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دیباچه «
بسمه تعالی

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 

59/4/20 :  1
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خلود را در مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد کله بله تعبیلر مقلام معظم رهبلری، به 
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 1390/7/19
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فروغ مسجد  
برگزیده مقاالت کتاب های فروغ مسجد شماره 7-1، 
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مقـدمه «
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 معصومینt تمام شلوؤن مدیریلت جامعه از جملله فرهنگی، 

اقتصلادی، اجتماعلی، نظاملی، سیاسلی و ... را در مسلجد سلامان می دادنلد.
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 طراز 
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 طلراز 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 طراز اسلالمی به 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 طلراز اسلالمی را به عنلوان یکی از راهبردهلای ویژه 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 محتلرم جمعله و جماعات مقبلول افتد.
الزم اسلت از زحملات خالصانله نویسلندگان گرانقلدر و هملکاران عزیلز در دفتلر 
مطالعلات و پژوهش هلا نهایلت تقدیلر و تشلکر را داشلته باشیم.مشلتاقانه در انتظلار 

راهنمایلی هلا و پیشلنهادات سلازنده شلما سلروران گراملی هسلتیم.
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بازشناسی ظرفّیت ها و کارکردهای مسجد در حوزه خانواده

عباسعلی شاملی، ش. یوسفی

چکیده
مقالله حاضلر در صلدد تبییلن بازشناسلی ظرفّیت هلا و کارکردهلای مسلجد در حوزه 
خانلواده اسلت. نویسلنده تلالش کلرده تلا ابتلدا کارکردهای مسلجد از منظلر قرآن و 
سلیره نورانلی پیامبلر اکلرم و ائّمله معصلوم را بازشناسلی کند و سلپس نقش 
سلازنده و جهت دهنلده آن را در تحکیلم نظلام خانلواده ملورد بررسلی قلرار دهلد. 
نگارنلده بلر ایلن باور اسلت که آموزه هلای دینی، پیوند جلّدی و عمیق خانه و مسلجد 
را از جملله پیش نیازهلای تعاللی و ارتقلای دین بلاوری و التلزام عمللی شلهروندان 
هلر جامعله اسلالمی و پلرورش بهینله  مسللمانان می داند. در فرهنگ اسلالم، مسلجد 
هماننلد خانله دّوم و پناهگاهلی اسلت کله هلر مسللمان بخلش عملده ای از زندگلی 
خلود را در آن ملی گذرانلد. از جنبه هلای دیگلری کله در این نوشلتار بله آن پرداخته 
شلد، نقش هایلی اسلت که مسلجد در تحکیلم خانلواده ایفلا می کنلد و اقدام هایی که 

خانواده هلا، در راسلتای کشلاندن اعضلای خلود بله خانله  دّوم، بایلد انجلام دهند.

واژگان کلیدی: 
مسلجد، خانله، خانلواده، الگلوی تربیلت و آملوزش در مسلجد، کارکردهای مسلجد و 

خانلواده  نمونله، تعاملل مسلجد و خانواده.
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درآمد «
اگلر در مقلام روان شناسلی مسللمان و کارشلناس تعلیلم  و تربیت اسلالمی به مسلئله  
نقلش مسلجد در تحکیلم خانلواده بپردازیلم، در آن صلورت بلرای بازکلردن دریچله  
پژوهلش در ایلن  بلاره و هموارکلردن راه پژوهش هلای برتلر و کامل تلر در بلاب نقلش 
مسلجدها در ارتقلای زندگلی خانوادگی مسللمانان ایران و دیگر کشلورهای اسلالمی، 
گاملی کوچلک برداشلته ایم. ایلن امیلد باعلث شلد تلا ملن و همسلرم، سلرکار خانلم 
یوسلفی، مقالله ای در ایلن  بلاره بنویسلیم. در نتیجله، کار را بلا جسلت وجوی منبع ها 
و داده هلای مفیلد شلروع کردیلم. نخسلت، سلراغ منبع هلای اینترنتلی رفتیلم و بله 
مقالله جالبلی برخوردیلم کله درسلت عنلوان مقالله  ملا را دنبال می کلرد، مقالله ای از 
کشلور سلنگاپور بلا عنلوان »راهنمایی برای دسلتیابی به مسلجدی که بتواند دوسلت 

مهربانلی بلرای خانواده باشلد«.1

1   ”Guide on becoming a family-friendly mosque”, Ms Dayang Istiaisyah, Executive, Mosque 
Programmes Strategic Unit. 
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مفهوم شناسی مسجد «
واژه  مسلجد از بلاب »سلجد، یسلجد«، مصلدر میملی یلا اسلم زملان  و مکان اسلت و 
بلر وزن مشلرق و مغلرب و بله  معنلای سلجده گاه اسلت.1 در قلرآن کریلم و تملّدن 
اسلالمی، مسلجد به مکانی گفته می شلود که عبادتگاه مؤمنان اسلت. از آن  روی، به 
عبادتلگاه مسللمانان مسلجد ملی گویند که سلر به سلجده  نهلادن، نملود اوج فروتنی 
و کرنلش در برابلر خداونلد اسلت. در روایلات اسلالمی، همله زمین، مسلجد و سلجده 
گاه انسلان اسلت. رسلول اکلرم فرمودند: »ُجِعلَلْت  لِلیَ  األْْرُض  َمْسلِجداً َو َطُهوراً«2، 
زمیلن بلرای ملن سلجده گاه، پلاك و پاك کننلده قلرار داده شلد. قاضی عیلاض گفته 
اسلت: »مسلجد بلودن کّل زمیلن از خصایلص اّمت مسللمان اسلت«.3در برخلی دیگر 
از روایت هلا، مسلجد خانله دّوم مسللمانان و تثبیت کننلده   فرهنلگ جملع گرایلی و 
پرهیلز از خودمحلوری بیلان شلده اسلت.4واژه ها، ضمیرهلا و فعل هلای بله  کار رفتله 
در سلوره حملد نیلز کله در نمازهلای روزانه تکلرار می شلود، به طور ضمنلی، پنهان و 

غیرمسلتقیم، مسللمانان را بله جملع گرایی و پرسلتش جمعلی فرامی خواند.

نخستین مسجد در اسالم
مسلجد ُقبا، نخسلتین مسلجد جهان اسلالم اسلت کله بیرون شلهر مدینه قلرار دارد. 
نخسلتین سلنگ هلای این مسلجد را حضلرت محّمد پلس از مهاجلرت از مّکه به 
مدینله بنلا گذاشلتند. قبا، نام قریله ای در نزدیکلی مدینه بود. پیامبلر گرامی این 
مسلجد را در سلال اّول هجری و به پیشلنهاد عّمار یاسلر یا به تقاضای سلاکنان محّل، 
لَس َعلَی  در قبلا بنلا کردند.5خداونلد متعلال در قلرآن کریم می فرمایند: »لََمْسلِجٌد أُسِّ
لُروا َواهلُل یُِحُبّ  التَّْقلوی ِملْن أَوَِّل یَلْوٍم أََحلقُّ أَْن تَُقلوَم فِیلِه فِیِه ِرَجلاُل یُِحُبّلوَن أْن یََتَطَهّ
ِریَن؛ همانا، مسلجدی که از اّولین روز براسلاس تقوا بنا شلده، سلزاوارتر اسلت  الُْمَتَطِهّ
کله در آن نملاز بگلزاری. در آن، کسلانی هسلتند که دوسلت دارند پاکیزگلی جویند. 

1 . لسان العرب، واژه مسجد، برگرفته از لوح فشرده جامع االحادیث، نور 2، قم، مرکز کامپیوتری علوم اسالمی.

2 . من الیحضره الفقیه، ج 2، ص 111.

3   . اعالم المساجد باحکام المساجد، ص27.

4 . تفسیر نمونه، ج1، ص 44.

5 . مسجد قبا در ویکی پدیا، دانشنامه  آزاد.
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خداونلد کسلانی را کله خواهان پاکیزگی هسلتند، دوسلت میدارد«.1 

مسجد در قرآن 
کلمله مسلجد، حلدود 28 بلار در قلرآن کریلم ذکلر شلده اسلت؛ 22 بلار بله  صورت 
مفرد)مسلجد(، و 6 بلار بله  صلورت جمع)مسلاجد(.2 بلرای ملا مسللمانان، مهم ترین 
معیلار در ارزش گلذاری مسلجدها، توصیلف هلا و شلاخص گلذاری های قلرآن کریم 
اسلت. شلاید از خلود بپرسلیم کله چگونله مسلجد به مسلجدی قرآنلی و ملورد قبول 
خلدای متعلال تبدیل می شلود؟ یکی از پاسلخ ها این اسلت کله بنیان گلذاران، اداره 
کننلدگان، خدمتگلزاران و نمازگلزاراِن مسلجد ل در یلک کالم »اهل مسلجد« ل نقش 
مهّملی در شایسلتگی و صلالح مسلجد دارنلد. اگلر بله تاریلخ بنای نخسلتین مسلجد 
نگاهلی داشلته باشلیم، ملی فهمیلم که بنای ایلن مسلجد در مقطعی از زمان رسلالت 
پیامبلر خلدا شلکل گرفت که ایشلان با مشلرکان مبلارزه می کردند و در راسلتای 
تلداوم ایلن مبلارزه تاریخی و در بلدو ورود به مدینله، جهت استمراربخشلی به مبارزه 
بلا مشلرکان، ایلن ملکان مقلّدس را بنا نهادند. بنابراین، سلاختار و شلالوده مسلجد در 
دوران مبارزاتلی پیامبلر اسلالم شلکل گرفلت و به مرکزی بلرای جهاد علیله کّفار 

تبدیل شلد.
قلرآن کریلم در چنلد آیله، ملا را به ایلن مطللب رهنمون می کنلد. خداونلد متعال به  
شلّدت مشلرکان و غیرمؤمنلان را از دخاللت در املور مسلجد برحلذر ملی دارد و ملی 
فرماید: »ما کاَن لِلُْمْشلِرِکیَن أَْن یَْعُمُروا َمسلاِجَد اهللِ شلاِهِدیَن َعلی أَنُْفِسلِهْم بِالُْکْفِر«3، 
مشلرکانی کله )بلا گفتلار و کلردار( بله کفلر خویلش گواهی ملی دهند، حلّق دخالت 
در املور مسلجدها را ندارنلد. خداوند متعال، عملارت و اداره مسلجد را فقط در اختیار 
َّملا یَْعُمُر  مؤمنانلی قلرار ملی دهلد که شلرایطی ویژه داشلته باشلند و می فرمایلد: »إِن
کلوَه َو لَلْم یَْخَش  لالَه َو آتَلی الزَّ َمسلاِجَد اهللِ َملنْ آَملَن بِلاهللِ َو الَْیلْوِم اْلِخلِر َو أَقلاَم الصَّ

1 . توبه، آیه 108.

2 . سللایت کتابخانلله طهللور، مقاللله »مسللجد«، مریللم میرنللژاد. )گفتنللی اسللت کلله ایللن محقللق در مقاللله خللود از ابوالقاسللم رّزاقللی، 

»مسللجد پایللگاه توحیللد وتقللوی«، ص 12و 13 و نیللز بهاء الدیللن خرمشللاهی، »دانش ناملله قللرآن و قللرآن« کمللک گرفتلله اسللت.(
3 . توبه، آیه 17.
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إاِلَّاهللَ؛ مسلجدهای خلدا را فقلط کسلانی آبلاد ملی کننلد که به خلدا و روز بازپسلین 
ایملان آورده باشلند و نملاز بخواننلد و زکات بدهنلد و جلز از خدا نترسلند«.1 

1 . توبه، آیه 18.
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فرهنگ اسالمی و آداب حضور در مسجد «
تأکیلد قلرآن بلر وجلود شلرط هایلی خلاّص بلرای آبادکننلدگان مسلجد، دو جنبله 
فلردی و اجتماعلی دارد. اهمّیلت شلرط هلا از نظلر فلردی ایلن اسلت کله آبادکلردن 
مسلجد بلدون ویژگلی هایلی کله بیان شلد، عمللی بلی روح و پیکری بی جان اسلت 
کله در بلارگاه ربوبلی بلی ارزش و بلی ثمر اسلت. اهمّیت شلرط هلا از نظلر اجتماعی 
نیلز ایلن اسلت کله مسلجد نقلش هلای مهلم اجتماعلی دارد و آبادکننلدگان آن باید 
انسلان هلای صاللح و برگزیلده ای باشلند تلا مسلجد نقش حیاتلی خویش را درسلت 
ایفلا کنلد. بله  دیگلر سلخن، باید بیشلتر بله افلرادی اهمّیلت بدهیم که اهل مسلجد 
و پاسلداران و حافظلان آن هسلتند، نله بله سلاخت مسلجد. قلران کریلم در آیه 114 
سلوره بقلره، کسلانی را سلتمکار ملی دانلد کله از نزدیلک  شلدن و وارد شلدن مردم 
بله مسلجدهای خلدا و از اسلتفاده آنهلا از ایلن ملکان مقلّدس جلوگیلری ملی کنند. 
َنَع َمَسلاِجَد اهللِ أَن یُْذَکَر فِیَها اْسلُمُه َوَسلَعی  ن مَّ خداونلد ملی فرمایلد: »َو َمْن أَْظلَُم ِممَّ
نَْیا ِخلْزٌی َولَُهْم  فِلی َخَرابَِهلا أُْولَِئلَک َملا َکاَن لَُهلْم أَن یَْدُخُلوَهلا إاِلَّ َخآئِِفیَن لُهْم فِلی الدُّ
فِلی الِخلَرِه َعلَذاٌب َعِظیلٌم؛ و کیسلت سلتمکارتر از آنکله ملردم را از ذکر نلام خدا در 
مسلجدها منلع کنلد و در خرابلی آن اهتمام و کوشلش ورزد، چنین گروهی را نشلاید 
کله در مسلجدهای مسللمانان در آینلد، جلز آنکه ترسلناك و بیمناك باشلند، نصیب 

ایلن گلروه در دنیلا ذلّلت و خلواری اسلت و در آخرت عذابی بسلیار سلخت«.1
قلرآن کریلم بلرای رفتلن به مسلجد نیلز آدابی بیلان کرده اسلت؛ از جملله در آیه 31 
سلوره اعلراف: »یَلا بَِنلی آَدَم ُخلُذواْ ِزیَنَتُکْم ِعنَد ُکلِّ َمْسلِجٍد وُکُلواْ َواْشلَربُواْ َوالَ تُْسلِرُفواْ 
َّلُه الَ یُِحلبُّ الُْمْسلِرفِی؛ ای فرزنلدان آدم زیورهلای خلود را در مقلام عبلادت بله خود  إِن
برگیریلد و از نعملت هلای خلدا بخورید و بیاشلامید و اسلراف نکنید که خدا مسلرفان 
را دوسلت نلدارد«. بلی شلّک ملراد از زینلت، فقلط آراسلتگی ظاهلری نیسلت، بلکله 
آراسلته  شلدن بله فضائلل معنوی اسلت؛ مانند اخلالص، یاد خلدا و حقیقلت بندگی. 
قللب انسلان بایلد مسلجدی، آراسلته بله طهلارت و پاکلی و بله  دوراز شلرك، ریلا و 

اعتقادهای نادرسلت باشلد.

1  . بقره، آیه 114.
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 مسلجد، پایگاهلی بلرای عبلادت و پرسلتش اسلت و بله  دلیلل اهمّیلت و فضیلتلش، 
خداونلد مسلجد را از آن خویلش ملی داند. خداوند در آیه 18 سلوره جلّن می فرماید: 
ِ َفلالَ تَْدُعلوا َملَع اهللِ أََحلًدا؛ و مسلجدها مخصلوص خلدا اسلت؛ پس  »َوأَنَّ الَْمَسلاِجَد هلِلَّ

نبایلد احلدی را هملراه با خلدا پرسلتش کنید«. 
پیامبلر گراملی اسلالم در وصایای خلود به ابلوذر غفاری فرموده اسلت: »یَلا أَبَاَذٍر! 
! َملْن أََجاَب  لاَلِه َصَدَقٌه. یَلا أَبَاَذرٍّ یَِّبلُه َصَدَقلٌه َو ُکلُ  ُخْطلَوٍه تَْخُطوَهلا إِلَلی الصَّ الَْکلَِملُه الطَّ
َداِعلَی اهللِ َو أَْحَسلنَ ِعَملاَرَه َمَسلاِجِد اهللِ َکاَن ثََوابُلُه ِملَن اهللِ الَْجنَّلَه. َفُقلُْت: بَِأبِلی أَنَْت َو 
أُمِّلی یَلا َرُسلوَل اهللِ، َکْیلَف یُْعَمُر َمَسلاِجُد اهللِ؟ َقلاَل: اَلیُْرَفُع فِیَهلا األْْصلَواُت َو اَل یَُخاُض 
فِیَهلا بِالَْباِطلِل َو اَل یُْشلَتَری فِیَهلا َو اَل یَُبلاُع َفاتْلُرِك اللَّْغَو َما ُدْملَت فِیَها؛ َفإِْن لَلْم تَْفَعْل، 
َفلاَل تَُلوَملنَّ یَلْوَم الِْقَیاَملِه إاِلَّ نَْفَسلَک؛« ای ابلوذر! سلخن نیکلو، نوعلی صدقله اسلت و 
هلر قدملی کله بلرای رفتلن بله نملاز برملی داری، صدقله اسلت. ای ابوذر! کسلی که 
دعلوت الهلی را بپذیلرد و مسلجدهای خلدا را نیکلو و آباد نگله دارد، ثواب و پاداشلش 
بهشلت اسلت. ابوذر پرسلید: ای رسلول خدا! چگونه مسلجدها آباد می شلود؟ رسلول 
خلدا فرمودنلد: آبادکلردن مسلجد بله این اسلت کله در آنجلا صداها بلند نشلود، 
گفلت وگوهلای باطلل و بیهوده نشلود، از خرید و فروش خودداری شلود و از سلخنان 
بیهلوده پرهیلز شلود و اگلر این امر را رعایت نکلردی، در روز قیامت کسلی جز خودت 

را مالملت و سلرزنش نکن«.1
َملاِن نَلاٌس یَْأتُلوَن  حضلرت عللی در ایلن  بلاره فرملوده انلد: »یَْأتِلی فِلی آِخلِر الزَّ
  ِ نَْیلا اَل تَُجالُِسلوُهمْ  َفلَْیَس  هلِلَّ نَْیا َو ُحلبُّ الدُّ الَْمَسلاِجَد َفَیْقُعلُدوَن فِیَهلا َحلَقلاً ِذْکُرُهلُم الدُّ
فِیِهلمْ  َحاَجلٌه؛ در آخلر زملان مردمی ملی آیند که در مسلجدها حضور پیلدا می کنند 
و جلسله تشلکیل ملی دهنلد؛ اّملا از دنیلا و دوسلتی آن سلخن ملی گوینلد، شلما بلا 

چنیلن افلرادی هلم نشلینی نکنیلد؛ زیلرا خداوند کاری بله آنها نلدارد.2 

1 . مکارم االخالق، ص467.

2 . مجموعه ورام،  ج1، ص 69.
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مسجد تقوی و مسجد ضرار «
از نظلر قلرآن هلر مسلجدی ارزش و قداسلت نلدارد؛ برای مثلال خداونلد در آیه 107 
سلوره توبله بله مسلجد ضلرار اشلاره ملی کنلد. دوازده منافلق حسلود به سلرکردگی 
ابوعاملر مسلجدی مقابلل مسلجد قبلا بنا ملی کنند؛ بلا انگیزه ضلرر رسلاندن. آنها به 
بهانله اینکله بیملاران و پیرمردان توانایی حضور در مسلجد قبا را ندارند، مسلجدی در 
مدینله ملی سلازند کله به مسلجد ضلرار معروف شلد. قرآن درباره مسلجد قبا سلخن 
گفتله اسلت؛ اّملا با اشلاره و نه با تصریلح. خداوند در آیه 108 سلوره توبه ملی فرماید: 
لَس َعلَی التَّْقلَوی ِملْن أَوَِّل یَْوٍم أََحلقُّ أَن تَُقلوَم فِیِه فِیِه  ََّمْسلِجٌد أُسِّ »الَ تَُقلْم فِیلِه أَبَلًدا ل
؛ تو ای رسلول ما! هرگز در مسلجد  ِریلنَ هِّ لُرواْ َواهلُل یُِحلبُّ الُْمطَّ ِرَجلاٌل یُِحبُّلوَن أَن یََتَطهَّ
آنها)مسلجد ضلرار( قلدم مگلذار؛ همانلا، سلزاوارتر اسلت در مسلجد )قبا( اقامله نماز 
کنلی کله بنیانلش بلر پایله تقلوای محکم بنلا گردیده اسلت؛ در ایلن مسلجد، مردان 
پاکلی هسلتند که مشلتاق تهذیلب نفوس خودند و خلدا مردان پاك مهّذب را دوسلت 

دارد«. می 
بیشلتر مفّسلران عقیلده دارنلد کله ملراد از مسلجد، در ایلن آیه، مسلجد قبا اسلت و 
خداونلد در ادامله آیله بله خصوصّیلت هلای مسلجد قبلا اشلاره ملی کند کله در واقع 
بیانگلر علّلت قداسلت آن اسلت. قلرآن کریلم در آیله 109 سلوره توبله بله  زیبایلی و 
لَس بُْنَیانَلُه َعلَلی  رسلایی، تفلاوت مسلجد قبلا و ضلرار را بیلان ملی کنلد: »أََفَملْن أَسَّ
لَس بُْنَیانَُه َعلََی َشلَفا ُجلُرٍف َهاٍر َفانَْهلاَر بِِه فِی  تَْقلَوی ِملَن اهللِ َوِرْضلَواٍن َخْیلٌر أَم مَّلْن أَسَّ
؛ آیلا کسلی که بنیلاد ]کار[ خلود را بر پایه  الِِمیلنَ نَلاِر َجَهنَّلَم َواهلُل الَ یَْهلِدی الَْقلْوَم الظَّ
تقلوا و خشلنودی خلدا نهلاده، بهتر اسلت  یا کسلی کله بنای خلود را بر للب پرتگاهی 
مشلّرف بله سلقوط پی ریلزی کلرده اسلت، و بلا آن در آتلش دوزخ فرومی افتلد؛ خدا، 
گلروه بیدادگلران را هدایلت نمی کند«. بنابراین، مسلجد باید بر اسلاس تقلوا و رضایت 
الهلی بنا شلود. بر اسلاس قرآن کریلم، آنچه قابلّیت علروج به درگاه الهلی را دارد، تقوا 

و صاحبلان آن اسلت؛ یعنلی انسلان هلای تقواپیشله، نه ظاهر عملشلان.1

1 . جایگاه مسجد در قرآن و روایات، سایت مؤّسسه فرهنگی جام طهور. 
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کارکردهای مسجد در طول تاریخ1 «
مسلجد، قدمتلی بله  انلدازه خلقلت آدم و تاریخچله ای بله  درازای تاریلخ انسلان 
هلای نخسلتین دارد؛ زیلرا عبلادت و مسلجد هملواره با انسلان بلوده اسلت. در مکتب 
قرآنلی، نخسلتین خانله پرسلتش بله  دسلت آدم  سلاخته شلد. کعبله، نلزد همه 
مذهلب هلای الهلی، حّتی مشلرکان و بت پرسلتان، محتلرم و عظیم بوده اسلت. قرآن 
ِّلَْعالَِمین؛  َه ُمَبلاَرًکا َوُهلًدی ل کریلم ملی فرمایلد: »إِنَّ أَوََّل بَْیلٍت ُوِضلَع لِلنَّاِس لَلَّلِذی بَِبکَّ
نخسلتین خانله ای کله بلرای )پرسلتش( ملردم قلرار داده شلد، هملان اسلت کله در 

سلرزمین مّکله اسلت و پلر برکلت و مایه هدایلت جهانیان اسلت««.2 

الف( کارکردهای تربیتی مسجد
مسجد و تربیت عبادی

عبلادت و راز و نیلاز بلا خداونلد، نیلاز واقعی و فطری هر انسلان اسلت و مکّمل یا حّتی 
مقلّوم شلخصّیت او، گرچله عبلادت در هلر مکانلی ایلن نیلاز روحلی را به طور نسلبی 
تأمیلن ملی کنلد، وللی ایلن نیاز در مسلجد و عبلادت گاه بهتلر و کامل تلر تأمین می 
شلود. بلر این  اسلاس، انسلان بنلا به فطرت خویلش معبد و مسلجد را دوسلت دارد و 
بلدان عشلق ملی ورزد؛ تاریلخ نیلز به درسلتِی این سلخن گواهلی می دهلد. پژوهش 
هلای تاریخلی نشلان ملی دهلد کله معبلد بلا انسلان هملراه و هملزاد بلوده اسلت. از 
همیلن رو، معصوملان ،مسلجد را آشلیانه و پناهگاه مؤمن برشلمرده اند؛ پناهگاهی 

کله انسلان در آن از دغدغله و اضطلراب فاصلله ملی گیلرد و به آرامش می رسلد. 
در فرهنگ اسلالم، نام مسلجد یادآور بندگی در پیشلگاه خداوند متعال اسلت. مسجد، 
یعنلی جایلگاه سلجده و سلجده، اوج عبادت و بندگی انسلان در برابر خداسلت؛ همان 
لجوُد ُمنَتَهلی الِعَباَده ِملن بَنلی آَدَم«.3در  طلور کله امام سلّجاد فرملوده انلد: »السُّ
حقیقلت، بلا  اینکله در آییلن پلاك محّملدی، همله خلاك زمین مسلجد اسلت4، 

1 . در بخش توصیف و تبیین کارکردهای مسجد از مقاله »مسجد نمونه« جناب آقای رحیم نوبهار بهره  برده ایم.

2 . آل عمران، آیه 96.

3 . الّدعوات )سلوه الحزین(، ص 33.

4 . من الیحضره الفقیه، ج 2، ص 111.
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وللی برتریلن و اصیلل تریلن محفل بلرای عبلادت و تقّرب جسلتن به خداونلد متعال، 
مسلجد اسلت. ازایلن  رو، در قلرآن کریلم بلر جنبله هلای عبادی مسلجد بیلش از هر 
بُعلد دیگر آن تأکید شلده اسلت. مسلجد، جایگاه عبلادت و پرسلتش خالصانه خداوند 

اسلت: »َو اَنَّ الَْمسلاِجَد هلِلِّ َفلال تَْدُعو َملَع اهللِ أََحداً«. 1 
برپایله حدیثلی قدسلی از پیامبلر گراملی، خداونلد مسلجد را زیارتلگاه خویلش 
لأ فِلی بِْیِتلِهِ ثُلمَّ زاَرنلی  برشلمرده اسلت. ایشلان ملی فرماینلد: »ااَل ُطوبَلی لَِعْبلٍد تََوضَّ
فِلی بَْیتلی؛ خوشلا بله حلال بنلده ای کله در خانله خویلش وضو بگیلرد، آنلگاه مرا در 
خانله ام زیلارت کنلد«.2 ایلن زیلارت، اُنس و ُقرب در سلایه عبلادت خالصانله مؤمنان 
در مسلجد فراهلم ملی آیلد. انلوار تابنلاك این پرسلش پلاك و بی آالیش بلرای عرش 
نشلینان، پرتوافکنلی ملی کند؛ آن سلان که سلتارگان آسلمان برای ما خاك نشلینان 
لماء َکَملا  نورافشلانی ملی کننلد: »اِنَّ بُُیوتلی فلی األْرِض الَمسلاِجُد تُِضلیُء أِلْهلِل السَّ
تُِضلیُء النُُّجلوُم اِلَْهلِل االَْرِض«.3حضلور در مسلجد و عبلادت در خانله خلدا، افزون  بر 
توفیقلی بلزرگ و کماللی ارزشلمند، توفیلق هایلی روحی دیگلری نیز در پلی دارد؛ از 
جملله: رحملت خلاّص خداونلد، آملرزش الهی، بهشلت بریلن و همنشلینی و همدمی 

بلا فرشلتگان الهی. 

مسجد و تربیت اخالقی 
مسلجد، مکانلی اسلت بلرای تمریلن خلق وخلوی پسلندیده انسلانی؛ محلّی مناسلب 
بلرای عمللی  کلردن ارزش هلای واالی اخالقلی و رفتلاری در بعلد هلای گوناگلون 
زندگلی و همچنیلن پلس از خودسلازی فلردی و اجتماعی، سلکویی پروازی اسلت به 
ُروا«.4در مسلجدی  ملکلوت؛ زیلرا خداونلد ملی فرماید: »فیله رجلاٌل یُِحبُّلوَن أن یََتَطهَّ
که براسلاس تقوا و پارسلایی تأسلیس شلده باشلد، مردم دوسلت دارند پاکیزه باشلند 
و خداونلد نیلز پاکیلزگان را دوسلت دارد. بلا اینکه گنلاه های دینلی و اخالقی در همه  

1 . جّن، آیه 18.

2 . وسائل الّشیعه، ج1، ص381؛ المحاسن، ج1، ص47.

3 . برگرفته از مقاله رحیم نوبهار، »مسجد نمونه«، ص10.

4 . توبه، آیه 108.
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جلا نکوهیلده و زشلت اسلت، اّملا در مسلجد زشلتی دوچندان ملی یابد؛ پلس مؤمن، 
بایلد تلالش بیشلتری کنلد تلا در مسلجد بله گنلاه آللوده نشلود، سلخنان ظالمانه بر 
زبلان نیلاورد، بله آبلروی دیگران تجلاوز نکند، غیبت نکند، سلخنان لغو و بلی فایده را 

کنلار نهلد و از گفلت وگوهایلی کله بوی دنیاپرسلتی ملی دهد، پرهیلز کند. 
در حقیقلت، تلالش بلرای انجلام  نلدادن ایلن کارها خلود تمرینلی برای انجلام  دادن 
کارهلای خیلر و دوری از بلدی هاسلت. هملان گونله  کله حاجلی بلا احلرام  بسلتن، 
دوری از دنیلا و گنلاه را تمریلن ملی کنلد، نمازگزار با گفتلن تکبیلر، در آزمون بریدن 
از خللق و پیوسلتن بله خاللق شلرکت ملی کند. اثرهلای سلازنده و تربیتلی حضور در 
مسلجد، بله تدریلج بله دیگلر اعمال مؤمن سلرایت ملی کند؛ زیلرا حضور در مسلجد، 
حضلور در خانله خداسلت و بله  طور طبیعی کسلی که بلا خانه خدا اُنلس دارد، تالش 
ملی کنلد در خلارج از مسلجد نیز عملکلردی متناسلب و همگون با حضور در مسلجد 
داشلته باشلد. نقلش تربیتلی حضور در مسلجد، زمانلی مؤثّرتلر خواهد بود کله مؤمن 
بله یلاد آورد در مسلجد بایلد عالوه  بر زینلت های ماّدی، آراسلتگی هلای معنوی نیز 
داشلته باشلد؛ همچلون صلدق، صفا و خللوص. او باید فرمان »ُخلُذوا ِزیَنَتُکلْم ِعْنَد ُکلِّ 
َمْسلِجٍد«1 را بلا عملل پاسلخ گویلد؛ در غیر ایلن  صورت، پلروردگار او را بله خانه خود 

راه نملی دهلد و اولیلای بلزرگ خدا نیز دسلت رد بله سلینه اش خواهند زد.

مسجد و تربیت اجتماعی
از جنبله هلای دیگلر تربیتی مسلجد، نقش مؤثّلر آن در پیوند دلدادگان خود با انسلان 
هلای صاللح و برگزیلده اسلت. از دیلد آگاهلان مسلائل تربیتلی، نقلش دوسلت خوب 
در سلعادت انسلان بسلیار ممتلاز اسلت. مسلجد میلان مؤمنلان و نخبلگان و صالحان 
جامعله، پیونلد ایجلاد ملی کنلد و با این کار بسلتری مناسلب بلرای پلرورش و تربیت 
روحلی آنهلا فراهلم ملی کند. کسلی که بلا خوبان در ارتباط باشلد، دسلت کم از سلر 
حیلا از بلرادران دینلی خلود، راه انحلراف را در پیلش نملی گیلرد؛ حّتی اگلر به درجه 
ای از تکاملل نرسلیده باشلد کله بله  سلبب تلرس از خداونلد بله گنلاه دسلت نزنلد. 

1 . اعراف، آیه 31.
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مسلجد بلا فراخوانلی پیوسلته مسللمانان به جملع روح جملع گرایی، انعطلاف و نظم 
پذیلری را در آنلان تقویّلت ملی کنلد و درون گرایلی افراطلی و بیگانگی از جملع را از 
آنلان ملی زدایلد. اگلر خانلواده های مسللمان در مسلجد به هلم پیوند بخورند، بسلتر 

مناسلبی بلرای همیلاری هلای جمعی آنلان فراهم می شلود.

مسجد و کارکردهای روان شناختی 
مسلجد می تواند گرد مالل و اندوه را از چهره و جان مسللمان بزداید و »افسلردگی« 
وی را برطلرف کنلد. مسلجد، نشلاط را بله فلرد مسللمان هدیله ملی کنلد که نشلانه 
سلالمت و تکاملل روحلی اسلت. خانلواده هلای مسلجدی، در تعاملل هلای خلود، 
مشلکالت و سلختی هلای زندگلی را در جملع دیگلر خانلواده هلا بیلان ملی کننلد و 
تخلّیله  عاطفلی ملی شلوند و همچنین حلّس پذیرفتگلی در جمع، آنها را از احسلاس 
تنهایلی، زمیلن گیلر شلدن و واماندگی نجلات می دهد. حّتلی اگر خانواده هلا نتوانند 
بلرای یکدیگلر گلره ای بگشلایند، احسلاس هملدردی و صفایلی که در جملع یکدیگر 
پیلدا ملی کننلد، انگیلزه تلالش دوبلاره و مبلارزه  بلا مشلکالت را در آنهلا تقویّت می 

. کند
مسلجد بله طلور معملول جایگاه طرح مشلکالت و نارسلایی هلای اجتماعی اسلت. به 
طلور طبیعلی، حضلور در چنیلن مکانلی، روح تعّهلد و دردمنلدی را در فلرد می دمد. 
پلرورش ایلن خلوی پسلندیده، در اشلخاص نوعلی مبلارزه بلا روح بلی تعّهلدی و بی 
تفاوتلی اسلت؛ روحّیله ای کله هلرگاه در افلراد جامعله ل بله ویژه نسلل جلوان ل پیدا 
شلود، آسلیب های اساسلی بر پیکلر آن اجتماع وارد خواهد شلد. یکلی از زمینه هایی 
کله فرهنلگ مسلئولّیت و همیلاری را در مسللمانان رواج می دهد، حضلور خانوادگی 
در مسلجد اسلت. در مسلجد نیازهلا، کاسلتی هلا، چاللش هلا، فرصلت هلا و تهدیدها 
برجسلته و توصیلف می شلود و خانلواده ها می توانند برای یکدیگر پشلتیبان باشلند. 
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ب( کارکردهای آموزشی مسجد «
از هملان آغلاز گسلترش اسلالم، خلط و کتابلت در مسلجد آملوزش داده ملی شلد و 
ایلن املر موجلب بلروز اِشلکال در فّعالّیلت هلای عبادی نمی شلد. شلاید بتلوان گفت 
کله کارکردهلای آموزشلی و فرهنگی مسلجد، پلس از کارکردهلای تربیتلی و به ویژه 
تربیلت عبلادی، سلرآمد دیگلر کارکردهلای مسلجد اسلت. آملوزش های اسلالمی، با 
دعلوت پیامبلر اکلرم، نخسلتین مربّلی و معلّم مسللمانان، از مسلجد آغاز شلد که 
در واقلع پایلگاه تعلیماتلی مسللمانان بود. مسلجد کله در عصلر نبلّوت و دوره خلفای 
راشلدین بنای بسلیار سلاده ای داشلت، مجمع نومسللمانانی شلد که برای آشلنایی با 
آملوزه هلای اسلالمی و حلّل  و فصل مسلائل جدیلد، در آن رفلت  و  آمد ملی کردند. 
اقامله نملاز، اسلتماع سلخنان پیامبلر در بلاب آیه هلای قلرآن کریلم، تبلیغ دین 
و ابلالغ احلکام شلرع،  اعلالن جنلگ و جهلاد و صللح،  آملوزش مهارت هلای زندگی، 
تقسلیم غنایلم جنگلی، ارسلال نامله هلا، تشلییع جنلازه و مسلائلی از ایلن قبیلل، در 
مسلجد انجلام ملی شلد کله بیشلتر آنهلا بلا هجرت رسلول خلدا بله مدینله آغاز 
شلد. در واقلع، »مسلجد« کهلن ترین دانشلگاه اسلالمی و اساسلی ترین پایلگاه تعلیم 

در تاریخ اسلالم اسلت.

مسجد نخستین مرکز آموزشی و مدرسه  دینی 
به گواهی موّرخان، محقّقان و حّتی خاورشناسلان، بنای مسلجد قبا و مسلجد الّنبی در 
واقع پی ریزی مدرسله اسلالمی بزرگی بوده اسلت. مسلمانان و شلهروندان کشورهای 
اسلالمی، از آغلاز اسلالم تلا چنلد قلرن پلس از آن، با پدیلده ای به نام مدرسله آشلنا 
نبودنلد. از ایلن رو، محّققلان و موّرخلان پذیرفتله انلد کله پیلش از پیدایش مدرسله، 
مسلجد نخسلتین و یگانه مرکز مهّم آموزشلی، فرهنگی در کشلورهای اسلالمی بوده 
اسلت. هرچنلد برخلی محّققلان از جایلگاه هلای آموزشلی دیگلری نیلز نام بلرده اند؛ 

ماننلد مکتلب های خانگلی، دارالقلّراء هلا و دارالحکمه ها.
شلاید خواننلدگان عزیز از ایلن موضوع تعّجب کننلد که روزگاری میلان فقیهان بحث 
بلوده اسلت کله آیلا با وجود مسلجد تأسلیس مدرسله جایز اسلت یلا نه! گرچله طرح 
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ایلن مسلئله، در فضلای کنونلی، بلرای ملا شلگفت انگیلز اسلت؛ وللی در دورانلی که 
مسلجد، یگانله پایلگاه آموزشلی بلوده اسلت و نلاگاه سلخن از مدرسله به میلان آمده 
اسلت. البتله فقیهان شلیعه و سلّنی، هیلچ گاه احداث مدرسله را منع نکلرده اند؛ آنان 
هملواره گسلترش مدرسله هلا را تأییلد ملی کردنلد و برخی از آنلان نیز مدرسله های 
مهّملی بنلا کردنلد. غرض فقلط تأکید بر ایلن واقعّیت بود کله روزگاری مسلجد یگانه 

پایلگاه مهلّم آموزشلی در کشلورهای اسلالمی بوده اسلت. 

محتوا و سبک آموزش در نخستین مسجدها 
پیامبلر گراملی در مسلجد خویلش آیه های قرآنلی، احکام و معلارف دینی و حّتی 
مسلائل تاریخلی را آملوزش ملی داد. مطللب هایی که در این جلسله ها ارائه می شلد، 
بلا تلوان فکری شلنوندگان متناسلب بلود. فاصله زمانی این جلسله ها باعث خسلتگی 
و ملالل شلنوندگان نملی شلد. عبداهلل بن مسلعود که از چهلره های علملی در روزگار 
پیامبلر بله شلمار ملی آیلد، ملی گویلد: کاَن رسلوُل اهلل یتخولنلا بالموعظله فلی 
األیلام کراهلِه السلامه علینا؛ رسلول خدا از آن رو که مبادا ما )شلنوندگان( خسلته 

و مللول شلویم، فقلط در برخلی از روزها ملا را موعظه ملی فرمودند.«1 
شلواهد نشلان ملی دهلد کله ایلن جلسله هلا پلس از برخلی نمازهلا بیشلتر برگلزار 
ملی شلد؛ ماننلد نملاز صبلح و شلام کله شلمار بیشلتری از ملردم در مسلجد حضلور 
ملی یافتنلد و شلور و نشلاط فراوانلی در حفلظ و ثبت سلخنان رسلول خلدا میان 
شلنوندگان وجلود داشلت. افلرادی کله بله دلیلی توفیلق حضلور در این جلسله ها را 
نملی یافتنلد، بله دیگران سلفارش می کردنلد تا گفته های ایشلان را کلمله  به  کلمه 

ثبلت و حفلظ کننلد و در فرصلت مناسلب بلرای آنلان بازگلو کنند.
علالوه  بلر جلسله های رسلمی سلخنرانی، جلسله های آموزشلی و پرسلش  و پاسلخ 
نیلز در مسلجد پیامبلر تشلکیل ملی شلد. در ایلن جلسله هلا فقلط یلک نفلر سلخن 
نملی گفلت، بلکله همله با هلم گفلت وگو ملی کردنلد. حضرت بیشلتر وقلت ها، 
پلس از نملاز صبلح تلا طللوع آفتاب، در مسلجد ملی ماند. بخشلی از ایلن وقت صرف 

1  . رواه البخاری فی کتاب العلم، باب: ما کان النبی یتخولهم بالموعظه و العلم.



33 فصل یک: مسجـد و خانواده

پاسلخگویی بله پرسلش هلای دینلی و حّتی تعبیلر خواب مسللمانان می شلد. پیامبر 
خلدا بلرای تلازه  مسللمانان نیز ل کله به  طبع به آملوزش هایی ویژه نیاز داشلتند 
ل جلسله هایلی جداگانله تشلکیل می دادنلد. گاه در حضور آن حضرت مسلابقه شلعر 
و سلخنرانی برپلا ملی شلد و پیامبلر خلدا جایلزه برگزیلدگان را به آنلان اهدا می 

کردند.
در غیلاب آن حضلرت و هنگاملی  کله در جبهله هلای جنلگ حضلور ملی یافتنلد، 
فّعالّیلت هلای آموزشلی تعطیل نمی شلد؛ بلکه کسلانی چلون عبداهلل بلن  اّم مکتوم و 
عبلداهلل بلن  رواحله، اداره املور مسلجد را بر عهده می گرفتند. جلسله های آموزشلی 
نیلز در نبلود آن حضلرت ادامله می یافلت؛ زیرا اسلتاد و مدّرس کالس های آموزشلی 
مسلجد الّنبلی فقط پیامبر اسلالم نبلود. بلکه افلراد دیگر نیز کله صالحّیت علمی 

داشلتند، جلسله ها را اداره ملی کردند.
عبلداهلل بلن  رواحله کله چهلره ای علملی بلود، جلسله هلای توحیلد، معاد و مسلائل 
اعتقلادی را اداره ملی کلرد. پیامبلر اکلرم گاه ماننلد شلنونده و تماشلاگر، گفت  و 
شلنودهای علملی را نظلاره و هدایلت می کلرد. آن حضرت درباره چنیلن مجالس می 
فرملود: »کم نشسلتن در چنین مجالسلی را بر نشسلتن در جلسله های دعلا و نیایش 
ل کله در گوشله دیگلر مسلجد برپلا بلود ل ترجیح ملی دهم؛ زیلرا من بلرای آموزش و 

تعلیلم ملردم به پیامبلری مبعوث شلده ام«.1 
امیلر مؤمنلان، عللی، نیلز در حاللی  کله یلک پلّله پاییلن تلر از جایلگاه پیامبلر 
اکلرم ملی نشسلت، گاه بلرای ملردم سلخن ملی گفلت. پیامبر اکرم کوشلش 
ملی کلرد تلا دامنله ایلن تلالش هلا بله دیگلر مسلجدها نیلز کشلیده شلود. بلر پایله 
شلواهد تاریخلی، مسلجد قبا نیز نشلاط علملی و فّعالّیت های فرهنگی داشلته اسلت. 
بله  دلیلل موقعّیلت خلاّص سیاسلی، حضلور علملی املام باقلر و املام صلادق در 
مسلجدالّنبی، بیشلتر از دیگلر اماملان بلود. شلاگردان آن دو املام بزرگلوار نیز جلسله 
هلای علملی داشلتند؛ همچلون ابلان بلن  تغللب، ُمعاذبلن  مسللم، حمران بلن  اعین 
و زراره بلن  اعیلن. همله اینهلا بله ملا ملی فهمانلد که مسلجد بلرای همیشله جایگاه 

1  . التراتیب االدرایّه، عبدالحّی الکّتانی، ج2، ص221-220.
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آملوزش و فراگیلری معلارف اسلالمی اسلت. 
گفتنلی اسلت کله میلان همله بحث هلا و عللوم دینلی، پرداختن بله عللوم قرآنی در 
مسلجد اهمّیتلی ویلژه دارد؛ زیلرا قلرآن و مسلجد، پیونلدی خاّص بلا یکدیگلر دارند. 
پیامبر اسلالم در این  باره فرموده اسلت: »اِنّما نُِصَبِت الَمسلاِجُد لِلُقرآن؛ مسلجدها 
را بلرای )خوانلدن و فهمیلدن( قلرآن بنلا کرده انلد«.1 و »َملن اََحلبَّ الُقلرآَن، َفلُیِحبَّ 

الَمسلاِجَد؛ کسلی کله قلرآن را دوسلت می دارد، مسلاجد را نیز باید دوسلت  بلدارد«.2

پیوند مسجد و کتابخانه 
مطالعله تاریلخ مسلجد، نشلان ملی دهد کله مسلجد و کتابخانه هملواره هملراه بوده 
انلد. از هملان آغلاز کله قرآن به  صلورت مکتوب در آمد، مسللمانان قرآن های دسلت 
نویلس را بله مسلجد اهلدا یلا وقف ملی کردنلد. با افزایش شلمار کتلاب هلا، کتابخانه 
هلای مسلاجد نیز رشلدی فزاینلده یافت. بعدها کتابخانه ها از مسلجدها جدا شلدند و 
نهادهای اسلالمی مسلتقلی بله  وجود آوردنلد. کتابخانه ها نقش بزرگی در شلکوفایی 

فرهنگ و تمّدن اسلالمی داشلتند. 

1 . الکافی، ج3، ص 369.

2 . مستدرك الوسائل، ج3، ص355.
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ج( کارکردهای سیاسی و اجتماعی مسجد  «
مسجد، بستری برای تجربه مردم ساالری دینی

یکلی از ویژگلی هلای مسلجد ایلن اسلت کله برخلالف دیگلر معبدهلا و مرکزهلای 
دینلی، بلا مسلائل سیاسلی و اجتماعلی جامعله ارتبلاط دارد و نهلادی مؤثّلر اسلت. 
مسلجد، کانلون رایزنلی و مشلورت اسلت؛ مشلورت و مراجعله بله آرای عموملی در 
مسلائل اجتماعلی نیلز نقلش به سلزایی در تکاملل جامعله دارد. تبادل آرا در مسلائل 
اجتماعلی، رشلد و شلکوفایی بله ارمغان ملی آورد. مسلجد در جایگاه اصیلل خویش، 
محلّل رایزنلی هلای سیاسلی ل اجتماعلی اسلت. خداونلد متعلال بله پیامبلر خویلش 
فرملان داده بلود تلا در کارهلای مهلّم بلا مردم مشلورت کنلد و مسلجد پایگاهی برای 
عملل بله ایلن دسلتور بلود. از ایلن رو، نویسلندگانی کله مسلجد را »مجلس شلورای 

مسللمانان« نلام نهلاده انلد، سلخنی گلزاف نگفتله اند. 
رسلم مسللمانان در زملان پیامبلر اسلالم ایلن بود کله هلرگاه حادثله ای مهّم رخ 
ملی داد، جارچلی نلدا ملی کلرد: »الصاله جامعله«؛ یعنی بلرای نماز در مسلجد جمع 
شلوید. شلواهد گویایلی نشلان می دهلد کله مسللمانان، حّتی بلرای مشلورت درباره 
مسلائل نظاملی، در مسلجد جملع ملی شلدند؛ در نتیجله ملی تلوان گفت: مسلجدی 
کله نمازگلزاران آن بلا مسلائل مهلّم اجتماعی ل سیاسلی رابطله فّعال دارنلد و در آنجا 
پیراملون مسلائل مهلّم جامعله رایزنلی و تبادل آرا ملی کنند، به مسلجد نمونه نزدیک 
تلر اسلت. گفلت وگلو پیراملون مشلکالت اجتماعلی و چاره اندیشلی بلرای رفلع آنها، 
هنگاملی بله نتیجله می رسلد که اقلدام های عملی نیز در پی داشلته باشلد. مسلجد، 
پایلگاه عموملی مسللمانان و محلّل حضلور قشلرها و خانواده هلای گوناگون اسلت. از 
ایلن رو، مسلجد جایلگاه مناسلبی بلرای تعلاون اجتماعی مسللمانان و مشلارکت آنان 

در راسلتای رفلع نارسلایی هلای اجتماعی و خانوادگی اسلت. 
املام رضلا، در گفتلاری نورانلی، یکلی از فایلده هلای سلازنده نملاز جماعلت را ل 
کله بله طلور معملول در مسلجد برپلا می شلود ل همیاری مسللمانان بلر »بِلّر و تقوا« 
برشلمرده اسلت.1 ایلن سلخن، بلاب علملی اسلت کله صدها بلاب عللم دیگلر را برای 

1  . وسائل الشیعه، ج5، ص372، باب 1 از ابواب صاله الجماعه، روایت 9.
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انسلان ملی گشلاید. کارهایلی ماننلد جملع آوری کملک بلرای نیازمنلدان، پرداخلت 
وام، اعطلای خدملات درمانلی، اقدام هایلی برای تسلهیل ازدواج جوانلان، کارگاه های 
مهلارت خانلواده، برنامله ریلزی بلرای عیلادت بیملاران و املوری از این دسلت همگی 
از مصلداق هلای تعلاون بلر »بّر و تقوا« اسلت. در سلایه برنامله ریزی صحیلح، به ویژه 
در مسلائل خانلواده، ملی تلوان کارهلای خیر را بله خوبی در مسلجد انجلام داد. البته 
پرداختلن بدیلن املور بایلد بله گونله ای باشلد کله بله شلأن، آبلرو، کراملت، علّزت و 

حلدود الهلی جداسلازی زنلان و ملردان آسلیبی وارد نکند. 
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د( کارکرد ارزشی مسجد «
مسلجد در جایلگاه اصیلل خود، بسلتری بلرای ارزش آفرینلی و ارزش گزاری اسلت و 
توّجله مسللمانان را بله ارزش هلای فراموش شلده جلب ملی کند. در مسلجد، تفاوت 
نیازمنلد و ثروتمنلد، رئیس و زیردسلت، فرمانده و سلرباز، امتیازهای ملاّدی و ظاهری 
کنلار گذاشلته ملی شلود و همله دوش بله دوش هلم در یلک صف نملاز ملی خوانند. 
در مسلجد، فقلط ارزش هلای حقیقلی برجسلته ملی شلود و محتلرم اسلت؛ همچون 
تقلوا و جهاد. بر  پایه فقه اسلالمی، شایسلته اسلت کسلانی در صلف اّول نماز جماعت 
بایسلتند، کله فضیللت هایلی چلون عللم، تقوا، ایثلار و جهلاد داشلته باشلند. این امر 
خلود نوعلی ارزش گلزاری و ترویلج ارزش هلای اصیلل اسلت. خانلواده هلا، بله ویلژه 
دختلران و پسلران، بلا دیلدن ایلن صحنله هلا و تجربله برخوردهای ارزشلی، بله طور 
مسلتقیم و غیرمسلتقیم بلا آملوزه هلای ارزشلی اسلالم آشلنا می شلوند و بله آن خو 

ملی گیرند.
در مسلجد پیامبلر گراملی، گاه شلخصی یافت می شلد که نه  تنهلا از جهاد و ایثار 
بویلی نبلرده بلود، بلکله از راه هلای گوناگون، نفلاق و دودسلتگی را در جامعله ترویج 
ملی داد و بلا پیامبلر گراملی رودررو ملی شلد؛ بلا ایلن  حال بلاز انتظلار جایگاهی 
واال در مسلجد داشلت. مسللمانان ایلن افلراد را از مسلجد طلرد ملی کردنلد؛ زیلرا بلا 
الهلام از رهنمودهلای پیامبلر خلدا، آموخته بودند که مکان های حّسلاس مسلجد 
از آن مسللمانان مؤملن، متعّهلد و ایثارگر اسلت. آری؛ مسلجد، خانه دفلاع از ارزش ها 
و مسلجدیان نگاهبانلان ارزش هلای اسلالمی هسلتند. مختصر اینکه یکی از شلاخص 
هلای مسلجد نمونه، میزان نقشلی اسلت کله در احیلا و تثبیت ارزش های اسلالمی و 

پاسلداری از آنهلا ایفا ملی کند. 
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مسجد و خانواده «
چنانچله در بندهلای قبللی گفتیلم، در آیله هلا و روایت ها بلرای مسلجد کارکردهای 
گوناگونلی بیان شلده اسلت. بله فراخور اهمّیلت و جایگاهلی که جنبه هلای گوناگون 
زندگلی آدملی در فرهنلگ اسلالم دارد، مسلجد سلرمایه گلذاری آموزشلی و تربیتلی 
متناسلبی فراهلم ملی آورد. خانلواده، قداسلت و منزللت خاّصلی در دین اسلالم دارد؛ 
تلا آنجلا کله بنلا و نهلادی را قابل مقایسله با آن نملی دانلد. تعبیرهایی کله در قرآن و 
روایلت هلا دربلاره خانلواده بله  کار رفته اسلت، بله  خوبی ایلن اّدعا را ثابلت می کند. 
خلدای سلبحان در آیله 21 سلوره نسلاء، ازدواج را »میثلاق غلیلظ« یا پیملان محکم 
ملی ناملد کله موجلب تشلکیل خانواده می شلود. در آیله 72 سلوره نحل، خانلواده را 
»نعملت الهلی« ملی ناملد. همچنیلن رسلول گراملی اسلالم ، خانلواده را محبوب 
تریلن و عزیزتریلن بنلا نلزد خدای سلبحان توصیف ملی کند و ملی فرماید: »َملا بُِنَی 

فِلی اْلِْسلاَلِم بَِنلاٌء أََحلبُّ إِلَی اهللِ َعلزَّ َو َجلَّ َو أََعلزُّ ِملنَ التَّْزِویِج«1.
بنلا بله بلاور مسجدشناسلان و کارشناسلان تعلیلم  و تربیت خانلواده، مسلجد جایگاه 
مناسلبی بلرای ارائله آملوزش هلای بهینله سلازی خانلواده اسلت؛ زیلرا گوهلر اصلی 
خانلواده اسلالمی از عشلق زن و شلوهر بله یکدیگلر مایله ملی گیلرد و خداونلد ملی 
َِّتْسلُکُنوا إِلَْیَها َوَجَعلَل بَْیَنُکم  فرمایلد: »َو ِملْن آیَاتِلِه أَْن َخلََق لَُکلم مِّْن أَنُفِسلُکْم أَْزَواًجا ل
ُروَن؛ از جمله نشلانه هلای خداوند این  َِّقلْوٍم یََتَفکَّ ًه َوَرْحَملًه إِنَّ فِلی َذلِلَک َلیَلاٍت ل مَّلَودَّ
اسلت کله از جنلس خلود شلما همسلرانی برایتان آفریلد کله در کنارشلان بیارامید و 
میانتلان مهلر و رحملت قلرار داد«.2 بی تردید، این عشلق زمینی از عشلق به پروردگار 
جلدا نیسلت. پیونلد آسلمان و زمیلن، در چارچلوب خانلواده، جللوه هلای معیشلتی 
دیگلری هلم دارد. بلرای مثلال، تالش نلان آور خانلواده بلرای اداره خانلواده و تدارك 
نیازهلای اعضلای آن در فرهنلگ اسلالمی، جهلاد در راه خلدا اسلت: »اللکادُّ لَِعیالِلَه 
َکالُمجاِهلُد فلِی َسلِبیِل اهلل؛ تلالش گلر و نلان آور خانلواده هماننلد جهادگلر در جبهه 
نبلرد اسلت«.3از ایلن رو، هلرگاه فردی برای خانله و خانواده اش تالش کنلد و بخواهد 

1 . مستدرك الوسائل، ج14، ص 152؛ بحاراالنوار، ج 100، ص 222.

2 . روم، آیه 21.

3 . شرح اصول الکافی )صدرا(، ج 1، ص 433ل400.
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رفلاه و خوشلی را بلرای آنها به ارمغلان آورد، به فرموده پیامبر اسلالم در راسلتای 
عبلادت و بندگلی خلدا گام برداشلته اسلت. بله نظلر نگانده، بلرای فهم نقش مسلجد 
در تحکیلم نظلام خانلواده، بهتلر اسلت نخسلت دریابیم که خانلواده چله کارکردهایی 
دارد و پلس از آن کاوش کنیلم کله مسلجد تلا چله انلدازه ملی توانلد در تسلهیل و 

هموارسلازی ایلن کارکردهلا مؤثّر باشلد. 
کارشناسلان املور خانلواده بلر ایلن باورنلد کله خانلواده بله طلور معمول سله کارکرد 

دارد: اساسلی 
1. ارضای نیازهای جنسی، عاطفی و روان شناختی زن و شوهر؛

2. تداوم نسل انسانی در قالب زاد و ولدها؛
3. پلرورش روح هلم گرایلی و هموارسلازی مهلارت جامعله پذیری و اجتماعی شلدن 

فرزندان.
آملوزه هلای اجتماعلی اسلالم کله به طلور معملول در فضای مسلجد و به مسلجدیان 
داده ملی شلود، مسللمانان را بلرای ایفلای نقلش بهتلر در سله کارکلردی کله گفتله 
شلد، بله  ویلژه مهلارت جامعله پذیلری و اجتماعلی سلازی، آملاده ملی کنلد. زن و 
شلوهر در حریلم خانلواده بله بهتریلن شلکل نیازهلای عاطفلی و جنسلی یکدیگلر را 
بلرآورده ملی کننلد و ایلن نهلاد عاملل مهّملی در حفلظ سلالمت اخالقلی افلراد و 
جواملع اسلت. حمایلت روانلی زن و ملرد از یکدیگلر که ناشلی از برقلراری پیوندهای 
عاشلقانه اسلت، بیلش از هلر رابطله انسلانی دیگر مهلّم بوده اسلت. در اسلالم، ازدواج 
قلراردادی اسلت کله بله  صلورت  طبیعلی و با کمتریلن هزینه، نسلل انسلان را تداوم 
ملی بخشلد. خلدای متعلال در آیه 72 سلوره نحل ملی فرمایلد: »َو اهلُل َجَعلَل لَُکْم ِمْن 
أَنُْفِسلُکْم أَْزواجلاً َو َجَعلَل لَُکلْم ِملْن أَْزواِجُکلْم بَنیلَن َو َحَفلَدًه...؛ خداوند از جنس شلما 
همسلرانی برایتلان قرار داد و از این همسلران برایتان فرزنلدان و نوادگانی قرار داد...«. 
پیلام ضمنلی دیگلر این آیله شلریفه، پیدایش و تداوم نسلل آدملی در پرتلوی ازدواج 
اسلت. پلرورش اجتماعلی فرزنلدان نیلز کله با عواطلف مثبلت والدیلن و در چارچوب 
خانلواده بله بهترین شلکل صلورت می گیرد، از مهلّم ترین کارکردهای خانواده اسلت. 
البتله روابلط عاشلقانه و مناسلب )اخالقلی و قانونلی( میلان اعضلای خانلواده، شلرط 
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اساسلی ایفلای ایلن سله کارکلرد اسلت. بلی تردیلد، اگلر ایلن روابلط کاهلش یابد یا 
خشلنودکننده نباشلد، کارکردهلای خانلواده تضعیلف خواهد شلد.1

در فرهنلگ اجتماعلی اسلالم، حضلور زنان و مردان مسللمان در صحنه هایی تشلویق 
شلده اسلت کله بلرای خیر جامعه اسلالمی باشلد؛ بلرای مثال و بله  ویژه در مسلجد. 
فلسلفه چنیلن ترغیبلی این اسلت که برای هر دو قشلر، برکلت های گوناگونلی به  بار 
ملی آورد. بله  علالوه، در اسلالم وظیفه و مسلئولّیت های فلردی و اجتماعلی با عنصر 
جنسلّیت مرزبندی نمی شلود. دین اسلالم، از آن جهت که بشلر را با دید جمعی می 
نگلرد، زن و ملرد جامعله را موّظلف ملی دانلد؛ چنان که قلرآن کریم مؤمنان راسلتین 
َِّذیلَن آَمُنوا بِلاهللِ َوَرُسلولِِه َوإَِذا َکانُوا َمَعُه  ََّما الُْمْؤِمُنلوَن ال را چنیلن معّرفلی ملی کنلد: »ان
َعلَلی أَْملٍر َجاِملٍع لَلْم یَْذَهُبلوا َحتَّی یَْسلَتْأِذنُوُه...؛ مؤمنان راسلتین کسلانی هسلتند که 
هلم از نظلر عقیلده بله خدا و پیامبلرش معتقدند و هلم از نظر درك مسلائل اجتماعی 
و هلوش جمعلی جامعله را خلوب ملی شناسلند و هملواره در مسلائل جمعلی حضور 
دارنلد و منلزوی نیسلتند«.2 املر جامع، همان مسلائل جمعی نظام اسلت؛ بلرای مثال 
نملاز جمعله، تظاهلرات علیه طاغوت و اسلتکبار، حضلور در انتخابلات، تأیید رهبری و 
مسلئوالن اسلالمی، املر بله  معلروف عمومی و نهلی  از  منکلر جمعی و صدهلا نمونه 
دیگلر از ایلن دسلت اسلت. ایلن نملوداری از وظیفله جمعلی افلراد جامعله اسلت که 
قلرآن ترسلیم ملی کنلد و در این بخلش میلان زن و مرد تفاوتلی وجلود ندارد.3همان 
گونله  کله گفتیلم، مسلجد از زملان پیامبلر اعظلم یکلی از بسلترهای مهلّم برای 
کارهلای اجتماعلی و رشلد و ارتقلای فلردی بوده اسلت و آیات قرآن، ایفلای این نقش 

را هلم بلر دوش زنلان و هلم بلر عهده ملردان ملی گذارد.

1 . راه های تحکیم خانواده در فرآیند جهانی شدن، فصلنامه حوراء، شماره 19.

2 . نور، آیه 62.

. 3 . مسجد، زنان و آداب حضور، ماهنامه پیام زن، شماره 77، مرداد 77، برگرفته از شبکه اّطالع رسانی امام صادق
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برکت های برآمده از حضور زنان در مسجد  «
برپایله  مفلاد برخلی از روایلت هلا، هنگاملی کله زن وارد مسلجد ملی شلود، درسلت 
ماننلد ملرد آراملش ملی یابد و در ایلن ملورد تفاوتی میلان زن و مرد نیسلت. همه ما 
می دانیلم کله از نظلر فرهنگی، مسلجد بهتریلن مرکز بلرای فراگیری مسلائل و آموزه 
هلای دینلی اسلت. مسلجد، روح نملاز را زنده ملی کند، میلان مؤمنان الفلت و محّبت 
پدیلد ملی آورد و آنهلا را بله هلم نزدیلک ملی کنلد. مسلجد، بهترین جایی اسلت که 
همله افلراد جامعله ل از هلر جنلس، بلا هلر سلّن و سلطح سلواد ل ملی توانند مسلائل 
مذهبلی را فراگیرنلد. بلی تردیلد، همله زنان به مدرسله نملی روند و از طرفلی تجربه 
ثابلت کلرده اسلت که زنان به سلخنرانی هلای رادیلو و تلویزیون چنلدان اهمّیت نمی 
دهنلد یلا کلم اهمّیلت می دهنلد؛ پس بایلد در جایی بلا وظیفه های دینی خود آشلنا 
شلوند. حضلور در مسلجد، زن را آملاده ملی کنلد تلا به روایت هلا گوش دهلد و آداب 

و سلنن دینلی را بیاموزد. 
از نظلر اجتماعلی و سیاسلی نیلز املروز حضلور زنلان در اجتملاع و املور فرهنگلی، 
مشلتی بله دهان یلاوه گویلان و منحرفان از اسلالم اسلت؛ منحرفانی که شلعار آزادی 
و تسلاوی حقلوق زن و ملرد سلر ملی دهند و اسلالم را مّتهلم می کنند بله تحقیر زن. 
تشلویق زنلان بله حضلور در اجتماع ها، مسلجدها و نمازهلای جمعه، نشلان می دهد 
کله اسلالم بلا آزادی آنهلا مخاللف نیسلت؛ بلکله مهلّم این اسلت کله حریم هلا حفظ 
شلود. البتله ایلن بدان معنا نیسلت که اسلالم زن را شلبیه ملرد می دانلد. اگرچه زنان 
و ملردان در طبیعلت و جنسلّیت بلا هلم فلرق دارنلد؛ اّملا در انسلانیت مسلاوی انلد و 

ارزش زن از ملرد کمتر نیسلت. 
نله  تنهلا املروز حضلور زن در صحنله سیاسلی مؤثّلر اسلت، بلکله در صدر اسلالم نیز 
چنیلن بوده اسلت. داسلتان سلوده، دختر عماربن  اسلک همدانلی، و زن های دیگری 
کله در کتلاب هلا نقلل شلده اسلت، بلر درسلتی ایلن سلخن گواهی ملی دهلد. قرآن 
کریلم، همچنیلن یلادآوری ملی کنلد که سله زن، حضرت موسلی را از کشلته شلدن 
نجلات دادنلد و او را پلرورش دادنلد: ملادر موسلی، خواهلر موسلی و زن فرعلون. ایلن 
سله زن بلا وضعّیلت سیاسلی زملان خلود مبلارزه کردنلد تا حضلرت موسلی پرورش 
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یافلت. زنلان نیلز ماننلد ملردان در تالش و کوشلش هسلتند. خداوند می فرمایلد: »یَا 
ِّلَک َکْدًحلا َفُماَلقِیِه«.1این خطاب به انسلانّیت اسلت.  َّلکَ َکاِدٌح إِلَلی َرب أَیَُّهلا اْلِنَسلاُن إِن
سلرانجام انسلان بله لقاء اهلل می رسلد؛ حلال یا لقای جالل یلا لقای جملال؛ بی تردید 

زن و ملرد در ایلن راه همتلای یکدیگرند.2

1 . انشقاق، آیه 6.

.Hawzah.net .2 . حضور زن در مسجد، پایگاه اینترنتی حوزه



43 فصل یک: مسجـد و خانواده

جدایی جنسّیتی در مسجدها «
در حدیثلی از پیامبلر اسلالم، چنین نقل شلده  اسلت: کنیزان خدا را از مسلجدها 
بلاز نداریلد؛ در حاللی  کله خانه هایشلان برایشلان بهتر اسلت.1 ایشلان به زنلان اجازه  
رفتلن بله مسلجد ملی دادنلد و زنلان آن حضلرت نیلز بلرای نمازهلا بله مسلجد ملی 
رفتنلد؛ بلا ایلن  حلال ایشلان دسلتور دادند محّل زنلان از ملردان جدا باشلد و ورودی 
زنلان نیلز از در ملردان مجلّزا باشلد.2همچنین، پیامبلر اسلالم دسلتور دادنلد تلا 
پلس از نملاز، نخسلت زن هلا و بعلد مردهلا بیلرون برونلد3 و زنان در صلف های عقب 
نملاز جماعلت بنشلنینند.4ُعَمر، زنلان را از حضور در مسلجدها منع کلرد؛5 اّما در دوره 
خالفلت عثملان و املام علی زنان دوباره اجلازه حضور در مسلجدها را پیدا کردند. 
بلا گسلترش قلملرو خالفلت اسلالمی، از ورود زنلان به مسلجدها جلوگیری شلد. امام 
غزالی در احیاءالعلوم نوشلته اسلت: درسلت آن اسلت که فقط زاالن را به مسلجد راه 
بدهنلد.6 در دوره هلای جدیلد، زنلان اجلازه حضور در مسلجد را دارنلد؛ هرچند بخش 
ملردان و زنلان بلا پلرده ای از هلم جدا می شلود یا بخش زنلان در قسلمت باالیی قرار 
دارد. بلا ایلن  حلال، در برخلی از مسلجدهای کشلورهای اسلالمی، از جملله مالزی و 

عربسلتان، هنوز زنلان حلّق ورود ندارند.7
بلر پایله برخلی از روایلت هلا و احلکام فقهی، نقش چشلمگیری بله حضور زنلان داده 
انلد و در برخلی روایلت هلا نیز از حضور آنان نهی شلده اسلت و مسلجِد زنلان را خانه 
آنلان دانسلته انلد. بایلد توّجله داشلته باشلیم که ایلن روایت هلا نمی خواهلد رفت  و  
آملد زنلان را منلع کند؛ بلکله همان گونه کله بسلیاری از فقیهان فرموده انلد، مقصود 
ایلن روایلت هلا تأکیلد بر للزوم مرزبندی میلان زنلان و ملردان در روابلط اجتماعی و 
رعایلت حجلاب و پاکدامنلی آنان اسلت. بلی تردید، زنان بخلش عظیملی از جامعه را 
تشلکیل ملی دهنلد؛ حضور آنان در مسلجد، فرصت مناسلبی اسلت برای بهلره گیری 

1 . صحیح بخاری، ج2، ص23-13.

2 . سنن ابوداوود، ج1، ص 109، حدیث 21234.

3 . همان، ج2، ص658، حدیث 1842.

4 . صحیح مسلم، ج2، ص73-46.

5 . موطأ، ابن مالک، ص349.

6 . احیاءالعلوم، ج2، ص162.

7 . جدایی جنسیتی در مساجد، ویکی پدیا، دانشنامه آزاد.
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معنلوی از ایلن جایلگاه مقّدس، آشلنایی بلا معارف اسلالمی و ارتقای دینلی و معنوی 
شلخصّیت شلان. برخلی از زنلان فقلط بلا حضلور در مسلجد ملی تواننلد راه کملال را 

بیاموزنلد و بله ارتقاء معنوی برسلند. 
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مسجد و آغاز شکل گیری خانواده)عقد نکاح( «
از جملله کارکردهلای مهلّم مسلجد، در راسلتای تحکیلم خانواده، تشلویق مسللمانان 
بله همسلرگزینی، ازدواج، پیشلنهاد همسلر مناسلب، فرخوانلی بلرای مراسلم ازدواج، 
خوانلدن خطبله و صیغله  عقلد اسلت. داسلتان خطبله خوانلی و اجلرای عقلد نلکاح 
حضلرت عللی و فاطمله   و نیلز فراخوانلی مراسلم ازدواج ایشلان، شلنیدنی 
اسلت.1علی ملی فرمایلد کله رسلول خلدا به ملن فرملود: ای علی! بلرای اهل 
خلود طعلام بافضیلتلی تلدارك ببیلن؛ گوشلت و نلان از سلوی ملا و خرملا و روغن از 
سلوی تلو تهّیله شلود؛ سلپس فرملود: ای علی! بلرو و هر  کله را خواسلتی دعوت کن. 
ملن بله مسلجد آملدم و آنجلا ممللّو از صحابله بود؛ اّما شلرم کلردم گروهلی را دعوت 
کنلم و جمعلی را واگلذارم. از ایلن رو، نلدا دادم: ملردم! بله ولیمه فاطمه   بشلتابید 
 و ملردم پذیرفتنلد. ملن از کثلرت ملردم و کمبلود طعام شلرم کردم. پیامبلر اکرم
متوّجله ماجلرا شلد و فرملود: عللی جلان! من بلرای برکلت  یافتلن ولیمه تلو دعا می 

 2 کنم.

1 . بحاراالنوار، ج43، ص 129 و 130.

2 . همان، ج3، ص 94.
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مسجد و تداوم خانواده)تنظیم رابطه ها، برطرف  کردن اختالف ها( «
در زملان پیامبلر اکلرم، مسلجد حاملی خانلواده هلای مسللمان بلود؛ بله  ویلژه 
خانلواده هلای رزمنلدگان و ایثارگلران. ایشلان گاه بلا اصحلاب خلود، بعلد از  خلارج 
شلدن از مسلجد، نلزد خانلواده هلای شلهیدان، جانبلازان و بیملاران ملی رفلت. اگلر 
مهاجلر یلا انصلاری بله مسلجد نملی آملد، پیامبر اسلالم سلراغش را ملی گرفت 
و اگلر نیامدنلش بله مسلجد طلول می کشلید، با اصحلاب به دیلدن او و خانلواده اش 
ملی رفتنلد. از جملله منلش هلای آموزنلده پیامبلر سلالم ایلن بلود کله میلان 
اصحلاب خلود از آنلان دلجویلی ملی کلرد و آنلان را در حلّل مشلکالت همراهلی می 
کرد.1اصحلاب ل هلم مهاجلران و هم انصلارل گاهی از قّوت و ضعف همسلران و فرزندان 
خلود در مسلجد نکتله هایلی در میان ملی گذاشلتند و پیامبر گرامی به تناسلب 
آنهلا، در آملوزش و تربیلت اصحلاب ملی کوشلیدند؛ بلرای نمونله، ملردی بله محضلر 
رسلول خدا آملد و گفلت: »یلا رسلول اهلل! من همسلری دارم که هلرگاه وارد خانه 
ملی شلوم، بله اسلتقبالم ملی آید و چلون می خواهلم از منزل بیلرون روم، ملرا بدرقه 
ملی کنلد. هلرگاه ملرا اندوهگیلن ببیند، ملی گوید: چله چیز تلو را اندوهگیلن کرده؟ 
اگلر بلرای مخلارج زندگلی ناراحتی، مطمئلن باش کله دیگری)خداوند( عهلده دار آن 
اسلت و اگلر بلرای آخلرت ]و گرفتاری های قبلر و قیاملت[ غّصه می خلوری، خداوند 
اندوهلت را زیلاد کنلد)و باید چنین باشلی(. رسلول خلدا فرمودنلد: خداوند روی 
زمیلن کارگزارانلی دارد و ایلن زن یکلی از آنهاسلت. او نصلف پاداش شلهید را دارد«.2  

1 . بحاراالنوار، ج39، ص116.

2 . تحکیم بنیان خانواده ازمنظر اهلل بیت، رونامه اّطالعات، بانک مقاالت فارسی.
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تربیت خانوادگی و میل به حضور جوانان و نوجوانان در مسجد «
برخلی از راهکارهلای تقویّلت ارتبلاط جوانلان بلا مسلجدها:1 هر جا سلخن از مسلائل 
تربیتلی اسلت، اّولیلن و مهلّم تریلن پایگاهلی کله بایلد بلدان توّجله کلرد، خانلواده 
اسلت؛ زیلرا منلش، شلخصّیت و بسلیاری از رفتارهای ملا در خانواده شلکل می گیرد. 
نقلش خانلواده در تربیلت کلودك آن چنلان چشلمگیر و مهلّم اسلت کله گروهلی از 
روانشناسلان معتقدنلد، شلخصّیت کلودکان در پنج سلال اّول زندگی شلکل می گیرد 

و همله مشلکالت رفتلاری و شلخصّیتی آنلان نیلز بله ایلن دوره برملی گردد. 
یکلی از جنبله هلای مهّم یادگیری، یادگیری مشلاهده ای اسلت. بنا به ایلن نظریّه، ما 
انسلان هلا با دیلدن رفتار دیگلران یاد ملی گیریم که چگونله عمل کنیلم. فرزندانمان 
نیلز بلا دیلدن رفتارهلای ملا یلاد می گیرنلد کارهلای خاّصلی انجلام دهنلد. بنابراین، 
بله گفتله »ژان پیلاژه«، تقلیلد رفتار والدیلن در دوران پیلش عملیاتی )7-2 سلالگی( 
در محیلط خانله، بله  وضلوح دیده ملی شلود.2برای مثال، دختر بلا انداختلن چادر بر 
سلر، نمازخوانلدن ملادر را تقلیلد ملی کنلد. بنابرایلن، والدین با تشلویق مناسلب می 
تواننلد نوعلی نگلرش مثبلت بله مسلجد و نملاز در ذهلن کلودك ایجلاد کننلد؛ برای 
مثلال لبخنلد ملادر و گفتلن جملله هلای شلیرین به کلودك، به  نوعلی مبّیلن تأیید 
ایلن حرکلت اسلت. بنلا به نظریّله برخلی روانشناسلان رفتارگلرا، تشلویق و تقویت در 
تثبیلت و شلکل گیری رفتار، بسلیار مؤثّر اسلت. مسلئله مهلّم دیگر در تربیت انسلان، 
الگوپذیلری اسلت و ملا انسلان هلا بله الگلو نیازمندیلم. در خانلواده، پلدر و ملادر می 
تواننلد بهتریلن الگلوی فرزندان باشلند و اگر چنین شلود، در شلکل گیلری رفتار آنها 
بسلیار مؤثّلر خواهلد بلود. کودکانلی کله شلاهد حرکلت سلپند گونله والدیلن هنگام 
نملاز هسلتند، بله طلور قطلع به ایلن نکتله توّجه بیشلتری خواهنلد داشلت. البته هر 
چله رابطله عاطفلی بهتلری بلا فرزندان داشلته باشلیم، آنهلا بیشلتر تأثیر ملی گیرند. 
هرچنلد پنلد و نصیحلت هلم اثرهایلی دارد؛ اّما رفتلار الگویی، مؤثّرتر اسلت. شلاید بر 

همیلن اسلاس گفتله اند کله صدای عملل، بلندتر اسلت. 

1 . روزنامه کیهان ) www.kayhannews.ir(، 23 آذر 1388.

http://www.motarjem-mm. 2 . مراحللل تحللول روانللی از دیللد پیللاژه، سللایت. باشللگاه اندیشلله، 14 خللرداد 1387، به نقللل از

.blogfa.com
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از کارهلای مثبتلی کله والدیلن ملی تواننلد انجلام دهنلد، بلردن فرزنلدان بله نملاز 
جماعلت و سلایر مراسلم های مذهبی اسلت. چنیلن کاری، مزیّت های بسلیاری دارد؛ 
از جملله گرایلش مثبلت به مسلجد و مناسلک دینی، تقویّلت اعتماد بله  نفس و عّزت  
نفلس و همچنیلن ارتقلای ارتبلاط هلای اجتماعلی. البتله شایسلته اسلت کله حضور 
فرزنلدان در مسلجدها و مراسلم هلای مذهبلی بلا بلار عاطفلی مثبلت همراه باشلد و 

خاطلره هلای خوشلایندی در ذهلن آنلان ثبلت کند.
در ایلن  بیلن، توّجله بله فضلای مسلجد نیلز در ترغیلب جوانلان به نملاز بسلیار مؤثّر 

اسلت و جلا دارد بله نکتله هایلی مهلّم در ایلن  بلاره توّجله کنیم:
1. از آنجلا کله گرایلش بله زیبایلی و پاکیزگلی در ذات انسلان اسلت، بلا تمیلز نگله  
داشلتن و آراسلتن فضلای درونلی و برونلی مسلجد، می توان کلودکان و جوانلان را به 

مسلجد جللب کرد.
2. املام جماعلت مسلجد، نقشلی مهلّم در ترغیب جوانان به  سلوی مسلجد و مراسلم 
هلای معنلوی دارد. روحانلی مسلجد، ضملن توّجله بله آراسلتگی و پاکیزگلی ظاهلر 
خویلش، بایلد بلا روان شناسلی نوجلوان و جلوان آشلنا باشلد تلا بتوانلد ارتبلاط بهتر 
و مؤثّرتلری بلا آنلان برقلرار کنلد. روحانلی ای کله نیاز جلوان و نوجلوان را بله  خوبی 
بشناسلد، بهتلر ملی توانلد او را در دوره هلای بحرانلی و پرتالطلم راهنمایلی کنلد؛ 

بنابرایلن، او بلرای مشلورت بهتلر بله روحانلی اعتماد ملی کند.
3. برنامله هلای مسلجد در مناسلبت های مختلف بایلد برانگیزاننده باشلد؛ زیرا فضای 
نورانلی مسلجد، نقلش مهّملی در جلذب جوانلان دارد. بنابرایلن، اسلتفاده از افلراد 
هنرمنلد، خلوش سللیقه و جوان پسلند برای آذین محراب مسلجد بسلیار مهّم اسلت. 
همچنیلن، بهتلر اسلت در مراسلم معنلوی، از فکلر و سللیقه جوانلان و حّتلی از خلود 

آنلان بلرای آراسلتن فضلای درونی و برونی مسلجد اسلتفاده شلود.
جلوان دنبلال حقیقلت اسلت و اگلر موقعّیت را بله خوبی فراهلم کنیم، دل آملاده آنها 
پذیلرا خواهلد بلود. در غیلر ایلن  صلورت، هلم در برابلر از دسلت  رفتلن این سلرمایه 
هلای عظیلم پاسلخگو هسلتیم و هلم دشلمن بلا برنامه های هدفمند و حسلاب شلده 
در تبلاه کلردن و جلذب آنلان از ملا پیشلی ملی گیلرد. چنانچه ملی دانیلم، ایجاد هر 
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رفتلاری نیلاز بله زمینله دارد؛ ارتبلاط جوانلان بلا مسلجد نیلز از ایلن قاعلده مسلتثنا 
نیسلت. همچلون بسلیاری رفتارهلای دیگلر، زیرسلاخت های چنیلن رفتلاری باید در 
خانلواده پلی ریلزی شلود و والدین بلا الگو بودن و تقویّت گرایش به  سلمت مسلجد و 
نملاز، ایلن رفتلار را در فرزنلدان نهادینله کنند. به فضلای ظاهری و روانی مسلجد نیز 

بایلد توّجله کلرد تا جوانلان گرایش بیشلتری به مسلجد و نملاز جماعت پیلدا کنند.
از نلگاه نگانلده، در جامعله اسلالمی، خانلواده هلای محلّله، زیرمجموعه مسلجد همان 
محلّله هسلتند. منلش مسللمانان و دیلن ملداران، در طول تاریلخ، این بوده اسلت که 
بانیلان حکومتلی و مردملی در همله شلهرها و روسلتاها و بله فراخور تراکلم جمعّیت، 
مسلجد می سلاختند. این مسلجدها نله  تنها محّل عبلادت، اعتلکاف، نمازهای جمعه 
و جماعلت بلود، بلکله مرکلزی بلرای یادگیلری، مشلورت، مشلاوره گیلری و دادگاه 
خانلواده بلود. از زملان های گذشلته، افراد ضعیف و کسلانی که مشلکل های شلخصی 
 و اجتماعی داشلتند، به مسلجد مراجعه می کردند. در سلیره حضرت رسلول اکرم
ملی بینیلم که مؤمنلان برای رفع نیازشلان به حضلرت روی می آوردنلد و آن حضرت 
نیلز بلا بلذل مسلاعدت هلای الزم، نیلاز آنلان را تلا حّداملکان برطلرف می کردنلد. به  

ایلن  ترتیلب، مسلجد محلّل ارتباط مسلتقیم رهبر و ملردم بود.1

1 . بینش اسالمی و پدیده های جغرافیایی، ص42.



جلد دوم 50

خانواده  مسجد «
از نلگاه نگارنلده، خانلواده مسلجد، هملان  خانلواده هایی هسلتند که در مسلجد رفت  
و  آملد دارنلد و بلا هلم در ارتبلاط معنلوی و عاطفلی قلرار ملی گیرنلد. ایلن خانلواده 
هلا، هماننلد خانلواده هلای فامیل، یلار، هملراه و همدرد هم هسلتند و یکدیگلر را در 
سلختی هلای زندگلی همراهی ملی کنند. مسلجد، در جایلگاه پایگاه معنلوی و دینی 
ملی توانلد خانلواده هلا را در چارچلوب دیلن و ایملان بله هلم نزدیلک کنلد و ثبات و 
امنّیلت را برایشلان بله ارمغلان آورد. خانواده مسلجد، همچنین شلامل خانلواده هایی 
ملی شلود کله از سلوی مسلجدیان محلل، ملورد تفّقلد و سرکشلی قلرار ملی گیرنلد 
و بله برکلت مؤمنلان مسلجد، گلرد انلدوه و پریشلانی از چهلره شلان برداشلته ملی 
شلود. داسلتان اصحلاب صّفه، الگوی جالبی اسلت برای کملک و همراهلی آبرومندانه 
نیازمنلدان محلّل. اصحلاب صّفله، کسلانی بودنلد کله در زملان پیامبر اعظلم، در 
محّل خاّصی از مسلجدالّنبی و در پناه مسللمانان، زندگی می کردند. در مسلجدالّنبی، 
صّفله یلا ایوانچله ای سلاخته شلده بود کله مهاجلران بی سلرپناه در آنجلا زندگی می 
کردنلد و بله »اصحلاب ُصّفله« معلروف شلدند. پیلش  از آنکله ملکان قبلله از بیلت 
المقلّدس بله کعبله تغییلر کند، محراب رسلول خدا در شلمال مسلجد بلود. پس  
از دسلتور، پیامبلر خلدا بلرای تغییلر قبله، آن قسلمت را مسلّقف کردنلد و مکانی 
شلد بلرای اسلتراحت و سلکونت مسللمانان مهاجلر و بلی پناه که در توسلعه مسلجد 
در سلال هفتلم هجلری داخلل مسلجد قلرار گرفلت. آنچله املروز بله صّفله معلروف 
اسلت، روزگاری »دکله االغلوات«1 و جایلگاه خواجله هلای حرم بوده اسلت که وظیفه 

حراسلت و خدملت گلزاری حرم را داشلتند.2
خانلواده مسلجد، همچنیلن ملی توانلد الگلوی تلازه ای از همگرایلی و پیونلد چنلد 
مسلجد در شلهر یا اسلتان باشلد. مسلجدهایی که با برنامه ریزی میان  مسلجدی و با 

1  . اَغللوات، آغللوات و آغللاوات جمللع کلملله آغللا و اَغللا اسللت کلله بلله خللادم خواجلله حرمیللن می گفته انللد. کلملله آغللا از ریشلله مغولللی 

بلله معنللای بانللو، خانللم و شللاهزاده خانللم. در زبللان فارسللی، آغللا بلله معنللای خاتللون، بی بللی، و بانللوی حللرم و کلملله ای احترام آمیللز 
بللرای خادمللان خواجلله بللوده اسللت. واژه آغللا در اواخللر دوران ممالیللک َچْرَکسللی )حللک: 784ل922ق.( و نیللز پللس از قللدرت گرفتللن 
تللرکان عثمانللی، بللرای اشللاره بلله شللخص خواجلله بلله کار می رفللت. اّمللا در حجللاز خادمللان خواجلله حرمیللن شللریفین را »اغللوات« 
گفتنللد کلله پیشللتر بلله طواشللیه بلله معنللای اختلله مشللهور بودنللد.)ر.ك: المعجللم الوسللیط، ج2، ص570؛ تللاج العللروس، ج17، 
ص248، »خصللو«(. در سللده یازدهللم، اغللوات بللرای خادمللان خواجلله حللرم بلله کار رفللت و آغللا بللر شللیخ حللرم نبللوی اطالق  گشللت.

2 . آشنایی با مسجدالّنبی مدینه، پایگاه اینترنتی همشهری.
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همیلاری یکدیگلر، طلرح های امدادرسلانی و هدایلت کالن انجام می دهنلد. این الگو 
چنلد مسلجد را در طلرح و برنامله ای مبلارك به هم پیونلد می زند. از نگاه نویسلنده، 
مهندسلی فرهنگلی و دینلی در سلطح کشلور یلا در سلطح اسلتان هلا، نیازمنلد راه 

انلدازی طلرح خانواده های مسلجد اسلت. 
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نتیجه گیری و پیشنهادها «
بلا امعلان نظلر در مطاللب یادشلده، نتیجله میگیریلم کله، بلرای بهینه سلازی رابطه 
مسلجد و خانلواده، بهتر اسلت نخسلت کارکردهای مسلجد و خانواده بهنجلار و نمونه 
در فرهنلگ اسلالمی بازشناسلی، برجسلته، تبییلن و فرهنلگ سلازی شلود. سلپس، 
راهکارهلای تعاملل بهینله ایلن دو خانله خصوصی و عمومی ردیابی و کشلف شلود. از 
ایلن رهگلذر ملی توانیلم از نعملت بلزرگ حضور مسللمانان در مسلجد بلرای تحکیم 
خانلواده و بهینله سلازی رابطله میلان اعضلای آن به  نفلع ارتقای معنلوی و اجتماعی 
سلبک زندگلی اسلالمی بهلره بگیریلم. به گمان ملا، نقش مسلجد و برکت هلای الهی 
آن، در تحکیلم نظلام خانلواده، نعملت ناشلناخته و گم شلده ای اسلت و شلناخت آن 
ملی توانلد جامعه های اسلالمی را در بسلتر رشلد و تکاپلوی معنوی و الهلی قرار دهد. 
دسلتاورد روشلن ملا از ایلن پژوهلش این اسلت کله تحکیلم خانلواده، از راه مسلجد، 
در گلرو  شناسلایی و جلّدی  گرفتلن دو طلرح مهلّم و جاللب: »مسلجد خانلواده« و 
»خانلواده مسلجد« اسلت. طلرح مسلجد خانلواده، بله ایلن معنلا اسلت کله اگلر هلر 
خانلواد ه اسلالمی در پلی یک مسلجد، خانواده باشلد و همانند پزشلک خانلواده خود 
را زیلر چتلر حمایلت مسلجد قلرار دهلد، خانلواده هلا از ثبلات، صفلا و رفاه بیشلتری 
بهرمنلد خواهنلد شلد. خانلواده مسلجد هلم بله  معنلای پیونلد زدن خانلواده هلای 
مسلجدی ل پشلتیبانی کننده و پشلتیبانی شلونده ل و مسلجدهای محّل اسلت؛ همان 
طلور کله در ایلن نوشلتار توضیلح دادیلم. تعاملل مسلجد نمونله و خانلواده بهنجلار 
اسلالمی پیلش نیازهلا و ابزارهلای ویلژه ای دارد کله برخی از آنهلا را بیان ملی کنیم: 

املام جماعتلی کله دانلش، تقلوا، تعّهلد، دلسلوزی،  ● از داشلتن  اطمینلان 
باشلد.  داشلته  ظاهلری  و  بدنلی  آراسلتگی  و  سلالمت  روزآمدبلودن، 

حضلور شلورای علملی و هیئلت امنلای مسلجد کله ترکیبلی از مسلجدیان  ●
کارآزملوده، باتجربله، جلوان و کارآملد اسلت. 

حضلور اتلاق فکلر خانلواده در مسلجدها1که دربلاره موضلوع هلا و محورهای  ●
زندگلی خانلواده و چاللش هلای پیلش رو گفتملان ملی کنند. 

.Family thinking thanks . 1
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حضلور کمیتله هلای علملی و تخّصصلی درون هلر مسلجد، به  ویلژه کمیته  ●
مشلاوره و مهلارت زندگی. 

راه انلدازی صنلدوق مهلر خانلواده بلرای کمک رسلانی هلای ماللی و اعطای  ●
قلرض الحسلنه بلرای کمک بله زندگلی، ازدواج، بیملاری، ایجاد شلغل، تحصیل و 

آن. مانند 
کمیتله آموزش وپرورش مسلجد بلرای برنامه ریلزی موضوع هلای گوناگون،  ●

بله  ویلژه تربیلت دینی، اخالقی، اجتماعی، سیاسلی و جنسلی.
تأسلیس شلورای حکمّیلت و دادگاه خانلواده مسلجد بلرای رویارویلی بلا  ●

چاللش هلا و اختلالف هلای خانوادگلی، متشلّکل از ریلش سلفیدان و معتملدان 
. محّل

راه انلدازی درمانلگاه هلا، کلینیک هلای تخّصصی و بیمارسلتان های عمومی  ●
و تخّصصی وابسلته به مسلجد. 

تشلکیل و راه انلدازی کتابخانله هلای عمومی و تخّصصی مسلجد، نمایشلگاه  ●
هلای کتلاب و نرم افلزار ها.

تأسلیس سلالن و زمین ورزش مسلجد و تشلکیل تیم های ورزشلی، به ویژه  ●
برای جوانلان و نوجوانان.

تأسیس استخر شنای مسجد برای برادران و خواهران.  ●
تأسیس کمیته اردوهای تفریحی، زیارتی، علمی و بین المللی مسجد.  ●
تشلکیل کمیتله هنر؛ مانند سلینما، تئاتر، موسلیقی، آواز، خّطاطلی، طّراحی،  ●

نّقاشلی و ترویج هنرهای اصیل اسلالمی. 
ترویج و تشلویق رابطه خوشله ای و شبکه ای مسلجدها برای تبادل اّطالعات  ●

و تجربله ها )طرح خانواده مسلجد(. 
طّراحلی و برنامله ریلزی برای نشسلت های سلاالنه امامان جمعله و جماعت؛  ●

بلا هلدف آسلیب شناسلی خانواده هلای مسلجدی و برنامه ریلزی بلرای دوره ها و 
کارگاه هلای آموزشلی مهلارت زندگی خانلواده ها. 

برنامله ریلزی بلرای جمعه بازارهای هدایت شلده کله بتواند کاالها و وسلایل  ●
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ملورد نیلاز خانلواده هلای مسلجدی و زیرمجموعه  وابسلته به مسلجد را با کیفیت 
خلوب و قیملت مناسلب عرضه کند.

ایلن راهکارهلا، برخلی از روش هلای روشلن، تجربله شلده و مؤثّلری اسلت کله ملی 
توانلد نقلش مسلجدها را در تحکیلم نظلام خانلواده ها و نقلش خانواده هلا را در رونق  
بخشلیدن بله مسلجدها ارتقلا بخشلد. دسلتیابی به ایلن راهکارهلا، در گرو مهندسلی 
فرهنگلی رابطله مسلجد و خانلواده اسلت. دفتر نظلارت بر مسلجدها با برنامله ریزی و 
طّراحلی هلای خلرد و کالن خود ملی تواند امامان جماعلت، کارگلزاران و هیئت های 
امنلا را در راسلتای رسلیدن بله مسلجد نمونله یلاری دهلد. این مهلّم در گرو داشلتن 
طلرح توسلعه و ارتقلای سلالیانه و چنلد سلاالنه اسلت و همچنیلن نیازمنلد برگزاری 
نشسلت هلا و راه انلدازی دوره هلای آموزشلی و کارگاه هلای مهلارت آملوزی بلرای 

مدیلران و کارگزاران مسلجد اسلت. 
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نقش امام جماعت و متولّیان فرهنگی مسجد در جذب خانواده ها

حسین اسالمپورکریمی

چکیده
خانلواده بله عنلوان کوچلک ترین نهلاد اجتماعلی در مهندسلی فرهنگی اهمّیلت ویژه 
ای دارد. بلا برنامله هلای فرهنگلی و دینلی خانلواده گرایانله و بهلره گیلری از مسلاجد 
ملی تلوان ضملن اشلاعه آملوزه هلای اسلالمی، جامعله ای بلا تربیلت دینلی و سلبک 
زندگلی اسلالمی ایجلاد نملود. ایلن نوشلتار، »نقش املام جماعلت و متولّیلان فرهنگی 
مسلاجد در جلذب خانلواده هلا«، )اعلّم از کلودکان، نوجوانلان، جوانلان، کهنسلاالن و 
بانلوان( را بیلان ملی نمایلد. این پژوهلش با رویکلردی سیسلتمی و روش کتابخانه ای و 
بلا مطالعله منابع فارسلی، التین و عربی )شلیعی و سلّنی( و با فیش بلرداری، تلخیص و 
دسلته بنلدی مطالب تنظیلم گردیده. مطالب در سله بخلش کلی: نقش املام جماعت، 
نقلش متولّیلان فرهنگلی و نقلش تلفیقلی املام جماعلت و متولّیان فرهنگلی در جذب 
خانلواده هلا و بلا توّجله بله گلروه های سلّنی اعضای خانواده سلاختاردهی شلده اسلت 
و راهکارهلای عملیاتلی را ارائله نملوده. نتایج نشلان میدهلد که امام مسلاجد و متولّیان 
فرهنگلی مسلاجد بایلد بلا برنامه هلای چند بُعلدی برای همه گلروه های سلّنی اعضای 
خانلواده و بلا تدویلن یلک برنامله جاملع راهبلردی، بله مهندسلی و مدیریلت فرهنگی 
بپردازنلد. بلر اسلاس نتایلج، اگلر املام جماعلت مسلاجد و متولّیلان فرهنگی بلا نگرش 
سیسلتمی، اقتضایلی و بلا در نظلر گرفتلن نیازهلای چندوجهلی خانلواده هلا شلامل 
نیازهلای عبلادی، تربیتلی، اجتماعی، آموزشلی و اقتصلادی، برنامه هلای فرهنگی را در 

مسلاجد اجلرا کننلد، خانلواده هلا بله حضور در مسلاجد بیشلتر جلذب خواهند شلد.

واژگان کلیدی: 
مسلجد، خانلواده، املام جماعلت )املام مسلاجد(، متولّیلان فرهنگلی، تربیلت دینلی، 

دیلن درمانلی، خانلواده درمانلی.
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1(کّلّیات بحث «

1-1(مقّدمه
خانلواده، نظاملی اجتماعلی و اسلاس شلکل گیری جامعه بلزرگ تر اسلت. در خانواده 
زیربنلای تربیتلی و شلخصیتی فلرد شلکل ملی گیلرد. خانلواده دارای اعضایلی اسلت 
کله بلا وظایلف و مسلئولّیت شلان مشلّخص می شلوند. ملی دانیم کله یکلی از ارکان 
اساسلی ادیلان توحیلدی، بله ویژه اسلالم، عبلادت و بندگی اسلت. جوهر و جلان این 
عبلادت و نیایلش، حضلور قللب و توّجله بله خداوند اسلت.1برای فراهم شلدن عبادتی 
ایلن چنیلن، بله شلرایط و عواملل متعلّددی، از جمله مکان عبادت نیاز اسلت. اسلالم 
بلا در نظلر گرفتلن مکانلی به نام مسلجد، در حقیقت جایگاه مناسلبی را بلرای ارتباط 
باخداونلد پیلش بینلی کلرد. خداوند در قلرآن کریم ملی فرمایلد: »َو اَنَّ الَمسلاِجَد هلِلِّ 
َفلال تَدُعلو َملَع اهللِ اََحلداً؛ مسلاجد از آن خداسلت، پلس باید کسلی جلز او را نخوانید. 

بنابرایلن، بلرای تربیلت دینلی جامعه بایلد خانلواده ها را به مسلجد ترغیلب نمود«.2

1-2( بیان مسئله
بلا پویاتلر شلدن جواملع و پیشلرفت تکنوللوژی و جهانلی شدن،آسلیب هلای رفتاری 
جدیلدی گریبلان گیلر افراد و خانواده ها شلده اسلت و دشلمنان اسلالمی کله در پی 
شلبیخون فرهنگلی هسلتند بیشلتر خانلواده و بنیلان خانلواده را برای دسلت یابی به 
اهلداف شلوم خلود برگزیلده انلد. در چنین شلرایطی نیاز به دیلن و معنویلت و تأکید 
بلر سلبک زندگلی مذهبلی بیلش از پیلش احسلاس می شلود. از طلرف دیگلر تجربه 
ثابلت کلرده اسلت کله مسلجد بهتریلن مرکلز اشلاعه آملوزه های دینلی هسلتند. بر 
ایلن اسلاس اکنلون ایلن سلؤال مطرح اسلت کله چگونله می تلوان خانلواده هلا را به 

مسلجد جلذب نمود؟

1 . چهل حدیث، ح27.

2 . جن، آیه 8.
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1-3(ضرورت بحث
تحقیقلات ثابلت کلرده اسلت کله بسلیاری از نامالیملات رفتلاری و اخالقلی بلا دیلن 
درمانلی، درملان می شلود یا بهبلود می یابند. افسلردگی، اسلترس، اضطلراب، تمایل 
بله رفتارهلای پرخطلر جنسلی، احسلاس پوچی، وسلواس فکری، نلا امیلدی، میل به 
خودکشلی، بیملاری هلای روانی، اختلالالت رفتاری، فشلار خون، برخلی از اختالالت 
متابولیکلی، ناکارآملدی اجتماعلی و ... نمونله هایلی از مشلکالت رفتاری هسلتند که 
بلا کملک ذکلر، دعلا، زیلارت و سلایر برنامه هلای فرهنگی مسلجدی بهبود یلا درمان 
ملی شلوند.1بنابراین، مطالعله موضوعلات مربوط به جلذب خانواده ها به مسلجد برای 
پیشلگیری و درملان برخی آسلیب هلا و نامالیمات رفتلاری و اخالقی ضلروری به نظر 

می رسلد.

1-4(سؤاالت تحقیق
بر اساس مطالب بیان شده، این تحقیق در پی پاسخ به سؤاالت زیر است:

نقش امام جماعت مسجد )امام مسجد( برای جذب خانواده ها چیست؟ )اصلی(
نقش متولّیان فرهنگی مسجد برای جذب خانواده ها چیست؟ )اصلی(

نقلش املام جماعلت و متولّیلان فرهنگلی در جلذب اعضلای مختللف خانواده شلامل 
بانلوان، کلودکان، نوجوانلان و جوانلان به مسلاجد چیسلت؟ )فرعی(

1-5(جنبه نوآوری بحث
در خصلوص جلذب افلراد و خانلواده هلا به مسلاجد تحقیقلات متعددی انجلام گرفته 
اسلت. هلر کلدام از پژوهلش هلا بله یک گروه سلنی خلاّص مثلاًل نوجوانان یلا جوانان 
پرداختله اسلت. در ایلن تحقیلق برای پاسلخ به سلؤاالت پژوهشلی مطرح شلده فوق، 
بلا یلک نلوآوری جدیلد از نگلرش سیسلتمی و کل نگلر اسلتفاده گردید کله در ادامه 
بحلث تشلریح ملی شلود. نگارنده بلا در نظلر گرفتن همله اعضلای خانواده بله عنوان 

1 . خدارحیمللی، سللیامک، جعفللری، سللیدغالمرضا، نقللش مذهللب بللر بهداشللت روانللی، روان درمانللی و روان شناسللی بالینللی، فصلنامه 

اصللول بهداشللت روانللی، ش 4، صللص 185-195؛ پناهللی علللی احمللد، نقللش نمللاز در آرامللش روان، فصلناملله علمللی تخصصللی 
روان شناسللی در تعامللل دین، ش1، صللص35-21.
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یلک کلیلت واحلد، نقلش هلای املام جماعلت و متولّیلان فرهنگلی در جلذب همله 
اعضلای خانلواده را بیلان نموده اسلت.
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2(مفاهیم و مبانی نظری پژوهش «
2-1(نگرش سیستمی در جذب خانواده

روشلن اسلت کله مجموعله ای به نام خانلواده غالبلاً دارای اعضایی مانند: پلدر، مادر و 
فرزندان اسلت. این سله عضو مشلخص، در یکی از گروه های سلّنی کودك و نوجوان 
و جلوان و میانسلال یلا کهنسلال و بلر اسلاس تفکیلک جنسلیتی قابلل دسلته بندی 
هسلتند. بنابراین، هر خانواده و حتی شلبه خانواده1شلامل عناصری اسلت که در یک 
یلا چنلد گلروه سلّنی مذکلور قرار دارنلد. هرگونله فّعالّیلت تربیتلی و فرهنگلی باید با 
ایلن رویکلرد جاملع و نگلرش سیسلتمی2 انجام گیلرد. »بر اسلاس این رویکلرد، همه 
اعضلای خانلواده بله عنلوان اجلزای تشلکیل دهنلده یلک سیسلتم یکپارچله در نظر 
گرفتله ملی شلود و همه عواملل محیطی اعلّم از فرهنگی و اجتماعلی و مذهبی و... در 
رابطله بلا آنهلا ملورد بررسلی و تحلیل قلرار می گیلرد تا اهلداف برنامه هلای فرهنگی 
بلا محوریّلت مسلجد، محّقلق شلود«.3 در واقع همله اعضای تشلکیل دهنلده خانواده 
هماننلد اجلزای یلک سیسلتم بله هم پیوسلته هسلتند و بلر هم تأثیلر متقابلل و هم 
افزایی4داشلته، بله نحلوی کله تغییر رفتلاری و تربیتی یک عضلو بر دیگلران اثر دارد. 
بلر همیلن اسلاس، امام جماعلت و متولّیان فرهنگی مسلاجد باید یک دیلدگاه کل گرا 
و سیسلتمی داشلته باشلند. در واقلع آنهلا باید برای تلک تک عضو یک خانلواده طرح 
و برنامله هلای فرهنگلی و تربیتی داشلته باشلند. متولّیلان فرهنگی باید بلا تصمیمات 
چنلد بُعلدی، همله گروه های سلّنی خانلواده را تحلت الّشلعاع فّعالّیت هلای فرهنگی 

خلود قلرار دهند تلا نهاد خانلواده، نهادی مسلجدی تربیت شلود.

2-2(خانواده چیست؟
خانلواده، 5یلک واحلد زیسلتی )بیولوژیکلی( اسلت کله تشلکیل آن مبتنلی بلر پیوند 
زناشلویی اسلت و براسلاس آن افلراد دارای رابطله سلببی یا نسلبی بوده و بلا یکدیگر 
1 . حیدریللان، حمیللرا، آشللنایی بللا وظایللف دفتللر شللبه خانللواده، هملله چیللز بللرای نزدیکللی بیشللتر بلله خانللواده، پیللام زن، ش174، 

ص 27.
2 . Systematic attitude

3 . دنیل جرج جی )Gouger, j. Danie(، روبرت دبلیو ناپ )Robert W. Knap(، تکنیک تحلیل سیستمی، ص 39.

4 . Synergy.
5 .  Family.
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خویشلاوند هسلتند. خانلواده، نخسلتین نهاد اجتماعی اسلت. افراد در خانلواده به دنیا 
ملی آینلد و در خانلواده نیلز ملی میرنلد. خانواده شلالوده حیلات اجتماعی محسلوب 
گردیلده و گذشلته از وظیفله تکثیلر نسلل و کلودك پلروری، بلرای بقلای نلوع بشلر 
وظایلف متعلّدد دیگلری، از قبیلل تولیلد اقتصلادی و فرهنلگ پذیلر کلردن افلراد را 
نیلز بلر عهلده دارد. بنابرایلن، خانلواده یک عامل واسلطه ای اسلت که قبلل از ارتباط 
مسلتقیم فلرد بلا گلروه ها، سلازمان ها و جامعله، نقش مهّملی  در انتقلال هنجارهای 

اجتماعلی بله فلرد ایفا ملی نماید.

2-3(چیستی تربیت و اهمّیت تربیت دینی در خانواده
تربیلت، در لغلت بله معنلای رشلد و پاکیلزه کلردن اسلت. تربیلت از ملاده »ربلو« یلا 
»ربلب« در لغلت، بله معنلای افزودن، رشلد و نمو کردن، نشلو و نما کردن اسلت. واژه 
تربیلت، بیشلتر در خصلوص کلودکان بله کار ملی رود که بله معنی پلرورش و هدایت 
اسلت و اخلالق و رفتلار فرزندان را تلا به مرحله بلوغ و شلکوفایی اسلتعدادها در برمی 
گیلرد.1در زبلان فارسلی، واژه »تربیلت« بله معنای پلروردن، ادب و اخالق را به کسلی 
آموختلن و پلروردن کلودك تلا هنگام بالغ شلدن به کار رفته اسلت. اصطلالح »تعلیم 
و تربیلت« نیلز بله معنای آملوزش و پلرورش آمده اسلت.2تربیت در اصطلالح، عبارت 
اسلت از هرگونله فّعالیتلی کله معلملان، والدیلن یلا هر شلخص بله منظلور اثرگذاری 
بلر شلناخت، نگلرش،  اخلالق و رفتلار فلردی دیگلر بر اسلاس اهلداف از پیلش معین 
انجلام ملی دهنلد. در مفهلوم اصطالحلی برخلی معتقدنلد کله تربیت عبارت اسلت از 
تبدیلل کلردن قلّوه هلا بله فعلّیلت و اسلتخراج نیروهلا و اسلتعدادهای درونی انسلان 
کله سلبب شلکوفایی و پرورده سلاختن اسلت.3تربیت، عبارت اسلت از پلرورش دادن، 
یعنلی اسلتعدادهای درونلی  موجلود را به بالفعلل درآوردن. این پلرورش دادن ها فقط 

در ملورد موجلودات زنده صادق اسلت.4

1 . حسن، مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، صص36-34.

2 . دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، ج 14، چ2، ص295.

3 . رشیدی پور، مجید، آشنایی با تعلیم و تربیت اسالمی، ص 8 تا 12.

4  . مطهری )ره(، مرتضی،تعلیم و تربیت دراسالم، صص 57-56.
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 »تربیلت دینلی«، عبلارت اسلت از مجموعله اعملال عملدی و هدفلدار، بله منظلور 
آملوزش گلزاره هلای معتبلر یک دیلن به افلراد دیگر، به نحلوی که آن افلراد در عمل 

و نظلر بله آن آملوزه هلا، متعّهلد گردند.
خانلواده یلک نهلاد چند وجهی یلا چندبُعدی 1اسلت و روابلط درآن از پیچیدگی های 
ویلژه ای برخلوردار اسلت کله در مطالعلات خانلواده باید مّدنظلر قرار گیلرد. این بدان 
معنلا اسلت که افلراد خانلواده تأثیلر متقابلی بلر رفتار2یکدیگلر دارند و جلدا کردن یا 
علدم توّجله بله ایلن تأثیلرات، باعلث کاهلش اعتبار3یا بلی  اعتبلاری نتایلج مطالعات 
ملی شلود. شلخصّیت فرزنلدان از همان دوره کودکی و خردسلالی، در خانلواده تکوین 
ملی یابلد. ابزارهلا و شلیوه هلای گوناگونی در جهت تربیلت فرزند یا هر فلرد در دوران 
کودکلی از نظلر شلخصّیت پلدر و ملادر و اطرافیلان، شلیر ملادر، حالل یا حلرام بودن 
لقمله و...در عللوم تربیتلی و متلون دینلی وجلود دارد. از آنجایلی کله موضلوع دیلن، 
رفتارهلای اختیلاری و ارادی افراد بشلر اسلت؛ »هدف از تربیت دینلی، ایجاد، تقویت و 
پلرورش روح تقلوا و هدایلت پذیلری اسلت«.4بنابراین، خانواده بهترین جلا برای ایجاد 

تربیلت دینی افراد اسلت.

2-4(متولّی مسجد و شرایط
»متولّلی« در کتلب لغلت بله معنلی دوسلت دارنلده، کارپذیرنده، کسلی کله کاری به 
خلود گیلرد و بله کار کسلی اقلدام نمایلد و املری را بله عهده گیلرد، اسلت. در برخی 
ملوارد بله معنلی، ارشلد، اکبلر، اعللم، اتقلی و اورع اوالد یلا اعللم علملای محلل و یلا 
پیلش نملاز مسلجد جاملع و نظایلر آن نیز اسلتفاده می شلود. در فقه اسلالمی متولّی 
کسلی اسلت کله بلر حسلب صفلات و مشلّخصاتی که واقلف در وقلف نامه ذکلر کرده 
اسلت و در هلر عصلر و زمانی بله اداره املور وقف موافق نظلر واقف ملی پردازد.5با این 
وجلود، املروز متولّیلان مسلاجد از برنامله ریلزان و تصمیلم گیرنلدگان همله فّعالیت 

1 . Multidimensional.
2 . Behavior.
3 . Validity.

4 . پور علی فرد، محمد مهدی، نکته ای درباره روش تربیت دینی نسل جوان و نوجوان، ج 1، ص19.

5 . دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، ج 28، ص سریال1579، ذیل واژه متولی.
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هلای فرهنگلی مسلاجد هم محسلوب ملی شلوند و انجام املور تولّیت مسلجد، بخش 
کوچکلی از وظایلف آنها محسلوب می شلود.

خصوصّیلات متولّیلان مسلاجد در آیلات متعلّدد قلرآن کریم بیان شلده اسلت که ذکر 
همله آیلات در ایلن مقلال نملی گنجلد؛ اّما مهلم ترین آنهلا ایمان بله خلدا و قیامت، 
اقامله کننلدگان نملاز و... اسلت.1در راسلتای همیلن کارکرد تربیتلی، املروز متولّیان 

فرهنگلی کشلور بله مقوله خانلواده و مسلجد تأکید ملی نمایند.2

2-5(امام جماعت کیست؟
املام در لغلت بله معنلای پیشواسلت. امام آن کسلی اسلت کله از او پیروی ملی کنند 
و بله وی اقتلدا ملی شلود، خلواه انسلان باشلد یلا کتلاب یلا غیلر آن. حلق باشلد یلا 
باطل.3جماعلت بله معنلای گروهلی اسلت کله گلرد هلم آملده انلد. املام جماعت در 
اصطلالح فلردی اسلت کله در بین گروهلی که ملی خواهند نملاز اقامه کننلد، جلوتر 
از همله بایسلتد و دیگلران بله او اقتدا کنند. شلرایطی کله باید در املام جماعت وجود 
داشلته باشلد در منابلع فقهی مطرح شلده اسلت کله بحث در ملورد جزئیلات آنها در 

این مقلال نملی گنجد.4

2-6(امام جماعت یا امام مساجد؟5
عنلوان »املام جماعلت مسلجد« در میلان جامعله مسللمانان از گذشلته های دور 
تاکنلون بسلیار ملورد اسلتفاده قلرار گرفتله و بله  کارگیلری ایلن واژه در ادبیلات ملا 
مرسلوم و معملول اسلت. اگر چه اسلتفاده از ایلن واژه از نظر حقوقلی و عرفی عاری از 
اشلکال اساسلی و مبنایلی اسلت؛ ولی بلا توّجه به مفهلوم محدودی کله از این ترکیب 
بله ذهلن متبادر می شلود، وظایف و مسلئولیت اندکی بلرای آن متّصور می شلود. امام 

1 . مللکارم شللیرازی، ناصللر، تفسللیر نمونلله، ج 7، صللص 313 تللا 319؛ طبرسللی الفضللل ابللن الحسللن، مجمللع البیللان فللی تفسللیر 

القللرآن، ج 11، صللص 38 و 41.
. http://www.shabestan.ir.:2 . آقایی، حمید، گفتگوی خبری با خبرنگار شبستان، قابل دسترس در

3 . قریشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، ذیل واژه»امام«.

4 . طباطبائی، حکیم سید محسن، مستمسک عروه الوثقی، ج7، صص 316- 328.

5 . ایللن بخللش بللا کمللی تلخیللص و تغییللر از منبللع زیللر گرفتلله شللده اسللت: موظف رسللتمی، محمدعلللی، امللام مسللجد یللا امللام 

.http://www.ido.ir :جماعللت مسللجد، قابللل دسللترس در آدرس
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از نظلر لغلوی به معنای پیشلوا، پیش نملاز، خلیفه، فرمانده سلپاه، راهنمای مسلافران 
اسلت. مفهلوم »املام مسلجد«، باالتلر از املام جماعت اسلت، وقتلی می گوییلم امام، 
هلم نملاز جماعلت را شلامل می شلود و هلم املام جمعه را؛ چون در مسلجد هلم نماز 

جماعلت خوانلده می شلود و هم نملاز جمعه.
در پیشلنهاد واژه املام مسلجد در ایلن بحث منظلور از امام، امام معصوم نیسلت؛ بلکه 
شلخصی بلا  تحصیلالت عاللی دینلی اسلت که  آشلنایی کافلی و وافی در حلوزه های 
فقهلی و احلکام و مسلائل شلریعت اسلالمی دارد. وی شلرایط و الزامات ذکر شلده در 
منابلع دینلی را بلرای اماملت مسلجد)در عصلر غیبلت املام زملان و در حاکمیت 
وللی املر حاضر مسللمین( داراسلت. نگارنده بلا در نظر گرفتلن وظایف گسلترده امام 
جماعلت و فّعالیلت هلای متنلوع مسلاجد املروزی و گسلترده شلدن فّعالیلت هلای 
فرهنگلی مسلاجد بلر این باور اسلت کله به جلای واژه »املام جماعت«، بهتر اسلت از 

»امام مسلجد« اسلتفاده شلود.

2-7( روان شناسی دین1و روان شناسی دینی2
»روان شناسلی دیلن« یلا روان شناسلی مذهب از شلاخه هلای تحقیقات علمی اسلت 
کله بله بررسلی دیلن ملی پلردازد. کار اصللی روان شناسلی دیلن، تعریلف و توضیلح 
جامعله شناسلانه ، روانشناسلانه از پدیلده های دینی اسلت.3 در دهه هلای اخیِر اواخر 
قلرن20، نلگاه هلای جلّدی تری به دیلن شلده و پژوهش های زیلادی در ایلن زمینه 
انجلام شلده اسلت؛ یعنلی نلگاه هلا بیشلتر در صدد بررسلی بلی طرفانه ای نسلبت به 

مسلائل دین بوده اسلت.4
در روان شناسلی دین، روان شناسلی به منزله مبنایی برای ارائه تفسلیر از پدیده های 
دینلی در نظلر گرفتله ملی شلود. مثلاًل یک پدیلده دینلی مثل علزاداری، هلم تبیین 
روان شلناختی دارد و هلم تبییلن جامعله شلناختی و تبییلن هلای دیگلر؛ اّملا در این 

1 . psychology of religion.
2 . religious psychology.

.http://fa.wikipedia.org :3 .  بر گرفته از سایت ویکی پدیا به آدرس

4 . آذربایجانی، مسعود، نشریه معارف، ش 66، ص 6.
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گسلتره، ایلن پدیلده را فقلط از دیلد روان شلناختی تبییلن ملی کنیلم. در مقابل، در 
»روان شناسلی دینلی« کله شلاخه ای از عللم دینی اسلت، باورهای مذهبلی به منزله 
اصلل و منبلع قلرار ملی گیرنلد و روان شناسلی در چارچلوب آن باور ها جسلتجو می 
شلود.1 املام مسلاجد بایلد بلا شلناخت اصلول روان شناسلی دیلن، همله ابعلاد دیلن 
اسلالم را بلا کملک عللوم جدیلد بشناسلد و سلیاق هلای نوین دیلن درمانلی را ایجاد 

ید. نما

2-8(دین درمانی2چیست؟
دیلن درمانلی یلا مذهلب درمانی، بله شلیوه هایی از روان شناسلی گفته می شلود که با 
ابلزار دیلن و مذهلب به درملان و بهبود آسلیب های رفتلاری در فرد یا گلروه یا جامعه 
ملی پلردازد. دیلن درمانلی بلا دّقلت نظر بله روان شناسلی دیلن و روان شناسلی دینی 
انجلام می شلود و مشلکالت و آسلیب های رفتلاری یا نگرشلی افلراد را درملان می کند 
یلا از بلروز آسلیب های کلرداری و اخالقلی و اختلالالت رفتلاری پیشلگیری می کنلد. 
دیلن درمانلی ماهّیلت بین رشلته ای دارد و عالوه بلر تخّصص در روانشناسلی، ورود به 
ایلن گسلتره منوط به کسلب دانلش در الهیات، متافیزیلک، اخالق و اسطوره شناسلی 

و...است.3

1 . قربانی، نیما، روان شناسی دین, قبسات، ش 8، ص24.

2  Religion therapy.  
3 . قربانی، نیما، همان مشخصات، ص 25.
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3( نقش های اختصاصی امام مسجد در جذب خانواده ها به مساجد «
یکلی از ارکان اصللی هلر مسلجد کله از متولّیلان فرهنگی اثرگذار مسلاجد محسلوب 
ملی شلود، املام جماعت اسلت کله در آملوزه هلای اسلالمی دارای منزلتی ارزشلمند 
ملی باشلد. پیامبلر ملی فرماینلد: »إِنَّ اهللَ َوَعلَد أَْن یْدِخلَل الَْجنَّلَه ثاََلثَلَه نََفلٍر بَِغیِر 
ُأ  ُن َو اْلَِملاُم َو َرُجلٌل یَتَوضَّ ِحَسلاٍب َو یَشلفَِّع ُکلَّ َواِحلٍد ِمْنُهلْم فِلی ثََمانِیلَن أَلْفلاً الُْملَؤذِّ
ثُلمَّ یْدُخلُل الَْمْسلِجَد َفیَصلِّلی فِلی الَْجَماَعلِه؛ خداونلد وعلده داده اسلت که سله نفر را 
بلدون حسلاب وارد بهشلت نمایلد و هلر یلک از آنها شلفاعت هشلتاد هلزار را بنماید؛ 
ملؤذن، املام جماعلت و کسلی که وضو بگیلرد و وارد مسلجد شلود و در جماعت نماز 
بخوانلد«.1 یکلی از عوامللی کله در مبحلث جذب خانلواده ها به مسلاجد بایلد مدنظر 
قلرار گیلرد ویژگلی های فلردی و توانمندی های امام مسلجد اسلت. در خصوص امام 
مسلجد موّفلق تحقیقلات زیلادی صورت گرفتله اسلت.2همه ویژگی هلا و خصوصیات 
فلردی املام مسلجد در جلذب گلروه هلای مختللف سلنی اعضلای خانلواده اثرگلذار 
اسلت. بنابرایلن، متولّیلان بایلد در انتخلاب املام مسلجد بله ایلن ویژگی هلای فردی 
املام جماعلت توّجله ویلژه نماینلد؛ چلرا کله مسلجدی در جلذب خانلواده  هلا موّفق 
اسلت کله املام جماعتلی توانمنلد و بلا ویژگلی هلای کارآملد و مهلارت های بله روز 
داشلته باشلد. در ادامله برخلی از نقلش هلای املام جماعلت در جلذب خانلواده ها به 

مسلاجد اشلاره می شلود.

3-2(ارتباط منظم و مستمر امام جماعت مسجد با نمازگزاران
روحانلی مسلجد یا امام مسلجد بایلد از احوال نمازگزاران مّطلع باشلد )از بیمار شلدن 
یلا صاحلب فرزند شلدن و ازواج کلردن نمازگلزاران و ...(. تعامل اجتماعی امام مسلجد 
بلا نمازگلزاران بایلد بله طلور مسلتمر و منّظلم برقلرار باشلد و ایلن زنجیلره ارتبلاط 
اجتماعلی و عاطفلی سسلت یلا قطلع نشلود. املام مسلجد بایلد در متن جامعله و در 
وقایلع شلاد یلا غم انگیز زندگلی فلردی و اجتماعی نمازگلزاران حضور پر رنگ داشلته 

1 . مستدرك الوسائل، ج6، ص 449.

2 . فرجی، محمد مهدی، ویژگی های امام جماعت موفق، مبلغان، ش 118، صص 43-32.
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باشلد. ایلن برنامله هملان برخوردی اسلت کله در صدر اسلالم از طرف رسلول گرامی 
اسلالم و حضلرت عللی صورت می گرفلت. وقتی یکی از نمازگلزاران یک یا دو 
جلسله نملاز را غیبلت می کرد، بالفاصله آن بزرگلواران احوال او را جویا می شلدند. اگر 
شلخص ملورد نظر در بسلتر بیماری افتلاده بود، به عیلادت وی می رفتنلد. درصورتی 
کله دچلار گرفتلاری بلود، سلعی می کردند با مشلارکت سلایر مؤمنلان و نمازگلزاران، 
بله رفلع گرفتلاری او اقلدام نمایند و در صلورت بیماری، بلرای بهبودی او دعلا کنند.1

3-3(سرکشی امام مسجد از خانواده های شهدا و جانبازان
همله فّعالیلت هلای املام مسلجد بایلد بلا محوریلت خانلواده صلورت گیرد تلا جذب 
خانلواده هلا به مسلاجد تسلهیل شلود. سرکشلی املام مسلجد از خانواده های شلهدا 
و جانبلازان یکلی از فّعالیلت هایلی اسلت کله املام مسلجد می توانلد انجلام دهد. در 
برخلی مسلاجد ایلن برنامله با اعلالم قبللی و با حضلور نمازگلزاران مسلجد انجام می 
پذیلرد کله آثلار مثبلت بسلیاری را بله هملراه داشلته اسلت. چنیلن برنامه مسلتمر و 
هفتگلی ملی توانلد بله گونه ای تنظیم شلود که این سرکشلی هر شلش ماه یا سلالی 
یکبلار تکلرار شلود. توّجله بله خانلواده هلای شلهدا و جانبلازان را ملی توان در سلیره 
رسلول خلدا مشلاهده نملود؛ روزی آن حضرت هملراه با گروهلی از اصحاب بعد از 
نملاز، از مسلجد حرکلت کردنلد و بله دیدار خانواده »سلعد بلن ربیع« که از شلهدای 
جنلگ احلد بلود، رفتنلد و اعضلای خانلواده را ملورد محبلت و رحملت خویلش قلرار 

دادند.2
پیامبلر پلس از شلهادت جعفلر بلن ابلی طاللب در جنلگ موته، بله خانله او رفت 
و بلا حضلور خویلش موجلب تسللّی دل خانلدان او گردیلد.3 املام جمعله و جماعلت 
بایلد از پیامبلر اسلالم تأسلی بجویند.نمازگزارانلی کله بله دالیل مختللف، خود یا 
خانلواده آنهلا ملورد محبلت املام مسلجد و نمازگلزارن قلرار می گیرنلد، ایلن تفّقد را 
از برکلت معنلوی و اجتماعلی مسلجد تلقلی می کننلد. این عملل آثار مثبت بسلیاری 

1 . رضایی، علی، جایگاه مساجد در فرهنگ اسالمی، ص274.

2 . رفیع الدین اسحاق ابن محمد همدانی، سیرت رسول اهلل، صص 345-321.

3 . بالذری، احمد بن  یحیی، جمل من انساب االشراف، ج2، ص298.
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را بله هملراه خواهلد داشلت کله مهم تریلن آن ترغیلب نمودن خانلواده بله حضور در 
است. مسلاجد 

3-4(ارائه مشاوره روان شناسی با نگرش مذهبی
اهمیلت معنویلت و رشلد معنلوی در انسلان ها، در چنلد دهه قبل به صورتلی فزاینده 
توّجله روانشناسلان و متخصصلان بهداشلت روانلی و اخالقلی را بله خود جللب نموده 
اسلت. فلسلفه اُمانیسلتی و عللم پوزیتیوسلتی غلرب در قلرون اخیر ماننلد دو لبه یک 
قیچلی و بلا روش هلای گوناگون سلعی نمودند تلا گفتمان الهی و معنلوی را از صفحه 
روزگار و از زندگلی بشلریت حلذف نماینلد. در حاللی کله در قلرن 21 ضملن اظهلار 
عجلز از ایلن خواسلته، بله دیلن و معنویلت علروج کردنلد. بر اسلاس تحقیقلات انجام 
شلده املروز از عاملل معنویلت و مذهلب و دیلن در ارائه مشلاوره های رفتاری توسلط 

اندیشلمندان رشلته  روان شناسلی مشلاوره اسلتفاده می شود.1
دیلن کاملل اسلالم بلرای همله ابعلاد و شلئونات زندگی بشلر دسلتورات مؤثلری ارائه 
کلرده اسلت. برخلی از ایلن دسلتورات باید توسلط متخّصصلان دینی از منابلع مربوط 
اسلتخراج و تشلریح شلوند. از طرفلی عصلر کنونلی، با توسلعه همله جانبله تکنولوژی 
هلای ارتبلاط جمعلی، عصر انفجلار اطالعلات نامگذاری شلده اسلت و مفاهیمی چون 
دهکلده جهانلی و جهانلی شلدن مطلرح اسلت. ایلن موضلوع آسلیب هلای اجتماعی 
اعتقلادی جدیلدی را بله وجلود آورده  و اخالقلی نوپدیلد و مشلکالت رفتلاری و 
اسلت.2تحقیقات انجام شلده حتی در کشلورهایی که دین رسلمی آنها اسلالم نیسلت، 
نشلان داد کله گرایلش نوجوانلان و جوانلان و نونهلاالن بله مذهلب و انجلام فّعالیلت 
هلای مرتبلط بلا دین یلا انجام تشلریفات مذهبلی به صلورت کلّی در کاهش سلالمت 
رفتلاری آنهلا مؤثلر اسلت. بر اسلاس ایلن تحقیقات رفتلار با ریسلک باال )ماننلد رفتار 
پُلر خطلر جنسلی و مصلرف ملواد مخلدر و...( در جوانانلی کله بله کلیسلا و معابلد و 

1 . تایفانی نیکلس )Tiffany Nickles(، نقش مذهب و معنویت در مشاوره، 2011، ص3.

2 . بللرای مطالعلله بیشللتر ر ك:مجموعلله مقللاالت همایللش منطقلله ای آسللیب های اجتماعللی نوپدیللد، دفتللر تحقیقللات نیللروی 

انتظامللی مازنللدران، ص554-3.



جلد دوم 70

خصوصلاً مسلاجد گرایلش دارنلد، بسلیار کمتلر اسلت.1روان شناسلی دینی یلا همان 
روان شناسلی مذهلب و روان شناسلی دینلی از مباحلث جدیلدی اسلت کله بایلد در 
راسلتای فّعالّیلت هلای فرهنگلی مسلاجد بله آن توّجله شلود و اسلاس مشلاوره های 

مذهبلی قلرار گیرد.

1 . ر ك بلله: والللس )Wallace( و فورمللن )Forman,(، نقللش مذهللب و دیللن در افزایللش سللالمتی و کاهللش رفتارهللای پللر خطللر 

نوجوانان آمریکایللی. 1998، صص741-721. 
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4( نقش های اختصاصی متوّلیان فرهنگی مساجد درجذب خانواده ها به  «
مساجد

4-1(توجه به حضور زنان در مساجد، به عنوان عامل جذب خانواده ها
برخلالف شلبهه علدم نیلاز بله حضور زنلان در مسلاجد که در گذشلته وجود داشلت، 
املروز حضلور زنلان در مسلاجد بله عنلوان عاملی بلرای جذب خانلواده ها به مسلاجد 
از دیلدگاه متولیلان و برنامله ریلزان فرهنگلی مسلاجد بیشلتر گذشلته اسلت. در 
گذشلته بله خاطلر فرهنلگ نلاروا و کلج فهمی های بله وجود آملده ، همیشله زنان از 
حقوقلی کمتلر از ملردان برخلوردار بودند.1ایلن طرز تفکلر در دوران پیش از اسلالم با 
شرمسلاری یلا خشلم پلدران از تولّلد فرزنلد دختر نملود پیدا ملی کرد.2قلرآن در این 
ا َو ُهلَو َکِظیٌم«؛3هر  لَر أََحُدُهلْم بِاأْلُنْثی َظللَّ َوْجُهُه ُمْسلَودًّ ملورد ملی فرمایلد: »َو إِذا بُشِّ
چنلد احادیثلی ماننلد َخیلُر َمسلاِجِد نِسلائُِکْم الُْبیوُت«؛4و»َصلالُه الَمرئَلِه فلی ِمخَدِعها 
اَفَضلُل ِملن َصالتِهلا فلی بَیِتهلا َو َصالتُها فلی بَیِتها اَفَضلُل ِملن َصالتِها فِی اللّدار«5؛ به 
منلع حضلور زن در مسلاجد اشلاره دارد؛ وللی ایلن احادیلث مربوط به دوره ای اسلت 
کله بلرای بانلوان ناامنلی یلا موانعلی وجود داشلته باشلد یلا ناظر بله زمانی اسلت که 
شلوهران بله زنلان خود اجلازه حضور در مسلجد را ندهنلد. البته در خصوص بررسلی 
سلندیّت و تفسلیر جنبله هلای ایلن روایلات مباحلث مطّوللی الزم اسلت کله در این 

مقلال نملی گنجد.6
آملوزه هلای اسلالمی، بله زنان اجلازه داده تلا با حفلظ حریلم و عّفلت و پاکدامنی در 
اجتملاع حضلور یابند و برای رشلد و ترّقی خلود و جامعله گام بردارند.7حضور زنان در 
مسلاجد بلرای انجلام فرایلض دینی مصداق تعظیم و بزرگداشلت مسلاجد اسلت، ولی 
شلرط حضلور در مسلجد رعایلت عّفلت، حجاب و شلئون اسالمیسلت. در مسلتندات 

1 . بسللیاری از کشللورها هنللوز ایللن حقللوق اجتماعللی را بللرای زنللان قائللل نیسللتند. بللرای مطالعلله بیشللتر رجللوع کنیللد بلله: 

سللایت http://fa.wikipedia.org و همچنیللن، عظیللم زاده فائللزه، مطالعلله تطبیقللی حقللوق زنللان از منظللر اسللالم و غللرب، قابللل 
.http://www.women.gov.ir :دسللترس در آدرس

2 . مکارم شیرازی، ناصر وجمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج11، ص 272.

3 . نحل، آیه 58.

4 . تهذیب االحکام، ج3، ص 252-253؛ من ال یحضره الفقیه، ج1، ص358 . 

5  . من الیحضره الفقیه، ج2، ص27. 

6 . برای مطالعه تفصیلی در این خصوص ر ك به: حضور سبز زنان در خانه های خدا، مبلغان، ش40، صص 156-146.

7 . برای مطالعه بیشتر در مورد آداب حضور زنان در اجتماع ر ك: نور، آیه 30ل31؛ احزاب، آیات 59 و 53. 
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متعلّدد قرآنلی و روایلی تأکیلدات متعلددی در ملورد للزوم و اهمیلت حضلور زنان در 
مسلاجد و در سلخنرانی  یلا مجاللس وعظ  پیامبلر یا در جلسلات اختصاصی برای 

زنان شلده اسلت.1
بلر اسلاس مطاللب بیلان شلده، زنلان در آفرینلش و سرشلت بلا ملرد یکسلانند و در 
رشلد و کملال معنلوی و رسلیدن بله قلّله هلای بلنلد تقلوا و فضیللت و کسلب ارزش 
هلای واالی الهلی و انسلانی نیز دارای اسلتعدادهای سرشلاری هسلتند. زنلان به دلیل 
اینکله دارای  نقلش هلای متعلدد ملادری، همسلرداری، مربی گری، تربیلت و پرورش 
فرزنلدان و نیلز نقلش  عاطفلی در خانلواده ملی باشلند، حضورشلان در مسلاجد ملی 
توانلد باعلث جلذب خانلواده هلا شلود. از ایلن رو، متولیلان فرهنگلی باید همله موانع 
حضلور بانلوان در مسلاجد را بله نحلو مقتضلی برطلرف سلازند. در ادامله بحلث بله 

برخلی از نقلش هلای متولّیلان فرهنگلی در مسلاجد  اشلاره می شلود.

4-2(رعایت عدالت در مدیریت فضای فیزیکی مساجد
یکلی از راه هایلی کله در جلذب خانلواده هلا بله مسلاجد مؤثلر اسلت، مدیریلت 
بهینله فضلای مسلاجد بلرای حضور بیشلتر بانوان اسلت. متولّیلان و مؤّسسلان برخی 
از مسلاجد، فضلا و امکانلات بیشلتری را بله آقایلان اختصلاص ملی دهنلد و در ایلن 
خصلوص عداللت را رعایلت نملی کننلد. ایلن املر باعلث ملی شلود که مسلجد جنبه 
مردانله داشلته باشلد و ایلن نکتله که مسلجد متعلق بله همه اعضلای خانواده اسلت، 
از اذهلان دور بمانلد. متولّیلان مسلاجد بایلد بلا توّجه به رونلد افزایلش جمعیت محل 
ملورد نظلر و بلا در نظلر گرفتلن یک چشلم انلداز بلندمدت، فضلای فیزیکی مسلاجد 

را تقسلیم و تسلهیم کنند.
جهلت حضلور بانلوان در مسلاجد، ایجلاد محیطی امن و بدون اسلترس، چه در مسلیر 
مسلجد و چله در داخلل مسلجد مهم اسلت. مسلیرهای تلرّدد و مکان هلای مربوط به 
زنلان نبایلد در انظلار عموملی و در معلرض دیلد ملردان باشلد. اگلر فضلای مربوط به 

1 . صحیللح بخللاری، ج 1، کتللاب الصللاله، بللاب 75، شللماره 96، ص262؛ وسائل الشللیعه، ج1، ص376؛ ر ك بلله: المیللزان فللی 

تفسللرالقرآن، ترجملله موسللوی محمللد باقللر، ج16، صللص 509 و 510 و 517.
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خانلم هلا کوچلک تلر از مکانی اسلت که بلرای آقایان مهیا شلده اسلت؛ با اسلتفاده از 
ابلزار و پارتیشلن هایلی کله قابلیلت باز و بسلته شلدن دارند ملی تلوان در مواقع لزوم 
ایلن فضلا را تغییلر داد و مدیریلت نمود. هلم چنین، بانیلان و وقف کنندگان مسلاجد 
بایلد توّجله داشلته باشلند کله در فضلای مسلجد مکانلی را بلرای بانلوان دارای علذر 
شلرعی احلداث نماینلد تلا ضملن حضلور در کنلار مسلجد بتواننلد از سلخنرانی ها و 

دیگلر برنامله های مسلجد بهره مند شلوند.
پیامبلر، بله زنلان اجلازه شلرکت در مسلاجد را می دادنلد و زنلان حضلرت نیز در 
نمازهلا بله مسلجد ملی رفتنلد؛ آن بزرگلوار دسلتور دادنلد کله محلل زنلان از محلل 
ملردان جلدا باشلد و ورودی زنلان از ورودی ملردان مجلزا باشلد.هم چنیلن، حضلرت 
دسلتور دادندکله پلس از نماز، نخسلت زن ها و بعلد مردها بیرون بروند.1بر این اسلاس 
بهتلر اسلت همله بخش هلای ملردان و زنلان عموملاً بلا پلرده ای از هلم جدا شلود، یا 

بخلش زنلان در قسلمت باالیلی یلا زیرزمین سلاختمان مسلاجد قلرار گیرد.

4-3(حضور هیئت امنای زن در تشکیالت اجرایی مسجد
املروز بلا گسلترده تلر شلدن دامنله فّعالیلت فرهنگلی و تربیتلی مسلاجد مسلئولیت 
هلای ایلن تشلّکل مذهبلی مضاعلف شلده اسلت. در برخلی از مسلاجد همله اعضای 
تشلکیل دهنلده هیئلت امنلا و متولّیان را آقایان تشلکیل می دهند و فاقلد عضو خانم 
در تشلکیالت خود هسلتند. بسلیار روشلن اسلت بر حسلب اقتضائات خاّص جسلمی 
یلا فکلری و نگرشلی زنان، نیازها و خواسلته های آنهلا از برنامه های فرهنگی مسلاجد 
نسلبت بله ملردان متفلاوت اسلت. بر ایلن اسلاس، باید یک یلا چند نفلر از بانلوان در 
تشلکیالت مسلجد و هیئلت امنلا یلا مجموعله متولّیلان حضلور داشلته باشلند تلا بلا 
شلرکت آنهلا در جلسلات برنامله ریلزی فرهنگلی، متولّیلان جوانلب املور مربلوط بله 
زنلان را مّدنظلر داشلته باشلند. اگلر زنلان توانمنلد و دارای مهلارت هلای مدیریتلی و 
اجرایلی مناسلب در تشلکیالت هیئلت امنای مسلاجد حضور داشلته باشلند خواسلته 

1 . ر ك: محّمللد بللن عبللداهلل زرکشللی، اعللالم المسللاجد باحللکام المسللاجد، ج2، ص93؛ سللنن ابللوداوود، ج1، ص109، ح 21234؛ و 

نیللز همیللن منبللع، ج2، ص658، ح 1842.
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هلا و ملوارد مربلوط بله زنلان بهتلر و دقیلق تلر رعایت می شلود و شلرکت بانلوان در 
مسلاجد بله عنلوان مهم تریلن اعضلای خانواده بیشلتر خواهد شلد.
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5(نقش های تلفیقی امام مسجد ومتوّلیان فرهنگی درجذب خانواده ها «
5-1. داشتن تفّکر چند بعدی در مخاطب شناسی فرهنگی

متولّیلان فرهنگلی و امام مسلجد باید در تنظیلم برنامه های فرهنگی به گسلتردگی و 
تنّوع سلّنی و شلخصیتی مخاطبان یا مسلتمعین1توّجه داشلته باشلند. تهیه و تنظیم 
و اجلرای یلک برنامله خلاّص بلرای افلراد موجب جللب همان گلروه خاّص به مسلجد 
ملی شلود. اگلر متولّیان فرهنگلی در تلدارك برنامه هلای فرهنگلی دارای نگرش تک 
بعلدی باشلند، نملی توان شلاهد حضور گسلترده خانواده ها به مسلاجد بلود. متولّیان 
بایلد در انتخلاب سلخنرانان دقلت نمایند. سلخنرانان بایلد در هر خطابله موضوعات و 
مباحلث خلود را از زوایلای مختللف تحقیلق و بررسلی کننلد و آن را بلرای همه گروه 
هلای سلّنی و همله اعضلای خانلواده ارائله نماینلد. در واقلع نبایلد مخاطب شناسلی 
کننلد، بلکله بایلد مخاطبلان شناسلی نماینلد و بله همله گروه هلای مخاطبلان توّجه 
کننلد. سلخنرانی هایلی کله فقط تلک منظوره هسلتند و مثلاًل فقط در ملورد جوانان 
اسلت یلا فقلط بله مقوله زنلان مرتبط می باشلد، بالّطبع فقلط همان گروه مسلتمعین 
را جلذب خواهلد نملود. از ایلن رو، در انجام برنامه هلای فرهنگی توّجه بله موضوعات 
و برنامله هلا یلا فّعالیت هلای چندبعدی و چندگروهی بسلیار مؤثرتر اسلت و در جذب 

خانلواده هلا به مسلاجد تأثیر زیلادی دارد.

5-2. توّجه به حضورنوجوانان و جوانان به مسجد
یکلی از اعضلای تشلکیل دهنده خانلواده، جوانلان و نوجوانان هسلتند. آنهلا به عنوان 
یکلی از عناصلر پرتلوان و پلر انلرژی نهلاد خانلواده بایلد در برنامله ریزی هلای جذب 
خانلواده بله مسلجد لحاظ شلوند. امروز بیلرون آوردن جوانلان از محیط بسلته خانه و 
جلذب آنهلا به بطلن جریانلات اجتماعی و دینلی برای فّعالیلن فرهنگلی از مهم ترین 
کارهلا بله شلمار ملی رود تلا شلاهد جوانلان خلواب آللود و چشلم دوختله بله صفحه 
مانیتلور رایانله و تلویزیلون نباشلیم. جوانان و نوجوانلان به عنوان آینده سلازان جامعه 
اسلالمی از بلزرگ تریلن سلرمایه های این کشلور به شلمار می روند وتلالش درجهت 

 .Audiences  1
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توسلعه آگاهلی هلای دینلی آنلان از اهمیلت بله سلزایی برخلوردار اسلت. اگلر میزان 
معرفلت جوانلان بله آموزه هلای دینی و انلوار زالل معلارف دین از رشلدونمو مطلوبی 
برخلوردار باشلد، شلخصیت دینلی آنان بله گونه ای شایسلته شلکل خواهلد گرفت و 
هنلگام ورود بله جامعله اسلالمی تاثیر به سلزایی در آن پدید خواهنلد آورد. »نوجوانی 
دوره شلکل گیلری هویت و جوانی زملان تثبیت آن اسلت. در دوره نوجوانی و کودکی 
خانلواده بیشلترین تأثیلر را در شلکل گیلری هویلت بله عهلده دارد. در دوره جوانلی 
محیلط زندگلی اجتماعلی و خلود جلوان نقلش اساسلی را در تثبیلت هویلت ایفا می 

1 کنند«.
املام خمینلی فرمودنلد: »مسلاجد باید مجتمع بشلود از جلوان ها، اگر ملا بفهمیم 
کله ایلن اجتماعلات چله فوایلدی دارد و اگر بفهمیلم کله اجتماعاتی که اسلالم برای 
ملا دسلتور داده و فراهلم کلرده اسلت، چه مسلائل سیاسلی و چله گرفتلاری هایی را 
حلل ملی کنلد، ایلن طلور بی حلال نبودیلم کله مسلاجدمان مرکز بشلود بلرای چند 
پیلرزن و پیرملرد.« بله نظلر ملی آیلد دسلتگاه هلای متولّلی فرهنلگ بایلد رویکردی 
جلّدی بله مسلجد داشلته باشلند و جایگاه مسلجد در برنامه های ما مشلخص شلود.2

یکلی از اشلکاالت عملکرد تعداد اندکلی از امامان جماعت و متولّیلان فرهنگی، احترام 
وافلر بله کهنسلاالن و پیرملردان نمازگلزار و توّجه کمتر بله نوجوانان و جوانان اسلت. 
آنهلا در ایلن احتلرام کلردن چه بسلا از نوجوانلان و جوانلان نمازگزار غافل می شلوند. 
هلر فلردی با بررسلی صفلوف نمازهلای جماعلت برخی مسلاجد متوّجه می شلود که 
غالبلاً صلف اول را پیرمردهایلی تشلکیل ملی دهنلد کله زودتلر از نوجوانلان و جوانان 
در مسلجد حضلور یافتله انلد. بله نظر می رسلد که یکلی از مصادیلق توّجله و احترام 
بله نوجلوان و جوانلان برای اسلتمرار حضور آنها در مسلاجد، آگاه کردن آنلان از ثواب 
حضلور در صلف اّول نملاز جماعلت اسلت. این کار در تشلویق و ترغیب آنهلا به حضور 

فّعلال در مسلاجد و افزایلش اعتملاد بله نفس آنها بسلیار مؤثر اسلت.

1 . ر.ك: لطف آبادی، حسین، روان شناسی رشد2، صص214- 215.

2 . صحیفه نور، ج 13، ص 325.
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5-3. توّجه به حضور کهنساالن و سالمندان در مساجد
سلالخوردگان در فرهنلگ اسلالم جایگاه ویلژه ای دارند و حفظ حرملت و احترام آن ها 
الزم و واجلب اسلت.وجود یلک باب تحت عنلوان »احترام به سلالخوردگان« در اصول 
کافلی، بیانگلر منزللت آنلان اسلت. جامعله دینلی ملا حضلور کهنسلاالن در مجامع و 
جلسلات و خانله هلا را مغتنلم و موجب برکلت می دانلد. پیامبراکلرم می فرمایند: 
»لَْیلَس ِمنَّلا َملْن لَلْم یَُوقِّلْر َکِبیَرنَلا َویَْرَحلْم َصِغیَرنَا؛ کسلانی کله حرمت سلالخوردگان 
را رعایلت نمی کننلد و بله کوچلک ترهلا نلگاه ترحلم و محّبلت نمی اندازنلد، از ملا 

1 نیستند«.
کهنسلاالن و سلالمندان هلم ماننلد دیگلران بایلد قلادر باشلند آزادانله و بلدون خطر 
در مسلاجد تلرّدد کننلد و از کلّیه حقلوق اجتماعی خلود برخوردار شوند2مهندسلی و 
طراحلی سلاختمان مسلاجد باید بلا در نظلر گرفتن همله مخاطبان انجام شلود. تهیه 
فضایلی مناسلب بلرای سلالمندان مثل کوتاه کلردن پلّه ها، سلرویس های بهداشلتی 
مناسلب، تهیله وسلایل و تجهیلزات ملورد نیاز جهلت تسلهیل در انجام عبلادات مثل 
صندللی هلای اقامله نملاز در کنار حفلظ کرامت و منزللت آنان می تواند بلرای حضور 
سلالمندان در مسلاجد مؤثر باشلد. مهندسلانی که در طراحی و احداث مسلاجد نقش 
دارنلد بایلد از حیلث فّنلی به قوانین مناسلب سلازی3دّقت نظر داشلته باشلند. حضور 
کهنسلاالن و سلالمندان در برنامله هلای مذهبلی مسلاجد بله عنلوان الگویلی عمللی 
بلرای نوجلوان و جوانلان حائلز اهمیلت اسلت و موجب ترغیب سلایرین بله حضور در 

مسلاجد می شلود.

5-4. توجه به حضور خردساالن و تاثیر آن در حضور مادران و خانوادها در مساجد
یکلی از مهلم تریلن عوامللی کله مانلع حضلور ملادران در مسلاجد اسلت، بله هملراه 
داشلتن کلودکان و خردسلاالنی اسلت کله وابسلتگی زیلادی بله ملادران خلود دارند. 

1 . بحاراالنوار، ج72، ص138؛ اصول کافی، ج3، ص240، روایت 2؛ حسینی سّیدحمید، منتخب میزان الحکمه، ص310 .

2 . برجیان، منصور، جغتایی بهزاد، مناسب سازی در اماکن عمومی و تجاری، صص 14 تا 200.

3 . قانللون جامللع حمایللت از حقللوق معلوالن،قابللل اجللرا بللرای تمامللی دسللتگاه های دولتللی و خصوصللی؛ قابللل دسللترس در سللایت 

.http://iransdp.com :جامعلله معلولیللن ایللران بلله آدرس
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بله عبلارت دیگلر، منلع حضلور خردسلاالن در مسلاجد بله هر دلیللی که باشلد، عدم 
حضلور ملادران را بله هملراه دارد. در تعالیلم اسلالمی بله اهمیلت حضلور کلودکان و 
فرزنلدان در فضای معنوی مسلاجد اشلاره شلده تا آن جلا که برخلی از روایات مربوط 
به سلیره رسلول خلدا و سلیره عملی ائمه بله حضور کودکان در مسلجد حین 
اقامله نملاز و در صفلوف نملاز جماعلت مربوط می شلود.1 املام صلادق فرمودند: 
»کان رسلوُل اهللِ یسلَمَع َصلوَت الّصبلی َو ُهلَو یبکلی َو ُهلَو فِلی الّصلالِه َفیَخّفلف 
الصلاله أن تعَبلر اُّمله؛ رسلول خلدا هنلگام خوانلدن نملاز جماعلت، صلدای گریه 
طفللی را شلنید کله ملادرش او را بلا خلود بله مسلجد آورده بلود. آن حضلرت نماز را 

کوتلاه کلرد تا مبلادا نگرانلی در ملادرش پیدا شلود«.2
چله بسلا مادرانلی کله بله خاطلر مشلکالت ناشلی از به هملراه داشلتن کلودکان، در 
مسلاجد حضلور نملی یابنلد. متولّیلان مسلاجد بایلد در خصلوص رفلع ایلن عاملل، 
تصمیملات الزم را اتّخلاذ نماینلد. یکلی از ایلن راه حل ها، تأسلیس »مسلجدمهد« در 
کنلار مسلاجد اسلت. مسلجدمهد، مهد کودکی اسلت کله هلدف از راه انلدازی آن در 
کنلار مسلاجد، نگهلداری وآموزش مذهبی و قرآنی خردسلاالن و فراهلم کردن فضایی 
معنلوی، بلرای کلودکان اسلت. مسلجدمهد در کنلار مسلاجد و بلا تأکیلد بلر مسلئله 
احیلای مسلاجد و بلا درنظرگرفتلن مسلاجد به عنلوان مهلد تربیت و آموزش مسلائل 

اعتقلادی و اجتماعلی تأسلیس می شلوند.3
پیامبلر در مسلجدالنبی محللی بلرای حضلور بچله هلا به نلام »روضله الطفالن«، 
یعنلی بلاغ بچله هلا قلرار دادنلد. بهتلر اسلت امروز نیلز ملا بله تبعیلت از آن حضرت 
بلا تأسلیس مسلجدمهد برای کلودکان اقدام نماییلم. ایلن کار در افزایلش نمازگزاران 
در سلطوح سلنی باالتلر نیلز مؤثلر خواهلد بلود؛ یعنلی کودکلی کله راغب به مسلجد 
می شلود بله طلور طبیعلی پلدر، ملادر، بلرادر و خواهلرش را بلا شلیوه هلای کودکانه 
خلود وادار ملی کنلد کله در وقت نماز و سلایر برنامله های فرهنگی در مسلجد حضور 

1 . بللرای مطالعلله تفصیلللی در مللورد حضللور کللودکان در مسللجد ر ك بلله: رسللتگار مرتضللی( محقللق(،110 سللؤال پیرامللون مسللجد، 

صللص 208-209؛ بللرای مطالعلله احادیثللی مربللوط بلله حضللور کللودکان در مسللجد ر ك: طباطبایللی بروجللردی حسللین، جامللع 
الحادیللث شللیعه، ج6، ص459؛ شللریف قرشللی باقللر، زندگانللی حسللن بللن علللیA، ج1، ص68.
2 . وسایل الشیعه، ج5، ص470؛ ر.ك: هیثمی نور الدین، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج2، ص74. 

. www.parsine.com. :3 . پایگاه خبری تحلیلی پارسینه، خبر20106، قابل دسترس در سایت
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باشند.1 داشلته 

5-5. تأسیس کانون های فرهنگی چند منظوره
تشلکیل کانلون هلای فرهنگلی بلا بخلش هلای زیرشلاخه ای بلرای همله گلروه های 
سلنی و اعضلای خانلواده یکلی از ملوارد مؤثلر در جلذب خانواده ها به مسلجد اسلت. 
مقلام معظلم رهبلری در این خصوص در سلفر اخیر خود به اسلتان خراسلان شلمالی 
فرمودنلد: »ملن سلفارش ملی کنلم کله کانلون هلای فرهنگلی  ل  هنلری مسلاجد را 
فراملوش نکنیلد... فکرکنیلد، مطالعله کنیلد و سلخنی که متناسلب با نیلاز آن جوانی 
اسلت کله آنجلا حضلور پیلدا ملی کنلد، فراهلم کنیلد... خودتلان را مجهلز کنیلد، به 
سلالح معرفلت و اسلتدالل مسللح کنیلد، بعد بله این کانون هلای فرهنگلی  ل  هنری 

برویلد و پذیلرای جلوان ها باشلید...«.2
بیشلتر کانلون هلای مسلاجد، فّعالیت هلا و برنامله ریزی منسلجمی برای همله گروه 
هلای اعضلای خانلواده ندارنلد. بنابرایلن، متولّیلان مسلاجد باید بلرای جلذب خانواده 
هلا کانلون هایلی در مسلاجد تشلکیل دهند که بلا تفکیک و شلاخه بندی آنهلا بتوان 
بلرای همله اعضلای خانلواده هلا طلرح و برنامله هلای فرهنگی انتخلاب و اجلرا نمود. 
در واقلع بایلد در ملورد تأسلیس کانون فرهنگلی دختران جوان، پسلران جلوان، زنان 
و ملردان میلان سلاالن و حّتلی کلودکان تصمیمات جّدی گرفته شلود یلا کانون های 

قبللی را بلا مدیریلت فرهنگلی صحیح گسلترش داد.

5-6. توّجه جامع به کارکردهای آموزشی مساجد
یکلی از انتقلادات وارد بلر عملکلرد برخلی از اماملان مسلاجد و متولّیان این اسلت که 
آنهلا بُعلد آموزشلی مسلاجد را کمتلر مدنظلر قلرار ملی دهنلد. پیامبلر اکلرم می 
، أْو ِذکُر اهللِ، أْو سلائٌِل  فرماینلد: »ُکلُّ ُجُللوٍس فِلی الَْمْسلِجِد لَْغلٌو إاّل ثاَلثلٌه؛ قرائُه ُمصللٍّ
َعلْن ِعلْلٍم؛ هلر نشسلتنی در مسلجد بیهلوده اسلت، مگلر این که برای سله کار باشلد؛ 

.www.mashreghnews.ir :1 . خبرنامه مشرق نیوز، خبر69427، قابل دسترس در آدرس

.www.leader.ir:2 . بیانات مقام معظم رهبری )مّد ظله( درخراسان شمالی، مهر 1391، قابل دسترس در
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 ،خوانلدن قلرآن، ذکلر خلدا، اندوختن دانش«.1 در سلال هلای آغاز بعثلت، پیامبر
یلاران خویلش را در مسلجدالحرام گلرد ملی آوردند و واجبلات و محرملات الهی را به 
آنلان آملوزش ملی دادند.2پلس از هجلرت در بیشلتر اوقلات بعلد از نماز صبح و عشلا 
بله سلخنرانی و گفلت و گوهلای علمی ملی پرداختند.3 این جلسلات با حضلور مردان 
و زنلان مسللمان برپلا ملی شلد.4 تفسلیر قلرآن و سلخن گفتلن پیرامون معانلی آیات 
آن، بخلش در خلور توّجهلی از سلخنرانی هلای پیامبر را تشلکیل ملی داد. عالوه 
بلر جلسله های سلخنرانی پیامبلر، کالس های آموزشلی گوناگونی نیز در مسلجد 
تشلکیل ملی شلد.5با ایلن توضیحات، اهمیلت جنبه های آموزشلی مسلجد معلوم می 

. شود
از منظر روایات اسلالمی، تشلکیل جلسله های علمی در مسلجد، نسلبت بله برگزاری 
جلسله هلای دعلا، جایلگاه واالتلری دارد و پلاداش آن، ثلواب عملره کاملل یلا حلّج 
کاملل6و جهلاد در راه خدا اسلت7 کله رحمت خدا آنلان را فرامی گیلرد.8در این میان، 
طلرح مباحلث دینلی در مسلجد، فضیللت بیشلتری دارد. پلس از پیامبلر، ائمله 
معصومیلن نیلز بلرای حفلظ جنبه های آموزشلی مسلجد، تلالش هلای ارزنده ای 
انجلام دادنلد. مسلجد، ابزارهلا و موقعیت هایلی را در اختیار دارد که بله کمک آن می 
تلوان بله آموزش و افزایش شلناخت دینلی نمازگزاران پرداخت. مسلجد مکانی اسلت 
کله مسللمانان بلرای برپایلی فرائض الهلی و مجالس مذهبلی در آن حاضر می شلوند 
و ایلن فرصلت مناسلبی اسلت تا معلارف و احکام دین منتشلر شلود. البتله نقش امام 

مسلجد در ایلن میان بسلیار اهمیلت دارد.
پیلش از پیدایلش مدرسله، مسلاجد یگانله مرکز مهم آموزشلی  ل  فرهنگلی در جهان 
اسلالم بلوده اسلت. پلس از آن نیلز، مدرسله در داملان مسلجد بنلا می شلد. از همین 

1 . بحاراالنوار، ج77، ص 86؛ وسایل الشیعه، ج3، ص 86.

2 . احتجاج، صص39-28.

3 . عبدالحی کّتانی، سید محمد، التراتیب االداریّه، ج2، ص 233. 

4 . صحیح بخاری، ج 1، کتاب الصاله، باب 75، شماره 96.

5 . التراتیب االداریّه، ص222.

6 . منیه المرید، ص 106.

7 . زرکشی، محّمد بن عبداهلل، اعالم المساجد باحکام المساجد، ص 328.

8 . مستدرك الوسایل، ج3، ص 363، روایت 20.
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رو، در بیشلتر کتاب هایی که درباره مسلجد به نگارش در می آمد، از مدرسله بسلیار 
سلخن گفته می شلد که سلبب آن ارتباط نزدیک مسلجد و مدرسله اسلت.1

بنابرایلن، اماملان مسلاجد و همله متولّیلان فرهنگلی و هیئلت امنای مسلاجد باید به 
کارکلرد آموزشلی مسلجد در همله ابعلادش توّجله نماینلد تلا از پتانسلیل موجود در 
مسلاجد و تجمعاتلی کله بلرای برنامه هلای مذهبی مقطعلی یا دائمی ایجاد می شلود 
بله بهتریلن صلورت اسلتفاده کننلد. ایلن امر خلود زمینه ای برای گسلترده تر شلدن 

حضلور همله افلراد و خانلواده هلا در مسلاجد ملی گردد.

5-6-1.جلسات آموزش احکام و مسایل شرعی برای بانوان
زنلان بله عنلوان نیملی از پیکر جامعله انسلانی، همانند ملردان مطرح هسلتند و نمی 
تلوان از نقلش سلازنده آنلان چشلم پوشلید. در راسلتای آملوزش بانلوان در مسلجد 
بایلد تصمیملات جلّدی اتخلاذ گلردد. بانلوان بله خاطلر نقش هلای مؤثلر و متنوع در 
خانلواده ماننلد نقلش همسلری و شلوهرداری، نقلش ملادری، نقلش تربیلت فرزنلد، 
نقلش عاطفلی و... الزاملاً بلا بسلیاری از فّعالیت هلای گسلترده زندگی روزملّره ارتباط 
تنگاتنلگ دارنلد. وظایلف خلاّص و نقلش های بلا اهمیت، نیاز توسلعه یافتله بانوان به 
احلکام و دسلتورات فقهلی را روشلن ملی سلازد. هلم چنان کله بخش اعظلم توضیح 
المسلایل هلا و رسلاله هلای عملّیله را احلکام خلاّص مربلوط به بانلوان تشلکیل داده 
اسلت و مسلایل شلرعی پیچیلده ای در این مباحث وجلود دارد. بعضی فقهلا و مراجع 
در ایلن خصلوص گفتله انلد: اگلر راهی برای یادگرفتن مسلائل اسلالمی جلز از طریق 

رفتلن بله مسلجد وجود نلدارد واجلب اسلت بانوان بله مسلجد بروند.2
در روایلات مربلوط به سلیره نبلوی در خصوص اختصلاص زمانی برای زنان نقل شلده 
جلاُل َفاجَعل  اسلت کله گاهلی زنان بله آن حضرت می گفتنلد: »لََقلد َغلََبنا َعلَیلَک الرَّ
لَنلا یوملاً َوَقلد َفَعلَل َرُسلوُل اهللِ ذلِلَک؛ )ای رسلول خدا( شلما را ملردان احاطله کرده 
انلد. روزی را هلم بلرای ملا اختصلاص بدهید و رسلول خلدا چنیلن کلرد«.3 بنابراین، 

1 . برای مطالعه بیشتر ر. ك: تاریخ احمد شبلی، ص 89 به بعد.

2 . مکارم شیرازی آیت ا...، ناصر، رساله توضیح المسائل، صص 159-160، م 817.

3 . ابن حجر عسقالنی، فتح الباری، ج1، ص 195 .
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مسلئولیت بانلوان در خانلواده و بیلرون خانواده و نیلز نقش ها و وظایلف اقتضایی آنها 
ایجلاب می کند که راه و رسلم زندگی طبق شلئونات اسلالمی را در قاللب برنامه های 
منسلجم و مسلتمر فرهنگلی مسلاجد آملوزش ببینند و فلرا گیرند. متولّیلان فرهنگی 
مسلاجد بلا عنایلت بله موضوع فلوق بهتر ملی تواننلد در جلذب حداکثری بانلوان در 

مسلاجد تصمیم گیلری نمایند.

5-6-2.برگزاری جلسات و کارگاه های آموزش خانواده
املروز، دشلمنان دین اسلالم دریافتنلد که آنچه آنهلا را در اجرای اهداف شلوم تهاجم 
فرهنگلی و شلبیه خلون فرهنگلی موّفق خواهلد کرد، تخریلب بنیان خانواده هاسلت. 
در چنیلن شلرایطی اماملان مسلاجد و مبلّغلان و متولّیلان فرهنگلی مسلاجد بایلد به 
آملوزش خانلواده بلر حسلب موازیلن اسلالمی و ایجلاد و توسلعه خانلواده اسلالمی با 
تأکیلد بلر سلبک زندگلی اسلالمی اهتملام ورزنلد. کارگاه هلا و کالس های آموزشلی 
بلرای جوانلان در شلرف تشلکیل خانلواده و ازدواج یلا تشلریح اصلول اخلالق در خانه 
بلرای همله اعضلای خانلواده و اسلتفاده از آملوزه هلای اسلالمی در تحکیلم بنیلان 
خانلواده هلا، یکلی از فّعالّیلت های مهلم فرهنگی تربیتی اسلت که در جلذب خانواده 
بله مسلاجد و کاهش آسلیب هلای اجتماعی بسلیار مؤثلر است.1بسلیاری از تحقیقات 
علملی و میدانلی بیانگلر ایلن مطللب هسلتند کله برخلی از آسلیب هلای رفتلاری را 
ملی تلوان بلا تکنیلک »خانلواده درمانی«2درملان نملود یلا اثلرات آن را کاهلش داد. 
روانشناسلانی کله بله خانواده درمانلی و »ازدواج درمانی«3اعتقاد دارنلد از عامل مهمی 
چلون معنویلت، مذهب، دیلن و برنامه های فرهنگی و مسلجدی برای اهلداف درمانی 

و بالینلی خود اسلتفاده ملی کنند.4

1 . البتلله تعللداد اندکللی از مسللاجد بلله ایللن مقوللله توّجلله دارنللد. ر ك: سلللیمان پللور ابراهیللم، گفتگللو بللا خبرنللگار مهللر، 1392، قابل 

.http://www.mehrnews.com :دسترس در آدرس
 .family therapy  2

 .marriage therapy  3

4 . ر. ك: آیللوی )Ivey(، کورینللک )Korinek(، میلللر )Miller(، معنویللت در ازدواج درمانللی و خانللواده درمانللی و توسللع مقیللاس 

انللدازه گیللری آن، صللص 71-82 و همچنیللن ببینیللد: هیللوج )Haug(، ابعللاد معنویللت در خانللواده درمانللی، 1998، صللص 181-
 .194
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5-7.ایجاد صندوق قرض الحسنه مساجد وتوّجه به اقتصاد خانواده
مهلم تریلن عللت ایجلاد صندوق های قلرض الحسلنه، انگیلزه مذهبی و دینی اسلت. 
قلرض الحسلنه بله عنلوان یلک سلّنت حسلنه در گذشلته بله صلورت عقد بیلن فرد 
قلرض دهنلده و قلرض گیرنلده انجام می شلد و این امر با ارزش، سلال هلای متمادی 
بیلن مسللمانان جهلان به عنلوان نوعی عبلادت تلّقی و بله قصد پاداش اخلروی انجام 
ملی شلد. جللوه هلای زیبلای قلرض الحسلنه در قلرآن کریلم بسلیار اسلت. آنجلا که 

ملی فرماید:
»َملْن َذا الَّلذی یُْقلِرُض اهللَ َقْرضاًَحَسلناً َفُیضاِعَفلُه لَلُه َو لَلُه أَْجٌرَکریم  ؛ کیسلت آن  کس 
کله بله خلدا واملی نیکلو بدهلد تلا نتیجله اش را بلرای وی دوچندانگلر دانلد و او را 

پاداشلی خوش باشلد؟«1
در سلال 1348 اّولیلن صنلدوق قلرض الحسلنه در یکلی از مسلاجد جنوب تهلران به 
نلام »صنلدوق ذخیره جاوید« تشلکیل شلد. این صنلدوق با هدف کمک بله محرومان 
و نیازمنلدان و مبلارزه بلا معاملالت ربلوی و رباخلواری، ابتلدا کملک هلای بالعلوض 
پرداخلت ملی کلرد و بعلد از مّدتلی بله پرداخلت قرض الحسلنه مبلادرت ورزیلد. بعد 
از آن، صنلدوق هلای متعلّددی در مسلاجد دیگلر یلا خارج مسلاجد در تهران و سلایر 

شلهرها تأسیس شلدند و گسلترش یافتند.
در فرهنلگ اسلالمی، قلرض دادن و برطرف کلردن نیازهای مؤمنان، کار پسلندیده ای 
بله شلمار ملی آیلد. متولّیلان فرهنگلی مسلجد می تواننلد با تشلکیل صنلدوق قرض 
الحسلنه، کارآیلی اقتصلادی مسلاجد را حفلظ نماینلد. در واقلع دسلت گیلری افلراد 
نیازمنلد در بحلران هلای اقتصلادی بلا ارجحیلت بُعلد خانوادگلی آن بحران هلا، مهم 
تریلن تأثیلر ایلن صنلدوق هاسلت. بلا پنلد و انلدرز مبلغلان دینلی در مسلجد و املام 
مسلجد در ملورد این موضلوع، خیزش ملّی و جریلان های فقرزدایی در سلطح جامعه 
افزایلش ملی یابلد. ایلن موضوع بسلیاری از خانلواده ها را بله حضور فّعال در مسلاجد 

ترغیلب ملی کند.

1 . حدیللد، آیلله 11؛ ر.ك: حدیللد، آیلله18؛ بقللره، آیلله 245؛ مائللده، قسللمتی از آیلله 12؛ تغابللن، فللرازی از آیلله 17؛ مزّمللل، بخشللی 

از آیلله 20.
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6(نتیجه گیری «
بلا تحلیلل کلّلی مطالب مطرح شلده، می تلوان گفت همله متولّیان فرهنگی مسلاجد 
اعلّم از املام مسلجد، متولّیلان فرهنگلی و مسلئولین اجرایلی و تصمیلم گیرنلدگان 
مسلاجد بایلد بلا برنامه هلای چند بعدی بلرای همه گروه های سلنی اعضلای خانواده 
جاذبله معنلوی الزم را فراهلم نماینلد. آنهلا بایلد بلا برنامه ریلزی تک بعلدی یا جزئی 
و تلفیلق برنامله هلا و تولیلت و مدیریلت یلک برنامله جاملع راهبلردی، به مهندسلی 
فرهنگلی و مدیریلت فرهنگلی بپردازنلد. چشلم انلدازی کله املام جماعلت و متولّیان 
فرهنگلی مسلاجد را در ایلن هلدف گرانقلدر یلاری ملی رسلاند، دارا بلودن نگلرش 
سیسلتمی  ل  اقتضایلی در رابطله بلا همله اعضلای خانلواده شلامل: پلدران، ملادران، 
نوجوانلان، جوانلان و کلودکان در هر جنسلیت اسلت. در واقلع امام مسلجد و متولّیان 
فرهنگلی بایلد بله نیازهلای چنلد وجهلی خانلواده هلا کله شلامل نیازهلای عبلادی، 
تربیتلی، اجتماعلی، آموزشلی و اقتصلادی اسلت، توّجه نماینلد و در تملام برنامه های 
فرهنگلی آنهلا را لحلاظ نماینلد. بدین ترتیب خانلواده ها، حضور در مسلاجد و فّعالیت 
هلای مسلجدی را بخشلی از زندگلی خانوادگلی خلود دانسلته و به صلورت گروهی و 

تلفیقلی و بیلش از پیلش در مسلاجد حضلور ملی یابند.
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مسجد و خانواده

سّید تقی واردی

 چکیده
نگارنلده، از منظلر جامعه شناسلی و بلا اسلتفاده از آیلات و روایلات، بله بررسلی رابطه 
خانلواده بلا مسلجد پرداختله. انلواع تعاملل مسلجد و خانلواده و رابطه کّملی و کیفی 
را ملورد توّجله قلرار داده اسلت؛ سلپس از آثلار و فوایلد حضلور خانلواده در مسلجد، 
لزوماً اسلتفاده مفید و مشلروع از مسلجد و ممنوعیت اسلتفاده های ابزاری از مسلجد 
را مطلرح و وظایلف خانلواده در برابلر مسلجد را برشلمرده و در ذیل هر عنلوان، نکات 

مفیلد و سلازنده ای را نیز مطرح سلاخته اسلت.

کلیدواژه ها: 
مسلجد، خانلواده، تعاملل مسلجد و خانلواده، رابطله کّملی، رابطله کیفلی، حضلور در 

. مسجد
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اشاره «
از زمانلی کله مشلّیت و اراده خداونلد متعلال بلر ایلن قرار گرفت که انسلان بله زمین 
هبلوط و بلا تشلکیل خانلواده در ایلن کلره خاکلی زیسلت نمایلد، نیاز بشلر بله جایی 
کله محلّل عبلادت و راز و نیلاز با خدا باشلد، محسلوس بلود و بدین جهت انسلان های 
موجلود آن عصلر بلا پدیده عبادگاه،آشلنایی و رابطه ویژه ای داشلتند و بله مرور زمان، 
عبلادت و پرسلتش خداونلد سلبحان در جایی بله  نام عبادتلگاه یا مسلجد، در زندگی 

انسلان ها نهادینه شلده اسلت.
 در تملام ادیلان و مذاهلب الهلی، عبادتگاه هلا جایلگاه ویلژه ای در نزد پیروان داشلتند 

و از اعتبلار و قداسلت خاّصی برخلوردار بودند.
 هلم اینلک نیلز پیلروان ادیلان و مذاهلب موجلود در دنیلا، هلر یلک دارای عبادتلگاه 

ویلژه ای هسلتند و بلا مراجعله بله آن، اعملال عبادی خویلش را انجلام می دهند.
 زرتشلتیان در آتشلکده ها، یهودیلان در کنشلت ها، بودائیلان و هندوهلا در معبدهلا، 
مسلیحیان در کلیسلاها، و راهبلان در دیرهلا و مسللمانان در مسلجدها عبادت هلای 
خویلش را بجلا می آورنلد و برای چنیلن مکان هایی اعتبار و قداسلت ویلژه ای قائل اند.
در میلان پیلروان ادیلان الهلی، مسللمانان اهمّیتلی خلاص بلرای عبادتلگاه خلود 
قائل انلد؛ بله طلوری کله در هلر شلبانه روز، پنلج و یلا حّداقل سله بلار بله آن مراجعه 
می کننلد و نمازهلا و عباداتشلان را در آنجلا انجلام می دهنلد و در حقیقلت، بخشلی از 

عملر خلود را در مسلاجد سلپری می کننلد و آن را خانله دّوم خلود می داننلد.
در میلان مسللمانان، خانلواده بله عنلوان رکلن رکیلن و زیرسلاخت اصللی و اساسلی 
جامعله، در برقلراری ارتبلاط معنلوی و الهلی مسللمانان بلا مسلجد، نقشلی مهلم و 
منحصلر بله فلرد بر عهلده دارد. ایلن نقش خانلواده، در هر عصلر و نسللی مانع دوری 
و افتلراق بلا مسلاجد گردیلده اسلت. در ایلن نوشلتار، موضوِع »مسلجد و خانلواده« را 
از منظلر جامعه شناسلی و بلا اسلتفاده از آیلات و روایلات معصومین مورد بررسلی 

قلرار می دهیلم، و آن را در بخش هلای ذیلل پلی می گیریلم: 
1 . رابطه خانواده با مسجد؛
2 . تعامل مسجد و خانواده؛
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3 . آثار و فواید حضور خانواده در مسجد؛
4 . وظایف خانواده در برابر مسجد؛

5 . استفاده های مفید و مشروع از مسجد؛
6 . استفاده های ابزاری و ممنوع از مسجد.

امیلد اسلت کله این گونه نوشلته ها و تالش هلا در اقبلال، و رویکرد خانواده هلا، به ویژه 
جوانلان و نوجوانلان میهلن عزیلز ملا و سراسلر جواملع اسلالمی بله مسلجد، تأثیلر به 
سلزایی داشلته باشلد و آنان را از راه های انحرافی و فسلادانگیز رهایی بخشلد و رضایت 
خداونلد سلبحان و خرسلندی صاحلب االمر، حضلرت حجت بن الحسلن را در پی 

داشلته باشد.
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رابطه خانواده با مسجد «
رابطله خانلواده بلا مسلجد، از چنلد جهت شلایان بحث و بررسلی اسلت. اّملا در اینجا 

تنهلا به بررسلی رابطله کّملی و کیفلی می پردازیم.

1-  رابطه کّمی
1 ل 1( رابطله موّقلت و محلدود: بدین گونله کله انسلان بله وقلت نیلاز و یلا در ایّلام 
خلاص، ماننلد ملاه مبلارك رمضلان بله مسلجد روی ملی آورد و پلس از رفع نیلاز و یا 

پایلان ایّلام خلاص، رابطله خلود را بلا مسلجد کلم و یلا حّتلی تلرك می کند.
ایلن رابطله، خاللی از فایلده و ارزش نیسلت، ولی مورد توصیه و سلفارش الهی نیسلت 
و حّتلی ملورد انتقلاد و سلرزنش قلرار گرفتله اسلت؛ زیلرا به این معناسلت که انسلان 
هلرگاه بله مصیبت و گرفتاری مبتال شلود، به خدا رو آورد و هنگاملی که گرفتاری اش 
برطلرف گلردد، بلار دیگر خلدا را فراموش می کنلد. از این رفتلار و کلردار نکوهیده در 

چنلد جلای قلرآن کریلم، از جمله در این آیه شلریفه انتقاد شلده اسلت:
اُهلْم إِلَی الَْبلرِّ إَِذا ُهْم  لا نَجَّ یَن َفلَمَّ »َفلإَِذا َرِکُبلوا فِلی الُْفلْلِک َدَعلُوا اهللَ ُمْخلِِصیلَن لَلُه الدِّ
یُْشلِرُکوَن؛ هلرگاه سلوار کشلتی شلوند، خلدا را از روی اخلالص و پاکلی می خواننلد و 

همیلن کله بله خشلکی رسلند]و از کشلتی پیلاده گردند[، شلرك می ورزنلد!«.1
 بی تردیلد، هلر کلس بله چنیلن روش و شلیوه ای در اسلتفاده و بهره مندی از مسلجد 
روی آورد، ملورد نکوهلش و سلرزنش الهلی قلرار می گیلرد و بدین جهلت باید در حد 

املکان از آن پرهیلز کرد.

2 ل 1( رابطله دایلم و غیرمحلدود: رابطله نیلک و پسلندیده خانواده هلا با مسلاجد، آن 
اسلت کله حلد و حصلاری نداشلته و دایلم و همیشلگی باشلد و در حقیقلت، مسلجد 

خانله ای دیگر بلرای آنان باشلد.
 در قرآن کریم آمده است:

یَن؛ توّجه شلما در هر  »َوأَقِیُملوا ُوُجوَهُکلْم ِعْنلَد ُکلِّ َمْسلِجٍد َواْدُعلوُه ُمْخلِِصیلَن لَلُه الدِّ

1 . عنکبوت، آیه 65.
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مسلجدی بله او باشلد و او را بخوانیلد؛ در حاللی کله دین)خلود( را بلرای او خاللص 
می گردانیلد«.1

ایلن توصیله الهلی، بیانگر این معناسلت که انسلان همیشله بایلد به خدا توّجه داشلته 
باشلد و از روی اخلالص و نّیلت پلاك، او را بخوانلد و بلرای این امر در عبلادت گاه و به 
ویلژه در مسلجد، تأکیلد بیشلتری شلده اسلت و ایلن املر نشلان دهنده للزوم حضور 
شایسلته و بایسلته مسلمانان در مسلاجد اسلت. پیامبر اکرم نیز در روایتی فرمود:
»َملْن َکاَن الُْقلْرآُن ِدربتله، َوالَْمْسلِجُد بَْیَتلُه، بََنلی اهلُل تَعالی لَلُه بَْیتاً فِی الَْجنَّلِه، ودرجه 
دون الدرجله الوسلطی؛ هلر کلس که قرآن همدم او و مسلجد خانه وی باشلد، خداوند 
متعلال خانله ای در بهشلت بلرای او بنلا و درجله ای پایین تلر از درجله وسلطی به وی 

می کند«.2 عطلا 

2-  رابطه کیفی
1 ل 2( رابطله فیزیکلی و ظاهلری: گاهلی اوقلات، انسلان بله مسلجد ملی رود و حضور 
فیزیکلی و جسلمی در آن پیلدا می کنلد، وللی روحلش در قیلد و بند چیزهلای دیگر 
اسلت و فکلر و خیلال او در عرصه هلای دیگلر و خارج از حلوزه معنویت و عبلادت قرار 
گرفتله اسلت. چنیلن انسلانی، رابطه بی حاصلل و بی ارزش با مسلجد برقرار کلرده و از 
کسلب ثلواب و ارزش هلای معنوی و روحلی محروم مانده اسلت. محروم تر از او کسلی 

اسلت کله در مسلجد به کارهلای غیرعبلادی و حّتی گنلاه آلود بپلردازد.
  پیامبر اکرم در حدیثی فرمود:

لالِه ِعَبلاَدٌه َما لَلْم یُْحِدْث. قِیلَل یَا َرُسلوَل اهللِ َو َما  »الُْجُللوُس فِلی الَْمْسلِجِد انِْتَظلاَر الصَّ
یُْحلِدُث؟ َقلاَل: االْغِتَیاَب 

نشستن در مسجد به انتظار نماز، عبادت است مادامی که حدثی از او سر نزند.             
پرسیده شد: ای رسول خدا! به چه چیزی ُمحِدث می شود؟ فرمود:

»به غیبت کردن.«3   

1 . اعراف، آیه 29.

2 . بحاراالنوار،ج92، ص202؛  مستدرك الوسائل، ج3، ص357.

3 . الکافی، ج2، ص357.
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 آری؛ غیبلت از دیگلران و سلخن گفتن از کسلی کله در جمع آنان نیسلت و پرداختن 
بله شلایعات و پلر و بلال دادن بله آنهلا و یلا فلرو رفتلن در امور دنیلوی و فارغ شلدن 
از عبلادت و پرسلتش الهلی، منافلات بلا روح عبلادت و طاعلت الهلی دارد و انسلان را 

بله مقصلود و مقصد نمی رسلاند.
 در روایات اهل بیت عصمت و طهارت آمده است:

َماِن نَلاٌس ِمْن أُمَِّتلی یَْأتُوَن الَْمَسلاِجَد یَْقُعلُدوَن فِیَها َحلَقلاً ِذْکُرُهُم  »یَْأتِلی فِلی آِخلِر الزَّ
ِ بِِهلْم َحاَجله؛ در روزگار آخرالّزملان،  نَْیلا اَل تَُجالُِسلوُهْم َفلَْیلَس هلِلَّ نَْیلا َو ُحلبُّ الدُّ الدُّ
مردملی وارد مسلجد می شلوند و حلقله ای بلرای خویلش تشلکیل می دهنلد و درباره 
دنیلا و دوسلتی )مظاهلر( دنیلا بله گفت وگلو می پردازنلد )و از عبلادت و نیایلش غافل 
می ماننلد(؛ بلا چنیلن کسلانی هم نشلینی نکنیلد؛ زیلرا خلدا را )رغبلت( و حاجتی به 

نیسلت«.1 آنان 

2 ل 2( رابطله معنلوی و باطنلی: رابطله خانلواده بلا مسلجد، بایلد مفیلد و ثمربخلش 
باشلد و ایلن رابطله، در صورتلی برقلرار می گلردد کله انسلان بلا همله وجود خلود در 
مسلجد حضلور پیلدا کنلد و روح و روان خویلش را با عطلر معنویت و عبادت مسلجد، 
معّطلر گردانلد و علالوه بلر حضور فیزیکی و جسلمی، حضلور معنوی و باطنی داشلته 
باشلد و اندیشله و توّجهات او تنها به خدا و خداشناسلی و خداسلتایی مشلغول باشلد 

و خلود را از هلر فکلر و خیلال دنیلوی برهاند.
امام زین العابدین درباره حضور معنوی در مسجد فرمود:

»َوالَمسلاِجُد بیلوُت اهللِ ، َفَملن َسلعی إلیهلا، َفقلد َسلعی إللی اهلل  و قصد إلیله والمصلّی 
؛ مسلاجد، خانه های خداسلت.  ملاداَم فلی صالتِلِه َفُهلَو واقلٌف بیَن یلدِی اهلل  َعلزَّ َو َجلَّ
پلس هرکسلی کله بله سلوی آنهلا بشلتابد، به سلوی خلدا شلتافته و او را قصلد کرده 
اسلت و شلخص نمازگلزار، ماداملی کله در حلال نماز اسلت، در نلزد پلروردگار متعال 

قلرار گرفته اسلت«.2

1 . بحاراألنوار، ج22، ص454 .

2 . من الیحضره الفقیه، ج1، ص199.
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از ایلن حدیلث شلریف، چنیلن اسلتفاده میشلود: انسلانی کله در مسلجد، در حلال 
نمازاسلت و همله توجّهلات او تنهلا به سلوی خداسلت و او را از روی اخلالص و ایمان، 
عبلادت و پرسلتش می کنلد، چنیلن کسلی توفیلق لقلای الهی یافتله و به مقلام واال و 

بزرگلی نایل شلده اسلت.
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تعامل مسجد و خانواده «
خانواده، نهادی اسلت اجتماعی و مسلجد، مکانی اسلت مقّدس برای عباد مسللمانان، 
ایلن دو پدیلده، ارتبلاط تنگاتنگی با هلم دارند و از یکدیگر متأثّلر و بهره مندند. معموالً 
هلرگاه در ارتبلاط مسلجد و خانلواده کاوش می شلود، رابطله یلک سلویه خانلواده بلا 
مسلجد بررسلی می شلود، در حاللی کله می توان ارتبلاط بین ایلن دو نهاد مهلم را دو 
جانبله در نظلر گرفلت و تعاملل آن دو و یلا تأثیلر هر یلک در دیگری را ملورد بحث و 

بررسلی قرار داد.
در اینجا به نمونه هایی از تعامل مسجد و خانواده اشاره می کنیم:

1. وقف زمین برای مسجد:
 از ملوارد مفیلد و مهلم تعاملل خانلواده با مسلجد، اقدام ایلن نهاد اجتماعلی در وقف 

کلردن زمیلن ملکی برای احداث مسلجد اسلت.
مسللمانان بله پیلروی از پیشلوایان و اماملان معصلوم از صلدر اسلالم تاکنلون در 
ایلن زمینله پیشلتازند. از آثلار و بلرکات ایلن سلّنت حسلنه آنلان در وقلف زمین های 
خلود بلرای مسلجد اسلت، کله شلاهد شلکوفایی این همله مسلجد در سراسلر جهان 
هسلتیم. بدیلن لحلاظ، خانواده هایلی که توانایی مالی سلاختن مسلجد و یلا فرصت و 
قلدرت اداره کلردن آن را ندارنلد، وللی زمینلی دارند که برای سلاخت مسلجد کفایت 
می کنلد، می تواننلد آن را بلرای احلداث مسلجد وقلف کننلد، تلا زمینه ای بلرای دیگر 

مسللمانان فراهلم گلردد و آنلان برای سلاختن آن اقلدام کنند.
وقلف کله معنلی و مفهلوم آن عبلارت اسلت از متوّقلف سلاختن مالکیلت خصوصی و 
شلخصی و اقلدام بله عمومی کردن منافلع آن در راه خدا برای اسلتفاده دائمی مردم و 
دارای احلکام فقهلی و شلرعی ویژه ای اسلت که در کتابهلای فقهی علما و رسلاله های 
عملیله مراجلع تقلیلد بیلان شلده اسلت و دربلاره آن، سلفارش و توصیه هلای فراوانی 
شلده اسلت. از جملله ایلن که در خبلر صحیلح از امام جعفلر صادق روایت شلده 

است:
ُجلَل بَْعلَد َمْوتِِه ِملَن األْْجِر إاِلَّ ثَلاَلُث ِخَصاٍل: َصَدَقلٌه أَْجَراَها فِلی َحَیاتِِه  »لَْیلَس یَْتَبلُع الرَّ
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َفِهلَی تَْجلِری بَْعلَد َمْوتِِه إِلَلی یَلْوِم الِْقَیاَمِه َصَدَقلٌه َمْوُقوَفٌه اَل تُوَرُث أَْو ُسلنَُّه ُهًدی َسلنََّها 
َفلَکاَن یَْعَملُل بَِهلا َو َعِملَل ِملْن بَْعلِدِه َغْیلُرُه أَْو َولَلٌد َصالِلٌح یَْسلَتْغِفُر لَله ؛ پلس از مرگ، 

چیلزی جلز سله خصللت به عنلوان پلاداش به دنبال شلخص نیسلت: 
1. کار خیلری کله در حیاتلش آن را بنیلان نهلاده باشلد و پلس از وفلات او بله هملان 

حلال باقلی بماند؛
2. سلّنّت و شلیوه هدایلت گلری کله در حیاتلش نهاده باشلد و پلس از وفلات وی نیز 

بله آن عملل گردد؛
3. فرزنلد صاللح و شایسلته ای از خلود بله جلا گذاشلته باشلد که پلس از وفلات برای 
او دعلا و طللب مغفلرت نمایلد«.1 بی تردیلد، آگاهلی خانواده هلا از این گونله احادیث، 
موجلب رغبلت بیشلتر آنلان بله وقلف کلردن زمین هلای ملکی بلرای احداث مسلجد 
می گلردد. بله ویلژه اگلر بداننلد کله در نلزد خداونلد متعلال از چله جایلگاه و منزلتی 

برخلوردار می گردنلد.
امام جعفرصادق در روایتی فرمود:

لٌه  »َملا ِملْن َمْسلِجٍد بُِنلَی إاَِلّ َعلَی َقْبلِر نَِبلٍیّ أَْو َوِصِیّ نَِبلٍیّ ُقِتَل َفَأَصلاَب تِلَْک الُْبْقَعَه َرَشّ
ِملْن َدِملِه َفَأَحلبَّ اهلُل أَْن یُْذَکلَر فِیَهلا َفلَأد فِیَهلا؛ هیلچ مسلجدی بنلا نمی گلردد، مگلر 
ایلن کله بلر روی قبلر پیامبلر یلا وصلی پیامبری کله به شلهادت رسلیده باشلد، قرار 
گیلرد. پلس بله این ملکان، قطره ای ازخلون وی اصابت کرده اسلت و خداوند سلبحان 
دوسلت دارد کله در ایلن ملکان، ذکلر و نیایلش وی انجلام گیرد«.2بنابرایلن، می توان 
بله وضلوح مالحظله کلرد که پدیده وقلف، چه جایگاه مهملی در احداث مسلاجد دارد 
و خانواده هلای متدیّلن و مؤملن چله نقلش آفرینی هایلی می توانند در این راه داشلته 

شند. با

 2. ساخت و ساز مسجد: 
خانواده هلای مسللمان و متدیّلن در سلاخت و مرّملت مسلجد، نقشلی مهلم برعهلده 

1 . الکافی، ج7، ص56؛ وسائل الشیعه، ج16، ص174.

2 . الکافی، ج3، ص370، ح 5263؛ بحاراالنوار، ج14، ص463.
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دارنلد. آنهلا بلا اختصلاص بخش هایلی از مایحتلاج زندگلی خویلش بلرای سلاخت و 
یلا مرّملت مسلجد، در ایلن املر خداپسلندانه سلهیم می گردنلد و از ایلن راه، ایملان 
و هدایلت خویلش را بله منصله ظهلور می رسلانند. خداونلد متعلال در قلرآن کریلم 

می فرمایلد:
»َما َکاَن لِلُْمْشلِرِکیَن أَن یَْعُمُرواْ َمَسلاِجَد اهلل َشلاِهِدیَن َعلَی أَنُفِسلِهْم بِالُْکْفِر؛ مشلرکان 
را لیاقلت آن نباشلد کله مسلاجد خلدا را آبلاد کننلد، همان هایلی کله بله کفلر خلود 

دهند«.1 گواهلی 
ایلن آیله شلریفه، نشلان می دهلد که مرّملت مسلاجد و یا سلاخت و سلاز آن، توفیقی 
اسلت از جانلب خلدا کله نصیلب کافلران و مشلرکان و بی دینلان نمی شلود، بلکه این 
توفیلق الهلی تنهلا سلزاوار مؤمنلان و خانواده هلای متدیّلن و خداجو اسلت کله به جز 

خلدا، بله چیلزی دیگر نمی اندیشلند.
ََّملا یَْعُملُر َمَسلاِجَد اهللِ َملْن آَملَن بِلاهللِ  خداونلد سلبحان در ایلن آیله می فرمایلد: »إِن
َکاَه َولَْم یَْخلَش إاِلَّ اهللَ َفَعَسلی أُْولَللِئَک أَن یَُکونُواْ  لاَلَه َوآتَی اللزَّ َوالَْیلْوِم الِخلِر َوأََقلاَم الصَّ
ِملَن الُْمْهَتِدیلَن؛ همانلا، آنانلی کله ایمان به خلدا و آخرت دارنلد و نماز بر پلا می دارند 
و زکات می پردازنلد و بله غیلر از خلدا از کسلی نمی ترسلند، مسلاجد خلدا را آبلاد 
می کننلد. پلس امید اسلت این گلروه از مؤمنلان، جزو هدایت شلدگان قلرار گیرند«.2
   پیامبلر گراملی اسلالم، حضلرت محملد نیلز دربلاره فضیللت سلاخت مسلجد 

 : فرمود
نَْیا أَْعَطلاُه اهلُل بُِکلِّ ِشلْبٍر ِمْنُه أَْو َقلاَل بُِکلِّ ِذَراٍع ِمْنُه َمِسلیَرَه  »َملْن بََنلی َمْسلِجداً فِلی الدُّ
ٍد َوَزبَْرَجٍد َولُْؤلُلٍؤ...؛ هر  لٍه َوُدرٍّ َویَاُقلوٍت َوُزُملرُّ أَْربَِعیلَن أَلْلَف َعلاٍم َمِدیَنلًه ِملْن َذَهلٍب َوفِضَّ
کسلی در دنیلا مسلجدی بنلا نمایلد، خداونلد متعلال بله مقلدار هلر وجلب آن]و بله 
نقللی فرملود: بله مقلدار هلر ذراع آن[ بله انلدازه پیملودن چهلل هزار سلال، شلهری 
بله وی عطلا می کنلد کله همله آن از طلال، نقلره، مرواریلد، یاقلوت، زملرد، زبرجلد و 
لؤللؤ باشلد«.3آن حضلرت در روایلت دیگلر فرملود: »َملن إبتنلی هلل  َمْسلِجداً و لو مثل 

1 . توبه، آیه  17.

2 . توبه، آیه 18.

3 . وسائل  الشیعه ج5 ص205؛ ثواب االعمال، ج1 ، ص150.
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َمْفَحلص َقطلاٍه، بََنلی اهلُل لَلُه بَْیتلاً فِی الَْجنَِّه؛ کسلی که  برای خداوند مسلجدی بسلازد، 
اگرچله بله  ماننلد آشلیانه  پرنلده ای باشلد، خداونلد متعال خانله ای برای او در بهشلت 

بنلا خواهد نملود«.1
دربلاره سلاخت مسلجد و یا مرّمت و بازسلازی آن، آیلات و روایات فراوانلی وجود دارد، 
کله همله آنهلا مسللمانان متعّهلد و خانواده هلای دینمدار را تشلویق و توصیله به این 
املر خداپسلندانه می نماینلد و بلا ایجلاد اراده و علزم جلّدی در وجلدان مسللمانان، 
آنلان را در همله شلهرها و روسلتاها وادار بله سلاخت چنیلن پایلگاه و مکانلی مقّدس 
می نماینلد و از ایلن راه جللوه ای زیبا و بی بدیلل از یکتاپرسلتی و خداگرایی در جوامع 

بشلری بله وجلود می آورند.
اّملا در ایلن زمینله، توّجله بله ایلن نکته بلرای سلازندگان مسلاجد ضروری اسلت که، 
مسلجد را بایلد طوری سلاخت که از لحاظ مهندسلی از اسلتحکام و مقاوملت در برابر 
بالیلای طبیعلی برخلوردار و از نظلر فضا، از هوا و نلور کافی بهره منلد و دارای امکانات 
فرهنگلی و تسلهیالت روز باشلد و در محلدوده طرح هلای شلهرداری و زیباسلازی 
شلهری قلرار نگیلرد و از جنبله معملاری نیلز معیارهلای اسلالمی و ذوق و هنلر دینی 

در آن محسلوس و رو بله قبلله باشلد.

3 . اداره مسجد و تصّدی امور آن: 
علالوه بلر سلاخت و سلاز مسلجد جدیلد و مرّملت مسلجدهای قدیملی و فرسلوده، 
نقلش خانواده هلا در اداره مسلجد و تصلّدی املور آن نیلز می توانلد بسلیار برجسلته و 
چشلمگیر باشلد؛ زیلرا مسلجد به خودی خلود نمی توانلد در اصالح اخالق و بازسلازی 
روحی و روانی انسلان تأثیرگذار باشلد؛ بلکه این متولّّیان و متصّدیّان امور آن هسلتند 
کله از طریلق مسلجد و بلا بهره منلدی از فضای مقلّدس و ملکوتی آن، نقش مسلجد را 

در جامعله برجسلته می نماینلد.
متصّدیّلان مسلاجد بلرای شلادابی و طلراوت ایلن ملکان مقلّدس و جّذابّیلت آن برای 

اقشلار گوناگلون ملردم، بله ویلژه جوانلان، وظایلف  ذیلل را برعهلده دارند:

1 . دعائم االسالم، ج1، ص150.
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1ـ  3. نظافت و پاکیزگی مسجد:
 مسلجد نیلز ماننلد سلایر بناهلا و سلاختمان ها، نیلاز به مراقبلت و نظافلت دارد. چون 
رفلت و آملد ملردم در آن همیشلگی و نامحدود اسلت، باید نظافلت و پاکیزگی آن نیز 
همیشلگی و دایملی باشلد. براین اسلاس، متصّدیّلان آن، از ادای چنیلن وظیفه مهّمی 
احسلاس خسلتگی نکننلد و خلود را کنار نکشلند؛ به ویلژه در اوقاتی کله حضور مردم 
در آن بیشلتر و چشلمگیرتر اسلت؛ ماننلد روزهای جمعله و هنگام برپایلی نماز جمعه 
و یلا عیدهلا و هنلگام برگلزاری جشلن های دینلی و مذهبلی و یلا مراسلم علزاداری و 

سلوگواری و یلا برای جلسلات وعلظ و خطابه.
در حدیثی از رسول اکرم آمده است:

»َملن َکَنلَس الَمسلِجَد یَلوَم الَخِمیِس و لَیلَله الُجُمَعله، َفأخَرَج ِمنلُه ِمَن التُّراِب ملا یَُذرُّ 
فلی الَعیلِن، َغَفلَر اهلُل تعاللی لَُه؛ کسلی که در روز پنج شلنبه و شلب جمعه، مسلجد را 
نظیلف و خلاك و خاکروبله ای را کله به چشلم می آید، بیلرون بریزد، خداوند سلبحان 

گناهانلش را می آمرزد«.1
خانواده هلای متدیّلن و محتلرم بایلد توّجله داشلته باشلند که فضلای بیرونلی، حیاط 
و دیوارهلای مسلجد، فضلای درونلی، درهلا و پنجره هلا، پرده هلا، فرش هلا، سلّجاده ها 
و هلر چیلزی کله در مسلجد اسلتفاده می شلود، بایلد از آنهلا مراقبلت به عملل آید و 
در صورتلی کله نیلاز بله نظافلت دارنلد، اقلدام به نظافلت و پاکیلزه کلردن آن نمایند.

2ـ  3. روشن نگه داشتن مسجد:
 مسلجد بایلد همیشله بلرای عبلادت کننلدگان مهّیلا و درهلای آن بلاز و چراغهایش 

روشلن باشلد. پیامبلر خلدا در ایلن بلاره فرمودند:
»َملْن اَْسلَرَج فِلی َمْسلِجٍد ِمْن َمَسلاِجَد اهلل َسلراَجاً لَلْم تَلَزل الَمالئَِکلُه َو َحَملَلُه الَعْرُش 
لَراِج؛ کسلی که در مسلجدی  یْسلَتْغِفُروَن لَلُه َملا َداَم فِلی الَمْسلِجد ُضلوًء ِمْن َذلَِک السَّ
از مسلجدهای خلدا چراغلی بیفروزانلد، ماداملی کله مسلجد از نور آن روشلن اسلت، 

1 . من الیحضره الفقیه، ج1، ص233؛ التهذیب، ج3، ص254.
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فرشلتگان و حاملالن علرش پیوسلته بلرای او طللب مغفلرت می کنند«.1بی تردیلد 
مقصلود رسلول خلدا در روشلن کلردن مسلجد، برپلا داشلتن آن بلرای عبلادت 
اسلت، که در آن عصر نمونه برجسلته آن روشلن نگه داشلتن مسلجد بود. ولی امروز، 
نیازهلای دیگلری نیلز بله آن افلزوده می شلود؛ مانند وسلایل سلرمازا و گرملازا، تلفن، 
آب، کتابخانله، و حّتلی رایانله و خطوط اینترنتی؛ متصّدیان مسلاجد بایلد به این گونه 

قضایلا نیلز توّجه کافی داشلته باشلند.

3ـ  3. جلوگیری از حضور برخی اقشار: 
مسلجد خانه دّوم همه مسللمانان و مؤمنان اسلت و ورود همگان در آن آزاد و بالمانع 
اسلت، وللی در ورود برخی از اقشلار، از جمله مجانین و دیوانلگان و همچنین کودکان 
خردسلال و غیرممّیلز کله نمی تواننلد نظافت و حرمت مسلجد را نگهدارنلد، باید تأّمل 

گردد.
در روایتی از پیامبر اسلالم آمده اسلت: »َجِنبوا َمسلاِجَدُکم ِصبیانُکم َو َمجانینُکم؛ 
مسلاجد خلود را از کلودکان خردسلال و دیوانه هایتلان دور نگله دارید«.2همچنیلن 
ملردان و زنانلی کله نیلاز به غسلل جنابلت دارند و یلا زنانی کله در ایّام علادت ماهانه 
بله سلر می برنلد، حضورشلان در مسلجد جایلز نیسلت؛ مگلر ایلن کله از دری وارد و 

بی درنلگ از در دیگلر خلارج شلوند.3

1 . التهذیب، ج3، ص261؛ وسائل الشیعه، ج5، ص241.

2 . التهذیب، ج3، ص254.

3 . ر. ك: به رساله عملیه مراجع تقلید، بخش احکام جنابت.
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آثار و فواید حضور در مسجد «
در تعاملل مسلجد و خانلواده، ملواردی را کله بازگلو کننده نقلش خانلواده در ایجاد و 
اداره مسلجد و طراوت و شلادابی آن بود، برشلمردیم؛ اکنون نقش متقابل مسلجد در 
ایجلاد تغییلر و تحلّول در اخالقّیلات و روحّیات انسلان را مورد بررسلی قلرار میدهیم:
 اصلوالً بلرای حضلور خانواده هلا و افراد مؤمن در مسلاجد، آثلار و فوایلد فراوانی وجود 

دارد کله تنهلا بله برخلی از آنها اشلاره می کنیم:

1. تهذیب نفس: 
انسلان ها در رهایلی از بنلد شلیطان و رسلیدن بله کمال و درجلات عالی انسلانی، نیاز 
مبلرم بله زدودن گنلاه و آلودگی هلای روحلی و روانلی از جسلم و جلان خلود دارنلد. 
مسلجد می توانلد بهتریلن جایلگاه تفّکلر و بازگشلت به خویشلتن باشلد و انسلان ها را 
بله مقصودشلان برسلاند. نقلش مسلجد در ایلن املر مهم، بسلیار کارسلاز و برجسلته 
اسلت و در حقیقلت، خانواده هلا مدیلون مسلاجدند؛ زیلرا دیلن و مذهلب خلود را در 
مسلاجد می شناسلند و در ایلن اماکلن مقلّدس بلا پلروردگار خویلش راز و نیلاز و روح 
و روان خویلش را از آلودگی هلا تصفیله و تزکّیله می نماینلد و بلا اسلتغفار و توبله، راه 

تقلّرب اللی اهلل  را می پیماینلد.

2. ایمنی از بالها و گرفتاری ها: 
بلا توّجله بله ایلن کله معملوالً بانیلان مسلجد، در سلاخت و سلاز آن، نهایلت دّقت را 
بله عملل می آورنلد و اسلتحکام آن را ملّد نظلر قلرار می دهنلد و بنایلی محکم تلرو 
مسلتحکم تر از بناهلای دیگلر خویلش می سلازند، معملوالً سلاختمان های مسلاجد 
اسلت.  گرفتاری هلا  و  سلختی ها  ایّلام  در  مسللمانان  و  مؤمنلان  مأملن  و  پناهلگاه 
همچنیلن از لحلاظ اجتماعلی، هلرگاه مسللمانان با فشلارهای حکومت یا بلا مخالفان 
عقیدتلی و یلا افلراد نابلاب روبله رو می شلوند، مسلاجد را بهتریلن پناهلگاه و محلل 

آسلایش خویلش می یابنلد.
رسول گرامی در حدیثی فرمودند:
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»اِذا نََزلَلِت الْعاهلاُت َوااْلفلاُت، ُعوفلی اَْهلُل الَْمسلاِجِد؛ هنگاملی کله مشلکالت و بالهلا 
)بلرای اهلل زمین( نلازل میشلود، اهلل مسلاجد درامانند«.1نمونه عینی مصلداق این 
حدیلث شلریف را در زملان خودملان )یعنلی در اواخلر سلال 1383(در »سلونامی« 
جنلوب شلرق آسلیا، بله ویلژه در کشلور مسلمان نشلین اندونلزی مالحظله کردیلم. 
از طریلق رسلانه های جمعلی دیدیلم و شلنیدیم کله بلر اثلر زلزلله شلدید و طوفلان 
سلهمگین دریا، بسلیاری از شلهرها و روسلتاها با خاك یکسان شلد و بیش از دویست 
هلزار نفلر کشلته و بیلش از آن زخمی شلدند و میلیون ها نفر خسلارت دیدند و بالزده 
شلدند، اّملا با شلگفتی تملام، همگان دیدند کله تنها سلاختمان هایی که باقلی ماندند 
و در ایلن حادثله عظیلم صدمله ندیدند و همچنان سلرپا بودند و پناهگاه سلیل زدگان 

و آوارگان قلرار گرفتنلد، همیلن مسلاجد بودند.

3. کسب رضایت پروردگار:
 حضلور خانواده هلا در مسلجد، موجلب رضایلت پلروردگار سلبحان از آنلان می گلردد 

و بلر درجله قلرب ایشلان می افزاید.
امیر مؤمنان، امام علیبن ابی طالب فرمود:

»الَْجلَْسلُه فِلی الَْجاِملِع َخْیلٌر لِی ِمَن الَْجلَْسلِه فِلی الَْجنَّلِه، ألَنَّ الَْجنََّه فِیَها ِرَضی نَْفِسلی 
ِّلی؛ نشسلتن در مسلجد بلرای من بهتر از نشسلتن در بهشلت  َو الَْجاِملَع فِیلِه ِرَضلی َرب
اسلت. زیرا نشسلتن در بهشلت مایه خشلنودی نفس انسلان اسلت، ولی نشسلتن در 

مسلجد، موجب خرسلندی خدای سلبحان«.2

4. گشایش امور: 
بلا حضلور انسلان در مسلجد و راز و نیلاز بلا پلروردگار متعال و دل سلپردن بله وی از 
روی اخلالص و نّیلت پلاك، بسلیاری از معضالت و مشلکالت وی، راه حل پیدا می کند 
و اندکلی بعلد، خلود بله خود همله مشلکالت و گرفتاری ها رفلع می گردد و گشلایش 

1 . مستدرك الوسائل، ج1، ص226.

2 . فالح المسائل، ص90.
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و راحتلی در املور پدیلد می آید.
امام صادق در این باره فرمودند:

»َملْن َمَشلی إِلَلی الَْمْسلِجِد لَْم یََضْع ِرْجلاًل َعلَی َرْطلٍب َو ال یَابٍِس إاِل َسلبََّحْت لَُه األَْرُض 
لابَِعِه؛ هلر کلس بله سلوی مسلجدی حرکلت کنلد، بلر هیلچ  تلر و  إِلَلی األََرِضیلَن السَّ
خشلکی گام نمی نهلد، مگلر ایلن کله از ایلن زمیلن تا زمیلن هفتلم، راه ها بلر روی او 

گردد«.1 گشلوده 

5. افزایش حسنات و کاهش سّیئات:
 رفتلن بله مسلجد و بهره منلدی از فضلای عبلادی و عرفانلی آن، موجلب افزایلش 

حسلنات و پلاداش اخلروی و کاهلش سلّیئات و یلا محلو کلّلی آن می گلردد.
پیامبر خدا فرمود:

»َملْن َمَشلی إِلَلی َمْسلِجٍد ِمْن َمَسلاِجِد اهللِ، َفلَلُه بُِکلِّ ُخْطلَوٍه َخَطاَهلا َحتَّی یَْرِجلَع إِلَی 
َمْنِزلِلِه َعْشلُر َحَسلَناٍت َو ُمِحلَی َعْنلُه َعْشلُر َسلیَِّئاٍت َو ُرفِلَع لَلُه َعْشلُر َدَرَجلاٍت؛ هر کس 
بله جانلب مسلجدی از مسلجدهای خلدا بلرود، بلرای هرگاملی کله برملی دارد تلا آن 
هنگاملی کله بله خانله اش برگردد، ده حسلنه بلرای او ثبلت، و ده سلّیئه و گنلاه از او 

محلو، و ده درجله بلر جایلگاه وی نلزد خداونلد افزوده می شلود«.2

6. رسیدن به فواید هشت گانه: 
اصبلغ بلن نباتله، کله از یلاران و اصحلاب نزدیلک املام عللی بلود، از آن حضرت 

کرد: روایلت 
»َملِن اخَتلَلَف اِلَلی الَمسلِجِد اَصلاَب اِحلَدی الثَّملاِن؛ اَخلاً ُمسلَتفاداً فِلی اهللِ، اَو ِعلملاً 
ُمسلَتطَرفاً اَو آیَلًه ُمحَکَملًه اَو یَسلَمُع َکلَِملًه تَلُدلُّ َعللی ُهلدًی،  اَو َرحَملًه ُمنَتَظلَرًه،  اَو 
ُه َعلن ردی، اَو  یَتلُرَك َذنبا َخشلَیًه اَو َحیاًء؛ هر که در مسلجدی رفت و آمد  َکلَِملًه تَلُردُّ

داشلته باشلد، بله یکلی از ایلن فوایلد هشلت گانله نایل خواهد شلد:

1 . التهذیب،  ج3، ص255.

2 . ثواب االعمال، ص343.
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1. برادر دینی که او را در راه کسب رضای خداوند یاری کند؛
2. دانشی که راه گشا باشد؛

3. نشانه و آیه ای که استوار باشد؛
4. شنیدن سخنی که او را به راه راست هدایت گر باشد؛

5. شنیدن کالمی که او را از تباهی و فساد بازدارد؛
6. دستیابی به سّنت و شیوه ای که پیروی شده باشد؛

7. رسیدن به رحمتی که منتظر آن بوده است؛
8. گناهی را از روی خوف و خشّیت الهی و یا از روی شرم و حیا ترك کند«.1

7. آگاهلی از احلوال یکدیگلر: از جملله مشلکالت مهلّم جامعله اسلالمی، بی خبلری و 
ناآگاهلی مسللمانان از وضعیلت و گرفتاری هلای دیگران اسلت که از ایلن راه، صدمات 
و خسلارات های فراوانلی بله آنلان وارد می گردد. آنانلی که از قدرت و یا ثروت سلهمی 
دارنلد و بله اصطلالح گلیلم خویلش را از آب بیرون می کشلند، تنها به خلود و خانواده 
خویلش می پردازنلد و همله راحتلی و آسلایش را بلرای خلود طللب می نماینلد. بدون 
اینکله دیگلر مؤمنلان و مسللمانان را در نظلر داشلته و در فکلر و اندیشله برطلرف 

کلردن مشلکالت و گرفتاری هلای آنان باشلند.
پیامبلر عظیم الشلأن اسلالم ایلن مسلئله را آن قلدر مهلم و خطیلر دانسلت و بله 
مسللمانان در خصلوص آن هشلدار داد کله گویلا مسللمانی را به آن منوط و مشلروط 

. د نمو
آن حضرت در حدیثی فرمودند:

»َملْن اَْصَبلَح، الیَْهَتلمُّ بِاُموِر الُمْسللِمیَن َفلَْیَس ِمَن االْسلالِم فی َشلٍئ، َو َمْن َشلِهَد َرُجاًل 
یُنلادی »یلا لَلُْمسللِمیَن!« َفلَلْم یُِجْبلُه َفلَْیَس ِمَن الُمسللمیَن؛ کسلی که صبلح کند در 
حاللی کله اهتمامی به امر مسللمانان نداشلته باشلد، از اسلالم بهره ای نبرده و کسلی 
کله آگاه شلود بلر ملردی کله نلدای دادخواهلی از مسللمانان سلر ملی دهلد، پس او 

فریادرسلی نکند، از مسللمانان نخواهلد بود«.2

1 . فالح السائل، ص90.

2 . الکافی، ج 2، ص164.
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بدست آوردن دنیا هنر نیست
کسی را گر توانی دل بدست آر

بله هلر حلال، حضلور خانواده هلا در مسلاجد و مالقلات بلا یکدیگلر، در ایلن ملکان 
مقلّدس، می توانلد ایلن نقیصله را برطلرف کنلد و آنلان را از وضعّیلت یکدیگلر آگاه و 
زمینله اقلدام عمللی افلراد صاحب ثلروت و یا صاحب قلدرت، برای رفلع گرفتاری های 

بیچلارگان و مسلتمندان را فراهلم کند.
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وظایف خانواده در برابر مسجد «
بلرای برخلورداری از مسلاجدی بلا طلراوت و نمازگلزاران بسلیار و مفید بلرای جامعه 
کله موجلب سلرافرازی و سلربلندی مسللمانان و مکانلی مقّدس بلرای تصفّیله روح و 
روان آدملی و اصلالح و ارتقلای اخالق و کماالت انسلانی، ملواردی در  مبحث »تعامل 
مسلجد و خانلواده« بیلان شلد؛ اینلک ملواردی بله عنلوان وظایلف خانلواده در برابلر 

مسلجد ذکر می گلردد:

1ـ ادای حق مسجد:
 مسلجد، بله عنلوان پدیلده ای مقلّدس و برخاسلته از درون اسلالم، بلر عهلده همله 
مسللمانان، به ویلژه خانواده هلای متّدیلن و مذهبلی، حلق بزرگلی دارد و ادای حّق آن 
بر همگان الزم و واجب اسلت. حّق مسلجد آن اسلت که برای آن اهّمّیت قائل شلویم 
و توّجله خاّصلی بله آن کنیلم و در آن همیشله رفلت و آمد داشلته باشلیم و با حضور 
در آن، نمازهلای خلود را بجلا آوریلم و خلدای سلبحان را تسلبیح و تقدیلس نماییلم. 

املام صلادق در روایتلی فرمودند:
: َمْسلِجٌد َخلَراٌب ال یَُصلِّلی فِیلِه أَْهُللُه َو َعالِلٌم بَْیَن  »ثاَلثَلٌه یَْشلُکوَن إِلَلی اهللِ َعلزَّ َو َجللَّ
لاٍل َوُمْصَحلٌف ُمَعلَّلٌق َقلْد َوَقلَع َعلَْیِه الُْغَبلاُر ال یُْقَرأُ أحداً؛ سله چیز در نلزد پروردگار  ُجهَّ

متعلال ]در روز قیاملت[ شلکایت می کننلد:
1. مسجدی که خراب شده باشد و مردم در آن نماز نخوانند؛

2. عالم و دانشمندی که در میان جاهالن و نادانان قرار گرفته باشد؛
3. قرآنلی کله معّطلل مانلده و گلرد و غبلار بر آن نشسلته باشلد و کسلی آن را تالوت 

1 نکند«.
در این حدیث شلریف، از اسلتقبال نکردن مسللمانان به حضور در مسلجد و نخواندن 
نملاز و بله  جلا نیلاوردن سلایر عبلادات در آن و در حقیقلت بله ادا نکلردن حلّق آن، 
اعتلراض شلده اسلت. وللی باید توّجه داشلت که در میان مسللمانان گاهی مسلاجدی 
مجلّل و با شلکوه سلاخته می شلود، اّما اسلتفاده بهینله عبادی از آن بله عمل نمی آید. 

1 . الکافی، ج2، ص613.
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این گونله مسلاجد کله در مناطلق ثروتمندنشلین بیشلتر بله چشلم می خلورد، از نظر 
آبلادی و عملران، خلراب نیسلتند و حّتی حضلور ملردم در آن چشم گیراسلت، ولی از 

لحلاظ معنلوی، بلی پایله و خراب اند. املام علی بلن ابی طاللب فرمودند:
»أْتِلی َعلَلی النَّاِس َزَملاٌن الَیَْبقی فِیِهْم ِمَن الُْقرآِن إاِلَّ َرْسلُمُه، َو ِمَن االِْْسلاَلِم إاِلَّ اْسلُمُه، 
اُرَها َشلرُّ أَْهِل  انَُها َوُعمَّ َمَسلاِجُدُهْم یَْوَمِئلذ َعاِملَرٌه ِملَن البنلاِء، َخَراٌب ِملَن الُْهلَدی، ُسلکَّ
االْْرِض؛ روزگاری بلر ملردم خواهلد آملد کله از قلرآن جلز نشلانی و از اسلالم جز نامی 
باقلی نخواهلد مانلد. مسلجدهای آنلان در آن روزگار از نظر سلاختمان آبلاد، اّما از نظر 
هدایلت ویلران اسلت. مسجدنشلینان و سلازندگان آن بناهلای شلکوهمند، بدتریلن 

زمین اند«.1 ملردم 
بلا ایلن بیلان روشلن می شلود کله ادای حلّق مسلجد، بله ایلن اسلت کله مسللمانان 
بلا صفلای قللب و مهربانلی بلا یکدیگلر و بلا اجتنلاب از هرگونله حقلد و کینه تلوزی و 
دشلمنی علیله سلایر مؤمنلان و مسللمانان، تنها برای رضلای خداوند متعلال و عبادت 
و پرسلتش وی در مسلاجد حضلور چشلم گیر داشلته باشلند و بلا نفس هلای گلرم و 

معنلوی خویلش به آن شلادابی بخشلند.

2ـ  پرهیز از امور غیرعبادی:
 مسلجد، بلرای عبلادت و بندگی خداوند سلبحان اسلت. اگلر سلخنرانی های مذهبی، 
مراسلم دعلا و مرثیه خوانلی، قضلاوت و داوری و چیزهایلی از ایلن قبیلل در آن انجلام 
گرفتله و یلا می گیلرد، بایلد همه آنهلا در راسلتای عبادت و دعلوت به معنویت باشلد. 
اّملا پرداختلن بله املور دنیلوی و کارهایلی کله بلا روح عبلادت و معنویلت منافلات 
داشلته باشلد، در درون مسلجد ممنلوع و غیرمجلاز اسلت. در منابلع روایلی آملده 

ست: ا
نَْیا َو  َماِن نَلاٌس یَْأتُوَن الَْمَسلاِجَد َفَیْقُعلُدوَن فِیَها َحلَقلاً، ِذْکُرُهلُم الدُّ »یَْأتِلی فِلی آِخلِر الزَّ
ِ فیِهلْم َحاَجله؛ در دوره آخرالّزملان، مردمی پیدا  نَْیلا، اَل تَُجالُِسلوُهْم َفلَْیلَس هلِلَّ ُحلبُّ الدُّ
می شلوند کله در مسلاجد حضلور پیلدا می کننلد و حلقله ای در آن تشلکیل می دهند 

1 . نهج البالغه، حکمت 369.
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کله  گفت وگلوی آنلان دنیلوی و دوسلتی دنیاسلت. ]شلما[ با آنلان هم نشلینی نکنید، 
زیلرا خلدا را )بله آنان رغبلت و( بله آنان حاجت نیسلت«.1

همچنیلن مسلجد را نبایلد بله محلّی برای خرید و فلروش کاال و یا محلّلی برای انعقاد 
پیمان هلای تجلاری و بازرگانلی و یلا نوشلتن قولنامه هلا و چیزهایلی از ایلن قبیلل، 

تبدیلل کلرد. امام جعفلر صادق درایلن بلاره فرمودند:
»جّنبلوا مسلاجدکم البیع و الشلراء؛ مسلاجد خود را از خرید و فلروش )کاال و اجناس( 

دور نگله دارید«.2

3ـ آراستگی ظاهر و جسمی:
 علالوه برآمادگلی روحلی و معنلوی، از لحاظ ظاهری و جسلمی نیز بایلد هنگام رفتن 
بله مسلجد، مرتّلب و پاکیزه و آراسلته بود. امام جعفلر صادق در روایتلی فرمودند:
»اِنَّ َعلَّلی بَلنُ الُْحسلیِن َصلَلواتُ اهلل ِ َعلَْیِهما اِْسلَتْقَبلَُه َمللْولًی لَُه فی لَْیلللٍَه بلاِرَدٍه َوَعلَْیِه 
ُجبلَّلُه وُمْطلَرُف َخلزٍّ َوَعماَملُه َخلزٍّ َوُهلَو ُمَتَغلِّلٌف بالْغالَِیلِه؛ َفقاَل لَلُه: ُجللِعلُْت َفداَك فی 
ِمْثِل هذه الساَعِه َعلی هذِه الَْهْیَئه اِلی اَیَْن؟ قللاَل: َفللقاَل: اِلی َمْسللِجِد َجّدی َرُسللوِل 
؛ یکلی از غالمان امام  اهلل ِ صللی اهلل علیله و آلله اَْخُطلبُ الُْحلوَر العیَن اِلَی اهلل ِ َعلزَّ َو َجلَّ
زیلن العابدیلن در شلبی سلرد، آن بزرگلوار دید کله: لباس َخلّز، روپلوش »پالتو« 
َخلزَّ و عّمامله خلّز »گرانبهائی« پوشلیده و خود را بله عطرهای خوش بلو، معّطر کرده 

و از هلر جهلت خلود را آملاده و مهّیا نموده اسلت. 
از حضلرت پرسلید: فدایلت شلوم، در ایلن وقلت شلب بلا این هیلأت و شلکوه، به کجا 
 چنین پاسلخ داد: به مسلجد جّدم رسلول خدا تشلریف می برید؟ امام سلجاد
، حورالعین را خواسلتگاری کنم«.3 بنابراین، پوشلیدن  ملی روم تلا از خلدای َعلزَّ َو َجللَّ
لبلاس نظیلف و تمیلز، خوشلبو کلردن لبلاس و بلدن و اصالح سلر و صلورت، از جمله 
وظایلف خانواده هلا هنلگام رفتلن بله مسلجد اسلت. همچنیلن بایلد از چیزهایلی که 
کراهلت و نفلرت دیگلران را در پلی دارد، ماننلد خوردنی هایلی کله بلوی بلد تولیلد 

1 . تنبیه الخواطر، ج1، ص69.

2 . الکافی، ج3، ص254.

3 . الکافی، ج6، ص517.
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می کننلد و یلا اسلتعمال دخانیلات، ماننلد سلیگار و یلا پوشلیدن لباس هلای زننلده و 
امثلال آن، پرهیلز کلرد. محملد بن مسللم گفت: از املام  باقر پرسلیدم  که خوردن 

سلیر چله حکملی دارد؟ فرمود:
»همانلا، پیامبلر خلدا به لحاظ بلوی آن، از خوردن ایلن خوراکی ناخوشلایند نهی 
می نملود. پلس )بعلد از خلوردن آن( به مسلاجد ملا نزدیک نشلوید. اّما اگر کسلی آن  

را تناول کند و وارد مسلجد نشلود، اشلکالی ندارد«.1

 4ـ برطرف کردن آلودگی ها: 
خانواده هلا بایلد توّجله داشلته باشلند کله در و دیلوار و فرش هلا و فضلای درونلی و 
بیرونلی مسلجد به هیلچ وجهلی به ناپاکی و نجاسلت آللوده نگردد و اگر چنیلن اتّفاقی 
بله وقلوع پیونلدد و جایلی از مسلجد و یا چیلزی از آن آلوده گردد، بی درنلگ باید رفع 

آلودگلی شلود. پیامبر در حدیثلی فرمودند:
النِّجاَسله؛ ناپاکی هلا و نجاسلت ها را از مسلجدهای خلود دور  »َجِنُبلوا َمسلاِجَدُکم 

کنیلد«.2
ابُّیبلن  کعلب روایلت کلرد: پیامبلر بلر دیلوار مسلجد،آب دهانلی دیلد کله بر آن 
چسلبیده بلود، آن حضلرت بلا پارچله ای آن را پلاك و تمیلز کلرد و آن پارچله را بله 
بیلرون انداخلت و جلای آن قسلمت را با عطلر )و یا زعفلران و یا ورس ]بوته ای شلبیه 
زعفلران[ خلوش بلو نملود.3 بنابرایلن، هلر چیلزی کله مسلجد را بله نجاسلت آللوده 
می کنلد و یلا آن را نجلس نمی کنلد، وللی طبلع آدملی از آنهلا اکلراه داشلته و بلرای 

ملردم ناخوشلایند باشلد، بایلد از آن ملکان مقلّدس دور گلردد.

5ـ  آرامش صوتی: 
مسلجد، جلای عبادت و تفّکر و اندیشلیدن دربلاره خود و خداوند اسلت. ازاینرو باید از 
آراملش خاّصلی بهره منلد باشلد. براین اسلاس، بر مؤمنانی که وارد مسلجد می شلوند، 

1 . همان: ص374.

2 . تذکره الفقهاء، ج1، ص91.

3 . تاریخ المدینه، ج1، ص24.
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الزم اسلت در خوانلدن نملاز، قلرآن و دعلا و مناجات، صلدای خویش را بلنلد نکنند و 
اعملال خلود را در حلّدی کله مزاحمتلی برای دیگران نداشلته باشلد، به طور آهسلته 

انجلام دهند.
پیامبر خدا در وصایای خود به ابوذر غفاری فرمودند:

»یا أباَذر! َمن أجاَب داِعَی اهللِ وأحَسَن ِعماَره َمساِجِد اهللِ کاَن ثَوابُُه ِمَن اهللِ الَجنَّه.
َفُقللُت: َکیلَف یُعَملُر َمسلاِجُد اهللِ؟ قلاَل: ال تُرَفلُع فِیهلا األصلواُت، وال یُخلاُض فِیها 
بِالباِطلِل، وال یُشلَتَری فِیهلا، وال یُبلاُع، واتْلُرِك اللَّغلَو ملا ُدمَت فِیهلا؛ َفإن لَلم تَفَعل َفال 
تَُلوَملنَّ یَلوَم الِقیاَمله إاّل نَفَسلَک؛ رسلول خلدا فرملود: ای أبلاذر! کسلی کله ندای 
خداونلد را پاسلخ دهلد و بله آبادی و اصالح مسلاجد هّمت گملارد، خداونلد پاداش او 

را بهشلت قلرار ملی  دهد.
ابلوذر گویلد، علرض کلردم: چگونله شلخصی می توانلد بله عملران و اصلالح مسلاجد 
بپلردازد؟ حضلرت فرمودند: اصالح و عمران مسلاجد این اسلت که صلدا را در آن بلند 
نکنلی و بله املور باطلل و لهلو و لعلب نپلردازی و خریلد و فلروش را در مسلاجد کنار 
بگلذاری؛ تلا ماداملی که در مسلجد به سلر می  بلری، از کار لغلو و بیهلوده بپرهیزی و 

اگلر چنیلن نکلردی، در روز قیاملت، جلز خودت، کسلی را مالملت نکن«.1
البتله بایلد توّجله داشلت کله منظلور از آلودگلی صوتلی در مسلاجد، گفت وگوهلای 
بی حاصلل و یلا بحث هلا و مجادله هلای باطلل اسلت کله بلا روح عبلادت، تفّکلر و 
اندیشلیدن دربلاره خلدا و قیاملت، منافلات دارد و مزاحمتلی بلرای عبلادت کنندگان 
بله وجلود ملی آورد. اّملا مباحثه هلای علملی و مذهبلی، سلخنرانی ها و خطابه هلای 
اخالقلی و برگلزاری مراسلم عموملی کله موجلب مزاحمت سلایر عبادت کننلدگان و 
همسلایگان مسلجد نباشلد، حّتلی با صلدای بلنلد، منعی در انجلام دادن آنها نیسلت؛ 
زیلرا این گونله اعملال در راسلتای تبلیلغ دیلن و معنویلت اسلت و اجلر و پلاداش 

اخلروی نیلز دارد.
پیامبلر خلدا، اماملان معصلوم، و اسلالف صالح ما شلیعیان از این شلیوه تبلیغ 

بسلیار اسلتفاده و ملردم را ارشلاد و به صراط مسلتقیم هدایلت می کردند.

1 . بحاراالنوار، ج77، ص85.
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استفاده های مفید و مشروع از مسجد «
خانواده هلا می تواننلد بیشلترین فوایلد و فیوضات معنوی را از مسلاجد کسلب کنند و 
در ایلن ملکان مقلّدس، روح و روان خود را از سرچشلمه زالل و پاك عبودیّت و عرفان، 
سلیراب نماینلد. در اینجلا مناسلب اسلت، بله برخلی از فیوضلات و بهلره وری هلای 

معنلوی خانواده هلا از مسلجد اشلاره کنیم:

 1ـ برپایی نماز:
 مسلجد، مکانلی مقلّدس برای عبادت و کسلب معنویت اسلت. بهتر اسلت مسللمانان 
همله نمازهلا، اعلم از واجلب و مسلتحب را در ایلن ملکان  بجا آورنلد و به این مسلئله 
توّجله داشلته باشلند که پلاداش فراوانی برای خواندن نماز در مسلجد وجلود دارد که 
در سلایر اماکلن بلدان مقدار نیسلت. حّتی در مسلاجد مخالفان و طایفه های اسلالمی 
غیرشلیعی نیلز می تلوان حضلور یافلت و در آنهلا نملاز خوانلد؛ زیلرا در ایلن بلاره نیز 

پیشلوایان معصلوم سلفارش کرده اند.1

2ـ  نماز جماعت:
 خوانلدن نملاز جماعلت، فضیللت و پلاداش بی شلماری دارد و سلفارش های بسلیاری 
در دیلن مقلّدس اسلالم در برپایلی نملاز جماعت و حضور مؤمنان در آن شلده اسلت. 
مسللّماً برپایلی نملاز جماعلت، در مسلجد و حضلور در آن، ثلواب و پلاداش بیشلتری 
خواهلد داشلت؛ بنابرایلن خانواده هلای متدیّلن تلالش کننلد نمازهلای یومّیله خود را 
در مسلاجد بله جماعلت برگلزار کننلد و از نملاز خوانلدن به صلورت فرادا خلودداری 

یند. نما

3ـ طلب حاجت: 
املام صلادق فرمودنلد: پلدرم املام باقلر هلرگاه می خواسلت حاجتلی را از 
خداونلد متعلال درخواسلت نمایلد، بله هنگام ظهلر، مقلداری صدقه می داد و سلپس 

1 . بحاراالنوار، ج77، ص85.
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خلود را خلوش بلو می نملود و علازم مسلجد می گردیلد و در آنجا هر چه می خواسلت 
از خداونلد متعلال درخواسلت می کلرد.1

4ـ ذکر خدا: 
تسلبیح و ذکر خداوند سلبحان، از جمله اعمالی اسلت که در خصوص انجام دادن آن 
در مسلاجد سلفارش شلده اسلت. چنان که امام صادق فرمودنلد: »َمْن َخْیلُر أَْهِل 
ِ ِذْکلراً َو َقلاَل َرُسلوُل اهللِ: َملْن أُْعِطلَی لَِسلاناً َذاِکراً  الَْمْسلِجِد فلَقلَلاَل أَْکثلَُرهلُلْم هلِلَّ
نلْلَیا َو اْلخلِلَرِه َو َقاَل فِی َقْولِِه تََعالَلی: »َو ال تَْمُنْن تَْسلَتْکِثُر َقاَل اَل  َفَقلْد أُْعِطلَی َخْیلَر الدُّ
ِ«2؛  مردی به محضر رسلول خدا رسلید و عرض  تَْسلَتْکِثْر َملا َعِملْلَت ِملْن َخْیلٍر هلِلَّ
کلرد: چله کسلی از اهلل مسلجد، بهتلر از دیگلران اسلت؟ پیامبلر فرملود: هر که 
زبانلی گویلا بله ذکلر خلدا به او داده شلده اسلت، خیلر دنیا و آخلرت به او داده شلده، 
و دربلاره گفتلار خلدای تعاللی: »و مّنلت منه کله فزونی جوئلی«، فرمود: یعنلی، آنچه 

کار خیلر بلرای خدا کلردی، آن را بیش مشلمار«.3

5ـ وعظ و خطابه:
 برگزاری مراسلم سلخنرانی مذهبی و دینی در راسلتای ارشلاد مسللمانان و آشلنایی 
بلا احلکام دیلن اسلالم و مکتب حیلات بخش اهلل بیلت، از فیوضات گران سلنگ 
مسلاجد بلرای خانواده هلا بله شلمار می آیلد و الزم اسلت در اجلرای آنهلا دّقلت کافی 
و بله  نحلو مطللوب اسلتفاده شلود. در ایلن راسلتا مبلّغلان دینلی و روحانّیلون معّظم 

می تواننلد بیشلترین بهره بلرداری معنلوی را از ایلن فرصت هلا بکننلد.

6ـ تالوت قرآن کریم:
 تلالوت قلرآن کریلم، در هلر جایی ممکن و مفید اسلت، وللی بهتریلن و مقّدس ترین 
جلای آن، مسلجد اسلت کله خانواده هلای متدیّلن از ایلن فضلای منلّور و روحانلی، 

1 . الکافی، ج3، ص477.

2  . مدثر، آیه 6.

3 . الکافی، ج3، ص478.
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اسلتفاده کاملل و قلرآن را بله صورت فلردی و یا به صلورت جمعی تلالوت و در معانی 
آن تدبّلر  کننلد. اسلتادان قرائلت قلرآن نیز تالش کننلد، در آموزش روخوانلی و قرائت 
آن، خانواده هلا بله ویلژه نوجوانلان و جوانلان را یاری دهنلد و قلوب پاکشلان را با کالم 
خلدا آشلنا کننلد. همچنین روحانّیلون معّظم و مفّسلران قلرآن کریم بلرای توضیح و 

تفسلیر آیلات، از مسلاجد و فضلای روحانلی و عرفانی آن اسلتفاده کنند.

7ـ اعتکاف در مساجد: 
یکلی از سلّنت های رسلول خلدا در میلان مسللمانان، اعتلکاف آن حضلرت در 
مسلجد اسلت. اعتلکاف، از جملله اعمال عبادی اسلت که بلا حضور در مسلجد و باقی 
مانلدن در آن بله ملدت سله شلبانه روز و گرفتلن روزه در هر سله روز و خارج نشلدن 
از مسلجد، مگلر در مواقلع ضلروری محّقلق می شلود. معتکلف در ایلن ملّدت فرصتی 
بله دسلت ملی آورد تلا بلا تفّکلر و تدبّلر در رفتلار و کلردار خویلش، در صلدد ترمیلم 
نارسلایی های اخالقلی و کلرداری خویلش برآیلد و با عبلادت و راز و نیلاز، روح و روان 

خلود را صفا بخشلد.
پیامبلر خلدا در ماه مبلارك رمضان، به ویژه در دهه سلوم آن، در مسلجد معتکف 
می شلد.1 ایلن سلّنت، در میلان اماملام معصلوم و مسللمانان نیز تلداوم یافت و هم 
اکنلون نیلز در ایلران اسلالمی و برخلی از مناطلق شیعه نشلین جهلان، در روزهلای 
سلیزدهم، چهاردهلم و پانزدهلم رجلب هلر سلال، متدیّنلان و عبلادت پیشله گان بله 
مسلاجد می روند و به مّدت سله شلبانه روز معتکف می شلوند. شلایان توّجه اسلت که 
حضلور جوانلان، بله ویژه دختران و پسلران دانشلجو در این مراسلم عبادی چشلم گیر 

است.

1 . الکافی، ج4، ص175.
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استفاده های نامشروع و غیرمجاز از مسجد «
در اسلتفاده از مسلاجد بایلد توّجله داشلت که هلر کار ممکلن را نمی توان در مسلجد 
انجلام داد، و در واقلع انجلام دادن برخی از کارها در مسلجد ممنوع اسلت که در اینجا 

بله برخلی از آنها اشلاره می کنیم:

1ـ استفاده ابزاری از مسجد:
 نظلر بله اسلتقبال عموملی مسللمانان از مسلجد و توّجله ویلژه آنلان بله ایلن ملکان 
مقلّدس، ممکن اسلت علّده ای بخواهند از آن و از فضای معنوی آن در راسلتای اهداف 
شلخصی، حزبلی و جناحلی خلود بهره بلرداری کننلد و خانواده هلای متدیّلن را بله 
ضالللت و انحلراف بکشلانند، یلا ایلن که وارد مسلاجد شلوند و پلس از دیلدن آداب و 
رسلوم مسللمانان، آنان را به سلخریه و اسلتهزا بگیرند. متولّّیان امور مسلاجد و عموم 
مسللمانان و نمازگلزاران بایلد جللو چنیلن اسلتفاده های نامشلروع را بگیرنلد و محلّی 
بلرای اظهلار وجلود بدخواهلان و مخالفلان باقلی نگذارنلد و مسلجد مقلّدس را تبدیل 
بله مسلجدی همچلون مسلجد ضلرار ننماینلد. نمونه هلای فراوانلی داریلم که رسلول 
خلدا و یلا ائمله اطهلار با این گونله افراد کله قصد سلوء اسلتفاده های مذهبی 

و سیاسلی داشلتند، برخلورد می کردنلد و عکسلالعمل های الزم را نشلان می دادنلد.1

2ـ  انجام دادن کارهای صنفی و صنعتی در مساجد: 
در مسلاجد نبایلد کارهلای صنفلی و صنعتلی و امثلال آن انجلام داد، زیلرا از این گونه 
اعملال در مسلجد نهلی شلده اسلت. در روایلات آملده اسلت کله پیامبلر از آماده 
کلردن شمشلیر و تیلز کلردن آن در مسلجد جلوگیلری می نملود و می فرملود: »انَّملا 

بَنلی لَِغیلِر ذللک؛ مسلجد بلرای کارهلای دیگری بنا شلده اسلت«.2

1 . سیره النبی صلی اهلل علیه و آله، ابن هشام، ج2 ، ص370؛ الکافی، ج1، ص393 .

2 . الکافی، ج3، ص369.
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3ـ وجود تصاویر و نقش و نگار در مسجد:
 کارهلای هنلری و زیباسلازی مسلاجد، منافاتی بلا روح معنوی و عرفانلی آن ندارد؛ اّما 
از حلک کلردن نقش و نگار جانداران بر در و دیوار مسلجدها و کشلیدن عکس انسلان 
و حیلوان، همچنیلن قلرار دادن تصاویلر، در مقابلل نمازگلزاران، بایلد پرهیلز کرد. در 
حقیقلت نبایلد مسلاجد را بله ملوزه ای از تصاویلر و عکس هلای گوناگلون تبدیل کرد؛ 
زیلرا املکان دارد نظلر نمازگلزاران و عبادت کننلدگان بله آنهلا جللب شلود و از توّجه 
 آنلان بله اعمال عبادی کاسلته شلود. عملرو بن جمیع گفلت: از املام جعفر صادق

دربلاره مسلاجدی که دارای تصاویر هسلتند، پرسلیدم، آن حضلرت فرمود:
ُکلْم َذلَِک الَْیلْوَم؛ َولَْو َقْد َقاَم الَْعلْدُل لََرأَیُْتْم َکْیلَف یُْصَنُع فِی  »أَْکلَرُه َذلِلَک، َولَِکلْن ال یَُضرُّ
َذلِلَک؛ چنیلن چیلزی کراهلت دارد، وللی املروزه ضرری به شلما نمی رسلاند. اگر امام 

علادل قیلام کنلد، هر آینله می بینید که بلا این تصاویلر چه خواهلد کرد«.1

4ـ  انداختن سنگ و زباله در مسجد:
 بی احتراملی بله مسلاجد بلا انداختلن و یلا ریختن سلنگ و کللوخ و یا گذاشلتن زباله 
و آشلغال در آنها، همچنین گذاشلتن وسلایل شلخصی و خانوادگی، مانندآالت و ابزار 
کشلاورزی، داملداری و ماشلین های سلواری و امثلال ذللک، در شلأن و خانواده هلای 
محتلرم و معتقد نیسلت. متأسلفانه مشلاهده می شلود کله در برخی از مسلاجد چنین 
بی احترامی هایلی انجلام می شلود. به ویژه در مسلجدهایی کله نمازگلزاران کمی دارد 
و همچنیلن مسلاجدی کله تنهلا در ملاه مبلارك رمضلان گشلوده می شلوند و از آنهلا 
تنهلا در ایلن ملاه اسلتفاده می شلود و در بقیله ایلام، خاللی و بلدون نمازگلزار اسلت. 
هم چنیلن در سلطح برخلی از روسلتاها و قریه هلای دور افتلاده چنیلن رفتلار و کردار 
نکوهیلده مشلاهده می گلردد کله ایلن املر گناهلی اسلت کله عقوبلت آن دامن گیلر 
عاملالن خواهلد شلد. از پیامبر اکرم روایت شلده اسلت: که آن حضلرت، مردی را 

دیلد کله سلنگریزه به داخلل مسلجد پرتلاب می کند. حضلرت بله وی فرمود:
»َملا َزالَلت تَلعلُن حّتلی َوقعلت؛ از زمانلی کله سلنگریزه را انداختلی تا ماداملی که در 

1 . الکافی،  ج3، ص369؛ التهذیب، ج3، ص259.
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آنجلا باقلی اسلت، آن سلنگریزه تلو را لعنلت می کند«.1

5ـ  راه قرار دادن مساجد:
 برخلی از افلراد، مسلجد را بلرای عبلور و ملرور خلود انتخلاب می کنند و بلدون اینکه 
نملازی در آن بخواننلد، تنهلا بلرای نزدیلک کلردن راه خلود، از دری وارد و از در دیگر 
خلارج می شلوند؛ ایلن کاری ناپسلند اسلت و خانواده هلای محتلرم بایلد بله آن توّجه 

داشلته باشلند. رسلول خدا در حدیثلی فرمودند:
»التَْجَعُللوا الَْمَسلاِجَد ُطُرقلاً َحتَّلی تَُصلُّوا فِیَهلا َرْکَعَتْیِن؛ مسلاجد را راه عبلور خود قرار 

ندهیلد، مگلر ایلن که دو رکعلت نملاز در آن بخوانید«.2
در پایلان ایلن نوشلتار، از خداونلد متعلال مسلئلت می کنم که همله اقشلار جامعه، از 
جملله خانواده هلای متدیّلن و مؤملن، خصوصلاً جوانلان، بلا مسلجد و فوایلد و فضایل 
معنلوی آن هرچله بیشلتر آشلنا شلوند و بلر تقلوا و ایملان آنلان افلزوده شلود، تلا بلا 
آمادگلی همله مسللمانان عاللم، زمینله ظهلور سلرور و موالیملان حضلرت حجله بن 

الحسلن العسلکری، فراهلم گردد.

1 . التهذیب، ج3، ص262.

2 .  وسائل الشیعه، ج5، ص293.



جلد دوم 118

نتیجه سخن «
نهلاد خانلواده از جملله عمومی تریلن نهادهلای اجتماعلی اسلت کله به طلور معمول 
در تملام جامعه هلا وجلود دارد و مهم تریلن تکیله گاه و محور زندگی اجتماعی اسلت.
صاحلب نظلران روان شناسلی و عللوم تربیتلی، یکلی از مهم تریلن نهادهلای مؤثلر در 
تربیلت و رفتلار آدملی را سلازمان خانلواده می داننلد؛ زیلرا محیلط خانلواده اّولیلن و 
بادوام تریلن عاملل در تکویلن شلخصّیت کلودکان و نوجوانلان و زمینله سلاز رشلد 

جسلمانی، اخالقلی، عقالنلی و عاطفلی آنان اسلت.
خانلواده و مسلجد، مکانلی اسلت مقلّدس بلرای عبلادت مسللمانان. ایلن دو پدیلده، 

ارتبلاط تنگاتنگلی بلا هلم دارنلد و از یکدیگلر متأثّلر و بهلره مندملی باشلند.
موضلوع » مسلجد و خانلواده« از موضوعلات مهلم در زملان حاضلر اسلت. رابطه نیک 
و پسلندیده خانلواده هلا بلا مسلاجد، آن اسلت کله حلّد و حصلاری نداشلته  و دایم و 

همیشلگی باشلد و در حقیقلت، مسلجد خانله دّومی بلرای آنان باشلد.
کاوش در ارتبلاط مسلجد و خانلواده، را دو جانبله بایلد در نظلر گرفلت و تعاملل آن 

دو و یلا تأثیلر هلر یلک در دیگلری را در معلرض بحلث و بررسلی گذاشلت.
نمونله هایلی از تعاملل مسلجد و خانلواده بله شلرح ذیلل اسلت: وقلف زمیلن بلرای 

مسلجد؛ سلاخت و سلاز مسلجد؛ اداره مسلجد و تصلّدی املور آن.
حضلور خانواده هلا و افلراد مؤملن در مسلاجد، آثلار و فوایلد فراوانی وجلود دارد: یکی 
از فوائلد حضلور در مسلجد، تهذیلب نفس اسلت. انسلان ها در رهایی از بند شلیطان و 
رسلیدن بله کملال و درجلات عالی انسلانی نیاز مبلرم بله زدودن گنلاه و آلودگی های 
روحلی و روانلی از جسلم و جلان خلود دارنلد و در ایلن راه مسلجد می توانلد بهتریلن 
جایلگاه تفّکلر و بازگشلت بله خویشلتن باشلد و انسلان ها را بله مقصودشلان برسلاند. 
نقلش مسلجد در ایلن املر مهلّم بسلیار کارسلاز و برجسلته اسلت و در حقیقلت، 

خانواده هلا مدیلون مسلاجدند.
ایمنلی از بالهلا و گرفتاری هلا، از دیگلر فوایلد حضلور در مسلجد اسلت. معملوالً 
سلاختمان های مسلاجد پناهلگاه و مأملن مؤمنلان و مسللمانان در ایلام سلختی ها 
و گرفتاری هلا اسلت. افلزون بلر آن از لحلاظ اجتماعلی هرگاه مسللمانان با فشلارهای 
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حکوملت یلا بلا مخالفلان عقیدتلی و یلا افلراد نابلاب روبله رو می شلوند، مسلاجد را 
بهتریلن پناهلگاه و آسایشلگاه خویلش می یابنلد.

حضلور خانواده هلا در مسلجد، موجلب رضایلت پلروردگار سلبحان از آنلان می گردد و 
بلر درجه قلرب ایشلان می افزاید.

حضلور انسلان در مسلجد و راز و نیلاز با پروردگار متعال و دل سلپردن بله وی از روی 
اخلالص و نّیلت پلاك، بسلیاری از معضلالت و مشلکالت وی، راه حلل پیلدا می کند و 
اندکلی بعلد، خلود به خلود همله مشلکالت و گرفتاری ها رفلع می گردد و گشلایش و 

راحتلی در املور پدیلد می آید.
رفتلن بله مسلجد و بهره مندی از فضلای عبادی و عرفانی آن، موجب افزایش حسلنات 

و پلاداش اخلروی و کاهلش سلّیئات و یا محو کلّلی آن می گردد.
براسلاس روایلات اسلالمی، کسلی کله به مسلجد رفلت وآمد می کنلد، یکلی از منافع 
هشلتگانه نصیلب او ملی شلود: بلرادری مفیلد و بلاارزش در راه خلدا، یا عللم و دانش 
نلو، یلا دلیلل و برهلان محکلم ]بلرای تثبیلت عقاید[، یلا کلماتلی که موجلب هدایت 
شلود ]ملی شلنود[، یلا رحمت ملورد انتظاری ]شلامل حلال او میشلود[، یلا مواعظی 
کله او را از فسلاد و گنلاه بلازدارد، ]ملی شلنود،[ یلا بله خاطلر ترس یلا حیلا و آبروی 

خلود، گناهلی را ترك ملی کند.
همچنیلن حضلور خانواده هلا در مسلاجد و مالقلات با یکدیگلر، در این ملکان مقّدس، 
می توانلد آنلان را از وضعیلت یکدیگلر آگاه و زمینله اقلدام عمللی افلراد صاحب ثروت 
و یلا صاحلب قلدرت، بلرای رفع گرفتاری هلای بیچلارگان و مسلتمندان را فراهم کند.

خانلواده در برابلر مسلجد وظایلف مهملی دارد. مسلجد، بله عنلوان پدیلده ای مقّدس 
و برخاسلته از درون اسلالم، بلر عهلده همله مسللمانان، به ویلژه خانواده هلای متدیّلن 
و مذهبلی، حلّق بزرگلی دارد و ادای حلّق آن بلر هملگان الزم و واجلب اسلت. حلّق 
مسلجد آن اسلت کله بلرای آن اهّمّیلت قائل شلویم و توّجله خاّصی بله آن کنیم و در 
آن همیشله رفلت و آمد داشلته باشلیم و با حضلور در آن، نمازهای خلود را بجا آوریم 

و خدای سلبحان را تسلبیح و تقدیلس نماییم.
پرهیلز از املور غیرعبلادی، در مسلجد از جملله وظایلف خانلواده اهل مسلجد اسلت. 
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پرداختلن بله املور دنیلوی و کارهایلی کله بلا روح عبلادت و معنویت منافات داشلته 
باشلد، در مسلجد ممنوع اسلت.

علالوه برآمادگلی روحلی و معنلوی، از لحلاظ ظاهری و جسلمی نیز باید هنلگام رفتن 
به مسلجد، مرتّلب و پاکیزه و آراسلته بود.

خانواده هلا بایلد توّجله داشلته باشلند کله در و دیلوار و فرش هلا و فضلای درونلی 
و بیرونلی مسلجد بله  هیلچ وجهلی بله ناپاکلی و نجاسلت آللوده نگلردد و اگلر چنین 
اتّفاقلی بله وقلوع پیونلدد و جایی از مسلجد و یلا چیلزی از آن آلوده گلردد، بی درنگ 

بایلد رفلع آلودگی شلود.
مسلجد، جلای عبلادت و تفّکر و اندیشلیدن درباره خلود و خداوند اسلت. ازاین رو باید 
از آراملش خاّصلی بهره منلد باشلد. بلر مؤمنانی که وارد مسلجد می شلوند، الزم اسلت 
در خوانلدن نملاز، قلرآن و دعلا و مناجات، صلدای خویش را بلند نکننلد و اعمال خود 

را در حلّدی کله مزاحمتی برای دیگران نداشلته باشلد، انجلام دهند. 
بله هلر حلال، خانواده هلا می تواننلد بیشلترین فوایلد و فیوضلات معنوی را از مسلاجد 
کسلب کننلد و در ایلن ملکان مقلّدس، روح و روان خلود را از سرچشلمه زالل و پلاك 

عبودیلت و عرفلان، سلیراب نمایند.
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منابع و مآخذ «
قرآن کریم. «
نهج البالغه. «
مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، بیرورت، مؤسسه الوفاء، 1403هل.ق. «
کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، تهران، علمیه اسالمیه، بی تا. «
نوری، حاج میرزا حسین، مستدرك الوسائل، قم، مؤسسه آل البیت، 1408هل.ق. «
شیخ حّر عاملی، محمدحسن، وسائل الشیعه،  قم، آل البیت، 1409 هل.ق. «
شللیخ صللدوق، مللن الیحضللره الفقیلله، قللم، انتشللارات اسللالمیه وابسللته بلله جامعلله مدرسللین، چللاپ  «

سللوم، 1413هل.ق.
للللللللل، ثواب االعمال و عقاب االعمال، قم، نشر رضی، چاپ دوم، 1363 هل.ش «
طوسللی )شللیخ الطایفلله(، ابوجعفللر محمللد بللن حسللن، تهذیللب االحللکام، تهللران، دارالکتللب االسللالمیه،  «

چللاپ چهللارم، 1365 هل.ش.
حلّی، عالمه حسن بین یوسف، التذکره الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، )جدید(. «
تمیمی مغربی، نعمان بن محمد، دعائم االسالم، مصر، دارالمعارف، 1385 هل.ق. «
سید ابن طاوس، فالح السائل و نجاح المسائل، قم، بوستان کتاب، چاپ اول. «
ابن عساکر، ابوالقاسم بن عبداهلل شافعی، تاریخ مدینه و دمشق، دارالفکر، بیروت، 1415هل.ق. «
ابللن هشللام معارفللی، ابومحمللد عبدالملکبللن هشللام بن هشللام، السللیره النبویلله، تحقیللق مصطفللی  السللقا  «

و ابراهیللم األبیللاری و عبدالحفیللظ شلللبی، بیللروت، دارالمعرفلله، ]بیتا[.
وّرامبللن ابللی فللراس، مسللعود بللن عیسللی، تنبیلله الخواطللر و نزهلله النواظللر المعللروف بمجموعلله وّرام،  «

ترجملله محمللد رضللا عطایللی، مشللهد، انتشللارات بنیللاد پژوهش هللای اسللالمی آسللتان قللدس رضللوی، چللاپ 
سللوم، 1384هل.ش.
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شاخصه های خانواده  اهل مسجد

محمدحسین مردانی نوکنده

چکیده
مقالله حاضلر در صلدد تبیین نقش و تأثیر مثبت مسلجد در زندگی فلردی واجتماعی 
اسلت. در ایلن راسلتا با اسلتناد به آیلات و روایات و کتلاب های معتبر، شلاخصه های 
خانلواده اهلل مسلجد را مورد تحلیل و بررسلی قلرار داده و در آن با توجه به شلاخصه 
هلا و نمونله هلای کاربلردی بله دنبال پاسلخ این سلؤال اسلت کله چگونه ملی توانیم 
خانلواده ای ایلده آل، متعلادل و اهلل مسلجد داشلته باشلیم. نویسلنده در پایلان این 
مقالله خانلواده املام عللی و فاطمله را بله عنلوان الگویلی کاملل بلرای همله  

جهانیلان، بله  خصلوص خانلواده هلای اهل مسلجد، معّرفی کرده اسلت.

کلیدواژه ها: 
خانواده، مسلجد، اهل مسلجد، شلاخصه های خانواده مسلجدی، الگو، زندگی حضرت 

.و حضرت فاطمه امام عللی
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اشاره «
نهلاد خانلواده بله مطالعله، تعمیلق و عبرت آملوزی دائمی نیلاز دارد؛ زیلرا چند بعدی 
اسلت و راز و رمزهلای فراوانلی دارد. اینکله بربقلای خانلواده تأکید فراوان می شلود و 
بسلیاری از سلعادت هلا و شلقاوت هلا از درون خانواده ریشله می گیرد، همله دلیل بر 
ظرافلت، اهمّیلت و پیچیدگی این نهاد مهم انسلان سلاز اسلت. برنامه ریلزان، به  ویژه 
آنانلی کله در نهادهلای فرهنگلی، تربیتلی فّعالّیلت ملی کننلد، نبایلد به ایلن مهم بی 
اعتنلا باشلند و از بررسلی مسلائل خانلواده و ارائله  راه حل برای مشلکالت و معضالت 
آن غافلل بماننلد. خداونلد، در قلرآن کریلم، خانلواده را با نلام »آیه« معّرفلی می کند 
و آراملش قللب آدملی را در گلرِو داشلتن خانلواده سلالم و باایملان ملی دانلد؛ همین 
معّرفلی الهلی بهتریلن نشلانه بلر اهمّیت فلراوان این نهاد اسلت.آیه الهی  بلودن نکات 
حکیمانله زیلادی در خلود مسلتتر دارد. هرچله نشلانه  خدا شلود، به منزله این اسلت 
کله صفلات الهلی در او بلروز و ظهلور پیلدا کرده اسلت و آن قلدر قابلیلت دارد که هم 
ملی تلوان راه خلدا و مسلیر بندگلی را در آن آموخلت و هلم بلا آن بسلیاری از حقایق 
را بلاور کلرد. اگلر خانلواده هلای اهلل ایملان و مسلجد به ایلن نکتله توّجله کنند که 
رابطله  ملرد و زن در خانلواده جللوه ای از جللوه های الهی اسلت و قاعلده مندی های 
درونلی آن بایلد بلا الهلام از صفلات الهی اسلتنباط شلود، زمینله های سلعادت مندی 

در آن خانلواده شلکل ملی گیرد.
خانلواده  اهلل مسلجد و نملاز باید تلالش کند نشلانه هایی از علدل الهی، عللم الهی، 
قلدرت الهلی، قداسلت الهلی و سلایر صفلات را در خلود پلرورش دهلد و ملّودت را به  
مثابله اکسلیر عظیلم خانواده  سلالم و متعادل رعایت کنلد؛ همچنین بلا پیوند عاطفه 
و عقالنیلت، در پرتلوی عنایلات الهلی، سلعادت واقعلی را رقلم بزنلد. عشلق و عالقله 
بله زندگلی مسلتقل، ارضلای غرایلز از جملله غریلزه  عاطفله و آرام زیسلتن در کنلار 
همسلر انگیلزه  تشلکیل خانلواده اسلت. قلرآن کریلم نیز بله این مسلئله اشلاره کرده 
اسلت: »َو ِملْن آیاتِلِه أَْن َخلَلَق لَُکلْم ِملْن أَنُْفِسلُکْم أَْزواجاً لَِتْسلُکُنوا إِلَیها؛ و نشلانه های 
خداونلدی این اسلت کله از جنلس خودتان برایتلان همسلرانی آفرید تا در کنارشلان 
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گیرید«.1 آرام 
در هلر خانلواده، فرزندانلی متولّد می شلوند کله باید تربیت شلوند؛ البتله در فرایندی 
الهلی و معنلوی؛ زیلرا فرزند بایلد محصول چنین روندی باشلد تا براسلاس فطرتش به  
سلوی مقصلد سلیر نمایلد. تربیت در عاللم انسلانیت، مانند عشلق به زیبایلی در عالم 
هنلر اسلت. تربیلت کلودك را نمی آفریند، بلکه او را در راه انسلان  شلدن شلکوفا می 
کنلد. انسلان  شلدن نتیجله  منطقلی تربیلت درسلت اسلت. در واقع، تربیت پاسلخی 
معقلول و رضایلت بخلش بله معنلای هسلتی کودك اسلت. در خانلواده اهل مسلجد، 
تربیلت راز و رمزهایلی دارد کله دانایلی، توانایلی و بله  کاربلردن اصولی را ملی طلبد. 
تربیلت، شلور و عشلق ملی طلبلد و والدینلی در ایلن املر موفق انلد که عماًل درسلت 

زندگلی کنند و الگوی مناسلب داشلته باشلند.
اّملا چگونله ملی توانیلم خانلواده ای ایلده آل، متعادل و اهل مسلجد داشلته باشلیم؟ 
ایلن سلؤالی اسلت کله ملی کوشلیم، در ایلن مقالله، بلا شلاخصه هلا و نمونله هلای 
کاربلردی بله آن پاسلخ دهیلم و بلا تمّسلک بله این شلاخصه هلا و معیارهلا قدمی در 

تعلادل بهتلر خانلواده  خویلش برداریلم.

1  . روم، آیه 21.
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اهمّیت و نقش مسجد «
ا  پیامبلر اکلرم فرملوده نلد: »اَلیَْرِجلعُ  َصاِحُب  الَْمْسلِجِد بَِأَقلَ  ِملنْ  إِْحَدی  ثَلاَلثٍ : إِمَّ
ُدَعلاٍء یَْدُعلو بِلِه یُْدِخُللُه اهلُل بِلِه الَْجنَّلَه، َو إِمَّلا ُدَعلاٍء یَْدُعلو بِلِه لَِیْصلِرَف اهلُل بِِه َعْنلُه باََلَء 
؛ ملالزم مسلجد، حّد اقل با یکلی از این  نَْیلا، َو إِمَّلا أٍَخ یَْسلَتِفیُدُه فِلی اهللِ َعلزَّ َو َجللَّ الدُّ
سله بله خانله اش برملی گلردد: دعایلی که بله درگاه خلدا می کنلد و خداونلد او را با 
آن دعلا بله بهشلت ملی بلرد. یلا دعایی می کنلد که بله سلبب آن خداوند بلالی دنیا 
را از او برملی گردانلد؛ یلا بلرادری کله در راه خلدای علّز و جلّل از وجلودش بهره مند 

می شلود«.1
در فرهنلگ دینلی، نلام مسلجد یلادآور بندگلی و کرنلش در پیشلگاه خداونلد متعال 
اسلت. مسلجد بله معنلای جایلگاه سلجده و سلجده اوج عبلادت و بندگلی انسلان در 
برابلر خداسلت. بنابرایلن، در قلرآن کریلم بلر جنبله های عبادی مسلجد، بیلش از هر 
بعلد دیگری، تکیه شلده اسلت. مسلجد، جایلگاه عبادت و پرسلتش خالصانله خداوند 
ِ  َفلال تَْدُعلوا َملعَ  اهللِ  أََحلداً«2، و مسلاجد ویژه خداسلت پس  اسلت: »َو أَنَ  الَْمسلاِجَد هلِلَّ

هیلچ کلس را بلا خلدا مخوانید. 
مسلجد، جایلگاه زمزمله و نجلوای صادقانه بلا معبود اسلت: »َو أَقیُملوا ُوُجوَهُکلمْ  ِعْنَد 
یلَن؛ بله دادگری فرملان داده اسلت و)اینکه( در  ُکلِ  َمْسلِجٍد َو اْدُعلوُه ُمْخلِصیلَن لَلُه الدِّ
هلر مسلجدی روی خلود را مسلتقیم )به سلوی قبله ( کنیلد و در حالی  کله دین خود 

را بلرای او خاللص گردانیده ایلد وی را بخوانید«.3 
مسلجد، پایلگاه علروج انسلان از خاك به افالك اسلت: »ُسلْبحاَن الَّلذی أَْسلری  بَِعْبِدِه 
لَْیلاًل ِملنَ  الَْمْسلِجِد الَْحرامِ  إِلَی  الَْمْسلِجِد األْْقَصی؛منزه اسلت آن ]خدایلی [ که بنده اش 
را شلبانگاهی از مسلجدالحرام بله  سلوی مسلجداألقصی ل کله پیراملون آن را برکلت 

داده ایم- سلیر داد«.4
یکلی از نقلش های اساسلی مسلجد، فراهلم  کردن زمینله  عبادت جمعلی و خالصانه 

1  . بحاراالنوار،ج 71،ص 275.

2  . سوره یجن،آیه ی 18.

3  . سوره یاعراف،آیه ی 29.

4  . سوره یاسرا،آیه ی 1.
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اسلت تلا مؤمنلان در آنجلا بلا پرداختلن بله نملاز، ذکلر و دعلا، زنلگار غفللت از دل و 
جلان بشلویند و بلا خداونلد متعلال اُنلس گیرند. ابعلاد تربیتی مسلجد با ابعلاد عبادی 
آن مرتبلط اسلت؛ زیلرا عبلادت پلرورش دهنلده  روح و روان آدملی اسلت و پاسلخ به 
آن، پاسلخ بله نیلازی طبیعلی اسلت. کسلی که بله نیازهای جسلمی و روانلی خود به  
طلور منطقلی پاسلخ ملی گوید، شلخصّیتی متعادل پیدا ملی کند. عبلادت و راز و نیاز 
بلا خداونلد نیلاز واقعلی و فطلری هر انسلان و مکّملل )بلکه مّقوم( شلخصّیت اوسلت. 
البتله، عبلادت در هلر مکانلی ایلن نیاز روحلی را به  طور نسلبی تأمین ملی کند؛ ولی 
ایلن نیلاز در مسلجد و عبادتلگاه بهتلر و کامل تلر تأمین می شلود. براین اسلاس، باید 
گفت انسلان به  طور فطری، معبد و مسلجد را دوسلت دارد و به آن عشلق می ورزد.
مسلجد بلا ایجادآشلنایی و پیونلد میلان مؤمنلان، نخبلگان و صالحان جامعه، بسلتری 
مناسلب بلرای آملوزش، تربیلت، پلرورش و کملال آنهلا فراهلم ملی کنلد. در مکتلب 
تربیلت اسلالمی و بسلیاری مکاتلب دیگلر، »انزواطلبلی« و »جملع گریلزی«، بیماری 
روحلی شلناخته ملی شلود. مسلجد بلا فراخوانی پیوسلته  مسللمانان به جملع و روح 

جملع گرایلی، انعطلاف و نظلم پذیلری را در آنلان تقویلت ملی کند.
افلزون بلر آنچه گذشلت، مسلجد معملوالً جایگاه طرح مشلکالت و مباحلث اجتماعی 
اسلت و بله  طلور طبیعلی با حضلور در چنیلن مکانلی، روح تعّهد و دردمنلدی در فرد 

ایجاد می شلود. 
مسلجد، پایلگاه عموملی مسللمانان و محّل حضور قشلرهای گوناگون اسلت. ازاین رو، 
مسلجد جایلگاه مناسلبی بلرای تعلاون اجتماعی مسللمانان و مشلارکت آنلان در رفع 
نارسلایی هلای اجتماعلی به  شلمار ملی رود. مسلجد، در جایلگاه اصیل خلود، الگوی 

ارزش گلذاری اسلت و ارزش هلای فراملوش شلده در آن مطرح می شلود.
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مسجد، صفابخش روح و جان «
همله روزه، بلا پخلش صلوت قلرآن و اذان، فضلای شلهر آکنلده از یلاد خدا می شلود. 
هنگاملی  کله صلدای ملکوتی قرآن و اذان سراسلر شلهر را فرا می گیلرد، رایحه معّطر 
»کالم الهلی«، چشلمان خفتله را از خلواب غفللت بیلدار ملی کنلد؛ فکلر و روح را بله 
ملکلوت ملی بلرد و همله وجلود انسلان خدایلی می شلود. با بانلگ اذان در سلحرگاه، 
بلوی عطلر دل انگیلز یلار در همله  جا می پیچلد و رنگ خلدا در تاریکی سلحر تجلّی 
بیشلتری پیلدا ملی کنلد و آنلگاه انسلان حس می کند تنها نیسلت و کسلی با اوسلت 
کله برایلش محّبلت و عشلق را فلارغ از همله  افلت  و خیزهلای دنیا زمزمه ملی کند. 
برخلی ملردم، در طلی روز بلا شلنیدن اذان به مسلجد می رونلد و ضملن ادای فریضه 
نملاز و حضلور در ایلن ملکان مقّدس، غم ها و شلادی هلای خود را با یکدیگر تقسلیم 

ملی کننلد و بلا تجدیلد بیعت روزانه، مشلکالت خلود را به فراموشلی می سلپارند.
مسلجد، از دیربلاز نقشلی مهلم در زندگانلی همه ایرانیلان ایفا کرده اسلت؛ زیرا حفظ، 
تعلیم و تفسلیر قرآن کریم، که سلرآغاز آموزش  و پرورش اسلالمی اسلت، در مسلاجد 
صلورت ملی گرفتله اسلت. نقش مسلجد فقط بله ادای نماز یلا عبادت، محلدود نبوده 
اسلت؛ بلکله از آن بله  مثابله  مرکلز آملوزش  و پلرورش نیز اسلتفاده می شلده اسلت 
و ایلن کار اکنلون نیلز در بسلیاری از مسلاجد انجلام ملی شلود. از زمان ظهور اسلالم، 
مسلجد »نملاد اسلالم« بوده اسلت و پیامبلر، با سلوق  دادن عملده مراکز عمومی 
و حکومتلی بله مسلاجد، در واقلع مسلجد را کانلون نظلام سیاسلی جهان اسلالم قرار 
داد. حکوملت اسلالمی در زملان پیامبر، برای اداره  جامعه اسلالمی، همواره سلعی 
خلود را بلرای رتلق  و فتلق املور به مسلاجد معطلوف می کلرد و مسلجد در آن زمان  
تنهلا یلک ملکان بلرای ادای فرائلض دینی نبلود، بلکه بله  گونه ای، عملارت حکومتی 
نیلز بلود. بسلیاری از تصمیم گیلری های مهم سیاسلی و اجتماعی در مسلجد صورت 
ملی گرفلت و حّتلی طلرح بسلیاری از عملیات های نظامی در مسلاجد پیاده می شلد. 
بله تدریلج، نلزد غیرمسللمانان جهان، مسلجد به یکلی از مهم ترین مراکلز و نمادهای 
اسلالم تبدیلل شلد؛ بله  گونله ای که موجودیلت حکومت اسلالمی نیز با آن شلناخته 
ملی شلد. بله  همیلن  علّت، در سراسلر سلرزمین های فتح   شلده، به محض اسلتقرار 
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حکوملت اسلالمی، خلفلای اسلالمی مسلجدی ملی سلاختند و آن را پایلگاه اجتملاع 
مسللمانان قرار ملی دادند.

مسلجد، پایلگاه وحلدت اّمت اسلالمی و محلّل تقّرب بله درگاه الهی اسلت و جایگاهی 
ویلژه نزد مسللمانان دارد.

مسلجد، مهلم تریلن پایلگاه برای شلکل گیلری انقالب اسلالمی در ایران بوده اسلت و 
نقشلی اساسلی در پیروزی و شلکل گیری انقالب اسلالمی داشلته اسلت. مسلجد می 
توانلد بهتریلن پایلگاه بلرای وحلدت و هماهنگی مسللمانان، مبلارزه با هلوای نفس و 
مبلارزه بلا اسلتکبار و اسلتبداد باشلد. این فضلای فرهنگلی، پایگاه عبادت اسلت و می 

توانلد بهتریلن نقلش را در از بیلن  بلردن مسلائل ضلّد فرهنگی ایفلا کند. 
مسلجد، مکانی اسلت که مسللمانان را مّتحد ملی کند و می تلوان موضوعات مختلف، 

بله  ویژه مشلکالت ملردم را در آن مطلرح و حل کرد.
مسلجد، محلّلی اسلت کله انسلان را از گنلاه و معصیلت بازملی دارد و او را بله خداوند 

نزدیلک تلر ملی کند.
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شاخصه های خانواده  اهل مسجد «
1 . محّبت و صمیمّیت

خانلواده اهلل مسلجد، خانلواده ای سرشلار از محّبلت، صمیمّیت و مهربانی اسلت و از 
حیلث عاطفلی و آراملش روحلی روانلی اسلوه و الگویلی برای سلایر خانواده ها اسلت. 
کلودك ملی خواهلد پلدر و مادر بیش  از حلّد او را دوسلت بدارند و بله او اظهار عالقه 
کننلد. فرزنلد چنلدان توّجهلی نلدارد کله خانلواده اش در کاخ زندگی می کنلد یا در 
کلوخ، یلا لبلاس و خوراکلش خیللی اعالسلت یلا نله؛ اّما بله این موضلوع کاملاًل توّجه 
دارد کله آیلا دوسلتش دارنلد یلا نله. ایلن احسلاس درونلی را چیلزی جلز محّبلت و 

نلوازش خانلواده ارضا نملی کند.
اخلالق و شلخصّیت آینلده فرزنلدان در همیلن اظهلار محّبلت هلا شلکل ملی گیلرد. 
همیلن آغلوش گلرم ملادر اهلل نملاز و نیایلش و نلوازش هلای مخلصانله  پلدر اهلل 
مسلجد اسلت کله روح بشردوسلتی و عالقله بله همنلوع را در فرزنلد می دملد و برای 
اظهلار هملدردی و کملک بله دیگلران آملاده اش می کنلد؛ همچنیلن او را از گوشله 
گیلری و انلزوا نجلات ملی دهلد. بله  واسلطه محّبلت خانلواده  اهلل مسجداسلت که 

فرزنلد احسلاس شلخصّیت ملی کنلد و خلود را الیلق دوسلتی ملی داند.
همیلن اسلتعداد عاطفلی در انسلان، هملراه بلا تضعیلف خودخواهی و سلوق  دادن به  
سلوی دیگلران، سلبب رشلد بسلیاری از فضایلل در او ملی شلود. ایلن فضایلل که در 
مسلجد پایله ریلزی و نهادینله ملی شلود، همه  کملاالت را شلامل می شلود؛ از قبیل 
محّبلت، دوسلتی، فلداکاری، گذشلت، بخشلش، هملکاری، دلسلوزی و به  طلور کلّی 
تقلّدم غیلر بلر خلود. در همه  ایلن موارد، انسلان برخلالف اقتضای خودخلواه  بودنش 
از دایلره تنلگ »خلود« قلدم فراتلر ملی گلذارد و گاملی بله  سلوی غیلر برملی دارد. 
انسلان بلا مقلّدم  داشلتن دیگلری بر خلود و در دل گرفتن مهلر و عالقله او، از فردیت 
خویلش خلارج می شلود. پیامبلر اکرم فرموده انلد: »ااَل ِو انَّ ُودَّ لُمؤِملِن، ِمن اَعَظِم 
َسلَبِب االیملاِن؛ آگاه باشلید کله موّدت و دوسلتی مؤملن از بزرگ تریلن عوامل  ایمان 
ی نَفسلی بَِیِدِه التَدُخُللوَن الَجنََّه  اسلت«.1 همچنیلن در جایلی دیگر فرملوده اند: »َوالذَّ

1  . بحاراالنوار، 74 / 281.
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ُّلوا؛ سلوگند بله آن کله جانلم بله دسلت اوسلت،  َحّتلی تُؤِمُنلوا َو التُؤمُنلوا َحّتلی تَحاب
وارد بهشلت نملی شلوید، مگلر اینکه ایملان بیاوریلد و ایمان نملی آورید، مگلر اینکه 

یکدیگلر را دوسلت بدارید«.1 

2 . پرورش شخصّیت و اعتماد به  نفس
روانشناسلان ملی گوینلد تربیلت  کننلده بایلد شلخصّیت کلودك را پلرورش دهلد و 
اعتملاد بله  نفلس را بله او تلقیلن کنلد؛ همچنیلن او را بزرگلوار و بلا شلخصّیت بلار 
بیلاورد. خانلواده هایلی کله به فرزنلدان احترام نمی گذارنلد، آنها را کوچلک می کنند 
و شلخصّیت شلان را خلرد ملی کننلد، بله  طور  طبیعلی آنهلا را فرزندانی ترسلو و بی 
شلخصّیت بلار ملی آورنلد کله خلود را زبلون و بلی ارزش ملی پندارنلد. هنگاملی  که 
ایلن فرزنلدان بلزرگ شلوند، خود را کوچلک تر از آن ملی دانند که بله کارهای بزرگ 
دسلت بزننلد. چنیلن افلرادی در اجتملاع، منشلأ هیچ اثلری واقلع نخواهند شلد و به 
آسلانی زیلر بلار ذلّلت خواهنلد رفلت. اّملا اگلر فلردی در خانلواده اهل مسلجد رشلد 
کنلد، خلودش را بلزرگ و باشلخصّیت ملی بینلد؛ بنابراین بله کارهای پسلت تن نمی 
دهلد و زیلر بلار خلواری و ذلّت نملی رود. برای پرورش شلخصّیت انسلانِی کودك باید 
صفلات خلوب او را یلادآوری کلرد و او را در حضلور خلودش و دیگران توصیلف و از او 
تعریلف کلرد و بزرگلی نفلس را بله او تلقیلن کلرد کله بهتریلن شلیوه  آن در خانواده 

هلای مسلجدی و اهلل نملاز دیده می شلود.
همچنیلن، خانلواده  اهلل مسلجد کلودك خلود را دوسلت دارد؛ زیرا محّبت  داشلتن 
اسلاس علّزت اسلت. از سلویی، اعتملاد  بله  نفلس، انسلان را در شلناخت و انتخلاب 
هلدف عاللی رهنملون ملی کند. بلرای توفیلق در کارهلا هیچ  چیز بله انلدازه  اعتقاد 
و ایملان بله توانسلتن مؤثر نیسلت. اگر از اجلرای کاری بترسلید و فکر کنیلد که قادر 
نیسلتید آن را انجلام دهیلد، املکان نلدارد آن کار را بله نحلو مطللوب انجلام دهیلد. 
تلرس، نیلروی محّرکله  ماشلین را، کله بایلد بلازده مطللوب و کافی داشلته باشلد، از 
کار ملی انلدازد و نقلش ترملز را ایفلا می کنلد. در مقابل، اعتملاد و ایمان به توانسلتن 

1  . کنزالعمال 467/3؛ آداب تعلیم و تعلم در اسالم، شهید ثانی، صفحه 458.
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و خواسلتن، شلتاب چنیلن ماشلینی را افزایلش ملی دهد و بلر کارایی آن ملی افزاید.

3 . تربیت دینی
در خانلواده اهلل مسلجد، اسلاس تربیلت مّتکلی بلر »تربیلت دینلی« اسلت. خانواده 
خداپرسلت از آنجلا کله جهلان ملاّدی را بلا همله نعملت هلا و موهبت هایلش همواره 
در حلّد »وسلیله« ملی نگلرد و سلعادت و نیک بختی خویلش را هرگز در گلرو عوامل 
ملادی نملی دانلد، نله  تنهلا نامالیملات و ناکامی ها روحیله اش را تضعیلف نمی کند، 
بلکله همیلن مشلکالت و نامالیملات در حکلم وسلیله ای هسلتند کله مانلع آراملش 
روحلی آنلان ملی شلود و جللوی هرگونله سسلتی حاصلل از خوگرفتن بله زندگی بی 

دغدغله را ملی گیرد.
جهلان سلرد ماشلینی و بلی روحلی کله در بینلش ملادی وجلود دارد، بلرای خانواده 
بلا ایملان بله جهانی زنلده، هوشلیار، آگاه و سرشلار از روح و معنا تبدیل می شلود که 
بله زندگلی روح، معنلی و هلدف می بخشلد. در سلایه تربیلت دینی و مکتب مسلجد، 
مجموعله جهلان و بله  خصلوص زندگی انسلان، کله از عللم و حکمت مطللق خداوند 
سرچشلمه گرفته اسلت، تقّدس می یابد و ارزشلمند می شلود. تجربه تاریخی نشلان 
ملی دهلد کله هر جلا ایمان واقعلی تجلّی پیلدا کند، عالی تریلن جلوه های انسلانی را 
بلا خلود بله  هملراه ملی آورد. »ایملان به خدا« نله  تنها بله زندگی معنا می بخشلد و 
آدملی را از »پوچلی و بیهودگلی« و »تنهایلی و غربلت« رهلا می کند، بلکله به زندگی 

روح و صفلا می بخشلد و شلوق و حرکت ملی آفریند.

4 . خالّقّیت
خاّلقّیلت و ابتلکار عملل، ثملره شایسلته  خانلواده هلای اهل مسلجد و عبادت اسلت؛ 
زیلرا در چنین خانواده ای بسلتر رشلد همه اسلتعدادها فراهم اسلت. الزمله خاّلقّیت، 
داشلتن نگلرش مثبلت بله فکلر نلو و کارهلای نو اسلت. بله  طور کلّلی، ویژگلی های 
تفّکلر خلاّلق را، کله در خانلواده  اهلل مسلجد بلروز ملی کنلد، ملی تلوان ایلن گونه 

بیلان کرد:
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1. جرئت و شهامت اظهار نظر؛
 2. حقیقت جویی و در نظر گرفتن واقعیات؛ 

3. اجتناب از سطحی نگری؛
 4. نگاهی غیرمرسوم به اشیا و پدیده ها؛ 

5. داشتن انگیزه و دانش وسیع؛ 
6. داشتن طرز تکفر انتقادی؛ 
7. داشتن پشتکار و انضباط؛ 

8. افق های دید وسیع؛ 
9. تالش اجتهادی.

5 . نظم، انضباط و وقت شناسی
از جملله شلاخص هلای مهلم اعضلای خانلواده اهلل مسلجد و نملاز، رعایلت نظلم، 
انضباط و وقت شناسلی اسلت. همچنان  که انضباط و وقت شناسلی از ارکان زندگانی 
نمازگلزار اسلت. هلر یلک از افلراد خانلواده مسلجدی بایلد بلرای رعایلت حلال دیگر 
اعضلا، کارهلای خلود را منّظلم کننلد و در وقلت مخصلوص انجلام دهنلد. در خانواده 
ای کله نظلم حاکلم اسلت، آرامش و صفلا و صمیمّیت برقرار اسلت و همه افلراد بدون 
نگرانلی، ناراحتلی و ایجلاد مزاحملت بلرای دیگلران کارهای خلود را انجام ملی دهند.
حضلرت عللی بله دو فرزند عزیزش، امام حسلن و امام حسلین، ملی فرمایند: 
»أُوِصیُکَملا َو َجِمیلعَ  َولَلِدی  َو أَْهلِلی  َو َملنْ  بَلََغهُ  ِکَتابِی  بَِتْقلَوی  اهللِ  َو نَْظمِ  أَْمِرُکْم؛ شلما 
و همله فرزندانلم و خاندانلم و هلر کلس را کله نامله ام به او می رسلد، به تقلوای الهی 

و نظلم در امور سلفارش ملی کنم«.1
از جملله نلکات مهلم و برجسلته در زندگلی ملردان بزرگ، نظلم و وقت شناسلی آنان 
اسلت. دربلاره املام خمینلی نوشلته انلد: املام در عیلن پلرکاری و تلالش ملداوم، 
بسلیار منّظلم بودنلد. در واقلع، یکی از اساسلی تریلن رملوز موّفقّیت املام در زندگی، 
نظلم ایشلان بلود. اطرافیلان املام زندگلی ایشلان را به  صورت سلاعت خلودکار درك 

1  . نهج البالغه،ص 421.
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کلرده بودنلد و ازایلن رو دسلتور کار خلود را از روی کار املام منّظلم ملی کردند. 

6 . پاکی و طهارت جسم و جان
خانلواده هلای مؤملن، نمازگلزار و مسلجدی، سلالمت جسلمانی و روانلی دارنلد؛ زیرا 
آلودگلی هلر یلک از ایلن دو، انسلان را از تعلادل خلارج ملی کنلد و او را در مسلیری 
ناشایسلت قلرار ملی دهد. در اسلالم، نظافلت و طهارت بله  اندازه ای اهمّیلت دارد که 
یکلی از هلدف هلای دیلن و جزئی از ایمان شلمرده شلده اسلت. در روایتلی از پیامبر 
اکلرم نقلل شلده اسلت کله پاکیزگی جلزو ایمان اسلت.1 املام باقلر فرمودند: 

»َکنلُس الُبیلوِت یَنِفلی الَفقلَر؛ جلارو کلردن اتاق هلا فقلر را از بیلن می برد«.2
لنَِّه،  لواِك اثَنتا َعَشلَرَه َخصلًَه: ُهَو ِمَن السُّ همچنیلن، املام صادق فرمودند: »فِی السِّ
َوَمطَهلَرٌه لِلَفلِم، َو َمجلالٌه لِلَبَصلِر، َویُرِضلی الرَّحملَن، یَُبیِّلُض السلناَن، یَذَهلُب بِالَحَفلِر، 
علاَم، َو یَذَهلبُ بِالَبلَغلِم، َو یَزیلُد فِلی الِحفلِظ، َو یُضاِعلُف  ی الطَّ َو یَُشلدُّ اللِّثَّلَه، َو یَُشلهِّ
الَحَسلناِت، َو تَفَرُح بِِه الَمالئَِکُه؛ در مسلواك زدن دوازده فایده وجود دارد: 1. از سلّنت 
پیامبلر اسلت؛ 2. دهلان را پاکیلزه میکند؛ 3. نور چشلم را زیاد میکنلد؛ 4. باعث 
خشلنودی خداونلد اسلت؛ 5. دندان ها را سلفید میکند؛ 6. پوسلیدگی آنهلا را از بین 
میبلرد؛ 7. لثه را محکم میسلازد؛ 8 . اشلتهاآور اسلت؛ 9. بلغلم را میبرد؛ 10. حافظه 
را زیلاد میکند؛ 11. حسلنات دو چندان میشلوند؛ 12. فرشلتگان شلاد میگردند«.3

خانله  پیامبلر کله الگویلی بلرای همله  خانلواده هلای اهل مسلجد اسلت، با همه  
سلادگی همیشله پاکیلزه بود. حضرت رسلول ملی فرمودند: محّوطله  جلوی خانه  
خلود را جلارو بزنیلد و تمیز کنیلد. پیامبر فرمودنلد: »التبیتوا القمامله فی بیوتکم 
فانّها مقعد الّشلیطان؛ نگذارید خاکروبه و آشلغال، شلب در خانه شلما بماند، زیرا آنجا 

جایگاه شلیطان است«.4
همچنیلن پیامبلر اسلالم فرمودنلد: »إکِنُسلوا أفنیُتُکم َوالتََشلبَُّهوا بِالَیُهلود؛ فضای 

1  . بحاراالنوار، ج62، کتاب طب الّنبی، باب89، ص291. 

2  . وسایل الشیعه، ج 3 ، ص 571، ح 2.

3  . خصال صدوق، ص481.

4  . مکارم االخالق، ص490.
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مقابلل خانله خلود را، جلارو بزنیلد و تمیلز کنیلد و مانند یهودیلان کثیف نباشلید«.1
 آن بزرگلوار ملردم را از نشسلته رهاکلردن ظرف هلای غذا و همچنین بدون سلرپوش 
گذاشلتن ظلرف آب و غلذا نهی ملی کردند. رسلول گرامی دسلتور داده بودند آب 
هلا را مطلقلاً آللوده نکننلد و موقع شسلت  و شلوی بلدن، داخلل نهرها نشلوند. پس، 
اگلر بخواهیلم الگویلی بلرای خانلواده اهلل مسلجد و نملاز ارائه دهیلم، از جملله آنها 
پیلروی از کالم خداونلد و دسلتورهای پیشلوایان دیلن اسلت دربلاره  پاکیزگی جسلم 
و جلان. بله  دیگرسلخن، سلالمت جسلم و جلان، آغلاز تکاملل اعضلای خانلواده اهل 

مسلجد است.

7 . عدالت
خانلواده اهلل مسلجد، عداللت را در همله مراحل زندگلی و امور رعایت ملی کند؛ زیرا 
خانلواده فاقلد عداللت، از حاللت تعلادل خارج می شلود و نملی تواند پلرورش دهنده 
انسلان هلای بلزرگ در آینلده باشلد. سلعادتمندی هلر خانلواده در گلرو تعلادل در 
مهلر و محّبلت بیلن اعضا و فرزندان اسلت؛ زیلرا در فرزنلدان تمایالت و اسلتعدادهای 
گوناگلون و حّتلی متناقضلی وجلود دارد و اگر پدر و ملادر عدالت و مسلاوات را رعایت 
نکننلد و فرزنلدی یلا عضوی را بلر دیگری ترجیلح دهند، قطعاً دشلواری هایلی ایجاد 
ملی شلود و چله بسلا آراملش خانلواده در خطلر ملی افتلد. گاهلی سرچشلمه کینله 
تلوزی هلا و بدبینلی هلا را بایلد در همیلن جا پیدا کلرد. بلی عدالتی هلا و تبعیض ها 

سله خطلر را متوّجله خانلواده ها ملی کند:
1 . فرزنلد بله خواهلران و بلرادران محبلوب تلر از خلود بدبیلن ملی شلود و کینله به 

دل ملی گیلرد؛
2 . در برابر والدین احساس خشم و کینه می کند؛

3 . بلی اعتنایلی و تبعیلض شلخصّیت، طفلل را ضعیف ملی کند و موجب می شلود تا 
وی در همله مراحلل زندگی احسلاس حقلارت کند.

در خانلواده  نمازگلزار و اهلل مسلجد، والدیلن در توزیلع توّجله، محّبلت و نلگاه بله 

1  . مکارم االخالق، ص145.
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فرزنلدان براسلاس آملوزه هلای پیشلوایان دین و بلا نهایلت عدالت و انصلاف رفتار می 
کننلد. آنلان بله فرزندان خود مسلتقّل از جنسلیت، سلن، زیبایی و هلوش محّبت می 
کننلد و از مقایسله فرزنلدان خلود کله موجلب ناراحتلی و آزردگلی آنلان ملی شلود، 

پرهیلز ملی کنند.

8 . مشورت
از جمله شلاخصه های اعضای خانواده  مسلجدی، توّجه به اصل مشلورت و همفکری 
در اداره زندگلی خانوادگلی اسلت. پلدر و ملادر و فرزنلد بایلد در سلامان  بخشلیدن 
بله املور زندگلی و تنظیلم برنامله هلا و تصمیلم گیلری هلا از این املر مهم اسلتفاده 
کننلد. تحّکلم و زورگویلی، املر و نهی های یلک طرفله و رفتارهلای تحقیرآمیز، صفا، 

صمیمیلت، رفاقلت و دوسلتی را از محیلط خانله دور ملی کند.
پلدران و مادرانلی کله در کملال صداقلت، یکرنگلی و احتلرام بله شلخصّیت فرزنلدان 
شلان بلا آنلان در املور خانله مشلورت ملی کننلد، اسلرار زندگلی خلود را با آنلان در 
میلان ملی گذارنلد، از راهنمایلی هلای آنلان اسلتفاده ملی کننلد و آمرانله بلا آنلان 
سلخن نملی گوینلد، باعلث می شلوند فرزنلدان نیز به آنلان احتلرام بگذرانلد و با آنان 
مشلورت کننلد. در چنیلن خانلواده هلای متعلادل و مسلجدی نوجوانلان و جوانلان 
احسلاس ملی کننلد عضلوی از خانلواده هسلتند و بله نظلرات آنلان توّجله می شلود. 
بنابرایلن، از بسلیاری انحرافلات ناشلی از کمبودهلای عاطفلی و شلخصّیتی در املان 
انلد. کمبودهایلی، همچلون احسلاس حقلارت، کینه جویی، خشلونت و گریلز از خانه. 

مشلورت هلای خانوادگلی، رابطله  اعضلای خانلواده را دوسلتانه ملی کنلد.

9 . دانشجویی و حقیقت طلبی
دانشلجویی و طللب عللم از شلاخصه هلای مهلم خانواده  مسلجدی اسلت؛ زیلرا دین 
اسلالم عللم را چلراغ عقلل، زینلت اغنیلا، جملال فقلرا و بهتریلن هدایلت ملی داند و 
هیلچ گنجلی را نافلع تلر از علم نمی داند. پیامبلر فرملود: »اَلِْعلُْم َرأُس الَْخْیلرِ ُکلِِّه، 
لرِّ ُکلِّلِه؛ دانایلی سلرآمد همله خوبی هلا و نادانی سلرآمد همه  بدی  َوالَْجْهلل َرأُسلا لشَّ
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 1 هاست«.
والدیلن اهلل مسلجد، بایلد فرزنلدان خود را بله علم و دانش تشلویق کننلد و فضایل، 
ارزش هلا و مزایلای عللم و علملا را بله آنلان تذکر دهنلد. آنان بایلد یلادآور گردند که 
علملا و دانشلمندان، وارثلان پیامبران انلد و جایگاهی واال و درخشلان دارند؛ جایگاهی 

کله انبیلا، شلهدا و جانبازان راه خلدا به آن غبطه ملی خورند. 
خانلواده ای کله در مسلجد رشلد و تعاللی یابلد، ملی دانلد عللم و آگاهلی نخسلتین 
شلرط موفقیلت انسلان و حّتلی پایله و اسلاس سلعادت اوسلت. او ملی دانلد خوشلی 
هلای دنیلا و آخلرت بلا عللم به  دسلت ملی آیلد؛ بنابراین همله  تالش خویلش را در 
فراگیلری دانلش و حقیقلت بله  کار ملی بندد. علم سلبب رشلد عقالنی انسلان اسلت 
و اسلتعدادهای نهفتله  وجلودی را بله فضیلت می رسلاند. امام صادق در سلخنی 
فرمودنلد: »َکْثلَرُه النََّظلِر فِی  الِْعلْلمِ  یَْفَتحُ  الَْعْقلَل؛ درس  خواندن و مطالعه مسلتمر زیاد 

عقلل را شلکوفامی کند«.2
حضلرت عللی نیز بله کمیل فرمودنلد: »َما ِمنْ  َحَرَکلٍه إاِلَّ َو أَنْلَت  ُمْحَتلاٌج فِیَها إِلَی 
َمْعِرَفلٍه؛ هیلچ حرکلت و کاری پیلش نخواهد رفلت، جز اینکه درباره  آن شلناخت الزم 

را داشلته باشی«.3 

10 . آزادی اندیشه
در خانلواده اهلل نیایلش و مسلجد، املکان اندیشلیدن بلرای هملگان فراهلم اسلت؛ 
روحیله تحقیلق و تتّبلع نتیجله آزادی اندیشله اسلت. در چنیلن خانلواده ای، حلس 
کنجلکاوی فرزنلدان تحریلک ملی شلود و درنتیجله میلل بله فکرکلردن، مطالعله و 
تحقیلق افزایلش پیلدا ملی کنلد و ایلن خلود مؤثرتریلن فعلل تربیتلی اسلت؛ زیلرا 
فرزنلدان بله توانمنلدی هلای فلردی و اجتماعی خود واقف می شلوند و بله هر چیزی 

کله در اطلراف آنلان ملی گلذرد، بلا دّقلت و کنجلکاوی ملی نگرنلد.
در چنیلن خانلواده اهلل مسلجدی، قلدرت اندیشلیدن و مواجهله بلا اندیشله هلای 

1  . بحاراألنوار،ج75،ص 175،ح 9.

2  . بحاراالنوار،ج 1،ص 159.

3  . همان،ج 74،ص 267.
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دیگلران بسلیار تقویلت می شلود. تربیت، یعنلی حرکت به  سلمت بهتر شلدن، یعنی 
راضلی و قانلع  نبلودن بله وضع موجود و اینکه انسلان هنلوز وظایف خلود را به خوبی 
انجلام نلداده اسلت. بنابرایلن، انسلان با امیلد و اعتماد به آینلده قدم هایی بلرای ادای 
مطللوِب وظایلف برملی دارد و الزمله  ایلن املر داشلتن آزادی اندیشلیدن اسلت کله 
زمینله و بسلتر آن در خانلواده  اهلل مسلجد وجلود دارد. در ضملن، میلان آزادی در 
اندیشلیدن و امیلد بله آینلده رابطله ای مسلتقیم و معنا دار وجلود دارد. بله هر میزان 
انسلان ها قدرت اندیشلیدن بیشلتری داشلته باشلند، به آینده امیدوارتر می شلوند و 
برعکلس، ناامیلدی در میلان کسلانی پلرورش ملی یابلد که فقط بله یک قرائلت و نوع 

اندیشلیدن پایبنلد باشلند و آنچله را خلود می اندیشلیده اند، مطللق بدانند.

11 . مقاومت در برابر سختی ها
خانلواده  اهلل مسلجد، بله  خوبلی در برابلر سلختی هلا مقاوملت ملی کند؛ زیلرا می 
دانلد مواجهله بلا سلختی ها مربّلی، مکّملل، صیقلل دهنلده، جالبخش و کیمیاسلت. 
دانشلمندان معقتدنلد بلزرگ تریلن دشلمنی ای کله می تلوان در حّق کلودکان کرد، 
ایلن اسلت کله پلدران و ملادران نلاآگاه از اصلول تربیتلی بلرای مهربانلی  کلردن بله 
فرزندانشلان از ایلن روش هلا اسلتفاده کننلد: نوازش های بی حسلاب، مانع  شلدن از 

مواجهله بلا سلختی، نازپرورده بلارآوردن آنلان و امثلال اینها.
اسلتاد شلهید مطهلری در کتاب »بیسلت گفتار« به نقلل از  ژان ژاك روسلو در کتاب 
»امیلل یلا تربیلت« ملی گویلد: »اگلر جسلم در آسلایش بیلش  از انلدازه باشلد، روح 
فاسلد ملی شلود. کسلی کله درد و رنج را نشناسلد، نله لّذت شلفقت را می شناسلد و 
نله طلراوت ترّحلم را. چنیلن کسلی قلبلش از هیلچ چیلز متأثلر نخواهد شلد و بدین 
سلبب شایسلته معاشلرت نیسلت؛ زیلرا مانند دیلوی خواهد بلود در میلان آدمیان«.1

12 . اعتدال
اسلاس خانلواده  متعلادل و مسلجدی، بلر اعتلدال بنا شلده اسلت؛ بنابراین، بله افراط 

1  . شهید مطهری، بیست گفتار، شدائد گرفتاری ها، ص174-183.
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و تفریلط کشلیده نملی شلود. خلدای متعلال اّملت اسلالمی را اّمتلی متعلادل و میانه 
معّرفلی ملی کنلد. اّملت میانله، یعنلی اّمتی کله همله  برنامه هایلش در حلّد اعتدال 
باشلد و بایلد توّجله داشلت کله راه و رسلم اعتلدال، کوتلاه تریلن و اسلتوارترین راه 

اسلت. تربیت 
َّلُه أَْعوُن َشلْیٍء َعلی ُحْسلِن الْعْیِش؛ بر  املام عللی ملی فرمایلد: »َعلَْیَک بِالَْقْصلِد َفإِن
تلو بلاد میانله روی؛ زیلرا یلاری کننده تریلن چیز برای خلوب زندگی  کردن اسلت«.1 
در حقیقلت، سلالمت فلرد و جامعله در گلرو تربیتلی متعلادل اسلت. روان شناسلی 
تربیتلی ثابلت کلرده اسلت هلرگاه انسلان از مسلیر اعتلدال خلارج شلود، نقطله آغاز 
انحلراف و گمراهلی وی خواهلد بلود. پس خانلواده اهل مسلجد، آن خانواده شایسلته 
ای اسلت کله اعتلدال را در همله زمینه هلا رعایت و اجلرا کند. اعتدال، یکلی از ارکان 
خانلواده اهل مسلجد اسلت؛ بلرای مثلال در خانواده اهل مسلجد، اسلراف در مسلائل 

اقتصلادی، وجلود نلدارد و سلختگیری بی  حسلاب هم نیسلت.

13 . اقتصاد مناسب
اقتصلاد مناسلب و شایسلته، ویژگلی دیگلر خانلواده اهلل مسلجد اسلت. پیشلوایان 
معصلوم، تدبیلر اقتصلادی را بخشلی از دین و از نشلانه هلای مؤمن برشلمرده اند.
املام باقلر ملی فرمایلد: »ِملنْ  َعاَلَملاتِ  الُْمْؤِملِن... ِملنْ  َعاَلَملاتِ  الُْمْؤِمِن؛ از نشلانه 
هلای مؤمن...تدبیلر نیکلو در معیشلت )اقتصلاد( اسلت«.2 غفللت از مال یا سلوء تدبیر 
در خصلوص آن زاینلده فقلر، و فقلر نیلز زمینله سلاز کفلر اسلت. تأمیلن آبرومندانه و 
کریمانله معیشلت خانلواده، از ویژگی هلای مطلوب خانواده مسلجدی و مؤمن اسلت.
همچنیلن، الزمله داشلتن اقتصلاد مناسلب، کار، تلالش و فّعالّیلت اسلت. کار و تالش 
از عواملل خلوش بختلی و سلعادت انسلان، مایه نجات او از افسلردگی، موجب شلادی 
و نشلاط روان و سلبب رشلد و سلالمت اعضاسلت. بخشلی از درگیلری هلای برخی از 
خانواده هلا، سسلتی هلا و سلردی ها در روابلط و بی اعتنایلی به حقوق و مقام همسلر 

1  . غررالحکم و دررالکلم، ش 6145.

2  . وسائل الشیعه،ج 17،ص 66.
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اسلت. خانلواده مسلجدی بله ایلن مسلائل وقلوف کاملل دارد و اقتصلادی مناسلب و 
دارد. شایسلته 

14 . ساده زیستی
بلا بررسلی ای عاقالنله دربلاره زندگلی هلای تجّمالتلی و تشلریفاتی، بله ایلن نتیجله 
ملی رسلیم: چنانچله زندگلی ملان بلا نظلم و حسلاب و قناعتی صحیلح همراه باشلد، 
بلا پرهیلز از چشلم  و هلم  چشلمی و بلی اعتنایلی بله حلرف هلای بلی ارزش افلراد 
نلادان، ناراحتلی هلا و نگرانلی هلا از بین ملی روند و بله آرامش واقعی می رسلیم؛ زیرا 

آسلایش واقعلی در سلاده زیسلتی نهفتله اسلت.
املام عللی ملی فرمایلد: »لََقلْد َکاَن رسلول اهلل صللی اهلل علیله و آلله یَلْأُکُل َعلَلی 
األْْرِض َو یَْجلِلسُ ِجلَْسلَه الَْعْبلِد َو یَْخِصلُف بَِیلِدِه نَْعلَُه َو یَْرَقلُع بَِیِدِه ثَْوبَلُه َو یَْرَکُب الِْحَماَر 
الَْعلاِرَی َو یُلْرِدُف َخلَْفلُه؛ همانلا پیامبلر خلدا ل کله درود خدا بلر او باد ل بلر روی زمین 
ملی  نشسلت و غلذا می خلورد، و چون برده، سلاده می نشسلت، و با دسلت خود کفش 
خلود را وصلله ملی زد، و جامله خلود را بلا دسلت خلود می دوخلت، و بلر االغ برهنله 

می نشسلت، و دیگلری را پشلت سلر خویلش سلوار می کرد«.1
خانلواده  اهلل عبادت و مسلجد نیز بلا الگوبلرداری از زندگانی پیامبر و پیشلوایان 
دیلن، کله کاملل ترین نلوع زندگانی را داشلتند، سلاده  زیسلت هسلتند؛ زیلرا تجربه 
ثابلت کلرده اسلت اگلر خانلواده هلا از مسلیر سلاده زیسلتی خارج شلوند و بله عرصه 
رقابلت و چشلم  و هلم  چشلمی وارد شلوند، همله  نیلرو و تلوان آنلان در ایلن زمینه 

هلدر ملی رود و از تکاملل حقیقلی فاصلله خواهنلد گرفت.

15 . تربیت عقالنی
تربیلت عقالنلی، یکلی از شلاخصههای ممتاز خانواده مسلجدی اسلت؛ زیلرا در وجود 
انسلان هیلچ موهبتلی بله اندازه عقلل و نیلروی تفّکلر ارزش حیاتلی و انسلانی ندارد. 
اصلوالً قلوای خلدادادی و موهبت ها هنگامی برای انسلان سلودمند هسلتند که تحت 

1  . نهج البالغه، ترجمه دشتی، ص 301 و 303 انتشارات پارسیان / چاپ ششم / تهران 1383.
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رهبلری و اختیلار کاملل عقلل باشلند. همچنیلن، مواهب اکتسلابی فقلط از طریق به  
کارگیلری قلوای عقالنلی و نیلروی تفّکر به دسلت ملی آیند. داشلتن موهبلت ایمان، 
معرفلت، دانلش و حّتلی موهبلت هلای زودگذر ملاّدی، در سلایه تعّقل و تفّکلر امکان 
پیلدا ملی کنلد. همچنیلن، هلر نلوع تکاملل و ترقلی معنلوی و ملاّدی انسلان مرهون 
بله  کارگیلری ایلن موهبلت بلزرگ و مقلّدس اسلت. از پیامبلر نقلل شلده اسلت: 
»خداونلد بله بندگانلش چیلزی بهتر از عقل نبخشلیده اسلت؛ زیلرا خوابیلدن عاقل از 
شلب بیلداری جاهلل و نلادان بهتر اسلت و در منلزل  بلودن عاقل از مسلافرت جاهل 
)بله  سلوی حلّج و جهلاد( نیکوتلر اسلت و خداونلد پیامبر و رسلولی را مبعلوث نکرد، 

مگلر زمانلی کله عقلل او کامل شلد و بلر عقول همله  اّمتلش برتلری یافت«.1

16 . تصمیم گیری و قاطعیت
در خانلواده ای کله اعضلای آن حضلوری فّعلال در مسلجد دارنلد، افلرادی ظاهلر می 
شلوند کله انسلان هایلی با اراده و جّدی هسلتند و همیشله هنلگام انجلام دادن کارها 
اراده را حاکلم ملی کننلد، نله علادت را. اراده اسلتوار و تصمیلم قاطلع اسلت کله می 
توانلد در لحظلات حّسلاس زندگلی، دودلی و سسلتی را از بین ببرد و انسلان را از پیچ 

وخلم مشلکالت عبلور دهلد و در مخاطرات یلاری کند.
بلا مطالعه  تاریخ درخشلان زندگانی کاشلفان، مخترعان، سیاسلت ملداران و متفّکران 
بلزرگ، بله ایلن حقیقلت ملی رسلیم کله همله  یپیشلرفت هلا و موّفقّیت هلای آنان، 
مرهلون اراده  قلوی، علزم راسلخ و پشلتکار فوق العاده بوده اسلت. آنلان، و وقتی برای 
رسلیدن بله هدفلی تصمیم ملی گرفتند، هیلچ مانعی نمی توانسلت آنلان را از تصمیم 
شلان منصلرف کنلد و تردیلد و تزلزل را جانشلین آن سلازد. حضرت عللی، نمونه  
کامل قاطعیت و اسلتواری در تصمیم گیری و تسللیم ناپذیری اسلت. ایشلان در سخن 
پلر ارجلی، کله نشلان دهنده هّمت بلندشلان اسلت، فرملوده انلد: »َو اهللِ لَلْو تََظاَهَرتِ  
َّْیلُت َعْنَها؛ سلوگند بله خدا اگر تملام عرب به جنلگ با من  الَْعلَربُ  َعلَلی  قَِتالِلی  لََملا َول

1  . اصول کافی،  جلد 1. صفحه 14.
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برخیزنلد، هرگلز در صحنه نبرد پشلت به آنلان نخواهم کرد«.1همچنیلن، هنگامی که 
پرچلم را در جنلگ جملل بله دسلت فرزندش، محّملد حنفیله، داد با ایلن جمالت به 
وی درس قاطعیلت آموخلت: »تَلُزولُ  الِْجَبلالُ  َو اَل تَلُزْل؛ اگلر کوه ها متزلزل شلدند، تو 

تلکان نخور«.2

17 . اجتماعی  بودن
خانلواده ای کله حضلوری فّعلال در مسلاجد دارد، خانلواده ای جلدای از اجتملاع 
و ملردم نیسلت. نلوع زندگلی انسلان و نیازهلای او، هماننلد تهیله آب، غلذا، مسلکن، 
لبلاس، ابزارهلای زندگلی و ضلرورت هلای آن در ابعلاد گوناگلون فرهنگلی، صنعتلی، 
اقتصلادی و امثلال آن، انسلان ها را به گردهمایی، تقسلیم کار و تنظیلم امور وادار می 
کنلد. انسلان بله لحلاظ میل باطنلی خویش بلا دیگران رابطه، معاشلرت و همزیسلتی 
دارد. حّتلی اگلر تلرس از حیوانلات، نیازهلای متنلّوع یلا عواملل دیگر وجود نداشلت، 
بلاز هلم انسلان بله زندگلی اجتماعلی تمایل داشلت. براسلاس همیلن نکته اسلت که 
انسلان را مدنلی بالطبلع خوانلده انلد. در سلخنان پیشلوایان دیلن نیلز بله اجتماعلی  

بلودن انسلان به  صراحت اشلاره شلده اسلت. 
اسلالم، خیلر و سلعادت خانلواده متعلادل را تأمیلن و تضمیلن می کند و دینی اسلت 
کله بسلیاری از دسلتورهای آن در اجتملاع تحقق پیداملی کند. حّتی ملی توان گفت 
کله مجملوع برنامله هلای فلردی آن نیلز بلا اجتملاع پیونلد دارد و براسلاس مصاللح 
فلردی و اجتماعی تنظیم شلده اسلت. نماز جمعه، نماز جماعلت، روزه، زکات، خمس، 
حلج، جهلاد، املر بله  معلروف، نهلی  از منکلر و ده هلا نمونله دیگلر، براسلاس مصالح 

فلردی و اجتماعلی تنظیلم و مقرر گردیلده اند.
از املام صلادق روایت شلده که فرموده اسلت: »ملن  فلاَرقَ  الَجماَعَه قِیَد ِشلْبٍر فَقْد 
َخلَلعَ  ِربَْقلَه الِْسلالِم ملن ُعُنِقه؛ هر کس به انلدازه  وجبی از اجتملاع دوری گزیند، بند 
اسلالم را از گلردن خلود درآورده اسلت«.3 بنابرایلن، خانلواده پرورش یافتله در مکتب 

1  . نهج البالغه،ص 418.

2  . همان،ص 55.

3  . محمدیعقللوب کلینللی، الکافللی، دارالکتللب االسللالمیه، چ سللوم، 1368، ج1، ص409، ح4؛ کنللز العّمللال، ج1، ص207، ح1035. 
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مسلجد، در هیلچ موقعیتلی خلود را از جامعله جدا نمی دانلد؛ بلکه در جامعله فّعالّیت 
ملی کنلد و همله تالش خلورد را برای ارشلاد و بازسلازی جامعه بله کار میگیرد.

18 . هدفمند بودن
از دیگلر شلاخصه هلای ممتلاز خانلواده  اهلل مسلجد، هدفمند بلودن اسلت. خانواده 
هلای هلدف دار کله شلیوه  رسلیدن بله هدفشلان را در مکتلب مسلجد آموختله اند، 
نله  تنهلا در زندگلی شکسلت نملی خورنلد، بلکله احسلاس ملی کننلد قلدرت، اراده 
و اختیلار فلزون تلری کسلب کلرده انلد و سلعی بیشلتری در راه رسلیدن بله تکاملل 
ملی کننلد. روانشناسلان معتقدنلد انسلان در لحظله هایی رشلد می کند کله تصمیم 
ملی گیلرد هدفلی را دنبلال کند و چنیلن افلرادی در امور زندگلی هملواره موفق اند. 
البتله بایلد بدانیلم کله در هلر حرکتی چه ملی خواهیلم، به کجلا باید برویلم و از چه 
ابزارهایلی بلرای رسلیدن بله مقصد بهلره ببریلم تلا بتوانیلم بهتریلن راه را برگزینیم؛ 
زیلرا تلا مقصد برایمان مشلخص نباشلد، انتخلاب راه و رسلیدن به آن مقلدور نخواهد 

. بود
افلرادی کله از محیلط هلای کوچلک، بلا امکانلات کلم و زمینله هلای نامسلاعد بله 
موّفقّیلت هلای شلگفت انگیلز دسلت یافته اند، ایلن حقیقلت را به  خوبلی ثابت کرده 
انلد کله انتخلاب هلدف و ایملان بله آن ملی توانلد ایشلان را بله اوج کملال برسلاند. 
بسلیاری از جوانلان ملی پندارند کله توفیق و خوشلبختی، هدف و کیمیایی اسلت که 
خلارج از وجلود آنلان اسلت و اگلر سلتاره  اقبلال و شلانس در آسلمان زندگی کسلی 
بدرخشلد، او را بله موّفقّیلت و خوشلبختی خواهد رسلاند. ایلن گونه افراد بلاور ندارند 
کله موّفقّیلت، زاییلده  اندیشله و عملل خود انسلان اسلت. انسلان بلا ایمان، تلوّکل به 
خلدا و تلالش و کوشلش خویلش ملی توانلد آینلده  خلود را بسلازد. ازایلن رو، موّفق 
تریلن افلراد کسلانی هسلتند که با تأّسلی بله تعلیمات مکتب مسلجد به عملق وجود 
خلود پلی ملی برند و عملاًل عالی ترین بهلره هلا را از ذخایر وجودی خویلش می برند. 

اصلول سلاده  موّفقّیلت و رسلیدن به هلدف عبارت اسلت از:

لسلنالعرب،ج 10،ص 113.
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شکسلت را فراملوش کنیلد؛ 2. خلود را بشناسلید؛ 3. فکر کنید و بر تفّکر خود مسللّط 
باشلید؛ 4. تصمیلم درسلت و منطقلی اتّخلاذ کنید؛ 5.به خودتلان اعتماد کنیلد؛ 6. به 

پیروزی ایمان بیاورید و بدانید خواسلتن توانسلتن اسلت.

19 . تقسیم کار
در هلر خانله، کارهلای گوناگونلی وجلود دارد، ماننلد کسلب درآملد، خریلد نیازهلای 
زندگلی، پخلت  و پلز، نظافت و بسلیاری از مسلائل دیگر. طبیعی اسلت کله انجام این 
املور بله دسلت یک نفر بسلیار طاقت فرسلا اسلت و شلاید غیرممکن باشلد؛ پس باید 
بلا تقسلیم کار همله نیازهلای خانلواده را تأمیلن کلرد. ازایلن رو، هلر یلک از اعضلای 
خانلواده مسلجدی باید متناسلب با شلأن و منزلت، ذوق و سللیقه و هنلر و توان خود، 

بلاری از زندگلی را بلر دوش گیرند.
حضلرت عللی و فاطمه زهرا، پس از ازدواج، از رسلول خدا درخواسلت کردند 
کارهلای زندگلی را بیلن آنان قسلمت کند؛ آن  چنلان  که هر یک وظیفه  خلود را بداند 
و رسلول خلدا فرمودنلد: »کارهلای داخل خانه با فاطمله زهلرا  و کارهای بیرون 
خانله بلا عللی باشلد. فاطمه زهلرا بعدهلا فرملود: خدا ملی داند که این تقسلیم 

مرا بسلیار خرسلند سلاخت؛ زیرا از رنِج وارد شلدن در اجتماع مردان معاف شلدم«.1

20 . فداکاری
خانلواده  اهلل مسلجد، در صدد اسلت بلا ایجلاد روح جمعلی و تبدیل »مِن« انسلانی 
به ما شلور، عشلق، احسلاس مسلئولیت، دلسلوزی، فلداکاری، ایثار و صمیمّیلت را در 
کالبلد اجتملاع بشلری و یکایلک افراد آن بدملد و آنلان را از انحصارطلبلی، انزواطلبی 
و گوشله گیلری بلاز دارد؛ زیلرا این امور مانع رشلد و شلکوفایی اسلتعدادهای انسلانی 
ملی شلود. تربیلت  شلده  مکتلب مسلجد، در هر مقلام و موقعیتلی که باشلد، همواره 
مصاللح جمعلی را بر خواسلته های شلخصی خلود مقّدم ملی دارد؛ فداکار اسلت؛ درد 
اجتملاع را درد خلود ملی دانلد؛ در غلم و شلادی دیگلران شلریک اسلت؛ خلود را در 

1  . وسائل الّشیعه، ج14، ص123. 
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برابلر سلختی هلا و مشلکالت اجتماعی مسلئول می دانلد و بی اعتنا نیسلت.
زندگی علی و فاطمه، الگویی برای همگان «

خانلواده  عللی و فاطمله، الگلوی خانلواد ه ای اهل مسلجد اسلت. زندگانی این 
دو اسلوه طبیعلی، علادی، نشلاط انگیلز و روح پلرور بلود. ایلن روح پلروری بله  لحاظ 
صفلا و سلادگی زندگلی آنلان بلود. آنها در خانله ای کوچک، گلی، سلاده و بلی پیرایه 
زندگلی ملی کردنلد کله فقط سلایبانی بلرای جلوگیلری از تابش خورشلید داشلت و 
سلقفی بلرای جلوگیلری از بلاران. در تاریخ آمده اسلت که پیامبراکلرم روزی وارد 
منلزل زهلرای اطهلر شلد و دیلد دخترش روی زمین نشسلته اسلت، با یک دسلت 
فرزنلدش را در آغلوش گرفتله اسلت و شلیر ملی دهلد و بلا دسلت دیگلر بلا آسلیاب  
دسلتی گنلدم آرد ملی کنلد. اشلک در چشلمان رسلول خلدا حلقله زد و فرملود: 
»دختلرم تلخلی هلا و مشلکالت دنیلا را بله یلاد شلیرینی و سلعادت بهشلت بلر خود 
گلوارا سلاز«. در ایلن حلال، زهلرای عزیلز و بردبلار، بدون آنکله سلخنی از تلخی های 
زندگلی بلر زبلان آرد، بلا نگاهی آسلمانی به سلختی های زمینلی نگریسلته می گوید: 
»ای رسلول خلدا! خلدا را سلپاس می گویلم بلر نعملت هلای او و می سلتایم بله خاطر 

الطلاف بی کلران او!«.1
حضلرت عللی بله جنگ می رفلت و جهاد می کلرد و حضرت فاطمه، شمشلیر 
خونیلن ایشلان را ملی شسلت. حضلرت فاطمه، کانلون خانلواده را گرم ملی کرد و 
ملی دانسلت پیلروزی حضلرت علی در عرصله های گوناگلون، تا حلدود زیادی به 
اعتملاد او بله کانلون خانلواده مربوط اسلت. حضرت عللی از جبهه برمی گشلت و 
حضلرت فاطمله بلا مهربانلی همیشلگی خلود او را دلگلرم و تقویت می کلرد، زخم 
هایلش را ملی بسلت و کوفتگلی بدنلش را ملی زدود. البتله حضرت عللی، مردی 
قدرشلناس بلود؛ وقتلی بله خانه می آملد، حال حضلرت فاطمه را جویا می شلد، از 
تلن خسلته اش سلؤال می کلرد و او را دلداری ملی داد؛ زیرا این دو، دللداِر هم بودند. 
املام خمینلی در ملورد شلخصیت حضلرت زهرا فرمودنلد: »زهلرای اطهر از 
معجلزات تاریلخ و افتخلارات عاللم وجود اسلت.« در بخلش دیگر می گویلد: »مبارك 

1  . مناقب ابن شهر آشوب، ج3، ص342؛ تفسیر البرهان، ج4، ص476؛ عوالم المعالم، ج11، ص133.
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بلاد بلر ملّلت عظیم الشلأن ایلران به ویژه زنلان بزرگلوار»روز مبارك زن« روز شلرافت 
عنصلر تابنلاك کله زیربنلای فضیللت های انسلانی و ارزش هلای واالی خلیفله اهلل در 

جهان اسلت«.1
بایلد توّجله داشلت کله محیلط خانلواده پلرورش یافتله در مکتلب مسلجد، ضاملن 
خلوش بختلی زن، ارج  نهلادن بله ارزش هلای معنلوی شلوهر و اصاللت  دادن به آنها 
اسلت. همله ملا بارهلا دیده و شلنیده ایلم که اکثلر اختالف هلا، تلخی ها، سلردی ها، 
بلی اعتملادی هلا، جدایلی هلا و دیگر مشلکالت، بله  دلیل نبلود ارزش هلای معنوی 
و فضایلل انسلانی در خانلواده بلوده اسلت؛ و برعکلس همله شلادی هلا، گرملی هلا، 
گذشلت هلا، پیوندهلا و سلایر عواملل سلعادت خانلواده، معللول وجلود آن ارزش هلا 

اسلت. بوده 
آنلان کله در ازدواج، اصاللت و ارزش را بله ماّدیّلات و امتیلازات ظاهلری و غیر معنوی 
داده انلد، هرگلز در سلایه  ثلروت، رفلاه و نعملت هلای بسلیار، روی سلعادت را ندیده 
انلد و للّذت زندگلی بلی دغدغله و آرام را نچشلیده انلد. برعکلس، روشلن ضمیلران و 
بلندهّمتانلی کله بله دنبلال مظاهلر معنلوی و ارزش هلای مکتبلی، اخالقی و انسلانی 
بلوده انلد، بلا وجلود فقلر و مشلکالت، زندگلی عالی، للّذت بخلش و ارزشلمندی پیدا 
کلرده انلد. این درسلی اسلت که حضلرت عللی و حضرت فاطمله ملا داده اند. 
در ادامله بله نمونله هایلی از رفتارها و سلبک زندگی ایلن دو بزرگوار اشلاره می کنیم:
1. حضلرت عللی ملی فرمود: »به خدا قسلم بعلد از ازدواج با فاطمله، تا هنگام 
ملرِگ او، هرگلز کاری نکلردم کله فاطمه غضبناك شلود و فاطمه هلم هیچ گاه 
ملرا خشلمگین نکرد و از دسلتورهایم سلرپیچی نکلرد.«2 این نخسلتین درس به زوج 

هلا در همله تاریلخ خواهد بود.
2. حضلرت فاطمله در تولید کوشلا بود و در مصرف حسلابگر، زیلاده روی نمی کرد 
و هرگلز از حلد متوّسلط جامعه قدمی فراتر نمی گذاشلت و زندگلی اش معموالً پایین 

تلر از حد متوّسلط افلراد جامعه بود.

1  . صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1379، ج 16، ص 192، تاریخ  1361/01/25 پیام به مردم.

2  . کشف الغّمه، ج1، ص363.
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3. حضلرت زهلرا، ماننلد زنلان دوران جاهلّیلت، آرایلش و خودنمایلی نملی کلرد. 
ایشلان خلود را فقلط بلرای شلوهر خلود می آراسلت. 

4. حضلرت زهلرا خطلاب بله حضلرت عللی ملی فرملود: »یلا أباالحسلن! إنّلی 
ألسلتحیی ِملن إلهی أن أُکلَِّف نَفَسلک َما الَ تقِدُر علیه؛ ای اباالحسلن! ملن از پروردگار 
خلود حیلا ملی کنم چیلزی از تو درخواسلت کنم کله در توانت نیسلت«.1 متأسلفانه، 
بعضلی هلا فراملوش کلرده انلد کله توّقلع های زیلاد، بلی ملورد و غیرمنطقی، نشلاط 

روحلی و روانلی خانلواده را از بیلن ملی برد.
5. هنگاملی  کله همله  سلنگینی زندگی بلر دوش حضلرت فاطمه بلود، چون کوه 
در برابلر همله سلختی هلا می ایسلتاد؛ پس بر ماسلت که همچلون او، راه ایسلتادگی 

در مقابلل سلختی هلا را بلر خود هموار سلازیم.
6. مهریله حضلرت فاطمله زهلرادر حلد بسلیار معملول و مختصلر بلود و زندگلی 

سلعادتمندی داشلت. 
7. حضلرت عللی و فاطملهدر شلب عروسلی، هلر دو بله عبلادت خدا مشلغول 

بودنلد تلا شلکرگزار نعمت عظملای ازدواج باشلند. 
8. فاطمله زهلرا، اصاللت را بله کارهلا و مسلئولیت های خانله و خانواده ملی داد و 
معتقلد بلود آن لحظله ای کله زن در خانله خلود ملی ماند و بله امور زندگلی و تربیت 

فرزنلد ملی پلردازد، به خلدا نزدیک تر اسلت. 
9. فاطمله زهلرا، وقتلی بلا کلودکان خلود بلازی ملی کلرد، بله تربیلت روحلی و 
پلرورش جسلمی عزیلزان خلود ملی پرداخلت و مفاهیم ارزشلمند انسلانیت، شلرف، 
احسلان، نیکلی و طرفلداری از حلّق را در قاللب اشلعار ادیبانله بله آنلان ملی آموخت.

1  . بحاراالنوار، ج43، ص59.
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جمع بندی و نتیجه گیری «
در ایلن زمانله کله انسلان هلا به بلی هویّتلی، سلردرگمی، اضطلراب و پریشلانی دچار 
شلده انلد، گرایلش جوانلان، نوجوانلان و خانلواده هلا بله مسلجد ملی توانلد راهنما و 
هلادی نسلل حاضلر و آینلده و روشلن کننده باشلد. خانلواده، اّولین مرکزی اسلت که 
کلودکان همله  چیلز را در آن یلاد ملی گیرنلد، از همله  سلکنات و آداب والدین تأثیر 
ملی پذیرنلد و خلودآگاه و ناخلودآگاه، رفتلار و خلق  و خلوی آنان را تقلیلد می کنند. 
ملادر و پلدر بدون اینکه تعّهدی داشلته باشلند، سرمشلق و الگوی کودکان می شلوند. 
اگلر ملادر و پلدر سلعی کننلد سرمشلق نباشلند، کلودکان به سرمشلق هلای دیگری 

روی خواهنلد آورد؛ زیلرا ایلن نیاز فطری اسلت.
تحقیقاتلی کله دربلاره  جامعله  غلرب، به  خصلوص آمریکا، بله هّملت محّققانی چون 
پروفسلور کوهلن انجلام شلده اسلت، نشلان ملی دهلد کله توسلعه روزافلزون جرم و 
بزهلکاری نوجوانلان در آمریلکا، نتیجله تحّوللی اسلت کله در خانلواده هایشلان پدید 
آملده اسلت. موقعّیلت نیلک و بلد خانلواده، نخسلتین و مهلم تریلن ملدَرس و موّفلق 
ترین کارگاه انسلان سلازی اسلت. بیشلترین دانسلته ها، تجلارب، فرهنگ هلا، اخالق 
و اندیشله از راه خانلواده بله کلودك سلرایت ملی کنلد. خالصله  کالم اینکله گرایش 
خانلواده هلا به مسلجد، راه حل بسلیاری از معضالت و مشلکالت فرا روی بشلر اسلت. 
خانلواده  اهلل مسلجد، خانلواده ای متعادل و سلالم در همله  ابعاد و پلرورش  دهنده 

انسلان هایی بزرگ اسلت.
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منابع و مآخذ «
قرآن کریم «
نهج البالغه «
آُمللدی، عبدالواحللد، شللرح غررالحکللم و دررالکلللم، ترجملله: محمللد علللی انصللاری، ناشللر مؤسسلله  «

انتشللاراتی امللام عصللر، چللاپ ششللم، 1387هللل.ش.
ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابیطالب، بیروت، داراألضواء، 1405 هل.ق.  «
إربلی، علی بن عیسی، کشف الغّمه، داراضواء بیروت، چاپ دّوم، 1405 هل.ق. «
دشتی، محمد، ترجمه نهج البالغه، تهران، انتشارات پارسیان، چاپ ششم، 1383هل.ش. «
شیخ حّر عاملی، محمدحسن، وسائل الشیعه، قم، آل البیت، 1409 هل.ق. «
شیخ صدوق، الخصال، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1403هل.ق. «
کلینی، حمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب االسالمیه، چاپ سوم، 1368هل.ش. «
مجلسی، محمدباقر،  بحاراالنوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، 1404 هل.ق. «
مطهری، مرتضی، بیست گفتار، شدائد گرفتاریها، تهران، انتشارات صدرا، 1373هل.ش. «
»  ،موسللوی الخمینللی، سللیدروح اهلل، صحیفلله نللور، تهللران، مؤسسلله تنظیللم و نشللر آثللار امللام خمینللی

1379هل.ش.
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کودک و مسجد

سّیدحسن خاکپور

چکیده
 مقالله حاضلر بله تبییلن اهّمیلت حضلور کلودك در مسلجد و نقلش مسلجد در 
تربیلت وی ملی پلردازد. نویسلنده بلا اسلتناد به آیلات و روایلات و کتاب  هلای معتبر 
فقهلی و روان شناسلی بله ضلرورت حضلور کلودکان در مسلجد و اثبلات اعتبلاری 
نبلودن عبلادات کلودکان کله نقش به سلزایی در شلکل گیری شلخصّیت آنلان دارد، 
پرداختله اسلت. ایلن مقالله در سله فصلل تنظیلم گردیلده اسلت. در فصلل اّول، بلا 
اسلتناد بله آیلات و روایلات و فقه اسلالم و نظرات فقهای اسلالمی، به ضلرورت حضور 
کلودکان در مسلجد پرداختله شلد. در فصلل دّوم، مبحلث تربیلت کلودك در آملوزه 
هلای اسلالم ملورد بررسلی قلرار گرفلت. فصل سلوم، بله کلودك و مسلجد از دیدگاه 
روان شناسلی پرداختله اسلت. نویسلنده در ایلن فصلل ضملن تشلریح ویژگلی  های 
دوره کودکلی، بله جایلگاه و اهمّیلت مسلاجد، بله ویلژه از نلگاه کلودکان و نوجوانان، 
نقلش مسلاجد در پاسلخ گویلی بله نیاز هلای کلودکان پلردازش قلرار داده و در ادامه 
بله موانلع جلذب کلودکان بله مسلاجد اشلاره کلرده و جاذبله  هلای مسلاجد از نلگاه 

کلودکان را بیلان کرده اسلت.

واژگان کلیدی: 
کلودك، مسلجد، فقله اسلالم، فقهلای اسلالمی، خانلواده، مفهلوم تربیلت، مراحلل 

تربیلت، ویژگی هلای روان شناسلی کلودك، امنّیلت کلودك، نقلش الگلو.
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مقّدمه «
کودکلی، دوره سرشلار از عطوفلت و نشلاط و لبریز از شلادی  هاسلت، در ایلن دوره ما 
شلاهد احساسلات پلاك و بی آالیلش کودکانه هسلتیم. کودکان، امانت  هلای الهی در 
نلزد ملا بزرگسلاالن به حسلاب ملی آیند و غنچله  های باطلراوت بوسلتان زندگی اند.
ظرافلت، شلکنندگی و انعطلاف پذیلری شلخصّیت کلودك، پیچیدگلی و حساسلّیت 
تربیلت آنلان را آشلکار ملی کنلد. در تربیلت کلودکان، اّول بایلد روان شناسلی خاّص 
آنلان را شلناخت و سلپس، بلا احتیلاط و ظرافلت هرچله تملام تلر در جهلت رشلد و 
شلکوفایی شلخصّیت آنلان قدم برداشلت. یکلی از ابعاد بسلیار مهلّم تربیت کلودکان، 
تربیلت مذهبلی آنلان اسلت. در ایلن دوره، کلودك در مرحلله احساسلات و تفّکلر 
عینلی قلرار دارد و بله همیلن جهلت در تربیت مذهبی وی نیلز بایلد از راه برانگیختن 
احساسلات دینلی عملل نملود و شلناخت  هلا و تفّکلرات دینلی را بله مراحلل باالتلر 

داد. احالله 
از طرفلی بایلد بله خاطر داشلت که مسلاجد و اماکلن مذهبی بله عنوان پایلگاه  های 
اجتماعلی دیلن، نقلش بسلیار مؤثّلری را ملی تواننلد در تربیلت دینلی، در شلکوفایی 
احساسلات دینلی و نیلز در جللب هرچله بیشلتر کلودکان بله دیلن ایفلا نماینلد. این 
موضلوع، بیشلتر بله خاطلر آن اسلت کله در مسلاجد، کلودك در کنلار بزرگسلاالن و 
سلایر همسلاالن خلود در جلّوی صمیملی ملی تواننلد در بسلتر مراسلم و مناسلک 
مذهبی، رشلدی معقول و متعادل داشلته باشلند و از همین مکان  ها شلهد شلیرین 

مذهب را بچشلند.
در ایلن مقالله بلا اسلتفاده از آیلات و روایلات شلریف و احلکام حیلات بخش شلریعت 
اسلالم ثابلت ملی کنیلم که حضلور کلودکان در اماکلن مذهبلی، مانند مسلجد امری 
ضلروری اسلت؛ زیلرا در پرتلو ایلن حضلور اسلت که بله نگرش  هلای دینلی واالتری 
دسلت خواهنلد یافلت. بلر این اسلاس، عبلادات کلودکان نله تنها بلی اعتبار نیسلت، 
بلکله نقلش مهّملی در تشلکیل یافتلن شلخصّیت آنهلا دارد و دیلن مقلّدس اسلالم 
دسلتور بلر ایجلاد بسلتر مناسلب بلرای رسلاندن کلودکان بله آن مرحله رشلد را می 
دهلد. در ادامله بله للزوم تربیلت کلودك در اسلالم و نقلش مسلاجد در پاسلخ گویی 
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بله نیلاز هلای کلودکان، موانلع جذب کلودکان بله مسلاجد، و جاذبه  های مسلاجد از 
نلگاه کلودکان ملی پردازیم.
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فصل اّول: کودک و مسجد در آموزه  های دینی  «
1-1- آیات

َُّه الَ یُِحبُّ  »یَلا بَِنلی آَدَم ُخلُذواْ ِزیَنَتُکلْم ِعنَد ُکلِّ َمْسلِجٍد و ُکُلواْ َو اْشلَربُواْ َو الَ تُْسلِرُفواْ إِن
الُْمْسلِرفِیَن؛ ای فرزنلدان آدم! هنلگام نملاز و در هلر مسلجدی، آرایلش و زینت ماّدی 
و معنلوی خلود را متناسلب بلا آن عملل و ملکان هملراه خلود برگیریلد، و بخوریلد و 

بیاشلامید و اسلراف نکنیلد؛ زیلرا خدا اسلراف کنندگان را دوسلت نلدارد«.1
َِّک ثََوابًلا َو َخْیٌر  الَِحاُت َخْیٌر ِعنلَد َرب نَْیلا َو الَْباقَِیلاُت الصَّ »الَْملاُل َوالَْبُنلوَن ِزیَنلُه الَْحیلوهِ الدُّ
أََملاًل؛ ملال و فرزنلدان، آرایلش و زیلور زندگی دنیا هسلتند؛ وللی اعمال شایسلته پایدار 
نلزد پلروردگارت از جهلت پلاداش بهتلر و از لحاظ امید داشلتن به آنها نیکوتر اسلت«.2
بلا تأّملل در ایلن آیلات بله نکتله قابلل توّجهی پلی ملی بریلم و آن اینکه در آیله اّول 
خداونلد تبلارك و تعاللی بله هملراه داشلتن زینلت در موقع رفتن به مسلجد دسلتور 
ملی دهلد و در آیله دیگلر ایلن زینت هلا را معّرفی کرده و ملی فرماید که ملال و اوالد 
زینلت دنیلوی شماسلت؛ پلس کسلانی که به مسلجد می روند ملال و اوالد خودشلان 

را بله هملراه ببرنلد و ایلن نتیجه مهلم این دو آیه اسلت.

2-1- روایات
قال رسلول اهلل: »جنبوا مسلاجدکم  مجانینکم  و صبیانکم ؛ از مسلاجدتان دیوانگان 

و کلودکان خلود را دور نگه  دارید...«.3 
 در مقابلل ایلن حدیلث، در منابلع و مآخلذ دینلی شلاهد هسلتیم کله پیامبراکرم
و اصحلاب کلودکان خلود را بله مسلجد ملی آوردند. نله تنها کودکان سله سلاله، بلکه 
زنلان اصحلاب، بلا بّچه های شلیرخواره خلود در نمازهلای جماعت حاضر می شلده اند.
بلا مطالعله در منابلع اصیلل روایلی و سلیره نورانلی پیامبلر رحملت بله روشلنی 
درملی یابیلم کله آن حضلرت حّتلی در یک ملورد بر آنان یا بلر والدین آنهلا نهیب نزد 
و یلا نسلبت به آوردن کودکانشلان به مسلجد اعتراض نفرمودند، بلکله برعکس، عکس 

1 . اعراف، آیه31.

2 . کهف، آیه46. 

3 . مستدرك  الوسائل ، ج 1، ص230.
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العملل  هایلی کله حاکی از تشلویق و رضایت اسلت از جانب آن حضرت مشلاهده می 
شلود. به روایلات زیر توّجله فرمایید:

 ابلن  عملر دربلاره  پیامبلر چنیلن  می گویلد: »رایت  رسلول  اهلل  عللی  المنبر 
یخطلب  النلاس، فخلرج  الحسلن  فعثلر، فسلقط  علی  وجهله ، فنزل  عللی  المنبلر  یرید 
اخلذه، فاخلذه  النلاس  فاتلوا به ، قلال  قاتلل  اهلل  الشلیطان ؛ إن  الولد فتنله  و اهلل  ماعلمت  
انلی  نزللت  ملن  المنبلر حّتلی  اتیت  بله ؛ از ابن عملر روایت شلده که می گفت: رسلول 
 را دیلدم کله در منبلر بلرای مردم سلخنرانی ملی فرمود. ناگهان حسلن خلدا
در خلروج از مسلجد پایلش لغزیلد و بله زمین افتاد؛ حضلرت سراسلیمه از منبر پایین 
آملد؛ ملردم او را گرفتله بله حضلرت دادنلد. فرملود: خلدا شلیطان را بکشلد؛ در واقع 
فرزنلد موجلب آزمایش اسلت. به خدا قسلم هیلچ متوّجه پاییلن آمدن از منبر نشلدم 

تلا ایلن که او را بله من رسلاندند«.1
 چله بسلا کله پیامبلر در حال سلجده بود و حسلن ملی آمد و بر پشلتش می 

نشسلت و پیامبلر بله همان حلال می ماند و سلجده را طلول می داد.2
شلبی پیامبلر نملاز عشلاء ملی گزارد و سلجده ای بسلیار طوالنی بله جلا آورد. پس از 
پایلان نملاز علّلت را از حضرتش پرسلیدند؛ فرمود: پسلرم حسلن، بر پشلتم سلوار بود 

و ناراحلت بلودم که پیلاده اش کنم.3
حّتلی ابلی قتلاده انصلاری روایتلی نقلل کلرده کله بیانگلر نهایلت توّجه پیامبلر به 
کلودکان در اثنلای نملاز اسلت؛ گرچه شلاید بلرای ما غیر منتظلره بنمایلد و در صورت 
صّحلت روایلت آن را مغایلر با اصل حضور قللب در نماز تلّقی کنیلم. او چنین می گوید:

 ،... کان  یُصلّلی  و هلو حاملل  امامله  بنلت  زینب  بنت  رسلول  اهلل  إنّ  رسلول  اهلل«
فلاذا سلجد وضعهلا و اذا قلام  حملهلا؛ همانلا رسلول خلدا در حاللی کله نملاز می 
خوانلد، نلوه اش امامله ل کله فرزند دختلرش زینب بلودل را در بغل می گرفلت. هنگام 
سلجده او را بلر زمیلن ملی گذاشلت و در قیلام او را در آغلوش ملی گرفلت و یلا بله 

1 . کنزالعمال ، ج 16،ص289.

2 . زندگانی  حسن  بن  علی،ج 1، ص68.

3 . همان.
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گردنلش می نهلاد«.1
همچنیلن، دو روایلت دیگلر کله بلر حضلور شلیرخوار و خردسلال در مسلجد دالللت 
ملی کنلد، جاللب توّجه اسلت. صاحب »مسلتدرك الوسلائل« از کتاب »علده الداعی« 
ْکَعَتْیلِن  چنیلن نقلل ملی کنلد: »َصلَّلی َرُسلوُل اهللِ بِالنَّلاِس یَْوملاً َفَخفَّلَف فِلی الرَّ
ْفَت َهلْل َحَدَث فِی  لا انَْصلَرَف َقلاَل لَُه النَّاُس: یَلا َرُسلوَل اهللِ! َرأَیَْناَك َخفَّ االِخیَرتَْیلنِ َفلَمَّ
ْکَعَتْیلِن االِخیَرتَْیلِن. َفَقلاَل: أَ َو َما  ْفلَت فِلی الرَّ لالِه أَْملٌر؟ َقلاَل: َو َملا َذاَك؟ َقالُلوا: َخفَّ الصَّ
... َخِشلیُت أَْن یَْشلَتِغَل بِِه َخاِطلُر أَبِیِه؛ روزی رسلول خدا با  ِبلیِّ َسلِمْعُتْم ُصلَراَخ الصَّ
ملردم نملاز ملی گلزارد کله دو رکعت آخر را سلبک تلر کرد. پلس از اتمام نملاز مردم 
گفتنلد: یلا رسلول اهلل، متوّجله سلبک کلردن نملاز شلدیم؛ آیلا اتّفاقلی در نملاز روی 
داد؟ فرملود: چطلور مگلر؟ گفتنلد: دو رکعت آخر را سلبک برگلزار کردیلد. فرمود: آیا 
صلدای گریله بّچله را نشلنیدید؟... در حدیلث دیگری اسلت کله فرمود: ترسلیدم فکر 

پلدرش به آن مشلغول گلردد«.2
اَلِه َو أنلا أُِریُد أَْن  ِّلی أَلَُقوُم فِلی الصَّ رسلول خلدا در حدیثلی دیگر ملی فرمایند: »إِن
ُز فِلی َصاَلتِی َکَراِهَیَه أَْن أَُشلقَّ َعلَلی أُمِِّه؛ من  ِبلیِّ َفَأتََجوَّ َل فِیَهلا َفَأْسلَمُع بُلَکاَء الصَّ أَُطلوِّ
بله نملاز ملی ایسلتم و ملی خواهم تا آن را طوالنی سلازم. پلس بانگ گریله کودکی را 
ملی شلنوم و چلون خوش نملی دارم که بلر مادر او سلخت گیری کنم، نماز را سلبک 

برگزار ملی کنم«.3
همچنیلن، حدیلث دیگلری اسلت کله ضملن داللت بلر حضور کلودکان در مسلاجد، 

چگونگلی شلرکت آنلان را در صفلوف جماعلت را نیز ترسلیم ملی کند.
الِه َو  لالِه الَْمْکُتوبَِه؛ قلاَل: ال تَُؤّخرُوُهْم َعلِن الصَّ »َسلَألُْتُه َعلِن الّصْبیلاِن اِذا َصفُّلوا فِی الصَّ
َفّرُقلوا بَْیَنُهلْم؛ جابلر نقلل ملی کنلد کله از امام باقلر دربلاره کودکانی کله در نماز 
واجلب حضلور ملی یابنلد، پرسلیدم؛ حضلرت فرملود: آنلان را در آخر صف هلای نماز 

جماعلت باهلم نگذاریلد، بلکله در بین بزرگسلاالن پراکنده سلازید«.4

1 . اللؤلؤ و المرجان ، ج 1، ص109.

2 . مستدرك  الوسائل ، ج 6، ص503؛ به نقل از عده الداعی، ص89.

3 . سنن ابن ماجه، ج1، ص317؛ مختصرصحیح  البخاری ، ص108؛ پیامبر رحمت ، ص23.

4 . اصول کافی، ترجمه سّیدجواد مصطفوی، ج 3،ح3، ص409.
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3-1- جمع بندی احادیث متعارض
بلا توّجله بله احادیلث و روایاتی که یادآور شلدیم؛ اگلر جمع بندی صحیحلی به عمل 
نیایلد، شلاید ایلن شلبهه را ایجلاد نمایلد کله احادیلث مشلمول نوعی تناقلض گویی 
شلده انلد؛ در حاللی کله بله هیلچ وجه چنیلن نیسلت، بلکه صلدور احادیثلی از قبیل 
»جنبلوا مسلاجدکم  مجانینکلم  و صبیانکم ...«1درباره کودکانی اسلت که در نشسلت 
و برخاسلت خلود و در شلیطنت و شللوغ کاری بسلان دیوانگان عمل ملی نمایند و در 
صلورت حضلور در مسلجد، موجب آلودگلی و ناپاکی و یا ایجاد بی نظملی غیرمتعارف 
در مسلجد ملی شلوند. البّتله ایلن احتملال نیلز وجلود دارد کله در جامعله آن روز، با 
توّجله بله شلرایط و علدم امکاناتلی از قبیل پوشلاك مناسلب کودك، حضلور کودکان 
چله بسلا موجلب آلودگی مسلجد و حاضران در مسلجد ملی گردید کله تطهیر آن هم 

با مشلکالتی هملراه بود.

4-1- حضور کودک در مسجد از منظر فقهای اسالمی
بلا توّجله بله احکام الهلی می بینیم کله خداوند بلرای اعماللی که کلودکان انجام می 
دهنلد، احتلرام قائلل شلده و عبلادات آنهلا را باطلل و بلی ارزش نملی داند بله جز در 
ملورد احلکام بیلع کله بیع کلودکان را بلی اعتبار دانسلته و صّحتلی بر آن نملی داند، 
وللی در جاهلای دیگلر چنیلن نیسلت و این دلیل بلر ارزش عبادی بلودن عبادت های 
کلودکان و حّتلی فراتلر از آن دسلتور بله همراهلی بلا آنهلا را ملی دهلد، از آن جملله 

عبلارت اند از:

کودکان و عمره و حج ّ

کلودکان دو دسلته انلد: کلودکان ممّیلز، کودکان غیلر ممّیلز. در ادامه بله توضیح هر 
کدام اشلاره می شلود:

الف( »ممّیز«
ممیِّلز کودکلی اسلت کله خوب و بد را تشلخیص می دهلد و خودش ملی تواند اعمال 

1 . مستدرك  الوسائل ، ج 1، ص230.
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را بله طور صحیلح انجام دهد.
کلودك ممیِّلز خلودش محلرم می شلود و اعملال را به جا ملی آورد و در ملواردی که 
خلودش نتوانلد انجلام دهلد، سرپرسلت وی )مثلل پلدر( او را در انجلام اعملال یلاری 

ملی دهد.
ز« ب( »غیر ممیِّ

غیلر ممیِّلز کودکلی اسلت که به آن حّد نرسلیده اسلت؛ یعنی خوب و بد را تشلخیص 
نملی دهلد و خلودش نمی توانلد اعمال را بله طور صحیح بله جا آورد.

کیفّیت اعمال کودک غیر ممیِّز

احلرام: سرپرسلت وی لبلاس احلرام بلر او ملی پوشلاند و از طلرف او نّیلت احلرام می 
. کند

تلبیله: اگلر ملی توانلد لّبیلک هلا را به طلور صحیح پاسلخ دهلد، برایش ملی گوید تا 
او هلم بگویلد، وگرنله، خلودش از طلرف او »لّبیلک ها« را ملی گوید.

طلواف: بایلد او را طلواف دهلد، اگلر کودك بتوانلد، باید خلودش راه بلرود، وگرنه او را 
حملل کلرده و طلواف می دهنلد و... .

کودکان و اعتکاف

»اعتلکاف« از ملاده »عکلف« در لغلت بله معنلای اقبلال و روی آوردن بله چیلزی و 
مالزملت آن بلر سلبیل تعظیلم اسلت. اعتلکاف در شلرع، التزام بله توقلف و درنگ در 

مسلجد بله قصلد غربت اسلت«.1
در یلک تعریلف جاملع اعتلکاف عبارت اسلت از: »اقامت کلردن برای حداقل سله روز 

در مسلجد بله قصلد عبادت و یلا مراعات شلرایط الزم«.2 
مرحلوم آیلت اهلل سلّید محّمدکاظم یلزدی در تعریف اعتلکاف می فرمایلد: »هو اللبث 
فلی المسلجد بقصلد العباده، بل الیبعلد کفایه قصلد التعّبد بنفس اللبلث و إن لم یضّم 

1 . راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ قرآن، ماده عکف.

2 . دائره المعارف بزرگ اسالمی، ج9، ص355.
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إلیله قصلد عبلاده اخلری؛ اعتلکاف، درنگ کردن در مسلجد بله منظور عبادت اسلت؛ 
بلکله بعیلد نیسلت کله درنگ بله قصد تعّبلد و بندگلی بدون قصلد عبادتلی دیگر نیز 

کافی اسلت«.1
در علروه سلّید چنیلن آملده اسلت: اعتلکاف صبلی ممّیز صحیح اسلت و بلوغ، شلرط 

. نیست
در ملورد مسلئله »حضلور کلودك در مسلجد« بعضلی از علملا بلدون این کله به فکر 
جملع بیلن روایلات باشلند، فتواء بلر حرملت داده اند. چنان کله برخی از علملا و اهل  
سلّنت  از حدیلث: »جنبوا مسلاجدکم  مجانینکلم  و صبیانکم «،2حکم  علدم جواز ورود 

کلودك  را بله  مسلجد اسلتنباط  کلرده  و بدان  فتلوی  داده اند.
 قابُسلی  از ماللک  نقلل  ملی کنلد: اگلر کلودك  در سلنین  بازی  و شلیطنت  اسلت، 
ملن  ورود او را بله  مسلجد جایلز نملی دانلم.3 البّتله، بعضلی از علما شلیعه سلعی در 

رفلع مشلکل نملوده اند.
طبلق  نظلر فقیله  بزرگلوار شلهید ثانلی: »ملراد کودکانی  اسلت  که  بله  طهارت  
آنلان  اعتملادی  نیسلت  یلا ایلن که  خلوب  و بد را تشلخیص  نمی دهنلد؛ اّما کودك  
ممّیلزی  کله  طهلارت  او ملورد وثلوق  اسلت  و خلودش  نیلز برنمازهلا مواظبت  می 
نمایلد، کراهتلی  بلر آن  متوّجله  نیسلت ، بلکه  سلزاوار اسلت  او را به  آمدن  مسلجد 

تمریلن  داد؛ همچنلان کله  الزم  اسلت  بلرای  نملاز تمرین  و عادت  داده  شلود«.4 
صاحلب جواهلر در توجیله و روایلت ذکلر شلده، علالوه بلر مطاللب ذکر شلده، چنین 
اضافله ملی کنلد: حضلور کلودکان در مسلجد هملراه با بلازی هلای خلاّص آن دوران 
بلوده و ایلن بلا عظملت و کرامت مسلجد منافلات دارد و یا موجلب اذیّلت نمازگزاران 

ملی شلوند. از ایلن رو، حکلم بله کراهت اولی اسلت. 
املام کاظلم از پلدران خویلش، از رسلول اعظلم نقل کرد کله فرملود: »جنّبوا 
مسلاجدکم مجانینکلم و صبیانکلم و رفلع أصواتکلم إاّل بذکلراهلل تعاللی و بیعکلم و 

1 . عروه الوثقی، ج2، ص246.

2 . مستدرك  الوسائل ، ج 1، ص230.

3 . تاریخ  تعلیم  وتربیت  در اسالم ، ص123.

4 . الروضه البهیه ، ج 1، ص96.
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شلرائکم و سلالحکم و جّمروهلا فلی کّلّ سلبعه أیلام و َضُعلوا المطاهلر عللی أبوابهلا؛ 
مسلاجدتان را از دیوانلگان، کلودکان، داد زدن مگلر، بله یلاد خلدای متعلال و خرید و 
فلروش و اسللحه، دور نگله داریلد و آن را هلر هفتله یک بار خوشلبو سلازید و توالت و 

دستشلویی را در بیلرون مسلاجد قلرار دهید«.1 
نکتله شلایان توّجله اینکله اکنلون بلا امکاناتلی از قبیل پوشلاك مناسلب و حّتی مهد 
کلودك هایلی کله در بعضلی مسلاجد بله وجلود آملده، ایلن مشلکالت را حلّل کرده 
و همچنیلن بلا کلم شلدن تعلداد فرزنلدان، بلا درك شلعور باالیلی کله بّچله هلای 
املروزی دارنلد، اثلری از آن مشلکالت گذشلته نیسلت؛ بنابرایلن، چلرا باید بلا نبودن 
هیلچ مشلکلی فرزندانملان را از چنیلن بهلره معنوی و مدرسله خداشناسلی و جایگاه 

بذرافشلانی، بلذر محّبلت و انلس بلا خلدا در دل هلای آنلان، بلی بهلره سلازیم.
حضلور کلودکان در اماکلن مذهبلی، ماننلد مسلجد، بله ویلژه در نملاز جماعلت، بله 
خصلوص اگلر بلا تشلویق هملراه باشلد، آنلان را بله حضلور در مسلجد و اقامله نملاز 
ترغیلب ملی کنلد. آیت  اهلل  شلهید مطّهری ، در یکلی  از گفتارهای  خلود در توضیح  
لالِه َو اِْصَطِبلْر َعلَْیهلا؛ ای پیامبلر، خانلدان خلودت را  آیله  شلریف »َو أُْملْر أَْهلَلَک بِالصَّ
بله نملاز املر کلن و خلودت هم بلر نملاز صابر بلاش«، 2ملی گویلد: این اختصلاص به 
پیامبلر نلدارد، همله ملا بله ایلن املر موّظلف هسلتیم. بّچله هلا را از کودکلی  باید به  
نملاز تمریلن  داد... . بّچله  را بایلد در محیلط  مشلّوق  نملاز خوانلدن  برد. بله  تجربه  
ثابلت  شلده  اسلت  کله  اگلر بّچه  به  مسلجد نلرود، در جمع  نباشلد و نملاز خواندن  
جملع  را نبینلد، بله  ایلن  کار تشلویق  نملی شلود؛ زیلرا  حضلور در جملع ، مشلّوق  
انسلان  اسلت؛  آدم  بلزرگ  هلم  وقتلی  خلودش  را در جمع  اهل  عبلادت  می بیند، 
روح  عبلادت  بیشلتری  پیلدا ملی کنلد؛ بّچله  که  دیگر بیشلتر تحت  تأثیر اسلت ... . 
بایلد بلا بّچله  هلای  خودملان، برنامه  مسلجدرفتن  داشلته  باشلیم تا آنها با مسلاجد 
و معابلد آشلنا شلوند. ملا خودملان  از بچگی  با مسلاجد و معابد آشلنا بودیلم ؛ در این  
اوضلاع  و احلوال  املروز، چقلدر بله  مسلجد ملی  رویلم  که  بّچله های  ملا که  هفت  

1 . بحاراالنوار، ج83، ص349، ح2.

2 . طه، آیه132.
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سلاله  شلده انلد بله  دبسلتان  و بعد به  دبیرسلتان  و بعد به  دانشلگاه  رفتله اند، ولی  
بله هیلچ وجله پایشلان  به  مسلاجد نرسلیده  اسلت ، بروند؟ خلوب  اینها بله ناچار از 
مسلاجد فلراری  ملی شلوند. حاال ممکن  اسلت  بگویید، وضع  مسلاجد خراب  اسلت 
، کثیلف  اسلت  یلا بله عنلوان مثلال یلک  روضله خلوان  ملی آیلد و حرف  چنلان  و 
چنیلن  ملی  زنلد. آنهلا را هلم  وظیفله  داریلم  که  درسلت  بکنیلم،  وظیفله  که  در 

یکجلا تملام  نملی شلود؛ وضلع  مسلاجد خودملان  را هم  بایلد اصلالح  بکنیم .1
یکلی از نویسلندگان بلر ایلن باور اسلت کله هر چه میلزان شلرکت کلودك و فّعالّیت 
هلای او در ]ایلن[ محیلط هلا بیشلتر باشلد، بله نگلرش هلای دینلی واالتلری دسلت 
خواهلد یافلت. نکتله جاللب دیگلر در ایلن زمینله آن اسلت کله میلزان عالقله مندی 
کلودك بله ایلن محیلط های مقلّدس نیز با میلزان شلرکت او و ارتبلاط و فّعالّیتش در 

ایلن محیلط ها رابطله مسلتقیمی دارد.2
البّتله، بلرای موفقّیلت در ایلن کار الزم اسلت بلرای کلودکان، در کنلار عبلادت و نماز 
برنامله هلای متنّوع و جّذابی وجود داشلته باشلد؛ ماننلد اهدای جوایز، کارت تشلویق، 
پخلش شلیرینی و شلکالت در بیلن کلودکان کله زمینله جلذب آنلان را بله عبلادت 

فراهلم ملی کنلد. از املام حسلن  نقل شلده اسلت کله فرمودند:
نملاز ظهلر یلا عصلر را در محضلر رسلول خلدا خوانلدم؛ همین که حضرت سلالم 
دادنلد بله ملا فرمودنلد: بر جایتلان بمانید و آنگاه برای تقسلیم ظرف حلوایلی در میان 
نمازگلزاران از جلا برخاسلتند و بله هلر کدام مقلداری حلوا ملی خوراندند تلا اینکه به 
ملن رسلیدند؛ ملن کلودك بلودم، آن حضرت قلدری حللوا به ملن خوراندند؛ سلپس 
فرمودنلد: بلاز هلم بدهلم؟ علرض کلردم آری، آن حضلرت به خاطلر خردسلال بودنم 
بلاز هلم مقلداری بله ملن خورانیدنلد و بدیلن حلال بودنلد تلا آنکه بله هملگان حلوا 

خوراندند.3
دکتلر شلرفی نقلل ملی کنلد: در وقف نامه یکلی از عالملان بزرگ که حلدود یک قرن 
پیلش ملی زیسلته، آمده اسلت که فرملود آنچه از من به جلا مانده آن را گلردو بخرید 

1 . گفتارهای  معنوی، ص94.

2 . آموزش مفاهیم دینی همگام با روان شناسی رشد، ص122.

3 . شیوه  ترغیب و جذب به نماز، ص59، نقل از: العیال، ج1، ص380.
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و در مسلجد نگله داری نماییلد تلا آنلگاه کله کودکانی همراه با والدینشلان به مسلجد 
ملی آینلد، بله آنهلا هدیه دهید، تا عشلق و عالقله به خدا،  مسلجد و منبلر از ابتدا در 

آنهلا جوانله زند و در بزرگسلالی هم اهل مسلجد و معنویّت شلوند.1
گاهلی متأّسلفانه رفتلار و برخوردهلای دور از انتظلار مؤمنلان نسلبت بله کودکانلی 
کله بلا اشلتیاق بلرای نملاز جماعت بله مسلجد آمدنلد، موجب سلرخوردگی و شلاید 

انحلراف کلودك از مسلیر دیلن و خوانلدن نملاز شلود. 
شلخصی ملی گویلد: در کودکلی همیشله سلعی ملی کلردم نملاز خلود را در مسلجد 
بخوانلم. روزی در حلال نملاز، متوّجله شلدم پیرمردی مراقب من اسلت. نملازم که به 
پایلان رسلید، پیرملرد به من گفت: نمازت درسلت نیسلت و سلپس، با سلخنان نیش 
دار خلود ملرا مالملت کرد. من غرق در سلکوت بودم؛ هرگاه می خواسلتم از او بپرسلم 
کجلای نملاز ملن اشلتباه اسلت، اجازه نملی داد و پیوسلته ملی گفت: نمازت درسلت 
نیسلت و امثلال تلو حلّق ندارند به مسلجد بیاینلد. از آن به بعلد تصمیلم گرفتم دیگر 
بله مسلجد نلروم و در منلزل هلم نملاز نخوانلم؛ این نخسلتین قلدم برای تلرك کامل 

نملاز و انحرافلم از طریق اسلالم بود.2
ایلن در حاللی اسلت کله سلیره معصوملان بله طلور کامل بلا ایلن شلیوه برخورد 
مخاللف اسلت. جابربلن عبلداهلل می گویلد: از امام باقلر در مورد حضلور بّچه ها در 
نملاز جماعلت پرسلیدم. املام فرمودند: »بّچه هلا را در صف آخر در کنلار هم قرار 
ندهیلد، بلکله آنلان را در بیلن صلف ها جلدا جدا بنشلانید )و با ایسلتادن بلزرگ ترها 

در میانشلان جدایلی بیفکنید«.3
شلاید یکلی از علّلت هلای آن ایلن باشلد کله کلودکان احسلاس بلی توّجهلی و بلی 
احتراملی نکننلد و بلا ایلن شلیوه، هلم احتلرام کلودکان را حفظ کلرده ایم و بله آنان 
شلخصّیت داده ایم و هم انگیزه حضور آنان در مسلجد و نماز جماعت بیشلتر شلده و 
در عیلن حلال، بله نماز جماعلت نیز نظم خاّصی بخشلیده ایلم. البّته، مختصلر برگزار 
کلردن نملاز جماعلت نیلز از جمله سلفارش های معصومان اسلت کله در جذب و 

1 . مراحل رشد و تحّول انسان، ص216.

2 . شیوه  ترغیب و جذب به نماز، ص81.

3 . اصول کافی، ج 3، ح3، ص409.
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تشلویق کلودکان بله نماز جماعلت نقش اساسلی دارد. بنابرایلن، چگونگلی برخورد با 
کلودکان و حّتلی نوجوانلان و جوانلان نیلز باید توأم با محّبت، احترام و تشلویق باشلد.
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فصل دّوم: تربیت کودک در اسالم «
1- 2-  مفهوم شناسی تربیت 

تربیلت، از نظلر صرفلی مصلدر بلاب »تفعیلل«، از فعلل »ربَّلی« از فعلل ثالثلی مجرد 
»ربلا، یربلو« اسلت. لغوییلن در معانلی ایلن واژه هلا چنیلن گفته انلد: »اربلی الشلی ء، 
جعلله یربلو« یعنلی، شلی را در شلرایطی قلرار داد که رشلد و نمو کلرد. »ربّلی، تربیه 
و تربّلی الوللد: غلذاه و جعلله یربلوا«؛ یعنلی به کلودك غلذا داد و او را رشلد و نمو داد. 
ایلن در ملورد هلر چیزی که رشلد می کنلد، مانند کلودك و زراعت و امثلال آن صادق 
اسلت.1بنابراین، واژه »تربیلت« در لغلت، به معنلای پرورانیدن یا پلرورش دادن، یعنی 

بله فعلّیلت رسلاندن نیروهای بالقّوه اسلت.
تربیلت، عبلارت اسلت از فراهلم کلردن زمینه هلا و عوامل، بلرای به فعلّیت رسلاندن و 
شلکوفا نملودن اسلتعدادهای انسلان در جهلت مطللوب. تربیلت، در واقلع هنلر تغییر 
رفتلار انسلان اسلت. تربیت، برانگیختن اسلتعدادها و قلوای گوناگون انسلان و پرورش 
آنهلا کله بایلد بلا تلالش و کوشلش متربّی نیلز توأم باشلد تا انسلان به منتهلای کمال 

نسلبی خویلش به میلزان طاقلت و توانایی نائل شلود. 
در قرآن کریم، مشتّقات »تربیت« چند بار به کار رفته است از جمله:

ْت َو َربَْت؛ زمین را خشلک  اللف( »َو تَلَری األْْرَض َهاِملَدًه َفلإَِذا أَنَزلَْنلا َعلَْیَهلا الَْماَء اْهَتلزَّ
و بی حاصلل می بینلی؛ پلس هنگاملی کله بلاران فلرو می فرسلتیم، تکانلی می خورد و 

رشلد و نملّو گیاهلان در آن آغاز می شلود«.2
ََّیانِلی َصِغیلًرا؛ بگلو خدایلا! والدینلم را ملورد رحملت  ب( »َو ُقلل رَّبِّ اْرَحْمُهَملا َکَملا َرب
خلود قلرار ده، هملان طلور که آنان ملرا در کودکی ملورد لطف و رحملت خویش قرار 
دادنلد«.3 بعضلی از محقّقیلن گوینلد: رّب در جملله »ربّیانلی صغیلرا« از ملاّده »ربو« 
اسلت، نله از ملاّده »ربلب«؛ چلون معنلای تربیلت، در نلوع ملواردی کله بله کار رفته 
عبلارت اسلت از نملّو و زیلادت جسلمانی و پلرورش ملاّدی و تربیلت و سلوق دادن به 
کملال و سلعادت معنلوی در اغللب ملوارد مالحظله نشلده اسلت. البّتله تربیلت یلک 

1 . لسان العرب، باب راء، ماده »ربو«.

2 . حّج، آیه5.

3 . اسراء، آیه24.
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مفهلوم عاّملی دارد کله جمیلع مراتلب حصول نشلو و نما و زیادتلی را به هلر کیفّیتی 
کله باشلد، اعلّم از ملاّدی و معنوی شلامل می شلود.1

عالّمله طبرسلی در تفسلیر مجملع البّیلان، پلس از آن کله بلرای واژه »رب« معانلی 
مختلفلی، چلون ماللک، صاحب، سلّید، مطلاع، مصلح و تربیلت کننده را برمی شلمرد 
بله توضیلح ایلن واژه ملی پلردازد. بر اسلاس بیلان عالمه طبرسلی می تلوان گفت که 
واژه رب از مصلدر تربیلت اشلتقاق یافتله اسلت و چله بله صلورت مجلّرد بله کار برود 
و یلا مضاعلف، معنلای یکسلان دارد و بله مفهلوم سلوق دادن چیلزی به سلمت کمال 
اشلاره دارد. وقتلی گفتله می شلود فالنی کار و سلاخته خلود را تربیت کلرد، یعنی آن 

را رشلد داد.2
بنابرایلن، واژه »تربیلت«، بلا توّجله بله ریشله آن بله معنلای فراهلم آوردن موجبلات 
فزونلی و پلرورش اسلت. افلزون بر ایلن، تربیت بله معنای تهذیب نیز اسلتعمال شلده 
کله بله معنلای از بیلن بلردن صفلات ناپسلند اخالقلی اسلت. گویلا در این اسلتعمال 
نظلر بله آن بلوده اسلت که تهذیلب اخالقی مایله فزونِی مقلام و منزلت معنوی اسلت 

و از ایلن حیلث می تلوان تهذیلب را تربیلت دانسلت.
بله هلر حلال، »تربیت، پلرورش دادن اسلت؛ یعنلی اسلتعدادهای درونی را کله بالقّوه 
در یلک شلیء موجود اسلت بله فعلّیلت درآوردن و پرورانیلدن. بنابرایلن، تربیت فقط 

در ملورد جاندارهلا، یعنلی گیلاه و حیوان و انسلان صادق اسلت«.3
 بله تعبیلر روشلن تلر، تربیلت »برانگیختلن اسلتعدادها و قلوای گوناگلون انسلان و 
پلرورش آنهلا کله بایلد با کوشلش و سلعی متربّی نیلز توأم باشلد تا به منتهلای کمال 

نسلبی خلود ل   بله میلزان توانایلی  ل نایل شلود«.4

2- 2- اهداف تربیت
تربیلت، هماننلد هلر فّعالّیلت ارادی انسلان، هدفلی را دنبلال می کنلد. هدفلدارِی 

1 . مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ، ج 4، ص36.

2  - ر.ك: تفسیر مجمع البیان، ج1، ص22.

3  - تعلیم و تربیت در اسالم، ص77. 

4  - اسالم و تعلیم و تربیت، ج2، ص10.
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تعلیلم و تربیلت از هدفلدارِی نظلام آفرینلش و نلوع جهان بینلی و انسان شناسلی و 
مبانلی پذیرفتله شلده یک  مکتلب تربیتی جدا نیسلت. همچنلان  که عوامل و شلرایط 
اجتماعلی و فرهنگلی نیلز در نلوِع هدفلداری تربیلت تأثیر فلراوان دارد. بله  طورکلی، 
انسلان را دوگونله و بلا دو هلدف می تلوان سلاخت: یکلی بر اسلاس آنچله آفریدگارش 
خواسلته و بلا اسلتعدادهای ویلژه و هدف مشلّخص، یعنلی خیر و مصلحت و سلعادت 
واقعلی  او تجهیلز کلرده کله تربیلت دینلی بیانگلر آن اسلت. دیگلری بر اسلاس آنچه، 
اندیشله های بشلری و راهنمایلان فکلری و سیاسلت گذاران اجتماعلی اراده کرده انلد؛ 
ماننلد جواملع صنعتلی و ملاّدی کله انسلان را در جهت منافلع خود هماننلد ابزاری به 

 خدملت می گیرنلد.
بلدون شلّک، نظلام تعلیلم و تربیلت اسلالمی بله عنلوان نظامی جاملع و کاملل، تمام 
ابعلاد وجلودی انسلان را ملورد توّجله قلرار داده اسلت. در فرآینلد تعلیلم و تربیلت 
اسلالمی جسلم و روان، بایلد بله یلک میزان پلرورش یابند و هیلچ یک نبایلد به بهای 
دیگلری نادیلده گرفتله شلود. بنابرایلن، نظلام تعلیلم و تربیلت اسلالمی بلا توّجله به 
ایلن حقیقلت، جسلم و جلان و حیلاِت ملاّدی و معنلوی را هم زملان مورد توّجله قرار 
می دهلد و بله ملا می آملوزد کله در پلرورش جسلم و جلان بلا هلدف الهلی بکوشلیم. 
از ایلن رو، در نظلام تربیلت اسلالمی هلدف نهایلی از تربیلت، رسلیدن فرزند بله مقام 
اطاعلت و عبودیّت الهی اسلت، هدف نهایی، تربیت انسلانی اسلت کله مطیع پروردگار 
و تسللیم درآسلتان او باشلد. املام عللی در کلماتلی گهربلار پیلش از تولّلد فرزند، 
هلدف نهایلی از تربیلت را به طلور غیرمسلتقیم بیلان نملوده و بله  راسلتی آن حضرت 
در سلفره تربیتلی خویلش بدیلن هلدف تحّقلق بخشلیده و فرزندان خلود را بلا توّجه 
بله آن، تربیلت نموده انلد. مرحلوم ابن شهرآشلوب بله سلند خلود از آن حضلرت نقلل 
می کنلد کله فرملود: »ملن از خداوند خویلش طلب فرزنلدان زیبا چهلره و نیکو قامت 
ننملوده ام، بلکله از پلروردگارم خواسلته ام فرزندانلم مطیع او باشلند و از او بترسلند تا 
وقتلی بلا ایلن صفلات به آنهلا نظر افکنم، مایه چشلم روشلنی ملن باشلند«.1بنابراین، 
هلدف از تربیلت، هملان پلاك تربیت کلردن فرزند اسلت؛ یعنلی فرزند را بله گونه ای 

1 . بحاراالنوار، ج104، ص98.
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تربیلت کنیلم تلا بتوانلد فقط مطیلع خدا باشلد و به راه صحیلح قدم گذاشلته و باعث 
روشلنی چشلم پلدر و ملادرش در دنیلا و آخلرت گلردد. اگر فرزنلد را صحیلح تربیت 
کنیلم، بلرای پلدر و ملادر نوعلی باقیلات الصالحلات اسلت و چراغ ایلن باقیلات هرگز 

خاملوش نمی شلود. 

3-2- جایگاه فرزند در کانون خانواده
پلی بلردن بله ارزش و اهمّیلت هلر چیزی مسلتلزم شلناخت حقیقلت آن اسلت؛ زیرا 
اگلر انسلان بله ارزش واقعلی چیلزی پلی نبلرد بلرای حفلظ و نگهلدرای آن اهتملام 
نملی ورزد. بلدون تردیلد، بسلیاری از پلدران و ملادران آن گونله کله بایلد فرزنلدان 
 خلود را نشلناخته، بله املر پلرورش و تربیلت آنها هّملت نملی گمارند. املام علی
در ایلن بلاره ملی فرمایلد: »النلاس اعلداء ماجهلوا؛ مردم دشلمن ندانسلته هلای خود 
هسلتند«.1پدران و مادرانلی کله اهمّیلت و جایلگاه فرزنلدان خویش را نمی شناسلند، 
نله تنهلا در تربیتشلان سلهل انگاری ملی کننلد، بلکه آنان را دشلمن خلود تصّور می 
کننلد. بنابرایلن، ضلروری می نمایلد که جایلگاه و منزللت فرزندانمان را بشناسلیم تا 
نسلبت بله وظایلف خود، دربلاره آنان بی اعتنا نباشلیم؛ بلکه گوهرشلناس باشلیم و به 

فرزنلدان، ایلن گوهرهلای نفیلس زندگی، عشلق بورزیم.2
قلرآن کریلم در برخی آیلات از فرزندان با عنلوان هایی همچون »نور چشلم«،3»زینت 

بخش زندگی«4و »وسلیله آزمایش بشلر«5یاد کرده اسلت.
پیامبلر اکلرم و ائّمله معصومیلن نیلز هلر کلدام تعابیلر بسلیار زیبایلی درباره 
فرزنلد بیلان کلرده انلد. این تعابیلر گویای این هسلتند که فرزنلد از منزللت و جایگاه 
باالیلی برخلوردار اسلت کله اگر والدیلن این حقیقلت را دریابنلد، با آگاهی بیشلتر در 
 تربیلت و آملوزش فرزنلدان، ایلن میوه هلای زندگلی، اهتملام ملی ورزنلد. پیامبلر

1 . همان، ج78، ص14.

2 . حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت، ص31.

3 . فرقان، آیه74.

4 . کهف، آیه46.

5   -انفال، آیه28؛ تغابن، آیه15.
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فرزنلد را گللی از گل هلای بهشلت، »اَلَولَلُد الّصالِلح َریحانَلٌه ِملن َریاحیلِن الَجنَّلِه«،1 
جگرگوشله مؤملن و موجب شلفاعت و آملرزش آنها می دانلد؛ »اَلولَُد َکِبلُد الُمومن إن 

ملاَت َقبلَلُه َو صلاَر شلفیعاً لَلُه و اِن ملاَت بََعدُه یَسلَتِفُر لَلُه َفیغفلُر اهلُل لَُه«.2
 آن حضلرت در جلای دیگلر مهلر ورزیلدن بله فرزنلدان را موجلب دسلت یابلی بله 
درجلات بهشلت معّرفلی می کند و ملی فرماید: »َقبِّللُوا أوالَدُکم، َفلإنَّ لَُکم، بِلُکلِّ ُقبلٍَه 
َدرَجلًه فِلی الَجنلِه َو َملا بَیَن ُکلِّ َدَرَجلٍه َخمَس ِمأِه علاٍم؛ فرزندان خود را ببوسلید؛ زیرا 
بلرای هلر بوسله ای کله بله فرزندان ملی زنید، یلک درجه در بهشلت خواهید داشلت 

کله فاصلله هلر درجه تلا درجه دیگلر به انلدازه پانصد سلال راه اسلت«.3
 ابلن عملر از پیامبلر اکلرم نقلل ملی کنلد: »من سلقی ولده شلربه ملاء فلی ِصَغِره 
سلقاه اهلل سلبعین شلربه من ملاءِ الکوثر یلوم القیامه؛ هر کلس به فرزند خردسلال خود 
جرعله ای آب بنوشلاند، خداونلد بله پلاداش آن در روز قیاملت هفتاد جرعله از آب کوثر 
بله او ملی نوشلاند«.4در جایلی دیگلر، پیامبر فرملود: »نََظلُر الَْوالِِد إِلَلی  َولَلِدِه  ُحّباً لَُه 

ِعَبلاَدٌه؛ نلگاه کلردن پلدر و ملادر به فرزنلد از روی مهلر و محّبت، عبادت اسلت«.5
از مجملوع آیلات و روایلات که به برخی از آنها اشلاره شلد، اسلتفاده می شلود که فرزند 
عطّیه و موهبتی الهی و نعمتی اسلت که خود منشلأ نعمت های بی شلمار دیگر اسلت. 
وجلود فرزنلد در خانله، فضلای آن را از خیلر و برکلت و مهلر و محّبلت لبریلز می کند، 
رابطله معنلوی و الهلی والدیلن و فرزنلدان هلر دو را از رحمت هلای واسلعه ربوبی بهره 
منلد ملی گرداند.6بلا چنین نگرشلی بله فرزنلدان چگونه می توان نسلبت به شلخصّیت 

و نیازهلای آنهلا و تربیت و شلکوفایی استعدادهایشلان غفلت ورزید؟

4- 2- نقش خانواده در تربیت کودک
کالس اّول تربیلت و آملوزش انسلان در خانلواده اسلت و کلودك دروس اّولّیله زندگی 

1 . مکارم الخالق، ص2188؛ مستدرك الوسایل، ص113؛ کنزالعّمال فی سنن االقوال و االفعال، ج16، ص273.

2 . مستدرك الوسائل، ج15، ص112.

3 . مکارم االخالق، ص220.

4 . کنزالعّمال فی سنن االقوال و االفعال، ج16، ص443.

5 . مستدرك الوسائل، ج15، ص170.

6 . حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت، ص34.



169 فصل یک: مسجـد و خانواده

را از پلدر و ملادر و اطرافیانلش فلرا ملی گیرد. از ایلن رو، اگر زبان والدین عربی باشلد، 
کلودك بله زبلان عربلی آشلنا ملی شلود و اگر فارسلی باشلد، بله زبلان فارسلی و اگر 
تلرك باشلد بله زبلان ترکلی و... . اگلر خانلواده اهلل سلاز و دهلل و ترانله و تصنیلف 
باشلند، کلودك از هملان خردسلالی به طور نهلادی آنها را ملی آموزد و اگلر اهل نماز 
و دعلا و عبلادت باشلند، از روی قانلون تبعیلت کوچک تلر از بزرگ تر ُمهلر را از مقابل 
والدیلن برداشلته و بله تقلیلد از آنهلا خم و راسلت می شلود و می بوسلد؛ اگلر والدین 
اهلل فّحاشلی و دشلنام باشلند او نیلز دشلنام و فّحاشلی ملی آملوزد و اگلر اهلل بلی 
بندوبلاری و هرزگلی در سلخن و رفتلار باشلند، او نیز به همان شلیوه بلار خواهد آمد. 
خالصله چشلمان درخشلان کلودکان شلب و روز حلرکات پدر و ملادر و روابلط آنها را 
ملی نگرنلد و گلوش هلای حّسلاس آنلان، مانند یلک دسلتگاه گیرنلده قلوی و مجّهز 

مواظلب حرکات و سلکنات آنهاسلت.
بله هلر حلال، آدملی در محیطلی بله نام خانله خانلواده پا بله عرصه وجلود می گلذارد و 
در آن محیلط در کنلار سلایر افلراد پلرورش یافته و بزرگ می شلود. از طرفلی دیگر، ثابت 
شلده اسلت کله هر فردی دارای ظرفّیت و اسلتعداد ذاتی اسلت کله از پدر و ملادر به ارث 

ملی بلرد و تحلت تأثیلر و نفوذ عواملل مختلف محیطی قلرار گرفته و تربیت می شلود.
بله عبلارت دیگلر، مجموعه اسلتعدادها و توانایی های ارثلی و تأثیراتلی تربیتی گرفته 
شلده از محیلط، شلخصّیت فلرد را ملی سلازد. در تشلکیل شلخصّیت و تربیت انسلان 
هلا، خانلواده بلزرگ تریلن نقلش را ایفلا ملی کنلد، بلر ایلن اسلاس در املر تربیت به 

نقلش خانواده توّجه بیشلتری شلده اسلت.

5-2- اسالم و حقوق فرزند
آیلات و روایاتلی کله ذکلر شلدند پلدران و ملادران را بلرآن ملی دارد کله در بلاب 
پلرورش و آملوزش فرزنلد احسلاس وظیفله کننلد؛ وظیفله ای سلنگین و مسلئولّیتی 
بلزرگ کله هرگلز نملی تلوان آن را نادیده گرفت و نسلبت بله آن کوتاهی نملود؛ زیرا 
تعلیلم و تربیلت، از جملله حقلوق فرزنلد بلر والدین اسلت که ایلن امر عالوه بر رشلد، 
نیلاز بله شلهامت دارد. دربلاره اهمّیلت تربیت و آملوزش فرزنلدان و اقامه حقلوق آنها 
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مسلئله در حلّدی اسلت کله اگلر فرزنلدان بله وظیفله خلود در برابلر والدیلن عملل 
نکننلد، علاق والدیلن خواهند بلود، به هملان تعبیر، اگلر والدین هم به وظایلف مقّرره 
از شلرع عملل نکننلد، قطلع رحلم کلرده انلد و از طلرف فرزندان خلود علاق خواهند 
شلد؛ زیلرا پلس از والدیلن هر فرد، نزدیلک ترین ارحام به انسلان، فرزندان او هسلتند. 
بلر ایلن اسلاس، در برخلی روایلات، حلّق فرزنلدان بله عهلده والدیلن، هماننلد حّقلی 

شلمرده شلده اسلت کله پدر و ملادر بلر عهلده فرزنلدان دارند. 
در روایتلی آملده اسلت: مردی از رسلول خدا پرسلید: یا رسلول اهلل! به چه کسلی 
نیکلی کنیلم؟ حضلرت فرملود: »بَلرَّ و الَِدیلک. قلال: لَیَس للی والدان. قلال: بَلرَّ َولَِدك 
لاً َکذللک لَِولَِدك حّقاً؛ بله پدر و مادرت نیکلی کن. گفت:  کملا أنَّ لِوالَِدیلک َعلَیلک حقَّ
پلدر و ملادر نلدارم )از دنیلا رفتله انلد(. فرملود: بله فرزندانت نیکلی کن؛ هملان گونه 
کله پلدر و ملادر بر تلو حّق دارند، هملان طور فرزندانلت نیز دارای حقوقی هسلتند«.1 
 بله هلر حلال، در آملوزه های دینلی »عاق والدیلن« و »علاق فرزندان« هلر دو مطرح 
اسلت کله بلر اسلاس آن چنانچله تلرك فرزنلدان در اثر تلرك حقلوق والدین بله آثار 
وخیمله عقلوق والدیلن مبتلال ملی شلوند، همچنیلن والدیلن هلم در صلورت تلرك 
 حقلوق فرزنلدان بله آثلار وخیمله آن مبتلال ملی شلوند. چنلان کله پیامبلر اکرم
! لََعلن اهلُل والدیلن َحَمال  در ضملن سلفارش هایلی بله املام علی فرملود: »یا عللیُّ
! یَلِزُم الوالدیلِن ِمن الُعُقلوِق لَِولَِدهما مایَللِزُم الَولََد لَهما  َولَِدهملا عللی ُعُقوقهملا، یا عللیُّ
ِملن ُعُقوقهملا؛ ای عللی، خلدا لعنلت کنلد پدر و ملادری را کله فرزندان خویلش را بد 
تربیلت کننلد و موجبلات عاق خلود را فراهلم نمایند. ای عللی، همان گونله که فرزند 

علاق والدیلن ملی شلود، والدین نیلز عاق فرزنلد خواهند شلد«.2
رسلول اکلرم فرمودند: »ملا ِمن َمولُلوٍد یُولََُد علی الفطره َفأبلواُه یُهّودانِلِه و یُنّصرانِِه 
و یُمّجسلانِِه؛ هلر فرزنلدی بلر فطرت توحیلد و خداپرسلتی متولّد می شلود و این پدر 
و ملادر او هسلتند کله او را یهلودی یا مسلیحی و یا زردشلتی سلوق می دهنلد )و او را 

از راه فطرت دور می سلازند(.3 

1 . شرح رساله حقوق امام سّجاد، ج1، ص97.

2 . وسائل الشیعه، ج15، ص123.

3 . صحیح بخاری، جزء 2، باب الجنائز، ص118.
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افلزون بلر ایلن، در اصل ششلم اعالمّیه جهانی حقلوق کودك )مصلّوب اجالس مجمع 
عموملی سلازمان مللل مّتحلد، بیسلتم نوامبلر 1959( چنیلن آملده اسلت: »کلودك 
جهلت پلرورش کاملل و متعاللی شلخصّیتش نیلاز بله محّبلت و تفاهلم دارد و بایلد 
تلا حلّد املکان تحلت توّجله و سرپرسلتی والدیلن خلود و بله هلر صلورت در فضایی 
پرمحّبلت در امنّیلت اخالقلی و ملاّدی پلرورش یابلد. کلودك خردسلال را ل  به جز در 
ملوارد اسلتثنایی ل نبایلد از ملادر جلدا کرد«.1بنابراین، هلم قوانین پذیرفته شلده بین 
الملللی و هلم آملوزه هلای دینلی بلا تأکیلد بیشلتر، والدیلن را مسلئول می داننلد. از 
ایلن رو، خانلواده هایلی که به سلعادت فرزنلدان خود می اندیشلند و نسلبت به آینده 
آنهلا احسلاس مسلئولّیت ملی کننلد، باید بلرای طفلل، پیلش از تولّلدش، بلکه پیش 
از انعقلاد نطفله برنامله ریلزی کننلد2و همله نیازهای کلودکان را بلرای رشلد و تعالی 

نمایند. تأمیلن 

6-2- نقش پدر در تربیت فرزند
اسلالم بله مسلئله تربیلت و آملوزش فرزندان تلا آن حلّد اهمّیلت داده کله آن را حّق 
مسللّم فرزنلد بلر پدر دانسلته اسلت. امام سلّجاد نیلز در »رسلاله حقلوق«، بدین 
وظیفله خطیلر چنیلن اشلاره ملی فرمایلد: »فأعملل فلی املره عملل ملن یعللم انله 
مثلاب عللی االحسلان الیه، معاقلب علی االسلائه الیه؛ ]بله وظیفه خود[ دربلاره فرزند 
خویلش عملل کلن چلون عمل کسلی کله می دانلد اگر بله فرزند خلود احسلان کند 

پلاداش داده ملی شلود و اگلر بدرفتلاری کلرد مؤاخلذه و عقاب می گلردد«.3
در جلای دیگلر، املام بلا تفصیل بیشلتری ملی فرمایلد: »َو اّما َحلّق َولَلِدَك َفَتْعلَلُم أَنُّه 
ِمْنلَک َو ُمَضلاٌف إِلَْیلَک فِلی َعاِجِل الّدنَْیلا بَِخْیِرِه َو َشلّرِه َو أَنَّک َمْسلُئوٌل َعّملا ُولّیَتُه ِمْن 
ُحْسلِن األَْدِب َو الّداَللَلِه َعلَلی َربّلِه َو الَْمُعونَلِه لَلُه َعلَی َطاَعِتِه فِیلَک َو فِی نَْفِسلِه َفُمَثاٌب 
َعلَلی َذلِلَک َو ُمَعاَقلٌب َفاْعَملْل فِلی أَْملِرِه َعَملَل الُْمَتَزیِّن بُِحْسلِن أَثَلِرِه َعلَْیِه فِلی َعاِجِل 
الّدنَْیلا الُْمَعلّذِر إِلَلی َربّلِه فِیَملا بَْیَنلَک َو بَْیَنُه بُِحْسلِن الِْقَیاِم َعلَْیلِه َو األْْخِذ لَُه ِمْنلُه؛ و اّما 

1 . اسالم و حقوق کودك، ص19.

2 . همان، ص12.

3 . مکارم االخالق، ص421؛ مستدرك الوسائل، ج15، ص168.
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حلّق فرزنلد تلو ایلن اسلت کله بدانلی او پلاره ای از وجلود توسلت و در نیکلی و بدی 
خلود در ایلن دنیلا به تو وابسلتگی دارد و تلو در تربیت و ادب آموزی و خداشناسلی او 
مسلئولّیت داری و بایلد او را در اطاعلت فرملان خلدا، در آنچله مربوط به تو و اوسلت، 
کملک رسلانی. در احسلان بله او پلاداش ملی گیلری و در بدی بله او کیفر ملی بینی. 
عملل تلو دربلاره او، مانند کسلی اسلت کله یقین دارد بله کارهلای نیکلوی او در دنیا 
آرایلش ملی یابلد و بله واسلطه حسلن قیلام بله وظایلف و مسلئولّیت هلا در پیشلگاه 

خداونلد معذور اسلت«.1
پیشلوای عاللی قلدر شلیعیان املام سلّجاد در ایلن حدیلث شلریف به مسلئولّیت 
پلدران در تربیلت فرزنلدان تصریلح فرملوده اسلت. املام پلرورش هلای اخالقی و 
ایمانلی فرزنلد را از وظایف مسللّم مذهبلی آنان )پدران( دانسلته و خاطرنشلان نموده 
اسلت کله تربیلت های پسلندیده پلدران، مانند ادای یلک فریضه مذهبلی موجب اجر 
و پلاداش در پیشلگاه خداونلد اسلت و پلرورش هلای ناپسلند ماننلد تلرك واجلب یلا 
ارتلکاب گنلاه، پلدران را مسلتحّق عقلاب و کیفلر الهی خواهد کلرد. بنابرایلن، با توّجه 
منابلع روایلی، بله ویلژه سلخنان گهربلار املام سلّجاد در تربیلت مذهبلی، فرزنلد 

نقلش به سلزایی دارد.
پلرورش مذهبلی، عاملل مهّملی برای سلعادت افلراد و بازدارنده آنلان از عوامل خالف 
و بزهلکاری اسلت. پلدر بایلد شلوق بله کملال را در نهلاد فرزنلد قلرار داده و موجبات 
تثبیلت آن را فراهلم کنلد. پلدر از راه عرضله عقایلد و افلکار اسلالم فرزنلد خلود را بلا 

آداب دینلی آگاه نمایلد و بلا عملکلرد خلود، فرزنلد را متدیّن بلار آورد. 
پدر در رابطه با نقش مذهبی، وظایفی دارد که عبارت اند از: 

1. ارتباط و معّرفی خدا؛ 
2. واداشتن فرزند به عمل.

در کانلون خانلواده، پلدر در ایلن زمینله مسلئولّیت سلنگین تلری را بلر عهلده دارد. 
غفللت و سلهل انلگاری او در ملورد رفتلار کلودك در آینده مشلکل سلاز خواهلد بود. 

1 . تحف العقول عن آل الرسول، ترجمه احمد جنتی ذیل سخنان امام سّجاد؛ رساله الحقوق، ص263، ح23.
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اگلر پلدری پلای بند بله اصلول مذهبی باشلد، فرزنلدش نیز مقّیلد به اصلول مذهبی 
ملی شلود و اگلر پدری الابالی باشلد و انتظار داشلته باشلد کله فرزندانش پلای بند به 
اصلول ارزشلی و اخالقلی باشلد، تحّقلق این انتظلار امکان پذیر نیسلت؛ زیلرا فرزندان 

از پلدر و ملادر الگوبلرداری ملی کند.
بله طلور کلّلی، اگلر خانلواده اهلل سلاز و دهلل و ترانله و تصنیلف باشلند، کلودك از 
هملان خردسلالی بله طلور نهلادی آنها را ملی آملوزد و اگر اهل نملاز و دعلا و عبادت 
باشلند، از روی قانلون تبعّیلت کوچلک تر از بزرگ تلر ُمهر را از مقابل والدین برداشلته 
و بله تقلیلد از آنهلا خلم و راسلت ملی شلود و می بوسلد؛ اگلر والدین اهل فّحاشلی و 
دشلنام باشلند او نیز دشلنام و فّحاشلی ملی آموزد و اگلر اهل بی بندوبلاری و هرزگی 
در سلخن و رفتلار باشلند، او نیلز بله هملان شلیوه بلار خواهد آملد. خالصه چشلمان 
درخشلان کلودکان شلب و روز حلرکات پدر و ملادر و روابط آنها را ملی نگرند و گوش 
هلای حّسلاس آنلان، ماننلد یلک دسلتگاه گیرنلده قلوی و مجّهلز مواظلب حلرکات و 
سلکنات آنهاسلت. بنابرایلن، وقتی الگوهایش نامناسلب باشلند، به طور مسللّم راهش 
صلراط مسلتقیم نخواهلد بلود؛ البّتله در همله ملوارد ایلن چنیلن نیسلت. اگلر فرزند 
ایلن اراده را داشلته باشلد کله در صلراط مسلتقیم قلدم بلردارد، ملی تلوان بلا تلوّکل 
بله خلدا و اسلتقامت و اراده محکلم در ایلن راه قلدم بگلذارد و اهلل سلعادت گلردد.

7- 2-  اقسام تربیت
به عقیده علما تربیت، تربیت دو نوع است:

1ـ تربیـت عمـدی: در ایلن نلوع تربیلت فرد یلا افلرادی شلیوه خاّصلی از تربیت را 
دربلاره فلردی اعملال ملی کننلد؛ به عنلوان مثلال، وقتی مادر دسلت کلودك خود را 
گرفتله و بله آراملی بله او راه رفتلن یلاد می دهلد، می گویند کله ملادر او را در امر راه 

رفتلن تربیلت کرد.
2ـ تربیـت غیرعمـدی: بله تربیتلی گفته می شلود کله بدون طلرح و نقشله قبلی 
انجلام ملی گیلرد. بله عنوان مثلال، وقتی کودك مسلجد رفتلن و نماز خوانلدن پدر و 

ملادر را ملی بینلد رفتلار او را یاد ملی گیرد.
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برخلی از روان شناسلان بلرای تربیلت، تقسلیم دیگلری بیلان کلرده انلد، ایلن گلروه 
تربیلت را بله دو دسلته تربیلت جنسلی و تربیلت مذهبلی تقسلیم کلرده انلد:

الـف( تربیت جنسـی: چنین بله نظر می رسلد که غریزه جنسلی مربوط بله دوران 
بللوغ اسلت، اّملا در واقلع ایلن موضلوع از خردسلالی هملراه با کلودك بلوده و کودك 
هملواره نیازمنلد تربیلت و هدایلت اسلت. گلواه این موضلوع وجلود نوجوانلان نابالغی 
اسلت کله بله انحرافلات جنسلی گرایلش پیدا کلرده انلد. رغبت بله خودنمایلی، لّذت 

بلردن از نلوازش، لملس اعضلای بلدن و... همه از نشلانه های جنسلی در فرد اسلت.
البّتله اوج ایلن حاللت در سلّن بلوغ مشلهود اسلت؛ ولی آغاز آن در سلّن 5 ل6 سلالگی 
اسلت. در سلّن 5 ل6 سلالگی کودك سلؤاالتی را نسلبت به اعضای بدن خود از پدر و 
ملادر ملی پرسلد و آنهلا نیز بایلد جواب قانلع کننده ای بله او بدهند و او را با مسلائلی 
کله برایلش اتّفلاق ملی افتد، آشلنا سلازند. اسلالم، غریلزه جنسلی را پلید نملی داند، 
بلکله آن را عامللی بلرای اسلتحکام زندگلی زناشلویی، نعملت و موهبت الهلی و بقای 
نسلل آدملی  ملی دانلد. علالوه بر ایلن، محیلط نیلز در هدایت غریلزه جنسلی مؤثّر و 

دارای اهمّیلت خاّصی اسلت.
للوَه تَْنَهی َعِن الَْفْحَشلاِء  قلرآن کریلم در سلوره عنکبلوت آیه 45 ملی فرمایلد: »إِنَّ الصَّ
َوالُْمنَکلِر«. در ایلن آیله قلرآن نملاز را عامل دوری از فحشلا و اعمال زشلت معّرفی می 
کند. کسلی که تربیت جنسلی صحیحی داشلته باشلد، در آینده مشلکل سلاز نخواهد 
بلود. در ایلن میلان محیلط های سلالم، اماکلن مذهبلی، به ویژه مسلاجد راه درسلت 

زیسلتن را بله آنها ملی آموزد.
ب( تربیـت مذهبـی: کلودکان عناصر پاکلی و پذیلرش و صمیمّیت هسلتند؛ خوب 
و بلد را از پلدر و ملادر یلاد ملی گیرنلد و به هر راهلی پدر و ملادر دعوتشلان کنند، به 
هملان راه پلا ملی گذارنلد. اگلر آنلان را بلا روحّیه خداترسلی پلرورش دهیلم، طبیعی 
اسلت در آینلده افلرادی خیرخلواه، مسلالمت جلو و مطیع خواهند شلد و اگلر آنان را 

رهلا کنیلم، خلام و هلرزه بار ملی آیند.
در هلر برنامله تربیتلی، تنهلا فاعلّیلت کافلی نیسلت، بلکله روح پذیلرش و قابلّیت نیز 
شلرط اسلت. انسلان، بله طور فطلری خداجوسلت و به دنبلال قدرتی بی نهایت اسلت 



175 فصل یک: مسجـد و خانواده

کله همله امور در دسلت اوسلت و خاللق جهانی زیبلا و باعظمت اسلت. یادگیلری راه 
خداجویلی و شلناخت خلدا بله کلودك از درون خانلواده شلکل ملی گیلرد. نیلاز بله 

پرسلتش و نیایلش، یکلی از نیازهلای اساسلی و عمیلق در عمق روان بشلر اسلت. 
در بررسلی تاریخلی، ایلن موضلوع ثابت شلده کله پرسلتش، جزئی از وجود و کشلش 
فطری انسلان اسلت. گاهی که میل و روح پرسلتش از سلوی انبیا در مسلیر صحیحی 
قلرار گرفتله، به خداپرسلتی ختم شلده اسلت و گاهی بلر اثر جهل، انحلراف و لجاجت 

موجودات و اشلیا گوناگون پرسلتش شلد اند.
طبلق نلّص صریلح دیلن اسلالم، برای ما مسللّم اسلت کله میل بله پرسلتش، نیایش، 
کملال طلبلی، حقیقلت جویلی و... در کلودك، املری فطلری و درونلی اسلت. ایلن 
موضلوع را شلواهد تاریخلی ل پرسلتش بلت، خورشلید و گاو و سلاختن بهترین مکان 

هلا بلرای معابلدل و آیلات و روایلات تأیید ملی کند.
یلِن َحِنیًفا  خداونلد تبلارك وتعاللی در قلرآن مجیلد ملی فرمایلد: »َفَأقِلْم َوْجَهلَک لِلدِّ
یلنُ الَْقیُِّم َولَِکلنَّ أَْکَثَر  َِّتلی َفَطلَر النَّلاَس َعلَْیَهلا اَل تَْبِدیَل لَِخلْلِق اهللِ َذلَِک الدِّ فِْطلَرَه اهللِ ال
النَّلاِس اَل یَْعلَُملوَن؛ پلس روی خلود را بلا گرایش تمام به حّق به سلوی ایلن دین کن، 
بلا هملان سرشلتی کله خدا ملردم را بلر آن سرشلته اسلت. در آفرینش خلدا تغییری 

نیسلت. ایلن اسلت همان دیلن پایدار، ولی بیشلتر ملردم نملی دانند«.1 
اگلر مالحظله ملی شلود کله گروهلی از کلودکان و نوجوانان نسلبت به مسلائل دینی 
رغبلت و تمایللی از خلود نشلان نملی دهنلد، مربلوط بله عواملل محیطلی اسلت که 

فطلرت کلودك را از مسلیر خلودش تحریلف کلرده اسلت.
متأّسلفانه، بعضلی از والدیلن بله دلیل حّساسلّیت نداشلتن و اهمّیت ندادن به مسلائل 
دینلی و بعضلی بله دلیلل سلخت گیری هلا، آموزش هلای غلط و نا آشلنایی با سلیره 
و روش معصوملان و روش هلای تربیتلی بله گونله ای بلا کلودك رفتلار ملی کنند 
کله آنلان نسلبت به مسلائل دینلی بی تفلاوت، کم رغبلت و حّتلی متنّفر می شلوند.

بلا کملال تأّسلف، بایلد گفت کله بعضلی از والدیلن حّساسلّیت و دّقتلی را کله درباره 
املور دنیلوی ل تغذیه، لباس، مسلائل درسلی، کالس کنکور، معلّم خصوصلی و غیره ل 

1 . روم، آیه30.
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فرزندانشلان از خلود نشلان ملی دهند، نسلبت به مسلائل دینلی و معنلوی اظهار نمی 
کننلد. بله راسلتی، این گلروه از والدیلن مصداق کالم نورانی رسلول خدا هسلتند 
َملاِن ِمْن  کله فرمودنلد: »أَنَّلُه نََظلَر إِلَلی بَْعلِض األْْطَفلاِل، َفَقلاَل: َویْللٌ  أِلَْطَفلاِل آِخلِر الَزّ
آبَائِِهلْم، َفِقیلَل یَلا َرُسلوَل اهلَلِّ ِملْن آبَائِِهُم الُْمْشلِرِکیَن؟ َفَقلاَل اَل، ِملْن آبَائِِهلُم الُْمْؤِمِنیَن 
اَل یَُعلُِّمونَُهلْم َشلْیئاً ِملَن الَْفَرائِلِض َو إَِذا تََعلَُّملوا أَْواَلُدُهلْم َمَنُعوُهْم َو َرُضلوا َعْنُهْم بَِعَرٍض 
نَْیلا َفَأنَلا ِمْنُهلْم بَلِری ٌء َو ُهلْم ِمِنّلی بِلَراء؛ وای بلر فرزنلدان آخرالّزمان از  یَِسلیٍر ِملَن الُدّ
دسلت پدرانشلان. گفته شلد: ای رسلول خدا منظور شلما پدران مشلرك اسلت؟ 
فرمودنلد: خیلر، بلکله پلدران مؤمنلی کله واجبلات دینی را بله فرزندان خلود آموزش 
نملی دهنلد و اگلر آنلان بخواهنلد احلکام دیلن را فراگیرنلد، از ایشلان جلوگیری می 
کننلد، )و حلال آنکله( اگلر کاالیلی بله دسلت بیاورنلد، از آنلان راضلی و خوشلحال 

خواهنلد شلد. ملن از ایشلان بیزارم و ایشلان نیلز از ملن بیزارند«.1 

8- 2-  مراحل تربیت
روان شناسلان و علملای تعلیلم و تربیلت، دوران عملر را به اقتضای نیازهای جسلمی، 
روانلی، عاطفلی، اجتماعلی و... بله دوره هلای مختللف تقسلیم کلرده انلد. بله عبارت 
دیگلر، انسلان در طلول زندگلی، مراحللی را از رشلد می پیمایلد و بله تناسلب هلر 
مرحلله و ویژگی هلای آن، تربیلت خاّصلی را می طلبلد. روان شناسلان، کارشناسلان 
تعلیلم و تربیلت، دانشلمندان عللوم اجتماعلی، فیزیولوژیسلت هلا بلا نگلرش هلای 
متفلاوت بله تقسلیِم دوران رشلد و تکاملل انسلان از کودکلی تلا کهوللت پرداخته اند. 

برخلی کارشناسلان تعلیلم و تربیلت ایلن مراحلل را بدین گونله ذکلر کرده انلد:
1ل مرحله شیرخوارگی از تولّد تا 2 سالگی؛

2ل مرحله دایگی یا پرستاری بین2 تا 5 سالگی؛
3ل مرحله کودکستانی بین 5 تا 7 سالگی؛

4ل مرحله دبستانی بین 7 تا 12 سالگی )پایان کودکی(؛
5 ل مرحله دبیرستانی )دوره اّول( از 12 تا 15 سالگی )آغاز نوجوانی(؛

1 . مستدرك الوسائل، ج2، ص625. 
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6ل مرحله دبیرستانی )دوره دّوم( از 15 تا 18 سالگی؛
7ل مرحله دانشگاهی از 18 تا 22 سالگی )جوانی(؛

8 ل مرحله بعد از تحصیل، دوران تشکیل خانواده.1 
در متلون آموزه هلای اسلالمی نیلز مراحلل رشلد و تربیلت انسلان در ابعلاد مختللف 
جسلمانی و روحانلی و ملاّدی و معنلوی ملورد توّجله قلرار گرفتله اسلت. قرآن کریلم 
مراحلل آفرینلش انسلان را از نقطله آغازیلن خلقلت او، یعنلی هنگاملی کله خلاك به 
صلورت گیلاه درآیلد و به ملواّد غذایی و سلپس خون و نطفله مبّدل گردد تلا هنگامی 
کله در عاللم جنیلن بله صلورت علقله و مضغله و... درآیلد و آملاده افاضله روح شلود، 
متذّکلر می گلردد کله طی ایلن مراحلل، تربیت تکوینلی الهلی او را همراهلی می کند 
و پلس از والدت بله بیلان سله مرحلله رشلد، یعنلی: »کودکلی، جوانی و بزرگسلالی« 
می پلردازد کله در اینجلا پلای مسلئولّیت تربیت انسلان به میلان می آید؛ آنجلا که می 
فرمایلد: »ُهلَو الَّلذی َخلََقُکلْم ِمْن تُراٍب ثُلمَّ ِمْن نُْطَفلٍه ثُمَّ ِمْن َعلََقلٍه ثُلمَّ یُخِرُجُکْم ِطْفاًل 
ُکْم ثُمَّ لَِتُکونُوا ُشلیُوخاً...؛ اوسلت خداوندی که شلما را از خاك آفرید،  ثُلمَّ لَِتْبُلُغلوا أَُشلدَّ
سلپس از نطفله و آنلگاه از علقله تلا آنکه بله صورت کودکلی درآورد تا به مرحله رشلد 
برسلید و رهسلپار دوران پیلری شلوید«.2در مناسلبتی دیگلر بله بیلان گرایش هلای 
طبیعلی و غریلزی انسلان در مراحلل مختللف رشلد پرداختله و می فرمایلد: »أِْعلَُملوا 
نیلا لَِعلٌب َو لَهلٌو َو ِزیَنٌه َو تَفاُخلٌر بَْیَنُکم َو تَکاثُلٌر فِی االملواِل َواالْوالِد...؛  ََّملا الَْحیلوُه الدُّ اَن
بدانیلد کله زندگلی دنیلا، بازی، سلرگرمی، آرایلش، مفاخلره و افزون طلبلی در ثروت 
و فرزنلدان اسلت«.3این ملوارد خصللت هلای طبیعلی و غریلزی انسلان اسلت کله در 
نظلام تربیلت اسلالمی تعدیلل و هدایلت می شلوند و بدیهلی اسلت کله در کنلار اینها 
اسلتعدادهای متعاللی و گرایلش هلای معنلوی اسلت که شلخصّیت حقیقی انسلان را 
تشلکیل می دهلد و به شلیوه متعلال و هماهنگ در تربیت اسلالمی مورد توّجه اسلت.

در مراحلل یلاد شلده و بلرای شلکل گیری شلخصّیت تکاملل یافتله انسلان، اسلالم 
رهنمودهای گسلترده ای دارد که  برخی از آنها عبارتند از: ازدواج مشلروع و آداب آن، 

1 . مناقب خوارزمی، ص272.

2 . غافر، آیه67.

3 . حدید، آیه20.
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توصیه هلای دوران بلارداری، شلیرخوارگی، حضانت تلا رعایت موازیِن دیگر پرورشلی. 
در هریلک از مراحلل کله هلر کلدام فصللی را از تربیلت اسلالمی تشلکیل می دهلد و 
در خصلوص مراحلل تربیلت و ویژگی هلای هلر یلک روایات بسلیاری نیز وجلود دارد. 
از جملله پیامبراکلرم بلرای انسلان تا بیسلت و یک سلالگی سله دوره هفت سلاله 
قائلل شلده اند: دوره »آقایلی« که کلودك، فرمانروایی می کنلد؛ دوره »فرمان برداری« 
کله نوجلوان بایلد مطیع مربّیلان باشلد و دوره »وزارت« که جوان، مورد مشلورت قرار 
می گیلرد؛ آن حضلرت در ایلن ملورد ملی فرمایلد: »الَولَلُد َسلیٌِّد َسلْبَع ِسلنیَن و َعْبلٌد 
َسلْبَع ِسلنیَن َو َوزیلٌر َسلْبَع ِسلنیَن؛ فرزنلد، هفلت سلال »آقلا«، هفلت سلال »فرملان 
بلردار« و هفلت سلال »وزیلر« )مشلاور و هملراه( اسلت«.1همچنین، در روایتلی دیگر 
می فرمایلد: »اَلُْغلالُم یَلَْعُب َسلْبَع ِسلنیَن َو یََتَعلَُّم الِْکتاَب َسلْبَع ِسلنیَن و یََتَعلَّلُم الَْحالَل 
و الَْحلراَم َسلْبَع ِسلنیَن؛ فرزنلدان، هفلت سلال بلازی می کننلد؛ هفت سلال خواندن و 
نوشلتن می آموزنلد و هفلت سلال سلّوم را بله آموختن آموزه هلای دینی دربلاره حالل 
و حلرام می گذراند«.2بلا دّقلت در ویژگی هلای این سله مرحله، ظرافلت و جذابّیت این 
سلخن، مشلخص می گلردد؛ در ادامله بله توضیح این سله مرحلله پرداخته می شلود:

1. مرحله سیادت 
ایلن مرحلله، از آغلاز والدت شلروع می شلود. البّتله نبایلد چنین تصلّور کرد کله آغاز 
تربیلت از هملان تولّد اسلت، بلکه هفت سلال نخسلتین، مرحله »خودمداری« اسلت. 
دورانلی کله کودك می بایسلت آزاد باشلد رشلد نماید و مسلئولّیتی متوّجله او نگردد. 
از ایلن رو، در روایلات آمده اسلت که هفت سلال، کلودك را برای بازی رها سلازید و... . 
فرآینلد طبیعلی رشلد، هنگامی به خوبی و به دور از آسلیب پیش ملی رود که فرزندان 
در نخسلتین هفلت سلال زندگلی، از آزادی کافلی بلرای بلازی، خودشناسلی و اعمال 
خواسلته ها برخلوردار باشلند. املام عللی می فرمایلد: »یُرخلی الصّبلُی َسلْبعاً...؛ تا 
هفلت سلالگی بلر کودك، سلخت گیلری نمی شلود«.3 این روایلات بر این نکتله تأکید 

1 . مکارم االخالق، ص222.

2 . وسائل الشیعه، ج15، احکام اوالد، ص194.

3 . همان.
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دارنلد کله مرحلله قبلل از 8 سلالگی، مرحلله بلازی اسلت و بر پلدران و مادران اسلت 
کله بی هیلچ فشلار و اجبلاری، کلودك را در بلازی کلردن آزاد بگذارند؛ جلز بازی های 

خطرناکلی کله والدین بایلد کلودکان را از آنها اجتنلاب دهند.
آقایلی و بزرگلی در ایلن سلال ها، بله معنلای داشلتن آزادی کافلی برای با خلود بودن 
و تجربله آزادانله تلخلی و شلیرینی ها اسلت. والدیلن باید بله فرزندان فرصلت و اجازه 
دهنلد تلا آن گونله که دوسلت دارند و خودشلان تشلخیص می دهنلد، رفتلار کنند. در 
ایلن مقطلع سلّنی، شلاخص ترین ویژگلی کلودکان، روح کنجکاوی اسلت. ایلن روح و 
نداشلتن درك روشلنی از خوبی هلا و بدی هلا، کلودکان را وادار می کنلد تا خودشلان، 
توانایی هلا و محیلط اطرافشلان را بشناسلند و از ایلن راه بله شلکوفایی، خودیابلی و 

برسلند. خودباوری 

2. مرحله اطاعت 
در مرحلله اطاعلت )هفلت سلال دّوم تلا چهلارده سلالگی( کلودکان بله علّلت درك 
ناتوانایی هلای جسلمی و روانلی خویلش در مقابلل بلزرگ ترها، بله ویلژه والدین خود 
روحّیله تسللیم گونله و اطاعلت پذیلری دارنلد. علالوه بلر ایلن، دوسلت دارنلد از آنها 
تقلیلد کننلد و از ابلراز پیلروی از دیگران احسلاس لّذت می کنند. بر این اسلاس اسلت 

کله پیامبلر گراملی اسلالم ایلن مرحلله از عملر را دوره اطاعلت نامیده اند.
از ابتلدای ایلن دوره، آملوزش رسلمی بله طلور جلّدی نیلز شلروع می شلود. در ایلن 
دوران، برخلالف مرحلله سلیادت و کودکلی، دیگلر نبایلد او را بله طلور کاملل آزاد 
گذاشلت، بلکله بایلد تمام اوقلات، وی تحت مراقبلت منّظم، برنامه ریزی شلده و دقیق 

قلرار گیلرد تلا مسلئله آملوزش و تربیلت او بله خوبی پیلش رود. 
اگلر کلودك در هفلت  سلال اّول در شلرایط مسلاعدی رشلد کرده باشلد، بلرای هفت 
سلال دّوم کله دوره اطاعلت و فرملان بلرداری و کسلب تجربّیات مفید اسلت، آمادگی 
کافلی خواهلد داشلت. از ایلن رو، در ایلن مرحلله کله دوره آملوزش هلای عمومی نیز 
اسلت، بایلد او را از جهلت آداب و سلنن اجتماعلی، زندگلی فلردی، نظلم و انضبلاط، 
علادت هلای پسلندیده، صفات و سلجایای اخالقلی و فراگرفتلن فنون و مهلارت های 
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مختللف ملورد تربیلت و آموزش قرار داد؛ زیرا رشلد ذهنلی، باال رفتن قلدرت حافظه، 
ظهلور اسلتعدادها، گرایلش بله زندگی اجتماعلی، عالقه شلدید بله درك مجهوالت و 
بسلیاری اوصلاف دیگلر کله بله تدریلج در ایلن مرحلله بلروز می کنلد، فرصت بسلیار 
مناسلبی بلرای سلاختن شلخصّیت اخالقلی و انسلانی کودکان اسلت و والدیلن باید با 
فراهلم کلردن مقّدملات و امکانلات الزم نسلبت بله سلازندگی فرزنلدان خلود در ایلن 
مرحلله از هیلچ کوششلی دریلغ نورزنلد. چنانچله کلودکان در مرحلله اطاعلت تحلت 

تربیلت صحیلح اسلالمی قلرار گیرند، بله صفلات اخالقی زیر آراسلته خواهند شلد. 
1. اُنس به خدا و عادت به ذکر نام خدا در شروع کارها؛

2. انجام عبادت هایی از قبیل نماز، روزه و...؛
3. فراگیری قرآن و تالوت آن؛

4. آشلنایی بلا احلکام اسلالمی از قبیلل احکام طهلارت، تطهیلر و نظافت و انجلام آنها 
به طلرز صحیح؛

5. رعایت ادب و احترام به بزرگ ترها و ابراز محّبت به کوچکترها؛
6. امانتداری و رازداری؛

7. راستگویی و پرهیز از دروغ؛
8. پرهیز از حسادت و خیانت و... .

3. مرحله وزارت 
پیامبلر اکلرم هفلت سلال سلّوم زندگلی را مرحلله )وزارت( نامیده اسلت. بیشلتر 
روان شناسلان بلر ایلن باورنلد کله دوران نوجوانلی از یلازده یلا دوازده سلالگی آغلاز و 
در سلال هلای هفلده یلا هیجلده سلالگی پایلان می یابلد، می تلوان گفلت که قسلمت 
اعظم مرحله وزارت، سلنین نوجوانی را دربرگرفته و سلرانجام به سلنین جوانی )دوره 

زندگلی اسلتقاللی( منتهلی می گردد.
مربّلی شایسلته کسلی اسلت کله دوران جوانلی را شلناخته و از وضلع عقلل و عواطف و 
احساسلات جوانلان و پایه هلای تربیتلی آنلان آگاه باشلد تلا بتوانلد برنامه هلای خویش 
را بله موقلع بله اجلرا بگلذارد. در ایلن دوره، رشلد جسلمانی، عقالنلی و عاطفلی تکامل 
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می یابلد. ناموزونلی بیلن احساسلات و عقل، بلزرگ ترین مشلکل را برای جوانلان در پی 
دارد. در ایلن دوره کله دوره تشلّخص طلبی جلوان اسلت و بله شلّدت میل به اسلتقالل 
دارد و تمایلالت در ایلن دوره بیشلتر اسلت. وظیفله مربّلی اسلت کله بله ایلن تمایالت 
اعتلدال ببخشلد و غرایلز آتشلینی را کله زبانه می کشلند و هر لحظه ممکن اسلت دوره 
جوانلی را طعمله حریلق نمایلد، مهلار کنلد و جلوان را از پرتلگاه ارضای نادرسلت غرایز 
نجلات دهلد و او را وزیلر و مشلاور خویلش قرار دهد؛ بله دلیل اینکه ایلن مرحله، هنگام 
شلکوفایی فکلری و »خودمدیلری« اسلت. در این مرحلله عواملی چون مشلورت کردن 

و تبلادل افلکار می توانلد در رشلد عقللی جلوان نقلش مؤثّر ایفلا کند.
پیامبلر اکلرم ایلن مرحلله را مرحلله »وزارت« نامیده اسلت و ما با نگاهلی به تاریخ 
درمی یابیلم کله حّتلی در این دوره، جوانان، پسلت های حسلاّس و مهّمی نیز داشلته اند، 
چنلان کله پیامبلر اکرم مسلئولّیت هاِی ارشلادی، آموزشلی و اجرایی را بله جوانان 
ملی داد و از نیروهلای مؤملن و پرتلالش در جهلت ترویج و توسلعه اسلالم و اداره جامعه 
اسلالمی یلاری می جسلت. »مصعب بلن عمیر« را که جوانی شایسلته بلود جهت ترویج 
اسلالم بله مدینله فرسلتاد تا قلرآن و تعالیلم دین را بله ملردم بیاملوزد و او از عهده این 
مسلئولّیت بله خوبلی برآملد. »معاذبن جبلل« را برای تعلیلم و تربیت ملردم مّکه مأمور 
سلاخت. »اسلامهبن زید« را که نوزده سلال داشلت به فرماندهی سلپاه عظیم اسلالم در 

جنلگ بلا رومیان گماشلت و همگان را بله اطاعت وی مأمور سلاخت.
همچنیلن ایلن مسلئله، در انقلالب اسلالمی ایلران نیز به خوبلی نمایان بوده و هسلت 
و همیلن جوانلان بودنلد کله در تملام عرصه هلای نبلرد حاضلر بلوده و حماسله ها و 

رشلادت هلا از خلود به یلادگار گذاشلته اند.

فصل سوم: کودک و مسجد از دیدگاه روان شناسی «
 در ایلن فصلل بله تعریلف دوره کودکلی اشلاره ملی شلود. آنلگاه ضملن اشلاره بله 
جایلگاه و اهمّیلت مسلاجد، بله ویژه از نلگاه کلودکان و نوجوانان، به نقش مسلاجد در 
پاسلخ گویلی بله نیازهلای کلودکان ملی پردازیلم. در ادامله بله موانع جلذب کودکان 
بله مسلاجد اشلاره کلرده و جاذبه هلای مسلاجد از نگاه کلودك را بیلان خواهیم کرد. 
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آنلگاه بله عنلوان نتیجه گیلری، تحلیللی تربیتی از نقش مسلاجد و اماکلن مذهبی در 
تربیلت دینلی کلودکان را ارائله خواهیم داد. 

کودکی و ویژگی های آن 
 ویژگلی اصللی دوران کودکلی، رشلد اسلت. در ایلن دوره بیلش از سلایر دوران مانند 
بزرگسلالی و حّتلی جوانلی تغییرات و تحّوالت اساسلی در شلخصّیت کلودك به وقوع 
ملی پیونلدد. بله همیلن خاطر، بلرای شلناخت دوره کودکلی و ویژگی هلای آن چاره 
ای جلز شلناخت رشلد و تحلّول کلودك نداریلم. آگاهلی در زمینله رشلد کلودك، از 
ایلن لحلاظ اهمّیلت دارد کله کملک می کنلد تا تدابیلر تربیتی شلکل  بگیرنلد؛ یعنی 
راه هایلی بله والدیلن نشلان ملی دهد کله اگر کودکان مشلکالتی داشلته باشلند، نیاز 

بلرای درملان و مشلاوره تربیتلی را معللوم می کند.
در ایلن دوره دگرگونلی هایلی در زمینله مهلارت هلای ذهنلی، رفتار اجتماعلی، رفتار 
کالملی و احساسلات و رفتارهلای دینلی در کلودك بله وقلوع ملی پیوندد کله همگی 
بلرای مربّیلان و کسلانی که بلا کودکان سلر و کار دارند بسلیار مهّم اسلت و باید مورد 

توّجله خاّصی قلرار گیرد.
همچنیلن، در ایلن دوره، تغییلرات در سلاختار بدنلی، عصبلی، رفتلار و نشلانه هلای ویژه 
شلخصی بلرای ترتیلب در کلودکان ظاهر ملی شلوند. در این بیلن برخلی از ویژگی های 
عموملی در تملام کلودکان بله صورت یکسلان مشلاهده می شلود؛ مثل کودکان سراسلر 
جهلان در دو سله ملاه اّول زندگلی به چهلره آدم ها لبخند می زنند؛ اّولیلن کلمه را حدود 

12 ماهگلی بلر زبلان ملی آورنلد و در 13 ماهگلی بدون کمک دیگلران راه ملی روند.1
در ادامله بحلث بله مهلّم تریلن جنبه هلا یا ویژگی های رشلد کلودکان، بله ترتیب به 
رشلد شلناختی، رشلد کالملی، رشلد اجتماعی و رشلد اخالقلی و معنلوی در کودکان 

می شود. اشلاره 
رشد شناختی در کودکان

یکی از ابعاد مهّم رشلد کودکان عبارت اسلت از رشلد فکری و شلناختی آن. بیشلترین 

1   -دائرهالمعارف بزرگ اسالمی، ج 9، ص355.
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سلهم تحقیقلات در زمینله روان شناسلی کلودك را تحقیلق در زمینله تحلّول فکری 
و شلناختی تشلکیل ملی دهلد و ژان پیلاژه )jean piaget( از معلروف تریلن روان 
شناسلانی اسلت کله زمینه رشلد شلناختی کلودکان و نوجوانان را کشلف کلرد. دوره 
اّول دور حّسلی ل حرکتلی، دوره دّوم دوره عملیلات منطلق عینلی کله خلود به دو نیم 
دوره پیش عملیاتی و عملیات عینی تقسلیم می شلود و دوره سلّوم، که دوره عملیات 
صلوری )انتزاعلی( بله حسلاب می آیلد. هر یک از ایلن دوره ها به مراحلی تقسلیم می 
شلوند کله ویژگلی هلای خاّص خلود را دارد و بر پایه شلناخت آن ویژگی ها اسلت که 

باید بلا کلودکان برخوردهای تربیتی داشلت.1
رشلد شلناختی پایه و اسلاس رشلد در سلایر جنبه ها از قبیل رشلد کالمی، اخالقی، 
اجتماعلی، مذهبلی و معنلوی را تشلکیل ملی دهلد. تحقیقلات نیز نشلان داده اسلت 
کله رشلد شلناختی از راه فراهلم آوردن سلاخت هلا و زمینله هلای الزم بله سلایر 

جنبه هلای رشلد کملک شلایانی ملی کند.
موریلس دبلس، روان شلناس فرانسلوی در ملورد رشلد شلناختی )عقللی( در دوران 
کودکلی ملی گویلد: »در ایلن دوره، دو نلوع هلوش وجلود دارد؛ یکلی هلوش عمللی 
)performance intelligence( یلا هلوش حّسلی ل حرکتلی کله از طریلق یافتن راه 
حلّل هلای خلاّص که خلود اختراعات کوچکی اسلت، سلازش مسلتقیم رفتلار کودك 
 )verbal intelligence(  را بلا اوضلاع جدید ممکن می سلازد. دیگری هلوش کالملی

اسلت که شلامل نشلانه ها، یعنلی واژه هاسلت«.2 
بله طلور کلّلی، ملی تلوان دوره کالملی را بله سله دوره تقسلیم کلرد. کودکلی اّول، 
کودکلی دّوم و کودکلی سلّوم. کودکلی اّول به سلال های اّولّیه رشلد اطالق می شلود 
و قسلمت اعظلم آن را کلودك در محیلط خانه و خانواده اسلت و هنوز وارد آموزشلگاه 
نشلده اسلت. در دوره دّوم کودکلی، هلم زملان زندگلی آموزشلگاهی کلودك آغاز می 
شلود. دوره سلّوم مقّدمله دوره نوجوانی اسلت؛ یعنی شلامل سلنین پیلش از نوجوانی 

است.

1 . ر.ك: روان شناسی شناختی رشد، 1381.

2 . مراحل تربیت، ص75.
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از نظلر رشلد شلناختی، بله ویژه بلا در نظر گرفتلن مالك های شلناختی پیلاژه، دوره 
اّول بیشلتر حسلی ل حرکتلی، دوره دّوم عملیلات عینلی و دوره سلّوم کودکلی شلروع 

عملیات انتزاعی اسلت.

رشد زبان و مهارت کالمی
رشلد کالملی از مهلّم تریلن جنبله هلای رشلد کلودکان بله حسلاب ملی آیلد. تعداد 
واژگان ملورد اسلتفاده، طلرز بیان جملالت و نحلوه ادای گفتار، سلالمت و روانی بیان 
همگلی از جنبله هایی از رشلد کالمی هسلتند که در ضمن شلاخص رشلد شلناختی 
نیلز محسلوب می گردند. بین رشلد شلناختی و کالمی وابسلتگی زیادی وجلود دارد. 
این موضوع، بیشلتر به خاطر آن اسلت که رشلد شلناختی، رشلد کالمی را باعث می 
شلود و برعکلس، رشلد کالملی بر روی رشلد شلناختی اثر می گلذارد. اغللب کودکان 

باهلوش، کالم رشلد یافته و سللیس و روانلی دارند.
یکلی از عواملل بسلیار مؤثّر در رشلد کالمی کلودکان، فراهم آوردن انگیلزه های الزم 
بلرای رشلد کالملی  در کلودکان اسلت. اگر ایلن انگیزه ها ایجاد نشلوند، رشلد کالمی 
تللف شلده یلا در مراحلل پایین تر رشلد باقی خواهلد ماند. زبلان در فراگیلری بعضی 
از مفاهیلم و مهلارت هلای شلناختی مؤثّلر اسلت. زبان آملوزی کودکان ممکن اسلت 
بله آنلان در درك مفاهیملی کله به خصوصّیلات فیزیکی اشلیاء مربوط نیسلت، کمک 
کنلد. زبانلی کله در تعاملل اجتماعلی بلا دیگلران بله کار ملی رود، نمایانگلر موقعّیت 
اجتماعلی آنلان اسلت. کلودکان از طریلق مشلاهده نشلانه هایلی کله در حلرف زدن 
دیگلران بله کار ملی رود، درباره مفاهیم اجتماعی دانشلی کسلب می کننلد؛ از جمله: 
سلالم کلردن )صبلح بخیلر(، مخاطلب قلرار دادن )اسلم کوچلک، آقلا، دکتلر(، نحوه 
صحبلت کلردن، محتلوای مکالمله و عبلارات املری یلا سلؤالی. تنّوعات در ایلن جنبه 
هلای زبلان، کلودك را با تمایزهلای اجتماعی و مقوله هلای اجتماعی آشلنا می کند.1 
زبلان بله طلور عموملی باعلث افزایش کنش هلای شلناختی، ماننلد تفّکر، اسلتدالل، 
حلّل مسلأله و رمزگردانی می شلود. البّتله فرآیندهای فکری ل شلناختی به طور کامل 

1 . باورمن 1981، اروین ل تریپ 1976، رایس 1983.
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وابسلته بله زبلان نیسلتند؛ زیرا بسلیاری از کلودکان ناشلنوا، هرچند در مهلارت های 
زبانلی دچلار اشلکال هسلتند، به خوبی از حّل مسلائل شلناختی بر می آینلد. میانجی 

هلای کالملی، مثلل نلام ها در حلّل بسلیاری از تکالیف شلناختی مفید اسلت.

رشد اجتماعی
رشلد اجتماعلی در کلودکان بله طلور کلّلی اشلاره به شلناخت هلای اجتماعلی دارد؛ 
شلناخت اجتماعلی بله ادراك، تفّکلر و اسلتدالل دربلاره انسلان هلا و روابلط انسلانی 
اطلالق ملی شلود. رفتارهای اجتماعی بله مجموعه اعملال و حرکاتلی از قبیل مهارت 
هلای اجتماعلی توانایلی سلازگاری و بله  سلر بردن بلا دیگلران و نیز توانایلی همدلی 
کلردن بلا سلایر انسلان هلا و بله طلور کلّلی، مجموعله رفتارهایلی اسلت کله پلاداش 

اجتماعلی درپلی دارد.
بسلیاری از تحقیقلات دربلاره شلناخت اجتماعلی کلودکان از تحقیقلات پیلاژه الهلام 
گرفتله اسلت. بر اسلاس یافته های پیاژه در زمینه رشلد شلناختی، محّققلان معتقدند 
کله مراحل رشلد شلناخت هلای اجتماعی نیز مانند شلناخت اجتماعی طّی سلطوح و 

مراحلل مختلفی بله وقوع ملی پیوندند.
بله طلور کلّلی ملی تلوان گفلت کله تفّکلر اجتماعلی کلودکان از جهلات مختلفی که 

وابسلته بله هلم اسلت، رشلد ملی کنلد کله در در ملوارد زیلر خالصله می شلود:
 الـف( از سـطح به عمـق: یعنلی از توجه به ظواهلر تا در نظلر گرفتلن خصوصّیات 
پایدارتلر )ماننلد: در نظلر گرفتلن جذابّیلت دوسلتان تا قضلاوت دربلاره انگیزش های 

؛ شخصی(
 ب( از ساده اندیشـی تـا تفّکـر پیچیـده: یعنلی از تمرکز بلر یک جنبله موضوع 

یلا مسلئله تلا در نظلر گرفتلن جنبه هلای مختلف بله طور هلم زمان؛
 ج( از خشک اندیشـی تـا انعطاف پذیـری: از توّجله بله خلود و وضعّیلت فعلی تا 

توّجله به رفلاه دیگلران و آینده؛
 د( از تفّکر عینی به تفکر انتزاعی؛

 هــ( از افـکار پراکنـده و گاهـی بی ثبـات تـا افـکار منسـجم و بـا نظام و 
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یافته.1  سـازمان 
همدللی )emphaty( یکلی از توانایی های اساسلی کودکان در زمینه رشلد شلناختی 
اسلت. همدللی نلوع خاّصلی از توّجله داشلتن بله دیلدگاه دیگری اسلت به ایلن معنا 
کله »کلودك از طریلق ادراك واکنلش هلای عاطفلی دیگلران، واکنش هایلی عاطفی 
از خلود نشلان ملی دهلد کله بله آن همدللی گوینلد؛ بله طلور مثلال، وقتلی کودکی 
مالحظله ملی کنلد کله یکی از کلودکان بله خاطر اینکله گربله اش زیر ماشلین رفته 
گریله ملی کنلد، احسلاس اندوه کلرده، پیلش خود مجّسلم می کنلد کله کودکی که 

گربله اش را از دسلت داده، چله احساسلی دارد.
همدلی دارای دو جزء شلناختی و عاطفی اسلت. جزء شلناختی، توانایی در شناسلایی 
و نلام گلذاری حلاالت دیگلران و توانایلی در حلدس دیدگاه شلخص دیگر اسلت. جزء 

عاطفی، عبارت اسلت از توانایی در نشلان دادن پاسلخ عاطفی مناسلب اسلت.2
بنابرایلن، همدللی یعنلی در موقعّیلت هلای مختللف و در برخلورد بلا اطرافیانملان 
بتوانیلم دیلدگاه هلا، طلرز فکلر، عقایلد، و حلاالت عاطفی آنهلا از جمله خشلم، ترس، 
غلم، شلادی و غیره را تشلخیص دهیم و به طرز مناسلب و شایسلته ای بله آنها جواب 

دهیم.
گلروه همسلاالن، دسلته هلا و جمعّیلت ها )انجمن هلای علملی، ادبی و دینلی( و نیز 
شلخصّیت هلای محبلوب اجتملاع بیشلترین نقلش و اهمّیلت را در اجتماعلی کلردن 
کلودکان و تقویّلت مهلارت هلای اجتماعی آنلان دارنلد. در این بین شلاید بتوان گفت 
تأثیلر گلروه همسلاالن از همله بیشلتر اسلت؛ البّتله ایلن نلوع تأثیلر در دوره کودکی 

سلّوم کله مقلارن بلا ظهلور دوره نوجوانی اسلت، از همه مواقع بیشلتر اسلت. 
همسلاالن در ایلن دوره جلای خانلواده را ملی گیرنلد و ارزش هلا و معیارهلای آنلان 
را جایگزیلن معیارهلای خانلواده ملی کننلد و بله شلّدت تمایلل پیلدا ملی کننلد که 

رفتارهایشلان ملورد تأییلد دوسلتان و همسلاالن قلرار گیرد.
دسلته هلا، گلروه هلا و جمعّیت ها بلا ارزش هلا و معیارهلا و الگوهای رفتلاری خاّصی 

1 . دیمون و هارت 1982، فالول 1977.

2 . فش باخ، 1978.
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کله دارنلد، ملی تواننلد تأثیر بله سلزایی در رفتار کلودکان و نوجوانان داشلته باشلند. 
در جواملع دینلی، انجملن هلا و دسلتجات دینلی و مذهبلی ملی تواننلد نقش بسلیار 
مهّملی در جهلت دهلی نگلرش های دینی کلودکان ایفا نماینلد. بسلیاری از جوانان و 
بزرگسلاالن کله اسلتقبال زیادی از مسلائل مذهبی ملی نمایند، اغلب افرادی هسلتند 
کله در دوره کودکلی در ایلن دسلتجات حضلور داشلته و ایلن رفتلار در آنها بله نوعی 

نهادینه شلده اسلت.
عاملل مهلّم دیگر در شلکل گیلری شلخصّیت اجتماعی کلودکان، توّجه به شلخصّیت 
محبلوب و الگلوی اجتماعلی و دینلی  اسلت. کودکان به شلّدت تلقین پذیر هسلتند و 
تقلیلد از راه مشلاهده رفتلار دیگلران بخلش اعظلم رفتارهلای اجتماعی آنان را شلکل 
ملی دهلد. شلخصّیت هلای هنلری، دینی و ورزشلی به طلور عمده، توّسلط کلودکان 
ملورد هماننلد سلازی قلرار ملی گیرنلد. کلودکان در هماننلد سلازی خلود رفتارهلا و 
نگلرش هلای والدین ، همسلاالن و شلخصّیت های اجتماعلی را مورد توّجله قرار داده 

و سلعی می کننلد هماننلد آنان رفتلار کنند.

رشد اخالقی و معنوی
رشلد اخالقلی و معنلوی کلودکان یکلی از جنبه های اساسلی و بسلیار تعییلن کننده 
از رشلد اسلت. رشلد اخالقلی بله تشلخیص و تمایز خیر و شلرّ  توّسلط کودك اشلاره 
دارد و جریانلی پیوسلته اسلت کله در آن اسلتانداردها و معیارهلای اخالقی »خوب« و 
»بلد« و »درسلت« و »نادرسلت« در کلودك شلکل ملی گیلرد. از مهّم تریلن نظریات 
مربلوط بله تبییلن رشلد تحلّول اخالقلی در نلزد کلودکان ملی تلوان به نظریه شلش 
مرحلله ای کلبلرگ )kohlberg( اشلاره کلرد کله بلا جزئیلات بیشلتری در همیلن 

قسلمت بحث خواهلد آمد.
رشلد معنلوی )مذهبلی( بیشلتر اشلاره دارد بله پدیلده ای معنلوی در کلودکان کله 
بله طلور معملول جوانله هلای آن در کودکلی و بله خصلوص از هنگامی کله کودکان 
دربلاره ریشله و اسلاس بله وجلود آملدن اشلیاء املور سلؤال ملی کننلد، دیلده ملی 
شلود؛ اّملا تحقیقلات مختللف نشلان داده انلد کله بیشلتر در حدود سلن 12 سلالگی 
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سلؤاالت مذهبلی و دینلی بله صلورت اصیلل در ذهلن کلودکان ایجلاد می شلود. در 
ایلن سلّن کلودك و نوجلوان دربلاره فلسلفه آفرینلش، چگونگلی هسلتی خداونلد و 
چگونگلی آفرینلش انسلان سلؤاالتی اساسلی ملی پرسلد و بیشلتر بله دنبلال ارضلای 

عطلش معنلوی خود اسلت.
اریکسلون )Ericson( یکی از نظریه پردازان معروف رشلد، اسلاس مذهب را بر پدیده ای 
فلردی )ontogenetic( قلرار ملی دهلد و بلا بهلره گیری از مراحل هشلت گانله تحّول 
روانلی  ل  اجتماعلی، بله تبییلن رشلد مذهبلی می پلردازد. اریکسلون، پیدایلش هویّت 

مذهبلی را یکلی از عناصلر اساسلی پدیده هویّلت در نوجوانان ملی داند.1
البّتله، بایلد گفلت کله بیلن تحلّول اخالقلی و تحلّول مذهبلی، نلکات اشلتراك زیادی 
وجلود دارد. اخلالق و دیلن دو مقولله نزدیلک بله هلم هسلتند و بله لحلاظ سلنخّیتی 
کله بلا یکدیگلر دارنلد، هلر دو ضامن و پشلتوانه هم هسلتند. در ملورد هم زمانلی بروز 
احساسلات اخالقلی و مذهبلی در بیلن کلودکان یافتله ها نشلان می دهند کله عواطف 
و احساسلات اخالقلی، مقلارن دو سلالگی در کلودکان نمایلان ملی شلود و همچنیلن، 
روان شناسلان کلودك اظهلار ملی دارند که کودکان از 1/5 سلالگی شلروع بله بازنمایی 
هلای ذهنلی در ملورد اخالقّیات و اسلتانداردها در حلوزه نظافت، کنتلرل پرخاش گری 
و اطاعلت از والدیلن ملی کنند. از سلویی، مقارن سله سلالگی، کودکان در ملورد مبدأ و 

منتهلای املور سلؤال ملی کنند کله حاکلی از جوانه زدن احسلاس مذهبی اسلت.
برخلالف مشلابهت هلای موجلود بیلن اخلالق و مذهلب باید گفلت کله آن دو به طور 

کاملل مثلل هلم نیسلتند و بلا یکدیگلر در عین هم پوشلی تفلاوت هایلی دارند.
 ،)preconventional( »کولبرگ از سله سلطح تحّول اخالقی، یعنی »اخالق پیش عرفی
 post conventional( »و »اخلالق پس عرفی )conventionmovality( »اخلالق عرفی«
morality( نلام ملی بلرد کله هلر یک از این سلطوح بله دو مرحله تقسلیم می شلود و به 

طلور مجملوع، تئوری شلش مرحله ای تحلّول اخالقلی را پایه گذاری می کنلد که در آن 
رشلد اخلالق در کلودکان ابتدا خودمحورانه و بر اسلاس ترس از تنبیه اسلت. آنگاه کودك 
بله هماهنگلی بلا اکثریّت و مورد تأییلد آنان قرار گرفتلن در رفتارهای اخالقلی توّجه می 

1 . ر.ك: روان شناسی ژنتیک 2، منصور و دادستان، ص124.
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کنلد و در نهایت بله اخالق انتزاعی می رسلد.
 )Heternomy( »دگر پیروی« ،)Anomy( »قبلل از کولبرگ از »ناپیلروی )Piaget( پیلاژه
و »خودپیلروی« )Autonomy(، در تبییلن رشلد و تحلّول اخالق نام برده بلود؛ اّما مفهوم 
تحلّول مذهبلی و معنلوی وسلیع تلر از تحلّول اخالقلی اسلت و ملی تلوان گفلت تحّول 

اخالقلی یکلی از جنبله هلای تحّول مذهبی به شلمار ملی رود.

نیازهای اساسی کودکان
کلودکان دارای نیازهلای گوناگلون هسلتند کله هلر یلک بله نوبه خلود بسلیار مهّم و 
اساسلی اسلت و بلدون شلّک، اگلر هلر یلک از آن نیازهلا برطلرف نگردنلد، خلللی در 

رشلد شلناختی، جسلمانی، عاطفلی و مذهبلی آنلان مشلاهده خواهد شلد.
بدیهلی اسلت که بلرای تربیت کلودکان قبل از هر چیلز باید اقدام به شلناخت ویژگی 
هلا و نیازهلای زیسلتی، عاطفی، ذهنی، اجتماعلی و معنوی کودکان نمود و بر اسلاس 

شلناخت تقلّدم و تأّخلر آنها به تربیلت پرداخت.
در ایلن قسلمت از مقالله بله عنلوان مدخلی بلرای ورورد بله تربیت دینی کلودکان از 
منظلر پایلگاه مسلاجد، ایلن مقلّدس ترین نقطله عاللم و از دیلگاه خداوند متعلال، به 
بررسلی و طلرح نیازهلای کلودکان ملی پردازیم، آنگاه نقش ویژه مسلاجد را در پاسلخ 

گویلی بله این نیازها بررسلی ملی کنیم.
شلاید یکلی از اساسلی ترین دسلته بندی از نیازهای انسلان ها به ویژه کلودکان از آن 
آبراهلام مازلو1باشلد. ایلن روان شلناس انسلان گرا، سلسلله مراتب نیازهلا را به صورت 

یلک هلرم به شلکل صفحله  بعد مطرح ملی کند:

سلسله مراتب نیازها
از نظلر ایلن روان شلناس، ایلن نیازهلا ماننلد پلّله هلای یلک نردبلان بله هلم مّتصل  
اسلت و اگلر نیازهلای سلطوح پایین برطرف نشلود، فرد به فکلر نیازهای سلطح باالتر 
نخواهلد بلود و بلرای پرورش یک انسلان متعلادل که بتوانلد نردبان ترقلی را تا مرحله 

.Abraham maslow . 1
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خلود شلکوفایی طلی کنلد باید به تملام نیازهلا در سلطوح مختلف پاسلخ گفت.
از میلان نیازهلای برشلمرده شلده ما، به ویژه نیازهلای مربوط به امنیلت، محّبت و تعلّق 
به عنوان نیازهای )اساسلی( و اّولیه در کودکان بیشلترین اشلاره را خواهیم داشلت و در 
خلالل آن، بله نیازهلای شلناختی و زیبایی شلناختی نیز اشلاره کرده، آنلگاه نقش ویژه 

مسلاجد را در پاسلخ گویلی به این نیازها ملورد تحلیل قلرار خواهیم داد.

نیاز به امنّیت در کودکان و نقش مساجد در پاسخ گویی به آن

امنّیلت و آسلایش، یکلی از نعملت هلای بلزرگ الهلی اسلت در احادیلث و روایلات 
شلریف نیلز داریلم کله دو نعملت بلزرگ الهی یکلی امنّیت و دیگری سلالمتی اسلت. 
مازللو خلود ملی گوید اگلر نیازهلای فیزیولوژیک در کلودك خوب ارضاء شلوند، آنگاه 
مجموعله جدیلدی از نیازهلا پدیلد ملی آینلد کله ملی توانیلم آنهلا را بله طلور کلّی، 
جلزء نیازهلای ایمنی طبقه بنلدی کنیم )امنّیت، ثبات، وابسلتگی، حمایلت، رهایی از 
تلرس، از نگرانی و آشلفتگی، نیاز به سلازمان، نظلم، قانون، محدودیّت، داشلتن حامی 
مقتلدر و غیلره(. مشلاهده اطفلال و کودکان کله نیازهای ایمنی در آنان بسلیار سلاده 
تلر و مشلهودتر اسلت ملی توانلد ابلزار خوبی بلرای پی بلردن به ایلن گونله نیازها در 
بزرگسلاالن باشلد . دیگلر جنبله های وسلیع تر تالش بلرای یافتن نیاز ایمنلی و ثبات 
در محیلط زندگلی را ملی توان در تمایل بسلیار رایج به چیزهای آشلنا و ناآشلنا، یا به 
شلناخته شلده ها و ناشلناخته ها مشلاهده کرد. گرایش به داشلتن دین یا فلسلفه ای 
جهانلی کله جهلان و ملردم را به شلکل کلّیتلی معنلی دار و منسلجم و رضایت بخش 
سلازمان دهلد، نیلز تلا حلدودی بله انگیلزه امنّیت طلبلی مربوط ملی شلود و در غیر 
ایلن صلورت نیلاز به ایمنلی به عنلوان محّرك اصللی و فّعلال ارگانیزم، تنهلا در موارد 
خیللی اضطلراری، ماننلد جنلگ، شلیوع بیملاری، فجایلع طبیعلی، رواج جنایلات، از 
هلم پاشلیدگی نظلام اجتماعی، روان نژندی، آسلیب مغلزی، از هم پاشلیدگی مراجع 

قلدرت و اوضلاع به شلّدت نامسلاعد دیده می شلود.
بدیلن ترتیلب، مالحظله می شلود که مازلو نیلاز به ایمنلی را یکی از نیازهای اساسلی 
کلودکان، بلکله بشلر ملی دانلد کله بایلد بله صلورت طبیعلی و معنلی دار توّسلط 
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اجتماعلات انسلانی بلرای اعضلاء جامعله فراهم آیلد و مذهلب و ایدئوللوژی را یکی از 
اساسلی تریلن پدیلده هلا قلملداد می کند کله می توانلد در سلایه کلّیتی کله به فرد 
ملی بخشلد، ایلن نیلاز را ارضلاء کنلد. بدیهلی اسلت اگر ایلن نیلاز به صلورت طبیعی 
ارضلاء نشلود )در کلودکان( آثلار زیلان بار خلود را در شلخصّیت بزرگسلالی به صورت 

اضطلراب، نگرانلی و بلی ثباتی شلخصّیت نشلان خواهلد داد.
مسلاجد بله عنلوان پایلگاه هلای اجتماعلی دیلن، در اعطلای امنّیلت و ایمنلی بله 
کلودکان نقلش مؤثّلری دارنلد. محیط مسلاجد و برنامه هلای مذهبی داخلل آنها باید 
بله گونله ای باشلند کله کلودك بیشلترین احسلاس امنّیلت را در آنجا داشلته باشلد 
و بله هیلچ وجله نباید موجلب برانگیختن احسلاس تلرس و اضطلراب در آنان بشلود.
ویژگلی امنّیلت بخشلی محیط مسلجد بلرای کودکان از راه آرامشلی اسلت کله برای 
آنلان فراهلم ملی آورد و از ایلن طریلق علقله و انس خاّص کلودك را می تلوان تقویّت 
کلرد. در مسلاجد بایلد ملکان هلای خاّصلی بلرای کلودکان پیلش بینلی کلرد که در 
آنجلا کلودکان بلا یکدیگلر به سلر برنلد و در ضملن از فضلای معنوی مسلجد نیز بهره 
گیرنلد. اهمّیلت ایلن نکتله از آن جهلت اسلت کله دامنله توّجله و سلایر توانایی های 
فکلری کلودکان در مقایسله بلا بزرگسلاالنی کله بله مسلجد رفلت وآملد ملی کننلد، 
پاییلن اسلت و بله همیلن خاطلر در صورتی کله توّجه ویلژه ای به آنان نشلود، ممکن 

اسلت در جملع بزرگسلاالن احسلاس اضطلراب و ناایمنلی نمایند.
محتلوای برنامه های مسلجد، از قبیل مراسلم سلخنرانی، نماز جماعلت، روضه خوانی 
هلا، دعاهلای دسلته جمعلی، سلینه زنلی هلا و علزاداری های مختللف و نیز شلرکت 
کلودکان در فّعالّیلت هلای فرهنگی مسلاجد، به تدریلج باعث انس و الفلت کودکان با 
محیلط مسلاجد ملی گردنلد و زمینه هلای تخلّق کودکان بله اخالق خاّص مسلجد را 
فراهلم ملی آورنلد و به نوبه خلود، در احسلاس ایمنی، ثبلات، آرامش و تعلادل روحی 

کودك بسلیار مؤثّر اسلت.

نیاز به محّبت در کوکان و نقش مساجد در پاسخ گویی به آن 

مازللو معتقلد اسلت اگلر دو نیلاز فیزیولوژیلک و ایمنی، خلوب ارضاء شلوند، نیازهای 
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عشلق و محّبلت پدیلدار ملی شلود. کلودك، تشلنه روابلط عاطفلی بلا ملردم اسلت و 
جانش، تشلنه شلهد شلیرین محّبت اسلت. افراد بزرگسلال از هیچ راهی قادر به نفوذ 

در عاللم کلودکان نیسلتند؛ مگلر از راه عشلق و محّبلت کردن بله آنها.
محّبلت و دوسلت داشلتن کلودکان ضملن اینکله در آنلان احسلاس امنّیلت و آرامش 
ایجلاد ملی کنلد، زمینه ای ملی گردد برای شلکوفایی و به ثمرنشسلتن سلایر توانایی 
هلای بالقلّوه کلودکان. نکتله جاللب توّجله آن اسلت کله یکلی از اساسلی تریلن راه 
پلرورش دینلی کلودکان نیلز محّبت ورزی اسلت. حّتی دیلن را به تعبیلری محّبت به 

خلدا و اهلل بیلت و خلوش رفتلاری با دیگلران دانسلته اند.
محّبلت بله کلودکان و خلوش رفتلاری بلا آنان توّسلط الگوهلای بزرگسلال،  بله ویژه 
بلا هیئتلی مذهبلی و در هنگامله تعظیلم و تکریلم ارزش هلای الهلی و ادای وظایلف 
دینلی، مؤثّرتریلن و پایدارتریلن روش در ارضلای نیازهای فطری و ایجاد نشلاط روانی 
و احسلاس خوشلایند و دوسلت داشلتنی در آنهلا نسلبت بله ارزش هلا و رفتارهلای 

مذهبی اسلت. 
بایلد بله خاطلر داشلت که کلودکان را بایلد از راه تشلویق و ترغیب و محّبلت ورزی به 
دیلن دعلوت کلرد. در پلرورش مذهبی کلودکان، منطلق و اسلتدالل و نصیحت کردن 
چنلدان اثلری نلدارد؛ زیلرا کلودکان در مرحله احسلاس، هیجلان و تقلید قلرار دارند. 
بله ویلژه، در هفلت سلال اّول زندگی که سلال هلای بلازی و تفریح اسلت و در روایات 
اسلالمی بله عنلوان سلال هلای سلیادت کلودکان نلام گذاری شلده اسلت، کلودك با 
احساسلات خلود زندگلی ملی کنلد و هرگونله دعلوت بله دیلن و دیلن داری بایلد از 

دریچله احسلاس، یعنی بله صورت بلازی و تفریح باشلد.
نکتله دیگلر ایلن اسلت که مهلّم تریلن کار در تربیت دینی کلودکان ایجاد احسلاس و 
نگلرش مثبلت آنان نسلبت به دین اسلت. در همین راسلتا، مسلاجد و متولّیلان برنامه 
هلای آن بایلد بیشلترین توّجله را بله املر محّبلت و محّبلت ورزی به کودکان داشلته 
باشلند و بلا گشلاده رویلی و چهلره ای خنلدان بلا نونهلاالن و کلودکان برخلورد کنند 
تلا زمینله ایجلاد نگلرش هلای مثبلت در رابطله بلا مذهلب را در آنلان ایجلاد کننلد. 
بدیهلی اسلت کله اگلر چنیلن اتّفاقلی نیفتلد، کلودکان نسلبت به دیلن و دیلن داری 
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نگرشلی منفلی پیلدا ملی کننلد و زمینله هلای مسلجدگریزی در بزرگسلالی آنلان به 
وجلود خواهلد آمد.

مسلاجد و اماکلن مذهبلی ملا باید طوری باشلند کله نیاز بله محّبت کلودکان در آنجا 
بیشلتر از سلایر ملکان هلا ارضلاء شلود؛ بله نحلوی کله کلودك محیلط مسلجد، امام 
جماعلت، خلادم مسلجد و... را دوسلت داشلته باشلد و بداند کله آنها نیز او را دوسلت 

دارنلد و بله او احتلرام ملی گذارند.
کلودکان در شلرایط ذهنلی و عاطفلی خاّصلی قلرار دارنلد؛ بله نحلوی که در شلرایط 
و موقعّیلت هلای مختللف و بلا توّجله بله چگونگلی دریافت اّولیلن تجارب شلناختی، 
احساسلی خوشلایند و یلا ناخوشلایند نسلبت بله آنها پیدا ملی کند. در قلملرو مذهب 
نیلز کلودکان نوجوانلان در اّولیلن برخوردهلای خلود اگلر احسلاس خوشلایندی پیدا 
کننلد و بله ویلژه اگلر جللوه گاه هلای دیلن، مانند مسلاجد و محلراب ها را بله عنوان 
تجلّی گاه های عشلق و محّبت ببینند و متوّجه شلوند که سلرورانگیزترین و با نشلاط 
تریلن اوقلات خلود را در مسلاجد دارنلد، نگرشلی مثبت نسلبت بله آموزه هلای دینی 
پیلدا ملی کننلد؛ وللی چنانچله در مسلجد، رفتارهلای ناسلنجیده با کلودکان صورت 
بگیلرد، بله نحلوی کله نیازهلا و ویژگی های خلاّص آنلان را در نظر نگیرنلد و الگوهای 
رفتلار مذهبلی بزرگسلاالن بلر آنلان تحمیلل گلردد، زمینله هلای ایجاد نگلرش های 

منفلی و بیلزاری از مذهلب در آنلان بله وجود خواهلد آمد.
نگلرش مثبلت و نگلرش منفلی کله در دوران کودکلی نسلبت بله مذهلب ایجلاد می 
گلردد، محلدود بله ایلن دوره نملی گلردد؛ بلکله پایله هلای جهلان بینلی و اعتقادات 
کلودك را در دوره بزرگسلالی شلکل ملی دهلد و نقلش مهّملی در آینلده کلودك 

رد.  دا
بله طلور خالصله، بلا ایجلاد احساسلات خوشلایند در کلودکان و نوجوانلان، بله ویلژه 
از طریلق برنامله هلای مذهبلی و فرهنگلی مسلاجد، ایلن پایلگاه هلای اصیلل دین و 
بلا تعظیلم و تکریلم آداب و سلنن مذهبلی در چشلم و دل کلودکان، زمینله هلای 
یادگیلری رفتارهلای مطللوب مذهبلی و همانندسلازی بلا الگوهلای رفتار دینلی را در 

آنلان ملی توان بله وجلود آورد.
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نیاز به تعّلق در کودکان و نقش مساجد در پاسخ گویی به این نیاز

نیلاز بله تعلّلق و وابسلتگی، یکلی دیگلر از نیازهلای اساسلی کلودکان از نظلر مازللو 
اسلت؛ یعنلی کلودك می خواهلد که مطمئن باشلد که جایلگاه خاّصی در بیلن گروه، 
خانلواده و اجتملاع دارد. او هرچله بیشلتر تلالش خواهلد کلرد تلا به این هدف دسلت 
یابلد. درد تنهایلی، انزوا، مطرود بودن، نداشلتن دوسلت و نداشلتن ریشله در جامعه از 
نظلر مازللو اموری هسلتند که احسلاس تعلّلق را در کودکان به شلّدت برملی انگیزاند.

انگیلزه و نیلاز بله تعلّلق و وابسلتگی، ابتلدا در خانلواده بله بهتریلن وجله پاسلخ داده 
ملی شلود. کلودك کم کم احسلاس می کنلد که والدیلن او را بی قیدوشلرط و بی کم 
وکاسلت دوسلت دارنلد و وی را عضلوی از خانلواده ملی داننلد. همیلن حاللت باعلث 
ملی شلود کله کلودك احسلاس کنلد بله یلک گلروه طبیعلی بله نلام خانلواده، تعلّق 
دارد. دوام چنیلن حالتلی، بله ویلژه در زندگلی بزرگسلاالن بسلتگی بله ایلن دارد که 
تجربله هلای مشلابه در سلایر گلروه هلا و در اجتملاع بلرای فلرد فراهم بیایلد. در یک 
جامعله دینلی مسلاجد و انجملن هلای دینلی، بهتریلن محملل بلرای ارضای نیلاز به 
تعلّلق اسلت. در مسلجد و محلراب، کلودك و نوجلوان بایلد هویّتلی دینلی پیلدا کند 
و ایلن احسلاس را داشلته باشلد کله متعلّلق بله گلروه، دسلته و مذهب خاّصی اسلت. 
ارضلای ایلن نیلاز در دوره کودکلی، نقش بسلیار مهّملی در هویّت یابلی دوره نوجوانی 
و جوانلی دارد. کودکلی کله در ایلن زمینله ارضا شلده باشلد بله صلورت طبیعی خود 
را متعلّلق بله مذهلب و گلروه دینلی می دانلد و خود را رها شلده و پریشلان نمی یابد.

بایلد بله تدریلج و بلا در نظلر گرفتلن نیازهلای ایمنلی که پیش تلر توضیح داده شلد، 
بله ارضلای نیلاز تعلّلق و وابسلتگی کلودك اقدام کلرد. مذهلب و برنامه هلای مذهبی 

مسلاجد، بهتریلن بسلترهای ایجلاد چنین نیلازی در کودکان هسلتند.

نیاز های شناختی در کودکان و نقش مسجد در پاسخ گویی به آن

یکلی دیگلر از نیازهلای اساسلی در کلودکان کله بیشلتر از حلّس کنجلکاوی آنلان 
سرچشلمه ملی گیلرد، نیلاز بله دانسلتن و فهمیلدن اسلت کله بله طلور کلّلی، تحت 
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عنلوان نیازهلای شلناختی بیان می شلوند. یکی از دالیل سلؤاالت متعلّدد و گوناگونی 
کله کلودکان از اطرافیلان ملی کننلد، ناشلی از این نیاز طبیعی اسلت که آنها دوسلت 

دارنلد تلا ذهلن تشلنه اّطالعات و دانسلتنی هلای خود را سلیراب سلازند.
وجلود نیازهلای شلناختی، زمینله هلای اسلتعداد یادگیلری را در کلودك بله وجلود 
ملی آورد و بدیهلی اسلت کله خانلواده، اّولّیلن پایگاهی اسلت کله در دادن ایلن گونه 

اّطالعلات و آگاهلی هلا مؤثّر اسلت.
کلودکان، تشلنه یادگیلری هسلتند و نیلاز به دانسلتن و پی بلردن به راز هسلتی، یک 
نیلاز خطیلر در آنلان اسلت. آنلان در خانله، مدرسله، مسلجد و تملام اجتملاع همواره 
در حلال آموختلن و ارضلای نیلاز بله دانسلتن هسلتند؛ چه بله صورت مسلتقیم و چه 
بله صلورت غیرمسلتقیم، چله آگاهانله و چه ناخلودآگاه، چه بله صورت رسلمی و چه 

غیررسمی.
والدیلن، اولیلا تربیتلی و دینلی وظیفله دارنلد کله هملواره آملاده پاسلخ گویلی بله 
نیازهلای شلناختی کلودکان باشلند و بلا صبلر و حوصلله زیلادی بله پاسلخ دادن بله 
سلؤاالت کلودکان برآینلد و بایلد هملواره به خاطر داشلته باشلند کله به تدریلج و در 
اثلر افزایلش سلّن کلودکان آنلان، علالوه بلر احسلاس مذهبلی نیلاز به شلناخت های 

مذهبلی، بلرای معنلی دار کلردن احساسلات دینلی خلود دارنلد.
در مسلاجد و حسلینّیه هلا بایلد شلرایطی را بله وجلود آوریلم کله علالوه بلر اینکله 
کلودك احسلاس کنلد بهتریلن و خوشلایندترین اوقلات خلود را در آن ملی گذرانلد، 
بایلد محیلط هلای آنجلا سرشلار از اّطالعلات و آگاهلی های صحیلح و دینی باشلند و 

جوابلی مناسلب بلرای ذهلن کاوشلگر کلودك فراهلم نمایند.

نیاز به زیبایی شناختی در کودکان و نقش مسجد در پاسخ گویی به آن

زیبایلی شلناختی )Aesthetic(، بله توانایلی شلخص در احسلاس و ادراك زیبایلی و 
شلگفتی او از جهلان خلارج اطلالق می شلود. بعد از نیازهای شلناختی بلرای کودکان 
نیازهلای زیبایلی شلناختی مطلرح ملی گردنلد؛ یعنلی سلتایش زیبایلی و مبهلوت  

گشلتن از مشلاهده زیبایلی ها.
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زیبایی ها به دو حوزه اصلی تقسیم می شوند:
زیبایی های ماّدی، مانند اندام زیبا، چهره زیبا، منظره زیباو...؛

زیبایی های معنوی، مانند اخالق و ادب زیبا.
در فرآینلد تعلیلم و تربیلت ملا، متأّسلفانه کمتلر بله ایلن موضلوع اهمّیلت داده ملی 
شلود و اغللب بله ابعلاد شلناختی تأکید می شلود. زیبایی شلناختی با ابعلاد عاطفی و 
احساسلی روح کلودك سلر و کار دارد و اگلر توّجله الزم به آن شلود کودك را عاشلق 

موضلوع درسلی یلا موضوع ملورد یادگیلری بار ملی آورد.
ایلن مهلّم در تربیلت مذهبلی بایلد بیشلتر از هر جایلی مورد توّجه باشلد؛ چلون خود 
کلودك و تملام کائنلات جللوه بسلیار زیبایی از خلقلت خداوندی به حسلاب می آیند، 
پلس، چله بهتلر از راه شناسلایی ایلن زیبایی ها و افسلون گری هلای طبیعت، کودك 

را بلا خاللق متعال آشلنا کرد.
معملاری زیبلای مسلاجد، درخشلندگی و نورافکنلی گل دسلته ها، زیبایلی مکانی که 
مسلاجد در آنهلا احلداث ملی شلوند، تزیین هنلری و زیبایی داخل مسلاجد، خوشلبو 
کلردن ایلن محیلط هلا، همگلی در انگیلزش حلّس زیبایی شناسلی در کلودکان و در 

نتیجله، مذهبلی بلار آوردن آنان مؤثّر اسلت.
در روایلت شلریفی آملده اسلت که خداوند زیباسلت و زیبایلی را دوسلت دارد )ان اهلل 
جمیلل و یحلب الجملال(. پلس، برای موجلودی که از هلر نظر زیباسلت و تمام جهان 
هلم مظاهلر مختللف این موجود زیباسلت، بایلد با راه هلای زیبایی شناسلانه، یعنی با 
شلناخت زیبایلی هلا قلدم برداشلت و چهلره ای زیبا و عاشلقانه از خداونلد و خلقت او 

در نلزد کلودکان ایجلاد کرد.
بعلد از اشلاره بله ویژگلی هلا و نیازهلای مختللف کلودکان و نقشلی کله مسلاجد می 
تواننلد در ارضلای ایلن نیازهلا و پاسلخ گویلی بله ایلن ویژگلی داشلته باشلند، حلال 
نوبلت آن اسلت کله بله تحلیل نقلش مسلاجد در تربیلت دینلی کلودکان و نوجوانان 

پرداختله و طلرح هلای عمللی در ایلن زمینله را بازگلو نماییلم.
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تحلیل نقش مساجد در تربیت دینی کودکان و نوجوانان «
طبیعلی اسلت کله بلرای بله وجلود آوردن فرهنلگ مسلجدروی و در واقلع فرهنلگ 
سلازی در ایلن زمینله، کارهلای زیلادی بایلد صلورت گیلرد؛ ولی یکلی از مهلّم ترین 
ایلن کارهلا سلرمایه گلذاری بر روی کلودکان اسلت که سلرمایه اصلی فلردای جامعه 
هسلتند. ملا اگلر بتوانیلم مسلجدروی و اسلتقبال از برنامه هلای مختلف مسلاجد را از 
دوران کودکلی در افلراد نهادینله سلازیم، می توانیم امیدوار باشلیم کله در این زمینه 
بله فرهنلگ سلازی روی آورده ایلم و اگلر در برنامله های خلود، جایی بلرای کودکان 

بلاز نکنیلم، بلا اطمینان شکسلت خواهیلم خورد.
کلودکان، بله دلیلل فطلرت پلاك و ناآللوده و نیلز حلّس کنجلکاوی طبیعلی و حلّس 
پرسلتش طبیعلی، آملاده جهت گیری شلخصّیتی هسلتند. ایلن والدین و بزرگسلاالن 
هسلتند کله ملی تواننلد بلا فراهلم کلردن آبشلخورهای ذهنلی و عاطفی، شلخصّیت 
فرزنلدان خلود را جهلت بدهنلد و آنان را در رسلیدن بله کمال و تعادل یاری رسلانند.
در ایلن بخلش از مقالله تحلت عنلوان تحلیللی از نقلش مسلاجد در تربیلت دینلی 
کلودکان، چهلار مسلئله محلوری را ملورد بررسلی قلرار می دهیم کله به عنلوان ارائه 

الگویلی بلرای جلذب کلودکان بله مسلاجد نیلز می توانلد تلّقی شلود.
1. پل ارتباطی بین مسجد و کودك )والدین(؛ 

2. تأکید بر جاذبه های زیبایی شناختی مساجد؛ 
3. نقش تکمیل کنندگی مساجد در مقایسه با سایر نهادهای تربیتی؛

4. نقش الگوها و سرمشق های دینی در مساجد.

والدین پل ارتباطی بین کودک و مسجد
خانلواده، بله ویلژه والدیلن، تأثیلرات پایداری بلر روی شلخصّیت کودك دارنلد و این، 
بله ویلژه از دو جهلت مهلّم اسلت؛ یکلی اینکله، اّولیلن کسلانی کله کلودك بلا آنهلا 
روبله رو ملی شلود، والدیلن هسلتند و دیگلر اینکله، والدیلن به نحلوی تا آخلر عمر با 

فرزنلدان هسلتند و هلر دو تأثیلر و تأثّلر متقابلل بلر روی هلم دارنلد.
اّولیلن الگوهلای رفتلاری بلرای کلودکان، والدیلن هسلتند و رفتلار آنها ملورد تقلید و 
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همانندسلازی کلودکان قلرار ملی گیلرد و  دختلر از رفتلار ملادر و پسلر از رفتلار پدر 
بیشلتر متأثّلر می شلود.

بله همیلن جهلت، رفتار مسلجدروی و اسلتقبال از شلعائر دینلی والدین، نقش بسلیار 
واالیلی در جلذب کلودکان آنلان بله مسلاجد دارد. پرواضلح اسلت کله پلدر و مادری 
کله خلود در املر مسلجدروی مشلکل دارنلد و یلا اینکله مسلجد در چشلم و دل آنان 
پررنلگ و پربهلا نیسلت، همیلن نگلرش بله فرزندان آنلان نیلز منتقل می شلود. پس، 

از چنیلن فرزندانلی نباید انتظار اسلتقبال از مسلجد را داشلت.
اهمّیلت حضلور والدیلن بله هملراه فرزنلدان در مسلاجد و محلراب هلا، از ایلن لحاظ 
اسلت کله ایلن رفتلار والدیلن باعث می شلود که فرزندانشلان بلا چنین محیلط هایی 
انلس و الفلت بگیرنلد و صبغله دینلی بر روح و روانشلان بخلورد و به تدریج بله عنوان 
یلک املر نهادینله درآیلد کله خلود در فرهنلگ مسلجدروی جامعله در آینده بسلیار 

مؤثّر اسلت.
ایلن یلک واقعّیلت اسلت کله کلودکان را بایلد بله مسلاجد و مراکلز دینی و جلسلات 

موعظله و قرائلت قلرآن بلرد و بله او نحلوه عبلادت و قلرآن را آملوزش داد.
ائّمله بزرگلوار در آملوزش قلرآن و واجبلات دینلی بله ویژگلی هلای سلّنی و شلرایط 
کلودکان توّجله داشلته انلد و از امام باقلر در این بلاره روایتی جالب نقلل گردیده 
اسلت کله فرمودنلد: ملا کودکانملان را از سلن پنلج سلالگی بله خوانلدن نملاز وادار 

می کنیلم؛ وللی شلما از سلّن هفلت سلالگی آنهلا را بله اقامله نملاز املر کنید.1
معاویه بن وهلب از املام صلادق پرسلید: در چله سلّنی کلودك بله نملاز وادار ملی 

شلود؟ حضلرت فرملود: بیلن شلش و هفت سلالگی.2
همسلر املام خمینلی نقل ملی کند که امام از هفت سلالگی در تربیلت دینی دّقت 
داشلتند و ملی گفتنلد: »بّچه ها از هفت سلالگی نملاز بخوانند. بّچه هلا را وادار به نماز 

کلن تا وقتی نه سلاله شلدند، عادت کرده باشلند.3
چله بهتلر کله در همیلن سلّن، کلودك را بلا خلود به مسلاجد بلرد و بله وی یلاد داد 

1 . اصول کافی، ج3، ص409.

2 . وسائل الشیعه، ج2، ص3.

3 . امام در سنگر نماز، ص104.
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کله در نملاز جماعلت شلرکت کنلد و جللوه هلای اجتماعلی انجلام املر واجبلی مثل 
نملاز را نظلاره گر باشلد.

رسلول اکلرم از والدینلی کله نسلبت بله تربیلت دینلی فرزنلدان خلود، بلی اعتنا 
هسلتند، دوری جسلته و آنلان را از خلود طلرد ملی نماینلد. ایلن امر، اهمّیلت و نقش 

خانلواده را در تربیلت مذهبلی نشلان ملی دهد.
نکتله مهلّم دیگلر عبلارت اسلت از هماهنگلی رفتلاری بیلن پلدر و ملادر در تشلویق 
کلودك بله انجلام شلعائر دینی و بله ویژه رفتلار جذب کودکان به مسلاجد. بله عنوان 
مثلال، اگلر پلدری اهلل مسلجد باشلد و ملادر نباشلد یلا برعکلس، فرزنلد در معرض 

نوعلی تعلارض تربیتلی قرار ملی گیرد.
ارتبلاط تنگاتنلگ والدیلن بلا املام جماعلت و مسلئوالن مسلاجد و برنامله ریلزان آن 
بسلیار مهلّم اسلت. ایلن املر، باعلث آگاهلی طرفیلن از برنامله هلای تربیلت دینلی 
کلودکان ملی شلود و از ایجلاد تعارضلات تربیتلی جلوگیلری ملی نمایلد. ایلن نلوع 
ارتبلاط، پیونلد کودك و مسلجد را محکلم تر کرده و زمینه های اسلتقبال از مسلاجد 
را در کلودکان ایجلاد ملی کنلد. در ایلن حلال کلودك بین دو نهلاد مسلجد و خانواده 
دوری و بیگانگلی احسلاس نملی کنلد؛ بلکله مسلجد را خانله خلود تلّقلی ملی کند.

البّتله بلرادران و خواهلران بلزرگ تر کلودك نیز در ترغیب و تشلویق وی به مسلاجد، 
نقلش مهّملی  برعهلده دارنلد. رفتلار مسلجدروی آنان توّسلط کلودك الگوبلرداری و 

تکلرار ملی گردد.
بله طلور کلّلی، بایلد یلادآوری شلد کله در تربیلت مذهبلی کلودکان موّفلق نخواهیم 
شلد، مگلر اینکله خانلواده هلا در ایلن زمینله فّعلال گردنلد. در جلسلات مختللف 
آموزشلی خانلواده هلا، بایلد یکلی از بحلث هلای محلوری، شلیو هلای جلذب جوانان 
بله مسلاجد توّسلط والدین باشلد. هرگونه سلرمایه گلذاری بلروی خانواده هلا در این 
زمینله، در فرزنلدان آنلان ثملر خواهلد داد و غفللت در ایلن زمینله، خسلارات جبران 

ناپذیلری بلر روی کلودکان آنلان خواهد داشلت.
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تأکید بر جاذبه های زیبایی شناختی مساجد
بلرای کلودکان قلدرت جلذب کنندگلی و ارضاکنندگلی یک ملکان و موقعّیلت، نقش 
بسلیار مهّملی دارد. قلدرت جلذب کنندگلی یک ملکان، بسلتگی به عواملل متعّددی 
دارد کله یکلی از مهلّم تریلن آنهلا در رابطله بلا ارضلا نیازهاسلت. بله عبارتلی، مکانی 

بیشلترین جذابّیلت را دارد کله قلدرت ارضلای بیشلتر نیازهلای فلرد را دارا باشلد.
باتوّجله بله مطاللب بلاال و نیلز بلا در نظلر گرفتلن اهمّیلت ابعلاد زیبایلی شلناختی و 
هنلری دیلن، مسلاجد بهتلر اسلت و بلکله بایلد بله نلکات زیلر توّجه داشلته باشلند.

1. روش های زیبا در شیوه های جذب و تبلیغ به دین را در پیش بگیرند.
2. معماری مساجد و فیزیک مناسب مساجد را از نظر دور ندارند.

3. در مسلاجد، از روش هلای تبلیغلی بدیلع و تلازه اسلتفاده شلود؛ روش هایلی کله در 
مسلجد و سلایر جاهلا کمتر بله کار می رود.

4. از جاذبه هلای هنلری در فّعالّیت هلای مختللف مسلاجد اسلتفاده شلود؛ یعنلی هنر 
بلا تملام جلوه هایلش بایلد در فّعالّیت هلای فلوق حضور داشلته باشلد.

از زبلان زیبلا و شلیوایی بلرای تبلیلغ دیلن بایلد اسلتفاده کلرد؛ بله نحوی که بلا زبان 
کودکانله سلنخّیت داشلته باشلد و کلودکان را جلذب نماید.

بله علالوه، بایلد در نظلر داشلت که بهلره گیلری از تظاهلرات حلّس زیبایی شناسلی 
در تربیلت دینلی کلودکان، یلک بعلد اساسلی در پلرورش دینلی آنان اسلت. بله طور 
کلّلی، غلرض از حلّس زیبایلی شلناختی هم زیبایلی های ماّدی اسلت و هلم معنوی. 
ارزش هلای معنلوی دینلی از قبیلل شلهادت، ایثار، عفو، شلجاعت، انفلاق و غیره همه 
زیبایلی هلای معنلوی دیلن را نشلان ملی دهلد کله توّسلط مسلاجد بایلد بله جوانان 

آملوزش داده شلود.

نقش تکمیل کنندگی مساجد در مقایسه با فّعالّیت های سایر نهادها
در نگاهلی گلذرا بله نقلش هلای مختللف مسلاجد در طلول تاریخ اسلالم، به روشلنی 
مشلاهده ملی شلود کله مسلاجد بله ویژه در صلدر اسلالم و در زملان حیلات پربرکت 

حضلرت رسلول نقلش هلای مختلفلی به عهلده داشلته اند.
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رسلول گراملی اسلالم بعلد از مهاجلرت از مّکله بله مدینله اّولین حرکلت خود را 
بنلای مسلجدالّنبی قلرار داد و ایلن بله خاطلر حّساسلّیت و اهمّیلت مسلجد بلود. بله 
عبارتلی دیگلر، از دیلدگاه حضلرت، دیلن بلدون مسلجد معنایلی نلدارد و در واقلع، 
مسلجد اسلت کله بله دین جلوه اجتماعلی می دهلد و دیلن را در ارکان زندگی جاری 
و سلاری ملی سلازد. در مسلجدالّنبی بله تمام امور مسللمانان رسلیدگی می شلد. در 
آنجلا عبلادت خلدای متعلال صلورت می گرفلت و به املور سیاسلی و اجتماعلی اّمت 
رسلیدگی ملی شلد، در مقابلله بلا دشلمن و جنلگ، مسلجد آمادگلی پیلدا می کرد و 

حّتلی مجروحلان جنلگ و سلایر بیملاران در مسلجد معالجله می شلدند.
در طلول زملان و در اثلر تقسلیم کار تخّصصلی و بلا ظهلور نهادهلای تلازه تأسلیس، 
ماننلد ملدارس و دانشلگاه هلا و نهادهلای فرهنگلی ل تربیتلی و بهداشلتی، دیگلر بله 
تدریلج مسلاجد از سلایر فّعالّیت ها چشلم پوشلیده و فقط بله وظیفه عبادی نیایشلی 

خلود پرداخته اسلت.
املروز ملا بلا نوعلی دوآلیسلم )Dualism( در ارتبلاط با فّعالّیلت های مسلاجد روبه رو 
هسلتیم و آن ایلن اسلت کله یلک نظلر ملی گویلد کله مسلجد فقط بایلد بله وظیفه 
عبلادی خلود بپلردازد و سلایر فّعالّیلت هلا بله عهلده نهادهلای دیگلر مانند ملدارس، 
دانشلگاه هلا و... باشلد و نظلر مقابلل، معتقلد اسلت کله نبایلد مسلاجد را منحصلر به 
وظایلف عبلادی کلرد، بلکله مسلاجد ملی تواننلد در تملام اموری کله در صدر اسلالم 

بله آنهلا ملی پرداختنلد، فّعلال گلردد و نقش داشلته باشلد.
طرح دوآلیسلم کارکردی مسلاجد و راه حل های آن در حوصله این مقاله نمی گنجد؛ 
اّملا آن چله کله تحلت عنوان نقش مکّملل یا تکمیل کنندگی مسلاجد بایلد ذکر کرد، 
ایلن اسلت کله در یلک جامعه اسلالمی، مطلوب آن اسلت کله فّعالّیت مسلجد مکّمل 
فّعالّیلت سلایر نهادهلا، ماننلد ملدارس، دانشلگاه هلا، صدا و سلیما و مطبوعات باشلد؛ 
یعنلی در طلول فّعالّیلت هلای فلوق قلرار گیرد، نله در علرض آن و این نقلش تکمیل 
کنندگلی کارکلرد مسلاجد، به ویژه در ملورد کودکان بسلیار اهمّیلت دارد و می تواند 

یکلی از جاذبله های حضور کودکان در مسلاجد باشلد.
بله عنلوان مثلال، کلودکان در ملدارس در معلرض برنامله هلای مختلف تربیتلی قرار 
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ملی گیرنلد و در خلارج ازمدرسله نیلز تحلت تأثیلر خانلواده و رادیلو تلویزیلون و 
همچنیلن، مطبوعلات اّطالعاتلی در زمینله هلای مختلف کسلب ملی نماینلد. در این 
میلان، مسلاجد در علرض فّعالّیلت هلای آنهلا نملی تواند کار کنلد، بلکه در طلول آنها 
و در جهلت تبییلن و توضیلح جهلان بینی دینی نقلش تکمیل کنندگلی آن اّطالعات 
و دانلش هلا و مهلارت هلا را پیلدا ملی کنلد؛ بله صورتلی کله بله تدریج یلک معرفت 

منسلجم و پویایلی بلرای کلودکان و نوجوانلان فراهلم نماید. 
در ایلن خصلوص، روال کار بایلد بله صورتلی باشلد کله کلودك و نوجلوان، پاسلخ 
بسلیاری از سلوال هلای دینلی و غیردینلی خلود را کله در ملدارس و... نگرفته اسلت، 

از مسلاجد دریافلت کنلد و بله تعلارض شلناختی خلود فایلق آید.
البّتله، نقلش تکمیلل کنندگلی برنامله های مسلاجد، در صورتلی عملی می شلود که 
مسلاجد ملا از حاللت سلّنتی فعلی که منحصلر به بعد عبادی اسلت، خلارج گردیده و 
علالوه بلر ابعاد عبلادی به ابعاد سیاسلی فرهنگی و اجتماعلی خود نیلز بپردازند. البّته 
اگلر عبلادت در معنلای حقیقلی و وسلیع کلمله آن چنلان کله در آیه مقّدسله عنوان 
شلده اسلت »َو َملا َخلَْقلُت الِْجلنَّ َواْلِنلَس إاِلَّ لَِیْعُبُدوِن؛ جلّن و انلس را نیافریدیم، مگر 
بلرای عبلادت خلدا«،1در نظلر آوریلم و عبادت واقعلی مّدنظر ما باشلد، تمام شلئونات 
زندگلی در آن وجلود دارد؛ وللی اگلر عبلادت را فقلط انجلام یلک سلری املور قالبلی 

بدانیلم، متأّسلفانه بله مقصود نمی رسلیم.
نقلش تکمیلل کنندگلی مسلاجد بله ویژه بلرای کلودکان در صورتی میّسلر می شلود 
کله از مربّیلان ویلژه کودکان در مسلاجد اسلتفاده شلود و خطبه ها و سلخنرانی های 
خاّصلی بلا حفلظ جنبله دینلی آن بلرای کلودکان پیش بینی شلود تلا این عزیلزان را 

بلا زبلان خلاّص خودشلان به دیلن و رعایلت موازیلن دینی دعلوت کرد.
ایلن املر از خسلتگی و یکنواختلی برنامله هلای مسلاجد در چشلم کلودکان می کاهد 
و فرصتلی فراهلم ملی آورد تلا کودکان متناسلب با رشلد قلوای فکری خلود از برنامه 
هلای دینلی بهلره منلد گردنلد و در نهایت، جاذبله های مسلجد را مشلاهده نمایند و 

از سلرخوردگی در دیلن در امان باشلند.

1 . ذاریات، آیه56.
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نقش الگوها و سرمشق های دینی در مساجد
روش آملوزش از راه سرمشلق دهلی و الگوگیری، یکی از مهّم تریلن راه های یادگیری 
کلودکان و نوجوانلان اسلت کله ملورد توّجله خلاّص در روان شناسلی یادگیلری و 
تربیتلی اسلت؛ از طرفلی ارائله الگلوی اسلوه برای انجلام رفتارهلای دینی، بله ویژه در 

دوره کودکلی و نوجوانلی یکلی از راهبرهلای اساسلی پلرورش دینی اسلت.
یکلی از نظریله هلای معلروف کله بله نقلش مشلاهده، تقلیلد و الگوگیلری از رفتلار 
بزرگسلاالن در نلزد کلودکان، توّجه زیلادی دارد، »نظریه یادگیلری اجتماعی« آلبرت 
بنلدورا )Albert Bandara( اسلت. به نظر این روان شلناس، یادگیلری اجتماعی از راه 

مشلاهده و تقلیلد، مهلّم تریلن نلوع یادگیلری در کودکان اسلت.
نکتله مهلّم مربلوط بله ایلن نلوع یادگیلری کله بایلد در مسلاجد ملورد تأکید باشلد، 
ویژگلی هلای مربلوط بله فرد سرمشلق دهنده اسلت. سرمشلق دهنلده بایلد ظاهری 
آراسلته داشلته باشلد، از مشلّوق های مختلف اسلتفاده کند و به طور کلّی شلخصّیت 
ملورد قبوللی در نلزد کلودکان داشلته باشلد. ائّمه جماعات و سلایر دسلت انلدرکاران 
املور مسلاجد، اگلر ملی خواهنلد کله الگلوی مناسلب رفتلاری بلرای کلودکان فراهم 
نماینلد، بایلد دارای ویژگلی هلای مثبت باال باشلند وگرنله تأثیرات مثبلت کمتری بر 

روی مخاطبلان کلودك و نوجلوان خلود خواهند داشلت.
از طرفلی، روش الگوسلازی یا اسلوه سلازی یکلی از روش های تربیت دینی محسلوب 
ملی شلود. در قلرآن کریلم می خوانیلم: »لََقلْد َکاَن لَُکْم فِی َرُسلوِل اهللِ أُْسلَوٌه َحَسلَنٌه؛ 

پیامبلر خلدا الگو و سرمشلق نیکو و پسلندیده ای برای شلما اسلت«.1 
بدیلن ترتیلب، دیلده ملی شلود که روش اسلوه سلازی بله عنلوان یک روش اساسلی 

تربیتلی در قلرآن مجیلد بله کار رفتله اسلت.
یکلی از راه هلای تربیلت درسلت کلودك، روش های الگویی اسلت که مربلوط به پدر، 
ملادر و مربّیلان ملی شلود و کلودك از رفتلار و گفتلار آنلان درس ملی گیلرد و اگلر 
دارای رفتلار مطللوب باشلند، سرمشلق  و الگلوی خوبلی ها قلرار می گیرنلد و گفتنی 
اسلت کله تأثیلر شلخصّیت الگوهلا در رفتار کلودکان و نوجوانلان و تثبیت شلخصّیت 

1   -احزاب، آیه21.
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کلودکان در آینلده، پلر واضح اسلت.
»غریلزه تقلیلد، یکلی از نیرومندتریلن، ریشله دارتریلن و سلودمندترین غرایز بشلری 
اسلت کله در طبیعلت انسلان ها نهاده شلده اسلت و نیازی بله آموزش نلدارد. کودك 
از آغلاز، یلک مقلّلد اسلت و تلا آخلر عملر، همچنلان مقلّلد باقلی خواهد مانلد. گرچه 
بلا رشلد عقللی از تقلیلد او کاسلته خواهلد شلد. تقلیلد از رفتلار الگوهلا، در زندگلی 

کلودکان خردسلال، بله خوبلی مشلاهده می شلود.
غریلزه پربرکلت تقلیلد، بله کلودك اجلازه ملی دهلد کله خلود را بلا موقعّیلت هلای 
گوناگلون زندگلی تطبیلق داده و بلا دیگلر انسلان ها،  همسلان و هماهنگ سلازد و به 
نیلروی ایلن غریزه اسلت کله طرز غلذا خوردن، لبلاس پوشلیدن،  حلرف زدن، اظهار 
عواطلف، عکلس العملل در برابلر نامالیملات، تلرس و فلرار از خطرهلا، آداب و رسلوم 
زندگلی، تعلاون و هملکاری، اخلالق خلوب یلا بلد را از دوسلتان خلود یلاد گرفتله و 
تقلیلد ملی نمایلد. بنابرایلن، تقلیلد غریلزه سلودمند طبیعلی اسلت و نمی تلوان جلو 
آن را گرفلت و بلکله بایلد در راه تربیلت افلراد از آن اسلتفاده کلرد. اولیلاء و مربّیلان 
کلودك بایلد از ایلن غریزه ارزشلمند اسلتفاده کلرده و الگوهای خوب و مطللوب را در 
اختیلارش قلرار دهنلد تا از اخلالق و رفتار آنهلا درس عملی بگیرد و خود را بسلازد«.1 
کلودکان بله خاطلر ضعلف درك و تشلخیص از مسلائل پیراملون، نیلاز به سرمشلق و 
الگلو دارد و رفتلار آدم های مطرح و مشلهور را سرمشلق خود قرار می دهلد. بنابراین، 
مربّیلان بایلد بلا معرفلی الگوها و سرمشلق های مناسلب به کلودکان، بکوشلند تا آنها 
دچلار دنبالهلروی از افلراد نااهلل نشلوند. یکلی از صاحب نظلران امور تربیتلی در این  
ملورد چنین گفته اسلت: »از طریق سرمشلق اسلت کله روح کودك پلرورش می یابد 

و تنهلا از ایلن راه اسلت کله رفتلار با ارزشلی به طفل ملی توان یلاد داد«.2
بلا توّجله بله ایلن روش و تأثیلر آن بلر روی کلودکان و نوجوانلان، الزم اسلت دسلت 
انلدرکاران املور فرهنگلی و تربیتلی مسلاجد بله الگوها و اسلوه هلا و اهمّیلت آنان در 
شلکل گیلری شلخصّیت کلودکان توّجله داشلته و سلعی نماینلد الگوهلای مثبلت و 

1 . اسالم و تعلیم و تربیت، ص393. 

2 . مربّیان بزرگ، ترجمه غالمحسین شکوهی، ص 145. 
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مناسلبی بلرای کلودکان ایجلاد نمایند.
الگوهلای دینلی کله در مسلاجد فّعالّیت ملی کنند، عبارتند از: شلخص املام جماعت 
کله اهمّیلت زیلادی در اسلالم دارد و بایلد دوبلاره در نظلام جمهوری اسلالمی تبیین 

گلردد و اهمّیلت آن دوبلاره گوشلزد و دوباره احیاء شلود.
از طرفلی، املام جماعلت مسلجد نیلز بایلد اسلوه کامللی از رفتارهلای مطللوب دینی 
باشلد و از تملام جنبله های رفتلاری، مراقب خود باشلد تا قابلّیت یلک الگوی خوب را 
پیدا کند. بعد از شلخص امام جماعت، سلایر دسلت اندرکاران و گردانندگان مسلاجد 
و حّتلی خادملان مسلاجد نیلز در معلرض الگوگیلری کلودکان قلرار می گیرنلد و باید 

مواظلب جوانب مختللف رفتارهای خود باشلند.
بعلد از والدیلن و معلّملان، علمای دینی و کارگزاران مسلاجد مورد تقلیلد و الگوگیری 
کلودکان قلرار ملی گیرنلد. ایلن بله عهلده سرمشلق دهنلدگان اسلت که حّساسلّیت 
سرمشلق گیرنلدگان را در نظلر گرفتله و جنبله هلای مختللف رفتارهلای خلود را زیر 
نظلر داشلته باشلند تلا در نهایلت الگوهلای مطللوب رفتلاری بلرای کلودکان فراهلم 

. یند نما
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جمع بندی و نتیجه گیری کّلی «
کودکلی، از مهلّم تریلن و پربارتریلن دوره هلای زندگلی به حسلاب می آیلد. کودکان 
دارای فطرتلی دسلت ناخلورده هسلتند و همچلون امانلات پلاك الهلی در اختیلار ملا 

مربّیلان و بزرگسلاالن قلرار دارند.
وظیفله ماسلت کله ایلن سلرمایه هلا و گنلج هلای پنهلان را دریابیلم و تونایلی هلای 
بالقلّوه آنلان را بلا روش هلای مناسلب بله صلورت بالفعل در آوریلم و ایلن غنچه های 

زندگلی را در شلکوفایی شلان یلاری کنیلم.
مسلاجد، بله عنلوان پایلگاه هلای اصللی دیلن، بهتریلن محملل بلرای بلروز و ظهلور 
احساسلات و اعملال دینلی اسلت و کلودکان پلاك تریلن و سلالم تریلن مخاطبلان 
مسلاجد بله شلمار ملی روند کله باید زمینه هلای الزم انلس و الفت آنان را با مسلاجد 

از هملان سلال هلای اّولّیله زندگلی فراهلم کرد.
نقطله شلروع فرهنلگ سلازی )فرهنلگ مسلجدروی( در کشلور ملا بایلد بلا سلرمایه 
گلذاری فرهنگلی و فکلری بلرای کودکان صلورت گیرد تا ایلن فرهنگ، نهادینه شلده 

و در بزرگسلالی نیلز نمایلان گلردد.
والدیلن، مربّیلان تربیتلی، ائّمله جماعلات و کارگلزاران املور مسلاجد سرمشلق هلای 
اساسلی بلرای کلودکان هسلتند. رفتلار و اعمال و احساسلات مثبت آنلان در خصوص 
آملوزه هلای دینلی، نقلش بسلیار مؤثّلری در جللب کلودکان بله مسلاجد دارنلد؛ بله 
هملان صلورت جنبله  هلای منفی رفتلار این الگو سلبب مسلجدگریزی کلودکان می 

گلردد.
در نظلام جمهوری اسلالمی  ایران، باید سلرمایه گذاری بیشلتری بلر روی جاذبه های 
مسلجد داشلت. مسلاجدی کله جاذبه بیشلتری داشلته باشلند، ملکان هایلی خواهند 
بلود کله بله نیازهلای کلودکان پاسلخ گلو هسلتند در ایلن صلورت کلودك و نوجوان 
گمشلده  خلود را در مسلجد و محلراب ملی یابنلد و در نتیجله به آن روی ملی آورند.
در پلرورش دینلی بله طلور کلّلی و در جلذب کلودکان به مسلاجد به صورت ویلژه تر، 
بایلد بله پلرورش بعلد زیبایی شلناختی دیلن پرداخت. بدون شلّک، در دیلن ما جنبه 
هلای زیبایلی شلناختی بسلیاری نهفتله اسلت کله الزم اسلت در پرورش هلای دینی 
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بله نحو مقتضی از آن اسلتفاده شلود.
کلودکان بله اعملال ملا توّجله بسلیاری دارنلد نله بله گفتارمان؛ پلس سلعی کنیم به 
عنلوان الگوهلای تربیتلی ل  والدیلن، مربّیان، املام جماعت و... ل  الگوی مناسلبی برای 
کلودکان باشلیم و مواظبلت نماییلم کله بیلن افلکار، احساسلات، گفتلار و اعمالملان 
وحلدت الزمله را حفظ نموده و از تشلّتت رفتلاری بپرهیزیم تا الگوهای روشلنی برای 

کلودکان فراهلم نماییم. 
بله هلر حلال، کلودك از بلدو تولّلد تحلت تربیت پلدر و ملادر خویلش قلرار می گیرد. 
بسلیاری از روحّیلات فرهنگلی ل اجتماعلی او بلا نظلارت پیگیلر و ملداوم آنهلا حاصل 
می شلود. ایلن خانواده اسلت کله او را صالح یا فاسلد بار ملی آورد و عامل شلکل گیری 
نلوع جهان بینی کودك، شلخصّیت و مسلائل روحی و روانی او و محلدوده تأثیرگذاری 
آنهلا می شلود. او دیلن، شلرافت، اعتملاد به نفلس، صدق و صفلا، نوع دوسلتی، همدلی 
بلا دیگلران، احترام به قانون، احسلاس مسلئولّیت و تعلاون را از پدر و ملادر می آموزد.
بله  خاطلر داشلته باشلیم، کلودك هملان گونه که از نظر جسلم، آسلیب پذیر اسلت و 
در برابلر کمتریلن و کوچلک تریلن حادثله ای واکنلش، نشلان داده و بیملار می شلود، 
از نظلر اخالقلی و روانلی هلم به همان اندازه یا بیشلتر، آسلیب پذیر اسلت. او بسلیاری 
از حلاالت و رفتارهلای فلردی و اجتماعلی خلود را از بلزرگ ترهلا تقلیلد می کنلد و 
در نظلم، احتلرام بله قانلون، پای بنلدی بله مذهلب، ادب، خشلونت، بی بنلدو بلاری، 

ناسلازگاری و... از اطرافیلان خلود شلکل می گیرد.
اگلر والدیلن و مربّیلان ملا هملان قدر که به شکسلتگی دسلت و پلا یا ناراحتی چشلم 
و گلوش فرزنلد خلود یلا بله طلور کلّلی، کلودکان اهمّیلت داده و سلرمایه گذاری 
از  و  او هلم سلرمایه گذاری می کردنلد  تربیلت روحلی و اخالقلی  بلرای  می کننلد، 
دروغگویلی، بی ادبلی و بی عالقگلی او بله مذهلب و دیگلر بیملاری هلای روانلی  ل کله 
حاصلل عملکردهلا و روابلط ناسلالم خلود آنهاسلت ل رنلج می بردنلد و بلرای درملان 
آنهلا، بله اهللش مراجعله می کردنلد،  جوانلان ما در سلطح باالیلی از اخلالق و تربیت 
و اهلل نماز و مسلجد قرار داشلتند؛ زیلرا تأثیرپذیری کلودك از اقدامات و ارشلادهای 

والدیلن و مربّیان بسلیار سلریع اسلت.
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طبسللی، محّمدجللواد، حقللوق فرزنللدان در مکتللب اهل بیللت، قللم، انتشللارات دفتللر تبلیغللات اسللالمی،  «

1376هل.ش.
امینی، ابراهیم، اسالم و تعلیم و تربیت، قم، دفتر تبلیغات اسالمی، ویرایش دّوم، 1384هل.ش. «



209 فصل یک: مسجـد و خانواده

شللاتو، ژان، مربّیللان بللزرگ، ترجملله: غالمحسللین شللکوهی، تهللران، انتشللارات دانشللگاه تهللران، چللاپ  «
اّول، 1355هل.ش.

منصور و دادستان، روان شناسی ژنتیک 2، تهران، انتشارات رشد، 1381هل.ش. «
دبللس، موریللس، مراحللل تربیللت، ترجملله: علی محّمللد کاردان، تهللران، انتشللارات دانشللگاه تهللران،  «

1374هل.ش.
رابرت.ال. سولسو، روان شناسی شناختی، ترجمه: فرهاد ماهر، تهران، انتشارات رشد، 1381هل.ش. «
دائره المعارف بزرگ اسالمی، تهران، مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی، چاپ اّول، 1380هل.ش. «
فضل طبرسی، مکارم الخالق، بیروت، دارالحوراء، 1408هل.ق. «
آل البیللت، الحیللاء  « بیللروت، مؤّسسلله  الوسللائل،  نللوری، حللاج میللرزا حسللین، مسللتدرك 

التراث،1490هللل.ق.
پارسا، محّمد، روان شناسی رشد کودك، 1356هل.ش. «
افللروز، غالمعلللی، مبانللی روان شللناختی و رویکردهللای تربیللت دینللی کللودکان و نوجوانللان، تهللران،  «

ششللمین مجمللع علمللی جایللگاه تربیللت، 1374هللل.ش.
موسللوی الخمینللی، سللّید روح اهلل، امللام در سللنگر نمللاز، تبیللان آموزشللی، دفتللر هفتللم، سللتاد اقاملله  «

.نمللاز بللا همللکاری مؤّسسلله تنظیللم و نشللر آثللار امللام خمینللی
سادات، محّمد علی، رفتار والدین با فرزندان، تهران، اولیا و مربّیان، چاپ نهم، 1380هل.ش. «
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بررسی تفصیلی حضور زنان در مسجد

علی اکبر گندمکار

چکیده
مقالله حاضلر در صلدد تبییلن »بررسلی تفصیللی حضلور زنلان در مسلجد« اسلت. 
نویسلنده بلا بررسلی روایلات فریقیلن کله خانه و منلزل زن را مسلجد وی ملی دانند 
و روایاتلی کله مسلجد را متعلّلق بله زن و ملرد دانسلته و تحقیلق در شلواهد تاریخی 
فراوانلی کله بیانگلر حضلور زنلان در مسلجد در صلدر اسلالم بلرای نملاز و غیلر آن 
ماننلد اعتلکاف، و نظافت مسلجد، پرسلتاری از مجروحان جنگ و... اسلت، به تشلریح 
حضلور زن در مسلجد و سلایر فّعالّیلت هلای اجتماعلی پرداخته اسلت. مقالله در پنج 
مبحلث تنظیلم گردیلده اسلت: مبحلث اّول: بررسلی روایلات فریقیلن؛ مبحلث دّوم: 
شلواهد تاریخلی حضلور زنلان در مسلجد در صلدر اسلالم بلرای غیلر از نملاز؛ مبحث 
سلّوم: بررسلی فقهلی حضلور زن در مسلجد؛ مبحلث چهارم: شلرایط حضلور زنان در 

مسلجد؛ مبحلث پنجلم: آثلار حضلور زنان در مسلجد.

کلیدواژه ها: 
مسلجد، حضلور زن در مسلجد، نملاز جماعلت، اعتلکاف، خلادم مسلجد، شلواهد 

تاریخلی، شلرایط حضلور، آثلار حضلور.



جلد دوم 212

مقّدمه «
در معیارهلای ارزشلی قلرآن و روایلات، بیلن زن و ملرد نوعلی برابری حاکم اسلت؛ به 
طلوری کله در مقلام هلای معنلوی تفاوتلی بینشلان نیسلت و در انسلانیت و ارزش ها 
موقعّیتلی یکسلان دارنلد. تنها ملالك برتری انسلان ها بلر یکدیگر تقوا اسلت. تقوا در 
معنلای حقیقلی اش1 امری اکتسلابی اسلت و به جنسلّیت ربطلی ندارد، چنلان که به 

نلژاد، جغرافیا، سلن، ثلروت و زیبایلی نیز ربطلی ندارد.
اسلماء بنلت ُعمیلس، یکلی از نخسلتین زنلان مهاجلر در اسلالم، وقتلی از »حبشله« 
بازگشلت، بله دیلدار همسلران پیامبلر آملد و نخسلتین چیلزی کله پرسلید، این 
بلود: »آیلا آیله ای درباره  زنان نازل شلده اسلت؟« آنان پاسلخ دادند: »خیر«. اسلماء، 
خدملت پیامبلر رسلید و عرض کرد: »ای رسلول خلدا! جنس زن گرفتار خسلران 
و زیلان اسلت؟« رسلول خلدا فرمودنلد: »چلرا؟« گفلت: »چلون در قلرآن کریلم 
فضیلتلی هماننلد ملردان بلرای زنلان نیاملده اسلت«. در همان هنلگام آیه 35 سلوره  
مبارکله احلزاب نازل شلد که ده ارزش معنوی یکسلان برای زن و ملرد را مطرح کرده 
اسلت.2 در سلوره هلای دیگلر نیلز از ارزش هلای برابلری بین زنلان و مردان سلخن به 

میلان آمده اسلت.3
بنابرایلن، زن در رسلیدن بله کملاالت و درك ملدارج عاللی اخالقلی و حّتلی علملی 
هیلچ تفاوتلی بلا ملرد ندارد. اسلالم زن را ماننلد ملرد دارای روح کامل انسلانی و اراده 
و اختیلار ملی دانلد؛ بنابرایلن، هلر دو را در یلک صلف واحد قلرار داده اسلت و در یک 
مسلیر هدایلت ملی کند. قلرآن کریلم گاه با خطاب هلای: »یا ایُّهلا الّناُس« و »یلا ایُّها 
الّذیلَن آَمنلُوا« )بلدون در نظر داشلتن جنسلیت(، هلر دو را مخاطب قرار داده اسلت و 
برنامله هلای تربیتلی و اجتماعلی را بلرای هلر دو الزم دانسلته اسلت و گاه زنلان را به  
صراحلت در کنلار ملردان قرار داده اسلت: »َو َملْن َعِمَل صالِحاً ِملْن َذَکلٍر أَْو أُنْثی  َو ُهَو 
ُمْؤِملٌن َفُأولِئلَک یَْدُخُللوَن الَْجنَّلَه یُْرَزُقوَن فیها بَِغْیِر ِحسلاٍب؛ و هر که کار شایسلته کند 
ل چله ملرد باشلد یلا زن ل در حاللی  کله ایملان داشلته باشلد، در نتیجله آنلان داخل 

1 . حجرات، آیه 13.

2 . تفسیر نمونه، ج17، ص308.

3 . تحریم، آیه  5؛ نساء، آیه 35.
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بهشلت می شلوند و در آنجلا بی حسلاب روزی می یابنلد«.1 
همچنیلن در آیله ای دیگلر ملی فرمایلد: »َملْن َعِملَل صالِحلاً ِملْن َذَکلٍر أَْو أُنْثلی  َو ُهَو 
ُمْؤِملٌن َفلَُنْحِیَینَّلُه َحیلاًه َطیَِّبلًه َو لََنْجِزیَنَُّهلْم أَْجَرُهلْم بَِأْحَسلِن ملا کانُلوا یَْعَمُللوَن؛ هلر 
کلس)از ملرد یلا زن( کار شایسلته کند و مؤمن باشلد، قطعلاً او را با زندگلی پاکیزه ای، 
حیلاِت ]حقیقلی [ بخشلیم و مسللماً بله آنلان بهتلر از آنچله انجلام می دادنلد، پاداش 

خواهیلم داد«.2
بلدون تردیلد بانلوان در تربیلت و رشلد انسلانی جامعله نقلش تعییلن کننلده و بلی 
بدیللی دارنلد و زیربنلای فضیللت هلای انسلانی انلد. چنلان کله در سلخن کوتلاه، اّما 
پربلار و آسلمانی املام صلادق آمده اسلت: »أَْکَثُر الَْخْیِر فِی النَِّسلاِء؛ بیشلترین خیر 
و خوبلی در وجلود بانلوان اسلت«. 3 جللوه ای از ایلن کالم آسلمانی در سلخنان املام 
خمینلی ایلن گونله آملده اسلت: »زن، مربلی جامعله اسلت... سلعادت و شلقاوت 
کشلورها بسلته بله وجلود زن اسلت. زن مبدأ همه  سلعادت هلا باید باشلد«4؛ »عنصر 
تابناکلی کله زیربنلای فضیللت های انسلانی و ارزش هلای واالی خلیفله اهلل در جهان 

 5 است«.
اکنلون، اگلر بپذیریلم بیلش از نیمی از جمعیت هلر جامعه را زنان تشلکیل می دهند، 
ایلن سلؤال مطلرح ملی شلود که آیلا از نظر اسلالم فضایلل و آثلاری که بلرای رفت و 
آملد بله مسلجد و حضلور در آن ذکلر شلده اسلت، فقلط مختلّص بله مردان اسلت یا 
زنلان نیلز ملی تواننلد از آثار و بلرکات خانه خداوند بهره مند شلوند؟ به  دیگر سلخن، 
آیلا در زملان پیامبلر اعظلم و صدر اسلالم، زنلان در مسلاجد حضور ملی یافتند یا 
خیلر؟ اگلر در مسلجد حضور داشلته اند، شلیوه برخورد پیامبلر اکرم بلا این رفتار 

و حرکلت اجتماعلی زنلان چگونه بوده اسلت؟
در پاسلخ اجماللی بله ایلن سلؤال بایلد گفت: اسلالم زنان را تلا جایی  که حضورشلان 
بله فسلاد آللوده نشلود، از شلرکت در اجتملاع نهی نملی کند، بلکله در بعضلی موارد 

1 . غافر، آیه40 و با همین مضمون در سوره نساء، آیه  124 و  آل عمران، آیه 195 و 190 و نحل، آیه 97.

2 . نحل، آیه 97.

3 . وسائل الشیعه، ج20، ص24.

4 . صحیفه نور، ج6، ص185 ل 125.

5 . همان.
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شلرکت آنلان را واجلب ملی دانلد؛ مانند شلرکت در مراسلم حلِجّ واجب، که بلر مرد و 
زن بله یلک انلدازه واجلب اسلت و حّتی شلوهر هم حلّق جلوگیلری از همسلر خود را 
نلدارد.1 از دیگلر ملواردی کله اسلالم بلر هلر مسللمانی واجب دانسلته و تفاوتلی قائل 
نشلده اسلت، تحصیلل اسلت. ازایلن رو، تحصیل برای زن بله اندازه  مرد واجب اسلت. 
پیامبلر اعظلم در روایتلی فرمودند: »َطلَُب الِْعلِْم َفِریَضٌه َعلَی ُکلِّ ُمْسللٍِم َو ُمْسللَِمه؛ 

طللب عللم و دانلش افزایلی، بر هلر مرد و زن مسللمانی واجب اسلت«.2 
در جهلاد ابتدایلی، شلرکت زنلان، پیرملردان، بیماران و خردسلاالن الزم نیسلت؛ ولی 
در جهلاد دفاعلی اگلر افلراد به قدر کفایلت به جبهه نرونلد، دفاع از هیچ  کس سلاقط 
نملی شلود و بلر زنلان، پیرمردان، بیماران و خردسلاالن نیز واجب می  شلود.3 رسلول 
گراملی اسلالم، بلا قید قرعه، زنانشلان را بلا خود به سلفرهای جهادی ملی بردند؛ 
بعضلی از اصحلاب نیلز چنیلن ملی کردنلد.4 شلرکت بانلوان در نملاز جمعله واجلب 
نیسلت.5 همچنیلن زنلان از تشلییع جنلازه منلع نشلده انلد. در اخبلار آمده اسلت که 
وقتلی زینلب، دختلر بزرگ رسلول اکلرم، وفلات کلرد، خواهرش حضلرت زهرای 

مرضیله و زنلان مسللمان آمدند و بلر وی نملاز خواندند.6 
شلیخ حلّر عاملی، در کتاب »وسلائل الشلیعه«، روایلات گوناگونی در ایلن زمینه جمع 
آوری کلرده اسلت کله شلرایط و چگونگلی شلرکت زنلان را در مسلائل اجتماعی بیان 
ملی کنلد. وی از مجملوع ایلن روایلات بله این نتیجله می رسلد: »برای زنان رواسلت 
کله در مجاللس علزا، ادای حقوق مردم یا تشلییع جنلازه بیرون برونلد و در این کارها 
شلرکت کننلد؛ همچنلان کله حضلرت فاطمله و زنلان ائمه اطهلار در آنها شلرکت 

می کلرده اند«.7

1 . الخالف، ج2، ص 431 و کتاب الحج، آداب االحرام.

2 . بحاراالنوار، ج67، ص140 و ج2، ص32.

3 . تحریرالوسیله، ج1، ص417 و 485.

4 . صحیح بخاری، ج3، ص165 ل 164.

5 . وسائل الشیعه، ج7، ص337، باب 18.

6 . همان، ج2، ص818 ل 817 ، ح1.

7  . همان، ج1، ص376، ح9، باب 16.
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»  بررسی تفصیلی حضور زنان در مسجد در عصر پیامبر اکرم
مطالعله  روایلات موجلود در کتلاب های حدیثی شلیعه و سلّنی و نیز دّقت در شلواهد 
تاریخلی، گویلای ایلن حقیقت اسلت که حضلور بانوان در مسلجد برای برگلزاری نماز 
جماعلت، در عصلر رسلول خدا، از مسللّمات تاریخ اسلت؛ زیرا اسلالم نله مردان و 
زنلان را خانله نشلین کلرده اسلت و نه همه  قید و بندها را از پایشلان گسسلته اسلت. 
در مقالله  حاضلر، بلرای روشلن شلدن ابعاد مختلف ایلن بحث به تفصیلل در این  باره 

سلخن می گوییم.

مبحث اّول: بررسی روایات فریقین
الف( خانه زن مسجد اوست

دسلته ای از روایلات، مسلجِد زن را خانله و منلزل مسلکونی اش دانسلته انلد. چنلان 
کله رسلول خلدا فرموده انلد: »َصاَلُه الَْملْرأَِه َوْحَدَهلا فِی  بَْیِتَهلا َکَفْضلِل َصاَلتَِها فِی 
الَْجاِملِع َخْمسلاً َو ِعْشلِریَن َدَرَجلًه؛ نماز فلرادای زن در خانه اش همچلون نماز جماعت 

25 درجله فضیللت دارد«.1 همچنیلن آن حضرت فرملوده اند:
»أَنَ  َخْیلَر َمَسلاِجِد النَِّسلاِء، الُْبُیلوتُ  َو َصلاَلَه الَْملْرأَِه فِلی بَْیِتَهلا أَْفَضلُل ِملْن َصاَلتَِها فِی 
ِتَهلا أَْفَضلُل ِملْن َصاَلتَِهلا فِلی َصْحلِن َداِرَهلا َو َصاَلتََهلا فِلی  ِتَهلا َو َصاَلتََهلا فِلی ُصفَّ ُصفَّ
اَلُه فِی َسلْطٍح  َصْحلِن َداِرَهلا أَْفَضلُل ِملْن َصاَلتَِهلا فِی َسلْطِح بَْیِتَهلا َو تُْکلَرُه لِلَْملْرأَِه الصَّ
لٍر؛ بهتریلن مسلجِد زنلان خانله اسلت و نملاز در خانله، برتلر از نملاز او در  َغْیلِر ُمَحجَّ
ایلوان اسلت. نملاز او در ایلوان، برتر از نمازش در پشلت بلام خانه اسلت«.2همانند این 
روایلات، در منابلع اهلل سلّنت نیلز از پیامبر نقل شلده اسلت.3 در روایلات امامان 
شلیعه نیلز چنیلن مضمونلی وجلود دارد؛ چنلان کله املام صلادق در ایلن  بلاره 
فرملوده انلد: »َخْیلُر َمَسلاِجِد نَِسلائُِکمُ  الُْبُیلوُت؛ بهتریلن مسلاجد بلرای زنانتلان خانله 
اسلت«.4 ایشلان همچنین فرملوده اند: »َصاَلُه الَْملْرأَِه فِلی  ِمْخَدِعَها أَْفَضلُ  ِملنْ  َصاَلتَِها 

1 . وسائل الشیعه، ج5، ص237، ح 6436؛  مکارم االخالق، ص233، باب نوادر نکاح، فصل 10.

2 . من الیحضره الفقیه، ج1، ص374، ح 1088.

3 . السنن الکبری، ج2، ص132 و ج3، ص131؛ سنن ابی داود، ج1، ص137، ح570.

4 . من الیحضره الفقیه، ج1، ص347، ح 1088؛ تهذیب االحکام، ج3، ص253، ح694.
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اِر«1، نماز خوانلدن زن در  فِلی بَْیِتَهلا َو َصاَلتَُهلا فِلی بَْیِتَهلا أَْفَضلُل ِملْن َصاَلتَِهلا فِی اللدَّ
اتاقلش، بلکله در اتلاق عقلب و اندرونلی، بهتر از خانه )به معنای اعم( اسلت. أم سللمه 
از قلول رسلول خلدا ملی گوید: »َخْیلُر َمَسلاِجِد النَِّسلاِء َقعلُر   بیوتِِّهلَن«2، بهترین 
مسلاجد بلرای زنلان اتلاق هلای عقلب خانه اسلت. بنابلر روایتی، رسلول خلدا به 
املام عللی فرمودنلد: »یَلا َعلِیُّ لَْیَس َعلَی النَِّسلاِء ُجُمَعلٌه َو اَل َجَماَعلٌه َو اَل أََذاٌن َو اَل 
إَِقاَمله؛ ای عللی! بلرای زنلان الزاملی جهلت شلرکت در نملاز جمعه، جماعلت و گفتن 

اذان و اقامله نیسلت«.3
از مجموعله  ایلن روایلات، بلا قطلع نظلر از روایاتی کله بعداً بله آنها ملی پردازیم، می 
تلوان ایلن گونله اسلتفاده کلرد که بلرای زنلان خوانلدن نملاز در خانه بهتر از مسلجد 

اسلت. اّملا، بلا تأّملل و تحلیلل در ایلن گونله روایلات چند نکته به  دسلت ملی آید:
1. در روایلات فلوق معملوالً تلالش شلده اسلت تلا به نحلوی به مسلئله  عفلاف بانوان 
اهمّیلت داده شلود و در واقلع در پلی بیلان ایلن مطللب اسلت کله زن نبایلد در 
تیلررس دیلد نامحلرم نملاز بخوانلد. پلس اگلر در مسلجد، پلرده و حائللی او را از دید 
نامحلرم حفلظ کنلد، ملالك حکلم رعایلت شلده اسلت؛ بنابرایلن، نملاز زن بلا حفظ 
حریلم و حلدود الهلی در مسلجد افضلل اسلت، چنانکله نملاز ملرد هلم چنین اسلت.
2. راوی اّولیلن حدیلث از املام صلادق، »یونلس بلن ظبیان« اسلت که نّجاشلی و 

شلیخ طوسلی، صاحلب کتلب رجاللی، او را ضعیف شلمرده اند.4
 3. دسلته دّوم و سلّوم روایات که بیان خواهد شلد، شواهد تاریخی، سیره پیامبر اعظم

و حّتی فتاوای بسلیاری از فقهای اسلالم بیانگر جواز حضور زن در مسلجد است.

ب( روایات عام
در روایلات زیلادی در بلاب مسلجد واژه هایلی وجلود دارد که نشلان می دهد مسلجد 
 متعلّلق بله همله مردم اسلت و بله گروهلی خاص اختصلاص نلدارد. پیامبلر اکرم

1 . همان، ص361، ح11788؛ وسائل الشیعه، ج5، ص236، ح6431.

2 . المستدرك للنیسابوری، ج1، ص 209 ؛ نهج الفصاحه، ص474.

3 . الخصال، ج2، ص511، ح2؛ بحاراالنوار، ج85، ص126، ح3.

4 . رجال نجاشی، ص448؛ اختیار معرفه الرجال، ص209.
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فرملوده انلد: »الَمْسلِجُد بَْیُت ُکل ُمؤِمٌن؛ مسلجد، خانه هر مؤمنی اسلت«.1 آن حضرت 
در بیانلی دیگلر مسلجد را خانله  همله مّتقیلان و پرهیزکاران دانسلته اند: »الَْمَسلاِجُد 
بُُیلوُت الُْمتَِّقیلن«.2 حضلرت علی در مورد همسلایه مسلجد فرموده انلد: »اَل َصاَلَه 
لَِجلاِر الَْمْسلِجِد إاِلَّ فِلی  الَْمْسلِجِد إاِلَّ أَْن یَُکلوَن لَلُه ُعْذٌر، أَْو بِلِه ِعلٌَّه؛ َفِقیَل لَلُه: َو َمْن َجاُر 
الَْمْسلِجِد یَلا أَِمیلَر الُْمْؤِمِنیلَن، َقلاَل: َمْن َسلِمَع النِّلَداَء؛ نماز همسلایه مسلجد در خانه، 
نملاز کاملل و تملام نیسلت، جلز اینکله عذری داشلته باشلد. از امام سلؤال شلد: 

همسلایه مسلجد چه کسلی اسلت؟ فرمودند: کسلی که صدای اذان را بشلنود«.3
روایلات متعلّددی نیلز وجلود دارد کله در آنهلا واژه »َمْن َمشلی« و »َمْن أَسلرج«آمده 

اسلت. پیامبر اسلالم فرملوده اند:
»َملنْ  َمَشلی  إِلَلی  َمْسلِجٍد ِملنْ  َمَسلاِجِد اهللِ  َفلَهُ  بِلُکلِّ ُخْطلَوٍه َخَطاَهلا َحتَّی یَْرِجلَع إِلَی 
َمْنِزلِلِه َعْشلُر َحَسلَناٍت َو ُمِحلَی َعْنلُه َعْشلُر َسلیَِّئاٍت َو ُرفِلَع لَلُه َعْشلُر َدَرَجاٍت«4، کسلی 
کله بله سلوی مسلجدی از مسلاجد خلدا بلرود، بلرای هر گاملی کله برملی دارد تا به 
منلزل برگلردد ده حسلنه برایش نوشلته می شلود و ده گناه از او برداشلته و ده درجه 

ترفیلع ملی یابد.
در روایتلی دیگلر املام صادق فرموده اند: »َمنْ  َمَشلی  إِلَی  الَْمْسلِجِد لَلمْ  یََضعْ  ِرْجاًل 
لابَِعِه؛ کسلی که به  سلوی  َعلَلی  َرْطلٍب َو اَل یَابِلٍس إاِلَّ َسلبََّحْت لَُه األْْرُض إِلَی األْْرِض السَّ
مسلجد گام برملی دارد، بلر هیلچ تر و خشلکی قلدم نمی گلذارد، مگر اینکله زمین تا 
 طبقلات هفلت گانله اش بلرای او تسلبیح ملی گوینلد«.5 در حدیثی دیگلر پیامبر
ُلَماِت)فلی ظللم اللیل( إِلَلی الَْمْسلِجِد بِالنُّوِر  لائیَن فِلی الظُّ لِر الَْمشَّ فرملوده انلد: »أاََل بَشِّ
لاِطِع یَلْوَم الِْقَیاَملِه؛ بشلارت بلاد کسلانی را که در تاریکی شلب به مسلاجد  )التلام( السَّ
ملی رونلد؛ همانلا در روز قیاملت از نلوری فلروزان و درخشلنده در پیشلاپیش خلود 
برخوردارنلد«.6 روایلات دیگلری نیلز هسلتند کله به طلور علام زن و مرد را بله رفت و 

1 . کنزالعمال، ج7، ص650، ح20736.

2 . همان، ص659، ح 20785؛ مستدرك الوسائل، ج3، ص362.

3 . دعائم االسالم، ج1، ص 148؛ بحاراالنوار، ج80، ص81 و 379.

4 . وسائل الشیعه، ج5، ص201، ح6328؛ ثواب االعمال، ص291.

5 . من الیحضره الفقیه، ج1، ص233، ح701 ؛ وسائل الشیعه، ج5، ص200.

6 . همان، ص239، ح720؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص257، ح781.
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آمد به مسلجد، حضور مسلتمر در آن و روشلنایی  بخشلیدن به آن تشلویق کرده اند.1

ج( روایات دال بر جواز حضور زنان در نمازهای جماعت پیامبر اکرم
از مسللّمات تاریلخ حضلور بانلوان در مسلجد، برای شلرکت در نماز جماعت اسلت؛ به  

 .خصلوص نملاز جماعلت صبح و مغربیلن، به اماملت پیامبراکرم
کعبله اّولیلن خانله ای اسلت کله بلرای عبلادت ملردم )زن و ملرد( بنلا شلد و عبادت 
کننلدگان را بله  سلوی خلود متوّجله و جذب کلرد: »إِنَّ أَوََّل بَْیلٍت ُوِضَع لِلنَّلاِس لَلَّذی 
لَه ُمبلاَرکاً َو ُهلدًی لِلْعالَمیلَن«2؛ در حقیقلت نخسلتین خانه ای که بلرای ]عبادت [  بَِبکَّ
ملردم نهلاده شلده، هملان کعبه کله در مّکه اسلت و مبارك و بلرای جهانیلان ]مایه [ 
هدایلت اسلت. مّکله معّظمله و مسلجدالحرام، کاملل تریلن مصداق مسلجد اسلت؛ تا 
اَلُه فِی الَْمْسلِجِد  آنجلا کله نملاز فلرادا در آن از نماز جماعلت در خانه بهتر اسلت: »الصَّ
الَْحلَراِم تَْعلِدُل ِمائَلَه أَلْلِف َصاَله«.3 در همین مسلجد اسلت کله اّولین نملاز جماعت به 
اماملت پیامبلر اکلرم و بلا حضلور جلوان ملردی چلون علی بلن  ابلی طالب و 

بانویلی چلون حضلرت خدیجه برگزار شلد.4
ذیلل آیله  59 سلوره  مبارکله احلزاب کله خداونلد دسلتور ملی دهلد: »ای پیامبر! به 
همسلرانت و دخترانلت و زنلان بلا ایملان بگلو: جلباب های)روسلری هلای بلند( خود 
را بلر خویلش فلرو افکننلد؛ ایلن کار بلرای اینکه شلناخته نشلوند و ملورد آزار و اذیّت 
قلرار نگیرنلد، بهتلر اسلت«. از امام نقل شلده اسلت: »سلبب نزول آیله چنین بود 
کله چلون زنلان برای شلرکت در نملاز جماعت مغرب و عشلاء به مسلجد ملی رفتند، 
جوانلان بلر سلر راه آنلان می نشسلتند و آنلان را آزار ملی دادند و متعّرض ایشلان می 
شلدند. ازایلن رو، پلس از نلزول آیله، زنلان انصلار بلا لبلاس سلیاه و بلنلد و بلا حجاب 
کاملل در نملاز جماعلت حاضلر ملی شلدند«.5 آیه و شلأن نلزول آن بیانگر ایلن نکته 
ظریلف و حکیمانله اسلت که اسلالم در برابر حضور زنلان در مجامع فرهنگلی، علمی، 

1 . من الیحضره الفقه، ج1، ص238، ح716؛ االمالی، ص139.

2 . آل عمران، آیه  96.

3 . الکافی، ج4، ص526، ح6.

4 . حج، ص79 ل 80.

5 . تفسیر قمی، ج2، ص196؛ تفسیر نورالثقلین، ج4، ص307.
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اقتصلادی، سیاسلی و پذیلرش مسلئولیت هلای اجتماعی از طلرف آنان، حّتلی زمانی 
کله ملورد چشلم چرانلی و مزاحملت جوانلان قلرار ملی گیرند، بلا حکم خانه نشلینی 
و ایجلاد محدودیّلت برخلورد نملی کنلد؛ بلکله بلا ارائه طلرح هلای مصونیلت آفرین، 
راه را بلرای حضلور هلر چله بیشلتر آنلان می گسلتراند. عالوه بر سلخن فوق، شلواهد 
 اسلت. املام علی تاریخلی بیانگلر حضلور زنلان در نماز جماعت رسلول اعظم
ملی فرماینلد: »َکانَ  النَِّسلاُء یَُصلِّیلنَ  َمعَ  النَِّبلیِّ ص َفُکنَّ یُْؤَملْرَن أَْن اَل یَْرَفْعَن ُرُؤَسلُهنَّ 
 َجاِل لِِضیِق اأْلُُزِر«1، زنان پشلت سلر ملردان نماز جماعت را بلا پیامبراکرم َقْبلَل الرِّ
بجلا ملی آوردنلد و چلون لبلاس ملردان کوتاه بود، بله زنان دسلتور داده شلده بود که 

پیلش از مردان سلر از سلجده برندارند. 
در برخی از روایات، در منابع شلیعه و سلنی، آمده اسلت: »َکاَن َرُسلوُل اهللِ یَْسلَمعُ  
لاَلَه أَْن تَْعُبلَر أُمُّلُه؛ پیامبلر  لاَلِه َفُیَخفِّلُف الصَّ ِبلیِ  َو ُهلَو یَْبِکلی  َو ُهلَو فِلی  الصَّ َصلْوتَ  الصَّ
اکلرم، در حلال نملاز، چلون صلدای گریه طفلل را در صف زنلان شلنیدند، نماز را 
کوتلاه خواندنلد تلا مادرش سلراغ فرزند رود تلا مبادا نگرانلی در مادرش پیدا شلود«.2 
همچنیلن نقلل کلرده انلد که رسلول خلدا نملاز صبلح را در تاریکی ملی خواندند 
و زنلان مؤملن پلس از نملاز در هملان تاریکلی برملی گشلتند و بله دلیلل تاریکلی نه 
دیگلران آنهلا را ملی شلناختند و نله حّتلی خودشلان یکدیگلر را ملی شلناختند.3 در 

روایتلی دیگلر ملی خوانیم: 
زن قریشلی بله نلام »عاتکله بلن زید« پیوسلته در نملاز جماعلت مسلجدالّنبی حاضر 
ملی شلد، عملر از او خواسلتگاری کلرد، او به این شلرط کله او را از نملاز جماعت منع 
نکنلد، ازدواج بلا عملر را پذیرفلت. عملر هم بلا نارضایتی این شلرط را قبلول کرد؛ بعد 
از ملرگ عملر وقتلی زبیلر از او خواسلتگاری کلرد، باز این شلرط را مطرح نملود، زبیر 

هلم بله ناچلار پذیرفلت و او به نملاز جماعت ملی رفت.4
در زملان عملر، زنلان بله امامت »سللیمان بن  ابی خثیمله انصاری« در رحبه مسلجد 

1  . من الیحضره الفقیه، ج1، ص396، ح1176؛  صحیح مسلم، ج4، ص161.

2 . وسائل الشیعه، ج5، ص470، ح7؛ مجمع الزوائد، ج2، ص74.

3 . صحیح بخاری، ج1، ص211.

4 . اسدالغابه، ج5، ص185؛ مسند احمد، ج1، ص40.
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نملاز جماعلت ملی خواندنلد؛ همان گونه  کله مردان بله امامت »ابی بلن  کعب« نماز 
جماعلت برگلزار ملی کردنلد. پلس از آن، عثملان ملردان و زنلان را در یلک جلا جمع 
کلرد؛ وللی امیرالمؤمنیلن در زملان خالفتلش دوباره زنلان و ملردان را از هم جدا 
کلرد و شلخصی بله نلام عرفجله با زنان نملاز می خوانلد.1 در برخلی روایات، از شلیعه 
و سلّنی آملده اسلت کله وقتی زنلان برای رفتلن به مسلجد اجلازه خواسلتند، آنان را 
منلع نکنیلد. برای نمونله، پیامبر اکلرم فرموده اند: هرگاه زنان شلما اجلازه  رفتن 
بله مسلاجد ملی خواهند، آنان را از بهره و نصیبشلان از مسلاجد محلروم نکنید و مانع 
نشلوید.2 همچنیلن آملده اسلت کله پیامبر اکرم فرملوده انلد: »ال تَْمنُعوا إملاَء اهلل  
َمَسلاجَد اهلل ؛ کنیلزان خلدا را از رفتن به مسلاجد خدا منع نکنیلد«.3 همچنین فرموده 
انلد: »إَِذا اْسلَتْأَذنَْت أََحَدُکلُم اْمَرأَتُلُه إِلَلی الَْمْسلِجِد َفلاَل یَْمَنْعَهلا؛ هرگاه همسلر یکی از 

شلما اجلازه  رفتلن به مسلجد خواسلت، نباید مانع وی شلوید«.4
علّده ای چنیلن پنداشلته بودنلد کله زنلان فقلط هنلگام روز اجلازه رفتلن به مسلجد 
دارنلد و بلرای نمازهلای مغلرب و عشلا، کله بلا تاریکلی شلب هملراه اسلت، نبایلد به 
مسلجد برونلد؛ بنابرایلن جهلت مبلارزه با این پنداشلت غللط، در بعضی روایلات آمده 
اسلت که هرگاه بانوان اذن حضور شلب هنگام در مسلجد را خواسلتند، اجازه بدهید.
پیامبلر اکلرم در دو بیان جداگانله می فرماید: »التَْمَنُعوا نَِسلائُکْم ِملَن الُخروِج الِی 
الَمسلاِجد بِالَلْیلِل«5 و »إذا اِْسلَتأَذَن نِسلائُُکم بِاللَْیلِل الِلی الَمْسلِجِد َفأذنوا لهلّن«6، زنان 
خلود را شلب هنلگام از رفتن به مسلاجد منع نکنیلد و اگر اذن خواسلتند اجازه دهید. 
وقتلی در شلب کله خطر بیشلتری بلرای زنان وجلود دارد، ملی فرماید إجلازه بدهید، 
در روز بله  طریلق أَوللی بایلد اجلازه داده شلود. مفلاد ایلن روایات آن اسلت کله زنان 
از فضایلل و آثلار معنلوی مسلجد محلروم نشلوند و اگلر زنلان بتوانند عفلاف و حجاب 
اسلالمی و شلئون زن مسللمان را رعایلت کنند، فضیللت نمازخواندن در مسلجد برای 

1 . الطبقات الکبری، ج5، ص27 ل 26.

2 . صحیح مسلم، ج2، ص 33 ل 32؛  صحیح بخاری، ج1، ص211 و المستدرك، ج1، ص209.

3 . سنن ابی داود، ج1، ص137، ح 566 و 565؛ بحاراالنوار، ج87، ص354.

4 . مستدرك الوسائل، ج3، ص446، ح 959؛ صحیح مسلم، ج2، ص32.

5 . کنزالعمال، ج7، ص677، ح20872؛ صحیح مسلم، ج2، ص33.

6 . همان.
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زنلان همچون مردان اسلت.

مبحث دوم: شواهد تاریخی حضور زنان در مسجد در صدر اسالم برای غیر از 
نماز

1. حضور حضرت فاطمه در مسجد
پلس از وفلات پیامبلر اکلرم، هنگاملی کله ابوبکلر غاصبانله بلر تخلت حکوملت 
نشسلت، حضلرت زهلرا بله مسلجد رفتنلد و خطبله  فدکیله را بیلان فرمودنلد.1

2. خطبه  حضرت زینب در مسجد اموی شام 
 در مسلجد اموی شلام بوده اسلت و امام زین العابدین سلخنرانی حضرت زینب

و مردم اعتراضی برای حضور ایشلان و سلایر زنان در مسلجد نداشلتند.

3. حضور زن در مسجد برای اعتکاف
ابلی عبلداهلل فرملوده انلد: »َو َقلاَل إِنَّ َعلِّیلاً َصلَلَواُت اهللِ َعلَْیلِه َکاَن یَُقلوُل اَل أََری 
ُسلوِل أَْو َمْسلِجٍد َجاِملٍع َو اَل یَْنَبِغلی  ااِلْعِتلَکاَف إاِلَّ فِلی الَْمْسلِجِدالَْحَراِم أَْو َمْسِجِدالرَّ
لِلُْمْعَتِکلِف أَْن یَْخلُرَج ِملَن الَْمْسلِجِد إاِلَّ لَِحاَجلٍه اَل بُلدَّ ِمْنَهلا ثُلمَّ اَل یَْجلِْس َحتَّلی یَْرِجَع 
َو الَْملْرأَُه ِمْثلُل َذلِلَک، اعتلکاف یلا در مسلجدالحرام یلا مسلجد پیامبلر یا مسلجد 
جاملع هلر شلهری منعقلد می شلود و سلزاوار نیسلت معتکف از مسلجد خارج شلود؛ 
مگلر اینکله ضرورت باشلد و وقتلی کارش را انجام داد، بدون اینکه بنشلیند برگردد«.2
ایشلان در ادامله  حدیلث ملی فرمایلد: و زنلان مثلل ملردان هسلتند. پلس معلوم می 
شلود زنلان هلم ملی توانند به مسلجد بیاینلد و معتکف شلوند. در روایتی آمده اسلت: 
زنلان پیامبلر اکلرم گاه بلا آن حضرت در مسلجد معتکف می شلدند.3 قلرآن کریم 
هلم ملی فرمایلد: »َو ال تَُباِشلُروُهنَّ َو أَنُْتلْم عاِکُفلوَن فِلی الَْمسلاِجِد؛ بلا زنلان هنلگام 

1 . ریاحین الشریعه، ج1، ص319؛ صحیح مسلم، ج4، ص 162.

2 . الکافی، ج4، ص176، ح 2 و ص 177، ح 1.

3 . سنن ابی داود، ج1، ص523، ح 2476.
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اعتلکاف در مسلاجد مباشلرت نکنیلد«.1 بنابرایلن روایلت، اگلر زنان بیرون از مسلجد 
باشلند، ایلن سلخن خداوند در قرآن معنلا نمی دهلد؛ بنابراین یا معتکفان با زنانشلان 
معتکلف بودنلد یلا زنان در مسلجد به دیلدار مردان ملی آمدند. در روایتی آمده اسلت:
»َعلْن أَبِلی بَِصیلٍر َعلْن أَبِی َعْبلِداهللِ َقلاَل َو أَیُّ اْملَرأٍَه َکانَلْت ُمْعَتِکَفًه ثُلمَّ َحُرَملْت َعلَْیَها 
ُه َفَخَرَجلتْ ِمَن الَْمْسلِجِد َفَطُهلَرْت َفلَْیَس یَْنَبِغلی لَِزْوِجَها أَْن یَُجاِمَعَهلا َحتَّی تَُعوَد  لالَ الصَّ
إِلَلی الَْمْسلِجِد َو تَْقِضلَی اْعِتَکاَفَها؛ امام صلادق فرمود: اگر زنی کله در حال اعتکاف 
اسلت، ]به  واسلطه حیض[ از نماز باز ماند و از مسلجد بیرون رود و دوباره پاك شلود، 
شایسلته نیسلت همسلرش بلا او نزدیکی کند تلا اینکه زن به مسلجد بیایلد و اعتکاف 

خلود را به پایان برسلاند«.2

4. محجنه خادم مسجد 
تاریلخ از وجود زن مسللمان سلیاه پوسلتی به نلام محجنه)ام محجن( در عصر رسلول 
خلدا خبلر ملی دهلد کله خلادم و نظافلت کننده مسلجد پیامبلر بوده اسلت. 
ابوسلعید ملی گویلد: زنی سلیاه چرده، که مسلجد را جلارو می کرد، شلبی وفات کرد. 
هنگاملی کله صبح شلد، رسلول خلدا را از مرگش با خبلر کردند. ایشلان فرمودند: 
چلرا ملرا از ملرگ او آگاه نکردیلد؟ آن گاه پیامبلر اکلرم بلا اصحابلش بلر قبلر او 
حاضلر شلدند، آن حضلرت کنلار قبلر ایسلتاد و تکبیر گفلت و در حالی  که ملردم نیز 
پشلت سلرش بودنلد، بلر او نملاز گزاردند و بلرای او دعا کردنلد.3 طبق برخلی روایات، 

حضلرت فرملود: اینک او را در بهشلت ملی بینم.4

5. حضور زن در مسجد برای رفع آلودگی مسجد 
حضلرت رسلول وارد محلراب املام جماعتلی شلد و چلون محلراب بله آب دهان 
آللوده شلده بلود، بلا امام جماعلت برخورد کرد. همسلر املام جماعت از عللت برخورد 

1 . بقره، آیه 187.

2 . تهذیب االحکام، ج1، ص 398، ح1240؛ وسائل الشیعه، ج2، ص368، ح 2388.

3 . صحیح بخاری، ج1، ص 119 و 116، ج2، ص92.

4 . اسدالغابه، ج5، ص617.
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بلا شلوهرش با خبر شلد و آب دهلان را از محراب پلاك کرد. حضرت فرمودند: شلوهر 
را بله  عللت همسلرش بخشلیدم.1 بله نظلر می آیلد این زن در مسلجد بوده اسلت که 
مّطللع شلده اسلت یلا بعلد از اطالع، به مسلجد آملده اسلت و در محراب حاضر شلده 

اسلت و پیامبلر اکلرم بله این حضلور اعتراض نکلرده اند.

6. زن و حائض  شدن در مسجد
ُسلوِل َفاْحَتلَلَم  ُجلُل نَائِملاً فِلی الَْمْسلِجِدالَْحَراِم أَْو َمْسِجِدالرَّ »َقلاَل أَبُوَجْعَفلٍر إَِذا َکاَن الرَّ
ملاً َحتَّلی یَْخلُرَج ِمْنلُه ثُلمَّ  لْم َو اَل یَُملرَّ فِلی الَْمْسلِجِد إاِلَّ ُمَتَیمِّ َفَأَصابَْتلُه َجَنابَلٌه َفلَْیَتَیمَّ
ا فِی َسلائِِر  یَْغَتِسلَل َو َکَذلِلَک الَْحائِلُض إَِذا أََصابََهلا الَْحْیُض تَْفَعُل َکَذلَِک َو اَل بَْأَس أَْن یَُمرَّ
الَْمَسلاِجِد َو اَل یَْجلَِسلاِن فِیَهلا؛ املام باقلر فرموده انلد: اگر مردی در مسلجدالحرام 
یلا مسلجد پیامبلر اکرم بله خواب رود و جنب شلود، بایلد تیّمم کند و بلا تیمم از 
مسلجد گلذر کند و خارج گردد؛ سلپس غسلل نماید. همیلن طور زن، اگلر در این دو 
مسلجد حیلض شلود، ایلن گونه عمل کنلد. اّملا در غیر از این دو مسلجد بلدون تیّمم 

هلم می توانلد خارج گلردد«.2

7. حضور فاطمه بنت اسد در مسجد 
اگلر زن نبایلد بله مسلجد بلرود، پس فاطمله بنت اسلد با مسلجدالحرام و خانله  خدا 

چله کار داشلت و از آن مهلم تلر چلرا دیلوار خانه خدا هم شلکافته شلد؟ 

8. نوله بنت اسلیم در نماز جماعت مسجد بنی حارثه
یکی از زنان مسلجدی عصر پیامبر اکرم »نوله بنت اسللیم« اسلت که در روز تغییر 
قبلله، در نملاز جماعلت مسلجد بنلی حارثله شلرکت داشلت و ماجلرای آن روز را چنین 
تعریلف ملی کنلد: دو رکعلت از نماز ظهر یا عصر را در مسلجد بنی حارثله رو به قبله بیت 
المقلدس خوانلده بودیم، که شلخصی خبر آورد: رسلول اهلل به  طرف بیلت اهلل الحرام 

1 . مستدرك الوسائل، ج3، ص376، ح 3821.

2 . الکافی، ج3، ص73، ح14؛ تهذیب االحکام، ج1، ص407، ح1280.
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روی کلرده اسلت؛ بالفاصلله ملردان بله ملکان زنان و زنلان به ملکان ملردان تغییر محل 
دادنلد و چرخیدنلد و دو رکعلت دیگلر را رو به بیت اهلل الحلرام گزاردیم.1

9. سفارش پیامبر اکرم به خروج زنان از مسجد قبل از مردان
روایلت اسلت که روزی رسلول خلدا بیرون مسلجد بودنلد و دیدند ملردان و زنان 
بلا هلم از مسلجد بیلرون ملی آینلد، ایشلان رو به زنلان کردنلد و فرمودند: بهتر اسلت 

صبلر کنیلد ابتلدا مردان بروند، سلپس شلما.2

10. باب النساء 
یکلی از درهلای مسلجدالّنبی بله نلام »بلاب الّنسلاء« اسلت. اگلر بنلا بلود زنلان بله 
مسلجد نیاینلد، بلاب الّنسلاء مفهومی نداشلت. در روایت آمده اسلت کله روزی پیامبر 
اکلرم بله یکلی از درهای مسلجد اشلاره کردنلد و فرمودند: خوب اسلت ایلن در را 

بله بانلوان اختصلاص دهیم.3

11. تعلیم و تعّلم زنان مسلمان در مساجد 
شلواهد نشلان می دهد که تعلّم در مسلاجد، خاّص مردان نبوده اسلت. زنان مسللمان 
نیلز مجلاز بودنلد به مسلاجد بروند و به سلخنان پیامبر اکرم گلوش دهند و گاهی 
از آن حضلرت سلؤال کننلد. اگر احسلاس می شلد زنان، بله هر دلیل، سلخنان پیامبر 
اکلرم را نشلنیده انلد، پیامبر اکرم آنلان را دوباره موعظله و نصیحت می کرد.4

12. پرستاری زن از مجروحان در مسجد
در تاریلخ نقلل شلده اسلت کله در مسلجد پیامبلر اکلرم جایگاهلی بلرای معالجه  
بیملاران و مجروحلان معین شلده بود و پیامبر اکلرم و یارانش در آنجلا از بیماران 

1 . اسدالغابه، ج5، ص557.

2 . سنن ابی داود، ج2، ص533، ح 5272.

3 . همان.

4 . همان، ج1، ص137، ح517.
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عیلادت ملی کردنلد. واقدی می نویسلد:
»در ماجلرای جنلگ اُُحلد ملردم در مسلجد چلراغ و آتلش برافروختله بودنلد و خسلتگان 
و مجروحلان را زخلم بنلدی ملی کردنلد. بله دنبال زخمی شلدن سلعد بلن معلاذ، پیامبر 
اکلرم ایشلان را در خیمله  »ُکعیبه«، دختر سلعدبن عتبه در مسلجد پیامبر، جلای داد. 
ایلن زن زخملی هلا را معالجه می کرده و از اشلیاء گمشلده و پراکنده نگهلداری می کرد«.1

13. همراهی پیامبر اکرم و فاطمهدر رفتن به مسجد
نقلل شلده اسلت: روزی املام عللی وارد منزل می شلود و همسلرش، فاطمه را 
نملی یابلد؛ از منلزل خلارج می شلود و به  سلوی مسلجد روانله می گردد، در مسلجد 
نملاز ملی خوانلد و سلپس مقداری شلن در مسلجد جمع می کنلد و بله آن تکیه می 
دهلد. پیامبلر اکلرم و فاطمله در حالی که حسلنین را در آغوش داشلتند و 
دسلت ام کلثلوم را در دسلت گرفتله بودند به مسلجد ملی آیند. در مسلجد می بینند 
کله املام عللی  هملان گونله  که بر شلن هلا تکیله داده بلود خوابش برده اسلت. 
 پلای مبارکلش را روی پلای مبلارك املام علی در ایلن هنلگام پیامبلر اکلرم
ملی گلذارد و مقلداری فشلار ملی دهلد و ملی گوید: »ُقلمْ  یَلا أَبَلا تَُراٍب«)بلند شلو ای 
ابوتلراب(. در ایلن حدیلث مشلاهده می شلود کله حضرت فاطمله زهرا به مسلجد 

تشلریف بلرده انلد، در حاللی  که ضرورتلی هم نبوده اسلت.2

مبحث سوم: بررسی فقهی حضور زن در مسجد
فقهلای اسلالم، بله خصلوص شلیعه، باتوّجله  بله سله دسلته از روایاتی که بیان شلد، 
و نیلز آیاتلی از قلرآن کریلم، در ملورد حضلور بانلوان در مسلجد اختلالف نظلر و فتوا 

رند.  دا
علّده ای همچلون عالّمله  حلّلی، آملدن زنلان بله مسلاجد را مکلروه ملی داننلد 
و می فرماینلد: »یکلرُه للّنسلاِء االتیلان اللی المسلاجد لّملا فِِیله ِملَن الّتبلرج المنهلّی 

1 . تاریخ کتابخانه  اهل مساجد، ص47.

2 . الداب الطیبه فی االسالم، ص69؛ المغازی، ج1، ص386 و 180.
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عنله.«1 املام صلادق ملی فرماینلد: »َخْیلُر َمَسلاِجِد نَِسلائُِکمُ  الُْبُیلوُت«.2 در کتاب 
نهایهاالحلکام ملی گویلد: »و هلذا الحکلم )رفتلن به مسلجد( مختلّص بالّرجلال دون 

الّنسلاء النُّهلنَّ املرَن بالسلتتار... .«3
علّده کثیلری از فقهلا گرچله حکلم بله کراهلت حضلور زن در مسلجد نداده انلد، ولی 
خوانلدن نملاز در خانله را بلرای زنلان برتلر شلمرده انلد.4 شلهید اّول ملی فرماید: »و 
یسلتحب للّنسلاء االختلالف الیهلا کالّرجلال و إن کان البیلت افضل و خصوصلاً لذوات 
الهیئلات«.5 همچنیلن صاحلب غنائلم االیلام ملی گویلد: »و اّملا الملرأه فصالتهلا فلی 

البیت افضلل... .«6
ایلن دو گلروه از فقهلا، دلیل خود را توّجله  کردن به آیات قلرآن و احادیث معصومان7 
ذکلر کلرده اند که مبّیلن ممنوعیت تبلّرج )آشکارشلدن در برابر دیدگان ملردم( زنان 
و دسلتور شلرع مقلدس بر اهمیت حفلظ عفاف و رعایلت حجاب و علدم اختالط زنان 

و ملردان و نیلز جلوگیلری از وقوع فتنه و مفاسلد اجتماعی و اخالقی اسلت.8 
برخلی دیگلر از فقهای شلیعه نه  تنها جواز، بلکه اسلتحباب را در حضور و نمازخواندن 
زن در مسلجد دانسلته انلد. مرحلوم محقلق اردبیللی می گویلد: »گرچه بنلا بر برخی 
روایلات، فضیللت حضلور در مسلجد مختلص ملردان اسلت؛ وللی بلا توّجله  بله دیگر 
روایلات و ضعفلی کله در سلند روایلت یونس بلن ظبیان وجلود دارد، می تلوان گفت: 
»و ملع ذللک الیبعلد االسلتحباب اذا کلنَّ ال یراُهلنَّ احلد و ال یرونله مع عدم مفسلده 

اخری«.9
املام خمینلی نیلز فرملوده انلد: »بلرای زن هلا نمازخوانلدن در خانله، بلکله در 
صنلدوق خانله و اتلاق عقلب بهتلر اسلت؛ وللی اگلر بتواننلد کاملاًل خلود را از نامحرم 

1  . تذکره  الفقهاء، ج2، ص426.

2 . تهذیب االحکام، ج1، ص398، ح 1240؛ وسائل الشیعه، ج2، ص368، ح 2388.

3 . نهایه االحکام، ج1، ص353.

 4 . جواهرالللکالم، ج14، ص150 ل 149؛  الللدروس، ج1، ص155؛ الشللیخ لطللف اهلل  الصافللی، هدایه العبللاد، ج1، ص120، مسللئله  712 و

السید الگپایگانی قدس سره، هدایه العباد، ج1، ص139، مسئله 712.
5 . الدروس،  ج1، ص155.

6 . غنائم االیام، ج2، ص 212 ل 210.

7 . تهذیب االحکام، ج3، ص244، ح 694 و احزاب، 39 و 59 و نور، آیه 31.

8 .  تذکره الفقها، ج1، ص90؛ نهایه االحکام، ج1، ص353؛ جواهرالکالم، ج14، ص150 ل 149؛ غنائم االیام، ج2، ص212 ل 210.

9 . مجمع الفائده، ج2، ص159؛ الدروس، ج1، ص155.
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حفلظ کننلد، بهتلر اسلت در مسلجد نملاز بخواننلد«.1 حّتی برخلی از فقهلای معاصر 
ملی فرماینلد: »بلرای زن هلا در صورتی  که خلود را از نامحرم به  خوبلی حفظ کنند، 
بهتلر اسلت نملاز را در مسلجد بخوانند. اگر راهی برای یادگرفتن مسلائل اسلالمی جز 
از طریلق رفتلن بله مسلجد وجلود نلدارد، واجب اسلت به مسلجد برونلد«.2 همچنین 
طبلق کتلاب هلای فقهلی، یکی از مسلائل شلرعی بانوان این اسلت که در حلال عادت 
ماهیانله نملی تواننلد مسلجد بلرود. پیامبر اکلرم هلم فرموده انلد: »اّن المسلجد 
الیحللُّ لجنلبٍ و الحائلض«.3 اگلر بنلا بود زنان اصاًل مسلجد نرونلد، چلرا فرمودند: در 
ایلام علادت نرونلد؟ بنابرایلن، مفهوم حدیلث و مفهوم فتلوای مراجع عظلام تقلید این 

اسلت کله وقتلی علذر شلرعی ندارند، ملی توانند بله مسلجد بروند.4
در بلاب احلکام محّرملات جنلب و حائلض آملده اسلت: بلرای ایلن دو رفتلن بله 
مسلجدالحرام و مسلجد پیامبراسلالم حرام اسلت؛ اگر چه از یک در داخل و از در 
دیگلر خلارج شلوند. توّقف در مسلاجد دیگر نیز حرام اسلت؛ ولی اگر از یلک در داخل 

و از در دیگلر خلارج شلوند یلا بلرای برداشلتن چیزی برونلد، مانعی نلدارد.5 
دالیلل قائلالن به جلواز و اسلتحباِب حضور بانلوان در مسلجد، همان شلواهد تاریخی 
اسلت بلر حضلور ایلن قشلر از جامعله در نمازهلای جماعلت پیامبلر اکلرم و نیلز 
عموملات و اطالقلات روایاتلی کله بیانگلر ترغیب و تشلویق بر رفت و آمد به مسلجد و 
بهلره منلدی از فضایلل مسلجد برای انسلان، قطلع نظر از جنسلیت آن، اسلت.6 عالوه  
بلر اینکله فقهلای متقلّدم، متأّخلر و نیلز معاصلر حضلور زنلان را همچلون ملردان در 
مسلجدالحرام و مراسلم عبلادی، اجتماعلی، اخالقی و سیاسلی نماز جمعله7 و اعتکاف 

و حلج جایلز شلمرده اند.8

1 . امام خمینی، توضیح المسائل، م 894.

2 . مکام شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل، م 817 .

3 . کنزالعمال، ج7، ص668.

4 . امام خمینی، توضیح المسائل، م 450.

5 . همان، م 355.

6 . مجمع الفائده، ج2، ص159؛ کشف الغطاء، ج1، ص214.

7 . جواهرالکالم، ج1 ، ص270 ل 268؛ کشف اللثام، ج4، ص280 ل 279.

8 . مستند الشیعه، ج10، ص546؛ جواهرالکالم، ج17، ص 228 و 212 ل 184؛ المغنی، ج3، ص127 و 126.
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مبحث چهارم: شرایط حضور زنان در مساجد
فقهلای اسلالم اتفلاق نظر دارند کله حضور زنان در مسلاجد جایز اسلت)جواز بالمعنی 
األعلم(. اینلک بایلد دیلد ایلن حضور شلرایطی هلم دارد یا خیلر. در پاسلخ باید گفت: 
شلرع مقلّدس، آداب و دسلتورهایی بیلان کلرده اسلت که مهم تریلن آنها عبلارت اند 

از:

1. استفاده  نکردن از بوی خوش
یکلی از آداب مسلجد، زینلت کلردن هنلگام رفتلن به مسلجد اسلت. قلرآن کریم می 
فرمایلد: »یلا بَنلی آَدَم ُخلُذوا زیَنَتُکْم ِعْنلَد ُکلِّ َمْسلِجد؛ ای فرزنلدان آدم، هنگام رفتن 
بله مسلجد زینلت خلود را برگیرید«.1 آنچه از کتاب های روایی و تفسلیری در تفسلیر 
کلمله »زینلت« اسلتفاده ملی شلود ایلن اسلت کله »زینلت« هلم شلامل آراسلتگی 
ظاهلری ملی شلود و هلم شلامل آراسلتگی باطنلی و درونی. چنلان که ذکلر مصادیق 
در روایلات، از قبیلل پوشلیدن لبلاس نیکلو یلا شلانه کلردن و اسلتعمال عطلر و بوی 
خلوش در حلال نملاز و در مسلجد، جنبله  تعیینلی نلدارد و اینهلا از مصادیلق زینلت 
هسلتند.2 در کتلاب هلای فقهی هلم آمده اسلت: »یُْسلَتَحُب التََّطیُّلِب َو لُْبلِس الثَِّیاِب 
ِه إِلَی الَْمْسلِجد؛ مسلتحب اسلت به هنگام رفتن به مسلجد از بوی  الَْفاِخلَرِه ِعْنلَد التََّوجُّ
خلوش و لبلاس هلای نیکلو اسلتفاده شلود«.3 اّما همیلن امر مسلتحّب که بلر آن این 
قلدر تأکیلد شلده اسلت، نبایلد در ملورد بانوان بله گونه ای باشلد که تحریلک کننده 

و بلا شلئون و عفلاف آنان مخالف باشلد.
 رسلول خلدا فرملوده انلد:  هنگاملی کله یکلی از شلما زنلان قصلد مسلجد کرد، 
نبایلد از بلوی خلوش اسلتفاده کنلد.4 ایشلان همچنیلن فرموده انلد: هلرگاه زنی خود 
را خوشلبو کنلد، سلپس به  سلوی مسلجد بلرود، نمازش قبول نمی شلود تلا آنکه آن 

بلوی خلوش را برطلرف کند.5

1 . اعراف، آیه 31.

2 .  تفسیر المیزان، ج8، ص79؛ تفسیر عّیاشی، ج2، ص14 ل 13؛  اصول کافی، ج6، ص517، ح7 و ص 510، ح 7.

3 . عروه الوثقی، ج1، ص 600.

4 . صحیح مسلم،  ج7، ص33.

5 . سنن ابن ماجه، ج2، ص1326، ح 4002.
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2. عدم اختالط زن و مرد در مسجد
حضلور زنلان در مسلجد آثلار و ثلواب بسلیار دارد؛ ولی نبایلد زمینه ای بلرای اختالط 
فراهلم آیلد. در روایت آمده اسلت که روزی رسلول خلدا در بیرون مسلجد بودند، 
دیدنلد ملردان و زنلان بلا هلم از مسلجد بیلرون می آینلد. حضرت بله زنلان فرمودند: 
بهتلر اسلت صبلر کنید ابتلدا مردان بروند، سلپس شلما.1 همچنیلن، روزی حضرت به 
یکلی از درهلای مسلجد اشلاره کردنلد و فرمودند: خوب اسلت ایلن درب را بله بانوان 
اختصلاص دهیلم.2 بدین ترتیب دِر آمدو شلد زنان به مسلجد را از ملردان جدا کردند.

3. پرهیز از سخنان بلند و بیهوده
یکلی از نکاتلی کله افلراد، چله زن و چه مرد، شایسلته اسلت در مسلجد و حّتی خارج 
از آن رعایلت کننلد، پرهیلز از سلخنان بیهلوده و سلخن گفتلن بلا صدای بلند اسلت. 
خداونلد در قلرآن کریلم خطلاب بله زنان رسلول اهلل ملی فرماید: »یلا نِسلاَءالنَِّبیِّ 
لَْسلُتنَّ َکَأَحلٍد ِملَن النِّسلاِء إِِن اتََّقْیُتلنَّ َفلال تَْخَضْعلَن بِالَْقلْوِل َفَیْطَملَع الَّلذی فلی َقلِْبِه 
َملَرٌض َو ُقلْلَن َقلْوالً َمْعُروفلاً؛ ای همسلران پیامبلر! بله  گونله ای هلوس انگیلز سلخن 
نگوییلد کله بیملاردالن در شلما طملع کننلد و سلخن شایسلته بگوییلد«.3 در واقلع، 
خداونلد در ایلن آیله شلریفه به زنان دسلتور ملی دهد در سلخن گفتن، وقلار و عفاف 
داشلته باشلند. رسلول خلدا بلندکردن صدا در مسلجد را از نشلانه هلای نزول بال 
بلر اّملت ملی شلمارد و ملی فرمایلد: هنگاملی کله پانلزده خصللت در میلان اّمت من 
رایلج شلود، بلال بلر آنلان نلازل خواهلد شلد، از جمله آنهلا ایلن اسلت کله »َواْرتََفَعِت 
األْْصلَواُت فِلی الَْمَسلاِجد؛ صداهلا را در مسلجد بلنلد کننلد«.4 بنابرایلن، بلر همله، بله  
ویلژه زنلان، واجلب اسلت که از صحبلت کردن دربلاره امور دنیلوی و بلندکلردن صدا 

کنند. پرهیلز 

1 . سنن ابی داود، ج2، ص533، ح 5272.

2 . همان، ج1، ص137، ح517.

3 . احزاب، آیه  32.

4 . الخصال، ج2، ص502 ل 501.
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4. اجازه  شوهر
پیامبلر اکلرم فرملوده انلد: »هنگامی کله زنان از شلما اجازه  رفتن به مسلجد می 
خواهنلد، آنلان را از بهلره و نصیبشلان از مسلاجد محلروم نکنید و اجلازه  دهید«.1 به  
طلور کلّلی، خلروج زن از منلزل، گرچله بلرای رفتن به مسلجد باشلد، نبایلد منافاتی 
بلا حقلوق شلوهرش داشلته باشلد؛ در غیر ایلن  صلورت، نباید به مسلجد یا خلارج از 

خانله برود.2

5. عدم توّقف بیجا در مسیر مسجد
زنلان مسللمان بایلد بدانند که توّقف بیجا در کوچه، خیابان و مسلیر مسلجد شایسلته 
نیسلت؛ حّتلی توّقلف بیهوده در خود مسلجد نیز مذموم شلمرده شلده اسلت. رسلول 
! ُکلُّ ُجُلوٍس فِلی الَْمْسلِجِد لَْغٌو، إاِلَّ  اعظلم خطلاب به ابلوذر می فرماینلد: »یَا أَبَلاَذرٍّ
، أَْو َذاِکلُر اهللِ تََعالَلی، أَْو َسلائٌِل َعلْن ِعلٍْم؛ ای ابوذر! هر نشسلتنی در  ثاََلثَلًه: قَِرائلُه ُمَصللٍّ
مسلجد لغلو و بیهلوده اسلت، مگلر توّقف و نشسلتن سله گلروه: آنلان که پلس از بجا 
آوردن نملاز مشلغول قرائلت قلرآن یلا سلرگرم یلاد خلدا یلا در حلال تحصیلل علم و 

دانلش و مباحثله  علمی باشلند«.3

مبحث پنجم: آثار حضور زنان در مسجد
در متلون روایلی شلیعه و سلّنی، بلرای رفلت و آملد بله مسلجد، فوایلد و آثار فلراوان 
دنیلوی و اخلروی  بیلان شلده اسلت. ازایلن رو، بانلوان نیلز بلا رعایت شلرایطی که در 
مباحلث قبلل ذکر شلد، ملی تواننلد از همه این نتایلج و آثلار برخوردار باشلند. افزون  
برآنکله حضلور بانلوان در مسلجد، آثلار اجتماعلی فروانلی نیلز دارد؛ ازجملله: ظاهلر 
جامعله دینلی تلر و مسلاجد پررونق تر می شلود و همچنیلن آنها ملی توانند به کمک 
آملوزه هایلی که در مسلجد کسلب ملی کنند، نسلل پس از خلود را نسللی ایمانی بار 

1 . سنن ابن ماجه، ج2، ص1326، ح4002.

2  . توضیح المسائل، امام خمینی، م 2412.

3 . وسائل الشیعه، ج3، ص86 ، ح8.
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بیاورنلد و کودکانلی آگاه و مقّیلد بپرورنلد کله در واقلع مسللمانان حقیقلی نسلل بعد 
هسلتند. بلا توّجله  بله مجموعه روایلات و آیلات وارده درباره مسلجد، می تلوان گفت 
کله اگلر بانلوان بلا رعایلت شلرایط، در این مکان هلای الهی وارد شلوند، ملی توانند از 
آثلار عبادی، آموزشلی، تربیتلی، معنوی، علمی، سیاسلی و اجتماعی و بله  ویژه اثرات 

اخالقلی، روانلی و تعاللی بخش مسلجد بهره منلد گردند.
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نتیجه سخن «
براسلاس آملوزه هلای اصیلل اسلالمی، بیلن زن و ملرد نوعی برابلری حاکم اسلت. در 
مقلام هلای معنلوی تفاوتلی بیلن آنلان نیسلت و در انسلانیت و ارزش هلا، موقعیتلی 

یکسلان دارنلد. تنهلا ملالك برتلری انسلان ها بلر یکدیگلر، تقوا اسلت.
اسلالم بلا حضلور بانلوان در عرصله هلای مختللف اجتماعلی مخاللف نیسلت و آن را 
منلع نکلرده اسلت؛ بلکله وظیفله اصلی وی را ملادری و تربیلت و پرورش انسلان های 
بلزرگ و وارسلته ملی دانلد؛ البتله در کنلار آن نیلز بله آنلان اجلازه داده تلا بلا رعایت 
شلئونان اسلالمی، بلرای انجلام عبلادات و اسلتفاده از برنامله هلای فرهنگی مسلجد و 
سلائر اجتماعاتلی کله بلرای آنلان مفسلده نلدارد، حضلور یابند و بلرای رشلد و ترّقی 

خلود و جامعله گام بردارنلد.
بلا مطالعله در تاریلخ صلدر اسلالم، درملی یابیم کله زنان با حضلور در مسلجد و دیگر 
عرصله هلای اجتماعلی، نقلش بله سلزایی در رشلد و ترّقلی خلود و جامعله اسلالمی 
داشلته انلد و تاریلخ پربار اسلالم سرشلار از صحنه هایی اسلت کله زنان آفریلدگار آن 

بودنلد.
بله هلر حلال، اسلالم زنان را تا جایی که حضورشلان به فسلاد آلوده نشلود، از شلرکت 
در اجتملاع نهلی نملی کنلد؛ بلکله در بعضلی موارد شلرکت آنلان را واجب ملی داند؛ 
ماننلد شلرکت در مراسلم حلِجّ واجلب، کله بر ملرد و زن به یلک اندازه واجب اسلت و 

حّتلی شلوهر هلم حّق جلوگیری از همسلر خلود را ندارد.
مطالعله  روایلات موجلود در کتلاب های حدیثی شلیعه و سلّنی و نیز دّقت در شلواهد 
تاریخلی، گویلای ایلن حقیقت اسلت که حضلور بانوان در مسلجد برای برگلزاری نماز 
جماعت و دیگر مراسلم عبادی و آموزشلی و....، در عصر رسلول خدا، از مسللّمات 
تاریلخ اسلت؛ زیلرا اسلالم نه ملردان و زنان را خانه نشلین کرده اسلت و نله همه  قید 

و بندها را از پایشلان گسسلته است. 
بلا اسلتناد بله  مجملوع روایلات وارده در ایلن بلاب، ملی تلوان ایلن گونله اسلتفاده 
کلرد کله بانلوان مجاز هسلتند در مسلجد برای عبلادت و سلایر برنامه هلای فرهنگی 
حضلور یابنلد؛ البتله مشلروط بله ایلن کله عفلاف و حجلاب و شلئون زن مسللمان را 
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رعایلت کننلد. در ایلن صلورت، فضیللت نمازخواندن آنان در مسلجد همچلون مردان 
ست. ا

در متلون روایلی شلیعه و سلّنی، بلرای رفلت و آملد بله مسلجد، فوایلد و آثار فلراوان 
دنیلوی و اخلروی بیلان شلده اسلت. ازایلن رو، بانلوان نیز بلا رعایت شلرایط الزم، می 

تواننلد از همله  ایلن نتایلج و آثلار برخوردار شلوند.
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حضور بانوان در مسجد و نماز جماعت براساس آموزه های دینی

عسکری اسالمپور کریمی

چکیده
یکلی از مسلائلی کله از دیربلاز در میلان مسللمانان مطرح بلوده و گاه چالشلی فکری 
و اجتماعلی محسلوب ملی شلده، مسلئله حضلور زنلان در مسلجد و عرصله هلای 
اجتماعلی اسلت. مقالله حاضلر در صلدد تبییلن حضلور بانلوان در مسلجد و نملاز 
جماعلت بلر اسلاس آملوزه های اصیل اسلالمی اسلت. نویسلنده با اسلتناد به شلواهد 
تاریخلی و آیلات و روایاتلی کله جلواز یلا علدم جلواز حضلور زنلان در مسلجد را بیان 

ملی کنلد، بله تبییلن ایلن موضلوع پرداخته اسلت. 
در گفتلار اّول: روایلات و حضلور بانلوان در مسلجد ملورد بحلث قلرار گرفلت. بله طور 
کلّلی، روایلات وارده دربلاره حضلور زنلان در مسلجد، بلر دو دسلته انلد: اللف( دسلته 
ای از روایلات، مسلجد زن را خانله و منلزل مسلکونی وی دانسلته انلد؛ ب( دسلته ای 
از روایلات بیانگلر جلواز حضلور بانلوان در مسلجد اسلت. نویسلنده بلا نقلد و بررسلی 
ایلن روایلات، بله تبییلن دیلدگاه هلا پرداختله اسلت. در گفتلار دّوم: تبییلن شلواهد 
تاریخلی؛ علالوه بلر روایلات، شلواهد تاریخلی نیلز حاکلی از حضلور زنلان در مسلجد 
بلرای نملاز جماعلت بلوده اسلت. در گفتلار سلّوم و چهلارم: شلرایط حضور بانلوان در 
مسلجد و عرصله هلای اجتماعی و آثلار و برکات این حضور، مورد برسلی قلرار گرفت.

کلیدواژه ها: 
مسلجد، بانلوان، جلواز حضلور، علدم جلواز حضلور، عرصله هلای اجتماعلی، شلرایط 

حضلور، آثلار و بلرکات حضلور. 
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مقّدمه «
بلا نگلرش بله مجموعله تعالیلم حیات بخش شلریعت اسلالم، درملی یابیم کله زن از 
سرشلتی انسلانی، همچلون ملرد آفریده شلده اسلت و همان گونله کله در آفرینش با 
مرد یکسلان می باشلد و سرشلتی جداگانه ندارد، در رشلد و کمال معنوی و رسلیدن 
بله قلّله هلای بلند تقوا و فضیلت و کسلب ارزش هلای واالی الهی و انسلانی نیز دارای 

اسلتعدادهای سرشلار اسلت که حلق تعالی در او بله ودیعت نهاده اسلت.
بانلوان بله عنلوان نیملی از پیکر جامعه انسلانی، هماننلد مردان در مشلارکت عمومی، 

پایلگاه و جایلگاه مناسلب دارند و نمی توان از نقش سلازنده آنان چشلم پوشلید.
اسلالم، بلا حضلور بانلوان در عرصله هلای مختللف اجتماعلی مخاللف نیسلت و آن را 
منلع نکلرده اسلت؛ بلکله وظیفله اصلی وی را ملادری و تربّیلت و پرورش انسلان های 
بلزرگ و وارسلته ملی دانلد؛ البتله در کنلار آن نیلز بله آنلان اجلازه داده تلا بلا حفلظ 
حریلم و عّفلت و پاکدامنلی و در پوششلی محفلوظ از تیلر زهرآگیلن نلگاه های هوس 
آللوده آللوده دالن، در اجتملاع حضلور یابلد و بلرای رشلد و ترّقلی خلود و جامعه گام 

بردارند.
تاریلخ اسلالم سرشلار از صحنله هایلی اسلت کله زنلان آفریلدگار آن بودنلد. در ایلن 
نوشلتار برآنیلم تلا بلا مطالعله و بررسلی آملوزه هلای دینلی و تاریلخ اسالم)شلواهد 
تاریخلی(، بله جلواز حضلور زنان در مشلارکت عموملی و عرصه های مختللف اجتماع 
ماننلد، حضلور در مسلاجد و دیگلر اماکن عبلادی بپردازیم؛ باشلد که ابهاملات موجود 
در ایلن بلاره در پرتلو آملوزه هلای اصیلل اسلالمی و شلواهد تاریخلی از صدر اسلالم، 

بله خوبی بلر هملگان آشلکار گردد.
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گفتار اّول: روایات و حضور بانوان در مسجد «
بلا امعلان نظلر در منابع اصیل روایی اسلالم، درمی یابیم که روایلات وارده در خصوص 

حضور بانوان در مسلجد، بر دو قسلم قابل تقسلیم است:
الف( دسته ای از روایات، مسجد زن را خانه و منزل مسکونی وی دانسته است؛

ب( دسته ای از روایات، بیانگر جواز حضور بانوان در مسجد است.
اندیشلمندان شلیعه بلا توّجله بله ایلن دو دسلته از روایلات و نیلز دسلته دیگلری از 
روایلات کله بیانگلر ترغیلب و تشلویق بلر رفت و آمد به مسلجد بلرای انسلان ل اعم از 

زن و ملرد ل اسلت1، نسلبت بله حضلور زنلان در مسلجد، اختلالف نظلر دارند.
عّده ای همچون، عالّمه حلی حضور بانوان را در مساجد مکروه دانسته اند.2

علّده کثیلری از فقهلا گرچله حکلم به کراهلت نداده انلد، وللی خواندن نملاز در خانه 
را بلرای زن افضلل شلمرده انلد؛ دلیلل این دو دسلته، برخلی آیات و روایات اسلت که 

در ذیلل بله آن ملی پردازیم.
برخلی از فقهلای عظلام شلیعه نله تنهلا جلواز، بلکله اسلتحباب را در حضلور زنان در 

مسلاجد دانسلته اند.

الف( بررسی و پاسخ به دالیل قائالن به افضلیت نماز برای بانوان در خانه
دیلن مبیلن اسلالم  به مسلئله حجلاب و عفلاف زنان جهلت حفظ شلخصّیت و ارزش 

آنهلا اهمّیلت فلوق العاده ای قائل شلده اسلت.
خداونلد در قلرآن کریلم بله زنلان پیامبر دسلتورهای خاّصلی داده اسلت تا ارزش 
و احتلرام آنلان محفلوظ بمانلد. از جملله می فرمایلد: »یَلا نَِسلاَء النَِّبلیِّ لَْسلُتنَّ َکَأَحلٍد 
مِّلنَ النَِّسلاء إِِن اتََّقْیُتلنَّ َفلالَ تَْخَضْعلنَ بِالَْقلْوِل َفَیْطَمَع الَِّذی فِلی َقلِْبِه َملَرٌض َوُقلَْن َقْواًل 
ْعُروًفلا؛ ای زنلان پیامبلر! اگلر تقواپیشله کنید، ماننلد هیچ یک از زنان نیسلتید؛ پس  مَّ
در گفتلار، نرملی نکنیلد تلا آن کله بیملار دل اسلت، طملع کنلد و سلخن پسلندیده 

1  1- ر.ك: وسللائل الشللیعه، ج8، ص287؛ مللن الیحضللره الفقیلله، ج1، ص237؛ کترالعمللال فللی سللنن االقللوال و االفعللال، ج8، 

ص650. 
2 - تذکره الفقها، ج1، ص90.
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بگویید«.1
َج الَْجاِهلِیَِّه  ْجَن تََبلرُّ همچنیلن در آیله ای دیگلر می فرماید: »َوَقْرَن فِلی بُُیوتُِکنَّ َوال تََبرَّ

اأُلولَی... .«2
واژه »قلرن« از وقلرل یقلر بله معنلای اسلتقر اسلت، مسلتقر شلدن و بر جلای ماندن، 
»سلید قطلب« بلا توّجه به این معنا، نوشلته اسلت: »قلرن، تعبیر لطیفی اسلت؛ یعنی: 
خانله، پایلگاه زن اسلت؛ ازایلن رو، زن بله قلدر نیاز و حاجلت می توانلد از منزل خارج 

شود«.3
در تفسلیر»فرقان« نیلز آملده اسلت: قلرن از قلّر یقلّر، املر آن: »اقلررن« اسلت. آیله 
شلریفه، زنلان را بله قلرار گرفتن در خانله امر می کنلد و اینکه بدون حاجلت از منزل 

خارج نشلوند.4
دربلاره معنلای واژه »تبلّرج« در قدیملی  تریلن متلن لغلوی، یعنلی کتلاب »العیلن« 
آملده اسلت: آن گاه کله زن زیبایی هلای گریبان و چهلره را بنمایاند، گفته می شلود: 

تبلّرج کرده اسلت.5
فّیوملی نیلز جللوه گلری و عرضله زیبایی هلا را مفهوم تبّرج دانسلته و نوشلته اسلت: 
»تبّرجلِت المرئله؛ یعنلی زن، زیبایلی هلا و زینلت هایلش را در مقابل نامحرم آشلکار 

سازد«.6
ناگفتله نمانلد کله طلرف خطلاب خداونلد در آیه مزبلور، همسلران پیامبرنلد؛ ولی در 
ملورد هریلک از زنلان مسللمان نیز ملی تواند صادق باشلد. در آیله قبل، زنلان پیامبر 
از سلخن گفتلن هلوس انگیلز و مهیج، نهی شلده اند تلا از طملع و آزار بیگانگان ایمن 
باشلند. در ایلن آیله ملی فرمایلد: در خانله هایتلان بمانیلد و همچلون زنلان جاهلّیت 
در میلان جمعّیلت ظاهلر نشلوید و اندام و زیبایلی و زینت خود را در معرض تماشلای 

دیگران قلرار ندهید.

1 - احزاب، آیه 32.

2 - احزاب، آیه 33.

3 - فی ضالل القرآن، ج5، ص2859.

4  - الفرقان فی تفسیر القرآن،ج22، ص105.

5 - کتاب العین، ج6، ص115.

6 - مصباح المنیر، ج1، ص42.
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ایلن آیله شلریفه، بیانگلر اهمّیلت حجلاب اسلالمی و نهلی از خودنمایلی اسلت که به 
زنلان مسللمان دسلتور می دهلد همانند زنلان عصر جاهلّیت نخسلتین، بلرای حضور 
در اجتملاع، از خودنمایلی و خودآرایلی بپرهیزنلد. روشلن اسلت کله ملراد، محصور و 
محبلوس نملودن زن در خانله و بریلدن او با اجتماع نیسلت؛ زیرا مخاطبلان آیه، یعنی 
زنلان پیامبلر به شلهادت تاریلخ همراه آن حضرت به مسلافرت رفتله، در جنگ ها 

شلرکت جسلته و پیامبر نیلز منعی نفرموده اسلت.
َْزَواِجلَک َو بََناتَِک  قلرآن کریلم خطلاب به پیامبلر می فرماید: »یَلا أَیَُّها النَِّبیُّ ُقلل ألِّ
َو نَِسلاِء الُْمْؤِمِنیلَن یُْدنِیلَن َعلَْیِهلنَّ ِملن َجاَلبِیِبِهلنَّ َذلَِک أَْدنَلی أَن یُْعَرْفَن َفلاَل یُْؤَذیَْن َو 
َکاَن اهلُل َغُفلوًرا رَِّحیًملا؛ ای پیامبلر! بله زنلان و دختلران خلود و به زنلان و مؤمنان بگو 
کله چلادر خلود را بلر خلود فلرو پوشلند. این مناسلب تر اسلت، تا شلناخته نشلوند و 

ملورد آزار قلرار نگیرند«.1
این آیه شلریفه، فلسلفه پوشلش زنلان را با تعبیر»َذلِلَک أَْدنَلی أَن یُْعَرْفَن َفلاَل یُْؤَذیَْن« 
بیلان کلرده اسلت: یعنلی پوشلش، نزدیلک تریلن راه اسلت که زنلان به سلتر و عفاف 
شلناخته شلوند و نااهلالن و فاسلدان در مقلام تعقیلب آنلان برنیایند و به آنهلا اذیّت و 

بلی احتراملی نکننلد و نگاه هلوس آللود و پرتمّنا به آنان نداشلته باشلند.2
زینلت زن اگلر بلرای  خلود و محرملش حفلظ شلود، پاداشلی ارزنلده نلزد خلدا برای 
وی در نظلر گرفتله شلده و زنلان بایلد بکوشلند تلا بلا خویشلتنداری بله آن پلاداش 
دسلت یابنلد و خلدا خواسلته تلا ارجمنلد باشلند و جایلگاه آنلان بر جلا باشلد. به هر 
صلورت، ایلن دسلتورات فقط برای همسلران و اهلبیلت پیامبر نیسلت. وقتی زنان 
پیامبلر بایلد در خانله بماننلد تلا حرملت آنلان خدشله دار نشلود، دیگلر زنان هم 
چنیلن هسلتند ایلن سلفارش بله خلودداری از بیلرون آملدن از خانه، بله دلیل حفظ 

شلئون اسلالمی است.
دربلاره شلأن نلزول این آیه شلریفه آملده اسلت: »گروهلی از منافقان، اوائل شلب که 
هلوا تاریلک ملی شلد در کوچله هلا و معابلر مزاحلم زنانلی کله جهلت اقامه نملاز به 

1 - احزاب، آیه 59.

2 - مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج20، ص177؛ التفسیرالکبیر، ج13، ص230.
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 مسلجد ملی رفتند می شلدند. خداونلد این آیه شلریفه را نازل فرمود و بله پیامبر
دسلتور داد کله بله همسلران و دختلران خویلش و زنلان مؤمنیلن بگویلد کله بلدون 
جلبلاب و روسلری از خانله خلارج نشلوند. ازایلن رو، پلس از نزول آیله، زنلان انصار با 
لبلاس سلیاه و بلنلد و بلا حجلاب کامل در نملاز جماعت حاضلر می شلدند؛1 بنابراین، 
وجلود علدم امنیلت در جامعله و اهمّیت و للزوم مصونّیت زن از هرگونه تجاوز، اسلالم 

دسلتور بله حفظ حجاب و پوشلش داده اسلت.
همچنیلن قائلیلن بله افضلّیلت نماز بلرای بانلوان در خانه، بله برخی از احادیلث وارده 
از معصوملان کله بلر افضلّیلت نماز زنلان در خانه داللت دارد، تمّسلک جسلته اند.

دسلته ای از روایلات نیلز زنلان را از رفتن به مسلجد بازداشلته اند. همچنیلن از کتاب 
هلای روایلی و فتلاوای بعضلی از فقهلای شلیعه و سلّنی اسلتفاده می شلود کله برای 
زنلان خوانلدن نملاز در خانله از نملاز خواندن در مسلجد فضیللت بیشلتر دارد. جهت 
اختصلار بله نمونله هایلی از ایلن روایلات و فتاوا کله مضمون همه آنها یکسلان اسلت، 

اشلاره ملی کنیم:
رسلول خلدا فرمودند: »َصلالُه الملرأِه َوحَدها فی بَیِتهلا کَفضِل َصالتِها فلی الَجمِع 
َخمسلاً َو عشلرین درجلًه؛ بله تنهایلی و در خانه نملاز خواندن زن، مثل نملاز در جمع 

اسلت در حاللی که بیسلت و پنج درجه فضیللت دارد«.2
ِّنسلاء البیلوُت، َو صالُه الَملرأِه فی بَیِتهلا أفَضُل ِمن  همچنیلن فرمودنلد: »إن َمسلاِجَد ال
َصالتِهلا َوُصفَّتهلا َو صالتُهلا فلی ُصّفتهلا أفَضُل ِملن َصالتِها فلی َصحِن داِرهلا َو صالتُها 
فلی َصحلِن داِرهلا أفَضلُل ِملن َصالتِها فلی َسلطِح بَیِتهلا؛ بهترین مسلجد زنلان، خانه 
اسلت؛ و نملاز در خانله برتر از نماز او در ایوان اسلت؛ و نماز او در ایلوان برتر از نمازش 
در حیلاط خانله اش اسلت؛ و نملاز او در حیلاط خانله، برتلر از نملازش بلر پشلت بلام 

خانه اسلت«.3
و نیلز در »نهلج الفصاحله« از آن حضلرت چنیلن نقلل شلده اسلت: »بهترین مسلجد 

1 - تفسیرمجمع البیان، ج4، ص370؛ تفسیر قمی، ج2، ص196؛ تفسیر نورالثقلین، ج4، ص307.

2 - وسائل الشیعه، ج5، ص237؛ بحاراالنوار، ج80، ص371.

3 - من الیحضره الفقیه، ج1، ص374، ح1088.
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زنلان، کنلج خانله آنها اسلت«.1
»نملازی کله زن، در تاریلک ترین گوشله خانه خود به جلا می آورد، از همله نمازهای 

او نلزد خدا محبوبتر اسلت«.2
املام صلادق در ایلن بلاره فرمودنلد: »َخیلُر َمسلاِجِد نِسلائُِکم الُبیلوُت؛ بهتریلن 

مسلاجد بلرای زنلان شلما خانله هلا اسلت«.3 
همچنیلن فرمودنلد: »َصلاله الَمرأه فلی َمخِدِعَها افضُل ِملن َصالتِها فی بَیِتهلا َو صالتُها 
فلی بَیِتهلا افَضلُل ِملن صالتِها فی اللّداِر؛ نملاز زن در اطاق عقبی)پسلتو(، برتلر از نماز 
او در اطلاق جلویلی اسلت و نملاز او در اطلاق نشلیمن، برتلر از نملازش در خانله اش 
اسلت«.4 یکلی از همسلران پیامبلر از آن حضلرت نقلل ملی کنلد کله فرمودنلد: 
؛ بهترین مسلاجد برای زنان، اطاقهلای عقب خانه  »َخیلُر َمسلاِجِد النِّسلاِء، َقعلُر بُُیوتِِهنَّ
هلای آنلان اسلت«.5 هماننلد ایلن روایلات، در منابع اهل سلنت نیلز از پیامبر نقل 

شلده است.6
رسلول خلدا بله امام علی فرمود: »یلا علّی! لَیَس َعلَی النِّسلاِء ُجمَعلٌه َو ال أذاٌن 
َوال إقامله؛ رسلول خلدا فرملود: ای عللی! بلر زنان نملاز جمعه و جماعلت و اذان و 

اقامه واجب نیسلت«.7
از نظلر فقهلی، در فقله شلیعه و سلّنی در ایلن مسلئله تقریبلاً نظریله واحلدی وجلود 
دارد و آن ایلن کله ادلّله وجلوب نملاز جمعله به چند دسلته ترخیص داده اسلت؛ یک 
دسلته از آنهلا زنلان هسلتند. نملاز جمعه یک تکلیف واجب اسلت کله در زمان حضور 
معصلوم واجلب تعیینلی بود. چند گروه از ایلن حضور معاف بودنلد؛ بنابراین، بیان 
و لسلان ادلّله، رفلع کلفلت و اللزام اسلت، نه ایجلاد ممانعت؛ بله عبارت دیگلر، وجوب 
نملاز جمعله منلوط بله مذّکر بودن اسلت، نه جلواز آن. بر همین اسلاس، فتلوای اکثر 
قریلب بله اتّفلاق فقهلای عظلام ایلن اسلت که در صلورت حضلور، نملاز جمعله زنان 

1 - نهج الفصاحه، ص474، ح 1532.

2 - همان، ص690، ح2588.

3 - وسائل الشیعه، ج5، ص237، من الیحضره الفقیه، ج1، ص238؛ بحاراالنوار، ج80، ص371.

4 - وسائل الشیعه، ج5، ص236؛ من الیحضره الفقیه، ج1، ص397.

5 - اعالم الساجد بأحکام المساجد، ص309.

6 - سنن ابی داود، ج1، ص137، ج57.

7 - بحاراالنوار، ج81، ص 115.
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صحیلح و کفایلت از نملاز ظهلر آنلان ملی کنلد. حّتی برخلی از ایلن هم فراتلر رفته و 
فرملوده انلد: زنلان در صورت عدم حضور، تکلیفی نسلبت بله نماز جمعله ندارند؛ ولی 
اگلر در جماعلت حضلور پیلدا کردنلد، بلر آنهلا واجب ملی شلود. مانند صاحب سلرائر 

کله ملی نویسلد: در صلورت عدم حضلور، نملاز جمعه جایلز و گرنه واجب اسلت.1
شهید اول، در »دروس الشرعیه« می گوید: »و مع الحضور، تجب«.2

برخلی از علملا، فتلوای فلوق را دربلاره باقلی معذوریلن غیلر از زنلان؛ ماننلد بیماران، 
 صحیلح ملی داننلد، وللی در زنلان صحیلح نمی داننلد. چنان کله محقلق اردبیلی
بلا ایلن نظلر مخالفت نمودنلد. وی گرچه نملاز جمعه زنلان را فقط مجزی دانسلته، نه 
واجلب؛ وللی بلرای فلرق میان زنلان و سلایر معذورین؛ چه از نظلر اجزاء و علدم اجزاء 
و چله از حیلث وجلوب و علدم وجلوب، ادلّه وارده را تملام نمی داند، بلکله می فرماید:

»لعلّل الَوجله اّن سلقوطها للمشلّقه فهلو رخصه3منوطله بالعلّله فعللی تقدیلر عدمهلا 
الیسلقط...ألّن السلاقط هلو السلعی والشلهود... و سلقوط الشلهود الیسلتلزم سلقوط 
الصلاله مطلقلاً...« بعلد ملی فرمایلد تملام ادلّله در ملورد زنلان هلم جلاری هسلتند؛ 

»فالفلرق بینهلا و بیلن غیرهلا محلل تأّملل«.4
املام خمینلی نیلز نملاز جمعه بلرای زنلان را جایز و مجلزی از نماز ظهرشلان می 

دانند.5
بله هلر حلال، حکلم فقهی مسلئله در کلملات فقهلای عظام موجلود اسلت و غرض از 
ایلن توضیلح، ارائله گزارشلی از جلواز حضور زنلان در نماز جمعه، سلّنت بلودن آن در 
کتلاب هلای روایلی و فقهلی بلود. مبنی بلر اینکه فتلوای مشلهور فقهای عظلام، جواز 

و اجلزای نملاز جمعه زنان اسلت.
همچنیلن در کتلاب هلای اهل سلّنت نیلز روایاتی که رجحلان نماز در خانله را بر نماز 
جماعلت زنلان ثابلت می کنند، وجلود دارد؛ از جملله، روایت ذیل که ابلوداود و حاکم 

1 - سلسله الینابیع الفقهیه، ج4، ص 718.

2 - همان، ج28، 647.

3 - البتلله خللود ایشللان در اداملله بحللث احتمللال هللم می دهنللد کلله رفللع وجللوب، رخصتللی نباشللد، بلکلله عزیمتللی باشللد، مثللل 

نمللاز مسللافر.
4 - مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد االذهان، ج2، ص345.

5 - تحریر الوسیله، ج1، کتاب الصاله، فیمن تجب علیه صاله الجمعه، ص237.
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نقلل کلرده انلد: »َصلالُه الَْملرأِه فلی بِْیِتها أْفضلُل ِملْن َصالتِها فلی المسلجد؛ نماز زن 
در خانله اش، از نملاز در مسلجد برتلر اسلت؛ البتله در کتلاب »تحریر الملرأه فی عصر 

الرسلاله« در صحت این روایت خدشله شلده اسلت«.1
در کتلاب هلای فقهلی معاصلر فقهلای اهلل سلنت، مسلئله خلروج زنلان بلرای اقامه 
جماعلت، منلوط بله ایمنلی از وقلوع در فتنله، علدم ازدحلام ملردان در خیابلان ها و 
بازارهلای منتهلی بله مسلاجد ذکلر شلده اسلت. برخی نیلز برای جملع میلان هر دو 
فضیللت؛ یعنلی جماعلت زنان و علدم حضلور در میان ملردان، نماز جماعلت زنان در 

خانله را پیشلنهاد داده اند.2
بله نظلر ملی رسلد بلا وجلود روایلات فراوانلی کله در کتلاب هلای روایی اهل سلنت 
وجلود دارد کله هلم ترغیلب پیامبلر بله شلرکت زنلان در جماعت را می رسلاند و 
هلم سلیره متشلرعین عصر رسلالت را بیلان می کند، منلع تنزیهی علمای اهل سلنت 

از شلرکت زنلان در جماعلت کملی عجیب می باشلد.
بسلیاری از فقهلای عظلام نیلز بلا توّجله بله اهمّیلت حفلظ حجلاب، از روایلات »منع 
خلروج زنلان از خانله« همیلن معنلا )افضلّیلت نملاز در خانله( را اسلتنباط کلرده اند.

در کتلاب »روضله المتقیلن« در شلرح روایلت املام صلادق کله فرملود: »َخْیلُر 
؛ نماز  َمسلاِجِد نِسلائُِکْم الُْبیلوُت«3 آمده اسلت: »ألنّهلا أْقرُب إللی ِعْصَمِتِهنَّ َو سلترِهنَّ

خوانلدن زنلان در خانله بله عصملت و عفلاف آنلان نزدیلک تر اسلت«.4
صاحلب مفتلاح الکرامله در جملع آوری اقلوال در ایلن باره آورده اسلت: »هل شلرعیه 
إتیان المسلاجد للّرجال خاّصه أو لهم و للّنسلاء؟ فی نهایه األحکام و کشلف اللتباس، 
هلذا الحکلم یعنی: إتیان المسلاجد مختصٌّ بالّرجال دون النِّسلاء ألنَُّهنَّ اَمرُه بالسلتتار 
و فلی )حاشلیه المیسلی(: إنَّملا تسلتحّب الفریضله فی المسلجد فی حلّق الّرجلال اّما 
الّنسلاء فبیوتهلن مطلقلاً. و فلی مجملع البرهلان خبلر یونلس بلن ضبیلان یلدّل علی 
اختصلاص فضیلله المسلجد بالّرجلال کما هلو المذکور فلی الکتب والمشلهور بینهم و 

1 - تحریر المرأه فی عصر الرساله، ج13، ص220. 

2 - العک  الشیخ- خالد- موسوعه فقه المرأه المسلمه من الکتاب والسنه.

3  . وسائل الشیعه، ج5، ص237، ح6432 و 6434؛ من الیحضره الفقیه، ج1، ص238، ح718؛ بحاراالنوار، ج80، ص371، ح32.

4 - روضه المتقین فی شرح من الیحضره الفقیه، ج2، ص107، 
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فلی التذکلره یکلره للنسلاء التیلان الی المسلاجد و فلی )اللدروس( للّنسلاء االختالف 
الیهلا کالّرجلال و إن کان البیلت افضلُل و خصوصلاً للذوات الهیئلات و فلی )النفلیله( 
صللوه الملرأه فلی دارهلا فلی )الذکلری( االقرب شلرعیه اتیان المسلاجد للنسلاء و فی 
موضلع آخلر من کشلف االلتبلاس اّن صللوه الَْملرأِه فلی بِْیِتها أْفضلُل ِملْن َصالتِها فی 
المسلجد و فلی )اللمعله والّروضله( االفضلل المسلجد لغیلر الملرأه أو مطلقاً بنلاًء علی 
اطلالق المسلجد عللی بیتهلا و قاال ایضاً: و مسلجد الملرأه بیتها بمعنلی اّن صالتها فیه 
افضلُل ملن خروجها اللی المسلجد أو بمعنی کون صالتها فیه کالمسلجد فلی الفضیله 
فالتفتقلُر اللی طلبهلا بالخلروج و هلل هلو کمسلجد مطللق أو هلو کملا تریلد الخروج 
الیله، فتخللف بحسلبه الظاهلر الثانی قللت: و َملن تتّبع مباحلث الجماعله و األوقات و 
مباحلث الحیلض و االسلتحاضه و غیرهلا، ظهلر له اّن االصحلاب قائلون بشلرعیه اتیان 
المسلاجد للنسلاء فینبغلی التأّملل فلی محلِل الّنلزاع؛ آیا رفتن به مسلجد فقلط برای 

ملردان مشلروع اسلت یا بلرای زنلان نیز جایز اسلت؟
در »نهایله األحلکام« و »کشلف اللتبلاس« ایلن املر مختلص ملردان شلمرده شلده 

اسلت، نله زنلان؛ زیلرا بله زنلان دسلتور پوشلش و پنهلان شلدن داده شلده اسلت.
در حاشلیه »میسلی« آملده اسلت: خوانلدن نملاز در مسلجد بلرای ملردان مسلتحب 

اسلت، اّملا اسلتحباب نملاز در خانله بلرای زنلان بله طلور مطلق ثابت اسلت.
و در »مجملع البرهلان« در خبلر یونلس بلن ضبیلان آملده: فضیللت رفتن به مسلجد 

بلرای ملردان ثابت اسلت، نه بلرای زنان.
همان طور که مشهور بین فقها هم همین است.

و عالمه حلّی در »تذکره« می نویسد: رفتن زنان به مسجد مکروه است.
و در »نفلیه« آمده است: نماز زن باید در خانه اش برپا شود.

و عالمه در »ذکری« می گوید: نماز زن در خانه اش افضل از مسجد است.
و شلهید اول و دوم در »لمعله« و »روضله« ملی گوینلد: بهتلر ایلن اسلت کله بگوییم 
مسلجد بلرای غیلر زنان اسلت یلا این حکلم به طلور مطلق جلاری اسلت. بنابراین که 

خانله بلرای زنلان در حکم مسلجد اسلت.
و شلهید اول و ثانلی نیلز در معنلای »مسلجد الملرأه بیتهلا« گفتله انلد: یعنلی نملاز 
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خوانلدن زنلان در خانله افضلل از رفتن آنها به مسلجد اسلت یلا به این معنا اسلت که 
فضیللت نملاز زنلان در خانله مثل مسلجد اسلت و نیلازی به رفتن به مسلجد نیسلت.
البتله صاحلب »مفتلاح الکرامله« بعلد از نقلل اقلوال ملی گویلد: »کسلی کله مباحث 
احلکام جماعلت، اوقلات، مباحلث حیلض، اسلتحاضه و غیر آنهلا را تتّبع کنلد، برایش 
روشلن ملی شلود کله اصحلاب، قائلل بله شلرعیت رفتلن زنلان بله مسلجد هسلتند. 

بنابرایلن، سلزاوار اسلت در خصلوص ایلن موضلوع دقت شلود«.1 
شلهید ثانلی در »شلرح لمعه« می گوید: »واألفضُل المسلجد لغیر الملرأه أو مطلقاً بناًء 
عللی اطلالق المسلجد عللی بیتهلا بالّنسلبه إلیها... و مسلجد الملرأه بیتهلا، بمعنی أّن 
صالتهلا فیله أفضُل ِملن خروِجها إلی المسلجد أو بمعنلی کون صالتها فیه کالمسلجد 
فلی الفضیلله فالتفتقلُر إللی طلِبهلا بالخلروج؛ بهتلر آن اسلت کله بگوییلم رفتلن بله 
مسلجد بلرای غیلر زنان اسلت یا این کله بگوییلم: خانه به طلور مطلق »مسلجد« زن 
اسلت. ناگفتله نمانلد معنلای این که مسلجد زن، خانه اوسلت، این اسلت کله نماز زن 
در خانله اش از رفتلن او بله مسلجد برتر اسلت یلا به این معنا کله اقامه نملاز در خانه 

در فضیللت، مثلل مسلجد اسلت و نیلازی به رفتن او به مسلجد نیسلت«.2
در کتلاب »علروه الوثقی« آمده اسلت: »َصلاله الَْمرأِه فلی بِْیِتها أْفضُل ِملْن َصالتِها فی 

المسلجد؛ نماز زن در خانه بهتر از نماز او در مسلجد اسلت«.3
 ، امام خمینی در تحریرالوسلیله آورده اسلت: »و األفضُل للنِّسلاِء الصالُه فی بیوتهنَّ
و األفضللُ بیلت المخلدوع؛ بلرای زن هلا نماز خوانلدن در خانه، بلکله در صندوق خانه 

و اطاق عقب بهتراسلت«.4
از مجملوع روایلات گذشلته ملی تلوان ایلن گونله اسلتفاده کرد کله خواندن نملاز در 
خانله نسلبت بله مسلجد بلرای زنلان بهتلر اسلت. اّما بلا تأّمللی در ایلن گونله روایات 
درملی یابیلم کله معملوالً تالش شلده تا به نحلوی به مسلئله حجاب اسلالمی اهمّیت 

بدهنلد و بله همیلن دلیلل هلم بله نملاز در خانله فضیللت داده اند.

1 - مفتاح الکرامه، ج2، ص228- 229.

2 - شرح اللمعه الدمشقیه، ج1، ص63.

3 - ، عروه الوثقی، ج1، ص426.

4  . تحریرالوسیله، ج1، ص152.
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بلدون هیلچ تردیلدی، انلدام زن به ویژه اگر بلا آرایه هلا و پیرایه هایی، آراسلته گردد، 
هیجلان انگیلز و هوس آفرین اسلت. از سلوی دیگلر زن، نیمی از پیکره جامعه انسلانی 
را تشلکیل ملی دهلد و در ابعلاد مختلف فرهنگلی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسلی می 

تواند نقش آفرینی داشلته باشلد.
اسلالم بلا طلرح پوشلش زن در حقیقلت جلواز حضلور وی در عرصله هلای مختللف 
اجتماعلی را رقلم زده اسلت و بلا دسلتورات حکیمانله و راه گشلایی کله در چگونگلی 
منلش و روش او ارائله داده، از یلک سلو ایلن نیلروی عظیلم را از تبلاه شلدن و در 
گوشله ای بلی هلدف و بلی اثلر مانلدن نجلات داده و از سلوی دیگلر جللو فسلادگری 
و ناهنجلاری هلای ناشلی از اختلالط زن و ملرد را گرفتله اسلت. بنابرایلن، وجود عدم 
امنیلت در جامعله و اهمّیلت و للزوم مصونّیلت زن از هرگونله تجاوز، شلریعت اسلالم 

دسلتور بله حفلظ حجلاب و پوشلش داده اسلت.
اگلر زنلی بتوانلد خود را از دید نامحرم بپوشلاند و یلا دیدگان خویش را از نلگاه بیگانه 
 فلرو بنلدد، حضلور او در مسلجد منعی ندارد. هملان طور که در زمان رسلول خدا
زنلان بلا حفظ حجاب و پوشلش اسلالمی بله نماز جماعت در مسلجد حضلور پیدا می 
کردنلد. املام خمینلی درایلن باره فرملوده اسلت: »اگر )زنلان( بتواننلد کاماًل خود 

را از نامحلرم حفظ کنند، بهتر اسلت در مسلجد نملاز بخوانند«.1
و همچنیلن حضلرت آیلت ا... ملکارم شلیرازی ملی فرماینلد: »بلرای زن هلا بهتلر آن 
اسلت کله نملاز را در خانله بخواننلد، ولی اگر خلود را از نامحرم به خوبلی حفظ کنند، 

بهتر اسلت در مسلجد بخوانند«.2
و نیلز از صاحلب »دروس« نقلل شلده کله فرمود: »یسلتحب للّنسلاء الختلالف إلیها 
کالّرجلال و إن کان البیلت أفضلل؛ رفتلن بله مسلجد بلرای زن مسلتحب اسلت مانند 

ملردان، گلر چه خانله بهتر اسلت«.3
بلا توجله بله مطاللب یادشلده، اگلر کسلی بگویلد چلون بلرای زن بهتلر اسلت که در 
خانله نملاز بخوانلد و روایلات و آیلات و نیلز دیلدگاه های دانشلمندان بزرگ اسلالمی 

1 - امام خمینی، رساله توضیح المسائل، مسئله 893.

2 - آیت ا... مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، مسئله817.

3 - مفتاح الکرامه، ج2، ص228- 229.
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هلم گلواه بلر ایلن اسلت، دلیلل اسلتواری نخواهد بلود؛ ازایلن رو کله، این برتلری در 
روایلات نملی توانلد مانعلی باشلد بلرای ارزش نملازی که زن ملی تواند در مسلجد به 

دسلت آورد.
اگلر نملاز در خانله بلرای زن سلزاوارتر باشلد، بله همیلن انلدازه نیلز خوانلدن نملاز 
در مسلجد یلا شلرکت در دعاهلا سلفارش شلده و اهمّیلت هلر کلدام در جلای خلود 

اسلت. محفوظ 
و نیلز بله همیلن مقلدار کله کراهلت رفتلن زنان بله مسلاجد در روایات اشلاره شلده، 
در برابلر، روایلات بسلیاری هلم وجلود دارد کله حضلور بانلوان در مسلجد را جائز می 

ند. ا د
در برخلی از روایلات آملده، وقتلی زنلان درخواسلت اجلازه بلرای رفتلن بله مسلجد 
کردنلد، منعشلان نکنیلد. در سلنن ابلوداود بلاب »ملا جلاء فلی خلروج النسلاء اللی 

المسلجد« تعلدادی از ایلن روایلات ذکلر شلده اسلت.
رسلول خلدا فرملود: »اَلتَْمَنُعلوا إَِملاَء اهللِ َمَسلاِجَد اهللِ َولَْیْخُرْجلَن َوُهلَنّ تَِفاَلت)ای 
غیرمتطّیبلات(؛ همسلرانتان را از رفتلن بله مسلاجد خدا منلع نکنید. البتله باید موقع 

بیلرون رفتن بلوی خوش)عطلر( اسلتعمال نکنند«.1
َّلْیِل؛  و در روایتلی دیگلر نیلز از آن حضرت آمده اسلت: »أِذنُوا للِّنسلاِء إِلَی الَْمسلاِجِد بِال

هنلگام شلب بله زنان برای رفتلن به مسلاجد اذن دهید«.2
در کتلاب کنزالعملال نیلز در بلاب حکم اذن زنان، از رسلول خدا آمده اسلت: »إذا 
؛ شلب هنلگام کله زنانتلان برای  َّلْیلِل إلیَ الَْمسلِجِد َفْأِذنُلوا لَُهلنَّ اْسلتأَذنَُکْم نِسلاؤُکْم بِال
رفتلن بله مسلجد اجلازه ملی خواهند، رخصلت دهیلد«.3 همچنیلن آن حضلرت می 
؛ وقتلی کله زنان شلما بلرای رفتن  فرمایلد: »إذا اْسلتأَذنَُکْم إللَی الّصلالِه َفالتَْمَنُعوُهلنَّ
بله مسلجد جهلت اقامله نماز اجلازه می خواهنلد، منع نکنیلد«.4 در صحیلح بخاری و 
صحیلح مسللم، نیز روایاتلی از پیامبر بله همین تعبیر آمده اسلت: »إَذا اْسلتأذنَْت 

1 - سنن ابی داود، ج1، ص155، ح565 و 566 و567.

2 - همان، ح568.

3 - کترالعمال، ج11، ص677، ح20872.

4 - همان، ح20873.
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أَحَدُکلْم إْمرأتُلُه إلی الَْمْسلِجِد فالیَمَنْعهلا؛ هلرگاه همسلر یکلی از شلما بلرای رفتن به 
مسلجد اذن خواسلت، مانع نشلوید«.1

همچنیلن آن حضلرت ملی فرماینلد: »التَْمَنُعلوا النسلاَء َحُظوَظُهلنَّ ِمنَ الَْمسلاِجِد إَذا 
اْسلتأَذنُوُکم؛ بلاز نداریلد زنلان را از فیلض مسلجد، آن هنلگام کله از شلما اجلازه ملی 

2 خواهند«.
برخلی از روایلات مزبلور علالوه بلر تصریلح در جواز خلروج زنان بلرای اقامله جماعت 
در مسلجد، حاکلی از ایلن اسلت کله بحلث حضلور زنلان بلرای اقامله جماعت عشلاء 
یلا صبلح کله مسلتلزم خلروج در تاریکلی بلوده، بلرای ملردان مشلکل بله نظلر ملی 
رسلیده و حضلرت بلا کالم فوق می خواهلد که مردان رفلع ممانعت نماینلد. بنابراین، 
چنانچه زنان بتوانند حجاب اسلالمی و شلئون زن مسللمان و پاکدامنی خود را حفظ 
کننلد، افضلل بلودن نملاز در مسلجد بلرای زنلان همچلون مردان اسلت و جلای هیچ 
گونله تردیلدی نیسلت و طبلق ایلن روایلات نبایلد آنلان را از فضایلل و آثلار معنلوی 

مسلجد محلروم کرد.
بله هلر حلال سلخن ملا بله بعضلی از افلرادی کله دیلدگاه مخالفی نسلبت بله حضور 
اجتماعلی زنلان دارنلد و آملوزه های دینلی و قرآن کریلم را به عنوان پشلتیبانی برای 
حبلس کلردن زن بله چهلار چلوب خانه ملی داننلد، این اسلت: آیا بله راسلتی آموزه 
هلای اصیلل دینلی و قرآنلی بلا حضلور اجتماعلی زنلان مخالف اسلت و یا ایلن مقوله 
نیلز همچلون بسلیاری از ملوارد دیگلر، نظلر متحجّرانله ای اسلت کله با نلان دین در 

جواملع اسلالمی و حّتلی جواملع غربلی شلیوع پیدا کرده اسلت؟
قلرآن کریلم دربلاره حضلور زنلان در اجتماع، مؤمنلان راسلتین را چنیلن معّرفی می 
َِّذیلَن آَمُنوا بِاهللِ َوَرُسلولِِه َوإَِذا َکانُلوا َمَعُه َعلَی أَْملٍر َجاِمٍع لَْم  ََّملا الُْمْؤِمُنلوَن ال فرمایلد: »إِن
َِّذیلَن یُْؤِمُنوَن بِاهللِ َوَرُسلولِِه  َِّذیلَن یَْسلَتْأِذنُونََک أُْولَِئلَک ال یَْذَهُبلوا َحتَّلی یَْسلَتْأِذنُوُه إِنَّ ال
َِّمن ِشلْئَت ِمْنُهْم َواْسلَتْغِفْر لَُهلُم اهللَ إِنَّ اهللَ َغُفوٌر  َفلإَِذا اْسلَتْأَذنُوَك لَِبْعِض َشلْأنِِهْم َفْأَذن ل
 رَِّحیلٌم؛ مؤمنلان راسلتین کسلانی انلد کله هلم از نظلر عقیلده، بله خلدا و پیامبر

1 - صحیح بخاری، ج2، ص406، باب555و 558؛ صحیح مسلم، ج4، ص161؛ السنن النسائی، ج2، ص42.

2 - صحیح مسلم، ج4، ص161.
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معتقدنلد و هلم از نظلر درك مسلائل اجتماعلی و هلوش جمعی، جامعله را خوب می 
شناسلند و در مسلائل جمعلی حضلور دارنلد. آنهلا منلزوی نیسلتند در فعالیلت های 

اجتماعلی حضلور دارند«.1
» أَْملٍر َجاِملٍع«، در ایلن آیه شلریفه همان مسلائل جمعلی یک نظام اسلت. این حضور 
ملی توانلد اَشلکال مختلفلی پیلدا کنلد، مثلل حضور در مسلجد بلرای نملاز جماعت 
و فراگیلری احلکام و دسلتورات دینلی، انتخابلات، نملاز جمعله، و سلایر فّعالّیت های 
سیاسلی و اجتماعلی کله در سرنوشلت افلراد جامعله تأثیرگذار اسلت که این شلمول 

هلم شلامل ملردان ملی شلود و هم شلامل زنان.
مالحظله ملی کنیلم اطلالق آیله شلریفه به گونله ای اسلت که ایلن حکم بلرای زن و 

ملرد )هلر دو( قابلل اجرا اسلت.
روایات یادشده نیز گذشته از خلل در اسناد آنها، از جهت داللت نیز مورد تأّمل اند.

خلود پیامبلر، زمینله سلاز حضلور فّعال اجتماعلی زنلان در تمام عرصه هلا بودند؛ 
چنلان کله آن حضلرت، زنلان خویلش را بله جهلاد می بلرد و نیلز در ملواردی که امر 

دفلاع از پیامبلر حضلور آنلان را ملی طلبیلد؛ از آن دریغ نمی کلرده اند.2
در سلیره رفتلاری پیامبلر بلا خانلواده اش آمده اسلت: هنگامی که می خواسلتند 
بله مسلافرت برونلد، در میلان همسلران خود قرعه ملی زذنلد، هرکدام کله قرعه بنام 
وی درملی آملد، در سلفر هملراه خویلش می بلرد.3 بعضلی از اصحاب نیلز چنین می 

کردند.4
زنلان پیامبلر همه از مهاجرین بودند.5در هجرت به حبشله18 زن حضور داشلتند6 

کله اسلماء بنت عمیس، ام سللمه و رقیه دختر رسلول خدا از جملله آنان بودند.7
در میلان زنلان مهاجلر بله مدینله، فاطمه بنت اسلد، ملادر امیلر مؤمنان نیلز بود. 
طبلق فرمایلش املام صلادق، وی اّولیلن زنلی بلود که به سلوی پیامبلر پیاده 

1 - نور، آیه 62.

2 - ریاحین الشریعه، ج5، ص80.

3 - معجم ابی یعلی، ج1، ص93.

4 - صحیح بخاری، ج7، ص43.

5 - احزاب، آیه 50.

6 - الطبقات الکبری، ج1، ص207.

7 - االصابه فی تمییز الصحابه، ج4، ص237.
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از مّکله بله مدینله هجرت نملود.1در این هجلرت، زینلب دختر پیامبلر2و حضرت 
فاطمله زهلرا، همسلر امیلر مؤمنلان، دختلر دیگلر آن حضلرت نیلز از جملله 

مهاجلران فلی سلبیل اهلل به حسلاب ملی آیند.
همچنیلن ملی تلوان بله حضلور فّعلال زنلان در بیعلت، کله یک املر کاماًل سیاسلی و 
اجتماعلی بلود را نلام بلرد و نکتله جاللب اینکه اّولیلن بیعلت پیامبر با مسللمانان 

بله دلیلل حضلور فّعال بانلوان بله »بیعت الّنسلاء« معروف شلد.
در زملان حکوملت نبلوی، زنلان اجلازه داشلتند نماینلدگان خلود را بله محضلر 
رسلول خلدا بفرسلتند و بلدون دخاللت ملردان، مطالبلات خلود را مطلرح کنند. 
آنهلا سلؤاالت خلود را بلا پیامبر در میان می گذاشلتند و پاسلخ هلا را دریافت می 

کردند.
بله عنلوان مثلال، ام سلنان ملی گویلد: ما زنلان هملراه رسلول خلدا در نمازهای 

جمعله و جماعلت و اعیلاد مختللف شلرکت ملی کردیم.
بله هلر حلال، رفتن زنان به مسلاجد بلرای ادای نماز و سلایر عبادات، در عصر رسلالت 
رسلول خلدا املری علادی و معمول بلود و این رفلت و آمد فرصت مناسلبی بود تا 
در مجاللس علملی که از سلوی رسلول خدا و بلزرگان صحابه در مسلاجد برپا می 
شلد، حضلور یابنلد. داسلتان آن زن که پیشلنهاد عملر را دربلاره پاییلن آوردن میزان 
مهریله هلا رّد کلرد و عملر پلس از شلنیدن دلیلل وی، رجلوع بله حلق کرد، مشلهور 
اسلت و ایلن خلود دلیللی اسلت بلر اینکله آزادی اندیشله برای مردهلا و زنها یکسلان 

بوده اسلت.3
تقریلر و سلکوت معصوملان در عصر بعد از پیامبر در ایلن خصوص نیز از وجوه 
حجّیلت چنیلن حضورهاسلت؛ چنان کله در زمان املام علی خانلواده آن حضرت، 
یعنلی دختلر پیامبلر و نلوادگان دختلری وی در عرصله هلای مختلف سیاسلی و 
اجتماعلی حضلور جّدی داشلتند. حضرت زهرا، پیشلتازترین مخالف سیاسلی علیه 
نظلام خالفلت سلقیفه بلود و بارهلا بلا خلیفله اّول محاّجله کلرد و او را محکلوم نمود. 

1 - اصول کافی، ج1، ص377. 

2 - بحاراالنوار، ج19، ص380.

3 - تاریخ دانشگاه های اسالمی، ص366.
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خطبله ایشلان در مسلجد ایلراد شلد و زنلان و ملردان آن را گلوش دادند. هرگلز امیر 
مؤمنلان نسلبت حضلور ایشلان در مسلجد و دیگر عرصله های اجتماعلی اعتراض 
نداشلت و یلا همچلون سلکوت آن حضرت در مقابل تالش سیاسلی ام سللمه در دفاع 
از والیلت و نیلز ام الفضلل کله در غلزوات جمل و صفیلن کار اطالعاتی بلرای حضرت 

انجام ملی دادند.
صاحلب »وسلائل الشلیعه«، روایلات گوناگونلی را درباره حضلور بانلوان در عرصه های 
مختللف اجتملاع گلردآورده و شلرایط و چگونگی شلرکت آنان را در مسلائل اجتماعی 
بیلان کلرده و از مجملوع روایلات بله ایلن نتیجله ملی رسلد که: »بلرای زنان رواسلت 
کله در مجاللس علزا، ادای حقلوق مردم، و یا تشلییع جنلازه از منزل بیلرون روند و در 
ایلن کارهلا شلرکت کننلد، همچنان کله حضرت فاطمله  و زنان ائمله اطهار در 

آنهلا شلرکت می کلرده اند«.1
بنابرایلن، اگلر احکاملی محدودکننده در اسلالم نسلبت به زنلان وجلود دارد، هرگز به 
معنلای حبلس زن در خانله و نادیلده گرفتلن توانایلی هلای ایلن بخلش از اجتماع در 

اداره جامعله و نقلش آفرینلی اجتماعی آنان نیسلت.
اینهلا نشلان ملی دهلد کله بایلد از روایلات حبلس در خانله ل کله قبلاًل ذکلر شلد ل 

تفسلیری دیگلر کلرد و معنلای ظاهلر، منظلور نیسلت.
گذشلته از دالیللی کله تلا کنلون بدان اسلتناد شلد، روایلات زیلادی )روایات علام( از 
طریلق ائمله معصوملان بله ملا رسلیده اسلت، مبنی بلر این کله مسلجد متعلّق به 

تملام ملردم، اعلم از زن و ملرد اسلت و اختصاص بله گروهی نلدارد.2 
افلزون بلر اینها، حضور زنان و مردان در مسلجد، زنده نگه داشلتن شلعائر الهی اسلت؛ 
چنلان کله ائمله اطهلار تأکیلد و تشلویق فوق العلاده ای نسلبت به رفلت و آمد به 
مسلاجد و حضلور مسلتمر در آن کلرده اند؛ زیرا بزرگداشلت شلعائر آسلمانی و گرامی 
داشلتن آییلن دینی، نشلانه دینلداری و پایبندی به مقّدسلات آن اسلت. ایلن مطلبی 
اسلت که شلامل بسلیاری از باورهای دینی می شلود که از آن دسلته اسلت: مسلجد 

1 - وسائل الشیعه، ج1، ص376.

2 . کترالعمال، ج7، ص650؛ مستدرك الوسائل، ج3، ص359، 554.
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و روزه داری و روزهلای ویلژه ای ماننلد عیدهلا و جلز آن، کله امام خمینلی آنها را 
»یلوم اهلل« ملی خواندنلد: املام خمینلی کراملت و برتری ایلن اماکن را ایلن گونه 
بیلان ملی نمودنلد: »در شلرع مقّدس اسلالم بسلیار سلفارش شلده اسلت که نملاز را 
در مسلجد بخوانند و بهتر از همه مسلجدها، مسلجدالحرام اسلت و بعد از آن مسلجد 
پیامبلر و بعلد مسلجد کوفه و بعد از آن مسلجد بیت المقّدس و بعد مسلجد جامع 

هلر شلهر و بعلد از آن مسلجد محلّه، بعد مسلجد بازار اسلت«.1
مسلجد کله بله فرملوده پیامبر خانله خدا2، انلوار الهلی3، جایلگاه پیامبلران4و نیز 
بوسلتان بهشلتی شلمرده شلده اسلت، بهترین مصادیق شلعائر الهی اسلت. ارج نهادن 
ْم  بله این شلعائر بله فرموده قرآن کریم، نشلان دهنلده پرهیزکاری اسلت: »َوَملن یَُعظِّ
ََّهلا ِملن تَْقلَوی الُْقُللوِب؛ و هرکلس شلعائر الهلی را بلزرگ دارد، ایلن کار  َشلَعائَِر اهللِ َفإِن
نشلانه تقلوای دلهاسلت«.5 بلر همین اسلاس در قلرآن کریلم از مانع شلدن از یاد خدا 
َنلَع َمَسلاِجَد اهللِ أَن یُْذَکَر  ن مَّ در مسلجد، تعبیلر به ظلم شلده اسلت: »َوَملْن أَْظلَلُم ِممَّ
فِیَهلا اْسلُمُه َوَسلَعی فِلی َخَرابَِها... ؛ چه کسلی ظالمتر و سلتمکارتر از آنکله از بردن نام 

خلدا در مسلجد جلوگیلری کنلد و در خلراب کردن آن سلعی و کوشلش کند«.6
»در قلرون اخیلر، تخریلب مسلجد و سلاختمان هلای توحیلدی بنلا شلده بلر قبلور 
ائمله اطهلار در»بقیلع« توسلط وّهابیان و تخریب مسلجد »بابلری« در هند، نمونه 
هایلی از ظللم بله مسلجد بلوده اند. ظللم به مسلجد، هم شلامل ظلم به خود مسلجد 
و هلم مؤمنلان نمازگلزار در آن اسلت کله جلوگیلری از ورود بله مسلجد بلرای برپایی 
شلعائر اسلالمی و گفتلن ذکلر و یلاد خلدا، از مصادیلق بارز ظللم به مسلجد و مؤمنان 
اسلت«.7عالوه بلر اینکله احتلرام بله مسلجد نشلان از تقواسلت و بازداشلتن از ذکلر 
خلدا سلتمگری شلمرده شلده، اگر کسلی به مسلجد احتلرام هلم نکند، یعنلی عملی 
کله حاکلی از سلبک شلمردن مسلجد باشلد، از او صلادر شلود، ملعلون اسلت. املام 

1 . امام خمینی، توضیح المسائل، مسئله 893.

2 . وسائل الشیعه، ج1، ص268.

3 . مستدرك الوسائل، ج3، ص447.

4 . همان، ص313 و359.

5 . حج، آیه 32.

6 . بقره، آیه 114.

7 . فرهنگ مسجد، ص183 ل 184.
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صلادق درایلن بلاره ملی فرمایلد: »َملُْعلوٌن، َملُْعلوٌن َمْن لَلْم یَُوقِّلِر الَْمْسلِجَد؛ مورد 
نفریلن خداسلت کسلی که به مسلجد احتلرام نگلذارد«.1 

بله همیلن دلیل، فقهای عظلام در فقه، قاعده ای تحت عنوان »حرمله اهانه المحرمات 
فلی الدیلن« مطلرح کلرده اند. بر اسلاس این قاعلده، که مفلاد آن مورد اتّفلاق همگان 
اسلت، هتلک، اهانلت و تحقیلر آنچه در دین اسلالم دارای حرمت اسلت، جائز نیسلت 
و مسلجد مسللمانان از مواردی اسلت که رعایت احترام آن الزم شلمرده شلده اسلت. 
همچنیلن برخلی از علملا اهانلت بله مسلجد و هتلک احتلرام آن را از گناهلان کبیره 
دانسلته انلد؛ زیلرا مکانلی کله شلعائر الهلی و از محرملات دینی محسلوب می شلود، 

احتلرام و حرمت آن واجب اسلت.
در کتلاب »گناهلان کبیلره« تحت عنوان »هتک مسلاجد« آمده اسلت: هلر مکانی که 
به وسلیله مسللمانان و بعنوان مسلجد بنا شلود، شلیعه باشلد یا از سلایر فرق اسالمی، 
رعایلت حرملت آن واجلب و اهانت و هتلک آن، مانند خراب کردن و یا آلوده سلاختن 
آن بله نجاسلت، گنلاه کبیره اسلت. مسلجد به حضلرت آفریلدگار نسلبت دارد. »َوأَنَّ 
ِ َفلالَ تَْدُعلوا َملَع اهللِ أََحلًدا«2 و اهانلت بله آن اهانلت بله خداسلت. علالوه  الَْمَسلاِجَد هلِلَّ
برایلن، بزرگلی هتک مسلجد نزد هر دینلداری بدیهی و ارتکازی اسلت3براین اسلاس، 
حضلور زنلان در مسلاجد بلرای انجلام فرایلض دینلی مصلداق تعظیلم و بزرگداشلت 
مسلاجد اسلت و محلروم کلردن آنلان از ایلن فیض بلزرگ، یکی از اقسلام هتلک و بی 

احتراملی اسلت کله خود سلتمی بس بزرگ اسلت.

ب( قائالن به جواز و استحباب حضور بانوان در مسجد
علّده ای از فقهلای عظلام شلیعه معتقدنلد که نله تنها حضلور بانوان در مسلجد مانند 
دیگلر عرصله های اجتماعلی )البته با رعایت شلئون اسلالمی( جائز اسلت، بلکه امری 
نیکلو و مسلتحّب می باشلد.4حّتی بعضی از فقهلای معاصر می فرمایند: بلرای زنان در 

1  59- وسائل الشیعه، ج3، ص554؛ جامع االحادیث، ج4، ص452. 

2  . جن، آیه 18.

3  60- گناهان کبیره، ج2، ص 385. 

4  61- مجمع الفائده، ج2، ص159؛ دروس الشرعیه، ج1، ص155.
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صورتلی کله خلود را از نامحلرم بله خوبلی حفظ کننلد، بهتر اسلت نماز را در مسلجد 
بخواننلد و اگلر راهلی بلرای یادگرفتن مسلائل اسلالمی جلز از طریق رفتن به مسلجد 

وجلود نلدارد، واجب اسلت به مسلجد بروند.1
ادلّله قائلیلن بله جلواز و اسلتحباب حضلور زنلان در مسلجد، عموملات و اطالقلات 
روایاتلی اسلت کله بیانگلر ترغیلب و تشلویق بر رفلت و آمد به مسلاجد و بهلره مندی 
از فضائلل مسلجد بلر انسلان، قطع نظر از جنسلّیت اسلت. این علّده کله اکثریت علما 
را تشلکیل ملی دهنلد بلر ایلن مّدعای خلود به برخلی از شلواهد تاریخی نیز تمّسلک 

نمودنلد.
در منابلع روایلی اسلالم، روایلات زیلادی وجلود دارد کله همگلی مشلعر بر این اسلت 
کله مسلاجد متعلّلق به تملام مردم، اعلم از زن و مرد اسلت. با اندکی دّقلت در روایات 
ذیلل، بله روشلنی درملی یابیم کله میان ملرد و زن هیلچ گونله تفاوتی وجلود ندارد؛ 
زیلرا واژه هایلی ماننلد، انسلان های با تقلوا، مؤمن، مّتقیلن، اهل مسلجد، منع نکردن 

و جلز آن، اختصلاص بله گروهی ندارد و برای عموم مسللمانان اسلت.
ُجلَل یَْعَتادُ   الَْمَسلاِجَد  در روایتلی از پیامبلر نقلل شلده کله فرمودنلد: »إَِذا َرأَیُْتُم الرَّ
َّملا   یَْعُملُر َمسلاِجَد اهللِ َملنْ آَمَن بِلاهلل؛ هنگامی  َفاْشلَهُدوا لَلُه بِاْلِیَملاِن أِلَنَّ اهللَ یَُقلوُل إِن
کله دیدیلد شلخصی بر رفلت و آمد به مسلجد مداوملت دارد، او را مؤملن بدانید؛ زیرا 

مسلجد خانله انسلان هلای با تقلوا و صالح اسلت«.2
و نیلز در روایتلی دیگلر فرمودند: »الَْمْسلِجُد بَْیُت ُکلِّ ُمْؤمٍن؛ مسلجد خانله هر مؤمنی 
اسلت«.3 آن حضلرت در بیانلی دیگلر مسلجد را خانله همله مّتقیلان و پرهیلزکاران 

دانسلته انلد: »اِنَّ الَمسلاِجَد بُُیلوُت الُمتَّقِین«.4
وِح َو اللرَّ حَملِه َو   و نیلز فرملود: »َملن کانَلِت الَمسلاِجُد بُُیوتَلُه َفَقلد َخَتلَم اهلُل لَلُه بِاللرَّ
الَجلواِز َعلَلی الّصلراِط اِلَی الَجنَّه؛ هر کس خانه اش مسلجد باشلد، خداونلد کارش را با 
رحملت و شلادی قلرار داده، و اجلازه عبلور از صراط به سلوی بهشلت را بله او خواهد 

1  62- آیت ا... مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، مسئله817.

2  63- مستدرك الوسائل، ج3، ص362.

3  64- کنزالعّمال، ج7، ص650؛ مستدرك الوسائل، ج3، ص359، 554.

4 . همان، ص659، ح20785؛ نهج الفصاحه، ص 596، ح3083.
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داد«.1
املام حسلن فرملود: »اَهلُل الَمسلِجِد ُزّواُر َو حٌق َعلَلی الَملُزوِر اَلتُّحَفُه لِزائِلِرِه؛ اهل 
مسلجد، زائلر خلدا هسلتند و بر صاحلب خانه اسلت که بر زائلرش هدیله ای بدهد«.2
همچنیلن روایلات متعلّددی که در آنها واژه »َمن َمشلی« و »َمن أَسلرج« آمده اسلت. 
پیامبلر فرملود: »َمْن َمَشلی إِلَی َمْسلِجٍد ِمْن َمَسلاِجِد اهللِ، َفلَلُه بُِکلِّ ُخْطلَوٍه َخَطاَها 
َحتَّلی یَْرِجلَع إِلَلی َمْنِزلِلِه َعْشلُر َحَسلَناٍت َو ُمِحلَی َعْنلُه َعْشلُر َسلیَِّئاٍت َو ُرفِلَع لَُه َعْشلُر 
َدَرَجلاٍت؛ کسلی کله به مسلجدی از مسلاجد خدا برود، بلرای هر گامی کله برمی دارد 
تلا بله منلزل برگردد، ده حسلنه برایش نوشلته می شلود و ده گناه از او برداشلته و ده 

درجله ترفیع ملی یابد«.3
و همچنیلن در روایتلی دیگلر فرملود: رسلول خلدا: »أاََل إِنَّ بُُیوتِلی فِلی األْرِض 
لَماِء َکَملا تُِضیُء النُُّجوُم ألْهلِل األْْرِض أاَل ُطوبَلی لَِمْن َکانَِت  الَْمَسلاِجُد تُِضلیُء ألْهِل السَّ
لَأ فِلی بَْیِتلِه ثُلمَّ َزاَرنِلی فِلی بَْیِتلی أاَل إِنَّ َعلَلی  الَْمَسلاِجُد بُُیوتَلُه أاَل ُطوبَلی لَِعْبلٍد تََوضَّ
لاِطع  ُلَملاِت إِلَلی الَْمَسلاِجِد بِالنُّوِر السَّ لائِیَن فِلی الظُّ لِر الَْمشَّ ائِلِر أاَل بَشِّ الَْملُزوِر َکَراَملَه الزَّ
ِیَلْوَم الِْقَیاَملِه؛ خلدای متعلال فرملود: آگاه بلاش کله خانه هلای من در زمین مسلاجد 
هسلتند و بلرای اهلل آسلمان ها همچلون سلتارگان برای اهلل زمین می درخشلند؛ 
آگاه بلاش، خوشلا بحلال کسلی کله مسلاجد خانله هلای اوسلت ]بیشلتر وقلت ها در 
مسلاجد، نمازهایلش را ملی خوانلد[؛ آگاه بلاش، خوشلا به حلال بنده ای کله در خانه 
اش وضلو بگیلرد، سلپس ملرا در خانه ام زیارت کنلد؛ آگاه باش، بر زیارت شلده واجب 
اسلت کله زائلرش را تکریلم کنلد؛ آگاه باش، به کسلانی کله در تاریکی ها به مسلاجد 

ملی رونلد بشلارت بده بله نلور سلاطع در روز قیامت«.4
املام صلادق نیلز ملی فرمایلد: »َملْن َمَشلی إِلَلی الَْمْسلِجِد لَلْم یََضلْع ِرْجلَْیلِه َعلَی 
لابَِعِه؛ هرکس به طرف مسلجد برود،  َرْطلٍب َو اَل یَابِلٍس إاِّل یَُسلبُِّح لَلُه إِلَلی األَرِضیَن السَّ
پایلش را بلر هیلچ تلر و خشلکی نمی گلذارد، مگلر اینکه زمین تلا طبقات هفلت گانه 

1  66- مستدرك الوسائل، ج7، ص 659.

2  67- کلمه االمام الحسن، ص41؛ الِحَکَم الزاهره، ص150.

3 . وسائل الشیعه، ج5، ص201؛ ثواب االعمال، ص291. 

4 . وسائل الشیعه، ج1، ص382؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص257، ح 781.
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اش بلرای او تسلبیح ملی گویند«.1
املام عللی در مورد همسلایه مسلجد فرموده اسلت: »اَل َصلاَلَه لَِجلاِر الَْمْسلِجِد إاِلَّ 
فِلی الَْمْسلِجِد إاِلَّ أَْن یَُکلوَن لَلُه ُعلْذٌر أَْو بِلِه ِعلَّلٌه، َفِقیلَل: َو َملْن َجلاُر الَْمْسلِجِد یَلا أَِمیَر 
الُْمْؤِمِنیلَن؟ َفَقلاَل: َمْن َسلِمَع النَِّداء؛ نماز همسلایه مسلجد ل در خانله ل نماز کامل 
نیسلت؛ جز اینکه عذری داشلته باشلد. از آن حضرت سلؤال شلد که همسلایه مسلجد 

چله کسلی اسلت؟ فرمود: کسلی که صلدای اذان را بشلنود«.2
همچنیلن آن حضلرت فرمودنلد: »لَْیلَس لَِجلاِر الَْمْسلِجِد َصلاَلٌه إَِذا لَلْم یَْشلَهِد 
الَْمْکُتوبَلَه فِلی الَْمْسلِجِد إَِذا َکاَن َفاِرغلاً َصِحیحلاً؛ همسلایه مسلجد اگلر مانعلی برایش 
نبلوده و سلالم باشلد و در این حلال برای نماز واجب در مسلجد حاضر نشلود، نمازش 

مقبلول درگاه الهلی نخواهلد بود«.3
در روایتلی دیگلر از آن حضلرت آملده اسلت: »...لََیحُضلَرنَّ َمَعَنلا َصالتَنلا جماعلًه أو 
لِلنَّ َعّنلا َو ال یُجاوُرنلا َوالنُجاوُرُهلم؛ املام عللی در جلواب علّده ای کله بله  لََتَحوَّ
حضلرت گفتنلد: علّده ای از همسلایگان مسلجد در نملاز جماعلت حاضر نمی شلوند، 
فرملود: بایلد در نملاز جماعلت ما حضور یابند، یلا اینکه از ما دوری گزینند و همسلایه 

ملا نشلوند و ما هلم همسلایه آنها نشلویم«.4
ازایلن رو، روایاتلی کله بلا کلملات: »َملن«، »َملن َمشلی«، »َملن أَسلرج« »مّتقیلن«، 
»مؤملن« و »اهلل المسلجد، جارالمسلجد« و امثلال ایلن واژه ها شلروع شلده، داللت 

بلر عملوم ملی کند.
همچنیلن دیگلر روایاتلی کله بله طور علام )اعلم از زن و مرد(، ملورد تأکید و تشلویق 
بسلیاری بله رفلت و آمد به مسلاجد و حضور مسلتمر در آن و روشلنایی بخشلیدن به 

مساجد شلده است.5

1  70- من الیحضره الفقیه، ج1، ص233؛ بحاراالنوار، ج84، ص13.

2  71- بحاراالنوار، ج83، ص379؛ مستدرك الوسائل، ج3، ص356؛ دعائم االسالم، ج1، ص148.

3 . وسللائل الشللیعه، ج 3، ص 479، روایللت 5. حّتللی رسللول خللدا )ص( در مقللام تأکیللد بللر ایللن امللر می فرماینللد: »الَصللاَلَه لَِجللاِر 

الَْمْسللِجِد إاِلّ فِللی َمْسللِجِدهِ«؛ یعنللی همسللایه مسللجد نمللازش مقبللول نیسللت، مگللر در مسللجد. )وسللائل الشللیعه، ج3، ص478، 
روایللت 1(. ایللن احادیللث و دههللا روایللت دیگللر هملله داللللت بللر ایللن دارد کلله نمللاز خوانللدن همسللایه مسللجد بللدون عللذر در غیللر 

از مسللجد کراهللت دارد، و سللیره و فتللاوای فقهللای مللا نیللز رد طللول تاریللخ برگرفتلله از همیللن تأکیدهللا می باشللد.
4  . وسائل الشیعه، ج3، ص479.

5 . من الیحضره الفقیه، ج1، ص238، ح716؛ امالی شیخ طوسی، ص139.
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گفتار دّوم: تبیین شواهد تاریخی «
علالوه بلر روایلات، شلواهد تاریخی بیانگلر حضور زنان در مسلجد برای نملاز جماعت، 
بله خصلوص نماز صبح و عشلائین در عصر رسلول خدا، از مسللّمات تاریخ اسلالم 
اسلت. کعبله اّولیلن خانله ای اسلت بلرای عبادت انسلان ها، اعلم از زن و مرد بنا شلد 
و عبلادت کننلدگان را بله سلوی خلود جذب کلرد؛ چنان که قلرآن کریم ملی فرماید: 

ِّلَْعالَِمیَن«.1 لَه ُمَباَرًکا َوُهلًدی ل »إِنَّ أَوََّل بَْیلتٍ ُوِضلَع لِلنَّلاِس لَلَِّذی بَِبکَّ
مّکله و مسلجدالحرام، کاملل ترین مصداق مسلجد اسلت تلا آنجا که نماز فلرادا در آن 
از نملاز جماعلت در خانله بهتلر اسلت. همیلن مسلجد اسلت کله اّولین نملاز جماعت 
بله اماملت پیامبلر با حضلور بزرگ ملردی چون حضلرت علی و بانویلی مکّرم 

چلون حضرت خدیجله در آن برگزار شلد. 
آنچله روشلن اسلت و از سلیره معاصریلن عصر رسلالت نیز ملی توان دریافلت، حضور 
زنلان در مسلجد، نملاز جماعلت مسللمانان اسلت. ایلن نکتله از شلواهدی چنلد بله 

دسلت ملی آیلد، کله در ذیلل بله برخلی از آنهلا اشلاره ملی کنیم.
نخسلتین نملاز جماعلت بله اماملت پیامبلر برگلزار شلد کله در آن جماعلت هلا، 
حضلرت خدیجله، همسلر گراملی پیامبلر حضلور داشلته و مردم ایلن جماعت 

هلا را مشلاهده ملی کردند.2
روایاتلی در دسلت اسلت کله تصریلح دارد بله حضلور زنلان در نمازهلای جماعلت؛ 

ماننلد روایلت ذیلل کله بله الفلاظ مختلف نقل شلده اسلت:
در صحیح بخاری از عایشه نقل شده است: 

»إنَّ رسلول اهلل کاَن یُصلّلی الّصبلح بَِغللس فینصرفلن نسلاُء المؤمنیلن الیعرفلَن 
ِملَن الَغللس او الیعلرف بعضهلن بعضلاً؛ پیامبلر اکرم نملاز صبح را سلپیده دم می 
خواندنلد و زنلان مؤمنیلن برملی گشلتند و معللوم نملی شلد کله چله کسلی در نماز 

صبلح شلرکت کلرده و یلا بعضلی از آنهلا بعلض دیگلر را نمی شلناختند«.3
همچنین در حدیث دیگر از عایشه آمده است:

1  . آل عمران، آیه 96.

2  . فروغ ابدیّت، ج1،ص203؛ حّج، ص80-79.

3  . صحیح بخاری، ج2، ص408 و 823.
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ْبح فتنصرف نَِسلاٌء ِملَن الُْمْؤِمَناِت ُمَتلَفَِّعلاٍت بُِمُروِطِهنَّ  »کاَن رسلول اهلل یُصلّلی الصُّ
و ال یعرفلن ِملَن الَغللس؛ زنلان مؤمن، نملاز صبح را بلا پیامبر به جای ملی آوردند 
در حاللی کله لباسلی کله تملام بلدن آنها را ملی پوشلاند، به تن داشلتند و ایلن زنان 

در تاریکی بازشلناخته نمی شلدند«.1 
همچنیلن در کتلاب »لؤللؤ و مرجلان« بله نقلل از عایشله آمده اسلت: »ُکنَّ نَِسلاٌء ِمَن 
 ، َه الفجر ُمَتلَفَِّعلاٍت بُِمُروِطِهنَّ َم َصلالَ الُْمْؤِمَنلاِت یشلهدن َملَع النَِّبیِّ َصلَّی اهلُل َعلَْیِه َوَسللَّ
ثُلمَّ ینقلبلن اللی بیوتهلن حیلن یقضیلن الصلاله الیعرفهلن أََحلٌد ِملَن الَغللس؛ زنلان 
مسللمانان در حاللی کله خودشلان را بلا پارچله پوشلانیده بودنلد، در نملاز صبلح بلا 
رسلول خلدا شلرکت ملی کردند، سلپس بله خانه هلای خلود برمی گشلتند و به 

علّلت تاریکلی صبلح، هیلچ کس آنهلا نمی شلناخت«.2
طبیعلی اسلت کله احادیلث نبوی، در شلرح ثواب های زیلاد نماز جماعت در مسلجد، 
بله گلوش زنلان رسلیده باشلد و آنها راغب شلده باشلند کله از ایلن ثواب ها بلی بهره 
نماننلد. عالقله زنلان به حضلور در مسلاجد، بلرای اقامه نملاز جماعلت و ممانعتی که 
از آنهلا بله عملل ملی آملد، باعلث گردیلد روایاتلی از پیامبلر در ایلن بلاره صلادر 
شلود؛ چنلان کله در منابلع شلیعه و سلّنی آمده اسلت کله هنگاملی زنان بلرای رفتن 
بله مسلجد اجلازه خواسلتند، آنلان را منلع نکنید. بلرای نمونله، پیامبلر فرمودند: 
»التَْمَنُعلوا النِّسلاَء َحُظوَظُهلنَّ ِمنَ الَْمسلاِجِد إَذا اْسلتأَذنُوُکم؛ هلرگاه زنلان شلما اجلازه 
رفتلن بله مسلاجد می خواهنلد، آنها را از بهره و نصیبشلان از مسلاجد محلروم نکنید 

و مانع نشلوید«.3
همچنیلن آملده اسلت کله حضلرت فرملود: »اَلتَْمَنُعلوا إَِملاَء اهللِ َمَسلاِجَد اهللِ؛ کنیزان 

خلدا را از رفتلن بله مسلاجد خلدا منلع نکنید«.4
شلایان ذکلر اسلت که بله دنبلال تأکید پیامبلر مبنی بر علدم منع زنلان از حضور 

1  . صحیللح بخللاری، ج2، ص407 و 818؛ سللنن ابللن ماجلله، ج1، ص137، ح565و566، مسللتدرك سللفینه البحللار، ج1، ص209؛ 

بحاراالنللوار، ج87 ص354؛ شللرح نهللج البالغلله، ج1، ص285؛ احللکام النسللاء، ص192.
2  . اللؤلو و المرجان، ج1، باب 40، ص137.

3  . صحیح مسلم، ج4، ص161.

4 . سللنن ابللن ماجلله، ج1، ص137، ح565 و 566؛ مسللتدرك سللفینه البحللار، ج1، ص209؛ بحاراالنللوار، ج87، ص354؛ احللکام 

النسللاء، ص195.
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در نملاز جماعلت مسلجد و للزوم اجلازه بله آنلان، بعضلی چنیلن پنداشلته بودند که 
زنلان فقلط هنلگام روز مجلاز بله رفتلن بله مسلاجدند و در نمازهلای مغلرب و عشلاء 
کله بلا تاریکی )شلب( همراه اسلت، زنلان نباید بلرای نماز به مسلجد رونلد؛ ازاین رو، 
جهلت مبلارزه بلا ایلن پنداشلت غللط، در برخلی روایلات آمده اسلت که هلرگاه زنان 

اذن حضلور در مسلجد را در شلب هنلگام خواسلتند، اجلازه دهید.
َّلْیِل؛  و در روایتلی دیگلر نیلز از آن حضرت آمده اسلت: »أِذنُوا للِّنسلاِء إِلَی الَْمسلاِجِد بِال

هنلگام شلب بله زنان برای رفتلن به مسلاجد اذن دهید«.1
 پیامبلر در دو بیلان جداگانله ملی فرماینلد: »التَْمَنُعلوا نَِسلائُکْم ِملَن الُخلروِج الِی 
َّلْیلِل إلیَ الَْمسلِجِد َفْأِذنُلوا  َّلْیلِل«2؛ نیلز فرملود: »إذا اْسلتأَذنَُکْم نِسلاؤُکْم بِال الَمسلاِجد بِال
؛ شلب هنلگام کله زنانتلان بلرای رفتن بله مسلجد اجازه ملی خواهنلد، رخصت  لَُهلنَّ
دهیلد«.3 در شلب کله خلوِف بیشلتر بلرای زنان اسلت می فرمایلد: اجلازه دهید، پس 

در روز أوللی اسلت کله بله مسلجد بروند.   
روایلت دیگلری کله  خود دلیلل گویایی بر جواز حضور زنان در مسلجد اسلت، سلیره 
خلود پیامبلر اعظلم می باشلد؛ چنان کله ابن عباس دربلاره پیامبلر و عملکرد 
ایشلان چنیلن ملی گویلد: »کاَن رسلوُل اهلل اََملر بَناتلُه َو نسلائُه أْن یَْخُرْجلَن فلی 
الِعیَدیْلِن؛ رسلول خلدا دختلران و زنلان خلود را برای اقامله جماعلت در نمازهای 

عیدیلن بله خلارج خانه ملی بردند«.4
املام عللی دربلاره حضلور زنلان در نملاز جماعلت مسلجد، در روزهلای آغازیلن 
رسلالت نبلوی چنیلن ملی فرمایلد: »ُکلنَّ الّنسلاُء یُصلّیلَن َملَع الّنبلی َفُکلنَّ 
 جلال، لِضیلِق ااُلُزِر؛ زنلان در عصلر پیامبلر یؤملرَن أن الیَرَفعلَن ُرؤَسلُهنَّ َقبلَل الِرّ
نملاز را بلا پیامبلر بله جلای می آوردنلد. به زنان دسلتور داده شلده بلود که چون 

لبلاس ملردان کوتلاه بلود، قبلل از ملردان سلر از سلجده برندارند«.5

1  . همان، ح568.

2 . کنزالعمال، ج7، ص677، ح20872؛ صحیح مسلم، ج2، ص33.

3  . کترالعمال، ج11، ص677، ح20872؛ صحیح مسلم، ج2، ص33.

4  . احللکام النسللاء، ص201؛ البتلله در منابللع شللیعه و اهل سللنت، روایاتللی هللم وجللود دارد کلله مفللادش ترجیللح خللروج زنللان بللرای 

نمللاز عیللد اسللت در صورتللی کلله زن مسللن باشللد.
5  . همللان، ج5، ص413؛ مللن الیحضللره الفقیلله، ج1، ص396؛ صحیللح مسلللم، ج4، ص161؛ مجمللع الزوائللد و منبللع الفوائللد، ج2، 

ص74.
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در بعضلی از روایلات حضلور آنلان به روشلنی ذکر شلده اسلت. امام صلادق از پدر 
ِبیِ  َو ُهَو  گراملی اش نقلل ملی کند که فرمود: »َکاَن َرُسلوُل اهللِ یَْسلَمعُ  َصلْوتَ  الصَّ
َه أَْن تَْعُبَر أُمُُّه؛ رسلول خلدا هنگام خواندن  لالَ لاَلِه َفُیَخفُِّف الصَّ یَْبِکلی  َو ُهلَو فِی  الصَّ
نملاز جماعلت، صلدای گریه طفلی را شلنید که ملادرش او را با خود به مسلجد آورده 

بلود. آن حضلرت نملاز را کوتاه کلرد تا مبلادا نگرانی در مادرش پیدا شلود«.1
در روایلت دیگلری آملده اسلت: روزی رسلول خلدا نملاز صبلح را بلا کوتلاه ترین 
سلوره خوانلد. اصحلاب پرسلیدند، ای رسلول خدا! چله اتفاقلی افتاده کله نماز را 
سلریع تملام کردیلد. حضلرت در پاسلخ فرملود: »إنی َسلِمعُت صلوَت صبلّی فی صفَّ 

الِنّسلاِء؛ ملن صلدای طفللی را در صلف زنان شلنیدم«.2
در منابلع اهلل سلنت نقل شلده اسلت: رسلول خلدا نملاز صبلح را در تاریکی می 
خواندنلد و زنلان مؤملن پلس از نملاز، در هملان تاریکلی بله منلزل برمی گشلتند. به 

علّلت تاریکلی، دیگلران آنهلا را، و حّتی خودشلان یکدیگلر را نمی شلناختند.3
اّم فضلل ملی گوید: شلنیدم که پسلرم سلوره مرسلالت را تالوت می کند. بله او گفتم: 
ملرا بله یلاد پیامبلر انداختی. این سلوره آخرین سلوره ای بلود که از زبلان مبارك 

پیامبلر شلنیدیم و آن را در نملاز مغرب در مسلجد می خواند.4
در روایتلی آملده اسلت: »زنلی قریشلی بله نلام »عاتکله بلن زیلد« پیوسلته در نملاز 
جماعلت مسلجدالّنبی حاضلر می شلد، عمربن خّطاب از او خواسلتگاری کلرد؛ وی به 
ایلن شلرط کله او را از نملاز جماعلت در مسلجد منلع نکنلد، پذیرفلت با عملر ازدواج 
کنلد؛ عملر نیز بلا نارضایتی پذیرفلت؛ بعد از مرگ عملر، وقتی زبیر از او خواسلتگاری 
کلرد بلاز همیلن شلرط را مطلرح نملود، زبیلر هلم بله ناچلار پذیرفلت، و او بله نملاز 

جماعلت مسلجد می رفلت...«.5
همچنین در منابع اصیل اهل سنت آمده است: فاطمه بنت قیس می گوید: 

الَه َجاِمَعلًه َفانَْطلَْقُت  تِی َسلِمْعُت نِلَداَء الُْمَناِدی ُمَناِدی یَُنلاِدی الصَّ لا انَْقَضلْت ِعدَّ »... َفلَمَّ

1  . وسائل الشیعه، ج5، ص470؛ مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج2، ص74.

2  . المسند الجامع، ج6، ص227.

3  . صحیح بخاری، ج1،ص211.

4  . تحریر المرأه فی عصر الرساله، ج13، ص181.

5 . اسدالغابه، ج5، ص185؛ مسند احمد، ج1، ص40.
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ِم ِمْن الِنَّسلاِء َوُهلَو یَلی المؤّخُر  ِفّ الُْمَقَدّ فِیَملْن انَْطلَلَق ِملْن الَنّلاِس َقالَْت َفُکْنُت فِلی الَصّ
ِملَن الرِّجلال؛ چلون زمان عدّه ام سلپری شلد، صدای منلادی نماز جمعه را شلنیدم، و 
بله هملراه دیگلر مردملان کله می رفتنلد، روانه شلدم و در صلف اّول صفلوف زنان که 

بله دنبال صفلوف مردان بود، ایسلتادم«.1
در زملان خلیفله دّوم )عملر(، زنلان بله اماملت شلخصی بله نلام »سللیمان بلن ابلی 
خثیمله« انصلاری در رحبله مسلجد، نملاز جماعلت می خواندنلد چنان که ملردان به 

اماملت ابلّی بلن کعلب نملاز جماعت برگلزار ملی کردند.
 همچنیلن در تاریلخ آملده اسلت کله: خلیفه سلوم )عثمان( ملردان و زنلان را در نماز 
جماعلت مسلجد در یلک جلا جمع کلرد، وللی امیرالمؤمنیلن در زملان خالفتش 
دوبلاره زنلان را از ملردان جدا کرد و شلخصی به نام »عرفجه« با زنلان نماز می خواند.2
پلس، حّتلی در برخلی از منابلع اهلل سلنت نیلز روایلات و شلواهدی وجلود دارد که 

بیانگلر حضلور زنلان در مسلجد و جماعلات اسلت.
بلا توّجله بله مطاللب یادشلده، بله خوبلی درملی یابیم کله حضور زنلان در مسلجد و 

جماعلت هلا، از نظلر تاریخلی امر ثابت و مّسللم اسلت.
 علالوه بلر روایلت و شلواهد تاریخلی که بلر جواز حضلور زنلان در مسلجد و جماعات 
دالللت دارنلد، فقهلای عظلام، حضلور بانلوان را همچلون ملردان، در مسلجدالحرام و 
مراسلم عبلادی و اجتماعلی و اخالقلی و سیاسلی همچلون نملاز جمعله3و اعتلکاف 
و حّج4جایلز شلمرده انلد. بنابرایلن، دیلن اسلالم نله تنهلا حضور بانلوان را در مسلجد 
و جماعلات و بله طورکلّلی در عرصله هلای مختللف اجتماعلی، سیاسلی، اقتصلادی، 
فرهنگلی و عهلده داری سلمت هلای مدیریتلی و حّتی نظاملی جایز شلمرده، بلکه در 
برخلی زمینله هلای یادشلده، به ویلژه در وضع ویژه زمان ما، شایسلته و حّتی بایسلته 
دانسلته اسلت؛ البتله حضور در صحنله های اجتماعلی، از آنجا که همراه بلا برخوردها 
و تملاس هلای چنلد سلویه اسلت، بلرای هلر یلک از زن و ملرد تکلیفلی را ایجاب می 

1  . ر.ك: صحیح مسلم، ج2، ص32 و33؛ صحیح بخاری، ج1،ص439 و ج3، ص119.

2 . ر.ك: الطبقات الکبری، ج5، ص27- 26.

3  . جواهر الکالم، ج11، ص268ل 270؛  کشف اللثام، ج4، ص279ل 280.

4  . مستندالشیعه، ج1، ص546؛ جواهرالکالم، ج17، صص184 و 212 و220.
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کنلد کله مراعلات و توّجله به آن در تأمین سلالمت اخالقلی جامعله و ثمربخش بودن 
حضلور و بلر کنلار ماندن آن از آسلیب ها و آفلات، نقش بنیلادی دارد؛ همچون رعایت 
حجلاب و شلئون اسلالمی، چگونگلی برخلورد با نامحلرم و نگاه بله او، کیفّیت سلخن 
گفتلن و تأکیلد بلر وجلود شلاخصه هائلی چون حیلا و عّفلت، همله و همله ابزارهائی 
بلرای ایلن حضلور اجتماعی هسلتند. بنابرایلن، چنانچه زنلان بتوانند حجاب اسلالمی 
و شلئون زن مسللمان و عفلاف و پاکدامنلی را رعایلت کننلد، ملی توانند بلا حضور در 
مسلاجد از فضائلل و آثلار معنلوی این مکان مقلّدس بهره برند و فضیللت نماز خواندن 

در مسلجد بلرای آنلان، همچون مردان اسلت.
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گفتار سّوم: شروط حضور بانوان در مسجد «
بله طلور کلّی در شلریعت اسلالم برای حضلور بانلوان در عرصه های مختللف اجتماع، 
ماننلد شلرکت در مسلاجد و جماعلات، دسلتوراتی ارائه شلده اسلت که بله مهم ترین 

آنها اشلاره می شلود:

1. رعایت عفت، حجاب و شئون اسالمی
از روایلات بسلیاری کله دربلاره وظایلف و چگونگلی روابلط اجتماعی زنلان از حضرات 
معصوملان صلادر شلده اسلت، بله خوبلی اسلتفاده ملی شلود کله یکی از مسلایل 
مهّملی کله زنلان در هنگام حضلور در صحنه هلای اجتماعی باید رعایلت کنند، حفظ 
حجلاب و عفلت و بله طلور کلّی حفظ جامعه از ایجاد فسلاد و فحشلا و منکرات اسلت.
وجلوب  رعایلت حجلاب )پوشلش( در زنلان، حکلم ضلروری دیلن و از املور بدیهلی 
ِّلُْمْؤِمَنلاِت یَْغُضْضلَن ِمْن  قلرآن کریلم اسلت. چنانکله قرآن کریلم می فرمایلد: »َوُقلل ل
أَبَْصاِرِهلنَّ َویَْحَفْظلَن ُفُروَجُهلنَّ َواَل یُْبِدیَن ِزیَنَتُهلنَّ إاِلَّ َما َظَهَر ِمْنَهلا َولَْیْضِربَْن بُِخُمِرِهنَّ 
... ؛ بله زنان با ایمان بگو: چشلم های  َعلَلی ُجُیوبِِهلنَّ َواَل یُْبِدیلَن ِزیَنَتُهلنَّ إاِلَّ لُِبُعولَِتِهلنَّ
خلود را )از نلگاه هلوس آللود( فروگیرنلد و داملان خویلش را حفلظ کننلد و زینلت 
خویلش را ل جلز آن مقلدار کله قهلراً نمایان می شلود ل بر بیگانه آشلکار نسلازند، جز 
بلرای شلوهران، و گوشله هلای روسلری خویش را بلر سلینه افکنند)تا گردن و سلینه 

با آن پوشلانده شلود(...«.1
ایلن آیله شلریفه بیانگلر این اسلت کله مسللمانان، چه ملرد و چله زن، باید از چشلم 
چرانلی و نلگاه هلای هلوس آللود دوری کنلد و شلخصی پاکداملن و منلّزه باشلد. این 
آیله شلریفه نله تنها زنلان را به نحوه رفتارشلان آشلنا می کنلد، بلکه ملردان را نیز به 

وظایفلی کله در برخلورد بلا بانلوان دارنلد، تنّبه ملی دهد.
قلرآن کریلم، از اهلل ایملان ملی خواهلد کله بلرای حفلظ عّفلت و پاکدامنلی خود و 
لوا ِملْن أَبَْصاِرِهلْم َویَْحَفُظوا  ِّلُْمْؤِمِنیلَن یَُغضُّ جامعله، نلگاه شلان را  مهلار سلازند: »ُقلل ل
ُفُروَجُهلْم َذلِلَک أَْزَکلی لَُهلْم إِنَّ اهللَ َخِبیلٌر بَِملا یَْصَنُعلوَن؛ بله مؤمنیلن بگلو: دیلدگان 

1  . نور، آیه31.
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خویلش را از نلگاه بله زنلان اجنبلی بلاز گیرند و فلرج های خویلش را نگهدارنلد؛ این 
بلرای ایشلان پاکیلزه تلر اسلت کله خلدا از کارهایلی کله می کنیلد آگاه اسلت«.1

در روایلات اسلالمی، جمالتی مشلاهده می شلود کله بیانگر عقوبت و آثلار مخّرب نگاه 
حلرام2در دنیا و آخرت اسلت.

لْهَوه َو َکفی   املام صلادق ملی فرمایلد: »اَلَنّظلَرُه بَْعلَد الًنّظَرِه، تَلزِرُع فی الَْقللِب الَشّ
بِهلا لِصاِحِبهلا فِْتَنلًه؛ نلگاه پیاپلی، بذر شلهوت را در دل می افشلاند و همیلن امر برای 

هالکلت بیننده اش کافی اسلت«.3
نلگاه حلرام، قلدرت تصمیلم گیلری صحیلح و اسلتفاده از عقل را از انسلان سللب می 
کنلد، و بیشلتر انحرافلات جنسلی و خلالف اخلالق اسلالمی، از یلک نلگاه آغاز شلده 

ست. ا
ز دست دیده و دل هر دو فریاد           

که هر چه دیده بیند، دل کند یاد
شلایان ذکر اسلت آنچه گذشلت، ویژه نگاه مرد به زن نیسلت؛ بلکه نگاه معنادار)حرام( 
زن بله ملرد نیلز همیلن آثلار را در پلی دارد. از اینکله می بینیلم در آموزه هلای دینی 
در خصلوص زنلان دربلاره رعایلت حجلاب و پوشلش اهتملام بیشلتری شلده، بله این 

دلیلل اسلت کله در زنلان زمینه بیشلتری بلرای خودنمایی وجلود دارد.
پس زنان باید پوشلش مناسلبی داشلته باشلند و آرایش و زیور خود را آشلکار نسلازند 
و در صلدد تحریلک و جللب توّجله ملردان برنیاینلد. بنابراین، پوشلش اسلالمی برای 
زنلان در همله حلال املری واجلب اسلت و بایلد بله دسلتور قلرآن کریلم و حضلرات 
معصوملان رفتلار کننلد. اصوالً زیبایی انسلان هلا به ویژه زنلان، برای خلود آنان یا 
شوهرانشلان اسلت و اگلر در رفلت و آمدهلا بله نمایش درآیلد، موجب خشلم خدا می 
شلود و کارهایلی هلم که سلبب جللب توّجله نامحرم می گردد پسلندیده نیسلت. اگر 
نحلوه راه رفتلن و یلا سلخن گفتلن، توّجله دیگران را جلب نماید، سلبب می شلود که 

1 . نور، آیه 30.

2  . دربللاره آثللار و پیامدهللای نللگاه حللرام ر.ك: مجللله پیللام زن، نللگاه آلللوده و پیامدهللای ناگللوار آن، ش142، ص68؛ مجللله پاسللدار 

اسللالم، نقللش عفللاف و پاکدامنللی در زندگللی انسللان، ش279 و 280 اسللفند و فروردیللن 1383و ش281، سللال1384.
3 . وسائل الشیعه، ج14، ص139، ابواب مقدمات النکاح، باب 104، ح7.
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از فضیللت هائلی کله بلرای رفتن به مسلجد ذکر شلده اسلت، بله گناه تبدیل شلود و 
گاه ممکلن اسلت بلا بلی توّجهلی، به جلای خشلنودی خداوند، خشلم غضلب خداوند 

بلرای او ثبت شلود.

2ـ عدم تعّطر و تزیّن
در منابلع اسلالمی، بلرای حفلظ حرملت مسلجد، آدابلی ذکر شلده اسلت کله رعایت 
آنهلا مسلتحب و تلرك آنهلا بلا جایلگاه مسلاجد منافلات دارد. یکلی از آن آداب زینت 

کلردن بله هنلگام رفتن به مسلجد اسلت.
خداونلد متعلال بله عنلوان یلک قانون همیشلگی که شلامل تملام اعصار و قلرون می 
شلود، دسلتور می دهلد: »یَا بَِنلی آَدَم ُخلُذواْ ِزیَنَتُکْم ِعنلَد ُکلِّ َمْسلِجٍد؛ ای فرزند آدم! 

زینلت خلود را هنلگام رفتلن به مسلجد با خود داشلته باشلید«.1
زینلت ایلن در آیله شلریفه هلم شلامل »زینلت های جسلمانی« اسلت که عبلارت از 
پوشلیدن لبلاس هلای مرتّلب و پلاك و تمیلز، و شلانه زدن موهلا، و به کار بلردن عطر 
و ماننلد آن ملی شلود، و هلم شلامل »زینلت هلای معنلوی« یعنلی صفات انسلانی و 

مللکات اخالقلی و پاکلی نّیلت و اخالص.2
طبلق احادیلث و کتلاب هلای تفسلیری، مقصلود از زینلت در آیله شلریفه، پوشلیدن 
لبلاس پاکیلزه و فاخلر، شلانه زدن موی، در دسلت کردن انگشلتر فاخر، عطلر زدن و... 

3 است.
در روایلات رسلیده، اسلتفاده از بلوی خلوش از اخلالق پیامبران و سلیره آنان شلمرده 
شلده و تأکیلد گردیلده اسلت که: ملردان نباید از اسلتعمال بلوی خوش غافل باشلند. 
صاحلب کتلاب »عروه الوثقلی« می گویلد: »یُْسلَتَحبُّ التََّطیلُب َوُ لْبُس الثِّیلاِب الْفاِخِر 
لِه إلَی الَْمْسلِجِد؛ مسلتحب اسلت به هنلگام رفتن به مسلجد از بوی خوش  ِعْنلَد التََّوجُّ

و لبلاس های تلازه اسلتفاده کند«.4

1 . اعراف، آیه 31.

2 . برگزیده تفسیر نمونه، ح2، ص40.

3 . وسائل الشیعه، ج1، ص426.

4 . عروه الوثقی، ج1، ص426.
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در سلیره پیامبلر آملده اسلت: »پیامبلر در زندگلی خویش، بلرای خرید عطر 
بیشلتر از خلوراك هزینله ملی کلرد«1؛ آن حضرت بله پیروان خویلش توصیه می 
ُجلِل أَن یَلَدَع الّطیلَب فی ُکلِّ یَلوٍم؛ َفإن لَم یَقلِدر َعلَیلِه، َفَیوٌم َو  فرمایلد: »الیَنَبغلی لِلرَّ
یَلوٌم ال، َفلإِن لَلم یَقلِدر َففلی ُکلِّ ُجُمَعلٍه َو الیَلَدع؛ از شایسلتگی ملرد آن اسلت که در 
هلر روز بله خویلش عطلر بزنلد و اگلر ممکن نیسلت، هلر دو روز یکبلار و اگلر این هم 

ممکلن نیسلت، پلس در هر جمعله آن را تلرك نکند«.2
لَلوِه لَِبَس أَْجلَوَد ثَِیابِلِه َفِقیَل  در سلیره املام حسلن آملده اسلت: »إَِذا َقاَم إِلَلی الصَّ
لَلُه یَلا ابْلَن َرُسلوِل اهللِ لَِم تَلَْبلُس أَْجلَوَد ثَِیابِلَک َفَقلاَل: إِنَّ اهللَ تََعالَی َجِمیلٌل یُِحبُّ 
ِّلی َو ُهلَو یَُقلوُل: »ُخلُذوا ِزیَنَتُکلْم ِعْنلَد ُکلِّ َمْسلِجٍد«؛ َفُأِحبُّ أَْن  لُل لَِرب الَْجَملاَل، َفَأتََجمَّ
أَلَْبلَس أَْجلَوَد ثَِیابِلی؛ خیثمله بلن ابلی خثیمه گفلت: امام حسلن هنگاملی که به 
نملاز برملی خاسلت، بهتریلن لبلاس هایلش را ملی پوشلید. بله او گفتنلد: ای فرزنلد 
رسلول خلدا، چلرا بهتریلن لبلاس هایلت را ملی پوشلی؟ فرملود: خداونلد زیباسلت و 
زیبایلی را دوسلت دارد و ملن نیلز خود را بلرای پروردگارم می آرایلم، چنان که خدای 
تعاللی ملی فرمایلد: زینلت خلود را بله هنلگام عبلادت در مسلجد برگیریلد. بنابراین، 

دوسلت دارم کله بهترین لباسلم را بپوشلم«.3
بنابلر مطاللب یادشلده درملی یابیلم کله اسلتفاده از لبلاس هلای تلازه و بلوی خوش 
و زینلت دادن سلر و صلورت بله هنلگام رفتلن به مسلجد، یکلی از مصادیلق »زینت« 
در آیله شلریفه اسلت کله املری مطللوب و نیکلو شلمرده شلده اسلت. اّما همیلن امر 
مسلتحب کله این قدر تأکید شلده اسلت در مورد زنان روا نیسلت؛ زیلرا تزیّن)آرایش( 
زنلان بایلد برای شوهرانشلان باشلد و بیرون از خانه سلبب تحریک دیگلران می گردد 
کله از نظلر شلرع مقلّدس ممنوع اسلت. برایلن اسلاس، در منابلع روایی اسلالم تأکید 
شلده اسلت کله حضلور زنلان در مسلجد بایلد بلدون اسلتفاده از عطلر و بلوی خوش 
باشلد؛ چنلان کله رسلول خلدا ملی فرمایلد: »إذا َشلِهَدْت اِحدا ُکلنَّ الَْمْسلِجَد فال 

1 . مکارم االخالق، ص43؛ بحاراالنوار، ج16، ص248.

2 . همان؛ الکافی، ج6، ص510، ح4.

3  . مستدرك الوسائل، ج3، ص226؛ تفسیر مجمع البیان، ج1، ص412.
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تََملسَّ طّیبلاً؛ زنلان هنلگام حضلور در مسلجد، از بوی خلوش اسلتفاده نکنند«.1
و در روایلت دیگلر نبلوی آملده اسلت: »أَیَُّملا اْملَرأٍَه تََطیََّبلْت، ثُلمَّ َخَرَجلْت إِلَلی 
الَْمْسلِجِد، لَلْم تُْقَبلْل لََهلا َصاَلٌه َحتَّی تَْغَتِسلَل؛ هرگاه زنی خود را خوشلبو کند، سلپس 
بله مسلجد بلرود، نمازش قبول نمی شلود، تلا آنکه آن بلوی خوش را از خلود برطرف 

2 کند«.
و همچنیلن آن حضلرت در روایتلی دیگلر چنیلن ملی فرماینلد: »اَلتَْمَنُعلوا إَِملاَء اهللِ 
ٌت؛  و قلال عللی: َفلِإَذا َخَرْجلَن ُمَتَزیَِّناٍت  َمَسلاِجَد اهللِ، َو اَلیَْخُرْجلنَ إاِلَّ َو ُهلنَّ تَِفلالَ
ِ تََعالَلی، َخاِرَجلاٌت بِِخاَلِف َملا أُِمْرَن، َفاَلیَِحلُّ إِْرَسلالُُهنَّ  أَْو ُمَتَطیَِّبلاٍت، َفُهلنَّ َعاِصَیلاٌت هلِلَّ
ِحیَنِئلٍذ أَْصلاًل؛ رسلول خلدا ملی فرمایلد: زنان را ازمسلجد منلع نکنیلد و آنها نیز 
 نبایلد باخوشلبویی از خانله خلارج شلوند و به مسلجد رونلد؛ همچنین املام علی
ملی فرماینلد: وقتلی زنلان بلا بلوی خلوش و زینلت کلرده بیلرون رونلد، خداونلد را 
نافرمانلی )معصیلت( ملی کننلد؛ زیرا بلر خالف دسلتورات او عملل کرده انلد، در این 

صلورت جایلز نیسلت که اجلازه داده شلود«.3
ْت َعلَلی َقْوٍم  از پیامبلر اکلرم نقلل شلده که فرملود: »أَیَُّملا اْملَرأٍَه اْسلَتْعَطَرْت َفَملرَّ
لَِیِجلُدوا ِملْن ِریِحَهلا، َفِهلَی َزانَِیلٌه؛ اگلر زنی خلود را معطر کنلد و بر گروهلی )مردانی( 
بگلذرد کله بلوی او را دریابنلد، زنلاکار اسلت«.4در حدیلث دیگلر از آن حضلرت آمده 
اسلت: »ایُّ اِْملَراٍَه تطیَّبلْت ثلمَّ َخَرَجلْت ملن بَیِتهلا َفِهلَی تُلَْعُن حّتلی ترَجَع اللی بیِتها 
َمَتلی ملا َرَجَعلْت؛ هلرگاه زنی برای غیر شلوهرش خلود را معطر نماید، سلپس از خانه 
اش بیلرون رود، تلا زمانلی که بله منزلش برمی گردد، ملورد لعنت خداوند اسلت«.5بر 
ایلن اسلاس، آن حضلرت درباره شلرط خلروج بانلوان از منزل و حضور در مسلجد 
ملی فرمایلد: »إذا َشلِهَدْت اِحلدا ُکلنَّ الَْمْسلِجَد فلال تََمسَّ طّیبلاً؛ هنگامی کله یکی از 

شلما)زنان( قصلد مسلجد کرد، نبایلد از بوی خلوش اسلتفاده نماید«.6

1 . المجموع، ج4، ص199؛ صحیح مسلم، ج2، ص33.

2 . سنن ابن ماجه، ج2، ص1326، ح4002.

3  . المحلّی، ج4، ص198. 

4 . نهج الفصاحه، ص34، ح177.

5 . وسائل الشیعه، ج14، ص114؛ بحاراالنوار، ج 100، ص 247.

6 . المجموع، ج 4، ص199؛ صحیح مسلم، ج2، ص33.
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هملان گونله کله عطلر زدن و اسلتعمال بلوی خلوش در مقابلل نامحرم مفسلده دارد. 
تزیّلن و آرایلش نیلز بله لحاظ فسلادانگیز بودن، به شلّدت منع شلده اسلت.

پیامبلر اسلالم در ایلن بلاره فرمود:»َمَثُل الرافِلَلِه فی الزیَنه ملن َغیِر اَهلِهلا، َکَمَثِل 
ُظلَمله یلوم القیامله ال نلوَر لَهلا؛ حکایلت زنی کله دامن کشلان و آمیخته بله زینت در 
بیلرون خانله راه ملی رود، چلون ظلمتلی اسلت در روز قیامت که از خود نلور ندارد«.1
فلسلفه ایلن املر نیلز روشلن اسلت و آن ایلن که شلریعت اسلالم بلرای عّفلت و پاك 
زیسلتی اهمّیلت فلوق العلاده قائل اسلت، بله هیچ وجله از بلی عّفتلی و بدحجابی که 
مقّدمله آللوده شلدن و ارتلکاب حلرام  و فرورفتلن در محّرمات جنسلی اسلت، چشلم 
پوشلی نملی کنلد. بنابرایلن، دربلاره حضلور زنلان بلرای عبادت در مسلجد چلون در 
انظلار ملردان نامحلرم قلرار ملی گیرنلد و معّطر بلودن آنان، موجلب التهاب ملردان و 
تحریلک غریلزه جنسلی آنان می شلود، عبادتی که باید سلازنده باشلد و آثلار مفیدی 
بلرای پاکلی و پرهیلزگاری داشلته باشلد، منشلأ گناه و ارتلکاب حرام می گلردد. برای 
اینکله از چنیلن پیامدهای ناسلالم جلوگیری شلود، اسلالم دسلتور می دهلد که زنان 

بلدون زینلت و خوشلبوئی به مسلجد بروند.
افلزون برایلن، ممکلن اسلت در صلورت تعّطلر و تزیّن زنان بلرای رفتن به مسلجد، در 
مسلیر راه ملورد آزار و اذیّلت افلراد هرزه و بلی بندوبار قلرار گیرند. ازایلن رو، ضرورت 
ایجلاب ملی کنلد کله زنلان خداجلو حضورشلان بلرای عبلادات در بهتریلن ملکان ها 
بلدون زینلت و خوشلبوئی باشلد؛ زیلرا ایلن کار بله تقلوا و پاك زیسلتی نزدیلک تر و 
ارزنلده تلر اسلت. در روایتلی از رسلول خدا آملده اسلت: »إْسلَتِعیُنوا َعلَی الّنسلاء 
بِالَْعلْر، َفلإنَّ اِحداُهلنَّ إذا کثلرت ثیابهلا و أحسلنت زینتهلا أعجبهلا الخروج؛ زنلان را با 
سلاده پوشلی علادت و یاری دهیلد؛ زیرا اگر یکلی ازآنان بلا لباس تجّمللی و زیورهای 
نیکلو بیلرون رود، در نظلر بیننلدگان خلوش آید)باعلث هیجلان شلهوت و فتنله ملی 

شود(«.2 
نکتله در خلور توّجله این که گفته شلد شایسلته نیسلت زنلان از بوی خوش اسلتفاده 

1 . نهج الفصاحه، ص562، ح272.

2 . مستدرك الوسائل، ج 14، ص182؛ کنز العّمال، ج16، ص372؛ شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج12، ص69. 
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کننلد یلا خلود را بیاراینلد، بدین منظور اسلت که اسلباب وسوسله نامحرملان و مورد 
ملعبله بیملاردالن قلرار نگیرنلد؛ و گرنه اگلر در مکانی تنها زنان باشلند و یا مسلجدی 
فقلط بلرای زنلان باشلد و راه رفلت و آمدشلان ویلژه زنلان در نظر گرفته شلده باشلد، 
روشلن اسلت کله کسلی آن را نلاروا نخواهد دانسلت و یلا اگلر زن در خانه تنهلا برای 
خرسلندی شلوهرش خلود را بیارایلد، نله تنهلا منعلی نلدارد، بلکله مسلتحب اسلت. 
چنلان کله فقهلا گفتله انلد: »...اسلتعمال بلوی خلوش، پوشلیدن لبلاس هلای زیبا و 

اظهلار زیلور )برای شلوهر( ظاهلراً از مسلتحّبات مؤّکد اسلت«.1

3ـ اجازه شوهر
بلر اسلاس اصلل برائلت و اباحله اعملال، در راسلتای آزادی و کراملت زن و برابلری 
انسلان هلا، خلروج زن از منلزل بلرای حضلور عرصله هلای اجتماعلی و معاشلرت وی 
بلدون آنکه مفسلده ای داشلته باشلد، بایلد عمللی روا و جائز تلّقی شلود؛ اّما بلا توّجه 
بله حقلوق شلوهر و تکالیلف متقابلل زن، بله خصلوص تمکیلن او در برابلر اسلتمتاع 
شلوهر و نیلز بلا در نظلر گرفتلن مصاللح خانلواده و مسلئولّیت شلوهر در حفلظ و 
صیانلت زن، ایلن حلّق زن بلا اشلکاالت و ابهاماتلی مواجله شلده اسلت. در اینجلا ل با 

توجله بله تناسلب مطللب ل بله اختصلار بله تشلریح آن ملی پردازیم.
در منابلع روایلی اصیلل اسلالمی، احادیلث و روایلات متعدّدی بلر این مطللب تصریح 
دارد و فقهلای عظلام نیلز بلدان فتلوا داده اند. بله جهت اختصلار، به ذکر چنلد روایت 

)بله عنوان نمونه( بسلنده ملی کنیم:
1ل عللی بلن جعفلر فلی کتابله علن أخیله قلال: »سلألته علن الملرأِه أ لهلا أن تخرج 
بغیلر إذن زوجهلا؟ قلال: ال ... عللی بلن حعفلر ملی گویلد: از بلرادرم، موسلی بلن 
جعفلر، پرسلیدم، آیلا زن ملی تواند بدون اذن شلوهر از خانه خارج شلود؟ حضرت 

خیلر...«.2 فرمود: 
2ل قلاَل َرُسلوُل اهللِ: »أیُّملا إْملَرأٍه َخَرَجْت ِملْن بَْیِتها بَِغْیلِر إْذِن َزْوِجها َفلال نََفَقَه لَها 

1 . حدائق الناضره، ج23، ص119.

2 . وسائل الشیعه، ج14، باب79، ص113، ح5.
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َحّتلی تَْرِجلع؛ هلر زنلی کله بلدون اجلازه شلوهرش از منلزل خارج گلردد، نفقله او بر 
شلوهر واجب نیسلت تلا آنکه بازگلردد«.1

3ل »نَهلی َرُسلوُل اهللِ اَْن تَْخلُرَج الَْملْرأَُه ِملْن بَْیِتهلا بَِغْیلِر اِْذِن َزْوِجها َفاِْن َخَرَجلْت لََعَنها 
لماِء َو ُکلُّ َشلْیء تَُملرُّ َعلَْیلِه ِملَن الِْجلنِّ َو االِْنْلِس َحّتلی تَْرِجلَع اِلی  ُکلُّ َملَلک فِلی السَّ
بَْیِتهلا؛ پیامبلر از بیلرون رفتلن زن بلدون اجازه شلوهر منلع کرد؛ اگلر چنین کند 
تملام فرشلتگان آسلمان و هلر جلن و انسلی که بلر او گذر کنلد او را نفرین کنلد تا به 

خانله برگردد«.2
4ل در روایتلی از املام صلادق نقلل شلده اسلت کله: »زنی نلزد پیامبر رسلید 
و علرض کلرد: ای رسلول خلدا! حلق شلوهر چیسلت؟ حضلرت فرمودند: بیلش از آن 
اسلت کله تصّور شلود. گفلت: برخلی از آن را بیان فرملا. حضرت فرملود: زن نمی 
توانلد بلدون اذن شلوهر روزه مسلتحبی بگیرد و نملی نتواند بلدون اذن از خانه خارج 

شود...«3
 نقل شلده اسلت کله فرمود: زنی نلزد پیامبر 5ل در روایتلی معتبلر از امام باقر
علرض کلرد: ای رسلول خلدا! حلق شلوهر بر زنلش چیسلت؟ حضلرت فرملود: اینکه 
از شلوهر اطاعلت کنلد و نافرمانلی نکنلد... و بلدون اذن او از خانله خلارج نشلود و اگر 
بلدون رضایلت شلوهر از خانله بیرون رود، فرشلتگان آسلمان و زمیلن و مالئکه غضب 

و رحملت او را لعنلت و نفریلن ملی کننلد، تلا زمانی کله برگردد.4
در فقله پویلای امامیله، نظریه مشلهور فقهلای عظام بر این اسلت که زن بلرای خروج 
از منلزل شلوهر، الزم اسلت رضایلت شلوهر را جللب نمایلد. فقهلای عظلام شلوهر را 
محلق ملی داننلد کله از بیلرون رفتلن زن منلع کننلد. جهت تبییلن مطلب بله کالم 

برخلی از فقیهلان اشلاره ملی کنیم:
شلیخ طوسلی فرمود: »ملرد حلق دارد زن را از بیرون رفتن منع کند؛ زیرا، شلوهر 
در تملام شلبانه روز مسلتحق اسلتمتاع و بهلره وری از زن اسلت؛ و چلون ایلن حق را 

1 . الکافی، ج5، ص506.

2  . وسائل الشیعه، ج14، ص154، ب117، ح5.

3 . همان، ج14، باب 79، ص112، ح2.

4 . همان، ج14، ص112ل111.
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دارد، ملی توانلد از همراهلی جنلازه پلدر، ملادر و فرزنلدش جلوگیلری کنلد و ...؛ زیرا 
اطاعلت شلوهر واجلب اسلت و حضور در این مراسلم مباح اسلت یا اسلتحباب دارد، و 
املر واجب)املر شلوهر( بلر آنها مقّدم اسلت«.1همچنین شلهید ثانی در »مسلالک 
االفهلام« ملی نویسلد: »از جملله تکالیلف زن در برابلر شلوهر این اسلت کله از منزل 
بلدون اذن او خلارج نشلود؛ حّتلی اگلر برای دیلدن بیملاران و حضور در مراسلم فوت 

یکلی از اقوامش باشلد«.2
 مرحلوم محملد باقلر سلبزواری3و مرحوم صاحلب جواهر4نیز چنین عقیده ای داشلته 

ند. ا
همچنیلن املام خمینلی در »تحریرالوسلیله« فرملوده اسلت: »هلر یلک از زن و 
شلوهر حّقلی بلر دیگلری دارد کله باید بلدان قیام کنلد؛ گرچه حلّق شلوهر عظیم تر 
اسلت؛ از جملله حقلوق مرد آن اسلت کله زن از وی اطاعت کلرده و نافرمانلی ننماید، 
از خانله اش بلدون اجلازه او خلارج نشلود، اگرچله بلرای مالقلات یلا عیلادت پلدر و 

بسلتگانش؛ حّتلی در مراسلم علزای آنلان بلدون اذن شلرکت نکند«.5
آیلت ا... خوئلی نیلز درایلن بلاره فرملود: »زن نمی تواند بلدون اذن شلوهر از خانه 
بیلرون رود؛ در صورتلی کله بیلرون رفتلن وی با حّق اسلتمتاع شلوهر منافات داشلته 
باشلد؛ البّتله احتیاط مسلتحب آن اسلت که مطلقاً بلدون اذن نرود. خلروج بدون اذن، 
سلبب نشلوز اسلت. انجلام سلایر کارهلا بلدون اذن شلوهر بلر زن حلرام نیسلت؛ مگر 

اینکله با حّق اسلتمتاع شلوهر منافات داشلته باشلد«.6
بعضلی از حقوقدانلان نیلز متأثلر از چنین باور غالبلی، گفته اند: »از نظلر فقهی، اصوالً 

خلروج از خانله بله هلر منظور که باشلد، باید با موافقت شلوهر انجلام پذیرد«.7
بله هلر حلال، مبانلی ایلن بلاور ملی توانلد از یک سلو، اعتقلاد به للزوم اطاعلت زن از 

1 . المبسوط فی فقه االمامیه، ج4، ص331. 

2 . مسالک االفهام الی تنقیح الشراع االسالم، ج8، ص308.

3 . کفایه االحکام، ص186.

4 . جواهر الکالم، ج31، ص306.

5 . تحریر الوسیله، ج2، ص303.

6 . منهاج الصالحین)المعامالت(، ج2، ص289.

7 . شرح قانون مدنی ایران، ص964؛ بررسی فقهی  حقوق خانواده ل نکاح و انحالل آن، ص316.
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شلوهر بله صلورت مطللق باشلد.1و از سلوی دیگلر می تلوان اسلاس نظریه ذکر شلده 
را بلر ایلن اّدعلا قلرار داد که حلّق کامجویی شلوهر مطلق اسلت و هیچ قید و شلرطی 
آن را محلدود نملی سلازد. ازایلن رو، زن بایلد بلرای خلروج از منلزل کله زمینله بهره 
جویلی ملرد را از میلان ملی بلرد، اجلازه بگیرد.2البتله در اثبلات ایلن نظریله برخی به 
َج  ْجلَن تََبرُّ آیله 33 سلوره احلزاب اسلتناد کلرده اند کله: »َوَقلْرَن فِلی بُُیوتُِکلنَّ َوال تََبرَّ

اأُلولَی«.3 الَْجاِهلِیَّلِه 
بلا مالحظله مطاللب ذکلر شلده درملی یابیم کله نظریله »منلع خلروج زن از منزل« 
بلدون اذن شلوهر هلم از جهلت ادلّله و هم از جهت قائلل از وجاهت به ظاهر مناسلبی 
برخلوردار اسلت؛ اّملا بلا ایلن وجلود، جمعلی از فقهلا و اندیشلمندان بله مخالفلت بلا 
ایلن نظریله و رّد مبانلی آن اهتملام ورزیلده انلد و حّق منع شلوهر برای خلروج زن را 
بله حلّق کامجویلی وی کله حلّق مسللّم و اصلی شلوهر  در زندگلی خانوادگی اسلت، 

مربلوط دانسلته اند.4
آیلت ا... خوئلی نیلز بله رغم آنکله در نهایلت از باب احتیلاط، مطابق نظر مشلهور 

فتلوا داده اسلت، خلروج زن از منلزل را از توابع حّق اسلتمتاع شلوهر دانسلته اند.5
بله نظلر نگارنلده، بلا توّجله بله در نظلر گرفتلن اصل اوللی و اباحله اعملال و مالحظه 
نظلام حقلوق و تکالیلف متقابلل ناشلی از زندگلی خانوادگلی زناشلوئی و با بررسلی و 
امعلان نظلر در ادلّله قلول مشلهور، پذیلرش و تأییلد دیلدگاه اخیلر از ارجحیلت ویژه 

ای برخلوردار اسلت.
اّملا دربلاره اسلتناد بله آیله 33 سلوره مبارکه احلزاب، باید گفلت: که این آیه شلریفه 
در خطلاب بله همسلران پیامبلر و اصوالً در مقام توصیه و سلفارش بله حفظ عّفت 
و حجلاب نلازل شلده اسلت، کله به زنلان پیامبلر و دیگر زنلان مؤمنه دسلتور می 
دهلد کله در خانله هلای خلود  بماننلد و همچلون جاهلّیت نخسلتین ظاهر نشلوند و 
خودنمائلی نکننلد؛ چلون واژه »تبّرج« کله در آیه شلریفه آمده، به معنلای خودنمائی 

1 . جواهر الکالم، ج31، ص147.

2 . همان، ج17، ص333.

3 . الّزواج فی اسالم، ص226.

4 . مسائل حرجه فی فقه المرأه ل حقوق الّزوجه؛ تأمالت اسالمیه حول المرأه، ص112.

5 . منهاج الّصالحین، ص289.
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و خودآرائلی و نملودن زیبائلی هلا در مقابل دیگران اسلت.1پس روشلن اسلت که این 
آیله شلریفه، بله ممنوعّیت خلروج زن از منزل بدون اذن شلوهر، هیلچ ارتباطی ندارد.

نکتله شلایان توّجله دربلاره روایلات این اسلت کله ایلن روایلات، در مقام منلع خروج 
زنلی اسلت کله از انجلام وظیفله اش سلر بلاز زده و بلا بلی اعتنائلی بله حلّق مسللّم 
شلوهر)حق اسلتمتاع(، خانله و خانلواده را رهلا کرده اسلت. بدیلن سلان، روایات ذکر 
شلده هیلچ گونله منافاتی بلا بیلرون رفتن متعلارف و معقول بانلوی خانه بله گونه ای 
کله بلا حقلوق شلوهر موافلق باشلد، نلدارد؛ مؤیّد ایلن تحلیلل، هماهنگی میلان عمل 
ناپسلند تلرك شلوهر و بیلرون رفتلن زن از خانله، بلا کیفلری کله در روایلات آملده 
)نفریلن فرشلتگان و لعلن جلن و انلس( اسلت که بلدون تردید بایلد گفت: ایلن کیفر 
بلرای زنلان سلازگار نیکلوکاری که بلرای اموری چلون، حضور در مسلجد بلرای انجام 
عبلادت و یادگیلری احلکام اسلالمی و صله رحلم از خانه خارج می شلوند، پنداشلتی 
اسلت کله بلا انبلوه آملوزه هلای دینلی و اخالقلی و نظلر علملای اسلالم ناهماهنگ و 
در تضلاد اسلت. بنابرایلن، روایلات ذکلر شلده هیلچ گاه در مقلام ممنوعّیت بلی قید و 
شلرط بیلرون رفتلن زن از خانه شلوهر نیسلت؛ بلکله تنها بله مالحظه حّق شلوهر در 

کامجوئلی از همسلرش، خلروج زن از منلزل شلوهر محدود می شلود.
ناگفتله نمانلد کله منلع خلروج زن از منزل، تنهلا در صلورت منافات با حّق اسلتمتاع 
شلوهر، خالصله نملی شلود؛ بلکله معیلار مهلم دیگلری نیلز وجلود دارد کله کمتلر 
ملورد توّجله فقهلای عظلام واقع شلده اسلت؛ این معیلار که در ملورد رفلت و آمدها و 
معاشلرت های زن بسلیار تعیین کننده می باشلد، موقعّیت ریاسلت شلوهر و مدیریّت 

وی در خانلواده اسلت.
بر اسلاس ریاسلت شلوهر و مقام سرپرسلتی او بر خانواده و اعضای آن که مسلئولّیتی 
بلرای حفلظ و رعایلت مصاللح خانواده و پاسلداری از حرملت و حیثّیت آن اسلت، این 
اختیلار بلرای او وجلود دارد کله برای حفظ نظام خانلواده و حراسلت از ناموس و عّفت 
آن، معاشلرت هلا و رفلت و آمدهلای زن را تحت کنتلرل و نظارت خویش قلرار داده و 
حّتلی در صلورت اقتضلای اوضاع و احلوال محیطلی و...، محدودیت هایلی را برای وی 

1 . تاج العروس من جواهر القاموس، ج5، صص417 و 418.
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در نظلر بگیلرد؛ چنلان که متفّکر شلهید اسلتاد مطهری بلا درك همیلن واقعّیت، 
گفتله اسلت: »مصلحلت خانلواده ایجاب می کنلد که خارج شلدن زن از خانله توأم با 
حلّیلت رضایت شلوهر و مصلحت اندیشلی باشلد؛ البتله مرد هم بایلد در حدود مصالح 

زندگی نظلر بدهد، نه بیشلتر«.1
بنابرایلن، شلوهر بله عنلوان رئیلس خانلواده ملی توانلد بلا تشلخیص مصلحلت و 
صالحدیلد، رفلت و آملد و معاشلرت هلای همسلرش، حّتلی رفتلن او بله مسلجد را 
بلا محدودیّلت مواجله سلازد؛ مثلاًل در مواقعلی کله خلوف تعلّرض یلا اختلالط هلای 
ناشایسلت و معاشلرت هلای بلی بندوبار می رود و یا زمانی که شلوهر بیلرون رفتن زن 
را خطلر و آسلیبی بلرای کانون گلرم خانواده می بیند، حلّق دارد از خلروج او ممانعت 
نمایلد؛ البتله در ملواردی کله مفسلده و منع شلرعی وجود نداشلته باشلد، محدودیّت 
شلوهر مسلتندی ندارد. بله عنوان مثال هنگامی کله زن برای اسلتیفای حقوق قانونی 
خویلش ماننلد، شلرکت در انتخابلات، اقامله دعلوا در دادگاه و...، یلا انجلام فرائلض 
دینلی )انجلام حلّج، ادای خملس و ...(، و یا عیلادت و مراقبت از والدین خلود از منزل 

خلارج ملی شلود، نیلازی بله موافقلت شلوهر نلدارد و او نیز نملی تواند مانع شلود.
بلا توّجله بله ایلن مطاللب، اگلر زن بلرای رفتلن بله مسلجد اجازه خواسلت و شلوهر 
مفسلده ای در ایلن حضلور وی نملی بینلد، شایسلته اسلت کله منلع نکنلد. رسلول 
اکلرم درایلن بلاره فرمودنلد: »هنگاملی کله زنلان از شلما اجلازه رفتن به مسلجد 
ملی خواهنلد، آنلان را از بهره و نصیبشلان از مسلجد محلروم نکنید و اجلازه دهید«.2

4ـ عدم اختالط زن و مرد در مسجد
بلدون شلّک، یکلی از عواملل شلیوع فسلاد کله داملن گیلر جهلان املروز، بله ویلژه 
کشلورهای غربلی شلده اسلت، برداشلتن حائلل و حریلم میلان زن و ملرد در ادارات، 
کارخانله هلا و دیگلر اماکلن و محافلل عموملی اسلت. در ایلن برخوردها معملوالً بذر 

فسلاد و گنلاه افشلانده ملی شلود و روز بله روز ریشله ملی دواند.

1 . مسئله حجاب، ص88.

2 . صحیح مسلم، ج2، ص33.
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قلرآن کریلم نیلز برایلن مطللب، تأکیلد کلرده اسلت؛ بله ایلن آیلات الهلی بله دّقلت 
بنگریلم: »...َوإَِذا َسلَألُْتُموُهنَّ َمَتاًعلا َفاْسلَألُوُهنَّ ِملن َوَراِء ِحَجلاٍب ذلُِکلْم أَْطَهلُر لُِقُلوبُِکْم 
َو ُقُلوبِِهلّن...؛ هلرگاه از ایشلان)زنان پیامبلر( چیلزی خواسلتید، از پشلت پلرده و حائل 

طللب نمائیلد؛ ایلن بلرای دل هلای شلما و آنهلا، بله طهلارت نزدیلک تر اسلت...«.1
صراحلت آیله شلریفه در عدم اختلالط زنان و ملردان، قابل انکار نیسلت. گرچه شلأن 
نلزول ایلن آیله شلریفه، ویلژه زنان پیامبر اسلت، اّما روشلن اسلت که ملورد نمی 
توانلد شلمول مفهوملی آیله را محدود و بله اصالح علمی »ملورد نمی توانلد مخّصص 
باشلد«. بنابرایلن، این آیه شلریفه در منلع اختالط زن و مرد و حفلظ زنان از محرکات 

شلهوانی، وارد شده است.
عالمله شلهید مطهلری در تفسلیر آیله شلریفه مزبور ملی نویسلد: »... طبلق این 
دسلتور، ملرد نبایلد وارد جایلگاه زنلان شلود، بلکله اگلر چیلزی ملی خواهلد و ملورد 

احتیلاج اوسلت بایلد از پشلت دیوار)حائلل( صلدا بزنلد... .«
جملله: »ذلُِکلْم أَْطَهلُر لُِقُلوبُِکلْم َو ُقُلوبِِهّن...؛ این برای دل های شلما و آنهلا، به طهارت 
...« که در آیه60 سلوره  َُّهلنَّ نزدیلک تلر اسلت2؛ ماننلد جملله: »َوأَن یَْسلَتْعِفْفَن َخْیلٌر ل
نلور آملده اسلت، دالللت ملی کنلد که هلر انلدازه ملرد و زن جانب سلتر و پوشلش و 
تلرك برخوردهایلی کله مسلتلزم نظلر اسلت را رعایلت نماینلد، ایلن عملل بله تقوا و 
پاکلی نزدیلک تلر اسلت. چنلان کله گفتیلم: رخصلت هلای تسلهیلی و ارفاقلی که به 
حکلم ضلرورت داده شلده اسلت، نبایلد رجحلان اخالقی سلتر و پوشلش و تلرك نظر 

را از یلاد ببرد.3
همچنیلن ایلن متفّکلر اسلالمی دربلاره زیلان های اختلالط در ایلن عصلر ارتباطات و 
دهکلده جهانلی ملی نویسلد: »جامعله املروزی، زیلان هلای اختلالط زن و ملرد را به 
چشلم خلود ملی بینلد؛ چله لزوملی دارد کله زنلان، فعالّیت هلای اجتماعلی خویش 
را بله اصطلالح دوشلادوش ملردان انجلام دهنلد؟! آیلا اگلر در دو صف جداگانله انجام 
دهنلد، نقصلی در فعالیلت کاری آنلان رخ می دهلد؟ از جمله اثر بارز این دوشادوشلی 

1 . احزاب، آیه 53.

2 . احزاب، آیه 53.

3 . مسئله حجاب زن، ص154.
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هلا ایلن اسلت کله هلر دو هملدوش را از کار و فعالّیت مثبلت بازملی دارد و هر یک را 
بله جلای توّجله و دّقلت بله کار خلود، متوّجه »هملدوش« می کنلد، تا آنجا کله غالباً 

ایلن همدوشلی هلا بله هم آغوشلی هلا منتهی می گلردد«.1
شلریعت حیلات بخلش اسلالم در عیلن این کله به زنلان، اجازه ملی دهد کله در امور 
عبلادی مسلجد و سلایر فعالیلت هلای سیاسلی و اجتماعی شلرکت کننلد، از اختالط 

نهلی فرملوده اسلت تلا مبلادا روزی بسلتر آلودگی هلای اخالفی فراهلم آید.
َّلُه إذا َکانَلِت الُمعایَِنُه  رسلول خلدا فرملود: »بَاِعُدوا بَیلن أنفاِس الرِّجال َوالّنسلاء َفاإن
َواللَِّقلاُء َکاَن اللّداُء الّلذی ال َدَواَء لَلُه؛ میلان ملردان و زنلان نامحرم فاصلله اندازید؛ زیرا، 
بلر اثلر مالقلات و اختلالط، گرفتلار درد و بالیلی می شلوید کله دوا ندارد. بر شلما باد 
کله از اختلالط بلا زنلان اجتنلاب نمایید«.2بلر همین اسلاس آن حضلرت در زمان 
رسلالتش بلرای جلوگیری از اختالط زن و مرد در مسلجد، دسلتور داد کله برای زنان؛ 
دِر جداگانله ای بله مسلجدالّنبی بسلازند.3که هنلوز هلم بله نام »بلاُب الّنسلاء« وجود 

دارد.
مولوی گوید:

هیچکس را با زنان محرم مدار
که مثال این دو پنبه است و شرار4

در روایلت آملده اسلت روزی رسلول خدا در بیرون مسلجد بودنلد، دیدند مردان و 
زنلان باهلم از مسلجد بیلرون ملی آیند؛ حضلرت خطاب به زنلان فرموند: »بهتر اسلت 

صبلر کنیلد ابتدا مردان بروند، سلپس شلما«.5
همچنیلن دربلاره خلروج زنلان و ملردان از مسلجد و رفت و آملد در کوچه هلا فرمود: 
»شلب هنلگام پلس از اتملام نملاز، ابتداء زنها و سلپس مردها از مسلاجد خارج شلوند 
و در مسلیر کوچله و خیابلان، مردان از وسلط و زنان از کنار کوچه یلا خیابان بروند«.6

1 . همان، ص237.

2 . مستدرك الوسائل، ج 14، ص 264؛ مرآت النساء، ص140.

3 . سنن ابوداود، ج1، ص109.

4  . مثنوی معنوی، دفتر پنجم، بیت 3872.

5 . همان، ج2، ص533.

6 . فروع کافی، ج5، ص518.
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املام عللی در بیانلی بله ملردم علراق کله به ایلن امر)للزوم علدم اختلالط( توّجه 
نملی کردنلد، بلا اعتلراض ملی فرمایلد: »یلا اهلَل الِعلراق! نُبِّئلُت انَّ نسلائَکم یُدافِعلَن 
الّرجلاَل فلی الّطریلق، اَملا تَسلَتحیون؟ و فِلی حدیلٍث آخر، قلال: اَما تسلتحیون و 
ال تغلارون؟ نسلاؤکم یَخُرجلَن اِللی االسلواق و یُزاحملَن الُعُللوج؛ ای اهل علراق! با خبر 
شلده ام کله زنلان شلما در راه)کوچله و خیابلان( با ملردان برخلورد ملی کنند)به هم 
تنله ملی زننلد(. آیلا حیا و شلرم نملی کنیلد؟ و در حدیث دیگلر فرمود: آیلا حیا نمی 
کنیلد و غیلرت نملی ورزیلد کله زنانتان بله بازار ملی روند و با افلراد بی ایملان مواجه 

می شلوند؟«.1
بله هلر حلال اهمیت مسلئله تلا بدانجاسلت که پیامبلر اسلالم در هنلگام بیعت با 

زنلان، بله علدم اختلالط آنان بلا ملردان تأکید نموده اسلت.2

1 . وسائل الشیعه، ج14، ص174.

2 . همان: »پیامبر)ص( از زنان پیمان گرفت که دوست نداشته باشند، در خلوت با مردان بنشینند.«
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گفتار چهارم: آثار و برکات حضور بانوان در مسجد «
مسلاجد، خانله خلدا در زمین، مرکلز وحی، منبع فیوضلات معنوی و بلرکات گوناگون 
بلرای نمازگلزاران و جامعله اسلالمی اسلت. مکانی کله چنیلن جایگاهی نلزد خداوند 
دارد، حضلور در آن، آثلار فراوانلی را خواهلد داشلت و بلی تردید شلامل حلال مکلّفان 
و حاضلران در مسلجد، اعلم از زن و ملرد خواهلد بلود. آثلار حضلور در مسلجد چنان 
متنلّوع اسلت که به دشلواری ملی توان درباره تملام آثار و برکات حضور در آن سلخن 
گفلت؛ چنلان کله در روایتلی از املام عللی برای حضور در مسلجد هشلت اثر نقل 

شلده است:
»َملِن اخَتلَلَف اِلَلی الَمسلِجِد اَصلاَب اِحلَدی الثَّملاِن؛ اَخلا ُمسلَتفاداً فِلی اهللِ، اَو ِعلملاً 
ُمسلَتطَرفاً اَو آیَلًه ُمحَکَملًه اَو یَسلَمُع َکلَِمًه تَُدلُّ َعلی ُهلدًی، اَو َرحَمًه ُمنَتَظلَرًه، اَو َکلَِمًه 
ُه َعلن ردی، اَو یَتلُرَك َذنبلا َخشلَیًه اَو َحیاًء؛ کسلی که به مسلجد رفلت و آمد می  تَلُردُّ
کنلد، یکلی از منافلع هشلت گانه نصیلب او می شلود: بلرادری مفید و بلاارزش در راه 
خلدا، یلا عللم و دانش نلو، یا دلیلل و برهان محکلم ]برای تثبیلت عقاید[، یلا کلماتی 
کله موجلب هدایت شلود ]می شلنود[، یا رحملت مورد انتظاری ]شلامل حلال او می 
شلود[، یلا مواعظلی کله او را از فسلاد و گنلاه بلازدارد، ]می شلنود،[ یا بله خاطر ترس 

یلا حیلا و آبروی خلود گناهلی را ترك ملی کند«.1 
روشلن اسلت کله در عصلر کنونلی، حضلور زنلان بله عنلوان نیملی از پیکلره اجتماع 
در مسلجد و مراسلم آن بلا حجلاب و شلئون اسلالمی، آثار و بلرکات فراوانلی دارد. در 

اینجلا بله مهلم تریلن ثملرات این حضلور روحانی اشلاره ملی کنیم:

1- آثار عبادی
یکلی از ارکان اساسلی ادیلان الهلی، بله ویلژه شلریعت حیلات بخلش اسلالم، عبادت 
اسلت. عبلادت؛ یعنلی راز و نیلاز بلا خداونلد و نجلوا گفتلن بلا او. جوهلر و جلان ایلن 

نیایلش، حضلور قللب و توّجله به خداسلت.
بلرای فراهلم شلدن عبادتلی ایلن چنیلن، بله شلرایط و عواملل فراوانی نیاز اسلت که 

1 . وسائل الشیعه، ج3، ص480.
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ملکان عبلادت، یکلی از آنهلا اسلت. بلرای نمونله، نملاز در کوچله و خیابلان، حّتی در 
صلورت درسلت بلودن، نملی توانلد بلا حضلور قللب هملراه باشلد. اسلالم بلا در نظلر 
گرفتلن مکانلی بله نلام »مسلجد« و قلرار دادن مقّرراتلی ویلژه بلرای آن، در حقیقلت 
ملکان مناسلبی را بلرای نملاز و ارتبلاط بنلدگان بلا خداونلد پیلش بینی کرده اسلت. 
نلام مسلجد، گواه درسلتی این سلخن اسلت. مسلجد؛ یعنی جلای سلجده، کرنش در 
پیشلگاه خداونلد و بله دیگلر سلخن؛ یعنلی جایلگاه نملاز و تقّرب جسلتن بله خداوند 

بلزرگ؛ زیلرا سلجده، برتریلن نمونله و شلکل عبلادت و بندگی اسلت.
از مسلاجد بله عنلوان خانه هلای خدا در زمین1و نیلز خانه های مّتقّیلان2و مؤمنان3یاد 
شلده اسلت. ایلن عنلوان بله خوبلی ماهّیت عبلادی مسلجد را نشلان می دهلد؛ اینکه 
مسلجدها، اّوالً و اساسلاً بلرای ایجلاد ارتبلاط بیلن بنلده و معبلود او و اعلالم بندگی و 
عبودیّلت بلرای آفریلدگار بنا می شلوند. بر این اسلاس، نیلز اصلی ترین اثلر حضور در 
آن در بعلد عبلادی خواهد بلود: »َو اَقیُموا ُوُجوَهُکم ِعنَد ُکلِّ َمسلِجٍد وادُعلوُه ُمخلِصیَن 
لَلُه الّدیلَن َکملا بََدأُکلم تَُعلوُدوَن؛ ]هنلگام عبلادت[ در هلر مسلجدی بسلوی او توّجه 
کنیلد و او را بخوانیلد و دیلن ]خلود[ را بلرای او خاللص کنیلد. همچنلان کله در آغاز 

شلما را آفریلد، بلار دیگر در رسلتاخیز بازملی گردید«.4
بلا توّجله بله ایلن آیلات و روایلات، یکلی از آثلار حضور و شلرکت بانلوان در مسلاجد، 
اسلتفاده و بهلره وری از اعملال عبلادی در ایلن ملکان مقلّدس اسلت. اگلر بانلوان بلا 
رعایلت شلرایط ذکلر شلده بلرای حضلور در مسلجد)حضور سلالم(، در ایلن ملکان 
الهلی وارد شلوند، ملی تواننلد از اجلر و پلاداش عبلادت کننلدگان واقعی در مسلاجد 
برخلوردار شلوند. ولی حضور ناسلالم زنلان در مسلاجد و صحنه های دیگلر اجتماعی، 
نله تنها سلتایش نشلده، بلکله مورد مذّمت قلرار گرفته اسلت و آثار عبلادی و روحانی 
نلدارد. بنابرایلن، آیلا سلزاوار نیسلت کله بانلوان بلا رعایلت شلرایط ویلژه، بلا داشلتن 

انگیلزه هلای الهلی و اخلالص در عملل، در ایلن جایلگاه مقلّدس وارد شلوند؟

1 . مسندرك الوسایل، ج3، ص313.

2 . همان، ص359.

3 . کنزالعّمال، ج7، ص650.

4 . اعراف، آیه 29.
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2- آثار علمی
تحصیلل عللم و دانلش، یکلی از جنبله هلای حضلور زن در جامعله اسلت و ایلن املر 
بله گونله ای دارای اهمیلت و ارزش اسلت کله اسلالم هملان طلور کله کسلب عللم و 
دانلش را بلر ملردان واجلب ملی دانلد، زنلان را نیلز بله همان نسلبت به تحصیلل علم 
فرملان داده و از گهلواره تلا گلور، یعنلی از آغلاز تلا سلرانجام بله این امر مهلم ترغیب 

اسلت. نموده 
پیامبلر اسلالم در ایلن بلاره فرمودند: »طللُب العلم فریضلٌه َعلَی کّل ُمسللٍم؛ طلب 
عللم بلر هر مسللمانی واجب اسلت«.1 در اینجلا نمی تلوان گفت، چون واژه »ُمسللم« 
مذّکلر اسلت، تعبیلر »کلُّ مسللٍم« شلامل زنلان نملی شلود؛ زیلرا اّوالً: در بعضلی نقل 
هایی که در کتاب های شلیعه وارد شلده، واژه »مسللمه« نیز قید شلده اسلت: »طلُب 
العللم فریضلٌه َعلَلی کلِّ مسللٍم و مسللمٍه؛ تحصیلل عللم بلرای تملام ملردان و زنلان 
مسللمان واجلب اسلت«.2 ثانیلاً: ایلن تعبیلرات اطلالق دارد و مقّیلد بله رجولیت)مرد 
بلودن(، نیسلت و اختصلاص از آن فهمیلده نمی شلود. »ُمسللم« یعنی: مسللمان، چه 
ملرد باشلد چله زن. در ایلن نقل ها »ُمسللم«، اسلم جنس اسلت و شلامل ملرد و زن 

می شلود.
کارکلرد علملی مسلجد در عصلر رسلول خلدا و توصیه هلای ائمه درایلن باره، 
ملا را بلا یکلی دیگلر از آثار حضور در مسلجد آشلنا می سلازد. پیامبر ملی فرماید: 
ِ تََعالَی أَْو ُمَسلائٌِل َعْن  »ُکلُّ ُجُللوٍس فِلی الَْمْسلِجِد لَْغلٌو إاِل ثاَلثَلًه: قَِرائَُه ُمَصللٍّ أَْو َذاِکٌر هلِلَّ
ِعلْلٍم؛ هلر نشسلتنی در مسلجد بیهوده اسلت، مگر اینکه برای سله کار باشلد: خواندن 

قرآن، ذکلر خدا، اندوختلن دانش«.3
هنگاملی کله بانلوان در مسلجد گردهم ملی آیند، بهترین زمانی اسلت که ملی توانند 
از مسلائل دینلی و قلرآن بهره منلد گردند؛ زیرا یکلی از اهداف بنای مسلجد، برگزاری 
جلسلات علملی و بیلان احلکام و مسلائل اسلالمی اسلت، هملان گونله کله در عصلر 
رسلالت مرسلوم بوده اسلت. حضلرات معصوملان در سلخنان متعدّدی مسلاجد را 

1 . بحاراالنوار، ج1، ص172.

2 . همان.

3 . بحاراالنوار، ج77، ص86؛ وسایل الشیعه، ج3، ص86.
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پایلگاه عللم و دانلش معّرفی کلرده اند. امام علی در یکی از سلخنان خلود »...بهره 
بلرداری از عللم و دانلش را یکلی از نتایلج و آثلار رفتن به مسلجد ذکر ملی فرماید«.1

بعضلی فقهلای عظلام، رفتن بانوان به مسلجد برای فراگیری مسلائل اسلالمی را امری 
واجلب دانسلته انلد و گفتله انلد: »اگر راهلی بلرای یادگرفتن مسلائل اسلالمی، جز از 

طریلق رفتلن به مسلجد وجود نلدارد، واجب اسلت )بانلوان( به مسلجد بروند«.2
املروزه بله برکلت نظام جمهلوری اسلالمی و توّجهات مقلام معّظم رهبری، مسلجدها 
بلر روی هملگان گشلوده اسلت و بله مناسلبت هلای گوناگلون در آنها وعلظ و خطابه 
برپاسلت و عللوم اسلالمی تبلیلغ ملی شلود و از رویدادهلای متفلاوت علملی و تاریلخ 
پلرده برداشلته ملی شلود و کانلون هلای گرمی تشلکیل می گلردد. بانوان ملی توانند 
بلا حضلور خلود در ایلن ملکان مقلّدس بهلره هلای فراوانلی ببرنلد کله هلم پلاداش 

تحصیلل عللم بلر آن مترتّلب شلود و هلم ثلواب حضور در مسلجد.

3- آثار اجتماعی و فرهنگی
مسلجد بله عنلوان یلک مرکلز دینلی بلرای عملوم، نقلش اساسلی در شلکل گیلری 
اجتماعلات مسللمانان دارد. از ایلن رو بله طلور طبیعلی مسلجد ملی توانلد کارکلرد 
اجتماعلی نیز داشلته باشلد. حضور زنلان و مردان و تبادل اخبلار و اطالعات اجتماعی، 
جویلا شلدن از احلوال یکدیگر و سلایر مسللمانان، تنها بخشلی از ایلن ظرفّیت بزرگی 
اسلت کله مسلاجد دارنلد. در این ملکان ها مؤمنلان فرصت ملی یابند با جمعی آشلنا 
شلوند کله از نظلر دیلن و عبودیّت با آنلان همرنگ و تلوان ایجاد گروه هلای اجتماعی 
هماهنلگ را دارنلد. بنابرایلن، آنان ملی توانند از بین اهل مسلجد، دوسلتانی نیکوکار، 
از حیلث دینلی، بلرای خلود بیابند که طبعلاً آثلار آن در ابعاد اجتماعی بلروز می کند. 
زیلرا در ایلن پایلگاه دینلی و فرهنگلی اسلت که نمازگلزاران مؤملن و نیکلوکار در آن 

رفلت و آملد ملی کننلد3و دوسلتی با آنلان، در بینش انسلان مؤثر اسلت.
بلا ایجلاد پیودند و آشلنایی میان مؤمنان، نخبگان و صالحان جامعه، بسلتری مناسلب 

1 . وسایل الشیعه، ج3، ص480.

2 . آیت ا... مکارم شیرازی، رساله توضیح المسائل، مسئله817.

3 . تحف العقول عن آل الرسول، ص258.
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بلرای پرورش و تربیلت روحی انسلان فراهم می آید.
کسلی کله بلا خوبلان ارتباط دارد، حّتلی اگر به آن درجه از تکامل نرسلد که به سلبب 
خداترسلی، مرتکلب گنلاه نشلود، به سلبب حیلا و شلرم از بلرادران و خواهلران دینی 
خلود، راه انحلراف را در پیلش نملی گیلرد. بلر همین اسلاس، امام صلادق فرمود: 
»الیَرِجلُع صاِحلُب الِمسلِجِد باََقللِّ ِملن اِحلدی ثاَلِث ِخصلاٍل: ... َواِّملا اٌَخ یَسلَتفیُدُه فِی 
اهلل؛ اهلل مسلجد، کمتلر از یکلی از سله چیز از مسلجد برنملی گردد، که یکلی از آنها 
]دوسلتی[ اسلت کله از او در مسلیر خدا اسلتفاده می کنلد«.1 بنابراین، زنلان و مردان 

بلا حضلور در مسلاجد، ملی تواننلد از یک اجتملاع سلالم دینی بهره مند شلوند.
طبلق روایتلی کله از املام علی نقل شلد، تأثیلرات رفتلاری که حضور در مسلجد 
برجلای ملی گلذارد، می تواند جواملع دینی را از فسلاد و گناه پاك کرده و مسللمانان 
ُه َعلن ِردی اَو یَتُرُك  را بله سلمت یلک جامعله سلالم هدایلت کننلد: »...اَو َکلَِملًه تَلُردُّ
َذنبلا خشلَیًه اَو حیلاًء؛ یلا کلماتی می شلنود کله او را از فسلاد و گناه بازملی دارد، و یا 

بله خاطلر تلرس ]از خدا[ یلا حیا و آبلرو، گناهلی را ترك ملی کند.«2
مسلجد، پایگاهلی دینی اسلت که از فرهنگ دینلی حمایت می کند و بلر بالندگی آن 
ملی افزایلد؛ ایلن پایلگاه الهی کله مردم، اعلّم از زن و ملرد را در شلبانه روز، پنج نوبت 
یلا حداقلل سله نوبلت بله سلوی خداونلد فراملی خوانلد و فرهنگلی را ارائه ملی دهد 
کله بله دور از امتیازهلای ظاهلری و قوملی، و ویژگلی هلای مشلترك تأکیلد ورزیده، 
ارزش هلای اجتماعی و فرهنگی مشلترك انسلان هلا را در قالب فطلری و الهی حیات 
ملی بخشلد. ایلن سلازمان دهلی از روزهلای آغازیلن عصلر رسلالت، در خطابله هلا و 
گفتگوهلای علملی و فرهنگلی پیامبلر با ملردم و سلران قبایل گوناگون آغاز شلد 
و معیارهلای جدیلدی بلرای بشلریّت به ارمغلان آورد که مهم ترین آنهلا ارزش گذاری 
بلر مبنلای تقلوا و پرهیلزگاری اسلت؛ بله طلوری کله جنسلّیت و قومّیلت و ... در آن، 

ارزش و جایی نداشلت.
رونلق گرفتلن مسلجدها کله نیملی از آن به دسلت بانلوان صلورت می گیلرد، چیزی 

1 . وسایل الشیعه، ج3، ص477.

2 . همللان، ج3، ص470.) بللر ایللن اسللاس، حضللور در مسللجد مللی توانللد نقللش بازدارنللده در ارتللکاب جرایللم و گناهللان نیللز داشللته 

. باشد(
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نیسلت کله بتلوان بله آسلانی در ملورد آن سلخن گفت؛ زیلرا بازتابلی که ایلن امر در 
میلان مجاملع جهلان و بلرون ملرزی دارد، بسلیار فراتلر و درخلور توّجله اسلت. ازاین 
رو، اسلالم هملان گونله که بله زنان دسلتور عفاف و حجاب ملی دهد، به آنان دسلتور 

شلرکت در مجاملع عموملی را نیلز صلادر کرده اسلت.
حضلور زنلان در مسلاجد، بیانگلر حضلور فّعال آنلان در اجتماعلات اسلالمی و مجامع 
دینلی و مذهبلی اسلت. آنلان بلا حضلور خلود در مسلاجد، وحلدت و همبسلتگی در 
سلطح اجتملاع را بله ارمغلان ملی آورنلد و از ایلن کانلون الهلی جهلت کسلب دانش 

اجتماعلی و فهلم فرهنلگ نلاب محملدی بهلره هلای زیلادی ملی برند.

4- آثار سیاسی
مسلجد هملواره در کنلار کارکلرد اجتماعلی و فرهنگلی، کانلون سیاسلی در جامعله 
مذهبلی نیلز بلوده اسلت. این موضلوع چه در زملان پیامبلر و چه در زملان خلفاء 
و ائمله اهلل بیلت و دیگلر اعصلار، قابلل پیگیلری اسلت و نمونله هلای فراوانلی 
دربلاره آن ملی تلوان ذکلر کلرد. در ایلن دوران، نله تنهلا آثار سیاسلی حضلور مردان 
در مسلجد، بلکله آثلار سیاسلی حضلور زنلان در مسلجد نیز مشلهود اسلت. چنان که 
حضلرت فاطملهدر مسلجد و دفلاع وی از حلق والیلت املام علی، یکلی از آنها 
اسلت. همچنین سلخنرانی حضرت زینبدر مسلجد کوفه که از مسللّمات تاریخی 

اسلت. ایلن اثلر را در انقلالب اسلالمی نیلز ملی تلوان به خوبلی مشلاهده کرد.
تربیلت سیاسلی کله در مسلجد ارائه می شلود، به دلیلل ماهّیت مذهبلی آن می تواند 
نسللی را پدیلد آورد کله پشلتوانه جامعله دینلی باشلند و در برابلر حلوادث سیاسلی، 
هوشلیاری الزم را داشلته باشلند. ازایلن رو حضلور زنلان در کنلار ملردان در مسلجد 
ضلروری اسلت؛ زیلرا اگلر زنلان از حضور در ایلن مکان محروم شلوند، در واقلع تربیت 
دینلی نسلل هلا بله طلور ناقص انجلام خواهلد شلد.  بانوان بله دلیلل تأثیلر عمیق تر 
بلر فرزنلدان و نقلش تربیتی خلود، در صلورت برخورداری از تربیت سیاسلی مسلجد، 
بللوغ سیاسلی را در نسلل هلای بعلدی به طور شلگفت انگیلزی افزایلش خواهند داد. 
بنابرایلن، از صلدر اسلالم تاکنلون، مسلجد بله عنلوان کانلون طرح مسلائل سیاسلی، 
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نقش اساسلی در تربیت سیاسلی مردم، اعّم از زن و مرد داشلته اسلت؛ براین اسلاس، 
اگلر زنلان در ایلن جاها)مسلاجد( حضور نیابند، از آگاهی از مسلائل سیاسلی کشلور و 
جهلان اسلالم بلی بهلره ملی شلوند و فرزندان کله ملردان و زنلان آینده یلک اجتماع 
انلد از تربیلت سیاسلی کافی برخلوردار نخواهند شلد و این چنین جامعه ای شکسلت 

پذیر اسلت.

5- آثار روحی و اخالقی
کانلون مسلجد، نورانلی و الهلی اسلت. چنلان کله پیامبلر نیلز در حدیثلی بله آن 
اشلاره فرملوده اسلت: »ملا َجلَلَس َقلوٌم فلی َمسلجِد ِملن َمسلاِجِد اهللِ تَعاللی یَتُللوَن 
حَملُه َو َذَکَرُهُم اهلُل  لکیَنُه َو َغِشلَیتُهُم الرَّ لَت َعلَیِهُم السَّ ِکتلاَب اهللِ ]و[ یََتداَرُسلونَُه ااِّل تََنزَّ
فیَملن ِعنلَدُه؛ قومی]بلا یکدیگر[ در مسلجدی از مسلاجد خداوند متعال بلرای تالوت 
و آموختلن قلرآن ننشلینند؛ مگلر آنکله آرامش بر ایشلان نلازل و رحمت الهی شلامل 
حلال آنهلا شلود، و خداونلد از آنها در میان کسلانی که نزد او هسلتند یلاد می کند«.1
آن حضلرت در حدیلث دیگلری ملی فرمایلد: »َمن کانَلِت الَمسلاِجُد بَیَتلُه، َضِمَن 
راِط؛ هرکسلی که مسلجدها خانه اش باشلد،  وِح َوالّراَحله َوالَجلواِز َعلَی الصِّ اهلُل لَلُه بِاللرٌّ
خداونلد آسلایش و آراملش و عبلور از صلراط را بلرای او ضمانلت ملی کنلد. ازاین رو،  

مؤملن در مسلجد، بله ماننلد ماهلی در دریا ملی ماند«.2
اطمینلان و آسلایش حاصلل از حضلور در مسلجد، توانایلی انجلام صحیلح وظایلف و 
تکالیلف شلرعی دیگلر را نیلز در پلی خواهلد داشلت. درایلن باره یلادآوری ایلن نکته 
نیلز ضلروری اسلت کله بله دلیل لطافلت هلای روحلی و تأثیرپذیلری عاطفی شلدید 
در بانلوان، نیلاز بله حضلور بلرای کسلب آراملش الهلی و قلبلی، دربلاره آنلان بیشلتر 

احسلاس می شلود.
از نظلر اخالقلی نیلز وضلع بله همین ترتیب اسلت؛ زیلرا زنان بله دلیل این که بیشلتر 
عملر و وقلت خلود را در خانله هلا صلرف خانله داری و تربیلت فرزنلدان ملی کننلد 

1 . مستدرك الوسایل، ج3، ص363.

2 . همان، ج3، ص554.
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و بارهلا در مشلکالت مختللف در تنگنلا قلرار ملی گیرنلد، بیشلتر از ملردان نیازمنلد 
آراملش و یافتلن محلّلی بلرای کسلب راحتلی روانی هسلتند؛ البتله در فضایلی به نام 
مسلجد کله اسلاس آن بلر نورانّیلت، عبودیّلت و ارتباط خاللق و مخلوق اسلت، امکان 
فراهلم شلدن آن بیشلتر اسلت. بله دلیلل اینکه ویژگلی هایی کله در جماعت اسلت، 

در غیلر آن نیسلت.
شلیخ حلّر عامللی در کتلاب ارزشلمند »وسلائل الّشلیعه« بابلی تحلت عنلوان »بلاب 
اسلتحباب االجتملاع فلی الّدعلاء ملن أربعله إللی أربعیلن« آورده و روایاتلی را دراین 
بلاره مطلرح نموده اسلت. از جمله، از قلول امام صادق آورده اسلت که آن حضرت 
درایلن بلاره فرملود: »َملا اجَتَملَع أربعله رهٍط قَسلَط علی أمٍر واحلٍد فد علواهللِ عّزوجّل 
أاّل تفرقلوا علن إجابِلِه؛ هیلچ گاه چهلار نفر با هلم اجتماع نکلرده اند که بلرای مطلبی 

بله درگاه خلدا دعلا کننلد، جلز اینکه بلا اجابلت آن دعا از هلم جدا شلده اند«.1
املام صلادق در حدیثلی دیگلری فرملود: »کاَن أبلی إذا َحَزنَلُه أملٌر َجَملَع الّنسلاء 
والّصبیلان ثلّم دعلا َو أمنلوا؛ هلرگاه پیلش آملدی پلدرم را غمنلاك ملی کلرد، زنان و 

کلودکان را جملع ملی کلرد، سلپس دعلا ملی نملود و آنهلا آمیلن ملی گفتند«.2
ماجلرای »مباهلله« کله پیامبلر اسلالم در برابلر اهلل نجلران کله آن حضلرت را 
تکذیلب کردنلد، نمونله ای از همیلن نلوع و پنلدی اسلت بلرای مسللمانان؛ گرچله 
حضلرت خلود بله تنهایی می توانسلت نصارای نجرانلی را نفرین کنلد و خداوند نیز به 
 و فاطمه خواسلته آن حضلرت پاسلخ مثبلت دهد؛ ولی همله فرزندانش و عللی
را گلردآورد و تلا هلم اهمّیلت قضیله و جلّدی بلودن رسلالت خلود را وانملود کنلد و 
هلم ایلن کله برای دیگلران درسلی باشلد. بنابراین، حضلور زنان بله همراه ملردان در 
دعاهلای پرفیلض در خانله مشلمول عنایلت خلاص و ویلژه الهی قلرار می گیرنلد و از 

آثلار دعلا بهلره مند می شلوند.

1 . وسایل الشیعه، ج4، ص1143، ح8858، باب 38 از ابواب دعا.

2 . همان، ج4، ص1143.
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6- آثار معنوی و اخروی
در منابلع روایلی از ثلواب هلا و اجرهلای متعلّددی برای حاضلران در مسلاجد، فراوان 

یلاده شلده اسلت از جمله:
َر فی  اللف( »اِنَّ فِلی التَّلواره َمکُتوبلاً: اِنَّ  بُُیوتلی فِی االرض الِمسلاِجُد َفُطوبی لَِملن تََطهَّ
بَیِتلِه ثُلمَّ زاَرنلی فلی بَیتی َو َحلقُّ َعلَی الَملُزوِر اَن یُکلِرَم الّزائَِر؛ در تورات نوشلته شلده 
اسلت کله خداونلد می فرماید: مسلجدها، خانله های من در زمین هسلتند. خوشلا به 
حلال کسلی کله خلود را در خانه اش تمیلز کند و در خانله من به زیارتلم بیاید و حق 

زائلر این اسلت که میزبلان او را محترم شلمارد«.1
ب( پیامبر فرمودند: »اَلَمسلاِجُد ُسلوٌق ِمن اَسلواِق الِخَرِه، قِراَها الَمغِفلَرُه َو تُحَفُتَها 
الَجنَّلُه؛ مسلاجد بلازاری از بازارهلای آخرتنلد. آمرزش]و بخشلش[ از وسلایل پذیرایی 

آنهلا و هدیه آنها بهشلت اسلت«.2
یعنلی هملان گونله کله بازار محلل خرید و فلروش و مبادلله کاال و متاع هلای دنیوی 
اسلت، مسلجد نیلز محلل کسلب املور معنوی و اسلبابی اسلت کله در سلرای آخرت 
دارای کاربلرد و تأثیلر اسلت. از سلوی دیگر از آنجا که بیشلترین اهتمام انسلان مؤمن 
متوجله تهیله و تأمیلن اسلبابی اسلت کله در سلرای آخلرت بلدان نیلاز دارد شلوق و 
انلس وی بله بلازار آخلرت )مسلجد( به مراتب بیلش از عالقله او به بازارهای دنیاسلت 
و در جانلب مقابلل، آنلان کله دنیلا و حلرص و آز بلر متلاع آن را وجله هّملت خویلش 
قلرار داده انلد، معملوالً بلا سلودجویی و سلودگرایی انلس بیشلتری دارنلد. ازایلن رو 
ملی بینیلم کله مؤمنیلن در هنلگام رفتلن به مسلاجد سلعی کننلد بر دیگران پیشلی 
گیرنلد و بله هنلگام خلروج دیرتر از همه مسلجد را تلرك گویند، و بالعکلس اهل دنیا 

پیلش از همله بله بلازار رفتله و پس از همله خارج می شلوند.
ج( همچنیلن پیامبلر فرمودنلد: »َسلبَعٌه یُظلُُّهلُم فلی ِظلِّله یَوَم الِظللَّ ااِّل ِظلُّلُه: ... 
َرُجلٌل َقلُبلُه ُمَتَعلَّلٌق بالَمسلجِد اِذا َخلَرَج ِمنلُه َحّتلی یَُعوَد اِلیلِه؛ هفت گلروه در قیامت 
ملورد توّجله خلدا قلرار ملی گیرند...]کله از جملله آنهاسلت،[ شلخصی کله وقتلی از 

1 . همان، ج3، ص482.

2 . مستدرك الوسائل، ج3، ص361؛ بحاراالنوار، ج81، ص4؛ االمالی، ص139.
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مسلجد خلارج ملی شلود تا زملان برگشلت، توّجله اش به مسلجد باشلد«.1
د( املام صلادق فرمودنلد: »ال یَرِجلُع صاِحلُب الَمسلِجِد بِاَِقلّل ِملن اِحلدی ثَلالِث 
ِخصلاٍل: اِّملا ُدعلاٌء یَدُعلو بِِه یُدِخُللُه اهلل بِِه الَجنَّلَه َو اِّما ُدعلاٌء یَدعوا بِِه َفیصلِرُف اهلُل َعنُه 
نیلا...؛ اهل مسلجد به کمتر از یکی از سله ویژگلی بازنمی گلردد: یا دعایی  بِلِه بَلالَء الدُّ
ملی کنلد کله خداونلد بله برکلت آن، او را بهشلت می بلرد، یلا دعایی می کنلد که به 

سلبب آن بلالی دنیلا را از او دور ملی کنلد و یا...«.2
ایلن همله آثلار بیانگلر، حضلور در مسلجد، علالوه بر آثلار دنیلوی، از جنبله اخروی و 
کملاالت معنلوی نیلز ل بله عنلوان عاملی تأثیرگلذارل مورد توّجه اسلت. نقل اسلت که 
شلیخ الرئیلس ابوعللی سلینا بلرای ابوسلعید ابوالخیر نوشلت: چله لزوملی دارد، مردم 
همله در مسلجد اجتملاع کننلد، با اینکله خداونلد از رگ گلردن به انسلان نزدیک تر 
اسلت. هرجلا که باشلی اگلر رابطه ات با خلدا برقرار باشلد، نتیجه خواهلی گرفت؛ وی 
در پاسلخ نوشلت: اگلر چنلد چراغ در یک جا روشلن باشلد، اگلر یکی از آنهلا خاموش 
گلردد، چلراغ هلای دیگلر روشلن اسلت. وللی اگلر هملان چلراغ، هلر کلدام در اطاق 
دربسلته ای باشلد، اگلر یکی از آنهلا خاموش شلود، آن اطاق تاریک می گردد. انسلان 
هلا نیلز ایلن گونله اند. بعضلی گنهکارنلد، اگر تنها باشلند، شلاید موّفق بله فیوضات و 
بلرکات نلور الهلی نشلوند، ولی اگلر در اجتماع باشلند، شلاید خداوند بله برکت وجود 

بعضلی دیگلر افلراد اجتملاع، آنلان را نیز مشلمول فیوضلات و برکاتش قلرار دهد.3

1 . وسایل الشیعه، ج3، ص471.

2 . همان، ج3، ص477.

3 . همان، ج3، ص481.
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نتیجه سخن «
حضلور زنلان در جامعله و تلالش و مجاهدت آنلان در عرصه های مختللف اجتماعی از 

موضوعلات و مسلائل مهّمی اسلت که هملواره از مباحث بنیادین بوده اسلت.
از دیلدگاه تعالیلم مقدس اسلالم، زنلان از کلّّیه حقلوق اجتماعی بهره مند می باشلند 
و هیلچ مانلع و حصلاری نملی توانلد راه هلای حضلور فّعلال آنلان در جامعله را سلّد 
نمایلد و ایلن انسلان خلاّلق را کله نیمی از پیکر جامعه انسلانی اسلت، از بهره رسلانی 

بله اجتملاع محلروم گرداند.
آنچله مهلم اسلت، اینکله اسلالم در عیلن ایلن کله از حضلور زن در عرصله هلای 
اجتملاع، ماننلد حضلور در مسلجد و... جلوگیلری نکلرده، چارچلوب را نیلز در نظلر 
گرفتله تلا هلم برای به بار نشسلتن اهداف اسلالم بکوشلند و هم حیثّیت انسلانی آنان 
دسلتخوش طملع دشلمنان قلرار نگیلرد و پاکدامنی شلان نیز حفلظ شلود؛ ازاین رو، 
زنلان را تلا جایلی کله حضورشلان به فسلاد آللوده نشلود، از شلرکت در اجتملاع نهی 
نملی کنلد، بلکله در بعضلی ملوارد شلرکت آنهلا را واجلب می کنلد؛ مانند حلّج که بر 
ملرد و زن بله یلک اندازه واجب اسلت و حّتی شلوهر هلم حّق ممانعت از همسلر خود 
نلدارد. گفتلار قائلیلن بله افضلّیلت نملاز زن در خانله نیلز ناظر بله اهمّیت بله حجاب  

و پوشلش زن است.
اگلر زنلی بتوانلد خود را از دید نامحرم بپوشلاند و یلا دیدگان خویش را از نلگاه بیگانه 

فلرو بندد، حضور او در مسلجد منعلی ندارد.
هملان طلور کله در زمان رسلول خدا و دیگر حضلرات معصوملان زنها با حفظ 

حجلاب و پوشلش اسلالمی، در نماز جماعت مسلجد حضور پیلدا می کردند.
املام خمینلی در ایلن بلاره فرملوده اسلت: »اگلر )زنلان( بتواننلد کاماًل خلود را از 

نامحلرم حفلظ کننلد، بهتلر اسلت در مسلجد نملاز بخوانند«.1
همچنیلن حضلرت آیلت ا... ملکارم شلیرازی ملی فرمایند: »بلرای زنها بهتر آن اسلت 
کله نملاز را در خانله بخواننلد، ولی اگر خلود را از نامحلرم به خوبی حفلظ کنند، بهتر 
اسلت در مسلجد بخواننلد، و اگلر راهی برای یاد گرفتن مسلائل اسلالمی، جز از طریق 

1 . امام خمینی، رساله توضیح المسائل، مسئله، 893.
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رفتلن به مسلجد وجود نلدارد، واجب اسلت به مسلجد بروند«.1
حضلور زن در مسلجد بسلیار حائلز اهمیلت اسلت؛ چلون او مربّلی و پلرورش دهنلده 
نسلل هاسلت. املام خمینلی درایلن بلاره ملی فرمایلد: »زن مربّلی جامعله اسلت، 
از داملن زن انسلان هلا پیلدا ملی شلوند، مرحلله اّول ملرد و زن صحیلح، از داملن زن 
اسلت... زن بلا تربیلت صحیلح خود، انسلان درسلت می کنلد و با تربیلت صحیح خود 

کشلور را آبلاد ملی کند«.2
آری؛ بانلوان محّجبله بلا حضلور در مسلاجد و اماکلن مذهبلی، بلرای انجلام عبلادات، 
کسلب دانلش هلای اجتماعلی و اخالقلی و سیاسلی و... و خالصله متخلّلق شلدن بله 
اخلالق الهلی ملی تواننلد در برابلر هجمله هلای فرهنگلی دشلمنان مبلارزه نمایند و 
در پرتلو کسلب ایلن آگاهلی هلا از کانلون مسلاجد و اماکن مذهبلی، در ایفلای نقش 
خانوادگلی و پرورشلی و تربیتلی، بسلیار موّفلق و نسللی متفّکر و سیاسلتمدار و مؤمن 

و متعّبلد و تالشلگر بله جامعله انسلانی تقدیلم نمایند.
افلزون بلر فوایلدی کله در ایلن نوشلتار دربلاره حضلور بانوان در مسلجد برشلمردیم، 
در ایلن برهله از زملان حفلظ نظلام جمهوری اسلالمی و تحکیلم پایه هلای اقتدار آن 
از مهلم تریلن وظایلف مسللمانان اسلت که اصوالً جنسلّیت بلردار نیسلت؛ یعنی مهم 
تریلن وظایفلی اسلت کله هرکلس بله دلیلل مسللمانی برعهلده دارد؛ وظیفله ای که 
بلر اسلاس قانلون تزاحلم مصاللح، بلر تملام احلکام فلردی و اجتماعلی اولویّلت دارد. 
بنابرایلن، در ایلن راسلتا چله زنلان و چله ملردان، می بایسلت حضلوری فّعال داشلته 
و نشلاط سیاسلی جامعله اسلالمی را هملواره بلا تقویلت روح دینلداری و عابدانه خود 

حفلظ کنند. 

1 . آیت ا... مکارم شیرازی، رساله توصیح المسائل، مسئله 817.

2 . در جستجوی راه از کالم امام، دفتر سوم، ص111.
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بررسی احکام فقهی حضور زنان در مسجد

عسکری اسالم پورکریمی

چکیده
نوشلتار حاضلر در صلدد بررسلی احکام فقهلی حضور زنان در مسلجد اسلت. نگارنده، 
بلا بررسلی روایلات فریقیلن که خانله و منلزل زن را، مسلجد وی می داننلد و روایاتی 
کله مسلجد را متعلّلق بله زن و ملرد دانسلته اسلت و تحقیلق در شلواهد تاریخلی 
فراوانلی کله بیانگلر حضلور زنلان در مسلجد، در صلدر اسلالم بلرای و نملاز، اعتکاف، 
نظافلت مسلجد، پرسلتاری از مجروحلان جنلگ و... اسلت، بله تشلریح حضلور زن در 
مسلجد و سلایر فّعالّیلت هلای اجتماعلی پرداخته اسلت. ایلن نوشلتار، در پنج مبحث 
بله شلرح زیر تنظیم گردیده اسلت: بررسلی روایلات فریقیلن، شلواهد تاریخی حضور 
زنلان در مسلجد در صلدر اسلالم بلرای اموری غیلر از نماز، بررسلی فقهلی حضور زن 

در مسلجد، شلرایط حضلور زنلان در مسلاجد، آثلار حضلور زنلان در مسلجد.

واژگان کلیدی: 
مسلجد، حضلور زن در مسلجد، نملاز جماعلت، اعتلکاف، خلادم مسلجد، شلواهد 

تاریخلی، شلرایط حضلور، آثلار حضلور.
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مقّدمه «
بلا مطالعله در آملوزه هلای اصیل اسلالمی درملی یابیلم که زن، از سرشلتی انسلانی، 
ماننلد ملرد، آفریده شلده اسلت. هملان گونه که زن در آفرینش، با مرد یکسلان اسلت 
و سرشلتی جداگانله نلدارد، در رشلد و کملال معنوی و رسلیدن به قلّه هلای بلند تقوا 
و فضیللت نیلز اسلتعدادهای سرشلاری دارد. بانلوان، نیملی از پیکر جامعه  انسلانی  را 
تشلکیل ملی دهنلد و ماننلد ملردان در مشلارکت عموملی، پایلگاه و جایگاه مناسلبی 

دارنلد و نملی تلوان از نقش سلازنده آنان چشلم پوشلی کرد.
اسلالم، بلا حضلور بانلوان در عرصله های مختللف اجتماعلی مخالف نیسلت و این کار 
را منلع نکلرده اسلت. بلا وجلود اینکه دیلن مبین اسلالم، وظیفله و نقش اصللی زنان 
را »ملادری« و تربیلت و پلرورش انسلان هلای بلزرگ و وارسلته ملی دانلد، در کنلار 
آن نیلز بله آنلان اجلازه داده اسلت تلا با حفلظ حریلِم عّفلت، پاکدامنی و در پوششلی 
محفلوظ، در اجتملاع حضلور یابنلد و بلرای رشلد و ترّقی خلود و جامعله گام بردارند.

بلا دّقلت نظلر در تاریلخ صدر اسلالم، بله ویژه عصلر پیامبر اکلرم درملی یابیم که 
زنلان مؤملن، هماننلد ملردان در مجاملع عمومی ماننلد نماز جمعه و جماعت شلرکت 
ملی کردنلد. پیامبلر اکرم، پلس از مّدتی کله درب ورودی و خروجی مسلجدالّنبی 
بلرای ملردان و زنلان یکلی بلود، دسلتور فرمودنلد تلا بلرای زنلان، درب دیگلری قرار 
دهنلد کله »بلاب الّنسلاء« نامیده شلد و هنوز هم بله این نام معلروف اسلت. بنابراین، 
سلیره  نبلوی و دالیلل و شلواهد تاریخلی، از جملله دالیلل متقنلی موجود اسلت 
کله بلر جلواز حضور زنلان در مجامع عموملی، مانند حضور در مسلجد بلرای برگزاری 
عبلادت و اسلتفاده برنامله هلای فرهنگلی و... تأکید دارد. سلخنی که در این نوشلتار، 

متعلرض آن خواهیلم شلد، از این قرار اسلت: 

1. حلال کله بلا اسلتناد بله روایلات و دالیل و شلواهد تاریخلی، حضور زن در مسلجد 
جایلز شلمرده ملی شلود،1 پرسلش اصللی این اسلت که آیلا بلرای زن، جایز اسلت در 

1  . بللرای مطالعلله بیشللتر و دسللت یابی بلله مبانللی حضللور بانللوان در مسللجد، ر. ك بلله: اسللالم پور کریمللی، عسللکری، حضللور 

بانللوان در مسللجد و نمللاز جماعللت بللر اسللاس آموزه هللای دینللی؛ گندمللکار، علی اکبللر، بررسللی تفصیلللی حضللور زنللان در مسللجد. 
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مسلجد، متصلّدی امامت جماعلت گردد.

2. فقله پویلای اسلالم دربلاره  احلکام حضلور زنان در مسلجد چله می گویلد )احکام 
فقهلی حضلور زن در مسلجد(؟ 
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فصل اّول: زن و قبول مسئولّیت در مسجد «
الف( زن و امامت جماعت در مسجد

1. دیدگاه فقهای شیعه
بلرای روشلن شلدن بحث، بهتر اسلت اختالف یلا اتّفاق نظر در سله مورد زیر بررسلی 

شود: 
اللف( ملرد ملی توانلد املام جماعلت بلرای ملردان بله  تنهایلی، زنلان بله  تنهایلی و 

ملردان و زنلان بلا هلم باشلد؛
ب( زن نملی توانلد اماملت جماعلت بلرای ملردان بله  تنهایی و ملردان و زنلان با هم 

باشد؛
ج( زن می تواند امام جماعت برای زنان به تنهایی باشد.

ملورد اّول و دّوم محلّل اتّفلاق آرا و نظلر عالملان و فقیهلان اسلت؛ وللی ملورد سلّوم، 
محلّل اختلالف نظر اسلت.

مرحلوم صاحلب جواهر، به  هیچ  وجه در مورد مسلئله  اّول صحبت نکرده اسلت؛1زیرا 
در نظلر همله  ُفقهلا و مطابلق بلا سلیره  همه  مسللمانان، امری جایز و درسلت اسلت 
و محلّل اختلالف نیسلت. در مسلئله  دّوم نیز اّدعلای نقل و تحصیل علدم خالف کرده 
اسلت و سلپس از مرحوم شلیخ طوسلی و عاّلمله  حلّی، نقلل اجماعی بلر آن می کند 
و ملی گویلد که سلایر فقهلا نیز در ایلن مسلئله رأی مخالفی ابراز نداشلته انلد. عمده  
اختلالف نظرهلا درباره  امامت جماعت زن، در مورد سلّوم اسلت؛ یعنلی جایی که همه  
مأموملان، زن هسلتند. مشلهور فقهای عظام شلیعه، اماملِت جماعِت زن بلرای زنان را 
جایلز ملی  داننلد2و برخی از آنان نیلز اّدعلای اجملاع کرده اند.3البّته، ناگفتله نماند که 
تحصیلل اجملاع مشلکل اسلت؛ زیلرا وجود علملای بزرگ مخاللف، محرز اسلت؛ برای 
مثلال قدملا، سلّیدمرتضی4و ابلن جنید اسلکافی و صاحلب »مستندالّشلیعه«،5مخالف 

1 . جواهرالکالم، ج13، ص236.

2 . ایللن شللهرت بللا مالحظلله کتاب هللای فقهللی بلله  دسللت می آیللد. صاحللب جواهللر، جللواز را بلله مشللهور اصحللاب نقلللی و تحصیلللی 

نسللبت داده انللد؛ جواهرالللکالم، ج 13، ص 336؛ عاّلملله در مختلف، ص154؛ شللهید در بیللان، ص 231.
3 . مستندالّشیعه، ج 5، ص 35. صاحب جواهر هم از ریاض المسائل چنین نقل می کند: »إن علیه عامه من تأّخر«.

4 . سلسله الینابیع الفقهیه، ج 27، ص 647.

5 . محّقق نراقی، مستند الّشیعه، ج 5، ص 37.
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اماملت جماعلت زن برای زنان هسلتند.
چنلان کله گذشلت، بسلیاری از فقهای قدیلم و متأّخر، به جلواز امامت زن بلرای زنان 

قائلل هسلتند؛ از جملله به ملوارد ذیل اشلاره می کنیم: 
مرحلوم صلدوق، اگلر چه در »المقنع«، متعرض مسلئله نشلده اند؛ ولی از بیان ایشلان 
در »جملل العللم و العملل« کله جلواز اماملت زنلان بلرای ملردان را نفلی نمودنلد، 

اسلتظهار می شلود کله اماملت آنهلا )زنلان(، بلرای زنلان بالمانع اسلت.1
مرحلوم کلینلی نیلز در »الکافلی«، پلس از منلع اماملت زنلان بلرای ملردان و برخلی 

طوایلف دیگلر می فرماینلد: »یجلوز أن یلؤّم کّل منهلم بأهلل طبقتله«.2
مرحلوم قاضلی ابلن بّراج هلم در »مهلّذب البلارع« آورده اند: »ال یَلُؤمُ  الملرأه الرِّجاَل و 

یجلوز أن تَُؤمَّ الّنسلاء«.3
مرحلوم شلیخ طوسلی نیلز در »النهایله فلی مجلرد الفقله و الفتلاوی« آورده اسلت: 
»البلأس أن تلؤّم الملرأه بالنسلاء«4و در »المبسلوط«، فتلوی بله اسلتحباب داده انلد.5
صاحب شلرایع6در »شلرایع االسلالم«، عاّلمه  حلّی در »تبصره«7و »تلخیص المرام«8و 
شلهید اّول در »دروس«،9شلهید ثانلی در »مسلالک«،10محّقق اردبیللی در »مجملع 
الفائلده و البرهان«،11صاحلب حدائلق12و صاحلب جواهر،13همگی فتوا بله جواز امامت 

جماعلت زنان بلرای زن در فرائلض داده اند.
از میلان علملای معاصلر نیلز تعلداد قابلل توّجهلی، قائلل بله جلواز امامت زنلان برای 
یلزدی در »علروه  ماننلد مرحلوم سلّیدکاظم  نمازهلای واجلب  هسلتند؛  زنلان در 

1 . سلسله الینابیع الفقهیه، ج 3، ص 183.

2 . همان، ص274.

3 . همان، ص 409.

4 . همان، ج 30، ص 324.

5 . همان، ج 27، ص 233.

6 . همان، ج 4، ص 821.

7 . همان، ج 28، ص 522.

8 . همان، ص 567.

9 . سلسله الینابیع الفقهیه، ج 3، ص 647.

10 . مسالک االفهام، ج 1، ص 264.

11 . مجمع الفائده و البرهان، ج 2، ص 345.

12 . الحدائق الّناضره، ج 8، ص 141 و ج 11، ص 189.

13 . جواهرالکالم، ج 13، ص 337.
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الوثقلی«،1 مرحلوم حکیلم در »مستمسلک العروه الوثقی«،2مرحوم خویلی در »منهاج 
الصالحیلن«.3 

آیلت اهلل گلپایگانلی، اماملت زن بلرای زنلان در نملاز مّیلت را جایلز نملی داننلد؛ ولی 
در بقّیله  ملوارد، اماملت زن بلرای زنلان را جایلز ملی شلمارند.4 املام خمینلی در 
ایلن مسلئله تأّملل و اشلکال دارنلد؛ ولی سلایر بزرگان محّشلین علروه، حاشلیه ای بر 
ایلن مطللب ندارنلد. از فقهلای حاضر، آیلات عظام خامنله ای، مکارم شلیرازی، صافی 
گلپایگانلی و شلیخ جلواد تبریلزی بله جلواز اماملت زنلان فتلوی داده انلد؛ هلر چنلد 

برخلی، آن را مکلروه ملی دانند.5

اّدله  مسئله

دالیلل زیلادی بلر ایلن مسلئله اقامله شلده اسلت کله بیشلتر روایلی  هسلتند. البّته، 
صاحلب جواهلر، از قلول »خلالف«، »تذکلره«، »غنیه«، »ارشلاد جعفریله«، »معتبر« 
و »منتهلی« اّدعلای اجملاع بلر جلواز را نقل کرده اسلت و در بیان مسلتنداِت آن، غیر 
از روایلات، بله اصلل اشلتراك احلکام نیز تمّسلک جسلته اند. تمّسلک به ایلن اصل در 
کنلار روایلات، از ایلن نظلر مفید اسلت کله در صورت مواجهه بلا روایاتی کله ظهور در 
علدم جلواز اماملت زنلان دارنلد، می توانیلم به اصل مزبلور مراجعله کنیلم و روایاتی را 

ترجیلح دهیلم که جلواز اماملت زنلان را ثابلت می کنند.
در هر حال، دو دسته روایت در این مورد وجود دارد:

 الف( روایاتی که امامت زنان برای زنان را تجویز می کنند:
اّول، روایلت نبلوی معلروف و مشلهور در کتلب روایلی شلیعه و اهلل سلّنت اسلت که 
پیامبلر اکلرم بله »امّ ورقله« امر فرمودند کله برای اهلل خانه  خود، نملاز جماعت 

برگلزار کند.6

1 . عروه الوثقی، ج 1، ص 798- 797.

2 . مستمسک عروه الوثقی، ج 7، ص 321-22.

3 . منهاج الّصالحین، ج1، ص218.

4 . توضیح المسائل مراجع، ج1، ص819. 

5 . ر.ك به: توضیح المسائل مراجع، ص818. 817 و 839 و همچنین رساله عملیه آیت اهلل تبریزی.

6 . کنزالعمللال، ج 4، ص 257، قللم 536؛ مصباح الفقیلله، ج 2، ص680؛ اعالم الّنسللاء، ج 5، ص 284، دربللاره  امّ ورقلله  بنللت عبداهلل بن حللارث 

انصاریلله آمللده اسللت: »مللن فواضللل نسللاء عصرهللا کان رسللول اهلل یزورهللا و یسللمیها الشللهیده... و کانللت جمعللت القللرآن، فأمرهللا 
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دّوم، روایلت از املام صلادق اسلت کله از آن حضلرت پرسلیدند: »ففلی صلالٍه 
الَمْکتوبَله أیَلُؤّم بَْعضهلّن بعضلاً؟« حضلرت پاسلخ دادنلد: »نََعلْم«.1

سلّوم، روایلت موثقله سلماعه بن مهران از املام صلادق اسلت: »علن الملرأه تَلُؤّم 
النسلاء؟ فقلال: ال بأس به؛ سلماعه ملی گوید: از املام صادق دربلاره  امام جماعت 

شلدِن زن بلرای زنلان سلؤال کردم؟ حضلرت فرمودند: اشلکالی نلدارد«.2
چهلار، روایلت عبلداهلل بلن بکیلر از املام صلادق اسلت کله حضلرت در پاسلخ به 
؛ جایلز  پرسلش در ایلن ملورد ملی فرمایلد: »نعلم؛ تقلوُم وسلطاً بَیَنُهلنَّ والیتقدمُهلنَّ
اسلت، در وسلط زنلان می ایسلتد، نه جلوتلر از آنان«.3 این روایت، مرسلل اسلت؛ ولی 
علالوه  بلر آنکله ابلن بکیر از اصحلاب اجماع4 اسلت، روایت مزبلور نیز بله ادلّه صحیح 

و موثّلق دیگری تأیید شلده اسلت. 
پنجلم، روایلت عللی بلن جعفلر از املام کاظلم: »َعلن الملرأه تَلُؤمُّ النِّسلاَء ملا َحّد 
َرْفلع َصْوتِِهلا بِالقلراءه و التَّکبیلر؟ فقلال الّصلادق  َقلْدُر ملا تُْسلِمع؛ علی بلن جعفر 
از بلرادرش، املام کاظلم، دربلاره  انلدازه  بلندکلردن صلدای زن به هنلگام امامت 
جماعلت زنلان پرسلید؛ حضلرت در پاسلخ فرمودند: به انلدازه ای که صدای او شلنیده 

شود«.5
ب( روایاتلی کله بلر منلع اماملت جماعت زنان یلا ممنوعّیلت حضور آنلان در جماعت 

دارد: دالللت 
از جملله، روایلت نبلوی کله در کتاب های شلیعه و اهل سلّنت تکرار شلده اسلت. این 
روایلت بخشلی از وصّیلت و سلفارش پیامبلر به حضرت عللی اسلت: »َو لَْیَس  

َعلَلی  النَِّسلاِء أََذانٌ  َو اَل إَِقاَملٌه و اَل ُجْمِعلٌه و اَل َجَماَعٌه«.6

النبی أن تؤّم أهل دارها فکانت تؤّم أهل دارها«.
1 . وسائل الّشیعه، ج5، ابواب صاله الجماعه، باب  20، ح  2.

2 . همان، ابواب صاله الجماعه، باب  20، ح 11.

3 . همان، ح 10.

4 . در علللم رجللال، در مللورد برخللی از اصحللاب ائّملله بیللن علمللاء اتّفاق نظللر وجللود دارد، مبنللی  بللر اینکلله هللر روایتللی کلله از 

آنللان به طریللق صحیللح نقللل شللده و راویللان از اّول سللند تللا یکللی از آنللان مللورد اعتمللاد باشللند، آن روایللت، صحیللح اسللت و عمللل 
بلله آن را الزم می شللمارند. ازایللن رو، بایللد حدیللث اصحللاب اجمللاع را قبللول تلّقللی کللرد؛ حّتللی اگللر از مجهللول یللا ضعیللف باشللد. 

بلله  همیللن اعتبللار، مرسللل های آنللان بلله  منزللله  مسللندها معتبللر اسللت.
5 . وسائل الّشیعه، ج5، ابواب صاله الجماعه، باب20، ح7.

6 . مجلسی، بحاراالنوار، ج 85، ص 126.
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 صلرف نظلر از بحلث سلندی ایلن روایت، تذّکلر این نکته ضروری اسلت کله آنچه در 
ایلن روایلت نفی شلده اسلت، سلیاق واحدی نلدارد و بله طور اساسلی، برخلی از آنها 
بلرای ملردان هلم واجب نیسلت؛ از ایلن رو، نفی آن از زنان نیز نفی اسلتحباب اسلت؛ 
ماننلد هرولله، عیادت مریض، اسلتالم حجراألسلود و مانند آن؛ در ملواردی نیز چیزی 
نفلی شلده کله انجلام آن بلر زنلان حرام اسلت؛ ماننلد: خلروج زن از منزل بلدون اذن 

همسلر. بنابرایلن، گاهلی حکلم مزبلور ترخیصی اسلت و گاهی عزیمتلی و الزامی.1 
بله  هلر حلال، علّت اینکله شلرکت زن در نمازهای جمعله و جماعت ضرورتلی ندارد، 
یکلی بله  دلیلل حفلظ عّفلت و پاکدامنلی اسلت؛ دیگلر اینکله زن، وظایفلی در خانه 
دارد و بلا توّجله  بله مأموریّلت تربیلت فرزنلد و سلامان بخشلی بله امور منلزل، برخی 
از اعملال دینلی از دوش او برداشلته شلده اسلت. البّته، برداشلته شلدن ایلن احکام از 
زنلان، از بلاب رخصلت اسلت، نله از بلاب عزیملت. بله طلور کلّی، پلس از بررسلی، در 

ادامله خواهیلم دیلد کله اّدله  جلواز، ترجیلح دارند.2

ارزیابی اّدله  جواز امامت جماعت زن

مرحلوم شلیخ حلّر عامللی پلس از نقل هلر دو دسلته دلیلل، می فرماینلد: روایاتی که 
اماملت جماعلت زنلان را جایلز می شلمارند، صریح تلر بلوده اسلت و دالللت گویاتلری 
دارنلد. بنابرایلن، روایلات طلرف مقابلل را بلر ایلن معنلا بلار می کنیلم کله حّداکثلر 
کراهلت اماملت جماعلت زن را بلرای زنلان ثابلت می کننلد.3وی ملی افزایلد: عاّلمله 
در »منتهلی« ملی گویلد: »اعتقلاد بلر ایلن اسلت روایاتلی کله اماملت زنلان را جایلز 
نمی داننلد، منصلرف بله زنی هسلتند که احلکام نماز و نملاز جماعت را نمی شناسلد« 
و البّتله تعلداد آنهلا در آن عصلر، کلم نبلوده اسلت. فرمایش عاّلمله را می تلوان با این 
نکتله تأییلد نملود کله پیامبلر، از میلان زنلان، بله »اّم  ورقله« امر کرده اسلت که 
بلرای اهلل خانله اش نملاز برپلا کنلد و مؤّذنلی هلم بلرای وی قلرار داد. اّم ورقله زنی 

1 . رخصللت، یعنللی اینکلله لزومللی نللدارد زنللان در این گونلله امللور شللرکت کننللد؛ اّمللا اگللر شللرکت کردنللد، اشللکالی نللدارد؛ ولللی اگللر 

عزیمللت بللود، شللرکت کردن آنهللا جایللز نبللود.
2 . اگللر چلله کسللانی کلله اعتضللاد روایللات بلله شللهرت را نمی پذیرنللد، ایللن وجلله ترجیللح را قبللول ندارنللد؛ ماننللد صاحللب 

مستندالّشللیعه ر.ك بلله: مستندالّشللیعه، ج 5، ص 37-39.
3 . وسائل الّشیعه، ج 5، انتهای باب 20، از ابواب صاله الجماعه.
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دارای کملاالت علملی و عمللی بوده اسلت.
شلهید اّول در »ذکلری« فرموده انلد؛ جملع میان روایات این اسلت کله بگوییم روایاِت 
دسلته  دّوم، اسلتحباب مؤّکلد را نفلی می کننلد، نله مطللق اسلتحباب را.1صاحلب 
حدائلق از فاضلل خراسلانی نیلز نقلل ملی  کنند که جملع میلان ادلّه به این اسلت که 
قائلل شلویم اماملت زنلان در نمازهلای واجلب جایلز، وللی بهتلر این اسلت کله ترك 
شود.2سلپس، ایشلان در رفلع تعلارض و تنافلی این دو دسلته دلیل ملی  فرمایند: الزم 
اسلت ملا ایلن چنین جمع کنیم کله بگوییم ملراد از واژه  »مکتوبه« کله در اّدله  عدم 
جلواز اماملت زنلان آملده اسلت، نملاز جماعلت واجب اسلت )مثلل جمعله و عیدین( 
و ملراد از نافلله در اّدلله  جلواز اماملت زنلان، نملاز جماعلت مسلتحب اسلت )مثلل 
نمازهلای یومّیله کله اقامله بله جماعت در آن مسلتحب اسلت(؛ یعنی مکتوبله و نافله 
وصلف جماعلت باشلد، نله نملاز. بنابرایلن، روشلن خواهلد بلود که اّدلله  مانعله، ناظر 
بله اماملت جماعلت زنلان در جمعله و عیدین هسلتند که »ال یجلوز امامه الملرأه فیه 

اتّفاقلاً، نّصلاً و فتوی«.3
ایلن توجیله، متیلن بله نظر می رسلد؛ وللی ظاهر ادلّله آن را ثابلت نمی  کنلد. مکتوبه 
و نافلله بلودن ظهلور در ایلن دارنلد که وصف نماز باشلند؛ بله  خصوص کله در بعضی 
ادلّله، وصلف بله  جلای موصلوف نشسلته اسلت: »ففلی المکتوبله«؛ هملان گونله که 
در »مستندالّشلیعه«، مرحلوم نراقلی نیلز جملع فلوق را خلالف ظاهلر متبلادر ادلّله 

دانسلته اند.4
مطللب دیگلری در حلّل مشلکل و ترجیلح اّدلله  جلواز اماملت زنلان ایلن اسلت کله 
بگوییلم: اّدلله  علدم جواز، چلون موافق قلول عاّمه اند )اهل سلّنت(، قابل اعتنا نیسلتند. 
ایلن سلخن، هلم در »حدائلق«5و هلم در »صاله الجماعله«، از شلیخ محّملد حسلین 
اصفهانی6ذکلر شلده اسلت. صاحلب حدائلق می فرماینلد: بلا توّجه  بله آنکه عاّمله اّدله،  

1 . الحدایق الّناضره، ج 11، ص 188.

2 . همان.

3 . الحدایق لّناضره، ج 11، ص 189.

4 . مستندالّشیعه، ج5، صاله الجماعه، ص 32.

5 . الحدائق الّناضره، ج11، ص 191.

6 . اصفهانی شیخ محّمدحسین، صاله الجماعه، ص 32.
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علدم جلواز را ترجیلح می دهنلد، پلس اّدلله  عدم جلواز در مجاملع روایی شلیعه از باب 
تقّیله صلادر شلده اند. عاّلمله نیلز در »منتهلی«، ایلن وجله را پذیرفته انلد.1

در هلر حلال، اّدلله  جلواز اماملت زنان، بله  دلیل هم اشتهارشلان و هم صّحت بسلیاری 
از آنهلا، قابلل طلرد کلّلی نیسلتند و الزم اسلت بله گونله ای نظر هلر دو دسلته را جمع 
نملود. از ایلن رو، غالب کسلانی کله قائل به منع امامت زنان هسلتند، در مسلئله فتوای 

صریلح نلداده انلد، بلکله احتیلاط و به اشلکال در مسلئله اکتفا کلرده اند. 

2ـ دیدگاه علمای عاّمه
دربلاره  اماملِت جماعلت زن در فقله اهلل سلّنت، فتواهلای مختلفلی وجلود دارد که به 
اختصلار بله آنهلا اشلاره می شلود: در »األّم«، جلواز بلا کراهلت از ائّمله  چهارگانله  اهل 
سلّنت نقلل شلده است.2شلافعی، خلود قائل بله جلواز و از احمدبلن حنبل نیلز قول به 
جلواز را نقلل کرده اسلت. شلعبی، نخعی و قتلاده قائل به منلع امامت جماعلت زنان در 
فرائض هسلتند.3صاحب حدائق از کسلانی مانند عایشله، عطاء، ثوری، اوزاعی، اسلحاق، 

ابلی ثلور و احملد )در روایلت دیگلر( و ماللک قلول به کراهلت را نقل کرده اسلت.4 
 از مطالبلی کله دربلاره »جلواز اماملت زن بلرای زنلان« یاد شلد، درمی یابیلم که زن 
ملی توانلد در مسلجد و یلا هر ملکان دیگلر، امام جماعلت زنان باشلد و مانعلی از این 

نظلر نیسلت. چنلان که فتلوای مشلهور فقهاء نیلز مؤیّد آن اسلت.

ب( زن و تبلیغ در مسجد
زندگلی هجلده سلاله حضلرت زهلرا، پلر از افتخلارات منحصربله فلردی اسلت که 
در زندگلی بانلوان دیگلر یافلت نملی شلود. او شلخصّیت ممتلازی اسلت کله در تمام 

1 . منتهللی المطلللب، ج 1، ص 368؛ البّتلله مرحللوم صاحللب مسللتند نمی پذیرنللد کلله قللول منللع موافللق عاّملله اسللت؛ زیللرا از ائّملله  

چهارگانلله  فقلله اهل سللّنت، قللول بلله جللواز را نقللل می  کننللد؛ ولللی روشللن اسللت کلله جللواز بللا کراهللت در کلمللات صاحللب حدائللق... 
آمللده و ذکللر شللد کلله فقهللای اهل سللّنت، یللا منللع تحریمللی دارنللد یللا تنزیهللی. بنابرایللن، شللاید رّد صاحللب مسللتند، بلله کالم 

محّقللق و عاّلملله بحرانللی وارد نباشللد.
2 . امام شافعی، االّم، ص 164.

3 . المغنی، ج 2، ص 36.

4 . الحدائق الّناضللره، ج 11، ص 192؛ البّتلله در برخللی کتللب، از عایشلله روایاتللی نقللل شللده مبنللی بللر اینکلله امّ سلللمه، امامللت جماعللت 

زنللان را برعهللده داشللتند. ر.ك بلله: الجامللع فللی فقلله الّنسللاء از شللیخ عویضلله، کامللل محّمللد محّمللد.
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میلدان هلای علملی، اخالقلی، عبلادی، اجتماعلی و سیاسلی جلزو پیشلتازان و بلکله 
در صلدر زنلان عاللم خلقت بوده اسلت. ایشلان در سلن پنج سلالگی با فریادکشلیدن 
علیله مشلرکان و کّفلار مّکله به حمایلت از پیامبراکرم شلتافت. پیوسلته، او از پدر 
حمایلت و دفلاع کلرد؛ بله ویلژه در هملان سلال هایلی کله حضلرت ختملی مرتبت، 

پیامبلر اکلرم بلا کّفلار قریلش به جنلگ برخاسلته بود. 
پلس از درگذشلت پیامبلر، او نخسلتین پشلتیبان و مدافلع والیت و رهبلری امیر 
مؤمنلان بلود و در ملّدت کوتاهلی کله پلس از پدر، زنده بلود، هرگز آرام ننشسلت 
و بله شلیوه هلای گوناگلون، پیام مظلومّیلت امام عللی را به آینلدگان منتقل کرد 
و در ایلن راسلتا، آسلیب هلای فراوانلی نیلز متحّملل شلد کله در تاریخ ثبلت  و ضبط 

است.
حضلرت زهلرا بلرای دفلاع از حّق خویلش )فلدك( و دفلاع از حّقانیت والیلت امام 
عللی بله مسلجد آمدند1)البّتله بلا حفظ کاملل حجاب( و سلخنرانی مشلهور خود 
)خطبله  فدکّیله( را در محاّجله بلا ابوبکر عنلوان کردند؛2بله طوری  کله ابوبکر مجبور 
شلد، قبالله  فلدك را بله او برگردانلد )هلر چند توّسلط عمر پس گرفته شلد(. ایشلان 
آنجلا کله حضلور در جملع مسللمانان را بله مصلحلت جامعله می دیلد، بله خطبله و 
خطابله می پرداخلت و گاه در مسلجدالّنبی، زمانلی در کوچه و بلازار و موقعی در جمع 
زنلان مهاجلر و انصلار، بله نکوهش مهاجملان، غاصبان و بیعت شلکنان ملی پرداخت.3 
آنجلا کله صراحلت و شلفافّیت در سلخن را ضلروری می شلمرد، او دسلت بله افشلای 
خلّط نفلاق و شلرك ملی زد و در گفتلار و رفتلار خویش، شلیوه هایی شایسلته را برای 
پیلکار بلا منحرفلان از خلّط والیت و امامت ترسلیم می نمود تلا امروز و فلردای جامعه  

خلود را هوشلیار و بیدار سلازد. 
در تاریلخ خونبلار تشلّیع، در ملورد حضلرت زینلب آملده اسلت: »خطبله  کوبنلده  

1 . شللرح نهج البالغلله، ج16، ص211؛ کشللف الغملله، الطبعلله الثانیلله، ص102: »روی عللن األصبغ بن نباتلله قللال: سللمعت 

أمیرالمؤمنیللن یقللول: و اهلل ألتکلمللّن بللکالم ال یتکلّللم بلله غیللری إالّ کللّذاب. ورثللت نبللی الرحملله و زوجتللی خیللر نسللاء األملله و 
أنللا خیرالوصییللن و حیللث یقتضللی ذکرهللا ذکللر شللیء مللن کالمهللا فالبللّد مللن ذکر فللدك إذ کانللت خطبتهللا التللی تحّیللر البلغاء 

و تعجللّز الفصحللاء بسللبب منعهللا مللن التصللرف فیهللا و کللف یّدهللا عنهللا.
2 . ریاحین الشریعه، ج1، ص319؛ صحیح مسلم، ج4، ص162.

3 . اعیان الشیعه، ج 1، ص 317؛ ریاحین الشریعه، ج 1، ص 337؛ احتجاج طبرسی، ص 106.
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سلفیر کربال در مسلجد اُموی، چنان اوضاع مجلس آراسلته یزید و او را آشلفته کرد که 
 یزیلد، دچلار سلردرگمی شلد و ترسلید بلا افشلاگری های دختلر عللی بن ابی طالب
 پایه هلای حکومتلش دچار تزلزل شلود. ترس، زمانی بیشلتر شلد که حضلرت زینب
در مسلجد شلام، آنلگاه کله امام سلّجاد مشلغول ایراد خطبه  افشلاگرانه  خلود بود، 
بلا فریادهلای رسلا آن املام را یلاری کرد...«.1شلگفت آنکه همیلن بانوی بزرگلوار، برای 
اینکله نامحرمی ایشلان را نبیند، شلبانه به زیلارت قبر جّدش، رسلول اهلل می رفت؛ 
در عیلن  حلال، وقتلی کله اسلالم در خطلر می افتلد، همراه بلرادر به میلدان کربال آمد 
و در بلازار کوفله، مسلجد اُموی شلام و مجللس یزید، آن گونه آتشلین سلخنرانی کرد.2
بلر ایلن  اسلاس، زنلان مسللمان ملی توانند بلا رعایت شلئون اسلالمی در مسلاجد یا 
حّتلی در دیگلر اجتماعلات، با تأّسلی از الگوهای رفتلار دینی، در تبلیغات و ارشلاد هم 
نوعلان نقلش داشلته باشلند؛ بله ویلژه در این برهله از زمان کله بحران هلای فرهنگی 
تحمیلل شلده از سلوی دشلمنان، درصدد تهی کلردن انسلان ها، به  خصلوص بانوان، 
از معنویّلت و ارزش های اسلالمی اسلت. بانلوان تحصیل کرده و آموزش دیلده می توانند 
در میلان افلراد جامعله بله خصوص زنان )بلا توّجه  بله ویژگی های مخاطب شناسلی و 
پیام رسلانی و نیازسلنجی(، پیلام دیلن را تبلیغ کننلد و مبانی اعتقلادی دختران جوان 

و دانشلجویان را مسلتحکم نمایند.
املام خمینلی گسلتره فّعالّیت هلای تبلیغلی زنلان را نله  تنهلا در همه کشلور، بلکه 
خلارج کشلور هلم می دانسلتند: »املروز، اینها )بانلوان( می تواننلد با حفلظ همه جهات 
اسلالم، در همله  جلای کشلور، بلکله در خلارج از کشلور هلم تبلیغلات بکنند«.3حضور 
فّعلال زنلان در عرصله  امر به  معروف و نهلی  از منکر، نمونله ای از فّعالّیت های اجتماعی 
زنلان اسلت که فرصتی مناسلب برای احیای شلخصّیت زنلان و حراسلت از کرامت آنان 

بله شلمار ملی رود. وظیفله ای که قرآن، بله صراحت به ایشلان داده اسلت.4

1 . منصوری الریجانی، زینب کبری  فریادی به اعصار، ص 185.

2 . أبومخنللف االزدی، مقتللل الحسللین، ص205 و 226؛ شللیخ طبرسللی، إعللالم الللوری بأعللالم الهللدی ج1، ص471؛ 

الطفللوف، ص86. قتلللی  فللی  اللهللوف  سللّید بن طاووس حسللنی، 
3  . صحیفه نور، ج18، ص99.

4  . توبه، آیه70.
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ج( زن و نظافت مسجد
بلا توّجله  بله جایلگاه رفیع مسلجد در فرهنگ اسلالمی و نقلش محلوری آن در میان 
مسللمانان و اینکله در قلرآن و حدیلث، مسلجد خانه  خدا خوانده شلده اسلت، رعایت 
حرملت آن بلر همه واجب اسلت. امام صلادق می فرمایلد: »َملُْعوٌن َملُْعلوٌن َمنْ  لَمْ  
یَُوقِّلِر الَْمْسلِجَد؛ از رحمت خدا دور اسلت کسلی که حرمت مسلجد را پلاس ندارد«.1از 
ایلن رو، مسلاجد، احلکام مخصوصلی دارنلد که مهلم ترین آنهلا وجوب تطهیلر فوری 
و رعایلت نظافلت مسلجد اسلت. در فقله شلیعی، جاروکلردن و جمع کلردن خاکروبه 
از مسلجد، عمللی مسلتحب اسلت کله پلاداش فراوانلی دارد.2در منابلع روایی شلیعه 
و سلّنی، پلاداش هایلی بلرای ایلن عملل ذکلر شلده اسلت؛ ماننلد: ثلواب آزادکلردن 

بنده،3برخلورداری از رحملت مضاعلف خداوند.4 
در ایلن عملل بافضیللت، بانلوان هم می توانند با حفظ شلئون اسلالمی شلرکت کنند. 
چنلان کله در تاریلخ آملده اسلت: زن مسللمان سلیاه پوسلتی به نلام »َمحَجنله« )اّم 
محجلن(، در صلدر اسلالم، خلادم و نظافلت چی مسلجد پیامبر اعظم بوده اسلت. 
ابوسلعید ملی گویلد: شلبی، زنلی سلیاه چلرده که مسلجد را جلارو ملی کلرد، از دنیا 
رفلت. روز بعلد، رسلول خلدا را از مرگش باخبر سلاختند؛ آن حضلرت فرمود: چرا 
ملرا از ملرگ او آگاه نکردیلد؟ آنلگاه آن حضلرت بلا اصحابش بلر قبر او حاضر شلدند. 
حضلرت کنلار قبلر ایسلتاد و تکبیلر فرملود و در حاللی  کله ملردم نیز پشلت سلرش 
بودنلد بلر او نملاز گلزارد و بلرای او دعلا کرد.5طبلق برخلی روایلات، حضلرت فرملود: 
اینلک او را در بهشلت ملی بینلم.6 از ایلن  روایلت، افزون  بلر اینکه بله اهمّیت نظافت 
مسلجد و فضیللت آن پلی ملی بریلم، درملی یابیلم کله زنلان نیز ملی   تواننلد در امر 
نظافت و بهداشلت مسلجد سلهیم باشلند و متصّدی امور نظافت خانه  خدا )مسلجد( 

گردند. 

1  . وسائل الّشیعه، ج3، ص554؛ جامع االحادیث، ج4، ص452؛ سفینه البحار، ج1، ص600.

2  . جواهرالکالم، ج14، ص87؛ روض الجنان، ص235؛ مدارك االحکام، ج4، ص397.

3  . وسائل الّشیعه، ج5، ص239، ح 6438.

4 . همان.

5  . صحیح بخاری، ج1، ص118؛ همچنین همین منبع، ج2، ص92؛ عون المعبود، ج2، ص91.

6 . اسدالغابه، ج5، ص617. 
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فصل دّوم: احکام فقهی حضور زنان در مساجد «
الف( توّقف و عبور زنان حائض، نفساء، مستحاضه و ُجُنب در مساجد

حیلض و نفلاس و اسلتحاضه، حاللت هلای ویلژه ای اسلت کله خلدای متعلال از نظر 
تکویلن و آفرینلش، بلرای زنان قرار داده اسلت. این حالت ها برای طهارت و بهداشلت 
بیشلتر آنلان و آمادگلی بلرای عهلده داری وظیفله  سلنگین ملادری و علوارض موّقت 
پلس از آن برملی گلردد. بله  طلور کلّلی، زنلان و دخترانلی را که بیشلتر در هلر ماه و 
در وقتلی مخصلوص، از آنلان خلون خلارج می شلود، »حائلض« گویند و هلر خونی را 
کله در آغلاز زایملان تلا ده روز از زن خارج می شلود، »نفلاس« و زن را در این  حالت، 
»نفسلاء« ملی گویند.1بله  دلیلل آنکله حاللت حیلض و نفلاس بلودن، نوعلی آلودگی 
محسلوب ملی شلود و مسلجد جایلگاه عبلادت و متعلّق بله ذات خدای متعال اسلت، 
توّقلف زن حائلض و نفسلاء در آن ملکان شلریف حلرام اسلت؛ ولی اگر مسلجد، دارای 
دو در باشلد و ایلن افلراد از یلک در داخلل و از در دیگری خارج شلوند، اشلکال ندارد؛ 
مگلر »مسلجدالحرام« و »مسلجدالّنبی« کله حّتلی انجلام همیلن امر هم حرام اسلت. 

دلیلل ایلن حکلم را صاحلب جواهلر اجماع فقهلای عظام ملی داند.2
پیامبر اکرم فرمودند: رفتن به مسجد برای جنب و حائض حرام است.3

املام باقلر فرملود: »اگلر مردی در مسلجدالحرام یا مسلجد پیامبر به خلواب رود و 
جنلب شلود، بایلد تیّملم کنلد و با تیّملم از مسلجد خارج گردد و سلپس غسلل کند. 
همیلن طلور اگلر زنلی در ایلن دو مسلجد حیض شلود، ایلن گونه عملل کنلد؛ اّما در 

غیلر از ایلن دو مسلجد، بلدون تیّملم هم ملی تواند خارج گلردد«.4
همچنیلن، بنابلر مذاهلب چهارگانله  اهل سلّنت، مانلدن زن حائض در مسلجد، بدون 
ضلرورت حلرام اسلت. عبلور زن حائلض از مسلجد نلزد حنفلی هلا و مالکی هلا حرام 
اسلت؛ اّملا نلزد شلافعی هلا و حنبلی ها عبلورش جایز اسلت؛ در صورتی  کله مطمئن 
باشلد سلبب آلودگلی مسلجد نملی شلود. حنفلی هلا و مالکی هلا، در ملوارد ضروری 

1 . ر.ك: عللروه الوثقللی، ج1، ص315 بلله بعللد؛ تحریرالوسللیله، ج1، ص44 بلله بعللد و توضیللح المسللائل امللام خمینللی، ص56، 

مسللئله 434 بلله بعللد.
2 . جواهرالکالم، ج3، ص220.

3 . کنزالعمال، ج7، ص668.

4 . الکافی، ج3، ص73، ح14؛ تهذیب االحکام، ج1، ص407، ح280.



309 فصل یک: مسجـد و خانواده

توّقلف زن حائلض را در مسلجد جایلز دانسلته اند؛ مثلل زمانی که ملکان امن دیگری 
بلرای خلود نیابلد یلا بیرون از مسلجد جنگ باشلد و ترس از کشلته شلدن یلا زخمی 

شلدن، جود داشلته باشد.
 »اسلتحاضه«، یکلی از خلون هایلی اسلت کله از زن خلارج می شلود و بیشلتر اوقات 
زردرنلگ و سلرد اسلت و بدون فشلار و سلوزش بیرون ملی آید؛ اگر چله گاهی ممکن 
اسلت ایلن عالئلم را نداشلته باشلد.1 زن را در موقلع دیلدن ایلن خون، »مسلتحاضه« 
ملی گوینلد. در هنلگام دیلدن ایلن خلون، زنلان احلکام متفاوتلی دارنلد کله تفصیل 
آن در رسلاله هلای عملّیله و کتلب فقهلی آملده اسلت؛ وللی دربلاره  حضلور زنلان 
مسلتحاضه در مسلجد، طبلق فتلاوای علملا و فقهلا، بایلد گفلت: اقلوی آن اسلت کله 
توّقلف زن مسلتحاضه در همله  مسلاجد و همچنیلن داخلل شلدن به مسلجدالحرام و 
مسلجدالّنبی جایلز اسلت؛ اّما اگر بدون غسلل وارد شلود، احوط آن اسلت کله از اقامه  

نملاز خلودداری کند.2
شلخص ُجنلب ل زن یلا ملردل نبایلد بله مسلجد وارد شلود. در مسلاجدی غیلر از 
مسلجدالحرام و مسلجدالّنبی، اگلر مسلجد دو در داشلته باشلد، شلخص جنلب ملی 
توانلد از یلک در داخلل گلردد و از در دیگلری خارج شلود. در این دو مسلجد شلریف، 
اگلر انسلان بخوابلد و جنلب شلود باید بلی درنگ، بلدل از غسلل جنابت تیّملم کند و 
از مسلجد خلارج شود.3مسلتند ایلن حکلم، از سلوی فقها، این آیه  شلریف اسلت: »یَا 
َِّذیلنَ آَمُنلواْ الَ تَْقَربُلواْ الّصللوَه َو أَنُتْم ُسلَکاَری َحتََّی تَْعلَُملواْ َما تَُقولُلوَن َو الَ ُجُنًبا  أَیَُّهلا ال
إاِلَّ َعابِلِری َسلِبیٍل َحتَّلیَ تَْغَتِسلُلواْ...؛ ای کسلانی کله ایملان آورده اید! در حال مسلتی 
بله نملاز نزدیلک نشلوید تا ایلن که بدانیلد چه ملی گویید و در حلال جنابلت نیز ]به 
نملاز نزدیلک نشلوید[ تلا آنگاه که غسلل نکلرده اید، به نملاز نزدیک نشلوید، مگر این 
کله بلدون نشسلتن عبلور کنیلد«.4 همچنین، اسلتناد فقهلا در خصوص صلدور حکم 
اخیلر بله روایاتلی اسلت کله در زیر آیله ذکلر شلده، وارد شلده اند.5به علالوه، فقهای 

1 . امام خمینی، رساله توضیح المسائل، ص56، مسئله 434 به بعد

2 . تحریرالوسیله، ج1، ص60، مسئله 8 از فصل فی االستحاضه.

3 . مستندالّشیعه، ج2، ص291؛ جواهرالکالم، ج3، ص49؛ تحریرالوسیله، ج1، ص38.

4 . سوره  نساء، آیه 40.

5 . تفسیر مجمع البیان ج3، ص81؛ جواهرالکالم، ج3، ص49.
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عظلام، بله چندیلن روایت دیگلر نیز اسلتناد کلرده اند.1
 بله  طلور کلّلی، از ملوارد حرملت دخلول مسلجد برای افلراد جنلب، دو مورد اسلتثنا 

شلده است:
 اللف( اگلر فلرد جنلب متوّجله شلود کله مسلجد بله نجاسلت آلوده شلده اسلت، در 
صورتلی کله بتوانلد بلدون توّقف در مسلجد و در حلال  عبور، نجاسلت را برطرف کند، 
بایلد بلدون درنلگ، بله تطهیلر مسلجد اقلدام نماید؛ وللی اگلر تطهیر مسلجد ]بدین 
صلورت[ ممکلن نباشلد، جلز اینکله بلا حاللت جنابت داخل مسلجد شلود، ]نله تنها[ 

جایلز، بلکله واجلب اسلت بلا هملان حلال جنابت بله تطهیر مسلجد اقلدام کند.2
ب( اگلر کسلی جنلب باشلد؛ اّملا آبلی کله ملی خواهد بلا آن غسلل کند، در مسلجد 
باشلد و آب دیگلری هم در دسلترس نباشلد و به  دسلت  آوردن آب، جلز از راه داخل  
شلدن به مسلجد ممکن نباشلد، باید تیّمم کند و برای برداشلتن آب یا غسلل، داخل 

مسلجد شلود. ایلن تیّملم تا پلس از خروج از مسلجد باقی اسلت.3 

ب( اعتکاف زن در مسجد
اعتلکاف، بله معنلای گردهمایی مؤمنان در مسلجد اسلت. مؤمنان، چنلد روز از عیش 
 و معیشلت روزانله جدا می شلوند و بلرای تقّرب به خدا می کوشلند. املام خمینی
در تعریلف اعتلکاف ملی گویند: »َو ُهلَو اللََّبُث فِی الَمسلِجِد بَِقصِد الَتّعُبِد بِلِه َو ال یعَتَبُر 
فِیله َضلمُّ َقصلِد ِعبلاَدٍه اُخری خاِرَجلًه َعنلُه َو اِن کاَن ُهو االَحلِوط؛ اعتلکاف، ماندن در 
مسلجد بله نّیلت عبلادت اسلت و قصلد عبلادت دیگلر، در آن معتبلر نیسلت؛ اگر چه 

احتیلاط مسلتحب نّیت عبادتلی دیگر در کنلار اصِل ماندن اسلت«.4
اعتلکاف، عبادتلی همگانلی اسلت و حّتی شلامل زنلان و کلودکان ممّیز5نیز می شلود 
و آنهلا هلم ملی تواننلد از این چشلمه  جوشلان فیض الهلی و از این فرصت اسلتثنایی 

1 . الکافی، ج3، ص50، ح3و4؛ همین منبع، ج3، ص73، ح 14؛ التهذیب، ج1، ص371، ح 25.

2 . العروه الوثقی، ج1، ص87-88، مسئله 14.

3 . تحریرالوسیله، ج1، ص39، مسئله 2.

4 . همان، ص304، خاتمه فی اعتکاف.

5 . ممّیللز، کسللی کلله قللدرت تمییللز دارد؛ یعنللی قللدرت تشللخیص خیللر و شللّر و نفللع و ضللرر را دارد. چنیللن کسللی را در صورتللی 

کلله بلله سللن کبللر )بزرگسللالی( نرسللیده باشللد، ممّیللز می نامنللد؛ جعفللری لنگللرودی، محّمدجعفللر، ترمینولللوژی حقللوق، ص688، 
ش5512.
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بهلره ببرنلد. از قلرآن کریم اسلتفاده می شلود کله وقتی حضلرت مریم، با فرشلته  
الهلی مالقلات کلرد، از ملردم بله دور بلود و در خللوت )بیلت المقلّدس( بله  سلر می 
برد.1عاّلمله طباطبایلی در »المیلزان«، ایلن دوری حضلرت را بله اعتلکاف و عبلادت 

تفسلیر ملی کند.2 
روایات اسالمی نیز مؤیّد بر حضور زنان معتکف در مسجد است:

در سلنن ابلی داود چنیلن آملده اسلت: زنلان پیامبلر اکلرم، گاهلی هملراه بلا آن 
حضلرت در مسلجد معتکلف ملی شلدند.3

 در سلنن بیهقلی چنیلن آمده اسلت: پس از وفلات پیامبر اکرم نیلز بعضی از زنان 
آن حضرت به اعتکاف در مسلجد اهتمام داشلتند.4

در روایتلی از املام صلادق آمده اسلت: »اعتکاف در مسلجدالحرام یا مسلجدالّنبی 
یلا مسلجد جاملع هر شلهری منعقد می شلود و سلزاوار نیسلت که معتکف از مسلجد 
خلارج شلود؛ مگلر اینکله ضرورت باشلد، ]که بایلد[ پس از پایلان کارش، بلدون اینکه 

در جایلی بنشلیند، به مسلجد برگلردد... و اعتلکاف زن، مانند مرد اسلت«.5
همچنیلن، در روایتلی از حضلرت املام صلادق آمده اسلت: »اگر زنی کله در حال 
اعتلکاف اسلت، ]بله  واسلطه  حیلض[ از نملاز بازماند و از مسلجد بیلرون رود و دوباره 
پلاك شلود، شایسلته نیسلت کله همسلرش بلا او نزدیکلی کنلد تلا اینکله به مسلجد 

بیایلد و اعتلکاف خود را بله پایان برسلاند«.6 
 بلا توّجله  بله مطالب یاد شلده، اگر کسلی بگوید که برخلی از فقها »خانه« را مسلجد 
زن ملی دانند،7پلس، اعتلکاف او نیلز بایلد در خانله باشلد، در جلواب می گوییلم: اّول 
اینکله، ارتبلاط اعتلکاف و مسلجد، رابطله ای تفکیلک ناپذیر اسلت؛ زیلرا از نظر مکان 
اعتلکاف، محدودیّلت هایلی وجلود دارد و نظریله  معلروف آن اسلت کله ایلن عملل 

1 . »َو اْذُکللْر فِللی الِْکَتللاِب َمْریَللَم إِِذ انَتَبللَذْت ِمللْن أَْهلَِهللا َمَکانًللا َشللْرقِیًّا* َفاتََّخللَذْت ِمللن ُدونِِهللْم ِحَجابًللا َفأَْرَسلللَْنا إِلَْیَهللا ُروَحَنللا َفَتَمثَّللَل 

لََهللا بََشللًرا َسللِویًّا«؛ مریللم، آیلله16و17. 
2 . المیزان فی تفسیرالقرآن، ج14، ص35-34. 

3 . سنن ابی داود، ج2، ص334، کتاب الّصوم، باب االعتکاف، ش 2478.

4 . سنن بیهقی، ج4، ص315.

5 . الکافی، ج4، ص176، ح2 و ص177، ح 1؛ وسائل الّشیعه، ج7، ص408، باب 7 از کتاب اعتکاف، ح2.

6 . التهذیب، ج1، ص398، ح1240؛ وسائل الّشیعه، ج2، ص368، ح 2388.

7 . وسائل الّشیعه، ج3، ص509.
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مسلتحّبی بایلد در یکلی از مسلاجد چهارگانه1 انجلام گیرد و گروهلی از فقها انجام آن 
را در مسلاجد جاملع هر شلهر و منطقه جایز دانسلته انلد؛ پس، اعتکاف زنلان نیز باید 
در مسلجد باشلد. دّوم آنکله، این برداشلت که اعتلکاف زن باید در خانه باشلد، مبتنی 
بلر قیلاس اسلت کله در فقله پویای شلیعه جایگاهلی نلدارد؛ از ایلن رو، هیلچ  یک از 

فقهلای شلیعه، اعتلکاف زن را در خانله جایز نملی دانند.2
مرحلوم صاحلب جواهلر چنین می نویسلد: در عبلادت اعتکاف، زنان و مردان مسلاوی 
هسلتند و در ایلن مسلئله، میلان علملای امامّیله اختالفی نیسلت؛ بلکه ممکن اسلت 
بلر ایلن مسلئله تحصیلل اجماع کرد. هملان گونه که صاحلب حدائق3 در این مسلئله، 
اّدعلای اجملاع کلرده اسلت؛ زیلرا اصلل، اشلتراك زن و ملرد اسلت.4 بلر این  اسلاس، 
جنسلّیت در ایلن املر دخالتلی نلدارد. البّته، شلرکت زنان شلوهردار در اعتلکاف، باید 

بلا رضایت و اذن شلوهر باشلد.

ج( اذن شوهر در خروج از منزل 
بلر اسلاس اصلل برائلت و اباحله اعملال و در راسلتای آزادی و کراملت زن و برابلری 
انسلان هلا، خلروج زن از منلزل بلرای حضلور در عرصله هلای اجتماعلی و معاشلرت 
وی، بلدون آنکله مقلارن با مفسلده ای باشلد، بایلد عمللی روا و جایز تلّقی شلود؛ اّما با 
توّجله  بله حقلوق شلوهر و تکالیلف متقابل زن، بله ویژه تمکیلن او در برابر اسلتمتاع 
شلوهر و نیلز بلا در نظلر گرفتلن مصاللح خانلواده و مسلئولّیت شلوهر در حفلظ و 
صیانلت زن، ایلن حلّق زن بلا اشلکاالت و ابهاماتی مواجه شلده اسلت کله در ادامه، به 

اختصلار بله تشلریح آن ملی پردازیم.
در منابلع روایلی اصیلل اسلالمی، احادیلث و روایلات متعّددی بلر این مطللب تصریح 
دارد و فقهلای عظلام نیلز بلدان فتلوا داده انلد. بله طلور خالصه، بله ذکر چنلد روایت 

بسلنده می کنیم:

1 . اعتللکاف را می تللوان در مسللجدالحرام، مسللجدالّنبی، مسللجد کوفلله و مسللجد بصللره انجللام داد. در مسللجد جامللع هللر شللهر نیللز 

می تللوان اعتللکاف کللرد )البّتلله بللا قصللد رجللاء(.
2 . جواهرالکالم، ج17، ص174.

3 . الحدائق الّناظره، ج13، ص468.

4 . جواهرالکالم، ج17، ص174.
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1ل عللی بلن جعفلر علن اخیه قلال: »َو َسلَألُْتُه َعلِن الَْملْرأَِه أَ لََهلا أَْن تَْخلُرجَ  بَِغْیلِر إِْذنِ  
َزْوِجَهلا، َقلاَل اَل؛ از بلرادرم، موسلی بلن جعفلر، پرسلیدم: آیلا زن می توانلد بدون 

اذن شلوهر از خانله خلارج شلود؟ حضلرت فرملود: خیر«.1
2ل علن جعفلر علن ابیه قلال: »أَیَُّما اْمَرأٍَه َخَرَجلْت  ِمنْ  بَْیِتَهلا بَِغْیِر إِْذِن َزْوِجَهلا َفاَل نََفَقَه 
لََهلا َحتَّلی تَْرِجلَع؛ املام صادق فرملود: هر زنی که بلدون اذن شلوهر از خانه خارج 

شلود، حلّق نفقه ندارد تلا برگردد«.2
3ل املام صلادق فرمود: »زنی نزد رسلول اکرم رسلید و عرض کرد: ای رسلول 
خلدا! حلّق شلوهر چیسلت؟ پیامبلر اعظلم فرمودنلد: بیش از آن اسلت کله تّصور 
شلود. گفلت: برخلی از آن را بیلان فرما. حضلرت فرمود: زن، نمی توانلد بدون اذن 
شلوهر روزه  مسلتحّبی بگیرد و نمی نتواند بدون اذن شلوهر از خانه خارج شلود...«.3
4ل در روایتلی معتبلر از املام محّملد باقلر نقل شلده اسلت کله فرملود: »زنی نزد 
پیامبلر آملد و علرض کلرد: ای رسلول خدا! حّق شلوهر بر زنش چیسلت؟ حضرت 
رسلول فرملود: اینکله از شلوهر اطاعلت کنلد و نافرمانی نکنلد... و بلدون اذن او از 
خانله خلارج نشلود و اگر بلدون رضایت شلوهر از خانه بیرون رود، فرشلتگان آسلمان 
و زمیلن و مالئکله غضلب و رحملت، او را لعنلت و نفریلن ملی کننلد، تلا زمانلی کله 

برگردد«.4

دیدگاه فقیهان شیعه
در فقله پویلای امامّیله، نظریه  مشلهور فقهای عظام بر این اسلت کله زن، برای خروج 
از منلزل شلوهر، بایلد رضایلت شلوهر را جللب کند و شلوهر، حلّق دارد کله از بیرون 
رفتلن زن جلوگیلری کند. شلیخ طوسی،5شلهید ثانی،6مرحوم محّمدباقر سلبزواری7و 

1 . وسائل الّشیعه، ج14، باب 79، ص113، ح5.

2 . همان، ص524، باب24، ح4.

3  1. همان، ج14، باب 79، ص112، ح 2.

4 . وسائل الّشیعه، ج14، ص112ل111.

5 . شیخ طوسی، المبسوط، ج4، ص331. 

6 . شهید ثانی، مسالک االفهام، ج8، ص308.

7 . سبزواری، محّمدباقر، کفایه االحکام، ص186.
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مرحلوم صاحلب جواهر1چنیلن عقیلده ای داشلته انلد. همچنین، املام خمینی در 
»تحریرالوسلیله« فرملوده اسلت: »هلر یلک از زن و شلوهر حّقلی بر دیگلری دارد که 
بایلد بلدان قیلام کنلد؛ گلر چه حلّق شلوهر عظیم تلر اسلت؛ از جمله حقلوق مرد آن 
اسلت کله زن از وی اطاعلت کلرده و نافرمانلی ننمایلد و از خانله اش بلدون اجلازه او 
خلارج نشلود؛ اگلر چله بلرای مالقلات یلا عیلادت پلدر و بسلتگانش؛ حّتی در مراسلم 
علزای آنلان بلدون اذن شلرکت نکند«.2بعضلی از حقوقدانلان نیلز متأثّلر از چنین باور 
غالبلی، گفتله انلد: »در اصلل، از نظلر فقهلی، خلروج از خانه به هلر منظور که باشلد، 

بایلد بلا موافقت شلوهر انجلام پذیرد«.3
بله  هلر حلال، مبانلی این باور ملی تواند از یک  سلو، اعتقاد به لزوم اطاعت زن از شلوهر 
بله صلورت مطللق باشلد4و از سلوی  دیگر، می توان اسلاس نظریله  ذکرشلده را بر این 
اّدعا قرار داد که حّق کام جویی شلوهر مطلق اسلت و هیچ قید و شلرطی آن را محدود 
نملی سلازد. از ایلن رو، زن بایلد برای خارج شلدن از منلزل که زمینه  بهلره جویی مرد 
را از میلان ملی بلرد، اجلازه بگیرد.5برخی فقها بلرای اثبات این نظریه، به آیه  33 سلوره 

احزاب اسلتناد کلرده اند6که چنلدان صحیح به نظر نمی رسلد.
نکتله  شلایان توّجله دربلاره  روایلات این اسلت که ایلن روایلات، در مقام منلع خروج 
زنلی اسلت کله از انجلام وظیفه اش سلر بلاز زده و با بی اعتنائی به حّق مسللم شلوهر 
)حلّق اسلتمتاع(، خانله و خانلواده را رهلا کرده اسلت. بدین سلان، روایات ذکر شلده، 
هیلچ گونله منافاتلی بلا بیلرون رفتن متعلارف و معقلول بانوی خانله، به گونله ای که 
بلا حقلوق شلوهر موافلق باشلد، نلدارد. در غیلر این  صلورت، چنیلن حکمی بلا دیگر 
احلکام اسلالمی ناسلازگار می شلود. بلرای مثلال، کیفر برای زنلان سلازگار نیکوکاری 
کله بلرای املوری، مانند حضور در مسلجد، بلرای انجام عبلادت و اعتلکاف و یادگیری 
احلکام اسلالمی و صلله  رحلم از خانله خلارج ملی شلوند، چله توجیهلی دارد و ایلن 

1 . جواهر الکالم، ج31، ص306.

2 . امام خمینی، تحریر الوسیله، ج2، ص303

3 . حائللری )شللاهباغ(، سللّیدعلی، شللرح قانللون مدنللی ایللران، ص964؛ سللّیدمصطفی محّقللق دامللاد، بررسللی فقهللی خانللواده ل نللکاح 

و انحللالل آن، ص316.
4 . جواهر الکالم، ج31، ص147. 

5  . همان، ج17، ص333. 

6  . علی مشکینی، الزواجفی اسالم، ص226.
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چنیلن نظلری، بلا انبوه آملوزه های دینلی و اخالقی و نظلر علمای اسلالم، ناهماهنگ 
و در تضلاّد اسلت. بنابرایلن، روایلات ذکرشلده، هیلچ گاه در مقلام ممنوعّیلت بلی 
قیدوشلرط بیلرون رفتلن زن از خانله شلوهر مطلرح نیسلت؛ بلکله تنهلا بله مالحظه  
حلّق شلوهر، در کام جوئلی از همسلر اسلت و بایلد در کنلار دیگلر حقلوق و وظایلف 

شلود. دیده 
ناگفتله نمانلد کله منلع خلروج زن از منزل، تنهلا در صلورت منافات با حّق اسلتمتاع 
شلوهر خالصله نملی شلود؛ بلکله معیلار مهلم دیگلری نیلز وجلود دارد کله کمتلر 
ملورد توّجله فقهلای عظلام واقع شلده اسلت. این معیلار که در ملورد رفلت وآمدها و 
معاشلرت هلای زن، بسلیار تعییلن کننلده اسلت، موقعّیت ریاسلت شلوهر و مدیریّت 
وی در خانلواده اسلت. بلر اسلاس ریاسلت شلوهر و مقام سرپرسلتی او بر خانلواده که 
مسلئولّیتی بلرای حفلظ و رعایلت مصاللح خانلواده و پاسلداری از حرملت و حیثّیلت 
آن اسلت، ایلن اختیلار بلرای او وجلود دارد کله بلرای حفظ نظلام خانواده و حراسلت 
از ناملوس و عّفلت آن، معاشلرت هلا و رفلت وآمدهلای زن را تحلت کنتلرل و نظلارت 
خویلش در آورد. متفّکلر شلهید اسلتاد مطهلری، با درك همیلن واقعّیت گفته اسلت: 
»مصلحلت خانلواده ایجلاب ملی کنلد کله خلارج شلدن زن از خانله، تلوأم بلا حلّیت 
رضایلت شلوهر و مصلحلت اندیشلی باشلد؛ البّتله ملرد هلم بایلد در حلدود مصاللح 

زندگلی نظلر بدهلد و نه بیشلتر«.1
بنابرایلن، شلوهر بله  عنلوان رئیلس خانلواده، می تواند با تشلخیص مصلحلت و صالح 
دیلد، رفلت وآملد همسلرش، حّتلی رفتلن او بله مسلجد، را محلدود کنلد؛ بله عنوان 
مثلال، در موقعلی کله خلوف تعّرض یلا اختالط هلای ناشایسلت و معاشلرت های بی 
بندوبلار در میلان اسلت یلا زمانی که شلوهر، بیرون رفتلن زن را خطر و آسلیبی برای 
کانلون گلرم خانلواده ملی بینلد. البّتله، در ملواردی کله مفسلده و منع شلرعی وجود 
نداشلته باشلد، محدودیّت شلوهر مسلتندی نلدارد. به  عنلوان مثال، هنگاملی که زن 
بلرای اسلتیفای حقلوق قانونی خویش )شلرکت در انتخابلات، اقامه  دعلوی در دادگاه 
و...( یلا انجلام فرائلض دینلی )انجلام حلّج، ادای خملس و...( یلا عیلادت و مراقبلت از 

1  . شهید مطّهری، مسئله حجاب، ص88.



جلد دوم 316

والدیلن خلود از منلزل خلارج می شلود، نیازی بله موافقت شلوهر نلدارد و او نیز نمی 
توانلد مانلع شلود. بلا توّجله  بله ایلن مطاللب، اگلر زن بلرای رفتلن بله مسلجد برای 
عبلادت و اعتلکاف و... اجلازه خواسلت و شلوهر مفسلده ای در ایلن حضلور وی نملی 
بینلد، شایسلته اسلت کله وی را منلع نکنلد. رسلول اکلرم در این ملورد فرمودند: 
»هنگاملی کله زنلان از شلما اجلازه رفتلن به مسلجد ملی خواهنلد، آنلان را از بهره و 

نصیب شلان از مسلجد محلروم نکنیلد و اجلازه دهید«.1

1  . صحیح مسلم، ج2، ص33.
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نتیجه سخن «
بلا مطالعله در تاریلخ صلدر اسلالم، درملی یابیم کله زنان با حضلور در مسلجد و دیگر 
عرصله هلای اجتماعلی، نقلش بله سلزایی در رشلد و ترّقلی خلود و جامعله اسلالمی 
داشلته انلد و تاریلخ پربار اسلالم، سرشلار از صحنه هایی اسلت که توّسلط زنان، خلق 

شلده است.
حضلور زن در مسلجد بلرای اهلداف گوناگلون، ماننلد: بلرای املام جماعلت، تبلیلغ، 
خلادم و نظافتچلی، حضلور بلرای نمازهلا و اسلتماع برنامله هلای سلخنرانی و سلایر 
مسلائل فرهنگلی، بلرای انجلام اعتلکاف و... قابلل تّصلور اسلت. بلا مطالعله در منابلع 
روایلی اسلالم، درملی یابیلم کله اّدلله  جلواز امامت زنلان، به  دلیلل اشلتهار آن و هم 
صّحلت بسلیاری از آنهلا، قابلل طلرد کلّلی نیسلت و الزم اسلت بله گونله ای میان هر 
دو دسلته نظریّلات اجملاع نملود. از ایلن رو، غاللب کسلانی کله قائلل به منلع امامت 
زنلان هسلتند، در مسلئله، فتلوای صریلح نلداده  انلد، بلکله احتیلاط و بله اشلکال در 
مسلئله اکتفلا کلرده انلد. بنابرایلن، زن می تواند در مسلجد و یلا هر ملکان دیگر، امام 
جماعلت زنلان باشلد و مانعلی در ایلن مورد موجود نیسلت. چنلان که فتوای مشلهور 

فقهلاء نیلز مؤیّد آن اسلت.
بلا مطالعله در سلیره اهلل بیلت بله روشلنی درملی یابیلم که زنلان مسللمان می 
تواننلد بلا رعایت شلئون اسلالمی در مسلاجد یا حّتی در دیگلر اجتماعات، با تأّسلی از 
الگوهلای رفتلار دینلی در »تبلیغات و ارشلاد هم نوعان« نقش داشلته باشلند؛ به ویژه 
در این برهه از زمان که بحران های فرهنگی تحمیل شلده از سلوی دشلمنان درصدد 
تهلی کلردن انسلان ها، بله  خصلوص بانلوان از معنویّلت و ارزش های اسلالمی اسلت. 
بانلوان تحصیل کلرده و آموزش دیلده می تواننلد در میلان افلراد جامعله بله خصلوص 
زنلان )بلا توّجله  بله ویژگی هلای مخاطب شناسلی و پیام رسلانی و نیازسلنجی(، پیلام 
دیلن را تبلیلغ کننلد و مبانلی اعتقلادی دختلران جلوان و دانشلجویان را مسلتحکم 

یند. نما
در تاریلخ اسلالم آملده اسلت که زن مسللمان و سلیاه پوسلتی به نلام »َمحَجنله« )اّم 
محجلن(، در صلدر اسلالم، خلادم و نظافتچلی مسلجد پیامبلر اعظلم بوده اسلت؛ 
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بنابرایلن، زنلان نیلز ملی   تواننلد در املر نظافت و بهداشلت مسلجد سلهیم باشلند و 
متصلّدی املور نظافلت خانه خلدا )مسلجد( گردند. 

 از جملله احلکام فقهلی حضلور زنلان در مسلجد، احلکام حضلور زنان حائض، نفسلاء 
و مسلتحاضه و جنلب در مسلجد اسلت. بر اسلاس مذاهب خمسله، مانلدن زن حائض 
در مسلجد، بلدون ضلرورت حرام اسلت. عبلور زن حائض از مسلجد، در نلزد حنفی ها 
و مالکلی هلا حلرام اسلت؛ اّما در نزد شلافعی هلا و حنبلی هلا عبورش جایز اسلت، در 
صورتلی  کله مطمئلن باشلد سلبب آلودگی مسلجد نمی شلود. حنفی هلا و مالکی ها 
در ملوارد ضلروری، توّقلف زن حائلض را در مسلجد جایلز دانسلته انلد؛ مثلل: آنجایی 
کله ملکان امنلی بلرای خلود نیابلد، بیلرون از مسلجد جنلگ باشلد، تلرس از کشلته  

شلدن یا زخمی  شلدن داشلته باشلد.
دربلاره  حضلور زنلان مسلتحاضه در مسلجد، طبلق فتلاوای علملا و فقها، بایلد گفت: 
اقلوی آن اسلت کله توّقلف زن مسلتحاضه در همله مسلاجد و همچنین داخل شلدن 
به مسلجدالحرام و مسلجدالّنبی جایز اسلت؛ اّما اگر بدون غسلل وارد شلود، احوط آن 

اسلت کله از اقامه نملاز خلودداری کند.
شلخص جنلب  ل زن یلا ملرد ل نبایلد به مسلجد وارد شلود. در غیر از مسلجدالحرام و 
مسلجدالّنبی، اگلر مسلجد دو در داشلته باشلد، شلخص جنلب ملی توانلد از یلک در 
داخلل و از در دیگلری خلارج شلود. در ایلن دو مسلجد شلریف، اگلر انسلان بخوابلد 
و جنلب شلود، بایلد بلی درنلگ، بدل از غسلل جنابلت، تیّمم کنلد و از مسلجد خارج 

. شود
شلرط حضلور زنلان شلوهردار بلرای اعتکاف در مسلاجد، رضایت و اذن شلوهر اسلت. 
شلوهر، بله  عنلوان رئیلس خانلواده، ملی توانلد بلا تشلخیص مصلحلت و صالحدیلد، 
رفلت  و آملد همسلرش، حّتلی رفتلن او بله مسلجد را محلدود کنلد؛ به عنلوان مثال، 
در موقعلی کله خلوف تعّرض یلا اختالط های ناشایسلت و معاشلرت های بلی بندوبار 
وجلود دارد یلا زمانلی کله شلوهر، بیلرون  رفتلن زن را خطلر و آسلیبی بلرای کانلون 
گلرم خانلواده ملی بینلد. البّتله، در ملواردی که مفسلده و منع شلرعی وجود نداشلته 

باشلد، محدودیّت شلوهر مسلتندی ندارد. 
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بنابرایلن، زنلان بلا اذن شلوهر و رعایت شلئونات اسلالمی، میتوانند در مراسلم عبادی 
و فرهنگلی و حّتلی بلرای اعتلکاف در مسلجد حاضلر شلوند و شلوهر نملی توانلد، در 
ملواردی کله مفسلده و منع شلرعی وجود نداشلته باشلد، مانلع حضور وی گلردد و او 

را از بهلره و نصیبلش از مسلجد محلروم کند.
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گستره  وظایف زن درخانواده

عّزت الّسادات میرخانی

چکیده
مقالله حاضلر در صلدد تبیین گسلتره وظایلف زن در کانون خانواده اسلت. نویسلنده، 
وظایلف الزاملی و غیرالزاملی زن را در خانله و خانلواده تشلریح کلرده اسلت. وی ابتدا 
بله تبییلن جایلگاه کانلون خانلواده و سلپس با اسلتفاده و اسلتناد بله آیلات و روایات 

در ایلن زمینله، بله وظایلف زن در خانلواده پرداختله اسلت. 

واژگان کلیدی: 
زن، خانلواده، الگوهلای رفتلاری، جهلاد زن، وظایلف خانلواده، قانلون مدنلی و حسلن 

معاشلرت، آرایلش زن، پیشلرفت خانلواده.
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مقدمه «
ًه  َودَّ َِّتْسلُکُنوا إِلَْیَها َوَجَعلَل بَْیَنُکلم مَّ »َوِملْن آیَاتِلِه أَْن َخلَلَق لَُکلم مِّلْن أَنُفِسلُکْم أَْزَواًجلا ل
لُروَن؛ و از نشلانه های او اینکله همسلرانی از  َِّقلْوٍم یََتَفکَّ َوَرْحَملًه إِنَّ فِلی َذلِلَک َلیَلاٍت ل
جنلس خودتلان بلرای شلما آفرید تا در کنلار آنان آراملش یابید، و در میانتلان موّدت 
و رحملت قلرار داد؛ در ایلن نشلانه هایی اسلت بلرای گروهلی کله تفّکلر می کننلد«.1 
هبلوط آدم ابوالبشلر و همسلرش حلّوا بله عاللم خلاك و ورود ایلن دو یار هلم اندیش 
و مهربلان از عاللم افلالك، حقیقلت مسلتوری بلود کله قلرآن کریلم بلا بیانی شلیوا و 
دلنشلین از آن پلرده برداشلت و رملز آراملش و صعود هماهنلگ را برای نوع بشلر، در 
پنلاه زوجّیت آشلکار سلاخت. گرچله این فرود برای آن زوج نخسلتین، ناگوار و بسلیار 
دردنلاك بلود، اّملا در سلایه  همسلری و همتایلی خویش توانسلتند سلیمای عروجی 
زیبلا را ترسلیم و بلرای زمینیلان همدللی و تفاهلم را تشلریح کننلد. آن گاه که هر دو 
بلا عزملی راسلخ و قلبلی نلادم، وللی مطمئن بله عنایلت خالق، توبله کردنلد و زمزمه  
نداملت سلردادند و زندگلی دشلوار زمینلی را بر مبنای رجلوع به حق و اسلتمداد از او 
آغلاز کردنلد، ایلن پیلام عمللی را از فراسلوی زمان و ملکان به گوش فرزنلدان خویش 
رسلاندند کله در سلایه زوجّیلت و در پنلاه هلم اندیشلی و همسلری ملی تلوان همله 
فلراز و نشلیب هلا و پسلتی  و بلنلدی هلا زندگلی زمینلی را در نوردیلد و دیگلر بار به 

روشلنایی و نور رسلید.

1 . روم، آیه 21.
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کانون خانواده «
سلّنت زیبای ازدواج، امری فطری و طبیعی اسلت که از روز نخسلتین در زندگی بشلر 
بلوده اسلت و بلر ایلن  اسلاس، در همله شلرایع و جواملع مدنلی صاللح، پیلروان بدان 
ترغیلب ملی شلوند. بر هیلچ انسلان خردمندی پوشلیده نیسلت که سلالمت و امنّیت 
جواملع در گلرو سلالمت و امنّیلت خانلواده اسلت و حّتلی حفلظ و گسلترش قلدرت 
ملّلی و اسلتقالل سیاسلی و اقتصلادی، ریشله در اسلتحکام بنلای خانلواده دارد؛ زیلرا 
توانمنلدی و صالحیلت جامعله، حاصلل توانایلی افلراد آن اسلت و این توانایلی جز در 
سلایه صالبلت و اسلتحکام خانله و خانلواده شلکل نمی گیلرد. امام عللی به مالک 
اشلتر ملی فرمایلد: »ثلم اَلِْصْق بِلذوِی األحسلاب َو اَهلِل البیوتلاِت الصالِحَه َو الَسلوابِِق 
الَحَسلَنه....؛ ای ماللک! در املور حکوملت، انسلان هایی را بله  کار بگمار که از شلرافت 
خانوادگلی و حسلب  و نسلب الزم برخلوردار باشلند و در خانله های شایسلته رشلد و 
پلرورش یافتله باشلند؛ زیرا ریشله های کرامت و بزرگلواری و فضیللت از آنجا آغاز می 
شلود«.1 در کالملی دیگلر، ملی فرماید: »اذا َکلُرَم اَْصلُل الَرُجلِل َکُرَمَمغیُبلُه َو َمْحَضُره؛ 
اگلر انسلان از کراملت و اصاللت خانلواده برخلوردار باشلد، دیگر بله مراقلب و نگهبان 
نیلازی نلدارد و در حضلور و غیلاب، رفتلارش پسلندیده و یکسلان اسلت«.2 این همان 
دغدغله انسلان املروزی اسلت کله موجب نگرانی جوامع بشلری شلده اسلت؛ تلا آنجا 
کله پیوسلته اندیشلمندان جواملع را بله اعترافی تللخ دربلاره  حکایت جدایی بشلر از 
ایلن اصل واداشلته اسلت. »ژوسران«دانشلمند فرانسلوی ملی گوید: »تاریلخ به ما می 
آملوزد کله تواناتریلن ملّت هلا، مللی بوده انلد که خانلواده در آنها قوی ترین سلازمان 
را داشلته اسلت«.3 اگر ریشله هلای مفاسلد و بزهلکاری را ارزیابی کنیلم، درمی یابیم 
کله عملده تریلن مشلکالت از ناحیه انسلان هایی متوّجه جامعه می شلود کله در پناه 
خانلواده رشلد نیافتله انلد و کمبودهلای عاطفلی و اخالقلی آنلان را تبلاه کرده اسلت. 
در تحقیقلی کله بعلد از جنلگ جهانلی دّوم صلورت گرفلت، این مسلئله روشلن شلد 
کله کلودکان بلی سرپرسلت جنگلی، هملان هلا کله تربیت شلان بله مراکلز دولتی و 

1 . نهج البالغه، عهدنامه  مالک اشتر.

2 . غررالحکم، ص 327.

3 . حقوق خانواده، ص 15.
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پرورشلگاهی واگلذار شلد، بله  لحاظ عاطفی و احساسلی، در مقایسله  بلا کودکانی که 
در خانلواده پلرورش یافتله انلد، کمبودهلا و خألهایلی دارنلد کله این کمبودهلا حّتی 

بعلد از یلک سلالگی نیلز بلروز و ظهور ملی کند.1
از یلک سلو، ثبلات، اقتدار و پیوسلتگی و همبسلتگی در خانله و خانواده، اثری بسلیار 
بلزرگ بلر اسلتحکام، پویایلی، اقتلدار و بالندگلی جامعله دارد و در صلورت فقلدان یا 
وجلود خللل در آن، هیلچ نهلاد و سلازمان مجّهلزی نملی توانلد جلای آن را بگیلرد. 
ازایلن رو، دوللت هلا بایلد مقّدملات ازدواج مردملان را فراهلم کنند تا جامعله ای آرام، 
املن و بالنلده داشلته باشلند. از سلوی  دیگلر، هرچه از عملر زندگی اجتماعی انسلان 
ملی گلذرد، اهمّیلت و نقلش خانلواده روشلن تر ملی گلردد و رعایت اصلول و ضوابط 
شلرعی و پذیلرش حقلوق و وظایلف متقابلل از سلوی زوجین ضلرورت بیشلتری می 
یابلد. بنابرایلن در ایلن نلوع از قانون گلذاری، محوریّت حق سلاالری بلر پایه مصلحت 
و تکاملل خانلواده اسلت و هرگونله فردیّلت، چله در قالب مردسلاالری و چله در قالب 
زن سلاالری، نفلی ملی گلردد و در واقلع، ازدواج هملان الفلت و مؤانسلتی اسلت کله 

طبیعت انسلان طالب آن اسلت. 
در ایلن نوشلتار مختصلر برآنیلم کله بنا بر روایلات و سلیره ائمه و نیلز حکمت هر 
یلک از اواملر و نواهلی، بحثلی کوتلاه دربلاره  وظایلف زن در خانلواده داشلته و موارد 
نشلوز وی را برشلمریم. گسلتردگی و وسلعت روایات در این عرصه ما را بر آن داشلت 

تلا در نلوع وظایف زنان تقسلیماتی صلورت پذیرد. 

1 . حقوق خانواده، ص 15.
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الف( الگوهای رفتاری «
روایاتی درباره  زیبایی های رفتاری زن

در ایلن دسلته از متلون، بله الگوهلای رفتلاری زنلان اشلاره شلده و خود بلر دو بخش 
اسلت: نخسلت، معرفلی بهتریلن زنانی که شلیوه هلای رفتلاری آنان تأیید و تحسلین 
شلده اسلت؛ دّوم، معّرفلی زنلان بدکلرداری کله بله  دلیل نلوع عملکرد و تخلّف شلان 
از وظایلف، نکوهلش شلده انلد. به  هلر حال، این دسلته از روایلات مهم تریلن وظیفه 
زوجیلن را حسلن سللوك و زیبایلی در رفتلار و معاشلرت نیکو ملی داننلد. از آنجا که 
در تقسلیم وظایلف و تدبیلر املور منلزل، مسلئولّیت آراملش و سلکونت خانلواده بله 
عهلده زن گذاشلته شلده اسلت و کلیدهلای عاطفلی و روابلط قلبی و روانی در دسلت 
اوسلت، ازاینلرو قانلون گلذار حکیم هسلتی، براسلاس طبیعت خلاّص زنان کله مظهر 
ملوّدت و رحملت حلق و مظهلر زیبایلی خلقلت اسلت، انتظلاری بلزرگ از زن دارد و 
مسلئولّیت عظیملی بلر دوش او نهلاده اسلت. از همیلن رو و بلرای پرهیلز از تشلّنج 
آفرینلی، خداونلد زشلت خویی و ترش رویی مادر و همسلر را بسلیار مّذملت می کند. 
در حقیقلت، چلون او اسلاس شلکل گیلری هویّلت خانلواده اسلت و حّتلی شلخصّیت 
اجتماعلی همسلر و فرزنلدان متأثّلر از فاعلّیلت اوسلت؛ بنابرایلن، سلعادت و شلقاوت 
خانواده به او وابسلته می شلود. در روایات، سلعادتمندترین مرد کسلی دانسلته شلده 

کله همسلری شایسلته دارد. برخلی از ایلن روایات:
1- پیامبلر اکلرم فرمودنلد: »َملا اْسلَتَفاَد اْملُرٌؤ ُمْسللٌِم َفائِلَدًه بَْعلَد اْلِْسلاَلِم، أَْفَضَل 
ُه إَِذا نََظلَر إِلَْیَهلا َو تُِطیُعلُه إَِذا أََمَرَهلا َو تَْحَفُظلُه إَِذا َغلاَب َعْنَها  ِملْن َزْوَجلٍه ُمْسللَِمٍه تَُسلرُّ
فِلی نَْفِسلَها َو َمالِلِه، پیامبلر فرمودنلد: ملرد مسللمان، پلس از اسلالم آوردن، هیچ 
اسلتفاده ای بهتلر از همسلر صالحلی که وقتی بله او می نگرد، او را خلوش حال کند و 
وقتلی املر ملی کند، اطاعت کنلد و هنگامی که از او دور می شلود، خلودش و اموالش 

را حفلظ کند، نبرده اسلت«.1 
2 ل املام صلادق ملی فرماید: »َجاَء َرُجلٌل إِلَی َرُسلوِل اهللِ، َفَقلاَل: إِنَّ لِی َزْوَجًه 
َک  ْتِنلی َو إَِذا َخَرْجلُت َشلیََّعْتِنی َو إَِذا َرأَتِْنلی َمْهُموملاً َقالَلْت لِلی َملا یُِهمُّ إَِذا َدَخلْلُت تَلَقَّ

1  . الکافی، ج 5، ص327.
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إِْن ُکْنلَت تَْهَتلمُّ لِِرْزقِلَک َفَقلْد تََکفَّلَل لَلَک بِلِه َغْیلُرَك َو إِْن ُکْنلَت تَْهَتلمُّ بَِأْملِر آِخَرتَِک 
الِِه لََهلا نِْصُف أَْجِر  لااًل َو َهلِذِه ِمْن ُعمَّ ِ ُعمَّ َفلَزاَدَك اهلُل َهّملًا؛ َفَقلاَل َرُسلوُل اهللِ:  إِنَّ هلِلَّ
لِهیِد؛ ملردی نلزد رسلول خلدا آمد و عرضه داشلت: همسلری دارم کله هرگاه  الشَّ
بله خانله ملی روم، به اسلتقبالم ملی آید و هلرگاه از منزل بیلرون می روم، ملرا بدرقه 
ملی کنلد. وقتلی ملرا اندوهگین ملی بیند، می گویلد: چه چیز تلو را اندوهنلاك کرده 
اسلت؟ اگلر بلرای معشلیت دنیلا ناراحتلی کله دیگلری عهلده دار روزی توسلت و اگر 
بلرای آخلرت ناراحتلی، خدا بلر هّم تو بیفزایلد. پیامبلر فرمود: )ای ملرد(! خداوند 
در زمیلن کارگزارانلی دارد و ایلن بانلو یکلی از آن هاسلت و بله انلدازه نیملی از ثواب 

شلهادت پاداش ملی برد«.1
3- موسلی بن جعفلر: »ِجهاُد الَْمْرأه ُحْسلُن التََّبعُِّل؛ جهاد زن، شلوهرداری نیکوی 

اوست«.2
الَِحلُه َخْیٌر ِملْن أَلِْف َرُجلٍل َغْیلِر َصالٍِح َو  4- املام عللی ملی فرماینلد: »ااِلْملَرأَُه الصَّ
أَیَُّملا اْملَرأٍَه َخَدَملْت َزْوَجَهلا َسلْبَعَه أَیَّلاٍم أَْغلَلَق اهلُل َعْنَهلا َسلْبَعَه أَبْلَواِب النَّاِر َو َفَتلَح لََها 
َِّها َشلائْت؛ زن صالحله از هزار مرد غیلر صالح برتر  ثََمانَِیلَه أَبْلَواِب الَْجنَّلِه تَْدُخلُل ِملْن أَی
اسلت؛ هلر زنلی که هفت روز خدمت شلوهرش کند، هفلت در جهنم بر روی او بسلته 
ملی شلود و هشلت در بهشلت برایلش باز می شلود و از هلر دری بخواهد وارد بهشلت 

می شلود«.3  
5- املام صلادق فرملود: »هر بانویی که در منزل شلوهر، چیلزی را جهت مصلحت 
زندگلی زناشلویی، جابله جلا کنلد، خداونلد بر او نظلر رحمت کنلد و هرکلس خدا بر 

او نظلر کنلد، عذابش نملی کند«.4
6- امیرالمؤمنیلن در جلواب اصبلع  بن  نباتله درباره جهاد و وجلوب آن بر مردان 
َجلاِل َو النَِّسلاِء َفِجَهلاُد  و نفلی وجلوب از زنلان، فرمودنلد: »َکَتلَب اهلُل الِْجَهلاَد َعلَلی الرِّ
ُجللِ بَلْذُل َمالِلِه َو نَْفِسلِه َحتَّلی یُْقَتلَل فِلی َسلِبیِل اهللِ َو ِجَهلاُد الَْملْرأَِه أَْن تَْصِبَر َعلَی  الرَّ

1  . وسایل الشیعه، کتاب النکاح، ج1، ص29.

2 . همان، ص 24954.

3  . الکافی، ج 5، ص327.

4 . وسایل الشیعه، کتاب النکاح، ج1، ص 27556.
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َملا تَلَری ِملْن أََذی َزْوِجَهلا َو َغْیَرتِله؛ خداونلد جهلاد را هلم بلر ملردان و هلم بلر زنان 
واجلب کلرده اسلت؛ اّملا جهاد مرد، بخشلش ملال و جانش در راه خدا اسلت تلا اینکه 
کشلته شلود. جهلاد زن این اسلت کله بر سلختیهایی که از همسلرش به او میرسلد و 
بلر غیلرت او صبلر کنلد«.1 الزم بله ذکر اسلت کله ایلن گونله از روایات بلرای ترغیب 
ملرد بله اذیلت و آزار نیسلت، بلکه از این  جهت اسلت که اگر در سلختی هلای روزگار 

ملرد دچلار بحلران خاّصلی شلد، زن به  سلبب مصاللح زندگی بلا او ملدارا کند.
7- عبلداهلل بلن  سلنان از رسلول خلدا نقلل میکنلد کله آن حضلرت فرمودنلد: 
»بدتریلن زنلان شلما کسلی اسلت که خاللی از صفات ارزشلمند و زشلت خلو، لجوج، 
نافرملان باشلد، زنلی که در میلان قومش ذلیلل و در نزد خویش خلود را عزیز و بزرگ 
ملی پنلدارد، درقبلال شلوی خویلش ایفلای وظیفه نکند و نسلبت بله او دریلغ ورزد، 

وللی بله غیلر شلوهر خویش نهایلت خضلوع و تواضع بلی جلا از خودنشلان دهد«.2
8ل در سلخنی دیگلر، شلیخ صلدوق در نقللی نسلبتاً طوالنلی از رسلول خلدا، اثر 
نامطللوب سلوء رفتلار را در زن و ملرد دو سلویه ارزیابی می کند. بخشلی از آن روایت 
ایلن گونه اسلت: »کسلی کله همسلری دارد، وللی او را در زندگلی همراه نیسلت و به 
آنچله خلدا بلر او روزی کلرده اسلت ملدارا و صبلر نلدارد و شلوهر را تحت  فشلار قرار 
دهلد و بلر کاری وادارد کله در تلوان او نیسلت، خداونلد هیلچ حسلنه و کار نیکی را از 
او نملی پذیلرد و ایلن زن ملورد غضلب پلروردگار خویش اسلت، مادامی کله این گونه 

رفتلار ملی کند«.3

حق مداری درتقسیم وظایف خانواده
روایلات مذکلور، گوشله ای از روایلات متعلّدد و فراوانلی اسلت کله در نحلوه  تعاملل 
رفتلاری زن و ملرد وارد گردیلده اسلت. در اغللب روایلات، بله وظایلف هلر دو طلرف 
اشلاره شلده اسلت و در کنلار وظایلف زن، مسلئولّیت مردان نیز برشلمرده می شلود. 
البتله، حکملت نیلز همیلن املر را اقتضلا می کند؛ زیلرا نمی تلوان به  گونله ای قانون 

1 . همان، ص 19936.

2 . همان، ص 24959؛ عقاب االعمال، ص 46 و 48.

3 . همان، ص 25315.
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گلذاری کلرد که از یک دسلته حمایت بی اسلاس بشلود، و از دسلته دیگلر کار طاقت 
فرسلا خواسلته شلود. همله قوانیلن بایلد در راسلتای تحکیم بنیلان خانواده باشلد که 
محلور پیشلرفت جامعله اسلت. تحکیم خانلواده مبتنی بر این اسلت کله زن و مرد هر 
دو بله وظایلف خلود عملل کنند. ارسلطو ملی گویلد: »هیچ موجلودی بله غایت خود 
نملی رسلد، مگلر آنکله هملواره وظیفله ای را اجرا کنلد که بلرای او مقّرر اسلت و این 
انجلام وظیفله برای هلر موجلودی فضیللت اسلت«.1دکارت در موضوع صلالح جامعه 
ملی گویلد: »صلالح کّل بلر صلالح جزء مقلّدم اسلت و اگر کسلی این حس را داشلته 

باشلد، ملکارم واال از او ظاهلر خواهد شلد«.2
قوانیلن اسلالم در پلی اسلتحکام پایلگاه خانلواده اسلت؛ یعنلی تقویلت کانونلی کله 
بنیادگلذار همله سلجایای ارزشلی و تجلّلی گاه شلکوه و یلک پارچگلی جامعه اسلت. 
خانواده همان جایگاهی اسلت که بشلر از صفات شلیطانی دسلت می کشلد و صفات 
رحمانلی ای چلون ملوّدت، رحملت، فضلل، عفلو، اغماض و لطلف را تمریلن می کند. 
انسلان در خانلواده از فردیّلت و خودنگلری بیلرون ملی آیلد و بله کملال زوجّیلت و 

زیبایلی صفلا و همدللی می رسلد.

قانون مدنی وحسن معاشرت
ملاده  1103: »زن و شلوهر، مکلّلف بله حسلن معاشلرت بلا یکدیگرنلد«.3 در ملاده 
بعلدی کله ملی تلوان آن را متّملم این ملاده دانسلت، این گونله آمده اسلت: »زوجین 
در تشلیید مبانلی خانلواده و تربیلت اوالد بله یکدیگلر معاضلدت نماینلد«.4 این ماده 
تعییلن نلوع و کیفیلت ایلن هملکاری را بلا رجوع اشلخاص به علرف معقلول حل می 

نمایلد و بله مقتضیلات زمانلی و مکانلی در ایلن جهلت توّجه ملی کند. 

1 . آداب هم زیستی و  معاشرت، ص 13.

2 . همان.

3 . حقوق مدنی، ج 1،ص 219.

4 . همان، ص 220.
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ب( زیبایی عفیف
ایلن دسلته از روایلات شلامل متلون متعلّددی می شلود که از سلویی، تبلّرج و آرایش 
در برابلر نامحرملان را نفلی و از سلوی  دیگلر، بر نظافلت، پاکیزگی، پیرایلش و آرایش 
بانلو در منلزل تأکیلد ملی کنلد. چنین رویکلردی، فوائد بسلیاری دارد و آثار شلگرفی 

در بهبلود وضلع خانلواده می گلذارد؛ از جمله:
فایلده  اّول: »اِّن اهلل َجمیللٌ َو یُِحلبُّ الَجملال و یُِحلبُّ اَن یلری اثرالِنعَملِه َعللی َعبلده؛ 
خداونلد زیبلا اسلت و زیبایلی را دوسلت دارد و دوسلت دارد آثلار نعملت خلود را بلر 

ببیند«.1  بنلده اش 
آری؛ پلروردگار بدیلع و زیباآفریلن، ظهلور جملال و زیبایلی را دوسلت دارد و چلون 
زنلان مظهلر صفلت جمال هسلتند، زینت برای ایشلان زیبنده تر اسلت. بلدون تردید، 
زیبایلی زن در خانله تأثیلر زیلادی در تشلدید جّذابّیلت خانله بلرای ملرد دارد. البته، 
ملردان نیلز در قبلال زیبایلی و رعایلت بهداشلت، مسلئول انلد و ایلن فکر کله مرد به 
زینلت ظاهلر نیلازی نلدارد، فکر باطلی اسلت که از دیدگاه اسلالم کاماًل مطرود اسلت 
و مخالفلت بلا سلیره  نبلوی و ائمه  معصومین اسلت. رسلول خلدا فرمود: 
»بِْئلَس الَعْبلُد القلاُذوره؛ آدم کثیلف و ژولیلده، بنلده  بلد و مذمومی اسلت«.2 در بیان 
دیگلر، املام رضلا ملی فرمایلد: »لََقْد تلرك النسلاء العَِّفلَه لَِتلرك اَزواجهلنَّ الّتهیَه 
؛ چله  بسلا بلی توّجهی ملرد به رعایت آراسلتگی ظاهلری خود، موجب شلود که  لَُهلنَّ

زن از وادی عّفلت و پاکدامنلی فاصلله بگیرد«.3
فایده دّوم: رعایت آراسلتگی و پیراسلتگی زن و انجام این وظیفه از سلوی او، درسلت 
در راسلتای میلل طبیعلی زن بله آرایلش و پیرایلش و خودآرایلی و دلبلری اوسلت 
و شلریعت در صلدد تعدیلل و شلکل  بخشلیدن صحیلح بله ایلن تمایلل طبیعلی زن 
برآملده اسلت. ازایلن رو، اسلالم نله  تنهلا برخلی از زینت هلا را مختّص زن قلرار داده 
اسلت )مثلل طلال و ابریشلم(؛ بلکله تلدارك آالت تنظیلف و تزئیلن زن را وظیفه  مرد 

قلرار داده اسلت.

1 . الکافی، ج 6، ص 438.

2 . الکافی، ج 6، ص439.

3 .  مکارم االخالق، ص489.
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فایلده  سلّوم: چنیلن رویکلری، سلبب ایجلاد اعتماد بیشلتر بیلن زن و مرد می شلود؛ 
زیلرا وقتلی بیشلترین حلّد آرایلش و پیرایلش زوجین بلرای یکدیگر باشلد، علالوه بر 
ایجلاد و ازدیلاد عاطفله  قلبلی، موجلب اطمینلان زوجیلن نسلبت بله یکدیگلر ملی 
شلود. هلر دو معتقلد خواهنلد شلد کله تماملی ارادت و عالقله  خویلش را فقلط در 
راه رضایلت یکدیگلر بله  کار ملی گیرنلد. در چنیلن فضایلی، هرگونه سلوءظن و عدم 
اطمینلان در روابلط خانلواده محلو ملی گلردد و پایله هلای نظلام خانلواده براسلاس 

حسلن روابلط اسلتوار ملی گردد. 
فایلده  چهلارم: رعایلت ملوارد فلوق، موجب امنیلت اجتماعلی و سلالمت روان جامعه 
اسلت. وقتلی توّجله زن بله وظایلف اصللی خویلش در محلور خانلواده نباشلد، زن که 
مبلدأ آراملش و امنیلت خانلواده اسلت، جایلگاه خویلش را بله عنصلری نامطلوب می 
دهلد کله نله  تنها خلود از آزادی و امنیلت برخوردار نیسلت، بلکه جامعه را به  سلوی 
ناامنلی ملی کشلاند. چنیلن زن منحرفلی، عاملل تبلّرج جاهلّیلت مدرن می شلود. در 
واقلع، او از اوج علّزت بندگلی حلّق و کرامت انسلانی به حذیذ دنیا سلقوط کرده اسلت 

و بله نلام آزادی، بله اسلارتی ننگیلن تن ملی دهد.
پیلش بینلی ملوّرخ معلروف غربی»ویلل دورانت« از سلال 2000 و نگرانلی او در مورد 
مسلئله زنلان و نابسلامانی خانلواده در عصلر مذکلور، قابلل توّجله اسلت: »اگلر فرض 
کنیلم در سلال 2000 مسلیحی هسلتیم و بخواهیلم بدانیلم بلزرگ تریلن حادثه ربع 
اّول قلرن بیسلتم چله بلوده اسلت، متوّجله خواهیلم شلد کله ایلن حادثله، جنلگ یا 
انقلالب روسلیه نبلوده اسلت؛ بلکله دگرگونلی وضلع زنان بلوده اسلت. تاریلخ، چنین 
تغییلر تلکان دهنلده ای، آن  هلم در ایلن ملّدت کوتلاه، کمتلر دیلده اسلت و خانله 
مقلّدس کله پایله  نظلم اجتماعلی ملا بلوده، شلیوه زناشلویی کله مانلع شلهوترانی و 
ناپایلداری وضلع انسلان بلود، قانون اخالقلی پیچیده ای که ملا را از توّحلش به تمّدن 
و آداب رسلانده بلود، همله آشلکارا در ایلن انتقال پرآشلوبی که همه رسلوم و اشلکال 

زندگلی و تفّکلر ملا را گرفتله اسلت، گرفتلار گشلته اند«.1

1 . حقوق زن دراسالم، ص 37.
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روایاتی درباره  وظایف سازنده  زن در خانواده

1- املام صلادق ملی فرماید: رسلول خلدا درباره  حقوق شلوهر بر همسلر، در 
پاسلخ زنلی که از وظایف زن سلؤال ملی کرد، فرملود: زن وظیفه دارد با خوشلبوترین 
عطرهایلش خلود را معّطلر کنلد و بهتریلن لبلاس هایلش را بلرای شلوهر بپوشلد و با 

نیکوتریلن زینلت هایش خلود را بیاراید.1
2- جابربلن  عبلداهلل  انصلاری از رسلول خلدا نقلل ملی کنلد کله آن حضلرت در 
ارزیابلی صفلات زنلان شایسلته ملی فرمایلد: »بهترین زنلان شلما بانویی اسلت که ... 
مهربلان و عفیلف اسلت، در بیلن بسلتگان عزیلز و در برابلر شلوهر پذیلرش و انعطاف 
دارد)در برابلر او گلردن کشلی نملی کنلد(، آن گاه کله در کنار شلوهر خویش اسلت، 
خلود را ملی آرایلد، اّملا نسلبت به دیگلران، خلود را محفوظ ملی دارد )بی بنلدو باری 

نمی کنلد(«.2
لَل  3- محمدبلن  مسللم از املام باقلر  نقلل ملی کنلد: »الیَْنَبغلی لِلَْملْرأَِه أَْن تَُعِطّ
نَْفَسلها َو لَلْو أَْن تَُعلِّلَق فلی ُعُنِقهلا َقلالَدًه َو الیَْنَبغلی أَْن تَلَدَع یََدهلا ِملَن الِْخضلاِب َو 
ًه؛ بلرای زن )در رسلیدگی بله وضلع  لَلْو أَْن تَْمَسلَحها َمْسلحاً بِالَْحنلاِء و إْن کاَن ُمِسلَنّ
ظاهلر خلود( سلزاوار نیسلت کله بله خلود و سلر و وضعش نرسلد، هلر چند بله اینکه 
گردنبنلدی را بله خلود بیاویلزد، و سلزاوار نیسلت که دسلتش را بی رنگ رهلا کند هر 

چنلد بله اینکله مختصلر حنایلی بگلذارد؛ گرچه سلالخورده باشلد«.3
4- املام صلادق  فرمودنلد: »اگر زنی خود را برای غیر شلوهرش آرایش و خوشلبو 
کنلد تلا وقتلی کله خلود را از آن شستشلو ندهلد، خداونلد هیلچ نملازی را از او نملی 

پذیلرد، هماننلد شلخص جنب کله بدون غسلل نمازش ملورد قبول نیسلت«.4
5- َرَوی األْْصَبلُغ بْلنُ نَُباتَلَه َعلْن أَِمیلِر الُْمْؤِمِنیلَن َقلاَل: َسلِمْعُتُه یَُقلوُل: »یَْظَهُر فِی 
َجاٌت ِمَن  لاَعِه َو ُهَو َشلرُّ األْْزِمَنِه نِْسلَوٌه َکاِشلَفاٌت َعاِریَلاٌت ُمَتَبرِّ َماِن َو اْقِتَراِب السَّ آِخلِر الزَّ
ٌت  اِت ُمْسلَتِحالَّ لَهَواِت ُمْسلِرَعاٌت إِلَلی اللَّذَّ یلنِ َداِخلاَلٌت فِلی الِْفَتلِن َمائِلاَلٌت إِلَی الشَّ الدِّ

1 . وسایل الشیعه، ج14، ص112، ح2.

2 . همان.

3 . وسایل الشیعه، ج14، ص118.

4 . وسائل الشیعه، ج20، ص160.
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َملاِت فِلی َجَهنَّلَم َخالِلَداتٌ ؛ اصبلغ بلن نباتله گویلد: از امیر مؤمنان شلنیدم  لِلُْمَحرَّ
کله ملی فرملود: در آخرالّزملان کله بدتریلن زمان هاسلت، زنانلی ظاهر می شلوند که 
ایلن هلا )عّفلت و حجلاب( را کنلار می زنند و بله عریانلی روی می آورنلد و )در منظر 
دیگلران( بلا زینلت و خودآرایلی ظاهلر ملی شلوند. اینلان از جرگله  دیلن خلارج و به  
سلوی فتنله هلا پیلش ملی رونلد. تمایلل آنان به  سلوی شلهوات اسلت و بلرای لّذت  
بلردن عجلله دارنلد و می کوشلند حلالل هلا را حرام کننلد. اینلان هملواره در جهّنم 

خواهنلد ماند«.1
  در همله ایلن روایلات بله تحکیلم بنلای خانلواده از درون و از طریلق آراسلتگی 
ظاهلری و باطنلی توصّیله شلده اسلت. در واقلع، ایجلاد روابلط سلالم و صمیمانله و 
تعاملل رفتلاری و گفتلاری ارزشلمند، به  عنلوان وظیفه دو طرف شلمرده می شلود و 
سلهم زن در ایلن میلان ایلن اسلت کله نظر شلوهرش را جلب کنلد و باعلث مصونّیت 

شلود. خانواده 

 آرایش زن از دیدگاه امام خمینی
حضلرت املام خمینلی در تحریرالوسلیله در ایلن باره ملی فرماید: تلرك وظایف و 

علدم رعایلت حقوق همسلری از جانلب زن عبارت اسلت از: 
1- آماده  نساختن خود برای کامیابی و عدم  تمکین از سوی زن؛

2- از بیلن  نبلردن آنچله مایله تنّفر انزجلار و مانع ایجلاد رابطه زناشلویی و تمّتع الزم 
است؛

3- ترك نظافت و آرایش در صورتی که همسر خواستار آن است؛
4- بیرون  رفتن از خانه و غیر از آن.

ایشلان ملی فرمایلد: اگلر زن از انجلام خدمات خانله و نیازمندی هایی کله در تمّتعات 
زناشلویی لحلاظ نملی شلود، مانند جلارو زدن، خّیاطی، آشلپزی و حّتلی آب  دادن یا 
پهلن  کلردن رختخلواب، خودداری کند، نشلوز محسلوب نملی شلود.2بنابراین، عمده 

1  . من الیحضره الفقیه، ج3، ص391.

2 . تحریرالوسیله، ج 2، کتاب النکاح، کتاب النشوز و الشقاق.
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تریلن وظایلف زن ایجلاد رابطله  شایسلته با شلوهر از جهت رفتلار و گفتلار و تحبیب 
قلوب و تسلکین روان خانواده اسلت. 

قانلون مدنلی در ملاده  1108 اینچنیلن ملی گوید: »هلرگاه زن بدون مانع مشلروع از 
ادای وظایلف زوجّیلت امتنلاع کند، مسلتحّق نفقه نخواهلد بود«.1

ج( عشق و وفاداری بانو
ایلن دسلته از روایلات، شلامل روایاتی اسلت که در آنها بلر وفاداری زن در برابر شلوهر 
تأکیلد ملی شلود. بلی توّجهلی زن در قبال پیملان زناشلویی، یکی از مفاسلد و جرایم 
زن محسلوب ملی گلردد و هرگونله روابلط نامشلروع با غیر همسلر شلدیداً مّذمت می 
شلود. البتله ایلن وظیفله، طرفینلی اسلت و اختصاص بله زن نلدارد؛ یعنلی تعامل دو 
سلویه اسلت؛ ازایلن رو رسلول خلدا  ملی فرمایلد: »نسلبت بله زنان ملردم عفیف 

باشلید، تلا زنان شلما عفیلف بمانند«.2
1- رسلول خلدا:  بدتریلن زنلان و شلرورترین آنان، کسلی اسلت که ارزشلی در او 
یافلت نملی شلود، وجلودش تهلی از فضایل شلده اسلت، بله آلودگلی دامن ملی زند، 
لجلوج و عصیانگلر و طغیانگلر اسلت، قوم خویش را بلا اعمالش ذلیل و خلوار می کند، 
از درون خلود را بلزرگ ملی بیند ]و از بیرون رفتارش موجب حقارت و پسلتی اسلت[، 
از شلوهر پرهیلز ملی کنلد و از غیر شلوهر پروا و پاکدامنلی ندارد و خلود را به دیگری 

عرضه ملی دارد.3
2- محمدبلن  مسللم از املام صلادق نقلل ملی کند: خداوند با سله دسلته سلخن 
نملی گویلد و ایشلان را پلاك نمی نماید و بر ایشلان علذاب دردناکی مهیاسلت و یکی 
از آنهلا، زنلی اسلت کله فلراش و رختخلواب شلوهر خویلش را در اختیار ملرد دیگری 

قرار ملی دهد.4
3- امیرالمؤمنیلن پرسلید: »آیلا از بدتریلن نلوع زنلان خبلر بدهم؟ گفتنلد: آری؛ 

1 . نکاح وانحالل آن، ص 256.

2 . وسایل الشیعه، ج 14، باب تحریم النظر الی النساء االجانب.

3 . همان، کتاب النکاح، ح )24960(.

4 . همان، ح )25709(.
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فرملود: آن زنلی کله با ملرد دیگری در رخت خواب همسلر ملی آمیزد ]و شلرمگینانه 
تلر اینکله[ فرزنلد دیگلری را بله شلوهر تحمیل و مللزم ملی دارد. اوسلت آن بنده ای 
کله خلدا هرگلز بلا نظر لطلف بله او نملی نگلرد و روز قیاملت او را مورد خطلاب خود 

قلرار نملی دهلد و او را نملی آمرزد«.1
شلاید بسلیاری از ملا با صلرف دیدن برخلی از روایات پی بله اهمیلت تأکیداتی نبریم 
کله شلارع مقلّدس بلر انجام وظایلف زوجیلن دارد؛ اّما وقتی انسلان به تفّکر و اندیشله 
ملی نشلیند و بله زوایلای حقوق و اخلالق در خانواده فکلر می کنلد، در آن صورت، به 
دقایلق و ظرایلف خاّصلی پلی ملی بلرد و حکمت هلا و اسلرار نوینی بلر وی ظاهر می 
شلود. بلرای مثلال، شلاید ملا کلراراً این آیه شلریفه از قلرآن کریلم را خوانده ایلم: »... 
َقلْت بَِکلَِماِت  َِّتلی أَْحَصَنلْت َفْرَجَهلا َفَنَفْخَنا فِیِه ِملن رُّوِحَنا َوَصدَّ َوَمْریَلَم ابَْنلَت ِعْملَراَن ال
َِّهلا َوُکُتِبلِه َوَکانَلْت ِملَن الَْقانِِتیلَن؛ و نیلز مریلم دختلر عملران را ]َمَثل آورده اسلت[ َرب
هملان کسلی که داملن خلود را پلاك نلگاه داشلت؛ پلس، از روح خلود در او دمیدیم، 
]او[ کلملات پلروردگار خلود و کتلاب هلای او را تصدیلق کلرد و از اطاعت پیشلگان 
بلود«.2 اّملا بله نقش پاکدامنلی این بانلوی بزرگ در ظهور شلخصّیتی، چلون حضرت 
عیسلی توّجله نکلرده باشلیم. ایلن آیله شلریفه، بیانگلر چنلد واقعیلت در نظلام 

هسلتی است:
اّول: هرآنچه مصلحان جهان از ارزش ها دارند، حاصل پاکدامنی مادرشان است؛

دّوم: پاکدامنی زن، نقش جهانی و اثر بین المللی دارد؛
سّوم: پاکدامنی زن، عامل جاودانگی شخصّیت او در تاریخ بشریّت است؛

چهلارم: مقلدار ارزشلمندی زن، بله مقلدار تعّبلد او در مقابلل حکلم خلدا و پاکدامنی 
اوست؛

پنجلم: ملادر دلسلوز و اندیشلمند بله صلالح فرزنلدان، هرگلز دسلت بله آلودگلی و 
مفسلده نملی زند. 

اینجاسلت کله حکملت تأکیلد شلریعت بلر رعایلت کاملل وفلاداری از سلوی زوجین 

1 . همان، ح )25710(.

2 . تحریم، آیه 11.
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بله یکدیگلر روشلن ملی شلود و اینکله چرا اللزام آنها بله تعّهداتشلان موجلب تحکیم 
میثلاق خانلواده ملی گلردد. ازایلن رو، قانلون گلذار حفظ حریلم پاکدامنلی را فقط به  
عنلوان وظیفله  حقوقلی متقابلل بلرای زوجین برنمی شلمارد، بلکه بلی توّجهی به آن 
را نله تنهلا بلی اعتنایلی بله »حقوق اهلل« ملی شلمارد، بلکه بلرای آن عقوبلت دنیوی 
و اجلرای حلّد قلرار ملی دهلد و در حقلوق جلزا بلرای جلرم علدم وفلاداری زوجیلن، 
غراملت خلاّص و سلنگین وضلع ملی کنلد. شلارع مقلّدس هرگونله آزادی جنسلی و 
ارتبلاط نامشلروع را بلرای زن و ملرد شلدیداً نکوهلش ملی کنلد و بلرای ارتلکاب آن 

توسلط زن و ملردی کله همسلر دارنلد، مجازاتلی تلا اعلدام در نظلر ملی گیرد.
در ایلن دسلته از روایلات، چنلد نکتله ملورد توّجله اسلت: اّول، تأکیلد بلر تمکیلن 
»خلاّص از سلوی بانلو« و عرضه  داشلتن خلود بر شلوهر؛ دّوم: عدم امتنلاع از برقراری 
روابلط سلالم زناشلویی؛ سلّوم: منلع از هرگونله برقلراری ارتبلاط و التلذاذ در محیلط 

هلای اجتماعلی و نلگاه هلای هلوس انگیز مسلموم.
در فرهنلگ اسلالمی، سله عنصر کراملت زن، مصلحت خانواده و سلالمت جامعه از مهم 
تریلن اهلداف فرهنگلی هسلتند؛ ازاین رو این سله عنصر، حکملت بسلیاری از احکام را 
روشلن ملی کننلد. ملی توان گفلت، وظایلف زوجیلن درسلت در راسلتای ایلن اهداف 
شلکل ملی گیلرد. در نگلرش اسلالم، محیلط هلای اجتماعلی بایلد بله گونه ای باشلد 
کله مبلدأ رشلد و بالندگی علملی، اقتصلادی، فرهنگی و فّنی باشلد. ازایلن رو، تعامالت 
رفتلاری و گفتلاری و نحلوه ایجلاد ارتبلاط بایلد بله  گونله ای باشلد کله تأمیلن کننده  
ایلن اهلداف و نیلز قداسلت و حرملت حریلم خانواده گلردد. بنابرایلن، اگرچله در ظاهر 
محدودیلت هایلی از جهلت کنتلرل در نلوع نلگاه، نلوع سلخن و نلوع ارتباط اسلت، اّما 
در در ایلن قوانیلن، حریّلت، آزادگلی، اسلتقالل، منزللت و شلرافت نهفتله اسلت؛ ازاین 
رو، ملراد از تمکیلن و حصلول رضایلت همسلر، ِصرف قلراردادن زن تحت اعملال غریزه 
جنسلی ملرد نیسلت، بلکله ایلن تمکیلن اّوالً خشلوع در مقابلل حکلم کلردگار حکیم؛ 
و ثانیلاً عشلق ورزی بلی شلائبه و پایبنلدی بله قداسلت خانلواده اسلت؛ و ثالثلاً محکلم  

سلاختن میثلاق ازدواج و کملک بله انجلام رسلالت زن در برابلر هسلتی اسلت.
1- مرحلوم طبرسلی در ملکارم االخلالق از رسلول خدا نقلل می کند: »شایسلته 
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نیسلت کله زن بخوابلد، مگلر اینکله تمایل خود را بله تمکین از شلوهرش ابلراز دارد؛ 
بله ایلن گونله کله بانلو بلا همسلر خویلش زیر یلک پوشلش باشلد و خلود را از لباس 
عفلاف کله در مقابلل دیگلران دارد، خللع کنلد و بخشلی از بلدن خلود را در تماس با 
بلدن زوج قلرار دهلد. پلس بله ایلن صلورت اگر عملل کلرد، عرضه بلر شلوهر محّقق 
شلده اسلت«.1 ملراد ایلن اسلت با تمسلک بله ظرافت هلای خلاص رفتاری، شلوهر را 

به سلوی خلود جللب کند. 
2- املام باقلر فرملود: »خیرات حسلان که خداونلد در قرآن کریلم از آن خبر داده 
اسلت، از زنلان اهلل دنیلا هسلتند و ایشلان از حورالعین هلم زیباترند و هیچ اشلکالی 
نلدارد کله ملرد به بلدن بدون لبلاس همسلر نظر نمایلد«.2 املام در روایلت دیگر 

ملی فرمایلد: »آیا للّذت ملرد، غیر از این اسلت؟«3
3- محملد بلن  مسللم از املام باقلر نقل می کند: »بانلو نباید شلوهر را ]از تمکین 

خلاّص[ منلع نماید، اگرچه بر مرکب سلوار باشلد«.4
4- جابربلن  عبلداهلل انصلاری از رسلول خلدا نقل می کنلد: »بدترین زنان کسلی 

اسلت کله در خللوت، شلوهرش را از بهلره مندی منع ملی کند«.5
رَع  5- املام باقلر فرملود: »َخیُر النِّسلاِء َملِن الَّتی إِذا َدَخلَت َملَع َزوِجهلا َفَخلََعِت الدَّ
رَع لَِبَسلت َمَعُه الَحیاَء؛ بهترین زنان کسلی اسلت  َخلََعلت َمَعلُه الَحیلاَء َو إِذا لَِبَسلِت اللدَّ
کله هلرگاه بلا همسلر خود خلوت کلرد و جامه از تلن درآورد، جامه حیلا را نیز درآورد 

و هلرگاه جامله اش را پوشلید، جامله حیا را نیز بر تلن کند«.6 

1 . وسایل الشیعه، ج 14، ص 126، ح )25355(.

2 . همان، ص 117، ح )25316(.

3 . همان.

4 . همان، باب نکاح، ح )25300(.

5 . همان، ح )24957(.

6  . تهذیب االحکام، ج7، ص399.
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د( بحثی درباره تمکین و اطاعت کردن
مفهوم تمکین

تمکیلن در لغلت یعنلی، پذیرفتلن، قبلول  کلردن، دسلت  دادن، پابرجلا کلردن، نیرو 
دادن، قلدرت   دادن، احتلرام، اطاعلت  کلردن و توانایلی. 

مقصلود از تمکیلن، تمکیلن در مضاجعلت اسلت، زیلرا داشلتن رابطله آمیزشلی با زن 
از حقلوق شلوهر اسلت و زن نملی توانلد در ایلن زمینله مانلع از بهلره جویلی هلای 
شلوهر گلردد و یلا علذری بیلاورد، مگلر در زمانلی کله کله بلرای او منلع شلرعی و یا 
منلع پژشلکی مطلرح باشلد. در شلماری از روایات، هم ملرد و بر عدم تأمیلن نیازهای 
جنسلی همسلر و هلم زن بلر علدم تأمین نیازهای جنسلی شلوهر، به شلّدت نکوهش 

شلده اند. 
آنچله از معنلای تمکیلن بله دسلت می آید این اسلت که تمکیلن به ظاهر بله  معنای 
اطاعلت شلوهر اسلت، اّملا در واقع به معنلای باالیی و بزرگلی و برتری اسلت. وقتی ما 
بله نلوع وظیفله در تمکیلن و حلدودی که کلردگار حکیم بلرای آن معّین کرده اسلت 
توّجله ملی کنیلم، ملی بینیلم که این هملان تمکیلِن حکم خداسلت که در سلایه آن 
علّزت، بزرگلی و کرامت انسلانی قرار دارد. ایلن همان ارزشلمندی زن در نزد پروردگار 
و در نلزد شلوهر و در نلزد ملردم اسلت کله از متن بسلیاری از روایات هلم همین معنا 
بله دسلت ملی آید. در بسلیاری از متون روایی، دربلاره  صفات ناپسلند زن این عبارت 
بله چشلم ملی خلورد: »الّذلیله فلی اهلها، العزیلزه مع بَْعلهلا؛ در برابر دیگلران زبونی و 
خضلوع بلی جلا بکار بلردن و در نزد شلوهر گردن کشلی  کردن و انعطاف نداشلتن«.1 
ایلن گونله کلملات، بیانگلر این اسلت که انقیلاد صحیلح زن در مقابل رسلالت خویش 
در خانلواده، علّزت و بزرگلی او را در همله جلا به  دنبلال دارد. البتله، تمکین و اطاعت 
در مقابلل شلوهر فقلط در راسلتای حکم خدا بر زن الزم اسلت، نه اللزام و پذیرش هر 

حکملی، وللو غیرمنطقلی و غیرمعقول یلا حکمی مخاللف حکم الهی.

1  . الکافی، ج5، ص 324.



جلد دوم 340

اقسام تمکین

از آیلات و روایلات و متلون اسلالمی اسلتفاده ملی شلود کله تمکیلن در دو بخش عام 
و خلاص وجلود دارد و تمکیلن خلاّص هملان اذن اسلتمتاع جنسلی اسلت. از آنجا که 
اسلالم دیلن اکملل اسلت، در مقلام پاسلخ گویی بله تمامی نیازهلا، تمایلالت و جهت 
دادن بله آن بهتریلن روش هلا را ارائله داده اسلت. اینجا هلم، درباره ارتبلاط زوجین و 
هملکاری و تعلاون دو جنلس بهترین دسلتورات بهداشلتی، اخالقی و روانلی را عرضه 

داشلته است.
اسلتاد شلهید مرتضلی مطهلری دراین  بلاره می گویلد: »قانون خلقلت، زن و مرد 
را طاللب و عالقله منلد بله یکدیگلر قلرار داده اسلت، اّملا نله از نلوع عالقله ای کله به 
اشلیا دارنلد؛ عالقله ای کله انسلان بله اشلیا دارد از خودخواهی او ناشلی می شلود،.... 
ملی خواهلد آنهلا را فلدای خلود و آسلایش خلود کنلد؛ اّملا عالقله زوجیلت بله ایلن 
شلکل اسلت که هریک از آنها سلعادت و آسلایش دیگری را می خواهد، از گذشلت و 
فلداکاری دربلاره دیگلری للّذت ملی برد. عجیب اسلت که بعضلی از افراد نملی توانند 
میلان شلهوت و رأفلت فلرق بگذارنلد، خیلال کلرده انلد که آن چیلزی کله زوجین را 
بله یکدیگلر پیونلد ملی دهلد، منحصراً طمع و شلهوت اسلت، حلس اسلتخدام و بهره 
وری اسلت...؛ ایلن افلراد گملان کلرده انلد کله ملرد به زن همیشله بلا آن چشلم نگاه 
ملی کلرده و ملی کنلد کله احیانلاً یلک جلوان علزب بله یلک زن هرجایلی نلگاه می 
کنلد، یعنلی فقط شلهوت اسلت کله آن دو را به یکدیگلر پیوند می دهلد؟! در صورتی  
کله پیونلدی باالتلر از شلهوت اسلت کله پایله وحلدت زوجین را تشلکیل ملی دهد و 
آن هملان چیلزی اسلت کله قلرآن کریلم از آن به نلام های »ملوّدت و رحملت«1 یاد 
کلرده... چقدر اشلتباه اسلت کله تاریخ روابط زن و ملرد را فقط از نظر حس اسلتخدام 
و اسلتثمار و برپایله اصلل تنلازع بقلا تفسلیر کنیلم و چقلدر مهملالت در ایلن زمینه 

بافته شلده اسلت«.2

1 . روم، آیه 21.

2 . حقوق زن دراسالم، ص 212.
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تمکین عام

غیلر از تمکیلن خلاّص، شلارع مقّدس موارد دیگری را نیز برشلمرده اسلت کله در آنها 
زن بایلد از شلوهرش اطاعلت کنلد. به این ملوارد تمکین علام می گویند؛ بلرای مثال، 
شلوهر ملی توانلد بله  دلیل مصالح خانواده، معاشلرت های همسلر را در رفلت و آمد و 
خلروج از منلزل کنتلرل کند یلا اینکه سلکونت زن در منزلی که شلوهر بلرای زندگی 
مشلترك تدارك دیده اسلت، از وظایف زن محسلوب می شلود؛ مگر اینکه زن اختیار 
تعییلن را بله  عنلوان شلرط ضملن عقد بلرای خود قلرار دهد. البتله، مرد هلم باید در 
انتخلاب مسلکن بلرای زوجله رعایت اعتدال، علرف و شلأن زن را بنمایلد و حق ندارد 
خودسلرانه زن را در تنگنلا و عسلرت روانلی یلا ماللی قلرار دهلد. بله  عبلارت  دیگلر، 
ریاسلت ملرد هلم باید براسلاس اعتلدال و رعایلت مصلحت خانلواده باشلد؛ یعنی مرد 

حلّق حاکمیت براسلاس معلروف و عداللت دارد، اّما حق تحّکلم ندارد. 

موارد عدم تمکین و تخّلف از وظایف)نشوز زن( 

1 - سلوء معاشلرت، ماننلد بلی اعتنایی به همسلر یا تندخویلی با او و رعایلت  نکردن 
شئون همسلر در رفتار؛

2 - علدم معاضلدت در اسلتحکام مبانلی خانلواده و بلی توّجهلی بله زندگی مشلترك 
و املور فرزندان؛

3 - خروج از منزل بدون اذن زوج؛
4 - امتناع از رفتن به خانه ای که زوج برای زندگی مشترك انتخاب کرده است.

روایاتی در باب تمکین

 نقل می کند: در حدیلث بیعت، پیامبراکرم 1- سلعدان بن  مسللم از املام صادق
بله زنلان فرملود: »ای بانلوان، گلوش فرادهیلد، ملن در صورتلی بلا شلما بیعلت می کنم 
کله]در عرصله عقیده[شلرك نورزیلد و دسلت شلما به سلرقت و تعلرض به ملال دیگران 
دراز نشلود و زنلا نکنیلد و فرزندان خود را نکشلید و دچار بهتان و تهملت زدن به یکدیگر 
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نشلوید و در املر شلوهرداری در برابلر آنچه عرف اسلت با ایشلان مخالفلت نورزید«.1
در ایلن روایلت، اطاعلت از زوج بله قیلد علرف آملده اسلت؛ یعنلی ملرد حلق نلدارد 
برخلالف معاشلرت بله معلروف و در جهلت مخاللف حکلم خلدا و رسلول از همسلر 
خویلش اطاعلت از چیزهایلی را بخواهلد که نه با عرف و سلیره شایسلتگان همسلویی 
دارد و نله بلا حکلم خلدا و یلا اینکله موجب ضلرر و ضرار یا عسلر و حرج او می شلود.
2- املام باقلر ملی فرمایلد: زنلی بله محضر رسلول خدا آملد و از حلّق زوج به 
زوجله سلؤال نملود، ایشلان فرمودند: »اینکله زن اطاعت او را کند و بلا او به مخالفت و 
عصیانگلری ]و مشلاجره در خانله[ نپلردازد؛ ]چون رسلالت زن ایجاد امنیت اسلت، نه 
اغتشلاش[. زن از ملال شلوهر و خانله شلوهر چیزی نبخشلد، مگر با مشلورت و اجازه 
او، روزه مسلتحبی نگیلرد، مگلر بلا رضایلت او و نسلبت به شلوهر دریلغ نلورزد.... و از 

خانله او بدون اجلازه اش خارج نشلود...«.2
3- رسلول خلدا ملی فرمایلد: »زن با بهتریلن عطریّاتی کله دارد، خود را خوشلبو 
سلازد و بهتریلن لبلاس هایلش را بلر تن نمایلد و خود را در هر صبح و شلام بر شلوهر 

عرضله بدارد«.3
4- املام صلادق فرملود: »اگلر زن، نمازهلای پنجگانله یومّیله و روزه  ملاه رمضان 
را بجلای آورد و حلّج بیلت اهلل کنلد و وظایلف خویش را در برابر همسلر انجلام دهد و 
معرفلت بله حّق امامت داشلته باشلد، پس بهشلت بر او واجلب می گلردد، از هر دری 

کله بخواهد«.4
5 - املام صلادق فرملود: »هلر زنلی کله بلا زبلان خویلش در صدد رنجش شلوهر 
باشلد)و زخلم زبان بزنلد(، خداوند  کارهای نیکلش را نمی پذیرد. ملادام که زن، ظالم 
و اذیلت کار باشلد، دارای چنیلن سرنوشلتی اسلت. بدانیلد هلر بانویی کله همراهی و 
رفلق و ملدارا بلا شلوهر را نداشلته باشلد و او را بلر کارهایلی وادارد کله در تلوان و 
قلدرت او نیسلت و یلا بلر املوری که تحّملل آن بر شلوهرش ممکلن نیسلت، خداوند 

1 . وسایل الشیعه، کتاب النکاح، ح )25451(.

2 . همان، ح )25300(.

3 . همان، ح )25302(.

4 . همان، ح )25303(.
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کارهلای نیلک او را قبلول نملی کنلد و در حاللی پلروردگار را مالقلات می کنلد که از 
او خشلمناك است«.1

آنچله از مجموعله ایلن روایات به  دسلت می آید، دقیقاً در راسلتای کالم خداسلت که 
ملی فرمایلد: »َفالّصالِحلاُت قانِتلاٌت حافظاٌت لِلَغیِب بِملا َحِفَظ اهلل«.2 زنلان با صالحّیت 
و مسللّح بله سلالح ایملان، در راسلتای بندگی خلدا به صلالح خانواده می اندیشلند و 
آن گاه کله شلوهر در خانله و در کنلار آنلان اسلت، با آنان بله محّبت رفتلار می کنند. 
اینان منشلأ سلکونت و آرامش اند، زیرا چشلمه سلار زالل عشلق و عواطف انسلانی از 
سلینه هلای پرعطوفت آنان روان و سلرازیر می گلردد. آنها در غیاب شلوهر از حیثیت 

خانلواده پاسلداری می کننلد و برای تثبیت سلجایای اخالقی می کوشلند.

1 . همان، کتاب نکاح، ح )25454(.

2 . نساء، آیه ی 34.
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زن؛ محور پیشرفت اجتماع «
اگلر درون پیکلری سلامان دهی نداشلته باشلد، بیرون آن قطعلاً متزلزل اسلت. امروز، 
به اثبات رسلیده اسلت که احساسلات و عواطف، بذری اسلت که طبیعت در سرشلت 
بنلی آدم افشلانده اسلت و ایلن بلذر بله باغبانلی و آبیلاری نیلاز دارد و رسلالت ایلن 
باغبانلی بلر دوش زن اسلت. نقلش عواطلف بله  قلدری اسلت کله ملی توانلد نیلروی 
عقلل را بلا همله قلدرت و نورانیتلش تیلره  و تلار کنلد. عقلل و علم بلا تملام ارزش و 
گسلتردگی ای کله دارد، ماننلد عداللت سلرد و بی روح اسلت و این عواطف اسلت که 
انسلان هلا را سرشلار از جنبلش هلا، هیجلان ها، گرملی ها، انعطلاف ها و دوسلتی ها 
ملی سلازد و حّتلی عقلل را بلارور می کنلد و به عللم، لباس عملل می پوشلاند. اگر به 
دیلده دّقلت بنگریلم، حقیقلت ایملان هم حلّب و عشلق به خوبی هلا و خوبان اسلت، 
چنانچله ملی فرمایلد »َو َهلِل اْلِیَملاُن إاِلَّ الُْحلبُّ َو الُْبْغلُض...؛ مگلر ایملان چیزی غیر 
از حلب و بغلض اسلت؟«1 اینجاسلت کله نقلش تعیلن کننلده  و بالنده مادر و همسلر 
در القلای چنیلن روحیله ای در افلراد خانلواده روشلن ملی گلردد و فلسلفه تمکین او 
در برابلر حکلم خلدا در انجلام وظایلف همسلری آن اسلت که ملی خواهد دیگلران را 

متمکن و مسلتغنی سلازد. 
زن، رسلالت انسلان سلازی دارد و کارش در رتبله کار معلملان و مصلحلان و رهبلران 
جامعله بشلری اسلت. خانه، دانشلگاه و پرورشلگاه و مدرسله ای اسلت کله کالس آن 
داملان پلر عشلق و عطوفلت ملادر اسلت. حلال آیلا ممکن اسلت دانشلگاه بشلریّت را 
خاللی از مربّلی آن سلازیم و بگوییلم خانه بله حضور مادرانله نیازی نلدارد؟ ازاینرو در 
روایلات متعلّدد بلر اذن و ایجلاد هماهنگلی الزم در خلروج ملادر از منزل تأکید شلده 
اسلت؛ زیلرا الزمه رسلالت پدر و ایفای مسلئولیتش کله اداره زندگی و مدیریّت اسلت، 
در خانله مانلدن نیسلت و روحّیلات او هم اقتضلای این را نلدارد. حال کله مربّی گری 
و تدبیلر و تنظیلم املور منلزل با زن اسلت و خلأل نبلودن او و تأثیرات روانلی آن کاماًل 
مشلهود اسلت، در غیلاب شلوهر، رسلالتی دو چنلدان دارد. بلا ایلن  توصیلف، چگونه 
ملی تلوان بله صرف توسلعه  نگلرش هلای التقاطی و فمینیسلتی ایلن گونله القا کرد 

1 . اصول کافی، ج3، باب کفر و ایمان، بخش حّب وبغض، ص190،روایت5.
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کله زن بلرای رفلت و آملدش به تبلادل نظر بلا شلوهر و اذن در خروج نیلازی ندارد و 
آیلا ملی توان حقایلق طبیعی زندگلی را نادیده گرفت و بلر پایه اعتبارات غیرمسلتند، 

خانلواده را بله کام سلقوط و انهدام سلپرد؟
البتله، هرگلز ایلن سلخن بلدان معنلا نیسلت کله ملا حضلور اجتماعلی زن را نادیلده 
بگیریلم و او را از بهلره منلدی هلای الزم و شایسلته اش منلع کنیلم، بلکله بلا حفلظ 
سلمت ملادری و همسلری، زن بایلد در رفلع مشلکالت علملی، سیاسلی، اقتصلادی، 
اجتماعلی جامعله نقلش خلود را به  شایسلتگی ایفا کنلد؛ همان گونه کله در الگوهای 
ممتلاز دینلی ملا ایلن چنین بلوده اسلت. برای مثلال، بله ابعلاد زندگی دختِر رسلول 
خلدا بنگریلد که در خانه، بهترین همسلر و ارزشلمندترین مادر اسلت و در عرصه 
عللوم و خلوض در آیلات وحی، خطبله غّرایش در مسلجد مدینه نمودی از نقشلی بی 

بدیلل در عرصله فّعالّیلت اجتماعلی بیرون از خانه اسلت. 
از آنجلا کله زن معلّلم و مربّلی انسلان هاسلت و همچنیلن توانمندی زیلادی در عرصه 
هلای عللم و اندیشله و اخلالق دارد و تأثیلر به  سلزایی در ارتقا خانواده دارد، پیوسلته 
بله تعلیلم و تربیلت نیلاز دارد. چنلان کله عمومّیلت آیلات مربوط بله تعلیلم و تربیت 
و تعابیلری چلون »َطلَلُب  الِْعلْلمِ  َفِریَضلٌه َعلَلی ُکلِّ ُمْسللٍِم َو ُمْسللَِمٍه«.1مبّین همیلن 
معناسلت. همچنیلن، ملوارد زیلاد دیگری وجلود دارد که نشلان می دهد اسلالم برای 
ارتقلای فکلری و فرهنگلی زن نقلش زیلادی قائلل اسلت. بلرای مثلال، اسلالم یکی از 
اقسلام مهریله را تعلیلم قلرآن قرار ملی دهد؛ یا ایلن روایت: »اِیّاکلم َو تَْزویلُج الَحْمقاء، 
ُمصاِحَبُتهملا بَلالٌء و َولَُدهلا ضیلاٌء... ؛ از ازدواج بلا زنلی کله کوتله فکلر و احمق اسلت، 
بپرهیزیلد کله مصاحبلت با چنین زنلی بالیی بزرگ اسلت و فرزند او هم انسلان ناکارا 
و کلودن اسلت«.2 برایلن اسلاس، اکثر فقهلا معتقدند کله زن باید)حّداقلل( از واجبات 
دینی خویش و مسلائل مبتالبه شلرع آگاهی الزم را داشلته باشلد و حّتی در فراگیری 

واجبلات، اذن همسلر مالك نیسلت.

1 . مصباح الشریعه / 13 / الباب الخامس فی العلم.

2 . مستدرك الوسائل، ج 2، ص 583.
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نتیجه «
در پایلان و بلرای نتیجله گیلری به خالصله ای از وظایف الزامی و غیرالزامی زن اشلاره 

: می کنیم
الف: وظایف الزامی زن 

1- حسن معاشرت و رفتار شایسته و موجب اطمینان شوهر؛
2- تمکین خاص زن و پاسخ گویی به حّق استمتاع و کامیابی او؛

3- عّفت ورزی و حفظ پاکدامنی در حضور و غیاب شوهر؛
4- ترك نکردن خانه و خانواده و خروج از منزل، مگر به اذن شوهر؛

5- رعایت نظافت و بهداشت و پیرایش و آرایش ظاهری؛
6- پذیلرش محل سلکونت شلوهر بلرای زندگی مشلترك، مگر اینکه به  عنوان شلرط 

ضملن عقد حلّق انتخاب مسلکن را برای خود قلرار دهد؛
7- عدم بخشش از مال شوهر، مگر با رضایت او.

ب: وظایف غیرالزامی زن 
1- بلرای حفلظ مصاللح خانلواده، حّتلی االمکان سلازش نمایلد و خانواده را به  سلوی 

صالح سلوق دهد؛
2- از آنچه موجب اذیّت و آزار شوهر است، پرهیزکند؛

3- در گرفتاری ها و پستی و بلندی های زندگی یاور خوبی باشد؛
4- صبر و تقوا در زندگی پیشه سازد که در این عمل خیر و برکات زیادی است؛

5- خوب است بانو در کنار شوهر حیا را کنار بگذارد؛
6- خلوب اسلت بانلو عبلادات مسلتحّبی را بلا اجلازه شلوهر بجلا آورد و در تزاحلم 

عبلادت و عرضله بله شلوهر، دّوملی را انتخلاب نمایلد؛
7- بر سوء اخالق و آزار شوهر تا حّد ممکن صبر و مدارا نماید؛

8- برای همراهی با شوهر، کارهای داخلی خانه را در حّد توان به عهده بگیرد؛
9- در باالبردن سطح ارزش ها و عملی  کردن آنها در خانه بکوشد. 
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نقش مسجد در شکل گیری هویّت اجتماعی نوجوانان و جوانان

علی اکبر عبادی نیک

چکیده
مسـجد، بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن نهادهـای اجتماعـی، جایـگاه خاّصـی در ایـن 
حـوزه دارد. دوره نوجوانـی و جوانـی، بـه لحـاظ اینکـه دوره خـاّص زندگـی و دوره 
شـکل گیـری هویّـت و شـخصّیت فـردی و اجتماعـی و دوره تثبیـت آن اسـت، قابـل 
توّجـه مضاعـف اسـت. در ایـن نوشـتار بـه نحـوه اثرگـذاری مسـجد، در شـکل گیری 
هویّـت اجتماعـی نوجوانـان و جوانـان پرداختـه شـده اسـت. مسـجد با تقویّـت روابط 
اجتماعـی سـالم و بـا فراهـم کردن رشـد علمی و فرهنگـی و ارائه آگاهی هـای الزم به 
جوانـان و بـا بیـدار کـردن فطـرت الهـی، زمینه شـکل گیری هویّـت اجتماعی سـالم 

بـرای افـراد، بـه خصـوص جوانـان را فراهـم می کند. 

واژگان کلیدی: 
مسجد، نوجوان، جوان، هویّت، هویّت اجتماعی. 
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اشاره «
سـامتی یـک جامعـه در گـرِو سـامتی روحـی و شـخصّیتی افـراد آن جامعه اسـت. 
هویّـت اجتماعـی هـر فرد، هـم بیانگر چیسـتی و کیسـتی آن فرد از لحـاظ اجتماعی 
اسـت و هـم معـّرف حقیقـت آن جامعـه اسـت. نهادهـای اجتماعـی، اثـر فراوانـی در 
شـکل گیـری هویّـت اجتماعـی افـراد دارنـد. مسـجد، بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن 
نهادهـای اجتماعـی، جایـگاه خاّصـی در ایـن حـوزه دارد. بـرای روشـن شـدن نقـش 
مسـجد در شـکل گیـری هویّـت اجتماعـی نوجوانـان و جوانـان، ناگزیـر هسـتیم بعد 
از اشـاره مختصـری بـه جایـگاه اجتماعـی مسـجد و خصوصّیـات دوران نوجوانـی و 
جوانـی، بـه بررسـی اجمالی مفهوم »هویّـت« و »هویّـت اجتماعی« و عوامـل مؤثّر در 

هویّت بخشـی آن و نقـش مسـجد در ایـن هویّت بخشـی بپردازیـم. 
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جایگاه مسجد در جامعه اسالمی «
در جامعـه اسـامی، مسـجد از مقّدس تریـن اماکـن اسـت که احتـرام خاّصـی در نگاه 
مسـلمانان دارد. ایـن جایـگاه و احتـرام، حاصل نوع نگاه منابع اسـامی اعـّم از آیات و 
روایـات و سـیره معصومـان در خصوص این نهاد اجتماعی اسـت. انتسـاب مسـجد 
 ِ ِ َفـَا تَْدُعوا َمـَع اللَّ بـه خـدای متعـال، گویـای ایـن مطلـب اسـت. »َوأَنَّ الَْمَسـاِجَد لِلَّ

أََحًدا«.1
امـام صـادق از قـول خـدای متعال در تـورات، مسـاجد را به عنـوان خانه های خدا 
معّرفـی می فرمایـد: »َمْکُتـوٌب فِی التَّـْوَراِه أَنَّ بُُیوتِی فِـی األَْرِض الَْمَسـاِجُد َفُطوبَی لَِعْبٍد 
ائِِر؛ در تورات نوشـته  ـَر فِـی بَْیِتِه ثُـمَّ َزاَرنِی فِی بَْیِتـی، أاَل إِنَّ َعلَی الَْمـُزوِر َکَراَمَه الزَّ تََطهَّ
شـده اسـت کـه همانـا خانه هـای مـن در زمیـن، مسـجدها هسـتند؛ پـس، خوشـا به 
حـال بنـده ای کـه در خانـه خود طهـارت یافته، سـپس مـرا در خانه من زیـارت کند. 

آگاه باشـید کـه بر شـخص زیارت شـده الزم اسـت که زائـر خود را گرامـی دارد«.2
احتـرام مسـجد در فرهنـگ اسـامی بـه انـدازه ای اسـت کـه حّتـی بـرای تعمیـر و 
عمـران و آبـاد کـردن مسـجد هـم خـدای متعـال، شـرایطی را بـرای آبادگـر مسـجد 
ذکـر کـرده اسـت و راه را بـر کّفـار و مشـرکان و ناپـاکان، حّتی در تعمیـر و آباد کردن 

مسـجد، بسـته است.3
َکاَه َو لَْم  َاَه َو آتَی الـزَّ ِ َو الَْیـْوِم اْلِخرِ َو أََقـاَم الصَّ ِ َمـنْ آَمـنَ بِاللَّ ََّمـا یَْعُمـُر َمَسـاِجَد اللَّ »إِن
َ َفَعَسـی أُولِئـکَ أَْن یَُکونُـوا ِمـنَ الُْمْهَتِدیـَن؛ مسـاجد خدا را تنها کسـانی  یَْخـَش إاِلَّ اللَّ
آبـاد می کننـد کـه بـه خـدا و روز بـاز پسـین ایمـان آورده  و نمـاز برپا داشـته  و زکات 
داده انـد و جـز از خـدا نترسـیده اند؛ پـس، امیـد اسـت کـه اینـان از هدایت یافتـگان 
باشند«.4مسـجد در فرهنـگ اسـامی، تنهـا محـّل عبـادت و انجـام مناسـک دینـی 
نبـود، بلکـه محـّل انجـام امـور مختلـف اجتماعـی، مثـل قضـاوت، آموزش، سیاسـت 
و حـّل مشـکات مـردم بـود. در زمـان رسـول خـدا مواقعـی کـه نیـاز بـه تجّمـع 
و اّطـاع رسـانی بـود، کسـی بیـن مـردم نـدا مـی داد: »الّصـاه جامعـه« و با ایـن ندا، 

1  . جن، آیه18.

2  . وسائل  الشیعه، ج1، ص381، ح1007.

3  . همان.

4  . توبه، آیه18.
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مـردم در مسـجد تجّمـع می کردنـد.1در مسـجد کوفـه، محلّـی خـاّص بـرای قضـاوت 
امیرالمؤمنیـن وجـود داشـت کـه امروز هم به عنـوان »دکه القضاء« در آن مسـجد 

شـریف شـناخته می شـود.2
امـام خمینـی در ایـن بـاره چنیـن می فرمایـد: »ایـن مسـجدالحرام و مسـاجد در 
زمـان رسـول اکـرم مرکز جنگ ها و سیاسـت ها و مرکـز امور اجتماعی و سیاسـی 
بـود. این طـور نبـوده اسـت کـه در مسـجد پیامبـر، ]فقط[ همـان مسـائل عبادی 
نماز و روزه ]مطرح[ باشـد؛ مسـائل سیاسـی اش بیشـتر بوده اسـت. اسـام می خواهد 
کـه مـردم آگاهانـه بـرای مصالح خودشـان و بـرای مصالح مسـلمانان در آنجـا فّعالّیت 

3 کنند«.
بنابرایـن، مسـجد در جامعـه اسـامی، یک نهاد عبـادی و اجتماعی فّعال اسـت که در 
مسـائل مختلـف اجتماعـی جامعـه، ماننـد تربیـت اجتماعی انسـان ها و هویّت بخشـی 
بـه مسـلمانان، بـه خصوص جوانـان، به طور فّعـال می توانـد ایفای نقش کنـد. در این 

نوشـتار، بـه چگونگـی تأثیر مسـجد در ایـن حوزه خواهیـم پرداخت. 

1  . ابن ســعد در طبقات الکبــری مــی گویــد: »پیــش از تشــریع اذان، مــردم را بــا نــدای »الصاُهجامعــه« بــه مســجد و نمــاز جماعــت 

ــد. ــرا می خواندن ف
2  . فیض کاشانی، الوافی، ج7، ص507.

3 . امام خمینی، صحیفه نور، ج18، ص67.
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اهّمیت دوران نوجوانی و جوانی «
بـر هیـچ اهـل علمی پوشـیده نیسـت که در شـکل گیـری شـخصّیت هر فـرد، مقطع 
جوانـی از جایـگاه خـاّص و اهّمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. شـاید بتـوان گفـت که 
ثبـات شـخصّیت هـر انسـانی در ایـن سـنین، آغـاز و بـه هـر نحـوی کـه شـکل گیرد 
بیشـتر بـه همـان صـورت قـوام یافتـه و تثبیت می گـردد. به همیـن دلیـل در روایات 
بـر اهّمیـت و برتـری این مقطع سـّنی تأکیـدات زیادی شـده و نیز روان شناسـان، این 

دوره را حیـات مجـّدد انسـان نامیده انـد.
دوران نوجوانـی و جوانـی را می تـوان بهار عمر آدمـی نامید. ایـن دوران، از نظر تربیت 
 و شـکل گیـری شـخصّیت، دارای اهّمیت زیادی اسـت. قرآن و روایـات ائّمه اطهار
اهمّیـت ویـژه ای بـرای ایـن دوران قائـل اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت کـه در روایـات، 
تفکیـک خاّصـی بیـن دوران نوجوانـی و جوانی صورت نگرفته اسـت و به طـور کلّی از 

ایـن دو مرحلـه بـا عنوان الشـباب و مانند آن یاد شـده اسـت.
اَر اْلِخـَرَه َو اَل تَنـَس نَِصیَبَک ِمَن  ُ الدَّ  قـرآن کریـم می فرمایـد: »َو ابَْتـِغ فِیَما آتَـاَک اللَّ

نَْیا«.1 الدُّ
نَْیـا«،  در تفسـیر ایـن آیـه شـریف و توضیـح عبـارت »َو اَل تَنـَس نَِصیَبـَک ِمـَن الدُّ
امیرالمؤمنیـن می فرمایـد: »اَل تَنـَس صحتـک و قوتـک و فراغـک و شـبابَک و 
نشـاطک اِْن تطلـب بهـا الخـره؛ فراموش نکـن که از نعمت هـای سـامتی، توانمندی 

و فراغ بـال و جوانـی و نشـاط بـرای بـه دسـت آوردن آخـرت اسـتفاده کنـی«.2
آمادگـی جـوان بـرای پذیـرش و یـاری حـّق، بیـش از دیگران اسـت؛ بیشـتر یـاران و 

انصـار انبیـاء، اولیـاء و مصلحـان، جوانـان بوده انـد.
رسـول اکـرم می فرماینـد: »فضـل الشـاّب العابد الـذی یَعُبُد فی صباه علی الشـیخ 
الـذی یَعُبـد بَْعـَد مـا َکُبـَرْت ِسـنُُّه کفضـِل المرسـلین علـی سـایر الّنـاس؛ فضیلـت و 
برتـری جـوان عابـد کـه از آغـاز جوانـی، خـدا را عبـادت کنـد، بـر پیری کـه وقت در 
دوران پیـری مشـغول عبـادت گـردد، مانند فضیلت پیغمبران بر سـایر مردم اسـت«.3

1  . قصص، آیه77.

2  . شیخ صدوق، امالی، ج1، ص298.

3  . نهج الفصاحه، حدیث2050.
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در جـای دیگـر بـا اشـاره بـه ارزش جوانـی، می فرمایـد: »اِغتنم شـبابک قبـل هرمک؛ 
جوانی تـان را قبـل از فرا رسـیدن پیـری غنیمت و قـدر بدانید«.1 

حضـرت رسـول خطـاب بـه والدیـن و مربّیـان در برخـورد بـا جوانـان و نوجوانان 
َُّهـم اََرقُّ افِئـدًه؛ اِّن الل بََعَثنی بشـیراً و نذیراً،  می فرماینـد: »اُوصیُکـم بِالّشـبان خیـراً فان
ـباب و خالَِفنـی الشـیوُخ، ثُـمَّ َقـَراَ: َفطـاَل َعلَْیِهـُم األَْمـُد َفَقَسـْت ُقُلوبُُهْم؛  فحالَِفنـی الشَّ
شـما را دربـاره نوجوانـان بـه نیکـی سـفارش می کنـم؛ زیـرا دل هـای آنـان نازک تـر 
اسـت. خداونـد مـرا بـه پیامبـری برانگیخت تا مـردم را به رحمـت الهی بشـارت دهم 
و از عذابـش بترسـانم. جوانـان سـخنان مـرا پذیرفتنـد و بـا مـن پیمان بسـتند. آنگاه 
ایـن آیـه2را خواندنـد: پس، عمـر آنان به درازا کشـید و دل هایشـان سـخت گردید«.3
مـردی بـه نـام ابوجعفـر اَْحـَول از دوسـتان امـام صـادق، مّدتـی به تبلیـغ مذهب 
تشـّیع و نشـر تعالیم اهل بیت اشـتغال داشـت. روزی به محضر امام شـرفیاب 
شـد. امـام از او پرسـید: مـردم بصره در قبـول روش اهل بیت و سـرعت پذیـرش آیین 
تشـّیع چگونه انـد؟ عـرض کـرد: تعـداد اندکی از مـردم، تعالیـم اهل بیـت را پذیرفتند. 
امـام فرمـود: تبلیغـات خـود را متوّجـه نسـل جـوان و نوجـوان کـن و به آنـان بپرداز؛ 
زیـرا کـودک و نوجـوان، بـرای پذیـرش حـّق و هدایـت آمادگـی دارند و حـرف حّق را 

زودتـر مـی پذیرند.4
یکـی از نکاتـی کـه در ویژگـی دوران نوجوانـی و جوانـی بایـد بـه آن توّجـه کـرد این 
اسـت کـه در نوجـوان و جـوان دو خواسـته متضـاد در یـک زمینـه وجـود دارد: تقلید 
د اسـت، آن چنـان کـه حّتـی می توان گفـت تقلیـدی کورکورانه  و ضـّد تقلیـد. او مقلِـّ
دارد و از آن بـرای سـاختن شـخصّیت خـود، کسـب محبوبّیت اجتماعی، رشـد کردن 
و معـروف شـدن اسـتفاده می کنـد. می دانیـم کـه جنبـه تشـّخص طلبی در او قـوی 
اسـت؛ می خواهـد بـه رشـد و تکامـل برسـد؛ ولـی امـکان و تـوان آن را نـدارد و تقلید 
بـرای او، ماننـد یـک میان بُـر بـرای وصـول به آن اسـت. فرد نوجـوان می کوشـد تا در 

1  . همان، حدیث 372.

2  . حضرت رسول ضمن این روایت به این قسمت از قرآن کریم نیز اشاره فرمودند: حدید، بخشی از آیه16.

3  . شیخ عّباس قمی، سفینه البحار، ج2، ص 176.

4  . مجلسی، بحاراألنوار، ج23، ص236.
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رفتـار از شـیوه ها و راه و روش دیگـران اسـتفاده کننـد. در اثر تقلید، مسـائل بسـیاری 
آموختـه و کسـب می شـود؛ ولـی در عیـن حـال، بسـیاری از لغزش هـا و جنایـات نیز 

پدیـد می آینـد و برخـی ضوابـِط اخـاق و آداب و رسـوم، زیرپـا گـذارده می شـوند. 
نوجـوان کـه بـه تدریـج بـه مرحلـه جوانی مـی رسـد، حالـت تقلیـد او به ضـّد تقلید 
تبدیـل می شـود؛ آن چنـان کـه کار بزرگسـاالن در نظـرش نفرت انگیـز می شـوند. 
بـرای احـراز شـخصّیت، حّتـی سـعی دارد از تقلیدهای الزم سـرپیچی کنـد و در راه و 
روش هـا و ارزش هـا تجدیـد نظـر کنـد و در عیـن حال، نسـبت به شـخصّیت هایی که 

مـورد توّجـه خـاّص او باشـند، بـه الگوبـرداری تمایـل دارد. 
آنچـه از نظـر تربیـت مهـم اسـت، تعدیـل جنبـه تقلیـد و ضـد تقلیـد در نوجـوان و 
جـوان اسـت. بایـد کوشـش کرد تـا نوجـوان، تقلید جاهانه نداشـته باشـد و مسـائل 
را بی قیدوشـرط نپذیـرد و نیـز مسـئله پیـروی را مطـرح کرد تـا به مخالفـت و ضّدیت 
بـا آن نپردازد.1بـه طـور خاصـه، بایـد سـعی کرد تـا نیـروی خـدادادِی الگوپذیری را 
کـه در شـخصّیِت هـر انسـانی، به خصـوص هر نوجـوان و جوانـی وجـود دارد، کنترل 
و جهت دهـی نمـود. توّجـه بـه ایـن مسـئله در بحـث شـکل گیـری هویّـت اجتماعی 

نوجـوان و جـوان بسـیار حائز اهّمیت اسـت. 

1  . قائمی، علی، شناخت، هدایت و تربیت نوجوانان و جوانان، ص67.
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هویّت اجتماعی  «
بـرای روشـن شـدن موضوع بحـث این مقالـه، بایـد توضیح مختصـری دربـاره مفهوم 

»هویّـت« و »هویّـت اجتماعی« بیـان کنیم. 
»هویّـت« در لغـت، بـه معنـای چیسـتی و حقیقت شـیء اسـت و به مفهـوم آنچه که 

نشـانه و شـخصّیت چیـزی یا کسـی را معّرفـی کند، اشـاره دارد.1 
در فرهنـگ عمیـد، هویّـت چنیـن تعریـف شـده اسـت: هویّـت، یعنی حقیقت شـیء 
یـا شـخص کـه مشـتمل بـر صفـات جوهـری او باشـد.2معنای اصطاحـی ایـن کلمه، 
بسـیار نزدیـک بـه همـان معنـای لغـوی آن اسـت. در علـوم روان شناسـی و علـوم 
اجتماعـی، »هویّـت« بـه مشـّخصه ها و ممیـزات شـخصی یـا اجتماعـی یـک شـخص 

اطـاق می شـود. 
روان شناسـان اجتماعـی در تعریـف هویّـت گفته انـد: هویّـت، مجموعـه ویژگی هایـی 
اسـت کـه تفـاوت فـرد از دیگـران یـا شـباهت او بـه دیگـران را موجب می گـردد که 
بـرای سـاختن آن، عناصـر زیـادی مـورد اسـتفاده قرار می گیـرد. هر شـخص برای به 
وجـود آمـدن تصویـر ذهنـی از خـود، بر تفسـیری کـه از واکنش هـای دیگـران درباره 

خـود دارد، تّکیـه می کنـد.3
پاسـخ بـه سـؤاِل از کجـا آمده ام و چـه کاری باید بکنم و سـرانجام من چیسـت، همان 
هویّـت یـا خـود اسـت. در آموزه هـای دینـی هر چنـد این واژه بـا خصوصیـات مذکور 
طـرح نشـده اسـت، ولـی از عبارت هـا و اشـارت های دیگر می تـوان حقیقـت )هویّت( 

و )خـود( را اسـتخراج کرد.
 امـام علـی فرموده انـد: »َرِحـَم اللُ اِْمـَراً َعلَِم ِمن أیـَن َو فی أیَن َو إلـی أیَن؛ آن کس 
کـه بدانـد از کجـا آمـده و در کجاسـت و به کجا رهسـپار خواهد شـد، مشـمول رحمت 

الهـی خواهـد بـود«. 4 در ابیاتی از دیوان شـعر منسـوب به آن حضـرت می خوانیم:
»ای انسـان، آیـا گمـان نمی کنـی کـه تـو موجـودی حقیر و کـم مقدار هسـتی؟ حال 

1  . بستانی، فؤادافرام، مهیار، رضا، فرهنگ ابجدی، ص967.

2  . فرهنگ عمید، ص1265.

3  . مجله حدیث زندگی، ش11، ص70.
4  . فیض کاشانی، الوافی، ج1، ص116.
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آنکـه راز جهانـی بـزرگ، در کتـاب روح تـو منـدرج اسـت. درد تـو از خـود توسـت؛ 
ولـی بـه آن آگاهـی نـداری و درمـان تـو نیز در خـود توسـت؛ ولـی آن را نمی بینی«.1
هویّـت را می تـوان بـر اسـاس ماک هـای مختلفـی تقسـیم بندی کـرد؛ اّمـا در یـک 
تقسـیم بندی کـه مرتبـط بـا این نوشـته اسـت، هویّـت به »هویّـت فـردی« و »هویّت 

اجتماعـی« تقسـیم می شـود. 
هویّـت فـردی: منظـور از هویّـت فـردی، شـناخت توانایی هـا، قابلّیت هـا و ویژگی های 
رشـد و تحـّول و نیازهـای اساسـی روان اسـت. بـا ایـن تعریـف، هویّـت فـردی بـا 

دارد.  مسـتقیم  رابطـه  خودشناسـی 
هویّـت اجتماعـی: اگـر فـرد را از جنبـه نقش هـا و وظایـف اجتماعی اش مـورد مطالعه 
قـرار داده و بـه طـور متقابـل، انتظـارات جامعـه از وی را بررسـی کنیـم، در حقیقـت 
بـه درک مقولـه هویّـت اجتماعـی نزدیـک شـده ایم.2بحث مـا معطـوف بـه هویّـت 
اجتماعـی اسـت تـا بدانیم نهاد مسـجد، در شـکل گیـری هویّـت اجتماعـی نوجوانان 
و جوانـان چـه نقشـی دارد. بـه همیـن دلیـل، بـه توضیـح بیشـتری دربـاره هویّـت 
اجتماعـی مـی پردازیـم. در واقـع، هویّـت اجتماعـی رشـته ای از معانی اسـت که فرد 

در محیـط یـا موقعّیـت اجتماعـی بـرای تعریـف خـود بـه کار می بـرد. 3
هویّـت اجتماعـی هـر فـرد، پاسـخی اسـت کـه وی بـه چیسـتی و کیسـتی خـود، به 
عنـوان فـردی از یـک جامعـه مطـرح می کنـد. البّته این پاسـخ فقط در گفتار نیسـت، 
بلکـه مظاهـر عملـی و رفتـاری، بهترین گـواه بـرای نشـان دادن هویّـت اجتماعی هر 
شـخص اسـت. نـوع رفتـار اجتماعـی، نـوع پوشـش، نـوع تفریحـات، نـوع گفتـار، نوع 
رفتـار سیاسـی اجتماعـی و... مربـوط بـه هـر فـرد از مظاهـر مهـم بیان کننـده هویّت 

اجتماعی وی اسـت. 
انسـان بـودن، مسـلمان بـودن، شـیعه بـودن، ایرانـی بـودن و... هویّت هـای اجتماعی 
هسـتند کـه هـر یک باعـث بـروز نمودهـا و مظاهر خـاّص خـود در رفتار فـرِد متعلّق 

بـه آن اجتمـاع می شـود. 

1  . سبحانی نیا، محّمد، جوان و بحران هویّت، نرم افزار شباب، سازمان تبلیغات اسامی.

2  . همان.

3  . اشرفی، ابوالفضل، هویّت اجتماعی و پیشگیری از انحرافات اجتماعی، فصلنامه علوم اجتماعی ش11و12، ص40.
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عوامل مؤثّر بر هویّت اجتماعی «
عوامـل متعـّددی باعـث شـکل گیری یـک هویّـت اجتماعی می شـوند: به طـور مثال، 
موقعّیـت جغرافیایـی مثـل ایرانـی بـودن فـرد، یـک هویّـت اجتماعـی خـاّص و آثـار 
عملـی خاّصـی را بـه دنبـال دارد. اعتقادات و باورهـای مذهبی، مثل مسـلمان بودن یا 
شـیعه بـودن، مواضـع سیاسـی و سـبک زندگـی از مؤلّفه های مهّمی اسـت که منشـأ 

هویّـت اجتماعـی برای افراد اسـت. 
نکتـه قابـل توّجـه ایـن اسـت کـه هویّـت اجتماعـی صحیـح، در سـامت روانـی و 
شـخصّیتی فرد بسـیار اثرگذار اسـت. افرادی که از هویّت اجتماعی مناسـبی برخوردار 
هسـتند، بـه طـور معمـول، رفتاری معقـول و متعـادل و حضـوری اثرگـذار در جامعه 
خـود دارنـد؛ اّمـا افـرادی که هویّـت اجتماعی خوبـی ندارنـد، دچار انحرافـات اخاقی 

و رفتـاری مـی گردند. 
در کلمـات گهربـار امیرالمؤمنیـن ایـن حقیقـت بـه زیبایی بیان شـده اسـت. امام 
علـی، نشـناختن قـدر و منزلـت و ارزش شـخصّیتی را مایه هاکت افـراد می داند: 
»َهلَـَک اْمـُرٌؤ لَـْم یَْعـِرْف َقـْدَره؛ مـردی کـه قـدر و منزلـت خـود را نشـناخت، تبـاه 
گشـت«. 1 همچنیـن، آن حضـرت  کرامـت نفـس را ـ که نتیجه هویّـت اجتماعی و 
هویّـت فـردی صحیح و اسـامی اسـت ـ مایـه دوری افراد از آلوده شـدن بـه پلیدی ها 
می دانـد: »َمـْن َکُرَمـْت َعلَْیـهِ نَْفُسـُه، َهانَـتْ َعلَْیـِه ]َشـْهَوتُهُ [ َشـَهَواتُه ؛ هـر کـه خود را 

بزرگـوار دیـد، شـهوت هایش در دیـده وی خوارگردیـد«.2
وقتـی نوجـوان یا جوان از هویّـت اجتماعی صحیحی برخوردارد نباشـد، برای پُرکردن 
ایـن خـأ شـخصّیتی، به راه های انحرافـی و مدل های غلط هویّتـی رو می آورد. گرایش 
بـه گروه هـای رپ یـا متال یا شـیطان پرسـتی و...، نمونه هایی از این مسـئله  هسـتند. 
همـه نهاد هـای اجتماعـی، اعـّم از خانـواده، مدرسـه، روحانّیـت و... در شـکل گیـری 
هویّـت اجتماعـی افـراد جامعـه، بـه خصـوص نوجوانـان و جوانـان تأثیرگذار هسـتند. 
یکـی از نهادهـای اجتماعـی، نهاد مسـجد اسـت که در شـکل گیری هویّـت اجتماعی 

1  . شریف الرضی، نهج الباغه، حکمت149.

2  . همان، حکمت449.
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افـراد می توانـد نقـش بـه سـزایی داشـته باشـد. مـا در بخش هـای آینده بـه چگونگی 
این تأثیرگـذاری خواهیـم پرداخت. 
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بحران هویّت  «
دوران نوجوانـی، دوران شـکل گیری هویّت اجتماعـی و دوران تثبیت هویّت اجتماعی 
شـخص اسـت. بـه همیـن دلیـل، حّساسـّیت بحث شـکل گیـری هویّـت اجتماعی در 
ایـن دوران بسـیار زیاد اسـت. امکان بروز مشـکل در هویّت اجتماعـی نوجوان و جوان 
کـه از آن بـا عنـوان »بحـران هویّـت« یـاد می شـود، در این سـنین بیشـتر اسـت. در 
بحـران هویّـت، نوجـوان بـه شـّدت دچار اضطـراب و ناراحتـی ذهنی اسـت؛ به طوری 
کـه وی نمی توانـد جنبه هـای مختلـف شـخصّیت خویـش را در یـک خویشـتن قابـل 
قبـول و هماهنـگ سـازمان دهـد. بـه هنگام بحـران هویّت، نوجـوان در بعضـی از این 
مـوارد دچـار تردید و شـّک اسـت: اهـداف بلندمّدت، انتخاب شـغل، الگوهـای رفاقت، 
رفتـار و تمایـل جنسـی، تشـخیص مذهبی، نظـام ارزش هـای اخاقی، تعّهـد گروهی. 
بسـیاری از افـراد، هنگامـی کـه دچـار بحـران هویّـت می شـوند، احسـاس پوچـی، از 
خودبیگانگـی، تنهایـی و غربـت می کننـد و قـادر بـه انجـام کارهـای مهـم نیسـتند و 
در انتخـاب کـردن َسـردرگم می ماننـد و یـا اینکـه هـر روز و هـر لحظـه، بـه انتخـاب 
جدیـدی دسـت مـی زننـد و بـر انتخاب دیگـران، بـدون تحقیق ُمهـر تأیید مـی زنند.
بحـران هویّـت، پیامدهـای منفـی متعـّددی دارد کـه در ادامه بـه برخی از آنها اشـاره 

می شـود: 
اشـتغاالت بی هـدف: شـخصی کـه جایگاهـی بـرای خـود در جامعـه نمی شناسـد و به 
تعبیـری، قـدر و منزلـت شـخصی و اجتماعـی خـود را نیافتـه اسـت، خـود را بـه طور 
بی هـدف بـه کارهـای مختلـف، از جملـه کارهـای بـی ارزش یـا ضـّد ارزش مشـغول 
می کنـد. وقـت گذرانی هـای طوالنـی در کارهـای بـی ارزش یـا تفریحـات ناسـالم از 

ایـن قبیل اسـت. 
داشـتن شـخصّیت ُمنفعل: از دیگر مضّرات بحران هویّت، منفعل شـدن شـخصّیت فرد 
اسـت. فـردی کـه دچـار بحران هویّت اسـت به طـور معمول، شـخصّیت غیر مسـتقلّی 
دارد و بـرای تصمیـم گیری هـای زندگـی، بـه خصـوص امور مهـم، منفعـل از دیگران 
بـوده و تابـع جـّو اسـت. این فـرد، در انتخاب سـبک زندگی، پوشـش ظاهری، سـبک 
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خانوادگـی و... مرتّـب دچـار تقلیدهـای کورکورانـه اسـت.1نهادهای دخیـل در شـکل 
گیـری هویّـت اجتماعـی، مثـل مسـجد اگـر در ایـن دوران بـه خوبـی نقـش خـود را 
ایفـا کننـد، می تواننـد مانـع بـروز ایـن بحـران و بـه تبـع آن، مانـع بـه وجـود آمـدن 
انحرافـات اجتماعـی در بیـن نوجوانـان و جوانان شـوند و از این طریق، کمک شـایانی 

به سـامت اجتماع داشـته باشـند.

1  . سبحانی نیا، محّمد، جوان و بحران هویّت، نرم افزار شباب، سازمان تبلیغات اسامی.
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مسجد و هویّت اجتماعی  «
مسـجد، بـه عنوان یـک نهاد عبـادی و اجتماعی فّعـال در متن جامعه اسـامی، نقش 
بسـیار مهّمـی در شـکل گیـری افراد جامعـه، به خصـوص نوجوانان و جوانـان دارد که 
در ایـن قسـمت بـه تحلیـل این نقش مسـجد مـی پردازیم. بـرای این منظـور، روایت 
شـریفی را کـه بـه بیـان اثرهای ارتباط مسـتمر با مسـجد پرداخته اسـت، محور بحث 

می دهیم.  قـرار 
»َمـِن اْخَتلَـَف إِلَـی الَْمَسـاِجِد أََصـاَب إِْحـَدی الثََّمـاِن؛ اَخـاً ُمسـَتفاداً فِـی اللِ، اَو ِعلمـاً 
ُمسـَتطَرفاً اَو آیَـًه ُمحَکَمـًه اَو یَسـَمُع َکلَِمـًه تَـُدلُّ َعلـی ُهـدًی، اَو َرحَمـًه ُمنَتَظـَرًه، اَو 
ُه َعـن ردی، اَو یَتـُرَک َذنبـا َخشـَیًه اَو َحیاًء؛ کسـی که به مسـجد رفت وآمد  َکلَِمـًه تَـُردُّ
می کنـد، یکـی از منافـع هشـت گانه نصیب او می شـود: برادری مفید و بـاارزش در راه 
خـدا یـا علـم و دانش نو یـا دلیل و برهـان محکم ]بـرای تثبیت عقاید[ یـا کلماتی که 
موجـب هدایـت شـود ]، می شـنود[ یا رحمت مـورد انتظاری شـامل حال او می شـود 
یـا مواعظـی کـه او را از فسـاد و گنـاه بـازدارد ]را می شـنود[ یـا به خاطر تـرس یا حیا 

و آبـروی خـود، گناهـی را تـرک می کند«.1
در ایـن روایت شـریف، امیرالمؤمنین هشـت ثمـره مهم برای رفت وآمد مسـتمر در 
مسـجد و بـه تعبیـری »اهل مسـجد بـودن« ذکـر می فرمایند که بـا دّقت در ایـن امور، 
نحـوه اثرگذاری مسـجد در شـکل گیری هویّـت اجتماعی افراد، به خصـوص نوجوانان و 
جوانـان کـه در مرحله شـکل گیری و تثبیت هویّت اجتماعی هسـتند، به  خوبی روشـن 

می شـود و مـا در قالـب پنـج عنـوان کلّی به این مـوارد اشـاره می کنیم: 

1( مسجد و روابط اجتماعی:
 انسـان، موجـودی اجتماعـی اسـت و بـه گفتـه حکمـا بـه طـور فطـری اجتماعـی 
اسـت. بـه همیـن دلیـل، انسـان، ناگزیـر از داشـتن روابـط اجتماعـی با افـراد مختلف 
بـه عناویـن مختلفـی، چـون خانـواده، دوسـتان، همـکاران، همسـایگان و... اسـت. از 
مهم تریـن روابـط اجتماعـی انسـان، روابط دوسـتی اسـت. داشـتن دوسـتان مناسـب 

1  . وسائل الشیعه، ج3، ص480.
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باعـث سـامت روحـی و هویّـت اجتماعـی مناسـب انسـان می شـود؛ به خصـوص در 
دوره نوجوانـی و جوانـی، افـراد بـه شـّدت تحت تأثیر محیط و دوسـتان خود هسـتند. 
از نـگاه امـام علـی، انسـان ناتوان کسـی اسـت که در برقـرای این ارتباط دوسـتی 
بـا دیگـران ناتوان باشـد. »أَْعَجـُز النَّاِس َمـْن َعَجَز َعِن اْکِتَسـاِب االْْخـَواِن، َوأَْعَجـُز ِمْنُه 
َمـْن َضیَّـَع َمـْن َظِفـَر بِـِه ِمْنُهـْم؛ عاجزترین مردم کسـی اسـت کـه از به دسـت آوردن 
دوسـتان عاجـز باشـد و از او عاجزتر کسـی اسـت دوسـتانی را کـه به دسـت آورده، از 

دسـت بدهد«.1
نـوع دوسـتان انسـان و محیط هـای دوسـتی و رفاقتـی افراد، در شـکل گیـری هویّت 
اجتماعـی آنهـا بسـیار مؤثّـر اسـت و معـّرف و عامـت خوبـی بـرای شـاخت هویّـت 
شـخصی و اجتماعـی افراد اسـت. امـام علـی فرمودند: »َفـإنَّ المرُء یـوزن بخلیله؛ 

همانـا، مـرد به دوسـتش سـنجیده می شـود«.2
تو اّول بگو با چه کس زیستی                 

که تا من بگویم که تو کیستی
همان قیمت آشنایان تو                          

بود قیمت و ارزش و جان تو
نکتـه مهـم در مبحـث دوسـتی، محـور و مـاک مـورد توّجـه در دوسـتی بیـن افـراد 
اسـت. دوسـتی، گاهـی بـا محوریّـت مسـائل مالی، سیاسـی و گاهـی هم بـا محوریّت 
مسـائل الهـی و روابـط دینـی اسـت. محکم ترین و سـالم ترین دوسـتی ها، دوسـتی ای 
اسـت کـه بر اسـاس مسـائل دینـی و بـا محوریّت محّبـت ایمانی شـکل گرفته باشـد. 
؛ در روز قیامت دوسـتان، دشـمن  ِ ء یَْوَمِئـٍذ بَْعُضُهـْم لَِبْعـضٍ َعـُدوٌّ إاِّل الُْمتَِّقیـنَ »األِْخـاَّ

یکدیگرنـد، مگـر متقین«.3
امـام علـی، اّولیـن اثـر ارتباط با مسـجد را یافتن دوسـتان و بـرادران دینی مطرح 
می فرماینـد. دوسـتی ای کـه بـر محـور دیـن و بندگـی خـدای متعـال شـکل گیـرد، 
پایـدار خواهـد بـود و بـه دور از هـر گونـه دغل و انحـراف اسـت. این دوسـتِی ایمانی، 

1  . نهج الباغه، حکمت12؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج68، ص384، ح22.

2  . غررالحکم, ج1, ص89, ح2048

3  . زخرف، آیه67.
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در شـکل دادن بـه هویّـت اجتماعـی نوجـوان و جـوان، قابلّیـت زیـادی دارد و هویّـت 
اجتماعـی بـا محوریّـت ماک هـای دینـی و الهـی را در فـرد ایجـاد می کنـد. 

2( مسجد و آموزش علوم نافع: 
امیرالمؤمنیـن در ایـن روایـت شـریف، دّومین و سـّومین ثمـره ارتباط با مسـجد را 
یادگیـری علـوم نافـع و اعتقادات صحیـح می داند. یکـی از مؤلّفه های اثرگـذار در هویّت 
اجتماعـی انسـان، اعتقـادات دینـی و آشـنایی با فرهنـگ صحیح زندگی و بـه طور کلّی 
علـم و آگاهـی اسـت. علـم بـه تاریخ پرافتخـار اسـام، علم بـه آموزه های بسـیار مترّقی 
اجتماعـی دیـن، علـم بـه ارزش و جایـگاه هویّـت ملّـی، علم بـه ضوابط درسـت زندگی 
اجتماعـی و...،  بخشـی از ایـن علوم نافع را تشـکیل می دهند. مسـجد، از ابتدای شـکل 

گیـری،  بـه عنـوان یـک کانون آمـوزش و یک دانشـگاه مطرح بوده اسـت. 
روزی رسـول اکـرم  وارد مسـجد شـد و بـا دو گـروه مواجه شـد. در یک قسـمت، 
گروهـی سـرگرم علم آموزی و در قسـمت دیگر، عّده ای مشـغول رازونیـاز با خدا بودند. 
پیامبـر فرمودنـد: »این دو نشسـت و گردهمایی، مشـمول خیر و سـعادت اند، زیرا 
گـروه دّوم خـدا را می خواننـد و گروه اّول نیز سـرگرم فراگیری بینش و دانش  هسـتند 
و می خواهنـد دانـش و آگاهـی دینـی خـود را از رهگـذر تعلیـم، بـه دیگـران منتقـل 
سـازند؛ اّمـا گـروه اّول بر گـروه دّوم مزیّت دارند. سـپس، حضرت در جمـع گروهی که 
سـرگرم دانش اندوزی و تعلیم بودند، نشست.1تشـکیل جلسـات تفسـیر قرآن، آموزش 
احـکام و مسـائل شـرعی، آمـوزش اعتقـادات اسـامی، بیـان تاریـخ اسـام و ایـران، 
دشمن شناسـی و... آموزش هایـی اسـت کـه در مسـجد، بـا محوریّـت امـام جماعـت 
مسـجد انجـام می شـود و ایـن آموزش هـا تأثیر بسـیار زیادی در شـکل گیـری هویّت 
اجتماعـی سـالم افـراد دارد. تأکیـد بـر ایـن مسـئله به جاسـت کـه مسـجد و مباحث 
آموزشـی که مسـجد در اختیار افراد قرار می دهد، در ترسـیم سـبک زندگی اسـامی 
ـ کـه خـود از مهم تریـن مؤلّفه هـای تشـکیل دهنده هویّـت اجتماعـی صحیـح اسـت ـ 
بسـیار نقـش مهمـی دارد و از ایـن طریـق می توانـد تأثیـر مهّمـی در تحّقـق تمـّدن 

1  . مجموعه آثار استاد مطّهری، ج18 ص193.
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اسـامی داشـته باشد. 

3( مسجد، عامل بیداری فطرت الهی: 
در ایـن حدیـث شـریف، چهارمیـن اثـر ارتبـاط بـا مسـجد، قـرار گرفتـن در معـرض 
رحمـت الهـی مطـرح شـده اسـت. اگر چـه ایـن رحمـت، مصادیـق فراوانـی دارد، اّما 
بـه نظـر مـی رسـد، یکـی از مهم تریـن جلوه هـای ایـن رحمت الهـی، بیـداری فطرت 
الهـی انسـان ها در اثـر عبادت و معنویّت باشـد. اسـتاد مطهـری، یکی از عوامل بسـیار 
اثرگـذار در هویّـت اجتماعـی و انسـانی را، فطـرت الهـی موجـود در وجـود انسـان ها 
می دانـد؛ همـان فطرتـی کـه خـدای متعـال از آن در قرآن ایـن گونه یاد کرده اسـت: 
 ِ َِّتـی َفَطرَ النَّـاَس َعلَْیَهـا الَتَْبِدیـَل لَِخلِْق اللَّ ِ ال یـِن َحِنیفـاً فِْطـَرَه اللَّ »َفَأقِـْم َوْجَهـَک لِلدِّ
یـُن الَْقیِّـُم َو لِکـنَّ أَْکَثـَر النَّـاِس الَیَْعلَُموَن؛ پـس روی خود را بـا گرایش تمام  ذلِـَک الدِّ
بـه حـّق، بـه سـوی این دین کـن، با همان سرشـتی کـه خدا، مـردم را برآن سرشـته 
اسـت. آفرینـش خـدا تغییرپذیـر نیسـت. ایـن، همان دیـن پایدار اسـت؛ ولی بیشـتر 

مـردم نمی  داننـد«. 1
 مسـجد، کانـون عبادت و توّجه دادن انسـان بـه مقام عبودیّت و بندگی اسـت. افرادی 
کـه توّجـه بیشـتری بـه ایـن فطرت الهـی خـود دارنـد و از مقام انسـانّیت خـود، آگاه 
هسـتند، در صحنـه اجتمـاع نیـز رفتاری متناسـب بـا هویّت الهـی خود دارنـد و خود 
را بـه هـر کار و رفتـاری آلـوده نمی کننـد. امام علـی می فرمایـد: »َمنْ َعـَرَف  َقْدَرُه 
 لَـْم یَِضـْع بَْیـَن النَّـاِس؛ هـر کـس مرتبـه و ارزش خـود را بشناسـد، آن را میـان مردم 

نمی کند«.2 تبـاه 

4( مسجد و مواعظ اخالقی: 
پنجمیـن و ششـمین اثـر ارتبـاط با مسـجد، در کام امـام علی، شـنیدن، مواعظ 
اخاقی اسـت که سـبب هدایت به مسـیر درسـت زندگـی و دوری از راه هـای انحرافی 

1  . روم، آیه30.

2  . تمیمی آمدی، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ج1، ص233.
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مـی گـردد. مسـائل اخاقـی هر فـرد و جامعه، اثـر به سـزایی در هویّـت اجتماعی آن 
فـرد یـا جامعـه دارد. بـه طـور مثـال، فـردی که دچـار بیمـاری اخاقـی، ماننـد تّکبر 
و خـود پسـندی باشـد، مشـّخصات اجتماعـی او بـه گونـه ای اسـت کـه دچـار انـزوا و 
از دسـت دادن اطرافیـان خواهـد شـد و در برقـراری ارتبـاط بـا اطرافیان خـود، دچار 
مشـکل مـی گـردد؛ اّمـا فـردی کـه از تواضـع و دگردوسـتی برخـوردار اسـت، هویّت 
اجتماعـی وی بـه گونـه دیگـری اسـت. فـرد یـا جامعـه ای کـه دچـار روحّیـه منفـِی 
خودباختگـی اسـت، هویّـت اجتماعـی آن فرد یـا اعضـای آن جامعه به گونه ای اسـت 
کـه در برابـر فرهنگ هـای مهاجـم، تـوان مقابلـه نخواهد داشـت و سـتم پذیـر خواهد 
بـود. بیمـاری جامعـه و قوم فرعـون از نگاه قرآن همین بوده اسـت و قـرآن می فرماید: 
َُّهـْم َکانُـوا َقْوًما َفاِسـِقیَن؛ پـس، او قوم خود را سـبک مغز  »َفاْسـَتَخفَّ َقْوَمـُه َفَأَطاُعـوُه إِن
شـمرد و آنهـا هـم وی را اطاعـت نمودند، به راسـتی کـه آنها گروهی فاسـق و نافرمان 

بودند«.1
مسـجد بـا احیـای جلسـات وعـظ و اخـاق، می توانـد به شـکل گیری صحیـح هویّت 
اجتماعـی نوجوانـان و جوانـان کمک شـایانی نماید؛ بـه خصوص با توّجه بـه این نکته 
کـه دِل پـاک نوجـوان و جـوان، آمادگی بیشـتری بـرای دریافت مواعـظ اخاقی دارد 

و ملـکات اخاقـی در او راسـخ تر خواهـد بود. 
َغـِر َکالنَّْقـِش  فِی الَْحَجـِر؛ علـم در کودکـی،  امـام علـی فرمودنـد: » الِْعلْـُم ِمـَن الصِّ
ماننـد حّکاکـی بـر روی سـنگ اسـت«.2همچنین، پیامبـر فرموده انـد: »حفـظ 
الّرجـل بعـد مـا یکبـر کالکتاب علـی المـاء؛ یادگیـری در بزرگسـالی، مثل نـگارش بر 

روی آب اسـت«.3
موعظـه، راه هدایـت را بـه انسـان می نمایانـد و راه گمراهی را به انسـان می شناسـاند. 
یکـی از عوامـل انحاط شـخصّیتی و بی هویّتـی جوانان، فقدان آگاهی و عدم تشـخیص 
راه درسـت و صراط مسـتقیم از راه های گمراهی اسـت. مسـجد، بهترین مکانی اسـت 
کـه می توانـد راه هدایـت و ضالـت را بـه جوانـان نشـان دهـد تـا دچار بحـران هویّت 

1  . زخرف، آیه54.

2  . مجلسی، بحاراألنوار، ج 1، ص224.

3  . نهج الفصاحه، مجموعه کلمات قصار حضرت رسول، ص445.
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یـا هویّت ناپسـند اجتماعی نشـوند. 

5( مسجد و کنترل اجتماعی: 
امـام علـی، در بخـش پایانی کام خـود در فواید ارتباط با مسـجد به یک حقیقت 
روان شـناختی اشـاره می کنند. افرادی که با مسـجد ارتباط مسـتمر داشـته باشـند از 
نظـر اجتماعـی جایگاهـی پیـدا خواهند کرد کـه بسـیاری از رفتارهای غلـط یا خاف 
شـرع یـا خـاف عـرف جامعه اسـامی را دسـت کم بـه خاطر حیـا تـرک خواهند کرد 
و ایـن در سـامت ظاهـر جامعـه اسـامی کـه خـود از جلوه هـای هویّـت اجتماعـی 
اسـت، اثرگـذار اسـت. به عبـارت دیگر، ارتباط با مسـجد باعـث به وجود آمـدن نوعی 
کنتـرل همگانـی بین مسـلمانان خواهد شـد. به تجربه ثابت شـده اسـت کـه جوان در 
محیطـی کـه غریب باشـد و کسـی او را نشناسـد، راحت تر به رفتارهای هنجارشـکنانه 
مـی پـردازد. یکـی از آفـات پذیـرش دانشـجوـ  بـه خصوص دختـرانـ  در شـهر دیگر 
غیـر از شـهر خـود، همیـن فراهـم شـدن زمینـه لغـزش و رفتارهـای خـاف هنجـار 
اسـت. بنابرایـن، ارتبـاط با مسـجد بـه خصوص در سـنین جوانـی، نوعی شـخصّیت و 
هویّـت مذهبـی اجتماعـی برای نوجـوان و جوان به وجـود می آورد که همیـن هویّت، 
می توانـد مانـع ارتـکاب رفتارهـای غلـط باشـد. در روایتـی از امـام رضا نقل شـده 
ِ َقـالَ  لَـْم یَْبـَق ِمْن أَْمَثـاِل األْنِْبَیـاِء إاِلَّ  کـه فرمودنـد: »َعـْن آبَائِـِه أَنَّ َرُسـوَل اللَّ
َقـْوُل النَّـاِس إَِذا لَـْم تَْسـَتْحِی َفاْصَنْع َما ِشـْئَت؛ از نصایح پیامبران چیـزی باقی نمانده، 
مگـر اینکـه مـردم مـی گویند هـرگاه حیـا نداری، هـر چـه می خواهـی بکن«.1حضور 
در جمـع مؤمنـان و شـناخته شـدن به وسـیله ایمـان در بین مـردم، می توانـد روحّیه 
شـرم و حیـا را در انسـان ایجـاد و تقویّـت نمایـد و بـه نوعـی هویّت اجتماعـی ایمانی 
بـرای شـخص ایجـاد کنـد کـه خـود در عـدم توّجـه بـه انحرافـات و لغزش هـا بسـیار 

قابـل توّجه اسـت. 

1  . مجلسی، بحاراألنوار، ج68، ص333.
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بایسته های مسجد فّعال «
بـر اسـاس بحث هـای گذشـته، مسـجد می تواند نقـش بسـیار مهّمی در شـکل گیری 
هویّـت اجتماعـی افراد داشـته باشـد؛ اّما نکتـه قابل توّجه این اسـت که مسـجدی در 
ایفـای ایـن نقـش موّفق خواهـد بود که حضـور پویا و فّعالی در اجتماع داشـته باشـد. 
مسـجدی کـه تمـام فّعالّیـت آن منحصر بـه اقامه نماز جماعت باشـد، اگرچـه اثرهایی 
را در زمینـه مسـائل عبادی و اجتماعی مسـلمانان خواهد داشـت، اّمـا آن نقش آفرینِی 
کامـل را نخواهـد داشـت. بـه همیـن دلیل، در پایـان این مقالـه، ما به ذکـر چند نکته 
بـه عنـوان ضرورت های مسـجد فّعـال می پردازیـم. در واقـع ضروریات مسـجد فّعال، 
یعنـی آنچـه کـه بـرای پویایـی و فّعـال بـودن مسـجد در تمـام عرصه ها بـه خصوص 
دربـاره موضـوع مـورد بحـثـ  یعنی شـکل گیـری هویّت اجتماعـی نوجـوان و جوان 

ـ الزم است.

1. فّعال بودن امام جماعت:
 امـام جماعت، رکن اصلی مسـجد در زمینه مسـائل فرهنگی اسـت. تمـام فّعالّیت های 
تربیتـی، فرهنگـی و مذهبی مسـجد، با محوریّت امـام جماعت باید صـورت گیرد. اگر 
امـام جماعـت بـه برنامـه مسـجد و اقامـه نماز جماعـت به عنـوان یک برنامـه تبلیغی 
همه جانبـه و اثرگـذار نـگاه کنـد و تمام سـعی و تاش خـود را برای ایجـاد یک فضای 
تربیتـی بـه کار بنـدد، مسـجد از یـک معبـد صـرف به یـک کانـون عبـادی و تربیتی 

و اجتماعـی تبدیـل می شـود کـه نقـش بی بدیلـی در سـطح جامعه خواهد داشـت. 

2. هماهنگی بین ارکان اجرایی مسجد:
 اجـرای فّعالّیت هـای مختلـف مسـجد توّسـط افـراد یـا گروه هـای مختلفـی انجـام 
می شـود کـه مـا از آنهـا بـه عنـوان ارکان اجرایـی مسـجد یـاد می کنیـم؛ مثـل امـام 
جماعـت، هیئـت امنـاء، بسـیج مسـجد و... . یکی از مشـکاتی که متأّسـفانه در برخی 
مسـاجد مشـاهده می شـود، اختـاف بیـن ایـن ارکان در تصمیـم گیری هـای کان و 
سیاسـت گذاری هـای مسـجد اسـت کـه آفـات زیـادی بـه همـراه دارد کـه عبارت اند 
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از: هـدر رفتـن انـرژی و پتانسـیل مسـجد و اعضای فّعـال در آن، بـر روی زمین ماندن 
کارهـای اساسـی و وظایـف اصیـل مسـجد، ایجـاد دل زدگـی و دفـع نمـودن دیگران 
از مسـجد و... . اگـر ارکان مسـجد بـا هماهنگـی کامـل بـا یکدیگـر بـه انجـام وظیفـه 
بپردازنـد، اثرگـذاری مسـجد، مضاعـف خواهـد شـد و مسـجد، پویایی باالیـی خواهد 
داشـت. الزم بـه ذکـر اسـت کـه امـام جماعـت در ایجـاد ایـن هماهنگـی بیـن ارکان 

مسـجد، نقـش کلیـدی دارد. 

3. اندیشیدن تدابیر الزم و ایجاد فضای مناسب برای حضور حداکثری نوجوانان 
و جوانان در مسجد: 

اگـر حضـور جوانـان در مسـجد منحصـر بـه اقامـه جماعـت باشـد، هرچند در شـخصّیت 
آنـان اثرگـذار اسـت، اّمـا هرچـه این حضـور بیشـتر و البته هدفمنـد و باضابطه باشـد، این 
اثرگـذاری بیشـتر و انـس آنـان بـا مسـجد عمیق تـر خواهد بـود. ایجـاد کتابخانـه و فضای 
مطالعـه در مسـجد، فراهـم کـردن فضـای آموزشـی و فرهنگـی، مثل کاس هـای علمی، 
فرهنگی و مذهبی، برگزاری جلسـات و مراسـم مختلف در مناسـبت های ملّی و مذهبی و... 
از نمونه هـای ایـن فضاسـازی بـرای حضـور حداکثری و هدفمند جوانان در مسـجد اسـت. 

4. استفاده از افراد تحصیل کرده، جوان و خوش فکر در فّعالّیت های مختلف 
مسجد: 

حضـور ایـن گونـه افـراد در فّعالّیت هـای مسـجد از قبیـل عضویّـت در هیئـت امنـا، 
برگـزاری کاس ها و جلسـات آموزشـی فرهنگـی، به عنوان امام جماعت و سـخنران و 
حّتـی مـؤّذن و مّکبر، باعث جذب بیشـتر جوانان به مسـجد و کارآمدتر شـدن مسـجد 
در ایفـای نقش هـای خـود اسـت. از ایـن طریـق، اثرگـذاری مسـجد در هویّت بخشـی 
بـه جوانـان از لحـاظ اجتماعی بسـیار بیشـتر خواهد بـود. جوانی که در مسـجد، هیچ 
جذبـه ای نمی بینـد و هیـچ ارتباطی با مسـجد و عناصر مسـجد، نه از لحاظ سـّنی و نه 
از لحـاظ علمـی و فرهنگـی نمی بینـد، طبیعی اسـت کـه از فضای مسـجد، اثرپذیری 
نخواهـد داشـت و حضـور وی در مسـجد، از نظـر کمـی و کیفـی یک حضـور حداقلی 
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خواهـد بـود و هویّـت اجتماعـی وی در محیط هـای دیگـری شـکل خواهـد گرفـت. 
بـه عبـارت دیگـر، سـنخّیت بیـن دو شـئ، مهم ترین عامـل پیونـد و اثرپذیری اسـت. 
جوان، اگر احسـاس سـنخّیت با محیط مسـجد داشـته باشـد، پیوند عمیق و پذیرش 
باالیـی از محیـط مسـجد خواهـد داشـت؛ اّمـا اگر ایـن سـنخّیت را نیابد، ارتبـاط او با 

مسـجد، سـطحی و غیر مؤثّـر خواهـد بود.
در ایـن بخـش از نوشـتار، مناسـب اسـت کام زیبـای رهبـر معّظـم انقـاب، حضرت 
آیـت الل خامنـه ای، در توصیـف مسـجد ایـده آل را، ُحسـن ختام این بخش قـرار دهیم 

کـه فرمودند: 
»نخسـتین مطلب مهم، بنای مسـجد و حضور روحانی شایسـته در آن است... . دسترسی 
آسـان به مسـجد، نیاز ضـروری مؤمنـان و جوانان و نوجوانان ماسـت. روحانـی پرهیزگار، 
خردمند، کارشـناس و دلسـوز در مسـجد، مانند پزشـک و پرسـتار در بیمارسـتان، روح و 
مایه  حیات مسـجد اسـت. امامان جماعت، باید آماده سـازی خویش بـرای طبابت معنوی 
را وظیفـه حتمـی خـود بداننـد و مراکز رسـیدگی به امور مسـاجد و حوزه هـای علمیه در 
همـه جـا آنـان را یـاری دهنـد. مسـاجد، بایـد َمـدَرِس تفسـیر و حدیـث و منبـِر معارف 
اجتماعـی و سیاسـی و کانـون موعظـه و پـرورش اخاق باشـد. زمزمه محّبـت متولّیان و 
مدیـران و ]هیئـت[ امنـای مسـاجد، باید دل های پـاک جوانان را مجذوب و مشـتاق کند. 
حضـور جوانـان و روحّیه هـای بسـیجی بایـد محیط مسـجد را زنـده و پرنشـاط و لبریز از 
امید سـازد. میان مسـجد و مراکز آموزشـی در هر محّل، همکاری و پیوند تعریف شـده و 
شایسـته ای برقـرار گردد. چه نیکوسـت کـه دانش آموزان برجسـته و ممتـاز در هر محّل، 
در مسـجد و در برابـر چشـم مـردم و از سـوی امام  جماعت ، تشـویق شـوند. مسـجد باید 
رابطـه خـود را بـا جوانانـی کـه ازدواج می کننـد، با کسـانی که بـه موّفقّیت هـای علمی و 
اجتماعـی و هنـری و ورزشـی دسـت می یابنـد، بـا صاحب هّمتانـی که کمک بـه دیگران 
را وجهـه  هّمـت مـی سـازند، باغم دیدگانی کـه غم گسـاری می جویند و حّتی بـا نوزادانی 
کـه متولّـد می شـوند، برقرار و مسـتحکم کند. مسـجد بایـد در هر منطقه و محـّل، مأمن 

و مایـه  خیر و برکت باشـد«.1

1  . نرم افزار حدیث والیت، مکتوبات، پیام به نوزدهمین اجاس سراسری نماز، ص28.
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نتیجه گیری «
مسـجد بـه عنـوان یـک پایـگاه عبـادی و اجتماعی، اگـر با توّجـه بـه معیارهایی چون 
فّعـال بـودن امـام جماعت، اسـتفاده از افراد فرهیختـه و جوان در ارکان مسـجد و... به 
ایفـای نقـش در جامعـه بپـردازد، بـا کارکردهای خاّص خـود می تواند تأثیر به سـزایی 
در شـکل گیـری هویّـت اجتماعـی نوجوانـان و جوانانـ  کـه در دوران شـکل گیری و 
تثبیـت هویّـت هسـتندـ  داشـته باشـد و در مواقعی ایـن نقش آفرینی بی بدیل اسـت. 
کارکردهایـی، ماننـد ایجـاد محیـط دوسـتی و ارتباطـات اجتماعی، ارائـه آموزش های 
دینـی، فرهنگـی، تاریخـی و... بـه جوانـان، باعـث آگاهـی آنهـا بـه هویّـت اجتماعـی 
صحیـح خواهـد بـود. همچنیـن، وعـظ و خطابـه و ایجاد محیـط و روحّیـه اخاقی در 

افـراد و...، در شـکل گیـری هویّـت اجتماعـی افراد دخیل هسـتند.
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شــماره، پیاپــی 11، خــرداد و تیــر 1382هـــ.ش.
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نقش مساجد در تربیت دینی جوانان

رامین نوظهوری و سمّیه رسولی

چکیده
مسـجد، بـه عنـوان پایـگاه اجتماعـی اسـام، همـواره کانـون جـذب تربیـت دینـی 
جوانـان بـوده اسـت و مـردم و مربّیـان دینـی و مذهبـی بـه آن توّجـه کرده انـد. 
تحـّوالت روزافـزون دنیـای مـدرن  و تهاجـم فرهنگـی در عصـر جهانی شـدن از یـک  
سـو، تربیـت دینـی جوانان، بـه  مثابه  یکـی از اصلی تریـن دغدغه های عالمـان تربیتی 
و فرهیختـگان دینـی مسـلمان از سـویی  دیگـر،  اهمّیـت مسـجد، را در تربیـت دینی 
بیـش  از پیـش روشـن کـرده اسـت. نویسـندگان ایـن نوشـتار، سـعی نموده انـد تـا با 
ارائـه تعریفـی از تربیـت دینـی و بررسـی نقـش مسـجد در اسـام، بـه ایـن پرسـش 
پاسـخ گوینـد که مسـجد، چگونـه می توانـد در ایجاد ارزش هـا و تربیت دینـی جوانان 
امـروزی، نقش داشـته باشـد. نوشـته حاضر، ابتـدا به تبییـن مفاهیمی چون مسـجد، 
تربیـت، دیـن و تربیـت دینـی پرداخته، سـپس نقش و اهمّیت مسـجد را در اسـام و 
تربیـت دینـی جوانـان امـروزی، مورد بررسـی قـرار می دهـد. همچنین، در پایـان، به 

برخـی از راهکارهـای تئـوری و عملـی نیـز اشـاره می کند.

واژگان کلیدی: 
مسجد، تربیت، دین، تربیت دینی.
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اشاره «
تربیـت دینـی جوانـان، همیشـه یکـی از موضوع هـای مـورد توّجـه در همـه جوامـع 
بـوده اسـت؛ هـر چنـد ممکـن اسـت در مـورد ارزش های مـورد نظـر و گسـتره  آنها و 
همچنیـن، چگونگـی ارائـه و انتقـال آنهـا بـه نسـل های بعـدی، دیدگاه هـای متفاوتی 
وجـود داشـته باشـد. در چند دهه  اخیـر و با توسـعه فّناوری های ارتباطـی و اّطاعاتی 
و جهانی شـدن، اهمّیـت گسـترش فرهنـگ دینـی بومی در مـدارس و مسـاجد، مورد 

توّجـه متخّصصـان حوزه هـای علـوم تربیتـی و نخبـگان دینـی قرار گرفته اسـت.
شـاید در مـورد اهمّیـت تربیـت دینـی و پرداختـن بـه آن در مـدارس، مطالعـات 
زیـادی صـورت گرفتـه باشـد؛ اّما باید گفـت که پرداختن بـه نقش مسـاجد در احیای 
فرهنـگ دینـی نیـز، اهمّیت و ضـرورت الزم را دارد. مسـجد، یکـی از مهم ترین مراکز 
گردهمایـی مسـلمانان اسـت و در همـه  جوامـع اسـامی بـه وفـور یافـت می شـود. 
تعـداد بسـیار زیـاد مسـاجد و شـأن دینـی آنهـا پتانسـیل فرهنگـی قابل ماحظـه ای 
در اختیـار جوامـع مسـلمان قـرار داده اسـت کـه چشـم پوشـی از آن، لطمه هـای 
جبران ناپذیـری بـر پیکـره  جامعـه وارد می کنـد. در ایـن نوشـتار، می کوشـیم پیونـد 
میـان مسـجد و تربیـت دینـی را بیابیـم و پتانسـیل های مسـجد را در عرصـه  تربیـت 

دینـی بیـان کنیم.
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مفهوم شناسی مسجد و تربیت «
مسـجد، واژه ای عربی و اسـم مکان از ریشـه ثاثی مجّرد »سجد« اسـت. معنای لغوی 
آن، سـجده گاه و عبادتـگاه اسـت و در اصطـاح بـه مـکان معّینی اطاق می شـود که 
بـرای اقامـه نمـاز وقـف شـده باشـد. در فرهنگ دینـی، نام »مسـجد« یـادآور بندگی 
و کرنـش در پیشـگاه خداونـد متعـال اسـت. مسـجد، بـه معنی جایگاه سـجده اسـت 
ـُجوُد ُمْنَتَهـی  الِْعَبـاَدِه ِمـنْ  بَِنـی  آَدَم؛  و در مـورد سـجده، در روایـات آمـده اسـت: »السُّ
سـجده، اوج بندگـی انسـان در برابـر خداسـت«.1در حقیقـت، برتریـن و اصیل تریـن 
محـّل بـرای عبـادت و تقّرب جسـتن به خداوند متعال، مسـجد اسـت. بنابرایـن، قرآن 
کریـم بـر جنبه هـای عبـادی مسـجد، بیـش از هـر بعـد دیگـری تّکیـه کـرده اسـت. 
مسـجد، جایـگاه عبـادت و پرسـتش خالصانه خداوند اسـت؛ قـرآن می فرمایـد: »َو أَنَّ 
ِ أََحداً؛ و مسـاجد ویژه خداسـت؛ پس، هیـچ  کس را با  ِ َفـا تَْدُعـوا َمـَع اللَّ الَْمسـاِجَد لِلَّ

خـدا مخوانید«.2مسـجد، جایـگاه زمزمـه و نجـوای صادقانـه با معبود اسـت.
ی بِالِْقْسـِط َو أَقیُمـوا ُوُجوَهُکـمْ  ِعْنـَد ُکلِ  َمْسـِجٍد، َو اْدُعـوهُ  ُمْخلِصیـنَ  لَهُ   ِـّ »ُقـْل أََمـَر َرب
یـنَ  َکمـا بََدأَُکـْم تَُعـوُدوَن، بگـو پـروردگارم ]مـرا[ بـه دادگـری فرمان داده اسـت و  الدِّ
]اینکـه [ در هـر مسـجدی، روی خـود را مسـتقیم ]بـه  سـوی قبله [ کنیـد و در حالی 
 کـه دیـن خـود را بـرای او خالـص گردانیده ایـد، وی را بخوانیـد؛ همان  گونه  که شـما 

را پدیـد آورد، ]بـه سـوی او[ برمی گردیـد«.3
 مسـجد، پایـگاه عـروج انسـان از خـاک بـه افاک اسـت. قـرآن می فرماید: »ُسـْبحاَن 
ذی باَرْکنا  ذی أَْسـری  بَِعْبـِدِه لَْیـًا ِمـَن الَْمْسـِجِد الَْحـراِم إِلَـی الَْمْسـِجِد األْْقَصـی الَـّ الَـّ
ـمیُع الَْبصیُر؛ پاک و منـّزه اسـت آن ]خدایی [ که  ُه ُهـَو السَّ َـّ َحْولَـُه لُِنِریَـُه ِمـْن آیاتِنـا إِن
بنـده اش را یـک شـب، از مسـجد الحرام به  سـوی مسـجد األقصـی  ـ  کـه پیرامون آن 
را برکـت داده ایـم ـ سـیر داد تـا از نشـانه های خـود بـه او بنمایانـد؛ چـرا کـه او شـنوا 

بیناست«.4 و 

1 . مجلسی، بحاراألنوار، ج 82، ص164.

2 . جن، آیه18.

3 . اعراف، آیه29.

4 . اسرا، آیه1.
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شـناخت مفهـوم »تربیـت دینـی« بـه شـناخت معنـای دو کلمـه »تربیـت« و »دین« 
وابسـته اسـت. ازاین رو، الزم اسـت به معانی این دو واژه نیز اشـاره کنیم. ریشـه لغوی 
تربیـت، واژه »ربـو« اسـت کـه به  معنای زیاد شـدن و افزایش اسـت. بنابرایـن، معنای 
لغـوی واژه تربیـت، رشـد، نمـّو، برتـر نهـادن، زیـاد کـردن، پـروردن، بزرگ  داشـتن و 
ارزنـده  سـاختن و بـه  عبارتـی مهّیـا کـردن زمینـه افزایش و پـرورش اسـت.1تربیت، 
در اصطـاح، عبـارت اسـت از فراهـم  آوردن زمینه هـا و عوامـل بـه  فعلّیت  رسـانیدن 
یا شـکوفا کردن اسـتعدادهای انسـان در مسـیر رشـد و تکامل اختیاری او به  سـوی 

اهـداف مطلوب.
 Education ،را معـادل تربیـت قرار داده اند. امـروز Education در زبـان انگلیسـی، واژه
چهـار معنـای عمده دارد کـه برخی از این معانی در زبان فارسـی کاربرد نداشـته اند؛ اّما 
پـس از شـکوفایی دانـش و فّن ترجمه، اسـتفاده شـدند و بـار معنایی جدیـدی گرفتند. 

بـه گفتـه شـکوهی، چهار معنای عمـده تربیـت عبارت اند از:
1. تربیت به  معنای مؤّسسه و نهاد آموزشی؛
2. تربیت به  معنای محتوا و برنامه آموزشی؛

3. تربیت به  معنای عمل و جریانی که در حیات انسان به  چشم می خورد؛
4. تربیت به  معنای محصول و نتیجه تربیت.

تربیـت، بـه  معنـای سـّوم، فرآینـدی پیچیـده و دارای جنبه هـای گوناگـون اسـت. 
می تـوان گفـت کـه تربیـت بـه ایـن معنـا، یعنـی تأثیری کـه نسـل های بزرگسـال بر 

نسـل هایی مـی گذارنـد کـه هنـوز بـرای زندگـی اجتماعـی آمـاده نشـده اند. 

1 . دهخدا، علی اکبر، لغت نامه  دهخدا، ذیل واژه »تربیت«.
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مفهوم دین و تربیت دینی «
در آیـه 27 سـوره روم، چنیـن آمـده اسـت: دین، جز قانـون زندگی و راهی که انسـان 
بایـد بـرای رسـیدن به سـعادت بپیماید، نیسـت و هدف نهایی انسـان، همان رسـیدن 
بـه سـعادت اسـت. واژه دیـن، از مفاهیمی اسـت که همـواره در میـدان آراء و نظرهای 
گوناگـون صاحب نظـران قرار داشـته اسـت و توافقی مشـترک درباره آن وجـود ندارد. 
حّتـی عـّده ای از محّققـان آن را تعریف ناپذیـر می داننـد؛ زیـرا قدمـت دین بـه درازای 
عمر انسـان اسـت و در شـکل های گوناگـون، از ابتدایی ترین صورت تا صـورت متعالی 

و جامـع، در جوامـع گوناگون تبلور یافته اسـت.
عّامـه طباطبائـی، دیـن را روش یـا سـّنت اجتماعـی تعریـف می کنـد. وی دیـن را، 
راه زندگـی می دانـد کـه آدمـی در دنیـا بـه ناچـار آن را مـی پیماید. آیـت الل جوادی 
آملـی، دیـن را مجموعـه ای از عقاید، اخـاق و قوانینـی می داند که بـرای اداره جامعه 
انسـانی و پـرورش انسـان ها ضروری اسـت. برای انسـان، دیـن موهبتی اسـت که او را 
بـه فلسـفه حیات مسـلّح می کنـد و نیازها و خواسـته های بنیـادی روانـی، به ویژه نیاز 
بـه عشـق و جاودانگـی، را تحّقـق می بخشـد. باورهای دینـی، همواره طی تاریخ بشـر، 
بـا او همـراه بوده انـد و در هیـچ دوره ای، بشـر بـدون اعتقادهـای دینـی نبوده اسـت.1

بـا توّجـه بـه تعاریـف تربیـت و دیـن، تربیـت دینـی عبارتسـت از فرآینـدی دوسـویه 
میـان مربّـی و متربّـی کـه طـی آن مربّـی با بهره گیـری از مجموعـه باورهـا، قوانین و 
آموزه هـای دینـی می کوشـد تـا شـرایطی فراهـم کنـد کـه متربّـی، آزادانـه در جهت 
رشـد و شـکوفایی اسـتعدادهای خـود گام بـردارد و بـه  سـوی هدف هـای مطلـوب 
دینـی رهنمـون شـود و بر اسـاس اهـداف و ارزش هـای دینـی تربیت گردد. بـه  دیگر 
سـخن، می تـوان گفـت کـه »تربیـت دینـی« فرآینـدی اسـت کـه از طریـق اعطـای 
بینـش و التـزام قلبـی و عملـی به فـرد، هماهنگ با فطـرت او و به دور از جبر و فشـار، 

بـرای نیـل بـه سـعادت دنیـوی و اخـروی انجام مـی گیرد.
 بـه اعتقـاد برخـی اندیشـمندان، تربیـت دینـی، در فـرد تغییـر نگرش ایجـاد می کند 
و نگـرش او را بـه خـودش، هسـتی، هـدف نهایـی و مـاورای طبیعت تغییـر می دهد و 

1 . شریفی و همکاران، رابطه نگرش دینی با افسردگی، اضطراب و پرخاشگری در دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز.
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رفتارهـای او را نیـز جهـت می دهد. ایشـان، بـاور دارند که دانسـتن دیـن و آموزه های 
دینـی بـا تربیـت دینـی برابـر نیسـت؛ بلکـه فقـط زمانـی آموزه هـای دینـی، تربیـت 
دینـی نـام مـی گیرنـد که سـبب شـکل گیـری نگـرش شـوند و در فـرد، چشـم انداز 
یـا بینـش شـناختی ایجـاد کننـد. به  عبـارت دیگـر، تربیـت دینـی، تربیت بر اسـاس 
آموزه هـای دینـی اسـت کـه بـه دینـداری ختـم می شـود و شـکوفایی دینـی را در بر 
دارد. هـدف از تربیـت دینـی، ایجـاد، تقویّـت و پـرورش روح تقـوا و هدایـت پذیـری 

1 است.

1 . پورعلی فرد، محّمدمهدی، نکته هایی درباره روش تربیت دینی نسل جوان و نوجوان.
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نقش و اهمّیت مسجد در اسالم  «
مسـجد، زمینـه  عبـادت پرحضـور و خالصانـه را فراهـم می کنـد. در مسـجد، مؤمنـان 
بـا پرداختـن بـه نمـاز، ذکـر و دعـا زنـگار غفلـت از دل و جان می شـویند و بـا خداوند 
متعـال انـس مـی گیرنـد. ابعاد تربیتی مسـجد بـا ابعاد عبـادی آن مرتبط اسـت؛ زیرا 
عبـادت، پرورش دهنـده روح و روان آدمـی اسـت و در واقـع، پاسـخ بـه آن، پاسـخ بـه 
نیـازی طبیعـی و مهـم اسـت. کسـی کـه نیازهـای جسـمی و روانـی خـود را منطقی 
پاسـخ گویـد، شـخصّیتی متعـادل می یابد. عبـادت و راز و نیـاز با خداونـد، نیاز واقعی 
و فطـری هـر انسـان اسـت و شـخصّیت او را پـرورش می دهـد. گـر چه عبـادت در هر 
مکانـی، ایـن نیـاز روحـی را بـه  طور نسـبی تأمیـن می کند؛ ولـی این نیاز، در مسـجد 
و عبادتـگاه، بهتـر و کامل تـر تأمیـن می شـود. انسـان، بنـا بـه فطرت خویـش، معبد و 
مسـجد را دوسـت دارد و بـدان عشـق مـی ورزد. پژوهش هـای تاریخی نشـان می دهد 
کـه معبـد، بـا انسـان همـراه و همزاد بـوده اسـت. ازایـن رو، ائّمه در سـخنان خویش، 
مسـجد را آشـیانه و پناهـگاه مؤمـن برشـمرده اند؛1پناهگاهی کـه انسـان در آن، از 

دغدغـه و اضطـراب فاصلـه مـی گیـرد و به آرامش و سـکون دسـت مـی یابد. 
امـام صـادق بـه مسـلمانان سـفارش می کنـد کـه هنـگام رویارویی با مشـکات و 
اندوه هـای دنیـوی، بـه نمـاز و مسـجد پنـاه ببرنـد. بـه ایـن دلیـل، جنبه هـای عبادی 

مسـجد را می تـوان در شـمار نقـش تربیتـی آن نیـز به حسـاب آورد.
مسـجد، بـا ایجـاد پیوند میـان مؤمنـان و نخبگان و صالحان جامعه، بسـتری مناسـب 
بـرای پـرورش و تربیـت روحـی و اجتماعـی آنهـا فراهـم می کنـد. در مکتـب تربیتـی 
اسـام، »انزواطلبـی« و »جمـع گریـزی«، بیماری روحـی تلّقی می شـود؛ در حالی  که 
اجتماعـی  بـودن و جمـع گرایی ـ در حّد معقول ـ نشـانه سـامت روح و روان انسـان و 
تعـادل فکری اوسـت. مسـجد، بـا فراخواندن پیوسـته مسـلمانان به جمـع، روح جمع 
گرایـی، انعطـاف پذیـری و نظـم پذیـری را در آنـان تقویّـت می کنـد. افـزون بـر آنچه 
گذشـت، مسـجد، بـه  طـور معمول، جایـگاه طرح مشـکات و مباحث اجتماعی اسـت 

و بـا حضـور در چنیـن مکانـی، روح تعّهـد و دردمنـدی در فـرد ایجاد می شـود.

1 . العاملی، الحر، وسائل الّشیعه، ج5، ص263، باب31 از ابواب بقیه الصلوات المندوبه، روایت3.
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 مسـجد، کانون رایزنی و مشـورت اسـت. خداوند متعال، پیامبر خویش را فرمان داده 
اسـت تـا در کارهـای مهـم با مـردم مشـورت کنـد: »َو شـاِوْرُهمْ  فِـی  األْْمِر«.1مسـجد، 

پایگاهـی اسـت کـه رسـیدن به این مهـم را عملی می سـازد.
بر این اسـاس، نویسـندگانی که مسـجد را »مجلس شـورای مسـلمانان« نام نهاده اند، 
سـخنی گـزاف نگفته انـد. رسـم مسـلمانان در زمـان پیامبـر ایـن بـود که هـر گاه 
حادثـه ای مهـم رخ مـی داد، منـادی نـدا مـی داد: »الصـاُه جامعـه«؛ یعنی بـرای نماز 
در مسـجد جمـع شـوید. ایـن جملـه بـرای مـردم آن زمـان، معنایـی خـاّص داشـت. 
مسـلمانان از ایـن نـدا می فهمیدنـد کـه یـک امـر الهـی مطـرح اسـت. ابـن سـعد در 
»الطبقـات الکبـری« بـه نقـل از سعیدبن مسـّیب گفتـه اسـت: »پیش از تشـریع اذان، 
مـردم را بـا نـدای »الصاُه جامعه«، به مسـجد و نمـاز جماعـت فرامی خواندند. پس از 
آن کـه اذان تشـریع شـد، بـا جمله مزبور، مـردم را در غیـر اوقات نماز، بـرای کارهای 

مهـم بـه مسـجد فرامی خواندند«.2
 شـواهد گویایـی نشـان می دهد کـه مسـلمانان حّتی در خصـوص مسـائل نظامی نیز 
در مسـجد بـه مشـورت مـی پرداختنـد. مسـجد، خانه آشـنایی بـا دردها و مشـکات 

اجتماعـی و چـاره اندیشـی برای رفع آنها اسـت.
امـام خمینـی در گفتـاری به این نقش مسـجد تأکیـد کرده انـد و فرموده اند: »این 
مسـجد الحـرام و مسـاجد در زمـان رسـول اکـرم، مرکـز جنگ هـا و سیاسـت ها و 
مرکـز امـور اجتماعـی و سیاسـی بـود. ایـن طـور نبوده اسـت کـه در مسـجد پیغمبر، 
همـان مسـائل عبـادی نمـاز و روزه باشـد؛ مسـائل سیاسـی اش بیشـتر بـود. اسـام 
می خواهـد کـه مـردم آگاهانـه بـرای مصالـح خودشـان و بـرای مصالـح مسـلمین در 

آنجـا فّعالّیـت کنند«.3
مسـجد، پایـگاه عمومـی مسـلمانان و محـّل حضـور قشـرهای گوناگـون اسـت. ازاین 
رو، جایـگاه مناسـبی بـرای تعـاون اجتماعـی مسـلمانان و مشـارکت آنـان در رفـع 
نارسـایی های اجتماعـی اسـت. مسـجد، در جایـگاه اصیل خـود، الگـوی ارزش گذاری 

1 . آل عمران، آیه 159.

2 . ابن سعد، طبقات الکبری، ج1، ص146.

3 . امام خمینی ، صحیفه  نور، ج18، ص67.
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 اسـت؛ ارزش هـای فراموش شـده، در مسـجد مطـرح می شـود. در مسـجد پیامبـر
گاهـی کسـانی یافـت می شـدند که نه  تنهـا از جهاد و ایثـار بویی نبرده بودنـد، بلکه از 
راه هـای گوناگـون، نفـاق و دودسـتگی را در جامعـه ترویج می دادند و بـه طور عملی با 
پیامبـر رویارویـی می کردنـد؛ اّما بـا این  حال انتظار داشـتند در مسـجد جایگاهی 

واال داشـته باشند.
قلوبهم«1نـزد  »مؤلّفـه  از  عـّده ای  می نویسـد:  خـود  تفسـیر  در  طبرسـی  مرحـوم 
پیامبـر آمدنـد و درخواسـت کردنـد کـه ایشـان در بـاالی مجلـس بنشـینند و 
فقیـران و خرقـه پوشـانی مانند سـلمان، ابـوذر، صهیب، عّمـار و خّبـاب را از خود دور 
کننـد تـا خودشـان کنار پیامبرشـان باشـند؛ زیرا حضـور این افـراد و همنشـینی آنها 
بـا رسـول خـدا، مانـع از شرکتشـان در محضـر پیامبر و همنشـینی با ایشـان 

می شـد. بـا مطرح شـدن ایـن درخواسـت، آیـه 28 سـوره  کهـف نـازل شـد:
َُّهـْم بِالَْغداِه َو الَْعِشـیِّ یُریـُدوَن َوْجَهـُه َو ال تَْعُد  »َو اْصِبـْر نَْفَسـَک  َمـعَ  الَّذیـنَ  یَْدُعـونَ  َرب
نْیـا َو ال تُِطـْع َمـْن أَْغَفلْنا َقلَْبـُه َعْن ِذْکِرنـا َو اتََّبَع  َعْینـاَک َعْنُهـْم تُریـُد زیَنـَه الَْحیـاِه الدُّ
َهـواُه َو کاَن أَْمـُرُه ُفُرطاً؛ خویش را شـکیبا سـاز با آنان که پـروردگار خود را صبحگاهان 
و شـبانگاهان می خواننـد و رضـای او را می طلبنـد و یـک لحظـه از آنان چشـم مپوش 
کـه بـه زینت هـای دنیـا مایـل شـوی و هرگـز از آنـان کـه دل هایشـان را از یـاد خود 

غافـل کردیـم و تابـع هـوای نفس شـدند و بـه تبـه کاری پرداختند، متابعـت مکن«.2 
از دیگـر جنبه هایـی کـه بـه نقـش مسـجد در زمینه هـای اجتماعی و سیاسـی مربوط 
می شـود، نقشـی اسـت کـه این نهـاد مقـّدس در گسـترش عدالـت در ابعـاد گوناگون 
آن و مبـارزه بـا ظلـم و بی عدالتـی ایفـا می کنـد. از زمانـی  کـه پیامبـر مسـجد 
را بنـا نهادنـد، همـواره آنـان کـه مـورد تعـّدی و سـتم قـرار مـی گرفتنـد، به مسـجد 
پنـاه می بردنـد و داد مظلومـان از ظالمـان، در مسـجد سـتانده می شـد. قضاوت هـای 
امیرالمؤمنیـن در »دّکـه القضـاء« مسـجد کوفـه در امتـداد همیـن نقش مسـجد 

1 . عبــارت شــریف »مؤلّفــه قلوبهــم«، بــا توّجــه بــه ســیره رســول خــدا و از آیــه60 ســوره توبــه اخــذ شــده اســت. ایــن آیــه، 

مــواردی را بــر می شــمارد کــه بخشــی از درآمدهــای دولــت اســامی، یعنــی صدقــات واجــب )زکات( بــرای آنهــا مصــرف می شــود. 
یکــی از آن مــوارد تألیــف قلــوب غیرمســلمین و متمایــل کــردن آنــان بــه اســام اســت.

2 . ر.ک: تفسیر مجمع البیان، ج6، ص465.
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بـوده اسـت. در بُعـد عدالـت اجتماعـی نیـز مسـجد، همـواره کانـون مبارزه با سـتم و 
بی عدالتـی بـوده اسـت. در دوران انقـاب اسـامی، مـردم ایـران جلوه هایـی از نقـش 
مسـجد را در بعد سـتم سـتیزی آشـکارا مشـاهده کردند؛ تـا آنجا که می تـوان انقاب 

اسـامی ایـران را »فرزند مسـجد« برشـمرد. 
از دیگـر نقش هـای اجتماعـی و سیاسـی مسـجد، کارکـرد آن را در پـرورش نیروهای 
متعّهـدی اسـت کـه حکومـت اسـامی بـه آنهـا نیـاز دارد؛ زیـرا مسـجد، بـار هدایت 
فکـری و تربیتـی نیروهـای جامعـه را بـر دوش دارد. در سـایه رفت وآمـد بـه مسـجد، 
خلـق  و خوی هـا و آداب افـراد تـا حّد زیـادی هویدا می شـود. این شناسـایی در روابط 
افـراد بـا یکدیگر سـازنده و مؤثّر اسـت. حاکمّیت اسـامی نیـز می توانـد از این رهگذر 
نیروهـای متعّهـد و مـورد نیاز خود را بشناسـد. مسـجد، بسـتر مناسـبی بـرای تحّقق 
امـر بـه  معـروف و نهی  از منکر اسـت؛ زیـرا این مـکان، مرکز حضور و تجّمـع نیروهای 
برگزیـده اسـت: »اَل یَْأتِـی  الَْمْسـِجد، ِمنْ  ُکلِ  َقِبیلَـٍه إاِلَّ َوافُِدَهـا َو ِمْن ُکلِّ أَْهـِل بَْیٍت إاِلَّ 
نَِجیُبَهـا«.1 در سـایه  تجّمـع و انسـجامی کـه مؤمنـان در مسـجد مـی یابنـد، می توان 
بهتریـن گردهمایـی مردمـی را برای مبـارزه با منکرات و مفاسـد اجتماعـی پی ریزی 

 . کرد
مسـلمانان، اّمتی واحد هسـتند که نظام اسـامی، آنها را بر اسـاس سـوگندی مشترک 
گردهـم آورده اسـت. از ایـن رو، می توان گفت مسـجد، مرکز اسـام و خانه مسـلمانان 
اسـت و رسـول صاحب دعوت اسـامی و روشـن کننده مشـعل این وحدت اسـت. 
او اّولیـن کسـی اسـت کـه مسـجد را بـا چهارچوبـی سیاسـی، اجتماعـی و فکـری بنا 
کـرد و آن را مقـّر خویـش قـرار داد تـا مـردم به زیارتش مشـّرف شـوند و دربـاره دین 
و دنیـای خویـش از وی سـؤال کننـد. پیامبر گرامی اسـام، در نخسـتین فرصتی 
کـه در راه دعـوت بـه اسـام به  دسـت آورد، مسـجد را به  مثابـه پایگاه مهـم اجتماعی 
و تربیتـی اسـام بنـا کـرد و بـه تعلیـم  و تربیت مسـلمانان پرداخـت. پـس از ورود به 
مدینـه نیـز، اّولیـن اقـدام پیامبـر سـاختن مسـجد مدینـه بـود کـه قرن هاسـت 

پایـگاه مقـّدس اجتماعی و تربیتی مسـلمانان اسـت. 

1 . وسائل الشیعه، ج5، ص193.
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نقش مسجد و اهمّیت آن در تربیت دینی «
در دنیایـی کـه هـدف و فلسـفه زندگـی گـم شـده اسـت و پذیـرش حیـات پـوچ و 
بیهـوده، زمینـه سـاز پیامدهـای نامطلوبـی شـده اسـت )که بـه  صورت هـای گوناگون 
در زمینه هـای فـردی و اجتماعـی بـروز می کنـد(، فقط دیـن و تربیت دینی اسـت که 
عامـل هدایـت انسـان در مسـیر زندگـی محسـوب می شـود. افراد بسـیاری از شـکاف 
بیـن نسـل ها، دیـن گریـزی جوانـان، بحـران هویّت دینـی و... سـخن می گوینـد؛ اّما 
بیـان ایـن سـخنان و حّساسـّیت ها و ایجـاد ناامیـدی کافـی نیسـت و بایـد بیشـتر از 
گذشـته و جّدی تـر بـه تربیـت دینی درسـت اقـدام نمود. بایـد فضاهای مسـاعد برای 
پـرورش حـّس دینـی اقشـار مختلـف جامعـه، به ویـژه جوانـان، را مـورد تحلیـل قرار 
داد تـا زمینـه مطلـوب تربیـت دینـی فراهم شـود. یکـی از این فضاها، مسـجد اسـت. 
تربیـت دینـی، فقـط بـا کمک مدرسـه صـورت نمـی گیـرد؛ در هـر جامعـه، نهادها و 
مؤّسسـه های مختلـف دینـی نیـز متولّی چنیـن امر خطیری هسـتند کـه از آن جمله 
می تـوان بـه مؤّسسـه ها و کانون هـای مذهبی و مسـجد نیز اشـاره کرد. نقش مسـجد، 
میـان محافـل دینی برجسـته اسـت؛ زیـرا در چنین مکانـی، صحنه هـای حقیقی دین 
آشـکار می شـود و وابسـتگی و گرایـش انسـان ها بـه مرزهـای عقیدتـی تذّکـر داده 

می شـود.1
مسـجد، پایـگاه تبلیـغ دیـن و جایـگاه دینـداران اسـت و همان  طـور که پیـش از این 
نیـز گفتـه شـد، یکـی از نقش هـای کلیـدی مسـجد، تبلیـغ احـکام دیـن و پـرورش 
انسـان های مسـلمان و معتقـد بـه شـریعت اسـام اسـت. شـاید بی جهـت نباشـد اگر 
بگوییـم بـار عظیمـی از تربیت دینـی جوانان جامعه را مسـجدها بر عهـده دارند. تّکیه 
بـر مسـجد، بـه  دلیل نقـش تاریخی ایـن پایـگاه در زمینه تعلیـم  و تربیت، از یک  سـو 
اهمّیـت دارد و از سـوی  دیگـر، جنبـه دینـی و مذهبـی آن نیـز، کـه مطابق بـا فطرت 
انسان هاسـت، بسـیار مهـم اسـت. پایین بـودن هزینه هـا، بازدهـی زیـاد، مقبولّیـت 
عمومـی و فضـای معنـوی، باعـث می شـود کـه مسـجدها مناسـب ترین مـکان بـرای 
تربیـت دینـی باشـند. حضـور فّعـال نخبـگان فرهنگـی و عالمـان دینـی در مسـجد و 

1 . جعفری نژاد، نقش مسجد، در تربیت دینی نسل جوان، ماهنامه مسجد، ش86.
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مدیریـت منطقـی و کارآمـدی آنهـا، می تواند نقش مسـاجد را در تربیـت دینی جامعه 
برجسـته و شـکوفا کنـد؛ از ایـن نظر، برخـی از ویژگی هـای تربیت دینی کـه نخبگان 

دینـی و متولّیـان تربیتـی در مسـاجد بایـد از آنهـا آگاه باشـند، عبارت انـد از:
1. تأکیـد بـر انگیزه هـای دینـی: نخسـتین گام در راه تربیـت دینـی، تـاش در 
جهـت ایجـاد انگیزه هـای درونـی در فرد بـرای گرایش پیداکـردن به دیـن و دینداری 
اسـت. بـرای پیشـگیری از آسـیب ها و اختـاالت دینـداری در جوانان، الگـوی تربیت 
دینـی بایـد در بطـن خـود بـا روان شناسـی و روان درمانـی، البّتـه بـا رویکـرد عرفانی، 

عجین شـود.
2. تأکیـد بـر ابعاد اخالقـی تربیت دینـی: تربیـت دینی اصیـل و اصولـی، بدون 
ماحظـه جنبه هـای اخاقـی آن معیـوب، عبـث و حّتـی در بسـیاری از مـوارد موجب 

گمراهـی و سـردرگمی جوانـان جامعه می شـود.
3. نقـش عشـق و محّبـت در تربیـت دینـی: آنچـه امـروز در رویکـرد حاکم بر 
تربیـت دینـی مشـاهده می شـود، تـاش بـرای انطبـاق دین، علـم و عقانّیت بشـری 
در برنامه هـای مربـوط بـه حـوزه دین اسـت که همیـن نیز ایـن نگرانی را همـراه دارد 
که بسـیاری از ابعاد و ارکان اساسـی دین، از جمله بُعد زیباشناسـی و عاطفی )عشـق 

و محّبـت دینـی(، بـه نفـع تبیین هـا و توجیه هـای عقانی ـ منطقـی، قربانـی گردند.
4. تّکیـه بـر تجربه هـای فـردی در قلمـرو تربیت دینـی: امـروز بـای بزرگی 
دامـن گیـر تربیـت دینـی شـده اسـت و آن، توّجـه بیشـتر بـه آموزش هـای نظـری 
دینـداری اسـت؛ اّمـا تجربـه فـردی و احسـاس قلبـی، مهم تـر از آموزش نظری اسـت 

و بایـد تقویّت شـود.
5. نقـش معرفتـی عبادت: برداشـت معرفتی از عبـادت، حکایـت از آن دارد که در 
تربیـت دینـی نبایـد بـه عبـادت، فقـط از دریچـه تکلیـف و دسـتور نگریسـت. وظیفه 
نخبـگان دینـی در مؤّسسـه های دینـی و مسـاجد ایـن اسـت کـه متربّیـان را از نقش 

معرفتـی عبـادت آگاه کنند.
6. تسـاهل و تسـامح در تربیت دینی: با روش تسـاهل و تسـامح، تأثیر جّدی تر و 
عمیق تـری می تـوان بر دیگران گذاشـت. بنابرایـن، مواجهه مداراجویانـه و صلح طلبانه 
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بـا مخاطبـان، یکی از عمده تریـن روش های تربیت دینی عرفانی اسـت.
تحّقـق ویژگی هـای گفته شـده، نیازمنـد بسترسـازی و برنامـه ریـزی آموزشـی در 
مسـاجد اسـت. ایـن برنامه هـا برتری هـای تربیتـی منحصـر بـه  فـرد دارنـد. مزایـای 
تربیتـی برنامه هـا و نشسـت های آموزشـی مسـجد، بـرای دانش آمـوزان بـه این شـرح 

ست: ا
1. شـرکت در آنهـا آزاد اسـت و بـرای شـرکت کردن اجبـاری در کار نیسـت. همـه  
کـودکان، نوجوانـان و جوانـان، بـدون ماحظـه شـغلی و تحصیلـی و مالـی والدین، بر 
اسـاس عاقـه و رغبـت در فّعالّیت هـای فوق برنامـه شـرکت می کننـد و ایـن خـود، 

اصلـی تربیتی اسـت.
2. چـون در ایـن نشسـت ها، افـراد مختلفـی بـا سـنین متفـاوت شـرکت می کننـد، 

اعتمـاد بـه  نفـس و احسـاس حمایـت اجتماعـی در جوانـان بیشـتر می شـود.
3. نمودهـای متفاوتـی از گردهمایـی و چینـش افراد در مسـاجد، برای آمـوزش فّعال 
می تـوان ایجـاد کـرد؛ از جملـه حلقه هـای درس، جلسـه های مناظـره و جلسـه های 

پرسـش و پاسخ.
4. مسـجد می توانـد بـه اجرا و برگـزاری برنامه های مکّمل آموزشـی بپـردازد؛ از قبیل 
برگـزاری جشـن تکلیـف، اقامـه نمازهـای جماعت، برگـزاری اردو و بازدیـد، برگزاری 
مسـابقه های فرهنگـی ـ هنـری، مانند خّطاطی، طّراحی، نقاشـی، هنرهای دسـتی و....
در ادامـه، چنـد راهـکار عملـی را بـرای بهبـود عملکـرد مسـجد و جــذب بیشـتر 

بیـان می کنیـم:  نوجوانـان و جوانـان  کـودکان، 
1. زیباسـازی و تقویّت مسـاجد از نظر امکانات ظاهری، مانند رسـیدگی به سـاختمان 

مسـجد، نظافت و بهبود امکانات گرمایشـی و سرمایشی؛
2.  دّقت در انتخاب امام جماعت و خادم مناسب برای مسجد؛ 

3. تـاش امـام جماعـت بـرای رعایـت حـال نمازگـزاران، ماننـد تنظیم وقت مناسـب 
بـرای بـه  جـا آوردن نمازها بـا در نظرگرفتـن موقعّیت افـرادی که برای نمـاز می آیند؛ 
4. تشـکیل و تقویّـت کتابخانه مناسـب مسـجد و برگـزاری مسـابقه های کتاب خوانی، 

قّصه نویسـی و خاصه نویسـی کتـاب؛ 
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5.  بیـان آثـار معنـوی رفتارهـای دینـی، ماننـد بیان این مطلـب که رفتارهـای دینی، 
موجـب دوری انسـان از فسـاد و فحشاسـت و موجـب سـامتی جسـمی و روانـی 

انسان هاسـت؛ 
6. تشویق و تحسین کودکان و نوجوانان با اعطای جوایز متنّوع؛ 

تواشـیح، سـرود، دکلمـه،  نمـاز،  ماننـد کمیتـه  تشـکیل کمیته هـای مختلـف،   .7
پژوهـش؛ کمیتـه  و  نمایش نامـه 

8. فراخـوان مقالـه بـا موضوع هـای متنـّوع، ماننـد خاطره هـای نماز، باورهـای مذهبی 
و موّفقّیت هـا، نمـاز و پـرورش اخـاق نیکـو، گفت وگـو بـا خالـق یکتـا و بهداشـت در 

؛  ین د
9. تشـکیل سـتاد رفـع مشـکات جوانـان و معتمـدان محـّل از اهـل مسـجد، بـرای 

سـامان دهی معیشـت جوانـان، کاریابـی، آسـان سـازی ازدواج و غیـره؛ 
10. ایجـاد ارتبـاط عاطفـی بیـن مدرسـه و مسـجد: اگـر مربّیـان مـدارس در کنـار 
دانش آمـوزان در نمـاز جماعـت مسـاجد حضور یابند و از سـوی  دیگـر، متصّدیان امور 
مسـاجد رابطـه  خـود را با مدرسـه تقویّـت کنند، فضای مناسـبی برای حضـور جوانان 

در مسـاجد ایجـاد خواهد شـد.1

1 . جعفری نژاد، نقش مسجد در تربیت دینی نسل جوان، ماهنامه  مسجد، ش86.
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نتیجه گیری «
بـا توّجـه  بـه اهمّیت دوره جوانـی در رشـد ارزش ها و برهـان پردازی هـای ارزش بنیاد 
مراکـز مذهبـی، بـه  خصـوص مسـاجد، نقـش ارزنـده ای در زمینـه تعلیـم  و تربیـت 
دینـی جوانـان در دنیـای اسـام دارنـد. در ایـن  میـان، نقـش مسـاجد را نمی تـوان 
در تربیـت دینـی جوانـان ایرانـی نادیـده گرفـت؛ اّمـا درک نقـش مسـجد در تربیـت 
دینـی، مسـتلزم شـناخت متولّیـان از اصـول و ویژگی هـای تربیت دینی اسـت و فقط 
بـا تّکیـه بـر کارکردهـای عبـادی مسـجد، نمی تـوان بـه تربیـت دینـی جوانـان نایـل 
شـد. در امـر تربیـت دینی جوانان مسـاجد بایـد متولّـی برپایی اجتماع های سیاسـی، 
توسـعه فرهنـگ دینـی، ایجـاد برنامه هـای آموزشـی و کانـون گفتمان هـای ارزشـی 
و انقابـی باشـند. مسـجد می توانـد مـکان مشـاوره و رسـیدگی بـه گرفتاری هـای 
روحـی، اجتماعـی و فکـری نوجوانـان و جوانـان و پایگاه اخاق باشـد. ضمـن اینکه از 
ظریف تریـن نـکات اخاقـی و تربیتـی، یعنی تربیت عملـی و الگویی، نباید غافل شـد. 
مزیّت هـای تربیتـی مسـاجد و راهکارهـای تربیتـی در ایـن نوشـتار ارائه شـد؛ اّما ذکر 
ایـن نکتـه خالـی از لطف نیسـت کـه درک صبورانه روحّیـه جوانان به لحـاظ عاطفی، 
مـا را بـا آنهـا پیونـد می دهـد و امـری اسـت کـه در تربیـت دینـی آنـان، بـه مربّیـان 

کمـک شـایانی خواهـد کرد.
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عوامل و موانع جذب مردم، به ویژه نوجوان و جوانان به مساجد

فاطمه تویسرکانی راوری

چکیده
نوشـتار حاضـر بـا ارائـه گزارشـی دربـاره پژوهش هـای میدانـی انجـام شـده در مورد 
موضـوع تحقیـق، در داخـل و خـارج کشـور، موانع جـذب نوجوان و جوانان به مسـجد 
را بـه موانـع فـردی، خانوادگـی، اجتماعـی و امـور مربـوط به مسـاجد، دسـته بندی و 
در مـورد هـر یـک توضیحاتـی را مطـرح کـرده اسـت. نگارنـده در پایـان، در مـورد 
چگونگـی هدایـت نوجوانـان و جوانـان بـه سـوی مسـجد، برنامه ریـزی در مسـاجد، 
تکریـم نوجوانـان و جوانان، مسـئولّیت سـپاری و تشـویق آنهـا مباحثی مطـرح نموده 
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مقّدمه «
از صـدر اسـام تـا امـروز مسـاجد، جایـگاه بسـیار مهـم بـرای نشـر اندیشـه های ناب 
اسـامی و تقویّـت و توسـعه  آییـن پـاک محّمـدی بوده انـد. از ابتـدای شـروع نهضـت 
اسـامی در سـال 1342هــ.ش تا زمـان پیـروزی انقاب، مسـاجد تأثیری فـراوان در 
جـذب جوانـان بـرای پیوسـتن بـه انقـاب داشـته و در حقیقـت، انقـاب اسـامی از 
مسـاجد آغاز و به جامعه کشـیده شـده اسـت. در دوران جنگ تحمیلی نیز مسـاجد، 
پایـگاه مهـّم بسـیج مـردم و اعـزام آنـان بـه جبهه هـای نبـرد حـّق علیـه باطـل برای 
دفـاع از انقـاب، اسـام و ایـران بودنـد؛ اّمـا امـروز مشـاهدات تجربـی نشـان می دهد 
کـه حضـور در مسـاجد در قیـاس با دوران انقاب و سـال های ابتدایی پـس از پیروزی 
انقـاب، کاهـش یافتـه اسـت. در حالی کـه تعداد مسـاجد و حّتی امکانـات موجود در 
آنها افزایشـی چشـم گیر داشـته اسـت. حال این سـؤال پیش می آید که چرا مسـاجد 
خلـوت شـده اسـت؟ چـرا مـردم، بـه خصـوص نوجوانـان و جوانـان از سـخنرانی ها و 

کتابخانه هـای مسـاجد و مراسـم دعـای آن اسـتقبال پرشـوری ندارند؟ 
البتـّه نبایـد ترفندهـای دشـمن و برنامه ریزی آنها بـرای اختاف بین مسـاجد و مردم 
و به ویـژه نسـل جوانـان را از نظـر دور داشـت؛ چـرا که آنها بـه روشـنی دریافته اند که 
مسـاجد از جملـه مهم تریـن پایگاه هـای انقـاب و عاملی مهـم در تقویّت اندیشـه های 
دینـی و اسـامی اسـت. از همیـن مسـاجد، جوانـان سلحشـور مؤمـن و مسـلمان بـه 
پـا می خیزنـد و بـر ضـّد زیاده طلبی هـا و زورگویی هـای ظالمـان و مسـتکبران قیـام 
می کننـد و حفـظ انقـاب اسـامی بـه زنـده بودن و شـور و نشـاط مسـاجد بسـتگی 
دارد؛ اّمـا ایـن نکتـه مهـم نبایـد فرامـوش شـود کـه مـا نیـز نتوانسـته ایم برنامه هـای 
اساسـی مبتنـی بـر روش هـای علمـی و هماهنـگ بـا خواسـته ها و نیازهـای نسـل 
نوجـوان طّراحـی و یـا شـرایط تحّقـق آنهـا را فراهـم کنیم. در این مقاله سـعی شـده 
اسـت ضمـن مروری بـر تحقیقات انجام شـده در ایـن خصوص، عوامـل و موانع جذب 
مـردم، به ویـژه نوجوانـان و جوانـان به مسـاجد را مطرح و پیشـنهادهایی بـرای جذب 

آنـان ارائـه گردد.
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مروری کوتاه بر تحقیقات انجام شده «
سـازمان تبلیغـات اسـامی در سـال 1374 در مطالعـه ای نظـری، بـه بررسـی علـل 
کاهـش حضـور مـردم در مسـاجد پرداخته اسـت. مبنای نظـری این مطالعـه، دیدگاه 
کارکردگرایـی اسـت. در ایـن تحقیـقـ  کـه فاقـد هرگونـه بررسـی تجربـی اسـتـ  از 
تغییـر نیازهـای مـردم و نداشـتن تناسـب کارکردهای مسـجد با نیازهـای فعلی مردم 
بـه عنـوان علـل خلـوت بـودن مسـاجد در حـال حاضـر یـاد شـده اسـت. همچنیـن، 
ایـن سـازمان در تحقیقـی کـه در سـال 1376 در تهران انجام داده اسـت، به بررسـی 
مسـئله حضـور جوانـان در مسـجد، وضع مسـاجد موجـود از دیدگاه جوانـان و نگرش 
جوانـان دربـاره مسـجد پرداختـه اسـت. ایـن تحقیـق کـه از نـوع تحقیقـات توصیفی 
بـوده و بـه  روش پیمایشـی و با اسـتفاده از پرسـش نامه بر روی یک نمونـه 650 نفری، 
شـامل جوانـان15 تـا 25 سـاله صـورت گرفته اسـت. طبـق یافته های ایـن تحقیق، با 
افزایـش سـن و میـزان تحصیات از میزان حضور در مسـاجد کاسـته شـده اسـت. در 
مجمـوع، میـزان رفتـن والدین به مسـجد بر میزان حضـور جوانان تأثیـری مثبت دارد 
و مـردان، بیـش از زنـان در مسـاجد حضـور می یابنـد )66/6 درصد، برابـر 61 درصد(. 
در مجمـوع، بیـش از چهـل درصـد پاسـخ گویان بـه مسـجد، نگرشـی منفـی دارنـد و 
بـه مـوازات افزایـش سـطح تحصیـات ایـن نگـرش منفـی نیز افزایـش می یابـد. صدا 
و سـیمای جمهـوری اسـامی در یـک نظرسـنجی با عنوان »مسـجد پایـگاه تحقیق و 
نوسـازی معنـوی« )1376( به سـنجش نگرش جوانـان تهرانی درباره  مسـجد، حضور 
در مسـجد و نارسـایی های مسـجد پرداختـه اسـت. ایـن تحقیـق کـه از نـوع توصیفی 
بـوده، به روش پیمایشـی و با اسـتفاده از پرسـش نامه بـر روی 650 نفر جـوان تهرانی 
کـه بـه عنـوان افـراد نمونـه انتخـاب شـده  بودنـد، صـورت گرفتـه اسـت، نتایـج ایـن 
تحقیـق حاکـی از ایـن اسـت کـه حـدود بیسـت درصـد آنهـا بـه نـدرت بـه مسـجد 
می رونـد و سـی درصـد هیـچ گاه بـه مسـجد نمی رونـد. همچنیـن، این تحقیق نشـان 
می دهـد کـه با افزایش سـطح تحصیـات میزان حضور افـراد در مسـجد کاهش یافته 
اسـت. دختـران هـم کمتر از پسـران به مسـجد می روند. ایـوان یازبـک و آدبرثلومیس 
در سـال 1983 میـادی، مطالعـه ای دربـاره  مسـاجد در آمریکا انجام داده انـد. در این 
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تحقیـق کـه گـزارش آن در قالـب کتابـی با عنـوان »گسـترش ارزش های اسـامی در 
ایـاالت مّتحـده آمریکا« )1371( منتشـر شـده اسـت، محّققـان مذکـور، فّعالّیت های 
پنـج مسـجد از سـه ناحیـه  آمریـکا شـامل نیویـورک، میدوسـت و سـواحل شـرقی را 
مطالعـه کرده انـد. نتایـج ایـن تحقیـق نشـان می دهد که بین سـن و میزان مشـارکت 
در فّعالّیت هـای مسـجد رابطـه ای معنـادار دیـده می شـود. بدیـن ترتیب کـه جوانان، 
بیشـتر از افـراد مسـن به مسـجد می روند و همچنیـن، افراد متأّهل بیشـتر از مجّردین 

در مسـجد حضـور می یابند.1 
 آقـای عّبـاس کردسـتانی در تحقیقـی کـه بـا عنـوان »عوامـل مؤثّـر بـر پاییـن بودن 
میـزان ارتبـاط جوانـان با مسـاجد در اسـتان کرمـان«، در سـال 1382، بـر روی یک 
نمونـه نهصـد نفـری از جوانـان شـانزده تـا 25 سـال در ده سـال شـهر ایـن اسـتان 

انجـام داده، بـه نتایـج جالـب توّجهـی رسـیده اسـت.
نتایـج توصیفـی حاصـل از ایـن پژوهـش و نهصـد پرسـش نامه معتبـر تکمیـل شـده، 
نشـان می دهـد کـه میانگیـن سـّنی جمعّیـت نمونـه 19/5 سـال و میانگیـن میـزان 
تحصیـات 11/6 سـال اسـت. از کّل جمعّیـت نمونـه )نهصـد نفـر( 17/2 درصـد فاقد 
ارتبـاط بـا مسـجد هسـتند. 69 درصـد دارای ارتبـاط پاییـن )365 بـار تـا 730 بـار 
در سـال( و فقـط 3/8 درصـد در حـّد بـاال )731 بـار تـا 1095بـار در سـال( ارتبـاط 
داشـته اند. میانگیـن میـزان حضـور سـاالنه  افـراد در مسـجد 217/6بـار اسـت کـه با 
متوّسـط میـزان مـورد انتظـار، یعنی730 بار در سـال، فاصلـه ی فراوانـی دارد و بیانگر 

پاییـن بـودن میـزان ارتبـاط جوانـان جمعّیـت نمونه با مسـجد اسـت.
ایـن پژوهشـگر در جمع بنـدی خاصـه یافته هـای تحقیـق چنین نتیجـه می گیرد که 
طبـق نتیجـه  به دسـت آمـده، هرچه افـراد نگـرش موافق تری دربـاره اسـتفاده  ابزاری 
از مسـجد داشـته باشـند، میـزان ارتباط شـان با مسـجد بیشـتر خواهد بـود و گرایش 
دینـی عرفـی نیـز از طریـق همین متغّیـر و به صـورت غیرمسـتقیم بر میـزان ارتباط 
بـا مسـجد تأثیـری مثبـت دارد؛ اّمـا در عـوض، هرچـه دین داری فـرد جدیدتر باشـد، 

1  . کردســتانی، عّبــاس، عوامــل مؤثـّـر بــر پاییــن بــودن میــزان ارتبــاط جوانــان بــا مســاجد در اســتان کرمــان، فصلنامــه پژوهشــگران 

ص138-137. فرهنگ، 
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میـزان ارتبـاط وی بـا مسـجد پایین تـر خواهـد بـود. البّتـه عکـس این نتیجـه صادق 
نیسـت؛ یعنـی دیـن داری سـّنتی، فاقـد تأثیـر معنـادار بـر میـزان ارتبـاط بـا مسـجد 
اسـت. میـزان ارتبـاط بـا نهادهایـی کـه مـا از آنهـا بـه نـام نهادهـاِی رقیـب مسـجد 
یـاد می کنیـم، تأثیـری مثبـت بـر میـزان ارتبـاط فـرد بـا مسـجد دارد و در واقـع، 
نوعـی رابطـه  خّطـی میـان ایـن دو برقرار اسـت؛ یعنـی نهادهایـی همچون حسـینّیه، 
نمازخانـه، مهدیّـه و امثـال آن بـه علّـت آنکـه کارکردهایـی مشـابه مسـجد دارند، در 
جامعه پذیـری دینـی افـراد، به ویـژه جوانـان تأثیـری انکارناپذیـر و مانـدگار دارنـد و 
همچنیـن، نتایـج تحقیـق نشـان می دهـد، هرچـه افراد بـا ایـن نهادها بیشـتر ارتباط 
داشـته باشـند، میزان حضورشـان در مسـجد نیـز باالتر خواهـد بود. فقـدان نهادهای 
مشـابه مسـجد، فقـط موجـب حاضـر نشـدن افـراد در مراسـم مذهبـی می شـود؛ اّمـا 
چنیـن نیسـت کـه اگـر فـردی بـه نهادهـای مشـابه مسـجد نمـی رود، به طـور حتـم 
بـه مسـجد خواهـد رفـت. سـطح تحصیـات از طریـق متغّیـر نـوع دیـن داریـ   دیـن 
داری مـدرن ـ  بـر متغّیـر وابسـته تأثیـر گـذار اسـت. بـه  ایـن ترتیب که هرچه سـطح 
تحصیـات فـرد باالتـر باشـد، دیـن داری وی مدرن تـر خواهد بـود و هرچـه دین داری 

فـرد مدرن تـر باشـد، میـزان ارتبـاط وی بـا مسـجد محدودتر خواهـد بود.
ایـن پژوهشـگر همچنین در مقایسـه  نتایـج تحقیق حاضر بـا نتایج تحقیقات پیشـین 
می گویـد: نتیجـه  به دسـت آمده در خصـوص تأثیر منفی سـطح تحصیـات بر میزان 
ارتبـاط بـا مسـجد بـا نتیجـه  بـه دسـت آمـده در تحقیـق سـازمان تبلیغات اسـامی 
)1376( هم خوانـی دارد. طبـق تحقیـق مذکـور، بـا افزایش سـطح تحصیـات، میزان 
حضـور افـراد در مسـجد رو بـه کاهـش می گـذارد؛ چـون سـطح نیازهـای آنـان بـاال 

مـی رود و مسـجد نیازهـای آنـان را برآورده نمی سـازد.
نتایـج ایـن پژوهـش مبّین آن اسـت کـه جـّو اجتماعـی  ـ   فرهنگی حاکم بر مسـاجد 
بایـد تغییـر پیـدا کنـد تـا جوانـان رغبـت و انگیـزه  بیشـتری بـرای حضـور در ایـن 

پایگاه هـای معنـوی پیـدا کننـد.
ایـن پژوهشـگر معتقـد اسـت کـه تأثیـر منفی دیـن داری مـدرن بر میـزان ارتبـاط با 
مسـجد، صرف نظـر از ماهّیـت فردگرایانـه  ایـن نـوع از دیـن داری از یک سـو و محدود 
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بـودن میـزان  ارتبـاط جوانـان با مسـاجد از سـوی دیگـر مؤیّد ایـن واقعّیت اسـت که 
جـّو اجتماعـی  ـ   فرهنگـی حاکـم بـر مسـاجد، در حـال حاضـر چندان جوان پسـند و 
مدرن نیسـت و قرائت سـّنتی و برداشـت های انحصارگرایانه از دین، سـلطه ای بارز بر 
مسـاجد دارنـد. معنـادار نبـودن تأثیر دین داری سـّنتی بـر حضور جوانان در مسـجد، 
علّـت روشـن و قاطـع بـرای این برداشـت اسـت. البّتـه راه بـرون رفت از این بن بسـت 
چنان کـه بسـیاری تاکنـون پیشـنهاد کرده انـد، تبدیـل مسـاجد بـه مکان هایـی برای 
تحّقـق فّعالّیت هـای عرفـی جوان پسـند از قبیـل ورزش، رایانـه، فیلم و... نیسـت، بلکه 
جوانـان اگـر خواهـان بهره مندی از چنیـن خدماتی باشـند، به سـهولت می توانند نیاز 
خـود را در بیـرون از مسـجد تأمیـن نماینـد. بـه نظـر می آید کـه جاذبه های مسـاجد 
بـرای جوانـان نـه از سـنخ  جاذبه هـای عرفی، بلکـه از نـوع جاذبه های معنوی  هسـتند 
کـه قادرنـد خأهـای معنوی موجـود در زندگـی دنیای مـدرن را به سـادگی پرکنند.
البّتـه،  اگـر جـوان این  گونـه  جاذبه هـا را در مسـجد پیـدا کنـد، دیگـر بـه سـوی 
مکان هـای نامطمئـن  نمـی رود و از همیـن طریـق بـه مسـجد عاقه منـد می شـود.1
در پژوهـش دیگـری کـه در زمینـه  برخـی عوامـل جـذب جوانـان بـه مسـجد و بـا 
نظرخواهـی از جوانـان صـورت گرفتـه، نتایـج شـایان توّجهـی بـه دسـت آمده اسـت. 
در ایـن تحقیـق عوامـل مـورد نظـر عبـارت بودنـد از: امـام جماعت، وضعّیـت ظاهری 
مسـجد، کتابخانه  مسـجد، طوالنی نشـدن نمـاز جماعت، هیئت امنـا و کانون فرهنگی 

مسـتقّر در مسـجد.
نتایـج بـه دسـت آمـده از بیـن 438 نفـر از جوانـان مذهبـی اسـتان کرمـان، پـس از 
تجزیـه و تحلیـل آمـاری، نشـان می دهـد کـه اکثـر قریـب بـه اتّفـاق جوانـان، وضـع 
ظاهـری مسـجد )نظافـت، سـاختمان و امکانـات مورد نیـاز( را مهم تریـن عامل جذب 
خـود بـه مسـجد می داننـد. طوالنـی نشـدن نمازهـای جماعـت، ویژگی هـای امـام 
جماعـت، کتابخانـه، کانون هـای فرهنگـی و هیئـت امنا بـه ترتیب در درجـه  بعدی از 

اهمّیـت قـرار دارنـد. درجه بنـدی عوامـل مزبـور از ایـن قرار اسـت:

1  . کردســتانی، عّبــاس، عوامــل مؤثـّـر بــر پاییــن بــودن میــزان ارتبــاط جوانــان بــا مســاجد در اســتان کرمــان، فصلنامــه پژوهشــگران 

ص170-133.  فرهنگ، 
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1.  وضع ظاهری مسجد 81/1 درصد؛
2. طوالنی نشدن نمازهای جماعت، 72/2 درصد؛

3. امام جماعت مسجد، 69/8 درصد؛
4. کتابخانه  مسجد، 55/6 درصد؛

5. فّعالّیت کانون های فرهنگی مساجد، 54 درصد؛
6. هیئت امنای مسجد، 36/6 درصد.

موانع و راهکارهای جذب نوجوانان و جوانان به مساجد
 بـا بیـان پیشـینه  برخـی تحقیقـات انجـام شـده می تـوان مهم تریـن موانـع جـذب 
نوجوانـان و جوانـان بـه مسـاجد را بـه شـرح زیر دسـته بندی کـرد و در هـر زمینه به 

راهکارهـای مناسـب توّجـه کرد:
الف( موانع فردی؛

ب( موانع خانوادگی؛
ج( موانع اجتماعی، شامل جامعه و محیط های آموزشی؛

د( موانع مربوط به مساجد.

الف( فردی
افزایـش نامـوزون جمعّیـت در دو دهـه  اخیـر مشـکات فراوانی برای جامعـه به وجود 
آورده اسـت. امـروز کشـور مـا یکـی از جوان تریـن کشـورهای دنیـا، شـرایط خاّصـی 
دارد. از یـک سـو، جمعّیـت جوانـان ایـن کشـور می تواننـد بـه عنـوان نسـلی بالنـده، 
نقشـی مهـم در رشـد و توسـعه  کشـور ایفـا کنند و از سـوی، دیگـر ناتوانـی در تأمین 
شـرایط مناسـب می توانـد خسـارات سـنگین و جبران ناپذیـری بـر پیکره  کشـور وارد 

. کند
ارزشـمندی  و  موّفقّیت هـای چشـمگیر  گوناگـون  عرصه هـای  در  تاکنـون  هرچنـد 
هـم  جـوان  نسـل  از  غفلـت  کـه  بپذیریـم  را  واقعّیـت  ایـن  بایـد  اّمـا  داشـته ایم، 
آسـیب های فراوانـی در ابعـاد گوناگـون پدید آورده اسـت. اینکه بخش چشـم گیری از 
تحصیل کـردگان جـوان مـا در مقاطـع گوناگون تحصیلی بیکار هسـتند یـا نمی توانند 
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ازدواج کننـد و زندگـی مناسـبی داشـته باشـند و...، تـا حـّدی موجـب سـرخوردگِی 
طبقاتـی از نسـل جـوان شـده اسـت؛ همین امر سـبب شـده اسـت کـه او در مواردی 
احسـاس پوچـی کنـد و خـود را فردی شکسـت خورده بـه حسـاب آورد و دچار یأس 

و ناامیـدی شـود.
 جوانـان، هرچـه را کـه بـه صورت بالقـّوه دارا هسـتند، تمایـل درونی دارنـد به صورت 
بالفعـل، همـان بشـوند و اسـتعدادهای درونـی خـود را شـکوفا نماینـد کـه پیامد آن، 
احسـاس رشـد، بلـوغ و سـامت روان خواهـد بـود. هرچنـد کـه ممکن اسـت در این 
مرحلـه توفیـق چندانـی در خودشـکوفایی نداشـته باشـند، اّمـا نیـاز ایـن را در خـود 
احسـاس می کننـد کـه از ظرفّیت هـا و توانایی هـای خود بهره بـرداری کامـل نمایند و 

بـه کمـال برسـند و هـر کاری را بـه بهترین نحـو ممکن انجـام دهند.
 نوجـوان یـا جـوان کـه سـر تسـلیم در برابـر هیچ کس فـرود نمـی آورد و بر ضـّد همه  
قدرت هـا عصیـان می کنـد، در درون متوّجـه ضعف هـا و حقارت هـای خـود اسـت. 
عظمـت، قـدرت و بقـا و دوام خـود را در مذهـب می بینـد، فلسـفه زندگـی و حیـات 
خـود را در مذهـب جسـت وجو می کنـد و آن را بـرای زندگـی خویـش می یابـد. 
نوجـوان می خواهـد مذهـب و مفاهیـم مذهبی را خـودش با نیروی عقل خود بررسـی 
کنـد و حقایـق را دریابـد. بنابرایـن، بسـیاری از شـّک های مذهبـی نیـز در همیـن 
مرحلـه بـرای او توصّیـه می شـود کـه بـا یافتن پاسـخ های مناسـب راه تکامـل خود را 

نیـز می پیمایـد.
 جوانانـی کـه در زندگـی، هدف هـای مشـّخصی ندارند یـا هدف های بسـیار کوچکی را 
دنبـال می کننـد، اغلـب در تزلـزل و ناامنـی بـه سـر می برند؛ زندگـی آنها فاقـد ارزش 
اسـت و بـه طـور دائـم در حال افسـردگی، یأس و ناامیدی هسـتند و احسـاس تنهایی 

و پوچـی و بیچارگـی بـه آنها دسـت می دهد«. 1
 ایـن مشـکات و کمبودهـا از یک سـو، سـبب اثرپذیری نسـل جـوان از تبلیغات سـوء 
دشـمنان می شـود و بیـن آنها، انقـاب و روحانّیـت فاصلـه می اندازد. به طـور طبیعی، 

ایـن گـروه، از مسـاجد به عنـوان پایـگاه انقـاب و روحانّیت فاصلـه گرفته اند.

1  . خدایاری فرد، محمد، مسائل نوجوانان و جوانان، ص35.
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از سـوی دیگـر، هـم بـا توّجـه بـه نبـود شـناخت کافـی از اسـام و احـکام دیـن و 
وجـود زمینـه  مناسـب در گروهـی از افـراد جامعه و انقاب اسـامی، موجب برداشـت 
غلـط آنـان از دیـن شـده و بـه انحـراف کشـیده شـده اند. وقتـی نوجـوان یا جـوان در 
محیط هـای گوناگـون اجتمـاع در مقابل شـبهات و القائـات فکری مکاتب و فلسـفه ها 
و افـراد گوناگـون قـرار بگیـرد و جـواب منطقـی و مسـتدل نیـز نداشـته باشـد، برای 
حفـظ غـرورش ناگزیـر خـود را بیگانـه بـا مذهـب معّرفـی می کنـد و بـا ایـن روش 
بـر احسـاس حقـارت خـود بـه سـبب ایـن ناتوانی هـا در مقابـل دیگـران سـرپوش 

می گـذارد و اندک انـدک بـه نفـی نمـودن مذهـب کشـیده می شـود.1 

ب( موانع خانوادگی
بـه اعتقـاد بسـیاری از بـزرگان تعلیم و تربیت، »خانواده« نخسـتین مدرسـه ای اسـت 
کـه انسـان در آن درس می آمـوزد و بـه عنـوان نخسـتین پایـگاه آمـوزش و پرورش و 

از اساسـی ترین عوامـل در تشـکیل شـخصّیت کودک اسـت.2
دکتـر غامعلـی افـروز چنیـن عقیـده دارد: »غالـب رفتارهـای انسـان بـر اسـاس 
یادگیـری اسـتوار اسـت و نخسـتین و مهم تریـن پایـگاه یادگیـری، کانـون خانـواده 
اسـت؛ زیـرا خمیرمایـه  شـخصّیت انسـان در خانـواده تکویـن می یابـد و نگرش هـا، 
رغبت هـا، رفتارهـای خوشـایند و ناخوشـایند در برابـر پدیده هـای گوناگـون از خانـه 

سرچشـمه  می گیـرد«. 3
اگـر والدیـن در قالـب الگوهـای کودک و نوجـوان، نگرش مطلوب و مثبتی به مسـاجد 
داشـته باشـند و آمـوزش دینـی فرزنـدان خـود را در قالـب وظیفـه ای اساسـی تلّقـی 
کننـد، بـه طـور قطـع، ایـن گونه برخـورد تأثیـر بسـیاری در رفتـار کـودک و نوجوان 
خواهـد داشـت. پـدر و مـادری که به مسـجد می رونـد و فرزنـدان خویـش را از همان 
دوران کودکـی در مجالـس و محافـل مذهبـی همراهـی می کننـد، سـبب تقویّـت 
احسـاس پـرورش مذهبـی در آینده سـازان جامعـه می شـوند. ایـن کار بـه صـورت 

1  . همان، ص90.

2  . نوابی نژاد، شکوه، رفتارهای بهنجار و نابهنجار، ص52.

3  . افروز، غامعلی، روش های پرورش احساس مذهبی نماز در کودکان و نوجوانان، ص12.
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عادتـی مطلـوب و پسـندیده در می آیـد. در صـورت تحّقـق سـایر شـرایط، می تـوان 
امیـدوار بـود کـه فرزنـدان چنیـن خانواده هایی در آینـده افرادی شایسـته، بـا روحّیه  

مذهبـی قـوی و عاقه منـد بـه دیـن بـار بیایند.
اسـتاد شـهید مرتضـی مطّهـری، در باره نقـش مسـاجد و مجالس مذهبی در تشـویق 
عبـادی کـودکان می گویـد: »بچـه را بایـد در محیـط نماز خوانـدن برد. اگـر در جمع 
نباشـد، نمـاز خوانـدن جمـع را نبینـد، بـه این کار تشـویق نمی شـود؛ چـون در اصل 
حضـور در جمـع، مشـّوق انسـان اسـت. آدم بـزرگ هـم وقتـی خـودش را در جمـع 
اهـل عبـادت می بینـد، روح عبـادت بیشـتری پیـدا می کند؛ کـودک که بیشـتر تحت 
تأثیـر اسـت. متأّسـفانه کـم رفتـن مـا به مسـاجد و مجالـس دینـی و اینکه کـودکان 
کمتـر در مجالـس مذهبی شـرکت می کنند، سـبب می شـود کـه اینها از ابتـدا رغبت 
بـه عبـادت پیـدا نکننـد؛ ولـی ایـن بـرای شـما )والدیـن( وظیفـه اسـت... بایـد مـا با 
بّچه هـای خودمـان برنامـه  مسـجدرفتن داشـته باشـیم تـا بّچه ها بـا مسـاجد  و معابد 
آشـنا شـوند. مـا خودمـان که از بچگـی با مسـاجد و معابد آشـنا بودیم در ایـن اوضاع 
و احـوال امـروز چقـدر بـه مسـجد می رویـم کـه بّچه هـای مـا که هفت سـاله شـده اند 
بـه دبسـتان و بعـد بـه دبیرسـتان بعد بـه دانشـگاه رفته اند، ولـی به هیچ وجه پایشـان 
بـه مسـاجد نرسـیده اسـت، بـه مسـجد برونـد... خـوب، اینهـا بـه اجبـار از مسـجدها 
فـراری می شـوند«. 1بنابراین، بایـد ایـن نکتـه مّدنظـر باشـد کـه »وقتی انسـان عملی 
را به طـور مسـتمر تکـرار کـرد، بـه تدریـج بـا آن خـو می گیـرد و حالتـی در نفـس به 

وجـود می آیـد کـه در اصطـاح عـادت نامیـده می شـود«. 2
عـاوه بـر مطالـب پیـش، نـوع برخـوردی که خانـواده با دیـن و ایمـان به خـدا دارند، 
در نگـرش فرزنـدان مؤثّـر اسـت. بسـیاری از دانشـمندان نیـز بـه ایـن موضوع اشـاره 
داشـته اند، ایمـان یکـی از ارزش هـای مهـم نفسـانی اسـت کـه پـرورش آن بایـد جزو 

برنامـه  مربّیان قـرار گیرد. 
از  بایـد تصـّورات دقیـق و صحیحـی  از دوران طفولّیـت  الک می گویـد: »کـودک 

1  . مطّهری، مرتضی، گفتارهای معنوی، ص100-99.

2  . امینی، ابراهیم، اسام و تعلیم و تربیت، ص88.
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خداونـد  کـه نسـبت بـه ما مهربـان اسـت و کلّیه  نیازهـای مـا را فراهم می سـازد و در 
عیـن نیکی و لطف می باشـد، داشـته باشـد. هرگز نبایـد از خدا و موجودات  ناشـناخته 
بترسـد. کـودک بـه علّت اینکه خدا نسـبت به او مهربان اسـت، خدا را دوسـت خواهد 
داشـت و بـه زودی یـاد خواهـد گرفت که دسـت نیـاز به سـوی او دراز کنـد؛ بنابراین، 
پـرورش ایمـان و اسـتفاده از آن را بایـد یکـی از شـیوه های مهـّم تربیتـی محسـوب 

نمـود کـه اولیا و مربّیـان می تواننـد از آن بهـره بگیرند«. 1
همچنیـن، برخوردهـای نامناسـب و تعّصب آمیـز والدیـن که بر اسـاس انـس و الفت و 
دوسـتی و محّبـت و همچنیـن، اسـتدالل منطقـی نباشـد و نتوانـد بر اّطـاع و آگاهی 
نوجوانـان و جوانـان تشـنه  حقیقـت بیفزایـد، آنهـا را در ورطه  گمراهـی می افکند و به 

بیراهـه ای می کشـاند کـه نهایـت آن ضالت و گمراهی اسـت.

ج( موانع اجتماعی
1. جامعه 

آنچـه موانـع مشـترک جـذب جوانـان بـه مسـاجد، در مدرسـه و اجتماع اسـت که در 
خـور توّجـه و جـای تأّمل و تعّمق و بازنگری اسـت، وجود دوگانگـی و تناقض در گفتار 
و عمـل اسـت کـه در جامعه شـاهد اعمـال و رفتاری اسـت کـه مغایر تعالیـم اخاقی 
و دینـی اسـت. از جملـه عواملـی کـه بـر روی نوجوانان و جوانـان تأثیـری منفی دارد 

می تـوان بـه مـوارد زیر اشـاره کرد:

1 ـ 1( دوستان ناباب و معاشران ناصالح؛
1ـ  2( آلـوده بـودن جـّو عمومـی حاکـم بر جامعـه و محیـط ناامن فکـری و فرهنگی 

بـرای جوانان؛
1 ـ 3( کم رنگ شدن تدریجی معنویّت در جامعه.

1  . امینی، ابراهیم، اسام و تعلیم و تربیت، ص37.
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2. مدارس و محیط های آموزشی
کـودکان و نوجوانـان بخـش چشـم گیری از عمـر خـود را در مـدارس و محیط هـای 
آموزشـی سـپری می کننـد. مدرسـه، دّومیـن محیـط تربیتی اسـت که تأثیر بسـیاری 
در آمـوزش، رشـد و شـخصّیت کـودکان دارد. اگـر عوامـل تربیتـی در مدرسـه، بـه 
شایسـتگی وظایـف خـود را انجـام دهنـد، می تـوان به سـعادت و پیشـرفت جامعه در 
آینـده امیـدوار بود. از جملـه کارکردهای مدرسـه، تربیت مذهبی دانش آموزان اسـت. 
برگـزاری کاس هـای دینی و فرهنگ اسـامی در طول دوران تحصیـل، برگزاری نماز 
جماعـت و آموزش هـای دینـی در مـدارس اگر به نحـوی صحیح انجام شـود، از جمله 
تاش هـای ارزشـمندی خواهـد بـود کـه می تـوان بـه اثرگـذاری تربیتـی آن امیـدوار 
بـود. برخـاف تأثیـرات مثبتـی کـه ایـن اقدامـات بـر تقویّـت روحّیـه  دینـی برخـی 
کـودکان و نوجوانان داشـته اسـت، بـاز هم با دشـواری های فراوانی مواجه هسـتیم. به 
تعبیـر دیگـر، مـدارس نتوانسـته اند به شایسـتگی از عهده  این رسـالت عظیـم برآیند. 
گاهـی اوقـات در مـدارس و دبیرسـتان ها که تعلیمـات دینی و بینـش مذهبی و قرآن 
را آمـوزش می دهنـد، بـه سـبب تفهیـم ناصحیـح مطالـب یـا بی صاحّیتی معلّـم و یا 
ناتوانـی در پاسـخ دادن بـه سـؤاالت دانش آمـوزان، بدبینـی بـه مذهب در آنهـا تقویّت 
می شـود و نوجـوان احسـاس می کنـد کـه درس دینی را خوانـده و خوب فهمیـده، اّما 
چیـزی نداشـته اسـت کـه او را جلـب و جـذب نماید و بـه درد زندگی او بخـورد، و در 
اصـل، دیـن و مذهـب آرام بخـش درون نیسـت و روح و فکـر را بـه تعالی نمی رسـاند و 
پیـاده کـردن آن عملـی نیسـت و اگـر هم عملی باشـد داروی مخّدر اسـت و انسـان ها 
را تخدیـر می کنـد و از حرکـت و رفتـن و جریـان داشـتن بـاز مـی دارد و به سـکون و 
رکـود و پوسـیدن و بلکـه بـه عقـب برمی گردانـد. بـه ایـن دلیل اسـت کـه او از چنین 
مذهبـی رویگـردان اسـت و بـر ضـّد آن طغیـان می کنـد و رسـالت ریشـه کن  کـردن 

مذهـب را نیـز بـه دوش می گیـرد و از مسـجد در قالـب پایـگاه دیـن دوری می کند.1
اگـر مـدارس مـا در تفهیـم دین و تربیـت دینی، توفیـق الزم را بـه دسـت آورده بودند، 
ایـن تأثیـر را در سـطح اجتمـاع هـم شـاهد بودیـم و حضـور دانش آمـوزان و جوانان در 

1  . خدایاری فرد، محّمد، مسائل نوجوانان و جوانان، ص91.
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مسـاجد در سـطح گسـترده می توانست گویای آن باشـد؛ ولی متأّسـفانه واقع امر غیر از 
ایـن اسـت. ارتبـاط مسـاجد و مدارس بسـیار کم رنگ اسـت. اگـر پیوند عمیـق بین این 

دو نهـاد آموزشـی و تربیتـی برقـرار بود، امروز شـاهد اوضاع بهتـری بود.

د( عوامل مربوط به مساجد
1. امام جماعت

امـام جماعـت در هر مسـجد عامل مهم در پیشـرفت و ترّقی مسـجد به شـمار می رود 
و چنانچه شـرایط داشـته الزم باشـد، تأثیری بسـزا در تحّوالت مثبت در جوانان و در 
نتیجـه گرایـش آنـان به مسـاجد خواهد داشـت. مهم تریـن ویژگی های امـام جماعت 

عبارت انـد از:1 
ثابت بودن؛ ●
ابتکار و خاقّیت؛ ●
توانایی جسمی؛ ●
توانایی علمی و دارا بودن دانش الزم؛ ●
دوستی با جوانان و نوجوانان؛ ●
نظم؛ ●
احترام و تواضع؛ ●
درک موقعّیت سّنی جوانان؛ ●
بیان ساده و شیوا؛ ●
آراستگی ظاهری؛ ●
)توان( تهّیه  امکانات مالی. ●

 هرچنـد همـه ایـن ویژگی هـا، مهـم و در جـذب جوانان به مسـجد مؤثّرنـد، ولی چند 
مـورد ازآن بـه لحاظ اهمّیت بیشـتر توضیح داده می شـود:

توانایی علمی

1  . رضایی، علی، جایگاه مساجد در فرهنگ دینی، ص233-231.
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طـرز طـرح مسـائل مذهبی بـه نوجوانان و جوانـان بسـیار اهمّیت دارد. امـام جماعت 
ضمـن احاطـه  علمـی، بایـد بدانـد چه مسـائلی را در ایـن دوره بایـد بـرای نوجوانان و 
جوانـان بیـان کنـد تـا از دین زده نشـوند و در عین حـال، باید آن مسـائل را با زندگی 
تطبیـق داد. ایـن موضوعـات بایـد چنـان دقیـق عرضه شـود کـه آنها احسـاس کنند 
امـور مذهبـی در خـور پیاده شـدن در زندگـی روزمّره اسـت و حّتـی می توانند گاهی 
نیازهـای روانـی خـود را نیـز بـا کمک ایـن امور برطـرف نماینـد. فقط موعظـه کردن 

کافـی نیسـت، بلکـه بایـد مسـائل دینـی را بـا تجربه، علـم و عمل تـوأم کرد.

دوستی با جوانان و نوجوانان

جـوان بـه دوسـتی نیـاز دارد کـه او را با همه  افکار و تمایات درونی و شـور و عشـق و 
حرکت درک کند و پاسـخ گوی مجهوالت و حّال مشـکات و محرم اسـرار و مشـاور 
و راهنمایـش باشـد. جـوان بـه یـک چنیـن فـرد دلسـوز و مهربانـی نیـاز دارد. وجـود 
یـک چنیـن یـار مهربـان و خیرخـواه در تکمیـل شـخصّیت و زندگـی آینـده  او تأثیـر 
شـایانی خواهد سـاخت و در مسـائل مذهبـی، امام جماعـت می تواند بهترین دوسـت 

و تّکیـه گاه بـرای آنان باشـد.
از جملـه معضـات جوانـان متدیّـن آن اسـت کـه دغدغه های فـراوان معنـوی دارند و 
اگـر راهنمایـی نشـوند، دچـار افـراط و تفریـط و گاهـی به انحراف کشـیده می شـوند. 
اگـر مبلّغـان زمانـی را بـرای این امـر اختصاص داده و اعـان کنند که افـراد می توانند 
بـه طـور مثـال، یـک سـاعت مانده به غـروب آفتـاب، هـر روز بـرای مشـاوره  معنوی، 
عبـادی بـه صـورت فـردی یـا گروهـی بنـا بـر میل خـود بـه آنهـا مراجعه کننـد، این 
موضـوع می توانـد ضمـن برقراری انس بیشـتر بـا روحانـی، زمینه  اصـاح حرکت های 

خداجویانـه مردم باشـد.
بـرای دسـت یابـی بـه نتایـج مثبـت، مبلّـغ بایـد ابتدا گوشـی شـنوا داشـته و سـنگ 
صبـور باشـد و بعـد از شـنیدن کامل سـخنان و شـناخت دقیق مشـکل، بـه راهنمایی 
مـردم بـا توّجـه به دسـتورات دینی بپردازد. در مـواردی که مبلّـغ در راهنمایی خود با 
مشـکل مواجـه شـد، باید بـه مراجعه کننده بگوید من درباره  سـؤال شـما بایـد مطالعه 
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کنم و سـپس پاسـخ شـما را بگویم.1 

درک موقعّیت سّنی جوانان

در  ایـن زمینـه امـام جماعـت بایـد بـا توّجـه بـه تمایـزات فـردی افـراد، برنامه هـای 
متناسـب بـا سـن آنان داشـته باشـد و جلسـاتی در هـر هفته یک بـار ترتیـب دهد تا 
بـا دعـوت از افـراد آگاه و صاحب نظر، به سـؤاالت دینی، مذهبـی و اجتماعی نوجوانان 

در مسـجد، پاسـخ مناسـب داده شود.
از احادیـث چنیـن اسـتفاده می شـود کـه پیامبـر اکـرم نه فقـط با کـودکان، بلکه 
بـا عمـوم مـردم بـه مقـدار عقـل و درکشـان صحبت می کـرد و بـه هنگام معاشـرت و 
سـخن گفتن، خـودش را در حـّد مسـتمع تنـّزل مـی داد و بدیـن صورت، دلشـان را به 
دسـت مـی آورد. همیـن نکتـه را می تـوان از عوامـل نفـوذ در دیگران محسـوب نمود2 
کـه امـام جماعـت بایـد بـه آن توّجه داشـته باشـد. در کنار همـه  اینها، نقـش الگویی 
امـام جماعـت را نیـز نبایـد از نظر دور داشـت. در مباحـث اخاقی و روان شناسـی، بر 
تأثیـر الگوهـا تأکیـد شـده اسـت. همان طـور کـه الگوهـای نـاآگاه، ناتـوان، منحـرف، 
شـخص را از وادی هدایـت بـه قعـر ضالـت می کشـانند، الگوهای خودسـاخته و پاک 
و آگاه تأثیـر مطلوبـی بـر روی نوجوانـان و جوانـان داشـته و آنها را به سـوی سـعادت 
رهنمـون می شـوند. بـرای مثال، وقتـی صفِت عدالـت و دوری از گناه و پاکـی و تعّهد، 
بایـد از شـرایط امـام جماعت باشـد، روشـن اسـت کـه جامعـه و جمـع اقتداکننده را 
نیـز در ایـن مسـیر، حرکـت می دهـد و ماک هـای تقـّدم در کارهـا و مسـئولّیت ها، 

می شـود.3 آنها 

2. هیئت امنا
هیئـت امنـای مسـجد به صـورت ارکان اصلی برنامه ریزی در مسـاجد، نقشـی بسـیار 
مؤثّـر در ایجـاد زمینـه  مناسـب بـرای جذب مـردم، به ویژه نوجوانـان و جوانـان دارند. 

1  . نبوی، محّمدحسن، فّعالّیت های فرهنگی مساجد، فصلنامه مبلّغان، ص6 و 7.

2  . امینی، ابراهیم، اسام و تعلیم و تربیت، ص30.

3  . قرائتی، محسن، راز نماز برای جوانان، ص102.
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اگـر هیئـت امنـا سیاسـت های درسـت و اصولی اتّخاذ کننـد و در مسـیر صحیح پیش 
برونـد، می تواننـد بـا هماهنگی سـایر عوامل، مسـجد را بـه پایگاه مسـتحکم اعتقادی 

و فرهنگـی تبدیـل کنند.
هیئـت امنـا و مسـئوالن و دسـت اندرکاران بایـد بداننـد ایـن مـکان کـه پایـگاه امیـد 
و توّجـه بنـدگان خداسـت؛ عنـوان، سـمت و ریاسـت نمی پذیـرد. هـر آنچـه هسـت، 
خدمـت گـزاری اسـت و بـر این خدمت گـزاری بایـد افتخار نمـود. همه  مـردم را باید 
بـا دیـد محّبـت نگریسـت و بـا آغوش باز از ایشـان اسـتقبال کـرد و مشـکات آنان را 
بـا نهایـت دّقـت و قـدرت و احسـاس محّبـت انجـام داد. اگـر ایـن دیدگاه بر مسـاجد 

حاکـم باشـد، بسـیاری از مشـکات برطرف خواهد شـد. 
هیئـت امنـا بایـد بـا در نظـر گرفتـن همـه  جهـات کار و دوراندیشـی و برنامه ریـزی، 
مسـاجد را بـه کانون هـای عبـادت و بندگـی و مراکـز آمـوزش احـکام الهـی و معارف 

اسـامی و حرکـت و جنبـش در مسـیر سـعادت جامعـه مبـّدل سـازند.
خداونـد در آیـه  34 سـوره  انفـال می فرمایـد: »إِْن أَْولَِیـآُؤُه إاِلَّ الُْمتَُّقـوَن؛ کسـانی حـّق 
سرپرسـتی مسـجدالحرام را دارنـد کـه مّوحـد و پرهیزگار باشـند«.  این آیه شـریف به 
موضـوع بحـث اشـاره دارد؛ اگرچـه ایـن حکم درباره  مسـجدالحرام گفته شـده اسـت، 
ولـی شـامل همـه  کانون هـای دینـی و مسـاجد و مراکز مذهبـی می شـود. »متولّیان« 
و »متصّدیـان« آنـان بایـد از پاک تریـن و پرهیزکارتریـن و فّعال ترین مردم باشـند که 
ایـن کانون هـا را پـاک و زنـده و مرکـز تعلیـم و تربیت و بیـداری و آگاهی قـرار دهند. 
بـه عبـارت دیگـر، نباید افرادی نـاآگاه، ناتوان و متعّصـب و آلوده متولّی آن باشـند که 
ایـن مرکـز را بـه مکان هایـی تبدیـل کننـد کـه اندیشـه ها را سـاکت و راکد نگـه دارد 

و موجـب بیگانگـی از حـّق و دوری نوجوانـان و جوانـان از اسـام گردد.

3. خادمان مسجد
ایـن نکتـه  مهـم را بایـد پذیرفت که همـه عوامل و دسـت اندرکاران مسـاجد در جذب 
یـا دفـع جوانـان مؤثّرنـد. هـر چنـد شـاید در ظاهـر به ایـن موضـوع توجّهی نشـود و 
بـه طـور مثـال، نقـش خادمان مسـاجد نادیـده گرفته شـود. تجربه نشـان داده اسـت 
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کـه خادمـان مسـاجد بـه طـور معمول، افـراد میان سـال و سـالخورده ای هسـتند که 
برخـی هـم در خصـوص مسـئولّیت خـود، تعّصبی خـاّص دارنـد. آنان برخـاف اینکه 
در اجـرای پـاره ای وظایـف خـود، بـه شایسـتگی عمـل می کننـد، در مـواردی نیـز به 
سـبب ناآگاهـی از مسـائل تربیتـی و تغییـرات و شـرایط روز جامعـه، فضایـی را پدید 
آورده انـد کـه موجـب دلزدگـی نوجوانان و جوانان شـده و آنـان را از رفتن به مسـاجد 

می دارند.  بـاز 
جالـب اسـت کـه حّتی برخـی از خادمان در مـواردی، برخاف نظر هیئـت امنا و حّتی 
امـام جماعـت مسـجد عمـل می کننـد. یـک کار پژوهشـی گسـترده می توانـد صّحت 
یـا سـقم ایـن موضوع را روشـن کند. بـه عنـوان نمونه، هیئـت امنای یکی از مسـاجد 
تصمیـم می گیرنـد پس از احداث سـاختمان اصلی یکی از مسـاجد، سـاختمان موّقت 
قبلـی را بـه محل ورزشـی تبدیل کنند. روشـن اسـت که با اسـتقرار چنـد میز تنیس 
و پـاره ای امکانـات دیگـر، زمینه  جذب شـمار چشـم گیری از نوجوانـان و جوانان پدید 
می آیـد و بـه طـور معمـول، ایـن افـراد دو سـاعت مانـده بـه اذان در مسـجد و پس از 
ورزش در مراسـم نمـاز جماعـت هـم شـرکت می کردنـد و در سـایر فّعالّیت هـا هـم 

مشـارکت بیشـتری داشتند.
 یکـی از اعضـای هیئـت امنـا می گویـد: »یـک روز اّطاع دادنـد که دیگر کسـی اجازه  
بـازی در مسـجد نـدارد و وقتـی موضـوع را بررسـی کردیـم؛ دیدیـم خـادم مسـجد 
تمـام وسـایل ورزشـی را جمـع کـرده و در گوشـه ای روی هـم گذاشـته اسـت و فقـط 
جملـه ای کـه در پاسـخ  هیئـت امنـا گفته ایـن بوده اسـت که مـن حوصله  سـر و کلّه 
زدن بـا بّچه هـا را نـدارم!« بنابرایـن، بایـد در انتخـاب و گزینـش خادمـان مسـاجد بـا 

دّقـت بیشـتری عمـل کرد.
»خادمان باید در سـنینی باشـند که از شـور و نشـاط الزم برخوردار باشـند و روحّیه  
برخـورد بـا تمـام طبقـات اجتمـاع را بـروز دهنـد؛ چـرا کـه خسـتگی  روحـی و پیری 
خـادم بـر اعصـاب و روان او تأثیـر می گـذارد. از ایـن رو، شایسـتگی الزم بـرای اداره  

مسـاجد را نـدارد و باعـث گریـز نوجوانـان و جوانـان از مسـجد می شـود«.1

1  . رضایی، علی، جایگاه مساجد در فرهنگ دینی، ص241.
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4. یکـی از موانـع جـذب افـراد و بـه  ویـژه جوانان به مسـاجد، نامناسـب بـودن فضای 
فیزیکـی و ظاهـری مسـاجد و رعایـت نکـردن بهداشـت و نظافـت ایـن مکان هـای 
مقـّدس اسـت. انسـان بـه  طـور طبیعـی، به سـوی پاکیزگـی و زیبایـی تمایل فـراوان 
دارنـد. فضـای زیبـا و مناسـب می توانـد در جـذب افـراد مؤثّر واقع شـود. در اسـام بر 
سـاخت مسـاجدی که بیانگر عظمت و شـکوه اسـام باشـند، تأکید شـده اسـت و بر 
ارتفـاع و برافراشـتگی مسـجد اجـازه داده یـا توصّیه شـده اسـت؛ آنجا کـه می فرماید: 

ُ أَن تُْرَفَع«. 1 »فِـی بُُیـوٍت أَِذَن اللَّ
همچنیـن، مسـئله دیگـری کـه به طور عملی در کلّیه  مسـاجد مراعات نشـده اسـت و 
وجـه امتیـازی در مقایسـه بـا کلیسـا و معابد ادیـان دیگر اسـت، روشـنایی و دل بازی 
مسـجد بـه طـرف آسـمان و طبیعـت اسـت. نـور آفتاب و روشـن بـودن مـکان، مؤیّد 
پاکیزگـی اسـت. به عـاوه، طبـق تشـبیه مکـّرر قـرآن کـه نـور و ظلمـت را معـّرف و 
هم طـراز بـا هدایـت و ضالـت مـی آورد و روشـنایی تناسـب و تأثیـر ذهنـی در جهت 
بینایـی و هدایت خواهـی دارد. به عـاوه، قـرآن خود را کتابی روشـن آشـکار و بی ابهام 

و کـژی معّرفـی می نماید.
 بهداشـت و نظافـت مسـاجد از جملـه مـواردی اسـت کـه بایـد همـواره مّدنظـر قـرار 
گیـرد. در قـرآن، عـاوه بـر شـرایط اساسـی و اصولـی، بـه بعضی شـرایط بـه اصطاح 
فّنـی یـا فرعـی نیـز اشـاره شـده اسـت و مهم تـر از همـه، طهـارت و پاکیزگی اسـت. 
آیـه  125 سـوره بقـره در تأکیـد ایـن مطلـب می فرمایـد: »َو َعِهْدنَـا إِلَـی إِبَْراِهیـَم َو 

ـُجوِد«.  ـِع السُّ کَّ ائِِفیـَن َو الَْعاِکِفیـَن َو الرُّ ـَرا بَْیِتـَی لِلطَّ إِْسـَماِعیَل أَن َطهِّ
مسـاجد مـا متأّسـفانه مظهر خاف آن اسـت؛ بوی مسـتراح، هـر عابری را کـه از کنار 
آن می گـذرد، مشـمئز می کنـد؛ بـوی پـا و جـوراب و لبـاس کهنـه کـه بـه اسـتقبال 
واردشـوندگان می آیـد، طرّدشـان می نمایـد؛ بو و دود سـیگار کـه بدتـر از قهوه خانه ها 
فضـای مسـجد را پـر می کنـد، مشـکاتی که بـرای وضو گرفتـن و تطهیر وجـود دارد 
و فرش هایـی کـه بـه واسـطه  پشـمی بـودن و سـنگینی، مـواد چربـی و کثافـات را در 
خـود نـگاه مـی دارد و شست وشـو و تعویـض آن مشـکل اسـت. بنابرایـن، هـر قـدر 

1  . نور، آیه36.



409 فصل دو، مسجد و جوانان

سـاختمان مسـجد، بـرای نظافت و روشـنایی )کـه عاملی بـرای دفع کثافات اسـت( و 
تهویـه  دائم مسـاعد باشـد، عمـل صحیحی انجام شـده اسـت.

در اسـام بـر مراعـات بهداشـت و پاکیزگی تأکید فراوان شـده اسـت. به طـور طبیعی، 
نظافـت و بهداشـت مسـجد از اهمّیتـی ویـژه برخـوردار اسـت. احادیـث و روایـات نیز 

بیانگـر این اهمّیت اسـت. 
در احادیـث آمـده اسـت: »َمن َکَنَس الَْمْسـجَد یَوَم الَْخمیـِس لَیلَه الُْجمعـِه َفأخَرَج ِمنُه 
التُّـراَب َقـدِر مـا یُـَذرُّ فی العیـن، ُغِفَر له؛ هر کس در شـب جمعه، مسـجد را بـه اندازه 

خاکـی که ممکن اسـت در چشـم بـرود، جارو کند، خـدا گناهـش را می آمرزد«. 1

 چگونه می توان نوجوانان و جوانان را به سوی مسجد هدایت کرد؟

اکنـون، ایـن سـؤال پیـش می آید کـه چگونه می تـوان نوجوانـان و جوانان را به سـوی 
مسـجد هدایـت کـرد؟ با توّجـه به روحّیات حّسـاس این گـروه، چه نـکات مهمی باید 

مّدنظر قـرار گیرد؟
نوجوانـان، از هـر ملّـت و نـژاد، به طـور فطـری خواهـان معرفـت الهـی و سـجایای 
اخاقـی هسـتند. ایـن خواهـش عمیـق و طبیعی سـبب شـده اسـت که دانشـمندان 
روان، دوران بلـوغ را سـنین مـاورای طبیعـت بنامند و در مباحث روان شناسـی جوان، 
بـه طـور مسـتقّل دربـاره  آن گفت وگـو کننـد. تمایـل فطـری جوانـان بـه مذهـب آن 
 قدر شـدید اسـت که همـه  روان شناسـان می گویند: بیـن بحران تکلیـف و جهش های 
مذهبـی، ارتبـاط انکارناپذیـری دیـده می شـود؛ حّتـی کودکانـی کـه در خانواده هـای 
دور از مذهـب و ایمـان پـرورش یافته انـد، در دوران بلـوغ عاقـه  بیشـتری از خـود به 

مسـائل مذهبـی  نشـان می دهند«. 2
اسـتانلی هـال معتقد اسـت که نوجوانـان در حدود پانزده سـالگی حداکثر احساسـات 
دینـی را دارا هسـتند؛ زیـرا با گرایـش به طرف دیـن و اعتقادات مذهبـی، می خواهند 

تاطم نابسـامانی های خـود را کاهش دهند.3

1  . بحاراالنوار، ج83، ص385، ح61.

2  . فلسفی، محّمدتقی، جوان از نظر عقل و احساسات، ص337.

3  . خدایاری فرد، محّمد، مسائل نوجوانان و جوانان، ص34.
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همان طـور کـه ماحظه می شـود مذهـب، عامل آرامـش دل و رضای روح اسـت و فرد 
را از تشـویش ها، اضطراب هـا و ترس هـا نجـات می دهـد. فـردی کـه در درون، متوّجه 
ضعف هـا و حقارت هـای خـود اسـت، عظمـت یـا قـدرت و دوام خـود را در مذهـب 
می بینـد و فسـلفه  زندگـی و حیـات خـود را در مذهـب جسـت وجو می کنـد و در آن، 

معنایـی بـرای زندگی خویـش می یابد.1
دکتـر محّمـد رضـا شـرفی چنیـن عقیـده دارد: »در دوران بلـوغ، نوجـوان، توّجهـش 
بـه مسـائل ماوراءالطبیعـی بیشـتر می شـود و عاقه منـد اسـت کـه دربـاره آن سـوی 
پـرده  طبیعـت آگاهـی یابـد و افـکارش از پوسـته  هسـتی بگـذرد و آن را بشـکافد و از 
دنیـای معنویّـات، جهـان آخـرت،  ایده آل هـای اخاقـی و زهدگرایـی، بـا خبـر شـود. 
از نظـر قلبـی و احساسـی نیـز تمایـل او بـه زیبایی هـای معنـوی برانگیخته می شـود 
و مصـداق کام پیامبـر اکـرم واقـع شـود. آن حضـرت روزی در سـخنان خـود 
فرمودنـد کـه جوانـان قلبـی فضلیت پذیـر و دلـی رقیق تر و حّسـاس تر دارنـد. خداوند 
مـرا  بـه پیامبـری برانگیخـت تا مـردم را به رحمت الهی بشـارت دهـم و از عذاب الهی 
بترسـانم. جوانـان و نوجوانـان سـخنان مـرا پذیرفتنـد و با مـن پیمان محّبت بسـتند؛ 
ولـی پیـران از قـول دعوتـم سـرباز زدند و بـه مخالفت با من برخاسـتند. آنگاه رسـول 
خـدا بـه آیـه ای از قـرآن اشـاره کـرد و درباره  مـردم کهن سـال که مـّدت زندگی 

آنهـا بـه درازا کشـیده و دچـار قسـاوت و سـخت دلی شـده اند، سـخن گفته اسـت«. 2
حـال کـه نوجـوان بـه واسـطه  تمایـات فطـری خـود چنیـن آمادگـی را داراسـت، 
برنامه ریـزان جامعـه بایـد بـرای هدایـت ایـن نسـل چاره اندیشـی کننـد و مسـاجد به 

عنـوان پایگاه هـای معنـوی، نقـش خـود را ایفـا کننـد:
 یـک روحانـی خوش فکـر و آگاه می توانـد الگـوی مطلوبی بـرای نوجوانان باشـد و آنها 
را در مسـیر دیـن هدایـت نمایـد. او بایـد شـرایط نوجـوان را درک کنـد و بـه دور از 
هرگونـه افـراط و تفریـط عمـل کنـد؛ چرا که احسـاس مذهبـی و نیایش و پرسـتش، 
ماننـد سـایر تمایـات طبیعـی بایـد تعدیـل شـود و بـا اندازه گیـری صحیـح اعمـال 

1  . خدایاری فرد، محّمد، مسائل نوجوانان و جوانان، ص34.

2  . شرفی، محّمدرضا، دنیای نوجوان، ص329.
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گـردد. همان طـور کـه تنـدروی در ارضـای خواهش هـای جنسـی یـا حـّب مـال و 
مقـام، ناپسـند اسـت، زیـاده روی در ارضـای خواهـش مذهبـی نیـز در مکتـب اسـام 
نامطلـوب شـناخته شـده و اولیـای گرامی اسـام، در این بـاره میانه روی را بـه تأکید، 

توصّیـه کرده انـد.1
    بنابرایـن، بـرای ارضـای تمایـل ایمانی نوجوانان و اسـتفاده از احسـاس مذهبی آنان، 
دو نکتـه بایـد همـواره مـورد کمـال توّجه باشـد. یکی آنکه احسـاس مذهبـی آنان به 
راه درسـت هدایـت شـود و دیگـر آنکه با وسـایل علمـی و عملی موجبـات پرورش آن 

فراهـم آید.2
در مجمـوع، بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه اگـر می خواهیم جوانـان و بزرگ سـاالنی 
عاقه منـد بـه حضـور در مسـاجد داشـته باشـیم، بایـد روی نوجوانان سـرمایه گذاری 
کنیـم و ایـن فرمایش رسـول مکّرم اسـام را به یاد داشـته باشـیم کـه فرموده اند: 
»بـه شـماها دربـاره  نوجوانـان بـه نیکـی سـفارش می کنـم کـه آنهـا دلـی رقیق تـر و 

قلبـی فضیلت پذیرتـر دارند«.3
مـوالی مّتقیـان، امیرمؤمنـان خطـاب بـه فرزنـدش امـام مجبتـی فرمودنـد: 
ََّمـا َقلْـُب الَْحـَدِث کاألْْرِض الَْخالِیـِه َما أُلِْقـی فِیَها ِمْن َشـیٍء َقِبلَْتُه َفَباَدْرتُـک بِاألَْدِب  »إِن
َقْبـَل أَْن یْقُسـَو َقلُْبـک؛ دل جـوان نوخاسـته، مانند زمین خالی از گیاه و درخت اسـت. 
هـر بـذری کـه در آن افشـانده شـود، می پذیـرد و در خود مـی پرورد. ]سـپس فرمود: 
فرزنـد عزیـز،[ مـن در آغـاز جوانّیت به ادب و تربیـت تو مبادرت نمـودم، پیش از آنکه 

عمـرت بـه درازا بکشـد و دلت سـخت گردد«. 4 

برنامه ریزی «
بـدون تردید، می توانیم مسـجد را در قالب یک سـازمان به حسـاب آوریـم که نیازمند 

1  . فلسفی، محّمدتقی، جوان از نظر عقل و احساسات، ص392-391.

2  . فلسفی، محّمدتقی، جوان از نظر عقل و احساسات، ص368.

3  . سفینه البحار، ج2، ص176.

4  . نهج الباغه )صبحی صالح( ص393، نامه31.
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برنامه ریـزی اسـت. »برنامه ریـزی، اساسـی ترین وظیفـه در میـان وظایـف مدیریتـی 
اسـت. دیگـر وظایـف مدیریتـی، یعنـی سـازمان دهی، رهبـری و کنتـرل، هدف هایـی 
را پی می گیرنـد کـه در فرآینـد برنامه ریـزی پی گیـری شـده اسـت«. 1بنابراین، همـه  
افـراد، گروه هـا و سـازمان ها بایـد بـرای فّعالّیت های خـود برنامه ریزی کنند تـا بتوانند 
بـه خواسـته های خـود جامه  عمـل بپوشـانند و بی تردید، اگـر بخواهیم مسـاجد ما در 
ادای وظایـف خـود موّفق عمـل کند، باید نیاز بـه برنامه ریزی را در آنهـا تقویّت کنیم؛ 
چـرا کـه در دنیـای پیچیـده و در حـال تحّول امـروز، بـدون برنامه ریزی، دسـت یابی 
بـه نتایـج مطلـوب به طـور تقریبـی غیرممکن اسـت. نکته  اساسـی کـه در برنامه ریزی 
مسـاجد بایـد مّدنظـر قـرار گیـرد، این اسـت کـه مسـجد باید بـرای هر گروه سـّنی و 

سـلیقه و جمعّیتی، برنامه ریزی مناسـب داشـته باشـد.
»بـرای هـر یک از کودکان، بزرگسـاالن، دانشـجویان، جوانان و...  بایـد برنامه ای خاّص 
داشـت. بـرای آنهـا کـه اهـل دعـا هسـتند، برنامـه  دعـا، بـرای آنهـا کـه اهـل کتـاب 
هسـتند، کتابخانـه و بـرای جوانـان آنچه مناسـب سـلیقه جوانـان اسـت، برنامه ریزی 

شود«. 2
امـام جماعـت و هیئـت امنـای مسـاجد بایـد بـا در نظـر گرفتـن همـه  امکانـات، 
برنامـه   دارد،  وجـود  مسـجد  در  کـه  محدودیّت هایـی  و  توانمندی هـا  ظرفّیت هـا، 
کوتاه مـّدت، میان مـّدت و بلند مـّدت را طّراحـی و بـا بهره گیـری از مشـورت افـراد 
صاحب نظـر یا دسـت اندرکاران سـایر مسـاجدی کـه موّفقّیت های چشـمگیری در کار 
خـود داشـته اند، برنامه هـای خـود را در صـورت ضـرورت، تعدیـل و اصـاح و سـپس 

بـه مرحلـه  اجـرا درآورند.
موسـی مرتضی پـور در گزارشـی از فّعالّیت هـای بخـش فرهنگـی مسـجدالرضا تهـران 
کـه در شـماره  سـّوم مجلّـه  تربیـت، سـال دوازدهـم منتشـر شـده و موّفقّیـت بسـیار 
نیکویـی در جـذب نوجوانـان و جوانـان به سـوی ایـن پایگاه معنوی داشـته اسـت، به 
یـک نکتـه  جالـب و مهـم اشـاره می کند کـه در حقیقـت از رمـوز اصلـی موّفقّیت این 

1  . قوامی، صمصام الدین، مدیریت از منظر کتاب و سّنت، ص343.

2  . مکارم شیرازی، ناصر، کاوشی در راه های عملی ایجاد جاذبه برای مساجد، قم، فصلنامه مبلّغان، ص51.
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مسـجد اسـت. وی از قـول مسـئول واحـد فرهنگـی ایـن مسـجد می نویسـد: »تمامی 
فّعالّیت هـای این مسـجد بر اسـاس برنامه ریزی اسـت و همـه برنامه ها پس از بررسـی 
توّسـط هیئـت امنـای مسـجد تصویـب و برای اجـرا به مسـئوالن بخش هـای مختلف 
واگـذار می شـود و اعضـای هیئـت امنـا بـر روند اجـرای ایـن برنامه هـا نظـارت دارند. 
ایـن مطلـب، بیانگـر ایـن نکتـه  مهـم اسـت کـه اگـر برنامه هـای مسـاجد بـه صورت 
تشـکیاتی طّراحـی و اجرا شـود، مفیـد واقع می شـود و می توان از همـه ظرفّیت های 

موجـود بـرای تحّقق اهـداف موردنظـر اسـتفاده کرد«.
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تکریم نوجوانان و جوانان «
در آییـن اسـام بـر تکریـم نوجوانـان تأکیـد بسـیار شـده اسـت. خانـواده، مدرسـه، 
اجتمـاع همـه و همـه بایـد فضایی بـرای تکریـم و احتـرام آنها باشـد؛ به ویژه مسـجد 
کـه از تقـّدس و موقعّیتـی خاّص برخوردار اسـت. ارضـای نیاز به احتـرام و عّزت نفس 
بـه احساسـاتی نظیـر اعتمـاد به نفـس، ارزش، قـدرت، موّفقّیـت، کفایت، شایسـتگی، 
کسـب اعتبـار و حیثّیـت و مفیـد و مثمـر بـودن در جامعـه منتهـی خواهـد شـد کـه 
البّتـه همـه  اینهـا مبتنـی بـر رفتـار مسـئوالنه  نوجوان اسـت که اسـتحقاق احتـرام را 
داشـته باشـد و نـه بـر اسـاس تعریـف و تمجیدهای ظاهـری و بی مـورد. اگـر متولّیان 
مسـاجد بـه این نکتـه توّجه نماینـد، گامی بزرگ در مسـیر جذب کـودکان، نوجوانان 
و جوانـان برداشـته اند. فضـای تـوأم بـا احتـرام و تکریـم، انسـان را بـه سـوی خـود 
می کشـد. حّتـی گاهـی در مسـجد خطاهایـی از نوجـوان سـر می زنـد کـه بایـد بـا 
تذّکـرات صمیمانـه و در خفـا او را متوّجـه اشـتباهش کـرد تـا بـه مقاومـت و عنـاد 
کشـیده نشـود. بـه خصـوص، درباره جوانـان که حساسـّیت دارند و موعظـه باید کوتاه 
و بلیـغ و سـنجیده و بـا اوضـاع و شـرایط فکـر او مناسـب باشـد و همچنیـن، در عین 

نرمـی و مـدارا و گام بـه گام باشـد.
َعـاَب َو یَُسـهِّلُ  َشـِدیَد األْْسـَباِب؛ رفق،  ـُر الصِّ ْفـُق یَُیسِّ امـام علـی مـی فرمایـد: »الرِّ

دشـواری ها را آسـان می کنـد و سـبب های سـخت را سـهل می کنـد«. 1 

1 . غررالحکم، ج1، ص89.
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مسئولّیت سپاری «
از دیگـر عواملـی کـه زمینه  جذب افـراد و جوانان را به مسـاجد فراهم مـی آورد، دادن 
مسـئولّیت مورد نظر به آنان اسـت، اگر افراد احسـاس مشـارکت کنند، برای رسـیدن 
بـه اهـداف مـورد نظر همـکاری صمیمانه ای خواهند داشـت. برقراری بسـتر الزم برای 
مشـارکت نوجوانـان و جوانـان در ابعـاد گوناگـون همـراه بـا نظـارت الزم می توانـد نه 
فقـط آنـان را به سـوی مسـجد بکشـاند، بلکـه زمینه  ارتقای شـخصّیت و رشـد آنان را 
فراهـم آورد و موجـب باال بردن میزان موّفقّیت مسـاجد شـود. اگر نوجوانـان و جوانان 
در تصمیم گیری هـا دخیـل باشـند و از تـوان آنهـا، به ویـژه بـه صـورت گروهـی بهـره 
گرفتـه شـود، همیـن امر می توانـد زمینـه  تقویّت روحّیـه  اجتماعی، مسـئولّیت پذیری 

و اعتمـاد بـه نفـس آنهـا را افزایـش دهـد و در آینده در جامعـه نیز مؤثّر واقع شـوند.
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تشویق «
یکـی از عوامـل و ابزارهـای جذب نوجوانـان و جوانان در زمینه هـای گوناگون از جمله 
حضـور در مسـاجد، تشـویق اسـت. همـه  انسـان ها حّتـی بـزرگ سـاالن، تا آخـر عمر 
بـه تشـویق نیـاز دارنـد. تشـویق، موجب رغبـت، دلگرمی، نشـاط و تحّرک می شـود و 
انسـان را بـه جدیّـت وادار می کنـد. انسـانی کـه مـورد تشـویق قـرار گیرد و احسـاس 
آرامـش و رضایـت خاطـر و اعتماد بـه نفس می کند و بـرای جّدیت بیشـتری و تحّمل 
دشـواری ها آمـاده گـردد. برعکـس، اگر انسـان مورد نکوهش یا ناسپاسـی قـرار گرفت 
دلسـرد و بی رغبـت می شـود و احسـاس حقـارت و ضعـف می کنـد؛ بـه گونـه ای کـه 
تـوان خویـش را از دسـت می دهـد و نمی توانـد حّتی از اسـتعدادهای موجـود خویش 

نیز اسـتفاده کند.1
تشـویق نوجوانـان و جوانـان نمی توانـد منحصـر به افـراد یا نهـاد خاّصی باشـد؛ یعنی 
اگـر فقـط خانـواده چنیـن کاری را انجـام دهـد، تأثیـر مطلـوب و کامـل را نخواهـد 
داشـت؛ بلکـه بایـد همـه عواملـی که بـه نوعی بـا نوجوانـان و جوانان مرتبط هسـتند، 
بـه ایـن نکتـه اساسـی توّجـه داشـته باشـند. تشـویق را نمی تـوان منحصـر بـه دادن 
جایـزه دانسـت، بلکـه برخوردهـا و فضـای ایجـاد شـده توّسـط دیگـران نیـز مشـّوق 
خوبـی بـرای نوجوانـان و جوانـان اسـت. البّتـه الزم اسـت در تشـویق افـراد به گونه ای 

عمـل کـرد کـه تأثیـر مطلـوب و ماندگاری داشـته باشـد.
 اسـتاد ابراهیـم امینـی در جلـد دّوم کتـاب »اسـام و تعلیـم و تربیت« درباره  تشـویق 

و برخـی نـکات مهم مربـوط به آن چنیـن می گوید:
1.  اخاق و رفتار نیک فرد مورد ستایش قرار گیرند نه خود او.

2. تشویق به صورت جزئی و واقعی باشد نه به صورت کلّی و بیش از حّد.
3.   گاه گاهی در برابر کارهای ممتاز باشد نه به صورت دائم و برای هر کاری.

4. در تشویق نباید دیگری را مورد انتقاد و مقایسه قرار داد.
5. زیاده روی در تشویق موجب غرور و خودبزرگ بینی می شود.

6. تشویق با ارزش کار فرد و متناسب باشد.

1 . امینی، ابراهیم، اسام و تعلیم و تربیت، ص135.
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7. پاداش در برابر فّعالّیت های او انجام شود، نه در برابر موهبت های ذاتی او.
8. در تشویق نباید اغراق کرد.

 اگـر در مسـجد مسـئولّیت هایی بـه نوجوانـان و جوانـان سـپرده می شـود، در کنـار 
آن بایـد ارزش زحمـات و کارهـای مفیدشـان را نیـز درک کـرده از آنـان و تشـّکر و 

قدردانـی کـرد.
 در ایـن سـنین افـراد نیـاز دارنـد کـه اطرافیـان بیشـتر رفتارهـای مناسب شـان را 
ببیننـد و مـورد توّجـه و قدردانـی قـرار گیرند. در غیـر این صورت، ممکن اسـت دچار 

یـأس و ناامیـدی شـوند و از ادامـه  فّعالّیـت و تاش سـربازنند.
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پیشنهادها «
 بـا توّجـه بـه آنچـه در ایـن مقالـه بیـان شـد، راه کارهایـی بـه شـرح زیر بـرای جذب 

مـردم، به ویـژه نوجوانـان و جوانـان بـه سـوی مسـاجد پیشـنهاد می شـود:
          1( مرکز نظارت و رسـیدگی به امور مسـاجد کشـور شـرایطی برای انتخاب هیئت 
امنـای مسـاجد تعییـن کنـد تا بـه مرور، امـکان اصـاح سـاختار هیئت امنا مسـاجد 

فراهـم آید.
          2( حداقـل هـر سـه مـاه یک بـار در جلسـه ای از مـردم، به ویـژه نسـل جـوان 
در خصـوص برنامه هـای مسـجد، نظرخواهـی و پیشـنهادهای آنـان بـه منظـور بهبود 

کیفّیـت کار و عملکـرد مسـجد، مـورد بررسـی و مداقـه قـرار گیـرد.
          3( بـا توّجـه بـه نقـش مؤثّـر آمـوزش در باال بردن سـطح آگاهی هـا و تغییر نگرش 
افـراد و در هـر شهرسـتان بـه فراخـور شـرایط فرهنگـی و جغرافیایـی برنامه هـای 

آموزشـی ویـژه  هیئـت امنـا و خادمـان و دسـت اندرکاران مسـاجد بـه اجـرا درآید.
          4( ائّمـه جماعـت مسـاجد بایـد نظـارت بیشـتری بـر عملکـرد دسـت اندرکاران 
مسـاجد داشـته باشـند و فضایـی فراهـم کننـد که مسـائل و مشـکات موجـود نقد و 
بررسـی شـود و در مجمـوع بـا ایجاد شـرایطی مطلـوب، زمینه  هماهنگـی همه عوامل 

را فراهـم آورند.
          5( در تحقیقـات انجـام شـده از جملـه عوامـل مهّمـی کـه نقشـی تعیین کننـده 
در جـذب نسـل جـوان دارد، امـام جماعـت مسـجد و ویژگی هـای اخاقـی و رفتـاری 
وی در برخـورد بـا نمازگـزاران اسـت. بنابرایـن، دّقـت در انتخـاب امـام جماعـت بـا 
ویژگی هـای خـاّص )خوش رفتـاری بـا جوانـان، برخـورداری از تقـوای کافـی و ماننـد 

آن( از نـکات مهّمـی اسـت کـه مرجـع اعزام کننـده بایـد مـورد نظـر قـرار دهد.
          6( ارتبـاط بیـن مـدارس و مسـاجد، تأثیـر بسـیار در جـذب نوجوانـان و جوانان به 
سـوی ایـن پایگاه هـای معنـوی دارد. مـدارس می تواننـد دانش آموزانی را کـه آمادگی 
علمـی و مذهبـی دارنـد، بـه مسـاجد معّرفـی و مسـاجد نیز بـه صورتی جـّذاب مانند 

ارسـال دعوت نامـه بـرای آنـان، زمینـه  حضـور آنان را در مسـاجد فراهـم آورند.
دلسـوز  و  توانمنـد  و  متعّهـد  معلّمـان  و  فرهنگیـان  وجـود  از  اسـتفاده   همچنیـن 
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در مجموعـه  هیئـت امنـا یـا بـه عنـوان مربّـی می توانـد زمینه سـاز حضـور بیشـتر 
باشـد. مسـاجد  در  دانش آمـوزان 

          7( اجـرای برنامه هـا و برگـزاری کاس هـای علمـی، فرهنگـی، هنری و ورزشـی در 
رشـته های گوناگـون و دعـوت از مربّیـان عاقه منـد و بـا تجربـه و برگـزاری اردوهای 
سـیاحتی و زیارتـی بـا مراعـات موازیـن شـرعی در جـذب نوجوانـان و جوانـان مؤثّـر 

ست. ا
          8( رفـع مشـکات مربـوط بـه بهداشـت و نظافـت مسـجد و مراعـات طهـارت 
و نظافـت ایـن مـکان مقـّدس بـه صـورت مـداوم از جملـه پاکیزگـی فرش هـا، در و 
دیـوار و محّوطـه بایـد رعایـت گـردد تا از بـروز تنّفـر و دوری مردم پیشـگیری شـود. 
همچنیـن، رسـیدگی به امکانات سرمایشـی و گرمایشـی فضای مطبوعـی برای حضور 

آنـان فراهم مـی آورد.
          9( تأسـیس کتابخانـه بـا توّجـه به نیازهـای مخاطبان و عاقه منـدان؛ وجود فضای 
مناسـب و انتخـاب کتاب هـای جـّذاب و متناسـب بـا خواسـت نوجوانـان و جوانـان از 

جملـه راه هـای جذب کـودکان و نوجوانان اسـت.
          10( برگـزاری جلسـات پرسـش و پاسـخ بـا حضـور مسـئوالن محلّـی و بر اسـاس 
یـک برنامه ریـزی منّظـم، امـکان ارتبـاط بیشـتر مردم بـا مسـاجد را فراهم مـی آورد.
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نتیجه سخن «
 مسـجد، بـه عنـوان اصلی تریـن پایـگاه اسـامی نقـش مهّمـی در تربیـت، آمـوزش و 
ایجـاد نزدیکـی بیـن اعضـای خود کـه مسـلمانان هسـتند، دارد؛ پایگاهی کـه همواره 
 در روایـات از آن بـه بزرگـی یـاد شـده اسـت. یکـی از رسـالت های پیامبـر اکـرم
پـس از دریافـت وحـی الهـی و رسـانیدن آن بـه مـردم، ایجـاد پایگاهی به نام مسـجد 
بـود تـا مکانـی بـرای عبـادت و ذکـر حـّق تعالـی و تشـکیل اجتماعـات اسـامی و 
مردمـی باشـد. بعـد از آن، مسـلمانان در صفـوف وحدت بخـش نمـاز جماعـات که در 
مسـاجد برگزار می شـد، روح تربیت و نشـاط را در جامعه به روشـنی مشـاهده کردند. 
به طـوری کـه اینـک بعـد از گذشـت قرن های متمـاّدی از پیدایش اسـام، مسـجد نه 
تنهـا اعتبـار و ارزش خـود را حفـظ کرده، بلکـه همـواره در برهه های مختلـف زمانی، 
نقـش مهّمـی در تحّوالت اجتماعی، سیاسـی و فرهنگی داشـته اسـت. در کشـور ما به 
خصـوص در دوران انقـاب و هشـت سـال دفـاع مقّدس، مسـجد، مکانی برای بسـیج 
نیروهـای مردمـی، آمـوزش، سـازمان دهی و پشـتیبانی نیروهـای بسـیجی و مردمـی 
بـوده و در ایـن میـان حضـور جوانـان در کنـار سـایر قشـرهای مـردم دیده می شـود. 
حضـور آنـان در نمازهـای جماعـت و تشـکیل حلقه هـای کمک هـای مردمی، بسـیج 
نیروهـای اعزامـی بـه جنـگ، ایجاد کاس هـای آموزشـی و... نقش مؤثّرتـری در رونق 
مسـاجد داشـت، اّمـا بـا گذشـت زمـان و سـپری شـدن آن روزهـای سـخت، نـه تنها 
کارکـرد مسـجد در کشـور تفـاوت پیـدا کرده، بلکـه با کم رنگ شـدن حضـور جوانان 
در مسـاجد بـه علّت هـای مختلـف، رونق روزهای گذشـته را نـدارد. در این نوشـتار به 

مهم تریـن موانـع آنها اشـاره شـد. 
نکتـه شـایان توّجـه اینکـه، نباید ترفندهـای دشـمن و برنامه ریزی آنها بـرای اختاف 
بیـن مسـاجد و مـردم و به  ویـژه نسـل جـوان را از نظـر دور داشـت؛ زیـرا آنهـا بـه 
روشـنی دریافته انـد کـه مسـاجد از جملـه مهم تریـن پایگاه هـای انقـاب و عاملـی 
مهـم در تقویّـت اندیشـه های دینـی و اسـامی اسـت. از مسـاجد، جوانـان سلحشـور 
مؤمـن و مسـلمان بـه پـا می خیزنـد و بـر ضـّد زیاده طلبی هـا و زورگویی هـای ظالمان 
و مسـتکبران قیـام می کننـد و حفـظ انقـاب اسـامی بـه زنده بودن و شـور و نشـاط 



421 فصل دو، مسجد و جوانان

مسـاجد بسـتگی دارد. اّمـا ایـن نکتـه هم نباید فراموش شـود کـه بعد از چنـد دهه از 
پیـروزی انقـاب اسـامی، هنوز نتوانسـته ایم برنامه های اساسـی مبتنی بـر روش های 
علمـی و هماهنـگ با خواسـته ها و نیازهای نسـل نوجـوان طّراحی و یا شـرایط تحّقق 

آنهـا را فراهـم کنیم. 
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مسجد و مشارکت جوانان در آن

محسن محّمدی

چکیده
نوشـتار حاضـر در صـدد تبییـن موانـع و راهکارهـای حضـور جوانـان در مسـجد و 
شـیوه های جذب آنان به مسـاجد اسـت. نگارنـده، در دو فصل جداگانـه، مباحث مورد 
نظـرش را ارائـه داده اسـت. وی در فصـل اّول، بـه تبییـن موانـع و برخـی راهکارهـای 
حضـور جوانـان در مسـجد پرداختـه اسـت و موضوعاتـی، ماننـد بحران هویّـت دینی، 
تهاجـم فرهنگـی، روحّیـات و خواسـته های جـوان و فضـای مسـجد، ناهنجاری هـا، 
دین گریـزی را بحـث نمـوده اسـت. نگارنـده در فصـل دّوم، بـه شـیوه های جـذب 
جوانـان بـه مسـاجد اشـاره کـرده و نقـش عواملـی، ماننـد امـام جماعـت، خانـواده و 
دوسـتان، امکانـات و فّعالّیت هـای مسـجد، کاس های آموزشـی، بهادادن بـه جوانان، 
تبلیغـات، شـکل ظاهـری مسـجد، بیـان مباحـث مـورد نیـاز جوانـان، پیش نیازهـا، 
تشـویق، تقویّـت پایگاه هـای بسـیج را در اثربخشـی ایـن شـیوه ها بحث نموده اسـت.

واژگان کلیدی: 
مسـجد، موانـع حضـور جوانـان در مسـجد، طـرق و شـیوه های جـذب جوانـان بـه 

مسـجد، راهکارهـای جـذب جوانـان بـه مسـجد. 
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مقّدمه «
انسـان در طـول دوره زندگانـی خـود مراحـل گوناگونـی را بـا شـرایط ویـژه و خـاّص 
می گذرانـد کـه هـر کدام بـه نحوی در مراحـل بعدی مؤثّر اسـت. در این بیـن، جوانی 
از مهم تریـن دوران زندگـی اسـت کـه در سـامت یـا خسـارت دوران میانـی و نهایی 
زندگـی بشـر تأثیـر گسـترده و عمیقـی دارد؛ چـرا کـه در ایـن دوران، پایه هـا و اصول 

شـخصّیت انسـان شـکل می گیرد.
 بـا ایـن بیـان، اهمّیـت و حّساسـّیت دیـن داری در دوره جوانی مشـّخص می شـود. به  
خصـوص کـه در ایـن دوران حّسـاس، طوفـان غرائـز سـرکش، زمینه انحـراف جوان و 
غفلـت او از یـاد خـدا را فراهـم می کنـد. تهاجم فرهنگی نیـز که به طور جـّدی جوانان 
را مّدنظـر دارد، بـا تهییـج غرائـز، شـرایطی را مهّیـا می کنـد کـه تصمیم گیـری جهت 
حرکـت در مسـیر خیـر و صـاح بـرای جوانـان مشـکل می شـود. بـه عبـارت دیگـر، 
برخـی موانـع در دیـن داری جوانـان وجـود دارد کـه تقّیـِد آنهـا را بـه دیـن، به طـور 
جـّدی دچـار آسـیب می کنـد. عاوه بـر این، نقـش جوان در آینده سـازی یـک ملّت و 
حرکـت کشـور به سـمت پیشـرفت و توسـعه بـر اهمّیت مشـارکت جوانان در مسـجد 

می افزایـد.
 افـزون بـر موانـع و علـل عمومـی حضـور، بـا توّجه بـه ویژگی هـای خاص شـخصّیتی 
جـوان و حّساسـّیت و تأثیـر رفتـار جوانـان در آینـده انقاب و کشـور در این نوشـتار، 
در فصـل اّول، موانـع حضـور جوانـان در مسـجد و علـل آن و در فصـل دّوم، طـرق و 

شـیوه های جـذب جوانـان به مسـجد، مـورد بررسـی قرار مـی گیرد.
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فصل اّول: موانع حضور جوانان در مسجد  «
مهم ترین موانع حضور جوانان در مسجد به شرح زیر است:

1- بحران هویّت دینی
 بحـران هویّـت از سـال های نوجوانـی آغـاز می شـود و بخشـی از سـال های اّولّیـه 
جوانـی را نیـز در برمی گیـرد. هویّتـی کـه نوجـوان درصـدد اسـت تـا به طـور روشـن 
بـا آن مواجـه شـود ایـن اسـت کـه او کیسـت؟ نقشـی کـه بایـد در جامعـه ایفـا کند، 
چیسـت؟ آیـا او برخـاف نـژاد، مذهـب یـا زمینه هـای ملّـی کـه او را از نظـر مـردم، 

کـم ارزش جلـوه می دهـد، احسـاس اعتمـاد بـه نفـس دارد؟1
از عدم توانایـی فـرد در تحصیـل هویّـت انسـانی، بـا تعابیـر مختلفـی یاد شـده اسـت. 
برخـی از صاحب نظـران از آن بـا تعبیـر »گـم کـردن خویـش« یـا »ازخودبیگانگـی« 
یـاد می کننـد؛ روان شناسـان از ایـن حالـت، اغلـب تحـت عناوینی، چون »آشـفتگی 
هویّـت«، »اختـال هویّـت« و »بحـران هویّـت« یـاد می کننـد و در توصیـف آن مـی 
گوینـد: »بحـران هویّـت، عبارت اسـت از عدم توانایی فـرد در قبول نقشـی که جامعه 
از او انتظـار دارد«.2ایـن امـر سـبب مشـغولّیت بی هـدف، هیجانـات جانشـین ناپذیر و 

ایجـاد شـخصّیت منفعـل در جـوان می شـود.3
 بـه اعتـراف همـه صاحب نظـران، جّدی ترین بحران در طـول زندگی انسـان در خال 
شـکل گیـری هویّـت او رخ می دهـد؛ چـون شـخصی کـه فاقـد یـک هویّـت متشـّکل 
قابـل قبولـی باشـد، در طول زندگی با مشـکات بسـیار زیـادی رو به  رو خواهد شـد. 
چنیـن شـخصی در درجـه اّول از حقیقـت وجودی خـود و اسـتعداد و توانمندی هایی 
کـه دارد، آگاهـی الزم نـدارد و در درجـه دّوم، از هـدف خلقـت و نقشـی کـه در 
نظـام هسـتی بـر عهده اوسـت بی اّطاع اسـت، در نتیجه، از تشـخیص شـیوه درسـت 
ارتبـاط بـا دیگـران و برخـورد بـا پیش آمدهـا نیـز پاسـخ بـه اصلی ترین پرسـش های 
زندگـی عاجـز اسـت. در نهایـت، مجموعـه ایـن امـور، او را در اغلـب موضـع گیری ها 

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، ص24-20.
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دچـار سـردرگمی می کنـد. طبیعـی اسـت کـه وقتـی فـرد خـود را نشـناخت و هدف 
از آفرینـش جهـان و انسـان بـرای وی معلـوم نگشـت و بـا وظایفـی کـه در جامعـه بر 
عهـده دارد، آشـنا نشـد، نمی توانـد نقـش مثبتـی در زندگـی ایفـا کنـد. بـروز چنیـن 
وضعـی و تزلـزل فکـری اعتقـادی مهم تریـن خطـری اسـت که سـعادت انسـان را در 

طـول حیـات مـورد تهدیـد قـرار می دهد.
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 گرایـش 
بـه پرسـتش از نیازهـای فطـری او اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه فـرد، مسـتقل از هرگونه 
یادگیـری، در درونـش تمایـل بـه عبـادت و بندگـی خـدا را احسـاس می کنـد. تجلّی 

چنیـن احسـاس و میلـی، در اعمـال و رفتـار دینـی، آشـکار می شـود.1
هویّـت دینـی، رابطـه بیـن آدمی و دیـن را تبیین می کند و شـکل گیـری آن، هویّت، 
احسـاس تعّهـد و مسـئولّیت در قبـال ارزش هـا و باورهـای آن مکتـب را در پـی دارد. 
برخـی صاحب نظـران، تعّهـد را بـه عنوان سـنِگ بنای هویّـت دینی، تلّقـی نموده اند.2
بـا توّجـه بـه آنچـه هویّـت دینـی بـه نسـل جـوان می دهـد،3 اختـال و آشـفتگی 
هویّـت دینـی، سـبِب ضعـف دیـن داری در بیـن جوانـان می گـردد؛ زیـرا تعّهـد و 
مسـئولّیت پذیری فـرد را در قبـال گزاره هـای دینـی کاهـش می دهد و بدیـن ترتیب، 

ضمانـت اجرایـی احـکام دینـی کاهـش می یابـد.
اختـال در هویّـت دینـی سـبب می شـود تـا فرد نـه بتوانـد ارزش های دینی گذشـته 
خـود را ارزیابـی نمایـد و نـه صاحب ارزش هایی شـود که بـه کمک آنها بتوانـد آزادانه 

بـرای آینده، طرح ریـزی کند.4
 از دیـدگاه جـوان، پـس از درهـم ریختگـی نظـام ارزشـی دینـی، امر مثبـت و خوبی 
در دیـن وجـود نـدارد تـا انگیـزه ای بـرای انجـام آن داشـته باشـد. بنابرایـن، دچـار 

ــام »زنــده بیــدار«، ایــن  1  . ابن طفیــل اندلســی حکیــم فیلســوف و نامــدار مســلمان در اثــر ارزنــده و کاســیک فلســفی اش بــه ن

ــر می کشــد. ــه تصوی ــر ب ــی هــر چــه تمام ت ــه زیبای ــش فطــری را ب گرای
2 . مکاتب و نظریه ها در روان شناسی شخصّیت، ص69، کارشناسان یونسکو، ص122.

3 . آنچــه بــه نســل جــوان هویّــت می دهــد عبارت انــد از: پاســخ بــه پرســش های بنیادیــن، جهــت بخشــیدن بــه زندگــی، رویکــرد 

مثبــت بــه آینــده، وحــدت اعتقــادی، زمینه ســازی هویـّـت تمّدنــی، مقبولّیــت اجتماعــی، شــأن و منزلــت جوانــی و معنــا بخشــیدن 
بــه جهــان؛ ر.ک: شــرفی، محّمدرضــا، جــوان و بحــران هویـّـت، ص96 ـ102.

4 . هورنای کارن، تضادهای درونی ما، ص134.
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بی تفاوتـی و بی مسـئولّیتی می گـردد. همچنیـن، تخریـب نظام ارزشـی دینی، سـبب 
می شـود بسـیاری از افـراد کـه دچار بحـران هویّـت دینی می شـوند، به دنبـال هویّت 
منفـی بگردنـد و هویّتـی برخـاف آن چه اولیـای دین در نظـر گرفته انـد را برگزینند.

بسـیاری از رفتارهـای ضـّد اجتماعـی و ناسـازگاری نوجوانـان را می تـوان از ایـن 
منظرتبییـن نمـود. مسـئولّیت گریزی، دلزدگـی و بی تفاوتـی هـر کـدام از آثـار فقدان 
هویّـت هسـتند1 کـه در عرصـه دینـی در قالـب بی توّجهـی بـه اوامـر و نواهـی الهـی، 
بی عاقگـی نسـبت بـه شـعائر، گزاره هـا، اماکـن، مراسـم و نمادهـای دینـی بـروز 

می کنـد.
بـا بیـان ایـن مطالب، مشـّخص شـد که بحـران هویّت دینی، سـبب تضعیـف باورهای 
دینـی، اختـال نظـام ارزشـی مذهبـی و عدم تقّیـد به احکام دینی می شـود. مسـجد 
از مهم تریـن نمادهـا، شـعائر و گزاره هـای دینـی اسـت کـه بحـران هویّـت دینـی 
جـوان در مـورد آن سـبب پاییـن آمـدن اعتقـاد و ضعـف گرایـش به حضـور در جمع 

نمازگـزاران می گـردد.

2-  تهاجم فرهنگی
صاحبـان زر و زور و تزویـر، بـرای رسـیدن بـه اهـداف خـرد و کان خـود از همـه 
اهرم هـا بهـره مـی گیرنـد. داده هـای تاریخی نیز نشـان می دهـد که مهاجمـان قدرت 
طلـب، بارهـا بـه کشـورهای دیگـر حملـه نظامی کـرده و جهـان را بـه جزایـر متعّدد 
تقسـیم کرده انـد. واژه هـای تجـاوز، مسـتعمرات و جنایـات جنگـی، تقسـیم بنـدی 
کـره زمیـن و تجـاوز همه جانبـه مهاجمـان را بـه نمایـش مـی گذارنـد. بـا توّجـه بـه 
اینکـه امـروزه اسـتراتژی حملـه نظامی شکسـت خـورده اسـت، مهاجمان زورمـدار از 
سیاسـت راهبـردی دیگـری به نـام تهاجـم فرهنگی بهـره می جویند؛ زیرا ایـن عنصر، 

مناسـب ترین راهـکار بـرای تحّقـق سـلطه افزون خواهـان در جهـان اسـت.
دشـمنان انقـاب و اسـام بـرای دسـت یابی بـه اهداف خـود، تهاجمی گسـترده را به 
فرهنـگ و هویّـت مـا برنامـه ریـزی و پشـتیبانی می کننـد. متأّسـفانه اّولیـن قربانیان 

1 . شرفی، محّمدرضا، جوان و بحران هویت، ص20.
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تهاجـم فرهنگـی، جوانـان هسـتند؛ زیـرا آنـان سـرمایه های عظیـم جامعه انـد و مانع 
تحّقـق اهـداف سـلطه جویان هسـتند. بـر ایـن اسـاس، جوانـان در تهاجـم فرهنگـی 
بیشـتر از دیگـر گروه هـا مـورد تهاجـم قـرار مـی گیرنـد. دشـمن در ایـن مسـیر 
می کوشـد جوانـان را از فرهنـگ غنـی و کهـن خـود، بیگانه سـازد و ارزش هـای دینی 

را نـزد آنـان بـی ارزش جلـوه دهد.
در تهاجـم فرهنگـی، پایگاه هـای دینـی همچـون مسـجدها مـورد حملـه قـرار مـی 
گیرنـد. دشـمن بـه ایـن شـیوه می کوشـد فرهنـگ ضّدارزشـی غـرب را در میـان 
جوانـان گسـترش دهـد و آنـان را نسـبت بـه مفاهیـم و احکام دینـی بی عقیـده کند. 
تربیـت دسـت آموز ها، فسـاد اخاقـی، قـرار دادن جایگزینـی بـرای امور عبـادی که با 
روحّیـات و غرایـز جوانـی نیـز تناسـب دارد که برخی از ایـن جایگزین هـا عبارت اند از: 
نـوار و سـی دی های مبتـذل و برنامه هـای ماهواره ای، ترویـج الگوهای غربـی، تضعیف 
باورهـای دینـی، تخریـب و تـرور شـخصّیت های خـودی، دور کـردن مـردم از هویّـت 

ملّـی ـ  اسـامی و ترویـج فرقه های سـاختگی.
مسـجد، پایگاهـی اسـت کـه در راه مبـارزه بـا تهاجـم فرهنگـی بسـیار مؤثّـر اسـت. 
مسـجد بـا بیـان خطـر تهاجـم فرهنگـی و تقویّـت گرایش هـای مذهبـی، از تعالیـم 
و مفاهیـم دینـی دفـاع می کنـد و حّتـی بـا بیـان فرهنـگ و آموزه هـای اسـام در 
برابـر تهاجـم فرهنگـی غـرب می ایسـتد. بنابرایـن، در صورتـی کـه در ایـن جـدال 
نابرابـر فرهنگـی، مسـجد، جوانـان را جذب کنـد، قدم بلنـدی در راه مبـارزه با تهاجم 

فرهنگـی برداشـته شـده اسـت.

3-  ناهمگونی روحّیات و خواسته های جوان با فضای مسجد
جوانـان، روحّیـات و خواسـته هایی دارنـد کـه از روحّیـات و ویژگی هـای جوانـی آنهـا 
نشـأت می گیـرد و فضـای مسـجد بـا برخـی از آنهـا همگـون و هماهنـگ نیسـت. 
جوانـان روحّیـه ای پـر شـور و نشـاط دارنـد؛ آنـان از نظر جسـمی، قـوی، پـر تحّرک، 
اهل جنب وجـوش و تاطـم هسـتند؛ ولـی مسـجد، فضـای آرام و سـکون اسـت کـه 
عبـادت و نیایـش بـدون تحـّرک جسـمی شـدید و زیـاد، بـه آرامـی در گوشـه ای از 
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مسـجد انجـام می شـود. بـه همیـن دلیـل، جوانـان در برخـی مراسـم های دینـی کـه 
شـور و هیجـان بیشـتری دارد، حضـور چشـم گیرتری دارنـد. به طـور مثـال، مراسـم 
سـینه زنی، زنجیرزنـی و دسـته  های عـزاداری کـه از این ویژگـی برخوردارنـد، جوانان 

در آن حضـور بیشـتری دارنـد. 
جـوان، خواسـتار تّعلـق بـه گـروه بی غمـی، اِبـراز خـود، جلـب توّجـه و... اسـت کـه 
در مسـجد، زمینـه مسـاعدی بـرای آنهـا فراهـم نمی شـود. عـاوه بـر شـور، نشـاط و 
هیجـان، هجـوم، تهـّور، افراط گری، احـراز تفّوق، مقاومـت، حاکمّیت، تضـاّد و تعارض 
بـا سـالمندان از ویژگی هـای جـوان اسـت کـه بـا فضـای مسـجد چنـدان تناسـبی 
ندارد.1البّتـه ایـن بـه معنـای تعـارض و اختـاف ذاتـی مسـجد، بـا تمـام روحّیـات و 
خواسـته های جـوان نیسـت؛ بلکـه می تـوان فضـای پـر شـور و نشـاطی را در مسـجد 
ایجـاد کـرد کـه با روحّیات جوان سـازگار باشـد و بسـیاری از روحّیات جـوان با فضای 

مسـجد تطابـق کامـل پیـدا کند.

4-  ناهنجاری و ناسازگاری با اطراف
جوانـان، روحّیـات و دنیای عجیبی دارند که حاصل اجتماع قدرت جسـمی و احساسـی 
اسـت کـه بـه سـمت عقانی شـدن پیـش مـی رود. بـه همیـن دلیـل، جوان هـا به طور 
معمـول، بـا محیـط اطراف و بزرگ ترها مشـکات رفتـاری، عقیده ای و سـلیقه ای دارند. 
ایـن اختافـات گاهی سـطحی و زودگذر اسـت کـه در شـخصّیت و رفتار جوانـان تأثیر 
زیـادی نـدارد؛ ولـی گاهـی ایـن اختافـات بـه ناهنجـاری و ناسـازگاری جوانـان منجر 
می شـود2و بـه ایـن ترتیـب، امنّیـت روحـی و روانـی الزم بـرای دیـن داری آنـان از بین 
مـی رود و در ایـن میـان، مسـجد نیـز به عنـوان یکـی از مهم تریـن گزاره هـای دینی در 

نظـام رفتـاری جـوان، جایـگاه چندانی کسـب نخواهد کرد. 

1 . دفتر مشاور رئیس سازمان صدا و سیما در امور جوانان، تهران، 1379.

ــه جــوان، الگوهــای نامناســب، تضــاد در  ــد از: درک نکــردن روحّی ــان عبارت ان ــان و جوان 2 . عوامــل ظهــور ناهنجاری هــا در نوجوان

ــه  ــزاری از دیــن، کم توّجهــی ب ــه طبقاتــی، کم توّجهــی خانواده هــا، ناکارآمــدی کانون هــای دینــی، اســتفاده اب روش تربیتــی، فاصل
مشــکات، تســاهل و تســامح؛ ر.ک: موّحدنیــا، فریــدون، عوامــل گرایــش نوجوانــان و جوانــان بــه فرهنــگ بیگانــه، ص56-48.
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5- دین گریزی
دیـن گریـزی، یعنـی هر نـوع فاصلـه گیری یا واپـس گرائـی از دین و تمـام نمودهای 

مهـّم دینـی در گرایـش، بینـش و کنش.
دوران  پرورش  یافتـه  و  زاده  کـه  طیفـی  به ویـژه  جوانـان،  از  گروهـی  دین گریـزِی 
انقـاب هسـتند، از مسـائل مّهـم اجتماعـی و فرهنگـی کشـور اسـت. ایـن گریز فقط 
بـه علّـت تهاجـم فرهنگـی یا هـوا و هـوس جوانان نیسـت، بلکـه علّت هـای گوناگونی 
دارد و تـا زمانـی کـه تمامـی آنهـا به صـورت واقع بینانه و عمیق بررسـی نگردد، نسـل 
آینـده انقـاب بـا خطـر جـّدی اضمحـال عقیدتی و ارزشـی رو بـه  رو اسـت.1در این 
بیـن، نمادهـا، مفاهیـم، اعمال و مناسـک، مظاهـر و اماکن دینی در معرض فراموشـی 
و بی تفاوتـی جـوان قـرار می گیرنـد. مسـجد بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن گزاره های 
دینـی، در بحـران دین گریـزی جوانـان به طـور جـّدی در خطـر اسـت. پـس، می توان 
بـه راحتـی نتیجـه گرفـت کـه دین گریـزی جوانان عامـل فراگیـر و عمیقی بر سـر راه 

مشـارکت آنان در مسـجد اسـت.
بـرای برطـرف شـدن ایـن مشـکل بایـد گروه هـا و سـازمان های مختلـف اجتماعـی، 
فرهنگـی، اقتصـادی و سیاسـی، طرحـی اصولـی و همه جانبـه را برنامه ریـزی نمـوده تا 
مهم تریـن قشـر اثرگـذار جامعـه در آینـده انقـاب، دیـن دار بماننـد؛ در ایـن صـورت 
یکـی از مهم تریـن و عمومی تریـن مانـع حضور جوانان در مسـجد، برطرف خواهد شـد. 

1 . برخــی از علــل دین گریــزی جوانــان عبارت انــد از: بیــان نامعقــول برخــی از مفاهیــم دینــی، عملــی نشــدن عدالــت اجتماعــی در 

ســطح جامعــه بــا وجــود شــعارهای فــراوان، توّجــه نکــردن بــه نیازهــای اساســی نســل جــوان، مثــل ازدواج، کار و مســکن، اســتفاده 
ابــزاری از دیــن بــه دســت برخــی سیاســت بازان بــرای منافــع شــخصی و گروهــی، نبــود برنامه ریــزی درســت فرهنگــی بــرای نســل 

جــوان، تهاجــم برنامه ریــزی شــده فرهنگــی دشــمنان داخلــی و خارجــی بــرای انحــراف نســل جــوان.
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فصل دّوم: طرق و شیوه های جذب جوانان به مسجد «
جذب جوانان به مسجد از طرق، شیوه و راه های ذیل میّسر است:

1- امام جماعت
امـام جماعـت، مهم تریـن عضـو مدیریتی مسـجد اسـت که می توانـد بـا برنامه ریزی و 
عملکـرد صحیـح و دقیـق، زمینـه مناسـبی را بـرای تحّقق سـایر عوامل حضـور مردم 

در مسـجد فراهـم کند. 
امـام جماعـت در هـر مسـجد، عاملـی مهـّم در پیشـرفت و ترّقـی مسـجد بـه شـمار 
مـی رود و چنانچـه دارای شـرایط الزم باشـد، تأثیـر به سـزایی در تحـّوالت مثبت در 

جوانـان و در نتیجـه گرایـش آنـان بـه دیـن و مسـجد خواهد داشـت.
امام جماعت برای جلب جوانان این نکات را باید رعایت کند:

1- 1- برخورد گرم و صمیمانه با جوانان

امـام جماعـت بایـد بـا جوانـان برخـوردی محّبت آمیـز و دوسـتانه داشـته باشـد. 
برخوردهـای عاطفـی در ایجـاد ارتبـاط با جوانان و آگاهـی از نظریات آنها بسـیار مؤثّر 
اسـت؛ این گونـه ارتبـاط، زمینـه مسـاعدی را برای جلـب و تأثیـر بر جوانـان به وجود 

می آورد.
امـام جماعـت بایـد هـم بـا جوانـان داخل مسـجد بـه گرمـی برخـورد کند تـا حضور 
آنهـا در مسـجد تـداوم یابـد و هـم بـا جوانـان بیرون از مسـجد تـا زمینه حضـور آنان 

در مسـجد فراهـم شـود. 
برخورد مناسب امام جماعت با جوانان، دو مؤلّفه دارد که عبارت اند از:

الف( احترام
امـام جماعـت بایـد به رفتـار، ارزش هـا، گفتـار و نظریّات جوانـان احترام بگـذارد. این 
کار در جلـب جوانـان بسـیار مؤثّـر اسـت. وقتـی جـوان احسـاس کنـد طـرف مقابـل 
درصـدد ایـن نیسـت کـه نظریّـات خـودش را بـه او تحمیـل کنـد و بـه نظریّـات او 
احتـرام می گـذارد، احسـاس شـخصّیت می کند و از اینکه با چنین فردی آشـنا شـده، 
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خوشـحال می گـردد. البّتـه احتـرام امام جماعـت به جوانان بـه معنای پذیرفتـن تاّم و 
تمـام نظریّـات آنهـا بـدون دلیل نیسـت، بلکه بـه معنای شـنیدن و تحّمل کـردن آنها 

و تعییـن راهـی حسـاب شـده و مدبّرانـه جهت هدایت آنهاسـت.
بهتـر اسـت بـه جوانـان در حـّد امـکان، فرصـت داده شـود تـا خـود را بـروز دهنـد و 

نظریّـات و افکارشـان را مطـرح نماینـد، آنـگاه بـه اصـاح آنهـا پرداخته شـود.

ب( ایجاد ارتباط عاطفی
روابـط و احترام هـای امـام جماعـت و جوانـان نبایـد در چارچوبـی خشـک و رسـمی 
باقـی بمانـد؛ بلکـه بایـد بـه برقـراری روابـط عاطفـی منجر شـود؛ یعنـی جـوان، امام 

جماعـت را بـه عنـوان یکـی از دوسـتان خـود بپذیرد.
امـام جماعـت بـرای اینکـه سـطح روابـط خود بـا جوانـان را به این حـّد برسـاند، باید 
بـه نـکات متعّددی توّجه داشـته باشـد و در امـور گوناگونـی، همراه جوانان باشـد؛ در 
مشـکات بـه آنهـا کمک کنـد؛ موّفقّیت هایشـان را بـه آنها تبریـک بگویـد؛ از غم ها و 
ناراحتی هـای آنهـا ابـراز تأّسـف و انـدوه کنـد، هدایـای کوچکـی مثل عطر، تسـبیح و 
انگشـتر بـه عنـوان یـادگاری به آنهـا تقدیم کنـد؛ در صورت امـکان، کمی در مسـائل 
خصوصـی آنهـا وارد شـود، به طـور مثال، روز تولّدشـان، بـه آنها تبریک بگوید و سـایر 
اقداماتـی از ایـن قبیـل کـه بـا توّجـه به شـرایط امـام جماعـت و فرهنـگ و روحّیات 

اهالـی محـّل در برقـراری و تـداوم ارتباطـی دوسـتانه و محّبت آمیـز مؤثّر اسـت. 
بهتـر اسـت ارتبـاط امـام جماعـت و جوانـان بـه روابـط حضـوری محـدود نگـردد و 
ارتبـاط کتبـی بیـن جوانـان و امـام جماعـت نیـز بسـیار مفید اسـت. در ایـن صورت، 
جوانـان از اینکـه امـام جماعـت بـه آنهـا احتـرام گذاشـته و به طور خصوصـی، مطلبی 
را بـرای آنهـا بیـان کـرده، احسـاس شـخصّیت کـرده و به امـام جماعت نزدیک شـده 
و مطالبـی را کـه حضـوری نمی تواننـد بیـان کننـد، به صـورت کتبی با امـام جماعت 

در میـان می گذارنـد.
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1-2- حضور در جمع جوانان

همـه جوانان در مسـجد حاضر نمی شـوند و امام جماعت نیـز نمی تواند در برخوردهای 
گـذاری در بیـرون از مسـجد بـا همـه جوان های محـّل، ارتبـاط برقرار کنـد؛ به همین 
دلیـل بـرای برقـراری ارتبـاط کامل بـا جوانـان، بایـد در مکان هایی که جوانـان در آن 

اجتمـاع دارنـد، حاضر گردد. 
پارک هـا،  و  کافی نـت  ورزشـی،  میادیـن  کتابخانه هـا،  دبیرسـتان ها،  و  مـدارس 
مکان هایـی هسـتند کـه به طـور معمـول، جوان هـا در آن حضـور دارنـد. برخـورد بـا 
جوانـان و برقـراری ارتبـاط بـا آنهـا در هر کـدام از این مکان هـا، ظرافت و حّساسـّیت 

مخصـوص بـه خـود دارد و شـیوه مناسـب بـا آن را می طلبـد. 
 ایـن اقـدام امـام جماعت، سـبب جلـب توّجـه جوانان شـده و زمینه مناسـبی را برای 

حضـور جوانـان در مسـجد فراهـم می کند. 

1-3- برقراری جلسات ویژه جوانان

جوانـان، نیازهـای مخصـوص بـه خـود دارنـد؛ روحّیـات و عایـق آنهـا با بزرگسـاالن 
متفـاوت اسـت. امـام جماعـت باید بعـد از مخاطب شناسـی دقیـق و آگاهـی از نیازها 
و سـایق جوانـان، جلسـاتی را ویـژه آنهـا تشـکیل دهـد و مفاهیمـی از دین اسـام را 

برایشـان بیـان کنـد کـه بـا سـایق، روحّیـات و نیازهای آنان متناسـب باشـد.
ایـن مـوارد، موضوعـات مناسـبی بـرای گفتگـو با جوانـان اسـت: »ازدواج در اسـام«، 
»عشـق مجـازی یـا حقیقـی«، »زیبایـی«، »نیایـش«، »روابـط دختـر و پسـر«، »آثار 
نمـاز در زندگـی زوج های جوان«، »اخاق جنسـی«، »آثار نماز«، »انحراف جنسـی«، 

»چشـم چرانـی«، »مسـائل روان شناسـانه جوانـان، مثـل اعتماد به نفـس و امید«.
البّتـه بهتـر اسـت بـرای ارائـه هـر موضـوع بـه نـکات روان شناسـی جوانـی، روحّیات 
جوانـان و اصـول جذابّیـت و اثرگـذاری توّجـه شـود؛ به طـور مثـال در هـر موضـوع 

عنـواِن زیبـا و جّذابـی انتخـاب شـود تـا توّجـه جوانـان را بیشـتر جلـب کنـد. 
جلسـه نبایـد حالـت سـخنرانی و خطاب مسـتقیم داشـته باشـد؛ بلکه بایـد به صورت 
گفتمـان برگـزار گـردد تـا جوانـان بتواننـد نظـر و سـؤال های خـود را بیـان کننـد. 
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مطالـب در قالـب مناظـره، داسـتان، خاطـره و پرسـش و پاسـخ بهتر قابل ارائه اسـت. 
بهتـر اسـت قالب هـای گوناگونـی انتخـاب شـود تا جلسـات متنـّوع و جـّذاب گردد.

1-4- شناخت نیاز و روحّیات جوانان

امـام جماعـت بایـد قبـل از اینکـه در مـورد جلـب جوانـان بـه مسـجد اقـدام نمایـد، 
به طـور کامـل از نیازهـا، روحّیات، ارزش ها، خواسـته ها، سـایق، عایـق، توانمندی ها، 
آسـیب هایی کـه جـوان را تهدیـد می کنـد و راه هـای مقابله بـا آن مّطلع شـود. در این 
صـورت، می توانـد فّعالّیت هـا و برخوردهـای خـود را بـا جوانـان به شـکلی تنظیم کند 
کـه عـاوه بـر رفـع نیازهای جوانـان، آنها را به مسـجد جلب کند. در غیـر این صورت، 

امیـد زیـادی بـرای موّفقّیـت امـام جماعـت در جلب جوانان به مسـجد وجـود ندارد.
شـناخت موانـع برقـراری ارتبـاط عمیـق و پایـدار بیـن جوانـان و امام جماعـت، یکی 
ازمهم تریـن اقداماتـی اسـت کـه امـام جماعـت باید انجـام دهد؛ چـون آگاهـی از این 
موانـع، در اتّخـاذ راهـکاری صحیـح و حسـاب شـده بـرای رفـع موانع الزم اسـت. امام 
جماعـت بایـد از ایـن روحّیـات و موانـع به طـور کامل، اّطاع داشـته باشـد و بـا توّجه 

بـه تفاوت هـای فـردی و فرهنگـی، شـیوه و برخـورد مناسـبی را برگزیند. 
برخی از این موانع عبارت اند از:

اختاف بین جوانان و بزرگ ترها
به طـور معمـول، نظـام ارزشـی و رفتـاری و طـرز تفّکـر بزرگ ترهـا بـا جوان ها بسـیار 
متفـاوت اسـت. بنابرایـن، روحّیـات و خواسـته های جوانـان بـا توّقعـات پـدر و مادر و 
بزرگسـاالن تطابـق نـدارد و طرفیـن نمی تواننـد توّقعـات یکدیگـر را برطـرف کننـد. 
ایـن مسـئله سـبب ایجـاد گسسـت ارتباطـی بیـن جوانـان و بزرگ ترها شـده، مانع از 
برقـراری ارتبـاط همه جانبـه و پایـدار بیـن آنهـا می گردد. بـه همین دلیـل جوانان در 
بین خودشـان، روابط دوسـتانه گسـترده ای تشـکیل می دهنـد و این روابط دوسـتانه، 

قوی تـر و مؤثّرتر اسـت.
امـام جماعـت، عـاوه بـر موقعّیـت اجتماعـی و صنفی خود کـه او را جزء بزرگسـاالن 
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قـرار می دهـد، اگـر از نظر سـّنی نیز جـوان نباشـد، با مانع جـّدی در برقـراری ارتباط 
عمیـق و همه جانبـه بـا جوانـان رو بـه رو خواهـد بـود. بـرای رفـع این مانـع )اختاف 
بیـن جوانان و بزرگ ترها(، برخورد شـاد و پر شـور و نشـاط، با جوانـان که از چارچوب 
خشـک و رسـمی خـارج اسـت، توصّیـه می شـود؛ زیـرا در جوانـی سـن مهم نیسـت، 

بلکـه روحّیه مهم اسـت.

آزادی خواهی جوان و محدودیّت آفرینی دین
جوانـی دوره اسـتقال فکـری و عملـی اسـت و جـوان در محـدوده مقّرراتـی خودش 
عمـل می کند.1به طـور معمـول، جوانـان از اِعمـال قـدرت و نظـارت خارجـی چنـدان 
خوشـحال نیسـتند و مایلنـد آزاد و راحـت باشـند. در مقابـل، جوانـان دیـن را عاملی 
بـرای محدودیّـت و سـلب آزادی خـود می بیننـد کـه روحانی و امـام جماعـت، مبلّغ، 
مجـری و طرفـدار آن اسـت؛ بنابرایـن، جوانـان بـا امـام جماعـت بـه راحتـی ارتبـاط 

برقـرار نمی کننـد.
برطـرف کـردن ایـن بینش که نوعی احسـاس درونی اسـت، ضـرورت دارد و به برخی 
زمینه هـای شـناختی و زمـان طوالنـی نیـاز دارد. بـرای رفـع ایـن مانـع )محدودگری 
دیـن و آزادی خواهـی جـوان( توّجـه به ایـن نکته الزم اسـت که محدودیّت، احسـاس 
درونـی اسـت و حاکـی از بی میلـی و بی انگیزگـی اسـت. بسـیاری از دیـن داران بدون 
اینکـه احسـاس محدودیّـت کننـد، به دسـتورات دینـی عمـل می کنند. بایـد مفاهیم 
و تعالیـم دینـی را بـه شـکلی بـرای جوانـان بیان کرد کـه با ارائـه الگوهای مناسـب و 
بـا افزایـش شـناخت، آگاهـی و معرفـت، از روی میـل و رغبـت، بـه تعالیـم دین عمل 

 . کنند

دورنگری روحانیان و نزدیک بینی جوانان
روحّیـات جـوان و سـاختار دیـن بـا یکدیگـر تعارضـی ندارنـد، بلکـه گاه نحـوه ارائـه 
مفاهیـم دینـی و نـوع مفاهیمـی کـه از دیـن عرضـه می شـود، سـبب روی گردانـی و 

1 . قائمی، علی، جوان از دیدگاه نیازها، خواسته ها و مصالح، ص45.
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حّساسـّیت جـوان می گـردد.
جوانـان مایلنـد اثـر دیـن را به طـور ملمـوس در صحنـه زندگـی ببیننـد و می خواهند 
از آینـده ای نزدیـک بـه زمـان حـال مّطلـع شـوند؛ ولـی در مقابـل برخـی روحانیـان، 
مفاهیمـی از دیـن را بـرای جوانـان بیـان می کننـد کـه بـا توّجـه بـه روحّیـات و 
از دیـن  آنهـا چشـم انداز دوری  آنهـا ملمـوس نیسـت.  بـرای  خواسـته های جـوان 
و دیـن داری را بـرای جوانـان بیـان می کننـد، ولـی بایـد توّجـه داشـت، جوانـان بـا 
پذیـرش مطالـب تعّبـدی، میانـه خوبـی ندارنـد و گزاره هایـی از دیـن را می پذیرند که 

توجیـه عقانـی قابـل قبول داشـته باشـد. 
بـرای رفـع مانـع سـّوم، امـام جماعـت بایـد موضوعاتـی را بـرای صحبت و سـخنرانی 
بـرای جوانـان انتخـاب کنـد کـه جوانـان در زندگـی بیشـتر بـا آن رو بـه رو هسـتند.

5- 1- شرکت دادن جوانان در مدیریت مسجد

امـام جماعـت، یکـی از مهم تریـن عناصـر مدیریتی مسـجد اسـت کـه از نفـوذ و تأثیر 
قابـل توّجهـی برخـوردار اسـت و می توانـد فّعالّیت هـای مسـجد را در جهـت خاّصـی 

نماید. هدایـت 
امـام جماعـت بایـد با دوراندیشـی و بدون ایجاد حّساسـّیت، در مدیریـت و جهت دهی 
بـه فّعالّیت هـای مسـجد، به موقعّیـت و اهمّیـت جوانان توّجه داشـته باشـد؛ به طوری 

کـه جوانـان، امـام جماعـت را نماینده مورد اعتمـاد تامّ االختیار خـود بدانند.
در پایـان، ذکـر ایـن نکتـه بسـیار الزم و ضـروری اسـت کـه تـاش و فّعالّیـت امـام 
جماعـت بـرای جلـب جوانـان به ایـن معنا نیسـت که امام جماعت از سـایر قشـرهای 
نمازگـزار غافـل شـود و فقـط بـا جوانـان ارتبـاط برقـرار کنـد؛ به طـوری کـه بـزرگ 
سـاالن و پیـران فکـر کننـد، امـام جماعت بـرای آنها احتـرام قائل نیسـت، بلکه در هر 

صـورت بایـد تعـادل را حفـظ نمود.

2ـ خانواده 
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نقـش خانـواده بـه عنوان یـک واحد اجتماعـی، مسـئله ای غیرقابل تردید اسـت. تأثیر 
خانـواده در فرزنـدان از نظـر فرهنگـی، اجتماعـی، اخاقـی و عاطفـی بسـیار مهم و با 
ارزش اسـت؛ زیـرا آنـان، مبانـی زندگـی را در آنجـا فـرا می گیرنـد و خـوب و بـد را از 
آنجـا می آموزنـد. از ایـن رو، بیشـتر »بایدها« و »نبایدهـا« »خوبی ها« و »زشـتی ها« و 

روحّیـات کـودک در خانـواده پایه گذاری می شـود.
کاس اّول تربیـت و آمـوزش انسـان در خانـواده اسـت و کـودک دروس اّولّیـه زندگی 
را از پـدر و مـادر و اطرافیانـش فـرا مـی گیرد. اگر زبـان والدین عربی باشـد، کودک به 
زبـان عربـی آشـنا می شـود و اگر فارسـی باشـد، به زبـان فارسـی و اگر ترک باشـد به 
زبـان ترکـی... . اگـر خانـواده اهل سـاز، دهل، ترانه و تصنیف باشـند، کـودک از همان 
خردسـالی به طـور نهـادی آنهـا را می آمـوزد. اگـر والدیـن )خانـواده(، اهـل مسـجد و 
نمـاز و دعـا و عبـادت باشـند، بـر اسـاس قانـون تبعّیـت کوچک تـر از بزرگ تـر، ُمهـر 
را از مقابـل والدیـن برداشـته و بـه تقلیـد از آنهـا پرداختـه، خـم و راسـت می شـود و 

می بوسـد.
به طـور خاصـه، چشـمان درخشـان کـودکان شـب و روز حـرکات اهـل خانـه )پـدر 
و مـادر( و اعمـال آنهـا را می نگرنـد و گوش هـای حّسـاس آنـان، ماننـد یـک دسـتگاه 
گیرنـده قـوی و مجّهـز مواظـب حـرکات و سـکنات آنهاسـت؛ بر ایـن اسـاس، ناگفته 
پیداسـت کـه اگـر کانـون خانـواده گـرم و دوسـتانه باشـد و پـدر و مـادر و اعضـای 
دیگـر خانـواده افـراد وظیفه شـناس و اهـل عبـادت و مسـجد باشـند، به طـور معمول، 
کودکانـی سـالم بـا شـخصّیتی مثبـت و فّعـال در آن پـا بـه عرصـه جامعـه خواهنـد 
گذاشـت و گرنـه افـرادی بی بندوبـار و الابالـی، بی نمـاز و بزهـکار و بی دیـن و... وارد 

عرصـه جامعـه شـده و چـون مفسـدند، فسـاد بـار می آورنـد. 
خانـواده بسـتر شـکفتن اسـت و نقـش الگویـی آن در تربیـت فرزنـدان بسـیار حائـز 
اهمّیـت اسـت. الگـو شـدن در اخـاق و عمـل و نقش اساسـی آن در تربیـت، دایره ای 
وسـیع دارد و از کانـون خانـواده و تأثیر سرنوشـت سـاز رفتار پدر و مادر، بـر فرزندان، 
تـا معلّمـان و مربّیـان آمـوزش و پرورش و اسـاتید دانشـگاه ها و مراکز تعلیـم و تربیت 
و رؤسـای ادارات و نهادهـا و عالمـان دیـن )ماننـد امـام جماعـت مسـجد( و در نهایت 
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مسـئوالن عالـی رتبه نظام را شـامل می شـود.
نکتـه شـایان توّجـه اینکـه بایـد دسـت اندرکاران در امـر تربیـت، در عمل الگو باشـند 
و تنهـا دعـوت گـر زبانـی نباشـند. در روایتـی از امـام صـادق آمده اسـت: »کونوا 
دعـاه النـاس بأعمالکـم و التکونـوا دعاه بألسـنتکم؛ به وسـیله کردار شایسـته و اعمال 
نیـک خـود راهنمـا و راهبـر مـردم بـه سـوی فضیلت ها شـوید و تنهـا دعوتگـر زبانی 

1 نباشید«.
آموزه هـای دینـی، بزرگ ترین مسـؤلّیت خانـواده )والدیـن( را تربیت صحیـح فرزندان 
می دانـد. بـر ایـن اسـاس، در نظـام تربیتـی اسـام، تربیـت خانوادگـی از اهمّیـت 
ویـژه ای برخـوردار اسـت بـه گونه ای کـه خداوند تبـارک و تعالـی می فرماید: »یَـا أَیَُّها 
َِّذیـنَ آَمُنـوا ُقـوا أَنُفَسـُکْم َو أَْهلِیُکـْم نَـاًرا...؛ ای کسـانی کـه ایمان آورده ایـد! خودتان  ال

و خانواده تـان را از آتـش نگـه داریـد«.2
لوِه َو اْصَطِبـْر َعلَْیَها...؛ خانواده  همچنیـن در جـای دیگر می فرمایـد: »َو أُْمْر أَْهلَـَک بِالصَّ

خـود را بـه نماز فرمـان ده و خود نیـز در آن کار پایداری کن«.3
بنابرایـن، خانـواده بـه عنـوان نخسـتین کانـون تعلیـم و تربیـت نقـش عمـده ای در 
برقـراری ارتبـاط جـوان بـا مسـاجد دارد. بسـیاری از کارهـای ناپسـند تـا بـه صورت 
عـادت در نیایـد در اجتمـاع انجـام نمی گیرد. امـام علی یکـی از روش های تربیتی 
ْد  را عـادت می دانـد کـه از آن بـه عنـوان طبیعـت دّوم یـاد می کنـد و می فرمایـد: »َعوِّ
ـِل اعبـاِء الَْمغاِرِم تَْشـَرُف نَْفُسـَک َو تَْعُمُر آِخَرتُـَک َو یَْکُثُر  نَْفَسـَک فِْعـَل الَْمـکاِرِم َو تََحمُّ
حاِمـُدْوَک؛ نفـس خـود را بـه امـور نیک عـادت دهید تا شـرافت یابید؛ آخـرت خود را 

آبـاد کنیـد و سـتایش کنندگان را افزایـش دهید«.4
بـر این اسـاس، اسـام سـفارش می کنـد فرزنـدان را از کودکی بـه نمـاز و روزه عادت 

دهیـد تـا تقلید بـه فرائـض در بزرگسـالی بر آنـان دشـوار نگردد.5
3ـ دوستان

1 . بحاراألنوار، ج5، ص198، ح19.

2 . تحریم، آیه6.

3 . طه، آیه132.

4 . غررالحکم، ج1، ص 185؛ همین منبع، ج4، ص329.

5 . وسائل الشیعه، ج7، ص168.
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 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 کند کـه: »یَـا َویْلََتـی لَْیَتِنی لَـْم أَتَِّخـْذ ُفَانًا 

َخلِیـًا؛ ای کاش، فانـی را دوسـت صمیمـی خـود قرار نمـی دادم«.1
رسـول خـدا فرمـود: »المـرء علی دین خلیلـه و قرینه؛ دیـن و روش هر کس طبق 

مذهب و آیین دوسـت و همنشـین خـود خواهد بود«.2
در روایتـی از حضـرت سـلیمان آمـده اسـت که فرمود: »درباره کسـی بـه نیکی یا 
بـدی قضـاوت نکنید تا دوسـتانش را ببینید؛ زیرا هر کسـی به وسـیله امثـال و اقرانش 
شـناخته می شـود و بـه صفـات همنشـینان و دوسـتانش منسـوب می گردد«.3تأثیـر 
دوسـت همنشـین در انسـان به اندازه ای اسـت که حّتی می توان از نوع دوسـتان یک 

نفـر، به آسـانی به خصوصّیـات اخاقـی وی پی برد.
تو اّول بگو با کیان زیستی                            

پس آنگه بگویم که تو کیستی
ارتبـاط و همنشـینی افـراد بـا یکدیگـر زمانـی مّیسـر اسـت کـه اخـاق و رفتـار و 
ویژگی هـای آنـان یکسـان و همسـو باشـد. بنابرایـن، اگـر دو نفـر از لحـاظ اخـاق و 
رفتـار متّضـاد باشـند، هرگـز مصاحـب و همنشـین نخواهنـد شـد. سـعدی می گوید: 
هـر کـه بـا بـدان بنشـیند اگر طبیعـت آنـان در او اثـر نکند، بـه طریقت ایشـان مّتهم 
می گـردد و اگـر بـرای نمـاز خوانـدن به خرابـات رود، به خمر خوردن منسـوب شـود.

رقم بر خود بنادانی کشیدی                             
که نادان را به صحبت برگزیدی

طلب کردم زدانایی یکی پند                              
مرا فرمود: با نادان مپیوند

1 . فرقان، آیه28.

2 . وسائل الشیعه، ج4، ص207.

3 . مستدرک الوسائل، ج2، ص62.
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بـه تجربـه ثابـت شـده، کسـانی کـه بـا دوسـتان فاسـدی همنشـین بوده انـد، عاقبت 
بـه انـواع گناهـان آلـوده شـده اند؛ زیـرا آنهـا برای اینکـه کمتر احسـاس گنـاه کنند و 
شـریک جـرم پیـدا نماینـد، سـعی می کنند افـراد دیگر را بـه سرنوشـت غم انگیز خود 
گرفتـار کننـد. وقتـی پای صحبـت بسـیاری از جوانان فاسـد می نشـینیم، درمی یابیم 

کـه عامـل اصلـی آلودگی خـود را همنشـینی بـا دوسـتان ناباب ذکـر می کنند.
جوانـی، به ویـژه آغـاز آن، زمـان دوسـتی و دوسـت یابی اسـت و جـوان بـه شـّدت از 
دوسـتان خـود تأثیـر می پذیـرد. در خـارج از خانـه و خانـواده، دوسـتان بـر ارزش ها و 
بینش هـای جـوان تأثیـر زیـادی دارنـد. از آنجایی که روابط دوسـتانه جوانـان، قوی تر 

و مؤثّرتـر از دیگـر رده هـای سـّنی اسـت، اهمّیـت گروه دوسـتان بیشـتر می شـود.
ایـن ویژگـی ایجـاب می کنـد که والدیـن  فرزنـدان خـود را در انتخاب دوسـتان صالح 
یـاری کننـد و مهم تـر اینکـه خـود بـرای او دوسـتی صمیمی باشـند؛ آنهـا باید ضمن 
انجـام  دادن وظیفـه پـدری و مـادری و انجـام وظایـف شـرعی، دوسـتانی خـوب و 
صمیمی برای جوانشـان  باشـند و به گونه ای غیرمسـتقیم بر دوسـتان و دوسـت یابی 
فرزنـد خـود نظـارت کننـد و ماک هـای دوسـت خـوب و اهمّیت دوسـت و دوسـتی 
را بـرای جوانـان بازگـو کننـد تـا فرزندشـان به وسـیله دوسـتان مؤمن و مسـجدی به 

آموزه هـای دینـی از جملـه مسـجد عاقـه  مند شـوند.
نکتـه درخـور توّجـه ایـن اسـت کـه بسـیاری از نمازگـزاران کـه در سـنین جوانـی و 
نوجوانـی قـرار دارنـد، می تواننـد مبلّـغ عملی مسـجد و نمـاز جماعت باشـند و با بیان 
لذایـذ معنـوی، همسـاالن خـود را به ایـن امر ترغیب و تشـویق کنند؛ زیـرا جوانان در 
موقـع ورود بـه مسـجد اعمـال خویـش را ارزیابـی می کنند و بـا دیـدن همتایان خود 

در مسـجد در تصمیـم خـود مّصمم تـر می شـوند.

4. امکانات و فّعالّیت های مسجد
گسـتردگی فّعالّیت هـا و امکانـات مسـجد از نقـاط قّوت آنهاسـت. روحّیـات و نیازهای 
جوانـان بـا فضـای سـّنتی مسـاجد کـه فقـط مکانـی بـرای برپایـی نمـاز جماعـت و 
مراسـم های دینـی اسـت، تفاوت دارد. بـا توّجه به ابزارها و شـیوه های نویـن فرهنگی، 
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امـروز مسـاجد بـدون امکانـات و فّعالّیت های گوناگون و حسـاب شـده، با سـایر مراکز 
و ابـزار بـه ظاهـر فرهنگی قـادر بـه رقابت نخواهنـد بود.

4-1- امکانات

بـا توّجـه بـه روحّیـات و فضـای فرهنگـی جامعه، مسـجد برای جلـب جوانـان باید دو 
نـوع امکانـات داشـته باشـد: امکانات فرهنگـی و امکانات ورزشـی، مثل تـوپ و دروازه 
فوتبـال، میـز تنیـس، راکـد بدمینتـون، فوتبـال دسـتی، تـوپ و تـور والیبـال. اگـر از 
طـرف مسـجد، مکانـی بـرای ورزش جوانـان در نظـر گرفته شـود یـا بـا برنامه ریزی و 
هماهنگـی هیئـت امنـا، جوانان مسـجد امکان اسـتفاده از امکانات ورزشـی در سـطح 

شـهر را بـا تخفیـف ویژه داشـته باشـند، بسـیار خوب اسـت.
 کانـون فرهنگـی، روزنامه هـا و مجـّات، کامپیوتـر، کتابخانه، نوارخانه، بانک سـی  دی 
و ویدئـو کلـوپ از امکانـات فرهنگـی مسـجد اسـت کـه بـا مدیریـت صحیـح می تواند 

بـرای مسـجد درآمـدزا نیز باشـد و به توسـعه امکانـات فرهنگی کمـک کند.

4-2- فّعالّیت ها

جوانـان روحّیـات گوناگونـی دارنـد. برخـی بـه ورزش، برخـی بـه هنـر و برخـی بـه 
نویسـندگی و... عاقمنـد هسـتند. مسـجد بـرای جلـب جوانـان، بایـد فّعالّیت هـای 
متعـّددی انجـام دهـد، تـا بتوانـد هـر گـروه از جوانـان را بـا یـک شـیوه خـاّص جلب 

کنـد. برخـی از ایـن فّعالّیت هـا عبارت انـد از:

برگزاری مسابقات
برگـزاری مسـابقات یکـی از فّعالّیت هـای پردامنـه و کم هزینـه مسـجد اسـت کـه در 
صـورت مدیریـت صحیـح درآمـدزا نیـز خواهـد بـود. به طـور مثـال، در مـاه مبـارک 
رمضـان بعـد از نمـاز جماعت و سـخنرانی، در شـب، مسـابقات ورزشـی برگزار شـود. 

ایـن نـوع مسـابقات بـا روحّیه بیشـتر جوانان سـازگار اسـت. 
 برگـزاری مسـابقات خّطاطی، نّقاشـی، نویسـندگی، خاطره نویسـی، عّکاسـی و طّراحی 
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در موضوعی متناسـب با مناسـبت های مذهبی در رده های سـّنی گوناگون مؤثّر اسـت.
برخـی از ایـن مسـابقات را می تـوان در سـطح کّل شـهر و یـا حّتـی کشـور برگـزار 
نمـود. حضـور امـام جماعـت در هنـگام برگزاری مسـابقات یا اعـام نتایـج در ایجاد و 

گسـترش ارتبـاط او بـا جوانـان مؤثّر اسـت.
هنـگام  مسـجد  در  پاسـخ  و  پرسـش  صـورت  بـه  مسـابقات حضـوری  همچنیـن، 
مراسـم هایی کـه در مناسـبت های مذهبـی برگـزار می شـود، همـراه با اهـدای جوایز، 

قابـل توّجه اسـت.

سفرهای زیارتی و سیاحتی
جوانـان روحّیـه پر شـور و با نشـاطی دارنـد کـه در راه هدایـت آنهـا باید از ایـن روحّیه 
اسـتفاده نمـود. مسـافرت، ابزار مناسـبی در این راستاسـت. مسـافرت، عـاوه بر اینکه 
سـبب شـادابی و طـراوت روح و روان می شـود، ابـزار فرهنگـی و تبلیغاتـی مناسـبی 
اسـت کـه اگـر مسـئوالن اردو بـه آن توّجـه کننـد، بسـیار مفیـد خواهـد بـود. البّتـه 
در اردو و مسـافرت های دسـته جمعی جوانـان از طـرف مسـجد کـه بـا حضـور امـام 
جماعـت، برخـی از اعضـای هیئـت امنـا و جوانـان متعّهـد مسـجدی و سـایر جوانـان 

برگـزار می شـود، بایـد بـه نـکات ذیـل توّجـه و دّقت شـود:

مکان و محّل اردو
مسـئوالن اردو بایـد مکانـی را انتخـاب کننـد کـه فقـط تفریحـی یـا فقـط زیارتـی 
نباشـد، بلکـه بایـد به هـر دو جنبه توّجه شـود؛ به طور مثال مشـهد مقـّدس و مناطق 

جنگـی جنـوب، هـم جنبـه زیارتـی دارد و هـم جنبه سـیاحتی.

زمان اردو
زمـان برگـزاری اردو و مـّدت آن نیـز در جهت دهـی بـه محتـوا و بـار معرفتـی آن 
مؤثّراسـت. به طـور مثـال، برگـزاری اردو در روز عرفـه در مناطـق جنگـی جنـوب، 
جهـت برگـزاری دعـای عرفه مفید اسـت؛ به طـوری کـه اردو دو روز قبـل از روز عرفه 
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آغـاز و یـک روز بعـد تمـام شـود؛ یعنـی اردو فقـط مذهبی نباشـد؛ بلکـه تفریحی نیز 
باشـد. همچنیـن، اردو بـرای زیارت مسـجد مقّدس جمکـران و برگزاری دعای توّسـل 
در شـب های چهارشـنبه مؤثّـر اسـت. در صـورت موافقـت جوانـان، مسـافرت بـرای 

دیـدار بـا علمـا و عرفـا نیـز توصّیه می شـود.

نکات جانبی
 گاهـی ممکـن اسـت زمـان و مـکان اردو، همه اهـداف مسـئوالن فرهنگی مسـجد را 
بـرآورده نکنـد و یـا اینکـه به دلیـل موقعّیت خاّص مسـجد، نسـبت به اماکـن زیارتی 
و تفریحـی، مشـکات اقتصـادی، روحّیـات و انتظـارات خـاّص جوانان، برگـزاری اردو 
در زمـان یـا مـکان مطلـوب و ایـده آل، ممکن نباشـد. در ایـن صورت توّجه به مسـائل 
حاشـیه ای و ضمنـی اردو، گامـی بلنـد در راسـتای دسـت یابی بـه اهـداف درازمّدت و 

ارزشـمند تربیت دینی اسـت.
ایـن مسـائل، بـدون اینکـه سـبب حّساسـّیت جوانـان حاضـر در اردو شـود، به  طـور 
غیرمسـتقیم، بسـیاری از مفاهیـم دینـی را بـه جوانـان منتقـل می کند و فضـای کلّی 
اردو را دینـی می نمایـد. به طـور مثـال، مسـجد، در تابسـتان بعـد از اتمـام امتحانـات، 
اردوی چنـد روزه در مناطـق سرسـبز شـمال یـا یکـی از مناطـق خوش آب و هـوای 
نزدیـک بـه شـهر برگـزار کنـد. ایـن اردو از نظـر زمـان و مـکان مذهبـی نیسـت، ولی 

می تـوان فضـای آن را دینـی نمـود. در ایـن راسـتا توّجـه بـه نـکات زیـر الزم اسـت:

1ـ نـام اردو بسـیار مهـم اسـت و در جهت دهـی کلّـی آن اثـر می گـذارد. به طـور 
مثـال، نـام اردو »بـه رنگ سـبز انتظـار« یا »منتظـران«، یا »سـربازان جوان« و سـایر 

مفاهیمـی باشـد کـه بـا فرهنـگ مهدویّـت در ارتباط اسـت. 

2ـ برگـزاری مراسـم دعـا و پخـش اذان، نمـاز جماعـت، سـخنرانی دینـی و مسـابقات 
کتبی و شـفاهی با موضوعات احکام فقهی و مسـائل عقیدتی بسـیار مهم و مؤثّر اسـت.
3ـ حضـور امـام جماعـت در اردو و صحبت هـای مـوردی و شـخصی بـا جوانـان در 
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آگاهـی از نظـرات و بحران هـای جوانـان مؤثّـر اسـت. حضـور سـایر بـزرگان مذهبـی 
محـّل نیـز مفید اسـت.

4ـ زمانـی کـه جوانـان در اتوبـوس هسـتند، آوای مذهبی مثـل نوار تواشـیح، مّداحی، 
مولـودی خوانـی، قـرآن بـا صـوت زیبـا و مناجات نامـه، البّتـه بـا رعات اعتـدال پخش 

شود.

5ـ از ابتـدای اردو، به طـور داوطلـب هـر کـس قرائـت تعـدادی صلوات و چنـد جزء از 
قـرآن را بـه نّیـت هدیـه بـه محضر آقـا امام زمـان برعهـده بگیرد.

6ـ بـرای انجـام کارهـای اردو، گروه هـای گوناگونی تشـکیل شـود و هر کـدام یک نام 
دینـی داشـته باشـد. به طور مثـال، گـروه صداقت، جوانمردی، سـام، احسـان، ایمان، 
توحیـد. همچنیـن، هـر اتوبـوس نامی بـا محتوای دینی داشـته باشـد. مثل نمـاز، امر 

بـه معـروف و نهـی از منکر، عّفـت و حرمت. 
در یـک کام، اردو بـه سـمتی پیـش رود کـه عـاوه بـر بار معنـوی و روحانی، سـبِب 

دل زدگـی جوانـان نشـود و آنهـا خاطـره خوبـی از اردو داشـته باشـند.

مجلّه محلّی
جوانـان، توانایی هـا و اسـتعدادهای فراوانـی دارنـد کـه اسـتفاده بهینه و شکوفاسـازی 
آن اسـتعدادها در ایجـاد اعتمـاد بـه نفـس در جوانـان و مبـارزه بـا تهاجـم فرهنگـی 
بسـیارمؤثّر اسـت. یکـی از ایـن امـور کـه در پر نمـودن اوقـات فراغت و رشـد علمی و 
اجتماعی جوانان بسـیار مؤثّر اسـت، راه اندازی مجلّه محلّی در مسـجد اسـت. این کار 
هـر چنـد در ابتدا با مشـکات و نوسـانات جـّدی رو به رو اسـت، ولی اّولین دسـتاورد 
آن، تـداوم کار را تقویّـت می کنـد. ایـن مجلّـه بـا نویسـندگی و همکاری همـه اعضای 
مسـجد، اّعـم از نمازگـزاران، هیئـت امنا، امام جماعـت و جوانان محـّل، در موضوعات 
اجتماعـی و محلّـی تدویـن و چـاپ شـده و در خانه هـای محـّل توزیـع می گـردد. هر 
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یـک از افـراد، به ویـژه جوانـان بـا توّجه بـه توانمندی و عاقـه اش، قسـمتی از کار را بر 
عهـده می گیـرد؛ البتـه بهتـر اسـت برخـی مطالب توّسـط امـام جماعت و هیئـت امنا 

نوشـته شود.
 احـکام فقهـی، مسـائل عقیدتـی، تفسـیر قـرآن و روایـات بـه صـورت گـذرا و جالب، 
شخصّیت شناسـی شـخصّیت های بـزرگ دینـی و ملّـی، مطالـب مـورد نیـاز و عاقـه 
جوانـان بـا عنوان هـای جالـب و متنـّوع مثـل »پسـرها نخواننـد، دخترهـا بداننـد«، 
مصاحبـه بـا اعضـای محـّل در رده هـای سـّنی و اجتماعـی مختلـف، می توانـد برخـی 

از موضوعـات مجلّـه محلّی مسـجد باشـد. 
مهم تریـن مشـکل ایـن طـرح، مسـائل اقتصـادی و تأمیـن هزینـه آن اسـت؛ ولی این 
مسـأله قابـل حـّل اسـت؛ زیـرا از یـک سـو، می تـوان کمک های نقـدی قابـل توّجهی 
را از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی، امـور مسـاجد و سـازمان تبلیغـات دریافـت 
نمـود و حّتـی می تـوان بـرای چاپ و نشـر مجلّـه، از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی 
مجـّوز دریافـت کـرد و از سـوی دیگـر، چـون هیچ یـک از مؤلّفـان، مبلغـی را دریافت 
نمی کننـد و بـا انگیـزه اینکـه در مجلّـه خودشـان مطلـب می نویسـند و اهـل محـّل 
آن را می خواننـد، پژوهـش و نویسـندگی می کننـد، هزینه هـا بـه حّداقـل کاهـش 
می یابـد. به عـاوه، جهـت طّراحـی و تایـپ مجلّـه نیـز به طـور معمـول، پایگاه هـای 
بسـیج بـه کامپیوتـر مجّهز هسـتند و بـا توّجه به گسـتردگی مهارت هـای کامپیوتری، 
بـه خصـوص تایـپ، مشـکل چندانـی وجـود نـدارد. گذشـته از اینکـه کامپیوترهـای 

شـخصی نیـز فراوان اسـت.
به طـور خاصـه، همـه اقدامات مجلّه باید بر اسـاس روحّیه مشـارکت و تعـاون، به طور 
رایـگان انجـام شـود؛ بـه ایـن ترتیب بایـد از امکانـات، حداکثر اسـتفاده را نمـود و هر 
کـس را بـه انـدازه توانایـی اش در ایـن امـر شـرکت داد. در صورتـی کـه مـوارد فـوق 

محّقـق نگـردد، تهّیـه مجلّـه محلّی مسـجد با مشـکات جـّدی رو بـه رو می گردد. 

5- کالس های آموزشی
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یکـی از مهم تریـن ابعـاد مسـجد، مسـائل آموزشـی آن اسـت. هرچنـد غالـب جوانان 
از درس و کاس گریـزان هسـتند، ولـی برگـزاری برخـی کاس هـای آموزشـی مورد 

عاقـه جوانـان در جلـب آنـان مؤثّر اسـت.
کاس هـای آموزشـی، ورزشـی و هنـری، عـاوه بر اینکـه به امکانـات زیـادی احتیاج 
نـدارد، مـورد عاقـه و اشـتیاق جوانان اسـت. ایـن کاس هـا را می توان در رشـته های 
خیاطـی، گل دوزی، گل سـازی، هنرهـای دسـتی، خّطاطـی و نّقاشـی و طّراحـی، 
عّکاسـی، فیلم بـرداری و ورزش هـای رزمـی بـرای خانم هـا و آقایان برگزار نمـود. برای 
افزایـش سـطح کّمـی و کیفـی کاس هـا، هیئـت امنـا بایـد با بخـش آمـوزش فّنی و 

حرفـه ای وزارت آمـوزش هماهنگـی الزم را بـه عمـل آورد. 
برگـزاری برخـی کاس هـای کمک درسـی، آمـوزش زبـان و کامپیوتر در مسـجد و یا 

خـارج مسـجد، ولی بـا برنامه ریـزی و هماهنگی مسـجد نیز ممکن اسـت.

6- بها دادن به جوانان
سـتایش خواهی و جلـب توّجـه، دو نـوع از خواسـته های جوانـان در عرصـه ذهـن و 
عاطفـه اسـت. بنابرایـن، بها دادن بـه جوانان عامل مهّمی در راسـتای تأمین خواسـته 
و جلـب توّجـه آنان به مسـجد اسـت. البّته این بـه معنای اختیارات زیـاد و غیرمنطقی 

جوانـان و یـا پذیـرش هـر نوع نظر و سـلیقه آنها نیسـت.
 به هر حال، احترام و بها دادن به شـخصّیت جوان و مسـؤلّیت دادن به او از شـیوه های 
مهـم  تربیتی شـمرده می شـود. جـوان، با همه مشـکات و واقعّیـات دوره  جوانی، برای 
ایفـای نقـش و انجام مسـؤلّیت های مختلـف توانایی  بسـیار دارد. عدم اعتمـاد به جوان 
و بی توّجهـی بـه توانایی هـای وی، مانع شـکوفایی استعدادهاسـت و در نتیجه، به عدم 
رشـد مطلـوب جـوان  می انجامـد. به طـور کلّی، عـاوه بر مطالـب فوق، دیگـر مصادیق 

احتـرام و بهـاء دادن به جوانـان عبارت اند از: 

عضویّت در هیئت امنای مسجد 
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هیئـت امنـا، هیئت مدیره مسـجد اسـت که همه فّعالّیت های مسـجد را سـمت و سـو 
می دهـد. بنابرایـن، عضویّـت یکـی از جوانـان متعّهـد و مؤمن مسـجدی در هیئت امنا 
بـه نوعـی بهـا دادن به جوانان اسـت. این اقـدام باید سـبب ایجاد رقابت سـازنده میان 

جوانـان، برای به دسـت آوردن این پسـت باشـد.

مشورت و نظرخواهی از جوانان

شایسـته اسـت بـزرگ  ترهـا، اعضـای هیئت امنـا و امـام جماعـت، بـرای فّعالّیت های 
گوناگـون مسـجد، نظـر جوانان را جویا شـوند و در صـورت امکان، پیشنهادهایشـان را 
اجـرا کننـد. ایـن اقدام، سـبب خودبـاوری و احسـاس شـخصّیت در جوانان می شـود. 
آنان، از اینکه می بینند با آنان مشـورت می شـود و نظرهایشـان در تصمیم گیری های 
مسـجد اثر دارد، خوشـحال هسـتند و مسـجد را از خود می دانند. در نتیجه، پیوسـته 

در مسـجد حاضر خواهند شد. 

واگذاری فّعالّیت های مسجد به جوانان

نظـر بـه اینکه جوانان مشـتاق هسـتند در فّعالّیت های گروهی و جمعی شـرکت نمایند 
و در ایـن ارتبـاط بـه آنـان بهـا داده شـود، الزم اسـت از آنـان در انجام کارهای مسـجد، 
نظیـر پـی گیـری فّعالّیت هـای عمرانـی و فرهنگـی دعوت بـه عمل آمـده و آنـان را در 
ایـن ارتبـاط ترغیـب و تشـویق کننـد. به عنوان مثـال، پی گیـری انجام برنامـه اعتکاف 
در یـک مسـجد توّسـط جوانان صورت گیـرد. موضوع ثبت نـام را به آنان واگـذار کرده و 
در تصمیـم گیری هـا و تصمیـم سـازی ها نظرات آنان نیز خواسـته شـود یا آنـان را برای 
پـی گیـری نیازهای فرهنگی مسـجد به ادارات تبلیغات اسـامی و اوقـاف و امور خیریّه 
روانـه سـازند یـا بـرای مثـال، در یـک مراسـم، برنامـه پذیرایی بر عهـده جوانان باشـد. 
در هـر صـورت، بایـد بـه آنهـا بهـا داده شـود و همچـون بـزرگان از مشـارکت های آنان 
در فّعالّیت هـای مسـجد اسـتفاده گـردد. ایـن اقـدام بـا روحّیه پرشـور و نشـاط جوانان 

تناسـب دارد و سـبب جلـب و جـذب جوانان به مسـجد می شـود.
7- تبلیغات دینی
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امـروز تبلیغـات در انتقـال، ترویـج و حّتی ایجاد یـک فرهنگ در جامعـه، نقش مهّمی 
دارد. بـا توّجـه بـه جنبه هـای روانـی و احساسـی تبلیغـات و اثرپذیـری و روحّیـات 
جـوان، بـه نظـر می رسـد با تبلیغـات هوشـمندانه دینـی، بتـوان جوانان را در مسـیر 
دیـن داری و مسـجد ثابـت قـدم نگاه داشـت. در ایـن باره بیـان چند نکته الزم اسـت:

الـف( در فضاهـای آموزشـی، همچون دبیرسـتان ها و مدرسـه ها، زمینه مناسـبی برای 
تبلیغـات دینـی وجـود دارد. نصب پوسـترهای رنگی و جـّذاب در قالب اّطاع رسـانی، 
شـیوه تبلیغاتـی مناسـب بـه شـمار می آید. پخش جـزوه و بروشـور درباره مسـجد در 

میـان دانش آمـوزان نیـز مفیـد به نظر می رسـد.
ب( نصـب پاکاردهـای زیبـا، دربـاره فضیلـت و آثـار مسـجد و نمـاز جماعـت در 

مکان هـای حضـور جوانـان، همچـون میدان هـای ورزشـی، قابـل توّجـه اسـت.
ج( پخـش نـوار مناجـات از مسـجد پیـش از اذان و نمـاز و آمـاده سـازی فضـا، بـرای 

برگـزاری نمـاز نیـز از راه هـای تبلیغـات دینی هسـتند.

 8. دعوت از شخصّیت های موّجه و محبوب جوانان
انسـان در مراحـل گوناگـون زندگـی خویـش به الگـو نیـاز دارد؛ زیرا با افزایش سـن و 
تجربه هـای ذهنـی، تقلیـد به صـورت آگاهانه صورت می گیـرد و در حیطـه اراده قرار 
مـی گیـرد. در ایـن حـال، فـرد می کوشـد خـود را با شـخص یا اشـخاصی کـه افرادی 
قابـل قبـول هسـتند، همسـانی کنـد و نگرش هـا و ویژگی هـای رفتـاری و اخاقی آن 

فـرد یـا اشـخاص را برای خود سرمشـق قـرار دهد.1
یکـی از خواسـته های اجتماعـی جوانـان، الگوپذیری اسـت. آنان در جامعه، خواسـتار 

کسـانی اسـت کـه در رفتـار و گفتار بـرای آنان الگو باشـند.2
هیئـت امنـا بایـد شـخصّیت های محبـوب جوانـان را در سـطح شـهر شناسـایی کرده 
و آنـان را بـه مسـجد دعـوت کنـد تـا در جمـع نمازگـزاران حاضر شـوند یـا اینکه اگر 
شـخصّیت برجسـته و توانایـی اسـت، مراسـم سـخنرانی بـرای او تشـکیل دهنـد. این 

1  . اسحاقی، سّیدحسین، سلوک علوی، ص68-67.

2  . قائمی، علی، جوان از دیدگاه نیازها، خواسته ها و مصالح، ص49. 
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کار بـا مشـورت و همـکاری خـود جوانـان امـکان پذیـر اسـت. بـرای مثـال، معلّمان و 
مدیـران بـه مسـجد فراخوانـده شـوند. ایـن کار بایـد از نظـر تبلیغاتـی و فرهنگـی به 
خوبـی پوشـش داده شـود. بـرای مثـال، بـا نصـب پـاکارت در مقابـل دِر مسـجد بـه 

مدیـر دبیرسـتان خیـر مقـدم گفته شـود.
به طـور کلّـی، دعـوت از هنرمنـدان، ورزشـکاران و دیگـر شـخصّیت های محبـوب 
جوانـان، بـرای حضـور در میـان نمازگـزاران، حرکت مثبتی اسـت کـه چگونگی آن را 

موقعّیـت جغرافیایـی مسـجد و سـطح فرهنگـی محـّل تعییـن می کنـد.

9. توّجه به شکل ظاهری مسجد 
از آنجـا کـه طبـع جوانـان، پـاک و آرام اسـت، بـه مکان هـای پاکیـزه، آرام، جـّذاب و 
دلپذیـر بیشـتر گرایـش پیـدا می کننـد و از مکان هایی کـه از پاکیزگـی الزم برخوردار 
نیسـت، دوری می کننـد. از ایـن رو، بـرای جـذب آنـان بـه مسـاجد باید ایـن مکان ها 
را آراسـته و پاکیـزه نمـود. فرش هـای مسـجد بایـد تمیـز و پاکیزه باشـند. روشـنایی 
مسـجد در حـّد مطلـوب باشـد. نمازگـزاران بـا لباس هـای پاکیـزه و بوی خـوش وارد 
مسـجد شـوند. مسـجد از آرامـش الزم برخـوردار باشـد. بـه مسـائل دنیـوی کمتـر 
پرداختـه شـود و بیشـتر مسـائل اخروی مـورد اهتمام قرار گیـرد. مؤمنان بـه یکدیگر 
احتـرام گذاشـته و همدیگـر را به صبـر، شـکیبایی و خصلت های نیکو سـفارش کنند.
مسـجد، همـواره معّطـر و خوشـبو و از رنگ آمیـزی شـادی برخـوردار باشـد. رنگ هـا 
عـاوه بـر آثـار و ابعـاد عرفانـی، از نظـر روحـی و روانـی نیز بر افراد اثر داشـته، سـبب 

نشـاط یـا خمودگـی می گردنـد.
یکـی از اندیشـمندان در مـورد تأثیـر رنگ هـا می گویـد: رنگ هـا در هنـر، جنبـه ای 
کیمیایـی دارد و آمیختـن آنهـا، خـود یک هنـر، مشـابه کیمیاگری اسـت... . هر رنگ 
دارای تمثیـل خـاّص خـود اسـت... . همچنیـن، هـر یـک دارای رابطـه ای بـا یکـی از 

احـوال درونـی انسـان و روح اوسـت... .1

ــل از  ــه نق ــده، ص447 ب ــق آین ــاری مســاجد، اف ــی معم ــش بین الملل ــن همای ــاالت دّومی ــه مق ــاری مســجد، ج2، مجموع 1 . معم

ــر. ــین نص ــروزه، حس ــل فی ــران، پ ــل از ای ــه نق ــیر المیزان، ج2، ص297 ب تفس
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تأثیـر روانـی رنـگ بـه حّدی اسـت که می توان بـه زبان ریاضـی و قوانین علـم فیزیک 
و بـا اندازه گیـری میـزان تشعشـعات آنهـا تأثیـر هـر رنگـی را سـنجید. عـاوه بـر این 

تأثیـر، قـدرت نمادیـن رنگ هـا قابل توّجه اسـت.
رنـگ در، دیـوار، فـرش، سـّجاده و پارچه هـا و پرچم هایی کـه بر دیوار نصب می شـود، 
بایـد بـه رنگ هـای روشـن، شـّفاف و شـاد باشـد تـا سـبب طـراوت و شـادابی محیط 
گـردد. متأّسـفانه امـروز در بیشـتر مسـاجد به ایـن عامل توّجـه نمی شـود. همچنین، 
یکـی از عواملـی کـه سـبب شـور و نشـاط بیشـتر محیـط می شـود، نحـوه برخـورد 
مسـجدیان و نمازگـزاران اسـت. در ایـن برخوردهـا بایـد عـاوه بـر رعایـت احترامات 
اجتماعـی، طـراوت و َسـرزندگی خاّصی موجود باشـد و در قالب برخوردهای خشـک، 
مقّدس نمایـی و تعّصب گـرا و پیرپسـندانه خاصـه نگـردد. بـه خاطـر داشـته باشـیم 
کـه جـوان بـا مشـاهده ایـن برخوردهـا در مورد حضـور یا عـدم حضورش در مسـجد 

تصمیـم می گیـرد. 

10. بیان مباحث مورد نیاز جوانان در مسجد
جنبـه آموزشـی و معرفتـی مسـجد، یکـی از مهم تریـن جنبه های آن اسـت. شـبهات 
فکـری و دینـی فراوانـی در ذهـن جوانـان نقـش بسـته اسـت و آنـان را بـه دنبـال 
مکان هایـی می کشـاند کـه بـه شبهات شـان پاسـخ دهـد. بـا راه انـدازی گفتمان هـای 
دینـی در مسـاجد و دعـوت از اسـتادان مجـّرب بـرای ایـن منظـور، جوانـان حضـور 
فّعال تـری در مسـاجد پیـدا خواهنـد کـرد و زمینـه پاسـخ بـه سـؤاالت آنـان فراهـم 
خواهـد شـد و ایـن امر موجب افزایش تـوان تحلیل آنان در مباحـث اعتقادی، اخاقی 
و اجتماعـی شـده و احسـاس شـخصّیت را در آنهـا جّدی تـر می کنـد؛ بدیـن ترتیـب، 
حضـور آنـان در مسـاجد پررنگ خواهد شـد. پـس، نیاز اسـت که در مسـاجد بیش از 
پیـش جلسـات گفتمـان و مشـاوره دینی تشـکیل شـود و هیئـت امنا و امـام جماعت 
بـا جلسـه های ویـژه ای برای جوانـان، مطالبی را بر اسـاس نیازها و پیشـنهادهای آنان 
مطـرح کننـد؛ بـه عنـوان مثال، برخـی از مسـائل مرتبط با اقشـار جـوان عبارت اند از: 
مسـائل بلـوغ، روابـط دختـر و پسـر، ازدواج، تحصیـل، بررسـی آثار تحصیـل و تربیتی 
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نمـاز، نقـش نمـاز در زندگـی زوج هـای جوان و عشـق مجـازی یا حقیقـی و... .

11. توّجه به پیش نیازها
حضـور در مسـجد، یـک رفتـار دینـی اسـت کـه مسـتلزم برخـی پیش نیازهاسـت و 
بـدون تحّقـق آنهـا، نمی تـوان انتظـار داشـت کـه جوانـان در مسـجد حاضر شـوند. بر 
ایـن اسـاس، گاهـی اوقـات مشـاهده می شـود بـا وجـود اینکه مسـجد محـل از نقاط 
قـّوت زیـادی برخورداراسـت، ولـی برخـی جوانـان به مسـجد جلـب نشـده اند! جوانی 
کـه اوقـات خـود را بـا تماشـای فیلم هـای مبتـذل و سـیر در اینترنـت و کافی نت هـا 
می گذارنـد، اعتقـاد راسـخ و حقیقـی بـه مبـدأ و معاد نـدارد، اهـل نماز نیسـت، از هر 
راهـی کسـب و کار می نمایـد، دل بسـته دنیـا و مظاهـر آن اسـت، دین داری را نشـانه 
عقب ماندگـی فکـری و فرهنگـی می دانـد، بـا موانـع شـناختی و رفتاری مواجه اسـت 

کـه حضـور او در مسـجد تنهـا پـس از رفـع ایـن امور میّسـر می شـود.

12. ترغیب و تشویق
تشـویق، یکـی از مهم تریـن ابـزار تربیتـی اسـت کـه بـرای برانگیختن و شکوفاسـازی 
اسـتعدادهای انسـان بـرای رسـیدن به کمـال، قابل بهره گیری اسـت. نقـش تربیتی و 
مثبـت تشـویق این اسـت کـه نیروهای خفتـه آدمـی را برمی انگیزاند و میـل به تاش 
و شـادابی را فراهـم مـی سـازد. تشـویق بایـد بجا، متناسـب و متـوازن با میـزان و نوع 
عمـل باشـد و روحّیـات، گرایش هـا و شـخصّیت فـرد در نظر گرفته شـود تا بیشـترین 

تأثیر را در وی داشـته باشـد.1
تشـویق، بـا دو خواسـته جـوان، هم خوانـی کامـل دارد: جـوان سـتایش خواه اسـت و 
می خواهـد جلـب توّجـه کنـد. جوان شـیفته تحسـین و تمجید اسـت و به سـتایش ها 
دل می بنـدد و حاضـر اسـت خـود را فـدای کسـی کنـد کـه صاحّیـت و شایسـتگی 
او را تأییـد کـرده یـا بـه بیـان توانایی هایـی او پرداختـه اسـت. او بـرای جلـب توّجـه 
دیگـران حّتـی بـه عوامـل زیان بخشـی همچـون سـیگار روی مـی آورد تـا بتواند خود 

1 . اسحاقی، سّیدحسین، سلوک علوی، صص15 ـ 118.
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را نشـان دهد.1
تشـویق جوانـی کـه در مسـجد حاضر شـده، بـه گونـه ای که بـا شـخصّیت و روحّیات 
او موافـق باشـد، پاسـخی بـه خواسـته های درونـی او در زمینـه ذهـن و عاطفـه اش 
اسـت کـه دوام حضـور او و آغـاز حضـور دیگـر جوانـان را نویـد می دهـد. بـا توّجـه به 
روحّیـات جـوان، ایـن تشـویق نبایـد  طوری باشـد کـه نتیجه عکس داشـته باشـد؛ به 
عبـارت دیگـر، تشـویق مسـتقیم، ایـن توّهـم را در تشـویق کننده ایجـاد می کنـد کـه 
جوانـان در مقابـل ارزش هـای مـاّدی واکنـش می دهنـد و جـذب می شـوند، در حالی 
کـه شـاید ایـن گونه نباشـد؛ بنابرایـن، تشـویق ها باید غیرمسـتقیم و تا حـّد امکان در 

مقابـل انجام کاری باشـد.
بـا توّجـه بـه  روحّیـات جوانـان، راه هـای زیـر بـرای تشـویق آنهـا در مسـجد توصیـه 

می شـود:

معّرفی جوان نمونه
مناسـب اسـت جـوان نمونـه در طـول هفته یا مـاه یا فصل یا سـال برگزیـده و معّرفی 
گـردد. ایـن معّرفـی به شـکل اعـام در تابلـو اعانات یـا در ضمن برنامه های مسـجد، 
در مناسـبت های مذهبی امکان پذیراسـت. شایسـته اسـت قبل از اعام، امام جماعت 
 در مـورد اهمّیـت جـوان و جوانـی در اسـام صحبـت کنـد و از جوانی ائّمـه اطهار
و پیامبـر اکـرم  یـا علمـا و عرفـا، حکایتـی را نقل نماید. سـپس هدیه ای به رسـم 

یادبـود به جـوان نمونه تقدیم شـود.

جایزه ویژه
برخـی جوانـان در مـّدت خاّصـی پـا بـه مسـجد گذاشـته و در آن ثابت قدم می شـوند. 
بهتـر اسـت ایـن فرصـت را غنیمـت شـمرده و بـرای تـداوم حضـور او جایـزه ویژه ای 
را تهیـه نمـود. به طـور مثـال، جوانـی در مـاه رمضـان، در مراسـم نمـاز جماعـت، 
سـخنرانی دینـی، دعـا، نیایش و مراسـم شـب های قـدر به طـور منّظم و فّعـال حضور 

1 . ر.ک: قائمی، علی، جوانان از دیدگاه نیازها، خواسته ها و مصالح، ص43 و 44.
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داشـته اسـت! بهتـر اسـت چنین فـردی در عید فطـر در میـان نمازگزاران نمـاز عید، 
مـورد تشـویق قـرار گیـرد و به عنـوان جـوان نمونه، معّرفی شـود.

13. نظم و برنامه ریزی مسجد
مسـجد باید منّظم باشـد. معلوم باشـد چه سـاعتی دِر مسـجد باز و چه سـاعتی بسـته 
می شـود تـا مـردم سـرگردان و باتکلیـف نباشـند. متأّسـفانه بیشـتر مسـاجد کشـور 
فقـط در مـّدت محـدود نمـاز باز بـوده و نقشـی در اجتمـاع و حّل معضـات فرهنگی 

و اجتماعـی ندارند.
در همـه برنامه هـای مسـجد، بایـد نظم برقرار باشـد. نکته شـایان توّجه این اسـت که 
مسـجد برای هر سـلیقه و جمعّیتی باید برنامه مناسـب داشـته باشـد. برای کودکان، 
بزرگسـاالن، دانشـجویان، جوانـان و... بایـد برنامه خاّصی داشـت. برنامه دعـا برای آنها 
کـه اهـل دعـا هسـتند، کتابخانـه و سـالن مطالعه بـرای آنها کـه اهل کتـاب و مطالعه 

هسـتند و برای جوانان آنچه مناسـب سـلیقه جوانان اسـت، برنامه ریزی شـود.

14- تقویّت پایگاه های بسیج
بسـیاری از جوانـان از مراکـزی کـه ماهّیـت دینـی دارنـد و بـه قصـد تغییـر و تأثیـر 
بـر جوانـان فّعالّیـت می کننـد، اسـتقبال نمی کننـد. جوانـان از محیط هـای خشـک و 
رسـمی، بـا قوانیـن متعـّدد، چنـدان راضـی نیسـتند و مکانـی را می طلبند کـه در آن 
آزاد باشـند. بـا توّجـه بـه فضـا و محتـوای بـا نشـاط بسـیج، به نظـر می رسـد، محیط 
جوان پسـندانه بسـیج، در جلـب جوانـان بـه مسـجد مؤثّر باشـد. در بسـیاری از موارد، 
جوانـان ابتـدا جـذب بسـیج و سـپس در مسـجد حاضر می شـوند؛ از این رو، شایسـته 
اسـت کـه پایگاه هـای بسـیج از جهت امکانـات و موقعّیـت تقویّت گردد تـا زمینه های 

بیشـتری را بـرای جلـب و هدایـت جوانـان به وجـود آورند.
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15- ایجاد تشکیالت مخصوص جوانان
مسـجد بـرای جلـب جوانان، می بایسـت اقدامـات گوناگونـی را در جنبه هـای مختلف 
انجـام دهـد. بـرای هـر چـه بهتر انجام شـدن ایـن اقدامـات باید دفتـری به نـام دفتر 
جوانـان در مسـجد تشـکیل شـود تـا اقدامـات گوناگـون در مـورد جوانـان را به طـور 
منسـجم، هدایـت و سرپرسـتی نمایـد. مسـئول ایـن دفتـر بهتـر اسـت همـان جوان 

متعّهـد و مسـجدی باشـد کـه عضویّت هیئـت امنـا را دارد. 
تشـکیل چنیـن دفتـری، ایـن احسـاس را در جوانـان تقویّـت می کنـد کـه مسـئوالن 
مسـجد، بـه جوانـان احتـرام می گذارند و بـرای آنها جایگاهی در مسـجد تعریف شـده 

است.
ایـن دفتـر، برنامه ریـزی و اجـرای کلّیـه امـور فرهنگـی، آموزشـی و عبـادی جوانـان 
را برعهـده دارد و پاسـخگوی جوانـان مراجعه کننـده خواهـد بـود. در تابلـو اعانـات 
ایـن دفتـر اّطاعّیه هـا و نکاتـی مربـوط بـه ویژگی هـا، نیازهـا، چالش هـا، آسـیب ها، 
مصلحت هـا و امـور مشـاوره ای جـوان قابـل نصـب اسـت. تنظیـم و نشـر بروشـور در 

مـورد جوانـان از دیگـر اقدامـات ایـن دفتـر اسـت.
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نتیجه سخن «
جوانـان بـه عنـوان آینـده سـازان جامعـه اسـامی از بزرگ ترین سـرمایه ها به شـمار 
مـی رونـد و تـاش در جهـت توسـعه آگاهی هـای دینـی آنـان از اهمّیـت بـه سـزایی 
برخـوردار اسـت. اگـر میـزان معرفـت جوانـان بـه آموزه هـای دینـی و معـارف دین از 
رشـد و نمو مطلوبی بهره مند باشـد، شـخصّیت دینی آنان به گونه ای شایسـته شـکل 
خواهنـد گرفـت و هنـگام ورود به جامعه اسـامی، تأثیر به سـزایی در آن جامعه پدید 
خواهنـد آورد؛ اّمـا اگـر از تربیـت دینـی الزم برخوردار نباشـند، زمینه اصـاح جامعه 
فراهـم نخواهند شـد. مسـجد، بـه عنوان یکـی از مکان های مقـّدس که کانون انسـان 
سـازی اسـت، می تواند شـخصّیت جـوان را مطابـق آموزه های دینی بارور سـازد و روح 
خداجویـی و عدالت خواهـی را در اعمـاق وجـود آنان ریشـه دار سـازد. از ایـن رو، الزم 
اسـت راهکارهـای جـذب جوانان و هدایت آنان به مسـاجد، شناسـایی و مـورد اهتمام 
قـرار گیـرد تـا بـه تدریـج زمینه های حضـور فّعال تـر جوانان در مسـاجد فراهم شـود. 
نکتـه شـایان توّجـه ایـن اسـت که بر اسـاس آمارهـای موجود پـس از انقـاب، میزان 
رشـد جمعّیـت جـوان و نوجـوان کشـور »در شـهرها 109 درصـد و در روسـتاها 
63 درصـد« بـوده اسـت. بنابرایـن، اکنـون جمعّیـت کثیـر جوانـان، بخـش بزرگـی از 
مخاطبـان دسـتگاه های فرهنگـی، مذهبـی و تربیتـی کشـور را در برمـی گیرد. شـعار 
جـوان گرایـی در سـال های اخیـر در قالـب مسـائل مختلف بسـیاری گفته شـده و به 
دلیـل عمـل نشـدن بـه آن، دلزدگـی جوانـان را در پـی داشـته اسـت. از ایـن رو، در 
ایـن مـورد بایـد تاش بـر این باشـد که همـان مباحث با همـان رویکرد شـکل نگیرد 
و جـذب جوانـان بـه مسـاجد بـا تمامی ابزارهـای ماّدی و معنـوی دنبال شـود تا مبادا 

دشـمن از ایـن فرصـت سـوء اسـتفاده کـرده و جوانـان را در چنـگال خـود گیرد.
هم اکنـون بـا گسـترش وسـایل ارتباط جمعـی و تنّوع اهرم هـای مورد اسـتفاده غرب   ، 
ایـن تهدیـد وجـود دارد کـه جوانـان سـاده دل بـه راحتی جـذب امیال دنیوی شـوند. 
امـروز بیـرون آوردن جوانـان از محیـط بسـته خانـه و جـذب آنهـا بـه بطـن جریانات 
اجتماعـی و دینـی بـرای حضـور در مسـاجد، از مهم تریـن کارهـا بـه شـمار مـی رود 
تـا شـاهد جوانـان خواب آلـود و چشـم دوخته به صفحـه مانیتـور رایانه نباشـیم؛ حّتی 



جلد دوم 456

می تـوان ایـن تهدیـد را بـه فرصـت تبدیـل کـرد و از ایـن وسـایل علیه مقاصـد غرب 
اسـتفاده کـرد. ایـن مهـم در صورتـی عملیاتـی می شـود کـه مسـاجد و وّعـاظ و ائّمه 
جماعـات و جمعـه خـود را بـه علـوم روز مجّهـز کـرده و تـاش کننـد کـه از همیـن 

وسـائل برای جـذب جوانـان اسـتفاده کنند.
بـه هـر تقدیـر، بایـد گفـت روح حقیقـی مسـجد که همـه زیبایی هـا را در خـود دارد، 
هنـوز به طـور کامـل، در معـرض دیـد جوانـان قـرار نگرفتـه اسـت. روش هـای جّذاب 
در ایجـاد گرایـش، بـه کار گرفتـه نشـده و مسـجد بـا سـابقه نزدیـک بـه 15 قـرن و 
بـا گذشـت بیـش از سـه دهـه از پیـروزی انقـاب اسـامی در ایـران، هنـوز از رونـق 

شایسـته و بایسـته ای کـه درخـور ایـن مـکان مقـّدس باشـد، برخوردار نیسـت.
جـوان، همـواره عاشـق خاقّیـت و نوآوری بوده و مسـائل جدید او را به سـرعت جذب 
می کنـد. اقدامـات ابتـکاری، بـه خصـوص اقداماتـی کـه در صـدد رفـع موانـع حضور 
جوانـان در مسـجد اسـت، می توانـد شـاه کلید جـذب آنـان بـه مسـاجد بـوده و بـرای 

ایـن مأمـن دینـی، پویایـی را به ارمغـان آورد.
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مدیریت مسجد؛ مبانی، مبادی و ضرورت ها

سّید عبداهلل حسینی

چکیده
مسـجد ، قلـب تپنـد ه جامعـه اسـامی اسـت کـه د ر آن، هـم د یـن و هـم اجتمـاع 
مسـلمانان تبلـور مـی یابـد . بـر ایـن اسـاس، شایسـته اسـت که هنـگام بحـث د رباره 
مد یریـت مسـجد ، از مد یریـت ویـژه سـخن گفـت. مبحـث مد یریت مسـجد ، بـا توّجه 
بـه گسـترد گی مسـاجد  و کاربـرد ی بـود ن آنهـا و نیـاز مبـرم بـه شـیوه هایی کـه 
باعـث افزایـش کارایـی مسـاجد  شـود ، ضـروری اسـت. نگارند ه بـرای تبییـن موضوع 
پژوهـش، د ر پنـج فصـل سـخن گفتـه اسـت: د ر فصل اّول، ضـرورت مد یریت مسـجد  
و مبانـی مد یریـت مسـجد  را بررسـی کـرد ه اسـت. د ر این فصـل، هد ف اصلـی تبیین 
پیش فرض هـا و اهّمیـت مد یریـت مسـجد  بـود  تـا بـا آگاهـی و شـناخت کافـی از 
جوانـب موضـوع و اهّمیـت آن، به بررسـی موضوع مد یریت مسـجد  پرد اخته شـود . د ر 
فصـل د ّوم، وی بـه تشـریح مبانـی د ید گاه های مختلـف د ر مد یریت مسـجد  پرد اخت. 
مبنـای بحـث ایـن بـود  کـه د اد ه هـا، تجربّیـات و د انـش مد یریـت، د ر مد یریـت امـور 
مسـجد  بیشـتر د ر سـطح نظـری تطبیق کنـد ؛ البّتـه آ نچه بیـش از همـه د ر مد یریت 
مسـجد  اهّمیـت د ارد ، کاربـرد ی کـرد ن ایـن د اد ه هـا، تجربّیـات و د انـش اسـت که د ر 
حقیقـت، فـّن مد یریـت اسـت، نـه د انـش مد یریـت. د ر فصـل سـّوم، نگارنـد ه مباد ی 
مد یریـت مسـجد  را مـورد  بحث قـرار د اد  و د ر این راسـتا بـه تبیین پیشـینه و جایگاه 
د انـش مد یریـت، مفهـوم مد یریت و اصـول و قواعد  مد یریـت پرد اخته اسـت. د ر فصل 
چهـارم، ارکان مد یریـت مسـجد  بحـث شـد . ارکان مد یریت، د ر هر موضوعـی می تواند  
بـا تفاوت هایـی همـراه باشـد . د ر مد یریـت مسـجد ، بایـد  ایـن ارکان مد یریـت لحـاظ 
گـرد د  و از بُعـد  نظـری تبییـن و د ر عمـل و اجـرا تطبیـق د اد ه شـود . د ر فصـل آخـر، 
نگارنـد ه ظرافت هـای مد یریـت مسـجد  و مباحثـی ماننـد  تفـاوت مد یریت د ر مسـجد  
بـا مد یریـت د ر سـایر بخش هـا، سـاختار مد یریت مسـاجد ، سـطوح مد یریت مسـجد ، 
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الگوهـای سـازمان مد یریـت مسـاجد ، الگوهـای مد یریـت اجرایـی مسـاجد  و شـیوه 
مطلـوب و شـرایط توفیـق مد یریـت مسـجد  را بحـث نمود ه اسـت.

واژگان کلید ی: 
ضـرورت مد یریـت مسـجد ، مبانـی مد یریـت مسـجد ، مبـاد ی مد یریت مسـجد ، ارکان 
مد یریـت مسـجد ، وظایـف مد یـر مسـجد ، اهـد اف غایـی مسـجد ، اهـد اف عملیاتـی 
مد یریـت مسـجد ، سـاختار مد یریـت مسـاجد ، الگوهـای سـازمان مد یریـت مسـاجد ، 

شـیوه مطلـوب مد یریـت مسـجد .
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مقد ّمه «
رشـد  و تکامـل جوامـع بشـری، از یـک سـو باعـث سـرعت حرکـت جامعه و از سـوی 
د یگـر، باعـث گسـترد گی و پیچید گـی مسـائل آن شـد ه اسـت. ایـن د و واقعّیـت بـه 
نوبـه خـود ، مسـئله ضـرورت تقسـیم وظایـف و همچنیـن ضـرورت مد یریـت مسـائل 
جامعـه را بـه وجـود  آورد ه اسـت. می تـوان گفـت کـه بین سـطح توسـعه یـک جامعه 
و گسـترد گی و پیچید گـی مسـائل آن رابطـه مسـتقیمی وجـود  د ارد ؛ چنان کـه بیـن 
توسـعه و پیچید گـی و ضـرورت تقسـیم وظایـف و مد یریـت رابطـه مسـتقیمی وجود  
د ارد . د ر گذشـته سـاختار جوامـع، سـاد ه و ابتد ایی بـود  و به همین د لیل، د ر بسـیاری 
از امـور اجتماعـی، نیـازی بـه مد یریـت نبـود . بسـیاری از امـور به طـور عاد ّی توّسـط 
افـراد  انجـام می شـد . به عنـوان مثـال، د ر گذشـته چیزی به عنـوان شـهرد اری وجود  
ند اشـت و خد مـات شـهری متولّی خاّصی ند اشـت؛ اّمـا د ر جوامع امروزی شـهرد اری و 
خد مـات شـهری یک امـر اجتناب ناپذیر اسـت. اگـر چنـد  روزی این امر مختل شـود ، 
شـهر ها غیرقابـل سـکونت مـی گرد نـد . د ر بسـیاری از امـور اجتماعـی بیـن جوامـع 
قد یـم و جوامـع جد یـد  چنیـن تفاوت هایـی وجـود  د ارد . د ر جامعـه امـروزی مد یریت 
و تولیـت امـور د ر تمـام جوانب زند گی جمعی فراگیر شـد ه اسـت. د ر د نیـای امروزی، 
مد یریـت د ر تمـام جوانـب زند گـی اجتماعـی امـری اجتناب نـا پذیـر اسـت و د انـش 
مد یریـت از د انش هـای جد یـد ی اسـت کـه بـه سـرعت رشـد  کـرد ه و د ر طـی حد ود  
یـک قـرن بـا توّجـه بـه کاربـرد ی بـود ن آن و تفـاوت  شـیوه ها و الگوهـای مد یریتـی، 
بـا توّجـه بـه موضوعات مختلـف زند گـی اجتماعی ، د ارای شـاخه های بسـیاری شـد ه 
و روز بـه روز بـا مطـرح شـد ن موضوعـات جد یـد  گسـترد ه تر می شـود . شـاید  بتـوان 
گفـت کـه هـر موضوعـی می توانـد  د ارای ضوابـط و فنـون و شـیوه های خاّصـی بـرای 
مد یریـت باشـد . موضـوع مسـجد  هـم از موضوعاتـی اسـت کـه شایسـته اسـت د رباره 
آن، از مد یریـت ویـژه سـخن گفـت و با توّجه به گسـترد گی مسـاجد  و کاربرد ی بود ن 
آنهـا و نیـاز مبـرم به شـیوه هایی کـه باعث کارایی بیشـتر مسـاجد  می شـود ، ضروری 
اسـت کـه د ر بـاره مد یریـت مسـجد ، پژوهش هـای راهبـرد ی صـورت بگیـرد  و نتایـج 
آن بـه همـراه تجربه هـای افـراد  موّفـق بـه عنـوان اصـول و قواعـد  مد یریـت مسـجد  
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تد ویـن و د ر اختیـار امامـان جماعـت مسـاجد  قـرار گیـرد ، بـا توجـه بـه ایـن مهـم، 
نوشتارحاضرتاشـی د ر همیـن راسـتا می باشـد . 
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فصل اّول: ضرورت و مبانی مد یریت مسجد  «
1-1( ضرورت مد یریت مسجد 

 هـد ف از بحـث مد یریـت د ر هـر حـوزه ای، تعمیـم آگاهی هـا و تجربه هـای مد یریتـی 
اسـت. د ر مد یریـت مسـاجد  کـه بـه عنـوان گسـترد ه ترین اماکـن مذهبـی مطـرح 
هسـتند  هد ف، گسـترش آگاهی هایی د رباره بهره وری بهتر و بیشـتر از مسـجد  اسـت. 
د الیـل فراوانـی د ر خصـوص ضـرورت مد یریـت مسـجد  د ر عصر حاضر وجـود  د ارد  که 

بـه برخـی از ایـن امـور به صـورت گـذرا اشـاره می کنیم:

2-1( د نیای امروز و ضرورت مد یریت مسجد  
د نیـای امـروز از بسـیاری جهات متفاوت از د نیای گذشـته اسـت. د ر گذشـته مرزهای 
جغرافیایـی بـاز و مرزهـای فکـری و فرهنگی بسـته بود ، ولـی امروز برعکس اسـت؛ از 
مرزهـای جغرافیایـی بـا موانـع و حفاظ های بسـیاری محافظت می شـود ، ولی مرزهای 
فکری و فرهنگی، بسـیاری از حفاظ های خود  را از د سـت د اد ه اسـت. د ر د نیای امروز، 
تعامـل فرهنگـی امـری طبیعـی و غیرقابـل اجتنـاب اسـت و د ر ایـن تعامـل، غلبـه با 
فرهنگ هـا و افـکاری اسـت کـه از ابزار های توانمند ی بهـره می گیرند . د فـاع فرهنگی 
هماننـد  د فـاع زمینـی بـه توانایـی و مد یریـت نیازمنـد  اسـت و تـا مد افعـان نیرومنـد  
نباشـند  و بـه ابزارهـای د فاعـی کارآمد  عصر مجّهز نباشـند ، د فاع کار سـاز نیسـت و تا 
مد یریـت د فاعـی وجود  ند اشـته باشـد  بـاز هم د فـاع کارآمد  نیسـت. به عبـارت د یگر، 
سیاسـت د فاعـی گرفتـن نیـز کارآمـد  نیسـت و بایـد  سیاسـت تهاجمی گرفـت؛ چون 
د ر سیاسـت تهاجمـی، هـد ف پیروزی اسـت و د ر سیاسـت د فـاع، هـد ف جلوگیری از 
شکسـت اسـت. د ر گذشـته، جهـان به اجزای مجّزا از هم تقسـیم شـد ه بـود  که روابط 
بیـن اجـزا محـد ود  و کنترل شـد ه بـود . پد یـد ه جهانـی شـد ن د ر عصـر کنونـی، چهره 
متفاوتـی از د نیـای جد یـد  ارائـه کرد ه اسـت. د ر این پد یـد ه روابط بین جوامـع و تأثیر 
گـذاری جوامـع بـر یکد یگـر و تأثیـر پذیـری آنها از همد یگر بسـیار گسـترد ه و سـریع 

شـد ه است. 
 د ر چنیـن شـرایطی، بـرای د فـاع و جلوگیـری از شکسـت، بایـد  تأثیـر پذیـری را بـه 
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حد اقـل رسـاند  و بـرای پیـروزی، بایـد  تأثیرگـذاری را بـه حد اکثـر رسـاند . چنیـن 
چیـزی فقـط د ر سـایه مد یریـت فرهنگی جامعه میّسـر اسـت. د ر عصر حاضـر جوامع 
اسـامی بـا شـد ید ترین تهاجمـات فرهنگـی مواجه اسـت؛ بـه گونه ای که تـا حد ود ی 
نـوک حمات جهانی به سـوی فرهنگ اسـامی نشـانه رفته اسـت. یکـی از مهم ترین 
راهکارهـا بـرای مقابلـه بـا این مـوج جهانـی، مد یریت فرهنگـی و د ینی جامعه اسـت؛ 
بـه صورتـی کـه بتوانـد  تأثیرپذیری جوامـع اسـامی را از فرهنگ بیگانـه کاهش د هد . 
بـرای رسـید ن بـه ایـن موقعّیـت بایـد  مسـاجد  بـه صـورت سـنگر فکـری،  فرهنگی و 
تربیتـی و نیـز بـه صـورت یـک پایـگاه مهـم اجتماعـی د ر آیـد ، از ایـن رو، مد یریـت 

مسـجد  فراتـر از نیـاز، بلکـه یک ضرورت اسـت. 

3-1( جامعه امروز و ضرورت مد یریت مسجد 
د ر گذشـته جوامـع، خانواد ه محـور و قـوم محور بود نـد ؛ اّمـا امـروز فرد  محور هسـتند  و 
د ر ایـن فرد محـوری د نبالـه رو اسـتثمارگران هسـتند . شـالود ه فرد یّـت،  اراد ه و اختیار 
فـرد  اسـت. د ر گذشـته، بخـش مهّمـی از تصمیم هـای افـراد  د ر زند گـی شـخصی  بـه 
ماحظـه آد اب، رسـوم، سـنن و میل خانـواد ه یا جامعه بـود . امروز به مـد د  آزاد ی های 
فـرد ی بـه وجـود  آمد ه و از بیـن رفتن و یا ضعف کنتـرل خانواد ه، فامیـل و نیز آد اب و 
باورهـای فرهنگـی، خواسـت و میل خـود  افراد ، نقـش اصلـی را د ر تصمیم های فرد ی 
ایفـا می کنـد . هرچنـد  چنیـن وضعّیتـی د ر ظاهـر بـه اراد ه و اختیـار افـراد  منتسـب 
می شـود ، ولـی واقعّیـت ایـن اسـت کـه د ر د نیـای کنونـی، کسـانی کـه د ر رأس هرم 
زر و زور و تزویـر قـرار د ارنـد ، بیـش از خـود  افـراد  از آزاد ی آنـان بهـره می برنـد  و 
به طـور مسـتقیم د ر تصمیـم گیـری افـراد  نقـش آفرینـی می کننـد  و از تصمیم هـا و 
انتخاب هـای افـراد  اسـتفاد ه های اقتصـاد ی، فرهنگـی و سیاسـی می برنـد . بنابرایـن، 

افـراد  و جوامـع نسـبت به گذشـته، بسـیار قابـل انعطاف شـد ه اند .
 د ر د نیای کنونی اگر کسـی به فکر تعیین سرنوشـت خود  نباشـد ، د یگران سرنوشـت 
او را تعییـن خواهنـد  کـرد . بنابرایـن، اولیـای امـور جامعه بایـد  با د ید  عمیـق و د قیق، 
جامعـه را بـه سـوی اهـد اف ملّـی و د ینـی سـوق بد هنـد . هرچنـد  مد یریـت جامعـه 
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به طـور عمـد ه د ر د سـت حاکمـان و جریان هـای مسـلّط بـر جامعه اسـت، اّما بخشـی 
از جامعـه کـه بـه مسـجد  و د یـن د لبسـتگی د ارد ، از اولیـای د یـن، مسـاجد  و مراکـز 
د ینـی هد ایـت می شـود  و ایـن هد ایـت و جهـت گیـری، نقـش مهّمـی د ر زند گـی و 
انتخاب هـای افـراد  د ارد ، بنابرایـن، مد یریـت د ینـی جامعـه از طریق مد یریت مسـجد ، 

ضرورتـی اسـت کـه نبایـد  مـورد  غفلت واقـع گرد د .

1- 4( انسان امروز و ضرورت مد یریت مسجد 
 هرچنـد  بخشـی از شـخصّیت فـرد ، متأثّـر از عوامـل ارثی اسـت، ولی بخـش عمد ه ای 
از شـخصّیت او د ر تربیتـی کـه د وران کود کـی و نوجوانـی و جوانـی می بینـد  و بـا 
تجربه هایـی کـه د ر طـول زند گـی کسـب می کنـد ، شـکل مـی گیـرد . همان طـور که 
مـواد ّ معد نی و شـیمیایی، جسـم انسـان را تشـکیل می د هد ، مـواد ّ تربیتـی، فرهنگی، 
فکـری و سیاسـی کـه بـر یـک فـرد  تأثیـر گـذار بـود ه، به عـاوه تجربّیـات شـخصی، 

شـخصّیت او را شـکل می د هـد . 
د ر د نیـای کنونـی کـه همـه قد رتمنـد ان، د ر سـتیز بـا اسـام هسـتند ، موج هایـی که 
از ایـن قطب هـا بـر می خیـزد ، همـه د ر جهـت بی خانمـان کـرد ن فکـری و فرهنگـی 
مسـلمانان و د یـن د اران هسـتند . د ر مقابـل ایـن امواج آنچـه می تواند  تّکیه گاه باشـد ، 
زیـر سـاخت های اسـتواری اسـت کـه بتوانـد  د ر مقابـل موج ها اسـتقامت کنـد . آنچه 
می توانـد  جـوان امـروز را د ر مقابـل ُمد هـا نگـه د ارد  و شـخصّیت ثابـت و اسـتواری 
بـرای او باشـد ، باورهـای فکـری و عقید تـی اسـت کـه بتوانـد  ماکی برای تشـخص او 
و تشـخیص باید هـا از نباید هـا باشـد . چنیـن زیرسـاخت شـخصّیتی فقـط بـا تربیت و 
بیـد اری مـد اوم می تواند  شـکل بگیـرد . خانواد ه هـا و مسـاجد ، مناسـب ترین و بهترین 
محـور بـرای ایـن مهـم اسـت. بنابرایـن، مد یریـت مسـجد  بـه منظـور شـکل د هی 
شـخصّیت آرمانـِی جوانـان و نوجوانـان و نیز جهت د هی بـه خانواد ه ها و افـکار عمومی 

و محیـط اجتماعـی، ضـرورت غیرقابـل انکار اسـت.
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1- 5( مسجد  و مد یریت اختیار 
انسـان گذشـته، نسـبت به انسـان امروز، گزینه هـا و مید ان های کمتری بـرای انتخاب 
و اختیـار د اشـت. د ر گذشـته انسـان د ر اموری فـرد ی و جمعی از اختیـارات محد ود ی 
برخورد ار بود ؛ د ر حالی که انسـان امروز د ر امور فرد ی، از اختیارات وسـیعی برخورد ار 
اسـت و د ر امـور اجتماعـی، هرچنـد  اختیـارات بیشـتری از انسـان های گذشـته د ارد ، 
اّمـا بـا محد ود یّت هـای بسـیاری هـم مواجـه اسـت. اختیـار انسـان ها د ر امـور فـرد ی 
و شـخصی، همـان گونـه کـه بـرای او اختیـاری بـود ه و بـه سـود  او سـت، به زیـان او 
نیـز خواهـد  بـود . بـه عبـارت د یگـر، د ر د نیای امـروز بـا اینکـه آزاد ی و اختیار انسـان 
افزایش یافته اسـت، این آزاد ی و اختیار، بسـان شمشـیر د و لبه ای اسـت که می تواند  
بـه سـود  و یـا زیـان فـرد  بـه کار گرفتـه شـود . ترد یـد ی نیسـت کـه جوانـان امـروز، 
نسـبت بـه گذشـته از نظـر اخاقـی و د ینـی و اجتماعـی لغزش هـای بیشـتری د ارند . 
بـا نگاهـی بـه آمـار بـاالی فسـاد ، جـرم و جنایـت و مشـکات اجتماعی، نظیـر طاق 
و بّچه هـای خیابانـی و فـرار از خانـه و... می تـوان بـه خوبـی ایـن واقعّیت هـای تلـخ را 
د ریافـت. راه حـّل منطقـی این مشـکل، شـتافتن به کمـک جوانان و یاری کـرد ن آنان 
د ر د رسـت اند یشـید ن و بـه جـا انتخـاب کـرد ن اسـت تـا از آزاد ی و حـّق انتخابی که 
د ارنـد ، چنـان بهـره بگیرنـد  کـه بـه حربه ای بـر ضد ّشـان تبد یل نگـرد د  و ایـن، کاری 
اسـت کـه بـا مد یریت د ینـی جامعه میّسـر اسـت و مد یریت د ینـی جامعه هـم باید  از 
مسـجد  شـروع شـود . بنابرایـن، مد یریـت مسـجد  می تواند  د ر حـّل معضـات فرد ی و 
جمعـی بـه مـا کمک کنـد . از این رو، بـرای حّل معضات و مشـکات روحـی و روانی 

و معنـوی فـرد ، خانـواد ه و جامعـه، مد یریت مسـجد ، کارآمد ِی بسـیار باالیـی د ارد . 

1- 6( نیازهای امروز و ضرورت مد یریت مسجد 
انسـان های گذشـته نسـبت بـه انسـان های امـروز قانع تـر و سـاد ه زیسـت تر بود نـد ؛ 
ولـی متأّسـفانه د ر عصـر حاضـر، یـک رونـد  تصاعـد ی د ر گسـترش کّمـی و کیفـی 
احتیاجـات انسـان بـه وجـود  آمـد ه و هر روز بیشـتر از د یروز ذهـن و فکر انسـان را به 
خـود  مشـغول می کنـد . ایـن افزایش نیازهـا پیش از اینکـه امر واقعی و حقیقی باشـد ، 
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یـک امـر تصّنعـی اسـت. د ر حقیقـت، کسـانی کـه امکانـات تولیـد  فـراوان د ر اختیار 
د ارنـد ، بـرای فـروش تولیـد  خـود ، بـه نیاز آفرینـی، مشـغول شـد ه اند . این مسـابقه د ر 
نیاز آفرینـی، تمـام جوانـب زند گـی انسـان را تحت تأثیر قـرار د اد ه اسـت و به خصوص 
بـر ذهـن و روان افـراد  جوامـع تأثیر بسـیار منفی گذاشـته اسـت. ذهن افراد  مشـغول 
و روان افـراد  و جامعـه خسـته و گرفتـار اسـت. مسـاجد ، می تواننـد  یـک فضـای امن، 
روحانـی و خالـی از د غد غه هـای زند گـی ایجـاد  کننـد . د ر منابـع د ینی بر ایـن ویژگی 
مسـجد  تأکیـد  شـد ه و بـه نظـر می آیـد  کـه یکـی از اهـد اف مسـاجد  و ذکر خـد ا این 
اسـت کـه انسـان را لحظاتـی از د غد غه هـای معمولی زند گی رهـا کنـد  و او را به تأّمل 
د ر سرنوشـت و آینـد ه او واد ار سـازد . هرچنـد  این موهبـت به طور طبیعی د ر مسـاجد  
موجـود  اسـت و اهـل مسـجد  و کسـانی که با مسـجد  مأنوس هسـتند ، از ایـن موهبت 
کـم و بیـش بهره مند انـد ، مد یریـت مسـجد  می توانـد  ایـن نقـش مسـجد  را فّعال تـر و 
کارآمد تـر کنـد . اگـر مد یریـت مسـجد  منجـر به ایجـاد  یک فضای سـالم و امـن برای 
نمازگزاران شـود ، هم د ر رونق مسـجد  و هم د ر حّل معضات جامعه بسـیار کار گشـا 
خواهـد  بـود . بـه هر حـال، وقتی سـخن از مد یریت مسـجد  اسـت، معنای این سـخن، 
بهینـه کـرد ن بهـره وری از مسـجد  اسـت و یکـی از بهره وری هـا از مسـجد ، همیـن 
فرصـت  هایـی اسـت که بـرای گریز و رهایـی از هیاهـوی روزگار برای افـراد  حاضر د ر 
مسـجد  ایجـاد  می شـود  و اگـر ایـن فرصت ها بـه خوبی مد یریت شـود ، اسـتفاد ه بهینه 

از مسـاجد  بـه عمل خواهـد  آمد . 

7-1( د ین د ر د نیای جد ید  و ضرورت مد یریت مسجد 
د ر گذشـته، د یـن تـا حد ود ی بـد ون رقیب بود  و بـر تمام جنبه های زند گـی و فرهنگ 
تأثیـر د اشـت. بـه عبـارت د یگـر، د ر گذشـته، د یـن زمینـه اصلـی تربیتـی و فرهنگی 
جامعـه را شـکل مـی د اد . از ایـن رو، افـراد  به طور طبیعـی د ر محیط مذهبـی و ایمانی 
رشـد  می کرد نـد  و بـا د یـن و ایمـان مأنوس بود نـد ؛ اّما امـروز د ین د ر رقابـت تنگاتنگ 
بـا مد ّعیـان و رقبـای جد یـد ی قـرار د ارد . بـه همیـن د لیـل، بخش هـای وسـیعی از 
جامعـه، بـه خصـوص جوانـان د ر مقابـل آموزه هـای د ینی با پرسـش ها و شـبهه هایی 
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مواجـه هسـتند ؛ چـون تمـد ّن جد یـد  د ر زمینـه و بسـتر بی د ینـی شـکل گرفتـه و د ر 
گسـتره جهـان، چـه شـرقی و چـه غربـی غلبه بـا فرهنـگ الحـاد ی و بی د ینی اسـت. 
د نیـای شـرق یـا د نیـای چـپ و کمونیسـت، از ابتـد ا بر مبـارزه بـا مذهب اسـتوار بود . 
هرچنـد  ایـن جریـان و فرهنـگ از آن شـد ّت مبـارزه بـا د یـن د سـت کشـید ه اسـت، 
رسـوبات فکـری و بقایـا و جریان هـای بـه وجـود  آمـد ه بـر ویرانه هـای ایـن فرهنـگ، 
همچنـان د ر ضد ّیـت بـا مذهـب اسـت؛ ماننـد  تمـد ّن غربی کـه بـر پایه هـای الحاد  و 
بی د ینـی و جد ایـی د یـن از اجتمـاع و سیاسـت بنـا شـد ه اسـت. فرهنـگ غربـی چـه 
اروپایـی و چـه آمریکایـی و چـه نماد هـای ایـن فرهنگ د ر کشـورهای اسـامی که با 
عنـوان تجـد ّد  مطـرح شـد ه، همـه د ر تقابـل و ضد ّیت بـا د ین و ایمـان قـرار د ارند . به 
همیـن د لیـل، بـه هـر اند ازه کـه فرهنگ هـای مسـلّط جهانی د ر کشـوری نفـوذ کند ، 
ضریـب ایمـان و د یـن د اری د چـار افـت می گـرد د . ترد ید ی نیسـت کـه مد یریت د ین 

بـا مد یریـت مراکـز اصلـی د ینی کـه مسـاجد  اسـت، محّقق خواهد  شـد . 
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فصل د ّوم: مبانی مد یریت مسجد   «
1-2( مبانی مد یریت

نـوع جهان بینـی و نگـرش فکـری انسـان د ر رفتـار فـرد ی و جمعـی، نقـش بسـیار 
تعیین کننـد ه و جهت د هنـد ه ای د ارد . هرگونـه تغییـر د ر جهان بینـی انسـان، مسـیر 
بسـیاری از کارهـای او را تغییـر می د هـد . نحـوه مد یریـت مسـجد ، بـه عنـوان یـک 
عمـل جمعـی، نسـبتی مسـتقیم بـا مبانـی و پیش فرض هـای انسـان د ربـاره نقـش و 
جایـگاه د یـن و مسـجد  د ر جامعـه د ارد ؛ یعنـی اینکـه هـر نقـش و جایگاهـی که یک 
فـرد  و یـا یـک جریـان فکری بـر اسـاس مبانی فکری خـود  بـرای مسـجد  د ر اجتماع 
د ر نظـر مـی گیـرد ، نحـوه تعامل آنهـا را با مسـجد  و مد یریت مسـجد  شـکل می د هد . 
بنابرایـن، پیـش از اینکـه سـخن از مد یریـت مسـجد  به میـان آید ، بایـد  مبانی و پیش 

فرض هایـی کـه بـر اسـاس آن بایـد  مد یریـت مسـجد  انجام شـود ، مشـّخص شـود . 

2-2(مبانی د ید گاه های مختلف د ر مد یریت مسجد 
سـه د یـد گاه د ر بـاره مد یریـت مسـجد  وجـود  د ارد  کـه هـر کـد ام از ایـن سـه د ید گاه 

به طـور کامـل، مبانـی متفاوتـی د ارد  کـه د ر اد امـه هـر کـد ام تشـریح خواهـد  شـد .

1. د ید گاه سکوالری
د یـد گاه سـکوالری کـه د ر کشـورهای د ارای نظـام الئیـک و سـکوالر حاکـم اسـت، 
د یـد گاه د نیاگرایانـه د ربـاره مسـجد  اسـت. د ید گاه الئیک و سـکوالر بر اسـاس جد ایی 
د یـن از سیاسـت و اجتمـاع اسـتوار اسـت و بر این اسـاس، مسـجد  فقط مکانـی برای 
عبـاد ت اسـت و نبایـد  د ر امـور سیاسـی و اجتماعـی د خالـت د اشـته باشـد . د ر ایـن 
نظام هـا، د ولـت وظیفـه د ارد  کـه از فّعال شـد ن مسـاجد  د ر امـور سیاسـی و اجتماعی 
جلوگیـری کنـد . از ایـن رو، ایـن د یـد گاه را می تـوان مد یریـت د نیایـی مسـاجد  نامید  
کـه جامعـه بـر اسـاس منافـع و مصالح خـود ، مسـیر و سیاسـت و برنامه های مسـاجد  
و معابـد  را تعییـن می کنـد  و از فّعـال شـد ن مسـاجد  و معابـد  د ر امـوری کـه به مذاق 
د نیاگرایـان خـوش نیایـد ، جلوگیـری می شـود . به طـور کامـل روشـن اسـت کـه ایـن 
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د یـد گاه از مبانـی غیرد ینـی و تـا حـد ود ی ضـد ّ د ینـی برخاسـته اسـت و سـوغاتی 
اسـت کـه از اروپـا و غـرب بـرای جهـان اسـام آمـد ه اسـت. د ر ایـن د یـد گاه، د یـن و 
مسـجد  حـّق ند ارنـد  د ر امور اجتماعـی د خالت کنند . بنابراین، سکوالریسـم، سیاسـت 
تحمیلـی بـر اد یـان و مذاهـب و معابد  اسـت. ایـن د یـد گاه د ر اصل برای تأمیـن منافع 
و مصالـح افـراد  غیرمعتقـد  بـه د یـن و یـا ضـد ّ د ین بـه وجود  آمد ه اسـت. د ر بسـیاری 
از کشـورهای اسـامی ایـن د یـد گاه پذیرفتـه شـد ه اسـت؛ اّمـا چـون اسـام د ر ذات 
خـود  یـک د یـن اجتماعی اسـت، این د یـد گاه به طور کامـل د ر جوامع اسـامی عملی 
نیسـت، مگـر د ر جوامعـی که الحاد  فراگیر شـود ؛ مثل کشـورهای کمونیسـتی سـابق. 

2. د ید گاه د ولتی 
د یـد گاه د ّوم کـه د ر برخـی از کشـورهایی کـه چهـره اسـامی د ارنـد ، معمـول اسـت، 
د یـد گاه منفعت محـور د ولتـی اسـت. د ر ایـن د یـد گاه، د ولـت هزینـه اد اره مسـاجد  را 
تأمیـن می کنـد  و مسـاجد ، تحـت کنتـرل وزارت اوقـاف و امـور خیریّه و یـا عنوان های 
مشـابه اسـت. د ر برخـی از ایـن کشـورها، مثـل ارد ن و عربسـتان کنتـرل شـد ید ی بـر 
مسـاجد  انجام می شـود . هرچند  د ر این کشـورها از بعد  نظری تفکیک د ین از سیاسـت 
پذیرفتـه نیسـت، د ر عمـل و واقعّیـت، د خالـت مسـاجد  د ر امور سیاسـی ممنوع اسـت؛ 
البّتـه ممکـن اسـت د ر بعضـی از امـور اجتماعی و حّتی سیاسـی کـه منافاتی بـا منافع 
حاکمـان ند اشـته باشـد ، به مسـاجد  اجـازه فّعالّیت هم بد هنـد . بنابراین، ایـن د ید گاه بر 
نظریـه و مبنای فکری مشـّخصی اسـتوار نیسـت و فقـط منافع و مصالح حاکمان اسـت 
کـه مبنـای عمـل د ر مد یریـت مسـجد  اسـت. از این رو، مناسـب اسـت که ایـن د ید گاه 
را د یـد گاه د ولتـی د ر مد یریـت مسـجد  بنامیـم. د ر این د یـد گاه مثل د ید گاه سـکوالری، 
د یـن اصـل نیسـت، بـا این تفاوت کـه د ر د یـد گاه سـکوالری، اصل  عد م د خالـت د ین د ر 
امـور اجتماعـی و محـد ود  کـرد ن آن د ر امـوری شـخصی اسـت، اّمـا د ر د یـد گاه د ولتی 
هـد ف، منافـع د ولـت و حاکمان اسـت و د ین تا جایـی که منافع حاکمـان را تأمین کند  
و یـا حد ّاقـل زیانـی بـه منافـع د ولـت و حکومت نرسـاند ، مـورد  پذیرش و اعمال اسـت. 
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3. دیدگاه مکتبی
د یـد گاه سـّوم د یـد گاه قرآن، سـّنت نبوی و سـیره معصومان اسـت و مبتنی بر 
نظریـه سیاسـت و د ولـت د ینی اسـت که جامعه، د ولت و سیاسـت بایـد  د ر چهارچوب 
د یـن حرکـت کنـد . اسـاس ایـن د یـد گاه بـر  عد م تفکیـک د یـن از سیاسـت اسـت و 
بـه همیـن د لیـل، مناسـب اسـت که ایـن د یـد گاه را د یـد گاه مکتبـی بنامیم. رسـول 
اکـرم بعـد  از هجـرت بـه مد ینـه، نخسـتین بنایـی را کـه تأسـیس کـرد ، مسـجد  
بـود  و تـا آخـر عمـر، همه امـور مسـلمانان را از مسـجد  اد اره می کرد . د ر ایـن د ید گاه، 
مسـاجد  بـه عنـوان مراکـز مد یریـت د ینـی و سیاسـی جامعـه، ناظـر بر عملکـرد  همه 
افـراد  جامعـه و همچنیـن ناظـر بـر عملکـرد  حاکمـان اسـت. تمـام انبیـا و پیشـوایان 
د ینـی کوشش شـان بـر ایـن بـود ه کـه جامعـه و سیاسـت باید  تابـع ارزش هـای د ینی 

و اخاقی باشـد . 
مد یریـت مسـجد  بـر اسـاس د ید گاه هـای مختلـف، شـکل ها و جهت هـای به طـور 
کامـل متفاوتـی بـه خـود  مـی گیـرد . از اّول قرن بیسـتم د یـد گاه سـکوالری و د ید گاه 
د ولتـی د ر بسـیاری از کشـورها مسـاجد  را بـه سـود  خویـش مد یریـت می کرد نـد  و تا 
توانسـته اند  مسـاجد  را از حیـات اجتماعـی مـرد م د ور نگـه د اشـته انـد ؛ اّما بـا بید اری 
اسـامی کـه بـا انقاب اسـامی ایـران بـه اوج خود  رسـید ، مسـاجد  د وباره بـه حیات 
اجتماعـی بازگشـته اند . آنچـه د ر حـال حاضـر ضـرورت د ارد ، تـد اوم و تعمیـق نقش و 
حضـور مسـجد  د ر حیات سیاسـی و اجتماعی جوامع اسـامی اسـت. مقصـود  و هد ف 
اصلـی از مد یریـت مسـجد  ایـن اسـت که مسـجد  به جایـگاه واقعـی و اصلـی خود  د ر 
جوامـع اسـامی برسـد  و یـا حد ّاقل به آن سـو حرکت کنـد . د ر حقیقت، هـد ف نهایی 
از مد یریـت مسـجد ، مد یریـت د ینی جامعه اسـت. شـاید  بسـیاری چنین گمـان کنند  
کـه مسـجد  فقـط جایـی بـرای نمـاز خواند ن اسـت. ایـن تصّوری اسـت که بـا د ید گاه 
سـکوالری از د یـن هم خوانـی د ارد  و کمتریـن نقش را برای مسـاجد  د ر نظر می گیرد . 
د یـد گاه مکتبـی، د ید گاهـی اسـت کـه اهـد اف و مقاصد  اصلی د یـن و قـرآن را مد ّنظر 
د ارد . بـر اسـاس د یـد گاه مکتبـی، مسـجد  د ر عیـن اینکـه مکانـی بـرای انجـام اعمال 
د ینـی اسـت، مکانـی بـرای مد یریت جامعـه نیز اسـت. د ر این د یـد گاه تحّقـق اهد اف 
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د یـن د ر جامعـه، اصل و محور مد یریت مسـجد  اسـت. ایـن د ید گاه روح قرآن و سـیره 
پیشـوایان اسـام اسـت. سـیره رسـول خـد ا و ائّمـه هـد ی تبلـور ایـن د ید گاه 
اسـت. امـام حسـین د ر نامـه اش بـه مـرد م کوفـه کـه بـه د سـت مسـلم   بن عقیل 

فرسـتاد ه شـد ، د ربـاره وظیفـه حکومت مـی گوید :
 ، »َفلََعْمـِری ، َمـا اإلَمـاُم إالَّ الَْحاِکـُم بِالِْکَتـاِب، الَقآئِـُم بِالِْقْسـِط، الدَّ آئِـُن بِدِ یـِن الَْحـقِّ
الَْحابـُس نَْفَسـُه َعلَـی  َذاِت الَلِ؛ بـه جانم سـوگند  که شایسـته امامت نیسـت، مگر آنکه 
بـر اسـاس کتـاب خـد ا فرمـان برانـد  و به عد الـت پابنـد  و به د ین حـّق ملتزم باشـد  و 

خـود ش را وقـف خد اونـد  کرد ه باشـد «.1 
د ر ایـن سـخن امـام حسـین، چهـار نکتـه اساسـی د ر بـاره حکومت د ینـی مطرح 
شـد ه اسـت: نخسـت اینکـه، فقط کسـی شایسـته خافت رسـول الل یـا حکومت 
د ینـی اسـت کـه بـر اسـاس کتـاب خـد ا حکومـت کنـد ؛ د ّوم اینکه، بـه عد الـت رفتار 
کنـد ؛ سـّوم اینکـه، به د ین  ملتزم باشـد ؛ چهـارم اینکه، خـود  را د ر مسـیر الی الل وقف 

کنـد . بنابرایـن، مشـروعّیت حکومـت د ر گـرو عمـل به د ین حّق اسـت. 
از نظـر قـرآن، مسـجد  تنهـا یـک مـکان تعظیـم و تکریـم خد اونـد  نیسـت کـه د ر آن 
هماننـد  د یـر و کلیسـا فقـط خـد ای متعال عبـاد ت شـود  و د ر زند گی و د نیـوی فرد ی 
تأثیـری ند اشـته باشـد ؛ بلکـه خـد ای متعـال، مسـجد  را خانـه ای بـرای مـرد م نامید ه 
اسـت؛ هرچنـد  د ر عـرف مـرد م، مسـجد ، خانـه خـد ا خواند ه می شـود ، همان طـور که 
کعبـه را بیت الل الحـرام مـی گوینـد ؛ چون خـد ای متعـال، د ر آیات متعـدّ د ی، کعبه را 
خانـه خـود ، »بیتی«2خوانـد ه اسـت. د ر عین حال، برخـی آیات کعبـه را اّولین خانه ای 

معّرفـی می کنـد  کـه بـرای مرد م بنا شـد ه اسـت.
ِّلَْعلَِمیَن؛ نخسـتین خانه ای  ـَه ُمَبـاَرکاً َو ُهـدً ی ل ِذی بَِبکَّ »اِنَّ أَوََّل بَْیـتٍ ُوِضـَع لِلنَّـاِس لَلَـّ
کـه بـرای مـرد م )و نیایـش خد اونـد ( قـرار د اد ه شـد ، همـان خانه ایـی اسـت کـه د ر 

سـرزمین مّکـه اسـت کـه پـر برکـت و مایـه هد ایـت جهانیان اسـت«.3
ِ َو الَْمسـِجد ِ  َِّذیـَن َکَفـُروا َو یَصـدُّ وَن َعن سـِبیِل اللَّ  د ر آیـه د یگـری آمـد ه اسـت: »اِنَّ ال

1 . شیخ مفید ، االرشاد  فی معرفه حجج الل علی العبد ، ج2، ص39.

2 . بقره، آیه125؛ حّج، آیه26.

3 . آل عمران، آیه96.
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ِذی َجَعلَْنـُه لِلنَّـاِس سـَواًء الَْعِکـف فِیـِه َو الَْبـادِ  َو َمـن یُِرْد فِیـِه بِإِلَْحـاِد بِظلٍْم  الَْحـَراِم الَـّ
ُِّذْقـُه ِمـْن َعـَذاٍب أَلِیـٍم؛ کسـانی کـه کافر شـد ند ، و مؤمنـان را از راه خد ا بازد اشـتند  و  ن
)همچنیـن( از مسـجد الحرام  کـه آن را بـرای همه مـرد م قرار د اد یم که چه کسـانی د ر 
آن زند گـی می کرد نـد  و چـه کسـانی از نقـاط د ور وارد  می شـوند ، د ر آن بـا هـم برابـر 
هسـتند  و هـر کـس بخواهـد  د ر ایـن سـرزمین از راه حـق منحـرف گـرد د  و به سـتم 

د سـت زنـد ، مـا از عـذاب د رد ناک بـه او می چشـانیم«.1
د ر ایـن آیـه تعبیـر »ُوضع« آمد ه اسـت که نشـان می د هد  فلسـفه ایجاد  مسـجد  برای 
سـود  رسـاند ن بـه مـرد م اسـت و د ر ایـن آیه تعبیـر »جعلنه للنـاس«، حکایـت از این 
د ارد  کـه هـد ف اصلـی از بنـای ایـن خانـه، بـرای مـرد م بـود ه اسـت. مقصـود  از برای 
مـرد م بـود ن، بـرای هد ایـت بـود ن مـرد م اسـت، بنابراین، هد ایـت مرد م، هـد ف اصلی 
سـاخت و بنـای مسـجد  اسـت. مقصـود  از هد ایـت، هد ایـت به سـوی خـد ای متعال و 
خد ایـی کـرد ن انسـان ها اسـت؛ ایـن امر فقـط د ر سـایه عبـاد ت و بند گی خد ا میّسـر 
اسـت. حضرت علـی فرمود نـد : »َکانَِت الُبُیـوُت َقْبله َولَِکنَّـُه أَوَّل بَْیت ُوِضـَع لِِعَبادَ ِه 
اللِ؛ قبـل از کعبـه نیـز خانـه وجود  د اشـت، ولـی کعبه، اّولیـن خانه ای اسـت که برای 
عبـاد ت خد اونـد  وضـع شـد ه اسـت«.2بنابراین، قـرآن و اد یان الهـی، همه انسـان ها را 
بـه عبـاد ت خـد ا د عـوت می کنـد . ایـن هـد ف، یـک هـد ف فـرد ی نیسـت، بلکـه یک 
هـد ف جمعـی اسـت که خطـاب به همه انسـان ها اسـت و عباد ت خد اونـد ، د ر صورتی 
محّقـق می شـود  کـه انسـان د ر تمـام جوانـب زند گـی تسـلیم اوامـر خد اوند  باشـد . از 
نظـر قـرآن حقیقـت د یـن، تسـلیم ذات انسـان د ر مقابـل خد اوند  اسـت؛ یعنـی اینکه 
انسـان د ر همـه رفتارهـای شـخصی و اجتماعـی اش، خـود  را تابع خواسـت و د سـتور 

بد اند . الهـی 
َِّذیـنَ أُوتُوا الِْکَتـاَب إاِلَّ ِمْن بَْعِد َمـا َجاَءُهُم  ِ اإْلِْسـَاُم َو َمـا اْخَتلَـفَ ال »إِنَّ الدِّ یـنَ ِعْنـَد اللَّ
وَک َفُقْل  َ َسـِریُع الِْحَسـابِ * َفـِإْن َحاجُّ ِ َفإِنَّ اللَّ الِْعلْـُم بَْغیـاً بَْیَنُهـْم َو َمـْن یَْکُفْر بِآیَاِت اللَّ
ِ َو َمـنِ اتََّبَعـنِ َو ُقـْل لِلَِّذیَن أُوتُـوا الِْکَتـاَب َو اْلُمِّیِّیَن أَ أَْسـَلْمُتْم َفإِْن  أَْسـلَْمُت َوْجِهـَی لِلَّ

1 . حّج، آیه25.

2 . باغی نجفی، محّمد جواد ، آالء الرحمن فی تفسیر القرآن، ج1، ص313. 
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ُ بَِصیـٌر بِالِْعَبـاِد؛ د ین د ر نزد   ََّمـا َعلَْیـَک الَْبـَاُغ َو اللَّ ْوا َفإِن َـّ أَْسـلَُموا َفَقـِد اْهَتـدَ ْوا َو إِْن تََول
خـد ا، اسـام )و تسـلیم بـود ن د ر برابـر حـّق( اسـت و کسـانی کـه کتـاب آسـمانی به 
آنـان د اد ه شـد ، اختافـی )د ر آن( ایجـاد  نکرد نـد ، مگـر بعـد  از آگاهـی و علـم و برای 
ظلـم و ستمشـان و هـر کـس بـه آیات خـد ا کفـر ورزد ، )خد ا به حسـاب او می رسـد (؛ 
زیـرا خد اونـد ، سریع الحسـاب اسـت. اگـر بـا تو بـه گفتگو و جـد ال برخیزنـد ، بگو: من 
و پیروانـم ذات )همـه امـور( خـود  را تسـلیم خـد ا کرد ه ایـم و بـه آنهـا که اهـل کتاب 
هسـتند  )یهود  و نصاری( و بیسـواد ان )مشـرکان( بگو: آیا شـما هم تسـلیم شـد ه اید ؟ 
اگـر )د ر برابـر فرمـان و منطـق حّق،( تسـلیم شـوند ، هد ایـت یافته اند  و اگر سرکشـی 
کرد نـد ، )نگـران مبـاش! زیـرا( بـر تـو، تنهـا ابـاغ )رسـالت وظیفـه( اسـت و خـد ا به 

)اعمـال و عقایـد ( بند گان، بینا اسـت«.1

3-2( جایگاه مسجد  د ر جامعه اسالمی 
مسـجد  بـه عنوان سـمبل حضـور د ین د ر تمـام عروق جامعـه و نماد  د ینی مسـلمانان 
و نشـانه حضور خد اوند  د ر زمین اسـت.2از نظر اجتماعی مسـجد  قلب جامعه اسـامی 
اسـت کـه د ر آن هـم د یـن و هـم اجتمـاع مسـلمانان تبلور می یابـد . از نظر سیاسـی، 
»مسـجد  بهتریـن مـکان بـرای مشـارکت مسـلمانان د ر عرصه هـای مختلف سیاسـی 
اجتماعـی و فرهنگـی اسـت«.3د ر عصـر رسـالت، مسـجد  نـه تنهـا یک مـکان عباد ی، 

بلکـه سـازمانی بـرای اجتمـاع و یکپارچگی مسـلمانان بود.
یکـی از اندیشـمندان خارجـی در این بـاره مـی گویـد: مسـجد تنهـا یـک عبـاد ت گاه 
نبـود ؛ بلکـه مرکـزی برای حیات سیاسـی، اجتماعی بـود . پیامبر اکرم، سـفیران را 
د ر مسـجد  بـه حضـور مـی پذیرفت و شـئون د ولـت را از مسـجد  اد اره می کـرد  و برای 

مـرد م د ر امـور سیاسـی و د ینـی از فـراز منبر پیام می فرسـتاد .4 
یکـی از محّققـان د ر این بـاره می نویسـد : از همـان آغـاز تشـکیل حکومت اسـامی د ر 

1 . آل عمران آیات20-19.

2 . فروغ مسجد ، ج2، ص67، بر گرفته از سخنان د کتر حدّ اد عاد ل.

3 . همان، ص68.

4 . ماهنامه مسجد ، شماره 15، ص48.



477 فصل سه،   مدیریت مسجد

مد ینـه منـّوره، مسـجد ، مرکـز تبلیـغ و آمـوزش بـود  و توانسـت تـا حمله مغـوالن به 
سـرزمین های اسـامی، ایـن نقـش د و گانـه خـود  را بـه خوبـی حفـظ کنـد . مسـجد  
محـّل عبـاد ت، وعـظ، سـخنرانی و بحـث و تد ریـس بـود ه اسـت، تـا آنکـه از تشـکیل 
حلقه هـای د رسـی د ر مسـجد  جامـع قاهـره تـا یکصـد  و د ه مجلس د رس پـس از نماز 

عشـاء، حکایت شـد ه اسـت.1 

4-2( علل و عوامل افت جایگاه مسجد  د ر جوامع امروزی 
د ر جوامـع اسـامی قد یـم، مسـجد  نقـش بسـیار گسـترد ه ای د ر حیـات جمعـی افراد  
یـک جامعـه ایفا می کـرد  و مکانـی برای عبـاد ت، اجتماع، مشـورت، تحصیـل، تعلیم، 
تربیـت، ارتبـاط و اّطاعـی رسـانی بـود . بنابرایـن، مسـجد  د ر زند گی د نیایـی بیش از 
زند گـی اخـروی نقـش د اشـت. د ر جوامـع اسـامی مسـجد ، محـور همـه کارهـا بود . 
بازارهـا د ر کنـار مسـاجد  بـود  و مد رسـه های جزئـی از مسـاجد  و شـهر و محلّـه د ر 
اطـراف مسـجد  قـرار د اشـتند  و د ر حقیقت مسـجد ، محور شـکل گیری شـهر و محلّه 
بـود  و د ر تعلیـم و تربیـت و اجتمـاع، مهم تریـن مکان به حسـاب می آمـد . هیچ مکانی 
بـه انـد ازه مسـجد ، د ر حیـات اجتماعـی مسـلمانان تأثیرگـذار نبـود . جایـگاه و نقـش 
فعلـی مسـجد  د ر جوامـع اسـام بـا نقـش و جایـگاه آرمانـی و تاریخی مسـجد  فاصله 
بسـیاری د ارد . د ر جایـگاه آرمانـی، مسـجد ، محـور همه کارهـای اّمت اسـت. د ر حالی 
کـه د ر حـال حاضـر مسـجد  فقـط بـرای عبـاد ت و نماز اسـت. مسـجد  رمـز جامعّیت 
اسـام اسـت، د ر حالـی  کـه ایـن حقیقت د ر مسـاجد  امـروزی کمتـر تحّقق مـی یابد . 
بخـش عمـد ه ایـن فاصله زائید ه شـرایط حاکم بر جهان اسـام د ر قرن نوزد ه و بیسـت 
میـاد ی اسـت و به طور مسـتقیم به سـلطه اسـتعمارگران بـر جوامع اسـامی مربوط 
می شـود . حضـور و حاکمّیت اسـتعمارگران، تعـاد ل نهاد های حاکم بر جوامع اسـامی 
را به هـم زد  و جایـگاه مشـّخصی بـرای بسـیاری از نهاد هـای قد یـم، د ر نظـام جد یـد  
حاکـم بـر جوامـع اسـامی تعریف نشـد . چنان که مسـجد  قبـل از قرن بیسـتم، محّل 
اصلـی آمـوزش و پـرورش بـود ؛ د ر حالـی کـه د ر نظـام جد یـد  هیـچ جایگاه آموزشـی 

1 . کریمی، سعید ، رسانه ها و راه های تقویّت مشارکت مرد م د ر صحنه های سیاسی و اجتماعی، ص40.
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برای مسـجد  تعریف نشـد ه اسـت. 
البّتـه برخـی از ایـن امـوری که از مسـجد  گرفته شـد ه، اقتضای جوامع مد رن اسـت و 
نمی تـوان د ر جامعـه مـد رن ایـن امور را به مسـجد  برگرد انـد ؛ چـون د ر جامعه مد رن، 
کارهـا تقسـیم شـد ه و هـر کاری به سـازمان و مد یریـت خاّصی نیاز د ارد  کـه انجام آن 
مسـتلزم اماکـن و امکانـات خـاّص خود ش اسـت که نمی توان د ر مسـجد  ایـن مکان و 
امکانـات را فراهـم کـرد . د ر عیـن حال، بسـیای از امور اجتماعی را می توان د ر مسـجد  
انجـام د اد  و از طرفـی بـا توّجـه بـه نیازهـای جامعـه مـد رن، می تـوان کارکرد هـای 
جد یـد ی را بـرای مسـاجد  تعریـف کـرد . بـا توّجـه بـه اینکـه د ر جامعـه مـد رن، یکی 
از معضـات مهـم کمبـود  جـا و مـکان بـرای بسـیاری از فّعالّیت هـا اسـت و بـا توّجـه 
بـه گسـترد گی مسـاجد  و حضـور آنهـا د ر متن اجتمـاع می تـوان بسـیاری از اقد امات 
عمومـی را کـه با شـأن مسـجد  تنافی ند ارد  د ر مسـجد  انجـام د اد ، مسـاجد  زمینه های 
مناسـب بـرای بسـیاری از اقد امـات مفیـد ی اسـت کـه هم بـه مصلحـت کل جامعه و 
هـم بـه منفعـت و مصلحـت تک تـک افراد  اسـت. مسـاجد  از ظرفّیت های بیـش از حد ّ 
ی برخـورد ار هسـتند  و هـم از نظر فضـا و امکانات و هم از نظر نیـرو و همچنین از نظر 
مشـتری، اسـتعد اد های نهفتـه بسـیاری د ارد . بـه عنوان مثـال، د ر جمهوری اسـامی 
ایـران حـد ود  58000 مسـجد  وجـود  د ارد .1د ر مصر تعـد اد  مبلّغان، اعّم از شـیخ و امام 
جماعـت، بـه 40 هـزار نفـر می رسـد .2اگر از ایـن همه ظرفّیـت به خوبی بهـره گیری 
شـود ، ثمـرات و برکات بسـیاری د ر بـر خواهد  د اشـت. مقصود  از مد یریت مسـجد  این 
اسـت کـه هم نقـش مسـجد  را د ر جامعه احیا کند  و هـم از ظرفّیت های مسـجد  برای 

حـّل مشـکات جامعه بهـره بگیرد .

1 . ماهنامه مسجد ، شماره 53، ص50.

2 . همان، شماره 19، ص91.
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فصل سّوم: مباد ی مد یریت مسجد  «
3ـ 1( پیشینه و جایگاه د انش مد یریت

بـرای د رک صحیـح از مفهـوم مد یریـت مسـجد  ضـروری اسـت کـه اصطاحـات و 
مفاهیـم کلیـد ی ایـن موضـوع بـه د رسـتی توضیـح د اد ه شـود . مد یریـت، مسـجد ، و 
مد یریت مسـجد ، سـه واژه اسـت که د ر این نوشـتار نقش محوری د ارد . بنابراین، باید  
مفهـوم ایـن واژه هـا و مـراد  از آنهـا را توضیـح بد هیم تـا تصویری روشـن تر از مد یریت 
مسـجد  د اشـته باشـیم. »مد یریـت«، اصطاحی اسـت که امـروز کاربرد  وسـیعی د ارد  
و عـاوه بـر ایـن، د انـش و فّنـی اسـت کـه شـاخه های متعـد د ی د ارد  ؛ اّما ایـن د  انش، 
عمـر چند  انـی نـد  ارد . د انـش مد یریـت، مثـل بسـیاری از د انش هـای امـروزی، به طور 
تقریبـی د ر پایـان قـرن نـوزد ه و آغـاز قـرن بیسـتم به عنـوان یک د انش جد ید  شـکل 
گرفـت. د انـش مد یریـت د ر آغـاز، بیشـتر د ر حوزه اقتصاد  مطرح شـد  و شـکل گرفت. 
د ر ایـن راسـتا، »آد ام اسـمیت« از محسـنات تقسـیم کار سـخن مـی گفـت؛ اّمـا گام 
اصلـی را د ر پایـه گـذاری د انـش مد یریـت، »فرد ریـک تیلـور«، بـا نگاشـتن کتابی به 
نـام »اصـول مد یریـت علمـی« برد اشـت و د ر عمـل بـه عنـوان پـد ر د انـش مد یریـت 
شـناخته می شـود .1 البّتـه ایـن، بـد ان معنـا نیسـت که قبـل از قـرن نـوزد ه مد یریتی 
نبـود ه اسـت و یـا اینکـه بشـر به فکـر مد یریـت نبود ه اسـت، بلکـه مقصود  این اسـت 
کـه مد یریـت بـه عنـوان یـک د انـش مـد ّون شـناخته شـد ه نبـود  و آنچـه بـه عنـوان 
د انـش مد یریـت خوانـد ه می شـود ، قبـل از قـرن بیسـتم نبـود ه اسـت ؛ اّمـا مد یریـت 

عملـی د ر هـر زمینـه ای د ر گذشـته هـم بود ه اسـت. 
امـور  و مد یریـت  تد بیـر  بسـیاری د ربـاره  اسـامی هـم مطالـب  منابـع د ینـی  د ر 
جامعـه وجـود  د ارد . نامـه حضـرت امیرمؤمنـان بـه مالک اشـتر، نمونه روشـنی از 
توصیه هایـی بـرای تد بیـر امـور و مد یریـت جامعـه اسـت کـه عـاوه بـر توصیه هایـی 
اخاقـی، حـاوی اصـول مهّمـی از مد یریـت علمـی اسـت. بـه عنـوان مثـال، یکـی از 
اصـول مد یریـت علمـی، تقسـیم کار اسـت. حضـرت امیـر د ر نامـه اش بـه مالـک 
ُه اَْحَری اَْن  َـّ اشـتر می فرمایـد : »َو اْجَعـْل لُِکلِّ اِنَْسـاٍن ِمـْن َخدَ ِمـَک َعَمًا تَْأُخـُذُه بِِه، َفإن

1 . جاسبی، عبد الل، اصول و مبانی مد یریت، ص128.
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الَ یََتَواَکُلـوا فِـی ِخدْ َمِتـَک...؛ بـرای هریـک از زیرد سـتان و کارکنان خـود  کاری تعیین 
کـن تـا او را نسـبت بـه همـان کار مؤاخذه و باز پرسـی کنـی؛ زیرا این روش سـزاوارتر 

اسـت تـا اینکـه کارهایـت را بـه یکد یگـر وا نگذارند «.1
بـه هـر حـال، د انـش مد یریـت، مثـل بسـیاری از د انش هـای د یگـر زائیـد ه پیشـرفت 
جوامـع بشـری اسـت. برخـی از پژوهشـگران این مطلـب را این طـور تحلیـل کرد ه اند  
کـه قبـل از قـرن نوزد هم سـازمان های بزرگـی که نیازمند  تشـکیاتی بـرای اد اره آنها 
باشـد ، وجـود  ند اشـت؛ اّمـا بـا افزایـش جمعّیـت د ر قـرن نوزد هـم و رشـد  آگاهی های 
اجتماعـی و بـه وجـود  آمـد ن رقابت هـا، زمینـه شـکل گیـری د انـش و فـّن مد یریـت 

فراهم شـد .2 
افـزون بـر ایـن د ر گذشـته، کارهـا فـرد ی و تد بیرها هـم فرد ی بـود ؛ د ر حالـی که د ر 
د نیـای جد یـد ، مد یریـت یک امر سـازمانی اسـت و د ر اصـل، بد ون سـازمان، مد یریت 
معنـا نـد ارد . تعریف هایـی کـه بـرای مد یریـت مطـرح شـد ه اسـت بـه خوبـی نشـان 

می د هـد  کـه مد یریـت علمـی د ر یـک سـازمان می توانـد  تحّقـق یابد . 

2-3( تعریف مد یریت 
تعاریـف متعـد ّد ی بـرای مد یریـت بیان شـد ه اسـت. برخـی از ایـن تعاریـف عبارت اند  
از: »هماهنـگ کـرد ن منابـع انسـانی و مـاد ّی بـرای نیل بـه هد ف«؛3»فّن بهتر بسـیج 
کـرد ن و بهتـر سـامان د اد ن و بهتـر کنتـرل کـرد ن نیروهـای انسـانی و بـه کار بـرد ن 

آنها«.4
یکـی از نویسـند گان د ر این بـاره می نویسـد : »به طـور تقریبـی، بـه تعـد اد  مؤلّفـان و 
نویسـند گان ُکتـب مد یریـت، تعریـف مد یریـت وجـود  د ارد ؛ ولـی یـک وجه مشـترک 
بیـن همـه ایـن تعاریـف د یـد ه می شـود  و آن »هنر یـا علـِم اد اره یک مجموعـه، برای 

نیل بـه اهد اف سـازمانی اسـت«.5 

1 . نهج الباغه، نامه 31.

2 . جاسبی، عبد الل، اصول و مبانی مد یریت، ص128.

3 . همان.

4 . ابراهیمی، محّمد حسین، مد یریت اسامی، ص37.

5 . ابراهیمی، محّمد حسین، مد یریت اسامی، ص32.
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د ر تعریـف مد یریـت هـم از واژه علـم و د انـش و هـم از واژه هنـر یا فّن اسـتفاد ه شـد ه 
اسـت. ایـن تعـد ّد  تعبیـر هـم بیانگـر ماهّیـت مد یریـت اسـت و هـم بیانگر زاویـه د ید  
کسـانی کـه مد یریـت را تعریـف کرد ه انـد . از آنجـا کـه مد یریـت را بـه عنـوان علـم و 
د انشـی د ر نظـر گرفته انـد  کـه قواعـد  و اصولـی خاّصـی د ارد ، د ر تعریـف آن از واژه 
د انـش اسـتفاد ه شـد ه اسـت و از طرفی، چـون مد یریـت د ر حقیقت بیانگر یک د سـته 
مهارت هـا و اقد اماتـی اسـت کـه مد یـر انجـام می د هـد ، بـه آن هنـر و فـّن هـم گفتـه 

شـد ه است.
بـه نظـر مـی رسـد  که بهتر باشـد  ایـن د و جنبـه مد یریت را از هـم جد ا کنیـم. به طور 
مسـلّم، تعریـف د انـش مد یریت به عنوان یک رشـته نظـری، از تعریف عمـل مد یریت 
بـه عنـوان یـک هنر و فـّن متفاوت اسـت. با توّجـه به اینکـه د انش مد یریـت، معطوف 
بـا سـازمان اسـت می تـوان گفـت کـه: د انـش مد یریـت، مجموعـه اصـول و قواعـد ی 
اسـت کـه رهبـری یـک سـازمان و مجموعـه را بـرای تحّقـق اهد افـی کـه بـرای آن 
سـازمان یـا مجموعه مشـّخص شـد ه اسـت تسـهیل می کنـد . مد یریت به عنـوان یک 
هنـر یـا فـّن، د ر واقع همـان هنر یا فـّن رهبری یک سـازمان یا مرکـز اجتماعی، برای 

تحّقـق اهـد اف آن سـازمان یا مرکز اسـت.
برخـی از مد یریـت بـه هنـر تبد یـل خیـال بـه واقعّیـت تعبیـر کرد ه اند .1ایـن سـخن 
د رسـتی اسـت؛ اّمـا تعبیـر بهتـر ایـن اسـت کـه بگوییـم: »مد یریـت، محّقـق کـرد ن 
اهـد اف و آرمان هـای یـک سـازمان و یـا یـک مرکـز اجتماعی اسـت«. به د لیـل اینکه 
د ر توصیـف مد یریـت گفتـه شـد  کـه مد یریـت، اد اره یـک مجموعـه یـا رهبـری یـک 
سـازمان و مرکـز اجتماعـی اسـت، مد یریـت یـک کار شـخصی نیسـت کـه د ر تعریف 
آن از تبد یـل خیـال بـه واقعّیـت سـخن گفـت؛ بلکـه یک عمل سـازمانی بـرای تحّقق 
اهـد اف سـازمان اسـت. از ایـن رو، د ر توصیـف مد یریـت بـه جـای تبد یـل خیـال بـه 
واقعّیـت، مناسـب تر اسـت کـه از محّقـق کـرد ن اهـد اف یـک مرکز و سـازمان سـخن 

شـود .  گفته 

1 . 101 راز مد یران موّفق، ص40.
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3-3( اصول و قواعد  مد یریت 
 بررسـی و نقـد  تعریف هایـی کـه بـرای مد یریـت شـد ه ضرورتـی نـد ارد ؛ آنچـه مهـم 
اسـت، شـناخت ماهّیـت مد یریت اسـت و ایـن مهم با توّجه به بررسـی اصـول و قواعد  
مد یریـت امـکان پذیـر اسـت کـه محتـوای د انـش مد یریـت را تشـکیل می د هـد . این 
اصـول و قواعـد  را می تـوان عناصـر و ارکان مد یریـت هـم نامیـد ؛ زیـرا اسـاس د انـش 
مد یریـت را تشـکیل می د هـد . »تیلـور« بـرای مد یریـت علمی اصـول چهارگانـه ای را 

بیـان کرد  کـه عبارت انـد  از: 
1. کشف روش علمی د ر باره هر چیزی؛

2. انتخاب کارکنان به روش علمی و آموزش آنها؛
3. ایجاد  کنترل و برقراری نظام تشویق و تنبیه؛

4. همکاری و تشریک مساعی با کارکنان.
البّتـه آنچـه تیلـور بـه عنـوان اصـول مد یریت علمـی بیان می کنـد ، فقـط د ر مد یریت 
مد یریـت  هـم  تیلـور  کاری  زمینـه  اسـت.  تطبیـق  قابـل  کارخانـه  و  کارگاه  یـک 
کارخانه هـای تولیـد ی بـود ه اسـت. بنابراین، تعریـف، اهد اف و عناصـر مد یریت د ر نظر 
تیلـور معطـوف بـه مد یریـت بنگاه های اقتصاد ی اسـت که هـد ف از مد یریـت د ر آنها، 
کسـب سـود  بیشـتر و نهایـت بهـره وری از انسـان و ماشـین اسـت. بـه نظر تیلـور که 
طـراح نظریـه »مد یریـت علمـی« اسـت، فاید ه اساسـی به کار بـرد ن مد یریـت علمی، 
بـاال برد ن سـطح تولید  اسـت کـه با جلوگیـری از اتاف وقـت کارکنـان و صرفه جویی 
د ر کار ماشـین و وسـایل تولیـد ، از طریـق حـذف عملیـات زایـد  و هماهنگـی امـور 

مختلـف تولیـد ی حاصل می شـود .1
بعـد  از مدّ تـی د ر مقابـل نظریه »کاسـیک« تیلـور، مکتب »نئوکاسـیک« یا »مکتب 
روابـط انسـانی« بـه وجـود  آمـد  که بـا اسـتفاد ه از علـوم انسـانی، مانند  روان شناسـی، 
جامعه شناسـی و مرد م شناسـی سـعی د ر کشـف علّـت کّمـی بازد هی و برطـرف کرد ن 
آنهـا از طریـق انگیـزش افـراد  و افزایـش کارایـی سـازمان د ارد .2 هرچنـد  ایـن مکتب 

1 . مد یریت اسامی، ص58. 

2 . جاسبی، عبد الل، اصول و مبانی مد یریت، ص128.
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برخـاف نظریـه کاسـیک بـا ایـن ادّ عا که کارگر، ماشـین نیسـت بـه مید ان آمـد ، اّما 
هـد ف همان کسـب سـود  بیشـتر بـود ؛ به گفتـه خود شـان با ماحظـه روابط انسـانی 
و از طریـق ایجـاد  انگیـزه و انگیـزش کارگـر ایـن هـد ف محّقـق می شـد . بـه تد ریـج 
مد یریـت د ارای شـاخه های گوناگونـی شـد  و د ر تمـام عرصه هـای زند گـی جـای پـا 
بـرای خـود  بـاز کـرد . تعریـف و اصولی کـه د ر مکتـب کاسـیک و نئوکاسـیک برای 
مد یریـت شـد ه، ناظـر بـه مد یریـت کارخانه هـای صنعتـی اسـت و نسـبت بـه همـه 
شـاخه هایی کـه مد یریـت د ربـاره آن مطـرح اسـت گویایـی و رسـایی نـد ارد . از ایـن 
رو، اند یشـمند ان د یگـری عناصـر اصلـی مد یریـت را متفـاوت از نظریـه تیلـور مطـرح 
کرد ه انـد . بـه عنـوان مثـال، »لوتـر گیولیـک«، یکـی د یگـر از اند یشـمند ان مد یریـت، 

عناصـر و ارکان مد یریـت را ایـن گونـه بر شـمرد ه اسـت:
1. برنامه ریزی؛

2. سازمان د هی؛ 
3. به کار گمارد ن؛

4. هد ایت؛
5. هماهنگ کرد ن؛

6. گزارش کرد ن؛
7. بود جه بند ی. 1

»هنـری فایـول«، یکـی از د یگـر محّققـان، وظایـف پنـج گانه ای بـرای مد یریـت قائل 
اسـت کـه عبارت انـد  از:

1. برنامه ریزی؛
2. سازمان د هی؛

3. هد ایت؛
4. هماهنگی؛

5. کنترل.2 

1 . همان، ص130.

2 . جاسبی، عبد الل، اصول و مبانی مد یریت، ص128.
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نویسـند ه د یگـری بـه نام »بـرچ« د ر کتاب »اصـول مد یریـت«، عناصر مد یریـت را د ر 
چهـار اصل زیـر خاصـه می کند :

1. برنامه ریزی؛
2. ایجاد  انگیزه؛

3. هماهنگی؛
4. کنترل.1 

هـد ف از مطـرح کـرد ن ایـن تعریفـات، تأکیـد  روی این نکته اسـت کـه د ر تعریفات و 
شـرح عناصـر تشـکیل د هند ه مد یریـت، زمینه های مـورد  توّجـه و زاویه د یـد  پژوهش 
گـران بـه خوبـی د یـد ه می شـود . بـه خصـوص د ر شـرح عناصـر مد یریت، ایـن مطلب 
بـه خوبی روشـن اسـت. تعریفاتی که بررسـی شـد  اغلـب معطوف به مد یریـت د ر امور 
صنعتـی و اقتصـاد ی اسـت و د ر نتیجـه، نمی توانـد  مد یریت د ر امور نظامـی، فرهنگی، 
تربیتـی، و زمینه هـای خد ماتـی، ماننـد  توزیـع و مصـرف، را بـه خوبـی توضیـح د هد ؛ 
همچنـان  کـه اصـول و قواعد ی کـه بـرای مد یریت مطرح شـد ه، معطوف بـه مد یریت 
د ر حـوزه اقتصـاد ی اسـت و بنابرایـن، می تـوان گفـت کـه با توّجـه به تفـاوت ماهوی 
مد یریـت د ر زمینه هـای مختلـف، طبیعی اسـت که عناصـر و اهد اف مد یریـت و حّتی 

تعریـف آن، تفاوت هایی د اشـته باشـد . 
د ر تعریف هـای فـوق و نیـز د ر بیـان اصول مد یریت که ارائه شـد ، به د و اصل شـناخت 
وظایـف و اختیـارات و همچنیـن هد فمنـد  کـرد ن کارهـا کمتـر توّجـه شـد ه اسـت. 
د لیـل ایـن  عد م توّجـه این اسـت کـه د ر کارخانـه و بنگاه هـای صنعتی، هـم وظایف و 
اختیـارات و هـم هـد ف به طـور کامـل مشـّخص اسـت؛ وظیفـه و اختیـارات مد یر یک 
کارخانـه طبـق قرارد اد هـا به طـور کامـل مشـّخص می شـود  و هـد ف د ر یـک کارخانه 
تولیـد  بیشـتر و سـود  بیشـتر اسـت؛ د ر حالـی کـه مد یریـت د ر زمینه هـای فرهنگی، 
اجتماعـی و سیاسـی از نظـر وظایـف و اختیارات مد یـران و هم از نظر مشـّخص بود ن 
اهـد اف و اولویّت بنـد ی اهـد اف، بـا پیچید گی و ابهام بسـیاری مواجه اسـت. مشـّخص 
بـود ن وظایـف و اختیـارات مد یـر و آگاهـی مد یـر از وظایـف و اختیـارات و همچنیـن 

1 . همان.
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مشـّخص بـود ن اولویّت هـای کاری د ر موّفقّیـت یک مد یر، بسـیار حیاتی و مهم اسـت 
و د ر اصـل، برنامـه ریـزی بد ون مشـّخص بود ن هد ف معنایـی ند ارد . تغییـر د ر اهد اف 
و اولویّت هـا بیـش از هـر جـای د یگـری خـود  را د ر برنامه ها نشـان می د هـد ؛ همچنان 
کـه تغییـر اهـد اف مهم تریـن عامـل تغییـر د ر برنامه هـای مد یـران اسـت. بـه عنـوان 
مثـال، مد یـری کـه هد فـش جلب سـود  بیشـتر اسـت بـا مد یـری که هد فـش خد مت 
رسـانی بهتـر و یـا جلـب بیشـتر آرای عمومـی اسـت، از نظـر برنامه هـا به طـور کامـل 
متفـاوت خواهنـد  بـود . یکـی از چیزهایـی کـه د ر بررسـی عناصـر و ارکان مد یریـت 
مـورد  غفلـت واقـع شـد ه اسـت، شـناخت موقعّیـت اجتماعی موضـوع مد یریت اسـت 
کـه موضـوع مطـرح بـرای مد یریـت د ر جامعـه از چه جایگاهـی برخورد ار اسـت و چه 

ویژگی هایـی د ارد ؟ 
بـا توّجـه بـه اینکه مد یریـت مسـجد ، زیرمجموعـه مد یریـت فرهنگی و تربیتی اسـت 
و بـا توّجـه بـه اهـد اف مد یریـت فرهنگـی و تربیتی، می تـوان گفت که اصـول و قواعد  
مد یریـت د ر عرصه هـای فرهنگـی، تربیتـی و نیـز اجتماعـی و سیاسـی از پیچید گی و 
گسـترد گی های بسـیاری برخـورد ار اسـت و نمی توانـد  د ر چهـار یا پنچ مـورد  خاصه 
شـود ، بلکـه د ر محورهـای متعـد ّد ی بایـد  اصـول و قواعـد  مشـّخصی بـرای آن مطرح 
شـود . مد یریـت د ر امـور فرهنگـی و تربیتـی، حد ّاقـل د ر هفـت محـور بایـد  قاعـد ه و 

ضابطه منـد  باشـد  کـه ایـن هفـت محـور عبارت اند  از: 
1. مشّخص کرد ن وظایف و اختیارات مد یر؛

2. تعریف موقعّیت و جایگاه اجتماعی موضوع مد یریت؛
3. تعیین هد ف؛
4. برنامه ریزی؛
5. ایجاد  انگیزه؛

6. سازمان د هی و اجرا؛
7. کنترل و نظارت.

بـه عنـوان مثـال، د ر اد اره یـک مؤّسسـه آموزشـی، بیـش از هـر چیـزی بایـد  وظایف 
و اختیـارات مد یـر مشـّخص باشـد ؛ زیـرا فلسـفه شـکل گیری د انـش و فـّن مد یریت، 
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بهـره وری بهتـر از امکانـات و فرصت هـای موجـود  اسـت و د ر صورت مشـّخص نبود ن 
وظایـف و اختیـارات، ناهماهنگـی، تد  اخـل د  ر کارهـا، تکـرار،  عد  م مسـئولّیت پذیـری، 
پیـش می آیـد  . همچنیـن، د  ر مد یریـت امـور فرهنگـی، سیاسـی و تربیتـی، شـناخت 
موقعّیـت و ظرفّیـت موضـوع مد ّنظـر، به طـور کامـل ضـروری اسـت. به عـاوه، تعیین 
هـد ف و اولویّـت گـذاری آن بسـیاری حیاتـی اسـت. د ر فصـل آیند ه این عناصـر را د ر 

موضـوع مسـجد  بـه صـورت تطبیقی بررسـی خواهیـم کرد . 

4-3( مفهوم مسجد 
الف( مسجد  د ر لغت

مسـجد  از نظـر لغـت بـه معنـای مطلق، مکان سـجد ه اسـت.1د ر قـرآن نیز مسـجد  به 
معنـای مطلـق، مـکان عبـاد ت خوانـد ه شـد ه اسـت. چنان کـه معبد های اد یـان پیش 
از اسـام، ماننـد  هیـکل سـلیمان کـه معبـد  اصلـی د ر د یـن یهود  بـود ، مسـجد  گفته 
ذی أَْسـری  بَِعْبدِ ِه لَْیـًا ِمـَن الَْمْسـِجِد الَْحـراِم إِلَی الَْمْسـِجِد  شـد ه اسـت: »ُسـْبحاَن الَـّ
ـمیُع الَْبصیُر؛ پـاک و منزه  ُه ُهـَو السَّ َـّ ذی باَرْکنـا َحْولَـُه لُِنِریَـُه ِمـْن آیاتِنـا إِن الْْقَصـی الَـّ
اسـت خد ایـی کـه بنـد ه اش را د ر یـک شـب از مسـجد الحرام بـه مسـجد االقصی کـه 
گرد اگـرد ش را پربرکـت سـاخته ایم، بـرد  تـا برخـی از آیات خـود  را به او نشـان د هیم 

کـه بی گمـان او شـنوا و بینا اسـت«.2
د ر هنـگام بعثـت رسـول الل مسـجد  بـه معنـای اسـامی د ر بیت المقـد ّس وجـود  
ند اشـت. همان طـور کـه بـه کلیسـای مسـیحیان مسـجد  گفتـه شـد ه اسـت. د ر قرآن 
کریـم د ر د اسـتان اصحـاب کهـف، از قـول کسـانی کـه بعـد  از مـرگ د وبـاره اصحاب 
کهـف، تصمیـم گرفتنـد  که محـّل اصحاب کهـف را معبد ی بسـازند  می فرمایـد : »قاَل 
الَّذیـنَ َغلَُبـوا َعلـی  أَْمِرِهـْم لََنتَِّخـَذنَّ َعلَْیِهْم َمْسـِجد اً؛ آنها که بر کار آنان چیره گشـتند  

گفتنـد : مسـجد ی بـر )مد فن( آنهـا خواهیم سـاخت«.3
 کسـانی کـه مـی گفتنـد  محّل خـواب )یا مـرگ واقعی( اصحـاب کهف را عبـاد ت گاه 

1 . لسان العرب، ج3، ص203.

2 . إسراء، آیه1.

3 . کهف، آیه21.
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مـی سـازیم، مقصود شـان سـاختن کلیسـا بود ؛ چـون اصحاب کهـف مسـیحی بود ند . 
د ر روایـات هـم مسـجد  بـه معنای مطلـق، مکان عبـاد ت خد اوند  معّرفی شـد ه اسـت.
ابـوذر مـی گویـد : از رسـول الل پرسـید م، کـد ام مسـجد  اّولین بـار سـاخته شـد ؟ 
حضـرت فرمـود : کعبـه؛ پرسـید م و بعـد ؟ فرمـود : مسـجد االقصی.1د ر عهد  نـزول آیات 
قـرآن بـه خصـوص د ر شـب معـراج که قبـل از هجـرت به مد ینه بود ه اسـت، مسـجد  
بـه معنـای اسـامی نبـود ، بلکـه مسـجد  بـه معنـای مـکان عبـاد ت بـود . د ر کتـاب 
»وسائل الشـّیعه« روایاتـی د ر جـواز مسـجد  قـرار د اد ن کنیسـه و کلیسـا بـه عنـوان 
مسـجد  نقـل شـد ه اسـت. د ر روایتـی از امـام صـاد ق نقـل شـد ه کـه می تـوان د ر 

کنیسـه و کلیسـا نماز گـزارد :
»سـألت أباعبـد الل عـن البیـع و الکنائـس یصلـی فیهـا؟ قـال: نعـم؛ و سـألته هل 
یصلح بعضها مسـجد اً؟ فقال: نعم؛ از امام صاد ق پرسـید م د ر کلیسـاها و کنیسـه ها 
می شـود  نمـاز گـزارد ؟ فرمود نـد : بلـه؛ و پرسـید م می شـود  بخشـی از آنـان را مسـجد  

قـرار د اد ؟ فرمـود : بله«.2
ایـن روایـت حاکـی از ایـن اسـت کـه از نظـر اسـام، کنیسـه و کلیسـا بـرای عبـاد ت 
خد اونـد  بنـا شـد ه اسـت و اگـر انحرافـی د ر اعمال عبـاد ی اهـل کتاب صـورت گرفته 
اسـت، باعـث نمی شـود  کـه ایـن مکان ها صاحّیـت خـود  را بـرای عبـاد ت خد اوند  از 
د سـت بد هنـد . شـاید  به د لیـل اینکه د ر این آیات بر کلیسـا و کنیسـه، مسـجد  اطاق 
شـد ه، زجـاج، یکـی از لغت د انـان عـرب، معتقد  اسـت که هـر جایی کـه د ر آن عباد ت 
شـود ، مسـجد  اسـت؛ چـون رسـول الل فرمود نـد  کـه زمیـن بـرای مـن مسـجد  و 
پاک کننـد ه قـرار د اد ه شـد ه اسـت: »ُجِعلَـْت لِـی االرُض َمسـِجد اً و َطهـوراً؛ زمین برای 
مـن مسجد )سـجد ه گاه( و پاکیـزه قـرار د اد ه شـد ه اسـت«.3 فخـر رازی هـم د ر زیـر 
ایـن آیـه مـی گویـد : ]نظـِر[ اکثـر بر این اسـت کـه مسـجد ، جاهایی اسـت کـه برای 
نمـاز و یـاد  خـد ا بنـا شـد ه و شـامل کنیسـه ها و کلیسـاها و مسـاجد  مسـلمانان مـی 

1 . باغی نجفی، محّمد جواد ، آالء الّرحمن فی تفسیر القرآن، ج1، ص313.

2 . وسائل الشیعه )آل البیت(، ج5، ص211.

3 . لسان العرب، ج3، ص203.
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گرد د .1زرکشـی بـه اسـتناد  حد یـث نبـوی مذکور گفته اسـت کـه د ر د ین اسـام، کّل 
زمین مسـجد  اسـت.2

ب( مسجد  د ر اصطالح فقهی
از نظـر فقهـی، مسـجد  به جایی گفته می شـود  که بـرای نمازگزارد ن عموم مسـلمانان 
وقـف شـد ه باشـد . صاحـب جواهر کـه د ر بین فقهای شـیعه بیـش از همـه د رباره 
مسـجد  بحـث کـرد ه اسـت د ر تحّقـق عنـوان شـرعی و اصطاحـی مسـجد ، »وقف بر 
کاّفـه مسـلمانان« را شـرط می د انـد ؛ بـه صورتـی که اگر وقف بر خاّص باشـد ، مسـجد  
نخواهـد  بـود . ایشـان د ر تعریف مسـجد  می گویـد : »و المراُد بالمسـجِد شـرعاً المکان 
الموقـوف علـی کافـِه المسـلمین للّصـاِه، َفلـو خصَّ بعضـاً منهم بـه لم یکن مسـجد اً؛ 
مـراد از »مسـجد شـرعی« مکانـی اسـت کـه بـرای نمـاز عموم مسـلمانان وقف شـد ه 

باشد «.3 
 صاحـب جواهـر، د ر اینکـه د ر تحّقـق عنـوان مسـجد  بـر جایـی، صیغـه وقف الزم 
اسـت یـا نـه، د و قـول را یـاد  می کنـد : اّول اینکـه، صیغـه وقف الزم اسـت و قـول د ّوم 
اینکـه، صیغـه وقـف الزم نیسـت؛ زیـرا د ر صـد ر اسـام، د ر بنـای مسـجد  صیغه وقف 
جـاری نمی کرد نـد ؛ البّتـه اعـان بـه مـرد م بـرای نمـاز و نماز خوانـد ن د ر آن، شـرط 
تحّقـق مسـجد  اسـت، نظـر خود ش این اسـت که صیغه شـرط اسـت؛ به د لیـل اینکه 
د ر بـاب وقـف، همـه فقهـا صیغه را الزم د انسـته اند ؛ ولـی د ر این قول هـم اظهار ترد ید  

می کنـد  و مـی گویـد  د ر روایـات شـواهد ی اسـت کـه قـول اّول را تأییـد  می کند .4
امـام خمینـی هـم د ر سـاختن مسـجد  صیغـه وقـف را الزم ند انسـته اسـت و تنها 
سـاختن بـه عنوان مسـجد  و اجـازه نماز گزارد ن عمـوم د ر آن و نماز گـزارد ن تعد اد ی 
از مـرد م د ر آن را د ر مسـجد  شـد نش کافـی می د انـد  و می فرمایـد : »الظاهـُر کفایـُه 
المعاطـاِه فـی مثـل المسـاجد ... فلو بنی بنـاًء بعنوان المسـجد یه وأذن فـی الصاه فیه 

للعمـوم و صلّـی فیـه بعـض الناس، کفـی فی وقفـه وصیرورته مسـجد اً«.5 

1 . امام فخر رازی، تفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(، ج10، ص674.

2 . احکام تحیه المسجد ، ص16.

3 . جواهرالکام، ج14، ص69.

4 . همان، ص70.

5 . تحریرالوسیله، ج2، ص63، مسئله 3.
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علمـای اهـل سـّنت هم، مسـجد  را تـا حد ود ی مشـابه فقهای شـیعه تعریـف کرد ه اند . 
د ر کتـاب »احـکام تحَیـه المسـجد «، مسـجد  یـک مـکان د ائمـی بـرای نمازگـزارد ن 
َّ للصلـواه َعلَی  تعریـف شـد ه و د ر ایـن مـورد  چنیـن آمـد ه اسـت: »المکان الّـذی اعـد 
الـدّ وام؛ ]مسـجد،[ مکانـی اسـت کـه بـرای نماز گـزارد ن به طـوری د ائمی آماد ه شـد ه 

1 باشد «.
بنابرایـن، از نظـر فقهـی جایـی که بـد ون وقف، محـّل نماز اسـت و یا وقف بـرای نماز 
خوانـد ن تعـد اد ی خاّصـی اسـت، مسـجد  نیسـت. همچنان کـه خانقاه و حسـینیه هم 

حکم مسـجد  ند ارد . 
 موضـوع بحث ما مسـجد  فقهی اسـت؛ یعنی مسـجد ی کـه برای نماز همه مسـلمانان 
بنـا شـد ه باشـد . هرچنـد  عرفـا بـر مصّاهایـی کـه د ر خانه هـا سـاخته می شـود  نیـز 
مسـجد  گفته انـد  و روایاتـی هـم د ر فضیلـت و ثواب سـاختن محلّـی د ر خانه هـا برای 

نمـاز وارد  شـد ه اسـت، ولـی ایـن مکان هـا حکـم مسـجد  را ند ارند .2

5-3( مد یریت مسجد  
د و تعریـف از مد یریـت مسـجد  می تـوان ارائه د اد : نخسـت، تعریف مد یریت مسـجد  به 
عنـوان شـاخه ای از د انـش مد یریـت و د ّوم، مد یریت مسـجد  به عنوان یک فـّن و هنر. 
بـا توّجـه بـه اینکـه د انـش مد یریـت شـاخه های متعـد ّد ی د ارد ، می تـوان مد یریـت 

مسـجد  را شـاخه ای از علـم مد یریـت د ر نظـر گرفـت و آن را این گونـه تعریف کرد : 
د انـش مد یریـت مسـجد  عبـارت اسـت از مجموعـه اصـول و قواعـد ی کـه مد یریـت 
مسـجد  را بـرای تحّقـق اهد افـی کـه برای آن د ر د ین مشـّخص شـد ه اسـت، تسـهیل 

می کنـد . 
البّتـه مـا چنیـن د انـش مدّ ونـی بـه این نـام هنـوز ند اریـم، ولی ایـن د لیل نمی شـود  
کـه ند اشـته باشـیم، د انـش مد یریـت امـروز د ه هـا شـاخه پیـد ا کـرد ه اسـت و روز به 
روز هـم بـر شـاخه های آن افـزود ه می شـود . اسـاس ایـن د انش بـر تفّکـرات، نظریّه و 

1 . احکام تحیه المسجد ، ص16.

2 . جواهرالکام، ج14، ص72.
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تجربه هایـی اسـتوار اسـت کـه د ر هـر حـوزه توّسـط متخّصصـان مطـرح می شـد  و با 
جمـع آوری ایـن نظریّـه و تجربّیـات و د سـته بند ی و منسـجم کـرد ن آن، یـک د انـش 
شـکل مـی گیـرد . د انـش، چیـزی فرا تـر از نظریّـه و یـا د اد ه های تجربه شـد ه نیسـت. 
مسـاجد ، بـه عنـوان یکـی از گسـترد ه ترین و مهم تریـن مراکـز تأثیرگـذار د ر زند گـی 
فکـری، فرهنگـی، تربیتـی و معنـوی جوامـع مسـلمان، به طـور قطع شایسـتگی د ارد  
کـه د ارای د انـش مد یریـت ویـژه خـود  باشـد . اد اره کـرد ن مسـجد ، چیزی نیسـت که 
نیـاز بـه برهان و اسـتد الل د اشـته باشـد . البّتـه چنین د انشـی زمانی شـکل می گیرد  
کـه مد یریـت مسـجد  بـه عنـوان یـک رشـته تحصیلـی د ر حوزه هـا و یـا د انشـگاه ها 
تأسـیس شـود ؛ اّمـا مد یریـت مسـجد  بـه عنـوان یـک هنـر و فـّن، نیـازی به رشـته و 
د انـش نـد ارد  و یـک توانایی اسـت کـه می توانـد  د ر اثر اسـتعد اد  و تاش یک شـخص 
و یـا تجربه آمـوزی از د یگـران فراهـم شـود . مد یریـت مسـجد  را بـه عنـوان یـک فّن و 
هنـر، می تـوان ایـن گونـه تعریـف کـرد : هنـر و فّن رهبـری مسـجد  به منظـور محّقق 

کـرد ن اهد اف تشـریع مسـجد . 
البّتـه از آنجـا کـه د انـش مد یریـت یـک د انـش کاربرد ی اسـت، شـاید  تفکیـک کامل 
آن از هنـر و فـّن مد یریـت، نـه ضـروری باشـد  و نـه الزم؛ ولی بـه هر حـال، باید  برای 
مشـّخص بـود ن مسـیر بحـث ایـن د و را از هـم متمایز کرد . هد ف ما بررسـی و کشـف 
و تبییـن اصـول و قواعـد  مد یریـت مسـجد  ا سـت، بنابرایـن، بحث بیشـتر روی د انش 
مد یریـت مسـجد  اسـت تـا بررسـی مد یریـت مسـجد  به عنـوان یک فـّن و هنـر. البّته 
ایـن نوشـته حّتـی د ر حد ّ یک گام د ر مسـیر شـکل گیـری د انش مد یریت مسـجد  هم 

شـاید  به حسـاب نیاید ؛ ولی تاشـی د ر این راسـتا اسـت. 

6-3( حوزه های مد یریت مسجد 
همان طـور کـه اشـاره شـد ، مقصـود  از مد یریـت مسـجد ، مد یریـت د ینـی جامعـه از 
طریـق مسـجد  اسـت. بنابرایـن، مد یریـت ویـژه ای خواهـد  بـود  و بـا توّجـه بـه ابعـاد  
می شـود .  متعـّدد ی  بخش هـای  و  حوزه هـا  د ارای  هـم  مسـجد   مد یریـت  جامعـه، 
مسـجد ، همچنـان کـه محـور د ین اسـت، محـور جامعه هم اسـت. د ر فرهنگ اسـام 
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مسـجد ، د ر مرکـز شـهر و محلّه و بـازار احد اث می شـد  که نشـان د هند ه نقِش محوری 
مسـجد  اسـت و از نظـر کاربرد ی هـم د ر تاریخ اسـامی به خصوص صد ر اسـام، تمام 
امـور اجتماعـی و سیاسـی د ر مسـجد  حـّل و فصـل و مد یریـت می شـد  و مسـجد ، به 
عنـوان تنهـا مرکـز عمومـی و اجتماعـی مسـلمانان مطـرح بـود . هرچنـد  بـا توّجه به 
گسـترد گی و پیچید گـی جوامـع امـروزی چنین چیـزی د ر عصر حاضر امـکان ند ارد ، 
ولـی نبایـد  ظرفّیت و اسـتعد اد  مسـجد  د ر حیـات اجتماعی بـه کلّی فراموش شـود . تا 
جایـی کـه امـکان د ارد  باید  نقش محـوری و حضـور فّعاالنه مسـجد  را د ر تمام جوانب 

زند گـی د وبـاره احیـا کرد . 
مد یریـت مسـجد  شـامل حوزه هایـی اسـت که د یـن د ر آنجـا می تواند  نقـش ایفا کند . 
بـا توّجـه بـه ایـن مبنـا می تـوان شـاخه های فرعـی بسـیاری بـرای مد یریـت مسـجد  
د ر نظـر گرفـت؛ مثـل مد یریـت عبـاد ی مسـجد ، مد یریـت سیاسـی مسـجد ، مد یریت 

فرهنگـی مسـجد ، مد یریـت اجتماعـی مسـجد  و مد یریـت اقتصاد ی مسـجد  و... . 
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فصل چهارم: ارکان مد یریت مسجد   «
 1-4( شناخت وظایف و اختیارات 

اّولیـن رکـن و اصـل و قاعـد ه د ر مد یریت، شـناخت وظایـف، مسـئولّیت ها و اختیارات 
مد یـر اسـت. مد یـر بایـد  بد انـد  کـه چـه چیـزی از او خواسـته شـد ه و چـه امکاناتـی 
بـرای تحّقـق این خواسـته د ر اختیار او قرار د اد ه شـد ه اسـت. طبیعی اسـت که مد یر، 
بـد ون شـناخت وظایـف نمی توانـد  اهـد اف مـورد  نظـر را محّقـق کنـد ؛ همچنـان که 
مد یـر، بـد ون د اشـتن اختیـارات کافـی نمی توانـد  اهـد اف مـورد  نظـر را محّقـق کند . 
بـد ون آشـنایی بـا وظیفـه، مد یریـت بـه هـرج و مـرج کشـید ه خواهـد  شـد  و بـد ون 
د اشـتن اختیـارات، مد یریـت بـا بحـران مواجـه خواهـد  شـد . حـال ایـن سـؤال پیش 

می آیـد  کـه مد یـر مسـجد ، چـه وظایفـی و اختیاراتـی د ارد ؟ 

1-1-4( وظایف مد یر مسجد  
شـاید  برخـی گمـان کننـد  که وظیفـه امام مسـجد  فقط خوانـد ن نماز جماعت اسـت. 
اگـر مـا وظیفـه امام جماعـت را فقـط د ر خواند ن نمـاز منحصر کنیم، سـخن گفتن از 
مد یریـت مسـجد  بیهـود ه اسـت. چنین تّفکـری با د ید گاه سـکوالری از د ین و مسـجد  
هماهنـگ اسـت نـه با د ید گاه مکتبـی. د ر د یـد گاه مکتبی به خصوص د ر تفّکر شـیعه، 
وظیفـه امـام مسـجد  تـد اوم وظایـف انبیا اسـت. مسـجد  کـه خانه خـد ا و بـرای مرد م 
اسـت، متولّـی آن انبیـا هسـتند  و بعـد  از انبیـا د ر اختیار امام مسـجد  اسـت. بنابراین، 
همان طـور کـه د ر بررسـی جایـگاه مسـجد  از محوریّـت مسـجد  د ر مد یریـت د ینـی 
جامعـه سـخن رفـت، امـام مسـجد  هـم محـور مد یریـت مسـجد  اسـت و همان طـور 
کـه د ر تعریـف مد یریـت گفتـه شـد ، هـد ف مد یـر، سـازمان د هی همـه امکانـات برای 
تحّقـق هـد ف اسـت. بنابرایـن، امـام مسـجد  هـم باید  همـه امکانـات موجـود  را برای 
تحّقـق اهـد اف د یـن و مسـجد  د ر جامعـه رهبـری کنـد . به بیـان د یگر، د ین بـه فرد  و 
جامعـه جهـت می د هـد  و مسـیر هد ایت و سـعاد ت حقیقی را نشـان می د هد . مسـجد ، 
محـور ایـن جهت د هـی و هد ایـت اسـت و سـّکان ایـن محـور بـه د سـت امام مسـجد  
اسـت. از این رو، نقش امام مسـجد  چون سـّکاند ار کشـتی د ر د ریا اسـت که از طریق 
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اتـاق کنتـرل یـا همـان مسـجد ، کشـتی جامعـه را به سـوی مقصـد  هد ایـت می کند . 
بـر ایـن اسـاس، هر کاری که رسـول اللد ر مسـجد  و بـرای مد یریت مسـجد  انجام 
مـی د اد ، امـام مسـجد  می توانـد  و شایسـته اسـت کـه انجـام بد هـد  و د ر اصـل سـّنت 
و سـیره رسـول الل بایـد  الگـوی امـام مسـاجد  باشـد . د ر بررسـی آیـات و روایات و 
سـیره پیشـوایان د ینـی چنـد  محـور را بـه عنـوان مهم تریـن وظایف امام مسـجد  

می تـوان ارائـه نمود  کـه عبارت انـد  از: 

1. اقامه نماز 

اّولیـن وظیفـه امـام مسـجد  اقامـه نمـاز، بـه عنـوان اصلی تریـن رکـن عبـاد ی د یـن 
اسـام اسـت. اقامـه نمـاز، از وظایـف اصلـی انبیـا و بـه خصـوص خاتم انبیـا بود ه 
اسـت. خـد ای متعـال د ر قـرآن کریـم، ابـاغ آیـات قـرآن و اقامـه نمـاز را د و وظیفـه 
خاتـم پیامبـران بیـان کـرد ه، می فرمایـد : »اتْـُل َمـا أُوِحـَی إِلَْیـَک ِمـَن الِْکَتـاِب َو 
ُ یَْعلَُم َما  ِ أَْکَبـُر َو اللَّ لـوَه تَْنَهـی َعـِن الَْفْحَشـاِء َو الُْمنَکـِر َو لَِذْکـُر اللَّ لـوَه إِنَّ الصَّ أَقِـِم الصَّ
تَْصَنُعـوَن؛ کتـاب )آسـمانی( را کـه بـه تو وحی شـد ه تاوت کـن و نماز را برپـا د ار که 
نمـاز )انسـان را( از زشـتی و گنـاه بازمـی د ارد  و یـاد  خـد ا بزرگ تر اسـت و خد اوند  آن 

چـه را انجـام د هیـد ، می د انـد «.1
د ر سـوره انعـام بـه پیامبـر اکـرم د سـتور می د هد  کـه بگویـد  مأمور به ابـاغ آیات 
قـرآن و برپـا کـرد ن نماز هسـتم؛ آنجـا که می فرمایـد : »...ُقـْل إِنَّ ُهد َی اللِ ُهـَو الُْهدَ َی 
َو أُِمْرنَـا لُِنْسـلَِم لِـَربِّ الَْعالَِمیـَن؛ بگـو تنها هد ایت خد اوند ، هد ایت اسـت و د سـتور د اد ه 

شـد ه ایم که تسـلیم پرورد گار عالمیان باشـیم«.2 
ِذَی إِلَْیـِه  َـّ د ر اد امـه، قـرآن کریـم می فرمایـد : »َو أَْن أَقِیُمـواْ الّصلـوَه َواتَُّقـوُه َو ُهـَو ال
تُْحَشـُروَن؛ و )نیـز بـه مـا فرمان د اد ه شـد ه( نمـاز را برپـا د اریـد  و از او بپرهیزید  و تنها 

اوسـت کـه بـه سـویش محشـور خواهید  شـد «.3
 قـرآن کریـم د ر توصیـف مؤمنـان و یـاران پیامبـر خاتـم اّولین چیـزی که مطرح 

1 . عنکبوت، آیه45.

2 . انعام، آیه71.

3 . همان، آیه72.
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می کنـد  ایـن اسـت کـه آنـان بعـد  از اینکـه بـر زمیـن مسـلّط شـد ند ، نمـاز بـه پـا 
نَّاُهـْم فِـی الْْرِض  َِّذیـَن إِن مَّکَّ می د ارنـد . د ر همیـن راسـتا قـرآن کریـم می فرمایـد : »ال
َکـوَه َو أََمـُروا بِالَْمْعـُروِف َو نََهْوا َعـِن الُْمنَکِر؛ کسـانی که هر گاه  لـوَه َو آتَـُوا الزَّ أََقاُمـوا الصَّ
د ر زمیـن بـه آنهـا قـد رت بخشـید یم، نماز را برپـا می د ارنـد  و زکات مـی پرد ازند  و امر 

بـه معـروف و نهـی از منکـر می کنند «.1 
یکـی از وصایـای لقمـان حکیـم بـه فرزنـد ش اقامـه نمـاز بـود ه اسـت: »یَـا بَُنـیَّ أَقِِم 
َه َو أُْمـْر بِالَْمْعـُروِف َو انْـَه َعـِن الُْمنَکِر؛ پسـرم، نمـاز را برپا د ار و امر بـه معروف و  ـاَ الصَّ

نهـی از منکـر کن«.2
 مجموعـه ایـن آیـات و آیـات مشـابه د یگـر، حاکـی از ایـن اسـت کـه اقامـه نمـاز 
اصلی تریـن و محوری تریـن برنامـه مسـجد  اسـت. بایـد  توّجه د اشـت که اقامـه نماز با 
خوانـد ن نمـاز فـرق د ارد . مقصـود  از اینکه اصلی تریـن وظیفه امام جماعـت اقامه نماز 
د ر مسـجد  اسـت، چیـزی فراتـر از خوانـد ن نمـاز د ر مسـجد  و برگزاری نمـاز جماعت 
اسـت. د ر قـرآن تأکیـد  بسـیاری بـر روی اقامـه نمـاز اسـت. از آیـات قـرآن چنیـن بر 
می آیـد  کـه اقامـه نمـاز مهم تریـن و اصلی ترین وظیفـه انبیا بود ه اسـت. شـاید  برخی 
گمـان کننـد  کـه مقصـود  از اقامه نماز، خوانـد ن نماز و یـا برپایی نماز جماعت اسـت؛ 

ایـن گمانـی بیگانه بـا واقعّیت اسـت. 
حضـرت ابراهیـم زمانی که اسـماعیل را به مّکه سـاکن کرد ، یکـی از اهد افش 
ََّنا  ب از ایـن کار را برپایـی نمـاز عنـوان کـرد ه اسـت. قـرآن د ر این مـورد  می فرمایـد : »رَّ
لَوَه؛  ََّنا لُِیِقیُمـواْ الصَّ ِم َرب ی أَْسـَکنُت ِمـن ُذرِّیَِّتـی بَِواٍد َغْیـِر ِذی َزْرٍع ِعنـَد بَْیِتَک الُْمَحـرَّ ِـّ إِن
پـرورد گارا مـن بعضـی از فرزند انم را د ر سـرزمین بـی آب و علفی، د ر کنـار خانه ای که 

حرم توسـت، سـاکن سـاختم تا نمـاز را برپـا د ارند «.3
 مقصـود  ابراهیـم از اقامـه نمـاز، این نبـود  که اسـماعیل د ر مّکه نماز بگـذارد ؛ اگر 
مقصـود  نمازگـزارد ن بـود ، د ر کنعـان هـم می توانسـت ایـن کار را انجام د هـد  و نیازی 
نبـود  کـه به سـرزمین بی آب و علـِف مّکه بـرود . همچنیـن، اگر مقصود  فقـط خواند ن 

1 . حّج، آیه41.

2 . لقمان، آیه17.

3 . ابراهیم، آیه37.
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نمـاز بـود ، با عبـارت »لیصلی« بهتر بیان می شـد . هـد ف حضرت ابراهیـم و هد ف 
خد اونـد  از د سـتور بـه ابراهیـم ایـن بـود  کـه حضـور اسـماعیل د ر مّکـه منجر به 
گسـترش و تـد اوم عبـاد ت و یـاد  خد اونـد  د ر جهـان و د ر بیـن بشـریّت شـود  و مّکـه 
محـّل ذکـر و یـاد  خد اونـد  باشـد . پـس، مقصـود  از اقامـه نمـاز، تنهـا خوانـد ن نمـاز 
نیسـت؛ بلکـه مقصـود  اقامـه، به معنای گسـترش و اسـتمرار و پاید اری نمـاز به عنوان 
عبـاد ت خد اونـد  د ر جامعـه اسـت. بـر این اسـاس، هد ف اصلی بـرای امام مسـجد  این 
اسـت کـه نمـاز را به عنـوان ارتباط با خد اونـد  د ر جامعه زند ه نگه  د اشـته و گسـترش 
د هـد  و از ایـن طریـق ارتبـاط انسـان را بـا خد اوند  برقـرار کند . نمـاز، مهم تریـن راه و 
اصلی تریـن شـیوه ارتبـاط بیـن بنـد ه و پـرورد گار اسـت. انبیا، اولیـا و امامان مسـاجد  
وظیفـه د ارنـد  کـه ایـن ارتبـاط را زند ه، اسـتوار و پایـد ار نگـه  د ارند  و گسـترش د هند  
و ایـن د ر صورتـی محّقـق می شـود  کـه نمـاز بـه عنـوان یـک وظیفـه از طرف بیشـتر 
افـراد  جامعـه اقامـه شـود . هـر چـه امـام جماعـت د ر گسـترش نمـاز د ر بیـن افـراد  
جامعـه موّفق تـر باشـد ، مد یریـت او موّفق تـر اسـت. بنابرایـن، مد یریت مسـجد ، فراتر 
از نمازگـزارد ن د ر مسـجد  اسـت و وظیفـه اش ترویـج نمـاز د ر جامعـه اسـت. ترویـج 
نمـاز د ر جامعـه بـه معنـای، احیـای ذکـر خـد ا و اسـتحکام ارتبـاط بـا خد اونـد  د ر 
جامعـه و پیونـد  مسـتحکم تر افـراد  بـا خد اونـد  اسـت. این، همـان وظیفه ای اسـت که 
انبیـا بـرای آن مبعـوث شـد ه اند  و وظیفـه ای اسـت کـه علمـای د یـن بـر د وش د ارند ؛ 
همچنـان کـه د ر روایـات آمـد ه اسـت کـه: »إَِنّ الُْعلََمـاَء َوَرثَـُه الَنِْبَیـاِء؛ علمـا، وارثـان 
پیامبرانند «.1بنابرایـن، مسـجد  بـه عنـوان پایـگاه و سـنگر د یـن، اصلی تریـن جایـگاه 

انجـام ایـن وظیفه اسـت. 

2. جلب مشارکت 

د ّومیـن وظیفـه امـام، جلب مشـارکت و حضور مرد م د ر مسـجد  اسـت. اقامـه نماز د ر 
راسـتای ارتباط مسـجد  با خد اوند  اسـت و جلب مشـارکت د ر راسـتای ارتباط مسـجد  
بـا مرد م اسـت. مسـجد  حلقه اتّصال انسـان بـا خد اوند  اسـت و جایی اسـت که جامعه 

1 . اصول کافی، ج1، ص32.
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بـا خد اونـد  ارتبـاط برقـرار می کنـد . بنابراین، اقامـه نماز بـد ون جلب مشـارکت مرد م 
د ر مسـجد  میّسـر نیسـت. شـواهد ی از سـّنت نبوی و سـیره معصومان وجود  
د ارد  کـه بـر اهّمیـت ایـن موضـوع د اللـت د ارد . یکـی از سـّنت های و سـفارش های 
رسـول اکـرم مراعـات حـال نمازگـزاران بـود  کـه نمـاز نبایـد  باعث مشـّقت مرد م 

شـود  و د ر نتیجـه باعـث د وری مـرد م از مسـجد  و نماز جماعـت گرد د . 
د ر روایتـی بـه نقـل از رسـول اکرم آمد ه اسـت: عن أَبـی َمْسـُعوٍد أَنَّ َرُجـًا َقاَل: َو 
ا یُِطیـلُ بَِنا؟ َفَما  ٍن، ِممَّ ِه الَْغـَد اِه ِمْن أَْجـلِ ُفـاَ ـُر َعـنْ َصـاَ ی َلَتََأخَّ ِـّ ِ إِن ِ یَـا َرُسـوَل اللَّ اللَّ
َم فِی َمْوِعَظٍه أََشـدَّ َغَضًبـا ِمْنُه یَْوَمِئـٍذ، ثُمَّ َقاَل:  ُ َعلَْیـِه َو َسـلَّ ی اللَّ ِ َصلَـّ َرأَیْـُت َرُسـوَل اللَّ
ِعیـَف َو الَْکِبیَر  ْز، َفـإِنَّ فِیِهـْم الضَّ ی بِالنَّـاِس َفلَْیَتَجـوَّ ؛ َفَأیُُّکـْم َمـا َصلَـّ إِنَّ ِمْنُکـْم ُمَنفِِّریـنَ
َو َذا الَْحاَجـِه؛ از ابی مسـعود نقـل شـد ه کـه مـرد ی گفـت: مـن بـه د لیل اینکـه فانی 
نمـاز را طـول می د هـد ، نمـاز صبـح را بـه تاخیـر می انـد ازم. )ابی مسـعود  مـی گویـد ( 
رسـول الل را د ر هنـگام هیـچ موعظـه ای از آن روز خشـمگین تر ند یـد م. سـپس 
حضـرت فرمـود : بعضـی از شـما نفرت افکـن هسـتید . هر یک از شـما که با مـرد م نماز 
گزارد یـد ، نمـاز را بـا سـرعت بخوانید  کـه د ر بیـن نمازگـزاران، ناتوان و پیر و کسـانی 

کـه کار د ارند ، هسـتند «.1
امـام علـی نیـز د ر عهـد  نامـه اش بـه مالـک اشـتر نخعـی بـه او چنیـن سـفارش 
فرمود نـد : »َو إَِذا ُقْمـَت فِـی صَاتِـَک لِلَنّـاِس، َفـَا تَُکونَـَنّ ُمَنّفـِراً َو الَ ُمَضِیّعـاً َفـإَِنّ فِی 
الَنّـاِس َمـْن بِـِه الِْعلَّـُه َو لَـُه الَْحاَجـُه َو َقْد َسـَألُْت َرُسـوَل اللِ صلـی الل علیـه وآله ِحیَن 
َهِنـی إِلَـی الَیمـِن َکْیـَف أَُصلِّـی بِِهـْم؟ َفَقـاَل: َصـِلّ بِِهـْم َکَصـَاِه أَْضَعِفِهـْم، َو ُکـْن  َوَجّ
بِالُْمْؤِمِنیـَن َرِحیمـاً؛ نمـاز را چنـان انجـام د ه کـه نه باعث خسـتگی و نفرت شـود  و نه 
چیـزی از آن ضایـع شـود ؛ زیـرا کـه د ر بیـن نمازگـزاران، افـراد  مریـض و کسـانی که 
گرفتـاری و کاری د ارنـد  وجـود  د ارنـد . مـن هنگامـی کـه به یمـن می رفتم از رسـول 
خـد ا پرسـید م کـه چگونـه بـا مرد م نمـاز بخوانـم؟ فرمود : بـا مرد م هم چـون نماز 

ناتوان تریـن آنـان نمـاز بگـذار و نسـبت بـه مؤمنـان مهربـان باش«.2

1 . صحیح بخاری، کتاب الذان، باب تخفیف اإلمام فی القیام و إنما الرکوع و السجود ؛ فتح الباری، ج2، ص197.

2 . نهج الباغه، نامه53.
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روایاتـی وجـود  د ارد  کـه رسـول الل و حضـرت امیـر کسـانی را کـه د ر نمـاز 
جماعـت شـرکت نمی کرد نـد ، تهد یـد  می کرد نـد . صاحـب جواهـر د ر بررسـی ایـن 
روایـات مـی گویـد  کـه ایـن روایات بـر کراهـت  عد م حضور د ر مسـجد  د اللـت د ارد  نه 
بـر حرمـت آن؛ بـه د لیـل اینکـه هیـچ کـس فتـوا به وجـوب حضـور د ر نمـاز جماعت 

اسـت.1  ند اد ه 
 همچنـان کـه صاحـب جواهـر تصریـح می کنـد ، بـا وجـود  این روایات کسـی فتـوا به 
وجـوب حضـور د ر نمـاز جماعـت ند اد ه اسـت. از  عد م فتوا بـه وجوب فهمید ه می شـود  
کـه رسـول الل و حضـرت علـی این تهد یـد  را عملـی نکرد ه اند ؛ چـون اگر یک 
مـورد  ایـن تهد یـد  عملی می شـد ، برای فتـوا به وجوب نماز د ر مسـجد  مبنا محسـوب 
می شـد . بنابرایـن، می تـوان گفـت کـه روایاتـی کـه بـر تهد یـد  د اللـت می کننـد ، اگر 
از نظـر سـند  معتبـر باشـند ، فقـط نوعی تهد یـد  را بیـان می کننـد  و نشـان از اهّمیت 
حضـور د ر نمـاز جماعـت اسـت کـه از هر وسـیله ای باید  بـرای حضور افـراد  جامعه د ر 

مسجد  اسـتفاد ه کرد . 

3. گسترش حوزه فّعالّیت مسجد  

سـّومین وظیفـه امـام جماعـت، وسـعت د اد ن بـه گسـتره فّعالّیت مسـجد  اسـت. امام 
مسـجد  بایـد  فّعالّیـت مسـجد  را د ر تمامـی حوزه هـای حیـات فـرد ی و اجتماعـی 
گسـترش د هـد . چنان کـه گفته شـد  هد ف اصلـی از مد یریـت مسـجد ، مد یریت د ینی 
جامعـه اسـت. مد یریـت جامعـه د ر صورتـی محّقـق خواهد  شـد  که مسـجد  د ر تمامی 
حوزه هایـی کـه د یـن حـاوی پیام اسـت، فّعـال شـود . وظیفه مد یر مسـجد  این اسـت 
کـه فّعالّیـت مسـجد  را بـه تمام بخش هـای زند گی فـرد ی و اجتماعی کـه د ین د ر آن 
پیـام و یـا د سـتوراتی د ارد ، گسـترش د هد . حکومت اسـامی که رسـول الل بنیان 
گذاشـت بر سـه پایه اسـتوار بود : پایه نخسـت، مسـجد  بود . رسـول الل بعد  از ورود  
بـه مد ینـه، مسـجد ی سـاخت کـه به عنـوان پایـگاه اصلی مسـلمانان بـود . پایـه د ّوم، 
انعقـاد  عقـد  اخـّوت و بـراد ری بیـن مـرد م، یعنـی انصـار مد ینـه و مهاجران بـود . پایه 

1 . جواهرالکام، ج14، ص122.
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سـّوم، پیمان هـای چند جانبـه ای بـود  که بین رسـول  الل و مسـلمانان با مشـرکان 
و یهـود  بسـته شـد . د ر ایـن سـه پایه، مسـجد  اّولیـن و مهم تریـن آنها بود ؛ اّما مسـجد  
د ر عصـر حاضـر از ایـن جهـت بسـیار غریب اسـت؛ زیرا مسـاجد  به جز د ر اوقـات نماز، 
د ر بقیـه مـد ّت شـبانه روز بسـته اسـت. د ر حالی که بر طبق سـّنت نبوی مسـجد  
بایـد  همیشـه بـاز باشـد . یکـی از سـّنت های رسـول الل،  نشسـتن د ر مسـجد  بود . 
روایت شـد ه اسـت که رسـول الل د ر مسـجد  می نشسـتند  و گاهی به اصحاب خود  
مسـائلی را تعلیـم می د اد نـد . گاهـی منتظـر می ماند نـد  تـا کسـی از او چیزی بپرسـد . 
همچنیـن، بـرای برقـراری آشـتی بین مـرد م ، اجـرای حد ود  و بـرآورد ن حوائـج مرد م 
د ر مسـجد  می نشسـتند .1 یـک جامعـه د ینـی د ر عصـر حاضر بایـد  از این الگـو پیروی 
کنـد . بـرای گسـترش حـوزه فّعالّیت مسـجد ، بایـد  د ر د و جهت مشـّخص برنامه ریزی 

کرد : 

الف( رهبری امام مسجد  د ر فّعالّیت های اجتماعی 
 یکـی از کارهایـی کـه بایـد  احیا شـود  این اسـت کـه امام مسـجد ، حد ّاقل سـاعاتی از 
روز را د ر مسـجد  بنشـیند  و همانند  رسـول الل د ر بین مرد م حضور د اشـته باشـد  و 
بـه امـوری کـه مرد م بـه او رجـوع می کنند ، رسـید گی کند . امـام علـی د ر نامه ای 
بـه قثم بن عّبـاس، فرمانـد ار مّکـه چنیـن د سـتور می د هـد : »أَمَّـا بَْعـُد، َفَأقِـْم لِلنَّـاِس 
ِم الَْجاِهَل، َو  اِم اللِ َو اْجلِـسْ لَُهُم الَْعْصَریِْن َفَأْفِت الُْمْسـَتْفِتَی، َو َعلِـّ ْرُهـْم بَِأیَـّ ، َو َذکِّ الَْحـجَّ
َذاِکـِر الَْعالِـَم؛ اّمـا بعـد، حـّج را برگزار کـن و مرد م را نسـبت به ایّام الل یـاد آوری کن و 
بعـد  از نمـاز ظهـر و عصـر با مرد م بنشـین و به پرسـش های آنان پاسـخ بـد ه؛ جاهان 

را آگاه کـن و بـا عالمـان به گفتگو بنشـین«.2
هرچنـد  د ر ایـن سـخن امـام فقط سـه نکتـه یعنی پاسـخ بـه پرسـش ها و آگاه کرد ن 
جاهـان و گفتگـو بـا عالمـان مطرح شـد ه اسـت؛ اّما به نظر می رسـد  کـه مقصود  آن 
حضـرت، حصـر وظیفـه امـام د ر این سـه نیسـت، بلکه مقصود  ایشـان حضـور امام د ر 

1  . صحیح البخاری، ج1، ص121. 112.

2 . نهج الباغه، نامه 66.
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بیـن جامعـه و حـّل و فصل همه مشـکات مرد م اسـت. 
د ر روایتـی از امـام صـاد ق نقـل شـد ه اسـت که ایشـان فرمود نـد : »َمن تََولّـی  أمًرا 
ُه و نََظَر فی اُمـوِر الّنـاِس، کاَن َحّقاً علَی  ِمـن اُمـوِر الّنـاِس َفَعـدَ َل و َفَتَح بابَـُه و َرَفَع َشـرَّ
ِ  عـّز و جـلّ أن یُؤِمـنَ َروَعَتـُه یَـوَم الِقیاَمـِه و یُد ِخلَـُه الَجنَّـَه؛ هر کسـی کـه کاری از  اللَّ
امـور جامعـه را بـر عهـد ه بگیـرد  و د ر آن کار بـه عد الـت رفتـار کند  و موانـع بین خود  
و مـرد م ر ا بـرد ارد  و د ِر خانـه اش را بـر روی مـرد م بگشـاید  و د ر کار مـرد م بنگـرد ، بر 
خد اونـد  شایسـته اسـت کـه د ر روز قیامـت هراس او را بـر طرف کند  و او را به بهشـت 

کند «.1  وارد  
امـام و مد یـر مسـجد  یکـی از مهم ترین کارهـای مرد م را بـر عهد ه گرفته اسـت و باید  
د ر انجـام ایـن وظیفـه از مـرد م فاصلـه ند اشـته باشـد . امـام و مد یـر مسـجد  کارهـای 
بسـیاری را می توانـد  انجـام بد هـد ؛ از جملـه: حـّل و فصـل مشـکات خانواد گـی و 
منازعـات بـه وجـود  آمـد ه بیـن مـرد م، برقـراری آشـتی بیـن طرف هـا و مشـورت د ر 
تربیـت د ینـی فرزند ان و مشـکات روحی افراد ، برگـزاری مباحثات علمـی و فرهنگی 
و... . ایـن امـور می توانـد  بـا تد ابیـری بـه صـورت جزئـی از کاربرد ها و وظایـف تعریف 
شـد ه مسـاجد  د رآیـد ؛ بـه صورتـی که مـرد م به جـای اینکه مسـائل جزئی شـان را د ر 
پاسـگاه ها و د اد گاه و بـا جنجـال و د عـوا حـّل و فصـل کننـد ، بـا حضـور د ر مسـاجد  و 
د ر فضـای آرام، سـریع تر انجـام د هنـد . اگر امام مسـجد ی بتوانـد  فّعالّیت هـای خود  را 
تـا این سـطح گسـترش بد هد ، هـم د ر بین مـرد م از وجهـه و جایگاه خوبـی برخورد ار 
خواهـد  شـد  و هـم د ر مد یریـت د ینـی جامعـه توفیـق بزرگی به د سـت خواهـد  آورد . 

چنیـن کسـانی د ر واقـع به سـطح رهبـری جامعـه نایل خواهند  شـد . 
انبیـا و اوصیـا، تنهـا امـام د ر عبـاد ت نبود نـد ؛ امـام د ر زند گی هـم بود نـد ؛ مقتد ای د ر 
همـه امـور بود نـد . د ر قـرآن کریـم، زند گـی انبیـا و از جملـه حضـرت ابراهیـم و 
حضـرت ختمـی مرتبـت اُسـوه حسـنه بـرای مرد م معّرفی شـد ه اسـت. قـرآن د ر 
َِّذیَن َمَعـُه إِْذ َقالُوا  ایـن مـورد  مـی  فرماید : »َقْد َکانَْت لَُکْم أُْسـَوٌه َحَسـَنٌه فِـی إِبَْراِهیَم َو ال
ِ َکَفْرنَـا بُِکْم َو بَـدَ ا بَْیَنَنـا َو بَْیَنُکُم  ـا تَْعُبـدُ وَن ِمـْن ُدوِن اللَّ ا بُـَرآُء ِمْنُکـْم َو ِممَّ َـّ لَِقْوِمِهـْم إِن

1 . وسائل الشیعه، ج17، ص193.
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ِ َوْحدَ ُه إاِلَّ َقـْوَل إِبَْراِهیَم ِلَبِیِه َلَْسـَتْغِفَرنَّ لََک  الَْعـدَ اَوُه َو الَْبْغَضـاُء أَبَـد اً َحتَّـی تُْؤِمُنوا بِـاللَّ
لَْنـا َو إِلَْیـَک أَنَْبَنا َو إِلَْیـَک الَْمِصیُر؛  ََّنـا َعلَْیَک تََوکَّ ِ ِمْن َشـیْ ٍء َرب َو َمـا أَْملِـُک لَـَک ِمـَن اللَّ
بـرای شـما د ر زند گـی ابراهیـم و کسـانی که بـا او بود ند ، الگـوی نیکی وجود  د اشـت؛ 
د ر آن هنّگامـی کـه بـه قـوم )مشـرک( خـود  گفتنـد : مـا از شـما و آنکـه  غیـر از خد ا 
مـی پرسـتید ، بیزاریـم! ما نسـبت به شـما کافریـم و بین ما و شـما عد اوت و د شـمنی 

همیشـگی آشـکار شـد ه اسـت تا آن زمـان که به خـد ای یگانـه ایمـان بیاورید «.1
 َ همچنیـن قـرآن می فرمایـد : »لََقـد ْ َکاَن لَُکـْم فِیِهْم أُْسـَوٌه َحَسـَنٌه لَِمـْن َکاَن یَْرُجو اللَّ
َ ُهـَو الَْغِنیُّ الَْحِمیـد ُ؛ )آری،( برای شـما د ر زند گی  َو الَْیـْوَم اْلِخـَر َو َمـْن یََتـَولَّ َفـإِنَّ اللَّ
آنهـا اُسـوه حسـنه )و سرمشـق نیکویـی( بـود ، بـرای کسـانی کـه امیـد  به خـد ا و روز 
قیامـت د ارنـد ؛ و هـر کس سـرپیچی کند  )به خویشـتن ضرر زد ه اسـت؛ زیـرا( خد اوند  

بی نیاز و شایسـته سـتایش اسـت«.2 
د ر قـرآن کریـم د ربـاره حضـرت ختمـی مرتبـت هم آمـد ه اسـت: »لََقـْد َکاَن لَُکْم 
َ َکِثیـراً؛  َ َو الَْیـْوَم اْلِخـَر َو َذَکـَر اللَّ ِ أُْسـَوٌه َحَسـَنٌه لَِمـْن َکاَن یَْرُجـو اللَّ فِـی َرُسـوِل اللَّ
به طـور مسـلّم بـرای شـما د ر زند گـی رسـول خـد ا الگـوی نیکویی بـود ، برای کسـانی 

کـه امیـد  بـه رحمـت خـد ا و روز رسـتاخیز د ارنـد  و خـد ا را بسـیار یـاد  می کنند «.3
همان طـور کـه امـام جماعـت و جمعـه وقتـی د ر نمـاز هسـتند  و مـرد م د ر نمـاز بـه 
ایشـان اقتـد ا می کننـد ، از نظـر اجتماعـی، سیاسـی، اخاقـی، د ینـی و تربیتـی هـم 
بایـد  چنیـن جایگاهی د اشـته باشـند . اگر امام مسـجد  به ایـن مقام برسـد ، مد یریتش 
بسـیار تأثیرگـذار خواهـد  بود . یکـی از محّققین د ربـاره نقش رهبران فکری د ر شـکل 
گیـری تحـّوالت اجتماعی می گویـد : رهبران د ر یک تقسـیم بند ی، بـه رهبران فکری 
و غیرفکـری تقسـیم می شـوند . رهبـران فکـری جامعـه ممکن اسـت خـود  را رهبر به 
حسـاب نیاورنـد ، اّما د ر شـکل گیـری تحـّوالت اجتماعی نقـش مهّمـی د ارند .4جایگاه 

اصلـی امام مسـجد ، جایـگاه رهبـری فکری افراد  اسـت. 

1 . ممتحنه، آیه4.

2 . همان، آیه6.

3 . احزاب، آیه21.

4 . کریمی، سعید ، رسانه ها و راه های تقویت مشارکت مرد م د ر صحنه های سیاسی و اجتماعی، ص88.
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ب( تأثیرگذاری مسجد  د ر زند گی فرد ی و اجتماعی 
جهـت د ّوم گسـترش حـوزه فّعالّیـت مسـجد ، حضـور مسـجد  د ر زند گـی افـراد  جامعه 
اسـت؛ یعنـی اینکـه بین مسـجد  و افـراد  رابطه متقابل وجود  د اشـته باشـد ؛ بـه صورتی 
کـه فـرد  خود  با مسـجد  مأنوس باشـد  و مسـجد  هـم د ر زند گی فرد  تأثیر د اشـته باشـد . 

د ر روایـات اسـامی، بـرای نشسـتن د ر مسـجد  هـم آثار و برکاتی بیان شـد ه اسـت. 
عثمان ابن مظعـون کـه از اصحـاب بسـیار عابـد  و زاهـد  رسـول الل بود ، مـی گوید : 
»ُقلـُت لَِرسـوِل الل ِ صلـی  الل  علیـه  و  آلـه: یـا َرسـوَل اللِ أَرد ُت أن أسـَألََک َعن أشـیاَء، 
ـَب؛ قـاَل: ال تَفَعـل یـا  َفقـاَل: و مـا ِهـَی یـا ُعثمـاُن؟ قـاَل: ُقلـُت: إنّـی أَرد ُت أن أتََرهَّ
ـاِه؛ بـه  ـاِه بَعـَد الصَّ ِتـَی الُقعـوُد فِـی الَمسـاِجِد َو انِتظـاُر الصَّ ـَب اُمَّ ُعثمـاُن، َفـإِنَّ تََرهُّ
رسـول خـد ا  ـ کـه د رود  خـد ا بـر او و خاند انش بـاد  عرض کـرد م: ای پیامبر خـد ا! قصد  
د ارم تـا چیزهایـی را از شـما بپرسـم؛ حضـرت فرمـود : ای عثمـان! آنهـا چه هسـتند ؟ 
عـرض کـرد م: می خواهـم بـه َرهبانیـت، رو بیاورم )و تـرک د نیا کنم(؛ حضـرت فرمود : 
ای عثمـان! چنیـن مکـن؛ زیـرا َرهبانّیـت اّمـت مـن، نشسـتن د ر مسـجد ها و انتظـار 

کشـید ن بـرای نمـازی د ر پـِی نمـاز د یگر اسـت«.1 
همچنیـن، د ر روایـات د یگری، از نشسـتن د ر مسـجد  بـرای انتظار نماز بسـیار تمجید  
شـد ه اسـت. د ر »وسائل الشـیعه« بابی تحت عنوان »اسـتحباب الجلوس فی المسـجد  
و انتظـار الصـاه« آورد ه شـد ه اسـت و د ر روایـت متعـدّ د ی د ر اسـتحباب نشسـتن د ر 
مسـجد  تمجیـد  شـد ه اسـت؛ از امـام صـاد ق روایـت شـد ه اسـت کـه فرمود نـد : 
ِ َعـزَّ َو َجلَّ  ِ َعـزَّ َو َجلَّ یَـْوَم الِْقَیاَمـِه: َرُجٌل َزاَر أََخـاُه فِی اللَّ »ثَاثَـُه نََفـٍر ِمـْن َخالَِصـِه اللَّ
ِ أَْن یُْکـِرَم َزْوَرُه َو یُْعِطَیُه َما َسـَأَل، َو َرُجٌل دَ َخَل الَْمْسـِجَد َفَصلَّی  ِ َو َعلَـی اللَّ َفُهـَو َزْوُر اللَّ
ِ أَْن یُْکـِرَم َضْیَفـُه، َو  ِ َو َحـقٌّ َعلَـی اللَّ ـاِه اُلْخـَری َفُهـَو َضْیـُف اللَّ َو َعقَّـبَ انِْتَظـاراً لِلصَّ
ِ أَْن یُْکـِرَم َوْفـَد ُه؛ د ر روز قیامـت سـه  ِ َو َحـقٌّ َعلَـی اللَّ الَْحـاجُّ َو الُْمْعَتِمـُر َفُهَمـا َوْفـُد اللَّ
کـس از افـراد  خالـص، د ر نـزد  خد اونـد  هسـتند : اّول، کسـی کـه بـراد ر د ینـی خود  را 
فقـط از روی رضـای خـد ا د یـد ار کنـد ، چنان اسـت که گویی خـد ا را د ید ار کـرد ه و بر 

1 . شیخ طوسی، تهذیب االحکام، ج4، ص191.
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خـد ا اسـت کـه زائـرش را اکـرام کند  و هر چـه می خواهد  بـه او عطا کنـد ؛ د ّوم، مرد ی 
کـه بـه مسـجد  د ر آیـد  و نمـاز بگزارد  و منتظـر نماز د یگر باشـد  که او مهمـان خد اوند  
اسـت و بـر خد اونـد  اسـت کـه مهمانـش را اکـرام کند  و سـّوم، کسـی که بـرای حّج و 

عمـره عـازم شـد ه، بر خد ا اسـت کـه مهمانـش را اکـرام کند «.1 
 : قـال: قاَل َرسـوُل الل ـاد ق، عـن آبائه د ر روایـت د یگـری آمـد ه اسـت: عن الصَّ
ـاِه ِعبـادَ ٌه ما لَـم یُحدِ ث، قیـَل: یا َرسـوَل الل ِ و ما  الُجلـوُس فِـی الَمسـِجِد اِلنِتظـاِر الصَّ
 از پد رانـش روایـت کرد  که رسـول الل یُحـدِ ُث؟ قـاَل: االِغِتیـاَب؛ امـام صـاد ق
فرمـود : نشسـتن د ر مسـجد  بـه انتظار نماز، عباد ت اسـت، تـا زمانی کـه ناروایی پد ید  

نیـاورد . سـؤال شـد : ای پیامبـر خد ا! چـه ناروایـی؟ فرمود ند : غیبـت کرد ن«.2
البّتـه، نشسـتن د ر مسـجد  کم تریـن نقـش حضور مسـجد  د ر زند گـی افراد  اسـت. د ر 
مسـجد  می تـوان کارهای بسـیاری انجـام د اد  که د ر زند گی مرد م نقش د اشـته باشـد ؛ 
مسـجد  می توانـد  محـّل مشـورت مـرد م د ر امـور فـرد ی و اجتماعـی باشـد  و می تواند  
محلّـی بـرای ایجـاد  ارتباطات سـالم باشـد . مسـجد  می توانـد  محلّی بـرای گفتگوهای 

علمـی و د ینـی باشـد  یـا محّل ارتبـاط مرد م با مسـئوالن باشـد  و... . 

4. تعلیم و تربیت د ینی 

وظیفـه چهـارم امـام جماعـت، بهـره گیـری از مسـجد  بـرای تعلیـم و تربیـت د ینـی 
اسـت؛ یعنـی همـان کاری کـه رسـول الل انجـام د اد . تعلیـم و تربیـت د ینـی افراد  
جامعـه از اصلی تریـن وظایـف انبیـا بود ه اسـت. خد اونـد  متعال بـرای بعثت انبیا سـه 
وظیفـه بیـان کـرد ه اسـت کـه عبارت انـد  از: تـاوت آیـات خد اونـد  )اباغ پیـام خد ا(، 

تزکیـه )تربیـت( و تعلیـم کتـاب و حکمت.
قـرآن د ر ایـن مـورد  می فرماید : »َکَما أَْرَسـلَْنا فِیُکْم َرُسـوالً ِمْنُکـْم یَْتُلو َعلَْیُکـْم آیَاتَِنا َو 
یَُزکِّیُکـْم َو یَُعلُِّمُکـُم الِْکَتـاَب َو الِْحْکَمـَه َو یَُعلُِّمُکْم َمـا لَْم تَُکونُوا تَْعلَُمـونَ ؛ همان طور که 
رسـولی از خود تـان د ر میـان شـما فرسـتاد یم تـا آیـات ما را بر شـما بخواند  و شـما را 

1 . وسائل الشیعه، ج4، ص116.

2 . بحارالنوار، ج75، ص249، ح17.
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پـاک کنـد  و بـه شـما کتاب و حکمـت و آن چه را نمی د انسـتید ، یـاد  د هد «.1 
اگـر مسـجد  د ر ایـن زمینـه فّعـال شـود ، عـاوه بـر اینکـه نقـش تربیتـی خانـواد ه را 
تقویّـت می کنـد ، از آسـیب های احتمالـی هـم جلوگیـری می کنـد . بـه هر حـال، تنها 
تربیـت د ینـی خانواد گـی بـه هیچ وجـه کافـی نیسـت؛ چـون بخـش مهّمـی از اعمال 
د ینـی، امـور اجتماعـی اسـت کـه د ر خانـه، زمینـه عملی کـرد ن آنهـا وجود  نـد ارد  و 
مسـجد  هـم آموزشـگاه و هم محـّل تجربه خوبـی برای تربیـت د ینی اجتماعی اسـت. 
د ر سـال های گذشـته تد ریـس علـوم د ینـی د ر مسـاجد  انجام می شـد  و این بسـیار پر 
برکـت بـود . د ر گذشـته د ر نجـف و قـم و همـه حوزه هـای د ینـی د رس ها د ر مسـاجد  
برگـزار می شـد . بسـیاری از د رس هـای اسـتاد  شـهید  مطّهـری و د یگـر رهبـران 
فکـری انقـاب اسـامی د ر مسـاجد  برگـزار می شـد . یکـی از فوایـد  ایـن شـیوه ایـن 
بـود  کـه عـاوه بر طـّاب، بسـیاری از عاقه منـد ان به د رس هـای د ینی، می توانسـتند  
بـد ون هیـچ مانعـی از ایـن د رس هـا اسـتفاد ه کننـد . این رونـد  د ر حال تضعیف اسـت 
و میـز و صند لـی و اتاق هـای تنـگ جـای، مسـاجد  را گرفته انـد . مـد رس بـه خصوص 
د ر علـوم اسـامی خیلـی راه گشـا اسـت و موجـب رونـق مسـاجد  می شـود  و زمینـه 
را بـرای شـرکت همـه عاقه منـد ان و فهـم مسـائل د ینـی فراهـم می کنـد  و از ایـن 
طریـق روح د یـن د ر جامعـه د میـد ه می شـود . عـاوه بـر ایـن، امـام جماعـت مسـجد  
می توانـد  د رس هـا و سـخنرانی های منّظـم هفتگـی بـرای عمـوم یـا جوانان و یـا زنان 
برگـزار کنـد . البّتـه چنیـن جلسـاتی د ر مسـجد  برگـزار می گـرد د ؛ ولی مد یر مسـجد  
می توانـد  بـا نیازسـنجی، کارآیـی و کارآمد ی آن را بـاال ببرد . وی باید  بر اسـاس نیازها 
و اولویّت هـا سـعی کنـد  کـه به کمـک سـخنرانی ها، هم فهـم و د رک عمومـی تقویّت 
شـود  و هـم بـا خرافـات، بد عت هـا، تحریف هـا و ناهنجارهـای مبـارزه شـود . مسـاجد  
می تواننـد  از طریـق برگـزاری نشسـت ها و گفتگـو بـا شـبهات، خرافـات، بد عت هـا و 

تحریف هـا مبـارزه کنند . 

1 . بقره، آیه151.
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5. جلب پشتیبانی از مواضع امام و اّمت 

یکـی از اصلی تریـن وظایـف امـام مسـجد ، جلـب پشـتیبانی از مواضـع امـام و اّمـت 
اسـامی اسـت. د ر د وره رسـول الل و کّل تاریخ اسـام، مسـاجد ، اصلی ترین مکان 
بـرای تجهیـز مسـلمانان به د فاع از اسـام و کیان اسـامی و مرزهـا د ر مقابل خطرات 
 مسـجد ، اصلی تریـن مکانی بود  که رسـول الل بـود ه اسـت. د ر زمان رسـول الل
د ر آن مـرد م را بـرای جهـاد  و مشـورت د ر کارها، گـرد  می آورد  و این سـّنت تا مدّ ت ها 
اد امـه د اشـت و مسـجد  محـّل اد اره و حـّل و فصـل امـور اّمـت بـود  تـا اینکـه قصرهـا 
و د اراالماره هـا جـای مسـجد  را گرفتنـد ؛ د ر عیـن حـال، مسـاجد  د ر مواقـع حّسـاس 
نقـش مهّمـی د ر پشـتیبانی از مواضـع حکومـت ایفـا می کـرد . د ر حاضـر بـا توّجـه به 
پیچید گی هایـی کـه د ر جوامـع ایجـاد  شـد ه، مسـجد  می تواند  ایـن نقش را بـه خوبی 

انجـام بد هـد  و سـنگر مهّمـی بـرای حمایـت از امام و اّمت اسـامی باشـد . 

2-1-4( ضرورت آموزش امامان مساجد 
بـا توّجـه به مسـائلی کـه به عنـوان وظایف مد یر مسـجد  مطرح شـد ، ضـرورت آموزش 
امامـان مسـاجد ، چیـزی نیسـت کـه نیاز به اسـتد الل د اشـته باشـد . الزم اسـت امامان 
مسـاجد  د وره هـای تخّصصـی مد یریـت مسـاجد  را آمـوزش ببیننـد . افزون بـر آموزش، 
بـرای امامـان مسـاجد  باید  اهد اف کاربرد ی مشـّخصی را د ر نظر بگیرند  تـا معیاری برای 
سـنجش عملکـرد  مد یـران مسـاجد  باشـد . همچنـان  که الزم اسـت یک فضـای رقابتی 
و مسـابقه الی الخیـرات بیـن امامـان مسـاجد  برگزار شـود ، تا ضمـن ایجاد  انگیـزه برای 

تـاش بیشـتر مد یـران مسـاجد ، زمینه های شـکوفایی مسـاجد  نیز فراهم شـود . 

3-1-4( قد رت و اختیارات مد یریت مسجد 
قـد رت و اختیـارات کافـی، ضـرورت مد یریـت اسـت. بـد ون قـد رت و اختیـار کافـی، 
مد یریـت مفهومـی نـد ارد . بنابرایـن، مد یـر باید  د ر حـوزه مد یریت خود ، قد رت د اشـته 
باشـد ؛ بـه صورتـی کـه هیـچ چیزی غیـر از مسـئولّیت نتوانـد  مانـع اقد امات او شـود . 
قـد رت، ابـزار عمـل و مسـئولّیت، ابـزار کنتـرل اسـت و باید  بین ایـن د و تـوازن ایجاد  
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شـود ؛ یعنـی قـد رت د ر قبـال مسـئولّیت و مسـئولّیت بـه انـد ازه قـد رت باشـد . افزون 
بـر قـد رت، آگاهـی مد یـر از حـد ود  اختیاراتـش هم ضـروری اسـت. مد یر باید  سـطح 

قـد رت خـود  را بشناسـد  و بر اسـاس آن عمـل کند .
بخشـی از قـد رت و اختیـارات مد یـر، تفویضـی اسـت کـه بایـد  از مقـام عالی تـر بـه او 
تفویـض شـود . بخشـی د یگـر از قـد رت و اختیارات مد یر، اکتسـابی اسـت کـه مد یر با 
تـاش خـود  و احـراز شایسـتگی، می تواند  کسـب کند . بـرای توضیح ایـن مطلب الزم 

اسـت کـه بـا منابع قـد رت مد یران آشـنا شـویم. 
برخی برای قد رت چهار منبع معّرفی کرد ه اند  که به شرح زیر است:

قـد رت قانونـی یـا توانایـی ناشـی از قانـون کـه توّسـط مقام مافـوق به کسـی تفویض 
می شـود  و بـه شـخص اختیـارات و مسـئولّیت هایی می بخشـد  کـه او را د ر نقش رهبر 
قـاد ر می سـازد  تـا بر مرئوسـان خـود  تأثیر گذاشـته و بـه رفتارشـان جهت د هـد . این 

نـوع قـد رت را می تـوان قـد رت اعطایـی از بـاال به پاییـن نامید . 
قـد رت مرجعّیـت: نـوع د یگـری از قـد رت اسـت که ناشـی از قبـول رهبری به وسـیله 
د یگـران بـه عنـوان مرجـع تصمیـم گیری اسـت. د ر ایـن نـوع از قد رت، مافـوق وجود  
نـد ارد . مبنـای قـد رت، پذیـرش مرجعّیـت و تصمیـم گیری شـخصی توّسـط د یگران 
اسـت. ایـن نـوع قـد رت را قد رتی کـه از پایین به باال اعطا شـد ه اسـت می تـوان نامید .

 قـد رت تخّصصـی: قـد رت ناشـی از تخّصص و کارد انی مد یر اسـت کـه او را بر د یگران 
نافـذ مـی سـازد . این نـوع قـد رت را می توان قد رت ناشـی از ذات مد یـر نامید .

قـد رت پـاد اش و تنبیـه: مد یـر بایـد  توانایـی د اد ن پـاد اش ماد ی یـا معنوی را د اشـته 
باشـد  تـا از ایـن طریـق رفتـار آنـان را کنتـرل کنـد  و از اسـتعد اد  آنهـا بـرای تحّقـق 

اهـد اف سـازمانی خـود  بهـره گیرد .
هرچـه مد یـر بـه قد رت هـای فـوق بیشـتر مجّهـز باشـد ، می توانـد  بـر کارکنـان نفوذ 
بیشـتری د اشـته باشـد  و د ر انجـام وظیفـه، رهبـری و هد ایـت خـود  موّفق تـر باشـد .1 
د ر مد یریـت مسـجد ، تمـام ایـن منابـع قابل حصول اسـت. البّتـه د ر آغـاز تنها قد رت 
قانونـی د ر د سـت مد یـر اسـت؛ ولـی توانایـی و شایسـتگی مد یـر مسـجد  می توانـد  

1 . جاسبی، عبد الل، اصول و مبانی مد یریت، ص134.
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تمامـی ایـن منابـع قـد رت را بـرای او به ارمغـان آورد . مد یر مسـجد  با د انـش مد یریت 
می توانـد  قـد رت تخّصصـی را بـه د سـت آورد ؛ چـون د انـش، تنهـا فضـل و زیبایـی 
نیسـت؛ بلکـه توانایـی و شایسـتگی محسـوب می شـود . مقصـود  از د انـش، د انسـتن 
مسـائل مرتبـط بـه مسـجد  و مد یریت مسـجد  اسـت، نه هـر د انش د یگری. مسـجد  از 
نظـر د ینـی، احـکام و آد ابـی د ارد  و مد یـر مسـجد  یـا امـام جماعـت نیز از نظـر د ینی 
شـرایط و احکامـی د ارد . به طـور کلّـی، بـرای مد یـر مسـجد  یـا امـام جماعت مسـجد ، 

د اشـتن آگاهـی د ر د و زمینـه ضـروری اسـت کـه بـه ترتیـب اولویّـت عبارت اند  از:
آگاهی از احکام و آد اب شرعی؛

آگاهی عمومی و اّطاعات اجتماعی.
روشـن اسـت کـه مسـجد  بـه عنـوان پایـگاه و امـام جماعـت بـه عنـوان متولّـی امور 
مسـجد  و د یـن، باید  د ر نشـر آگاهی هـای د ینی و تحّقق آن بیشـترین نقش را د اشـته 
باشـند . د یـن اسـام، از نظـر فقهـی احـکام و آد اب بسـیاری د ارد  کـه نـه تنهـا امـام 
جماعـت مسـجد  بایـد  آنهـا را بد انـد ، بلکـه همـه مؤمنـان باید  بـه آنها آگاهی د اشـته 
باشـند . د ر نتیجـه، امـام مسـجد  هـم بایـد  آگاهـی جامع تر و هـم پابند ی بیشـتری به 
ایـن احـکام د اشـته باشـد  و بتوانـد  مرجع د یگران باشـد . امام مسـجد ، با تسـلّط کافی 
بـر احـکام و آد اب اسـامی، قـد رت تخّصصی بیشـتری را کسـب می کنـد  و موقعّیت و 

جایـگاه بهتـری د ر نـزد  مؤمنان خواهـد  یافت.

2-4( شناخت محیط و موقعّیت اجتماعی 
د ّومیـن رکـن از ارکان مهـم د ر مد یریـت یـک سـازمان یـا مرکـز، آگاهـی کافـی و 
همه جانبـه مد یـر نسـبت بـه آن سـازمان، مرکـز و جایـگاه اجتماعـی و موقعّیـت 
جغرافیایـی آن اسـت. کسـی کـه مد یریـت یک سـازمان یا یـک مرکز اجتماعـی را به 
عهـد ه مـی گیـرد ، باید  نسـبت به آن شـناخت کافی د اشـته باشـد . وی بایـد  بد اند  که 
بنـگاه، سـازمان و مرکـز مورد  نظـر چه کار مفیـد ی می تواند  انجام بد هـد  و موقعّیت او 
د ر جامعـه و بُـرد  کاری اش تـا چـه حد ّی اسـت. این مسـئله د ر مد یریت هـای فرهنگی 

و د ینـی اهّمیت بیشـتری د ارد . 
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فراهـم شـد ن ایـن عنصـر و رکـن د ر موضـوع مد یریت مسـجد ، مسـتلزم آگاهی کامل 
از نقـش مسـجد  د ر جامعـه اسـت. مقصـود  از موقعّیـت اجتماعـی، جایـگاه و کارکـرد  
مسـجد  د ر اجتماع اسـت تا معلوم شـود  که مسـجد  د ر جامعه از چه جایگاه، موقعّیت 
و اهّمیتـی برخـورد ار اسـت. مقصـود  از محیـط، موقعّیـت مکانی و جغرافیایی مسـجد  
اسـت. شـناخت موقعّیت جغرافیایی یا مکانی و اسـتعد اد ها و حّساسـّیت های مسـجد  
د ر موّفقّیـت مد یریـت مسـجد  اهّمیـت بسـیاری د ارد . بنابرایـن، د ر موضـوع شـناخت 
محیـط، بایـد  بـه هـر د و جنبه توّجه شـود ؛ هم بـه موقعّیـت و جایـگاه اجتماعی و هم 

به موقعّیـت و جایگاهـی جغرافیایی. 
بـرای مد یریـت مسـجد ، شـناخت جایگاه و موقعّیت مسـجد  هـم از نظـر آرمانی و هم 
از نظـر واقعـی ضروری اسـت؛ چون هـد ف از مد یریت مسـجد ، ارتقـای موقعّیت فعلی 
مسـجد  بـه موقعّیـت آرمانـی اسـت. بنابرایـن، بایـد  نخسـت جایـگاه فعلی مسـجد  د ر 
جامعـه و جایـگاه آرمانـی آن مشـّخص شـود  و بعـد  بـا برنامه هـای مد یریتـی، جایگاه 
فعلـی بـه جایـگاه آرمانـی ارتقـا د اد ه شـود . همچنیـن، اشـراف کامـل بـه موقعّیـت 
جغرافیایـی مسـجد  الزم اسـت؛ چون بعضی از مسـاجد  از نظر محیطـی جایگاه جهانی 
د ارنـد  و بعضـی مسـاجد  از موقعّیت ملّـی و برخی از موقعّیت محلّی برخورد ار هسـتند . 

1-2-4( اهّمیت موقعّیت جغرافیایی مسجد  د ر مد یریت مسجد  
مسـجد  بـا توّجه بـه موقعّیـت زمانـی، مکانـی، جغرافیایی، تاریخـی و عقید تـی د ارای 
د رجـات متفـاوت از اهّمیـت اسـت. ایـن مطلـب د ر فقـه به روشـنی بیان شـد ه اسـت 
کـه ثـواب نمـاز جماعـت د ر مسـجد  جامـع با مسـجد  محلّـه و قبیلـه تفـاوت د ارد . د ر 
روایتـی از رسـول الل نقل شـد ه اسـت کـه ثواب نماز د ر مسـجد  من، د ه هـزار برابر 
ثـواب نماز د ر د یگر مسـاجد  اسـت و ثـواب نماز د ر مسـجد  الحرام صد  هـزار برابر د یگر 

مسـاجد  است.1
به طـوری  برخورد ارانـد ؛  بسـیاری  از فضیلت هـای  برخـی مسـاجد   ایـن،  بـر  عـاوه 
کـه سـفر کـرد ن بـرای انجـام عبـاد ت د ر آنهـا مـورد  تشـویق قـرار گرفتـه اسـت. بـر 

1 . وسایل الشیعه، ج5، ص271.
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اسـاس روایـات وارد  شـد ه، سـفر کـرد ن جـز به سـوی چهار مسـجد ، جایز نیسـت که 
عبارت انـد  از: مسـجد الحرام، مسـجد الّنبی، مسـجد االقصی و مسـجد  کوفه.1همچنین، 
روایاتـی د ر بـاره ثواب نماز د ر مسـجد  قبا2و مسـجد  غد یـر3و برخی مسـاجد  د یگر وارد  

است.  شـد ه 
د ر مد یریـت مسـاجد ، بایـد  بیـن برنامـه ریـزی و نیازهـا و اولویّت هـا رابطـه ای وجـود  
د اشـته باشـد  کـه این رابطه جز از طریق شـناخت محیط به د سـت نمی آیـد . ترد ید ی 
نیسـت کـه بیـن نیازهـا و اولویّت هـای یـک مسـجد  بـا موقعّیـت جهانی و مسـاجد ی 
کـه د ر سـطح یـک کشـور یـا شـهر یـا محلّـه و روسـتا مطـرح هسـتند ، تفاوت هـای 
بسـیاری وجـود  د ارد . بـه هـر حـال، د ر مد یریـت یک مسـجد ، شـناخت محیـط برای 
د رک نیازهـا و اولویّت هـا، اهّمیت اساسـی د ارد  و باید  شـرایط زمانـی، مکانی، موقعّیت 
تاریخـی و جغرافیایـی و... را مـورد  توّجـه قـرار د اد . ضروری اسـت کـه د ر مد یریت هر 
مسـجد ، نیازهـا و اولویّت هـای نمازگـزاران و همسـایگان مسـجد  مدّ نظر باشـد؛ از نظر 
تشـکیاتی هـم ایـن تفـاوت مطرح اسـت. د ر مسـجد  محلّه همـه کارها توّسـط مرد م 
محلّـه انجـام می شـود ؛ ولی د ر مسـجد  جامع یا مسـجد  مراکز عمومی، مثـل پاد گان و 
مجتمـع آموزشـی یـا کارخانه های بزرگ این گونه نیسـت و سـامان د هی این مسـاجد  
نیازمنـد  متولّـی و مد یریـت خـاّص آن اسـت و مد یـر مسـجد  بایـد  این شـناخت را به 

آورد . د ست 

3-4( هد ف شناسی 
 سـّومین رکـن مد یریـت، بـه خصـوص د ر حـوزه اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی، 
هد فمنـد ی یک سـازمان و مشـّخص بـود ن و معّین بـود ن اهد اف آن اسـت. د ر تعریف 
هـد ف، اند یشـمند ان گفته انـد : »هـد ف، عبـارت اسـت از نقطـه ای کـه کوشـش ها 
معطـوف رسـید ن بـه آن اسـت«.4بنابراین، مد یـر بایـد  نقطـه ای را کـه تاش هایـش 

1 . من الیحضره الفقیه، ج1، ص231. 

2 . وسایل الشیعه، ج5، ص286. 

3 . همان، ص287.

4 . مد یریت اسامی، ص50.
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معطـوف رسـید ن بـه آن اسـت، به د رسـتی بشناسـد . بـه عنوان مثـال، د ر یـک بنگاه 
اقتصاد ی هد ف، کسـب سـود  بیشتر اسـت؛ د ر حالی که د ر یک باشـگاه ورزشی هد ف، 
کسـب پیـروزی د ر میـد ان ورزشـی اسـت. بـه همین صـورت، هد ف هـا د ر بخش هـای 
نظامـی، سیاسـی و فرهنگـی به طـور کامـل با هـم تفاوت د ارنـد . مد یر مسـجد  باید  د ر 
راسـتای تحّقـق اهد افـی که برای مسـجد  د ر شـرع مقدّ س اسـام بیان شـد ه، فّعالّیت 
کنـد . بنابرایـن، مد یـر مسـجد ، وقتـی موّفق اسـت که اهد اف بیان شـد ه برای مسـجد  
را محّقـق کنـد ؛ د ر غیـر ایـن صـورت این مد یریـت، ناموّفق اسـت. از ایـن رو، ضروری 
اسـت کـه مد یـر مسـجد ، قبـل از هر چیـز، اهد افـی را که د ر شـرع برای مسـجد  بیان 

شـد ه، بشناسـد  و بـا توّجـه به ایـن اهد اف بـه مد یریت مسـجد  بپـرد ازد .
افـزون بـر هد ف شناسـی، هد ف گـذاری هـم د ر مد یریت بسـیار اهّمیـت د ارد . مقصود  
از هد ف گـذاری، اولویّت بنـد ی اهـد اف اسـت. بـه هـر حـال، د ر بسـیاری از مواقـع، 
رسـید ن بـه همـه هد ف هـا ممکن یا آسـان نیسـت؛ د ر چنیـن مواقعی، هنـر مد یر این 
اسـت کـه هد ف هـا یـا د رجاتی از اهـد اف را که تحّقق آن ممکن اسـت، مشـّخص کند . 
د ر بعضـی مواقـع رسـید ن بـه هد ف مسـتلزم گذراند ن مراحلی اسـت و هنـر مد یر این 
اسـت کـه بـا د رایـت خود ش مشـّخص کنـد  که برای رسـید ن بـه هد ف، چـه مراحلی 

را بایـد  طـی کنـد . اهـد اف را می تـوان به د و د سـته کلّی تقسـیم کرد : 
اهد اف غایی یا راهبرد ی؛

اهد اف عملیاتی یا کاربرد ی. 
مقصـود  از اهـد اف غایـی یـا اهـد اف اسـتراتژیکی و راهبـرد ی، اهـد اف کلّـی و نهایـی 
اسـت کـه بیانگـر فلسـفه وجود ی موضـوع مربوط بـه مد یریت اسـت. به عنـوان مثال، 
تأسـیس یـک کارخانه یا تشـریع مسـجد  بـا چه هد فی صـورت گرفته اسـت؟ د ر قرآن 
ُروا«.1 ایـن آیه بر یک  کریـم د ربـاره مسـجد  آمد ه اسـت: »فیِه ِرجـاٌل یُِحبُّـوَن أَْن یََتَطهَّ
هـد ف اسـتراتژیک تأکیـد  د ارد  کـه هـد ف بنـای مسـجد  و فلسـفه تشـریع آن را بیان 
می کنـد . همچنیـن تزکیـه، تقـوا و ایمـان اموری اسـت که فلسـفه وجود ی مسـجد  را 

بیـان می کنـد . ایـن اهـد اف را می تـوان اهـد اف نهایی هـم نامید . 

1 . توبه، آیه108.
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مقصـود  از اهـد اف کاربرد ی، اهد افی اسـت که د ر مسـیر رسـید ن به اهـد اف راهبرد ی 
قـرار د ارنـد . بـه عنـوان مثـال، بـرای کسـب سـود  بیشـتر کـه هـد ف نهایی تأسـیس 
یـک کارخانـه اسـت، بایـد  تولید  بیشـتری د اشـت. سـود  بیشـتر، یـک هـد ف نهایی و 
راهبرد ی اسـت و تولید  بیشـتر یک هد ِف کاربرد ی و واسـطه رسـید ن به سـود ِ بیشـتر 

ست.  ا

1-3-4( اهد اف غایی مسجد  
اهـد اف نهایـی و راهبـرد ی مد یریـت مسـجد ، همـان اهـد اف تشـریع مسـجد  اسـت؛ 
چـون مد یریـت مسـجد  بـرای تحّقق اهد اف تشـریع مسـجد  مطرح شـد ه اسـت. البّته 
د ر مد یریـت مسـجد ، تطبیـق ایـن اهـد اف بـا مقتضّیـات زمـان باید  مـورد  توّجـه قرار 
گیـرد . بـه هـر حـال، هـر عصر و مکانـی مقتضّیـات و شـرایط خاّصـی د ارد  کـه باید  با 
توّجـه بـه آن متقضّیـات و شـرایط، بـرای مد یریـت مسـجد  و تحّقق اهـد اف آن تاش 
کـرد . اهـد اف نهایـی مسـجد  و مد یریـت مسـجد  موضوعاتی اسـت که د ر د ین اسـام 
بـرای رسـید ن بـه کمـال توصیه شـد ه اسـت. د یـن، شـریعت،  عبـاد ت، مسـجد ، نماز، 
روزه و... همـه بـرای ایـن اسـت کـه انسـان بـه کمـال برسـد  و د ر اصـل، د یـن بـرای 
رسـید ن بـه کمال اسـت. قرآن کریم ضمن اسـتفاد ه از تعبیـر »ِصْبَغـَه اللِ« برای مقام 
کمـال انسـانی می فرمایـد : »ِصْبَغَه اللِ َو َمْن أَْحَسـُن ِمـَن اللِ ِصْبَغًه َو نَْحُن لَـُه َعابِد وَن؛ 
رنـگ خد ایـی ]را کـه رنـگ ایمـان، توحیـد  و اسـام اسـت، بپذیریـد [ و چـه رنگی از 

رنـگ خد ایـی بهتـر اسـت و ]بگوییـد [ ما فقـط پرسـتش کنند ه او هسـتیم«.1
»صبغـه الل« یعنـی رنـگ خد ایـی و مقصـود  از رنـگ خد ایـی ایـن اسـت کـه انسـان 
چنان باشـد  که خد اوند  خواسـته اسـت. رسـید ن بـه آن مقـام، نیازمند  اوصافی اسـت 
کـه بایـد  د ر انسـان شـکل بگیرد . ایـن اوصاف، همـان اهـد اف نهایی مد یریت مسـجد  
اسـت. کمـال توفیـق این اسـت که مسـجد  یـا مد یر مسـجد ی بتوانـد ، انسـان هایی را 
تربیـت کنـد  کـه رنـگ خد ایـی د اشـته باشـند  و چنـان باشـند  کـه خد اوند  خواسـته 
اسـت. بـا بررسـی آیـات قـرآن و روایـات، اوصـاف و ویژگی هـای زیـر را می تـوان بـه 

1 . بقره، آیه138.
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عنـوان هـد ف نهایی مسـاجد  معّرفـی کرد : 

سجود  و خضوع برای خد ا 

سـجد ه، اوج و قلّـه عبـاد ت و از نظـر معنـا، هـد ف عبـاد ت اسـت؛ یعنی ابـراِز تعظیم و 
فرمانبـرد اری نسـبت بـه خـد ای متعال اسـت. بنابرایـن، چون سـجد ه د ر نمـاز، هم از 
نظـر کّمـی )د و سـجد ه د ر هـر رکعـت( و هـم از نظـر کیفـی و اهّمیـت، اصلی تریـن و 

مهم تریـن رکـن نمـاز اسـت و بـه عنـوان سـمبل عبـاد ت خد اوند  مطرح اسـت. 
 بـر ایـن اسـاس، د ر مسـجد  بایـد  کارهایـی انجـام شـود  کـه بـا فلسـفه و کاربـرد  آن 
منافـات ند اشـته باشـد . بـه همین د لیـل، د ر آیـات و روایـات کارهایی کـه هیچ رنگی 
از عبـاد ت و یـاد  خـد ا نـد ارد ، مثـل شـعر خوانـد ن و قّصـه گفتـن د ر مسـجد ، نهـی 
شـد ه اسـت. قـرآن کریـم د ر یـک د سـتور کلّـی، یـاد  کـرد ن هـر چیـزی غیـر از خد ا 
 ِ ِ َفـَا تَدْ ُعـوا َمـَع اللَّ را د ر مسـجد  منـع کـرد ه اسـت و می فرمایـد : »َو أَنَّ الَْمَسـاِجَد لِلَّ
أََحدً ا«.1بـا ایـن حـال، انجـام کارهایـی کـه بـه نوعـی یـاد خد اونـد  د ر آن لحاظ شـد ه 
اسـت؛ مثـل قرائـت و تعلیـم قـرآن و تعلیـم علـوم د ینـی، نـه تنهـا منـع نشـد ه، بلکه 

تشـویق هم شـد ه اسـت. 

گسترش و تقویّت تقوا 

یکـی از اهـد اف اسـتراتژیک مسـجد ، تقویّـت تقـوا د ر افـراد  و جامعـه اسـت. بنابراین، 
برنامه هـای مد یریـت مسـجد  بایـد  بـه سـمت و سـوی گسـترش و تعمیـق تقـوا د ر 
جامعـه باشـد . خـد ای متعـال از بیـن موجود اتـش، انسـان را کرامـت بخشـید ه و او را 
بـر همـه موجـود ات عالـم مـادّ ی برتـری د اد ه و جهان مـادّ ی را به تسـخیر او د ر آورد ه 

ست.  ا
ْمَنـا بَِنـی آدَ َم َو َحَملَْناُهـْم فِـی الَْبـرِّ َو الَْبْحـِر َو  قـرآن کریـم می فرمایـد : »َو لََقـْد َکرَّ
ـنْ َخلَْقَنا تَْفِضیًا؛ مـا فرزند ان آد م را  لَْناُهـْم َعلَی َکِثیٍر مِّمَّ یَِّبـاِت َو َفضَّ َرَزْقَناُهـم مِّـَن الطَّ

1 . جن، آیه18.
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کرامـت بخشـید یم و آنهـا را د ر خشـکی و د ریـا، ]بر مرکب هـای راهوار[ سـوار کرد یم 
و از انـواع نعمت هـای پاکیـزه بـه آنـان، روزی د اد یم و آنهـا را بر بسـیاری از موجود اتی 

کـه خلـق کرد ه ایـم، برتری بخشـید یم«.1 
مـاک ایـن کرامـت، عقـل اسـت و ایـن کرامـت و برتـری، مربـوط بـه د نیا اسـت و به 
همـه بنـی آد م از نیـک و بـد ، عطـا شـد ه اسـت. عاوه بـر این، خـد ای متعـال کرامت 
و برتـری د یگـری نیـز بـرای انسـان قـرار د اد ه اسـت کـه آن، کرامـت و برتـری د ر نزد  

خد اونـد  بـا توّجـه به مـاک تقوا اسـت. 
ا َخلَْقَناُکـم مِّـن َذَکـٍر َو أُنَثـی َو  َـّ قـرآن د ر ایـن مـورد  می فرمایـد : »یَـا أَیَُّهـا النَّـاُس إِن
َ َعلِیٌم َخِبیٌر؛ ای  ِ أَتَْقاُکـْم إِنَّ اللَّ َجَعلَْناُکـْم ُشـُعوبًا َو َقَبائِـَل لَِتَعاَرُفـوا إِنَّ أَْکَرَمُکْم ِعنـَد اللَّ
مـرد م! مـا شـما را از یـک مـرد  و زن آفرید یم و شـما را ]به صـورت[ تیره هـا و قبیله ها 
قـرار د اد یـم تـا یکد یگـر را بشناسـید )اینهـا مـاک امتیاز، نیسـت(؛ گرامی ترین شـما 

نـزد  خد اونـد ، بـا تقواتریـن شماسـت؛ خد اونـد  د انا و آگاه اسـت«.2
قـرآن کریـم، نمـاز را وسـیله ای بـرای بازد اشـتن افـراد  از زشـتی و پلیـد ی می د انـد  و 
لـوَه تَْنَهـی َعِن  لـوَه إِنَّ الصَّ می فرمایـد : »اُتْـُل َمـا أُوِحـَی إِلَْیـَک ِمـَن الِْکَتـاِب َو أَقِـِم الصَّ
ُ یَْعلَـُم َمـا تَْصَنُعـوَن؛ کتاب )آسـمانی( را که  ِ أَْکَبـُر َو اللَّ الَْفْحَشـاِء َو الُْمنَکـِر َو لَِذْکـُر اللَّ
بـه تـو وحـی شـد ه، تـاوت کـن و نمـاز را برپـا د ار کـه نمـاز )انسـان را( از زشـتی و 
گنـاه بازمـی د ارد  و یـاد  خـد ا بزرگ تـر ]و برتـر[ اسـت و خد اونـد  آنچه را انجـام د هید ، 

می د انـد «.3
مد یـر مسـجد  بایـد  ایجـاد ، گسـترش و تقویّـت تقـوا د ر فـرد  و جامعـه را از مهم تریـن 
وظایـف خـود  بد انـد  و د ر ایـن راسـتا برنامه ریـزی کند . گسـترش تقـوا می تواند  یکی 

از ماک هـای ارزیابـی توفیـق د ر مد یریت مسـجد  باشـد .

تطهیر و تزکیه فرد  و جامعه 

چنان کـه گفتـه شـد ، هـد ف د ین، رسـید ن انسـان بـه کمـال و کرامت اسـت. مقصود  

1 . اسراء، آیه70.

2 . حجرات، آیه13.

3 . عنکبوت، آیه45.



513 فصل سه،   مدیریت مسجد

از کمـال، ایـن اسـت کـه انسـان، آن چنان باشـد  که خد ا خواسـته اسـت و بـه عبارت 
د یگـر، رنـگ خد ایـی بگیـرد  و د ر چنیـن حالتـی، او بـه کرامـت د ر نـزد  خد اونـد  نایل 
خواهـد  شـد ؛ د ر واقـع، اقامـه نمـاز و تقـوا بـرای رسـید ن بـه همیـن هد ف اسـت. این 
هـد ف را می تـوان تطهیـر و تزکیـه نامیـد  کـه یک هـد ف نهایـی و د ر طـول د و هد ف 
قبلـی اسـت؛ یعنـی اینکـه هـد ف از اقامـه نماز و هـد ف از تقوا، رسـید ن بـه طهارت و 
تهذیـب انسـان یـا همـان کمال و کرامـت او د ر نـزد  خد اوند  اسـت. این هـد ف، قلّه ای 
اسـت کـه همـه تاش هـا بایـد  بـه بـرای رسـید ن بـه آن بـه کار گرفتـه شـود  و هد ف 

نهایـی و غایـی همـه اد یان الهی اسـت. 
خـد ای متعـال د ر توصیـف کسـانی کـه د ر مسـجد  نبـوی حضـور مـی یافتنـد ، 
؛ د ر آن، مرد انی  هِّریـنَ ُ یُِحـبُّ الُْمطَّ ـُروا َو اللَّ می فرمایـد : »فیـِه ِرجـاٌل یُِحبُّـوَن أَْن یََتَطهَّ
هسـتند  کـه د وسـت د ارند  پاکیـزه گرد نـد  و خد اوند ، پاکیزگان را د وسـت مـی د ارد «.1 
ایـن هـد ف، چنـان اهّمیـت د ارد  کـه خد اونـد  بـه حضـرت محّمـد  و مسـلمانان 

د سـتور د اد ه اسـت کـه مشـرکان را بـه مسـجد  راه ند هیـد ؛ زیـرا آنهـا پلید نـد .2
د ر مد یریـت مسـجد  ایـن مهـم بایـد  مـورد  توّجه قـرار گیرد  که مسـجد ، محلّـی برای 
تطهیـر افـراد  از آلود گی هـای معنـوی و روحـی باشـد . همان طـور کـه مسـجد ، محلّی 

مقـد ّس و مطّهـر اسـت، بایـد  بتواند  تقـد ّس و پاکـی را د ر جامعه اشـاعه د هد .

2-3-4( اهد اف عملیاتی مد یریت مسجد  
د ر مطالـب قبلـی گفتـه شـد  کـه اهـد اف د و د سـته اند : اهـد اف راهبـرد ی و نهایـی، 

اهـد اف عملیاتـی یـا کاربـرد ی.
مد یـر مسـجد  بـرای رسـید ن به اهـد اف نهایـی می تواند  اهـد اف فرعی تری کـه جامعه 
و فـرد  را بـه سـوی هـد ف نهایـی سـوق می د هـد ، انتخـاب کنـد . برنامـه ریـزی بـرای 
رسـید ن بـه ایـن اهـد اف از اختیـارات مد یـر مسـجد  اسـت. د ر ایـن قسـمت از بحـث 
بـه برخـی از مهم تریـن محور هایـی کـه می توانـد  از اهـد اف کاربـرد ی بـرای مد یریت 

1 . توبه، آیه108.

2 . همان، آیه28.
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مسـجد  باشـد ، اشـاره می کنیـم. البّتـه مقصـود ، حصر اهـد اف کاربـرد ی نیسـت، بلکه 
مقصـود  ارائـه نمونه هایـی از اهـد اف کاربرد ی اسـت: 

جذب و جلب مرد م 
یکـی از اهـد اف کاربـرد ی امام مسـجد ، جـذب مرد م اسـت. مقصـود  از مد یریِت جذب 
ایـن اسـت کـه مد یـر مسـجد ، بتوانـد  افراد  یـک جامعـه را به مسـجد  جذب کنـد . د ر 
اسـام ایـن مطلـب بـا اهّمیـت بسـیاری مطـرح شـد ه اسـت؛ بـه عنـوان مثـال، قرآن 
کریـم، احاد یـث نبـوی، سـیره پیامبـر و ائّمـه، اقـرار زبانی به شـهاد تین را 
د ر صـد ق اسـام، کافـی د انسـته اند  و عقیـد ه قلبی و عمل را شـرط ند انسـته اند . حّتی 
اگـر کسـی د ر د ل کافـر باشـد  و خـد ا را قبـول ند اشـته باشـد ، اگر بـه زبان شـهاد تین 
را اقـرار کـرد ، از تمـام مزایـای موجـود  د ر جامعـه اسـامی ]و مسـجد [ برخـورد ار می 
گـرد د . کافی بـود ن اقـرار بـه شـهاد تین بـرای ایـن اسـت کـه بیشـتر انسـان ها بتوانند  
د ر حـوزه نفـوذ د یـن قـرار بگیرنـد  و هر کسـی بتوانـد  به آسـانی شـرایط د رک و فهم 
اسـام را د اشـته باشـد . تـا زمانـی که کسـی امـکان د سترسـی مسـتقیم بـه تبلیغات 
د ینـی ند اشـته باشـد ، هد ایـت او هـم د شـوار اسـت. کفایـت اقـرار زبانی به شـهاد تین 
باعـث می شـود  کـه هـر کسـی بتوانـد  د ر فضـای جامعـه اسـامی وارد  شـود  و امکان 
ابـاغ د سـتورات د یـن بـه او فراهـم شـود . البّتـه د ر ایـن حضـور، بـر اصـل حضـور د ر 
مسـجد  بسـیار تأکید  شـد ه اسـت. یکی از سـفارش های رسـول اکرم، مراعات حال 
نمـاز گـزاران بـود ؛ به طـوری کـه نمـاز نبایـد  باعـث مشـّقت مـرد م شـود  و د ر نتیجه، 
باعـث د وری مـرد م از مسـجد  و نمـاز جماعـت گـرد د . روایت شـد ه اسـت کـه حضرت 
ِعیـَف َو الَْکِبیَر َو  ْز، َفـإِنَّ فِیِهْم الضَّ ی بِالنَّـاِس َفلَْیَتَجوَّ رسـول فرمـود : »َفَأیُُّکـْم َما َصلَـّ
َذا الَْحاَجـِه؛ هـر کـد ام  از شـما بـا مـرد م نماز گزارد یـد ، نماز را بـا سـرعت بخوانید ؛ زیرا 

د ر بیـن نمـاز گـزاران، افـراد  ناتـوان و پیر و کسـانی کـه کار د ارند ، هسـتند «.1 

آموزش های اجتماعی و د ینی 

1 . صحیح بخاری، ج1، ص173.



515 فصل سه،   مدیریت مسجد

عصـر  د ر  بـه خصـوص  و  تاریـخ  د ر طـول  مسـجد   نقش هـای  مهم تریـن  از  یکـی 
نبـوی، نقـش آموزشـی مسـجد  بـود ه اسـت. تـا حـد ود ی د ر عصـر نبـوی و تا 
قـرن چهـارم، مسـجد  تنهـا مکان آموزشـی مسـلمانان بود ه اسـت و از قـرن چهارم به 
بعـد ، آموزشـگاه های جد یـد ی بـا نـام مد رسـه، د ر کنـار مسـاجد  شـکل مـی گیـرد . 
د کتـر سـعاد  ماهر نویسـند ه کتاب »مسـاجد  و اولیـاء الصالحون مصـر« د ر این باره می 
گویـد : »د ر نیمـه قـرن چهارم هجری، د ر شـرق جهان اسـام، نام جد ید ی بر مسـاجد  
و مکان هـای عبـاد ت اطـاق شـد  و آن لفـِظ مد رسـه و مـد ارس اسـت. این نـام، بنا به 

قاعـد ه د ر غـرب جهـان اسـام و د ر قـرن پنجم منتشـر شـد «.1
 وی د ر اد امـه مـی گویـد : »شـیعیان، اّولیـن کسـانی بود نـد  کـه د ر مسـاجد ، بناهـای 
فرهنگـی را کـه زمان هـای گذشـته، معـروف بـه د ارالعلم بـود ، سـاختند ؛ چنانچه آنان 
بـرای اّولیـن بـار نـام مد رسـه را بـر آن اطـاق کرد ند . هـد ف اساسـی از سـاختن این 
بناهـا، تد ریـس و نشـر مذهب شـیعه بـود . د ر قـرن پنجم هجـری، اکـراد  و مغول های 
سـّنی مذهـب، ایـن مـد ارس را د ر غرب جهان اسـام ایجـاد  کرد ند  و آن را مؤّسسـاتی 
عمومـی قـرار د اد ند . ایـن مد ارس برخافت مد ارس شـیعه، با اشـراف و نظـارت د ولت 

اد اره می شـد «.2 
 عّامـه د هخـد ا د ر این بـاره مـی گویـد : »از قـرن پنجـم هجـری، نظـام جد یـد ی د ر 
اسـتفاد ه از مسـجد  متـد اول شـد  و آن، د اخـل کرد ن مد ارس د ر مسـاجد  اسـت؛ برای 

تناسـب بـا محیـط تد ریـس مذاهـب و مسـکن د اد ن بـه طالبان علـم...«.3 
هـد ف از احیـای نقـش آموزش مسـاجد ، مقابلـه با نظام آموزشـی د ولتی نیسـت، بلکه 
مقصـود  از احیـای نقـش آموزشـی مسـاجد ، اسـتفاد ه از ظرفّیت هـای بالقـّوه مسـاجد  
بـرای گسـترش تعلیـم و تربیـت، بـه خصـوص تعلیـم و تربیـت د ینی اسـت. مسـجد  
می توانـد  د ر زمینـه آمـوزش، نقش کمکی د اشـته باشـد . تأسـیس مکتـب القرآن ها د ر 
مسـجد  و همچنیـن، برگـزاری کاس هـای کمک آموزشـی می تواند  تا حـد ود ی نقش 

آموزشـی مسـاجد  را احیـا کند . 

1 . کارکرد  مساجد ، ص430.

2 . کارکرد  مساجد ، ص433.

3 . همان، ص430.
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تربیت جامعه دینی 
نقـش تربیتـی مسـجد ، د ر تربیـت د ینـی جامعـه بسـیار مهـم و حیاتـی اسـت. هرچه 
ایـن نقـِش مسـاجد  کمرنگ شـود ، تربیت د ینـی جامعه آسـیب خواهد  د یـد . بنابراین، 
نقـش تربیتـی مسـجد  را باید  احیـا و تقویّت کرد . یکـی از اصلی ترین اهـد اف مد یریت 
مسـجد  ایـن اسـت کـه مسـجد  را به صـورت یـک مـکان تربیتـی و فّعـال د رآوَرد  و از 
آن طریـق جامعـه را تربیـت کنـد . مسـجد ، همچنـان کـه اصلی ترین مـکان عباد ت و 
آمـوزش اسـت، اصلی تریـن مـکان تربیتی نیز محسـوب می شـود . از اوایل قـرن حاضر 
و بعـد  از مـوج تجد ّد خواهـی ایـن نقـش مسـجد  کمرنگ تـر شـد ؛ ولـی د ر نیمـه د ّوم 
قـرن بیسـتم تاش هایـی بـرای احیـای نقـش تربیتی مسـاجد  انجام شـد  و ایـن روند  

همچنـان اد امـه د ارد ؛ ولـی بـا افـت و خیزهایی همراه اسـت.
 مارسـل بـوازار د ر کتـاب »اسـام د ر جهـان امـروز« د ر این بـاره مـی گوید : »مسـجد ، 
عامـل نیرومنـد ی د ر همبسـتگی و اتّحاد  مسـلمانان جهان اسـت و اهّمیت اجتماعی و 
فرهنگـی آن را از ایـن بابـت، نمی تـوان ناد یـد ه گرفت؛ بـه خصـوص د ر روزگار معاصر 
کـه مسـلمانان شـور و حـرارت صد ر اسـام را د وباره از خود  نشـان می د هند ، مسـاجد  
بـه صـورت مراکـز تربیت روحانی و پایگاه جنبش اّمت مسـلمان نسـبت به سـتمگران 
و سـلطه جویان د رآمـد ه اسـت. اند ک انـد ک، مسـاجد  موقعّیـت سـال های نخسـتین 
ظهـور اسـام را به د سـت آورد ه انـد . تأسـیس کتاب خانه ها و تاالر اجتماعـات د ر د رون 
مسـاجد  این حقیقت را آشـکار می سـازد  که مسـاجد  د ر اسـام بد ان گونه که بعضی 
پند اشـته اند ، فقـط بـرای اد ای فریضـه نمـاز نیسـت و به یقیـن یکی از مراکز سیاسـی 

و فرهنگی مهم اسـام اسـت«.1 
د ر روایـات نیـز بـر نقـش تربیتـی مسـجد  بسـیار تأکیـد  شـد ه اسـت. به طـور مثـال، 
اصبغ ابن نباتـه از حضـرت امیرمؤمنـان علی بـن أبی طالـب روایـت می کنـد  که آن 
حضـرت فرمـود : »َمـِن اخَتلََف اِلَی الَمسـِجِد اَصاَب اِحـدَ ی الثَّماِن: اَخاً ُمسـَتفاد اً فِی اللِ 
اَو ِعلمـاً ُمسـَتطَرفاً اَو آیَـًه ُمحَکَمـًه اَو یَسـَمُع َکلَِمـًه تَُدلُّ َعلی ُهـد ًی اَو َرحَمـًه ُمنَتَظَرًه 

1  . بوازار، مارسل، اسام و جهان امروز، ص101و102.
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اَو َکلَِمـًه تَـُردُّ ُه َعـن رد ی اَو یَتـُرَک َذنبا َخشـَیًه اَو َحیاًء«.1
بر اساس این روایت، آثار و فواید   اهل مسجد   بود  ن هشت چیز است: 

1. یافتن براد  ر د  ینی که انسان را به خد  ا نزد  یک کند  ؛
2. د  رک د  انـش و فهـم جد  یـد  ؛ شـاید   مقصـود   از »علم ُمسـَتطرف«، د  رکـی از حقایقی 

د  ینـی باشـد   کـه به طـور معمـول د  ر مسـجد   به د  سـت می آید  .
3. نشـانه و آیتـی اسـتوار؛ شـاید   مقصـود   از »آیـت محکمـه« نشـانه هایی باشـد   کـه 

موجـب عبرت انسـان شـود  .
4. سخنی که او را به هد  ایت رهنمون کند  ؛

5. رحمتی که د  ر انتظار اوست؛
6. سخنی که او را از زشتی باز د  ارد  ؛

7. ترک گناه از روی خوف از خد  ا؛
8. ترک گناه از روی حیا. 

د  ر ایـن روایـت گفتـه شـد  ه اسـت کـه حضـور د  ر مسـجد   یکـی از این هشـت بهـره را 
خواهـد   د  اشـت کـه ایـن حد  ّاقـل بهره مند  ی اهل مسـجد   اسـت؛ زیـرا بهره مند   شـد  ن 
از همـه آن فوایـد   بـرای افـراد   مسـجد  ی به طور کامل میّسـر اسـت. ایـن موضوعات را 
می تـوان بـه عنـوان اهد  اف علمیاتـی و کاربرد  ی د  ر مد  یریت مسـجد  ، مـورد   توّجه قرار 
د  اد  . مد  یـر مسـجد   بـا برنامـه ریـزی می تواند   ایـن نتایج را بـرای افراد   بیشـتری محّقق 
کنـد  . هـر فـرد   که ایـن بهره ها را از مسـجد   ببـرد  ، به کمال انسـانّیت و بند  گـی خواهد   
رسـید   و هـر مد  یـر مسـجد  ی که بتواند   مسـجد   و اهل مسـجد   را به این سـو بکشـاند  ، 

بـه توفیق نهایی رسـید  ه اسـت.
بسـیاری از نسـل اّول د  انـش آموختـگان مـد  ارس جد  یـد  ، راه الحـاد   و بی د  ینـی و یـا 
بی مباالتـی د  ینـی را د  ر پیـش گرفتنـد  . بـا مد  یریت مسـجد   می تـوان از ایـن عامل د  ر 
جهـت تقویّـت ایمـان و هد  ایـت جوانـان بهـره گرفـت. ایـن مهـم را می تـوان بـا فّعال 
کـرد  ن مسـاجد   و ایجـاد   زمینه هایـی بـرای پیوند   جوانان بـا افراد   مؤمـن، عملی کرد   تا 
هـم از افتـاد  ن جوانـان به د  ام هـای شـیطان ها جلوگیری کـرد   و هـم زمینه هایی برای 

1 . وسائل الشیعه، ج3، ص480.
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هد  ایـت جوانـان و الگوگیـری از جوانـان مؤمـن فراهـم کرد  . یکـی از تجربه هـای مفید   
و ارزنـد  ه انقـاب اسـامی، بسـیج اسـت کـه د  ر حیـات انقاب نقـش بسـیار ارزند ه ای 

د اشـته است. 

3-3-4( کنترل اجتماعی 
بـرای مد یریـت د ینـی جامعـه باید  سـاز و کارهایی ایجاد  کـرد  که به طور غیرمسـتقیم 
د ر کنتـرل رفتـار افـراد  نقـش د اشـته باشـد . یکـی از مسـائلی کـه می توانـد  د ر حوزه 

مد یریـت مسـجد  مـورد  توّجه قـرار گیرد ، کنتـرل اجتماعی اسـت. 
د ر تعریـف کنتـرل اجتماعـی گفته شـد ه اسـت: »کنتـرل اجتماعـی، عبارت اسـت از 
فرآینـد ی کـه جریـان تأثیرگـذاری بر رفتار آحـاد  جامعه را بـر عهد ه د ارد  تـا هم نوایی 
بـا هنجارهـای گـروه صـورت بگیـرد . کنتـرل اجتماعی به د و صـورت انجـام می پذیرد  
کـه یکـی رسـمی و د یگری غیِررسـمی اسـت. کنترل رسـمِی اجتماعـی وقتی صورت 
مـی گیـرد  کـه جریـان هم نوایـی بـا هنجارهـای اجتماعـی طبـق قوانیـن، مقـررات، 
آئین نامه هـا و نظایـر آن از سـوی د ولـت یـا نیروی اجرایـِی اعمال کنند ه قـد رت ، انجام 
گیـرد . نیـروی انتظامـی و امنیتـی به طـور د قیـق، نمونـه بـارزی از کنتـرل اجتماعـی 
رسـمی اسـت. کنتـرل اجتماعی غیررسـمی عبـارت اسـت از کلّیه امـر و نهی هایی که 
بـه فرد  می شـود  تـا بتواند  مطابق بـا هنجارهـای اجتماعی و گروهی باشـد . گروه هایی، 
ماننـد  خانـواد ه، مسـجد  و... می تواننـد  بـا ابزارهایـی، مثل سـتایش، نکوهش و خشـم 

اخاقـی، بـر رفتار فـرد  تأثیر بگـذارد «.1
مد یریـت مسـجد  می توانـد  د ر کنترل جامعه از د و شـیوه مسـتقیم و غیرمسـتقیم وارد  
شـود . د ر کنتـرل مسـتقیم، از طریـق احیـای فریضـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکر 
تـاش شـود  کـه جامعـه تحت کنتـرل قـرار گیـرد  و ارزش هـا و هنجارهـای د ینی د ر 
جامعـه حفـظ و تقویّـت شـود . د ر کنترل غیرمسـتقیم، از طریق فّعال کـرد ن نهاد های 

اجتماعـی د یگـر و جهـت د اد ن بـه آنهـا می تـوان جامعه را تحـت کنترل قـرار د اد . 
 نهـاد  اجتماعـی، عبارت اسـت از نظامی از روابط اجتماعی سـاخته و پرد اخته و پاید ار، 

1  . کارکرد  مساجد ، ص460.
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بـا هد فـی مشـّخص کـه کنش آن از شـخصّیت افـراد ی که عهـد ه د ار آن هسـتند ، می 
گـذرد  و بـه افـراد  د یگـری منتقـل می شـود  و د ر طول زمـان، اسـتمرار و مد اومت پید ا 
می کنـد . مهم تریـن نهاد هـای اجتماعـی عبارت انـد  از: خانـواد ه، آمـوزش و پـرورش، 

اقتصاد ، مذهـب و حکومت.1
تقویـت نظـام خانـواد ه و نسـبت فامیلی، د و عامل مهّمی اسـت که می توانـد  د ر کنترل 
نامحسـوس افـراد  مؤثّـر باشـد . رابطـه مسـتقیمی بیـن اسـتحکام روابـط خانواد گی با 
د وری از فسـاد  و بیـن تعّهـد  و التـزام خانواد ه هـا بـه مبانـی د ینـی بـا تربیـت د ینـی 
فرزنـد ان وجـود  د ارد . همچنین، اسـتحکام روابط فامیلی و خویشـاوند ی د ر جلوگیری 
از آلـود ه شـد ن، کنتـرل افـراد  و گسـترش تعّهـد  و التـزام د ینـی نقـش مهّمـی د ارد . 
مسـاجد  می تواننـد  از روش هـای مختلـف د ر ایـن زمینه فّعال تر باشـند ؛ ماننـد : ایجاد  
و ترویـج پیونـد  زناشـویی، آسـان کـرد ن ازد واج، مد اخلـه د ر بحران هـای خانواد گـی و 
فّعـال کـرد ن نقـش فامیـل. چنیـن اقد اماتـی از طرف مسـاجد ، عـاوه بر اینکـه باعث 
اسـتحکام بنیـان  مقـد ّس خانـواد ه و فامیـل مـی گـرد د ، زمینـه ای خوبی بـرای التزام 
خانواد ه هـا بـه احـکام و مبانـی د ینـی و تربیـت د ینـی فرزند ان اسـت. به طـور معمول، 
افـراد  مذهبـی عاقـه و انگیزه بیشـتری بـرای فّعال کـرد ن روابط فامیلـی د ارند ؛ چون 
بـر طبـق مبانـی د ینـی، صلـه رحـم از مهم تریـن آد اب د ینی اسـت و قطـع صله رحم 

از بزرگ تریـن گناهـان به شـمار مـی رود .

 4-3-4( تعمیق روابط اجتماعی 
یکـی از مهم تریـن مسـائلی کـه می توانـد  از اهـد اف مد یریـت مسـجد  باشـد ، تعمیـق 
روابـط اجتماعـی بیـن افـراد  جامعـه اسـت. اجتمـاع، زمانی شـکل می گیـرد  که بین 
تعـد اد ی از افـراد ، پیونـد  و ارتبـاط خاّصـی برقـرار شـود ؛ به صورتـی که آنها عـاوه بر 
احسـاس همبسـتگی، هویّـت جمعـی نیـز بـرای خـود  قائـل باشـند  و عاوه بـر منافع 
فـرد ی، مصالـح جمعـی خـود  را نیز مد ّنظر د اشـته باشـند . کسـانی که د ر یک مسـجد  
شـرکت می کننـد ، بـا مد یریـت امـام مسـجد  می تواننـد  بـه صـورت هویّـت ایمانـی و 

1 . کارکرد  مسجد ، تحلیل جامعه شناختی مسجد ، ص446. 
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مسـجد ی تعریـف شـوند ؛ یعنـی گروهـی کـه عـاوه بـر هویّـت جمعـی مسـلمانی، از 
نظـر ایمـان یـا از نظـر حضور د ر مسـجد ، متمایز باشـند . مسـجد  می توانـد  روابط بین 
افـراد  را گسـترش د هـد  و از مجمـوع ایـن افـراد ، هویّت جد یـد  د ینی به وجـود  بیاورد . 
ایجـاد  چنیـن پیونـد ی بیـن افـراد  می توانـد  از اهـد اف مد یریـت مسـجد  و مد یریـت 
د ینـی جامعـه باشـد . د ر ایـن شـکی نیسـت کـه هرچه روابـط بیـن افراد  یـک جامعه 
عمیق تـر و گسـترد ه تر باشـد ، پویایـی و فّعالّیـت آن جامعه بیشـتر و بهتـر خواهد  بود . 
یکـی از اهـد اف مد یریـت مسـجد  تربیت افـراد  و ارائـه الگو بـه جامعه اسـت. بنابر این، 
بـرای مد یریـت د ینـی جامعـه، بایـد  از مد یریت د ینی مسـاجد  شـروع کـرد  و از طریق 

مد یریـت د ینـی مسـاجد ، جامعـه را مد یریـت کرد . 
د ر تاریـخ و فرهنـگ اسـامی، مسـجد ، مرکـز و کانـون ارتبـاط اجتماعـی مسـلمانان 
محسـوب می شـد . پرفسـور حمیـد  موالنـا د ر بـاره نقـش ارتباطـی مسـجد  مـی گوید : 
»د ر طـول تاریـخ ایران اسـامی، مسـاجد  یکی از مهم تریـن مراکز ارتباطـات همگانی 
بـود ه اسـت. د ر تاریـخ اجتماعـی و د ر فرهنگ ایران، مسـجد  بزرگ تریـن، متنّفذترین، 
مرد می تریـن، و محّرک تریـن رسـانه جمعـی بـود ه اسـت. د ر مرد م شناسـی ارتباطـی 
ایـران، مسـجد ، یـک واژه و جایـگاه خـود ی اسـت؛ د ر حالی کـه روزنامـه و مطبوعات 

اغلـب یـک پد یـد ه غیرخـود ی را بین مـرد م به وجـود  آورد ه اسـت«.1 
د یـن اسـام، د ینـی جهان شـمول اسـت. بر اسـاس آموزه های اسـامی، هر مسـلمان 
نسـبت بـه سرنوشـت مسـلمانان د یگـر تکالیفـی د ارد . نخسـتین تکلیف هر مسـلمان 
نسـبت بـه مسـلمانان د یگـر، توّجه و اهتمام به امور مسـلمانان اسـت. حد یث شـریفی 
از نبـی اکـرم د ر ایـن زمینـه نقل شـد ه اسـت کـه فرمـود : »َمْن اَْصَبـَح و لـم یَْهَتمُّ 
بُِامـوِر الُْمْسـلِمیَن َفلَْیـَس ِمْنُهـْم َو َمـْن َسـِمَع َرُجـًا یُناد ی یـا لِلُْمْسـلِمیَن َفلَـْم یُِجْبُه 
َفلَْیـَس بُِمْسـلٍِم؛ هـر کـس ]شـب را[ صبـح کنـد  و بـه امـور مسـلمانان هّمت نـورزد ، 
از مسـلمانان نیسـت و هـر کـس فریـاد  کمک خواهـی کسـی را بشـنود  و بـه کمکـش 
نشـتابد ، مسـلمان نیسـت«.2این آمـوزه د یـن اسـام ]اهتمـام بـه امـور مسـلمانان[، 

1 . کارکرد  مسجد ، ص413.

2 . اصول کافی، ج2، ص163.



521 فصل سه،   مدیریت مسجد

برخواسـته از یک امر فطری بشـری اسـت. هر انسـانی که نسـبت به سرنوشـت و رنج 
د یگـران بی تفـاوت باشـد ، د ر انسـانّیت خـود  باید  شـّک کند . سـعد ی شـیرازی شـاید  

مضمـون همیـن حد یـث شـریف را بـه شـعر د ر آورد ه اسـت کـه مـی گوید : 
بنی آد م اعضای یکد یگرند               

که د ر آفرینش ز یک گوهرند 
تو کز محنت د یگران بی غمی                   

 نشاید  که نامت نهند  آد می

فرهنگ سازی 
د ر جامعـه امـروزی بـه خصـوص جوامع آزاد ، افـکار عمومی نقش مهّمی د ر سرنوشـت 
یـک جامعـه د ارد  و می توانـد  باعـث تغییـر حکومت هـا و اید ه هـای حاکـم بشـود  و 
اند یشـه های جد یـد ی را روی کار بیـاورد . یکـی از اهـد اف مد یریـت مسـجد  می توانـد  
جهت د هـی و تقویّـت افـکار عمومـی بـه سـوی مفاهیـم و اهـد اف د ینـی باشـد  کـه 
می تـوان از آن بـه نقـش مسـجد  د ر تکویـن افـکار عمومـی یـاد  کـرد . افـکار عمومی، 
بـاور و فهـم عمومـی نسـبت بـه مسـائل اجتماعـی اسـت. منتسـکیو، از آن بـه »عقل 
عمومـی« تعبیـر کرد ه اسـت و روسـو، آن را »شـعور عمومـی« می نامد .1یونگ، اسـتاد  
علـوم سیاسـی، افکار عمومـی را »قضاوت عمومـی« خواند ه سـت2و د ر اد بیات آلمانی، 
»اراد ه عمومی«3نامیـد ه شـد ه اسـت. هـر یـک از ایـن تعبیـرات نگاهـی بـه مسـئله از 
زاویه هـای مختلـف اسـت. عقـل عمومـی همان مرحلـه فهم و باور اسـت. قضـاوت د ر 
مرحلـه بعـد  از فهـم و بـاور اسـت؛ د ر حالی  کـه اراد ه عمومی د ر مرحله بعـد  از قضاوت 

قـرار گرفتـه اسـت؛ البّتـه د ر جایـی کـه زمینه بـرای اعمال افـکار عمومی باشـد . 
افـکار عمومـی د و نقـش و کارکـرد  عمـد ه د ارد  که یکی، کنتـرل بر رفتار خصوصـی افراد  
اسـت کـه بیشـتر د ر قالـب هنجارهای عمومی بـروز می کند  و د یگـری تبـارز د ر باورهای 
افـراد  اسـت کـه به صورت ابـراز انزجار و یـا ابراز عاقه مطـرح می شـود  و د ر رأی گیری ها 

1 . کریمی، سعید ، رسانه ها و راه های تقویت مشارکت مرد م د ر صحنه های سیاسی و اجتماعی، ص19.

2 . همان، ص13.

3 . همان، ص19.
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و انتخابـات اثـر خـود  را نشـان می د هـد . بنابراین، افکار عمومـی عاوه بر کنترل افـراد ، د ر 
اداره جامعـه هـم نقـش مهّمـی دارد. البّتـه در جوامـع اسـتبدادی، افـکار عمومی بیشـتر 
د ر کنتـرل رفتـار افـراد  بـروز می کند ؛ د ر حالـی که د ر جوامـع آزاد ، افکار عمومـی د ر اد اره 
جامعـه نقـش بیشـتری د ارد  و بر رفتـار افراد  کنترل کمتـری د ارد ؛ اّما د ر جامعه اسـامی 
کـه توّجـه بـه ارزش های د ینی و انسـانی مطرح اسـت و نیـزآزاد ی عمومی به مـرد م د اد ه 
شـد ه، افـکار عمومـی می توانـد  هـر د و نقـش خـود  را به طـور متعـاد ل ایفـا کنـد ؛ یعنـی 
افـکار عمومـی می توانـد  هـم د ر کنترل رفتـار خصوصی افـراد  و هـم د ر اد اره جامعه نقش 
د اشـته باشـد . برای شـکل گیـری افکار عمومـی، تقویّت و اصـاح افکار عمومی، مسـاجد  
می توانند  نقش د اشـته باشـند . شـکل گیری افکار عمومی هرچند  بیشـتر توّسـط رسانه ها 
صـورت مـی گیرد ، اّمـا عملکرد  افراد  نیز نقش مهّمی د ر شـکل گیری افـکار عمومی د ارد . 
مسـجد ، عـاوه بر اینکـه د ر ایجـاد  و تقویّت افکار عمومی نقـش د ارد ، می توانـد  د ر اصاح 
افکار هم سـهیم باشـد . اگر د ه ها هزار مسـجد  د ر شـهرها و روسـتاها به صورت هم زمان 
و هماهنـگ بـه یک موضـوع بپرد ازند ، می توانند  افـکار عمومی را د ربـاره آن موضوع تحت 
تأثیـر قـرار بد هند . بنابرایـن، امامان جماعت و مؤمنان نمازگزار د ر مسـاجد ، از بُعد  تبلیغی 
و رسـانه ای و عملکـرد  خـود ، می تواننـد  بـاور و فهـم عمومـی، قضـاوت و عقـل عمومی را 

تحـت تأثیـر قـرار د اد ه و اراد ه عمومـی را بر طبـق اهد اف د ینـی جهت بد هند . 

د فاع فرهنگی 
یکـی از اهـد اف مد یریـت مسـجد ، مبارزه بـا تهاجمات فرهنگـی و د فـاع از ارزش های 
مکتبـی اسـت. ترد یـد ی نیسـت کـه د ر د نیای امـروز، فرهنـگ د ینی مسـلمانان مورد  
تهاجـم قـرار گرفتـه اسـت. بـرای مبارزه بـا این تهاجـم، مد یریت مسـاجد  ضـروری و 

بسـیار مؤثّـر اسـت. مد یریـت د فـاع فرهنگـی د ر د و مرحله انجام می شـود : 
1. جلب و جذب افراد  جامعه به خصوص جوانان؛ 

2. تعمیـق ایمـان و آگاهـی د ینـی به صورتـی که بتوانـد  د ر مقابل تهاجمـات فرهنگی 
کند .  ایسـتاد گی 

3. مسـجد ، یکـی از بهتریـن مکان هایـی اسـت کـه می توانـد  بـرای تحّقـق ایـن مهـم 



523 فصل سه،   مدیریت مسجد

مـورد  اسـتفاد ه قـرار گیرد . 

4-4( ایجاد  انگیزه 
یکـی از اصـول و قواعـد  مهـم د ر د انـش مد یریـت، ایجـاد  انگیـزه اسـت. وجـود  انگیزه 
د ر انجـام کار بـر سـرعت و کّمیـت و نیـز بـر کیفّیـت محصـول می افزایـد . هنـر یـک 
مد یـر ایـن اسـت کـه بتواند  از امکانـات موجـود  بهترین بهـره را بگیرد . امکانـات به د و 
بخـش مـاد ّی و انسـانی تقسـیم می شـود . مقصـود  از امکانـات مـاد ّی، ابزارهای اسـت 
کـه د ر مسـیر رسـید ن بـه هـد ف الزم اسـت. وظیفـه مد یـر اسـت کـه آنهـا را خـوب 
سـامان د هی کنـد . مقصـود  از امکانـات انسـانی، نیرویی اسـت کـه برای انجـام وظیفه 
د ر اختیـار مد یـر اسـت. هنـر مد یریـت د ر ایـن اسـت کـه بتوانـد  از هـر د و بخـش بـه 
خوبـی اسـتفاد ه کنـد . بهتریـن و مناسـب ترین راه بـرای بهـره وری بهتـر و بیشـتر از 
نیـروی انسـانی، ایجـاد  انگیزه د ر آنها اسـت. این کار باعث می شـود  که نیروی انسـانی 
به طـور خـود کار بـا تمـام تـوان و ظرفّیـت و اسـتعد اد ، بـرای تحّقق هد ف تـاش کند . 
مسـئله ایجـاد  انگیـزه د ر د انـش مد یریـت نقـش مهّمـی د ارد ، مکتب »نئوکاسـیک« 
یـا »مکتـب روابـط انسـانی« بـر ایجاد  انگیـزه تأکیـد  بسـیاری د ارد . آنان تأکیـد  د ارند  
کـه بـا اسـتفاد ه از علـوم انسـانی، مانند  روان شناسـی، جامعه شناسـی و مرد م شناسـی 
می تـوان علّـت کمـی بازد هـی را شناسـایی کـرد  و برای بر طـرف کرد ن آنهـا از طریق 

انگیـزش افـراد  و افزایـش کارایـی، بازد هی را افزایـش د اد .1
البّتـه ایـن زبان و بیان بـرای مد یریت د ر بنگاه هـای اقتصاد ی اسـت. د ر امور فرهنگی، 
تربیتـی، اجتماعـی و سیاسـی هـم می توان مشـابه این مطلـب را مطرح کـرد  که برای 
ایجـاد  تحـّرک د ر فـرد  یـا افـراد ، بـرای حرکت سـریع تر به سـوی هـد ف، بهتریـن راه 
ایـن اسـت کـه از طریـق ایجـاد  انگیزش د ر آنـان، زمینـه فّعالّیـت خود جـوش آنان را 
فراهـم آورد . مد یـر مسـجد  بایـد  بـرای ایجاد  انگیـزه د ر افـراد ، د ر اقامه نمـاز و عباد ت 
خـد ا بکوشـد . نگاهـی بـه سـیره انبیـا و نیز آیـات قـرآن نشـان می د هد  که به مسـئله 
ایجـاد  انگیـزه د ر افـراد ، بسـیار توّجه شـد ه اسـت؛ بـه گونه ای کـه د ر قـرآن کریم، د و 

1 . اصول و مبانی مد یریت، ص128.
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وظیفه مهم انبیا، تبشـیر و انذار، یعنی مژد ه د اد ن و هشـد ار د اد ن معّرفی شـد ه اسـت. 
د ر آیـات متعـد ّد ی این مسـئله مطرح شـد ه و نشـان می د هد  که از وظایـف اصلی انبیا 
بـود ه اسـت. قـران کریـم د ر ایـن مـورد  آیـات متعـد ّد ی را بیـان می کند  کـه د ر اد امه 

بـه برخی از آنها اشـاره می شـود :
ا أَْرَسـلَْناَک بِالَْحـقِّ بَِشـیًرا َو نَِذیـًرا َو الَ تُْسـَأُل َعـْن أَْصَحـاِب الَْجِحیـِم؛ مـا تـو را به  َـّ »إِن
ّحـق، بـرای بشـارت و هشـد ار )مـرد م جهـان( فرسـتاد یم و تـو مسـئوِل )گمراهـی( 

د وزخیـان )پـس از ابـاغ رسـالت( نیسـتی«.1 
ِّلنَّـاِس بَِشـیًرا َو نَِذیًرا َولَِکـنَّ أَْکَثَر النَّـاِس اَل یَْعلَُموَن؛ و ما تو  »َو َمـا أَْرَسـلَْناَک إاِلَّ َکافَّـًه ل
را جـز بـرای همـه مـرد م نفرسـتاد یم تـا )آنها( را به پاد اشـی الهی بشـارت د هـی و )از 

عـذاب او( هشـد ار د هی و اّما بیشـتر مـرد م نمی د انند «.2 
ا أَْرَسـلَْناَک بِالَْحـقِّ بَِشـیًرا َو نَِذیـًرا َو إِن مِّـْن أُمَّـٍه إاِلَّ خَا فِیَهـا نَِذیٌر؛ ما تـو را بحّق  َـّ »إِن
بـرای بشـارت و هشـد ار د اد ن فرسـتاد یم و هـر اّمتـی، د ر گذشـته هشـد ار د هند ه ای 

است«.3  د اشـته 
َِّقـْوٍم یَْعلَُمـوَن* بَِشـیًرا َو نَِذیـًرا َفَأْعـَرَض أَْکَثُرُهـْم  ـا ل لَـْت آیَاتُـُه ُقْرآنًـا َعَربِیًّ »ِکَتـاٌب ُفصِّ
َفُهـْم الیَْسـَمُعوَن؛ ]قـرآن[ کتابـی ]اسـت[ کـه آیاتـش هـر مطلبـی را د ر جـای خـود  
بازگـو کـرد ه و قرآنـی فصیـح و گویاسـت بـرای جمعّیتـی کـه آگاهند ، بشـارت د هند ه 
و بیم د هنـد ه اسـت؛ ولـی بیشـتر آنـان روی گـرد ان شـد ند ؛ از ایـن رو، )حقایـق را( 

نمی شـنوند «.4
بشـارت و انـذار یـا مـژد ه و هشـد ار، د ر همه بخش هـای زند گـی انسـانی، از مهم ترین 
ابـزار ایجـاد  انگیـزه اسـت. ایـن مطلب د ر فطـرت انسـانی ریشـه د ارد ؛ چون انسـان و 
عقـل انسـانی، موجـود ی منفعت محور و مفسـد ه گریز اسـت. عالمان اصولـی و کامی 
یکـی از اصلی تریـن و ریشـه د ارترین حکـم اّولـی عقلـی را وجـوب د فـع مفسـد ه و 
مطلوبّیـت جلـب منفعـت می د اننـد  و بـر اسـاس آن، احـکام بسـیاری را بـه عنـوان 

1 . بقره، آیه119.

2 . سبأ، آیه28.

3 . فاطر، آیه24.

4 . فّصلت، آیه4-3.
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مصـد اق وجـوب د فـع مفسـد ه، اسـتنباط کرد ه انـد . وظیفه اصلـی د ین، هد ایت اسـت. 
د یـن، هماننـد  عقـل بـه انسـان روشـنایی می بخشـد  تـا راه د رسـت را بپیمایـد . امـام 
مسـجد  باید  پیشـوای این روشـنایی باشـد  و چنین روشـنایی می تواند  از طریق ایجاد  
انگیـزه د ر د رون انسـان محّقـق شـود . ایجـاد  انگیـزه بـرای ارتبـاط با خد اونـد ، هنری 
اسـت کـه مد یـر مسـجد  بایـد  د ر افـراد  جامعه ایجـاد  کند  و ایـن، کاری انبیایی اسـت 

کـه بـه مسـجد  و د یـن و بـه مد یریـت مسـجد  معنا می بخشـد .

5-4( برنامه و برنامه ریزی
یکـی از ارکان مهـم مد یریـت، د اشـتن برنامـه و برنامـه ریـزی اسـت. بـد ون برنامـه، 
مد یریـت معنـا ند ارد . مقصـود  از برنامـه، تعیین اولویّت هـای کاری و اهـد اف کاربرد ی 
اسـت. د ر تعریـف برنامـه چنیـن آمد ه اسـت: »برنامه ریـزی، متضّمن تعییـن هد ف ها 
و مقاصـد  سـازمان و تهّیـه نقشـه و برنامـه کار اسـت. برنامه هـا نشـان می د هـد  کـه 

هد ف هـا چگونـه بایـد  تحّقـق یابند «.1 
 د ر منابـع د ینـی هـم بـر اهّمیـت برنامـه بسـیار تأکیـد  شـد ه اسـت. از رسـول الل
روایـت شـد ه اسـت که به ابن مسـعود  فرمـود : »هر وقـت کاری را انجـام د اد ی، از روی 
د انـش و اند یشـه انجـام بـد ه و تـو را بـر حـذر مـی د ارم از اینکـه کاری بـد ون تد بیـر و 
د انـش انجـام د هـی که خد ای متعـال می فرمایـد : همانند  زنـی که رشـته اش را بعد  از 

بافتـن، د وبـاره بـاز می کند ، نباشـید «.2

1-5-4( فواید  برنامه 
د اشـتن برنامـه د ر موّفقّیـت هـر طـرح، ایـد ه و هـر کاری، از اهّمیت زیـاد ی برخورد ار 
اسـت. کاری کـه بـا برنامـه ریـزی قبلـی انجـام می شـود  بـا کاری کـه بـد ون برنامـه 
صـورت مـی گیـرد ، از جهـات متعـد ّد ی موّفق تـر اسـت. برنامـه ریـزی د قیـق، چنـد  

فایـد ه اساسـی د ارد  کـه برخـی از آنهـا بـه شـرح زیر اسـت: 

1 . مد یریت رفتار سازمانی، ص14.

2 . بحاراالنوار، ج74، ص110.
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الف( مد یریت و بهره گیری بهتر از زمان 

زمـان، یکـی از مهم تریـن عوامـل موّفقّیـت اسـت. د ر هـر مد یریتـی، مد یریـت زمـان، 
نقـش اساسـی د ارد ؛ اگـر نقـش زمـان و مـکان را بـا هـم مقایسـه کنیـم، زمـان مثـل 
یـک قطعـه یـخ و بـرف و مـکان مثل یـک قطعه سـنگ اسـت. د ر انتخاب مـکان فقط 
د ر آغـاز بایـد  توّجـه و د ّقـت شـود  و نیازمند ی هـا د ر نظر گرفته شـود . بعـد  از انتخاب 
مـکان، ارزش و اهّمیـت آن د ر یـک حالـت ثابـت باقـی اسـت و د چـار تنـّزل و افـت 
نمی شـود ؛ اّمـا د ر زمـان، عـاوه بـر اینکـه مثـل مـکان د ر آغـاز باید  بـه تناسـب آن با 
شـرایط و نیازمند ی هـا توّجـه و د ّقـت شـود ، د ر اسـتفاد ه بهینه از زمان هـم باید  توّجه 
و د ّقـت گـرد د ؛ چـون زمـان به سـرعت و همانند  یخ و بـرف از بین مـی رود . به عبارت 
د یگـر، مـکان، همیشـه پـا برجـا اسـت و د غد غـه ای از ناحیـه آن نیسـت؛ اّمـا زمـان، 
همیشـه د ر حـال کـم شـد ن و از بیـن رفتـن اسـت. یکـی از اصلی تریـن ضرورت های 
مد یریـت، محد ود یـت زمـان اسـت. د ر اسـتفاد ه از زمـان، د و محد ود یّـت وجـود  د ارد :

انتخاب زمان مناسب اّولیه؛
استفاد ه بهینه از زمان. 

فایـد ه برنامـه ریـزی د ر ایـن اسـت کـه نمایـی کلّـی از کارهـای کـه باید  انجام شـود ، 
مشـّخص می شـود . بنابرایـن، برنامـه ریـزی باعث می شـود  که زمـان الزم بـرای انجام 
کار مشـّخص شـود  و همچنیـن، بهتریـن زمـان الزم بـرای کّل برنامـه و هـر یـک از 

اجـزای برنامـه معّین شـود . 

ب( بهره گیری بهتر از امکانات 

توفیـق د ر انجـام هـر کاری، مسـتلزم د اشـتن امکانـات کافـی بـرای آن کار اسـت و 
محد ود یـت نیـز، چیـزی اسـت کـه بشـر هیـچ وقـت از آن رهایـی نمـی یابـد . برنامه 
ریـزی باعـث می شـود  کـه از امکانـات، اسـتفاد ه بهینـه شـود ؛ چون بـا برنامـه ریزی، 
نیازهـا و امکانـات مشـّخص می شـود . البّتـه د ر برنامه ریزی همیشـه باید  سـعی شـود  
کـه بیـن نیازهـا و امکانـات نسـبت سـنجی شـود  و برنامـه بایـد  برآینـد ی از نیازهـا و 
امکانـات باشـد . بخـش اصلـی برنامـه ریـزی، توزیـع امکانـات بر حسـب نیازها اسـت. 
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ج( اولویّت بند ی کارها 

نـگاه د قیـق بـه تمامـی تاش هـای آد مـی نشـان می د هـد  کـه انسـان ها اغلـب د ر 
کارهایشـان بـه توفیـق کامـل نمـی رسـند  و بـه توفیق نسـبی رضایـت می د هنـد . بر 
همیـن اسـاس، معیـار مـورد  قبـول د ر توفیـق، موّفقّیـت بـاالی شـصت د رصد  اسـت 
و نمـره قبولـی ]د ر د امنـه 0 تـا 20[، از 12شـروع می شـود . برنامـه ریـزی د ر تعییـن 
اولویّت هـا می توانـد  بـه مـا کمـک بسـیاری بکنـد . گاهـی هزینه هـا، امکانـات و وقـت 
زیـاد ی، بـرای هد فـی ناچیز صـرف می شـود ؛ د ر حالی که امـکان هد ف گیـری بهتر و 
کامل تـر نیـز وجود  د ارد  و یـا گاهی د ر تعیین هـد ف و اولویّت بنـد ی، بلند پروازی هایی 
وجـود  د ارد  کـه جـز هـد ر د اد ن سـرمایه و فرصـت حاصلی نـد ارد . یک مد یـر باید  افق 
کاری خـود  را خـوب تشـخیص بد هـد  و بیـن امکانـات و ظرفّیت هـا و همچنین، هد ف 
یـا اولویّت هـا هماهنگـی ایجـاد  کنـد . مد یـر بایـد  بد انـد  کـه چـه هد فـی را تعقیـب 

می کنـد  و چـه هد فـی از بیـن هد ف هـا اولویّـت بیشـتری د ارد . 
برنامه یا برنامه ریزی به د و شکل کلّی تقسیم می شود :

برنامه و یا برنامه ریزی استراتژیک یا جامع؛
برنامه و یا برنامه ریزی عملیاتی و کاربرد ی. 

برنامـه ریـزی جامـع، بـه برنامه هایـی گفتـه می شـود  کـه خطـوط کلّـی برنامه هـای 
آینـد ه سـازمان را د ر د رازمـد ّت مشـّخص می کنـد  و گاهـی د ر ایـن برنامه، سـیر کلّی 

حرکـت تـا رسـید ن بـه کلّیـه اهد اف سـازمانی مشـّخص می شـود .1
د ر برنامـه ریـزی عملیاتـی، خطـوط کلّـی برنامـه جامـع د ر اجـزای مناسـب، خـرد  
می شـود  و هـر جـزء بـه صورت یـک هـد ف د ر برنامه هـای عملیاتی تعیین مـی گرد د . 

سـپس، بـرای رسـید ن بـه هریـک از اهـد اف، برنامـه عملیاتی ترسـیم می گـرد د .2
برنامـه ریـزی عملیاتـی را می تـوان پیش بینـی عملیـات بـرای نیـل بـه هد ف هـای 
معّیـن بـا توّجـه بـه امکانـات و محد ود یّت هـا و خطـوط کلّـی ترسـیم شـد ه د ر برنامه 

جامـع تعریـف کرد .3

1 . مد یریت اسامی، ص45.

2 . همان، ص46.

3 . مد یریت اسامی، ص46، به نقل از مد یریت عمومی، ص26.
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2-5-4( اجزای برنامه 
یک برنامه حد ّاقل از چهار عنصر تشکیل می گرد د : 

1. هد ف گذاری یا تعیین اولویِّت کاری؛
2. پیش بینی و برآُورد ها؛

3. زمان بند ی؛
4. تخصیص بود جه.

یـک مد یـر بایـد  بد انـد  کـه چـه چیـزی را می خواهد  محّقـق کنـد . این، همـان هد ف 
گـذاری یـا تعییـن اولویّـِت کاری اسـت و بـرای علمی شـد ن ایـن کار بایـد  پیش بینی 
کنـد  کـه آنچـه می خواهـد  محّقـق شـود ، تـا چـه حـد ّی قابـل د سـت یابی اسـت و با 
چـه امکاناتـی محّقـق مـی گرد د  و چـه موانعی بر سـر راه اسـت. بنابرایـن، پیش بینی، 
بـرآُورد ی از امکانـات ، فرصت هـا و موانع اسـت. با تعییـن هد ف و پیش بینـی و برآورد ، 
نوبـت بـه زمان بنـد ی می رسـد . مد یر باید ، زمـان الزم بـرای تحّقق هد ف را مشـّخص 
کنـد  و بـرای ایـن کار بایـد  فاصلـه زمانـی مشـّخصی را قـرار بد هد  تـا بتوانـد  د ر طول 
زمـان از عملکـرد  خـود  ارزیابـی د اشـته باشـد . طبیعـی اسـت کـه انجـام هـر کاری 

نیازمنـد  بود جـه اسـت کـه بایـد  قبل از شـروع بـه کار مشـّخص و فراهم شـود . 
د ر مد یریـت مسـجد  هـم بایـد  ایـن چهـار عنصـر محّقـق شـود  و گرنـه نمی تـوان از 
مد یریـت مسـجد  سـخن بـه میـان آورد . مد یریـت مسـجد ، وقتـی صـد ق می کنـد  که 
هـد ف و اولویّـت مشـّخصی مد ّنظـر باشـد ؛ بـه عنـوان مثـال، جذب مـرد م، بـه عنوان 
یـک هـد ف مقد ّماتـی د ر مد یریـت مسـجد  قابـل پذیـرش اسـت. بـرای اینکـه بایـد  
راهکارهـا و موانـع را مـورد  توّجـه قرار بد هـد . پیش بینـی امکانات و موانـع زمان بند ی 

و تخصیـص بود جـه مراحـل بعـد ی اسـت کـه بایـد  انجام شـود . 

6-4( سازمان د هی
اصلی تریـن عنصـر د ر مد یریـت که می توان آن را هسـته مد یریت نامید ، سـازمان د هی 
اسـت. د ر تعریف سـازمان د هی چنین آمد ه اسـت: »سـازمان د هی، مسـتلزم آن اسـت 
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کـه منابـعـ  یعنـی افـراد ، سـرمایه و تجهیـزات ـ بـه مؤثّرتریـن شـیوه بـرای حصـول 
هد ف هـا فراهـم شـود . بنابرایـن، سـازمان د هی شـامل ترکیـب و یگانـه سـازی منابـع 

است«.1
عملیـات سـازمان د هی، مهم تریـن و اصلی تریـن و د ر حقیقـت بد نـه مد یریـت اسـت. 
برخـی از پژوهشـگران عملیـات سـازمان د هی را شـامل سـه مرحلـه د انسـته اند  کـه 

از:2 عبارت انـد  
1. شناسایی و د سته بند ی کارها؛ 

2. تعریف و واگذاری اختیارات و مسئولّیت ها؛
3. ایجاد  و برقراری روابط. 

4.  به بیان جامع تر می توان سازمان د هی را د ر چند  مرحله به شرح زیر تبیین کرد : 
5. فراهم کرد ن امکانات؛

6. شناسایی و د سته بند ی کارها؛
7. تقسیم کارها و تعیین وظایف؛

8. ایحاد  هماهنگی بین عناصر تشکیل د هند ه سازمان.
توفیـق د ر مد یریـت، بسـتگی بـه نـوع عملیاتـی د ارد  کـه مد یـر انجـام می د هـد . د ّقت 
و سـرعت د ر فراهـم کـرد ن امکانـات، شناسـایی د قیـق و د سـته بند ی منطقـی کارها، 
تقسـیم د رسـت کارهـا و تعییـن وظایـف بر اسـاس توانایـی و اسـتعد اد ها و د ر نهایت، 
برقـراری هماهنگـی کامل بین عناصر و اجزای سـازمان، شـرایطی اسـت که توفیق د ر 
مد یریـت را میّسـر می کنـد ؛ اّمـا با ایـن حال، امـور د یگری نیـز د ر موّفقّیت یـا ناکامی 
مد یریـت د خیـل اسـت از جملـه، کنتـرل و نظـارت کـه مرحله بعـد  از سـامان د هی و 

عنصـر مهّمـی د ر مد یریت اسـت. 
د ر مد یریـت مسـجد  هـم بایـد  سـامان د هی بـر اسـاس ایـن الگـو انجـام شـود ؛ یعنـی 
د ر مرحلـه نخسـت، امکانـات الزم بـرای مد یریـت مسـجد  فراهم باشـد . ایـن امکانات، 
شـامل امکانـات نـرم افـزاری و سـخت افزاری اسـت. امکانـات سـخت افزاری بـا توّجـه 

1 . مد یریت اسامی، ص78، به نقل از مد یریت رفتار سازمانی، ص14. 

2 . همان، ص78، به نقل از مد یریت تولید ، ص19.
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بـه اهـد اف و برنامه هـا متفـاوت اسـت؛ از ابتد ایی تریـن این امکانات، شـامل سـرویس 
بهد اشـتی، روشـنایی، منبـر، وسـایل صوتـی و... گرفتـه تـا امکانـات پیشـرفته ای کـه 
بـرای اهـد اف خاّصـی الزم اسـت. مد یـر مسـجد  باید  بـه مقتضـای برنامه هـا و اهد اف 
مشـّخص خـود ، امکانـات الزم را فراهـم کند ؛ بـه عنوان مثـال، مد یری کـه می خواهد  
اُنـس بـا قـرآن را د ر مسـجد  و جامعه زند ه کند ، الزم اسـت که عاوه بر تهّیـه قرآن، از 
اسـاتید  قرائـت و فهـم قرآن یا مفسـر، نیـز د عوت کند . بنابراین، متناسـب بـا برنامه ها، 
مد یـر بایـد  امکانـات مربـوط بـه آن را تهّیـه کنـد . مد یـری کـه می خواهـد  د ر جامعه، 
فرهنـگ د ینـی را ترویـج کنـد  یـا می خواهد  آموزش مسـائل د ینـی را تعمیـق د هد  یا 
کارهـای اجتماعـی د یگـری انجـام د هـد ، متناسـب بـا هر هـد ف، بایـد  امکانـات آن را 

هـم فراهـم کند . 
مسـجد ، مکانـی اسـت که انسـان د ر آن بـرای آخـرت کار می کند . بنابراین، مسـجد  از 
ایـن نظـر هـم بازار اسـت، اّما بـازاری که د ر آن تجـارت امور معنوی انجـام می گرد د  و 
هـم کارگاه اسـت، اّمـا کارگاهی کـه د ر آن برای آخرت کار می شـود . مد یریت مسـجد  
بایـد  شـرایط مناسـبی را بـرای ایـن مقصـود  فراهـم کنـد . همان طـور که یک بـازار به 
امکاناتـی، از جملـه راه هـای خروجـی و ورود ی، حمـل و نقـل، انبار و... نیازمند  اسـت، 
یـک کارگاه نیـز بـه امکاناتـی کـه مسـتلزم کار کـرد ن د ر آن اسـت، باید  مجّهز باشـد . 
بـر همیـن اسـاس، مسـجد  هم باید  بـه امکاناتـی که اهد اف و فلسـفه وجود ی مسـجد  

مقتضی آن اسـت، مجّهز باشـد . 
مرحلـه د ّوم، شناسـایی د قیـق و د سـته بند ی منطقـی کارها اسـت. مد یر مسـجد  باید  
بد انـد  کـه انجـام چـه کارهایـی الزم اسـت و آنهـا بـه چـه ترتیبـی بایـد  انجـام گیرد . 
ایـن امـر، بسـتگی بـه د رک و هوشـیاری مد یـر د ارد  کـه چگونـه کارها را د سـته بند ی 
کنـد . شناسـایی د قیـق کارها، بسـتگی به گسـترد گی حـوزه فّعالّیت مسـجد  د ارد . اگر 
مسـجد  از فّعالّیـت د ر بخش هـای گسـترد ه برخـورد ار باشـد ، الزم و ضروری اسـت که 
مد یـر مسـجد  مشـاورانی د ر هر بخش د اشـته باشـد  تـا بتوانـد  د رک د رسـتی از کارها 

و اقد اماتـی کـه بایـد  انجـام بد هـد ، به د سـت آورد . 
د ر مرحلـه سـّوم، تقسـیم کار یـا تعییـن وظایف اسـت. د نیـای امروز د نیای مشـارکت 
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و تقسـیم کارهـا اسـت و د ر اصـل، مد یریـت بـر پایـه تقسـیم کار و تعییـن وظایف بنا 
شـد ه اسـت. مد یـر مسـجد  عـاوه بر تقسـیم کارهـا و تعییـن وظایـف، باید  سـلیقه و 
مهـارت هـر کـس را مد ّنظـر قـرار د هد  و بـرای هـر کار، متولّی متناسـبی معّیـن کند . 
ایـن بخـش، از اهّمیـت خاّصـی برخـورد ار اسـت و بایـد  بـا د ّقـت انجـام شـود ؛ چـون 
سـپرد ن کارهـا بـه افـراد  به معنای تقسـیم زمـان و امکانات اسـت که هـر د و غیرقابل 
برگشـت هسـتند ؛ نـه زمـان را می تـوان د وباره بـه د سـت آورد  و نه امکانات هـد ر رفته 
را می تـوان بـه راحتـی فراهـم نمـود . پس، بایـد  مسـئولّیت ها بـه د ّقت انتخاب شـوند  
تـا از بجـا مصـرف شـد ن امکانات و اسـتفاد ه بهینـه از زمـان، اطمینان حاصل شـود . 

د ر نهایـت، مهم تریـن وظیفـه مد یـر د ر مرحلـه سـامان د هی، ایجـاد  هماهنگـی بیـن 
همـه بخش هـا اسـت. زمـام امـور سـازمان بـه د سـت مد یـر اسـت و او تصمیـم نهایی 
را د ر هـر مـورد  بایـد  اتّخـاذ کنـد . اصلی تریـن کار مد یریـت، هماهنگی اسـت؛ زیرا د ر 
شـرایط بحرانـی، مد یـر اسـت کـه باید  بـا تصمیم های بجا بحـران را حـّل و فصل کند .

7-4( کنترل و نظارت 
یکـی از مهم تریـن ارکان مد یریـت، کنتـرل و نظـارت اسـت. بـا توّجـه بـه مسـئولّیت 
مد یـر د ر قبـال عملکـرد  مجموعـه و وظیفه او نسـبت بـه ایجاد  هماهنگـی بین اجزای 
آن، نظـارت بـر عملکـرد  همـه اجـزا و ارزیابـی فّعالّیت هـای انجـام شـد ه و پـی گیری 
مشـکات پیـش آمـد ه، از وظایـف اصلـی مد یر اسـت. د ر تعریـف کنترل چنیـن آمد ه 
اسـت: »کنتـرل، عبـارت اسـت از توّجـه بـه نتایـج کار و پیگیـری آنهـا برای مقایسـه 
فّعالّیت هـای انجـام شـد ه بـا برنامه هـای تعییـن شـد ه و اِعمـال اصاحـات مقتضی د ر 

مـوارد ی کـه از انتظـارات، انحرافـی صورت گرفته اسـت«.1 
بـا توّجـه بـه ایـن تعریـف، مد یـر بایـد  بـر اهـد اف و برنامه هـا اِشـراف کامـل د اشـته 
باشـد ؛ همان طـوری کـه بایـد  بـر فّعالّیت هـای انجام شـد ه نظارت کامل د اشـته باشـد  
و تناسـب فّعالّیت هـای انجـام شـد ه را بـا اهـد اف از پیـش تعیین شـد ه بشناسـد  و د ر 
صـورت الزم بـرای رفع مشـکات یـا انحرافات عملکرد ی و تسـریع د ر کارهـا اقد اماتی 

1 . مد یریت اسامی، ص314، به نقل از مد یریت رفتار سازمانی، ص15.
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بد هد . انجـام 
1-7-4( ارکان کنترل 

همـان گونـه کـه د ر تعریـف کنتـرل اشـاره شـد ، کنتـرل سـه رکـن اساسـی د ارد  که 
عبارت انـد  از: نظـارت، ارزیابـی، پـی گیـری.

نظـارت، بـه معنای این اسـت کـه مد یر بر تمـام فّعالّیت هـای انجام شـد ه د ر مجموعه 
اشـراف د اشـته باشـد  و بد انـد  کـه چـه فّعالّیتـی انجام شـد ه و یا بایـد  انجـام بگیرد  تا 
بتوانـد  د ر هـر بخـش وظیفـه خـود  را به د رسـتی انجام د هـد . وی باید  از مشـکات به 

وجـود  آمد ه مّطلع باشـد  تـا بتوانـد  تصمیم هـای الزم را بگیرد . 
ارزیابـی، نوعـی آزمایـش اسـت؛ آزمایـش آنچـه انجام شـد ه تـا اطمینان حاصل شـود  
کـه نتایـج مـورد  نظـر بـه د سـت خواهد  آمـد . هر چـه محصـول نهایـی از حّساسـّیت 
بیشـتری برخـورد ار باشـد ، نقـش ارزیابـی مهم تـر خواهـد  بـود . البّتـه ارزیابـی، خـود  
نوعـی از نظارت پیشـرفته و د قیق اسـت. با ارزیابی مشـّخص می شـود  کـه کارها طبق 

برنامـه انجـام شـد ه اسـت یـا نـه و نتیجـه مطلـوب به د سـت خواهـد  آمد  یـا نه.
د ر ارزیابـی، اّطاعـات الزم د ر بـاره مسـائلی، ماننـد  پیشـرفت کار بـر اسـاس برنامـه، 
کمّیـت و کیفّیـت عملکـرد  افـراد  و مشـکات اجرایـی بـه آگاهـی مد یـر مـی رسـد  تا 

پـس از ارزیابـی شـرایط موجـود ، مـورد  بررسـی قـرار گیرد . 
د ر نهایـت، مرحلـه پـی گیـری، اصـاح عملکرد هـا یـا گاهی رفع مشـکاتی اسـت که 
ممکـن اسـت د ر مسـیر حرکـت یـک مجموعه ایجـاد  شـود . د ر مد یریت مسـجد  از د و 

طریـق می توان کنتـرل را انجـام د اد :

الف( کنترل از د رون 

کنتـرل از د رون بـا تقویّـت تقـوا و مسئولّیت شناسـی د ر افـراد  محّقـق می شـود . ایـن 
بخـش، خیلـی مهـم اسـت و د ر واقع نوعـی واکسـینه کرد ن افـراد  د ر مقابـل خطرات 
اسـت. سوء اسـتفاد ه و کـم کاری از آفت هایـی اسـت کـه د ر تمامـی موضوعـات بـه 
مد یریـت و رونـد  صحیـح اجـرای برنامـه آسـیب مـی رسـاند . ایجـاد  تقـوا د ر افـراد  
مانـع از سوء اسـتفاد ه و تقویّـت حـّس مسـئولّیت پذیـری د ر افـراد ی می شـود . آنچـه 
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د ر مد یریـت »نئوکاسـیک« بـه بهـره گیـری از ایجـاد  انگیـزه د ر افـراد  مطـرح شـد ه 
اسـت د ر واقـع، ایجـاد  تقـوا و حـّس مسـئولّیت پذیری اسـت. د ر مد یریت مسـجد  هم 
می تـوان از د اد ه هـای علـوم انسـانی، مانند  روان شناسـی و جامعه شناسـی و همچنین، 
از شـیوه تربیـت مذهبـی بهـره گرفـت؛ بـا ایـن تفـاوت کـه اسـتفاد ه ازشـیوه تربیـت 

مذهبـی اثـر ماند گارتـری د ارد . 

ب( کنترل از بیرون 

کنتـرل از بیـرون با حضور مد اوم و نظارت مسـتقیم مد یر مسـجد  بر همـه فّعالّیت های 
انجـام شـد ه، محّقـق می شـود . کنتـرل از بیـرون، از وظایـف اصلـی مد یـر اسـت و د ر 
واقـع مسـئولّیت پذیـری او را نشـان می د هـد . هرچـه ایـن کنتـرل، د قیـق و فراگیرتر 
باشـد ، انجـام د قیـق برنامه هـا بهتـر خواهـد  شـد . د ر مد یریـت مسـجد ، امـام جماعت 

بایـد  بـر کارهای انجام شـد ه، نظارت د اشـته باشـد . 
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فصل پنجم: ظرافت های مد یریت مسجد   «
1-5( تفاوت مد یریت د ر مسجد  با مد یریت د ر سایر بخش ها

یکـی از تفاوت هـای عمـد ه و اساسـی مد یریـت د ر مسـجد  بـا مد یریـت د ر د یگـر 
بخش هـا ایـن اسـت کـه د ر د یگـر بخش هـا، اقتـد ار و اعتبـار مد یـر، ناشـی از قـد رِت 
قانونـی اوسـت؛ زیـرا مد یـر از طرف مقام مافوق منصوب شـد ه اسـت و اعتبـار و اقتد ار 
د ارد  و تعامـل افـراد  زیر د سـت بـا مد یـر فقـط بـر همیـن اسـاس اسـت؛ اّمـا د ر امامت 
مسـجد ، اعتبـار امـام پیـش از ایـن که ناشـی از قـد رت قانونی باشـد ، ناشـی از قد رت 
مرجعّیـت اسـت. بـه خصوص، د ر مذهب شـیعه که بر عد الـت امام تأکیـد  د ارد ، اعتبار 
امامـت بـه اعتبـار عد الـت و تد یّـن او و نـه بر اسـاس حکم و یـا منصب اد اری اوسـت. 
همان طـور کـه اگـر د ر اد اره ای مد یـر از طـرف مافـوق منصـوب نباشـد ، مشـروعّیت 
نـد ارد ، امـام مسـجد  هـم اگـر عد الت و تد یّن ند اشـته باشـد ، مشـروعّیت نـد ارد ؛ چون 
قـد رت امـام جماعـت، ناشـی از قد رت مرجعّیت اوسـت که بـر اسـاس مقبولّیت مرد م 
اسـتوار اسـت. بنابرایـن، مد یریـت مسـجد  ظرافت هایـی د ارد  کـه بایـد  بـه آن توّجـه 
شـود . د و مسـئله اساسـی د ر مد یریـت مسـجد  از اهّمیـت اساسـی برخورد ار اسـت که 
د ر حوزه هـای د یگـر از چنیـن اهّمیتی برخورد ار نیسـت؛ این د و مسـئله عبارت اسـت 
از: عد الـت و الگـوی رفتـاری. د ر اد امـه بـه هـر کـد ام از ایـن د و مورد  اشـاره می شـود :

الف( عد الت 
 به طـور معمـول، قـد رت قانونـی د ر مد یریـت هـر چیـزی غیـر از مسـجد ، شـرط اّول 
اسـت؛ ولـی د ر امامـت مسـجد ، عد الـت نقـش اصلـی را د ارد . بـه خصـوص از د یـد گاه 
شـیعه کـه بـد ون عد الت، امامت مسـجد  باطل اسـت. البّته اهل سـّنت چنین شـرطی 
ند ارنـد . بنابرایـن، فاسـق هـم می تواند  امـام جماعت شـود . از نظر مبانـی مد یریت، هر 
مد یـری کـه بتوانـد  اهـد اف مورد  نظـر را تأمین کند ، برای مد یریت شایسـته اسـت. به 
طبـع آن، د ر مد یریـت مسـجد  نیـز این مسـئله به طـور کامل بایـد  مد ّنظر قـرار گیرد ؛ 
اّمـا جـای سـؤال این اسـت کـه هـد ف از مد یریت مسـجد  و نماز بـه عنـوان مهم ترین 
عملکـرد  مسـجد  چیسـت؟ اگـر مسـجد  و نمـاز د ر مسـجد  فقـط بـرای اد ای تعظیم و 
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تکریـم خد اونـد  باشـد ، شـاید  عد الـت و تقـوا خیلـی د خیـل نباشـد ؛ اّمـا اگر هـد ف از 
مسـجد  و نمـاز د ر مسـجد ، چیـزی فراتـر از تعظیـم و تکریم خد اوند  و یـا چیزی عاوه 
بـر تکریـم و تعظیـم خد اونـد  باشـد ، د ر ایـن صـورت بایـد  د ید  که بـا امامـت یک فرد  
فاسـق و غیرمّتقـی، آن هـد ف محّقـق می شـود  یا نـه؟ قرآن کریـم بر این نکتـه تأکید  
د ارد  کـه مسـجد  بایـد  بـه نّیـت تقـوا بنـا شـود . همچنیـن، هـد ف از بنـای مسـجد  را 
ـَس َعلَـی التَّْقوی  ِمـْن أَوَِّل یَْوٍم أََحـقُّ أَْن تَُقـوَم فیِه فیِه  تطهیـر می د انـد : »...َمْسـِجٌد أُسِّ
ـُروا؛ آن مسـجد ی کـه از روز نخسـت بـر پایـه تقـوا بنا شـد ه،   ِرجـاٌل یُِحبُّـوَن أَْن یََتَطهَّ
شایسـته تر اسـت کـه د ر آن )بـه عبـاد ت( بایسـتی؛ د ر آنـان، مرد انـی هسـتند  کـه 

د وسـت د ارند  کـه پاکیزه باشـند «.1 

ب( الگوی رفتاری 
د ر امـور تربیتـی، نقـش رفتـار و الگـو بـود ن بیـش از نقـش تعلیـم مؤثّـر اسـت. اگـر 
مـرد م ببینـد  کـه امـام جماعـت قبـل از اذان د ر مسـجد  حاضـر می شـود  و نمازهـای 
نافلـه روزانـه را مرتّـب می خوانـد ، بی ترد یـد  ایـن مسـئله د ر مـرد م نیز تأثیر گذاشـته 
و کسـانی را بـه تبعّیـت از او بـه خوانـد ن نمازهـای نافلـه روزانـه وامی د ارنـد . اگر امام 
جماعتـی نمـاز صبـح را مرتّـب د ر مسـجد  اقامـه کنـد ، طبیعـی اسـت کـه برخـی از 
نمازگـزاران نیـز بـه ایـن کار اقد ام کننـد  و اگر امـام جماعت نماز شـب را قبل از صبح 
د ر مسـجد  اقامـه کنـد ، طبیعی اسـت کـه د ر بیـن نمازگزاران هم کسـانی بـه این امر 
عاقـه نشـان بد هنـد . د ر حقیقـت، امـام جماعـت تنهـا امـام د ر نمـاز نیسـت، امام د ر 

رفتـار د ینـی هم هسـت. 

2-5( ساختار مد یریت مساجد 
بـا توّجـه بـه گسـترد گی مسـاجد  د ر جوامـع اسـامی، د ر مد یریت مسـاجد ، عـاوه بر 
مد یریـت واحـد  هـر مسـجد ، مد یریت کان مسـاجد  د ر سـطح کشـوری یـا منطقه ای 
و جهانـی هـم، بایـد  مـورد  توّجه قـرار گیـرد  و چنین چیزی مسـتلزم وجود  سـازمانی 

1 . توبه، آیه108.
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اسـت کـه مسـاجد  را به عنـوان واحد هـای تابعه خـود ، برای رسـید ن به اهـد اف مورد  
نظـر، جهت د هـی کنـد . د ر تعریـف سـازمان گفته انـد : »سـازمان، مجموعـه مرّکبی از 
واحد هـای جزئـی اسـت کـه هـر یـک به سـود  بقّیـه، عهـد ه د ار انجـام کارهـای معّین 
هسـتند «.1برای مد یریـت مسـاجد ، سـطوح مختلفـی را می تـوان د ر نظـر گرفـت کـه 

هر کـد ام ویژگی هـای خـود  را د ارد . 

3-5( سطوح مد یریت مسجد  
سـازمان د هی مسـاجد  د ر سـه سـطح قابـل ارزیابـی اسـت: سـطح کلّـی و نظـری یـا 

هد ایـت، سـطح میانـی یـا نظـارت، سـطح اجرایـی یـا مد یریـت. 

1-3-5(سطح نظری یا هد ایت
د ر سـطح رهبـری )سـطح مد یـران ارشـد (، هد ایت هـای کلّـی و راه شناسـی مطـرح 
اسـت. بـه عبـارت د یگـر، د ر سـطح رهبـری، قوانیـن، مقـررات و بایـد  و نباید  هـای 
 امامـان معصـوم ،مد یریـت مسـجد  مـورد  توّجـه اسـت. هد ایت هـای پیامبـر
و مراجـع د ینـی د ر این سـطح اسـت. د سـتورات قـرآن و پیشـوایان د ینـی، نظریّات و 
فتـاوای مراجـع د ینـی و بایـد  و نباید ها یـا احکام و آد اب مسـجد  را مشـّخص می کند . 
ایـن وظیفـه د ر عصـر حاضـر، متوّجـه مراجـع د ینی اسـت و متأّسـفانه د ر این سـطح 
کمبود هـا بسـیار اسـت. آنچـه د ر ایـن سـطح تاکنـون انجـام شـد ه، مباحثـی د ربـاره 
احـکام و آد اب شـرعی مسـجد  اسـت که البـه الی کتاب های فقهی مطرح شـد ه اسـت 
و هنـوز بـه صـورت کاربـرد ی د ر نیامد ه اسـت. آنچه د ر این سـطح مورد  نیاز اسـت د و 

چیـز به شـرح اسـت:
الـف( تد ویـن فقه المسـجد ، فقهـا بایـد  د ر راسـتای مشـّخص کـرد ن بایـد  و نباید های 
شـرعی، فقه المسـجد  را بـه صـورت جـد ّی مورد  توّجـه قرار د هنـد  و مجموعـه احکام 
مسـجد  را د ر د و بخـش باید هـا و نباید هـا تد ویـن کنند  و بـه صورت مـد ّون د ر اختیار 

همه قـرار د هند . 

1 . مد یریت اسامی، ص77، به نقل از تئوری های مد یریت، ص15.
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ب( نظریـه پـرد ازی د ر چگونگـی مد یریـت مسـجد ، ایـن مبحـث، بخـش د یگـری از 
سـازمان د هی مسـاجد  د ر سـطح کان و نظـری اسـت کـه متأّسـفانه هنـوز تـاش 
شایسـته ای د ر ایـن حـوزه انجـام نشـد ه اسـت و ضـروری اسـت کـه بـه ایـن بُعد  هم 
توّجـه شـود . ایـن قسـمت، هرچنـد  وظیفـه مسـتقیم مراجـع نیسـت، اّما اگر توّسـط 
مراجـع تهّیـه شـود  از مقبولّیـت و مشـروعّیت بهتـری بر خـورد ار خواهـد  شـد . بـه هر 
حـال، ترد یـد ی نیسـت کـه مقبولّیت یـک نظریه بـه اعتبار نظریـه پرد از هم بسـتگی 
د ارد  و عـاوه بـر ایـن، نظریـه پـرد ازان بایـد  د ر چهارچـوب احـکام و آد اب شـرعی 
مسـجد ، برنامه هایـی را بـرای مد یریـت مسـجد  تد ویـن کننـد  و چنیـن کاری فقـط 

توّسـط عالمـان و آگاهـان بـه مبانـی د ینـی قابـل انجام اسـت. 

2-3-5(سطح میانی یا نظارت
د ر سـطح سـازمانی یـا مد یریـت متوّسـط )مد یریـت میانـی(، تشـکیل سـازمان های 
فراگیـری کـه بـر مد یریـت مسـاجد  نظـارت د اشـته باشـد  و سیاسـت های کان را 
مشـّخص کنـد ، ضـروری اسـت. بـا توّجه به گسـترد گی مسـاجد ِ جوامع اسـامی، باید  
یک سـازمان منسـجم که همه مسـاجد  را زیر نظر د اشـته باشـد ، تشـکیل شـود . این 

سـازمان د ر چنـد  محـور بایـد  فّعال باشـد : 

الف( جهت د اد ن به فّعالّیت های مسجد 

اّولیـن وظیفـه ایـن سـازمان، جهت د هـی هماهنـگ مسـاجد  بـه سـوی هد ف هـای 
مشـّخص اسـت. ایـن سـازمان بایـد  بـا سـطح نظـری و هد ایـت مرتبـط باشـد  و برای 
تحّقـق آنچـه بـه عنـوان فقه المسـجد  و یـا نظریّه هایـی د ربـاره چگونگـی مد یریـت 
مسـجد  فراهم شـد ه اسـت، اهـد اف کاربرد ی تری را مشـّخص کنـد  و د ر قالـب برنامه، 

توّسـط ایـن سـازمان بـه مسـاجد ، اباغ شـود . 

ب( پشتیبانی از مساجد  و مد یران 

وظیفـه د ّوم ایـن سـازمان، پشـتیبانی از مسـاجد  و مد یـران مسـاجد  اسـت. مد یریـت 
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مسـاجد ، نیازمنـد  امکانـات مالـی و نیـز ارتبـاط بـا بخش های د یگـر جامعه اسـت که 
از طریـق ایـن سـازمان بایـد  انجام گیـرد . پشـتیبانی، نقش مهّمی اسـت که بسـیاری 
از سـازمان ها و وزارتخانه هـا بـه عهـد ه د ارنـد . ایـن سـازمان ها کانال هایی اسـت که از 

طریـق آنهـا منابـع بـه طرح ها تخصیـص د اد ه می شـود . 

ج( گسترش فّعالّیت های مسجد  

فّعالّیت هـای مسـجد  د ر عصـر حاضر، به نماز و مراسـم عـزاد اری و مراسـم ختم محد ود  
شـد ه اسـت. بایـد  فّعالّیت هـای مسـجد  را د ر بخش هـای مختلـف جامعه گسـترش د اد ؛ 
بـه صورتـی کـه مسـاجد  د ر امور فرهنگـی، اجتماعی، آموزشـی و تربیتی نقش اساسـی 
را د ارا باشـند . سـازمان بایـد  زمینـه فّعالّیـت مسـاجد  را د ر حوزه هـای مختلـف فراهـم 
کنـد  و ایـن امـر از طریق برنامه ریزی میّسـر اسـت. سـازمان بایـد  د ر برنامه ریزی خود ، 
گسـترش فّعالّیت هـای مسـجد  را د ر همـه زمینه های مختلـف فراهم کند . نیازسـنجی، 
امکان سـنجی، اولویّـت سـنجی، از مهم تریـن وظایـف سـازمان اسـت کـه بایـد  بـرای 

گسـترش فّعالّیت هـای مسـاجد  و نیـز تعمیـق فّعالّیت های مسـاجد  انجـام د هد . 

د ( نظارت بر فّعالّیت های مسجد  

سـازمان های ناظـر و برنامـه ریـز بایـد  بـر عملکـرد  مسـاجد  نظـارت د اشـته باشـند  تا 
مبـاد ا مسـاجد  از اهـد اف اصلـی فاصلـه بگیرنـد  یا بـه انحراف کشـاند ه شـوند . 

3-3-5( سطح اجرایی یا مد یریت اجرایی یا مد یریت عملیاتی
ایـن سـطح از مد یریـت مسـجد  بـه اجـرای عینـی همـه برنامه هـای طّراحـی و ابـاغ 
شـد ه توّسـط سـطوح قبلـی مد یـران مسـاجد  مربـوط می شـود . ایـن سـطح، بیشـتر 
بـه اجـرای برنامه هـا و فّعالّیت هـای د اخـل مسـاجد  و مراکـز فرهنگی مشـابه مسـجد  
منتـج می شـود . د ر واقـع، نـوک پیـکان اجرایـی فّعالّیت هـای فرهنگـی و مذهبـی که 
بـه تحّقـق اهـد اف مد یریـت مسـاجد  منتهـی می شـود ، بـه ایـن سـطح از مد یریـت 
مسـاجد  مربـوط می شـود . ایـن سـطح، پائین تریـن سـطح مد یریـت مسـاجد  )از بـاال 
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بـه پائیـن( اسـت و بیشـترین زحمـات و تاش هـا د ر ایـن بخـش انجام می گـرد د . به 
ایـن بخـش از مد یریـت مسـاجد ، سـطح سرپرسـتی هـم مـی گوینـد ؛ چـون برخی از 
افـراد  یـا فّعـاالن فرهنگـی و مذهبـی و حّتـی خد ماتی به عنوان سـر گـروه و د ر قالب 
سرپرسـت بـر عملکـرد  اعضـای گـروه نظـارت و سرپرسـتی د ارنـد . این سرپرسـتان یا 
مد یـران عملیاتـی، ضمـن اِعمـال مد یریـت بـر زیرد سـتان اجراکننـد ه خـود ، ارتبـاط 

الزم را بـا مد یـران سـطح باالتـر برقـرار می کننـد .
بـا توّجـه بـه مطالب قبلی، روشـن اسـت کـه همـه وظایـف و مسـئولّیت های عمومی 
و تخّصصـی مد یریـت مسـاجد  را ایـن سـطح از مد یـران هـم انجـام می د هنـد . نکتـه 
مهـم ایـن اسـت که سـطح مد یریـت عملیاتـی به عینـی سـازی برنامه هـای اعتقاد ی، 
مذهبـی، اجتماعـی، د ینـی، آموزشـی و... د ر مسـاجد  اقـد ام می کنـد  و همـه مجریان 
نهائـی برنامه هـا و فّعالّیت هـای مسـاجد ، بـه همـراه سرپرسـتان آنهـا د ر ایـن گـروه 
از  بخـش  ایـن  انسـانی  نیروهـای  و  سرپرسـتان  بنابرایـن،  می شـوند .  د سـته بند ی 
مد یریـت مسـجد  از نظـر تخّصصـی متنّوع تـر و از نظـر تعـد اد  بیشـتر از بقّیـه سـطوح 

مد یریـت هسـتند .

4-5( الگوهای سازمان مد یریت مساجد  
الگوهـای متعـد ّد ی بـرای سـازمان مد یریـت مسـاجد  وجـود  د ارد  کـه مهم تریـن آنها 
عبارت انـد  از: مسـاجد  د ولتـی؛ مسـاجد  فرقـه ای؛ مسـاجد  مرد مـی. د ر اد امـه بحث به 

توضیـح هـر کـد ام پرد اخته می شـود :

الف( مساجد  د ولتی 
مسـاجد  د ولتـی، چنانچـه از نامـش پیـد ا اسـت، توّسـط سـازمان ها و اد ارات زیـر 
مجموعـه د ولـت، اد اره و سـازمان د هی می شـود . برنامه هـا، هزینه هـا و امـور اجرایـی 
ایـن مسـاجد ، مثـل عـزل و نصب امـام جماعت، مـؤّذن و خاد م، همه توّسـط سـازمان 
د ولتی خاّصی انجام می گرد د . این سیسـتم مد یریت مسـاجد ، د ارای محاسـنی اسـت 
کـه عبارت انـد  از: تأمیـن هزینه هـای مسـجد ، تأمیـن کاد ر و نیروی الزم برای مسـجد  
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شـامل امـام جماعـت، مـّؤذن و خاد م و امـکان مد یریـت هماهنگ و همگانی مسـاجد . 
از بیـن ایـن فوائـد ، امـکان مد یریـت هماهنـگ و همگانی مسـاجد ، مهم تریـن ویژگی 
این سیسـتم اسـت که از نظر برنامه ها، تشـکیات و افراد  مسـئول د ر مسـاجد ، تحت 

کنتـرل و آمـاد ه برای سـازمان د هی هسـتند . 

ب( مساجد  فرقه ای 
این مسـاجد  چنان که از نامشـان پید ا اسـت، مسـاجد ی هسـتند  که توّسـط گروه های 
منسـجم فکـری، مذهبـی و سیاسـی مد یریـت می شـوند  و عـاوه بـر فّعالّیت هـای 
د ینـی، ممکـن اسـت اهد اف مشـّخص اجتماعی نیز د اشـته باشـند . د ر مسـاجد ، فرقه 
شـبه سـازمانی وجود  د ارد . یک فرقه، نوعی سـازمان اسـت و بلکه فرقه از نظر کارایی 
از سـازمان کارآتـر اسـت؛ چـون انگیـزه د ر اعضای آن بیشـتر اسـت. مسـاجد  فرقه ای 
به طـور معمـول، کارآمد تـر از مسـاجد  د ولتـی اسـت؛ چـون هـم از سـازمان بر خورد ار 

اسـت کـه برنامـه و جهت د هـی د ارد  و هـم از انگیـزه بـاال د ر عمل برخورد ار اسـت. 

ج( مساجد  مرد می 
 مسـاجد  مرد مـی، مسـاجد ی هسـتند  کـه د ر محـّات و بازارهـا توّسـط عاّمـه مـرد م 
سـاخته شـد ه و اد اره می گرد د . این مسـاجد  که بخش عظیمی از مسـاجد  را تشـکیل 
می د هنـد ، از نظـم و انسـجام واحد ی برخورد ار نیسـتند ؛ زیرا سـلیقه و خواسـته مرد م 
د ر یـک محلّـه و منطقـه ، ممکـن اسـت بـا مناطـق د یگـر متفـاوت باشـد . بـا توّجه به 
اینکـه مـرد م د ر اد اره مسـجد  نقـش د ارند ، نمی شـود  مرد م را سـازمان مصطلـح نامید ؛ 
بـا ایـن حال، بی شـباهت به سـازمان هم نیسـت، چـون همه افـراد  د ر اد اره مسـجد  با 
هـم همـکاری می کننـد  و برای رسـید ن بـه اهد اف مشـّخص، هـر فـرد  کاری را انجام 
می د هـد . مسـاجد  سـازمانی علـی رغـم ایـن کـه سـازمان رسـمی نـد ارد ، اّمـا کارایی 
بسـیاری باالیـی د ارد ، چـون انگیـزه د ر ایـن گونه مسـاجد  بیـش از انگیزه د ر سـازمان 

ست.  ا
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5-5( الگوهای مد یریت اجرایی مساجد  
مد یر مسجد 

مد یـر مسـجد  بایـد  امـام مسـجد  باشـد ؛ اّمـا همیشـه این طور نیسـت. گاهی مسـجد ، 
یـک متولّـی غیـر از امـام جماعـت د ارد  و گاهی هیئت امنـا و مرد م د ربـاره برنامه های 
مسـجد  تصمیـم مـی گیرنـد . از نظـر شـرعی، مسـجد  متولّـی نمی خواهـد ؛ ولـی امام 
می خواهـد . از نظـر مد یریتـی نیـز تفکیـک بیـن امامـت مسـجد  و مد یریـت مسـجد ، 
منجـر بـه تجزیـه اختیـارات مـی گرد د  کـه خـود  د ر مد یریت یـک مجموعـه می تواند  
مشـکل سـاز باشـد . تعـد ّد  مراکـز تصمیـم گیـری و تفکیک اختیـارات، بیـش از اینکه 
بـه نفـع مد یریـت باشـد ، زمینـه  ای برای بـروز کشـمکش و اختافات اسـت. بنابراین، 
به طـور طبیعـی امـام مسـجد  مد یـر اسـت و د ر ایـن نوشـتار چنین فرض شـد ه اسـت 

کـه امـام جماعت مسـجد ، مد یر مسـجد  اسـت.
د ر مد یریـت مسـجد ، سـاختار اد اره مسـجد  و ایـن مطلب که مد یر مسـجد  چه کسـی 
باشـد  و از چـه اختیاراتـی برخـورد ار باشـد ، د ر بازد هـی مسـجد  بسـیار مهـم اسـت. 
مد یریـت، بـد ون اختیـارات کافـی محّقق نمی شـود ؛ بـه همین د لیـل، بایـد  اختیارات 
مد یـر به طـور کامـل مشـّخص و کافی باشـد . د ر موضوع مسـجد ، این مسـئله بـا توّجه 
بـه انـواع مسـاجد  متفـاوت اسـت. د ر برخـی از مسـاجد ، امام جماعـت اختیار تـاّم د ر 
تمامـی زمینه هـا د ارد  و می توانـد  هر طـور کـه بخواهد  مسـجد  را مد یریت کنـد ؛ اّما د ر 
برخـی از مسـاجد ، اختیـارات امام مسـجد  محد ود  اسـت. الگوهای مطـرح د ر مد یریت 
د اخلـی مسـجد  عبارت انـد  از: مسـاجد  متولّی محور، مسـاجد  هیئت امنا محور، مسـاجد  

مرد م محـور، مسـاجد  امام محـور. 

6-5( شیوه مطلوب مد یریت مسجد 
مد یریـت، د انشـی اسـت که بـرای اسـتفاد ه بهینـه از امکانـات موجود ، به وجـود  آمد ه 
اسـت و مد یـر بایـد  از منابـع موجـود  بهتریـن بهره بـرد اری را انجـام د هـد . مد یریت از 

د و بخش اصلی تشـکیل شـد ه اسـت: 
بخش نظری یا اصول و قواعد  مد یریت؛
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بخش اجرایی یا تطبیق و اجرای د قیق برنامه ها.
بخـش اّول، محتـوای د انـش مد یریت را تشـکیل می د هـد  و بخـش د ّوم، عملکرد  مد یر 
اسـت. مد یریـت د ر حقیقـت تلفیقـی از ایـن د و بخـش اسـت؛ یعنـی تطبیـق قواعـد  
و اصـول مد یریـت د ر موضوعـی خـاّص. بنابرایـن، مد یریـت مسـجد ، زمانـی محّقـق 

خواهـد  شـد  کـه از اصـول و قواعـد  مد یریـت د ر اد اره مسـجد  بهـره گرفته شـود . 

7-5( شرایط توفیق مد یریت مسجد  
 مقصـود  از شـرایط توفیـق مد یریـت مسـجد ، شـرایطی اسـت کـه زمینـه موّفقّیـت 
مد یریـت را فراهـم می کنـد  و اگـر ایـن شـرایط نباشـد ، مد یریت مسـجد  با مشـکات 

مواجـه خواهـد  شـد . ایـن شـرایط عبارت انـد  از:

الف( کسب مهارت و د انش مد یریت
 طبیعـی اسـت کـه مد یریـت علمـی، زمانـی محّقـق می شـود  کـه مد یـر از اصـول 
و قواعـد  د انـش مد یریـت آگاهـی د اشـته باشـد . »تیلـور« کـه بـه عنـوان پـد ر د انـش 
مد یریـت علمـی شـناخته می شـود ، اصـول چهارگانـه ای را بـرای تحّقـق مد یریـت 
علمـی بیـان کـرد ه کـه نخسـتین اصـل آن »کشـف روش علمـی د ربـاره موضـوع 
مد یریـت است«.1نخسـتین چیـزی کـه بـرای مد یریـت مسـجد  الزم اسـت، آگاهـی 
از روش علمـی مد یریـت مسـجد  اسـت. امامـان جماعـت مسـاجد  بایـد  بـه روش های 
علمـی مد یریـت مسـجد  آگاهی د اشـته باشـند . چنین د انشـی بـا برگـزاری د وره های 
کوتاه مـد ّت آموزشـی بـرای مد یـران مسـاجد  می توانـد  تأمین شـود ؛ ولی کار اساسـی 
ایـن اسـت کـه مد یریت مسـجد  بـه عنوان رشـته تحصیلـی د ر حـوزه تصویـب و د ایر 
شـود  و د انـش مد یریـت مسـجد  بـه صـورت یـک د انـش کاربرد ی مـورد  توّجـه جد ّی 

نظـام آموزشـی قـرار گیرد .

ب( فراهم کرد ن شرایط مطلوب برای تحّقق هد ف 

1 . مد یریت اسامی، ص58.
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د ّومین عاملی که برای توفیق مد یریت الزم اسـت، فراهم کرد ن شـرایط تحّقق اهد اف 
یـک مجموعـه و سـازمان اسـت؛ زیرا مد یـر، رهبـری یک سـازمان یا مرکـز اجتماعی 
را بـرای تحّقـق اهد افـی، بـه عهـد ه د ارد . بنابرایـن، وظیفـه اصلی مد یر و هسـته اصلی 
مد یریـت، ایجـاد  هماهنگـی بیـن منابع اسـت. بـه همین د لیـل، د ر تعریـف مد یریت، 
توّجـه اصلـی بـر ایجـاد  هماهنگـی و سـازمان د هی اسـت. مد یریت مسـجد  و مد یریت 
د ینـی جامعـه از طریـق مسـجد ، هد ف واالیی اسـت کـه به امکانـات گسـترد ه مالی و 
انسـانی نیـاز د ارد  و بـد ون تأمین امکانات الزم برای مد یریت مسـاجد ، سـخن گفتن از 
مد یریـت مسـاجد ، بیهـود ه اسـت. مد یریت مسـجد  و مد یریـت د ینی جامعـه از طریق 
مسـاجد ، زمانـی محّقق خواهد  شـد  کـه امکانات الزم بـرای این کار فراهم شـود . پس، 
برای مد یریت مسـاجد ، تشـکیل یک سـازمان فراگیر د ر سـطح کشـور ضروری اسـت. 
د ه هاهـزار مسـجد  و میلیون هـا نفـر نمازگـزار ایـن مسـاجد ، اسـتحقاق د اشـتن یـک 
سـازمانی نیرومنـد  را د ارد . حّتـی می تـوان گفـت که تشـکیل یـک وزارتخانـه، د ر باره 
سـامان د هی ایـن امـور، توّقع بیجایی نیسـت. به هر حـال، نقش امکانات د ر پیشـرفت 
اهـد اف، چیـزی نیسـت که نیازی به اسـتد الل د اشـته باشـد . طبیعی اسـت که هر چه 
امکانـات بیشـتر باشـد ، نتایـج مطلوب تـری بـه د سـت خواهـد  آمـد ، مد یریت مسـجد  
هـم نیازمنـد  امکاناتـی اسـت کـه بایـد  فراهم شـود  و ایـن امـر می توانـد  د ر قالب یک 
سـازمان د ولتـی یـا کمک هـای مرد مـی باشـد ؛ اّمـا مهم این اسـت کـه امکانـات قابل 
اعتمـاد ی باشـد  کـه بتـوان بـر اسـاس آن برنامـه ریـزی کـرد . مد یریـت بـد ون برنامه 
ریـزی مفهومـی پیـد ا نمی کنـد  و برنامـه ریـزی بـد ون وجـود  امکانـات، نوشـته روی 

بود .  کاغذ خواهـد  

ج( انگیزه و جد ّیت مد یر
سـّومین عامـل د ر تحّقـق مد یریـت علمی، انگیـزه و جد ّیّـت مد یر د ر پیشـبرد  اهد اف 
مسـجد  اسـت. د اد ن اختیـارات کافـی بـه امام جماعـت یکـی از راه هایی اسـت که د ر 
او ایجـاد  انگیـزه می کنـد . ایجـاد  یـک رقابـت سـالم د ر بیـن امامـان مسـاجد  می تواند  

انگیـزه امـام جماعـت را تقویّت کند . 
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 مد یریـت علمـی مسـجد ، زمانـی محّقق خواهد  شـد  که این سـه عامل موجود  باشـد : 
اّول اینکـه، بـه امامان مسـاجد  د رباره مد یریت علمی مسـاجد  آموزش هـای کافی د اد ه 
شـود . ایـن کار نیازمنـد  تحقیـق علمـی د ربـاره روش مد یریـت مسـجد ، شـکل گیری 
رشـته تحصیلـی و علـم مد یریت مسـجد  و تهّیه متون آموزشـی د ر این باره اسـت. د ّوم 
اینکـه، سـازمانی کـه امکانـات الزم را د ر اختیـار آنهـا بگذارد ، تشـکیل شـود  و بر همه 
مسـاجد  اِشـراف د اشـته باشـد  و د ر نهایـت، انگیزه الزم بـرای مد یریت علمی مسـاجد  

د ر ائّمـه جماعـات مسـاجد ، ایجاد  و تقویّت شـود . 
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نتیجه سخن «
د ر جوامـع امـروزی، مد یریـت و تولیـت امور د ر تمـام جوانب زند گـی اجتماعی فراگیر 
و امـری اجتناب نـا پذیـر شـد ه اسـت و د انـش مد یریـت، از د انش هـای جد ید ی اسـت 
کـه به سـرعت رشـد  کـرد ه و د ر طی حـد ود  یک قـرن با توّجه بـه کاربـرد ی بود ن آن 
و از طرفـی تفـاوت  شـیوه ها و الگوهـای مد یریتـی و بـا توّجـه بـه موضوعـات مختلـف 
زند گی اجتماعی ، د ارای شـاخه های بسـیاری شـد ه اسـت و روز به روز با مطرح شـد ن 
موضوعـات جد یـد ، گسـترد ه تر می شـود ؛ از ایـن رو، هـر موضوعـی می توانـد  د ارای 
ضوابـط و فنـون و شـیوه های خاّصـی برای مد یریت باشـد . د ر این راسـتا، مسـجد  هم 
از موضوعاتـی اسـت کـه بایـد  د ر بـاره آن از مد یریـت ویـژه و مخصـوص سـخن گفت. 
پرد اختـن بـه مبحـث مد یریـت مسـاجد  بـا توّجه بـه گسـترد گی مسـاجد  و کاربرد ی 
بـود ن آنهـا و نیـاز مبـرم بـه شـیوه هایی کـه باعـث کارایی بیشـتر مسـاجد  می شـود ، 

امـری الزم و ضـروری بنظر میرسـد .
بـد ون ترد یـد ، مسـاجد  بایـد  د ارای مد یریتـی قـوی و توانمنـد  باشـند ؛ یعنـی ائّمـه  
جماعـات بایـد  خـود ، اّولیـن برنامـه ریـز باشـند  تـا بتواننـد  مسـاجد  را هم بـه منظور 
تقویّـت بنیـه  د ینـی و مذهبی و هـم به منظور بهره برد اری مسـائل سیاسـی،  اجتماعی 

و ارتقـای میـزان آگاهـی آحـاد  مـرد م مهّیا سـازند .
به طـور کلّـی، نحـوه مد یریت مسـجد  به عنـوان یک عمل جمعی، نسـبتی مسـتقیم با 
مبانـی و پیـش فرض های انسـان د رباره نقـش و جایگاه د ین و مسـجد  د ر جامعه د ارد ؛ 
یعنـی اینکـه هـر نقـش و جایگاهـی کـه یـک فـرد  و یا یـک جریـان فکری بر اسـاس 
مبانـی فکـری خـود  بـرای مسـجد  د ر اجتمـاع د ر نظر مـی گیرد ، نحـوه تعامـل آنها را 
بـا مسـجد  و مد یریـت مسـجد  شـکل می د هـد . د ر حـال حاضـر، سـه د یـد گاه د ر بـاره 
مد یریـت مسـجد  وجـود  د ارد  کـه هـر کـد ام از ایـن سـه د یـد گاه، مبانِی به طـور کامل 

متفاوتـی د ارنـد  کـه د ر اد امـه به هـر کد ام از آنها اشـاره می شـود :
1. د یـد گاه سـکوالری: این د ید گاه کـه د ر کشـورهای د ارای نظام الئیک و سـکوالر 
حاکـم اسـت و همـان د یـد گاه د نیاگرایانـه به مسـجد  اسـت. د ر ایـن نظام هـا، وظیفه 
د ولـت ایـن اسـت کـه از فّعال شـد ن مسـاجد  د ر امور سیاسـی و اجتماعـی جلوگیری 
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کنـد . بـر ایـن اسـاس، صاحبـان ایـن د یـد گاه، از فّعـال شـد ن مسـاجد  و معابـد  د ر 
امـوری کـه بـه مذاقشـان خـوش نیایـد ، جلوگیـری می کنند . د ر ایـن د یـد گاه، د ین و 
مسـجد  حـّق ند ارنـد  د ر امور اجتماعـی د خالت کنند . بنابراین، سکوالریسـم، سیاسـت 

تحمیلـی بـر اد یـان، مذاهب و معابد  اسـت.
2. د یـد گاه د ولتـی: این د یـد گاه د ر برخی از کشـورهایی کـه چهره اسـامی د ارند ، 
معمـول اسـت، د یـد گاه منفعت محـور د ولتـی اسـت. د ر ایـن د یـد گاه، د ولـت هزینـه 
اد اره مسـاجد  را تأمیـن می کنـد  و مسـاجد ، تحـت کنتـرل وزارت اوقاف و امـور خیریّه 
و یـا عنوان هـای مشـابه قـرار د ارد ؛ چنان کـه د ر برخـی از ایـن کشـورها، مثـل ارد ن و 

عربسـتان، کنتـرل شـد ید ی بـر مسـاجد  انجام می شـود .
3. د یـد گاه مکتبـی: ایـن د یـد گاه بـر گرفتـه از قـرآن، سـّنت نبـوی و سـیره 
معصومـان اسـت و بر نظریه سیاسـت و د ولـِت د ینی مبتنی اسـت. د ر این د ید گاه، 
جامعـه، د ولـت و سیاسـت بایـد  د ر چهارچـوب د یـن حرکت کند . اسـاس ایـن د ید گاه 

بـر  عد م تفکیـک د ین از سیاسـت اسـت.
بـا توّجـه بـه د ید گاه هـای یـاد  شـد ه، مد یریـت مسـجد ، شـکل ها و جهت هـای به طور 
کامـل متفاوتـی بـه خود  مـی گیرد . د ر اّول قرن بیسـتم، د یـد گاه سـکوالری و د ید گاه 
د ولتـی د ر بسـیاری از کشـورها مسـاجد  را بـه سـود  خویـش مد یریـت کـرد ه و تـا 
می توانسـت، مسـاجد  را از حیـات اجتماعـی مـرد م د ور نگه د اشـته اسـت؛ اّمـا با موج 
بیـد اری اسـامی کـه بـا انقاب اسـامی ایران بـه اوج خود  رسـید ، مسـاجد  د وباره به 

حیـات اجتماعی بازگشـته اند .
آ نچـه امـروز ضـرورت د ارد ، تـد اوم و تعمیق نقش و حضور مسـاجد  د ر حیات سیاسـی 
و اجتماعـی جوامـع اسـامی اسـت. بر این اسـاس، مقصـود  و هد ف اصلـی از مد یریت 
مسـجد  ایـن اسـت کـه مسـجد  بـه جایـگاه واقعـی و اصلـی خـود  د ر جوامع اسـامی 
برگـرد د  و یـا حد ّاقـل بـه آن سـو حرکـت کنـد . د ر حقیقت، هـد ف نهایـی از مد یریت 

مسـجد ، مد یریـت د ینـی جامعه اسـت.
از نظـر اجتماعی، مسـجد  قلب جامعه اسـامی اسـت کـه د ر آن هم د یـن و هم اجتماع 
مسـلمانان تبلـور مـی یابـد . بـا نگاهـی به تاریـخ و جایـگاه مسـاجد  د ر جوامع اسـامی 
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قد یـم، د رمـی یابیـم کـه مسـجد  نقش بسـیار گسـترد ه ای د ر حیـات جمعی افـراد  یک 
جامعـه ایفـا می کـرد  و مکانی بـرای عباد ت، اجتماع، مشـورت، تحصیل، تعلیـم، تربیت، 
ارتبـاط، اّطاعـی رسـانی و... بـود ؛ یعنـی د ر جوامع اسـامی، مسـجد  محور همـه کارها 
بـود . د ر حالـی کـه امـروز مسـجد  فقـط بـرای عبـاد ت و نمـاز اسـت. علّـت عمـد ه این 
فاصلـه، زائیـد ه شـرایط حاکـم بـر جهان اسـام د ر قـرن نوزد ه و بیسـت میاد ی اسـت 
که به طور مسـتقیم به سـلطه اسـتعمارگران بر جوامع اسـامی مربوط می شـود . حضور 
و حاکمّیـت اسـتعمارگران، تعـاد ل نهاد هـای حاکـم بـر جوامـع اسـامی را به هـم زد  و 
جایـگاه مشـّخصی بـرای بسـیاری از نهاد هـای قد یـم د ر نظـام جد یـد  حاکم بـر جوامع 
اسـامی تعریـف نشـد ؛ چنان کـه مسـجد  قبـل از قرن بیسـتم، محـّل اصلی آمـوزش و 
پـرورش بـود ؛ د ر حالـی کـه د ر نظام جد یـد ، هیچ جایگاه آموزشـی برای مسـجد  تعریف 
نشـد ه اسـت. البّتـه برخـی از ایـن امـوری کـه از مسـجد  سـلب شـد ه، اقتضـای جوامع 
مـد رن اسـت و نمی تـوان د ر جامعـه مـد رن ایـن امـور را به مسـجد  برگرد انـد ؛ چون د ر 
جامعـه مد رن کارها تقسـیم شـد ه اسـت و هـر کاری به سـازمان و مد یریـت خاّصی نیاز 
د ارد  کـه انجـام آن مسـتلزم اماکـن و امکانـات خـاّص خـود ش اسـت کـه نمی تـوان د ر 
مسـجد  ایـن مـکان و امکانـات را فراهم کـرد . د ر عین حال، بسـیای از امـور اجتماعی را 
می تـوان د ر مسـجد  انجـام د اد  و از طرفـی بـا توّجـه به نیازهـای جامعه مـد رن، می توان 
کارکرد هـای جد یـد ی را بـرای مسـاجد  تعریـف کـرد . بـا توّجـه بـه اینکـه د ر جامعـه 
مـد رن، یکـی از معضـات مهـم، کمبـود  جـا و مکان بـرای بسـیاری از فّعالّیت ها اسـت 
و بـا توّجـه بـه گسـترد گی مسـاجد  و حضور آنهـا د ر متن اجتمـاع، می توان بسـیاری از 
اقد امـات عمومـی را کـه با شـأن مسـجد  منافاتی نـد ارد ، د ر مسـجد  انجام د اد . مسـاجد  
زمینه هـای مناسـبی بـرای بسـیاری از اقد امـات مفیـد ی اسـت کـه هـم بـه مصلحـت 
کّل جامعـه و هـم بـه منفعـت و مصلحـت تک تک افـراد  اسـت. مسـاجد  از ظرفّیت های 
بسـیاری برخـورد ار هسـتند  کـه هـم از نظر فضـا و امکانات و هـم از نظر نیروی انسـانی 

و از نظـر مشـتری، اسـتعد اد های بالقّوه بسـیاری د ارد . 
مد یریـت مسـجد ، زیرمجموعـه مد یریـت فرهنگـی و تربیتی اسـت. با توّجـه به اهد اف 
مد یریـت فرهنگـی و تربیتـی، اصـول و قواعـد  مد یریـت د ر عرصه هـای فرهنگـی، 
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تربیتـی، اجتماعـی و سیاسـی از پیچید گـی و گسـترد گی های بسـیاری برخـورد ار 
اسـت و نمی توانـد  د ر چهـار یـا پنـج مـورد  خاصـه شـود ؛ بلکـه بایـد  د ر محورهـای 
متعـد ّد ی، اصـول و قواعـد  مشـّخصی مطـرح شـود . بـه نظر می رسـد  کـه مد یریت د ر 
امـور فرهنگـی و تربیتـی، حد ّاقـل د ر هفـت محور باید  قاعـد ه و ضابطه مند  باشـد ؛ این 

هفـت محـور عبارت انـد  از: 
1. مشّخص کرد ن وظایف و اختیارات مد یر؛

2. تعریف موقعّیت و جایگاه اجتماعی موضوع مد یریت؛
3. تعیین هد ف؛
4. برنامه ریزی؛
5. ایجاد  انگیزه؛

6. سازمان د هی و اجرا؛
7. کنترل و نظارت.

به طور کلّی، زمینه های توفیق مد یریت مسجد  عبارت اند  از:
1. کسـب مهـارت و د انش مد یریـت: مد یریـت علمی، زمانـی محّقق می شـود  که 

مد یـر از اصـول و قواعـد  د انش مد یریت آگاهی د اشـته باشـد .
2. فراهـم کـرد ن شـرایط: د ّومیـن عاملـی کـه بـرای توفیـق مد یریت الزم اسـت، 
فراهـم کـرد ن شـرایط مربـوط بـه تحّقـق اهد اف یـک مجموعه و سـازمان اسـت؛ زیرا 
مد یـر، رهبـری یـک سـازمان یـا مرکـز اجتماعـی را بـرای تحّقـق اهد افـی، بـه عهد ه 
د ارد . بنابرایـن، وظیفـه اصلـی مد یـر و هسـته اصلـی مد یریـت، ایجـاد  هماهنگی بین 
منابـع اسـت. بـه همیـن د لیـل، د ر تعریـف مد یریـت توّجه اصلـی بر ایجـاد  هماهنگی 

و سـازمان د هی اسـت.
3. انگیـزه مد یـر: سـّومین عامـل د ر تحّقق مد یریـت علمـی، انگیـزه و جد ّیّت مد یر 
د ر پیشـبرد  اهـد اف مسـجد  اسـت. بـه یقیـن، د اد ن اختیـارات کافـی به امـام جماعت 
کـه متولّـی اصلی فرهنگی مسـجد  اسـت، یکـی از راه های ایجـاد  انگیزه د ر وی اسـت. 
ایجـاد  یـک رقابـت سـالم د ر بیـن امامـان مسـاجد ، می توانـد  انگیـزه امـام جماعت را 

تقویّـت کند . 
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تدوین الگوی مدیریت اثربخش مسجد

رسول عّباسی

چکیده
د ر تحقیـق حاضـر، بـا مطالعـه و کنکاشـی وسـیع، عناصـر الگـوی مد یریـت اثربخش 
مسـجد ، شناسـایی و مشـّخص شـد . البّته ایـن الگو به طور گسـترد ه طّراحـی و تد وین 
شـد ؛ بـه نحـوی که حّتـی با کمـک این الگـو می تـوان کل عملکـرد  اثربخش مسـجد  
را پایـش نمـود . د ر ایـن الگـو، پنـج  حـوزه کلّـِی ورود ی، فرآینـد ، خروجـی، پیامـد  
خروجـی و عناصـر محیطـی و د ر مجمـوع یـازد ه بُعـد  جزئـی شناسـایی شـد ند . ابعاد ِ 
حـوزه ورود ی عبارت انـد  از: شایسـتگی های امـام مسـجد ، شایسـتگی های فّعـاالن 
و کارگـزاران، شایسـتگی های جماعـت )نمازگـزاران( و منابـع )منابـع مالـی، مـاد ّی 
و اّطاعـات(. حـوزه فرآینـد ، بُعـد  اقد امـات و حـوزه خروجی هـا، تنـّوع و کیفّیـت 
برنامه هـا و خد مـات را شـامل می شـود . جـذب حد اکثـری، تحـّول و تعالـی تنهـا بعد  
حـوزه پیامـد  خروجـی اسـت. حـوزه عناصـر محیطی نیـز د ر برگیرنـد ه ابعـاد ی مانند  
سـازمان های محیطـی و بافـت محلّـی اسـت. د ر این تحقیق بـه منظور تد ویـن الگوی 
تحقیـق و تشـریح حوزه هـای پنـج گانـه و تبییـن ابعاد  یـازد ه گانـه، از مطالعـه منابع 
د ینـیـ  اسـامی بـه خصوص آیـات و روایـات، منابـع علـم مد یریت، جامعه شناسـی، 
روان شناسـی د یـن، مد یریـت اسـامی، منابـع فقهـی مسـجد ، بررسـی تطبیقـی د ر 
حـوزه مطالعـات سـازمان های د اوطلبانـه و سـازمان های د ینی و همچنیـن از مصاحبه 

اکتشـافی، مشـاهد ه و نظرسـنجی از متخّصصان اسـتفاد ه شـد ه اسـت.

واژگان کلیدی: 
نهاد  د ینی، اثربخشی، مد یریت اثربخش مسجد ، امام مسجد ، فّعاالن، مأموم ها.
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مقّدمه  «
مسـجد  همان طـور کـه از نـام آن پید اسـت، محلّـی بـرای سـجد ه و عبـاد ت د ر برابـر 
پـرورد گار یکتاسـت. نگاهـی بـه تاریـخ گذشـته بـه خصـوص د ر صـد ر اسـام بـه مـا 
نشـان می د هـد  اگرچـه رسـالت اصلـی مسـجد ، برگـزاری آییـن کرنـش و نیایـش و 
ارتبـاط عبـاد ی انسـان بـا خد اونـد  متعال اسـت، ولـی هیـچ گاه کارکرد  مسـاجد  فقط 
بـه اقامـه نمـاز جماعـت و انجـام عباد ات جمعی محد ود  نشـد ه اسـت. توصیـه و تأکید  
د یـن بـر انجـام اعمـال عبـاد ی بـه صـورت جمعـی، نشـان از اهّمیـت مزایـای جنبی 
تشـکیل اجتمـاع د ر بیـن مسـلمانان د ارد . د ر پرتـو تشـکیل ایـن جماعـات، امـکان 
بهره برد اری هـای مختلـف اجتماعـی، آموزشـی، فرهنگـی و غیـره بـرای عاّمـه مـرد م 
بـه وجـود  می آیـد . تاریـخ، گواهـی می د هـد  کـه د ر برهه هایـی، از مسـجد  بـه عنـوان 
مرکـز تعلیـم و تعلّـم معارف د ینـی و حّتی علوم بشـری، پایگاه اّطاع رسـانی، مجلس 
شـور و مشـورت سیاسـی ـ اجتماعـی، سـتاد  فرمان د هـی و سـامان د هی امـور نظامـی 
و محـّل رسـید گی بـه امـور گوناگـون مسـلمانان اسـتفاد ه می شـد ه اسـت. بـه عبارت 
د یگـر، می تـوان چنیـن بیـان کـرد  هـر زمان کـه مد یریـت بهتری بـر این نهـاد  د ینی 
اعمـال شـد ه، از ظرفّیت هـا و کارکرد هـای بالقـّوه آن، بهره بـرد اری بیشـتری شـد ه 
اسـت. همان طـور کـه د ر تعریـف واژه مد یریـت، آن را امـکان بهره بـرد اری بیشـتر 
از ظرفّیت هـا د انسـته اند . اگـر بخواهیـم کـه مسـجد  بـه عنـوان یـک نهـاد  د اوطلبانه، 
مرد مـی، غیرانتفاعـی و مذهبـی د ر تحّقـق کارکرد هـای مختلـف اجتماعـی ـ د ینـی 
خـود ، موفق تـر و اثربخش تـر باشـد ، نیـاز بـه مد یریتـی توانمنـد  و اثربخـش بیشـتر 

احسـاس می شـود . 
د ر اکثـر نظرسـنجی های بـه عمـل آمـد ه د ر د اخـل کشـور، ضعـف مد یریـت مسـجد  
عامـل اصلـی عد م گرایش به مسـاجد ، عنوان شـد ه اسـت. ضعف آگاهـی کاد ر اجرایی 
مسـاجد  نسـبت بـه شـیوه های صحیـح مد یریـت و برنامه ریـزی و چگونگـی تعامل با 
جماعـت مسـجد  از گروه های سـّنی مختلف، سـبب کـم رونقی برخی مسـاجد  و خالی 
شـد ن آنهـا از طیف جوانان فّعال کشـور شـد ه اسـت و بعضی مسـاجد  بـه نمازخانه ای 

بد ل گشـته و یـا تعطیل شـد ه اند . 
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وضعّیـت کـم رونـق برخـی مسـاجد  کشـور، مـا را بـر آن مـی د ارد  تـا از زاویـه علـم 
مد یریـت، مد یریـت اثربخـش مسـجد  را که نهـاد ی د ینـی، د اوطلبانه و مرد می اسـت، 
مـورد  واکاوی د قیـق قـرار د اد ه و بـه شناسـایی عوامل و عناصر اساسـی آن به خصوص 
از نـگاه مخاطبـان بپرد ازیـم؛ همـان امـری کـه د ر بین پژوهشـگران عرصـه مد یریت، 
کمتـر مـورد  توّجـه واقـع شـد ه اسـت. اینـک سـؤال اساسـی که مطـرح می شـود  این 
اسـت کـه مد یریـت اثربخش مسـجد  د ارای چه عوامـل و عناصری اسـت و ارتباط بین 

ایـن عناصـر از چـه الگویـی پیـروی می کند ؟
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مبحث اّول: کّلیات مدیریت اثربخش مسجد  «
تعریف مدیریت اثربخش

»مد یریت اثربخش« عبارت است از: کسب اهد اف سازمانی یا بیش از آن.
»مد یـر اثربخـش« کسـی اسـت کـه بتواند  هشـتاد  تا نـود  د رصـد  توانایی های افـراد  را 
بـه کار بگیـرد .1 البّتـه یک مفهوم قطعی از »اثربخشـی سـازمانی« وجود  نـد ارد  و اکثر 
نویسـند گان، سـنجش اثربخشـی سـازمانی را مسـتلزم تعریف شـاخص های متعد ّد  و 
ارزیابـی وظایـف مختلـف سـازمانی بـا اسـتفاد ه از خصیصه هـای متفـاوت می د اننـد . 
برخـاف تّصـور غالـب، د ر بیـن افـراد ِ آشـنا بـه علـم مد یریت، اثربخشـی فقط د سـت 

یابـی بـه هد ف نیسـت، بلکـه رویکرد هـای مختلفی د ر اثربخشـی وجـود  د ارد .
رویکرد های سنجش اثربخشی سازمانی

صاحب نظـران چهـار رویکـرد  بـه سـنجش اثربخشـی سـازمانی را معّرفـی کرد ه اند  که 
به شـرح زیر اسـت. 

1. اّولیـن رویکـرد ، رویکـرد  د سـت یابـی بـه هـد ف اسـت. ایـن رویکـرد  بـا شناسـایی 
اهـد اف د ر سـنجش عملکـرد  مشـّخص می شـود . 

2. د ّومیـن چارچـوب، رویکـرد  منابـع سیسـتم یـا سیسـتم بـاز اسـت. ایـن نـگاه بـه 
اثربخشـی بـر توانایـی یک سـازمان د ر جـذب منابع بـرای اطمینان از بقـا تأکید  د ارد . 
جـذب منابـع ضـروری و حفـظ یـک رابطـه   هارمونیک با محیـط از ضروریّـات کاربرد  

مد ل سیسـتمی اسـت. 
3. چارچـوب سـّوم، رویکـرد  فرآینـد  د اخلـی اسـت. کنتـرل، تمرکـز، رسـمی سـازی، 
ثبـات، اسـتمرار، نظـم و شـاخص های قابـل پیش بینـی عملکـرد  از شـاخص های ایـن 
رویکـرد  اسـت. بر اسـاس ایـن رویکرد ، کارکنـان برای اطاعـت از مقررات پـاد اش د اد ه 
می شـوند  و رهبـران جنبه هـای مختلـف کار را انـد ازه گیـری کرد ه و مسـتند  می کنند  
و بـاور د ارنـد  کـه یکسـان سـازی و رسـمی سـازی بـه ثبـات، نظـم و اسـتمرار ختـم 

می شـوند . 
4. تاکیـد  بـر منابـع انسـانی بـه چهارمیـن رویکـرد  ختـم می شـود  کـه بـه رویکـرد  

1 . رضاییان، 1379.
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اجـزا یـا گروه هـای اسـتراتژیک یـا رضایـت ذی نفعان مشـهور اسـت. د ر ایـن رویکرد ، 
فـرض  نکتـه  اثربخشـی، مهم تریـن  از  اصلـی  د یـد گاه ذی نفعـان  مشـّخص کـرد ن 
می شـود . هـر گـروه ممکـن اسـت تقاضـای متفاوتـی نسـبت به شـیوه عمل سـازمان 
د اشـته باشـد . ایـن رویکـرد  از چارچوب سیاسـی ناشـی می شـود  و توانایی سـازمان را 
د ر راضـی سـاختن مجموعـه متنّوعـی از گروه هـای د اخلـی و خارجـی مـورد  ارزیابـی 
قـرار می د هـد . ذی نفـع، بـه مثابـه هر شـخص، گـروه یـا سـازمان تعریف می شـود  که 
می توانـد  از توّجـه، منابـع یـا خروجی سـازمان بهره مند  شـود  )یا مسـتحّق آن اسـت( 

یـا اینکـه تحـت تأثیـر آن خروجـی قـرار مـی گیرد .
بنابرایـن، د ر ایـن تحقیـق بـر آن شـد یم کـه با پرهیـز از بخشـی نگری، نگاهـی جامع، 
فراگیـر و فرآیند گـرا به پد ید ه اثربخشـی د ر نهاد  د ینی مسـجد  د اشـته باشـیم. د ر این 
نـگاه، سـعی شـد  انعطـاف پذیـری، خاقّیـت و اسـتمرار د ر بهبـود  کیفّیـت بـه عنوان 
ویژگی هـای ایـن مـد ل د ر نظر گرفته شـود . همان گونـه که د ر الگوی تعالی سـازمانی 
اشـاره می شـود ، اثربخشـی سـازمانی هنگامـی افزایش می یابـد  که کلیـه فّعالّیت های 
د اخلـی سـازمان کـه د ارای ارتبـاط متقابل هسـتند ، به طور د قیق شـناخته شـد ه و به 
صورتـی نظام منـد  و بـا اسـتفاد ه از اّطاعـات قابل اطمینانـی از ذی نفعان اد اره شـود  و 

تصمیـم گیری هـای مرتبـط بـا عملیات جـاری و بر اسـاس آن صـورت گیرد .
بـا توّجـه بـه ایـن نـکات د ر طّراحـی چارچـوب نظـری تحقیـق سـعی شـد ه اسـت از 
رویکرد هـای مختلـف فوق الذکـر د ر اثربخشـی سـازمانی، یعنـی رویکـرد  هد ف مـد ار، 
منابـع سیسـتم، فرآینـد  د اخلـی و رضایـت ذی نفعـان اسـتفاد ه شـود . بـا نگاه بـه این 
رویکرد هـا و تنـّوع آنهـا بـر آن شـد یم تا با اسـتفاد ه از الگـوی سیسـتمی، چارچوبی را 
طّراحـی و ارائـه کنیـم کـه بتواند  جهت گیـری رویکرد هـای مختلف اثربخشـی را هم 
چـون چتـری د ر بـر بگیـرد . د ر نتیجـه، الگوی سیسـتمی د ر علـم مد یریت بـه عنوان 
مبنـای اصلـی نظـری د ر طّراحی الگوی تحقیق و شناسـایی اجزا و عناصـر آن انتخاب 
گرد یـد . رویکـرد  سیسـتمی د ر مد یریـت، شـامل د اد ه ها )انسـان، سـرمایه، مد یریت و 
فّنـاوری(، فرآینـد  )برنامـه ریزی، سـازمان د هی، اسـتخد ام، رهبری و کنترل(، سـتاد ه 

)محصـوالت، خد مـات، سـود ، رضایـت و یکپارچگـی هد ف( و محیط اسـت. 
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الگوی تعالی سازمانی 
تعالـی سـازمانی، الگـوی د یگـری اسـت کـه د ر طّراحـی الگوی نظـری تحقیـق به آن 
توّجـه شـد ه اسـت. تعالـی سـازمانی، بـه عملکرد  برجسـته مد یریـت یک سـازمان که 
بـه د سـت یابـی بـه نتایـج د رخشـان منتهـی شـد ه، اطـاق می شـود . ایـن الگـو از د و 

بخش تشـکیل شـد ه اسـت:
راهبـرد ،  و  خط مشـی  کارکنـان،  توسـعه  رهبـری،  شـامل  کـه  توانمند سـازها   .1

فرآیند هاسـت.  و  منابـع  و  مشـارکت ها 
2. نتایـج کـه شـامل نتایـج کارکنـان، نتایج مشـتریان، نتایـج جامعه و نتایـج کلید ی 

عملکرد  اسـت. 
3. شـکل سـاد ه الگـوی مد یریـت اثربخـش مسـجد  مبتنـی بـر الگـوی سیسـتمی را 

می تـوان بـه صـورت زیـر نمایـش د اد :

بازخورد  )رشد  و یاد گیری(
طبـق ایـن چارچـوب نظری، معتقد یـم توانمند سـازها، یعنی منابـع ورود ی اعـّم از منابع 
انسـانی )امـام مسـجد ، فّعـاالن و مأموم ها( و منابـع مالی، فیزیکـی و اّطاعاتـی، اقد امات، 
مجموعـه مد یریتـی مسـجد  بـه عنـوان فرآینـد  بـر خروجی ها یـا نتایـج تأثیرگذارنـد . از 
آنجایـی کـه عنصـر فرآینـد  د ر الگـوی سیسـتمی شـامل وظایـف عمومی مد یریـت و د ر 
الگـوی تعالی سـازمانی، فرآیند  زنجیره تولید  اسـت بنابرایـن، د ر مؤلّفه اقد امـاِت این الگو، 
ترکیـب هـر د و نقطه نظـر مـورد  توّجه قـرار گرفـت و وظایف عمومـی مد یریـت از الگوی 

سیسـتمی و مد یریـت عملیـات یـا فرآینـد  از الگوی تعالی سـازمانی اقتباس شـد . 
بـا توّجـه بـه ارزشـی بـود ن فضـای معنـوی مسـجد  و لـزوم حاکـم کـرد ن ارزش ها بر 
روابـط بیـن فـرد ی و فّعالّیت هـا به جای فضـای بوروکراتیـک و روابط سلسـله مراتبی، 
مؤلّفـه ای بـا عنـوان تبییـن جهـت گیری هـای ارزشـی مسـجد  د ر مؤلّفـه اقد امـات 
پیشـنهاد  شـد ه اسـت کـه روح یـا فرهنـگ ارزشـی ایـن سـازمان معنـوی را شـکل 
می د هـد . نتایـج نیـز طی د و گام یعنـی: 1ـ خروجی ها شـامل تنّوع و کیفّیـت برنامه ها 
و خد مـات ؛ 2ـ  پیامد هـا )اهـد اف( شـامل جـذب حد اکثـری و تحـّول و تعالـی مطرح 
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شـد ه اسـت. ایـن زنجیـره از طریـق بازخـورد  )رشـد  و یاد گیـری( بـه یـک حلقـه پویا 
تبد یـل می شـود  و د ر نتیجـه، می توانـد  کّمیت و کیفّیـت عناصـر ورود ی را ارتقا د هد . 
عناصـر محیطـی هـم از عناصـر تأثیرگـذار بر اجـزای د اخلی سیسـتم هسـتند . روابط 
حوزه هـای علمیـه، سـازمان های باالد سـتی، همـکار و واحد هـای محلّـی بـا مسـجد  
و بافـت مذهبـی، فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـی و فّناورانـه )تکنولوژیکـی( محلّـه بـه 

عنـوان اجـزای محیـط نزد یـک و تأثیرگـذار بـر مسـجد  د ر نظـر گرفته شـد ه اند .
البّتـه د ر مـورد  خروجی هـا اگـر چـه می تـوان تنـّوع برنامه هـا و خد مـات را جزئـی از 
کیفّیـت قلمـد اد  کرد ، ولی به منظور برجسـته سـازی و نشـان د اد ن اهّمیـت ویژه آن، 
بـه عنـوان یـک بُعد  مسـتقل د ر نظر گرفته شـد ه اسـت. تنـّوع کارکرد هـا و برنامه های 
مسـجد  از ایـن جهـت حائـز اهّمیت اسـت که مسـجد  د ر سـّنت نبـوی، هرگز یک 
تشـکیات تک کارکـرد ی و یـا بـه عبارتـی، مکانـی بـرای عبـاد ت صـرف نبـود ه، بلکه 
مرکـز سـامان د هی امـور مسـلمانان و محـّل انجـام کارکرد هـا و برنامه هـای مختلـف 

بود ه اسـت.

الگوی مد یریت اثربخش مسجد 
الگـوی مد یریـت اثربخش مسـجد ، متناسـب بـا توضیحات ذکر شـد ه و بـا پیش فرض 
ـَس َعلَـی  تأسـیس مسـجد  بـر اسـاس تقـوا و اخـاص، مبتنـی بـر آیـه »لََمْسـِجٌد أُسِّ
ُ یُِحبُّ  ـُروا َو اللَّ التَّْقـوی  ِمـْن أَوَِّل یَـْوٍم أََحـقُّ أَْن تَُقـوَم فیِه فیِه ِرجـاٌل یُِحبُّـوَن أَْن یََتَطهَّ
هِّریَن«1طّراحـی و د ر مباحـث آینـد ه ارائـه شـد ه اسـت. از ایـن آیـه شـریف بـه  الُْمطَّ
روشـنی می تـوان د ریافـت کـه آنچه »مسـجد  قبـا« را د ر خـور مد ح و سـتایش کرد ه، 
تقـوا و اخـاص مؤّسسـان آن بـود ه اسـت. امـام باقر یکـی از عوامل مبـارک بود ن 
»مسـجد  ِغنـی« د ر کوفـه را مؤمـن بـود ن بانـی آن د انسـته اسـت.2همچنین، بنـا بـر 
ََّماالْْعَمـاُل بِالنِّیَّـاِت«،3 ارزش هر عملی بـه قصد  و نیت  حد یـث معـروف نبـوی: »إِن
فاعـل آن اسـت. بنا کرد ن یک مسـجد  زمانـی از ارزش واالیی د ر نزد  پـرورد گار متعال 

1 . توبه، آیه108.

2 . وسائل الشیعه، ج3، ص519.

3 . تهذیب الحکام، ج1، ص83 ، ح4.
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برخـورد ار اسـت کـه با نّیـت خالص و بـرای رضای الهی صـورت گرفته باشـد . صاحب 
تفسـیر نـور د ر ایـن زمینـه چنیـن می نویسـد : »گاهی مسـجد ، بانیـان خـود  را به قعر 

د وزخ می افکنـد «.1

1 . قرائتی، محسن، تفسیر نور، ج5، ص146، ذیل آیه109سوره توبه.
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مبحث دّوم: شایستگی های مدیران «
مدیر شایسته

د ر تعریـف شایسـتگی مد یـران گفته اند : شایسـتگی مد یـران عبارتسـت از خصوصّیات 
و رفتارهایـی کـه منجـر بـه اثربخشـی مد یـران د ر محیط شـغلی شـود ، ماننـد  د انش، 

مهارت هـا، ویژگی هـای شـخصّیتی، نگرش، اعتبـار حرفـه ای و عمومی.1
د ر تعریـف د یگـری، شایسـتگی، ویژگـی اساسـی یـک شـخص بیان شـد ه کـه از نظر 

علّـی بـا عملکـرد  اثربخـش یـا برتـر فـرد  د ر یـک موقعّیت شـغلی مرتبط اسـت. 
»اسپنسـر«2 اعتقـاد  د ارد  کـه شایسـتگی د ر پنـج قالـب قـرار مـی گیـرد : انگیزه هـا، 

مهـارت. و  د انـش  خصیصه هـا، خود مفهومـی، 
»بویاتزیـس«3 د امنـه ای از عوامـل را د ر موّفقّیـت مد یـران د خیل می د انسـت. وی این 
عوامـل را ماننـد  کیفّیت هـای فـرد ی، انگیزه هـا، تجربـه و ویژگی هـای رفتـاری تحـت 

عنـوان شایسـتگی چنیـن تعریـف می کند :
ظرفّیـت موجـود  د ر فـرد  کـه منجر بـه رفتاری بـرای برآورد ه کـرد ن مطالبات شـغلی 
موجـود  د ر چارچـوب پارامترهـای محیـط سـازمانی می شـود  و بـه نوبـه خـود  نتایـج 

مطلـوب را ایجـاد  می کنـد ، شایسـتگی نـام د ارد . 
»د یویـد  روباتـام« د ر مقالـه ای د ر این خصوص می نویسـد : »شایسـتگی، معانی متفاوتی 

د ارد  و هنـوز هـم یکـی از مبهم ترین عبـارات اد بیات سـازمان باقی ماند ه اسـت«

مؤلّفه های و مهارت های شایستگی
د ر یک جمع بند ی، مؤلّفه های شایستگی د ر شش گروه کلّی جای می گیرند :4

1. د انش و معلومات حرفه ای؛
2. مهارت ها: مهارت توانایی پیاد ه سازی علم د ر عمل؛

د ر یـک تقسـیم بنـد ی متـد اول مهارت هـای مـورد  نیـاز مد یـران به سـه نوع تقسـیم 

1 . غّفاریان، 1379.

.1993 ,Spencer & Spencer . 2

.1982 ,Boyatzis . 3

4 . هرسی و بانچارد ، 1382 و رضاییان، 1379.
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شـد ه اند  و آنهـا را بد یـن صـورت تعریـف کرد ه انـد :
مهـارت اد راکـی: توانایـی فهمیـد ن پیچید گی هـای کل سـازمان و آگاهـی از اینکه آیا 
شـخص د ر خـور شـرایط سـازمان عمـل می کنـد  یـا نـه. ایـن آگاهی موجب می شـود  
کـه فـرد  بـه جـای ایـن کـه فقـط بـر مبنـای هد ف هـا و نیازهـای گـروِه نزد یـک و 
بافصـل خـود  عمـل کنـد ، اقد امات خـود  را بر هد ف های کّل سـازمان اسـتوار سـازد .
مهـارت انسـانی: توانایـی و قـد رت تشـخیص د ر کار کرد ن با مـرد م و انجـام د اد ن کار 
بـه وسـیله آنهـا کـه شـامل د رک و فهـم انگیزش و بـه کار بـرد ن رهبری مؤثّر اسـت.

مهـارت فّنـی: توانایی حاصـل از تجربّیات، آموزش و کارآمـوزی الزم برای به کارگیری 
د انـش، روش ها، فنـون و تجهیزات الزم برای انجـام کارهای خاّص.

الگوهـای  مجموعـه  از  اسـت  عبـارت  شـخصّیت،  شـخصّیتی:  ویژگی هـای   .3
منحصربه فـرد  و تـا حـد ود ی ثابـت رفتـاری، احساسـی و فکـری کـه انسـان ها از خود  

می د هنـد . بـروز 
4. نگـرش: هیـچ تصمیمی د ر یـک محیط خالی از مفاهیم ارزشـی گرفته نمی شـود . 
موازیـن ارزشـی تصمیـم گیرند ه، یکـی از عملکرد های اصلی د ر شـکل گیـری تصمیم 
اسـت. مجموعـه ارزش هـا یکـی از مهم ترین عوامـل متمایزکننـد ه مد یـران از یکد یگر 
اسـت. برخـی از ایـن عوامـل عبـارت اسـت از: بـاور بـه پاسـخگویی د ر برابـر خد اوند ، 
محتـرم شـمرد ن مـرد م، پای بنـد ی بـه اخاق حرفـه ای، امید  بـه جهان آخـرت، نحوه 

نگـرش به انسـان، نگـرش توحید ی.
5. اعتبـار حرفـه ای: اعتبـار حرفه ای بـه جایگاه مد یر د ر شـبکه ارتباطـات حرفه ای 
برمـی گـرد د  و عبـارت اسـت از: قابلّیت برقـراری ارتباط با افـراد  مؤثّر و د رخواسـت از 

آنـان بـا احتمال زیـاد  پذیرش.
6. اعتبـار عمومی: اعتبـار عمومی یـک مد یر به جایـگاه غیرحرفـه ای وی د ر اجتماع 
بـر مـی گـرد د . واقعّیـت ایـن اسـت کـه زند گـی کاری و عمومی یـک مد یر بـر یکد یگر 
تأثیـر متقابـل مـی گذارنـد  و اد اره ایـن د و به صورت منفصـل از هم امکان پذیر نیسـت. 
خانواد ه، محیط معاشـرتی و حسـن شـهرت از عوامل مهم اعتباربخشـی عمومی اسـت.1

1 . غّفاریان، 1379.
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از طـرف د یگـر، فضایل ارزشـی ـ اخاقـی، جزء جد انشـد نی شایسـتگی های یک مد یر 
عنـوان شـد ه اسـت. شـاخص های فضیلـت، جزئـی جد انشـد نی از اید ه هـای اخـاق 
گرایـی اسـت و ارائه د هنـد ه چشـم اند ازهایی اسـت کـه شـیوه زند گـی مـا را شـکل 
می د هنـد ؛ ولـی شایسـتگی شـامل مهارت هـای آموختـه شـد ه و کارآیـی فّنی اسـت. 
بررسـی د قیق تـر نشـان می د هـد  کـه د و مفهـوم »شایسـتگی« و »فضیلت« بسـیار به 
هـم مرتبـط هسـتند ؛ شایسـتگی ها، فضیلت های خاّصـی را د ر برمی گیرنـد ، د ر حالی 

کـه اِعمـال موّفقّیت آمیـز فضیلت هـا نیـز بـه قابلّیت هایـی نیـاز د ارند .

وجود  د و رویکرد  مد یریتی
اّول؛ اینکه ما باید  فضیلت و شایستگی را از هم د یگر متمایز کنیم؛ 

د ّوم؛ اینکـه د و مفهـوم فضیلـت و شایسـتگی را بـا ایـن توصیـف کـه بسـیاری از 
د ر  همزیسـت  عنـوان  بـه  د ارنـد ،  ذاتـی  فضیلت هـای  مد یریتـی،  شایسـتگی های 
نظـر بگیریـم. »الومـن« و همـکاران، قابلّیـت ایمانـی و فّنـی را بـه عنـوان عناصـر 
معتقد نـد   آنهـا  می کننـد .  ترکیـب  یکد یگـر  بـا  موّفـق  عمومـی  مد یریـت  اساسـی 
کـه موّفقّیـت مد یـران عمومـی مبتنـی بـر مثلـث مهارت هـا شـامل قابلّیـت فنـی، 
منطـق  اخاقی1شـامل  شایسـتگی های  اسـت.  اخاقـی  شایسـتگی های  و  رهبـری 

اسـت.3 محتاطانـه  گیـری  تصمیـم  و  ارزش هـا  اخاقی،2مد یریـت 
»ورتانن«4مجموعـه شایسـتگی هایی را بـرای مد یریـت عمومـی ارائـه می کند  که یکی 
از آنهـا شایسـتگی اخاقـی اسـت. »مکالـی و الوتـون« د ر انتهـای مقالـه خـود  نتیجه 
مـی گیرنـد  کـه فضایل، همان طـور که د ر حوزه شـخصّیت انسـانی قرار د ارنـد ، به طور 
برابـر د ر حـوزه اقد امـات قـرار د ارنـد . فضیلـت، یـک بخش مکّمـل از شایسـتگی های 
اجتناب ناپذیـر،  به طـور  مد یریـت،  تعالـی  مثابـه  بـه  شایسـتگی  اسـت.  مد یریتـی 
توّجـه بـه فضیلـت را د ر د رون خـود  د ارد . فضیلـت نیـز بـه همیـن صورت بایـد  بعضی 

.Ethical competency . 1

.Moral reasoning . 2

.2004 ,Bowman et al . 3

. 2000 ,Virtanen-  4
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کیفّیت هـای شایسـتگی را د اشـته باشـد  تـا بتـوان آن را عملی سـاخت.1
»هرسی و بانچارد  عملکرد  موّفق را تابعی از توانایی و تمایل فرد  می د انند «.

از طـرف د یگـر، »آماد گـی« عبارت اسـت از میـزان توانایی و تمایل رهبر د ر به د سـت 
آورد ن توفیـق د ر انجام یـک تکلیف خاّص. 

»توانایـی«، یعنـی د انـش، تجربـه و مهارتـی کـه فـرد  یـا گـروه بـرای یـک تکلیـف یا 
فّعالّیـت خـاّص همـراه د ارد . تمایـل، یعنی میزان وجـود  اطمینان، تعّهـد  و انگیزش د ر 

شـخص بـرای انجـام موّفقّیـت آمیز یـک تکلیـف خاّص.2
»رابینز« نیز عملکرد  را تابع توانایی و انگیزش می د اند . 

»رضاییـان«، موّفقّیـت مد یـر را بـه توانایی هـا، نگـرش و انگیـزش وابسـته می د انـد . 
د ر نتیجـه، د ر الگـوی شایسـتگی های امـام مسـجد  بـرای پوشـش عناصر طرح شـد ه، 
سـه مؤلّفـه »د انـشـ  مهارت هـا«، »فضایـل ایمانـیـ  اخاقـی« و »انگیـزش« مطرح 

شـد ه اند .

.2006 ,Macaulay and Lawton . 1

2 . هرسی و بانچارد ، 1375.



563 فصل سه،   مدیریت مسجد

مبحث سّوم: شاخص های مد یر اسالمی و امام جماعت مطلوب  «
شایستگی های امام )مد یر( مسجد  

مقـام معّظـم رهبـری، امام مسـجد  را »مد یر طبیعی« مسـجد  می د اننـد  و می فرمایند : 
»مسـجد  یـک رئیس طبیعـی د ارد ؛ یک مد یر طبیعی د ارد  و او امام مسـجد  اسـت«.1

د ر ایـن نوشـتار سـعی خواهد  شـد  شایسـتگی های اساسـی مـورد  نیاز امام مسـجد  به 
مثابـه یـک مد یر، شناسـایی و احصا شـود .

شـناخت شایسـتگی های کلیـد ی مد یـران د ر کانـون توّجـه محققـان بـود ه اسـت. 
شـناخت ابعـاد  شایسـتگی های مد یریتـی، هـم بـرای توسـعه و هـم بـرای ارزیابـی 

مد یـران یـک عامـل اساسـی بـه شـمار می آیـد . 
د ر ایـن قسـمت، ویژگی هـای یـک مد یـر و رهبـر اسـامی شایسـته بیـان می شـود  و 
سـپس ویژگی هـای مطلـوب یـک امـام جماعـت طبـق اد بیـات نظـری موجـود  ارائـه 
خواهـد  شـد . پـس از آن، شـاخص های تد ویـن شـد ه بـرای هـر یـک از مؤلّفه هـای 

تحقیـق د ر قالـب جد ولـی نشـان د اد ه می شـود :
برخـی معتقد نـد ، رهبر اثربخش به  ویژه د ر جوامع اسـامی، کسـی اسـت کـه با ایجاد  
یـا تقویّـت ویژگی های شـخصی یـا رفتاری، د ر د ل و جـان کارکنان و زیرد سـتان خود  
نفـوذ کنـد . ایـن ویژگی هـا بـه اختصـار عبارت انـد  از: تقـوی، رفـق و مـد ارا، الفـت و 

محبـت، د فـع بد ی بـا خوبی، سـعه صد ر. 2
برخـی د یگـر ویژگی هـای فـرد ی رهبـر د ر آیـات و روایـات را بد یـن صـورت بیـان 
می کننـد : سـعه صـد ر )حلـم، متانت د ر شـاد ی ها، مقاومـت د ر برابر مشـکات، تحّمل 
افـکار مخالـف، پرهیز از مسـتی ریاسـت(، هـوش، توانمند ی های علمـی و فّنی، تحّمل 
افکار مخالف، سـعی و کوشـش، پشـتکار، شـجاعت، شـهرت، سـخنرانی )تفهیم کام 

و زیبایـی کام(.3
طبـق نظـر »مرکـز رسـید گی بـه امـور مسـاجد «، ویژگی هـای مد یـر اسـامی عبارت 

از: است 

1 . بیانات مقام معّظم رهبری موّرخ  1375/3/28.

2 . پیروز و همکارانش، )1385(.

3 . نبوی، )1385(.
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ایمان و تقوا،  ●
عد الت و امانت د اری، ●
 توانایی،  ●
اخاق و برخورد  نیکو و زیبا،  ●
سعه صد ر و تسلّط بر خود ،  ●
خرد ورزی و د وراند یشی،  ●
تعاد ل،  ●
تواضع،  ●
جد ّی و پرتاش،  ●
صد اقت و وفای به پیمان،  ●
خواهان د انش جد ید  و افق های نوین فّعالّیت.  ●

د ر خصـوص ویژگی هـای امـام مسـجد ، ایـن مرکز معتقد  اسـت کـه امام مسـجد  باید  
از نظر علمی با قرآن و تفسـیر، روایات و سـخنان ائّمه آشـنا باشـند  و توان پاسـخ 
گویـی بـه سـؤاالت فقهی و شـبهات جد ید  کامی را د اشـته باشـد  و از اخبار کشـور و 

جهان اّطاع د اشـته باشـد .
از نظـر گفتـاری بایـد  از پرحرفـی و کلمـات بیهـود ه، غیبـت و بد گویی پرهیـز کند . از 
نظـر برخـورد  نیـز بایـد  د ارای چهره ای باز و گشـاد ه و خوش برخورد  باشـد . شـخصّیت 

افـراد  را حفـظ کنـد  و از تحقیـر و مسـخره و پوزخنـد  پرهیز کند .
امـام جماعـت د ارای چهـار وظیفـه اساسـی اسـت کـه شـامل: اقامـه نمـاز جماعـت، 
تعلیـم و تربیـت و نشـر معـارف، رهبـری و مد یریت مسـجد  و برقـراری ارتباط اسـت.
پیـروی از سـّنت و سـیره پیامبر اسـام بـرای موّفقّیت امام جماعت د ر مسـئولّیت 
خـود ، بسـی خطیـر و مهـم اسـت. برخـی از اصـول سـیره فـرد ی و اجتماعـی پیامبر 
اسـام عبـارت اسـت از: نظافـت، آراسـتگی ظاهـر، معّطـر بـود ن، سـام کـرد ن، 

مصافحـه، گشـاد گی چهـره، برقـراری ارتبـاط صمیمانـه و احتـرام و اد ب.1
تقـوا، یکـی از ویژگی هـای مهم امام مسـجد  اسـت. خد اونـد  متعال، اولیاء و سرپرسـت 

1 . مرکز رسید گی به امور مساجد ، 1385.
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مسـجد الحرام را فقـط افـراد  بـا تقـوا و پرهیـزگار می د انـد  و مـی فرمایـد : »إِْن أَْولِیاُؤُه 
الُْمتَُّقونَ «.1 إاِلَّ 

َّما  قـرآن د ر آیـه شـریف د یگـری، شـرایط تولیت مسـجد  را چنین بیـان می نمایـد : »إِن
کاَه َو لَْم یَْخَش  اَه َو آتَی الـزَّ ِ َو الَْیـْوِم اْلِخِر َو أَقـاَم الصَّ ِ َمـنْ آَمـَن بِاللَّ یَْعُمـُر َمسـاِجَد اللَّ

َ َفَعسـی  أُولِئـکَ أَْن یَُکونُوا ِمـنَ الُْمْهَتد یَن«.2 إاِلَّ اللَّ
ایـن آیـه شـرایطی را بـرای تعمیرکننـد گان و آباد کننـد گان مسـاجد  معّرفـی می کند  
کـه عبارت انـد  از: ایمـان بـه خـد ا، ایمـان بـه قیامـت و روز رسـتاخیز، اقامـه نمـاز، 
پرد اخـت زکات، شـجاعت و تـرس از خـد ا. صاحب تفسـیر نور معتقد  اسـت که تولیت 
مسـجد  شـرایطی د ارد : از نظـر عملـی، برپـا د اشـتن نمـاز و پرد اخـت زکات و از جهت 

روحـی، شـجاعت و نفوذناپذیـری و از جهـت اعتقـاد ی ایمـان بـه مبـد أ و معاد .3
نویسـند ه د یگـری معتقـد  اسـت با توّجـه به منابع اسـامی، امـام جماعت بایـد  د ارای 

ویژگی هـای زیر باشـد : 
عد الـت )د وری از گنـاه(، مـرّوت )پرهیـز از کارهایی کـه او را خوار و بی مقد ار و سـبک 
مـی سـازد (، د ارا بـود ن مراتـب علمـی، تقـوا، فضیلت هـای اخاقـی، اعتـد ال و پرهیز 
از افـراط و تفریـط، اهتمـام جـد ّی بـه امور مسـجد ، تعیین جانشـین د ر زمـان غیبت، 

سـعه صـد ر، حضـور منّظم بـرای اقامـه نماز، خـود د اری از طوالنـی کـرد ن برنامه ها.4
تمایـل یـا قصـد  خود سـازی و تهذیب نفـس، از جمله شـاخص های شایسـتگی تمامی 
افـراد  حاضـر د ر مسـجد  و از همـه مهم تر امام مسـجد  اسـت. قرآن کریـم د ر آیه 108 
سـوره توبـه، »مسـجد  قبا« را مسـجد  شایسـته معّرفـی می نماید  و د لیـل آن را چنین 
ریَن؛ ]در آن مسـجد،[  هِّ ُ یُِحـبُّ الُْمطَّ ـُروا َو اللَّ بیـان می کنـد : »ِرجـاٌل یُِحبُّـوَن أَْن یََتَطهَّ
رجالـی هسـتند  کـه د وسـت می د ارند  خـود  را از گناهان پاک سـازند  یـا از پلید ی ها و 
آلود گی هـا طاهـر نماینـد  و خد اونـد  کسـانی را کـه د ر صد د  پـاک کرد ن خود  باشـند ، 

د وسـت می د ارد «.

1 . انفال، آیه34.

2 . توبه، آیه18.

3 . تفسیر نور،  ج5، ص33.

4 . نوبهار، رحیم 1386.
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مقام معّظم رهبری د ر این رابطه می فرمایند :
»خـود ِ مـن پیش نمـازی کـرد ه ام. می د انـم کـه مسـجد  و پیش نمـازی یعنـی چـه. 
مسـجد  قائـم بـه پیش نماز اسـت. خـاد م تأثیر خیلـی کمـی د ارد ؛ یعنی د ر مقایسـه با 
پیش نمـاز د ر واقـع، تأثیـرش د ه بـر یـک هـم نیسـت. البتـه تأثیراتـی د ارد ؛ اّمـا ملکه 
زنبـور عسـل مسـجد ، پیش نمـاز اسـت. پیش نماز کـه آنجا بـود  و جاذبه د اشـت، همه 
هسـتند . پیش نمـاز، هرچـه و هـر کـس هم باشـد  وقتـی اعتنایی به مسـجد  ند اشـت، 
تأثیـر کمـی خواهد  د اشـت؛ مثـل آقایان فعلی مـا، روحانیـون انقابی و جـوان فاضل؛ 
عیـب کارشـان ایـن اسـت کـه بـه مسـجد  اعتنایـی ند ارنـد . ظهـر می شـود ، مشـغول 

کارنـد  یـا جلسـه د ارند ، مسـجد  هـم د ارنـد ؛ این نمی شـود «.1
پـس از جمع بنـد ی، شایسـتگی های امـام مسـجد  د ر جـد ول صفحـه بعد  خاصه شـد ه 

است:

1 . بیانات مقام معّظم رهبری، ، 1377/10/19.
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جدول 1 : شایستگی های امام مسجد )به عنوان مدیر مسجد(

شاخص ها

ها
ّفه 

مؤل

خلق نیکو و حسن معاشرت

ری
فتا

و ر
ی 

اق
 اخ

یل
ضا

ف

سعه صد ر و مد ارا

صد اقت و وفای به عهد 

عد الت فقهی و تقوا: اجتناب از گناهان کبیره و عد م اصرار بر گناهان صغیره

تواضع

امانتد اری و مسئولّیت پذیری

نظم و وقت شناسی: حضور منظم و نظم د ر انجام امور

شجاعت و استقال رأی: از کسی جز خد ا نمی ترسند 

خود باوری و قاطعیت

اخاص

عد الت د ر رفتار با مرد م و توّجه به همه افراد 

وقار و ثبات شخصّیت

ساد ه زیستی و احتراز از تجمات د نیا

والیت پذیری و تبعیت از ولی فقیه

حسن شهرت علمی یا معنوی

آراستگی و جذابیت ظاهری

انگیزه د گرسازی و هد ایت د یگران

ش
گیز

ـ  ان
یل

انگیزه خود سازی و تهذیب نفس: یحبون ان یتطهروا؛ د وست د ارند  که پاکیزه شوند تما

اهتمام به حّل مشکات و امور مرد م: تاش برای حّل مشکات مرد م و همد رد ی و 
د لسوزی برای آنها، تاش برای ایجاد  وفاق اجتماعی د ر محلّه

تاش و پشتکار د ر مسجد 
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شاخص ها

ها
ّفه 

مؤل

انسانی: رهبری، مخاطب شناسی، اصاح ذات البین، تشویق و حمایت، به کارگیری افراد ، 
شنود  مؤثّر، ارتباط مؤثّر با اهل مسجد ، محلّه، نهاد ها و سازمان ها، فّن خطابه، آراستگی، 

ایجاد  گروه ها، هد ایت جلسات، هوش عاطفی و هیجانی

تها
هار

 م
شـ 

د ان

فنی: د انش د ینی )فقه و اصول، کام، تفسیر و ...(، د ارا بود ن حد اقلی از د انش روز، آگاهی 
سیاسی، د انش مد یریت، د انش مشاوره و روان شناسی، شناخت خرد ه فرهنگ ها، قرائت نماز 

و قرآن به صورت صحیح و با صوت خوش

اد راکی: د ید  کان و تفکر راهبرد ی، تفکر تحلیلی، د رک و تشریح رسالت، اهد اف و 
ارزش های مسجد  د ر اسام، تفکر خاق، بصیرت و بینش سیاسی
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مبحث چهارم: شایستگی های فّعاالن و کارگزاران مسجد «
فّعـاالن یـا کارگـزاران مسـجد ، عـاوه بـر اینکـه پرسـنل اجرایـی مسـجد  را تشـکیل 
می د هنـد  و بـه انجـام امـور عملیاتـی مـی پرد ازنـد ، ماننـد  بـازو و معاون امام مسـجد  
عمـل می کننـد  )به خصـوص اعضای هیئـت امنـا(. بنابراین، از یک طـرف ویژگی های 
فـرد ی ایـن افـراد  ماننـد  توانمند ی هـای آنهـا اهّمیت پیـد ا می کنـد  و از طـرف د یگر، 
ویژگی هـای بیـن فـرد ی )گروهـی( و اجتماعـی )حـوزه ارتباطـی( آنهـا بسـیار مهـم 
اسـت. د ر نتیجـه، شایسـتگی های فّعـاالن نیـز طبـق توضیحاتـی کـه اشـاره شـد ، د ر 
سـه مؤلّفـه ویژگی هـای فرد ی، بیـن فـرد ی و اجتماعی )حـوزه ارتباطـی( طبقه بند ی 
شـد ه  اسـت. عناصـر توانمند ی شـخصی، فضایل ایمانـی ـ اخاقی و انگیـزش این افراد  
)شـامل: صد اقـت و وفـای بـه عهـد ، نّیـت خد مـت گـزاری، امانـت د اری و مسـئولّیت 
پذیـری، سـعه صـد ر و مـد ارا، تاش و پشـتکار د ر مسـجد ، مهارت و د انش، شـجاعت، 
تواضـع، التـزام عملـی بـه د یـن و جـوان بـود ن( د ر مؤلّفـه »ویژگی های فـرد ی« جای 
گرفته انـد . از آن جهـت هـم کـه ایـن افـراد ، یک گـروه یـا تیمـی از فّعـاالن اد اره امور 
مسـجد  را تشـکیل می د هنـد ، برخـی ویژگی هـای تأثیرگـذار بـر عملکـرد  گـروه یـا 
تیـم ماننـد  همبسـتگی، بـراد ری و انسـجام، وجهه یـا اعتبار محلّـی، احتـرام و اعتماد  
متقابـل، و الفـت و محّبـت بیـن قلوب آنها به عنـوان جمعی از مؤمنـان د ر ویژگی های 
بیـن فـرد ی آمـد ه اسـت. انسـجام گـروه، احسـاس »مـا« بود ن اسـت که اعضـای یک 

گـروه را بـه یکد یگـر پیونـد  می د هـد . 
»نیـت خد مـت بـه خانـه خـد ا« از شـاخص های مهـم ایـن بخـش اسـت. ارزش کارها 
بـه نّیـت انجـام آنـان اسـت. د ر فضیلـت خد مـت گـزاری د ر مسـجد  اشـاره بـه ایـن 
ُ لَـُه ِعْتـَق َرَقَبٍه َو َمـْن أَْخـَرَج ِمْنُه  حد یـث مناسـب اسـت: »َمـْن َقمَّ َمْسـِجد اً َکَتـَب اللَّ
ُ َعـزَّ َو َجلَّ لَـُه ِکْفلَْیِن ِمـنْ َرْحَمِتِه؛ هر کس مسـجد ی را جارو  ی َعْینـاً َکَتـَب اللَّ َمایَُقـذِّ
و خاکروبـی کنـد ، خد اونـد  بـرای او پـاد اش آزاد  کـرد ن یـک بنـد ه را بنویسـد  و اگر از 
مسـجد  بـه مقـد ار خاشـاکی که د ر چشـم مـی رود ، گـرد  و غبار بیـرون ببـرد ، خد ای 

عـّز و جـّل رحمتـش را د و برابـر بـه او عطـا می فرماید «.1

1  ـ وسائل الشیعه، ج5، ص239، ح6438.
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جدول 2: شایستگی های فّعاالن و کارگزاران  )هیئت امنا، خادم، بسیج، کانون، داوطلبان، و ...(

شاخص ها

ها
ّفه 

مؤل

الفت و محبت

هی
گرو

ی- 
رد 

ن ف
بی

وجهه یا اعتبار محلّی

همبستگی، براد ری و انسجام

احترام و اعتماد  متقابل

صد اقت و وفای به عهد 

د ی
فر

نیت خد مت گزاری: ترجیح نیازهای د یگران، نیت خد مت به خانه خد ا

امانت د اری و مسئولّیت پذیری

سعه صد ر و مد ارا

تاش و پشتکار د ر مسجد 

مهارت و د انش

شجاعت

تواضع

التزام عملی به د ین

جوان بود ن

ارتباط مرد می: ارتباط احسن با مرد م محلّه

طی
تبا

 ار
یـ 

ماع
جت

ا

ارتباط سازمانی: ارتباط با اصناف، نهاد ها، د ستگاه ها و سازمان ها
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شایستگی های جماعت )مأمومین یا نمازگزاران(
شایسـتگی های جماعـت د ر ابتـد ای الگـو و د ر بخـش ورود ی های سیسـتم، د ر جایگاه 
منابـع و سـرمایه انسـانی مسـجد  مد ّنظـر قـرار مـی گیـرد . د ر نتیجه شایسـتگی هایی 
کـه بـرای جماعـت د ر ایـن ناحیه ذکر شـد ه د ر چنـد  مؤلّفه قابل تقسـیم بند ی اسـت: 

سرمایه اخاقی و ایمانی؛
علم و آگاهی به آد اب حضور؛ 

رعایت آد اب حضور انسانی اجتماعی.
گام اّول: سـرمایه اخاقـی ـ ایمانـی بـه عنـوان ظرفّیت معنـوی آنها و به عنـوان اّولین 

مؤلّفـه شایسـتگی جماعت د ر نظر گرفته شـد ه  اسـت.
گام د ّوم: شایسـتگی هنجـاری و ارزشـی ایـن افراد  د ر قالب آشـنایی بـه آد اب حضور و 

رعایـت آد اب حضور د ر مسـجد  تجلّـی می کند . 
گام نهایـی: ظرفّیـت و پتانسـیلی مطـرح می شـود  کـه ایـن مجموعـه انسـانی بـرای 
فّعالّیـت و عملیـات د ر مسـجد  د ارد  و از آنجـا کـه این مجموعه انسـانی بـه عنوان یک 
مجموعـه جامعه شـناختی عمـل می کننـد ، سـرمایه انسـانی ـ اجتماعـی آنهـا اهّمیت 
پیـد ا می کنـد . البّتـه اگرچه سـرمایه انسـانی و سـرمایه اجتماعـی عناصـر جد اگانه ای 

هسـتند ؛ ولـی جهت سـاد ه سـازی الگـو، د ر جـد ول مربـوط ترکیب شـد ه اند .

سرمایه ایمانی- اخالقی
د ر مؤلّفـه سـرمایه ایمانـیـ  اخاقـی، از آن جهت کـه نمازگزاران مسـجد  د ر حقیقت، 
جمعـی از مؤمنـان هسـتند  کـه بـرای عبـاد ت پـرورد گار متعـال گـرد  هـم می آیند  و 
بـا یکد یگـر کنـش و تعامـل د ارنـد ، وجـود  خلـق نیکـو و الفـت بیـن قلـوب آنهـا بـه 
مثابـه جمعـی از مؤمنـان اهّمیـت د ارد ؛ د ر آیـه 108 سـوره توبـه نیـز بـه مرد انـی 
اشـاره می شـود  کـه د وسـت د ارنـد  طاهر و پاکیـزه شـوند . بنابراین، قصد  خود سـازی و 
تهذیـب نفـس نیز بـه عنوان یکی از ویژگی های برجسـته مأمومین مسـجد  برشـمرد ه 

می شـود .
شـاخص د یگـری کـه د ر ایـن مؤلّفـه، مـورد  توّجـه اسـت، قصد  کسـب ثـواب و غفران 
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الهـی اسـت. د ر احاد یـث نبـوی آمد ه اسـت که د ر مسـجد  به هر کـس، آن چیزی 
 د اد ه می شـود  کـه بـه قصـد  آن بـه مسـجد  آمـد ه اسـت. د ر حد یثی از رسـول خد ا
چنیـن نقـل شـد ه اسـت: هر کـس به د لیـل چیزی به مسـجد  آیـد ، بهره او از مسـجد  

همان اسـت.1
د ر حد یث د یگری از رسول خد ا آمد ه است: 

»أاََل َو َمـنْ َمَشـی إِلَـی َمْسـِجٍد یَْطُلـُب فِیـِه الَْجَماَعـَه َکاَن لَُه بِـُکلِّ ُخْطَوٍه َسـْبُعوَن أَلَْف 
ُ َعزَّ  َل اللَّ َحَسـَنٍه َو یُْرَفـُع لَـُه ِمـَن الدَّ َرَجـاِت ِمْثـُل َذلِـَک َفإِْن َمـاَت َو ُهَو َعلَـی َذلِـَک َوکَّ
ـُرونَُه َو یُْؤنُِسـونَُه فِـی َوْحدَ تِِه َو  َو َجـلَّ بِـِه َسـْبِعیَن أَلْـَف َملَـٍک یَُعودُ ونَُه فِـی َقْبِرِه َو یَُبشِّ
یَْسـَتْغِفُروَن لَـُه َحتَّـی یُْبَعـَث ؛ همانـا کسـی که به قصد  نماز جماعت به سـوی مسـجد  
گام بـرد ارد  بـه ازای هـر گامـی، هفتـاد  هزار حسـنه به او د اد ه شـود  و به همـان میزان 
ترفیـع یابـد ، اگـر د ر ایـن حـال فوت کنـد ، خد ای عـّز و جّل هفتـاد  هزار ملـک را می 
گمـارد  تـا او را د ر قبـرش عیاد ت کنند  و بشـارت د هنـد  و د ر تنهایی همد مش باشـند  

و برایـش اسـتغفار کننـد  تا زمانـی که برانگیخته شـود «. 2 
د ر نتیجـه، قصـد  کسـب فضیلـت و ثواب از حضـور د ر مسـجد  و انجام عبـاد ات )به ویژه 

نمـاز جماعـت(، از شـاخص های یـک جماعت شایسـته د ر نظر گرفته شـد ه اسـت.
د و مؤلّفـه د یگـر، »علـم و آگاهی به آد اب حضـور« و »رعایت آد اب حضور« اسـت. فقه 
اسـامی بـه منظور حفظ قد اسـت و حرمت خاّص مسـاجد  بـرای مسـلمانان، وظایفی 

را الزم د انسـته اسـت و احکام و مقرراتی را وضع کرد ه اسـت. 
ایـن د سـتورها د ر متـون فقهـی بـا عنوان احکام مسـجد  د ر سـه محوِر »مسـتحّبات«، 
»مکروهات« و »محّرمات« از سـوی فقهای اسـامی به طور مبسـوط و مسـتد ّل مورد  
بحـث و بررسـی قـرار گرفته  اسـت که قسـمتی از آنهـا د ر باب کیفّیت بنا و سـاختمان 
مسـجد ، بخشـی د یگـر د ر بـاب آد اب ورود  بـه مسـجد  و بعضـی د رباره کارهایی اسـت 

کـه بایـد  د ر مسـجد  از آنها اجتنـاب کرد .3

1 . سنن ابی د اود ، ج1، ص115، ح 472؛ ر.ک: حد یث مسجد ، ص119.

.2 . من الیحضره الفقیه، ج4، ص17، ح4968، باب ذکر جمل من مناهی النبی

3 . رضایی بیرجند ی، جایگاه مسجد  د ر فرهنگ اسامی، 1382.
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علم و آگاهی به آد اب حضور د ر مسجد 
هـر مکانـی کـه به نام مسـجد  توّسـط مسـلمانی بنا شـود ، مراعـات حرمـت آن واجب 
و اهانـت و هتـک آن، ماننـد  خـراب کـرد ن یـا آلـود ه سـاختن آن، گنـاه کبیره اسـت؛ 
زیـرا مسـجد  بـه آفریـد گار نسـبت د ارد  )و انَّ المسـاجد َ لل(1و اهانـت بـه آن، اهانت به 

خد اسـت. 
َ یَـْوَم الِْقَیاَمـِه َضاِحکاً َقْد  امـام علـی فرمـود : »َمْن َوقََّر الَْمْسـِجَد ِمْن نَُخاَمـٍه لَِقَی اللَّ
أُْعِطـَی ِکَتابَـُه بَِیِمیِنـِه َو إِنَّ الَْمْسـِجَد لََیلَْتِوی ِعْنـَد النَُّخاَمِه َکالِْتـَواِء أََحدِ ُکـْم بِالَْخْیَزَراِن 
إَِذا َوَقـَع بِـِه؛ هـر کـس حرمـت مسـجد  را حفـظ کنـد  )و بـه احتـرام آن از اند اختـن 
اخـاط د ر آن خـود د اری کنـد (، د ر روز قیامـت با سـرور و شـاد مانی د ر حالـی که نامه 
اعمالـش را د ر د سـت راسـتش د ارد ، خد اونـد  متعـال را ماقـات مـی کند  و کسـی که 
د ر مسـجد  ِخلـط می انـد ازد  مسـجد  )از نفـرت( بـه خود  مـی پیچد ، همان طـور که اگر 

کسـی شـما را بـا چوب خیـزران بزند ، از شـد ت د رد  بـه خود  مـی پیچید «.2
بـر ایـن اسـاس باید  هر مسـلمان هنگامـی که آهنگ رفتن به مسـجد  و قصـد  احرام و 
حضـور د ر خانـه خـد ا را می کنـد  به انـد ازه توانایی اش د ر شـناخت آد اب حضور کوشـا 
باشـد ؛ زیـرا هـر چـه معرفـت بیشـتر باشـد  عمـل، بـا ارزش تـر و مراعات اد ب، سـبب 

تقـّرب بند ه بـه خد ا می شـود . 
د ر روایتـی از امـام صـاد ق اسـت: هـرگاه بـه د ر مسـجد  رسـید ی، بد ان تـو آهنگ 
سـلطان بـزرگ و ملکـی عظیم کـرد ه ای که بر بسـاطش جـز پاکیزگان کسـی پا ننهد  
و بـرای مجالسـت بـا او، جـز به راسـتگویان و راسـتِ کـرد اران اجازه د اد ه نشـود ؛ آنگاه 
کـه بـر بسـاط او قـد م نهـی بـد ان کـه اگـر انـد ک غفلتـی از تـو سـر بزنـد  د ر خطری 
عظیـم و پرتگاهـی سـهمگین قـرار گرفتـه ای؛ پـس د ر پیشـگاه او به ناتوانـی و تقصیر 
خـود  اعتـراف کـن؛ زیـرا که قصـد  عباد ت و انس بـا او کـرد ه ای... و د ر حضور او بسـان 
فقیرتریـن بنـد گان بـاش و قلبـت را از آنچـه تـو را از او بـاز می د ارد  و به خود  مشـغول 

می کنـد  خالـی کـن.... پـس د اخل مسـجد  شـو کـه اذن و امان بـه تو د اد ه اسـت.3

1 .  جّن، آیه17.

2 . مستد رک الوسائل، ج3، ص 376 ، ح15.

3 . وسائل الشیعه، ج16، ص28، ح21555.
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آد اب حضور د ر مسجد 
آد اب مستحب د ر مسجد 

حضـور د ر مسـجد  د ارای آد اب مسـتحّبی اسـت از جملـه: زینت و آراسـتگی، خوشـبو 
کـرد ن خـود ، خضـوع و خشـوع، باوضو بـود ن، قرائـت اذکار، گام نهاد ن با پای راسـت، 

خوانـد ن نمـاز تحّیـت، رو به قبله نشسـتن. 
تمیـز نگـه د اشـتن مسـجد  و خاکروبـی، از د یگـر آد ابـی اسـت کـه د ر روایـات بـرای 
مسـجد  ذکر شـد ه اسـت و ثواب و فضیلت زیاد ی برای آن بیان شـد ه اسـت.1 آیه 31 
سـوره اعـراف می فرمایـد : »ُخـُذوا زیَنَتُکْم ِعْنـَد ُکلِّ َمْسـِجٍد«؛ این جمله هـم می تواند  
اشـاره بـه زینت هـای جسـمانی باشـد  و هم زینت هـای معنـوی؛ یعنی صفات انسـانی 
و ملـکات اخاقـی و پاکـی نّیـت و اخـاص. د ر روایـات آراسـتگی ظاهـر، عطـر زد ن و 
لبـاس زیبـا پوشـید ن از جملـه مصاد یق زینت شـمرد ه شـد ه اند .2 مسـئله های 912 تا 
915 رسـاله توضیح المسـائل امـام خمینـی به آد اب حضور د ر مسـجد  اشـاره د ارد ؛ 
خوشـبو بـود ن، لبـاس پاکیـزه و قیمتـی پوشـید ن، زود تـر از همـه به مسـجد  آمد ن و 
د یرتـر از همـه بیـرون رفتـن، خواند ن نمـاز تحّیت، صحبـت نکرد ن د ر مـورد  کارهای 

د نیـا از جملـه این آد اب اسـت. 

مکروهات مسجد 
 حضـور د ر مسـجد  د ارای آد اب مکروهـی نیـز هسـت: خـورد ن مـواد  غذایـی کـه بوی 
نامطبـوع د ارنـد ، پرتـاب کرد ن سـنگریزه د ر مسـجد ، آب د هان اند اختن د ر مسـجد . از 
د یگر کارهای مکروه د ر مسـجد  اعام اشـیای گمشـد ه د ر مسـجد  اسـت. د اد و ستد  د ر 
مسـجد ، خوابیـد ن د ر مسـجد ، محـّل عبور قـرار د اد ن مسـجد ، اجرای حد ود  و سـاح 

کشـید ن د ر مسـجد  نیـز از جمله کارهای مکروه د ر مسـجد  اسـت.3
پیامبـر اسـام فرمود نـد : د ر آخرالّزمـان مرد مـی یافـت می شـوند  کـه د ر مسـاجد  

1 . نوبهار، رحیم، سیمای مسجد ، 1372.

2 . تفسیر نور،  ج5، ص52.

ــار،  ــات و اخب ــجد  د ر روای ــد ی، مس ــاکری ومحّم ــجد ، ش ــث مس ــتر ر.ک: حد ی ــه بیش ــرای مطالع ــجد ، 1386، ب ــکام مس 3 . اح

د فترمطالعــات وپژوهش هــای مرکــز رســید گی بــه امــور مســاجد .
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حضـور یافتـه و تشـکیل جلسـه می د هنـد ؛ آنـگاه از د نیـا و د وسـتی د نیـا سـخن مـی 
گوینـد . شـما بـا چنیـن افراد ی همنشـینی نکنیـد  پس خد ا هـم کاری به آنهـا ند ارد .1

امـام صـاد ق به یونـس بن یعقوب فرمـود : »َملُْعـوٌن َملُْعوٌن َمْن لَـْم یَُوقِِّر الَْمْسـِجَد؛ 
ملعون اسـت، ملعون اسـت کسـی که به مسـجد احترام نگـذارد«.2

بـا آنکـه گنـاه د ر همـه جا نکوهید ه و زشـت اسـت، اّمـا د ر مسـجد  قبا حّتـی  اهّمیت 
د وچنـد ان مـی یابـد ؛ پس مؤمـن باید  تاش و کوشـش بیشـتری کند  تـا د ر آن مکان 
مقـد ّس بـه گنـاه آلـود ه نشـود ...3 غصب مکان یـک نمازگـزار، تعطیلی و ویـران کرد ن 
مسـاجد ، بـرد ن عیـن نجـس د ر مسـجد  و نجـس کـرد ن مسـجد ، از امـور حـرام د ر 

مسـاجد  تلّقی می شـوند .4

سرمایه انسانی، اجتماعی
آخرین مؤلّفه بیان شـد ه د ر این قسـمت، سـرمایه انسـانی ـ اجتماعی مأمومین مسـجد  
اسـت. اعتمـاد  بـه یکد یگـر، مشـارکت پذیـری و روحّیه کارهـای جمعی، بخشـند گی 
مالـی، اعتبـار اجتماعی )شـامل پایگاه اجتماعـی و وجهه محلّی یا اجتماعی( و سـطح 

تحصیـات و مهـارت یـا د انش، شـاخص های ایـن مؤلّفه را تشـکیل می د هند . 
»پیـر بورد یو« جامعه شـناس فرانسـوی چهار نوع سـرمایه )فیزیکی، انسـانی، فرهنگی 

و اجتماعـی( را توصیـف می کند . 
سـرمایه فیزیکی5ناظـر بـر پد ید ه هایـی ماننـد  ثـروت، د رآمـد ، مسـتغات، اتومبیـل و 

نظایر آن اسـت. 
سـرمایه انسـانی6به چیزهایـی نظیـر تحصیـات، معلومـات، آموزش هـا و مهارت هـای 
کاری اطـاق می شـود  کـه اگرچـه سـرمایه متعـارف نیسـتند ، اّمـا قابلّیـت تبد یـل به 

آن را د ارنـد . 

ُّنَْیــا  ُّنَْیــا َو ُحــبُّ الد  َمــاِن َقــْوٌم یَْأتـُـوَن الَْمَســاِجد َ َفَیْقُعــد ُوَن َحلَقــاً ِذْکُرُهــُم الد  1 . وسائل الشــیعه،ج5، ص214، ح14.»یَْأتـِـی فـِـی آِخــِر الزَّ

ِ فِیِهــْم َحاَجٌه« اَل تَُجالُِســوُهْم َفلَْیــَس لِلَّ
2 . وسائل الشیعه، ج3، ص513، 

3 . نوبهار، رحیم، مسجد  نمونه، 1386.

4 . احکام مسجد ، 1386.

.Physical capital . 5

.Human capital . 6
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سـرمایه فرهنگـی1 ناظـر بـر نـوع پـرورش فرهنگـی فرد  اسـت و بـه چیزهایـی نظیر، 
نـگاه آیند ه نگـر، انضبـاط شـخصی، پـرکاری، اهّمیـت قائـل شـد ن بـرای تحصیات و 
برنامـه ریـزی و باالخـره ارج نهاد ن به کسـب د سـتاورد های اقتصاد ی اطاق می شـود . 
سـرمایه اجتماعـی2 اشـاره بـه منابعـی د ارد  کـه افراد  به واسـطه حضور و یا تعلّق شـان 
بـه یـک گـروه اجتماعـی بـه آنهـا د سترسـی می یابنـد . منابـع نیـز می توانند  شـامل، 
چیزهایـی ملمـوس ماننـد  پـول، مسـکن، شـغل، حمایـت اجتماعـی و یـا امکانـات 

غیرملموسـی مثـل اّطاعـات مفیـد ، مشـاوره فکـری و آرامـش روحی باشـند . 

.Cultural capital . 1

.Social capital . 2
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جدول 3: شایستگی های جماعت )مأمومین(

شاخص ها

ها
ّفه 

مؤل

خلق نیکو

قی
خا

ی-ا
مان

ه ای
مای

سر

الفت بین قلوب

قصد  خود سازی: »یحبون ان یتطهروا«

قصد  کسب ثواب و مغفرت

آشنایی با فضیلت، جایگاه و تقد ّس مسجد 

ضور
ب ح

 آد ا
ی با

نای
آش

آشنایی با احکام مسجد  و آد اب حضور

آشنایی با احکام و آد اب نماز جماعت

زینت )آراستگی، بوی خوش(

ضور
ب ح

 آد ا
ت

عای
ر

ترک محرمات و مکروهات: مانند  پرهیز از خد شه د ار کرد ن حرمت مسجد  یا ایجاد  سر و 
صد ا

رعایت مستحّبات: مانند  با وضو بود ن، خواند ن د عای ورود ، رو به قبله نشستن، پرد اختن 
به تفّکر و عباد ت د ر غیر زمان نماز

اعتماد  به یکد یگر
عی

تما
 اج

ی -
سان

ه ان
مای

مشارکت پذیری و روحّیه کارهای جمعیسر

بخشند گی مالی

اعتبار اجتماعی: پایگاه اجتماعی و وجهه محلّی یا اجتماعی )مانند  جایگاه شغلی، میزان 
نفوذ، ارزش و منزلت اجتماعی فرد  د ر محلّه(

سطح تحصیات، مهارت یا د انش خاّص
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مبحث پنجم: منابع سازمانی «
د ر الگوی تعالی سازمانی، منابع به چهار د سته تقسیم می شوند :

 1ـ منابـع مالـی؛ 2ـ سـاختمان، تجهیـزات و مـواد  اّولیـه؛ 3ـ فّنـاوری؛ 4ـ اّطاعـات و 
1 د انش.

منابـع فیزیکـی از منابـع مهم یک سـازمان اسـت. د ر ذهن اغلب مرد م، برجسـته ترین 
مشـّخصه د ارایی یک سـازمان، سـاختمان های آن است.2

یکـی از شـاخص هایی کـه د ر منابـع مـاد ّی ذکـر شـد ه اسـت، وجـود  بیـت عالِـم یـا 
مسـکن بـرای امـام مسـجد  اسـت. بعضـی امامـان مسـاجد  توانایـی پرد اخـت هزینـه 
مسـکن د ر نزد یکـی مسـجد  را ند ارنـد . د ر نتیجـه، مسـاجد ی کـه د ارای مسـکن برای 
امـام و خاد م انـد ، از یـک امتیـاز بالقـّوه نسـبت بـه د یگـر مسـاجد  برخـورد ار هسـتند . 
ابزارهـا و تجهیـزات فّناورانـه از د یگر شـاخص های مؤلّفـه منابع ماد ّی اسـت. ابزارهای 
چند رسـانه ای امـکان می د هنـد  کـه بـر صفحـه واحـد ی ماننـد  صفحـه رایانـه، انتقال 
و بازیابـی تلویزیـون، تلفـن، مـد ارک و اسـناد ، متن هـای نمود ارهـا، مـد ارک صوتـی، 
تصویرهـای سـاکن و متحـّرک اعـّم از باصـد ا و بی صـد ا بـه گونـه ای منفرد  یـا د ر کنار 
هـم فراهـم شـود . چنـد  رسـانه ای، فـرآورد ه یـا خد متـی اسـت کـه د ر پرتـو ترجمـه 
بـه زبـان انفورماتیـک، د اد ه هایـی را کـه بـه طـور معمـول بـه شـکل جد اگانـه مـورد  
بهره بـرد اری قـرار مـی گرفتنـد ؛ ماننـد  متـن، صـد ا، وید ئـو، عکـس، تصویر و طـرح با 

یکد یگـر پیونـد  می د هنـد .3

مد یریت منابع مالی 
د ر بحـث »مد یریـت منابـع مالـی«، مـا د ر پـی ایـن هسـتیم کـه چگونـه منابـع مالی 
الزم بـرای اجـرای برنامه هـای سـازمان را تامیـن کنیـم. احـد اث و تعمیـر مسـاجد  و 
رونق بخشـی بـه برنامه هـای آن نیـاز بـه صـرف هزینـه و اعتبـارات مالـی خـاّص د ر 
هـر زمینـه د ارد . منابعـی کـه خد اوند  سـبحان بـرای برطرف نمـود ن نیازهایـی از این 

1  . گرامی و نورعلیزاد ه، 1387.

2 . باباشاهی و حشمتی،1380.

3 . محسنی، 1386.
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د سـت پیش بینـی نمـود ه اسـت عبارت انـد  از: زکات، خمـس، انفـاق و وقـف.1 از منابع 
مختلفـی می تـوان هزینه های مسـجد  را تأمین نمـود . کمک های )نقـد ی و غیرنقد ی( 
مرد مـی، کسـب د رآمـد  از اجاره مایملک مسـجد ، کمک هـای ارگان ها و سـازمان های 
د ولتـی و غیرد ولتـی و کمک هـای غیرمسـتقیم د ولتـی ماننـد  تخفیـف د ر نـرخ هزینه 

انـرژی و منابـع مالـی د ینـی ماننـد  خمـس و انفـال از مـوارد  تأمین مالی هسـتند .
مقـام معّظـم رهبـری بـر مرد مـی بـود ن تأمیـن منابـع مالـی د ر مسـاجد  و پرهیـز از 

تبلیغـات د ولتـی د ر ایـن زمینـه، تأکیـد  ویـژه ای د ارنـد . ایشـان می فرماینـد :
د یگـر اینکـه مسـاجد  و حسـینّیه ها بایـد  بـه پول مرد م سـاخته بشـوند ، ایـن فراموش 
نشـود . سـّنت صحیـح رایـج بین شـیعه کـه عبارت بـود ه اسـت از اینکه مرد م مسـجد  
بسـازند ، حسـینیه بسـازند . این سـّنت، بسـیار سـّنت بابرکتی اسـت. جوری نباشد  که 
اگـر شـما یـک صند وقـی د رسـت کرد ید  یـک جا، مـرد م بگوینـد  خب، حاال کـه د یگر 
پـول هسـت؛ الحمـد الل د ولـت د ارد  می د هـد  مـا د یگـر چـرا پـول بد هیـم؟ ایـن نباید  

بشود . 

1 . انجم شعاع، 1387.
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جدول4: منابع

شاخص ها

ها
ّفه 

مؤل

ساختمان و فضاهای اصلی: شبستان، حسینیه، وضوخانه، د فتر مسجد  و...

د ی
ما

امکانات و تجهیزات: تاسیسات گرمایش و سرمایش، سیستم روشنایی و صوتی، قفسه، 
کفش د اری، امکانات فرهنگی مانند  کتابخانه

تجهیزات فّناوری و چند  رسانه ای: رایانه، پروژکتور، وسایل صوتی  - تصویری و...

فضاهای جنبی: مانند  صحن مسجد ، سالن برپایی مراسم، پایگاه بسیج، فضاهای ورزشی یا 
فرهنگی، پارکینگ، د رمانگاه، صند وق قرض الحسنه

وجود  مسکن برای امام و خاد م مسجد : بیت عالم و خاد م

کمک های مرد می: کمک های مأمومین یا سایر افراد 

لی
ما

د رآمد ها: اجاره، موقوفه و...

کمک های سازمانی: کمک های سازمان های د ولتی، عمومی، غیرد ولتی یا خصوصی

کمک های د ولتی غیرمستقیم: معافیت د ر مالیات و عوارض یا تخفیف د ر نرخ هزینه های 
برق و آب و غیره

منابع مالی د ینی: مانند  خمس، زکات و انفال

اّطاعات پیرامونی مسجد : شامل اّطاعات د ینی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... د ر سطح 
محلّی، ملّی و بین المللی از منابع مختلف مانند  سازمان های محیطی و از مجرای مکاتبات، 

خبرنامه، اینترنت و غیره، اّطاعات از مشکات مرد م و محلّه

ات
اع

اّط

اّطاعات د رون سازمانی مسجد : اّطاعات شخصی، خانواد گی، اعتقاد ی، نگرشی و ... از 
جماعت یا مامومین مسجد  و اّطاعات نتایج عملکرد  مسجد ، اّطاعات فضای کالبد ی مسجد  

و امکانات آن
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مبحث ششم: فرآیند اقدامات «
حـوزه فرآینـد  د ر الگـوی تد وین شـد ه  مد یریـت اثربخش مسـجد ، د ر ایـن تحقیق که 
بـا عنـوان اقد امـات معّرفی شـد ه اسـت شـامل سـه بخش اسـت که به شـرح این سـه 

قسـمت یـا مؤلّفه مـی پرد ازیم.

الف( مؤلّفه حاکم کرد ن ارزش ها به عنوان فرهنگ حاکم
ایـن اقـد ام د ر الگـوی تحقیـق شـامل سـه مرحله »شـّفاف سـازی رسـالت«، »اهد اف و 
ارزش هـای مسـجد «، »ابـاغ و تبییـن آنهـا« بـه منظـور همگانـی سـاختن ارزش هـا و 
همسـو سـاختن همـه اقد امـات با ایـن ارزش ها خواهـد  بـود . د ر اد بیات تعالی سـازمانی 

نیـز قبـل از ورود  بـه بحـث تعالـی سـازمانی، ارزش هایـی برای آن ذکر شـد ه اسـت. 
اگـر بـه ویژگی هـای یـک سـازمان متعالـی، نگاهی اجمالی د اشـته باشـیم، سـازمانی 
را متعالـی خواهیـم د انسـت کـه به ارزش هـای پایـه ای زیر، احتـرام گذاشـته و بتواند  
د ر منحنـی عمـر سـازمان، این اصـول را رعایـت کند : نتیجـه گرایی، مشـتری مد اری، 
رهبـری و ثبـات د ر مقاصـد ، مد یریـت بـر مبنـای واقعّیت هـا و فرآیند هـا، مشـارکت 
و توسـعه منابـع انسـانی، یاد گیـری، نـوآوری و بهبـود  مسـتمر، توسـعه شـراکت ها و 

مسـئولّیت های اجتماعـی سـازمان.1

ب( وظایف عمومی )فرآیند های مد یریتی و پشتیبانی(
فرآیند هـای مد یریتـی و پشـتیبانی الگـوی تحقیق با عنـوان وظایف عمومـی مد یریت 
تعریـف شـد ه اند . بررسـی اد بیـات مد یریـت د ر حـوزه وظایـف و نقش هـای عمومـی 
مد یریـت نشـان می د هـد  ابعـاد  و اجـزای مختلفـی بـرای ایـن وظایـف و نقش هـا د ر 
نظـر گرفتـه شـد ه اسـت. د ر این رابطـه اهـّم د ید گاه هـای صاحب نظـران مد یریت، د ر 

رابطـه بـا وظایـف، نقش هـا و فّعالّیت هـای مد یریـت عبـارت اسـت از:
وظایـف مد یریـت از د ید گاه »فایـول«: برنامه ریزی، سـازمان د هی، رهبری، هماهنگی، 

کنترل.

1 . جلود اری ممقانی، 1385.
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وظایـف مد یریـت از د یـد گاه »لوترگیولیـک«: برنامـه ریـزی، سـازمان د هی، هد ایـت، 
بود جه بنـد ی. گزارش د هـی،  هماهنگـی،  کارمند یابـی، 

نقش های مد یریت از د ید  »مینتزبرگ«:
1. نقش های ارتباطی: رئیس تشریفات، رهبر، رابط؛

2. نقش های اّطاعاتی: پایش گر، توزیع گر، سخنگو؛
3. نقش هـای تصمیـم گیـری: کارآفریـن، حـّاِل مشـکات، تخصیـص گـِر منابـع، 

مذاکره گـر.

فّعالّیت های مد یریتی از د ید  »لوتانز«:
1. فّعالّیت های ارتباطی: تباد ل اّطاعات، مکاتبات؛

2. مد یریت سّنتی: برنامه ریزی، تصمیم گیری، کنترل؛
3. مد یریت منابع انسانی: انگیزش، مد یریت مناقشات، کارگزینی، آموزش و توسعه؛

4. شبکه سازی: تعامل با خارج سازمان، فّعالّیت های سیاسی ـ اجتماعی.

نقش های مد یریت از د ید  »یوکی«: 
شـبکه سـازی، حمایـت، تیم سـازی، انگیزش، تشـویق، برنامـه ریزی و سـازمان د هی، 

حـّل مسـائل، مشـورت، مراقبت از عملیات، اّطاع رسـانی، شـّفاف کـرد ن اهد اف.1
رهبـری: رهبـری فراگـرد  تأثیرگذاری بـر فّعالّیت های یـک فرد  یا یک گـروه د ر تاش 
بـه منظـور تحّقـق هد فـی د ر یـک وضعّیـت معّیـن اسـت. د ر تعریـف د یگـر، رهبـری 
عبـارت اسـت از عمـل تأثیرگـذاری بـر افـراد ، به طوری کـه از روی میـل و عاقه برای 

هد ف هـای گروهـی تـاش کنند .2
توسـعه منابع انسـانی: توسـعه منابع انسانی مسـجد  از جهات مختلف تأثیر قابل توّجهی 

بـر موّفقّیـت مسـجد  د ارد . نکات مختلفـی را د ر این زمینه می توان یاد آور شـد :

1 . غّفاریان، 1378

2 . هرسی و بانچارد ، 1385
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توسـعه منابـع انسـانی شـامل برنامـه ریـزی و تـاش بـرای جـذب نیروهـای کارآمد ، 
بـه کارگیـری افـراد  از گروه هـای سـّنی مختلـف، به ویـژه جوانـان د ر حـوزه مد یریـت 
مسـجد ، اسـتفاد ه از قابلّیت هـای افـراد  و رعایـت شایسـته سـاالری، شناسـایی نیازها 
و خألهـای آموزشـی فّعـاالن و کارگزاران مسـجد ، تشـکیل گـروه یا تیم هـای مختلف 
کاری، تـاش ویـژه بـرای ثابـت مانـد ن امام راتـب مسـجد  و پرهیـز از جا به جایی های 
مکـّرر امـام مسـجد  و د ر نهایـت، ایجـاد  انگیـزه د ر منابع انسـانی مسـجد ، به خصوص 

د اوطلبـان فّعالّیت د ر مسـجد  اسـت.
برنامـه ریـزی: برنامه ریـزی، راهبرد ی فرآیند ی اسـت د ر جهت تجهیز منابع سـازمان 
و وحـد ت بخشـید ن بـه تاش هـای آن برای نیـل به اهـد اف و رسـالت های بلند  مد ّت. 
پرسـش هایی از قبیـل »برنامه هـای امـروز سـازمان چه هسـتند  و برنامه هـای آتی چه 
بایـد  باشـند ؟ امـروز کجـا هسـتیم و جهت گیری هـای آیند ه چـه هسـتند ؟ امکانات و 
منابـع سـازمان د ر آینـد ه چـه وضعّیتـی د ارنـد  و بایـد  مصروف چـه اهد افی شـوند ؟«، 
د ر برنامـه ریـزی راهبـرد ی مطـرح و پاسـخ د اد ه می شـوند . د ر برنامـه ریـزی عملیاتی 
کـه شـباهت بسـیار بـه برنامـه ریـزی راهبـرد ی د ارد ، هد ف هـای عملیاتـی بـه جـای 
هد ف هـای کلّـی قـرار مـی گیرنـد  و نحـوه نیل بـه آنهـا د ر قالـب یک سـری عملیات 

ریـز و قابـل اجـرا پیش بینی می شـود .1
بـا توّجـه بـه تأکیـد ات فراوان، کسـی نمی توانـد  د ر ضـرورت و اهّمیت برنامـه ریزی از 
نظـر اسـام ترد یـد ی نمایـد . برنامـه ریـزی د ارای فواید  بسـیاری اسـت. از جمله آنکه 
مانـع ند امـت اسـت. د ر این بـاره امیرالمؤمنیـن علـی می فرمایـد : آیند ه نگری قبل 

از شـروع کار، تـو را از پشـیمانی ایمن می سـازد .2

تصمیم گیری مشارکتی
د ر تعریفـی بسـیار سـاد ه، تصمیـم گیـری عبـارت اسـت از انتخـاب یـک راه از میـان 
راه هـای مختلـف. همان طـور کـه از ایـن تعریف مسـتفاد  می شـود ، کار اصلـی تصمیم 

1 . الوانی، 1386.

2 . بحاراالنوار، ج68، ص338.
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گیرنـد ه د ریافـت راه هـای ممکـن و نتایـج ناشـی از آنهـا و انتخـاب اصلـح از میـان 
آن هاسـت و اگـر وی بتوانـد  ایـن انتخـاب را بـه نحـوی د رسـت و مطلوب انجـام د هد ، 

تصمیم هـای او مؤثّـر و سـازند ه خواهنـد  بـود .1
نکتـه اساسـی د ر مسـجد ، توّجـه به اهّمیت مشـورت و اسـتفاد ه از نظـرات د یگران د ر 
تصمیـم سـازی، تصمیـم گیـری و اجـرای آن اسـت. یکی از بسـترهای مهـم د ر ایجاد  

ایـد ه و سـاختن تصمیمات، جلسـات مد یریت مسـجد  اسـت.

تقسیم کار
پس از مشـّخص شـد ن و د سـته بند ی کارها و فّعالّیت ها، شایسـته اسـت تقسـیم کار 

صـورت بگیـرد  و بـرای هـر کد ام حـد ود  و اختیارات و مسـئولی انتخاب شـود .
امـام علـی د ر نامـه اش بـه مالـک اشـتر چنیـن می فرماینـد : بایـد  بـرای هـر نـوع 
کاری از کارهایـت، یـک رئیـس انتخـاب کنی؛ رئیسـی که کارهای مهـم وی را مغلوب 

نسـازد  و کثـرت کارهـا او را پریشـان و خسـته نکند .2

1. هماهنگی
هماهنگـی فرآینـد  یکپارچه سـازی اهـد اف و فّعالّیـت  بخش های وظیفـه ای به منظور 
تأمیـن مؤثّر هد ف های سـازمانی اسـت.3 سـازمان منسـجم و هماهنـگ، همانند  بنیان 
مرصـوص عمـل می کنـد . قـرآن کریـم، مشـّخصه های چنیـن سـازمانی را ایـن گونـه 
َُّهْم بُْنیـاٌن َمْرُصوٌص؛  ـا َکَأن َ یُِحـبُّ الَّذیـنَ یُقاتُِلوَن فی  َسـبیلِِه َصفًّ بیـان می کنـد : »إِنَّ اللَّ
خد اونـد  آنانـی را کـه د ر راه خـد ا د ر صفـی واحـد  و هماهنـگ چـون بنیانـی اسـتوار 

می جنگنـد ، د وسـت د ارد «.4
آنچـه از آموزه هـای د ینـی بـر می آیـد  این اسـت کـه نیروهای یک سـازمان منسـجم باید  
همـواره از تفرقـه پرهیـز کننـد  و اگـر به عللـی تفرقه ایجاد  شـد  بایـد  د ر جهت رفـع آن و 

1 . الوانی، 1386.

2 . نهج الباغه، نامه53.

3 . استونر و فریمن، 1992.

4  . صف، آیه4.
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اصـاح وضعّیـت بکوشـند . امـام علـی د ر نهج الباغه نیـز از تفرقه نهـی می نمایند .1

2. مد یریت ارتباطات

اّولیـن مرحلـه از فرآینـد  ارتباطـات، مربـوط به فرسـتند ه پیام اسـت. یکـی از عواملی 
کـه اعتبـار فرسـتند ه پیـام را افزایش می د هـد  مهارت هـای علمی و د انـش و تخّصص 
اوسـت. به طـور طبیعـی، افـراد  برای کسـانی که د ر حیطـه کاری خـود  د ارای تخّصص 
و د انـش الزم هسـتند ، احتـرام و اعتبـار ویـژه ای قائل انـد . قـد رت بیان از د یگـر عوامل 
تأثیرگـذار اسـت. بـه طـور معمـول، کسـانی کـه د ر ارائه و پـرورش موضـوع و متقاعد  
کـرد ن د یگـران تبّحـر د ارنـد ، د ر ایجـاد  ارتبـاط مؤثّـر و مفیـد  موّفق ترنـد . نرم خویی و 

خوش اخاقـی د یگـر ویژگـی الزم برای فرسـتند ه پیام اسـت.

3. نظارت و کنترل

ایـن مبحـث را می تـوان د ر مؤلّفه هـای حاکـم کـرد ن ارزش هـا بـه عنـوان فرهنـگ 
حاکـم بـر مسـجد  و تاش برای همسـو کـرد ن اقد امات بـا ارزش های مسـجد  و مؤلّفه 
مد یریـت عملیـات مشـاهد ه نمـود ؛ چـرا کـه پایـش مسـتمر الزمـه نهاد ینـه سـازی 
ارزش هاسـت. د ر مؤلّفـه مد یریـت عملیـات یا فرآینـد ، تمامی برنامه های مسـجد  مورد  
ارزیابـی و بررسـی قـرار مـی گیرنـد  و نقاط بهبود  الزم شناسـایی شـد ه و اقد امات الزم 
بـرای اصـاح آنهـا اعمال می شـود . البّتـه الزم به ذکر اسـت کـه کنتـرل آیند ه نگر نیز 

د ر طّراحـی برنامه هـا و خد مـات مسـجد  بایـد  د ر نظـر گرفته شـود .

4. تخصیص منابع و مد یریت مالی

مد یـر، چگونگـی به کارگیری منابع کمیاب سـازمان را کنترل می کنـد . تخصیص بود جه، 
نیـروی انسـانی و امکانـات ویـژه از مصاد یـق ایفای نقـش تخصیص گر منابع هسـتند .2 از 
شـیوه های مختلفـی می تـوان منابـع مالـی بـرای سـاخت و اد اره مسـاجد  را فراهـم کرد . 

1 . نهج الباغه، خطبه 127، »إِیَّاُکْم َوَ  الُْفْرَقَه«.

2 . غّفاریان، 1378.
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برخـی از این شـیوه ها بد ین شـرح اسـت: بانیان خّیر، کسـبه محـّل و بازار، مـرد م منطقه، 
مؤّسسـات و کانون هایـی کـه بـه سـاخت مسـاجد  کمـک می کننـد ، ارگان هـای د ولتی و 
نهاد هـای انقابـی، کارخانجات، وام، اجـاره د اد ن واحد های تجاری مسـجد ، نصب صند وق 

جمـع آوری اعانـات د ر مسـجد  و پخـش صند وق صد قـات د ر منـازل و مغازه ها.1

ج(فرآیند های اصلی
سـازمان، بـه منظـور پشـتیبانی از اسـتراتژی و خط مشـی، خشنود سـازی مخاطبـان 
و ایجـاد  ارزش افـزود ه بـرای آنهـا و سـایر ذی نفعـان، چگونـه بایـد  فرآیند هایـش را 

طّراحـی و مد یریـت کنـد  و آنهـا را بهبـود  د هـد ؟2
د ر بحث فرآیند های اصلی که شـامل عملیات سـازمان نیز اسـت، شـناخت فرآیند های 
کلیـد ی اهّمیـت زیـاد ی پیـد ا می کند . بـرای تشـخیص فرآیند هـای کلیـد ی، راه های 
مختلفـی وجـود  د ارد ؛ از جملـه مباحثـه میـان کارکنان سـازمان، گفتگو بـا ذی نفعان 
اصلـی سـازمان و مراجعـه بـه مشـاوران بیـرون از سـازمان. ارزیابـی فرآیند هـا نقـش 
اساسـی د ر اد اره سـازمان طبـق نـگاه فرآیند گـرا د ارد . د ر ارزیابـی فرآیند هـا بایـد  بـه 
سـؤاالتی از ایـن قبیـل پاسـخ د هیـم: آیـا فرآیند هـا بـه گونـه ای نظام منـد  طّراحـی 
می شـوند ؟ آیـا فرآیند هـا بـه منظـور افزایش رضایـت ذی نفعان بهبـود  می یابنـد ؟ آیا 
خد مـات بـر اسـاس خواسـته های ذی نفعـان طّراحـی و ایجاد  می شـوند ؟ آیـا روابط با 

مخاطبـان مد یریـت و تقویـت می شـوند ؟3

1. بهبود  مستمر
شـاید  بهبـود  مسـتمر، بهتریـن مفهـوم بـرای هد ایـت مد یریـت باشـد . ایـن مفهـوم 
مسـتلزم یـک د ید گاه سیسـتمی شـامل قسـمت های زیر اسـت: طرح ریـزی فرآیند  و 
ورود ی هـای آن، تأمیـن ورود ی هـا، اجرا کرد ن فرآیند هـا، ارزیابی خروجی هـا، ارزیابی 

عملکـرد  فرآیند هـا، اصـاح فرآیند هـا و ورود ی هـای آنها.

1 . باباشاهی و حشمتی، 1380.

2 . اکلند ، 1384.

3 .گرامی و نورعلیزاد ه، 1387.
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الگوبـرد اری نیـز از ابزارهایـی اسـت کـه می توانـد  بـا صـرف هزینـه و وقـت کـم بـه 
اید ه هـای جد یـد  و کارسـاز د سـت یافـت.1

جد ول5: اقد امات

شاخص ها

ها
ّفه 

مؤل

شّفاف سازی رسالت، اهد اف، ارزش ها، تقد ّس و احکام شرعی مسجد  د ر اسام
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همگانی کرد ن رسالت، اهد اف و ارزش های مسجد  د ر اسام: اباغ، تبیین و تفهیم 
ارزش ها به د ست اند رکاران و جماعت مسجد ، ایجاد  د رک صحیح از اهد اف و 

ارزش های مسجد  و انتظارات ارزشی عملکرد 

همسو کرد ن اقد امات با ارزش ها و احکام شرعی مسجد 

1 . اکلند ، 1384.
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مؤل

رهبری معنوی: ایفای نقش الگو توّسط امام مسجد  و خود مد یریتی ایشان، تعیین 
انتظارات عملکرد ی باال، القای عظمت و بزرگی، ایجاد  انسجام، قد رد انی، احترام و 

ارزش قائل شد ن، ارتباط خوب با د ست اند رکاران و مخاطب، ایجاد  اعتماد  به نفس، 
حمایت از افراد ، تحّول گرایی، تشویق همکاری، پرورش د یگران
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توسعه منابع انسانی )به خصوص افراد  د اوطلب(: جذب و به کارگیری منابع انسانی از 
سنین مختلف، جوان گرایی حّتی د ر عضویت هیئت امنا، شایسته ساالری، ایجاد  انگیزه، 

آموزش، ثبات امام مسجد ، تیم سازی

هماهنگی: د رون واحد ی و بین واحد ی به طور مثال بین بسیج و امنا، احترام به 
نقش ها، هماهنگی برون سازمانی با سازمان ها یا مساجد  د یگر

تصمیم گیری مشارکتی و مد یریت جلسات: تصمیم گیری شفاف و مشارکتی )با 
حضور نمایند گان واحد ها و د اوطلبان(، رسمّیت جلسات )زمان، صورت جلسه و ....(، 

تد اوم، حضور مد اوم، پربازد ه بود ن جلسات

برنامه ریزی: سطح د رگیری مد یریت د ر تد وین استراتژی )استراتژی تنّوع، توسعه، 
رسوخ(، هد ف گذاری، برنامه ریزی بلند مد ّت و کوتاه مد ّت و تد وین برنامه های عملیاتی 

با توّجه به چشم اند از کان مساجد  و منویّات ولی فقیه

تخصیص و توسعه منابع و مد یریت مالی: ثبات مالی، اولویت محور، شفافّیت و 
رسمّیت، حجم منابع، تاش به منظور جذب کمک های مرد می یا ایجاد  راه های کسب 

منابع، طهارت منابع مالی

تقسیم کار و شرح نقش ها: تقسیم کار، توسعه واحد ها یا کمیته ها، تشکیل شورای 
برنامه ریزی، تنظیم شرح وظایف فّعالّیت د ر مسجد ، تشکیل هیئت مذهبی و کانون 

فرهنگی، د اد ن امکان تجربه به افراد 

نظارت و کنترل: نظارت و پایش فّعالّیت ها، امربه معروف و نهی از منکر، نصیحت

مد یریت و توسعه ارتباطات: کسب و توزیع اّطاعات مورد  نیاز، مستند سازی، ایجاد  
ارتباط مؤثّر با اهل مسجد  و اهالی محلّه، مد یریت تعارض، آموزش روابط بین فرد ی، 
شبکه سازی، جلب مساعد ت افراد  و سازمان ها، ایفای نقش سخنگو، ارتباط با رسانه ها



589 فصل سه،   مدیریت مسجد
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الگوبرد اری از مساجد  موّفق: استفاد ه از تجربیات مساجد  موّفق
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طراحی محتوای برنامه ها و خد مات بر اساس نیاز و انتظارات مخاطب: 
نظرسنجی و د ریافت بازخورد  از مخاطبان، توّجه به انعطاف پذیری، خاقّیت و نوآوری، 
طّراحی خد مات جد ید  و متنّوع و بهبود  محتوای برنامه های کنونی، استفاد ه از هنر د ر 

طّراحی برنامه ها
بهبود  فرآیند ها یا نحوه ارائه برنامه ها و خد مات: زمان بند ی برنامه ها و خد مات، 
بهبود  هنری نحوه اجرای برنامه ها مبتنی بر خود ارزیابی و بررسی نتایج عملکرد ی و 

برد اشتی، حصول اطمینان از آموزش د ست اند رکاران و د ریافت گزارش عملکرد 

مد یریت ارتباط با مخاطب، اّطالع رسانی و د عوت از مخاطبان: تبلیغات و آگهی 
به شیوه های مختلفی مانند  نصب تابلو، بنر و بیلبورد  یا به صورت شبکه ای از طریق 

اینترنت و پیامک و روابط عمومی )اعان عمومی یا انفراد ی(، رسید گی به انتقاد ات و 
شکایات، ارتباط فّعال با مخاطب، راهنمایی مخاطبان د ر استفاد ه مسئوالنه از خد مات، 

تشویق خانواد ه ها به حضور د ر مسجد 
الگوبرد اری از سیره، سّنت و کالم معصومان د ر رابطه با مد یریت مسجد 

2. تنّوع برنامه ها و خد مات: 

طبیعـی اسـت که حضـور چند  د قیقه ای د ر مسـجد  و تنها بـرای اد ای نمـاز، نمی تواند  
مسـجد  را د ر ابعـاد  گوناگـون شـکوفا کنـد . عمـل پیامبـر اسـام د ر ایـن زمینـه 
الگـوی خوبـی بـرای ماسـت. آن حضرت پـس از نماز صبـح تا طلوع آفتاب د ر مسـجد  
می نشسـت و بخشـی از ایـن وقـت را صـرف پاسـخ گویـی به پرسـش های مسـلمانان 

می نمـود .1
یکـی از تفاوت هـای اصلـی علمای شـیعه و برخـی از علمای اهل سـّنت د ر نگرش آنها 
 به کارکرد های مسـجد  اسـت. علمای شـیعی معتقد ند  که مسـجد  د ر سـّنت نبوی
از کارکرد هـای مختلفـی برخورد ار بود ه اسـت؛ حّتی نبی گرامی اسـام مسـجد  را 
بـه عنـوان پایـگاه و مقّر حکومتی اسـام قـرار د اد ند ؛ یعنـی یک ارتباط مسـتقیم بین 

1 . نوبهار، 1386
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مسـجد  و حکومت اسـامی برقرار کرد . د ر آن زمان، مسـجد  نقشـی اساسـی و چشـم 
گیر د ر پیشـبرد  اهد اف حکومت اسـامی د اشـت.

برنامه هـا و خد مـات مسـجد  بـه عنـوان خروجی هـای الگـو مطـرح شـد ه اسـت. د ر 
جـد ول بعـد ، تنـّوع برنامه هـای مسـجد  بـه عنـوان یکـی از د و بعـد  اصلـی برنامه هـا و 
خد مـات ارائـه شـد ه اسـت. د ر تقسـیم بند ی ارائـه شـد ه، می تـوان برنامه های مسـجد  

را بـه د و بخـش اّولیـه نیایشـی و غیرنیایشـی تقسـیم کـرد . 
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جد ول 6: تنّوع برنامه ها و خد مات

شاخص ها

ها
ّفه 

مؤل

نمازهای جماعت: سه وعد ه نماز جماعت، نماز عید  فطر و قربان

شی
اد عیه ساالنه: شب های قد ر، اعتکاف و... نیای

اد عیه روزانه یا هفتگی: قرآن، د عای کمیل، توّسل، ند به، و...

وعظ و خطابه: بیان اخاق، عرفان، موعظه، آگاه سازی و ترغیب د ینی مانند  بیان فضیلت 
عباد ات و د عوت به انجام واجبات و مستحّبات د ینی، مقابله با تحریفات و خرافات د ینی

نی
-آیی

غی
بلی

ت

مراسم آیینی: جشن اعیاد  مذهبی، سوگواری د ر شهاد ت ائّمه

آموزشی: آموزش احکام و اعتقاد ات، آموزش قرائت قرآن، جلسات تفسیر قرآن و 
نهج الباغه، جلسات پرسش و پاسخ، آموزش های غیرد ینی مانند  کاس های تقویتی، 

آموزش رفتارهای شهروند ی یک مسلمان

ی(
رش

پرو
ی )

بیت
تر

فرهنگی: تهیه مجله یا خبرنامه، مسابقات کتاب خوانی، برگزاری نمایشگاه، کنگره شهد ا، 
طرح های تشویق کود کان و نوجوانان، سالن قرائت خانه و کتابخانه، فروش کتاب، تشویق 

کم ساالن، تشویق نخبگان و د انش آموزان نمونه د ر محلّه، هد یه به افراد ی که نامشان 
همنام اسامی متبّرکه است

محّلی: امربه معروف و نهی ازمنکر، عیاد ت، بازد ید ، حضور مسجد یان د ر مراسم 
خانواد ه ها، حّل مشکات شخصی ـ خانواد گی، رفع اختافات، ارتباط با مرد م محلّه و 

سازمان ها و نهاد های محلّی، نظارت بر سازمان های محلّی
عی

تما
اج

سیاسی: نظارت بر عملکرد  سیاسی مسئوالن کشور، آگاه سازی سیاسی د ر راستای 
حمایت از نظام اسامی، حضور د ر نماز جمعه یا راهپیمایی، کمک د ر برگزاری انتخابات، 

برگزاری مناسبت های ملّی  - انقابی، د عوت از مسئوالن د ولتی، بسیج همگانی مؤمنان

خیریه: کمک های باعوض، قرض الحسنه، کاریابی

تی
د ما

اطعام و پذیرایی: نذورات، افطاری و پذیراییخ

خد مات سالمت )جسمی و روانی(: اعزام متقاضیان به فّعالّیت های ورزشی و تفریحی، 
ارد وهای زیارتی  - سیاحّتی، آموزش یا مشاوره روان شناسی به خانواد ه ها
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3. کیفّیت برنامه ها و خد مات
کیفّیـت بـه صـورت سـاد  ه به معنـای تحّقـق و بـرآورد  ه سـاختن خواسـته های واقعی 
مشـتری اسـت. د  مینگ معتقد   اسـت؛ کیفّیت باید   نیازهای حال و آیند  ه مصرف کنند  ه 
را مـورد   هـد  ف قـرار د  هد  .1»کیفّیـت خد  مـات« بـر نظـرات و عقایـد   مشـتریان کنونی 
و مشـتریان بالقـّوه تاثیـر می گـذارد  . تحقیقـات بازاریابی نشـان د  اد  ه اسـت که به طور 
متوّسـط هـر فـرد   ناراضـی از کیفّیـت خد  مـات یـک مؤّسسـه، می تواند   نظـرات منفی 
خـود   را بـه سـه نفـر د  یگر القـا کند  .2بر اسـاس یکـی از مطالعـات انجام گرفتـه میزان 
سـخنان ناخوشـایند  ی کـه از کیفّیـت خد  مـات یک سـازمان شـنید  ه می شـود  ، از نظر 
قـد  رت تخریـب، شـش برابـر قوی تـر از واژگانـی اسـت کـه د  ربـاره کیفّیـت مطلـوب 
خد  مـات سـازمان شـنید  ه می شـود  . بنابرایـن، جبـران و ترمیـم ذهنّیـت مشـتریان از 

کیفّیـت پاییـن خد  مـات یک سـازمان بسـیار د  شـوار و هزینه آور اسـت.3

ابزار اند ازه گیری کیفّیت خد مات

یـک ابـزار مشـهور و متد اول بـرای انـد ازه گیری رضایت مشـتری از کیفّیـت خد مات، 
پرسـش نامه ای بـه نام »سـروکوآل«4 اسـت. پنـج بُعد ِ ایـن ابزار عبارت اسـت از:

1. محسوسـات )عوامـل ظاهـری و امکانـات(: وضعّیت تسـهیات فیزیکـی، تجهیزات، 
ظاهـر کارکنـان و وسـایل ارتباطـی به لحـاظ ظاهری؛

2. قابلّیـت اطمینـان )اطمینـان د اد ن(: قابلّیـت انجـام خد مـات تعّهـد  شـد ه به شـکل 
صحیـح و قابـل اطمینـان و د ر همـان زمـان مقّرر؛

3. پاسـخ گویی: تمایـل جهـت یـاری رسـاند ن بـه مشـتریان و عرضه خد مات بـه آنان 
به صـورت فوری؛

4. تضمیـن )قابـل اعتمـاد  بـود ن(: برخـورد اری از د انـش و اد ب و نزاکـت کارکنـان، 
توانایـی آنـان بـرای ایجاد  اعتمـاد  و اطمینان د ر حیـن ارائه خد مت و برقـراری ارتباط 

1 . اکلند  ، 1384.

.1990 ,Thorovitz . 2

.1989,Smith . 3

.SERVQUAL . 4
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مؤثّـر با مشـتری؛
5. همد  لـی: اهّمیـت د  اد  ن و بـذل توّجـه بـه تک تـک مشـتریان و حّسـاس بـود  ن بـه 

نیازهـای مشـتری و تـاش بـرای د  رک آنهـا.1

مؤلّفه های کیفّیت خد مات د ر مسجد 

بـر اسـاس اد  بیات مسـجد   و با نـگاه به مباحـث مربوط بـه کیفّیت خد  مـات د  ر اد  بیات 
مسـجد  ، د  ر بعـد   کیفّیـت برنامه هـا و خد  مات پنج مؤلّفه د  ید  ه شـد  ه اسـت. 

یکی از نویسند  گان، ویژگی ها و وظایف امام جماعت را این گونه برمی شمرد  : 
»عهـد  ه د  اری نمـاز جماعـت، د  اشـتن محبوبّیت د  ر بین مـرد  م، برتـری د  ر علم و عمل، 
اخـاق و خویشـتن د  اری، رعایـت زمـان، ایجـاد   نظـم د  ر صف هـا، رعایـت حـال مرد  م 
د  ر نمـاز، رعایـت حـد  ّ مجـاز د  ر اد  امـه رکـوع، توّقـف بعـد   از نمـاز، د  عـا کـرد  ن بـرای 
عمـوم مـرد  م، حضـور فّعـال د  ر صحنه های سیاسـی و اجتماعـی، مرد  م د  اری، احسـان، 
خـوش رویی، برد  باری، بخشـش و چشـم پوشـی، آسـان گیـری، رفق و مـد  ارا، ناد  ید  ه 

انگاشـتن لغزش هـا«.2
رعایـت ایـن نـکات، تأثیـر قابـل توّجهـی د  ر اثربخشـی عملکـرد   و کیفّیـت برنامه های 
مسـجد   د  ارد  . د  ر طّراحی الگوی کیفّیت برنامه ها و خد  مات مسـجد   سـعی شـد  ه اسـت 

ایـن نـکات مد  ّنظر قـرار بگیرند  :

1. تعامل و کنش با مخاطب 
تعامـل و کنـش بـا مخاطب، اّولیـن مؤلّفه مربوط به نحـوه تعامل و کنش بـا مخاطبان 
مسـجد   اسـت. اّولین شـاخص آن، پاسـخ گویی به مخاطبان و مراجعان مسـجد   است.

2.معنویّت و وجاهت ارزشی 
شـاخص د  یگـر، وجهـه و شـهرت معنـوی امام مسـجد   و فّعاالن اسـت. وجهـه معنوی 

.1985 ,Parasuraman . 1

2 . ابوالقاسمی، 1387.
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امـام و فّعـاالن مسـجد  از آن جهـت اهّمیـت د ارد  کـه توحیـد  عملـی و فضایـل و 
ارزش هـای الهـی، اگـر د ر عمـل و رفتـار آنهـا متجلّـی باشـد ، بهتریـن وسـیله تربیتی 
محسـوب می شـود . گویاتریـن زبان د ر مقام ارشـاد ، تبلیـغ و هد ایت، زبان عمل اسـت 
و نـه کام؛ »د و صـد  گفتـه، چون نیم کرد ار نیسـت«. اسـتاد  گرانقد ر آیـت الل جواد ی 
آملـی می فرماینـد : تربیـت قبـل از آنکـه یـک تئـوری علمـی باشـد  یـک روش کامـًا 

اسـت.1 عملی 

3. مسئولّیت پذیری محلّی ـ اجتماعی 
شـاخص بعـد ی مسـئولّیت محلّـی ـ اجتماعـی اسـت. جد ایـی سـازمان از محیـط 
اجتماعـی و مشـغول شـد ن مد یـران بـه اهـد اف سـازمان و بی التفاتی آنان به مسـائل 
اجتماعـی موجـب گشـود ه شـد ن بحثـی جد یـد  د ر مد یریت اسـت کـه آن را مد یریت 
مسـائل اجتماعـی یـا مسـئولّیت اجتماعـی بـرای مد یـران نامید ه انـد . سـازمان ها باید  
ایـن مسـئولّیت را حـّس کننـد  کـه مشـکات جامعـه، بخشـی از مشـکات آنـان بـه 
شـمار می آینـد  و بایـد  نسـبت بـه حـّل و فصـل آنهـا هّمـت گمارند .2عاملـی اساسـی 
کـه د ر ایـن بخـش مـورد  توّجـه قـرار می گیـرد ، رعایـت حقـوق همسـایگان و پرهیز 
از تضییـع حقـوق آنـان د ر قبـال هم جـواری با مسـجد  اسـت. مـوارد ی کـه طبق نظر 
شـرع مقـد ّس اسـام از نظر مسـئولّیت محلّی، کارگزاران مسـاجد  ملزم بـه رعایت آن 
هسـتند ، پرهیـز از ایجـاد  مزاحمـت صوتـی بـرای همسـایگان، پرهیـز از آلـود ه کرد ن 

محیـط محلّـی بـا زبالـه، پرهیـز از ایجـاد  سـد ّ معبر و غیره اسـت. 
تنهـا صد ایـی کـه مسـاجد  مجازنـد  از بلند گـو )آن هم بـا شـد ّت معقـول( د ر محّات 

شـهر پخـش نماینـد ، صـد ای اذان د ر وقت اذان اسـت که شـعار اسـام اسـت. 
د ر رابطـه بـا شـاخص پرهیـز از رفتـار حزبـی د ر مسـجد  نیـز بایـد  گفـت بـا توّجـه به 
تعریـف اسـام از مسـجد ، مسـجد  نمی تواند  پایگاه سیاسـی یک حزب باشـد . مسـجد  
از یـک سـو بـه خـد ا و از سـوی د یگـر بـه مـرد م تعلّـق د ارد . از ایـن رو، نبایـد  د ر زیـر 

1 . نوبهار، 1372.

2 . الوانی، 1386.
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سـیطره یـک باند  سیاسـی قـرار بگیرد .1
قابلّیـت اطمینـان برگـزاری نمـاز عبـارت اسـت از اطمینـان بـه برگزار شـد ن منّظم و 
بموقـع نمـاز و اطمینـان از رعایـت اعتد ال و کوتاه برگزار شـد ن نمـاز جماعت )به طور 
مثـال، ند اشـتن نگرانـی از تأخیـر امام یـا ایراد  سـخنرانی بین د و نمـاز( و رعایت آد اب 
ظاهـری آن. از ابوسـعید  نقل شـد ه اسـت: رسـول خد ا د ر مسـجد  اعتـکاف نمود ه 
بـود  کـه شـنید  مرد م با صـد ای بلند  قـرآن می خوانند ؛ آنگاه پوشـش از چهـره کنار زد  
و فرمـود : بد انیـد  کـه د ر راز و نیازتـان بـا پـرورد گار هرگـز نبایـد  موجـب آزار یکد یگر 
شـوید  و نیـز د ر تـاوت قـرآن )یـا بـه قولـی د ر خوانـد ن نمـاز( صد ایتان را نسـبت به 
یکد یگـر بلنـد  نکنید .2همچنیـن از امـام صـاد ق نقل شـد ه اسـت که هـرگاه مؤّذن 

بگویـد : قـد  قامـت الصلـوه، جایز نیسـت نمازگزاران سـخن بگویند .3
امـام صـاد ق بـه نقل از رسـول خد ا د ربـاره صفوف نمـاز جماعـت می فرمایند : 
ـْیَطاُن؛ صفوف  وا بَْیـَن ُصُفوفُِکـْم َو َحـاُذوا بَْیـَن َمَناِکِبُکـْم اَل یَْسـَتْحِوُذ َعلَْیُکـُم الشَّ »َسـوُّ
خـود  را منّظـم کنیـد  و کتف هـا را مـوازی هم قرار د هید ؛ مباد ا شـیطان بر شـما چیره 

شود «.4
ایـن سـخن، گویـای این اسـت که شـیطان ها با مشـاهد ه تفرقه و آشـفتگی د ر صفوف 
مسـلمانان، از به هـم ریختگـی آنـان امیـد وار و خوشـحال می شـوند  و مقد ّمات سـلطه 

و چیرگـی بر آنهـا را فراهـم می آورند .
د ر اد امـه روایـت می فرمایـد : »یَا أَیَُّهـا النَّاُس أَقِیُمـوا ُصُفوَفُکْم َو اْمَسـُحوا بَِمَناِکِبُکْم لَِئاَّ 
ُ بَْیـَن ُقُلوبُِکْم؛ صف هایتـان را منّظم کنید   یَُکـوَن فِیُکـْم َخلَـٌل َو اَل تَُخالُِفـوا َفُیَخالِـَف اللَّ
و د وش هـا را بـه هـم مّتصـل نمایید  تـا میان شـما فاصله ای نباشـد ؛ نامنّظم نایسـتید  

و گرنـه خد اونـد  د ل هایتـان را با هـم ناهماهنگ خواهـد  نمود «.5
ایـن حد یـث بـه ایـن نکتـه روانی اشـاره د ارد  که نظـم و انضبـاط یک جمـع، افزون بر 

1 . رضایی بیرجند ی، 1382.

2 . ســنن ابــی د اود ، ج1، ص29، ح1332؛ »اعتکــف رســول الل فــی المســجد  فســمعهم یجهــرون بالقرائــه فکشــف الســر و قــال اال ان 

کلکــم منــاج ربــه فــا یوذیــن بعضکــم بعضــا و ال یرفــع بعضکــم علــی بعــض فــی القرائــه آو قــال فــی الصــاه«.
3 . حد یث مسجد ، ص306.

4 . تهذیب الحکام، ج3، ص283.

5 . وسائل الشیعه، ج5، ص472.
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آن کـه شـیطان ها را نـا امیـد  و افسـرد ه می کند ، د ل هـای مؤمنان را بـا یکد یگر مهربان 
و صمیمـی می کنـد  و بـه آنـان رنگ وحـد ت و همد لی می بخشـد .1

تأکیـد  قـرآن کریـم بـر حفـظ زینـت د ر مسـجد  و تأکیـد  معصومان بـر حفظ نظم 
د ر صفـوف نمـاز جماعـت، حاکـی از اهّمیت حفظ ظاهـر اعمال عباد ی جمعی اسـت. 
رعایـت آد اب نمـاز جماعـت باعـث ایجاد  نظم و آرامش د ر محیط مسـجد  خواهد  شـد .

4. عوامل ظاهری و محسوسات
مسجد  که پایگاه مسلمانان است باید  آراسته، زیبا و باجاذبه باشد .2

»سـاد گی مسـجد « از توصیه هـای د یـن اسـام اسـت. رسـول خـد ا فرمـود : هرگز 
قومـی بد کـرد ار نشـد ، مگـر اینکـه مسـاجد ش را تزییـن کرد .3یکـی از شـاخص های 
طـرح شـد ه د ر ایـن قسـمت، محـور بـود ن شبسـتان و محـّل عبـاد ت د ر طّراحـی و 
معمـاری مسـجد  اسـت. د ر طّراحـی کلـی سـاختمان مسـجد ، بایـد  بهتریـن نقطـه از 

زمیـِن مربوطـه، بـه شبسـتان مسـجد  اختصـاص یابد .
مؤلّفـه بعـد ی کیفّیـت مجریـان )سـخنران، مؤّذن، مـد اح و...( اسـت. د ر انتخـاب افراد  
بـرای اجـرای برنامه هـا، یکـی از ویژگی هـای اصلـی که مـورد  توّجـه قرار مـی گرفت، 

د انسـتن قـرآن و آشـنایی بـا احـکام و معارف د ینـی بود . 

5. د سترسی آسان به برنامه ها 
قـرار گرفتـن مسـجد  د ر مرکـز محلّـه و د ر نتیجه نزد یکی نسـبی بیشـتر همـه منازل 
بـه مسـجد  از امتیـازات یـک مسـجد  اسـت. تـد اوم د ر برگـزاری اد عیـه و فّعالّیت های 

غیرنیایشـی و فرهنگـی و مقطعـی نبـود ن آنهـا از شـاخص های ایـن مؤلّفه اسـت.
رسـول گرامـی اسـام  فرمـود : »اگـر خانـه از مسـجد  د ور باشـد ، به طـوری که د ر 

آن صـد ای اذان و اقامـه شـنید ه نشـود ، شـوم و نامبارک اسـت«.4
1 . نوبهار، 1376.

2 . تفسیر نور،. ج5، ص53.

3 . سنن ابن ماجه، ج1، ص245، ح741، »ما ساء عمل قوم قط اال زخرفوا مساجد هم«.

4 . بحاراالنوار،  ج64، ص188،.ح40.
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شـاخص د یگـر د ر مؤلّفـه د ر د سـترس بـود ن، خد مـات اینترنتـی یـا شـبکه ای اسـت. 
بـا توّجـه بـه پیشـرفت های فّناورانـه اخیـر، یکـی از حوزه هایی که مسـاجد  بایـد  وارد  
شـوند ، ورود  بـه فضـای مجـازی اسـت. یکـی از مشـکات جـد ّی د ر فضـای مجـازی 
کشـور کمبـود  شـد ید  و مشـهود  اّطاعـات و محتواهـای د یجیتالـی اسـت که بـا زبان 

فارسـی د ر اختیـار کاربـران قـرار گیرد . 
نشریه د یواری مسجد  را نیز می توان به صورت مجازی منتشر نمود .

برگـزاری  مسـجد ،  د یجیتالـی  کتابخانـه  راه انـد ازی  خبـری،  گروه هـای  تشـکیل 
کاس هـای آموزشـی، ایجـاد  سـایت مشـاوره و پاسـخ گویـی بـه شـبهات و سـؤاالت 
شـرعی، ارسـال محتـوا و پیام بـه تلفن همـراه و پسـت الکترونیکی از جملـه اقد اماتی 

اسـت کـه مسـاجد  می تواننـد  د ر فضـای مجـازی انجـام د هنـد .1

1 . موظف رستمی، 1389.
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جد ول 7: کیفّیت برنامه ها و خد مات

شاخص ها

ها
ّفه 

مؤل

برخورد  مؤد بانه، محترمانه و نیکو

مل
تعا

همد لی: توّجه به تنّوع مخاطبان و مشکات، نیازها و عایق آنها و رسید گی به مشکات 
آنها

ارزش محوری و شرع محوری: رعایت ارزش های د ینی و احکام شرعی مسجد  د ر برخورد ها

پاسخ گویی )با عاقه( و رسید گی به انتقاد ها

وجهه یا شهرت معنوی امام مسجد  و د ست اند رکاران

مسئولّیت محلّی: رعایت حقوق همسایگان

رفتار فّعال سیاسی و بی طرفانه از نظر حزبی و قومی: رفتار فّعال سیاسی مبتنی بر 
رهنمود های ولی فقیه د ر راستای حمایت از نظام اسامی به شرط عد م معّرفی و تبلیغ 

علنی به نفع یک حزب یا کاند ید ای خاّص
تعّقل گرایی و پرهیز از خرافات و عوام زد گی

وجود  آرامش و امنیت روانی: عد م وجود  سر و صد ا و قیل و قال و نبود  جد ل و د رگیری 
بین افراد  و حفظ آرامش عباد ی فضای مسجد 

شاخص ها
ها

ّفه 
مؤل

تد اوم د ر برگزاری نمازهای جماعت: بد ون تعطیلی و به پیش نمازی امام مسجد  د ر نمازهای 
پنج گانه

ی 
رخ

)و ب
از 

 نم
ری

گزا
ن بر

ینا
طم

ا
یه(

اد ع

بموقع بود ن )بد ون تاخیر(

نظم و آد اب ظاهری: مانند  صحت قرائت امام، نظم د ر صفوف، قرائت آهسته مأمومین

اختصار و اعتد ال د ر سرعت

احساس وجود  جذابّیت معنوی د ر نماز امام مسجد  و قرائت د لنشین آن
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شاخص ها

ها
ّفه 

مؤل

بهد اشت، نظافت و مرتب بود ن

ات
وس

حس
و م

ی 
هر

 ظا
مل

عوا
ت 

یفی
ک

آراستگی ظاهر امام مسجد  و د ست اند رکاران

خوش بو و معّطر بود ن فضا

ساد گی،جذابّیت و زیباشناختی معماری:عد م استفاد ه از تجّمات د ر عین بهره گیری از 
معماری ایرانی -  اسامی

وجود  امکانات و تجهیزات: تاسیسات گرمایش و سرمایش، سیستم روشنایی و صوتی، 
قفسه، کفش د اری

مساحت کافی ساختمان و فضاهای اصلی و جنبی )د اشتن گنجایش الزم برای آقایان و 
خانم ها(

محور بود ن شبستان و محّل عباد ت د ر طّراحی و معماری مسجد 

رعایت احکام شرع د ر ساختمان و فضای مسجد  مانند  عد م نصب تصویر د ر مسجد 

فّناوری به روز: رایانه، پروژکتور و ...

د انش یا مهارت مرتبط

ح، 
مد ا

ن، 
نرا

سخ
ن )

ریا
مج

ت 
یفّی

ک
و...(

ر  ّب
 مک

ن،
ؤّذ

شهرت علمی یا اخاقیم

صد ای خوش )مؤّذن، مد اح و مّکبر(

تعد اد  یا تنّوع مجریان )به کارگیری افراد  مختلف(

مکان مسجد : قرار د اشتن مسجد  د ر مرکزیّت محلّه یا د ر یک فاصله نزد یک

د ن
 بو

س
ستر

ر د 
ساعات باز بود ن د رب مسجد د 

تد اوم د ر برگزاری قرائت قرآن و اد عیه

تد اوم د ر برگزاری فّعالّیت های غیرنیایشی: فرهنگی، آموزشی و ...

خد مات اینترنتی یا شبکه ای: سایت و وباگ، ارسال پیام های د ینی اخاقی از طریق 
پیامک
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د (جذب حد اکثری و آثار آن «
اصطـاح جـذب حد اکثـری از بیانـات مقـام معّظـم رهبـری اقتبـاس شـد ه اسـت. د ر 
الگـوی تد ویـن شـد ه، جـذب حد اکثـری د ر د و عامـل رشـد  حضـور و وفـاد اری د یـد ه 

است.  شـد ه 

رشد  حضور:
 بـه افزایـش حضـور مراجعـان و د اوطلبـان فّعالّیـت د ر مسـجد  از نظر زمـان و فراوانی 
د فعـات حضـور، آن هـم از گروه هـای سـّنی مختلـف بـه ویـژه نوجوانـان و جوانـان به 

تفکیک جنسـّیت اشـاره د ارد .

وفاد اری:
 بـه تمایـل فـرد  بـه خریـد  مجـد ّد  یـا مراجعـه مجـد ّد  بـه شـرکت یـا سـازمانی برای 
اسـتفاد ه از محصـوالت یـا خد مـات آن اشـاره د ارد . وفـاد اری بـه د و نوع »نگرشـی« و 

»رفتاری« تقسـیم شـد ه اسـت. 
الـف( وفـاد اری نگرشـی؛ بـه عاقـه فـرد  بـه محصـوالت یـا خد مـات یـک سـازمان و 

میـزان معّرفـی و توصیـه آن بـه د یگـر افـراد  بـرای خریـد  مربـوط اسـت. 
ب( وفـاد اری رفتـاری؛ بـه حجم )میـزان( خرید  د ر هر بـار و تعد اد  د فعات خرید  اشـاره د ارد . 
کاووسـی، معتقـد  اسـت تأمین کیفّیت محصـوالت و خد مات ابتـد ا باعث ایجـاد  رضایت د ر 

مصـرف کننـد گان آنهـا و د ر نهایت موجب وفـاد اری مصرف کنند گان خواهد  شـد .1

جذب حد اکثری د ر مساجد 
جـذب و حضـور حد اکثـری د ر مسـاجد  از توصیه هـای د یـن اسـام اسـت. همان طور 
کـه د ر رسـاله های مراجـع تقلیـد  د ر اهّمیت نماز جماعت نوشـته شـد ه اسـت، هرچه 
تعـد اد  افـراد  د ر نمـاز جماعـت بـه خصـوص تـا بیـش از د ه نفـر افزایش یابـد ، فضیلت 

آن باالتـر می رود . 

1 . کاوسی، 1384.
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عوامل جذب جوانان به مسجد 
عوامل اصلی جذب جوانان د ر چهار عامل کلّی تر بیان شد ه اند : 

1. امـام جماعـت:  امـام جماعـت بایـد  د ارای خصوصّیـات زیـر باشـد : ثابـت بـود ن، 
توانایـی علمـی، نظـم، بیـان سـاد ه و شـیوا، خاقّیت، د وسـتی بـا جوانـان و نوجوانان، 
احتـرام و تواضـع، آراسـتگی ظاهـری، توانایـی جسـمی، د ارا بـود ن د انـش الزم، د رک 

موقعّیـت سـّنی جوانان.
2. مسـجد : فضـای مناسـب و ظاهـر خـوب آن، نظافـت، وسـایل صوتـی، گرمـازا و 
سـرمازا، ایجـاد  امکانـات فرهنگـی ورزشـی، اسـتفاد ه از افـراد  خـوش صـد ا، تصمیـم 

گیـری متمرکـز.
3. هیئـت امنـا: همـکاری جـد ی، تقسـیم کار، تأمیـن بود جـه، توجیـه جوانـان و 

نوجوانـان، اهتمـام بـه مسـئله جوانـان، اسـتفاد ه از تخّصص هـای متفـاوت.
4. سـایر عوامـل: ترجمـه و توضیـح اذکار و د عاهـا، آشـنا کـرد ن جوانان به فلسـفه 
اعمـال عبـاد ی، اخـاق و رفتـار نمازگـزاران، جـذب از طریـق د وسـتان، خـاد م، رفـع 
مشـکات، تشـویق و اعطـای جایـزه )بـرای حضـور د ر مسـجد (، برگـزاری نمایـش، 
نوجوانـان  و  عوامـل جـذب جوانـان  د یگـر  از  ورزش  و  ارد و، مسـابقات  نمایشـگاه، 
اسـت.1حضور شـخصّیت های موّجـه و محبـوب جوانـان د ر مسـجد ، برخورد  مناسـب، 
بیـان مباحـث مـورد  نیـاز جوانـان و تشـویق نیـز از د یگـر راهکارهـای ارائـه شـد ه د ر 

جـذب جوانـان به مسـجد  اسـت.2

1 . رضایی بیرجند ی، 1382.

2 . محّمد ی، 1383,3. منظور از د اوطلبان افراد ی است که به صورت د اوطلبانه و رایگان به انجام امور مسجد  می پرد ازند .
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جد ول 8: جذب حد ّاکثری

شاخص ها

ها
ّفه 

مؤل

رشد  تعد اد  حضور: حضور گروه های سّنی مختلف از مراجعان و د اوطلبان3 فّعالّیت د ر 
مسجد  شامل کود کان، نوجوانان، جوانان، میان ساالن، پیران به تناسب و به تفکیک 

جنسّیت و حضور اقشار مختلف اجتماعی شامل افراد ی از سطح تحصیات مختلف و 
طبقات مختلف اجتماعی و سایق مختلف

ضور
د  ح

رش

رشد  زمان حضور: مد اومت بر حضور، مد ت زمان حضور د ر هر بار مراجعه
عاقه به حضور د ر برنامه های نیایشی یک مسجد 

ری
اد ا

وف
ن(

جعا
مرا

ن و 
کارا

د ر
ت ان

د س
(

میزان معّرفی و توصیه یک مسجد  به د یگران

عاقه به حضور د ر برنامه های غیرنیایشی یک مسجد 

عاقه به انجام فّعالّیت د اوطلبانه د ر مسجد 

عشق و عاقه به امام مسجد 
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مبحث هفتم: تحّول و تعالی مسجد  «
د ر ایـن نوشـتار، آثـار تحـّول و تعالـی مسـجد  د ر سـه مؤلّفـه عاطفـی ـ احساسـی، 

شـناختی ـ عقید تـی و رفتـاری تعریـف شـد ه اسـت:

مؤلّفه احساسیـ  عاطفی
احساسـات یـا مثبت انـد  یـا منفی یـا خنثی. احساسـات مثبـت، بیانگر حاالت مسـاعد  
و خوشـایند  اسـت و احساسـات منفـی بیانگـر وضعّیـت ناخوشـایند . وضعّیت هایی که 
احساسـات منفـی را ایجـاد  می کننـد ، بیش از احساسـات مثبـت بر تفّکـر و انرژی فرد  
تأثیـر مـی گذارنـد .1 امنیـت و آرامـش محیط د رون مسـجد  از توصیه های د ین اسـام 

اسـت. قـرآن می فرمایـد : »َو إِْذ َجَعلَْنـا الَْبْیَت َمثابَـًه لِلنَّاس«.2

مؤلّفه شناختی ـ عقید تی
مؤلّفـه بعـد ی، مؤلّفـه شـناختی ـ عقید تـی اسـت بـا سـه شـاخِص 1-تحکیـم عقاید  و 
باورهـای فـرد ی و اجتماعـی، 2-حـّل سـؤاالت و چالش هـای شـناختی، 3-  افزایـش 
آگاهـی د ینـی و اجتماعـی بیـان شـد . باورهـا چیزی بیـش از علـم و آگاهی هسـتند . 
د ر بـاور، تنهـا علـم و آگاهـی مطرح نیسـت، بلکـه مرحلّه ای اسـت که د ر جـان آد می 
رسـوخ می کنـد  و اعتقـاد  قلبـی او را شـکل می د هـد . از انضمـام د انـش بـا گرایـش، 

ایمـان و بـاور حاصـل می شـود  و قـوام ایمـان نیـز بـه همین گرایـش قلبی اسـت.3

مؤلّفه رفتاری
ایـن مؤلّفـه د ارای د و شـاخص »رفتـار فـرد ی« و »رفتـار اجتماعـی« اسـت. عناصری، 
ماننـد  د اشـتن ظاهـر د ینـی، پای بند ی به د سـتورات د یـن، کاهش رفتارهـای منفی و 
افزایـش رفتارهـای مثبـت، پرهیز از سـّیئات و افزایش حسـنات شـاخص رفتار فرد ی 
اسـت و عناصـری چون معاشـرت و مشـارکت د ر فّعالّیت های د ینی، کنتـرل اجتماعی 

1 . قلی پور، 1386.

2 . بقره، آیه125.

3 . پیروز و همکاران، 1385.
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)امربـه معـروف و نهی از منکـر( و ایجاد  اجتماع اخاقی، تقویّـت بنیان خانواد ه، اصاح 
رفتارهـای فرهنگـی، همبسـتگی و انسـجام اجتماعـی، ارتقـای فرهنگ خیررسـانی و 
یـاری رسـانی و ایثـار، پرورش روحّیه د فـاع از مظلـوم و عد الت خواهـی، تقویّت هویّت 

انقابـی و اسـتقال فرهنگـی، عناصـر رفتـار اجتماعی را شـکل می د هند . 

جد ول 9: تحّول و تعالی

شاخص ها

ها
ّفه 

مؤل

احساسات مثبت: صبر، امید  به زند گی و رضایت، نشاط، آرامش و احساس امنیت، 
احساس قد رت، لّذت معنوی

فی
عاط

ی ـ 
ساس

اح

برقراری روابط عاطفی پاید ار: احساس تعلّق گروهی، نوع د وستی و مهرورزی، روحّیه اخّوت 
و وحد ت، ایجاد  الفت بین اعضای خانواد ه ها و همسایه ها

انس با مسجد : د لبستگی و وابستگی عاطفی به مسجد 

 تقویّت عشق و ایمان به پرورد گار متعال و معصومان

تحکیم عقاید  و باورهای فرد ی و اجتماعی: معنای جد ید  برای زند گی، خوش بینی به 
جهان، تسلیم، توکل، ارزش های د رونی شد ه، اعتماد  به د یگران

تی
ید 

 عق
تی 

اخ
شن

حّل سؤاالت و چالش های شناختی

افزایش آگاهی د ینی و اجتماعی

فرد ی: ظاهر د ینی، پای بند ی به د ستورات د ین، کاهش رفتارهای منفی و افزایش 
رفتارهای مثبت، پرهیز از سّیئات و افزایش حسنات

ری
فتا

اجتماعی: معاشرت و مشارکت د ر فّعالّیت های د ینی، کنترل اجتماعی )امربه معروف و ر
نهی از منکر( و ایجاد  اجتماع اخاقی، تقویّت بنیان خانواد ه، اصاح رفتارهای فرهنگی، 
همبستگی و انسجام اجتماعی، ارتقای فرهنگ خیررسانی و یاری رسانی و ایثار، پرورش 

روحّیه د فاع از مظلوم و عد الت خواهی، تقویّت هویّت انقابی، استقال فرهنگی
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عناصر محیطی تأثیرگذار بر تعالی مسجد 
الف( حوزه های علمیه، سازمان های باالد ستی و همکار و واحد های محّلی 

عوامـل محیطـی متغّیرهایـی هسـتند  کـه بـه طـور عمـوم، خـارج از حیطـه سـازمان 
)خـارج از کنتـرل مد یـران سـازمان( شـکل مـی گیرند  و بـه صـورت بالفعل یـا بالقّوه 
بـر بخشـی یـا تمامـی سـازمان تأثیرگذارند . بـرای سـازمان ها د و محیط تعریف شـد ه 

اسـت: محیـط عمومـی و محیـط اختصاصی.
ـَس بُْنیانَُه َعلـی  تَْقوی   د ر کتـاب احـکام، مسـجد  ذیـل آیه 109 سـوره توبـه »أََفَمـْن أَسَّ
ـسَ بُْنیانَُه َعلی  َشـفا ُجُرٍف هاٍر َفانْهاَر بِِه فـی  نارِ َجَهنََّم  ِ َو ِرْضـواٍن َخْیـٌر أَْم َمْن أَسَّ ِمـَن اللَّ
« چنـد  نکتـه مهم مطرح شـد ه که به شـرح زیر اسـت:  الِمیـنَ ُ ال یَْهـد ِی الَْقـْوَم الظَّ َو اللَّ

1- نظارت بر مساجد ، امری مطلوب و الزم است.
2- تقویّـت مسـاجد  د ر جهـت د سـت یابـی بـه اهـد اف ارزشـی امری ضروری اسـت و 
منـع از عملکـرد  و فّعالّیت هـای افـراد  فرصت طلـب تحت عنـوان مد یریت، الزم اسـت. 

ایـن مطلـب از نـوع پرسشـی کـه د ر آیه به کار رفته اسـت، اسـتفاد ه می شـود .
3- از مقایسـه د و مسـجد  اسـتفاد ه می شـود  کـه آنچـه مسـاجد  را از یکد یگـر متمایـز 
می کنـد ، ذاتّیـت آنهـا نیسـت، بلکـه بـه مد یریـت، انگیزه ها و اهـد اف مد یران مسـاجد  
برمـی گـرد د ؛ پـس مسـئوالن و اولیـای امـور د ر صـورت احراز نّیت شـوم سـازند گان، 

می تواننـد  از همـان مراحـل اّولیـه، مانع سـاخت چنین مسـجد ی شـوند .
ْن  همچنیـن، د ر کتـاب احکام، مسـجد  د ر ذیل آیه 114 سـوره بقـره »َو َمـْن أَْظلَُم ِممَّ
ِ أَْن یُْذَکـَر فیَهـا اْسـُمُه َو َسـعی  فـی  َخرابِهـا أُولِئـَک مـا کاَن لَُهـْم أَْن  َمَنـَع َمسـاِجد َ اللَّ
ُّنْیـا ِخـْزٌی َو لَُهـْم فِـی اْلِخـَرِه َعـذاٌب َعظیـٌم« نیـز  یَد ُْخُلوهـا إاِلَّ خائِفیـنَ لَُهـْم فِـی الد 
آمـد ه اسـت از عبـارت »أُولِئـَک مـا کاَن لَُهـْم أَْن یَد ُْخُلوهـا إاِلَّ خائِفیـَن« چنیـن آمد ه 

ست: ا
از ایـن آیـه ایـن گونـه اسـتفاد ه می شـود  کـه مد یریـت مسـاجد  و فّعالّیت هـای د رون 
مسـاجد  بایـد  بـه گونه ای باشـد  کـه هر فـرد  خائن به سـهولت نتوانـد  به ایـن اجتماع 
ارزشـمند  رخنـه کنـد  و تحّقق این امر هم جـز د ر پرتو یک نظارت مسـتمر و مد یریت 
منسـجم امـکان پذیـر نیسـت و ایـن مد یریت منسـجم بـا مشـارکت همـه مؤمنان به 
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ویـژه اد اره کننـد گان مسـجد ؛ یعنـی امام جماعـت و متولّیـان و د یگر د سـت اند رکاران 
میّسـر خواهـد  شـد  و از همیـن نکتـه می تـوان به طور تلویحـی، لزوم نظـارت حکومت 

اسـامی بـر فّعالّیت مسـاجد  را اسـتفاد ه کرد .
موضوعـی کـه بایـد  د ر اینجـا بد ان پرد اخـت، »عزل و نصـب ائّمه جماعـت« د ر جامعه 
اسـامی اسـت.  د ر اصـل، عهـد ه د اری منصـب امام جماعـت به خود ی خـود  منوط به 

اذن حاکم اسـامی نیست.
مراجعـه بـه متـون فقهـی تشـیع و تسـّنن نشـان می د هـد  کـه هیـچ فقیهـی شـرط 
عهـد ه د اری امامـت مسـجد  را منصـوب شـد ن از سـوی حاکـم نمی د انـد . بلکه شـهید  
ثانـی د ر رسـاله ای کـه پیرامـون نماز جمعه نگاشـته، تصریـح کرد ه اسـت که: »به 

اجمـاع مسـلمانان، امامـت نمـاز جماعـت مشـروط بـه اذن امام نیسـت«.1
ولـی ایـن بـد ان معنـا نیسـت کـه حاکـم اسـامی حـّق مد اخلـه د ر عـزل و نصـب ائّمه 
جماعـات مسـاجد  را ند اشـته باشـد . مقتضـای والیـت عاّم حاکم اسـامی آن اسـت که 
بتوانـد  د ر ایـن زمینـه د خالـت کنـد . البّتـه اِعمال والیـت د ر ایـن زمینه الزامی نیسـت؛ 
چـون امامـت جماعت برخـاف امامت جمعه، منصب نیسـت. هرگاه مـرد م خود ، امامی 
را برگزیننـد  و بـه وی اقتـد ا کنند ، کافی اسـت و نیازی به نصب از سـوی حاکم اسـامی 
نیسـت. مشـروعّیت د خالـت حاکـم اسـامی د ر زمینـه نصـب ائّمـه جماعـات مسـاجد  
افـزون بـر آنکه مقتضای اد لّه والیت عاّمه اسـت توّسـط برخی فقها تصریح شـد ه اسـت.

ابوالصاح حلبی )347 ـ 44 ق( د ر کتاب کافی می نویسد :
شایسـته ترین فـرد  بـرای امامـت نمـاز جماعت، امام اّمت یا کسـی اسـت کـه از طرف 
وی نصـب شـد ه باشـد . قاضـی ابن بـراج د ر کتاب ُمَهـّذب آورد ه اسـت: »هرگاه کسـی 
کـه امـام او را ]بـرای امامـت جماعـت[ نصب کـرد ه، حاضر باشـد ، کسـی نمی تواند  بر 
او پیشـی بگیـرد «. نتیجـه آنکـه گرچـه عهـد ه د اری امامـت جماعـت بـه خـود ی خود  
مشـروع اسـت و نیـازی بـه نصـب امـام جماعت از سـوی حاکم اسـامی نیسـت، ولی 
حاکـم اسـامی چنانچـه مصلحـت بد انـد ، می توانـد  د ر عـزل و نصـب امامـان جماعت 

1 . عاملی )شهید  ثانی(، زین الد ین بن علی، رساله فی صاه الجمعه، ص66. 



607 فصل سه،   مدیریت مسجد

کند .1 مد اخلـه 
مسجد  د ولتی یا د ولت مسجد ی؟

د ر رابطـه بـا »د ولتـی شـد ن مسـاجد « نیـز، د ر تحقیقـی کـه توّسـط حّجت االسـام 
قد ّوسـی و د ر سـازمان تبلیغـات اسـامی انجـام شـد ه اسـت، 97 د رصـد  از خبـرگان 
مشـارکت کنند ه د ر تحقیـق، بـا د ولتـی شـد ن کامـل امـور مسـاجد  به شـد ّت مخالف 
هسـتند . 54/5 د رصـد  نیـز بـا ایـن رویکـرد  موافق انـد  که د ولـت فقط بسـترهای الزم 

بـرای حضـور بیشـتر مـرد م را فراهم سـازد . 
د ر بُعـد  حوزه هـای علمیـه، سـازمان های باالد سـتی و همـکار و واحد هـای محلّـی 
بـه عنـوان یکـی از عناصـر محیطـی سـه مؤلّفـه د ر نظـر گرفته شـد : روابـط حمایتی، 
نظارتـی، و توزیـع اّطاعـات. شـاخص های روابـط حمایتـی عبارت انـد  از: مشـاوره و 
آمـوزش، هد ایـت و جهت د هـی راهبـرد ی و عملیاتـی، کمـک و همـکاری، میانجـی 
گـری و رفـع مناقشـات د اخلـی مسـجد  و ارزیابـی و تشـویق. روابـط نظارتـی شـامل 
سـه مؤلّفـه نظـارت، مد اخلـه مؤثّـر و ثبـت رسـمی اسـت. مؤلّفـه سـّوم، یعنـی توزیع 
اّطاعـات، شـامل شـبکه سـازی مجـازی و تهیـه پورتـال مسـاجد  و تبـاد ل اّطاعـات 

کاری بیـن سـازمان ها و مسـاجد  اسـت.

1 . نوبهار، مجله میراث جاوید ان.
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جد ول 10: روابط حوزه های علمیه، سازمان های باالد ستی، سازمان های همکار و واحد های محّلی با 

مسجد  )حوزه های علمیه، مرکز رسید گی به امور مساجد ، سازمان اوقاف، سازمان تبلیغات اسالمی، 
شاخص ها

ها
ّفه 

مؤل

مشاوره و آموزش: ارائه حمایت های آموزشی به مساجد ، مشاوره و تسهیم تجربیات، 
راهنمایی جهت اد اره هر چه بهتر مسجد ، آموزش طّاب جهت تربیت ائّمه جماعات

د (
اج

مس
ت 

وافق
و م

ل 
مای

ت ت
صور

د ر 
 و 

ری
تیا

)اخ
ی 

ایت
حم

ط 
رواب

هد ایت و جهت د هی راهبرد ی و عملیاتی: شناسایی جهت گیری های مورد  نیاز جامعه 
د ر برنامه های مساجد ، تعریف چشم اند از، راهبرد ها و خط مشی های کان مساجد ، تعریف 

شرح وظایف امام مسجد  و د ست اند رکاران

کمک و همکاری: کمک و رفع نیازهای همد یگر و همکاری د ر ارائه برنامه ها و خد مات 
مختلف، ارائه کمک های مالی و ماد ی و تامین ائّمه جماعات برای مساجد  د ر صورت 

د رخواست آنها، حمایت از مساجد 

میانجی گری و رفع مناقشات د اخلی مسجد : ایفای نقش سازمان های باالد ستی به 
مثابه مرجع حّل اختاف بین امام، د ست اند رکاران و جماعت مسجد  د ر صورت مراجعه 

آنها
ارزیابی و تشویق: ارزیابی و سنجش فّعالّیت ها و نتایج اقد امات مسجد  و تعیین نقاط 

قوت و ضعف آنها، تشویق مساجد  موّفق، معّرفی مساجد  موّفق د ر صد اوسیما

نظارت: نظارت بر فّعالّیت های مساجد  به د الیل مختلف از جمله پیش گیری از انجام 
فّعالّیت های خاف شرع و قانون، یا ایجاد  انحرافات د ینی و اجتماعی و یا ورود  افراد  فاقد  

صاحّیت علمی-اخاقی به حوزه اد اره مسجد ، پیشگیری از تبد یل مسجد  به عنوان پایگاه 
تبلیغات سیاسی یک حزب سیاسی، نظارت بر موقوفه ها

تی
ظار

ط ن
رواب

مد اخله مؤثّر: تذکر شفاهی یا کتبی، عزل یا نصب امام مسجد  و امنا د ر صورت انجام 
اقد امات بند  قبلی و یا ضعف شد ید  آنها د ر اد اره مسجد  که باعث نارضایتی مأمومین شد ه 

است

شبکه سازی مجازی: ایجاد  شبکه مجازی بین مساجد  جهت انتقال اّطاعات و تجربّیات 
بین آنها

ت 
اعا

 اّط
یع

توز
ی(

یار
خت

)ا

تباد ل اّطالعات کاری بین سازمان ها و مساجد 
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ب( بافت محّلی 
بافـت محلّـی از د یگـر عناصـر محیطـی اسـت کـه بـر مسـجد  تأثیرگـذار و از مسـجد  
تأثیرپذیـر اسـت. محلّـه از خانه هـای مجـاور هـم د ر یـک فضـای جغرافیایی تشـکیل 
می شـود . خانواد ه هـا نسـبت بـه محلّه خـود ، همان احسـاس خانه مسـکونی را د ارند  و 
بـا ورود  بـه محلّـه، خود  را د ر یک محیط آشـنا و خـود ی مثل خانه روبـه رو می بینند .
محلّه از تجّمع، پیوسـتگی کم یا زیاد ، معاشـرت نزد یک، روابط مسـتحکم همسـایگی 

و اتّحاد  و مشـارکت غیررسـمی میـان گروهی از مرد م بـه وجود  می آید .1
پنـج مؤلّفـه بـرای بافـت محلّی د ر ایـن تحقیق د ر نظر گرفته شـد ه اسـت؛ یعنی بافت 

اجتماعـی، مذهبی، فرهنگی، سیاسـی و فّناورانه. 

جد ول 11: بافت محّلی

توضیحات مؤلّفه ها

سطح د ین د اری و پای بند ی به د ستورات د ینی یا ظواهر د ینی، میزان 
مشارکت د ر مراسم، آیین ها و فّعالّیت های د ینی

مذهبی

باورها، ارزش ها، هنجارها )عاد ات و آد اب و رسوم قومی، قوانین( فرهنگی

پایگاه اجتماعی )سطح د رآمد ، تحصیات و...(، سرمایه انسانی و اجتماعی باال، 
میزان مشارکت د ر فّعالّیت های اجتماعی محلّه، فقد ان یا پایین بود ن سطح 

فقر، بیکاری، وجود  انحرافات اجتماعی، اعتیاد  و ...

اجتماعی

گرایش ها، سایق و تفّکرات سیاسی مربوط به امور د اخلی و بین المللی غالب 
د ر محلّه

سیاسی

میزان نفوذ اینترنت و وسایل ارتباطی پیشرفته مانند  تلفن همراه جهت 
بررسی میزان نیاز به طّراحی سایت مساجد  و یا اّطاع رسانی از طریق پیامک

فّناوری )تکنولوژیک(

1 . مظاهری، فروغ مسجد ، 1385.
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نتیجه سخن «
مسـجد  همان طـور کـه از نـام آن پید اسـت، محلّـی بـرای سـجد ه و عبـاد ت د ر برابـر 
پـرورد گار یکتاسـت. نگاهـی بـه تاریـخ گذشـته بـه خصـوص د ر صـد ر اسـام بـه مـا 
نشـان می د هـد  اگرچـه رسـالت اصلـی مسـجد ، برگـزاری آییـن کرنـش و نیایـش و 
ارتبـاط عبـاد ی انسـان بـا خد اونـد  متعال اسـت، ولـی هیـچ گاه کارکرد  مسـاجد  فقط 
بـه اقامـه نمـاز جماعـت و انجـام عباد ات جمعی محد ود  نشـد ه اسـت. توصیـه و تأکید  
د یـن بـر انجـام اعمـال عبـاد ی بـه صـورت جمعـی، نشـان از اهمّیـت مزایـای جنبی 
تشـکیل اجتمـاع د ر بیـن مسـلمانان د ارد . د ر پرتـو تشـکیل ایـن جماعـات، امـکان 
بهره برد اری هـای مختلـف اجتماعـی، آموزشـی، فرهنگـی و غیـره برای عاّمـه مرد م به 
وجـود  می آیـد . تاریـخ گواهـی می د هـد  کـه د ر برهه هایـی از مسـجد ، به عنـوان مرکز 
تعلیـم و تعلّـم معـارف د ینـی و حّتی علوم بشـری، پایگاه اّطاع رسـانی، مجلس شـور 
و مشـورت سیاسـیـ  اجتماعـی، سـتاد  فرماند هـی و سـامان د هی امور نظامـی و محّل 
رسـید گی بـه امـور گوناگـون مسـلمانان بود ه اسـت. به عبـارت د یگر، می تـوان چنین 
بیـان کـرد  کـه هـر زمـان کـه مد یریـت بهتـری بـر ایـن نهـاد  د ینی اعمـال شـد ه، از 
ظرفّیت هـا و کارکرد هـای بالقـّوه آن، بهره برد اری بیشـتری شـد ه اسـت. همان طور که 
د ر تعریـف واژه مد یریـت، آن را امـکان بهره بـرد اری بیشـتر از ظرفّیت هـا د انسـته اند ، 
هرچـه بخواهیم مسـجد  بـه عنوان یک نهـاد  د اوطلبانه، مرد مـی، غیرانتفاعی و مذهبی 
د ر تحّقـق کارکرد هـای مختلـف اجتماعـی ـ د ینـی خـود ، موّفق تر و اثربخش تر باشـد ، 

نیـاز بـه مد یریتـی توانمنـد  و اثربخش بیشـتر احسـاس می شـود .
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مسجد ، محّلی برای برنامه ریزی شهری د ر چشم اند از 1404

محّمد  کرمی  و رهام جّباری

چکید ه
     بعـد  از انقـاب اسـامی، د ولت مـرد ان بـرای اد اره بهتـر جامعـه و بـه  د سـت  آورد ن 
د ید گاهـی کان و د رازمـد ّت بـرای کشـور، سـند ی بـا نام چشـم اند از 20سـاله کشـور 
از 1384 تـا 1404 تهّیـه کرد نـد . بـر اسـاس ایـن سـند ، کشـور ایـران د ر پایـان ایـن 
د وران د ر موقعّیت هـای مختلـف اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـاد ی، سیاسـی و... رتبـه 
نخسـت منطقـه خواهد  بـود  و موقعّیت ویژه ای د ر سـطح بین الملل خواهد  د اشـت. د ر 
ایـن میـان، ابزارهـا و روش هـای د سـت یابـی بـه هد ف هـای چشـم اند از، از مهم تریـن 
ضروریّت هـا بـه  شـمار مـی رود . بـرای د سـت یابی بـه هد ف های سـند ، یکـی از راه ها، 
طرح هـای توسـعه اسـت؛ از جمله طرح های توسـعه شـهری د ر مقیاس ُخـرد ، طرحی 
بـه  نـام »طرح هـای اسـتراتژی توسـعه  شـهری )CDS(« اسـت کـه بـرای رسـید ن به 
جامعـه ای آرمانـی، نقشـه ای بـرای د یگـر نهاد هـا و بخش هـا پیشـنهاد  می د هـد . د ر 
اد امـه مقالـه بـه اهّمیـت مسـجد ها د ر ایـن طرح هـا مـی پرد ازیـم و ایجـاد  کیفّیـت 
محیـط شـهری مطلـوب و راه هـای د سـت یابـی بـه آن را، بـا توّجه  به نقش مسـجد ها 

د ر راسـتای طرح هـای CDS د ر جامعـه ایرانـی و شـهری، توضیـح می د هیـم.

واژگان کلید ی: 
مسـجد ، سـند  چشـم اند از، طرح هـای توسـعه شـهری، توسـعه محلّـه ای، مشـارکت 

.  CDS مرد مـی، 
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مقد ّمه «
مسـجد ، عباد تـگاه خـاّص مسـلمانان اسـت کـه قـرآن، کتـاب الهـی، از زاویه هـای 
مختلفـی بـه آن اشـاره کـرد ه اسـت. مسـجد ، همواره از سـوی شـارع مقد ّس اسـام و 
جمع هـای مسـلمانان مـورد  عنایت و توّجـه بود ه اسـت. بنابراین، بـه  صراحت می توان 
گفـت کـه مسـجد ، بـه عنـوان کالبـد  و فضـای عباد تـگاه خـاّص مسـلمانان اهّمیـت 

ویـژه ای د ارد . 
د ر طـول تاریـخ ایـران، همـواره حاکمان و مـرد م به مسـجد  توّجه کرد ه انـد . د ر د وران 
حاضـر، نـه  تنهـا از اهّمیـت آن بـا توّجـه  بـه تنّوع کاربری های شـهری کاسـته نشـد ه 
اسـت، بلکـه بـا تجد ید نظر د ر رونـد  کاربـری آن د ر حکومت فعلی، تنها مـکان عمومی 
مسـلمانان )غیرد ولتـی و غیرخصوصـی(، بـا خصوصّیت هـای خـاّص خـود  اسـت. د ر 
ایـران، بـه  د لیـل رشـد  جمعّیـت، گسـترش شـهرها و مهاجرت گسـترد ه بـه  خصوص 
از 1345 بـه بعـد ، رشـد  شـهرهای کشـور بـه حالـت انفجاری و لجـام گسـیخته بود ه 
اسـت. بعـد  از پید اکـرد ن مشـکل های موجـود  و راه حـل آنها، مسـئوالن شـهری برای 
اد اره و کنتـرل بهتـر شـهر، طرح هـای توسـعه شـهری را راه حـل مشـکل ها د انسـتند . 
سـند  چشـم اند از 20سـاله کشـور، بـرای رسـید ن به رتبـه ممتـاز د ر منطقـه و جهان، 

هد ف هـای متنّوعـی را د ر بند هـای مختلفـی ارائـه کرد ه اسـت. 
شـهر و شهرسـازی ایـران، همـواره به مسـجد  توّجه ویژه ای شـد ه اسـت و انسـان های 
زیـاد ی، شـهرهای ایـران را بـه  د لیـل وجـود  مسـجد های معروفشـان می شناسـند . 
طرح هـای توسـعه شـهری یـا همـان اسـتراتژی توسـعه شـهری )CDS(، جد ید تریـن 
روش برنامـه ریـزی شـهری د ر جهان اسـت که برنامه ریزی د ر سـطح ُخـرد  را مد ّنظر 
د ارد . ایـن طـرح، برنامـه ریـزی از بـاال بـه پاییـن را رد ّ می کند . ایـن نـوع برنامه ریزی 
شـهری، بـه جماعـت کوچـک و اجتماع هـای محلّـه ای توّجـه ویـژه ای د ارد . د ر ایـن 
برنامـه ریـزی، بـه  صـورت  خاصـه، نظریه هـا و عقیـد ه مـرد م اجتماع هـای محلّـی، 
اسـاس طرح هـای شـهری اسـت. »برنامـه ریـزی بـا مـرد م و بـرای مـرد م« اسـت. د ر 
جامعه هـای شـهری ایرانـی، به  د لیـل محد ود یّـت »مکان هـای تجّمع مرد م«، مسـجد  
تنهـا و مهم تریـن مـکان عینـی تجّمـع مـرد م اسـت. مسـجد ، می توانـد  محـّل تجّمع 
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مرد م و اظهارنظر شـهروند ان د ر زمینه مسـئله ها و مشـکات خود  و جامعه باشـد . د ر 
حـال  حاضـر، مسـجد ، بهتریـن مـکان بـرای اتّحاد  مرد م شـهرها اسـت.

سند  چشم اند از 20ساله جمهوری اسالمی ایران 
برنامـه ریـزی، فرآینـد ی اسـت کـه از گذشـته، تاریخـی پرشـکوه و طوالنـی د اشـته 
اسـت. د ر گذشـته بسـیار د ور، انسـان ها نخسـتین حرکت هـای خود  را بـا برنامه ریزی 
نیمه آگاهانـه آغـاز کرد نـد  و اکنـون کـه جهان د رگیر مشـکات جامعه بشـری اسـت، 

اهّمیـت نقـش برنامـه و برنامـه ریزی د وچند ان شـد ه اسـت.
بعـد  از انقـاب اسـامی و بـا توّجـه  بـه آسـیب های برجای مانـد ه از گذشـته، بـرای 
سرعت بخشـید ن بـه خد مـات رسـانی بـه مـرد م، برنامه هـا و طرح هـای فراوانـی انجام 
شـد . د ر سـال 1384، مقـام معّظم رهبری، سـند  چشـم اند از جمهوری اسـامی ایران 
را ابـاغ کرد نـد . بند هـای مختلـف این سـند  بـا نظریه هـای کارشناسـی و تخّصصی و 

بـا د ّقتـی خـاّص تهّیـه شـد  که بـه  طـور خاصـه از این قرار اسـت:
1. تأکید  مسئوالن بر تقویّت نظام مرد م ساالری د ینی؛

2. تقویّـت روحّیـه مشـارکت جویی مـرد م و تشـّکل های خود جـوش آنهـا د ر مقاطـع 
مختلـف تحّول هـای سیاسـی ـ اجتماعـی؛

3. توسعه همه جانبه کشور با انسان محوری و تأکید  بر جنبش فّناوری؛
4. تعامل با جهانیان و ارائه الگوی کاملی از کشور توسعه یافته اسامی به جهانیان.

بـا توّجـه  بـه بند هـای سـند  و هد ف هـای جامـع آن و لـزوم توّجـه مسـئوالن بـه آن 
و آرزوی جامعـه ایرانـی بـرای د سـت یابـی بـه سـند ، ایـن نکتـه بسـیار مهـم اسـت 
کـه همـگان بایـد  چشم اند از20سـاله را بـا د یـد ی آرمان نگـر و جامـع تأییـد  کننـد . 
اکنـون سـؤالی کـه د ر اذهـان مطرح می شـود ، این اسـت کـه راه های رسـید ن به همه 
هد ف هـای برنامـه چیسـت؛ مکانیزم هـا و عمل هایـی کـه باعـث رسـید ن بـه هـد ف 

می شـود ، چیسـت؟



جلد دوم 616

مسجد  و شهر
د ر طـول زمـان شـکل گیری شـهرها، عملکـرد  عنصرهـا و کاربری های اصلـی بر بافت 
شـهری تأثیرگـذار بـود ه اسـت و د ر بسـیاری از مـوارد ، بـه  خصـوص د ر بافـت کهـن 
شـهری، بـر نظـام و کالبـد  شـهر )جهـت حرکـت نظام هـا، عملکـرد  و نقـش فضاهای 
جانبـی، بزرگـی و کوچکـی فضاهـا و سـایر ویژگی هـا(، تأثیر گذاشـته اسـت. د ر بافت 
سـّنتی شـهرهای مـا، مسـجد ها و مراکـز مذهبـی )ماننـد  تّکیـه( نقشـی اساسـی د ر 
شـکل د هی فضاها و سلسـله مراتب شـهر د اشـته اند . روند  شـکل گیری و تأثیر مسـجد  
بـر بافـت و سـاخت شـهری و به  طـور متقابل تأثیـر معماری و شهرسـازی بر سـاخت 
مسـجد ، د ر بافـت همـه شـهرها قابل توّجه اسـت. چنین امـری حّتـی د ر زند گی ماد ّی 
و معنـوی سـاکنان محـّل تأثیـر مسـتقیم د اشـته اسـت. مسـجد ها بـه  طور عمـد ه د ر 
قسـمت های کلیـد ی و پرازد حـام سـاخته شـد ه اند  و بـا توّجـه  بـه قرارگیـری آنهـا د ر 
سلسـله مراتب شـهری مهـم هسـتند . د ر مجموع، مسـجد ها بـر معماری و شهرسـازی 
تأثیـر گذاشـته اند  و از آن تأثیـر پذیرفته انـد . د ر سلسـله مراتب تقسـیم های کالبـد ی 
شـهر، مسـجد  جامـع، نقـش محـوری د ارد  و مجموعـه شـهر را تحـت پوشـش قـرار 
می د هـد . مسـجد  جامـع ضمـن هویّت بخشـید ن بـه شـهر، تعریـف شـهر را کامـل 
می کنـد . پـس از مسـجد  جامـع د ر سـطح شـهر، مسـجد  د یگری نیـز وجـود  د ارد  که 

عملکـرد ش د ر سـطح محلّـه اسـت و مکانـی سـاد ه تر و کوچک تـر اسـت. 
سـاختار شـبکه های د سترسـی د ر بافت هـای قد یـم شـهری، خود به خـود  و بـد ون 
طرح از پیش تعیین شـد ه، به شـکل تار عنکبوت توسـعه یافته اسـت. بازارهای شـهر، 
محـور اصلـی و مرکـز محلّه ها نقطه های کلید ی شـهر هسـتند  که راه هـای ارتباطی را 
تحـت تأثیـر قـرار د اد ه انـد ؛ به  نحـوی  که همه د سترسـی های شـهر، به بـازار و راه های 
د سترسـی محلّـه بـه مید انچـه منتهـی می گـرد د . د ر ایـن  ارتبـاط، مسـجد های مهم 
شـهر )از جملـه مسـجد  جامـع و مسـجد های محلّـه ای د یگـر( بـه  طـور عمـد ه کنـار 

محورهـای اصلـی، مراکـز، محلّه هـا یـا َمفصل هـای شـهری قـرار گرفته اند .1

1 . حقیقت، غامرضا، نقش متقابل مساجد  و شهر از د ید گاه شهرسازی، مجموعه مقاالت همایش معماری مساجد .
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1. ارتباط مسجد  با سایر عملکرد های شهری
امـروز، اوضـاع بـه  طـور کامـل د گرگـون شـد ه اسـت و مسـجد ها بـه طـور معمـول 
بـه  صـورت منفـّک از سـایر عملکرد هـای شـهری د ر کنـار معبـری قـرار گرفته انـد  
و د ر مقایسـه  بـا سـایر فّعالّیت هـا، مرکزیّـت و تسـلّطی را القـاء نمی کننـد . پـس از 
ظهـور انقـاب اسـامی، مسـجد ها تـا حـد ود ی نقـش اصلـی خویـش را د ر رابطـه  بـا 
سـایر فّعالّیت هـای اجتماعـی بازیافتنـد . گرچه طی مـد ّت کوتاهی، قسـمتی از فضای 
مسـجد ها، بـه محـّل صـد ور حواله انـواع کاالهـا تبد یل شـد ه بـود ؛ اّما انجام بسـیاری 
فّعالّیت هـای اجتماعـی د ر آنهـا )از قبیـل بسـیج مسـتضعفان، کتابخانـه، کاس هـای 
د رس، صنـد وق قرض الحسـنه و...(، سـبب شـد  تـا مسـجد ها بـه  سـمت ایفـای نقش 

خویـش گام برد ارنـد .
     بـه  د لیـل  اینکـه بیشـتر مسـجد ها، به ویـژه مسـجد های احد اث شـد ه د ر د هه هـای 
گذشـته، بـرای انجـام فّعالّیت هـای اجتماعـی طّراحـی نشـد ه اند ، به نـد رت می تواننـد  
بـه  صـورت جامـع، پاسـخگوی نیازهـای اجتماعـی باشـند . مسـجد ها فضـای کمـی 
د ارنـد  و ارتبـاط بیـن فضاهـا و فّعالّیت هـای مختلـف آنهـا مناسـب نیسـت؛ د ر نتیجه، 
بایـد  د ر طّراحـی جد یـد  بـه ایـن نکته هـا توّجـه کـرد . نکتـه د یگـر اینکـه، مجموعـه 
مسـجد  و اطـراف آن بایـد  بـه صورتـی طّراحـی شـود  کـه نقش اصلـی و محـوری، به 
مسـجد  واگـذار شـود  و سـایر فّعالّیت هـا بـا رعایـت سلسـله مراتب و هماهنگـی، حول 

آن اسـتقرار یابند .1

2. مفهوم و تعریف برنامه ریزی شهری
بـرای  اند یشـمند انه و نظام منـد   از کوشـش  برنامـه ریـزی شـهری، عبـارت اسـت 
به کارگیـری منابـع و امکانـات جامعـه شـهری، به  بهتریـن  وجـه و باصرفه ترین صورت 
ممکـن تـا بتوانـد  محیطـی د لپذیـر فراهـم کنـد . برنامـه ریـزی شـهری، فرآینـد ی 
پوینـد ه و گویاسـت؛ بـه  د لیـل آنکه روابط انسـانی، ویژگی هـای پویایـی آن را تضمین 
می کنـد . د ر ایـن نـوع برنامـه ریـزی، با توّجه  بـه اقتصـاد  و عملکرد  عوامل شـهر، نحوه 

1 . نقی زاد ه، محمد ، مسجد  کالبد  مسلط بر مجتمع اسامی، مجموعه مقاالت همایش معماری مسجد .
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اسـتفاد ه از اراضـی شـهر، محلّه بنـد ی، مسـکن، ترافیک، فضای سـبز و غیره، بررسـی 
می شـود .1هد ف از ایـن نـوع برنامـه ریزی، تأمیـن رفاه شـهروند ان، از طریـق محیطی 
بهتـر، مسـاعد تر، سـالم تر و د لپذیرتر اسـت. افاطون نیـز مکان شـهری را چنین بیان 
کـرد ه اسـت: »شـهر، جایـی اسـت که انسـان ها بـرای نیـل به عاقبتـی شـرافت مند انه 
بـه  طـور مشـترک د ر آن زند گـی می کننـد «. بـه  طـور کلّـی، برنامـه ریـزی شـهری، 
مجموعـه ای اسـت از پیش بینی هـا جهـت رسـید ن بـه نتیجـه مطلـوب. ایـن نتیجـه 
نهایـی بـر اسـاس هد فـی اولّیـه تعییـن می شـود  و د ر نهایـت طـرح توصیف کننـد ه 

فرآیند هـا و روش هـای مـورد  نیـاز، برنامـه ریـزی می شـود .

3. معضل ها و مشکالت برنامه ریزی شهری و طرح های توسعه شهری د ر ایران
الـف( مشـکالت نظـری د ر طرح های توسـعه شـهری ایران: اقتباسـی اسـت 
از الگـوی خطـی بـر پایـه فرآینـد  سـه گانـه »شـناخت، تحلیـل و طـرح« کـه بـر 
خرد گرایـی و مبانـی منطقـی نظریـه کارکرد گرایـی اسـتوار اسـت. این الگـوی نظری، 
محد ود یّت هایـی د ارد  کـه نمی توانـد  شـناختی همه جانبـه و د قیـق از کلّیـات حیـات 

شـهری و تحـّوالت آن به د سـت د هـد .
ب( مسـئله ها و مشـکالت مربـوط به حـوزه فراشـهری )منطقـه ای ـ مّلی(: 
نظـام برنامـه ریـزی شـهری بـا نظـام حکومتـی و حـوزه فراد سـِت خـود ، ارتباطـی 
مسـتقیم د ارد  و نمی توانـد  مسـتقل از ایـن نظـام عمـل کنـد . برخـی چیزهـا د ر نظام 
شـهری تأثیـر می گـذارد ؛ مثـل: رشـد  جمعّیـت، مهاجرت های گسـترد ه از روسـتا به 
شـهر و کان شـهرها، بحران هـای مالـی و وجـود  سـاختارهای چند گانـه اقتصـاد ی؛ 
بـد ون  آنکـه ایـن نظـام بتوانـد  بـه  تنهایی آنهـا را بررسـی و تحلیـل کند  یا بـه  تنهایی 

بتوانـد  بـرای آنهـا تعییـن تکلیـف کند .
ج( مسـئله ها و مشـکالت نظـام تهّیـه و تد ویـن طـرح : تجربـه برنامـه ریزی 
د ر جهـان، بـه  طـور خـاّص د ر کشـورهای سوسیالیسـتی، نشـان د اد ه اسـت کـه یـک 

پیش بینـی د رازمـد ّت بـرای اجـزای متنـّوع حیـات اجتماعـی کشـور وجـود  نـد ارد .
1 . شیعه، 1369، ص87.
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4. مسئله ها و مشکالت نظام اجرایی و مد یریّتی طرح 
     طرح هـای توسـعه شـهری، بـا توّجـه به ماهّیـت آنهـا، فّعالّیتی با اهـد اف و وظایفی 
خـاّص هسـتند . تد ویـن و اجـرای طـرح، بـه د و شـکل انجـام می شـود ؛ از یـک  سـو، 
تهّیـه آن بـه عهـد ه کارشناسـان خارج از نظام اجرایی اسـت و از سـوی  د یگـر، اجرای 
طـرح بـه عهـد ه تشـکیات اد اری و اجرایـی اسـت کـه اغلـب بـا هد ف هـای برنامـه 
ریـزی شـد ه د ر طـرح، همخوانـی نـد ارد . همچنیـن، ضعف نهاد هـای اجرایـی محلّی و 
محد ود یّـت اختیـار و مسـئولّیت آنهـا د ر رونـد  تهّیـه، تصویـب و اجـرای طـرح، باعث 
رشـد  برنامـه ریـزی متمرکـز و د سـتوری شـد ه اسـت. چنیـن رونـد ی مانـع همکاری 

نهاد هـا و نیروهـای محلّـی مؤثّـر د ر توسـعه شـهری می شـود .

(Strategy development city ) CDS راهبرد  توسعه شهری  یا
از زمـان شـکل گیـری برنامـه ریزی شـهری بـه مفهوم امـروزی آن، بیـش از یک قرن 
مـی گـذرد  و د ر ایـن مـد ّت اصـول روش هـای آن تغییرهای زیاد ی د اشـته اسـت. این 
برنامه هـا، متناسـب بـا افزایـش تجربه برنامه ریزان و د سـت اند رکاران توسـعه شـهری 
و همـگام بـا رشـد  و تغییـرات جامعه هـای شـهری، تغییـر کرد ه انـد . نگاهی به سـابقه 
طرح هـای شـهری و برنامـه ریزی های گذشـته نشـان می د هـد  که طرح هـای جامع و 
تفصیلـی و نیـز طرح هـای سـاختاری و راهبـرد ی، هر یک تـا مد ّت  زیاد ی، شـهرها را 
د ر گسـتره خویـش قـرار د اد ه انـد ؛ ولـی بـه  مرور زمـان از نقـش و اهّمیت آنها کاسـته 
شـد ه اسـت و جـای خـود  را بـه رویکـرد ی نویـن د اد ه انـد . یکـی از ایـن رویکرد هـای 
 )CDS( جد یـد  د ر برنامـه ریزی هـای شـهری، برنامه ریزی اسـتراتژی توسـعه شـهری

اسـت؛ رویکـرد ی کـه بـر مشـارکت جمعی تأکیـد  زیـاد ی می کند .
برنامـه ریزی اسـتراتژیک توسـعه شـهری، هـم اکنون د ر خط رشـد  قرار گرفته اسـت 
و انتظـار مـی رود  د ر سـال های آینـد ه، بیشـتر شـهرهای جهـان را د ربـر بگیـرد  و بـه 
اسـتراتژی فراگیـر جهانـی تبد یـل شـود . راهبرد  توسـعه شـهری، برنامه ای بـا ماهّیت 
راهبـرد ی اسـت کـه همزمـان بـر تهّیـه و اجرای سـند  تأکیـد  می کند  و تد ویـن آن بر 
پایـه چشم اند ازسـازی مشـارکتی اسـت. مقصـود ، نوعی سـند  اسـت که بانـک جهانی، 
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مرکـز سـکونت گاه های انسـانی سـازمان ملل مّتحد  و سـازمان وابسـته بـه آنها )یعنی 
ائتـاف شـهرها( پیشـنهاد  می کننـد  و ترویـج می د هنـد . ایـن سـند ، وسـیله ای اسـت 
کـه د ر آن تکنیک هـای مشـارکتی بـه کار گرفته شـد ه اسـت و هد ف اصلـی آن تأمین 
توسـعه پایـد ار شـهری بـا ایجاد  ظرفّیـت اجتماعـی برای چشم اند ازسـازی مشـارکتی 
و اقـد ام همگانـی اسـت. مبحث فقر شـهری و اتّخاذ سیاسـت های حمایت از قشـرهای 
فقیـر و ارتقـای وضعّیـت آنـان، د ر این سـند  جایگاه ویـژه ای د ارد . این سـند ، برای آن 
تهّیه شـد ه اسـت تا رشـد  شـهرها متضّمـن عد الـت اجتماعی نیز باشـد  که ایـن امر از 
طریـق همـکاری و مشـارکت افراد  جامعـه برای ارتقای کیفّیت زند گی شـهری میّسـر 
می شـود . این سـند ، بر اسـاس چشـم اند ازی مشـترک، بـرای ارتقای کیفّیـت مد یریت 
و اد اره شـهری، افزایـش میـزان سـرمایه گـذاری بـه  منظـور باالبـرد ن نرخ اشـتغال و 

کاهـش منّظـم و پایـد ار فقر شـهری تد وین می شـود .1
راهبرد  توسعه شهری این خصوصّیت ها را د ارد : 

بیشـتر فّعالّیـت گراسـت تـا کاربرد گـرا و بـا صراحتـی بیشـتر از برنامه هـای سـّنتی با 
تصمیـم گیـری و اجـرای برنامه سـر و کار د ارد .

د ر ایـن رهیافـت، فرآینـد  برنامـه ریـزی  و جـرح  و تعد یـل سیاسـت گذاری هـا، به  د ور 
از رهیافت هـای سـّنتی اسـت کـه یـک وضعّیـت نهایـی را بـرای آینـد ه د ور د ر نظـر 

می گرفتنـد .
د ر ایـن رهیافـت، چـه د ر تهّیـه و چـه د ر مراحل پیشـبرد  و اجرای طرح، بر مشـارکت 

تأکید  شـد ه است.
برنامـه ریـزی، مبتنی بـر رهیافت راهبـرد ی، نرمش پذیـری و توان تطابق بـا وضعّیت 

ویژه .2 
د ر ایـن رهیافـت برنامـه ریـزی با مـرد م، نه فقـط برنامه ریزی بـرای مرد م اسـت. این 

نـوع برنامـه ریزی هـا د ر واکنـش بـه جد ایی برنامـه ریزی از مـرد م مطرح شـد ه اند .3 

.cities alliance )n/d( cds discussion paper . 1

2 . د انش پور، فصلنامه  مد یریت شهری، ش4، تابستان 1382، ص19.

3 . توّسلی محمود ، استراتژی توسعه  شهری زابل.
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توسعه محّله ای چیست؟
     توسـعه محلّـه ای، اّولیـن و بهتریـن کوشـش د ر همیـاری همسـایگان اسـت کـه 
طـی آن، اشـخاص و گروه هـا د ر فضـای محلّه هـای کوچـک بـه شـناخت و حـّل 
و  منابـع  بسـیج کرد ن  بـرای  تاشـی  محلّـه ای،  توسـعه  پرد ازنـد .  مـی  مشـکات 
د ارایی هـای اجتماعـی ـ اقتصـاد ی اسـت تـا بتواند  کاسـتی ها و مشـکات همسـایگان 
)فـرد  یـا گروهـی از سـاکنان( را حـّل کنـد  و سـطح رفـاه محلّـه را ارتقا د هـد .1د ر این 
چهارچـوب، تـاش اصلـی سـاکنان محلّه، پید اکـرد ن راه حـّل بـرای موضوع های مهم 
محلّـه اسـت کـه عبارت انـد  از: رفع بیـکاری، جلوگیری از گسـترش جـرم و بزهکاری، 
اصـاح بافت هـای فرسـود ه و ناپاید ار، پرکـرد ن اوقات فراغت فرزند ان و سـایر مسـائل 
اجتماعـی، اقتصـاد ی و سیاسـی د ر سـطح محلّـه. آموزش و ارتقـاء توان فّنـی افراد ، از 

عوامـل مهـم د ر توسـعه محلّی هسـتند . 
     شـوراها، کانـون برنامـه ریـزی توسـعه پایـد ار محلّـی هسـتند . برنامـه ریـزی برای 
مسـئوالن محلّـی، آنهـا را تجهیـز می کنـد  و چهارچوبـی فراهـم می کنـد  تـا توسـعه 
پایـد ار محلّـی، شـهری، منطقـه ای و سـرانجام ملّـی تحّقـق یابـد . چنیـن رویکـرد ی 
بـه تعامـل اجتماعـی افـراد  نیـاز د ارد . توسـعه پایـد ار شـهری از طریق تصمیـم گیری 
مشـارکتی د ر سـطح محلّـی امـکان پذیـر مـی گـرد د ؛ زیـرا سـطح محلّی، بـا نیازهای 
ملمـوس و روزمـّره زند گـی افـراد  سـر و کار د ارد . د ر چنیـن وضعّیتی، سـاکنان شـهر، 
شـورا را متعلّـق بـه خـود  می د اننـد  و بـر ایـن تّصـور خواهنـد  بـود  کـه بافـت و کالبد  

شـهر، مد یـران شـهر و نظایـر آن، طبـق خواسـته های آنهـا انتخـاب شـد ه اسـت.2

جایگاه مسجد  د ر توسعه محّله ای )CDS( و نقش آن د ر د ست یابی به چشم اند از 
20ساله

توسـعه شـهری  بـه طرح هـای  را د ر رسـید ن  به اختصـار جایـگاه مسـجد   اکنـون، 
بررسـی می کنیـم کـه با توّجـه به سـند  چشـم اند از، د ر چند  زمینه بررسـی می شـود . 

.P2 :2007 ,NJPPI . 1

2 . حاجی پور، خلیل، ص38، 1385.
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زمینه هـای تحّقـق هد ف هـای چشـم اند از از طریـق اجـرای برنامه هـای CDS بـا نقش 
محـوری مسـجد  د ر اد امـه بیـان می شـود : 

1. مشـارکت: مسـجد ، به  طور معمول جایگاه طرح مشـکات و نارسـایی های اجتماعی 
اسـت و حضـور د ر چنیـن مکانـی، روح تعّهد  و د رد منـد ی را د ر افـراد  می د مد . پرورش 
ایـن رفتـار پسـند ید ه د ر اشـخاص، نوعـی مبـارزه بـا روحّیـه بی تعّهـد ی و بی تفاوتـی 
اسـت؛ یعنـی روحّیـه ای کـه هـر گاه د ر افـراد  جامعـه، به ویژه نسـل جوان، پید ا شـود  
آسـیب های اساسـی بر امنیت آن جامعه وارد  می شـود . مشـارکت، فرآیند ی اسـت که 
طـی آن افـراد ، گروه هـا و سـازمان ها د ر انجـام طرح هـا و برنامه هـا بـا هـم بـه  صورت 
 فّعـال همـکاری می کننـد . تازه تریـن زمینـه مشـارکت، مشـارکت شـهروند ان د ر اد اره 
شهرهاسـت. ایـن مشـارکت، یکـی از الزامـات زند گی شـهری اسـت و هنگامـی تحّقق 
مـی یابـد  کـه شهرنشـینان، از حالت فـرد ی د رآیند  و به »شـهروند « تبد یل شـوند . به 
 طـور مکـّرر، د ر بند هـای مختلـف چشـم اند از به مسـئولّیت پذیـری افراد  و مشـارکت 
آنـان د ر صحنه هـای مختلـف جامعه تأکید  شـد ه اسـت که نشـانگر اهّمیـت موضع د ر 
سـند  د ر ایـن خصـوص اسـت. همـه برنامه هـای کشـور و پروژه هـای مملکتـی، بد ون 

مـرد م و مشـارکت آنان شکسـت خورد ه محسـوب می شـود .
مسـجد ، همـواره پایگاهـی بـرای حضـور افـراد  و شـهروند ان و مـکان هم فکـری بـه 
هنـگام بـروز مشـکات، جمـع آوری نظریه هـا و کمـک بـه حّل مشـکات بود ه اسـت. 
نمونـه عینـی آن، هنـگام جنـگ تحمیلـی و مشـارکت مـرد م د ر ایـن زمانه اسـت. د ر 
جمع بنـد ی، بایـد  خاطرنشـان کـرد  کـه مسـجد ، بـه  خصـوص مسـجد   محلّـه، بسـتر 

مناسـبی بـرای ایجـاد  مشـارکت د ر شـهروند ان اسـت.
2. نقـش مسـجد  د ر امنیـت اجتماعـی: د ر مسـجد  د و گونـه رفتار متجلّی می شـود  که 
د ر تعلیـم  و تربیـت و جهت د هـی رفتارهـای فـرد ی و جمعـی انسـان ها بسـیار مؤثّـر 
اسـت. جلـوه ظاهـری مسـجد ، شـامل رفتارهـا و روابـط پسـند ید ه د ینـی اسـت؛ د ر 
حالـی  کـه د ر جلـوه پنهانـی مسـاجد ، رفتارهای شـخصّیتی، غیرجمعـی و کنترلی رخ 
می د هد .1مسـجد  بـا برخـورد اری از کارکـرد  امنیتـی د یـن، نقـش بـه سـزایی د ر مهار 

1 . حّجتی،89،90.
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و از میـان  بـرد ن آسـیب های اجتماعـی، به ویـژه د ر سـطح محلّـه ای، ایفـا می کنـد  و 
بد یـن ترتیـب، موجـب برقـراری امنیـت د ر محلّه هـا و شـهرها می شـود .1

3. تقویّـت و توسـعه نهاد هـای منتخـب بـرای اد اره شـهر و محلّـه از طریـق د ر اختیار 
گرفتـن منابـع، د رک و ایفـای نقـش و اد اره مناسـب محلّه ها.

4. کمـک بـه برنامـه ریزی انسـان محور، با توّجه بـه نیازهای گروه های سـّنی، مذهبی 
و قومـی و بـا موقعّیت هـای مختلـف اقتصـاد ی و اجتماعـی، د ر جهـت ایجـاد  توسـعه 

محلّه ای و شـهری.
5. توّجـه بـه نقش مسـجد ها د ر آمـوزش )آموزش شـهروند ی( به عبارت د یگـر، توّجه 
بـه نقـش مسـجد  د رآمـوزش اجتماعـی فرهنـگ شـهری و شهرنشـینی بـرای زند گی 

. بهتر
6. تقویّـت سـرمایه های اجتماعـی و انسـانی د ارای توانایـی و مهـارت زیـاد  د ر تصمیم 

گیـری بـرای تعیین سرنوشـت خود  د ر شـهر.
7. جلوگیـری از کـم رنگ شـد ن ارزش هـای فرهنگـی محلّه هـا د ر مقابـل تهاجـم 

فرهنگـی بیگانـه و ارائـه فرهنـگ بومـی و اصیـل مرد مـی د ر پایـان چشـم اند از. 
8. انتخـاب، انتصـاب، حمایـت و گزینـش افـراد  اصلـح بومـی و مرد مـی بـرای تصد ّی 

مسـئولّیت های محلّـه ای و کمـک بـه رشـد  محلّه هـا.
9. توّجـه بـه نقـش مسـجد ها د ر کمک بـه برنامه ریزی محلّه ای و شـهری؛ مسـجد ها 
بـا اولویّت بنـد ی مشـکل های موجـود  د ر محلّه هـا، برنامـه ریـزان را از اولویّت هـای 

اصلـی مّطلـع می کنند .
10. نقـش مسـجد  د ر د گرگون نکـرد ن بافت های قد یمـی و اصیل محلّه ها و رسـم های 

آنهـا و ارائه معماری بومی و غیربیگانه و شهرسـازی اسـامی بـه منطقه و جهان.
11. زمینـه سـازی مشـارکت بیـن نهاد هـای محلّه ای )هسـته های مرد مـی( و مقامات 

محلّـه ای بـا آسـان کرد ن کار با مسـجد ها.
12. کمـک مسـجد  بـرای شناسـایی بافت هـای مسـئله د ار و سـعی د ر جلوگیـری و 

اصـاح اجتماعـی و کالبـد ی.

1 . سّجاد ی،31.
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13. کاستن از بار مسئولّیت د ولت برای برنامه ریزی شهری. 
14. تعییـن کمیتـه ای د ر د اخـل مسـجد ، برای بازبینـی و نظارت بـر طرح های اجرایی 

د ر سـطح محلّه.
15. کمـک مسـجد ها د ر افزایـش مشـارکت مرد م با د ولت و مشـارکت د ولـت با مرد م؛ 
نمونـه چنیـن کاری د ر کشـور اسـامی مالزی انجام می شـود  و با کمی د ّقـت و تغییر، 

می توانـد  سـرلوحه فّعالّیت های اجتماعی مسـجد ها باشـد .
16. کمـک بـه شناسـایی افـراد  آسـیب پذیر جامعـه و بازیابـی هویّت و پتانسـیل آنها، 

همـراه با صیانـت از شـخصّیت افراد .
17. ارائـه خد مـات چند جانبـه مسـجد های محلّـه و کار بـا نهاد هـای محلّـه ای بـرای 
توسـعه فراگیـر جامعـه؛ هیأت امنای مسـجد ، مسـئولّیت طرح ریزی توسـعه مسـجد ، 
جمـع آوری اعانـه، اجـرای طرح هـای توسـعه، نگهـد اری و مد یریّـت امـور مسـاجد  را 
برعهـد ه د ارنـد . ایـن امـور را می تـوان د ر خصـوص عنصرهـای د یگـر محلّه نیـز انجام 
د اد ؛ از قبیـل پـارک محلّـه ای. ایـن الگو د ر سـایر موضوع های مربوط بـه محلّه مصد اق 

د ارد ؛ ماننـد  انجـام انتخابـات مختلـف، پروژه های عمرانـی و... .
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پیشنهاد ها «
 با توّجه به وضعّیت موجود ، د ر این  زمینه پیشنهاد هایی ارائه می شود :

توسـعه  ● مشـارکت جویانه طرح هـای  و  مرد مـی  اجرایـی  کـرد ن طرح هـای 
شـهری بـا CDS د ر نظـام شهرسـازی کشـور.

قـرار گرفتن مسـجد ها د ر کانـون مکانی طرح هـای CDS د ر ایران و اسـتفاد ه  ●
از ایـن کانـون بـرای ایجاد  مشـارکت و برنامه ریزی د ر زمینه شهرسـازی کشـور.

اسـتفاد ه از رهبـران، پیشـوایان، امام هـای مسـجد ها و متولّیـان خوشـنام  ●
د ر محلّـه د ارای روحّیـه ای مّطلـع، پویـا و بـد ون تعّصـب بـرای تحّقـق هد ف هـای 

.CDS چشـم اند از از طریـق برنامـه ریـزی محـّات و
سـعی د ر ایجـاد  بانـک اّطاعاتـی د ر مـورد  خصوصّیت هـای محلّـه و منطقـه  ●

شـهری و کمـک بـه د ولت د ر زمینه های شـناخت برای سـرمایه گذاری و تسـهیل 
د ر مـکان یابـی بهینـه منابـع د ر راسـتای افزایـش بازد هـی آن و تهّیـه نقشـه 

اّطاعاتـی مسـجد ها د ر شـهرها.
ظرفّیـت سـازی مسـجد ها د ر طـول برنامـه چشـم اند از د ر زمینـه توسـعه  ●

محلّـی.
جهت د هـی برنامه هـای مسـجد ها بـرای افزایـش سـرمایه اجتماعـی محلّه ها  ●

و توانمند سـازی افـراد  جامعه شـهری.
تشـکیل سـتاد های حفاظـت اجتماعـی د ر مسـجد ها، شـهرها و محلّه هـای  ●

. ی شهر
توسعه مکان ها و فضاهای قد سی با مشارکت مرد م. ●
توّجـه د ولـت بـه محلّه هـا، برنامـه ریـزی د ر سـطح پاییـن و تغییـر نگرش از  ●

د یـد گاه آمرانـه بـه د ید گاه سـازند ه مشـارکتی.
ایجـاد  قوانیـن و تفویـض اختیارهـای الزم بـه متولّیـان مرد مـی د ر سـطح  ●

. محلّه هـا
ایجـاد  مسـجد  د ر مرکـز محلّه ها با تنـّوع کاربری های اطراف خود  و متناسـب  ●

با حریم مسـجد  بـرای قرارگرفتن د ر بطـن امور مرد م. 
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مکان یابی د رست مسجد ها برای د ریافت بیشترین بازد هی. ●
محلّـه(،  ● و  شـهر  اسـامی  )شـوراهای  انتخابـی  مد یریّـت  نظـام  اسـتقرار 

غیرمتمرکـز و محلّـی د ر برنامـه ریـزی، اجرا و نظارت بر طرح های توسـعه شـهری 
د ر شهرسـازی کشـور. 
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نتیجه گیری  «
     شـهرهای کشـور و نظـام شهرنشـینی کنونـی مشـکل های زیـاد ی د ارد ؛ زیـرا 
طرح هـای توسـعه، جوابگـوی آن نیسـت. شـهر و نظـام شهرنشـینی برای د سـت یابی 
بـه کشـوری آبـاد  و توسـعه یافتـه ضـروری اسـت. د ر ایـن  بیـن، طرح های اسـتراتژی 
توسـعه شـهری یـا CDS از کامل تریـن طرح هاسـت؛ زیـرا واقـع گرایانه تـر اسـت. د ر 
راسـتای سـند  چشـم اند از، د اشـتن محیط شـهر و نظام شهرنشـینی سـالم و توسـعه 
یافتـه از اولویّت هـای پایـه ای اسـت. بـرای رسـید ن بـه ایـن هـد ف ، اجـرای طرح های 

CDS و مـکان اجـرای آن بسـیار مهـم اسـت. 

     طرح هـای CDS بـرای رسـید ن بـه نتیجـه مطلوب، بـه مکانی عمومی نیـاز د ارد  که 
د ر ایـن بیـن، »مسـجد « بهتریـن مـکان اسـت؛ زیـرا د ر مّتحد  کـرد ن مـرد م، ماهّیتی 
قد سـی و معنـوی و نیـز سـابقه ای د راز د ارد . بنابرایـن، بـا انجـام و ایجـاد  ایـن طرح ها 
د ر طـول برنامـه 20سـاله کشـور و بـا رسـید ن بـه محـّات سـالم و آبـاد  و توسـعه 
یافتـه کـه زمینـه سـاز شـهرهای کامل و پایـد ار اسـت، می توانیـم به جامعه اسـامی 
کامـل، توسـعه یافتـه و پیشـرفته برسـیم و یکی از زمینه های تحّقق سـند  چشـم اند از 

20سـاله کشـور را بـا کمـک مسـجد ها محّقـق کنیم. 
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منابع و مآخذ «
حقوق  « همایش  شهروندي،  حقوق  برگزیده  مقاالت  مجموعه  حســن،  اســماعیل زاد ه، 

ــوق شــهروند ی و مشــارکت  ــاري تهران، حق شهروندي قّوه قضائّیه و معاونت اجتماعي شهرد
د ر اد اره  امــور شــهر، 1385هـــ.ش.

باقــری، اشرف الّســاد ات، مجموعــه مقــاالت همایــش توســعه محلـّـه ای تهــران، شــهر و عد الــت اجتماعــی،  «
ـ.ش. 1382ه

پهلوانی، عّباس، مجموعه مقاالت شهرسازی، توسعه  محلّه ای د ر ایران، تهران، 1386هـ.ش. «
ــه ای، تهــران،  « عارفــی، محّمــد ، مجموعــه مقــاالت شهرســازی، نقــش مســجد  د ر امنّیــت اجتمــاع محلّ

1383هـ.ش.
ــه آن،  « ــران و ضــرورت توّجــه ب ــه ای د ر ای کرمــی، محّمــد ، مجموعــه مقــاالت شهرســازی، توســعه  محلّ

ــران، 1386هـ.ش. ته
مهــد ی زاد ه، جــواد ، مجموعــه مقــاالت همایــش توســعه محلـّـه ای د ر ایــران، تهــران، ضــرورت بازنگــری د ر  «

طرح هــای توســعه  شــهری، 1382هـ.ش.
حقیقــت نائینــی، غامرضــا، مجموعــه مقــاالت همایــش معماری مســجد : گذشــته، حــال، آیند ه )بیســت  «

ــه  ــم: د بیرخان ــه و تنظی ــران، تهّی ــازی، ته ــد گاه شهرس ــهر از د ی ــل مســاجد  و ش ــش متقاب ــه(، نق و د و مقال
همایــش، چــاپ اّول )د و جلــد (، 1378هـــ.ش.

نقــی زاد ه، محّمــد ، مجموعــه مقــاالت همایــش معمــاری مســجد : گذشــته، حــال، آینــد ه )بیســت و د و  «
مقالــه(، مســجد  کالبــد  مســلّط بــر مجتمــع اســامی، تهــران، تهّیــه و تنظیــم: د بیرخانــه همایــش، چــاپ اّول  

)د و جلــد (، 1378هـ.ش.
ــد ه  « ــال، آین ــته، ح ــجد : گذش ــاری مس ــش معم ــاالت همای ــه مق ــن، مجموع ــکی، محّمد امی میرفند رس

)بیســت و د و مقالــه(، مســجد  بــه  مثابــه  اند امــی از شــهر، تهــران، تهیــه و تنظیــم: د بیرخانــه همایــش، چــاپ 
ــد (، 1378هـ.ش. اّول )د و جل

ــد ه )بیســت و د و  « ــال، آین ــته، ح ــاری مســجد : گذش ــش معم ــاالت همای ــه مق ــد ، مجموع ــح، حمی صال
مقالــه(، شــهر و مســجد ، تهــران، تهیــه و تنظیــم: د بیرخانــه همایــش، چــاپ اّول )د و جلــد (، 1378هـــ.ش.

حّجتی، محّمد باقر، اسام و تعلیم و تربیت، تهران، د فتر نشر فرهنگ اسامی، 1357هـ.ش. «
شــیعه، د کتــر اســماعیل، مبانــی برنامه ریــزی شــهری، تهــران، انتشــارات د انشــگاه علــم و صنعــت، چــاپ  «

اّول، 1369هـ.ش.
د انشور، د و فصلنامه مد یریت شهری، شماره 4، تابستان 1382. «
حاجی پــور، خلیــل، فصلنامــه هنرهــای زیبــا )فصلنامــه هنرهــای تجّســمی، شهرســازی...(، شــماره26،  «

برنامه ریــزی مّحلــه، مبنــاو رهیافتــی کارآمــد  د ر ایجــاد  مد یریــت شــهری پایــد ار، تابســتان 1385هـــ.ش.
ســّجاد ی، ســّید  مهــد ی، معاونــت فرهنگــی، آموزشــی و پژوهشــی ســازمان برنامــه و بود جــه معاونــت  «

فرهنگــی ســازمان تبلیغــات اســامی، شــماره6، مســجد  و تعلیــم و تربیــت. قابــل د سترســی د ر:
 »  http://library.tebyan.net.

استفاد ه از سایت های: 
 » www.parandehsfyd
 » www.civlica.com
 » www.sbu.ac.ir
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مسجد  مجازی، بایسته چشم اند از بیست ساله ایران اسالمی

یحیی جهانگیری سهرورد ی

چکید ه
ایـن نوشـتار، بـا توّجـه بـه نفـوذ و گسـترش روزافـزون اینترنـت، د ر راسـتای سـند  
چشـم اند از بیسـت سـاله ایـران اسـامی، د ر صـد د  تبیین اهّمیـت راه اند ازی »مسـجد  
مجـازی« بـا کمـک و مد یریـت مرکـز رسـید گی بـه امور مسـاجد  اسـت. بـرای اثبات 
ایـن اهّمیـت، ابتـد ا به پیشـینه جایگاه معابد  و کلیسـای مجـازی، فزونـی جایگاه د ین 
د ر اینترنـت، تبلیـغ اسـام د ر د نیـای مجـازی اینترنتـی پرد اختـه می شـود  و سـپس 
مباحثـی، ماننـد  شـبیخون نـرم و فرهنگی د شـمن و لـزوم مقابله بـا آن، نظریه صد ور 
انقـاب، جهانـی شـد ن و مهد ویّـت مورد  بررسـی قـرار می گیـرد . بر اسـاس نتایج این 
نوشـتار، تحـّول و نـوآوری بـه عنـوان یـک ضرورت ایـران اسـامی، د ر زمینه مسـجد  

بایـد  تحّقـق یابد .

واژگان کلید ی: 
مسجد  مجازی، مسجد  آناین، مسجد  اینترنتی، سند  چشم اند از، نوآوری.
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مقد ّمه «
مد ّتـی اسـت کـه رهبـر معّظم انقـاب، بر ضـرورت نـوآوری، بـه د لیـل اجتناب ناپذیر 
بـود ن تحـّوالت د ر جوامـع بشـری1تأکید  د ارنـد . بـر ایـن اسـاس، ایشـان »مد یریـت 
تحـّوالت د ر کشـور«2 را امـری ضـروری د انسـته اند  و فرمود ند : »با توّقف د ر گذشـته و 
نفـی نـوآوری نمی تـوان بـه جایی رسـید ... بنابرایـن، تنهـا راه صحیح، بازگذاشـتن راه 
نـوآوری، آزاد فکـری و آزاد اند یشـی و مد یریـت ایـن راه تحّول آفریـن اسـت«.3 رهبـر 
معّظـم انقـاب، با نام گذاری سـال 1387 به سـال »نوآوری و شـکوفایی«، بر ضرورت 

ایـن مسـئله د ر ایـن برهـه از ایـران معاصر صّحه گذاشـتند . 
مسـجد ، بـه عنـوان رکـِن اسـتوار انقـاب خمینـی کبیـر، بایـد  د ر د ایره نـوآوری، 
جایـگاه خـود  را مشـّخص و از ایـن قافلـه عقـب نمانـد . رهبـر معّظـم فرمـود ه اسـت: 
»تحـّول، راز مانـد گاری و تعالـی بشـر اسـت«.4 همچنیـن ایشـان فرمود نـد : »کنـاره 
گیـری از تحـّول، موجـب از بیـن رفتـن و یـا منـزوی شـد ن خواهـد  شـد «.5 بنابراین، 

مسـاجد  نیـز بایـد  د ر مسـیر نـوآوری و تحـّول پیشـتاز باشـند . 
ایـن مقالـه با اسـتناد  به چنـد  واقعّیت د ینی و اجتماعـی، برای بهبـود  وضعّیت موجود  
مسـاجد  و خـروج از رخـوت، جـذب انبـوه جوانـان، بهـره گیـری از رقبـای فرهنگـی 
مسـجد  د ر راسـتای مسـجد ، اشـاره می کند . به عبارت د یگر، این نوشـتار ضمن بحث 
د ر مـورد  قـرار د اد ن ابزارهـای نویـن فّنـاوری د ر طول مسـجد  نه د ر عـرض آن )رفیق 
مسـجد  نـه رقیـب(، پاسـخ د هی بـه نیاز معنـوی انسـان مد رن، ضـرورت هـم گرائی و 
مد یریـت تحـّوالت جهانـی و پرهیـز از قـرار گرفتـن د ر انـزوا، رسـاند ن پیـام انقـاب 
)صـد ور انقـاب( بـه جهـان و د سـت یابی بـه جایگاه مـورد  نظر د ر سـند  چشـم اند از، 

راهـکار کاربـرد ی را پیشـنهاد  می نماید .
مقالـه بـا بررسـی فرصت هـا و تهد ید هـا د ر عرصـه  جهانـی، به ویـژه خاورمیانـه )بـه 

1 . ســخنان رهبــر معّظــم انقــاب اســامی د ر د ّومیــن روز از ســفر بــه اســتان ســمنان د ر جمــع د انشــگاهیان، قابــل د ســترس د ر: 

.www.leader.ir/langs
2 . همان.

3 . همان.

4 . ســخنان رهبــر معّظــم انقــاب اســامی د ر د ّومیــن روز از ســفر بــه اســتان ســمنان د ر جمــع د انشــگاهیان، قابــل د ســترس د ر: 

.www.leader.ir/langs
5 . همان.
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د لیـل محوریّت سـند  چشـم اند از بـر خاورمیانه(، ضـرورت اقد ام به راه اند ازی »مسـجد  
مجـازی« را گوشـزد  می نمایـد .

یکـی از ویژگی هـای اماکـن مجـازی این اسـت کـه بشـر د ر آن، بر مکان و زمـان فائق 
می آیـد  و هـر کسـی می توانـد  از هـر جایـی از کـره خاکـی، د ر هـر زمـان بـه معبـد  
مقصـود ش د سـت یابـد . ایـن د ر حالـی اسـت کـه مکان هـای مذهبـی واقعـی، فاقـد  
چنیـن ویژگـی هسـتند  و اسـتفاد ه از آن، نیازمند  برنامـه زمانی و مکانی خاّص اسـت. 
بنابرایـن، مسـجد  مجـازی می توانـد  پاسـخگوی نیازهای افـراد  د ر هر زمانـی و مکانی، 

آن هـم بـه انتخـاب مخاطب نـه خطیب، باشـد .
مـراد  از مسـجد  مجـازی د ر ایـن مقالـه، عبـارت اسـت از وجـود  همـه سـاز و کارهای 

)ارکان( یـک مسـجد  واقعـی )فیزیکـی( د ر فضـای مجـازی، اعـّم از اینترنـت و... .
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پیشینه جایگاه معابد  و کلیسای مجازی  «
د ر اوایـل سـال 2001، کلیسـای ملّـی اسـترالیا د ر راسـتای جذب بیشـتر مـرد م برای 
حضـور د ر مراکـز و محافـل مذهبـی، از ابـزار نوظهـوری بـه نـام اینترنـت بهـره برد  و 
افـراد ی کـه روزهـای یکشـنبه نمی توانسـتند  بـه هـر علّتـی د ر مراسـم د عای کلیسـا 

شـرکت کننـد ، سـاعاتی از اینترنـت به طـور رایـگان اسـتفاد ه می کرد نـد .
چیـزی نگذشـت کـه کلیسـاهای پروتسـتان آمریـکا نیـز، بـه راه انـد ازی سـایت هایی 
اقـد ام کرد نـد  کـه د ر آن بـه شـکل همزمان افراد  می توانسـتند  بـا اسـتفاد ه از اینترنت 
د ر د عاهای روز یکشـنبه کلیسـا شـرکت کنند ؛ بد ون آنکه نیاز به طی کرد ن مسـافت 

و حضور فیزیکی د ر کلیسـا د اشـته باشـند .1
اسـقف کـن کلسـی، به عنـوان یکـی از نخسـتین کشیشـان اینترنتـی، د ر مصاحبه ای 
بـا آسوشـیتد پرس د ر اوایـل سـال 2003 گفـت: کلیسـای اینترنتی، جامعـه ای جد ید  
و بـه عبارتـی خلـق سـرزمینی جد یـد  اسـت. مـا د ر کلیسـای اینترنتی تمـام کارهای 
جامعـه د ینـی را انجـام می د هیـم، به طـور مثـال، عباد ت هـای روزانـه، خوانـد ن کتاب 
مقـد ّس، حضور کشـیش بـرای گفت و گو و تسـکین و حّتی ثبت اعترافـات گناهکاران 
د ر ایـن جامعـه الکترونیکـی تحّقـق یافتـه اسـت. چند  مـاه بعد  ربکا سـامرز، مسـئول 
مرکـز شـورای کاتولیکـی کانزاس سـیتی نیز از راه انـد ازی جامعه اینترنتـی اد یان خبر 
د اد  و گفـت کـه آنهـا بود جـه قابـل توّجهی بـرای این جامعـه مجازی که به گسـترش 

تعالیـم مسـیح و حفـظ مسـیحیان د ر جهـان کمک خواهد  کـرد ، اختصـاص د اد ه اند .
اکنـون د ر جهـان مسـیحّیت تعـد اد ی کلیسـاهای مجـازی وجـود  د ارد  کـه به شـکلی 
گسـترد ه و بـا مراجعـان بسـیار، نـه تنهـا تمامـی ویژگی هـای یـک کلیسـای واقعی را 

د ارنـد ، بلکـه فّعالّیـت و ارائـه خد مـات آنهـا از تنـّوع بیشـتری برخورد ار اسـت.
د سترسـی شـبانه روزی بـه کشـیش هایی کـه سـاعت ها بـا مراجعـان چـت می کننـد ، 
موسـیقی های مذهبی که د ر تمام سـاعات قابل شـنید ن اسـت، اسـتفاد ه از کتابخانه ها 
و مقـاالت و تحقیقـات آکاد میـک و علمی و همچنین شـرکت د ر د عاهای د سـته جمعی 

و خوانـد ن کتـاب مقـد ّس از جملـه متد اول ترین امور کلیسـاهای اینترنتی اسـت.

1 . ایانو، مزگان، کلیساهای مجازی د ر جهان واقعی، ص41 .
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ایـن مسـئله بـه فرقه هـای د یگـری از مسـیحّیت و همچنیـن اد یـان د یگـر، به ویـژه 
بود یسـم سـرایت کـرد  و آنهـا نیز بـه راه انـد ازی چنیـن مراکزی اقـد ام کرد نـد . جالب 

آنکـه از ایـن قافلـه، اد یان1جد یـد  نیـز عقـب نماند ه انـد .2 
نگارنـد ه الزم می د انـد  کـه د ر ایـن قسـمت از بحـث، بـه فاصله زیـاد  بیـن فّعالّیت های 
جـد ّی د یگـر اد یـان و کنـد ی تـاش مسـلمانان د ر ایـن زمینـه د ر قالـب یـک آمـار 

مقایسـه ای اشـاره نماید :
بـر ایـن اسـاس، برای یافتن تعد اد  معبد ، کلیسـا و مسـجد  مجازی از د و موتور مشـهور 
جسـتجوگر اینترنتـی3 بهـره گرفته شـد  و واژگانی کـه د ر اینترنت به موضـوع تحقیق 
د ر د و زبـان فارسـی و انگلیسـی4 مربـوط می شـود ، بـه کمـک جسـتجوگرها بررسـی 
گرد یـد  و نتیجـه د ر قالـب جـد ول زیـر گـزارش و مرتب شـد . قبـل از توّجه بـه جد ول 

آمـار، الزم بـه تذّکـر چند  نکته اسـت:
ایـن فاصلـه زیـاد  بیـن فّعالّیت مـا مسـلمانان د ر د نیای مجـازی و د یگر اد یـان، به ویژه 
مسـیحّیت، تنها د ر گسـتره زبانی فارسـی و انگلیسـی اسـت. حال اگر زبان های د یگر 
مـورد  جسـتجو قرار گیـرد ، فاصله خیلی بیشـتر خواهد  بود . بی شـّک، باید  به شـگفتی 

فّعالّیت هـای آنـان غبطـه و بـر رخوت خـود  د ر این عرصه حسـرت خورد ! 
حسـرت د یگـر آنکه حّتـی اگر د ر کمّیت مسـاوی می بود یـم  ـ که نیسـتیم ـ د ر کیفّیت 
نیـز قابـل رقابـت با آنهـا نیسـتیم. منظور اینکـه حّتی بهتریـن نمونه مسـجد  مجازی، 
بـا کـم  رتبه تریـن کلیسـای مجـازی از لحـاظ تولیـد ، کیفّیـت عرضه، تنـّوع، مخاطب 
 محوری، جّذابّیت ها و... قابل مقایسـه نیسـت. مسـاجد  مجازی، حّتی د ر روزآمد شـد ن 
محتـوا بـا کلیسـای مجازی، فرسـنگ ها فاصلـه د ارد  و ایـن وظیفه متولّیان مسـاجد  را 

صد چنـد ان می کنـد .5

1 . ر.ک: اد یان جد ید ، د ین هیونز گیت، از نگارند ه، مجلّه هفت اقلیم، شماره 1، ص9.

2 . مثــل د و ســایت www.virtualtemple.org و www.virtualtemple.net مربــوط بــه معبــد  مجــازی بــرای فرقــه د ینــی 

.»ISKCON«نوپد یــد ی د ر غــرب بــه نــام
ــا  ــود ، از آورد ن آنه ــوگل ب ــو و گ ــه یاه ــک ب ــی نزد ی ــور تقریب ــه ط ــم ب ــتجو ه ــای جس ــر موتور ه ــج د یگ ــه نتای ــه اینک ــر ب 3 . نظ

ــت. ــم پرد اخ ــاّص خواهی ــث خ ــن بح ــه ای ــتقل ب ــه ای مس ــب مقال ــه د ر قال ــد . البّت ــود د اری ش خ
4 . نگارنــد ه براســاس مد اخــل، د ر د و زبــان عربــی و فرانســه نیــز جســتجو نمــود ؛ اّمــا آنچــه می توانســت بــرای بحــث مکفــی باشــد ، 

د ر بــاال آورد ه شــد . بــه زود ی مجمــوع جســتجو ها د ر چهــار زبــان عربــی، انگلیســی، فارســی و فرانســه د ر قالــب مقالــه ای مســتقل 
ارائــه خواهــد  شــد .

www.virtualmosque.: 5 . بــرای نمونــه د ه مــورد  از آد رس  ســایت مســاجد  مجــازی را ماحظــه بــه شــرح زیــر ماحظــه کنیــد
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نکتـه مهـم د یگـر اینکه، حّتی بیشـتر این مسـاجد  مجـازی نیز از تولید ات کشـور های 
عربـی و سـّنی مذهـب هسـتند  و جایـگاه مکتـب غنـی اهل بیـت د ر عرصـه ایـن 

عرضـه به راسـتی مغفـول ماند ه اسـت.1
نظـر بـه اینکـه ایـن مسـاجد  مجازی گاهـی توّسـط خود  اشـخاص حقیقی بـه صورت 
خود جـوش و... راه انـد ازی شـد ه اسـت، بـه نظر می رسـد  که بـرای تولّی2 این مسـاجد  
مجـازی، مثـل مسـاجد  فیزیکـی، بایـد  مرکـز رسـید گی بـه امور مسـاجد  اقـد ام الزم 
را بـه عمـل آورد  و د ر مـوارد  الزم، اصاحـات را گوشـزد  و د ر مـوارد ی نیـز از تشـویق 
اسـتفاد ه کنـد ؛ زیـرا بـه زعـم نگارنـد ه، ایـن مرکـز نـه تنهـا متولّـی واقعّیـت بیرونـی 
مسـجد  اسـت، بلکـه متولّـی خـود ِ واژه »مسـجد « نیز هسـت؛ حـال ایـن واژه د ر عالم 

عیـان باشـد  یـا د ر جهـان مجازی باشـد .
هرچنـد  ایـن نکتـه بر ایـن نمود ار زیـاد  مرتبط نیسـت؛ ولی بایـد  قابل توّجـه متّولیان 
مسـجد ، ایـن مـکان مقـد ّس باشـد  کـه نگارنـد ه بـا جسـتجو د ر د ائرهالمعارف هـا و... 
مربـوط بـه زبـان انگلیسـی، بـه این نتیجه رسـید  کـه معاد ل انگلیسـی »مسـجد « د ر 
رسـم الخّط التیـن »masjid« اسـت، نـه »masjed«. د امنه جسـتجوی هـر یک از این 
د و واژه د ر موتور هـای جسـتجوگر، شـاهد ی بـر اد ّعـا اسـت. همچنـان کـه د ر جـد ول 
می بینیـد ، حّتـی برخـی مواقـع واژه masjed میـزان نتیجـه جسـتجویش صفـر بود ه 

اسـت. د ر حالـی کـه واژه masjid بیشـتر از بیسـت هـزار مـورد  را نشـان می د هد . 
  متأّسـفانه مترجمـان، حّتـی برخـی متّولیـان مسـجد  بـد ون توّجـه بـه ایـن مطلـب، 

3!masjid سـاخته اند  نـه masjed آد رس سـایت خـود  را بـا واژه

co.uk.www.masjedonline.ir.www.onlinemasjed.blogfa.com.www.masjedinterneti.persianblog.
ir.www.virtualmosque.co.uk.www.the-mosque.net.www.mosque.com.www.internetmosque.

net.www.virtualmosque.co.uk.www.masjedonline.ir.ســپس، ســایت های فــوق را بــا چنــد  مــورد  از ســایت  
www.online-church.tv.www.onlinechurch.com.www.kelisaon- ــد  ــه کنی ــر مقایس ــازی زی ــاهای مج :کلیس
line.com.www.christforiran.com.www.onlinekelisa.com.www.internetchurchofchrist.org.www.
virtualchurch.org.www.virtualchurch.com.www.virtualchurchplantingexperience.com.www.

.virtualchurch.us.www.actionchurch.org.www.thevirtualchurch.com
.www.internetmosque.net و www.mosque.com :1 . مثل

2 . تولی ]تََولّی[ به معنی »حکومت کرد ن» و »والیت راند ن« و »به خود  گرفتن کاری« است.

www. :و وب ســایت ســازمان عمــران مســاجد  بــه آد رس  www.masjed.com :3 . مثــل وب ســایت مؤّسســه مســجد  بــه آد رس

omeranemasjed.com و یــا تنهــا تارنمــای وبــاگ مســجد  بــه آد رس: www.masjedblog.ir و پایــگاه خبــری مســاجد  
.www.masjednews.blogfa.com  :و یــا وبــاگ خبــری مســاجد  بــه آد رس www.masjednews.com :بــه آد رس
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نتیجه جستجو د ر یاهو نتیجه جستجو د ر گوگل واژه مورد  جستجو

66 مورد  81 مورد  مسجد  اینترنتی

110 مورد  4/980 مورد  کلیسای اینترنتی

1 مورد  1 مورد  معبد  اینترنتی

13 مورد  26 مورد  مسجد  مجازی

17 مورد  70 مورد  کلیسای مجازی

6 مورد  5 معبد  مجازی

0 مورد  2 مورد  مسجد  آناین

30 مورد  170 مرد  کلیسای آناین

0 مورد  0 مورد  معبد  آناین

718 مورد  311 مورد  online mosque

773/000 مورد  184/000 مورد  online church

58/600 مورد  13/800 مورد  online temple

3/680 مورد  1/460 مورد  virtual mosque

263/000 مورد  26/500 مورد  virtual church

68/000 مورد  12/300 مورد  virtual temple

661 مورد  303 مورد  Internet mosque

270/000 مورد  35/000 مورد  Internet church

1/560 مورد  1/360 مورد  Internet temple

0 مورد  0 مورد  Internet Mashed

61 مورد  21/800 مورد  Internet Masjid

2 مورد  1 مورد  Online Masjed

83 مورد  559 مورد  Online Masjid

1 مورد  1 مورد  Virtual Masjed

40مورد  136 مورد  Virtual Masjid
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نکتـه مهـم اینکـه واژگان، د ر طـول زمـان معانـی متعـد ّد ی بـه خـود  مـی گیرنـد ؛ به 
حـد ّی کـه گاهـی د ر معنـای د ّوم، حقیقـی می شـوند ، نـه مجازی. بی شـّک، بـا توجه 
به سـرعت سـاخت مسـاجد  مجـازی، د ر آینـد ه اسـتعمال واژه »مسـجد « د ر این گونه 
از مسـاجد  نیـز حّتـی بـد ون قرینـه، شـایع خواهـد  بـود . بـه نظـر نگارند ه بهتر اسـت 
کـه مرکـز رسـید گی به امور مسـاجد  کشـور، با اعان رسـمی تولّـی تمـام معانی واژه 
مقـد ّس مسـجد ، اعـّم از عالـم عیـان و د نیـای مجازی، بـه بررسـی و انجام مـوارد  زیر 

فرماید :  اقـد ام 
1. نظـر بـه اینکـه مسـجد ، یـک واژه مقـد ّس اسـامی اسـت، ممکن اسـت د شـمنان 
بـا اهـد اف شـوم خـود ، بـه اسـم ایـن واژه و بـا د امنه هـای متفـاوت، سـایت راه اند ازی 
نماینـد 1و بـه تبلیـغ عقاید  خـود  بپرد ازند ؛ یعنی کاربری که از اسـام و مسـجد  چیزی 
ند یـد ه و نشـنید ه، بـه اسـم مسـجد  بـود ن آن اکتفـا نمایـد  و از آن اسـتفاد ه کنـد ؛ د ر 
حالـی کـه محتـوای آن به طـور کامل ضد ّ اسـام اسـت. بنابراین، د ر یک اقد ام سـریع، 
بایـد  همـه مشـتّقات مسـجد  بـا انـواع د امین هـا، ضبـط شـد ه و د ر انحصار مرکـز قرار 
گیـرد ؛ زیـرا بـه نـّص قـرآن، مسـاجد  از آن خد اینـد .2د ر آن باید  نـام خد ا یاد  شـود ؛ نه 
اینکـه بـا اسـم مقـد ّس مسـجد ، فضای مجازی سـاخته شـود  و بـا آن د ین مسـیحّیت 

و... ترویـج گرد د .
2. همچنـان کـه مسـاجد  فیزیکـی را مـرد م سـاخته اند ، ولـی مرکز حمایـت و هد ایت 
می کنـد ، بـه نظـر می رسـد  افـراد  خود جوشـی که اقـد ام به تأسـیس مسـجد  مجازی 

نمود ه انـد ، شناسـائی و مـورد  حمایت و تشـویق قـرار گیرند .
3. همان طـوری کـه مسـاجد  فیزیکـی بـد ون نظـارت د ر سـاخت و سـاز و مد یریت، از 
مطلوبّیـت کافـی برخـورد ار نخواهد  بود ، مسـاجد  مجـازی نیز به نظارت و سـامان د هی 
نیـاز د ارنـد  و الزم اسـت کـه بـر محتـوای تولیـد ات آنها نظـارت گـرد د  و ایـن امر، د ر 

سـایه آمـوزش محّقق مـی گرد د .
4. بـه نظـر مـی رسـد  مرکـز رسـید گی بـه امـور مسـاجد  باید  بـا ایجـاد  یـک تارنمای 

1 . البّتــه بــه زعــم نگارنــد ه، ایــن اتّفــاق بــه وقــوع پیوســته و توّســط د شــمنان اســام و مســجد ، برخــی سؤاســتفاد ه ها انجــام گرفتــه 

. ست ا
ِ أََحد اً«. جن، آیه18. ِ َفا تَد ُْعوا َمَع اللَّ 2 . »َو أَنَّ الَْمساِجد َ لِلَّ
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وباگ نویسـی مسـجد ، مثـل »مسـجد  بـاگ« و... د ر این زمینه بـه تولید  انبـوه اقد ام 
کنـد  و خـود  ایـن امـر صـد  البّتـه موجـب روی آورد ن ائّمـه جماعـات مسـاجد  و... به 
پژوهـش و فّعالّیـت د ر فضـای مجـازی می شـود . د ر ایـن راسـتا، آمـوزش فّناوری های 
نویـن، ماننـد  نحـوه اسـتفاد ه از اینترنـت و وباگ نویسـی و... را بـرای ائّمـه جماعـات 

می تـوان بـه طـرق مختلـف )به کمـک جـزوه و...( د ر د سـتور کار قـرار د اد .
5. مرکـز پایـگاه خبـری مسـجد  نیـوز بـه تولّـی و نشـر اخبـار مسـاجد  بـه زبان هـای 
مختلـف بپـرد ازد . بـا توّجـه بـه حضـور هـزاران ائّمـه جماعت د ر مسـاجد  کشـور، آنها 
می تواننـد  خبرنـگاران خوبـی بـرای این پایگاه باشـند ؛ و این، ظرفّیتی هسـت که نظیر 
آن را هیـچ پایـگاه خبـری د ر جهـان نـد ارد ، پـس چـرا مـا بایـد  از این پتانسـیل غافل 
باشـیم؟! به عـاوه، بـا این پایـگاه خبری مسـجد ، د سـت اند رکاران و ائّمـه جماعات و... 

از آخریـن اخبـار مسـجد  باخبر می شـوند .
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جایگاه اینترنت د ر د نیا «
د ر ایـن قسـمت از بحـث، بـرای تبییـن اهّمیـت مسـجد  مجـازی، د ر مـورد  جایـگاه 
اینترنـت د ر میـان انسـان معاصـر، آماری ارائه می شـود  تـا ناگزیر بود ن از این مسـئله 
بـه د ّقت مشـّخص گـرد د . عصـری کـه د ر آن زند گی می کنیـم، د انشـمند ان متعد ّد ی 
یـاد  می کننـد ؛ نظیـر: »د هکـد ه  جهانی«،1»جامعـه  بـا عنوان هـای مختلفـی  از آن 
 مد نـی جهانی«،2»مد رنیتـه د ّوم«،3»جامعـه شـبکه ای«،4»جهان رهاشـد ه«،5»جامعه 

ارتباطـی«6و »مد رنیتـه سـّیال«.7
از کّل  6/676/120/288  نفـر جمعّیـت جهـان، 920/ 724/ 407/ 1 نفـر کاربر اینترنت 
هسـتند . طبـق آخریـن اّطاعـات مربوط به تاریـخ 31 مارس 2008 میاد ی که سـایت 
internet world stats8  بـه عنـوان معتبرتریـن مرکز سـنجش و نشـر آمـار ضریب نفوذ 

اینترنـت ارائـه د اد ه اسـت، شـواهد  حاکی از نفـوذ بـاالی اینترنت د ر میان بشـر امروزی 
و جمعّیـت خاورمیانـه اسـت. ایـن فرآینـد  رو بـه رشـد  و بسـیار سـریع بـزود ی، آینـد ه 
انسـان را به طـور کامل د یجیتالی می کنـد . د ر ضمن، از جمعّیـت 197/090/443 نفری 

خاورمیانـه نیـز 41/939/200 نفـر را کاربـران اینترنت تشـکیل می د هد .9
بـرای د رک بهتـر سـرعت نفـوذ اینترنـت د ر جهان به خصـوص خاورمیانه، بهتر اسـت 
بـه آمـار 2 سـال پیـش نظـری بیفکنیـم. بـا مقایسـه ایـن آمـار با آمـار سـال 2005، 
آینـد ه ضریـب نفـوذ اینترنـت د ر خاورمیانـه مشـّخص خواهـد  شـد . د ر سـال 2005 
مجمـوع جمعّیـت خاورمیانـه بـه مـرز 187 میلیـون و 258 هـزار نفـر رسـید  که 2/9 
د رصـد  کّل جمعّیـت جهـان را شـامل می شـد . از ایـن جمعّیـت، کّل تعـد اد  کاربـران 

اینترنـت د ر منطقـه خاورمیانـه بـه مـرز 16 میلیـون و 64 هزار نفر رسـید .10 

1 . مک لوهان.

2 . د یوید  هلد .

3 . اولریش بک.

4 . مانوئل کاستلز.

5 . آنتونی گید نز.

6 . جیانی واتیمو.

7 . زیگمون بومن.

.www.internetworldstats.com . 8

.www.internetworldstats.com . 9

.www.itca.ir/index.php . 10
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فزونی جایگاه د ین د ر اینترنت  «
رویتـر د ر 28 د سـامبر سـال 2001 بـا چـاپ گـزارش مفّصلی اعـام کرد  کـه از هر 4 
مراجعه کننـد ه آمریکایـی، یـک نفـر بـرای مقاصـد  د ینـی بـه اینترنت رجـوع می کند . 
همچنیـن، د ر ایـن گـزارش ذکر شـد  کـه 69 د رصد  از این افـراد  د رصـد د  یافتن منابع 
مطالعاتـی د ینـی و تحقیـق د رباره اد یان مختلف هسـتند . د ر این میـان، 21 د رصد  د ر 
جسـت و جوی متـون مقـد ّس د ینـی و شـرکت د ر اعمـال و نیایش هـای آن هسـتند  و 

بقّیـه افـراد  نیـز بـرای امـور متفّرقه به ایـن سـایت ها مراجعـه می کنند .1
د ر یـک تحقیـق د ر ایـران نیـز اسـتفاد ه علمـی و د ینـی از اینترنت بیـش از تفریحی و 
سـرگرمی بـود ه اسـت. بر اسـاس ایـن تحقیق بـه ترتیـب، 54/3 د رصد  از سـایت های 
خبـری، علمـی و آموزشـی و 45/7 د رصـد  نیـز از سـایت های تفریحـی ـ سـرگرمی 

می کرد نـد .2  اسـتفاد ه 
آیـا ایـن فرآینـد  رو بـه رشـد  اسـتفاد ه از اینترنـت د ر جهان کـه حاصل »یـک تحّول« 

د ر عرصـه اّطـاع رسـانی اسـت، نیازمند  مد یریت نیسـت؟ 
رهبـر معّظـم انقـاب فرمود نـد : »کنـاره گیـری از تحـّول موجـب از بیـن رفتـن و یـا 
منـزوی شـد ن خواهد  شـد ، بنابرایـن، تحّول را بایـد  پذیرفـت و آن را د ر جهت صحیح 
مد یریـت کـرد «.3 آیـا این همه تشـنه کـه د ر اینترنت سـراغ معنویّت ناب مـی گرد ند ، 
نبایـد  بـا زالل معرفـت اهل بیـت سـیراب گرد ند ؟ آیا ایـن همه ظرفّیـت و این همه 
مخاطـب د ر ایجـاد  تکلیـف بـر گـرد ن مـا کافی نیسـت؟! آیـا امروز کـه زبان بشـر این 
فّنـاوری اسـت، مـا نبایـد  د ر انجـام رسـالت خود  از ایـن فّنـاوری بهره بجوییـم؟! قرآن 
د ر ایـن مـورد  می فرمایـد : »َو ما أَْرَسـلْنا ِمْن َرُسـوٍل إاِلَّ بِلِسـاِن َقْوِمِه لُِیَبیَِّن لَُهـْم َفُیِضلُّ 
ُ َمـنْ یَشـاُء َو یَْهـد ی َمـْن یَشـاُء َو ُهـَو الَْعزیـُز الَْحکیُم؛ و مـا هیچ پیامبـری را جز به  اللَّ
زبـان قومـش نفرسـتاد یم تـا ]حقایـق را[ بـرای آنـان بیـان کند . پـس، خد ا هـر که را 
بخواهـد ، بیـراه می گـذارد  و هـر کـه را بخواهـد  هد ایـت می کنـد  و او ارجمنـد  حکیـم 

1 . نگاهی به تاریخچه حضور د ین د ر اینترنت، ص33.

2 . بررســی رابطــه اســتفاد ه از اینترنــت و هویّــت د ینــی کاربــران، د فتــر مطالعــات و توســعه رســانه ها، معاونــت امــور مطبوعاتــی و 

www.rasaneh.org/persian :ــه از ســایت ــگ و ارشــاد  اســامی، ص23، برگرفت اّطاع رســانی وزارت فرهن
ــم،  ــه ق ــان حوزه هــای علمی ــد ار جمعــی از اســاتید ، فضــا، پژوهشــگران و مبلّغ ــم انقــاب اســامی د ر د ی ــر معّظ 3 . ســخنان رهب

www.leader.ir/langs :ــان ــهد  و اصفه مش
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است«.1

1 . ابراهیم، آیه4.
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تبلیغ اسالم د ر د نیای مجازی اینترنتی «
اقلّیـت مسـلمان د ر کشـورهای غربـی، د ر حالـی کـه بـا سـتاد های گسـترش اسـام 
هراسـی د ر د نیـای حقیقـی روبـه رو شـد ه اند ، بـه د نیـای مجـازی رو کرد ه انـد  تـا 
آموزه هـای حقیقـی اسـام را بـا هـد ف رفـع باورهـای ناد رسـت، د ر د نیـای رایانـه ای 

کنند . ارائـه 
محّمد  یوسـف، روانپزشـک ساکن سـوئد ، د ر فضای اینترنت، مسجد ی مجازی تشکیل 
د اد ه تـا از طریـق آن آموزه هـا و آد اب و رفتار اسـامی را ترویج کند . غیرمسـلمانان د ر 
ایـن مسـجد  بـا چگونگی نماز خوانـد ن، قرائت قرآن و وضو آشـنا می شـوند . وی گفت: 
صد هـا نفـر از عاقمنـد ان از ملّیت هـای مختلـف بـرای شـناختن اسـام بـه ایـن فضا 
رجـوع می کننـد . یوسـف 39 سـاله اظهـار د اشـت کـه تاکنـون سـه مسـیحی بازد یـد  

کننـد ه از این سـتاد  مجازی به اسـام مشـّرف شـد ه اند .
ایـن فضـای مجـازی بـا معمـاری اسـامی تزئیـن شـد ه اسـت، مسـجد  آن از منـاره 
برخـورد ار بـود ه و د ر د اخـل آن نسـخه های قرآن کریـم و ترجمه آن به زبان انگلیسـی 

قـرار گرفته اسـت.
حـد ود  یـک هـزار و 500 نفـر روزانـه از ایـن مسـجد  مجـازی د یـد ن می کننـد  که د ر 
آن میـان، عد ّه ای غیرمسـلمان هسـتند . اقلّیت مسـلمان د ر سـوئد  ایـن فضای مجازی 
را د ر پایـگاه اینترنتـی »زند گـی د وم« )Second Life( ایجـاد  کرد ه انـد . ایـن پایـگاه، 
یـک د نیـای به طـور کامل، مجازی اسـت که توّسـط سـاکنان آن سـاخته می شـود . از 
زمـان افتتـاح ایـن شـبکه د ر سـال 2003 تاکنون بیـش از 9 میلیون نفـر د ر آن عضو 

شـد ه اند .1
شـبیخون نـرم و فرهنگـی د شـمن و لـزوم مقابلـه بـه مثـل بـا آن کافی اسـت پلنی از 
فیلم هـای سـاخته شـد ه غربـی و هالیـود ی بـر ضد ّ اسـام را مشـاهد ه کنید . اسـتفاد ه 
از نماد  هـای اسـامی مثـل اذان، مسـجد ، منـاره بـه عنـوان کمیـن گاه تروریسـت ها! 
و محـّل تربیـت گروه هـای فشـار، د ر راسـتای پـروژه نامیمـوِن تخریـب چهره اسـام 
اسـت. آیـا همیـن امـر، مـا را بـر آن نمـی د ارد  کـه از ایـن واژه هـا و نماد هـای مقد ّس 

.www.mehrnews.ir-   1
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کنیم؟! د فـاع 
فیلم هـای مثـل »روز استقال«،1»محاصره«،2»شمشـیر اسـام«3و... د ر صـد د  ارائـه 
چهـره ای خشـن از اسـام اند . د ر ایـن فیلم هـا بیشـتر اوقـات همزمـان با صـد ای اذان 
و نمایـش منـاره و گنبـد  مسـاجد  اسـامی، البّتـه بـا رنگ سـرخ )که د ر روان شناسـی 
رنگ هـا بـه نماد  خشـونت اسـت و ناخـود آگاه مخاطـب را د ر فضـای تـرور می اند ازد (، 

عملیـات تـرور و... را نشـان می د هـد .
آیـا وقـت آن نرسـید ه اسـت کـه مـا نیـز بـا سـاخت بـازی رایانـه ای جوانـان و حّتـی 
کـود کان خـود  را روانـه مسـجد  مجازی کنیـم. اگر غرب یـک بازی رایانه ای می سـازد  
کـه بـا شـلیک هـر گلولـه، صد ای »یـا مهد ی« سـر می د هـد ، بر نهـاد  متولّی مسـجد ، 
وظیفـه نیسـت کـه یـک بازی تـد ارک ببینـد  که فرزنـد  ایران و اسـام، نا خـود آگاه د ر 
فضـای مسـجد  قـرار گیـرد . مگـر نه آن اسـت کـه د ر د نیـای معاصـر، به اعتـراف همه 
روان شناسـان، تبلیـغ مسـتقیم معنا ند ارد  و بایـد  ناخود آگاه، مخاطـب را برای پذیرش 

پیـام، تحریـک کرد . 
حال آنکه د شـمن با اسـتفاد ه از فّناوری رسـانه سـعی د ارد  چهره اسـام را به خصوص 
بعـد  از حاد ثـه یازد هـم سـپتامبر وارونـه جلوه د هـد ، اما از آنجـا که مسـاجد  از د یر باز، 
سـخن گـوی رسـمی اسـام مبیـن بود نـد ، بـرای احیـای نقش رسـانه ای مسـاجد  د ر 

معّرفـی چهـره واقعی اسـام می توان کوشـید .4 
رهبـر فرزانـه د ر بیانـان خـود ، »کنتـرل تحـّوالت جهانـی بـه د سـت صهیونیسـم و 
سـرمایه د اری جهانـی را خطـری جد ّی«5می شـمارند . بنابرایـن آیـا نبایـد  بـرای رهـا  
سـازی مد یریـت تحـّوالت جهانـی از د سـت ایـن غاصبـاِن خـاک، فرهنـگ و هویّـت 

اسـامی، اقـد ام نمـود ؟
د ر د نیـای امـروز کـه همـه رسـانه ها تحـت کنتـرل صهیونیسـم و باند هـای قـد رت 

.Independence day-   1

.The siege-   2

.The sword of Islam-   3

4 . کارکرد  رسانه ای مساجد ، ص2.

www.leader.ir/ :5 . ســخنان رهبــر معّظــم انقــاب اســامی د ر د ّومیــن روز از ســفر بــه اســتان ســمنان د ر جمــع د انشــگاهیان

langs
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سیاسـی و اقتصـاد ی اسـت، ضـرورت حفـظ کارکـرد  رسـانه ای مسـاجد  بـه عنـوان 
مکان هـای مرد مـی و آزاد ، جد ّیـت چنـد  برابـر مـی یابـد ؛ زیـرا تنها این رسـانه اسـت 
کـه می توانـد  صـد ای مسـتضعفان را فریـاد  بزنـد . حفـظ کارکرد  رسـانه های مسـجد ، 
اکتفـا بـه روش هـای گذشـته نیسـت، بلکـه با مسـجد ی کرد ن رسـانه های مـد رن نیز 
می تـوان بـه این اهـد اف نائل آمـد . د ر آن صورت، اهّمیـت تقویّت این رسـانه عمومی، 
اهّمیتـی بیـش از گذشـته پیـد ا می کنـد ؛ چـرا کـه امـروز رسـانه های قد رتمنـد ، بـه 

رقابـت بـا مسـجد  آمد ه اند . 
اگـر مسـاجد  د یـروز بـه ایـن وظیفـه اّطـاع رسـانی و تبلیـغ مشـغول بود نـد ، رقبایی 
نبـود  کـه جوانـان را جـذب خود  و از مسـجد  گریزان سـازد ؛ ولـی اکنون، باید  مسـجد  
را د ر توانمنـد   سـازی رسـانه ای، از آنهـا پرنفوذ تـر کنیـم. ایـن نمـاد  بـزرگ اسـام، 
تریبـون اسـام بـرای د عـوت بـه خد اسـت و مخاطـب آن نـه فقـط مسـلمانان، بلکـه 
ُ الَْکْعَبـَه الَْبْیـَت  همـه انسـان ها هسـتند .1  قـرآن د ر ایـن مـورد  می فرمایـد : »َجَعـَل اللَّ
الَْحـراَم قِیامـاً لِلنَّـاِس«؛2 د ر تفسـیر نمونـه، زیر این آیه آمد ه اسـت: بـه خصوص کلمه 
»لِلنَّـاِس« نشـان می د هـد  کـه ایـن مرکـِز امن و امـان، پناهگاهـی عمومی بـرای همه 

جهانیـان و انسـان ها و تود ه هـای مـرد م اسـت«.3
صاحب نظـران علـم ارتباطـات، مثل پروفسـور موالنا، بر وابسـتگی رسـانه ها بر مسـاجد ، 
تأکیـد  د ارنـد . بـه بـاور ایشـان، رسـانه ای که به کانـون قد اسـت، خود ی و خوش سـابقه 
د ر عرصـه اّطـاع رسـانی، مربـوط شـود ، به طور کامـل مورد  اقبـال جامعه خواهـد  بود .4
پـس، اگـر بـا کمک مسـجد  فیزیکی د سـتمان به آن طـرف مرزها و جوامـع د یگر نمی 
رسـد ، می تـوان بـا کمترین هزینـه و با ابزار فّنـاوری، نیـاز معنوی انسـان ها را برطرف 
سـاخت. امروز د ر غرب، بشـر از د سـت ماشینیسـِم بد ون اخاق به سـتوه آمد ه اسـت؛ 
زیـرا مد رنیتـه، د ر خوش بینانه تریـن حالـت، »آسـایش« را برای بشـر به ارمغـان آورد ، 
ولـی همیـن ابزارهـا، »آرامش« را از او گرفته اسـت؛ گرایش فزایند ه بـه د ین، معنویّت 

1 . »یا بَنی  آد ََم ُخُذوا زیَنَتُکْم ِعْند َ ُکلِّ َمْسِجد ٍ«؛ اعراف، آیه31.

2 . مائد ه، آیه97.

3 . تفسیر نمونه ، ص448

4 . پروفسور موالنا طنین تعّهد ، مسجد  و مطبوعات.
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و حّتـی اد یـان جد یـد  و جریـان فکـری پست مد رنیسـم را بایـد  د ر ایـن راسـتا مطالعه 
نمـود . د ر چنیـن شـرایطی، پـروژه مسـجد  مجـازی، تنهـا راه ارضای نیاز هـای معنوی 

آن سـوی مرزهـا بـه وسـیله اقیانوس عرفـان و اخاق اهل بیت اسـت.



645 فصل سه،   مدیریت مسجد

مخالفان معابد  مجازی «
د ر آئیـن مسـیحّیت، عـد ّه ای کـه گرایـش سـّنتی د اشـتند  بـا ایـن پد ید ه بـه مخالفت 
پرد اختنـد . ایـن مسـئله د ر مـوارد  بسـیاری مـورد  انتقـاد  اُسـقف ها و کشیشـانی قـرار 
گرفـت کـه بـه اعتقاد  آنـان اینترنت، مرد م را از کلیسـا د ور کرد ه اسـت و باعث کاهش 
حضـور مؤمنـان د ر روزهـای یک شـنبه می شـود . بـه همین د لیـل، طـی اّطاعیه های 
مکـرر اعـام کرد نـد  کـه هیـچ جایگزینـی بـرای حضـور د ر کلیسـا وجـود  نـد ارد  و 
مسـیحیان موّظف هسـتند  روزهای یکشـنبه به کلیسـا بیایند . سـّنت گرایان همچنان 
معتقد نـد  کـه اینترنـت عامـل جد ایـی مؤمنـان مسـیحی از کلیسـا و قطع رابطـه آنان 

با سـازمان کشیشـان است.1
کـن کلسـی، از بنیـان گـذاران کلیسـای مجـازی د ر پاسـخ ایـن انتقـاد  بـه خبرنـگار 
آسوشـیتد پرس گفـت: ایـن مهـم نیسـت که مسـیحیان بـه کلیسـا بروند  یـا از طریق 
اینترنـت، خـود  را د ر کلیسـا حـّس کننـد ، بلکه این مهم اسـت که رابطه آنهـا با جهان 
مسـیحّیت و د نیـای کلیسـا قطع نشـود . مـا باید  تصمیـم بگیریم، یا این رابطـه را برای 
همیشـه قطـع کنیـم و هـر روز شـاهد  کاهـش مؤمنان باشـیم یـا اینکـه بپذیریم این 

رابطـه وجـود  د اشـته باشـد ، حّتـی اگر به شـکل مجازی باشـد .2
صـد  البّتـه کـه مسـجد  مجـازی یک سـّکو بـرای پر کشـید ن به مسـجد  محلّـه و یک 
عـروج از مسـجد  مجـازی بـه مسـجد  واقعی اسـت. شـاید  بی جهت نباشـد  کـه معراج 
معنـوی پیامبـر اکرم از مسـجد  به مسـجد  بود 3و این فرآیند  یک انسـان سرگشـته 
از مد رنیتـه و تبلیغـات صهیونیسـم را بـه د امـن اسـام آورد ه و د ر مأمن مسـجد  جای 
می هـد . »َو إِْذ َجَعلَْنـا الَْبْیـَت َمثابَـًه لِلنَّـاِس َو أَْمناً«؛4آیـت الل طالقانـی، ایـن کشـش 
و بازگشـت انسـان بـه مسـجد  را فطـری می شـمارد : »جعـل بیـت بـه صـورت مثابـه، 
بـر طبـق کشـش نفسـانی انسـان بـه محـّل امـن و عـد ل اسـت. ایـن جویایـی، مانند  

1 . کلیساهای مجازی د ر جهان واقعی، ص41.

2 . همان.

ــذی  ــْبحاَن الَّ ــد : »ُس ــورد  می فرمای ــن م ــرآن د ر ای ــود . ق ــا مســجد االقصی ب ــراج از مســجد االحرام ت ــن مع ــر، ای ــارت د یگ ــه عب 3 . ب

ــمیُع الَْبصیــُر«؛  َّــُه ُهــَو السَّ أَْســری  بَِعْبــد ِهِ لَْیــًا ِمــَن الَْمْســِجد ِ الَْحــراِم إِلـَـی الَْمْســِجد ِ الْْقَصــی الَّــذی باَرْکنــا َحْولـَـُه لُِنِریـَـُه ِمــْن آیاتِنــا إِن
اســراء، آیه1.

4 . بقره، آیه125.
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امام جویـی اسـت و توّجـه بـه چنیـن خانـه ای که فطـرت حقّ جویـی و عـد ل را بید ار 
سـازد ، از کشـش ها و خواسـته های د رونـی آد مـی و بـه سـود  وی اسـت«.1حضرت 
علـی د ر یـک کام نورانـی د ر نهج الباغـه می فرماینـد : »د نیـا بعـد  از سرکشـی، 

د وبـاره بـه مـا روی می کنـد «.2 
سـاخت مسـاجد  مجازی، د سـت کشـید ن از مسـجد  سـّنتی نیسـت؛ بلکه د ر راسـتای 
تعالـی ذکـر خد اسـت. مگـر نـه آن اسـت کـه می تـوان جـوان آشـفته د ر بـازار د نیای 
د یجیتـال را بـا همیـن ابـزار جـذب کـرد  و پـس از زالل کـرد ن فطـرت گمشـد ه اش، 
د سـت او را گرفـت و د ر گوشـه ای از مسـجد  سـّنتی گذاشـت تـا این بار به طـور واقعی 

نـه مجـازی، بـه شـنید ن حقیقـت و کرنـش د ر برابـر خد ایش بپـرد ازد . 
آیـا آن جـوان غربی را که اسـم مسـجد  به گوش وی نخورد ه اسـت و یا از مسـجد  یک 
مفهومـی بـد   ـ  بـه د لیل تبلیغات سـوء اسـتکبارـ د ر ذهن د ارد  و با اسـتفاد ه از تحّوالت 
جهانـی د ر پـای اینترنـت نشسـته، نبایـد  از حقیقـت مسـجد  آشـنا نمـود ؟ بنابرایـن، 
بایـد  نخبـگان بـر مد یریـت تحـّول، نظارت کنند  و شایسـته اسـت د ر همایشـی، نحوه 
اسـتفاد ه ابـزاری از مسـجد  مجـازی برای فراخواند ن به مسـجد  حقیقی بررسـی گرد د . 
رهبـر انقـاب بارهـا ایـن امـر را وظیفـه نخبـگان حـوزوی و د انشـگاهی د انسـته اند  و 
فرمود نـد : »مد یریـت تحـّوالت کشـور بایـد  د ر د سـت نخبـگان د انشـگاهی و حـوزوی 
باشـد  و د ر ایـن رونـد ، عـاوه بـر معیار هـای جهانـی پیشـرفته، معیار هـای نـور و 
ماک هـای ویـژه نظـام اسـامی مورد  توّجـه اکید  قـرار گیـرد «3و »مد یریـت تحّوالت 
و هد ایـت فّعالّیت هایـی کـه بـه ترمیـم، تکمیـل و پیشـرفت می انجامد  باید  د ر د سـت 

نخبـگان حوزه و د انشـگاه باشـد «.4

1 . پرتوی از قرآن ، ص297.

ــُروِس َعلـَـی َولَد َِهــا َو تـَـَا َعِقیــَب َذلـِـَک َو نُِریــد ُ أَْن نَُمــنَّ َعلـَـی  ُّنَْیــا َعلَْیَنــا بَْعــد َ ِشَماِســَها َعْطــَف الضَّ 2 . َقــاَل علــی: »لََتْعِطَفــنَّ الد 

ــًه َو نَْجَعلَُهــُم الْواِرثِیــَن«؛ نهج الباغــه، نســخه فیــض اإلســام، ص1180، حکمــت200. َِّذیــَن اْســُتْضِعُفوا فـِـی الْْرِض َو نَْجَعلَُهــْم أَئِمَّ ال
www.leader.  :3 . ســخنان رهبــر معّظــم انقــاب اســامی د ر د ّومیــن روز از ســفر بــه اســتان ســمنان د ر جمــع د انشــگاهیان

ir/langs
4 . همان.
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مسجد  مجازی؛ بایسته چشم اند از بیست ساله ایران اسالمی «
شایسـته اسـت کـه د ر اینجا به بند هایی از سـند  چشـم اند از اشـاره کنیم کـه می توان 
بـا اسـتنباط از آنهـا جایـگاه مسـجد  را د ر افق 1404 بررسـی نمـود  و ناگزیـر بود ن از 
روی آوری بـه مسـجد  مجـازی را گوشـزد  نمـود . بی شـّک، هـر گونـه انحـراف از ایـن 
میثـاق ملّـی، ایـران را د ر رسـید ن بـه آن هـد ف میمون، باز خواهد  د اشـت و مسـجد ، 

بایـد  جایـگاه و شـأن خـود  را بـا تّکیه بـر این بند  هـا مشـّخص نماید .
د ر ایـن قسـمت از بحـث، عباراتـی از سـند  چشـم اند از که به مسـجد  مرتبط می شـود  

را بـه تحلیل می نشـینیم. 
د ر بخش هـای پیـش، بیـان شـد  کـه نفـوذ اینترنـت د ر خاورمیانه د ر حال رشـد  بسـیار 
سـریع بـود ه و هم اکنـون نزد یـک به یـک چهـارم جمّیعـت آن از این پد یـد ه برخورد اند  
کـه بـا سـرعت روزافـزون آن، د ر افـق 1404 جمّیعـت بسـیار زیـاد ی از آن بهره منـد  
خواهنـد  شـد . بـا توّجـه به پد یـد ه نا میمون رسـانه های تبلیغـی غرب و نیز صهیونیسـم 
و وّهابیـت د ر منطقـه کـه هـر د و د سـت بـه د سـت هـم د اد ه تـا »هـم گرایـی اسـامی 
و منطقـه ای«1را برهـم زننـد ، بایـد  تنهـا د رمـان ایـن د رد ، یعنـی »تعالیـم اسـامی و 
اند یشـه های امـام خمینـیv«2را بـا اسـتفاد ه از ایـن فّناوری بـه گوش این مرد م رسـاند .

تنهـا راه اشـاعه ایـن پیـام مقـد ّس، می تواند  مسـجد  باشـد . از این رو، د شـمن همواره 
بـا مسـجد  مخالف اسـت. مسـتر همفـر، جاسـوس بریتانیـا، د ر خاطراتش می نویسـد : 
»از بنـای مسـاجد ... بـه هر صورت بایـد  جلوگیری شـود «.3به عبارِت »بـه هر صورت« 

توّجـه نمائیـد . ایـن موضوع، همچنان سیاسـت راهبرد ی اسـتکبار اسـت. 
»جامعـه  ایرانی د ر افق این چشـم اند از ]بیسـت سـاله[... بایـد  از د انش پیشـرفته، توانا 
د ر تولیـد  علـم و فّناوری«4برخـورد ار باشـد . آیـا ایـن نیرو هـا را نبایـد  مسـجد  تربیـت 
کنـد ؟ مگـر نه آن اسـت که مسـجد ، محـّل پـرورش و آموزش بود ه اسـت؟ آیـا تا امام 
جماعتـی، خـود  بـر این ویژگی آراسـته نگرد د ، می تواند  الگو سـاز باشـد  تا جـوان، »از 

1 . فرازی از بند  های سند  چشم اند از بیست ساله، بر گرفته از سایت ایران هزار و چهارصد  و چهار به آد رس:  

2 . همان.

3 . همفر، خاطرات همفر جاسوس انگلیسی د ر ممالک اسامی، ترجمه محسن مؤیّد ی، ص83.

4 . بند  د ّوم سند  چشم اند از بیست ساله، بر گرفته از سایت ایران هزار و چهارصد  و چهار به آد رس:  



جلد دوم 648

د انـش پیشـرفته برخـورد ار«1 و » د ر تولید  علـم و فّناوری، توانـا«2 گرد د ؟ 
کاهـش اسـتقبال جوانان از مسـجد  و فزونی اسـتقبال آنـان از اینترنت چیـز قابل انکار 
نیسـت. بـه نظـر نگارنـد ه، از مصاد یـق »مد یریـت تحـّول« د ر کام رهبـری، »رفیـق« 
نمود ن این »رقیب« رسـانه اِی مسـجد  اسـت. باید  مواظب بود  که د ر کشـور اسـامی، 
رسـانه های مـد رن، رقیـب مسـجد  و د ر عـرض مسـجد  نباشـند ، بلکه یار مسـجد  و د ر 
طـول آن قـرار بگیرنـد ؛ زیرا رفتـار آنها اگر از کارکرد  رسـانه ای مسـجد  بکاهد ، مصد اق 
»منع مسـاجد « خواهد  بود .3برخی مفّسـرین د ر شـرح منع مسـاجد ، چنیـن آورد ه اند : 
»ایـن آیـه هرچنـد  هـم، شـأن نـزول خاّصـی د اشـته باشـد ، د ر مقـام بیان یـک حکم 
کلّـی آمـد ه اسـت و د ر مـورد  تمـام افراد  و یا گروه هایی اسـت کـه مـرد م را از رفتن به 
مسـاجد  و انجـام عبـاد ات، بـه هـر د لیـل منع کننـد  و باعث ویرانی مسـاجد  شـوند . ما 
د ر تاریـخ نمونه هایـی از آن را د ید ه ایـم کـه گاهـی بـه د لیل اغراض سیاسـی، مسـاجد  
را بسـته اند  و یـا گـروه خاّصـی را از ورود  بـه آن منـع کرد ه اند «.4یاد مـان باشـد  کـه 
»خرابـی مسـجد ، تنهـا با بیـل و کلنگ نیسـت، بلکه هـر برنامه ای که از رونق مسـجد  

بکاهـد ، تاش د ر خرابی آن اسـت«.5 
نکتـه جالـب آنکـه سـند  تربیـت ایـن نیرو هـا را »مّتکـی بر سـهم برتـر منابع انسـانی 
و سـرمایه ی اجتماعی«6نمـود ه اسـت. چـه سـرمایه اجتماعـِی فراتـر از مسـجد  و چه 
منابع انسـانیِ  بهتـر از نیروی هـای مؤمـن مسـجد ی می تـوان یافـت؟ علـم مطلـوب د ر 
سـند  چشـم اند از، علـم د ینـی و د یـن علمـی اسـت نـه علـم سـکوالر و الزمـه د سـت 

یافتـن بـه علـم د ینـی، تربیـت نیروی هـای علمـی آینـد ه د ر قالب مسـجد  اسـت.
آیـا تربیـت نیـروی ایرانـی بـا ویژگی هـای »فّعـال، مسـئولّیت پذیـر، ایثارگـر، مؤمن، 
رضایت منـد ، برخـورد ار از... متعّهـد  بـه انقـاب و نظـام اسـامی و شـکوفایی ایـران و 
مفتخـر بـه ایرانی بود ن«،7بخشـی از وظیفه مسـجد  بـه جوانان را گوشـزد  نمی کند ؟ از 

1 . همان.

2 . همان.

3 . کارکرد  رسانه ای مساجد ، ص5.

4 . تفسیر کوثر، ج 1، ص332.

5 . همان، ص186.

6 . همان.

7 . بند  پنجم سند  چشم اند از بیست ساله، برگرفته از سایت ایران هزار و چهارصد  و چهار به آد رس: 
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کارکرد هـای مسـجد  می تـوان بـه نقـش آن د ر پـرورش افراد  اشـاره کرد  کـه حکومت 
د ینـی بـه آنهـا نیـاز د ارد ؛ زیـرا مسـجد  بـار هد ایت فکـری و تربیتـی نیروهـای جامعه 
را بـر د وش د ارد .1د ر سـایه رفت وآمـد  به مسـجد ، خلـق وخوی هـا و آد اب و منش های 
افـراد  تـا حـد ّ زیـاد ی، هویـد ا مـی گـرد د . ایـن تربیـت و شناسـائی د ر روابـط افـراد  با 
یکد یگـر سـازند ه اسـت؛ زیـرا حاکمّیـت اسـامی می توانـد  از ایـن رهگـذر، نیرو هـای 

متعّهـد  و کارآمـد  خود  را بشناسـد .2
مسـجد  بـرای ایـن د و امر مهم بـرای حکومت اسـامی نقش آفرینی می کنـد . همچنان 
کـه د ر د روان انقـاب و د فـاع مقـد ّس فرماند هـان و نیروهـای مرد مـی همـه از تربیت 
یافتـگان مسـجد  بود نـد . امـروز نیـز بـرای گزینـش و تربیـت افـراد  بـرای مد یریـت 

سیاسـی کشـور باید  از مسـجد  مـد د  گرفت.
مگـر نـه آن اسـت کـه د ر زمـان نهضت مقـد ّس انقاب و نیز د وران هشـت سـال د فاع 
مقـد ّس، همیـن مسـجد  بـود  کـه نیروی هایی د رسـت بـا همیـن شـاخص ها را تربیت 
کـرد ؟ اینـک نیـز بـا پد یـد ه تحـّول، باید  د ر خـود  تحّولـی ایجاد  کنـد  و باز بـه پرورش 
چنیـن انسـان هایی که ایـران1404 نیـاز د ارد ، اقد ام نمایـد . رهبر فرزانه نیـز بر »لزوم 

اسـتقبال از تحـّوالت و پرهیـز از ایسـتایی و رکود «3را خاطرنشـان کرد ند .

1 . کارکرد  سیاسی مساجد ، ص47.

2 . ضرابــی، عبد الرضــا، نقــش و عملکــرد  مســجد  د ر تربیــت، کارکــرد  مســاجد ، ص275؛ فصلنامــه معرفــت، س9، ش33، فرورد یــن 

و ارد یبهشــت 1379.
www.leader.ir/ :3 . ســخنان رهبــر معّظــم انقــاب اســامی د ر د ّومیــن روز از ســفر بــه اســتان ســمنان د ر جمــع د انشــگاهیان

.langs
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نظریه صد ور انقالب «
تفّکـر فراملّـی و د یـد  جهانـی حضـرت امـام خمینـی، انقـاب اسـامی را نـه د ر 
چارچـوب مقابلـه با طاغوت ایـران، بلکه به مثابـه جریان مبارزه با تمام »مسـتکبران« 
و »سـتمگران« عالـم معنـا می کـرد  و از همـان ابتـد ا همـه »مسـلمانان« و بلکـه 
»مسـتضعفان« جهـان را مخاطـب خویـش می خوانـد . بـه همیـن د لیـل بـا پیـروزی 
انقـاب اسـامی د ر ایـران، تفّکـر صـد ور انقـاب مطـرح شـد  و مـوج حمایـت از تمام 

نهضت هـا و جنبش هـای رهایی بخـش بـه پـا خاسـت.1 
صـد ور انقـاب د ر قامـوس اند یشـه امـام خمینی، یـک کار فرهنگی اسـت و کاری 
نظامـی نیسـت. »صـد ور انقـاب بـه معنـی لشـگر کشـی نیسـت، بلکـه می خواهیـم 

حرفمـان را بـه د نیا برسـانیم«.2 
بی شـّک، انقـاب اسـامی نه یک پـروژه تمام شـد ه، بلکه یک پروسـه اد امه د ار اسـت. 
بـرای صـد ور فرهنـگ انقـاب بایـد  از مسـجد  و البّتـه د ر کنـار آن از مسـجد  مجـازی 
کمـک گرفـت. یاد مـان باشـد  کـه محـور »ثبوت انقـاب« مسـاجد  بود ند ؛ پـس محور 

»صـد ور انقـاب« نیز باید  مسـجد  باشـد .

.http://balagh.net/persian ،2 1 . صد ور انقاب، بازشناسی جریان افول، نشریه د انشجویی خیزش، ش24و 5 و

2 . صحیفه نور، ج19، ص414.
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جهانی شد ن و مهد ویّت «
به هم پیوسـتگی  عمیق  و گسـترد ه  مسـائل  بشـری ، اکنون  با عنوان  »جهانی شد ن«1نام  
بـرد ه  می شـود . د ر اغلـب  تعاریـف  عرضـه  شـد ه ، جهانـی  شـد ن ، فرآینـد ی  تد ریجی  و 
پایـد ار توصیـف  می شـود  کـه  از گذشـته ای د ور یا نزد یک  آغاز شـد ه  و هنـوز هم  اد امه  
د ارد  و هـر چـه  بـر عمـر آن  افـزود ه  می شـود ، شـتاب  و گسـتره  آن  هم  بسـیار افزایش  
مـی یابـد . بیشـتر تعاریـف  بـر سـر تشـد ید  بسـیار چشـم گیـر آن  د ر د هه هـای  اخیر، 
اتّفـاق  نظـر د ارنـد  و حّتـی  عقید ه  د ارند  که  نسـل های ، آینـد ه  این  فرآینـد  را به  صورتی  

گسـترد ه تر و پرشـتاب تر تجربـه  خواهنـد  کرد «.2
اگرچـه بـرای  فروپاشـی  امپراتوری های  عثمانی ، اتریش ، مجارسـتان ، بریتانیا، فرانسـه ، 
آلمـان ، بلژیـک ، اسـپانیا و پرتغال ، د و جنگ  جهانی  الزم  شـد ، ولی امپراتوری  شـوروی ، 
همیـن کـه  د ر معـرض  رسـانه های  جهانـی ، وید یـو و شـبکه های  رایانه ای  قـرار گرفت ، 

فقـط طی  چند  سـال  مضمحل  شـد .3 
ایـن  مسـائل  نشـان  می د هـد  کـه  پیشـرفت  و همـه گیـر شـد ن  رسـانه های  ارتباطـی  
ضمـن  افزایـش  سـرعت  تغییـرات ، جوامـع  را بـه  یکد یگـر نزد یـک  و مّتصـل  سـاخته  
اسـت . ایـن  بـه  هـم  پیوسـتگی  به  خصـوص  با آنچـه  که  امـروز تحت  عنـوان  د گرگونی  
و بازسـازی  زمـان  و مـکان  نامیـد ه  می شـود ، مرتبـط بـود ه  و توّسـط آن  تشـد ید  مـی 
گـرد د . ژان  بود ریـا، از صاحب نظـران  انتقاد نگـر فرانسـوی،  از ایـن  د گرگونـی  بـا عنوان 
»امحـای  امـر واقـع  به  واسـطه  تبد یل  آن  بـه  تخّیل مجازی  سـه  بُعـد ی  و امحای  زمان  
بـه  واسـطه  هـم  زمانـی  همـه  د وره هـا، همـه  فرهنگ هـا بـا حرکتـی  سـّیار و واحـد ، از 

طریـق  کنـار هم  نهـاد ن  آنهـا د ر سـناریویی  واحـد « یـاد  می کند .4
حقیـت آن اسـت کـه جهانـی شـد ن می توانـد  یک پد یـد ه پیش بینـی شـد ه د ر متون 
د ینـی مـا باشـد  کـه د ر د وران ظهور محّقق می شـود . بی شـّک، برای تحّقـق آن د ولت 
کریمـه، مقد ّمـه  سـازی نیاز اسـت؛ چنانکـه د ر روایات آمد ه اسـت این مقد ّمه  سـازی 

.Globalization-   1

2 . عصر اّطاعات، ظهور جامعه  شبکه ای، ص17 و 18.

3 . گفتمان  قومی  و بی نظمی  نوین  جهانی ، یک  د ید گاه  جمع گرایانه، ص18.

www.jamejamonline.com :4 . د رباره  جهان  مجازی  امروز، جام جم  آناین ، 1382/5/12، ص1، برگرفته از سایت
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بـر عهـد ه مـا ایرانیـان اسـت.1برای هماهنـگ  سـازی جهـان بـرای ظهـور آن د ولـت 
کریمـه مسـجد ، نهاد ی نیک اسـت.

انتظـار، یـک وظیفـه و افضـل اعمال اسـت. انتظـار، یک رویکـرد  انفعالی نیسـت، بلکه 
یـک راهبـرد  رو بـه جلو و پویاسـت. بنابرایـن، فرج، نیازمنـد  تمهید اتی است.2مسـجد  
 مجـازی، مخاطبـان ایـن د هکـد ه جهانـی را بـه تمهیـد  د ولـت حضـرت مهـد ی

فرامی خوانـد . 

1 . »یخرج ناس من المشرق یوطئون للمهد ی سلطانه«، منتخب االثر فی االمام الثانی عشر،ص375.

2 . مساجد  و مهد ویّت، با رویکرد  مساجد  عصر ظهور، ص2.
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مبانی مسجد  مجازی «
مسـجد  مجـازی، مبتنـی بـر حـّل مسـائل زیـر د ر حوزه هـای مختلف علوم اسـامی و 
انسـانی هسـت. امیـد  آن مـی رود  بـا بررسـی عالمانـه ابعـاد  آن، گامی بلنـد  د ر ترویج 
آموزه هـای غنـی اهل بیـت برد اریـم. نگارند ه بـه د لیل خـوف از اطاله مقالـه، موارد  
زیـر را فهرسـت وار ارائـه می کنـد  کـه تفصیـل آن مسـتلزم تد ویـن نوشـتار د یگـری 

ست. ا
الـف( امـکان اسـتعمال واژه »مسـجد « د ر مسـجد  مجـازی، حـال به صـورت حقیقت 
یـا منقـول یـا مجـاز؛ جایـگاه ایـن مسـئله د ر علم لغـت و بحث الفـاظ علم اصـول فقه 

ست. ا
ب( آیـا تقد یسـی کـه د ر متـون د ینـی، بر مسـاجد  بار شـد ه اسـت، مراد  فقط مسـجد  
فیزیکـی اسـت یـا بـر لسـان روایـات، اطـاق د ارد ؟ علم الحد یـث و اصـول فقـه بایـد  

تحلیـل ایـن مسـئله را متکّفـل گرد د .
ج( آسیب شناسـی کلیسـاهای مجـازی، تحلیـل اد ّلـه مخالفـان و موافقـان، بررسـی 
فرصت هـا و تهد ید هـای کلیسـاهای مجازی، می تواند  بسـتر روشـنی را به ما بگشـاید . 

نـگاه جامعه شناسـانه، روان شناسـانه و رایانـه ای، الزمـه پژوهش این مسـئله اسـت.
د ( محتـوا و شـاکله اسـام د ر عیـن اشـتراک با د یگـر اد یان، حائـز ویژگـی و امتیازات 
خـاّص اسـت و ایـن د ر قیاس مسـجد  با کلیسـا و معابد  اد یـان د یگر، خـود  را به خوبی 
نمایـان می کنـد . بـه نظر می رسـد  کـه یکـی از مباد ی مسـجد  مجازی، این اسـت که 
بایـد  ایـن  مسـئله را تبییـن نمـود  که آیا مسـجد  مجازی با محتوا و شـاکله اسـام نیز 
هم خـوان اسـت؟ بـا مقایسـه کلیسـای مجـازی با محتـوا و شـاکله مسـیحّیت و معابد  
مجـازی بـا محتـوا و شـاکله د یگـر اد یـان ایـن مسـئله تـا حـد ود ی روشـن می شـود . 
جایـگاه ایـن  مسـئله بـر عهـد ه پژوهـش علم االد یـان البّتـه بـا رویکرد  تطبیقی اسـت 
)نگارنـد ه د ر طرح پژوهشـی سـال1387 از طـرف د فتر مطالعـات و پژوهش های مرکز 
رسـید گی به امور مسـاجد  قم،  مسـئله »معابد  و مسـاجد « را به تحلیل می نشـیند  که 
فصلـی از آن، پتانسـیل هـر یـک از اد یـان بـر تحـّول د ر حوزه های مختلـف کارکرد ی، 

معماری و... معابد شـان اسـت(.
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انواع مسجد  مجازی «
یکـم: کاربـر وارد  مسـجد  مجـازی می شـود  و بـا توّجه بـه نـوع مخاطب و متناسـب با 
زمـان و...، سـخنرانی و حد یـث و... د ر آن قـرار د اد ه می شـود . وقـت اذان بـه افق هـای 
مختلـف اذان پخـش می شـود  و کاربر نا خـود آگاه به مسـجد  فراخواند ه می شـود  و این 

یعنـی، آسـتانه بود ن مسـجد  مجـازی به مسـجد  واقعی.
د ّوم: مساجد  برنامه ها و سخنرانی ها خود  را د ر اینترنت به نمایش بگذارند .

سّوم: بازی های رایانه ای.
پایـان نوشـتار را بـاز بـرای ایـن کـه تأکیـد ی بـر محتـوای مقاله باشـد ، بـا کام رهبر 
انقـاب پایـان می بریـم. »آیند ه نگـری، مد یریـت تحّول، برنامـه ریزی علمی... ترسـیم 
چشـم اند از آینـد ه... از ضـرورت  هـای اساسـی اد امـه حرکـت رو بـه رشـد  و افزایـش 
نفـوذ و تأثیرگـذاری حوزه هـای علمیـه بـا توّجه به رشـد  سـریع و پرشـتاب تحّوالت و 

فّناوری هـای نوین اسـت«.1 
د ر پایـان، شـما عاقه منـد ان بـه مسـجد  را بـه د یـد ن نمونـه ای از مسـجد  و کلیسـای 

مجـازی کامـل د عـوت می کنم.
نمونه مسجد  مجازی:

    www.thebcom.org/mosquetour/index.htm

نمونه کلیسای مجازی:
 www.thevirtualchurch.com

ــم،  ــه ق ــان حوزه هــای علمی ــد ار جمعــی از اســاتید ، فضــا، پژوهشــگران و مبلّغ ــم انقــاب اســامی د ر د ی ــر معّظ 1 . ســخنان رهب

.www.leader.ir/langs :ــان ــهد  و اصفه مش
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نتیجه سخن «
از مطالـب یـاد  شـد ه نتیجـه مـی گیریم که ضـرورت اقد ام به مسـجد  مجـازی از چند  

جهـت امـری د رخور توّجه اسـت:
 اکنـون د ر بعـد  بین المللـی، کـه جهـان نیازمنـد  عرفـان و معنویّت غنـی اهل بیت
اسـت، اسـتفاد ه از ابـزار د ر د سـترس و نیـز جـّذاب فّنـاوی اّطاعـات، البّتـه د ر قالـب 
مسـجد ، بسـیار مفیـد  اسـت. افـزون بـر آن، بـرای د سـت یابـی به چشـم اند از بیسـت 

سـاله بایـد  از ایـن مقولـه غافـل نماند .
تحـّول و نـوآوری بـه عنـوان یـک ضـرورت ایـران اسـامی، د ر زمینـه مسـجد  نیـز 
بایـد  تحّقـق یابـد . چنانکـه مقـام معّظـم رهبـری نیـز آیند ه نگـری و مد یریـت تحـّول 
را الزمـه جامعـه روحانّیـت د انسـته اند . »بـا توّجـه بـه مسـئولّیت سـنگین حوزه هـای 
علمیـه و روحانّیـت د ر خصـوص د یـن د اری مرد م، اهّمیـت آیند ه نگری بسـیار مضاعف 
اسـت«.1مرکز رسـید گی بـه امـور مسـاجد  بـا برنامـه ریـزی کان د ر زمینـه مسـجد  
مجـازی می توانـد  نقش آفرینـی کنـد . د نیـای فـرد ای مـا مجازی تـر از د نیـای امـروز 
ماسـت؛ بـه گفتـه آرمسـتو:2»تغییرات  د ر جهـان  بـه  گونـه ای د ر حال  رشـد  انفجاری  
اسـت  کـه  نسـل2100 و یـا2200، وقتـی  بـه  زند گـی  مـا د ر اوایـل  قـرن  بیسـتم  نگاه  

می کننـد ، مـی گوینـد : چـه  مـرد م  غیرمـد رن  و کهنـه گرایـی  بود ه انـد «.3 
بنابرایـن، شایسـته د ر همایشـی کـه به »سـال نوآوری و شـکوفایی« نام گذاری شـد ه 
اسـت، مرکـز رسـید گی بـه امـور مسـاجد  ضمـن اعـان والیـت و حمایـت خـود  بـر 

مسـاجد  د ر جهـان مجـازی، بـر آن چاره اند یشـی کنـد .
هرچنـد  احتمـال د ارد  کـه د یـد گاه سـّنتی گرایـان با این مقوله آشـتی ند اشـته باشـد ، 
ولـی بـا همیـن مسـجد  مجـازی می تـوان بیمـاران و... را کـه تـوان حضـور د ر مسـجد  
فیزیکـی ند ارنـد ، د ر مسـجد  مجـازی بهره منـد  سـاخت. بـه هـر حـال د ر ایـن برهـه از 
زمـان، بـا توّجه به وسـعت تهاجم فرهنگی د شـمن، جذب نسـبی افراد  از طریق مسـجد  

مجـازی، بـه خصـوص نسـل جـوان، بهتـر از هرگـز نیامد ن آنان به مسـجد  اسـت.

1 . همان.

.Arnmesto . 2

3 . نظام  رسانه ای  مطلوب ، تنّوع  ساخت ، تنّوع  محتوا، ص9.
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بـر اسـاس بیـان مقـام معّظـم رهبـری، کنـاره گیـری از تحـّول موجـب از بیـن رفتن 
و یـا منـزوی شـد ن خواهـد  شـد ، بنابرایـن، تحـّول را بایـد  پذیرفـت و آن را د ر جهت 
صحیـح مد یریـت کـرد . آیـا ایـن همه تشـنه کـه د ر اینترنت، سـراغ معنویّـت ناب می 
گرد نـد ، نبایـد  بـا زالل معرفـت اهـل بیـت سـیراب گرد ند ؟ آیـا این همـه ظرفّیت 
و ایـن همـه مخاطـب د ر ایجـاد  تکلیـف بر مـا کافی نیسـت؟! اگـر زبان بشـر امروزی، 
ایـن فّنـاوری اسـت، آیا ما نبایـد  د ر انجام رسـالت خود  از ایـن فّناوری بهـره بگیریم؟!
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منابع و مآخذ «
قرآن کریم «
موسوی الخمینی، سّید  روح الل، صحیفه نور، وزارت فرهنگ و ارشاد  اسامی، چاپ اوّل.  «
اتابکی، هاد ی، نگاهی به تاریخچه حضور د ین د ر اینترنت، ماهنامه تازه، ش4، 1386هـ.ش. «
ــن و  « ــّوم، بهم ــان، د وره س ــه د ین پژوه ــی، مجلّ ــان واقع ــازی د ر جه ــاهای مج ــزگان، کلیس ــو، م ایانل

اســفند ، ش4 و 5، 1382 هـــ.ش.
تهرانیــان، مجیــد ، گفتمــان  قومــی - نظمــی  نویــن  جهانــی ، یــک  د یــد گاه  جمع گرایانــه، کتاب ســروش ،  «

تهــران ، انتشــارات  ســروش . 
جعفری، یعقوب، تفسیر کوثر، قم، انتشارات هجرت، چاپ اوّل، 1381هـ.ش. «
جهانگیری سهرورد ی، یحیی، اد یان جد ید ، د ین هیونز گیت، مجلّه هفت اقلیم، شماره1. «
ــان  « ــران، نهضــت زن ــرآن، ته ــان د ر تفســیر ق ــی(، مخــزن العرف ــوی اصفهان ــن )بان ــّید ه نصــرت، امی س

مســلمان،1361هـ.ش.
ــارات د اوری،  « ــم، انتش ــر، ق ــی عش ــام الثان ــی االم ــر ف ــب االث ــف الل، منتخ ــی، لط ــی گلپایگان صاف

1378هـ.ش.
ضرابی، عبد الّرضا، فصلنامه معرفت، ش33، فرورد ین و ارد یبهشت، ص9، 1379هـ.ش. «
طالقانی، سّید  محمود ، پرتوی از قرآن ، شرکت سهامی انتشار، تهران ، چاپ چهارم، 1362هـ.ش. «
عباســی قــاد ی، مجتبــی، بررســی رابطــه اســتفاد ه از اینترنــت و هویـّـت د ینــی کاربــران، د فتــر مطالعــات  «

و توســعه رســانه ها، معاونــت امــور مطبوعاتــی و اّطاع رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد  اســامی، برگرفتــه از:
 »  www.rasaneh.org/persian

ــاس،  « ــکوفه ی ــا(، نشــر ش ــار پروفســور موالن ــه و آث ــد  )زند گی نام ــن تعّه ــم، طنی ــزی، کری فیضــی تبری
چــاپ اوّل، پائیز1380هـــ.ش.

قرائتی، محسن، تفسیر نور، قم، انتشارات د ر راه حق، 1374هـ.ش. «
ــین   « ــان  و افش ــد  علی قلی ــه:  احم ــبکه ای، ترجم ــه  ش ــور جامع ــات ، ظه ــر اّطاع ــل، عص ــتلز، مانوئ کاس

ــو. ــاز، انتشــارات  طــرح  ن خاکب
ــه  « ــا رویکــرد  مســاجد  عصــر ظهــور، ارســالی ب ــت، ب جهانگیــری ســهرورد ی، یحیــی، مســاجد  و مهد ویّ

ــل د ســترس د ر: ــم، قاب ــور مســاجد  کشــور، ق ــه ام ــز رســید گی ب ــات و پژوهش هــای مرک ــر مطالع د فت
 »  www.suhrawardi.blogfa.com 

مســتر همفــر، خاطــرات همفــر، ترجمــه د کتــر محســن مؤیّــد ی، تهــران، انتشــارات امیــر کبیــر، چــاپ  «
د هــم.

مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه ، تهران، د ارالکتب اإلسامیه، چاپ اوّل، 1374هـ.ش.  «
نظام  رسانه ای  مطلوب، تنّوع  ساخت ، تنّوع  محتوا، فصلنامه  رسانه ، زمستان 1379هـ.ش. «
نهج الباغه نسخه فیض اإلسام. «
» 

سایت های استفاد ه شد ه:
 » www.internetworldstats.com
 » www.irane1404.com 
 » www.itca.ir
 » www.jamejamonline.com
 » www.leader.ir
 » www.mehrnews.ir
 » www.rasaneh.org
 » www.rasaneh.org 
 » www.suhrawardi.blogfa.com 
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ویژگی های مد یریت فرهنگی د ر مساجد 

سّید  علی هاشمی

چکید ه
مسـجد ، پایـگاه و کانـون فّعالّیت هـای متعد ّد ی اسـت؛ از جمله فّعالّیت های آموزشـی، 
سیاسـی، علمـی، نظامـی، ورزشـی، اقتصـاد ی، فرهنگـی. فّعالّیت های فرهنگـی د ر هر 
نهـاد ی، متفـاوت بـا نهاد هـای د یگر اسـت؛ بـرای مثـال فّعالّیـت فرهنگی د ر مسـجد ، 
متناسـب بـا ایـن مرکـز، پیشـینه  د ینـی د ارد  و د ر مسـیر تربیـت و هد ایـت افـراد  گام 
برمـی د ارد . کانـون فرهنگـی مسـجد ، زمانـی موّفـق اسـت کـه مد یـری خوب د اشـته 
باشـد ؛ مد یـر بایـد  بتوانـد  فّعالّیت های مسـجد  را مد یریت کنـد . د ر قرآن واژه مسـجد ، 
د ر مجمـوع 28 بـار ذکـر شـد ه که د ر 22 مورد  به صـورت مفرد  و د ر 6 مـورد  د یگر، به 
صـورت جمـع آمـد ه اسـت. د ر این آیـات، به اهّمیت و جایگاه رفیع مسـجد  د ر اسـام، 
پـاره ای از احـکام مسـجد ، مسـجد الحرام و احکام خاّص آن، مسـجد االقصی و مسـجد  
اصحـاب کهف، اشـاراتی شـد ه اسـت. از مجمـوع آیات قـرآن د رمی یابیم کـه مد یریت 
مسـجد ، ویژگی هایـی منحصربـه  فـرد  د ارد . نوشـتار  حاضـر، مد یریت فرهنگی مسـجد  

را بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن فّعالّیت هـای مسـجد  بررسـی می کند .

واژگان کلید ی: 
مسجد ، مد یریت فرهنگی، مد یریت فرهنگی مسجد ، ویژگی های مد یر فرهنگی.
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مقد ّمه «
گرچـه د ر اصـل مسـجد ، بـرای عبـاد ت سـاخته شـد ه اسـت و سـجد ه گاه مسـلمانان 
بـرای خضـوع و فروتنـی، بـه  صورت هـای فرد ی یـا جمعـی، د ر برابر ذات اقـد س الهی 
بـه  حسـاب می آیـد ؛ ولی اسـام، مسـجد  را فقـط جایگاهی بـرای عبـاد ت و اقامه نماز 
جماعـت نمی د انـد ؛ بلکـه از زمـان پیامبـر اکـرم، مسـجد ، پایگاهـی د ینـی بـود ه 
اسـت و د ر برخـی زمان هـا نیـز پایگاهـی حکومتـی محسـوب می شـد . پیامبـر گرامی 
اسـام مسـجد  را کانونـی برای تعلیـم  و تربیت و هد ایت امور اسـام می د انسـتند . 
د ر آن د وران، مسـجد  مرکـز حکومـت، مرجـع فکـری و محـّل بحـث و تباد ل اند یشـه 
نیـز بود ه اسـت. مسـجد ، قرن ها آموزشـگاه مهم مسـلمانان و جایگاهی بـرای فراگیری 
علـوم و آموزش هـای گوناگونـی بـود ه اسـت کـه جامعـه اسـامی بـه آن نیاز د اشـت. 
پـس از رحلـت پیامبـر اعظم نیز مسـجد  از نظر علمی و فرهنگـی موقعّیت ویژه ای 
یافـت و د انشـجویان و پژوهشـگران، د ر سـطح های مختلف، از آن اسـتفاد ه می کرد ند . 
حضرت امام خمینی فرمود ند : »مسـاجد  سـنگر اسـت، سـنگرها را حفـظ کنید «.1 
به طـور حتـم، منظـور از ایـن سـنگر، سـنگر عقید تـی و فرهنگـی اسـت. مسـجد  باید  
خـوراک فکری متناسـب بـا همه طبقه هـای جامعـه را تأمین کند . مسـجد ، مهم ترین 
جایـگاه مد یریـت فرهنگـی، د ینـی و تربیتـی نظـام جمهـوری اسـامی ایـران اسـت. 
حوصلـه  و  زمانـی  ظرفّیت هـای  رعایـت  تربیتـی،  روش شناسـی  مخاطب شناسـی، 
مخاطبـان و مد یریـت فرهنگـی از مهم تریـن ویژگی هایـی اسـت کـه بایـد  بـه آنهـا 

شـود .  توّجه 

1 .  صحیفه نور، ج15، ص56
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ضرورت و نقش مد یریت فرهنگی مسجد  «
مد یریـت د ر مسـجد  ابعـاد  مختلفـی د ارد  کـه یکـی از آنهـا، بُعـد  فرهنگـی، یعنـی 
»مد یریـت فرهنگـی« اسـت. بـد ون ترد یـد ، هـر مجموعه  فرهنگـی که بخواهـد  موّفق 
باشـد ، بـه مد یریتـی قـوی و توانمنـد  و متناسـب بـا آن مجموعـه نیـاز د ارد ؛ زیـرا د ر 
عصـر کنونـی، بـد ون علـم مد یریـت نمی تـوان د ر هیـچ کار اجتماعی، چـه فرهنگی و 

چـه غیـر آن، موّفـق بود .
بـا مد یریتـی قـوی و توانمنـد  و کارآمـد  می تـوان بـه بیشـترین بهـره وری از امکانـات 
موجـود  رسـید  و بـا ایجـاد  تعامـل و هماهنگـی بیـن همـه اجـزاء و اعضـای مجموعه، 
شـاهد  مد یریتـی موّفـق بـود . به طـور قطـع، می تـوان گفـت یکـی از بهتریـن عوامـل 
موّفقّیـت و یـا عد م موّفقّیـت مسـجد ها، بـه خصـوص د ر کارکرد های فرهنگـی آنها، د ر 

همیـن نکتـه نهفته اسـت.
بـر ایـن اسـاس، یکـی از مهم تریـن ویژگی هـای مسـجد  تأثیرگـذار، د اشـتن مد یریت 
مطلـوب بـرای اد اره آن و فّعالّیت هـای مرتبـط بـا مسـجد  اسـت. مد یریـت فرهنگـی، 
علمـی و د ینـی افـراد  د ر مسـجد  نـه  تنهـا کمتـر از مد یریت واحـد ی اد اری یـا تجاری 
نیسـت، بلکـه بـه  مراتـب پیچید ه تر اسـت؛ زیرا مد یـر فرهنگی بـا هد ف هـا، موضوع ها 
و نتیجه هایـی د شـوار مواجـه اسـت که شـناخت، برنامه ریـزی، سـازمان د هی، کنترل 

و ارزیابـی آن بـه تـاش و مطالعـه فراوان نیـاز د ارد .
»مد یریـت فرهنگـی مسـجد «، نقـش بنیاد یـن د ر عملـی شـد ن برنامه هـای مسـجد  
د ارد . بنابرایـن، مد یریـت مسـجد  بایـد  بـا برنامـه ریـزی منطقـی و بهـره بـرد ن از 
تجربه هـای کارشناسـان و صاحب نظـران و مشـاوران د ر زمینه هـای مختلـف د ینـی، 
اخاقـی، اعتقـاد ی اجتماعـی، اقتصاد ی، روان شناسـی و... برنامه های فرهنگی مسـجد  
را تد ویـن و اجـرا کنـد  تـا د ر کوتاه تریـن زمان ممکـن، زمینه  جذب و ارشـاد  و هد ایت 

افـراد  فراهم شـود . 
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تعریف مد یریت فرهنگی مسجد  «
»مد یریـت« د ر لغـت بـه معنای توانایـی اد اره کرد ن سـازمان و د ر اصطـاح به معنای 
هماهنـگ کـرد ن منابـع انسـانی و مـاد ّی برای نیـل به هـد ف اسـت.1فرهنگ د ر لغت 

بـه معنـای آد اب و اخاق اسـت.2
 »کار فرهنگـی« یـا »فّعالّیـت فرهنگـی« به معنـای مجموعه ای از برنامه هـای تربیتی 
اسـت کـه از شـاخص  های هد فمنـد ، ابزارمند  و روشـمند  و مسـتمر برخورد ار باشـد  و 

کاد ر مربّیگـری متعّهد ی مسـئول اجرای آن اسـت.
د ر ایـن تعریـف، پنـج مؤلّفـه مهم وجـود  د ارد : تربیتی بـود ن، هد فمند  بـود ن، ابزارمند  

بود ن، روشـمند  بود ن، اسـتمرار و تد اوم د اشـتن.
بـا توّجـه بـه تعریـف »کار فرهنگـی«، »مد یریـت« و »فّعالّیـت فرهنگـی« می تـوان 
»مد یریـت فرهنگـی مسـجد « را تعریـف نمـود ؛ مد یریـت فرهنگـی مسـجد ، عبـارت 
اسـت از توانایـی اد اره همـه فّعالّیت هـای مسـجد ، بـه گونـه ای کـه مد یـر بتوانـد  بین 
منابـع انسـانی )نیروهـا و کاد ر فرهنگـی مسـجد ( و منابـع مـاد ّی، تعامـل و هماهنگی 
ایجـاد  کنـد  تـا به هـد ف مورد  نظر برسـد  کـه همان رشـد  و تعالی انسـان ها به سـوی 

کمـال و معنویّـت و معرفـت حّق اسـت.
بنابرایـن، مسـجد  یـک مد یریتـی را می طلبـد  کـه با د ر نظـر گرفتن وضعّیـت مکانی و 
زمانـی، اصولـی و اساسـی عمـل کند  و با بـه کار برد ن امکانـات، د ر نظر گرفتـن نیازها 
و روحّیـه   گروه هـای سـّنی مختلـف و بـا شـناخت د قیـق و هد فمنـد ، برنامه هـای 
فرهنگـی، تبلیغـی، علمـی و تربیتـی را تد ویـن و بـر اجـرای آنهـا نظـارت کنـد . مد یر 
مسـجد  بایـد  د ر فرآینـد  مد یریـت فرهنگـی مسـجد  بـه مـوارد  متعـد ّد ی توّجـه نماید  

کـه د ر اد امـه هـر کـد ام مطرح شـد ه و تشـریح مـی گرد د :

1-  برنامه ریزی
از د یـد گاه اسـام، برنامـه ریزی فاید ه هـای زیاد ی د ارد  کـه به چند  نمونه از آن اشـاره 

1  . اقتد اری، علی محّمد ، سازمان مد یریت، ص61.

2  . فرهنگ معین، ج2، ص2538.
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: می کنیم
1-1- موجب ثبات و د وام سیاست هاست،

َُّولِ  إِنَْشـاُء الِْحَیـِل؛ بقـای د ولت هـا بـه برنامـه  امـام علـی فرمود نـد : »أََمـاَراتُ  الـد 
ریـزی و چاره اند یشـی د ر امـور مبتنـی اسـت«.1 

2-1- بهترین ابزار برای نیل به هد ف است،
ُف  فِـی  الِْحیلَِه أَْجد َی  ِمنَ  الَْوِسـیلَِه؛ د ّقـت و ظرافت د ر  امـام علـی فرمود نـد : »التَّلَطُّ

برنامـه ریـزی از مهم تریـن و جد ّی ترین وسـیله ها و امکانات اسـت«.2 
3-1- باعث کاهش اشتباه ها می شود ،

امـام علـی فرمود نـد : »التَّد ْبِیـُر َقْبـلَ  الَْعَمـلِ  یُْؤِمُنـَک  ِمـنَ  النَّـد َِم؛ تد بّـر و برنامـه 
ریـزی قبـل از کار، تـو را از پشـیمان  شـد ن ایمـن مـی د ارد «.3 

4-1- کمال کارها د ر سایه برنامه ریزی است،
ْبُر َعلَـی النَّائَِبِه  ِّیـنِ  َو الصَّ امـام باقـر فرمود نـد : »الَْکَمـاُل ُکلُّ الَْکَمـاِل التََّفقُّـهُ  فِی  الد 
َو تَْقد ِیـُر الَْمِعیَشـِه؛ باالتریـن کمال د ر سـه چیز اسـت: شـناخت عمیق د یـن، پاید اری 

د ر برابـر نامایمـات و نظـم و برنامـه د ر زند گی«.4 
5-1- نشانه اند یشه ورزی است. 

امـام علـی فرمود نـد : »أَْعَقـلُ  النَّـاِس  أَنَْظُرُهمْ  فِـی الَْعَواقِـِب؛ د اناترین مرد م کسـی 
اسـت که آینـد ه را بهتـر ببیند «.5 

مد یـر د ر برنامـه ریـزی ایـن مرحله هـا را طـی می کند  و بـه هد ف های مطلوب د سـت 
مـی یابـد : هـد ف گـذاری، تجزیـه  و تحلیـل و ارزیابـی محیـط، شناسـایی و ارزیابی و 

انتخـاب بهتریـن راهـکار، اجـرای برنامـه و کنتـرل و ارزشـیابی نتیجه ها. 

2. سازمان د هی
د ر سازمان د هی به این موارد  تأکید  می شود : 

1 . آمد ی، غررالحکم، ج5، ص111.

2 . آمد ی، غرر الحکم، ج1، ص 107.

3 . مجلسی، بحاراالنوار، ج71، ص338.

4 . بحاراالنوار، ج78، ص172.

5 . آمد ی، تصنیف غررالحکم و د ررالکلم، ص52.
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1-2- مشّخص  کرد ن وظیفه ها و مأموریت های محّول شد ه؛ 
2-2- ایجاد  محیطی هماهنگ؛ 

3-2- تقسیم زنجیره ای و سلسله مراتبی امور؛ 
4-2- د ست یابی به اصل وحد ت مد یریت. 

3.هد ایت و رهبری
مد یـر موّفـق، مد یری اسـت کـه توان هد ایـت مجموعه خـود  و مهارت هـای الزم برای 

مد یریت را د اشـته باشـد . این مهارت ها به سـه قسـم تقسـیم می شـوند : 
1- مهارت فّنی که از د انش، تجربه و تخّصص فرد  د ر کار ناشی می شود . 

2- مهـارت اد راکـی کـه بـه توانایی و قد رت مد یر د ر تشـخیص د رسـت مسـائل اصلی 
د ر سـطح کان مربوط می شـود . 

3- مهـارت انسـانی کـه بـه  معنـای توانایـی و قـد رت د ر کار کـرد ن بـا مـرد م اسـت و 
انجـام کار بـه  کمـک آنـان و بـرای آنان. 

مد یریـت فرهنگـی مسـجد  بایـد  توّجـه د اشـته باشـد  تـا از سـبک هایی اسـتفاد ه کند  
کـه د ل هـا را بـه خـود  جذب می کنـد ؛ یعنی از میـان سـبک های مد یریتـی چهارگانه: 
اقتد ارگـرا، د یپلماتیـک، مشـارکتی و بوروکراتیـک، سـبک مشـارکتی را برگزینـد . د ر 
ایـن سـبک، مد یـر د یگـران را د ر چگونگـی انجـام کار، تصمیـم گیری هـا و سیاسـت 
گذاری هـا د خالـت می د هـد  و از افـکار د یگـران برای بازد هی بیشـتر کار و بهتر شـد ن 
سـطح بهـره وری اسـتفاد ه می کنـد  و بـه د سـتور د اد ن یک جانبـه از موضـع قـد رت و 

اقتـد ار مّتکی نیسـت. 

4. نظارت و کنترل 
کنتـرل عبـارت اسـت از: فرآینـد  ارزیابـی اقد امـات انجام شـد ه و مقایسـه آنهـا بـا 
برنامه هـا و هد ف هـای تعیین شـد ه، برای تشـخیص احتمالـی انحراف ها و اصـاح آنها. 
د ر مد یریـت مسـجد ، نظـارت باید  بسـیار عالی باشـد ؛ زیـرا د ر غیر این  صـورت، ممکن 
اسـت د ر برنامه هـای فرهنگـی و د ینـی مسـجد  انحرافـی به وجـود  آیـد  کـه جبرانـش 
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بسـیار د شـوار باشد . 

5. شناخت مانع ها و آسیب ها د ر تصمیم گیری
بـرای شـناخت مانع هـا و آسـیب ها، بایـد  بـه شناسـایی و چاره جویـی بـرای رفـع 
مانع هایـی بپرد ازیـم کـه کارهـا را سسـت می کند  یا به تأخیـر می اند ازد  یـا عامل هایی 

که مزاحـم فّعالّیـت فرهنگی هسـتند .

6. مشاوره 
مشورت، فاید ه های زیاد ی د ارد  که مهم ترین آنها به شرح زیر است: 

1-6- ایجاد  احساس شخصّیت و مسئولّیت د ر اعضا،
احسـاس شـخصّیت و مسـئولّیت پذیـری د ر افراد ، پشـتوانه عظیمی اسـت کـه انگیزه 
آنهـا را د ر انجـام  د اد ن امـور مضاعـف می کند  و نیز پشـتوانه ارزشـمند ی بـرای تحّقق 
هد ف هـا و موّفقّیـت د ر برنامه هـا اسـت. د ر ایـن  بـاره امـام علـی می فرماینـد : »اَل 

ُمَظاَهـَرَه أَْوثَـقُ  ِمنَ  الُْمَشـاَوَرِه؛ هیچ پشـتوانه ای مثل مشـورت نیسـت«.1 
2-6- شناخت موضع های غلط و اشتباه ها،

امـام علـی می فرمایند : »َمْن اِْسـَتْقَبَل ُوُجـوُه االراِء َعـَرَف َمواقَِع الَخطاِء؛ کسـی که 
از نظـر د یگران اسـتقبال کند ، مـوارد  خطایش را خواهد  شـناخت«.2 

3-6- ایجاد  انس و الفت بین اعضا،
قـرآن کریـم، د ر آیـه  159 سـوره آل عمـران، مشـورت و نرم خویی پیامبـر اکرم را 
ِ لِْنَت  عامـل الفـت مـرد م بـا آن حضـرت می د انـد  و می فرمایـد : »َفِبمـا َرْحَمـٍه ِمـَن اللَّ
ـوا ِمـْن َحْولَِک َفاْعـُف َعْنُهـْم َو اْسـَتْغِفْر لَُهْم  ـا َغلیـَظ الَْقلْـِب الَنَْفضُّ لَُهـْم َو لَـْو ُکْنـَت َفظًّ
َ یُِحـبُّ الُْمَتَوکِّلیـن ؛ پس به  ِ إِنَّ اللَّ ْل َعلَـی اللَّ َو شـاِوْرُهْم فِـی الْْمـِر َفـإِذا َعَزْمـَت َفَتـَوکَّ
]برکـتِ [ رحمـت الهـی، بـا آنان نرمخـو ]و پُـر ِمهر[ شـد ی، و اگر تند خو و سـخت د ل 
بـود ی، بـه یقیـن از اطـراف تـو پراکنـد ه می شـد ند . پـس، از آنـان د رگـذر و برایشـان 

1 . وسائل الشیعه، ج8، ص424، باب 21 از ابواب احکام العشره، ح2.

2 . نهج الباغه، حکمت164.
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آمـرزش بخـواه، و د ر کار]هـا[ بـا آنـان مشـورت کـن و چون تصمیـم گرفتـی، بر خد ا 
تـوّکل کـن؛ زیـرا خد اونـد  توّکل کنند گان را د وسـت مـی د ارد «.1

7. تفویض اختیار
البته، د ر تفویض اختیار، باید  به شایستگی، مهارت و تسلّط افراد  توّجه شود . 

8. ایجاد  شوق و انگیزه میان مسجد یان
همـه فّعالّیت هایـی کـه انسـان  انجـام می د هد  یـا برای جذب خوشی هاسـت یـا برای 
فـرار از ناخوشی هاسـت. مد یـر موّفـق کسـی اسـت کـه ایـن د و مـاک را همـراه بـا 

انگیزه هـای جـّذاب و شـورانگیز میـان افـراد  تحّقق بخشـد . 

9. تأسیس صند وق قرض الحسنه و تعاون 
نمازگـزاران و افـراد  خّیر می توانند  با افتتاح حسـاب د ر صند وق قرض الحسـنه مسـجد  
بـرای رشـد  مسـجد  بکوشـند . هـد ف از تأسـیس ایـن صنـد وق کمـک بـه نیازمنـد ان 
آبرومنـد  و جوانـان مسـجد ی بـرای تشـکیل زند گـی اّولیـه اسـت. تعریـف واقعـی از 
صنـد وق قرض الحسـنه، بـر اسـاس سـّنت نبـوی و ائّمـه معصـوم و طبـق 

آموزه هـای اسـام بیـان شـد ه اسـت. 

10. خالقّیت و نوآوری
خاقّیـت، بـرای بقـای هر سـازمانی الزم اسـت؛ د ر غیر ایـن  صورت، بـه  تد ریج مجبور 
می شـوند  سـازمان را تعطیـل کننـد  یـا تغییـر سیسـتم بد هنـد . یکـی از مشـکاتی 
کـه باعـث شـد ه اسـت تـا مسـجد ها رونـق خـود  را از د سـت بد هنـد ، نبـود  خاقّیـت 
و نـوآوری و اجـرای برنامه هـای تکـراری اسـت. ائّمـه جماعـت بایـد  خـود  مد یریـت 
مسـجد ها را د ر د سـت بگیرنـد  و اّولیـن برنامـه ریـز این واحـد  مهم فرهنگی باشـند  تا 
بتواننـد  مسـجد ها را، هـم بـه  منظـور تقویّـت بنیـه د ینـی و مذهبـی و هم بـه  منظور 

1 . آل عمران، آیه159.
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بهره منـد ی از مسـائل سیاسـی، اجتماعـی، علمـی، تربیتـی و ارتقـای میـزان آگاهـی 
قشـرهای مختلـف مـرد م مهّیـا کنند . 

11. توّجه به جایگاه، موقعّیت و وظایف خود  
مد یـر بایـد  بد انـد  د ر جایگاه انبیا و اولیای الهی نشسـته اسـت و برای تکامل انسـان ها 
گام بـر مـی د ارد . همچنیـن، او بایـد  وظیفـه خـود  را د ر مقـام امانـت د ار الهـی بد انـد  و 

بـرای عـّزت و کمـال خود  و د یگران بکوشـد .

12. د ر امور د ینی و تربیتی باید  از افراد  و معّلمانی استفاد ه شود  که این ویژگی ها 
را د ارند : 

1-12. مسـلّح بـه سـاح علـم باشـند . ابـوذر مـی گوید : »امـاْم شـفیِع تو نـزد  خد اوند  
اسـت؛ بنابرایـن، شـفیع خـود  را انسـانی ناد ان یا فاسـق قـرار ند ه«.1 

2-12. قـد رت تبییـن و تشـریح مفاهیم و موضوع ها را متناسـب با زمـان و آرمان های 
جوان امروز د اشـته باشـد . او باید  به فّن سـخنوری آشـنا باشـد ؛ برای مثال، به  هنگام 
بیـان هنجارهـا و فضایـل، از میـان مخاطبـان یـا افـراد ی کـه محبـوب آنهـا هسـتند ، 
مصـد اق معّرفـی کنـد  و د ر بیـان ناهنجارهـا بـه افـراد  یـا فرد ی اشـاره نکند  کـه مورد  
عاقـه مخاطبـان اسـت؛ بلکـه موضوع را کلّـی و عمومی بیان کند ؛ یعنی انگشـت روی 

اوصـاف بد ون موصـوف بگذارد . 
3-12. از قبـل بـه آنچـه مـی گویـد ، عمل کرد ه باشـد ؛ د ر غیـر این  صـورت، کام وی 
اثربخـش نخواهـد  بـود  و بـه  جـای جـذب، د فـع می کند . قـرآن کریـم این گونـه افراد  
را بی خـرد  می د انـد : »أَتَْأُمـُروَن النَّـاَس بِالِْبـرِّ َو تَنَسـْوَن أَنُفَسـُکْم َو أَنُتْم تَْتُلـوَن الِْکَتاَب 
أََفـَا تَْعِقُلـوَن؛ آیـا مـرد م را بـه نیکـی فرمـان می د هید  و خـود  را فرامـوش می کنید ؛ با 

اینکـه شـما کتـاب ]خـد ا[ را می خوانیـد ، آیا ]هیـچ[ نمی اند یشـید ؟«2
4-12. ضمـن پرهیـز از اصطاح هـای غامـض و خسـته کنند ه، د ر گفتـار و کام تنـّوع 

1 . وسایل الشیعه، ابواب الجماعه، باب 11، ح2.

2 . بقره، آیه44.
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د اشـته باشـد  و حـد ّ اعتد ال را پیـش گیرد .
بنابرایـن، بایـد  توّجه د اشـت که همه نوجوانـان و جوانان د ر محیـط و خانواد ه مذهبی 
تربیـت نشـد ه اند  و حّتـی اگـر هـم چنیـن باشـد ، روحّیه هـا و عاقه هـای مذهبـی 
متفاوتـی د ارنـد . مربّـی باتجربه کسـی اسـت کـه با هر فـرد ، مطابق تفاوت هـای فرد ی 

وی برخـورد  کند . 
5- 12. آمـوزش نبایـد  موجـب تضعیـف یـا ناد یـد ه گرفتـن ابعـاد  د یگر انسـان شـود ؛ 
بـه عنـوان مثـال، غرایـز انسـانی نباید  ناد یـد ه گرفته شـود ، بلکـه باید  مطابـق موازین 
شـرعی و الهـی باشـند . بایـد  غریـزه را تعد یـل و فطرت بشـری به مسـیر صحیح خود  
هد ایـت کـرد . بنابرایـن، هر کسـی نمی توانـد  د ر این د ریـای عمیق و بی کـران غّواصی 

کنـد  و آمـوزش د ینـی و تربیتـی را به  عهـد ه بگیرد . 
کـسی مـرد  تـمام است کز تمامی             

کـند  بــا خواجگی کـار غامی
بقایی یابد  او بعد  از فنا باز             

رود  زانجام ره د یگر به آغاز1
6-12. معلّـم و مربّـی بایـد  اهـل د ل باشـد  و با د ل سـخن بگوید ؛ زیرا سـخن ناشـی از 

د ل، اخـاص د ارد  و بی شـّک بـر د ل می نشـیند . 
عّامه فرزانه حسن زاد ه آملی می گوید :

یـک د ل و د لد ار د اری د ر صراط                
راه های د یگر است و د یوها اند ر کمین

سیر آفاق چه باشد  ار ند اری انُفس                  
با حضور د ل چه می خواهی ز تعفیر2جبین

گـر د ل گرفتی نور حضورش               
باید  که می شـد  خورشید  خاور

اگر د ل، نور حضور را به خود  بگیرد ، مانند  خورشید  فروزان خاور نورانی می شود . 

1 . شبستری، شیخ محمود ، گلشن راز، ص21

2 . خاک آلود  کرد ن، خاک مالید ن.
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د ال نزد  کسی بنشین که او از د ل خبر د ارد       
به زیر آن د رختی رو که او ُگل های تر د ارد 1

د ر حقیقـت، ایـن بیـت هـم بـه معلّـم اشـاره می کند  کـه باید  اهـل د ل باشـد  و هم به 
د انش آمـوزان مـی گویـد  کـه د رس را باید  از اهل د ل شـنید . خاصه اینکـه، معلّمان و 
مربّیـان د ینـی و تربیتـی، د ر گفتـار و کرد ارشـان، باید  نشـان د هند  کـه د ر پی اجرای 

اراد ه  الهی هسـتند . 
7-12. معلّـم و مربّـی بایـد  بـا زبـان نرم با د یگـران برخورد  کنـد . خد اونـد  د ر قرآن د ر 
خصـوص نحـوه برخـورد  حضـرت موسـی و بـراد رش هـارون با فرعـون به آنهـا چنین 
ُر أَْو  ُه یََتَذکَّ ََّعلَـّ َّیًِّنـا ل ُه َطَغی* َفُقـواَل لَُه َقـْواًل ل َـّ د سـتور می د هـد : »اْذَهَبـا إِلَـی فِْرَعـْوَن إِن
یَْخَشـی؛ بـه سـوی فرعـون برویـد  کـه او بـه سرکشـی برخاسـته و بـا او سـخنی نـرم 

گوییـد ، شـاید  کـه پند  پذیـرد  یا بترسـد «.2
بنابرایـن، می تـوان گفـت که سـخن نـرم جاذبـه د ارد  و د ل ها را به خـود  جلب می کند  

و معلّـم را د ر تحّقـق هد فش یـاری می کند .
8-12. د عاگـوی مـرد م باشـد  و عمـوم مؤمنـان، بـه  خصوص نمازگـزاران بیمـار را د عا 

کنـد ؛ بـه گونـه ای  کـه بیماران د عـا کرد ن او را بشـنوند  و احسـاس شـعف کنند . 
9-12. رعایـت اختصـار، یعنـی هنـگام سـخنرانی، کوتاه سـخن بگوید ؛ اّما سـخنانش 

پرمعنـا و جـذاب باشـد ؛ بـه گونه ای  که شـنوند گان را تشـنه سـخن د یـن کند . 
10-12. از ابعاد  گوناگون، مخاطبان را از بشناسد . 

11-12. لّذت های معنوی و راه های سوق به معنویّات را به  د رستی تبیین کند . 
راه هـای سـوق بـه معنویّـات عبـارت اسـت از: بیـان حقایـق و باطـن عالـم وجـود ، 
تبییـن فطـرت پـاک خد اجـوی، اشـاره بـه لّذت هـای معنـوی و نتیجه هـای آن، ذکـر 

د اسـتان هایی از بنـد گان صالـح و توضیـح جاذبه هـای نمـاز و آثـار بی بد یـل آن. 
12-12. د ر مسـائل سیاسـی و د ر صحنه هـای انتخاباتـی، موضع گیری خاّص ند اشـته 

باشد . 

1 . د یوان شمس تبریزی.

2 . طه، آیات44-43.
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13-12. د ر صحنه هـای اجتماعـی، مشـارکتی و اقتصـاد ی، بـه  خصـوص د ر کمـک 
رسـانی بـه نیازمنـد ان مسـجد ی، حضـور فّعال د اشـته باشـد . 

14-12. زند گی بی آالیش و د ر حد ّ متعارف د اشته باشد . 
15-12. مرد م د اری، یعنی د ر محد ود ه شرع، خود  را د ر غم و شاد ی مرد م شریک بد اند . 

بـا توّجـه بـه اهّمیـت مقوله مـرد م د اری، برخـی از مصاد یـق آن د ر معارف اسـامی به 
شـرح زیـر بیان شـد ه اسـت. بـه منظور اختصـار، به جای توضیـح بیشـتر، د ر هر مورد  

بـه ذکر یـک روایت بر اسـاس بیانات معصومان بسـند ه شـد ه اسـت: 

احسان
احسـان، زمینه سـاز محّبت و جذب د ل هاسـت. د ر آموزه های اسـام د ر مورد  احسان، 
سـفارش زیاد ی شـد ه اسـت که د ر اد امه به ذکر د و روایت بسـند ه می شـود : »اإْلِنَْسـانُ  
َعْبد ُ اإْلِْحَسـاِن؛ انسـان بند ه  احسـان اسـت«1و »بِاالِْحسـاِن تُْملُِک الُْقُلوُب؛ با احسـان، 

قلب ها تسـخیر می شـود «.2 

خوش رویی و خوش خویی
به حسن خلق توان کرد  صید  اهل نظر            

به آب و د انه بگیرید  مرغ د انا را3
َِّه؛ گشاد ه رویی، د ام د وستی است«.4 امام علی فرمود ند : »الَْبَشاَشُه ِحَبالَُه الَْمَود 

حلم و برد باری
 امـام علـی فرمود نـد : »أَوَّلُ  ِعـَوِض  الَْحلِیـمِ  ِمـنْ  ِحلِْمـهِ  أَنَ  النَّـاَس  أَنَْصـاُرهُ  َعلَـی  
الَْجاِهـِل؛ نخسـتین د سـتاورد  برد بـار از برد بـاری خـود ، پشـتیبانی مرد مـان از او د ر 

برابر نـاد ان اسـت«.5

1 . آمد ی، غرر الحکم و د رر الکلم، حد یث263. 

2 . همان.

3 . د یوان حافظ، غزل4.

4 . همان، حد یث1075.

5 . وسائل الشیعه، ج11، ص212.
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ئَاَسـِه؛ سـرآمد  ویژگی های ریاسـت، برد باری   امـام علـی فرمود نـد : »الِْحلْمُ  َرأُْس  الرِّ
است«.1 

آسان گیری
امـام علـی فرمود نـد : »الُْعْسـُر یُْفِسـد ُ الْْخـَاَق؛ سـخت گیـری، اخـاق را تبـاه 

 2 می کنـد «.

رفق و مد ارا
َعـاَب َو یَُسـهِّلُ  َشـد ِید َ الْْسـَباِب؛ رفـق،  ـُر الصِّ ْفـُق یَُیسِّ امـام علـی فرمود نـد : »الرِّ

د شـواری ها را آسـان می کنـد  و سـبب های سـخت را سـهل می کنـد «.3 

مهرورزی
ََّفَهـا أَْقَبلَْت َعلَْیـِه؛ د ل های  امـام علـی فرمود نـد : »ُقُلـوبُ  الرَِّجالِ  َوْحِشـیٌَّه َفَمـْن تََأل

مـرد م گریـزان اسـت، به کسـی روی آورنـد  که خوشـرویی کند «.4
ُّد ُ نِْصـُف  الَْعْقـِل؛ د وسـتی کـرد ن، نیمـی از  همچنیـن، آن حضـرت فرمود نـد  : »التَّـَود 

اسـت«.5  خرد منـد ی 

امانت د اری
باید  توّجه د اشت که وقت مرد م امانت است و باید  د ر حفظ این امانت کوشا بود . 

گذشت و ناد ید ه گرفتن لغزش ها
یعنـی خـود  را بـه بی خبـری زد ن. اگـر ایـن ویژگی اخاقی بجـا و بموقع بـه کار گرفته 

شـود ، طـرف مقابـل را د ر حوزه جاذبـه محّبت و بزرگواری انسـان قـرار می د هد . 

1 . آمد ی، غررالحکم، باب حلم.

2 . همان، ج 7، ص311، چاپ د انشگاه تهران.

3 . همان، ج1، ص89.

4 . نهج الباغه، حکمت50.

5 . نهج الباغه، حکمت142.
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امـام صـاد ق می فرماینـد : »َصـَاحُ  َحـالِ  التََّعایُـِش  َو التََّعاُشـِر ِمـلْ ُء ِمْکَیـاٍل ثُُلَثـاُه 
فِْطَنـٌه َو ثُُلُثـُه تََغاُفـٌل؛ صـاح زند گـی بـا مـرد م همچون پیمانه پری اسـت که د وسـّوم 

آن فهـم و آگاهـی و یک سـّوم آن چشـم پوشـی اسـت«.1 

13. بسیج همه  امکانات و منبع ها
مد یـر موّفـق بایـد  نیـروی انسـانی، شـیوه های نـو و ابزارهایـی را به کارگیـرد  کـه بـا 
کمـک آنهـا می توانـد  بـه مسـجد  و مرکـز فرهنگـی رونـق بخشـد  و توّجـه مـرد م، بـه  

 خصـوص نسـل جـوان، را جلـب کنـد . 

14. ایجاد  واحد های آموزشی
ماننـد  ایجـاد  گروه هـا و کمیته هـای علمی، پژوهشـی، تخّصصـی. د ر این  باره بسـیج و 

پایـگاه مقاومـت نقش ممتـازی د ارند . 

15. ایجاد  خالقّیت
مد یـر و معلّمـی موّفـق اسـت کـه قـد رت تحویـل اند یشـه و طرحـی جد یـد ، جـذاب 
د اشـته باشـد . د ر غیـر ایـن  صـورت، نیـروی جـوان از برنامه هـای تکـراری گریـزان و 
د ر نتیجـه بـه مراکـزی جـذب می شـود  کـه بـرای او، از راه هـای مختلف و شـبکه های 

ماهـواره ای و رایانـه ای، جاذبـه کاذب ایجـاد  می کنـد . 

16. انگیزه
 انگیـزه، یکـی از مؤثّرتریـن عامل هـای جـذب اسـت کـه از د یـد گاه عالمـان د ینـی 
صورت هـای مختلفـی د ارد ؛ ماننـد : انگیـزه پنـد اری، مـاد ّی و معنوی. معلّـم و مربّی، با 
لحـاظ کـرد ن مناسـبات و ماحظـات افـراد ، از صورت هـای ذکرشـد ه بهره می بـرد . او 
بـه  د نبـال انگیزه ای اسـت که تأثیری بسـیار قوی و مد اوم د اشـته باشـد  و روح انسـان 
را بـه  هنـگام کمبـود ، ناکامـی و ناامیـد ی از تزلـزل و بحـران حفظ کند . کوتاه سـخن 

1 . تحف العقول، ص359.
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آنکـه مد یـر موّفـق بـرای د انش آمـوزان خـود  انگیـزه ی معنـوی ایجـاد  می کند . 

17. شرکت د اد ن جوانان و نوجوانان د ر مسئولّیت ها، با هد ف جذب د یگر جوانان 
د ر مسـجد ها، هـر نوجـوان و جوانـی می توانـد  بـا توّجه  به عایـق و توانایی هـای خود ، 
کاری بکنـد  و رابطـه مناسـبی بـا افـراد  هم سـنّ  خـود  برقرار کنـد  و آنها را به مسـجد  

و مراکـز د ینـی و تربیتی جـذب کند . 

18. اجرای مسابقه ها
مسـابقه های علمـی، ورزشـی، هنـری و رزمـی )بـا همـکاری پایـگاه مقاومـت بسـیج 
مسـجد ( بـرای جوانـان و نوجوانـان جـّذاب اسـت و اجـرای آنهـا د ر تحّقـق هد ف های 

مسـجد  نقـش مؤثّـری د ارد . 

19. معّرفی الگو، پرد اختن به قّصه زند گی آنها و د ر صورت امکان، د ید ار با آنها.

20. اقامه نماز جماعت اّول وقت د ر عین رعایت اختصار
ـْف َفاِنَّ  پیامبـر گرامـی د ر ایـن  بـاره می فرمایند : »اذا َصلـی اََحد َُکـْم بِالْناِس َفلیخّفّ
ِمْنُهـْم الَضعیـف و الَکبیـر و ذالحاجـه و اِذا َصلّـی لَِنْفسـه َفلَْیطول ما شـاء؛ هرگاه فرد ی 
از شـما امـام جماعـت شـد ، باید  نمـاز را کوتاه کنـد  و به حد اقـل اکتفا نمایـد ؛ زیرا د ر 
میـان اقتد اکننـد گان، انسـان های ضعیف، سـالخورد ه، مریـض، نوجوان و افـراد  د ارای 
مشـکات )مغـازه د ار، مسـافر و...( هسـتند  و هـر زمـان بـرای خـود ت به تنهایـی نمـاز 

می خوانـی، بـه هر میـزان مایل هسـتی طـول بد ه«.1

21. ایجاد  مکان های جذاب برای جوانان و نوجوانان 
منظـور ایـن اسـت که بسترسـازی و فضاسـازی مطلوب به  عمـل آید  تـا زمینه حضور 
جوانـان و نوجوانـان، چـه زن و چـه مـرد ، د ر مسـجد  ایجـاد  شـود ؛ بـرای مثـال اگـر 

1 . محّمد ی ری شهری، میزان الحکمه، د ارالحد یث، ص13، حد یث 9315، به نقل از صحیح مسلم، ج2، ص43.
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کانون هـای فّعالـی د ر کنـار مسـجد  ایجاد  شـود ، امـکان جـذب نوجوانـان و جوانان به 
مسـجد  وجـود  خواهـد  د اشـت. کانون هایی کـه به کارهـای فرهنگی، هنـری، تفریحی 
و ورزشـی بپـرد ازد  و امکانـات الزم را فراهـم کنـد ؛ ماننـد  کتاب هـای مناسـب بـا ذوق 
و سـّن افـراد ، کتابخانـه مناسـب، سـایت های اینترنتـی علمـی و تربیتـی و متصد ّیـان 

خوش برخـورد  و... . 

22. راه های اصالح و شناخت مؤثّرترین آنها
عّامـه طباطبایـی، د ر »تفسـیر کبیـر المیـزان«، سـه راه بـرای اصـاح و تربیـت بیان 

می کنـد : 
1. از راه توّجـه  د اد ن بـه منافـع و آثـار د نیـوی؛ برای مثال، هر کسـی راسـت بگوید  د ر 

جامعـه اعتبـار و ارزش پیـد ا می کند .
2. از راه توّجه  د اد ن به منافع و آثار اخروی و توّجه د اد ن به زیان آخرت.

3. نکتـه ای کـه بیـان می کنیـم مختّص قـرآن اسـت و د ر هیچ کتاب آسـمانی د یگری 
نیامـد ه اسـت و آن ایـن اسـت که انسـان را از نظـر روحـی و علمی به گونـه ای تربیت 
کننـد  و علـوم و معـارف را چنـان د ر وجـود  او بپروراننـد  کـه د یگـر موضوعـی بـرای 
زشـتی ها باقـی نمی مانـد ؛ بـرای مثـال، کسـی که ریـا می کند  و بـرای غیرخـد ا کاری 
انجـام می د هـد ، د و علّت بیشـتر نـد ارد : یا می خواهـد  د ر نظر غیرخد ا عّزتـی پید ا  کند  
یـا از قـد رت او می ترسـد . چنیـن کسـی وقتـی متوّجه می شـود  کـه قـرآن می فرماید : 
َه لِلِّ َجِمیًعـا«2 آرام می شـود . اگـر شـخصی بـه   َه لِلِّ َجِمیًعـا«1و »أَنَّ الُْقـوَّ »إِنَّ الِْعـزَّ
راسـتی بـه ایـن د و حقیقت ایمان راسـخ د اشـته باشـد  و بد اند  که عـّزت و قد رت فقط 
مـال خد اسـت، موضوعـی برای ریـا و ظاهرسـازی د ر او باقـی نمی مانـد ؛ د ر نتیجه، نه 

بـه کسـی امیـد  پیـد ا می کنـد  و نه از کسـی می ترسـد .

1 . یونس، آیه65،؛ نساء، آیه139.

2 . بقره، آیه165.
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23. مخاطب شناسی
مخاطبـان ایـن مقالـه، نمازگـزاران و همـه  گروه هـای جامعه هسـتند  که بـه نوعی د ر 
برنامه هـای مسـاجد  شـرکت می کنند . آنهـا با توّجه بـه ماک های مختلـف )حالت ها، 
روحّیه هـا، ویژگی هـای فـرد ی و اجتماعـی( د ر د سـته های مختلفـی جای مـی گیرند :

الف( تقسیم مخاطبان با توّجه به وضعّیت های مختلف فکری و عقید تی
متکلّـم د ر برابـر مخاطب، همانند  پزشـک د ر برابر بیمار اسـت. همان گونه  که پزشـک 
ابتـد ا بایـد  بیمـاری را تشـخیص د هـد  و سـپس د رمـان را انجـام د هـد ، متکلّـم نیـز 
نخسـت بایـد  وضـع فکـری مخاطـب را بشناسـد  و بعد  متناسـب بـا آن سـخن بگوید . 
بنابرایـن، بایـد  بـه  قـد ر نیـاز او سـخن بگویـد ؛ نـه طوالنـی و خسـته کنند ه باشـد  و نه 

کوتـاه و نامعلـوم. از لحـاظ فکـری، مخاطـب به سـه د سـته تقسـیم می شـود :

د سته اّول: مخاطب خالی الّذهن

مخاطـب خالی الّذهـن کسـی اسـت کـه بر لوح ذهنش هیچ شـّکی نقش نبسـته اسـت. 
د ل ایـن افـراد ، آماد گـی زیـاد ی بـرای پذیـرش حقایـق و معـارف الهـی د ارد . اگـر ایـن 
د سـته از مخاطبان، گمراه شـوند ، به  سـبب کوتاهی، غفلت یا فشـار بیرونی بود ه اسـت. 

د سته د ّوم: مخاطبان مرد ّد  و شّکاک 

بـه  طـور معمـول، روش کاربـرد ی بـرای ایـن د سـته، روش قیاسـی، فلسـفی و کامی 
اسـت؛ اّمـا باید  گفت هر روشـی که شـخص مـرد ّد  را از ترد یـد  بیرون بیـاورد ، مطلوب 
اسـت و کاربـرد  د ارد . متکلّـم بایـد  کامش را با روش های مناسـب اد ا کنـد  تا مخاطب 

را از شـّک و ترد یـد  بیـرون بیاورد . 

د سته سّوم: مخاطبان منکر 

افـراد  منکـر از د و حـال خـارج نیسـتند : یـا د ر اثـر جهـل و غفلـت بـه انـکار موضوعی 
مـی پرد ازنـد  کـه د اروی آنهـا علـم و معرفـت اسـت و هنگامی  کـه به واقعّیت برسـند ، 
د سـت از انـکار و لجاجـت می کشـند  یـا انکارشـان از روی غـرض و مـرض اسـت و بـر 
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انـکار واقعّیـت اصـرار می کننـد  کـه د ر ایـن  صورت، بایـد  بیـن معانـد  و غیرمعاند  فرق 
گذاشـت تـا هـم ظلم نشـود  و هـم د یگـران سوء اسـتفاد ه نکنند . بایـد  معانـد  را که د ر 
حقیقـت، باواسـطه یـا بی واسـطه، فاعـل مختـار تهاجم هـای فرهنگـی اسـت، د ر مقام 
عنصـری خطرنـاک از مجموعـه نیروهـای مسـجد  راند ه شـود  و به قانون سـپرد  شـود . 
معلّم هـا و مربّیانـی کـه بـا ایـن گونـه افـراد  سـر و کار د ارند ، باید  توّجه د اشـته باشـند  
کـه د ر مأموریّـت خـود  ـ تحّقـق امـر تعلیـم  و تربیـت ـ کاری نکننـد  کـه مخاطبـان 

بگریزند . 

ب( تقسیم مخاطبان باتوّجه به حالت های روحی
1. برخـی از مخاطبـان ذوق شـعر د ارنـد ؛ بنابراین، تشـکیل کانون شـعر برای پیشـبرد  

هد ف هـا مطلوب اسـت. 
2. بعضـی از مخاطبـان هنـر آوازخوانـی د ارنـد  و از صد ای خود ، به  خصـوص د ر حضور 
د یگـران، لـّذت می برنـد . متولّیـان امـور مسـجد ها بایـد  کاری کننـد  کـه ایـن لّذت ها 
بـه لّذت هـای معنـوی و الهـی تبد یـل شـود  و ذوق آوازخوانـی به  سـوی تکامل سـوق 
پیـد ا کنـد . د ر ایـن راه، بایـد  روش هایـی را به کار برد  کـه د ر تحّقق هد ف های مسـجد  
تأثیـر بیشـتری د ارد . بـه  نظـر مـی رسـد  کـه تشـکیل کانـون یا مجمـع قاریـان قرآن 
و مد ّاحـان اهل بیـت، از جملـه همیـن روش هاسـت. بایـد  توّجـه د اشـت کـه د ر زمان 
اجـرای برنامـه قرائـت قـرآن یـا مد ّاحـی، همـه امکانـات صوتی مسـجد  بـه کار گرفته 
شـود ؛ زیـرا ایـن کار باعث می شـود  کـه ذوق آوازخوانی جوانـان و نوجوانان ارضا شـود  

یـا بـه تعـاد ل برسـد  و جـذب کنسـرت ها و موسـیقی های مبتذل نشـوند . 
3. تعـد اد ی از مخاطبـان ذوق هنرهـای نمایشـی د ارنـد . بـرای انتقـال فرهنـگ د ینی 
بـه ایـن گـروه، بایـد  از زبـان نمایش و تئاتـر اسـتفاد ه کـرد ؛ بنابراین، توصیه می شـود  

کانـون تئاتـر و نمایش هـای د ینـی و مذهبی تشـکیل شـود . 
4. گروهـی از مخاطبـان هسـتند  کـه ذوق فلسـفی، کامـی و به  خصـوص کام جد ید  

د ارنـد  و مایلنـد  حقایـق کامـی را با زبـان روز بفهمند . 
5. برخـی از مخاطبـان هسـتند  کـه حقایق د ینی را فقـط با زبان قّصـه د رک می کنند . 
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د ر وهله اول، اینها کود کان مسـجد ی هسـتند  )بین 3 تا 13 سـال( و د ر وهله ی د ّوم، 
بـی سـواد ان سـالمند  که باید  د ر بیـان قّصه و موضوع آن د ّقت شـود . 

6. گروهـی از مخاطبـان هسـتند  که با ارد وهای زیارتی و آموزشـی، د ین د ار می شـوند ؛ 
بنابراین، توصیه می شـود  با کمک جوانان مسـجد ی، کانون ارد و تشـکیل شـود . 

ج( تقسیم مخاطبان باتوّجه به وضعّیت سّنی، خواسته ها و آرمان ها 
از نظـر سـّنی می تـوان مخاطبـان را بـه چنـد  گـروه تقسـیم نمـود  کـه عبارت انـد  از: 
کـود کان )2 تـا 12 سـال(، نوجوانـان )12 تـا 18 سـال(، جوانـان )18 تـا 35 سـال( و 

میـان سـاالن و باالتر. 
هـر یـک از ایـن گروه هـا ویژگی هـا، خواسـته ها و آرمان هایـی د ارنـد  کـه بیـان همـه 
آنهـا د ر ایـن مقالـه نمـی گنجـد . از آنجـا کـه جوانـان و نوجوانـان مخاطبـان اصلـی 
برنامه هـا و فّعالّیت هـای علمـی و تربیتـی مسـجد ها هسـتند ، د ر اد امه بـه ویژگی های 

ایـن د وران و نـکات تربیتـی مربـوط بـه ایـن گـروه سـّنی مـی پرد ازیم: 

ویژگی های تربیتی نوجوانان 
د وران بحران 

اّولیـن مرحلـه نوجوانـی، گـذر از د وران بحـران اسـت. د ر ایـن مرحلـه، هـر چـه د ر 
زند گـی گذشـته نوجـوان رخ د اد ه اسـت، د ر وضـع فعلـی او اثـر مـی گـذارد . اتّفاق هـا 
و تربیـت ایـن مرحلـه نیـز د ر وضـع زند گـی آینـد ه اش تأثیری پایـد ار خواهد  د اشـت. 
زمانـی  کـه نوجوان به  سـرعت، تغییر جسـمانی پید ا می کنـد ، اجتمـاع از او می خواهد  
مسـتقل و مسـئولّیت پذیـر شـود  و بـه  خوبـی د رس بخوانـد ، تکلیف هـای اسـامی را 
انجـام د هـد  و... . بـا توّجـه  بـه مورد های ذکرشـد ه، اهّمیت مسـجد  د ر جایـگاه محیط 

تربیت کننـد ه نمایـان می شـود . 
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استقالل طلبی
د ر ایـن مرحلـه، نوجـوان می خواهـد  از ویژگی هـای د وران کود کـی فاصلـه بگیـرد  و 
بـه اسـتقال برسـد . بایـد  توّجـه د اشـت کـه برخـی از رفتارهای نوجـوان کـه د ر نظر 
والد یـن یـا مربّیـان ناپسـند  می آید ، اقتضای سـّن آنهاسـت. اختـاف سـّنی نوجوان با 

والد یـن و مربّیـان نیـز ناسـازگاری را افزایـش می د هـد .

نوگرایی
د ر ایـن مرحلـه، نوجـوان مایل اسـت خـود  را مسـتقل معّرفی کنـد  و ویژگی های د وره 
کود کـی را کنـار بگـذارد . بـرای ایـن منظـور، نوجـوان از والد یـن و اطرافیانـی انتقـاد  
می کنـد  کـه د ر کود کـی مـورد  پذیـرش و احتـرام وی بود ه انـد . د ر برخـی مورد هـا، 
نوجـوان عیب هـای والد یـن و بزرگ ترهـا را چند برابـر جلـوه می د هـد  و محّبت هـا 
و رسـید گی های آنهـا را مد اخلـه د ر کارهـای خـود  می د انـد  کـه همـه ایـن مـوارد  

نشـان د هند ه خصیصـه نوگرایـی نوجـوان اسـت. 

رشد  عقالنی
د ر مرحلـه رشـد  عقانـی، نوجـوان ایـن قابلّیـت را پیـد ا می کند  کـه د رباره گذشـته و 
آینـد ه مسـائل ممکـن و مجـّرد  بهتـر بیند یشـد . بـه  ایـن  ترتیب، د یگـر افـکار نوجوان 
فقـط بـه واقعّیت هـای ملمـوس و آنچه می بینـد ، محد ود  نیسـت. او می توانـد ، منطقی 
و منّظـم، موضوع هـا و مسـائل انتزاعـی را بررسـی کنـد . موضوع هایی کـه نوجوانان به 
آن فکـر می کننـد  و عقایـد  خـود  را بـر اسـاس آن شـکل می د هنـد ، طیـف وسـیعی از 
مسـائل اخاقـی، مذهبـی، سیاسـی، علمـی و غیره اسـت. بنابرایـن، اگـر روح نوجوان 
بـا مطلب هـای انحرافـی و اشـتباه ها و شـبهه های عقید تـی تغذیـه گـرد د ، هویّـت او 
بـه همـان صورت شـکل مـی گیرد  و جبران آن بسـیار د شـوار اسـت. پس، بـر مربّیان 
و معلّمـان امـور د ینـی و تربیتـی الزم اسـت کـه بـه ایـن ویژگـی توّجه خاّص د اشـته 

شند .  با
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خود میان بینی
د ر نوجـوان، خود میان بینـی بـه  وجـود  می آیـد  کـه مرحله ای گذرا د ر رشـد  شـناختی 
وی اسـت. یکـی از آثـار ایـن پد یـد ه، رفتارهـای جلف اسـت که بـا هد ف جلـب توّجه 
و گاهـی خود نمایـی د ر برابـر جنـس مخالـف اسـت. بسـیاری از نوجوانـان می خواهند  
بـا وضـع ظاهـری، رفتـاری و کامی جلف و نسـنجید ه خـود  را مطرح کننـد  و توانایی 
خـود  را بـا هویّتـی منفـی نشـان د هنـد . موضـوع د یگر، احسـاس جلـب توّجه اسـت؛ 
نوجوانـان احسـاس می کننـد  ظاهـر و رفتارشـان مـورد  توّجـه و بررسـی د یگـران قرار 
مـی گیـرد . بنابرایـن، بایـد  توّجـه د اشـت کـه بـه نـوع پوشـش، حـرف زد ن و رفتـار 
نوجـوان د ر مرحلـه نخسـت تعلیم  و تربیـت انتقاد  نشـود . همان طور کـه از روایت های 
اسـامی بـه  د سـت می آیـد ، تعلیـم  و تربیـت امـری تد ریجـی اسـت و بـه مـرور زمان 

می تـوان ناهنجارهـا را از افـراد  د ور کـرد . 

ویژگی های تربیتی جوان امروز 
1. بسـیاری از جوانـان امـروزی از تعلیـم مسـتقیم امـور تربیتـی و اخاقـی متنّفرنـد ؛ 
به ویـژه اگـر مسـتقیم به خود شـان اشـاره شـود . د ر ایـن گونه مورد هـا، بایـد  از زبان و 
روش قـرآن اسـتفاد ه کـرد . قـرآن کریـم د ر نکوهش و مد ح اشـاره تصریحـی کم د ارد  
و بـه  طـور عمومـی، د ارنـد گان صفـت زشـت را نکوهـش و د ارنـد گان صفـت نیـک را 
ِّلُْمَطفِِّفیـَن«2و »َویْـٌل یَْوَمِئٍذ  َُّمـَزه«1، »َویْـٌل ل ُِّکلِّ ُهَمـَزٍه ل مـد ح می کنـد ؛ مانند  »َویْـٌل ل

 3 بِین«. ِّلُْمَکذِّ ل
2. جـوان عصـر حاضـر از رمـز و راز، د ر پـرد ه سـخن گفتـن و صحبـت با ایمـا و کنایه 
بیشـتر لـّذت می بـرد . بـه ایـن د لیـل، د ر تماشـای فیلم هـا و خوانـد ن کتاب ها بیشـتر 
د ّقـت می کنـد  تـا بـه زاویه هـای پنهـان آن پـی ببـرد . قـرآن، کتابـی اسـت کـه رمز و 
رازهـای فراوانـی د ارد . وقتـی قـرآن به جوان امروزی معّرفی شـود  کـه از رازها و رمزها 

لـّذت می بـرد ، طبیعی اسـت کـه زبان قرآنـی را مـی پذیرد . 

1 . همزه، آیه1.

2 . مطّففین، آیه1.

3 . مرسات، آیه24.
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3. جـوان امـروزی، واقـع گراسـت؛ پس بایـد  بـرای او از واقعّیت ها گفـت و هیچ کتابی 
ماننـد  قـرآن و عترت واقعی نیسـت. 

4. جـوان قـرن 21، اهل شـبهه اسـت؛ بنابراین، باید  به رمز و راز شـبهه آگاه باشـیم تا 
بتوانـی از پـس پاسـخ برآییم کـه د ر این  صـورت، واقعّیت برای او ماند گار خواهد  شـد . 

5. جوان امروز، عد الت خواه است و د ر پی کسب آزاد ی تاش می کند . 
6. جـوان عصـر حاضـر، امـور تعّبـد ی محض را قبـول نمی کنـد  و به  د نبـال چراها می 
گـرد د . زبـان قـرآن پاسـخ گوی ایـن ویژگی جـوان امروزی اسـت؛ زیرا قـرآن هیچ گاه 
َِّک  انسـان ها را بـه تعّبـد  محض د عـوت نکرد ه اسـت و تأکیـد  د ارد : »اد ُْع إِلِی َسـِبیِل َرب
َِّتـی ِهـَی أَْحَسـُن؛ مـرد م را بـا حکمـت و  بِالِْحْکَمـِه َو الَْمْوِعَظـِه الَْحَسـَنِه َو َجاد ِلُْهـم بِال
انـد رز نیکـو بـه راه پـرورد گارت بخوان و با بهترین شـیوه بـا آنان مجاد لـه کن...«؛1زیرا 
پـرورد گار تـو به کسـانی کـه از راه او منحرف شـد ه اند ، آگاه تر اسـت و هد ایت یافتگان 

را بهتر می شناسـد .
 7. جوان امروز، به برکت پیشرفت فّناوری، قد رت تخّیل زیاد ی پید ا کرد ه است. 

8. جـوان امـروز، می خواهـد  از قرایـن و شـواهد  خیلـی د ور، واقعّیـت را بیابـد ؛ ماننـد  
کارآگاهـان. زبـان قـرآن بـرای ایـن ویژگـی جـوان نیـز پاسـخ گوسـت. قـرآن کریـم 
نشـانه های خیلـی د وری از اشـیا بیـان کـرد ه اسـت؛ بـرای مثـال، د ر بیـش از 1400 
سـال قبـل، بـه پد یـد ه لقـاح د رختـان، وجـود  اتـم، مرکـز بـود ن خورشـید  و... اشـاره 
کـرد ه اسـت. بنابرایـن، اگـر قرآن و عترت به  د رسـتی معّرفی شـود  و پاسـخ های جوان 

امـروزی از میـان آنهـا د اد ه شـود ، او د یـن را بـا همـه وجـود  مـی پذیرد . 

24. روش شناسی
 مد یـر فرهنگـی و تربیتـی مسـجد ، بایـد  روش هـای موجـود  را بشناسـد  و مؤثّرتریـن 
آنهـا را متناسـب بـا مقتضّیـات حـال مخاطب بـه  کار گیـرد . د ر اینجا، ما به سـه روش 

عقانـی، عرفانـی و هنـری اشـاره می کنیم: 

1 . نحل، آیه125.
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1. روش استد اللی و عقالنی
د ر روش اسـتد اللی کـه بـرای تنظیـم و تبییـن گزاره هـای د ینی و پاسـخ به شـبهه ها 

اسـتفاد ه می شـود ، سـه نکته وجود  د ارد : 
نکتـه اّول: اگـر پذیرفتیـم که هد ف از به کارگیری شـیوه اسـتد اللی و فلسـفی، آموزش 
د یـن، انتظـام و مرتّـب سـازی گزاره هـای د ینـی، تبییـن آنها و پاسـخ گویی به شـبهه  
اسـت، نبایـد  بـا اعمـال این روش بـه  د نبال تولیـد  ایمـان، افزایش تقوی و آد م سـازی 
باشـیم؛ بنابرایـن، نبایـد  از چنیـن کسـی توّقـع د اشـت کـه نماز شـب بخواند . بـا این 

روش، سـه هـد ف د نبال می شـود : 
نخسـت اینکـه، فـرد  مـرد ّد ، منکر یـا نامؤمن، مؤمـن می شـود ، د ّوم اینکه، فـرد  مؤمن 
ایمانـش تقویّـت می شـود  و د ر نهایـت ایمان شـخص مؤمن کاهش نمی یابد  و سسـت 

نمی شود .
نکتـه د ّوم: ایـن روش، مخاطبـان خـاّص د ارد  و عاّمـه مرد م را شـامل نمی شـود . اگر به 
تاریـخ کام و فلسـفه نـگاه کنیـم، می بینیـم ایـن گونـه مسـائل، مباحـث، اند یشـه ها 
و روش هـا مخاطبـان محـد ود  د اشـته  اسـت و فقط عـد ّه ای از اهـل ذوق یـا نخبگان را 
شـامل شـد ه اسـت. بنابرایـن، متولّیـان ایـن امـر بایـد  از تعمیـم مبحث هـای عقلی و 

فلسـفی به سـطح عمومـی پرهیـز کنند . 
نکتـه  سـّوم: د ر پاسـخ عقلـی و فلسـفی بـه شـبهه ها، بایـد  به ایـن نکته توّجه د اشـت 
کـه شـبهه ها د ر هـر د وره ای متفـاوت  هسـتند ؛ بنابرایـن، بخشـی از تـاش متولّی این 
امـر باید  صرف شناسـایی شـبهه ها و سـؤال ها شـود  و سـپس بـا اسـتفاد ه  از منبع های 

اصیـل د ینـی و اسـتد الل های اسـتوار عقلی بـه آنها پاسـخ د هد . 

2. روش عرفانی
عارفـان بـه گونه ای کامل و مسـتقل و متمایـز، د ین و معارف را آمـوزش می د هند . این 
آمـوزش، اَشـکال مختلفـی د ارد : گاهـی غیررسـمی، گاهـی عملـی، د ر برخـی مورد ها 
نظـری و گاهـی هـم به  صورت اد یبانه و بسـیار مؤثّر و بانفوذ بود ه اسـت؛ بـه  این  د لیل  
کـه عرفـان بـا د ل و جـان آد می ارتباطـی مهربانانـه د ارد  و آنچه با د رون و قلب انسـان 
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شـکل گیرد ، تأثیرش بیشـتر است. 
د ر روش عرفانـی بایـد ، بـه د و نکتـه توّجـه کـرد : نخسـت اینکـه، امـروز مذاهـب و 
اند یشـه های غیرد ینـِی بسـیار متنّوعـی ـ مثـل عرفـان بـود ا، عرفـان چینی، شـینتو1و 
عرفـان سـرخ پوسـتی 2ـ رواج یافتـه اسـت؛ بنابرایـن، از یک سـو نیاز به عرضـه عرفان 
نـاب اسـامی فزونـی یافته اسـت و از سـوی د یگـر، ورود  به این مسـیر، قد م گذاشـتن 
بـر لبـه د ّره ای عمیـق اسـت و باید  احتیـاط کرد . نکتـه د ّوم اینکه، د ر عرفان اسـامی، 
د ر کنـار حرف هـای بلنـد  و نورانـی، سـخنان آلـود ه کـم نیسـت؛ بنابرایـن، بایـد  د ر 
تشـکیل سـخنرانی ها و جلسـه های عرفانـی د ّقـت کـرد  تـا عرفـان نـاب را بـا پاالیش 

د رونـی به  د سـت آورد . 

3. روش هنری
روش هنـری، قالب هـای مختلفـی د ارد  و می تـوان بـرای آن نمونه هـای زیـاد ی بیـان 
کـرد ؛ از جملـه: زبـان قّصـه و رمـان. د ر قـرآن به این شـیوه بسـیار توّجه شـد ه اسـت. 
بیـش از70 قصـه د ر قـرآن آمـد ه اسـت کـه1500 آیـه می شـود  و 27 قّصـه د ربـاره  

انبیـای الهی اسـت. 
د ر اهّمیت زبان قّصه و رمان د ر روش هنری، می توان به این نمونه ها اشاره کرد : 

شـاهد  اّول: قـرآن کریـم بـه مـا می گویـد  که می تـوان مسـائل اعتقاد ی را محسـوس 
کـرد  و د ر قالـب مقوله هـای هنـری بـه مخاطبـان عرضـه کـرد . ایـن د ر واقـع، همـان 
کاری اسـت کـه امـروز بیگانـگان انجـام می د هنـد . آثـار افـراد ی، مانند  سـارتر، بکت، 
کونـد را، اونامونـو، کوئیلـو و د ه هـا نویسـند ه د یگـر بهتریـن شـاهد  ایـن مد ّعاسـت. 
کارتون هایـی نظیـر »د وقلوهـای افسـانه ای«، »پینوکیو« و »ای کیوسـان« حاصل یک 
فرهنـگ و تمـد ّن هسـتند . د وقلوهـا، این اند یشـه را بـه مخاطب القا می کنـد  که اتّحاد  

1 . شــینتو )Shinto( یعنــی، طریقــه خد ایــان کــه آییــن باســتانی ژاپــن اســت. ایــن آییــن، الهــه خورشــید  بــه نــام 

ــم وی  ــد ا و تجّس ــن خ ــل ای ــلطنتی را از نس ــد ان س ــد  و خان ــد اد ی می د ان ــرزمین اج ــان س ــو)Amaterasu(  را نگهب اماتراس
می شــمارد .

2 . عرفــان سرخ پوســتی، د ارای یــک د ســته اعمــال مخصوصــی اســت. ایــن مســلک هیــچ ســند  و مــد رک معتبــری نــد ارد ، بلکــه 

بیشــتر از طریــق خاطــرات و گزارش هایــی اســت کــه بعضــی افــراد  از طریــق سرخ پوســتان نقــل می کننــد ، کــه د ر بعضــی مــوارد  
ــه اســت  ــات شــکل گرفت ــان از خراف ــن عرف ــد . ای ــکار نمود ه ان ــا آن را ان ــل خیلی ه ــا حد اق ــان، وجــود  خارجــی ند اشــته ی خــود  آن

تــا واقعّیــت.
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د و ناهم جنـس و تمرکـز آنـان، قـد رت مـی آورد  کـه خاصـه تفّکـر بود ائی هـا اسـت، 
کارتـون پینوکیـو د وره ای از سـیر و سـلوک و عرفـان مسـیحّیت را نشـان می د هـد  و 

کارتـون ای کیوسـان  تد اعی کننـد ه عرفـان یوگاسـت. 
شـاهد  د ّوم: بخـش مهّمـی از روایت هـای ائّمه معصوم به محسـوس کرد ن مسـائل 
اعتقـاد ی د ر قالـب مقوله هـای هنـری اشـاره کـرد ه اسـت )به تفسـیر آیـات 13 تا 16 

سـوره »فّصلت« مراجعـه کنید (. 
شـاهد  سـوم: قّصه گویـی، نّقالی، پرد ه خوانـی، تعزیه گویـی و... نمونه هایـی از فرهنگ 

اسـامی ایرانـی اسـت که خاسـتگاهی جز د ین و قـرآن ند ارد . 
شـاهد  چهـارم: کارهـای اد بـی ایـران اسـامی، ماننـد  شـاهنامه، افسـانه های مثنوی، 
حکایت هـای گلسـتان و بوسـتان، د اسـتان های کلیلـه    ود منـه و نمونه هایـی د یگـر 

بیان کننـد ه اهّمیـت توّجـه بـه مقوله هـای هنـری و اد بـی اسـت. 
شـاهد  پنجـم: اهتمـام بـه قّصـه تـا حـد ّی بـود ه اسـت کـه حّتـی سـرآمد  نوابـغ و 
فیلسـوفان، ابـن سـینا، عاقبت بـه این روش روی می آورد  و قّصه »سـامان و آبسـال« 

و نیـز »رسـاله الطیـر« را می نـگارد . 
شـاهد  ششـم: بسـیاری از متفّکـران، اند یشـمند ان و کارشناسـان د ریافتـه بود نـد  کـه 

بهتریـن، آسـان ترین و سـود مند ترین شـیوه تعلیـم  و تربیـت، تمثیـل اسـت. 
خاصـه اینکـه، بـه  د لیـل قالب هـا و زبان های متعـد ّد  هنر، امـکان ند ارد  عـد ّه ای آن را 
نطلبنـد . هنـر بـا مزاج و ذوق هر کسـی متناسـب اسـت؛ بنابرایـن، یکـی از عالی ترین 

ابـزار و روش تعلیـم  و تربیـت، روش هنری اسـت. 

25. تبلیغات
تبلیغـات مطلـوب بـه مد یریت خّاق و هنرمند انه نیاز د ارد . بر کسـی پوشـید ه نیسـت 
کـه تبلیغـات چـه نقـش مهّمـی د ارد  و یکـی از مهم تریـن عنصرهـا د ر تأثیرگـذاری 
تعلیـم  و تربیـت اسـت. فضاسـازی معنـوی د ر د رون و بیـرون مسـجد ، اعـام برنامه ها 
و فّعالّیت هـای مسـجد  از طریـق بروشـور، هفته نامـه یـا ماه نامـه و اّطـاع رسـانی و 
آمـوزش اسـتعد اد های نوجوانـان و جوانـان از نمونه هـای تبلیغـات د ر مسـجد  اسـت. 
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نتیجه گیری «
بـا توّجـه بـه مطالـب یاد شـد ه د رمـی یابیـم کـه د ر نگاه شـارع اسـام، مسـجد  کانون 
تعلیـم  و تربیـت و فّعالّیت هـای د ینـی و فرهنگـی اسـت. حـال، ایـن سـؤال مطـرح 
می شـود  کـه چگونـه می توان چـراغ این کانون را برای همیشـه روشـن نگه د اشـت تا 
افـراد  بیشـتری از پرتـو نورافشـانی های آن بهـره ببرند ؟ این سـؤال موضـوع این مقاله 
بـود . تحّقـق چنیـن آرمـان مقد ّسـی د ر مسـجد  کـه خانـه خد اسـت، بـه عامل هـای 
زیـاد ی نیـاز د ارد  کـه بـه آنهـا اشـاره کرد یـم. یکـی از مهم تریـن عنصرهـای تحّقـق 
چنیـن آرمانـی، عنصـر مد یریـت فرهنگـی مسـجد  اسـت. ایـن مد یریـت د ر صورتـی 
توفیـق مـی یابـد  کـه د ارای ویژگی هـای مذکـور د ر ایـن مقالـه باشـد  و د ر غیـر ایـن 
 صـورت، نـه  تنهـا قـاد ر نیسـت کـه مسـجد  را د ر مسـیر هد ف های عالـی و الهـی قرار 

د هـد ، بلکـه موجـب انحـراف مسـجد  و مسـجد یان نیـز مـی گرد د .
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منابع و مآخذ «
قرآن کریم «
آیت الل مکارم شیرازی، ناصر، فرماند هی د ر اسام، انتشارات هد ف. «
آمــد ی، عبد الواحد بــن محّمــد  تمیمــی، غررالحکــم و د ررالکلــم، شــرح جمال الد یــن محّمــد  خوانســاری،  «

ــن حســینی ارمــوی »محــد ّث«، تهــران، انتشــارات د انشــگاه  ــه و تصحیــح و تعلیــق میرجال الد ّی ــا مقد ّم ب
تهــران، چــاپ ســّوم،1366 هـ.ش.

ــراث  « ــاء الت ــه شــرح النــووی(، بیــروت، د اراحی قشــیری نیشــابوری، مســلم بن حجاج، صحیــح مســلم )ب
العربــی.

ابوالقاسمی، محّمد جواد ، امام و مأموم د ر جلوه گاه حضور، نشر یاس کبود ، 1378 هـ.ش. «
احمد ی، مسعود ، مد یریت اسامی، نشر ویرایش، 1383 هـ.ش.  «
موسوی الخمینی، سّید  روح الل، تحریرالوسیله، قم، مؤّسسه مطبوعات د ارالعلم، چاپ د ّوم، بی تا.  «
ــی تحصیــل مســائل الشــریعه، مؤّسســه  « شــیخ حــّر عاملــی، محّمد حســن، تفصیــل وســائل الشــیعه ال

ــا[.  ــراث ]بی ت ــاء الت ــت إلحی آل البی
حسن زاد ه آملی، حسن، د لنامه و خد اینامه، گرد آورند ه مجتبی آورید ه.  «
د لشاد  تهرانی، مصطفی، ارباب امانت )اخاق اد اری د ر نهج الباغه(، انتشارات د ریا، 1379 هـ.ش. «
رضائیان، علی، اصول مد یریت، سازمان سمت، چاپ د هم. «
شبســتری، ســعد الد ّین شــیخ محمــود ، گلشــن راز، بــه کوشــش و مقد ّمــه و حواشــی و تعلیقــات د کتــر  «

جــواد  نوربخــش، تهران، انتشــارات یلــد ا قلــم، چــاپ د ّوم، 1382هـ.ش. 
ــن بابویــه قمــی، مــن الیحضــره الفقیــه، تصحیــح علی اکبــر الغفــاری،  « ــن علی ب شــیخ صــد وق، محّمد ب

ــا[. قــم، انتشــارات جامعــه مد ّرســین حــوزه علمیــه قــم، چــاپ د ّوم، ]بی ت
فلسفی، محّمد تقی، سخن و سخنوری، چاپ چهارم، 1382 هـ.ش. «
فیض کاشانی، مّامحسن، المحجه البیضاء، قم، انتشارات اسامی. «
ــاء  « ــم، مؤّسســه آل البیــت الحی ــوری، میرزاحســین، مســتد رک الوســائل و مســتنبط المســائل، ق ن

التــراث، چــاپ د ّوم، 1408هـــ.ق/ 1988م.
محّمد ی ری شهری، محّمد ، میزان الحکمه، مکتب االعام االسامی، 1367 هـ.ش.  «
مشکینی، علی، قصارالجمل، د و جلد ی، بی تا. «
ناشر، عبد الحسین، د رراالد ب د ر فّن معانی، بیان، بد یع، انتشارات هجرت.  «
نبوی، محّمد حسن، مد یریت اسامی، د فتر تبلیغات اسامی، چاپ پنجم، 1378 هـ.ش.  «
ــاپ اول،  « ــرت، چ ــارات هج ــم، انتش ــح، ق ــی صال ــه، صبح ــین، نهج الباغ ــی، محّمد بن حس ــریف الرض ش

1414هـ.ق.
نشــریه علمــی فرهنگــی تبلیغــی مســجد  د انشــگاه، پیــش شــماره 1380هـــ.ش، صاحــب امتیــاز نهــاد   «

ــگاه ها. ــری د ر د انش ــم رهب ــام معّظ ــی مق نمایند گ
نشــریه  معــارف، فرورد یــن،1381 هـــ.ش، معاونــت امــور اســاتید  د روس معــارف اســامی نهــاد  نمایند گی  «

مقــام معّظــم رهبــری د ر د انشــگاه ها. 
نمــاز د ر آیینــه نشــریات د انشــجویی، ویــژه  یازد همیــن اجــاس سراســری اقامــه  نمــاز، نهــاد  نمایند گــی  «

مقــام معّظــم رهبــری د ر د انشــگاه ها،1380 هـ.ش.
ــر  « ــکpdf، نش ــخه الکترونی ــری، نس ــری قم ــف 717 هج ــن راز، تألی ــود ، گلش ــیخ محم ــتری، ش شبس
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نقش مسجد  د ر مد یریت توسعه محّله ای

سعید  اسد ی

چکید ه
نوشـتار حاضـر، پژوهشـی توصیفـی )Descriptive( اسـت که د ر آن، عـاوه بر مطالعه 
اسـناد ، مـد ارک و منابـع کتابخانـه ای، از مصاحبه با اسـاتید  حوزه و د انشـگاه نیز برای 
جمـع آوری اّطاعات اسـتفاد ه شـد ه اسـت. این نوشـتار، د ر صد د  تبیین نقش مسـجد  
د ر مد یریـت توسـعه محلّـه ای اسـت و مسـئله اصلـی پژوهـش، تحلیـل نقش مسـجد  
بـه عنـوان گسـترد ه ترین شـبکه فراگیـر اجتماعـی و نقش آفرینـی آن د ر مد یریـت 
ارتباطـات اجتماعـی و تأثیر آن د ر توسـعه شـهری، به ویژه توسـعه محلّـه ای با ظرفّیت 
و پتانسـیل بـاال اسـت. نگارنـد ه، بـه سـامان د اد ن مد ل های ذهنـی و سـاختار ذهنّیت 
مد یـران شـهری از طریـق برقـراری ارتبـاط بـا نهاد هـا و تشـّکل های مرد مـی، نظیـر 
مسـجد  و کانون هـای فرهنگی مسـتقر د ر آن و گسـترش کّمی و کیفـی تفّکر نظام گرا 
پرد اختـه و نحـوه فراهـم آورد ن رفتـار توسـعه یافتـه د ر تمامـی د سـت اند رکاران اد اره 

شـهر و محـّات تهـران را مـورد  بحث قرار د اد ه اسـت. 

واژگان کلید ی:  «
تفّکـر  مرد مـی،  تشـّکل های  محلّـه ای،  مد یریـت  مد یریـت خـرد ،  توسـعه شـهری، 

نظام گـرا.
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اشاره «
جایـگاه مسـجد  د ر ورود  بـه مد نّیـت صحیـح و توسـعه آن و حـّل مشـکات موجـود  
شـهری و محلّـه  ای، منتـج از شهرنشـینی و نوگرایـی، د ر جهت برخـورد اری از جوامع 
سـالم، به ویـژه د ر سـطح محلّـه ای اسـت. مسـئولّیت نهـاد  مسـجد  د ر اجـرای عد الـت 
اجتماعـی، بـه واسـطه مد یریـت د ر توزیـع متناسـب بیت المـال و از میان بـرد ن فقر و 
تبعیـض میـان افـراد  سـطوح مختلـف جامعه بسـیار مهم بود ه اسـت. د ر عصـر کنونی 
نیـز نقـش مسـجد  د ر انعـکاس نقظه نظرات و پیشـنهاد ات مـرد م شـهرها و محّات به 
مسـئوالن و تأثیرگـذاری بـر رونـد  تصمیم گیـری و مد یریـت خرد  کشـور، متناسـب با 
نظـرات و خواسـته های مـرد م مـورد  توّجـه همـگان قرار گرفته اسـت. جایگاه مسـجد  
بـه  عنـوان نقطـه عطـف مد یریـت د ر توسـعه مـود ّت، انـس و اخـّوت اّمـت اسـامی و 
تأثیـر آن د ر غنـای مد یریـت و استاند ارد سـازی زند گـی انسـان د ر جنبه هـای فـرد ی 
و اجتماعـی، چنـان با اهّمیـت اسـت کـه نمی تـوان آن را ناد یـد ه گرفـت. د ر مقایسـه 
بـا سـایر شـاخص های مد یریتـی کـه به طـور عمـد ه از زاویـه و چشـم اند از خـاّص، 
مد یریـت فرهنگـی، آموزشـی و... را مد ّنظـر قـرار می د هنـد ، امـروز نقـش مد یریتـی 
مسـاجد  که بـا تمامی قلمروهای پیچید ه انسـانی اعّم از آموزشـی، فرهنگی، سیاسـی، 
اجتماعـی، اقتصـاد ی و... سـر و کار د ارنـد ، از اهّمیت بسـزایی برخورد ار گرد ید ه اسـت. 
بـه عبـارت د یگـر، امـروز بر اهّمیـت نقش بـارز مد یریتـِی مسـاجد  به عنـوان مجالس 
شـورای اسـامی و مراکـز د خالـت و مشـارکت مسـلمانان د ر شـیوه اد اره حکومت، به 
همـان صـورت کـه پیامبـر اکـرم بـه آن تأکیـد  می فرمـود ، بیـش از پیـش افزود ه 
شـد ه اسـت. از ایـن رو، د ر ایـن نوشـتار مختصـر، ضمـن توّجـه بـه نقـش مسـجد  د ر 
افزایـش فشـرد گی کالبـد ی د ر توسـعه شـهری، به جای نظـام مد یریت شـهرمحور به 

مد یریـت محلّه محـور مـی پرد ازیـم و آن را تشـریح می نماییـم.
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نقش مد یریت د ر زند گی اجتماعی  «
صاحب نظـران علـم سـازمان و مد یریـت بـر ایـن اعتقاد نـد  کـه جوامـع امروز بشـری، 
همـراه بـا گسـترش روابـط اجتماعی، توسـعه صنایـع و د گرگونـی ارتباطـات، اختراع 
وسـایل جد یـد  زند گـی و تجّمل گرایـی و رفاه زد گی بشـر بـه همراه شـاخص های د یگر 
کـه بـرای تأمیـن نیازمند ی هـای روزافـزون اجتمـاع، پـا بـه عرصـه وجـود  نهاد ه انـد ، 
مسـائل مد یریتـی و تئوری هـای جد یـد ی را مطـرح نمود ه اسـت که حـّل و فصل آنها 

نیـاز بـه د ید  علمـی و نگرش جامـع مد یریتـی د ارد .
بـا توّجـه به کمبود  منابع ماد ّی و انسـانی و توسـعه روزافزون سـازمانی د ر جهت تولید  
و توزیـع کاال و خد مـات، بـه اقتضـای پیشـرفت های مربـوط بـه فّنـاوری و تکامـل و 
تحـّول ارزش هـای فرهنگـی و مذهبی، ضرورت رفتـار عقایی و خرد گرایی سـازمانی، 

مشـهود  می گرد د .
ماکـس وبـر، خرد گرایـی را متضّمـن طرح ریـزی و ایجـاد  یـک نظـام اد اری از طریـق 
تقسـیم کار و هماهنـگ کـرد ن فّعالّیت هـا بر اسـاس بررسـی منّظم روابط یـک فرد  با 

افـراد  د یگـر، بـه  منظـور به د سـت آورد ن بهـره وری بیشـتر می د اند .1
بـا مشـاهد ه سـیر تکاملـی جوامع بشـری پـی می بریم کـه اد امـه زند گی انسـان بد ون 
وجود  سـازمان و تشـکیات اجتماعی امکان پذیر نیسـت؛ زیرا د ر آن روزی که انسـان 
پـا بـه عرصـه وجـود  نهـاد  و زند گـی خویـش را آغـاز کـرد ، به طـور فطـری نخسـتین 

واحـد  سـازمانی را به نـام )خانواد ه( تشـکیل د اد .2
از د یگـر نهاد هـا و سـازمان های اجتماعـی کـه عمـری بـس طوالنی د اشـته و شـاید  از 
نظـر قد مـت چنـد ان فاصله ای با سـازمان خانواد ه ند اشـته باشـد ، سـازمان حکومت یا 
سـازمان مد یریـت اسـت؛ چـرا کـه بشـر د ر آغاز احسـاس کرد  کـه نیاز به تشـکیاتی 
د ارد  کـه د ر قالـب آن وظایـف و مسـئولّیت ها را مشـّخص نمایـد . امـروز کـه زند گـی 
و آگاهی هـای علمـی بشـر توسـعه  یافتـه و نیازهـای گوناگـون انسـانی، سـازمان های 
متنّوعـی را می طلبـد ، بـه اهّمیـت سـازمان افـزود ه شـد ه اسـت تـا جایی کـه د نیـای 

1 . اقتد اری، علی محمد ، سازمان و مد یریت، ص2.

2 . بروس کوئن، د رآمد ی بر جامعه شناسی، ص127.
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پیشـرفته کنونـی، انـواع و اقسـام سـازمان ها را بـرای اد اره امور زند گی خـود ، به وجود  
آورد ه اسـت. سـازمان های تربیتـی و پرورشـی، سـازمان های اخاقی و انسـانی و... که 
هـر یـک از آنهـا بـا طبایـع مخصوص بـه خـود  انجـام وظیفـه می نماینـد ، نمونه هایی 
از ایـن قبیـل هسـتند . بـا توّجـه بـه اهّمیـت، تعاریـف و شـاخص های سـازمان از نظر 
صاحب نظـران علـم مد یریـت و بـا نگاهـی بـه فرهنگ اسـامی که فرهنِگ نظم اسـت 

بایـد  بـه سـازمان د هی و سـازمان با د یـد ی عمیق نگریسـته می شـود .
تقسـیم کار، حـد ود  وظایـف، جلوگیـری از تد اخـل امـور، د امنـه اختیـار و آزاد ی د ر 
محـد ود ه مسـئولّیت، همـه از جملـه مسـائلی هسـتند  کـه جهـت نیـل بـه سـعاد ت و 
سـیاد ت و توسـعه د ر نظـام اسـامی از ضروریّات زند گـی اجتماعی به  شـمار می روند . 
مد یریـت  و  برنامه ریزی هـا  د ر  مهّمـی  نقـش  آمـاری،  و سـنجش های  آمـار  امـروز 
عرصه هـای مختلـف بـازی می کننـد . چگونگـی و سـاختار برنامه هـا را، آمار مشـّخص 
می کنـد . از ایـن رو، بـه د لیـل گـره خـورد ن ایـن د و مقولـه و ارتبـاط مسـتقیمی کـه 
بـا هـم د ارنـد ، آنهـا را د ر کنـار هـم د ر نظـر گرفته انـد . د ر مباحـث جامعه شناسـی 
گفتـه می شـود  کـه هرچـه آمـار د قیق تـر و مشـّخص تر باشـد ، از عملکـرد  د قیق تـر 
و مشـّخص تری د ر برنامه هـا، به ویـژه برنامه هـای مد یریتـی برخـورد ار خواهیـم بـود . 
بررسـی نسـبت جمعّیـت منطقـه یـا محلّه و خد مـات رفاهـی و اجتماعی آن، د اشـتن 
د رک د رسـت از سـرانه مصرفـی مـرد م هـر محلّه و تد وین آمـار بازاریان و سـاکنان هر 
محـّل و یـا آمـار مسـاجد  و کانون هـای فرهنگـی محلّـه ای و نسـبت آن بـا جمعّیت و 
سـکنه هـر محلّـه، به طـور د قیـق همـان نقشـی را د ر برنامه ریـزی و مد یریت شـهری 
و به ویـژه مد یریـت محلّـه ای ایفـا می نماید  کـه عقربه های سـاعت د ر مشـّخص کرد ن 

د ارند . زمـان 
به طـور کلّـی می تـوان گفـت کـه مبنـای برنامه ریـزی و مد یریـت د ر امـور محلّـه ای و 
منطقـه ای بایـد  د ر قالـب برنامه ریـزی بـر مبنـای آمـار صـورت گیـرد . بـا د رک هرچه 
بیشـتر تبعـات آمـار محلّـی، مثـِل د انسـتن آمـار د رسـتی از میـزان مصـرف افـراد  د ر 
هـر محلّـه، بی شـّک امـر برنامه ریـزی و مد یریـت بـرای جهت د هـی بـه مصـرف و 
عرضـه خد مـات نیـز روشـن تر می گـرد د . بـه عنـوان مثـال بـا د ر د سـت د اشـتن آمار 
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نمازگـزاران هـر مسـجد  د ر محلّه هـای مختلـف، با توّجه به نسـبت جمعّیت سـاکن د ر 
هـر محلّـه، می تـوان د رک د رسـتی از شـرایط مذهبـی و فرهنگـی آن محـّل و میـزان 

موّفقّیـت مسـاجد  د ر مد یریـت محلّـه ای بـه د سـت آورد . 
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مد یریت د ر سطح کالن شهری «
د ر جهـان امـروز، شـهرها ابعـاد  پیچیـد ه ای یافته انـد  و گویـی که حاصل هزاران سـال 
تـاش و تکاپـوی انسـان د ر ابعـاد  فرهنگـی، هنـری، د ینـی، اجتماعـی، اقتصـاد ی و... 
هسـتند . شـهرها، همچـون یـک نظام، بـا موجود یّـت خود  بـه عنـوان تنظیم کنند  گان 
روابـط عینـی اجتماعـی شـهروند ان و اثرگـذار بـر زمینه های باورهـا، اند یشـه و رفتار 

آنـان، عهـد ه د ار نقش متفاوتی نسـبت به گذشـته هسـتند . 
د ر د هه هـای اخیـر حّساسـّیت این موضوع بسـیار فراتر از گذشـته به چشـم می خورد ؛ 
چـرا کـه شـهرها تجّسـم عینی اید ه آل هـا، آرزوهـا، نگرش هـا و مناسـبات اجرایی یک 
جامعـه شـد ه و چـه بسـا مؤثّرتـر از نظام هـای آموزشـی و اّطاعاتـی کّل کشـور، بـه 

صورتـی عمیـق و نامحسـوس، تـار و پـود  وجود ی شـهروند ان را می سـازند . 
د ر واقـع، اتّـکای مـرد م بـه نظـام مد یریـت شـهری ابعـاد  فزاینـد ه ای یافتـه اسـت. 
به گونـه ای کـه ابتد یی تریـن نیازهـای آنان بـد ون پشـتیبانی مد یریت شـهری برآورد ه 
نمی گـرد د . بـه همیـن د لیل اسـت کـه د ر د نیای امـروز، شـهرد اران د ر رد یـف مد یران 
اصلـی اد اره کننـد ه حکومـت مـا محسـوب می گرد نـد . مد یریت کان شـهر تهـران د ر 
کشـور ما ابعاد  بسـیار پیچید ه و مسـائل بسـیار گسـترد ه ای را یافته اسـت. این شـهر 

مرکـز و کانـون فّعالّیت هـای گوناگـون د ر جامعـه ایـران گرد ید ه اسـت. 
تهـران، بـه عنـوان مرکز حکومـت، به اقتضای سـامان د هی سیاسـی و مد یریتی جامعه 
به طـور وسـیعی، سـاختار یافته اسـت؛ به گونـه ای که بخـش عظیمی از د سـتگاه های 
اند یشه سـاز، پرد ازش گـر اّطاعـات، تصمیـم سـاز و کلّیـه نهاد هـای تصمیم گیـر د ر 

ایـن شـهر اسـتقرار یافته اند .
تصمیم سـازی و تصمیم گیـری د ر گـرو فضـای متعـاد ل و آرامـی اسـت کـه اجـازه 
شـکوفایی فهـم و تعّقـل را بد هـد . امـروز بیـش از پیـش بـه نظـر می رسـد  کـه تهران 
از آرامـش برخـورد ار نبـود ه و مرکـز اصلـی اد اره کنند ه کشـور از توازن و بالند ه سـازی 

کارشناسـان و مد یـران جامعـه د ور می شـود .
کان شـهر تهـران، د ر د رون خـود  بسـیاری از چیزهـا را جـای د اد ه اسـت کـه د ر یک 
کام، نظـام تکاملـی ناهنجـاری بـه نظـر می آینـد . حـّل مسـائل ایـن شـهر فقـط بـه 
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اتّـکای د اد ه هـا، اّطاعـات و د انش کاسـیک امکان پذیـر نبود ه و ضرورت سـامان د هی 
فهـم و تعّقـل صاحب نظـران و نخبـگان فکـری جامعه و شـهروند ان این شـهر را طلب 
می کنـد . کان شـهر تهـران را به عنوان یک )شـهر پاید ار( باید  نگریسـت. شـهر پاید ار 
د ر نظـام جمهـوری اسـامی ابعـاد  متعـاد ل و ظریف تـری می یابـد  و نظـام مد یریـت 
شـهری عهـد ه د ار فراهـم آورد ن شـرایطی می گـرد د  کـه د ر چارچـوب آن، شـهروند ان 
از آرامـش روحـی بـرای توسـعه نیایـش و آسـایش ذهنـی بـرای گسـترش اند یشـه و 
سـامت جسـمی بـرای تـاش و فّعالّیـت اجتماعـی بـرای نیـل بـه توسـعه شـهریـ  
محلّـه ای برخـورد ار گرد نـد . بد یـن ترتیـب، نقطـه آغازگر مد یریـت شـهری د ر تهران، 
بـه اجـرای طـرح جامـع 25 سـاله و ارائـه خد مـات شـهری محـد ود  نگرد یـد ه، بلکـه 
نیازمنـد  فلسـفه مد یریتـی اسـت کـه د ر جهـت اعتـای اهـد اف برشـمرد ه، د ر تعامل 
گسـترد ه بـا شـهروند ان بـه نتیجـه برسـد ؛ چـرا کـه بر ایـن اعتقاد  راسـخ هسـتیم که 
بیشـتر شـهرها، تولیـد  و مصـرف را متمرکز سـاخته و الگوهای ناسـازگار بـا طبیعت را 
اشـاعه د اد ه انـد ؛ اّمـا همیـن شـهرها د ر محیـط تمد ّن سـاز خـود ، بزرگ تریـن نوآوری 
و فرصت هـای تحـّول را بـا جمـع آوری و تضـارب افـکار، منابـع و د انش بشـری فراهم 
آورد ه انـد . سـامان یافتـن مد یریـت کان شـهر تهـران د ر گـرو اقد امـات گسـترد ه، 
پیوسـته و همه جانبـه ای اسـت کـه از آن جملـه می تـوان بـه مـوارد  زیـر اشـاره نمود :

1. افزایـش فشـرد گی کالبـد ی د ر توسـعه شـهری، به د لیـل معطوف د اشـتن توّجه بر 
توسـعه محلّه ای؛

2. حفاظت و احیای مراکز باستانی و مساجد  مستقر د ر محّات مختلف شهری؛
3. اصاح نظام اد اری شهری و تغییر نظام شهرمحور به نظام محلّه محور؛

4. سـامان د اد ن مد ل هـای ذهنـی یـا سـاختار ذهنّیـت مد یـران از طریـق برقـراری 
ارتبـاط بـا نهاد هـای مد نـی و تشـّکل های مرد مـی، نظیر مسـاجد  د ر راسـتای نهاد ینه 

سـازی تحـّول و بالند گـی د ر اد اره شـهر تهـران؛
5. گسـترش کّمـی و کیفـی تفّکـر نظام گـرا و منظومـه ای و فراهم آمد ن رفتار توسـعه 

یافتـه د ر تمامی د سـت اند رکاران اد اره شـهر تهران؛
6. ایجـاد  تهـران پایـد ار بـه واسـطه بهره گیـری از وجـود  مسـاجد ، فرهنـگ سـراها، 
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خانه هـای فرهنـگ، مـد ارس، د انشـگاه ها و... بـه عنـوان کانون هـای توسـعه تفاهـم 
د سـتگاه های  و  کانون هـا  ایـن  میـان  تباد ل نظـر  امـکان  برقـراری  و  اجتماعـی 

جمعـی. یاد گیـری  بـرای  د سـت اند رکار 
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د ین و جایگاه آن د ر ورود  به مد نّیت  «
کمتـر عاملـی بـه اند ازه د یـن و ایمان د ر ایجاد  تحـّوالت تاریخی و د وران سـاز از جمله 
تشـکیل سلسـله ها و خاند ان هـای حکومت گـر د خالـت د اشـته اسـت. د ر د ربارهـای 
قد یـم بـه نـد رت می تـوان مـوارد ی یافـت کـه د یـن د اران د ر نظـام د ربـاری، نقـش و 

نفوذ ند اشـته باشـند .
د ر بسـیاری از اد وار تاریخـی، بسـیاری از شـاهان و فرمانروایـان بـرای وجهـه د اد ن به 
حکومـت بـه حـّق یـا ناحّق خـود ، بـرای آن الهام یا منشـأ الهی قائل شـد ه اند . کلیسـا، 
از بـد و تأسـیس تـا عصـر جد یـد  اغلـب، د ولتی یـا د ر برابـر د ولت یا مسـلّط بـر د ولت 
بـود ه اسـت؛ اگرچـه پیونـد  د یـن و مد یریت )حکومـت(، کارنامه ای د رخشـان ند اشـته 
اسـت. بـه همیـن د لیـل اسـت کـه بیشـتر مد یـران )حکمرانـان( از نقش و نفـوذ د ین 
سوءاسـتفاد ه می کرد ه انـد  و گرنـه از آنجـا کـه د یـن، بیشـتر هم ِعنـان با اخاق اسـت، 
پیونـد ش بـا مد یریـت )حکومـت( می تواند  به نفع حکومت شـوند گان و جامعه بشـری 
باشـد . به طـور کلّـی می تـوان گفـت کـه د یـن و ایمـان از جملـه مهم تریـن نهاد هـای 
اجتماعـی ـ فرهنگـی بشـر بود ه انـد . شـاید  عصر مـا، عصر بازنگـری و بازگشـت به د ین 
باشـد . د و قائمـه بـزرگ مـاد ّی گـری و ماد ّی نگـری، یعنـی پوزیتیویسـم )د ر زمینـه 
اند یشـه و علـم( و مارکسیسـم یـا کمونیسـم )د ر زمینـه عمـل و اقتصـاد  و جامعـه 
گرد انـی( شکسـت خـورد ه و برای بشـریّت رنـج د ید ه امـروز، مجال تأّمـل د ر معنویّات 
و بازگشـت بـه سـّنت های معنـوی کـه جامع تریـن مصـد اق آن د یـن اسـت، فراهـم 
آمد ه اسـت. از سـد ه های نخسـتین ظهور اسـام د ر عاّمه مجامع اسـامی، مسـاجد  به 
عنـوان شـاخص ترین و بارزتریـن نهاد هـای اسـامّیت تجلّـی د اشـته و آنچـه د ر منظر 
ابتد ایـی، مایه هـای فرهنـگ اسـام را بـروز د اد ه اسـت، همانـا وجـود  مناره هـای بلند  
و زیبـای مسـاجد  د ر پیشـانی شـهرها و محـّات مسـلمان بـود ه اسـت. د ر حقیقـت، 
آمـوزش عملـی بنیـان گـذار مکتـب اسـام بـر رهـروان راهـش نیز بـر این مـد ار پایه 
گـذاری شـد ه اسـت. د ر طّراحـی و برنامه ریـزی اساسـی حکومـت اسـامی، مسـجد  
نخسـتین پروژه ای اسـت که معمـار نهضت اسـامی، پیامبر اکرم د ر آسـتانه ورود  
بـه یثـرب، د ر محلّـه قبـا آن را بـه مورد  اجـرا می گـذارد . آن حضرت بـا ورود  به یثرب، 
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نـام مد ینـه را بـر آن برگزیـد ه و مسـجد  د یگـری د ر مرکـز شـهر بنـا می نهـد . بد یـن 
ترتیـب، رسـول اکـرم این د رس را بـه همگان می د هنـد  که برای ورود  بـه مد نّیت 
صحیـح و توسـعه آن و بـرای برخـورد اری از جامعـه سـالم، بایـد  از قالب مسـجد  گذر 
کـرد  و رنـگ و بـوی مسـجد ی کـه همانـا »ِصْبَغَه اللِ«1 اسـت، بـر خود  گرفـت و آنگاه 
د ر مد ینه حکومت اسـامی و د ر مسـاجد  آن سـتاد  حکومتی )مد یریتی( تشـکیل د اد  
و د یـن و آییـن سیاسـت )مد یریـت( را آموخـت و د انسـت که اسـام، د ین بهزیسـتی 
فـرد  و اجتمـاع و عامـل اصلـی مد یریت توسـعه شـهری و محلّه ای اسـت. د ر مسـجد ، 
شـکاف طبقاتـی حـذف و نظـام برابـری و بـراد ری بـرآن حاکـم اسـت. آنچـه کـه د ر 
مسـجد  مـورد  نظـر اسـت، تعمیـم روح حاکـم بر مسـاجد  د ر سـایر بخش هـای جامعه 
اسـت. کارکرد هـای نمونـه یـک اّمـت بـد ون تمایز ظاهـری، حّتـی د ر روش نشسـتن 

مسـلمانان د ر مسـاجد  به وضوح مشـهود  اسـت.

1  . ر.ک: بقره، آیه 138.
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مد یریت و اسالم  «
ابعـاد  گوناگـون زند گـی انسـانی، د و موضـوع را بـه مـا ثابـت می کنـد  کـه نیـاز بـه 
مد یریـت از لـوازم ضـروری زند گـی و وسـیله ای برای سـعاد ت اوسـت و ایـن ضرورت، 
آنـگاه آشـکار می شـود  کـه انسـان د ر ابعـاد  مختلـف فکـری و جسـمی، اجتماعـی و 

روانی شـناخته شـود .
د یـن مبیـن اسـام، ضـرورت مد یریـت را تـا آن حـد ّی می د انـد  کـه می گویـد  قبـل 
از اینکـه بـه کاری اقـد ام کنیـد  بـرای خـود  مد یریـت را برگزینـد  تـا د ر پنـاه نظـم و 

هماهنگـی سـریع تر بـه هـد ف برسـید .1
مطالعـه تاریـخ گذشـتگان، مـا را بـه نقـش و تأثیـر مد یریـت د ر ارتقـاء و یـا انحطـاط 
ملّت هـا واقـف می گرد انـد . چـه بسـیارند  ملّت هایـی کـه از نظـر امکانـات مـاد ّی و 
زمینه هـای مسـاعد  فکـری و مایه هـای غنـی فرهنگی هیچ کمبـود ی ند اشـتند ، اّما به 
علّـت ند اشـتن مد یریـت مد ّبرانـه و رهبـری آگاهانـه د ر راسـتای برنامه ریـزی صحیح 
و سـازمان د هی اصولـی و اسـتفاد ه از نیروهـای موجـود  د ر جهـت نیـل بـه هـد ف، د ر 
سراشـیبی سـقوط و شکسـت قـرار گرفته انـد . د ر مقابـل، ملّت هایـی بود ه انـد  کـه بـا 
سـازمان د هی و بسـیج نیروهـا، و مد یریـت منسـجم از کمتریـن امکانـات، بزرگ ترین 
افتخـارات را کسـب نمود ه انـد . زند گـی انسـان از آن جهـت کـه یک زند گـی اجتماعی 
اسـت، از واحد هـای مختلفـی تشـکیل شـد ه کـه مـا هـر یـک از آنهـا را ارگان هـای 
نظـام اجتماعـی می نامیـم. بـا پیشـرفت زند گـی اجتماعـی، بـه تد ریـج سـازمان های 
جد یـد ی نیـز شـکل گرفتـه اسـت. بـه د یگـر سـخن، د ر هـر جامعـه ای بـرای انجـام 
وظایـف خاّصـی و رسـید ن بـه اهـد اف معّیـن، یـک سـازمان بـه وجـود  می آیـد . ایـن 
سـازمان بـرای انجـام مسـئولّیت خویـش، د ارای نظـام و کارکـرد  مخصـوص بـه خود  
اسـت. د ر جامعـه اسـامی هـر مسـجد ، یک سـازمان منسـجم معنـوی اسـت و د ارای 
اهـد اف، کارکـرد  و نظامـی مخصـوص بـه خود  اسـت و باید  به شـکل صحیـح مد یریت 

شـود  تـا بتوانـد  نقـش اصلـی خـود  را به خوبـی ایفـا نماید .
تشـکیات و سـازمان مسـجد  یک تشـکیات اد اری، انتفاعی و یا تجاری نیسـت؛ بلکه 

1 . تقوی د امغانی، سّید رضا، مد یریت اسامی، ص53.
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سـازمانی الهـی مرد مـی اسـت که بـا مد یریت معنـوی و نفـوذ کلمه امـام جماعت و با 
حضـور تود ه مرد م سـازمان د هی می شـود .1 

جـام ام گائـوس می گویـد : »سـازمان، عبارت اسـت از تنظیم افراد  برای تسـهیل د ر به 
ثمر رسـاند ن مقاصـد  همگانی از راه تجنیس کارکـرد  و وظایف«.2

د ر تعریـف مد یریـت اسـامی آمـد ه اسـت: »فّعالّیتی که زمینه رشـد  انسـان به سـوی 
الل  را فراهـم نمایـد  و مطابـق کتاب و سـّنت و سـیره و روش پیامبر اکـرم و امامان 
معصـوم و علـوم و فنـون و تجـارب بشـری بـرای رسـید ن به اهـد اف یـک نظام یا 
سـازمان د ر ابعـاد  مختلـف هماننـد  یـک محـور و مـد ار و قطـب عمـل کنـد ، مد یریت 

اسـامی است«.3
پیامبـر اکـرم بـا ارائـه تعریـف جد یـد  از د یـن و د یـن د اری، جامعـه نوینـی را بـر 
اسـاس شـریعت اسـام پایه گـذاری کرد ند  و محـور این حرکت را مسـاجد  قـرار د اد ند  
و همراهـی د یـن و سیاسـت، د نیـا و آخـرت، مرد م مـد اری و خد ابـاوری را د ر نهـاد  
جمعـی، اجرایـی و مد یریتـی به نام مسـجد  سـازمان بخشـید ند  و مسـاجد  را به عنوان 
نقطـه عطـف مد یریت د ر توسـعه مـود ّت، انس و اخـّوت د ر میان اّمت مسـلمان مطرح 

ختند . سا

1 . محّمد ی آشنانی، علی، سازمان و مد یریت مساجد ، مرکز رسید گی به امور مساجد ، ص19.

2 . پرهیزکار، کمال، تئوری های مد یریت، ص18.

3 . مد یریت اسامی، مرکز آموزش مد یریت، ص12.
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مسجد  به عنوان نقطه عطف مد یریت «
د ر حکومـت اسـامی، میـان مقامـات مسـئول و تود ه هـای مرد مـی جد ایـی نیسـت 
و مسـلمانان می تواننـد  بـر مسـیر و جهت گیری هـای حکومـت بـر رونـد  امـور جامعه 
نظـارت کننـد . د ر ایـن د یـد گاه، مـرد م می تواننـد  موضـع خـود  د ر خصـوص مسـائل 
اجتماعـی، سیاسـی، فرهنگـی و... را به طـور آشـکار اعـام نماینـد  و با ارایـه برنامه ها، 
طرح هـا و پیشـنهاد ات سـازند ه، حکومـت را یـاری د هنـد . بـر ایـن اسـاس، پیامبـر 
اکـرم پـس از بنیان گـذاری نظـام نویـن اسـامی د ر مد ینـه، بـه منظـور د خالـت 
و مشـارکت مسـلمانان د ر شـیوه حکومـت )مد یریـت( و آگاه سـاختن آنـان بـا اهد اف 
سیاسـی اسـام، مسـجد  را کـه مرکـزی عمومـی و محّل تجّمع مسـلمانان بـرای اد ای 
فرایـض د ینـی بـود ، بـه عنوان پایـگاه حکومـت )مد یریـت( و نهاد  سیاسـی ـ حکومتی 
)مد یریتـی( اسـام برگزیـد  و از آن پـس، تجّسـم عینـی همبسـتگی د ین بـا حکومت 
)مد یریـت( د ر اسـام بـه بهترین وجه د ر مسـجد  متجلّـی گرد ید . پیامبـر اکرم د ر 
مسـجد ، اصـول سیاسـی ـ حکومتـی )مد یریتی( اسـام را بـا مرد مان د ر میـان گذارد ه 
و د ر حـّل و فصـل مشـکات اقتصـاد ی، سیاسـی، اجتماعی جامعه اسـامی با ایشـان 
مشـورت می کـرد . پیامبـر اکرم همچنیـن، مقد ّمات فکـری ـ اجتماعـی و مد یریت 
بیشـتر غـزوات را د ر مسـجد  فراهـم می نمـود . آن حضرت بـا ایراد  خطبه های پُرشـور، 
مسـلمانان را بـرای نبـرد  با د شـمنای اسـام بسـیج و از همـان  جا مد یریـت می نمود . 
مسـاجد  د ر د وران پیامبـر اکـرم از نظـر عملکرد هـای سیاسـی و اجتماعی بسـیار 
فّعـال بود نـد  و د ر ایـن زمینـه، نقـش بـارزی ایفـا می نمود نـد . د ر وهله اّول از مسـاجد  
بـه عنـوان مراکـز اصلـی حکومـت یـاد  می گرد یـد . باید  د انسـت کـه د فتـر کار خلفای 
مسـلمانان نیـز د ر مسـاجد  بـود  و د ر آنجـا بـه رتـق و فتـق امـور کشـوری پرد اختـه 
می شـد . هـرگاه افـراد ی بـرای انجـام پـاره ای مذاکـرات بـه مد ینـه می آمد نـد ، د ر 
مسـجد  بـا خلیفـه ماقـات می نمود نـد . د ر »تاریـخ المد ینـه المنـّوره« آمد ه اسـت که 
گروه هایـی از فـارس بـه مد ینـه آمد نـد  و جویـای محـّل جلـوس خلیفـه د ّوم شـد ند . 
آنـان وی را د ر منزلـش نیافتـه، برخـی گفتند : خلیفه د ر مسـجد  اسـت. پـس، به آنجا 
رفتـه و او را د ر مسـجد  د ر حالـی  کـه هیـچ کسـی بـا او نبـود ، یافتنـد . ایشـان گفتند : 
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همانـا سـلطنت واقعـی، چنین سـلطنتی اسـت نه سـلطنت کسـری.1   
عـاوه بـر این، مسـاجد  به عنوان مجالس شـورای اسـامی به عموم معّرفی شـد ه بود . 
خلفـا، انجمن های مشـورتی را د ر مسـاجد  تشـکیل د اد ه و د ر آنجا با مـرد م یا خبرگان 
محلّـی به مشـورت و مذاکـره د ر امور اجتماعـی، فرهنگی، سیاسـی و... می پرد اختند . 

هنگامـی کـه حضـرت علی می خواسـت برای نبرد  با سـپاه معاویه به شـام برود ، با 
مهاجـران و انصـار د ر مسـجد  پیامبـر د ر مد ینـه به مشـورت پرد اخت. ابـن ابی الحد ید  
می نویسـد : چـون فرسـتاد ه امـام علـی از نـزد  معاویـه بازگشـت، امـام د ر مسـجد  
بـرای مـرد م خطبـه سـر د اد ه و گفـت: معاویـه با سـپاه شـام بـرای نبرد  و لشکرکشـی 
بـه سـوی عـراق، خـود  را مهّیا سـاخته اسـت. رأی شـما د ر این بـاره چیسـت؟ به این 
ترتیـب مسـاجد  د ر آن روزگار بـه عنـوان مجالس شـورای اسـامی نقش بـارزی را د ر 

مد یریـت ایفـا می نمود نـد .
واگـذاری امـور بـه مـرد م و فراهـم آورد ن مشـارکت و حضـور مـرد م د ر صحنه هـای 
گوناگـون اجتماعـی از جملـه تأمین نیازهـای فـراوان اجتماعی از ویژگی هـای جامعه 
مد نـی شـناخته می شـود . یکـی از مفاهیـم جامعـه مد نی این اسـت که تا حـد ّ امکان، 
فّعالّیت هـای اجتماعـی بـه خـود  مـرد م واگذار شـود  و از تصد ّی د ولت کاسـته شـود  تا 
د ر حـد ّ امـکان، مـرد م د اوطلبانـه د ر انجـام فّعالّیت هـای اجتماعی حضور د اشـته و د ر 
حـد ّ ضـرورت د خالـت کنند .2بنابرایـن، مهم تریـن وظیفـه مسـاجد  ایـن اسـت که د ر 
اعتـای فرهنـگ انسـان کوشـید ه و او را تـا مقام خافـت الهی پیش بـرد ه و از هر فرد  

جامعـه موجود ی مهّذب بسـازد .
د ر ایـن صـورت، عـاوه بـر این کـه جنبه مشـارکت مـرد م د ر امـور تقویّـت می گرد د ، 
سـاختار مد یریتی مسـاجد  منسـجم تر شـد ه و توسـعه فرهنگ د ینی و اعتای نهاد ها 
و فّعالّیت هـای د ینـی د ر سـطح جامعـه، به ویـژه د ر سـطح محلّـه ای فراهـم می آیـد . 
میـزان اهّمیـت عنصـر مد یریـت د ر هـر نهـاد ی بـا توّجـه بـه نقش هـا و کارکرد هـای 
آن نهـاد ، روشـن و آشـکار می گـرد د . نگاهـی گـذرا بـه نقش هـای گوناگـون و مهّمـی 

1 . باذری، فتوح البلد ان، ص226.

2 . مصباح یزد ی، محّمد تقی، خاصه مقاالت همایش د ین و توسعه، ش5.
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کـه مسـاجد  بایـد  د ر عرصه هـای اجتماعـی، عبـاد ی، تربیتـی، فرهنگی، آموزشـی و... 
ایفـا کننـد ، اهّمیـت نقـش مد یریتی مسـاجد  را روشـن می سـازد . از یک سـو، خد اوند  
متعـال کافـران و مشـرکان را از د خالـت د ر اد اره امـور مد یریتـی مسـاجد  بازد اشـته و 
فرمـود ه اسـت: »َمـا َکاَن لِلُْمْشـِرِکیَن أَن یْعُمـُرواْ َمَسـاِجد َ الل َشـاِهد ِیَن َعلَـی أَنُفِسـِهْم 
بِالُْکْفـِر«1و از سـوی د یگـر، مؤمنانـی را کـه شـرایط خاّصـی د ارنـد ، بـرای اد اره امـور 
ََّما یْعُمـُر َمَسـاِجد َ اللِ َمْن  مد یریتـی مسـاجد  شایسـته د انسـته اسـت و می فرمایـد : »إِن

آَمـَن بِـاللِ َو الْیـْوِم الِخِر«.2
مسـجد ، پایـگاه مد یریـت کشـور پیامبـر بـود . بعد هـا، حضـرت امـام علـی نیـز از 

مسـجد  بـه عنـوان پایـگاه رسـید گی بـه امـور مملکتـی اسـتفاد ه کرد . 
نقـش مد یریتـی مسـاجد  عبـارت اسـت از: اد اره روابـط اجتماعـی از طریـق هماهنگ 
سـازی منابـع )انسـانی، مالـی و مـاد ّی(، د ر جهـت تحّقـق اهـد اف الهـی و معنـوی و 
توسـعه بشـر. ایـن وظیفـه خطیر، مسـتلزم آن اسـت که مسـاجد  بـا محور قـرار د اد ن 
بُعـد  عبـاد ی مسـجد ، هـر فّعالّیتـی کـه تحّقـق ارزش هـای الهـی و د ینـی را تسـهیل 
ابعـاد  مختلـف  د ارای  کارکرد هـا،  و  فّعالّیت هـا  ایـن  انجـام رسـانند .  بـه  می سـازد ، 
آموزشـی، فرهنگـی، سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـاد ی و... هسـتند  کـه تمامـی آنهـا د ر 
جهـت توسـعه حیات بشـر و تقـّرب به خد اونـد  متعال  صـورت می پذیرد . نکته شـایان 
ذکـر آن اسـت کـه بـا چنین برد اشـتی، نقـش مد یریتـی مسـاجد ، تبد یل بـه حوزه ای 
پیچیـد ه و ظریـف می گـرد د ؛ زیـرا د ر این مؤّسسـه، هـم اد اره کننـد ه، هم اد اره شـوند ه 
و هـم محصـول، انسـان ها هسـتند . بـه عبـارت روشـن تر، نقـش مد یریتـی مسـاجد  با 
قلمروهای پیچید ه فّعالّیت های انسـانی سـروکار د ارد  که اد اره امور آن بسـیار پیچید ه 
و مسـتلزم د انـش و بینـش عمیـق د ر ابعـاد  مختلـف اسـت. بـه ایـن د لیـل می تـوان 
گفـت کـه عـاوه بـر نقش عباد ی مسـجد  کـه البّتـه محوری تریـن کارکرد  مسـجد  به 
شـمار می آیـد ، نقـش مد یریتـی مسـاجد  باید  بـه قلمروهـای مختلف مد یریـت که د ر 
چارچـوب عملکرد هـا و فّعالّیت هـای مسـجد  قـرار می گیـرد ، آگاهی و اشـراف د اشـته 

1  . توبه، آیه17.

2  . همان، آیه18.
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باشـد . بـا عنایـت به ایـن ویژگی می تـوان گفت کـه مد یریـت مسـاجد ، د ارای ماهّیت 
منحصربه فـرد  و پیچیـد ه ای اسـت کـه اعمال کارآمد  و اثربخشـی آن مسـتلزم خبرگی 

و مهارت هـای متعـد ّد  اسـت.1
مسـاجد ، خـود  را موّظـف می د اننـد  کـه د ر مواقـع نیـاز، روح جد یـد  و تـازه را د ر همه 
ارکان حاکمّیـت د میـد ه و آنهـا را فّعال تر سـازند . یکی از کارهای مهم مسـاجد ، انتقال 
نقطه نظـرات و خواسـته های مرد م محّات و شـهرها به گوش مسـئوالن کشـور اسـت 
کـه ایـن امـر یکـی از امـور مهـم د ر اند یشـه سیاسـی اسـام اسـت تـا تصمیم گیـری 
و مد یریـت کان کشـور متناسـب بـا نظـارت و خواسـته های مـرد م د ر سـطح خـرد  
باشـد . مسـاجد ، پشـتیبان د ولت و نظام اسـامی هسـتند . مسـاجد  برای اد ای وظیفه 
ظریـف، د قیـق و پیچیـد ه خود  د ر حـوزه مد یریت، بـه آگاهی های بسـیاری نیازمند ند . 
بنابرایـن،  بایـد  به طـور کامـل د ر جریـان امـور مملکـت قـرار گرفتـه و ایـن امـر جز با 
هماهنگـی تنگاتنگ د ولت و مسـجد  میّسـر نیسـت. د ر این صورت اسـت که مسـاجد  
می تواننـد  بـا توّجـه بـه تناسـبات زمانی و نیـاز اجتماعـی بـه نقش آفرینـی مؤثّر خود  

د ر حـوزه مد یریـت اد امـه د هند . 
مسـاجد  بایـد  بـه منظـور ایفای نقـش خـود  از سـاختارهای مختلـف جامعه اسـتفاد ه 
کننـد . بـه کارگیـری فّناوری پیشـرفته اّطاعاتی د ر د نیـای جد ید  مجـازی با محتوای 
متناسـب بـا مسـاجد  محلّـی، از امـور مهـم اسـت که مسـاجد  می توانـد  با اسـتفاد ه از 
آن ارائـه خد مـات خـود  را گسـترش د هـد . نقـش مهـم د یگـر مسـاجد ، تربیـت د ینی 
انسـان های مؤمـن اسـت کـه بتواننـد  د ر عرصه هـای مختلـف بـا اسـتفاد ه از تجربّیات 
علمـی بشـری جامعـه را اد اره کننـد . بازیابـی نقـش گـم گشـته مد یریتـی مسـاجد  
همچـون صد ر اسـام د ر سـیره نبـوی، ایجـاد  د ولـت د ر د ولت نیسـت، بلکه ورود  
د ولـت بـه مسـجد  محلّـی اسـت. مسـجد ، تنها یک مـکان نیسـت، بلکه سـازمانی بس 
مهـم بـرای اجتمـاع مسـلمانان و برقراری اتّحـاد ، یکپارچگـی و هد ایت آنان به سـوی 
نیکـی اسـت. از ایـن رو، هنگامـی کـه مسـجد  ضـرار بـرای ایجـاد  تفرقـه د ر صفـوف 
مؤمنـان احـد اث شـد ، خد اوند  به رسـول اکرم فرمـود  تا آن را ویران کند . مسـجد ، 

1 . ابوالقاسمی، محّمد جواد ، تبیین جایگاه مسجد  د ر نظام اسامی، ص11.
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میـراث بزرگـی بـرای تبـاد ل افکار و مشـاوره د ر امور مسـلمانان اسـت. د ر هر شـهری 
کـه توّسـط سـپاهیان اسـام فتـح می گرد یـد  مسـلمانان، مسـجد ی بنـا می نمود نـد . 
هـد ف از انجـام ایـن کار ایـن بـود  کـه مرکـز فرهنـگ، اشـاعه تمـد ّن و تکویـن و 
مد یریـت افـکار عمومـی صحیـح اسـامی هـم بـه شـمار آیـد . هـرگاه مسـلمانان بـه 
مکانـی جد یـد  مهاجـرت می نمود نـد ، مسـجد ی احـد اث می کرد نـد  تا مرکـز جد ید ی 

بـرای گرد همایـی مؤمنان باشـد . 
خطبـه جمعـه، نقـش اساسـی و فّعالـی د ر توجیه افـکار عمومی اسـامی د ارد . این د ر 
صورتـی اسـت کـه خطیب جمعـه، نمازگزاران را نصیحت، ارشـاد  و توجیـه کند . بد ین 
ترتیب، افکار عمومی اسـامی د ر زیر سـقف مسـاجد  و بر اسـاس شـورا شـکل گرفته و 
جنبش هـای آزاد ی بخش اسـامی از مسـاجد  محلّی شـهرهای سـوریه، الجزایر، ایران، 

مصر و... آغاز شـد .
مسـاجد ، تشـکیاتی مد یریتی مبتنی بر نظام اسـامی هسـتند . رسـول خد ا اّمت 
خـود  را فرمـان می د هـد : »هـرگاه سـه نفـر بود ید ، یکـی را از میـان خود  امیـر کنید «. 
نظـام اسـامی بـر تمامی اوضـاع خانـواد ه، معامات، بازارهـا و مظاهر زند گی اسـامی 
از کوچـک تـا بـزرگ، حاکـم بـود ه و مد یریـت می نماید . اهل مسـجد ، یک تشـکیات 

شـرعی مخصوص بـرای اد اره مسـجد  به شـمار می روند . 
اد اره مسـاجد  جامـع بـر عهـد ه هیئت هـای امناسـت کـه از میـان نمازگزاران مسـاجد  
انتخـاب می شـوند  و د ر میـان مـرد م به حسـن رفتـار و صد اقت معروف هسـتند . مرد م 
محـّات، د ر کارهایشـان بـه ایـن افـراد  مراجعـه نمـود ه و بد ون مشـورت با آنـان هیچ 

اقد امـی را انجـام نمی د هنـد .
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نقش مسجد  د ر مد یریت اقتصاد ی «
یکـی از چالش هایـی کـه همـواره کشـورهای د ر حال توسـعه و عقب مانـد ه، د ر اجـرای 
برنامه هـای توسـعه خـود  بـا آن مواجه هسـتند ، مسـئله فقـر و محرومّیت اقشـار قابل 

توّجهـی از افـراد  جامعه اسـت.
از یـک سـو، رهایـی از مشـکل توسـعه نیافتگی، نیازمنـد  سـرمایه گـذاری کان و نرخ 
رشـد  بـاالی اقتصـاد ی اسـت و از د یگـر سـو، فقـر موجـود  د ر جامعـه، امـکان چنیـن 
اقد امـی را نمی د هـد . ضمـن آنکـه د سـت یابـی بـه نـرخ رشـد  بـاالی اقتصـاد ی بـه 
گونـه ای می توانـد  شـکاف طبقاتـی د ر جامعه را د امن بزند  و موجبات فشـار بیشـتر بر 
روی قشـر آسـیب پذیر را فراهـم آورد . اگـر از منظـر جامعه شناسـی، نظری بـه جوامع 
گوناگـون بیاند ازیـم، چه د ر کشـورهایی به اصطاح سـرمایه د اری و چه د ر کشـورهای 
کمونیسـتی و یـا نظام هـای مختلـف، نوعـی تبعیـض بیـن افراد  جامعه مشـهود  اسـت 
و همیـن تبعیـض باعـث ایجـاد  فقـر و توسـعه نیافتگی د ر جامعـه می گـرد د . از ایـن 
منظـر، بحـث )عد الـت اجتماعـی( و نـوع رویکرد ی کـه برنامه هـای توسـعه می توانند  
بـه ایـن موضـوع د اشـته باشـند ، همـواره یکـی از مباحـث اصلـی د ر تد ویـن و اجرای 
هر برنامه توسـعه، به ویژه توسـعه شـهری بود ه اسـت. د ر صد ر اسـام مسـجد ، مکانی 
بـرای حفـظ خزانـه مملکـت اسـامی بود  کـه این خـود  نشـانگر ارتباط محکـم میان 
د یـن اسـام و عد الـت اجتماعـی بـود . د ر آن زمـان از مسـاجد  بـه عنوان مراکـز امنی 
بـرای نگهـد اری ثـروت ملّی اسـتفاد ه می شـد . د ر حـال حاضر نیـز با معطوف د اشـتن 
توّجـه بـه مسـاجد ، به ویـژه مسـاجد  محلّـه ای می تـوان بـا توزیـع متناسـب بیت المال 
و اجـرای صحیـح عد الـت اجتماعـی، از فقـر و توسـعه نیافتگی جلوگیری نمـود ه و گام 
د ر مسـیر توسـعه پاید ار، به ویژه توسـعه شـهری و محلّه ای برد اشـت. مسـاجد ، بهترین 

پایگاه هـای آگاهی بخشـی و عد الت خواهـی هسـتند .
مـا تـرس از آن د اریـم کـه اگر خارج از مسـاجد ، سـخنی از عد الت به میـان آوریم، مفهوم 
عد الـت منحـرف و تحریـف گـرد د  و ایـن د ر حالی اسـت که می تـوان عد الـت اجتماعی را 
د ر مسـجد  کـه بـه عنوان پایگاه عد الت معّرفی شـد ه، مطـرح نمود . د ر این صـورت عد الت 

نیـز ظـرف خوبـی پید ا می کنـد  و انحرافات بـه کمترین حد ّ خود  می رسـند .
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مسجد  و مد یریت توسعه «
از آنجایـی کـه مسـاجد  از بـد و تأسـیس، فّعالّیـت اّطاع رسـانی را د ر سـّنت خـود  بـا 
نمـاد  ارزشـمند  اذان د اشـته اند ، می تـوان از ایـن مراکـز بـا عنـوان مراکـز مد یریـت 
اّطـاع رسـانی د ر سـطوح شـهری و محلّه ای یـاد  نمود . مسـاجد  به د لیـل برخورد اری 
از مبناهـای د قیـق بـرای اّطـاع رسـانی، تأثیر بیشـتری د ر امـر اّطاع رسـانی، به ویژه 
د ر سـطح محلّـه ای خواهنـد  د اشـت. مسـجد  بـه عنـوان یـک واحـد  اجتماعـی، از 
کارکرد هـای متعـد ّد ی برخـورد ار بـود ه و میعـاد گاه مؤمنـان اسـت و از ایـن طریـق 
بـه زند گـی اجتماعـی وصـل شـد ه و می توانـد  د ر ارتباطـات اجتماعـی نقش آفرینـی 
کـرد ه و منبـع و مرجـع مهّمـی بـرای انتشـار اخبـار، به ویژه د ر سـطح محلّه ای باشـد . 
بـا توّجـه بـه وجـود  57 هزار و 635 مسـجد  د ر سراسـر کشـور )بـا متـراژ 36 میلیون 
متـر مربّـع(، بـه جـرأت می تـوان گسـترد ه ترین شـبکه فراگیـر اجتماعی د ر کشـور را 

د انست. مسـاجد  
بنابرایـن، نقـش مد یریتـی ایـن شـبکه گسـترد ه د ر توسـعه شـهری، به ویـژه محلّه ای 
حائـز اهّمیـت اسـت؛ هرچند  که محلّه هـا، واحد هـای کوچکی را د ر خود  جـای د اد ند ، 
اّمـا بـا پیونـد  بـه یکد یگـر، مجموعـه بزرگـی را می سـازند  کـه از ظرفّیـت و پتانسـیل 
باالیـی برخـورد ار اسـت. مزایـای ایفـای نقـش مسـاجد  د ر مد یریت توسـعه محلّه ای و 
مهم تریـن فوایـد  د خالـت مسـاجد  د ر حـوزه مد یریـت توسـعه محـّات شـهری مانند  

کان شـهر تهـران را می تـوان د ر مـوارد  زیـر خاصـه نمود :
1. کاهش بار مالی نظام اسامی؛

هنگامـی کـه گروهـی از افـراد  بومی محلّـه به عنوان افـراد  خد مت گزار د ر مسـاجد  به 
فّعالّیـت و انجـام وظیفـه د ر راسـتای اقد امات مد یریتی بـرای نیل به توسـعه محلّی به 
عنـوان عبـاد ت مبـاد رت می نمایـد ، چرا بایـد  وظیفه مد یریت توسـعه محّات شـهری 
بـر د وش مأمـوران رسـمی نظام قرار بگیـرد  و گروهی را از کار خیر بـاز د ارد  و بار مالی 

قابـل توّجهی را بـر نظام اسـامی تحمیل نماید ؟
2. تشکیل نهاد ها و استخد ام کارکنان رسمی د ر راستای مد یریت توسعه محلّه ای؛

3. انتخاب مد یران شایسته د ر لوای هیئت امنای مساجد  از میان مرد م محّات؛
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4. به طـور معمـول، مـرد م یـک منطقـه بـا توّجـه بـه شـناخت بهتـری کـه از اوضـاع 
و احـوال منطقـه و افـراد  شایسـته سـاکن د ر منطقـه خـود  د ارنـد ، بهتـر می تواننـد  
بـا مشـارکت مسـاجد  بـه انتخـاب مد یـران محلّـه ای د ر قالـب هیئـت امنای مسـاجد  

مبـاد رت نمایـد .
5. از ابتـد ای پیـروزی انقاب اسـامی تاکنـون هرگاه کار به مـرد م و نهاد های مرد می، 
نظیـر مسـاجد  واگذار شـد ه اسـت، آنان وظیفه خـود  را به خوبـی انجـام د اد ه اند  و این 
د ر حالـی اسـت کـه هـر زمـان مـرد م یـا نهاد هـای مرد مـی حضـور ند اشـته اند  یـا 
حضورشـان کـم رنگ بـود ه اسـت، کاری انجام نگرفته و یـا به کند ی صـورت پذیرفته 

است.
6. برقراری هماهنگی میان مد یران و ساکنان محلّه؛

د ر جامعـه ایـران نیـز همچـون هر جامعـه د یگـر، جریان هـای گوناگون فکـری وجود  
د ارنـد  و مـرد م هـر منطقـه و محـّل بـرای انجام فریضـه نمـاز و د یگر مراسـم مذهبی، 
د ر مسـجد  نزد یـک بـه محـّل کار و زند گـی خـود  حضـور می یابنـد . از ایـن رو، وجـود  
مد یـران محلّـه ای د ر بافـت مسـاجد ، خـود  بـه خـود  باعـث هماهنگی میـان مد یران و 
سـاکنان محّات د ر راسـتای بررسـی و مطرح سـاختن مشکات یا مسـائل پیشِ روی 
محـّات می گـرد د ؛ حـال آنکـه انتخـاب مد یـران محلّـه ای از سـوی مرکـز یـا نهـاد ی 
رسـمی، چـه بسـا بـه نوعـی به بی تناسـبی میـان مشـکات و مسـائل موجود  د ر سـر 
راه توسـعه محلّـه و اقد امـات مد یـران انتخابـی بینجامـد . د ر نتیجـه د ر عوض توسـعه 

محلّـه ای، رکـود  و بـی رونقـی د ر محـّات را به د نبال د اشـته باشـد .
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نقش مد یریتی مساجد  د ر توسعه محّله ای «
برخـی از مشـکات بـارز زند گـی اجتماعـی د ر کان شـهری چـون تهـران د ر بیشـتر 
شـهرهای بـزرگ جهـان د ر فرآینـد  شهرنشـینی و نوگرایی حضـور د ارند . نوشـته های 
جامعه شناسـان معتبـری ماننـد  امیل د ورکیم، کثـورت زیمل و لویی ورت د ر اشـاره به 

مشـکات جامعـه شـهری ابتـد ای قرن بیسـتم آغازگر ایـن مباحـث بود ه اند .
بـه عنـوان مثـال، زیمـل معتقـد  بود  کـه سـاکنان شـهرهای بـزرگ به طور مـد اوم د ر 
معـرض »تحریـک عصبـی« قـرار د ارنـد  کـه به ناچار فـرد  را بـه بی تفاوتـی و جد ایی از 

افـراد  د یگـر سـوق می د هد .
لویـی ورت نیـز بـر ایـن بـاور بـود  کـه تضعیـف پیوند هـای سـّنتی د ر شـهر د ر اثـر 
تخّصص هـای گوناگـون، از وابسـتگی متقابـل افـراد  و ارتباطات نزد یک آنـان می کاهد . 
د ر تحلیـل نهایـی، آنهـا زند گـی شـهری را بـا، تنهایـی، انـزوا و احسـاس عد م امنّیـت 

معـاد ل می گرفتنـد .
د ر نقطـه مقابـل، پایـه و اسـاس د یـن اسـام بـر اصـل اجتماعـی بـود ن قـرار گرفتـه 
اسـت تـا انسـان را از زند گـی فـرد ی و خزیـد ن د ر کنـج غربـت برهانـد  و او را بـه 
سـوی زند گـی جمعـی و اجتماعـی سـوق د هـد . از ایـن رو، اسـام همـواره مؤمنـان را 
بـه شـرکت د ر اجتماعـات بـرای عبـاد ت خد اونـد  ترغیب می کنـد ؛ زیرا تنهـا از طریق 
اجتمـاع، مسـلمانان می تواننـد  بـه صـورت ید  واحـد ی د ر مقابـل مصائب و مشـکات 
ایسـتاد گی کننـد : »یـد  الل  مـع الجماعـه«. بـه همیـن د لیـل اسـت کـه مسـاجد  بـه 
عنـوان جایگاه هـای سـّنتی و نهاد هایـی د ر راسـتای رفـع مشـکات مـاد ّی و معنـوی 

می نماینـد . رخ 
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نتیجه سخن «
د ر ایـن برهـه از زمـان، نقـش مد یریتـی مسـاجد  کـه بـا تمامـی قلمروهـای پیچیـد ه 
انسـانی اعّم از آموزشـی، فرهنگی، سیاسـی، اجتماعـی، اقتصاد ی و... سـر و کار د ارند ، 
از اهّمیـت بسـزایی برخـورد ار گرد یـد ه و بـر اهّمیـت نقـش بـارز مد یریتی مسـاجد  به 
عنـوان مجالـس شـورای اسـامی و مراکـز د خالـت و مشـارکت مسـلمانان د ر شـیوه 
اد اره حکومـت )همان گونـه کـه پیامبـر اکـرم به آن تأکید  د اشـت(، بیـش از پیش 
افـزود ه اسـت. از ایـن رو، توّجـه بـه نقـش مسـجد  د ر افزایـش فشـرد گی کالبـد ی د ر 
توسـعه شـهری از نظـام مد یریـت شـهرمحور بـه مد یریت محلّـه محور و ایجـاد  تهران 
پایـد ار بـه واسـطه بهره گیـری از وجـود  مسـاجد  و اماکـن مذهبـی د ر مراکـز محلّـه، 

بسـیار ضروری اسـت.
نکتـه شـایان توّجـه اینکـه بـا مرکزیّت یافتن مسـاجد  بـه عنـوان نهاد هـای مد یریتی 
د ر سـطح محلّـه ای، نهـاد  خانـواد ه نیـز قـّوت می گیـرد . شـواهد  بسـیاری د ر د سـت 
اسـت کـه نهـاد  خانـواد ه د ر ایـران، د ر اثـر عواملـی مجـّزا از جملـه اد امه به روز شـد ن 
و شهرنشـینی و افزایـش ولـع ارتقـای اجتماعـی، د ر تـاش بـرای ورود  بـه د انشـگاه و 
مـد ارس خصوصـی و گسـترش د ر کنـار عد م د رخواسـت و توانایی د ولت بـرای تقویّت 
نهـاد  خانـواد ه و... فرآینـد  تضعیـف ایـن نهـاد  مهـم اجتماعـی را فراهـم آورد ه اسـت. 
عـاوه بـر ایـن، بـا مرکزیّـت مسـاجد ، محـّات نیـز قـّوت می گیرنـد . از نظـر تاریخی، 
یـک محلّـه، د ارای کارکرد هـای متعـد ّد  اجتماعـی اسـت که به ویـژه د ر مراکـز تجّمع 
گروهـی همچـون مسـاجد ، هیئت هـا، قهوه خانه هـا و... تبلـور می یابد . ایـن کارکرد ها، 
فّعالّیت هـا، هنجارهـا و ارزش هـای مربـوط بـه آن، اثـری تنظیم کننـد ه بـر رفتارهـای 
جمعـی د ارنـد  و فـرد  کـه عضـوی از محلّه محسـوب شـد ه، نوعـی همبسـتگی جمعی 
میـان او و د یگـران شـکل می گیـرد . د ر چنیـن حالتـی فـرد  د ر ارتباط هـای مد نـی 
و ضابطه منـد  قـرار گرفتـه، خـود  را بـه گفت وگـو و همبسـتگی های سـّنتی پایبنـد  
می نمایـد  و از هویّـت جمعـی جد یـد ی برخـورد ار می گـرد د . د ر ایـن مرحله اسـت که 
بـا گسـترش چنیـن وضعّیتـی، ارتباطات مد نـی و ضابطه مند  گسـترش  یافتـه و محلّه 
بـه عنـوان بخـش خرد ی از سـاختار کان شـهری چـون تهـران مطرح شـد ه و رابطه 
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ملمـوس توسـعه و پیشـرفت آن د ر رابطـه با مسـاجد  و ارتباطات افراد  محلّه، مشـهود  
و هویـد ا می گـرد د .
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علل کارآمد ی و موّفقّیت مد یریت مساجد  د رکشور سنگاپور )از 
د ید گاه خرد  و کالن(

محّمد علی موّظف رستمی

چکید ه
مسـجد ، سـازمانی د ینـی و معنـوی اسـت که جایـگاه خـاّص و مرتبه واالیـی د ر میان 
مسـلمانان د ارد  و نبایـد  از نقـش بسـیار ارزنـد ه و تأثیرگـذار آن د ر انسـجام  بخشـی به 
گروه هـا و طبقـات گوناگـون جامعـه اسـامی از هـر صنـف، فرقـه، مذهـب و نگرش و 
عقیـد ه غافـل شـد . ایـن نقـش، د ر ایجـاد  وفـاق و همد لـی بیـن عاّمـه مرد م بـا هد ف 
هد ایـت آنـان بـه سـوی کمـال انسـانی و گام عملـی، د ر جهت قـرب به حـّق، بیش از 
همـه اهّمیـت د ارد . د ر ایـن راسـتا، بهـره گیـری از همـه تـوان، ظرفّیـت و امکانات د ر 
تأسـیس سـازمانی منسـجم، همـراه بـا تشـکیات مد یریتـی توانمنـد  و کارآمـد  برای 
د سـت یابـی بـه این اهـد اف متعالی مد یریت مسـاجد ، بسـیار حائـز اهّمیت اسـت. د ر 
زمـان حاضـر، بـا عنایـت بـه وسـعت و گسـترد گی کشـورهای اسـامی و پراکند گـی 
مسـلمانان د ر جهـان، مسـاجد  از منزلـت واالیـی برخورد ارنـد  و شایسـته اسـت کـه 
بـا نگـرش تشـکیاتی د ر ایـن خصـوص بـه اد اره مسـاجد  اقـد ام شـود . د ر ایـن مقالـه 
بـا هـد ف شـناخت بیشـتر نحـوه »تشـکیات مد یریتی مسـاجد  د ر کشـور سـنگاپور« 
و الگـو گیـری از آن، سـعی شـد ه اسـت تـا ضمـن فراهـم کـرد ن زمینـه بهره مند ی از 
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مد یریت هـای موّفـق مسـاجد ، از تجربه هـا و راهکارهـا و شـیوه های موّفـق مد یریتـی 
آنـان اسـتفاد ه شـد ه و بـا بومـی سـازی ایـن روش هـای نویـن مد یریتی، گامـی عملی 
و کاربـرد ی د ر مد یریـت مسـاجد  کشـورمان برد اریـم. اگرچـه یکی از مشـکات اصلی 
و مهـم کـه امـروز بـا آن مواجه هسـتیم، ند اشـتن ارتبـاط و تعامـل اصولی و مسـتمر 
بیـن مد یـران مسـاجد  کشـورهای اسـامی، از طریـق هم اند یشـی و هم فکـری بـرای 
هم افزایـی و ارتقـاء سـطح کّمـی و کیفـی د ر حـوزه مد یریـت مسـاجد  اسـت. اگـر 
فضـای ارتبـاط د وسـویه و تعامـل منطقـی الزم صـورت بگیرد ، د ر سـایه ایـن ارتباط، 
شـاهد  نتایـج بـا ارزشـی از جملـه انتقـال تجربّیـات موّفـق بـه یکد یگـر، تبـاد ل آراء و 
د ید گاه هـای کارشناسـی خواهیـم بـود  و د ر نهایت، برد اشـتن گام های عملـی مهم د ر 
مسـیر توسـعه و تسـریع د ر فرآینـد  رشـد  و تعالی جوامع اسـامی، از طریـق مد یریت 
کارآمـد  و موّفـق د ر حوزه هـای کان و خـرد  مسـاجد  نتایـج مهم این تعامـل و ارتباط 

د وسـویه خواهـد  بود .

واژگان کلید ی: 
مسجد ، مد یریت مسجد ،  سنگاپور، الگو، سازمان.
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مقد ّمه «
مسـجد ، نخسـتین نهـاد  اجتماعـی شـکل یافتـه د ر زمـان صـد ر اسـام اسـت. آنچـه 
مسـلّم اسـت، اتّفاق نظـر د ربـاره نقـش ممتـاز و میـزان چشـم گیـر مد اخله مـرد م د ر 
بحـث مد یریـت مسـاجد  اسـت و جملگـی بـه مد یریـت مرد مـی د ر سـاخت و تجهیـز 
و اد اره مسـاجد  معتقد نـد . آنچـه د ر ایـن میـان، جـای بحـث و بررسـی د ارد ، چگونگی 
اِعمـال مد یریـت کان و خـرد  بـه ابتـکار مـرد م و نیز میـزان نقش و پشـتیبانی د ولت 

اسـامی د ر تعامـل و همـکاری بـا آنان اسـت.
د ر هـر جامعـه ای، بـرای ایفای وظایف خاّص و رسـید ن به اهد اف معّین، سـازمان هایی 
شـکل مـی گیرنـد . این سـازمان ها بـرای تحّقق مسـئولّیت خویش، سیسـتم و کارکرد  
مخصـوص بـه خـود  د ارنـد . د ر جامعـه اسـامی، هـر مسـجد  یـک سـازمان منسـجم 
معنـوی محسـوب می شـود  و اهـد اف، کارکرد هـا و شـیوه های مخصوص به خـود  د ارد  
و بایـد  بـه شـکلی صحیـح، د ر حوزه هـای کان و خـرد  مد یریـت شـود  تـا بتواند  نقش 

اصلـی خـود  را بـه خوبی ایفـا نماید .
بـا چنیـن برد اشـتی، مد یریت مسـجد  تبد یـل به حـوزه ای پیچید ه و ظریـف می گرد د ؛ 
زیـرا د ر ایـن پایـگاه، هـم اد اره کنند ه، هم اد اره شـوند ه و هم محصول، افراد  هسـتند . به 
عبـارت روشـن تر، مد یریـت مسـجد  بـا قلمروهـای پیچید ه فّعالّیت های انسـانی سـر و 
کار د ارد  کـه اد اره امـور آن بسـیار پیچیـد ه و مسـتلزم د انـش و بینش عمیـق د ر ابعاد  

گوناگون اسـت.
سـایر شـاخه های مد یریـت، به طـور عمـد ه از زوایـه و چشـم اند از خاّصـی مد یریـت را 
مد ّنظـر قـرار می د هنـد ؛ نظیـر مد یریـت امـور آموزشـی، مد یریـت فرهنگـی، مد یریت 
نظامـی و سـایر مـوارد . مد یریـت مسـجد  بـا همه ایـن قلمروهـا سـر و کار د ارد . به این 
علّـت می تـوان گفـت کـه عـاوه بـر نقـش عبـاد ی مسـجد ، کـه البّتـه محوری تریـن 
کارکـرد  مسـجد  بـه حسـاب می آیـد ، توّجـه به قلمروهـای گوناگـون کـه د ر چارچوب 

عملکرد هـا و فّعالّیت هـای آن قـرار می گیـرد  نیـز، ضـرورت د ارد .
د ر ایـن مقالـه تاش شـد ه اسـت کـه الگـوی موّفـق و کاربـرد ی مد یریت مسـاجد  د ر 
کشـور سـنگاپور مطرح شـود . بـه این علّـت، ابتد ا نحوه مد یریت و تشـکیات مسـاجد  
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د ر چنـد  کشـور مختلـف اسـامی و غیراسـامی مـورد  بررسـی اجمالی قـرار گرفته و 
بعـد  از بررسـی اّولیـه، مد یریـت موّفـق مسـاجد  د ر سـنگاپور، از جنبه هـای مختلف به 

عنـوان پایـه کار )پایلـوت( مـورد  کنـکاش د قیق تـر و عمیق تـر قرار گرفته اسـت.
د ر ایـن راسـتا، ضمـن بررسـی و تد قیـق، ایـن نتیجـه حاصـل شـد  که مسـاجد  کشـور 
سـنگاپور از مد یریت منسـجم و تشـکیات قوی د ر د و بُعد  کان و خرد  برخورد ار اسـت 
و بـه همیـن علّـت، مد یریـت ایـن مسـاجد ، به طور د قیق تحلیل و بررسـی شـد ه اسـت 
و علـل موّفقّیـت و شـیوه ها و کارکرد هـای آن مـورد  تجزیـه و تحلیل قرار گرفته اسـت.
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بیان مسئله «
پـس از تحّقـق انقـاب ُشـکوهمند  اسـامی ایران، فرصت بسـیار مناسـبی برای توسـعه 
و تعمیـق فرهنـگ د ینـی، کـه از لـوازم ضـروری و اّولیـه ایجـاد  بسـتر تعامل بیـن د ولت 
و مـرد م اسـت، د ر ایـران فراهـم شـد . بـا توّجـه بـه اقبـال عمومی بـه د ین و فراهم شـد ن 
ایـن امـکان فوق العاد ه برای توسـعه فرهنگ د ینی، اکنون با گذشـت سـه د هـه از انقاب، 
آنچنـان کـه انتظـار می رفت، نتوانسـتیم بیـن نهاد هـای مرد می و د ولـت د ر امـر ترویج و 
بسـط ارزش هـای د ینـی و مبانـی عقید تی، تعامـل واقعی برقرار سـازیم. پی بـرد ن به علل 
ایـن موضـوع مهـم، د ر کلّیه ابعـاد ، روش ها، سـاختارها و محتوای برنامه هـای اجرایی، چه 
د ر بخـش د ولتـی د ر قالـب حاکمّیـت جامعه و چه د ر حـوزه فّعالّیت نهاد هـای مرد می، به 
بازنگـری نیـاز د ارد . بنابرایـن، الزم اسـت از پژوهش هـای عمیق و متقن بهره بـرد  تا بتوان 

از فرصت هـای باقی مانـد ه نهایـت بهره بـرد اری را نمود .
بررسـی راهکارهـای عملی و امکان سـنجی تحّقـق و بهبود  مؤلّفه های توسـعه د ر کلیه 
ابعـاد ، به ویـژه د ر بعـد  د ینـی و عقید تی مـرد م بر حسـب نقش و وظایف تعریف شـد ه، 
همـراه بـا حـد ود  و ثغـور معیـن و بـد ون تد اخل، اعـّم از د ولـت د ر قبال مـرد م و مرد م 
د ر قبـال د ولـت، می توانـد  گامـی نویـن د ر تحّقـق نگاه برنامـه ای و اصولی بـه برقراری 

و گسـترش تعامـل بین د ولت و مرد م باشـد .
شـاید  بتـوان اذعـان نمـود  کـه مهم تریـن چالش هایـی که د ر زمـان حاضـر پیش روی 
ماسـت و بسـیاری از مسـائل حاشـیه ای کـه بـا آن مواجـه هسـتیم، ناشـی از همیـن 
چالش هاسـت، عـد م تد ویـن و کتابـت مد یریـت مسـاجد  د ر ابعـاد  کان، میانـه و خرد  
و تنظیـم روابـط بیـن د ولـت و مـرد م د ر مد یریـت مسـاجد  و نیـز آماد ه نکرد ن سـاز و 
کارهـای هد فمنـد ، بـرای گسـترش ایـن روابط اسـت. د ر عیـن برخـورد اری از د ولتی 
د ینـی و نیـز جامعـه ای د ین مـد ار، هنـوز نتوانسـته ایم آن  چنان کـه شایسـته نظـام 
ماسـت، ارتبـاط نزد یـک و تنگاتنـگ بیـن ایـن د و فراهـم نمائیـم. مسـجد  بـه عنـوان 
بسـتر توسـعه فرهنگ د ینـی، می توانـد  از نماد های اصلـی برقراری تعامـل و همکاری 
بیـن د ولـت اسـامی و مـرد م باشـد . تبییـن واقعی جایـگاه و نقـش مسـاجد  می تواند  
مـا را د ر رسـید ن بـه ایـن مهم یـاری نمایـد . بد یهی تریـن کاری کـه می توانـد  د ر این 
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زمینـه انجـام پذیـرد ، تعریـف و مشـّخص شـد ن حـد ود  و ثغـور مد یریـت تشـکیات 
است. مسـاجد  

بنابرایـن، بـا توّجـه به توفیق مسـلمانان سـنگاپور د ر مد یریت مسـاجد ، د ر این تحقیق 
د ر پـی پاسـخ به این سـؤال هسـتیم که علل کارآمـد ی و موّفقّیت مد یریت تشـکیات 

مساجد  د ر کشور سـنگاپور چیست؟



717 فصل سه،   مدیریت مسجد

تعریف مفاهیم «
د ر ایـن مقالـه از واژه  هـای کلیـد ی و مفاهیـم زیـر اسـتفاد ه شـد ه اسـت. بـه همیـن  
د لیـل، قبـل از ورود  بـه بحـث اصلـی، بـه اختصـار ایـن واژگان را تشـریح می نماییـم:
1. سـنگاپور: نـام کشـوری د ر جنـوب شـرقی آسیاسـت کـه بـه شـکل جزیـره ای د ر 

جنـوب کشـور مالـزی و شـمال کشـور اند ونـزی قـرار گرفتـه اسـت. 
2. الگـو: بـه معنـای نمونـه و مـد ل اسـت کـه اغلـب بـا تأثیرپذیـری از آن، مشـابه آن 
را پد یـد  می آورنـد . د ر ایـن زمینـه، »ویلیـام هارمـون« مؤلّـف کتـاب »یـک راهنمای 
ناتمـام بـه سـوی آیند ه« می نویسـد : »الگـو همـان روش ابتد ائـی د رک، تفّکـر، ارزش 
یابـی و عمـل د ر کنـار تصویـری از حقیقـت اسـت. الگـو بـه عنـوان د رکی بـی چون و 
چـرا و تلویحـی بـه فرهنـگ نفـوذ کـرد ه و از طریق تجربه مسـتقیم به جـای آموزش، 

بـه نسـل های بعـد ی منتقـل می شـود «.1
3. سـازمان مسـجد : مسـجد ، سازمانی منسـجم و معنوی است. »مسـجد ، د ارای هد ف 
غایـی تّقـرب انسـان  بـه خد اوند  و اعتای نـام الل اسـت؛ از ایـن رو، د ارای کارکرد های 
مختلف اسـت. تشـکیات و سـازمان مسـجد  یک تشـکیات اد اری، انتفاعی یا تجاری 
نیسـت، بلکـه سـازمانی الهی اسـت که بـا مد یریت معنـوی و نفوذ کام امـام جماعت 

و بـا حضـور تود ه مرد م سـازمان د هی می شـود «.2
4. مد یریـت مسـجد : »مد یریـت مسـجد  عبـارت اسـت از اد اره یک سـازمان معنوی از 
طریـق هماهنـگ سـازی منابـع انسـانی، مـاد ّی، فیزیکی و مالـی، برای تحّقـق اهد اف 
الهـی و معنـوی«.3 این امر مسـتلزم آن اسـت که مد یریت مسـجد  با محـور قرار د اد ن 
بُعـد  عبـاد ی مسـجد ، هـر فّعالّیتـی را کـه تحّقـق ارزش های الهـی و د ینی را تسـهیل 

می کنـد ، محّقق سـازد .
5. مسـجد : مسـجد ، به معنای سـجد ه گاه و مکان سـجد ه اسـت. واژه مسـجد  د ر لغت، 
اسـم مکان از فعل )َسـَجد َ، یَسـُجد ُ( اسـت و به معنای »جایگاه سـجد ه و محّل عباد ت 

1 . د وهفته نامه الکترونیک شرقیان، ش17، ص24.

2 . محّمد ی آشنایی، علی، سازمان و مد یریت مسجد ، ص19.

3 . موظف رستمی، محّمد علی، آیین مسجد ، ص20.
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اسـت که د ر فارسـی )مزگت( هم گفته شـد ه اسـت«.1
مسـجد ، د ر اصطـاح عرفـی عبارت اسـت از مکانی که خـاّص عباد ت برای مسـلمانان 
بـود ه اسـت؛ ولـی د ر قرآن کریم، مسـجد  بـه معابد  اهل کتاب نیز اطاق شـد ه اسـت؛ 

آنجـا کـه می فرماید : »قـاَل الَّذیَن َغلَُبـوا َعلی أَْمِرِهـْم لََنتَِّخَذنَّ َعلَْیِهْم َمْسـِجد ا«.2

اهد اف
1ـ معّرفـی الگـوی صحیـح و موّفـق مد یریت د ر تشـکیات مسـاجد  سـنگاپور د ر ابعاد  

وخرد ؛ کان 
2ـ بهـره گیـری از تجربّیـات ارزشـمند ، شـیوه ها و روش هـای کاربـرد ی د ر مد یریـت 
تشـکیات مسـاجد  این کشـور بـه منظـور فراهـم آورد ن زمینه ها و بسـترهای ارتقای 
سـطح د انـش و آگاهی هـای مد یریـت کارآمـد  بـرای مسـئوالن و متولّیـان مسـاجد  

؛ ر کشو
3ـ ایجـاد  فضـای همـکاری و تعامـل و تبـاد ل آرا و افـکار بین کشـورهای اسـامی د ر 
تحّقـق مد یریـت بهتـر و کارآمد تر مسـاجد  بـرای غنی سـازی، تقویّـت و افزایش کّمی 
و کیفـی متـون و منابـع موجـود  و نیـز د ر د سـترس قـرارد اد ن این منابع بـرای اجرای 

طرح هـای مطالعاتـی و تحقیقاتـی و پژوهشـی برای محّققان و پژوهشـگران کشـور.

پیشینه نظری
قبـل از اینکـه بـه موضـوع اصلـی مقالـه بپرد ازیـم، الزم اسـت بـه انـواع مسـاجد  و 
چگونگـی مد یریـت آنهـا را د ر د یگـر کشـورها بپرد ازیـم. به طـور کلّـی، سـه نـوع 

از: عبارت انـد   کـه  اعمـال می شـود   مختلـف  د ر مسـاجد  کشـورهای  مد یریـت 
1. مد یریـت مسـاجد  د ر کشـورهایی کـه اکثـر قریـب به اتّفـاق جمعّیت آنها مسـلمان 
هسـتند  و د یـن رسـمی آنان نیز اسـام اسـت، به هّمـت د ولت و هیئـت حاکم صورت 

مـی گیرد ؛ مانند : ایـران، عربسـتان، مصر و... .

1 . عمید ، حسن، فرهنگ عمید ، ص2242.

2 . کهف، آیه21.
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2. مد یریـت مسـاجد  د ر کشـورهایی کـه حکومـت آنهـا الئیک اسـت، ولـی اکثر مرد م 
آن را مسـلمانان تشـکیل می د هنـد ، توّسـط مسـلمانان مد یریـت می شـود  و د ولت هم 

د ر بعضـی امـور مسـاجد  مد اخله می کنـد ؛ مانند : ترکیـه و... .
3.  مد یریـت مسـاجد  د ر کشـورهایی کـه حکومـت آنهـا الئیک اسـت و مسـلمانان د ر 
اقلّیـت هسـتند ، مد یریـت مسـاجد  بـه د سـت خـود  ایـن اقلّیـت مسـلمان انجـام می 
گیـرد  و د ولـت نقشـی د ر اد اره مسـاجد  نـد ارد ؛ اگرچـه د ر چارچـوب سیاسـت های 
اباغـی د ولـت د ر خصـوص چگونگـی فّعالّیـت پیـروان اد یـان رفتـار می کننـد ؛ مانند : 

آلمـان، هلنـد ، انگلیـس، سـنگاپور و... .

کّلیات جغرافیایی سنگاپور
»شـبه جزیـره سـنگاپور، جزیـره ای کم ارتفـاع اسـت و مانند  قطـره ای د ر نیمـه غربی 
مالـزی و د ر جنـوب شـرقی آسـیا واقـع شـد ه و د ر جنـوب مالـزی )ماالیـای غربـی( و 
شـمال اند ونـزی )سـوماترای اند ونـزی(، د ر کنـار تنگـه سـنگاپور قـرار گرفتـه اسـت. 
ایـن کشـور عـاوه بـر شـهر سـنگاپور کـه نخسـتین و بزرگ تریـن شـهر ایـن کشـور 
اسـت، 57 جزیـره کوچک تـر نیـز د ارد «.1طـول ایـن جزیـره 42 کیلومتـر و عرض آن 
23 کیلومتـر و بـه طـور تقریبـی به اند ازه تهران اسـت. »کشـور سـنگاپور حد ود  695 
تـا700 کیلومترمربـع مسـاحت د ارد  و سـنگاپوری ها هـر سـاله با پیشـروی به سـمت 
د ریـا از طریـق پرکـرد ن مناطـق کم عمـق سـاحلی کـه خطـوط سـاحلی آن بیـش از 
190 کیلومتـر اسـت، بـه وسـعت آن می افزاینـد . به همین د لیل، مسـاحت این کشـور 
کمـی متغّیـر اعام شـد ه اسـت. به طور تقریبـی کمتر از یک سـوم سـنگاپور را جنگل 
و فضـای سـبز طبیعـی فراگرفته اسـت و اقلیم این کشـور اسـتوایی اسـت«.2جمعّیت 
ایـن کشـور حـد ود  چهـار میلیـون و 608 هـزار نفر با میانگین سـّنی 38 سـال اسـت. 
زبـان رسـمی آنـان چینـی )77%(، مالیایـی )14%(، تامیـل )5%( و انگلیسـی اسـت. 
همـه ایـن  زبان ها رسـمی هسـتند . مرد م سـنگاپور تنـّوع د ینـی د ارند . پیـروان اد یان 

1 . پایگاه اّطاع رسانی پارسی باگ.

2 . همان.



جلد دوم 720

د ر نهایـت صلـح و آرامـش د ر کنـار هـم زند گـی می کننـد . از ایـن میـان،54 د رصد  از 
مـرد م پیـرو د یـن بـود ا و د ائـو )تائـو( و 15د رصد  مسـلمانان اهل سـّنت از نـژاد  عرب، 
اند ونزیایـی، مالزیایـی، چینـی، پاکسـتانی و هنـد ی هسـتند . مسـلمانان، د ّومین گروه 
جمعّیتـی این کشـور را تشـکیل می د هنـد . غالب مسـلمانان، ماالیی هایی هسـتند  که 
از نـژاد  چینـی  و هند ی انـد . حـد ود  13د رصـد  چینی هـا، اورآسـیایی ها و هند ی هـای 
مقیـم این کشـور مسـیحی اند  )اعـّم از کاتولیک، پروتسـتان و د یگر مذاهب مسـیحی( 
و 4 د رصـد  هنـد و هسـتند . تعـد اد  اند کـی از این جمعیت نیـز پیرو آئین سـیک، هند و 

و بقّیـه مـرد م از د یـن خاّصـی پیـروی نمی کنند «.1

حکومت سنگاپور
نـام رسـمی کشـور سـنگاپور،  جمهـوری سـنگاپور )Republic of Singapore( و نوع 
حکومت آن جمهوری اسـت. این کشـور د ر سـال 1965م به اسـتقال رسـید  و شـهر 
سـنگاپور )Singapore( که یک شـهر بند ری اسـت، پایتخت آن اسـت. »د ر سـنگاپور 
رئیـس حکومـت، رئیـس جمهـور اسـت کـه بـا رأی مـرد م برای د وره ای شـش سـاله 
انتخـاب می شـود . نخسـت وزیر، رئیـس د ولت اسـت که به طـور معمـول، رئیس حزب 
اکثریّـت اسـت. مجلـس ایـن کشـور 84 کرسـی د ارد  که نماینـد گان آن بـا رأی مرد م 
بـرای د وره ای پنـج سـاله انتخاب می شـوند . احزاب عمد ه  سیاسـی عبارت انـد  از: حزب 

اقـد ام خلق، حـزب د موکرات سـنگاپور، حـزب کارگران«.2
تنـّوع قومـی یکـی از مشـّخصه های بـارز سـنگاپور اسـت. »چینی هـا، ماالیایی هـا و 
هند ی هـا اصلی تریـن این اقوام هسـتند . د ولت سـنگاپور هم سـعی د ارد  این کشـور را 
کشـوری چنـد  فرهنگـی معّرفـی کند . بـه نظر می رسـد  میان ایـن اقوام اتّحـاد  برقرار 

است«.3

1 . پایگاه مطالعاتی تخّصصی ایپنا.

2 . پایگاه مطالعاتی تخّصصی ایپنا.

3 . پایگاه علمی و فرهنگی عابد ی.
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وضعّیت مسلمانان د ر سنگاپور
مـرد م سـنگاپور از زمـان حضـرت محّمـد  از طریق تّجار عرب مسـلمان، با اسـام 
آشـنا شـد ند  و خبـر د عـوت به اسـام به سـرعت به مـرد م سـنگاپور رسـید ؛ به طوری 
کـه شـهرهای سـاحلی آن د ر قـرن اّول هجـری سـکونت گاه اقلّیـت مسـلمان ایـن 
کشـور بـود ؛ اّمـا با گذشـت زمـان آنان د ر جزایر گوناگون سـاکن شـد ند . مؤّسسـه های 
د عـوت بـه اسـام و آموزش هـای اسـامی د ر سـنگاپور، از قرن هفتم هجری تأسـیس 
شـد . مسـلمانان سـنگاپور سـعی د ر حفـظ هویّـت اسـامی خود  د اشـته و د ارنـد  و به 
آموزه هـای د ین اسـام تمّسـک می جسـتند  و نظریّـات و عقاید ی را که مخالف اسـام 

و مسـلمانان بـود ، قبـول نمی کرد نـد .
مجلـس علمـای اسـامی سـنگاپور  )Majlis Ugama Islam Singapura(که د ر سـال 
1968م تأسـیس شـد ، بـر امـور مسـلمانان و اماکن مذهبـی نظـارت د ارد . این مجلس 
د ر »مسـاجد « و مراکـز اسـامی به تبلیغـات د ینی گسـترد ه ای می پـرد ازد . مهم ترین 
هـد ف ایـن مجلـس، معّرفـی جامعـه مسـلمان بـه عمـوم و قـوام بخشـید ن بـه امـور 
مسـلمانان د ر سـنگاپور اسـت. »آنـان د ر حفـظ هویّـت اسـامی خود  تاش بسـیاری 
د ارنـد  و بـه اشـاعه صحیـح اسـام اقـد ام می کننـد  و بـه همیـن سـبب از فّعال تریـن 
گروه هـای مسـلمان د ر شـرق آسـیا بـه شـمار مـی روند «.1حکومـت سـنگاپور نیـز نه 
تنهـا از رشـد  اسـام و اسـام گرایـی جلوگیـری نمی کنـد ، بلکـه بـه توسـعه اسـام و 

بهبـود  شـرایط مسـلمانان ایـن کشـور نیـز کمـک می کند .

وضعّیت مساجد  د ر سنگاپور
سـنگاپور بـا وجود  وسـعت محـد ود  خود  و نیـز جمعّیـت 15د رصد ی مسـلمان، د ارای 
69 مسـجد  فّعال اسـت. با توّجه به جمعّیت 700 هزار نفری مسـلمانان د ر سـنگاپور، 
بـه طـور تقریبـی بـرای هـر د ه هـزار نفـر، یـک مسـجد  وجـود  د ارد  )البّته بایـد  توّجه 
د اشـت کـه سـنگاپور فاقـد  شـهرها یـا روسـتاهای مهم بـه غیـر از پایتخت اسـت(. به 
همیـن علّـت وسـعت و مقیـاس مکانـی مسـاجد  د ر کفایـت یـا عد م کفایـت جمعّیـت 

1 . سایت د انشگاه اد یان و مذاهب.
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فعلـی سـنگاپور بسـیار تأثیرگـذار اسـت. قد یمی ترین مسـجد  سـنگاپور »مولـوکا« یا 
»ملقـا« نـام د ارد  کـه د ر سـال 1820تـا 1830م احد اث شـد ه اسـت. با گذشـت190 
سـال از سـاخت نخسـتین مسجد ، شـمار فعلی مسـاجد  به 69 مسجد  رسـید ه است و 
رشـد  کّمـی و کیفـی سـاخت مسـاجد  د ر این کشـور بعد  از اسـتقال سـنگاپور، یعنی 
از سـال 1965 افزایـش فراوانـی د اشـته اسـت. بزرگ تریـن مسـجد  سـنگاپور مسـجد  
»السـلطان« و مسـجد  »مهاجران« اسـت. مسـجد  »فاطمه زهرا« د ر سـال 1843م 

سـاخته شـد ه است.
نقـش حکومت سـنگاپور د ر سـاخت مسـاجد  بسـیار حّسـاس اسـت. د ولت نـه تنها به 
سـازمان های د ولتـی اجـازه می د هد  کـه کمک های د اوطلبانـه کارکنـان را جمع آوری 
نماینـد ، بلکـه مجموعـه ای از زمین هـا را بـا قیمـت اختیـاری و توافقـی برای سـاخت 

مسـاجد  جد یـد  د ر اختیـار مسـلمانان قـرار می د هد .

مد یریت تشکیالت مساجد  سنگاپور
د ر سـنگاپور بـا توّجـه بـه محد ود یّـت جغرافیای سـرزمینی و بُعـد  مکانی، مسـاجد  به 
شـیوه ای خـاّص اد اره می شـود . د ر اد امـه بـه چگونگـی اد اره و مد یریـت آنهـا اشـاره 

خواهد  شـد .
 Majlis Ugama Islam( مسـاجد  سـنگاپور به هّمت مجلس علمای اسـامی سـنگاپور
Singapura( کـه سـه سـال پس از اسـتقال این کشـور بـه عنوان یک مرجـع قانونی 

تأسـیس شـد ه، اد اره می شـود . د ر چشـم اند از مأموریت ترسـیم شـد ه برای این مجلس 
موارد  زیر ذکر شـد ه اسـت:

رسـالت مجلـس: مهم تریـن رسـالت مجلس علما، گسـترش و تعمیق د رک مسـلمانان 
سـنگاپور د ر عمـل بـه اسـام و افزایش سـامت روحـی و توفیق معنوی مرد م اسـت.

اولویّـت اسـتراتژیک: تنظیـم برنامه هـای اسـامی، متناسـب بـا نحوه زند گـی مذهبی 
و پیشـرفت معنـوی مسـلمانان سـنگاپور تعیین گرد ید ه اسـت.

مجلـس علمـای اسـامی سـنگاپور بـه عنـوان شـورای مذهبـی این کشـور شـناخته 
می شـود . هنگامـی کـه د ولـت، نظـارت ایـن مجلـس بـر اجـرای قوانیـن اسـام را 



723 فصل سه،   مدیریت مسجد

پذیرفـت، بـه توصیـه رئیس جمهور سـنگاپور کلّیـه امور مربـوط به مسـلمانان به این 
مجلـس واگذار شـد .

وظیفـه مجلـس علمـای اسـامی سـنگاپور ایـن اسـت کـه منافـع جامعـه مسـلمانان 
سـنگاپور را مورد  توّجه قرار د هد . مجلس علمای اسـامی سـنگاپور مسـئولّیت ترویج 
امـور مذهبـی، اجتماعی، آموزشـی، فّعالّیت هـای اقتصاد ی و فرهنگـی مطابق با اصول 

و سـّنت های اسـامی را کـه د ر قـرآن کریـم و سـّنت آمد ه اسـت، به عهـد ه د ارد .
گروه های مد یریت یا اعضای شورای مجلس علمای سنگاپور به شرح زیر است: 

گـروه شـورای مجلـس علمـا: شـامل همـه افـراد  تصمیـم سـاز و پاسـخ گو اسـت که 
مسـئول تد ویـن سیاسـت ها و برنامه هـای اجرایی هسـتند . اعضای این شـورا متشـّکل 
از رئیـس مجلـس علمـای اسـامی، مفتی سـنگاپور، وزیر مسـئول د ر امور مسـلمانان 
و اشـخاص د یگـر اسـت کـه نمایند ه سـازمان های مسـلمانان سـنگاپور هسـتند . کلّیه 
اعضـا بـه تشـخیص رئیـس جمهـور سـنگاپور منصوب می شـوند . نمـود ار تشـکیاتی 

شـورا به شـرح زیر اسـت. 
شورا؛ ●
مد یر؛ ●

د ه واحد  )یونیت( که هر کد ام به شرح زیر هستند :
1. خوشه مسجد : توسعه مسجد ، رهبران مسجد ، برنامه های مسجد ؛

2. خوشه توسعه اجتماعی: زکات و وقف، پرد اخت خرجی، توانمند سازی؛
3. خوشـه توسـعه و نـوآوری: آمـوزش و پـرورش و نوآوری، نـوآوری و تعّهـد ، تعامل با 

جوانان؛
4. خوشه ظرفّیت سازی: Asatizah، آکاد می؛
5. خوشه توسعه اسامی: مد رسه، د فتر مفتی؛

6. خوشه مد یریت د ارایی: خد مات حّج، گواهی )تأیید ( حال؛
7. خوشه توسعه سیاست گذاری: مطالعات سیاست گذاری؛

8. خوشـه تعامـل اجتماعـی ) تعامـل محلّـه(: ارتباطـات صنفـی، مرکـز هماهنگـی 
)انتظامـات(، شـبکه مـرد م؛
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9. خوشه توسعه صنفی: منابع انسانی، تعالی سازمانی؛
10. خوشه شرکت خد مات: امور مالی، سیستم های اّطاعاتی؛

ایـن مجلـس، مرکـز اصلـی رهنمون مسـلمانان سـنگاپور و ناظر بـر تمام امـور مربوط 
بـه مسـلمانان اسـت و سیاسـت گذاری هـای کان و خـرد  مسـاجد  ایـن کشـور را بـر 
عهـد ه د ارد  و د ر کنـار ایفـای ایـن نقـش مهـم، هد ایت کننـد ه و مجـری برنامه هـا 
و فّعالّیت هـای کان حـوزه مسـجد  اسـت و د ر حـوزه مد یریـت خـرد  مسـاجد  نیـز 
بیشـتر از طریـق نظـارت مسـتمر و نظام منـد  بر خوشـه های مسـاجد  اعمـال مد یریت 

می کنـد .
ایـن مجلـس، خوشـه ها )واحد هـای( گوناگونـی د ارد  کـه د ر همـه جنبه هـای د ینی و 
زند گـی اجتماعـی فرهنگـی سیاسـی و غیره مربوط بـه مسـلمانان فّعالّیـت می نماید . 
نکتـه شـایان توجـه و بسـیار مهـم این کـه همه ایـن خوشـه ها تقویت کنند ه مسـاجد  
هسـتند  و نقطـه عملیـات و خاکریـز عملیاتـی آنهـا د ر مسـاجد  قـرار د ارد  و بـر امـور 
مسـلمانان و اماکـن مذهبـی نظـارت د ارد . بسـتر کلّیـه فّعالّیت هـای د ینـی، فرهنگی، 
اجتماعـی، سیاسـی و حّتـی اقتصاد ی مسـلمانان د ر مسـاجد  قـرار د ارد  و د ر این مکان 
مقـد ّس، کلّیـه جنبه هایـی کـه بـرای حیات و زند گی هر مسـلمان الزم اسـت، شـکل 
مـی گیـرد . حلقـه نهایـی سـیکل مد یریـت تشـکیات مسـاجد ، حلقـه اجراسـت کـه 
مسـاجد  بسـتر اجـرای کلّیـه فّعالّیت هـای ایـن چرخـه هسـتند . د ر واقـع، د وره هـای 
فّعالّیـت مسـاجد  د ر سـنگاپور را بـه شـکل زیر می تـوان تبیین کـرد . این نمـود ار گواه 
بـر تبییـن بهتـر چگونگـی تشـکیات فّعالّیت هـای د ینـی با محوریّت مسـاجد  اسـت. 
به طورخاصـه می تـوان گفـت کـه سیسـتم مد یریـت مسـاجد  د ر سـنگاپور از وحد ت 
د ر تصمیـم سـازی و تصمیـم گیری شـروع می شـود  و به کثـرت د ر حوزه خوشـه ها و 
واحد هـای مسـئول اجـرای برنامه هـا و فّعالّیت هـا مـی رسـد  و د ر نهایت بـاز د ر حوزه 
بسـتر و مرکـز اجـرای برنامه هـا کـه همان مسـاجد  اسـت به وحـد ت ختم مـی گرد د .  

شـکل زیـر نمـود ار تشـکیاتی مد یریـت مسـاجد  سـنگاپور را نشـان می د هد :     

هیئـت مد یـره مسـاجد  کـه بـه تشـخیص MUIS )مجلـس علمای اسـامی سـنگاپور( 
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تعییـن مـی گرد نـد ، مسـاجد  را اد اره می کننـد . ایـن هیئـت مد یره هر د و سـال یک بار 
انتخـاب می شـوند  کـه د ر اجرای برنامه های روزانه مسـجد ، جذب سـرمایه، اسـتخد ام 

کارمنـد ان تمـام وقـت و پرد اخـت هزینه بـرای اد اره مسـاجد  خود گرد ان هسـتند .
مسـاجد  د ر تأمیـن مالـی هزینه های عملیاتی و اجرایی خود  د چار مشـکل نمی شـوند . 
بد یهـی اسـت از هد ایـا و کمک هـای وسـیع مرد مـی هـم بهـره می بیننـد  و MUIS از 
نظـر مالـی، حد اقـل پشـتیبانی را بـه آنها ارائـه می کند  و عمد ه پشـتیبانی از مسـاجد  

توّسـط MUIS به شـکل آموزش اسـت. 
مساجد  د ر سنگاپور د و گونه اند : مساجد  قد یمی، مساجد  جد ید . 

مسـاجد  جد ید ، یک چهارم کّل مسـاجد  سـنگاپور را تشـکیل می د هند . د ر هر منطقه  
مسـکونی جد یـد ، حد اقـل یـک مسـجد  جد یـد  برای عبـاد ت مسـلمانان احد اث شـد ه  
اسـت. مسـاجد  جد یـد  نـه تنهـا فّعالّیت هـای خـود  را متمایـز می کنند ، بلکـه معماری 
ایـن مسـاجد  نیـز آنهـا را به یـک نشـانه د ر میـان د یگـر سـاختمان ها و آپارتمان های 

مناطـق مسـکونی تبد یـل می کند .
امـروز د ر سـنگاپور غیـر از آنکـه مـرد م برای د عا و عبـاد ت خد اوند  د ر مسـاجد  گرد هم 
می آینـد ، فّعالّیت هـای متنّوعـی، مانند  آموزش و پرورش و سـایر فّعالّیت های اسـامی 

د ر مسـجد  صـورت می گیرد .
مسـاجد  جد ید  د ر سـنگاپور برخاف مسـاجد  گذشـته، به طیف وسـیعی از فّعالّیت ها 
بـا هـد ف بـرآورد ه کرد ن نیـاز مسـلمانان د ر همه مقاطع سـّنی و زمینه هـای گوناگون 
و منافع مسـلمانان می پرد ازند . مسـاجد  د ر سـنگاپور به عنوان مراکز جامعه اسـامی 
تلّقـی می شـود . ایـن مسـاجد  د ر طـول روز بـه مسـلمانان د ر همـه سـنین خد مـات 
می د هنـد . کاس هـای مذهبـی بزرگسـاالن بـه طور معمـول بعـد  از نماز فجـر برگزار 
می شـود . پـس از آن، کود کسـتان و کاس مـد ارس آموزشـی بـرای کـود کان برگـزار 
می شـود . کاس هـای بزرگسـاالن د وبـاره د ر شـب برگـزار می شـود . د ر تعطیات آخر 

هفتـه، کاس هـای آموزشـی بـرای کـود کان و بزرگسـاالن نیز برگزار می شـود . 
 بـر ایـن اسـاس، بـرای کلّیه مسـاجد  جد یـد ، مـد ارس، سـالن های تابعـه، کاس های 
د رس، تـاالر کنفرانـس، واحد  هـای اد اری و بخشـی نیـز بـرای بانـوان بـرای افزایـش 
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نقـش آنـان د ر جامعـه طّراحـی می شـود . همچنیـن، فضایی بـرای عبـاد ت و د عا برای 
بانـوان کـه نقشـی مهـم د ر مد یریت مسـاجد  د ارنـد ، د ر طـول فّعالّیت های سـاالنه د ر 

نظـر گرفته شـد ه اسـت.
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عوامل مؤثّر د ر مد یریت موّفق مساجد  د رسنگاپور1 «
1- بهره مند ی هوشمند انه از فضای توسعه محیطی

کشـور سـنگاپور د ر طـول سـالیان اخیـر از توسـعه همه جانبـه و فراگیـری برخـورد ار 
شـد ه و ایـن فرآینـد  توسـعه د ر کلّیـه ابعـاد  و د ر تمـام زمینه های اقتصاد ی، سیاسـی، 
فرهنگـی و اجتماعـی به ظهور و بروز رسـید ه اسـت. همچنین، مسـلمانان این کشـور، 
ضمـن اسـتفاد ه از ایـن فضـای فراهـم شـد ه و تعریف د وبـاره و تحلیـل د قیـق آن، بـا 
بهره منـد  شـد ن علمـی و نظام مند  از تجربّیـات و الگوهای موّفق توسـعه، هوشـمند انه 

آن را از د یگـر محیط هـای جامعـه بـه محیـط مسـاجد  انتقـال د اد ه اند .
مؤیّـد  اد ّعـای فـوق، نـوع اد بیـات بسـیار علمی و غنـی آنـان و توانایی د ر بـه کارگیری 
د انـش مد یریـت د ر مطالـب و محتوای عرضه شـد ه اسـت. کلمـات و واژه هـای علمی، 
مسـتد ّل و برخـورد ار از غنـای فکری و اند یشـه متعالی، مبّین د اشـتن، پیشـینه نظری 
و گذرانـد ن د وره هـای آمـوزش تخّصصـی د ر حـوزه مسـجد ، قبـل از تد ویـن راهبرد ها 
و سیاسـت گـذاری د ر تنظیـم تشـکیات و ترسـیم نمود ار تشـکیاتی و تعیین شـرح 

وظایـف بـرای مد یـران مسـاجد  و منابـع انسـانی فّعـال، از جمله این امور اسـت.

2- نظام سازمانی متعالی د ر حوزه مد یریت مساجد 
سیسـتم )نظام( تعالی سـازمانی، برنامه هایی اسـت که با هد ف بهبود  کیفّیت و ارتقای 
سـطح بهره وری به د سـت سـازمان ها نوشـته می شـود . مهم تریـن حلقه د ر ایـن نظام، 
ارزشـیابی مسـتمر و هد فمنـد  فّعالّیت هـا و برنامه هـای اجرایـی اسـت. سیسـتم تعالی 
سـازمانی، الگویـی اسـت کـه از بنیاد  کیفّیت اروپا گرفته شـد ه اسـت و ابعـاد  مختلفی 
از جملـه بحـث رهبـری، برنامـه ریـزی و تعییـن راهبرد هـا و خط مشـی، مد یریـت 
منابـع انسـانی، مشـارکت ها )ارتبـاط هد فمنـد  بـا عوامـل تأثیرگـذار بـرون سـازمانی، 
بـرای د ریافـت کمـک و منفعـت از آنهـا( و منابـع، فرآینـد  د ر حـوزه توانمند سـازها و 

نتایـج کارکنـان، مشـتری، جامعـه و نتایج کلید ی عملکـرد  د ارد . 
مسـلمانان سـنگاپور، نخسـتین کسـانی بود ند  که د ر میان د یگر مسلمانان و کشورهای 

1 . سایت رسمی مجلس علمای اسامی سنگاپور.
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اسـامی، نظـام سـرآمد ی و تعالـی سـازمانی را بـه صـورت هد فمنـد  د ر حوزه مسـجد  
بنیـان گـذاری و بهره بـرد اری نمود ند . 

یکـی از مهم تریـن برنامه هـای انجـام شـد ه بـه هّمـت مد یـران مسـاجد  سـنگاپور د ر 
ایـن زمینـه، بومـی سـازی و بازتعریف این نظام و متناسـب سـازی و کاربـرد ی کرد ن 
مـوارد ی اسـت کـه نیـاز بـه تغییـر و اصـاح بـا هـد ف بهبـود  کیفـی و کّمـی د ر اد اره 
سـرآمد ی مسـاجد  د اشـته اند . بـرای کلمـات و واژه هـای آن معـاد ل سـازی کـرد ه  و 
عناویـن مناسـب را بـا حوزه کارکرد ی مسـاجد  انتخـاب نمود ه اند  و شـماری از عواملی 
را کـه نیـاز بـه تغییـر ند اشـته و قابلّیـت اسـتفاد ه را د اشـته اند ، بـه همـان صـورت به 

گرفته انـد . کار 
د ر ایـن شـیوه، پرسـش نامه ای بـا  یکصد  سـؤال برای ارزشـیابی مسـاجد  طرح شـد ه و 
بـا مراجعـه به مسـاجد  بر اسـاس شـاخص های تعیین شـد ه هـر مسـجد  را امتیازد هی 
و سـطح بند ی می کننـد  و مسـاجد ی را کـه د ر سـطح تعییـن شـد ه بـرای برگزیـد ه 
شـد ن و د ریافـت جوایـز قرار بگیرنـد ، ضمن انتخاب بـه عنوان مسـاجد  نمونه و اهد ای 

جوایـز، بـه مراکـز تعیین کننـد ه کیفّیت سـنگاپور معّرفی می شـوند .
یکـی از مزایـای اسـتقرار این نظام د ر مسـاجد  سـنگاپور، شـناخت د قیـق نقاط ضعف 
و کاسـتی ها و نیـز آسیب شناسـی مد یریـت مسـاجد  و فّعالّیت هـای اجرایی آنهاسـت. 
مهم تریـن محورهایـی کـه د ر پرسـش نامه تعالـی سـازمانی د ر حـوزه مسـجد  مـورد  

توّجـه جـد ی قـرار گرفته اسـت موارد  مشـروح زیر اسـت:
رهبری )رهبری مسـجد ، مسـجد  و فرهنگ فّعالّیت د ر آن، تصویر مسـجد (، سـؤال های 

شماره 1 تا 14؛
برنامه ریزی )راهبرد  توسعه و پیشرفت(، سؤال های شماره 15 تا 24؛

اّطاعات )مد یریت اّطاعات، مقایسه و تعیین معیار(، سؤال های شماره 25 تا 34؛ 
اجتمـاع مسـجد  )برنامـه ریزی کارکنان، مشـارکت اجتماع مسـجد ، آمـوزش کارکنان 
مسـجد ، تربیت و توسـعه، سـامت اجتماع مسجد ، عملکرد  و شـناخت اجتماع مسجد  

(، سـؤال های شـماره 35 تا 55؛ 
فرآیند هـا )فرآینـد  توسـعه های جد یـد  و فّعالّیت هـای بهتر مسـاجد ، مد یریـت فرآیند  
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و بهبـود ، عرضه کنند ه هـای خد مـات و فرآیند هـای مشـارکت(، سـؤال های شـماره 56 تا 
74؛

جماعـت )الزامـات جماعـت، ارتبـاط د وسـتانه جماعـت، میـزان رضایـت جماعـت(، 
سـؤال های شـماره 75 تـا 86؛

نتایـج )نتایـج جماعـت، نتایـج مالـی، نتایـج بـازار و مطلوبّیت نهـاد ی، نتایـج اجتماع 
مسـجد ، نتایـج عملیاتـی(، سـؤال های شـماره 87 تـا 100.

یکـی از مهم تریـن مراحـل عملیـات و اجـرای توسـعه سـرآمد ی )تعالـی( سـازمانی 
د ر مسـاجد  سـنگاپور، ارزیابـی مسـتمر مسـاجد  این کشـور اسـت. شـیوه اجـرای این 
ارزیابـی بـه صـورت حضـوری و از طریـق تکمیـل فرم های سـطح بند ی شـد ه همراه با 

موضوعـات مشـّخص و تعریف شـد ه اسـت.

3- مد یریت مستقّل مساجد  سنگاپور
همـان گونـه کـه د ر مطالـب قبلی بیان شـد ، کشـور سـنگاپور حکومت الئیـک د ارد  و 
مبانـی اعتقـاد  د ینـی د ر سیاسـت گذاری هـای د اخلـی و خارجـی آن د خیل نیسـت و 
د ر امـور مذهبـی و د ینـی مـرد م نیز مد اخلـه ای ند ارد  و همین امر موجب شـد ه اسـت 
تـا پیـروان اد یـان د ر آن، آزاد ی کامـل د اشـته باشـند  و د ر سیاسـت گذاری های کان 
و خـرد  و نیـز تعییـن راهبرد هـا نوعـی اسـتقال د اشـته باشـند . ایـن امـر د ر تصمیـم 
سـازی ها و تصمیـم گیری هـا بـرای جامعـه مسـلمان سـنگاپور زمینه هـای رشـد  و 

توسـعه همه جانبـه آنـان را فراهم سـاخته اسـت.
شـیوه مد یریـت و تشـکیات مساجد شـان به طـور کامـل غیرد ولتـی اسـت و آنـان 
د ر تأمیـن منابـع مالـی و نیـز پـرورش نیروهـای انسـانی و برنامـه  ریـزی فّعالّیت های 
د ینـی، فرهنگـی و اجتماعـی انتظـار د ریافـت کمک هـای مالـی از د ولـت ند ارنـد . بـه 
همیـن لحـاظ نیـز هد ایـت و پشـتیبانی د ر حوزه مد یریت مسـاجد ، فقـط از یک مرکز 
صـورت مـی گیـرد  و از تعـد ّد  و تشـّتت د ر مد یریـت بـه شـد ّت پرهیـز شـد ه اسـت. 
بـا توّجـه بـه اینکـه مد یریـت د ر مسـاجد  سـنگاپور نیـاز بـه د سـتگاه ها و نهاد هـای 
باالد سـتی و حکومتـی نـد ارد ، جامعـه مسـلمانان این کشـور همگی خویـش را د ر امر 
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مد یریـت مسـاجد  و تأمیـن منابع مالی و پشـتیبانی گسـترد ه از آن، د ر همه سـطوح و 
الیه هـا سـهیم می د اننـد  و مشـارکتی فّعاالنـه د ر اد اره مسـاجد  د ارنـد .

از طـرف د یگـر، د ر اقلّیت  بود ن جمعّیت مسـلمانان د ر این کشـور موجب شـد ه اسـت 
تـا نوعـی احسـاس همبسـتگی و انسـجام د ر بین آنـان پد ید  آید . 

4- وحد ت رویه علما و مرد م د ر اد اره مساجد  
یکـی از ویژگی هـای جامعه مسـلمان د ر سـنگاپور، حاکمّیت یکپارچـه مجلس علمای 
اسـامی سـنگاپور )Muis( بـر کلّیـه امـور مربوط به مسـلمانان اسـت. امـری که حّتی 
د ولـت الئیـک ایـن کشـور نیـز آن را پذیرفته اسـت. حاکمّیـت علما بر مسـاجد  نیز به 

صـورت تعیین هیئت امنای مسـاجد  اسـت.
بـر ایـن اسـاس، کلّیـه فّعالّیت هـای مسـاجد  بـا محوریّت علمـای مجلس اسـامی و با 
نظـارت و هد ایـت کامـل آنان اعّم از: سیاسـت گـذاری، برنامه ریـزی و تعریف و تبیین 
فّعالّیت هـا و نیـز نقشـه راهبـرد ی اد اره مسـاجد  ترسـیم می گـرد د . پذیـرش همه این 
علمـا توّسـط مـرد م نیـز قابل توّجه اسـت. یکـی از مهم ترین د الیـل این امـر و ارتباط 
د وطرفـه و بهینـه بیـن مـرد م و علمـاء، مرد مـی بـود ن علمـا و عد م وابسـتگی آنـان به 

حکومت اسـت.
د ر واقـع، می تـوان گفـت کـه مـرد م، نهاد هـای مد یریتـی د ر مسـاجد  را به طـور کامل 

مـی پذیرنـد  و ایـن نهاد هـا را متعلّق بـه خـود  می د انند .

5ـ  مسلمانان تأمین کنند ه منابع مالی اد اره مساجد  
د ر سـنگاپور برای سـاخت و اد اره مسـاجد  به طور عمد ه از کمک های مالی مسـلمانان 
این کشـور اسـتفاد ه می شـود . د ریافت کمک های مالی به صورت منسـجم و پیوسـته 
و به طـور غیرمسـتقیم صـورت می گیـرد . د ر این کشـور کمک هـای د اوطلبانه مرد می 
د ر سـاخت مسـاجد ، از طریـق کسـر ماهانـه حد اقـل پنجـاه سـّنت از سـال 1975م 
شـروع شـد ه و از سـال 1977م بـه یـک د الر افزایـش یافتـه و هم اکنـون ایـن میـزان 
بـه د و تـا پنـج د الر رسـید ه اسـت. ایـن کمک ها بیشـتر به صـورت خود کار از حسـاب 
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حقـوق ماهیانـه کارکنـان و بـه صـورت د اوطلبانه د ر کمک به سـاخت و اد اره مسـاجد  
از طریـق کسـور سـازمانی د ریافـت و بـه حسـاب صند وقی ویـژه  که به ایـن منظور د ر 
نظـر گرفتـه شـد ه اسـت، واریز مـی گرد د ؛ زیـرا این پول به طور مسـتمر برای مسـاجد  
واریـز مـی گـرد د  و د ر نتیجـه، اصولی تـر و بـا برنامـه ریـزی منطقی تـر بـرای اجـرای 

برنامه هـا و فّعالّیت هـای د ینـی و فرهنگـی و غیـره هد ایـت و هزینـه مـی گرد د .

6- ساختار منّظم و شبکه ای مساجد  سنگاپور
سـاختار تعریـف  شـد ه بـرای اد اره مسـاجد  د ر سـنگاپور به صـورت شـبکه ای طّراحی 
شـد ه اسـت. ایـن مسـاجد  بـه صـورت منطقـه ای تقسـیم شـد ه و د ر قالـب خوشـه ای 
تعریـف شـد ه اند . مهم تریـن اهـد اف تبیین شـد ه برای خوشـه بند ی مسـاجد  این گونه 

بیان شـد ه اسـت:
الف( تسهیل د ر تسهیم و تباد ل منابع و انتقال تجربّیات و شیوه های برتر؛

ب( تعیین و اجرایی کرد ن طرح و برنامه های مشترک؛
ج( همکاری استراتژیک میان مساجد  و سایر سازمان ها و نهاد های ملّی؛

د ر هـر شـبکه، مسـاجد ی موّفق، احد اث شـد ه کـه این تجربّیـات و علـل موّفقّیت آنها 
از طریـق شـبکه بـه د یگر خوشـه های زیر مجموعـه انتقال د اد ه می شـود .

خوشه بند ی یا شاخه بند ی مساجد  )Clustering Mosque( سنگاپور:
هر یک از مساجد  این کشور د ر یکی از خوشه های شش گانه زیر قرار می گیرد :

1. خوشه مرکزی )شمال( با تعد اد  15 مسجد ؛
2. خوشه مرکزی )جنوب( با تعد اد  14 مسجد ؛

3. خوشه جنوب غربی با 13 مسجد ؛
4. خوشه شمال غربی با 7 مسجد ؛

5.  خوشه شمال شرقی با 7 مسجد ؛
6. خوشه جنوب شرقی با 13 مسجد ؛

شـکل صفحـه بعـد  نمـود ار خاصـه شـد ه ای از توزیـع و شـاخه بند ی مسـاجد  را د ر 
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کشـور سـنگاپور نشـان می د هـد :

7- اسقرار واحد های متعامل و مکّمل مساجد 
د ر سـنگاپور، نهاد هـای فّعـال د ر حـوزه د یـن، تقویّت کننـد ه یکد یگرنـد  و بـر اسـاس 
نـوع تقسـیم کار و تعریـف منطقی شـرح مسـئولّیت ها و تفکیـک وظایف، به شـد ّت از 
مـوازی کاری و تد اخـل د ر د یگـر خوشـه ها پرهیـز شـد ه اسـت. همیـن عامـل موجب 
شـد ه تـا خوشـه ها بـر اسـاس چارچـوب و راهبرد هـای تعیین شـد ه حرکـت نمایند  و 

کاری انجـام ند هنـد  کـه موجـب اتـاف نیـرو د ر منابـع انسـانی و هزینـه گرد د .

8- آموزش و اعزام مستمر مد یران و کارگزاران مساجد  
همـان گونـه کـه د ر مطالـب قبلـی اشـاره شـد ، د ر نظـام مد یریـت مسـاجد  سـنگاپور 
سیسـتم )نظام( سـرآمد ی و یا تعالی سـازمانی اجرا شـد ه اسـت. این امر مسـتلزم آن 
اسـت کـه بـا هد ف بـه روزرسـانی اّطاعـات و آگاهـی مد یـران و ارتقاء سـطح کّمی و 
کیفـی معلومـات و د انـش مد یریت بـرای منابع انسـانی فّعال د ر مسـاجد ، به ویژه برای 
مد یـران مسـاجد ، آنـان بـه مراکز آموزشـِی متخّصص د ر حـوزه تعالی سـازمانی، اعزام 
شـوند . امامـان جماعـت و اعضـا بـرای کسـب معلومـات و تعلیمـات بـه مراکـز تعالی 
راهنمایـی می شـوند  تـا از ایـن طریـق بـه عصـر طایـی اسـام، یعنـی جایـگاه ویـژه 
مسـجد  د ر صـد ر اسـام بازگشـت د اشـته باشـند . اعضـای هیئـت مد یـره مسـجد ، د ر 
سـازمان د هی ایـن د وره هـا و کارگاه هـای  آموزشـی د ر رهبـری و مد یریـت آن حضـور 
د ارنـد . ایـن د وره هـا را کـه MUIS )مجلس علمای اسـامی سـنگاپور( برگـزار می کند ، 

بخشـی از هـد ف توسـعه مسـاجد  اسـت کـه د ر مراکز تعالـی انجام می شـود .

9- تجمیع کارکرد های متنّوع د ر مساجد 
یکـی از حسـنات و مزایـای مد یریت مسـاجد  د ر سـنگاپور احیـاء و به روزرسـانی کلّیه 
کارکرد هـا و نقش هـا و خـرد ه نقش هـا د ر مسـاجد  اسـت و کلّیـه فّعالّیت هـای مربوط 
بـه مسـلمانان د ر مسـاجد ، قابـل احصـاء و اجراسـت. بـه همیـن د لیـل، اکثـر قریـب 
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بـه اتّفـاق کارکرد هـای د ینـی، فرهنگـی، سیاسـی، اقتصـاد ی قابـل اجرا بـرای جامعه 
مسـلمانان و امـور خد مـات رفاهـی د ر مسـجد  انجـام مـی گیـرد . برخـی از ایـن امـور 
عبارت انـد  از: مشـاوره ازد واج، وعد ه هـای غذایـی رایـگان، نمایشـگاه، گفتگـو د ر مورد  

سـوء اسـتفاد ه مـواد ّ مخـد ّر و عقـد  نـکاح یـا ازد واج رسـمی و غیره.

10- جلوگیری از ورود  مساجد  به احزاب  سیاسی 
تناسـب ند اشـتن نـوع حکومـت )الئیـک( و نـوع نگـرش مذهبی مسـلمانان سـنگاپور 
موجـب شـد ه اسـت تا آنان به علّـت این ناهماهنگـی و ناهمخوانی د ر عمل د ر مسـائل 
سیاسـی حکومـت وارد  نشـوند  و بـه هـواد اری یـا عضویّـت د ر احـزاب و گروه هـای 
سیاسـی نپرد ازنـد . آنـان عمـد ه فّعالّیت هـای اجتماعـی و سیاسـی خود  را د ر مسـاجد  
تعریـف و سـازمان د هی کننـد . بـه همیـن علّـت کارکـرد  سیاسـی مسـجد  بیشـتر د ر 
ایـن کشـور نمـود  د ارد  و بـه عنوان بسـتر فّعالّیت سیاسـی د ر کنـار د یگـر فّعالّیت ها و 
کارکرد هـای مسـجد  معنـا و مفهـوم پیـد ا می کنـد . این امـر د ر نهایت، ضمن انسـجام 
بخشـی بـه مسـلمانان و جلوگیـری از سیاسـت زد گـی و سیاسـی بازی و برخورد هـای 
سیاسـی و حزبـی د ر مسـاجد ،  از تولیـد  تشـّتت و تفرقه بیـن آنان جلوگیـری می کند .

11- رقابت سالم پیروان اد یان د ر تد وین برنامه ها و فّعالّیت ها
ایـن نکتـه، یـک اصـل مهـم اسـت کـه همـواره د ر فضـای رقابـت سـالم، زمینه هـای 
رشـد  و توسـعه همه جانبـه فراهـم می شـود . کشـور سـنگاپور د اری تنّوع د ینی اسـت 
و برخـاف بسـیاری از کشـورهای د یگـر کـه د یـن رسـمی آنهـا فقط یک د ین اسـت، 
د ر ایـن کشـور برخـاف جمعّیـت کـم، سـه د یـن را حکومت به عنـوان اد یان رسـمی 
اعـام کـرد ه اسـت. حاکمّیـت ایـن اد یـان گوناگون، موجب شـد ه اسـت تا ناخواسـته 
نوعـی فضـای رقابتـی بـرای پیـروان آنهـا فراهـم شـود . گویی اینکـه فضایی سـالم د ر 
ایـن میـان حاکـم اسـت. صّحت این قـول، حاکمّیـت صلح و آرامـش د ر میـان اقوام و 

نژاد هـای گوناگـون و احتـرام متقابـل آنهـا بـه یکد یگر اسـت.
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12- سند  چشم اند از و نقشه راه کارکرد  های مساجد 
یکـی از علـل مهم موّفقّیت مد یریت مسـاجد  د ر سـنگاپور، تعریف و تبیین چشـم اند از 
بـرای مسـاجد  اسـت. د ر ایـن چشـم اند از، اهـد اف بلند مـد ّت، میان مـد ّت و کوتاه مد ّت 
بـه د رسـتی تعریـف شـد ه و روال اجرایـی همـه فّعالّیت هایـی کـه د ر مسـاجد  انجـام 
مـی گیـرد ، مطابـق بـا این اهد اف ترسـیم شـد ه اسـت. این امـر، تأثیری بسـیار مثبت 
و عمیـق د ر مد یریـت موّفـق مسـاجد  د ارد ؛ زیـرا مد یـران مسـاجد  د ر چارچوب هـای 
تعییـن شـد ه، د ر نقشـه راه، مسـیر برنامـه ریـزی و اجـرای فّعالّیت هـای مسـاجد  را 
ترسـیم می کننـد  و چـون مبنـای حرکـت بر اسـاس نگاه علمـی و منطقـی و د ر قالب 
چشـم اند از اسـت د ر نتیجـه، انحرافـی از ایـن برنامه هـا، سیاسـت ها و راهبرد هـا د ید ه 

نمی شـود .

13- فراگیری  کارکرد های مساجد  با نظرگاه اقتضای زمان و مکان
ایـن نکتـه را بایـد  مد ّنظـر قـرار د هیـم که مسـجد  نهـاد  تک کارکرد ی صرف نیسـت و 
نقش هـای بسـیار متعـد ّد  و متنـّوع اسـت. ایـن مهـم د ر سـنگاپور مورد  عنایـت جد ّی 
قـرار گرفتـه اسـت. همـان گونه که د ر مطالب قبلی اشـاره شـد ، د ر سـنگاپور مسـاجد  
جد یـد  بـا رویکـرد  عملیاتـی نمود ن ایـد ه چند  کارکـرد ی و تکّثـر و تنـّوع فّعالّیت ها و 
برنامه هـای گوناگـون بـا توّجه بـه شـرایط و اقتضائات زمانـی و موقعّیـت جغرافیایی و 

مکانـی شـکل گرفتـه و بنا شـد ه اند .
البّتـه بـه ایـن نکتـه اساسـی د ربـاره کارکرد هـا و نقـش  اجرایی مسـاجد  بایـد  عنایت 
د اشـت کـه برخـاف فراهـم سـازی زمینه هـای تنـّوع پذیـری کارکرد هـا، همچنـان 
کارکـرد  عبـاد ی و مناسـکی از اولویّت اصلـی و اّول برخورد ار اسـت. اقامه نماز جماعت 
د ر مسـاجد  از جایگاهـی ویـژه و مهـم د ر میـان کارکرد هـای عبـاد ی برخـورد ار اسـت 
و هیـچ گاه ایـن امـر تحـت  تأثیـر و حاشـیه  د یگـر برنامه هـا و فّعالّیت هـا قـرار نمـی 
گیـرد ؛ بـه خصـوص د ر برپایـی نمازهـای روزانه بـه جماعت، حّساسـّیت فـراوان د ارند  
و همـواره اجـرای آن را مـورد  تأکیـد  قـرار می د هنـد  و اعـام می نماینـد  کـه د ر همـه 

برنامه هـا، امـور عبـاد ی بایـد  محـور به شـمار آید .
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14- جوان محوری د ر برنامه ریزی و اجرای برنامه ها
یکـی از ویژگی هـا و اصـول مهـم تعییـن شـد ه تشـکیات و مد یریـت مسـاجد  د ر این 
کشـور، تـد ارک و برنامـه ریـزی فّعالّیت هـا بـا محوریّـت جـوان و قائـل شـد ن جایگاه 
ویـژه بـرای ایشـان اسـت. ایـن امـر د ر ارتبـاط بـا مناسـک عبـاد ی و نیـز د ر کلیـه 
فّعالّیت هـای د یگـر، از قبیـل آمـوزش، اوقـات فراغـت، ورزش، مشـاوره و غیـره به طور 

کامل مشـهود  اسـت.
نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه مد یـران، همه  سـعی و اهتمـام خویـش را صرف تـد ارک و 
برنامـه ریـزی فّعالّیت هایـی می کننـد  کـه به آسـانی بـرای یک جـوان، قابل اسـتفاد ه 
و بهره منـد ی و د سـت یابـی باشـد  و  طـوری رفتـار نمی کننـد  کـه جوانـان بـا مشـکل 

مواجه شـوند .

15- برنامه ریزی برای توسعه و تعالی خانواد ه 
بـا توّجـه به اینکـه خانواد ه به عنـوان اّولین نهـاد  اجتماعی، تأثیری فراوان د ر سـامت 
جوامـع، به ویـژه جامعـه اسـامی د ارد  و زمینه سـازی ایـن مهم به هّمـت خانواد ه های 
سـالم شـکل مـی گیرد ؛ به همیـن علّت توّجهـی ویژه  به این امر معطوف شـد ه اسـت. 
د ر ایـن راسـتا، محـوری ویـژه د ر برنامـه ریـزی فّعالّیت های مسـاجد  با عنوان توسـعه 
خانـواد ه د ر نظـر گرفتـه  شـد ه اسـت. از جملـه فّعالّیت هایـی کـه مختـّص خانواد ه هـا 
انجـام مـی  شـود ، آمـوزش د اد ن بـه آنـان اسـت. هـد ف از آمـوزش خانواد ه هـا، ارتقاء 

سـطح معلومـات و آگاهی  آنان اسـت.

16- توانمند سازی فّعالّیت ها وعملکرد ی فّعاالن مساجد 
امـر  بـه  ایـن کشـور، نـگاه ویـژه  از د یگـر د الیـل موّفقّیـت مد یریـت مسـاجد  د ر 
توانمند سـازی بـه خصـوص د ر حـوزه منابـع انسـانی اسـت. د ر کنـار برنامـه ریـزی 
فّعالّیت هـای گوناگـون د ر ایـن راسـتا )از جملـه آمـوزش مسـتمر(، تفویـض اختیـار 
بـه زیرمجموعه هـا نیـز صـورت مـی گیـرد ؛ بـه نحـوی کـه موجـب تقویّـت و افزایش 
اعتمـاد  بـه نفس منابع انسـانی فّعال د ر مسـاجد  می شـود . به عـاوه، واگـذاری اختیار، 
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نوعـی احسـاس اسـتقال د ر تصمیـم گیـری و اجـرا را بـه آنـان می بخشـد  کـه با این 
کار، زمینـه افزایـش انگیـزه د ر نـوآوری و بـه کارگیـری روش هـای خّاقانـه د ر افـراد  
پد یـد  مـی آورد  و فـرد  مجبـور می شـود  فّعالّیت هـای خـود  را با سـطح نیـاز مخاطبان 
هماهنـگ سـازد . البّتـه گفتنـی اسـت که بحـث توانمند سـازی د ر سـنگاپور د ر تحّقق 
توسـعه کان، د ر د یگـر بخش هـا و سـازمان های د ولتـی و بخش خصوصـی نیز صورت 
مـی گیـرد  و فضـای د انش محور د ر این کشـور حاکم اسـت و مسـلمانان نیـز به عنوان 

بخشـی از جمعّیـت تشـکیل د هند ه ایـن کشـور متأثّـر از ایـن موضوع هسـتند .

17- روزآمد سازی فّعالّیت ها و برنامه های مساجد 
از مزیّت هـای ویـژه مسـلمانان سـنگاپور، بهـره گیـری و اسـتفاد ه از فّناوری های نوین 
د ر حـوزه ارتباطات و اّطاعات)IT( اسـت. این امر سـبب شـد ه اسـت کـه فضای ارتباط 
و تعامـل بیـن مسـلمانان و مراکـز د ینـی، به خصوص مسـاجد  بـا سـرعت و د ّقت و به 
صـورت آسـان انجـام گیـرد  و اّطاعـات آن د ر شـبکه ای وسـیع بـه مسـلمانان منتقل 

شود . 
پرد اخـت و د ریافـت روزآمـد  امـور مربـوط بـه زکات، ثبت نـام حـّج، غـذای حـال، 
کمک هـای مالـی بـه مسـاجد  و محاسـبه زکات و پرد اخـت فطریـه بـا اسـتفاد ه از 

کارت هـای اعتبـاری و بـه روش هـای زیـر انجـام مـی گیـرد :
User ID ـ اینترنت بانکی Flexi pay ـ  Enest

18- بانک جامع اّطالعاتی از وضع مسلمانان سنگاپور
همـان گونـه کـه ذکـر شـد ، از مزیّت هـای مد یریـت موّفـق مسـاجد  د ر سـنگاپور، بهره 
گیری از سیسـتم سـرآمد ی سـازمانی اسـت. برای این منظور ضروری اسـت که مد یران 
مسـاجد  بـرای برنامـه ریـزی د قیـق، اّطاعـات کامـل و جامعـی از وضعّیـت مسـلمانان 
د اشـته باشـند  تا بتوانند  سیسـتم تعالـی و برنامه ریـزی هد فمند  را برای توانمند سـازی 
آنـان فراهـم کننـد . مسـئولّیت اجرای ایـن کار بـر عهـد ه »اد اره برنامه ریزی مسـاجد « 

اسـت. ایـن اد اره زیـر نظـر مجلس علمای اسـامی سـنگاپور فّعالّیـت می نماید .
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تهّیـه ایـن اّطاعـات از مخاطبـان و اّطـاع از عاقمنـد ی آنـان  بـرای عضویّـت د ر 
کمیته هـا، انجمن هـا، احـزاب، مجامـع و مؤّسسـات، به هّمـت افراد ی انجـام می گیرد  

کـه تحـت پوشـش )muis( فّعالّیـت می نماینـد .
بعـد  از تکمیـل فـرم، هـر فـرد  متقاضـی، خویـش را موّظـف می د انـد  کـه بـه مقررات 
و ضوابطـی کـه مجلـس علمـا تعییـن می کنـد ، پایبنـد  بمانـد  و تمـام تصمیمـات این 
مجلـس را بپذیـرد  و د ر هـر نـوع آموزشـی که مجلس علمـا برای او د ر نظـر می گیرد ، 

شـرکت نماید .
نکتـه جالـب د ر ایـن فـرم، قـرار د اد ن جـای ویژه بـرای امضـا و تأیید  تکمیـل این فرم 
توّسـط معـّرف و رابـط مسـجد  و د ر نهایـت د فتـر برنامـه ریزی مسـجد  اسـت. د ر این 
زمینـه اّطاعـات مسـلمانانی کـه حد اقـل 21 سـال د ارند ، به طـور کامـل د ر قالب یک 

فـرم د ریافـت مـی گرد د . مشـّخصات زیـر د ر این فرم د رج شـد ه اسـت:
مشـّخصات فـرد ی، نـژاد  و ملّیت، جنسـّیت، وضعّیت تأّهل، وضعّیت شـغل، نشـانی محّل 
کار، آد رس محـّل کار و زند گی، کد پسـتی، تحصیات، شـماره تماس، نام معـّرف، و غیره.

19ـ خد مات رفاهی و آموزشی کارکنان مساجد 
فّعالّیت هایـی د ر قالـب فرصـت شـغلی و ارائـه بورسـیه به کارکنـان د اد ه می شـود . د ر 
ترسـیم اهد افـی کـه بـرای این منظـور د ر نظـر گرفته  شـد ه، چنین آمد ه اسـت: ما د ر 
پـی توسـعه جامعـه مسـلمانان بـا اعتبـار غنی اسـامی که الزمـه پیشـرفت د ر جهان 
معاصـر اسـت، هسـتیم... مجلـس علمـای اسـامی خـود  را متعّهـد  بـه افزایـش رفـاه 

کارکنانـش از طریـق روش هـای عالـی منابـع انسـانی می د اند .

20ـ اّطالع رسانی فّعالّیت ها و برنامه های د ینی مساجد  به مسلمانان 
یکـی از ویژگی هـای بسـیار نیکـو و شـاید  منحصربه فـرد ، حوزه اّطاع رسـانی مسـاجد  
سـنگاپور اسـت. اّطـاع رسـانی د قیـق و کامـل همـراه بـا بیـان جزئیـات فّعالّیت هایـی 
کـه بـرای مناسـبت های عمومـی و خـاّص د ر طـول سـال د ر نظـر گرفتـه شـد ه و نیـز 
برنامه هـای روزانـه و د ائمـی د ر مسـاجد  انجـام می شـود ، بیانگـر برجسـتگی و موّفقّیت 
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 مد یریت مسـاجد  د ر این راسـتا اسـت. برای اّطاع بیشـتر به چند  نمونه اشـاره می شود : 
اعـام د قیـق و زمان بنـد ی شـد ه خطبه هـای نماز جمعه د ر مسـاجد ی کـه برگزار می 
گـرد د ؛ نـام و نـام خانواد گـی خطیب، نـوع زبانی که خطبه قرائت می شـود  )انگلیسـی، 
ماالیـی، تامیلـی و عربـی( و بـرای تعـد اد ی از مسـاجد  نیز خطبـه به د و زبـان خواند ه 
می شـود . حّتـی د ر مسـاجد ی کـه قبل از خطبـه، بیـش از یک زبان صحبت می شـود  
)مثـل انگلیسـی و ماالیـی(، نـام این مسـاجد  از قبل اعام و اّطاع رسـانی می شـود . 

اعـام د قیـق اوقـات شـرعی د ر کلّیه مناطق سـنگاپور برای هر ماه مشـخص می گرد د  
)بـا توّجـه بـه اینکـه حکومت ایـن کشـور د ر این خصـوص هیـچ اقد امـی نمی نماید (. 

د ر مـاه مبـارک رمضـان، زمان امسـاک و افطـار نیز اعـام می گرد د .
اعـام د قیـق مجالـس تـاوت و حفـظ و تجویـد  قـرآن کریـم و نـام جزء  هایـی که د ر 
تاریـخ و روزهـای مشـّخص قرائـت خواهـد  شـد . ایـن اّطاع رسـانی د ر قالـب فرم ها و 

جـد اول مخصـوص انجام مـی گیرد .
اّطـاع رسـانی د قیـق تمـام ابعـاد  و اشـکال و چگونگی پرد اخـت زکات از طریـق تهّیه و 
توزیـع فرم هـای مخصـوص و معّرفـی مراکزی کـه د ر زمینه چگونگی و میـزان پرد اخت 
زکات مشـاوره مـی   د هنـد . همچنیـن، فرهنـگ سـازی و ترویج سـّنت نیکـوی زکات با 
بهـره گیـری از آیـات و روایـات همراه با بیان آثـار و برکات آن و نیز تأکیـد  بر این جمله 

کـه پرد اخـت زکات، راهـی بـرای تقویّت جامعه اسـامی به شـمار می آید .
اّطـاع رسـانی د قیـق از غذاهـای حـال و مراکـز عرضه کننـد ه آن بـه خوبـی انجـام 
می شـود . بـا توّجـه بـه اینکه غالب مرد م کشـور سـنگاپور غیرمسـلمان هسـتند ، همین 
 امر سـبب شـد ه  اسـت تا مسـلمانان د ر تهّیه غذا های حال حّساسـّیت  د اشـته باشـند . 

اّطـاع رسـانی د قیـق د ر ایـن خصـوص، بـه آنها کمـک شـایان توّجهی نمود ه اسـت.
اعـام مسـاجد  اقامه کننـد ه نمـاز عیـد  فطـر همـراه با ذکـر زمـان د قیق نمـاز، آد رس 
مسـاجد  و نـوع زبـان قرائـت خطبه د ر کّل سـنگاپور، با هـد ف اّطاع د قیق مسـلمانان 

از برنامه هـای ایـن عیـد  بـزرگ صورت مـی گیرد .
تهّیـه تقویـم اسـامی سـاالنه برای مسـلمانان از د یگـر موارد  اسـت. با توّجه بـه اینکه 
تقویـم رسـمی کشـور سـنگاپور میـاد ی اسـت، بـرای اّطـاع رسـانی د قیـق روزهای 
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مناسـبت های د ینـی بـرای انجـام عبـاد ات و مناسـک عباد ی، تقویم سـاالنه اسـامی 
تهّیه شـد ه و منتشـر می شـود .

21- سنخّیت و تناسب فّعالّیت ها و برنامه ها با گروه هد ف
تـد ارک و اجـرای برنامه هـای مسـاجد ، بـر اسـاس وضعّیـت عمومی مخاطبـان صورت 
می گیرد . تناسـب سـّنی، مقاطع سـّنی )کود ک، نوجوان، جوان، بزرگسـال(، جنسـّیت 
و نـوع نیـاز مخاطبـان )د ینـی، اجتماعـی، آموزشـی، فرهنگـی( و نیـز زبـان مخاطـب 
)انگلیسـی، ماالیـی، عربـی( و د ر قالب هـای مختلـف )کاس آموزشـی، نمایشـگاه، 

باشـگاه جوانـان( و... د ر ایـن برنامـه ریزی هـا د ر نظـر گرفتـه می شـوند .
از جملـه مهم تریـن مسـائلی کـه ویـژه مخاطبـان مسـجد  د ر نظـر گرفتـه می شـود  
و از آنهـا د رخواسـت می شـود ، مراعـات حد ّاقلـی و شـرایط عمومـی )آد اب، رفتارهـا 
و...( بـرای حضـور د ر مسـجد  اسـت. البّتـه، آنـان را تحت شـرایط سـخت گیرانـه قرار 

نمی د هنـد  تـا موجـب گریـز آنـان از مسـجد  گـرد د . 

22-  تربیت و کاد رسازی از میان جوانان 
از برنامه هـای مهـم اجرایـِی تشـکیات مسـاجد  د ر سـنگاپور، توّجـه ویـژه بـه تربیت 
نیروهایـی متخّصـص و توانمنـد  از میـان جوانـان مسـلمان اسـت. د ر ایـن زمینـه، 
»مـد ارس اسـامی سـنگاپور« راه انـد ازی شـد ه  انـد . ایـن مـد ارس، همـگام بـا د نیای 
مـد رن د ر حوزه هـای علمـی و آموزشـی حرکـت می کنند  و نمـاد ی از تعلیـم و تربیت 
اسـامی بـه شـمار می رونـد . امروز بسـیاری از جوانـان فارغ الّتحصیل این مـد ارس، به 
افـراد  مهـم و برجسـته د ر سـطح کشـور تبد یـل شـد ه اند ؛ چنان کـه عـد ّه ای از آنها د ر 
سـازمان ها و د سـتگاه های د ولتـی، د ر مسـئولّیت هایی مهـم بـه کار مشـغول شـد ه اند . 
علّـت موّفقّیـت آنـان را بایـد  د ر ارتقـای سـطح د انـش و آگاهی ایـن افراد  د انسـت که 
د ر کنـار آموزش هـای علمـی، آموزش هـای اسـامی را نیـز فراگرفته انـد . بـا توّجـه به 
ایـن موّفقّیت هاسـت کـه مشـابه این مـد ارس د ر کشـورهای د یگـر، از جملـه مالزی و 

فیلیپیـن نیز راه اند ازی شـد ه اسـت.
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پیشنهاد ها «
از طریـق  تعالـی سـازمانی )سـرآمد ی(،  از نظـام )سیسـتم(  بهـره گیـری اصولـی 
بومـی سـازی بـا هـد ف روزآمد سـازی و کارآیی بخشـی بـه مسـاجد  کشـور؛ ایـن امـر 
د ر توانمند سـازی و ارتقـاء سـطح کّمـی و کیفـی فّعالّیت هـای سـازمان مسـاجد  د ر 
تأثیـری فـراوان و  انسـانی  حوزه هـای مختلـف سـخت افزاری، نرم افـزاری و منابـع 

شـگرف خواهـد  د اشـت.
اتّخـاذ سـاز و کار مناسـب بـه منظـور تبییـن صحیح و ضـرورت طرح بحـث واگذاری 
مد یریـت کان و خـرد  مسـاجد  کشـور بـه مرد م و استقال بخشـی بـه آن، حول محور 

و »اسـتوانه والیـت« از طریق عالمـان د ینی.
بـا توّجـه بـه تعد اد  بی شـمار مسـاجد  د ر سـطح کشـور ما )بیـش از 70 هزار مسـجد (، 
ضـروری اسـت نگاهـی نظام مند  و شـبکه ای د ر مد یریـت آن اعمال و اجرا گـرد د ؛ زیرا 
بهتریـن شـیوه بـرای اد اره این تعد اد  مسـاجد ـ  بـا توّجه به گسـترش و پراکند گی آنها 

د ر سـطح کشـورـ  اسـت. ایـن روش می توانـد  ثمربخش و پر فاید ه باشـد .
احیـاء و روزآمد سـازی کارکرد هـا و فّعالّیت هـای د ینی با محوریّت مسـاجد ، به گونه ای 
کـه هـر فّعالّیـت جد ید  کـه د ر حـوزه د ینی صورت مـی گیرد ، بسـتر اجـرای آن برای 
مسـاجد  تعریف شـود . متأّسـفانه د ر زمـان حاضر به جـای افزایش کّمـی کارکرد ها د ر 
مسـاجد ، بـه جد اسـازی فّعالّیت هـای د ینـی و فرهنگـی از مسـاجد  پرد اخته شـد ه و با 
راه انـد ازی فرهنگسـراها، مجتمع هـای فرهنگـی، کانون هـای قرآن، مهد  هـای کود ک، 
حسـینیه ها، هیئت هـا و خیمه هـای خـارج از مسـجد  و...، کارکرد هـای مسـاجد  بـه 
شـد ّت کاهـش پیـد ا کـرد ه و بـا اد امـه ایـن رونـد ، د ر آینـد ه نزد یک شـاهد  محـد ود  و 

معـد ود  شـد ن مسـاجد  تنهـا د ر کارکـرد  عباد ی و مناسـکی آنهـا خواهیم بود .
بـا توّجـه بـه اینکـه یکـی از بسـترهای مهـم د ر فرهنـگ سـازی و نهاد ینـه سـازی 
فرهنـگ مسـجد ، عامل اّطاع رسـانی و آگاه سـازی الیه ها و سـطوح مختلـف اجتماع 
اسـت، الزم اسـت د ر خصـوص ایـن جایـگاه مهم توّجـه و عنایتـی ویژه شـود  و برنامه 
ریـزی اصولـی بـرای بهره منـد ی حد اکثـری از فضـای رسـانه ای و اّطـاع رسـانی، بـه 

خصـوص د ر فضـای مجـازی و سـایبری صـورت پذیرد .
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هماهنـگ سـازی و متناسـب سـازی برنامه هـا و فّعالّیت هـای اجرایـی د ر مسـاجد  بـا 
سـطح توّقعـات و انتظـارات سـطوح و الیه هـای مختلف جامعـه، به ویژه طبقـه جوان و 
قائـل شـد ن جایـگاه ویژه بـرای مخاطبان و توّجه به ذوق و سـلیقه آنهـا، موجب ایجاد  
و تقویّـت حـّس همد لـی و هماهنگـی با مد یـران مسـاجد  و روی آوری آنها به مسـاجد  
خواهـد  شـد ؛ زیرا مسـجد ، بـه عنـوان پایگاهی اسـت که می توانـد  د ر کمـال صد اقت، 

نیازهـا و توّقعـات آنها را برآورد ه سـازد .
از جملـه اشـکاالت جـد ّی که د ر وضعّیت فعلی مد یریت مسـاجد  ما، چـه د ر بُعد  کان 
و چـه د ر بُعـد  خـرد  د یـد ه می شـود ، بی توّجهـی به بحـث بسـیار مهم خانواد ه هاسـت. 
ضـروری اسـت کـه د ر مد یریـت مسـاجد  و د ر تمامـی ابعـاد  آن )کان و خـرد ( بـرای 
خانواد ه هـا بـه خصـوص والد یـن و باالخـص مـاد ران، جایگاهـی ویـژه  د ر نظـر گرفتـه 
شـود ؛ زیـرا هـرگاه بتوانیـم نهـاد  خانـواد ه را بـا مسـاجد  اُنـس د هیـم و آشـنا و جذب 
نماییـم، د ر نتیجـه، زمینـه ایجـاد  جامعه ای سـالم و د ین محور فراهم خواهد  شـد . این 
نکتـه مهّمـی اسـت کـه ضـرورت د ارد  د ر برنامه ریزی برای مسـاجد  توّسـط مد یران و 

متولّیـان امـر مسـجد ، مـورد  توّجـه ویژه و عنایـت جد ّی قـرار گیرد .
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نتیجه گیری «
1. اگرچـه د یـن اسـام بـرای همـه کشـورها، د ین ثابتـی اسـت و اختافـی د ر احکام 
و اعمـال عبـاد ی و مناسـک اجرایـی د ر مسـاجد ، بـه خصـوص د ر اصـول و مبنا وجود  
نـد ارد ، ولـی کارکرد هـای سـازمانی مسـاجد  د ر کشـورهای گوناگـون، متنـّوع اسـت. 
بنابرایـن، الزم اسـت از ایـن تنـّوع و تکّثـر کارکرد هـا، متناسـب بـا شـرایط خـاّص 

فرهنگـی کشـورها بهـره گیری و اسـتفاد ه شـود .
2. نظـام )سیسـتم( تعالـی )سـرآمد ی( سـازمانی کـه بـا هـد ف توانمند سـازی جامعه 
اسـامی سـنگاپور و نیـز مد یریـت موّفـق مسـاجد  به کار گرفته شـد ه اسـت، بـا توّجه 
بـه بومـی سـازی آن بـه هّمـت سـنگاپوری ها، قابلّیـت اجرایـی د ر مسـاجد  را د ارد  و 
می توانـد  بـه عنـوان الگویـی بـرای کشـورهای اسـامی، به ویـژه کشـور مـا بـه اجـرا 

شود . گذاشـته 
3. روزآمـد  نمـود ن و متناسـب سـازی برنامه هـا و فّعالّیت هـای اجرایـی د ر مسـاجد ، 
می توانـد  زمینـه کارآمـد ی و ایفـای نقـش  بیـش از پیـش د ر فّعالّیت هـای مختلف د ر 

محیط هـای سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی و حّتـی اقتصـاد ی جامعه د اشـته باشـد .
4. اسـتفاد ه از فّنـاوری )تکنولـوژی( نویـن اّطاعاتی و ارتباطی، به ویـژه فضای مجازی 
و سـایبری، می توانـد  نقـش زیـاد ی د ر چابک سـازی و سـرعت، د ّقت و د سـت یافتنی  

شـد ن ارتبـاط و تعامـل بین مسـاجد  و مرد م ایفـا نماید .
5. از جملـه رمـوز موّفقّیـت د ر مسـاجد  سـنگاپور، واگذاری و واسـپاری امـور به مرد م 
و مشـارکت فّعاالنـه آنـان د ر اد اره مسـاجد  اسـت. عـد م د خالت د ولت مرکـزی د ر امور 
مربـوط به مسـاجد ، زمینه سـاز رشـد  همه جانبـه و بهره مند ی حد اکثری از مشـارکت 

مرد م شـد ه است.
6. ارتبـاط بسـیار تنگاتنـگ و صمیمانـه بیـن مد یـران مسـاجد  و مـرد م، از عوامـل 
موّفقّیـت مسـاجد  اسـت و همیـن امـر سـبب شـد ه اسـت کـه مـرد م نوعـی احسـاس 

یگانگـی و مسـئولّیت د ر اد اره مسـاجد  د اشـته باشـند .
7. توّجـه ویـژه بـه امـر آمـوزش و محـور قـرار د اد ن آن با هـد ف ارتقاء سـطح د انش و 

آگاهـی منابع انسـانی مسـاجد ، از د یگـر عوامل موّفقّیت اد اره مسـاجد  اسـت.
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8. اّطـاع رسـانی همه جانبـه و فراگیر به روش ها و شـیوه های مختلف، توانسـته اسـت 
زمینه مشـارکت بیش از پیش مسـلمانان را د ر اد اره مسـاجد  فراهم سـازد .

9. متنـّوع سـازی فّعالّیت هـا و برنامه هـای اجرایـی د ر مسـاجد  و توّجـه بـه سـایق و 
ذوق مخاطبـان و نیـز مد ّنظـر قـرار د اد ن شـرایط عمومـی و اختصاصـی مخاطبان، به 
ویـژه قائـل شـد ن جایـگاه ویـژه بـرای جوانـان، از عوامل موّفقّیت تشـکیات مسـاجد  

د ر سـنگاپور است.
10. برنامـه ریـزی هد فمنـد  و اتّخـاذ سـاز و کار مناسـب بـرای هماهنگـی و هم خوانی 
سـطح انتظـارات مـرد م از مسـاجد  و پاسـخ گویـی منطقـی و جـد ّی بـه ایـن توّقعات، 
موجـب بـرآورد ه شـد ن بیشـتر انتظارات و خواسـته های مـرد م د ر زمینه هـای مختلف 

از سـوی مد یران مسـاجد  شـد ه اسـت.
11. تهّیـه و تد ویـن اصولـی و واقـع گرایانـه راهبرد هـا و سیاسـت گذاری هـا، ترسـیم 
چشـم اند از و اُفـق فّعالّیت هـا همـراه بـا تعیین چارچـوب و حد ود  و ثغور بـرای حرکت، 
و متمرکـز بـود ن مرکـز هد ایـت و رهنمـون سـازی ایـن برنامه هـای اباغـی، ضمـن 
حـذف تعـد ّد  مراکز تصمیم گیری و تشـّتت د ر اجـرا، موجب حرکـت منطقی، عقانی 
و صحیـح د ر ایـن راسـتا شـد ه کـه ایـن مهـم از مزایـای برجسـته موّفقّیـت مد یریـت 

مسـاجد  د ر سـنگاپور است. 
12. هـم راسـتایی و تقویـت مسـاجد  به هّمت کلّیه سـازمان ها، تشـّکل ها و مؤّسسـات 
اسـامی موجب شـد ه اسـت کـه کلّیـه فّعالّیت ها و برنامه هـا د ر جهت تقویّت مسـاجد  
صـورت گیـرد  و موجـب شـود  تـا از اجـرای برنامه هایـی که موجـب تضعیف مسـاجد  
و یـا جـد ا شـد ن و یـا حـذف یک یـا چند  کارکـرد  از مسـجد  گـرد د ، جلوگیری شـود . 
همیـن امـر موجـب رشـد  و افزایش کّمی تعـد اد  کارکرد هـا و نقش های فّعال مسـاجد  
شـد ه و د ر نهایـت، زمینـه سـاز محـور قـرار گرفتـن مسـاجد  د ر میان جامعه اسـامی 

سـنگاپور شـد ه است.
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