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

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

20/4/59 :  1
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»مرکلز و مرجلع مقبلول، آگاه و نافذالکلمله ای در امر مسلاجد1« محسلوب می شلود، 
در حلوزه هلای مطالعاتلی، برنامله ای و عملیاتلی تجمیلع و تدوین نملوده و به محضر 

صاحلب نظلران، دسلت انلدرکاران و کارگلزاران عرصه مسلجد تقدیلم نماییم. 
امیلد اسلت ضملن مطالعه و بهره مندی از ایلن مجموعه، با ارائه نظرات و پیشلنهادات 
خلود، در تکمیلل هلر چله بهتر و کیفلی محصوالت در حوزه مدیریت مسلجد، سلهیم 
باشلید. فراملوش نکنیم »چنانچه مسلاجد کیفیت شایسلته خود را بیابلد، هزینه های 

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

مرکز رسیدگی به امور مساجد

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

2  : رهبرمعظم انقالب 19/7/1390
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فروغ مسجد  
برگزیده مقاالت کتاب های فروغ مسجد شماره 7-1، 

جلد یک ، بخش دوم
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ــی و  ــاد مقاومت ــجد در اقتص ــادی مس ــای اقتص ــش کارکرده نق
ــادی)1( ــه اقتص ــق حماس تحّق

حسین اسالم پور

چکیده «
اقتصلاد و قلدرت و توسلعه اقتصلادی در عصلر حاضلر یکلی از عوامللی اسلت کله 
بلرای تعاللی هلر کشلور و جهانلی شلدن آن در عرصله بین المللی الزم اسلت. کشلور 
ملا، دارای اقتصلادی بلا رویکرد اسلالمی اسلت و باید ضملن توّجه به شلرایط داخلی و 
خارجلی، فرآینلد توسلعه اقتصادی را طلی نماید. توّجه بله این امر، در شلرایط کنونی 
داخللی و وضعّیلت خلاّص بین المللی، بلا توّجه به تصمیمات سیاسلی و اقتصلادی و ... 
دشلمنان علیله اقتصلاد و نظام اسلالمی کشلور، اهمّیت بیشلتری دارد. رهبلر معظم با 
درایلت و تدبیلر حکیمانله خلود، ضملن عنایلت بله این موضوع، سلال 1392 را سلال 
»حماسله سیاسلی و حماسله اقتصلادی« نلام نهادند تا شلاهد تلالش و هّمت مضاعف 
ملردم و همله مسلئوالن کشلور در گذشلتن از پیچلش سیاسلی ل اقتصلادی پیلِش رو 
باشلیم. ایلن نوشلتار، در صلدد آن اسلت که نقش مسلجد را بله عنلوان مهم ترین نهاد 
کشلور اسلالمی، در تحّقلق حماسله اقتصلادی و بله تبلع آن حماسله سیاسلی تبیین 
نمایلد. نگارنلده، ابتلدا به تعریلف اقتصاد و انلواع آن در علم اقتصلاد و آموزه های دینی 
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پرداختله، فلسلفه نام گلذاری سلال ها و رونلد آن در 20 سلال اخیلر را تشلریح نملوده 
اسلت. سلپس، به   طور خاّص، به نام گذاری سلال 92، به عنوان سلال حماسله سیاسلی 
و حماسله اقتصلادی و بحث هلای واژگانلی مربلوط به آن اشلاره کرده، مفهلوم اقتصاد 
مقاومتلی از منظلر رهبلری را بیان نموده اسلت. در ادامه، رابطه بیلن اقتصاد مقاومتی 
و جهلاد اقتصلادی و حماسله اقتصلادی را شلرح داده، ضمن اشلاره بله بی تأثیر ماندن 
تحریم هلای اقتصلادی دشلمنان علیله کشلور، عوامل حرکت حماسلی را بیلان نموده 
اسلت. در نهایلت نگارنلده، مفاهیلم عاللی اقتصلاد اسلالمی و رفتارهلای مسلجدی و 
جلوه هلای اقتصلادی مسلجدمحور را کله در خللق حماسله اقتصلادی مؤثّلر هسلتند، 
بله هملرا مباحلث جنبلی هلر یلک از آموزه هلا، تشلریح کلرده اسلت. نتیجله تحقیق، 
بیانگلر آن اسلت کله توّجه بله مرکزیّت مسلجد در سلازمان دهی نگرش های اسلالمی 
در بازاریلان و همله مؤمنلان و تبییلن آموزه هلای اقتصلادی ل  مسلجدی، بلا بهره گیری 
از رسلانه منبلر، بله عنلوان مهم تریلن رسلانه اثرگلذار در اقتصلاد ُخلرد و کالن تأثیلر 
بسلزایی در توسلعه اقتصلادی و حماسله اقتصلادی دارد. همچنیلن، آملوزش نحلوه 
رعایلت حلالل و حلرام در کسلب و کار، نهادینه کلردن برخی از آموزه های مسلجدی، 
ماننلد قرض الحسلنه، انفلاق، صدقله، خملس و زکات، ثُللث املوات، سلّنت وقلف و ... 
مسلیر خلق حماسله اقتصادی و سیاسلی را تسلهیل و هملوار می نمایلد. بدین ترتیب، 
مسلجد، بلا کارکردهلای متنلّوع اقتصلادی خلود، مهم ترین نقلش را در تبییلن مفهوم 
اقتصلاد مقاومتلی و بیشلترین تأثیلر را بلر درونی سلازی آن بلرای نیلل بله حماسله 

اقتصلادی خواهد داشلت. 

واژگان کلیدی:  «
اقتصلاد، اقتصلاد مقاومتلی، جهلاد اقتصادی، حماسله سیاسلی، حماسله اقتصادی، 
تحریلم اقتصلادی، عواملل حرکلت حماسلی، آموزه هلای اقتصلاد اسلالمی، آموزه های 

مسلجدی اقتصلاد، رفتارهلای اقتصادی ل مسلجدی.
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سؤاالت تحقیق 
1. نام گذاری هر سال در قالب یک شعار کلیدی و فراگیر چه اهّمیتی دارد؟

2. حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی چیست؟
3. اقتصاد مقاومتی چیست؟

4. آموزه هلای قرآنلی و مسلجدی اقتصاد اسلالمی و وجوه تمایز آن از سلایر مکاتب 
اقتصادی کدام هسلتند؟

5. مسلجد، در قاللب چله آموزه هایلی و چگونله می تواند در خلق حماسله اقتصادی 
تأثیلر بگذارد؟

فرضیه های تحقیق
1. در نام گذاری هر سلال جزئیات و کلّیات شلرایط داخلی کشلور و اوضاع خارجی 
و شلرایط جهانلی بلا نهایلت درایلت و علم معنوی توّسلط وللّی امر مسللمانان در نظر 
گرفتله می شلود. بلر همله آحلاد مردم و مسلئوالن کشلور الزم اسلت که در ملورد آن 

بله تحقیلق و تدبّلر بپردازنلد تلا وظایف خود را شلناخته، بله خوبی اجلرا نمایند.
سلیره  و  قرآنلی  آموزه هلای  از  بهره گیلری  بلا  اسلالمی،  اقتصلاد  آموزه هلای   .2
اهل بیلت بسلیار عمیلق و گسلترده هسلتند و توّجله بله آنهلا موجلب جلوگیری از 

تحّقلق اهلداف شلوم سیاسلی و اقتصلادی دشلمنان اسلالم و قلرآن خواهلد شلد.
3. مسلجد، دارای کارکردهلای اقتصلادی متنّوعلی اسلت کله رویکلرد عبلادی و 
اعتقلادی دارنلد و بلا سلازمان دهی ایلن کارکردهلا بله منزلله رفتارهلای مسلجدی، 

می تلوان مسلیر تحّقلق حماسله اقتصلادی را هملوار سلاخت.
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مقّدمه  «
املروز، کشلور ملا در حوزه هلای اقتصلادی خود با مسلائل یا مفاهیمی مواجه اسلت 
کله بله هیلچ عنلوان، چله در عرصله  نظلری و در کتاب هلای درسلی و چله در عرصه  
عمل و تجارب بشلری، مشلابه و مابه ازای واقعی نداشلته اسلت. بنابرایلن، خود انقالب 
اسلالمی مکلّلف به نلوآوری و ابتلکار و نظریه پلردازی و الگوسلازی در ایلن عرصه های 
جدیلد اقتصلادی اسلت. هلر کشلوری کله َعلَلم استکبارسلتیزی را برپلا کنلد، ناگزیِر 
نیازمنلد چنیلن الگوهایلی اسلت. »کلمله کمیابلی، دارای نزدیک ترین معنلی به کلمه 
محدودیّلت یلا اقتصلاد اسلت کله در مقابلل کلمله نامحلدود یلا آزاد مطرح می شلود. 
کمیابلی منابلع، مسلئله اساسلی و محلوری هلر جامعله اسلت. از آنجلا کله منابلع هر 
جامعله ای محلدود اسلت، تمامی جوامع با سلؤاالتی از قبیلل، چه تولید شلود، چگونه 
تولیلد شلود، بلرای چله کسلانی تولیلد شلود، رو به رو هسلتند. اقتصلاد، بله همه این 
سلؤاالت، در قاللب مکاتلب اقتصلادی پاسلخ می دهلد«.1 اقتصلاد، در وضعیلت کنونی 
جهانلی، حلرف اول را می زنلد و هلر کشلوری کله از نظلر اقتصلادی قدرتمنلد باشلد، 
در زمینله سیاسلی و نظاملی و ... نیلز وجهله بین الملللی مناسلبی خواهلد داشلت. در 
ایلن نوشلتار، بلا رویکلردی اعتقلادی، مباحلث پایله ای بیلان می شلود و بلا تأّملل در 
نام گلذاری20 سلال اخیلر، جنبه هلای اقتصلادی آن را بحلث می گلردد. نگارنلده، بله 
کملک مطالعلات و تحقیقلات بین رشلته ای )اقتصلادی و قرآنلی(، مباحلث مربلوط به 
اقتصلاد مقاومتلی و آموزه هلای قرآنلِی اقتصلاد اسلالمی را بحلث کلرده اسلت. به نظر 
نگارنلده، فّعالّیت هلای مسلجدی و رفتارهای مسلجدی، اگر در راسلتای اصول مدّون و 
برنامه ریلزی شلده، منطبلق با اقتصلاد مقاومتی و جهلاد اقتصادی سلازمان دهی و اجرا 
شلوند، دسلت یابی بله حماسله اقتصلادی بله سلهولت امکان پذیلر خواهلد شلد. برای 

شلروع مطاللب، ابتلدا مباحلث واژگانلی مطرح می شلود. 

1  - سالواتوره، دومینیک، تئوری و مسایل اقتصاد خرد، ص10.



17 فصل سه: کارکردهای اقتصادی مسجد 

بحث واژگانی اقتصاد «
واژه »اقتصلاد« )Economics( از دو کلمله یونانلی »اویکلوس« )Oikos( بله معنای 
»خانله« و »نمیلن«  )Nemin( بله معنلای »اداره کلردن« تشلکیل شلده اسلت؛ ایلن 
واژه بله معنلای لغلوی »تدبیر منزل« یلا »اداره کردن خانه« اسلت.1 اقتصاد، از ریشله 

»قصلد« و بله معنلای »اعتلدال و میانه روی« و »اسلتقامت در راه«، اسلت.2

بحث واژگانی اقتصاد از منظر آیات و روایات
اقتصلاد در عربلی به معنای میانه روی و اعتدال اسلت. شلواهد این مّدعا، مسلتندات 

قرآنی و روایی زیر هسلتند:

الف( مستندات قرآنی
1. »اقتصلاد« در لغلت بله دو معنلا اسلت: یکی از آن دو پسلندیده اسلت و حلّد میانه 
افلراط و تفریلط اسلت؛ ماننلد: جود، که حّد وسلط اسلراف و بخل محسلوب می شلود 
یلا شلجاعت، کله حلّد وسلط تهلّور و ترس اسلت. ایلن معنلا در قلرآن، چنین بله کار 
رفتله اسلت: »َواْقِصْد فِی َمْشلِیَک؛ در رفتلارت میانه را برگزین«.3معنلای دیگر اقتصاد، 
بله املری اشلاره می کنلد که بین پسلندیده و ناپسلند در نوسلان اسلت؛ ماننلد: آنچه 
کله بیلن علدل و جلور، قریلب و بعید فرض می شلود. قلرآن در ایلن ملورد می فرماید: 
َِّنْفِسلِه َو ِمْنُهلم مُّْقَتِصلٌد؛ بعضی از آنلان بر خود سلتم کردند و بعضی،  »َفِمْنُهلْم َظالِلٌم ل

راه میانله را برگزیدند«.4
اُهلْم إِلَلی الَْبلرِّ َفِمْنُهلْم ُمْقَتِصٌد؛ و چون نجاتشلان داد  لا نَجَّ 2. قلرآن می فرمایلد: »...َفلَمَّ

و بله خشلکی رسلاند؛ برخی از آنهلا میانه رو هسلتند«.5
3. در آیله ای از قلرآن آملده اسلت: »َفِمْنُهلْم ظالِلٌم لَِنْفِسلِه َو ِمْنُهلْم ُمْقَتِصلٌد َو ِمْنُهلْم 

1  - هادوی تهرانی، مکتب و نظام اقتصادی اسالم،، ص48.

العیللن، ج5، ص54-55؛ طریحللی  فراهیللدی، خلیل بن احمللد،  بلله:  ر.ك  لسللان العرب، ج3، ص353-354؛  ابن منظللور،   -   2

.128 ص127-  ج3،  مجمع البحریللن،  فخرالدیللن، 
3  - لقمان، آیه19.

4   - فاطر، آیه32.

5  - لقمان، آیه32.
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سلابٌِق بِالَْخْیلراِت بِلإِْذِن اهللِ؛ پلس، برخلی از آنلان بلر خود سلتمکارند و برخلی از آنان 
میانله رو و برخلی از آنلان در کارهلای نیلک بله فرملان خدا پیشلگام هسلتند«.1

4. قلرآن کریلم در آیله ای می فرمایلد: »ِمْنُهلْم أُمَّلٌه ُمْقَتِصلَدٌه َو َکِثیلٌر ِمْنُهلْم سلاَء ملا 
یَْعَمُللوَن؛ از میلان آنها گروهی میانه رو هسلتند و بسلیاری از آنها بلد رفتار می کنند«.2 

ب( مستندات روایی
روایلات متعلّددی از معصوملان در ملورد مفهوم اقتصاد وجلود دارد که بیان همه 
آنهلا در ایلن مقلال نمی     گنجلد. در ادامله، بله عنلوان نمونله، بله برخلی از آنها اشلاره 

شلده است.3
1. املام صلادق می فرماینلد: »َضِمْنلُت لَِمن اقتصلد أن ال یْفَتقر؛ من برای هر کسلی 

کله در زندگانلی میانه رو باشلد، بی نیازی را ضمانلت می کنم«. 4
لَرُف َمْثلواٌه و الَْقْصُد َمْثراٌه؛ میانله روی در زندگی  2. امیرالمؤمنیلن می فرماینلد: »لسَّ

موجلب زیلادی مال و زیلاده روی موجلب ضایع نمودن مال اسلت«. 5
3. حضلرت عللی می فرماینلد: »َملا َعاَل َملِن اْقَتَصَد؛ کسلی که )در مخلارج زندگی 

خود( میانه روی پیشله نمود، تنگدسلت نشلد«.6 
4. در نامله امیرمؤمنلان بله زیلاد آملده اسلت: »َدِع االِسلراَف ُمقَتِصلداً...؛ اسلراف را 
کنلار بگلذار و میانه روی پیشله کلن...«.7در این کالم حضرت، »قصد« بله مفهوم روش 

معقلول و راه اسلتوار بیلن افراط و تفریط اسلت.
5. املام عللی می فرمایلد: »لَلْن یهلَلَک َملْن اِْقَتَصَد َو لَلْن یَْفتِقلر َمْن َزَهلَد؛ آن کس 

1  - فاطر، آیه32.

2  - مائده، آیه66.

3  - برخللی اندیشللمندان اقتصللاد، علللم اقتصللاد و مکتللب اقتصللادی را از هللم جللدا می کننللد. آنهللا معتقدنللد کلله تنظیللم ثللروت، علللم 

اسللت و توزیللع آن، شللامل اصللول و سیاسللت های علللم اقتصللاد اسللت. بللا بررسللی آیللات و روایللات مشللّخص می شللود کلله اسللالم، 
ضمللن اهّمیللت دادن بلله هللر دو مقوللله، بلله هملله جنبه هللای اقتصللاد پرداختلله اسللت. بللرای مطالعلله بیشللتر ر.ك بلله: غررالحکللم، 

ج1، ص92 و 151؛ ج2، ص45؛ ج3، ص173 و 192 و440؛ ج4، ص540 و301؛ ج5، ص226؛ ج6، ص236 و173.
4  - مجلسی، بحار االنوار، ج71، ص346.

5  - همان، ص347.

6  - دشللتی، محّمللد، ترجملله نهللج البالغلله، ص468، ح140؛ در مللورد نللکات لغللوی و ادبللی ایللن کالم حضللرت، بایللد گفللت کلله ایللن 

جمللله، فعلّیلله شللرطیه و»مللن« از ادات شللرط اسللت. »َعللاَل )اِفتقللَر(« بلله معنللی مسللتمند شللد و»اْقَتَصللَد« بلله مفهللوم میانلله روی 
کللردن اشللاره دارد.

7   - دشتی، محّمد، ترجمه نهج البالغه، ص356، نامه 21.
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کله میانله روی در پیلش گیلرد، هرگلز هلالك نگلردد و کسلی کله زهلد پیشله کرد، 
هرگلز بله دام نیفتاد«.1

1   - مجلسی، بحاراالنوار، ج77، ص212، ح1.
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  بحث اصطالحی اقتصاد «
 عللم اقتصلاد را عللم ثروت دانسلته اند. برخلی آن را مطالعه چگونگلی تنظیم تولید 
و فّعالّیت هلای مبادلله ای افلراد ذکلر کردنلد.1 اندیشلمندان معاصر، اقتصاد را بررسلی 
روش هایلی می داننلد کله بلا پول یلا بدون پلول، برای بله کار بلردن منابلع کمیاب به 

منظلور تولیلد کاال و خدملات و توزیلع بیلن افلراد و گروه ها انتخلاب می کنند.2

شاخه های اصلی علم اقتصاد
علم اقتصاد به دو دسته اصلی و کلّی تقسیم می شود:

اللف( اقتصلاد ُخلرد )Microeconomic(: بله مطالعله تصمیمات فرد دربلاره کاالهای 
یلا  فلرد مصرف کننلده  رفتلار  اقتصلاد،  از عللم  ایلن بخلش  خلاّص می پلردازد.3در 
تولید کننلده یلا چگونگلی تعییلن قیمت در بازار، کشلش عرضله و تقاضلا و ... مطالعه 

و بررسلی می شلود.4 
ب( اقتصلاد َکالن )Macroeconomic(: بله بررسلی رفتارهلای اقتصلادی در سلطح 
کلّلی کشلور می پلردازد و اجلزای اقتصلاد را بله هملراه اثلر متقابلل و کنلش آنهلا بلر 
همدیگلر بحلث و بررسلی می کنلد.5 در واقلع، اقتصلاد کالن، مطالعه اقتصلاد در قالب 
یلک نظلام اسلت و بلا تفّکلر سیسلتمی آن را تحلیلل می کنلد.6 بلا کملک اقتصلاد 
کالن، موضوعاتلی ماننلد، سلطح عمومی قیمت ها، سلطح اشلتغال، درآملد ملّی، تولید 

ناخاللص ملّلی و ... بررسلی و مطالعله می شلود.7

1  - هادوی تهرانی، مهدی، مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص49-48.

2  - ساموئلسون، اقتصاد، ص7.

3  - بگ، فیشر، دورنبوش، علم اقتصاد، ج1، ص28.

4  - دولتشاهی، محتشم، مبانی علم اقتصاد، ص9.

5  - بگ، فیشر، دورنبوش، همان، ص29.

6  - همان، ج2، ص868.

7  - دولتشاهی، همان، ص9.
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 فلسفه و اهمّیت نام گذاری سال ها  «
رهبلر معّظلم، بلر اسلاس ضلرورت و نیاز کشلور عزیزملان، ایلران، در پیلام نوروزی 
بلرای هلر سلال، نلام خاّصلی را انتخلاب می کننلد تا توّجله خاّص ملردم و مسلئولین 
نظلام بله آن شلعار با شلعور، معطوف شلود و افق چشلمانداز میان ملّدت و کوتاه مّدت، 
مهندسلی و تدبیلر گلردد. به عبارت دیگر، یکلی از ابتکارات اثربخش و ارزشلمند مقام 
معّظلم رهبلری، تعییلن یلک نلام یا شلعار بلرای هر سلال و پیگیلری آن شلعار و ارائه 
جمع بنلدی از آن، در پیلام نلوروزی و سلخنرانی آغازیلن خلود در ابتلدای هر سلال نو 
اسلت. سلخنرانی رهبلر معّظلم، در روزهای اّول سلال شمسلی که به   طلور معمول، در 
کنلار بلارگاه ملکوتلی املام رضا و در بین زائلران و مجاوران آن حضلرت )که از همه 
اقشلار و گروه هلای ملردم از سراسلر کشلور حضلور دارنلد(، ایلراد می گلردد، فرصتلی 
بلرای تحلیلل و تبییلن شلعار سلال و بیلان چرایی و چیسلتی آن توّسلط مقلام معّظم 
رهبلری محسلوب می شلود. البّته این ابتلکار، حکمت ها وآثلار فراوانلی دارد که برخی 

از آنلان بله صلورت خالصه، به شلرح زیر اسلت:
1. تسلهیل املر هدف گلذاری در املور اجرایلی کشلور بله منظلور برنامه ریلزی 

دقیق تلر و نیلل بله آن اهلداف؛
2. ایجلاد شلور و نشلاط، حرکلت در قوای سله گانله و همله وزارتخانه های منتسلب 

بله آنها؛
3. ایجلاد همبسلتگی اجرایلی و سلازمانی و همدللی و همسلویی، وحلدت نظر و در 

یلک کالم انسلجام ملی؛
4. تدبیلر در ملورد مسلائل پیلش رو و هشلدار نسلبت به خطلرات و تهدیدات پیش 

رو و آماده سلازی نظلام و ملردم بلرای مقابله با دشلمنان؛ 
5. ترغیب و تشلویق شلدن دسلتگاه های اجرایی و مدیریتی در راسلتای شلعارهای 

هر سلال؛
6. ایجلاد یلک فرهنلگ نویلن و اقتضایلی بلرای شلرایط خلاّص هر سلال بله دلیل 

وجلود زمینله پذیلرش فرهنگلی در عملوم ایرانیان؛
7. پایه ریلزی و طلرح یلک توّقلع و انتظلار بلر اسلاس گفتمان ملّلی و انگیزاسلیون 
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فراگیلر بلرای برآورده سلازی آن انتظلارات؛
8. ایجلاد طلرز تفّکلر جدیلد در طلرز تلّقی هلا و نگرش هلا و رویکردهلا در بیلن 

نخبلگان و توده هلای ملردم؛
9. پایه گلذاری فرهنلگ غنلی و معنلوی انتظلار، بلا طلرح شلعار کارآملد هلر سلال 
بله منظلور آماده سلازی سلرزمین اسلالمی بلرای ظهلور حضلرت وللّی عصلر و 

کشلور. راهبلردی  موضوعلات  اولویّت گلذاری 
 بررسلی شلعارهای انتخاب شلده در سلال های گذشلته نشلان می دهد که هر یک 
از این شلعارها، ریشله در ضرورت های آن سلال داشلته اسلت و اولویّت اّول و موضوِع 
راهبلردی ملورد نیلاز کشلور در شلعار سلال منعکلس گردیلده و آن شلعار، مهم ترین 
نیاز کشلور بوده اسلت. بله عبارت دیگلر، این پیام های سلاالنه ، فصل الخطابلی آگاهانه 
و بایسلته اسلت کله بلا توّجله بله شلرایط و مقتضّیلات زمانلی و مکانلی، بلرای تمامی 
اقشلار و الیه هلا و سلطوح مختللف جامعله اسلالمی تبییلن می شلود. ایلن پیلام، بلا 
ابلالغ رسلمی از سلوی رهبلر معظم به سله قوّه، بلرای اجرا، در سلطح جامعله، جاری 
می گلردد. در ادامله، بلا نگاهلی کوتلاه به رونلد نام گذاری20 سلال اخیلر، برخی نکات 

مهلم ایلن نام گلذاری بهتر و بیشلتر روشلن می شلود.

روند نام گذاری سال ها با رویکرد اقتصادی
نلام مربلوط بله هلر سلال، از ویژگی ها و شلرایط همان سلال تأثیر می پذیلرد. رهبر 
فرزانله بلا حکملت و تدبیر و عللم و تخّصص والیی خلود، نیازها و مشلکالت، تهدیدها 
و فرصت هلا و ضعف هلا و قدرت هلای کشلور را بهتلر از همله می شناسلد. ایشلان بلا 
نام گلذاری هلر سلال در قاللب یلک شلعار، همراه بلا نهایت شلعور و تدبیر و شلناخت، 
هدایلت و رهبلری را در حلق پیلروان خلود، تملام و کملال بله انجلام می رسلانند. این 
موضلوع، بیانگلر والیلت و رهبلری فراگیلر ایشلان اسلت. در جلدول زیلر نام گلذاری 
مربلوط بله 20 سلال اخیلر، از 1373 تلا 1392 ارائه شلده اسلت. به زعلم نگارنده، در 

هلر سلال، یلک جملله تحلیلی بلرای تعیین مسلیر بحث بیان شلده اسلت.
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جدول بررسی و تحلیل نام گذاری سال ها در بیست سال اخیر1
تحلیل اقتصادِی نام گذاری عنوان نام گذاری ال

س

اخالق اسالمی در کار و اقتصاد وجدان کاری و رعایت انضباط اجتماعی 73

اسراف، مشکل اساسی اقتصاد است. انضباط اقتصادی و مالی و مقابله با ریخت و 
پاش، زیاده روی و اسراف

74

اسراف از هر نوع آن، مشکل اساسی اقتصاد 
است.

مبارزه با اسراف و زیاده روی و نابود کردن اموال 
عمومی و اموال شخصی

75

اسراف، مشکل اساسی اقتصاد است. کنار گذاشتن اسراف 76

اسراف، مشکل اساسی اقتصاد است. توصیه به صرفه جویی  77

الگوبرداری از سبک زندگی اقتصادی و 
سیاسی امام

سال امام خمینی 78

الگو برداری از قناعت و زهد امام علی سال امام امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب 79

اشتغال، مهم ترین عامل توسعه اقتصادی و 
اقتدار

اقتدار ملّی و مسئله اشتغال 80

تجلّی روحّیه حماسی حسینی در شیعیان سال عّزت و افتخار حسینی 81

خدمت به مردم، اصل مهم اقتصاد اسالمی  نهضت خدمت  رسانی به مردم 82

لزوم تعامل بین مردم و حکومت پاسخ گویی سه قّوه به ملت ایران 83

همبستگی فراگیر، عامل توسعه اقتصادی همبستگی ملّی و مشارکت عمومی 84

روحّیه حماسی نبوی و ریاضت اقتصادی   پیامبر اعظم 85

همبستگی، عامل توسعه اقتصادی اتّحاد ملّی و انسجام اسالمی 86

نوآوری و خالقّیت، عامل توسعه اقتصادی سال نوآوری و شکوفایی 87

مصرف بر پایه دستورات اقتصادی اسالم حرکت مردم و مسئولین به سوی اصالح 
الگوی مصرف

88

هّمت و کار مضاعف برای اقتصاد مقاومتی هّمت مضاعف و کار مضاعف 89

1  - ایللن جللدول بللر اسللاس اّطالعللات منللدرج در سللایت »دفتللر حفللظ و نشللر آثللار حضللرت آیللت اهلل العظمللی خامنلله ای«، بلله 

آدرس زیللر تهیلله و دسللته بندی شللده اسللت:

 http://farsi.khamenei.ir/message.
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تحلیل اقتصادِی نام گذاری عنوان نام گذاری ال
س

روحّیه جهادی و حماسی در اقتصاد سال جهاد اقتصادی 90

اعتماد به نفس فراگیر در اقتصاد داخلی تولید ملّی، حمایت از کار و سرمایه  ایرانی 91

خلق حماسه در سیاست و اقتصاد و 
خنثی سازی تحریم ها

حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی 92

نگارنلده، بلا ارائله ایلن جلدول و دسلته بندی نام گلذاری ایلن سلال ها در پلی آن 
نیسلت کله فلسلفه نام گلذاری هر سلال را به   طلور دقیق در این نوشلتار کوتاه تشلریح 
کنلد و شلرایط آن سلال را در اذهلان تداعلی نمایلد. بلا ایلن حلال، برخی نلکات قابل 
توّجله بیلان خواهلد شلد. با بررسلی ایلن جلدول، برخلی نلکات و نتایج به شلرح زیر 

بله دسلت می آید:
1. در بیشلتر نام گذاری هلا، محلور شلعارهای رهبلر معّظلم اقتصلاد و موضوعلات 
مربلوط بله آن بلوده اسلت. در برخلی ملوارد، موضوعلات زمینله ای و مفاهیلم پایه ای 

اقتصاد بیان شلده اسلت.
 2. سلال های 78 و 79 و 81 و 85، بلا نام هلای شلریف حضلرت املام خمینلی
و امیرمؤمنلان و املام حسلین و پیامبلر اعظلم مزیّلن شلده اسلت. هلر چنلد 
بله ظاهلر از مفاهیلم اقتصلادی بلرای ایلن سلال ها اسلتفاده نشلده اسلت؛ وللی مقام 
معّظلم رهبلری بله منظلور الگوبلرداری رفتاری از سلبک مدیریت و سلبک زندگی آن 

بزرگلواران، بله ایلن کار اقلدام نموده اسلت.  
3. هلر چله از سلال73 بله سلال92 نزدیک تلر می شلویم، مفاهیم خلاّص اقتصادی 
نملوِد بهتلری پیلدا می کننلد تلا زمینه های انجام حماسله اقتصلادی به تدریلج فراهم 

شود.
4. در سلال های73 تلا 77 بلر انضباط در همله ابعاد زندگلی و صرفه جویی و قناعت 
تأکید بیشلتری شلد. سلپس، در ادامه، برخی از الگوهای سیاسلی کشلور و اُسلوه های 
دینلی مطلرح شلدند. در ادامله بله موضوعاتلی، مانند اتّحاد و همبسلتگی و نلوآوری و 
شلکوفایی و هّملت مضاعلف تأکیلد گردید تلا همه آحلاد جامعه برای جهلاد اقتصادی 
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و توسلعه تولیلد ملّی و حماسله اقتصادی آماده شلوند.
5. بلا کملی دّقلت در عناوین سلال ها و یلک تحلیل اّولیه مشلخص می شلود که در 
همله سلال ها بله صلورت مسلتقیم یا به   طلور تلویحلی، به اقتصاد اشلاره شلده اسلت. 
سلتون تحلیلل اقتصلادی در جلدول فوق، این نکتله را به خوبی را نشلان می دهد. این 
موضلوع، بیانگلر ایلن اسلت که اقتصلاد از اهّمیلت باالیلی در عرصه داخللی و خارجی 
برخلوردار اسلت کله در صورت نیلل به این قلدرت برتر می تلوان با مدیریلت بهینه به 

سلایر اهداف اجتماعی و سیاسلی و ... نیز دسلت یافت. 
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فلسفه نام گذاری سال 1392 «
 رهبلر معّظم در مّدت 5 سلال گذشلته، نام هلای اقتصادی را برای هر سلال انتخاب 
کرده انلد. ایلن تدبیلر به این دلیل اسلت که در یکی دو سلال اخیر، فشلارهای خارجی 
بلر اقتصلاد ایلران بیشلتر شلده اسلت و به علّلت تحریلم بانلک مرکلزی و تحریم های 

نفتلی و فشلارهای خارجی دیگلر، درآمد هلای ایران کاهش یافته اسلت. 
 در ایلن ملورد، بایلد طلرح ملّلی هدفمنلدی یارانه هلا را هلم ملورد توّجه قلرار داد. 
ایلن طلرح برخی مسلائل را نیز به وجود آورده اسلت. بخشلی از مشلکالت کله در این 
زمینله پیلدا شلده اسلت به دلیلل تحریم هلای خارجی اسلت؛ اّملا تعدادی از مسلائل، 
ناشلی از سلوءتدبیر و اشلکاالت در مدیریلت اجرایلی طلرح اسلت. بله عنلوان مثلال، 
همله می دانیلم کله در ابتلدای طلرح قلرار بلود آن را به گونله ای مدیریلت نماینلد که 
واحدهلای تولیلدی خلرد، متوّسلط و کالن، دچلار بحلران در تعییلن بهای تمام شلده 
تولیلدات خلود نشلوند. ایلن در حاللی اسلت کله بنگاه هلای تولیلدی، آسلیب زیادی 
دیده انلد و ایلن موضلوع از غفللت مربلوط بله نحلوه اجرای طلرح و مدیریلت مقّدمات 
و تبعلات آن ناشلی شلده اسلت. از طلرف دیگلر، پرداخلت نقلدی یارانه هلا و تزریلق 
نقدینگلی بله جامعله، بله هر صلورت ممکلن، عوارضلی را بلرای اقتصاد خلرد و کالن 
کشلور بله هملراه  خواهد داشلت. با افزایلش نقدینگی و علدم توّجه بله افزایش تولید، 

تلوّرم زیادتر می شلود. 
بلا اندکلی تأّملل در مطاللب اقتصادی مطرح شلده، مشلّخص می شلود کله اقتصاد 
کشلور در وضعّیلت خاّصلی قلرار دارد و بلرای برون رفلت از ایلن پیچلش سلخت 
اقتصلادی، بیلش از هلر زملان، نیازمنلد حرکتی بلزرگ هسلتیم؛ یعنی به   طلور جّدی، 
املروز نیازمنلد یلک حرکلت تاریخی برای پشت سرگذاشلتن شلرایط کنونی هسلتیم. 
در یلک کالم، خللق حماسله اقتصلادی در کنلار حماسله سیاسلی الزاملی اسلت. بله 
 همیلن دلیلل، رهبلر فرزانه بلا الهام گیلری از الگوهای حماسلی از سلیره معصومان
و بلر حسلب آموزه هلای مسلجدی و معنلوی، بهتریلن و اثرگذارترین نام را برای سلال 

انتخلاب نمودند.1  1392

1  - در ایللن بخللش و جاهللای دیگللری از ایللن نوشللتار، نگارنللده بللر اسللاس مطالعللات و تحصیللالت مرتبللط بللا علللوم اقتصللادی و 
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بلا بررسلی اوضلاع داخللی و خارجلی کشلور، بله روشلنی درمی یابیلم کله عواملل 
متعّددی در قالب بسلترهای زمینه سلاز برای حماسله  سیاسلی مّدنظر رهبلری بودند؛ 
برخلی از عواملل خارجلی عبارت  انلد از: تهدیلدات سیاسلی خارجی، جنلگ تبلیغاتی، 
شلبهه افکنی و ایجلاد تردید در میان مسلئوالن و نخبگان، مانع تراشلی های همه جانبه 
منزوی سلازی  سیاسلی،  جهانی سلازی  ایلران،  هسلته ای  فّعالّیت هلای  در  دشلمنان 
ایلران در محیلط بین المللل، تنش زایلی و ایجلاد ناامنلی، بهره گیلری از پتانسلیل های 
سیاسلی موجلود. البّتله عواملل متعلّدد داخللی دیگلر نیلز در ایلن نام گلذاری نقلش 
داشلتند کله مهم ترین آنهلا عبارت انلد از: انتخابات ریاسلت جمهوری سلال92، تجربه 
تاریخلی انتخابلات شلوراها، امنیت زایلی، ثبات و آرامش سیاسلی، اسلتقالل سیاسلی، 
قانون گرایلی و ... . نکتله مهلم ایلن اسلت کله بحلث در ملورد همله این ملوارد در این 
مقلال نمی     گنجلد؛ وللی ایلن مطللب بیانگلر آن اسلت کله مقلام معّظلم رهبلری در 
نهایلت تدبیلر و و بلا نگرشلی جامع و چشلم اندازی بلندملّدت، به نام گذاری سلال 92 

بله عنوان سلال »حماسله سیاسلی و حماسله اقتصلادی« مبلادرت فرمودند.
بلا توّجله بله مطاللب مطلرح شلده، بلرای بررسلی بیشلتر نقلش مسلجد در خللق 
حماسله اقتصلادی و حماسله سیاسلی، ابتلدا به بحلث واژگانلی این مفاهیلم پرداخته 
می شلود و سلپس مفاهیلم اقتصلادی و نقلش مسلجد در ایجلاد حماسله اقتصلادی 

اشلاره خواهد شلد.

حسللابداری و مدیریللت، در برخللی مللوارد تحلیل هایللی را ارائلله کللرده اسللت. بلله همیللن دلیللل، از ارجللاع مکللّرر و غیرضللروری بلله 
ُکتللب تخّصصللی اقتصللادی خللودداری شللده اسللت.
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حماسه چیست؟ «
شلجاعت  و  کلردن  دالوری  کلردن،  دلیلری  معنلای  بله  لغلت  در  »حماسله«، 
اسلت.1همچنین، به مفهوم شلجاعت نمودن، شلعر رزملی و انجام املری افتخارآمیز از 
روی شلجاعت، مهلارت و شایسلتگی، آمده اسلت.2در فرهنگ لغات عربی نیز، حماسله 
بله مفهلوم شلّدت یا محکلم بلودن و متعّصب بلودن در دیلن و در کارها آمده اسلت.3

مقلام معّظلم رهبلری در رابطله بلا مفهلوم حماسله می فرمایلد: »حماسله، یعنلی 
آن کار افتخارآفرینلی کله بلا شلور و هیجلان انجلام می گیرد«؛4»حماسله بلا عقلل 
هدایلت و بلا ایملان پشلتیبانی می شلود و باید از دل بجوشلد و یک مقوله دسلتوری و 

بخشلنامه ای نیسلت«.5
»حماسله، یعنلی واقعله ای جهادگونه و پرشلور؛ ایلن را باید ملّت ایران و مسلئوالن 
کشلور، ملورد نظلر قلرار دهند«.6»رفتار حماسلی، یعنی رفتلاری که بر آملده از غیرت 
و شلجاعت و مردانگی، ایسلتادگی و مقاومت باشلد. شلخصّیت حماسلی کسلی اسلت 
کله از چنیلن روحّیله ای برخلوردار اسلت و می توانلد بلا حرکلت و تلالش ویلژه خود، 
ایلن روحّیله را در دیگلران ایجلاد کنلد و یلا آنان را از حاللت خمود و مردگلی در آورد 

و زنلده گردند«.7

حماسه سیاسی «
 نام گلذاری سلال92 بله نام سلال حماسله سیاسلی و حماسله اقتصلادی، در حالی 
صلورت گرفلت کله انتخابلات ریاسلت جمهلوری و همچنیلن، انتخابلات شلوراها در 

1  - دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج6، ص9193.

2  - عمید حسن، فرهنگ عمید، ج1، ص700.

3  - لویس معلوف، المنجد فی اللغه و االعالم، ص153، ماّده حمس.

4  - بیانات مقام معّظم رهبری در مراسم بیست و چهارمین سال روز رحلت حضرت امام خمینی در تاریخ 1392/3/14.

5  - بیانات مقام معّظم رهبری در دیدار جمعی از مّداحان و شاعران در روز والدت حضرت فاطمه  در تاریخ 1392/2/11. 

6  - بیانات رهبری در دیدار با کارگران و فّعاالن بخش تولید به مناسبت هفته کارگر در تاریخ 1392/2/7.

7  - ویژه نامه تبلیغ، ش17، ص53.
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ایلن سلال دارای اهمّیلت زیلادی بودنلد. آنچله کله در سلخنان رهبلر معّظلم نهفتله 
بلود، انتخلاب فلردی اصللح و توانمنلد بلرای ریاسلت جمهلوری آینلده، متناسلب بلا 
برنامه هلای سلند چشلم انداز 1404 بلوده اسلت. به بیلان دیگلر، مقام معّظلم رهبری 
شلأن و منزللت ریاسلت جمهلوری را از آِن فردی دانسلتند کله بتواند با اجلرای دقیق 
سلند چشلم انداز، حماسله ای در سیاسلت و اقتصلاد کشلور ایجلاد کنلد. در حقیقلت، 
حضلور حداکثلری و حماسلی ملّت پلای صندوق هلای رأی و انتخاب کاندیلدای اصلح 
بلرای به دسلت گیری ریاسلت جمهلوری در سلال های آینلده می تواند کشلور را بیش 

از پیلش بله سلمت توسلعه و پیشلرفت رهنمون سلازد.
مهم تریلن عاملل خللق حماسله سیاسلی توّسلط ملّت بصیر ایلران در سلال جاری، 
مشلارکت سیاسلی آنهلا در تعییلن سرنوشلت خودشلان بوده اسلت. »مشلارکت«، در 
لغلت به معنای همکاری، شلرکت داشلتن یا حضور داشلتن اسلت.1فرهنگ انگلیسلی 
»آکسلفورد«، واژه  »participation« را که معادل مشلارکت فارسلی اسلت، به معنای 
»عملل یلا واقعّیلت شلرکت کلردن، بخشلی از چیلزی را داشلتن یلا تشلکیل دادن« 
دانسلته اسلت.2بر ایلن مبنلا، مشلارکت سیاسلی، در اصلل به معنلای شلرکت در امور 
عموملی، هملراه بلا احسلاس مسلئولّیت مشلترك اسلت. بله تعبیلر دیگلر، مشلارکت 
سیاسلی، »تعّهلدی فّعاالنله، آزادانله و مسلئوالنه« اسلت کله به عنلوان یکی از سلاز و 
کارهلای اِعملال قلدرت، از درون جامعله برمی خیلزد.3در نهایلت، می تلوان مشلارکت 
سیاسلی را شلامل هرگونله رفتلار و عملل فلردی یلا جمعلی دانسلت کله در راسلتای 
هملکاری و تعلاون عموملی در عرصله  سیاسلت صلورت می گیلرد و هلدف آن تحلت 
تأثیلر قلرار دادن قلدرت، تصمیم هلا و سیاسلت گذاری های عموملی، ماننلد انتخلاب 

رهبلران سیاسلی و یلا اِعملال نظلارت بلر آنها و ... اسلت.4

1   - دهخدا علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج13، ص20917.

2  - زاکس، ولفگانگ، نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ص115.

3  - کائوتری هوئین و دیگران، مشارکت در توسعه، ص6.

4  - مک آیور، م، جامعه و حکومت، ص383-387.



جلد یک، بخش دوم 30

حماسه اقتصادی «
اقتصلاد مقاومتلی و حماسله اقتصلادی و سیاسلی از آموزه هلای اسلالمی برگرفتله 
شلده اسلت. علالوه بر للزوم تحّقق حماسله سیاسلی، شلکل گیری حماسله اقتصادی، 
در حقیقلت مهم تریلن، راهبلرد حفلظ انقلالب و تلداوم آن بلا تکّیله بلر پیشلرفت ها و 
حفلظ همله ارزش هاسلت. رهبلر فرزانله بلا الگوگیلری از آموزه های ارزشلمند اسلالم 
بله للزوم شلکل گیری حماسله اقتصلادی تأکیلد دارنلد. در صلدر اسلالم، مسللمانان 
در شلعب ابی طاللب بلا همله مشلکالت، 3 سلال تملام مقاومت کردنلد و توانسلتند با 
رهبلری الهلی پیامبلر اعظلم برای حفلظ انقالب شلان پایلداری کننلد و در نهایت، 
زمینله حاکمّیلت دینلی را در شلبه جزیره عربسلتان رقلم زدنلد. اکنلون بلا توّجله بله 
شلرایط موجلود، الگلوی ما نیز همین اسلت. از طلرف دیگر، اوج ایثار  و حماسه سلازی 
در حادثله کربلال بلرای همه روشلن اسلت. جایی کله امام حسلین در برابلر محروم 
مانلدن از جزئی تریلن نیلاز فیزیولوژیکلی انسلان، یعنلی آب، دلیرانله مقاوملت کرد. با 
این گونله رشلادت ها، حماسله اقتصلادی در برابلر جنگ اقتصلادی نمود پیلدا می کند. 
بسلیار روشلن اسلت کله جنلگ دشلمنان ایلران در ایلن برهله از زملان، یلک جنلگ 
اقتصلادی اسلت. اعلالم تحریم های اقتصلادِی پی درپی و صلدور قطعنامه هلای متعّدد 
علیله ایلران نیز دالیل روشلن این اّدعاسلت. در چنین شلرایطی، رهبر فرزانله به لزوم 
شلکل گیری یلک حرکلت فراگیلِر حماسله گونه در تملام ابعلاد اقتصلاد، چله در بعلد 

اقتصلاد خلرد و چله در اقتصلاد کالن تأکیلد دارند.
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تبیین رابطه اقتصادی و سیاسی بودن یک حرکت حماسی  «
یلک نکتله اساسلی ایلن اسلت کله در ادبیلات مدیریلت کشلورها1اگر پدیلده ای از 
نظلر سیاسلی درسلت نباشلد، نمی     توانلد از نظلر اقتصلادی، از آن نتیجله مناسلبی 
انتظلار داشلت. اگلر حماسله سیاسلی بله صلورت درسلت خللق نشلود، بعیلد اسلت 
حماسله اقتصلادی بله وقلوع بپیونلدد و اجلرای حماسله سیاسلی شلرط الزم اجلرای 
حماسله اقتصلادی اسلت. ارتبلاط و تعاملل سیاسلت و اقتصلاد، قابلل انلکار نیسلت. 
به ویلژه، سیاسلت، همیشله بلر اقتصلاد تأثیلر تعیین کننلده ای دارد و البّتله از آن بله 
شلّدت اثرپذیلر اسلت. مبلارزات انبیلاء بلا فقلر و محرومّیلت، از یلک سلو و بلا تکاثر و 
افزون طلبلی و سلرمایه داری خون آشلام از سلوی دیگلر، در کنلار مبلارزه بلا طاغوت ها 
و سللطه های نامشلروع، حماسله های سیاسلی و اقتصادی فراوانی را در تاریخ مبارزات 
انبیاء به یادگاری گذاشلته اسلت. در تاریخ تبلیغ دین توّسلط انبیاء، همیشله در کنار 
رویاروئلی بلا فرعونیلان و نمرودهلا، مقابلله بلا قارون هلا نیلز وجود داشلته اسلت. این 
ارتبلاط به گونله ای اسلت که اسلتقالل سیاسلی، بلدون اسلتقالل اقتصلادی و برعکس 
آن، حداقلل در تجربله تاریخلی وجلود نلدارد. در هم تنیدگلی سیاسلت و اقتصلاد در 
قلرون اخیلر بله شلّدت افزایش یافته اسلت و هیچ سیاسلتی، بلدون ابعلاد اقتصادی و 

هیلچ اقتصلادی، بلدون ابعلاد سیاسلی یافت نمی     شلود.2
بلرای بررسلی و تشلریح نقلش مسلجد در اقتصلاد و خلق حماسله اقتصلادی، الزم 
اسلت کملی به عقلب برگردیم و برخلی مفاهیم زمینله ای را مورد مطالعه قلرار دهیم. 
در سلال 91 شلعار همله ملردم ایلران به هملراه دوللت، حمایلت از تولید ملّلی، کار و 
سلرمایه ایرانلی بلوده اسلت. در همان سلال، رهبر گرانقلدر مهم ترین مفهلوم بنیادین 
اقتصلاد، یعنلی اقتصلاد مقاومتی را بیان کرده اسلت. اقتصاد مقاومتی، اسلاس توسلعه 
اقتصلادی در وضعّیلت کنونلی اسلت کله بایلد در همله ملوارد، در تصمیملات کالن 
کشلور ملورد توّجه قلرار گیلرد. تحریم هایی که امروز از سلوی همه دشلمنان اسلالم، 

1   -Governance.
2  - علی اکبللری حسللن، نکته هایللی پیرامللون حماسلله سیاسللی و حماسلله اقتصللادی، بللا اندکللی تغییللر در الفللاظ و تلخیللص، قابللل 

دسللترس در:

 http://rasekhoon.net/article
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بلرای فللج سلاختن اقتصلاد کشلور تلدارك دیده می شلود، در کنلار برخلی تهدیدات 
دیگلر، بیانگلر ایلن اسلت کله اقتصلاد کشلور ملا، بایلد اقتصلادی مقاومتلی باشلد تلا 
آسلیب های ایلن تحریم هلا خنثی شلود. الّبتله، تصمیمات متعلّدد دیگری نیلز باید در 
قاللب اقتصلاد خلرد و موضوعلات فرهنگی و اجتماعلی در این خصوص صلورت بگیرد 
تلا اثربخشلی اقتصلاد مقاومتلی تضمین شلود. بلر همین اسلاس، در ادامه بله مطالبی 
در ملورد تبییلن و تشلریح اقتصلاد مقاومتی و فلسلفه طرح آن و موضوعلات مرتبط به 

ایلن مبحث، اشلاره خواهد شلد.
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اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رهبری «
اقتصلاد مقاومتلی، از دو واژه اقتصلاد و مقاوملت تشلکیل شلده اسلت. در مطاللب 
قبللی، بله مفهلوم واژگانلی اقتصلاد و علم اقتصاد اشلاره شلده اسلت. مقاومتلی بودن، 
یلک صفلت بلرای اقتصلاد اسلت کله بله مفهلوم اسلتقامت اشلاره دارد. »مقاوملت و 
اسلتقامت، یعنلی تلالش بلر حقّ اندیشلی و حلقّ َروی و علدم تمایلل به چپ و راسلت 
و در تعریفلی دیگلر، اسلتقامت،  بله معنلی شلناخت صلراِط مسلتقیم و مجاهلدت و 

مقاوملت در ایلن راه اسلت«.1
در سلالی کله بلا نلام حمایلت از تولیلد ملّلی، کار و سلرمایه ایرانلی مزیّلن شلد، به 
اوج رسلیدن فشلارهای ناشلی از تحریم هلای اقتصلادی بین الملللی، اقتصلاد کشلور 
را در شلرایط خاّصلی قلرار داد. در ایلن شلرایط بلود کله راهبلرد »اقتصلاد مقاومتی« 
مطلرح  شلد. بلا توّجله به اینکه ایلن راهبرد مختلّص شلرایط فعلی اقتصاد ایران اسلت 
و پیشلینه و تجربله منطبلق بلا شلرایط کنونلِی کشلور ملا را هیلچ کشلوری، در هیچ 
کجلای دنیلا نداشلته اسلت، ضلرورت تبییلن، تعریلف مؤلّفه هلای اقتصلاد مقاومتلی 

بیلش از پیلش آشلکار می شلود.
 اگلر چله موضلوع اقتصلاد مقاومتی چندی پیلش در اذهلان اقتصاددانلان به وجود 
آمد؛2اّملا ایلن مبحلث بله صلورت تأکیلدی توّسلط مقلام معّظلم رهبلری در 8 مرداد 
1391، در دیلدار جمعلی از محّققان، پژوهشلگران، متخّصصلان و نوآوران عرصه  علم و 
فنلاوری و نیلز مسلئوالن شلرکت های دانش بنیلان و پارك هلای علم و فّنلاوری مطرح 
گردیلد. بلرای ورود بله بحلث، ابتدا شلّمه ای از بیانلات رهبر معّظم مطرح می شلود. در 
ایلن دیلدار ایشلان فرمودند: »یکلی از راه های عبور از مقطع حّسلاس و سرنوشت سلاز 
کنونلی جلّدی گرفتلن اقتصلاد مقاومتلی اسلت. اقتصلاد مقاومتی یک شلعار نیسلت؛ 

بلکله یلک واقعّیتی اسلت کله باید محّقق شلود«.3 

1  - نیلی پور، مهدی، بهشت اخالق، ج1، ص351.

2   - اولیللن همایللش ملللی اقتصللاد مقاومتللی روز پنجشللنبه 28 اردیبهشللت 91 بللا حضللور مسللئولین، صاحب نظللران و نخبللگان 

دانشللگاهی و حللوزوی در تللاالر امللام خمینللی دانشللگاه علللم و صنعللت ایللران برگللزار شللد. الزم بلله ذکللر اسللت کلله ایللن همایللش 
بللا هللدف مفهوم پللردازی، گفتمان سللازی و پیاده سللازی الگللوی مقاومتللی در شللئون مختلللف اقتصللادی کشللور برگللزار شللد.

3  - بیانللات مقللام معّظللم رهبللری، در دیللدار جمعللی از محّققللان، پژوهشللگران، متخّصصللان و نللوآوران عرصلله  علللم و فنللاوری و نیللز 

مسللئوالن شللرکت های دانش بنیللان و پارك هللای علللم و فّنللاوری، تاریللخ 91/5/8.
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اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مقاوم در هر دو جنبه خرد و کالن  «
سلؤال بسلیار مهّملی در این بخلش از بحث، در اذهلان خوانندگان ایجاد می شلود، 
ایلن اسلت کله بلا توّجله بله دو جنبله کلّلی خلرد و کالن در اقتصلاد، مفهلوم اقتصاد 
مقاومتلی بله کلدام بخش از آن مربوط می شلود. پاسلخ این اسلت کله از اقتصاد کالن 
بله نلام اقتصلاد بخلش عموملی هم یاد می شلود. آنچله در اصطلالح اقتصلاد مقاومتی 
مطلرح می شلود بلر هر دو شلاخه عللم اقتصلاد دالللت دارد. از طلرف دیگر، بله دلیل 
ایلن کله »اقتصلاد کالن را اقتصلاد دولت می خواننلد، می توان گفت کله اقتصاد بخش 

عموملی، شلامل هم اقتصلاد خرد و هلم اقتصاد کالن اسلت«.1
کالن  حلوزه  در  سلّنتی  صلورت  بله  اقتصلادی،  موفقّیلت  دیگلر،  طلرف  از 
اقتصلاد)Macroeconomics(  و بلا تولیلد ناخاللص ملّلی 2)GNP(متجلّلی می گردد. 
ایلن مفهلوم، هلر فّعالّیلت یلا تولیلد اقتصلادی را، صرف نظر از منابلع و فوایلد واقعی و 
اثلرات بلندملّدت، روی رفلاه اجتماعلی انلدازه می گیلرد. بلر اسلاس مکتلب اقتصادی 
 GNP هلر جامعله، برخلی رفتارهلا بله عنلوان الزامات تولیلد، برای رسلیدن به سلطح
موردنظلر، مشلروع و مقبلول محسلوب می شلود. ایلن بلاور بله مشلروعّیت، در جوامع 
کاپیتالیسلتی صنعتلی یلا جواملع اسلالمی و ... متفلاوت هسلتند. به   طور کلّلی، تولید 
یلا تولیلد ناخاللص ملّلی بیشلتر با خلود، اشلتغال بیشلتر را به دنبلال دارد و اشلتغال 

بیشلتر، رفلاه ملردم فعللی و رضایت خاطلر ظاهلری آنهلا را فراهلم ملی آورد. 
 آنچله کله در کالم رهبلری و تحلیل گلران و اندیشلمندان اقتصلادی، در رابطله بلا 
اقتصلاد مقاومتلی مطرح اسلت، بله کلّیت نظلام اقتصادی کشلور، به عنلوان یک نظام 
واحلد اشلاره دارد. از ایلن رو، بله نظلر می رسلد که تأکیلد بیشلتر اقتصلاد مقاومتی به 
اقتصلاد بخلش عموملی مربلوط اسلت که گاهلی اوقلات »مالیله عمومی« هلم نامیده 

می شلود.3

1  - دادگر یداهلل، اقتصاد بخش عمومی، ص8.

.Production National Gross -   2

 ،Practice and theory In Finance Public ،3  - بللرای مطالعلله بیشللتر ر.ك بلله: ماسللگریو، ماسللگریو

ص13-11.
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الگوهایی برای تعریف اقتصاد مقاومتی «
اگلر دانلش انباشلته و کتاب هلای مرسلوم اقتصلادی دنیلا را مطالعله کنیلد، نظریه 
یلا تجربله ای ملدّون و مکتلوب دربلاره اقتصلاد مقاومتلی نخواهیلد یافلت. از آنجلا که 
تحریم هلای شلدید اسلتکبار بلر علیه ایران تاکنون سلابقه نداشلته، چگونگلی واکنش 
بله آن هلم املری بدیع اسلت. حّتی اگر مطالعاتی هلم در این باره صورت گرفته باشلد، 
بله دلیل سلّری و سیاسلی بلودن، امکان دسترسلی به آن بلرای کارشناسلان معمولی 
وجلود نلدارد. بنابرایلن، با تعمیلق مطالعات در اقتصلاد و مداّقه در بیانلات مقام معّظم 
رهبلری و مطالعله وضلع موجلود، می تلوان اقتصلاد مقاومتی را بلا بهره گیلری از چهار 

الگلوی زیر تعریلف نمود: 

الف( اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد موازی
برمی گلردد.  بلا وضعّیلت موجلود  ملوازی  اقداملات در  برخلی  بله  تعریلف  ایلن 
همان گونله کله روشلن اسلت در اوایل انقلالب دولتمردان کشلور، با توّجه بله نیازهای 
موجلود و بلا روحّیله مذهبی، به تأسلیس ادارات یلا نهادهایی، مانند کمیتله  امداد امام 
خمینی، جهاد سلازندگی، سلپاه پاسلداران انقالب اسلالمی و بنیاد مسلکن انقالب 
اسلالمی و بنیلاد 15 خلرداد اقلدام نمودنلد. املروز نیز باید بلرای تأمین اهلداف عالیه 
انقلالب، این گونله پروژه هلا را ادامله داد و تکمیلل کلرد؛ یعنلی بلرای تحّقلق اقتصلاد 
مقاومتلی، بله نهادسلازی های مقاومتلی در اقتصلاد نیلاز داریلم کله وظایلف آنهلا چه 
بسلا از نظلر ماهّیلت، از عهده  نهادهای رسلمی اقتصلادی موجود برنمی      آیلد. پس، باید 
نهادهایلی ملوازی بلرای ایلن کار ویلژه ایجاد گلردد؛ به عبلارت دیگر، ملا در متن این 
اقتصلاد، بله یلک »اقتصاد ثانویّه« و مشلابه و تکمیلی نیلاز داریم. برخلی از این نهادها 
بلرای اهلداف بلندملدت و مشلخّصی تأسلیس شلدند که شلاید نیلازی به وجلود آنها 
در شلرایط حاضلر نباشلد. در واقلع اهداف مربلوط به آنهلا، به   طور کامل، محّقق شلده 
اسلت. بلر اسلاس اقتصاد مقاومتلی اهداف جدیدی باید در سلاختار کالن تبیین شلود 

کله نیلاز به نهادهلای جدید را روشلن می سلازد.
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ب( اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد پدافندی
شلّکی نیسلت که اندیشله اقتصلاد مقاومتلی، تفّکری بوملی و منطقه ای اسلت و در 
مقابلله بلا تحریم هلای فلج  کننلده آمریکا و اتّحادیله اروپا و دیگر کشلورهای هم پیمان 
بلا آمریلکا، در اذهلان مدیلران اقتصلاد کالن کشلور با عنایلت و تأکید رهبری، شلکل 
گرفتله اسلت. بلا این دیلدگاه، ابتدا باید بله مهارت های آفندشناسلی و هجوم شناسلی 
مسللّح شلویم و دشلمن را بلا همه ویژگی هلا و اقداملات آینده به   طور دقیق بشناسلیم. 
در آن صلورت، بلرای هلر حملله، یلک ضّد حملله طراحی و اجلرا نمائیلم. در واقع، در 
برابلر هلر اسلتراتژی دشلمن، ما یلک اسلتراتژی مقاومتلی را تدویلن و اجلرا کنیم. از 
آنجایلی کله ایلن تعریلف بله شلناخت کیفّیلت حمله یلا تحریم های دشلمن بسلتگی 

دارد، می تلوان آن را از ایلن منظلر یلک »اقتصاد تدافعلی« نامید.

ج( اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد ترمیم گر
تحریم هلا، در ابتلدا مشلکالتی را در اقتصلاد کشلور ملا به وجلود آوردنلد که ضعف 
فرآیندهلا و سلاختارها و نهادهلای فرسلوده و ناکارآملد موجلود اقتصلادی را به خوبی 
آشلکار سلاخت. اگلر ایلن تشلکیالت و روش ها تغییلر نیابلد، نمی      توان به یلک اقتصاد 
مقاومتلی رسلید. بلر اسلاس این دیلدگاه، با تغییلرات جزئی یلا کلّی، نهادهلای دارای 
اثربخشلی کلم، »مقاوم سلازی« و »آسلیب زدایی« یلا »مرّمت« می شلوند. در واقع، اگر 
در راسلتای عملیاتی سلازِی بیانلات مقلام معّظلم رهبلری، یلک نهاد فرضلی نمی      تواند 
انتظلارات اقتصلادی ملا را بلرآورده سلازد، بایلد بلا تعریلف دوبلاره سیاسلت ها و خلط 
مشلی های سلازمانی، ماننلد یلک سلتاره دریایلی، بخلش آسلیب پذیر و آسلیب دیده 
را ترمیلم کنیلم. بلا ترمیم هلای نهلادی یلا سلازمانی یا دسلتگاهی یلا وزارتخانله ای و 
تعریلف و تشلریح وظایلف جدیلد و تکمیلی، ما به یلک اقتصاد مقاوم و شکسلت ناپذیر 

می رسلیم.
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د( اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد الگویی
در ایلن تعریلف بله دنبلال ترکیب هر سله دیدگاه فوق هسلتیم؛ یعنی اگلر ترمیمی 
در سلاختارها الزم اسلت، آن را انجلام دهیلم و همزملان، هجمه هلا و تحریم هلا را 
شناسلایی  کنیلم و در صلورت نیلاز، نهادسلازی را بله صلورت کاملل انجلام  دهیم. در 
ایلن روش، بایلد از جدیدتریلن دانلش در عرصله داخلل و بین المللل مّطللع باشلیم و 
بلر اسلاس اقتضلای شلرایط، تصمیملات و طرح هلای خلرد و کالن اقتصلادی را اجلرا 
نمائیلم. از آنجلا کله ایلن تعریلف بر اسلاس شلرایط داخللی کشلور و اوضلاع خارجی 
و اسلتراتژی های تحریملی دشلمنان اسلت، می تلوان ایلن اقتصلاد را یلک »اقتصلاد 
اقتضایی«1نامیلد؛ زیلرا بلا در نظلر گرفتلن تهدیلدات قبللی و فعللی و آتلی و بلا توّجه 
بله اصلول و ارزش هلای بنیادین سیاسلت کشلور، نحلوه عمل خلود را انتخلاب و اجرا 

می کنیلم.

1  - »دیللدگاه اقتضایللی« ))theory Contingency کلله در بیشللتر علللوم، بلله خصللوص رشللته مدیریللت بلله صورت هللای 

مختلللف کاربللرد دارد، بللر ایللن نکتلله اشللاره می کنللد کلله بللرای انجللام امللور، همیشلله یللک بهتریللن راه دائمللی وجللود نللدارد و انجللام 
آن، بلله شللرایط خللاّص همللان مللورد بسللتگی دارد. 
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دالیل لزوم توّجه به اقتصاد مقاومتی «
اکنلون کله برخلی از الگوهلای تعریلف اقتصلاد مقاومتی بیان شلد و ایلن مفهوم تا 
حلدودی تشلریح گردیلد، این سلؤال در ذهلن خوانندگان مطرح می شلود کله به   طور 
کلّلی، دالیلل بیلان اقتصلاد مقاومتلی و تأکیلد رهبلری به داشلتن اقتصلاد مقاومتی و 
اقتصلادی بلر پایله دانلش چله بلوده اسلت. هر چنلد دالیل کلم اهّمیلت و بلا اهّمیت 
زیلادی در ایلن ملورد مطلرح اسلت، بلا وجلود ایلن، مهم تریلن و کلّی تریلن دالیل در 

ادامه اشلاره خواهد شلد:

الف( درآمدهای خام فروشی دامی اقتصادی
بلر اسلاس بیانلات مقلام معّظلم رهبلری، یکلی از بهتریلن مظاهلر و مؤثّر تریلن 
مؤلّفه هلای اقتصلاد مقاومتلی، شلرکت های دانش بنیلان اسلت کله می تواننلد اقتصلاد 
مقاومتلی را پایدار تلر کننلد. تولیلد ثلروت از طریق منابع تمام شلدنی، همچلون نفت، 
خودفریبلی اسلت و خام فروشلی داملی اسلت کله میلراث سلال های متملادی قبل از 
انقلالب محسلوب می شلود و متأّسلفانه کشلور، گرفتلار آن شلده اسلت و بایلد تلالش 

شلود کله ملّلت ایلران از ایلن تله نجلات پیلدا کند. 
در توجیله ایلن خود فریبلی می تلوان گفت کله در زمان های گذشلته، افزون شلدن 
منابلع و ذخایلر نقلدی و ارزی کشلور، بله دلیلل افزایلش بیلش از حلّد قیملت نفلت، 
یکلی از امتیلازات اسلتراتژیک محسلوب می شلد. ایلن ثلروت نقلدی، در سلال های 
گذشلته باعلث بیملاری هلنلدی1در اقتصلاد ایلران شلد کله بله عنلوان »بلالی منابع 
و اثلر آزمنلدی« مطلرح می شلد و برنامه هلای اقتصلادی دوللت را تغییلر داده بود. در 
واقلع علدم مدیریّلت دانلش در اداره امور عموملی، ایلن بیماری ها را در اقتصلاد ایجاد 
کلرد. تحقیقلات ثابلت می کند کله مصارف لجام گسلیخته منابلع بودجله ای حاصل از 
فلروش نفلت، سلرانجام باعث می شلود که دوللت برای اسلتقراض و تأمیلن بودجه در 
آینلده نزدیلک بله بازار پلول و سلرمایه روی بیاورد.2در چنین شلرایطی بلود که رهبر 

.Managing the Oil wealth windfalls and Pitfalls .1999،1  - آموزگار

2  - خیرخواهان، منابع و اثر آزمندی، ص158-121
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معّظلم مفهلوم اقتصلاد مقاومتی را مطلرح کردند.

ب(اقتصاد مقاومتی، مهم ترین عامل مبارزه با تحریم ها
 واژه تحریلم، بله مهلار صلادرات یلا واردات مربلوط می شلود و در رابطله بلا اقتصاد 
بین الملللی و بیلن دو اقتصلاد کالن مفهلوم پیلدا می کنلد. تحریلم، تدابیلر قهرآمیلز 
اقتصلادی علیله یلک یلا چنلد کشلور، برای ایجلاد تغییلر در سیاسلت های آن کشلور 
اسلت یا دسلت کلم بازگوکننلده نظریلات یک کشلور درباره ایلن قبیل سیاسلت های 
دیگلران اسلت.1در واقلع، تحریلم، بلاز پس گیلری عملدی یا تهدیلد به بلاز پس گیری 

روابلط معملول تجلاری یلا ماللی از سلوی یک دولت اسلت.2
اّولیلن تحریم هلای آمریلکا بله مهاجریلن مربلوط می شلود کله در سلال 1765 
نسلبت بله قانون اسلتمپ اعتراض داشلتند. کم کلم تحریم های اقتصادی در سیاسلت 

خارجلی یلا داخللی آمریلکا بله یک سلّنت و علادت سیاسلی تبدیل شلد.3
تحریلم آمریلکا، از زملان تسلخیر النله جاسوسلی )سلفارت آمریلکا در ایلران( و 
گروگان گیلری تعلدادی از آمریکایی هلا شلروع شلد. اّولین اقلدام برای تحریلم، امتناع 
آمریلکا از ارسلال تسللیحات خریداری شلده ایران، بله ارزش300 میلیلون دالر، در 8 
نوامبلر 1979 بلود. بعلد از آن، دوللت آمریلکا در دفعلات پیاپی، بر گسلتردگی و عمق 
تحریلم بله صلورت فراگیلر افلزود. جنلگ علراق علیله ایلران و حمایلت آمریلکا از آن 
کشلور، واقعله طبلس، عدم بازپرداخلت کّل دارایی4بلوکه شلده ایران، قلرارداد الجزایر، 
تشلدید محدوّدیت هلای وارداتلی از ایلران بله آمریکا توّسلط ریلگان، ممنوعّیلت انواع 
کاالهلا و تجهیلزات اساسلی و حیاتلی بله ایلران، حمایلت اسلرائیل از آمریلکا، قانلون 
داماتلو و قانلون گیلملن و ... از وقایلع تعمیلق تحریلم علیله ایلران بودنلد. املروز، این 
تحریلم بله حلّدی اسلت کله کشلورهای واسلطه و دارای روابلط تجلاری بلا ایلران، به 
تنبیله تجلاری و تحریلم آمریلکا دچلار می شلوند و نیلز هر نلوع کاال و خدملات که به 

1  - علیخانی، حسین، تحریم ایران، شکست یک سیاست، ص32.

2  - همان، ص32.

3  - همان، ص34.

4  - از 12 میلیون دالر فقط سه میلیون دالر به ایران برگشت داده شد.
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نوعلی وارد چرخله بازرگانلی ایلران شلده، نبایلد وارد آمریکا شلود.1 
ایلن درسلت اسلت که اگلر ایلران زیر بار فشلار اقتصلادی آمریلکا نمی      رفت، شلاید 
اقتصلاد بهتلری داشلت؛ اّملا از سلال 1995 تاکنون اقتصلاد ایران، با ثبات تر و سلالم تر 
شلده اسلت.2 اکنلون، به قلول یکلی از اقتصاددانان می تلوان گفت که161 بلار تحریم، 

نله تنهلا اقتصاد ایلران را فلج نکلرد، بلکه اقتصلاد ایران را واکسلینه نمود.3
همله کارشناسلان داخللی و صاحب نظلران سیاسلی و اقتصلادی خارجلی بلر ایلن 
عقیده انلد کله آمریلکا بلا ایلن تحریم هلا، نه تنهلا بله اهدافش نمی      رسلد، بلکله منافع 
و عملکلرد اقتصلادی خلود را بله مخاطلره انداختله اسلت.4یکی از منابلع برجسلته و 
شلاهد ایلن مّدعلا، کتلاب »احسلاس مطللوب یلا کار نامطللوب بلا تحریم هلا« اسلت. 
نویسلنده ایلن اثر، با بررسلی مطالعات و گزارشلات متعلّدد »مرکز مطالعلات راهبردی 
و بین الملللی آمریلکا«،5 ایلن نکتله را مطرح کرد کله به   طور تقریبی، همله تحریم های 
فراگیلر و یک جانبله کشلور آمریلکا بلا ناکاملی ایلن کشلور و پیشلرفت بیشلتر و بهتر 

کشلورهای هدف، هملراه بوده اسلت.6 
مقلام معّظلم رهبلری در ایلن ملورد فرمودنلد: »ملا بایلد یلک اقتصلاد مقاومتی در 
کشلور بله وجلود آوریلم. املروز، کارآفرینلی معنایلش ایلن اسلت. دوسلتان درسلت 
گفتنلد کله ملا تحریم هلا را دور می زنیلم. بنلده هلم یقییلن دارم ]کله[ ملّلت ایران و 
مسلئوالن کشلور، تحریم هلا را دور می زننلد ]و[ تحریلم کننلدگان را نلاکام می کنند؛ 
مثلل ملوارد دیگلری کله در سلال های گذشلته، در زمینه هلای سیاسلی بلود که یک 
اشلتباهی کردنلد، یلک حرکتلی انجلام دادند، بعد خودشلان مجبلور شلدند برگردند، 

یکی یکلی علذر خواهلی کنند«.7 

1  - علیخانی، حسین، تحریم، شکست یک سیاست، ص250-78.

2   - همان، ص314.

3  - مصاحبه دکتر فرهاد رهبر اقتصاددان و رئیس دانشگاه تهران در گفتگو با فارس، قابل دسترس در:

 www.bultennews.com/fa/news
4  - برای کسب اطالعات تخّصصی و تحلیل اقتصادی بیشتر مراجعه کنید به:

 Iran’s Economy & the US Sanctions‚Middle East Journal‚ Vol 50‚No2‚Spring‚1997        
5  -Center For Strategic and International Studies (CSIS) 

6  - پریگ، Feeling Good or Doing Good With Sanctions، ص221.

7  - بیانات رهبری، در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور در تاریخ 1389/6/16.
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اقتصاد مقاومتی، اقتصادی بر پایه آموزه های قرآنی «
داشلتن یلک اقتصلاد باثبلات و پایلدار از اهلداف اصلی هلر حکومت یا دولت اسلت. 
اقتصلادی کله متزللزل باشلد و بلر اسلاس کوچک تریلن تصمیم هلای سیاسلی و غیلر 
سیاسلی در یلک گوشله از جهلان، نامتعلادل شلود، بقلای هر دوللت و حکومتلی را به 
مخاطلره می انلدازد. سیاسلت های اقتصلادی ایلران تلا قبلل از انقالب بر اسلاس امیال 
و نظلرات سلسلله پادشلاهی اتّخاذ می شلد و زیرکی مدیلران اقتصادی کشلور در برابر 
اهلداف پنهلان اسلتکبار، بلا توّجله بله اِعملال نظر شلخص شلاه کارسلاز نبلود. در آن 

زملان، محدودیّتلی در تعاملالت اقتصلادی بلا جواملع بین الملل وجود نداشلت. 
 بلا وقوع انقالب اسلالمی کله انقالب ارزش ها بود و باورهای اسلالمی را حاکم نمود، 
سلعی می شلد تلا تصمیملات اقتصادی بلر اسلاس آموزه های اسلالمی صلورت بگیرد. 
ایلن اصلل در قاللب الگوگیلری از آموزه هلای قرآنی، در همله تصمیملات دولت مردان 

متجلّلی بلود. در ادامله، بله برخی از آموزه هلای مهم اقتصاد قرآنی اشلاره می شلود:

الف( آیه نفی سبیل، شاخص ترین الگوی اقتصاد مقاومتی
آیله نفلی سلبیل، یکلی از آیلات مّهلم اسلت کله در اتّخلاذ سیاسلت های خارجلی 
اقتصلادی بلا جواملع دیگلر، ارائله طریلق می نمایلد. قلرآن می فرمایلد: »َو لَلْن یَْجَعَل 
اهلُل لِلْکافِِریلنَ َعلَلی الُْمْؤِمِنیلَن َسلِبیاًل؛ یعنلی، و خلدای تعاللی، هرگلز کّفلار را ما فوق 

مؤمنلان و مسللّط بلر آنلان قلرار نمی دهلد«.1
 بلر اسلاس این آیله، مؤمنان، حقِّ پذیرفتن سللطه کافلران را ندارند. سللطه پذیری 
نشلانه نداشلتن ایملان واقعلی اسلت و بایلد کاری کلرد که کّفار از سللطه بلر مؤمنان، 
بلرای همیشله مأیلوس باشلند. پلس، هر طلرح، عهدنامله، رفت وآملد و قلراردادی که 
راه نفلوذ کّفلار بر مسللمانان را بلاز کند، حرام اسلت. بنابراین، مسللمانان باید در تمام 

جهلات سیاسلی، نظاملی، اقتصلادی و فرهنگی از اسلتقالل کامل برخوردار باشلند.2

1  - نساء، آیه141. 

2  -قرائتی، محسن، تفسیر نور، ج2، ص192-190.
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 بلا ایلن نگلرش عمیقِ مدیلران کالن کشلور، اسلتکبار جهانی نتواسلت منافع خود 
را در کشلور حفلظ نمایلد. از ایلن رو، در دفعلات و مراحلل و گام های متعلّدد، با اعمال 
تحریم هلای مسلتقیم و غیرمسلتقیم، عرصله را بلر اقتصلاد ایلران سلخت و سلخت تر 
نملود. اکنلون، ملّلت و دولت ایلران، بلا رهنمودهای رهبلر معّظم توانسلته تحریم ها را 
پشلت سلر نهلد و در ایلن راسلتا به توسلعه همه  جانبله اقتصادی برسلد. بدیلن دلیل، 
بحلث اقتصلاد مقاومتلی، بله عنلوان یکلی از راه هلای چابک  سلازی نظام اقتصلادی با 

درایلت خلاّص رهبری مطلرح گردید. 

ب(ایمان، معیار برتری و قدرت اقتصادی
قلرآن کریلم، در ملورد برتلری مؤمنلان بلر کفلار می فرمایلد: »َو ال تَِهُنلوا َو ال تَْحَزنُوا َو 
أَنُْتُم اْلَْعلَْوَن إِْن ُکْنُتْم ُمْؤِمنین ؛ و ]شلما مسللمانان[ سسلت نشلوید و غمگین نگردید 

و شلما برترید، اگر ایمان داشلته باشلید«.1
آیله بیلان شلده، بلر ایلن نکتله دالللت دارد که مؤمنین نسلبت بله دیگلران برتری 
خواهنلد داشلت. از طلرف دیگر، می دانیم که یکلی از لوازم برتلری، بی نیازی اقتصادی 
از دولت هلای اسلتکباری و خودکفلا بلودن مسللمانان اسلت؛ زیلرا نیلاز بله دیگلران، 
همیشله هملراه بلا ذلّلت و اسلارت اسلت. بنابراین، ملّتلی کله بخواهد بزرگ سلربلند 

زندگلی کنلد، بایلد ابتلدا خلود را از بند اسلارت غیر مسللمان آزاد سلازد. 
 رهبلر معظلم بلا اشلاره بله آیله بیلان شلده، در ایلن خصلوص می فرماینلد: »فقلط 
مواظلب باشلید وحلدت و شلور و احسلاس تکلیلف را در خلود حفلظ کنید. قلرآن، به 
مسللمان ها خطلاب می کنلد و می گویلد: اگر مؤملن باشلید ]إِْن ُکْنُتْم ُمْؤِمنیلن[، نه از 
کسلی بترسلید و نه سسلت شلوید ]َو ال تَِهُنوا َو ال تَْحَزنُوا[. مظهر ایمان، همین شلور 
و نشلاط و تلالش و وحلدت و حضلور در صحنه اسلت؛ دشلمن هم از همیلن ]حضور[ 
، لطف  می ترسلد. تا وقتی حضور قوی و پُرشلور شلما مردم، اسلتمرار دارد، ان شلاء اهلَلّ

خلدا هلم با ملا خواهد بلود«.2 

1  - آل عمران، آیه 139

2  - بیانات مقام معّظم رهبری در مراسم بیعت جمع کثیری از اقشار مختلف مردم سراسر کشور در تاریخ 1368/4/18.
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ج( دوری از والیت غیرالهی 
در قلرآن، پیلروی از والیلت الهلی و والیلت اولیاء خدا تأکید شلده اسلت. ایلن والیت، 
در املور اقتصلادی نیلز بایلد توّجه شلود. قلرآن کریلم در ملورد للزوم دوری از والیت 
غیرالهلی می فرمایلد: »یلا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنلوا ال تَتَِّخُذوا الَْیُهلوَد َو النَّصاری  أَْولِیلاَء بَْعُضُهْم 
الِمیلن ؛ ای  َّلُه ِمْنُهلْم إِنَّ اهللَ ال یَْهلِدی الَْقلْوَم الظَّ َُّهلْم ِمْنُکلْم َفإِن أَْولِیلاُء بَْعلٍض َو َملْن یََتَول
مؤمنلان! یهلود و نصاری را به دوسلتی مگیریلد. بعضی از آنها دوسلتان بعضی دیگرند. 
هلر کله از شلما بلا ایشلان دوسلتی کنلد، خود از ایشلان اسلت. همانلا خداونلد، مردم 

سلتمگر را هدایلت نمی      کند«.1
در آیله مطلرح شلده و برخلی آیات مشلابه دیگلر، مسللمانان از قبول والیلت کّفار، 
سلخت برحلذر داشلته شلده اند؛ زیلرا قبلول ایلن اسلارت و پذیلرش والیلت طاغوت، 
نیازهلای گسلترده اقتصلادی را بله ارمغان ملی آورد. مسللمانان، نباید حّتلی لحظه ای 
والیلت کّفلار و یهلود و نصلارا و طاغلوت را تحّملل نماینلد؛ زیلرا ایلن سرسلپردگی به 

عظملت آنلان لطمله وارد می کند.

د( اقتدار و طاغوت ستیزی
مسللمانان، بایلد یلک اقتصلاد خودکفلا و غیروابسلته به طاغوتیان داشلته باشلند. این 
خودکفایلی و اقتلدار، بایلد همه جانبله باشلد؛ اعلّم از: سیاسلی، نظاملی، اقتصلادی، 
لٌد َرُسلوُل اهللِ َو الَّذیَن َمَعُه  فرهنگلی و ... . قلرآن کریلم در این ملورد می فرماید: »ُمَحمَّ
داً یَْبَتُغلوَن َفْضاًل ِملَن اهللِ َو ِرْضواناً  عاً ُسلجَّ لاِر ُرَحملاُء بَْیَنُهلْم تَراُهْم ُرکَّ اُء َعلَلی الُْکفَّ أَِشلدَّ
لُجوِد ذلَِک َمَثُلُهْم فِلی التَّْوراِه َو َمَثُلُهلْم فِی اْلِنْجیِل  سلیماُهْم فلی  ُوُجوِهِهلْم ِمْن أَثَِر السُّ
اَع لَِیغیلَظ بِِهُم  رَّ َکلَزْرٍع أَْخلَرَج َشلْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسلَتْغلََظ َفاْسلَتوی  َعلی  ُسلوقِِه یُْعِجلُب الزُّ
 الِحلاِت ِمْنُهْم َمْغِفَرًه َو أَْجلراً َعظیماً؛ محّمد لاَر َوَعلَد اهلُل الَّذیلنَ آَمُنلوا َو َعِمُلوا الصَّ الُْکفَّ
فرسلتاده  خداسلت و کسلانی کله بلا او هسلتند در برابلر کّفلار سرسلخت و شلدید 
هسلتند و در میلان خلود مهرباننلد؛ پیوسلته آنها را در حلال رکوع و سلجود می بینی؛ 

1  - مائللده، آیلله51؛ بللرای مطالعلله بیشللتر ر. ك بلله: همللان سللوره، آیلله57؛ نسللاء، آیللات144 و 139 و 89؛ ممتحنلله، آیلله1؛ هللود، 
آیلله113؛ کهللف، آیلله50؛ عنکبللوت، آیلله41، بقللره، آیلله257؛ فّصلللت، آیلله31؛ توبلله، آیلله71؛ و ... .
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در حاللی کله هملواره فضلل خلدا و رضلای او را می طلبنلد؛ نشلانه  آنها در صورتشلان 
از اثلر سلجده نمایلان اسلت؛ ایلن توصیف آنلان در تلورات و توصیلف آنلان در انجیل 
اسلت؛ هماننلد زراعتلی کله جوانه هلای خلود را خارج سلاخته، سلپس بله تقویّت آن 
پرداختله تلا محکلم شلده و بلر پای خود ایسلتاده اسلت و به قلدری نمّو و رشلد کرده 
کله زارعلان را به شلگفتی وا ملی دارد؛ این برای آن اسلت که کافران را به خشلم آورد. 
)وللی( کسلانی از آنهلا را کله ایملان آورده و کارهلای شایسلته انجام داده انلد، خداوند 

وعلده آمرزش و اجلر عظیمی داده اسلت«.1
بلر اسلاس این آیله، جمله  »َفاْسلَتْغلََظ َفاْسلَتوی  َعلی  ُسلوقِِه« بله نیرومنلدی و بر پای 
خلود ایسلتادن و قلدرت یافتلن مسللمانان اشلاره دارد. مسللمانان، بایلد با پشلتکار و 
تلالش فراگیلر، بله آن درجه از شلکوه و عّزت برسلند که دشلمنان اسلالم، تاب تحّمل 
آن را نداشلته باشلند. چنیلن الگویلی باید در عملیلات اقتصادی منظور شلود تا مبانی 

الگلوی اقتصلادی مقاومتلی، عملی گردد. 
مقلام معّظلم رهبلری بلا تأکید بلر این آیله شلریف می فرمایند: »اسلالم پیلروان خود 
را ایلن جلور تربیلت می کنلد... . اینهلا، آن معنویّتی اسلت کله در آنها وجلود دارد؛ آن 
تلوّکل، آن توّجله بله خلدا، آن تذّکلر، آن خضلوع در مقابلل پلروردگار. ایلن، خاصّیت 
پلرورش انسلان مسللمان و مؤملن اسلت. اسلالم ایلن جلور انسلانی پلرورش می دهد. 
در مقابلل خلدای متعلال، خاضع؛ بلا بلرادران ایمانی، رحیلم، مهربان؛ اخوت اسلالمی 
برقلرار ]می کنلد[؛ اّملا در مقابلل مسلتکبران، در مقابلل ظالملان، مثلل کلوِه اسلتوار 
رَّاَع«؛ خلود آن کسلانی کله ایلن زمینله را فراهلم کردنلد،  می ایسلتند... »یُْعِجلُب اللزُّ
بله شلگفت می آینلد. ایلن دسلت قلدرت الهی اسلت کله ایلن جور انسلان ها را رشلد 
می دهلد. دشلمن مسلتکبر وقتلی بله ایلن انسلان مسللماِن تربیلت شلده بالیلده، در 
داملان اسلالم نلگاه می کنلد، معللوم اسلت کله بله خشلم می آیلد و ناراحت می شلود 
لاَر«... . خداونلد متعلال، وعلده کرده اسلت بله افرادی کله این جور  »لَِیغیلَظ بِِهلُم الُْکفَّ

حرکلت کننلد، پلاداش خواهد داد، اجلر خواهلد داد...«.2

1  - فتح، آیه29.

2  - بیانات مقام معّظم رهبری   در دیدار مسئوالن نظام در روز میالد پیامبر در تاریخ 1389/12/2.
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جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی مقّدمه حماسه اقتصادی  «
جهاد، از تعالیم اصلی اسلالم اسلت و در قرآن کریم بارها از این مفهوم اسلتفاده شلده 
اسلت. بله عنلوان نمونله، قلرآن کریلم می فرمایلد: »الَّذیلَن آَمُنلوا َو هاَجلُروا َو جاَهُدوا 
فلی  َسلبیِل اهللِ بَِأْموالِِهلْم َو أَنُْفِسلِهْم أَْعَظلُم َدَرَجلًه ِعْنلَد اهللِ َو أُولِئلَک ُهلُم الْفائِلُزوَن؛ 
کسلانی کله ایملان آوردنلد و هجلرت کردنلد و در راه خدا با ملال و جانشلان به جهاد 
پرداخته انلد، نلزد خلدا مقاملی هلر چله واالتر دارنلد و آنهلا هملان رسلتگارانند«.1در 
ایلن آیله، علالوه بلر جهلاد کلردن در راه خلدا بلا جلان، بله جهاد کلردن با املوال هم 
اشلاره شلده اسلت. در واقلع، جهلاد در راه خلدا فقلط جهلاد بلا جلان و رسلیدن بله 
مقلام واالی شلهادت نیسلت؛ بلکله مؤمنلان می تواننلد بلا ملال و ثلروت خلود در ره 
دیلن خلدا جهلاد کننلد. ایلن تعبیلر بله جهلاد اقتصلادی اشلاره دارد و بلر ایلن نکته 
تأکید دارد که مسلئوالن و مدیران کشلور، در هر سلطحی از مسلئولیت که هسلتند، 
بایلد بلا تصمیم گیلری خلود در املور اقتصلادی با دشلمنان اسلالم و هر گونه شلرك و 
باطلل مبلارزه نماینلد. بلا نگاهلی بله تاریلخ اسلالم متوّجه ایلن موضوع می شلویم که 
موقعّیت هایلی ایجاد شلده اسلت کله حرکت هلای جهادی، مسلیر تحلّوالت اجتماعی 
 زمانله را دگرگلون کرده اسلت. یکی از این موقعّیت ها، قیام و شلهادت امام حسلین
و یلاران گرانقلدرش، در مبلارزه بلا باطلل اسلت. علالوه بر ایلن، انقالب اسلالمی نیز از 
ابتلدا، قلوام و دوام خود را از حرکت های جهادی به دسلت آورده اسلت. بسلیار روشلن 
اسلت که حرکت  حماسلی تاریِخ هشلت سلاله جنلگ تحمیلی، با خاطلرات جهادگرانه 
و ایثلار و فداکاری هلای رزمنلدگان اسلالم رقلم خورده اسلت و اکنون، ملا این آرامش 
و امنّیلت را مرهلون خلون شلهدایی می دانیم که یلاران و همراهان مسلجدی بوده اند. 
جهلاد، مقولله ای اسلت کله به هیلچ وجه نمی      تلوان واجب بلودن آن را انلکار کرد و در 

نصلوص صریلح قرآنلی تأکید زیادی به آن شلده اسلت.
 در یک تأّمل سلطحی، متوّجه می شلویم که جهاد اقتصادی یک مفهوم گرانسلنگ 
اسلت و فقلط به تحّمل سلختی اقتصلادی، قناعلت  و صرفه جویی کردن، بله کارگیری 

1  - توبلله، آیلله20؛ بللرای مطالعلله بیشللتر ر.ك بلله: بقللره، آیلله 218؛ آل عمللران، 142؛ نسللاء، آیلله 95؛ مائللده، آیلله35؛ انفللال، آیللات 

72 و 74 و 75؛ توبلله، آیللات 19 و 41 و 73؛ تحریللم، آیلله9 و ... .
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خالقّیلت و ... ختلم نمی     شلود. منظور این اسلت تلالش و تحّمل تنگناهلای اقتصادی، 
بلرای نیلل به منافع فلردی را نمی     توان عملی جهادی دانسلت. جهلاد اقتصادی دارای 
ویژگی هایلی اسلت کله بایلد در شلرایط خلاص خلود محّقلق شلود؛ ماننلد: شلناخت 
وضعّیلت ویلژه اقتصلاد، شلناخت اهلداف متعاللی آن، ملزم شلدن بله الزاملات جهاد، 
رصلد موانلع و اتّخاذ راهکارها، اتّخاذ آرایش جهادی، توانمندسلازی نیروهای انسلانی.1 
تلا آن زمانلی کله مجریلان و فّعلاالن عرصه هلای اقتصلادی با دیلدگاه اومانیسلتی در 
مکتلب اقتصلادی و بلا در نظر گرفتن سلود فردی، بله فّعالّیت های اقتصلادی بپردازند، 
نمی     توانیلم انتظلار تحّقلق وعلده  نصر الهلی را در قبلال صعوبت های اقتصادی داشلته 

باشیم. 
نگرشلی که در مقابلل آموزه های اقتصاد مقاومتی وجود دارد، رویکرد »سلرمایه داری« 
اسلت. در نظلام سلرمایه داری، سلودآوری یلک اصلل اسلت و سیاسلت و دیانلت و ... 
موضوعلات فرعلی هسلتند. نهادهایلی، ماننلد پلول و مالکّیلت خصوصی و مطللق و ... 
برگرفتله از نگرش اومانیسلتی هسلتند. در چنین شلرایطی اقتصلاد مقاومتی می تواند 
ماننلد دژی مسلتحکم در برابلر توسلعه و ترویلج اخلالق سلرمایه داری، دارای اهّمیت 
زیلادی باشلد. بلر اسلاس اقتصلاد مقاومتلی، فّعلاالن اقتصلادی، بلدون توّجه بله نظام 
سلرمایه داری، بلر پایه انگیزش اسلالمی و منطلق جهادگونه به تولیلد ارزش اقتصادی 

اقلدام خواهنلد کرد.
 ایلن موضلوع، بیانگلر برکت محلوری در اقتصاد اسلالمی اسلت و برکات الهلی را برای 
اقتصلاد در پلی دارد. در چنیلن اقتصلادی هیلچ چیلزی ارزشلمندتر از اِعتلالی کلمله 
اهلل در همله شلئون زندگلی فلردی و اجتماعی نیسلت. بدیلن ترتیب، همله تالش ها و 
ابتلکارات، بلا رویکلرد جهادی صلورت گرفتله و فرهنگ جهلادی به   طور کاملل احیا و 
همه گیلر خواهلد شلد. در ایلن صورت اسلت که حماسله اقتصلادی خلق خواهد شلد.

بلا نگاهلی کوتلاه بله زندگلی پیامبر اسلالم مشلّخص می شلود کله آن حضلرت، به 
دلیلل آملاده نبلودن شلرایط زمانلی و مکانلی، سله سلال اّول بعلد از بعثلت، ملردم را 
به طلور مخفلی بله اسلالم دعوت می کرد و سلپس، به صلورت علنی و بعلد از مهاجرت 

1  - اسحاقی، سّید حسین، مبانی و راهبردهای جهاد اقتصادی، ص23-20.
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از موضلع قلدرت، در قاللب جهلاد و حماسله، ملردم را بله اسلالم دعلوت می نمودنلد. 
وا لَُهْم َما اْسلَتَطْعُتْم  زمانلی کله قلدرت الزم حاصل گردیلد، این آیه نازل شلد: »َو أَِعلدُّ
ٍه َو ِملْن ِربلاِط الَْخْیلِل تُْرِهُبلوَن بِلِه َعلُدوَّ اهللِ َو َعُدوَُّکلْم َو آَخریَن ِملْن ُدونِِهْم ال  ِملْن ُقلوَّ
تَْعلَُمونَُهلُم اهلُل یَْعلَُمُهلْم َو ملا تُْنِفُقلوا ِملْن َشلیْ ٍء فلی  َسلبیِل اهللِ یُلَوفَّ إِلَْیُکلْم َو أَنُْتْم ال 
تُْظلَُملون؛ و از نیلرو و اسلب های آملاده، هلر چله در توان دارید، بسلیج کنید تلا با این 
]تلدارکات [، دشلمن خلدا و دشلمن خودتان و ]دشلمنان [ دیگلری را جز ایشلان، که 
شلما آنهلا را نمی شناسلید و خلدا آنلان را می شناسلد  ، بترسلانید و هلر چیلزی که در 
راه خلدا خلرج کنیلد، پلاداش آن بله خود شلما بازگردانیده می شلود و بر شلما سلتم 
نخواهلد شلد«.  1در ملورد حماسله اقتصلادی نیلز تلا اقتصلاد جامعله، مراحلل مختلف 
ارتقلاء و توانمنلدی را طلی نکلرده باشلد و پایه های اقتصادی کشلور اسلتوارتر نگردد، 
بله یلک بلاره نمی     تلوان بله حماسله و جهلش بلزرگ اقتصلادی دسلت یافلت. به   طور 
خالصله، می تلوان گفلت که جهلاد اقتصادی بلا جنگ اقتصلادی همراه اسلت. در این 
جهلاد، بلرای رسلیدن بله پیروزی بایلد در قاللب اصول اقتصلاد مقاومتی، اسلتقامت و 
پایلداری نملود تلا حماسله اقتصادی بله وقلوع بپیوندد. دو شلکل زیر ارتباط و مسلیر 

حرکلت را از جهلاد اقتصلادی به حماسله اقتصلادی نشلان می دهند.

1  - انفال، آیه60.
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ویژگی های مهم اقتصاد اسالمی «
اسلالم، دین کاملی اسلت و برای همه ابعاد زندگی انسان، برنامه و دستورالعمل های 
الزم را ارائله کلرده اسلت؛ بله صورتلی کله هلر فلرد بلا عملل بلا ایلن دسلتورات، بله 
سلعادت دنیلوی و اخلروی خواهلد رسلید. آموزه های اسلالم، نه تنهلا به اقتصلاد رنگ 
و بویلی خدایلی می بخشلد، بلکله سلیر و سللوك بندگلی را متأثّلر از اقتصلاد می داند. 
دسلتورات اسلالم، نیازهلای آدملی را در تملام ابعلاد اقتصلادی، فرهنگلی، خانوادگی، 
اجتماعی و سیاسلی برآورده می سلازد. این دسلتورات، هم معیشلت گرا هسلتند و هم 
معنویّت گلرا، هلم دنیانگلر هسلتند و هلم آخرت نگلر. بلر این اسلاس، اقتصاد اسلالمی 
دارای ویژگی هایلی بنیادیلن و منحصلر بله  فلردی اسلت کله در واقلع، وجله تمایزات 
اقتصلاد اسلالمی از اقتصلاد کشلورهای غیراسلالمی اسلت.1در ادامله به برخلی از این 

تمایزات اشلاره می شلود:
1. خـدا محـوری: مهم تریلن آرمان اقتصلاد اسلالمی، خدا محلوری و موّحلد پروری 
اسلت. اسلالم بله کمک اقتصاد، با شلرك مبارزه می کنلد و جوامع انسلانی را از مظاهر 
بت پرسلتی، خودپرسلتی و شیطان پرسلتی بلر حلذر ملی دارد. بله    طلور خالصله، در 

اسلالم هلر فّعالّیلت اقتصلادی بایلد با نّیلت الهی و خاللص برای خدا باشلد.
2. قناعـت  محـوری: اقتصاد معاصلر، اقتصادی کثرت  محور اسلت؛ یعنلی مهم ترین 
هلدف آن، رسلیدن بله ثلروت بیشلتر اسلت؛ اّملا اقتصلاد اسلالمی، اقتصلادی قناعت 
 محلور اسلت و اعتدال گرایلی در تملام عرصه هلای زندگانلی را بله عنلوان سلرمایه ای 
تملام نشلدنی ملورد تأکیلد قرار می دهلد. حضرت عللی در ایلن ملورد می فرمایند: 

»الَْقَناَعلُه َملاٌل ال یَْنَفلُد؛ قناعلت، ثروتلی پایان ناپذیر اسلت«2.
3. خدمت محـوری: اقتصلاد فعللی جهانلی، اقتصلادی ثروت محلور اسلت و بلرای 
رسلیدن بله ایلن هلدف، تملام آرمان هلای انسلانی و اخالقلی را فلدا می کنلد. اقتصاد 
اسلالمی، اقتصلادی بلر پایله خدملت  بله خللق اسلت و خدملت بله آفریدگان خلدا را 
بزرگ تریلن عبلادت می دانلد. در آموزه هلای اسلالمی، کسلی کله بیشلترین خدمت را 

1  - ر. ك بلله: چپللرا، عمللر، آینللده علللم اقتصللاد، چشللم اندازی اسللالمی، ص181-253؛ اسللحاقی، سّیدحسللن، مبانللی و راهبردهللای 

جهللاد اقتصللادی، ص108-43.
2  - دشتی، محّمد، ترجمه نهج البالغه، ص452، ح57.
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بله ملردم برسلاند، سلودمندترین افراد اسلت.1
4.  تولید محوری: تولید، در یک جامعه اسالمی باید این دو شرط را رعایت کند:  

اللف( بایلد للوازم و وسلایلی کله بلرای یلک زندگلی سلالم و بله دور از اسلراف و 
بیهلوده کاری الزم اسلت، تأمیلن نمایلد.

ب( از تولیلد وسلایلی کله موجلب انحلراف اخالقلی و اسلراف کاری در جامعله 
می گلردد، خلودداری شلود. از مهم تریلن ارکان اقتصاد اسلالمی، تولید گرایلی و پرهیز 
از مصرف گرایلی اسلت و نیلز مهم تریلن بخشلی کله می تواند یک توسلعه پایلدار را به 

وجلود آورد، تولیلدی اسلت کله بایلد بلر پایه موازین اسلالمی باشلد.
5. عدالت مـدار بـودن: قلرآن در ایلن ملورد می فرمایلد: »إِنَّ اهللَ یَْأُملُر بِالَْعلْدِل َو 
اْلِْحسلان...؛ در حقیقلت، خلدا بله دادگلری و نیکلوکاری و بخشلش بله خویشلاوندان 
فرملان می دهد«.2جهلاد اقتصلادی، بله معنلای پیشلرفت سلریع اقتصلادی، هملراه با 
توسلعه معنویّلت و عداللت اسلت. پیشلرفت، بلدون توّجله بله عداللت، از نظر اسلالم، 

نیست. پیشلرفت 
6. صداقت محـور بـودن؛ صداقلت، در آموزه های اسلالم بسلیار تأکید شلده اسلت: 
َب الُْمَنافِِقیَن؛  اِدقِیلَن بِِصْدقِِهْم َو یَعلذِّ قلرآن در ایلن مورد می فرمایلد: »لِیْجلِزی اهلُل الصَّ
تلا خداونلد صادقلان را بله خاطلر ِصدقشلان پاداش دهلد و منافقلان را علذاب کند«.3 
اقتصلاد رایلج جهانلی، بلر پایله دروغ و ایجلاد نیلاز کاذب بنلا شلده اسلت. اقتصلاد 
اسلالمی بلر صداقت اسلتوار اسلت. اقتصاد اسلالمی، طبلق آموزه های اسلالمی تعریف 
شلده اسلت و هر گونله فریلب و تقلّلب را باعلث بی برکت شلدن ثروت دنیلوی و عذاب 
آخلرت می دانلد. سفارشلاتی کله در ملورد ارزان فروشلی، سلهل گیری در معاملالت، 
ملدارا کلردن بلا مشلتری، قبلول کلردن تقاضلای مشلتری پشلیمان شلده و ... بر این 
ویژگلی اقتصلاد اسلالمی )صداقت محلوری( تأکیلد دارد. از طلرف دیگلر، فریب کاری، 
احتلکار، خیانلت، حقّ خلوری، رباخلواری، اسلراف، در اقتصلاد اسلالمی نکوهش شلده 

ست. ا

1  - مجلسی، بحاراالنوار، ج 75، ص23.

2  - نحل، آیه90؛ همچنین ببینید: مائده، آیات106 و 95 و 8؛ بقره، آیه282؛ نساء، آیه29؛ انعام، آیه152 و ... .

3  - احزاب، آیه24.
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7. برکت محـور بـودن: اقتصلاد مدل چینلی، کمّیت نگر اسلت؛ اقتصاد ملدل ژاپنی، 
به اصل کیفّیت توّجه دارد. این در حالی اسلت که اقتصاد اسلالمی، برکت محور اسلت 
و بله دو مقولله کمّیلت و کیفّیلت، به   طلور همزملان توّجله می کنلد تا با برکت بخشلی 
بله تولیلدات، خدمت رسلانی بهینله بله ملردم صورت گیلرد. به عبلارت دیگلر، اقتصاد 

اسلالمی در پلی بهلره دنیوی و اخلروی به صورت توأم اسلت.
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عوامل چهارگانه حرکت حماسی  «
تحلّوالت و رخدادهلای بلزرگ و خللق یک حماسله، مسلتلزم وجود اصلول خاّصی 
اسلت کله در یلک شلرایط مطلوب محّقق می شلوند. بلا تحّقلق آن اصلول، زمینه های 
خللق یلک حرکلت حماسلی فراهلم خواهد شلد. در ادامله، به چهلار عاملل مهم یک 

حرکت حماسلی بله اختصار اشلاره می شلود:1
1. عنایـت و مشـّیت پروردگار: بلدون عنایت پلروردگار، هیچ اتّفاقلی رخ نمی دهد. 
قلرآن در ایلن ملورد می فرمایلد: »َو ملا تَشلاُؤَن إاِلَّ أَْن یَشلاء اهلل ؛ و تلا خلدا، پلروردگار 
جهانیلان، نخواهلد، ]شلما نیلز[ نخواهیلد خواسلت ]توانسلت[«.2 کارهلای بلزرگ و 
حماسله های رخ داده در تاریلخ، همگلی کار خلدا بلوده و در بسلتر اراده او تحّقق یافته 
اسلت. قلرآن مجیلد، با بیلان آموزه هلای گرانقلدرش، تردید و بیلم اقتصلادی را از دل 
اهلل ایملان می ُزدایلد و نویلد می دهد کله: »َوإِْن ِخْفُتلْم َعیلًَه َفَسلْوَف یْغِنیُکلُم اهلُل ِمن 
َفْضلِِه إِن َشلاَء؛ اگر از فشلار اقتصادی ناشلی از منع ورود مشلرکان، بیمناك هسلتید، 
 در آینلده خداونلد شلما را از فضل خویلش بی نیلاز خواهلد کرد«.3امیرمؤمنان علی
در ایلن ملورد می فرماینلد: »اِْحَتلْج إلَلی َملْن ِشلْئَت تَُکلْن اَسلیَرُه وإِْسلَتْغِن َعلْن َملْن 
ِشلْئَت تَُکلْن نَظیلَرُه؛ اگلر نیازمند کسلی بودی، زیردسلت و اسلیر اویی؛ وللی چنانچه 

بی نیلاز شلوی، هلم  رتبه و نظیلر او خواهی شلد«. 4
2. عبرت آمـوزی از گذشـته: اصلل دوم بلرای خللق یلک حماسله و ایجلاد 
یلک تحلّول بلزرگ، بهره گیلری از تجربله و سلرمایه گرانقلدر بلاز مانلده از گذشلته 
اسلت. عبرت آملوزی و درس گرفتلن، الزمله هلر حرکتلی اسلت؛ به ویلژه آنلگاه کله 
گذشلته ای پُلردرس و پُرظرفّیلت وجلود داشلته باشلد تلا چلراغ راه آینلده محسلوب 
گلردد. گذشلته انقلالب و تاریلخ نظلام مقلّدس جمهلوری اسلالمی ایلران کله خلود 
نتیجله بله کار گیلری همله تجربّیلات تاریخلی اسلالم و ایلران اسلت، سراسلر درس و 

عبلرت بلرای حماسله آفرینی اسلت. 

1  - علللی اکبللری، حسللن، نکته هایللی پیرامللون حماسلله سیاسللی و حماسلله اقتصللادی، تنظیللم و ویرایللش: سللایت حللرف آخللر، بللا 

http://harfeakhar.com/article :تغییللر در برخللی الفللاظ و تلخیللص و اضافللات الزم، قابللل دسللترس در آدرس
2  - انسان، آیه30؛ تکویر، آیه29.

3  - توبه، آیه28.

4  - آمدی عبدالواحدبن محّمد، تصنیف غررالکلم و دررالکلم، ص366، ح8267 و ص367، ح8272.
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3. توانمنـدی درونـی: توانمنلدی درونلی یلک ملّلت بلرای ایجلاد تحّول بسلیار 
ضلروری اسلت. اگلر ظرفّیت هلا و قابلّیت هلا و زمینه هلای تحّول وجود نداشلته باشلد، 
شلکل گیری یلک تحلّول، انتظلار بیهلوده ای اسلت. در ملورد توانمنلدی درونلی، مرور 
فهرسلت توانمندی هلا و ظرفّیت هلای فرهنگلی، اقتصادی، سیاسلی و دفاعی کشلور و 
توّجله بله دسلتاوردهای گران سلنگ و اعجاب آمیلز ملّت ایلران در عرصه هلای مختلف 
عللم و تکنوللوژی و تسللیحات و اداره املور مختللف و همله حوزه هلا، اطمینلان ملا را 

بلرای خللق هلر حماسله ای بیشلتر می نماید.
4. کشـش و ظرفّیـت آینـده: شلرایط آینلده، بایلد به گونه ای باشلد کله تحّمل 
تحلّول را داشلته باشلد. اگلر آینلده بلرای تحلّول مناسلب نباشلد، بلاز شلاهد تحّولی 
عمیلق نخواهیلم بلود. در ایلن ملورد، نله فقلط نیازهلای پیلش روی ملا، بلکله همله 
شلواهد و قرائلن از تحلّوالت آینلده در داخلل و منطقله و صحنله بین المللل، گویلای 
فرصلت تاریخلی و اسلتثنائی بله وجلود آملده برای خلق حماسله توّسلط ملّلت ایران 
اسلت. بدیلن ترتیلب، ملّلت ایران بلا هوشلمندی و عمل به هنلگام، می توانلد آینده ای 
درخشلان را بلرای خلود رقلم بزند و در گلذر از پیچ تاریخلی ملموس کنونلی، نه فقط 
جبلران همله عقلب  ماندگی هلا، بلکه پیشلتازی و الهلام  بخشلی را برای سلایر ملّت ها 

بله ارمغان بیلاورد.
 بر اسلاس اصول و عوامل ذکر شلده، به سلامان رسلاندن حماسله سیاسلی و حماسله 
اقتصلادی بلرای کشلور، در سلال 92 کار دشلواری نیسلت؛ زیلرا بلا عنایلت خداوند از 
آغلاز انقلالب و قبل از پیلروزی انقالب، تاکنون شلاهد توّجهات پلروردگار و امدادهای 
غیبلی و آشلکار او در همله صحنه هلای انقلالب بوده ایلم و نصلرت خلدا، وعلده تخلّف 
 ناپذیلر اسلت؛ چلرا که خداونلد در قلرآن فرملوده اسلت: »أاَل إِنَّ نَْصَر اهللِ َقریلب ؛ آگاه 

بلاش کله پیروزی خلدا نزدیک اسلت «.1 

1  - بقره، آیه214؛ همچنین ر.ك: صف، آیه13.
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نگرش سیستمی، الزمه حماسه اقتصادی  «
خللق یلک حماسله اقتصلادی، املری یک بُعدی نیسلت، بلکله یک تغییر گسلترده 
و فراگیلر در سرنوشلت یلک جامعله نیسلت. خللق حماسله، بلا تعاملل و هم گرایلی 
همله عواملل تأثیرگلذار، ارتبلاط تنگاتنلگ دارد. همان گونله کله در رونلد اجرای یک 
عملیلات جنگلی و خللق حماسله و پیلروزی بایلد همه عوامل بلا هماهنگ باشلند، به 
همان گونله خللق یلک حماسله در خلارج از فضلای جنلگ نظاملی، باید همله عوامل 
دسلت بله دسلت هلم بدهند تا تحّقلق اهداف تسلهیل گلردد. هم گرایلی و هماهنگی، 

مهم تریلن عاملل تحّقق حماسله اسلت. 
ایجلاد هماهنگلی بیلن عواملل تحّقلق حماسله بایلد بلا رویکلرد جاملع و نگلرش 
سیسلتمی1انجام گیلرد. اندیشلمندان از ایلن نگلرش در همه امور به صلورت کاربردی 
اسلتفاده می کننلد. »بلر اسلاس ایلن رویکلرد، همله آحلاد یلک جامعه، در هر سلطح 
و مسلئولّیتی کله باشلند، بله عنلوان اجزای تشلکیل دهنده یلک سیسلتم یکپارچه در 
نظلر گرفتله می شلود و همله عواملل محیطلی اعلّم از انسلانی، سیاسلی و فرهنگلی و 
اجتماعلی و مذهبلی و ...  بله هملراه رابطله بیلن آنهلا، ملورد بررسلی و تحلیلل قلرار 
می گیلرد تلا اهداف برنامه هلای خلق حماسله اقتصادی محّقلق شلود«.2در واقع، همه 
اعضلای جامعله، اعلّم از سلران سله قلّوه، مدیلران کالن کشلوری و مدیلران میانلی و 
عملیاتلی و همله کارگلزاران دولتلی و همه آحاد مردم و سلایر دسلتگاه های اجرایی و 
قوانیلن و سیاسلت های کلّلی و جزئلی و نهادهای قانون گلذاری و ... ماننلد اجزای یک 
سیسلتم به هم پیوسلته هسلتند و بلر هلم تأثیلر متقابلل و هم افزایی3داشلته، به نحوی 
کله تصمیلم یلک عضلو بلر عملکلرد دیگران اثلر دارد. بلر همین اسلاس، داشلتن یک 
دیلدگاه کلّ گلرا و سیسلتمی، در برنامه ریزی و رسلیدن به حماسله اقتصلادی ضروری 

ست.  ا
هم گرایلی نیروهلای اثرگلذار در خلق حماسله اقتصلادی، نیازمند یلک برنامه ریزی 
اسلتراتژیکی و طرح هلای بلندملّدت و میان ملّدت و کوتاه ملّدت اسلت که بایلد با خرد 

1  6- Systematic attitude.
2  - دنیل جرج جی، روبرت دبلیو ناپ، techinque analysis System، ص39.

.Synergy   . 3
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جمعلی همله صاحبلان اندیشله و فّعلاالن اقتصادی صلورت بگیلرد. بنابرایلن، در کنار 
توّجله بله کاسلتی های برنامله و روحیله در مسلیر حماسله  اقتصلادی، بایلد بله فکلر 
تربیلت و محورسلاختن نخبگانلی بلود کله هلم بله کارآملدی و تحّقلق عینلی الگوی 
جهلاد اقتصلادی معتقلد باشلند و هلم بلرای ایلن الگلو، از روش هلای خردمندانله و 

نگرش هلای سیسلتمی بهلره بگیرنلد.
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کارکردهای اقتصادی مسجد در صدر اسالم «
بلا مطالعله تاریلخ صلدر اسلالم، این نکته مشلّخص می شلود کله بسلیاری از وقایع 
مهلم و فّعالّیت هلای اقتصلادی تاریلخ اسلالم در مسلجد به وقلوع می پیوسلت. جریان 
خاتم بخشلی حضلرت امیلر در حلال رکلوع )بخشلش انگشلتر بله مسلتمند(، در 
مسلجد بلوده اسلت.1 اسلکان و کمک بله گروهی از مهاجلران و انصار به نلام »اصحاب 
صّفله«، به دلیل تهیدسلتی و نداشلتن سلرپناه، در فضلای معنوی مسلجدالّنبی انجام 
می گرفلت.2 مسلجد، در صلدر اسلالم، مکانلی برای حفلظ خزانه مملکت اسلالمی بود. 
جاهلای مختلفلی در مسلجد، به نلام قبه بیت الملال و دارای درب هلای آهنی و محکم 
بلود کله ثلروت ملّلی یلا ثلروت نقلدی عموملی حاصلل از زکات و مالیلات اسلالمی و 

غنایلم جنگلی و ... را در آنجلا نگهلداری و هزینله یلا مدیریلت می کردند.3
بنابرایلن، مسلاجد در صلدر اسلالم، در راسلتای خدمات رسلانی اجتماعلی، دارای 
کارکردهلای مهلم اقتصلادی بودنلد. بلرای روشلن تر شلدن ایلن موضلوع، در ادامله بله 
گوشله هایی از کارکردهای اقتصادی مسلجد در صدر اسلالم مسلجد اشلاره خواهد شد:  

الف(مسجد، محل مرکز مدیریت اقتصاد کالن جامعه
عللم اقتصلاد، با همه مسلایل آن در بازار متبلور اسلت و بازار یا سلوق، نماد و مظهر 
فّعالّیت هلای اقتصلادی اسلت. بلدون در نظلر گرفتلن ایلن مفهلوم، مفاهیملی، ماننلد 
عرضله و تقاضلا و تعلادل قیملت و ... معنا پیلدا نمی  کند. اسلالم ضمن توّجه بله بازار، 
بله تبییلن شلرایط حاکلم بلر آن پرداخته اسلت تلا همه افلرادی کله بله فّعالّیت های 
اقتصلادی می پردازنلد، از ایلن دسلتورات پیروی کنند. بلازار، در علم اقتصلاد به محلّی 
گفتله می شلود کله عرضله و تقاضلا در آن صلورت می گیلرد و بلا رویارویلی خریداران 
و فروشلندگان، قیملت کاال و خدملات تعییلن می شلود.4 در بلازار ایلده آل ملورد نظلر 

1  - نللک بلله: طباطبایللی محمدحسللین، ترجملله تفسللیر المیللزان، ج6، ص5 تللا 39؛ الطبرسللی الفضللل ابللن الحسللن، ترجملله تفسللیر 

مجمللع البیللان، ج3، ص730 تللا 741؛ قرائتللی محسللن، تفسللیر نللور، ج2، ص318–320.
2  - نوری حاج میرزا حسین، المستدرك الوسایل، ج 4، ص 118؛ مجلسی، بحاراالنوار، ج 43، ص 84.

3  - ر ك: تقللی الدیللن احمللد المقریللزی، الخطللط، ج2، ص249؛ الولللی محمللد طلله، المسللاجد فللی االسللالم، ص159؛ رازی 

فخرالدیللن، التفسللیر الکبیللر، ج16، ص9 و10. صحیللح بخللاری، ج1، ص108.
4  - ساموئلسن پل، هاوس ویلیالم نورد، اقتصاد، ج1، ص80.
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اقتصلاد اسلالمی، افلراد بایلد بلا توّجله بله واقعّیت هلای جامعه انسلانی، تحلت تربیت 
اسلالمی، بلا محوریّلت قوانیلن الهی و رعایلت اصول اخالقی باشلد.1

در گذشلته، در کنار مسلاجد شلهر، مسلجِد بازار هم وجود داشلت که بیشلتر افراد 
شلرکت کننده در آن، بلازاری بودنلد. ایلن مسلاجد، بله غیلر از مسلاجد محلاّلت بلود. 
در زمان هلای گذشلته، به   طلور عملوم، بلازار در کنار مسلاجد سلاخته می شلد. افرادی 
کله در شلهر و یلا در طلول راه ملورد اجحلاف قلرار گرفتله بودنلد، به محلض ورود به 
شلهری، جهلت اقامله دعلوی، با ردگیری سلاختمان مسلاجد، بله مرکز قضاوت شلهر 
رهنملون می شلدند؛ زیلرا دّکه قضلاوت، همواره در جنب مسلاجد برپا بلود. هم جواری 
دارالخالفله بلا مسلجد، بازهم نقش اّطالع رسلانی مسلاجد را روشلن تر می کلرد تا تازه 
واردهلا، بلرای انجلام امور اداری خود، از سلاختمان مسلجد کمک بگیرند. در مسلاجد 
بازار، بیشلتر بازاریان شلرکت داشلتند و در این مسلاجد، بیشلتر اخبار تخّصصی حوزه 

تجلارت و گزارشلات مربلوط به بلازار و اوضلاع اقتصادی بیان می شلد.2

ب( اثرات غیرمستقیم مسجد در اقتصاد خرد
در صلدر اسلالم، بیشلتر تّجلار و بازرگانلان، به محض اینکه وارد شلهرها می شلدند، به 
مسلاجد مراجعله می کردنلد. بلا توّجله بله نقلش محوریّت مسلاجد، حضلور ایلن تّجار و 
بازرگانلان در مسلجد، نشلان از ورود کاالهلای جدیلدی داشلت که به محض اتملام نماز، 
خریلداران کاال وارد بحلث و مذاکلره بلرای خریلد و فلروش یلا مبادلله می شلدند. اگرچه 
به   طلور مسلتقیم، خریلد و فروش در داخل مسلجد انجلام نمی گرفت و هنلگام حضور در 
مسلجد، اصلل همه کارها بلر محور عبادت و نیایش بلود، اّما دیدوبازدیلد و گفت وگو برای 
تبلادل و خریلد کاالهلا، بعد از انجلام اعمال عبادی صلورت می گرفت. الّبتله، کارکردهای 
اقتصلادی مسلجد در صلدر اسلالم در هر دو جنبله اقتصاد خرد و کالن، متعّدد هسلتند و 
بیلان همله آنهلا در ایلن مقلال نمی     گنجلد. بلا این حال بلا بررسلی مطالب ذکر شلده، در 

می یابیلم کله مسلجد در اقتصاد، نقش بسلیار مهّمی داشلته اسلت.

1  - ر. ك به: انصاری محمدجعفر و دیگران، در آمدی بر مبانی اقتصاد خرد با نگرش اسالمی، ص96 -111.

2  - ر.ك به: جهانگیری سهروردی، یحیی، بررسی کارکرد رسانه ای مساجد، ص17و33.
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جلوه های اقتصادی مسجد در تحّقق حماسه اقتصادی «
در گذشلته، اثرگلذاری مسلجد در اقتصلاد فلردی و در اقتصلاد خانلواده و جامعله، 
بله هملان جواملع کوچلک مسللمان منحصر بلود؛ وللی با پیشلرفت و توسلعه زندگی 
اجتماعی و گسلترده شلدن نظام های اقتصلادی، نقش اقتصادی مسلجد افزایش یافته 
اسلت. املروز، همله نظام هلای اجتماعلی و فرهنگلی و سلبک زندگلی و نحلوه تربیت 
افلراد بلر اقتصلاد اثرگلذار هسلتند. در عیلن حلال، اقتصلاد نیلز بله عنلوان مهم ترین 
عاملل قلدرت و سلیادت جوامع، باعث می شلود که یک کشلور قدرتمنلد اقتصادی در 
عرصله بین المللی، جایگاه مناسلبی به دسلت آورد. در مطالب گذشلته، بله آموزه هایی 
از اقتصلاد قرآنلی و مباحلث جهلاد اقتصلادی و اقتصلاد مقاومتلی و حماسله اقتصادی 
اشلاره شلده اسلت. هدف از بیلان این مطاللب، ایجاد زمینله ذهنلی در خوانندگان در 
خصلوص اقتصلاد اسلالمی و اقتصاد قرآنلی و ... بود تا اهّمیت و نقش مسلاجد در خلق 
حماسله اقتصلادی بله سلهولت قابل بحث و بررسلی باشلد. اکنلون، این سلؤال مطرح 
اسلت که مسلجد بله عنلوان نماد تمّدن اسلالمی و شلاخص ترین سلمبل کشلورهای 
اسلالمی در عصلر حاضلر، چله نقشلی در تحّقلق حماسله اقتصلادی دارد. در ادامله، 
برخلی از جلوه هلای اثرگلذاری مسلجد و آموزه های منتسلب به آن در نیل به حماسله 

اقتصادی اشلاره خواد شلد: 

1. آموزش رفتارهای اقتصاد مقاومتی به بازاریان مسلمان در مساجد 
یکلی از دسلته فّعالّیت هایلی کله در قاللب فّعالّیت های آموزشلی، در مسلاجد قابل 
انجلام اسلت، آملوزش آموزه هلای تجارت یا مبانی اقتصاد اسلالمی اسلت. مسلاجد، به 
دلیلل داشلتن پتانسلیلی به نام ازدحلام در مراسلمات متعّدد و در زمان هلای مختلف، 
بهتریلن ملکان آملوزش اقتصلاد اسلالمی هسلتند. در دورانی که دشلمنان اسلالم، از 
همله تحریم هلای اقتصلادی بلرای بله چاللش کشلیدن اقتصلاد کشلور ملا اسلتفاده 
می کننلد و علیله ملا مّتحلد شلدند، توّجله بله ایلن آموزه هلا، می توانلد راه گشلای کار 
باشلد. توّجه به این آموزه هاسلت که بازار ممالک اسلالمی را از بازارهای سلرمایه داری 
متفلاوت می کنلد. آموزه هایلی، ماننلد داشلتن حلّس نوع دوسلتی، توّجه به مشلکالت 
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و نیازمنلدی دیگلر مسللمانان، نداشلتن غّش در معاملالت،1 انجام معاملالت متعّدد بر 
اسلاس شلارع مقلّدس، احتلکار نکلردن،2 گرانفروشلی یا کم فروشلی نکلردن،3 انصاف 
و عداللت در تجلارت و ... نمونه هایلی از آموزه هلای کاربلردی اقتصلادی هسلتند کله 

بهتریلن محلّل آموزش آنها مسلاجد هسلتند.
ارشلادات اقتصلادی، یکلی از تعلیملات علملاء اسلت و می تواند در بهبلود اقتصادی 
و تنظیلم اقتصلاد اسلالمی و بلاال رفتلن کمّیلت و کیفّیت اقتصاد اسلالمی مؤثّر باشلد. 
بدیلن ترتیلب، اقتصلاد شلریف و پاك اسلالمی، از آلوده شلدن و ناپاك شلدن به انواع 
دسیسله ها و وسوسله ها و حّقه هلای شلیطانی بلاز داشلته می شلود؛ بله خصلوص، اگر 

ایلن کار در کنلار بلازار و در مسلاجِد چسلبیده به بازار انجلام گیرد.4

2. مسجد و وصول مالیات های اسالمی 
یکلی از کارکردهلای عبلادی  ل اقتصلادی مسلاجد، خملس و زکات و ماننلد آن 
اسلت. خملس و زکات، یکلی از بهتریلن تفّکلرات اقتصلادی اسلت و اسلالم، علالوه بر 
جنبله اقتصلادی، روی عبلادی بلودن آن هلم تأکیلد دارد و اسلالم، بلا داشلتن چنین 
آموزه هایلی، در بیلن مکاتلب اقتصلادی، نمونله و ممتلاز اسلت و بلا چنیلن برنامله ای 
در صلدد بلر چیلدن بسلاط فقر و مسلکنت از مسللمانان اسلت و اگر این مهم توّسلط 
هملگان ادا و پرداخلت شلود و به دسلت فقرا برسلد، هیلچ فقیلری در روی کره زمین 

باقلی نخواهلد ماند.
زکات، در لغلت بله معنلای طهلارت و پاکیزگلی و رشلد و نملو اسلت. در اصطلالح 
دانشلمندان اسلالمی و ملردم مسللمان، مقلدار معّینلی از دارائلی اسلت که با شلرایط 
خاّصلی بایلد از ملال صاحلب آن جدا شلود و بله مصرف فقلرا و مسلتمندان و کارهای 

خیلر دیگر برسلد.5
خملس، در لغلت بله معنلای یلک پنجلم اسلت و در اصطلالح مسللمانان، بله یک 

1  - ر.ك: به گناهان کبیره، ج2، ص228؛ کنز العمال، ج4، ص60.

2   - ر. ك به: گناهان کبیره، شهید دستغیب، ج2، ص295؛ وسائل الشیعه، ج12، ص313؛ میزان الحکمه، ج2، ص286.

3   - ر. ك به: مطفضن، آیه 1؛ میزان الحکمه، ج1، ص523؛ بحار االنوار، ج103، ص107.

4   - ضیاء آبادی سید محمد، موعظه، راه پیشگیری از نفوذ شیطان در دل انسان، ص40ل 20.

5  - نجفی محمدحسن، جواهر الکالم، ج15، کتاب الزکاه، ص15-2.
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پنجلم ماللی گفته می شلود که پرداخت آن با شلرایطی بر مسللمانان واجب می شلود. 
بایلد آن را از امواللی کله خملس بله آنها تعلّلق گرفته جدا کلرد و به حاکم اسلالمی و 

ولیّ فقیله پرداخلت نملود تلا در مورد شلرعی ملورد نظر مصلرف کند.1
قلرآن کریلم، در ملوارد بسلیار متعلّدد، زکات را در کنلار نماز مطرح کلرده و ضمن 
انتقلاد از تارکیلن زکات، بله آنهلا وعده عذاب داده اسلت. قرآن، تلرك  کنندگان زکات 
را تلا حلّد کفلر پیش بلرده و به دلیلل حقّ الناس بودن زکات، آخرت سلختی برایشلان 

پیش بینلی کرده اسلت.2
اسلالم، بلرای خملس و زکات، جایلگاه ویلژه ای قائلل اسلت کله برخلی از تعابیلر 
ارزشلمند آن عبلارت اسلت از: تکلیلف الهلی بلودن، پشلتوانه دیلن بودن، دشلمنی با 
امام زمان در صورت امتناع از پرداخت آن، پلی برای اسلالم، سلتون اسلالم، شلرط 

پذیلرش نملاز، فرمان الهلی و ... .3
نگارنلده، معتقلد اسلت که سلنگ بنلای تفّکلر للزوم ادای خملس و زکات در مردم 
از مسلجد شلکل می گیلرد. متولّیلان املور فرهنگی مسلاجد بلا انجلام فّعالّیت های زیر 

می تواننلد ایلن فرآینلد را تسلهیل نمایند:
1 ل تبلیلغ خملس و زکات بله صلورت بیلان خطابله بر منابلر و طلرح آن به صورت 

مسلئله ای توّسلط امام جماعت در مسلجد؛
2 ل حضلور و سرکشلی املام جماعلت مسلاجد از فّعالّیت های کشلاورزی، باغداری، 

داملداری و کسلبه بلازاری در محلّل کار آنها و یلادآوری پرداخلت زکات و خمس؛ 
3ل فرهنگ سلازی و فراگیلر کلردن تصّدی گلری ائّمله محتلرم جماعلات، بلرای 
دریافلت خملس و زکات در مسلاجد یلا بله عهلده گرفتلن وکاللت مراجع تقلیلد برای 

ایلن منظلور و حضلور اماملان جماعلت در مسلاجد بلرای اجلرای ایلن املر؛
4ل تصّدی گلری ائّمله جماعلات به عنلوان روحانلی کاروان های حّج و تالش بیشلتر 

آنلان در خصلوص تطهیر املوال حّجاج از نظلر خمس و زکات؛

1  - ر.ك: طباطبایللی قمللی، تقللی، الغایلله القصللوی فللی تعلیللق علللی العللروه الوثقللی، کتللاب الخمللس، ص5 -240؛ مشللکینی اردبیلی، 

علللی، بحثللی پیرامللون خمس تحقیقللی و اسللتداللی، ص10 ل 5.
2  - دستغیب، گناهان کبیره، ج2، ص183.

3  - الحللّر العاملللی، وسایل الّشللیعه، ج6، ص337 و 376؛ محللّدث نللوری، مسللتدرك الوسللایل، ج7، ص281؛ شللریفی، محمللود، چهللل 

حدیللث خمللس و زکات، ص79-5.
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5ل حضلور ائّمله جماعلات و مبلّغلان در منلازل مؤمنان، بر حسلب درخواسلت آنها 
و انجلام امور محاسلبه خمس سلالیانه؛

6ل تهّیله و توزیلع جزوه هلا و بروشلورها و مقلاالت و کتلب حلاوی احادیثلی در 
اهّمیلت خملس و زکات و اسلتفاده از هر گونله رسلانه اثرگلذار در ایلن خصلوص.

3. نقش مسجد در ترک حرام خواری و شبهه حرام خواری
یکلی دیگلر از کارکردهلای عبلادی ل  اقتصلادی مسلاجد، نقلش ویلژه آنهلا در تلرك 
خلوردن لقمه هلای حلرام و شلبهه ناك اسلت. افلراد مسلجدی، بله یقیلن بله کلّرات، 
ایلن مباحلث را از آیلات و احادیلث و خطبه هلای مبلّغلان و بیانلات متولّیلان فرهنگی 
مسلاجد شلنیده اند. مفاسلد ملال و لقمله حلرام و شلبهه ناك به قلدری زیاد اسلت که 
ایلن عملل از گناهان کبیره محسلوب شلده اسلت و بر مرتکلب آن، وعده علذاب داده 
شلده اسلت؛1 اسلالم، حالل خواری و کسلب حلالل را باالترین عبادت شلمرده اسلت؛ 
پیامبلر اکلرم در ایلن بلاره فرمودنلد: »اَلِعبلاَدُه َسلبعوَن ُجلزء، اَفَضُلهلا ُجلزًء َطلَلُب 
الَحلالِل؛ عبلادت، هفتلاد بخش اسلت، برترین آنها طلب روزی حلالل و به دنبال روزی 

حلالل رفتن اسلت«.2
حرام خلواری، اقسلام مختلی دارد: ندادن خمس و زکات، خوردن غذای شلبهه ناك، 
رشلوه خواری، خلوردن غلذای فاسلد، خلوردن حیوانات حلرام گوشلت و ... . از طرفی، 
حالل خلواری، منشلأ هلر خیلر و حلرام خلواری منشلأ هلر شلّر بیلان شلده اسلت3و 
حالل خلواری، مهم تریلن عاملل تزکیله روح و سلیر و سللوك و اسلتجابت دعاهلا، 

شلمرده شلده است.4
 املام عللی می فرماینلد: »إِنَّ اهللَ ُسلْبَحانَُه َفلَرَض فِی أَْملَواِل اْلَْغِنَیلاِء أَْقلَواَت الُْفَقَراِء 
ُه( َسلائُِلُهْم َعلْن َذلِلَک؛ خداونلد  َفَملا َجلاَع َفِقیلٌر إاِلَّ بَِملا َمَنلَع َغِنلیٌّ َو اهلُل )تََعالَلی َجلدُّ
سلبحان، در دارائی هلای توانگلران، روزی هلای تهیدسلتان را قلرار داده اسلت. پلس، 

1   - دستغیب، گناهان کبیره، ج1، ص391.

2  - العاملی الحر، وسائل الشیعه، ج12، ص11.

3   - دستغیب، همان، ص398.

4  - همان. 
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هیچ فقیری گرسلنه نشلد، مگر به واسلطه منع ثروتمند و )در روز رسلتاخیز( خداوند 
)عالی مرتبله( از ایلن منلع آنلان مؤاخلذه و بازپرسلی می نمایلد«.1 

4. مسجد و قرض الحسنه 
یکلی از کارکردهلای عبلادی مسلجد کله بله صلورت غیرمسلتقیم انجام می شلود 
و املروز هلم بسلیار بلروز و ظهلور دارد، نقلش مسلجد در تشلکیل صندوق هلای 
قرض الحسلنه و دسلتگیری از محرومان جامعه در مشلکالت اسلت.2یکی از تفاوت های 
اساسلی مکتب اقتصادی اسلالم با سلایر مکاتب اقتصلادی، توّجه خاّص بله نیازمندان، 
آسلیب دیدگان و اقشلار ضعیلف جامعله و ارائله راهکارهای مناسلب با شلأن و کرامت 
انسلان اسلت. یکلی از ایلن راهکارهلا، قرض حسلن یلا »قرض  الحسلنه« اسلت که در 

آموزه هلای اسلالمی، در قاللب آیلات و رویلات مختلف به آن سلفارش شلده اسلت.3
 قلرض، یعنلی وام یلا وام دادن یلا پلاداش دادن.4 معنلای دیگلر قلرض، بریلدن 
و قطلع کلردن اسلت؛ زیلرا فلرد قرض دهنلده، مقلداری از ملال خلود را جلدا و بله 
قلرض گیرنلده می دهلد.5 الحسلنه، بله معنلای نیکلی یلا نیلک یلا نیکوسلت.6 اّولیلن 
صنلدوق قرض الحسلنه در مسلجد تشلکیل شلده اسلت. در صلدر اسلالم، در خصوص 
قرض الحسلنه بله عنلوان یکی از شلاخص های مهّم مسلجد تراز اسلالمی، بلرای توّجه 

همه جانبله بله تهیدسلتان و محروملان اقداماتلی صلورت می گرفتله اسلت.7 
انجلام ایلن عملل ارزشلمند اقتصلاد اسلالمی، موجلب توسلعه اقتصلادی و تأمیلن 
نیازهلای ماللی و اقتصلادی ملردم شلهرها و محلّه ها می شلود. این فّعالّیت مسلجدی، 
انگیزه سلازی بلرای روحّیله خودیلاری در ملردم و انجلام املور داوطلبانله اقتصادی در 

1  - دشتی، محمد، ترجمه نهج البالغه، ص504، ح328.

2  - فرهنگ مسجد، ص206 - 205.

3  - مجلسللی، بحللار االنللوار، ج103، ص138؛ شللیخ صللدوق، ثللواب االعمللال و عقللاب االعمللال، ص414؛ همچنیللن ر. ك: شللریفی، 

محمللود، چهللل حدیللث قرض الحسللنه، ص6.
4  - دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج11، ص611. 

5  - جابری عربلو، محسن، فرهنگ و اصطالحات فقهی، ص164.

6  - دهخدا، علی اکبر، همان، ج2، ص220. 

7  - ر. ك: مرکز رسیدگی به امور مساجد، سیمای مسجد تراز اسالمی، ماهنامه مسجد، ش162، ص15-14.
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سلطح جامعله را باعلث خواهد شلد.1 توّجه به این سلّنت حسلنه و آملوزش تعالیم آن 
به نمازگزاران و حاضران در مسلجد، در دوران مقاوم سلازی اقتصاد و گذشلتن از دوران 
ریاضت هلای اقتصلادی بسلیار مهلم اسلت. ایلن آملوزه اقتصلادی در در مان بسلیاری 
از آفت هلا و اسلتثمارهای اقتصلادی جواملع اسلالم، ماننلد ربا بسلیار مؤثّراسلت؛ زیرا 
وقتلی قرض الحسلنه ملورد توّجله قرار نگیلرد، ربلا اقتصاد جواملع را فلرا می گیرد. در 
صورتلی کله ربا در آموزه های اسلالمی به شلّدت نکوهش شلده اسلت.2 بسلیار روشلن 
اسلت کله ربلا، مخاللف حماسه سلازی اقتصلاد، مخاللف حماسله اقتصلادی و مخاللف 
اقتصلاد مقاومتلی اسلت و باید به شلّدت بلا آن مبارزه کلرد. بنابراین، قرض الحسلنه و 
اشلاعه و تبییلن آن در کنلار فّعالّیت های مسلجدی، موجب می شلود تلا اقتصاد جامعه 
اسلالمی از آسلیب های متعلّدد اقصلادی ماننلد ربلا، اسلتثمار ماللی و ذخیره سلازی و 

ناکارآملدی منابلع اقتصلادی و ... مصلون بماند.

5. منبر، رسانه ای اثرگذار بر اقتصاد جامعه
از دیگلر نقش هلای غیرمسلتقیم مسلجد در املر اقتصاد، جلسلات وعلظ و خطابه و 
سلخنرانی ائّمله جماعلات و سلخنرانان در مسلاجد دربلاره رعایلت اخالق اسلالمی در 
معاملالت اقتصلادی اسلت. اهّمیلت منبلر و بیلان خطابه هلا در تبییلن سیاسلت های 
اقتصلادی و هماهنگ سلازی بازاریلان، بلر کسلی پوشلیده نیسلت. املروز، بایلد اذعان 
نملود کله رسلانه ارزشلمند منبلر، بله تنهایلی می تواند بلا همله خبرگزاری هلا جهان 
مقابلله و مبلارزه کنلد. در ایلن خصلوص، وّعلاظ و خطیبلان بایلد برنامه های مناسلب 

سیاسلت های اقتصلادی کشلور را تبییلن نماینلد.
 بلا توّجله بله اینکله مسلاجد، در اکثلر کشلورهای جهلان اسلالم، دارای محوریّلت 
اصللی بلوده و در مرکلز بلازار و مرکلز اقتصادی هر شلهر، مسلجد، دارای نقلش فّعالی 
اسلت؛ زیلرا هنلگام نملاز، محّل مراجعله بازاریان، کسلبه و اصنلاف اطراف بازار اسلت. 

1  - احمدی، علی محّمد، نقش مسجد در اقتصاد محلّه، ص366.

2  - ر.ك: دسللتغیب، گناهللان کبیللره، ج1، ص190ل 179؛ آل عمللران، آیللات125 و 126؛ بقللره، آیللات276، 277، 278، 279؛ 

مجلسللی، بحاراالنللوار، ج103 ص115؛ شللیخ صللدوق، مللن ال یحضللره الفقیلله، ج3، ص274.
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املام جماعلت در هر جلسله از نماز بایلد نمازگزاران فّعلال در امور اقتصلادی را با نقل 
آیلات، روایلت و احادیلث، به رعایت اخالق اسلالمی و اخلالق اقتصادی دعلوت نماید. 
وی بایلد حّضلار را بله رعایت انصاف و علدل در معامالت و کارهای اقتصادی سلفارش 
نمایلد. موعظله و سلخنرانی ائّمله جماعت، بلر روی منابر در مسلجد، تأثیلری عمیقی 
در نمازگلزاران ایجلاد کلرده و آنلان از نظلر اخالقلی به رعایت مسلائل شلرعی و انجام 

فّعالّیلت سلالم اقتصادی ملزم می شلوند.
طلاّلب و روحانیلان می تواننلد ملرّوج مسلائلی باشلند کله از فّعالّیت هلای اقتصادی 
کشلور حمایلت می کنلد. آنهلا می توانلد ملرّوج مسلائلی باشلد کله از فّعالّیت هلای 
اقتصلادی کشلور حمایلت می کنلد. موضوعلات جدید اقتصلادی که در قالب مکاسلب 
محّرمله و مسلائل فقهلی می گنجد باید به صورت کارشناسلی شلده وارد دروس حوزه 
شلود. بلا مشلاهده درس نامله حلوزه علمّیه و نگاهلی به فراوانی دروسلی کله در حوزه 
برگلزار می شلود، جلای مسلائل مسلتحدثه و روز، خالی اسلت. به عنوان مثلال، طاّلب 
و فضلالی حلوزه بایلد در زمینله معاملالت اینترنتی روز دنیلا، اّطالعات الزم را کسلب 

و مباحلث فقهلی و شلرعی  مربلوط به آنهلا را بررسلی کنند.1

6. مسجد و سّنت وقف
وقلف، از نظلر لغلوی بله معنی بله حاللت ایسلتاده مانلدن و آرام گرفتن اسلت و از 
نظلر اصطالحلی، بله مفهوم نگه داشلتن و حبس کلردن عین ِملکی بر مللک واقف آن 
]نله مللک خلدا[ و مصرف کلردن منفعت آن را در راه خداوند اسلت2و بعضلی از فقهاء 
می گوینلد وقلف، حبلس عیلن مال بلر ملک خلدای تعاللی اسلت. در ملاّده 55 قانون 
مدنلی ایلران، وقف، بله معنی حبس عین مال و تسلبیل3 برحسلب نّیت واقف اسلت.4 
در آیلات متعلّددی از قلرآن، به مفهوم وقف اشلاره شلده اسلت. به عنلوان نمونه قرآن 
َِّک  الِحاُت َخْیلٌر ِعْنَد َرب نْیا َو الْباقِیلاُت الصَّ می فرمایلد: »الْملاُل َو الَْبُنلوَن زیَنلُه الَْحیلاِه الدُّ

1  - ویژه نامه تبلیغ، جامعه مدّرسین، ش16، بیانات آیت اهلل یزدی.

2  - حسینی، سّیدمحّمد، فرهنگ لغات و اصطالحات فقهی، ص556.

3  - تسبیل، به مفهوم دادن چیزی در راه خیر و در راه خداوند است؛ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج5، ص6718.

4  - دهخدا، علی اکبر، همان، ج15، ص23226 - 23228.
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ثَوابلاً َو َخْیلٌر أََملاًل؛ املوال و فرزنلدان، زینلت زندگی دنیاسلت و باقیات صالحلات )آثار 
مانلدگار شایسلته( ثوابلش نلزد پلروردگارت بهتلر و امیدبخش تلر اسلت«.1در روایات 
نیلز برآملوزه ارزشلمند وقف تأکید زیادی شلده اسلت.2پیامبر در حدیث مشلهوری 
می فرماینلد: »إَذا َملاَت الِنَْسلاُن انَْقَطلَع َعَمُللُه إالَّ ِملْن ثاََلثَِه: إاِلَّ ِملْن َصَدَقلٍه َجاِریٍَه، أَْو 
ِعلْلٍم یُْنَتَفلُع بِلِه، أَْو َولَلٍد َصالِلٍح یَْدُعو لَُه؛ وقتی انسلان بمیلرد، عمل او خاتمله می یابد، 
مگلر در سله چیلز: صدقله جاریله )وقلف(، علملی کله از آن اسلتفاده شلود، فرزنلد 

صالحلی که بلرای او دعلا کند«.3 
مسلجد، نقلش بسلیار بزرگی در ترویج سلّنت حسلنه و عبلادت بزرگ وقلف و ایجاد 
موقوفه هلای فلراوان دارد؛ موقوفه هلای فراوانلی که در اطراف یا در ابنیه مسلاجد موجود 
اسلت. از دیلر باز، رسلم بلود که بسلیاری از مسلاجد دارای، مغلازه، گاراژ، کاروان سلرا یا 
بلازار... بوده انلد و هلر یلک از این موقوفلات، در خدمات دهی بله فقلراء، زّوار و بی پناهان 
نقلش ویلژه ای داشلتند. چنان چله بسلیاری از حوزه هلای علمّیله هلم از طریلق همین 
موقوفلات اداره می شلوند؛ مثلل: حلوزه علمّیله صلدر اصفهلان و وللّی عصلر تبریلز و یلا 
طالبّیله تبریلز. امامزاده هلا و حرم هلا همچنین، موقوفاتی داشلتند؛ مثلل: موقوفات حرم 
املام رضلا و حلرم حضرت معصومه. از چنین مسلاجدی می توان از مسلجد مقّدس 
جمکلران در قلم، مسلجد املام حسلن عسلکری در قلم، مسلجد طوبلی در تبریلز، 

مسلجد مقبلره در تبریلز، مسلجد املام در اصفهان و ... نلام برد.
در وضعیتلی کله اقتصاد جامعه بلا روحّیات معنوی و مذهبی نیاز به سلرمایه گذاری 
در املور مختللف باشلد، می توان با اشلاعه فرهنگ وقلف در قالب آموزه های مسلجدی 
و توسلعه موقوفات دارای بازگشلت سلرمایه، چرخ اقتصاد تحریم شلده توّسط دشمنان 

را فّعلال نگه داشلت و در را تحّقق حماسله اقتصادی، برنامه ریلزی و فّعالّیت نمود.

1  - کهف، آیه46؛ همچنین ر. ك به: آل عمران، آیه92؛ مزمل،آیه20؛ بقره، آیه177.

2  - در کتللب متعللّدد حدیثللی، ماننللد وسائل الشللیعه، ج28 و مللن الیحضللر الفقیلله و الهدایلله بالخیللر نوشللته شللیخ صللدوق، المقنعلله 

نوشللته شللیخ مفیللد، اسللتبصار نوشللته شللیخ طوسللی و ... بابللی بلله نللام وقللف بلله بیللان احادیللث و روایللات مربللوط بلله آن پرداختلله 
اسللت کلله از بیللان آدرس دقیق ترهملله آنهللا بلله هللدف اختصللار خللودداری شللده اسللت.

3  - پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، ص200، ح239؛ مجلسی، وسایل الشیعه، ج13، ص292.
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7. مسجد، جایگاهی برای انواع انفاق 
انفلاق، از ریشله »نفلق« بله معنلی نفقله کردن، بخشلیدن، احسلان کردن و بخشلش 
کلردن اسلت.1 انفلاق، صلرف کلردن ملال در مصلارف نیکوکارانله اسلت کله اغللب 
مفّسلران، ایلن عملل را از نظلر توزیلع ثلروت و کاهلش محرومّیت های اقتصلادی نگاه 
می کننلد.2 از نظلر اصطالحلی، انفلاق در کاربلرد رایلج قلرآن کریلم و متلون دینی، به 
اعطلای ملال یلا جلان و جسلم در راه خدا به فقیلران و نیازمندان گفته می شلود که به 
حکلم آیلات »الَّذیَن یُْنِفُقلوَن أَْموالَُهلم ...«3و »أَنِْفُقوا َخْیراً ِلَنُْفِسلُکْم...«4 انجام می شلود 
و بله عنلوان کمال بذل اسلت.5»نفق« بله همراه مشلتّقات آن بیش از70 بلار در قرآن 

بلا واژگان و تعابیلر مختلفی آمده اسلت.6
انفاق هلا را از منظلر آیلات قلرآن کریلم می تلوان از چنلد نظلر دسلته بندی کلرد.7 

ماننلد: انفاق هلای واجلب،8 انفاق هلای مسلتحب،9 انفاق هلای حلرام.10
در آیلات قرآن، سلفارش زیادی به انفاق شلده اسلت و برای این کار بلا ارائه َمثل هایی، 
پلاداش و اجلر معنلوی زیلادی مطلرح شلده اسلت. قلرآن می فرمایلد: »َو َمَثلُل الَّذیَن 
یُْنِفُقلوَن أَْموالَُهلُم ابِْتغلاَء َمْرضلاِت اهللِ َو تَْثبیتلاً ِملْن أَنُْفِسلِهْم َکَمَثلِل َجنٍَّه بَِربْلَوٍه أَصابَها 
وابِلٌل َفآتَلْت أُُکلَهلا ِضْعَفْیلِن َفلإِْن لَلْم یُِصْبهلا وابِلٌل َفَطللٌّ َو اهلُل بِملا تَْعَمُللوَن بَصیلر؛ و 
َمَثلل ]صدقلات [ کسلانی کله املوال خویش را بلرای طلب خشلنودی خدا و اسلتواری 
روحشلان انفلاق می کننلد، همچلون َمَثلِل باغی اسلت کله بر فراز پشلته ای قلرار دارد 
]کله اگلر[ رگبلاری بلر آن برسلد، دو چنلدان محصلول بلرآورد و اگلر رگبلاری هم بر 
آن نرسلد، بلاراِن ریلزی ]بلرای آن بلس اسلت [ و خداونلد بله آنچله انجلام می دهید، 
1  - نحللوی سللّیدمحّمد، فرهنللگ واژه هللای عربللی، ص410؛ همچنیللن ببینیللد: لسللان العرب، ج14، ص242؛ القامللوس ا لمحیللط، ج2، 

ص1227؛ مقاییس اللغلله، ج5، ص454.
2  - مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی، دائره المعارف بزرگ اسالمی، چ 1، تهران، سال 1380، ج10، ص395.

3  - بقره، آیه261. 

4  - تغابن، آیه16.

5  - سجادی سیدجعفر، فرهنگ معارف اسالمی، ج1، ص323.

6  - بقللره، آیلله263؛ بقللره، آیه264؛ توبلله، آیلله71؛ بقللره، آیلله 271؛ همچنیللن ر. ك بلله: مائللده، آیللات8 و 55 و 95؛ نللور، آیلله22؛ 

توبلله، آیلله41؛ بقللره، آیللات 245 و 177 و 43؛ حدیللد، آیللات11 و 18؛ بلللد، آیلله14؛ انسللان، آیلله8؛ نسللاء، آیلله8.
7  - ابراهیللم، آیلله31، رعللد، آیلله22. نحللل، آیلله75، فاطللر، آیلله29؛ همچنیللن ر.ك: الشللیخ الطبرسللی، تفسللیر مجمع البیللان )عربللی(، 

ج2، ص660.
8  - مائده، آیه89؛ نساء، آیه92؛ حدید، آیه15؛ بقره، آیات233 و184و 195 

9  - بقره، آیات245 و3 و270؛ همچنین ببینید: کرمی علی، ترجمه تفسیر مجمع البیان )تألیف شیخ الطبرسی(، ص873 و874.

10  - انفال، آیه36؛ نک به: کرمی علی، ترجمه تفسیر مجمع البیان )تألیف شیخ الطبرسی(، ج5، ص375.
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بیناست «.1
بلا توّجله بله مفهلوم گسلترده انفلاق، در شلرایط ریاضت هلای اقتصلادی، یکلی از 
آموزه هایلی کله می توانلد در خصلوص رفلع نیازهای طبقات متوّسلط و پاییلن جامعه 
اثربخلش باشلد، انفلاق و انلواع انفاق اسلت. توّجه به انلواع انفاق، در قاللب فّعالّیت های 
مسلجدی می توانلد موجلب جلوگیلری از توّقلف ثروت نلزد ثروتمندان شلود و چرخه 
توزیلع منابلع اقتصلادی بلا جریلان منابلع از طلرف ثروتمنلدان بله نفلع نیازمنلدان 
عادالنه تلر گلردد. ایلن املر، حرکتلی به سلمت حماسله اقتصادی محسلوب می شلود.

8. مسجد و عبادت صدقات
از کارکردهلای اقتصلادی غیرمسلتقیم مسلاجد، پرداختلن به سلّنت حسلنه صدقه 
اسلت. وجلود صندوق هلای صدقلات در اطلراف مسلجد، در داخل مسلجد، جمع آوری 
مسلتقیم صدقله بلرای نیازمنلدان... بله همیلن منظلور اسلت. ایلن کار نیلک، یکی از 
کارهلای روزملره مسللمانان مؤملن اسلت. در آموزه هلای اسلالمی به صدقه سلفارش 

زیلادی شلده اسلت کله به عنلوان نمونله برخی ملوارد به شلرح زیلر بیان می شلود:
َدَقلُه؛ بهتریلن ثلروت و  اللف( پیامبلر فرمودنلد: »َخْیلُر ملاِل الَْملْرِء َو َذخائِلُرُه الصَّ

اندوختله انسلان، صدقله اسلت«.2 
لِرّ یَنِفیلاِن الَفقَر َو...؛ نیکلوکاری و صدقه  ب( املام باقلر فرمودنلد: »الِبلُرّ و َصدَقُه الِسّ

پنهانلی، فقر را می زدانیلد و ...«.3
فّعلاالن فرهنگلی مسلاجد و مبلّغلان محتلرم، بایلد در مسلاجد بلا تبلیلغ در ملورد 
پرداخلت صدقله و تفسلیر برخلی از آیلات مربوط به صدقلات، در تجدیلد و احیای آن 
بیلش از پیلش تلالش  کننلد. هرچنلد مؤمنلان نیلز از عملق جلان دریافته اند کله این 
صدقه هلای کلم، وللی بلا ارزش آنلان گره هلای بزرگی از زندگلی مردم را می گشلاید و 

یلک گنجینله عظیمی بلرای آخرت آنها اسلت.

1  - بقللره، آیلله265؛ ر. ك بلله: بقللره، آیللات3 و 159 و274 و261و267؛ تغابللن، آیلله16؛ انفللال، آیلله3؛ حدیللد، آیلله10؛ آل عمللران 

آیللات17 و134 و ... .
2  - العاملی الحّر، وسائل الشیعه، ج6، ص258.

3  - مجلسللی، بحارالنللوار، ج71، ص81؛ بللرای مطالعلله احادیللث بیشللتر ر. ك بلله: وسائل الّشللیعه، ج6، ص258 و ج13، ص358؛ 

میللزان الحکملله، ج5، ص326.
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در بحران هلای اقتصلادی، همیشله طبقله ای از ملردم، بیشلتر در معلرض آسلیب 
اقتصلادی هسلتند. ایلن گروه از نیازمنلدان که فاصله زیادی از طبقلات دیگر اقتصادی 
دارنلد، چشلم امیدشلان به بی نیلازان اسلت. این حّس نوع دوسلتی، فرهنلگ زمینه ای 
تحّقلق حماسله اقتصلادی را، در قاللب کاهلش شلکاف طبقاتلی و احسلاس همدردی 

طبقلات باالتلر و تجلّلی عدالت اجتماعلی تسلهیل خواهد کرد.

9. آموزش کاربردی کسب روزی حالل در مساجد  
  یکلی از نیازهلای فلردی هلر انسلان، توّجله بله معلاش خلود و زیردسلتان اسلت. 
کسلب روزی حلالل، یکلی از دغدغه هلای مهلم هلر مؤملن و هلر فلرد موّحلد اسلت. 
هلر فلرد، بلرای املرار معلاش خلود، ناگزیلر اسلت تلا کسلب و کار یلا حرفله ای برای 
خلود ایجلاد کنلد. افلراد، با راه انلدازی یلک منبع ایجلاد درآمد بله صلورت حقیقی یا 
حقوقلی، هزینه هلای زندگلی خلود را تأمین می کننلد. بنابراین، همه مسللمانان بدون 
توّجله بله نوع شلغل و مهلارت و تخّصص خلود، باید از احکام اسلالمی در ملورد نحوه 
انجلام معاملالت و عقلود مختللف و خرید و فلروش و ... آگاهی داشلته باشلند. مراجع 
تقلیلد نیلز، دانسلتن مسلائلی کله افراد به   طلور معمول، با آنها سلر و کار دارنلد را الزم 
دانسلته اند.1در آموزه هلای اسلالمی نیلز بله کسلب روزی حلالل و تلالش و کوشلش 
تأکیلد زیادی شلده اسلت؛ تلا جایی کله در قرآن کریم بیلش از550 آیله، در قالب ها و 
چهره هلای گوناگلون دربلاره کار و تالش و سخت کوشلی و سلازندگی آمده اسلت.2کار 
و تلالش و کسلب حلالل و ارتلزاق از کّد یمین و علرق جبین در آینه روایلات، بهترین 
عبلادات، تربیت کننلده و کمال بخش انسلان، شلمرده شلده اسلت. در ادامله، به برخی 

از این روایات اشلاره می شلود:
1. پیامبلر اکلرم فرمودنلد: »اَلِْعبلاَدُة َسلْبُعوَن ُجلْزًء اَْفَضُلهلا َطلَلُب الَْحلالِل؛ عبادت، 
هفتلاد جلزء اسلت که بهتریلن آن، دنبال روزی حالل رفتن اسلت )کسلب و کار، برای 

بله دسلت آوردن روزی حالل(«.3

1  - ر. ك به: مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسایل، م12، ص21.

2  - عبد الباقی، محّمد فؤاد، المعجم المفهرس اللفاظ القرآن، ذیل واژه های »عمل«، »سعی« و »فعل«.

3  - مجلسی، بحاراالنوار، ج103، ص7، ح25 و 29 و ص9، خ36؛ العاملی الحر، وسائل الشیعه، ج12، ص11.
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بُُه اَبداً؛  2. همچنیلن فرمودنلد: »َملن أَکَل ِمن َکدِّ یلِدِه نظَراهلُل إلیله بالّرحمِه ثُلمَّ ال یَعذِّ
هلر کلس از دسلترنج خلود بخلورد، خداونلد بله وی نلگاه محّبت آمیز خواهلد افکند و 

آنلگاه هرگلز او را علذاب نخواهد کرد«.1
3. آن حضلرت، دربلاره کسلب روزی حلالل و پاکیزه فرمودنلد: »َطلَُب الَْحلالِل َفریَضٌه 
َعللی ُکلِّ ُمْسللٍِم و ُمْسللَِمه؛ کار و تالش عادالنه و انسلانی، برای تأمیلن هزینه زندگی، 

بلر هر مرد و زن مسللمان الزم اسلت«.2 
ُجِل بَِیلِدِه؛ بهترین و پاك ترین  4. در روایتلی دیگلر فرمودنلد: »أَْطَیُب الَْکْسلب َعَمُل الرَّ

کسلب ها آن اسلت که انسلان با دسلت خود، کار کند«.3
از طلرف دیگلر، می دانیلم کله یکلی از مهم تریلن کارکردهلای مسلجد، کارکلرد 
آموزشلی اسلت. پیامبلر و ائّمله معصوملان بلرای حفلظ جنبه هلای آموزشلی 
مسلجد، تالش هلای ارزنلده ای انجام دادنلد. پیش از پیدایش مدرسله، مسلاجد، یگانه 
مرکلز مهلم آموزشلی ل  فرهنگلی در جهلان اسلالم بوده اند. پلس از آن نیز، مدرسله در 
داملان مسلجد بنلا می شلد. از همیلن رو، در بیشلتر کتاب هایلی کله دربلاره مسلجد 
بله نلگارش در می آملد، از مدرسله بسلیار سلخن گفته می شلد کله سلبب آن ارتباط 
نزدیک مسلجد و مدرسله اسلت.4همه این مطالب به کارکرد آموزشلی مسلجد داللت 
دارد. مسلجد، ابزارهلا و موقعّیت هایلی را در اختیلار دارد کله بله کملک آن می توان به 

آملوزش و افزایلش شلناخت دینلی نمازگلزاران پرداخت. 
مسلجد مکانلی اسلت کله مسللمانان برای برپایلی فرائلض الهی و مجاللس مذهبی 
در آن حاضلر می شلوند و ایلن فرصت مناسلبی اسلت تا معلارف و احکام دین منتشلر 
شلود. بنابرایلن، مسلجد مهم تریلن ملکان بلرای آملوزش معاملالت اسلالمی اسلت تا 
آموزه هلای اقتصلاد مقاومتلی و اسللوب جهلاد اقتصلادی ملورد توّجله مؤمنلان قلرار 

گیلرد و بله کل جامعله اسلالمی تسلّری یابد.

1  - نوری، حاج میرزا حسین، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج13، ص24.

2  - ابن شعبه حّرانی، تحف العقول، ص489.

3  - پاینده ابوالقاسم، نهج الفصاحه، حدیث 332.

4  - برای مطالعه بیشتر ر. ك به: شبلی احمد، تاریخ آموزش در اسالم، ص89 به بعد.
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10. نقش مسجد در هدایت ثُلث اموال مردم
روشلن اسلت کله بلا رحللت اشلخاص حقیقلی، مالکّیلت آنها زایل شلده، شلخص 
فقلط ماللک ثُللث املوال خویلش اسلت و فقلط می توانلد در ملورد یلک سلّوم املوال 
خلود، وصایایلی داشلته باشلد.1افرادی کله در مسلاجد حاضر می شلوند، بارهلا و بارها 
تحلت تعالیلم علملاء و خطبلای مسلاجد در رابطله بلا ثّللث اموالشلان توصیه هایلی را 
شلنیده، تصمیماتلی برای ثلث امواتشلان و مصلرف صحیح و عبلادی آن اخذ کرده اند. 
در واقلع، می تلوان گفلت که مسلجد، نقلش ویلژه ای در هدایلت ثُلث املوال و مصرف 
صحیلح آنهلا، در راسلتای عبلادت و انجام املور خدا پسلندانه دارد و ایلن یک حرکت 
زیبلای عبلادی و اقتصلادی اسلت. در ایلن ملورد می توان با سیاسلت گذاری مناسلب، 
در قاللب رفتارهلای اقتصاد مقاومتی، به سلمت خلق حماسله اقتصادی گام برداشلت. 

در ادامله برخلی راهکارهایلی کاربلردی در ایلن خصلوص مطرح می شلوند: 
1. حضلور املام جماعلت مسلجد یلا برخلی متولّیلان فرهنگلی آگاه بله مسلائل در 
منلازل افلراد، بلر اسلاس درخواسلت آنهلا و تنظیلم وصّیت نامه هلا در راسلتای هزینه 

کلردن ثللث املوال در مسلیر عبودیّلت و ارائله ارشلادات و راهنمائی هلای الزم؛
2. تبلیغ و ایراد خطابه در مسلاجد، توّسلط ائّمه جماعات و سلایر متولّیان فرهنگی 
مسلاجد، در خصلوص نحلوه مصلرف ثلث ملال اموات، بلا در نظر گرفتن سیاسلت های 

اقتصلاد مقاومتی و ... ؛
3. برنامه ریلزی جاملع در خصلوص هزینله و مصلرف بهینله ثلث املوال تحویلی به 
خلود مسلجد )طبلق وصّیلت متوّفلی( و اقدام بله حرکت های عبلادی، ماننلد صندوق 
قرض الحسلنه مسلجد، اطعلام فقلرا در مسلجد، تهیله تجهیلزات مسلاجد و هر گونله 

احسلان در ایلن خصوص؛
4. قبلول مسلئولّیت وصایلت افلراد توّسلط خلود مسلجد و املام جماعت یلا برخی 

متولّیلان فرهنگلی مسلاجد و مدیریلت بهینله مصرف ثللث املوال متوّفیان.

1   - موسوی خمینی روح اهلل، رساله توضیح المسائل، احکام وصیت، ص333-329، م2703- 2736.
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نتیجه گیری «
بلر اسلاس مطاللب بیلان شلده، می تلوان گفلت کله مسلاجد جایلگاه مؤثّلری در 
حماسله اقتصلادی بر مبنلای بهره گیری از آموزه هلای اقتصاد اسلالمی و اصول اقتصاد 
مقاومتلی دارنلد. تبییلن و اصلالح شلیوه های الگلوی مصلرف، بلرای نیلل بله اقتصلاد 
اسلالمی، بسترسلازی فرهنگلی بلرای جهاد اقتصلادی، ارتقلاء کّمی و کیفلی تولیدات 
بلا آملوزش نحلوه رعایلت حلالل و حلرام در کسلب و کار و ترویلج کسلب و کارهلای 
اسلالمی در رسلیدن بله یلک اقتصاد مقاوم نقش بسلیار مهّملی دارند. بنابرایلن، توّجه 
بله مرکزیّلت مسلجد در سلازمان دهی نگرش های اسلالمی در بازاریلان و همه مؤمنان 
و تبییلن آموزه هلای اقتصلادی مسلجدی بلا بهره گیلری از رسلانه فراگیلر منبلر و بله 
عنلوان مهم تریلن رسلانه اثرگلذار در اقتصلاد خرد و کالن، بسلترهای نیل به حماسله 
اقتصلادی را مهّیلا می کنلد. اماملان جماعلت و مسلئوالن و متولّیلان فرهنگلی مرتبط 
بلا مسلاجد بایلد بلا تلالش و خالقیلت همه جانبله خود بله نهادینله کلردن آموزه های 
مسلجدی، ماننلد قرض الحسلنه، انفلاق و صدقله و خملس و زکات، ثللث املوات و 
سلّنت وقلف و ... اقلدام نماینلد. این امر، موجب هموارسلازی مسلیر حرکت حماسلی 
و تسلهیل در نیلل بله حماسله اقتصلادی و سیاسلی می شلود. بدیلن ترتیب، مسلجد 
بلا کارکردهلای متنلّوع اقتصلادی خلود، مهم تریلن نقلش را در تبیین مفهلوم و اصول 
اقتصلاد مقاومتلی و درونی سلازی آن بلرای دسلت یابی به حماسله اقتصلادی دارد. در 
همیلن راسلتا، همله سلازمان های فرهنگلی و متولّیلان مدیریلت امور مسلاجد باید به 

نقش هلای مسلجد در عملیاتی سلازی شلعار امسلال عنایلت الزم را داشلته باشلند.
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ــاد  ــجد در اقتص ــادی  مس ــای اقتص ــش کارکرده ــی نق بررس
ــادی )2( ــه اقتص ــالمی و حماس اس

حسین  اسالم پور  و بتول احمدنژاد

چکیده «
ایلن نوشلتار، در صلدد تبییلن کارکردهای اقتصادی مسلجد و نقلش آن در اقتصاد 
اسلالمی و حماسله اقتصلادی اسلت. نگارنلده، پلس از بحلث در ملورد واژگان کلیدی 
و مفاهیلِم پیراملون موضلوع و اشلاره ای کوتلاه بله فلسلفه نام گلذاری سلال 1392، به 
عنلوان سلال حماسله اقتصادی، ضملن تعریف اقتصاد مسلجدی، برخلی از آموزه های 
مسلجدی و مفاهیلم پایله ای اقتصاِد مسلجدمحور، ماننلد خودباوری و اسلتقالل، عّزت 
اسلالمی، اسلتقامت و مقاوملت را تشلریح نمود. سلپس نگارنلده، آموزه هلای فراگیر و 
ارزشلمند مسلجدی  ل   اقتصلادی را با رویکلرد بازار محور تشلریح کرد که ایلن آموزه ها 
عبارت انلد از: اهّمیلت تعاملل دوجانبله مسلاجد و بازارهلا، تنظیلم و هدایلت بلازار در 
راسلتای معاملالت اسلالمی، نکوهلش احتلکار، مذّملت گران فروشلی و کم فروشلی، 
دوری از معاملالت ربلوی، کسلب حالل در بلازار و دوری از حرام خلواری، جلوگیری از 
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تولیلدات مضلّر و نکوهلش آنهلا. نگارنده در ادامه بلا بهره گیری از آموزه های مسلجدی 
و بله کملک آیلات و روایلات اسلالمی، در دو مقوله کلّلِی پرداخت های واجب اسلالمی 
و پرداخت هلای اختیلاری )مسلتحب( مسللمانان، بله کارکردهلا و جلوه نمائی هلای 
مسلاجد در اقتصلاد اسلالمی پرداختله و جزئّیاتلی را در سلازمان دهی و مدیریلت این 
کارکردهلا مطلرح کلرده اسلت. در مبحلث پرداخت هلای الزاملی )واجب( اسلالمی به 
موضلوع خملس، زکات و زکات فطره اشلاره گردید و در مقولله پرداخت های اختیاری 
مسللمانان، آموزه هلا و سلّنت های گرانقلدری چلون صدقله، انفلاق، قرض الحسلنه، 
موقوفلات، ثللث املوات بحلث و بررسلی شلد و در هلر مبحلث، پیشلنهادات الزم ارائه 
گردیلد. نگارنلده در پایلان، بله ایلن نتیجه رسلید کله ملدل اقتصادی مسلجدمحور یا 
الگلوی اقتصلادی مسلجدگرا، زیربنلای توسلعه اقتصلادی در جواملع اسلالمی اسلت 
و بلرای تحّقلق حماسه سلازی در اقتصلاد بایلد بله تشلریح ابعلاد اقتصلاد مسلجدی 

پرداخلت و آموزه هلای آن را در جواملع اسلالمی بله طلور عمیلق، نهادینله کرد.

واژگان کلیدی:  «
مسلجد، اقتصلاد، اقتصاد خلرد، اقتصاد کالن، حماسله، حماسله اقتصلادی، اقتصاد 

اسلالمی )اقتصلاد مسلجدگرا(، آموزه های اقتصادمسلجدی.

سؤاالت تحقیق
1. منظلور از اقتصلاد مسلجدمحور چیسلت و پیش فرض هلای اقتصلاد مسلجدی یا 

اقتصلاد مسلجدمحور کدام اند؟
2. آموزه هلای فراگیلر و ارزشلمند مسلجدی  ل   اقتصلادی بلا رویکلرد بازار محلور 

کدام انلد و نقلش آنهلا در حماسه سلازی اقتصلادی چیسلت؟
3. نقلش مسلجد در جلذب و سلازمان دهی پرداخت هلای اختیلاری )مسلتحّب( 

مسللمانان چیسلت؟
4. جایگاه مسجد در سازمان دهی پرداخت های الزامی )واجب( اسالمی چیست؟
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مقّدمه «
اقتصلاد، بله مفهلوم کمیابلی اشلاره دارد. کلمله کمیابلی، نزدیک ترین معنلی را به 
کلمله محدودیّلت یلا اقتصلاد داراسلت کله در مقابلل کلمله نامحلدود یلا آزاد مطرح 
می شلود. کمیابلی منابلع، مسلئله اساسلی و محلوری هلر جامعله اسلت. اقتصلاد، در 
وضعّیلت کنونلی جهانلی، حلرف اّول را می زنلد و هلر کشلوری کله از نظلر اقتصادی، 
قدرتمنلد باشلد، در زمینله سیاسلی و نظاملی و ... نیلز وجهله بین الملللی مناسلبی 
خواهلد داشلت. در بیلن مکاتلب مختللف اقتصلادی، اقتصاد اسلالمی، مکتبلی فراگیر 
و منطبلق بلا نیازهلای بشلری و فطلری انسان هاسلت و بلا تبییلن هرچه بیشلتر آن و 
کاربلردی سلاختن آن، بسلیاری از مشلکالت جواملع در سلایر زمینه هلا نیلز برطلرف 
خواهلد شلد؛ چلرا کله هلر نلوع فّعالّیلت و اقداملی در زمینله توسلعه و پیشلرفت، به 
توسلعه اقتصادی وابسلته اسلت. مسلاجد، به عنوان نماد ارزشلمند دین اسلالم، دارای 
کارکردهلای متنّوعلی هسلتند. کارکردهلا و جلوه هلای اقتصادی مسلاجد در گذشلته 
بسلیار روشلن و عینی تلر بلوده اسلت. بلا پیدایش برخلی سلازمان ها و نهادهلا، برخی 
از ایلن کارکردهلا یلا وظایف، نامحسلوس شلده اسلت. با وجلود این، اقتصلادی که در 
قللب آموزه هلای مسلجدی و بلا نگرش هلای مسلجدمحور تبیین و تشلریح می شلود، 
آسلیب ها و ضعف هلای برخلی مکاتلب اقتصلادی دیگلر را نلدارد. ابعلاد و جنبه هلای 
اقتصلاد مسلجدی، اگلر بله روشلنی تبییلن و تشلریح شلوند، می تواننلد یلک ملدل 
جامعلی از اقتصلاد اسلالمی مسلجدمحور به دسلت دهنلد. اقتصاد مسلجدمحور با آن 
همله آموزه هایلی کله در قالب هلای فلردی و جمعلی ارائله می کنلد، مهم تریلن عامل 
حماسه سلازی در اقتصلاد اسلت و رهبلر معظلم نیز بلا بهره گیری از الهاملات توحیدی 
و الگوهلای مسلجدی، بله نام گلذاری سلال 1392 اقدام فرموده اسلت. در این نوشلتار 
نگارنلده، از رویکلرد قرآنلی و روایلی بله تبییلن نقش های مسلجد در اقتصاد اسلالمی 
و حماسله اقتصلادی پرداختله اسلت و بلا تأکید بر بلازار، به عنلوان نملوِد اقتصاد خرد 
و کالن، اهّمیلت آموزه هلای مسلجدی را در تعاللی اقتصلاد و خللق حماسله در مقوله 
اقتصلاد تبییلن کرده اسلت. بلرای آغاز بحلث، ابتلدا واژگان کلیدی مورد بررسلی قرار 

می گیلرد.
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بررسی واژگان و مفاهیم کلیدی «

مسجد
مسلجد، در اصلل اسلم ملکان از فعلل »َسلَجَد، یسلُجُد« و در زبان فارسلی بله معنای 
محلّل و جایلگاه عبلادت بله کار رفتله اسلت. راغلب اصفهانلی می نویسلد: »الَمسلِجُد 
موِضلُع الّصلالِه اعتبلاراً بالّسلجود؛ یعنلی مسلجد، جایگاه نماز اسلت و به اعتبلار اینکه 
در آن سلجده وجلود دارد، مسلجد نامیلده شد«.1سلجده، شلریف ترین رکلن نملاز و 
مظهلر تلاّم بندگلی و ُکرنِلش عبلد، در برابر پلروردگار متعال اسلت. از این رو، اسلم آن 

را مسلِجد گذاشلته اند.2
مسلجد، بله معنلی محلّل سلجده، برگرفتله از سلجود، بله معنای بله خاك افتلادن و 
خضلوع و کرنش کردن در پیشلگاه خداوند متعال اسلت. در فرهنگ دینی »سلجده«، 
اوج عبادت و بندگی انسلان برای خداسلت و در روایات چنین آمده اسلت: »السلجوُد 

منتهلَی العبادِه ِملن بَنی آدم«.3
در اصطلالح شلرعی، مسلجد مکانلی اسلت کله بله منظلور برپایی نملاز، بلرای عموم 
مسللمانان وقلف شلده باشلد. مرحلوم شلیح محّمدحسلن نجفلی، در »جواهرالکالم« 
الُمسللمین  الَموقلوُف عللی کافله  الملکاُن  بالَمسلجد شلرعاً  الُملراُد  می نویسلد: »و 

للّصلاله«.4
در برخلی از آیلات قلرآن5، از مسلجد بله »بیلت اهلل« و »خانله خلدا« هم یاد شلده 
اسلت. گرچله »خانله خدا« گفتلن، در عرف ملردم، کمتر از »مسلجد« گفتن اسلت و 
بیشلتر ملردم، ایلن مکان مقلّدس را مسلجد، خطاب می کنند، نله خانه خلدا؛ اّما خانه 
خلدا گفتلن، هلم دارای نلکات و لطافلت ظریلف و دقیقی اسلت و در برخلی از روایات 

هلم تصریلح به »بیت اهلل« شلده اسلت.6

1 . مفردات الفاظ القرآن، ص271.

2 . ر.ك:  فرهنگ مسجد.

3 . مجلسی، بحاراالنوار، ج82، ص164.

4 . جواهرالکالم، ج14، ص61.

5 . نور، آیه36.

6 . وسایل الشیعه، ج1، ص268، باب10 از ابواب وضو، روایت 5؛ همان منبع، ج3، ص557، باب70 از احکام مسجد، روایت1.
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قلرآن کریلم، کعبله را کله برتریلن خانله خداسلت در زمیلن، خانله ای برای ملردم به 
لَه ُمَبلاَرًکا َو  شلمار آورده اسلت و می فرمایلد: »إِنَّ أَوََّل بَْیلٍت ُوِضلَع لِلنَّلاِس لَلَّلِذی بَِبکَّ
ِّلَْعالَِمیلَن؛ در حقیقلت، نخسلتین خانله ای کله برای ملردم و نیایش خلدا مقّرر  ُهلًدی ل
شلده، هملان اسلت که در سلرزمین مّکه اسلت کله پر برکلت و مایه هدایلت جهانیان 

است«.1
در حقیقلت، برتریلن و اصیل تریلن محلّل بلرای عبلادت و تقلرّب جسلتن بله خداوند 
متعلال، مسلجد اسلت. مسلجد، جایلگاه عبلادت و پرسلتش خالصانله خداوند اسلت.2 
مسلجد، جایلگاه زمزمله و نجلوای صادقانله بلا معبلود اسلت. قلرآن در ایلن ملورد 
یَن«.3مسلجد،  می فرمایلد: »َو اَقیُملوا ُوُجوَهُکْم ِعْنَد ُکلِّ َمْسلِجٍد وَّ اْدُعوُه ُمْخلِصیَن لَُه الدِّ
پایلگاه علروج انسلان از خلاك به افالك اسلت؛ همچنان کله قرآن کریم در مورد سلیر 
پیامبلر اکلرم از زمیلن بله سلدره المنتهلی در شلب معلراج می فرمایلد: »ُسلْبَحاَن 

الَّلِذی أَْسلَری بَِعْبلِدِه لَْیلاًل ِمَن الَْمْسلِجِد الَْحَراِم إِلَلی الَْمْسلِجِد اْلَْقَصی«.4
مسلجد، بله معنلای سلجده گاه و ملکان سلجده اسلت. واژه مسلجد در لغلت، بله 
معنلای »جایلگاه سلجده و محلّل عبلادت اسلت کله در فارسلی بله آن »مزگلت« هم 

گفته شلده اسلت«.5
مسلجد، در اصطلالح عرفلی عبارت اسلت از مکانی که خلاّص عبادت برای مسللمانان 
اسلت؛ وللی در قلرآن کریلم، مسلجد به معابلد اهل کتاب نیز اطالق شلده اسلت؛ آنجا 

کله می فرمایلد: »قلاَل الَّذیَن َغلَُبوا َعللی  أَْمِرِهلْم لََنتَِّخَذنَّ َعلَْیِهْم َمْسلِجداً«.6

1 . آل عمران، آیه96.

2 . جن، آیه18.

3 . حّج، آیه4.

4 .اسراء، آیه1.

5  - نویسللنده مسللئول؛ دانش آموختلله فوق لیسللانس رشللته مدیریللت دولتللی )تشللکیالت و روش هللا( و دانشللجوی کارشناسللی ارشللد 

الهّیللات و معللارف اسللالمی )علللوم قرآنللی و حدیث(.

6  - از فّعللاالن و خادمللان اجرایللی و فرهنگللی مسللجد و دارای سللوابق همللکاری در تحقیقللات مسللجد محور در مقوله هللای زنللان 

و مسللاجد.
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اقتصاد
اقتصلاد را در لغت نامه هلا، بله میانه راه رفتن، میانجی نگه داشلتن، قصلد، میانه روی 
یونانلی  کلمله  دو  از   )Economics( »اقتصلاد«  کرده انلد.1واژه  معنلا  کاری  هلر  در 
»اویکلوس«  )Oikos(بله معنلای »خانله« و »نمیلن« )Nemin(  بله معنلای »اداره 
کلردن« تشلکیل شلده اسلت؛ ایلن واژه بله معنلای لغلوی »تدبیلر منلزل« یلا »اداره 
کلردن خانله« اسلت.2اقتصاد، از ریشله »قصلد« و به معنلای »اعتلدال و میانه روی« و 
»اسلتقامت در راه«، اسلت.3 اقتصلاد از ملاّده قصلد اسلت و قصلد به معنلای عدل، ضّد 
افلراط، در هزینه هلا میانگیلن رفتلار کلردن )نله اسلراف و نله تقتیلر(، اعتملاد کردن، 
راسلت بودن راه، آهنگ نمودن، به حّد وسلط راضی شلدن، مسلتوی راه رفتن، نیکی 

کلردن، واضلح بیلان کردن اسلت.4

علم اقتصاد
عللم اقتصلاد، عبارت اسلت از مجموع وسلایلی که بلرای رفع نیازمندی هلای ماّدی 
بشلر از آن اسلتفاده می شلود.5 گویلا ملراد از اقتصلاد در مسلائل ماّدی عبارت اسلت از 
راهکارهایلی کله می توانلد نیازهلای ملاّدی بشلر را بله طور متوّسلط، متعلادل و میانه 

بلرآورده کنلد، بلدون آنکه اسلراف و یلا تقتیری انجام شلود.

بررسی اصطالحی اقتصاد
 بله طلور معملول، رفتلاری را اقتصادی می گویند کله با روش ها و وسلایلی که افراد 
بشلر، معلاش خلود را تأمین می کنند، ارتباط داشلته باشلد.6علم اقتصلاد را علم ثروت 
دانسلته اند. برخلی آن را مطالعله چگونگلی تنظیلم تولیلد و فّعالّیت هلای مبادلله ای 

1  - مفردات الفاظ القرآن، ص271.

2  - ر.ك:  فرهنگ مسجد.

3  - مجلسی، بحاراالنوار، ج82، ص164.

4  - جواهرالکالم، ج14، ص61.

5  - نور، آیه36.

6  - وسایل الشیعه، ج1، ص268، باب10 از ابواب وضو، روایت 5؛ همان منبع، ج3، ص557، باب70 از احکام مسجد، روایت1.
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افلراد ذکلر کردند.1اندیشلمندان معاصلر، اقتصلاد را بررسلی روش هایلی می داننلد که 
بلا پلول یلا بلدون پلول، بلرای بله کار بلردن منابلع کمیلاب بله منظلور تولیلد کاال و 
خدملات و توزیلع بیلن افلراد و گروه ها انتخلاب می شلوند.2اقتصاد در عربلی به معنای 
میانله روی و اعتلدال اسلت. شلواهد ایلن مّدعلا، مسلتندات قرآنلی و روایلی متعّددی 

هسلتند. در ادامله از دو منظلر فلوق، بله بحلث واژگانی اقتصلاد پرداخته می شلود:

الف( بررسی واژه اقتصاد در آیات قرآن
»اقتصلاد« در لغلت بله دو معنلا اسلت: یکی از آن دو پسلندیده اسلت و حلّد میانه 
افلراط و تفریلط اسلت؛ مانند جود که حّد وسلط اسلراف و بخل محسلوب می شلود یا 
شلجاعت، کله حّد وسلط تهلّور و ترس اسلت. ایلن معنا در قلرآن، چنین بله کار رفته 
اسلت: »َو اْقِصلْد فِلی َمْشلِیَک؛ در رفتلارت میانله را برگزین«.3معنای دیگلر اقتصاد، به 
املری اشلاره می کنلد کله بین پسلندیده و ناپسلند در نوسلان اسلت؛ ماننلد: آنچه که 

بیلن علدل و جلور، قریلب و بعید فرض می شلود. 
در آیله ای از قلرآن آملده اسلت: »َفِمْنُهلْم ظالٌِم لَِنْفِسلِه َو ِمْنُهلْم ُمْقَتِصٌد َو ِمْنُهْم سلابٌِق 
بِالَْخْیلراِت بِلإِْذِن اهللِ؛ پلس، برخلی از آنلان بر خود سلتمکارند و برخی از آنلان میانه رو 

و برخلی از آنلان در کارهلای نیلک به فرمان خدا، پیشلگام هسلتند«.4
ٌه ُمْقَتِصَدٌه َو َکِثیٌر ِمْنُهْم سلاَء ملا یَْعَمُلوَن؛  قلرآن کریلم در آیله ای می فرماید: »ِمْنُهلْم أُمَّ

از میلان آنهلا گروهی میانه رو هسلتند و بسلیاری از آنها بد رفتلار می کنند«.5 

ب(بررسی واژه اقتصاد در روایات اسالمی
روایلات متعلّددی از معصوملان در مورد مفهلوم اقتصاد آمده اسلت که بیان همه 
آنهلا در ایلن مقلال نمی     گنجلد. در ادامله، بله عنلوان نمونله، بله برخلی از آنها اشلاره 

1  - آل عمران، آیه96.

2  - جن، آیه18.

3  - حّج، آیه4.

4  - اسراء، آیه1.

5  - عمید، حسن، فرهنگ عمید، ج2، ص1804
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شلده است.1
لَرُف َمْثلواٌه و الَْقْصلُد َمْثلراٌه؛ میانله روی در زندگی،  امیرالمؤمنیلن می فرماینلد: »لسَّ

موجلب زیلادی ملال و زیلاده روی موجلب ضایع نملودن مال اسلت«.2
حضلرت عللی می فرماینلد: »َملا َعلاَل َملِن اْقَتَصلَد؛ کسلی کله )در مخلارج زندگی 

خلود( میانله روی پیشله نمود، تنگدسلت نشلد«.3 
در نامله امیلر مؤمنلان بله زیاد چنین آمده اسلت: »َدِع االِسلراَف ُمقَتِصداً...؛ اسلراف 
را کنلار بگلذار و میانله روی پیشله کلن...«.4در ایلن کالم حضلرت، »قصد« بله مفهوم 

روش معقلول و راه اسلتوار بیلن افلراط و تفریط اسلت.
املام عللی می فرمایلد: »لَلْن یهلَلَک َملْن اِْقَتَصَد َو لَلْن یَْفتِقلر َمْن َزَهلَد؛ آن کس که 
میانله روی در پیلش گیلرد، هرگلز هلالك نگلردد و کسلی که زهد پیشله کلرد، هرگز 

بله دام نیفتاد«.5
املام صلادق می فرماینلد: »َضِمْنلُت لَِمن اقتصلد أن ال یْفَتقر؛ من برای هر کسلی 

کله در زندگانلی میانه رو باشلد، بی نیازی را ضمانلت می کنم«. 6

انواع علم اقتصاد
علم اقتصاد به طور کلّی، به دو دسته اصلی تقسیم می شود:

اللف( اقتصلاد َکالن )Macroeconomic(: بله بررسلی رفتارهلای اقتصادی در سلطح 
کلّلی کشلور می پلردازد و اجلزای اقتصلاد را بله هملراه اثلر متقابلل و کنلش آنهلا بلر 
همدیگلر بحلث و بررسلی می کنلد.7در واقلع، اقتصلاد کالن، مطالعله اقتصلاد در قالب 
یلک نظلام اسلت که با تفّکلر سیسلتمی، اقتصلاد را تحلیلل می کند.8با کملک اقتصاد 
کالن، موضوعاتلی، ماننلد سلطح عمومی قیمت ها، سلطح اشلتغال، درآملد ملّی، تولید 

1  - کهف، آیه21.

2  - عاّلمه دهخدا، لغت نامه دهخدا، چاپ مجلس، ذیل کلمه اقتصاد.

3  - هادوی تهرانی، مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص48.

4  - ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص354-353.

5  - همان.

6  - همان.

7  - مطّهری، مرتضی، نظری بر نظام اقتصادی اسالم، ص40.

8  - هادوی تهرانی، مهدی، مکتب و نظام اقتصادی اسالم، ص49-48.
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ناخاللص ملّلی و ... بررسلی و مطالعه می شلود.1 
ب( اقتصلاد ُخلرد )Microeconomic(: بله مطالعله تصمیملات فلرد دربلاره کاالهای 
یلا  فلرد مصرف کننلده  رفتلار  اقتصلاد،  از عللم  ایلن بخلش  خلاّص می پلردازد.2در 
تولید کننلده یلا چگونگلی تعییلن قیمت در بازار، کشلش عرضله و تقاضلا و ... مطالعه 

و بررسلی می شلود.3

اقتصاد اسالمی یا اقتصاد مسجدی
اسلالم، دین کاملی اسلت و برای همه ابعاد زندگی انسان، برنامه و دستورالعمل های 
الزم را ارائله کلرده اسلت؛ بله صورتلی کله هلر فلرد بلا عملل بله ایلن دسلتورات، بله 
سلعادت دنیلوی و اخلروی خواهلد رسلید. آموزه هلای اسلالم، نه تنها به اقتصلاد، رنگ 
و بویلی خدایلی می بخشلد، بلکله سلیر و سللوك بندگلی را متأثلر از اقتصلاد می داند. 
دسلتورات اسلالم، نیازهلای آدملی را در تملام ابعلاد اقتصلادی، فرهنگلی، خانوادگی، 
اجتماعی و سیاسلی برآورده می سلازد. این دسلتورات، هم معیشلت گرا هسلتند و هم 
معنویّت گلرا، هلم دنیانگلر هسلتند و هلم آخرت نگلر. بلر این اسلاس، اقتصاد اسلالمی 
دارای ویژگی هایلی بنیلادی و منحصلر بله فلردی اسلت کله در واقلع، وجلوه تمایزات 

اقتصاد اسلالمی از اقتصاد غیراسلالمی اسلت.4
بنابرایلن، اقتصلادی کله به طلور کامل منطبق با دسلتورات و موازین شلارع مقّدس 
باشلد و بر پایه آموزه های دینی و مسلجدی شلکل گرفته باشلد، اقتصاد مسلجدمحور 
یلا اقتصلاد اسلالمی اسلت. در اقتصاد مسلجدمحور، همله فّعالّیت های اقتصلادی افراد 
در قاللب آموزه هلای مسلجدی و برحسلب کارکردهلای مسلجدی تبییلن و تشلریح 
ملی شلود. افلراد بلا در نظلر گرفتلن تربیلت مسلجدی و بلر اسلاس فرهنلگ دینلی، 

فّعالّیت هلای اقتصلادی و تجلاری و بلازاری خلود را تنظیلم می کنند.

1  - ساموئلسون، اقتصاد، ص7.

2  - بگ، فیشر، دورنبوش، علم اقتصاد، ج1، ص28.

3  - دولتشاهی، محتشم، مبانی علم اقتصاد، ص9.

4  - ر. ك بلله: چپللرا، عمللر، آینللده علللم اقتصللاد، چشللم اندازی اسللالمی، ص181-253؛ اسللحاقی، سّیدحسللن، مبانللی و راهبردهللای 

جهللاد اقتصللادی، ص108-43.
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حماسه چیست؟
شلجاعت  و  کلردن  دالوری  کلردن،  دلیلری  معنلای  بله  لغلت  در  »حماسله«، 
اسلت.1همچنین، به مفهوم شلجاعت نمودن، شلعر رزملی و انجام املری افتخارآمیز از 
روی شلجاعت، مهلارت و شایسلتگی، آمده اسلت.2در فرهنگ لغات عربی نیز، حماسله 
بله مفهلوم شلّدت یا محکلم بلودن و متعّصب بلودن در دیلن و در کارها آمده اسلت.3

مقلام معّظلم رهبلری در رابطله بلا مفهلوم حماسله می فرمایلد: »حماسله، یعنلی 
آن کار افتخلار  آفریلن کله بلا شلور و هیجلان انجلام می گیرد«؛4»حماسله بلا عقلل 
هدایلت و بلا ایملان پشلتیبانی می شلود و باید از دل بجوشلد و یک مقوله دسلتوری و 

بخشلنامه ای نیسلت«.5
»حماسله، یعنلی واقعله ای جهادگونه و پُرشلور؛ ایلن را باید ملّت ایران و مسلئوالن 
کشلور، ملورد نظلر قلرار دهند«.6»رفتار حماسلی، یعنی رفتلاری که برآملده از غیرت 
و شلجاعت و مردانگی، ایسلتادگی و مقاومت باشلد. شلخصّیت حماسلی کسلی اسلت 
کله از چنیلن روحّیله ای برخلوردار اسلت و می توانلد بلا حرکلت و تلالش ویلژه خود، 
ایلن روحّیله را در دیگلران ایجلاد کنلد و یلا آنان را از حاللت خمود و مردگلی در آورد 

و زنلده گرداند«.7
حماسله، واژه ای عربلی اسلت کله بله معنلای شلّدت، صالبلت، شلجاعت، دالوری، 

زنلده دل و بلا نشلاط بلودن، غیلرت بله خلرج دادن و دلیلری می آیلد.8
رفتلار حماسلی، یعنلی رفتلاری کله بلر آملده از غیلرت و شلجاعت و مردانگلی، 
ایسلتادگی و مقاومت باشلد. شلخصّیت حماسلی کسلی اسلت که از چنین روحّیه ای 
برخلوردار اسلت و اگلر می توانلد بلا حرکلت و تلالش ویلژه خلود، ایلن روحّیله را در 
دیگلران ایجلاد کنلد و یلا آنلان را از حاللت خملود و مردگلی در آورد و زنلده گردند.9

1  - دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج6، ص9193.

2  - عمید حسن، فرهنگ عمید، ج1، ص700.

3  - لویس معلوف، المنجد فی اللغه و االعالم، ص153، ماّده حمس.

4  - بیانات مقام معّظم رهبری در مراسم بیست و چهارمین سال روز رحلت حضرت امام خمینی در تاریخ 1392/3/14.

5  - بیانات مقام معّظم رهبری در دیدار جمعی از مّداحان و شاعران در روز والدت حضرت فاطمه در تاریخ 1392/2/11. 

6  - بیانات رهبر معّظم در دیدار با کارگران و فّعاالن بخش تولید به مناسبت هفته کارگر در تاریخ 1392/2/7.

7  - ویژه نامه تبلیغ، ش17، ص53.

8  - عمید، حسن، فرهنگ عمید، ج1، ص464.

9  - ویژه نامه تبلیغ، شماره 17، ص53.
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حماسله، فلارغ از جهلاد، قابلل تصلّور نیسلت. ایلن جهادگران هسلتند که حماسله 
می آفریننلد. جهلاد نیلز الجلرم »همگانلی« اسلت؛ پلس حماسله آفریلدن یلک کار 
جمعلی است.1پیشلرفت کشلور در ابعلاد مختللف نیازمنلد حرکلت جهشلی و خللق 

حماسله سیاسلی و حماسله اقتصلادی اسلت.2
بنابرایلن، حماسله و حرکلت حماسلی دارای مؤلّفه هایلی  بله ایلن شلرح اسلت: 
هوشلمندی )تحلت هدایلت عقلل(، ارزش مدار )پشلتیبانی ایملان(، حرکلت همگانی، 

شلور و هیجلان، حرکلت جهشلی.
بلا توّجله بله آنچله گذشلت حماسله مقلّدس اقتصلادی را می تلوان یلک حرکلت 
هماهنلگ جمعلی و جهشلی و در عیلن حلال هوشلمندانه و بلا دالوری و ایثلار در 
جبهله جهلاد و مقاوملت اقتصلادی، ناملی اسلت کله منجلر بله خوداتکائلی و رشلد و 
پیشلرفت مطللوب اسلالم در بخش هلای تولیلد، توزیلع، مصلرف و بخلش اعتبلاری 

می شلود.3 اقتصلاد 

net.hawzah.www  :1  - روح اهلل ایزدخواه، راهگشائی حماسه اقتصادی از بستر تحّول اجتماعی، قابل دسترسی در

2  - بیانات رهبر معّظم در دیدار جمعی از معلّمان سراسر کشور به مناسب هفته معلم 1392/2/18.

3  - ویژه نامه تبلیغ، شماره 17، ص54.
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آموزه های مسجدی و مفاهیم پایه ای اقتصاد مسجدی «
اقتصلاد اسلالمی بلر اصوللی ارزشلمند پایه گذاری شلده اسلت کله در واقلع، بدون 
شلناخت اّولیله آن مفاهیلم نمی تلوان اقتصاد مسلجدگرا یا اقتصاد مسلجدی را تعریف 
و تبییلن نملود. همیلن اصول مفهومی هسلتند که مکتب اقتصادی اسلالم را از سلایر 
مکاتلب اقتصلادی شلرقی و غربلی متمایلز و ممتلاز نملوده اسلت. در ادامله برخلی از 
مهم تریلن مفاهیلم بنیادیلن اقتصلاد مسلجدگرا یا اقتصاد اسلالمی بیان می شلود و در 

ملورد هریلک، توضیح مختصلری ارائله می گردد:

الف( عّزت اسالمی
در اسلالم، یکلی از پایه هلای ایملان و تقلوا، علّزت نفلس و کراملت انسلانی معّرفی 
گردیلده اسلت. اسلالم، بلر عّزت نفس مسللمانان و سلعی در حفلظ و پاسلداری از آن 
تأکیلد فلراوان دارد. در صلورت خدشله دار شلدن آن، علالوه بلر اینکه پایه هلای ایمان 
و اعتقلاد فلرد متزللزل می گردد، بسلتری مناسلب برای سلوء اسلتفاده و چیره شلدن 

سلتمگران و ظالملان بلر ایشلان فراهلم می گردد.
علّزت واقعی از آن خداوند اسلت و منشلأ الهلی دارد. قرآن کریم می فرمایلد: »َمْن کاَن 
ُه َجمیعاً؛ هر کس سلربلندی می خواهد، سلربلندی یکسلره از آِن  َه َفلللِه الِْعزَّ یُریلُد الِْعلزَّ
خداسلت «.1خدا علّزت را بله انسلان ها می بخشلد؛ وللی در ایلن مسلیر، خود انسلان ها 
بسلتر عّزت منلدی را در خلود ایجلاد می کنند.عوامل متعلّددی برای رسلیدن به عّزت 
در فرهنلگ اسلالمی مّدنظلر اسلت کله در ادامله بحلث، بله برخلی از آنهلا بله عنوان 

نمونه اشلاره می شلود:
1. اطاعت از خداوند؛

2. حاکمّیت ارزش های اسالمی؛
3. تقویت رعایت هنجارهای اخالقی؛

4. تقواگزینی؛
5. قناعت پیشه گی؛

1 . فاطر، آیه10؛ همچنین ر.ك: منافقون، آیه8؛ صافات، آیه180؛ نساء، آیه139؛ یونس، آیه65.
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6. تمرین صبوری.1

ب( خودباوری و استقالل
خودبلاوری بله معنلای یافتلن خویشلتن بله گونله ای مطابق بلا واقلع و آن گونه که 
هسلت، تعریف شلده اسلت.2مردم و کشلور خودباور، آن گروهی هسلتند که واقعّیات 
کشلور و قلوم خلود را باور کرد و مطابلق آن زندگی کنند. خودباوری، یافتن خویشلتن 
اسلت و یلک نیاز اساسلی انسلانی اسلت؛ زیلرا با خودبلاوری، رشلد و تکاملل و اعتدال 
رفتلاری انسلان تحّقلق می یابلد و بلدون آن، رشلد روان شلناختی در مراحلل اّولیله 
متوّقلف می شلود. خودبلاوری در همله جنبه هلای خلود، دارای فوایلد متعّددی اسلت 

کله برخلی از آنهلا به شلرح زیر هسلتند:
1ـ سیسـتم ایمنـی روحی: بلا خودبلاوری، روح ایمن شلده و تلرس و اضطلراب کم 

می شلود.
2ـ انگیزه آفرینـی: بله وسلیله شلناخت مطابلق بلا واقلع خود، انگیلزه تلالش، تولید 

می شلود.
3ـ افزایـش تـوان: فلرد برای دسلت یابی به پیشلرفت های بیشلتر، تلوان خود را 

می کند. بیشلتر 
4ـ لّذت بخشی: با خودباوری می توان به موقعّیت آرمانی رسید و از آن لّذت برد.

5ـ بلندنظری: خودباوران دارای دیدگاهی بلند هستند.
6ـ افزایـش احتمـال دسـت یابی بـه هـدف: بله کملک خودبلاوری، بهتلر و 

سلریع تر می تلوان بله هلدف رسلید. 
7ـ تقویت اعتماد به نفس: با خودباوری، محّرك درونی تقویت می شود.

8ـ صداقت در ارتباطات: دروغ از آن افرادی سر می زند که خودباور نیستند.
9ـ معاشـرت بـا همِگنـان: بلا خودبلاوری، کشلش فرد بله ارتبلاط با اشلخاص 

متناسلب بیشلتر می شلود.3

1 . ویژه نامه تبلیغ، جامعه مدّرسین، شماره 15، ص80 ل70.

2 . کریمیان صیقالنی، علی، خودباوری، ص17ل 15. 

3  - همان، ص75- 67.
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طبیعلی اسلت کله ایلن آثلار در خودبلاورِی اقتصلادی نیلز تأثیلر دارد. بلر همیلن 
اسلاس، اسلالم تأکیلد دارد کله بله داشلته ها و توانمندی هلای خلود توّجه کنیلم و تا 

حلّد املکان بلا حفظ اسلتقالل خلود، بله بیگانلگان نیازمند نباشلیم.
آیله نفلی سلبیل، یکی از آیات مّهم اسلت که در اتّخاذ سیاسلت های خارجی اقتصادی 
بلا جواملع دیگلر، ارائله طریلق می نمایلد. ایلن آیله یکلی پیش نیازهلای تصمیم هلای 
اقتصلاد اسلالمی یلا اقتصلاد مسلجدی اسلت. قلرآن کریلم می فرمایلد: »َو لَلْن یَْجَعَل 
اهلُل لِلْکافِِریلنَ َعلَلی الُْمْؤِمِنیلَن َسلِبیاًل؛ و خلدای تعاللی، هرگز کّفار را مافلوق مؤمنان و 

مسللّط بلر آنلان قلرار نمی دهد«. 1
 بلر اسلاس ایلن آیه، مؤمنان، حلقِّ پذیرفتن سللطه کافران را ندارند. سللطه پذیری، 
نشلانه نداشلتن ایملان واقعلی اسلت و بایلد کاری کلرد که کّفار از سللطه بلر مؤمنان، 
بلرای همیشله مأیلوس باشلند. پلس، هلر طلرح، عهدنامله، رفت وآملد، ارتباطلات 
و فّعالّیت هلای اقتصلادی و هلر نلوع قلراردادی کله راه نفلوذ کّفلار بلر مسللمانان را 
هملوار کنلد، حرام اسلت. بنابرایلن، مسللمانان باید در تملام جهات سیاسلی، نظامی، 

اقتصلادی و فرهنگلی از اسلتقالل کاملل برخوردار باشلند.2

ج( استقامت و مقاومت
مقاوملت و اسلتقامت، یعنلی تلالش بلر حقّ اندیشلی و حلقّ روی و علدم تمایلل به 
چلپ و راسلت. اسلتقامت، یعنی شلناخت صلراط مسلتقیم و مجاهلدت و مقاومت در 

راه.3 این 
تأکید قرآن بر اسلتقامت، بسلیار گسلترده اسلت و قرآن در آیات متعّددی، مسللمانان 
َُّنا  را بله مقاوملت و اسلتقامت فرامی خواند. قلرآن کریم می فرمایلد: »إِنَّ الَّذیَن قالُلوا َرب
اهلُل ثُلمَّ اْسلَتقاُموا َفلال َخلْوٌف َعلَْیِهلْم َو ال ُهلْم یَْحَزنُلوَن؛ بله تحقیق، کسلانی که گفتند 
پلروردگار ملا خداسلت، سلپس ایسلتادگی کردنلد، بیملی بلر آنلان نیسلت و غمگین 

1  - نساء، آیه141. 

2  - قرائتی، محسن، تفسیر نور، ج2، ص192-190.

3  - نیلی پور، مهدی، بهشت اخالق، ج1، ص351.
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نخواهند شلد«. 1
طبیعلی اسلت اسلتقامت ملردم ایلران در سلال حماسله اقتصلادی شلامل همیلن 
تعبیلر قرآنلی می شلود؛ چلرا کله ما با املام راحل و شلهدا، عهلد و پیمان ها بسلتیم 
و اکنلون کله تلورم و گرانلی بلر کشلور حاکم اسلت و تحریم ها هلم به عنلوان مصائب 

ملردم را تحدیلد کلرده، در ایملان و عقیده خلود پافشلاری داریم.
بنابرایلن، اقتصلاد مسلجدی که موضوع بحث ماسلت، یعنلی نوع خاّصلی از اقتصاد 
کله بلر پایله موازیلن اسلالمی و شلرعی سلاختار یافتله و یلک ملدل منحصلر بله فرد 
بلرای تعاللی دنیلا و آخلرت و سلعادت نهایلی و همه جانبه بشلر به دسلت می دهد. در 
ایلن اقتصلاد، مهم تریلن پیش فرض هلا علّزت اسلالم، اسلتقالل همه جانبه، اسلتقامت 
و پایلداری و خودبلاوری هسلتند. در واقلع، ایلن بایسلته های مفهوملی، از مهم تریلن 
مفاهیلم اقتصلاد اسلالمی یلا اقتصلاد مسلجدی هسلتند. بلر اسلاس همیلن آموزه ها، 
رهبلر معّظلم در نام گلذاری سلال های اخیلر از مفاهیملی چلون جهلاد اقتصلادی و 

هّملت مضاعلف و حماسله اقتصلادی اسلتفاده نمودند.

1  - احقللاف، آیلله13؛ همچنیللن ر.ك: فّصلت،آیلله30؛ جللن، آیلله16؛ شللوری، آیلله15؛ یونللس، آیلله89؛ انفللال، آیلله66؛ انفللال، آیلله47؛ 

احقللاف، آیلله35؛ آل عمللران، آیلله200؛ صللدر، سللّید رضللا، اسللتقامت، ص12 -  11.
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مبانی نام گذاری و شعار ساالنه  «
رهبلر معّظلم، بلر اسلاس ضلرورت و نیاز کشلور عزیزملان، ایلران، در پیلام نوروزی 
بلرای هلر سلال، نلام خاّصلی را انتخلاب می کننلد تا توّجله خلاّص مردم و مسلئوالن 
نظلام بله آن شلعاِر با شلعور، معطوف شلود و افلق چشلم انداز بلندملّدت، میان مّدت و 
کوتاه ملّدت، مهندسلی و تدبیلر گلردد. بله عبلارت دیگر، یکلی از ابتلکارات اثربخش و 
ارزشلمند مقلام معّظلم رهبلری، تعییلن یلک نلام یا شلعار برای هلر سلال و پی گیری 
آن شلعار و ارائله جمع بنلدی از آن، در پیلام نلوروزی و سلخنرانی آغازیلن خلود در 
ابتلدای هر سلال جدید اسلت. سلخنرانی رهبلر معّظم، در روزهای اّول سلال شمسلی 
کله بله طلور معملول، در کنار بلارگاه ملکوتی امام رضلا و در بین زائلران و مجاوران 
آن حضلرت )کله از همله اقشلار و گروه هلای ملردم از سراسلر کشلور هسلتند(، ایراد 
می گلردد، فرصتلی بلرای تحلیلل و تبییلن شلعار سلال و بیلان چرایی و چیسلتی آن 

توّسلط رهبلر معّظم محسلوب می شلود.
بررسلی شلعارهای انتخاب شلده در سلال های گذشلته نشلان می دهد کله هر یک 
از این شلعارها، ریشله در ضرورت های آن سلال داشلته اسلت و اولویّت اّول و موضوِع 
راهبلردی کشلور در شلعار سلال منعکلس گردیلده و آن شلعار، مهم ترین نیاز کشلور 
بلوده اسلت. بله عبلارت دیگر، ایلن پیام های سلاالنه ، فصل الخطابلی آگاهانه و بایسلته 
اسلت کله بلا توّجله بله شلرایط و مقتضّیلات زمانلی و مکانلی، بلرای تماملی اقشلار و 

الیه هلا و سلطوح مختللف جامعله اسلالمی تبیین می شلود.
بلا کملی دّقلت در عناویلن سلال ها و یلک تحلیلل اّولیله مشلخص می شلود که در 
همله سلال ها بله صلورت مسلتقیم یلا به طلور تلویحی، به اقتصاد اشلاره شلده اسلت. 
ایلن موضلوع، بیانگلر ایلن اسلت کله اقتصلاد از اهّمیلت باالیلی در عرصله داخللی و 
خارجلی برخلوردار اسلت کله در صورت نیل بله این قدرت برتلر، می توان بلا مدیریت 

بهینله بله سلایر اهلداف اجتماعلی و سیاسلی و ... نیز دسلت یافت. 1

1  - بللرای مطالعلله بیشللتر ر. ك: اسللالم پللور، حسللین، نقللش کارکردهللای اقتصللادی مسللجد در اقتصللاد مقاومتللی و تحّقللق حماسلله 

اقتصللادی مرکللز رسللیدگی بلله امللور مسللاجد کشللور، )درقالللب همیللن مجموعلله(.
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ـ  اقتصادی با رویکرد بازار محور « آموزه های فراگیر و ارزشمند مسجدی 
از دسلته فّعالّیت هایلی کله در قاللب فّعالّیت هلای آموزشلی، در مسلاجد قابل انجام 
اسلت، آملوزش آموزه هلای تجلارت یا مبانی اقتصاد اسلالمی اسلت. مسلاجد، به دلیل 
داشلتن پتانسلیلی بله نلام ازدحلام در مراسلمات متعلّدد و در زمان هلای مختللف، 
بهتریلن ملکان آملوزش اقتصلاد اسلالمی هسلتند. در دورانی که دشلمنان اسلالم، از 
همله تحریم هلای اقتصلادی برای به چالش کشلیدن اقتصاد کشلور اسلتفاده می کنند 
و علیله ملا مّتحد شلدند، توّجله به این آموزه ها، می تواند راه گشلا باشلد. توّجله به این 
آموزه هاسلت کله بازار مماللک اسلالمی را از بازارهای سلرمایه داری متفلاوت می کند.

الف( اهّمیت تعامل دوجانبه مساجد و بازار
عللم اقتصلاد، بلا همله مسلائل آن، در بلازار متبللور اسلت و بلازار یلا سلوق، نماد و 
مظهلر فّعالّیت هلای اقتصلادی اسلت. بلدون در نظلر گرفتلن ایلن مفهلوم، مفاهیمی، 
ماننلد عرضله و تقاضلا و تعلادل قیملت و ... معنلا پیلدا نمی  کنلد. اسلالم ضملن توّجه 
بله بلازار، بله تبییلن شلرایط حاکلم بلر آن پرداختله اسلت تلا همله افلرادی کله بله 
فّعالّیت هلای اقتصلادی می پردازنلد، از ایلن دسلتورات پیلروی کننلد. بلازار، در عللم 
اقتصلاد بله محلّلی گفتله می شلود کله عرضله و تقاضلا در آن صلورت می گیلرد و 
بارویارویلی خریلداران و فروشلندگان، قیملت کاال و خدمات تعیین می شلود.1در بازار 
ایلده آل ملورد نظلر اقتصلاد اسلالمی، افلراد بایلد بلا توّجله بله واقعّیت هلای جامعله 
انسلانی، تحلت تربیلت اسلالمی، با محوریّلت قوانین الهلی و رعایت اصلول اخالقی، به 

بپردازند.2 تجلارت 
در گذشلته، در کنار مسلاجد شلهر، مسلجِد بازار هم وجود داشلت که بیشلتر افراد 
شلرکت کننده در آن، بلازاری بودنلد. ایلن مسلاجد، به غیر از مسلاجد محلاّلت بود. در 
زمان هلای گذشلته، بله طلور عملوم، بلازار در کنلار مسلاجد سلاخته می شلد. افرادی 
کله در شلهر و یلا در طلول راه ملورد اجحلاف قلرار گرفتله بودنلد، به محلض ورود به 

1  - ساموئلسن پل، هاوس ویلیالم نورد، اقتصاد، ج1، ص80.

2  - ر. ك به: انصاری محّمدجعفر و دیگران، در آمدی بر مبانی اقتصاد خرد با نگرش اسالمی، ص96 -111.
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شلهری، جهلت اقامله دعلوی، با ردگیری سلاختمان مسلاجد، بله مرکز قضاوت شلهر 
رهنملون می شلدند؛ زیلرا دّکه قضلاوت، همواره در جنب مسلاجد برپا بلود. هم جواری 
دارالخالفله بلا مسلجد، بازهم نقش اّطالع رسلانی مسلاجد را روشلن تر می کلرد تا تازه 
واردهلا، بلرای انجلام امور ادرای خود، از سلاختمان مسلجد کمک بگیرند. در مسلاجد 
بازار، بیشلتر بازاریان شلرکت داشلتند و در این مسلاجد، بیشلتر اخبار تخّصصی حوزه 

تجلارت و گزارشلات مربلوط به بلازار و اوضلاع اقتصادی بیان می شلد.1
بنابرایلن، بلازار و مسلاجد در جامعه اسلالمی را نبایلد از هم مجّزا دانسلت. در طول 
تاریلخ، هلر زملان که این فاصله بیشلتر شلد، شلاهد نامالیمات و نیرنگ هلای جدیدی 

را در اقتصلاد و تجلارت و بازار شلاهد بودیم.

ب( تنظیم و هدایت بازار در راستای معامالت اسالمی
از آفلات بزرگلی کله اقتصاد اسلالمی را تهدیلد می کند، وجلود نیرنگ هلای اقتصادی، 
انلواع کالهبرداری هلا، انلواع غش ّهلا، انواع نیزنگ هلا و دغل بازی ها، انواع سلوگندهای 
دروغ، انلواع مدح هلا، کم فروشلی ها و زرنگ بازی هلا و ... اسلت. بله طلور کلّلی، تجارت 
ََّذیلَن آَمُنلوا ال تَْأُکُلوا  َُّها ال از دیلدگاه قلرآن کریم بدین گونه ترسلیم شلده اسلت: »یلا أَی
أََموالَُکلْم بَْیَنُکلْم بِالْباِطلِل ااِّل أَْن تَُکلوَن تِجلاَرًه َعلْن تَلراٍض ِمْنُکْم؛ ای کسلانی که ایمان 
آوردیلد، املوال یکدیگلر را بی جهلت مصلرف نکنیلد، مگلر تجارتلی کله بلا رضایلت 

طرفین باشلد«.2 
ایلن رفتارهلا، به عنلوان تهدیدی جلّدی در کمین اقتصاد جوامع مسللمان اسلت و 

توّسلط ائّمله معصلوم تحریم شلد و بله عنوان گناهلی بزرگ به شلمار آمد.3
نیرنگ هلای اقتصلادی کله در اصطالح فقه اسلالمی بله »ِغّش در معاملله« معروف 

اسلت، در آموزه های اسلالمی به شلّدت نکوهش شلده اسلت: 
رسلول اکلرم می فرمایلد: »َملن َغلشَّ الُْمْسللِمیَن، َفلَْیلَس ِمْنُهلْم؛ هلر کلس بله 

1  - ر.ك به: جهانگیری سهروردی، یحیی، بررسی کارکرد رسانه ای مساجد، ص17و33.

2  - نساء، آیه29.

3  - ر.ك: دستغیب، عبدالحسین، گناهان کبیره، ج2، ص228.
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مسللمانان خیانلت در معاملله کنلد، مسللمان نیسلت«.1
املام عللی فرمودنلد: »یلا َمْعَشلَر اللَّّحاِمیلَن َمْن نََفلَخ ِمْنُکلْم فِی اللَّْحلِم َفلَیلَس ِمّنا؛  
ای گلروه گوشت فروشلان، هلر کلس در گوشلت بدملد و آن را چاق نشلان دهلد، از ما 

مسللمانان نیست«.2
در روایلات نقلل شلده اسلت کله هنلگام حضلور املام عللی در کوفله، آن حضلرت 
همله روز صبلح در بازارهلای کوفله می آملد، بلازار بله بلازار می گشلت و در حاللی که 
تازیانله ای )بلرای مجلازات متخلّفلان( بلر دوش داشلت، در وسلط هر بازار می ایسلتاد 
و صلدا ملی زد: ای گلروه تّجلار! از خلدا بترسلید! تاجلران و بازاریلان، هنگاملی کله 
بانلگ املام عللی را می شلنیدند هرچله در دسلت داشلتند بلر زمیلن گذاشلته و با 
تملام وجلود به سلخنان آن حضلرت گوش فلرا می دادند؛ سلپس، حضلرت می فرمود: 
لُهولَِه، َو اْقَتِربُلوا ِملَن الُْمْبتاِعیلَن، َو تََزیَُّنلوا بِالِْحلِْم، َو  ُکلوا بِالسُّ ُملوا االِْسلِتخاَرَه َو تََبرَّ »َقدِّ
لْلِم َو أَنِْصُفلوا الَْمْظُلوِمیلَن، َو  تَناَهلْوا َعلِن الَْیِمیلِن، َو جانُِبلوا الَْکلِذَب، َو تَجاَفلْوا َعلِن الظُّ
بلا، َو أَْوُفلوا الَْکْیلَل َو الِْمیَزاَن، َو التَْبَخُسلوا الّناَس أَْشلیائَُهْم َو التَْعَثلْوا فِی االْ  التَْقَربُلوا الرِّ
َْرِض ُمْفِسلِدیَن؛ بیلش از هلر چیلز از خداونلد خیلر بخواهیلد، و بلا آسلان گرفتلن کار 
بلر ملردم، برکلت بجوئیلد و بله خریلداران نزدیلک شلوید، حللم را زینلت خلود قلرار 
دهیلد؛ از سلوگند بپرهیزیلد؛ از دروغ اجتنلاب کنیلد؛ از ظلم خلودداری نمائید و حّق 
مظلوملان را بگیریلد )و در ملورد آنهلا انصلاف بله خرج دهیلد(؛ به ربا نزدیک نشلوید؛ 
پیمانله و وزن را بله طلور کاملل وفلا کنیلد و از اشلیاء ملردم کلم نگذاریلد و در زمین 

نکنید«.3  فسلاد 
همله ایلن ملوارد بله خاطلر آن اسلت که شلیطان، دشلمن قسلم خلورده انسلان و 
انسلانّیت، بله طلور دائلم، انسلان را به سلمت جاذبه های دنیلای حرام، بیملاری غفلت 
از خلدا و آخلرت و سلرانجام آللوده شلدن بله حقّ الّنلاس و تجلاوز بله حقلوق مردم و 

1  - کنللز العمللال، ج4، ص60؛ همچنیللن ر.ك: میللزان الحکملله، ج7، ص220؛ بحاراالنللوار، ج76، ص365؛ مللن ال یحضللره الفقیلله، 

ج4، ص369؛ همیللن منبللع، ج3، ص173.
2  - بحار االنوار، ج103، ص102.

 3  - کافللی، ج5، ص150، بللاب آداب التجللاره، حدیللث 1؛ بللرای مطالعلله بیشللتر در مللورد مدیریللت بللازار در سللیره امللام علللی
ر.ك: رشللاد، علی اکبللر، دانشللنامه امللام علللیA، ص946-495.
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تجمیلع ثلروت ل از هلر راهلی کله شلده اسلت ل دعلوت می کند.1
در روایتلی معلروف، اصبغ بن نباتله می گویلد: از املام علی شلنیدم که بر فلراز منبر 
می فرملود: »یَلا َمْعَشلَر التُّّجلاِر! الِْفْقلَه ثُلمَّ الَْمْتَجَر...؛ ای گلروه تجار! اّول، فقله بیاموزید 
و سلپس تجلارت کنید«.2حضلرت ایلن سلخن را سله بار تکلرار فرملود و در پایان این 
کالم را اضافله فرملود: الّتاِجلُر فاِجلٌر، َو الْفاِجلُر فِلی الّنلاِر، إاِّل َمْن أََخلَذ الَْحلقَّ َو أَْعَطی 
؛ تاجلر فاجلر اسلت و فاجلر در دوزخ اسلت، مگر آنها کله به مقدار حلّق خویش،  الَْحلقَّ

از ملردم بگیرنلد و حّق ملردم را بپردازند«.3
از طرفلی، آموزه هلای اقتصلاد اسلالمی بلا تشلویق و ترغیلب بله تجلارت صحیلح، 
بلر انجلام معاملالت اسلالمی تأکیلد دارنلد و بازرگانلان و تّجار صلادق و امیلن را مورد 

ترغیلب قلرار دادند.
لُدوُق تَْحَت ِظللِّ الَْعْرِش یَْوَم القیاَملِه؛ بازرگان  رسلول خلدا می فرماینلد: »الّتاِجُر الصَّ

راسلتگو، روز قیامت در سلایه حمایت خداست«.4
َهللداِء یَْوَم  لُدوُق الُْمْسللُِم َمَع الشُّ همچنیلن، آن حضلرت فرمودنلد: َ»لّتاِجلُر االَْمیُن الصَّ

الْقیاَملِه؛ بلازرگان امیلن و راسلتگو، روز قیاملت با شلهیدان خواهلد بود«.5
طلاّلب و روحانیلون می تواننلد مرّوج مسلائلی باشلند کله از فّعالیت هلای اقتصادی 
کشلور حمایلت می کنلد. موضوعلات جدید اقتصلادی کله در قالب مکاسلب محّرمه و 
مسلائل فقهلی می گنجلد، بایلد به صلورت کارشناسی شلده وارد دروس حوزه شلود. با 
مشلاهده درس نامله حلوزه علمیله و نگاهلی بله فراوانی دروسلی کله در حلوزه برگزار 
می شلود، جلای مسلائل مسلتحدثه و روز، خاللی اسلت. بله عنلوان مثلال، طلاّلب و 
فضلالی حلوزه بایلد در زمینه معاملالت اینترنتلی روز دنیا، تجلارت الکترونیکی و نظر 
اسلالم در ایلن ملورد و ... اّطالعلات الزم را کسلب و مباحث فقهی و شلرعی مربوط به 

آنهلا را بررسلی کنند.6

1  - ضیاء آبادی، سّیدمحّمد، موعظه راه پیش گیری از نفوذ شیطان در دل انسان، ص20 ل 5.

2  - کافی، ج5، ص150، باب آداب الّتجاره، حدیث 1.

3  - کافی، ج5، ص150، باب آداب الّتجاره، حدیث 1.

4  - المیزان الحکمه، ج1، ص528.

5  - همان.

6  - ر.ك: ویژه نامه تبلیغ، جامعه مدّرسین، ش16، بیانات آیت اهلل یزدی.
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از دیگلر نقش هلای مسلجد در ایلن ملورد، جلسلات وعلظ و خطابله و سلخنرانی 
ائّمله جماعلت و سلخنرانان در مسلاجد دربلاره رعایلت اخلالق اسلالمی در معاملالت 
اقتصلادی اسلت. اهّمیلت منبلر و بیلان خطابه هلا در تبییلن سیاسلت های اقتصادی و 

هماهنگ سلازی بازاریلان، بلر کسلی پوشلیده نیسلت.
هلر روز توّسلط خطبای مسلاجد در باالی منابلر و در قالب احکام اسلالمی، به غّش 
در معاملله و انلواع نمونه هلای جدیدتلر و به روزتر آن اشلاره می شلود و عملوم بازاریان 
از کارهلای ماننلد مخللوط کلردن اجناس  کلم ارزش با پلرارزش تا تعویض ملارك و ... 
برحلذر داشلته می شلوند. بلر ایلن اسلاس، مسلئوالن و متولّیان مسلاجد تملام تالش 
خلود را در راه اصلالح اقتصلاد اسلالمی و تحذیلر ملردم و بازاریلان از غلّش در معامله 

بله عملل می آورند.
بسلیاری از مسلجدی ها کله با تربیت مسلجدی تعاللی یافتند، خود اهلل معامله اند 
و در بلازار بله داد و سلتد می پردازنلد. آنلان دریافتنلد کله یلک تاجر مسلجدی، تاجر 
صلادق و بی نیرنگلی اسلت. بدیلن ترتیب، مسلجد و نقش آن در اقتصاد اسلالمِی بدون 

نیرنگ، بسلیار روشلن می شود.

ج( احتکار، ناعدالتی اقتصادی در توزیع
احتلکار، یعنلی انبلار کلردن و نگاهداشلتن کاال بله قصلد گلران فروختن.7احتلکار 
بله معانلی مختلفلی ماننلد غلّله اندوختلن و آن را گلران فروختن بله هنلگام گرانی و 
انبلار کردن اسلتفاده شلده اسلت. احتلکار، از نظر شلرعی بله مفهوم خریلداری کردن 
خواربلار آدملی )برنلج و ذرت و گنلدم و جلو و ...( و قلوت بهائلم )کاه و جلو و ...( و 
بازداشلت )نگهلداری و ذخیلره کلردن( آن اسلت تلا در زملان گران شلدن، بله فروش 
برسلند. برخلی، ملّدت بازداشلت خواربلار ملورد نیاز انسلان و قلوت حیوانلات را چهل 
روز گفته انلد و بعضلی یک ملاه دانسلته اند و بعضلی زیادتلر از یلک سلال هلم تعییلن 
کرده انلد و ایلن مّدت هلای تعییلن شلده در مقابلل کیفلری اسلت کله در علرف بایلد 

7  - معین، محّمد، فرهنگ معین، ج1، ص154.
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متحّملل شلوند؛ وللی ایلن عملل از نظر شلرعی حرام اسلت.1 
احتلکار، یکلی از گناهلان کبیلره اسلت.2احتکارکننده )محتکلر( کسلی اسلت کله 
ارزاق عموملی و ضلروری ملردم را انبلار می کنلد و بعلد از کمیلاب شلدن و در نتیجله 

گلران شلدن آنهلا، آنهلا را بله چنلد برابر می فروشلد.
یکلی از کارکردهلای بسلیار مهلم اقتصلادی مسلجد، نقلش آن در جلوگیلری از 
احتلکار اسلت؛ خطبلای محترم و ائّمله جماعت مسلاجد، به شلیوه های مختلف، مردم 
را از عواقلب ایلن کار آشلنا می سلازند. ایلن املر موجلب می شلود که فقلرا و محرومان 

ارزاق عموملی خلود را بله سلهولت به دسلت آورند.
احتلکار، در آموزه هلای اسلالمی ملورد نکوهلش قلرار گرفتله اسلت. در ادامله بله 

برخلی از روایلات بله عنلوان نمونله اشلاره می شلود:
پیامبلر اکلرم فرملود: »اَلْجالُِب َملْرُزوٌق َوالُْمْحَتِکلُر َملُْعوٌن؛ وارد کننلده کاال، از لطف 

و رحملت الهلی بهره منلد می گلردد؛ وللی محتکر ملعون اسلت«. 3
امام علی فرمودند: »ااَلِْْحِتکاُر ِشیَمُه االَْْشراِر؛ احتکار راه و رسم اشرار است«.4

رسلول اکلرم فرملود: »َملن َجملَع َطعاما یََتربّلُص بِه الَغلالَء أربَعیلَن یَوما فقد بَلِرَئ من 
اهلل وبَلِرَئ اهلل ُ ِمنلُه؛ هلر کلس خوراکلی را به امید گران شلدن، چهل روز انبلار کند، از 

خداونلد بلری شلده و خدا نیلز از او بری و بیزار اسلت«.5 
رسلول اهلل فرمودنلد: »َملْن تََمّنلی َعللی اُمَِّتی الَْغلالَء لَْیلَلًه َواِحلَدًه اَْحَبلَط اهللُ َعَملَُه 
اَْربَعیلَن َسلَنًه؛ هلر کلس یلک شلب در آرزوی گرانلی بلرای اّملت ملن باشلد، خداوند 

اعملال چهلل سلاله او را تبلاه می کنلد«.6
با بررسلی روایات و مطالب ذکر شلده، به روشلنی مشلّخص می شلود که آموزه های 

مسلجدی در تنظیلم بازار جوامع اسلالمی نقش مهّملی ایفا می کند. 

1  - دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا،  ج1، ص1073-1074.

2  - شهید دستغیب، گناهان کبیره، ج2، ص295.

3  - وسائل الشیعه، ج12، ص313.

4  - میزان الحکمه، ج2، ص286.

5  - بحار النوار، ج62، ص292؛ منتخب میزان الحکمه، ص160؛ محّدث نوری، مستدرك الوسائل، کتاب تجارت، باب21.

6  - کنزالعمال، ج4، ص98.
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د(مذّمت و نکوهش گران فروشی و کم فروشی
گران فروشلی و کم فروشلی از گناهلان کبیلره اسلت.1چنانچه در قلرآن کریم سلوره ای 
بله نلام مطففیلن )کم فروشلان( آملده اسلت. در ایلن سلوره قلرآن کریلم می فرمایلد: 
َِّذیلَن إَِذا اْکتالُلوا َعلَی الّناِس یَْسلَتْوُفوَن* َو إِذا کالُوُهلْم أَْو َوَزنُوُهْم  »َویْلٌل لِلُْمَطفِِّفیلَن* ال
َُّهلْم َمْبُعوثُلوَن* لَِیْوم َعِظیلم؛ وای بر کم فروشلان! آنان  یُْخِسلُروَن* أاَلیَُظلنُّ أُولِئلَک أَن
کله وقتلی بلرای خلود پیمانله می کننلد، حلّق خلود را به طلور کاملل می گیرنلد؛ اّما 
هنگاملی کله می خواهنلد برای دیگلران پیمانه یلا وزن کنند، کلم می گذارنلد. آیا آنها 

گملان نمی کننلد کله برانگیخته می شلوند. در روزی بلزرگ؟!«2
بلر اسلاس مفاهیلم ارزشلمند ایلن آیه می تلوان کم فروشلی را بله این شلرح معنی 

: نمود
« گرفتله شلده کله بله معنلی  « از ملاّده »تطفیلف« در اصلل از »َطلفَّ »ُمَطفِِّفیلنَ
کناره هلای چیلزی اسلت. بله هلر چیلز کملی، واژه »طفیلف« اطلالق شلده اسلت؛ 
همچنیلن، بله پیمانله ای که پر نباشلد، یعنلی محتوایش بله کنارهای آن رسلیده، اّما 
ممللّو نشلده اسلت نیلز همیلن معنی اطلالق می شلود. ایلن واژه در کم فروشلی به هر 

شلکل و بله هلر صورت اسلتعمال شلده اسلت.3 
در ایلن آیلات، قبلل از هلر چیلز، کم فروشلان را ملورد تهدیلد شلدیدی قلرار داده، 
می فرمایلد: »وای بلر کم فروشلان«! )َویْلٌل لِلُْمَطفِِّفیلَن(. این، در حقیقلت اعالن جنگ 
از ناحیله خداونلد بله ایلن افلراد ظاللم، سلتمگر و کثیلف اسلت کله حلّق ملردم را به 
طلرز ناجوانمردانله ای پایملال می کننلد. »َویْلل« در اینجا به معنی »شلّر« یلا »غم« و 
»انلدوه« یلا »هالکلت« یلا »عذاب دردنلاك« و یا »وادی سلخت و سلوزانی در دوزخ« 
اسلت و ایلن واژه بله هنلگام نفریلن و بیلان زشلتی چیلزی بله کار ملی رود و اینکله 

تعبیلری کوتلاه اسلت؛ اّملا مفاهیلم زیلادی را تداعلی می کند.4
قلرآن کریلم در جلای دیگر می فرمایلد: أَْوُفوا الَْکْیلَل َو التَُکونُوا ِمَن الُْمْخِسلِریَن* َو ِزنُوا 

1  - دستغیب، عبدالحسین، گناهان کبیره، ج1، ص381.

2  - مطففین، آیات5-1.

3  - مکارم شیرازی، ناصر )و جمعی از نویسندگان(، تفسیر نمونه، ج26، ص252-244.

4  - همان.
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بِالِْقْسلطاِس الُْمْسلَتِقیِم* َو التَْبَخُسلوا الّناَس أَْشلیاَءُهْم َو التَْعَثْوا فِی االَْ ْرِض ُمْفِسلِدیَن: 
»حلّق پیمانله را ادا کنیلد و دیگلران را به خسلارت میفکنیلد. با تلرازوی صحیح، وزن 

کنیلد و حلّق ملردم را کم نگذاریلد و در زمین فسلاد نکنید«.1
همچنیلن، قلرآن کریلم در جایلی دیگلر می فرمایلد: »َفَأْوُفلوا الَْکْیلَل َو الْمیلزاَن َو 
التَْبَخُسلوا الّنلاَس أَْشلیاَءُهْم َو التُْفِسلُدوا فِلی اْلَْرِض بَْعلَد إِْصالِحها ذالُِکم َخْیلٌر لَُکْم إِْن 
ُکْنُتلْم ُمْؤِمنیلَن؛ بنابرایلن، حلّق پیمانله و وزن را ادا کنید و از اموال ملردم کم نگذارید 
و در روی زمیلن، بعلد از آن کله )در پرتلو ایملان و دعلوت انبیلا( اصالح شلده اسلت، 

فسلاد نکنیلد. ایلن بلرای شلما بهتر اسلت اگر بلا ایمان هسلتید«.2
قلرآن کریلم در آیله ای دیگر می فرماید: »َو یلا َقْوِم أَْوُفلوا الِْمْکیاَل َو الْمیزاَن بِالِْقْسلِط َو 
التَْبَخُسلوا الّنلاَس أَْشلیاَءُهْم َو التَْعَثلْوا فِی اْلَْرِض ُمْفِسلدیَن؛ و ای قوم ملن! حّق پیمانه 
و وزن را بلا عداللت، ادا کنیلد و از املوال ملردم چیلزی کلم نگذاریلد و در زمیلن بله 

فسلاد نکوشید«.3 
قلرآن در جایلی دیگلر، رعایلت عداللت در وزن را هم ردیلف عدالت در نظلام آفرینش 
لماَء َرَفَعهلا َو َوَضَع الِْمیلزاَن* أاَّل  در عاللم جهلان هسلتی قلرار داده، می فرماید: »َو السَّ
تَْطَغلْوا فِلی الِْمیلزاِن؛ خداونلد آسلمان را برافراشلت و میلزان و حسلاب در همله چیلز 

گذاشلت تلا شلما در وزن و حسلاب طغیلان نکنید«.4 
در روایلات اسلالمی نیلز کم فروشلی و گران فروشلی بله شلّدت مورد نکوهلش قرار 

گرفتله اسلت. در ادامله بله عنلوان نمونه برخلی از ایلن روایات بیان می شلود:
 رسلول اهلل فرمودنلد: »یلا َوّزاُن، ِزْن َو اْرَجللْح؛ ای توزین گلر! )ای کسلی کله کار تو 

وزن کلردن اشلیاء و کاالهاسلت( وزن بکلن و اندکی هلم بیفزای«.5 
لِنیَن َو الَْقْحلِط؛ وقتی  املام عللی فرمودنلد: »اِذا ُطفَِّفلِت الَْمکاییلُل اََخَذُهلُم اهللُ بِالسِّ
پیمانه هلا را کاهلش دهنلد )کم فروشلی کننلد( خداونلد ایشلان را گرفتلار قحلط و 

1  - شعراء، آیات181 تا 183.

2  - اعراف، آیه85.

3  - هود، آیه85.

4  - الرحمن، آیات7 و 8 .

5  - میزان الحکمه، ج1، ص523.
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سلازد«.1 کمبود 
حّتلی در روایلات اسلالمی، در آداب تجلارت چنیلن آملده اسلت کله مؤمنلان بهتر 
اسلت بله هنلگام پیمانله و وزن، کملی بیشلتر بدهنلد و به هنلگام گرفتن حلّق خود، 
کملی کمتلر بگیرنلد )درسلت بر عکلس کار کسلانی کله در آیات فلوق به آنها اشلاره 
شلده اسلت کله حلّق خود را بله طور کاملل می گیرند و حلّق دیگران را بله طور ناقص 

می پردازنلد(.2
یکلی دیگلر از اعملال نکوهیلده بازاریان که در آموزه های مسلجدی مورد سلرزنش 
قلرار گرفتله اسلت، گران فروشلی اسلت. گران فروشلی، از کلمات وصفی مغلوب اسلت 
و از گلران )ثقیلل، گلران، سلخت( و بن مضارع فعلل فروختن )دادن کاال به کسلی در 
مقابل دریافت پول3( تشلکیل شلده اسلت. گران، پیشلوند صفت سلاز اسلت؛ از جمله: 
گران سلنگ، گران فلروش، گران قیملت.4در واقلع، گران فروشلی یعنلی مطالبله بهلا یا 
معلادل بیشلتر از قیملت جنلس و کاالی فرختله شلده توّسلط فروشلنده از خریلدار. 
گران فروشلی در کنلار رفتلار ناپسلند کم فروشلی از آفلات بلازار مسللمانان اسلت کله 
بایلد بله کملک تربیلت و آموزه هلای مسلجدی درملان گلردد. بلر اسلاس آموزه هلای 
ارزشلمند تربیلت مسلجدی، شلخص کم فلروش بله این صلورت ملورد نکوهلش قرار 

گرفته اسلت: 
کم فلروش ایملان نلدارد؛ نامله اعملال کم فلروش در سلّجین اسلت؛ بله قحطلی و 
خشکسلالی و بلال مبتلال و مأخلذه می شلود؛ کم فروشلی عدم رعایلت حقّ الّنلاس بوده 

و تلا قیاملت وی بدهکاِر مشلتری اسلت.5
از کارکردهلای مهلم اقتصلادی مسلجد، تذّکلر ایلن گنلاه اسلت. مسلجد و املام 
جماعلت آن، بله شلیوه های مختللف بله طلور دائلم بازاریان و ملردم علادل را از مبتال 
شلدن بله ایلن فسلاد اقتصلادی برحلذر داشلته و فروشلنده و مشلتری را دربلاره این 
املر مهلم، آگاهلی می دهنلد. بعید اسلت، کسلی اهل مسلجد باشلد و این گنلاه را در 

1  - بحار االنوار، ج103، ص107.

2  - ر.ك: وسائل الشیعه، ج12، ابواب التجاره، باب 7، ص290.

3  - معین، محّمد، فرهنگ معین، ج1، ص2530تا 2531.

4  - دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج12، ص19008-19005.

5  - دستغیب، عبدالحسین، گناهان کبیره، ج1، ص384 ل381.
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فّعالّیت هلای اقتصلادی خلود انجلام بدهد. بله این ترتیب، کم فروشلی و تلرك عدالت، 
بله هنلگام پیمانله و وزن و گران فروشلی در ردیف فسلاد در زمین شلمرده می شلود و 

ایلن اعملال در تربیلت مسلجدی و اقتصلاد مسلجدمحور جایگاهلی ندارد.

هـ( نکوهش ربا و دوری از معامالت ربوی
ربلا، در لغلت بله معنلی افلزون شلدن، نشلو و نما کلردن و زیاده شلدن اسلت.6ربا، 

سلود یلا ربحلی اسلت که دیلن از مدیلون می سلتاند.7 
ربلا، یعنلی تبدیلل مثل بله مثل با مقلداری زیادتر؛ به عنلوان مثلال،10 کیلو گندم 
را بله 12 کیللو تلا یلک ملّدت معینی بله ربلا می دهند یلا هزارتوملان پول را بله هزار 

و دویسلت توملان پلول تلا مدت معینلی به ربلا می دهند.8
بله عبلارت دیگلر، ربلا پولی اسلت کله بسلتانکار از بدهلکار بابلت منافِع پلول خود 

می گیلرد. در کتلب فقله اسلالمی، ربلا به دو دسلته کلّی تقسلیم شلده اسلت:9
ربـای معامالتـی: دو کاالی هم جنلس کله بلا وزن یلا پیمانله خریلد و فلروش 
می شلوند، اگلر در معاملله پایاپلای )کاال بله کاال( یکلی از دیگلری زیادتلر باشلد، ربلا 

محسلوب می شلود کله از نلوع ربلای معامالتلی اسلت.
ربـای قرضـی: اگر قرض گیرنلده، پول یا جنسلی را قرض کند و بیلن قرض دهنده 
و قرض گیرنلده چنیلن قرارداد شلود که بعلد از مّدتی مورد قرض، با اضافاتی برگشلت 

داده شلود، اضافه پرداختلی یا دریافتی را ربلای قرضی می گویند.
آیلات متعلّددی در قلرآن وجلود دارد کله بله صورت هلای مختللف ربلا را ملورد 
نکوهلش قلرار دادنلد. بله عبلارت دیگلر، ربلا از گناهانی اسلت کله در آیلات قرآنی به 

صراحلت، تحریم شلده اسلت.
بَوا أَْضعافلاً ُمضاَعَفلًه َو اتَُّقوا  قلرآن کریلم می فرمایلد: »یا أَیَُّهلا الَّذیَن آَمُنلوا ال تَْأُکُللوا الرِّ
اهللَ لََعلَُّکلْم تُْفلُِحلون ؛ ای کسلانی کله ایملان آورده ایلد، ربلا را ]بلا سلود[ چندیلن برابر 

6  - دهخدا، علی  اکبر، لغت نامه دهخدا، ج8، ص11879-11878.

7  - معین، محّمد، فرهنگ معین، ج2، ص1634.

8  - طباطبائی، محمدحسین، تفسیر المیزان، ج2، ص429.

9  - جامللع المللدارك فللی شللرح المختصللر الناّفللع، ج3، ص235؛ جواهللر الللکالم، ج23، ص334؛ هللادوی تهرانللی، مهللدی، مکتللب و 

نظللام اقتصللادی اسللالم، ص181-179.
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مخوریلد و از خلدا پلروا کنید، شلاید که رسلتگار شلوید«.1
علالوه بلر ایلن، در روایلت متعلّددی نیز ربا ملورد مذّمت قلرار گرفته اسلت که ذکر 
همله آنهلا در ایلن مقلال نمی گنجد،2وللی بله عنلوان نمونله بله برخلی از آنها اشلاره 

می شلود:
بلا؛ بدتریلن کسلب ها و  پیامبلر گراملی اسلالم فرملود: »َشلرُّ الَْکْسلِب َکْسلُب الرِّ

درآمدهلا، درآملدی اسلت کله از ربلا حاصلل شلود«.3
با َو ُمْؤِکُلُه َو کاتُِبُه َو شلاِهداُه فِی الْللِوْزِر َسللواٌء؛  پیامبر اسلالم می فرمایند: »آِکُل الرِّ
رباخلوار و ربا پلرداز و حسلابدار املور ربلوی و گواهلان آن، همله دربلار گناه شلریک و 

مسلئول  هستند«.4
بلر اسلاس آموزه هلای قرآنلی و اقتصلاد مسلجدی، تأثیلرات و آفات متعلّددی برای 

ربلا مطلرح گردیلده اسلت کله برخلی از مهم تریلن آنهلا عبارت اند از: 
1. ربا اختالف طبقاتی می آورد.

2. وقتی ربا رایج گردد، قرض   الحسنه از اقتصاد اسالمی حذف می شود. 
3. مال ربوی بی برکت است و وقتی ربا آمد برکت می رود.

4. ربا جنگ با خدا و پیامبر است.
5. ربا دین را از بین می برد.

6. ربا بدتر از زناست.
7. ربا آتشی است که بر دنیا و آخرِت رباخوار سایه می افکند.

8. ربا توّکل به خدا را از بین می برد.
9. ربا بزرگ ترین دشمن اقتصاد اسالمی است و ... .5

مسلجد نقلش زیلادی در پرهیلز دادن جامعله از ربلا و معاملالت ربلوی دارد؛ هلر 

1  - آل عمران،آیلله130؛ همچنیللن ر.ك: بقللره، آیللات276،275، 277، 278، 279؛ آل عمللران، آیللات125 و 126؛ روم، آیلله39؛ نسللاء، 

آیه161.
2  - دستغیب،عبدالحسللین، گناهللان کبیللره، ج1، ص190ل 179؛ مجلسللی، بحاراالنللوار، ج103 ص115؛ شللیخ صللدوق، مللن ال 

یحضللره الفقیلله، ج3، ص274؛ کنزالعمللال، ج4، ص104؛ وسللایل الشللیعه، ج12، ص427؛ میللزان الحکملله، ج10، ص220؛
3  - بحار االنوار، ج103 ص115.

4  - شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج3، ص274.

5  - دسللتغیب، عبدالحسللین، گناهللان کبیللره، ج1، ص190ل 179؛ بللرای مطالعلله بیشللتر ر.ك: محّمدی نللژاد، حسللینعلی، اسللالم و 

مبللارزه بللا مفاسللد اقتصللادی، 81-64.
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مبلّغلی، بلر خلود وظیفله می بینلد کله بحثلی پیراملون »ربلا« در منبرهایش داشلته 
باشلد. مسلجدی کله در بلازار یلا در کنار بازار سلاخته شلده اند، بیشلتر محلّل حضور 
بازاریلان هسلتند. املام جماعلت این گونله مسلاجد بایلد بله موضوعلات اقتصلادی و 
بله خصلوص مسلائل مربلوط بله ربلا و معاملالت ربلوی بیشلتر بپلردازد و حّتلی از 
تابللوی اعالنلات مسلجد و حجلره یلا مغلازه و محلّل کار کسلبه، بلرای تبلیلغ اقتصاد 
مسلجدمحور و اقتصلاد فاقلد ربا اسلتفاده نماید. بسلیار روشلن اسلت که ربلا، مخالف 
عداللت اقتصلادی و از موانلع تحقق عدالت اقتصادی اسلت.1ربا، مخالف حماسه سلازی 
اقتصلاد و مخاللف حماسله اقتصلادی و مخالف اقتصاد مقاومتی اسلت و باید به شلّدت 

بلا آن مبلارزه کرد.

و( مذّمت حرام خواری و تالش برای کسب حالل در بازار
یکلی از نیازهلای فطلری هر انسلان، حّب ذات و توّجله به معاش خود و زیردسلتان 
اسلت. هلر فلرد، بلرای املرار معلاش خلود، ناگزیلر اسلت تلا کسلب و کار یلا حرفه ای 
بلرای خلود ایجلاد کنلد. افلراد، بلا راه انلدازی یلک منبلع ایجلاد درآملد، هزینه هلای 
زندگلی خلود را تأمیلن می کننلد. بنابراین، همه مسللمانان بلدون توّجه به نوع شلغل 
و مهلارت و تخّصلص خلود، بایلد از احلکام اسلالمی در ملورد نحلوه انجلام معامالت و 
عقلود مختللف و خریلد و فلروش و ... آگاهلی داشلته باشلند. مراجلع تقلیلد نیلز، یاد 
گرفتلن مسلائلی را کله افلراد به طور معملول با آنها سلر و کار دارند، الزم دانسلته اند.2
 در آموزه هلای اسلالمی نیلز به کسلب روزی حالل و تالش و کوشلش تأکید زیادی 
شلده اسلت؛ تلا جایلی کله در قرآن کریلم بیلش از550 آیله، در قالب هلا و چهره های 
گوناگلون دربلاره کار و تلالش و سخت کوشلی و سلازندگی آمده اسلت.3کار و تالش و 
کسلب حلالل و ارتلزاق از کلّد یمین و عرق جبیلن در آینله روایات، بهتریلن عبادات، 

تربیت کننلده و کمال بخش انسلان، شلمرده شلده اسلت. 
پیامبلر عظیلم الشلأن فرمودند: »اللَکادُّ َعلی ِعیالِِه َکالُمَجاِهَد فِی َسلِبیِل اهللِ؛ کسلی 

1  - رشاد، علی اکبر، دانشنامه امام علیA، ج7 )اقتصاد(، ص97-95.

2  - ر. ك به: مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل، ص21، مسئله12.

3  - عبدالباقی، محّمد فؤاد، المعجم المفهرس اللفاظ القرآن، ذیل واژه های »عمل«، »سعی« و »فعل«.
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کله بلرای زندگلی خانلواده اش سلعی و تلالش می کنلد، ماننلد مجاهلد در راه خلدا 
1 است«.

املام محّملد باقلر بله نقلل از پیامبر اسلالم می فرماینلد: »الِعَبلاَدُه َسلبُعوَن ُجزءاً 
أفَضُلَهلا َطلَلُب الَحلالِل؛ عبلادت دارای هفتاد جزء اسلت که برترین جزء آن، به دسلت 

آوردن روزی حالل اسلت«.2
همچنیلن، در آموزه هلای اسلالم و اقتصلاد اسلالمی هرگونله کسلب و کار حلرام مورد 
نکوهلش و کسلب و کار حلالل ملورد تمجیلد قرار گرفته اسلت.3قرآن کریلم در تأکید 
رعایلت ملرز بین حلالل و حلرام می فرمایلد: »َو ال تَُقولُوا لِملا تَِصلُف أَلِْسلَنُتُکُم الَْکِذَب 
هلذا َحلالٌل َو هلذا َحراٌم لَِتْفَتلُروا َعلَلی اهللِ الَْکلِذَب إِنَّ الَّذیَن یَْفَتلُروَن َعلَلی اهللِ الَْکِذَب 
ال یُْفلُِحلوَن؛ و بلرای آنچله زبان شلما بله دروغ می پلردازد، مگویید: این حالل اسلت و 
آن حلرام تلا بلر خلدا دروغ بندیلد؛ زیرا کسلانی که بلر خلدا دروغ می بندند، رسلتگار 

نمی شلوند«.4
ا فِلی اْلَْرِض َحلالالً َطیِّبلاً َو ال تَتَِّبُعوا  قلرآن کریلم می فرمایلد: »یلا أَیَُّها النَّلاُس ُکُلوا ِممَّ
َّلُه لَُکلْم َعلُدوٌّ ُمبیلن؛ ای ملردم، از آنچله در زمیلن اسلت، حالل  لْیطاِن إِن ُخُطلواِت الشَّ
و پاکیلزه را بخوریلد و از گام هلای شلیطان پیلروی نکنیلد که او دشلمن آشلکار شلما 

 5 است«.
پیامبلر گراملی اسلالم فرمودنلد: »اِتَُّقلوا الَحَجلَر الَحلراَم فِلی الُبنیلاِن َفإنّلُه أسلاُس 
الَخلراِب؛ از اسلتعمال سلنگ حلرام در سلاختمان بپرهیزید کله مایه ویرانی اسلت«. 6

روحانیلان و سلخنوران و مبلّغلان مسلاجد بلا توّجه بلا آموزه های اسلالم و تأکیدات 
شلارع مقلّدس در خصلوص کسلب رزق حالل، نمازگلزاران را ارشلاد می کننلد و آنان 
را بله علدم انجلام املور مربوط به کسلب و کار حلرام ترغیلب می نمایند. ایلن موضوع 
از اثلرات گرانقلدر اقتصاد مسلجدگرا اسلت که مؤمنان مسلجدی همواره کسلب و کار 

1  - عاّلمه مجلسی، بحار االنوار، چاپ بیروت، ج100، باب1، ص13.

2  - وسائل الشیعه، ج17، ص21.

3  - برای مطالعه آثار مال حرام و حالل ر.ك: محّمدی نژاد، حسینعلی، اسالم و مبارزه با مفاسد اقتصادی، ص60-35.

4  - نحل، آیه116.

5  - بقره، آیه 168.

6  - نهج الفصاحه، حدیث 39.
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خلود را بلا معیارهای اسلالمی می سلنجند. بدیلن ترتیلب، اقتصاد مسلجدی، عاری از 
هرگونله کسلب و کار حرام و شلبهه ناك اسلت. 

ز( جلوگیری و نکوهش تولیدات مضّر
از دردهلای بلزرگ بشلریّت در طلول تاریلخ، آللوده شلدن او بله برخلی از مسلائل 
غیرضلروری زندگلی و سلرگرمی های غیرمفیلد و مضلّر اسلت؛ اسلتعمار، روزگاری بلا 
مشلروب، روزی بلا چلای، روزی بلا سلیگار و قلیلان و روزی بلا ملواّد مخلّدر و املروز 
بلا انلواع ملواد سلّنتی و صنعتلی و تخدیلری و قرص هلای روان گلردان و ... در صلدد 
بهره کشلی از مسللمانان و انحلراف آنهلا از حلّق اسلت. کم تریلن ایلن ملوارد سلیگار و 

بدتریلن آنها مشلروبات اسلت.
 شلرب خملر به شلّدت در آموزه های اسلالمی نکوهش شلده اسلت. قلرآن می فرماید: 
»یَْسلَئُلونََک َعلِن الَْخْملِر َو الَْمْیِسلِر ُقلْل فیِهملا إِثْلٌم َکبیلٌر َو َمنافِلُع لِلّنلاِس َو إِثُْمُهملا 
أَْکَبلُر ِملْن نَْفِعِهملا َو یَْسلَئُلونََک ملا ذا یُْنِفُقوَن ُقلِل الَْعْفَو َکذالِلَک یَُبیُِّن اهلُل لَُکلُم اْلیاِت 
لُروَن؛ دربلاره شلراب و قملار از تلو سلؤال می کننلد، بگلو: در آن دو گنلاه  لََعلَُّکلْم تََتَفکَّ
و زیلان بزرگلی اسلت و منافعلی )از نظلر ملاّدی( بلرای ملردم در بلردارد؛ وللی گنلاه 
آنهلا از نفعشلان بیشلتر اسلت و از تلو می پرسلند: چله چیلز انفلاق کننلد؟ بگلو: از 
ملازاد نیازمنلدی خلود. این گونله خداونلد آیات را برای شلما روشلن می سلازد؛ شلاید 

بیندیشلید«. 1
 ایلن آیله خملر را بله »اثلم« تعبیلر می کنلد که موجلب محرومّیلت از سلعادت ها 
و خوشلبختی ها می شلود و زیان هلای بهداشلتی میگسلاری و آثلار سلوء آن در معده، 
روده هلا، جگلر، شلش، سلسلله اعصلاب، شلریان ها، قللب و حواس انسلان، ماننلد قّوه 

باصلره و ذائقه مسللّم اسلت.2
در نکوهلش مشلروبات الکللی و هلر ملاّده سلکرآور دیگلر، قلرآن می فرماید: »یلا أَیَُّها 
لالَه َو أَنُْتْم ُسلکاری َحّتی تَْعلَُملوا ما تَُقولُوَن؛ ای کسلانی که  الَّذیلنَ آَمُنلوا ال تَْقَربُلوا الصَّ

1  - بقره، آیه219.

2  - طباطبائی، محّمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج2، ص289.
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ایملان آورده ایلد! در حلال مسلتی بله نملاز )و جماعت در مسلجد( نزدیک نشلوید، تا 
بدانیلد چله می گویید«. 1

در اقتصلاد مسلجدمحور، انجلام هرگونله فّعالّیت هلای اقتصلادی مربوط به مشلروبات 
و مسلکرات تحریم شلده اسلت و این کار از گناهان کبیره شلمرده شلده اسلت.2اهل 
بیلت هلم ایلن عملل را خبیلث شلمرده اند. پیامبلر گراملی در این ملورد فرمود: 
لََعللَن اهللُ  الَْخْملَر َو عاِصَرهلا َو غاِرَسلها َو شلاِربَها َو سلاقَِیها َو بایِعهلا َو ُمْشلَتِریها َو اِکَل 
ثََمِنهلا َو حاِملَهلا َو الَْمْحُملوَل اِلَْیلِه؛ خداونلد، مشلروب و فشلارنده آن و کارنده درخت 
آن و نوشلنده آن و سلاقی و فروشلنده آن و خریلدار و خورنلده پلول آن و حامل آن را 

و کسلی را کله بله سلوی او می برنلد، لعن کرده اسلت«.3
َُّه إِذا  املام صلادق در ایلن ملورد فرمودند: »ملا بََعَث اهلل نَِبیلاً َقطُّ إاِّل َوَقلْد َعلِلَم اهلُل أَن
أَکَملَل لَلُه ِدیَنلُه کاَن فِیلِه تَْحِریلُم الَْخْملِر َولَْم تَلَزْل الَْخْملُر َحراماً؛ خداونلد پیامبری را 
نفرسلتاد، مگلر اینکله در عللم خداونلد بلود کله چلون دیلن او را تکمیل کنلد در آن 

تحریلم خملر باشلد و همیشله خمر حلرام بوده اسلت«.4
همچنیلن، در ملورد آثلار و ضررهلای فلراوان اللکل و مشلروبات الکللی کتاب هلای 
فراوانلی نوشلته شلده اسلت که بلرای اختصلار از ذکر مباحث بیشلتر خودداری شلده 

5 است.
 مسلاجد، نقلش ویلژه ای در ملورد تبییلن فّعالّیت هلای اقتصلادی مضلّر و مخاللف 
دسلتورات اقتصاد اسلالمی دارند. برخی از اقداماتی که در این زمینه انجام می شلوند، 
عبارت ا نلد از: تبلیلغ مضلّرات اجتماعلی و اقتصلادی این گونله ملواد توّسلط روحانلی، 
جلوگیلری از اسلتعمال این گونله ملواّد و حّتی سلیگار در مسلجد، پخش بروشلورهای 
ویلژه در مسلاجد در خصلوص علدم تولید و توزیع و فلروش و مبادله اقلالم و کاالهای 
مضلر، انجلام فّعالّیت هلای فرهنگلی گسلترده در کمک تابللوی اعالنات مسلاجد و ... .

در مطاللب گذشلته بله برخلی از مصادیلق عینلی آفت های اقتصادی اشلاره شلد و 

1  - نساء، آیه43؛ همچنین ر.ك: مائد، آیه90.

2  - دستغیب، عبدالحسین، گناهان کبیره، ج1، ص235.

3  - بحار االنوار، ج103، ص44.

4  - همان؛ وسائل الشیعه، ج7، ص237.

5  - شیطان بطری، از انتشارات انجمن تبلیغات اسالمی، سرگذشت الکلی ها، امیری اراکی.
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بیلان گردیلد کله آموزش و تبیین و آگاه سلازی کاسلبان و بازاریان جامعه اسلالمی در 
خصلوص ایلن آسلیب ها در مسلاجد انجلام می شلود و با تربیلت مسلجدی و محوریّت 
ملدل اقتصلادی مسلجدگرا، ایلن مسلائل در اقتصلاد جوامع اسلالمی برطلرف خواهد 
شلد. روشلن اسلت که آفت ها و آسلیب ها یا عوامل فسلاد در اقتصاد متعّدد و مختلف 
هسلتند و در ایلن نوشلتار کوتلاه نمی گنجلد. بله عنلوان مثال، ملواردی مانند رشلوه، 
سلرقت های اقتصلادی و ماللی، اختلالس، سلحر و جلادو، شلعبده بازی، نیرنگ هلای 
اقتصلادی در فضلای سلایبری و آفلات تجلارت الکترونیلک و ...، بله منظلور اختصلار 

مطلرح نگردیده اسلت.1

1  - برای مطالعه بیشتر ر.ك: محّمدی نژاد، حسینعلی، اسالم و مبارزه با مفاسد اقتصادی، ص215-115.
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کارکردها و جلوه نمائی های اقتصاد اسالمی مسجدگرا در مساجد «
کارکردهلا و جلوه هلای اقتصلادی مسلجد یکلی از مهلم تریلن ابعلاد اثرگلذاری 
مسلاجد در بعلد اجتماعلی هسلتند. در گذشلته، ابعلاد اقتصلادی مسلجد بیشلتر بود 
و همله املور مربلوط بله حکوملت و بودجه بنلدی حاکملان و فرمانلداران و همله امور 
مربلوط بله بیت الملال در مسلاجد انجلام می شلد. بلا توسلعه زندگلی اجتماعلی در 
جامعله اسلالمی، برخلی نهادهلای حکومتلی، سلازمان یافتنلد و به حسلب ضلرورت، 
برخلی از ایلن املور اقتصلادی از مسلاجد فاصلله گرفتند. با وجلود این، مسلاجد هنوز 
دارای جلوه گری هلای متعلّددی بله صورت مسلتقیم یا غیرمسلتقیم در مقولله اقتصاد 
هسلتند کله قابلل بحلث و بررسلی اسلت. برخلی از ایلن ملوارد جنبله الزاملی دارد و 

برخلی دیگلر از حیلث اختیلاری بلودن، ملورد توّجه هسلتند:

ــی  ــای الزام ــازمان دهی پرداخت ه ــن و س ــگاه تبیی ــجد جای ــف( مس ال
ــالمی اس

برخلی از پرداخت هایلی کله بایلد از سلوی مسللمانان صلورت بگیلرد، تابلع قوانین 
و شلرایط فقهلی اسلت و تحلت شلرایط محّقلق شلده، پرداخلت آن بلر هلر مسللمان 
واجلب می شلود. البّتله ایلن نوشلتار در پلی بررسلی و تشلریح قواعلد فقهلی و روش 
محاسلبه این گونله پرداخت هلا نیسلت، بلکله به صورت کلّلی می توان گفلت که برخی 
از پرداخت هایلی کله مسللمانان بایلد بله حکوملت وقلت و ... بپردازنلد یلا بلر اسلاس 
دسلتورات و راهبردهلای دوللت اسلالمی، هزینله نماینلد، حاللت الزاملی دارد و فقط 
اسلتحباب قصلد نمی توانلد در آنهلا مفهلوم داشلته باشلد. این گونله پرداخت هلا بلا 
رعایلت شلرایط خلاّص خلودش، بر مسللمانان واجلب می شلود و مؤمنان باید نسلبت 
بله پرداخلت آن و رعایلت مقتضّیلات زمانله در جامعه اسلالمی اقدام نماینلد. برخی از 

این گونله پرداخت هلا در ادامله بیلان و تشلریح شلده اسلت.

1. خمس و انواع زکات، مهم ترین آموزه های اقتصاد مسجدی
یکلی از کارکردهلای عبلادی  ل   اقتصلادی مسلاجد، خملس و زکات و ماننلد آن 
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اسلت. خملس و زکات، یکلی از بهتریلن تفّکلرات اقتصلادی اسلت و اسلالم، علالوه بر 
جنبله اقتصلادی، روی عبادی بلودن آن هلم تأکیلد دارد و اسلالم، بلا داشلتن چنیلن 
آموزه هایلی، در بیلن مکاتلب اقتصلادی، نمونله و ممتلاز اسلت و بلا چنیلن برنامله ای 
در صلدد بلر چیلدن بسلاط فقر و مسلکنت از مسللمانان اسلت و اگر این مهم توّسلط 
هملگان ادا و پرداخلت شلود و به دسلت فقرا برسلد، هیلچ فقیلری در روی کره زمین 
باقلی نخواهلد مانلد. برخلی از محورهلای بحث در این خصوص به شلرح زیر هسلتند: 

زکات

زکات، در لغلت بله معنلای طهلارت و پاکیزگلی و رشلد و نملّو اسلت. در اصطلالح 
دانشلمندان اسلالمی و ملردم مسللمان زکات، مقلدار معّینلی از دارایلی اسلت کله بلا 
شلرایط خاّصلی بایلد از ملال صاحلب آن جلدا شلود و به مصلرف فقرا و مسلتمندان و 

کارهلای خیلر دیگر برسلد.1
زکات بلر نُله چیلز واجلب اسلت: گنلدم، جلو، خرما، انگلور )کشلمش( طلال، نقره، 
گوسلفند، گاو و شلتر. اگلر کسلی ماللک یکلی از ایلن نُه چیز باشلد به شلرطی که هر 
یلک از ایلن ملوارد بله حلّد نصلاب مربلوط بله آن برسلد، بایلد زکات پرداخلت نماید. 
همچنین، مسلتحّب اسلت از سلرمایه کسلب و کار و تجارت نیز هر سلال زکات بدهد؛ 

همچنین، زکات سلایر غاّلت، مسلتحّب اسلت.2

خمس، مهم ترین مالیات برای تجهیز بیت المال در اقتصاد اسالمی

خملس، در لغلت بله معنلای یک پنجم اسلت و در اصطالح مسللمانان، به یک پنجم 
ماللی گفتله می شلود کله پرداخلت آن بلا شلرایطی بلر مسللمانان واجلب می شلود و 
بایلد آن را از امواللی کله خملس بله آنها تعلّلق گرفته جدا کلرد و به حاکم اسلالمی و 

ولی فقیله پرداخلت نملود تلا در موارد شلرعی ملورد نظر مصلرف کند.3

1  - نجفی، محّمدحسن، جواهر الکالم، ج15، کتاب الّزکاه، ص15-2.

2  - ر. ك: مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل، ص295، مسئله 1586،

3  - ر.ك: طباطبایللی قمللی، تقللی، الغایلله القصللوی فللی تعلیللق علللی العللروه الوثقللی، کتللاب الخمللس، ص5-240؛ مشللکینی اردبیلی، 

علللی، بحثللی پیرامون خمللس تحقیقللی و اسللتداللی، ص10ل 5.
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هلرگاه انسلان از طریلق زراعلت یلا صنعلت یلا تجلارت یلا از طریلق کارگلری و 
کارمنلدی در مؤّسسلات مختللف، درآملدی به دسلت آورد، چنانچه از مخارج سلال او 
و همسلر و فرزنلدان و سلایر کسلانی کله نفقله آنهلا را می دهد زیلاد آیلد، باید خمس 

)پنج یلک( آن را )بله شلرح سلایر مسلائل بیان شلده(، بپلردازد.1
قلرآن کریلم، در ملوارد بسلیار متعلّدد، زکات را در کنلار نماز مطرح کلرده و ضمن 
انتقلاد از ترك کننلدگان زکات، بله آنهلا وعده عذاب داده اسلت. قلرآن، ترك کنندگان 
زکات را تلا حلّد کفلر پیلش برده و بله دلیل حقّ الّنلاس بودن زکات، آخرت سلختی را 

برایشلان پیش بینی کرده اسلت.2
کاِه َو ُمْسلَتِحلُّ ُمُهِور النِّسلآِء َو َکذلَِک  لّراُق ثاَلثٌَه: مانُِع الزَّ املام صلادق فرمودند: »اَلسُّ
َملِن اْسلَتداَن َو لَلْم یَْنلِو َقضائَلُه؛ دزدهلا سله دسلته اند: آنکله زکات نپلردازد؛ آنکه مهر 

زنلان ندهلد؛ آنکه قرض بگیلرد و تصمیم پرداخت نداشلته باشلد«.3

یک فرمول ساده برای محاسبه تقریبی خمس اموال
آموزه هلای اسلالمی و مسلجدی مربلوط بله اقتصلاد اسلالمی، ایجلاب می کنلد که 
مؤمنلان مسلجدی اّطالعاتلی در خصلوص امور محاسلباتی و اقتصادی داشلته باشلند 
تلا پیوسلته بله محاسلبه املوال و ثروت های خلود پرداختله و در خصلوص تطبیق آن 
با موازین شلارع مقّدس، همواره هوشلیار باشلند. در این قسلمت، در راسلتای اقتصاد 
مسلجدگرا، فرملول سلاده ای بلرای محاسلبه اّولیله خمس بیان می شلود. ایلن تابع در 
خصلوص ارائله اّطالعلات پیش زمینله ای بله مسللمانانی که به دنبلال تطهیر مسلتمّر 
املوال خود هسلتند، بسلیار مفیلد خواهد بود.4اگر مخلارج هر فرد را بلا حرف C و کل 
درآملد سلاالنه فلرد را بلا حلرف I و درآملد مانده خرج نشلده )ملازاد بر مخارج سلال( 
را بلا حلرف S نشلان دهیلم، می توانیلم مقلدار مالی کله بله آن خمس تعلّلق می گیرد 

1  - ر. ك: مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل، ص277، مسئله 1475.

2  - دستغیب، گناهان کبیره، ج2، ص183.

3  - بحار االنوار، ج103، ص146.

4  - مطالعلله و آگاهللی کامللل از احللکام رسللاله عملیلله مراجللع تقلیللد در مقوللله خمللس توّسللط فللرد مکلّللف از پیش نیاز هللای مهللم 

ایللن محاسللبه اسللت. بللرای مطالعلله کاربللردی در ایللن خصللوص ر.ك بلله: ظهیللری، عبللاس، آسللان ترین شللیوه محاسللبه خمللس، بللر 
اسللاس فتللاوای آیللات عظللام: امللام راحللل، خامنلله ای، اراکللی، بهجللت و ... .
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را بلا اسلتفاده از تابلع زیر به دسلت آورد: 
S = C - I

در واقلع، بله پس انلداز ملازاد بلر نیلاز یلک فلرد در طلول یک سلال، خملس تعلّق 
S در یک پنجلم)20%(، مبللغ دقیلق خملس  بلا محاسلبه حاصل ضلرب  می گیلرد. 

می شلود.  محاسلبه 
)S×20(÷100 =مبلغ خمس

الزم بله ذکلر اسلت کله در جملع درآملد و مخلارج و سلایر ثروت هلای فلرد در 
قاللب فرملول ذکرشلده، بایلد احلکام خمس بله دّقت ملورد توّجله قرار گیلرد که این 
ملوارد توّسلط حاکلم شلرع یا ولی فقیله یا نمایندگان آنها حسلب شلرایط افلراد انجام 

می شلود.
اسلالم، بلرای خملس و زکات، جایلگاه ویلژه ای قائلل اسلت کله برخلی از تعابیلر 
ارزشلمند آن عبلارت اسلت از: تکلیلف الهلی بلودن، پشلتوانه دیلن بودن، دشلمنی با 
املام زملانf در صلورت امتناع از پرداخت آن، پلی برای اسلالم، سلتون اسلالم، شلرط 

پذیلرش نملاز، فرمان الهلی و ... .1
لِد بْلِن ُمْسللٍِم َعْن أََحِدِهَملا َقاَل: إِنَّ أََشلدَّ َما فِیهِ  النَّلاُس یَْوَم الِْقَیاَملِه أَْن یَُقوَم  َعلْن ُمَحمَّ
ْبَنا َذلَِک لِِشلیَعِتَنا لَِتِطیلَب ِواَلَدتُُهْم َو  َصاِحلُب الُْخُملِس  َفَیُقلوَل یَا َربِّ ُخُمِسلی َو َقْد َطیَّ
لَِتْزُکلَو أَْواَلُدُهلم ؛ محّمد بن مسللم از املام محّملد باقر یلا امام صلادق  چنین نقل 
می  کنلد: شلدیدترین چیلزی کله ملردم در روز قیاملت گرفتار آن هسلتند، این اسلت 
کله صاحلب خملس برمی  خیلزد و می  گویلد: پلروردگارا! خمس ملرا )غصلب کردند(، 
وللی ملا آن را بلرای شلیعیان خلود حلالل کردیلم تا تولّلد آنها پاکیلزه و فرزندانشلان 

پاك متولّد شلوند«.2 

1  - الحللّر العاملللی، وسایل الّشللیعه، ج6، ص337 و 376؛ محللّدث نللوری، مسللتدرك الوسللایل، ج7، ص281؛ شللریفی، محمللود، چهللل 

حدیللث خمللس و زکات، ص79-5.
2  - وسائل الّشیعه، ج6، حدیث 5، از باب انفال.
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راه های جذب و سازمان دهی خمس و زکات در مساجد
اندیشله اّولیله للزوم پرداخلت خملس و زکات در اذهلان ملردم از مسلجد شلکل 
می گیلرد. متولّیلان املور فرهنگلی مسلاجد و روحانیلان مبلّلغ، بلا انجلام املور زیلر 

می تواننلد ایلن فرآینلد را بهتلر بله مقصلود برسلانند:
تبلیلغ احلکام و قواعلد خملس و زکات بله صلورت بیلان خطابله بلر منابلر و  ●

طلرح آن بله صلورت مسلئله ای، توّسلط املام جماعلت در مسلجد؛
اشلاره مختصلر بله نحلوه انجلام محاسلبات سلاده و اّولیله مربوط بله تعیین  ●

میلزان خملس و زکات املوال بلرای برخلی مؤمنلان؛
فراگیلر کلردن و فرهنگ سلازی تصّدی گلری ائّمله محتلرم جماعلت، بلرای  ●

دریافلت خملس و زکات در مسلاجد یا به عهلده گرفتن وکالت مراجلع تقلید برای 
ایلن منظلور و حضلور فیزیکلی اماملان جماعت در مسلاجد بلرای اجلرای این امر؛

راه انلدازی وبلالگ، سلایت و ماننلد آن و تهّیله و توزیع جزوه ها و بروشلورها و  ●
مقلاالت و کتلب حلاوی احادیثی در اهّمیت خملس و زکات و اسلتفاده از هر گونه 

رسلانه اثرگلذار در این خصوص.
تصّدی گلری ائّمله جماعلت بله عنلوان روحانلی کاروان هلای حلّج و تلالش  ●

بیشلتر آنلان در خصلوص تطهیلر املوال حّجلاج از نظلر خملس و زکات؛ 
از  ● مسلاجد  مسلئوالن  اعضلای  برخلی  و  مسلاجد  جماعلت  املام  بازدیلد 

فّعالّیت هلای کشلاورزان، باغلداران، داملداران و کسلبه بلازاری در محلّل کار آنها و 
یلادآوری پرداخلت زکات و خملس؛ 

حضلور ائّمله جماعلت و مبلّغان در منازل مؤمنان، بر حسلب درخواسلت آنها  ●
و انجام امور محاسلبه خمس سلالیانه؛

تعییلن یلک فاصلله زمانلی پیش فلرض بلرای پرداخلت زکات و خملس بلر  ●
اسلاس نلوع و کیفّیلت فّعالّیت هلای اقتصلادی محلّله منتسلب بله مسلجد.

1. همکاری سازمان های دولتی در دریافت زکات و مدیریت مصرِف آن
بر اسلاس تشلکیالت حکومتی جامعه اسلالمی، برخلی سلازمان های وزارتخانه ای و 
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برخلی نهادهلای انقالبلی و دولتی مانند سلازمان بهزیسلتی و کمیته املداد و جمعّیت 
هلالل احمر و ... بر حسلب وظیفه سلازمانی مجلاز به دریافت و مصرف زکات هسلتند. 
ایلن سلازمان ها بلا توّجله تنلّوع مصلارف هزینله و بلر اسلاس نظلرات مراجع عظلام از 
نظلر شلرعی و عرفلی بله این کار مجلاز بوده و ایلن موضلوع در نظام عرفلی از جایگاه 
مناسلبی برخلوردار اسلت. ایلن سلازمان ها دارای بخلش مشلابهی به نلام واحد جذب 
مشلارکت های مردملی هسلتند و افلراد خّیر و نیکوکار بلرای پرداخت اعانلات و برخی 
از انلواع زکات هلا بله آن واحلد مراجعله می نماینلد. واحلد مشلارکت ایلن سلازمان ها، 
پلس از انجلام تشلریفات اداری نسلبت بله مصلرف زکات هلای جملع آوری شلده بلر 
حسلب نّیلت خلاّص یلا نّیلت علاّم زکات دهنلدگان اقلدام می کنند.1بلا وجود ایلن، باز 
هلم مسلاجد نقلش رسلانه ای در تبییلن وظایلف گسلترده ایلن سلازمان ها دارنلد. به 
عبلارت دیگلر، مسلجد، بهترین مکان برای شناسلاندن این سلازمان ها بله عموم مردم 
اسلت تلا نیکلوکاران به یلاری کمبودهلای بودجله ای دولت اقلدام نماینلد و از عواقب 

اخلروی این املور خیریّله بهره مند شلوند.

2. نقش مسجد در جمع آوری و سامان دهی زکات فطریه
ملاه رمضلان مهم تریلن ماهلی اسلت که مسلاجد رونلق بیشلتری دارنلد و عباداتی 
مثلل بیلان مسلائل شلرعی و احلکام نملاز و روزه و خطابه هلا و سلخنرانی ها برگلزار 
می شلود. در ایلن ملاه، در بیشلتر مسلاجد، نماز جماعلت پنج گانله با روحانی مسلتقّر 
محلّله و بلا حضلور مؤمنلان روزه دار برگزار می شلود. در طلول مّدت این ماه، پتانسلیل 
اجتماعلی قابل توّجهلی در مسلاجد شلکل می گیلرد کله متولّیلان املر بایلد بله نحلو 

شایسلته ای از ایلن موقعّیلت اسلتفاده نمایند. 
در روزهلای پایانلی و دهله سلّوم ملاه رمضلان، کنجلکاوی روزه داران راسلتین در 
خصلوص نحلوه محاسلبه و پرداخلت زکات واجلب فطریه، بیشلتر می شلود به گونه ای 
که برخی از جلسلات سلخنرانی به نحوه محاسلبه و شلرح مصارف این زکات اختصاص 

1  - نگارنللده بللر اسللاس تجربّیللات اداری و سللوابق اجرایللی و مدیریتللی خللود در سللازمان بهزیسللتی و بللر اسللاس تعامللل ادارای بللا 

دیگللر سللازمان ها، پللس از جمع بنللدی، بلله درج ایللن سللطور مبللادرت نمللوده اسللت. 
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می یابلد. ایلن موضلوع، از موضوعلات ثابت و از مسلائل قابلل بحث همه املام جماعت 
در مسلاجد اسلت. در واقلع، بلا تغییرات اقتصلادی در هر سلال، تغییراتلی در میزان و 
چگونگلی پرداخلت ایلن زکات ایجاد می شلود که ایلن موضوع، خلود از پویایی و به روز 

بلودن موازیلن اسلالمی و فقه پویای شلارع مقلّدس حکایت دارد.
فطریله، صدقه ای اسلت که طبق دسلتور شلرع بایلد در غروب روز آخلر ماه رمضان 

کنار گذاشلته شلود و در روز عید فطر به مسلتحّقان داده شلود.1
زکات فطلره بلر تملام کسلانی که قبل از غروب شلب عیلد فطر بالغ و عاقلل و غّنی 
باشلند، واجلب اسلت؛ یعنلی هر مسللمان باید بلرای خودش و کسلانی کله نان خور او 
هسلتند، بله ازای هلر نفلر، به اندازه یک صاع )سله کیللو( از آنچه غذای نلوع مردم آن 
محلّل اسلت، اعلّم از گنلدم و جلو یا خرملا یا برنج یلا ذّرت و ماننلد اینها، به مسلتحّق 

بدهلد و اگلر پلول یکی از اینهلا را نیز بدهد، کافی اسلت2
زکات فطلره، بله اتّفاق نظلر علملای شلیعه و سلّنی واجلب اسلت و در متلون دینی 
بلرای آن فلسلفه و فواید متعّددی بیان شلده اسلت. شلرط قبوللی روزه، تکمیل کننده 
روزه، تضمین کننلده سلالمتی جسلم، پاك کننلده روح از رذایل اخالقی، حفظ انسلان 

از ملرگ و تکمیل کننلده زکات ملال، از مهم تریلن آنهلا به شلمار می رود.3

ــاری  ــای اختی ــازمان دهی پرداخت ه ــت و س ــگاه دریاف ــجد جای ب( مس
مســلمانان

 در اقتصاد پویای اسلالم که از امتیازات متعّددی نسلبت به سلایر مکاتب اقتصادی 
برخلوردار اسلت، برنامه هلای اقتصلادی دیگلری در قاللب پرداخت هلای اختیلاری 
ارائله شلده اسلت. ایلن برنامه ها بله منزلله تکمیل کننلده اهلداف ارزشلمند و معنوی 
پرداخت هلای واجلب بلوده و در واقلع، فرصتلی عارفانله بلرای مؤمنان فراهلم می کند 
تلا در صلورت داشلتن تلوان مالی بیشلتر، بله انجام آنهلا اقلدام نمایند. مسللمانان، به 

1  - انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج6، ص5378.

2  - مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل، ص312، مسئله1692.

3  - کافللی، ج4، بللاب الفطللره، ص174؛ مسللتدرك وسللایل الشللیعه، ج7، ابللواب زکاه الفطللره، ص137؛ العللروه الوثقللی، ج2، زکاه 

الفطللره؛ وسایل الشللیعه، ج9، ابللواب زکاه الفطللره، ص318؛ مللن الیحضللره الفقیلله، ج2، بللاب الفطللره، ص183.
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قصلد بهره منلدی از ثلواب اخلروی و بلرای برخلورداری از آثلار اجتماعلی و اخالقی و 
دنیلوِی ایلن اعملال، بله انجلام آنهلا مبلادرت می  ورزنلد. ایلن برنامه هلا در قالب هلای 
متعلّدد و آموزه هلای مختلفلی بر مبنای تربیت مسلجدی در دین اسلالم ارائه گردیده 

اسلت. در ادامله بله برخلی از آنلان به صلورت اختصار اشلاره می شلود:

1. انفاق، کارآمدترین نموِد اقتصاد مسجدمحور
 انفلاق، از ریشله »نفلق« بله معنلی نفقه کردن، بخشلیدن، احسلان کردن و بخشلش 
کلردن اسلت.1 انفلاق، صلرف کلردن ملال در مصلارف نیکوکارانله اسلت کله اغللب 
مفّسلران، ایلن عملل را از نظلر توزیلع ثلروت و کاهلش محرومّیت های اقتصلادی نگاه 
می کننلد.2 از نظلر اصطالحلی، انفلاق در کاربلرد رایلج قلرآن کریلم و متلون دینی، به 
اعطلای ملال یلا جلان و جسلم در راه خدا به فقیلران و نیازمندان گفته می شلود که به 
حکلم آیلات »الَّذیَن یُْنِفُقلوَن أَْموالَُهم ...«3و »أَنِْفُقوا َخْیراً ِلَنُْفِسلُکْم...«4انجام می شلود و 
بله عنلوان کملال بذل اسلت.5»نفق« به هملراه مشلتّقات آن بیش از 70 بلار در قرآن 

بلا واژگان و تعابیلر مختلفی آمده اسلت.6
انفاق هلا را  از منظلر آیات قرآن کریلم می توان از چند نظر دسلته بندی کرد.7مانند: 

انفاق هلای واجب8، انفاق های مسلتحّب9، انفاق های حرام10.
در آیلات قلرآن، سلفارش زیلادی بله انفلاق شلده اسلت و بلرای ایلن کار بلا ارائله 
َمثل هایلی، پلاداش و اجلر معنوی زیادی مطرح شلده اسلت. قلرآن می فرمایلد: »َمَثُل 

1  - نحللوی، سللّیدمحّمد، فرهنللگ واژه هللای عربللی، ص410؛ همچنیللن ببینیللد: لسللان العرب، ج14، ص242؛ القامللوس ا لمحیللط، 

ج2، ص1227؛ مقاییس اللغلله، ج5، ص454.
2  - دائره المعارف بزرگ اسالمی، ج10، ص395.

3  - بقره، آیه261. 

4  - تغابن، آیه16.

5  - سجادی، سّیدجعفر، فرهنگ معارف اسالمی، ج1، ص323.

6  - بقللره، آیلله263؛ بقللره، آیه264؛ توبلله، آیلله71؛ بقللره، آیلله271؛ همچنیللن ر. ك بلله: مائللده، آیللات8 و 55 و 95؛ نللور، آیلله22؛ 

توبلله، آیلله41؛ بقللره، آیللات 245 و 177 و 43؛ حدیللد، آیللات11 و 18؛ بلللد، آیلله14؛ انسللان، آیلله8؛ نسللاء، آیلله8.
7  - ابراهیللم، آیلله31، رعللد، آیلله22. نحللل، آیلله75، فاطللر، آیلله29؛ همچنیللن ر.ك: الشللیخ الطبرسللی، تفسللیر مجمع البیللان )عربللی(، 

ج2، ص660.
8  - مائده، آیه89؛ نساء، آیه92؛ حدید، آیه15؛ بقره، آیات233 و184و 195 

9  - بقللره، آیللات245 و3 و270؛ همچنیللن ببینیللد: کرمللی، علللی، ترجملله تفسللیر مجمللع البیللان )تألیللف شللیخ الطبرسللی(، ص873 

و874.
10  - انفال، آیه36؛ نک به: کرمی، علی، ترجمه تفسیر مجمع البیان )تألیف شیخ الطبرسی(، ج5، ص375.
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الَّذیَن یُْنِفُقوَن أَْموالَُهْم فی  َسلبیِل اهللِ َکَمَثِل َحبٍَّه أَنَْبَتْت َسلْبَع َسلنابَِل فی  ُکلِّ ُسلْنُبلٍَه 
ِمائَلُه َحبَّلٍه َو اهلُل یُضاِعلفُ لَِملْن یَشلاُء َو اهلُل واِسلٌع َعلیلٌم؛ َمَثِل کسلانی که املواِل خود 
را در راه خلدا انفلاق می کننلد، هماننلد دانله ای اسلت که هفت خوشله برویانلد که در 
هلر خوشله ای صلد دانه باشلد و خداوند بلرای هر کس کله بخواهلد ]آن را[ چند برابر 

می کنلد و خداونلد گشلایش گِر داناسلت «.1
بلا توّجله بله مفهلوم گسلترده انفلاق، در شلرایط ریاضت هلای اقتصلادی، یکلی از 
آموزه هایلی کله می توانلد در خصلوص رفلع نیازهای طبقات متوّسلط و پاییلن جامعه 
اثربخلش باشلد، انفلاق و انلواع آن اسلت. توّجله به انلواع انفلاق، در قاللب فّعالّیت های 
مسلجدی می توانلد موجلب جلوگیلری از توّقلف ثروت نلزد ثروتمندان شلود و چرخه 
توزیلع منابلع اقتصلادی بلا جریلان منابلع از طلرف ثروتمنلدان بله نفلع نیازمنلدان، 
عادالنه تلر گلردد. ایلن املر، حرکتلی به سلمت حماسله اقتصادی محسلوب می شلود.

2. صدقه و نقش مسجد در جذب مشارکت های مردمی
یکلی از کارکردهلای اصللی کله جنبله اقتصلادی دارد و همه روز در مسلاجد انجام 
می شلود؛ جملع آوری صدقلات اسلت. وجلود صندوق هلای صدقله در اطراف مسلجد، 
در داخلل مسلجد، جملع آوری مسلتقیم صدقله بلرای نیازمنلدان، مراجعلان و ... از 

اهّمیلت ایلن کارکرد حکایلت دارد.
قلرآن کریلم در آیلات متعّددی به صدقه اشلاره دارد. به عنوان مثال، قلرآن می فرماید: 
َدقلاِت َو أَنَّ اهللَ ُهَو التَّّواُب  »أَلَلْم یَْعلَُملوا أَنَّ اهللَ ُهلَو یَْقَبلُل التَّْوبََه َعلْن ِعباِدِه َو یَْأُخلُذ الصَّ
حیلُم؛ آیلا نمی دانسلتند که فقلط خداوند، توبله را از بندگانش می پذیلرد و صدقات  الرَّ
را می گیلرد و خداونلد توبه پذیلر و مهربلان اسلت؟!«2بر اسلاس مفاهیم ارزشلمنِد این 

آیله می تلوان گفت:
خداوند، صدقه را خودش می گیرد. ●
صدقه هم مانند توبه انسان را پاك می کند. ●

1  - بقللره، آیلله261؛ ر. ك بلله: بقللره، آیللات3 و 159 و274 و265و267؛ تغابللن، آیلله16؛ انفللال، آیلله3؛ حدیللد، آیلله10؛ آل عمللران 

آیللات17 و134 و ... .
2  - توبه، آیه104.
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صدقه، را خداوند قبل از فقیر می گیرد. ●
شرط قبولی صدقه، توبه است؛ چون در آیه، توبه مقّدم شده است.1 ●

در آموزه هلای اسلالمی بله صدقه سلفارش زیادی شلده اسلت کله به عنلوان نمونه 
برخلی ملوارد به شلرح زیر بیان می شلود:

پیامبلر اکلرم فرملود: »إَذا َملاَت الِنَْسلاُن انَْقَطَع َعَمُللُه إالَّ ِملْن ثاََلثَِه؛ إاِلَّ ِملْن َصَدَقٍه 
َجاِریَلٍه، أَْو ِعلْلٍم یُْنَتَفلُع بِلِه، أَْو َولَلٍد َصالِلٍح یَْدُعلو لَلُه؛ هرگاه انسلان بمیلرد، عملش هم 
قطلع می شلود، مگلر از سله راه: صدقله جاریله یلا علملی کله از آن سلود می برنلد، یا 

فرزنلد شایسلته ای کله بلرای او دعلا می کند«.2
صدقله جاریله، مالی اسلت که به نوعی، سلرمایه گذاری شلده و ثلواب آن در جریان 
اسلت؛ و پی در پلی بله صاحلب صدقله می رسلد. بله تعبیلر دیگلر، صدقه ای اسلت که  

فلرد در حلال حیاتلش جاری سلاخته اسلت و پلس از مرگش هم جریلان دارد.
رسلول اکلرم فرمودنلد: »ملا تََقلُع َصَدقلُه الموِمِن فی یَلِد الّسلائِِل حّتی تََقلَع فی یِد 
اهللِ تعلال؛ صدقله انسلان مؤملن قبلل از اینکه در دسلت سلائل قلرار بگیرد، به دسلت 

می رسلد«.3 خداوند 
َق و أنلَت َصحیٌح َشلِحیٌح، تَأُمُل  َدقلِه أن تََصلَدّ پیامبلر اعظلم فرمودنلد: »أفَضلُل الَصّ
الَعیلَش و تَخَشلی الَفقلَر، و ال تُمِهلْل حّتلی  إذا بَلََغِت الُحلقلوَم قلَت: لُِفالٍن کلذا و لُفالٍن 
کلذا، أاَل و قلد کاَن لُِفلالٍن؛ بهتریلن صدقله آن اسلت کله در حالی که صحیح و سلالم 
هسلتی و امیلد بله زندگلی داری و از تنگدسلتی هلم هراسلان باشلی، صدقله بدهلی، 
صدقله را آن قلدر بله تأخیلر نینلداز تا آنکه جلان به گلوگاه برسلد، آنلگاه بگوئی: برای 

فلالن این قلدر بدهیلد و بله فالنلی آن قدر«.4
َدَقُه؛ بهتریلن ثروت و اندوخته  رسلول خلدا فرمودنلد: »َخیُر ماِل الَملرِء و ذخائُِرُه الصَّ

انسلان، »صدقه« است«.5
ِب و تمحلو الّذنَب  املام جعفلر صلادق فرمودنلد: »اِنَّ َصَدَقلَه اللّیلِل تُطِفُی َغَضلَب الرَّ

1  - مکارم شیرازی، ناصر )و جمعی از نویسندگان(، تفسیر نمونه، ج8، ص121.

2  - نهج الفصاحه، حدیث239.

3  - بحاراالنوار، ج93، ص134.

4  - میزان الحکمه، ج5، ص326.

5  - وسائل الشیعه، ج6، ص258.
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العظیلَم و تَهلّوُن الحسلاَب و َصدقلُه الّنهلاِر تمثلر الماَل و تزیلُد فی الُعْملِر؛ همانا صدقه 
دادن در شلب، آتلش خشلم پلروردگار را خاملوش می کنلد، گناهلان بلزرگ را محلو 
سلاخته و حسلاب روز قیاملت را آسلان می سلازد و صدقله دادن در روز موجلب ازدیاد 

ملال و طوالنلی شلدن عمر می گلردد«.1
َدَقلُه؛ بهتریلن ثلروت و  پیامبلر اکلرم فرمودنلد: »َخْیلُر ملاِل الَْملْرِء َو َذخائِلُرُه الصَّ

اندوختله انسلان، صدقله اسلت«.2 
لِرّ یَنِفیلاِن الَفقلَر َو...؛ نیکلوکاری و  املام محّملد باقلر فرمودنلد: »الِبلُرّ و َصدَقلُه الِسّ

صدقله پنهانلی، فقلر را می زدانیلد و ...«.3
فّعلاالن فرهنگلی مسلاجد و مبلّغلان محتلرم، بایلد در مسلاجد بلا تبلیلغ در ملورد 
پرداخلت صدقله و تفسلیر برخلی از آیلات مربلوط بله صدقلات، در تجدیلد و احیلای 
آن بیلش از پیلش تلالش  کننلد. هرچنلد مؤمنلان نیلز از عملق جلان دریافته انلد 
کله ایلن صدقه هلای کلم، وللی بلا ارزش آنلان گره هلای بزرگلی از زندگلی ملردم را 
می گشلاید و یلک گنجینله عظیملی بلرای آخلرت آنهلا اسلت. بنابرایلن، می تلوان 
گفلت کله مهم تریلن نلوع مشلارکت اقتصادی مؤمنلان مسلجدی، توّجه آنهلا به دادن 
صدقله بلرای رفلع نیازهلای اقتصلادی نیازمندان مسللمان اسلت و رفع ایلن نیازها از 

آموزه هلای اقتصادمسلجدی اسلت.

3. قرض الحسنه، ابزارکارگشایی از مشکالت مسلمانان در مساجد 
یکلی از تفاوت هلای اساسلی مکتلب اقتصلادی اسلالم بلا سلایر مکاتلب اقتصلادی، 
توّجله خلاّص بله نیازمندان، آسلیب دیدگان و اقشلار ضعیف جامعه و ارائله راهکارهای 
مناسلب بلا شلأن و کراملت انسلان اسلت کله یکلی از ایلن راهکارهلا، قرض حسلن یا 

است.  »قرض   الحسلنه« 
»قرض الحسلنه« از دو واژه »قرض« و »الحسلنه« تشلکیل شلده است. قرض، یعنی 

1   - بحار االنوار، ج93، ص125

2  - وسائل الشیعه، ج6، ص258.

3  - مجلسللی، بحارالنللوار، ج71، ص81؛ بللرای مطالعلله احادیللث بیشللتر ر. ك بلله: وسائل الّشللیعه، ج6، ص258 و ج13، ص358؛ 

میللزان الحکملله، ج5، ص326.
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وام یلا وام دادن یلا پلاداش دادن.1معنای دیگلر قرض، بریدن و قطع کردن اسلت؛ زیرا 
فلرد قرض دهنلده، مقلداری از ملال خود را جلدا و بله قرض گیرنده می دهد.2الحسلنه، 
بله معنلای نیکلی یلا نیلک یلا نیکوسلت.3 دادن قرض الحسلنه بله طلور معملول، در 
نهلادی مردملی بله نلام »صنلدوق قرض الحسلنه« انجلام می گیلرد. اّولیلن صنلدوق 
قرض   الحسلنه در مسلجد تشکیل شده اسلت. در صدر اسالم، در خصوص قرض   الحسنه 
بله عنلوان یکلی از شلاخص های مهلّم مسلجد تلراز اسلالمی، بلرای توّجله همه جانبه 
بله تهیدسلتان و محروملان اقداماتلی صلورت می گرفتله اسلت.4یکی از کارکردهلای 
عبلادی مسلجد کله بله صلورت غیرمسلتقیم انجلام می شلود، تشلکیل صندوق هلای 

قرض   الحسلنه و دسلتگیری از محروملان جامعه در زمان مشلکالت اسلت.5
قلرآن کریلم در آیلات متعلّددی، به قرض الحسلنه اشلاره کرده اسلت کله ذکر همه 
آنهلا در ایلن مقلال نمی گنجلد؛ وللی بله عنلوان نمونله بله برخی از ایلن آیات اشلاره 

می شود:
قلرآن کریلم می فرمایلد: »َمْن َذا الَّلذی یُْقلِرُض اهللَ َقْرضاً َحَسلناً َفُیضاِعَفُه لَلُه َو لَُه أَْجٌر 
َکریلٌم؛ کیسلت آن کلس کله به خدا واملی نیکو دهد تا ]خلدا نتیجله اش را[ برای وی 

دوچندان گرداند و او را پاداشلی خوش باشلد؟«6
همچنیلن، قلرآن در جایلی دیگلر می فرمایلد: »َملْن َذا الَّلذی یُْقلِرُض اهللَ َقْرضاً َحَسلناً 
َفُیضاِعَفلُه لَلُه أَْضعافلاً َکثیلَرًه َو اهلُل یَْقِبلُض َو یَْبُصلُط َو إِلَْیلِه تُْرَجُعون؛  کیسلت آن کس 
کله بله ]بنلدگانِ [ خلدا وام نیکویی دهلد تا ]خلدا[ آن را بلرای او چند برابلر بیفزاید؟ 
خداسلت کله ]در معیشلت بنلدگان [ تنگلی و گشلایش پدیلد ملی آورد و به سلوی او 

بازگردانلده می شلوید«.7
 در روایلات مختلفلی به سلّنت زیبای قرض   الحسلنه اشلاره شلده و ائّمله معصوم 

1  - دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج11، ص17505.

2  - جابری عربلو، محسن، فرهنگ و اصطالحات فقهی، ص164.

3  - دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج6، ص9014 و 9015.

4  - ر. ك: مرکز رسیدگی به امور مساجد، سیمای مسجد تراز اسالمی، ماهنامه مسجد، ش162، ص15-14.

5  - فرهنگ مسجد، ص206- 205.

6  - حدید، آیه11.

7  - بقره، آیه245؛ برای مطالعه بیشتر در مورد آیات قرض   الحسنه ر.ك: تغابن، آیه17؛ مزّمل، آیه20؛ حدید، آیه18.
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بارهلا بله آن سلفارش نموده اند.1
َدَقُه  املام صلادق فرمودنلد: »َعلی بلاِب الَْجّنلِه َمْکُتوٌب: اَلَقلْرُض بَِثمانِیلَه َعْشلٍر َو الصَّ
بَِعْشلَرٍه؛ بلر روی درب بهشلت این گونه نوشلته شلده اسلت: قلرض دادن هیجلده برابر 

پلاداش دارد و صدقله ده برابر.2
رسلول اکلرم می فرماینلد: »َملْن اِْحتلاَج الَْیله اَُخلوُه الُمْسللِم فِی َقلْرٍض َو ُهلَو یَْقِدُر 
َم اهلُل َعلَْیلِه ریلَح الَجنَّلِه؛ کسلی که برادر مسللمانش بله او برای  َعلَْیلَه، َفلَلْم یَْفَعلْل َحلرَّ
قلرض احتیلاج داشلته باشلد و او بلا وجود اینکله قادر بله پرداخت این قرض اسلت، از 

دادن آن امتنلاع کنلد، خداونلد بلوی بهشلت را بلر او حرام خواهلد کرد«.3
انجلام ایلن عملل ارزشلمند اقتصلاد اسلالمی، موجلب توسلعه اقتصلادی و تأمیلن 
نیازهلای ماللی و اقتصلادی ملردم شلهرها و محلّه ها می شلود. این فّعالّیت مسلجدی، 
انگیزه سلازی بلرای روحّیله خودیلاری در ملردم و انجلام املور داوطلبانله اقتصادی در 
سلطح جامعه را باعث خواهد شلد.4توّجه به این سلّنت حسلنه و آموزش تعالیم آن به 
نمازگلزاران و حاضلران در مسلجد، در دوران مقاوم سلازی اقتصاد و گذشلتن از دوران 
ریاضت هلای اقتصلادی بسلیار مهلم اسلت. ایلن آملوزه اقتصلادی در درمان بسلیاری 
از آفت هلا و اسلتثمارهای اقتصلادی جواملع اسلالم، ماننلد ربلا مؤثّراسلت؛ زیلرا وقتی 
قرض   الحسلنه ملورد توّجله قلرار نگیرد، ربلا اقتصاد جواملع را فرا می گیلرد. در صورتی 

کله ربلا در آموزه هلای اسلالمی به شلّدت نکوهش شلده اسلت.5 
از مهم تریلن کارکردهلای اقتصلادی مسلاجد کله مسلتقیم و محسلوس اسلت، 
کارگشلائی از املور فقلرا و نیازمنلدان بله کمک قرض   الحسلنه اسلت. بسلیار مشلاهده 
شلده اسلت کله مسلجد بله عنلوان یلک پناهلگاه بلرای فقلرا و افلراد مضطّر اسلت و 

کارگشلایی از املور مسللمانان در آنجلا صلورت می گیلرد.
کارگشلایی و رفع مشلکالت نیازمندان با کمک قرض   الحسلنه بر اسلاس آموزه های 

1  - شللیخ صللدوق، ثللواب االعمللال و عقللاب االعمللال، ص414؛ همچنیللن ر. ك: شللریفی، محمللود، چهللل حدیللث قرض الحسللنه، 

ص6.
2  - بحار االنوار، ج103، ص138.

3  - بحار االنوار، ج103، ص138.

4  - احمدی، علی محّمد، نقش مسجد در اقتصاد محلّه، ص366.

5  - ر.ك: دسللتغیب، گناهللان کبیللره، ج1، ص190ل 179؛ آل عمللران، آیللات125 و 126؛ بقللره، آیللات276، 277، 278، 279؛ 

مجلسللی، بحاراالنللوار، ج103 ص115؛ شللیخ صللدوق، مللن ال یحضللره الفقیلله، ج3، ص274.
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مسلجدی در روایلات اسلالمی ملورد تأکیلد قلرار گرفتله اسلت. در ادامه بله برخی از 
مهم تریلن روایات اشلاره می شلود:6

املام صلادق فرمودنلد: »ما َقضی مْسللٌم لُِمسللٍم حاجًه إاّل نلاداُه اهلُل تبلارَك و تَعالی 
عللیَّ ثَوابُلک و ال أْرضلی للَک بِلُدون الَْجنَِّه؛ هر مسللمانی کله نیاز و حاجت مسللمانی 
را برطلرف نمایلد، خلدای متعلال بله او می فرمایلد: اجلر و ثلواب توبه عهده من اسلت 

و بله کمتلر از بهشلت برای تلو راضی نخواهم شلد«.7 
املام عللی از رسلول گراملی نقلل می فرماینلد: »َملْن سلعی فلی حاجلِه أَخیلِه 
الْمؤملن َفکانَّملا عبلداهلل تْسلَعَه االِف َسلنٍه صائملاً نَهلاَرُه قائملاً لْیللُه؛ کسلی کله برای 
رفلع نیلاز بلرادر مؤمن خلود، کوشلش کند، مثل این اسلت که نله هزار سلال خداوند 
متعلال را عبلادت کلرده در حاللی کله روزها روزه بوده و شلب ها را هم شلب زنده داری 

می کلرده اسلت«.8
املام جعفلر صلادق فرمودند: »َقضاُء حاجلِه الْمؤمِن خیٌر ِملْن ِعْتِق ألْلِف َرقبٍه و خْیٌر 
ملْن ُحْملالن أللِف فلرٍس فلی سلبیِل اهللِ؛ روا سلاختن حاجت مؤملن از آزاد سلاختن 

هلزار بنلده و بلار کلردن هزار اسلب در راه خدا )فرسلتادن بله جهاد( بهتر اسلت.9
بلا انلدك تأّمللی مشلّخص می شلود کله مسلاجد، همیشله مرجلع طرح و بررسلی 
مشلکالت نیازمنلدان مختللف بلوده اسلت. مسلاجد، بلر اسلاس آموزه هایلی کله از 
اقتصلاد اسلالمی گرفتله اسلت، به کمک سلّنت زیبلای قرض   الحسلنه هملواره مکانی 

بلرای کارگشلایی حاجت منلدان خواهلد بلود.

4. مسجد، بهترین مکان توسعه و سازمان دهی موقوفات 
وقلف، از نظلر لغلوی بله معنی بله حاللت ایسلتاده مانلدن و آرام گرفتن اسلت و از 
نظلر اصطالحلی، بله مفهوم نگه داشلتن و حبس کلردن عین ِملکی بر مللک واقف آن 

6  - بللرای مطالعلله بیشللتر ر.ك: بحللار االنللوار، ج74، ص317و318 و312؛ همیللن منبللع، ج72، ص285. مسللتدرك الوسللائل، ج2، 

ص407.
7  - بحاراالنوار، ج74، ص312.

8  - همان، ص315.

9  - اصول کافی، ج2، ص193، حدیث 3؛ بحاراالنوار، ج71، ص324.
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]نله مللک خلدا[ و مصرف کلردن منفعت آن را در راه خداوند اسلت1و بعضلی از فقهاء 
می گوینلد وقلف، حبلس عیلن مال بلر ملک خلدای تعاللی اسلت. در ملاّده 55 قانون 
مدنلی ایلران، وقلف، به معنلی حبس عین ملال و تسبیل2برحسلب نّیت واقف اسلت.3 
در آیلات متعلّددی از قلرآن، به مفهوم وقف اشلاره شلده اسلت. به عنلوان نمونه، قرآن 
َِّک  الِحاُت َخْیلٌر ِعْنَد َرب نْیا َو الْباقِیلاُت الصَّ می فرمایلد: »الْملاُل َو الَْبُنلوَن زیَنلُه الَْحیلاِه الدُّ
ثَوابلاً َو َخْیلٌر أََملاًل؛ املوال و فرزنلدان، زینلت زندگی دنیاسلت و باقیات صالحلات ]آثار 

مانلدگار شایسلته[ ثوابلش نزد پلروردگارت بهتر و امیدبخش تر اسلت«.4
در روایلات نیلز برآملوزه ارزشلمند وقف تأکیلد زیادی شلده اسلت.5پیامبر اکرم در 
حدیلث مشلهوری می فرماینلد: »إَذا َماَت الِنَْسلاُن انَْقَطلَع َعَمُللُه إالَّ ِمْن ثاََلثَلِه: إاِلَّ ِمْن 
َصَدَقلٍه َجاِریَلٍه، أَْو ِعلْلٍم یُْنَتَفلُع بِلِه، أَْو َولَلٍد َصالِلٍح یَْدُعلو لَلُه؛ وقتی انسلان بمیرد، عمل 
او خاتمله می یابلد، مگلر در سله چیز: صدقله جاریه )وقلف(، علمی که از آن اسلتفاده 

شلود و فرزنلد صالحلی که بلرای او دعلا کند«.6 
مسلجد، نقلش بسلیار بزرگلی در ترویلج سلّنت حسلنه و عبلادت بلزرگ وقلف و 
ایجلاد موقوفه هلای فلراوان دارد؛ موقوفه هلای فراوانلی کله در اطلراف یلا در ابنیله 
مسلاجد موجلود اسلت. از دیربلاز، رسلم بلود کله بسلیاری از مسلاجد دارای، مغلازه، 
گاراژ، کاروان سلرا یلا بلازار... بوده انلد و هلر یلک از ایلن موقوفلات، در خدمات دهی به 
فقلراء، زّوار و بی پناهلان نقلش ویلژه ای داشلتند. بسلیاری از حوزه هلای علمّیله هم از 
طریلق همیلن موقوفلات اداره می شلوند؛ مثل: حلوزه علمّیه صدر اصفهلان و ولّی عصر 
تبریلز و یلا طالبّیله تبریلز. همچنیلن، امامزاده هلا و حرم هلا موقوفاتلی داشلتند؛ مثل: 
موقوفلات حلرم املام رضلا و حلرم حضلرت معصومله. از نمونه چنین مسلاجدی 
می تلوان از مسلجد مقلّدس جمکلران در قلم، مسلجد امام حسلن عسلکری در قم، 

1  - حسینی، سّیدمحّمد، فرهنگ لغات و اصطالحات فقهی، ص556.

2  - تسبیل، به مفهوم دادن چیزی در راه خیر و در راه خداوند است؛ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج5، ص6718.

3  - دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج15، ص23226 - 23228.

4  - کهف، آیه46؛ همچنین ر. ك به: آل عمران، آیه92؛ مزمل،آیه20؛ بقره، آیه177.

5  - در کتللب متعللّدد حدیثللی، ماننللد وسائل الشللیعه، ج28 و مللن الیحضللر الفقیلله و الهدایلله بالخیللر نوشللته شللیخ صللدوق، المقنعلله 

نوشللته شللیخ مفیللد، اسللتبصار نوشللته شللیخ طوسللی و ... بابللی بلله نللام وقللف بلله بیللان احادیللث و روایللات مربللوط بلله آن پرداختلله 
اسللت کلله از بیللان آدرس دقیق ترهملله آنهللا بلله هللدف اختصللار خللودداری شللده اسللت.

6  - پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، ص200، ح239؛ وسایل الشیعه، ج13، ص292.
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مسلجد طوبلی در تبریز، مسلجد مقبره در تبریز، مسلجد امام در اصفهلان و ... نام برد.
در وضعّیتلی کله اقتصاد جامعه با روحّیات معنوی و مذهبی، نیاز به سلرمایه گذاری 
در املور مختللف دارد، می تلوان با اشلاعه فرهنگ وقلف در قالب آموزه های مسلجدی 
و توسلعه موقوفلات دارای بازگشلت سلرمایه، چرخله اقتصلاد تحریلم شلده توّسلط 
دشلمنان را فّعلال نگله داشلت و در را تحّقق حماسله اقتصادی، برنامه ریلزی و فّعالّیت 

نمود.
یکلی از کارکردهلای مهلم اقتصلادی مسلاجد، کملک و تبلیلغ بلرای سلاخته شلدن 
َّملا یَْعُمُر  مسلاجد دیگر اسلت. خداوند سلبحان در ملورد بانیان مسلاجد می فرماید: »إِن
کاَه َو لَلْم یَْخَش إاِلَّ اهللَ  الَه َو آتَی الزَّ َمسلاِجَد اهللِ َملنْ آَملَن بِلاهللِ َو الَْیْوِم اْلِخِر َو أَقلاَم الصَّ
َفَعسلی أُولِئلَک أَْن یَُکونُلوا ِمَن الُْمْهَتدیَن؛1مسلاجد الهی را تنها کسلی آبلاد می کند که 
ایملان بله خلدا و روز قیاملت آورده و نملاز را برپلا دارد و زکات را بپلردازد و از چیلزی 

جلز خلدا نترسلد؛ امید اسلت چنین گروهلی، راه هدایلت یابند«.
شلاید بتوان اّدعا کرد که بعد از سلاخته شلدن چندین مسلجد اّولیه توّسلط پیامبر 
گرامی، صحابه، ترویج مسجدسلازی در هیمن مسلاجد شلروع شلد و کار به جایی 
رسلید کله املروز هلزاران مسلجد در جلای جای دنیلا و کشلورها و شلهرها و محاّلت 
سلاخته شلده اسلت و رسلول مکّرم اسلالم مرّوج چنیلن حرکلت اقتصادی ل عبادی 

بلود و آن را در مسلجد خلودش و در جلای جای مدینه ترویلج می فرمود.
در روایتلی از پیامبلر اکرمنقلل شلده اسلت: »َمن بَنلی َمسلِجدا ولَو َمفَحلَص َقطاٍه، 
بََنلی اهلل ُ لَلُه بَیتلا فِلی الَجنَّلِه؛ هر کس مسلجدی بنا نهد، اگر بله اندازه خوابلگاه مرغی 

باشلد، خداونلد بلرای او در بهشلت خانه ای بنلا می کند«.2 
نیا اَْعطلاُه اهلُل بُِکلِّ ِشلْبٍر  همچنیلن، آن حضلرت فرمودنلد: »َملْن بَنلی َمسلِجداً فِلی الدُّ
ِمْنلُه، اَْو قلاَل بِلُکلِّ ِذراٍع ِمْنلُه، َمِسلیَرَه اَْربَعیلَن اَلِْف علاٍم َمِدیَنًه ِملْن َذَهٍب َو فَِضلٍه َو ُدرٍّ 
ٍد َو لُؤلُلٍؤ؛ اگلر کسلی در دنیا مسلجدی بنلا کند، خداونلد در مقابل هر  َو یاُقلوٍت َو ُزُملرُّ
وجلب از آن، بله انلدازه  مسلیر چهلل هزار سلال را، شلهری از طلال، نقلره، ُدّر، یاقوت، 

1  - توبه، آیه18.

2  - وسائل الشیعه، ج 3، ص486.
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زملرد، زبرجلد و مرواریلد به  وی می  بخشلد«.1
پیامبلر اعظلم فرملود: »َملْن بََنی َمْسلِجًدا یُْذَکلُر اهلُل فِیِه بََنلی اهلُل لَُه بَْیًتا فِلی الَْجنَِّه؛ 
هلر کلس مسلجدی را بله قصلد اینکله در آن، نلام خلدا بلرده شلود، بسلازد، بلرای او 

خانه ای در بهشلت سلاخته می شلود«.2
بلر اسلاس روایلات و آیات ذکر شلده می تلوان گفت کله خداوند متعال بلرای بانیان 
مسلجد، ایلن مؤمنان شایسلته که افتخار سلاختن خانه هلای خدا را دارنلد و روزبه روز 
بلر تعلداد خانه هلای خلدا می افزاینلد، اجلر و ملزد فراوانلی خواهلد داد کله خلارج از 
درك و فهم بشلری اسلت. بسلیار روشلن اسلت که وقتی تعداد مسلاجد زیاد شلوند، 
کارکردهای اقتصادی مسلاجد در راسلتای اقتصاد اسلالمی و اقتصاد مسلجدمحور هم 

زیلاد و زیادتر خواهد شلد.

5. نقــش مســجد در جــذب ثلــث امــوات و هدایــت آن بــه ســمت اهــداف 
ی د قتصا ا

ثللث، بله معنلی یک سلّوم چیلزی اسلت و به دو دانلگ هر چیلز هم گفته می شلود. 
ثللث، یک سلّوم ترکله وصّیت کننلده در زمان فلوت اسلت.3ارث از توابع مالکّیت اسلت 
و اگلر مالکّیلت را نفلی کنیلم، بحلث از ارث و موضوعاتلی ماننلد ثللث، موضوعّیلت 
نخواهلد داشلت و ایلن از وجلوه تمایلز نظلام اقتصلادی اسلالم با سلایر نظام هلا مانند 
مکتلب اقتصلادی سوسیالیسلتی و ... اسلت.4 روشلن اسلت کله بلا رحللت اشلخاص 
حقیقلی، مالکّیلت آنهلا زایلل شلده، شلخص فقلط ماللک ثُلث املوال خویش اسلت و 
فقلط می توانلد در ملورد یک سلّوم املوال خلود، وصایایی داشلته باشلد.5افرادی که در 
مسلاجد حاضلر می شلوند، بارهلا و بارهلا تحلت تعالیلم علملا و خطبلای مسلاجد در 

1  - همان.

2  - روضلله الواعظیللن، ص370؛ بللرای احادیللث مشللابه دیگللر در ایللن مللورد ر.ك: وسللائل الشللیعه، ج3، ص485؛ کنزالعمللال، ج7، 

ص469.
3  - معین، محّمد، فرهنگ معین، ج1، ص1192تا 1193.

4  - مطّهری، مرتضی، نظری بر نظام اقتصادی اسالم، ص170-157.

5  - موسوی خمینی، روح اهلل، رساله توضیح المسائل، احکام وصّیت، ص333-329.
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رابطله بلا ثللث اموالشلان توصیه هایلی را شلنیده، تصمیماتلی بلرای ثللث املوال بعد 
از خلود یلا ثللث امواتشلان و مصلرف صحیلح و عبلادی آن اتّخلاذ کرده انلد. در واقلع، 
می تلوان گفلت کله مسلجد، نقلش ویلژه ای در هدایلت ثللث املوال و مصلرف صحیح 
آنهلا، در راسلتای عبلادت و انجلام املور خداپسلندانه دارد و این موضلوع، یک حرکت 
زیبلای عبلادی و اقتصلادی اسلت. در ایلن ملورد می توان با سیاسلت گذاری مناسلب، 
در قاللب رفتارهلای اقتصاد مقاومتی، به سلمت خلق حماسله اقتصادی گام برداشلت. 

در ادامله برخلی راهکارهایلی کاربلردی در ایلن خصلوص مطرح می شلوند: 
1. حضلور املام جماعلت مسلجد یلا برخلی متولّیلان فرهنگلی آگاه بله مسلائل در 
منلازل افلراد، بلر اسلاس درخواسلت آنهلا و تنظیلم وصّیت نامه هلا در راسلتای هزینه 

کلردن ثللث املوال در مسلیر عبودیّلت و ارائله ارشلادات و راهنمایی هلای الزم؛
2. تبلیلغ و ایلراد خطابه در مسلاجد، توّسلط ائّمه جماعت و سلایر متولّیان فرهنگی 
مسلاجد، در خصلوص نحلوه مصلرف ثلث ملال اموات، بلا در نظر گرفتن سیاسلت های 

اقتصلاد مقاومتی و ...؛
3. برنامه ریلزی جاملع در خصلوص هزینله و مصلرف بهینله ثلث املوال تحویلی به 
خلود مسلجد )طبلق وصّیلت متوّفلی( و اقدام بله حرکت های عبلادی، ماننلد صندوق 
قرض   الحسلنه مسلجد، اطعلام فقلرا در مسلجد، تهّیله تجهیلزات مسلاجد و هرگونله 

احسلان در ایلن خصوص؛
4. قبلول مسلئولّیت وصایلت افلراد توّسلط خلود مسلجد و املام جماعت یلا برخی 

متولّیلان فرهنگلی مسلاجد و مدیریلت بهینله مصرف ثللث املوال متوّفیان.



125 فصل سه: کارکردهای اقتصادی مسجد 

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات «
بلر اسلاس مطاللب بیلان شلده می تلوان گفلت کله مسلجد مهم تریلن ملکان برای 
محاسلبات اقتصادی مؤمنان در مورد فّعالّیت های خودشلان اسلت. مسللمان مسجدی 
در فرصتلی کله بله هنلگام حضور در مسلاجد به دسلت می آورد به بررسلی و مقایسله 
نحلوه عملکلرد اقتصلادی خود با موازین شلرعی می پردازد. مسلاجد، به عنلوان مظهر 
تدیّلن و نملاد دین داری و تسللیم بودن در برابر دسلتورات الهی هسلتند. می دانیم که 
دیلن اسلالم بله عنوان کامل ترین دین برای سلعادت دنیوی و اخروی بشلر دسلتورات 
جامعلی ارائله می کند.1یکلی از جنبه هلای دیلن اسلالم، توّجله بله امور اقتصلادی فرد 
و جامعله اسلت. بلر همین اسلاس، یک فرد مسلجدی و بله خصوص، یک فلرد بازاری 
کله بیشلتر سلاعات روز در حلال داد و سلتد و انجلام معاملالت مختلف اسلت، همواره 
اعملال خلود و نتایلج کردار و عملکلرد اقتصادی خلود را با الگوهلا و آموزه های اقتصاد 
مسلجدی و اقتصلاد اسلالمی مطابقت می دهلد و انحرافات احتمالی موجلود را برطرف 
می کنلد. بلا رفلع انحرافلات رفتلار اقتصادی افلراد )اقتصلاد خلرد(، در نهایلت اقتصاد 
کّل جامعله )اقتصلاد کالن( اصلالح شلده و اصلول و مبانلی ملدل اقتصادی مسلجدی 

می شلود. فراگیر 
تبییلن و اصلالح شلیوه های الگلوی مصلرف، بلرای نیلل بله اقتصلاد اسلالمی، 
بسترسلازی فرهنگلی بلرای جهلاد اقتصلادی، ارتقاء کّملی و کیفی تولیلدات به همراه 
آملوزش نحلوه رعایلت حلالل و حلرام در کسلب و کار و ترویلج کسلب و کارهلای 

اسلالمی در رسلیدن بله یلک اقتصلاد مقلاوم، نقلش بسلیار مهّملی دارنلد.
هرچنلد در ایلن نوشلتار بله ملدل اقتصلاد مسلجدی اشلاره گردیلد، ولی بله دلیل 
محدودیّت هلای موجلود، املکان ارائله و تبییلن چنیلن مدللی بر اسلاس اصلول روش 
تحقیلق میدانلی، بلرای نگارنلده وجود نداشلته اسلت. نگارنلده، به صراحت پیشلنهاد 
می کنلد کله محّققلان دیگلر و اسلاتید عللوم اقتصلادی و عللوم اسلالمی، بلر اسلاس 
تحقیقلات و مطالعلات میدانلی و تتّبلع در منابلع علملی و تخّصصلی اقتصلاد و منابلع 

1  - در تأکیللد ایللن مطلللب، قللرآن کریللم می فرمایللد: »َو َمللْن یَْبَتللِغ َغْیللَر اْلِْسللالِم دینللاً َفلَللْن یُْقَبللَل ِمْنللُه َو ُهللَو فِللی اْلِخللَرهِ ِمللَن 

الْخاِسللریَن؛ و هللر کلله جللز اسللالم، دینللی ]دیگللر[ جویللد، هرگللز از وی پذیرفتلله نشللود و او در آخللرت از زیانللکاران اسللت «؛ آل عمران، 
آیه85.
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ارزشلمند فقهلی اسلالم، به مدل سلازی اقتصاد مسلجدی اقلدام نمایند تا بلا محوریّت 
مسلجد و کارکردهلای اقتصلادی مسلاجد، یلک الگلوی عمللی و کاربلردی در هلر دو 
جنبله اقتصلاد خلرد و کالن ارائله شلود. در آن صلورت اسلت کله می تلوان بله تحّقق 
حماسله اقتصلادی امیلدوار بلود؛ چلرا کله هرگونله حرکلت جهشلی و حماسلی، بله 
الگوهلای عمللی نیلاز دارد. برخی پیشلنهادات کاربردی در این خصلوص عبارت اند از:

1. سلاخت سیسلتم مدیریت مالی یکپارچه در چهار سلطح محلّه، شلهر، اسلتان و 
کشلور یلا به صلورت تلفیقی بلرای توسلعه کارکردهای اقتصادی مسلاجد؛ 

2. تأسلیس یلک بانلک اختصاصلی اسلالمی بلا فّعالّیت هلای مسلجدی بلا عنلوان 
»بانلک مسلجِد...« بلرای همله اعملال اقتصلادی واجلب و مسلتحّب؛ ایلن بانلک امور 
مربلوط بله وصلول یلا دریافلت و مدیریلت و انتقلال وجلوه و نظام منلد کلردن نحلوه 

مصلارف آنهلا را انجلام می دهلد.
3. انجلام کلّیله معاملالت اسلالمی بلا مدیریلت وجلوه بله نحلو گسلترده بله نفلع 

مسلاجد؛ 
4. نظارت و کنترل مسلتمّر مسلاجد بر بازار توّسلط نیروهای مسلجدی و اندیشمند 

و صاحب نظلر در علم »اقتصاد اسلالمی«؛
5. نظلارت جزئی تلر املام جماعت محلاّلت در امور اقتصادی سلاکنان محلّل و ارائه 

راهکارهلای اقتصلادی در مواقلع اضطراری و رفع شلبهات اقتصادی؛
6. شلرکت مسلئوالن و متولّیلان مسلجدی در سلطح محلّله، شلهر و کشلور در 
و  نظلرات  ارائله  و  تجلاری  و  اقتصلادی  تصمیملات  و  بلازاری  سیاسلت گذاری های 

راهکارهلای منطبلق بلا اقتصلاد اسلالمی؛
7. اسلتفاده از نیروهلای توانمنلد علملی و اجرایلی در سلازمان های اقتصادی دولت 
و بله کارگیلری افلراد تربیلت یافته بر اسلاس آموزه های مسلجدی و اقتصاد اسلالمی؛

8. اسلتفاده از سیسلتم های جدیلد فّنلاوری اّطالعلات بلرای جملع آوری وجلوه 
پرداخت هلای  و  اینترنتلی  پرداخت هلای  آنالیلن،  پرداخت هلای  ماننلد  نیکلوکاران، 

تلفنلی و ...؛
9. ایجلاد واحدهلای آموزشلی اقتصلاد مسلجدی و اقتصلاد اسلالمی زیلر نظلر امام 
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جماعلت مسلاجد، بلرای توسلعه و شبهه شلکنی مبانلی اقتصلاد مسلجدی.
10. توّجله بله ملدل اقتصلاد مسلجدی یا الگلوی اقتصلاد مسلجدمحور و تبیین آن 
و توسلعه مبانلی آن بلر اسلاس تغییلرات بله روز و بلا در نظلر گرفتلن پیشلرفت علم و 
فّنلاوری و دخاللت آن در معامالت اقتصادی مسللمانان، موجب پویایی بیشلتر اقتصاد 
اسلالمی می شلود و ایلن جلوه گری هلای اقتصلاد مسلجدی، مسلیر اقتصلاد را بلرای 
تحّقلق حماسله اقتصلادی مّدنظلر رهبر معّظلم هموار خواهلد کرد. اماملان جماعت و 
مسلئوالن و متولّیلان فرهنگلی مرتبط با مسلاجد، بایلد با تالش و خالقّیلت همه جانبه 
خلود، بله نهادینله کلردن آموزه های مسلجدی، مانند قرض الحسلنه، انفلاق و صدقه و 
خملس و زکات، ثللث اموات و سلّنت وقلف و ... اقدام نمایند؛ به گونله ای که انجام این 
املور معنلوی بله کارهلای مسلتمّر روزانه یلا هفتگی یلا ماهانله و ... افراد مسلجدی و 
کسلبه های مسلجدی و بازاریلان تبدیل شلود و روند جمع آوری و مدیریلت این وجوه، 
بله صلورت کاری مسلتمّر و منسلجم بلا نظلارت مسلاجد و بانلک مسلاجد پی گیری و 
عمللی گلردد. این امر، موجب هموارسلازی مسلیر حرکت حماسلی و تسلهیل در نیل 

بله حماسله اقتصادی و سیاسلی می شلود.
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منابع و مآخذ «
قللرآن کریللم، ترجملله: فوالدونللد، محّمدمهللدی، دفتللر مطالعللات تاریللخ و معللارف اسللالمی، چللاپ اّول،  «

 .1379
قرآن کریم، ترجمه آیت اهلل مکارم شیرازی، ناصر، قم، اسوه، چاپ اّول، 1387. «
ابللن بابویلله، محّمدبن علللی )شللیخ صللدوق(، مللن الیحضللره الفقیلله، متوّفللای 382 هللل. ق، 4 جلللدی،  «

چللاپ قدیللم، بی تللا، بی نللا، 1404ق.
لللللللللللللللللللللللللللللل،ثواب االعمللال و عقللاب االعمللال، قللم، انتشللارات رضللی، چللاپ دّوم،  «

1368هل.ش.
ابن منظور محّمدبن مکرم، لسان العرب، دارالفکر، دار صار، بیروت، چاپ اّول،1410ق. «
احمللدی، علی محّمللد، نقللش مسللجد در اقتصللاد محلّلله، مرکللز مطالعللات و تحقیقللات امللور اجتماعللی و  «

فرهنگللی شللهرداری تهللران، چکیللده مقللاالت همایللش توسللعه محلّلله ای، تهللران، 1383.
اسللحاقی، سّیدحسللین، مبانللی و راهبردهللای جهللاد اقتصللادی، مرکللز نشللر هاجللر، وابسللته بلله مرکللز  «

مدیریللت حوزه هللای علمّیلله خواهللران، چللاپ سللّوم، زمسللتان 1390.
اسللالم پور، حسللین، نقللش کارکردهللای اقتصللادی مسللجد در اقتصللاد مقاومتللی و تحّقللق حماسلله  «

اقتصللادی، مرکللز رسللیدگی بلله امللور مسللاجد کشللور، تأییللد شللده و در حال چللاپ توّسللط آن مرکللز، 1392.
الطبرسللی، الفضل بن الحسللن )شللیخ طبرسللی(، تفسللیر مجمللع البیللان، ترجملله: کرمللی علللی، انتشللارات  «

فراهانی، پاییللز 1379.
للللللللللللللللللللللللل،مجمللع البیللان فللی تفسللیر القللرآن )عربللی(، تهللران، دارالکتللب االسللالمیه،  «

1379هل.ق.
انصللاری، محّمدجعفللر، دیربللاز، عسللگری، کرمللی محّمدمهللدی، کرمللی محّمدحسللین، درآمللدی بلله  «

مبانللی اقتصللاد خللرد بللا نگللرش اسللالمی، انتشللارات سللمت، انتشللارات پژوهشللگاه حللوزه و دانشللگاه تهللران، 
.1378

ایللزد خللواه، روح اهلل، راهگشللائی حماسلله اقتصللادی از بسللتر تحللّول اجتماعللی، 1392، سللایت حللوزه بلله  «
www.hawzah.net  :آدرس

آمللدی عبدالواحدبن محّمللد، تصنیللف غررالکلللم و دررالکلللم، مکتللب االعللالم االسللالمی، مرکزالّنشللر، بلله  «
تحقیللق: درایتللی مصطفللی، 1366.

بللگ، دیویللد و فیشللر، اسللتانلی و دورنبللوش، رودیگللر، علللم اقتصللاد، ترجملله: تیزهللوش محّمدحسللین،  «
انتشللارات جنللگل، 1385.

بیانللات مقللام معّظللم رهبللری در جلسللات متعللّدد سللخنرانی بللرای اقشللار مختلللف، قابللل دسللترس در:  «
khamenei.ir

پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، تهران، دنیای دانش، چاپ چهارم، 1383ش.  «
جابری عربلو، محسن، فرهنگ و اصطالحات فقهی، امیر کبیر، تهران، 1362. «
جهانگیللری سللهروردی، یحیللی، بررسللی کارکللرد رسللانه ای مسللاجد، مرکللز رسللیدگی بلله امللور مسللاجد  «

کشللور، مقاللله تأییللد شللده و در حللال چللاپ توّسللط آن مرکللز، 1392.
چپللرا، عمللر، آینللده علللم اقتصللاد، چشللم انللدازی اسللالمی، ترجملله: شللعبانی احمللد، دانشللگاه امللام  «

صللادق، چللاپ اّول، 1385.
حللر عاملللی، محّمد بن حسللن، وسللایل الشللیعه، دوره 20 جلللدی، اسللالمّیه تهللران، چللاپ ششللم، 1403  «

هل.ق.
حسینی سّیدمحّمد، فرهنگ لغات و اصطالحات فقهی، سروش، تهران، چاپ سّوم، سال 1389. «
دسللتغیب شللیرازی، سللّید عبدالحسللین، گناهللان کبیللره، مجموعلله دو جلللدی، تهللران، انتشللارات صبللا،  «

1364 هل.ش.
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دشللتی، محّمللد، ترجملله نهج البالغلله، مؤّسسلله فرهنگللی تحقیقاتللی امیرالمؤمنیللن، چللاپ نهللم،  «
.1382

دفتللر مطالعللات و پژوهش هللای مرکللز رسللیدگی بلله امللور مسللاجد، فرهنللگ مسللجد، جمعللی از  «
محّققیللن مرکللز.

دهخدا، علی اکبر )عاّلمه دهخدا(، لغت نامه دهخدا، تهران، چاپ مجلس، 1332 هل.ش. «
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل،مؤّسسلله چللاپ و انتشللارات دانشللگاه تهللران، چللاپ دّوم )دوره  «

جدیللد(، 1377.
راغب اصفهانی، حسین بن محّمد، المفردات، قم، مکتبه الرضویه. «
ری شهری، محّمد محّمدی، میزان الحکمه،10جلدی، انتشارات مکتبه االعالم االسالمی، 1372ش. «
ساموئلسللن پللل، هللاوس ویلیللالم نللورد، اقتصللاد، ترجملله: علی رضللا نللوروزی، محّمللد ابراهیمیللان  «

جهاندوسللت، ناشللر مترجمللان، چللاپ اّول، 1373.
سّجادی سّیدجعفر، فرهنگ معارف اسالمی، شرکت مترجمان و مؤلّفان ایران، اسفند1362. «
شریفی، محمود، چهل حدیث قرض   الحسنه، نشر معروف، قم، 1381 ش. «
لللللللللللل، چهل حدیث خمس و زکات، قم، نشر معروف، 1377 هل.ش. «
شیطان بطری، از مجموعه های منتشره از طرف انتشارات انجمن تبلیغات اسالمی. «
صدر، سّیدرضا، استقامت، انتشارات روزبه و با همکاری کتابخانه بزرگ اسالمی، بی تا. «
» .صدر، شهید صدر، اقتصادنا، نرم افزار مجموعه آثار شهید صدر
ضیاء آبللادی، سللّیدمحّمد، موعظلله راه پیش گیللری از نفللوذ شللیطان در دل انسللان، نشللر مؤّسسلله نبللا،  «

تهللران، 1370 ش.
طباطبایللی قمللی، تقللی، الغایلله القصللوی فللی تعلیللق علللی العللروه الوثقللی، کتللاب الخمللس، محّقللق:  «

یللزدی، محّمدکاظم بللن عبدالعظیللم، انتشللارات محاّلتللی، قللم، 1417 ق.
طباطبایللی محّمدحسللین، تفسللیر المیللزان، ترجملله: موسللوی محّمدباقللر، انتشللارات دفتللر انتشللارات  «

اسللالمی )وابسللته بلله جامعلله مدّرسللین حللوزه علمّیلله قللم(، قللم، زمسللتان 1387.
»  ،ظهیللری، عّبللاس، آسللان ترین شللیوه محاسللبه خمللس، بللر اسللاس فتللاوای مراجللع عظللام، امللام

خامنلله ای، خویللی، بهجللت، لنکرانللی و ...، نسللخه pdf، سللال 1391، قابللل دسللترس در:
» www.farhangnews.ir  
عبدالباقی، محّمدفؤاد، المعجم المفهرس اللفاظ القرآن، نوید اسالم، قم، چاپ سّوم، 1384. «
عمید حسن، فرهنگ عمید، انتشارات اشجع، چاپ دّوم، زمستان1390. «
لللللللللللللللللللللل) دوجلدی(، انتشارات امیر کبیر، چاپ دّوم، 1359. «
نیشللابوری، محمدبن حسللن  )فتللال نیشللابوری، شللهادت 508 هللل. ق(، روضلله الواعظیللن، چللاپ نجللف  «

اشللرف، بی تللا.
فیروز آبادی، نجم الّدین محّمد بن یعقوب، القاموس المحیط، دارالفکر، بیروت، 1415هل.ق. «
قرائتی، محسن، تفسیر نور، مرکز  فرهنگی درس هایی از قرآن، سال 1378. «
کرمللی فریدنللی، علللی، نهللج الفصاحلله، مجموعلله فرمایشللات پیامبللر اسللالم ، انشللارات حلللم، چللاپ  «

هشللتم، قللم، 1386 ش.
»  ،کریمیللان صیقالنللی، علللی، خودبللاوری، مرکز انتشللارات مؤّسسلله آموزشللی و پژوهشللی امللام خمینی

1386ش. قم، 
کلینی، محّمدبن یعقوب، اصول کافی، چاپ بیروت، لبنان، بی تا. «
البی الحسین، احمدبن فارس بن زکریا، مقاییس اللّغه، مکتب االعالم االسالمی، قم، 1361. «
لویللس معلللوف، المنجللد فللی اللغلله واالعللالم، البطللع السادسلله و العشللرون، دارالشللرق، بیللروت، 1986م  «

.1365/
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»  مللکارم شللیرازی، ناصللر، اسللتفتائات جدیللد، فارسللی، درسلله جلللد، نشللر انتشللارات علی بللن ابی طالللب
وابسللته بلله دفتللر معظم للله، قللم، 1384.

لللللللللللللللللللل، رسللاله توضیللح المسللائل، انتشللارات امللام علی بن ابی طالللب، چللاپ سللی ویکم،  «
سللال1389.

متقللی هنللدی، کنزالعمللال، تصحیللح: صفللوه سللقا، چللاپ اّول، مکتبلله التللراث االسللالم، بیللروت، 1397  «
هل. ق.

عاّلمه مجلسی، بحار االنوار، چاپ تهران، 110 جدی، بی تا، 1362ش. «
لللللللللللللللللللللل، چاپ بیروت، مؤّسسه الوفاء، 1404هل ق. «
محتشللم دولتشللاهی، طهماسللب، مبانللی علللم اقتصللاد، انتشللارات خجسللته، چللاپ بیسللت وپنجم، سللال  «

.1385
مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی، دائره المعارف بزرگ اسالمی، چاپ اّول، تهران، سال1380. «
مرکللز رسللیدگی بلله امللور مسللاجد، سللیمای مسللجد تللراز اسللالمی، ماهناملله مسللجد، ش162، شللهریور  «

.91
مشکینی، علی، بحثی پیرامون خمس، انتشارات یا سیر، قم، 1359 ش. «
معین، محّمد، فرهنگ معین )7 جلدی(، چاپ تهران. «
لللللللللللللللللللللل )6 جلدی(، انتشارات امیر کبیر، چاپ بیست و پنجم، 1388. «
مللکارم شللیرازی، ناصللر و همللکاران، تفسللیر نمونلله، تهللران، دارالکتللب االسللالمیه، چللاپ هفتللم، 1370  «

هل.ش. 
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل،چاپ بیست و هشتم، سال 1382. «
موسللوی خوانسللاری، سللّیداحمد، جامللع المللدارك فللی شللرح المختصللر الّنافللع، مصحللح: علی اکبللر  «

غّفللاری. مکتبلله الصللدوق، تهللران، چللاپ دّوم، 1355 هللل.ش.
موسوی الخمینی، سّیدروح اهلل، رساله توضیح المسائل، مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1366 هل.ش. «
»  ،نجفللی، شللیخ محّمد حسللن، جواهرالللکالم، مشللهد مقللّدس، مؤّسسلله االمللام صاحللب الّزمللان

1417هل.ق.
نحوی سّیدمحّمد، فرهنگ واژه های عربی، انتشارات اسالمی، تهران، چاپ اّول، سال1386.  «
نللوری، حللاج میللرزا حسللین )محللّدث نللوری، م1320ق(، مسللتدرك الوسللائل و مسللتنبط المسللائل،  «

مؤّسسلله آل البیللت الحیللاء التللراث، قللم، 1408ق.
نیلی پللور، مهللدی، بهشللت اخللالق، مجموعلله ای سلله جلللدی، نشللر مؤّسسلله تحقیقاتللی حضللرت ولللی  «

عصللر، قللم، چللاپ سللّوم،1386 ش.
ویژه ناملله تبلیللغ، جامعلله مدّرسللین حللوزه علمیلله قللم، ش 15 و 16 و 17 مربللوط بلله رمضللان 1433  «

هللل. ق و محللرم 1434 هللل. ق و رمضللان 1434 هل. ق.
هللادوی تهرانللی، مهللدی، مکتللب و نظللام اقتصللادی اسللالم، مؤّسسلله فرهنگللی خانلله خللرد، قم،چللاپ  «

اّول، 1378.
یزدی، محّمدکاظم، العروه الوثقی، 2 جلدی، با حاشیه مراجع، نشر اسماعیلیان، قم، بی تا. «
انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، انتشارات سخن، چاپ چهارم، سال 1386. «
مطّهری، مرتضی، نظری بر نظام اقتصادی اسالم، انتشارات صدرا، چاپ13، بهمن 1385. «
محّمدی نژاد، حسینعلی، اسالم و مبارزه با مفاسد اقتصادی، نشر نخیل، چاپ اّول، تابستان1386. «
رشللاد، علی اکبللر، دانشللنامه امللام علللی، پژوهشللگاه فرهنللگ و اندیشلله، تهللران، ج 7 )اقتصللاد(، چللاپ  «

.1385 سّوم، 
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133 فصل چهار: کارکردهای فرهنگی و تربیتی مسجد  

نقش مساجد در توسعه و بسترسازی فرهنگی جامعه

محّمد جانی پور1و رضا شکرانی

چکیده «
قلرآن کریلم و به طور کلّی، شلریعت حیات بخش اسلالم به عنوان رسلالتی عمومی، 
بله مقولله فرهنلگ و توسلعه فرهنگی اهتملام ویژه دارد؛ بر این اسلاس، بعثلت پیامبر 
اکلرم، یلک حرکلت فرهنگی در راسلتای روشلنگری و ایجاد تملّدن فرهنگی بوده 
اسلت. فرهنلگ اسلالمی، بنلای مسلاجد را بله عنلوان نملاد حکوملت دینلی و مرتبط 
بلا ملردم مسللمان می دانلد کله این تنهلا نمونله ای از کارایی مسلاجد و تالش اسلالم 
بلرای توسلعه روابلط اجتماعی و فرهنگی در فضاهای شلهری بوده اسلت. در حقیقت، 
توسلعه فرهنگلی بله عنوان سیاسلتی کلّلی برای رسلیدن به توسلعه پایدار در سلطح 
جامعله اسلالمی، موضلوع ملورد بحلث ایلن نوشلتار اسلت و نگارنلده در صلدد تبیین 
نقش مسلاجد در توسلعه و بسترسلازی فرهنگی جامعه اسلت. در این راسلتا، نگارنده 
بلا اسلتفاده آموزه هلای اصیلل اسلالمی و مسلتندات معتبر دینلی به تبیین و تشلریح 
نقلش و جایلگاه مسلاجد بله عنلوان یکلی از عواملی کله می توانلد نقش به سلزایی  در 

توسلعه و تعاللی فرهنگی جامعه داشلته باشلد، پرداخته اسلت. 

واژگان کلیدی:  «
مسلجد، عبلادت، دیلن، امیر مؤمنان، جامعه اسلالمی، توسلعه فرهنگلی، تعالی 

فرهنگی.

janpoor@Gmail.com، 09195561365   ،  1 . دانشجوی دکترا علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق
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مقّدمه «
توسلعه، بله مثابه واقعّیتی مطللوب، دارای ابعلاد گوناگونی اسلت. در جهان معاصر، 
ارتباط هلای متقابللی کله بیلن ابعاد مختلف توسلعه، از جملله توسلعه فرهنگی وجود 
دارد، ملورد توّجله اندیشلمندان و متفّکلران قلرار گرفتله اسلت؛ زیرا به خوبی آشلکار 
شلده کله دیگر ابعلاد توسلعه، همچون توسلعه اقتصلادی، اجتماعی و سیاسلی، بدون 
توّجله بله توسلعه فرهنگلی و توسلعه منابلع انسلانی املری دور از دسلترس اسلت؛ 
همچنلان کله توسلعه فرهنگلی و توسلعه منابلع انسلانی نیلز بلدون رشلد توسلعه 

اقتصلادی، اجتماعلی و سیاسلی، بلا مشلکالت فراوانلی مواجه می شلود.
نسلل جلوان جامعله در فرآینلد توسلعه، هم منشلأ تحّول اسلت و هم بخلش مهّمی از 
نیلروی انسلانی فّعلال جامعله را تشلکیل می دهلد کله آینلده کشلور را تا حلّد زیادی 
ترسلیم و تعییلن می کنلد. بنابرایلن، بلر همله خانواده هلا و متولّیلان املور مذهبلی و 
فرهنگلی کشلور الزم اسلت کله بیلش از دیگر امور بله این نسلل توّجه نملوده و برای 
تأمیلن سلالمت آینلده جامعله، بلر روی نسلل جلوان، سلرمایه گذاری کننلد و ایلن 
فرصلت را مغتنلم بشلمارند؛ زیلرا دوران جوانلی، بهتریلن زملان برای رشلد و ترّقی در 
املور دنیلوی و تأمیلن سلعادت اخروی اسلت. املام عللی در این ملورد می فرماید: 

»التَنلسَ ِصَحُتلَک َو ُقَوتُلَک َو فِراُغلَک َو َشلَبابَُک َو نِشلاُطَک اِن تَطُللب بِهلا االَِخَره«.1
بلا کملال تأّسلف، بایلد گفلت که نداشلتن توّجله کافی به نقلش و جایگاه مسلاجد، 
جاذبه هلای بی بدیلل و تأثیلرات عظیلم و مهلّم مسلاجد را بله شلّدت کاهلش داده و 
ایلن کاهلش، پیامدهلای ناگلواری، ماننلد گسلترش تأثیلرات تهاجم فرهنگلی بر اّمت 
اسلالمی را بله دنبال داشلته اسلت. بی تردید، هسلته نخسلتین حکوملت نبوی در 
مسلجد پی ریلزی شلد و بسلیاری از تصمیم گیری هلای سیاسلی و اجتماعلی در زمان 
پیامبلر گراملی در مسلجد صلورت می گرفت و مردم بلرای انجام املور مختلف در 
مسلجد گردهلم جملع می شلدند و مرکز دیگلری را برای ایلن امور نمی شلناختند. به 
ایلن ترتیلب، می تلوان گفلت که مسلجد، تنهلا یک عبلادت گاه نیسلت؛ بلکله مرکزی 

1  . امللام علللی: تندرسللتی و تللوان و فللراغ و جوانللی و نشللاطت را بللرای اینکلله بللا آن آخللرت را طلللب کنللی، فرامللوش نکللن؛ 

وسائل الشللیعه؛ ج1، بللاب 20، ح21.
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بلرای حیلات فرهنگلی، سیاسلی و اجتماعی جامعه اسلت.
پیامبلر اعظلم بسلیاری از شلئون حکوملت را بلر فلراز منبلِر مسلجد اداره 
می نمودنلد. در بسلیاری از ملوارد مشلاوره های مربلوط بله جنلگ، در مسلجد انجلام 
می شلد و سلپاهیان اسلالم را هنلگام اعلزام بلرای غزوه ها در مسلجد جملع می کردند 
کله همله اینهلا بیانگلر فراگیلر بلودن نقلش مسلجد در تاریلخ اسلالم اسلت. پیامبلر 
گراملی بلا انجلام ایلن امور در مسلجد، ظرفّیت باالی ایلن مرکز دینلی را در ایجاد 
هم گرایلی و انسلجام اجتماعلی بله مردم نشلان  داده و بلر تک بعدی بودن دین اسلالم 

خلط بطالن  کشلیدند.
اعالمّیه هلا،  طریلق  از  ملردم  بله  اّطالع رسلانی  نیلز  اسلالمی  انقلالب  دوران  در 
سلخنرانی ها و پخلش نلوار از مسلجد و یلا بله وسلیله بلندگوهلای مسلاجد صلورت 
می پذیرفلت و در حقیقلت می تلوان گفلت مرکلز اصللی هماهنگی  هلای سیاسلی و 

اجتماعلی بلرای برپایلی انقلالب اسلالمی، مسلاجد بوده انلد.
مقلام معّظلم رهبلری در رابطله بلا اهمّیلت و نقلش مسلاجد می فرمایند: »مسلجد 
جلای توّجله، ذکر، نماز و جای شلناخت یکدیگلر و محّل تصمیم گیری هلای اجتماعی 
و سیاسلی اسلت. اسلتفاده از مسلجد بلرای دنیلای اسلالم، فرصت مغتنمی محسلوب 

می شلود«.1
بلا عنایلت بله اینکه مسلاجد محّل اصلی نشلر فرهنگ دینلی عاّمه مردم در کشلور 
هسلتند، الزم اسلت بلرای توسلعه فرهنگلی، گام هلای اولّیله را از پایگاه هلای فرهنگ 
دینلی، یعنی مسلاجد شلروع کلرد؛ زیرا تقویّلت این پایگاه هلا به معنای مصون سلازی 

فرهنلگ خلودی در برابلر تهاجم، شلبیخون و یا ناتلوی فرهنگی بیگانگان اسلت.
نکتله شلایان ذکلر در رابطله بلا رویکرد ایلن مقاله این اسلت که بله اعتقلاد مؤلّف، 
مسلاجد بهتریلن مراکلزی هسلتند کله از آنهلا می تلوان بلرای جلذب ملردم به طلور 
عموملی و جلذب جوانلان ، به طلور ویلژه اسلتفاده کلرد. اگلر دوللت اسلالمی بخواهلد 
ملردم را در مکان هلای دیگلری جلز مسلاجد سلازمان دهی کنلد، بایلد هزینه هلای 
فراوانلی صلرف کنلد؛ اّملا بلا بهره گیلری بهینله از ایلن نهلاد غنلی دینی، جذب نسلل 

1  . مقام معظم رهبری، دیدار با شرکت کنندگان همایش بین المللی هفته جهانی مسجد، 1384/5/30.
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جلوان به طلور کاملل عمللی، موّفلق و مقرون به صرفله می شلود و دارای آثلار بسلیار 
مبارکلی نیلز خواهلد بود. 

هلدف ایلن مقالله بیلان کارکردهایلی اسلت کله در توسلعه و بسترسلازی فرهنگی 
جامعله اسلالمی نقلش عملده ای را ایفلا می نماینلد. بله همیلن منظلور، حدیثلی از 
ملوالی مّتقیلان امیلر مؤمنلان بله عنلوان چارچلوب نظلری و ملدل تحلیللی این 
نوشلتار انتخلاب شلده اسلت تلا بلر اسلاس آن، مّدعای اصللی مقالله را اثبلات نماییم. 
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ضرورت بحث «
بله نظلر می رسلد فرهنلگ دارای یلک الیله عموملی و کلّلی باشلد کله بلرای همه 
جواملع و در همله زمان هلای مختللف مشلترك اسلت و از اصلول و مبانلی فطلرت 
تشلکیل شلده اسلت؛ چرا که فطرت بله عنوان عنصلری تعیین کننلده در وضع قوانین 
و تعییلن اصلول و حلدود تعاملالت فرهنگی جوامع، نقلش عملده ای دارد و همچنین، 
می دانیلم کله علّلت گسلترش ادیلان نیلز در واقلع ارتبلاط عمیلق و ریشله ای آنهلا با 
فطلرت نلوع بشلر اسلت. مبانی دینلی نیز بلا تّکیه بلر فطرت انسلان و ایجلاد ارزش ها 
و هنجارهلای خلاّص و اسلتقرار فضائل انسلانی موجب تثبیت و رشلد و تعالی فرهنگ 
جواملع انسلانی می شلود. بنابرایلن، می توان گفلت فرهنگ هلر جامعله ای، آیینه دین 

و مذهلب آن جامعه اسلت.1
بله هلر حلال، بایلد توّجله داشلت کله هرچنلد ارزش هلای شلرعی و اخالقلی دین 
موجلب تغییلر و تحلّول در فرهنلگ می شلوند، اّملا ایلن اثرگلذاری بلر همله طبقلات 
و اقشلار جامعله یکسلان نیسلت. فلردی که سلالیان سلال در بسلتر فرهنگلی خاّصی 
رشلد کلرده اسلت، اکنلون بله سلختی می تواند اعتقلادات و تمایلالت خلود را هرچند 
نادرسلت، تغییلر دهلد. در حالی کله کلودکان و نوجوانان بله راحتی اثرپذیلر خواهند 
بلود. بله همیلن دلیل اسلت که اکثلر متولّیان مسلائل فرهنگی بله دنبلال برنامه ریزی 

بلر روی نسلل جلوان جامعه هسلتند.
ایجلاد یلک مجموعله همگن فرهنگلی امکان پذیلر نخواهد بلود، مگر آنکله بر روی 
بخلش جلوان و نوجلوان جامعله تکیله نملود؛ چلرا کله انگیلزه درونلی ایلن نسلل به 
سلمت فضائلل ثابلت انسلانی کله برگرفتله از خصوصّیلات روانلی آنهلا اسلت، موجب 
جوشلش و حرکلت جواملع شلده و تأثیر هنجارهلای فرهنگی را دو چندان می سلازد.2

ایلن مطللب بیان ملی دارد که در سلاختار توسلعه فرهنگلی، قبل از هر چیلز توّجه 
بله مسلتندات دینلی بله عنلوان مبنایلی بلرای برنامه ریلزی و همچنیلن، توّجله بله 
نسلل جلوان به عنلوان مخاطبلان اّولیه ایلن برنامه هلا الزامی اسلت. به عبارتلی دیگر، 

1 . روح االمینی، محمود، زمینه فرهنگ شناسی، ص108.

2 . فروغ مسجد، ص93.
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هنگاملی توسلعه فرهنگلی شلکل خواهلد گرفت کله نقش اصلول و احلکام ثابت دین 
و در عیلن حلال، شلمول آن بر نسلل جلوان به عنلوان پایه گلذاران اصللی هنجارهای 

فرهنگلی در جواملع را در نظلر گرفته باشلیم.1
در ایلن مقالله سلعی بلر آن اسلت که بلر اسلاس مسلتندات و مبانی دینلی به یکی 
از زمینه هلای توسلعه فرهنگلی بلرای برطرف نملودن معضالت فرهنگی نسلل جوان و 
جامعله اسلالمی و ارائه راهکارهایلی به منظور سلامان دهی فرهنگی جامعله بپردازیم.

1 . همان، ص96.
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مفهوم شناسی توسعه فرهنگی «
 توسعه

توسلعه، یکلی از مفاهیملی اسلت کله در عصلر حاضلر پلس از فراهم شلدن زمینه 
مسلاعدی بلرای بازگشلت بشلر بله دیلن و مدخلّیلت یافتلن ارزش هلای اخالقلی در 
عرصه هلای اجتماعلی، حّتلی در دنیلای سلکوالر غربلی، در برخلی فرهنگ هلا دچلار 
تغییلر، تحلّول و تکامل معنایی شلده اسلت و در عصلر حاضر که بعضلی از آن به عصر 
احیاگلری دینلی یاد کرده انلد، مفاهیمی همچلون ارزش های متعاللی و مبانی اخالقی 

نیلز بله دایلره عناصلر اصللی توسلعه راه یافته اند.
بدیهلی اسلت که توسلعه بله مفهلوم متعارف بلا مفهلوم اسلالمِی کمال یافتگی فرد 
و جامعله تفلاوت دارد؛ اّملا بله اعتقلاد برخی، در تفّکر اسلالمی »توسلعه دین محور« را 

بلا تعبیلر قرآنلی »حیلات طّیبه«1می توان تبییلن نمود.
توسلعه دین محلور، مبتنلی بلر عبودیّلت و عدالت اسلت و از تحّول درونی انسلان ها 
آغلاز می گلردد.2 این تلّقی از توسلعه، برهم زننده تّوهم ناسلازگاری پلاره ای آموزه های 
اسلالمی با توسلعه، مانند تقدیرگرایی، سلرزنش ثلروت انلدوزان، آخرت گرایی، توصیه 

بله انفاق و زهد اسلت.3 
با این وصف، توسعه در باور دینی بر دو پایه مهّم استوار است:

1. نلگاه همه جانبله بله انسلان و ابعلاد وجودی او؛ بله معنای توّجه به همله نیازهای 
ملاّدی و معنلوی، علملی، عاطفلی، جسلمی و روحلی بشلر در نگاهلی متعلادل و نله 

الزامی مسلاوی. به طلور 
2. محدود ندانستن زندگی انسان به حیات دنیوی و نگاه ابزاری به دنیا.

در نلگاه دینلی حیلات انسلان محدود به دوره حضور او در این دنیا نیسلت و انسلان 
دارای حیلات جاویلدان اسلت و زندگلی دنیلوی او تعیین کننلده چگونگلی زیسلت 
اخلروی اوسلت؛ یعنلی دنیا نسلبت بله آخرت، نقلش ابلزاری دارد. البّته این سلخن به 
معنلای علدم  تلالش بلرای آبلاد کردن دنیای انسلان ها نیسلت و توشله آخلرت را باید 

1 . َمْن َعِمَل صالِحاً ِمْن َذَکٍر أَْو أُنْثی  َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفلَُنْحِیَینَُّه َحیاًه َطیَِّبه؛ نحل، آیه97.

2 . الویری، محسن، مسجد، ارتباطات و توسعه پایدار، فصلنامه علمی نامه صادق، ش31، ص95.

3 . خلیلیان، محّمدجمال، اسالم و توسعه، ص59.
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از همیلن دنیلا برگرفلت و ایلن مزرعله، اگر آباد نباشلد، محصوللی شایسلته از آن ِدرو 
نخواهد شلد.1

فرهنگ
بحلث دربلاره فرهنلگ2 تعریلف، کارکردهلا و عناصلر تشلکیل دهنده آن، از جملله 
مباحثلی اسلت کله در چند قرن اخیلر توّجه محّققان غربی و شلرقی را بله خود جلب 
کلرده و بله پیدایش هلا و تحقیقلات متعلّددی منجر شلده اسلت. در نلگاه اّول، به نظر 
می رسلد بحلث منسلجم و مسلتوفایی دربلاره فرهنلگ، عناصلر و کارکردهلای آن در 
منابلع دینلی مطرح نشلده اسلت؛ حّتی به دشلواری می تلوان معلادل و مترادفی برای 
واژه فرهنلگ در آیلات قلرآن و احادیلث معصوملان پیدا کلرد؛ زیرا مشلّخص ترین 
واژه ای کله در زبلان عربلی بله معنلای فرهنلگ بله کار گرفته شلده اسلت، »الّثقافه« 

اسلت کله در قلرآن چنیلن واژه ای بله هیچ وجه وجلود ندارد.
بلا ایلن حلال، اگلر با ایلن تعریلف از فرهنلگ موافق باشلیم کله »فرهنلگ، عبارت 
اسلت از همله نهادهلا، فنون، هنرها، رسلوم و سلّنت ها، ادبّیلات و اعتقلادات متعلّق به 
یلک قلوم کله به طلور اکتسلابی و نیلز در جریلان آموزش هلای گوناگلون از نسللی به 
نسلل دیگلر انتقلال می یابد«3آنگاه باید گفلت که واژه هایلی، مانند ملّت، سلّنت، اّمت، 
دیلن و خللق در پلاره ای از آیلات قرآن و احادیلث، در مفاهیمی نزدیک بله مفهوم واژه 
فرهنلگ بله کار گرفتله شلده اسلت و یلا الاقّل هر یلک از ایلن واژه ها، بیانگلر عنصری 

از عناصلر متعّدد فرهنگ اسلت.
بله عنلوان مثلال، خداونلد متعال در آخرین آیه از سلوره حلّج، مسللمانان را به تبعّیت 
از ملّلت ابراهیلم فراخوانلده و می فرمایلد: »ِملََّه أَبیُکلْم إِبْراهیم «4و همچنین، در سلوره 
بقلره نیلز متذّکر می شلود کله »َو لَلْن تَْرضلی  َعْنلَک الَْیُهلوُد َو الَ النَّصاری  َحتَّلی تَتَِّبَع 
ِملََّتُهلم «5 کله در ایلن آیلات، تعبیلر ملّلت از سلوی مفّسلران بله معانی مذهلب، نحله 

1 . الویری، محسن، مسجد، ارتباطات و توسعه پایدار، فصلنامه علمی نامه صادق، ش31، ص95.

2 . culthuer.
3 . فصلنامه فرهنگ عمومی، شماره5، ص42.

4 . از آیین پدرتان ابراهیم پیروی کنید؛ حّج، آیه78.

5 . هرگللز یهللود و نصللاری از تللو راضللی نخواهنللد شللد، )تللا به طللور کامللل، تسلللیم خواسللته های آنهللا شللوی و( از آییللن 
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فکلری، خواسلته ها و راه و رسلمی کله در بیلن یلک قلوم معمول اسلت، اطالق شلده 
1 است.

تعبیلر ملّلت در قلرآن، گاه بله پیامبلران اضافه شلده و گاه به اقوام خاّصلی، چون یهود 
و نصلاری و علالوه بلر ایلن دو ملورد، در پلاره ای دیگلر از آیات بله طریقه بت پرسلتان 
اطلالق شلده اسلت؛ چنان کله می فرمایلد: »َقلِد اْفَتَریْنلا َعلَلی اهللِ َکِذبلاً إِْن ُعْدنلا فلی  
ِملَِّتُکلم «.2 از همیلن جلا می تلوان دریافلت کله ایلن واژه می تواند عناصلری از فرهنگ 
یلک قلوم و قبیلله را متجلّلی سلازد؛ زیلرا مشلرکان بلدان پای بنلد بلوده و حاضلر بله 
از دسلت دادن آن در مقابلل پیامبلران نبوده انلد. چنیلن چیلزی جلز مجموعله ای از 
اعتقلادات، آداب و رسلوم یلا اخالقّیلات منحلط و در یلک کالم، فرهنلگ مبتنلی بلر 

شلرك نبلوده اسلت کله از آنهلا بلا تعبیلر ملّت سلخن به میلان رفته اسلت.
بله ایلن ترتیب، شلاید صحیلح خواهد بلود، اگر متّذکر شلویم که واژه ملّت، بیشلتر 
ناظلر بله بعلد اعتقلادی یک فرهنگ اسلت کله ممکن اسلت ترکیبلی از عقاید صحیح 

و پسلندیده یلا عقاید خرافی و غلط باشلد.3
برخلی اندیشلمندان نیلز فرهنلگ را آمیختله ای از باورهلا، اعتقلادات، ارزش هلا، 
اخالقّیلات، رفتارهلا و مصنوعلات می داننلد.4 ایلن تعریلف، تا حلدودی مشلابه تعریف 
دیلن اسلت کله آن را مجموعله اعتقلادات، اخالقّیلات و احلکام می دانلد و بله نظلر 
می رسلد از ایلن دیلدگاه، فرهنلگ بله میزان زیلادی به مفهلوم دین نزدیک می شلود.

توسعه فرهنگی
اگلر فرهنلگ را شلامل تماملی میلراث اندیشله ها، رفتارهلا و تجربه هلای انسلانی 
بدانیلم، بله دلیلل وجلود تنلّوع و تفلاوت در شلرایط اجتماعلی جواملع مختللف، بلا 
گوناگونلی فرهنگ هلا روبله رو می شلویم. بلا ایلن تعریلف، فرهنلگ هویّلت افلراد و 

)تحریف یافته( آنان، پیروی کنی؛ بقره،آیه120.
1 . طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، ج1، ص373.

2 . اگللر مللا بلله آییللن شللما بازگردیللم، بعللد از آنکلله خللدا مللا را از آن نجللات بخشللیده، بلله خللدا دروغ بسللته ایم و شایسللته نیسللت 

کلله مللا بلله آن بازگردیللم ؛ اعللراف، آیلله89.
3 . معارف، مجید، مباحثی در تاریخ و علوم قرآن، ص287.

4 . ر.ك: مصباح یزدی، محّمدتقی، تهاجم فرهنگی، ص103-104.
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ملّت هلا را تشلکیل می دهلد کله گاهی سلیر نزولی داشلته و گاهلی نیز بر اثلر عواملی 
ماننلد خالقّیلت و ارائه راه حّل برای رفع مشلکالت و معضالت، نهادینه شلده و توسلعه 

و تکاملل می یابلد.1
»توسلعه فرهنگی«2یکلی از مفاهیلم جدیلد در عرصله حیلات اجتماعلی اسلت و 
پیلش از آنکله محصلول رشلد فرهنگلی باشلد، بیشلتر نتیجه توسلعه عموملی جوامع 
اسلت. املروز، توسلعه فرهنگلی جزء جدایی ناپذیر توسلعه پایلدار و یکلی از مهمّ ترین 
محورهلای آن محسلوب می شلود آن چنان کله بلرای سلنجش میلزان توسلعه واقعی، 

میلزان توسلعه و ارتقلاء بخلش فرهنلگ را ملورد ارزیابلی قلرار می دهند.3 
در ایلن میلان، توّجه به رشلد فکلری و اخالقی جامعله، ارتقاء علمی کشلور و ایجاد 
روحّیله تحقیلق و پژوهلش، تقویّلت باورهلای دینلی و سلّنت های علمی، تلالش برای 
توسلعه و اعتلالی جایلگاه هنر، تقویّت ارزش هلای اجتماعی و ایجلاد خودباروی ملّی و 
بهبود و گسلترش دسترسلی بله رسلانه ها و فّناوری هلای ارتباطی، مهم ترین مسلائلی 

اسلت که دسلت یابی به توسلعه فرهنگی را میّسلر می سلازد.4 
به طلور کلّلی، می تلوان اهمّیلت فرهنلگ را در دو جنبله بیلان نملود؛ نخسلت، 
جایگاهلی کله فرهنلگ در هویّلت و موجودیّلت جامعله دارد و دیگلری، نقشلی کله 
فرهنلگ در پیشلرفت جواملع ایفلا می کنلد. جنبله اّول را می تلوان اهمّیلت و جایلگاه 
فرهنلگ در موجودیّلت جامعه انگاشلت و وجه دّوم را می تلوان اهمّیت و نقش فرهنگ 

در حرکلت بله سلمت اعتلال یلا انحطلاط جوامع دانسلت.5 
حضلرت املام خمینلی در بلاب اهمّیلت و ضلرورت توّجله بله فرهنگ سلخنان 

گهربلاری  فرموده انلد کله بله شلرح زیر هسلتند:
»فرهنلگ مبلدأ همله خوشلبختی ها و بدبختی هلای یلک ملّلت اسلت... راه اصالح 
یلک مملکلت، فرهنلگ آن مملکلت اسلت. اصلالح بایلد از فرهنلگ شلروع شلود. 

1 . روح االمینی، محمود، زمینه فرهنگ شناسی، ص108.

2 . Cultural development. 
3 . خلیلیان، محّمدجمال، اسالم و توسعه، ص84.

4 . حسینی منش، سّید محّمدمهدی، فرهنگ، سیاست و توسعه در ایران امروز، ص38.

5 . عّزتللی، مرتضللی، جایللگاه فرهنللگ در توسللعه از دیللدگاه حضللرت امللام خمینللی، فصلناملله ناملله مفیللد، شللماره20، زمسللتان 

.1378
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امیدواریلم بشلر به رشلدی برسلد که مسلسلل ها را به قللم تبدیل کنلد. آن قدری که 
قللم و بیلان در خدملت بشلر بلوده اسلت، مسلسلل ها نبوده انلد«.1

»بی شلّک، باالتریلن و واالتریلن عنصلری کله در موجودیّلت هلر جامعله دخاللت 
اساسلی دارد، فرهنلگ آن جامعله اسلت. به طلور اساسلی، فرهنگ هر جامعله هویّت و 

موجودیّلت آن جامعله را تشلکیل می دهلد«.2
»به طلور اساسلی، فرهنلگ اسلت کله ویژگی هلای مشلترك به وجلود آورنلده یک 
ملّیلت را تشلکیل می دهلد و بلدون وجلود یلک فرهنگ واحلد، افراد تبعه یک کشلور 
را نبایلد یلک ملّلت نامیلد. بنابرایلن، می تلوان گفلت کله اسلاس ملّیلت  یلک ملّلت، 

اسلت«.3  فرهنگ 
»اگلر فرهنگ ناصالح شلد، ایلن جوان هایی که تربیت می شلوند به ایلن تربیت های 
فرهنلگ ناصاللح، اینهلا در آتیله فسلاد ایجلاد می کننلد... وقتلی فرهنگ فاسلد شلد، 
جوان هلای ملا کله زیربنلای تأسلیس همه چیز هسلتند، از دسلت ما می رونلد و انگل، 

می آیند«.4 بلار 
»فرهنلگ نله تنهلا انسلان ها را بله انحطلاط می کشلد، بلکله می توانلد موجلب 

انحطلاط و پوچلی و در نهایلت اضمحلالل جواملع شلود«.5
»فرهنلگ یلک مبدأ اسلت که اعملال انسلان ها و به تبع آن مسلیر تکامللی جامعه 

از آن نشلأت می گیرد«.6

1 . صحیفه نور، ج13، ص447.

2 . صحیفه نور، ج15، ص160.

3 . همان، ج6، ص40.

4 . صحیفه نور، ج1، ص273.

5 . همان، ج15، ص160.

6 . همان، ج1، ص273.
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 فلسفه وجودی مسجد «
در فرهنلگ دینلی و قرآنلی، گاهی از مسلجد به عنلوان »بیت اهلل« نیز یاد می شلود؛ 

بله عنلوان مثلال، از قرینه آیلات زیر می توان بله این مفهوم دسلت یافت: 
»فلی  بُُیلوٍت أَِذَن اهلُل أَْن تُْرَفلَع َو یُْذَکلَر فیَهلا اْسلُمُه یَُسلبُِّح لَلُه فیهلا بِالُْغلُدوِّ َو اْلصال ؛ 
)ایلن چلراغ پرفلروغ( در خانه هایلی قلرار دارد کله خداونلد اذن فرملوده دیوارهای آن 
را بلاال برنلد )تلا از دسلتبرد شلیاطین و هوس بلازان در امان باشلد(؛ خانه هایلی که نام 

خلدا در آنهلا بلرده می شلود و صبلح و شلام در آنهلا تسلبیح او می گویند«.1 
لْن َمَنلَع َمسلاِجَد اهللِ أَْن یُْذَکَر فیَها اْسلُمه؛ کیسلت سلتم کارتر از آن  »َو َملْن أَْظلَلُم ِممَّ

کلس کله از بلردن نام خلدا در مسلاجد او جلوگیلری کرد«.2
عالّمله طباطبایلی در کتلاب شلریف تفسلیر المیلزان می فرمایند: »به طور مسللّم، 
معنلای بیلوت، همان مسلاجد اسلت کله جایگاهی ویلژه برای ذکلر نام خداسلت و به 
همیلن منظلور بنا شلده و حّتلی خانه هلای پیامبران و ائّمله اطهار نیلز از مصادیق 

کلمه بیوت اسلت«.3
راز ایلن نام گلذاری آن اسلت کله ملردم در این ملکان به سلوی خداوند متعلال تقّرب 
می جوینلد و بلا عبلادت خالصانله و جمعلی، بله سلوی او ره می سلپارند و از همین رو، 
قلرآن کریلم کعبله را کله برتریلن خانه خدا بلر روی زمین اسلت، خانه ای بلرای مردم 
لَه ُمبلاَرکاً َو  بله شلمار ملی آورد و می فرمایلد: »إِنَّ أَوََّل بَْیلٍت ُوِضلَع لِلنَّلاِس لَلَّلذی بَِبکَّ

ُهلدًی لِلْعالَمین «.4
در قلرآن کریلم، هلر جا سلخن از مسلجد به میلان آمده، بله جنبه هلای عبادی آن 
بله عنلوان عنصر محلوری و بنیادیلن در تعالی فرهنگ دینی جامعه اشلاره شلده و در 
آیلات متعلّددی از قلرآن کریلم، مسلجد، جایلگاه عبادت و یاد خداوند شلناخته شلده 

اسلت کله در ادامله برخلی از آنهلا به عنلوان نمونه بیان می شلود:

1 . نور، آیه36.

2 . بقره، آیه114.

3 . طباطبایی، سّید محّمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن ، ج4، ص126.

4 . نخسللتین خانلله ای کلله بللرای مللردم قللرار داده شللد، همللان اسللت کلله در سللرزمین مّکلله اسللت کلله پللر برکللت و مایلله هدایللت 

جهانیللان اسللت؛ آل عمران،آیلله96.
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ِ َفال تَْدُعوا َمَع اهللِ أََحداً«.1 1. »َو أَنَّ الَْمساِجَد هلِلَّ
ِّلی بِالِْقْسلِط َو أَقیُملوا ُوُجوَهُکْم ِعْنلَد ُکلِّ َمْسلِجٍد َو اْدُعلوُه ُمْخلِصیَن لَُه  2. »ُقلْل أََملَر َرب

یَن َکملا بََدأَُکْم تَُعلوُدوَن«.2 الدِّ
َُّنا اهلُل َو لَلْو ال َدْفُع اهللِ النَّاَس  3. »الَّذیلنَ أُْخِرُجلوا ِملْن ِدیاِرِهلْم بَِغْیِر َحلقٍّ إاِلَّ أَْن یَُقولُوا َرب
َملْت َصواِملُع َو بَِیلٌع َو َصلَلواٌت َو َمسلاِجُد یُْذَکُر فیَها اْسلُم اهللِ َکثیراً  بَْعَضُهلْم بَِبْعلٍض لَُهدِّ

َو لََیْنُصلَرنَّ اهلُل َملنْ یَْنُصلُرُه إِنَّ اهللَ لََقِویٌّ َعزیٌز«.3
همان گونله کله مالحظله می شلود، در ایلن آیلات وصفلی کله بلرای مسلجد ذکلر 
شلده، آن اسلت کله در مسلاجد نام خداونلد برده می شلود و مردان خدا برای تسلبیح 
و سلتایش حلّق تعاللی در صبلح و شلام بلدان روی می آورند و ایلن به روشلنی بیانگر 
این حقیقت اسلت که رسلالت اّولیه و اساسلی این مکان مقّدس در اسلالم، آن اسلت 

کله کانلون عبادت و ذکلر و تسلبیح خداوند متعال باشلد.
در سلخنان معصوملان نیلز بلر جنبه هلای عبلادی مسلجد تأکیلد فراوان شلده 
اسلت. در ایلن زمینله، کافلی اسلت بله بلاب احلکام مسلجد در کتاب هلای حدیثلی 
مراجعله شلود که مملّو از روایلات و احادیث در مورد جنبه های عبلادی و احکام فقهی 
 ،مسلجد اسلت. از ایلن املر می توان نتیجله گرفت کله از منظر حضلرات معصومان
مسلجد جایگاهلی مناسلب بلرای ذکلر و یلاد حقّ تعاللی بلوده کله مؤمنلان در آنجلا 
بلا حضلور قللب، خلدای خلود را پرسلتش می کننلد و از آثلار و بلرکات آن بهره منلد 
می گردنلد؛ بلرای نمونله به سله مورد کله بیانگر تأکید بلر حضور در مسلاجد و برپایی 

نملاز جماعلت و بیلان ثواب هلای مختللف آن اسلت، اشلاره می کنیم:
1. پیامبلر اکلرم فرمودنلد: »َمْن َصلَّی الَْخْمَس فِلی َجَماَعٍه َفُظنُّوا بِلِه َخْیراً؛ هرکس 
نمازهلای پنج گانله خلود را در مسلجد به صورت جماعلت اقامه کند، پس بلر او گمان 

1 . و اینکه مساجد از آن خداست؛ پس، هیچ کس را با خدا نخوانید؛ جّن، آیه18.

2 . بگللو: پللروردگارم امللر بلله عدالللت کللرده اسللت و توّجلله خویللش را در هللر مسللجد )و بلله هنللگام عبللادت( بلله سللوی او کنیللد و او 
را بخوانیللد، در حالللی کلله دیللن )خللود( را بللرای او خالللص گردانیللد )و بدانیللد( همان گونلله کلله در آغللاز شللما را آفریللد، )بللار دیگللر 

در رسللتاخیز( بللاز می گردیللد؛ اعللراف، آیلله29.
3 . همان هللا کلله از خانلله و شللهر خللود، بلله ناحللّق رانللده شللدند، جللز اینکلله می گفتنللد: پللروردگار مللا، خللدای یکتاسللت و اگللر 
خداونللد، بعضللی از مللردم را بلله  وسللیله بعضللی دیگللر دفللع نکنللد، دیرهللا و صومعه هللا و معابللد یهللود و نصللارا و مسللاجدی کلله نللام 
خللدا در آن بسللیار بللرده می شللود، ویللران می گللردد و خداونللد، کسللانی را کلله یللاری او کننللد )و از آیینللش دفللاع نماینللد(، یللاری 

می کنللد؛ خداونللد قللوی و شکسللت ناپذیر اسللت؛ حللّج، آیلله40. 



جلد یک، بخش دوم 146

ببرید«.1 نیک 
2. پیامبلر اکلرم فرمودنلد: »الُجلوُس فِی الَمسلِجِد اِنِْتظلاراً لِلَْصاله ِعبادٌه؛ نشسلتن 

در مسلجد بله انتظار اقامله نماز، عبادت اسلت«.2
3. از ابلوذر غّفلاری نقل شلده اسلت کله پیامبر بله او چنین وصّیلت کردند: »یلا أَبَاَذر! 
إِنَّ اهللَ یْعِطیلک َملا ُدْملتَ َجالِسلاً فِلی الَْمْسلِجِد بِلکلِّ نََفلٍس تََنفَّْسلَت فِیلِه َدَرَجلًه فِی 
الَْجنَّلِه َو تَُصلِّلی َعلَیلک الَْماَلئِکلُه َو یکَتلُب لَک بِکلِّ نََفٍس تََنفَّْسلَت فِیِه َعْشلُر َحَسلَناٍت 
َو یْمَحلی َعْنلک َعْشلُر َسلیَئاٍت؛ ای ابلاذر، به درسلتی که خداونلد به تو اعطلا می کند، 
ماداملی کله در مسلجد نشسلته ای، بله انلدازه هلر نفسلی که می کشلی، درجله ای در 
بهشلت و مالئکله نیلز بلر تلو درود می فرسلتند و بلرای تلو بله انلدازه هلر نفسلی کله 

می کشلی، ده حسلنه ثبلت و ده گنلاه تلو را پلاك می کننلد«.3
املام خمینلی در ملورد اهمّیلت مسلجد و نقلش آن در یلک حکومت اسلالمی 
می فرماینلد: »مسلجد، یلک سلنگر اسلالمی اسلت و محلراب، محلّل جنلگ اسلت، 
محلّل حلرب اسلت. ایلن را می خواهنلد از دسلت شلما بگیرند... در این دو سله سلال 
اخیلر مسلجد یلک محلّلی بلود کله ملردم را بله نهضت و بله قیام بلر ضّدظللم تهییج 

می کلرد«.4

1 . وسائل الشیعه، ج 8، ص286.

2 . بحاراالنوار، ج80، ص380.

3 . وسائل الشیعه، ج4، ص117.

4 . صحیفه نور، ج13، ص362.
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نقش و کارکردهای مسجد «
یکلی از ارکان اساسلی ادیلان الهلی، به ویلژه دیلن اسلالم، عبادت اسلت. ایلن واژه، 
در فرهنلگ دینلی دارای دو معناسلت؛ عبلادت در معنلای علام و گسلترده، هلر رفتار 
و کلرداری را کله مایله خشلنودی و رضایلت خداونلد باشلد، در بلر می گیلرد. مفهلوم 
خلاّص عبلادت، راز و نیلاز نملودن بلا خداونلد و نجلوا گفتن با اوسلت. عبلادت در این 
معنلا املوری، ماننلد نملاز، دعلا، ذکلر و تلالوت قلرآن را شلامل می شلود کله در ایلن 

میلان، نملاز از شلأن و جایلگاه ویلژه ای برخوردار اسلت.
بلرای پیدایلش عبادتلی این چنیلن، اسلباب و عواملل فراوانلی ملورد نیاز اسلت که 
برخلی درونلی، ماننلد شلرایط درونلی و روحلی شلخص عبادت کننلده و بخشلی نیلز 
بله عواملل بیرونلی، ماننلد ملکان و زملان انجلام عبلادت بلاز می گلردد. در حقیقلت، 
می تلوان گفلت کله یکلی از رملوز اصلی بنای مسلجد در اسلالم، فراهلم آوردن مکانی 
بلرای کسلب عواملل درونلی و بیرونلِی انجلام عبلادت خالصانله و خداپسلندانه بلرای 

اسلت. خداوند 
ِ َفلال تَْدُعلوا َملَع اهللِ أََحلداً؛  مسلجد، از نگاهلی خانله خلدا اسلت: »َو أَنَّ الَْمسلاِجَد هلِلَّ
و اینکله مسلاجد از آن خداسلت، پلس هیلچ کلس را بلا خلدا نخوانیلد«.1 از نگاهلی 
دیگلر، مسلجد محلّل و جایلگاه پیلام آوران بلزرگ الهلی و خانله همله تقواپیشلگان و 
محبوب تریلن مکان هلا نلزد خداونلد اسلت: »قلال رسلول اهلل: أََحلبُّ الِْبَقلاِع إِلَلی 
اهللِ الَْمَسلاِجُد؛ پیامبلر اکرمفرملود: بهتریلن مکان ها نزد خداوند مسلاجد اسلت«.2
 به طلور اساسلی، علّلت نهلادن نلام مسلجد بلر چنیلن مکانلی از آن روسلت کله 
جایلگاه سلجده و تواضلع در پیشلگاه خداونلد متعلال اسلت. سلجده، مظهلر بندگی و 
کرنلش کلردن در برابلر حلّق تعالی اسلت و در میان تماملی عبادت ها حّتی نسلبت به 
دیگلر اجلزای نملاز نیلز از شلرافت و برتری ویلژه ای برخوردار اسلت. بنابراین، مسلجد 
بله معنلای محلّل سلجده و نملاز و در واقلع، به معنلای جایگاه عبلادت و یلاد خداوند 
متعلال اسلت. مسلجد، در اصلل واژه ای عربلی از ریشله )َسلَجَد( بله معنی سلجده گاه 

1 . جّن، آیه18.

2 . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 3، ص363.
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اسلت. گرچله برخلی آن را واژه معلرَّب از لغلت آراملی بله نلام )مزگلت( می دانند.1 
البّتله، مسلجد در اصطلالح شلرعی تعریلف دقیق تلری دارد کله عبلارت اسلت از 
مکانلی کله بلرای نمازگلزاردن همله مسللمانان وقلف می شلود و بلا ایلن وصلف سله 
ویژگلی اصلی مسلجد عبارت انلد از: موقوفه بلودن )در تملّک خاّصی نبلودن(، عمومی 

بلودن )علدم اختصلاص بله علّده ای خلاّص( و اختصاص بله اقامله نماز.2

1 . معین، محّمد، فرهنگ لغت معین، ص4063.

2 . الویری، محسن، مسجد، ارتباطات و توسعه پایدار، فصلنامه علمی نامه صادق، ش31، ص95.
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تبیین مدل مفهومی نقش و کارکردهای مسجد «
مسلاجد، بله عنلوان مهمّ تریلن مرکلز دینی جهت انسلجام بخشلی نیروی انسلانی 
جواملع اسلالمی بایلد ارتباط و تقابل بیشلتری با نسلل جوان جامعه داشلته باشلند. با 
ایلن فلرض، الزم اسلت کله در اداره مسلاجد اعمال نظر مجّدد صورت گیلرد؛ چرا که از 
ایلن زاویله، دیگلر تعریف ملان از اهاللی مسلجد و آنهایی کله به مسلجد می آیند، فقط 
بله عنلوان مسللمانانی کله قصد انجلام عبادت دارنلد، نخواهد بلود بلکه به آنلان، مثل 
میهملان یلا سلرمایه های اجتماعلی جامعله نلگاه خواهیم کلرد که احترامشلان واجب 
اسلت و باید بهترین امکانات و وسلایل را برای آسلایش و خشلنودی آنان فراهم کرد.
ایلن نلوع نلگاه، مسلتلزم مدیریّلت فرهنگلی مسلاجد اسلت کله حّساسلّیت زیادی 
روی مخاطبلان خلود دارد و تمام سلرمایه گلذاری اصلیش بلر روی مخاطبان و جذب 
آنلان اسلت. مدیریّلت فرهنگلی در ایلن معنلا کارکردمحلور اسلت و بلرای هلر چیزی 
کارکردهلای خلاّص آن را تعریلف می کنلد. در رابطله با مسلجد و نلوع کارکردهای آن 
آیلات و احادیلث مختلفلی وجود دارد که در راسلتای هلدف این مقاله سلعی کرده ایم 
روایتلی از امیلر مؤمنلان عللی را بله عنلوان چارچلوب تحلیللی مورد بررسلی قرار 

دهیم.
موالی متقّیان علی در حدیثی، کارکردهای مسجد را چنین بر می شمرند: 

»َملِن اْخَتلَلَف إِلَلی الَْمَسلاِجِد أََصلاَب إِْحلَدی الثََّملاِن؛ 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 َذنبلا َخشلَیًه اَو َحیاًء؛ کسلی که به مسلجد رفت وآمد  َکلَِملًه تَلُردُّ
می کنلد، یکلی از منافع هشلت گانه نصیب او می شلود: بلرادری مفید و بلاارزش در راه 
خلدا یلا عللم و دانش نو یلا دلیل و برهلان محکم ]بلرای تثبیت عقاید[ یلا کلماتی که 
موجلب هدایلت شلود ]می شلنود[ یا رحمت ملورد انتظاری ]شلامل حال او می شلود[ 
یلا مواعظلی کله او را از فسلاد و گنلاه بلازدارد ]می شلنود[ یا بله خاطر ترس یلا حیا و 

آبلروی خلود، گناهلی را تلرك می کند«.1
بلا بررسلی دقیلق ایلن روایلت ارزشلمند درمی یابیلم کله املام عللی بله فلسلفه 

1  . وسائل الشیعه، ج3، ص480.
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وجلودی و هلدف اصللی از تأسلیس مسلجد اشلاره ای ندارنلد، بلکله تنهلا تعلدادی از 
کارکردهلای مسلجد را بلرای هر انسلان مسللمانی که به مسلاجد رفت وآملد می کند، 
بیلان کرده انلد. در واقلع آنچله حضرت در ایلن روایت بیلان می کنند، مطلبلی فراتر از 
اهلداف اّولّیله حضلور در مسلجد و به نوعلی نتایج ثانویّه آن اسلت. این معنلا از تأّمل و 
تعّملق در قسلمت ابتلدای حدیث کله می فرمایند: »َملِن اْخَتلَلَف إِلَی الَْمَسلاِجِد أََصاَب 

إِْحلَدی الثََّملاِن« به طلور کاملل روشلن می گردد. 
در رابطه با برخی لغات این حدیث الزم است چند نکته بیان شود:

نکتله اّول: اْخَتلَلَف دالللت بلر تنلّوع و اسلتمرار دارد؛ بررسلی لغوی نشلان می دهد که 
»اْخَتلَلَف« از مصلدر )َخلَلَف( بله معنلای تنلّوع و گونه هلای مختللف و متنلّوع اسلت. 
اْخَتلَلَف اللی الملکان، یعنی بله آن مکان رفت وآمد کرد.1»ِخلفه«، بکسلر اّول و سلکون 
ثانلی در جایلی گفتله می شلود کله یکلی از پلی دیگلری در آید؛2مثلل »َو ُهلَو الَّلِذی 
َر أَْو أَراَد ُشلُکوراً؛ و او همان کسلی اسلت  کَّ َجَعلَل اللَّْیلَل َو النَّهلاَر ِخلَْفلًه لَِمْن أَراَد أَْن یَذَّ
کله شلب و روز را جانشلین یکدیگلر قرار داد؛ برای کسلی کله بخواهد متذّکر شلود یا 

شلکرگزاری کند«.3
نکتله دّوم: »الَْمَسلاِجِد«، چلون بله صلورت جملع بله کار رفتله اسلت، بله نظلر 
می رسلد بیانگلر تعلّدد و تنلّوع باشلد؛ یعنلی مسلاجد مختللف هلر یلک بله تناسلب 
شلرکت کنندگان در نملاز، شلخصّیت املام جماعلت و برنامه هایلی که در آنجلا برگزار 
می گلردد، دارای برخلی از ایلن کارکردهلا هسلتند و چله بسلا شلرکت در مسلاجد 

مختللف، بهلر ه  بیشلتری از ایلن کارکردهلا را نصیلب انسلان نمایلد.
نکتله سلّوم اینکله: عبلارت »أََصلاَب إِْحلَدی الثََّملاِن«، یعنلی بله یکلی از ایلن هشلت 
ملورد خواهلد رسلید. بنابرایلن، مفهلوم ایلن جمله آن اسلت که شلاید فرد مسلجدی 
بله برخلی یلا بله اکثلر ایلن املور دسلت نیابلد. اینکه حضلرت این هشلت ملورد را به 
صلورت گزینه هلای محتملل مطلرح نموده انلد، ایلن فرضّیله را قلّوت می بخشلد کله 

1 . مهیار، رضا، فرهنگ ابجدی عربی ل  فارسی، ص217.

2 . راغللب اصفهانللی، حسللین بن محّمد، المفللردات فللی غریللب القللرآن،  ص294؛ قرشللی، سللّید علی اکبللر، قامللوس قللرآن ، ج2، 
ص285.

3 . فرقان، آیه62.
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هیلچ یلک از ایلن املور جلزء اهلداف ذاتی بنلای مسلجد نیسلتند؛ بلکله کارکردهایی 
هسلتند کله در پلی آن اهلداف و بله صلورت عرضی حاصلل می گردنلد. البّتله، امکان 
حصلول این هشلت ملورد به صورت تاّم و توأمان نشلانه کمال مسلجد اسلت و کمّیت 
)دسلت یابی بله همله یا بعضلی از آنهلا( و کیفّیلت )میزان برخلورداری از هلر یک( به 

ظرفّیلت وجلودی و قابلّیت انسلان وابسلته اسلت. 
بنابرایلن، از جملله حضلرت کله فرموده انلد: »أََصلاَب إِْحلَدی الثََّملاِن«، ایلن مفهوم را 
می تلوان برداشلت نملود کله مسلاجد در وضلع مطللوب، بایلد این هشلت کارکلرد را 
داشلته باشلند تلا هلر کسلی متناسلب بلا سلطح معرفتلی و نیلاز سللوکی خلود یکی 
از آنهلا را از مسلجد اخلذ نمایلد. بنابرایلن، از نگاهلی ایلن روایلت را می تلوان مبنایلی 
بلرای سیاسلت گذاری و برنامه ریلزی بله منظلور ارتقلاء کارکردهلای حقیقی مسلاجد 
بله شلمار آورد و در مرحلله بعلد بلا عزملی راسلخ و هّمتلی مّجدانه در جهت رسلیدن 

مسلاجد بله این شلرایط تلالش نمود.
جامعله از منظلر کالن دارای سله بنیلان اسلت:1فرهنگ، اقتصلاد و سیاسلت. ایلن 
وصلف کارکردهلای هلر موجودیّلت اجتماعلی را می تلوان از ایلن سله منظلر بررسلی 
نملود. بلا دقلت در هشلت کارکرد مذکلور، درمی یابیلم که همله این ملوارد، فرهنگی 
هسلتند و ناظلر به رشلد و تعاللی فرهنگ جامعه دینی اسلت. البّته، پرواضح اسلت که 
تماملی ایلن ملوارد با نلگاه دین مدارانه به طور مسلتقیم یلا غیرمسلتقیم در بخش های 
اقتصلاد و سیاسلت جامعله تأثیلر قطعلی دارند که بحلث پیراملون این املر از موضوع 

این نوشلتار خارج اسلت. 
فلسلفه وجلودی مسلجد هملان اقامله نملاز و قرائلت قلرآن اسلت. بدیهلی اسلت که 
ََّما  مسلجد در وهلله اّول و باللّذات، بلرای اقامه نماز و قرائت قرآن وضع شلده اسلت؛ »إِن
نُِصَبلِت الَْمَسلاِجُد لِلُْقلْرآِن؛ بله درسلتی کله مسلاجد، تنهلا بلرای قرائت قلرآن تعیین 
شلده اند«.2اّما ایلن هلدف مقلّدس و عاللی، کارکردهایلی دارد کله راه حلّل بسلیاری 
از معضلالت املروز افلراد جامعله، به ویلژه جوانلان اسلت. عبلارات امیر مؤمنلان را 

1 . ر.ك: پورعزت، مبانی دانش اداره دولت و حکومت )مبانی مدیریت دولتی(، 1387.

2 . طوسی، ابوجعفر محّمدبن حسن، تهذیب الحکام، ج 3، ص259.
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می تلوان زیلر کارکردهلای فرهنگلی، اجتماعلی، علملی، آموزشلی، اعتقلادی، تربیتی 
و هدایتلی مسلاجد طبقه بنلدی نملود کله می تلوان ملدل آن را چنیلن ترسلیم کلرد:

مدل شماره 1: اهداف و کارکردهای مسجد
از آنجلا کله در ایلن مجلال بله دنبلال بیان نقش مسلجد به عنلوان یکلی از عواملی 
کله می توانلد نقلش به سلزایی  در توسلعه فرهنگلی جامعه داشلته باشلد، هسلتیم، با 
تأکیلد بلر روایت املام علی به بحلث تفصیلی دربلاره کارکردهای مسلجد خواهیم 

پرداخت.

یافتن دوستان الهی 
هیچ انسلانی در زندگی اجتماعی خویش از دوسلتان خوب بی نیاز نیسلت. دوسلت 
خلوب معیلن و یلاور انسلان در طلی راه سلعادت، کملال و مصاحلب او در عرصه بروز 
مشلکالت و سختی هاسلت. مشلکالتی کله الزمله اجتناب ناپذیر عالم بشلری و زندگی 
اجتماعلی اسلت و هیلچ انسلانی هلر قلدر هلم کله توانلا و نیرومنلد باشلد گریلزی از 
آنهلا نلدارد، بنابرایلن، مسلأله دوسلت یابی و اینکه انسلان دوسلتان صمیملی و همدل 

خویلش را از میلان چله افلرادی برگزینلد، از اهمّیلت خاّصی برخوردار اسلت.
یکلی از مراکلزی کله در روایلات بله عنلوان کانلون یافتن دوسلتان خلوب و صمیمی 
مطرح شلده اسلت، مسلجد اسلت. در روایتی از امام صادق چنین بیان شلده است 
ا ُدَعلاٌء یَْدُعو بِلِه یُْدِخُلُه اهلُل  کله: »اَل یَْرِجلُع َصاِحلُب الَْمْسلِجِد بَِأَقلَّ ِمْن إِْحلَدی ثاََلٍث إِمَّ
ا أٌَخ یَْسلَتِفیُدُه فِی اهللِ  نَْیلا َو إِمَّ بِلِه الَْجنَّلَه َو إِمَّلا ُدَعلاٌء یَْدُعو بِلِه َفَیْصِرُف اهلُل َعْنُه بَلاَلَء الدُّ
؛ کسلی کله بلا مسلجد انلس دارد، حداقل یکلی از توفیقلات زیلر نصیب او  َعلزَّ َو َجللَّ
خواهلد شلد: یلا اینکله موّفلق بله دعایی می شلود کله خداوند بله برکت هملان دعا او 
را بله بهشلت می بلرد یلا اینکله دعایلی می کند کله خداونلد به سلبب آن، بلالی دنیا 
را از وی دور می کنلد یلا اینکله دوسلت و بلرادری پیلدا می کنلد که از او در مسلیر اهلل 
اسلتفاده می کند«.1سلپس حضلرت بلرای بلرای بیلان میلزان اهمّیلت دوسلتان الهی 

1 . بحار النوار، ج 81، ص4. 
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و نقلش آنهلا بلرای انسلان، بله نقلل از پیامبلر اکلرم فرمودنلد: »َملا اْسلَتَفاَد اْمُرٌؤ 
ُمْسللٌِم َفائِلَدًه بَْعلَد َفائَِدِه اْلِْسلاَلِم ِمْثَل أٍَخ یَْسلَتِفیُدُه فِی اهلل؛ هیچ فایده ای برای انسلان 

مسللمان پلس از فایلده اسلالم، ماننلد برادری کله در راه خلدا می یابد، نیسلت«.1
در حدیلث امیلر مؤمنلان علی از مسلجد به عنلوان مرکز یافتن بلرادران دینی که 
انسلان را در مسلیر خداونلد یلاری می دهنلد، یاد شلده اسلت. دلیلل این امر این اسلت 
کله مسلجد به طلور عمومی، محلّل اجتملاع و رفت وآملد انسلان های برگزیلده، صالح و 
تقوا پیشله اسلت. چنان کله در روایلت دیگلری نیز بلر این امر تأکید شلده که بر اسلاس 

آنهلا می تلوان ویژگی هلای زیلر را برای انسلان های مسلجدی اسلتخراج نمود:

داشتن ایمان و تقوا
در روایات آمده اسلت که مسلجد، خانه پرهیزگاران اسلت و اگر کسلی مداومت بر 
حضلور در مسلجد داشلته باشلد، بله مصداق آیلات قلرآن و روایات اهل بیلت، اهل 
ایملان اسلت. قطلب راونلدی از پیامبلر اکرم چنیلن نقل می کنلد که: »الَْمَسلاِجُد 
اَحلِه َو الَْجَواِز َعلَی  ْوِح َو الرَّ بُُیلوُت الُْمتَِّقیلَن َو َمْن َکانَِت الَْمَسلاِجُد بَْیَتُه َضِملَن اهلُل لَُه بِالرَّ
لَراِط؛ مسلاجد، خانله انسلان های مّتقی اسلت و خداونلد متعال، رحملت و راحت و  الصِّ
عبلور بلر صلراط را بلرای آنان کله مسلاجد را خانه های خویش قلرار داده انلد، ضمانت 
ُجلَل یَْعَتلاُد الَْمَسلاِجَد َفاْشلَهُدوا لَلُه بِاْلِیَملاِن  نملوده اسلت«.2همچنین، »إَِذا َرأَیُْتلُم الرَّ
َّملا یَْعُملُر َمسلاِجَد اهللِ َملنْ آَملنَ بِلاهلل؛ هنگاملی کله دیدیلد مردی بر  ِلَنَّ اهللَ یَُقلوُل إِن
رفت وآملد بله مسلجد مداوملت دارد، وی را مؤملن بدانید کله خداوند متعلال فرموده 
اسلت: تنهلا آنلان کله ایملان بله خداونلد دارنلد مسلاجد خلدا را آبلاد می کننلد«.3در 
اینجلا منظلور از رفت وآملد هملان مداوملت داشلتن و حضلور در نملاز جماعت اسلت 
و پلر واضلح اسلت کله چنین حضوری ناشلی از عالقله بلوده و بنابراین، متولّیلان امور 
مسلاجد بایلد به گونله ای برنامه ریزی کنند که مسلجد، جذابّیت بیشلتری برای نسلل 
جلوان داشلته باشلد و جوانلان احسلاس کننلد با حضلور در مسلجد عالوه بلر افزایش 

1 . همان. 

2 . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 3، ص: 363.

3 . همان.
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ایملان و تقلوای فلردی، بله فرصت هلای دیگلری نیلز دسلت پیلدا خواهند کلرد که از 
جملله آنهلا یافتن دوسلتان خلوب و حضلور در جمع  مؤمنان اسلت.

الگوهای اجتماعی مناسب
جوانلان، بلا توّجله به قلرار گرفتن در مقطعی حسلاّس از زندگی خویلش، در مرحله 
رشلد و شلکل گیری شلخصّیت هسلتند؛ بنابرایلن، الگوهایلی را جسلت وجو می کننلد 
تلا مسلیر رشلد خلود را تعریلف و طلی نماینلد و نیاز بله الگوهلای اجتماعی از سلوی 
جوانلان زمینله را بلرای شلکل گیری و عرضله الگوهلای نامناسلب و تهاجلم فرهنگلی 
بیگانلگان از ایلن طریلق فراهلم می نمایلد. بلا ایلن وصلف، یکلی از راه های ایملن نگاه 
داشلتن جوانلان از آسلیب هلای مختلف اجتماعلی، معّرفی الگوهای مناسلب و سلالم 

به ایشلان اسلت.
بلا توّجله به روایلات مختلفی که از ائّمه اطهار  پیرامون انسلان های مسلجدی بیان 
شلده اسلت، بله این نتیجه می رسلیم کله آنلان می توانند نمونله و الگوهلای اجتماعی 
خوبلی بلرای معّرفلی بله جوانلان باشلند. املام صلادق انسلان های مسلجدی را از 
برتریلن و برگزیلدگان جامعله معّرفلی نملوده و چنین می فرماینلد: »اَل یَْأتِی الَْمْسلِجَد 
ِملْن ُکلِّ َقِبیلَلٍه إاِلَّ َوافُِدَهلا َو ِملْن ُکلِّ أَْهلِل بَْیلٍت إاِلَّ نَِجیُبَهلا؛ از هلر جمعلی تنهلا آنان 
کله در فضایلل از همله برترنلد و به منزلله الگو برای گروه خویش هسلتند، به مسلجد 

می آینلد و از اهلل هلر خانله ای، تنها برگزیلدگان آنهلا به مسلجد می آیند«.1
نکتله ای کله در ایلن حدیلث و همچنیلن در حدیلث امیلر مؤمنان قابلل توّجه 
اسلت، عبلارت »فی اهلل« اسلت. همچنان که بر اسلاس آیلات و روایات دیگلر این گونه 
اسلتنباط می شلود کله جهلاد »فلی اهلل« از جهلاد »فلی سلبیل اهلل« افضلل اسلت.2 
این گونله بله نظر می رسلد که دوسلتان »فی اهلل« از دوسلتان »فی سلبیل اهلل« برترند 
و عبلارت »فلی اهلل« اشلاره بله مرتبله کامل تلری از خللوص نّیلت و توّجه بله خداوند 

3 است. 

1 . بحار النوار، ج 81، ص4. 

2 . ر.ك: مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج11، ص128.

3 . بحاراالنوار، ج71، ص275 و ج73، ص311 و ج81، ص1 و ج89، ص196.
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الگوهای جوانمردی و مرّوت
جوانملردی و بزرگلواری نیلز یکلی دیگلر از خصوصّیاتی اسلت که در باب دوسلت یابی 
بایلد به طلور کاملل مورد توّجله قرار گیلرد. در کوران حلوادث، این دوسلتان غیرتمند 
و جوانملرد هسلتند کله مدافلع انسلان و یلاور او خواهنلد بلود. در روایلات یکلی از 
خصوصّیلات انسلان های مسلجدی را جوانملرد بلودن آنلان ذکلر کرده انلد و حضلور 
یافتلن در مسلاجد یکلی از للوازم ملرّوت و جوانملردی بله شلمار رفته اسلت. رسلول 
ِه ثاََلثَلٌه ِمْنَهلا فِلی الَْحَضلِر َو ثاََلثَلٌه ِمْنَهلا فِی  اکلرم می فرماینلد: »ِسلتٌَّه ِملَن الُْملُروَّ
َِّتلی فِلی الَْحَضلِر َفِتلاَلَوُه ِکَتلاِب اهللِ تََعالَلی َو ِعَملاَرُه َمَسلاِجِد اهللِ َو اتَِّخاُذ  لَفِر َفَأمَّلا ال السَّ
اِد َو ُحْسلنُ الُْخُللقِ َو الِْمَزاُح  لَفِر َفَبْذُل الزَّ ا الَِّتی فِی السَّ اْلِْخلَواِن فِلی اهللِ َعلزَّ َو َجللَّ َو أَمَّ
فِلی َغْیلِر الَْمَعاِصلی«. بلر اسلاس مضامیلن ایلن روایلت می تلوان گفت که شلش چیز 
از نشلانه هلای جوانملردی اسلت که سله چیلز آن مربلوط به هنلگام حضلور و اقامت 
اسلت و سله چیلز آن مربلوط بله سلفر اسلت. از جمله نشلانه هایی کله در ایلن روایت 
بلرای جوانملردی بیان شلده اسلت، آباد کردن مسلاجد الهی و یافتن دوسلتانی اسلت 

کله انسلان را در مسلیر اهلل یلاری کنند. 
همچنین، در برخی روایات یکی از راه های شلناخت دوسلت خوب و مالك تشلخیص 
آن، محافظلت بلر نملاز ذکر شلده اسلت کله فضیللت آن در جماعلت و تجلّلی گاه اتّم 
و اکملل آن در مسلجد اسلت. چنان کله در روایتلی بله نقلل از امام صلادق چنین 
آملده اسلت: »اْخَتِبلُروا إِْخَوانَُکلْم بَِخْصلََتْیلِن َفلإِْن َکانََتلا فِیِهلْم َو إاِلَّ َفاْعلُزْب ثُلمَّ اْعُزْب 
لََواِت فِلی َمَواقِیِتَهلا َو الِْبلرِّ بِاْلِْخَواِن فِی الُْعْسلِر َو الُْیْسلر؛  ثُلمَّ اْعلُزْب ُمَحاَفَظلٍه َعلَلی الصَّ
بلرادران خلود را در زمینله دو خصلت آزمایلش کنید؛ اگر این دو خصللت را دارا بودند 
)بله دوسلتی و رفاقلت با آنلان ادامه دهید( و گرنله از آنان دوری کنیلد؛ آن دو خصلت 
عبلارت اسلت از: مراقبلت بلر نملاز در وقلت و احسلان و نیکلی بله بلرادران در حالت 

تنگدسلتی و گشایش«.1

1 . الکافی، ج 2، ص673.
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کسب علم و دانش جدید
از جملله دیگلر کارکردهلای مسلجد که از حدیث امیلر مومنان علی قابل اسلتخراج 
اسلت، مسلأله توسلعه علم و دانش اسلت و آدمی همواره به کسلب دانش جدید نیازمند 
اسلت. چنان کله آن حضلرت نیلز در کالم دیگلری بلر این نیلاز طبیعی و ضلرورت طرح 
مباحلث جدیلد در میان مسللمانان اشلاره کلرده و می فرماینلد: »إِنَّ َهلِذهِ الُْقُللوَب تََملُّ 
َکَملا تََمللُّ اْلَبْلَداُن َفابَْتُغوا لََها َطَرائَِف الِْحَکِم؛ به درسلتی که قلوب نیز خسلته می شلوند؛ 
همچنلان کله اجسلام شلما خسلته و رنجوز می شلوند؛ پس بله دنبال حکمت هلای نو و 
تلازه باشلید«.1 البّتله، نقلش و جایگاه مسلجد در رشلد و بالندگی سلطح دانلش جامعه 
اسلالمی در طول تاریخ بر کسلی پوشلیده نیسلت. مسلجد، به عنوان محور اصلی درس 
و بحلث در ملورد آیات الهی، سلخنان پیشلوایان دین و مذهب، علملا و حکمای هر عصر 
بلوده و پیش تلر از آنکله ملدارس بله شلکل امروزی سلامان یابند، مسلجد مرکلز اصلی 

علملی جامعه اسلالمی به شلمار می رفته اسلت.
 در طلول تاریلخ اسلالم نیلز بله علّلت حجلم گسلترده آموزش هایی که در مسلاجد 
ارائه می شلده اسلت، شلاهد شلکل گیری پدیده مسلجدل مدرسله هسلتیم که موجب 
شلکوه مذهبلی، علملی، پلرورش اسلتعدادها و بلروز خالقّیت هلای فراوانلی در جامعه 
اسلالمی شلده است و بسلّیاری از اسالم شناسان مسلمان و غیرمسللمان نیز رساله های 
متنّوعلی در ایلن ملورد نوشلته اند. آنچله که در کتلب تاریخی از آن تحلت عنوان »دار 

القلراء« یلا خانله قاریان قرآن یاد می شلود، اشلاره بله این موضلوع دارد.2
از نخسلتین روزهلای ترویلج اسلالم، تعلیلم و تعلّلم بلا مسلجد ارتبلاط تنگاتنلگ 
داشلته و ایلن املر بلا درك و یادگیلری فرمایش هلای پیامبلر اسلالم آغاز شلده و 
مسلجد بله عنلوان کانون همبسلتگی مسللمانان، بله دنبال تحکیلم پیوندهلا و تبادل 

آراء در امور دینلی مسللمانان بلوده اسلت.
ِّلَک الَّلِذی َخلَلَق... الَِّذی  نهضلت نّبلی اکلرم با فرملان به خوانلدن، »اْقلَرأْ بِاْسلِم َرب
َعلَّلَم بِالَْقلَلِم* َعلَّلَم ااْلنَسلاَن َملا لَلْم یَْعلَلم ؛ بخلوان به نلام پلروردگارت که )جهلان را( 

1 . نهج البالغه، حکمت91.

2 . ر.ك: مّکی سباعی، محّمد، تاریخ کتابخانه های مساجد، ص132.
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آفریلد... هملان کسلی که به وسلیله قللم تعلیم نمود و به انسلان آنچه را نمی دانسلت، 
یلاد داد«1آغلاز شلد و آن حضلرت مبارزه بلا نادانی را رسلالت خود قلرار داده و ویژگی 
ندانسلتن جامعله آن دوران را بله آگاهلی، بینش و دانش مبّدل کلرده و موجی از افکار 
و اندیشله های الهلی را در جامعله ایجلاد نمود که شلور و نشلاط علملی را برانگیخته و 

بله دانلش و آموختن بهائلی دیگر داد.
در فضلای داخللی مسلجد، همان گونله کله محراب نملاد کارکلرد عبادی اسلت، منبر 
نیلز نملاد کارکلرد آموزشلی بلوده و مؤیّد انتقلال آموزه های دینی از سلوی خلدا برای 
بشلر به واسلطه رسلول یا امام اسلت. همچنین، در کنار نقش ثابت آموزشلی مسلاجد 
کله ماننلد یلک نهلاد آموزشلی محلّل تشلکیل کالس درس و بحث علمی بوده اسلت، 
بله صلورت پراکنده نیز مسلاجد این نقلش را می توانند در قالبی دیگر داشلته باشلند. 
بله عنلوان مثلال، مراجعله ملردم و جوانان به املام جماعت یلا مدّرسلان دروس دینی 
می توانلد در همیلن حلوزه ایفلا نقلش کنلد. ایلن برنامه هلا هلر چنلد کله بله صلورت 
پراکنلده و غیرثابلت هسلتند، اّملا بخلش عملده از کارکردهلای آموزشلی را در عصلر 
حاضلر بله عهلده دارنلد. پیامبر گراملی اسلالم می فرمایند: »یَلا أَبَلا َذرٍّ ُکلُّ ُجُلوٍس 
ِ تََعالَی أَْو ُمَسلائٌِل َعلنْ ِعلٍْم؛ ای اباذر،  فِلی الَْمْسلِجِد لَْغلٌو إاِلَّ ثاََلثًَه قِلَراَءُه ُمَصلٍّ أَْو َذاِکٌر هلِلَّ
هلر نشسلتنی )اضافلی و بیهلوده( در مسلجد لغلو اسلت، مگلر بلرای سله چیلز؛ برای 

اقامله نملاز یلا ذکر خداونلد متعال یلا پی جویلی از مسلائل علمی«.2
جملله پایانلی ایلن حدیلث به روشلنی نشلان می دهد کله مسلجد در اسلالم، جایگاه 
گفت وگوهلای علملی اسلت. همچنین، از عبارت »ُمَسلائٌِل َعْن ِعلْلٍم«، چنین بر می آید 
کله الزم نیسلت علوملی که در مسلجد ملورد بحث و گفت وگلو قرار می گیرنلد، به طور 
حتلم دانش هلای دینلی باشلند، بلکله هر دانش سلودمندی اگلر یلاد دادن و آموختن 
آن از نظر شلرعی با اشلکالی روبه رو نباشلد، می تواند در مسلجد مورد بحث و بررسلی 
قلرار گیلرد. البّتله تردیدی نیسلت که پرداختلن به مسلائل دینی همچلون یادگرفتن 
احلکام شلرعی و آملوزش عللوم قرآنلی افلزون بلر آنکله بله خلودی خلود از اهمّیلت 

1 . علق، آیات1-3.

2 . وسائل الشیعه، ج 4، ص115.
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واالیلی برخلوردار اسلت، بلا موقعّیلت مسلجد نیلز سلازگارتر اسلت؛ اّملا آن چنان کله 
در روایلت ذیلل آملده اسلت، عللم ارزشلمند در نظلر پیامبلر اکلرم آن اسلت کله 
دانسلتنش نفعلی را درپلی داشلته باشلد و ندانسلتن آن مایله ضلرر و زیانلی بلرای 
مسللمانان باشلد. در حدیثلی از آن حضلرت چنیلن نقلل شلده اسلت: »َدَخَل َرُسلوُل 
َملٌه، َفَقاَل َو  اهللِ الَْمْسلِجَد َفلِإَذا َجَماَعلٌه َقلْد أََطاُفلوا بَِرُجلٍل َفَقلاَل َما َهلَذا؟ َفِقیَل َعالَّ
َملُه؟ َفَقالُلوا لَُه أَْعلَلُم النَّاِس بَِأنَْسلاِب الَْعَرِب َو َوَقائِِعَهلا َو أَیَّاِم الَْجاِهلِیَِّه َو اْلَْشلَعاِر  َملا الَْعالَّ
: َذاَك ِعلْلٌم اَل یَُضلرُّ َملْن َجِهلَُه َو اَل یَْنَفلُع َمْن َعلَِملُه؛ هنگامی که  الَْعَربِیَّلِه. َفَقلاَل النَِّبلیُّ
پیامبلر اکلرم وارد مسلجد شلدند، پلس مشلاهده کردند کله جماعتی از ملردم بر 
گلرد ملردی نشسلته اند. پرسلیدند: ایلن فلرد کیسلت؟ گفتله شلد: دانشلمند اسلت. 
پرسلیدند: دانشلمند چیسلت؟ گفتنلد او علم انسلاب علرب و تاریخ و سرگذشلت ایّام 
جاهلّیلت و اشلعار علرب را می دانلد. پلس پیامبر اکلرم فرمودند: این علمی اسلت 

کله هلر کلس ندانلد ضرر نکلرده و هلر کس بدانلد بلرای او نفعی نیسلت«.1
همچنیلن، از عبلارت »علملاً مسلتطرفاً« کله در حدیث امیلر مؤمنلان علی نیز 
گذشلت، این گونله برداشلت می شلود کله مسلجد، کانلون گلرم مباحلث علمی اسلت 
و حرف هلای نلو و تلازه در تملام زمنیه هلا از جملله عللوم و معلارف اسلالمی در آنجلا 
مطلرح می شلود و ناگفتله روشلن اسلت کله این مهّم بله واسلطه اهتمام اهل مسلجد 
و املام جماعلت می توانلد بله وجلود آیلد تلا مسلجد را از هلر نظلر مکانلی فرهنگلی، 
آموزشلی، فّعلال و سلازنده نماینلد؛ چلرا کله مطلرح نملودن حرف هلای نلو و مفیلد 
پیراملون معلارف اسلالمی در مسلجد آنلگاه امکان پذیر اسلت کله عالم دینی بله بیان 
مقلام معّظلم رهبلری حّظلی از علم، بیلان، معرفت و مردم داری داشلته باشلد تا بتواند 

در هلر نقطله، مثلل شلمعی ملردم را اداره کند.2 

تقویت بنیان های اعتقادی
در حقیقلت یکلی از وظایلف اصللی کله بنا بر آیلات قرآن بلرای پیامبر اکلرم بیان 

1 . الکافی، ج 1، ص32.

2 . سخنان مقام معّظم رهبری در آغاز درس خارج فقه، 1372/6/21.
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شلده، تعلیلم، تعلّلم و آملوزش اسلت چنان کله در قلرآن کریلم پیراملون این رسلالت 
پیامبلران چنیلن آملده؛ »ُهلَو الَّذی بََعَث فِلی اْلُمِّیِّیَن َرُسلوالً ِمْنُهلْم یَْتُلوا َعلَْیِهلْم آیاتِِه 
َو یَُزکِّیِهلْم َو یَُعلُِّمُهلُم الِْکتلاَب َو الِْحْکَملَه َو إِْن کانُوا ِمْن َقْبُل لَفی  َضالٍل ُمبین؛ و کسلی 
اسلت کله در میلان جمعّیت درس نخوانده رسلولی از خودشلان برانگیخلت که آیاتش 
را بلر آنهلا می خوانلد و آنهلا را تزکیله می کنلد و بله آنلان کتلاب )قلرآن( و حکملت 

می آملوزد هلر چنلد پیلش از آن در گمراهی آشلکاری بودند«.1
هلر چنلد کله بنا بر آیلات و روایات گفته شلد که جنبه های عبادی مسلجد بیشلتر 
نمایلان و برجسلته اسلت اّملا در عیلن حال نبایلد از وجه تربیتی و آموزشلی مسلاجد 
نیلز غافلل بلود. از ایلن رو، یکلی از ره آوردهلا و کارکردهلای مسلجد را ایجلاد فضلای 

روشلنگری و هدایلت علملی و تربیلت اخالقی دانسلته اند.2
مسلجد، نخسلتین دانشلگاهی بلود کله در آن، حضلرت نبلّی اکرم با دسلت خود، 
یارانشلان را بله نیکلی تربیلت کردنلد تلا در دیلن خلدا فقیله و دانلا شلوند و همیلن 
افلراد بودنلد که توانسلتد اسلالم را در گسلتره زمیلن رواج دهند. در حدیثلی از پیامبر 
اکلرم نقلل شلده اسلت کله در هنلگام حضلور در مسلجد و مشلاهده علّده ای که 
ََّملا الِْعلْلُم ثاََلثَلٌه آیٌَه  بلرای طللب عللم، اطراف فلردی حلقله زده بودنلد، فرمودنلد: »إِن
ُمْحَکَملٌه أَْو َفِریَضلٌه َعاِدلَلٌه أَْو ُسلنٌَّه َقائَِملٌه َو َملا َخاَلُهلنَّ َفُهَو َفْضٌل؛ به درسلتی که علم، 
منحصلر در سله چیلز اسلت؛ آیه محکمه یلا فریضه عادله و یا سلّنت قائمله و هر آنچه 

غیلر آن اسلت، فضیلت اسلت«.3
املام  بزرگلی همچلون مالصلدرا، فیلض کاشلانی، عالّمله مجلسلی و  دانشلمندان 
خمینلی در تفسلیر و شلرح ایلن حدیلث فلراوان سلخن گفتله و به طلور معمول، 
»آیَلٌه ُمْحَکَملٌه« را بله مباحلث اعتقلادی و »َفِریَضلٌه َعاِدلَلٌه« را ناظلر به عللم اخالق و 
»ُسلنٌَّه َقائَِملٌه« را نیلز اشلاره بله احلکام شلریعت دانسلته اند کله در حقیقلت هر سله 
دسلته بله عللوم دینلی باز می گلردد.4 در این میان اسلتاد شلهید مطهّری نیلز مقصود 

1 . جمعه، آیه2.

2 . الویری، محسن، مسجد، ارتباطات و توسعه پایدار، فصلنامه علمی نامه صادق، ص95.

3 . الکافی، ج 1، ص32.

4 . موسوی الخمینی، سّید روح اهلل، چهل حدیث، ص325.
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از »آیَلٌه ُمْحَکَملٌه« را تفسلیر آیات قرآن و »َفِریَضٌه َعاِدلٌَه و ُسلنٌَّه َقائَِملٌه« را به آموختن 
سلّنت پیامبلر گراملی کله دربردارنلده واجبلات و مسلتحبات دینلی اسلت، تعبیر 

نموده انلد.1
همچنیلن، بله تعبیلر حضرت املام خمینی »تنها وجلود ایمان و اعتقلاد به خدا 
می توانلد مملکلت را احیلا کند«.2بنابرایلن، بلرای احیلای مملکت و پیشلرفت آن باید 
روح ایملان و اعتقلاد بله خلدا را در جوانلان ملّلت رشلد داد کله این مهّم در مسلجد و 

بلا کارکرد آملوزش اعتقلادی آن فراهم خواهد شلد.

برخورداری رحمت الهی
رحملت الهلی در قلرآن کریلم و روایلات ائّمه اطهلار مفهومی عاّم اسلت که به علل 
و اسلباب مختلفلی، بلر بنلدگان نلازل می شلود کله یکلی از آنهلا بنلا بله روایلت امیر 
مؤمنلان رفت و آملد بله مسلاجد اسلت. در شلبکه معنایلی، رحملت بله واژه هایلی 
ایلن ملورد  همچلون؛ »حلّب«، »ود« و »رأفلت« می تلوان اشلاره کلرد؛ قلرآن در 
لا هلِل ؛ اّما آنها کله ایمان دارند، عشقشلان به خدا  می فرمایلد: »َو الَّذیلَن آَمُنلوا أََشلدُّ ُحبًّ
)از مشلرکان نسلبت به معبودهایشلان( شلدیدتر اسلت «.3یکی از جمله مصادیق حّب 
الهلی، انلس و عالقله داشلتن به مسلجد اسلت؛ چرا کله مسلجد متعلّق بله حقّ تعالی 
اسلت و همان گونله کله انسلان مؤمن بله ذات حقّ تعالی شلدیدترین عالقه هلا را دارد، 
بله مسلجد هلم که خانه اوسلت عشلق ملی ورزد. بنابرایلن، این افلراد همچنلان که به 
مسلجد عشلق ورزیلده و عالقله خود را بله ذات اقلدس الهی نشلان می دهنلد، به طور 
متقابلل، ملورد لطلف و رحملت حقّ تعاللی نیز قلرار گرفتله و در نزد خداونلد متعال از 
منزلتلی واال برخوردارنلد و جایلگاه آنان در روزی که هیچ پناهگاهی نیسلت، سلکونت 

در جلوار علرش الهی اسلت.
در روایلت طوالنلی از پیامبر اکرم چنین نقل شلده اسلت: »َسلْبَعٌه یُِظلُُّهلُم اهلُل فِی 
ِظلِّلِه یَلْوَم اَل ِظللَّ إاِلَّ ِظلُّلُه... َو َرُجللٌ َقلُْبلُه ُمَتَعلٌِّق بِالَْمْسلِجِد إَِذا َخلَرَج ِمْنُه َحتَّلی یَُعوَد 

1 . مطّهری، مرتضی، ده گفتار، ص174-170.

2 . صحیفه نور، ج6، ص251.

3 . بقره، آیه 165.
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إِلَْیلِه... ؛ هفلت طایفه هسلتند کله خداوند آنلان را در روزی که هیچ سلایه رحمتی جز 
سلایه او نیسلت، ملورد لطلف و عنایلت خویلش قلرار می دهد... طایفه سلّوم، کسلانی 
هسلتند کله وقتلی از مسلجد خلارج می شلوند، قلب هلای آنلان همچنلان دلبسلته و 

عالقه منلد بله مسلجد اسلت تا آنلگاه که دوبلاره به مسلجد برگردنلد...«.1
همچنیلن از املام سلجاد نیلز روایتلی نقلل شلده اسلت کله می فرماینلد: »َقلاَل 
َِّذیلَن تُِظلُُّهْم فِی ِظلِّ َعْرِشلَک یَلْوَم اَل ِظلَّ  ُموَسلی بْلُن ِعْملَراَن یَلا َربِّ َمْن أَْهُللَک ال
َِّذیلنَ یَْذُکُروَن َجاَللِی  ِربَُه أَیِْدیِهْم ال اِهَرُه ُقُلوبُُهلْم َو التَّ إاِلَّ ِظلُّلکَ َقلاَل َفَأْوَحلی اهلُل إِلَْیِه الطَّ
َِّذیَن  ِغیلُر بِاللََّبلِن ال ِبلیُّ الصَّ َِّذیلَن یَْکَتُفلوَن بَِطاَعِتلی َکَملا یَْکَتِفلی الصَّ َُّهلْم ال إَِذا َذَکلُروا َرب
َِّذیَن یَْغَضُبلوَن لَِمَحاِرِمی إَِذا  یَلْأُووَن إِلَلی َمَسلاِجِدی َکَما تَْأِوی النُُّسلوُر إِلَلی أَْوَکاِرَهلا َو ال
اْسلُتِحلَّْت ِمْثلَل النَِّملِر إَِذا َحلِرٍد؛ موسلی بن عمران عرض کلرد: پلروردگارا، در روزی که 
هیلچ سلایه ای جلز سلایه رحملت تو نیسلت، چله کسلانی را در پنلاه عرش خلود قرار 
می دهلی؟ خداونلد متعلال بله وی وحلی کلرد: کسلانی کله دارای قلب هلای طاهلر و 
دسلتان خاللی هسلتند )کنایله از فقلر و تنگدسلتی(. آنان که هلرگاه به یاد پلروردگار 
خویلش می افتنلد، جلالل و عظملت او را یلادآور می شلوند، تنهلا بله طاعلت و بندگی 
ملن می پردازنلد. آنلان کله بله مسلاجد امن ملن پنلاه می آورنلد؛ آن گونه کله عقاب ها 
بله آشلیانه های خلود بلر می گردنلد و آنلان کله هلرگاه محّرملات الهی حالل شلمرده 

شلود، پلنگ خشلمگین می شلوند«.2
شلاید بتوان گفت تشلبیه انسلان های مسلجدی بله عقاب هایلی که به آشلیانه های 
خلود بلاز می گردنلد، در حقیقلت، گویلای این نکته اسلت که آنلان رفت وآمدشلان به 
مسلاجد بلر اسلاس عالقله قلبلی و عشلق ورزیدن اسلت و مسلجد را پناهلگاه خویش 

می داننلد و در نلزد خداونلد منزلتلی عظیم و شایسلته دارند.
در حدیلث شلریف معلراج نیلز انلس بلا مسلجد، نشلان و جللوه ای از عشلق و محّبت 
بله خداونلد متعلال بله شلمار رفتله اسلت و خداونلد متعلال خطلاب بله رسلول 
اکرممی فرمایلد: »یَلا أَْحَملُد لَْیلَس ُکلُّ َملْن َقلاَل أُِحلبُّ اهللَ أََحبَِّنلی َحتَّلی  یَْأُخلَذ 

1 . وسائل الشیعه، ج 5، ص200.

2 . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 3، ص362.
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َل َعلَلیَّ َو یَْبِکَی  ُقوتلاً َو یَلَْبلَس ُدونلاً َو یََنلاَم ُسلُجوداً َو یُِطیَل قَِیاملاً َو یَلَْزَم َصْمتلاً َو یََتَوکَّ
َکِثیلراً َو یُِقللَّ ِضْحلکاً َو یَُخالِلَف َهلَواُه َو یَتَِّخَذ الَْمْسلِجَد بَْیتاً؛ ای احمد! این طور نیسلت 
کله هلر کسلی بگویلد که ملن خداونلد را دوسلت دارم، در حقیقلت مرا دوسلت دارد؛ 

مگلر آن کله بله مقتضلای آن عملل کنلد. ایلن اقتضائلات عبارت انلد از:
1ل او باید به مقدار ضرورت به دنیا اکتفا کند و از لباس های فاخر دوری جوید؛

2ل بله عبلادت واقعلی و مفّصل نسلبت بله ملن روی آورد؛ به طلوری کله خلواب او 
سلجده باشلد و بله قیلام های طوالنلی در عبلادت هّملت گمارد؛ 

3ل زبان خود را کنترل کند و آن را به سکوت عادت دهد؛
4ل در کارهایش به من توّکل کند؛

5ل تضّرع و گریه هایش نسبت به من را بیشتر نماید؛
6ل از هواهای نفسانی خویش پرهیز نماید و با آنها مخالفت کند؛

7ل بله مسلاجد بیشلتر بلرود، گویلی کله آنجا را محلّل زندگلی خود انتخلاب کرده 
است«.1

در سلایه رفت و آملد بله مسلجد، رابطله دوسلتی و محّبت میان انسلان های مسلجدی 
و فرشلتگان الهلی کله واسلطه نلزول رحملت خداوند بلر بندگان هسلتند، نیلز برقرار 
می شلود و آنلان هم نشلین و یلاور مؤمنانلی خواهنلد بلود کله بر آمد و شلد به مسلجد 
مداوملت می نماینلد. در حدیثلی از پیامبلر اکرم آمده اسلت: »أَنَّ لِلَْمَسلاِجِد أَْوتَاداً 
الَْماَلئَِکلُه ُجلََسلاُؤُهْم إَِذا َغابُلوا اْفَتَقُدوُهلْم َو إِْن َمِرُضلوا َعاُدوُهلْم َو إِْن َکانُلوا فِلی َحاَجلٍه 
أََعانُوُهلم ؛ در مسلاجد انسلان های ثابت قدملی همچلون میلخ وجلود دارند کله مالئکه 
الهلی بلا آنلان هم نشلین و مأنلوس هسلتند. هنگاملی کله از مسلجد غایب می شلوند، 
مالئکله سراغشلان را می گیرنلد. در هنلگام بیملاری از آنلان عیلادت می کننلد و چون 

در کارهلا بله کملک نیاز داشلته باشلند، آنلان را یلاری می دهند«.2
سلّید رضلی در کتلاب »المجلازات النبویه« در شلرح ایلن حدیث شلریف می گوید: 
ملراد از میلخ در کالم نبلّی اکلرم کنایله از انسلان هایی اسلت کله در اثلر کثلرت 

1 . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 3، ص363.

2 . بحار النوار، ج 80، ص 374.
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ارتبلاط بلا مسلجد و ملالزم بلودن بلا خانله خلدا، همچلون میخی بله مسلجد کوبیده 
شلده اند و ایلن کالم از تمثیلالت بسلیار پسلندیده اسلت.1

علالوه بلر آنکله در برخلی روایلات به طلور صریح، اهلل مسلجد را انسلان های فرخنده 
و مبلارك بله شلمار آورده انلد، در پاره ای دیگلر از روایات وجود انسلان های مسلجدی 
را موجلب رفلع بلال و تأخیلر در نلزول خشلم و غضلب الهی بلر جامعه شلناخته اند که 
ایلن خلود یکلی از مصادیلق رحملت الهی بر اهل مسلجد اسلت. در حدیثی از رسلول 
خلدا چنیلن آملده اسلت: »إِنَّ اهللَ َجللَّ َجاَللُلُه إَِذا َرأَی أَْهلَل َقْریَلٍه َقْد أَْسلَرُفوا فِی 
الَْمَعاِصلی َو فِیَهلا ثاََلثَلُه نََفلٍر ِملَن الُْمْؤِمِنیَن نَاَداُهلْم َجلَّ َجاَللُُه یَلا أَْهلَل َمْعِصَیِتی لَْو اَل 
ِّیلَن بَِجاَللِلی الَْعاِمِریلَن بَِصاَلتِِهْم أَْرِضی َو َمَسلاِجِدی  َملْن فِیُکلْم ِملَن الُْمْؤِمِنیَن الُْمَتَحاب
َو الُْمْسلَتْغِفِریَن بِاْلَْسلَحاِر َخْوفلاً ِمنِّلی َلَنَْزلْلُت بُِکلْم َعَذابِلی ثُلمَّ اَل أُبَالِلی؛ آنلگاه کله 
خداونلد متعلال مشلاهده می نماید، اهل سلرزمینی راه اسلراف در معاصلی را در پیش 
گرفته انلد و در میلان آنلان سله طایفله از مؤمنلان یافت می شلود، آنان را نلدا می کند 
کله ای اهلل گناه و سرکشلی، اگلر نبود که در میان شلما گروهی از مؤمنلان به خاطر 
عظملت و جلالل ملن به یکدیگلر محّبلت می ورزند و گلروه دیگر با نماز خلود زمین و 
مسلاجد ملرا آبلاد نگله می دارند و گروه سلّومی که به سلبب خوف از من سلحرگاهان 
بله اسلتغفار می پردازنلد، علذاب خویلش را بلر شلما فلرو می فرسلتادم و به شلما اهل 

عصیلان، توّجهلی نمی نمودم«.2
همچنیلن در حدیلث دیگلر نیلز آمده اسلت: »إَِذا نََزلَلِت الَْعاَهلاُت َو اْلَفاُت ُعوفِلَی أَْهُل 

الَْمَسلاِجِد؛ بله هنلگام نلزول بلال و آفت، اهل مسلاجد سلالم و محفلوظ می مانند«.3

نجات از هالکت
آدملی، هملواره در حلال حرکلت و سلیر به سلوی خالق و مبلدأ خویش اسلت، برخی 
آگاهانله و برخلی ناآگاهانله، گاه از مسلیر حلّق و گاه از مسلیر باطلل ایلن مسلیر را 
در طلول زندگلی خلود طلی می کننلد و بله لقلاء پلروردگار نائلل می شلوند: »یلا أَیَُّها 

1 . سّید رضی، المجازات النبویه، ص408، ح330.

2 . وسائل الشیعه، ج 16، ص93.

3 . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج 3، ص357.
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ِّلَک َکْدحلاً َفُمالقیه ؛ ای انسلان، تو با تالش و رنج به سلوی  َّلکَ کاِدٌح إِللی  َرب اْلِنْسلاُن إِن
پلروردگارت ملی روی و او را مالقلات خواهلی کرد«.1

از ایلن رو، بشلر در طلی ایلن مسلیر هملواره در معلرض هالکلت و نابلودی اسلت 
و موانلع و مشلکالت فراوانلی در سلر راه تکاملل ملاّدی و معنلوی او وجلود دارد کله 
سلعادت او را تهدیلد می کنلد. بنابرایلن، یک فرد مسللمان، هیچ گاه نبایلد از پروردگار 
خویلش غفللت کلرده و هملواره باید به سلوی او پنلاه ببلرد و از او درخواسلت هدایت 
و رهبلری نمایلد تلا در راه سلعادت )صلراط مسلتقیم( قرار گیلرد و به سلوی مقصد و 

کملال نهایی گام بلردارد.
از جملله شلاخص های توسلعه از نلگاه اسلالم، افزایلش میلزان دین ملداری ملردم 
اسلت؛ چرا که به طور اساسلی، فلسلفه تشلکیل جامعه اسلالمی، فراهم کردن بسلتری 
بلرای هدایت و دسلت یابی انسلان به سلعادت دنیوی و اخروی اسلت کله تجلّی آن در 
نلوع برخلورد ملردم جامعله با فرایلض و مناسلک دینی اسلت. حضور اکثریّلت جامعه 
در مسلجد و اقامله نملاز و و پرداختلن بله فرایض دینی علالوه بر کارکردهلای عبادی 
و اجتماعلی، از کارکردهلای هدایتلی نیلز برخلوردار اسلت؛ چلرا که از رهگلذر حضور 
در مسلجد، برپایلی جلسلات وعلظ و خطابله، این مهّم نقشلی بسلزا در هدایت انسلان 

و جلوگیلری از ضالللت او دارد. 
بنلا بلر آملار و گزارش هلای سلازمان ملّلی جوانلان تنهلا در سلال 1383 تعلداد 
55درصلد از جوانلان شلهر تهلران اظهلار نموده انلد کله نملاز می خواننلد؛ یعنلی در 
مقابلل 45درصلد جوانلان شلهر تهلران نسلبت به مسلأله نملاز کم توّجه هسلتند و به 
فرایلض دینلی اهتملام ندارنلد کله ایلن رقم نسلبت به تعلداد جوانان شلهر تهلران به 
عنلوان پرجمعّیت تریلن شلهر کشلور میزان قابل توّجهی اسلت.2 از جملله راهکارهایی 
کله بلرای حلّل این معضلل می توان بدان تمّسلک جسلت، تقویّلت فضلای فرهنگی و 
عبلادی مسلاجد و ایجلاد فضایلی جلذاب اسلت تا مشلّوق حضلور جوانان در مسلاجد 
باشلد. مقلام معّظلم رهبلری در ایلن رابطله می فرماینلد: »اسلتفاده از مسلجد بلرای 

1 . انشقاق، آیه6.

2 . ر.ك؛ طرح پژوهشی اقامه نماز در بین جوانان و نوجوانان شهر تهران، 1385.
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دنیلای اسلالم، فرصلت مغتنمی محسلوب می شلود، منتهی چلون آمدن اجبلاری، در 
آملدن بله مسلجد نیسلت باید دل ها به آمدن مسلجد رغبت و شلوق پیلدا کنند و این 

ممکلن نیسلت، مگلر اینکله کانون مسلجد شلوق آفرین و شلوق آور باشلد«.1

بهره مندی از هدایت الهی
»هدایلت«، در لغلت بله معنلی دالللت و راهنمایلی توأم با لطلف و دّقت اسلت و آن را 
بله دو شلعبه تقسلیم کرده انلد: »ارائه طریلق« و »ایصال بله مطلوب«. بله تعبیر دیگر، 
»هدایلت تشلریعی« کله بله وسلیله پیامبلران و کتاب های آسلمانی انجلام می گیرد و 
انسلان ها بلا تعلیلم و تربیت آنها در مسلیر تکامل پیلش می روند و »هدایلت تکوینی« 
کله منظلور از آن رهبلری موجلودات به وسلیله پروردگار زیرپوشلش نظلام آفرینش و 
قانون مندی هلای حسلاب شلده جهان هسلتی اسلت و در این آیه شلریف کله خداوند 
از زبلان موسلی نقلل می کنلد، بله ایلن مرحلله از هدایت »تکوینی« اشلاره شلده 
َُّنا الَِّذی أَْعطلی  ُکلَّ َشلیْ ٍء َخلَْقُه ثُلمَّ َهدی2؛گفت:  اسلت؛ آنجلا که می فرمایلد: »قلاَل َرب
پلروردگار ملا همان کسلی اسلت که بله هر موجلودی، آنچله را الزمه آفرینلش او بود 

داده اسلت؛ سلپس او را  هدایت کرده اسلت«.3
بله یقیلن، قلرآن کریلم بلرای هدایلت همله جهانیلان نلازل شلده؛ اّملا تلا زمانلی که 
مرحلله ای از تقلوا در وجلود انسلان نباشلد کله هملان مرحلله تسللیم در مقابلل حّق 
و پذیلرش آنچله هماهنلگ بلا عقلل و فطلرت اسلت، محلال اسلت انسلان از هدایلت 
کتاب هلای آسلمانی و دعلوت انبیلاء بهلره بگیرد. بلر این اسلاس، خداونلد می فرماید: 
»ذلِلَک الِْکتلاُب ال َریْلَب فِیلِه ُهلدًی لِلُْمتَِّقیلَن؛ آن کتاب با عظمتی اسلت که شلّک در 

آن راه نلدارد و مایله هدایلت پرهیلزکاران اسلت «.4 
در قلرآن کریلم، »هدایلت« به معنلی فراهم آوردن وسلایل سلعادت و »اضالل« به 

1 . مقام معّظم رهبری، دیدار با شرکت کنندگان همایش بین المللی هفته جهانی مسجد،1384/5/30. 

2 . طه، آیه50.

3 . مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج1، ص39.

4 . بقره، آیه2.
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معنلی از بیلن بلردن زمینه هلای مسلاعد اسلت؛ بلدون اینکله جنبله اجباری بله خود 
بگیلرد و ایلن را نیلز بایلد دانسلت کله هدایلت و اضلالل دو کلمله جاملع هسلتند که 
تماملی انلواع کراملت و خذالنلی کله از سلوی خلدا به سلوی بندگان سلعید و شلقی 

می رسلد را شلامل می شلود.1
هدایلت تشلریعی، بله معنلی ارائه طریلق، جنبله عموملی و همگانلی دارد و هیچ قید 
لبیَل إِمَّا  َّلا َهَدیْنلاُه السَّ و شلرطی در آن نیسلت؛ چنانکله در آیله زیلر آملده اسلت: »إِن
شلاِکراً َو إِمَّلا َکُفلوراً؛ ملا راه را به او نشلان دادیم، خواه شلاکر باشلد )و پذیلرا گردد( یا 

ناسپاس «.2
هدایلت تکوینلی، هرگلز بی قیلد و شلرط نیسلت و ایلن هدایلت و اضالل کله نقطه 
مقابلل آن اسلت، مخصلوص گروهی اسلت کله اوصاف آنهلا در قرآن بیان شلده که به 

عنلوان نمونله می تلوان به ملوارد زیر اشلاره کرد.
در ملورد »هدایلت«، شلرایط و اوصافلی در قلرآن بیلان شلده کله نشلان می دهد این 
هدایلت بلدون علّلت و برخالف حکمت الهی نیسلت؛ ماننلد آیه زیر که پیلروی فرمان 
خلدا و جلب خشلنودی او را زمینه سلاز هدایت الهی بر شلمرده اسلت: »یَْهلدی بِِه اهلُل 
ُلملاِت إِلَی النُّلوِر بِإِْذنِلِه َو یَْهدیِهْم  لالِم َو یُْخِرُجُهلْم ِمَن الظُّ َملِن اتََّبلَع ِرْضوانَلُه ُسلُبَل السَّ
إِللی  ِصلراٍط ُمْسلَتقیٍم«.3در جای دیگلر توبه و انابله را عامل اسلتحقاق هدایت می داند 
و می فرمایلد: »ُقلْل إِنَّ اهللَ یُِضللُّ َملنْ یَشلاُء َو یَْهلدی إِلَْیِه َملْن أَناب «.4قلرآن کریم در 
آیله دیگلر، جهلاد مخلصانله در راه خلدا را بله عنوان شلرط اصللی هدایت ذکلر کرده 
و می فرمایلد: »َو الَّذیلَن جاَهلُدوا فینلا لََنْهِدیَنَُّهْم ُسلُبلَنا َو إِنَّ اهللَ لََمَع الُْمْحِسلنین «.5در 
آیله دیگلر، پیملودن مقلداری از راه هدایلت را بله عنوان شلرطی بلرای ادامله این راه 
بله لطلف خداونلد ذکلر نملوده و می فرمایلد: »َو الَّذیلَن اْهَتلَدْوا زاَدُهلْم ُهلدًی َو آتاُهْم 

1 . مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج1، ص40.

2 . انسان، آیه3.

3 . خداونللد بلله برکللت آن، کسللانی را کلله از خشللنودی او پیللروی کننللد، بلله راه هللای سللالمت، هدایللت می کنللد و بلله فرمللان خللود، 

از تاریکی       هللا بلله سللوی روشللنایی می بللرد و آنهللا را بلله سللوی راه راسللت، رهبللری می نمایللد؛ مائللده، آیلله16.
4 . بگو خداوند هر کس را بخواهد گمراه و هر کس را که بازگردد، به سوی خودش هدایت می کند؛ رعد، آیه27. 

5 . و آنهللا کلله در راه مللا )بللا خلللوص نّیللت( جهللاد کننللد، بلله طللور قطللع، بلله راه هللای خللود، هدایتشللان خواهیللم کللرد و خداونللد بللا 

نیکللوکاران اسللت؛ عنکبللوت، آیه69.
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تَْقواُهلم «1در نتیجله می تلوان گفلت تا از سلوی بنلدگان توبله و انابه ای نباشلد و پیرو 
فرملان خلدا نباشلند و تلا جهلاد و تلالش صلورت نگیلرد و گام هلای نخسلتین را در 
مسلیر حلّق برندارنلد، لطف الهی شلامل حال آنان نمی شلود. حضور انسلان مسللمان 
در مسلجد را می تلوان مصداقلی از بازگشلت او به سلوی پلروردگار و پیلروی از فرمان 
خداونلد، تلالش و برداشلتن گام در مسلیر حلّق دانسلت کله به اسلتناد آیلات مذکور 

ایلن فلرد مشلمول هدایلت الهلی می گردد.
در مورد »ضاللت« نیز قرآن در یک جا سرچشلمه ضاللت را فسلق و خروج از اطاعت 
و فرملان الهلی شلمرده اسلت؛ ماننلد: »یُِضلُّ بِِه َکثیلراً َو یَْهدی بِلِه َکثیراً َو ملا یُِضلُّ بِِه 
إاِلَّ الْفاِسلقین «؛2در جای دیگر روی مسلأله ظلم تّکیه شلده و آن را زمینه سلاز ضاللت 
الِمیلن «.3 همچنیلن، در آیله  معّرفلی کلرده اسلت؛ ماننلد: »َو اهلُل ال یَْهلِدی الَْقلْوَم الظَّ
دیگلر، اسلراف و دروغگویی را عامل گمراهی شلمرده اسلت: »إِنَّ اهللَ ال یَْهلدی َمْن ُهَو 
اب «.4نتیجله اینکله قلرآن، ضالللت الهلی را مخصوص کسلانی می شلمرد  ُمْسلِرٌف َکذَّ

کله دارای ایلن اوصاف هسلتند: »ظلم«، »فسلق«، »دروغ«، »اسلراف« و »کفران«.5
بنابرایلن، اگرچله انسلان بله واسلطه خوانلدن نملاز و درخواسلت هدایلت از خداونلد، 
لراَط الُْمْسَتقیم «6مشلمول عنایلت خلاّص پلروردگار و آنچله بله اعتقلاد  »اْهِدنَلا الصِّ
آیلت اهلل خویلی هدایلت خصوصی الهی می تلوان نامید7می گلردد و نیز به واسلطه گام 
برداشلتن در مسلیر حلّق و بازگشلت بله سلمت پلروردگار در معرض هدایلت تکوینی 
ُه َعْن َرًدی  الهلی قلرار می گیرد؛ اّما اشلاره امیلر مؤمنلان در عبلارت »أَْو َکلَِمًه تَلُردُّ
ُّلُه َعلَلی ُهلًدی«، بلر ایلن مطللب دالللت دارد که فرد مسللمان با  أَْو یَْسلَمُع َکلَِملًه تَُدل
حضلور در مسلجد و شلنیدن کلماتلی، بله هدایلت رهنملون می گلردد. ایلن نلوع از 

1 . کسانی که هدایت یافته اند، خداوند بر هدایتشان می افزاید و روح تقوا به آنان می بخشد؛ محّمد، آیه17.

2 . خللدا جمللع زیللادی را بللا آن گمللراه و گللروه بسللیاری را هدایللت می کنللد؛ ولللی تنهللا فاسللقان را بللا آن گمللراه می سللازد؛ بقللره، 

آیه26. 
3 . و خداوند، قوم ستمگر را هدایت نمی کند؛ بقره، آیه258. 

4 . خداوند کسی را که اسرافکار و بسیار دروغگوست، هدایت نمی کند؛ غافر، آیه28.

5 . مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج4، ص230.

6 . ما را به راه راست هدایت کن ؛ فاتحه، آیه6. 

7 . ر.ك: خویی، سّیدابوالقاسم، البیان فی تفسیر القرآن، ص645.
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هدایلت هملان هدایلت تشلریعی اسلت کله وظیفله پیامبلر و علملای دین اسلت و به 
واسلطه تبلیلغ در مسلجد بله ملردم منتقلل می گردد.

انبیلاء سللف، هدایت تشلریعی الهی را بلا ابزارهلای تبلیغی، همچون وعلظ، خطابه 
و سلاختن محلّ هایلی بلرای عبلادت خداونلد کله در قلرآن نیلز بدان هلا اشلاره شلده 
اسلت1به ملردم منتقلل می کردنلد. معابد کله شلامل صومعه هلا، بیعه ها )معابلد یهود 
و نصلاری( و نمازگاه هلا )صللوات( و مسلاجد می شلوند، در طول تاریخ بله مثابه نهادی 
مذهبلی بلرای عبلادت خداونلد و انتقلال آموزه هلای دینلی از سلوی انبیا الهلی مورد 
اسلتفاده قلرار می گرفتنلد. با ایلن وصف معابلد را می توان واسلطه هدایت انسلان های 
هلر عصلر تلّقلی نملود و ملردم نیلز به واسلطه وجلود معابلد در محّل زندگلی خویش 

بله یلاد دیلن می افتادند.
بلا ظهلور اسلالم و بعثلت نبلّی خاتلم شلکل نوینلی از معابلد بله نلام مسلجد 
از سلوی ایلن شلرع مقلّدس بنلا نهلاده شلد تلا واسلطه انتقلال پیلام الهلی )هدایلت 
تشلریعی( توّسلط پیامبلر اعظم بله مردم باشلد. البته قابل توّجه اسلت کله اّولین 
مسلجد پلس از هجلرت و تشلکیل حکوملت اسلالمی در مدینه بنلا گردید. تلا قبل از 
هجلرت، پیامبلر اسلالم پیلام هدایت الهلی را از طریلق خطابه در کنلار خانه کعبه 
و یلا جملع کلردن افلراد در خانله خویلش و در مکان هلای دیگلر به طلور پراکنلده بله 
ملردم منتقلل می نملود؛ اّما پس از تشلکیل حکومت اسلالمی با ساخته شلدن مسلجد 
ایلن وظیفله پیامبلر )ابلالغ پیلام الهی به ملردم( به ایلن نهاد مقلّدس منتقلل گردید.

بنابرایلن، می تلوان مسلاجد را محلّل تبلیلغ دیلن و تجلّلی گاه دین ملداری ملردم در 
جامعله دانسلت. خداونلد در قلرآن، یکلی از منشلأهای فسلاد زمیلن را ویلران شلدن 
مراکلز مذهلب بیلان فرملوده اسلت؛ یعنی اگلر مراکز مذهب آبلاد نبود و رو بله ویرانی  
ل کله هلدف اصللی طاغیان ددمنش اسلت ل نهاد، جامعله رو به تباهی ملی رود و آیه »َو 
َمْت َصواِمُع َو بَِیلٌع َو َصلَواٌت َو َمسلاِجُد یُْذَکُر  لَلْو ال َدْفلُع اهللِ النَّلاَس بَْعَضُهلْم بَِبْعلٍض لَُهدِّ
فیَهلا اْسلُم اهللِ َکثیراً«2بله ایلن معناسلت کله اگر دفلاع مقلّدس و جهاد نباشلد، مراکز 

1 . حّج، آیه40.

2 . اگللر خداونللد بعضللی از مللردم را بلله وسللیله بعضللی دیگللر دفللع نکنللد، دیرهللا و صومعه هللا و معابللد یهللود و نصللارا و مسللاجدی کلله 

نللام خللدا در آن بسللیار بللرده می شللود، ویللران می گللردد و خداونللد کسللانی را کلله او را یللاری کننللد )و از آیینللش دفللاع نماینللد(، 
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مذهبلی، ماننلد مسلجدها، کنیسله ها، بیعه هلا، صومعه هلا و دیرهلای راهبلان ویلران 
می شلود؛ آنلگاه سلخن از موعظله، نصیحلت، تهذیب و تربیت نیسلت؛ یعنلی نظام امر 
بله معلروف و نهلی از منکلر رخلت می بنلدد و اگلر سلخن از تهذیلب و تزکیله نبود و 

چلراغ هدایلت خاموش شلد، فسلاد گسلترش می یابد.1 
عاّلمله طباطبایلی نیلز در تفسلیر خلود پیراملون ایلن آیله می فرماینلد: »اینکله 
خداونلد معابلد و کلیسلاها را در کنلار مسلاجد نیلز نلام بلرده، بدیلن جهت اسلت که 
ایلن مکان هلا مظاهلر دیلن و شلعائر و نشلانه های دین اسلت که ملردم به وسلیله آنها 
بله یلاد دیلن می افتنلد و در آنها احکام دیلن را می آموزنلد و صورت دیلن را در اذهان 

ملردم حفلظ می کنند«.2

ترک گناه به موجب خشیت
از دیگلر معضلالت اجتماعلی می تلوان بله ناهنجاری های موجلود در جامعه اشلاره 
کلرد؛ روابط نامشلروع جنسلی، اعتیلاد، دزدی، بی بندوبلاری اخالقی و ملواردی از این 
دسلت کله هلر کلدام به نوعلی نسلل جلوان املروز جامعله را به بند اسلارت کشلیده 
اسلت. مسلأله مبارزه با فسلاد و فحشلا از جمله مسلائلی اسلت که در سلال های اخیر 
توّجله همله مسلئوالن و دغدغه منلدان مسلائل فرهنگلی جامعله را بله خلود معطوف 
داشلته اسلت. به راسلتی آیا تاکنون اقدامات انجام شلده توّسلط سلازمان های دولتِی 
مربلوط توانسلته اسلت ایلن ناهنجاری هلا را برطلرف کرده و بله اصالح املور بپردازد؟

بنلا بلر آملار و گزارش هلای سلازمان ملّلی جوانلان، بله عنوان سلازمانی کله متولّی 
امور نسلل جوان کشلور اسلت، درصلد قابل توّجهلی از جوانان به نوعلی درگیر یکی از 
ناهنجاری هلای اجتماعلی بلوده و از آن بله عنلوان بزرگ تریلن معضل فکلری و روحی 

خلود یلاد می کنند.3
از جملله کارکردهایلی کله بلرای مسلجد در حدیلث املام علی بیان شلده اسلت، 

یاری می کند؛ خداوند قوی و شکست ناپذیر است؛ حّج، آیه40.
1 . جوادی آملی، شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، ص36-37.

2 . طباطبایی، سّید محّمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن ، ج14، ص546.

3 . ر.ك: طرح پژوهشی اقامه نماز در بین جوانان و نوجوانان شهر تهران، 1385.
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مسلئله جلوگیلری از ناهنجاری های اجتماعی اسلت. سلخن بسلیار ظریلف حضرت با 
عبلارت »یَْتلُرُك َذنْبلاً َخْشلَیًه أَْو َحَیاًء«،1بیانگر این مطلب اسلت که حضور در مسلجد 
می توانلد مانلع بسلیاری از ذنب هلا و گناه هلای فلردی و اجتماعلی شلود. خشلّیت بله 
عواملل درونلی بازگشلته و حیلا یلک عاملل بیرونلی اسلت و ترك گنلاه بر اثلر عوامل 

درونلی و بیرونلی، بهتریلن وسلیله نجات و دسلت یابی به سلعادت اسلت.

ترک گناه به موجب حیا
یکلی از مراحلل رشلد و کملال انسلان، نائلل آملدن او بله درجله ای اسلت کله تنها به 
سلبب خشلّیت و توّجله بله خداوند متعلال، گنلاه و عصیان را تلرك گویلد. در مرحله 
نازل تلر از ایلن، انسلان بله خاطلر حیلا از بلرادران دینی خویلش و با مالحظله قضاوت 
افلکار عموملی و بیلم از دسلت رفتلن آبلرو و اعتبلار خویش نلزد دیگلران، معصیت را 
تلرك می نمایلد. هرچنلد مرحلله اّول کامل تلر و برتر اسلت، اّملا مرحلله دّوم نیز امری 
پسلندیده و نیکلو و مقّدمله ای بلرای کسلب ملکله خشلّیت الهلی اسلت. در روایلات 
اسلالمی، حیلا نملودن از ملردم و بله خصوص مؤمنلان در جهت ترك گناه مدح شلده 
و در جانلب مقابلل، آنلان که با گسلتاخی و بی حیایلی و بدون اعتنا بله قضاوت جامعه 
بله هلر عملل ناپسلندی اقدام می کننلد، مورد مالمت و سلرزنش قلرار گرفته انلد. امیر 
اٍش  َم الَْجنََّه َعلَلی ُکلِّ َفحَّ مؤمنلان از پیامبلر اکلرم نقلل می کننلد: »إِنَّ اهللَ َحلرَّ
َّلَک إِْن َفتَّْشلَتُه لَْم تَِجلْدُه إاِلَّ  بَلِذی ٍء َقلِیلِل الَْحَیلاِء اَل یَُبالِلی َملا َقلاَل َو اَل َملا قِیلَل لَُه َفإِن

لَِغیٍَّه أَْو ِشلْرِك َشلْیَطاٍن«.2
بله عبلارت دیگلر، وقتلی فلردی بله مسلجد ملی رود در واقلع، در یلک سلاختار 
اجتماعلی متشلّکل از بلرادران ایمانلی قلرار می گیلرد که سلبب حیلاء وی می گردد و 
ایلن حیلاء کله هلم از خداونلد اسلت و هلم از آن بلرادران دینلی، زمینه  تلرك گناه را 

بلرای وی فراهلم می نمایلد.

1  . وسائل الشیعه، ج3، ص480.

2 . خداونللد متعللال، بهشللت را بللر هللر شللخص فّحللاش بی آبللرو و کم شللرمی کلله توّجهللی بلله گفته هللای خللود و آنچلله دیگللران در 

مللورد او می گوینللد نللدارد، حللرام کللرده اسللت. اگللر حللال چنیللن شللخصی را خللوب بررسللی کنللی، خواهللی یافللت کلله یللا زنللازاده 
اسللت و یللا اینکلله شللیطان در انعقللاد نطفلله او شللریک بللوده اسللت؛ الکافللی، بَللاُب الَْبللَذاء، ج 2، ص324. 
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الَه  لاله إِنَّ الصَّ در قلرآن کریلم آمده اسلت: »اتُْل ما أُوِحلَی إِلَْیَک ِمَن الِْکتلاِب َو أَقِِم الصَّ
تَْنهلی  َعلِن الَْفْحشلاِء َو الُْمْنَکلِر َو لَِذْکلُر اهللِ أَْکَبلر َو اهلُل یَْعلَلُم ملا تَْصَنُعون «.1خداوند در 
ایلن آیله رسلول گرامی خلود را به تلالوت آنچه بله وی وحی شلده، دسلتور می دهد؛ 
چلون تلالوت قلرآن بهترین رادع از شلرك و ارتکاب فحشلاء و منکرات اسلت؛ زیرا در 
آن آیلات روشلنی اسلت کله متضّمن حّجت هایلی نورانی اسلت که حلّق را آن طور که 
بایلد روشلن می سلازد و هلم مشلتمل بلر داسلتان های عبلرت آور، مواعظ، بشلارت ها، 
انلذار، وعلده و وعیدها اسلت که شلنونده و خواننلده را از گناهان باز می دارد و سلپس 
آن املر را ضمیمله می کنلد بله املر بله نماز کله بهتریلن اعمال اسلت؛ چون کله نماز 

از فحشلاء و منکر بلاز می دارد.2 
عاّلمله طباطبایلی پیراملون اینکله چگونله نملاز، انسلان را از ارتلکاب گنلاه بلاز 
ملی دارد، می فرماینلد: سلیاق آیلات شلاهد بلر ایلن اسلت کله ملراد از ایلن بلازداری، 
بلازداری طبیعلت نملاز از فحشلاء و منکر اسلت؛ اّما این بلازداری به نحو اقتضاء اسلت 
نله علّیلت تاّمله، کله هلر کلس نملاز خوانلد، دیگلر نتواند گنلاه کنلد و اینکه علّده ای 
اشلکال می کننلد کله چرا بسلیاری از نماز گزاران مرتکلب کبائر و منکرات می شلوند؟ 
این گونله پاسلخ می دهنلد کله عملل نماز به خصلوص که بنلده آن را در هلر روز، پنج 
بلار بجلا بیلاورد و همله عمر ادامله دهد و به خصلوص اگر آن را همله روز در جامعه ای 
صاللح بجلا بیلاورد و افلراد آن جامعله نیلز ماننلد او همه روز نملاز بجای آورنلد و مثل 

او نسلبت بله آن اهتملام بورزنلد، بلا گناهان کبیره سلازش نلدارد. 3 
آری، توّجله بله خلدا از روی بندگلی، آن هلم در محیطلی همچون مسلجد، به طور 
طبیعلی بایلد انسلان را از هلر معصیتلی و هلر عملی که دیلن آن را شلنیع می داند، از 
قبیلل قتلل نفلس، تجلاوز بله جان هلا و بله مال ایتلام، فسلاد و فحشلا بلاز دارد. پس، 
اگلر انسلان مّدتلی بر نماز خود پایلداری کند و در انجام آن نّیت صادق داشلته باشلد، 
ایلن اسلتدامت به طلور مسللّم، باعلث می شلود که بله تدریج ملکله پرهیز از فحشلاء و 

1 . آنچلله را از کتللاب )آسللمانی( بلله تللو وحللی شللده، تللالوت کللن و نمللاز را برپللا دار، کلله نمللاز )انسللان را( از زشللتی ها و گنللاه 

بازمللی دارد و یللاد خللدا بزرگ تللر اسللت و خداونللد می دانللد شللما چلله کارهایللی انجللام می دهیللد؛ عنکبللوت، آیلله45. 
2 . طباطبایی، سّیدمحّمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن ، ج16، ص199.

3 . همان.



جلد یک، بخش دوم 172

منکلر در او پیدا شلود. 
آیله دیگلری کله در ایلن رابطله می تلوان بلدان اسلتناد نملود، آیله زیلر اسلت کله 
َّهلا لََکبیلَرٌه إاِلَّ َعلَی الْخاِشلعین«.1  کلمه  لالِه َو إِن ْبلِر َو الصَّ می فرمایلد: »َو اْسلَتعیُنوا بِالصَّ
»اسلتعانت« در اینجلا بله معنلای طلب کمک اسلت و ایلن در وقتی صلورت می گیرد 
کله نیلروی انسلان به تنهایلی نمی تواند حادثله ای که پیلش آمده را بر وفلق مصلحت 
خلود بلر طلرف سلازد و اینکله خداونلد فرموده اسلت از صبلر و نملاز بلرای مهّمات و 
حلوادث خلود کملک بگیرید، برای این اسلت کله در حقیقلت در عالم هسلتی یاوری 
بله جلز خلدای سلبحان نیسلت و بنابراین، الزم اسلت که آدملی در نماز اسلتقامت به 
خلرج داده و ارتبلاط خلود را بلا خلدا وصل نماید؛ چرا کله صبر و نماز، بهترین وسلیله 
بلرای پیلروزی اسلت. عاّلمله طباطبایلی زیر ایلن آیه به نکتله ظریفی اشلاره می کنند 
و می فرمایلد کله صبلر، هلر بلال و یلا حادثله عظیملی را کوچلک و ناچیلز می کنلد و 
نملاز کله اقبلال بله خلدا و التجاء بله او اسلت، روح ایمان را زنلده می سلازد و به آدمی 
می فهمانلد کله بله جایلی تّکیله دارد کله انهدام پذیلر نیسلت و به سلببی دسلت زده 

که پاره شلدنی نیسلت. 2 
بله هلر حلال حیلا، از انسلان های موّحلد و مؤملن املری پسلندیده اسلت و ارتباط 
بلا مسلجد، علالوه بلر آنکله ایملان و توّجله بله عظملت خداونلد را در انسلان تقویّلت 
می کنلد، زمینله آشلنایی و ارتبلاط او را بلا افلراد مؤملن و صاللح نیز فراهم ملی آورد و 

ایلن املر، خلود یکلی از عواملل و اسلباب دوری از گنلاه و انحرافلات خواهلد بود.

1 . از صبللر و نمللاز یللاری جوییللد )و بللا اسللتقامت و مهللار هوس هللای درونللی و توّجلله بلله پللروردگار، نیللرو بگیریللد( و ایللن کار، جللز 

بللرای خاشللعان، گللران اسللت؛ بقللره، آیه45.
2 . طباطبایی، سّیدمحّمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن ، ج1، ص299.
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نتیجه گیری «
بلدون تردیلد، در توسلعه یلک کشلور مهمّ تریلن بُعد، مسلائل فرهنگی اسلت و اگر 
در توسلعه سیاسلی و اقتصادی نیز به مسلائل فرهنگی توّجه نشلود، توسلعه اجتماعی 
بله مفهلوم املروزی آن تحّقق نخواهلد یافت و بر این اسلاس، ضرورت تعلیلم و تربیت 
و پلرورش نیلروی انسلانی پارسلا، کارآملد و توانا به مثابه یکی از شلاخص های توسلعه 

فرهنگلی در تحّقلق دیگر ابعاد توسلعه، واقعّیتی انکارناپذیر اسلت. 
بله نظلر می رسلد کله قلرآن و دیلن مبین اسلالم بله عنلوان رسلالتی عموملی، به 
مقولله فرهنلگ و توسلعه فرهنگلی اهتملام ویلژه دارد و می توان گفت حرکلت پیامبر 
اسلالم یلک حرکلت فرهنگلی و در راسلتای روشلنگری و ایجلاد تملّدن فرهنگی 
بلوده اسلت. فرهنلگ اسلالمی، بنلای مسلاجد را بله عنلوان نملاد حکوملت دینلی و 
مرتبلط بلا ملردم مسللمان در انلواع مختللف، از مسلاجد جمعه تلا محلّه کله پذیرای 
اقشلار مختللف ملردم در سلاعت های متنلّوع بودنلد، می دانلد کله ایلن نمونله ای از 
کارآیلی مسلاجد و تالش اسلالم برای توسلعه روابلط اجتماعی و فرهنگلی در فضاهای 

شلهری بله واسلطه مسلاجد از دیربلاز تاکنون بوده اسلت.
در واقلع، توسلعه فرهنگلی به عنوان سیاسلتی کلّی برای رسلیدن به توسلعه پایدار 
در سلطح جامعله اسلالمی، حقیقتلی انکار ناپذیلر اسلت کله در ایلن مقالله به طلور 
مفّصلل تبییلن شلده اسلت. الگوهلای عمللی بیان شلده توّسلط امیر مؤمنلان این 
مطللب را اثبلات می کنلد کله بلا بهره گیلری درسلت از نمادهلای دینی و بله خصوص 

مسلاجد، می تلوان بله تعاللی و رشلد فرهنگلی جامعه اسلالمی دسلت یافت.
بنابرایلن، می تلوان گفلت کله مقصلود از توسلعه فرهنگلی مسلجد، بهینه سلازی، 
بهره  بلرداری، افزایلش نقلش، جایلگاه، کارکلرد و ارتقلاء سلطح و باالبلردن کیفّیلت و 
عرضله خدملات عبلادی، آموزشلی و غیلره و افلزون سلاختن جاذبه های مسلجد و در 
یلک جملله، آوردن مسلجد در متلن زندگلی ملردم مسللمان و برقلراری و مسلتحکم 

سلاختن پیونلد بیلن مسلجد و املور گوناگلون در حیات بشلری اسلت.
متأّسلفانه، با نگاهی گذرا به مجموعه مسلاجد در کشلورهای اسلالمی این حقیقت 
تلخ روشلن می شلود که در حال حاضر بسلیاری از مسلاجد توان الزم را جهت تقویّت 
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بنّیله فکلری و فرهنگلی و معنلوی مسللمانان ندارنلد و از ایلن دردناك تلر، مسلاجدی 
اسلت کله بله گمراه کننده تریلن اندیشله ها، رنلگ و بوی دینلی می بخشلند و آن را در 
جهلان منتشلر می نماینلد. آرزو می نمائیلم در سلایه رشلد و آگاهی مسللمانان شلاهد 
روزی باشلیم کله مسلاجد جایلگاه فرهنگلی خلود را باز یابنلد و به صلورت کانون های 
آملوزش و تربیلت مسللمانان عملل کنند و اندیشله های اصیل اسلالمی، بیش از پیش 

از ایلن مراکلز مقدّ س منتشلر شلود و بلر تمامی گسلتره زمیلن پرتو افکنی کند.
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بررسی کارکردهای فرهنگِی نهاد مسجد در صدر اسالم

عارفه مجیری و فاطمه لمسه چی

چکیده «
مسلئله  اصللی ایلن تحقیق، تبییلن و تحلیلل نقش فرهنگلی پایگاه مقلّدِس جهان 
اسلالم، »مسلجد« است. مسلجد، جایگاهی اسلت که گسلتره  آن در جغرافیای جهان، 
هم معنلا و برابلر بلا گسلتره  قلملرو اسلالم اسلت. ایلن نوشلتار بلا هلدف شناسلایی و 
بررسلی کارکردهلای فرهنگلی نهلاد مسلجد )و در مقوله هایلی ماننلد: نقش هلای 
عبلادی، تبلیغلی، ارتباطاتلی، علملی ل آموزشلی، خدماتلی و اجتماعلی( شلکل گرفته 
اسلت. نگارنلده، بله دنبلال پاسلخ بله ایلن سلؤاالت اسلت  کله فّعالّیت هلای فرهنگلی 
مسلاجد در صلدر اسلالم چله بلوده اسلت و در عصلر حاضر تا چله اندازه  می تلوان این 
کارکردهلا را ملورد اسلتفاده قلرار داد. بلا نظلر به این مسلئله که مسلاجد، نقش اصلی 
را در معّرفلی اسلالم و فرهنلگ و تملّدن اسلالمی ایفلا می کنند، کارکردهای مسلجد، 
تنهلا در بُعلد معنلوی و عبلادی خالصله نمی شلوند، بلکله مسلاجد در صلدر اسلالم 
کارکردهلای گوناگونلی داشلته اند کله بیشلتر آنهلا بله عنلوان کارکردهلای فرهنگلی 
قابلل  تعریلف و تبییلن هسلتند. بنابرایلن، در صورتی  که بلا برنامه ریزی های مناسلب، 
مسلجد را در ایفلای نقش هلای اساسلی آن یلاری دهیلم، در آن صلوت، ایلن نهلاد 

می توانلد بلار فرهنگلی جامعله  اسلالمی را بله دوش بکشلد .

کلیدواژه ها:  «
مسجد، فرهنگ، کارکرد فرهنگی، جامعه اسالمی.
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مقّدمه «
مسلجد هملواره مشلعل هدایلت، نشلانه تّوجه بله ارزش هلای واالی انسلانی، محّل 
طلرد آالیش هلای ملاّدی، نشلانگر هویّلت فرهنلگ و هنلر اسلالمی و در نهایلت مرکز 
پیشلگیری و کاهلش بزهکاری هلای اجتماعلی بلوده اسلت. مسلجد، در اسلالم، قللب 
تپنلده حیلات ایلن دیلن حنیلف و جایلگاه پیوند آسلمان و زمیلن )دو نملاد آخرت و 

دنیلا( اسلت و انسلان بله عنلوان اشلرف مخلوقلات در آن رشلد و تکاملل می یابلد. 
عصلر حاضلر، عصلر بازنگری و بازگشلت به دین اسلت؛ دو نگرش بلزرگ ماّدی گری 
و ماّدی نگلری در زمینله  عملل و جامعه گردانی شکسلت خورده اسلت و برای بشلریّت 
رنلج  دیلده  املروز، مجلال تأّملل در معنویّات و بازگشلت به سلّنت معنوی کله جامع و 
کامل تریلن مصلداق آن دیلن اسلت، فراهلم آمده اسلت. از نخسلتین سلده ظهور دین 
مبیلن اسلالم، »مسلاجد«، بله عنلوان شلاخص ترین و بارزتریلن نهادهلای اسلالمی، 

تجلّلی یافتند .1
در حقیقلت، آملوزش عمللی بنیان گذار مکتب متعالی اسلالم، بلرای رهروان راهش 
ایلن  بوده  اسلت کله در طّراحلی و شهرسلازی حکومت اسالمی،»مسلجد«، نخسلتین 
ملکان احداثلی باشلد و در مرکزیّلت شلهر قرار گیلرد. چنان که حضرت رسلول در 
نخسلتین اقلدام خلود، هنگام ورود به یثلرب، پس از تغییر نام آن به مدینه، مسلجدی 

را در مرکلز شلهر بنا کرد.
در زملان حضلرت محّملد و ائّمه  اطهار مسلجد، کانون بسلط و توسلعه  فرهنگ 
غنلّی اسلالم بلود و بسلیاری از فّعالّیت هلای فرهنگلی مسللمانان در مسلجد انجلام 
می گرفلت. به طلور کللی، پایلگاه فرهنگلی جهلان اسلالم از مسلاجد شلکل گرفلت و 
هسلته اّولیله فّعالّیت هلای فرهنگلی دیلن مبیلن اسلالم، در مسلاجد تشلکیل شلده 
اسلت. از  ایلن رو، می تلوان گفلت کله اصلی تریلن پایلگاه  فّعالّیت های فرهنگلی، چه در 

دوران پیامبلر اکلرم و چله در دوران ائّمله اطهلار، مسلاجد بوده انلد.2
نقلش مسلاجد بلر هویّلت و فرهنلگ اسلالمی تلا بدان  جاسلت کله با دور شلدن از 

1 . رضایی، علی، جایگاه مساجد در فرهنگ اسالمی، ص23.

2 . عّباسللی، ابراهیللم، نقللش مسللجد در فرهنللگ و هویّللت محلّلله ای، فللروغ مسللجد، ج5، قللم، مؤّسسلله فرهنگللی ثقلیللن، 1387، 

. ص382 
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مسلاجد، نتیجله ای جلز تخریلب ظاهلری و باطنلی و سلقوط مبانی فرهنلگ در وهله 
نخسلت و از میلان رفتلن وحلدت اسلالمی در وهلله  دّوم را در پلی نخواهد داشلت. از 
طلرف دیگلر، رابطله متقابلل میلان ارزش هلا و باور هلای سلّنتی و مذهبلی، فرهنگ و 
روابلط اجتماعلی نشلان می دهد که مسلاجد بله عنلوان کانون های ارزشلی و فرهنگی 
دیلن مبیلن اسلالم، نقلش تأثیرگلذاری در شلکل گیری روابلط اجتماعلی مسللمانان 
داشلته اند. ایلن موضلوع، نشلان دهنده نقلش مؤثّلر ایلن نهلاد اسلالمی بلر فرهنلگ و 

هویّلت مردمان شلهرهای اسلالمی اسلت.1
بنابراین، مسلجد، به عنوان مرکز فرهنگ سلازی  اسلالمی و نهاد تأثیرگذار بر الگوهای 
رفتلاری افلراد در تملام زمینه هلا، بله صلورت محسلوس و نا محسلوس در شلکل گیری 

فرهنلگ و هویّلت افلراد در سلطح فلردی و اجتماعی نقش به سلزایی ایفلا می نماید. 
بدیلن ترتیلب، مشلّخص می شلود کله تبییلن و تعییلن جایلگاه واقعی مسلاجد در 
جواملع اسلالمی، افزایلش کارایلی آن را در تقویّلت و تثبیلت زیرسلاخت های فرهنگ 

اصیلل اسلالمی موجب خواهد شلد .2
بلدون تردیلد، می تلوان نتیجله گرفلت کله املروز راه حلّل بسلیاری از مشلکالت اّمت 
اسلالمی در مسلجد یافلت می شلود. اقلدام و سلّنت حضلرت رسلول در تأسلیس 
مسلجد، یلک حرکلت مقطعلی و نمادیلن و اتّفاقلی نیسلت؛ بلکله نقطله آغلاز کار را 
بله  صلورت حسلاب شلده بله ملا نشلان داده اسلت و بلدون شلک، هلم اکنلون نیلز 
می توانلد کوتاه تریلن و بهتریلن مسلیر اصلالح اّمت مسللمان قلمداد شلود و البّته باید 
چنیلن باشلد. پلس، بایلد به سلّنت پیامبر اکرم بازگشلت و مسلجد را احیلاء نمود؛ 
زیرا مشلکل اسلالم، نداشلتن محلّل عبادت نیسلت. حضلرت  رسلول در این مورد 
می فرماینلد: »ُجِعلَلْت لِلَی اْلَْرُض َمْسلِجداً َو َطُهلورا؛ همه زمین برای اّمت من مسلجد 
و پلاك  قلرار داده شلده  اسلت«.3بنابراین، مشلکل اّملت اسلالمی، هدایت و الهلام امور 

گوناگلون اسلت که سرچشلمه آن در مسلجد اسلت.

1 . عّباسی، ابراهیم، نقش مسجد در فرهنگ و هویّت محلّه ای، فروغ مسجد، ج5، قم، مؤّسسه فرهنگی ثقلین، 1387، ص381.

2 . شکریان، ناصر، مدیریت و ساماندهی مساجد، فروغ مسجد، ج4، قم، مؤّسسه فرهنگی ثقلین، 1385، ص447.

ال دم شلل ق ی ه ،  ال ل م ع لله   شلل رح   ف للی   ال ب ه ی لله   ال روض لله   زی ن ال دی للن  ب ن  ع ل للی،  العاملللی( ،  )الجبعللی  ث ان للی  شلل ه ی د   .  3

ج1، ص15.
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کّلیات: مفهوم شناسی واژگان «
در ابتدا الزم است به تعریف نظری مفاهیم این پژوهش بپردازیم:

یلا  »نقلش  معنلای  بله  جامعه شناسلی  ادبّیلات  در   )Function( کارکلرد  کارکلرد: 
اثلری اسلت کله هلر پدیلده در زنجیلره  پدیده هایلی کله بلا آنهلا مرتبلط اسلت، باقی 

می گلذارد«.1
کارکلرد فرهنگلی مسلجد: ملراد از کارکلرد فرهنگلی، نقشلی اسلت کله مسلاجد در 
جهلت افزایلش آگاهی هلا و بینش هلای ملردم، در زمینه هلای گوناگلون مذهبلی ایفلا  

می کننلد.2
فرهنلگ: اّولیلن تعریلف جامع و مانلع از فرهنگ در سلال 1718، در کتلاب »فرهنگ 

ابتدایلی« توّسلط ادوارد بارنلت تایلور بیان شلد.3
»فرهنلگ یلا تملّدن، بله مفهلوم قوم نلگاری عاّم خلود، مجموعله پیچیده ای اسلت 
مشلتمل بلر معلارف، معتقلدات، هنلر، حقلوق، اخلالق، رسلوم و تماملی توانایی هلا و 

عاداتلی کله بشلر بله عنلوان عضلوی از جامعله دریافلت می نماید«.4
مفهلوم فرهنلگ، در اّولیلن برنامله 5 سلاله جمهلوری اسلالمی ایران، چنیلن آمده 
اسلت: »فرهنلگ، کلّیلت به هم تافتله باورهلا، ارزش هلا، آرمان هلا، دانش هلا، هنر هلا، 
متلون، آداب و اعملال جامعله و مشلّخص کننده سلاخت و تحلّول کیفّیلت زندگلی 

5 است«.
در ایلن پژوهش، بر اسلاس دو تعریف ذکر شلده و تعاریف مشلابه دیگلر از فرهنگ، 
کارکردهلای فرهنگلی نهلاد مسلجد را بلا مقوله هلای زیلر بررسلی خواهیلم کلرد و به 
تبییلن نقش هلای مسلجد در حلوزه کارکرد هلای فرهنگلی می پردازیم: نقلش عبادی 
مسلجد، نقلش اجتماعلی مسلجد، نقلش خدماتلی مسلجد، نقلش علملی ل آموزشلی 

مسلجد، نقلش تبلیغی مسلجد.

1 . عابللدی جعفللری، حسللن و همللکاران، طراحللی مللدل مطلللوب کارکللرد و مدیریللت مسللاجد، در قالللب یللک سللازمان داوطلبانلله 

مذهبللی، مجموعلله مقللاالت فللروغ مسللجد، ج5، ص47. 
2 . منصوریان، عّفت، عوامل و موانع جذب مردم به ویژه جوانان و نوجوانان به مسجد، فروغ مسجد، ص240.

3 . حبیبی، محّمد، خصائص مدیران فرهنگی، ص14.

4 . ابوالقاسمی، محّمدجواد، شناخت فرهنگ، ص37و34.

5 . حبیبی، خصائص مدیران فرهنگی، ص10.
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گفتار اّول: نقش عبادی  مسجد «
در قلرآن  کریلم  هر جا سلخن  از مسلجد گفته شلد، جنبه های  عبلادی  آن  به  عنوان  
نقلش  اّولیله  و بنیادیلن  ایلن  جایلگاه  مقّدس  و معنلوی  به  شلمار رفته  اسلت . در ادامه، 

بله نمونه هایلی از این آیات اشلاره می شلود:
ِ َفالتَْدُعواَمَع اهللِ أََحدا؛ و اینکه مسلاجد از آن خداسلت. پس، احدی  »َوأَنَّ الَْمسلاِجَد هلِلَّ

را بلا خداونلد )به عنوان پرسلتش( نخوانید«. 1
یلن ...؛ به  سلوی  هر  لِِصیلَن لَلُه الدِّ »...َو أَقِیُملواْ ُوُجوَهُکلْم ِعنلَد ُکلّ ِ َمْسلِجٍد َو اْدُعلوُه مُخْ

مسلجدی  رو آوریلد و خلدا را از سلر اخلالص  بخوانید«. 2
یکلی از ارکان اساسلی ادیلان الهلی و بله خصلوص دیلن مبیلن اسلالم، »عبلادت« 
اسلت. ماهّیلت و حقیقلت عبلادت، تنهلا بله امور ظاهلری و بر زبلان آوردن پلاره ای از 
کلملات و انجلام حلرکات خاّص، محلدود نمی شلود؛3بلکه عبلادت، ارتباطی اسلت که 

بیلن بنلده و معبلود برقلرار می شلود و ایلن ارتبلاط در بطن عبلادت نهفته اسلت.
بدیلن  صلورت،  یکلی  از اصلی تریلن  نقش هلای  مسلجد آن  اسلت  که  زمینله  را برای  
عبلادت پُرحضلور و خالصانله  فراهلم  نماید تا مؤمنلان  در آن  مکان  مقلّدس  با پرداختن  
بله  نملاز و ذکلر و دعلا زنلگار غفللت  را از دل  و جان خود  بشلویند و با خداونلد متعال،  
بله  معنلای  واقعی  کلمله،  اُنس بگیرنلد. بنابراین،  هر اندازه  مسلجد در ایفلای  این  نقش  
حیاتلی  موّفق تلر و کارآمدتلر باشلد، بله  مسلجدی  کله  قلرآن  و سلّنت  آن  را بله  تصویر 

کشلیده  اند، نزدیک تر اسلت .4
بلا  مقّدمله ای کله دربلاره کارکلرد معنلوی  مسلاجد مطلرح شلد، به  طلور خالصله، 
بله تبییلن  »فّعالّیت هلای  عبلادی«  کله  می توانلد )و بایلد( در مسلاجد صلورت  بگیرد، 

می پردازیلم .

1 . جن، آیه18.

2 . اعراف، آیه29.

3 . نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص29.

4 . همان، ص15.
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نقش  مسجد در انجام  عبادت  شایسته 
عنصلر توّجله  قلبلی  بله  خداونلد متعلال ، روح  عبلادت  را تشلکیل  می دهد. بلرای  به 
وجلود آملدن  چنیلن  عبادتلی ، عواملل  فراوانلی  مورد نیلاز اسلت . بعضی  از ایلن عوامل  
بله  شلرایط  درونی  و روحلی  عبادت  کننلده  مربوط  می شلود؛ برخی  به  شلرایط خارجی  

و بیرونلی  )چلون  زمان  و ملکان(  عبادت  بسلتگی  دارد.
بنابرایلن،  یکلی  از رملوز اصللی  بنای  مسلاجد در دین   اسلالم ، فراهلم  آوردن  مکانی 
شایسلته بلرای  عبلادت  اسلت . مسلجد، بلا تملام  ویژگی هایی  که  شلارع  مقلّدس  برای 
آن  در نظلر گرفتله ، مناسلب ترین  ملکان  بلرای  عبلادت  و راز و نیلاز بلا خداونلد متعال  
اسلت . بله  همیلن  سلبب، در آییلن  مقلّدس  محّملدی این  ملکان  الهی ، »مسلجد« 

می شلود.1 نامیده  

ذکر و یاد خداوند در مسجد
مسلجد، جایلگاه  حضلور مؤمنان  برای  ذکلر و یاد خداسلت ؛ خداوند تعاللی  می فرماید: 
»فلِی بُُیوٍت أَِذَن اهلُل أَن تُْرَفَع َو یُْذَکَر فِیَها اْسلُمُه یَُسلبُِّح لَُه فِیَهلا بِالُْغُدوِّ َو االََْصاِل*ِرَجاٌل 
َکلوِه...؛ در خانه هایی   لَلوِه َو إِیَتاِء الزَّ لاَرٌه َو اَل بَْیلٌع َعلن ِذْکلِر اهللِ َو إَِقلاِم الصَّ الَّ تُلِْهیِهلْم تِجَ
کله  خداونلد بله  تعظیلم  و بزرگداشلت  آن  فرملان  داده  و بلردن نلام خویلش  را در آن  
خواسلته  اسلت ؛ مردانلی  یافت  می شلوند کله  صبحگاهان  و شلامگاهان  خدا را تسلبیح 
می گوینلد. هیلچ  تجلارت  و معاملله ای  آنلان  را از یلاد خداونلد و بپلا  داشلتن  نملاز و 

پرداخلت  زکات  باز نملی دارد...«.2 
عاّلمله  طباطبایلی، در تفسلیر ایلن  آیه  سلخنانی  را بیلان  کردند کله  حاصل  آن ، 
چنیلن  اسلت : مقصلود از »رفلع « در ایلن  آیله ، باالبلردن  قلدر و منزلت  مسلجد، یعنی  
تعظیلم  و بزرگداشلت  آن  اسلت . عظملت  و بزرگلی  از آن  خداونلد اسلت . هلر کلس  به  
هملان  میزانلی  کله  با خداوند پیونلد و نسلبت  دارد، در عظمت  و بزرگی  با وی  شلریک  
اسلت . پلس،  اگلر خداوند به  بزرگ داشلت چیلزی اذن  دهلد، در واقع، بر اسلاس پیوند 

1 . نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص29و30.

2 . نور، آیات36 و37.
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و ارتباطلی  اسلت  کله  آن  چیلز بلا خداونلد متعلال  پیلدا کرده  اسلت . از آنچه  گذشلت،  
روشلن  می شلود کله  راز تعظیلم  و بزرگداشلت  مسلجد، آن صفتلی  اسلت  کله  پلس  از 

کلمله   »مسلجد« ذکلر شلد و آن،  »بلردن  نام  خداوند« در مسلجد اسلت.1
دربلاره  معنلای  کلمله »بیلوت « نیلز می فرمایلد: »قلدر مسللّم  از معنلای  آن ، همان  
مسلاجد اسلت  کله  جایگاهلی  ویلژه  بلرای  ذکلر نلام  خداسلت  و به  همیلن  منظلور بنا 
شلده ]اسلت [«.2 ا یشلان  به  هنلگام  بحث،  از روایت هایلی  که  پیرامون  ایلن  آیات  وجود 
دارد اسلتفاده کلرده، می فرمایلد: »خانه هلای پیامبلران  و ائّمله  نیلز از مصادیلق  کلمه 
بیلوت اسلت ».3از ایلن  آیله  بله  روشلنی  دریافت  می شلود کله  رسلالت  اّولیه  و اساسلی  
مسلجد در اسلالم  آن  اسلت  کله  محلّل عبلادت  و تسلبیح  و ذکلر خداونلد باشلد.4در 
نتیجله، شلّکی  نیسلت  کله  هر کلس  به  ایلن  نقش  اساسلی  و بنیادین  مسلجد، آسلیب  
برسلاند و یلا آن  را کم رنلگ  نمایلد،  بلا چیزی  کله  خداوند متعلال  مقّرر فرموده اسلت ، 

بله  مبلارزه  پرداختله، در شلمار ستم پیشلگان  خواهلد بود. 
َنلَع َمَسلاِجَد اهللِ أَن یُْذَکلَر فِیَها  ن مَّ قلرآن در ایلن ملورد می فرمایلد: »َو َملْن أَْظلَلُم ِممَّ
اْسلُمُه َو َسلَعی  فلِی َخَرابَِهلا...؛ چله  کسلی  ظالم تلر اسلت  از آن  کسلی  که از بلردن  یاد 
خلدا در مسلجد جلوگیلری  کنلد و در راسلتای  خرابلی  آن  تلالش  نمایلد...«.5 این  کار 
از یلک  طلرف، سلتمی  بلر مؤمنلان  و نمازگزاران  اسلت؛  زیلرا مایله محرومّیلت  آنان  از 
ایلن  ملکان  مقلّدس  می شلود. از طلرف  دیگر، مسلجد را از ایفلای  نقش  اصللی خویش  
بازملی دارد و در نهایلت ، ظلملی  بلر کلّ  مجموعله دین  و شلعائر الهی  به  شلمار می آید؛ 
زیلرا مسلجد، مظهلر اسلالم  و مسللمانی اسلت . بنابراین ، کوشلش  برای  ویرانلی  آن  در 
حقیقلت،  عمللی  اسلت  در راسلتای  تضعیلف  دیلن  و مبارزه  با آن  محسلوب  می شلود.6 
نَْیلا ِخلْزٌی َو لَُهلْم فلِی االَِْخلَرِه َعلَذاٌب  قلرآن   در ایلن ملورد می فرمایلد: »لَُهلْم فلِی الدُّ
َعِظیلم؛ بلرای  آنهلا )کسلانی  کله  مانلع از یلاد خداونلد در مسلاجد می شلوند(، هم  در 

1 . ر. ك: طباطبایی، محّمدحسین، تفسیر المیزان، سوره نور، ذیل آیه36و37.

2 .همان.

3 . همان.

4 . نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، ص43.

5 . بقره، آیه114.

6 . نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، ص45.
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دنیلا و هلم  در آخلرت  عذابی بلزرگ  وجلود دارد«.1
در احادیلث بسلیاری، بله فضیللت  ذکلر و یاد خداوند در مسلاجد اشلاره شلده اسلت. 
 َفَقاَل َملْن َخْیُر أَْهِل الَْمْسلِجِد  املام  صلادق فرمودنلد: »...َجاَء َرُجلٌل إِلَی النَِّبلیِّ
َفَقلاَل أَْکَثُرُهلْم هلِلَّ ...؛ ملردی  بله  حضلور پیامبلر اکرم آملد و پرسلید: در میان  اهل  
مسلجد، برتریلن  آنهلا چله  کسی اسلت ؟ پیامبلر اکلرم فرمودنلد: آنان  کله  بیش  از 

دیگلران  ذکلر دارنلد ]به  یلاد خدا هسلتند[«.2
 روشلن  اسلت  کله  مقصلود از ذکلر، در ایلن  روایلت  تنهلا ذکلر لفظی  نیسلت؛ بلکه  
هلدف  باالتلر و قوی تلر، »ذکلر قلبلی « اسلت . بدیلن  ترتیلب،  معنلای  سلخن  حضلرت  
رسلول  آن  اسلت  کله  جوهلر و جلان  هلر عبادتلی ، توّجه  قلبلی  به  خداوند اسلت  و 
در میلان  تماملی  کسلانی  کله  در مسلجد حضلور دارنلد، آنلان  کله  بیشلتر به  یلاد خدا 

هسلتند، از هملگان  برترند.

نماز جماعت
یکلی از کارکردهلای مّهلم مسلجد، برگلزاری نملاز جماعلت و جمعله اسلت. در واقع، 
جایلگاه اصللی نماز و عبادت مسلجد اسلت؛ گرچه اسلالم اجلازه داده هر جلا که وقت 
نملاز فلرا رسلید، نملاز خوانده شلود، یعنلی نملاز خوانلدن نیازمند ملکان مخصوصی 
نیسلت. همان طلور کله پیامبر اکلرم می فرماینلد: »ُجِعلَلْت لِلَی اْلَْرُض َمْسلِجداً َو 
َطُهلوراً؛ زمیلن بلرای ملن محّل عبلادت و پاکیزه قرار داده شلده اسلت«.3با وجود این، 
بله دلیلل اینکله نمازهلای پنج گانله به طلور منّظلم در شلبانه روز خوانلده می شلود، 
به طلور طبیعلی مسللمانان به مکانلی برای برگلزاری نمازشلان احتیاج پیلدا می کنند 

و ایلن نیلاز، منجر به سلاخت مسلاجد شلد. 
بلر ایلن اسلاس، یکلی از فلسلفه های  سلاخت مسلجد، برگلزاری نمازهلای واجلب 
بله صلورت جماعلت اسلت تا ایلن جللوه  عبلادی جمعلی، در خانله  خلدا تأثیرگذارتر 
گلردد. پیامبلر اسلالم از هملان اوایلل بعثلت، به نملاز جماعت در مسلجد بسلیار 

1 . بقره، آیه114.

2 . کافی، ج2، ص498.

3 . من الیحضره الفقیه، ج1، ص724.
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اهمّیلت می دادنلد. پیامبلر اسلالم در هملان زملان، به مسلجدالحرام آملد و رو به 
قبلله ایسلتاد و پشت سلر وی همسلرش خدیجله و املام عللی قلرار گرفتنلد و 

خواندند.1 نملاز 
مسللمانان، بله سلبب تعالیلم قرآن مجیلد و رهنمودهلای پیامبر اعظم نسلبت 
بله حضلور در مسلجد و شلرکت در نملاز جماعلت، اشلتیاق خاّصلی از خلود نشلان 
می دادنلد و بلا تشلکیل صفوفی منّظلم و یکپارچه به امامت رسلول خلدا نماز برپا 
می کردنلد. برگلزاری نمازهلای جماعلت و آیین هلای عبلادی به صورت دسلته جمعی 
در تحکیلم روابلط میان مسللمانان و تحّقق وحدت در جامعه اسلالمی نقش به سلزایی  
داشلته اسلت. بله همیلن علّلت، پیامبر گراملی اسلالم به هیچ یلک از مسللمانان 
اجلازه نمی دادنلد بلدون علذر، از حضلور در مسلجد و شلرکت در ایلن فریضله الهلی 
سلرباز زننلد. از روایلات چنین برمی آیلد که در زمان رسلول اهلل تمامی مسللمانان 
حّتلی افلراد ناتلوان در نملاز جماعلت شلرکت می کردنلد. در روایلت آملده اسلت کله 
فلرد نابینایلی نلزد پیامبر اسلالم آمد و گفلت: من مرد نابینایی هسلتم و چه بسلا 
صلدای اذان را می شلنوم، اّملا کسلی را نمی یابلم که مرا بلرای نماز خواندن به مسلجد 
بیلاورد، رسلول خلدا فرمودند: »طنابلی از منزلت به مسلجد ببند و به این وسلیله 

در جماعت مسللمانان شلرکت کن«.2
پیامبلر هلم سلعی می کردنلد کله نملاز جماعلت طلول نکشلد و باعلث مالل و 
خسلتگی افلراد نمازگلزار نشلود. حّتلی بله اماملان جماعتی کله ایلن کار را می کردند 
بله شلّدت اعتلراض می فرمودنلد؛ زیلرا ایشلان، اعتقاد داشلتند کله آنان باید بله دلیل 
حضلور افلراد ناتوان، بزرگسلال و کسلانی کله کار دارنلد، از طوالنی کردن نملاز پرهیز 
نماینلد. بله ایلن ترتیب، مسلجد، در عصلر پیامبر اکلرم از نظر برگلزاری آیین های 

جماعلت، بسلیار فّعال بوده اسلت.3
پیامبلر هملواره مسللمانان را بله حضلور در نملاز جماعلت تشلویق و ترغیلب 

1 . محّرمللی، غالمحسللین، نقللش مسللجد در جامعلله  اسللالمی )از آغللاز تللا عصللر عّباسللیان(، ص74، بلله نقللل از: برهللان الدیللن حلبللی 

در السللیره الحلبیه.
2 . کوخایللی زاده، کریللم، بررسللی جایللگاه مسللجد در سللیره پیامبللر اعظللم، مجموعلله مقللاالت فللروغ مسللجد 5، قللم، مؤّسسلله فرهنگی 

ثقلین، 1387، ص128. 
3 . همان، ص127و 128.
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می نمودنلد و می فرمودنلد: »أاََل َو َملْن َمَشلی إِلَی َمْسلِجٍد یَْطُللُب فِیِه الَْجَماَعلَه َکاَن لَُه 
َرَجاِت ِمْثلُل َذلَِک َفإِْن َملاَت َو ُهَو  بِلُکلِّ ُخْطلَوٍه َسلْبُعوَن أَلْلَف َحَسلَنٍه َو یُْرَفُع لَُه ِملَن الدَّ
لُرونَُه  َل اهلُل َعلزَّ َو َجللَّ بِلِه َسلْبِعیَن أَلَْف َملَلٍک یَُعوُدونَُه فِلی َقْبِرِه َو یَُبشِّ َعلَلی َذلِلَک َو کَّ
َو یُْؤنُِسلونَُه فِلی َوْحَدتِلِه َو یَْسلَتْغِفُروَن لَلُه َحتَّلی یُْبَعلَث؛  همانا کسلی که بله قصد نماز 
جماعلت بله سلوی مسلجد گام بلردارد، بله ازای هلر گاملی، هفتاد هلزار حسلنه به او 
داده شلود و بله هملان میلزان ترفیلع یابلد. اگلر در ایلن حال فلوت کند، خلدای عّز و 
جلّل، هفتلاد هلزار مللک را می گمارد تلا او را در قبرش عیادت کنند و بشلارت دهند و 
در تنهایلی هملدم وی باشلند و برایش اسلتغفار کننلد تا زمانی که برانگیخته شلود«.1 
پیامبلر اکلرم علالوه بر تشلویق، در عمل هم بله آن اهّمیت می دادند و در سلفر 
و حضلر نملاز جماعلت برگلزار می نمودند؛ حّتلی در بعضلی از جنگ ها حضلرت ناچار 
می شلدند نملاز جماعلت را بله صورت نماز خلوف بخوانند؛ وللی در این حلال نیز نماز 

جماعلت را تلرك نمی کردند.2

قرائت  قرآن 
یکلی  از جلوه هلای  یلاد خداونلد در مسلجد، تلالوت  آیلات  وحیانلی  کتلاب  آسلمانی  
ملا مسللمانان ، قلرآن  اسلت . رسلول  اکلرم  می فرماینلد: »...اِنَّملا نُِصَبِت الَمَسلاجُد 

لِلُقلرآِن؛  مسلاجد را بلرای  قلرآن  خوانلدن  سلاخته اند«.3
شلّکی  نیسلت  کله  مسلجد برای  هلر عبادتی  اعلم ّ از نماز، نملاز جماعت ، ذکلر و دعا 
و... بنلا نهلاده  شلده  اسلت  و تنهلا بلرای  تلالوت  قرآن  سلاخته  نشلده  اسلت؛ وللی  این  
سلخن  پیامبلر اسلالم بلر مسلئله   قرائلت  قلرآن  در مسلاجد، تأکیدی خلاّص دارد. 
مطالعله  رفتلار مسللمانان  صدر اسلالم  نشلان  می دهلد که  آنان  بله  تالوت  قلرآن  کریم  

در مسلاجد توّجهلی  ویژه  داشلته اند.4

.1 . من الیحضره  الفقیه، ج4، ص17، ح8749، باب ذکر جمل من مناهی النبی

2 . محّرمی، غالمحسین، نقش مسجد در جامعه  اسالمی )از آغاز تا عصر عّباسیان(، ص77.

3 . الکافی، ج3، ص973، ح5.

4 . نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص57 و77.
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دعا و نیایش
دعلا و نیایلش ، یکلی  از جلوه هلای  یلاد خداونلد متعلال  اسلت کله  نله  تنهلا در عاللم  
انسلانی،  بلکله  در عاللم  نباتات  و جملادات  نیز وجلود دارد و همه  به  تسلبیح  حق تعالی  
لَماَواِت َو َما فِی  ِ َملا فلِی السَّ مشلغول  هسلتند. خداونلد متعلال   می فرمایلد: »یَُسلبُِّح هلِلَّ
ِکیلم؛  آنچله  در آسلمان ها و زمیلن  اسلت ، همله  به   وِس الَْعِزیلِز الْحَ لِلکِ الُْقلدُّ اْلَْرِض الْمَ
تسلبیح  و سلتایش  خدا که  پادشلاهی  منّزه  و پاك  و مقتدر و داناسلت ، مشلغول اند«.1
در میلان  ادیلان  آسلمانی ، دیلن  مبین  اسلالم بیش  از همه  بلرای  دعا و نیایلش  اهمّیت  
ویلژه  قائل شلده  اسلت ؛ زیلرا انسلان  را به گونله ای  آفریلد کله  او از آغلاز آفرینلش  در 
جسلتجو  بلوده  اسلت  تلا بتوانلد بلا عشلق  ورزی  به معبلود و کملال  مطلق و بله  آرامش  
درونلی  دسلت   یابلد. قرآن  کریلم  در آیات  متعّددی،  بنلدگان  را به  دعلا و نیایش  دعوت  
می نمایلد و شلرط  اجابلت  دعلا را راز و نیلاز و درخواسلت  قلبلی  و زبانلی  می دانلد: »َو 
وَن َعْن ِعَباَدتِی َسلَیْدُخُلوَن َجَهنََّم  َِّذیَن یَْسلَتْکبِرُ ُُّکلُم اْدُعونِی أَْسلَتِجْب لَکلمُ ْ إِنَّ ال َقلاَل َرب
َداِخِریلن؛ و خلدای  شلما فرملود کله  ملرا بلا خللوص  نّیلت بخوانیلد تلا دعای  شلما را 
مسلتجاب  کنلم  و آنلان کله  از دعا و عبادت  من  اعراض  و سرکشلی  می کننلد، به زودی 

بلا ذلّت  و خلواری  در دوزخ  وارد شلوند«.2
بلر اسلاس مطاللب مطلرح شلده، بله  خوبلی  روشلن  اسلت  کله  دعلا، در هلر مکانلی  و 
به ویلژه  در مسلاجد دارای  فضیللت ویلژه ای  اسلت . املام  صلادق شلیعیان  خلود را 
توصیله می نمودنلد کله در سلختی ها و گرفتاری هلا در مسلجد حضلور یابنلد و پس  از 
اقامله   نملاز، برای  برطرف  شلدن  مشلکالت  خود دعلا کنند. بله نقلل از  معاویه بن  عّمار، 
املام صلادق فرمودنلد: »َکانَ  اَبِلی ِ اذا َطلَلَب  الَحاَجهَ  َطلََبهلا ِعنَد زوالِ  الَشلمِس  َفاَِذا 
م  َشلیئاً َفَتَصّدق  بِه  و َشلم ّ َشلیئاً ِمن  طیلب  َو َراح َ اِلَی  الَمسلِجد و َدَعا فِی   اََََراَد َذلِلَک  َقلدِّ
حاَجتله  بَملا َشلاءاهلُل؛ پلدرم  املام  محّملد باقلر حاجت های  خلود را هنلگام  ظهر از 
خداونلد   درخواسلت  می نملود. او هرگاه حاجتی  داشلت ابتدا چیلزی  در راه  خدا صدقه  
ملی داد، خلود را خوشلبو می کلرد، آنلگاه  به  سلوی  مسلجد می شلتافت  و حاجت  خود 

1 . جمعه، آیه1.

2 . غافر، آیه70.
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را در آنجلا از خداونلد می طلبیلد«.1
از مطالعله تاریلخ،  مشلّخص می شلود کله  مسللمانان  صلدر اسلالم ، بلر ایلن  بلاور 
بودنلد کله  بله  هنگام  بلروز حوادث  سلخت،  باید در مسلجد حاضر شلوند و دعلا کنند. 
آنهلا، مسلاجد را محضلر خلاّص  خداونلد و جایلگاه  فلرود آملدن  رحملت  گسلترده او  
می دانسلتند.2همچنین،  در زملان  صلدر اسلالم ، مسللمانانی  کله  دچلار لغلزش  و خطا 
می شلدند و خلود را نیازمنلد بله  لطلف  و احسلان  خلاّص  خداونلد می دانسلتند، بله  
مسلجد پنلاه  می آوردنلد؛ زیرا ایلن  جایگاه  مقلّدس  را جللوه گاه  رحمت  خلاّص  خداوند 

مهربلان  می دانسلتند.3
دعلا در مسلجد، می توانلد هلم بله  صورت  فردی  باشلد و هم  بله  صورت  جمعلی ؛ اّما 
بلر پایله روایلات معصومان، برگلزار نمودن  جلسلات  دعلا به  صورت  دسلته  جمعی، 
اگلر بله  اخلالص  آسلیبی  نرسلاند، مطللوب  و پسلندیده  اسلت  و از جنبه هلای  تربیتی  
خوبلی  نیلز برخلوردار اسلت . این  گونله  مجاللس،  زمینله آشلنایی  و اُنلس مؤمنلان  بلا 

فرهنلگ  پُربلار دعلا را فراهم  ملی آورد.4

اعتکاف در مسجد
یکلی دیگلر از آئین هلای عبلادی مسللمانان کله در مسلجد صلورت می پذیلرد، 
»اعتلکاف« و خللوت بلا خداونلد اسلت. اعتلکاف، تأثیر به سلزایی  در ریشله کن کردن 
گناهلان انسلان دارد. در ملورد پیشلینه  اعتلکاف می تلوان گفلت کله پیامبلر گراملی 
اسلالم بلرای پلرورش روح، قبلل از رسلالت هم بله این املر می پرداختنلد؛ به این 
صلورت کله مّدتلی را در غلار حلرا واقع در کوه نلور، یکلی از کوه های مّکه، بله عبادت 
بله سلر می بردنلد. حضرت عللی در این ملورد می فرماینلد: »پیامبلر چند ماه 
از سلال را در غلار حلرا می گذرانلد؛ تنهلا ملن او را مشلاهده می کردم و کسلی جز من 

او را نمی دیلد«.5

1 . الکافی، ج2، ص478، ح7.

2 . نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص17و27.

3 . همان، ص37.

4 . نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص47.

5 . دشتی، محّمد، ترجمه نهج البالغه، خ192، ص399.
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آن حضلرت، بعلد از رسلالت هلم بله اعتکاف اهّمیلت می دادند؛ بلا این تفلاوت که این 
بلار، »مسلجد«، جایلگاه این عمل عبادی ایشلان بود .املام صلادق می فرمایند: »َو 
َکاَن َرُسلوُل اهلل إَِذا َکاَن الَْعْشلُر اْلََواِخُراْعَتَکَف فِی الَْمْسلِجِد َو ُضِربَْت لَُه ُقبٌَّه ِمْنَشلْعٍر 
رَ الِْمْئَزَر َو َطَوی فَِراَشله؛ رسلول خدا در ده روز آخر ماه رمضان، در مسلجد  َو َشلمَّ
معتکلف می شلدند و بلرای آن حضلرت، خیمله ای معّیلن برپلا می کردند و ایشلان در 

ایلن ده روز بسلتر خویلش را برمی چیدنلد و به اعتکاف مشلغول بودند«.1

آثار و جلوه های تربیتی ، اخالقی  و رفتاری  مسجد
تربیلت ، از ارکان  حیلات  اجتماعلی  انسلان  اسلت؛ از  ایلن رو، توّجله  به  ابعلاد مختلف  
تربیتلی ، توّجه  به شلخصّیت  واالی  انسلان  اسلت . نکته دارای اهّمیلت  در اصول  تربیتی  
ایلن  اسلت  کله  »محیلط  زیسلت«، یکلی  از عواملل  تأثیرگلذار اسلت و می توانلد کفله  
تلرازوی  تربیلت  را به  نفع  خود سلنگین  نماید. بنابراین،  »مسلاجد« یکلی  از محورهای  
تربیتلی  قابلل  توّجله  هسلتند و از آنجایلی  کله  املور تربیتی ، بیشلتر با روان  سلر و کار 
دارنلد، حضلور در جملع  تربیت  شلده ای  که در مراسلم های مسلجد شلرکت  می کنند، 

می توانلد راه  آسلانی  بلرای  کسلب  آداب  و اخلالق مقبول  جامعه  اسلالمی  باشلد.2
»مسلجد«، بله  عنلوان  یلک  ملکان  تربیتلی،  دارای  دو جلوه  فلردی و جمعی اسلت؛ 
یعنلی  اینکله  دو نلوع  رفتلار می تواند در آن  جلوه گر شلود کله  در امر تعلیلم  و تربیت  و 
جهت دهلی  رفتارهلای  فلردی  و جمعلی  افراد بسلیار مؤثّر اسلت . هنگامی  که  انسلان ها 
بله  صلورت  جمعلی  بله  برگلزاری  مناسلک و انجلام  فرایلض  می پردازنلد، رفتارهلای  
جمعلی  ظاهلر می شلوند و هنگاملی  کله  بله  صلورت  غیرجمعلی  و به  شلکل  فلردی  در 
مسلجد حضلور پیلدا می کننلد، خودبه خود به  محاسلبه  و بررسلی  رفتارهای  شلخصی  
و فلردی  می پردازنلد.3 گرچله  می تلوان  گفلت  کله عبلادت  در هلر مکانی،  نیلاز روحی  
انسلان  را به  طلور نسلبی  تأمین  می کنلد؛ ولی  مسلجد و عبادتگاه ، جایلگاه  بهتری برای 
ایلن  املر اسلت  و نیاز انسلان  را کامل تر تأمیلن  می کند. بنابراین،  انسلان  بنلا به  فطرت  

1 .   من الیحضره الفقیه، ج2، ص184، ح2087، باب االعتکاف.

2 . حسینی سّیدحمید، آثار، برکات و کارکردهای فردی و اجتماعی مسجد، مجموعه مقاالت فروغ مسجد، ج5، ص202.

3 . موّظف رستمی، محّمدعلی، آیین مسجد )کارکردهای مسجد(، ص107. 
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خویلش،  معبلد و مسلجد را دوسلت  دارد و تاریخ  هم  نشلان  می دهد کله  معبد همواره ، 
هملراه  و همزاد انسلان  بوده  اسلت .1

آثلار تربیتلی، اخالقلی و رفتلاری مسلجد عبارت انلد از: ایجلاد آراملش، پرهیلز از 
گنلاه ، بعلد تربیتلی  ارتبلاط  با دوسلت  خلوب، پلرورش  روح  جمع گرایی ، پلرورش  روح  
تعّهلد، پلرورش  روح  تواضلع  و فروتنلی.  در این بخش، بله اختصار، به تشلریح هر کدام 

می پردازیلم:

ایجاد آرامش 
معصوملان در سلخنان  خویلش ، مسلجد را پناهلگاه  مؤملن  دانسلته اند. پناهگاهلی  
کله  انسلان  را از دغدغله  و اضطلراب  نجلات  می دهلد و به  آرامش  و سلکون  می رسلاند. 
پیامبراکلرم  می فرماینلد: »َملا َجلَلَس َقلْوٌم فِلی َمْجلِلٍس ِملْن َمَسلاِجَد اهللِ تََعالَلی 
ْحَمُه  لِکیَنُه َو َغِشلَیْتُهُم الرَّ یَْتُللوَن ِکَتلاَب اهللِ َو یََتَداَرُسلونَُه بَْیَنُهلْم إاِلَّ نََزلَلْت َعلَْیِهلُم السَّ
ْتُهلُم الَْمالئَِکلُه َو َذَکَرُهلُم اهلل ُ فیَملنْ ِعْنلَدُه؛ قوملی ]بلا یکدیگلر[ در مسلجدی از  َو َحفَّ
مسلاجد خداونلد متعلال بلرای تلالوت و آموختن قرآن ننشلینند؛ مگلر آن که آرامش 
بلر ایشلان نلازل و رحملت الهلی شلامل حلال آنهلا شلود و خداونلد از آنهلا در میلان 

کسلانی کله نلزد او هسلتند، یلاد می کند«.2 
مسلجد، »افسلردگی « را که  یک  بیماری  روحی  اسلت ، برطرف  می کند و شلادمانی  
و نشلاط  را جایگزیلن  آن  می سلازد. املام  صلادق بله  مسللمانان  سلفارش  می کنند 
کله  هنلگام  رویارویلی  با مشلکالت  و اندوه هلای  دنیوی،  به  نماز و مسلجد پنلاه  ببرند.3

پرهیز از گناه 
 بلر اسلاس  حدیثی  متواتلر از امام  علی، مسلجد، در جایگاه  اصیلل  خویش ، روح  
پرهیلز از گنلاه  و دوری  از سرکشلی  را در دل  و جلان  مؤمنان  می دملد و آنان  را به  زیور 

1 . نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، ص15و71.

2 . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج3، ص363، ح3788.

3 . طبرسللی )رضی الّدیللن(، حسللن بن فضل، مکارم االخللالق، مترجللم سللّید ابراهیللم میرباقللری، ج2، چللاپ دّوم، تهللران، فراهانللی، 

1375، ص712.
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»حیلای  اسلالمی « آراسلته  می کنلد  و جامه  »خشلیت  از خلدا« را به  آنان  می پوشلاند. 
 هنگاملی  کله  مؤمن  وارد مسلجد می شلود، فضایلی  آکنده  از قلدس  و طهلارت  او را در 
بلر می گیلرد. خانله ای  سلاده  و بله دور از پیرایه هلای  ملاّدی  کله ممللّو از جاذبه هلای  
معنلوی  و الهلی  اسلت. پلس،  فلرد مؤملن  هنگاملی  کله  در ایلن  ملکان  مقلّدس  قلرار 
می گیلرد، سلعی  می کنلد بله  گنلاه  آلوده  نشلود و تمام  اعضلاء و جوارح  خلود را از گناه  
دور نگله  دارد و ایلن  عملل،  نوعلی  تمریلن  در انجلام  کارهلای  خیلر و دوری  از بدی هلا 
اسلت . پلس ، می تلوان  گفلت  حضلور در مسلجد، تمریلن  توّجه  بله  خدا  و آزملون  ترك  

دنیاست .1
علملای  تربیتلی  نیلز معتقدنلد کله  اجلرای  مناسلک  دینلی،  نوعلی  تمریلن  بلرای  
جاذبه هلای   برابلر  در  مقاوملت   می توانلد  و  اسلت   قیلود  تحّملل   و  خویشلتن  داری  
نفسلانی  را افزایلش  دهلد و موانلع  زندگی اخالقلی  را کم  کنلد.2     آثار سلازنده  و تربیتی  
حضلور در مسلجد، رفته رفتله  بله  دیگلر اعملال  و احلوال  مؤملن  نیلز سلرایت  می کند. 
حضلرت عللی در روایتلی فرمودنلد: »خداونلد ل تبلارك و تعاللی ل بله حضلرت 
عیسلی بن مریم وحلی فرملود کله بله َجماعت ]و یلا اَشلراف[ بنی اسلرائیل بگو که 
جلز بلا قلب هایلی پاکیلزه و چشلمان خاشلع و دسلت های پاکیلزه، بله خانه ملن وارد 

 3 نشوند«.
بنابرایلن،  می تلوان  نتیجله  گرفلت  کله  نقش  مسلجد، نقشلی تکمیلی  و ایجلادی  در 
حیطله شلکل گیری  و تقویّلت  رفتارهای  مطلوب  اسلت  و نه  فقط این کله تثبیت کننده 

رفتارهایلی  باشلد که  در مسلجد رخ  می دهند.4

ارتباط  با دوست  خوب 
نقلش  تربیتلی  دیگلری  که  مسلجد ایفا می کند، این  اسلت  کله  دلدادگان  خلود را با 
انسلان های  صاللح  و برگزیلده  پیونلد می دهلد. از نظلر علملای  تربیتلی ، دوسلت ِ خوب  

1 . نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، ص18و 19.

2 . حسینی، سّیدحمید، آثار، برکات و کارکردهای فردی و اجتماعی مسجد، مجموعه  مقاالت فروغ مسجد، ج5، ص202. 

3  . ابن طاووس، علی بن موسی، ادب حضور )ترجمه فالح السائل(، ج1، ص80.

4 . موّظف رستمی، محّمدعلی، آیین مسجد )کارکردهای مسجد(، ص112.
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در سلعادت  انسلان  نقش مهّمی دارد؛ مسلجد، بسلتری  مناسب اسلت  تا میان  صالحان  
و مؤمنلان  جامعله ، آشلنایی  و پیونلد ایجلاد شلود و شلرایط  تربیلت  و پلرورش  روحلی  
و اخالقلی  انسلان  فراهلم  آیلد.  کسلی  که بلا خوبان  معاشلرت داشلته باشلد، حّتی  اگر 
بله  ایلن  درجله  از تکاملل  هلم  نرسلیده  باشلد کله  به  سلبب  تلرس  از خداوند بله  طرف  
گنلاه  نلرود، دسلت کم  بله دلیل شلرم  از بلرادران  دینلی  خلود، راه  انحلراف  را در پیش  

نمی گیلرد.1

پرورش  روحّیه  جمع گرایی 
اثلر سلازنده تربیتلی  دیگلر مسلجد، پلرورش  روح  جمع گرایی  در مسللمانان  اسلت . 
»انزواطلبلی « و»جمع گریلزی «، بیملاری  روحلی  شلناخته  می شلود؛ در حاللی  کله  
»اجتماعلی  بلودن« و»جمع گرایلی « در ّحلد معقلول  و مطللوب  آن ، نشلان  سلالمت  
روح  و روان  انسلان  بله  شلمار می آیلد. بلر ایلن  اسلاس ، مسلجد بلا فراخوانلی  پیوسلته 
 مسللمانان  بله  اجتماعلات ، روح  جمع گرایلی ، انعطلاف  و نظم پذیلری  را در آنلان  تقویّت  

می کنلد.2

پرورش  روح  تعّهد
مسلجد، به طلور معملول جایگاهی  بلرای  طرح  مشلکالت ، دغدغه ها و نارسلایی های  
اجتماعلی  اسلت . بنابرایلن،  حضور فلرد در چنین  مکانی   تقویّلت  روح  تعّهد و دردمندی  
را در وی  موجلب می شلود و در مقابلل  نوعلی  مبلارزه  بلا روح  بی تعّهلدی  و بی تفاوتلی  
محسلوب می شلود. اگلر در میان  افلراد جامعه ای،  به  ویژه  نسلل  جلوان  ، روح  بی تعّهدی  

حاکلم شلود، آسلیب های  اساسلی  بر پیکلر اجتماع  وارد خواهد شلد.3

پرورش  روحّیه  تواضع  
تکّبلر ورزیلدن  و خلود برتربینلی ، خصلتلی  منفلی  و یلک  بیملاری  روحی  اسلت. در 

1 . نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، ص23.

2 . همان.

3 . نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، ص24.
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مقابلل ، تواضلع  و فروتنلی  در برابلر هم نوعلان ، ُخلقلی  نیکلو به  شلمار می آید. مسلجد، 
در پلرورش  ایلن  خصللت  نیکلو  نقلش  به سلزایی   ایفلا می کنلد. انسلانی  کله  در فضای  
مسلجد بلا قشلرهای  گوناگلون  جامعه، نشسلت  و برخاسلت  می کنلد و از قلرار گرفتن  
در کنلار افلراد متوّسلط  و ضعیف تلر از خلود از جهلات گوناگلون، خلودداری  نمی کند، 

از رفتارهلا و منش هلای  متکّبرانله  بله  دور می مانلد.1 

1 . همان، ص25.
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گفتار دّوم: نقش اجتماعی مسجد «
پایله و بنیلان دیلن مبیلن اسلالم، بر اصلل اجتماعی بودن، اسلتوار گشلته اسلت تا 
انسلان را از زندگلی فلردی و خزیلدن در ُکنلج عزللت برهانلد و او را بله سلوی زندگی 
اجتماعلی سلوق دهلد؛ زیلرا تنهلا از طریق اجتماع اسلت کله مسللمانان می توانند به 

صلورت قدرتلی واحلد، در مقابلل مشلکالت و مصائب ایسلتادگی کنند.1
از آغاز اسلالم، مسلجد مرکز تملام فّعالّیت هلای اجتماعی بلود. موعظه های مذهبی 
و خط مشلی های حکومتلی از منبلر مسلاجد اعلالم می شلد و عداللت در چارچوب آن 
اجلرا می شلد . پناهلگاه بی پناهلان، محّل رفع مشلکالت مردم و جایگاه مشلورت حاکم 
و مسللمانان بلود. همله می دانیلم کله مسلجد در تحکیلم »وحلدت اجتماعلی« کله 
عنصلر اساسلی بلرای سلالمت و بقلای هلر جامعله ای اسلت، نقش بسلیار بزرگلی ایفا 
می کنلد. افلراد، بلا سلنین مختللف و جنسلّیت و نلژاد و افلکار و سللیقه های مختلف، 
همله در یلک جلا گردهلم می آیند؛ همدل و همسلو در نملاز جماعت با صفلوف به هم 
فشلرده و دوش بله دوش می ایسلتند. حضلوری بله این شلکل، به طور مسللّم، وحدت 

و همدللی را در جامعله اسلتوار می کند.2

مسجد، پایگاه ارتباطات و اّطالع رسانی
در نظلام مقلّدس اسلالم، »مسلجد« کله بنیانلی اعتقلادی و عبلادی دارد، محلّل 
آمدوشلد مداوم مسللمانان در اوقات نمازهای روزانه و مناسلبت های مختلف اسلت. از 
ایلن جهت، نسلبت به سلایر معابلد ادیان دیگلر از برجسلتگی خاصّی برخوردار اسلت 
و محلور فّعالّیت هلای تبلیغلی و مهم تریلن وسلیله ارتباط جمعلی آنان قلرار می گیرد. 
 مسلجد، به عنوان مرکز انتقال پیام، در صدر اسلالم که از جهت اّطالع رسلانی فاقد 
رسلانه های گروهلی بود، اهمّیت بسلیاری داشلت؛ زیلرا در همین اجتماعلات، رهبران 
دینلی فرصلت را مغتنم می شلمردند و بله مناسلبت های مختللف، راهنمایی های الزم 
را بله اّطلالع عملوم می رساندند.3»رسلم مسللمانان در زملان پیامبلر ایلن بود که 

1 . موّظف رستمی، محّمدعلی، آیین مسجد )کارکردهای مسجد(، ج2، ص70.

2 . همان، ص27.

3 . ملکی، احمد، نقس مسجد در گذر تاریخ، مجموعه مقاالت کارکرد مساجد، ص399.
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اَلَه َجاِمَعلًه«؛ یعنی برای  هلرگاه حادثله ای مهلم رخ می داد، جارچلی ندا می کلرد: »الصَّ
نملاز در مسلجد جملع شلوید. این جمله بلرای مردم آن زملان معنایی خاّص داشلت. 

آنلان از ایلن نلدا می فهمیدند که املر مهّمی مطرح اسلت«.1
مسلجد، تنهلا یلک وسلیله ارتبلاط جمعلی تک بُعلدی نیسلت کله بله انتقلال پیام 
الهلی اکتفلا کنلد؛ بلکله مسلجد، هم زملان بلا انتقلال پیام خلود، مرکلز تعییلن پیام و 
نملود و آثلار آن اسلت و ایلن ویژگی اسلت که مسلجد را از هلر پایگاه و جایلگاه دیگر 

متمایلز می سلازد.2
به علالوه، بیشلتر »مسلاجد جاملع« را بله نحلوی و در نقاطی احلداث می کردند که 
در مسلیر راه هلا و معابلر شلهری قلرار بگیرنلد. بنابرایلن، مسلاجد، یکلی از مهم تریلن 

عرصه هلا و صحنه هلای انلواع ارتباطلات اجتماعلی و فرهنگلی بودنلد.3

مسجد، کانون مشاوره
مشلورت و مراجعله بله آراء عموملی، نقلش به سلزایی  در تکاملل جامعله دارد و ایلن 
تبلادل آراء در مسلائل اجتماعلی، رشلد و شلکوفایی را بله ارمغلان ملی آورد. قلرآن در 
ْل َعللَی اهللِ إِنَّ اهللَ  ایلن ملورد می فرمایلد: »...َو َشلاِوْرُهْم فلِی اْلَْملِر َفلإَِذا َعَزْملَت َفَتلَوکَّ
لبُّ الُْمَتَوکلِِّیلن؛  و بلا ایشلان در کار مشلورت کلن و وقتی که تصمیلم گرفتی، پس،  یُحِ

بلر خدا تلوّکل کلن کله خداونلد، دوسلتدار توّکل کنندگان اسلت«.4
پیلش از اسلالم، عرب هلا مکان هایلی را برای رایزنی و مشلورت داشلتند کله به آنها 
»نلادی« می گفتنلد، نلادی، از »ندوه« به معنای مشلورت اسلت؛ »دارالّنلدوه« در کنار 
کعبله، یکلی از مکان هایلی بلود کله قّصی بلن کالب بلرای مشلورت قریلش قلرار داده 
بلود. با آمدن اسلالم و سلاخته شلدن مسلاجد، ایلن کارکرد نیلز به دیگلر کارکردهای 

مسلجد اضافه شد.5 

1 . نوبهار، رحیم، سیمای مساجد، ص74.

2 . موّظف رستمی، آیین مسجد )کارکردهای مسجد(، ص85، 

3 . شللهرداری تهللران ل معاونللت امللور اجتماعللی، ماهّیللت کارکللردی و کالبللدی مسللجد و مشللکالت موجللود، مجموعلله مقللاالت 

کارکللرد مسللاجد، ص372.
4 . آل عمران، آیه159.

5 . محّرمی، غالمحسین، نقش مسجد در جامعه  اسالمی )از آغاز تا عصر عّباسیان(، ص158.
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آن دسلته از مسلائل اجتماعی و سیاسلی که الزم بود مسللمانان درباره  آن شلور و 
گفت وگلو کننلد، در مسلجد مطلرح می شلد و ملورد بحلث و بررسلی قلرار می گرفت. 
در واقلع، مسلجد، پایگاهلی بلرای مشلورت با مردم بلود. »از ایلن رو، نویسلندگانی که 

مسلجد را مجللس شلورای مسللمانان نلام نهاده اند، سلخنی گلزاف نگفته اند«.1
در متلون تاریخلی آملده اسلت کله پیامبر اسلالم بلرای اتّخاذ مواضع مناسلب 
در جنلگ بلدر، در یکلی از مسلاجد اطلراف مدینله به نلام مسلجد »عرق الظبیله«، با 
اصحلاب بله مشلورت پرداختنلد. همچنیلن، آن حضرت بلرای رفتن به جنلگ احد در 

»مسلجد مدینله« با مسللمانان بله تبادل نظلر هّمت گماشلتند«.2

مسجد، بستر وحدت اجتماعی 
یکلی از نیازهلای اساسلی جامعله اسلالمی، وحلدت و همبسلتگی مسللمانان بر محور 
ْبِل  فرامیلن الهلی اسلت. قرآن در ملورد وحدت اجتماعلی می فرمایلد: »َو اْعَتِصُملواْ بِحَ
ُقلواْ َو اْذُکلُرواْ نِْعَملتَ اهللِ َعلَْیُکلم ...؛ و همگی به ریسلمان خدا چنگ  اهللِ َجِمیًعلا َو اَل تََفرَّ

زنیلد و پراکنلده نشلوید و نعمت خدا بلر شلما را یادآورید«.3
همچنیلن، در جایلی دیگلر می فرمایلد: »َو أَطیُعلوا اهللَ َو َرُسلولَُه َو التَناَزُعوا َفَتْفَشلُلوا َو 
ابِرین؛ و )فرملان( خدا و پیامبلرش را اطاعت  َّلا هللَ َملَع الصَّ تَْذَهلَب ریُحُکلْم َو اْصِبلُروا إِن
نماییلد و نلزاع )و کشلمکش( نکنیلد تلا سسلت نشلوید و قلدرت )و شلوکت( شلما از 
میلان نلرود و صبر و اسلتقامت پیشله کنید که خداوند با اسلتقامت کنندگان اسلت«.4
جامعله ای کله دچلار تفرقله و پراکندگلی شلود، بخلش مهّملی از تلوان خلود را در 
کشلمکش های داخللی از دسلت خواهلد داد و بدیلن  صلورت، نله تنهلا در رویارویی با 
دشلمنان خارجلی دچلار ضعلف خواهد شلد، بلکه توان حّل مشلکالت درونلی خود را 
نیلز نخواهلد  داشلت و از هلر سلو با شکسلت مواجله خواهد شلد. از ایلن رو ، در مکتب 
حیات بخلش اسلالم بلر عنصر وحلدت در جامعه  اسلالمی، تأکید فراوان شلده  اسلت.5

1 . نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص 74.

2 . موّظف رستمی، آیین مسجد )کارکردهای مسجد(، ج2، ص170.

3 . آل عمران، آیه103.

4 . انفال، آیه74.

5 . نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص472.
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دیلن مقلّدس اسلالم، بلرای دسلت یابی بله ایلن املر حیاتلی )وحلدت اجتماعلی 
مسللمانان(، تماملی امتیازهلای پلوچ و بیهلوده را نفلی کلرده و »تقلوا« را بله عنلوان 

اصلل کراملت و ارزش انسلان معّرفلی نملوده  اسلت. 
بلا ایلن حلال، »وحلدت« از یک سلو، نیلاز به اسلباب و عوامللی دارد که اسلتحکام 
و پایلداری آن را موجلب می شلوند و از سلوی دیگلر، نیازمنلد آن اسلت کله در مکانی 
تجلّلی نمایلد و مسلجد، در جامعله  اسلالمی در این زمینه نقش اساسلی ایفلا می کند. 
در واقلع، مسلجد، کانونلی اسلت که شلبانه روز، مؤمنان از اقشلار مختلف بلا مناصب  و 
موقعّیت هلای اجتماعلی گوناگون، پیر و جوان، سلفید و سلیاه، ثروتمنلد و فقیر و... در 
آن حضلور می یابنلد؛ هملگان دوش  بله  دوش هلم و در صف هایلی به هم  پیوسلته و رو 
بله یلک سلو، نملاز می خواننلد. بدین صلورت، روح همدللی و همراهی در آنهلا تقویّت 
می شلود و دل هلای مسللماناِن سسلت ایملان را نیلرو می بخشلد. حّتلی اختالف هلای 
مذهبلی، نله تنهلا مانع حضلور اهل مذاهب گوناگون در مسلاجد یکدیگر نیسلت؛ بلکه 
مسلجد، بله منزلله عامللی مؤثّلر، با این گونله اختالف هلا مبلارزه می کند و مسللمانان 
را بله یکدیگلر نزدیلک می نمایلد.1 البّتله، خداوند متعال با نلزول آیه 108سلوره توبه، 
پیامبلر خویلش را از نمازگلزاردن و حّتلی حضلور در مسلجدی کله وحلدت جامعله 

اسلالمی را دچار آسلیب کنلد، نهلی می نماید.2
اثلر باُشلکوه دیگری که همبسلتگی مسللمانان در مسلجد به همراه خواهد داشلت، 

ناامیدی دشلمنان اسلالم از تفرقه و پراکندگی مسللمانان اسلت.3
علالوه بلر اینکله خلود مسلجد، پایلگاه وحلدت مسللمانان اسلت، شلواهد نشلان 
می دهلد کله پلاره ای از مقلّررات نماز جماعلت، مانند تأکیلد بر منّظم بلودن صف های 
نملاز و خلارج نشلدن از مسلجد بله هنگام اذان و شلرکت کلردن در نملاز جماعت و... 

بله منظلور وحلدت و هماهنگی بیشلتر مسللمانان وضع شلده اسلت.

1 . برفی، محّمد، نقش مسجد در وحدت اجتماعی مسلمانان، مجموعه مقاالت کارکرد مساجد، ص85.

2 . رحیم، نوبهار، مسجد نمونه، ص55.

3 . رحیم، نوبهار، مسجد نمونه، ص247.
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نظم نماز جماعت، نماد وحدت
تأکیلد بلر منّظم بودن صفوف و فشلرده ایسلتادن مؤمنلان به هنگام نملاز جماعت، 
علالوه بلر رعایلت نظلم و انضبلاط در پیشلگاه خداونلد و ایجلاد وحلدت و همدللی 
مؤمنلان نمازگلزار، نمایشلی از نظلم و یکپارچگلی آنلان در مقابل دشلمنان اسلت. در 

سلخنان معصوملان نیلز شلواهد قابلل توّجهی بلر ایلن مطلب وجلود دارد.1
در روایتلی از املام صلادق نقلل می کننلد: »رسلول خلدا هنلگام نملاز بله 
جمعّیلت خطلاب کلرده، فرمودنلد: ای مردم، صف هلا را منّظم و مسلاوی کنید و دوش 
بله  دوش بایسلتید تلا فاصلله و جدایی میان شلما نیفتلد و نامرتّب نباشلید که خداوند 
دل هلای شلما را از یکدیگلر دور گردانلد و بدانید که من از پشلت سلر شلما را می بینم 

)متوّجله نظلم و عدم آن نسلبت بله صف های جماعت شلما هسلتم(«.2

مسجد و مبارزه با تفرقه و پراکندگی 
خلروج از صلف  نماز جماعت در مسلجد، نشلانه عدم همبسلتگی و اتّحاد مسللمانان 
اسلت؛ در صورتلی کله مسلجد، جایلگاه تجلّلی وحلدت مسللمانان اسلت. بنابرایلن، 
کسلی کله چنیلن رفتلاری را انجلام می دهلد، در واقع به نقلش وحدت آفرین مسلجد 
آسلیب رسلانده اسلت و خواسلته و ناخواسلته، نفاق ایجاد کرده اسلت و کسلانی را که 
پراکندگلی صف هلای به هلم پیوسلته مسللمانان را انتظلار می کشلند، امیلدوار نموده 

3 است.
پیامبلر در ایلن ملورد می فرماینلد: »َملْن َسلِمَع النِّلداَءِ فلی الَمسلِجِد َفَخلَرَج ِمْنُه 
ِملْن َغیلِر ِعلَّله َفُهلَو ُمنافِلق ااِلّ اَن یُِریَد الُرَجوَع اِلَیِه؛ کسلی که در مسلجد، صدای اعالم 
نملاز را بشلنود، آنلگاه بلدون علذر، مسلجد را تلرك نماید، منافق اسلت؛ مگلر این  که 

دوباره قصد بازگشلت به مسلجد را داشلته باشلد«.4

1 . همان، ص250.

2 . شیخ صدوق، ثواب االعمال و عقاب االعمال، ص520.

3 . نوبهار، مسجد نمونه، ص253.

4 . شیخ صدوق، أمالی الصدوق، ص501.
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مسجد و امر به معروف و نهی از منکر
املر بله معلروف و نهی از منکلر، یکلی از برترین واجبلات دینی در جامعه  اسلالمی 
اسلت کله ثملرات فراوانلی برای پیلروان این دیلن مقّدس بله دنبلال دارد و در اصالح 
روابلط اجتماعلی، نقلش کلیلدی ایفلا می نمایلد و جامعه ای سلالم و مدینله ای فاضله 
ایجلاد می کنلد. هلدف قلرآن کریلم آن اسلت که بلا نصیحت و املر به معلروف و نهی 
از منکلر، غبارهلای نشسلته بر چهلره جهانیان را بُِزدایلد و از این راه، دل هلای غافل را 

بیلدار نمایلد و بسلتر رشلد و تعالی بشلریّت را فراهم سلازد.1
در ایلن خصلوص، مسلجد جایلگاه گردهمایلی دینلداران دلسلوز، میلدان حضلور 
مؤمنلان و نمایشلگاه ایملان، وحلدت و همبسلتگی آنهاسلت. بیماردالنلی کله میل به 
انجلام گنلاه دارند، بلا دیدن نمایش ایملان مؤمنان، از گناه و سرکشلی بازمی ایسلتند؛ 
همیلن تأثیلر د ر  ملورد آنهایی کله به دلیل سسلتی ایملان، متزللزل و مرّددند، مطرح 
اسلت. این گونله افلراد از مسلجد، روحّیله  ثبلات و اسلتواری می گیرنلد. بدیلن  ترتیب، 
حضلور مسللمانان در مسلجد، خودبه خلود، سلبب جلوگیلری بسلیاری از گناهلان 

می شلود.2

1 . موّظف رستمی، آیین مسجد )کارکردهای مسجد(، ج2، ص201.

2 . نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص244و245.
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گفتار سّوم: نقش خدماتی مسجد «
بیلان همله  فّعالّیت هلای خدماتلی مسلجد در صلدر اسلالم کله با فرهنگ اسلالمی 
ملا سلنخّیت دارنلد، در ایلن مقالله نمی گنجلد؛ بله همیلن دلیلل، به صلورت خالصه 

برخلی از آنهلا را بیلان خواهیلم کرد:

مسجد، جایگاه قضاوت
 خداونلد بله پیامبلر اسلالم دسلتور می دهد کله قضلاوت و عداللت را برپا کند؛ 
زیلرا اسلالم، دیلن عدل گسلتر جهانلی اسلت و هملواره پیامبلران را بله ایلن دسلتور 
مهلم، املر فرملوده اسلت. در نتیجه، آنلان ناگزیر بله داشلتن محکمه ای بلرای اجرای 
املر الهلی بودنلد و »مسلجد« نخسلتین محکمله ای بود کله پیامبر گراملی در آن 
بله قضلاوت می نشسلتند. بدیلن ترتیلب، نخسلتین قاضلی در اسلالم، وجلود مبلارك 

حضلرت محّملد بودند. 
یکلی از دالیللی کله پیامبلر اعظلم مسلجد را جایلگاه قضلاوت قرار دادنلد، این 
بلود کله همله  افلراد از قوی و ضعیلف، توانگلر و بینوا و کوچلک و بزرگ، شلاهد اقامه  
علدل و اجلرای احلکام الهلی باشلند و بله آن روی آورنلد کله ایلن موضلوع، تهذیلب 
نفلوس را موجلب خواهد شلد.1 از سلوی دیگر، چون در سلرزمین های اسلالمی، آیین 
دادرسلی بلر مبنلای اصلول و قواعد اسلالمی بود، تشلکیالت خلاّص و ملکان ممتازی 
به جلز مسلجد بلرای قضلاوت وجلود نداشلت. ایلن رونلد در زملان خلفلای راشلدین 
هلم ادامله داشلت. »همچنیلن، در مسلجد کوفله جایی بله نام »دّکله القضلاء« وجود 
داشلت کله حضرت عللی در آنجلا به قضلاوت می پرداختنلد«.2 قرار دادن مسلجد 
بله عنلوان محلّل قضلاوت تلا مّدت هلا ادامله داشلت و بیشلتر قاضیلان در مسلجد به 
داوری می پرداختنلد تلا ایلن کله »مللک علادل نورالدین زنکلی« محلّی را در دمشلق 
بله قضلاوت اختصلاص داد و نلام آن را »دارالعدل« نهلاد. پس از ایلن، ایّوبیان در مصر 

ایلن کار را تعقیلب کردنلد و مکان هایلی را بله املر قضلاوت اختصلاص دادند.3

1 . عبدالوّهاب حموده، ره آورد مسجد در فرهنگ اسالمی، ترجمه  مهدی اسفندیاری، ص115.

2 . نوری، مهدی، تحلیل جامعه شناختی مسجد، مجموعه  مقاالت کارکرد مساجد، ص458.

3 . محّرمی، غالمحسین، نقش مسجد در جامعه  اسالمی )از آغاز تا عصر عّباسیان(، ص157.
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مسجد، پناهگاه مستمندان
در دیلن اسلالم، بله انفلاق و کمک به مسلتمندان سلفارش زیادی شلده اسلت تا آنجا 
کله پیامبلر اسلالم  فرمودنلد: »َمْن أَْصَبلَح ِمْن أُمَِّتلی َو... لَْم یَْهَتلمَّ بُِأُملوِر الُْمْؤِمِنیَن 
َفلَْیلَس ِمْنُهلْم؛ اگلر کسلی شلب را بله صبح برسلاند و در فکلر گره گشلایی و کمک به 
هم نوعلان خلود نباشلد، مسللمان نیست«.1مسلجد، در طلول تاریخ، پایلگاه مددکاری 
اجتماعلی بلوده اسلت و مسلتمندان و در راه  ماندگانلی کله راه بله جایلی نداشلتند، 
بله مسلجد مراجعله می کردنلد و از ملردم کملک طللب می کردنلد. بدیلن ترتیلب، 

مسللمانان در املور خیریّله نیز وارد می شلدند«.2
»از هملان آغلاز اسلالم، مسللمانانی که بله مدینه می آمدنلد و مکانی بلرای زندگی 
نداشلتند، در مسلجد می ماندنلد. از ایلن رو، رسلول خلدا هنگام سلاختن مسلجد، 
مکانلی را بله غریبلان اختصلاص داده بلود کله »صّفله« نامیلده می شلد«.3 اصحلاب 
صّفله، گروهلی از مسلتمندان مسللمان  بودنلد کله قریلب بله چهارصد تلن از اصحاب 
پیامبلر را تشلکیل می دادنلد و بله دسلتور آن حضلرت در بخشلی از مسلجد کله 
مسلّقف بلود، سلکونت داشلتند و ضملن اقاملت در آنجلا، قلرآن می آموختنلد، روزه 

می گرفتنلد و بله جنلگ می رفتنلد.4
همچنیلن، در سلیره  حضلرت رسلول آملده  اسلت کله مؤمنلان بله شلیوه های 
گوناگلون بلرای بلرآوردن نیازهلای فلردی و گروهلی خود، همچلون به دسلت آوردن 
کسلب و کار یلا ازدواج و غیلره بله آن حضلرت روی می آوردنلد و آن حضلرت بلا بذل 
مسلاعدت های الزم، نیلاز آنلان را تلا حّد املکان برطلرف می کردند؛ بنابرایلن، می توان 

گفلت کله مسلجد محلّل ارتباط مسلتقیم رهبلر و ملردم )پیلروان( بود. 
بدیلن ترتیب، مسلجد، هملواره جایگاه غریبلان و بی پناهان و دور افتلادگان از وطن 
بلوده اسلت. بلرای هر کسلی در دیار غربت، مسلجد، ملکان و مأمنی آشناسلت و خود 

را در مسلجد سلربار و مزاحم فلردی نمی داند. 

1 . مجلسی، بحاراالنوار، ج74، ص471، ح181.

2 . نوری، مهدی، تحلیل جامعه شناختی مسجد، مجموعه  مقاالت کارکرد مساجد، ص458 و459.

3 . محّرمی، غالمحسین، نقش مسجد در جامعه  اسالمی )از آغاز تا عصر عّباسیان(، ص151.

4 . موّظف رستمی، آیین مسجد )کارکردهای مسجد(، ص104.



جلد یک، بخش دوم 204

کارکرد خدماتی  - درمانی مسجد
خدملات پزشلکی و درمانلی مجروحلان جنگلی در مسلجد صلورت می گرفلت؛ بله 
عنلوان مثلال، مجروحان جنگ احد در مسلجد معالجه شلدند. واقدی می نویسلد: »در 
ماجلرای جنلگ احلد، مردم در مسلجد چراغ و آتلش برافروخته بودنلد و مجروحان را 
زخم بنلدی می کردنلد. بله دنبلال زخمی شلدن سلعدبن معاذ، پیامبر ایشلان را در 
خیمله »ُکعیبله«، دختلر سلعدبن عتبه در مسلجدالّنبی جلای داد. ایلن زن، زخمی ها 
را معالجله می کلرد و از اشلیاء گمشلده و پراکنلده، نگهلداری می کرد«.1همچنیلن، 
در جنلگ خنلدق بله دسلتور پیامبلر خیمله ای در مسلجد برپا شلد و ملردم برای 
عیلادت »سلعدبن عباده« کله در ایلن جنلگ مجلروح شلد و در آنجا بسلتری بلود، به 
مسلجد می آمدنلد. »احملد عیسلی« در کتابلی کله در بلاب بیمارسلتان ها نوشلت، 
معتقلد اسلت کله: »نخسلتین بیمارسلتان در اسلالم، هملان خیمله ای بوده اسلت که 
پیامبلر هنلگام جنلگ خندق برای درملان زخمیان در مسلجد برپا کلرد و زنی به 

نلام »رفیلده« را بلرای رسلیدگی به حلال مجروحان برگماشلت«.2
در واقلع، پیامبلر اکلرم بلا احسلاس ایلن نکتله  ظریلف کله مجروحلان جهلت 
شلفایابی و درملان فلوری، علالوه بلر ملداوای متلداول، بله نوعلی آراملش روحلی و 
روانلی و عناصلر معنلوی نیازمند هسلتند، »مسلجد« را به عنلوان بهتریلن درمانگاه و 

اسلتراحتگاه مجروحلاِن »سلربازان اسلالم« تعییلن و تجهیلز نمودنلد.3
مسجد محّل گفتمان پیامبر اسالم با نمایندگان و هیئت های ادیان

پیامبلر اسلالم در مسلجد از هئیت هلای خارجلی اسلتقبال می کلرد و دسلتور 
ملی داد در مسلجد بلرای آنان خیمله ای بر پا کننلد و از میهمانان پذیرایلی کنند؛ البّته 
انصلار نیلز خانه هایلی را در اختیلار پیامبلر اسلالم گذاشلته بودند کله مهمان های 
خلود را در آنهلا جلای دهنلد. ابن اسلحاق نقلل می کنلد: »پلس از ایلن کله رسلول 
خلدا از تبلوك برگشلت، ملاه رمضلان بلود، هئیلت ثقیلف، خدملت آن حضلرت 
رسلیدند و پیامبلر بلرای آنهلا در گوشله  مسلجد خیمله ای برپلا کرد و آنهلا در آن 

1 . مّکی سباعی، محّمد، تاریخ کتابخانه اهل مساجد، ص47.

2 . رضایی علی، جایگاه مسجد در فرهنگ اسالمی، ص87 و88.

3 . موّظف رستمی، آیین مسجد )کارکردهای مسجد(، ج2، ص119.
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اسلتراحت و اقاملت می نمودنلد و بلالل از خانله  پیامبلر بلرای آنلان غلذا می بلرد 
و رسلول خلدا هلر شلب بعلد از شلام، نلزد آنلان می رفلت و با ایشلان حرف ملی زد«.1
علالوه بلر ملواردی کله پیامبلر اکرم افلرادی را کله تازه مسللمان می شلدند به 
صلورت فلردی در مسلجد آملوزش ملی داد، گفت وگوهلای علملی و فرهنگلی زیلادی 
نیلز میلان آن حضلرت بلا هئیت هلای اعزاملی که از سلوی قبایلل گوناگون بله مدینه 

می آمدنلد، صلورت می گرفلت. محلّل ایلن گفت وگوهلا، جایلی جلز مسلجد نبود.
پیامبلر اکلرم در کنلار یکلی از سلتون های مسلجد کله تلا بله املروز نیلز بله 
نلام »اسلطوانه الوفلود« )سلتون هئیت هلا( شلناخته می شلود، هئیت هلا را بله حضور 
می پذیرفتنلد و بلا آنلان بله مذاکلرات دینلی و اجتماعلی می پرداختنلد. البّتله، ایلن 
مذاکلرات از جنبه هلای سیاسلی نیلز برخلوردار بلود؛ وللی از آنجلا کله ایلن هئیت ها 
به طلور معملول بله منظلور گرویدن به اسلالم بله مدینله می آمدند؛ بحلث و گفت وگو 
پیراملون معلارف اسلالمی، بخش هلای مهّملی از ایلن مذاکلرات را به خلود اختصاص 
ملی داد. پیامبلر اسلالم محیلط مسلجد را به طلور کاملل، یلک محیلط فرهنگلی 
می دانسلتند. بر همین اسلاس، در حضور آن حضرت و با اجازه ایشلان، مسلابقه شلعر 
و سلخنرانی در مسلجد برگلزار می شلد. حضرت رسلول ضملن ابراز خرسلندی از 

ایلن کار، بلا حوصلله و بردبلاری کاملل بلا چنیلن مسلائلی برخلورد می کردند. 
از جملله فّعالّیت هلای علملی و فرهنگلی در زمان حضرت رسلول گفت وگوهای 

زیر بوده اسلت: 
گفت وگوهای ادبی با هئیت نمایندگی »بنی تمیم«؛  ●
گفت وگوی فرهنگی با هئیت نمایندگی »ثقیف«؛  ●
گفت وگوی عقیدتی با هئیت نمایندگی »نجران«.2 ●

از آنچله بیلان شلد به خوبی روشلن اسلت کله برگزاری جلسلات مباحلث گوناگون 
و آملوزش آنهلا در مسلجد، در زملان پیامبلر گرمی و رونق ویژه ای داشلته اسلت.

1 . محّرمللی، غالمحسللین، نقللش مسللجد در جامعلله  اسللالمی )از آغللاز تللا عصللر عّباسللیان(، ص157، بلله نقللل از: الکتانللی، در نظللام 

الحکوملله النبویلله. نیللز ر.ك: رضایللی محّمللد، مسللجد و گفت وگللوی پیامبللر بللا نماینللدگان ادیللان، فللروغ مسللجد5.
2 . نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص115و117.
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گفتار چهارم: نقش علمی  - آموزشی مسجد  «
َِّذیلَن اَل یَْعلَُملون ...؛ بگو ای  َِّذیلَن یَْعلَُملوَن َو ال قلرآن می فرمایلد: »...ُقلْل َهْل یَْسلَتِوی ال

رسلول، آیلا آنلان که اهلل دانش هسلتند با ملردم نادان یکسلان هسلتند؟«1
ایلن آیله شلعار بلند دین اسلالم، در اصالت بخشلیدن به عللم و ارزش گذاری صریح 
بلرای دانایلی اسلت. همین یک شلعار حماسلی، کافی اسلت تلا امّتی را بله حرکت در 

آورد و آنلان را در مسلیر علم آملوزی تلا مرحله جانبلازی پیش ببرد. 
در نظلام تربیتلی اسلالم، کسلب آگاهلی و شلناخت بلر هلر فرد بله عنلوان مقّدمه  
ایملان شلخصی و اجتماعلی به انلدازه  عقل او واجب اسلت. بر همین اسلاس، تحصیل 
عللم در میلان مسللمان، وجلوب عینلی پیلدا کلرد و ایلن موضلوع، غیر از رشلته های 

تخّصصلی بلود کله گاهلی وجلوب کفایلی و گاهی وجلوب عینی داشلت.
علالوه بلر آیلات قلرآن کریلم، سلیره  پیامبلر عاملل مهلم دیگلری در رویکلرد 
علمی و آموزش جامعه اسلالمی محسلوب می شلد. پیامبر اسلالم رسلالت خود را 
بلا خوانلدن و قللم آغلاز کلرده بود؛ آن هلم در محیطلی که سلابقه ای از عللم و دانش 

بله معنلای رایلج آن روز جهلان در آنجلا وجود نداشلت.2

رسالت علمی مسجد 
پلس از هجلرت پیامبلر اسلالم بله مدینله و بنلا نملودن مسلجدالّنبی، فصللی 
نویلن در آملوزش و فّعالّیت هلای فرهنگلی مسللمانان آغلاز شلد. »مسلجد مدینه«، از 
یلک سلو، بله صورت یلک مرکز آموزشلی ل فرهنگلی و پایگاهی بلرای مبلارزه با جهل 
و از سلویی دیگلر بله مکانلی بلرای اشلاعه فرهنلگ و ادب و دیگلر معلارف اسلالمی 
تبدیلل شلد. »حلقه هلای علملی« بلا جنب و جلوش خاّصی در مسلجد بلزرگ مدینه 
بله صلورت رسلمی تشلکیل می شلد. پیامبلر اسلالم اصحلاب را در قلول و عملل، 
بله پیوسلتن و شلرکت فّعلال در ایلن حلقه هلا تشلویق می کردنلد و می فرمودنلد: »به 
سلوی باغ های بهشلت بشلتابید«. پرسلیدند ای پیامبر خدا! منظور شلما از این سلخن 

1 . زمر، آیه9.

2 . برومند اعلم عّباس، درآمدی بر جایگاه مسجد در تمّدن اسالمی، ص74 و75.
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چیسلت؟ فرمودنلد: »حلقه هلای ذکر«.1
فّعالّیت هلای آموزشلی در زملان رسلول اکلرم منحصلر بله مسلجدالّنبی نبلود؛ 
بلکله جلسلات بحلث و بررسلی مسلائل علملی در مسلاجد دیگلری نیز انجام می شلد 
کله البّته مسللمانان در سلطحی محدودتر بله کار آموزش و تالش های علمی مشلغول 

بودند. 
بدیلن  ترتیلب، مسلجد به عنوان نخسلتین پایگاه علمی، رسلالت خلود را در جامعه 
نوسلاخته اسلالمی برای ترویج و اشلاعه دانش و گسلترش فرهنگ اسلالمی آغاز کرد 
و همچنلان مسلیر رشلد و ترّقلی علملی را پیملود؛ به طلوری کله در عصلر خلفلا نیلز 
مسلاجد نلزد عموم بله عنوان کانلون اصلی آموزش قلرآن کریم، مسلائل دینی، احکام 
و فقله اسلالمی بلود. ایلن آموزش ها، نله فقلط در مرکز حکومت )شلهر مدینله(، بلکه 
در شلهرهای دیگلر، ماننلد مّکله و سلایر نقلاط شلبه جزیره و در تملام سلرزمین های 

پیوسلته بله حلوزه قلمرو اسلالمی انجلام می گرفت. 
در عصلر خالفلت املام عللی با انتقلال مرکز خالفلت از مدینه به کوفه، مسلجد 
جاملع بلزرگ ایلن شلهر به عنلوان یکلی از مهم تریلن مراکلز علملی آن روزگار، نقش 
خاّصلی را در شلکوفایی نهضلت علمی و ارتقلاء فرهنگ و تّمدن اسلالمی ایفا می نمود. 
اماملان بزرگلوار شلیعه و بلزرگان تابعیلن، اصحلاب پیامبلر و نیلز شلاگردان و 
تربیت یافتلگان مکتلب اهل بیلت، رسلالت تعلیلم و تربیت و حلّل و فصل مسلائل مهم 
علملی و دیلن را در مسلاجد بلزرگ بلالد اسلالمی عهلده دار بودنلد. بله خصلوص، در 
عصلر املام باقلر و املام صلادق کله نهضلت و حرکت فرهنگلی بزرگی توّسلط 
ایلن دو رهبلران معصلومc آغاز شلده بود، مسلاجد به رشلد و شلکوفایی قابلل توّجهی 
دسلت یافلت. حّتلی برخی از آنها به دانشلگاه های بلزرگ اسلالمی در زمینه های علوم 
مختللف، نظیلر فقله، حدیلث، تفسلیر و دیگر عللوم اسلالمی تبدیل شلدند و پیدایش 

نهضت هلای علملی و عقالنلی در تاریلخ اسلالم را موجلب گردیدند.2

1 . ر.ك به: نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص93.

2 . فراهتی عّباسعلی، نگاهی به تاریخ آموزش در مساجد، رسانه  دانشگاه، ص77.
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جلسات علمی در مسجد پیامبر اسالم
بلا دّقلت در سلیره  پیامبلر اکلرم می بینلم کله ایشلان بله ابعاد آموزشلی مسلجد 
اهتملام ویلژه ای داشلتند. عاّلمه مجلسلی در کتلاب »بحاراالنلوار« این روایلت را بیان 
ُهوَن  کلرده اسلت: »َو َخلَرَج رسلوُل اهللِ َفلإَِذا فِلی الَْمْسلِجِد َمْجلَِسلاِن َمْجلِلٌس یََتَفقَّ
َو َمْجلِلٌس یَْدُعلوَن اهللَ َو یَْسلَألُونَُه َفَقلاَل ِکاَل الَْمْجلَِسلْیِن إِلَلی َخْیلٍر أَمَّلا َهلُؤاَلِء َفَیْدُعوَن 
اهللَ َو أَمَّلا َهلُؤاَلِء َفَیَتَعلَُّملوَن َو یَُفقُِّهلوَن الَْجاِهَل َهلُؤاَلِء أَْفَضللُ بِالتَّْعلِیِم أُْرِسلْلُت ثُمَّ َقَعَد 
َمَعُهم؛ رسلول خدا به مسلجد وارد شلدند؛ در مسلجد دو جلسله جداگانه برپا بود. 
گروهلی در حلال یلاد دادن و فلرا گرفتن دانلش بودند. جمعلی نیز به دعلا و راز و نیاز 
بلا خداونلد مشلغول بودنلد. پیامبلر اعظلم فرمودنلد: هلر دو گلروه بله سلوی یک 
هلدف گام برمی دارنلد؛ دسلته ای خلدا را می خواننلد و گروهلی نیز آملوزش می بینند 
و نادانلان را تعلیلم می دهنلد؛ وللی ایلن گلروه، کار برتلری انجلام می دهنلد. ملن نیز 
بله منظلور آملوزش بله ملردم مبعلوث شلده ام؛ از ایلن رو، پیامبلر اعظلم در میان 

گروهلی که سلرگرم آملوزش بودند، نشسلتند«.1
حضرت رسلول اکرم ضمن تشلویق عملی برای برگزاری جلسلات درس و آموزش 
در مسلجد، در حدیثلی فرمودنلد: »َملْن َغَدا إِلَلی الَْمْسلِجِد اَلیُِریلُد إاِلَّ لَِیَتَعلَّلَم َخْیراً أَْو 
لُِیَعلَِّملُه َکاَن لَلُه أَْجلُر ُمْعَتِملٍر تَلامَّ الُْعْملَرِه و َملْن َراَح إِلَلی الَْمْسلِجِد اَلیُِریلُد إاِلَّ لَِیَتَعلََّم 
ِه؛ پاداش کسلی که صبحگاهلان به قصد یاد  َخْیلراً أَْو لُِیَعلَِّملُه َفلَلُه أَْجلُر َحاجٍّ تَلامَّ الِْحجَّ
دادن یلا فراگرفتلن چیلز مطلوبلی بله مسلجد می آید، همچون پاداش شلخصی اسلت 
کله یلک عملره  کاملل را انجام داده باشلد و پاداش کسلی که شلبانگاهان بله قصد یاد 
گرفتلن و یلاد دادن کار خیلری بله مسلجد می آید، ماننلد پاداش فردی اسلت که یک 
حلّج کاملل بله جلای آورده باشلد«.2 از ایلن حدیلث روشلن می شلود که الزم نیسلت 
گفت وگلوی علملی کله در مسلجد انجلام می گیلرد، به طلور حتلم، دانش هلای دینلی 

باشلد؛ هلر دانلش سلودمندی را می توان در مسلجد مورد بحث و بررسلی قلرار داد.3

1 . مجلسی، بحاراالنوار،  ج1، ص207، حدیث3، باب4.

2 . همان، ص185، ح105.

3 . جعفری عالیه، مساجد در سیره پیامبر اعظم، مجموعه مقاالت فروغ مسجد، ج5، ص10و107.
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نظام آموزشی در مساجد
نظام آموزشلی که در مسلاجد اِعمال می شلد، از نوع سلاده آن بود. در این قسلمت 

به موارد این نظام آموزشلی اشلاره می شلود:

الف( آداب آموزش 
اسلاس آملوزش مسلجد را حلقه هلای درسلی تشلکیل می داد کله در اسلالم آنها را 
»حلقله  العللم« یلا دایلره  آموزشلی می نامیدنلد. کلمله »حلقه« بله مفهوم یک شلیء 
ُکلروی و ِگلرد اسلت. به این ترتیب، شلیوه نشسلتن دانش آموزان در مسلجد به شلکل 
»حلقله«، اقتبلاس از جلسلات حکومتلی بلود کله به طلور معملول بله شلکل حلقه وار 
دور میلز می نشسلتند؛ در ایلن جلسلات معلّلم بلر روی یلک پایله، باللش یلا صندللی 
می نشسلت و بلر دیلوار یلا سلتونی تّکیله ملی داد. از طلرف دیگلر، دانش آملوزان در 

ردیف هایلی بله شلکل نیم دایلره در جللوی اسلتاد قلرار می گرفتنلد. 
 از دیگلر آداب آملوزش آن بلود کله هیچ نوع شلرطی بلرای پیوسلتن دانش آموزان 
بله حلقه هلا وجلود نداشلت. هلر فرد تشلویق می شلد تا بله حلقه  ملورد انتخلاب خود 
بپیونلدد؛ اّملا در بعضلی از مسلاجد، جلب رضایت اسلتاد برای پیوسلتن به جلسله وی 
الزم بلود. در بیشلتر ایلن دوایلر، ترتیب نشسلتن دانش آملوزان، به ترتیلب مقام علمی 
آنلان بلود و دانش آملوزان هلر چله پیشلرفته بودنلد، بله هملان انلدازه، نزدیک تلر بله 

می نشستند.  اسلتاد 

ب( زمان آموزش 
مجاللس درس، بعلد از نملاز صبلح آغلاز می شلد و تا نماز ظهلر ادامله می یافت. اگر 
معلّلم، متّصلدی مجللس درس  بلود، قبلل از نملاز صبلح و بعلد از ظهلر نیلز جلسلات 
درس تشلکیل می شلد. طلول ملّدت یلک دوره، از یلک تلا دو سلال طول می کشلید و 
همیشله در مواقلع نملاز تعطیلل می شلد و هیلچ قانلون مشلّخصی بلرای زنلگ تفریح 

وجلود نداشلت. جلسلات درس در روزهلای تعطیلل مذهبی تشلکیل نمی شلد. 
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ج( شیوه آموزش 
تدریلس در حلقله، بلا مراسلم سلاده و نیز با نشلان دادن تقلوا و فضیللت کامل آغاز 
می شلد. معلّلم، همیشله کار خلود را بلا تمجیلد و تکریلم خلدا و بلا درخواسلت یاری 
و هدایلت ملردم آغلاز می کلرد و سلپس بله درس خلود می پرداخلت. به علّلت نبودن 
کتلاب، بلا توّجله بله اهمّیلت متلن تدریلس شلده، معلّلم مجبلور بلود همله  متلن یا 
قسلمتی از آن را بلرای دانش آملوزان املالء کند. عالوه بلر امالء، معلّلم توصیه می کرد 
کله دانش آملوزان تملام یا قسلمتی از مطالب بیان شلده را حفظ کننلد. در واقع، یکی 
از اصوللی کله بلرای قبوللی و تأییلد دانش آملوزان ضلروری بلود؛ اصلِل حفلظ کلردن 
مطاللب و بیلان نملودن آنهلا بلدون مراجعه به متلن بود و کیفّیلت و طرز بیلان نیز بر 

قبولی تأثیر داشلت.1

د( موضوعات درسی 
الزم بله ذکلر اسلت کله در ایلن کالس ها، مسلائل گوناگونلی به مسللمانان آموزش 
داده می شلد. مباحلث اعتقلادی و آملوزش مبانلی ایملان به خداونلد، در شلمار اّولین 
مسلائلی بلود کله بله مسللمانان و به ویژه آنلان که تلازه به دیلن مبین اسلالم گرویده 
بودنلد، آملوزش داده می شلد. ابلوذر می گویلد: رسلول خلدا ایملان را قبلل از 
آملوزش قلرآن بله ما می آموخت. حضلرت رسلول در کنار آملوزش مباحث دینی، 
 مسللمانان را بلا مسلائل تاریخلی نیلز آشلنا می کردنلد. راوی می گویلد: پیامبلر
گاهلی شلب ها تلا دیر وقلت پیراملون تاریلخ بنی  اسلرائیل بلرای ما سلخن می گفت.2
همچنیلن مسلجد، محلّلی بلود کله مطاللب علملی و مسلائل اجتماعی نیلز در آن 
تدریلس می شلد و موضوعاتلی، ماننلد تاریلخ، جغرافی، اقتصلاد و حّتی علوم سیاسلی 
در آنجلا بحلث می شلد. عللم فلسلفه، موضوعلی بود که بیشلتر ملورد توّجله و انتخاب 
بسلیاری از دانش آملوزان بلود. در بیلن موضوعلات مّهلم درسلی، می تلوان منطلق، 
اخلالق، منطلق مناظلره و تصلّوف را نلام بلرد. جلسلات درس هایلی، ماننلد شلیمی، 

1 . نظام آموزشی مسجد، نشریه ایران، ش31، ص1.

2 . نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص105.
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فیزیلک، ریاضیلات، جبلر و هندسله نیلز دایر بلود. اگرچه عللوم علمی و تجربلی یا در 
دانشلکده های مخصلوص یلا در منلازل معلّمان به صلورت خصوصی تدریس می شلد؛ 
وللی ملدارك تاریخلی در دسلت اسلت کله آملوزش این گونله موضوعلات علملی در 
بعضلی از مسلاجد بلزرگ نیز دایر بود. جلسلات علم طلّب در جامع االزهلر و در جامع 

ابن طوللون مصلر دایلر بود.

هـ( اساتید 
اسلتاد و ملّدرس کالس هایلی کله در مسلجد تشلکیل می شلد؛ تنهلا حضلرت 
رسلول نبلود؛ حضلرت علی نیلز گاهی بله فرمان پیامبلر خدا بلر منبر آن 
حضلرت و در حاللی کله یک پلّله پایین تر از جای پیامبر اسلالم می نشسلت، برای 
ملردم سلخن می گفلت. گروه هلای مختلف با اسلاتید معّین در گوشله و کنار مسلجد، 
کالس هلای آموزشلی برگلزار می کردنلد و علوم و فنلون مختلف آموزش داده می شلد. 
أَنلس می گویلد: اصحلاب پیامبلر پس از نملاز صبح بله گروه های مختلف تقسلیم 
می شلدند؛ برخلی بله تلالوت قلرآن می پرداختنلد و گروهی واجبلات و مسلتحّبات را 
فلرا می گرفتنلد. بله عنلوان مثلال، عبداهلل بن رواحله در مسلجد جلسلات مربلوط بله 
 توحیلد و معلاد )مسلائل اعتقلادی( را اداره می کلرد. او در غیلاب حضلرت رسلول

نیلز مسلائل فقهلی و اعتقلادی را به مسللمانان آملوزش می داد.1

مسجد و جلسات پرسش و پاسخ 
با مطالعه در سلیره و زندگی نورانی پیامبر اسلالم درمی یابیم همواره جلسلاتی 
کله در آن مسللمانان بتواننلد پرسلش های علملی خود را بلا پیامبر خلدا در میان 
بگذارنلد، در مسلجد )پلس از بله جلای آوردن نملاز صبلح تلا طللوع آفتاب( تشلکیل 
می یافلت. گرچله از برخلی روایلات چنیلن بلر می آیلد کله آن حضلرت در ایلن اوقات 
بله ذکلر و دعلا می پرداختنلد؛ وللی شلواهدی وجلود دارد که نشلان می دهد بخشلی 
از ایلن فاصلله  زمانلی، بله برگلزاری جلسله های پرسلش و پاسلخ اختصلاص می یافته 

1 . نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص105و107.
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اسلت. پیامبلر اکلرم بلا کسلانی کله بله منظلور پرسلش و یلاد گرفتن دانشلی به 
حضورشلان می آمدنلد بلا گشلاده رویی کاملل برخلورد می کردنلد و هملراه بلا بیلان 
پلاداش و فضیللت دانش آموختلگان، آنلان را تشلویق می نمودنلد. آموزش به اشلخاص 
تلازه مسللمان شلده، یکلی از مّهم تریلن جلوه هلای کار فرهنگلی، آموزشلی پیامبلر 
اکلرم در مسلجد بلود. افلراد تلازه مسللمان یا آنلان که قصلد گرویدن به اسلالم را 
داشلتند بله آموزش هلای ویلژه ای نیازمنلد بودنلد. آنهلا به طلور معملول با حضلور در 
مسلجد حضلرت رسلول آموزش هلای الزم را فلرا می گرفتند و در مسلجد به طرح 
پرسلش ها و شلبهه هایی کله در ذهلن داشلتند، می پرداختنلد. گاهلی هم دربلاره رمز 
و راز احلکام و عبادت هلا از حضلرت رسلول سلؤال می کردند و آن حضلرت با صبر 

و بردبلاری بله پرسلش های آنلان پاسلخ می گفتند.1

کتابخانه های مساجد
اّولیلن آیله ای کله از سلوی خدا بله پیامبر نلازل شلد، او و پیروانش را بله خواندن 
ِّلَک الَِّذی َخلَلَق* َخلََق ااْلنَسلاَن  دسلتور می دهلد. آنجلا کله می فرمایلد: »اْقَرأْ بِاْسلِم َرب
ُّلَک اْلَْکلَرُم* الَِّذی َعلَّلَم بِالَْقلَِم* َعلََّم ااْلنَسلاَن َما لَلْم یَْعلَْم؛ بخوان  ِملْن َعلَلٍق* اْقلَرأْ َو َرب
بله نلام پلروردگارت که )جهان را( آفرید؛ انسلان را از خون بسلته ای خللق کرد. بخوان 
کله پلروردگارت )از همله( واالترسلت؛ همان کسلی کله به وسلیله قلم تعلیلم داد؛ به 

انسلان آنچه را کله نمی دانسلت، آموخت«.2
بلرای جامعله ای کله بیشلتر افلراد آن بی سلواد و دارای سلّنت شلفاهِی قدرتمنلد 
بودنلد، ایلن پیلام جدیلد در حقیقلت تحّول انگیلز بود. اسلالم، تنهلا دینی اسلت که با 
کتلاب وحیانلی تلوأم بوده اسلت. پیلروی از این کتلاب الهی، عیلِن دیانت و انلکار آن، 
عیلِن گمراهلی اسلت. خصوصّیلت چنیلن دینلی، اقتضا می کرد کله پیروانلش همواره 
بلا کتلاب، قرین باشلند و نسلبت بله حفظ و نشلر آن هّملت گمارند. بدین  صلورت، با 
رشلد تدریجلی اسلالم، طبیعی بلود که بیشلتر مسللمانان، ثروتمنلد و فقیلر، جوان و 

1 . همان، ص108و109.

2 . علق، آیات1 تا 4.
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پیلر، احتلرام زیلادی بلرای دانشلمندان و بیلش از آن بلرای کتاب قائل شلوند.1
مسلاجد، ماننلد اّولیلن کلیسلاها و صومعه هلای مسلیحیان، از اّولیلن مکان هایلی 
بودنلد کله در جامعه اسلالمی، کتاب به آنها راه یافت؛ روشلن اسلت کله کتابخانه های 
مسلاجد از زمانلی پدیلد آمدنلد که مسللمانان، مسلجد را مرکلز تعلیم سلاختند؛ زیرا 
تعلیلم بلدون کتلاب امکان پذیر نیسلت.2 کتابخانه های مسلاجد، نه تنهلا مخزن کتاب 
یلا قرائت خانله بودنلد، بلکله بله مفهلوم واقعلی کلمله، کتابخانه هلای بسلیار فّعاللی 
بودنلد. ایلن کتابخانه هلا از آنچه که نویسلندگان مسللمان یلا غیرمسللمان تاکنون در 

نوشلته های خلود ذکلر کرده انلد، حیلات متنّوع تلر و پویاتری داشلتند.3
بلا وجلود این، عدم دسترسلی مسللمانان بله کاغذ و محدود بلودن مواّد نوشلتن در 
صلدر اسلالم، املکان تهّیه  نسلخه های دسلت نویس قرآن را برای عموم بسلیار مشلکل 
می سلاخت. بنابرایلن، بله دلیلل ضلرورت تعلیلم و تعلّلم قلرآن در بیلن مسللمانان و 
للزوم حفاظلت از قرآن هلای دسلت نویس و فراهلم آوردن املکان اسلتفاده عموملی از 
آن، مسلجد در قاللب آموزشلگاه اسلالمی، بهتریلن مکانلی بلود کله قرآن هلا را در آن 
نگهلداری می کردنلد. محلّل قلرار گرفتن قرآن هلا را »خزانله المصاحلف« می نامیدند. 
بله دنبلال گسلترش تدریجلی عللوم قرآنلی، کتاب هلای دیگلری هلم در کنلار قلرآن 
بله مخلازن کتاب هلای مسلاجد راه یافتنلد تلا تشلنگان عللم از آنهلا بهره بلرداری 
نمایند.4مسللمانان بلرای نگهلداری قرآن هلا و دیگلر کتاب های علملی و مذهبی خود، 
از سلّنت هبله )هدیله( و نیلز وقلف ایلن کتلب بله کتابخانه هلای مسلاجد اسلتفاده 

می کردنلد و ایلن سلّنت در بیلن مسللمانان جایگاهلی بلس نیکلو پیلدا کلرده بود. 

گفتار پنجم: نقش تبلیغی مسجد «
هلدف از تبلیلغ، افزایلش معرفت دینی ملردم و احیای آنان بلرای ادای وظایف دینی و 
ُسلوُل بَلِّلْغ َما أُنلِزَل إِلَْیَک ِمن  ا الرَّ اسلالمی اسلت. قلرآن در این ملورد می فرماید: »یََأیهَُّ

1 . مّکی سباعی، محّمد، تاریخ کتابخانه های مساجد، ص14و15. 

2 . همان، ص17.

3 . همان، ص18.

4 . موّظف رستمی، آیین مسجد )کارکردهای مسجد(،ج2، ص173و174.
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َّلْم تَْفَعللْ َفَملا بَلَّْغلَت ِرَسلالََتهُ ...؛ ای پیغمبلر، آنچله از خدا بر تو نازل شلده  ِّلکَ َو إِن ل ب رَّ
اسلت بله خلق برسلان که اگر نرسلانی، تبلیغ رسلالت و اداء وظیفه نکلرده ای...«.1

قلرآن کریلم، ایلن کتلاب آسلمانی، همله پیامبلران الهلی را دارای شلأن تبلیغلی 
دانسلته، در نتیجله، همله  ادیان الهلی را تبلیغی می دانلد. از نظر قرآن، همله  پیامبران 
حاملل پیام هایلی از جانلب خداونلد هسلتند و وظیفله دارنلد آنهلا را بله ملردم ابلالغ 
کننلد. در واقلع، پیامبلر خلدا، پیلام خلدا را بله خللق خلدا ابلالغ می کنلد و نیروهای 
درونلی آنهلا را بیلدار می کنلد و سلامان می بخشلد و بله سلوی خداوند و آنچله رضای 

اوسلت، دعلوت می کنلد. 
بایلد توّجله داشلت کله تبلیلغ، یک اصلل جاودانله و همیشلگی دین مبین اسلالم 
اسلت .  تلا آن زمانلی کله حکملی از احکام اسلالم از دیلد برخلی از مردم پنهلان مانده 
باشلد و کسلانی باشلند بله ایلن دین نگرویلده باشلند و زمینله گمراهی از دیلن هنوز 
وجلود داشلته باشلد، تبلیلغ هلم وجلود خواهلد داشلت و بایلد وجود داشلته باشلد تا 
حیلات اسلالم جاودانله بماند.2بلا این مقّدمله، به نقلش تبلیغی مسلجد در دین مبین 

اسلالم می پردازیلم: 

تبلیغ در مسجد
از آنجایلی کله مسللمانان هلر روز بلرای انجلام فرایض دینلی به مسلجد رفت و آمد 
می کننلد، ضملن ادای فریضله  نملاز در این اجتماع، طلی صحبت با یکدیگلر، از اخبار 

جامعله مّطلع می شلوند. 
همچنیلن، وجلود »منبلر« در مسلجد نقلش مهّملی را در نشلر افلکار و عقایلد ایفا 
می کنلد و سلخنرانان از آن بلرای انتقلال مسلائل مهلّم جامعله بله ملردم اسلتفاده 
می کننلد، از ایلن رو، منبلر را بله عنلوان یلک رسلانه  تبلیغلی عموملی در اسلالم نلام 

می برنلد.3
حضلرت رسلول از هلر فرصتلی بلرای روشلنگری و آموختلن اسلالم بله ملردم 

1 . مائده، آیه77.

2 . موّظف رستمی، آیین مسجد )کارکردهای مسجد(، ج2، ص32.

3 . احمدی حکمتی، حسن، نقش تبلیغی مسجد در عصرپیامبر، ص57.
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بهلره می جسلت. شلواهد تاریخلی نشلان می دهلد کله مسلجد در دوران 23 سلال  
رسلالت، مهم تریلن سلنگر تبلیلغ دینلی پیامبر اسلالم بوده اسلت؛ اگرچله میزان 

نقشلی کله مسلجد در طلول ایلن دوران ایفلا کلرده اسلت، هملواره یکسلان نبود. 
از سلال چهلارم بعثلت، اصحاب پیامبر مسللمان بلودن خویلش را علنی کردند. 
بلا این حال، نمی توانسلتند از مسلجد به عنوان سلنگری در راسلتای تبلیلغ و آموزش 
بهره بلرداری کننلد؛ زیلرا مسلجدالحرام به طلور کامل در دسلت مشلرکان قرار داشلت 
و مسلجد دیگلری کله بتوان در راسلتای اهلداف فرهنگلی در آن آزادانله فّعالّیت کرد، 

وجود نداشلت. 
البّتله، شلواهد تاریخلی، حاکلی از آن اسلت کله پیامبلر اسلالم و یارانلش تلا 
حلّد املکان از مسلجدالحرام در راسلتای تبلیلغ و ترویلج اندیشله های دینلی بهلره 
می جسلتند؛ یعنلی در موسلم حلّج و زمان هایلی کله ملردم در آنجلا حضلور داشلتند 
بله تلالوت آیلات قلرآن کریلم می پرداختنلد و ملردم را بله پذیلرش دیلن اسلالم فلرا 

می خواندنلد.1
بله همیلن دلیلل بلود کله پلس از ورود حضلرت رسلول بله مدینله و بنلای 
مسلجدالّنبی، نله تنهلا پرسلتش گاهی برای مسللمانان سلاخته شلد، بلکه دانشلگاهی 
فّعلال و سرشلار از شلور و نشلاِط علملی نیلز پی ریلزی شلد. حضلور منّظم و مسلتمر 
مسللمانان در ایلن مسلجد بله منظلور برپلا کلردن فریضله نملاز، بهتریلن فرصلت را 
بلرای کارهلای تبلیغلی حضلرت رسلول فراهلم ملی آورد. پیامبلر اعظلم در 
ایلن پایلگاه بلزرگ تبلیغلی بلا توّجله بله اوضلاع و رعایلت حال حاضلران در مسلجد، 
پلس از برگلزاری نمازهلا بلرای ملردم سلخن می گفتنلد.2 ایشلان از طریلق تدریس و 
ایلراد خطبه هلای نملاز جمعله و دیگلر سلخنرانی ها و تشلکیل حلقه هلای علملی، بله 
تبلیلغ و نشلر فرهنلگ عظیلم اسلالم پرداختنلد و عظمت آییلن خویش را بله نمایش 
گذاشلتند. بدیلن صورت، در اثلر کوشلش های تبلیغی حضرت رسلول و اصحابش 
در مسلجدالّنبی، زمینه هلای مناسلبی بلرای پذیرش دیلن مبین اسلالم در دیگر افراد 

1 . همان، ص77.

2 . همان، ص71.
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بله وجلود آملد؛ به گونله ای که هلرگاه نماینده ای از سلوی یکلی از قبایل و اقلوام برای 
کسلب اّطلالع از ایلن دیلن آسلمانی بله مسلجد مدینله می آملد، بی درنلگ اسلالم را 
می پذیرفلت. همچنیلن، مسلجد حضلرت رسلول در مدینله، هماننلد دانشلگاهی 
بلزرگ بله تربیلت و تعلیلم مبلّغلان ورزیلده ای هّملت گماشلت و آنلان را پلس از آگاه 
نملودن بله قلرآن و فقله اسلالمی، بله نقلاط مختللف جزیرهالعرب اعلزام نملود تا در 
پرتلو هدایلت و تعلیلم ملردم، آن سلرزمین را از ظلملت نادانلی و شلرك برهانند و به 

دیلن اسلالم فراخوانند.1

منبر، رسانه تبلیغی مسجد
از آنجایلی کله سلخنرانی، خلود نوعلی تبلیلغ محسلوب می شلود، بله ذکلر نکاتلی 

پیراملون سلخنرانی های پیامبلر در مسلجد می پردازیلم: 
سلخنرانی های حضلرت رسلول برای افلرادی که در مسلجد حضلور می یافتند، نه 
تنهلا خسلته کننده و ملالل آور نبود، بلکه بسلیار پرجاذبه بوده اسلت. جلسلات موعظه 
و سلخنرانی های رسلمی آن حضلرت، هلر روز برگلزار نمی شلد2و دیگلران را نیلز بله 
لُروا  آسلان گرفتلن در تبلیلغ و موعظله سلفارش می کردند. آن حضلرت فرمود ند: »یَسِّ
لُروا َو َخفُِّفلوا َو اَل تَُنفِّلُروا؛ آسلان بگیریلد و سلخت گیر نباشلید، بشلارت دهید  َو اَل تَُعسِّ

و ملردم را گریزان نسلازید«.3
یلاران و اصحلاب پیامبلر نیلز در برگلزاری مجاللس وعلظ و سلخنرانی، شلیوه آن 
حضرت را پیشله خود سلاختند. شلواهد بسلیاری در کتب سلیره و حدیث وجود دارد 
کله نشلان می دهلد برگلزاری جلسله سلخنرانی و گفت وگوهلای علملی، پلس از نماز 

صبلح و شلام بیلش از دیگلر نمازها بوده اسلت.4
نکتله قابلل توّجه این اسلت کله در مجالس سلخنرانی حضرت رسلول زنان نیز 
حضلور داشلتند و گاه حّتلی بلرای آنلان مجللس جداگانله تشلکیل می شلد و حضرت 

1 . موّظف رستمی، آیین مسجد )کارکردهای مسجد(، ج2، ص35و37.

2 . نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، ص95، به نقل از الکتانی در نظام الحکومه النبویه. 

3 . ابن ابی جمهور احسائی، ابوجعفربن علی بن ابراهیم، عوالی الآللی، ج1، ص381.

4 . نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، ص95و97.
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 بلرای آنلان سلخنرانی می نمودنلد. بلا وجلود ایلن، سلخنرانی های حضرت رسلول
تنهلا جنبله آموزشلی و علمی نداشلت؛ بلکله از عنصر موعظله و القاء روحّیله »تقوا« و 
پرهیلز از گنلاه و خطلا در روح شلنوندگان نیلز برخلوردار بود. شلواهد نشلان می دهد 
حضلرت رسلول هلرگاه روحّیه سرکشلی و گناه را در مردم مشلاهده می کردند؛ در 
مسلجد و در مجالسلی که برای سلخنرانی برپا می شلد، مردم را پند و اندرز می دادند. 
ایلن سلخنان حضلرت، چلون از پشلتوانه عظیلم و روحّیله معنلوی برخوردار بلود، در 
جلان شلنوندگان تأثیلری شلگرف می گذاشلت و نیلز نیلروی پلروا و پرهیلز از گناه را 
در آنلان اسلتوار می سلاخت.1به طور اساسلی، »عنصلر معنویّلت« در تبلیغ نقلش مؤثّر 
و کارآملدی دارد و تردیلدی نیسلت کله کار تبلیغلی حضلرت رسلول در مسلجد 
سرشلار از مایه هلای معنلوی و روحانلی بود. بله عنلوان نمونله، »ُجَبیر بن ُمطِعم« یکی 
از این گونله افلراد اسلت. او کله پلس از جنلگ بلدر بلرای پرداختلن فِْدیه اسلیرانی از 
اقلوام خلود بله مدینله و مسلجد حضلرت رسلول آملده بلود، تحلت تأثیلر جاذبه 

معنلوی پیامبلر اسلالم قلرار گرفت و نلور حقّ پرسلتی در دل او پرتلو افکند. 
شلیوه دعلوت حضلرت پیامبلر بله این گونله بلود کله ایشلان، ابتلدا پیونلدی 
صمیملی و دوسلتانه بلا کسلی کله قصد هدایلت او را داشلت، برقلرار می کردنلد؛ روح 
تواضلع در برابلر بنلدگان خلدا و خدملت بله آنلان را بله وی می فهماند، آنگاه بلا توّجه 
بله ویژگی هلای روحلی و روانلی آن شلخص، با سلخنانی کوتلاه، زمینه گرویلدن او به 

اسلالم را فراهم ملی آورد.
 از چنیلن برخوردهایلی به خوبی روشلن می شلود کله دامنه فّعالّیت هلای فرهنگی 
و تبلیغلی حضلرت رسلول در مسلجد تنهلا بله برگلزاری مجاللس سلخنرانی و 
تشلکیل کالس هلای آموزشلی محلدود نمی شلد، بلکله جلوه هلای رفتلاری حضلرت 
رسلول بیلش از هلر چیلز دیگلر، مسلجد را به کانلون هدایلت حقّ جویلان، مبّدل 

بود.2 سلاخته 

1 . نوبهار، رحیم، مسجد نمونه، ص97و98.

2 . همان، ص114 و 115.
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مسجد و تکوین افکار عمومی
در دیلن اسلالم، افلکار عموملی، نیرویلی اسلت کله اهمّیلت فراوانلی در توجیله و 
ارشلاد ملردم، مبلارزه بلا زشلتی و فسلاد، رویارویلی بلا  ظللم و طغیلان، پاسلداری از 
ارزش هلای اسلالمی، املر به معلروف و نهی از منکلر، همکاری و همیلاری اّمت در تقوا 
و نیکلوکاری، بلاال بلردن روحّیله معنویّلت، تأیید حلّق و مبلارزه با باطلل و نابودی آن 

دارد.1
ْعُتْم َءایَلاِت اهللِ یُْکَفُر  َل َعلَْیُکْم فِی الِْکَتاِب أَْن إَِذا سلَمِ قلرآن کریلم می فرمایلد: »َو َقْد نَلزَّ
َّکلمُ ْ إًِذا مِّْثُلُهْم  ِه إِن وُضلواْ فِی َحِدیٍث َغیلْرِ لا َفلاَل تَْقُعُدواْ َمَعُهلْم َحتیَ  یَخُ َزأُ بِهَ لا َو یُْسلتَهْ بِهَ
إِنَّ اهللَ َجاِملُع الُْمَنافِِقیلنَ َو الَْکافِِریلنَ فلِی َجَهنَّلَم َجِمیعلاً؛ در کتلاب الهلی، ایلن حکم 
بلر شلما فرسلتاده شلده اسلت که چون شلنیدید کله به آیلات خلدا کفلر می ورزند و 
اسلتهزاء می کننلد، پلس بلا ایلن گلروه همنشلینی نکنیلد تلا در حدیثی دیگلر داخل 

شلوند کله اگلر با آنان همنشلین شلوید، شلما نیز ماننلد آنان هسلتید«.2
در اسلالم، موضلع بی طرفانله و منفلی هیلچ جایگاهلی نلدارد؛ چنانچله حضلرت 
رسلول اکلرم فرمودنلد: »هلر یلک از شلما )مسللمانان( منکلری دیلد، بایلد کله 
بلا دسلت خلود آن را تغییلر دهلد )اقلدام عمللی( و اگلر نتوانسلت پلس بلا زبلان، اگر 
نتوانسلت بایلد کله در قللب خلود از آن بیلزاری جویلد. بدانیلد کله ایلن ضعیف ترین 

مراتلب ایمان اسلت«.3
بهتریلن سلنگر بلرای مبلارزه بلا کژی هلا و انحراف هلای فکلری و اجتماعلی، کله 
جامعله اسلالمی را تهدیلد می کند، مسلجد اسلت؛ زیلرا برتریلن و برگزیده تریلن افراد 

جامعله، هلر روز در ایلن ملکان مقلّدس گلرد هلم می آیند.4
بسلیار زیبنلده اسلت که ایلن نقِش مسلجد را در جوامع اسلالمی شناسلایی کنیم؛ 
زیلرا مسلجد، خانله خلدا و ملردم )و محلّل پیونلد و ارتبلاط خللق بلا خاللق( اسلت و 

1 . ابراهیللم امللام، نقللش مسللجد در تکویللن افللکار عمومللی، مترجللم محّمللد سللپهری، مجموعلله مقللاالت کارکللرد مسللاجد، 1384، 

ص20.
2 . نساء، آیه140.

3 . ابراهیللم امللام، نقللش مسللجد در تکویللن افللکار عمومللی، مترجللم محّمللد سللپهری، مجموعلله مقللاالت کارکللرد مسللاجد،1384، 

ص21.
4 . نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص239.
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مکانلی مناسلب برای طلرح مصالح عمومی مسللمانان اسلت. اگر این چنین نقشلی را 
بلرای مسلجد به رسلمّیت بشناسلیم و مورد تأکید قلرار بدهیم، بخشلی از فّعالّیت های 
سیاسلی غلرب کنتلرل می شلود )تبدیلل تهدیلد بله فرصت( و بله تالش های سلالم و 
سلازنده مبلّدل می گلردد. همچنیلن، طبیعلت مسلجد و ویژگی هلای افلرادی کله در 
مسلجد حضلور می یابنلد، باعلث می شلود فّعالّیت هلای اجتماعلی مخاللف، در بسلتر 
سلالمی حرکلت کننلد. البّتله مؤمنلان حق ّجلو هلرگاه متوّجله شلوند کله حرکتی از 
اسلاس، زیان بلار و گمراه کننلده اسلت، شلیوه های مناسلب را بلرای برخلورد بلا آن 

1 بر می گزیننلد.

1 . همان، ص242 و243.



جلد یک، بخش دوم 220

پیشنهادها «
از آنجلا کله گام آخلر هلر پژوهش، قدم نخسلت پژوهش هلای بعدی اسلت، در این 
قسلمت چنلد عنلوان پژوهشلی و کارکرد اجرایی را در مورد مسلجد به پژوهشلگران و 

محّققلان و متولّیلان ایلن حوزه پیشلنهاد می نماییم: 

الف( پژوهشی
1. بررسی کارکردهای فرهنگی مسجد، قبل و بعد از انقالب اسالمی ایران.

2. بررسی کارکردهای فرهنگی مسجد، در دیگر کشورهای اسالمی.
3. بررسلی کارکردهلای فرهنگلی مسلجد، در مقایسله بلا کارکردهلای فرهنگلی 

پایگاه هلای دینلی سلایر ادیلان.
4. استخراج و تحلیل فرهنگ های مختلف موجود در نهاد مسجد.

5. مقایسله تطبیقلی میلان کارکردهلای فرهنگلی نهلاد مسلجد در صلدر اسلالم و 
آنچله کله در عصلر حاضلر صلورت می پذیلرد.

ب( اجرایی
1. علدم ملوازی کاری سلازمان ها و مؤّسسلات مرتبط با مسلجد و تمرکلز فّعالّیت ها 

در عرصله پژوهش.
2. بهره گیلری از کارکردهلای فرهنگلی مسلجد در صلدر اسلالم و بازشناسلی و 

احیلای آنهلا در مسلاجد فعللی.
3. تهیله و ابلالغ برنامه هلای منعطلف فرهنگلی بله مسلاجد کشلور از سلوی مرکز 

رسلیدگی بله امور مسلاجد.
4. عمق بخشی به فّعالّیت های فرهنگی مساجد.

5. برنامه ریلزی بلرای حضلور هلر چله پُررنگ تلر امام جماعت در مسلجد بله عنوان 
عنصلری تأثیرگذار در راسلتای رشلد فرهنگی مردم.

6. تقویّلت جاذبه هلای ظاهلری مسلاجد، ماننلد: نظافلت و زیبایلی و نورپلردازی و 
وسلایل ارتبلاط جمعلی و... بلرای جلذب هلر چه بیشلتر افراد، بله خصلوص نوجوانان 
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و جوانلان. 
7. بررسی کارکردهای فرهنگی مسجد و تالش در راستای جهانی سازی آن. 
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نتیجه گیری «
طبلق جمع بندی هلای صلورت گرفتله از یافته هلای ایلن پژوهلش، می تلوان بله 
نتایلج قابلل مالحظله ای دسلت یافلت کله در ایلن بخلش به  طلور خالصله بله آنهلا 

می پردازیلم:
مسلجد، بله عنوان اّولیلن پایگاه و نماد دین در جامعه اسلالمی، نقش اساسلی  ●

را در تحکیلم بنیلان حکومت هلای اسلالمی ایفا می کند.
مسلجد، ایفاگلر نقش هلای گوناگلون و متنّوعلی اسلت کله هلر کلدام از آنهلا  ●

نیلازی از جامعله را برطلرف خواهنلد کلرد.
کارکرد فرهنگی مسجد، یکی از مهمّ ترین کارکردهای این نهاد است. ●
تنلّوع و تکّثلر و گسلتردگی مقولله فرهنلگ در عصلر حاضلر، حضلور پُررنگ و  ●

ُمتکّثلر مسلاجد را می طلبلد.
بلرای  ● اسلالم  جهانلی  نهضت هلای  سلازماندهی  مرکلز  هملواره  مسلاجد، 

اسلت. بلوده  ظلم سلتیزی 
مسلجد، سلنگر دفلاع از مرزهلای عقیدتلی و ایدئوللوژی و جایلگاه ترویج دین  ●

مبین اسلالم اسلت.
مسلجد، سلتاد مقّدسلی برای تعلیم و تربیلت الهی و یادگیری اصلول عبودیّت  ●

و بندگی اسلت.
مسجد، پایگاهی برای ایجاد زمینه وحدت و یکپارچگی جامعه موّحد است. ●
مسجد، مکان ممارست و تمرین رفتار و کردار پسندیده انسانی است. ●
مسلاجد، هرچنلد کله بله عنلوان نهلادی سلّنتی بلا قدملت1400 سلاله در  ●

جامعله قلملداد می شلوند؛ اّملا بلا ارائله کارکردهلای متناسلب بلا نیلاز روز جامعه، 
می تواننلد گلوی سلبقت را از نهادهلای ملدرن و وارداتلی بُِربایند و بله عنوان قلب 

تپنلده فرهنلگ یلک جامعله احیاگر باشلند. 
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منابع و مآخذ «
الف( کتاب ها

قرآن کریم «
ابوالقاسمی، محّمدجواد، شناخت فرهنگ، تهران، انتشارات عرش پژوه، چاپ اّول، 1385 هل.ش. «
ابن طللاووس، علی بن موسللی، ادب حضللور )ترجملله فللالح السللائل(، قللم، انتشللارات انصللاری، چللاپ اّول،  «

1380هل.ش.
ابن بابویلله قمللی، ابوجعفللر محّمدبللن علی بللن حسللین )شللیخ صللدوق(، ثللواب االعمللال و عقللاب  «

االعمللال، مترجللم محّمدرضللا انصللاری محاّلتللی، قللم، نسللیم کوثللر، چللاپ اّول، 1382 هللل.ش.
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل، أمالللی، بیللروت ، انتشللارات اعلمللی، چللاپ پنجم،  «

1400هل.ق.
برومنللد اعلللم، عّبللاس، درآمللدی بللر جایللگاه مسللجد در تمللّدن اسللالمی، تهللران، سللتاد اقاملله نمللاز،  «

چللاپ دّوم، بهللار 1384 هللل.ش.
حبیبللی، محّمللد، خصائللص مدیللران فرهنگللی، تهللران، وزارت فرهنللگ و ارشللاد اسللالمی، معاونللت  «

پژوهشللی و آموزشللی، مرکللز پژوهش هللای بنیللادی مؤّسسلله فرهنگللی و انتشللاراتی تبیللان، چللاپ اّول، 1368 
هل.ش.

دشللتی، محّمللد، ترجملله  نهللج البالغلله حضللرت امیرالمؤمنیللن، قللم، مشللرقین، چللاپ هشللتم، 1369  «
هل.ش.

رضایللی، علللی، جایللگاه مسللاجد در فرهنللگ اسللالمی، چللاپ اّول، قللم، مؤّسسلله  فرهنگللی ثقلیللن، خرداد  «
1382 هل.ش.

زاهللری، احسللان، مسللجد بللا محوریّللت پیامبللر اعظللم، قللم، الطیللار، چللاپ اّول، تابسللتان 1385  «
هل.ش.

غّفللاری، سللاروی حسللین، آییللن بندگللی و نیایللش )ترجملله عللده الداعللی(، قللم، بنیللاد معللارف اسللالمی ،  «
چللاپ اّول، 1365 هل.ش.

ال ل م علله   « شلل رح   ف للی   ال ب ه ی لله   ال روضلله   زین الدین بن علللی،  العاملللی(،  )الجبعللی  شللهیدثانی 
1410هللل.ق. اّول،  چللاپ  داوری،  انتشللارات  قللم،  ال دم شلل ق ی ه ، 

کلینی رازی، محّمدبن یعقوب، الکافی، تهران، اسالمیه، چاپ دّوم .  «
مجلسی، محّمدباقر، بحاراالنوار،  بیروت، مؤّسسه الوفاء، 1404 هل. ق. «
محرمللی، غالمحسللین، نقللش مسللجد در جامعه اسللالمی )از آغللاز تللا عصللر عّباسللیان(، قللم، مؤّسسلله   «

فرهنگللی انتشللاراتی یمیللن، چللاپ اّول، 1369هللل.ش.
مّکی سللباعی، محّمللد، تاریللخ کتابخانه هللای مسللاجد، مترجللم محّمللد عّباس  پللور و محّمدجللواد  «

مهللدوی، مشللهد، مؤّسسلله  چللاپ و انتشللارات آسللتان قللدس رضللوی )بنیللاد پژوهش هللای اسللالمی(، چللاپ 
1363هل.ش. اّول، 

»  ،ابللن ابی جمهللور احسللائی، ابوجعفربللن   علی بللن  ابراهیللم، عوالللی الآللللی، قللم، انتشللارات سّیدالّشللهدا
1405هل.ق.

موّظللف رسللتمی، محّمدعلللی، آییللن مسللجد )کارکردهللای مسللجد(، تهللران، گویلله، چللاپ اّول، 1382  «
هل.ش.

نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، چاپ دّوم، بی جا، مؤلّف، پائیز1367 هل.ش. «
لللللللللل، مسجد نمونه، بی جا، ستاد اقامه نماز، چاپ سّوم، بهار1366 هل.ش. «
طبرسللی )رضی الّدیللن(، حسللن بن فضل، مللکارم االخللالق، مترجللم سللّیدابراهیم میرباقللری، تهللران،  «

انتشللارات فراهانللی، چللاپ دّوم، 1375هللل.ش.
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طباطبایی، سّید محّمدحسین، تفسیرالمیزان، قم، نشر جامعه مدّرسین، 1380 هل.ش. «
شللیخ صللدوق، محّمدبللن  علی بللن بابویلله قمللی، مللن الیحضللره الفقیلله، دارالکتللب االسللالمیه،1390  «

هل.ش.
نوری، میرزا حسین، مستدرك الوسائل، مؤّسسه آل البیت، 1408 هل.ق. «
» 
مقاالت «
رضایللی، محّمللد، مسللجد و گفت وگللوی پیامبللر بللا نماینللدگان ادیللان، فللروغ مسللجد، ج5، قللم،  «

مؤّسسلله فرهنگللی ثقلیللن، 1387هللل.ش.
شللکریان، ناصللر، مدیریللت و سللامان دهی مسللاجد، فللروغ مسللجد، ج4، قللم، مؤّسسلله فرهنگللی ثقلیللن،  «

1385هل.ش.
عّباسللی، ابراهیللم، نقللش مسللجد در فرهنللگ و هویّللت محلّلله ای، فللروغ مسللجد، ج5، قللم، مؤّسسلله  «

فرهنگللی ثقلیللن، 1387هللل.ش.
احمللدی حکمتللی، حسللن، نقللش تبلیغللی مسللجد در عصللر پیامبللر، مجموعلله مقللاالت کارکللرد  «

مسللاجد، تهللران، رسللانش، چللاپ اّول، 1384 هللل.ش.
امللام، ابراهیللم، نقللش مسللجد در تکویللن افللکار عمومللی، مترجللم محّمللد سللپهری، مجموعلله مقللاالت  «

کارکللرد مسللاجد، تهللران، رسللانش، چللاپ اّول، تابسللتان 1384 هللل.ش.
برفللی، محّمللد، نقللش مسللجد در وحللدت اجتماعللی مسلللمانان، مجموعلله مقللاالت کارکللرد مسللاجد،  «

تهللران، انتشللارات رسللانش، چللاپ اّول، تابسللتان 1384هللل.ش.
جعفللری، عالیلله، مسللاجد در سللیره  پیامبللر اعظللم، مجموعلله  مقللاالت فللروغ مسللجد، ج5، قللم،  «

مؤسسلله  فرهنگللی ثقلیللن، چللاپ اّول، 1387 هللل.ش.
حسللینی، سللّید حمیللد، آثللار، بللرکات و کارکردهللای فللردی و اجتماعللی مسللجد، مجموعلله  مقللاالت  «

فللروغ مسللجد، ج5، قللم، مؤسسلله  فرهنگللی ثقلیللن، 1387 هللل.ش.
حمللوده، عبدالّوهللاب، ره آورد مسللجد در فرهنللگ اسللالمی، ترجملله  مهللدی اسللفندیاری، مجموعلله   «

مقللاالت کارکللرد مسللاجد، تهللران، رسللانش، چللاپ اّول، تابسللتان 1384 هللل.ش.
شللهرداری تهللران معاونللت امللور اجتماعللی، ماهّیللت کارکللردی و کالبللدی مسللجد و مشللکالت موجللود،  «

مجموعلله  مقللاالت کارکللرد مسللاجد، چللاپ اّول، تهللران، رسللانش، تابسللتان 1384 هللل.ش.
عابللدی جعفللری، حسللن و همللکاران، طراحللی مللدل مطلللوب کارکللرد و مدیریللت مسللاجد در قالللب یک  «

سللازمان داوطلبانلله مذهبللی، مجموعلله  مقللاالت فللروغ مسللجد، ج4، قللم، مؤّسسلله   فرهنگللی ثقلیللن، چللاپ 
اّول، خللرداد1385 هل.ش.

فراهتی، عّباس، نگاهی به تاریخ آموزش در مساجد، رسانه  دانشگاه،1383و1384 هل.ش. «
کوخایللی زاده، کریللم، بررسللی جایللگاه مسللجد در سللیره پیامبللر اعظللم، مجموعلله  مقللاالت فللروغ  «

مسللجد، ج5، قللم، مؤّسسلله  فرهنگللی ثقلیللن، 1387هللل.ش.
ملکللی، احمللد، نقللش مسللجد در گللذر تاریللخ، مجموعلله  مقللاالت کارکللرد مسللاجد، تهللران، رسللانش،  «

چللاپ اّول، تابسللتان 1384 هللل.ش.
منصوریللان، عّفللت، عوامللل و موانللع جللذب مللردم بلله ویللژه جوانللان و نوجوانللان بلله مسللجد، مجموعلله   «

مقللاالت فللروغ مسللجد، ج4، قللم، مؤّسسلله  فرهنگللی ثقلیللن، 1385 هللل.ش.
نللوری، مهللدی، تحلیللل جامعه شللناختی مسللجد، مجموعلله  مقللاالت کارکللرد مسللاجد، تهللران، رسللانش،  «

چللاپ اّول، تابسللتان 1384 هل.ش.
نشریه ایران، 31 مرداد، 1383 هل.ش. «
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کارکرد رسانه ای مساجد

یحیی جهانگیری سهروردی

چکیده  «
ایلن مقالله، کارکرد رسلانه ای مسلاجد را تبییلن می کنلد. نگارنده، ابتدا بله اهمّیت 
کارکلرد رسلانه ای مسلجد اشلاره می کنلد و سلپس تاریخچله  اجماللی ایلن کارکلرد 
را بررسلی می نمایلد. در ادامله، ابزارهلای تبلیغلی مسلجد، تبییلن می گلردد کله 
شلامل ابزارهایلی ماننلد منبلر، دّکله، منلاره و مأذنله، اجتماعلات دینلی و عموملی، 
سلاختمان مسلجد و... اسلت و هلر یلک، بلا کارکلرد ویلژه، در اّطالع رسلانی، تنویلر 
افلکار و آگاهی دهلی، نقش آفرینلی می کننلد. بعلد از سلاختمان مسلجد، مأذنله یلا 
منلاره، بله عنلوان یکلی از ابزارهلای تبلیغی مسلجد، بلرای اعلالم مراسلم مذهبی، به 
خصلوص بلرای دعلوت مسللمانان به اقامله نمازهلای پنج گانه بلا گفتلن اذان، جایگاه 
بلا ارزشلی دارد. مسلجد، بله دلیلل ایلن که کانلون تجّمعات دینلی و اجتماعی اسلت، 
هملواره کارکلرد رسلانه ای خلاّص خلود را داشلته اسلت. در واقلع، خلود اجتماعلات 
در مسلجد، می توانلد یلک فّعالّیلت رسلانه ای مسلتقل باشلد. ایلن تجّمعلات، ویژگلی 
خاّصلی دارد کله بله صلورت دهلان به دهلان و چهره بله چهره اسلت. بنابراین، شلاید 
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تنها در رسلانه مسلجد اسلت کله مخاطبان فقط»مسلتمع« نیسلتند، بلکه خلود آنها، 
»گوینلده« خبلر نیلز هسلتند. دیگلر ابزارهای تبلیغی مسلجد، رسلانه »منبر« اسلت. 
از زملان تأسلیس ایلن ملکان مقلّدس، سلخنرانی های رسلمی، وعظ هلای اخالقلی و 
اعلالن خالفلت، اعلالم نتایلج جنگ هلا در خطبه هلا، از ایلن رسلانه به گلوش همگان 
می رسلید. البّتله، اکنلون نیز با پیشلرفت فّنلاوری و ترویج رسلانه های ارتبلاط جمعی 
دیگلر، هنلوز منبلر، از ویژگلی اّطالع رسلانی و تبلیلغ مفاهیلم و معلارف اسلالمی، از 
طریلق تبلیلغ چهلره به چهره برخوردار اسلت. در پایان این نوشلتار، ضمن برشلمردن 
برخلی از ویژگی هلای مهلم رسلانه مسلجد نسلبت به سلایر رسلانه های تبلیغلی، علل 

کاهلش کارکلرد رسلانه ای مسلجد، بعلد از انقلالب مورد بررسلی قلرار  گرفت. 

کلیدواژه ها:  «
اهمّیلت کارکلرد رسلانه ای مسلجد، تاریخچله  اجماللی کارکلرد رسلانه ای مسلجد، 
ابزارهلای تبلیغلی مسلجد، شلیوه های اّطالع رسلانی رسلانه منبلر، ویژگی هلای مهلم 
رسلانه مسلجد نسلبت بله سلایر رسلانه ها، تعاملل رسلانه مسلجد بلا سلایر رسلانه ها.



227 فصل چهار: کارکردهای فرهنگی و تربیتی مسجد  

اشاره «
مسلجد، از صلدر اسلالم دارای کارکردهلای متفاوتلی بلوده اسلت و نخسلتین نهاد 
عینلی تملّدن اسلالمی محسلوب می شلود. ایلن ملکان مقلّدس، به ویلژه در صلدر 
اسلالم، زمانلی کله فاقلد رسلانه های گروهلی برای اّطالع رسلانی بلود، به عنلوان مرکز 
اّطالع رسلانی ملردم، پایلگاه معنلوی و ملورد اعتملاد هملگان از نظلر تبلادل اّطالعات 
بلوده کله بله شلیوه حضلوری و غیرحضوری به رسلالت رسلانه ای خود عملل می کند.
اخبلار، حلوادث و پیشلامدهای مهلم، در مسلجد بله مسللمانان ابالغ می شلد. گاهی 
تصمیملات حکومتلی در مسلجد به اّطالع مردم می رسلید. مسللمانان نیلز تنها، خبری 
را صحیلح و معتبلر می شلمردند کله از طریلق مسلجد و ائّمه جماعات منتشلر می شلد.
 املروز، عنصلر مهلم در اّطالع رسلانی، صلدق راوی و حقیقلت ایلن خبلر اسلت که 
حّتلی بنگاه هلای عظیلم خبلری جهلان را بلا چالش هلای جلّدی و کمبلود مخاطبلان 
مواجله کلرده اسلت؛ اّملا قداسلت مسلجد و پیشلینه تاریخلی رسلانه ای آن، اعتملاد 
هملگان، به ویلژه نمازگلزاران را بله صداقلت خبررسلانی مسلاجد افلزوده اسلت و بله 
صراحلت می تلوان گفلت کله مسلاجد سلالم ترین مراکز خبررسلانی به مردم هسلتند.

در دنیلای املروز، در بسلیاری از کشلورهای اسلالمی، مسلاجد از نظلر پخلش 
خبرهلای مربلوط به جنبش هلای مردمی و نهضت اسلالمی، نقش چشلمگیری دارند؛ 
اّملا سلخن ایلن اسلت در عصلري کله بله دلیلل تحلّول شلگرف ارتباطلات، از دنیا به 
عنلوان »دهکلده جهانلي« یلاد مي شلود و روزنامه هلا، مجلاّلت، رادیلو و تلویزیلون، 
اینترنلت، ماهلواره و...؛ نهایلت تلالش خویلش را در جلذب مخاطب انجلام می دهند و 
هلر روز بلر تنلّوع کارشلان مي افزاینلد، نبایلد از نقش رسلانه اي مسلجد و ویژگي هاي 

منحصربه فلرد آن، غفللت ورزیلد.
در ایلن نوشلتار، کارکرد رسلانه ای مسلاجد را ضمن تبیین امتیلاز و تأثیر فوق العاده 
آن بلر سلایر رسلانه هاي ارتبلاط جمعلي کله به عنلوان مهم تریلن وسلائل ارتباطي در 

دنیلا هسلتند، بررسلی خواهیم کرد.



جلد یک، بخش دوم 228

نگاهی گذرا به اهمّیت کارکرد رسانه ای مسجد «
 »مک لوهلان«، یکلی از نظریه پلردازان غلرب در زمینله ارتباطلات، معتقلد اسلت 
کله منشلأ تغییلرات اجتماعلی، رسلانه های ارتبلاط جمعی اند.1ازاین رو، بلرای کامیابی 
جواملع اسلالمی در عرصه هلای مختللف فلردی و اجتماعلی و نیلز نشلر اندیشله های 
نلاب اسلالمی به بلالد غیرمسللمان، باید از قدرت رسلانه غفللت ننملود. در این میان، 

بازیابلی کارکرد سیاسلی مسلجد، بیشلتر ضلرورت پیلدا می کند. 
جامعه شناسلان و روانشناسلان بلرای هلر ملکان، ویژگی هلا و مولّفه هایلی قائل انلد 
کله موجلب تمایلز بیلن مکان هلا می شلوند. بله عبلارت دیگلر، هلر مکانلی بله اعتبار 
نلوع، ماهّیلت، مولّفه هلا و فعالّیت هایلی کله در آن انجلام می گیلرد، از دیگلر مکان هلا 
متمایلز می شلود. بلر همین اسلاس، توّقعلات مربوط به آن ملکان نیز، نسلبت به دیگر 
مکان هلا متمایلز جللوه می کنلد. یلک ملکان، مرکزی اسلت بلرای ُکنلش و واکنش و 
ابلزار ظهلور انگیزه های مختلف و موقعّیتی اسلت که ما در آن و به واسلطه آن، معنایی 
را بلرای خلود پیلدا می کنیلم. بله لحلاظ جامعه شلناختی، مکان ها در»معنابخشلی« و 
»هویّت دهلی« بله آدمیلان مؤثّرنلد. بله عبلارت دیگلر، یکلی از کارکردهلای مکان ها، 
معنابخشلی بله زندگلی و تجلارب آدمی اسلت. یک ملکان، مرکز کنش و انگیزه اسلت 
و کانونلی اسلت کله ما حلوادث معنادار وجود خلود را در آن تجربه می کنیلم. در واقع، 
رخدادهلا و کنش هلا، تنهلا در زمینله مکان هلای خلاّص بلا اهمّیلت و متأثّلر از هویّت 
ایلن مکان هلا در سلاختارهای انگیلزش، آگاهلی و تجلارب انسلان ادغام می شلوند.2به 
نظلر »الکرملن« ایلن، مکان هلا هسلتند کله رخدادهلا و کنش هلای آدمیلان را بلا 
معنلی می سلازند. اگلر بلرای مکان هلا، ایلن اهمّیلت را قائلل نشلویم، در واقلع، یکلی 
از زمینه هلای مشروعّیت بخشلی بله کنش هلای آدمیلان را نادیلده گرفته ایلم؛ یعنلی 
انسلان ها بله خاطلر قرار نگرفتلن در بعضلی موقعّیت هلا از برخی واکنش های سلازنده 

و مؤثّلر بلر زندگلی خلود محلروم می مانند. 
بنابرایلن، وجلود یلک ملکان بله معنلی وجلود و ظهلور واکنشلی خلاّص در افلراد 

1 . رضائیللان، مجیللد، کارکللرد مسللاجد، تحللّول ارتباطللات و نقللش رسللانه ای مسللجد در مانللدگاری فرهنللگ اسللالمی، دوماهناملله 

مسللجد، ش6، ص129.
2 . سجادی، دکتر سید مهدی، کارکرد مساجد، مسجد و تعلیم و تربیت، دوماهنامه مسجد، ش43، ص206.
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اسلت.1به بلاور »گابریلل مارسلل«، یلک فلرد از ملکان جلدا نیسلت و او هملان مکان 
اسلت.2در ادامله، بله مؤلّفه های بایسته سلاز احیای کارکرد سیاسلی مسلاجد در دنیای 

معاصلر می پردازیلم:

الف( تبلیغ استکبار بر ضّد اسالم
دشلمن، بلا اسلتفاده از فّنلاوری رسلانه، سلعی دارد چهلره اسلالم را، بله خصلوص 
بعلد از حادثله یازدهم سلپتامبر، وارونله جلوه دهد؛ زیرا مسلاجد از دیرباز، سلخنگوی 
رسلمی اسلالم مبیلن بودنلد. بلا احیای نقش رسلانه ای مسلاجد، بلرای معّرفلی چهره 
واقعلی اسلالم بایلد کوشلش نملود. بله  خاطلر دورغ پردازی هلای برخی از رسلانه های 
دیجیتلال، آنهلا هیلچ گاه نتوانسلتند اعتملاد مسللمانان را بله انلدازه اعتملاد آنلان به 

مسلاجد، جللب کنند. 

ب( تبلیغ اسالم به جهاِن نیازمنِد معنویّت
پلس از نوشلکوفایي علم تجربلي در غلرب، دلباختلگان مدرنیسلم به طلور افراطلي، 
دسلت بله معنویّت سلتیزي و دین گریزي زدند. ایلن موضوع، با گذشلت دوره کوتاهي، 
غلرب را بلا بحلران مواجه کلرد. بشلر، خسلته از لجام گسلیختگي مدرنیتله، دنبال راه 
نجلات افتلاد و راه  چلاره را در برگشلت بله آییلن مسلیحّیت نیافت؛ زیرا نمي خواسلت 
تاریک خانله قلرون ُوسلطي را دوبلاره تجربله کنلد. بله گلواه جامعه شناسلان، نیلاز به 
معنویّلت، دغدغله اصللی انسلان ملدرن اسلت. بله همیلن دلیلل اسلت کله در تبلیغ 

اسلالم، بایلد از هلر رسلانه ای به ویژه رسلانه مسلجد کملک گرفت.
 در آیلات قرآنلی، مخاطلب مسلجد فقلط مسللمانان نیسلت؛ بلکله همله ملردم 
جهلان هسلتند. خداوند در کتابش، مسلجد را »مثابله للّناس«3پناهگاه ملردم، معّرفی 
می کنلد. در قّصله قرائلت آیلات سلوره برائت کله حضرت عللی مأموریلت یافت تا 
در منلی، در روز عیلد قربلان، قرائلت کنلد، قرآن از تعبیلر »إِلَی النَّاِس« بله  جای »الی 

1 . همان.

2 . همان، ص207.

3 . بقره، آیه125.
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المشلرکین« اسلتفاده می کنلد. بلا اینکله مخاطب ایشلان مشلرکان بودند؛ وللی برای 
جاویلد مانلدن ایلن پیام که مسلجد از آن همه مردم اسلت، از این واژه اسلتفاده شلد. 
بله تعبیلر نویسلندگان تفسلیر نمونله، اسلتفاده از ایلن تعابیر، للزوم ابالغ ایلن پیام به 
همله ملردم را نشلان می دهلد کله در آن روز، در مّکله حاضلر شلدند تا از ایلن طریق، 

غیرمشلرکان نیلز گلواه بلر این موضوع باشلند.1 

ج( قداست مساجد، اعتمادآور
آنچله گسلترش اقبلال عملوم بله رسلانه ها را موجلب می شلود، میلزان اعتملادی 
اسلت کله مخاطبلان بله آن رسلانه دارنلد. امروز، رسلانه ها، با صلرف هزینه هلای زیاد، 
در صلدد کسلب اعتملاد مردم انلد. هلر چله این اعتماد بیشلتر باشلد، مخاطبلان برای 

دریافلت اّطالعلات، بیشلتر بله آن رسلانه روی می آورند. 
به طلور کلّلی، بلا توّجله بله فاصلله زیلاد بیلن اّدعلا و عملل رسلانه های دیجیتلال، 
آنلان نتوانسلته اند در جلذب عملوم، موّفلق باشلند؛ ولی مسلاجد به  خاطر علدم وجود 
سلابقه تاریخی در تحریف حقایق در خبررسلانی، دارا بودن قداسلت و کانون مبارزات 
علیله ظللم و دورغ پردازی هلا، هملواره به طلور ذاتلی از ایلن اعتملاد برخلوردار بلوده 
اسلت. هرچنلد در طلول تاریلخ، برخلی مسلاجد، دسلتاویز طاغوت ها قرار گرفلت تا از 
ایلن اعتملاد عموملی برای رسلیدن بله مطامع خلود بهره جوینلد. حقیقت این اسلت 
کله مخاطبلان، هملواره حسلاب این  گونله مسلاجد را از مسلاجدی که در خبررسلانی 

صداقلت داشلتند، جدا دانسلته اند.

د( رفتارهای جمعی در مسجد، مقبولّیت ساز
مسلجد، بله عنلوان یلک ملکان، از دو جللوه یلا جنبله متفلاوت برخوردار اسلت. به 
عبلارت دیگلر، دو گونله رفتلار می توانلد در ایلن ملکان ویلژه، متجلّی شلود کله در امر 
جهت دهلی بله رفتارهلای فردی و جمعی بسلیار مؤثّر اسلت. »جنبه ظاهری« مسلجد 
کله در آن، رفتارهلا و اعملال و روابلط پسلندیده دینلی و مقبلول شلرع رخ می نمایلد. 

1 . مکارم شیرازی و جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج 7، ص286.
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»جنبله باطنلی« کله طلی آن رفتارهای شلخصی، غیرجمعلی و کنترللی رخ می دهد. 
هنگاملی کله انسلان ها بله  صلورت جملع در حلال برگلزاری مناسلک و انجلام فرایض 
هسلتند، رفتارهلای جمعلی مقبلول، نمایان می شلود و هنگاملی که انسلان به صورت 
غیرجمعلی و بله  صلورت فردی در مسلجد ظاهر می شلود، خلود به خود، به محاسلبه 
و بررسلی رفتارهلای شلخصی خلود می پردازنلد. ویژگی مسلجد در مقابلل مکان های 
دیگلر این اسلت کله از جنبه ماهّیتلی، عالوه بر اینکله محلّی برای تجّملع و رفتارهای 
جمعلی اسلت، فلرد را بله درون خلود ارجلاع می دهد و فرد آنچله را که جملع از انجام 
آن پرهیلز می کنلد، در حاللت انفلرادی نیلز آن را ترك می کنلد. این رونلد تبلیغی در 

اصلالح و ترمیلم رفتارها بسلیار مؤثّر اسلت.1
در بلاور و فرهنلگ ملردم، مسلجد، مکانلی مقلّدس اسلت. ُعلملا نیلز دارای درجله 
معنلوی هسلتند. بنابرایلن، وقتلی کله سلخنان و مواضلع آنلان، در مسلجد شلنیده 

قلملداد می شلود. می شلود، صحیلح 
جامعله مدنلی ایلران، بله عنلوان یلک فضلای مسلتقل از دوللت و دسلتگاه حاکم، 
چله در دوران سللطنت قاجاریله و چله در رژیم پهلوی، در مسلاجد، بازار، حسلینیه ها 
و... تجلّلی پیداکرده اسلت. این گونله مراکز، گوشله ای از شلبکه وسلیع مردملی، مراکز 

اّطالعلات و ارتباطلات و بسلیج عموملی بوده اند.2
 سلّید جملال الّدیلن اسلدآبادی، اندیشله های اصالح طلبانه اش را از طریق مسلاجد 
نشلر می داد.3مسلجد، از وسلایل عمده تبلیغاتی اخوان المسللمین به شلمار می رفت؛ 
زیلرا ویژگلی بلارز اخلوان، ایلراد خطابه هلای آتشلین بلود کله بایلد در مسلاجد اجلرا 
می شلد. مسلجد، اّولیلن مرکلز اخلوان المسللمین در شلهر اسلماعیلّیه مصلر بلود. 
سلپس، مسلاجد متعلّددی در گوشله وکنار سلاختند. به طلور اساسلی، ایلده تبلیلغ 
مبلّغلان توانمنلد، در ذهلن »حسلن البنا« از آن زمان کله طلبله ای در دارالعلوم قاهره 
بلود، جلوالن داشلت. او در اّولین مقاله  خود در مجلّه »الشلبان المسللمین«، در نوامبر 

1 . سّجادی، سّید مهدی، کارکرد مساجد، مسجد و تعلیم  و تربیت، دوماهنامه مسجد، ش43، ص207 و 208.

2 . فیضی تبریزی کریم، پروفسور موالنا طنین تعّهد، ص253؛ کیهان، مسجد و مطبوعات، تاریخ 1380/4/7.

3 . جهانگیللری، یحیللی، کارکللرد سیاسللی مسللجد، دفتللر مطالعللات و پژوهش هللای مرکللز رسللیدگی بلله امللور مسللاجد، بخللش 

مسللجد، مرکللز قیام هللای اسللالمی.
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1929م، مسلاجد را از مهم تریلن مکان هلای آملوزش و تهذیلب عموملی معّرفی کرد.1 

هـ( ترویج بی اخالقی از رسانه های غیرمسجدی
نیم نگاهلی بله فّعالّیت هلای رسلانه ای غلرب، نشلان می دهلد کله یلک تهاجلم 
گسلترده، جوانلان مسللمان را هلدف قرار داده اسلت. از تقویّلت رسلانه های دیجیتال 
تلا جلذب آنهلا به معابلد ادیان دیگر، از اسلتحاله کارکرد مسلاجد تلا تصاحب مدیریت 
آن، نیملی از فّعالّیت هلای رسلانه ای غربی، در تقابل با رسلانه مسلجد اسلت که بیانگر 
تلوان بلاالی رسلانه مسلجدی اسلت؛ ظرفّیت و توانی که متأّسلفانه بیشلتر مسللمانان 

از آن غافل انلد. 
دشلمن، قصلد دارد بلا تقویّلت رسلانه های هم علرض مسلجد، جوانلان را از مسلجد 
گریلزان سلازد. بلر این  اسلاس، الزم اسلت که همله تالش کنیم تا این رسلانه سلّنتی   
دینلی را تقویّلت کنیلم. دشلمن، افلزون بلر ایلن، می خواهلد بلا توانمندسلازی معابد 
ادیلان دیگلر، جوانلان را از مسلجد دور سلازد. مسلجد بله جوانلان، دوسلتان خلوب، 
محتلوای دینلی و اخالقلی و در نهایلت، اندیشله ارمغلان می دهلد؛ وللی رسلانه های 
غیرمسلجدی، دوسلتان نابلاب، محتوای شلرك آلود و ضلّد اخالق و در نهایلت، تخدیر 

و مسلتی را بله روح آنهلا تزریلق می کننلد.
»اشلاعه روح بی بندوبلاری و بی دینلی در بیلن دختلران و پسلران و ایجاد شلّک در 
آنهلا، نسلبت بله اصلول دین اسلالم از راه تبلیغ در مدارس وابسلته به کلیسلا، انتشلار 
کتاب هلای ضلّد اخلالق و اسلالم، تأسلیس باشلگاه های خوش گذرانلی و عیش ونوش، 
فراهلم سلاختن آنلان بلرای فسلاد و بی دینلی، تأسلیس انجمن های سلّری با شلرکت 
جوانلان یهلودی و مسلیحی و... برای به دام  انداختن جوانان مسللمان به هر وسلیله ای 

که میّسلر باشد«.2
املام خمینلی بلا درك ایلن حقایلق بلود کله بله صراحلت فرمودنلد: »مسلاجد 

سلنگر مبارزه انلد؛ ازایلن رو، دشلمن، سلعی در خلراب نملودن آنهلا دارد«.3 

1 . نقیئی، عّباس، کارکرد مساجد، نقش مسجد در فرهنگ و تمدن اسالمی، دوماهنامه مسجد، ش46، ص436.

2 . مسترهمفر، »خاطرات همفر جاسوس انگلیسی در ممالک اسالمی«، ترجمه محسن مویّدی، ص96.

3 . صحیفه نور، ج 1، ص186.
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مبانی کالمی، دینی کارکرد رسانه ای مساجد «
 اذعلان بله یلک حقیقلت دینلی، بایلد بلا همله شلاکله دینلی همخلوان باشلد و 
مسلتلزم آن اسلت کله مبلادی تصلّوری و تصدیقلی آن گزاره دینلی، بلا روح حاکم بر 
آن دیلن، متعلارض نباشلد. بلا بررسلی مبانلی کالملی کارکلرد رسلانه ای مسلاجد، به 
دنبلال آن هسلتیم تلا ضرورت هایی را کله یک مسللمان را وادار می کند تلا به کارکرد 
رسلانه ای مسلجد اذعان داشلته باشلد، جسلتجو نماییم؛ بایسلته های اساسلی اسالمی 
کله پای بنلدی بله آنهلا بر هلر مسللمانی ضلروری اسلت. اکنون ایلن حقیقت روشلن 
می شلود کله الزمله اعتقلاد بله ایلن اصلول، باور بله کارکرد رسلانه ای مسلجد اسلت. 
در واقلع، نگارنلده ایلن مقالله تأکید دارد کله کارکرد رسلانه ای مسلاجد، یک حقیقت 
جدا از شلاکله اسلالمی نیسلت؛ بلکه شلاخه ای روئیده از اصول بدیهی اسلالمی اسلت. 
بنابرایلن، داشلتن مسلجدی بلا کارکرد رسلانه ای، مبتنی بلر گزاره هلای الهّیاتی متقن 

پیشلین اسلت کله بلدون اثبات آنهلا، پذیلرش این موضلوع، غیرعقالنی اسلت. 

1. حجّیت سیره و سّنت پیامبر
در اصطلالح فهقلی، افعلال، اقلوال، و تقریلرات رسلول اعظلم، »سلّنت« نامیده 

می شود.1شلیعه و اهلل سلّنت در حجّیلت سلّنت نبلوی، تردیلد و اختالفلی ندارنلد.2
سلخنرانی ُخلفلا در منبلر بلرای رسلمّیت دادن بله خلود، وعظ هلای اخالقلی در 
مسلاجد و سلر دادن اذان در مأذنه هلا، اعلالن اخبلار عموملی در مسلاجد، برگلزاری 

تجّمعلات در مسلجد و... نشلان از تأّسلی بله سلّنت رسلول اکلرم دارد. 
یکلی از مبلادی تصدیقلی پذیلرش کارکلرد رسلانه ای مسلجد، اذعلان بله حجّیلت 
سلیره و سلّنت پیامبلر اکلرم اسلت. نظلر بله اجماع مسللمانان بله حجّیلت اقوال، 
افعلال و تقریلرات منقلول از حضلرت محّملد و از سلوی دیگلر، بلا توّجه بله انبوه 
روایلات داّل بلر انجلام فّعالّیت هلای تبلیغلی و رسلانه ای مسلاجد در عصلر رسلالت، 

1 . ر. ك بلله: کتللاب أنیللس الفقهللاء: »مللا واظللب علیلله صلّللی اهلل علیلله و سلللم و لللم یترکلله إال مللره أو مرتیللن«؛ کتللاب الدللله: »مللا 

صللدر عللن الرسللول صلّللی اهلل علیلله و سلللم غیللر قللرآن مللن قللول و فعللل و تقریللر«؛ کتللاب الموجللز فللي أصللول الفقلله: »ما صللدر عن 
النبللي محمللد صلّللی اهلل علیلله و سلللم مللن أقللوال لللم یقصللد بهللا العجللاز و أفعللال غیللر جبلیلله و تقریللرات«؛ معجللم المصطلحللات 

و اللفللاظ الفقهیلله، ج 2، ص299.
2 . مشکینی اردبیلی، مصطلحات الفقه، ص22.
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گریلزی از اقبلال نظلر بله کارکلرد رسلانه ای مسلجد نیسلت؛ مگلر اینکله یلا حجّیت 
اجماعلی را انلکار کنیلم یلا در روایلات بسلیاری که فّعالّیت رسلانه ای مسلجد در زمان 
رسلول اهلل را گلزارش می دهنلد، تردیلد نماییلم. البّته، هلر دو مورد مطرح شلده، 

در بیلن مسللمانان، چیلزی جلز انلکار بدیهّیات نیسلت.

2. عبادت، اعّم از مناسک دینی
به طلور اساسلی، عبلادت فقلط نملاز نیسلت، بلکله هلر فّعالّیتی کله در مسلیر خدا 
باشلد، عبادت محسلوب می شلود. اگر مسلجد محّل عبادت اسلت و عبلادت، مفهومی 
اعلّم از نملاز دارد، پلس مسلجد، محلّلی فراتلر از این اسلت کله فقط محّل مناسلک و 

افعال خلاّص مذهبی باشلد.
در روایلات، از جهلاد و تعلّلم، به عبادت تعبیر شلده اسلت. پس، معلوم می شلود که 
هر گونله فّعالّیلت دینلی و اجتماعلی بلا صبغله الهی کله در مسلیر تعالی نام خلدا قرار 
گیلرد، عبلادت اسلت؛ اعلّم از انجام مناسلک دینلی و فّعالّیت هلای دیگر. اگر مسلاجد، 
»یذکلر فیله اسلم اهلل«1هسلتند، بی شلک، گسلترش نلام خلدا از ایلن محلّل، تنهلا با 
برگلزاری مناسلک دینلی، محّقق نخواهد شلد. ازاین رو، بلاور به این آیه شلریف از یک 

سلو و انحصلار مسلجد در عبلادات صرف، چیلزی جز یک تناقض نیسلت. 
مقلام معّظلم رهبلری، مفهلوم عبادت را با اسلتناد بله متون دینی، بسلیار وسلیع تر از 
اعملال عبلادی صلرف می شلمارند و می فرماینلد: »ملّت ایلران باید مسلاجد را مغتنم 
بشلمارد و پایلگاه معرفلت و روشلن بیني و روشلنگري و اسلتقامت ملّلي بله حسلاب 
آورنلد. اگلر کسلي خیلال کنلد کله در مسلجد، فقلط چنلد رکعلت نملاز مي خوانند و 
بیلرون مي آینلد و ایلن چله تأثیلري دارد، خطاسلت؛ این طور نیسلت. اّول اینکله، اگر 
]بله[ هملان چنلد رکعلت نماز هم با چشلم بصیرت نگاه شلود، خلوِد نماز کله به زبان 

للْن َمَنللَع َمسللاِجَد اهللِ أَْن یُْذَکللَر فیَهللا اْسللُمُه َو َسللعی  فللي  َخرابِهللا أُولِئللَک مللا کاَن لَُهللْم أَْن یَْدُخُلوها  1 . بقللره، آیلله11؛ »َو َمللْن أَْظلَللُم ِممَّ

نْیللا ِخللْزٌي َو لَُهللْم فِللي اْلِخللَرهِ َعللذاٌب َعظیللٌم؛ کیسللت سللتمکارتر از آن کللس کلله از بللردن نللام خللدا در  إاِلَّ خائِفیللنَ لَُهللْم فِللي الدُّ
مسللاجد او جلوگیللری کللرد و در ویرانللی آنهللا سللعی نمللود؟! شایسللته نیسللت آنللان، جللز بللا تللرس و وحشللت، وارد ایللن )کانون هللای 
عبللادت( شللوند. بهللره آنهللا در دنیللا )فقللط( رسللوایی اسللت و در سللرای دیگللر، عللذاب عظیللم )الهللی(!«؛ نللور، آیلله36: »فللي  بُُیللوٍت 
أَِذَن اهللُ أَْن تُْرَفللعَ َو یُْذَکللَر فیَهللا اْسللُمُه یَُسللبُِّح لَللُه فیهللا بِالُْغللُدوِّ َو اْلصللاِل؛ ایللن چللراغ پرفللروغ در خانه هایللی قللرار دارد کلله خداونللد 
اذن فرمللوده تللا دیوارهللای آن را بللاال برنللد )تللا از دسللتبرد شللیاطین و هوسللبازان در امللان باشللد(، خانه هایللی کلله نللام خللدا در آنهللا 

بللرده می شللود، و صبللح و شللام در آنهللا تسللبیح او می گوینللد«.
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ُمَشلرِّع مقلّدس نملاز و اذان، خیرالعملل و فلالح اسلت، مایله بلرکات زیادي مي شلود. 
نملاز، یلک ملّلت را بله قیلامِ هلل وادار مي کنلد. نملاز، انسلان ها را از فسلاد دور و بله 
خللوص و فلداکاري نزدیلک مي کند.1علالوه بر آن، مسلجد فقط براي نماز نیسلت؛ در 
ُر سلاَعٍه َخیٌر  مسلجد انلواع عبلادات هسلت. از جمله آن عبادات، تفّکر اسلت کله »تفکُّ
ِملن ِعبلاَدِه اَللِف َسلَنٍه«2یا در بعضلي از روایات اسلت که »ِمن ِعبلاَدِه أربَعین َسلَنٍه« یا 
»سلبعین َسلَنٍه«؛ البّتله، فکلر کلردن درسلت، افراد مسلجدبرو، ایلن فکر را به وسلیله 

شلنیدن سلخنان عاللم دیلن و فقیه بله دسلت مي آورند.3 
املام عللی در روایتی ضمن مذّمت کسلانی که بیکار در مسلجد نسشلته بودند، 
آنهلا را »راهبلان علرب« نامیلده، فرمودنلد: »مؤملن، مسلجدش مجللس و خانله اش 

محلّل زندگی اوسلت«.4 
اسلالم، در متلن زندگلی حضلور دارد نله در حاشلیه. ازایلن رو، کلّیله روابلط فردی 
و اجتماعلی در آن بله خوبلی بیلان شلده اسلت. ایلن دیلن، بلرای همه شلئون حیات 

انسلانی، برنامله دارد.
اگلر چله امروز مسلجد بیشلترین کارکلردش عبادی اسلت، وللی با گذر به فلسلفه 
تاریخلی سلاخت اّولین مسلجد در زملان پیامبلر می فهمیم که انگیزه هلای مهم تر 
از ایلن در سلاخت آن دخیلل بوده انلد کله متأّسلفانه املروز کمرنلگ شلده اند. البّتله، 
مّدعلی نیسلتیم کله بایلد تملام کارکردهای مسلاجد در صدر اسلالم را مسلاجد عصر 
حاضلر نیز داشلته باشلند؛ زیرا این موضوع با روح اسلالم که با اقتضلای زمان همراهی 
دارد، ناهمگلون اسلت؛ اّملا آن کارکردهایی را که مسلاجد هنوز ظرفّیلت پذیرش دارد، 
نبایلد از مسلاجد جلدا سلاخت. املام خمینلی در ایلن ملورد می فرماینلد: »ایلن 
مسلجد الحرام و مسلاجد دیگلر در زمان رسلول اکلرم مرکز جنگ ها و سیاسلت ها 
و مرکلز املور اجتماعی و سیاسلی بوده ]اسلت[. این طور نبوده اسلت ]که[ در مسلجِد 

لللوَه تَْنَهللی َعللِن الَْفْحَشللاءِ َو الُْمنَکللِر َو لَِذْکللُر اهللِ أَْکَبللُر  لللوَه إِنَّ الصَّ 1 . عنکبللوت، آیلله45: »اتْللُل َمللا أُوِحللَي إِلَْیللَک ِمللَن الِْکَتللاِب َو أَقِللِم الصَّ

َو اهللُ یَْعلَللمُ َمللا تَْصَنُعللوَن؛ آنچلله را از کتللاب )آسللمانی( بلله تللو وحللی شللده تللالوت کللن، و نمللاز را برپللا دار، کلله نمللاز )انسللان را( از 
زشللتی ها و گنللاه بازمللی دارد و یللاد خللدا بزرگ تللر اسللت و خداونللد می دانللد شللما چلله کارهایللی انجللام می دهیللد«.

2 . بحارالنوار، ج6، ص133. 

3 . ر.ك: بیانات مقام معظم رهبری در قم، 19 دی 1375هل.ش.

4 . مستدرك الوسائل، ج11، ص220، ح12798؛ نهج السعاده، ج7، ص306.
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پیامبر، همان مسلائل عبادی نماز و روزه ]مطرح[ باشلد. مسلائل سیاسلی آن بیشلتر 
بلود. اسلالم می خواهلد که ملردم آگاهانله برای مصاللح مسللمانان در آنجا ]مسلجد[ 

فّعالّیلت کنند«.1

3. مسجد همه جانبه، مسجِد مطلوب قرآن
 در قلرآن کریلم و منابلع اصیل روایی شلیعه و سلّنی، همه به عمران و آبادی مسلاجد 
ر«، به معنای سلاختن  املر شلده ایم؛ چنان کله در ایلن منابع، از تعابیلر »بُنلی« و »َعمَّ
َّما یَْعُملُر َمسلاِجَد اهللِ َمْن  و آبلاد کلردن2 اسلتفاده گردیلد. قرآن کریلم می فرمایلد: »إِن
کاَه َو لَلْم یَْخَش إاِلَّ اهللَ َفَعسلی  أُولِئَک  لالَه َو آتَی الزَّ آَملَن بِلاهللِ َو الَْیلْوِم اْلِخلِر َو أَقاَم الصَّ
أَْن یَُکونُلوا ِملَن الُْمْهَتدیلَن؛ جلز این نیسلت که مسلاجد خلدا را آن کس آبلاد می کند 
کله بله خدا و روز واپسلین ایمان داشلته باشلد و نماز بگلزارد و زکات بپلردازد و جز از 

خدا نترسلد. امید اسلت که اینلان از ره یافتگان باشلند«.3 
کلمله »یعملر« در لغلت، بله معنلای اقاملت و مالزملت بله کار رفتله اسلت.4برخی 
مفّسلران گفته انلد کله عملارت مسلجد، تنها سلاخت مسلجد نیسلت؛ بلکله »عمارت 
هلر چیلزی نسلبت بله آن، فایلده و نتیجه ای اسلت که بایسلتی مترتّب بلر آن گردد و 
خلراب کلردن مسلجد کله در قرآن اشلاره بدان شلده اسلت نیز بله لحاظ علدم ترتّب 
هملان فایلده اسلت «.5بنابراین، خلراب کلردن مسلجد، تنهلا با بیلل و کلنگ نیسلت؛ 

بلکله هلر برنامله ای کله از رونلق مسلجد بکاهد، تلالش در خلراب کردن آن اسلت.6 
َّملا یَْعُملُر َمسلاِجَد اهللِ...« و طبلق صریلح بعضلی روایات،  بلا توّجله بله تفسلیر آیله »اِن
منظلور از عملران و آبلادی مسلجد، تنهلا سلاختمان آن نیسلت، بلکله حضلور در آنها 
و توّجله بله محافلل و مجاللس مذهبلی کله باعلث یاد خلدا اسلت، یک نلوع عمران و 

1 . خمینللی روح اهلل الموسللوی، صحیفلله نللور، تهللران، وزارت فرهنللگ و ارشللاد اسللالمی، سللازمان مللدارك فرهنگللی انقللالب اسللالمی، 

1370، ج18، ص67.
2 . فرهنگ بزرگ جامع نوین )ترجمه المنجد(، ج2، ص1106.

3 . توبلله، آیلله18، مسللاجد خللدا را تنهللا کسللی آبللاد می کنللد کلله ایمللان بلله خللدا و روز قیامللت آورده، و نمللاز را برپللا دارد، و زکات 

را بپللردازد و جللز از خللدا نترسللد. امیللد اسللت چنیللن گروهللی از هدایت یافتللگان باشللند.
4 . توبه، آیه18.

5 . مخزن العرفان در تفسیر قرآن، ج 2، ص45.

6 . تفسیر نور، ج 1، ص186.
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بلکله مهم تریلن نوع آن شلمرده شلده اسلت. بنابرایلن، در نقطله مقابل ایلن عمران و 
آبلادی، آنچله باعلث شلود که ملردم از یلاد خدا غافل شلوند و از مسلاجد دور شلوند، 

ظلملی بسلیار بزرگ اسلت.
رونلق مسلاجد در عصر رسلالت، منحصلر به فّعالّیت هلای عبادی نبلود. پررنگ ترین 
کارکلرد مسلاجد صلدر اسلالم، کارکلرد رسلانه ای بلود. ازایلن رو، احیای ایلن کارکرد، 

یک بایسلته قرآنی اسلت.
املام خمینلی در سلال های تبعیلد در نجلف، در مسلجد شلیخ انصلاری، درباره 
همیلن تفلاوت کلیلدی مسلجد و کلیسلا به علملا فرمودنلد: »اسلالم بلرای اداره امور 
مملکلت برنامله دارد. مماللک بلزرگ را اداره می کنلد. بر رؤسلای جمهور، سلالطین و 
دول اسلالمی ]الزم[ اسلت کله اسلالم را بله عاللم معّرفلی کننلد تا مسلیحی ها خیال 
نکننلد کله اسلالم، چلون مسلیحّیت و مسلجد، مثلل کلیسلا اسلت. وقتلی نملاز در 
مسلجد برپلا می شلد...، در زملان رسلول خلدا، در زملان حضلرت عللی و در 
زملان دیگلران، در روز جمعله در خطبله جمعله مطاللب سیاسلی، مطاللب مربوط به 

جنگ هلا، مربلوط بله سیاسلت ُملُدن مطلرح می شلد«.1 
در »تفسلیر کاشلف«، در ذیلل آیلات 17 و 18 سلوره توبله، آملده اسلت: »در ایلن 
آیلات می بینیلم کله چگونله از آغاز، مسلجد، پیوندی ناگسسلتنی با عبلادت، فرهنگ، 
اقتصلاد و سیاسلت دارد و چگونله والیلت مشلرکان را بلر مسلجدالحرام لغلو می کنلد. 
]خداونلد در ایلن آیلات[ اجازه نمی دهد سیاسلت را از اسلالم و مسلجد جدا سلازند و 
اداره و عملارت مسلجد و سلقایت حّجاج را کسلی از مشلرکان به دسلت گیرنلد؛ بلکه 
عملارت و والیلت مسلاجد خلدا بایلد بله عهلده افلراد بلا ایملان و متعّهلد و عاملل به 
دسلتورهای اسلالم )بله ویلژه نملاز، زکات( باشلد و آنهلا جز از خدا از کسلی نترسلند. 
بلا ایلن آیلات از زملان پیامبلر، مسلجد بله صلورت یلک کانلون عبلادی   سیاسلی 

درآمد«.2 

1 . روحانی سّید حمید، نهضت امام خمینی، ج2، ص158.

2 . بی آزار شیرازی عبدالکریم، تفسیر کاشف، ج5، ص292.
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4. سیاست و رسانه در مسجد
مسلجد رسلانه ای، بر تصّور پیشلین »مسلجد سیاسلی« مبتنی اسلت. با عدم فرض 
مسلجد سیاسلی، تصّور مسلجد رسلانه ای نامعقول اسلت. »اگر روزنامه نگار و تشلکیالت 
مطبوعاتلی در چارچلوب هنجارهلای اجتماعلی، اخالقلی و مدنلی مسلجد کار کنلد، 

این گونله مطبوعلات بله کانلون آزادی و حرکت هلای ضلّد ظللم تبدیلل خواهد شلد«.1
»اگلر سیاسلت در مسلجد اسلت، چلرا روزنامه نگاری و مطبوعات در سلایه مسلجد 
نباشلد؟! مگلر اّطالع رسلانی و آگاهی]دهلی[، جزئلی از منبلر و نماز جمعه نیسلت؟!... 
چلرا مسلاجد که قلب جامعه سلالمی را تشلکیل داده، غیرانتفاعی بلوده و در چارچوب 
یلک مسلئولّیت و اخلالق اسلالمی هسلتند، این مسلئولّیت رسلانه ای جامعه اسلالمی 
ایلران را ]به طلور رسلمی و[ قانونلی بله دوش نگیرند؟!... بلا پیوند مسلجد و مطبوعات 
بله صلورت یلک مرکلز اّطالعلات و ارتباطلات اجتماعلی و همگانلی، ملا بلرای اّولیلن 
بلار موّفلق خواهیلم شلد کله مطبوعلات و حرفله روزنامه نگاری را از بسلتر نامشلخص 
و منلزوی، کله بله ملّدت بیلش از یک و نیلم قلرن بله صلورت یلک نهلاد وارداتلی از 
غلرب ]بلوده[ و در انحصلار یک طبقله کوچکی از دولت ملردان، روشلنفکران و داّلالن 
سیاسلی و سلوداگران رشلد کلرده، بله خلود ملردم و جامعله برگردانیلم و بسلتری 
مسلتحکم کله بوملی و اسلالمی و منطبلق بلا فرهنلگ خودی اسلت را بلرای این گونه 

رسلانه ها ایجلاد کنیم«.2
»در جامعله اسلالمی، روزنامه نلگاری یک نوع عبادت اسلت و قرآن کریم، مسلجد را 

خانله ای مقلّدس، برای عبادت و جایگاهلی برای مالقات و اجتماع ملردم می داند«.3
رهبلر فرزانله معتقدنلد کله بایلد بلا برنامه ریلزی صحیلح و اسلتفاده از ابزارهلای 
فرهنگلی، هنلری، عملران معنلوی مسلاجد را تقویّلت کلرد و از ظرفّیت شلوق آوری و 
شلورآفرینی مسلاجد بلرای جذب قشلرهای مختللف ملردم و تبلیغ مفاهیلم و معارف 

اسلالمی، بهره گیلری کاملل کلرد.4 

1 . فیضی تبریزی کریم، پروفسور موالنا طنین تعّهد، ص256؛ کیهان، مقاله مسجد و مطبوعات، 7/4/1380.

2 . همان، ص255؛ کیهان، مقاله مسجد و مطبوعات، 7/4/1380.

3 . همان، ص256.

4 . بیانللات رهبللر معّظللم در دیللدار بللا شللرکت کنندگان در همایللش هفتلله گرامی داشللت مسللاجد،30/5/84، قابللل دسللترس در: 

http://www.khamenei.ir
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تاریخچه  اجمالی از کارکرد رسانه ای مسجد «
دائره المعلارف مختصلر اسلالم، دربلاره نقش رسلانه ای مسلجد می نویسلد: مسلجد 
به طلور علاّم و منبلر به طلور خلاّص محلّلی بلود کله اعالن های رسلمی داده می  شلد.1
»پیدرسلن«، بلا اسلتفاده از اّطالعلات موّرخلان اّولیه اسلالم می نویسلد کله نتیجه 
جنگ هلا و برخوردهلای نظاملی، به طور معمول در مسلاجد اعالم می شلد و مشلاوران 

جنگی در مسلجد حضور داشلتند«.2
در سلال های آغلاز بعثلت، بله دلیلل جلّو اختنلاق حاکلم بلر مّکله املکان تبلیلغ 
علنلی بلرای پیامبلر وجلود نداشلت تلا این کله بلا اسلالم آوردن اَرقم بلن  ابواَرقم، 
خانله اش محلّلی تبلیغلی برای مسللمانان گشلت. البته نبلّی مکّرم و مسللمانان با 
اظهلار گرویدنشلان بله اسلالم، هلر از چنلد گاهی در کنلار کعبه بله تبلیغ آئین شلان 
می پرداختنلد و دامنله تبلیلغ آنهلا در ایّلام حّج گسلترش می یافت.3 از ایلن رو، کارکرد 
تبلیغلی مسلجد نسلبت بله آموزه هلای اسلالمی را باید از مسلجد قبلا شلروع نماییم. 
هلر چنلد پیامبلر در هلر فرصت مغتنملی در مسلجدالحرام به تبیین اندیشله های 
اسلالم می پرداختنلد؛ وللی ایلن کار به طلور کاملل آزادانه نبلود. البّته کارکلرد تبلیغی 
)اعلّم از اسلالمی و غیراسلالمی( مسلجدالحرام بله پیلش از بعثت نیز مربوط می شلود. 
اسلالم آوردن شلمار درخلور توّجهلی از مسللمان در مّکله بله دلیلل همیلن تبلیغات 
پیامبلر بلود. آن  قلدر صلدای رسلای تبلیغلی پیامبر در جلان مخاطبلان مؤثّر 
واقلع می شلد کله مشلرکان دسلتور داده بودنلد گوش هلای خلود را انباشلته از پنبله 
کننلد. طفیل بن عملرو یکلی از ایلن افراد بلود. او سلرانجام در کنار کعبه، نلوای دلنواز 

رسلول اهلل را شلنید و ایملان آورد.
دامنله تبلیغلی پیامبلر در مسلجدالحرام بله شلخص ایشلان منحصلر نمی شلد. 
یلاران او نیلز از ایلن رسلانه عموملی بلرای نشلر اسلالم بهلره می بردنلد. ابن هشلام 
می نویسلد: اّولیلن کسلی کله پلس از رسلول خلدا در مّکله، بانلگ قرآن سلر داد، 
عبداهلل بن مسلعود بلود. او نزدیلک مقلام ابراهیلم آملد و آیات اّول سلوره الّرحملن را با 

1 . کارکرد مساجد، ص317.

2 . کارکرد مساجد، ص289.

3 . همان، ص68 که نقل کرده از: ابن جوزی، الوفاء باحوال المصطفی، مصر، دارالکتب الحدیثه،ج1، ص182.
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صلدای بلنلد تلالوت نمود.1 
مسلجدالحرام، محلّل اعلالن اندیشله های شلخصی نیلز بلود. علّده ای، ماننلد ابوذر 
کله می خواسلتند بلا اعلالن بلاور خود به اسلالم، اعضلای دیگلری را نیز بله آن جذب 

نماینلد، در مسلجدالحرام حاضلر می شلدند و آوای شلهادتین را سلر می دادنلد.2
در زملان پیامبلر، رسلم مسللمانان ایلن بلود کله هلر گاه حادثله مهّملی رخ 
ملی داد، منلادی نلدا ملی داد: »الّصلاله جامعله«، یعنلی بلرای نملاز در مسلجد جملع 
شلوید. ایلن جملله بلرای ملردم آن زملان معنایلی خلاّص نداشلت. مسللمانان از این 
نلدا می فهمیدنلد کله یلک املر الهلی مطلرح اسلت. ابن سلعد در »الطبقلات الکبری« 
بله نقلل از سعیدبن مسلیب گفتله اسلت: »پیلش از تشلریع اذان، ملردم را بلا نلدای 
»الّصلاله جامعله«، بله مسلجد و نملاز جماعلت فلرا می خواندنلد. پلس از آنکله اذان 
تشلریع شلد بلا جملله مزبلور ملردم را در اوقلات نماز بلرای کارهلای مهم به مسلجد 

می خواندنلد«.3 فلرا 
سلّنت پیامبلر این بود که هر گاه مشلکالت فکری و ناهنجاری هلای اجتماعی پیش 
می آملد، بلا حضور در مسلجد و ایراد سلخن بله تنویر افلکار عموملی می پرداخت. این 
سلخنرانی ها به طلور معملول پلس از نملاز جماعلت انجام می گرفلت و گاهی بلا ندای 

»الّصلاله جماعله«، مردم در مسلجد جمع می شلدند و حضرت سلخنرانی می کردند.4
در طلول تاریلخ اسلالم، مسلجد افلزون بلر »رسلانه عموملی« بلودن، یک »رسلانه 
رسلمی« نیلز تلّقی می شلد. دولت هلا و خلفا بلرای بیان دسلتورات خاّص خلود از این 
مجلرا بهلره می بردنلد تلا هلم جللوی شلایعه ها را گرفتله، هلم صّحلت خبلر را تأمین 
کننلد. جویریه بن اسلماء، از قلول اسلماعیل بن  ابی حکیلم نقلل می کنلد: پیلش عمر بن  
عبدالعزیلز بودیلم، وقتلی پراکنلده شلدیم، منلادی او بلرای جملع شلدن در مسلجد 
نلدا داد؛ بله مسلجد رفتلم؛ دیلدم عمر بلن  عبدالعزیلز بلر منبر اسلت. او نخسلت حمد 
و سلتایش خلدا را بلر زبلان آورد و سلپس گفلت: همانلا خلفلای املوی پیلش از ملن، 

1 . کارکرد مساجد، ص69 که نقل کرده از: ابن هشام، السیره النبویه، ج1، ص336.

2 . همان، ص70، که  نقل کرده از: عاملی جعفر مرتضی، الصحیح من سیره الّنبی االعظم، ج1، ص263.

3 . همان، ص272، به نقل از: محّمد بن سعد، الطبقات الکبری، بیروت، دار بیروت، 1985م، ص152. 

4 . فرهنللگ مسللجد، ص209، بلله نقللل از: السللیره النبویلله، ج4؛ سللیمای مسللجد، ج5، فصللل8؛ شللرح نهللج البالغلله، ج11، ص9؛ 

الکافللی ج8، ص342، ح538 و 564.
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عطاهایلی بله ملا داده انلد که نه بلرای ما گرفتلن آن روا بوده اسلت و نه بخشلیدن آن 
املوال بله ملا بلرای آنلان جایز بوده اسلت. من اینلک می بینم کله در آن مورد، کسلی 
جلز خداونلد از ملن حسلاب نخواهلد خواسلت و بله همین سلبب، نخسلت از خودم و 
سلپس از خویشلاوندان نزدیکم شلروع می کنلم. ای مزاحلم بخوان! مزاحلم، نامه هایی 
را شلروع بله خوانلدن کلرد کله همگی اسلناد اقطاعلات در نواحلی مختلف بلود. آنگاه 
عمربلن  عبدالعزیلز آن قباله هلا را گرفلت و بلا قیچلی ریزریز کلرد و این کار تلا هنگام 

اذان ظهلر ادامه داشلت.1
املام حسلن از رسلانه مسلجد بلرای آگاه سلازی ملردم از خطلر حملله معاویه، 
کملک گرفلت. روای می گویلد: لشلکرها پیلش معاویله جملع شلدند و او هملراه آنان 
 آهنلگ علراق کلرد. خبلر حرکلت معاویه و رسلیدن او به پلل منبج به امام حسلن
رسلید. املام حجربن علدی را گسلیل فرمودنلد تا بله کارگلزاران و مردم، فرملان آماده 
شلدن بلرای حرکلت دهلد و منلادی هم برای جمع شلدن مردم در مسلجد نلدا داد و 

ملردم نیلز با شلتاب جمع شلدند.2
ایلن سلّنت، مختلّص دوره صلدر اسلالم نبلود. عبدالوّهلاب می گویلد: هنگاملی که 
مخلدبن کلداد علیله حکوملت فاطمی شلورید، سلّنی های قیلروان )تونس( در مسلجد 
بلزرگ شلهر جملع شلدند و ضملن بحلث دربلاره ایلن شلورش، تصمیلم گرفتنلد بلا 
نیلروی انسلانی و اسللحه از آن حمایلت کنند. در سلال 333 )ه.ق( هلزاران جنگجوی 
سلّنی در مسلجد قیلروان جمع شلدند و سلپس به طلرف المهدیه، پایتخلت بنی میبد 

بله راه افتادند.3

1 . جلوه تاریخ، ج7، ص128.

2 . همان، ص32.

3 . ضرابللی، عبدالرضللا، کارکللرد مسللاجد، نقللش و عملکللرد مسللجد در تربیللت، ص289 و290؛ فصلناملله معرفللت، س9، ش33، 

فروردیللن و اردیبهشللت1379.
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تبیین ابزارهای تبلیغی مسجد «
مسلجد، دارای ابزارهایلی بلرای تبلیلغ و اّطالع رسلانی اسلت. هر یک از ایلن ابزارها 
بلا کارکلردی ویلژه در اّطالع رسلانی، نقلش ایفلا می کنلد. منبر، دّکله، منلاره و مأذنه، 
اجتماعلات دینلی و عموملی و خلود سلاختمان مسلجد، بله نوعلی در تنویلر افلکار و 
آگاهی دهلی نقش آفرینلی می کننلد. در ایلن بخلش، کارکلرد هر یلک از این ملوارد را 

به طلور جداگانله تبییلن خواهیلم کرد.

1. ساختمان مسجد
اگلر محلدوده رسلانه را اعلّم از هر گونله آگاهی رسلانی بدانیلم، به طوری که رسلانه 
هر گونله نیلاز اّطالعاتلی مخاطلب را برطلرف کنلد، در ایلن صلورت مسلجد را نبایلد 
فقلط از منظلر تبلیلغ دینی، یک رسلانه دانسلت؛ زیرا کارکلرد آگاهی دهی مسلجد به 
مخاطبلان فراتلر از یلک تبلیلغ دینلی بوده اسلت. بلا این رویکرد، سلاختمان مسلجد، 
خلود، یلک مرکلز اّطالع رسلانی بلوده اسلت. منظلور از سلاختمان مسلجد، معماری و 
نلوع سلازه بله کار رفتله در آن اسلت که افراد ناآشلنا و تلازه وارد به شلهر را، به محض 
اینکله چشمشلان بله آن می افتلد، راهنمایی می کنلد و آگاهی می دهلد. کارکردی که 
تابلوهلای راهنمایلی و رانندگلی امروز ایفا می کنند، در گذشلته، مسلاجد، این کارکرد 
را داشلتند. مسلاجد، بله دلیلل داشلتن معملاری و نوع سلازه خلاّص، افلراد غیربومی 
را کله وارد شلهر می شلدند بله مرکلز شلهر هدایلت می کلرد؛ زیلرا مسلاجد به طلور 
معملول، در مرکلز شلهرهای اسلالمی بلود. بنابراین، غریبه هلا با تعقیب مسلجد، برای 
انجلام کارهلای خلود به مرکز شلهر راهنمایی می شلدند. به عنلوان مثال، بلرای انجام 
املور بازرگانلی در یک شلهر مسلاجد، اّطالع رسلان خوبلی بودنلد؛ زیرا به طلور عموم، 
بلازار در کنلار مسلاجد بلود. افلرادی که در شلهر و یلا در طلول راه مورد اجحلاف قرار 
گرفتله بودنلد بله محلض ورود به شلهری، جهلت اقامه دعلوی، با ردگیری سلاختمان 
مسلاجد، بله مرکلز قضلاوت شلهر رهنمون می شلدند؛ زیلرا دّکه قضلاوت، هملواره در 
جنلب مسلاجد بود. بلا توّجه بله هم جلواری دارالخالفه با مسلجد، نقش اّطالع رسلانی 
مسلجد، روشلن تر می شلود. بدیلن ترتیب، تلازه واردهلا برای انجلام املور ادرای خود، 
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از سلاختمان مسلجد کملک می گرفتند. در نهایلت، مهم ترین اّطالعاتی که سلاختمان 
مسلاجد در اختیلار افلراد تلازه وارد قلرار ملی داد این بود که این شلهر، اسلالمی اسلت 
و یلا حداقلل یلک شلهر مسلمان نشلین اسلت. شلاید از ایلن روی بلود که سلاختمان 
مسلجد را بلندتلر از همه سلاختمان ها می سلاختند و نلوع معماری بله کار رفته در آن 

را متمایلز از همله خانه هلا انتخلاب می کردند.
از دیگلر کارکرد اّطالع رسلانی سلاختمان مسلجد، یادمان سلازی در محلّل جنگ ها 
یلا محلّل نماز رسلول اهلل اسلت. مشلاهده این مسلاجد، خلود، ذهن مخاطلب را به 
سلوی آن حادثله معهلود، رهنملون می کند. سلاخت مسلاجد سلبعه در محلّل جنگ 
خیبلر و سلاختن مسلجد در اماکنلی که رسلول اهلل نملاز خوانده بلود، از این گونه 

مسلاجد هستند.

2. مناره و مأذنه 
از دیگلر قسلمت های مسلجد کله کارکلرد رسلانه ای دارد، مأذنله یلا منلاره اسلت. 
منلاره یلا مأذنله، جایگاهلی بلرای اعلالم مراسلم مذهبلی، بله خصلوص بلرای دعوت 
مسللمانان بلا اذان بله نمازهلای پنج گانه اسلت. منلاره، کارکردهای متفاوت رسلانه ای 
در طلول تاریلخ از خود نشلان داده اسلت که فراخوانلدن با اذان یکلی از جلوه های آن 

بلوده اسلت. کارکردهلای رسلانه ای مأذنه عبارتسلت از:
اللف( از جملله کارکردهلای منلاره، ایلن بلود کله هر کس از هر گوشله ای کله وارد 
شلهر می شلد، بلا دیدن منلاره )بله خصلوص مناره های مسلجد جاملع(، می توانسلت 

مسلیر رسلیدن بله مرکز شلهر را طلی کند.1
ب( ایلن قسلمت از مسلجد، افلزون بلر راهنمایلی افلراد تازه وار به شلهر )بله  دلیل 
ارتفاعلش(، بلرای اعلالن اوقلات نماز نیز به کار می رفلت. از این رو، فقهلا منظور از اذان 

را اعلالن وقت نماز دانسلته اند.2 
د( از کاربردهلای دیگلر منلاره یلا مأذنله، اعالن حوادث مهلم بوده اسلت و به دلیل 

1 . نوری، مهدی، کارکرد مساجد، تحلیل جامعه شناختی مسجد، ص455؛ فرهنگ اصفهان، ش12، پاییز 1378.

2 . المبسوط فی فقه االمامیه، ج1، ص69؛ المهذب، ج1، ص89؛ العروه الوثقی، ج1، ص600.
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ارتفلاع ایلن محلّل، اخبار حلوادث به گوش هملگان می رسلید. به طور معملول، باید از 
ایلن محلّل هنگامی اسلتفاده می کردند که حادثله غیرمترّقبه ای به وقوع می پیوسلت؛ 
زیلرا اخبلار علاّدی را در اوقلات دیگلر که ملردم در مسلجد تجّمع می کردنلد به گوش 
عملوم می رسلاندند. ایلن کارکلرد اذان، در دوران نهضلت انقالب اسلالمی ایلران نموِد 
خاّصلی داشلت و بلرای فراخوانلدن عموم به مسلجد، اذان سلر می دادنلد. در دهه های 
چهلل و پنجلاه کله بله دلیل سللطه نظام سیاسلی پهللوی بر وسلایل ارتبلاط جمعی، 
نیروهلای انقلالب از حّق هر گونه فعالّیلت فرهنگی، اجتماعی و سیاسلی محروم بودند. 
مسلاجد، مناسلب ترین رسلانه ارتباط جمعلی بله منظور آگاهی بخشلی به ملردم و نیز 
مهم تریلن پایلگاه بلرای هدایلت و سلازمان دهی نیلروی انقلالب به شلمار می رفلت... . 
در حقیقلت، مسلجد، اصلی تریلن مرکز ارتباطلی و اّطالعاتی بود که املکان خبرگیری 
از تماملی وقایلع وجلود داشلت. زمانی که ملؤّذن، اذن نابه هنگام سلر ملی داد، همگان 
می فهمیدنلد کله حادثله ای مهلم، اتّفاق افتاده اسلت و خود را به مسلجد می رسلاندند 

تلا از آن خبر مّطللع گردند.
هلل( از دیگلر کاربردهای رسلانه ای اذان، اعالم آغاز سلخنرانی رسلمی بلود. هر چند 
این اذان ممکن بود در مأذنه سلرداده نشلود. اسلتاد فروزانفر در این مورد می نویسلد: 
در مماللک بنی العّبلاس، بلرای اعلالن سلخنرانی و پیش مقّدمله آن، موّذنلان به گفتن 

اذان هم آواز می شلدند.1

غنای محتوی رسانه ای اذان از ناقوس کلیسا و بوق یهودیان
اذان، برخلالف ناقلوس کلیسلا، دارای کلملات و جملالت معنلی دار و تداعی کننلده 
خیرهلا و سرشلار از کشلش بله عاللم معناسلت. روزانله چندیلن بلار ملردم به سلوی 
فلالح و رسلتگاری فلردی و اجتماعلی فراخوانلده می شلوند کله تأثیلر تربیتلی مهّمی 
دارد؛2وللی ناقلوس کلیسلا حّتلی اگلر از حیلث قالب شلبیه اذان باشلد، به طلور حتم، 
بله دلیل نداشلتن گزاره هلای پیلام دار، نمی تواند تأثیر اذان در نفوس را داشلته باشلد. 

1 . فروزانفللر، بدیللع الّزمللان، کارکللرد مسللاجد، مسللاجد و مللدارس اسللالمی و چگونگللی تعلیمللات و تشللکیالت آن، ص347 و 348 کلله 

نقللل کللرده از: مجیللدی، عنایللت اهلل، مجموعلله مقللاالت و اشللعار اسللتاد فروزانفر، تهللران، نیللل، 1351.
2 . نوری، مهدی، کارکرد مساجد، تحلیل جامعه شناختی مسجد، ص455؛ فرهنگ اصفهان، ش12، پاییز 1378.
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جایگاه اذان در اندیشه اسالمی «
الف( جواز، بلکه ترجیح اذان با صدای بلند

بلا اینکله در اسلالم، بلنلد کردن صلدا در مسلجد نهی شلده و از عالیلم آخرالّزمان 
اسلت؛1ولی بله بلنلد کلردن صلدای اذان تأکید شلده اسلت. جابربلن  عبلداهلل انصاری 
می گویلد: در حّجله اللوداع، خدملت رسلول اهلل بودم. وقتلی پیامبر اعملال واجب 
حلّج را تملام کردنلد، بلرای وداع، بله خانله کعبه نزدیلک شلدند؛ حلقله در خانه خدا 
را گرفتنلد و بلا صلدای بلنلد )به طلوری کله همله اهلل مسلجدالحرام و بازاریانلی که 
صلدای او را شلنیدند، اجتملاع کردنلد( فرمودنلد: ای ملردم! بشلنوید و بله آنهایی که 
در اینجلا نیسلتند، برسلانید... . سلپس، بله بیان حلوادث آخرالّزملان پرداخلت. آنگاه، 
سللمان از عالئلم آن پرسلید که رسلول اهلل در جلواب فرمودند: آنلگاه که منکرات 
در جامعله شلما رواج یابد و در مسلاجد صدای شلما بلند بشلود.2 از طلرف دیگر، فقها 
بلنلد کلردن صلدا در مسلجد را بله جز یک ملورد مکلروه دانسلته اند. مورد اسلتثنای 
فقهلا، بلنلد کلردن صلدا بلرای اذان اسلت.3امام صلادق می فرماینلد: هنلگام اذان، 
پیامبلر اکلرم بله بلالل دسلتور می دادنلد 4تا به باالی مسلجد بلرود و با صلدا بلند 
اذان بگوید.5املام صلادق می فرماینلد: هنگاملی کله اذان می گویی، با صلدای بلند 
اذان بگلو و صدایلت را مخفلی مکلن؛ چلرا کله خداوند به میلزان کشلیدن صدایت، تو 

را پلاداش می دهلد.6 

ب( فصاحت و آرامش دهی اذان
بله دلیلل اهمّیلت ایلن رسلانه )اذان(، فصیلح بودن و درسلت گفتن جملالت، وقف 
در آخلر جملالت بلا تأنّی و آرامش، از شلرایط آن اسلت. قرار دادن دو دسلت بر گوش 
هنلگام اذان، بله قلول ظریفلی، بله خاطر این اسلت که مؤّذن صلدا را تا آنجلا می تواند 

1 . جهانگیللری، یحیللی، مسللاجد و مهدویّللت بللا رویکللرد نقللش مسللاجد در عصللر ظهللور، دفتللر مطالعللات و تحقیقللات مرکز رسللیدگی 

به امللور مسللاجد، ص10.
2 . بحاراالنوار، ج52؛ ص264-262.

3 . جواهر الکالم، ج14، ص111؛ العروه الوثقی، ج1، ص600.

4 . این فعل مضارع، استمرار و همیشگی بودن دستور پیامبر را می رساند.

5 . تهذیب االحکام، ج2، ص58، ح206.

6 . همان، ح205.
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بکشلد. البّتله، تلا حلّدی کله بله گوشلش آسلیبی نرسلد. یعنلی، تلا ایلن حّد صلدا را 
کشلید. می توان 

ج( تکرار جمالت اذان
حکایلت نملودن جملالت اذان، توّسلط شلنونده در متلون دینلی مورد تأکیلد واقع 
شلده اسلت تلا بله دلیلل هم نوایلی، ایلن نغمله و پیلام الهلی بلر دل و جلان مخاطب 

تأثیر بیشلتری بگلذارد.1

3.  اجتماعات در مسجد، رسانه ای چهره به چهره
مسلجد، بله خاطر ایلن که کانون تجّمعلات دینی و اجتماعی اسلت، همواره کارکرد 
رسلانه ای خلاّص خلود را داشلته اسلت. در واقع، خلود اجتماعات در مسلجد، می تواند 
یلک فّعالّیلت رسلانه ای مسلتقل بله حسلاب آیلد. مسلجد، محلّل گردهمایلی روزانه، 
بلرای نمازهلای جماعلات و هفتگلی، بلرای نماز جمعه اسلت. ایلن موضوع، افلزون بر 
تجّمعاتلی اسلت کله به صلورت دینی و یلا اجتماعی در مسلاجد رخ می دهلد. اهمّیت 
تجّملع ایلن بود کله آگاهلی و اّطالع رسلانی عمومی را موجب می شلد. ایلن تجّمعات، 
یلک ویژگلی خلاّص داشلت و آن اینکله دهلان بله دهلان و چهلره بله چهره نیلز بود؛ 
یعنلی هلر کلس خبری که داشلت، به دیگلری منتقل می نمود. شلاید، تنها در رسلانه 
مسلجد اسلت کله مخاطبلان فقلط »مسلتمع« نیسلتند؛ بلکه خلود، »گوینلده« خبر 
نیلز هسلتند. ایلن ویژگلی، در باور پذیلری مخاطلب یلا مخاطبلان بله محتلوای خبلر 
بسلیار مؤثّلر اسلت؛ زیلرا خبر، توّسلط یک منبع رسلمی اعالن نمی شلود کله احتمال 
محافظله کاری )سانسلور( وجلود داشلته باشلد؛ بلکله از یلک منبلع غیررسلمی اعالن 

می شلود.
 بی جهلت نیسلت کله متلون دینلی، تأکیلد فراوانلی بلر حضلور در اجتماعلات دینلی 
در مسلاجد دارنلد. بله عنلوان نمونله، در حدیثلی از املام رضلا می خوانیلم: »انّملا 

1 .  بهائی، حسین عاملی، العروه الوثقی، ج1، 608- 609.
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جعللت الخطبله یلوم الجمعله الن الجمعله مشلهد علام، فلاراد ان یکون لالمیر سلبب 
اللی موعظتهلم، و ترغیبهلم فلی الطاعله و ترهیبهلم من المعصیله و توقیفهلم علی ما 
اراد ملن مصلحله دینهلم و دنیاهلم و یخبرهلم بملا ورد علیهم من االفاق ملن االهوال 
التلي لهلم فیها المضلره و المنفعله... و انّما جعللت خطبتین لیکون واحلده للثناء علی 
اهلل و التمجیلد و التقدیلس هلل علّز و جللّ و الخری للحوائج و االعلذار و االنذار و الدعاء 
و لملا یریلد ان یعلمهلم ملن املره و نهیله ملا فیله الصلالح و الفسلاد؛ خطبله، بله این 
دلیلل، در روز جمعله تشلریع شلده اسلت که نملاز جمعه، یلک برنامه عمومی اسلت. 
خداونلد می خواهلد بله امیر مسللمانان املکان دهد تلا ملردم را موعظه کنلد و آنها را 
بله اطاعلت ترغیلب نمایلد و از معصیلت الهلی بترسلاند و آنهلا از آنچله مصلحت دین 
و دنیلاي  آنلان اسلت، آگاه سلازد و اخبلار و حلوادث مهّملی را کله از نقلاط مختلف به 
او می رسلد و در سلود و زیلان و سرنوشلت آنهلا مؤثّر اسلت، به اّطالعشلان برسلاند«.1
فقیله زمان شلناس، املام خمینلی، بلا درك ایلن حقایلق در تحریلر الوسلیله در 
مسلئله 9 می فرماینلد: »ینبغلي لإلملام الخطیلب أن یذکلر فلي ضمن خطبتله ما هو 
ملن مصاللح المسللمین في دینهلم و دنیاهلم  و یخبرهم بما جری في بالد المسللمین 
و غیرهلا ملن الحلوال التي لهلم فیها المضلره أو المنفعه و ملا یحتاج المسللمون إلیه 
فلي المعلاش و المعاد و الملور السیاسلیه و االقتصادیه مما هي دخیله في اسلتقاللهم 
و کیانهلم و کیفیله معاملتهلم ملع سلائر المللل و التحذیلر عن تدخلل اللّدول الّظالمه 
المسلتعمره فلي أمورهلم سلیما السیاسلّیه و االقتصادیّله المنجلر إللی اسلتعمارهم و 
اسلتثمارهم و بالجملله الجمعله و خطبتاهلا ملن المواقف العظیمه للمسللمین کسلائر 
المواقلف العظیمله مثلل الحلّج و المواقلف الّتلي فیله و العیدیلن و غیرها و مع السلف 
أغفلل المسللمون علن الوظائلف المهّمله السیاسلّیه فیهلا و فلي غیرهلا ملن المواقلف 
السیاسلّیه السلالمي؛ سلزاوار اسلت کله خطیلب جمعله، در خطبله جمعله از مصالح 
دینلی و دنیایلی مسللمانان صحبلت کنلد. ]خطیب جمعه بایلد مسللمانان را[ از آنچه 
کله در بلالد مسللمان و غیرمسللمان از منافلع مضلّرات بلر آنهلا می گلذرد، آنچله که 
مسللمانان در معلاد و معلاش نیازمنلد آن هسلتند، املور سیاسلی و اقتصلادی کله در 

1 . تفسیر نمونه، ج 24، ص138.
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اسلتقالل و کیلان آنهلا دخیلل اسلت، چگونگلی تعاملل با سلایر کشلورها، هشلدار به 
دخاللت دولت هلای سلتمگر و اسلتعماری در املور مسللمانان بله خصلوص در املور 
سیاسلی و اقتصلادی ای کله منجلر بله اسلتعمار و اسلتثمار مسللمانان می شلود، خبر 
دهلد. خالصله، نملاز جمعله و دو خطبله آن، از جایلگاه بلنلدی در میان مسللمانان به 
ماننلد حلّج و مواقلف آن و نملاز عیدین و... برخوردار اسلت. متأّسلفانه مسللمانان، این 

وظایلف سیاسلی را چله در نملاز جمعله و غیلر آن، فراملوش کرده اند«.1

4. منبر، رسانه ای گفتاری
مشلهودترین بخلش رسلانه ای مسلجد، منبر اسلت. سلخنرانی های رسلمی، وعظ های 
اخالقلی و اعلالن خالفلت، همله و همله از ایلن رسلانه بله گلوش هملگان می رسلید. 
شلاید بله خاطر پُررنگی رسلانه ای این بخش از مسلجد اسلت که علّده ای، از پرداختن 
بله منلاره و سلاختمان مسلجد و... غفلت کرده انلد و فقط به رسلانه منبلر پرداخته اند. 
در لغلت، دربلاره واژه منبلر می خوانیلم: »منبلر، محلّل مرتفلع، یرتقیله الخطیلب او 
الواعلظ یکللم منله الجمع، سلمی بله الرتفاعله و کسلرت المیم عللی التشلبیه بالله؛ 
منبلر، ملکان بلنلدی اسلت که واعلظ و خطیلب از آن باال ملی رود و به وعلظ و خطابه 

می پلردازد. همچنیلن، مکسلور بلودن آن بله دلیل تشلبیه به اسلم ابزار اسلت«.2
بله روایلت دائره المعلارف مختصر اسلالم، مسلجد به طور علاّم و منبر به طلور خاّص، 
محلّلی بلود کله در آنجلا اعالن هلای رسلمی داده می شلد... . ولیلد )خلیفله اُملوی(، 
ملرگ دو حاکلم برجسلته را از منبلر بله اّطلالع ]عملوم[ رسلاند... . نتایلج جنگ هلا 
در خطبه هلا بله آگاهلی ]عملوم[ می رسلید... . در دوران فاطمّیلان و عّباسلیان نیلز 
اعالن هلا، فرمان هلا، احلکام مالیاتلی و مانند اینها به وسلیله فرمانروا در مسلجد اصلی 
اعلالن می شلد... . احلکام علزل و نصلب صاحب منصبلان عالی رتبله نیز از بلاالی منبر 
خوانلده می شلد... . ملردم بسلیاری بلرای شلنیدن اعلالم رسلمی گلرد می آمدنلد. در 
طلول تاریلخ اسلالم، ایلن رسلانه نقش آفرینلی فراوانی داشلته اسلت. عاّلمه عسلگری 

1 . تحریر الوسیله، ج 1، ص235.

2 . منجد الطالب، ذیل واژه منبر.
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می نویسلد: منبلر نقلش بلا اهمّیتی در نبردهلای بین املام علی و معاویه داشلت.1
 خطابه در مسلجد، جنبه رسلمی داشلت و مخصوص خلفاء و والیان بود. نشسلتن 
بلر منبلر نیلز در اوایلل عهلد خالفلت مخصلوص خلفلا بلود. در غیلر مسلجد هر کس 

می توانسلت سلخنرانی کند.2 
بله بلاور برخلی از محّققلان دیگلر، طبقلات مختلف ملردم بر اسلاس عالقه شلان از 
موضلوع بحلث خطبله )اعّم از سیاسلی یلا دینی و اخالقلی و اقتصادی و وعلظ و رثاء و 

تهنیلت و حماسله و...( اسلتفاده می کردند.3
پلس از رحللت پیامبلر اعظلم، ابوبکر در مسلجدالّنبی باالی منبلر رفت و اعالن 
خالفلت نملود. دو سلال بعلد، عمر نیز بلا رفتن به فلراز منبر، ضمن برشلمردن فضائل 

سللف خلود، خالفت خود را اعلالم نمود.4
والیلان، بلر هملان روش خلیفله در پایتخلت بلا مسلجد رابطله داشلتند و ورود 

قلراردادی خلود را بله محلّل والیلت بلا صعلود بله منبلر... آغلاز می کردنلد.5
تشلنیع دشلمنان حاکلم وقلت، از بلاالی منبر از طرف اموی ها مرسلوم گشلت. بعد 

از آن، بله نلام حاکلم خطبه خوانلدن و در حلّق حاکم دعا کلردن رواج یافت.6
از آنجلا کله مسلجد یک رسلانه رسلمی به حسلاب می آملد، اخبار رسلمی دولت ها 
و خلفلا نیلز از مسلجد و منبلر اعالن می شلد. به خاطر گسلتره رسلانه ای منبلر بود که 
تهدید هلا و تشلویق های دوللت و بخشلنامه های صلادره، در مسلجد اعلالن می شلد. 
ابلن ابی الحدیلد بله اسلتناد، نقلل می نمایلد: »زیلاد در منبلر مشلغول خطابله بود که 
اهلل کوفله سلنگ انداختنلد. وی قصلد کلرد خانه هایشلان را ویلران کنلد و درختلان 
خرملا را ببلّرد. ملردم را در مسلجد جملع کرد تا ایشلان را بله برائت از عللی وادار 
کند.7جاللب آن کله تکذیب همین دسلتور نیز بلر فراز منبر اعالم  شلد. عبدالّرحمن بن 

1 . کارکرد مساجد، ص316، به نقل از: سّید مرتضی عسگری، »عایشه در زمان معاویه«، ترجمه فارسی، ص95.

2 . فروزانفللر، بدیع الّزمللان، کارکللرد مسللاجد، مسللاجد و مللدارس اسللالمی و چگونگللی تعلیمللات و تشللکیالت آن، ص347، کلله نقللل 
کللرده از: مجموعلله مقللاالت و اشللعار اسللتاد فروزانفللر، عنایللت اهلل مجیللدی، تهللران، نیللل، 1351.

3 . یادنامه  دومین کنگره، ص238.

4 . کارکللرد مسللاجد، ص315 کلله نقللل کللرده از: احمدبللن اسللحاق یعقوبللی، تاریللخ یعقوبللی، ج2، ترجملله از عربللی بلله فارسللی، 
و20. ص2 

5 . همان، ص316.

6 . همان.

7 . مدّرس وحید، شرح  نهج البالغه، ج4، ص26.
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سلائب انصلاری گویلد: ملن هم بلا خویشلاوندان خلود در آنجا بلودم... . کسلی از قصر 
آملد و گفلت: برگردیلد؛ امیر می گویلد امروز مشلغولم«.1 

برخلالف کارکلرد رسلانه ای منبر که در مطالب گذشلته مطرح شلد، منبلر هنوز توّجه 
medium of public communi-) یجامعه شناسلان را بله عنلوان یلک رسلانه عمومل

cation) بله خلود جلب نکرده اسلت.2

منبر در کلیسا
»pulpit« در مسلیحّیت، شلبیه منبلر اسلت؛ وللی در حقیقلت، نمونله مشلابه و 
شلناخته شلده منبلر هملان »Ambo« اسلت که میز مخصلوص قرائت کتلاب مقّدس 
و یا سلّکوی خطابه در کلیسلاهای قرون میانه اسلت و همچون تخت اُسلقف اعظم در 
کلیسلاهای روم باسلتان بود. در میزهای کلیسلاهای قبلی، سلادگی موجود در ساخت 
منبرهلا نیلز به چشلم می خلورد. قسلمتی بله صلورت مثللث قائم الّزاویه پلّله داری در 
گوشله دیلوار قلرار داشلت؛ اّملا منبلری قبلل ازاوایلل قلرن نهم به جلای مانده اسلت. 
بنابرایلن، نمی تلوان گفلت که ارتبلاط دقیقی میان سلاخت منبلر در میان مسللمانان 

و نوع مشلابه آن در مسلیحّیت وجود داشلته اسلت.

1 . همان.

2 . کارکرد مساجد، ص311. 
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تشریفات رسانه منبر «
 وعلظ، در قلرن پنجلم و ششلم، منصلب مهلم و ملورد توّجله علوام و خلواّص واقع 
گردیلد. علملا و فقهلای تلراز اّول عاللم اسلالم بله آن مباهلات می ورزیدنلد و لقلب 

»واعلظ«، یکلی از القلاب شلریف بله شلمار می رفلت.1 
ُخطبلا دارای تشلریفات خلاّص و نیلز لبلاس ویلژه ای بودنلد. خطیلب، در مماللک 
بنی العّباس، لباس و عّمامه سلیاه با تراز زر و طلیسلان مشلکی می پوشلید و شمشلیر 
می آویخلت و پیشلاپیش او دو َعللم سلیاه می بردند.2یکلی هم که تازیانه ای موسلوم به 
فرقعله در دسلت داشلت، جللو می رفت. گاهی هم یکلی از مؤّذنان، شمشلیر خطیب را 
هملراه می بلرد. وقتلی که نزدیک منبلر می رسلید، آن را حمایل می کلرد و خطیب در 
هلر یلک از پلّه هلای منبر، پاشلنه شمشلیر را برای اعالم شلروع ]سلخنرانی[، سلخت 
می کوفلت و... موّذنلان بله گفتلن اذان هم آواز می شلدند و... . در بعضی از سلرزمین ها، 
رسلم خطبلا بلا آنچه گذشلت، مختصر تفاوتی داشلت. خطبای خراسلان، فقلط دراعه 

می پوشلیدند و در موقلع صعلود ]بله منبر[ بر شلنوندگان سلالم نمی دادند«.3
چنان کله سلیره پیغمبلر بلود، در مجاللس بله دو زانلو می نشسلتند و دسلت های 
خلود را بله روی زانلو بله حال تشلّهد می گذاشلتند یا آنکه زانلو را بر آورده و دسلت ها 
را حلقله وار بله زانلو می افکندنلد و از چهارزانلو نشسلتن که رسلم و آئین جّبلاران بود، 
اجتنلاب داشلتند... . اّولیلن فلرد از صوفیلان که هنگام وعلظ و بیان معارف بر کرسلی 

نشسلت، یحیی بن معلاذ رازی بلود. 4
وّعاظ قرن ششلم به تحقیق، تشلریفاتی داشلتند و در پیش منبر آنان کرسلی هایی 
نهلاده می شلد. قاریلان مخصلوص، بلر فلراز آن پیلش از شلروع وعلظ به تلالوت قرآن 
هم آهنلگ می گردیدنلد و پلس از آن، وّعلاظ بله فراخلور دانش خلود، به تفسلیر یکی 

از آیلات می پرداختند.5

1 . فروزانفللر، بدیللع الّزمللان، کارکللرد مسللاجد، مسللاجد و مللدارس اسللالمی و چگونگللی تعلیمللات و تشللکیالت آن، ص350 کلله نقللل 

کللرده از: مجموعلله مقللاالت و اشللعار اسللتاد فروزانفللر، عنایللت اهلل مجیللدی، تهللران، نیللل، 1351.
2 0 همللان، ص347 کلله نقللل کللرده از: مجموعلله مقللاالت و اشللعار اسللتاد فروزانفللر، عنایللت اهلل مجیللدی، تهللران، نیللل، 1351 کلله 

خللود نقللل نمللوده از: رحله بن جبیللر، مصللر، صللص25 و67 و69.
3 . همان منبع، ص347 و348.

4 . مکی ابوطالب، قوت القلوب، مصر، ج2، ص47.

5 . رحله بن جبیر، مصر، ص198.
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منبر، رسانه پاسخگو
اسلتاد فروزانفلر می نویسلد: در قلرن ششلم در میلان وعلظ، برگه هایلی از سلؤال را 
ملردم بله واعلظ می دادند و واعظلان هم همان دم یلا در پایان وعظ، پاسلخ می دادند.1

منبر، رسانه ای معنوی
صرف نظلر از جنبله ظاهلری رسلانه  منبلر کله در ملکان مرتفع اسلت، این رسلانه، 
یلک تأثیلر معنوی نیز داشلت؛ زیلرا خواندن خطابله و وعظ، نمادی روحانلی و معنوی 
و ملورد توّجله بلزرگان اسلالم بلوده اسلت. شلاید ایلن بیلان رسلول اهلل اشلاره به 
همیلن مقلام بلنلد معنلوی باشلد کله وقتی بر فلراز منبلری که برای ایشلان سلاخته 
بودنلد، رفتنلد، فرمودنلد: ایلن منبر من بلر ترعه ای از از ترعه های بهشلت قلرار دارد و 

پایه های آن در بهشلت اسلتوار اسلت.2
هنرمنلدان اسلالمی، بلرای تجلّلی دادن معنویّلت و قداسلت حاکم به منابر، دسلت 
بله نقلش و نگارهلای دینلی زدنلد. البّته در ایلن راه، هیلچ گاه از حریم شلریعت فاصله 
نگرفتنلد؛ زیلرا هدفلی کله از ایلن رسلانه دنبلال می شلود، القلای پیلام دینی اسلت و 

نبایلد در ایلن راه بله ابزار هنلری غیردینی دسلت زد. 
انتخلاب پلّله منابلر بلر مبنلای اعلداد، توجیه نمادیلن داشلت و برگرفتله از معارف 
اسلالمی بلوده اسلت. به عنلوان مثلال، انتخاب علدد هفت، نملادی از هفت آسلمان و 

هفلت زمیلن و علدد نُله، کنایله از علرش اعللی و فلک نُهم اسلت.3
طرح هایلی کله در منابلر بله کار می رفلت، به طلور عملوم، اشلکال هندسلی بلود 
کله در داخلل آنهلا، نقلوش اسللیمی و اشلکال نباتلی نیز بله کار می رفلت. هنرمندان 

اسلالمی در منابلر از تصویرگلری و چهره نلگاری پرهیلز می کردنلد.4 

1 . فروزانفللر، بدیع الّزمللان، کارکللرد مسللاجد، مسللاجد و مللدارس اسللالمی و چگونگللی تعلیمللات و تشللکیالت آن، ص347 کلله نقللل 

کللرده از: مجموعلله مقللاالت و اشللعار اسللتاد فروزانفللر، عنایللت اهلل مجیللدی، تهللران، نیللل، 1351 کلله نقللل کللرده از: رحله ابن جبیللر، 
مصللر، ص158 و200؛ تاریللخ ابن خلللکان، ج2، صللص55 و123.

2 . شیخ صدوق، معانی الخبار، ص267.

3 . محّمدی، ذکراهلل، کارکرد مساجد، تاریخ و جایگاه منبر در مسجد، دوماهنامه مسجد، ش3، ص366.

4 . همان.
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شیوه های اّطالع رسانی رسانه منبر «
1. خسته کننده و مالل آور نباشد

عبداهلل بن مسلعود، از چهره هلای علملی در روزگار پیامبلر، می گوید: »کاَن رسلوُل 
اهلل یتخولنلا بالموعظله فلی الیلام کراهلِه السلامه علینا؛ رسلول خلدا از آن رو که 
مبلادا ملا )شلنوندگان( خسلته و مللول شلویم، فقلط در برخلی از روزها ملا را موعظه 

می فرمودنلد«.1
دربلاره ملّدت زملان سلخنرانی های  پیامبلر در مسلجد، بلا اسلتناد بله شلواهد 
روشلنی کله در ایلن زمینله در دسلت اسلت، می توان گفلت: ملّدت این سلخنرانی ها 
به طلور معملول، کوتلاه بلوده اسلت. آنچله از خطبه هلای پیامبر در دسلت اسلت، 
نشلان می دهلد کله ملّدت زملان سلخنرانی های آن حضلرت از چنلد دقیقله تجلاوز 
نمی کلرده اسلت. مراعلات اعتلدال، حّتلی در خطبه هلای نملاز جمعه نیز که از سلوی 
آن حضلرت ایلراد می شلد، ملورد توّجله قلرار می گرفتله اسلت. در »سلنن« ترملذی 
آملده اسلت کله پیامبر در نملاز جمعه و خطبه هلای آن، جانب اعتلدال را مراعات 

می  کلرده اسلت.
ابن عّبلاس بلا پیلروی از این رهنمود رسلول خلدا، مجلس موعظه ای داشلت که 
روزهلای پنجشلنبه هلر هفته برگلزار می نمود. بلا این که برخلی به او پیشلنهاد دادند 
تلا آن را همله روز برپلا کنلد، او ضمن امتناع از پذیرش، پاسلخ داد: می ترسلم این کار 
مایله خسلتگی شلما شلود. من نیلز مانند رسلول اهلل، شلما را به طور همیشلگی و 
پیوسلته موعظله نخواهلم کلرد؛ زیرا پیامبلر از ترس اینکه مبادا ما خسلته شلویم، 

هلر روز ملا را موعظله نمی نمود.
در »معاللم القربله« از بخلاری و او نیلز از ابن مسلعود نقلل می کنلد کله ملردی 
بله رسلول خلدا گفلت: ملن بله خاطلر ضعلف و ناتوانلی، بله نملاز جماعلت فالنلی 
حاضلر نمی شلوم؛ زیلرا او نملاز را طوالنلی برگلزار می کنلد. پیامبلر در ایلن  مورد 
]به گونله ای[ سلخنرانی فرمودنلد کله ملن هرگلز او را در حال سلخنرانی، ایلن چنین 
خشلمگین ندیلده بلودم. برخی از شلما، ملردم را گریلزان می سلازید. بایلد از طوالنی 

1 . رواه البخاری فی کتاب العلم، باب: ما کان النبی یتخولهم بالموعظه و العلم.
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کلردن نملاز بپرهیزیلد؛ چرا که در نملاز جماعت افراد ناتوان، بزرگسلال و نیز کسلانی 
کله کار و مشلغله دارنلد، یافلت می شلود.1

به طلور یقیلن، از عواملل و نشلانه های دیگلر جّذابّیت و اثرگذاری سلخن، آن اسلت که 
بله حداقلل اکتفلا و بهتریلن سلخن برگزیلده شلود. پُرگویلی و طوالنی سلخن گفتن، 
علالوه بلر اینکله بله تدریج انسلان را از مقصود و غلرض اصلی دور می کنلد، پیامدهای 
فراوانلی دارد کله از جملله آنهلا »مالللت و رنجلش« مخاطبلان اسلت. چنان کله امام 

عللی می فرماینلد: »الکثلاُر إضجار؛ پرگویلی، آزرده کننده اسلت«.2 
بنابرایلن، مسلئوالن فرهنگلی مسلاجد، اعلّم خطبلا و ائّمله جماعلات و جمعله باید 
توّجله داشلته باشلند کله موارد ملالل آور و آنچله موجب گریز از مسلجد می شلود، به 
نملاز جماعلت طوالنی منحصر نمی شلود؛ بلکه جلسلات پی درپی مذهبی و سلخنرانی 
و مداحی هلای طوالنلی نیلز ممکلن اسلت بلار منفلی داشلته باشلد. پس، هلر چه که 
گریلز از مسلجد و حّتلی خسلتگی مخاطبلان این رسلانه عموملی را موجب می شلود، 
از منظلر پیامبلر اسلالم، محکلوم و مطرود اسلت و همیلن امور، یکلی از علل گریز 

ملردم، بله ویژه جوانان از مسلاجد اسلت.

2. آسان گیری
 پیامبلر اکلرم دیگران را به آسلان گرفتلن در تبلیغ و موعظه سلفارش می نمودند: 
لروا و التنفروا؛ آسلان بگیرید، سلخت گیر نباشلید، بشلارت  لروا و بَشِّ »یَّسلروا و ال تُعسِّ

بدهیلد و مردم را گریزان نسلازید«.3 

3. استفاده بهینه از رسانه منبر در اوقات فراغت
ُکتلب سلیره، بلر ایلن مطللب گواه انلد کله جلسلات سلخنرانی در مسلاجد پلس از 
نملاز صبلح و شلام بیلش از دیگلر نمازها بلود؛ زیرا در وقلت ظهر و عصر، بیشلتر مردم 
مدینله بله کارهلای خلود، مانند کشلاورزی و دامپلروری و... می رسلیدند. باملدادان و 

1 . کارکرد مساجد، ص76 که نقل کرده از: ابن اخوه، معالم القره فی احکام الحسبه، ترجمه جعفر شعار، ص266.

2 . آُمدی، عبدالواحد، غررالحکم، ص212.

3 . ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ج1، ص381.
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شلامگاهان، فرصلت بهتلری بلرای تبیین احلکام و عقاید اسلالمی بود. با توّجله به این 
سلّنت اسلالمی، در تابسلتان و ایّلام فراغلت و تعطیللی باید مسلاجد فّعال تر بشلود.

4. تبلیغ با ادبیات مخاطبان
املام صلادق می فرماینلد: »َملا َکلَّلَم َرسلوُل اهلل ِ صللی اهلل  علیله  و آلله اَلِْعبلاَد بُِکْنِه 
، َقلاَل َرُسلوُل اهلل ِ صللی  اهلل  علیله  و  آلله: اِنّلا َمعاِشلَر االَنْبیلاِء اُِمْرنا اَْن نُللَکلَِّم  َعْقلِلِه َقلطُّ
الّنلاَس َعللی َقلْدِر ُعقولِِهلْم؛ رسلول خلدا هرگز با مردم بله اندازه عقل خود سلخن 
نگفتنلد و فرمودنلد: ملا پیامبلران، مأموریلم کله بلا ملردم بله انلدازه عقل و فهمشلان 

بگوییم«.1   سلخن 
 آن حضلرت، دیگلران را نیلز بله رعایلت ایلن املر مهلم در عرصله تبلیلغ توصیله 
می کردنلد. ابن عّبلاس از حضلرت پرسلید: آیلا می توانیلم آنچله از شلما می شلنویم، 
بلرای دیگلران نقلل کنیلم؟ پیامبلر پاسلخ فرمودنلد: آری! جلز ایلن که سلخن با 
گروهلی در میلان بگذاریلد کله خردشلان، تلوان فهلم آن را نداشلته باشلد و گلر نله، 

گمراهلی علّده ای را موجلب می شلوید.2

1 . مجلسی محّمدباقر، بحاراالنوار، ج1، ص85.

2 . کتانی عبدالحّی، نظام الحکومت النبویّه، ج2، ص222.
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مهم ترین ویژگی های منحصربه فرد رسانه مسجد  «
هر چنلد ممکلن اسلت چنیلن تلّقلی شلود کله بلا وجلود وسلایل ارتبلاط جمعلی 
پیشلرفته املروزی، نقلش تبلیغلی مسلاجد اهمّیت قبلی خود را از دسلت داده اسلت؛ 
وللی بله دلیلل پراکندگلی مسلاجد در جوامع اسلالمی و گسلترش آنها در تملام نقاط 
شلهری و رسلتایی و حرملت، قداسلت و معنویّلت خاّصلی کله ایلن مکان مقلّدس نزد 
مخاطبانش دارد، از سلوی دیگر، سلبب شلده اسلت تا مسلاجد نقش مهم و انکارناپذیر 
خلود را نسلبت بله کارکلرد تبلیغلی، همچنلان حفلظ نمایلد. بلا توّجه به گسلتردگی 
رسلانه های دیجیتلال و... کله بیشلتر اّطالعات را وارونله و خالف واقع نشلان می دهند 
تلا بله مطاملع خود دسلت یازنلد، باید در توسلعه ایلن کارکرد مسلاجد کوشلید؛ زیرا 

آنچله مخاطبلان از ایلن رسلانه مقلّدس می گیرنلد، برای آنهلا قابل باور اسلت.
بلر اسلاس سرشلماری نفلوس و مسلکن سلال 1375، از میلان مکان هلای مذهبی 
کشلور، مسلاجد با 73 درصد بیشلترین رقم را به خود اختصاص داده اسلت. در شلهر 

تهلران، از کّل 6245 ملورد ملکان مذهبی، 4491 مورد مسلجد اسلت.1
الزمله حفلظ اطمینلان مخاطبلان بله ایلن رسلانه قدسلی، وابسلته نکلردن آن بله 
احلزاب و گروه هلای خلاّص سیاسلی، پرهیلز واعظلان از غیرواقلع جللوه دادن حقایق 
و مهم تلر از همله روزآملد بلودن اّطالعلات واعظلان )و همله دسلت اندکاران تبلیغلی 
مسلجد، مثلل گلروه روزنامه دیلواری و...( اسلت. نقطله قلّوت ایلن رسلانه سلّنتی آن 
اسلت کله همچنلان اسلتوارتر از قبل بله وظیفه خلود در آگاهی بخشلیدن درسلت به 
مخاطبانلش عملل خواهلد نملود. برخی از ویژگی های مهم رسلانه مسلجد نسلبت به 

سلایر رسلانه های تبلیغلی، بله شلرح ذیل اسلت:

1. تقّدم تاریخی رسانه مسجد
اگلر سلاخت مسلجد، یعنی کعبله را مربوط به زمان آدملی بدانیم، سلابقه تاریخی 
وجلود مسلجد، هملزاد با تاریخ بشلر اسلت. ایلن حقیقت تاریخلی در آیلات قرآنی نیز 
َه ُمبلاَرکاً َو ُهدًی  ملورد تأییلد قرار گرفتله اسلت: »إِنَّ أَوََّل بَْیٍت ُوِضَع لِلنَّلاِس لَلَّذي بَِبکَّ

1 . حّجت االسالم حشمتی، مصاحبه با روزنامه» ابرار«، تاریخ 1379/12/7.
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لِلْعالَمیلَن؛ نخسلتین خانله ای کله برای ملردم )و نیایش خداوند( قرار داده شلد، همان 
اسلت کله در سلرزمین مّکله اسلت که پلر برکت و مایله هدایلت جهانیان اسلت«.1در 
آیله فلوق، قلرآن می گویلد اگلر کعبله به عنلوان قبله مسللمانان انتخاب شلده اسلت، 
جلای تعّجلب نیسلت؛ زیلرا این، نخسلتین خانله توحید اسلت و باسلابقه ترین معبدی 
اسلت کله در روی زمیلن وجلود دارد. هیلچ مرکلزی پیلش از آن، مرکلز نیایلش و 
پرسلتش پلروردگار نبلود؛ خانله ای اسلت کله بلرای ملردم و به سلود جامعه بشلریّت، 
در نقطله ای کله مرکلز اجتملاع و محلّی پر برکت اسلت، سلاخته شلده اسلت.2تاریخ و 
منابلع اسلالمی هلم بله ملا می گویلد که خانله کعبه به دسلت آدم سلاخته شلد و 
سلپس در طوفلان نلوح آسلیب دید و بله وسلیله ابراهیم خلیلل تجدید بنا شلد.3 
نشلان کارکلرد رسلانه ای اّولیلن مسلجد را از زملان ابراهیلم در روایلات می تلوان 
یافلت. در روایتلی در تفسلیر »علی بن ابراهیلم« می خوانیلم: هنگاملی کله ابراهیلم، 
دسلتور اعلالن حلّج را دریافلت نمود، علرض کرد خداونلدا، صدای من بله گوش مردم 
نمی رسلد! خلدا بله او فرملود: »علیلک االذان و عللّی البلالغ؛ تلو اعلالم کلن و ملن به 
گلوش آنهلا می رسلانم«. 4ابراهیلم، بر محلّل »مقام« برآمد و انگشلت در گلوش گذارد 
و رو بله سلوی شلرق و غلرب کلرد و صلدا زد: »ایّهلا الّنلاس کتلب علیکلم الحلّج اللی 
البیلت العتیلق فاجیبلوا ربّکلم؛ ای مردم، حّج خانه کعبه بر شلما نوشلته شلده، دعوت 
پروردگارتلان را اجابلت کنیلد« و خداونلد صلدای او را به گوش همگان، حّتی کسلانی 
کله در ُصللب پلدران و رحلم ملادران بودنلد، رسلانید و آنهلا در پاسلخ گفتنلد: لبیک 

اللهم لبیلک... .5
 نکتله مهلم آنکله، خلود تقلّدم تاریخلی در نلگاه قرآنلی قابلل تجلیلل اسلت. بلا 
ایلن رویکلرد، مسلجد همچنلان رسلانه برتلر خواهد بلود؛ زیلرا در آیله 96 آل عمران، 
نخسلتین فضیلتلی کله بلرای خانله کعبه ذکر شلد، هملان سلابقه طوالنی آن اسلت.

1 . آل عمران، آیه96.

2 . تفسیر نمونه، ج 3، ص10.

3 . برای توضیح بیشتر درباره مدارك این موضوع در آیات و روایات ر. ك به: تفسیر نمونه، ج1، ص330.

4 . تفسیر نمونه، ج 14، ص69؛ نور الثقلین، ج3، ص488

5 . تفسیر نمونه، ج 14، ص69؛ نور الثقلین، ج3، ص488.
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2. مسجد، رسانه ای گوینده و شنونده
در بخلش ابزارهلای تبلیغلی مسلجد گفتیلم کله خلود اجتماعلات در مسلجد، 
می توانلد یلک فّعالّیلت رسلانه ای مسلتقل به حسلاب آید. مسلجد افزون بلر تجّمعاتی 
اسلت کله به صلورت دینی و یلا اجتماعلی در مسلاجد رخ می دهد، محلّل گردهمایی 
هفتگلی بلرای نملاز جمعله و روزانله بلرای نمازهلای جماعات اسلت. هملواره تجّمع، 
آگاهلی و اّطالع رسلانی عموملی را باعلث می شلود. از ویژگی هلای تجّمعلات، دهان به 
دهلان و چهلره بله چهلره بودن آن اسلت. یعنلی، هر کس کله خبری داشلت به دیگر 
منتقلل می نمود. شلاید تنها در رسلانه مسلجد اسلت کله مخاطبان، فقط »مسلتمع« 
نیسلتند؛ بلکله خلود »گوینده« خبر نیز هسلتند. ایلن موضلوع در باورپذیری مخاطب 
یلا مخاطبلان نسلبت به محتوای خبر، بسلیار مؤثّر اسلت؛ زیلرا خبر توّسلط یک منبع 
رسلمی اعلالن نمی شلود کله احتملال محافظله کاری )سانسلور( وجود داشلته باشلد؛ 

بلکله از یلک منبلع غیررسلمی اعالن می شلود.
رهبلر معظلم در این خصلوص می فرماید: »عرصله حضور روحانّیت، مسلجد و منبر 

و مواجهله بلا مردم اسلت و روحانّیلت نباید از این عرصه جدا شلود«.1

3. مسجد، رسانه ای جّذاب و تأثیرگذار
ویژگلی یکپارچگلی و هم تلرازی و نیلز دسلته جمعی بلودن در مسلجد، به گونله ای 
اسلت کله »دائلره المعلارف بریتانیلکا«، در تعریلف مسلجد از آن کمک می گیلرد و به 
دلیلل برجسلته بلودن ایلن ویژگلی مسلجد، نتوانسلته اسلت از آن چشم پوشلی کند. 
»مسلجد، واژه ای عربلی اسلت. در اسلالم محلّل نملاز و دعلا و محلّل عبلادت اسلت. 
آن هلم بله منزلله مرکلز عبادت دسلته جمعی، که در آن، همله به طور یکسلان در برابر 

خداونلد قلرار می گیرند«.2 
همگرایلی، جلذب افلراد را موجلب می شلود و از ایلن مرحلله فراتلر، باعلث ادغام و 
عضویّلت دیگلران نیلز می گردد. پلس از این مرحله اسلت که تأثیر این رسلانه چندین 

1 . از بیانللات رهبللر معظللم در دیللدار بللا جمللع کثیللري از علمللاء، فضللال و روحانیللون کشللور، 26/2/1386، قابللل دسللترس در: 

http://www.leader.ir
 Mosque 2 . دائره المعارف بریتانیکا، ذیل واژه
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برابلر فزونلی می یابلد. سله مرحله »جلذب«، »ادغام« و »تأثیر« در رسلانه مسلجد، به 
تملام معنلا متبللور اسلت. افلراد، با شلرکت در مناسلک جمعلی، عقایلد مذهبی خود 
را درونی شلده یافتله و در مراسلم، حّس همبسلتگی، ]شلکل[ گروهی گرفتله و ارتقاء 
می یابلد.1 از ایلن رو، شلاید تنهلا رسلانه، مسلجد اسلت کله بله معنلای واقعلی کلمله، 
»رسلانه جمعلی« اسلت. تملام وسلایل ارتبلاط جمعلی، نوعی ارتبلاط غیرحضلوری با 
مخاطلب برقلرار می کننلد. ایلن ارتباط غیرحضلوری برخلالف جّذابّیت هلای فراوانش، 

حاللت تصّنعلی داشلته و به طلور حتملی، دارای ارتبلاط عمیلق با مخاطبان نیسلت.
تأکیلد اسلالم بلر جماعت، تنهلا در جسلتجوی احوال دیگلر مسللمانان و... خالصه 
نمی شلود؛ بلکله خلود ایلن رفتلار جمعلی در شلکل دهی بله رفتار فلردی جملع و نیز 
ترغیلب دیگلران بله عضویّلت در جمع، کملک می کند. این املر، بهتریلن راه ارتباطی 
بلا مخاطلب و نیلز مؤثّرتریلن ابلزار نفلوذ )نله تنهلا در فکلر و قللب، بلکله( در رفتلار 
اسلت. نفلوذ در قلب هلا بله مراتب، اقتلداری افزون تلر از نفلوذ در افکار ایجلاد می کند. 
رسلانه های ملورد تأکیلد در فرهنلگ اسلالمی که مسلجد، واعلظ، منبلر و اذان، نمونه 
مهّملی از آن اسلت، بلر محلور ایلن نکتله می گردد کله در این ملدل رسلانه ای ارتباط 
انسلان بلا انسلان، تملاس حضلوری اسلت. ایلن شلیوه ارتباطلی، در تسلخیر افلکار به 

خصلوص، تصلّرف قلب هلا بله مراتب مؤثّر اسلت.
شلاید، راز ایلن کله گفته می شلود اقامه هر رکعت نماز در مسلجد جامع، معلادل 100 
رکعلت و در مسلجد محلّله معلادل 25 و در مسلجد بلازار معلادل 12 رکعلت ذکلر شلده 
اسلت، نلوع کارکلرد رسلانه ای و منبع موثّلق و میزان جامع االطلراف بودن آنها باشلد؛ زیرا 
در مسلجد محلّله، فقلط اخبلار محّل و در مسلجد بازار فقلط اخبار تجاری بیان می شلود. 
در واقلع، نلوع مردمی که به این مسلاجد می آیند، طیف خاّصی هسلتد؛ یعنی در مسلجد 
محلّله به طلور معملول، اهاللی محّل و در مسلجد بلازار، اهل بلازار حاضر می شلوند؛ اّما در 
مسلجد جاملع، همله نلوع ملردم در آن حضلور دارند. بله همین دلیلل، هر گونله اخباری 

دربلاره همه مناطق، در مسلاجد جاملع گزارش داده می شلود.

1 . ضرابللی، عبدالرضللا، کارکللرد مسللاجد، نقللش و عملکللرد مسللجد در تربیللت، فصلناملله معرفللت، س9، ش33، فروردین و اردیبهشللت 

1379، ص283.
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4. مسجد، رسانه خودی
رسلانه مسلجد، بله خاطلر علدم وابسلتگی بله طاغلوت و بله تعبیلری غیرانتفاعلی 
بلودن و نیلز منتسلب بلودن آن بله خلدای متعال، هملواره از قداسلت برخلوردار بوده 
اسلت. همله ایلن مؤلّفه هلا در باوراندان مسلجد به عنلوان رسلانه خودی، بسلیار مؤثّر 
بلوده اسلت. پروفسلور حمیلد موالنلا، اسلتاد برجسلته عللم ارتباطلات می گویلد: »در 
مردم شناسلی ارتباطلی ایلران، مسلجد، یلک واژه و جایلگاه خلودی اسلت. در حاللی 
کله روزنامله و مطبوعلات، اغللب یلک پدیلده غیرخلودی را در بیلن ملردم بله وجود 
آورده اند«.1بنابرایلن، اعتملاد عموملی بله ایلن رسلانه در طلول تاریلخ اسلالم، بیش از 
اعتملاد بله هلر رسلانه دیگلر بلوده اسلت. ایلن حقیقلت در نهضلت انقالبی اسلالمی، 
به طلور کاملل متجلّلی بود. اسلتاد موالنلا در این مورد نیلز می نویسلد: »در طول تاریخ 
اسلالمی ایلران، مسلاجد، یکلی از مهم تریلن مراکلز ارتباطلات همگانی بوده اسلت. در 
تاریلخ اجتماعلی و در فرهنگ ایلران، مسلجد، بزرگ ترین، متنّفذتریلن و مردمی ترین 
رسلانه جمعلی و کالملی بوده اسلت. مسلجد، در طول تاریخ تمّدن اسلالمی، توانسلت 
بلرای نخسلتین بلار، اّطالعلات شلفاهی و مکتلوب بشلریّت را بله صلورت یلک واحلد 

اّطالعاتلی، علملی، فرهنگلی و دینلی به ملردم عرضله کند«.2
مسلجد، نهلادی غیرگروهلی و سلازمانی )سلازمان به معنلای اصطالحی( اسلت. به 
دلیلل غیرسلازمانی بلودن، به شلّدت مردمی اسلت و امکان تسللّط دیکتاتورهلا بر آن 
بله کمتریلن حّد می رسلد. در عین غیرسلازمانی بودن، دارای تشلکیالتی منّظم اسلت 

و مخاطبلان بله هلم مرتبط اند.

5. مسجد، رسانه اّطالع رسانی صرف نیست
در تملام نظریه هلای ارتباطلی، رسلانه جمعلی، وظیفله اش اّطالع رسلانی و ارسلال 
پیلام اسلت. در ایلن بینش، باید افلکار عمومی به سلمت خاّصی که نهادهای سیاسلی 
و حکومت هلای قدرتمنلد دنیا خواسلتار هسلتند، سلوق داده شلود و رفتلار جمعی بر 

1 . فیضی تبریزی کریم، پروفسور موالنا طنین تعّهد، ص255؛ کیهان، مسجد و مطبوعات، 1380/4/7.

2 . همان.
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اسلاس الگوهایلی کله ارائه می شلود، شلکل گیلرد تا بله این ترتیلب، ثبلات اجتماعی 
در راسلتای اهلداف سلرمایه داری جهانی حفلظ گردد.

بدیهلی اسلت در ایلن نظریله، انسلان ابلزاری بیش نیسلت؛ وللی دیدگاه رسلانه ای 
اسلالمی، انسلان را نله تنهلا بله عنلوان مخاطبلی کله پیاملی بله اّطلالع او می رسلد، 
نمی نگلرد؛ بلکله بله منزلله مخاطبلی می دانلد کله آگاهلی بله او، به ویلژه تعاللی او، 
هملواره ملورد توّجله اسلت. میلان تعاللی و آملوزش و تربیلت انسلان، تلا بله دسلت 
گرفتلن افلکار عمومی، تفلاوت وجود دارد. از این رو، در مسلجد، اخبلاری که بزهکاری 
اجتماعلی را بلاال ببلرد، یلا آبلروی فردی ریخته شلود یا موجب نشلر فسلاد در جامعه 
بشلود و... هیلچ گاه مطرح نمی شلود؛ هملان چیزی که متأّسلفانه در رسلانه های امروز 
رعایلت نمی شلود. بنابرایلن، کارشناسلان عللوم تربیتی، کلودکان را از تملاس بیش از 
حلّد بلا تلویزیلون، رادیلو و ماهلواره، پرهیلز می دهنلد؛ زیلرا ایلن رسلانه های به جای 
سالم سلازی جامعله، هر گونله بی بندبلاری و رفتارهلای غیراخالقلی را در قاللب اّدعای 

اّطالع رسلانی، ترویلج می دهنلد.

6. مسجد، رسانه ای همه جانبه
مسلجد، تنهلا یلک رسلانه شلنیداری نیسلت؛ بلکه خلوِد معملاری، اعملال دینی و 
اهلل مسلجد نیلز در تبلیلغ مفاهیلم دینلی مؤثّرنلد. از ایلن رو، بایلد مسلجد را اعّم از 
یلک رسلانه سلمعی و حّتلی بصری بله شلمار آورد؛ زیرا آنچله مخاطب می شلنود و یا 
می بینلد، یلک حاللت تصّنعلی و بازیگلری نلدارد؛ بلکه یلک حقیقتی برخاسلته از دل 
مؤمنلان اسلت. ایلن موضلوع در تأثیر گذاری بلر مخاطبلان و باوراندن آنها بله مفاهیم 

ملورد تبیللغ مسلجد، اثر بخش تر اسلت.1
در بخلش ابزارهلای تبلیغی مسلجد، گفتیم که مناره مسلجد و اذان آن، سلاختمان 
مسلجد، منبلر و وعلظ آن و... همله در انتقلال پیلام معنوی یلک رسلانه اند؛ ولی دیگر 
سلاختمان، و... رسلانه های املروزی ایلن تلوان را ندارنلد. در بخش ابزارهای رسلانه ای 

1 . رضائیللان، مجیللد، کارکللرد مسللاجد، تحللّول ارتباطللات و نقللش رسللانه ای مسللجد در مانللدگاری فرهنللگ اسللالمی، دوماهناملله 

مسللجد، ش6، ص132.
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مسلجد، بله تفصیلل در این  ملورد سلخن گفته ایم.

7. مسجد، رسانه تصویری
در طلول تاریلخ، از مسلجد، تنهلا به عنلوان »رسلانه شلنیداری«، بهلره نمی بردند؛ 
بلکله گاهلی ایلن رسلانه را بله »رسلانه سلمعی و بصلری« نیلز مبلّدل می کردنلد تلا 
اثربخشلی بیشلتری داشلته باشلد. هنگاملی کله عثمان به وسلیله مخالفلان خالفتش 
بله قتلل رسلید، معاویله کله از طلرف عثملان، حاکلم شلام بلود، بلرای آنکله حضرت 
عللی را بله دسلت داشلتن در قتلل عثملان، مّتهم کنلد، پیراهن خون آللود عثمان 
را در کنلار منبلر مسلجد دمشلق آویخلت. آنلگاه مّدعی شلد کله انتقام خلون عثمان 
بلر عهلده اوسلت.1در همیلن راسلتا، تنبیه مجرمیلن نیز هلر از چند گاهی در مسلجد 
انجلام می گرفلت.2 گاهلی نفریلن بله اصحلاب پیامبلر را بلر دیلوار مسلاجد بغداد 

می نوشلتند.3 
پیامبلر اکلرم بلرای تبییلن اهمّیلت حقوق الّنلاس، افزون بلر بیانات ُگهربلارش، به 
صلورت دیلداری نیلز اهمّیلت آن را در مسلجد بله ملردم گوشلزد می نملود. حضرت، 
در اواخلر عملر شلریف در مسلجد فرمودنلد: آنکله او را بلر ملن حّقلی باشلد بپاخیزد 
و قصلاص بکنلد؛ زیلرا قصلاص در دنیلا از قصلاص آخلرت بله ملن محبوب تلر اسلت. 
سلواده بن قیس پیلش آملد و گفلت: پلدر و ملادرم بله فدایلت! روزی کله از طایلف 
می آملدی و ملن بله اسلتقبال شلما آملدم؛ در حالی که شلما سلوار بر ناقله »غضباء« 
بلودی، در دسلت مبارکتلان »قضیب ممشلوق« بود. همین که خواسلتی ناقله را بزنی، 
تازیانله بله بلدن من اصابت کلرد. پیامبر فرمودنلد: »معاذ اهلل ان اکلون تعّمدت؛ به 
خلدا پنلاه می بلرم از اینکه این ]کار[ را عمدی کرده باشلم«. سلپس به بلالل فرمودند 
کله از منلزل فاطمله هملان قضیلب ممشلوق را بیاورد. بلالل در بیرون مسلجد ندا 
ملي داد: کیسلت آنکله قبل از قیاملت قصاص بدهد؟ این اسلت پیامبر اکلرم از خویش 

1 . کارکرد مساجد، ص316.

2 . ضرابللی، عبدالّرضللا، کارکللرد مسللاجد، نقللش و عملکللرد مسللجد در تربیللت، فصلناملله معرفللت، س9، ش33، فروردین و اردیبهشللت 

1379، ص290.
3 . همان.
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قصلاص می دهلد. بلالل، بله در خانله فاطمله آملد و قضیب ممشلوق را خواسلت و 
آن را بله محضلر پیغمبلر آورد. حضلرت، آن ملرد را فراخوانلد. سلواده بن قیس از 
پیامبلر خواسلت کله پیراهنلش را کنلار بزند. هملان دم، شلیخ ]سلواده بن قیس[ 
گفلت: یلا رسلول اهلل، اذن فرملا شلکمت را ببوسلم. سلپس، للب بله شلکم پیغمبلر 
نهلاد و گفلت: از آتلش جهّنلم بله موضع قصلاص )از ِشلکم( پیامبلر پنلاه می برم. 
پیامبلر دوبلاره فرمودنلد: یا سلواده، می بخشلی یا قصلاص مي کنی؟ سلواده گفت: 
یلا رسلول اهلل، می بخشلم. پیغمبلر فرمودنلد: خدایلا سلواده را ببخلش، چنان کله 

پیامبرت را بخشلید.1
ُحسلن ختلام ایلن بخلش، حدیثلی گران سلنگ از موللود و شلهید مسلجد، حضلرت 
عللی اسلت که بله کارکرد رسلانه ای مسلجد اشلاره دارد. آن حضلرت می فرمایند: 
»َ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 َذنبلا َخشلَیًه اَو َحیاًء؛ کسلی که به مسلجد رفت وآمد  َکلَِملًه تَلُردُّ
می کنلد، یکلی از منافلع هشلت گانه نصیب او می شلود: برادری مفید و بلا ارزش در راه 
خلدا یلا عللم و دانش نو یلا دلیل و برهلان محکم ]بلرای تثبیت عقاید[ یلا کلماتی که 
موجلب هدایلت شلود ]می شلنود[ یا رحمت ملورد انتظاری ]شلامل حال او می شلود[ 
یلا مواعظلی کله او را از فسلاد و گنلاه بلازدارد، ]می شلنود،[ یا بله خاطر تلرس یا حیا 

و آبلروی خلود، گناهلی را تلرك می کند«.2
ایلن حدیلث، به امتیازات رسلانه مسلجد، بله نیکی اشلاره دارد. برخلی از این موارد 
بلر شلنیداری بلودن این رسلانه و مورد آخلر نیز به تأثیلر رفتار جمعلی و بصری بودن 

این رسلانه تأکید دارد. 

1 . مدّرس  وحید، شرح  نهج البالغه، ج12، ص179.

2 . من الیحضره الفقیه، ج1، ص237، ح713.    
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مساجد رسانه عمومی  تخّصصی «
ساخت مساجد تخّصصی

تّصلور ابتدایلی از مسلجد، غیرتخّصصی بودن آن را می رسلاند؛ اّملا عمومی بودن در 
مقابلل انحصلاری بلودن اسلت، نله تخّصصی بلودن. امروز در عین داشلتن رسلانه های 
بین الملللی، برخلی از رسلانه ها در صلدد اّطالع رسلانی خلاّص برآمده انلد؛ مثلل برخی 

اخبلار آذری زبان هلا، اخبلار بلازار تجارت و برخلی... را عرضله می کنند.
سلاخت مسلاجد تخّصصلی، مثلل مسلجد بلازار، مسلجد محلّله یلا مسلجد اقلوام 
خلاّص، مثلل مسلجد زنجانی هلای مقیلم مرکلز و... در راسلتای نیلل بله ایلن هلدف 
بلوده اسلت کله مسلاجد بتواننلد نقش رسلانه تخّصصلی را بلازی نماید. ایلن موضوع، 
در کنلار مسلاجد جامعلی اسلت کله نقش اخبلار علاّم را دارد. امروز نیز در رسلانه های 
جهلان از ایلن رویکلرد عموملی و تخّصصلی بهلره می گیرنلد. در کنلار داشلتن اخبلار 
عموملی، سلاعاتی را نیلز برای اخبلار تخّصصی، مثلل اقتصادی، مذهبلی و... اختصاص 

می دهنلد تلا مخاطبلان خلاّص خلود را نیلز از دسلت ندهند.
در گذشلته، مسلاجدی در کنلار ملدارس سلاخته می شلد تلا دانش آموختله گان در 
مسلاجد از اخبلار تخّصصلی ملورد نظلر خلود بهره منلد گردنلد. همچنیلن، در بلازار، 
مسلجدی بنلا می کردند تلا در آن بله یادگیری فقه الّتجاره، بپردازند. سلاخت مسلجد 
محلّله بلرای اّطالع یابلی و خبررسلانی در حوزه حوادث محلّه و بررسلی مشلکالت آن، 
از ایلن قبیلل بلوده اسلت. علّده ای غیربوملی یک شلهر، برای حفلظ اتّحاد خلود و نیز 
خبریابلی و خبررسلانی درباره همدیگر، به سلاخت مسلاجد محلّه ای اقلدام می کردند. 
هر چنلد علّده ای از تعلّلق مسلجد بله گلروه خلاّص، مثلل مسلجد کرمانی هلا و... 
گله مندنلد و معتقدنلد کله اگلر در برخلی محلاّلت تهلران می گوینلد، ایلن مسلجد 
کرمانی هاسلت، ایلن مطللب اثلر دافعله خلودش را دارد.1بلا ایلن وجلود، بله عقیلده 
نگارنلده، ایلن ویژگلی، تخّصص گرایلی در عیلن عمومی بودن اسلت و این بله آن معنا 
نیسلت کله به مسلجد بلازار، افلراد غیربازاری حلّق ورود ندارنلد؛ بلکه تأسلیس چنین 
مسلجدی، در راسلتای تشلویق اهل بازار به حضور در آن مسلجد، برای کسلب اخبار 

1 . حّجت االسالم حشمتی، مصاحبه با روزنامه ابرار، 1379/12/7.
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تخّصصلی حلوزه تجلارت بوده اسلت.

کارکرد تخّصصی مساجد همراه با کارکرد عمومی
مسلجد، بیلت عتیلق و آزادی اسلت کله جز خلدا، مالکلی نلدارد. از ایلن رو، مکانی 
انحصلاری نیسلت. ایلن موضلوع را نبایلد بلا تخّصصلی کلردن کارکرد مسلاجد، خلط 
نملود. از ابتلدای تاریلخ اسلالم، مسلاجد در عیلن عمومی بلودن، از فّعالّیلت تخّصصی 
آموزشلی، سیاسلی، نظاملی و حّتلی برنامه هلای ویلژه زنلان، بی بهلره نبلوده اسلت. 
رسلانه های املروزی کله در عیلن عمومی و در دسلترس بودن برای همله، از تخّصصی 
بلودن هلم بی بهلره نیسلتند و دارای برنامه هلای خاّص کلودکان، علملی، تفریحی و... 

 . هستند
در عصر رسلالت، بحث های آموزشلی در مسلجد، به عنوان رسلانه آموزشلی، انجام 

می گرفلت. »در اصلل، معنلای فّنلی ملدارس، تا قرن چهارم شلناخته شلده نبود«.1
 در متلون دینلی می خوانیلم کله گاهلی افلراد سلؤال می پرسلیدند، وللی اهل بیت
بلرای نشلر پاسلخ بله هملگان، به سلؤال کننده، بله تنهایلی جلواب را نلداده، بلکه ندا 
می دادنلد تلا همله در مسلجد حاضلر شلوند و از پاسلخ آن مّطللع گردنلد. کسلی بله 
حضلرت عللی گفلت: یلا امیرالمؤمنیلن، پلروردگار را بلرای ما طلوری توصیف کن 
کله گویلا او را بلا چشلم خلود می بینیلم. املام عللی از ایلن سلخن به خشلم آمد 
و ملردم را در مسلجد جملع کلرد و در ضملن سلخنان خویلش کله معروف بله خطبه 
اشلباح اسلت، فرمودنلد: »آنچه را قرآن در اوصلاف خدا بیان کرده اسلت، از آن پیروی 
کلن و از نلور هدایلت آن، نور کسلب نما و آنچه شلیطان به فکر تو ملی آورد و در قرآن 
و کالم رسلول و اماملان نیسلت، عللم آن را بله خدا واگلذار. بدان که راسلخون در علم 
کسلانی هسلتند کله اقلرار به جهلل، آنهلا را از ورود به عاللم غیب کفایت کرده اسلت 
و خلدا اعتلراف بله جهل آنها را، رسلوخ در علم نامیده اسلت. و اعلم اّن الراسلخین فی 
العللم هلم الذیلن اغناهم علن اقتحام الّسلدد المضروبله دون الغیوب، االقلرار بجمله ما 

1 . کارکرد مساجد، ص112.
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جهللوا تفسلیره ملن الغیب المحجوب... و سلّمی ترکهلم التّعمق... رسلوخا«.1
املام عللی در کنلار ایلن اّطالع رسلانی تخّصصی، آنجا کله ضرورت بلود باید در 
مسلجد در انظلار هملگان قلرار می گرفلت تلا موجلب تنویر افلکار عمومی گلردد. امام 
در نامله ای بله ماللک اشلتر، دسلتور می دهلد کله در صلورت حلدوث خطائلی، جهت 
زدودن تشلویش خاطر عموم، در حضور مردم در مسلجد حاضر شلود و ضمن اعتراف 
بله خطلا از ملردم پوزش بطلبلد. در این نامله می خوانیم: »بسلم اهلل الّرحملن الّرحیم، 
ایلن فرمانلی اسلت کله بنده خلدا عللی، امیرالمؤمنیلن، به مالک پسلر حلارث نخعی، 
معلروف بله اشلتر عطا مي کند و بله موجب آن، فرمانداری کشلور مصلر و خزانه خراج 
آن را بله او می سلپارد و نیلز اختیلارات سلپاه اسلالم را کله در آنجلا متمرکزنلد تحت 
فرملان او می گلذارد... اگلر روزی در طلّی انجلام وظیفه به اشلتباه، از حلدود حّق، پای 
بیلرون گلذاری و ملّلت مصر از لغلزش تو آگاه شلوند، بر خطای خود اعتلراف کن و در 

مسلجد صلالی علاّم بلده و در دم و بی پلروا از جامعه پلوزش بخواه«.2

1 . مفردات  نهج البالغه، ج1، ص446، خطبه91.

2 . نهج البالغه، سخنان  علی، ص274-227.
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تعامل رسانه های دیگر با مسجد «
ابزارهلای اّطالع رسلانی، بلرای دسلت یابی بله اعتملاد مخاطبلان و اقبلال آنلان، 
بله هلر وسلیله ای دسلت می یازنلد؛ اّملا یکلی از بهتریلن راه هلای جلذب اعتملاد 
عموملی، وابسته سلازی ایلن رسلانه ها بله مسلاجد اسلت. مسلجد، بله دلیلل داشلتن 
شلاخصه های خلاّص، هملواره مقبلول مسللمانان بلوده اسلت. از ایلن رو، در حلوادث 
اجتماعلی مسللمانان، اقبلال عموملی ملردم بله مسلجد، بلرای درك حقیقلت ماجلرا 
را بیشلتر می بینیلم. در نهضت هلای اسلالمی علیله اسلتکبار، برخلالف شلبکه های 
اّطالع رسلانی دیگلر، مسللمانان اخبلار خود را از مسلاجد می گرفتند. ایلن همه اعتماد 
بله مسلجد، ناشلی از قداسلت، خودی بلودن، سلابقه تاریخی خلوش در اّطالع رسلانی 
اسلت. بنابرایلن، صاحب نظلران عللم ارتباطات، مثل پروفسلور موالنا،1بر تهّیه و شلروع 
مطبوعلات از مسلاجد، تأکیلد دارنلد؛ زیلرا مطبوعلات یلا جریلده ای که از یلک کانون 
قداسلت، خلودی و خلوش سلابقه در عرصه اّطالع رسلانی، صادر شلود، به طلور کامل، 

ملورد اقبلال جامعه اسلت.
اسلالم در کنار مسلجد، اسلتفاده از وسلایل نوین رسلانه ای، مثل روزنامله و جراید، 
رادیلو و تلویزیلون، آمفی تئاتلر و... را نیلز نفلی نمی کنلد. همچنیلن، پروفسلور حمیلد 
موالنلا بلر ایلن بلاور اسلت کله اینهلا بایلد در کنلار مسلجد باشلد؛ زیلرا مخاطبی که 
مسلجد را محلّل نیایلش یلا آراملش روحی خلود برگزیده اسلت، آن را کانلون هدایت 
انسلان می شلمارد و ایلن تلّقلی از مسلجد، بلا طرز تلّقلی از دیگلر ابزار تبلیغلی که در 
کنلار مسلجد و هملراه با مسلجد اسلت، همسلان خواهد شلد. در آن صورت اسلت که 

تأثیلر آنهلا بلر مخاطب، بیشلتر خواهلد بود.
اکتفلا نملودن بله وسلایل تبلیغلی سلّنتی، الزم اسلت؛ ولی کافی نیسلت؛ زیلرا اگر 
همله ابزارهلای تبلیغلی از آِن مسلجد باشلد، تأثیرگذاری آنها بیشلتر خواهلد بود. این 

موضلوع، خلود رسلانه ها را در رسلیدن بله اهدافشلان یاری خواهلد نمود.
میلزان موّفقّیلت کارکرد وسلایل ارتباط جمعی، وابسلته بله مقدار موّفقّیلت آنها در 
برقلراری ارتبلاط بلا انسان هاسلت. این موضلوع مهم، تنها بلا قالب های نویلن و جّذاب 

1 . فیضی تبریزی، کریم، پروفسور موالنا طنین تعّهد، نشر شکوفه یاس، ص255؛ کیهان، مسجد و مطبوعات، 1380/4/7.
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مفیلد نخواهلد بلود؛ بلکله محتلوای پیام نیلز در این مورد نقلش مهّملی دارد. واکنش 
رفتلار جمعلی انسلان های یلک جامعله، در برابلر پیامی که بله آنها می رسلد، به خوبی 
نشلان می دهلد کله مرکلز ارسلال پیلام و ابلزار ارسلال آن پیلام، چله انلدازه در القای 
پیلام موّفلق بوده انلد. با نیم نلگاه مقایسله ای، به پیشلینه موفقّیت آمیز رسلانه مسلجد 
و دیگلر رسلانه ها، ایلن را درمی یابیلم کله بلا وجلود پیشلرفته بلودن رسلانه های دیگر 
نسلبت بله مسلجد، این کانلون الهی در پیام رسلانی به مخاطبلان موّفق تلر از آنها بوده 
اسلت. سلالیان متملادی، غلرب در ایلران کوشلید تلا با ارسلال پیلام و القلای فرهنگ 
ملورد نظلرش، بلا گسلترش مراکلز مطبوعاتلی، سلینمایی، انجمن هلا و محفل هلای 
متعلّدد ارتباطلی، بله سللطه خویلش همچنلان ادامله دهلد؛ اّملا در انقلالب اسلالمی 
سلال 1357، پایگاه هلای ارتباطلی ملورد تأکیلد انقالب، مانند مسلاجد و تشلّکل های 
مذهبلی توانسلتند بلا وجلود برخلورداری از شلکل سلّنتی، در ارسلال پیام به سلرعت 
بلر رسلانه های ارتبلاط جمعی پیشلرفته غلرب در ایلران، فایق آمده و واکنشلی خالف 

آنچله آنهلا انتظلار داشلتند، از خود نشلان دهند.1
در دنیلای املروز کله همله رسلانه ها در کنتلرل صهیونیسلم و باندهلای قلدرت 
سیاسلی اقتصلادی اسلت، ضلرورت حفلظ کارکلرد رسلانه ای مسلاجد، بله عنلوان 
مکان هلای مردملی و آزاد، اهمّیتلی چنلد برابلر دارد؛ زیلرا تنهلا ایلن رسلانه اسلت 
کله می توانلد صلدای مسلتضعفان را فریلاد بزنلد. حفلظ کارکرد رسلانه های مسلجد، 
اکتفلا بله روش هلای گذشلته نیسلت؛ بلکله با مسلجدی کردن رسلانه های ملدرن نیز 
می تلوان بله ایلن اهداف نایلل آمد. در آن صلورت، اهمّیلت تقویّت این رسلانه عمومی 
بیلش از گذشلته اهمّیلت پیلدا می کنلد؛ در حاللی کله املروز رسلانه های قدرتمند با 
مسلجد در حلال رقابلت هسلتند. اگلر مسلاجد دیلروز بله این وظیفله اّطالع رسلانی و 
تبیللغ مشلغول بودنلد، ُرقبایلی نبلود کله جوانلان را جلذب کنلد و از مسلجد گریزان 
سلازد؛ وللی اکنلون، بایلد مسلجد را ضملن توانمند سلازی رسلانه ای، پرنفوذتلر کنیم.
بایلد دّقلت نملود کله در کشلور اسلالمی، رسلانه  های ملدرن، رقیلب مسلجد و در 

1 . رضائیللان، مجیللد، کارکللرد مسللاجد، تحللّول ارتباطللات و نقللش رسللانه ای مسللجد در مانللدگاری فرهنللگ اسللالمی، دوماهناملله 

مسللجد، ش6، ص133.
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علرض مسلجد نباشلند؛ بلکله یلار مسلجد و در طول آن قلرار بگیرنلد؛ زیرا رفتلار آنها 
اگلر از کارکلرد رسلانه ای مسلجد بکاهلد مصلداق »منلع مسلاجد« خواهند بلود. منع 
نملودن مسلاجد از ذکلر حق تعاللی، بله دو روش صلورت انجلام می شلود: اّول، اینکله 
بلا قهلر و سللطه مؤمنلان را از دخلول در مسلاجد، منلع می نماینلد. دّوم، آنکله بله 
سلبب برخلی کارهلا و جّذابّیت هلای مؤّسسلات غیردینلی، آنهلا ملردم را از ورود در 
مسلاجد، بلاز می دارنلد. هر چند با نگاه سلطحی »منع از مسلاجد« شلامل دسلته دّوم 
نمی شلود، اّملا »شلخص عاقلل و زیلرك، بلا تّدبلر و تأّمل درمی یابلد کله این گونه امور 
نیلز در منلع اشلخاص دارای ضعیلف ایمان از مسلاجد دخالت خواهد داشلت«.1 البّته، 
آیله منلع مسلاجد، هر چنلد هم، شلأن نلزول خاصّی داشلته باشلد، در مقلام بیان یک 
حکلم کلّلی اسلت و در ملورد تملام افراد و یلا گروه هایی اسلت که ملردم را از رفتن به 
مسلاجد و انجلام عبلادات به هر دلیلل منع کنند و باعث ویرانی مسلاجد شلوند. ما در 
تاریلخ، نمونه هایلی از آن را دیده ایلم کله گاهلی بله خاطر اهداف سیاسلی، مسلاجد را 
بسلته اند و یلا گلروه خاّصلی را از ورود بله آن منلع کرده اند.2نکتله مهم ایلن که خراب 
نملودن مسلجد تنهلا بلا بیلل و کلنگ نیسلت؛ بلکه هلر برنامله ای که از رونق مسلجد 

بکاهلد، تلالش در خلراب کردن آن اسلت.3 

1 . تفسیر اثنا عشري، ج 1، ص236.

2 . کوثر، ج 1، ص332.

3 . تفسیر نور، ج 1، ص186.
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رسانه های مسجدی، مقبول جامعه «
مسلجد، بله دلیلل دارا بلودن ویژگی هلای خلاّص، بلر دل هلای ملردم حکمرانلی 
می کنلد. مسلجد، بله دلیلل قداسلتی کله دارد، در بین ملردم، به صدق بیان، شلهرت 
یافتله اسلت و بله علّلت وابسلته نبلودن به دوللت و احلزاب، یک رسلانه مردملی و به 
عبارت دیگر، خودی اسلت. مسلجد، به خاطر داشلتن سلابقه ای نیک در اّطالع رسلانی، 
ملورد سلوِءظّن ملردم نیسلت. بنابرایلن، رسلانه وابسلته بله مسلجد، در بلاور عملوم، 
صادق القلول، مردملی و غیلر  تحریف گراسلت؛ چیزی که رسلانه ها بلا هزینه های کالن 
بله دنبلال دسلت یافتلن بله آن هسلتند. اسلتاد موالنلا در ایلن ملورد می گویلد: »در 
طلول تاریلخ اسلالمی ایلران، مسلاجد، یکلی از مهم تریلن مراکلز ارتباطلات همگانلی 
بلوده اسلت. در تاریلخ اجتماعلی و در فرهنگ ایران، مسلجد، بزرگ تریلن، متنّفذترین 
و مردمی تریلن رسلانه جمعلی و کالملی بوده اسلت. در مردم شناسلی ارتباطلی ایران، 
مسلجد، یلک واژه و جایلگاه خلودی اسلت. در حاللی که روزنامله و مطبوعات، بیشلتر 
یلک پدیلده غیرخلودی را در بیلن ملردم به وجلود آورده اند. مسلجد، در طلول تاریخ 
تمّدن اسلالمی توانسلت برای نخسلتین بار اّطالعات شلفاهی و مکتوب بشلریّت را به 

صلورت یلک واحلد اّطالعاتلی، علملی، فرهنگلی و دینی به ملردم عرضله کند«.1
دکتلر حمیلد موالنلا، مدیریلِت مسلاجد بلر مطبوعلات را »الگوی جدیلد« مدیریت 
مطبوعلات می دانلد. »مطبوعلات ملا موقعلی اصیل، اسلالمی، مردملی، ملّلی و محلّی 
بله معنلای واقعلی خواهلد بلود و بله عنلوان »الگلوی جدیلد« ملورد توّجله دیگلران 
قلرار خواهلد گرفلت کله بنیلاد مالکّیلت و اهلداف آن از جنبه های فرهنگی، سیاسلی، 
اقتصلادی و حرفله ای، در مهم تریلن نهاد مکتبلی و مذهبی جامعه اسلالمی قرار گیرد. 
چنیلن پایگاهلی، مسلاجد هسلتند. به طلور خالصه، ملا بایلد مطبوعات را به مسلاجد 
بفرسلتیم و مسلجد بایلد در هلر شلهر و قصبله، مرکلز انتشلار روزنامله یلا مجلّله آن 
ناحیله در سلطح محلّلی یلا ملّی شلده و حرفله روزنامه نلگاری، مطبوعاتی و اسلتعداد 
نویسلندگان، خبرنلگاران و هنرمنلدان، هماننلد اسلتادان دانلش قلرون گذشلته، در 

1 . فیضی تبریزی، کریم، پروفسور موالنا طنین تعّهد، ص255؛ کیهان، مسجد و مطبوعات، 7/4/1380.
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مسلاجد و مؤّسسلات وابسلته بله آنهلا متمرکز شلوند«.1
متأّسلفانه در جهلان اسلالم، مطبوعلات تجربله وابسلتگی بله احلزاب و... را کله در 
غلرب نا کارآملد اسلت، می آزمایند. ازایلن رو، با وجلود قوانین مطبوعاتلی، همچنان در 
ایلن عرصله ناموّفلق هسلتیم. بله این دلیلل که هیلچ گاه مطبوعلات را بلا ظرفیت های 
اسلالمی و ایرانلی همخلوان نکرده ایلم. برای دسلت یابی بله مطبوعات مطللوب جامعه 
اسلالمی، بایلد اسلتراتژی تعریف نملود. این امر، بله زعم صاحب نظران عللم ارتباطات، 

در وابسلتگی بله مطبوعلات به مسلاجد، خالصه می شلود.
بلرای ایجلاد یلک نظلام وسلیع مطبوعاتلی بوملی و اسلالمی کله بلا مردم سلاالری 
اسلالمی تطابلق داشلته و تلا حلّد املکان از آسلیب و ضررهلای موجلود در نظام هلای 

مطبوعاتلی متلداول در دنیلا مصلون باشلد، چله بایلد کرد؟ 
 ملا ]در ایلران[ قانلون مطبوعاتلی داریلم؛ ولی یک اسلتراتژی و برنامه ملّلی نداریم 
کله جایلگاه مطبوعلات را در جامعه و نظام اسلالمی، مسلتحکم و مردمی کنلد. ما باید 
از تجربله تللخ نظام هلای مطبوعاتلی دو قرن گذشلته و املروزی دنیلا، درس بیاموزیم 
و شلالوده یلک نظلام مطبوعاتلی اسلالمی   بوملی را طرح ریلزی کنیم کله در آن، مردم 
مشلارکت کننلد؛ اّملا به یک اصالحلات انقالبی و عظیلم و به یلک تصمیم گیری قاطع 
و بله یلک برنامله جاملع احتیلاج داریلم که فراسلوی تزئینلات و وضلع معلّلق کنونی 

2 باشد.

1 . همان.

2 . فیضی تبریزی، کریم، پروفسور موالنا طنین تعّهد، ص254؛ کیهان، مسجد و مطبوعات، 7/4/1380.
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رسانه های مسجدی، صداقت در اّطالع رسانی دارند «
صداقلت در اّطالع رسلانی، حلقله مفقلود دنیلای رسلانه ای املروز اسلت. بلا وجلود 
گسلترش کّملی بی شلمار رسلانه ها و مطبوعلات، تردید و انلکار وجلود دارد که عموم، 
بله صلدق گزارشلات آنهلا اذعلان نماینلد. نویسلندگانی کله در رسلانه ها می نویسلند، 
بایلد خلود متخلّلق بله اخالق باشلند. تأکید اندیشلمندان بلر اخالق در جامعه، ناشلی 
از درك ایلن واقعّیلات تللخ اسلت. قلم به دسلتانی که برای رسلیدن به ماّدیلات، حاضر 

بله تحریف هلر حقیقتی هسلتند. 
بله همیلن دلیلل اسلت که بایلد محیلط مرکلز اّطالع رسلانی، خود محیلط اخالقی 
و دینلی باشلد تلا فلرد حاضر در آن مکان، نویسلنده را از نوشلتن هر مطلب نادرسلتی 
بلازدارد. بی شلک، خبرنویسلی کله در مسلجد، خبلر می نویسلد، نمی تواند بله تحریف 

واقعّیلات بپردازد. 
بنابرایلن، از دیگلر پیامدهای مبارك وابسلتگی مطبوعات به مسلاجد این اسلت که 
اقبلال عموملی بله ایلن رسلانه ها نیز افزایلش می یابلد؛ زیلرا نویسلندگان و گویندگان 
ایلن رسلانه ها، افلرادی متعّهد هسلتند کله جز حلّق چیلزی را ننگارند و بیلان نکنند.
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اهالی رسانه مسجد، اخالقی اند «
مسئولّیت شناسلی و رعایلت موازیلن اخالقلی توسلط اهاللی رسلانه، در درسلت 
رسلاندن پیلام بله مخاطلب، بلا محیطلی کله در آن انجلام وظیفله می کننلد، رابطله 
مسلتقیم دارد.1مسلجد بله عنوان محلّل نظارت حاکم علادل، خدای قّهار، نویسلنده را 
از تحریلف حقایلق بازملی دارد؛ همان چیزی که املروز، در برخی رسلانه ها، یک ترفند 
و حّتلی یلک راهبرد برای رسلیدن به اهدافشلان اسلت. اگر روزنامه نگار احسلاس کند 
کله در کجاسلت، در نظلارت جلّدی و بدون چشم پوشلی خلدای پاداش دهنلده و جزا 
کننلده قلرار دارد؛ دیگلر هلر آنچله را کله می خواهلد، نمی نویسلد، بلکله هلر آنچله را 

که هسلت، می نلگارد.
مسلجد، بله عنلوان رسلانه مقلّدس بلر دل هلا نفلوذ دارد. در ایلن راسلتا، بایلد از 
نیروهلای متدیّلن و اخالقلی در مدیریّلت ایلن رسلانه بهلره بلرد. الزمله حفلظ ایلن 
اطمینلان مخاطبلان بله این رسلانه قدسلی، وابسلته نبلودن آن به احلزاب و گروه های 
خلاّص سیاسلی اسلت. آن وقلت اسلت که این رسلانه سلنّتی همچنلان، ملورد اعتماد 

ملردم خواهلد بود.
در قلرآن، همله بله عملران مسلاجد مأمور شلده ایم. اگر عملران عاّم اسلت و خاّص 
کارهلای سلاختمانی مسلجد نمی شلود، در عرصله رسلانه مسلجد نیلز بایلد کوشلید. 
قلرآن مجیلد برخلی افراد را از عمران مسلجد بازداشلته اسلت. پس، روشلن می شلود 
کله هلر کسلی را نبایلد بله مدیریّلت رسلانه مسلجد و رسلانه های مسلجدی، گملارد. 
بنابرایلن، متولّیلان و پاسلداران مسلاجد نیلز بایلد از میلان پاك تریلن افلراد انتخلاب 
شلوند؛ نله اینکله افلراد ناپلاك و آللوده بله خاطر مال و ثروتشلان یلا به خاطلر مقام یا 
نفلوذ اجتماعلي خلود )چنان کله در بسلیاری از نقلاط متأّسلفانه رایلج شلده( بلر این 
مراکلز عبلادت و اجتماعات اسلالمی گمارده شلوند؛ بلکله باید تمام دسلت های ناپاك 
را از تملام ایلن مراکلز مقّدس کوتاه سلاخت. از آن روز که گروهلی از زمامداران جّبار و 
یلا ثروتمنلدان آلوده و گنهکار به سلاختمان مسلاجد و مراکز اسلالمی دسلت یازیدند، 
روح و معنویّلت و برنامه هلای سلازنده آنهلا مسلخ شلد. بله همیلن دلیلل می بینیم که 

1 . فیضی تبریزی، کریم، پروفسور موالنا طنین تعّهد، ص256؛ کیهان، مسجد و مطبوعات، 7/4/1380.
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بسلیاری از این گونله مسلاجد، شلکل مسلجد ضلرار را بله خود گرفته اسلت.1
در طلول تاریلخ اسلالم، مسللمانان جایلگاه منبلر را بسلیار مقّدس می شلمردند. در 
نلگاه آنلان، خطیبی کله بر فراز منبلر می رفت، در واقلع، در جای شلخصی بلندمرتبه، 
ماننلد رسلول اهلل می نشسلت و ایلن نگلرش، اقتضلا می کلرد که این شلخص خود 
را متخلّلق بله ویژگی هلای آن بزرگوار بنمایلد. بنابراین، اگلر افراد ناالیقی، این رسلانه 
مقلّدس را تصلّرف می کردنلد، ملورد اعتلراض ملردم متدیّلن واقلع می شلدند و علما و 

شلعرا و... بله تقبیلح و هجو آنلان اقلدام می کردند. 
هر چنلد ایلن رسلانه مقلّدس، هلر از چنلد گاهلی دسلت نااهلالن افتلاد؛ وللی این 
سلبب نشلده اسلت کله اعتماد ملردم به این رسلانه سلنّتی، کاهلش یابلد. از تصاحب 
ایلن جایلگاه مقلّدس توّسلط معاویله گرفتله تلا تلالش اسلتکبار نویلن در اسلتحاله 
رسلانه ای مسلاجد و اسلتفاده از این مقام مقّدس در راسلتای اهداف شلوم خود، همه 
و همله نشلان از قلدرت نفلوذ معنلوی ایلن رسلانه دینی اسلت. ُشلعرا نیز هلر از چند 
گاهلی در ابّیلات خلود، از این تسللّط مسلتکبران بر این رسلانه مسلتضعفان، به تلخی 

یلاد کرده انلد.
 فتح علی خان صبا می گوید: 

گام بر منبر احمد زده اکنون بوجهل                 
تکیه بر مسند مهدی زده اینک دّجال

سنایی نیز چنین سروده است:
حسرت آن را کی بود کز دخمه زی دوزخ رود

حسرت آن را به دوزخ از سر منبر برد
 نکتله جاللب آن که رسلول مّکرم مسلجدی را که نااهالن بله مدیریّت آن اقدام 
نمودنلد، تخریلب کلرد؛ مثل: مسلجد ضلرار. آن حضلرت، اگر ایلن رسلانه را گاهی در 
ابتلدا بله دسلت کسلی می سلپرد کله شایسلته تر از او فلرد دیگلری می یافلت، حّتلی 
ایلن مسلئولّیت را از فلرد قبللی پلس می گرفلت و به شلخص الیق تر می سلپرد. وقتی 
آیلات سلوره برائت نازل شلد، رسلول خدا آن را بله ابو بکر داد تا به مّکله ببرد و در 

1 . تفسیر نمونه، ج 7، ص317.
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منلی در روز عیلد قربلان بلرای ملردم قرائت کنلد. ابوبکر بله راه افتاد؛ وللی بی درنگ، 
جبرئیلل دسلتور آورد کله ایلن مأموریلت را از ناحیله تو )رسلول خدا( و ملردی جز از 
خانلدان خلودت، نبایلد انجلام دهلد. رسلول خلدا، امیرالمؤمنین را بله دنبال 
ابوبکلر فرسلتاد و املام در محلّل »روحلاء« به وی رسلید و آیات نام بلرده را از او گرفت 
و روانله شلد. ابوبکلر بله مدینه بازگشلت و عرض کرد: یا رسلول اهلل، چیلزی درباره من 
نلازل شلد؟ فرمودنلد: نله؛ وللی خداوند دسلتور داد کله ایلن مأموریت را جلز خودم و 

یلا ملردی از خاندانلم نباید انجلام دهد.1
میلزان توانمنلدی مسلجد در عرضه اندیشله اسلالمی به همله مردم دنیلا را باید در 
نلوع مدیلران آن جسلتجو کرد. مسلجدی که عمران آن به دسلت مردان متألّه باشلد، 
مسلجدی توانمنلد و جلّذاب و ملورد اعتملاد عملوم خواهلد بلود و اگر عمران مسلجد 
در اختیلار افلراد ناشایسلت باشلد، از منزلت آن ملکان مقّدس در اذهان عموم کاسلته 

خواهد شلد. 
مولوی می گوید:

آن بنای انبیا بی حرص بود 
ال جرم پیوسته رونق ها فزود
ای بسا مسجد برآورده کرام 
لیک نبود مسجد اقصاش نام 

کعبه را که هر زمان عّز می فزود 
آن ز اخالصات ابراهیم بود

1 . ترجمه  تفسیر المیزان، ج 9، ص216.
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علل کاهش کارکرد رسانه ای مسجد بعد از انقالب «
1. عدم ظرفیت سازی در مسجد

بله دلیلل این کله رسلانه های غیردینی، قبل از انقالب در دسلت رژیم شاهنشلاهی 
بلود، ملردم تمام اّطالعات دینی، اجتماعی، آموزشلی و... خود را از مسلجد می گرفتند؛ 
چلون، تنهلا رسلانه سلّنتی مسلجد را بله دلیلل غیروابسلته بودن بله طاغلوت، صادق 
می دانسلتند؛ وللی بعلد از انقلالب، همه رسلانه های مدرن، ماننلد: روزنامله، تلویزیون، 
رادیلو و... بله دلیلل مدیریلِت نیروهلای انقالبلی، به عنوان رسلانه ای در عرض مسلجد 

و حّتلی جایگزین آن قلرار گرفتند. 
 اکنلون، بلرای بلاز گرداندن مسلجد بله توان باالی رسلانه ای کله در دهه های چهل 
و پنجلاه داشلته بلود، باید در مؤلّفه هلای نیاز مردم به مسلاجد، تغییراتلی ایجاد گردد 

تلا با احسلاس نیاز، همچنان توان بزرگ رسلانه ای مسلجد حفظ شلود.

2. عدم تعریف جایگاه رسانه رقیب و مدرن
فقلدان بینلش کافلی مسلئوالن و سیاسلت گذاران، در تدوین راهبردی متناسلب با 
فرهنلگ بوملی و فقلدان تعریفی جاملع و کامل از چگونگلی تعامل نهادهای سلّنتی و 
نویلن در جامعله، از جملله دالیللی اسلت کله می تلوان از آنها بله منزله عواملل »عدم 

ناکاملی« در عرصله اسلتفاده تبلیغی و رسلانه ای از مسلجد نام برد.
مقولله »سلّنت« و »مدرنیتله«، سلازمان مسلجد را نیلز بی تأثیر نگذاشلت. به دلیل 
علدم تعریلف مشلخص از روش تعاملل ایلن دو مقولله بعلد از انقلالب، چنلان تازیانله 
مدرنیتله بلر پیکلر سلازمان های سلّنتی آسلیب وارد سلاخت کله بازیابلی نهادهلای 
سلّنتی، روزی با مشلکل مواجه خواهد شلد. تأسلیس و توسلعه سلینما، فرهنگ سلرا، 
صلدا و سلیما، مطبوعات و... بدون مشلّخص نملودن جایگاه، محلدوده فّعالّیت، وظایف 

و اختیلارات، کارکلرد رسلانه ای مسلاجد را محدود سلاخت.
یکلی از راه هلای تغییلر در مؤلّفه هلای نیاز بله مسلجد، تخّصص گرایی اسلت. امروز 
کله دوره تخّصص گرائلی اسلت و هلر کلس پاسلخی خلاّص بله نیلاز ویلژه خلود را 
می طلبلد. بایلد مسلاجد نیلز بلا رویکلرد تخّصص گرایلی به احیلای ظرفیلت برخیزند. 
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چلرا مسلاجد ملا خطیلب و برنامله ویلژه کلودکان، ویلژه جوانلان، زنلان و... نداشلته 
باشلد!؟ مگلر نله آن اسلت کله خطیبلی کله بله صلورت عموملی صحبلت می کنلد، 
نمی توانلد نیلاز هملگان را پاسلخ دهلد. اگر مخاطب احسلاس نکند که می تواند پاسلِخ 

نیلازش را در مسلجد بیابلد، آیلا به مسلجد روی ملی آورد؟!

3. روزآمد کردن این رسانه
بلرای پیلروزی در ایلن رقابلت نامتقلارن رسلانه ای غلرب بر ضّد مسلاجد و اسلالم، 
بایلد در دو حلوزه »قاللب« و »محتوای« عرضه اندیشله اسلالمی در عرصله بین الملل 

را بله روز و بلکله پیشلرو نمود. 
در حلوزه محتلوا، بایلد بلا تربّیلت افراد خلاّص بلرای مدیریّلت بخش هلای مختلف 
مسلجد، هّملت گماشلت. در عصلر کنونلی کله تخّصص نیلاز مدیریّلت اسلت، نباید از 
املور مهّملی، ماننلد مسلاجد بله غفللت بگذریلم. خلدای را سلپاس کله ِغنلای منابع 
اسلالم در ایلن زمینله سلرآمد و بی نظیلر اسلت و تنها کافیسلت بلا اجتهلاد، محتوای 
الزم کشلف و بله جهلان عرضله شلود. در آن صلورت اسلت که هیلچ رسلانه ای از نظر 

محتلوا، نمی توانلد بلا اسلالم رقابلت کند.
در حلوزه قاللب نیلز، بایلد آن قسلمت از کارکردهلای سلّنتی مسلاجد که املروز از 
نظلر موضوعلی، منسلوخ شلده اند را کنلار گذاشلت و بلا همگون سلازی کارکردهلای 
دیگلر سلّنتی مسلاجد بله مقتضلای زملان، در احیلای آنها کوشلید. بله عنلوان مثال، 
بلرای احیلای تملّدن نلاب اسلالمی، باید همله مطبوعات در للوای مدیریت مسلجدی 
قلرار گیلرد؛ زیلرا محتلوای بلنلد را بایلد در قالبی زیبلا، روانه بازار سلاخت. ملا در این 

ملورد در بخلش تعاملل رسلانه های دیگلر بلا مسلجد، به تفصیلل سلخن گفتیم.1

1 . جهانگیری، یحیی، کارکرد رسانه ای مساجد، بخش تعامل رسانه های دیگر با مسجد.
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نتیجه گیری «
بلا امعلان نظلر در مطاللب یادشلده، بله روشلنی درمی یابیلم کله مسلاجد از صلدر 
اسلالم دارای کارکردهلای متفاوتلی بوده اسلت و نخسلتین نهاد عینی تمّدن اسلالمی 
محسلوب می شلود کله پیامبلر اکرم به ایلن نهاد مقلّدس توّجه ویژه ای داشلته اند.
آنچله از بررسلي تاریخ به دسلت مي آید آن اسلت که از صدر اسلالم و زملان پیامبر 
اکلرم تلا قلرون وسلطي و حّتلي تلا دوران تسللّط غلرب، مسلاجد جایلگاه عللم، 
آملوزش و پلرورش، اّطالع رسلاني و ارتباطلات اجتماعلي و... بلود و همین گسلتردگي 

کارکردهلاي مسلجد، موجلب شلد تلا آن را از دیگلر معابد جدا سلازد.
کارکردهلای مسلجد، دارای ابعلاد مختلفلی اسلت کله یکلی از آنها »رسلانه بودن« 
ایلن ملکان مقلّدس اسلت کله بلر کسلی پوشلیده نیسلت و در ایلن عصلر ارتباطلات، 
هنلوز مسلجد، جایگاه رسلانه ای خود را فراموش نکرده اسلت و روز بله روز این جایگاه 
فّعال تلر و مقتدرتلر می شلود؛ به گونله ای که بلا راه انلدازی دوره های آموزشلی مختلف 
در مسلاجد توّسلط کانون هلای فرهنگلی هنلری مسلاجد، رسلانه مسلجد پلر خبرتلر 
می شلود. بنابرایلن، مسلجد، هملواره بلر بلنلدای برتریلن رسلانه ها قلرار دارد و خلود 
یلک اَبَررسلانه بله شلمار ملی رود کله بعد از ایلن همه سلال، هنلوز کارکرد خلود را از 

دسلت نداده اسلت.
بله هلر حلال، در طول تاریخ اسلالم مسلجد افزون بر »رسلانه عموملی« بودن، یک 
»رسلانه رسلمی« نیلز تلّقلی می شلد. دولت هلا و خلفلا بلرای بیلان دسلتورات خلاّص 
خلود از ایلن مجلرا بهلره می بردنلد تلا هلم مانلع رواج شلایعه ها شلوند و هلم صّحلت 

خبلر را تأمیلن کنند. 
تبلیلغ و  بلرای  ابزارهلای متنّوعلی  از  رسلانه مسلجد، برخلالف سلایر رسلانه ها 
اّطالع رسلانی برخوردار اسلت. هر یک از این ابزارها، با کارکردی ویژه در اّطالع رسلانی، 
نقلش ایفلا می کنلد. از منبلر، دّکه، منلاره و مأذنه، اجتماعلات دینی و عموملی تا خود 
سلاختمان مسلجد، به گونله ای در تنویلر افلکار و آگاهی دهلی نقش آفرینلی می کننلد.
رسلانه مسلجد، نسلبت به سلایر رسلانه های تبلیغی، از ویژگی های منحصربه فردی 
برخلوردار اسلت؛ زیلرا تقلّدم تاریخلی رسلانه مسلجد، هملزاد بلا تاریلخ بشلر اسلت. 
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چنان کله ایلن حقیقلت تاریخلی در آیلات قرآنلی نیلز ملورد تأیید قلرار گرفته اسلت. 
مسلجد، رسلانه ای گوینده و شلنونده اسلت؛ زیرا این ملکان مقّدس، محلّل گردهمایی 
هفتگلی بلرای نملاز جمعله و روزانله بلرای نمازهای جماعات اسلت و هلر کس خبری 
دارد، بله دیگر منتقل می کند. شلاید تنها در رسلانه مسلجد اسلت کله مخاطبان فقط 
»مسلتمع« نیسلتند؛ بلکله خلود، »گوینلده« خبلر نیلز هسلتند. دیگلر از ویژگی های 

منحصربه فلرد رسلانه مسلجد، جلّذاب و تأثیرگلذار بودن آن اسلت.
مسلجد، رسلانه ای خلودی اسلت. به خاطلر عدم وابسلتگی به طاغوت و بله تعبیری 
غیرانتفاعلی بلودن و نیلز انتسلاب آن بله خدای متعلال، هملواره از قداسلت برخوردار 
بلوده اسلت. مسلجد، رسلانه اّطالع رسلانی صلرف نیسلت. بر اسلاس دیدگاه رسلانه ای 
اسلالمی، رسلانه مسلجد انسلان را نله تنهلا بله عنلوان مخاطبی کله پیامی بله اّطالع 
او می رسلد، نمی نگلرد؛ بلکله او را بله منزلله مخاطبلی می دانلد کله آگاهی دهلی به او 
و به ویلژه تعاللی وی، هملواره ملورد توّجله اسلت. مسلجد، تنها یک رسلانه شلنیداری 
نیسلت؛ بلکله معماری مسلجد، اعمال دینی و اهل مسلجد نیز خلود در تبلیغ مفاهیم 

دینلی مؤثّرنلد؛ بنابراین، مسلجد رسلانه ای همه جانبه اسلت.
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شریف پور، رضا، مسجد و انقالب اسالمی، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمی،1380هل.ش. «
ثقفی تهرانی، محّمد، تفسیر روان جاوید، تهران، انتشارات برهان ، چاپ سّوم، 1398هل.ق. «
عبدالّسللتار عثمللان، محّمللد، مدینلله اسللالمی، ترجملله علللی چراغللی، تهللران، انتشللارات امیرکبیللر،  «

1376هل.ش.
ابن سعد، محّمد، الطبقات الکبری، بیروت، دار بیروت، 1985م. «
واقدی، محّمدبن عمر، المغازی، بیروت، مؤّسسه االعلمی، 1989م. «
موسوی الخمینی، سّید روح اهلل، تحریر الوسیله، قم، مؤّسسه دار العلم، چاپ اّول. «
للللللللللللللللللللللللللل، صحیفلله نللور، تهللران، وزارت فرهنللگ و ارشللاد اسللالمی، سللازمان مللدارك  «

فرهنگللی انقللالب اسللالمی، 1370هللل.ش.
فیضی تبریزی، کریم، پروفسور موالنا طنین تعّهد، نشر شکوفه یاس، چاپ اّول، پائیز1380.  «
بی آزار شیرازی، عبدالکریم، تفسیر کاشف، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1363هل.ش. «
کنللت ول اسللمیت، ویلفللرد، اسللالم در جهللان امللروز، ترجملله حسللن علی مهللروی، تهللران، دانشللگاه  «

تهللران، 1356هل.ش.
روحانللی، سللّیدحمید، بررسللی و تحلیلللی از نهضللت امللام خمینللی، انتشللارات راه امللام، چللاپ یازدهم،  «

1360هل.ش.
طباطبایللی، سللّید محّمد حسللین، المیللزان فللی تفسللیر القللرآن، ترجملله موسللوی همدانللی، سللّید  «

محّمدباقللر، قللم، دفتللر انتشللارات اسللالمی جامعلله مدّرسللین حللوزه علمیلله قللم، چللاپ پنجللم، 1374هللل.ش. 
قّمللی، علی بن ابراهیللم ، تفسللیر قمللی، تحقیللق: سللّیدطیب موسللوی جزایللری، قللم، دارالکتللاب ، چللاپ  «

چهللارم ، 1367هل.ش. 
السللّیدالرضي ، یادناملله  عاّلملله  شللریف  رضللی )مقللاالت  کنگللره  ششللم(، منشللورات  روشللنگر، چللاپ اّول،  «

1408هل.ق.
ناظللم زاده قمللي، سللّیداصغر، جلوه هللای  حکمللت، قللم، مرکللز النشللر التابللع  لمکتللب  العللالم  السللالمي ،  «

چللاپ دّوم، 1417هل.ق.
احمد المدّرس الوحید، شرح  نهج البالغه )مدّرس  وحید(، 1401هل.ق. «
ابللن  ابي الحدیللد، عّزالدین بللن هبه اهلل بللن محّمدبن محّمللد، شللرح  نهج البالغلله ، مصحللح: محّمللد  «

ابوالفضللل  ابراهیللم، قللم، مکتبلله آیلله اهلل  المرعشللی  النجفللي  العاملله، 1378هللل.ش.
الخوانسللاري ، جمال الّدیللن محّمللد ، شللرح  غررالحکللم  و دررالکلللم )خوانسللاری(، تهللران، انتشللارات  «

دانشللگاه تهللران، چللاپ سللّوم، 1408هللل.ق .
فاضللل ، جللواد، سللخنان  علللی از نهج البالغلله، تهللران، مؤّسسهالعالم السللالمي ، چللاپ یازدهللم،  «

1417هل.ق .
یادناملله  دّومیللن  کنگللره  نهج البالغلله ، تهللران، وزارت فرهنللگ و ارشللاد اسللالمي  و مؤّسسلله نهج البالغلله،  «

چللاپ اّول، 1405هل.ق .
قرشللي بنابللي ، سللّید علي اکبللر، مفللردات  نهج البالغلله ، مصحللح: محّمدحسللن  بکائللي، تهللران، مؤّسسلله  «

قبللله الثقافیلله للطباعلله و النشللر، چللاپ اّول، 1419هللل.ق . 
صبحللي صالللح ، فرهنللگ  نهج البالغلله ، مترجللم: مصطفللی  رحیمي نیللا، تهللران، منشللورات  اسللالمي ،  «

چللاپ اّول، 1412هللل.ق.
دشتي ، محّمد، فرهنگ  موضوعات  کلّی  نهج البالغه ، قم، مؤّسسه امیرالمؤمنین، چاپ اّول. «
جمعللی از نویسللندگان دفتللر مطالعللات و پژوهش هللای مرکللز رسللیدگی بلله امللور مسللاجد، فرهنللگ  «

مسللجد، قللم، مؤّسسلله فرهنگللی ثقلیللن، چللاپ اّول، 1385هللل.ش.
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ابللن ابی جمهللور، محّمدبللن زین الّدیللن )901ق(، عوالللی اللئالللی الغریزیلله فللی االحادیللث الدینیلله،  «
محّققیللن: مرعشللی، شللهاب الّدین، عراقللی، مجتبللی، الطبعلله االولللی، مطبعلله سّیدالّشللهداء، قللم، 1403 

م. ه /1983 
عبدالّرحمن، محمود، معجم المصطلحات و اللفاظ الفقهیه، چاپ قاهره، 1999م. «
مشکینی اردبیلی، میرزاعلی، مصطلحات الفقه ، قم، دفتر نشر الهادی، چاپ دّوم، 1377هل.ش. «
محّمدی، منوچهر، تحلیلی در انقالب اسالمی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1373هل.ش. «
آلگار، حامد، دین و دولت در ایران، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، طوس، 1365هل.ش. «
ارفللع، سللّیدکاظم ، ترجملله قللرآن، تهللران، مؤّسسلله تحقیقاتللی و انتشللاراتی فیللض کاشللانی ، چللاپ اّول ،  «

1381هل.ش.
محمللودی، محّمدباقللر،  نهللج السللعاده فللی مسللتدرك نهج البالغلله ، بیللروت، مؤسسلله االعلمللی  «

للمطبوعللات، مؤّسسلله التضامللن الفکللری، الطبعلله االولللی، 1397هل.ق/1385هللل.ش.
امیللن، نصرت بیگللم، تفسللیر مخللزن العرفللان در تفسللیر قللرآن، تهللران، انتشللارات نهضللت زنان مسلللمان،  «

1361هل.ش. 
ابللن ابی الحدیللد معتزلللی، عبدالحمیدبللن هبلله اهلل، جلللوه تاریللخ در شللرح نهج البالغلله ابللن ابی الحدیللد،  «

مترجللم: مهللدوی دامغانللی، محمللود، تهران، نشللر نللی، 1375هل.ش.
الملکللی، ابوطالللب محّمدبللن علللی بلله عطّیلله الحارثللی الملکللی، قللوت القلللوب فللی معامللله المحجللوب،  «

چللاپ مصللر.
ابللن جببر)سللّیاح  قللرن  ششللم(، محّمدبن احمللد، رحللله ابللن جبیللر، مصللر، قاهللره، چللاپ  حسللین  نّصللار،  «

1992هل.ق.
کتانللی، عبدالحللی، نظللام الحکوملله النبویلله )الترتیللب االداریلله(، مترجللم: علیرضللا ذکاوتللی قراگزلللو،  «

تهللران ل قللم، پژوهشللگاه حللوزه و دانشللگاه بللا همللکاری سللمت، 1384هللل.ش.
عروسللی حویللزی، شللیخ عبدالعلی بن جمعلله، تفسللیر نورالثقلیللن، تحقیللق: سّیدهاشللم رسللولی محاّلتللی،  «

قللم، مؤّسسلله مطبوعاتی اسللماعیلیان.
لویس معلوف، المنجد فی اللغه، قم، انتشارات اسماعیلیان. «
» http://www.britannica.com :دائره المعارف بریتانیکا
حسللینی شللاه عبدالعظیمی، حسللین بن احمللد، تفسللیر اثنا عشللري، تهللران، انتشللارات میقللات، چللاپ  «

اّول، 1364هل.ش.
جعفری مراغی )جعفری نیا(، یعقوب، تفسیر کوثر، قم، نشر هجرت، 1376هل.ش.  «
قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران، انتشارات مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، 1383هل.ش.  «
فصلنامه معرفت، س9، ش33، فروردین و اردیبهشت 1379 هل.ش. «
فرهنگ اصفهان، ش 12، پاییز 1378. «
دوماهنامه مسجد، ش3، ش6، ش15، ش43، ش45، ش46. «
کیهان، مسجد و مطبوعات،7/4/1380. «
فصلنامه معرفت، س9، ش33، فروردین و اردیبهشت 1379هل.ش.  «
روزنامه ابرار، 7/12/1379. «
روزنامه خرداد، 26/5/1378. «

منابع التین
 » Encyclopedia, Britanica, 1976.
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سایت ها «
»   www.Pajouheshi.org :1. پایگاه پژوهشی مسجد
» www.shabestan.ir:2. خبرگزاري شبستان
» www.mehrnews.ir :3. خبرگزاری مهر
» ww.masajed.info  :4. پایگاه اّطالع رساني مساجد ایران
»  www.omranemasajed.com  :5. پایگاه سازمان عمران مساجد
» www.masjed.ir :6. مرکز رسیدگی به امور مساجد
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مسجد، رسانه بدون مرز

موسی کاظم زاده، رقیه کاظم زاده و اکبر کاظم زاده

چکیده «
مسلاجد، تنهلا محلّل عبلادت نیسلتند، بلکله از صلدر اسلالم مهم ترین مرکلز برای 
رشلد و تعاللی فرهنلگ اسلالمی، سلازمان دهی جهلان اسلالم و مهم تریلن پایلگاه 
عقیدتلی، فکلری و معنوی اسلالم و کانلون هدایت و مبلارزه علیه کفر و نفلاق و مأمن 
دلباختلگان حلّق و فضیللت بلوده اسلت. در زملان پیلروزی انقلالب اسلالمی ایلران، 
مسلاجد، مهم تریلن ارکان و بارزتریلن عاملل شلکل گیری حیلات جنبلش اسلالمی 
ملردم ایلران بلود. به  طلوری که املروز، نه تنهلا در ایران، بلکله در بسلیاری از ممالک 
اسلالمی، می تلوان نقش آفرینلی مسلاجد را در سلونامی بیلداری اسلالمی انقالب های 
اخیلر در منطقله، بله روشلنی مشلاهده نمود. بسلیاری از کارشناسلان معتقدنلد که با 
توّجله بله گسلتردگی عصلر ارتباطات، دنیلای امروز، عرصله جنگ بین رسانه هاسلت، 
از ایلن رو، از عصلر کنونلی، بله عنلوان عصلر ارتباطلات و عصلری اسلت کله از آن بله 
»دهکلده جهانلی« یلاد می شلود؛ در چنیلن عصلری کله روزنامه هلا، مجلاّلت، رادیو و 
تلویزیلون، اینترنلت، ماهلواره و...، در صدد ایجلاد، خالقّیت و آفرینلش الگوهای نوینی 
در زندگلی بشلر هسلتند، نباید از آثار سلوء رسلانه های گروهلی بر زندگی افلراد غافل 
شلویم. متأّسلفانه املروز، بیشلتر رسلانه های مطلرح و قدرتمنلد دنیلا در اختیلار نظام 



جلد یک، بخش دوم 286

سللطه و در راسلتای اهلداف غیرانسلانی آنلان قلرار دارنلد؛ در این راسلتا، مسلجد، به 
عنلوان پایلگاه ارتباطلی مهلم در آیین اسلالم، ایلن قابلّیلت را دارد که در هلر زمان به 
دلیلل تنلّوع فّعالّیت هلا در زمینه هلای مختللف، بله منظور تکاملل و تعالی انسلان ها و 
ارتبلاط مسلتقیم بلا مخاطبلان، بله روز باشلد و پاسلخ گوی نیازهای جدیلد مخاطبان 
باشلند. بنابرایلن، نبایلد از نقلش رسلانه ای مسلجد و ویژگی هلای منحصربه فلرد آن 
بلرای تقویّلت زیرسلاخت های فرهنگلی و اجتماعلی و مقابله با جنگ رسلانه  ای دنیای 
غلرب غفللت ورزیلد؛ چلرا کله در صلورت تجهیلز مسلاجد بله تملام امکانلات ملاّدی 
و معنلوی و بلا به کارگیلری تماملی امکانلات فّنلاوری روز دنیلا، می تلوان بله راحتلی 
در مقابلل تهدیلدات دشلمن ایسلتادگی کلرد. اکنلون نیلز وجلود و رونلق مسلاجد از 
ضروریلات بقلای جهان اسلالم به شلمار می رود. در این نوشلتار، تالش شلده اسلت تا 
پلس از تبییلن نقش مسلجد بله عنوان رسلانه  ای بدون ملرز در رشلد و تعالی فرهنگ 
اسلالمی و بررسلی منبلر بله عنلوان اّولین رسلانه تاریخ اسلالم، کارکردهای مسلجد و 
نقلش مسلجد در افزایلش آگاهی هلای سیاسلی، اجتماعلی و فرهنگی جامعه بررسلی 
گلردد و در پایلان تحقیلق، ضملن ارائله راهکارهایلی بلرای فّعال سلازی مسلاجد بله 
عنلوان رسلانه بدون مرز، روشلی منسلجم را برای رسلیدن به تحلّول ارتباطات و نقش 

رسلانه ای مسلجد معّرفلی نماید.

واژگان کلیدی:  «
مسجد، رسانه، اسالم، خطابه، مسجْد رسانه ای دینی.
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مقّدمه «
مسلجد، واژه »َمسلجد« اسلم ملکان اسلت کله از »َسلَجَد« مشلتق شلده و بله 
معنلای سلجده گاه و محلّل عبلادت اسلت و بلا کلماتلی، مانند »َسلجده« و »ُسلجود« 
هم خانلواده اسلت. لغت دانلان بزرگلی، ماننلد »فلراء« بلر ایلن عقیده انلد کله مسلجد 
بله فتلح عین الفعلل نیلز جایلز اسلت؛ اگرچله بلا ایلن تلّفلظ تاکنون اسلتعمال نشلده 
اسلت؛1به گفتله سلیبویه هلرگاه فعلل و عملل در ایلن واژه ملورد نظلر نباشلد، طبلق 

قیلاس، مفتلوح خوانلده می شلود.2
در تعریلف لغلوی مسلجد، در معاجلم و فرهنگ هلای لغلت، تعابیر گوناگلون وجود 
دارد کله در واقلع، تماملی آنهلا بله یلک معنلا بازگشلت می کنلد. زجلاج، در تعریلف 

مسلجد می گویلد:
»الَمسلَجد و الَمسلِجد، الذی یُسلَجد فیه َو کلُّ َموضٍع یَُتَعبَّد فیه َفُهو َمسلِجد؛ مسلَجد 
یلا مسلِجد، جایی اسلت که در آن سلجده می شلود و هلر جایگاهی کله در آن عبادت 
شلود، آنجلا مسلجد اسلت«.3 ابن اعرابلی گفته اسلت: »المسلَجُد یفتح الجیلم، محراُب 
البیلوت و مصلّلی الجماعات«.4همچنیلن، در مفلردات راغلب اصفهانلی آملده اسلت: 

»المسلجُد موضِع الّصلاله اعتباراً بالّسلجود«.5
در دایلره المعلارف انگلیسلی بریتانیلکا، ذیل واژه )Mosque( آمده اسلت: مسلجد، 
واژه ای عربلی اسلت. در اسلالم، محلّل نملاز و دعلا و محلّل عبلادت اسلت؛ آن هلم بله 
منزلله مرکلز عبلادت دسلته جمعی کله در آن همله بله طور یکسلان در برابلر خداوند 

قلرار می گیرنلد.
بله ایلن ترتیب، مسلجد که در زبان عربی اسلم مکان مشلتق شلده از ریشله ثالثی 
مّجلرد »سلجد« اسلت، در زبان فارسلی بله معنای جایلگاه نماز و محّل عبلادت به کار 
رفتله اسلت. در اینکله چلرا کلمه مسلجد بلرای ملکان عبلادت و محّل نماز اسلتعمال 
شلده اسلت، گفته انلد: از آنجلا کله سلجود، شلریف ترین و مهم ترین ارکان نماز اسلت، 

1 . طریحی، شیخ فخرالدین، مجمع البحرین، ج3، ص65.

2 . اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشواره، ص495.

3 . تاج العروس، ج2، ص371.

4 . همان.

5 . مفردات الفاظ القرآن، ص271.
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در آن بیلش از دیگلر افعلال نملاز، انسلان بله خداوند نزدیک می شلود؛ بنابراین، اسلم 
ایلن ملکان را از ایلن فعلل اتّخلاذ و بر محلّل عبلادت و نماز اطلالق کرده اند.1

اصطلالح شلرعی، مسلجد، بله ملکان معیلن و موقلوف بلرای نملاز اطلالق شلده و در 
متلون فقهلی در ایلن بلاب چنیلن آملده اسلت: »الملراد بالمسلجد، الملکاُن الموقوف 

عللی کاّفله المسللمین للّصاله«.2
مسلجد، نیایشلگاه و محلّل گردهمایی مسللمانان اسلت. مسلجد، قدمتی بله اندازه 
خلود اسلالم دارد و اّولیلن مسلجد بلا ورود پیامبر اسلالم به مدینه تأسلیس شلد.

مسلجد رسلول خلدا )مسلجد نبوی یلا مسلجدالّنبی(، مسلجدی در وسلط مدینه 
اسلت کله پیامبلر اسلالم، پلس از هجرت بله ایلن شلهر، آن را بنا فرمود. سلپس، 
در طلول تاریلخ بارهلا تجدیلد بنلا شلد و توسلعه یافت. مرقلد مطّهلر پیامبلر در آنجا 
قلرار دارد و نیلز منبلر و محلراب و روضله شلریف کله در آنجا نملاز می گلزارد. پیامبر 
اکلرم می فرملود: »ملا بَیلَن بیتی َو ِمْنَبلری روضٌه ِمْن ریلاِض الجّنله َو ِمْنَبری َعلی 
َحْوضلی؛ فاصلله بیلت و منبلر من، باغی از باغ های بهشلت اسلت و منبر ملن در باالی 

حلوض من قلرار گرفته اسلت«.3
پیامبراکلرم بلرای دعلوت ملردم بله اسلالم، در اّولیلن فرصتلی کله بله دسلت 
آورد، بله بنلای مسلجد قبلا )مسلجد تقلوا( اقلدام کلرد. بعلد از آن، هر جا اسلالم قدم 
نهلاد، بله دنبلال آن، یلک مسلجد، بله عنلوان پایگاه رسلمی اسلالم سلاخته شلد. در 
قلرون نخسلتین، هلر شلهر فقط یک مسلجد جاملع داشلت؛ اّما بله تدریج بلا افزایش 
شهرنشلینان، شلهرهای بلزرگ، دارای چند مسلجد جامع شلدند که به طلور معمول، 
در قللب و مرکلز شلهر جلای داشلت و در دو یلا چند طلرف آن، بازار امتلداد می یافت. 
کاروان سلرا،  دارالحکومله،  ماننلد  اجتماعلی،  مؤّسسلات  نیلز  مسلجد  پیراملون  در 
مهمان خانه هلا بلرای مسلافران، مکان هایلی بلرای فقلرا و بینوایلان، دارالّشلفا، خانقاه، 

آب انبلار، حّملام و ملدارس قرار داشلت.4

1 . اعالم المساجد باحکام المساجد، ص28.

2 . جواهرالکالم، ج14، ص61.

3 . فللروع کافللی، ج4، ص556؛ صحیللح بخللاری، ابللواب فضائللل المدینلله، ح1789 و ابللواب التطللّوع، ح1137؛ صحیللح مسلللم، ح1390 

و 1391؛ مسللند احمللد، ج2، ص236، 297، 438 و 466.
4 . عّباسی حسینی، ابراهیم، مروری بر جامعه شناسی مسجد، فصلنامه مشکوه، ص95.
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واژه  »مسلجد«، در مجملوع 28 بلار در قلرآن کریلم ذکلر شلده کله در 22 ملورد بله 
صلورت مفلرد1و در 6 ملورد دیگلر، بله صلورت جملع2 آملده اسلت. در ایلن آیلات، به 
اهّمیلت و جایلگاه رفیع مسلجد در اسلالم، پلاره ای از احکام مسلجد، مسلجدالحرام و 

احلکام خلاّص آن، مسلجداالقصی و مسلجد اصحلاب کهف، اشلاراتی شلده اسلت.
در قلرآن، مسلجد، بله معنای اعلّم نیایشلگاه خداوند بله کار رفته. مسلجداالقصی، که 
معبلد یهودیان یا کنیسله بوده اسلت در زمان نلزول قرآن کاربردی غیر از آن نداشلته 
ِّلی بِالِْقْسلِط َو أَقِیُمواْ ُوُجوَهُکلْم ِعنَد ُکلِّ َمْسلِجٍد َو اْدُعلوُه ُمْخلِِصیَن  اسلت. »ُقلْل أََملَر َرب
یلَن َکَملا بََدأَُکلْم تَُعلوُدوَن؛ بگو پلروردگارم به دادگلری فرمان داده اسلت و ]این  لَلُه الدِّ
کله[ در هلر مسلجدی روی خلود را مسلتقیم ]بله سلوی قبلله[ کنیلد و در حالی که 
دیلن خلود را بلرای او خاللص گردانیده ایلد، وی را بخوانیلد؛ همان گونله کله شلما را 

پدیلد آورد ]بله سلوی او[ برمی گردید«.3 
پیامبلر گراملی اسلالم پایه گلذار اّولین مسلجد اسلت. او مکانی را پایه گلذاری کرد 
کله علالوه بلر عهلده دار بودن نقلش روحانی و معنلوی، کانلون فّعالّیت هلای اجتماعی 

مسللمانان نیلز به شلمار می رفت.
بله همیلن دلیلل، مسلجد، در طول تاریخ اسلالم از ویژگی برجسلته ای برخلوردار بود. 
در گذشلته همله املور مسللمانان در ابعلاد مختللف، از جملله عقایلد و فّعالّیت هلای 

فرهنگلی، عبلادی، سیاسلی و اقتصلادی در مسلاجد انجام می شلد.
در ایلن راسلتا، آنچله مهلم بله نظر می رسلد این اسلت کله امروز، مسلاجد، بله عنوان 
مهم تریلن پایلگاه تبلیلغ و آملوزش دینلی، در مبلارزه بلا تهاجلم فرهنگلی وظیفله 
سلنگینی بلر عهلده دارنلد. مسلجد و محلراب، در آموزه هلای دینلی دارای جایگاهلی 
فقلط معنلوی نیسلت و بیشلتر به عنلوان پایگاهی برای پاسلخگویی به غاللب نیازهای 
مسللمانان بله وجلود آملد و در انلدك زمانلی بلا روحی کله از لطافلت ایملان و جذبه 
حضلور درآمیختله بلود، بله زیباترین بنلای اسلالمی بدل شلد. به گونه ای که شلکل و 

1 . ر. ك بلله: بقللره، آیللات145، 150،151،191، 196، 217؛ مائللده، آیلله2؛ اعللراف، آیللات29 و 31؛ انفللال، آیلله34؛ توبلله، آیلله7؛ 

اسللراء،آیه1؛ کهللف، آیلله21؛ عنکبللوت، آیلله7؛ فتللح، آیللات25 و 27؛ حللّج، آیلله25.
2 . بقره، آیات14و 187؛ توبه، آیات17 و 18؛ حّج، آیه40؛ جّن، آیه18.

3 . أعراف، آیه 29.
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سلاخت مسلاجد در کشلورهای اسلالمی، زیربنای هنر و معماری اسلالمی را تشلکیل 
داد. معملاری زیبلا، بلا کاشلی کاری های منحصربه فلرد، کتیبه ها، گچ بری هلا، معّرق ها 
و دیگلر عناصلر معملاری درهم آمیخلت و معماری اسلالمی را پدیدآورد کله هم اکنون 
مایله فخلر و مباهات ملل اسلالمی و یکی از جاذبه های گردشلگری این کشورهاسلت.
21 آگوسلت، برابلر بلا 30 مرداد، بنا به در خواسلت جمهوری اسلالمی ایران، از سلوی 

سلازمان کنفرانس  اسلالمی به عنوان روز جهانی مسلجد نام گذاری شلده اسلت.1 
از ایلن رو، ضلرورت دارد، در دنیلای پیچیلده امروزی، بیش از گذشلته بله نقش آفرینی 
مسلاجد در تماملی عرصه هلا و شلئون جامعله اسلالمی، در جهت توسلعه و گسلترش 
فرهنلگ و تملّدن اسلالمی توّجله ویلژه  ای داشلته باشلیم؛ چلرا کله مسلاجد، در عصر 
نبلّوت پیامبلر عظیم الّشلأن اسلالم و ائّمه معصلوم کارکردی فراتلر از برگزاری 
مراسلم عبلادی داشلته و در اعصلار بعلد نیلز کلم و بیلش ایلن رسلالت را بله دوش 

کشلیده و کارکردهلای ویلژه ای پیلدا کرده اسلت. 
در ایلن راسلتا، آنچله مهلم بله نظلر می رسلد ایلن که مسلجد، نامی آشلنا بلرای همه 
مسللمانان جهلان اسلت. بلا ایلن بیلان، می تلوان بلرای مثلال بله برخلی از مهم ترین، 
مّکله  در  نملود: مسلجدالحرام  اشلاره  مسلاجد جهلان  تأثیرگذارتریلن  و  زیباتریلن 
مکّرمله ل حجلاز، مسلجداالقصی )قبلله اّول مسللمانان( در بیت المقلّدس ل فلسلطین، 
مسلجدالحمراء در گرانادا )غرناطه( ل اسلپانیا، مسلجد امام خمینلی در اصفهان ل ایران، 
مسلجد کبود در اسلتانبول ل ترکیه، مسلجد جامع )بزرگ ترین مسلجد خشلتی جهان( 
در دجینله ل ماللی، مسلجد پادشلاهی )بلا آجرهلای سلرخرنگ( در الهور ل پاکسلتان، 
مسلجدالّنبوی در مدینله   ل عربسلتان، مسلجد ظهیرکلداه در ماللزی، مسلجد سللطان 
عملر عللی سلیف الّدین بنلدر سلری بلگاوان در برونئلی، مسلجد تاجلول شلهر بوپال 
در هنلد، مسلجد بیت الّرحملان بانلدا آچله در اندونزی، مسلجد سللطان در سلنگاپور، 
مسلجد فیصلل اسلالم آباد در پاکسلتان، مسلجد بایتلول مکلّرم داکا در بنلگالدش، 
مسلجد 100 گنبلدی شلاه جهلان در پاکسلتان، مسلجد جاملع قیلروان مغلرب در 
مراکلش، مسلجد چنجیلاو در چین، مسلجدهای امیر چخماق، جاملع اردکان، حظیره 

1 . ماّلحسینی، محّمد، روزنامه همشهری، 16خرداد 1388، آشنایی با مسجد.
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و مسلجد فهرج در اسلتان یزد، مسلجد سلرخ و مسجد جامع سلاوه در استان مرکزی، 
مسلجد حسلینّیه اعظم در زنجان، مسلجد سلنگی ترك در آذربایجان شلرقی، مسلجد 
سلنگی داراب، مسلجد وکیل و مسلجد نصیرالملک در اسلتان فارس، مسلجد دو مناره 
و مسلجد جامع سلنندج در کردسلتان، مسلجد جامع تاتارسلتان در روسلیه، مسلجد 
مقّدس  جمکران  در قم، مسلجد باالسلر و مسجد گوهرشلاد در خراسان رضوی، مسجد 
مقلّدس محّدثیلن در بابل ل  مازندران، مسلجد ذوالفقار، مسلجد جامع و مسلجد شلیخ 
لطلف اهلل در اصفهلان، مسلجد و مدرسله سپهسلاالر )شلهید مطّهری( و مسلجد جامع 
ورامیلن در تهلران، مسلجدالّنبی در قزوین، مسلجد اتابلکان در چهارمحال وبختیاری، 

مسلجد متحّرك در آلملان و... . 
بلا توّجله بله مطاللب گفتله شلده، ایلن پرسلش مطلرح اسلت کله مسلجد، چگونله 
جایگاهلی اسلت کله تا ایلن حّد، شلارع مقّدس بله آن توّجله دارد. پیامبلر درباره 

آن فرمودنلد: سیاسلت اّملت ملن در مسلاجد اسلت.1
در پاسلخ بله ایلن پرسلش می توان گفلت، فّعالّیت هلای مختلفلی که از هملان ابتدای 
بنای مسلجد در اسلالم مشلاهده شلد، اهّمیت این مکان مقّدس را آشلکار می سلازد.2

در ایلن مقالله، ضمن بررسلی جایلگاه واقعی مسلجد در دنیای جهان اسلالم، به نقش 
مسلجد بله عنلوان رسلانه بلدون ملرز در افزایلش آگاهی هلای سیاسلی، اجتماعلی و 
فرهنگلی کشلورها، نقلش مسلجد در تکوین و رشلد فرهنلگ و تمّدن اسلالمی، تحّول 
ارتباطلات و نقلش رسلانه ای مسلجد، راهبردها و روش های دسلت یابی به مسلجد تراز 
اسلالمی، با بررسلی فرصت ها و تهدیدها ، با اسلتفاده از روش اسلنادی و کتابخانه  ای، 
بله بررسلی نظلرات محّققلان و صاحب نظلران ایلن عرصله از جملله تاریلخ، فرهنلگ، 

دین و رسلانه پرداخته شلده اسلت.

1 . تفسیر نمونه، ج8، ص151.

2 . ملکی احمد، نقش مسجد در گذر تاریخ، کارکرد مسجد، ص397.
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مسجد در آینه روایات «
مسلجد، تنها یک مکان نیسلت، بلکه سلازمانی بسلیار مهم برای اجتماع مسللمانان 
و اتّحلاد، یکپارچگلی و هدایلت آنلان بله سلوی نیکلی اسلت. از ایلن رو، هنگاملی کله 
مسلجد ضلرار بلرای ایجاد تفرقه در صفوف مؤمنان سلاخته شلد، خداوند، به رسلولش 

فرملود که آن را ویلران کند.1
مسلجد، میلدان بزرگلی بلرای تبلادل افلکار و مشلاوره در املور مسللمانان اسلت. 
مسللمانان، در هلر شلهری کله از سلوی سلپاهیان اسلالم فتلح می شلد، مسلجدی 
می سلاختند. هلدف ایلن نبلود کله مسلاجد فقلط ملکان عبلادت باشلد، بلکله منظور 
ایلن بلود کله مرکلز فرهنلگ، اشلاعه تملّدن و تکویلن افلکار عمومی صحیح اسلالمی 
هلم بله شلمارآید. هلرگاه مسللمانان بله ملکان جدیلدی کلوچ می کردنلد، مسلجدی 

می سلاختند تلا مرکلز جدیلدی بلرای گردهمایلی مؤمنلان باشلد.2
مسلجد، از دیربلاز در زندگلی مسللمانان نقلش کلیلدی و تعیین کننلده  ای داشلته و 
زیربنلای شلکل گیری تملّدن اسلالمی محسلوب می شلود. در قلرآن کریلم در ایلن 
ُّواْ َفَثلمَّ َوْجُه اهللِ  ارتبلاط چنین تأکید شلده اسلت: »َو هلِلِّ الَْمْشلِرُق َو الَْمْغلِرُب َفَأیَْنَما تَُول
إِنَّ اهللَ َواِسلٌع َعلِیلٌم؛ و مشلرق و مغلرب از آن خداسلت. پلس، به هر سلو رو کنید آنجا 
روی ]بله[ خداسلت؛ آری! خلدا گشلایش گر داناسلت«.3 تماملی جهلان محضلر خدا و 
جایلگاه عبلادت اسلت؛ اّملا مسلجد، قداسلت و ویژگلی و آداب مخصلوص بله خلود را 
دارد. مسلجد، مهمان سلرای خداسلت. آراملش، گلم شلده عصلر فّنلاوری و ارتباطات، 

در فضلای قدسلی مسلجد قابل بازیابی اسلت.
مسلجد، غیلر از اینکله محلّل عبادت و تهذیب اسلت، دانشلگاه عللم و تربیت، مرکز 
تشلکیالت سیاسلی، محلّل قضاوت و اجلرای عدالت، پایلگاه تمّدن و فرهنگ اسلالمی 
و جایلی بلرای بهبلود ارتباطلات اجتماعی اسلت کله در احادیث مختلف بله عظمت و 

فضای قدسلی آن تأکید شلده اسلت.
بلا تأّمللی در روایلات، بله اهّمیلت بنلای مسلجد از نظلر شلارع مقلّدس پلی می بریم. 

1 . صحیح بخاری، ج1، ص162.

2 . صحیفه نور، ص27.

3 . بقره، آیه115.
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احادیلث فروانلی از طریلق اهلل بیلت و اهلل سلّنت و سلیره موجلود اسلت کله 
اهّمیلت زیلاد ایلن املر را می نمایانلد.

در ایلن راسلتا، بله برخلی از روایلات در ملورد مسلجد پرداختله می شلود. قال رسلول 
اهلل: »اَلَمسلاِجُد ُسلوٌق ِمْن اَْسلواِق الِخَرِه، قِراها اَلَْمْغِفَرُه َو تُْحَفُتها الَْجنَُّه؛ مسلاجد، 
بلازاری از بازارهلای آخلرت اسلت کله ]ملردم[ در آن بر سلفره آمرزش می نشلینند و 

با هدیله  بهشلتی بدرقه می شلوند«.1 
قلال الحسلن: »اَْهلُل الَْمْسلِجِد ُزّواُر اهللِ َو حلٌق َعلَلی الَْملُزوِر اَلتُّحَفلُه لِزائِلِرِه؛ اهلل 
مسلجد زائلر خلدا هسلتند و بلر صاحب خانه اسلت که بله زائرانلش هدیله ای بدهد«.2 
 قلال رسلول اهلل: »َملْن کاَن الُْقلرآُن َحدیَثلُه َو الَْمْسلِجُد بَْیَتلُه بََنلی اهلُل لَلُه بَیتاً فی 
الَْجنَّلِه؛ هلر کلس کله کالملش قلرآن و خانله اش مسلجد باشلد، خداونلد، منزللی در 

بهشلت بلرای او بنلا می کنلد«.3 
قلال رسلول اهلل: »اِنَّ الَْمسلاِجَد بُُیلوُت الُْمتَّقِیلن َو َملْن کانَِت الَْمسلاِجُد بُُیوتَلُه َفَقْد 
ْحَملِه َو الَْجلواِز َعلَلی الّصلراِط اِلَلی الَْجنَّلِه؛ مسلاجد، خانله  وِح َو الرَّ َخَتلَم اهلُل لَلُه بِاللرَّ
پارسلایان اسلت و هلر کلس خانله اش مسلجد باشلد، خداونلد کار او را بلر رحملت و 
شلادی قلرار می دهلد و اجلازه عبلور از صراط به سلوی بهشلت را به او خواهلد داد«.4 
قلال الّصلاِدُق: »َملْن بَنلی َمْسلِجداً، بََنی اهلُل لَلُه بَْیتاً فلِی الَْجنَِّه؛ هر کس مسلجدی 

بسلازد، خداونلد خانه ای در بهشلت برای او می سلازد«.5 
قلال عللّی : »َملْن اََراَد ُدُخوَل الَْمْسلِجِد َفلَْیَدُخْل َعلی ُسلُکوٍن َو َوقاٍر َفاِنَّ الَْمسلاِجَد 
بُُیلوُت اهللِ َو اََحلبُّ الِْبقلاع اِلَْیله؛ هلر کس می خواهد به مسلجد داخل گلردد، با آرامش 
و بلا طمأنینله وارد شلود؛ زیلرا مسلاجد خانه هلای خلدا و محبوب تریلن محل هلا در 

نظر اوسلت«.6 
قلال رسلول اهلل: »َشلرُّ بِقلاِع ااْلَرِض ااَْلَْسلواُق َو َخْیُر الِْبقلاِع اَلَْمسلاِجُد َو اَْحبَُّهْم اِلَی 

1 . بحاراالنوار، ج84، ص4.

2 . کلمه االمام الحسن، ص41؛ الحکم الزاهره، ص150.

3 . وسائل الّشیعه، ج3، ص481.

4 . مستدرك الوسائل، ج7، ص659.

5 . وسائل الشیعه، ج3، ص485؛ کنزالعمال، ج7، ص649. 

6 . من الیحضره الفقیه، ج1، ص170.
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لُُهلْم ُدُخلوالً و آِخُرُهلْم ُخروجلًا ِمْنهلا؛ بدتریلن جاهلای زمیلن، بلازار و بهتریلن  اهللِ اَوَّ
مکان هلای آن، مسلاجد اسلت و محبوب تریلن افلراد نلزد خداونلد کسلی اسلت کله 

پیش تلر از همله بله مسلجد وارد شلود و دیرتلر از همله از مسلجد خلارج شلود«.1 
قلال رسلول اهلل: »َملْن َسلِمَع النِّداَء فِی الَْمْسلِجِد َفَخلَرَج ِمْن َغْیلِر ِعلٍَّه َفُهلَو َمنافٌِق 
ُجلوَع إلَْیلِه؛ هر کس در مسلجد ندای نماز را بشلنود و بلدون علّت خارج  ااِّل اَْن یُریلَد الرُّ

شلود، منافق اسلت؛ مگر این که قصد برگشلت )و خواندن نماز را( داشلته باشلد«.2 
قلال الرِّضلا : »اِنَّ الجنَّلَه َو الُْحلوَر لََتْشلتاُق اِللی َمْن یْکِسلُح الَْمْسلِجَد أو یَأُخلُذ ِمْنُه 
الَْقذی؛ بهشلت و حوریان بهشلتی، مشلتاق کسلی هسلتند که مسلجد را تمیز کند یا 

آلودگی هلای آن را بگیلرد«.3 
: َمْسلِجُد َخراٍب ال یُصلّلی فیِه اَْهُلُه  قلال الصلادق : »ثاَلثَلٌه یَْشلُکوَن اِلَی اهللِ عزَّ و َجلَّ
َو عالِلٌم بَْیلَن ُجّهلاٍل َو ُمْصَحلُف ُمَعلٍَّق َقلْد َوَقَع َعلَْیلِه الُْغباُر ال یُْقَرأُ فیه؛ سله چیز به خدا 
شلکایت می کننلد: مسلجد خرابلی کله اهللش در آن نملاز نخواننلد؛ دانشلمندی که 
بیلن نادانلان اسلت؛ قلرآن رها شلده ای که غبلار بر آن نشسلته و خوانده نمی شلود«.4 
: »َملْن َوقَّلَر َمْسلِجداً لََقلی اهلُل یَلْوَم یَلْقاُه ضاِحلکاً ُمْسَتْبِشلراً َو اَْعطلاُه اهلُل  قلال َعللیٌّ
ِکتابَلُه بَِیمیِنلِه؛ هلر کلس حرملت مسلجد را حفلظ کنلد، خلدا را در روز قیاملت بلا 
چهلره ای خنلدان و شلادمان مالقلات می کند و خداوند، نامه اش را به دسلت راسلتش 

می دهلد«.5 
قال رسلول اهلل: »َمْن اَْسلَرَج فی َمْسلِجٍد ِمْن َمسلاِجِد اهللِ ِسلراجاً، لْم تََزِل الَْمالئَِکُه 
لراِج؛ هر کس  َو َحَملَلُه الَْعلْرِش یَْسلَتْغِفروَن لَلُه ملاداَم فی ذالَِک الَْمْسلِجِد ضلْوٌء ِمَن السِّ
در مسلجدی از مسلاجد خلدا، چراغلی روشلن بیفلروزد، تلا زمانلی کله آن چلراغ در 
مسلجد روشلنایی می دهلد، فرشلتگان و حاملالن عرش بلرای او اسلتغفار می کنند«.6 
قلال رسلول اهلل: »لََحدیلُث الَْبْغلِی فِلی الَْمْسلِجِد، یَلأُکُل الَْحَسلناِت َکملا تَلأُکُل 

1 . وسائل الشیعه، ج3، ص553.

2 . همان، ص513.

3 . مستدرك الوسائل، ج3، ص385.

4 . وسائل الشیعه، ج3، ص484.

5 . بحاراالنوار، ج84، ص16.

6 . من ال یحضره الفقیه، ج1، ص169.
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الَْبهیَمُه الَْحشلیَش؛ سلخن ناروا در مسلجد، حسلنات و خوبی های انسلان را می خورد؛ 
همان گونله کله چارپایلان، علف هلا را می خورنلد«.1 

قلال رسلول اهلل: »اِذا نََزلَلِت الْعاهلاُت َو ااْلفلاُت، ُعوفلی اَْهلُل الَْمسلاِجِد؛ وقتلی 
نلازل می شلود، اهلل مسلجد نجلات می یابنلد«.2  مشلکالت و بالهلا 

قلال رسلول اهلل: »یلا اَبلاَذرِّ ُکلُّ ُجُللوٍس فِی الَْمْسلِجِد لغٌو ااِّل ثالثلٌه: َقرائلٌه ُمِصٍل أْو 
ذاِکلُر اهلل تَعاللی اَْو سلائٌل علْن ِعلٍْم؛ ای ابوذر! در مسلجد هر نشسلتنی، به جز برای سله 

چیلز، بیهلوده اسلت: نماز خوانلدن، ذکر خدا گفتلن، بحث علملی کردن«.3 
بلر ایلن اسلاس، بنیانگلذار جمهلوری اسلالمی ایلران حضلرت املام خمینلی نیلز 
می فرماینلد: »اگلر حلرم و کعبله و مسلجد و محلراب، سلنگر و پشلتیبان سلربازان 
خلدا و مدافعلان حلرم و حرملت انبیلاء نیسلت، پلس مأملن و پناهلگاه آنلان در 
کجاسلت؟«4همچنین، در جایلی دیگلر می فرماینلد: »مسلاجد و محافلل دینّیله را که 
سلنگرهای اسلالم در مقابل شلیاطین اسلت، هر چه بیشلتر گرم و مجّهز نگه دارید«.5

 »مسلجد، محلّلی اسلت کله از آن ]جلا[ بایلد املور اداره بشلود؛ ایلن مسلاجد بود که 
ایلن پیلروزی را بلرای ملّلت ما درسلت کرد؛ این مراکز حّساسلی اسلت کله ملّت باید 
بله آن توّجله داشلته باشلند؛ ایلن طلور نباشلد کله خیلال کنیم حلاال دیگر ملا پیروز 
شلدیم، دیگلر مسلجد می خواهیلم چه کنیلم؟ پیروزی ما برای اداره مسلجد اسلت«.6

»مسلجد، در اسلالم و در صلدر اسلالم همیشله مرکلز جنبلش و حرکت های اسلالمی 
بلوده... از مسلجد، تبلیغات اسلالمی شلروع می شلده اسلت، از مسلجد، حرکلت قوای 
اسلالمی بلرای سلرکوبی کّفلار و وارد کلردن آنهلا در ]زیلر[ بیلرق اسلالم بوده اسلت. 
شلما کله از اهاللی مسلجد و علملای مسلاجد هسلتید، بایلد از پیغمبلر اسلالم و 
اصحلاب آن سلرور پیلروی کنیلد و مسلاجد را بلرای تبلیغ اسلالم و حرکت اسلالمّیت 
و قطلع ایلادی شلرك و کفلر و تأیید مسلتضعفان در مقابل مسلتکبرین قلرار دهید«.7 

1 . مستدرك الوسائل، ج3. ص371.

2 . همان، ج3، ص356.

3 . بحاراالنوار، ج83، ص370.

4 . صحیفه نور، ج20، ص316.

5 . همان، ج2، ص451.

6 . همان، ج13، ص15.

7 . همان، ج7، ص65.
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مسلاجد بایلد مجتملع بشلود از جوان هلا، اگلر ملا بفهمیلم کله ایلن اجتماعلات 
چله فوایلدی دارد و اگلر بفهمیلم کله اجتماعاتلی کله اسلالم بلرای ملا دسلتور داده 
و فراهلم کلرده اسلت، چله مسلائل سیاسلی را حلّل می کنلد، چله گرفتاری هلا را حّل 
می کنلد، ایلن طلور بی حلال نبودیم کله مسلاجدمان مرکز بشلود برای چنلد پیرزن و 
پیرملرد«.1در جایلی دیگر فرمودنلد: »نملاز را در جماعت بخوانید، اجتماع باید باشلد. 

اجتماعاتتلان را حفلظ کنیلد. مسلاجدتان را محکلم نگله دارید«.2
بنابرایلن، تردیلدی نیسلت کله تأکیدهلای پیشلوایان دیلن در ملورد مسلجد، این 
اسلت کله ایلن مکان مقّدس، قلب جامعه اسلالمی اسلت. در این راسلتا، آنچه ضرورت 
دارد ایلن اسلت کله در دنیلای املروز باید به این پایلگاه ارتباطی مهم بیش از گذشلته 
بهلا داده شلود؛ چلرا کله مانلدگاری و تحلّرك ملا در حلال و آینلده بله برکلت وجلود 

همین مسلاجد بلوده و خواهلد بود. 

1 . صحیفه نور، ج13، ص325.

2 . همان، ج12، صص393 و 394.
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مسجد و نیازهای جوامع بشری «
تاریخ درخشلان اسلالم گواه اسلت که مسلاجد، به عنلوان یک نهاد مدنلی، بهترین 
پایلگاه بلرای اجتملاع مسللمانان و ایجلاد وحلدت و همدللی و نیلز تبییلن معلارف و 
احلکام دینلی و رفلع و دفع مشلکالت اجتماعلی و اقتصادی و بررسلی مسلائل علمی، 
سیاسلی و دینلی بوده اسلت. مسلاجد، هملواره نقطه آغلاز هر گونه حرکلت و اصالحی 
بوده انلد؛ چنان کله یکلی از مراکلز و اماکنلی کله در شلکل گیری و پیلروزی انقلالب 

شلکوه مند اسلالمی، بیشلترین نقش هلا را ایفلا کلرد، همیلن مسلاجد بودند.
مسلجد، نملاد معنلوی هلر محلّله و منطقله و تجلّلی گاه جامعّیلت اسلالم اسلت و 
بسلیاری از احلکام فقهلی ملا مبتنلی بلر مؤلّفه هایلی، ماننلد مسلجد، محلراب و اذان 

 . ست ا
مقلام معّظلم رهبلری در مورد وظیفله معنوی مسلاجد می فرماید: »هر چله بتوانید 
در ملورد مسلاجد کار بکنیلد، خیللی خلوب اسلت. مسلجد، کانلون دیلن اسلت. الن 
هلم همیلن اسلت. هیلچ چیز جلای مسلجد را پلر نمی کند... مسلاجد اسلت کله فضا 
را فضلای دینلی نگله ملی دارد و معلارف را از نسللی بله نسللی منتقلل و با  دین آشلنا 

می کنلد«.1
براسلاس آیلات قلرآن کریم، مسلجدها بله خداونلد متعال اختصلاص دارند و کسلانی 
ایلن مکان هلا را آبلاد می کننلد که بله پلروردگار جهانیلان و روز قیامت، ایملان دارند؛ 
نملاز را بلر پلای می دارنلد و زکات می پردازنلد و از کسلی جز خلدا نمی ترسلند. »َوأَنَّ 
ِ َفلالَ تَْدُعلوا َملَع اهللِ أََحلًدا؛ مسلاجد ویلژه خداسلت. پس، هیچ کلس را با  الَْمَسلاِجَد هلِلَّ

خلدا مخوانید«.2
ََّما یَْعُمُر َمَسلاِجَد اهللِ َملْن آَمَن بِاهللِ َو الَْیلْوِم الِخِر َو  قلرآن در ایلن ملورد می فرمایلد: »إِن
َکاَه َو لَْم یَْخَش إاِلَّ اهللَ، َفَعَسلی أُْولَِئَک أَن یَُکونُواْ ِملنَ الُْمْهَتِدیَن؛  لاَلَه َو آتَلی اللزَّ أََقلاَم الصَّ
مسلاجِد خلدا را تنهلا کسلانی آباد می کننلد که به خدا و روز بازپسلین ایملان آورده و 
نملاز برپلا داشلته و زکات داده باشلند و جلز از خلدا نترسلیده اند. پس، امید اسلت که 

. http://bashgahandishe.com:1 . باشگاه اندیشه، بهمن 1389، قابل دسترسی در

2 . جن، آیه18.
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اینلان از هدایت یافتگان باشلند«.1
بلر اسلاس حدیثلی قدسلی، انسلانی کله بلا مسلجد ارتبلاط دارد، حق تعاللی را در 
خانله او زیلارت می کنلد و بلا عبلادت خالصانله و حضلوری راسلتین، در اوج تقلّرب به 
خداونلد متعلال قلرار می گیلرد و ایلن ویژگلی ، بله صلورت نوری بلرای وی در سلرای 

جاویلد، جلوه گلر می شلود.2
 از ایلن رو، رسلول اکلرم فرمود نلد: »تلا زمانلی کله در مسلجد نشسلته ای، 
حق تعاللی بله تعلداد هر نفسلی که می کشلی، در بهشلت یلک درجه به تلو می دهد و 
فرشلتگان بر تلو درود می فرسلتند«.3همچنین، آن حضرت تأکید فرمودند : »مسلاجد، 

انلوار الهی هسلتند«.4
 همچنیلن، فرمودنلد: »محبوب تریلن جلای شلهر ها نلزد خداونلد، مسلاجد آن 

اساسلی ترین ملکان، مسلجد اسلت. شهرهاسلت«.5بنابراین، در قلرآن و حدیلث، 
بلر ایلن مبنلا، بله طلور کلّی بایلد یادآور شلد کله مسلاجد از گذشلته، کارکردهای 
گوناگونلی داشلته و اکنلون هلم ایلن نقش هلا را تلا حلدودی حفلظ کلرده اسلت. این 

از: نقش هلا عبارت انلد 
مرکز ارشاد و تبلیغ اسالمی و کانون رعایت قواعد و قوانین خاّص. ●
اعتقلاد بله عبلادت، نمازگلزاران و نیایلش بله خلدا، از عواملل و انگیزه هلای  ●

بنیلاد مسجدهاسلت.
از  ● بسلیاری  و  اسلت  سیاسلت  و  دیلن  پیونلد  خارجلی  تّجسلم  مسلجد، 

تصمیم گیری هلای حکومتلی، اجتماعلی، کشلوری و منطقله ای، در ایلن ملکان 
اسلت. می گرفتله  صلورت 

 در برخلی دوره هلای تاریخلی، در مسلجد، قاضلی شلهر، احلکام قضایی خود  ●
را در حضلور ملردم اعلالم می کرد.

تجلارت،  ● بلرزن،  و  بلازار، کلوی  املور  بله  دربلاره رسلیدگی  برنامه ریلزی   

1 . توبه، آیه18.

2 . وسائل  الشیعه، ج1، ص268.

3 . بحاراالنوار، ج76، ص336.

4 . مستدرك الوسائل، ج3، ص447.

5 . نهج الفصاحه، حدیث71.
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جلوگیلری از تقلّلب در کار کسلبه و اصنلاف، امر بله معروف و نهی از منکر و سلایر 
املور شلهری، در مسلجد انجلام می پذیرفلت.

 مسلجد، ملکان مهّملی بلرای ارتباط هلای اجتماعلی به شلمار می رفلت و به  ●
عنلوان کانلون نشلر اخبلار، نقلش برجسلته ای ایفا می کلرد. ایلن کارکرد، نله تنها 
در روزگاران گذشلته کله وسلایل ارتباطات جمعی گسلترده نبود، اهّمیت داشلت، 
بلکله در زملان حاضلر نیلز کله رسلانه ها فراگیلر و مجّهلز بله فّناوری هلای جدیلد 
هسلتند، ارزش خلود را از دسلت نلداده اسلت. در دوران انقلالب اسلالمی و دفلاع 
مقلّدس، مسلاجد از مهم تریلن مراکلز انتشلار اخبلار مربلوط بله روند ایلن جنبش 
اسلالمی و عملیلات رزمنلدگان بودنلد و حّتلی سلازمان دهی نیروهلای رزملی و 

مردملی و شلکل گیری بسلیج، در مسلجد انجلام می شلد.
 بسلیاری از مشلکالت اقتصلادی و اجتماعلی، توّسلط روحانی محلّل یا برخی  ●

نهادهلای مربلوط در مسلجد حّل می شلد. بلرآوردن نیازهلای افراد برای به دسلت 
آوردن کسلب و کار، سلاخت و خریلد خانله، ازدواج و تشلکیل خانلواده و رفلع 

اختالفلات، در مسلجد، امکان پذیلر بلود. 
 مسلجد کله کانلون بندگلی خداسلت، هملواره محلّل آملوزش و تقویّلت  ●

آگاهی هلای نمازگلزاران بوده اسلت و از آنجا کله دانش اندوزی، فریضله ای همگانی 
بله شلمار می آیلد، مسلجد، پایلگاه مهم آملوزش و سلوادآموزی به شلمار می رود و 
در پیونلد آملوزش بلا عبادت، مسلاجد بلزرگ، از کتابخانه های عظیلم و گرانبهایی 

برخلوردار بوده انلد.
 انسلان مسللمان، همان گونله کله می کوشلد بنلده خلدا باشلد و از شلیطان  ●

درون و بیلرون پرهیلز کنلد، در برابلر نابرابری هلای اجتماعلی، سلتم و زورگویلی 
هلم سلاکت نمی مانلد و در هملان مکانلی کله عبلادت می کنلد، با هملکاری دیگر 
مؤمنلان، می کوشلد تلا قیلام و حرکتی اصالحلی را علیه حلّکام جور و اهلل بی داد 
و بی  عدالتلی ترتیلب دهلد و این کارکرد مسلجد، در قیام سلربداران، قیام مسلجد 

گوهرشلاد و قیلام 15 خرداد، آشلکار بوده اسلت.1

1 . گلی زواره، غالمرضا، مسجد، قلب پرتپش شهر من، ماهنامه پرسمان، ش59.
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بلا ایلن حلال، مسلجد در نلزد مسللمانان، قداسلتی خاّصلی دارد و از جانلب شلرع 
مقلّدس اسلالم، بلرای آن احلکام ویلژه  ای صلادر شلده اسلت؛ نجلس کلردن زمیلن، 
سلقف، بلام و اطلراف داخلل مسلجد، حلرام اسلت. هلر کلس بفهملد کله این ملوارد، 
نجلس شلده اسلت، بایلد بلدون درنلگ، نجاسلت آن را بلر طلرف کنلد. تمیلز کلردن 

مسلجد و روشلن کلردن چلراغ در آن مسلتحّب اسلت.
کسلی کله می خواهلد بله مسلجد بلرود، مسلتحّب اسلت خلود را خوشلبو کنلد و 
لبلاس پاکیلزه و قیمتلی بپوشلد. همچنیلن، مسلتحّب اسلت پلس از وارد شلدن بله 
مسلجد، دو رکعلت نملاز بله قصلد تحیلت و احتلرام بخوانلد. چنان که دیده می شلود، 

مسلجد، ملکان ملورد احترام مسللمانان اسلت.
املروز، بلا وجلود اینکله هلر یلک از نقش هلای مسلجد، جایلگاه خاّصلی را در نظام 
حکومتلی کشلورهای اسلالمی به خلود اختصلاص داده اند، اّملا قدمِت زمانلی از ارزش 
ایلن ملکان مقلّدس کلم نکلرده و هملواره در طلول تاریلخ، زمینه سلاز تحلّوالت و 

دگرگونی هلای اساسلی فکلری و فرهنگلی بلوده اسلت.1

1 . ملکی، احمد، نقش مسجد در گذر تاریخ، کارکرد مسجد، تهران، صص393،394 و 405.
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مسجد و ارتباط «
املروز در عصلر تحّول شلگرف ارتباطلات قرار گرفته ایم؛ عصری کله از آن به دهکده 
جهانلی یلاد می شلود. نبایلد یکسلره مرعلوب ایلن تحلّوالت شلد و از کار فرهنگلی، 
تبلیغلی و ارتباطلِی عظیملی کله در ایلن مقطلع حّسلاس تاریخلی بلر دوش مبلّغان، 
علملا، خطبلا و عناصلر فرهنگلی نهلاده شلده اسلت، نبایلد غفللت ورزیلد. مانلدگاری 
فرهنلگ اسلالمی، بله حفلظ ایلن تلالش و افزوده تر شلدن آن بسلتگی تاّم پیلدا کرده 

1 است.
مسلجد، قللب جامعله اسلالمی اسلت و اهّمیلت آن بلا تأکیلد آیلات وحلی، کالم 
گهربلار ائّمله معصلوم و نقلش تاریخلی که در تمّدن اسلالمی تا به املروز ایفا کرده 
اسلت، بی نیلاز از دلیلل و برهان اسلت. متأّسلفانه در سلال های گذشلته، قللب جامعه 
اسلالمی دچار آسلیب هایی شلده اسلت و تلّقی جامعه از مسلجد به نازل ترین کارکرد 
آن، یعنلی فقلط برپایی نمازهای یومّیه، تغییر کرده اسلت؛ حّتی بسلیاری از مسلاجد، 
کارکردهلای عبلادی خلود را نیلز بله درسلتی ایفلا نمی کننلد و هملان نملاز جماعت 
علاّدی، در بیشلتر مسلاجد کشلور، صبح هلا تعطیل اسلت و حال آن که در گذشلته  ای 
نله چنلدان دور، مسلجد مهم تریلن مرکز فرهنگلی قابل اعتملاد برای مردم محسلوب 

می شلد و در زندگلی ملردم و حیلات اجتماعلی یلک ملّلت نقلش مؤثّر ایفلا می کرد.2
از آنجلا کله مسلجد عبادتلگاه عاشلقان حلق و تجلّی گاه عشلق و محّبت اوسلت ، یکی 
از مهم تریلن فوایلد ارتبلاط بلا ایلن کانلون معنلوی، »ذکلر« و یاد خداسلت ؛ قلرآن در 
ایلن ملورد می فرمایلد: »فِی بُُیلوٍت أَِذَن اهلُل أَن تُْرَفَع َو یُْذَکَر فِیَها اْسلُمُه یَُسلبُِّح لَُه فِیَها 
بِالُْغلُدوِّ َواْلَصلاِل، در خانه هایلی کله خلدا رخصت داده کله ]قدر و منزللت[ آنها رفعت  
یابلد و ناملش در آنهلا یلاد شلود، در آن ]خانه[هلا هلر باملداد و شلامگاه او را نیایلش 

می کننلد«.3 
از دیگلر فوایلد ارتبلاط بلا مسلجد، »اتّحلاد بیلن مؤمنلان«  اسلت کله ایلن فایلده از 
مذّملت خداونلد متعال نسلبت به مسلجد ضلرار اسلتفاده می شلود؛ قلرآن می فرماید: 

1 . رضاییان، مجید، تحّول ارتباطات و نقش رسانه  ای مسجد در ماندگاری فرهنگ اسالمی، کارکرد مسجد، ص136.

2 . حشمتی، محّمدرضا، پیشگفتار، کارکرد مسجد، ص7.

3 . نور، آیه36.
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َِّمْن َحاَرَب  َِّذیلنَ اتََّخلُذواْ َمْسلِجًدا ِضَراًرا َو ُکْفلًرا َو تَْفِریًقا بَْیلَن الُْمْؤِمِنیَن َو إِْرَصلاًدا ل »َو ال
َُّهلْم لََکاِذبُوَن؛ و  اهللَ َو َرُسلولَُه ِملن َقْبلُل َو لََیْحلَِفلنَّ إِْن أََرْدنَلا إاِلَّ الُْحْسلَنی َو اهلُل یَْشلَهُد إِن
آنهایلی کله مسلجدی اختیلار کردند که مایله زیان و کفلر و پراکندگی میلان مؤمنان 
اسلت و ]نیلز[ کمین گاهلی اسلت بلرای کسلی کله مّدتی قبلل با خلدا و پیامبلر او به 
جنلگ برخاسلته بودند و سخت سلوگند یلاد می کنند کله جز نیکی قصدی نداشلتیم؛ 

و]للی[ خلدا گواهلی می دهلد کله آنان به طلور قطلع، دروغگو هسلتند«.1
یکلی دیگلر از فوایلد ارتبلاط بلا مسلجد، »پاکیزگلی روحلی  و روانلی« اسلت ؛ قلرآن 
لَس َعلَی التَّْقلَوی ِمْن أَوَِّل یَْوٍم أََحلقُّ أَن تَُقوَم  ََّمْسلِجٌد أُسِّ می فرمایلد: »الَ تَُقلْم فِیِه أَبًَدا ل
؛ هرگز در آنجا نَایسلت  ِریلنَ هِّ لُرواْ َو اهلُل یُِحلبُّ الُْمطَّ فِیلِه، فِیلِه ِرَجلاٌل یُِحبُّلوَن أَن یََتَطهَّ
]توّقلف نکلن[؛ چرا که مسلجدی کله از روز نخسلتین بر پایه تقوا بنا شلده، سلزاوارتر 
اسلت کله در آن ]بله نملاز[ ایسلتی ]و[ در آن مردانی انلد کله دوسلت دارنلد خلود را 

پلاك سلازند و خدا کسلانی کله خواهلان پاکی اند را دوسلت ملی دارد«.2
ََّملا یَْعُملُر َمَسلاِجَد اهللِ َمْن آَمَن بِلاهللِ َو الَْیلْوِم الِخِر َو  خداونلد در قلرآن می فرمایلد: »إِن
َکاَه َو لَْم یَْخلَش إاِلَّ اهللَ َفَعَسلی أُْولَِئَک أَن یَُکونُواْ ِملنَ الُْمْهَتِدیَن؛  لاَلَه َو آتَلی الزَّ أََقلاَم الصَّ
مسلاجد خلدا را تنهلا کسلانی آبلاد می کننلد که به خلدا و روز بازپسلین ایملان آورده 
و نملاز برپلا داشلته و زکات می دهنلد و جلز از خلدا نترسلیده اند؛ پس، امید اسلت که 

اینان از راه یافتگان باشلند«.3
بلا توّجله بله اینکه »آباد سلاختن مسلاجد«، تنها به معنی سلاختمان و تأسیسلات آن 
نیسلت، بلکله مفهلوم آن شلامل اجتملاع و شلرکت و ارتباط با مسلجد اسلت ، روشلن 
می شلود کله ارتبلاط با ایلن کانون عبلادی ، باعلث تقویّت ایمان بله خدا و ایملان ، روز 
رسلتاخیز شلده و بایلد افلزون بر پیونلد فرد با خدا به وسلیله نملاز، باعلث پیوندش با 
خللق خلدا بله وسلیله پرداخت زکات باشلد و یکلی دیگر از آثلارش ، توحیلد در ترس 

از خداسلت؛ یعنلی جز از خدا نترسلیدن«.4 

1 . توبه، آیه107.

2 . همان، آیه108.

3 . همان، آیه18.

4 . تفسیر نمونه ، ج7، ص316.
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ایلن همله شلواهد تاریخلی نشلان می دهلد کله در دوران اّولیله ظهلور اسلالم، 
مسلجد، مرکلز و کانلون ارتباطلات اجتماعلی مسللمانان محسلوب می شلد. اّطلالع  
یافتلن مسللمانان از آخریلن اخبلار، در ایلن ملکان صلورت می گرفلت. ایلن کارکلرد 
مسلجد، هنلوز بله صلورت صددرصلد از آن سللب نشلده اسلت و اگلر کملی دّقلت 
نمائیلم، می بینیلم که برخی مسلاجد شلهرها و روسلتاهای کشلور، پس از اتملام نماز 
جماعلت، محلّل تجّملع جوانلان اسلت کله گروه گروه با هلم بله رّد و بلدل اّطالعات و 

می پردازنلد.1 اخبلار 
نهضلت جاودانله پیامبلر چشمه سلاری زالل از بینلش و دانلش، در پهن دشلت 
اندیشله های انسلانی جلاری سلاخت. پیامبلر از هلر فرصتلی بلرای روشلن گری 
و آموختلن اسلالم بله ملردم بهلره می جسلت؛ وللی مطالعله در زندگلی و سلیره آن 
حضلرت، نشلان می دهد کله مسلجد، در مجموعه دوران 23 سلال رسلالت، مهم ترین 
سلنگر تبلیلغ دینلی پیامبر بلوده اسلت، گرچه میزان نقشلی که مسلجد در طول 
ایلن دوران در زمینه هلای آموزشلی و فرهنگی ایفا کرده اسلت، همواره یکسلان نبود.2

بله طلور کلّی، مالك ارتبلاط و عدم ارتباط مردم با مسلجد، به مردملی بودن رابطه 
روحانلی بلا ملردم و توّجله بله خواسلته های مردمی کله در مسلجد حاضر می شلوند، 
بلاز می گلردد. چنان کله رونلق مسلاجد در انقلالب اسلالمی بله ایلن دلیل بلود که در 
آنهلا، هملان مسلائلی مطلرح می شلد که ملردم خواسلتار آن بودنلد. بنابرایلن، اگر در 
مسلاجد مباحثلی طرح شلود که پرسلش مردم نباشلد و نیلازی را از ملردم، چه علمی 
و چله عمللی نتوانلد رفلع کنلد، بله تدریلج جدایلی میلان ملردم و روحانّیت مسلاجد 

می آید.3 پدیلد 
در ایلن قسلمت از بحث، مناسلب اسلت که بله برخلی ویژگی های خاّص رسلانه ای 

مسلجد اشاره داشلته باشیم.
 پیلام مسلجد، برخلالف برخلی رسلانه ها، همگانی اسلت و اخبلار خصوصی و  ●

محرمانله ندارد.

1 . نوری، مهدی، تحلیل جامعه شناختی مسجد، کارکرد مسجد، ص458.

2 . احمدی حکمتی، حسن، نقش تبلیغی مسجد در عصر پیامبر، کارکرد مسجد، تهران، ص66.

3 . تاج الّدینی، علی، نسبت مسجد و حکومت در اندیشه مطهری، کارکرد مسجد، ص97-96.
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 مسلجد، پیلام منفلی نلدارد؛ برخلالف بعضلی رسلانه ها کله پیلام منفلی نیز  ●
دارند.

 پیلام مسلجد، برخلالف اخبلار تعلدادی از رسلانه ها، موجب نفلوذ در قلب ها  ●
و افلکار مخاطبان می شلود.

 پیلام مسلجد، می توانلد انقالب سلاز باشلد؛ وللی اخبلار برخلی رسلانه ها  ●
اسلت. انقالب سلوز 

 اخبلار رسلانه ها، برخلالف پیام هلای مسلجد در روز بعلد و یلا حّتلی چنلد  ●
سلاعت بعلد کهنله می شلود.

 در رسلانه مسلجد، اولویّلت بلا پیلام دینلی و تحلت تأثیلر احکام دین اسلت؛  ●
اّملا در اکثلر رسلانه ها، اولویّلت بلا مسلائل اقتصادی و سیاسلی اسلت. 

شلاید هیلچ پایگاهلی بله انلدازه »مسلاجد«، در تبلیغ اسلالمی ایفلای نقش  ●
نکلرده باشلد؛ از زملان رسلول خلدا تاکنلون اذان،  نملاز، وعلظ و خطابله از 

مهم تریلن برنامه هلای مسلاجد بلوده و هسلتند.
 پیلام مسلجد، ارشلاد و هدایلت اسلت؛ برخلالف اخبلار برخلی رسلانه ها کله  ●

فقلط اّطالع  رسلانی اسلت و بلا تخریلب و گمراهلی هملراه اسلت.
 پیام دهنلده در مسلجد )املام جماعلت(، بایلد علادل و عاللم باشلد؛ برخالف  ●

پیام دهنلده در بعضلی از رسلانه ها کله شلرایط خاّصلی نلدارد و هر کسلی می تواند 
در مقلام پیام دهنده باشلد.

 پیام دهنلده مسلجد، مخاطب را می شناسلد و طبق ظرفّیلت او پیام می دهد؛  ●
وللی رسلانه ها به طلور عمده  به هلر گیرنده ای پیلام می دهند.

 پیام مسجد، برخالف عمده رسانه ها، آرامش بخش است. ●
 در طول تاریخ، مسلاجد واقعی )نه مسلاجدی مثل مسلجد ضرار(، مخاطبان  ●

خلود را از مسلیر حلّق منحلرف نسلاخته انلد؛ وللی رسلانه ها، معاویله را امیلر و 
حضلرت عللی را کافلر و املام حسلین را خارجلی معّرفلی کردند.
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مسجد و رسانه های جمعی دیگر «
در تعریلف لغلوی »رسلانه« چنین آمده اسلت: وسلیله ای که اخبلار و اّطالعات را به 
ملردم می رسلاند؛ ماننلد رادیلو، تلویزیلون، روزنامله، مجلّه و شلبکه های رایانله ای.1در 
»دانشلنامه عللوم اجتماعلی«، رسلانه )رسلانه جمعی(، بدین گونه تعریف شلده اسلت: 
رسلانه های گروهلی، یلک نهلاد اجتماعلی را تشلکیل می دهنلد که بله تولیلد و توزیع 
دانلش در حیطله ای فراتلر از کلملات می پلردازد و دارای مشلّخصه های برجسلته و 
بلارزی، ماننلد اسلتفاده نسلبی از فّناوری پیشلرفته در تولید و پخش پیام ها هسلتند.2
 )Functions Media Mass( در ایلن راسلتا، از کارکردهلای وسلایل ارتبلاط جمعلی
می تلوان بله موارد زیر اشلاره نمود: کارکرد نظارتی، کارکرد آموزشلی یلا انتقال فرهنگ، 
کارکلرد سرگرم سلازی و پلر کلردن اوقلات فراغلت، کارکرد نوگرایلی و توسلعه، کارکرد 
همگن سلازی، کارکلرد راهنمایلی و رهبلری، کارکلرد بحران زدایی، کارکرد آگاه سلازی، 
اعطلای پایلگاه اجتماعلی، حمایلت از هنجارهلای اجتماعلی )وظیفله اخالقلی(، انتقال 
میراث هلای فرهنگلی و اجتماعلی از نسللی به نسلل دیگر، نقلش و کارکرد بیلان عقاید، 
ایجلاد همبسلتگی میان اجزای جامعه در پاسلخ به نیازهای محیطلی و کارکرد تبلیغی. 
از طلرف دیگلر، عصلر حاضلر را عصلر ارتباطلات نامیده انلد؛ زیلرا ارتباطلات و اّطالعات 
انتقاللی از آن، ابلزاری مهلم بلرای تصمیم گیلری، تعاملل بین انسلانی، هویّت بخشلی و 

هویّت سلتاندن، جهت دهلی بله افلکار و اندیشله ها و ابلزاری برای سللطه اسلت.
از نظلر تحلیل گلران سیاسلی، املروز، سلرنگونی نله بله وسلیله مسلسلل و سلالح 
آتشلین، بلکله بلا رسانه هاسلت. بلا گسلترش رونلد جهانلی شلدن حضلور رسلانه ها، 
دیگلر دولت هلا چنلدان نمی تواننلد کنترللی آهنیلن بلر زندگی مردم داشلته باشلند؛ 
زیلرا ماننلد گذشلته، قدرت انحصلاری و سانسلور ندارند. نظلم اجتماعی مفیلد، که به 
نفلع تملام اعضلای جامعه اسلت، املروز به کارکرد رسلانه ها بسلتگی دارد؛ زیلرا روابط 
انسلانی، اگرچله هملواره در حال تغییر اسلت، اّما با حضور رسلانه ها و انتقلال مفاهیم، 

نمادهلا و اّطالعلات، ایلن تغییرات تشلدید یافته اسلت.

1 . انوری، حسن، ج4، ص36

2 . مک کوئیل، دنیس، درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز جاللی، انتشارات مرکز مطالعات رسانه.
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بنابرایلن، هلر چله شلیوه های پاسلخگویی دولت هلا بلا ابزارهلا و اهرم های خلود، با 
ایلن تغییلرات هماهنلگ باشلد، میزان نظلم اجتماعی بیشلتر تضمیلن می گردد.

حلال کله ضلرورت ارتباطلات در بسلیج و انقلالب انکارناپذیلر اسلت، بایلد دید که 
مسلجد چله نقشلی در ایلن زمینله ایفلا کرده اسلت؟ آیلا در عصلری که عصلر انقالب 
ارتباطلات و بله تعبیلر ملک لوهلان »دهکلده جهانلی« نلام گرفتله اسلت، مسلجد، 
می توانلد بلا قدمتلی بیلش از1400 سلال، بلا رسلانه های ارتباطلی نویلن بله رقابلت 

بپردازد؟
در پاسلخ بله ایلن سلؤاالت، ابتلدا نگاهلی بله وضعّیلت رسلانه های نویلن، اعلّم از 
مکتلوب، دیلداری و شلنیداری و ورود آنها به زندگی افراد داریم و سلپس، به مقایسله 
مسلجد بلا آنهلا پرداختله و کارویژه هلای ارتباطلی مسلجد را در عرصه هلای مختللف، 

ملورد بحلث و بررسلی قلرار می دهیم.
کارکلرد وسلایل ارتبلاط جمعلی در برقلراری هلر چله عمیق تلر ارتبلاط بلا انسلان 
بله عنلوان مهم تریلن مخاطلب، خالصله و متمرکلز می شلود. اگلر چنیلن باشلد، باید 
ببینیلم مسلجد بله عنلوان یلک پایلگاه ارتباطلی بسلیار مهم، چله نقشلی در افزایش 

پیوندهلای انسلانی و توسلعه فرهنلگ اسلالمی ایفلا کرده اسلت.1
یکلی از دالیلل موّفقّیت مسلجد در کارکرد رسلانه ای خود، بهره گیلری از ارتباطات 
چهلره بله چهلره بلود. ویلیام هاکتلن بلا بررسلی تجربله ارتباطلات سلّنتی در انقلالب 
اسلالمی تأکیلد می کنلد: »آنچله در ایلران رویلداد، بی سلابقه بلود؛ چلون از ارتباطات 
چهلره بله چهلره، ارتباطلات سلّنتی، راهپیمایی هلا و خطبه هلای نملاز جمعله بلرای 

خدملت بله انقالب اسلتفاده می شلد«.2
دلیلل دیگلر بله مسلئله مشلروعّیت رسلانه ها و پذیلرش آن توّسلط ملردم بلر 
می گلردد. بلا توّجله بله اینکه رسلانه باید حاملل پیامی بلرای مخاطب خود باشلد، هر 
چله ایلن پیلام با فرهنلگ و اعتقادات جامعه تناسلب بیشلتری داشلته باشلد، بیشلتر 
ملورد پذیلرش قلرار می گیلرد. در حاللی کله رسلانه های نویلن از ابتلدا بلا طراحلی 

1  . رضاییان، مجید، تحّول ارتباطات و نقش رسانه  ای مسجد در ماندگاری فرهنگ اسالمی، کارکرد مسجد، ص131.

2 . فرقانی، محّمدمهدی، درآمدی بر ارتباطات سّنتی در ایران، ص63.
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بیگانلگان وارد زندگلی افلراد شلدند و در ادامله نیلز ملرّوج فرهنلگ بیگانله بودنلد، از 
مشلروعّیت چندانلی در جامعله برخوردار نبودند؛ اّما مسلجد، با قدمتلی بیش از1400 
سلال کله حاملل پیام اسلالمی و مرّوج اعتقلادات جامعه بلود، از مشلروعّیت باالیی در 
جامعله برخلوردار بلود. به گفتله حمید موالنا »مسلجد، در جامعه اسلالمی بله عنوان 
مهم تریلن کانلال ارتباطلات اجتماعلی، هملواره به عنلوان منبع حرکت هلای فرهنگی 
و معنلوی عملل می نملود و نله تنهلا در بعلد تزکیله معنلوی، بلکله بله عنلوان منبلع 

دانلش و اّطالعلات مربلوط بله جامعله، آحلاد ملردم را تغذیله می کرده اسلت«.1
در عصلر حاضلر، ملک لوهلان یکلی از نویسلندگان و نظریه پردازان غربلی در زمینه 
ارتباطلات، معتقلد اسلت کله منشلأ تغییلرات اجتماعلی، رسلانه های ارتبلاط جمعلی 
هسلتند، اگرچله نظریه پلردازان اقتصلادی و فرهنگلی، هلر کدام بله طلور جداگانه به 
اقتصلاد و نهادهلای فرهنگلی به عنوان منشلأ تغییلرات اجتماعی، اعتقاد داشلتند؛ اّما 
املروز کله از آن بله عصر حاکمّیلت اراده ملّت هلا، بیلداری ملّت ها و بیداری اسلالمی، 
قلرن غلبله مسلتضعفان بر مسلتکبران و عصری که از دنیلا به یک دهکلده جهانی یاد 
می کننلد، نقلش انکارناپذیلر و قدرتمنلد افکار عموملی در عرصه تحلّوالت اجتماعی و 
فرهنلگ ملّت هلا، توّجله همگان را بله خود جلب کرده اسلت. فرهیختلگان و فرزانگان 
ملّت هلای جهلان اسلالم، املروز نمی تواننلد و نباید از کنلار انقالب شلگرف فّناوری در 
عرصله ارتباطلات، بی تفلاوت بگذرند و مسلئله را به حال خلود بگذارند. افلکار عمومی 
و فرهنگلی ملّلی و ایدئولوژیلک، پایه هلای اقتلدار حکومت هلا را تشلکیل می دهنلد و 
بدیهلی اسلت کله در جواملع اسلالمی، فرهنلگ و نظلام اسلالمی بلرای مانلدگاری و 
تلدوام، بله مدافعانلی آگاه نیازمند اسلت کله پدیده ارتباطلات و رسلانه های جمعی به 

خوبلی می تواننلد از عهلده این مهلم برآیند.
سلخن در ایلن اسلت کله »کارکلرد رسلانه  ارتبلاط جمعلی«، بلا همله تحلّوالت 
تکنیکلی،  زمانلی قریلِن توفیق قلمداد می شلود که بتوانلد عمیق ترین ارتبلاط و پیوند 
را بلا مخاطلب خلود برقلرار سلازد. مسلاجد، در پیشلرفت و پیلروزی انقالب اسلالمی 

1 . ساسان، جعفر، 4 آذر 1388، نقش مساجد در انقالب اسالمی )1(، مرکز اسناد انقالب، قابل دسترس در:

 http://www.irdc.ir.
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سلال 57،  نشلان دادنلد کله می تواننلد چنیلن ارتباطلی را برقلرار سلاخته و نقلش 
هدایتلی و رسلانه ای خلود را ایفلا کننلد. 

ویژگی هلای منحصر به فلرد مسلجد، در قاللب پایگاه هلای ارتباطلی مهلم، بله هیلچ 
وجله نبایلد در دنیلای املروز فراملوش شلود؛ بلکله ایلن پایلگاه هملواره می توانلد در 
تقویّت فرهنگ شلنیداری و دیداری مردم و مخاطبانش بسلیار مؤثّر باشلد. ماندگاری 
فرهنلگ اسلالمی، تاکنلون بله دلیلِل پویایلی و تحلّرك ایلن کانون های سلازمان دهی 
حرکت هلای اجتماعلی و تلوده ای ملردم بلوده اسلت. در آینلده هلم یکلی از عواملل و 

متغّیر هلای مهلم ایلن مانلدگاری تحلّرك همین پایگاه هاسلت.
املروز، ایلن موضلوع بله طلور کاملل پذیرفته شلده اسلت که تملام وسلایل ارتباط 
جمعلی، بله نوعلی، ارتبلاط غیرحضوری بلا مخاطبلان خویش برقلرار می سلازد و این 
ارتبلاط، برخلالف جّذابّیت هلای ظاهلری، حالتی تصّنعلی دارد. این در حالی اسلت که 
رسلانه  جمعلی اسلالم به ویلژه مسلجد، به دلیلل ارتباط مسلتقیم بلا مخاطلب، دارای 
بیشلترین تأثیلر اسلت و ایلن تفلاوت را هر فلرد می تواند با مقایسله حالت خلود، قبل 
و بعلد از خلروج از مسلجد احسلاس کنلد؛ در حاللی کله رسلانه ای، ماننلد سلینما و 
تلویزیلون بله ایلن صلورت نیسلت و اگر هم احساسلی بله بیننده القلاء کنلد، موّقتی، 

احساسلی و سسلت خواهلد بود.
مسلجد حداقلل در هلر سله وعده، پیلام دینلی، مذهبی خلود را به مخاطبلان ارائه 
می دهلد. مسلجد بله عنوان پایلگاه ارتباطی مهلم در آیین اسلالم، این قابلّیلت را دارد 

کله در هلر زملان به روز باشلد و پاسلخ گوی نیازهلای جدید مخاطبان باشلد. 
بلر مسللمانان عصلر حاضر، عصلر بیداری و بازگشلت به خویش، فرض و الزم اسلت 
کله فرهنلگ مسلجد را احیلا کننلد و ایلن مراکلز روحانلی و فرهنگلی و عبلادی را بلا 

هملان منزللت واقعلی و مأموریلت اصللی و فلسلفه حقیقی اش مطرح سلازند.



309 فصل چهار: کارکردهای فرهنگی و تربیتی مسجد  

منبر، اّولین رسانه تاریخ اسالم «
Te Minbar as a Medium of Public Com-) یمنبلر، بله عنلوان یلک رسلانه عمومل

munication( در اسلالم مطلرح بوده اسلت.

واژه منبلر، بله ایلن معنی آمده اسلت: »محّل مرتفلع، یرتقیه الخطیلب او الواعظ یکلم 
منله الجملع، سلمی بله الرتفاعله و کسلرت المیم عللی التشلبیه بالله؛ منبلر، جایگاه 
بلنلدی اسلت کله سلخنران یلا موعظه گر بر بلاالی آن با جملع صحبت می کنلد. منبر 
را بله دلیلل ارتفاعلش، منبلر گفته انلد و برای تشلبیه به اسلم آلت، به حلرف میم آن، 

کسره داده شلده است«.1 
جملع واژه منبلر، منابلر اسلت. در زبلان فارسلی، واژه هلای متعّددی مانند کرسلی، 
اورنلگ، سلریر و تخلت وجلود دارد کله تا حلدود زیادی از نظر شلکل و ظاهر، مشلابه 
و متلرادف همیلن منبلر اسلت؛ اّملا کاربلرد آنهلا، نه بلرای وعلظ و خطابه، بلکله برای 

جللوس و بلاردادن پادشلاهان در نظر گرفته شلده اسلت.2
در طلول تاریلخ اسلالم، مسللمانان بلا تأّسلی از حضلرت پیامبلر جایلگاه رفیع 
منبلر را بسلیار مقلّدس و روحانلی می دانسلتند. از نظلر مسللمانان، املام جماعلت یلا 
خطیبلی کله بلاالی منبلر می رفلت، در واقلع در جایلگاه یک شلخص مقّدسلی، مانند 
رسلول اکلرم می نشسلت و اقتضلای آن مکان ایجلاب می کرد که آن شلخص خود 
را متخلّلق بله ویژگی هلای آن بزرگلوار بنماید و راه و روش پیامبلر اکرم و مکتبش 
را بله ملردم القلاء بکنلد. اگلر افلراد ناالیقی بلر منبلر می رفتند، ملورد اعتلراض مردم 
قلرار می گرفتنلد و علملا آن را نشلانه نخلوت و جاه طلبلی آنها می دانسلتند و شلعرا با 

لسلان شلعر به هجلو و تقبیلح این گونله افلراد می پرداختند.
چنان که فتح علی خان صبا می گوید:

گام بر منبر احمد زده اکنون، بوجهل                     
تکیه بر مسند مهدی زده اینک، دجال

همچنین، سنایی می گوید:

1 . المنجد فی اللغه، ص785.

2 . ر. ك: لغت نامه دهخدا، ذیل واژه های کرسی، اورنگ، تخت گاه و سریر.
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حسرت آن را کی بود کز دخمه زی دوزخ رود          
حسرت آن را کش به دوزخ از سر منبر برند

در دنیای ارتباطات، یکی از نیازهای مهم بشلر،  وسلایل ارتباطی اسلت تا انسلان ها 
را از اخبلار مهلم مّطللع سلازد و آنلان را در حلوادث، بله یلاری یکدیگلر طلبیلده و از 
حملله دشلمنان آگاهلی داده، آنلان را آملاده دفاع نمایلد. دین مبین اسلالم، از 1400 
سلال پیلش، ایلن نیلاز را در نظلر گرفتله و مکانلی بله نلام »مسلجد« را بله عنلوان 
پایلگاه ارتباطلی بسلیار مهلم در افزایلش پیوندهای انسلانی و توسلعه فرهنگی اسلالم 
معّرفلی کلرده اسلت. به همین دلیلل، کارکرد رسلانه ارتبلاط جمعی با همله تحّوالت 
تکنیکلی،  زمانلی قریلن توفیق قلمداد می شلود که بتوانلد عمیق ترین ارتبلاط و پیوند 

را بلا مخاطلب برقلرار سلازد و ایلن ویژگلی فقط در مسلجد یافت می شلود. 
هلر چنلد ممکلن اسلت چنیلن تلقلی شلود کله بلا وجلود وسلایل ارتبلاط جمعی 
پیشلرفته امروزی، این نقش مسلاجد، اهّمیت قبلی خود را از دسلت داده اسلت؛ ولی 
از یلک  سلو، گسلترش مسلاجد در تماملی نقاط شلهری و روسلتایی و از سلوی دیگر،  
حرمت،  قداسلت و معنویّت خاّصی که مسلجد نزد مسللمانان دارد، سلبب شلده اسلت 

تلا مسلاجد نقلش مهلم و انکارناپذیر خلود را در ایلن کارکرد ایفلا نمایند.1
در مجملوع، مسلاجد در طلول تاریلخ و به درجات مختللف، عالوه بر محلّل عبادت 
و تشلکیل نمازهلای جمعله و جماعلت، مکانی برای تشلکیل جلسلات بحلث و درس، 
تعلیملات دینلی و علملی، انجام املور قضایی، حلّ و فصلل اختالفات، رسلیدگی به امور 
عموملی و منفعلت عاّمله، دسلتگیری از مسلتمندان، نگهلداری خزانله )بیت الملال( و 
برگزاری مراسلم سیاسلی بودند. به این ترتیب، گسلتره اجتماعی و سیاسلی مسلاجد 
بسلیار چشلمگیر بلود و انبوهلی از پیام های اجتماعی و سیاسلی از فراز منبر مسلاجد 

می شد.  منتشلر 
به ویلژه اهّمیلت منبلر در مسلاجد، بلدان پایله بود کله در کنلار محلراب و مقصوره 
و شبسلتان و گنبلد، یکلی از 5 جلزو مهلم مسلاجد به شلمار می آملد و دارا بلودن آن 

یکلی از للوازم جاملع بلودن تلّقی می شلد. 

1 . فجری، محّمدمهدی، آشنایی با کارکردهای مسجد، ماهنامه مبلّغان، ش120.
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محّققلان حلوزه ارتباطلات، منبلر را یلک رسلانه عموملی اسلالمی و یلک نظلام 
تشلکیالت یافتله ارتباطلی در جامعه اسلالم دانسلته اند که بُلرد اّطالعاتی آن، نسلبت 
بله هر گونله تملاس بیلن فردی مؤثّرتر اسلت؛ زیلرا اّولیلن و آخرین حاللت توصیف در 
منبلر یکنواخت تلر اسلت تلا وقتلی کله هملان موضلوع از طریلق واسلطه های متعّدد 

انتقلال می یابلد. 
همچنیلن، سلرعت ارتبلاط از طریلق منبلر بله این علّت کله مخاطبلان همزمان در 
معلرض پیلام قلرار می گیرنلد، نسلبت بله ارتباطلات بیلن فلردی و روز به  روز بیشلتر 

1 است.
نکتله دیگلر اینکه، بسلیاری از لغت دانلان عرب، واژه منبر را از ریشله عربلی »نََبَر«، 

بله معنای عاللی و بلند دانسلته اند.2 
اهّمیلت منبلر در دوره اسلالمی بلا جایلگاه مسلجد در فرهنگ اسلالمی پیوند دارد. 
منبلر، در دوره اسلالمی، دو کارکلرد اساسلی اّطالع  رسلانی و آملوزش عموملی را بله 

عهلده داشلت کله بله عنلوان رسلانه ای بلا نفوذ، نقلش بلارزی ایفلا می کرد.
 ایلن رسلانه، بله سلبب اینکله فرسلتنده پیلام در آن دارای وجاهلت دینلی اسلت، 
دارای اعتبلار اسلت. کار واعلظ، از آنجلا کله متضّملن یلادآوری مسلئولّیت ها و توّجله 
دادن بله عواملل سلعادت و شلقاوت دنیلوی و اخلروی بود، بلا حکایت و داسلتان های 
آموزنلده اخالقلی هملراه می شلد و از همیلن رو بلود که وعلظ را علم تذکیلر و قصص 

می خواندنلد و واعلظ را بله ایلن جهلت مذکِّلر یلا قصه گلو نیلز می گفتنلد.
دقیق تلر اینکله بلر اسلاس تکلیفی که اسلالم بلرای تبلیغ دیلن قائل اسلت، همواره 
مبلّغلان و واعظانلی بوده انلد کله پیگیر رشلد اخالقی و عملی ملردم بوده انلد؛ اّما منبر 
بله دلیلل تأثیلرش، فقلط بله ایلن محلدود نمی شلد و پیام هایلی فراتلر از آموزه هلای 

دینلی را نیلز مخابلره  می کرد.
نقلش منبلر، بله عنلوان مجلرای ارتباطلی حاکملان بلا ملردم، در گذشلته اهّمیت 

1 . حسینی، رضا، 5 اردیبهشت 1390، نقش مسجد در ارتباطات عمومی، پورتال نور، قابل دسترسی در

 http://noorportal.net.
2 . ابراهیم مصطفی و دیگران، المعجم الوسیط، ج2، ص904.
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زیلادی داشلت و منحصلر به سلسلله خاّصلی نبود؛ بله عنوان مثلال، وقتلی قراخانیان 
بلا پیشلروی خلود، بخلارا، پایتخت سلامانیان را تهدید کردنلد، »واعظان بر فلراز منابر 
مسلجدها رفتنلد و بله نلام سلامانیان از ملردم خواسلتند به آنهلا بپیوندنلد«. چنان که 
پیلش از ایلن نیز اشلاره شلد، وعلظ و اندرز مؤمنلان، به عنلوان تکلیفی دینلی همواره 

ملورد توّجله شلماری از وّعاظ بوده اسلت. 
بنابرایلن، در آغلاز انقالب ایران، رسلانه منبر، یکلی از مهم ترین ابزارهلای انقالبی ها 
بلرای پیگیلری اهداف انقالب اسلالمی بود. همزمان با شلکل گیری انقلالب در دهه40 
علملا و دانشلوران اسلالمی بلرای مقابلله با دسلتگاه تبلیغاتلی پهلوی از این رسلانه به 
نحلو شایسلته اسلتقاده می کردنلد. در مقلام مقایسله، هیلچ یلک از رسلانه های تحت 
اختیلار رژیلم شاهنشلاهی، قلدرت برابری بلا تأثیرگلذاری منبر را نداشلت. مردمی که 
پلای منابلر علملای دینلی می نشسلتند، ضمن دریافلت احلکام دینلی و بهره گیری از 

دسلتورات اخالقلی ائّمله دیلن، با آخریلن اخبار روز آشلنایی پیلدا می کردند. 
بله طلور اساسلی، در تجّمعاتلی کله در مسلاجد برگلزار می شلد، قبلل و بعلد از 
سلخنرانی وّعلاظ و مبلّغلان، انقالبی هلا، ضمن برگزاری جلسلاتی محلدود و کم تعداد، 
در جریلان آخریلن اخبلار قلرار می گرفتنلد و بلرای ادامله تحریلکات سیاسلی خلود، 
هماهنگی هلای الزم را کسلب می کردنلد. روحانیلان بلا سلخنرانی های خلود، عالوه  بر 
ایلن  کله بله سلخنرانی های مذهبلی و تقویّلت باورهلای ملردم می پرداختند، پلرده از 
جنایلات رژیم شلاه برمی داشلتند و مردم را از اوضلاع خفقان بار جامعله آگاه می کردند 
و آنهلا را بله  مبلارزه و تظاهلرات علیله رژیلم دعلوت می کردند کله به واقع هم بسلیار 
مؤثّلر بلود. در واقلع، منبر، به  عنوان یک رسلانه عمومی نقش شگفتی سلاز و حماسلی 
را در انقلالب اسلالمی ایفلا کلرد؛ زیلرا سلخنرانان روحانلی بلا اسلتفاده از آن به عنوان 
تریبونلی در جهلت رسلاندن صلدای انقلالب به گلوش ملّت ایلران اسلتفاده کردند. از 
منظلر ارتباطلی، انتخلاب تکنیلک سلخنرانی و خطابه از سلوی انقالبی ها، حلاوی پیام 
روشلن و آگاهانله ای اسلت؛ زیلرا سلخنرانی ها و خطابه هلا با برقلراری ارتبلاط نزدیک 
و بلدون خدشله، میلان سلخنران و مخاطبلان می توانلد بله عنوان عنصلر تعیین کننده 

عملل کند. 
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پیام رسلانی از طریلق منبلر، در دو مقطلع زمانلی از تاریلخ انقلالب اهّمیلت فلراوان 
پیلدا کلرد. مقطلع اّول، زمان ابتلدای نهضت که هنلوز امام خمینلی از ایران تبعید 
نشلده بلود و مقطلع دّوم، از تبعیلد املام تا پیروزی انقالب اسلالمی را شلامل می شلد. 
طیفلی از وّعلاظ در طلی ایلن دو مقطلع، از سلال 1341 تلا بهملن 1357 در صلدد 
برآمدنلد بلا اسلتفاده از رسلانه منبلر، مشلروعّیت نظام حاکلم را به  چالش بکشلانند و 

توانسلتند افلکار عموملی جامعله را به  سلوی نهضت جللب کنند.1
در تماملی نظریه هلای ارتباطلی تاکنون، رسلانه های جمعلی، وظیفه  اّطالع  رسلانی 
و ارسلال پیلام داشلته اند؛ در ایلن بینلش،   بایلد افلکار عموملی بله سلمتی خلاّص  که 
نهاد  هلای سیاسلی و حکومت هلای قدرتمنلد و بیشلتر دنیاطللب هسلتند، سلوق داده 
شلود و رفتلار جمعلی بلر اسلاس الگو هایلی کله عرضله می شلود، شلکل گیلرد و در 

نهایلت، ثبلات اجتماعلی در تحّقلق اهلداف سلرمایه داری جهانلی حفظ شلود. 
بدیهلی اسلت در ایلن نظریه ها، انسلان، ابزاری بیش نیسلت؛ ولی دیدگاه رسلانه ای 
اسلالم، انسلان را نله تنهلا به عنلوان مخاطبلی که پیاملی به اّطلالع  او می رسلد، بلکه 

بله منزلله  مخاطبلی کله آگاهلی و به ویژه تعاللی او هملواره مّدنظر اسلت، می نگرد.
رسلانه های جمعلی ملورد تأکیلد فرهنلگ اسلالمی، کله بله طلور عملده بلر نقش 
رسلانه ای مسلجد و خطابله و ارتباط هلا و پیوند های حضلوری )و تشلّکل های ارتباطی 
خلاّص( تأکیلد دارد و البّتله وسلایل و تکنیک هلای نویلن را هلم نفلی نمی کنلد و 
می پذیلرد؛ در ایلن جملله یلک نکتله  حکمت آمیلز هدایتلی دیده می شلود؛ چلون در 
ایلن ملدل ارتباطی، انسلان با انسلان به صورت حضوری در ارتباط اسلت و این شلیوه  

ارتبلاط، در تصلّرف قلب هلا و تسلخیر افلکار بله مراتلب مؤثّر تر اسلت. 
در ایلن راسلتا،  مسلجد و خطابله، بلر فرهنگ شلنیداری تأکیلد دارد. بدیهی اسلت 
کله در جواملع اسلالمی کله از تحّوالت فرهنلگ دیداری، آثلار مهمی دیده نمی شلود، 
مسلجد و خطابه با اسلتفاده از فرهنگ شلنیداری، مؤثّر ترین پیام رسلان اسلت. ضمن 
آنکله مسلجد، بله عنلوان پایلگاه و رسلانه ارتباطی مهلم، از هلر دو حاللت می تواند به 

1 . رزمجو، جمال، 3خرداد 1390، منبر، اّولین رسانه تاریخ اسالم، پورتال نور، قابل دسترس در

 http://noorportal.net.
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طلور بالقّوه برخوردار باشلد.1
علالوه بلر ویژگی های بیان شلده، یکلی از نهادهایی کله در کنار مسلجد و از طریق 
آن، رفتارهلای سیاسلی ملردم سلازماندهی و هدایلت می شلود، منبلر اسلت. منبلر، 
نخسلت بله عنلوان وسلیله  ارتباطی میان اّملت و رهبرانش و سلپس به دنبلال جدایی 
فزاینلده منبلر از حکوملت، بله صلورت مسلتقل، اّملا قدرتمند و سیاسلی کله هیچ گاه 
فرصلت در افتلادن بلا قدرت های مسلتقر را از دسلت نمی داد، خدملت و عمل می کرد 
و رهبلران و وّعلاظ انقالبلی از منبلر، همچلون کاناللی بلرای بیلداری ملردم و انتشلار 
نظریلات ضلّد نظلام و ملرام حکوملت و برانگیختن توده های مردم سلود می جسلتند.2

.net.rasekhoon.www//:http :1 . رضایی، علی، نقش مساجد در جوامع اسالمی، قابل دسترس در

2 . لطیف پور، ید اهلل هنری، فرهنگ سیاسی شیعه و انقالب اسالمی، مرکز اسناد انقالب اسالمی، ص157-156.
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ویژگی رسانه  ای مسجد بر وسایل ارتباط جمعی  «
سلخن از طللوع اسلالم و مطللع آن و فجر صلادق آیین محّمدی و مرکز اشلاعه 
آن، یعنلی مسلجد اسلت. مسلجد، مهمان خانله خلدا در زمین،1جایگاه نلزول برکات و 
خیلرات آسلمانی،2خانه راز و نیلاز، عشلق و محّبت، صفلا و صمیمیت، ایثلار و رحمت، 

تجلّلی بهشلت خلدا در زمین3و محلّل آرامش موّحدان اسلت.
ویژگی هلای ارتبلاط رسلانه ای مسلجد بلر سلایر رسلانه ها را می توان در سله  ●

بخش مهلم خالصله کرد. 

ویژگی سیاسی 
 مسلجد اختصلاص بله هیلچ ارگان و حزبلی ندارد؛ اّما هیچ رسلانه ای نیسلت  ●

کله به جایی وابسلته نباشلد.
 مسلجد تابلع هیلچ نهلاد و حکومتلی نیسلت و افلکار اجتماعلی را به سلوی  ●

صحیلح سلوق می دهلد. برخالف سلایر رسلانه ها که موّظف هسلتند افلکار عمومی 
را بله سلمتی خلاّص، کله نهادهلای سیاسلی و حکومت هلای قدرتمنلد و بیشلتر 
دنیاطللب هسلتند، سلوق دهنلد تا رفتلار اجتماعی بر اسلاس الگوهایلی که عرضه 

می شلود، شلکل گیرد.
 مسلجدی ها، برخلالف مخاطبلان رسلانه های دیگلر، بله طلور معملول از  ●

هسلتند.  دور  و  متنّفلر  حزب گرایلی  و  سیاسلی بازی 
 در عین حالی که مسلجد، گروهی و سلازمانی نیسلت؛ اّما حالتی تشلکیالتی  ●

داشلته و با مخاطبان ارتباط تشلکیالتی برقلرار می کند.
 ایلن ارتبلاط، بله دلیلل غیرسلازمانی و غیرگروهلی بلودن، زمینله بازرسلی  ●

مردملی از تشلکیالت را فراهلم کلرده و املکان بهره بلرداری سیاسلی را بله حداقل 
می رسلاند.

1 . وسایل الشیعه، ج3، ص517.

2 . من ال یحضره الفقیه، ج1، ص77.

3 . ترمذی دعوات، ج3، ص 8.
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 مقابلله حلّکام جلور بلا رسلانه مسلجد، یلا بایلد شلکل علنلی داشلته باشلد  ●
کله ایلن مسلئله پلرده از چهلره غیردینلی حکومت های سللطه برملی دارد و باعث 
تحریلک عواطلف علیله سللطه گر می شلود و یلا بایلد بله شلکل مخفلی باشلد که 
در ایلن صلورت، کاربلرد چندانلی نداشلته، بلکله نتیجله معکلوس خواهد داشلت. 
سللطه گران نیلز تلالش می کننلد )اگرچله در ظاهلر( بلا مسلجد هملراه باشلند تا 

بتواننلد اّطالع رسلانی مسلجد را مهلار سلازند.
 مراکز رسلانه ای دنیا محّل رشلد و فّعالّیت جاسوسلان اسلت؛ اّما در مسلجد،  ●

جاسلوس )منافق( جایی ندارد و اگر وارد شلود، زود رسلوا می شلود.
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ویژگی اجتماعی و فرهنگی «
رسلانه مسلجد نفوذناپذیلر اسلت، چنان که قلرآن می فرماید: »َملا َکاَن لِلُْمْشلِرِکیَن أَن 
یَْعُملُرواْ َمَسلاِجَد اهلل َشلاِهِدیَن َعلَی أَنُفِسلِهْم بِالُْکْفلِر أُْولَِئَک َحِبَطْت أَْعَمالُُهلْم َو فِی النَّاِر 
ُهلْم َخالِلُدوَن؛ مشلرکان را نرسلد که مسلاجد خلدا را آباد کننلد، در حالی کله به کفر 
خویلش شلهادت می دهنلد؛ آنان هسلتند که اعمالشلان بله هدر رفته و خلود در آتش 

جاودان هسلتند«.1
ََّملا یَْعُملُر َمَسلاِجَد اهللِ َمْن آَملَن بِاهللِ َو الَْیلْوِم الِخِر َو   خداونلد در قلرآن می فرمایلد: »إِن
َکاَه َو لَْم یَْخلَش إاِلَّ اهللَ َفَعَسلی أُْولَِئَک أَن یَُکونُواْ ِملنَ الُْمْهَتِدیَن؛  لاَلَه َو آتَلی الزَّ أََقلاَم الصَّ
مسلاجد خلدا را تنهلا کسلانی آبلاد می کننلد که به خلدا و روز بازپسلین ایملان آورده 
و نملاز برپلا داشلته و زکات داده انلد و جلز از خلدا نترسلیده اند؛ پلس، امیلد اسلت که 
اینلان از هدایت یافتلگان باشلند«.2 این ویژگی، برخالف بیشلتر رسلانه های دنیا اسلت 

کله توّسلط مشلرکین و معاندیلن اسلالم، اداره و یا تأیید می شلود.
 برخلالف سلایر رسلانه ها، مغلرض و منافلق در سیسلتم مسلجد جایگاهلی  ●

ندارد.
 وجلود مسلجد در هلر مکانلی، موجب رشلد مردم می شلود؛ اّما وجلود برخی  ●

رسلانه ها ملردم را از دیلن دور می کند.
 رسلانه ها یکدیگلر را نفلی می کننلد؛ اّملا هیلچ مسلجدی، مسلاجد دیگلر را  ●

نفلی نمی کنلد؛ بلکله مسلاجد مؤیّلد یکدیگرنلد.
 مسلجد، نله هلر پیاملی را می گیرد و نله هر پیاملی را به مخاطبلان می دهد؛  ●

چلرا کله رسلانه مسلجد، پیاملی را ارائله می دهد کله از وحی و اهل بیت باشلد 
و در تربیلت و رشلد مخاطبلان دخالت داشلته باشلد، برخالف رسلانه های دیگر که 

هلر خبلری را دریافت و پخلش می کنند.
  مسلجد، برخلالف سلایر رسلانه ها و ادیلان کله پذیلرش هفتگلی، ماهیانه و  ●

1 . توبه، آیه17.

2 . همان، آیه18.
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سلالیانه دارنلد، پذیلرش روزانله داشلته و تعطیل بردار نیسلت.
  تأثیلر اخبلار رسلانه ها در دنیلا متفلاوت اسلت؛ برخلالف تأثیلر پیام هلای  ●

مسلجد کله یکسلان هسلتند.
  مسلجد محلّلی اسلت که همیشله مردم به دنبلال آن بوده انلد. بنابراین، پیام  ●

مسلجد عمیلق اسلت؛ برخالف رسلانه ها )رادیلو، تلویزیلون، ماهلواره، اینترنت( که 
حّتلی در خانه هلا به دنبلال مخاطبلان می روند.

  اخبلار مسلجد آراملش بخلش اسلت؛ وللی اخبلار رسلانه ها بله طلور عملده  ●
تشلّنج زا و تزلزل آفریلن اسلت.

  اخبلار مسلجد، همیشله گواراسلت؛ برخلالف اخبلار غیرمسلجدی که برخی  ●
ناگلوار اسلت و حّتلی بعضلی از اخبلار خوب آن نیز مشلکل زا اسلت.

  مخاطبلان رسلانه مسلجد، عاّم اسلت و هر کلس و در هر موقعّیتلی می تواند  ●
از آن بهلره جویلد؛ اّملا رسلانه ها به طلور معمول، مخاطبلان خاّصی داشلته و حّتی 

هلر صفحه از یلک روزنامه، مخاطبی خلاّص دارد.
  مسلجد تولّیت خاّص ندارد؛ اّما هیچ رسلانه ای بدون مسلئول و مدیرمسلئول  ●

و سلردبیر و... نمی تواند فّعالّیت داشلته باشد.
  مسلجد، نلزد عملده ملردم )حّتلی افلراد الاباللی(، مقلّدس اسلت؛ برخلالف  ●

برخلی رسلانه ها کله هیچ گونله سلابقه و الحقله تقلّدس ندارنلد.
  پیاملد منفلی در اخبلار و پیامدهلای مسلجد )اعلّم از اخبلاری کله می دهد  ●

و می گیلرد( وجلود نلدارد؛ چلون هلدف پیام هلای مسلجد، اصالح اسلت؛ برخالف 
اخبلار برخلی رسلانه ها کله پیلام مثبلت آنها بیلش از پیلام منفی آن نیسلت.

  رسلانه مسلجد، مشکل گشلا اسلت؛ برخالف بعضی رسلانه ها که مشکل سلاز  ●
. هستند

  بله طلور اساسلی، تمامی وسلایل ارتباط جمعلی، نوعی ارتبلاط غیرحضوری  ●
را بلا مخاطلب برقلرار می سلازند؛ وللی مسلجد ارتبلاط غیرحضلوری را نمی پذیرد؛ 
چلون حلاالت و اوقلات و شلرایط افراد مرتبط با مسلجد، متفاوت اسلت و به همین 

دلیلل، پیام هلا نیز متفاوت اسلت.
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  مسلجد، پایگاهلی ارتباطلی ل دینلی اسلت و موجلب مانلدگاری فرهنلگ  ●
می شلود. مخاطلب  در  اسلالمی 

  کارکلرد ارتباطلی و رسلانه ای مسلجد، عمیق تلر اسلت؛ زیرا با دل هلا و افکار  ●
هماهنلگ بلا یکدیگلر سلر و کار دارد و این، برخالف سلایر رسلانه های دیگر اسلت.

  مسلجد، پایگاهلی ارتباطلی و سلهل الوصول و رسلانه ای قابل دسلترس برای  ●
کلّیله مخاطبلان و عالقه مندان اسلت.

  مسلجد، جلدا از نقش رسلانه ای و ارتباطلی خود، از طریق خطبلا و علما، در  ●
مخاطبلان ایجلاد انگیلزش کلرده و عالوه بلر نقش اّطالع  رسلانی، نقلش هدایتی را 

نیلز بله دوش می گیرد.
  در طلول تاریلخ، مسلاجد، عامل اتّحاد و همبسلتگی میان مردم بوده اسلت؛  ●

برخلالف برخی رسلانه ها کله موجبات تفرقله را در جامعه فراهلم کرده اند.
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ویژگی پیام مسجد «
  پیلام مسلجد همگانلی بلوده و اخبلار خصوصلی و سلّری و محرمانله ندارد؛  ●

برخلالف برخی رسلانه ها که دارای بولتن سلّری، اخبار گزینشلی، تدویلن و دوبالژ 
. هستند

  پیلام مسلجد، موجلب نفلوذ در قلب هلا و افلکار مخاطبلان می شلود؛ وللی  ●
اخبلار رسلانه های دیگلر چنیلن نیسلت.

  پیلام مسلجد، همیشله انقالب سلاز اسلت؛ وللی اخبلار برخلی رسلانه ها،  ●
اسلت. انقالب سلوز 

  اخبلار رسلانه ها در روز بعلد و یلا حّتلی چندسلاعت بعلد کهنله می شلود؛  ●
برخلالف پیام هلای مسلجد کله همیشله تلازه و زنلده هسلتند.

  در رسلانه مسلجد، اولویّلت بلا پیلام دینلی و تحت تأثیلر احکام دین اسلت؛  ●
اّملا در رسلانه ها اولویّلت با مسلائل اقتصادی و سیاسلی اسلت.

  پیلام مسلجد، ارشلاد و هدایلت اسلت؛ برخلالف اخبلار رسلانه ها کله فقلط  ●
اّطالع  رسلانی اسلت یلا هملراه بلا تخریلب و گمراهلی هسلتند.

  همله مسلاجد، حّتلی مسلاجد قدیملی و خاللی از جمعّیلت نیلز دارای پیام  ●
ست. ا

  مسجد، تنها رسانه ای است که در تمام دنیا اسم و پیام واحدی دارد. ●
  هلر چله مسلجد سلاده تر باشلد، پیلام و جاذبله اش بیشلتر اسلت؛ برخلالف  ●

رسلانه های دیگلر کله مجبلور هسلتند تا بلا آب و رنگ خاّصلی پیام دهنلد و بدون 
آن، خاللی از ارزش و مخاطلب می شلوند؛ مثلل: تلویزیلون سلیاه و سلفید.

  پیام دهنلده مسلجد بایلد علادل و عاللم باشلد؛ برخلالف پیام دهنلده در  ●
رسلانه ها کله شلرایط خاّصلی نداشلته و هلر کلس می توانلد در مقلام پیام دهنلده 

. شد با
  پیام دهنلده مسلجد )املام(، مخاطب را می شناسلد )و باید بشناسلد( و طبق  ●

ظرفّیلت او، پیلام می دهلد؛ وللی رسلانه ها بله طلور عملده به هلر گیرنلده ای پیام 
می دهنلد.
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  نحلوه پیلام دادن در مسلجد، شلرایط و زملان خلاّص دارد؛ اّملا پیلام سلایر  ●
رسلانه ها هیلچ شلرایط و زملان و ملکان خاّصلی نلدارد.

  هلر چله مسلجد سلّنتی تر باشلد، پیاملش بیشلتر اسلت؛ برخالف رسلانه ها  ●
کله جاذبله اش در مدرن تلر بلودن آن اسلت.

  پیلام مسلجد، بله شلرطی قابلل انتقلال اسلت کله بافلت آن بلا ارزش هلا،  ●
هنجارهلا و مبانلی دینلی مطابقلت داشلته باشلد؛ برخلالف سلایر پیام هلا کله از 

راه هلای گوناگلون و از عملوم رسلانه ها قابلل انتقلال اسلت.
  هیلچ گاه مسلجد و پیلام آن، تابلع بودجه نبوده اسلت؛ برخالف رسلانه ها که  ●

قبلض و بسلط آن، تابع بودجه اسلت.
  در طلول تاریلخ، هیلچ مسلجدی )بله جلز مسلجد ضرار کله تخریب شلد(،  ●

مخاطبلان خلود را از مسلیر حلق منحلرف نسلاخته اسلت؛ وللی رسلانه ها، معاویه 
را امیلر و حضلرت عللی را کافلر و املام حسلین را خارجلی معّرفلی کردنلد.

  رسلانه ها یلا ناطق انلد )رادیلو و تلویزیلون( یلا مکتلوب )روزنامه هلا( و یلا  ●
الکترونلی )ماهلواره و اینترنلت(؛ اّملا مسلجد هر کسلی را بله نحوی اّطالع  رسلانی 
می کنلد؛ گاهلی نلگاه بله سلاختمان مسلجد و یلا خطلوط نوشلته شلده در آن و... 

پیام دهنلده و بیدارکننلده اسلت.1 
در ایلن زمینله، بایلد بله این نکته اشلاره کرد که خود مسلجد یک رسلانه اسلت. از 
قدیلم نیلز، مسلجد محّل خبررسلانی بلوده و پیغمبر اکلرم هر وقت می خواسلتند 
خبلری را بله ملردم برسلاند، از طریلق مسلجد اّطالع رسلانی می کلرد. مسلجد، در 
فرهنلگ اسلالم و ایلران مهم تریلن محلّل بلرای عبادت هلای جمعلی، روشلن فکری 
و اتّحلاد مسللمانان بله شلمار ملی رود. از گذشلته تاکنلون، مسلاجد، نقلش ویلژه  ای 
در هدایلت مسللمانان در جواملع گوناگلون اسلالمی داشلته اسلت. جهان اسلالم باید 
بلرای مسلجد به عنلوان یکلی از بزرگ تریلن پایگاه های مردمی و رسلانه ای بلا قابلّیت 
فلراوان، حسلاب ویلژه ای بلاز کنند؛ چلرا که امروز، مسلاجد، علالوه بلر مزیّت های این 
رسلانه دینلی، نسلبت به سلایر رسلانه ها در محلاّلت می تواننلد در انتقال خبلر و بیان 

1 . فجری، محّمدمهدی، روزنامه کیهان، مسجد، رسانه ای قوی و متفاوت، صفحه معارف، ش19880.
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حقیقلت بله دیگلر رسلانه ها نیز کملک کنند.

نقش رسانه ای مسجد در تحّول ارتباطات «
در طلول تاریلخ، انسلان همیشله تلالش کلرده تا وسلیله  ای بلرای برقلراری ارتباط 
در اختیلار داشلته باشلد؛ هلر چند کله در دوره هلای اّولیه این وسلایل، قلدرت زیادی 
بلرای حملل پیلام و اّطالعات نداشلته اند؛ ولی برای انسلان آن روز مطلوب بوده اسلت. 
ایلن فّناوری هلای ابتدایلی بله تدریلج گسلترش یافتنلد؛ تلا جایی کله در زملان حال، 
بلا فّناوری هلای اّطالعاتلی رو به رو هسلتیم کله در حال متحلّول کردن نحلوه زندگی و 

تفّکر انسلان معاصر اسلت.
کارکلرد وسلایل ارتبلاط جمعلی، برقرارِی هلر چه موّفق تلر ارتباط با انسان هاسلت. 
ایلن برقلراری ارتبلاط بله تحّول هلای تکنیکلی بازنمی گلردد. ماهواره هلا و رایانه هلا، 
البّتله قلادر خواهنلد بلود کله پیاملی را در یک لحظه بله تماملی دنیا مخابلره کنند و 
بله وظیفله اّطالع رسلانی و ارتباطلی خلود عملل نمایند؛ اّما مهلم، پیام و حرفی اسلت 
کله ارسلال و القلاء می شلود. واکنلش رفتلار جمعی انسلان ها در یلک جامعله در برابر 
پیام هایلی کله بله او می رسلد، بله خوبی نشلان می دهنلد کله کانون های ارسلال پیام 
و وسلایل ارتبلاط جمعلی تلا چه انلدازه در القلای پیام هایشلان موّفق بوده اند. سلالیان 
متملادی، غلرب در ایلران کوشلید، تا با ارسلال پیلام و القلای فرهنگ ملورد نظرش و 
بلا گسلترش مراکلز مطبوعاتی، سلینمایی، انجمن هلا و محفل های متعلّدد ارتباطی به 
سللطه خویلش همچنلان ادامه دهلد؛ ولی دیدیم که در انقالب اسلالمی، سلال 1357 
پایگاه هلای ارتباطلی ملورد تأکیلد انقلالب، مسلاجد، خطبلا و هیئت ها و تشلکل های 
مذهبلی، توانسلتند، بلا وجود برخورداری از شلکل سلّنتی در ارسلال پیام، به سلرعت 
بلر رسلانه های ارتبلاط جمعی پیشلرفته غلرب در ایلران، فایق آمده و واکنشلی خالف 
آن چله در رسلانه های قدرتمنلد ارتباطلی آن روز انتظلار می رفلت، از خلود نشلان 

دهند.
رسلانه ها کارکردهلای متفاوتلی، هماننلد انتقلال ارزش هلا و میلراث فرهنگلی را بر 
عهلده دارنلد؛ اّملا از نظلر صاحب نظلران، این ابزارهلا تنها بخشلی ار میلراث گرانبهای 
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نسلل پیلش را منتقلل می کنلد و بیشلتر خواهان و ملرّوج نوآوری هسلتند. رسلانه ها، 
موجلد تغییلر در الگوهلای سلّنتی جوامع هسلتند و با تشلویق ارزش هلا و هنجارهای 
جدیلد، الگوهلای نسلل پیلش را بله چاللش می کشلند. رسلانه ها، بلا وابسلته کلردن 
نسلل جدیلد از نظلر اّطالعلات و دانش و سلرگرمی، سلعی در دیکته کلردن ارزش ها و 
هنجارهلای متضلاّد و مغایلر بلا فرهنلگ غالب دارنلد؛ به طوری کله به جلرأت می توان 
گفلت کله نسلل فعللی، بیشلتر برداشلت های فکلری و ظاهلری خلود را از رسلانه ها 
می گیلرد. البّتله نبایلد به رسلانه ها با دید منفلی نگاه کلرد و نبایلد کارکردهای مثبت 
آنهلا را در عرصله آملوزش و اّطالع رسلانی و ترویلج دانش هلای نوین و نقلش آنها را در 
توسلعه  جواملع، نادیلده گرفلت. باید بلا شلناخت جایلگاه رسلانه ها در جامعه پذیری و 
ارائله و انتقلال محتواهلای فرهنگلی بله جامعه، بله تدوین و سیاسلت گذاری مناسلب 
در بلرای اسلتفاده مناسلب از آنهلا پرداخلت و برای تقویّلت فرهنگ و پاالیلش عناصر 
فرهنگلی، بلرای ارتقلای فرهنگلی جامعله و انتقلال میلراث فرهنگلی بله نسلل آینده 
کوشلش کلرد تلا شلکاف نسللی ل  کله حاصلل متغّیرهلای بسلیاری از جملله نفلوذ و 
رخنله رسلانه ها در فرهنلگ و جامعله اسلت ل کاهلش پیلدا کنلد و یلا به هیچ وجله بله 
 وجلود نیاید.1بنابرایلن، در تماملی نظریه هلای ارتباطلی، رسلانه های گروهلی وظیفله 
اّطالع رسلانی و ارسلال پیلام را بلر عهلده دارنلد و این بدین معنی اسلت کله صاحبان 
قلدرت بلر روابط مردم، به  وسلیله رسلانه نظلارت می کننلد؛ آن هم به گونله ای که خود 
می خواهنلد و نتیجله آن نیلز حفلظ نظام سلرمایه داری و مصرف کاالی بیشلتر اسلت. 
بله ایلن ترتیلب، ایلن املر موجلب می شلود کله انسلان را با دیلد ابلزاری بنگرنلد؛ در 
حاللی کله رسلانه اسلالم، بله دنبلال تکاملل و تعالی مخاطبان اسلت تلا آنها در سلایه 
رعایلت آداب مسلجد، از جملله چگونگی ورود، خروج، نشسلتن و برخاسلتن، آراسلتن 
خویلش، خوشلبو کلردن، طهارت داشلتن، نظافلت و کرامت بخشلیدن به کسلانی که 

بلا مسلجد در تماس انلد، جلزء بهترین ها شلوند.
مسلجد، هملواره در دسلترس هملگان اسلت. رسلانه دینلی به هیلچ عنلوان، مانند 
بلندگلو نیسلت کله هر پیامی را چه مثبت و چه منفی اشلاعه دهد؛ بلکه رسلانه دینی، 

.http://www.qiu.ir :1 . رئیسی وانانی،1390، دانشکده صدا و سیما قم، قابل دسترس در
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رسلانه ای »دیلن محلور« اسلت و ایلن عامللی اسلت کله باعلث فلرق بین رسلانه های 
دینلی و غیردینلی می گردد. ویژگلی  منحصربه فرد دیگلر در تمامی رسلانه های دینی، 
علالوه بلر محوریّلت دینلی، واقعّیت گرایلی اسلت؛ بدیلن معنا که بلرای ارائله حقیقت 
دیلن، رسلانه ای کله غیرحضلوری بلوده و فقلط بلرای مخاطبانلش تصاویلر دو بعلدی 
پخلش  کنلد، کافلی نیسلت؛ چرا کله حقیقلت، واقعّیتی سله بعدی اسلت؛ اّملا تصاویر، 
هلر چنلد بلر کیفّیلت، تأثیر و رنلگ و لعلاب آن بیفزاییم، جلای یک لحظله حضور در 

مکانلی ماننلد مسلجد، نملاز جمعه، حلّج یا حّتلی حضلور در نملاز را نمی گیرد.1
پیامبلر گراملی اسلالم کله پایه گلذار اّولیلن مسلجد در اسلالم اسلت، آن را 
به گونله ای پایه گلذاری نملود کله علالوه بر عهلده دار بلودن نقلش روحانلی و معنوی، 
کانلون فّعالّیت هلای اجتماعلی مسللمانان نیلز به شلمار رود. بله همین دلیل، مسلجد 
در طلول تاریلخ اسلالم از ویژگلی برجسلته ای برخلوردار بلود. در گذشلته، همله امور 
مسللمانان در ابعلاد مختللف، از جمله عقایلد و فّعالّیت های فرهنگی، عبادی، سیاسلی 

و اقتصلادی، در مسلاجد انجلام می شلد.2 
بله طلور کلّلی مسلجد، نملاد فّعالّیت فکلری،  معنوی، مذهبلی و سیاسلی و به طور 
عملده، پایگاهلی بلرای درخواسلت مشلارکت سیاسلی یا برانلدازی حکومت اسلت. به 
همیلن دلیلل اسلت که دولت هلای اسلتبدادی در جوامع اسلالمی بیشلترین واهمه را 
از مسلاجد داشلته و دارنلد؛ زیلرا این مراکلز، می توانند نیروهلای بالقّوه  سیاسلی را در 

خود متمرکلز کنند.3
سلخن در ایلن اسلت کله تحلّول ارتباطات در دنیلای امروز، کله در نظریلات آلوین 
تافللر در کتابلش تحلت عنلوان »جلا بله جایی قلدرت« آمده اسلت، نخواهد توانسلت 
فرهنگ هلای مقلاوم و غنلی را از درون تهلی کنلد و البّتله بدیهلی اسلت کله فرهنگ 
کشلورها در تقابلل بلا فرهنلگ جهانلی تأثیلر می پذیرنلد؛ وللی ایلن تأثیر، بله میزانی 
کله خرده فرهنلگ )فرهنلگ یلک کشلور( قلوی باشلد، بله مراتب کمتلر خواهلد بود. 

.http://www.ido.ir :1 . سازمان تبلیغات اسالمی استان تهران، 1388، قابل دسترس در

2 . روزنامه جمهوری اسالمی، 1389، ش 8978.

3 . جوانمرد، احسان، نگاهی به نقش مسجد در مبارزات سیاسی استاد شهید مطهری ، قابل دسترس در

http://www.irdc.ir.
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بنابرایلن، بایلد دوبلاره نگاهلی به درون افکنلد و به جایلگاه عمده رسلانه های ارتباطی 
جهلان اسلالم، به ویلژه مسلاجد، توّجه جلّدی کرد. برای اینکه مسلئله بیشلتر روشلن 
شلود، بله ویژگی های مسلجد در برقراری ارتباط و سلازماندهی حرکت هلای اجتماعی 
کله عمده تریلن متغیلر و عاملل مانلدگاری فرهنلگ اسلالمی تلا کنلون بلوده اسلت، 

می پردازیلم.
  مسجد، غیرگروهی و سازمانی است )سازمان در شکل مصطلح آن(. ●
  مسلجد، از حاللت تشلکیالتی برخلوردار اسلت و املکان ارتبلاط تشلکیالتی  ●

مخاطبلان بلا همدیگر وجلود دارد.
  ایلن ارتبلاط، بله دلیلل غیرسلازمانی و غیرگروهلی آن، بله شلّدت مردملی  ●

اسلت کله یلک ویژگلی عمده بله  شلمار می آید، املکان بهره بلرداری دشلمن را در 
جواملع بسلته دیکتاتلوری )ماننلد مصلر املروز(، بله حداقل می رسلاند.

  مسلجد، به عنوان یک پایگاه ارتباطی دینی اسلت و این در عمل، جهت ارتباطات  ●
را روشلن می کند و در ماندگاری فرهنگ اسالمی نقش عمده  ای ایفا می نماید.

  کارکلرد ارتباطلی و رسلانه  ای مسلجد، عمیق تلر اسلت؛ زیرا با دل هلا و افکار  ●
هماهنلِگ با هم سلر و کار دارد.

  مسلجد، یلک پایلگاه ارتباطلی اسلت که به آسلانی یافت می شلود و در عین  ●
حلال، یک رسلانه قابل دسلترس برای همله مخاطبان و عالقمندان اسلت.

مقابلله حلّکام جور با مسلجد، از نظر سیاسلی باید شلکل علنی داشلته باشلد.  ●
ایلن مسلئله در ابتلدای امر، به افشلای چهره غیردینلی حکومت های سللطه گر )که 
متأّسلفانه، در کشلورهای اسلالمی، به اسلالم پناهی دسلت می زنند( می انجامد. اگر 
مبلارزه حکوملت با مسلجد به روش مخفی باشلد، کاربلرد چندانی نخواهد داشلت.

مسلجد، جلدای از نقلش رسلانه  ای و ارتباطلی، وسلیله ای برای خطبلا و علما  ●
در ایجلاد انگیلزش در مخاطبلان اسلت تلا نقش اّطالع رسلانی، نقلش هدایتی خود 

را ایفلا کند.1

1 . رضاییللان، مجیللد، تحللّول ارتباطللات و نقللش رسللانه  ای مسللجد در مانللدگاری فرهنللگ اسللالمی، کارکرد مسللجد، صللص133،134،135 

و136.
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موانع و راهکارها «
دیلن اسلالم، بلرای تماملی شلئون زندگلی انسلان برنامله و هلدف دارد؛ مسلجد 
نیلز می توانلد سلازمان دهنده رفتلار دینلی ملردم در قاللب یلک نظلم رفتلاری در 
حیلات اجتماعلی باشلد. مسلاجد، پایگاه تبلیغ دین اسلالم هسلتند و بسلیاری از آثار 
اجتماعلی، ماننلد اخلالص و درسلت کاری، سلازمان دهی زندگلی و نظلم و تقلوی بلر 
آنهلا مترتّلب اسلت. افرادی که بیشلتر به مسلجد می روند، رفتارشلان در تملام مراحل 
زندگلی دارای نظلم و توّجله بیشلتری اسلت و در کّل، آثار رفتار دینی آنلان در زندگی 
اجتماعلی نیلز بله چشلم می خلورد. از طلرف دیگلر، نقصلان ارزش های دینی، سلبب 

بلروز بی نظمی هلا و آشلوب های اجتماعلی اسلت.
بنابرایلن، الزم اسلت بلرای جذب افراد به سلمت مسلجد، چاره اندیشلی شلود. اّول 
بایلد بررسلی کلرد کله در نلزد افلکار عمومی چله جایگاهلی دارد؛ آیلا در عملل، مؤثّر 
بلوده اسلت و یلا تنهلا در لفلظ؛ علّلت کم توّجهلی ملردم بله آن چیسلت؟ چلرا کله بر 
اسلاس تعالیلم اسلالم، بله طلور حتم، خیلری در وجود مسلجد بلرای مسللمانان بوده 

و خواهلد بود.
مسلجد، کارکلرد خلاّص خلود را دارد و هیلچ نهلاد دیگلری جلای آن را نمی توانلد 
بگیلرد؛ مثلل زمانلی کله می گفتیلم مطبوعات، جلای خالی احلزاب را خواهلد گرفت؛ 

چنیلن چیلزی امکان نلدارد.
در حلال حاضلر، متولّیلان املور بیشلتر بله افزایش کمّیلت و یا چندمنظلوره کردن 
کارکردهلای ایلن نهلاد دینی توّجله می کنند؛ اّملا در دنیلای امروز و ارتباطات وسلیع 
و گسلترده  ای کله به  ویلژه شلهرهای کالن بله آن دسترسلی دارنلد، بله وجلود آوردن 
زمینله اعتقلادات قلبلی و مؤثّر بیلش از هر چیز دیگلری الزم به نظر می رسلد. یکی از 
عواملل مؤثّلر بر کاهلش توان کارکلردی مسلجد، بی توّجهی بله نیازهلای و مقتضّیات 
زملان اسلت. کار فرهنگلی در ایلن مکان هلا بایلد از یلک سلو، مبتنلی بلر معلارف و 

ارزش هلای اصیلل دینلی باشلد و از طلرف دیگلر، منطبق بلر نیازهای زمان باشلد.
بنابرایلن، در عصلر حاضلر، تحلّوالت و تغییلرات جدیلد، یلک دسلته پرسلش ها و 
نیازهلا را بلرای ملا انسلان ها ایجلاد کلرده اسلت. مسلئوالنی کله وظیفله آملوزش را 
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بلر عهلده دارنلد و یلا املام جماعلت مسلجد هسلتند، بایلد تلوان پاسلخ گویی بله این 
پرسلش های جدید را داشلته باشلند. جوانی که به سلمت مسلجد کشلیده می شلود، 
اگلر نتوانلد پاسلخ خلود را در آن جا بیابد، به طلور قطع، آن را در جای دیگر جسلتجو 
خواهلد کلرد و ایلن هملان آثلاری را بله دنبلال دارد که بارها از آن سلخن گفته شلده 
اسلت. متولّیلان و اماملان جماعلت مسلاجد باید بر دانش وسلیع و فراگیر مسللّط بوده 
و خلارج از مسلائل سیاسلی و جناحلی، بله نیازهای روحی قشلر جوان پاسلخ دهند تا 
ایلن گلروه دل زده و َسلرخورده، نیازهلای خلود را در مکان هلای دیگلر و یا بلا امکانات 

دیگلری جسلتجو نکنند.
سلازمان مسلاجد می توانلد کارکردهلای متنّوعلی داشلته باشلد و هلر قلدر ایلن 
کارکردهلا از تنلّوع بیشلتری برخلوردار باشلد، بله طلور طبیعلی جاذبله افزون تلری 
بلرای اقشلار مختللف جامعله بله دنبلال خواهلد داشلت. بله عبارتلی دیگر، هلر چه از 
پیچیدگلی باالتلری بهلره ببلرد، طیف گسلترده تری را به سلمت خود جلذب می کند. 
نتیجله ایلن املر، تأثیلر و بلاور عمیلق دینلی مردملی اسلت کله در هلر جلای زندگی 
شلهری، بله دنبلال روزنله امید آسلمانی و مطمئلن می گردنلد و این ویژگلی، قانون و 

نظلم را در زندگلی و رفتلار اجتماعلی آنلان ایجلاد خواهلد کرد.1 
مسلجد، پایلگاه انسلجام و یکپارچگلی مسللمانان اسلت و نملاز جماعت و تشلکیل 
صفلوف به هم فشلرده نمازگلزاران، بله خوبلی بیانگلر هماهنگی و انسلجامی اسلت که 
حضلور در مسلجد، آن را فراهلم ملی آورد. در اینجاسلت کله افلراد نمازگلزار، ماننلد 
قطره هلای آب بله یکدیگلر می پیوندنلد تلا دریایلی از اتّحلاد را بله نمایلش درآورنلد. 
همله در کنلار یکدیگلر در برابلر پروردگار یکتا به سلوی یلک قبلله رو می کنند و زبان 
بله حملد و ثنلای آن یگانله نازنیلن می گشلایند و هماهنگ بلا یکدیگر، سلرود توحید 

را زمزمله می کننلد.
»هلر کلس بله مسلاجد رفت و آملد کنلد، بله یکلی از این هشلت چیلز می رسلد: یا 
بلرادری دینلی کله از او بهره منلد می شلود یلا دانلش و نکتله حکمت آمیلز یلا آیلت و 
نشلانه ای محکلم یلا رحمتلی ملورد انتظار یلا سلخنی کله او را از هالکت بلاز می دارد 

1 . روزنامه ابرار، 9/12/1379، ص7و8، کارکرد مسجد، ص477، 478، 482 و 483.
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یلا کالملی می شلنود کله او را بله هدایلت رهنملون می شلود یلا گناهلی را بله خاطلر 
خشلیت خلدا یلا از روی شلرم و حیلا تلرك می کند«.1

مسلجد، علالوه بلر اینکله محلّل عبلادت ذات باری تعالی اسلت، به عنوان رسلانه  ای 
 ،نو در ترویج فرهنگ و رشلد و نموِّ مدنّیت اسلالمی شلناخته شلده اسلت و پیامبر
گزاره هلای دینلی و اخالقلی خویلش را در ایلن ملکان ویلژه القلاء می نمودنلد و ایلن 
کارکلرد تمّدن سلاز مسلجد بله جائی رسلید کله به عنلوان داراالملاره تلّقی می شلد و 
چنانچله بیلن حکوت هلا و تمّدن ها مالزمه وجود داشلته باشلد، مسلجد از هملان ابتدا 

بله عنلوان نملاد تمّدن اسلالمی ملورد توّجه بوده اسلت.
پیونلد مسلجد و حکلوت بله حلّدی بلود که از آغاز گسلترش اسلالم موجب شلد تا 
سلاخت مسلجد بله طور عملده توّسلط حکومت ها صلورت گیرد و نلوِع اُملرای جوامع 
اسلالمی، سلاختن مسلجد را وظیفه خویش تلّقلی می نمودند و منابلع عمومی را برای 

ایلن کار اختصلاص می دادند.
بلر اسلاس آنچله ذکلر شلد، مسلجد، بله عنلوان شلالوده حکوملت اسلالمی در 
تملّدن اسلالمی نقلش ایفلا می نمایلد به طلوری کله اگلر کسلی می خواسلت در غلبه 
بلر مسللمانان شلهر را از نشلانه ها و تملّدن اسلالمی پاك سلازی نمایلد بله خلراب 
نملودن مسلاجد آن شلهر اقلدام می نملود. این امر نشلان دهنلده از بین رفتلن تمّدن 
اسلالمی تلّقلی می شلد. بله همیلن دلیل اسلت کله اگر کّفلار بر شلهر های مسللمانان 
و خداپرسلتان دسلت می یافتنلد، بله خلراب کلردن مسلاجد و صومعه هلا و کنیسله ها 

اقلدام می نمودنلد؛ در قلرآن مجیلد نیلز بله ایلن مطلب اشلاره شلده اسلت:
َُّنا اهلُل َولَلْواَل َدْفلُع اهللِ النَّاَس  َِّذیلنَ أُْخِرُجلوا ِملن ِدیَاِرِهلْم بَِغْیلِر َحلقٍّ إاِلَّ أَن یَُقولُلوا َرب »ال
اهللِ  اْسلُم  فِیَهلا  یُْذَکلُر  َوَمَسلاِجُد  َوَصلَلَواٌت  َوبَِیلٌع  َصَواِملُع  َملْت  َُّهدِّ ل بَِبْعلٍض  بَْعَضُهلم 
َکِثیلًرا َولََینُصلَرنَّ اهلُل َملن یَنُصلُرُه إِنَّ اهللَ لََقلِویٌّ َعِزیلٌز؛ هملان کسلانی کله بله ناحلق 
از خانه هایشلان بیلرون رانلده شلدند ]آنهلا گناهلی نداشلتند[، جلز اینکله می گفتنلد 
پلروردگار ملا خداسلت و اگلر خلدا بعضلی از ملردم را بلا بعلض دیگلر دفلع نمی کرد، 
صومعه هلا و کلیسلاها و کنیسله ها و مسلاجدی کله نلام خلدا در آنهلا بسلیار بلرده 

1 . بحاراالنوار، ج 80، ص 351.
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می شلود، سلخت ویلران می شلد و به طلور قطع، خدا به کسلی کله ]دیلن[ او را یاری 
می کنلد، یلاری می دهلد؛ چلرا کله خلدا نیرومنلِد شکسلت ناپذیر اسلت«.1

تخریلب دیگلری کله در رابطله با مسلاجد صلورت گرفته اسلت، تخریلب فرهنگی 
مسلاجد بله وسلیله شلبیخون فرهنگلی اسلت. البّته ناگفتله نماند کله متصّدیلان امر 
فرهنگلی در کشلور های اسلالمی نیلز بلا کلم کاری هلای خلود در ایلن املر دخیلل 
هسلتند. یکلی از دسیسله های مربلوط بله ایلن مقوله، دور نملودن ملردم، به خصوص 

جوانلان از مسلجد اسلت کله خلود، یکلی از مصادیلق بارز تخریب مسلاجد اسلت.
در گذشلته ملردم بله خلود اجلازه نمی دادند مسلاکن خویلش را بلندتر از مسلاجد 
بسلازند و احتلرام آن را در احلداث فضلای شلهری مراعلات می کردنلد و به طلوری که 
هم اکنلون نیلز در بسلیاری از شلهرهای کویلری و نقلاط مرکلزی ایران، گنبلد و مناره 
مسلجد، بلندتریلن سلاختمان شلهر بله شلمار می آیلد تلا بتواند نقلش مهلم و حیاتی 
خویلش را در زنلده نگاه داشلتن فرهنلگ و هویّلت دینلی بله طلور کاملل بله انجلام 

ند. برسا
املروز، بلا وجلود و توسلعه روابلط اجتماعلی ل اقتصلادی و پیلروی از مدل هلای 
شهرسلازی غربلی، اگرچله از مرکزیّلت مسلاجد کاسلته شلده اسلت؛ وللی بلا اتّلکا و 
کمک گیلری از اعتقلادات دینلی و احتلرام معنلوی کله ملردم بلرای مسلاجد قائلل 
هسلتند، بله عنلوان نیروی محّرکه قلوی و نیرومند می توان مسلاجد را بله مکان رفیع 
گذشلته بلاز گردانلد و تمهیداتی اندیشلید که مسلاجد بله عنوان نقطله عطف مذهبی 

منحصربه فلرد در شلهر هملان نقلش اساسلی خویلش را ایفلا کنلد.2 
تجلّلی گاه وحلدت و پایگاهلی بلرای فّعالّیت هلای فرهنگلی، اجتماعلی، سیاسلی و 
اقتصلادی و کانلون یکپارچگلی و انسلجام مسللمانان، فقط برازنده مسلجد اسلت و هر 
زمانلی کله ایلن کانلون ملورد توّجله دقیلق مسللمانان قلرار گرفلت، آن عصلر، دوران 

شلکوفایی معنویّلت و فرهنلگ و مدنّیلت بوده اسلت. 
مسلجد، علالوه بلر اینکله کانلون معرفلت الهلی اسلت، سلنگری وحدت سلاز در 

1 . حّج، آیه40.

http://www.masjed.ir :2 . دفتر مطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به امور مساجد،1390، قابل دسترس در
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راسلتای ایجلاد الفلت و همگرایلی ملّلی و انسلجام اسلالمی محسلوب می شلود.
مسلجد، قبلل از آنکله مجموعله ای ملوزون و متناسلب از سلنگ و آجلر و کاشلی 
باشلد، سرچشلمه جوشلنده معرفت اسلت؛ جایلی که حضلور در آن، معنایلی جز مهر 
و محّبلت بله خاللق و مخللوق نداشلته باشلد و در وجلود آدملی جلز پویایلی و حیات 

نیفزاید. معنلوی 
ایلن ضلرورت نبایلد فقلط در مناسلبت های مذهبلی، نظیلر ملاه مبلارك رمضلان، 
شلب های قلدر، تاسلوعا و عاشلورا، روز جهانلی مسلاجد و یا حّتی مراسلم علزاداری و 
مجللس ختلم مسللمانان باشلد. تبیین معرفلت دینی در کنلار تقویّت مبانلی علمی و 
اجرایلی در سلطح اجتملاع و به ویلژه مکانی بلرای تقویّت ایلن مبانی در میلان جوانان 
و نوجوانلان، از جملله ضرورت هایلی اسلت کله می توان مسلاجد امروز ملا را به اصالت 

خلود نزدیک تر سلازد. 
بلا توّجله بله جایگاه رفیع مسلجد در فرهنگ اسلالمی و نقش محلوری آن در میان 
ملا مسللمانان، در ابتلدا رعایلت حرملت و حفلظ نظافلت آن بلر همه واجب اسلت. در 
آموزه هلای اسلالمی نیز تأکید شلده اسلت کسلی کله حرمت مسلجد را پاس نلدارد و 
بله مسلجد احتلرام نگلذارد، از رحملت خدا به دور اسلت. از ایلن رو، مسلجد، این خانه 
دّوم ملا مسللمانان، دارای احلکام مخصوصلی اسلت؛ از جملله: وجلوب تطهیلر فلوری 
و رعایلت نظافلت و پاکیزگلی مسلتمر و غبارروبلی و عطلر افشلانی آن. بله ایلن دلیل 
کله مسلجد محلّل تجمع ملردم و کانلون راز و نیلاز ، تکریلم، نیایش و سلجود در برابر 

خداسلت. پلس، بایلد چنین ملکان مقّدسلی را پلاك و تطهیر نگله داریم.1 

1 . ر. ك: روزنامه جمهوری اسالمی، 1389، ش8978.
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نتیجه گیری «
مسلاجد، بله عنوان یک نهاد سلّنتی در جامعه و دارای قدمتلی بیش از چهارده قرن 
و بلا ارائله کارکردهلای گوناگلون در حوزه های مختللف، از جمله رسلانه ای ل ارتباطی، 
حمایتلی ل پشلتیبانی و فرهنگلی ل هویّتی، توانسلته اسلت بلا اقتدار، متناسلب با نیاز 
روز جامعله، گلوِی سلبقت را از دیگلر نهادهلای ملدرن، ماننلد وسلایل نویلن ارتبلاط 
جمعلی بربایلد. مسلجد، بله عنوان سلتون فقرات جامعه اسلالمی و بشلریّت، توانسلت 
نقلش عظیملی در بیلداری اسلالمی و سلازمان  انقالب هلای مردملی بله ایفلای نقش 

بپردازند.
اگرچله انلدك زمانلی بیلش نیسلت کله وسلائل ارتبلاط جمعلی دنیلا از مطبوعات 
و رادیلو و تلویزیلون گرفتله تلا اینترنلت و ماهلواره مورد اسلتفاده انسلان قلرار گرفته 
اسلت؛ اّملا دیلن مبیلن اسلالم از 1400 سلال پیلش، ایلن نیلاز را در نظلر گرفتله و 
مکانلی بله نلام »مسلجد« را بله عنلوان پایلگاه ارتباطلی بسلیار مهلم بلرای افزایلش 
پیوندهلای انسلانی و توسلعه فرهنگلی اسلالم معّرفی کرده اسلت. همچنیلن، کارکرد 
رسلانه ارتبلاط جمعلی بلا همله تحلّوالت تکنیکی، زمانلی موّفلق قلمداد می شلود که 
بتوانلد عمیق تریلن ارتبلاط و پیونلد را بلا مخاطلب برقلرار سلازد که ایلن ویژگی فقط 
در مسلجد یافلت می شلود. آنچله از بررسلی تاریلخ بله دسلت می آیلد آن اسلت که از 
صلدر اسلالم و زملان پیامبلر اکلرم گرفته تا قرون وسلطی و حّتی تا دوران تسللّط 
و اسلتیالی غلرب، مسلاجد جایگاه عللم، آموزش و پلرورش، اّطالع رسلانی و ارتباطات 
اجتماعلی و... بلوده و همیلن گسلتردگی کارکردهای مسلجد، موجب شلد تلا آن را از 

دیگلر معابلد جدا سلازد.1
اهّمیلت اسلالم و فرهنلگ آن و توّجله یکجا به نقش رسلانه های امروزی و مسلاجد 
بله عنلوان مدل ارتباطی و رسلانه ای سلّنتی در جوامع اسلالمی،  نباید نادیده انگاشلته 
شلود. مسلاجد در پیشلرفت و پیلروزی انقلالب اسلالمی سلال 57،  نشلان دادنلد کله 
می تواننلد چنیلن ارتباطلی را برقلرار سلاخته و نقلش هدایتی و رسلانه ای خلود را ایفا 

 . کنند

1 . فجری، محّمدمهدی، مسجد رسانه ای قوی و متفاوت، روزنامه کیهان، ش19880، صفحه معارف. 
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ویژگی هلای منحصر به فلرد مسلجد، در قاللب پایگاه هلای ارتباطلی مهلم، بله هیلچ 
وجله نبایلد در دنیلای املروز فراملوش شلود؛ بلکله ایلن پایلگاه هملواره می توانلد در 
تقویّت فرهنگ شلنیداری و دیداری مردم و مخاطبانش بسلیار مؤثّر باشلد؛ ماندگاری 
فرهنلگ اسلالمی تاکنلون بله لحلاظ پویایلی و تحلّرك ایلن کانون های سلازمان دهی 
حرکت هلای اجتماعلی و تلوده ای ملردم بلوده اسلت. در آینلده هلم یکلی از عواملل و 

متغّیر هلای مهلم ایلن مانلدگاری ملا تحلّرك همین پایگاه هاسلت.
خالصله آنکله، اگلر پذیرفتیم که مسلجد بله عنوان رسلانه ای، نه صددرصلد بهتر از 
رسلانه های دیگلر، بلکله مسلاوی بلا رسلانه های دیگلر اسلت و بایلد اذعلان نمائیم که 
مسلجد بزرگ تریلن، قدیمی تریلن و ماندگارتریلن رسلانه ای اسلت که در جهت رشلد 
و پلرورش انسلان ها تلالش کلرده و لحظله ای از تکاپلو نایسلتاده اسلت و نیلز بلا همه 

تجّددهلا و تمّدن هلا و سلرعت ها، هنلوز رسلانه ای بودنلش ضعیف نشلده اسلت. 
بی توّجهلی بله سللیقه مخاطلب، منجلر بله شکسلت رسلانه های گروهلی خواهلد 
شلد. املروز ملا ایلن مسلئله را در فّعالّیت هلای رسلانه های نویلن بله وضوح مشلاهده 
می کنیلم. در ایلن راسلتا، مسلجد، بله عنلوان رسلانه ای فراگیلر، قلوی و متفلاوت از 
سلایر رسلانه های نویلن دیگلر، ضملن برتلری قلدرت برقلراری ارتبلاط بلا مخاطلب، 
حفلظ کراملت انسلان ها، تأثیرگلذاری بلر اندیشله ها، پذیلرش رسلانه های جمعلی 
دیگلر، میلزان سلنجش انسلان ها، رسلانه  ای منحصربه فلرد و در دسلترس ترین رسلانه 

می توانلد ایلن خلأ را پلر کنلد.
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منابع و مآخذ «
قرآن کریم «
آیللت اهلل مللکارم شللیرازی، ناصللر بللا همللکاری جمعللی از نویسللندگان،  تفسللیر نمونلله ، دارالکتللب  «
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زبیدی، محّمدمرتضی، تاج العروس، لبنان، بیروت، منشورات دارمکتبه الحیاه. «
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طریحی، شیخ فخرالّدین، مجمع البحرین، تهران، المکتبه المرتضوی، چاپ سّوم، 1416هل.ق. «
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مسجد و ضرورت نوآوری و شکوفایی در تعلیم و تربیت

حسنعلی محمودی

چکیده  «
نوشلتار حاضلر در صلدد تبییلن نقلش مسلجد بله عنلوان کانلون مهلم نلوآوری و 
شلکوفایی در املر تعلیلم و تربیلت اسلت. به طلور کلّلی، نلوآوری در همله  ابعلادش بلا 
تفّکلر و هم اندیشلی هملراه اسلت و شلکوفایی، ثملره  چنین اندیشله ای اسلت. یکی از 
ابعلاد نلوآوری و شلکوفایی، تعلیلم  و تربیلت در مسلجد اسلت. نگارنلده با اسلتفاده از 
آیلات و روایلات بله مفهوم شناسلی نلوآوری و شلکوفایی و بررسلی ابعلاد آن و نقلش 
محلوری مسلجد در تعلیلم و تربیلت پرداختله اسلت. همچنیلن، راهکارهایلی عمللی 
در ایلن زمینله و پیش نیازهلای آن را بیلان نملوده و در پایلان، نلوآوری در راسلتای 

شلکوفایی تعلیلم  و تربیلت در مسلجد را آسیب شناسلی کلرده اسلت.

واژگان کلیدی:  «
نوآوری، شکوفایی، مسجد، تعلیم، تربیت، آسیب شناسی.
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مقّدمه «
اسلالم، مکتلب تعلیلم  و تربیلت و بله  کملال  رسلاندن انسلان ها اسلت. املر تعلیلم  و 
تربیلت در اسلالم چنلان مقلّدس اسلت  کله پیامبلر اسلالم بله عنلوان نخسلتین 
معلّلم، هلدف خلود از بعثت را اتمام و اکملال بزرگواری های اخالقی در راسلتای حفظ 
َم َملَکاِرَم اْلَْخلاَلق؛ همانا من  ََّما بُِعْثلُت ِلُتَمِّ کراملت انسلانی بیلان نملوده و فرملود: »إِن

بلرای تکمیلل کرامت هلای اخالقی فرسلتاده شلده ام«.1
پیامبلر اسلالم، بلرای هدایلت و تعلیلم  و تربیت اسلالمی بله  حّدی تلالش می کرد 
کله خلدای  تعاللی فرمودنلد: »َملا أَنَزلَْنلا َعلَْیَک الُْقلْرآَن لَِتْشلَقی ؛ ما قرآن را بلر تو نازل 

نکردیلم کله خلود را به زحملت بیفکنی«.2
»اّولیلن تعلیملات در جواملع، تعالیلم دینلی بلوده و اّولیلن محلّل اجتملاع مؤمنلان، 
مسلجد بلوده اسلت. بنابراین، مسلجد به عنوان اّولیلن مکان آملوزش و تعلیم و تربیت 
در جهلان اسلالم شلناخته شلده اسلت و نهادهلای تعلیمی املروزی، اعلّم از تعلمیات 
دینلی و غیلر آن، انشلعاباتی از مسلاجد آن روز اسلت.3بر این اسلاس، پلس از پیدایش 
اسلالم در ایلران، نخسلتین محلّلی که پایلگاه تعلیلم و تربیت قرار گرفت، مسلجد بود؛ 
زیلرا به وسلیله مسلجد، منظور مسللمانان که ترویج دیلن مبین اسلالم و تعلیم مبانی 
آن بلود، بلرآورده می شلد. پیامبر اسلالم به عنوان نخسلتین معلّم، در مسلجد، امر 
تعلیلم و تربیلت را آغلاز کلرد. به  همیلن  دلیل، هر جا پیامبر اسلالم بلرای تعلیم  و 
تربیلت افلراد مسللم و مؤمن وارد می شلد، نخسلت برای عبلادت و برنامه هلای تربیتی 
مسلجدی می سلاخت. بنابرایلن، بلا نگاهلی بله تاریلخ اسلالم درمی یابیلم که مسلجد، 
از آغلاز تأسلیس و بله خصلوص در عصلر پیامبلر اکرم نقش هلای مهلمّ و متنوّعی 
داشلته و کارکلرد آن فقلط بله عنلوان ملکان مقّدسلی بلرای عبلادت خداونلد و اقامه 
نملاز جماعلت و جمعله و یلا قرائت قلرآن نبوده اسلت؛ بلکه پلس از کارکلرد اّولیه اش 
کله نقلش عبادی و نیایشلی اسلت، دّومین نقلش مهلم آن، تعلیم و تربیت مسللمانان 

و آشلنا کلردن آنلان با معلارف دینلی و علوم گوناگون اسلت.

1 . بحاراالنوار، ج68، ص382، باب92،حسن الخلق.

2 . طه، آیه2.

3 . عّباس نیا، سعید، کتابشناسی مسجد، ص 5.
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سلیره   نورانلی رسلول اعظلم بله ملا نشلان می دهلد کله آن حضلرت، مسلائل 
علملی مختلفلی را در مسلجد مطلرح می کلرد و به مسلئله  آملوزش و تعلیلم  و تربیت 
بیلش از عبلادت و خوانلدن نملاز اهّمیلت ملی داد. به دسلتور قلرآن کریلم، مهم ترین 
محورهلای کاری و مسلئولّیتی آن حضلرت، تعلیلم  و تربیلت و تزکیله نفلوس بلود که 
بیلش  از همله در مسلجد انجلام می شلد. برنامله کاری پیامبلر اکلرم در مسلجد، 

برپایله دو محلور اساسلی و سلازنده دنبلال می شلد:
1. مردم را با فنّ های جنگ با کّفار و مشرکان آشنا کند؛

2. تعلیم  و تربیت افراد را در ابعاد مختلف دنبال کند.
بنابرایلن، مسلاجد از صلدر اسلالم تاکنلون بله عنلوان مرکلز مهلم تعلیلم  و تربیت 
از جایلگاه و منزللت باالیلی در میلان مسللمان برخلوردار هسلتند؛ زیلرا ایلن ملکان 
مقلّدس نسلبت بله دیگر اماکن، مراکلز و پایگاه هلا، از ظرفّیت، توان و پتانسلیل باالیی 
برخلوردار بلوده اسلت. ایلن مرکز مهلم تعلیم  و تربیلت، از تجربّیات چند قرن گذشلته 

در زمینله نلوآوری نیلز بهره مند اسلت. 
بله هرحلال، آنچله که به این ملکان مقلّدس در میان مسللمانان، شلأنّیت و جایگاه 
ویژه بخشلیده اسلت، نقش و زمینه ای اسلت که مسلاجد توانسلته اند در ایجاد نوآوری 
و شلکوفایی عللوم، فنلون و کارکردهلای متنلّوع مطابلق بلا مقتضّیلات زملان و مکان 
در جواملع اسلالمی ایجلاد نماینلد. بنابرایلن، شایسلته اسلت بلرای عملران و آبادانلی 
مسلجد،  به  ویلژه عملران معنلوی و آبادانلی ملورد نظلر اسلالم و شلکوفایی اش در املر 
تعلیلم  و تربیلت بله طرح هلای نلو توّجله کرد. به  علّلت اهّمیلت نلوآوری و خالقّیت در 
املر تعلیلم  و تربیلت و ظرفّیلت، تلوان و پتانسلیل بلاالی مسلجد در ایلن املر، در این 
مقالله قصلد داریلم، نقش مسلجد را به عنلوان کانون مهم نلوآوری و شلکوفایی در امر 

تعلیلم و تربیلت، مورد بررسلی قلرار دهیم. 
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مفهوم شناسی نوآوری و شکوفایی  «
الف( معنای لغوی نوآوری و شکوفایی

نلوآوری کلمله ای مرّکلب از دو جلزء »نلو« و »آوری« اسلت کله بله  معنلای ابتکار، 
ابلداع و در ملواردی نیلز به   معنلای بدعت گلذاری اسلت.1نوآوری از ادراك سرچشلمه 
می گیلرد و در اثلر دیلدن اشلیاء و پدیده هلا از زاویه ای نلو پدید می آیلد و گاه محصول 
خالقّیلت انسلان اسلت؛ از ایلن رو، پیوند و ارتباط عمیقلی با خالقّیت دارد. نواندیشلی، 

وصلف فلرد یلا جامعه ای اسلت که اندیشله هایی نلو دارد.
شلکوفایی به معنلای شلکفتن، بازشلدن غنچله، پدیدارشلدن و آشکارشلدن اسلت. 
شلکوفایی نیلز نوعلی خالقّیلت اسلت. نلوآوری همچلون دانلش و شلکوفایی همچون 
فّنلاوری اسلت؛ یعنلی شلکوفایی کاربلرد و به  صحنله   زندگی  کشلاندن نوآوری اسلت؛ 
ماننلد درختانلی کله در فصلل بهار تجدید حیلات می کنند و شلکوفه اّولین آثار رشلد 

و نملّو اسلت کله در وجودشلان جوانله می زند.

ب( معنای اصطالحی نوآوری و شکوفایی
نلوآوری و شلکوفایی در اصطلالح نیلز بله همان معنلای لغوی آن اسلت و به معنای 
ابتلکار، خالقّیلت، چیلزی تلازه کشلف کردن و به وجلودآوردن اسلت؛ اّملا در عللوم 
مختللف، معنلای متناسلب بلا آن عللم را دارد. بلرای مثلال، نلوآوری در صنعلت بله 
  معنلای اختراعلات و اکتشلافات، در مدیریت به  معنلای برنامه ریزی جدیلد، در اقتصاد 

بله  معنلای طلرح  و روش نلو در سیسلتم اقتصلادی و نظلام بانک داری و... اسلت.
گاهی مراد از نوآوری در دین، حکم جدیدی اسلت که در شلریعت سلابقه نداشلته 
اسلت؛ این گونله نلوآوری بدعلت در دیلن بلوده و مذملوم و ممنوع اسلت. اگر ملراد از 
نلوآوری در دیلن، پیشلرفت عللوم اسلالمی، اسلتنباط احلکام جدیلد و برداشلت نو از 
سلّنت پیشلوایان دیلن باشلد، نه تنهلا مذملوم نیسلت، بلکله پسلندیده و کار ملردان 
سلخت کوش و فقیهلان اسلت. بله  دلیلل بازبلودن بلاب اجتهلاد در مذهب شلیعه، این 

1 . لغتنامه لسان العرب، ج8، ص6؛ قاموس قرآن، ج2، ص171.
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سلّنت در طلول تاریلخ، بله  صلورت متلداول، جریان داشلته اسلت. از ایلن رو، می توان 
گفلت کله نلوآوری و شلکوفایی در دیلن، سلند زنده  بودن اسلالم در هر عصری اسلت 

و جواب گلوی مسلائل و احلکام جامعله در هلر شلرایطی خواهلد بود. 

نوآوری و شکوفایی در آیینه آیات و روایات «
بلا توّجله  بله  تعریف هایلی کله از نوآوری و شلکوفایی شلد، به  ویژه نلوآوری در دین، 
بله  معنلای اسلتنباط احکام و مسلائل مسلتحدثه، به خوبی مشلّخص اسلت که اسلالم 
طرفلدار آن اسلت و از نوآوری و شلکوفایی مفیلد برای فرد و جامعه اسلتقبال می کند. 
در آیلات قلرآن و روایلات اهل بیلت بله ایلن مفهلوم، ویژگی هلای آن، ریشله ها و 
عواملل، نتایلج، ضرورت هلا و نمونه هلا اشلاره های فراوانلی شلده اسلت کله به بخشلی 

از آنهلا اشلاره می کنیم:
الف( آیات 

بعضلی از اسلماء و صفلات الهلی دربردارنلده مفهلوم نوآوری بلوده و بیانگر شلکوفا 
نملودن اسلت کله در ادامله بله برخلی از آنها اشلاره می شلود:

ٍء«.1همچنین، در دعلای جوشلن می خوانیلم: »یلا َمْن  1. الخاللق: »اهلُل َخالِلقُ ُکلِّ َشلیْ
َخلَلَق ااَلْشلیاء ِملَن الَعلَدم«. خالقّیلت بله  معنلای آفرینش اسلت و نلوآوری را به همرا 

دارد.
ُر لَُه اْلَْسلَماء الُْحْسلَنی«.2همچنین در جایی  2. البلاری: »ُهلَو اهلُل الَْخالِلُق الَْباِرُئ الُْمَصوِّ
دیگلر از قلرآن کریلم آمده اسلت: »َفُتوبُلواْ إِلَلی بَاِرئُِکْم«.3»بلارئ«، همان خالق اسلت 

کله بلا نلوآوری و بدون ملواد قبلی چیلزی را آفریده اسلت.
لَماَواِت َوالَْرِض«.4بدیلع، بله معنلی مبلدع و ابداع کننده اسلت   3. البدیلع: »بَِدیلُع السَّ
و خداونلد کله موجلودات را نلو و بدون سلابقه و پیشلینه قبللی و بدون نقشله و مثال 

آفریلده، بدیع اسلت. 

1 . زمر، آیه62.

2 . حشر، آیه24.

3 . بقره، آیه54.

4 . بقره، آیه117؛ انعام، آیه101.
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 همچنیلن نام هلای دیگلر پلروردگار، ماننلد »مّصور، فاطر، مبدئ، کاشلف، باسلط، 
منشلئ، قابلض، باعلث، معلن، مبین، مبّین، واسلع، موسلع، مفّصل، فّتلاح، فالق، فارق، 
فلارج و فاتلح«، همگلی متضّملن معنلای نلوآوری، ایجلاد و شلکوفایی، پدیدآورندگی، 
پیونددهندگلی،  بازکنندگلی،  برطرف کنندگلی،  کارگشلایی،  گشلایش دهندگی، 
آشلکارکنندگی، نخسلتین آفرینلی، نوآفرینلی و امثال آن اسلت که در آیلات و روایات 
دیلده می شلود. البّتله جامع تریلن ناملی کله دربردارنده  همله  مفهوم های فوق اسلت، 
هملان »رّب« در »ربّ العالمیلن« اسلت کله نشلان می دهد پلروردگار، همه  هسلتی و 

اجلزای آن را از علدم بلا ابلداع آفریلده، پرورش داده و شلکوفا کرده اسلت. 
لَماَواِت َواْلَْرِض ُکلَّ  قلرآن در آیله  29 سلوره  الرحملن می فرماید: »یَْسلَألُُه َمن فِلی السَّ
یَلْوٍم ُهلَو فِلی َشلْأٍن«. از ایلن آیله، چنیلن اسلتفاده می شلود کله خداوند پیوسلته در 
حلال نلوآوری اسلت. تفّکلر در آفرینلش و چرخه  پیوسلته  حیلات و ممات نیز ملا را به 

نلوآوری مسلتمر الهلی رهنملون می کند. 
در قلرآن کریلم، پیامبلر اکلرم و اّمتش پدیده ای نو هسلتند و ویژگی نوشلوندگی، 
زایندگلی، بالندگلی، فزایندگلی و گسلتردگی را دارنلد. در اصلل، ظهلور دین هلای 
الهلی بله  منظلور شلکوفایی و نلوآوری در هدایت انسلان ها اسلت. این مطللب از آیات 
لٌد  متعلّددی برداشلت می شلود؛ از جملله آیله  29 سلوره  فتلح کله می فرمایلد: »ُمَحمَّ
داً یَْبَتُغوَن  عاً ُسلجَّ َِّذیلنَ َمَعلُه اَِشلّداُء َعلَلی الُْکّفاِر ُرَحملاُء بَْیَنُهْم تَرُهلْم ُرکَّ َرُسلوُل اهلل َو ال
لُجوِد ذلِلَک َمَثُلُهلْم فِی  َفْضلال ِملَن اهللِ َو ِرضوانلًا سلیماُهْم فلِی ُوُجوِهِهلْم ِملْن أَثَلِر السُّ
التَّلْوراِه َو َمَثُلُهلْم فِی االِنِْجیِل َکَزْرع اَْخَرَج َشلْطَئُه َفآَزَرُه َفاْسلَتْغلََظ َفاْسلَتوی َعلی ُسلوقِِه 
َِّذیَن اَمُنلوا َو َعِمُلوا الّصالِحلاِت ِمْنُهْم َمْغِفَرًه  راَع لَِیِغیلَظ بِِهُم الُْکّفلاَر َوَعَد اهلُل ال یُْعِجلُب اللزُّ
َو اَْجلراً َعِظیملاً؛ محّملد فرسلتاده خداسلت و کسلانی کله بلا او هسلتند، در برابلر 
کفلار سرسلخت و شلدید و در میلان خلود مهربلان  هسلتند. پیوسلته آنهلا را در حال 
رکلوع و سلجود می بینلی؛ در حاللی  کله همواره فضلل خلدا و رضلای او را می طلبند. 
نشلانه  آنهلا در صورتشلان از اثلر سلجده نمایلان اسلت. ایلن توصیلف آنهلا در تلورات 
اسلت و َمَثلل آنلان در انجیلل این اسلت. همانند زراعتی کله جوانه های خلود را خارج 
سلاخته، سلپس بله  تقویلت آن پرداختله تا محکم شلده و بر پای خود ایسلتاده اسلت 
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و بله قلدری رشلد و نملو کلرده کله زارعلان را بله شلگفتی وا ملی دارد. این، بلرای آن 
اسلت کله کافلران را به خشلم آورده؛ )ولی( خداوند، کسلانی از آنها را کله ایمان آورده 

و کارهلای شایسلته انجلام داده انلد، وعلده آمرزش و اجلر عظیمی داده اسلت«.
ایلن مثلال جاللب و زیبلا که توصیفلی از تلورات و مثالی از انجیلل دارد، دربلاره  یاران 
واقعلی پیامبلر اکرم اسلت و از یک  سلو، آنچله را حکایت می کند که یلاران پیامبر 
اکلرم مّتصلف بله آن بوده اند و از سلوی دیگر، به کسلانی که می خواهند مسللمان 
حقیقلی و یلاور واقعلی پیامبلر اکلرم و اهل بیت باشلند، می آموزد کله باید چه 
صفت هلا و ویژگی هایلی داشلته باشلند. »َو َمَثُلُهلْم فِلی االِنِْجِیلِل َکَزْرع«، َمَثلل پیروان 
صلادق و ُمخللص پیامبلر اکرم اسلت. در کتاب آسلمانی مسلیحیان، انجیلل، َمَثل 

مزرعله و زراعتلی اسلت که ایلن ویژگی های پنج گانله را دارد:
1. »اَْخلَرَج َشلْطَئُه«: »َشلَطَأ« در عربلی دو معنلا دارد: نخسلت، بله جوانه هایلی گفتله 
می شلود کله کنلار گیاهلان یلا درختلان می رویلد و کم کلم رشلد می کنلد و مسلتقل 
می شلود. همچنیلن، بله نلوزادان حیوانلات گفتله می شلود کله بلر اثلر زاد و وللد زیاد 
می شلوند.1بنابراین، »َشلَطأ« بله معنلای زایندگی، بالندگلی، فزایندگی، گسلتردگی و 

مانند آن اسلت.
نخسلتین ویژگلی تشلبیه یلاران پیامبلر اکرم بله زراعت، این اسلت کله تنها و 
محلدود نیسلتند، بلکله جوانه می زنند و زاینده هسلتند. بله  عبارت  دیگلر، عقیم و نازا 

نسلیتند، بلکله همواره در حلال تولید و تکثیر هسلتند.
2. »َفلآَزَرُه«: »آزر و ملوازرت«، بله   معنلای حمایلت و تقویّلت اسلت. »وزیلر« را بله 
 دلیلل اینکله از »شلاه« حمایلت می کنلد و او را تقویّلت می کنلد وزیلر می نامنلد. امام 
عللی وزیلر پیامبلر اکرم بلود؛ زیرا حامی آن حضلرت بلود و در راه تقویّت دین 

اسلالم تلالش فراوانلی کرد.
زراعتلی کله نلام بلرده شلد، نله  تنهلا رشلد و بالندگلی و زایندگلی دارد و جوانله 
راهلش  از سلر  را  مانع هلا  و  از جوانه هلا حمایلت می کنلد  بلکله هملواره  می زنلد، 

می کنلد. تقویتلش  و  می کنلد  بلرآورده  را  نیازهایلش  برملی دارد، 

1 . ر.ك: لغتنامه لسان العرب، ج1، ص100.
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3. »َفاْسلَتْغلََظ«: ویژگلی سلّوم مزرعله این اسلت کله جوانه های حمایت  شلده، کم کم 
محکلم می شلوند و در سلایه حمایلت و تقویّلت مزرعه اسلتحکام می یابند.

4. »فاَْسلتوی َعللی ُسلوقِِه«: حمایلت از جوانه هلا و تقویّتشلان تلا آنجلا کله احسلاس 
اسلتقالل کننلد و روی پلای خلود بایسلتند، ادامله پیلدا می کنلد. هنگامی  کله دوران 
وابسلتگی به  سلر بیاید، خودشلان جوانه می زنند و جوانه هایشلان نیز به  همان شلکل 

سلابق مراحلل سله گانه  »حمایلت«، »اسلتحکام« و »اسلتقالل« را سلپری می کنند.
راَع لَِیِغیلَظ بِِهلُم الُْکّفلاَر«: تولیلد، رشلد و تکثیر این مزرعه  بلا برکت به  5. »یُْعِجلُب اللزُّ
 قلدری زیلاد و چشلم گیر اسلت که کشلاورزان را در حیرت فلرو می بلرد؛ به گونه ای که 
از تعّجلب، انگشلت بلر دهلان می گذارنلد؛ زیلرا برخلی از درختلان و گیاهلان در مّدت 

کوتاهلی سراسلر بلاغ را پوشلانده اند و در مقابلل، کافران در خشلم فلرو می روند.
نُهْم َمْغِفَرًه َو اَْجلراً َعِظیماً«.1خداوند متعال  َِّذیلنَ آَمُنوا َو َعِمُلوا الّصالِحلاِت ِمْ »َوَعلَد اهلُل ال
فقلط بله آن گلروه از یلاران و اصحلاب پیامبلر عظیم الشلأن وعلده بخشلش و اجر 
بلزرگ داده اسلت که نخسلت ایملان بیاورند و اعتقلادات خود را اصالح کنند؛ سلپس 
اعملال و کردار شایسلته داشلته باشلند؛ نه به  همله یاران و اصحلاب آن حضرت. کلمه 
»منهلم«، بله اصطلالح ادبای علرب »تبعیضیه« اسلت و فقط برخی از اصحلاب پیامبر 
مکلّرم را شلامل می شلود کله صفاتشلان در آیه آمده اسلت و نه همه اصحابشلان. 
طبلق ایلن آیله شلریف، برخلی از اصحلاب پیامبلر گراملی بله مزرعله ای زاینده و 
بالنلده تشلبیه شلده اند و بله  دلیل ایملان و عملل صالحشلان، خداوند به آنها بشلارت 

»مغفلرت« و »اجر عظیم« داده اسلت.2
همچنیلن، شلأن نلزول آیله  فوق، مصلداق بارز نوآوری اسلت کله آثار فراوانی داشلت؛ 
ماننلد داسلتان صللح حدیبّیله و نلوآوری پیامبلر اکلرم در برخلورد بلا مشلرکان 
و حرکلت بلدون سلالح و بلا لبلاس احلرام بله  سلمت مّکله و در هلم  شکسلتن همله 

تصّورهلای مشلرکان کله هملان »فتح المبیلن« اسلت.
 قلرآن کریلم می فرمایلد: »إِنَّ اهللَ الَ یَُغیُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّی یَُغیُِّرواْ َما بَِأنُْفِسلِهْم«.3بر اسلاس 

1 . فتح، آیه29.

2 .  مکارم شیرازی، ناصر، مثال های زیبای قرآن، ص218.

3 . رعد، آیه11.



345 فصل چهار: کارکردهای فرهنگی و تربیتی مسجد  

مضامیلن ایلن آیله می تلوان گفلت کله سلّنت پلروردگار در ایلن اسلت که سرنوشلت 
دنیلا و آخلرت دگرگلون نمی شلود؛ مگر بلا پویایی، تغییلر و نوآوری انسلان ها. 

همچنیلن، در آیله ای دیگلر می فرمایلد: »َو إِذا قیلَل لَُهلُم اتَِّبُعلوا ما أَنْلَزَل اهلُل قالُلوا بَْل 
نَتَِّبلُع ملا أَلَْفْینلا َعلَْیِه آباَءنلا أَ َو لَْو کاَن آباُؤُهلْم ال یَْعِقُلوَن َشلْیئاً َو ال یَْهَتُدوَن؛ و چون به 
آنلان گفتله شلود از آنچله خدا نلازل کرده اسلت، پیروی کنیلد، می گویند نله؛ بلکه از 
چیلزی پیلروی می کنیلم کله پدران خلود را بلر آن یافته ایم. اگلر پدرانشلان چیزی را 

درك نمی کلرده و بله راه ثلواب نمی رفته انلد، آیلا بلاز هلم در خور پیروی هسلتند؟«1
از منظلر قلرآن کریلم، نواندیشلی و نلوآوری در اندیشله بلرای اصلالح گذشلته، اصلی 
مسللّم و ضلروری اسلت؛ زیلرا قلرآن تقلیلد از باورهلای باطلل و کهنه پدران را بسلیار 
نکوهلش کلرده اسلت و انسلان ها را به خلردورزی و یافتلن راه هدایت دعلوت می کند. 
قلرآن انسلان ها را بله نواندیشلی در مسلیر هدایت دعلوت می کند تا هم خردهایشلان 
را بیلدار کنلد، هلم راه هلای تلازه ای فلراروی آنها بگشلاید. بلر همین اسلاس، در آیات 
زیلادی بله  فکلر، عللم، عقلل، تدبّلر، حکملت، نلور و امثلال آن تأکیلد شلده اسلت و 
انسلان های هدایت شلده را مردگانلی زنلده  شلده می دانلد و بلرای آنان نلور هدایت گر 

قرار داده اسلت.
لالِم َو یُْخِرُجُهْم  قلرآن کریلم می فرمایلد: »یَْهلدی بِلِه اهلُل َملِن اتََّبلَع ِرْضوانَلُه ُسلُبَل السَّ
ُلملاِت إِلَلی النُّلوِر بِإِْذنِلِه َو یَْهدیِهلْم إِلی ِصراٍط ُمْسلَتقیٍم؛ خداوند بله  برکت آن،  ِملَن الظُّ
کسلانی را کله از خشلنودی او پیلروی کننلد، بله راه های سلالمت، هدایلت می کند و 
بله فرملان خلود از تاریکی هلا به سلوی روشلنایی می بلردو آنها را به  سلوی راه راسلت 

می کند«.2 رهبلری 
همچنیلن، در جایلی دیگلر می فرمایلد: »أََو َملن َکاَن َمْیًتلا َفَأْحَیْیَنلاُه َو َجَعلَْنلا لَلُه نُوًرا 
ُلَملاِت لَْیلَس بَِخلاِرٍج مِّْنَهلا َکَذلِلَک ُزیِّلَن  َثُللُه فِلی الظُّ یَْمِشلی بِلِه فِلی النَّلاِس َکَملن مَّ
لِلَْکافِِریلَن َملا َکانُلواْ یَْعَمُللوَن؛ آیا کسلی که مرده بود، سلپس او را زنلده کردیم و نوری 
برایلش قلرار دادیلم کله با کملک آن در میلان مردم راه برود، همانند کسلی اسلت که 

1 . بقره، آیه170.

2 . مائده، آیه16.
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در ظلمت هلا باشلد و از آن خلارج نگلردد؟ این گونله بلرای کافران، اعمال )زشلتی( که 
انجلام می دادنلد، تزیین شلده اسلت«.1

قلرآن کریلم در آیله 104 مائلده می فرمایلد: »َو إَِذا قِیلَل لَُهلْم تََعالَلْواْ إِلَی َما أَنلَزَل اهلُل 
ُسلوِل َقالُواْ َحْسلُبَنا َملا َوَجْدنَا َعلَْیلِه آبَاءنَا أََولَلْو َکاَن آبَاُؤُهْم الَ یَْعلَُموَن َشلْیًئا َو  َو إِلَلی الرَّ
الَ یَْهَتلُدوَن؛ و چلون بله آنلان گفتله شلود به  سلوی آنچله خدا نلازل کرده اسلت و به  
سلوی پیامبلرش بیاییلد، می گوینلد؛ آنچله پلدران خلود را بلر آن یافته ایلم ملا را بس 

اسلت. آیلا حّتلی اگر پدرانشلان چیلزی نمی دانسلتند و هدایلت نیافتله بودند؟«2
َِّذیلنَ َکَفلُرواْ َسلَواٌء َعلَْیِهلْم أَأَنَذْرتَُهلْم أَْم لَلْم تُنِذْرُهلْم الَ یُْؤِمُنلوَن؛ در حقیقلت  »إِنَّ ال
کسلانی را کله کفلر ورزیده انلد چله بیمشلان بدهلی و چله بیمشلان ندهی، برایشلان 

یک سلان اسلت و ایملان نخواهنلد آورد«.3
بنابرایلن، نواندیشلی و پویایلی فکلری، جوهلره تفّکر دینی اسلت و ایسلتایی و جمود، 
نشلانه کفلر اسلت. قلرآن کریلم بلرای دانلش، پژوهلش، تولیلد عللم، فهلم عمیلق و 
اسلتنباط ارزش بسلیار زیلادی قائلل اسلت و مؤمنان را مکلّف کرده اسلت تا پیوسلته 
نیلاز علملی و فکلری خلود را بلا تفّقه در دیلن به  دسلت آورنلد؛ از ایلن رو، می فرماید: 
ُهواْ فِی  َِّیَتَفقَّ »َو َملا َکاَن الُْمْؤِمُنلوَن لَِینِفلُرواْ َکآفًَّه َفلَلْوالَ نََفَر ِمن ُکلِّ فِْرَقلٍه مِّْنُهْم َطآئَِفلٌه ل
یلنِ َو لُِینلِذُرواْ َقْوَمُهلْم إَِذا َرَجُعلواْ إِلَْیِهلْم لََعلَُّهْم یَْحَذُروَن؛ و شایسلته نیسلت مؤمنان  الدِّ
همگلی ]بلرای جهلاد[ کلوچ کننلد. پلس، چرا از هلر فرقله ای از آنلان دسلته ای کوچ 
نمی کننلد تلا ]دسلته ای بماننلد و[ در دیلن آگاهی پیدا کننلد و قوم خلود را وقتی به 

سلوی آنلان بازگشلتند، بیلم دهند؟ باشلد که آنلان ]از کیفلر الهی[ بترسلند«.4
 در شلریعت اسلالم بلر درك عمیلق و صحیلح دیلن تأکیلد زیلادی می شلود. آنلان 
کله نمی داننلد بایلد از آنلان کله می داننلد بپرسلند؛ زیلرا سلؤال کردن، خلود، ارزش 
ْکلِر إِن ُکنُتلْم الَ  اسلت؛ قلرآن کریلم در ایلن ملورد می فرمایلد: »َفاْسلَألُواْ أَْهلَل الذِّ
تَْعلَُموَن«.5همچنیلن، خداونلد در آیه 83 سلوره نسلاء دسلتور داده اسلت تا در صورت 

1 . انعام، آیه122.

2 . مائده، آیه104.

3 . بقره، آیه6.

4 . توبه، آیه122.

5 . نحل، آیه43؛ انبیاء، آیه7.
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ناتوانلی در حلّل مسلئله، نلزد کسلانی برویلد کله توانایلی اسلتنباط )پویایلی، توانایی 
فکلری و علملی( دارنلد. در حقیقلت، دعلوت بله فکلر، نقلد، اندیشله و خلردورزی در 
قلرآن، دعلوت بله نلوآوری، پویایلی فکلری، شلکوفایی ذهنلی و علملی، کشلف، فهم، 

ادراك مجهلوالت و معللوم  کلردن نادانسته هاسلت.
در قلرآن کریلم مصداق هلای متعلّددی از نوآوری برای شناسلاندن و آملوزش  دادن به 
مسللمانان آملده اسلت. در آیه 31 سلوره مائلده، خداوند نحوه دفن جسلد هابیل را به 
 واسلطه یلک کالغ بله  قابیلل آملوزش داده و می فرمایلد: »َفَبَعلَث اهلُل ُغرابلاً یَْبَحُث فِی 
اْلَْرِض لُِیِریَلُه َکْیلَف یُلواری َسلْوأََه أَخیلِه قلاَل یلا َویْلَتلی أَ َعَجلْزُت أَْن أَُکوَن ِمْثلَل هَذا 
الُْغلراِب َفلُأواِرَی َسلْوأََه أَخلی َفَأْصَبلَح ِملَن النَّاِدمیلن؛ سلپس خداوند زاغی را فرسلتاد 
کله در زمیلن جسلتجو )و کنلدوکاو( می کلرد تا به او نشلان دهلد چگونه جسلد برادر 
خلود را دفلن کنلد. او گفلت: وای بر من! آیا من نتوانسلتم مثل این زاغ باشلم و جسلد 
بلرادرم را دفلن کنلم؟! سلرانجام )از ترس رسلوایی و بر اثر فشلار وجلدان، از کار خود( 

پشلیمان شد«.
همچنیلن خداونلد در سلوره  انبیاء، آیله 57 و 58، نوآوری و ابتکار ابراهیلم را در بیدار 
کلردن فطلرت بت پرسلتان بیلان می کنلد و نقشله او را مبنلی  بلر شکسلتن بت هلا و 
قلراردادن تبلر بلر دوش بت بلزرگ، ابتکاری مؤثّلر بیان می کنلد؛ آنجا کله می فرماید: 
َُّهْم لََعلَُّهْم  ُّلوا ُمْدبِِریَن* َفَجَعلَُهْم ُجلَذاًذا إاِلَّ َکِبیًرا ل »َو تَلاهللِ َلَِکیلَدنَّ أَْصَناَمُکم بَْعَد أَن تَُول
إِلَْیلِه یَْرِجُعلوَن؛ بله  خلدا سلوگند، در غیلاب شلما، نقشله ای بلرای نابلودی بت هایتان 
می کشلم. سلرانجام، ابراهیلم قهرملان )بلا اسلتفاده از فرصتی مناسلب(، همله آنها را، 
جلز بلت بلزرگ آنهلا، قطعه  قطعله کرد؛ شلاید سلراغ او بیاینلد )تلا او حقایلق را بازگو 

کند(«.
خداونلد در سلوره  کهلف، آیله92، نلوآوری ذوالقرنیلن را بیلان می کنلد که با سلاخت 

سلّد، مانلع یأجلوج  و مأجلوج می شلود و آن را رحمتلی از سلوی خلود می دانلد.
یکلی دیگلر از نمونه هلای بلارز نلوآوری و خالقّیلت، کشلتی حضلرت نلوح اسلت. 
پلروردگاردر قلرآن کریلم می فرمایلد: »َو ِهلَی تَْجلری بِِهلْم فی َملْوٍج َکالِْجبلاِل َو نادی 
نُلوٌح ابَْنلُه َو کاَن فلی َمْعلِزٍل یلا بَُنلیَّ اْرَکلْب َمَعنلا َو ال تَُکْن َملَع الْکافِرین؛ آن کشلتی، 
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آنهلا را از میلان أمواجلی همچلون کوه هلا حرکلت ملی داد؛ )در ایلن هنلگام،( نلوح، 
فرزنلدش را کله در گوشله ای بلود صلدا زد و گفلت: پسلرم! هملراه ملا سلوار شلو و با 

مبلاش!«.1 کافران 
 در پرتلو همیلن آموزه هلای نورانلی قلرآن کریم بود کله در موارد متعلّددی پیامبر
و مسللمانان، بلا ابتلکار عملل و خالقّیلت خلود، نوآوری هلای بزرگلی کردنلد و تمّدن 
اسلالمی را شلکل دادنلد؛ از جملله حفلر خنلدق در جنلگ احلزاب، تشلکیل شلورای 
مشلورتی در جنلگ اُُحلد و بسلیاری از احلکام و ِحَکلم کله ائّمله معصوملان بیلان 
کرده انلد. در واقلع، هلدف اصللی پیامبر اکلرم از بعثت در فضای سلنگین جاهلّیت 
و همله معارفلی کله آن پیامبلر اّملی بلرای بشلر آورد، نلوآوری در جهلت شلکوفایی 

اسلتعدادها و توسلعه ملاّدی و معنلوی زندگلی انسلان ها بود.
انقلالب اسلالمی ایلران نیلز برگرفتله از همیلن الگو اسلت و نوآوری هایلش حاصل 
تفّکلر اسلالمی اسلت؛ اکنلون آنچله در نظلام مردم سلاالر دینلی یلا  در راهبردهلا و 
رویکردهلای فرهنگلی، اجتماعلی، اقتصلادی و سیاسلی مشلاهده می کنیلم، از آثلار 
ایلن نوآوری هلا در عرصه هلای گوناگلون اسلت. توفیق هلای نظلام مقلّدس جمهلوری 
اسلالمی ایلران در برابر توطئه های سلنگین دشلمنان، هشلت سلال دفاع مقلّدس و... 
نیلز در پرتلوی همیلن خودبلاوری و نوآوری های برگرفتله از آموزه هلای دینی و قرآنی 

ست. ا

ب( روایات 
مشلابه آنچله در آیلات قرآن مشلاهده شلد، در روایلات و البّتله با تفصیلل و تبییِن 
بله مراتلب افزون تلر در ملورد نلوآوری، خالقّیلت و شلکوفایی، عواملل مؤثّلر بلر آن، 
شلاخص ها، الزام هلا و بایدهلا و نبایدهلای آن، مطاللب فراوانلی آملده اسلت. در اینجا، 

فقلط بله نمونه هایلی از روایلات متناسلب بلا موضلوع بحلث اشلاره می کنیم.
ََّملا یُْدَرُك  الَْخْیلُر ُکلُّهُ  بِالَْعْقللِ  َو اَل ِدیَن لَِملْن اَل َعْقَل لَُه؛  پیامبلر اکلرم فرمودنلد: »إِن

1 . هود، آیه42.
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همله خوبی هلا را بلا عقل می تلوان به  دسلت آورد«.1
املام عللی فرمودنلد: »الَْعْقلُ  َغِریلَزٌه تَِزیلُد بِالِْعلْلمِ  َو التََّجاِرِب؛ عقل غریزه ای اسلت 

کله با عللم و تجربله رشلد می کند«.2
امام علی می فرمایند: »اْلِنَْسانُ  بَِعْقلِِه؛ انسان با عقلش، انسان است«.3 

همچنین آن حضرت فرمودند: »الِْفْکُر ِمْرآٌه َصافَِیٌه؛ فکر آینه ای بدون زنگار است«.4
ِتِه؛ کسلی که  امیرالمؤمنیلن می فرماینلد: »َملنْ  أَْسلَهَر َعْیلنَ  فِْکَرتِلهِ  بَلَلغَ  ُکْنلهَ  ِهمَّ

چشلم اندیشله اش را بیلدار بلدارد، بله  نهایت مطلوبلش خواهد رسلید«.5
ملوالی مّتقیلان، املام عللی فرمودند: »یَلا ُکَمْیُل!  َما ِملنْ  َحَرَکلٍه إاِلَّ َو أَنْلَت ُمْحَتاٌج 
فِیَهلا إِلَلی َمْعِرَفلٍه؛ ای کمیلل! هیلچ  حرکتلی نیسلت، مگلر آنکله تلو در آن محتلاج 

هسلتی«.6 شناخت 
امیرمؤمنلان، املام عللی فرمودند: »َکْثلَرُه النََّظِر فِی  الِْعلْلمِ  یَْفَتحُ  الَْعْقللَ ؛ نظر فراوان 

در عللم، عقل را روشلن می کند«.7
آن حضلرت فرمودنلد: »َکْثلَرُه النََّظِر فِلی  الِْحْکَمِه تَلَْقلحُ  الَْعْقَل؛ نظر فلراوان در حکمت، 

عقلل را بلارور می کند«.8
ََّملا الَْبِصیُر َمنْ  َسلِمعَ  َفَفَکَر َو بَُصلَر َفَأبَْصَر َو  در جایلی دیگلر املام عللی فرمودند: »إِن
ْرَعلَه فِی الَْمَهلاِوی؛ اهل بینش  انَْتَفلَع بِالِْعَبلِر ثُلمَ  َسللََک  َجَدداً َواِضحلاً یََتَجنَُّب فِیلِه الصَّ
کسلی اسلت که بشلنود، بیاندیشلد و ببیند و با بینلش در آن درنگ کنلد، از رخدادها 

پنلد گیلرد، بهره مند شلود و خلود را از پرتگاه ها نلگاه دارد«.9 
ثُوا َفلإِنَ  الَْحِدیَث  ِجلاَلٌء لِلُْقُلوِب إِنَّ  پیامبلر اکلرم فرمودنلد: »تََذاَکلُروا َو تاََلَقْوا َو تََحدَّ
لْیُف ِجاَلُؤَهلا الَْحِدیُث؛ به  یلاد هم آورید، بلا هم مباحثه  الُْقُللوَب لََتِریلُن َکَملا یَِریلُن السَّ
کنیلد و دربلاره  مسلائل گوناگلون سلخن بگوییلد؛ زیلرا سلخن گفتن دل هلا را صیقلل 

1 . بحاراالنوار، ج74، ص160.

2 . تمیمی آمدی، عبدالواحد، غررالحکم، ص53.

3 . همان، ص49، ح295.

4 . نهج البالغه، سّیدرضی، ص538.

5 . غررالحکم، ص57.

6 . بحارالنوار، ج74، ص269.

7 . قطب الّدین راوندی، الدعوات، ص221.

8 . بحاراالنوار، ج75، ص247.

9 . شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج9، ص157.
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می دهلد. به راسلتی کله دل هلا زنلگار می گیلرد، چنان کله شمشلیر زنلگار می گیلرد و 
جلالی دل هلا، سلخن گفتِن خوب اسلت«.1

پیامبلر اسلالم فرمودنلد: »َملِن اْسلَتَوی یَْوَملاُه َفُهَو َمْغُبلوٌن َو َملْن َکاَن آِخلُر یَْوَمْیِه 
یَلاَدَه فِی نَْفِسلِه َکاَن إِلَی النُّْقَصاِن أَْقلَرَب َو َمْن  ُهَما َفُهلَو َملُْعلوٌن َو َملْن لَلْم یَْعِرِف الزِّ َشلرَّ
َکاَن إِلَلی النُّْقَصلاِن أَْقلَرَب َفالَْملْوتُ  َخْیٌر لَهُ  ِمَن الَْحَیاِه؛ اگر کسلی دو روزش برابر باشلد، 
مغبلون اسلت. اگلر فردای کسلی بدتلر از امروزش باشلد، ملعون اسلت. اگر کسلی در 
پلی تلدارك کاسلتی در عملل خود نباشلد، کاسلتی در عقلش خواهد بود و اگر کسلی 

در عملل و عقل کاسلتی داشلته باشلد، عدملش از وجودش بهتر اسلت«.2
املام عللی فرمودنلد: »أََدلُّ َشلیْ ٍء َعلَلی َغلَزاَرِه الَْعْقللِ  ُحْسلنُ  التَّْدبِیلِر؛ محکم ترین 

دلیلل بلر کملال عقلل، تدبیر نیکو )سلنجیده و حسلاب شلده( اسلت«.3

1 . الکافی، ج1، ص41.

2 . دیلمی، ارشادالقلوب، ج1، ص87.

3 . غررالحکم، ص354، ح8080.
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ضرورت های نوآوری و شکوفایی در تعلیم و تربیت در مسجد «
اگلر بخواهیلم هر برنامه ای درسلت اجرا شلود و بازدهی مورد نظر را داشلته باشلد، 
طلرح و برنامله ای بلرای تبیین و تشلریح الگوها، هدف هلا و شلاخصه های فّعالّیت های 
املور الزم اسلت تلا در طلول مسلیر با سلر در گملی و انحراف از مسلیر اصللی مواجه 
نشلویم. در غیلر ایلن  صلورت، خالف مطلوب به  دسلت خواهد آمد. مسلئله نلوآوری و 
شلکوفایی در ابعلاد گوناگلون و در رشلته های مختللف نیازمند کارشلناس و متخّصص 
هملان رشلته  اسلت تلا بلا داشلتن تصویلر درسلت از نلوآوری و شلکوفایی، بله مدّون 
 کلردن شلاخصه ها، برنامه ریلزی و طراحلی پرداخته شلود. بله عنوان مثال، بله  منظور 
نلوآوری و شلکوفایی برنامله آموزشلی و تعلیلم  و تربیلت، نخسلت کارشناسلان بایلد 
شلاخصه های نلوآوری در ایلن راسلتا را شناسلایی و الگویلی درسلت ترسلیم کننلد و 

سلپس، مربّیلان و معلّملان آن را دنبلال کنند.
بنابرایلن، در نلوآوری و شلکوفایی در تعلیلم  و تربیلت در مسلجد کله بیشلتر بله 
فّعالّیت هلای قرآنلی و عللوم دینلی می پلردازد، نیازمنلد طلرح و برنامه ای هسلتیم که 
بیانگلر شلاخصه های نلوآوری و شلکوفایی باشلد؛ اّما قبلل از طراحلی و برنامه ریزی در 
راسلتای تعلیلم  و تربیلت در مسلجد، ضلروری اسلت شلاخصه های نلوآوری مطلوب و 
ملورد نظلر مقلام معّظم رهبری شناسلایی شلود تا به نتیجله  مؤثرتر و مفیدتر برسلیم. 
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شاخصه های نوآوری از منظر مقام معّظم رهبری «
نلوآوری مطللوب و مّدنظلر رهبلر معّظلم انقالب مختصاتلی دارد که بله نتایج مفید 
و مؤثّلری منتهلی و مانع برداشلت های غلط می شلود. پلاره ای از شلاخصه های نوآوری 

مطلوب عبارت اسلت از:
1. نلوآوری در عرصله  فکلری و فلسلفی بایلد در مسلیر دیلن مبین اسلالم باشلد و 

درسلت مقابلل بدعت هلا، تحریف هلا، خرافه هلا و تحّجرگرایی هلا قلد عللم کنلد.
2. نلوآوری مطللوب نله  تنها هنجارشلکن و ساختارشلکن نیسلت، بلکله در جایگاه 

هنجلار مطلرح می شلود تلا اسلالم و انقلالب را زنلده و پویا نگله دارد.
3. نوآوری مطلوب در چارچوب اصول، سّنت ها و ارزش ها صورت می گیرد.

4. نلوآوری در روش و شلیوه های اجرایلی بلر اسلاس تجربه هلا صلورت می گیلرد تا 
راه میان بلر بلرای رسلیدن بله مقصود باشلد، نله اینکه بیراهه باشلد.

5. نلوآوری مؤثّلر بایلد در راسلتای نوآوری های گذشلته و مکّمل آن باشلد. چنانچه 
اصلل انقلالب و جمهلوری اسلالمی نلوآوری به حسلاب می آید و سلایر نوآوری هلا باید 

مکّمل آن باشلد.
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مخاطبان اصلی نوآوری و شکوفایی «
به  نظر می رسد سه طیف مخاطب اصلی و مجری نوآوری باشند:

1. مربّیان، معلّمان و متولّیان مسجدها؛
2. مسئوالن و مدیران عالی جامعه؛

3. نخبگان و خواّص.
هلر یلک از گروه هلای اجتماعلی ذکرشلده نیلز می تواننلد در )حداقلل( سله حوزه 

نوآوری داشلته باشلند:
1. حوزه  فردی؛

2. حوزه  مدیریتی و تحت امر؛
3. حوزه  اجتماعی و ملّی.

بنابرایلن، مسلجد در جایلگاه کانلون تعلیلم  و تربیت، در هلر یلک از حوزه هایی که 
در ادامله بله آن اشلاره خواهیم کلرد می تواند نوآوری داشلته باشلد:

الف( در حوزه  فردی
در فرهنلگ اسلالم، مسلجد نهلادی مقّدس و کانون تربیت اسلت و بیشلترین نقش 
خودسلازی و جامعه سلازی ملورد نظر اسلالم را برعهلده دارد. در حوزه های ذکرشلده، 

مسلجد می توانلد در این موردها نوآوری داشلته باشلد: 
1. نوآوری در برقراری ارتباط با خالق و تقّرب  جستن به او؛ 

2. نلوآوری در شلیوه های تعاملل مفیلد و وحدت آفرین افراد جامعله و محکم کننده  
پایه هلای اتّحاد ملّی و انسلجام اسلالمی؛

3. نوآوری در چگونگی تهذیب نفس و خودسازی.

ب( در حوزه  مدیریتی
مربّیلان و متولّیلان مسلجدها، در حلوزه  مدیریتلی تحلت املر خلود و در راسلتای 
تعلیلم  و تربیلت در مسلجد، در ایلن املور سله گانه می تواننلد نوآوری داشلته باشلند: 

1. نوآوری در برنامه ریزی؛
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2. نلوآوری در سلاختار، تشلکیالت هیئت هلا و دسلته ها کله احیاکننلده  و حافلظ 
دسلت آوردهای فرهنلگ اسلالم اسلت؛ 

3. نلوآوری در روش هلای اجرایلی  شلدن برنامه هلا و طرح هلا، به  گونله ای که سلّدی 
بلر بهانه جویلی دشلمن و مّتهلم  کردن اسلالم به خرافات باشلد. 

ج( حوزه  اجتماعی و مّلی
گرچله نلوآوری در سلطح کالن ایلن حوزه به متصّدیلان و نخبگان عالی رتبه  کشلور 
مربلوط می شلود، اّملا هلر کلس بایلد در حلوزه  کاری خلود بله این املر توّجه داشلته 
باشلد. در ایلن  راسلتا، مسلجد، رسلانه ای سلّنتی اسلت و در اّطالع رسلانی چهلره  بله 
 چهلره و آگاهلی دادن و به  صحنه  کشلاندن ملردم نقش مهم خلودش را دارد؛ بنابراین، 
سلخنوران مسلجد، می تواننلد راهکارهای نلوآوری را در یکی از موارد زیلر ارائه دهند: 

1. نوآوری در حیطه  زندگی و کار؛ 
2. نوآوری در سطح محلّی و منطقه ای؛
3. نوآوری در سطح شهری و کشوری.
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مسجد، کانون نوآوری و شکوفایی در تعلیم  و تربیت  «
یکلی از مکان هلای مؤثّلر و مفیلد بلرای نلوآوری و شلکوفایی در حلوزه  اجتماعلی، 
در سلطح محلّلی، منطقله ای یا شلهری، مسلجد اسلت؛ زیرا در طلول تاریلخ ل  از صدر 
اسلالم تاکنلون  ل  مسلجد کانلون آموزش علوم دینلی و به  ویژه علوم قرآنی بوده اسلت؛ 
وللی ایلن آموزش هلا تاکنلون به  صورت سلّنتی بوده اسلت و آن  گونه که شایسلته بود، 
ملورد توّجله قلرار نگرفتله و بلرای آن برنامه ریزی نشلده اسلت تلا جّذابیلت و کارآیی 

خوبلی بلرای اقشلار مختللف جامعه، به  ویلژه برای جوانان، داشلته باشلد.
فّعالّیت هلای  و  کلّیلات آموزش هلا  بیشلتر وقت هلا اصلول، هدف هلا، رویکردهلا، 
قرآنلی مفلروض گرفتله می شلود؛ در نتیجله نوآوری هلا فقلط معطلوف بله عواملل و 
اجلزای فرعی شلده و ظاهرسلازی می شلود. بلرای مثال، رنگ آمیلزی، نقاشلی و تنّوع 
در زینلت مسلجد بیشلتر ملورد توّجه قلرار می گیلرد. گرچه ایلن امر نیکو و بجاسلت، 

اّملا هیلچ گاه بله درجله  اهّمیلت آملوزش و تعلیلم  و تربیت در مسلجد نمی رسلد.
نوآوری در تعلیم  و تربیت نیازمند آن است که:

1. از جدیدترین ابزارهای آموزشی استفاده شود؛
2 . متن هلای درسلی و ملواد آموزشلی کله قرار اسلت در مسلجد تعلیم داده شلود، 

کارشناسلی شلود و مطابلق با نیازهلای دانش آموزان مسلجدی تدویلن گردد؛
3. سلبک و شلیوه  آموزش باید به روز باشلد و از شلیوه های قدیمی  پرهیز شلود که 

تاکنون بازدهی موّفقی نداشلته اسلت.
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اهدف اصلی تعلیم  و تربیت در مسجد «
بررسلی هدف هلای تعلیلم  و تربیلت نشلان می دهلد کله مهم تریلن نیازهلای هلر 
جامعله، تعلیلم  و تربیلت افلرادی اسلت کله بلا اتّلکا بله نیلروی اراده و تعّقلل خویش، 
منطقی بیندیشلند و به  جای وابسلتگی و اسلتفاده از دسلتاوردهای دیگران، در زمینه  
اقتصلادی، فرهنگلی، سیاسلی و... خلود، مولّلد دانش و فّنلاوری برای زندگلی در عصر 
طالیلی باشلند. در طلول تاریلخ، کانون تربیلت چنین افرادی در اسلالم، مسلجد بوده 
اسلت. بلا توّجله  بله فراگیلر بلودن دیلن مقلّدس اسلالم و دخیلل  بلودن آن در ابعلاد 
گوناگلون زندگلی انسلان، مسلئله تعلیلم  و تربیلت در مسلجد نیلز ابعلاد فراوانلی بله 
خلود می گیلرد. هلدف اصللی از تعلیلم  و تربیت در مسلجد، آموزش انسلان ها در همه  
زمینه هلای سیاسلی، فرهنگلی، اقتصلادی، نظامی و... اسلت. در صدر اسلالم، مسلجد 
کارکردهلای فراوانلی در زمینه هلای مختلفلی داشلته اسلت؛ اّملا املروز بله  دلیلل بله 
 وجودآملدن کانون هلا و مراکلز جدیلد، بسلیاری از کارکردهای مسلجد در این مکان ها 
انجلام می شلود و بله مسلجد در جایلگاِه مکانلی بلرای عبلادت و تقلّرب  جسلتن بله 
 خلدای تعاللی نلگاه می کننلد؛ در حالی  که در فرهنگ اسلالم، مسلجد نقش به سلزایی  
در متحلّول  کلردن بنیادهلای زندگلی افراد داشلته اسلت. بنابرایلن، مسلجد می تواند 
در تحلّول عقیدتلی، اخالقلی، سیاسلی، اجتماعلی و رفتاری افلراد جامعه مؤثّر باشلد.
گرچله بلا ایجلاد کانون هلای فرهنگلی ایلن مقوله کم رنگ شلده اسلت؛ اّملا حداقل 
آموزش هلای قرآنلی نیلز هماننلد سلابق در مسلاجد ادامله دارد. نلوآوری در شلیوه 
آموزش هلای قرآنلی، اولویّلت ویلژه ای دارد؛ زیرا در اسلالم، مسلجد از همان نخسلت، 
محلّل آملوزش برتریلن کتلاب الهلی، یعنلی قلرآن بلوده اسلت. از ایلن رو، بایلد بلرای 
شلکوفا شلدن هلر چله  بیشلتر تعلیم قلرآن، ترویلج فرهنلگ قرآن خوانی در مسلجد و 
گسلترش آن در سلطح کلّلی جامعله چاره اندیشلی کلرد. البّته بایلد این نکتله را بیان 
کلرد کله ملراد از قرآن خوانلی، فقلط روخوانلی صلرف و بهلره  نبلردن از معنلا و فهلم 
عمیلق ایلن کتلاب مقّدس نیسلت، بلکله هدف نهایلی، فهمیدن قلرآن و پیلاده کردن 
معلارف تربیتلی آن کتلاب مقلّدس در زندگلی اسلت. در این بلاره بایلد بله چنلد چیز 

توّجه شلود:
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1. توّجه به فرهنگ آموزش قرآن
املروزه در دنیلا، به  خصوص در کشلورهای پیشلرو، نلگاه به مقوله  آملوزش، نگاه به 
رویلدادی فرهنگلی اسلت. توّجه به فرهنگ آموزش قرآن در کشلورهای مشلرق زمین، 
نیلازی اساسلی اسلت؛ زیلرا این کشلورها، از جملله ایران، بسلیاری از رفتارهلا و حّتی 
افلکار خلود را از فرهنلگ، ادبیات، عرفلان و ادیان خود به دسلت می آورنلد. عدم توّجه 
بله فرهنگ سلازی در املر آملوزش و یادگیلری، باعلث می شلود تعلیلم  و تربیت عمیق 

نباشد.

2. قرآن خوانی مقّدم بر قرآن دانی
 بله ایلن مثلال توّجله کنید: فرض کنید شلما کلودك خلود را برای یادگیلری نماز 
بله مسلجد یلا کانلون فرهنگلی می فرسلتید؛ او در ملّدت کوتاهلی بلا صحیح خوانلی، 
فصیح خوانلی، تلّفلظ حلروف خلاّص عربلی، ترجمله  عبارت هلای نملاز، آداب، شلرایط 
و احلکام عمللی نملاز آشلنا می شلود؛ اّملا کلودك، در آموزش هلا، بله ایلن مسلئله 
نمی رسلد کله بایلد در طلول زندگلی نملاز بخوانلد. هر سلاله اعتبلارات زیلادی صرف 
آملوزش قلرآن بله بزرگسلال، معلّملان و... می شلود. بلا کمی دّقلت متوّجه می شلویم 

کله ایلن نلوع آموزش هلا از اسلاس زائلد اسلت و سلود چندانی نلدارد.
آملوزش روخوانلی قلرآن، هلدف کالس اّول تلا سلّوم ابتدایلی اسلت؛ در حاللی  که 
آملوزش عاللی بلرای دانشلجویان دوره های کاردانلی، کارشناسلی و کارشناسی ارشلد 
یلک واحلد پیش نیلاز آموزش روخوانلی برگزار می کنلد یا آموزش  و پرورش همه سلاله 
دوره هلای متعلّددی بلرای فرهنگیلان برگلزار می کنلد؛ اّما همانند گذشلته مشلکل به 
قلّوت خلود باقلی اسلت. مشلکل در نداشلتن قواعلد قرآنی نیسلت، بلکه در این اسلت 
کله افلراد در اصلل، قرآن نمی خواننلد و اینکه قلرآن  خواندن روزانه، در طلول زندگی، 
بله  صلورت فرهنلگ و رفتلار در نیامده اسلت. همه  ملا نملاز می خوانیم؛ زیلرا از همان 
دوران کودکلی کله چشلم خلود را باز کردیلم، دیدیم پلدر و مادرمان نملاز می خوانند 
یلا پلدر و ملادر خلود را مشلغول خلوردن سلحری دیدیلم، در حاللی  که رادیلو دعای 
سلحر را زمزمله می کلرد؛ در نتیجله، همله   روزه گیلر شلدیم. اّملا کلودکان چندبلار ما 
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را مشلغول خوانلدن قلرآن دیده انلد؟ آنچله متولّیلان، برنامه ریلزان و مجریلان بایلد به 
آن توّجله کننلد، همیلن مطللب اسلت. اجرای طلرح تالوت نلور در مسلجدها، یکی از 

طرح هلای موّفلق اسلت کله باید بیشلتر ملورد توّجله و تعمیم قلرار گیرد. 

3. از مسجد شروع کنیم 
اگلر نمازگلزاران مسلجد، در سراسلر کشلور، روزی یلک صفحله قلرآن بخوانند، در 
فهلم آیلات سلاده و پرکاربلرد آن کوشلش و تّدبر کنند، املام جماعت انجلام همه روزه  
ایلن کار را نهادینله کنلد و از قاریلان برجسلته در مسلجدها دعلوت شلود تلا قلرآن را 
بلا صلدای دلنشلین زمزمله کنند و بقّیله  نمازگلزاران نیلز او را همراهی کننلد، به طور 

قطلع آثلار و بلرکات قرآن شلامل حلال حاضران خواهد شلد.
قلرآن را نبایلد بلرای ختم کلردن، نکته بلرداری و اسلتفاده در سلخنرانی ها بخوانیلم، 
بلکله بایلد بلرای دل خلود بخوانیم و مانند کسلی که بلرای یافتلن داروی درد خود به 
داروخانله ملی رود، دنبلال دوای دردهایملان در قرآن باشلیم؛ زیرا هدایلت، ثمره  قرآن 
َُّه َربِیلُع الُْقُلوِب َو اْسَتْشلُفوا  اسلت و قلرآن در این ملورد می فرمایلد: »تََعلَُّموا الُْقلْرآَن َفإِن
لُدوِر؛ قلرآن را بیاموزیلد، زیرا قرآن بهلار دل هاسلت. از نور قرآن  َّلُه ِشلَفاُء الصُّ بُِنلوِرِه َفإِن

شلفا بجوییلد؛ زیرا که شلفای سلینه ها اسلت«.1
آملوزش روخوانلی و روان خوانلی صلرف یلا کالس حفظ قلرآن و آملوزش قرائت، به 
 تنهایلی، نمی توانلد پاسلخگوی نیازهای مختلف دانش آموزان و فراگیران باشلد. شلاید 
 یکلی از رمزهلای جاودانگلی و جّذابیت مجلس هلای عزاداری حضرت سّیدالّشلهدا
یلا مراسلم شلب های احیلاء، همیلن تنلّوع برنامه هلا و فّعالّیت هلا باشلد کله بایلد در 

آملوزش قلرآن و تعلیلم  و تربیت در مسلجد نیلز بله آن توّجه کرد. 

4. فّعالّیت های فوق برنامه باید مکّمل برنامه  درسی قرآن باشد
دانش آملوزان در حاللی در مسلابقه های قرآنلی و معارف اسلالمی شلرکت می کنند 
کله محتلوای پیش بینی شلده  مسلابقه را در مدرسله آملوزش نمی بیننلد. در مقابلل، 

1 . آمدی، تمیمی، غررالحکم و دررالکلم، ص112.
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محتلوای کتاب هلای درسلی قلرآن، دینلی و سلایر کتاب هلا کمتلر در مسلابقه ها 
می آیلد؛ کتاب هایلی کله پژوهشلگران دفتلر برنامه ریلزی و تألیلف کتاب های درسلی، 
بلا دّقلت فلراوان و متناسلب بلا نیازهلا و عالئلق دانش آملوزان، طراحی کرده انلد. برای 
مثلال، مسلابقه های قرائلت و حفلظ قلرآن کله یلک فّعالّیلت قرآنلی تخّصصی  اسلت، 
هیلچ گاه جلزء هدف هلای کالن آملوزش  و پلرورش نبلوده اسلت. در مقابلل، کسلب 
مهلارت روخوانلی و روان خوانلی قلرآن از هدف هلای اصللی آملوزش قلرآن در دوره  
ابتدایلی اسلت. بنابرایلن بسلیار شایسلته اسلت کله مربّیلان قرآن آملوز مسلاجد بله 
 جلای برگلزاری مسلابقه های قرائلت و حفظ، مسلابقه های روخوانی )بلرای کالس های 
اّول تلا سلّوم( و روان خوانلی )بلرای کالس هلای چهلارم و پنجلم( برگلزار کننلد یا در 
دوره راهنمایلی بله مسلابقه های روان خوانلی )ترتیلل آموزشلی( و درك و فهم آیات و 

عبارت هلای قرآنلی اهّمیلت داده شلود.

5. مهارت آموزی به  جای قاعده  آموزش
علّلت مهجوریّلت قلرآن در جامعله ایلن نیسلت کله افلراد بلا قواعلد روخوانلی 
و روان خوانلی آشلنا نیسلتند، بلکله اشلکال ایلن اسلت کله در اصلل، افلراد بلا قلرآن 
مأنلوس نیسلتند. یکلی از راهکارهلای مهلم در ایلن زمینله، توّجله بله مهارت آملوزی 
بله  جلای قاعده آملوزی اسلت. در جلسله های موّفلق و معتبلر قلرآن، روش حاکلم، 
مهارت آملوزی اسلت. اسلتاد در صدر جلسله می نشلیند و افلرادی که در حلقله انس با 
قلرآن نشسلته اند، هلر یلک چند آیله می خوانند و اسلتاد اشلکال های آنلان را موردی 
و تلگرافلی برطلرف می کنلد؛ اّملا در ملدارس و کالس هلا، قواعلِد قرآن محلوِر آموزش 
اسلت. در ایلن کالس هلا معلّلم ارتباط یک سلویه دارد و به طلور معملول، متکلّم  وحده 
می شلود و آنچله بیلش  از همله ملورد غفللت قلرار می گیلرد، کم خواندن قرآن اسلت.

6. اجرای کامل برنامه درسی قرآن 
مهم تریلن عاملل در موّفلق  نبلودن برنامه هلا و طرح هلا، از جملله برنامله درسلی 
قلرآن در آملوزش  و پلرورش و به  ویلژه در دوره ابتدایلی، اجرا نکردن کاملل برنامه های 
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پیش بینی شلده اسلت. در برنامه درسلی قرآن، سله عامل مهم که در ادامه می گوییم 
بایلد بله صلورت هم علرض اجرا شلود تلا هدف ها محّقق شلود:

1. معلّملان و مربّیلان قرآن آملوز مسلاجد، بایلد با ابعلاد و اجزاء برنامه درسلی قرآن 
آشلنا شلوند و مهلارت الزم را در آملوزش قرآن به  دسلت آورند؛

2. بایلد وسلایل آموزشلی )ازقبیلل للوح آموزشلی، نلوار آملوزش قلرآن معلّلم و 
دانش آملوز، کتلاب راهنملای تدریلس معلّلم و ضبط صوت( فراهم باشلد تلا آموزش با 

اختلالل رو بله  رو نشلود؛
3. بله نقلش خانلواده در آملوزش توّجله شلود؛ زیلرا بیلش از یک  پنجلم آملوزش بر 

عهلده خانواده اسلت. 

7. خانواده و زمینه های الزم آموزش قرآن
ملواردی کله خانواده هلا بایلد توّجله کننلد تلا زمینه های الزم بلرای آملوزش قرآن 
فراهلم شلود، در مقّدمله هر یلک از کتاب های درسلی دانش آموزان آمده اسلت. خوب 

اسلت معلّملان در آملوزش خانواده به این شلیوه  عملل کنند:
پدر و مادر به مدرسه دعوت شوند و در کالس درس قران حضور یابند؛ 

نمونله ای از روش آملوزش قلرآن بلا حضلور دانش آملوزان بلرای خانواده هلا  ●
اجلرا شلود تلا آنهلا بلا تلالوت و ریزه کاری هلای آملوزش آشلنا شلوند؛

موارد گفته  شده در مقّدمه  کتاب برای آنها بازگو شود؛ ●
با خانواده ها میثاق شلفاهی بسلته شلود کله روزی یک صفحه قلرآن بخوانند  ●

تلا این فرهنگ به کلودکان آنها منتقل شلود.

8. فراگیرکردن قرآن خوانی 
مربّیلان و معلّملان مسلجدها، حوزه های علمیه، سلازمان صدا و سلیما، نهضت قرآن 
 آملوزی، سلازمان تبلیغات اسلالمی، مرکز توسلعه و ترویج فّعالّیت هلای قرآنی و وزارت 
آملوزش  و پلرورش بایلد بله ایلن نکته توّجله کننلد کله متأّسلفانه رونلد فّعالّیت های 
قرآنلی بله  جلای عموملی  شلدن بله  سلوی تخّصصی  شلدن حرکلت می کند و شلاهد 
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ایلن مسلئله هسلتیم کله روز به  روز ارتبلاط عموم مردم با قلرآن کمتر می شلود. البّته 
ایلن مطللب به معنلای کنار گذاشلتن فّعالّیت هلای تخّصصی نیسلت، بلکه بایلد توّجه 
شلود تلا فّعالّیت هلای تخّصصلی روز بله  روز سلاده تر و عمومی تلر شلود. بله  خصلوص 
مراکلزی کله در ایلن زمینله مسلئولّیت اصلی و مسلتقیم را دارنلد، بایلد در هدف ها و 

روش هلای خود تجدیدنظلر کنند.
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پیش نیازهای زمینه ساز نوآوری و شکوفایی تعلیم  و تربیت در مسجد «
پیش نیازهلای مهّملی وجلود دارد کله زمینه سلاز نلوآوری و شلکوفایی تعلیلم  و 

تربیلت در مسلجد اسلت، بله عنلوان نمونله بله ملوارد زیلر توّجله نمائیلد: 
  ترویج فرهنگ کتاب خوانی بین افراد جامعه، با کمک مسجدها؛  ●
  برگزاری کالس های احکام، اخالق و قرآن به شیوه  نو و جّذاب؛  ●
  برگزاری کالس های هنری برای جوانان، در مسجد؛ ●
  برگزاری کالس های آموزش رایانه برای استفاده از علوم اسالمی؛  ●
  برگزاری کالس های روش تحقیق، تبلیغ، سخنرانی و مّداحی؛ ●
  پخش سی دی های مذهبی بین جوانان و کودکان؛  ●
  برگزاری نماز جماعت دانش آموزان؛  ●
  فراخوانی والدین دانش آموزان و کمک گرفتن از آنان در امرآموزش؛ ●
کتاب هلای  ● متنّوع کلردن  مسلجدها،  کتابخانه هلای  بازسلازی  و  تأسلیس    

موجلود در مسلجدها مطابلق بلا سلطح فکلری اقشلار مختللف جامعله؛
  ارتباط دوسویه  مسجدها با سایر کانون های فرهنگی؛  ●
  دعلوت دانش آملوزان ملدارس و آموزشلگاه ها بله مسلجد در مناسلبت ها و  ●

اسلالمی؛ عیدهای 
  امکان دسترسی آسان مردم به امکانات فرهنگی مسجد؛ ●
  زیباسازی مسجدها. ●
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راهکارهای عملی در اجرای طرح نوآوری و شکوفایی تعلیم و تربیت در  «
مسجد

آنچله در تحّقلق نلوآوری و شلکوفایی تعلیلم  و تربیلت در مسلجد درخلور توّجله 
اسلت، داشلتن برنامه هلای نلو در قاللب شلیوه های اجرایلی جدیلد و در سلطح کالن 
مسلجدهای کشلور و همچنیلن، تلالش بلرای شلکوفاکردن تالش های گذشلته اسلت 
کله بله مقّدملات زیلادی نیلاز دارد و نبودن بسلترها، املکان تحّقلق آن را از ذهن دور 

می کنلد.
بنلا بلر سلخنان رهبر معّظم انقلالب، یکی از مقّدمه هلای الزم برای تحّقلق نوآوری، 
بسترسلازی بلرای نلوآوری اسلت کله امامان جمعله و جماعلت می توانند نقش بسلیار 
مهّملی در اجلرای آن داشلته باشلند. به عنلوان نمونه، برخلی از این نقش هلا در ادامه 

می شلود: بیان 
1. اماملان جمعله و جماعلت باید در صحنه  سیاسلی و اجتماعی کشلور فضای آرام 
روانلی ایجلاد کننلد و از تنش ها و چالش های سلاختگی و حاشلیه ای بپرهیزند که جز 

اتلالف وقلت هیلچ دردی را دوا نمی کند.
2. کشلاندن همله  ملردم بله صحنله  نلوآوری و شلکوفایی، به ویلژه تعلیلم  و تربیلت 
در مسلجد املری ضلروری اسلت؛ امیدواریلم بلا علزم ملّلی و اراده  جمعلی، در اجزای 

مختللف آموزشلی و در مسلاجد فضلای نلوآوری حاکلم گردد.
3. هماهنگ کلردن مسلئوالن، مدیلران و نخبلگان تلا نلوآوری مطللوب در فضلای 

جامعله گسلترش یابد.
4. اجرایی کلردن نلگاه فراجناحلی حزب هلا و تشلّکل ها بله موضلوع نلوآوری و 

اجتنلاب از مصلادره  آن بله نفلع گلروه یلا جناحلی خلاّص.
5. شناسلایی نقصلان و کاسلتی های موجلود در سیسلتم ها و روش هلای تعلیلم  و 
تربیلت کله تاکنلون وجلود داشلته اسلت و بن بسلت ها و کمبودهلا در معلرض دیلد 

عملوم قلرار گیلرد تلا بلرای رفلع آنهلا چاره جویی شلود.
6. تدبیلر علملی و عقللی در ارائله  نوآوری هلا و فراخوانلی مدیلِر مدبّلر و موّفلق در 

سیسلتم تعلیلم  و تربیلت در مسلاجد.
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7. پرهیز از بلندپروازی ها جهت عملیاتی کردن طرح ها.
8. شناسلایی تناسلب نوآوری هلا بلا ظرفّیت هلا و امکانلات موجود مسلاجد مختلف 

کشلور و متناسلب  بلودن آنها با سلطح فکلری اهاللی آن منطقه.
9. تلالش شلود تلا نلوآوری بلر اسلاس مطالبلات عموملی جامعه باشلد و بله  دور از 

افزایلش نیازهلا و غیر واقعی کلردن آنهلا باشلد.
10. تکریلم و تجلیلل از افلکار و طرح هلای نلو، به ویلژه طرح هایلی کله از سلوی 

جوانلان ارائله می شلود.
11. تالش برای فراگیرکردن نوآوری.

 از یلک نلگاه، همله  جامعله مخاطلب رهبلر معّظلم انقالب هسلتند و هر کلس باید 
بله انلدازه  تلوان خود، در جهت رسلیدن به نقطه  مطللوب، تالش کنلد. گرچه نخبگان 

جامعله بیلش از دیگران ملورد خطاب قلرار می گیرند.
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آسیب شناسی نوآوری و شکوفایی در نظام تعلیم  و تربیت مسجد «
ممکلن اسلت نلوآوری و شلکوفایی واقعلی، در نظلام تعلیلم  و تربیلت مسلجد، بلا 
مانع هایلی مواجله شلود کله توّجله  نکردن بله آنهلا موجب انحلراف یا سلطحی  نگری 
می شلود. از ایلن رو، الزم اسلت بلا نگاهلی آسیب شناسلانه مانع ها را شناسلایی کنیم و 

بلرای رفلع آنهلا بکوشلیم. در ادامله بله برخلی از ایلن مانع هلا اشلاره می کنیم:
1. جزئلی  نگلری به جلای کالن  نگلری: مشلغول  شلدن بله املور فرعلی و اشلتغال 
ذهلن بله مسلائل جزئلی سلبب می شلود مسلائل و هدف هلای اصللی تعلیلم  و تربیت 

فراملوش شلود و بله نتیجله ای مطلوب نرسلیم.
2. بخشلی  نگلری و مصلادره بله مطللوب: سلوق دادن نوآوری هلا بله حوزه هلای 
خلاّص، حّتلی در صلورت نتیجله  بخلش  بلودن، سلبب رشلد ناهمگلون می شلود و در 
نتیجله اثرهایلی معکلوس بله دنبلال خواهلد داشلت. گرچه ایلن راهبرد باید از سلوی 
همله  مسلئوالن و نخبلگان دنبلال شلود، اّملا بایلد مراقلب باشلیم در نظلام تعلیلم  و 
تربیلت مسلجد کله هویّلت مسللمانان در آن شلکل می گیلرد، بلا رشلدی ناملوزون و 

بی قلواره مواجله نشلویم. 
3. نلوآوری نبایلد بلا غرض هلای سیاسلی هملراه باشلد و بله منفعت هلای جناحلی 

شلود.  آلوده 
4. افلراط و تفریلط: برخلورد افراطلی بلا مقولله  نلوآوری بله  معنای برهلم زدن همه  
سلاختارها، برنامه هلا و شلیوه های قبللی و مرسلوم اسلت. تعجیلل و شلتاب زدگی در 
ایلن راهبلرد املکان دارد بله هملان انلدازه مخاطره آمیلز و منفلی باشلد کله تفریط و 

مقاوملت در برابلر هرگونله ابتلکار و خالقّیلت، مخاطره آمیلز اسلت.
5. علدم شلناخت ملرز بیلن نلوآوری و بدعلت: اگلر شلناخت درسلتی از نلوآوری، 
به ویلژه در بخلش تعلیلم احلکام و اخالق و الگودادن به جوان ها، وجود نداشلته باشلد، 
ممکلن اسلت نلوآوری بله بدعلت و الگودهلی ناسلازگار با اصول اسلالم منجر شلود. 
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نتیجه  سخن «
مسلاجد در میلان مسللمانان از جایلگاه ویلژه و واالیلی برخلوردار هسلتند. به یقین 
می تلوان اذعلان داشلت، بعلد از کعبله معّظمه کله خانه خلدا و قبله آملال و آرزوهای 
مسللمانان اسلت، مسلجد از منظلر مکانلی، مقّدس تریلن ملکان اسلت. ایلن اهّمیت و 
قداسلت از آغلاز بنلای آن بله وسلیله پیامبر اکلرم به عنلوان آموزه ای مانلدگار به 

همه مسللمانان آموخته شلده اسلت. 
آنچله کله به این مکان مقّدس شلأنّیت و جایگاه ویژه در میان مسللمانان بخشلیده 
اسلت، نقلش و زمینه ای اسلت که مسلاجد توانسلته اند در ایجلاد نوآوری و شلکوفایی 
عللوم، فنلون و کارکردهلای متنلّوع تربیتلی و آموزشلی مطابلق بلا مقتضّیلات زمان و 
ملکان در جواملع اسلالمی ایجاد نماینلد. بدون تردیلد، بسلیاری از کارکردهایی را که 
ابتلدا در مسلجد نلوآوری شلده و در طلی سلالیان بعلد به شلکوفایی رسلیده اند، برای 

تبییلن دقیق مّدعلا یادآور می شلویم:
اّولیلن حلقه های درسلی که در نهایت موجب تشلکیل مدرسله گردید، در مسلاجد 
ایجلاد شلد. در بحلث کتلاب و کتابخوانلی، اّولیلن کتلاب، یعنی قلرآن کریلم، ابتدا در 
مسلجد قلرار گرفلت و سلپس دیگلر کتب احادیلث و بدین ترتیلب، شلکل گیری اّولیه 
کتابخانه هلا از مسلجد شلروع شلد. اّولیلن دانشلگاه های بلزرگ اسلالمی در مسلاجد 
رشلد و گسلترش یافته انلد. اّولیلن کانلون و مرکلز فرهنگلی در مسلجد و توّسلط 
پیامبلر اسلالم ایجلاد شلد. در بُعلد اّطالع رسلانی، مناره هلا و مأذنه هلا کله نملاد 
اّطالع رسلانی بوده انلد، در مسلاجد بله وجلود آمده انلد. اّولیلن نشسلت ها و معاهلدات 
سیاسلی و گفت وگلو بیلن نماینلدگان طوایلف و قبایلل مختللف بلا رسلول گراملی 
اسلالم در مسلجد تشلکیل می شلد. بسلتر نلوآوری، شلکوفایی و اوج قالب هلا و 
سلبک های مختللف هنلر و معملاری اسلالمی، مسلاجد بلوده و ده هلا نمونله دیگر در 
زمینه هلای مختللف کله نقلش بسلیار مهلم مسلاجد در ابلداع، و نلوآوری و بالندگلی 

آنهلا انکارناپذیر اسلت.
بله هلر حلال، مسلاجد ضملن اینکله از جایلگاه و منزلت باالیلی در میان مسللمان 
برخلوردار هسلتند، نسلبت بله دیگلر اماکلن، مراکلز و پایگاه هلا از ظرفّیلت، تلوان و 
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پتانسلیل باالیلی برخلوردار بلوده و از تجربّیلات چنلد قرن گذشلته در زمینله نوآوری 
نیلز بهره منلد هسلتند.

در حلال حاضلر، نیلز مسلاجد دارای فّعالّیت هلای گسلترده در زمینه هلای مختلف، 
به ویلژه در بعلد تعلیلم و تربیلت اسلت. هلر قلدر ایلن فّعالّیت هلا و کارکردهلا از تنلّوع 
بیشلتری برخوردار گردد، به طور مسللّم از زمینه جّذابیت و اقبال بیشلتری برخوردار 
شلده و از اسلتقبال گسلترده تری از سلوی تمامی اقشلار جامعه، به ویژه قشلر نوجوان 
و جلوان مواجله خواهلد شلد و نتیجله ای کله از ایلن مهلم عایلد می گلردد، افزایلش 
اعتقلادات مذهبلی و دین بلاوری در سلطح جامعله اسلت و وصلول و دسلت یابی بله 

اهلداف عاللی نظلام و منویّلات مقلام معّظم رهبری اسلت.
بلا توّجله  بله آنچله در ملورد شلاخصه ها، الزامات و آسلیب های نلوآوری بیان شلد، 
ایلن نکتله روشلن می شلود کله بلرای تحّقلق راهبلرد نلوآوری و شلکوفایی تعلیلم  و 
تربیلت در مسلجد، قبلل از هلر چیز، بایلد رفتارهای شلخصی و اخلالق کاری متولّیان 
فرهنگلی مسلجد و مسلجدی ها اصلالح شلود. بی تردید، برخلی ویژگی ها وجلود دارد 
کله از مقّدمه هلای ضروری پیشلرفت جامعه هسلتند؛ ماننلد: مسلئولّیت پذیری، نظم، 
قانون پذیلری، اعتملاد به  نفس، داشلتن روحّیله  کار و تالش و هم اندیشلی با نخبگان و 
ملردم. این ویژگی ها نخسلت، بایلد در روحّیه  و شلخصّیت معلّمان، متولّیلان و مربّیان 
مسلجدها بلروز کنلد تلا بتلوان راهبردهلای اساسلی و کالن را در ایلن نهلاد مقلّدس 

عمللی کرد.
بلرای افزایلش بهره منلدی از پایلگاه مسلجد در ایجلاد و تقویّلت و تثبیلت و بسلط 
زیرسلاخت های فرهنلگ اصیلل اسلالمی، شایسلته اسلت متولّیلان فرهنگی مسلاجد 
ماننلد گذشلته در روش تعلیلم  و تربیت یلا در طّراحی و برنامه ریزی در امور مسلجدها 
بله  صلورت جلّذاب و محلوری، نلوآوری را سلرلوحه کارشلان قلرار دهنلد. آملوزش  و 
پلرورش و نهادهایلی غیر از مسلجدها، چه در کشلورهای اسلالمی و چه غیراسلالمی، 
بله  روز می شلود؛ وللی در روش تعلیلم  و تربیت یلا در طّراحی و برنامه ریلزی این مکان 
تربیتلی بلا آن قدملت زیاد، هیلچ نوآوری صلورت نمی گیلرد. بنابراین، احیلاء زمینه ها 
و بسلترهای نلوآوری در مسلجد، به عنلوان بزرگ تریلن کانون نوآوری و شلکوفایی در 
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تعلیلم و تربیلت، املری ضروری اسلت. از این رو، بر مسلئوالن فرهنگی کشلور و عموم 
افلراد جامعله، پژوهشلگران، محّققلان و اندیشلمندان اسلالمی بله عنلوان نگهبانلان و 
حافظلان مکتلب رهایی بخلش اسلالم، فلرض اسلت کله ضملن کنلکاش و تحقیق در 
املور مربلوط بله مسلاجد و فّعالّیت های آن، با ارائله راهکارهای اصولی و مناسلب برای 
ارتقلاء و افزایلش کّملی و کیفلی آن گام برداشلته و با فرهنگ سلازی، بسلترهای الزم 
را بلرای تحّقلق ایلن اهلداف فراهلم نماینلد و تمامی ابعلاد و کارکردهای مسلاجد را با 

شلیوه ای نوین کاربلردی نمایند. 
نوجوانلان و جوانلان ملا به طلور طبیعلی، بله کارهلای نلو و افلکار جدیلد عالقمنلد 
هسلتند. آنان شلیفته مطالب و مقاالت تازه و سلبک های نوین روزگار خود هسلتند و 
بله سلخنان جدیلد با کملال دّقت گلوش می دهند و دربلاره مطالب نو با عالقله فراوان 
گفت وگلو می کننلد. بنابراین، مسلجدهای ما باید متحّول شلوند و پاسلخ گوی نیازهای 
روز جوانلان باشلند. مسلجدها بایلد بله امکانلات و ابزارهلای آموزشلی و اّطالع رسلانی 
روز دنیلا، ماننلد کامپیوتلر، انواع سلایت های مذهبلی و فرهنگی، برنامه های آموزشلی 
در رشلته های مختللف و... مجّهلز شلوند و جاذبه هلای جدیلد و کافلی را بلرای جلذب 

نوجوانلان و جوانلان به خود داشلته باشلند. 



369 فصل چهار: کارکردهای فرهنگی و تربیتی مسجد  

منابع و مآخذ «
قرآن کریم «
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نقش مسجد در امنیت اجتماع محّله ای

محّمد عارفی

چکیده «
نوشلتار حاضر، پژوهشلی توصیفی )Descriptive( اسلت که در آن، عالوه بر مطالعه 
اسلناد و ملدارك و منابلع کتابخانله ای، بلرای جملع آوری اّطالعلات از شلیوه مصاحبه 
بلا اسلاتید حلوزه و دانشلگاه بهره گیلری شلده اسلت. نگارنلده، در صلدد تبیین نقش 
مسلجد در امنیلت اجتملاع محلّله ای اسلت. بدین منظلور، ابتدا بله اصل اِبشلار )تأیید 
اعملال منطقلی مطابلق با دسلتورات الهلی( و اِنلذار )رّد اعملال غیرمنطقلِی مخالف با 
دسلتورات الهی( اشلاره نموده، سلپس به نقش تربیتی و امنیتی مسلاجد محلّه ای، به 
عنوان خرده نظام های اُرگانیسلتی و اجتماعی در از میان بردن احسلاس سلرخوردگی 

اجتماعلی افلراد و کنتلرل کنش هلای نابهنجار در محاّلت شلهری پرداخته اسلت.

واژگان کلیدی:  «
َسلرخوردگی  اُرگانیسلتی،  نظلام  خلرده  اجتماعلی،  آسلیب  اجتماعلی،  امنیلت 

اجتماعلی. مفاسلد  اجتماعلی،  عداللت  اجتماعلی، 
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مقّدمه «
بله یقیلن، یافتلن راه حلّل بلرای همله مشلکالت اجتماعی، از تلوان دولت هلا خارج 
اسلت. نگلرش سیاسلی و امنیتلی به مسلائل اجتماعلی نیلز روش الپوشلانی1را تجویز 
نملوده و بله تخریلب بیشلتر جامعله می انجاملد. در چنیلن ملواردی، مراکلز علملی و 
پژوهشلی، نهادهلای مدنلی مردملی، به ویلژه مسلاجد در جامعه اسلالمی هسلتند که 
در کنلار ملردم و دولت هلا یلا حّتلی پیشلاپیش آنلان بله چاره جویلی برمی خیزنلد. 
مسلجد، پایلگاه تبلیلغ دیلن اسلالم اسلت و بسلیاری از آثلار اجتماعی، نظیلر اخالص 
و درسلت کاری، سلامان دهی زندگلی و نظلم و تقلوی بر آن مترتّب اسلت. افلرادی که 
بیشلتر در مسلجد حاضلر می شلوند، کمتلر حقلوق دیگلران را ضایلع نملوده، زندگی 
خلود را بلا نظلم بیشلتری تلوأم می سلازند و آثار و رفتلار دینلی در زندگلی اجتماعی 

آنلان نیلز به چشلم می خلورد.
از سلوی دیگلر، نقصلان ارزش هلای دینلی سلبب بلروز بی نظمی هلا و آشلوب های 
اجتماعلی می گلردد. مشلکالتی که بدین وسلیله بله فرد منتقل می شلود، بله خانواده 
وی نیلز سلرایت می کنلد. سلپس، ایلن درگیلری و تشلّنج بله محلّل کار نیلز تسلّری 
می یابلد. ایلن دور باطلل به طلور مرتّلب تکلرار می شلود و در نهایلت، نابسلامانی فلرد 
و خانلواده را در پلی خواهلد داشلت و علدم امنیلت در سلاختار کللی جامعله به ویلژه 
در سلطح محلّله ای را افزایلش می دهلد. هلدف از انجلام ایلن تحقیلق، بیلان اهّمیلت 
تشلکیل سلتادهای حفاظلت اجتماعلی در مسلاجد، به ویلژه مسلاجد محلّله ای و اداره 
آن در قاللب تشلّکل های مردملی بلرای پیشلگیری از بلروز و گسلترش جرایلم و 
آسلیب های اجتماعلی اسلت. بله  طلور کللی، هلدف ایلن پژوهلش، بیلان نقلش دین 
در کاهلش آسلیب پذیری اجتماعلی و ارتقلای سلطح ارزش هلای اخالقلی و انسلانی و 
بلاال رفتلن ضریلب امنیلت و مشلارکت های مردملی و مسلئولّیت های اجتماعلی برای 
کاهلش مفاسلد اجتماعلی و اخالقلی، در سلطوح محلّله ای و شلهری و توّجله به نقش 
امنیتلی مسلجد در شلناخت مناطلق و محلاّلت فقرآلود و برقلراری عداللت اجتماعی 

1  . الپوشللانی کللردن، در تللداول عللوام، بلله فریللب و تردسللتی، چیللزی را مسللتور کللردن معنللی می دهللد. همچنیللن بلله مفهللوم 

عیللب کسللی را بلله حیلتللی پوشللیدن یللا بللا زبردسللتی و حیللله عیللب یللا خطللای کسللی را پنهللان کللردن اسللت؛ دهخللدا، علی اکبللر، 
لغت ناملله دهخللدا، ذیللل واژه »الپوشللانی کللردن«.
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در میلان اقشلار مختللف جامعله، در راسلتای افزایش هر چه بیشلتر امنیلت اجتماعی 
محلّه هلای شلهری اسلت.

در ایلن نوشلتار مختصلر، بلا اشلاره بله اصلل ابشلار و انلذار )تأییلد اعملال منطقی 
مطابلق بلا دسلتورات الهلی و رّد و انلکار اعملال غیرمنطقلی(، بله نقلش تربیتلی و 
امنیتلی مسلاجد محلّله ای، به عنلوان خرده نظلام  اجتماعی در از میان بردن احسلاس 
سلرخوردگی اجتماعلی افلراد و کنتلرل کنش هلای نابهنجلار در محلاّلت شلهری 

می پردازیلم.
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کارکرد اجتماعی مساجد «
مسلجد، بله عنلوان یلک ملکان، از دو جللوه متفلاوت برخلوردار اسلت. بله عبلارت 
دیگلر، دوگونله رفتلار در ایلن مکان ویلژه متجلّی می گردد کله در امر تعلیلم و تربیت 
و جهت دهلی رفتارهلای فلردی و جمعلی افلراد بسلیار مؤثّلر اسلت. در جللوه ظاهری 
مسلاجد، رفتارهلا و اعملال و روابلط پسلندیده دینلی و مذهبی و مقبول شلرع و دین 
رخ می نمایلد. در حاللی کله در جللوه پنهانی مسلاجد، رفتارهای شلخصی، غیرجمعی 
و کنترللی رخ می دهلد. هنگاملی کله انسلان ها بله صلورت جمعلی در حلال برگزاری 
مناسلک و انجلام فرایلض دینلی هسلتند، رفتارهلای جمعی مقبلول و عموملی ظاهر 

می گلردد.
هنگاملی کله افلراد بله صلورت غیرجمعلی و بله صلورت فلردی در مسلجد ظاهلر 
می شلوند، خلود بله خود بله محاسلبه، کنتلرل و بررسلی رفتارهای شلخصی و فردی 
خلود می پردازنلد. ویژگلی مسلاجد بله عنلوان مکان هلای مقلّدس در مقابلل سلایر 
اماکلن در ایلن اسلت کله مسلجد از نظلر ماهّیلت، علالوه بلر ایلن کله محلّلی بلرای 
تجّملع و همبسلتگی جمعلی اسلت، به طلور مکانلی و موقعّیتلی، خلود بله خلود فلرد 
را بله درون خلود ارجلاع می دهلد. بدیلن ترتیلب، فلرد آنچله را کله در جملع از طرح 
آن پرهیلز می نملود، در حاللت انفلرادی بله طلرح آن می پلردازد. گفتنلی اسلت کله 
طلرح موضوعلات و مسلائل رفتاری و فکری، بیشلتر حالت اصالح کنندگلی، ترمیمی و 
کنترللی دارد. بلر ایلن اسلاس، می تلوان پذیرفلت که هم حضلور جمعی و هلم حضور 
فلردی در مسلاجد، می توانلد رفتارهلای مطلوب فردی و جمعلی را در فلرد برانگیزاند 
و ایلن در حاللی اسلت که سلایر اماکن، ممکن اسلت تنهلا یکی از این حلاالت تأثیری 

را بلر جلای گذارند.
بله عنلوان مثلال، حضور در مدرسله، از نظر ماهّیتلی و به لحاظ موقعّیتلی که دارد، 
حضلوری جمعلی اسلت و اثلرات احتماللی آن تنها با حضلور جمع، معنلادار می گردد. 
بله عبلارت کلّلی، مدرسله جایی نیسلت که افلراد بخواهنلد به  طلور انفلرادی در آنجا 
حاضلر شلوند و بله فّعالّیلت بپردازند. بدیلن ترتیب، برای مسلاجد نیز می توان نقشلی 
دوگانله قائلل شلد. نقش نخسلت، کملک به اصلالح و انجلام رفتارهلای جمعلی افراد 
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اسلت؛ چلرا کله افلرادی کله در مسلاجد گردهلم می آینلد، از طریلق دیلن و آیین هلا 
و مناسلک جمعلی بله یکدیگلر مّتصلل می گردنلد. بله ایلن دلیل کله عقایلد مذهبی، 
درونلی اسلت و نیلاز بله انجلام آیین ها و شلرکت در مناسلک را در پلی دارد. افلراد، با 
حضلور در ایلن مراسلم و انجلام فّعالّیت هلای عبلادی، هویّلت جمعلی خود را سلامان 
می بخشلند. اگلر بله رابطله میان دیلن و مذهب و ماهّیلت روابط و نهادهلای اجتماعی 
توّجله کنیلم، در ایلن صورت، کارکلرد اصلی دین، تنظیلم نیازها و کنش های انسلانی 
از طریلق جللب اعتملاد بله املور مقلّدس و اتّصلال افلراد از طریلق آیین ها و مناسلک 
جمعلی بله گلروه خواهلد بلود. بله هلر حلال، مسلاجد می تواننلد بله ایجلاد و تقویّت 
رفتارهلای مقبلول، کملک کننلد. رفتارهایلی کله ممکلن اسلت انجلام آن در جامعله 
معمول باشلد یا ممکن اسلت در مسلجد پسلندیده و مقبول نباشلد. از این رو، کارکرد 
مهلم مسلاجد، ایجلاد تمایلز میلان رفتارهای بطلن جامعه بلا رفتارهای داخل مسلجد 

ست. ا
بله عبلارت دیگلر، برای ظهلور و تجلّلی برخلی رفتارها، ناگزیلر به موقعّیلت مکانی 

بله  نام مسلجد،  نیاز اسلت.1

مساجد و تعاون اجتماعی
مسلاجد، پایلگاه عموملی مسللمانان و محّل حضور اقشلار مختلف اجتماع به شلمار 
می آینلد. از ایلن رو، مسلجد، جایلگاه مناسلبی بلرای تعلاون اجتماعلی مسللمانان و 

مشلارکت آنلان در برطلرف نملودن نارسلایی ها و آسلیب های اجتماعلی اسلت. 
گفتگلو در ملورد مشلکالت اجتماعلی و چاره اندیشلی بلرای رفلع آنهلا، هنگامی به 
نتیجله نهایلی می رسلد کله اقداماتلی عمللی را نیلز به همراه داشلته باشلد. مسلجد، 
ایلن رو،  از  پایلگاه عموملی مسللمانان و محلّل حضلور قشلرهای گوناگلون اسلت. 
جایلگاه مناسلبی بلرای تعلاون اجتماعی مسللمانان و مشلارکت آنان در راسلتای رفع 

نارسلایی های اجتماعلی محسلوب می شلود.
در صلدر اسلالم توّجهلی همه جانبله بله تهیدسلتان و محرومان در مسلجد به عمل 

1 . سجادی، سّیدمهدی، مسجد و تعلیم و تربیت، ص247.
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می آملد کله بایلد الگلوی مسلاجد در ایلن عصر قلرار گیلرد. نمونه هایلی از ایلن توّجه 
عبلارت بود از:

الـف( کمـک مالی: مسلجد، تنهلا محلّل خوانلدن نماز نبلود، بلکله جایگاهلی برای 
دادن صدقله و کملک به مسلتمندان نیز به شلمار می آمد. داسلتان معلروف و تاریخی 
املام عللی کله در حلال رکلوع، انگشلتر خویلش را بله مسلتمندی بخشلید، در 

مسلجد بله وقوع پیوسلت.
مسلجد، بایلد باعلث برطلرف کلردن اندوه هلای دنیلوی، افسلردگی، و پنلاه گاه 
مسللمانان باشلد.1در روایلت آملده اسلت کله پیامبلر در مسلجد بلا تهیدسلتان 

هم غلذا می شلد و بلا آنلان افطلار می کلرد.2 
املام رضلا در گفتلاری نورانلی، یکلی از فوایلد و آثار سلازنده نماز جماعلت را ل که 
به طلور معملول در مسلجد برپلا می شلود ل همیلاری و تعلاون مسللمانان بلر »بِلّر و 
ََّملا ُجِعلَلِت الَْجَماَعُه لَِئلالَّ یَُکوَن  تقلوا« بیلان نملوده اسلت. امام رضلا می فرماید: »إِن
ِ إاِلَّ َظاِهراً َمْکُشلوفاً َمْشلُهوداً... الُْمَسلاَعَدِه  ُم َو الِْعَبلاَدُه هلِلَّ ُص َو التَّْوِحیلُد َو اْلِْسلالَ اْلِْخلالَ
ْجلِر َعلْن َکِثیلٍر ِملْن َمَعاِصلی اهللِ َعلزَّ َو َجل؛ ]نملاز[ جماعت،  َعلَلی الِْبلرِّ َو التَّْقلَوی َو الزَّ
مقلّرر شلده اسلت تا اخلالص، توحید، اسلالم و پرسلتش خلدا همگی ظاهر، آشلکار و 
مشلهود باشلند...، همچنین، مسلاعدت در نیکوکاری و تقوا و جلوگیری از بسلیاری از 
نافرمانی هلای خداونلد عزیلز و جلیلل بلا حضلور در نماز جماعلت محّقق می شلود«.3
ایلن سلخن املام رضلا، بلاب علملی اسلت کله صدها بلاب عللم دیگلر از آن به 
روی انسلان گشلوده می شلود. کارهایلی ماننلد جملع آوری کملک بلرای نیازمنلدان، 
پرداخلت وام، اعطلای خدملات درمانی، اقداملات برای تسلهیل ازدواج زوج های جوان، 
برنامه ریلزی بلرای عیلادت و سرکشلی از بیملاران و...، همگلی از مصادیلق تعلاون بَلر 
»بِلّر و تقلوا« اسلت. اهلل مسلجد، بایلد فقلر را از میان خویلش برچینند. بلا این همه، 
مسلاجد املروز، سلنگینی ایلن رسلالت را کمتلر بلر دوش خلود حلس می کننلد. در 
مسلاجد، کملک بله تهیدسلتان فراملوش شلده اسلت یلا حداقلل به سلمت و سلوی 

1  . وسائل  الشیعه، ج5، ص263.

2  . مستدرك الوسائل، ج3، ص38؛ بحاراالنوار، ج80، ص350.

3  . وسائل الشیعه، ج5، ص372، باب 1 از ابواب صاله الجماعه، روایت 9.
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نادرسلتی کشلیده شلده اسلت. تهیدسلتانی کله نقلاب تعّفلف بلر چهلره زده انلد و در 
هالله ای از شلرم و نجابلت، فقر را بی نیازی جللوه می دهند، مسلتحّقان واقعی کمک ها 
در مسلاجد هسلتند؛ اّما ایسلتادن و سلرافکندگی و ذلّلت را روبله روی جمعّیت تمرین 
کلردن کاری ناشایسلت اسلت کله متأّسلفانه املروز رواج پیدا کرده اسلت کله با مرام 

اهلل مسلجد و حرملت خانه خدا سلازگار نیسلت. 
ب( اسـکان مسـتمندان: اهلل ُصّفله، گروهلی از مهاجریلن و انصلار بودنلد کله از 
 اینلان را در صّفه مسلجدالّنبی تهیدسلتی، منلزل و سلرپناه نداشلتند. پیامبلر
)سلایبانی در آن مسلجد( جلای داد. مسلجد، در جایلگاه اصیلل خلود، یلک الگلوی 
ارزش گلذاری اسلت؛ بله عبلارت دیگلر، ارزش هلای فراملوش شلده دوباره در مسلاجد 

مطلرح می گلردد. 
از دیگلر نقش هلای اجتماعلی مسلاجد، می تلوان بله کارکلرد مسلجد در پلرورش 
نیروهلای متعّهلد اشلاره نملود کله حکومت اسلالمی به آنهلا نیلاز دارد؛ زیرا مسلجد، 
بلار هدایلت فکلری و تربیتلی نیروهلای جامعله را بلر دوش دارد. در سلایه رفت و آملد 
افلراد بله مسلاجد، اخلالق، آداب و خط مشلی آنلان تلا حدود زیلادی هویلدا می گردد 

کله ایلن خلود در روابلط افلراد با یکدیگلر سلازنده و مؤثّر اسلت.
حاکمّیلت اسلالمی نیلز می توانلد از ایلن رهگلذر، نیروهلای متعّهد ملورد نیاز خلود را 
بلرای تحّقلق فریضله امر به معروف و نهی از منکر شناسلایی کند. در این راسلتا، در سلایه 
تجّملع و انسلجامی کله مؤمنلان در مسلاجد ایجلاد می کننلد، می تلوان بهترین تشلّکل 

مردملی را بلرای مبلارزه بلا منکلرات و مفاسلد و آسلیب های اجتماعی پی ریلزی نمود.

مساجد و برقراری عدالت اجتماعی
فّعالّیت هلا و  از  امنیلت و رفلاه اجتماعلی در جامعله، دامنله وسلیعی  برقلراری 
برنامه هلای پیشلگیرانه، حمایتلی و امنیتلی و خدملات اجتماعلی خلاّص را شلامل 
می گلردد کله تحلت نظلارت و کملک دولت هلا و نهادهلا و گروه هلای مردملی نظیلر 
مسلاجد، کانون هلای اجتماعلی ل فرهنگلی، بله  منظلور حفلظ سلالمت تماملی افلراد 
جامعله، صلورت گرفتله و از دو رویکلرد در جهت گیلری علاّم و خاّص برخوردار اسلت. 
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در رویکلرد علاّم، بلرای برقلراری امنیلت اجتماعی با محوریّلت قرار دادن سلالمت و با 
تأکیلد بلر اصلول پیشلگیری از ارتکاب جرم بلرای ارتقلای کیفّیت زندگلی آحاد مردم 
و مشلارکت همه جانبله آنلان، برنامه هلای ارتقایلی پی ریلزی و ملورد اجلرا گلذارده 
می شلود. در رویکلرد خلاّص، ارائله خدملات اجتماعلی به افلرادی خاّص، بله خصوص 
افلرادی کله در معرض خطر بیشلتری نسلبت به آحاد دیگر جامعه هسلتند، در سلطح 
خلرد )محلّله ای( مّدنظلر قلرار می گیلرد. در این راسلتا، اصلول راهنمایی بلرای تحّقق 

امنیلت اجتماعلی به شلرح ذیلل مّدنظر هسلتند:
1. تأکیلد بلر سلالمت و سلالمت محوری جامعله و ارتقای مسلتمر کیفّیلت زندگی 

آحلاد جامعه؛
2. تأکید بر ارائه خدامت امنیتی، عالوه بر ارائه خدمات حمایتی؛

3. محلور قلرار دادن آسلیب های اجتماعلی و جرائلم در مقابلل افراد آسلیب دیده و 
پیشلگیری از بلروز آنها؛

4. بهبلود و شلناخت علملی و سیسلتماتیک آسلیب اجتماعلی و انجلام برنامه های 
اجرایلی پیشلگیرانه در ایلن خصوص؛

5. تأکیلد بلر تسلهیل شلرایط مشلارکت و رقابلت ملردم بلا نهادهای مرکلزی نظیر 
مسلاجد و تکایلا در برنامه هلای امنیتلی بله  ویلژه امنیلت محلّه ای.

ستادهای حفاظت اجتماعی مساجد و برقراری امنیت اجتماعی
همان گونله کله مسلاجد از صلدر اسلالم تاکنلون بله عنلوان مردمی تریلن پایلگاه 
اعتقلادی و اجتماعلی و مرکلز نشلر فرهنلگ اسلالم مطلرح بوده انلد، املروز نیلز در 
مبلارزه بلا تهاجلم فرهنگلی و تقویّلت فریضله املر بله معلروف و نهلی از منکلر پیش 
قلدم هسلتند. با تشلکیل سلتادهای حفاظلت اجتماعلی در مسلاجد، به ویژه مسلاجد 
محلّله ای و اداره آنهلا در قاللب تشلّکل های مردملی و سلازمان یافته، کارکلرد امنیتی 
و پیشلگیرانه مسلاجد از بلروز و گسلترش جرائلم و آسلیب های اجتماعلی پررنگ تلر 
شلده و بله هملان نسلبت، امنیلت اجتماعی افلراد جامعله به ویلژه در سلطح محلّه ای 

افزایلش می یابلد.
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با تشلکیل هسلته های سلتاد حفاظلت اجتماعی، به عنلوان نهاد حفاظلت اجتماعی 
صددرصلد مردملی در بیلش از یکصد هزار محلّه کشلور، برقراری امنیلت اجتماعی در 

سلطوح شلهری و محلّله ای هر چه بیشلتر تضمیلن می گردد.
در حقیقلت، سلتاد حفاظلت اجتماعی عهلده دار نقش کشلف و پیشلگیری از وقوع 
جلرم و در نهایلت، حفاظلت از امنیلت و نیازهلای اجتماعلی جامعله توّسلط خلود 
شلهروندان اسلت. بله عبلارت دیگر، این سلتادها بله عنوان سیسلتم دفاعی هلر محلّه 
در برابلر بزهلکاران و مجرملان فّعالّیلت می نماینلد. بلا راه انلدازی چنیلن هسلته های 
اجتماعلی در محلاّلت و اماکلن عموملی، آسلیب های اجتماعی هر محلّه، شناسلایی و 
تحلّرکات مجرملان و بزهلکاران اجتماعلی محاّلت، زیلر ذّره بین اعضای مردمی سلتاد 
قلرار می گیلرد. در اغللب کشلورهای پیشلرفته، امور امنیتلی و حفاظلت اجتماعی، به 
تشلّکل های مردملی و یلا بخش هلای خصوصلی نظیلر کارآگاهلان غیررسلمی واگلذار 
می گلردد. بله عبلارت دیگلر، ایلن چنیلن تفّکلری از سلال ها پیلش در جوامع توسلعه 

یافتله در حلال اجلرا بوده اسلت.
املروز، حفاظلت از محیط زیسلت بلا تخریب کننلدگان طبیعلت و محیط زیسلت 
بله مقابلله می پلردازد. حفاظلت اجتماعلی نیلز نقلش مبلارزه بلا بزهلکاران و خاطیان 
اجتماعلی را بلر عهده داشلته و از آلوده شلدن جامعه به جرم و بلزه و ناامنی جلوگیری 
می کنلد. در کشلورهای اسلالمی، از جمله ایران، هسلته های سلتاد حفاظلت اجتماعی 

در مسلاجد و یلا کتابخانه هلای محلّله ای تشلکیل می یابد.
بلا تشلکیل سلتاد حفاظلت اجتماعلی در مسلاجد محلاّلت، حقلوق و آزادی هلای 
شلهروندان تضمیلن شلده و بلا جلوگیلری از تعّرض هلای نابجلا بله زنلان، دختلران، 

پسلران و جوانلان، امنیلت گروه هلای سلّنی و جنسلی مختللف تأمیلن می گلردد.

نقش دین و مساجد در کاهش آسیب پذیری اجتماعی
عنصلر عظیلم اجتماعلی دیلن، کارکردهلای ارزشلمندی در تحلّرك و شلادابی 
اجتماعلی در عرصه هلای مختللف داشلته و عامل مهّمی در سلالمت جامعله و کاهش 
آسلیب پذیری اجتماعلی محسلوب می گلردد. از  ایلن رو، بدیهلی اسلت کله تقویّت آن 
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در جامعله، به ویلژه در سلطح محلّلی و محلّله ای، به ارتقای سلطح ارزش هلای اخالقی 
و انسلانی و سللوك اجتماعلی و بلاال رفتلن ضریلب امنیلت و مشلارکت های مردملی 
و مسلئولّیت های اجتماعلی منجلر می گلردد و کاهلش مفاسلد اجتماعلی و اخالقلی 
و بسلیاری از جرایلم را نیلز در پلی دارد. ایلن کارکلرد ارزشلمند و منحصر به فلرد 
عنصلر دیلن، آن را در میلان سلرمایه های اجتماعلی متفلّوق سلاخته و بر این اسلاس، 
بایلد در صلدر کاالهلای عموملی در نظلام برنامه ریلزی کشلور قلرار گیلرد. بلا نگاهی 
اجماللی بله برخلی کشلورها، از جملله جمهلوری ترکیله می تلوان مشلاهده کلرد که 
آنهلا نیلز برخلالف تمایالت شلان در پرداختلن بله مباحث دینلی، به لحلاظ کارکردها 
و تأثیلرات عمیلق دیلن بلر بهبلود و سلالمت زندگلی فلردی و اجتماعلی و برقلراری 
امنیلت اجتماعلی، بله انجلام سلرمایه گذاری های کالنلی در ایلن بخلش مبلادرت 
نموده انلد. مسلجد، محلّلی اسلت کله مشلکالت اجتماعلی بلا امیلد و وحلدت در آن 
مطلرح شلده و ارضلای نیازهلای جسلمی و روحلی در سلطوح تصمیم گیلری بلا نّیت 
خیلر در آن منعقلد می گلردد. در مسلاجد، می تلوان شلاهد بازگشلت تماملی طبقات 
و اقشلار مختللف جامعله بلود. کلدورت طبیعلی افلراد جامعله در آب زالل مسلاجد 
شست وشلو داده شلده و حلّب و بغض هلای بیهلوده و مظاهلر دنیلوی بله فراموشلی 
سلپرده می شلوند. اگلر مسلجد، نقش آفرینلی خلود در تهذیلب روح اجتملاع را بله 
درسلتی انجلام ندهلد، شلّدت مشلکالت و اضطراب هلای تملّدن بله ظاهلر ماشلینی، 
جامعله را درهم ریختله و انحرافلات و آسلیب های بسلیار اجتماعلی در جامعله بلروز 
می نمایلد. از ایلن رو، مسلاجد بلا برخورداری از کارکلرد امنیتی خود، نقش بسلزایی در 
مهلار و از میلان بلردن آسلیب های اجتماعلی، به ویژه در سلطح محلّه ای ایفلا نموده و 
بدیلن ترتیلب، موجلب برقلراری امنیلت در محلّه ها و شلهرها می شلوند. بلا حضور در 
مسلاجد بله عنلوان مراکلز عبادی اسلالم، در اصلل ظهور یلک واکنش و رفتلار و نه بر 
حسلب للزوم در کیفّیلت آن اسلت. نقلش امنیتلی مسلاجد، نقلش تکمیللی و تربیتی 
بلرای ایجلاد و تقویّلت رفتارهای مطللوب و نه فقط نقلش تثبیت رفتارهایی اسلت که 

در مسلاجد رخ می دهنلد.1

1 . سّجادی، سّیدمهدی، مسجد و تعلیم و تربیت، ص31.



381 فصل چهار: کارکردهای فرهنگی و تربیتی مسجد  

مسلاجد، حافلظ و پاسلدار جهلان اسلالم  هسلتند. در جهان اسلالم، شلهرهایی که 
از دیوارهایی بلند و مسلتحکم، مانند سلایر شلهرهای جهان برخوردار باشلند، بسلیار 
انلدك هسلتند. در جهلان، دژهای اسلتواری برپاسلت کله ضخاملت و درازای برخی از 
آنهلا بله دیلوار معلروف چیلن می رسلد و برج هایی بلنلد و مسلتحکم، ماننلد برج های 
مسلتقر در شلهرهای اروپایلی وجلود دارنلد. این موضوع در حالی اسلت کله در جهان 
اسلالم، تعلداد دژهلا و دیوارهلا بسلیار انلدك اسلت؛ زیلرا در تمامی شلهرها و محاّلت 
اسلالمی، مسلاجد بله عنلوان دژهای اسلالم و مراکز مدافلع امنیت اجتماعلی و ایمان، 
قلدرت برتلر آن به شلمار می آیلد. در گذشلته، اّمت های مسللمان، تنها بله فضل دین 
اسلالم و وجلود مسلاجد متعلّدد از فتنه های کوبنلده و ویرانگر و آسلیب های اجتماعی 

املان مانده اند.  در 

نقش مساجد در کنترل کنش های نابهنجار محاّلت شهری 
 به راستی آیا هنجارها در حال دگرگونی است؟

آیا بی هنجاری در حال گسترش است؟
آیا به سوی فروپاشی اجتماعی پیش می رویم؟

بی تردیلد، یافتلن راه حلّل برای مشلکالت اجتماعی، فقلط از طریلق دولت ها، خارج 
توان آنها اسلت. سیاسلی و امنیتی دیدن مسلایل اجتماعی نیز که روش الپوشلانی را 
تجویلز می کنلد، به تخریب بیشلتر می انجاملد. در این میان، مراکز علمی و پژوهشلی، 
نهادهلای مدنلی و به ویلژه مسلاجد در جامعه اسلالمی و رسلانه های همگانی هسلتند 
کله در کنلار ملردم و دولت هلا یلا حّتی پیشلاپیش آنلان بله چاره جویلی برمی خیزند. 
بی هنجلاری یلا نابهنجلاری )Anomy( متضّمن فقدان، گسسلت، شکسلت یلا تعارض 
هنجارهلای اجتماعلی اسلت. این اصطلالح از منظلر دورکیلم، مبّین حالتلی نابهنجار 
اسلت کله در نتیجله  گلذار جامعله از انسلجام مکانیکلی بله ارگانیلک رخ می دهلد. به 
عبلارت دیگلر، بسلط تقسلیم کار، اگرچه زمینه سلاز نیلل جامعه بله انسلجام ارگانیک 
می گلردد؛ اّملا سلبقت گرفتن رشلد اقتصادی بر اصلول و تنظیمات اخالقلی در فرآیند 
تفکیک پذیلری سلاخت های اجتماعلی و تخّصصی شلدن وظایف کارکلردی، علل بروز 
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آسلیب های نابهنجلار را فراهلم ملی آورد. در چنیلن شلرایطی، احسلاس َسلرخوردگی 
اجتماعلی و همچنیلن نبلود پیوندهلای جمعلی، فلرد را وادار می کنلد تلا کنش هلای 
نابهنجلاری را از خلود بلروز دهلد و بلا گذشلتن از نظلم اجتماعلی، درصلدد ارضلای 
تمایلالت خویلش برآیلد. البّتله انجلام این اعملال نیز چیلزی از بی معنایی و احسلاس 
آشلفتگی درونلی فلرد نابهنجلار نمی کاهد؛ اّملا با این حلال، نظم عموملی را مخدوش 

می نمایلد. 
ایلن مفهلوم، از نظلر مرتلن، نارسلایی فشلارهای سلاختی جامعله، در هم نوایلی بلا 
ارزش هلای فرهنگلی و دینلی بازگشلته و بلروز انحلراف را ناگزیر می سلازد. بله عبارت 
دیگلر، اگلر افلراد بلرای نیلل بله اهلداف مطللوب فرهنگلی و دینلی، نتواننلد از ابلزار 
مناسلب اجتماعلی بهلره گیرنلد، ناچلار بله تأکیلد یک سلویه بله اهلداف سلاختی یلا 
ارزش هلای فرهنگلی و دینلی بسلنده می کننلد و یا به جلای چنین تأکیلدی، راه انزوا 
و طغیلان در پیلش گرفتله، و در نهایلت سلر از انحرافلات اجتماعلی در می آورنلد. از 
آنجلا کله بحران هلا و انحرافلات اجتماعی، محصلول عدم تلراز مبادالت داده ل سلتانده 
خلرده نظام هلای اجتماعلی بلوده و تنش هلای اجتماعلی، از ناتوانلی خلرده نظام های 
اجتماعلی در ایفلای کارکردهلای سلاختی آنهلا حکایلت دارد، از ایلن رو، اگلر خلرده 
نظام هلای اقتصلادی و سیاسلی جامعله ای نتواننلد پلول، قلدرت، نفلوذ و تعّهلد ایجاد 
کنلد و یلا خلرده نظام های ارگانیسلتی شلخصّیتی، اجتماعی و رفتلاری، از تولید نقش 
بله تعلّلق، هنجلار و ارزش ناتلوان گردنلد، بدیلن ترتیلب، بلروز بحران هلا و تنش های 
اجتماعلی حتملی اسلت. در چنیلن وضعّیتلی نقلش تربیتلی و امنیتلی کانون هلای 
عبادی اسلالم )مسلاجد( محلّله ای به عنلوان خرده نظام هلای ارگانیسلتی و اجتماعی 
در رفلع احسلاس َسلرخوردگی اجتماعلی و برقلراری ارتباطلات گروهلی، فرد یلا افراد 
جامعله )به ویلژه در سلطح محلّله ای( را واملی دارد تلا بله کنتلرل کنش هلای نابهنجار 
خلود پرداختله و بلا رعایلت نظلم اجتماعلی، از ارضای تمایلالت خویش کله برخالف 
مصاللح اجتماعلی آنلان اسلت، پرهیلز نمایند. نقلش امنیتی مسلاجد با نقلش تربیتی 
ایلن مراکلز در ارتبلاط متقابل هسلتند. منظور از نقش تربیتی مسلاجد، نقشلی اسلت 
کله ایلن نهادهلای مقلّدس در زمینه هلای روحلی ایفلا می نماینلد. آنگاه کله مؤمن به 
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مسلجد وارد می شلود، در فضای آکنده از قداسلت و طهارت، کانونی سلاده و عاری از 
پیرایه هلای ملاّدی، وللی انباشلته از جلوه هلای معنلوی و الهی، قلرار می گیلرد. با آنکه 
گنلاه در همله جلا نکوهیلده و زشلت اسلت، اّما در مسلجد قباحتلی دو چنلدان دارد؛ 
ازایلن رو، مؤملن بایلد تلالش و کوشلش بیشلتری در جهلت آلوده نشلدن به گنلاه، به 
زبلان نیلاوردن سلخنان ظالمانله، تجلاوز نکلردن به حقلوق دیگلران، عدم ارتلکاب به 
جرائلم و آسلیب های اجتماعلی در چنیلن اماکن مقّدسلی بله عملل آورد. در حقیقت، 
مراقبلت بلر بله کار بسلتن چنیلن املوری، خلود نوعلی تمرین انجلام کارهلای خیر و 
دوری از بدی هلا و برقلراری امنیلت در اجتملاع اسلت. ازایلن رو، حضلور در مسلجد، 

تمریلن توّجله به خداسلت. 
آزملون مبلارزه بلا نفلس، تلرك گناهلان و دوری از فّعالّیت هلای خلالف )جرائلم( 
اسلت. بله واسلطه برخلورداری مسلاجد از روحّیله گروهلی، آثلار سلازنده و تربیتلی 
حضلور در مسلاجد، بله تدریلج بله دیگر اعمال فلرد و عملکرد سلایر افراد نیز سلرایت 
می کنلد. در مکتلب تربیتلی اسلالم، انزواطلبلی و جمع گریلزی به عنوان یلک بیماری 
روحلی در فلرد، مطلرح شلده اسلت. در مقابلل، اجتماعلی بلودن و جملع گرایلی ل در 
حلّد معقلول آن ل نشلانه سلالمت روح و روان آدملی و تعلادل فکلری فلرد بله شلمار 
می آیلد. افلزون بلر آنچله گذشلت، به طلور معمول، مسلاجد، جایلگاه طرح مشلکالت 
و نارسلایی های اجتماعلی هسلتند. بله  طلور طبیعلی، حضلور در چنین اماکنلی، روح 

تعّهلد و دردمنلدی را در افلراد می دملد.
پلرورش ایلن خوی پسلندیده در اشلخاص، خود نوعی مبلارزه با روحّیله بی تعّهدی 
و بی تفاوتلی اسلت؛ یعنلی روحّیله ای که هلرگاه در افلراد جامعله، به ویژه نسلل جوان 

پیلدا شلود، آسلیب های اساسلی بر پیکلره آن جامعله وارد می گردد.

مساجد و عدم تضییع حقوق شهروندان 
از آنجایلی کله دیلن مبین اسلالم بلرای تمام شلئون زندگی انسلان برنامله و هدف 
دارد، مسلاجد نیلز بله عنلوان سلامان دهندگان رفتلار دینلی ملردم و در قاللب نظلم 
رفتلاری در حیلات اجتماعلی مطلرح می گردنلد. مسلاجد، پایلگاه تبلیلغ دین اسلالم 
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بلوده و بسلیاری از آثلار اجتماعلی، نظیر اخالص و درسلتکاری، سلامان دهی زندگی و 
نظلم و تقلوی بلر آنهلا مترتّب اسلت. افلرادی که بیشلتر به مسلاجد رفت وآملد دارند، 
اثلرات مثبلت مسلجد در تماملی رفتارشلان در مراحلل زندگی مشلهود اسلت. چنین 
افلرادی کمتلر حقلوق دیگلران را ضایلع می کننلد و زندگی شلان بلا نظلم و توّجله 
بیشلتری هملراه اسلت و آثلار رفتلار دینلی و مسلجدی آنلان در زندگلی اجتماعلی 
آنهلا نیلز بله چشلم می خلورد. از دیگلر سلو، نقصلان ارزش هلای دینلی، سلبب بلروز 
بی نظمی هلا و آشلوب های اجتماعلی و در نهایلت، علدم برخلورداری شلهروندان از 
امنیلت اجتماعلی می گلردد. مشلکالتی کله بدین وسلیله بله فلرد منتقلل می شلود، 
بله خانلواده  وی منتقلل شلده و ایلن درگیلری و تشلّنج بله محلّل کار فرد نیز تسلّری 
می یابلد. ایلن دور باطلل، به طلور مرتّلب تکلرار شلده و سلرانجام، نابسلامانی فلرد و 
خانلواده  وی را بله دنبلال خواهلد داشلت و علدم  امنیلت در کل جامعله را گسلترش 

می دهلد.
اشلخاصی کله پیوسلته بله مسلاجد آمد وشلد دارنلد، بلا اهلل ایملان و نمازگلزاران 
و افلراد منّظلم و متعّبلد در معاشلرت و رفت وآملد هسلتند. ایملان و تعّهلد عمللی 
چنیلن افلرادی در معلرض دیلد هملگان قلرار می گیلرد و ایلن جمعّیلت، در روند داد 
و سلتدهای اقتصلادی، خانوادگلی و روابلط اجتماعلی، رفتلار آنلان ملالك اعتبلار و 

اطمینلان قلرار می گیلرد.
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نقش امنیتی مساجد در شناخت مناطق فقرآلود «
افزایلش بحلران در جهلان سلّوم، اکولوژیسلت ها را در تحقیلق بلر روی موضوعاتلی 
ماننلد فقلر، جلرم و جنایت، اعتیلاد به ملواّد مخلّدر و ناآرامی های اجتماعلی مصّمم تر 
سلاخته اسلت. در مطالعله آسیب شناسلی اجتماعلی، اغللب بلر ایلن مطلب کله عامل 
فقلر، بیلش از سلایر عواملل در پیدایلش و تشلدید مسلائل و آسلیب های اجتماعلی 
شلهرها و محلاّلت شلهری مؤثّلر اسلت، تأکیلد می گلردد. از ایلن رو، نقلش امنیتلی 
مسلاجد شلهری، در زمینه شلناخت مناطق فقرآلود محلّه ای و شلهری، میزان درآمد 
خانلواده و برقلراری عداللت اجتماعلی در میلان اقشلار مختللف ملردم بسلیار اهّمیت 

دارد.



جلد یک، بخش دوم 386

نقش تربیتی مساجد و اصل ابشار و انذار  «
وجله تمایلز انسلان بلا دیگلر موجلودات خلقت در این اسلت کله انسلان، موجودی 
متفّکلر و دارای قلّوه اندیشله و تعّقلل اسلت. هلر شلخص، در اجتملاع و طلول زندگی 
روزمّره، به افعال و اعمالی مبادرت می نماید که ناشلی از تراوشلات فکری و ذهنی وی 
اسلت. ممکن اسلت هلر فعلی که انجلام می گیرد، در راسلتای دسلتورات و فرمان های 
دینلی و اعتقلادی نباشلد. گاهلی ممکن اسلت برخی از ایلن اعمال در تناقلض با دین 
باشلند؛ در ایلن جاسلت کله مسلاجد بله عنلوان کانون هلای محلوری دین اسلالم، در 
تأییلد اعملال منطبلق با دسلتورات الهلی و رّد و انکار اعملال غیرمنطبق با دسلتورات 

الهلی ایفلای نقلش می نمایند.
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نتیجه سخن «
از آنجلا کله اسلالم دیلن جامعی اسلت، حاملل پیام و دسلتور بلرای تمام شلئونات 
و مسلائل زندگلی انسلان اسلت. بنابرایلن، بهترین مکان بلرای دریافلت و پذیرش این 
دسلتورات، کانون هلای عبلادی دیلن اسلالم )مسلاجد( هسلتند؛ همچنان کله یکی از 
خصوصّیلات بلارز دین اسلالم که توّسلط پیامبلر اکرم ابلالغ گردید، اصل بشلارت 
و انلذار اسلت. بشلارت در واقع تأیید و تشلویق اعمال اسلت که فرد یا افلراد جامعه در 
راسلتای دیلن اسلالم و دسلتورات الهلی مطابق بلا قوانین زندگلی اجتماعی، بله انجام 
آن مبلادرت می نماینلد. در مقابلل، انلذار )ترسلانیدن و هشلدار دادن( به انلکار و نهی 

فلرد یلا افلراد جامعله از انجلام اعمال خلالف و معصّیلت زا و جرایم اطلالق می گیرد.
تجربله نشلان داده کله تأمیلن امنیلت اجتماعلی و اخالقلی در عصلر ارتباطلات و 
دهکلده جهانلی، بلا اتّلکاء بله قّوه قهریّله و از عهلده دولت ها )نیلروی انتظاملی( خارج 
اسلت و مشلارکت ملردم، به ویلژه کانون هلای عبلادت اسلالم )مسلاجد( در ایلن املر 

اسلت. ضروری 
مسلاجد، بلا تقویّلت روحّیله دینلداری افلراد مسلجدی، تأثیلر به سلزایی  بلر دیگر 
افلراد و بله تبلع آن در سلطح گسلترده اجتملاع دارنلد. تأکیلد بسلیار دیلن اسلالم 
بلر رعایلت حقّ الّنلاس بلر هیلچ  کلس پوشلیده نیسلت؛ تلا جایلی کله در بیلن ملردم 
علوام، ایلن گفتله رایلج اسلت که خداونلد از حلّق خلود می گذرد؛ وللی از حلّق مردم 
نمی گلذرد. کسلانی کله بله مسلاجد رفت و آملد دارنلد، با معلارف عالی اسلالم اعلّم از 
آیلات و احادیثلی کله بلر رعایت حقلوق اجتماعی تأکید دارد، بیشلتر از دیگران آشلنا 

شلده، در نتیجله، در رعایلت حقّ الّنلاس بیشلتر می کوشلند.
همچنیلن، مسلاجد بلا تقویّلت نفلس لواّمه1زمینله کنتلرل اجتماعلی2و مبلارزه بلا 
انحرافلات اجتماعلی را فراهم می سلازند. ناگفته روشلن اسلت که کنتلرل اجتماعی به 

1  . نفللس لّواملله، یعنللی مالمت کننللده؛ در آیاتللی از سللوره قیامللت خداونللد متعللال می فرمایللد: »ال أُْقِسللُم بَِیللْوِم الِْقیاَمللِه*َو ال 

اَمللِه؛ نلله! سللوگند بلله روز رسللتاخیز و بللاز هللم نلله! سللوگند بلله وجللدان سرزنشللگر! نفللس لّواملله، یعنللی نفسللی  أُْقِسللُم بِالنَّْفللِس اللَّوَّ
کلله بسللیار انسللان را سللرزنش می نمایللد. نفللس انسللان در ایللن مرتبلله، بیشللتر گرایللش بلله خیللر و نیکللی دارد و اگللر انسللان دچللار 
انحللراف و افللراط و تفریللط گللردد، ایللن )نفللس( آدمللی از درون او را سللرزنش می کنللد تللا دوبللاره بلله سللوی نیکللی و خیللر بازگللردد. 
2  . کنتللرل اجتماعللی، شللامل فرآینللدی اسللت کلله جریللان تأثیرگللذاری بللر رفتللار جامعلله را بللر عهللده دارد تللا هم نوایللی بللا 

هنجارهللای گللروه صللورت گیللرد.
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دو صلورت رسلمی و غیررسلمی صلورت گیلرد. کنترل غیررسلمی شلامل تملام امر و 
نهی هایلی اسلت کله بر فرد اِعمال می شلود تلا بتواند بلا هنجارهلای اجتماعی گروهی 

سلازگار شلود و ایلن امر بلر عهده خانواده و مسلاجد اسلت.
اگلر مسلاجد و ائّمله جماعلات و همه ملردم، خلود را در مقابل تخلّفلات دیگر افراد، 
مسلئول دانسلته و آن را تنهلا وظیفله نیلروی انتظاملی نداننلد، جامعله از بسلیاری از 
آفت هلا و پلیدی هلا زدوده می شلود. البّتله در ایلن میلان، نهلاد مقلّدس مسلجد، یکی 
از نهادهایلی اسلت کله در از بیلن بلردن فرصت هلای بزهلکاری تأثیلر به سلزایی  دارد 
و علالوه بلر ایلن کله حجلم کاری دسلتگاه های رسلمی مبارزه بلا بزهلکاری )پلیس و 
نیلروی انتظاملی و...( را کاهلش می دهلد،   ُُموجب هدایلت رفتار و تربیت افلراد جامعه 

در انطبلاق بلا هنجارهلای پذیرفته شلده نیز می شلود. 
نقلش املام جماعلت، بله عنلوان یکلی از ارکان و عواملل تأثیرگذار در امور مسلجد 
و جلذب و نگهلداری ملردم، بله ویلژه اقشلار جلوان، دارای اهّمیلت زیلادی اسلت. در 
ایلن زمینله، ایجلاد ارتبلاط عاطفی، گذاشلتن وقت کافی بلرای جوانان، ملورد پذیرش 
ملردم و جوانلان بلودن، داشلتن تقلوا و فضایلل اخالقلی و عداللت، رعایلت نظافلت و 
تمیلزی، نظلم و انضبلاط داشلتن، سلعه صلدر و بردبلاری، آسلان گیری و عملل بله 
گفته هلا، ملواردی هسلتند کله رعایت آن از طلرف املام جماعت، در جلذب و هدایت 
جوانلان مؤثّلر اسلت. وجود تعاملل و همکاری بین املام جماعلت و کالنتری ها و مراکز 
نیلروی انتظاملی، در هدایلت و تربیلت دینلی افلراد جامعله نقلش به سلزایی  دارد. در 
پرتلو ایلن هملکاری و همیلاری اسلت که امنیلت و آرامش در محلّه و شلهرك و شلهر 

و کشلور حاکلم خواهد شلد.
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نقش مسجد در توسعه محّله ای

بابک نگهداری

چکیده «
نوشلتار حاضلر، یلک پژوهلش توصیفلی )Descriptive( بلوده کله در صلدد تبیین 
نقلش مسلجد در توسلعه محلّله ای اسلت. نگارنلده، عالوه بلر مطالعه اسلناد، مدارك و 
منابلع کتابخانله ای، از روش مصاحبله با اسلاتید حوزه و دانشلگاه نیز بلرای جمع آوری 
اّطالعات اسلتفاده کرده اسلت. نگارنده، با اسلتفاده از الگوی توسلعه درون زای برونگر، 
بله عنلوان مبنلای برنامه ریلزی توسلعه شلهری، توسلعه محلّله ای از طریلق پژوهلش 
در گذشلته تاریخلی، مذهبلی و بوملی نملودن ویژگی هلای سلاختاری محلّلی را مورد 
بحلث قلرار داده اسلت. در ادامله، نقش مسلاجد به  عنوان محلور فّعالّیت هلای تبلیغی 
و مهم تریلن وسلیله ارتبلاط جمعلی و همچنیلن نقلش مسلاجد محلاّلت در اسلتفاده 
از ابزارهلای فّنلاوری اّطالعلات و ارتباطلات در راسلتای توسلعه محلّله ای را بررسلی و 
تبییلن نملوده و در نهایلت، آسیب شناسلی عدم توزیع مناسلب مسلاجد در شلهرها و 

محلاّلت و بلروز توسلعه نیافتگلی شلهری و محلّله ای را بیان نموده اسلت.

واژگان کلیدی:  «
سلرمایه های اجتماعلی، توسلعه فراگیلر، توسلعه محلّلی، توسلعه درون زای برونگر، 

توسلعه نیافتگلی، تنلّوع فرهنگی.
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اشاره «
یکلی از مهمّ تریلن رویکردهلای توسلعه، توّجله به سلرمایه های اجتماعلی و تقویّت 
شلاخص های کّمی و کیفی و به کارگیری آن در توسلعه کشلور اسلت. این رویکرد، نه 
تنهلا از قابلّیلت زمینه سلازی برای رشلد و گسلترش سلرمایه های اجتماعلی برخوردار 
اسلت، بلکله معتقلد اسلت تقویّلت سلرمایه های اجتماعلی، نقلش مهلم و حیاتلی در 
ابعلاد مختللف توسلعه جامعله داشلته و نلگاه تقلیل گرایانله و صلرف، بله معیارهلا و 
جنبه هایلی از رشلد را کاهلش خواهلد داد و زمینه سلاز توسلعه ای فراگیلر، متلوازن و 
پایلدار خواهلد شلد. چنیلن رویکلردی، ضملن توّجله بله محیط پلر شلتاب و متالطم 
اطلراف، بله بازشناسلی زیرسلاخت ها و زیربناهلای فکلری و فرهنگی خلود پرداخته و 
اسلاس توسلعه را بلر پایله بنیلان معرفتلی و نظلام فکلری خلود پی ریلزی می نماید و 
ضملن اسلتفاده از تجارب سلایر جواملع، از نلگاه کلیشله ای، اقتباسلی و تقلیل گرایانه 

اجتنلاب می کنلد. 
عنصلر دیلن، به ویلژه دیلن اسلالم و تجلّلی گاه آن کله همانلا »مسلجد« اسلت، از 
جملله مهمّ تریلن سلرمایه های اجتماعلی محسلوب می گلردد کله هملواره از نقلش 
تعیین کننلده در توسلعه جواملع، به ویلژه در طلول تاریلخ انقلالب اسلالمی برخلوردار 
بلوده اسلت. در حلال حاضلر، بله دلیلل اینکه ملردم نسلبت بله مزیّت هلای فرهنگی، 
مذهبلی، اعتقلادی و تاریخلی خلود، دچلار فراموشلی شلده اند، بلرای مشلارکت در 
توسلعه، دسلت خلود را تهلی می بیننلد و سلهمی از توسلعه را مطالبله می کننلد؛ در 
صورتلی  کله اگر آنهلا به ظرفّیت ها و اسلتعدادهای بالقلّوه و متنّوع تاریخلی، مذهبی و 
فرهنگلی خلود پی ببرنلد و بداننلد که بلرای تسلریع جریان توسلعه، به ویژه در سلطح 
توسلعه محلّله ای، از چنیلن سلرمایه های مهّملی بلرای عرضله برخوردارنلد، خواهلان 
ایفلای نقلش مثبلت در توسلعه خواهنلد شلد. در این نوشلتار مختصلر، با اسلتفاده از 
الگلوی توسلعه درون زای برونگلر، بله عنلوان مبنلای برنامه ریلزی توسلعه محلّله ای و 
شلهری، بله بررسلی نقش مسلاجد به  عنلوان محلور فّعالّیت هلای تبلیغلی و مهم ترین 
وسلیله ارتبلاط جمعلی، در اسلتفاده از ابزارهلای فّنلاوری اّطالعلات و ارتباطلات در 

توسلعه محلّله ای و سلایر مباحلث مرتبلط بلا ایلن مقولله می پردازیم.
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رابطه دین و نهادهای اجتماعی  «
جامعه شناسلان و انسان شناسلان در قرون گذشته، از انسلان به عنوان هوموارکتوس 
)انسلان مسلتوی القامه( و هوموفابریگوس )انسان ابزارسلاز( و هوموپولیتیکوس )انسان 
سیاسلت َورز( سلخن می گفتنلد. ایلن در حاللی اسلت کله املروز، از انسلان بلا عنوان 
هومورلیجیوسلوس )انسلان دیلن َورز( نیلز سلخن بله میلان می آیلد؛ چرا کله بر طبق 
جدیدتریلن پژوهش هلای جامعه شلناختی، چله در آفریقلای جنوبلی و مکزیک )که به 
نسلبت توسلعه نیافته انلد( و چله در آمریلکا کله پیشلرفته ترین جامعه بشلری )از نظر 
فرهنلگ ملاّدی( اسلت، بیلش از نودوپنلج درصلد انسلان ها، به وجلود خداونلد ایمان 
دارنلد. ایلن واقعّیلت، نظریله ای را کله مّدعلی بلود بلا پیشلرفت و توسلعه اجتماعی و 
افزایلش رفلاه ملاّدی، دین و اندیشله دینلی انحطاط یافتله و در واقع، ایلن دو در نقطه 
مقابلل یکدیگلر قلرار دارند، ابطلال می کند. دیلن، کهن ترین، نافذتریلن و اثرگذارترین 
نهلاد اجتماعی بشلر اسلت. شلاید نماد عللم، تحّول  آفرین تلر و فرهنگ و تمّدن سلازتر 
از دیلن باشلد؛ وللی می  تلوان اذعان داشلت که دیلن، به علم و توسلعه، بیشلتر از علم 
و توسلعه بله دیلن، ملدد رسلانده اسلت. به عبلارت کلّی تلر، هرگاه بشلر اندیشله ورز با 
انگیزه هلای صلالح یلا از سلر تحّیلر بله تأّملل در محیلط اجتماعلی خویلش پرداخته 
اسلت، ناخواسلته، خلود را بلا شلاخص ترین پدیلده اجتماعلی تأثیرگلذار در حیلات 
انسلان ها، یعنلی دیلن مواجه دیده اسلت، از ایلن رو، سلابقه اندیشله های اجتماعی در 
خصلوص دیلن، بله قدمت اندیشله ورزی های اجتماعی بشلر اسلت که از گذشلته های 
دور توّسلط فالسلفه و متکلّمیلن هلر عصر صورت گرفته اسلت. هنگامی کله افالطون، 
طلرح اتوپیای1خویلش از یلک جامعله ایلده آل را ارائله ملی داد یلا ارسلطو از سلهم 
ارزش هلای اخالقلی در حیلات اجتماعلی سلخن می گفلت یلا هنگامی که آگوسلتین 
در کتلاب »شلهر خلدا«، تصویلری آرمانلی از نظام دنیوی همسلان با نظلم ازلی عرضه 
می نملود و فارابلی انلواع مدینه فاضلله و رذیله را بر اسلاس میزان پایبنلدی مردمانش 
بله تعالیلم الهلی معّرفلی می نملود و ابن خلدون نقلش دیلن و عصبّیت قبیلله ای را در 

1  . اصللل واژه اتوپیللا )utopia( یونانللی اسللت و معنللی آن »جایللی کلله وجللود نللدارد« یللا »ناکجاآبللاد« بللوده و از لحللاظ لغللوی بلله  

مفهللوم »المللکان« یللا »آرمان شللهر« اسللت. ایللن واژه در فلسللفه اسللالمی بلله مفهللوم »مدینلله فاضللله« اشللاره دارد. دانشللنامه آزاد 
 wikipedia.org. :ویکی پدیللا
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فلراز و فلرود حکومت هلا تحلیلل می نملود و جلان کانلون تلالش می نملود تلا الگویی 
از جامعله مسلیحی ملورد نظلر خلود را در ژنلو بیلان کنلد و بله  طلور کلی، هلر زمان 
کله فیلسلوف یلا متکلّملی دربلاره اجتملاع یا آرملان اجتماعی ملورد نظر خود سلخن 
می گفتله، در واقلع، همله آنهلا بی آنکله تصریلح یلا تفکیلک نماینلد، دربلاره نقلش و 
حضلور اجتماعلی دیلن، سلخن می گفته انلد. از آنجایلی که دین، بله عنوان املر الهی، 
بلرای سلعادت انسلان آملده اسلت، بر هلر دو افق فلردی و اجتماعلی سلایه  افکند. به 
مفهلوم دیگلر، دیلن بلرای املور اجتماعی، بیشلتر از املور فلردی اهّمیت قائل اسلت؛ 
چلرا کله در تفّکلر اسلالمی، حیثّیلت اجتماعی نسلبت بله حیثّیت فردی اقوی اسلت؛ 
حّتلی در اسلتنباط احلکام اسلالمی، وقتلی چیلزی بله مصلحت عاّم باشلد، بلر اموری 
کله جنبله فلردی دارد، ترجیلح پیلدا می کنلد. همان گونله کله در دو اثلر گرانبهلای 
مرحلوم عاّلمله طباطبائلی، یعنلی »جامعه و تاریلخ« و »المیلزان« نیز لحلاظ گردیده 
اسلت، در تفّکلر اسلالمی، نلگاه بله جامعله بلر مصاللح فلردی اولویّلت دارد. اهّمیلت 
موضلوع دیلن در جامعله، نله بله خلودی خلود، بلکله بله تبلع تأثیراتلی اسلت که بر 
حیلات اجتماعلی دارد یلا از آن تأثیلر پذیرفتله اسلت. هنجارهلا و رفتارهلای دینلی 
افلراد در سلطح ُخلرد، حیلات اجتماعلی جامعله در سلطح کالن را متأثّلر می سلازد. 
ادیلان، علالوه بلر تأثیلرات باواسلطه از طریلق پیروی های فلردی، دارای آثلار و تبعات 
مسلتقیم بلر محیلط اجتماعلی خویلش هسلتند؛ چلرا کله خلود را صاحلب نقلش و 

رسلالت اجتماعی می شناسلاند.



395 فصل چهار: کارکردهای فرهنگی و تربیتی مسجد  

توسعه و رابطه آن با زندگی اجتماعی «
سلابقه مبحلث توسلعه، به عنلوان موضوعی مشلّخص، به پس از جنلگ جهانی دّوم 
بازمی گلردد. در ایلن دوره، بله طلور عملده، دوگونله نظریّه هلای مربلوط بله توسلعه، 
بلا عنلوان توسلعه اقتصلادی و نوسلازی ظاهلر می شلود. طرفلداران نظریّه نخسلت به 
طلور عملده، از مفاهیلم عللم اقتصلاد و طرفلداران نظریّه نوسلازی، بیشلتر از مفاهیم 
و  نملادی  چارچوب هلای  بله  توّجله  آن،  از  بعلد  می جوینلد.  سلود  جامعه شناسلی 
سلاختاری الزم بلرای توسلعه اقتصلادی، بله مفهومی بیشلتر کیفی و جامعه شلناختی 

یافت.  تغییلر 
بلا گسلترش فضلای مفهوملی توسلعه، از واقعّیتلی اقتصلادی بله واقعّیتلی بلا ابعاد 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسلی، سلبب گردید تا توسلعه، موضوع تحلیل جامعه شناختی 
کالن )کله مّدعلی شلناخت واقعّیت هلای اجتماعلی در قاللب یلک نظلام و بلا نگلرش 

کلّی اسلت( قلرار گیرد.
 بله دلیلل ایلن تلّقی از توسلعه، مکتب نوسلازی شلکل گرفت. توسلعه، با اسلتفاده 
از مفاهیلم جامعه شناسلی و تلالش پیشلگامان این عللم، مانند دورکیم، وبلر، مارکس، 
تونیلس کله وارث سلّنت بررسلی جواملع کالن بودند و مکاتب شلکل گرفته بر اسلاس 
کارهلای آنلان، از جملله مکتلب کارکردی ل سلاختی معنی شلده و مورد بررسلی قرار 
گرفلت. از آنجلا کله رشلد مسلتمر درآملد سلرانه )که توسلعه جواملع با آن سلنجیده 
می شلد(، مّتکلی بلر سلاختار ویلژه اقتصلادی و در نتیجله، سلاختار ویژه جامعله بود، 
توسلعه بیشلتر در رابطله تنگاتنلگ بلا نلوع خاّصلی از سلازمان جامعله و تغییلرات 
سلاختاری مورد بررسلی قلرار گرفت و بله تدریج، شلاخص های غیراقتصادی توسلعه، 
تدویلن گردیلد. در ابتلدا، محّققیلن بلر ایلن بلاور بودنلد کله توسلعه، تنها در گسلتره 
واحلد اجتماعلی کالن بله نلام »دوللت ل ملّلت« یلا »جامعله« محّقلق اسلت؛ اّملا بلا 
گذشلت زملان، این مسلئله آشلکار گردید که توسلعه، نوعلی تغییر تاریخی اسلت که 
در محلدوده کلّیله واحدهلای اجتماعلی، اعّم از دوللت، ملّت، جامعه، شلهر و محلّه رخ 
می دهلد. مفهلوم توسلعه، بلا ارجلاع بله زندگلی اجتماعلی در مجموعله ای از جوامع، 

تعریلف می گلردد.
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 توسلعه )نوسلازی(، بله عنلوان یلک رونلد شلناخته می شلود؛ رونلدی تجّمعی که 
نتیجله تعامل مجموعه ای از عوامل اسلت . این روند )توسلعه(، با شلکل گیری سلاختار 
مشلّخص و تولیلد دوبلاره آن، مالزمله دارد.  از ایلن رو، مسلتلزم نوعی تغییلر اجتماعی   
ل تغییلری در سلاختار جامعله و بله تعبیلر تاریخی ل اسلت. برخالف تنّوع سلاخت هایی 
کله ایلن تغییلر در آنهلا رخ می دهلد، سلاختاری کله توسلعه بلا آن مالزملت دارد، 
سلاختاری واحلد اسلت.  از ایلن رو، در ایلن چارچوب هلای مفهوملی، به طلور معمول از 
دوتایی هایی نظیر سلّنتی و مدرن، قبل از سلرمایه داری و سلرمایه داری، توسلعه نیافته 
و توسلعه یافته و خلرد و کالن بلرای طبقه بندی سلاخت ها اسلتفاده می گلردد که یک 

طلرف آن، بلا سللب طرف دیگلر تعریف می شلود.
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رویکردهای توسعه «
مهم تریلن رویکلرد توسلعه، توّجه بله سلرمایه های اجتماعی و تقویّت شلاخص های 

کّمی و کیفی و به کارگیری آن در توسلعه کشلور اسلت.
ایلن رویکلرد، نله تنهلا از قابلّیت زمینه سلازی برای رشلد و گسلترش سلرمایه های 
اجتماعلی برخلوردار اسلت، بلکله معتقلد اسلت کله تقویّلت سلرمایه های اجتماعلی، 
نقلش مهّملی در ابعلاد مختلف توسلعه کشلور داشلته و نلگاه تقلیل گرایانله و صرف را 
بله معیارهلا و جنبه هایی از رشلد، کاهش خواهد داد. همچنین، زمینه سلاز توسلعه ای 
فراگیلر، متلوزان و پایلدار خواهلد شلد. این رویکلرد، ضملن توّجه به محیط پرشلتاب 
و متالطلم اطلراف، بله بازشناسلی زیرسلاخت ها و زیربناهلای فکلری و فرهنگلی خود 
پرداختله و اسلاس توسلعه را بلر پایله بنیلان معرفتلی و نظلام فکلری خلود پی ریلزی 
و  اقتباسلی  کلیشله ای،  نلگاه  از  تجلارب سلایرین،  از  اسلتفاده  و ضملن  می نمایلد 
تقلیل گرایانله اجتنلاب می نمایلد. عنصلر دیلن، به ویلژه دیلن اسلالم و تجلّلی گاه آن 
کله همانلا مسلاجد هسلتند، از جملله مهم تریلن سلرمایه های اجتماعلی محسلوب 
می گردنلد کله هملواره از نقلش تعیین کننلده در توسلعه و تحلّوالت، در صحنه هلای 
اجتماعلی، اقتصلادی، سیاسلی و... به ویلژه در طلول تاریلخ انقالب اسلالمی برخوردار 

بوده انلد.
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مساجد و هویّت توسعه شهرهای اسالمی  «
مسلجد در اسلالم، تنها معبد نیسلت؛ زیرا به طور اساسلی، عبادت در اسلالم، فقط 
بله دعلا و نیایلش و انجلام املور ویلژه دینلی محلدود نمی گلردد. عبلادت، هلر عمل و 
حّقلی اسلت کله آدملی نه بلرای نفلع فردی خلود، بلکه بلرای خللق انجلام می دهد و 
همیلن کار بلرای خللق  ل کله در اسلالم از آن بله عنوان »بلرای خدا« تلّقلی می گرددل 
نمونه ای از ظهور توسلعه در جوامع اسلالمی اسلت. به بیانی دیگر، مسلجد در اسلالم، 
کانلون عبلادت اسلت؛ اّما عبادتلی که دامنه تعریف و توسلعه آن، چگونگی و چیسلتی 
کلّیله املور مربلوط بله زندگلی اجتماعلی، اقتصلادی و سیاسلی جهلان اسلالم را در 

برگرفتله و گزاره هلای دینلی را مفهلوم و عینّیت می بخشلد.
بلر اسلاس همیلن گسلتردگی مفهلوم عبادت در اسلالم اسلت کله مسلجِد پیامبر، 
بلرای کارکلردی چندگانله اختصلاص یافتله و سلّنت بهره بلرداری چنلد منظلوره را 

بنیلان نهاده شلد.
نکتله ظریلف و پرمعنایی که تنها در شناسلنامه مسلجد نهفته اسلت و دیگر معابد، 
فاقلد آن شلاخصه مهم انلد، پیونلد دیانلت و سیاسلت در تاروپلود و در سلاختار پیکره 
مسلجد اسلت؛ زیلرا کله تولّلد مسلجد بلا ظهلور و طللوع خورشلید حکومت اسلالمی 
آمیختله و هملراه بلوده و نظلام مهندسلی آن نشلأت گرفتله از تعالیم عاللی و مفاهیم 
هدفلدار و بلنلد آسلمانی و فرهنلگ و ادبیلات وحیانلی اسلت. از آنجایلی کله بقلاء و 
دوام فرهنلگ دینلی جواملع، علالوه بر بسلتگی آن به وجلود قوانین متقلن و وحیانی، 
هملواره مسلتلزم وجلود کانلون فّعالّیت هلای اجتماعلی، فرهنگلی، سیاسلی و... بلوده 
اسلت، اسلالم در راسلتای شلکل بندی چنین سلتادی کله بیشلتر مبتنی بلر مرام نامه 
الهلی و توحیلدی اسلت، مسلجد را پایه گلذاری می نمایلد؛ به طلوری کله در طلول 
تاریلخ اسلالم، شلاهد فّعالّیت هلا و تأثیرگلذاری آن در حرکت هلای اسلالمی در ابعلاد 
مختللف اجتماعلی، سیاسلی و اقتصادی بوده و خواهیم بود. هویّت شلهرهای اسلالمی 
بله واسلطه بنلای مسلاجد دارای بلنلدی گنبدهلا و مناره هلا و آوای دلنشلین اذان، از 
دیگلر شلهرهای غیراسلالمی متمایلز اسلت و به طلور اساسلی، اطلالق شلهر اسلالمی 
بله شلهرهای فاقلد مسلجد، وجله تسلمیه ای در اسلالم به خلود اختصلاص نمی دهد. 



399 فصل چهار: کارکردهای فرهنگی و تربیتی مسجد  

مسلاجد در اسلالم کله هملزاد با هجلرت، فرصلت تاریخی می یابلد، نخسلتین طرح و 
بنایلی هسلتند کله بلا مشلارکت ملردم، در جامعله مدینه الّنبی بله مورد اجلرا گذارده 
شلد. در کالم دل نلواز پیشلوایان معصلوم اسلالم ، از مسلجد بلا عناویلن زیبلا و 

دل نشلینی تمجیلد شلده اسلت کله به چنلد مورد اشلاره می شلود:
1. مسـجد، خانه مؤمنـان پرهیـزکاران: در روایتلی از پیامبر اکرم نقل شلده 
اسلت کله حضلرت فرموده انلد: »الَمْسلِجُد بَْیلت کل ُمؤِمن؛ مسلجد، خانه  هلر مؤمنی 
اسلت«.1 آن حضلرت در حدیثلی دیگلر مسلاجد را خانله پارسلایان و پرهیلزکاران 
دانسلته اند و فرموده انلد: »اِنَّ الَْمسلاِجَد بُُیلوُت الُْمتَّقِیلن َو َملْن کانَلِت الَْمسلاِجُد بُُیوتَُه 
ْحَملِه َو الَْجلواِز َعلَلی الّصراِط اِلَلی الَْجنَّه؛ مسلاجد، خانه  وِح َو الرَّ َفَقلْد َخَتلَم اهلُل لَلُه بِاللرَّ
پارسلایان اسلت و هلر کلس خانله اش مسلجد باشلد، خداونلد کار او را بلا رحملت و 

شلادی قلرار داده، اجلازه عبلور از صلراط به سلوی بهشلت را بله او خواهلد داد«.2
 ،اهل بیلت فرهنلگ  در  مسلجد  بهشـت:  باغ هـای  از  باغـی  مسـجد،   .2
مهمان خانله خلدا در زمیلن، جایلگاه نلزول خیلرات و برکات آسلمانی، خانله آگاهی و 
عبلادت، عشلق و محّبلت، صفا و صمیمّیلت، ایثار و رحمت، تجلّی گاه بهشلت در زمین 

و تفریلح گاه موّحدان اسلت.3 
ابی هریلره در روایتلی از پیامبلر اکلرم نقلل کلرده کله آن حضلرت فرمودنلد: »إذا 
َمَررتُلم بِِریلاِض الَجنَّلِه َفارتَعلوا؛ ُقللُت: یا َرسلوَل اهللِ و ما ِریلاُض الَجنَِّه؟ قاَل: الَمسلاِجُد؛ 
هلرگاه از باغ هلای بهشلت گذر کردیلد، ]در آن[ گلردش کنید. گفتلم: ای پیامبر خدا! 

باغ هلای بهشلت چه هسلتند؟ فرمود: مسلجدها«.4
3. مسـجد، بـازاری از بازاهـای آخـرت: رسلول اکلرم فرمودنلد: »الَْمَسلاِجُد 
ُسلوٌق ِمْن أَْسلَواِق اْلِخلَرِه قَِراَهلا الَْمْغِفَرُه َو تُْحَفُتَها الَْجنَُّه؛ مسلاجد، بلازاری از بازارهای 
آخلرت اسلت، پذیرایی آن، مغفرت و هدیه آن، بهشلت اسلت«؛5 یعنلی همان گونه که 
بلازار محلّل خریلد و فلروش و مبادلله کاال و متاع های دنیوی اسلت، مسلجد نیز محّل 

1 . کترالعمال، ج7، ص650 و مستدرك الوسائل، ج3، ص359، 554.

2  . کنزالعمال، ج7، ص659، حدیث 20785.

3  . سنن ترمذی، کتاب دعوات، ج3، ص8.

4  . ترمذی، سنن الترمذی: ج5 ص532، ح3509، کنزالعّمال: ج7، ص651 ، ح20739.

5 . مستدرك الوسائل، ج3، ص361؛ بحاراالنوار، ج81، ص4.
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کسلب امور معنوی و اسلبابی اسلت که در سلرای آخرت دارای کاربرد و تأثیر اسلت. 
از سلوی دیگلر، از آنجلا کله بیشلترین اهتملام انسلان مؤملن متوّجله تهیله و تأمیلن 
اسلبابی اسلت کله در سلرای آخرت بلدان نیاز دارد، شلوق و انلس وی به بلازار آخرت 
)مسلجد( بله مراتلب بیلش از عالقله او به بازارهلای دنیاسلت و در جانب مقابلل، آنان 
کله دنیلا و حلرص بلر متلاع آن را وجله هّملت خویش قلرار داده انلد، به طلور معمول 
بلا سلودجویی و سلودگرایی انلس بیشلتری دارنلد. از ایلن رو، می بینیلم کله مؤمنلان 
در هنلگام رفتلن بله مسلاجد سلعی می کننلد بلر دیگلران پیشلی بگیرند و بله هنگام 
خلروج، دیرتلر از همله مسلجد را تلرك گویند، و در مقابلل، اهل دنیا پیلش از همه به 

بلازار رفتله و پلس از همله خارج می شلوند.
 4. مسـجد، بهتریـن مکان ها: رسلول خلدا فرمودند: »َخیلُر البقاع الَمسلاجُد؛ 
الهی،3جایلگاه  خدا،2انلوار  خانله  مسلاجد  اسلت«.1زیرا،  مسلجد  مکان هلا،  بهتریلن 

پیامبلران4 اسلت.
بلر اسلاس آموزه هلای اصیلل اسلالمی، مسلاجد از نظر مکانلی، مرغوب تریلن قطعه 
زمیلن، محبوب تریلن نقلاط هر شلهر، خانه مؤمنلان و پرهیلزکاران و باغلی از باغ های 
بهشلت و بلازاری از بازارهلای آخلرت، تعریلف شلده و مسللمانان نسلبت بله سلاخت 
آن در هلر شلهر و دیلاری تشلویق گردیده انلد و ائّمله معصوملان نیلز پاداش هلای 
بزرگلی بلرای ایلن کار ذکلر نموده  انلد. بلا تتّبلع در روایلات، درمی یابیم کله وعده ها و 
پاداش هلای الهلی برای بانیان مسلجد بسلیار اسلت؛ بلرای اختصلار به چند ملورد که 

برجسلته تر از سلایر پاداش هلا اسلت، اشلاره می کنیلم:

1. مقام »ولّی اهلل« برای سازندگان مساجد
»هلر کلس در ایلن دنیا مسلجدی بسلازد، خداوند متعال بله هر وجبی یلا ذراعی از 
آن، شلهری در بهشلت از طلال و نقلره و دّر و یاقلوت و زملّرد و زبرجلد و مروارید برای 

1  . کنزالعمال، ج7، ص652، حدیث 20748.

2 . وسائل الشیعه، ج1، ص268.

3 . مستدرك الوسائل، ج3، ص447.

4 . همان، ص313 و 359.
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او بنلا می کنلد کله بزرگلی آن بله اندازه پیمودن مسلافت چهل هزار سلال راه باشلد و 
در هلر شلهری هلزار هلزار قصر، در هلر قصری چهل هزار هلزار خانله و در هر خانه ای 
چهلل هلزار هلزار اتلاق، و در هر اتاقلی چهل هزار هلزار تخت و بر هر تختی همسلری 
از حوریلان و در هلر اتاقلی چهلل هلزار هلزار خلادم و چهلل هزار هلزار کنیلز و در هر 
اتاقلی چهلل هلزار هلزار سلفره گسلترده و بلر هلر سلفره ای چهل هلزار هلزار ظرف و 
در هلر ظرفلی چهلل هزار هلزار نلوع از انواع طعلام وجلود دارد و خداوند به »دوسلت 
خلود« )در حدیلث بله صلورت »یعطلی اهلل لولیه« آمده اسلت(، چنان تلوان و نیرویی 

می دهلد کله بتوانلد از همله همسلران و خوردنی ها و آشلامیدنی ها بهلره ببرد«.1

2. خانه  بهشتی، پاداش مسجدسازان
پیامبلر اکلرم: »ملن بنلی هلل مسلجداً ال یریلد به ریلاء و ال سلمعه بنی اهلل لله بیتاً 
فلی الجنله؛ هر کسلی برای خدا مسلجدی را بسلازد و آن را بلرای ریلا و خودنمایی به 

کار نبلرد، خلدای تعاللی در بهشلت، خانه ای بلرای او بنلا می کند«.2
ابوعبیلده حلّذاء می گویلد: از املام صلادق  شلنیدم کله می فرملود: »َملن بَنلی 
َمسلِجداً بََنلی اهلل ُ لَلُه بَیتلاً فِی الَجنَِّه، قلاَل أبو ُعَبیلَدَه: َفَمرَّ بی أبوَعبلِداهلل فی َطریِق 
یُت بَِأحجاٍر َمسلِجداً؛ َفُقللُت لَُه: ُجِعلُت فِلداَك، نَرجو أن یَکلوَن هذا ِمن  لَه و َقلد َسلوَّ َمکَّ
ذلِلَک، َفقلاَل: نََعلم؛ هر کس مسلجدی برپا کند، خداوند در بهشلت برایلش خانه ای بر 
پلا خواهلد کلرد. ابوعبیده می گویلد: امام صادق در مسلیر مّکه بر من گذشلت، در 
حاللی کله ملن با سلنگ ها، مسلجدی را فراهم کلرده بودم. بله حضرت گفتلم: فدایت 

شلوم! آیلا امیلدوار باشلیم که ایلن ]کاِر من[، از آن جمله اسلت؟ فرملود: آری«.3 

3. مسجدسازی، مانع نزول عذاب الهی 
آبادگلران مسلاجد نلزد خداونلد چنلان محبوبند که خداونلد نه تنها آنهلا را از آفات 
و امراضلی کله می خواهلد بلر قوملی فلرود آورد، دور می کنلد، بلکله بله احتلرام آنان، 

1 . مستدرك الوسائل، ج3، ص363؛ عقاب االعمال، ص50.

2 . همان، ص655.

3 . تهذیب الحکام، ج3، ص264، ح748؛ من ال یحضره الفقیه، ج1، ص235، ح704.
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کیفلر و مجلازات بنلدگان گناهلکار را به تأخیلر می اندازد.
لماِء علََی اَهلِل االَرِض صرَفت  رسلول خلدا: »إنَّ اهلل تعاللی، اذا انلزل عاهًه ِملَن السَّ
علن َعّملار المسلاجد؛ خداونلد وقتی مرضی را از آسلمان بر ملردم فلرود آورد، آن را از 

بانیلان مسلاجد دور می گرداند«. 1
املام صلادق بله نقلل از املام عللی می فرمایلد: »إّن اهلل علّز و جلّل، اذا اَراد أن 
یُصیلَب أهلُل الرض بِعلذاٍب یقلوُل: للوال الّذیلن یتحلّاون فِلیَّ و یَعُمرون مسلاجدی و 
یسلتغفرون باالسلحاِر ال نزللت عذابلی؛ خداوند متعال آنلگاه که بخواهد اهلل زمین را 
بله کیفلر اعملال بدشلان علذاب نمایلد، می فرمایلد: بله احترام آنلان که بله خاطر من 
بلا یکدیگلر دوسلتی و محّبلت می ورزنلد و مسلاجدم را آبلاد می نمایند و سلحرگاهان 

بله اسلتغفار می پردازنلد، علذاب خلود را بر آنلان نلازل نمی کنم«.2

4. آبادگران مساجد، همسایگان خداوند
پرداختلن بله سلاخت یلا آبلاد کلردن مسلجد بلرای مسللمانان از اهّمیلت ویلژه ای 
برخلوردار اسلت. در کالملی زیبلا از رسلول خلدا، چنیلن افلرادی همسلایگان 
پلروردگار نامیلده شلده اند: »قلول اهلل عزوجلل یلوم القیامله: ایلن جیرانلی؟ فتقلول 
المالئکله: و ملن ینبغلی ان یکلون جلارك؟ فیقلول: ُعّملار مسلجدی؛ در روز قیاملت 
خداونلد متعلال می فرمایلد: همسلایگان ملن کجاینلد؟ مالئکله می گویند: پلروردگارا! 
چله کسلی شایسلتگی همسلایگی تلو را دارد؟ خداوند در پاسلخ می فرمایلد: آبادگران 

مسلاجدم«.3
بله هرحلال، وعده هلا و پاداش هلای الهلی بلرای بانیلان مسلجد، و توّجله شلریعت 
اسلالم بله ایلن مراکلز توحیلدی اجتماعلی، موجلب عالقله و نشلاط وصف نشلدنی در 
مسللمانان نسلبت بله بنلای ایلن ملکان مقلّدس در جوامع اسلالمی گردیلد. به طوری 
کله محوریّلت ایجلاد و توسلعه شلهری را همواره مسلاجد رقلم می زدند. تاریخ نشلان 
می دهلد کله عملیلات سلاختمانی شلهرهای نوسلاز، ابتلدا با سلاختمان مسلاجد آغاز 

1 . نهج الفصاحه، حدیث682.

2  . ثواب االعمال، ص178.

3  . کنزالعمال، ج7، ص578، ح20339.
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می گردیلد و شلهرهایی کله بله دسلت سلپاه اسلالم گشلوده می شلد و مسللمانان در 
آن مسلتقر می گردیدنلد، اّولیلن اقدام شلان بنلای مسلجد و آموزشلگاه بلود و اغلب از 
بنایلی قدیملی مرکلز شلهر بلرای ایجلاد مسلاجد اسلتفاده می نمودنلد. به  طلور کلّی، 
شلهرهای اسلالمی از نظلر حقوقلی در آغلاز از یلک ویژگلی مهلم داشلتند و آن اینکه 
بله عنلوان وجله تمایز آنها از روسلتاها، دارای مسلجد جاملع و منبر بودنلد. طی قرون 
اّولیله در هلر شلهری تنهلا یلک مسلجد جاملع وجلود داشلت که نملاز جمعله در آن 
برگلزار می گردیلد؛ اّملا به تدریج با افزایش شهرنشلینان، شلهرهای بلزرگ دارای چند 
مسلجد جاملع شلده و حّتی برخلی از روسلتاهای پرجمعّیت از مسلجد جاملع و منبر 

گردیدند. برخلوردار 
مسلجد جاملع در شلهرهای اسلالمی، هملواره در قلب و مرکز شلهر جای داشلت و 
موقعّیلت و جایلگاه مسلجد جامع در مرکز شلهر و اهّمیت آن، اسلاس طّراحی شلهری 
بله شلمار می رفلت. اّولیلن نقطله ای کله طّراحلی می شلد، مسلجد جامع شلهرها بود 
و بلر اسلاس آن، محلّه هلای شلهری را طّراحلی می کردنلد و آنلگاه بله خیابان هلا و 

گذرگاه هلا و کوچه هلا می پرداختنلد.
مدینله  الّرسلول، نخسلتین الگوی این طراحلی بود؛ زیلرا مسلجدالّنبی اّولین بنایی 
بلود کله در وسلط شلهر طّراحلی شلد و بعلد از آن، محلّه هلای مهاجران )که بیشلتر، 
قطاع هلا و فضاهلای بلاز محلّه هلای انصلار بودنلد کله بله مهاجلران هدیه می شلد و یا 
ایلن کله زمین هلای خشلک و بدون مالک که رسلول خلدا آنها را میلان مهاجرین 
تقسلیم می نملود( طّراحلی می شلد. بقّیله شلهرهای نوبنیلاد اسلالمی که بعد از شلهر 
مدینله سلاخته شلدند، همله از این قاعلده پیلروی می کردند؛ مثلل: شلهرهای کوفه، 
بصلره، فسلطاط و قیلروان. از آن پلس، پیلروی از ایلن شلیوه در طّراحلی شلهری بله 
صلورت سلّنتی متلداول درآمده و شلهرهایی مانند واسلط، بغلداد، فلاس و... به همین 
ترتیلب طّراحلی و سلاخته شلدند. بعلد از آنکله رسلول اکلرم خانله خلود را در 
مجلاورت مسلجد بنلا نملود، ایلن کار وی بعدها بله هنگام تأسلیس شلهرها و محاّلت 

جدیلد بله صلورت سلّنتی درآملد کله از آن پیروی می شلد.
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نقش مراکز مذهبی و مساجد در نیل به توسعه  «
پیلش از پیشلرفت های صنعتلی و عصلر الکترونیلک، از جملله مهم تریلن وسلایل 
تفاهلم و ایجلاد ارتبلاط میلان ملردم، گفتلار بلود. بله سلخنانی کله دارای اصلول و 
قواعلد ویلژه ای بلود در تنظیلم آنهلا ذوق و سللیقه ای بله کار می رفلت و در مجاللس 
عموملی بلرای ایجلاد انگیلزه ای نسلبت بله یک عملل ایراد می شلد، »خطابله« اطالق 
می گردیلد و چلون عاّمله ملردم بیشلتر از طریلق گفتلار و نه نوشلتار اقناع می شلدند، 
بله مجاملع عموملی چلون مراکلز مذهبلی و مسلاجد و میادین محلاّلت و شلهر آمده 
و بله سلخنان خطیبلان گلوش فرامی دادنلد. در جواملع کنونی نیز کرسلی سلخنرانی 
و منابلر هم چنلان از اهّمیلت بسلزایی برخلوردار اسلت. پیشلوایان دینلی و واعظلان 
مسلاجد و مراکلز مذهبلی بله تبییلن مصاللح کشلور و اصلالح املور دینلی و دنیلوی 
ملردم می پردازنلد. سلخنواران توانلا و چیره دسلت بلا سلخنان مهّیلج خلود، گاهلی 
گروهلی از ملردم را بله انجلام کارهایلی سلخت، نظیر گذشلتن از جان و ملال و فرزند 
فرامی خواننلد؛ زیلرا هنلر سلخنور در این گونله امور آن اسلت کله در روح و قلب مردم 

نفلوذ کلرده و آنلان را بلا طیلب خاطلر به مقصلود خلود رهنمون سلازد.1
در شلالوده نظلام اسلالمی، مسلجد که بنیانلی اعتقلادی و عبادی و محّل آمدوشلد 
ملداوم مسللمانان در اوقلات پنج گانله اسلت، محلور فّعالّیت هلای تبلیغلی و مهم ترین 
وسلیله ارتبلاط جمعلی آنان قلرار می گیلرد؛ در نتیجه، مسلیر تحّول و تطّور و توسلعه 

مطللوب اجتماعلی از سلطح محلّله ای، تأّملی را فراروی مسللمین می گشلاید.
در جواملع اسلالمی، مسلاجد در تماملی جنبه هلای زندگلی فلردی و اجتماعلی 
مسللمانان حضلور فّعلال دارنلد و نقلش محلوری ایفلا می نمایند. مسللمانان کله برای 
انجلام فرایلض دینلی هلر روز بله مسلاجد رفت وآملد می کننلد، ضملن ادای فریضله 
نملاز، بلا قلرار گرفتلن در ایلن اجتملاع در خلالل صحبلت با یکدیگلر از اخبلار جامعه 
نیلز بلا خبلر شلده و در جریان مسلائل روز قلرار می گیرنلد. همچنین، وجلود منبر در 
مسلجد کله از آن بله عنلوان یلک رسلانه عموملی در اسلالم نام بلرده می شلود، نقش 
مهّملی در نشلر افلکار ایفلا می نماید؛ به گونه ای که سلخنران با اسلتفاده از آن به نشلر 

1 . مینایی، علی اکبر، منبر و خطابه در صدر اسالم، ماهنامه مسجد، ش6، ص28.
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عقایلد اسلالمی و انتقلال مسلائل مهلم جامعله بله ملردم می پلردازد. هرچنلد ممکن 
اسلت چنیلن تلّقلی گلردد که با وجلود وسلایل ارتباط جمعی پیشلرفته املروزی، این 
نقلش مسلاجد اهّمیلت قبللی خلود را از دسلت داده اسلت؛ اّملا بله دلیلل پراکندگی 
مسلاجد در جوامع اسلالمی و گسلترش آنها در تمامی نقاط شلهری و محاّلت از یک 
سلو و حرمت و قداسلت و معنویّت خاّص آن در نزد مسللمانان از سلوی دیگر، سلبب 
شلده اسلت تلا این مراکز نقلش مهلم و غیرقابل انکاری در کارکرد رسلانه ای و توسلعه 

ارتباطلات ایفلا نمایند.
در ایلران، منبلر و خطابه همواره از برترین وسلایل ارتباط جمعی محسلوب شلده و 
می شلوند. خطیبلان مذهبی و سیاسلی در مسلاجد و مجاللس وعظ، زمام افلکار مردم 
را در دسلت گرفتله و بلر روی منابلر، سرنوشلت ملردم را رقلم می زدنلد. در چنیلن 
جوامعلی هنلوز رادیلو، تلویزیلون و صدهلا وسلیله ارتبلاط جمعلی نتوانسلته اند جای 
منابلر را پلر کننلد و گاهلی خلود این ابلزار نیلز در اختیار خطیبلان درآملده و به نفوذ 

و کارآیلی خطابله آنلان، هرچله بیشلتر افزوده می شلود.
بلا ایلن حلال، چندی اسلت که مقولله شلکاف دیجیتالی موجلود میان کشلورهای 
توسلعه یافته و کشلورهای در حلال توسلعه و عقب مانلده، بسلیار ملورد توّجله محافل 
گوناگلون فکلری ل  سلازمانی قلرار گرفتله اسلت. واقعّیت امر این اسلت که کشلورهای 
توسلعه یافته بلا دسترسلی به سلرمایه کافلی، فّناوری های نویلن ارتباطلی ل اّطالعاتی، 
منابلع انسلانی غنلی و مدیریلت پیشلرفته و متخّصلص، سلهم قابلل توّجهلی از بلازار 
فّناوری هلا را بله خلود اختصلاص داده انلد و ایلن در حاللی اسلت کله کشلورهای 
عقب مانلده، همچنلان گرفتار بحث هلای اّولیه، نگاه غیرسیسلتماتیک بله موضوع و در 
برخلی مواقلع فقلر ماّدی هسلتند. موضلوع مقاله حاضر در مورد این مسلئله اسلت که 
بلا چله برنامه ریزی هلا و سیاسلت گذاری هایی در زمینله آملوزش کاربلردی فلردی ل 
اجتماعلی در بله کارگیلری فّناوری های نوین ارتباطی ل اّطالعاتی و گسلترش اسلتفاده 
از ایلن املکان در عرصه هلای مختللف جامعله، به ویلژه جواملع محلّله ای می تلوان این 
شلکاف دیجیتاللی را کاهلش داده و در جهلت دسلت یابی بله توسلعه همه جانبله، 

گام های اساسلی برداشلت. 
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در ابتلدا پرداختلن بله ایلن موضلوع ضلروری اسلت کله فّناوری هلای اّطالعلات و 
ارتباطلات تنهلا شلامل اینترنت نیسلت، بلکله پخش مسلتقیم برنامه هلای تلویزیونی ل 
ماهلواره ای و دیگلر امکانلات دیجیتاللی را نیلز در برمی گیلرد. در خصلوص توسلعه 
آملوزش در جامعله و در دسلترس قلرار دادن فّناوری هلای نویلن ارتباطلی ل اّطالعاتی 
بایلد اذعلان داشلت کله این مشلکل، تنها مشلکل کشلور ایلران و کالن شلهری چون 
تهلران نبلوده و حّتلی در کشلورهای بسلیار پیشلرفته نیز مشلهود اسلت. انسلان ها از 
یلک ِسلّنی تمایلل چندانلی به یادگیلری مطاللب و عناوین جدیلد ندارنلد. به ویژه اگر 
بله آن زمینله خلاّص، نیاز نداشلته و یا حداقل احسلاس نیاز نکنند. از ایلن رو، فاصله و 
شلکافی میلان نسلل ها ایجلاد می گلردد، یعنی نسللی که بلا کامپیوتلر به میلزان زیاد 
فّعالّیلت نملوده و نسلل دیگلری کله حّتی ممکن اسلت با وجلود برخورداری از سلواد 
بلاال، به طلور کاملل از ایلن قبیلل امکانلات دور بلوده و بله انلدازه نسلل قبلل، توانایی 
اسلتفاده از ایلن ابلزار را نلدارد. در حقیقلت، ایلن همان بحثی اسلت که تحلت عنوان 
سلواد رقوملی در دنیلا مطرح شلده اسلت؛ یعنلی اگر در گذشلته، درصد بی سلوادی و 
تحّوالتلش را در کشلورهای مختللف ملورد بررسلی قلرار می دادیلم، آن زملان مبحث 
جدیلد بی سلوادان رقوملی و معّرفلی این افلراد به عنوان افلراد بیگانه با ابلزار دیجیتال 
مطلرح نبلوده اسلت. در حلال حاضر، ایلن موضوع، نله تنها در ایلران، بلکله در تمامی 

نقلاط جهان مطرح اسلت.
در حلال حاضلر، در کشلورهایی چون نروژ و ژاپن، دولت ها بلا تخصیص بودجه هایی 
مشلّخص، برنامه ریزی هایلی در راسلتای کاهلش شلکاف سلواد رقوملی در جامعه آغاز 
کرده انلد. بله عنلوان مثلال، در بلژیک، در سلاندویچ فروشلی ها، دسلتگاه های اینترنت 
در اختیلار مشلتریان قلرار می گیلرد تلا از ایلن طریلق هنلگام صلرف غلذا بتواننلد در 
آخریلن لحظلات جعبله پسلت الکترونیلک خود را نیلز بازبینلی نمایند. طبیعی اسلت 
در چنیلن وضعّیتلی، افراد سلالخورده ای کله در چنین محیطی به صلرف غذا مبادرت 
می نماینلد، زمانلی کله می بیننلد ملردم از اینترنلت اسلتفاده می نماینلد، احسلاس 
می کننلد کله چیلزی هسلت کله آنهلا نمی داننلد و اگلر در چنیلن جایلی نمی بودند، 
شلاید چنیلن احساسلی نیز نداشلتند؛ چرا کله در اصل حرفله اصلی این افلراد به این 
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موضلوع ارتباطلی ندارد.
به طلور کلّلی، می تلوان گفلت کله بلرای دسلت یافتلن بله توسلعه، برخلورداری 
صلرف از سلخت افزارهایی نظیلر اینترنلت کافلی نیسلت. ایلن قبیلل ابزارهلا، زمانلی 
می تواننلد مؤثّلر باشلند کله در یلک جامعله عقالنّیلت، توسلعه یافتله باشلد. در حال 
حاضلر، خودبلاوری یکلی از ابزارهلای کلیلدی توسلعه، به ویلژه در کشلورهای در حال 
توسلعه محسلوب می گلردد. بله عبلارت دیگلر، هلر جامعله ای کله علّزت نفلس خود 
را از دسلت دهلد، اگلر از تماملی امکانلات اقتصلادی نیلز برخلوردار باشلد، به توسلعه 
دسلت نمی یابلد، در مقابلل، هلرگاه بتلوان ایلن امکانلات را در راسلتای خودبلاوری، 
عقالنّیلت و تبدیلل خالقّیلت و نلوآوری بله ارزش به کار گرفلت، این اتّفلاق می افتد.  از 
ایلن رو، در کشلورهای اسلالمی، از جملله کشلور ایلران، مسلاجد می توانند در سلاعت 
غیرعبلادی و پرداختلن بله فریضله نملاز بله طلور عمللی بلرای بله کارگیلری چنیلن 
امکاناتلی قابلل اسلتفاده باشلند؛ چلرا که علالوه بر حضور و مشلارکت مردم در سلطح 
محلّله ای، توسلعه ای نیلز در زمینله اّطالع رسلانی و ارتباطات بله وقلوع می پیوندد. در 
چنیلن حالتلی به واسلطه مرجعّیت داشلتن مسلاجد برای اقشلار مختللف جامعه اعّم 
از باسلواد، کم سلواد، بی سلواد و پیلر و جلوان، کلّیله اقشلار مختللف جامعله، به ویلژه 
در سلطح محلّله ای بله اسلتفاده از فّناوری هلای نویلن اّطالعاتلی ل ارتباطلی گرایلش 
می یابنلد کله ایلن خلود بله افزایلش اندوخته هلای دینلی و علملی افلراد و در نتیجه، 
بلر توسلعه محلّله ای در راسلتای نیلل بله توسلعه پایلدار منتهلی می گلردد. از جملله 
اقداماتلی کله در راسلتای گسلترش فّناوری هلای نویلن اّطالعاتی ل ارتباطی در سلطح 
محلّله ای در کالن شلهری چلون تهلران قابل انجلام اسلت، می تلوان ملوارد زیلر را نام 

. د بر
1. راه اندازی ایسـتگاه مطبوعات در مسـاجد؛ با راه اندازی چنین ایستگاه هایی 
در مسلاجد محلّه هلای شلهری، می تلوان شلاهد روی آوردن اقشلار مختللف جامعله 
بلرای کسلب اّطالعلات و اخبار در زمینه هلای گوناگون فرهنگلی، اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسلی، خانوادگلی، بهداشلتی، ورزشلی، مذهبلی، هنلری و... بله مسلاجد و افزایش 

سلطح آگاهلی و در نتیجله دسلت یابی بله توسلعه محلّله ای خواهیم بود.
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2 . آمـوزش و خدمـات رایانه ای در مسـاجد؛ با وجلود معّرفی رایانله به عنوان 
ابلزار برای اّطالع رسلانی سلریع و آموزشلی عللوم و یافته های جدید و انتقلال اّطالعات 
از یلک سلو و علدم برخلورداری افلراد و گروه هلای مختللف از تلوان خرید یا اسلتفاده 
از ایلن پدیلده نویلن از سلوی دیگلر، سلبب می گلردد تا مسلاجد با به خدملت گرفتن 
رایانه هلا، خدملات فرهنگلی، آموزشلی، مذهبلی، هنلری و اجتماعلی و... را در اختیلار 

مردم قلرار دهند.
3. نمایش فیلم های آموزشی در مساجد؛

4. استفاده از برنامه های مثبت ماهواره ای در مساجد؛
5. راه اندازی حداقل یک خط اینترنت در هر مسجد محّله.

از جملله مهم تریلن مزایلای اسلتفاده از ابزارهلای فّنلاوری اّطالعلات و ارتباطات در 
مسلاجد محلّله می تلوان بله ملوارد زیر اشلاره نمود:

1. جلذب اقشلار مختللف جامعه، به ویژه قشلر تحصیلل کرده و قلرار گرفتن آنان در 
کنلار کلودکان، نوجوانلان، جوانلان و افراد بزرگسلال و تحلت آموزش قلرار گرفتن این 
افلراد توّسلط افلراد تحصیل کلرده کله در نهایت، به ایجاد پلل ارتباطی میلان اجتماع 

و مسلاجد منتهلی می گردد.
2. غنی سلازی اوقلات فراغلت اقشلار مختلف جامعله در چارچلوب ارزش های دینی 

و در راسلتای افزایلش آگاهلی از اّطالعلات در زمینه های مختلف؛
3. افزایلش انگیزه هلای حضلور ملردم در مسلاجد و عالقله بیشلتر اقشلار جامعه در 
راسلتای برطرف نمودن مسلائل و مشلکالت اجتماعی، فرهنگی، سیاسلی، بهداشلتی، 

مذهبلی، اخالقلی و... موجود در محاّلت شلهری؛
4. برقلراری املکان حضور فرهیختگان، اسلاتید، محّققان و دانشلجویان در مسلاجد 

محلّلی در راسلتای ارتقلای سلطح فرهنگ دینی و توسلعه محلّه؛
5. آشلنایی بلا کارکردهلای مسلاجد کشلورهای اسلالمی در راسلتای اداره هلر چه 

بیشلتر و بهتلر املور محلّله و نیل بله توسلعه محلّه ای؛
6. ایجلاد فرهنلگ گفتملان و تبلادل اّطالعلات فرهنگلی، مذهبلی، علملی و... در 
مسلاجد محلّلی کله خلود موجلب تقویّلت کالن فرهنلگ و مشلارکت و تعامل نگلری 



409 فصل چهار: کارکردهای فرهنگی و تربیتی مسجد  

فرهنلگ دینلی و در نهایلت، توسلعه محلّله ای خواهلد گردیلد.
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مساجد، محوریّت ایجاد و توسعه شهری و محّله ای «
بلا افزایلش جمعّیت و توسلعه شلهرهای بلزرگ و در نتیجله، پدید آمدن شلهرهای 
تلازه تأسلیس بلا محلاّلت جدید به دور از مسلجد جامع موجب شلد تلا اهالی محاّلت 
مختللف جهلت انجلام فرایلض خلود به بنای مسلجد جدیلدی در محّل خلود مبادرت 
نماینلد؛ زیلرا همان گونله کله از قبلل نیلز بله آن اشلاره گردیلد، محوریّلت ایجلاد و 
توسلعه شلهری را هملواره مسلاجد رقلم می زدنلد. افزایش تعلداد مسلاجد در محاّلت 
مختللف شلهرهای گوناگلون، در وهله اّول به توسلعه محلّله ای و وهله دّوم، به توسلعه 
شلهری و ازدیلاد جمعّیلت منجلر گردیلد. از مهم تریلن فاکتورهایی که سلبب افزایش 

تعلداد مسلاجد در محلاّلت شلدند، می تلوان ملوارد زیر را نلام برد:

1 . فضیلت وقف و باقیات الّصالحات در فرهنگ اسالمی
فضیللت ارزشلمند وقلف، یعنلی به جلای گذاشلتن باقیات الّصالحات از خلود، عالوه 
بلر تأثیرگلذاری بلر رفتلار فلردی، باعلث تاثیرگلذاری رفتلار جمعلی و عملکردهلای 
مثبلت در جامعله می شلود. به طلور کلّلی، پرونلده اعملال هر انسلانی با مرگ او بسلته 
می شلود و ثبلت و ضبلط اعملال خاتمله می یابلد، مگلر اعماللی کله دارای آثلار عاّمه 

مسلتمر باشلند کله جلزء باقیات الّصالحلات خواهنلد بود.
لا یَلَْحلُق الُْمْؤِملَن   در روایتلی از پیامبراسلالم نقلل شلده کله فرمودنلد: »إِنَّ ِممَّ
ِملْن َعَملِلِه َوَحَسلَناتِِه بَْعلَد َمْوتِلِه، ِعلًْملا َعلََّملُه َو نََشلَرُه َو َولَلًدا َصالًِحلا تََرَکلُه َو ُمْصَحًفا 
لِبیِل بََناُه أَْو نَْهلًرا أَْجلَراُه أَْو َصَدَقلًه أَْخَرَجَها ِمْن  ثَلُه أَْو َمْسلِجًدا بََنلاُه أَْو بَْیًتلا اِلبْلِن السَّ َورَّ
ِتلِه َو َحَیاتِلِه یَلَْحُقلُه ِملْن بَْعلِد َمْوتِلِه؛ چنلد چیز اسلت که بعلد از مرگ  َمالِلِه فِلی ِصحَّ
مؤملن پلاداش آنهلا بله او می رسلد؛ علملی کله از خلود بله یلادگار گذاشلته باشلد، 
فرزنلد صالحلی کله جانشلین خوبی بلرای او باشلد، قرآنی که به ارث گذاشلته باشلد، 
مسلجدی که سلاخته باشلد، منزللی که بلرای مسلافران در راه مانده بنا کلرده، نهری 
کله آن را جلاری سلاخته اسلت و صدقله ای کله در حلال حیلات و زندگی خلود انجام 

داده باشلد«.1

1  . نهج الفصاحه، ص183، ح906؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص88.
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در برداشلت عموملی، باقیلات الّصالحلات بله آن دسلته از اعملال نیکویلی اطلالق 
ملردم در  و  بلوده  ملّدت  اجتماعلی طوالنلی  و  فیزیکلی  اثلر  دارای  می گلردد کله 
زندگلی خلود بله نوعلی از آن منتفلع می گردنلد. بلر اسلاس چنیلن تلّقلی اسلت کله 
باقیات الّصالحلات، بیشلتر در املور عمرانلی و فرهنگلی، به ویلژه در احلداث مسلاجد 
تجلّلی یافتله و دولت ملردان و افلراد متمّکلن را بلدان ترغیلب نموده اسلت. در نهایت، 
ایلن نگلرش معنلوی، سلبقت در املر مسجدسلازی، افزایش تعداد مسلاجد و توسلعه 

محلّله ای و شلهری را بله هملراه داشلته اسلت.

2. عدم پیش بینی فضای توسعه در بنای مسجد
گاهلی کمبلود امکانلات ملاّدی و محدودیّلت مکانلی و گاهلی علدم آینده نگلری، 
سلبب می شلد کله مسلاجد در مسلاحت های کوچک تلری احلداث گردنلد. بعدهلا 
کله در اثلر افزایلش جمعّیلت، نیلاز بله مسلاجد بزرگ تلر احسلاس گردیلد و بله علّت 
عدم املکان توسلعه آن، ناگزیلر از زمیلن بزرگ تلری بلرای احلداث مسلجد دیگلری 
اسلتفاده می کردنلد. بنابرایلن، مسلاجد کوچلک در ظاهلر کاربلری خلود را از دسلت 
می دادنلد؛ اّملا بنلا بله وظیفله شلرعی، همچنلان نگهلداری شلده و بلرای اجتماعلات 

کوچک تلر ملورد بهره بلرداری قلرار می گرفتنلد.

3.  روحّیه راحت طلبی
خصیصله راحت طلبلی انسلان، هملواره وی را بله عبلادت در نزدیک تریلن معابلد و 
مسلاجد ترغیلب نملوده و در صلورت احسلاس بُعلد مسلافت، بلرای رسلیدن به فیض 
نملاز جماعلت و حضلور پنج گانله در مسلاجد، ایجلاد مسلجد در نزدیک تریلن محلّل 
سلکونت را در رأس برنامه هلای اجتماعلی خلود قلرار داده اسلت. از ایلن طریلق بلا 
احلداث مسلاجد متعلّدد در محلاّلت مختللف، توسلعه محلّله ای و شلهری بله وقلوع 

می پیوسلت.
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4 . اختالفات قومی و منطقه ای
زندگلی اقلوام مختللف در شلهرها، کله اغللب در انجلام اعملال عبلادی دارای 
روش هلای مختلفلی نیلز بودنلد، موجب احلداث مسلجدی جداگانه برای آنها می شلد 
تلا برحسلب اعتقلادات و سلنن خلود، مراسلم عبلادی را بهتلر برگلزار نماینلد. گاهی 
در سلکونت گاه های شلهری برخلالف هم کیلش بلودِن جمعّیتلی، افتلراق سلالیق، 
رقابت هلای محلّلی، اختالفلات قوملی و قبیلله ای، پیدایلش مسلاجد جدیلد و سلپس 

توسلعه محلّله ای و شلهری را بله دنبلال  داشلته اسلت.
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آسیب شناسی عدم توزیع مناسب مساجد در شهرها و محاّلت «
عدم رعایلت اصلول مسللّم شهرسلازی در گذشلته، به ویلژه در بنلای مسلاجد، آثلار 
منفلی فرهنگلی ل اجتماعلی خلود را املروز بله روشلنی آشلکار می سلازد؛ به گونله ای 
کله، اغللب در محلّلی از محلاّلت شلهری با تلوّرم مسلاجد و در محلّه ای دیگلر با نبود 
یلا کمبلود آن مواجله  هسلتیم. شلهر بزرگ تهلران، خلود نمونه بلارز چنیلن وضعّیت 
اسلفباری اسلت. تعلداد زیلاد مسلاجد در محلاّلت قدیملی و جنلوب شلهر و نبلود یلا 
کمبلود مسلاجد در محلاّلت جدید و شلمال شلهر، به طور کامل مشلهود اسلت؛ البّته، 
چله بسلا کله عدم انتخلاب محلّل مرغلوب و حواشلی خیابلان بلرای احداث مسلاجد، 
چنیلن نملودی را بله وجلود آورده اسلت. اگلر فلرد غریبله ای از داخلل و یلا خلارج از 
کشلور در طلی مسلیر خلود از ابتلدا تلا انتهلای خیابلان ولی عصلر کله از خیابان های 
اصللی و محلوری شلهر تهران اسلت، به اطلراف دّقت نماید، چله تصویلری از امّ القرای 
جهلان اسلالم، بله للوح تفّکلرش نقلش می بندد. اگلر هملان فلرد، بلرای ادای فریضه 
نملاز اراده نمایلد و به طلور احتماللی در اثلر حواس پرتی متوّجله مهدیّه تهران نشلود، 

بلدون پرس وجلو بله  کجلا می توانلد مراجعله کند؟
پیاملد چنیلن وضعّیتی، آثار آشلکاری اسلت که در بررسلی محاّلت گوناگون شلهر 
تهلران، اعلّم از محلاّلت قدیملی و نوسلاز به دسلت آملد و آن این که هرچه به سلمت 
محلاّلت قدیمی تلر پیلش می رویلم، محلاّلت از غنلای فرهنگلی ، اجتماعی و اسلالمی 
بیشلتری برخلوردار اسلت و مسلاجد، به خوبلی به ایفای نقلش در شناسلاندن جایگاه 
محلّله در سلاختار بافلت کالن شلهر تهلران پرداخته انلد؛ در مقابل، هر چله از محاّلت 
جدیلد گلذر می کنیلم با فقلر فرهنگی ، اجتماعلی و قرابت بلا فرهنگ بیگانه و توسلعه 

مفاهیلم غیراقتصلادی آن مواجه می شلویم.
علّلت عملده توسلعه نیافتگی، به ویلژه در سلطح محلّله ای را باید در انتخلاب الگوی 
توسلعه جسلتجو نملود. در گذشلته، الگوی توسلعه درون زا بلود و این در حالی اسلت 

کله در دوران اخیلر، الگلوی توسلعه بلرون زا ملورد توّجه قرار گرفته اسلت.
در الگلوی بلرون زا، کلّیله ویژگی هلای ملّلی و محلّلی به عنلوان مانع تلّقی می شلود 
و بایلد از سلر راه برداشلته شلوند تلا بسلتر برای اسلتقرار الگوی بلرون زا آملاده گردد. 
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بنابرایلن، عملده سلرمایه ها صلرف مقابلله بلا مزیّت های تاریخلی، فرهنگلی و مذهبی 
کشلور می شلود. بله دلیلل اینکله فرهنلگ، پدیلده ای پویلا بلوده، هلر از چنلد گاهلی 
ترمیلم خلود را آغلاز نملوده و آن چله مصنلوع و پیونلدی اسلت را بله هلم می ریلزد؛ 
هماننلد نهنگلی کله یلک فلرد سلاکن دریا، بله زعم خلود آن را جزیلره ای املن تّصور 
نمایلد و بلا خیاللی آسلوده، اجاقلش را بلر روی آن روشلن نمایلد؛ اّملا به یلک حرکت 
نهنلگ، همله چیلز درهلم می ریلزد.  از ایلن رو، بیشلترین سلرمایه ها صلرف مقابلله با 
مزیّت هلای تاریخلی، فرهنگلی و مذهبی کشلور می گلردد؛ در حالی که الگوی توسلعه 
درون زا، چنیلن مزیّت هایلی بله عنلوان سلرمایه هایی تلّقلی می گردنلد کله بایلد در 
توسلعه پایلدار، به ویلژه در سلطح محلّله ای نقش مثبت خلود را ایفا نملوده و به عوض 
آنکله ملردم مناطلق و محلاّلت، سلهم خود را از توسلعه مطالبله کنند، نقلش خود در 
توسلعه را جسلتجو می کننلد. بنابرایلن، راه حلل این اسلت که الگوی توسلعه شلهری 
را، به ویلژه بلر مبنلای توسلعه محلّله ای قلرار دهیلم. در ایلن راسلتا، بایلد در گذشلته 
تاریخلی ل مذهبلی خلود پژوهش کلرده و با توّجه بله ویژگی های سلاختاری هر محلّه، 
آنهلا را بوملی کلرد تلا بتلوان توسلعه ای مبتنلی بلر مزیّت هلای تاریخلی، فرهنگلی و 

مذهبلی برنامه ریلزی نمود.
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نتیجه گیری «
انسلان های روی کلره خاکلی، برای رفلع نیازهای اّولیله و مشترك زیسلتی خود در 
مناطلق جغرافیایلی و اقلیملی متفاوت، دسلت به اقداملات گوناگونی زده انلد که باعث 

ایجلاد نیازهای ثانویّله متنّوعی گردیده اسلت.
ایلن نیازهلای ثانویّله، در برخلی مواقلع، اهّمیتلی فراتلر از نیازهلای اّولیله بله خود 
گرفتله اسلت. تالش هلای متنّوع و ابداعی بشلر برای تأمیلن نیازهای اّولیه و مشلترك 
در سلرزمین های مختلفلع سرمنشلأ ایجلاد تنلّوع فرهنگلی گردیلده اسلت. بنابرایلن، 
شلناخت تنلّوع فرهنگلی در حقیقلت شلناخت ابلداع و ابتکارات بشلر در طلول تاریخ 
و ظرفّیت هلای متفلاوت مناطلق اسلت کله ملا از آن بله  عنلوان مزیّت هلای تاریخلی، 
فرهنگلی و مذهبلی یلاد می کنیم و از سلرمایه های جاودانه بشلر محسلوب می گردند. 
چنانچه این مزیّت ها، به خوبی شلناخته و به کار گرفته شلوند، رشلد و توسلعه بشلری 
را بله هملراه خواهنلد آورد. متأّسلفانه در طلول یک ونیم قلرن گذشلته، از این موضوع 
غفللت شلده اسلت و بله  لحلاظ تقلیلد از فرهنلگ ملدرن، ملردم در جواملع مختلف، 
به ویلژه جواملع محلّله ای، سلرمایه های اصللی خلود را بله فراموشلی سلپرده اند؛ در 
صورتلی کله در نهضلت بازگشلت بله خویشلتن، چنانچله ملردم هلر شلهر، منطقله و 
محلّله ای از زاویله مزیّت هلای تاریخلی، فرهنگلی و مذهبلی خلود بتواننلد وارد میدان 
توسلعه شلوند، سلرمایه های مهّملی را بلرای عرضله خواهند داشلت. در حلال حاضر، 
چلون ملردم نسلبت به مزیّت هلای تاریخلی، فرهنگلی و مذهبی خود دچار فراموشلی 
شلده اند، برای مشلارکت در توسلعه دسلت خود را تهی می بینند و سلهمی از توسلعه 
را مطالبله می کننلد؛ در صورتلی کله اگلر آنهلا بله ظرفّیت هلا و اسلتعدادهای بالقّوه و 
متنلّوع تاریخلی، فرهنگلی و مذهبی خلود پی ببرنلد و بدانند که برای تسلریع جریان 
توسلعه، به ویلژه در سلطح توسلعه محلّله ای، سلرمایه های مهّمی بلرای عرضله دارند، 
خواهلان ایفلای نقلش مثبلت در توسلعه خواهنلد شلد. در شلهرها و محاّلت اسلالمی 

مسلاجد، اصلی تریلن منبلع چنیلن سلرمایه هایی به شلمار می آینلد.
نکتله آخلر اینکله، بر اسلاس نتایلج حاصلله از این پژوهلش، می توان اذعان داشلت 
کله در حقیقلت، چنانچله تنلّوع فرهنگی که ملا از آن به عنلوان مزیّت هلای فرهنگی، 
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مذهبلی، عقیدتلی و تاریخلی یلاد می کنیم و از سلرمایه های جاودانه بشلری اسلت، به 
خوبلی شناسلایی و به کار گرفته شلوند، رشلد و توسلعه جواملع، از جواملع محلّه ای تا 

جواملع شلهری را در پی خواهد داشلت. 
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منابع و مأخذ «
متقللی الهنللدی، کنزالعمللال، تحقیللق الشللیخ بکللری حیاتللی، الشللیخ صفوهالصفللا، بیللروت، مؤّسسلله  «

الرسللاله، بی تللا. 
نوری، حاج میرزا حسین، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم، آل البیت، 1404ق. «
ترمذی، محّمدبن عیسی، سنن الترمذی، بیروت، دارالفکر، 1403هل.ق. «
طوسی، محّمد بن حسن، المالی، قم، دارالثقافه، 1414 ق. «
لللللللللللللللللل، تهذیب الحکام، بیروت، داراالضواء، چاپ سّوم، 1406هل.ق. «
عالمه مجلسی، محّمدباقر، بحاراالنوار، بیروت، مؤّسسه الوفا، 1404هل.ق. «
حّرعاملی، محّمدبن حسن، وسایل الشیعه، مؤّسسه آل البیت، چاپ اّول، قم، 1409 هل.ق.  «
شللیخ صللدوق، ابوجعفللر محّمدبللن علی بللن حسللین بن بابویلله قمللی، مللن  الیحضللره الفقیلله بیللروت،  «

دارالضللواء، چللاپ ششللم، 1405هللل.ق.
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل، ثللواب االعمللال و عقللاب االعمللال، قللم، انتشللارات شللریف  «

رضللی، 1364هل.ش.
نهج الفصاحلله، مجموعلله کلمللات قصللار حضللرت رسللول اکللرم، بللا ترجمه فارسللی، تهللران، انتشللارات  «

جاویدان، چللاپ اّول، 1374هل.ش
ابن ماجلله قزوینللی، محّمدبللن یزیللد، سللنن ابن ماجلله، تحقیللق: محّمدفللؤاد عبدالباقللی، بیللروت،  «

دارإحیللاء التللراث، 1395هللل.ق.
الترمللذی السلللمی، ابوعیسللی محّمدبللن عیسللی)متوّفای 279هللل(، سللنن الترمللذی، تحقیللق: أحمللد  «

محّمللد شللاکر، بیللروت، دار إحیللاء التللراث العربللی.
نقش مسجد در توسعه، چهارم شهریور 1383، سال 62، شماره 18029. «
الدن، اعتضادی، توسعه در پرتو توحید. «
میرخانی، عّباس، مساجد و توسعه اجتماعی در ایران. «
آریان منش، جواد، نقش مساجد در توسعه شئون اجتماعی. «
مینایی، علی اکبر، منبر و خطابه در صدر اسالم، ماهنامه مسجد، ش6. «
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نقش حیاتی و حمایتی مسجد در مسئله قانون گرایی
و قانون پذیری آحاد جامعه

حسین اسالم پور

چکیده «
 مسلئله قانلون و اهمّیلت قانون گرایلی، بله انلدازه سلّن تاریلخ بشلر قدملت دارد. 
انسلان های اّولیله، پس از تشلکیل اجتماعلات کوچلک و پایه ریزی اجتماعلات بزرگ، 
متّوجله ایلن املر مهلم شلدند کله افلراد یلک اجتملاع بایلد از برخلی محدودیّت ها و 
مقلّررات وضعلی، پیلروی کننلد تلا آزادی برای همله به یک انلدازه به دسلت آید. این 
نوشلتار، اهمّیلت و نقلش مسلجد و تربیلت مسلجدی را در قانون گرایلی آحلاد جامعه 
بررسلی می کنلد. بدیلن منظلور، نگارنلده ابتلدا برخلی از مفاهیلم نظلری و بنیادیلِن 
بحلث، ماننلد تعریلف قانلون، تاریخچله قانون شلکنی و اهّمیلت آن، ویژگلی حقوقی و 
قانونلی مسلجد تلراز اسلالمی و سلایر مفاهیلم جانبلی را بیلان می کند. سلپس، برای 
تبییلن بحلث، بله اثرگلذاری اعملال عبلادی و مناسلک اعتقلادی مسلجد بلر کنترل 
درونلی انسلان و نفس لّوامه اشلاره کرده اسلت. در نهایت نگارنده، برخلی از آموزه های 
پُلرارزش مسلجدی، مانند اعتکاف، اعتراف به گناه، اسلتغفار و توبله را در قالب عواملی 
بلرای افزایلش سلطح قانونگرایلی و قانون پذیلری فلردی تشلریح نملوده اسلت. نتایج 
ایلن تحقیلق بیانگلر آن اسلت کله بلا عنایت بیشلتر به آموزه های مسلجدی، بله دلیل 
مقبولّیلت رفتارهلای مسلجدی از نظلر اعتقلادی و اجتماعلی، افلراد از قانون گریزی و 
تهاجلم فرهنگلی در املان خواهند بود. بنابراین، مسلجد با بهبود سلطح تقّیلد افراد به 
موازیلن شلرعی، باعلث امنیت فلردی و اجتماعی می شلود که نتیجله آن، قانون گرایی 

و قانون پذیلری آحلاد جامعه اسلت. 

واژگان کلیدی:  «
قانون، قانون گرایی، قانون پذیری، مسجد تراز اسالمی.
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سؤال های تحقیق
1. آیلا مسلجد و آموزه هایلی کله در مسلجد مفهلوم پیدا می کنلد، بلر قانون پذیری 

افلراد تأثیلر می گذارد؟
2. نقلش مسلجد در افزایلش کنتلرل درونلی افلراد بلرای دوری از خطلا و جلرم و 

قانون گرایلی آنهلا چیسلت؟ 
3. مسلجد، در کاهلش جرایلم و بزهلکاری و هر گونله خطلاکاری یلا ارتلکاب گنلاه، 

چه نقشلی دارد؟

 فرضیه های تحقیق
  فّعالّیت هلای مسلجدی و آموزه هلای اسلالمِی قابل انجلام در مسلجد، بله  ●

دلیلل مقبولّیلت جاملع از جملله، وجهله شلرعی و جمعی، نوعلی تمریلن رفتارها 
قانون گرایانله و هنجارپذیلری اسلت و باعلث قانون گرایلی بیشلتر در افلراد جامعله 

می شلود.
  مسلجد، بلا آموزه هایلی کله ارائله می کنلد، باعلث تحریلک و ترغیلب نفس  ●

سلرزنش گر انسلان شلده، وی را از قانون گریلزی منلع می کنلد.
  بلا توّجله بله فّعالّیت هلای فرهنگلی مسلجدی، بسلیاری از جرایلم اخالقلی  ●

و گناهلان مربلوط بله تهاجلم فرهنگلی مورد نظر دشلمنان اسلالم، کاهلش یافته، 
امنیلت اجتماعلی و قانون گرایلی آحلاد جامعله بیشلتر می شلود.
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مقّدمه «
قانلون و تمکیلن بله آن، یکلی از موضوعلات مهلّم جامعه شناسلی اسلت. بایلد باور 
کنیلم کله قانلون یلک برکلت اسلت. حّتلی وضع کننلدگان قانلون، خودشلان هلم به 
پیلروی از قانون مکلّف هسلتند. جوامع اسلالمی باید بیشلتر از سلایر جواملع قانون گرا 
و قانون پذیلر باشلند. در واقلع، انسلان ها بلرای زندگلی فلردی و اجتماعلی، بله قانلون 
نیلاز دارنلد. دیلن کامل اسلالم هم بلا تأکید بلر این نیلاز اجتماعلی، تمهیلدات تعالی 
ایلن جنبله از زندگلی فلردی و اجتماعلی را فراهلم نملوده اسلت. مسلجد، بله عنوان 
مظهلر و نملاد دیلن اسلالم و بله منزلله یلک نهلاد مدنلی،1 اعتقلادی و مذهبلی در 
قانون گرایلی و قانون پذیلری اثرگلذار اسلت. ایلن نوشلتار در پلی آن اسلت تلا پلس 
از تعریلف قانلون و مفاهیلم مرتبلط، نقلش مسلجد را در قانون گلرای و قانون پذیلری 
افلراد بیلان نمایلد. بله همیلن منظلور، نگارنده بلا رویکلردی توصیفی و بلا بهره گیری 
از آیلات و روایلات، بله تبییلن تأثیلر مسلجد و تربیلت مسلجدی در کاهلش مصادیق 
قانون گریلزی ماننلد: خطلا، گنلاه، بلزه و... پرداخته اسلت. نگارنده بر این عقیده اسلت 
کله اگلر آموزه هایلی ماننلد توبله و اسلتغفار و اعتلکاف و اعتلراف بله گنلاه در فضلای 
سرشلار از معنویّلت مسلجد، نملود پیلدا می کند، به این دلیل اسلت که مسلجد نقش 
حمایتلی در افزایلش قانون گرایلی افلراد دارد. وقتلی افراد مسلجدی با انجام مناسلک 
دینلی در قاللب نملاز جماعلت، دعلا خوانلدن، گوش فلرا دادن بله منابر وعلظ و... )به 
خصلوص بله صلورت دسلته جمعلی(، بله درجلات معنلوی تربیلت دینی ل مسلجدی 
نایلل می شلوند، دیگلر وجلود شلریف خلود را بلا قانون گریزی به گنلاه و جرائلم آلوده 
نمی کننلد. آنلان خلود را هماننلد هملان لحظاتی که در مسلجد هسلتند، در پیشلگاه 
خلدا و در خانله خلدا حاضلر می بیننلد و بسلیار قانون ملدار و قانون پذیلر خواهند بود. 

بلرای ورود بله بحلث، ابتلدا بله بررسلی واژه قانلون پرداخته  می شلود.

1 . Civil Society. 
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بحث واژگانی و اصطالحی قانون  «
 »قانلون« واژه ای عربلی و بله معنلای »اصلل« اسلت. برخلی می گوینلد: »قانلون« 
معلّرب کانون1یونانلی اسلت و عربلی نیسلت؛ اّملا در عربلی بله کار رفته اسلت. قانون، 
املری کللی اسلت که بلر همله جزئیلات منطبلق می گلردد و احلکاِم جزئیلات، از آن 
شلناخته می شلوند. این واژه به معنای قاعده، رسلم و دسلتور نیز آمده اسلت.2 قانون، 
مسلیری اسلت کله توّسلط حکوملت یلا جامعله بلرای رشلد انسلان و جامعله تعییلن 
می شلود. قانلون، در زبلان فرانسله بله »loi« و در زبلان انگلیسلی بله »law« ترجمله 

می شلود.3 قانلوِن هلر چیلزی، راه و طریلق سلنجش آن اسلت... .4

قانون پذیری و قانون گرایی
»قانون گرایی«،5بله گرایلش فلرد یلا جامعه به قانون اشلاره دارد. اصلل قانون گرایی، 
پدیلده ای اسلت کله ادیلان الهلی و رهبلران دینلی، پیلام آور اصللی آن هسلت. یکلی 
از اهلداف همله انبیلاء بلر قلراری قسلط و عداللت بیلان شلده اسلت.6 قانون گرایلی، 
یعنلی حفلظ و اجلرای قوانیلن به طلور عادالنله و رعایلت حقوق همله افلراد. بنابراین، 
جامعله ای قانون گلرا خواهلد بود کله در آن، قوانین رعایت شلود و همه ملردم در برابر 

اجلرای قوانیلن مسلاوی و رهبلران آن قانلون  پذیرترین انسلان ها باشلند.7
 »قانون پذیلری«، بله میلزان حاکمّیلت قانون بلر رفتار فرد یلا اجتماع تأکیلد دارد. 
حاکمّیلت قانلون، یعنلی وجلود زمینه هلای ذهنلی و عینلی بلرای تطبیلق قانلون و 

برتلری قانلون نسلبت به تملام مراجلع دیگلر در جامعه.8
قانون پذیلری بله معنلای پذیرش آگاهانله، داوطلبانله و ارادی اغلب قریلب به اتّفاق 

1  -Canon.
2 . دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج38، ذیل واژه »قانون«.

 www.wikipedia.org :3 . دانشنامه ویکی پدیا، به آدرس

4 . ابن منظور، محّمدبن مکرم، لسان العرب، ج11، ص328.

5 . legal positivism.
6 . ر. ك به: حدید، آیه24.

7 . ر. ك به: انصاری، علیرضا، قانون گرایی در سیره معصومان، فرهنگ کوثر، ش25، ص35-28.

8 . جعفری لنگرودی محّمد، ترمینولوژی حقوق، ص517. 
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ملردم از قوانیلن و مقلّررات موجلود جامعله و عملل بله آنهاسلت. اگلر تلوده ملردم با 
بینلش و آگاهلی خلود، به این نتیجه رسلیده باشلند کله رعایت قوانین و مقلّررات هم 
بله نفلع خلود آنهلا و هلم به نفلع جامعله اسلت، می توان گفلت کله قانون پذیلری در 

جامعه فراگیر شلده اسلت.

اّولین قانون و اّولین قانون  شکن «
 اّولیلن قانلون، از هملان زملان خلقلت، قانونی بود کله از طرف خداوند وضع شلد. این 
قانلون، مربلوط بله ماجلرای میوه ممنوعله یا همان گندمی اسلت کله خداوند حضرت 
آدم و حلّوا را از خلوردن آن منلع کلرد. قلرآن در ایلن ملورد می فرمایلد: »َو ُقلْنلا 
یلا آَدُم اْسلُکْن أَنْلَت َو َزْوُجلَک الَْجنَّلَه َو ُکال ِمْنهلا َرَغلداً َحْیلُث ِشلْئُتما َو ال تَْقَربلا هلِذِه 
الِمین ؛ و گفتیم: ای آدم، خود و همسلرت در این باغ سلکونت  َرَه َفَتُکونلا ِملَن الظَّ لجَ الشَّ
بگیر]یلد[؛ و از هلر کجلای آن بخواهیلد فلراوان بخورید؛ و]لی [ به ایلن درخت نزدیک 

نشلوید که از سلتمکاران خواهیلد بود«.1
 ایلن دسلتور الهلی، یلک قانلون بود کله باید از سلوی حضلرت آدم و حلّوا رعایت 
می شلد و رعایلت نشلدن آن، تاوانلی داشلت و آن تلاوان، این بلود که از بهشلت رانده 
شلد. البّتله خداونلد نصیحت هلای مهّملی بلرای آدم و همسلرش مطلرح کلرد که 

برخلی از آنهلا به شلرح زیر اسلت: 
اّولیلن نصیحلت آن اسلت کله می فرمایلد: »َفُقلْنلا یلا آَدُم إِنَّ هذا َعلُدوٌّ لَلَک َو لَِزْوِجَک 
َّلَک ال  َفلال یُْخِرَجنَُّکملا ِملَن الَْجنَّلِه َفَتْشلقی*  إِنَّ لَلَک أاَلَّ تَُجلوَع فیهلا َو ال تَْعلری * َو أَن
تَْظَملُؤا فیهلا َو ال تَْضحلی؛ پلس گفتیلم: ای آدم! در حقیقت، این ]ابلیس [ دشلمن تو و 
همسلر توسلت؛ مبلادا شلما را از بهشلت بیرون کند که بله رنج و زحلت خواهید افتاد؛ 
زیلرا تلو در بهشلت )در آسایشلی و( گرسلنه و برهنله نخواهلی  شلد و در آنجلا تشلنه 

نمی شلوی و آفتلاب  آزارت نمی دهلد«. 2
نصیحلت دّوم ایلن بلود کله خداوند فرملود: »َو ُقلْنا یا آَدُم اْسلُکْن أَنَْت َو َزْوُجلَک الَْجنََّه 

1 . بقره، آُیه35.

2 . طه، آیات117- 119.
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الِمین ؛ و گفتیم  لَجَرَه َفَتُکونا ِملَن الظَّ َو ُکال ِمْنهلا َرَغلداً َحْیلُث ِشلْئُتما َو ال تَْقَربا هِذِه الشَّ
ای آدم! تلو بلا همسلرت در بهشلت سلکونت کلن و از )نعمت هلای( آن، از هلر جلا 
می خواهیلد در کملال فراوانلی بخوریلد؛ )وللی( بله ایلن درخلت نزدیک نشلوید که از 

سلتمکاران خواهید شلد«.1
برخلالف ایلن نصحیت هلا و تأکیلد خداونلد بلر رعایلت ایلن قانلون، سلرانجام در 
اثلر وسوسله های شلیطانی، آدم و حلّوا فریلب خوردنلد و از فرملان پروردگارشلان 
نافرمانلی کردنلد و گرفتلار شلدند.2 بر اسلاس آیات مطرح شلده، اّولین قانلون و اّولین 
قانون شلکنی، در بلدو خلقلت شلکل گرفلت. به عبلارت دیگر، قانلون و قانون شلکنان، 

هملزاد بوده انلد.3

1 . بقره، آیه35.

2 . طه، آیه121.

3  -بابایی، علی، برگزیده تفسیر نمونه، ج1، ص65-64.
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» اهّمیت قانون مداری در اسالم و سیره نبوی
 بی تردیلد، یکلی از مهم تریلن عواملل موّفقّیلت پیامبلر اکلرم در گسلترش 
فرهنلگ و تملّدن اسلالمی، قانون پذیلری ایشلان بلود. همچنیلن، محوری ترین اصول 
در سلیره آن حضلرت نیلز تعّبلد بله قوانیلن الهلی بلود. پاسلداری از حریلم قانلون و 
مجلازات متجلاوزاِن حریلم قانلون، بلا رعایلت علدل و انصلاف و حقّ محلوری، جایگاه 
مهّملی در دیلن اسلالم دارد. رسلول گراملی نیلز توّجه خاّصی نسلبت بله این امر 
داشلتند. قانلون، جایلگاه بسلیار باالیی در سلیره آن حضرت داشلت؛ به گونله ای که در 
برابلر هلر نلوع بدرفتلاری که به شلخص ایشلان می شلد، نهایلت گذشلت و اغماض را 
بله خلرج می دادنلد، اّملا در ملورد کسلانی کله بله حریم قانلون تجلاوز می کردنلد، به 
هیچ وجله گذشلت و اغملاض نمی کردنلد و نسلبت به مجلازات قانون شلکنان و اجرای 
قانلون در ملورد آنلان، لحظله ای درنلگ نمی کردند. رسلول اکرم بدون مسلامحه، 
اّملا بلا رعایلت علدل و انصلاف، قانلون الهلی را اجلرا می کردند؛ چلرا که قانلون حافظ 
امنیلت و کیلان جامعه اسلت و نمی تلوان آن را بازیچه قلرار داد و جامعله را فدای فرد 

1 نمود.

1 . ر. ك به: نوری، محّمدموسی، قانون مداری در سیره نبوی، معرفت، ش86، ص23-33.
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کارکرد حقوقی و نقش قانون گرایِی مسجد تراز اسالمی «
یکلی مهم تریلن مفاهیلم مرتبط بلا قانون و قانون پذیری، قضاوت و دادرسلی اسلت. 
در صلدر اسلالم، مسلجد بله عنلوان دادگاه قضلاوت مطلرح بلود و از ابتلدا، در جامعه 

مسللمانان، صلدور رأی بله طریلق حکمّیلت از وظایلف حاکم به شلمار می آمد.
 حضلرت عللی ایّلام معینلی از هفتله را در مسلجد جاملع می نشسلتند تلا 
بیلن ملردم قضلاوت نماینلد و در پرتلو عداللت اسلالمی، به حلّل و فصلل اختالفات و 
منازعات مردم بپردازند.1پیامبر اسلالم، بیشلتر اختالفات را در مسلجد حّل و فصل 
می کردنلد و مسلجد، یلک دادگسلتری به تملام معنا بلود و عموم کارهلای دادخواهی 
در آنجلا صلورت می پذیرفلت. حّتلی پیامبلر اسلالم در مسلجد، قوانیلن حقوقلی 
وضلع کردنلد و برای مسلجد و منبر، شلأن ویژه حقوقی قائل شلدند کله از جمله آنها، 
مراسلم سلوگندخوردن بود. پیامبر، مراسلم سلوگندخوردن را کنلار منبر، معمول 
سلاختند و فرمودنلد: »هلر کس در کنلار منبلرم دروغ گوید، هر چند بلرای یک چوبه 
مسلواك باشلد، جایگاهلش در آتلش خواهلد بود«.2بنابراین، انجلام این گونله امور، در 
مسلجد، پیلش از تشلکیل دادگاه هلای معموللی، رایج بلود. این موارد همگلی به نقش 

مسلجد در ایجلاد و حمایلت از رویکلرد قانون گرایی در مسللمانان دالللت دارد.3

نقش مسجد در قضاوت و توسعه قانونمندی
بلر طبلق آیاتلی از قلرآن کریلم، خداونلد بله پیامبلر اسلالم دسلتور می دهد تا 
قضلاوت و عداللت را برپلا کنلد؛ زیلرا اسلالم، دیلن عدل گسلتر جهانی اسلت و همواره 
پیامبلران را بله این دسلتور مهّم، املر فرموده اسلت. در نتیجه، آنان ناگزیر به داشلتن 
محکمله ای بلرای اجلرای املر الهلی بودنلد و »مسلجد« نخسلتین محکمله ای بود که 
پیامبلر گراملی در آن بله قضاوت می نشسلتند. بدیلن ترتیب، نخسلتین قاضی در 

اسلالم، وجلود مبارك حضلرت محّملد بودند. 

1 . الولی، محّمد طه، المساجد فی االسالم، ص162.

2 . محّمدبن سعد، طبقات الکبری، ج1، ص236.

3 . برومنللد اعلللم، عبللاس، درآمللدی بللر جایللگاه مسللجد در تمللّدن اسللالمی )منبللع الکترونیکللی(، مؤّسسلله تحقیقللات و نشللر معللارف 

اهللل البیللت، ص26-25.
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یکلی از دالیللی کله پیامبلر اعظلم مسلجد را جایلگاه قضلاوت قرار دادنلد، این 
بلود کله همله  افلراد در همه سلطوح، شلاهد اقامه  علدل و اجلرای احکام الهی باشلند 
و بله آن روی آورنلد کله ایلن موضوع، تهذیلب نفوس را موجب خواهد شلد.1از سلوی 
دیگلر، چلون در سلرزمین های اسلالمی، آییلن دادرسلی بلر مبنلای اصلول و قواعلد 
اسلالمی بلود، تشلکیالت خلاّص و ملکان ممتلازی جلز مسلجد بلرای قضلاوت وجود 
نداشلت. »همچنیلن، در مسلجد کوفله جایلی بله نلام »دّکهالقضاء« وجود داشلت که 
حضلرت عللی در آنجلا بله قضلاوت می پرداختند«.2بدیلن ترتیلب، مبانلی نظلری 
اجلرای قانلون و اشلاعه قانون گرایی، از صدر اسلالم در مسلجدها آغاز گردید و سلپس 

نقلش حمایتلی مسلجد از قانون پذیلری افلراد بله همله ابعلاد زندگی تسلّری یافت.

نقش غیرمستقیم اعمال عبادی مسجد در قانون پذیری 
 مسلجد، محلّل عبلادت و بندگلی در آسلتان پروردگار جهانیان اسلت. در مسلجد، 
اعملال عبلادی متعلّددی شلامل ذکلر، تسلبیح، دعلا، نملاز و... انجلام می گیلرد که به 

نوبله خلود در قانون گلرا شلدن افلراد مؤثّر هسلتند.
از مهم تریلن اعملال عبلادی مسلجد، اقامله نماز به صلورت فردی یا جماعت اسلت 
کله بیشلتر از سلایر فّعالّیت هلای عبلادی در مسلاجد انجلام می گیلرد. نملاز، باالترین 

فریادهلا و کارخانه انسان سلازی اسلت.3 
نکتله بسلیار مهلم ایلن اسلت که عبلادت فقلط نماز نیسلت؛ بلکله هلر فّعالّیتی که 
در مسلیر خاللق یکتلا باشلد، عبادت محسلوب می شلود. مسلجد، محّل عبادت اسلت 
و عبلادت، مفهوملی اعلّم از نملاز دارد. بنابرایلن، مسلجد، محلّلی فراتلر از ایلن اسلت 
کله فقلط محلّل انجلام مناسلک و افعال خلاّص مذهبلی باشلد. در روایلات، از جهاد و 
تعلّلم، بله عبادت تعبیر شلده اسلت. پلس، معلوم می شلود کله هر گونله فّعالّیت دینی 

و اجتماعلی کله بلا صبغله الهلی در مسلیر تعالی نام خلدا قلرار گیرد، عبادت اسلت.
لْن َمَنلَع َمسلاِجَد اهللِ أَْن یُْذَکَر  قلرآن کریلم در ایلن ملورد می فرماید: »َو َملْن أَْظلَُم ِممَّ

1 . عبدالوّهاب، حموده، ره آورد مسجد در فرهنگ اسالمی، ترجمه اسفندیاری مهدی، ص115.

2 . نوری، مهدی، تحلیل جامعه شناختی مسجد، ص458.

3 . الموسوی الخمینی، روح اهلل، صحیفه نور، ج 12، ص393-392.
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فیَهلا اْسلُمُه َو َسلعی  فلی  َخرابِهلا أُولِئَک ملا کاَن لَُهلْم أَْن یَْدُخُلوها إاِلَّ خائِفیلَن لَُهْم فِی 
نْیلا ِخلْزٌی َو لَُهلْم فِلی اْلِخلَرِه َعلذاٌب َعظیلٌم؛ کیسلت سلتمکارتر از آن کلس که از  الدُّ
بلردن نلام خلدا در مسلاجد او جلوگیری کلرد و در ویرانی آنها سلعی نمود؟! شایسلته 
نیسلت کله آنلان جلز با تلرس و وحشلت، وارد ایلن )کانون های عبلادت( شلوند. بهره 

آنهلا در دنیلا )فقط( رسلوایی اسلت و در سلرای دیگلر، عذاب عظیلم )الهی(!«1
بلا توّجله بله مضملون بلا ارزش ایلن آیله می تلوان گفت کله اگلر مسلاجد، »یذکر 
فیله اسلم اهلل«2هسلتند، بی شلک، گسلترش نلام خلدا از این محلّل، تنها بلا برگزاری 
مناسلک دینلی، محّقلق نخواهلد شلد. از ایلن رو، بلاور داشلتن بله ایلن آیه شلریف و 
انحصلار قائلل شلدن مسلجد بلرای انجلام عبلادات، چیلزی جز یلک تناقض نیسلت. 

 بلا ایلن وجلود، در ملورد نملاز می تلوان گفلت کله تعالیلم و مفاهیم زیلادی در آن 
نهفتله اسلت کله هماننلد دیگلر اعملال عبلادی در قانونمند شلدن افلراد و جلوگیری 
از فحشلا و منکلر در هلر درجله و سلطح مؤثّلر اسلت.3رعایت قانونمنلدی و عدالت در 
انتخلاب املام جماعلت، مراعلات حقلوق دیگلران و توّجله بله غصبلی نبودن ملکان و 
لبلاس نمازگلزار، هملراه بلودن نملاز بلا والیلت معصلوم و توّجله بله معاد و حسلاب و 
کتلاب و عقلاب اعملال و...4 کله در اذکار نملاز بله آن اشلاره می شلوند، آموزه هایلی 

هسلتند کله بله قانون گرایلی و قانون پذیلری آحلاد جامعله تأکیلد و اشلاره دارنلد.
 پای بنلدی عمللی بله فریضله بلا ارزش نملاز جماعلت و پیلروی همله مأموم هلا از 
املام جماعلت مسلجد در هنلگام نملاز جماعلت، قانون گرایلی و قانونمنلد بلودن را 
بله صلورت غیرمسلتقیم بله افلراد آملوزش می هلد. کلم یلا زیاد کلردن یلک ُرکن در 
نملاز، باعلث باطلل شلدن آن می شلود. در هنگام اقامله نملاز جماعت،  تبعّیلت از امام 
جماعلت مسلجد، چنلان مهم اسلت کله زیاد کلردن عمدی یلک ُرکن )مانند سلجده 
یلا رکلوع( نملاز مأملوم را باطل نمی کنلد؛ به عنلوان مثال،  اگر کسلی به گملان اینکه 
املام جماعلت سلر از رکلوع برداشلته، از حاللت رکلوع خارج شلود و متوّجه شلود که 

1 . بقره، آیه114.

2 . همان، آیه11.

3  -عنکبوت، آیه45.

4 . بابائیان، عباس،400 نکته از تفسیر نور، ص139-140.
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املام جماعلت هنلوز در حال رکلوع باقی مانده اسلت،  باید دوبلاره به رکلوع بازگردد.1 
ایلن نکتله بیانگلر آن اسلت کله متابعلت از املام جماعت بلر همه چیلز اولویلت دارد. 
چنیلن فلردی بله صلورت عملی می آملوزد کله قوانین جمعی بلر قوانین فلردی ارجح 

اسلت و بایلد در جامعله بله قوانیلن مختللف پای بند باشلد.
به طلور خالصله می تلوان گفلت که همله قوانین مشلّخصی کله مورد خود مسلجد 
و طلرز سلاختن آن و احلکام مربوط بله اسلتفاده کنندگان و گردانندگان امور مسلاجد 
و برخلی مقوله هلای دیگلر، ماننلد عدم حضور مشلرکان در مسلجد، احلکام اقامه نماز 
جماعلت در مسلجد، احلکام خلاّص وقلف در مسلاجد، دسلتورات پلاك نگه داشلتن 
مسلجد و... کله در نصلوص قرآنلی و روایلی و سلیره مطرح هسلتند، همگی بله قانون 

گرایلی و قانونمنلدی افلراد جامعه و مسلئوالن املر داللت و تأکیلد دارد.2 

نقش حیاتی مسجد در کنترل درونی و قانون پذیری فردی
 نقلش اخلالق و وجلدان در جلوگیری از نابسلامانی های اجتماعلی و فردی و برتری 
آن بلر عواملل بازدارنلده بیرونلی بلر هیچ کلس پوشلیده نیسلت. کنترل هلای درونلی، 
جایلگاه خاّصلی در جلوگیلری از وقلوع جلرم دارنلد. کنتلرل درونلی، شلامل کنترللی 
اسلت کله در قاللب آن، خلوِد فلرد، عالقله دارد بلا هنجارهلای اجتماعلی، هم نوایی و 
هماهنگلی پیلدا کنلد و اگلر کسلی او را کنتلرل نکنلد، وی خلود را با هنجارهلا هم نوا 

می کنلد. اسلالم، تأکیلد بسلیاری بلر خویشلتن داری و کنترل درونلی دارد. 
َّلُه َملْن لَلْم یَُعلْن َعلَلی نَْفِسلِه َحتَّلی یَُکلوَن  حضلرت عللی می فرماینلد: »اِْعلَُملوا أَن
لَلُه ِمْنَهلا َواِعلٌظ َو َزاِجلٌر لَلْم یَُکلْن لَلُه ِملْن َغْیِرَهلا الَ َزاِجلٌر َو الَ َواِعلٌظ؛ یعنلی، بدانیلد 
کله هلر کله از سلوی خویشلتن یلاری نشلود، به گونله ای کله از درون، پنددهنلده  و 
بازدارنلده ای بلرای خود نداشلته باشلد،  از سلوی دیگران بلرای او بازدارنلده ای نخواهد 
بود«.3مسلجد می توانلد کنتلرل درونلی را بله بهتریلن شلیوه در فلرد ایجلاد و تقویت 

1 . ایللن در حالللی اسللت کلله در نمللاز ُفللرادا، کوچک تریللن تغییللر در یکللی از ارکان نمللاز، موجللب بطللالن آن خواهللد شللد. ر ك: 
مللکارم شللیرازی ناصللر، رسللاله توضیللح المسللائل، احللکام نمللاز جماعللت، ص239 و240.

2 . مرکز رسیدگی به امور مساجد، ماهنامه مسجد، ش163، ص43-51.

3 . دشتی، محّمد، ترجمه نهج البالغه، خ90، ص108 - 109.
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کنلد. مسلاجد، بلا تقویّلت روحّیه دیلن داری افلراد، تأثیری انکارنشلدنی بر افلراد و به 
تبلع آن، جامعله دارنلد. کسلانی کله بله مسلاجد رفت و آملد دارند، بلا احادیثلی که بر 
رعایلت حقلوق اجتماعلی تأکید دارد، بیشلتر از دیگر مردم آشلنا شلده، در نتیجه، در 

رعایلت حقّ الّنلاس و سلایر قوانیلن اجتماعلی بیشلتر می کوشلند.
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تشریح حدود الهی در مسجد و تأثیر آن بر قانون پذیری  «
»حلدود« جملع »حلّد«، بله معنلی فاصله بیلن دو چیلز اسلت. در آیلات متعّددی 
از قلرآن کریلم بله حلدود الهلی یا حلدود خدا اشلاره شلده اسلت.1در واقلع، منظور از 
مرزهلای خلدا، احلکام حلالل و حلرام خلدا یا حّد بیلن حلّق و باطل، معلروف و منکر، 
زیبایلی و زشلتی، ظلملت و نلور یلا به طلور کللی انسلانّیت و غیرانسلانّیت اسلت.2 این 
حلدود، در ملورد رفتارهلای فلردی و اجتماعلی، ماننلد روزه و اعتکاف، نلکاح و طالق، 
جنلگ و جهلاد، ارث و...، مرزهایلی را مطلرح نملوده اسلت. بلر همین اسلاس، هر گونه 
اِعملال تغییلر در ایلن حدود یلا عدم رعایلت این مرزها، قانون شلکنی یلا قانون گریزی 

می شود.3 محسلوب 
 انجلام اعملال عبلادی در مسلجد و شلرکت در سلخنرانی ها یلا جلسلات مذهبی و 
برنامه هلای فرهنگلی مسلجد، فرصتلی گرانبهلا بلرای افلراد و گروه هلا ایجلاد می کند 
تلا آنهلا بلا موازین شلرعی یا حدود الهی آشلنا شلوند. آموزش نلکات مهلّم اعتقادی و 
تشلریح حلّد و ملرز الهلی، در واقع، تبیین، تشلریح، تفسلیر و آموزش قوانین اسلالمی 
اسلت. در جامعله اسلالمی، ایلن قوانیلن، خلود معیلار وضلع قوانیلن وضعلی دیگلر 
هسلتند. بلا آموزش حلدود الهی به نملاز گزاران و افرد اهل مسلجد و توسلعه فرهنگ 
اسلالمی، میلزان تمکیلن بله قانلون و گرایش به قانلون در افراد بیشلتر خواهد شلد و 

آحلاد جامعله بلا شلناخت بیشلتر، قانلون را می پذیرند.

تأثیر مسجد بر نفس لّوامه در راستای قانون پذیری فردی
نفلس انسلان، حالت هلای مختلفلی دارد. بلا شلناخت حلاالت نفلس انسلان، ایلن 
موضلوع روشلن می شلود کله چگونله می تلوان از ایلن حلاالت در راه تعاللی و کملال 
فلردی و اجتماعلی بهلره جسلت. مهمّ تریلن حلاالت نفسلانی انسلان، از منظلر آیلات 

قلرآن کریلم عبارت انلد از: 

1 . ر.ك به: بقره، آیات229 و230 و187؛ طالق، آیه1؛ توبه، آیه97.

2 . ر.ك بلله: ولی نللژاد، نللوراهلل، حللدود اهلل یللا مرزهللای الهللی در جامعلله، سللازمان تبلیغللات اسللالمی، قابللل دسللترس در آدرس: 

http://www.ido.ir
3 . مائده، آیه8؛ ر.ك به: جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج5، ص59.
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حالـت ملهمـه: در این حاللت، نفلس، قلدرت الهام گیلری از خداوند متعلال را دارد. 
اها* َفَألَْهَمهلا ُفُجوَرهلا َو تَْقواهلا؛  قلرآن در ایلن ملورد می فرمایلد: »َو نَْفلٍس َو ملا َسلوَّ
سلوگند بله روح ]نَْفلس[ آدملی و آن کلس کله آن را آفرید و موزون سلاخت؛ سلپس، 

شلّر و خیلرش ]پلیلدکاری و پرهیلزگاری اش[ را بله او الهلام کرد«.1
حالـت مطمئّنـه: در این حالت، نفلس دارای آرامش و اطمینان اسلت. قلرآن در این 
ِّلِک راِضَیلًه َمْرِضیًَّه*  ملورد می فرمایلد: »یلا أَیَُّتَهلا النَّْفلُس الُْمْطَمِئنَّلُه* اْرِجعلی  إِلی  َرب
َفاْدُخللی  فلی  ِعبلادی* َو اْدُخللی  َجنَّتلی؛ تو ای نفلس مطمئّنه! در حالی کله هم تو از 
او خشلنودی و هلم او ]خدا[ از تو خشلنود اسلت، به سلوی پلروردگارت بلاز گرد و در 

سللک بنلدگان )خلاّص( ملن در آی و در بهشلت من داخل شلو«.2
حالـت اّمـاره: در ایلن حاللت، نفلس بله بلدی املر می کنلد. قلرآن در ایلن ملورد 
ِّلی؛ نفِس )سلرکش( بسلیار به  لوِء إاِلَّ ملا َرِحلَم َرب می فرمایلد: »إِنَّ النَّْفلسَ َلَمَّلاَرٌه بِالسُّ

بدی هلا املر ملی کنلد؛ مگلر آنچله را پلروردگارم رحلم کنلد«.3
در آیلات دیگلری از قلرآن، بله ایلن نلوع نفلس اشلاره شلده اسلت؛ در جایلی، از لفظ 
»هلوی « بلرای ایلن حاللت نفلس اسلتفاده می کنلد؛ آنجا کله می فرمایلد: »َو أَمَّلا َمْن 
ِّلِه َو نََهلی النَّْفلَس َعِن الَْهلوی * َفلإِنَّ الَْجنََّه ِهلَی الَْملْأوی؛ و آن کس که  خلاَف َمقلاَم َرب
از مقلام پلروردگارش ترسلان باشلد و نفلس را از هلوا )و تمایلالت نفسلانی( بلاز دارد، 

به طلور قطلع، بهشلت جایگاه اوسلت «.4
همچنیلن، قلرآن در جایلی دیگلر بلا لفظ »وسلواس « به شلرارت این نوع نفس اشلاره 
دارد: »ِملْن َشلرِّ الَْوْسلواِس الَْخنَّلاِس* الَّلذی یَُوْسلِوُس فلی  ُصُدوِر النَّلاِس* ِملَن الِْجنَِّه 
َو النَّلاس؛ ]بگلو بله پلروردگار پنلاه می بلرم[ از شلّر وسوسله گر پنهان کار کله در درون 

سلینه انسلان وسوسله می کنلد؛ خلواه جن باشلد یا از انسلان «.5
ََّها ال تَلزاُل تَْنِزُع إِلَلی َمْعِصَیٍه  حضلرت عللی در مورد نفلس اّماره می فرماینلد: »َو إِن

1 . شمس، آیات7 و 8.

2 . فجر، آیات27-30.

3 . یوسف، آیه53. 

4 . نازعات، آیات40 و 41.

5 . ناس،  آیات 6-4.



433 فصل چهار: کارکردهای فرهنگی و تربیتی مسجد  

فِلی َهوًی؛ نفس، پیوسلته خواهلان نافرمانی و معصیت اسلت«.1
حالـت لّوامـه: در حالت لّوامه، نفس انسلان، وی را نسلبت به گناه سلرزنش می کند. 
اَمله؛ و سلوگند بله نفلس  قلرآن در ایلن ملورد می فرمایلد: »َو ال أُْقِسلُم بِالنَّْفلِس اللَّوَّ

مالمت گلر )و سلرزنش کننده و وجلدان بیلدار کله رسلتاخیز، حلًق اسلت(«. 2
در مباحلث اخالقلی، از ایلن نفلس )لّوامله( به وجلدان بیدار یلا وجدان اخالقلی تعبیر 
شلده اسلت. همچنلان کله در بعضلی از آیلات نیلز ایلن تعبیلر اسلتفاده شلده اسلت. 
به طلوری کله قلرآن کریلم در داسلتان حضلرت ابراهیلم بعلد از شکسلتن بت هلا 
الُِملون ؛ آنلان بله وجلدان و  َُّکلْم أَنُْتلُم الظَّ می فرمایلد: »َفَرَجُعلوا إِللی  أَنُْفِسلِهْم َفقالُلوا إِن
فطرتشلان بازگشلتند و بله ضمیرهلای خلود مراجعه کلرده، گفتند حّقا که شلما ظالم 

و ستمگر هسلتید«.3 
عاّلمله محّمدتقلی جعفلری، کتابلی بلا عنلوان »وجدان« نوشلته کله به نقلد و تحلیل 
مطاللب در ملورد آن پرداختله اسلت. ایشلان در ایلن کتلاب، وجدان را چنیلن تعریف 
می کنلد: وجلدان از نقطله نظرهلای روان شناسلی حلاالت پسلیکولوژیک4و اخالقلی 
روان اسلت و وجلود پدیده هلای روانلی خلودآگاه را طلرح می کند.5بنابرایلن، وجلدان 
یکلی از عواملل مهلم بلرای تزکیه نفلس و اخالق و توبه انسلان از گناهی اسلت که در 

گذشلته انجام داده اسلت.
جنبله انفعاللی وجلدان ایلن اسلت کله اگلر بلر وفلق درك و میلل آن رفتلار کردیلم، 
احسلاس  مسلّرت و شلادی می  نمایلد و موجلب انبسلاط و آراملش خاطلر می  گلردد. 
اگلر بلر خلالف میلل و درك  آن عملل نمودیم، احسلاس شرمسلاری و خجللت کرده، 
بلا ضربلات جانکاهلی کله بلر روان و اعصاب ملا وارد می  کند، ملا را شلکنجه می  دهد،؛ 
مهم تلر اینکله وجلدان اخالقلی در ملورد کارهلای دیگران نیلز دخاللت می  نماید و در 
ملورد افعلال دیگلران، بله خلوب بلودن یلا بله بد بلودن حکلم می دهلد. حّتلی فرمان 

1 . دشللتی، محّمللد، ترجملله نهللج البالغلله، خ176، ص236 و237؛ همچنیللن ر.ك بلله: محّمللدی ری شللهری محّمللد، میزان الحکملله، 

ج9، ص60.
2 . قیامت، آیه2.

3 . انبیاء، آیه64.

4   -Psychologic.
5 . جعفری، محّمدتقی، وجدان ، نشر کرامت ، 1376ه. ش .
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می دهلد کله نسلبت به اشلخاص بلا وجلدان، احتلرام و عالقه نشلان بدهیلم و از افراد 
بلی وجلدان، نفلرت داشلته و از آنهلا دوری نمائیم.1

 بلا حضلور در مسلاجد، ضمن تضعیلف نفس اّملاره و تقویت نفس لّوامه )که انسلان 
را هنلگام سلرپیچی از قوانیلن و مقلررات و اسلالمی سلرزنش می کنلد(، زمینه بهتری 
بلرای کنتلرل اجتماعلی و مبلارزه بلا انحرافلات اجتماعلی فراهم می شلود. مسلجد به 
عنلوان کانونلی دینلی، بلا تقویّلت برتری هلای اخالقلی، حلّس خدابلاوری را در افلراد 
اهلل مسلجد بلارور می کنلد و بدیلن ترتیلب، افلراد در همله حال، خلدا را بلر کارها و 
فّعالّیت هلای خلود، ناظلر و شلاهد می بیننلد. در آن صلورت، بلدون اینکله کسلی بلر 
رفتلار و کلردار آنهلا نظلارت کنلد، وظایلف خود را بله بهترین شلکل انجلام می دهند. 
 مسلجد، بلا افزایلش شلناخت و آگاهلی، تبییلن، حفلظ و گسلترش ارزش هلا و 
آرمان هلای اسلالمی، تربیلت عملی دینلی و تربیت الگوهلا، یک نظام تربیتی منسلجم 
و قوام یافتله ای را ایجلاد می کنلد کله بلر شلاخصه های هویّلت دینی تأثیلر می گذارد و 
آنهلا را تقویّلت می کنلد. این املر، کاهش خطاهلا و لغزش های اخالقی و تقلیل سلطح 

ارتلکاب جرایلم اجتماعی را به دنبلال دارد. 2 

1 . حّقانی زنجانی حسین، وجدان اخالقی، ماهنامه مکتب اسالم، ش9، ص40 -47.

2 . ر.ك به: نگارش حمید، هویّت دینی و انقطاع فرهنگی، نمایندگی ولی فقیه در سپاه، ص26- 56.
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اعتراف به گناه در مسجد و قانونگرایی اخالقی «
 »اعتلراف«، یعنلی خبلر دادن بله کسلی از نلام و حال و صفلت خو       د و اقلرار کردن 
بله خطلا و گنلاه خود.1اعتلراف، به معنی بر زبان آوردن اشلتباه یا خطلای خود و آن را 
بله گلردن گرفتن، به سلخن یلا امری به صورت شلفاهی یلا کتبی اقرار کردن اسلت.2
 یکلی از املوری کله باعلث تخفیلف علذاب و بخشلیدن گنلاه و افزایلش نعملت 
می شلود، اقلرار بله گنلاه، در پیشلگاه خداوند متعال اسلت کله بیانگر خضلوع و ناچیز 
شلمردن خلود در برابلر حقّ تعاللی اسلت و اعتلراف بله نعمت هلای او کله موجلب 

افزایلش آن خواهنلد شلد. 
نِْب  املام محّملد باقلر در ملورد اعتلراف به گنلاه فرمودنلد: »َو اهللِ َملا یَْنُجو ِملَن الذَّ
إاِلَّ َملنْ أََقلرَّ بِلِه؛ بله خلدا سلوگند )هیچ کلس( از گنلاه نجات نیابلد )و رها نشلود(، جز 

کسلی که بلدان اعتلراف کند«.3
در آیلات متعلّددی از قلرآن کریلم بله اعتلراف )بله گناه( اشلاره شلده اسلت. آنجا که 
لعیِر؛4پس بله گنلاه خلود اقلرار  می فرمایلد: »َفاْعَتَرُفلوا بَِذنِْبِهلْم َفُسلْحقاً ِلَْصحلاِب السَّ

می کننلد و ملرگ بلاد بلر اهلل جهّنم«.
َّنا أََمتََّنلا اثَْنَتْیلِن َو أَْحَیْیَتَنا اثَْنَتْیلِن َفاْعَتَرْفنا  در جایلی دیگلر قرآن می فرمایلد: »قالُوا َرب
بُِذنُوبِنلا َفَهلْل إِللی  ُخلُروٍج ِملْن َسلبیل ؛می گویند: پلروردگارا، دو بلار ملا را بله ملرگ 
رسلانیدی و دو بلار ملا را زنلده گردانیلدی. بله گناهانمان اعتلراف کردیم؛ پلس آیا راه 

بیرون شلدنی ]از آتش [ هسلت؟«5
نکتله بسلیار مهلم این اسلت کله بیلن آداب اعتراف بله گنلاه، از منظر دیلن مبین 
اسلالم و ادیلان دیگلر مثلل مسلیحّیت بسلیار تفلاوت وجلود دارد. در مسلحّیت فلرد 
گنهلکار بلرای اعتلراف بله خطا باید نلزد انسلانی مثل خودش بلرود و با سلرافکندگی 
پیلش همنلوع خلود و بلا ذلّلت، بله گناهانلش اعتلراف کنلد. ایلن در حالی اسلت که، 
مسللمان در دیلن اسلالم بایلد فقط بله پیشلگاه خداوند خالق هسلتی و سلّتارالعیوب 

1 . دهخدا علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج2، ص2928.

2 . انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج1، ص461.

3 . اصول کافی، ج4، ص157، روایت1، باب اعتراف به گناهان و پشیمانی از آنها.

4 . ملک، آیه11.

5 . غافر، آیه11.
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حاضلر شلود و بله خطاهایلش اعتلراف نماید.
در مطاللب قبللی، در بخلش اّولیلن قانون و اّولین قانون  شلکنی به داسلتان حضرت 
آدم و حلواّ اشلاره شلد. این قانون شلکنی یلا همان ترك اُولی، سلرانجام بلا اعتراف 
حضلرت آدم و حلّوا بله خطلای خلود، از سلوی خلدا بخشلیده شلد. ایلن اعتراف، 
در مکانلی گران سلنگ بله نلام خانله کعبه کله اّولین و ارزشلمندترین مسلجد یا خانه 

خداسلت، انجام شلده بود.
املام صلادق فرمودنلد: »وقتلی حضلرت آدم بلر اثلر تلرك اُولی، از بهشلت 
رانلده شلد، بله سلرزمین مّکله آملد و بله انجلام مراسلم حلّج در منلی و عرفلات و 
مشلعر و مّکله پرداخلت و پلس از طلواف کعبه، بله ملتزم )مکان مشلّخصی در پشلت 
کعبله اسلت کله گناهلکاران، صلورت یلا سلینه خلود را بله آن می چسلبانند و مالزم 
آنجلا می شلوند و دعلا می کننلد( رفلت؛ جبرئیلل بلر او نلازل شلد و بله او گفلت: بله 
گناهلان خلود در ایلن ملکان اقرار کلن. حضلرت آدم در آنجا ایسلتاد و عرض کرد: 
»پلروردگارا! بلرای هلر عمل کننلده ای پاداشلی اسلت. ملن هلم عملل کلردم )و توبله 
نملودم و اطاعلت از فرمانلت کلردم(، پاداشلم چیسلت؟ خداونلد بله او وحی کلرد: ای 
آدم! هلر کلس از ذّریله و فرزنلدان تلو به این ملکان بیایند و بله گناه خود اقلرار کنند، 

گناهانشلان را می آملرزم«.1
در واقلع، اعتلراف کلردن بله گنلاه، چله اینکله در وجلود فلرد و در بطلن وجلدان 
اخالقلی وی صلورت گیلرد و چله اینکه بله صورت اقلرار به گنلاه باشلد، از زمینه های 
رسلیدن بله توبله نصلوح اسلت. توبه ای کله زنگار گنلاه را از قللب فلرد می زداید و وی 

را از تکلرار گنلاه برحلذر می دارد.
اگلر ملوارد ارتلکاب گنلاه را مورد بررسلی قلرار دهیم، متوّجله خواهیم شلد که هر 
گنلاه در واقلع، سلرپیچی از یکلی از قوانیلن الهی یا سلّنت الهی یا نادیلده گرفتن یک 
قاعلده اجتماعلی مسللّم اسلت. ایلن ملوارد، هملان قانون شلکنی و قانون گریلزی فرد 
خاطلی اسلت. به طلور قطلع، می تلوان گفلت کله تلا یلک قانون شلکنی از فلردی سلر 
نلزد، گنلاه مفهلوم پیلدا نمی کنلد؛ یعنلی هلر گنلاه، یک ظللِم صلورت گرفته توّسلط 

1 . بحاراالنوار، ج11، ص179.
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یلک فلرد اسلت کله نسلبت به خلود یا نسلبت به دیگلران یا نسلبت به خاللق خویش 
انجام شلده اسلت.

از طلرف دیگلر، می دانیلم کله فلرد خطاکار که بله توفیق اعتراف نایل شلده اسلت، 
هیلچ جایلی را بهتلر از خانله خلدا و محلّل عبادت خلدا نمی دانلد و نمی شناسلد تا در 
آنجلا بله اقلرار گناهلان خلود بپلردازد. گناهکار یا فلردی که قانونلی را زیر پا گذاشلته 
اسلت، در وهلله اول بلا اقلرار بله گنلاه در مسلجد، دوبلاره فاصلله خلود را نسلبت بله 
خاللق کمتلر کلرده، بله سرچشلمه قلدرت و حاکمّیلت جهلان نزدیک می شلود. نکته 
مهلم ایلن اسلت فلردی کله بلا حضلور در مسلجد و شلرکت در محافلل معنلوی بله 
قانون شلکنی های خلود در پیشلگاه الهلی اقرار و بله گناهانش اعتلراف می کند، قدرت 
درونلی و معنلوی بیشلتری بلرای کنترل خود به دسلت خواهلد آورد. در واقع، اعتراف 
کلردن در هلر زملان و مکانلی، آثار یکسلانی ندارند؛ بلکه آثلار تربیتی اعتلراف به گناه 

در مسلجد در روح و وجلدان فلرد، ریشله دارتر و پایدارتلر خواهلد بود.
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نقش مسجد در بهبود سطح قانوگرایی مجرمان و خطاکاران «
همله نقش هلای مسلجد در مقوله قانون گرایی آحلاد جامعه، به مبحلث پیش گیری 
ختلم نمی شلود؛ بلکله اهمّیلت و تأثیرگذاری مسلجد حّتلی در مرحله پلس از ارتکاب 
جرایلم نیلز چنلان قابل توّجه اسلت کله اهمّیت قانلون و قانون گرایلی را در فرد بهبود 
می بخشلد تلا ایلن فلرد بلار دیگلر به سلمت ارتلکاب جلرم یا بلزه قلدم برنلدارد. افرد 
گناهلکاری کله پلس از ارتلکاب انلواع خطلا، به نلدای فطلری نفلس لّوامه خلود یا به 
کملک قوانیلن دیگر )که از سلوی حکومت وضع شلده اسلت( به سلمت وجلدان بیدار 
خلود حرکلت می کننلد بلا توفیلِق انجلام آموزه هلای ارزشلمندی مانند »اسلتغفار« و 
»توبه«، مسلیر بازگشلت خود را به سلهولت پیدا می کنند. برای روشلن شلدن بحث، 

در ادامله بله توضیح این دو واژه اشلاره می شلود. 
»اسلتغفار«، بله معنلی »آملرزش خواسلتن«، »غفلران طلبیلدن«، »توبله کردن«، 
»مغفلرت طلبیلدن« اسلت.1مغفرت نیلز در لغلت بله مفهوم آملرزش، عفو و بخشلش 
گناهان، بخشلایش سلّیئات کسلی وآملرزش گناهان اسلت.2در قرآن، سلوره توبه، آیه 

114 به واژه اسلتغفار اشلاره شلده اسلت.3
توبله از »تلوب« بله معنلای »بازگشلت« و »رجلوع« اسلت. توبله، از سلوی بنده به 
مفهلوم بازگشلت از معصیلت و خطلا و پشلیمانی اسلت.4همچنین، منظلور از اصطالح 
»توبله شکسلتن«، برگشلت بله گنلاه و مرتکلب شلدن بله هلر گناهلی )کله فلرد در 
گذشلته مرتکلب نمی شلد( اسلت و نیز به معنای شکسلتن عهلد و میثاق اسلت.5توبه، 
زمینه سلاز تبدیلل بدی هلا و گناهلان بله حسلنات اسلت.6اهمّیت توبه تا به آنجاسلت 

1 . دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج1، ص2168.  

2 . همان، ج14، ص )سریالی( 21213.

أَ ِمْنللُه إِنَّ إِبْراهیللَم َلَّواٌه َحلیللٌم؛  َّللُه َعللُدوٌّ هلِلِّ تََبللرَّ 3  . »َو مللا کاَن اْسللِتْغفاُر إِبْراهیللَم ِلَبیللِه إاِّل َعللْن َمْوِعللَدهٍ َوَعَدهللا إِیّللاُه َفلَّماتََبیَّللَن لَللُه أَن

و اسللتغفار ابراهیللم بللرای پللدرش ]سرپرسللتش کلله در آن زمللان، عمویللش آزر بللود[، فقللط بلله خاطللر وعللده ای بللود کلله بلله او داده 
بللود )تللا وی را بلله سللوی ایمللان جللذب کنللد(؛ اّمللا هنگامللی کلله بللرای او روشللن شللد وی دشللمن خداسللت، از او بیللزاری جسللت. بلله 

یقیللن، ابراهیللم دلسللوز و بردبللار بللود؛ توبه، آیلله114.
4 . هاشمی رفسنجانی اکبر، فرهنگ قرآن، ج9، ص70.

5 . دهخدا، همان مشخصات، ج5، ص7079

6 . خداونللد در آیاتللی از سللوره فرقللان، پللس از نکوهللش گناهللکاران و اشللاره بلله عللذاب نمللودن آنهللا، چنیللن می فرمایللد: »إاِلَّ َمللْن 

ُل اهللُ َسللیِّئاتِِهْم َحَسللناٍت َو کاَن اهللُ َغُفللوراً َرحیللم؛ مگللر کسللی کلله توبلله کنللد و  تللاَب َو آَمللَن َو َعِمللَل َعَمللاًل صالِحللاً َفُأْولِئللَک یَُبللدِّ
ایمللان آورد و کار شایسللته کنللد. پللس خداونللد بدی هایشللان را بلله نیکی هللا تبدیللل می کنللد و خللدا همللواره آمرزنللده مهربللان 

اسللت؛  فرقللان، آیه70.
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کله در قلرآن سلوره ای به نلام توبه وجلود دارد که حلاوی مضامین عاللی و قهرآمیزی 
در مورد مشلرکان اسلت.

اسلتغفار و توبله از آموزه های عبادی خاّص مسلجد اسلت و انسلان موّحلد، دریافته 
اسلت کله بعلد از سلرپیچی از دسلتورات الهلی، باید به خانله خداوند یا همان مسلجد 
برگلردد و تلالش کنلد تلا بله مقلام توبله نایل گلردد. ایلن دسلتورات نادیده انگاشلته 
شلده، شلاید جنبله درونلی و فردی داشلته باشلد یلا یک خطلای اجتماعی محسلوب 
شلود و دارای تبعلات گسلترده اجتماعلی باشلد. بلر اسلاس ایلن آموزه هلا، بله دلیلل 
رحملت و حکملت الهلی، راه اصلالح و تعالی فردی بر روی کسلی بسلته نیسلت و هر 

کسلی در شلرایط الزم، مشلمول رحملت و محّبلت الهی خواهد شلد. 
ْوبَلَه لَلْم  حضلرت عللی در ملورد توبله و اسلتغفار می  فرماینلد: »...َملْن اُءْعِطلَی التَّ
یُْحلَرِم الَْقُبلوَل، َو َملْن اُءْعِطَی االِْسلِتْغَفاَر لَلْم یُْحَرِم الَْمْغِفَرَه...؛ کسلی را کله توفیق توبه 
دهنلد، از پذیرفتله شلدن توبله محلروم نمانلد و کسلی را کله بله او توفیلق اسلتغفار 

دهنلد، از آملرزش محروم نمانلد...«.1 
نْیلا إاِل لَِرُجلَْیِن،  همچنیلن، آن حضلرت در جایلی دیگلر می فرمایند: »...ال َخْیلَر فِی الدُّ
ْوبَِه َو َرُجٍل یُسلاِرُع فِی الَْخْیلراِت...؛ در این جهان  َرُجلٍل اَءْذنَلَب ُذنُوبلا َفُهَو یََتداَرُکهلا بِالتَّ
خیلری نیسلت، مگلر بلرای دو کلس کسلی کله گناهلی می کنلد و بله توبله جبرانش 

می نمایلد و کسلی که بلرای کارهلای خیر می شلتابد«.2
در آیلات متعلّددی از قلرآن کریلم به توبه پذیلر بودن و مهربلان بودن پروردگار اشلاره 
شلده اسلت در ایلن خصلوص قلرآن کریلم می فرمایلد: »ُهلَو الَّلِذی یْقَبلُل التَّْوبَلَه َعْن 
لیئاِت«.3تأکید قلرآن در ایلن ملورد بله حّدی اسلت کله حّتی  ِعبلاِدِه َو یْعُفلوا َعلِن السَّ
ترك کننلدگان توبله را ظاللم خطلاب نملوده و این گونله افلراد را مسلتحّق هالکلت و 

علذاب دردناك دانسلته اسلت.4
توّجه به توبه و بازگشت مجرمان از دو جنبه قابل بررسی است: 

1 . دشتی محمد، ترجمه نهج البالغه، ح135، ص468 و  469.

2 . همان، ح94، ص458 و 459.

3 . شوری، آیه25.

4 . ر. ك به: بابائیان، عّباس، 400 نکته از تفسیر نور، مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، ص351 تا 352.
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اللف( جنبله توّجله به اجلرای قوانیلن موضوعه که از طریلق مبادی قضایی کشلور، 
در خصلوص فرد اعمال می شلود. البّته، روشلن اسلت کله این قوانین، بر مبنای شلارع 
مقلّدس اسلالم و قوانیلن الهلی و بر حسلب تفّقله در منابلع اصلی و فرعلی فقهی دین 

اسلتخراج و تشلریح شده اند. 
ب( جنبله دیگلر این اسلت که افلراد مجرم یا خطلاکار، پس برخورد بیرونی توّسلط 
مبلادی قانونلی و قضایلی، در نهایلت بله وجلدان بیدار خلود رجوع می کننلد و پس از 
حضلور در محافلل مذهبلی و شلرکت در خلوتگاه مسلجد، اُنس دوباره خلود را با مبدأ 

هسلتی برقلرار می کنند. 
توّجله بله مسلجد و بله یلاد خانه خلدا افتادن، پلس  لغلرش و قانون شلکنی امری 
تلازه نیسلت. انسلان معتقلد بله خداونلد می دانلد که پلس ارتکاب خطلا باید بله خانه 
صاحبخانله ایلن جهلان هسلتی بلرود، راه توبه را جسلتجو کنلد. این احسلاس و ندای 
فطری در وجود مسللمانان نهادینه شلده اسلت. در زمان  صدر اسلالم ، مسللمانانی  که  
دچلار لغلزش  و خطلا می شلدند و خلود را نیازمنلد بله  لطف  و احسلان  خلاّص  خداوند 
می دانسلتند، بله  مسلجد پناه  می آوردنلد؛ زیرا این  جایلگاه  مقّدس  را جللوه گاه  رحمت  
خلاّص  خداونلد مهربلان  می دانسلتند.1 ابوسلعید ابی الخیلر ایلن مطللب را در قاللب 

رباعی چنین سلروده اسلت:
باز آی؛ باز آی؛ هر آنچه هستی باز آی 

گر کافر و گبر و بت پرستی باز آی
این درگه ما، درگه نومیدی نیست                  

صد بار اگر توبه شکستی، باز آی.2
رابطله  عاطفلی کله بلا راز و نیلاز بیلن انسلان و خداونلد برقلرار می شلود، روح و روان 
آدملی را تقویّلت می کنلد و موجلب آراملش وی می گلردد. مسلجد خانله خداسلت و 
صاحب خانله بلا آملرزش گناهلان و خطاهلای میهمانلش از وی پذیرایلی می کند. امام 
ََّهلا بُُیلوُت اهللِ فِلی اْلَْرِض َو َمْن  صلادق می فرماینلد: »َعلَْیُکلْم بِإِتَْیلاِن الَْمَسلاِجِد َفإِن

1 . نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص37.

2 . از رباعّیللات مشللهور ابوسللعید ابی الخیللر؛ الزم بلله یللادآوری اسللت کلله در برخللی از چاپ هللا، حللرف »ی« از فعللل »بللاز آی« 

حللذف شللده اسللت.



441 فصل چهار: کارکردهای فرهنگی و تربیتی مسجد  

اِرِه... ؛ بر شلما باد که به مسلجدها  لَرُه اهلُل ِملنْ ُذنُوبِلِه َو ُکِتلَب ِمْن ُزوَّ لراً َطهَّ أَتَاَهلا ُمَتَطهِّ
بیاییلد؛ آنهلا خانه هلای خلدا در زمیلن هسلتند و هلر کلس پاکیزه بله مسلجد بیاید، 

خداونلد گناهانلش را پلاك می گردانلد و نلام او در زملره  زائلران خلود می نویسلد«. 1
 چله بسلیار هسلتند افلرادی کله بلا حضلور در مسلجد و توبله واقعی، مسلیر کلّی 
زندگلی خلود را تغییلر دادنلد و مسلیر هدایلت و طریلق الهلی را یافتنلد. بنابرایلن، 
می تلوان گفلت کله مسلجد، مهم تریلن محلّل ندبله و انابله بله درگاه الهلی محسلوب 
می شلود در قانون گرایلی افلراد مجلرم و خطلاکار، پلس از اشلتباه و جبلران آن نقلش 

بااهّمیتلی دارد.

1 . کافی، ج2، ص477، ح7؛ بحاراالنوار، ج80، ص384.
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مقبولّیت رفتارها در مسجد و اثر آن بر قانون گرایی «
در بلاور و فرهنلگ مردم مسللمان و حّتی همه ادیان، مسلجد مکانی مقّدس اسلت. 
ُعلملا نیلز دارای درجه معنوی هسلتند. بنابرایلن، وقتی که سلخنان و مواضع آنان، در 
مسلجد شلنیده ملی شلود، صحیلح قلمداد ملی شلود. جامعه مدنلی ایران، بله عنوان 
یلک فضلای مسلتقل از دولت و دسلتگاه حاکم، چله در دوران سللطنت قاجاریه و چه 
در رژیلم پهللوی، در مسلاجد، بازار، حسلینّیه هلا و... تجلّلی پیداکرده اسلت. این گونه 
مراکلز، گوشله ای از شلبکه وسلیع مردمی بودنلد که رفتارهلای مقبول عاّمله در آنجا 

انجام می شلد. 
مسلجد، بله عنلوان یلک ملکان مقلّدس و عبلادی، از دو جللوه رفتلاری برخلوردار 
اسلت. یکلی تأثیلر آن بلر رفتلار فردی اسلت و دیگلری تأثیر بلر رفتار جمعلی. این دو 
جنبله از آثلار مسلجد با هلم متفاوت هسلتند؛ ولی بلر هم تأثیلر متقابل دارنلد. وقتی 
مراسلم های فراگیلری ماننلد آییلن عبلادی ماه مبلارك رمضلان و محرم و صفلر و... با 
سلبک های تأییلد شلده، در مسلاجد و تکایلا اجلرا می شلود، جنبله جمعلی آن به اوج 
خلود می رسلد. بله عبلارت دیگلر، دو گونله رفتلار می توانلد در این ملکان گرانقلدر، از 
فلرد یلا جملع شلرکت کننده متجلّلی شلود. رفتارهلای جمعلی آن بلر جهت دهلی به 

رفتارهلای فردی بسلیار مؤثّرتر اسلت.
بلا توجله بله مطاللب مطلرح شلده، می توان گفلت کله مسلجد دارای دو بُعلد کلّی 

ست: ا
»بُعلد ظاهلری« مسلجد کله بله رفتارهلا و اعملال و روابلط پسلندیده دینلی مورد 
قبلول و مناسلک مذهبلی و مراسلم ها مربلوط می شلود کله همله افلراد بله صلورت 

جمعلی آن را انجلام می دهنلد.
»بُعلد باطنلی« مسلجد کله بله تأثیلر رفتارهلای جمعلی بلر رفتارهلای شلخصی و 

کنتلرل فلردی مربلوط می شلود. 
هنگاملی کله انسلان ها بله  صلورت دسلته جمعی و بله عنوان قطلره ای گم شلده در 
دریلای خروشلان اجتملاع، در حلال برگزاری مناسلک و انجلام فرایض دینی هسلتند، 
رفتارهلای جمعلی مقبلول عاّمله، نمایلان می شلود. همچنیلن، زمانلی کله انسلان به 
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صلورت غیرجمعلی یلا فلردی در مسلجد ظاهر می شلود، خود بله خود، به محاسلبه و 
بررسلی رفتارهلای شلخصی خلود می پلردازد. ویژگی مسلجد در مقابل دیگلر مکان ها 
ایلن اسلت کله از جنبله ماهّیتلی، علالوه بلر اینکله محلّلی بلرای تجّملع و رفتارهای 

جمعلی اسلت، فلرد را بله درون خلود ارجلاع می دهد. 
بدیلن ترتیلب، آنچله عملل شایسلته محسلوب می شلود هملان چیزی اسلت که از 
جملع سلر می زنلد و ملورد تأییلد آنهاسلت. همچنیلن آنچله عمل ناپسلند محسلوب 
می شلود، هملان چیلزی اسلت کله جملع از انجلام آن پرهیلز می کنلد. بلر همیلن 
اسلاس، می تلوان گفلت که چنین فلردی در حاللت انفرادی نیلز آن اعمال ناشایسلت 
یلا خلالف قانلون را تلرك می کنلد. ایلن رونلد تهذیلب کلردار، در اصلالح و ترمیلم 

رفتارهلا بسلیار مؤثّر اسلت.
بنابرایلن، به طلور خالصله می تلوان گفلت کله حضلور منّظلم در مسلاجد، ایجلاد 
معرفلت افلراد نسلبت بله رفتارهای پسلندیده و مورد قبلول عاّمه و رفتارهای ناپسلند 
ملورد انزجلار جامعله را موجب می شلود. ایلن معرفلت، قانون گرایی فلرد و در مجموع 

قانونمنلدی جامعله را به هملراه دارد. 
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اهّمیت مساجد در برابر تهاجم فرهنگی و کاهش قانون گریزی «
آن سلخن معلروف و پُلر ارزش املام خمینلیv کله بلا درك حقایلق کارکردهلای 
مسلجد هملراه بلود، املروز بیشلتر بایلد ملورد توجله قلرار گیرد. ایشلان بله صراحت 
فرمودنلد: »مسلاجد سلنگر مبارزه انلد؛ از این رو، دشلمن، سلعی در خراب نملودن آنها 

دارد«.1 
بلا بررسلی دقیلق فّعالّیلت هلای دولت هلای غربلی، متوّجه ایلن موضوع می شلویم 
از سلوی دشلمنان اسلالم، یلک تهاجلم یلا شلبیخون فرهنگلی همله مسللمان، بله 
ویلژه نوجوانلان و جوانلان جواملع اسلالمی را هلدف قلرار داده اسلت. آنلان حّتلی بلا 
تقویّلت و فرهنگ سلازی بلرای برخلی معابلد غیر از مسلجد و جذب برخی مسللمانان 
ضعیف االیملان بله معابلد یلا ادیلان دیگلر، در پلی اسلتحاله کارکردهلای قانون گلرای 
مسلاجد هسلتند. ایلن املر، یکلی از مهم ترین موضوعاتی اسلت که متأّسلفانه بیشلتر 

فّعلاالن فرهنگلی و عملوم مسللمانان از آن غافلل  شلده اند. 
دشلمن، قصد دارد با اجرای برنامه های خود، مسللمانان را از مسلجد گریزان سلازد 
تلا روح قانون گریلزی را در آنلان ایجلاد و تقویلت کنلد. در همین راسلتا، دشلمنان به 
اقداملات گسلترده دسلت می زننلد. این اقداملات، خلود تمهیداتی بلرای الاُبالی گری و 

قانون گریلزی را بلرای علّده ای از افراد فراهلم می کند.
»اشلاعه روح بی بندوبلاری و بی دینلی در بیلن جوانلان و ایجلاد شلّک در آنهلا 
نسلبت بله اصلول دیلن اسلالم، انتشلار ُکتلب ضلّد اخلالق و اسلالم، تأسلیس مراکلز 
خوش گذرانلی و عیش ونلوش، فراهلم سلاختن امکانلات الزم بلرای فسلاد و بی دینی و 
بسلیاری از فّعالّیت هلای مشلابه دیگلر، تنها گوشله هایی از اقدامات دشلمنان مسلجد 

بلرای بله دام  انداختن مسللمانان اسلت«.2
بلر ایلن  اسلاس، الزم اسلت کله همله مسللمانان تلالش کننلد تلا کارکردهلای 
قانون گرایلی و قانون مدارانله مسلاجد را تقویّلت نماینلد؛ زیلرا دشلمن می خواهلد بلا 
توانمندسلازی معابلد ادیلان دیگلر، بله غیلر از اسلالم و مسلاجد، این خانه هلای خدا، 

1 . صحیفه نور، ج 1، ص186.

2 . ر. ك به: مسترهمفر، خاطرات همفر جاسوس انگلیسی در ممالک اسالمی، ترجمه محسن مؤیدی، ص96.



445 فصل چهار: کارکردهای فرهنگی و تربیتی مسجد  

مسلجدگریزی و دوری و بیلزاری از مسلاجد را در بیلن مسللمانان تقویّلت نمایلد. این 
موضلوع در حاللی اسلت کله می دانیلم مسلجد، بلرای نوجوانلان و جوانلان و همله 
گروه هلای شلرکت کننده، دوسلتانی خلوب، محتوایلی دینلی و اخالقلی و در نهایلت، 
تفّکلر و تعّقلل در انجلام افعلال را بله ارمغلان ملی آورد. در حالی کله، قربانیلان تهاجم 
فرهنگلی همیشله اسلیر نتایجلی ماننلد دوسلتان نابلاب، یلک زندگلی بلا محتلوای 

شلرك آلود و ضلّد اخلالق و در نهایلت، تخدیلر و مسلتی خواهنلد بلود.
به طلور خالصله می تلوان گفلت کله هلر نلوع توّجله بله مسلجد و شلرکت در 
فّعالّیت های مسلجدی و انجام مناسلک و فرایض در مسلاجد، موجب بیمه شلدن افراد 
در برابلر تهاجلم فرهنگلی می شلود و مهم تریلن عاملل قانون گریزی و علدم قانومندی 
حلذف خواهد شلد. روشلن اسلت که نتیجله این املر، بهبود میلزان قانونمنلدی آحاد 

جامعله خواهلد بود.
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کاهش بزهکاری و قانون گریزی با تربیت مسجدی «
»بلزه«، در مفهلوم کللی بله معنلی هلر فعللی اسلت کله خلالف قانلون باشلد. بله 
عبلارت دیگلر، بلزه، بله سرکشلی فلرد در برابلر اراده اجتماع که به وسلیله مقلّررات و 
قوانیلن تعییلن شلده اسلت، گفته می شلود.1بزهکار، یعنی آن کسلی کله عملی خالف 
قانلون انجلام داده و همچنیلن بله مفهلوم مجلرم، بزه منلد و گناهکار اسلت.2 کجروی 
و تخّطلی از هنجارهلا، هملواره در طلول تاریلخ بشلر وجلود داشلته اسلت. شکسلتن 
نظلم اجتماعلی و انحلراف از هنجارهلا در جواملع کوچلک و ابتدایلی بله نلدرت اتّفاق 
می افتلد و اقلوام و قبایلل، بلر حسلب سلّنت ها و عرف جامعله از هنجارهلای اجتماعی 
تبعّیلت می کردنلد؛ اّملا در جواملع املروز بلا توّجه بله تحلّرك اجتماعلی و جغرافیایی 
شلدید، انسلجام فرهنگی کم شلده اسلت و توافق اخالقی به ندرت مشلاهده می شلود. 
گلزارش رسلانه های جمعلی و پژوهش هلای علملی نشلان می دهلد که شکسلتن نظم 
اجتماعلی و انحلراف از هنجارهلای جامعله در شلهرها، بله ویلژه شلهرهای بلزرگ بلا 
وجلود پیشلرفت فّنلاوری و صنعلت، نله تنهلا کاهلش نیافته اسلت، بلکله افزایش هم 

یافته اسلت.
یکلی از عواملل بلزه، تربیت نامناسلب یا فقلدان و ضعف تربیت  دینی اسلت. افرادی 
بلا مسلجد و در کنلار مسلجد بله تربیلت و تعاللی دینلی رسلیده اند و فاصلله خلود را 
بلا خلدا و خانله خدا بسلیار نزدیلک کردنلد، به راحتلی هنجارشلکنی نمی کننلد و به 
هلر نلوع قوانیلن احتلرام می گذارنلد. تربیلت یافتلن افلراد در هلر سلّن و موقعّیت در 
متلن فّعالّیت هلای فرهنگلی و اعتقلادی مسلجد، قوی تریلن عامللی اسلت کله املروز 
اندیشلمندان فرهنگلی از آن بله عنلوان درملان و کنتلرل بزهلکاری در جامعله یلاد 

می کننلد. 
کله جریلان  رخ می دهلد  زمانلی  درونلی،  کنتلرل  کله  اسلت  ایلن  مهلم  نکتله 
جامعه پذیلری به طلور کاملل موّفلق بلوده باشلد. در ایلن صلورت فلرد، هنجارهلا و 
ارزش هلای اجتماعلی را درونلی کلرده، حّتلی در خللوت خلود نیلز آنچله را جامعله 

1 . ر.ك به: عالی زاده، مریم، بررسی عوامل مؤثّر در بزهکاری نوجوانان و جوانان، طوبی، ش25، ص70.

2 . انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج2، ص961.
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ترجیلح می دهلد، انجلام می دهلد. فلردی کله به طلور کاملل، اجتماعلی شلده اسلت، 
چنانچله بله شکسلتن یلک هنجلار یلا زیرپانهادنلی قانونلی، وسوسله شلود، وجلدان 
اجتماعلی او مانلع از ایلن کار وی می شلود و فلرد، داوطلبانله از انجلام آن خلودداری 
می کنلد. بلا توّجله بله مطاللب بیان شلده، می تلوان گفت که مسلجد و مسلجدگرایی 
بلا تقویّلت ایملان و حلّس انسان دوسلتی در فلرد، موجلب تربیلت مذهبلی وی شلده 
و در نهایلت بلزه و بزهلکاری را در سلطح اجتملاع کاهلش می دهلد. بنابرایلن، سلطح 

قانونمنلدی و قانون گرایلی آحلاد جامعله افزایلش می یابلد.
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کارکرد آموزشی مسجد و نقش آن در قانون گرایی  «
یکلی از کارکردهلای مهلم مسلاجد، کارکلرد آموزشلی یلا تعلیلم و تربیلت اسلت.1 
ایلن آملوزش بله معنلای گسلترده، بله مفهلوم فراگیلری همله آموزه هلای اسلالمی 
اسلت. مسلاجد محلّل آموزش احلکام و فقه هسلتد. در یک نلگاه سلطحی، رابطه بین 
فقه ملدار بلودن و قانون گلرا بلودن در رابطله بلا نهلاد مسلجد مشلخص می شلود. فقه 
هماننلد قانلون، مجموعله ای از بایدهلا و نبایدهاسلت و در واقع خود، قانون دین اسلت 
کله بلر اسلاس منابلع اسلتخراج می شلود.2 بنابرایلن، کسلانی کله دسلتورات دینی را 
اجلرا می کننلد و بله مسلجد رفت و آملد دارنلد، راحت تلر بله قانلون تمکیلن می کنند. 
بله دلیلل اینکله ایلن افراد در مسلجد رعایلت و احتلرام به قانلون را آملوزش دیده اند. 
یکلی از راه هلای ایجلاد جامعله قانون ملدار، آشلنایی بلا قوانیلن اسلت. مسلجد مکانی 
مناسلب بلرای ایلن نوع آموزش اسلت تلا ضمن آشلنا کردن ملردم با قوانیلن، اهّمیت 
رعایلت آنهلا را نیلز از نظلر آموزه هلای اسلالمی و از جنبه شلارع مقّدس اسلالم مطرح 

.  شود

1 . مرکز رسیدگی به امور مساجد، سیمای مسجد تراز اسالمی، ماهنامه مسجد، ش162، ص13.

2 . ر.ك بلله: محّمللدی، ابوالحسللن، مبانللی اسللتنباط حقللوق اسللالمی، ص7؛ صللدر، سللّید محّمدباقللر، علللم اصللول، ترجملله نصللرا... 

حکمللت، ص 29؛ مطّهللری مرتضللی، کلّیللات علللوم اسللالمی، ج3، ص14.
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اعتکاف در مسجد، تمرین رفتارهای قانون گرایی «
»اعتلکاف«، مصلدر بلاب افتعلال از ریشله »عکلف«، به معنی پیوسلتگی بلر چیزی 
داشلتن و حبلس کلردن اسلت. مفهلوم اعتلکاف از نظلر لغوی، درنلگ کلردن و ادامه 
دادن اسلت. از نظلر اصطالحلی، اعتلکاف، بله معنلی درنلگ کلردن در مسلجد جامع 
)یعنلی مسلجدی کله روزانله در آن حداقلل یک بلار نماز جماعلت بخواننلد( به قصد 
عبلادت اسلت. اعتلکاف، به مفهوم خود را بازداشلتن و گوشه نشلین شلدن در مسلجد 

 1 است.
یکلی از آیین هلای عبادی مسللمانان که در مسلجد صلورت می پذیلرد، »اعتکاف« 
و خللوت کلردن بلا خداونلد اسلت. اعتلکاف، تأثیلر به سلزایی  در ریشله کن کلردن 
گناهلان انسلان دارد. گناهانلی کله هلر کدام نوعلی عصیانگلری از مسلیر قوانین الهی 

یلا اجتماعی محسلوب می شلود.
 در ملورد پیشلینه  اعتلکاف همین بلس که پیامبر گرامی اسلالم بلرای پرورش 
روح، قبلل از رسلالت بله ایلن املر می پرداختنلد؛ بله ایلن صورت کله مّدتلی را در غار 

حلرا واقلع در جبل الّنلور، یکلی از کوه هلای مّکله، بله عبلادت به سلر می بردند. 
حضلرت عللی در ایلن ملورد می فرماینلد: »پیامبلر چند ملاه از سلال را در 

غلار حلرا می گذرانلد؛ تنهلا ملن او را می دیلدم و کسلی جلز ملن او را نمی دیلد«.2
پلس از رسلالت و بعثلت هلم، آن حضلرت بله اعتلکاف اهمّیلت می دادنلد؛ بلا ایلن 

تفلاوت کله ایلن بلار »مسلجد« جایلگاه این عملل عبلادی بود.
املام صلادق می فرماینلد: »َو َکاَن َرُسلوُل اهلل إَِذا َکاَن الَْعْشلُر اْلََواِخُراْعَتَکَف فِی 
َرالِْمْئَزَر َو َطَوی فَِراَشله؛ رسلول خدا در  الَْمْسلِجِد َو ُضِربَلْت لَلُه ُقبَّلٌه ِمْنَشلْعٍر َو َشلمَّ
ده روز آخلر ملاه رمضلان، در مسلجد معتکف می شلدند و بلرای آن حضلرت خیمه ای 
معّیلن برپلا می کردنلد و ایشلان در ایلن ده روز بسلتر خویلش را برمی چیدنلد و بله 

اعتلکاف مشلغول بودند«.3
الزم بله ذکلر اسلت کله سلّنت  حسلنه اعتلکاف، پلس از پیلروزی انقالب اسلالمی 

1 . دهخدا، همان مشّخصات، ج2، ص2919 تا2920.

2 . دشتی، همان مشّخصات، خ192، ص399.

3  -  شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج2، ص184 ح2087. باب االعتکاف.
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احیلاء گردیلد. ایلن سلّنت، در طلول تاریلخ اسلالم و ادیلان آسلمانی، طرفلداران و 
عامالنلی داشلته و در بلالد اسلالمی به طور عموم و شلهرهای شلیعه و مراکلز حوزوی 
به طلور خلاّص ملورد توّجه بوده اسلت. معتکفان  »ایّلام البیض « ماه رجلب و در برخی 

ملوارد، دهله آخلر ملاه رمضلان را در اعتلکاف بله سلر می بردند.
بله عبلارت دیگلر، ایلن عبلادت، قبلل از پیلروزی انقلالب اسلالمی، حاللت فراگیلر 
نداشلته اسلت. در چنلد سلال اخیلر، در میلان جملع کثیلری از خواهلران و بلرادران 
دینلی، از اقشلار گوناگون اجتماعی، به ویژه دانشلجویان و طلاّلب و نوجوانان و جوانان 
مرسلوم گردیلده اسلت. املروز شلاهد آن هسلتم کله بسلیاری از مسلاجد شلهرها و 

روسلتاها و محلاّلت پذیلرای مهمانلان خلدا و معتکفلان در ایّلام البیلض هسلتند. 
نکتله بسلیار مهلم ایلن اسلت کله اشلتغال انسلان بله کار و زندگلی روزملّره و 
مسلؤلّیت های اجتماعلی، غفللت از خلود و غفللت از خلدای جهانیلان را بله دنبلال 
دارد. همیلن غفللت اسلت کله زمینه گنلاه یا هر نلوع قانون شلکنی را فراهلم می کند؛ 
همیلن غفلت اسلت که بسلتر الزم برای سلقوط از ارزش هلای انسلانی و اخالقی را در 
فلرد ایجلاد کلرده، آن را تقویلت می کند و وی را به ورطه پسلتی و حیوانی می کشلاند. 
بسلیاری از جرایملی کله مجرملان انجلام می دهند، ناشلی از غفلتی اسلت کله در آنها 
پیلدا می شلود. ایلن غفللت، موجلب نادیلده انگاشلتن قانلون می شلود و فلرد بلرای 

اهلداف خلود، قانون شلکنی می کنلد. 
بلر اسلاس مطاللب مطلرح شلده می تلوان نتیجله گرفلت کله شلرکت کلردن در 
اعتلکاف موجلب ایلن می شلود کله فلرد، رفتلار نیلک را تمریلن کنلد و با شلرکت در 
جمعلی کله همگی دارای یک هدف هسلتند و به رفتارهای مقبول، مشلغول هسلتند، 
قانونمنلد بلودن و قانون گرایلی را تمریلن کنلد تا پس از اتملام این رفتلار و این مّدت، 
در قانونمنلد بلودن در سلایر املور زندگلی، موّفق تر باشلد. در واقع، می تلوان گفت که 

اعتلکاف موجلب بهبلود قانونمنلدی در فرد می شلود. 
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نقش حمایتی مسجد در قانون پذیری فردی و کاهش هزینه امنیت اجتماعی «
امنیلت در لغلت بله معنلی »ایمنلی«، »جای املن«، »بی خوفلی«، »در املان بودن« 
اسلت.1به زبلان سلاده، امنیلت، یعنی دور بلودن از خطراتی که علیه منافع ملاّدی )جان، 
ملال، سلرزمین و...( و ارزش هلای معنوی )دیلن، فرهنگ، اعتقادات و...( انسلان ها وجود 
دارد. امنیلت، یلک مفهلوم آشلنا و قابلل شلناخت بلرای تملام جوامع بشلری اسلت. از 
جواملع اّولیله، ماننلد قبایلل کوچلک، گرفتله تلا امپراتوری هلای بلزرگ جهان باسلتان 
و دوللت شلهرهای یونلان، بلا واژه امنیلت آشلنا بوده انلد. بله همیلن دلیلل، املروز نیلز 
تلالش بلرای رسلیدن بله »وضعیلت املن« و یلا »Situation Secure« اّولویت نخسلت 
سیاسلت های واحدهلای سیاسلی مختلف را تشلکیل داده اسلت و راه هلای تأمین آن از 
جایلگاه خاّصلی در سیاسلت گذاری های امنیتلی دولت هلا در قاللب امنیلت اجتماعی و 
ملّلی برخودار اسلت. اسلاس جسلت وجوی امنیت را می تلوان در انگیزه ها و کشلش های 
انسلان ها دنبلال کلرد؛ بله ایلن معنلی کله جسلتجوی امنیلت از مهم ترین کشلش ها و 
انگیزه هلای انسلانی بلوده کله بلا جوهلر هسلتی انسلان پیونلد ناگسسلتنی دارد. البّتله 
مفهلوم امنیلت یلک امر ذهنلی2و یک امر نسبی3بسلیار گسلترده و دارای ابعلادی مانند 
امنیلت بین الملللی، امنیلت ملّی، امنیت سیاسلی، امنیلت اقتصادی، امنیلت اجتماعی، 
امنیلت فلردی و... اسلت و ابعلاد مرتبلط بله قانونمنلدی و قانون گرایی، به طلور کلّی، در 

دو بُعلد امنیلت اجتماعلی و امنیت فلردی گنجانده می شلوند. 
مسلجد و فّعالّیت هلای مذهبلی می تواننلد بلا ابزارهایلی، ماننلد سلتایش، نکوهش 
و خشلم اخالقلی، بلر رفتلار فلرد اثلر بگذارنلد. بخلش زیلادی از کنتلرل افلراد، از راه 
کنتلرل رسلمی صلورت می گیلرد. ایلن کنتلرل، بلا ابزارهلای بیرونلی و قانون مدارانله 
انجلام می شلود. البّتله، عواملل بازدارنلده بیرونلی، مثل اجلرای حدود و زنلدان، ضمن 
تأثیلر مهّملی در حفظ سلالمت اجتماعلی جامعله دارد؛ اّما باید گفت کله پیش گیری، 
بهتلر از درملان اسلت و مجازات زنلدان، هزینه سلنگینی را بر دوللت  تحمیل می کند. 
بنابرایلن، هملراه بلا کنترل بیرونلی، کنترل درونی که هملان اثرگذاری بلر انگیزه های 

1 . دهخدا، همان مشّخصات، ج3، ص3376 تا 3377. 

2 . Subjective.
3 . Relative. 
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درونلی فلرد اسلت، توصیله می شلود. کنترل های درونلی، ویژگی هلای خاّصلی دارند؛  
از جملله اینکله برخلالف کنترل های بیرونلی،  نیازمنلد هزینه های هنگفت نیسلتند و 
در زمانلی کله املکان ایجلاد یلا اعملال کنترل هلای بیرونی نیسلت، همچنلان کارایی 

خلود را دارند.
بلر اسلاس مفهلوم روایتلی از املام عللی، تأثیرات رفتلاری که حضور در مسلجد بر 
جلای می گلذارد، می توانلد جامعله را از فسلاد و گنلاه پاك کنلد؛ آنجا که در قسلمتی 
ُه َعلن ِردی اَو یتُرك َذنبا خشلیًه اَو حیاًء...؛  از یلک روایلت می فرماینلد: »...اَو کلَِملًه تَُردُّ
یلا کلماتلی می شلنود کله او )فلرد اهلل مسلجد( را از فسلاد و گناه بلاز ملی دارد یا به 

خاطلر تلرس )از پلروردگار( یا حیلا و آبلرو، گناهی را تلرك می کند«.1 
مهم تریلن دسلتاورد رعایلت قانلون، »امنیلت اجتماعلی«2 اسلت. در واقلع، امنیت 
اجتماعلی، حاللت فراغلت همگانلی از هر گونله تهدیلد اسلت. کاهش نظارت گسلترده 
و کنتلرل رسلمی در سلطح اجتماعلی بلر ابعاد کالن اقتصلادی مؤثّر اسلت و با کاهش 
هزینه هایلی کله دولت هلا صلرف نظلارت بلر نیروهلای اجرایلی یلا مردملی می کنند، 
صرفه جویلی را بله هملراه دارد. بنابرایلن، افراد اهل مسلجدع با اتّکا بلر اخالق مذهبی 
و دینلی و بلدون تلرس از نیروهلای انتظامی و زنلدان و مانند آنها، خودشلان به تأمین 
امنیلت اجتماعلی مبلادرت می ورزنلد کله ایلن موضلوع در سلطح کالن، بسلیاری از 

هزینه هلای امنیتلی را کاهلش می دهلد.

1 . حّر عاملی، وسایل الشیعه، ج3، ص470.

2 . Social security.
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نتیجه سخن «
مسلجد و فّعالّیت هلای مذهبلی و مسلجدی، بلا تّکیله بلر قوانیلن شلرعی، روح 
قانون گرایلی را در افلراد تقویّلت می کنلد و توسلعه می دهلد؛ زیلرا آموزه هایلی ماننلد 
نملاز جماعلت و دعلا کلردن، گلوش فلرادادن بله منابلر وعلظ و... توبله و اسلتغفار و 
اعتلکاف و اعتلراف بله گنلاه، در فضلای معنویّلت مسلجد نملود پیلدا می کنلد و افراد 
مسلجدی بلا وجود تربیت مسلجدی، کرامت نفس خلود را پایمال نکرده، روح شلریف 
انسلانی خلود را بلا قانون گریلزی، بله گنلاه و جرایلم، آللوده نمی کننلد. بلرای ایجلاد 
جامعله ای قانون ملدار و قانون پذیلر بایلد بله نقلش حیاتلی و حمایتلی مسلاجد توّجه 
بیشلتری شلود. ایلن توّجله باعث می شلود کله بسلیاری از جرایلم اخالقلی و گناهان 
مربلوط بله تهاجلم فرهنگلی کاهلش یافتله، امنیلت اجتماعلی و قانون گرایلی بیشلتر 
شلود. متولّیلان فرهنگلی و اجرایلی مسلاجد، به خصوص املام جماعت مسلجد باید با 
رویکلردی کاربلردی به تشلریح حلدود الهلی و موازین اسلالمی بپردازند و بلا آموزش 
ایلن حلدود و تشلریح فلسلفه و تبیین آثار فلردی و اجتماعلی آموزه هایلی مانند، نماز 
جماعلت، مراسلم های مذهبی دسلته جمعی، اسلتغفار، توبله، اعتکاف، اعتلراف به گناه 
و... در قانون گرایلی و قانون پذیلری آحلاد جامعله نقلش خود را به درسلتی ایفا نمایند. 
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جعفری عاّلمه محّمدتقی، وجدان ، انتشارات  اسالمی ، تهران ، نشر کرامت ، چاپ  دوم ، 1376 ه. ش.   «
جمعللی از فضللال و نویسللندگان، تفسللیر نمونلله، )زیللر نظللر مللکارم شللیرازی ناصللر( تهللران، انتشللارات  «

دارالکتللب االسللالمّیه، ج5، چ6، 1368.
حللر العاملللی، محّمدحسللن، وسائل الشللیعه، موسسلله آل البیللت الحیللاء التللراث، قللم، انتشللارات مهللر،  «

چللاپ دوم، ج3، 1414هللل.ق.
حّقانی زنجانی حسین، وجدان اخالقی، ماهنامه مکتب اسالم، ش9، سال 1376. «
حمللوده، عبدالّوهللاب، ره آورد مسللجد در فرهنللگ اسللالمی، ترجملله:  مهللدی اسللفندیاری، مجموعلله   «

مقللاالت کارکللرد مسللاجد، تهللران، رسللانش، چللاپ اّول، تابسللتان 1384 هللل.ش.
دشتی محّمد، ترجمه نهج البالغه، مؤّسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین، چ9، 1382، «
دهخللدا علی اکبللر، لغت ناملله دهخللدا، بللا همللکاری گروهللی از نویسللندگان، دانشللگاه تهللران، ج1 و2 و  «

5 و 37، چ2، 1377.
صدر سید محّمدباقر، علم اصول، ترجمه: نصرا... حکمت، انتشارات امیر کبیر، چ2، 1364. «
طه الولی، المسجد فی االسالم، دارالعلم للمالبین، بیروت، 1409 هل.ق. «
عالی زاده، مریم، بررسی عوامل مؤثّر در بزهکاری نوجوانان و جوانان، طوبی، ش25، آذر1386. «
علی بن حسللین، ابن بابویلله )شللیخ صللدوق(، مللن ال یحضللره الفقیلله، مؤّسسلله االعلمللی المطبوعللات،  «

چ1، ج2، سال1406هل.
علی بابایللی، احمللد، برگزیللده تفسللیر نمونلله، زیللر نظللر مللکارم شللیرازی ناصللر، دارالکتللب االسللالمّیه،  «

ج 1، 1382.
کلینی ابوجعفر محّمدبن یعقوب، اصول کافی، انتشارات ولّی عصر، تهران، ج2و 4، 1375. «
مجلسی عاّلمه محّمدباقر، بحاراالنوار، انتشارات اسالمّیه، ج11و80، سال 1362. «
محّمدی ری شهری، محّمد، میزان الحکمه، قم، مرکز النشر، چ1، ج9، 1362. «
محّمدبن سللعد، الطبقللات الکبللری، ترجملله: محمللود مهللدوی دامغانللی، تهللران فرهنللگ و اندیشلله، بللی  «

تللا، ج1، 1388.
محّمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسالمی، انتشارات دانشگاه تهران، چ24، 1385. «
مرکللز رسللیدگی بلله امللور مسللاجد، سللیمای مسللجد تللراز اسللالمی، ماهناملله مسللجد، ش162، شللهریور  «

.91
للللللللللللللللللللللللللل، احللکام فقهللی مسللتفاد از آیللات در بللاب مسللاجد، ماهنامه مسللجد، ش163،  «

مهللر و آبللان 1392.
مسللتر همفللر، خاطللرات همفللر جاسللوس انگلیسللی در ممالللک اسللالمی، ترجملله: محسللن مؤیّللدی،  «
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انتشللارات امیللر کبیللر، تهللران، 1386.
مطّهللری مرتضللی، کلّیللات علللوم اسللالمی، ج3 )اصللول فقلله، فقلله(، انتشللارات صللدرا، چ23، شللهریور  «

.1382
مکارم شیرازی، ناصر، رساله توضیح المسائل، انتشارات امام علیّ ابن ابی طالب، چ31، 1389.  «
نللگارش حمیللد، هویّللت دینللی و انقطللاع فرهنگللی، نمایندگللی ولللّی فقیلله در سللپاه، مرکللز تحقیقللات  «

اسللالمی،1380.
نوبهار رحیم، سیمای مسجد، قم، نشر مؤلّف، 1377هل.ش. «
نللوری، محّمدموسللی، قانون مللداری در سللیره نبللوی، معرفللت، مؤّسسلله آموزشللی و پژوهشللی امللام  «

خمینللی، قللم، سللال سللیزدهم، ش86، 1383.
نللوری، مهللدی، تحلیللل جامعه شللناختی مسللجد، مجموعلله  مقللاالت کارکللرد مسللاجد، تهللران، رسللانش،  «

چللاپ اّول، تابسللتان 1384 هل.ش.
ولی نللژاد، نللوراهلل، حللدود اهلل یللا مرزهللای الهللی در جامعلله، سللازمان تبلیغللات اسللالمی، فروردیللن  «

.http://www.ido.ir :1388، قابللل دسللترس در آدرس
» .www.wikipedia.org :ویکی پدیا، به آدرس
هاشللمی رفسللنجانی، اکبللر، فرهنللگ قللرآن، مؤّسسلله بوسللتان کتللاب، )بللا همللکاری محّققللان فرهنللگ و  «

معللارف قللرآن(، ج9، چللاپ دوم، 1386.
» 
» 
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مسجد و بهداشت روان

جعفر حیدری

چکیده  «
در ایلن تحقیلق توصیفلی کتابخانله ای، نگارنلده بله بررسلی و تبییلن رابطله  کّمی 
و کیفلی بهداشلت روان بلا مسلجد می پلردازد و از منظلر روان شناسلی، با اسلتفاده از 
آیلات و روایلات، نقلش مسلجد در بهداشلت روان افلراد را بررسلی می کنلد. تحقیلق 
حاضلر در یلک مقّدمله و سله بخلش تنظیم شلده اسلت. در مقّدمه، تعریف بهداشلت 
عموملی، بهداشلت روانلی، ضلرورت آن در عصلر کنونلی بلرای فلرد و جامعله و رابطه 
مسلجد بلا بهداشلت روان بیان شلده اسلت. در بخلش اّول، از دیدگاه آیلات و روایات، 
روابلط سله گانه بررسلی می شلود؛ یعنی ارتباط با خویشلتن، بلا خداوند و بلا هم نوعان 
و جامعله. در بخلش دّوم، پنلج عاملل مهلم از اصلول بهداشلت روانلی مطرح می شلود 
کله در مقایسله بلا عواملل دیگلر، ارتبلاط بیشلتری بلا مسلجد دارنلد و فراهم  شلدن 
زمینله  بهداشلت روانلی را موجلب می شلوند کله عبارت انلد از: مناجلات بلا خداونلد، 
دوست داشلتن خلود و دیگلران، نظلم و سلازماندهی در زندگلی فلردی و اجتماعلی، 
وحلدت و تعلاون و تلوّکل کله همه  این عواملل، زیرمجموعله  یکی از روابط سله گانه و 
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از مصداق هلای آن بله  شلمار می رونلد. بخلش سلّوم، بله آسلیب های بهداشلت روانلی 
در مسلجد اختصلاص داده می شلود. مهم تریلن مصادیلق آن، کله در قلرآن و روایلات 
بله عنلوان مکروهات و محّرمات مسلجد آمده ، بررسلی می شلود. در یلک جمع بندی، 
بیلان خواهلد شلد کله همله آنهلا در مفهوملی کلّلی با هلم مشلترك هسلتند و همه  
اختلالل در یکلی از روابط سله گانه را موجب می شلوند و بهداشلت روانی را در مسلجد 

در معلرض آسلیب قلرار می دهند.

کلیدواژه ها:  «
بهداشلت، بهداشلت عموملی، بهداشلت روانلی، ارتبلاط بلا خویشلتن، ارتبلاط بلا 
خداونلد، ارتبلاط با هم نوعان و جامعه، عوامل بهداشلت روانی در مسلجد، آسلیب های 

بهداشلت روانی در مسلجد. 
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کّلیات و مفاهیم «
مقّدمه

انسلان، موجلودی اجتماعلی اسلت کله از نظلر فطلری بله رابطله  بلا دیگلران نیلاز 
دارد؛ ارتباطلی کله از هنلگام تولّلد تلا آخریلن لحظه  حیلات ادامله می یابلد. ارتباط با 
دیگلران آثلار سلودمند بسلیاری دارد؛ از جمله  شلکوفایی اسلتعدادهای درونی، رشلد 
و تکاملل انسلان را موجلب می گلردد و آراملش و نشلاط روحلی را بلرای انسلان بله 
ارمغلان ملی آورد. بنابرایلن، نداشلتن ارتباط بلا دیگران و یا مناسلب  نبلودن ارتباطات 
در زندگلی، اختلالالت روحلی و روانلی و حّتی بیماری های جسلمی را بله  دنبال دارد. 
در عصلر حاضلر کله روابلط انسلانی دچلار اختالل شلده اسلت، مشلاهده می کنیم که 
بیشلتر افلراد جامعله به  نوعی دچار مشلکالت روحی و علدم تعادل روانی هسلتند و از 
اضطلراب، نگرانلی و افسلردگی رنلج می برنلد؛ این در حالی اسلت  که اگر نیلاز طبیعی 
انسلان، به گونله ای مطللوب تأمیلن و اصلالح گردد، سلالمت فکلر و بهداشلت روان در 

فلرد و جامعله را موجب می شلود.
در ایلن نوشلتار می کوشلیم تلا از منظلر آیلات و روایلات، انلواع روابلط انسلانی را 
بررسلی و نقلش بسلیار مهلم مسلجد را در تحّقلق مطللوب و صحیلح ایلن ارتباطلات 

کنیم.1 بیلان 

سؤاالت تحقیق 
سؤال اصلی

1. مسجد چه نقشی در بهداشت روانی فرد و جامعه دارد؟
سؤال های فرعی

2. مهم ترین عوامل بهداشت روانی در مسجد کدام اند؟
3. آسیب های بهداشت روانی در مسجد کدام اند؟

1 . تاکنللون فقللط دو مقاللله کوتللاه در ایللن  بللاره نوشللته شللده اسللت کلله تللا حللدودی بلله ایللن موضللوع پرداخته انللد: مسللجد و 

آرامللش، سللایت مرکللز تحقیقاتللی جواداالئّملله؛ نقللش مسللجد در سللالمت روانللی جامعلله، فللروغ مسللجد، ج5، ص209.
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فرضیه های تحقیق
1- مسلجد، مهم تریلن پایلگاه عبلادی و اجتماعی مسللمانان اسلت که بلا توّجه به 
کارکردهلا و ابعلاد مختللف آن، می توانلد در عصلر حاضلر، کله انسلان بی هویّت شلده 
اسلت و بلا وجلود پیشلرفت عظیلم فّنلاوری، آراملش نلدارد، در ایجاد بهداشلت روانی 

فلرد و جامعله نقلش مهّملی به  عهده داشلته باشلد.
2- بلر اسلاس آیلات و روایات، شلرکت در اجتماعات مسلجد از عواملل مهّم آرامش 
روحلی و بهداشلت روان اسلت؛ از این رو، تشلویق افلراد به حضور در مسلجد در تأمین 
بهداشلت روانلی آنلان، به  ویژه بلرای جوانلان و نوجوانان، بسلیار مؤثّر اسلت؛ حّتی اگر 

ایلن حضور، به صورت مسلتمر نباشلد.
3- پرهیلز از محّرملات و مکروهلات مسلجد، زمینه سلاز بهداشلت روانلی افلراد 
مسلجدی اسلت؛ زیلرا تلرك مکروهلات و محّرملات را در سلایر امور زندگلی نیز باعث 

می گلردد.
ایجلاد  مسلجد،  بله  نوجوانلان  و  جوانلان  رفت وآملد  بلرای  والدیلن  تشلویق   -4
زمینه هلای جلّذاب در مسلجد و نیلز پرهیز نمودن اولیای مسلجد از رفتلاری که گریز 
افراد از مسلجد را موجب می گردد، زمینه سلاز بهداشلت روانی اهل مسلجد می شلود.
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اهمّیت و ضرورت بهداشت روانی «
بهداشلت روان در زندگلی فردی و اجتماعی انسلان، نقش بسلیار مهّملی دارد؛ زیرا 
اگلر فلرد و جامعه از سلالمت فکر و روان برخوردار نباشلند، نمی تواننلد در روابط خود 
بلا دیگلران و حّتی با خویشلتن، تعامل منطقی و مناسلبی برقرار کننلد. اگر در زندگی 
خلود یلا دیگلران کملی دّقلت کنیلم، درمی یابیم که بیشلتر مشلکالت روحلی و حّتی 
جسلمی ملا بله نحلوه  دیلدگاه و تعامللی مربوط می شلود کله در روابلط روزملّره  خود 
داریلم. روان شناسلان معتقدنلد کله بیماری هلای روانلی در اصلل ناشلی از مشلکالت 
ارتبلاط نامناسلب اسلت. بنابرایلن، اصلالح روابلط انسلانی، مهم تریلن عاملل نشلاط و 

سلالمت فکر و روان انسلان اسلت.
اگلر انسلان، از نعملت روان سلالم و متعلادل بهره مند نباشلد، در هیلچ کاری موّفق 
نمی شلود و هیچ وقت به آسلایش و سلعادت انسلانی نمی رسلد. داشلتن سلالمت فکر 
و روان، طعلم زندگلی و للّذت حیلات را بله انسلان می چشلاند و او را در مسلیر هلدف 
خلقلت قلرار می دهلد؛ یعنلی آراملش روحلی و نَْفلس مطمئّنله در دنیلا و رسلیدن به 

آراملش وجلدان در آخرت.1

1 . شعراء، آیه89.
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مفهوم شناسی «
1- بهداشت در لغت

بهداشلت در لغلت بله  معنلای »نیکلو نگاه داشلتن« و »نگهداری تندرسلتی« اسلت 
کله در زبلان عربلی بله آن »حفلظ  الّصّحله« می گوینلد. »بهداشلت روانی« بخشلی از 

بهداشلت عموملی اسلت کله در بلاره  حفلظ سلالمت روانی انسلان بحلث می کند.1 

2- بهداشت در اصطالح
در اصطلالح دانشلمندان عللم روان شناسلی، تعاریلف زیلادی برای بهداشلت روانی 
ذکلر شلده اسلت کله نیلازی بله مطرح کلردن همله  آنها نیسلت و بله ذکر چنلد مورد 

بسلنده می شلود:
کارشناسلان سلازمان بهداشت جهانی، سلالمتی فکر و بهداشلت روانی را این چنین 

تعریلف کرده اند: 
 »قابلّیلت ارتبلاط ملوزون و هماهنلگ بلا دیگلران، تغییلر و اصالح محیلط فردی و 
اجتماعلی و حلّل تضادهلا و تمایالت شلخصی به  طلور منطقی و عادالنه و مناسلب«.2
 »بهداشلت روانلی، علملی اسلت برای بهزیسلتی و رفلاه اجتماعی که تملام زوایای 
زندگلی از محیلط خانله تلا مدرسله، دانشلگاه، محیلط کار، مسلجد و نظایلر آن را در 

برمی گیلرد«.3

3- موضوع بهداشت روان
 موضوع علم بهداشلت روان، انسلان اسلت. این علم، رواِن انسلان را از نظر سلالمت 
افلکار و رفتلار، ارزش هلا و تکاملل معنلوی و ملاّدی بررسلی می کنلد تا دریابلد که چه 

چیزی درخور انسلان اسلت. 

1 . معین، محّمد، فرهنگ معین، ج1، ص392؛ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج11، ص493.

2 . میالنی فر، بهروز، بهداشت روانی، ص3.

3 . همللان، ص3. مؤلّللف بعللد از مطالعلله ده تعریللف از دانشللمندان بنللام روان شناسللی، پللس از جمع بنللدی، تعریللف مذکللور را بللرای 
بهداشللت روانللی ارائلله نمللوده اسللت.
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بخش اّول: نقش مسجد در بهداشت روان
ارتبلاط، یکلی از قدیمی تریلن و در عیلن  حلال یکلی از عالی تریلن دسلتاوردهای 
بشلر اسلت کله میلان دو یلا چنلد نفلر اتّفلاق می افتلد. همه ملا در هلر شلبانه روز، در 
مکان هلای متفلاوت، بله دالیلل گوناگلون، بلا افلراد مختلفی ارتبلاط برقلرار می کنیم؛ 
ماننلد: روابلط خانوادگلی، شلغلی و روابطلی بلرای بیلان اختلالف عقایلد کله هر یک 
از آنهلا در سله سلطح کالملی، غیرکالملی و ترکیبلی رخ می دهلد. هیلچ ارتباطی رخ 
نمی دهلد، مگلر به  دلیل احسلاس نیاز شلدید انسلان به تعاملل اجتماعی؛ زیرا انسلان، 
موجلودی اجتماعلی اسلت و از للوازم ضلروری اجتماعی  بلودن وی، ارتباط بلا دیگران 
اسلت. رشلد شلخصّیت و بهداشلت روانی و جسلمی، با توانایی برقراری ارتباط، رابطه 

دارد و هلر فلرد، بلدون تعاملل بلا انسلان های دیگلر، انسلان کاملی نخواهد شلد. 
از منظلر آیلات و روایلات، برای انسلان سله نلوع ارتباط قابلل تصّور اسلت: ارتباط با 

خویشلتن، ارتبلاط بلا خداوند، ارتباط بلا همنوع. 
ِّلی أَْجَمُع لََک  املام صلادق فرمودنلد: »أَْوَحلی اهلُل َعزَّ َو َجللَّ إِلَی آَدم: یَلا آَدُم إِن
الَْخْیلَر ُکلَّلُه فِلی أَْربَلِع َکلَِملاٍت؛ َواِحلَدٌه لِلی َو َواِحلٌد لَلَک َو َواِحَدٌه فِیَملا بَْیِنلی َو بَْیَنَک 
َِّتلی لِلی َفَتْعُبُدنِی َو اَل تُْشلِرُك بِی َشلْیئاً َو  َو َواِحلَدٌه فِیَملا بَْیَنلَک َو بَْیلَن النَّلاِس. َفَأمَّلا ال
َِّتلی فِیَما بَْیِنلی َو بَْیَنَک  ا ال َِّتلی لَلَک َفُأَجاِزیلَک بَِعَملِلَک أَْحَوَج َملا تَُکوُن إِلَْیلِه َو أَمَّ أَمَّلا ال
َِّتلی بَْیَنلَک َو بَْیلَن النَّلاِس، َفَتْرَضلی لِلنَّلاِس َما  َعلاُء َو َعلَلیَّ اْلَِجابَلُه َو أَمَّلا ال َفَعلَْیلَک الدُّ
تَْرَضلی لَِنْفِسلَک؛ خداونلد تبلارك و تعالی به حضلرت آدم وحی کلرد: ای آدم، من 
تملام خوبی هلا را در چهلار کالم بلرای تلو جملع می کنلم. یکلی مربلوط به ملن، یکی 
مربلوط بله تلو و یکلی در رابطله  بیلن ملن و تلو و دیگلری در رابطله  بیلن تلو و مردم 
اسلت. آنچله مربلوط بله ملن اسلت ایلن اسلت کله ملرا بپرسلتی و بلا ملن چیلزی را 
شلریک قلرار ندهلی و آنچله مربلوط به توسلت این اسلت که تلو را در مقابلل رفتارت 
جلزا می دهلم، در آن وقتلی کله به جزای عمللت بیشلترین نیلاز را داری و آنچه میان 
ملن و توسلت آن اسلت کله بلر تو بلاد دعا کلردن و بر من اجابلت نملودن و آنچه بین 
تلو و مردم اسلت آن اسلت که بلرای ملردم آن  را بخواهی که برای خلود می خواهی«.1 

1 . آستان قدس رضوی، سفینهالبحار، ج1، ص15.
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 در ایلن روایلت، بله  طلور کلّلی، سله نلوع ارتباط مطرح شلده اسلت که بله توضیح 
آن می پردازیلم:

1- ارتباط با خویشتن
اگلر ملا بخواهیلم بله رابطه  انسلان با خلودش قائل شلویم، بایلد نوعی تعلّدد وجوه 
و ابعلاد را در وجلود انسلان بپذیریلم. در ایلن  صورت، مقصلود از رابطه انسلان با خود، 
روابطلی اسلت کله میلان ابعلاد وجلودی وی برقلرار می شلود و یکلی از آشلکارترین 
ابعلاد وجلودی انسلان کله از یکدیگر متمایز می شلود، نَْفس و بدن اوسلت. بله  عبارت  
دیگلر، رابطله  انسلان بلا خلودش بله ایلن معناسلت کله خلود را بشناسلد؛ ارزش هلا 
و اسلتعدادهای بالقلّوه و خلدادای خلود را تشلخیص دهلد؛ فلسلفه وجلودی خلود را 

بررسلی کنلد تلا بله قلدر واقعلی گوهِر وجلود خویلش واقلف گردد.

روابط انسان با خود از منظر آیات و روایات
هلر کلس بلا تأّملل در خویشلتن درمی یابلد کله درون خلود روابطلی با خلود دارد. 
بنابرایلن، اصلل وجلود رابطله بلا خلود، نیازمنلد اثبلات نیسلت؛ وللی بلرای آنکله هم 
تصلّوری واضح تلر پدیلد آیلد و هلم تصدیلق بله  وجلود رابطله مطمئن تلر باشلد، چند 

نمونله از آیلات و روایلات را ذکلر می کنیلم کله بله ایلن موضلوع مربوط هسلتند: 
روابط انسان با خود، به  طور کلّی به دو دسته تقسیم می شود:

الف( روابط شناختی؛
 ب( روابط عملی.

»روابلط شلناختی« کله به معرفت انسلان از خویشلتن و داوری هلای او درباره  خودش 
مربلوط می شلود، در ادبیلات بله آن »معرفه الّنفلس« می گویند.

قلرآن کریلم در ایلن مورد می فرمایلد: »بَِل اْلِنْسلاُن َعلَلی نَْفِسلِه بَصیَرٌه؛ بلکه، انسلان 
از وضلع خود آگاه اسلت«.1

حضلرت عللی می فرماینلد: »َکَفلی بِالَْملْرِء َمعرَفله ان یَْعلِرُف نَْفَسله َو َکَفلی بِالَْمْرِء 

1 . قیامت، آیه14.
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َجْهلاًل أَْن یَْجَهلَل ُعُیلوَب نَْفِسله؛ در دانش انسلان، همین بس که خود را بشناسلد و در 
نادانلی وی همیلن بس کله از عیلوب خود ناآگاه باشلد«.1 

رابطله عمللی انسلان بلا خویشلتن، همله  فّعالّیت هلای او را در برمی گیلرد؛ یعنلی 
انسلان در رابطله بلا محیلط و دیگلران، در حقیقلت، بله رابطله بلا خلودش تحّقلق 

می بخشلد و در واقلع، هلر چله بلا دیگلران می کنلد، بله خلود می کنلد. 
قلرآن کریلم در ایلن ملورد می فرمایلد: »َفِمْنُهْم ظالِلٌم لَِنْفِسلِه َو ِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد؛ انسلان 

بلا آنچله انجلام می دهلد یلا بر خلود سلتم می کند یا احسلان ملی ورزد«.2
خداونلد در جایلی دیگلر می فرمایلد: »إِْن أَْحَسلْنُتْم أَْحَسلْنُتْم ِلَنُْفِسلُکْم َو إِْن أََسلْأتُْم 
َفلَهلا؛ اگلر نیکلی کنیلد بله خلود نیکلی کرده ایلد و اگلر بلدی کنیلد بله خلود بلدی 

کرده ایلد«.3
 شلناخت خلود و ارتبلاط بلا خویشلتن، در واقلع، مقّدمه ای بلرای شلناخت و ارتباط با 
خداونلد متعلال اسلت؛ چنان کله در روایلت آمده اسلت: »َمْن َعلَرَف نَْفَسلُه َفَقلْد َعَرَف 
َربّلُه؛ کسلی کله خود را بشناسلد، به  تحقیلق خدای خود را شلناخته اسلت«.4 به  بیان 
 دیگلر، هلر کلس قلدر و منزللت خلود را دریابلد، به  مقلدار شلناخت خود، از شلناخت 
خداونلد بهره منلد می گلردد؛ یعنی شلناخت خود و شلناخت خداوند نله در طوِل هم، 

بلکله در عرِض هم هسلتند.

2- ارتباط با خداوند
هلر انسلانی، نیازمنلد بله ارتبلاط با خداوند اسلت. بلدون ارتباط بلا خداونلد نمی توان 
بله یلک زندگلی مطلوب و آرام رسلید. بخشلی از این ارتبلاط به  صلورت تکوینی برای 
انسلان و همله  موجلودات وجلود دارد؛ یعنی انسلان و همله  موجودات عالم بلا خداوند 
متعلال ارتباطلی خلاّص دارنلد. به علالوه، ارتبلاط دیگلری نیلز وجلود دارد که انسلان 
می توانلد بلا خاللق خلود داشلته باشلد و از آن بهره منلد گلردد. در این نلوع از ارتباط، 

1 . آمدی، عبدالواحد، غررالحکم، فصل 56.

2 . فاطر، آیه32.

3 . اسراء، آیه7.

4 . مجلسی، بحار االنوار، ج2، ص23.
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فلرد بایلد هملواره بله فکلر خداونلد باشلد؛ به  گونله ای کله حضلور خداونلد را در قلب 
خلود احسلاس کنلد. قلرآن کریلم می فرمایلد: »َفاْذُکُرونِلی أَْذُکْرُکلْم؛ مرا یلاد کنید تا 

شلما را یلاد کنم«.1
سرچشلمه  همله خوبی هلا، خیرهلا، زیبایی هلا و روشلنایی ها خداسلت و ریشله  همله  
بدی هلا، شلرارت ها، زشلتی ها و تاریکی هلا غفللت از خداسلت.2هر شلخص، قلوم و 
ملّتلی بله  انلدازه  اتّصلال بله خلدای متعلال، از او رحمت و برکلت می گیرد و بله  اندازه 
دوری از خداونلد از نعمت هلا و موهبت هلای خلدای تعاللی محلروم می گردد.3قلرآن 
کریلم می فرمایلد: »أاَلَ بِِذْکلِر اهللِ تَْطَمِئلنُّ الُْقُللوُب؛ فقلط بلا یلاد خداونلد، دل هلا آرام 

می گیلرد«.4 
طبلق بیلان قلرآن و روایلات، مهم تریلن دلیل وجود مسلجد، ذکلر و یاد خداوند اسلت 

کله در ایلن ملورد به چنلد آیه و روایت اشلاره می شلود:
»فِلی بُُیوٍت أَِذَن اهلُل أَْن تُْرَفَع َو یُْذَکَر فِیَها اْسلُمُه یَُسلبُِّح لَُه فِیهلا بِالُْغُدوِّ َو اْلصاِل*ِرجاٌل 
ال تُلِْهیِهلْم تِجلاَرٌه َو ال بَْیلٌع َعلْن ِذْکلِر اهللِ؛ در خانه هایلی کله خلدا رخصت داده اسلت 
کله ]قلدر و منزللِت[ آنجلا رفعلت یابلد و ناملش در آنهلا یلاد شلود؛ در آن خانه ها هر 
باملداد و شلامگاه او را نیایلش می کننلد. پاك مردانلی کله هیلچ کسلب و تجارتی آنان 

را از یلاد خلدا غافلل نمی گرداند«. 5
بلر اسلاس آیله بیلان شلده، یکلی از ویژگی هلای مسلجد این اسلت کله ملکان ذکر و 
تسلبیح خداونلد متعال اسلت. قرآن کریلم در جایی دیگلر می فرماید: »َمسلاِجُد یُْذَکُر 
فِیَهلا اْسلُم اهللِ َکِثیراً؛ مسلاجد، مکان هایی هسلتند کله در آن نام خداونلد، فراوان ذکر 
می شلود«.6در روایلات نیلز آمده اسلت که: »بُنیلْت الَمسلاِجد لِِذْکراهلل َو الَصلاله؛ همانا 

مسلاجد بلرای ذکر و یلاد خداوند و نماز سلاخته شلده اند«.7 

1 . بقره، آیه152.

2 . همان، آیه124.

3 . نساء، آیه79.

4 . رعد، آیه28.

5 . نور، آیات36 و 37. 

6 . حّج، آیات39 و 40.

7 . شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج1، ص3.
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3- ارتباط با هم نوعان و جامعه
ارتبلاط بلا دیگلران یکلی از مهم تریلن بخش هلای زندگلی هلر فلرد اسلت؛ مثلل: 
ارتبلاط بلا افلراد خانواده و بسلتگان یلا ارتباط با مدرسله و دانشلگاه. مسلئله مهم این 
اسلت کله چگونگلی ایلن ارتبلاط، حاصلل برآینلد دو ارتبلاط قبللی اسلت؛ یعنلی اگر 
کسلی بلا به کارگیلری اصلول بهداشلت روانلی به جایلگاه ارزشلی وجلودش پی ببرد و 
ضملن آشلنایی از خصوصّیلات مثبلت و محدودیّت هلای خویلش، در ارتبلاط بلا خود 
موّفلق شلود، می توانلد در ارتباط با خدا نیز رابطه ای آگاهانه و عاشلقانه داشلته باشلد. 
بله  طلور قطلع، چنین فلردی در ارتبلاط با جامعله نیز موّفق اسلت و از آراملش روانی 

مطلوبلی برخلوردار خواهلد بلود. ارتبلاط با دیگلران از چنلد جنبه ضروری اسلت:
الف( بر اساس بینش اسالمی، یکی از وظایف انسان مؤمن ارتباط با مردم است.

 املام صلادق در روایتلی می فرماینلد: »َخالُِطوا النَّلاَس ُمَخالََطلًه إِْن ِمتُّلْم َمَعَها بََکْوا 
َعلَْیُکلْم َو إِْن ِغْبُتلْم َحنُّلوا إِلَْیُکلْم؛ بلا ملردم بیامیزید، در اجتماعشلان شلرکت و آنها را 

در کارهلا یلاری کنیلد و از جامعه منزوی نشلوید«.1
ب( فرد مسلمان در رابطه  با دیگران وظیفه هایی بر عهده دارد:

»ُکلُّکْم راْع و ْکلُّکْم َمسؤوُل َعْن َرْعّیته؛ همه،  نگهبان و مسئول یکدیگر هستید«.2 
همه باید در انجام این مسئولّیت ها تالش کنند و پشتیبان یکدیگر باشند.

ٍه أُْخِرَجْت لِلنَّاس؛ شلما بهترین اّمتی هسلتید  قلرآن کریلم می فرمایلد: »ُکْنُتْم َخْیلَر أُمَّ
که برای ملردم پدیدار شلده اید«.3

در اسلالم، همله افلراد جامعله در برابلر یکدیگلر حلّق و حقوقلی دارنلد کله املام 
سلّجاد در رسلاله  حقلوق، آنهلا را بیلان فرموده انلد. ایشلان دربلاره معاشلرت بلا 
دیگلران می فرماینلد: »َکِبیَرُهلْم بَِمْنِزلَلِه الَْوالِلِد َو َصِغیَرُهلْم بَِمْنِزلَلِه الَْولَلِد َو أَْوَسلَطُهْم 
بَِمْنِزلَلِه اْلَخ؛ پیلران را بله  منزلله پلدر خلود، کوچک ترها را بله  منزله فرزنلدان خود و 

میانسلاالن را بله  منزلله  بلرادران خلود تصلّور کلن«.4

1 . محّدث نوری، مستدرك الوسائل، ج8، ص314؛ عاملی، حّر، وسائل الشیعه، ج 12، ص13.

2 . مجلسی، بحاراالنوار، ج72، ص38.

3 . آل عمران، آیه110.

4 . مجلسی، بحاراالنوار، ج 68، ص230.
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مسلجد، یکلی از بهتریلن مکان هلا بلرای برقراری روابط سلالم و سلازنده  اسلت که 
در بهداشلت روانی انسلان نقش اساسلی دارد. حضور منّظم و مسلتمر افراد در مسلجد 
بلرای اقامله  نملاز، بیلن آنهلا ارتباطی قلبلی برقرار می کنلد؛ زیرا همله با هلم در برابر 

یلک معبلود سلجده می کننلد و از او یلاری می جویند.
بسلیاری از ملا نمی دانیلم چگونله بلا افلراد دیگلر ارتبلاط برقلرار کنیلم. بله همین 
دلیلل، در روابلط خلود بلا دیگران دچار مشلکل می شلویم. بسلیاری از افلراد، همواره 
علّلت اصللی ایلن رابطله ناموّفلق را شلیوه رفتلار دیگلری می داننلد؛ حلال آنکله در 
بسلیاری از ملوارد، مشلکل از خلود فرد اسلت. اگر ملا هنر برقلراری ارتباط بلا دیگران 
را بیاموزیلم و از راز و رملز آن آگاهلی یابیلم، ارتبلاط بهتری با دیگران خواهیم داشلت 
و در نتیجله، ملا و دیگلران، بهداشلت روانی مطلوب تلری خواهیم داشلت. در برقراری 

ارتبلاط موّفلق، چهار عاملل مهم وجلود دارد:

الف( مدارا و سازش با دیگران

یکلی از خصوصّیلات مهلم اخالقی که در سلیره  نبوی و ائّمله  معصوم به آن 
توصیله شلده اسلت و در برقلراری ارتبلاط با دیگلران نقش بسلیار مهّملی دارد، مدارا 
نملودن و سلازش بلا دیگران اسلت؛ یعنی انسلان در رفتلار و گفتار خلود، انعطاف پذیر 

و نرم خلو باشلد. در ایلن زمینله، بله یک آیله و چند روایت اشلاره می شلود: 
خداونلد بله حضرت موسلی در برخلورد با فرعلون می فرمایلد: »اْذَهبا إِللی فِْرَعْوَن 
ُر أَْو یَْخشلی؛ ای موسلی، با برادرت به  سلوی  َّلُه َطغی*َفُقلوال لَلُه َقلْوالً لَیِّنلاً لََعلَُّه یََتَذکَّ إِن
فرعلون برویلد کله طغیلان کرده اسلت. بلا او به نرمی سلخن گویید؛ شلاید پنلد گیرد 

یا بترسلد«.1 
ِّی  بُِملَداَراِه النَّاِس َکَملا أََمَرنِی بِلَأَداِء الَْفَرائِِض؛  پیامبلر اکلرم می فرمایند: »أََمَرنِلی  َرب
خداونلد ملرا به سلازش بلا مردم توصیله کرده اسلت؛ همان  طور کله بله ادای واجبات 

سلفارش کرده است«.2

1 . طه، آیه44.

2 . العاملی، الحر، وسائل الشیعه، ج12، ص202.
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آن حضلرت در روایلت دیگلر می فرماینلد: »ُملَداَراُه النَّلاِس نِْصلُف اْلِیَملاِن؛ نرملی و 
سلازش بلا ملردم، نصلف ایمان اسلت«.1

ب( تواضع و فروتنی

یکلی دیگلر از عواملل مهلم در ایجلاد رابطله  موّفلق، فروتنلی در برابلر دیگران اسلت. 
خداونلد، نبلّی اکلرم را بله تواضع املر می کنلد: »َواْخِفلْض َجَناَحلَک لَِملِن اتََّبَعَک 
ِملَن الُْمْؤِمِنیلَن؛ ای پیامبلر مؤمنانلی را کله از تو پیلروی می کنند دور خلود جمع کن 

و پلر و بلال لطلف و رحملت و تواضلع را برای ایشلان بُگسلتران«.2 
پیامبلر اکلرم در جلای دیگری فرمودند: »هلرگاه تواضع کنندگان اّملت مرا دیدید، 
شلما هلم در برابلر آنلان تواضلع کنیلد و در برابلر متکّبران تکّبلر کنید تا ذلّلت آنان را 

باعث شلود«.3
مسلجد در پلرورش خلوی فروتنلی افلراد نقش مهّملی دارد؛ زیلرا مسلجد، جایگاه 
حضلور اقشلار گوناگلون از جملله ضعیفلان و مسلتمندان اسلت و بله طلور معملول، 
آنهایلی کله با فقیران جامعه همنشلینی دارنلد از منش های تکّبرآمیز به دور هسلتند. 

ج( احترام به شخصّیت افراد 

 خلود دوسلتی، فطلری اسلت و هلر کلس بله  طلور غریلزی بله خلودش احتلرام 
می گلذارد و بلرای خلودش ارزش ویلژه ای قائلل اسلت؛ از ایلن رو، کسلی در برقلراری 
ارتبلاط خلوب موّفق تر اسلت کله به دیگران نیلز احترام بگلذارد که نتیجله آن چیزی 
نیسلت، جلز احتلرام متقابلل و برقلراری رابطله  دوسلتانه. سلیره  معصوملان نیلز 
چنیلن بلوده اسلت و آنهلا در برخلورد با افلراد و حّتلی مخالفان خلود با احتلرام رفتار 
می کردنلد. ایلن روش آنلان، در بسلیاری از ملوارد، آگاهلی طرف مقابلل و هدایت او را 
موجلب می شلد. وقتلی جلوان، نوجلوان یلا کودکی به مسلجد می آیلد، اگلر همه اهل 
مسلجد )اعلّم از املام جماعلت، مؤمنلان، خادم و سلایر افلراد( بله او احتلرام بگذارند، 

1 . همان.

2 . شعراء، آیه215.

3 . فیض کاشانی، محّجهالبیضاء، ج3، ص346.
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او احسلاس بزرگلی و شلخصّیت می کنلد. بلا چنیلن کاری نه  تنهلا زمینه جلذب او به 
مسلجد را فراهلم آورده ایلم، بلکله زمینه  مناسلبی بلرای آرامش مجموعه افلراد حاضر 
در مسلجد ایجلاد کرده ایلم. املام باقلر می فرماینلد: »کودکانلی را کله در نملاز 
جماعلت شلرکت می کننلد از صف نملاز جماعت خارج نکنیلد؛ بلکه آنلان را )در میان 

بزرگسلاالن( پراکنده سلازید«.1

د( ابراز محّبت صادقانه

یکلی از نیازهلای روانلی انسلان، نیلاز بله محّبت اسلت. این نیلاز ابتدا بلا کمک پدر 
و ملادر و سلپس در تعاملل بلا بلرادر، خواهلر، خویشلان، همسلاالن و دیگلران که فرد 
بلا آنهلا ارتبلاط دارد، تأمیلن می گلردد. در آموزه های اسلالمی، به دوسلتی بلا برادران 
دینلی سلفارش زیادی شلده اسلت؛ تا  حلّدی  که دوسلت  داشلتن بلرادران دینی جزء 
دیلِن انسلان شلمرده شلده اسلت.2همچنین، سلفارش شلده اسلت کله محّبلت خود 
را بله بلرادر دینی ملان ابلراز کنیلم.3 اگلر ابلراز محّبت و دوسلتی بلا دیگران هملراه با 
عملل انسلان باشلد، تأثیلر آن بیشلتر خواهلد بلود؛ بلرای مثال، با سلالم، دسلت دادن 
و چهلره ای متبّسلم بلا دیگلران رو بله رو شلویم و هنلگام مشلکالت به دیگلران کمک 

. کنیم
یکلی از مهم تریلن آثلار محّبلت، تقویّلت بهداشلت روانی برای افراد اسلت و سلیره 
ائّمله معصلوم کله اُسلوه و اُلگوی4ملا هسلتند، چنیلن بوده اسلت. وقتلی کودکان 
و نوجوانلان بله مسلجد می آمدنلد، پیامبلر اکلرم از آنان اسلتقبال می کردنلد و به 
آنهلا احتلرام می گذاشلتند. روزی، آن حضلرت بلا اینکله بر بلاالی منبر نشسلته بودند 
و بلرای ملردم سلخن می گفتنلد؛ همیلن  که دیدنلد امام حسلن و امام حسلینc وارد 

مسلجد شلدند، از منبلر پاییلن آمدند و بله اسلتقبال آن دو بزرگلوار رفتند.5
اگلر املام جماعلت، خلادم و نمازگلزاران مسلجد به گونله ای رفتلار کنند کله چهار 

1 . شیخ طوسی، تهذیب االحکام، ج2، ص380.

2 . شیخ صدوق، خصال، ح1467.

3 . راوندی، نوادر، ص12، ح509.

4 . ممتحنه، آیه4.

5 . سجستانی ابی داوود، سنن ابی داوود، باب 225.
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ویژگلی مطلرح شلده را رعایلت کننلد، یعنلی در گفتلار و رفتلار اهلل ملدارا باشلند و 
بله هملگان احتلرام بگذارنلد و بلا محّبلت بلا دیگلران رفتلار کنند، مسلجد بله مکانی 

مناسلب بلرای آراملش و آسلایش روحلی افلراد تبدیلل خواهد شلد.
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بخش دوم: مهم ترین عوامل بهداشت روانی در مسجد «
بلرای تبییلن تأثیلر مسلجد و نقلش آن در فراهم شلدن ارتباطلات مناسلب و در 
نتیجله بهداشلت روانلی، باید عواملل مهم بهداشلت روانی در مسلجد را توضیح دهیم:

1- مناجات با خداوند 
 یکلی از مهم تریلن عواملل بهداشلت روانلی، راز و نیلاز بلا خداونلد بی نیلاز اسلت. 
از دیلدگاه بسلیاری از روان شناسلان و جامعه شناسلان، نیایلش، نگلرش مثبلت بله 
بلرای  ناهنجاری هلا را موجلب می گلردد. هلر کسلی دسلت کم  زندگلی و کاهلش 
لحظه هایلی، در ایلن جهلان پرازدحلام، احسلاس غربلت می کنلد. گاهی اوقلات، هیچ 
همدملی نمی توانلد غربلت آدمی را برطلرف کند؛ مگر نیایلش با آفریلدگار مهربان. در 
هیچ  یلک از فّعالّیت هلای روانلی انسلان، پدیلده ای وجود نلدارد که از نیایلش عمیق تر 
باشلد. نیایلش، هلوش و عقلل آدملی را می شلوراند و این شلورش، چنان عظیم اسلت 
کله نله  تنهلا درون ملا را از آلودگی هلا پلاك می کند، بلکله در حالت نیایش، احسلاس 
می کنیلم روح ملا که با گسلترش بر همه هسلتی، روزگار هجرانش سلر آملده، با ورود 

بله جذبله  کملال الهی بله آرامش نهایی رسلیده اسلت.1
خداونلد متعلال، در قلرآن مجیلد، بلا مهرآمیزتریلن سلخنان، انسلان ها را بله نیایلش 
اِع إِذا  ِّلی َقریلٌب أُجیُب َدْعلَوَه اللدَّ دعلوت کلرده اسلت: »َو إِذا َسلَألََک ِعبلادی َعنِّلی َفإِن
َدعلاِن َفلَْیْسلَتجیُبوا للی َو لُْیْؤِمُنلوا بلی لََعلَُّهْم یَْرُشلُدون؛ چون بندگان ملن از تو درباره  
ملن بپرسلند، ]بگلو[ همانلا ملن ]بله آنهلا[ نزدیکلم و دعلای دعاکننلده را وقتلی که 
ملرا بخوانلد پاسلخ می دهلم. پلس آنهلا نیلز دعوت ملرا اجابلت کننلد و به ملن ایمان 

بیاورنلد؛ باشلد کله راه یابند«.2
 بلا بررسلی سلیره عمللی پیامبلر اکلرم و ائّمله معصلوم می بینیم کله آنان 
بله نیایلش و رازونیلاز بلا خداونلد اهتملام ویلژه ای داشلته اند و پیلروان خلود را نیز به 
ارتبلاط مسلتمر بلا خداونلد سلفارش می کردنلد. راز و نیلاز بلا خداونلد مصداق هلای 

1 . نیایش امام حسین در صحرای عرفان، ص70.

2 . بقره، آیه186.
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فراوانلی دارد؛ مثلل نملاز، دعا، اعتلکاف و... . در ایلن  مورد، چند روایلت ذکر می کنیم: 
پیامبلر اکلرم  در روایتلی می فرماینلد: »هلر گاه بله مسلجد وارد می شلوید 
ننشلینید؛ مگلر آنکله دو رکعلت نملاز بگزاریلد و بعلد از آن، خداونلد را بخوانیلد و بلر 
پیامبلر او و خاندانلش درود بفرسلتید؛ بله درگاه خداونلد دعا کنید و نیاز خلود را از او 

1 بخواهید«.
پیامبر اکرم در هنگام رویارویی با سختی ها به نماز پناه می برد.2

املام صلادق می فرماینلد: »هلرگاه حاجتلی از خداونلد دارم، هنلگام ظهر برای 
دعا به مسلجد ملی روم«.3 

املام صلادق در شلبی از شلب های قدر بلا آنکه به  شلّدت بیمار بود، دسلتور داد 
وی را بله مسلجد ببرنلد تا در خانه خلدا به دعا و عبلادت بپردازد.4

حضلرت عللی در موقّیعت هلای مهلم و دشلوار بله نملاز پناه می بلرد و ایلن آیه را 
اله؛ از شلکیبایی و نماز یاری بجوئید«.5  ْبِر َو الصَّ تلالوت می فرمودنلد: »َو اْسلَتعیُنوا بِالصَّ
و  غلم  در هنلگام  اصحابلش سلفارش می فرمودنلد: »چلرا  بله   املام صلادق
انلدوه وضلو نمی گیریلد، بله مسلجد نمی رویلد و بلرای رفلع انلدوه، دو رکعلت نملاز 
نمی خوانیلد؟! مگلر نشلنیده اید کله خداوند فرموده اسلت: »از شلکیبایی و روزه و نماز 

بجوئید«.6  یلاری 
رابطله  عاطفلی کله بلا راز و نیلاز بین انسلان و خداوند برقلرار می شلود، روح و روان 
آدملی را تقویّلت می کنلد و موجلب آراملش وی می گلردد. مسلجد، زیارتلگاه انسلان 
بلا خداسلت. کسلی کله بله مسلجد ملی رود زائلر و مهملان خداسلت. خداونلد از زائر 
خلود، بله بهتریلن وجله پذیرایلی می کنلد. املام صلادق می فرمایند: »بر شلما باد 
کله بله مسلجدها بیاییلد؛ آنهلا خانه هلای خلدا در زمیلن هسلتند و هلر کلس پاکیزه 
بله مسلجد بیایلد، خداونلد گناهانلش را پلاك می گرداند و نلام او در زملره  زائران خود 

1 . مرکز رسیدگی به امور مساجد، فرهنگ مسجد، ص144.

2 . مجلسی، بحاراالنوار، ج8، ص116.

3 . همان، ج47، ص347.

4 . عاملی، الحر، وسائل الشیعه، ج5، ص53، ح87.

5 . بقره، آیه153.

6 . مجلسی، بحاراالنوار، ج82، ص192.
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می نویسلد«.1
در روایلت دیگلری چنیلن آمده اسلت: »خوشلا بله حال بنلده ای کله در خانه  خود 
وضلو می گیلرد و سلپس ملرا در خانله ام زیارت می کنلد؛ بی گملان، زیارت شلونده زائر 

خلود را بلزرگ می شلمارد و او را ملورد لطلف خود قلرار می دهد«.2
ارتبلاط بلا خداونلد مهربلان، در هلر مکان و زملان، آرامش و بهداشلت روان انسلان 
را موجلب می گلردد؛ اّملا بهتریلن و مؤثّرترین ملکان بلرای ارتباط صمیمانه، عاشلقانه 
و آگاهانله، خانله  دوسلت، یعنلی مسلجد، اسلت ؛ زیلرا مسلجد یلک مرکلز ویلژه  برای 

ارتبلاط انسلان با خداسلت.

2- دوست داشتن خود و دیگران
یکلی دیگلر از عوامل بهداشلت روانی، دوسلت  داشلتن خود و داشلتن نگرش مثبت 
بله خلود و دیگران اسلت. کسلی که خود را دوسلت نداشلته باشلد، نمی توانلد دیگران 
را دوسلت بلدارد و نگلرش مثبتلی به دیگران داشلته باشلد. بنابراین، یکلی از نیازهای 

روانلی انسلان، نیلاز به محّبت اسلت که هملواره به آن نیلاز دارد.
در روایتلی از پیامبلر نقلل شلده اسلت: »إِنَّ الُْمْؤِملَن لََیْسلُکُن إِلَلی الُْمْؤِملِن َکَملا 
ْملآِن إِلَلی الَْملاِء الَْباِرد؛ به درسلتی که انسلان مؤمن با بلرادر مؤمنش  یَْسلُکُن َقلْلُب الظَّ

آراملش می یابلد؛ چنان کله قللب تشلنه بلا آب خنلک آراملش می یابد«.3
در دین اسلالم، بر مسلئله  دوسلتی و محّبت تأکید فراوان شلده اسلت و دوسلتی با 
مؤمنلان از ضروریلات ایملان شلمرده می شلود؛ چنان که نبلّی اکلرم فرمودند: »به 
بهشلت وارد نخواهیلد شلد، مگلر اینکله ایملان بیاوریلد و ایملان نخواهیلد آورد، مگر 

آنکله یکدیگر را دوسلت بدارید«.4
می فرمایلد:  تعاللی  تبلارك  و  »خلدای  فرمودنلد:  دیگلر  جایلی  در  آن حضلرت 
محبوب تریلن بنلدگان نلزد ملن کسلانی هسلتند کله بلرای ملن بلا یکدیگر دوسلتی 

1 . شیخ کلینی، کافی، ج2، ص477، ح7.

2 . عاملی، حّر، وسائل  الّشیعه، ج1، ص268، باب10 از ابواب وضو، ح5.

3 . مجلسی، بحاراالنوار، ج76، ص280.

4 . قشیری نیشابوری، صحیح مسلم، ج1، ص93-74، ح270.
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اسلتغفار  بله  سلحرگاهان  و  اسلت  پیوسلته  مسلاجد  بله  دل هایشلان  می کننلد، 
1 مشلغول اند«.

هلر انسلانی دوسلت دارد ملورد احتلرام و محّبت قرار گیلرد و مؤثّرتریلن عاملی که 
موجلب دوسلتی می شلود، محّبلت بله دیگلران و هم نوعان اسلت؛ به  خصلوص محّبت 
بله مؤمنلان. مسلجد جایلگاه تجّملع انسلان های صاللح اسلت. از ایلن رو، هر مسللمان 
بایلد دوسلتان صمیملی و بلرادران ایمانلی خلود را از میلان مسلجدیان برگزینلد. بله 
 دلیلل صفلات نیکلی کله در قلرآن و احادیلث در مقلام اهل مسلجد ذکر شلده اسلت، 
نبایلد نقلش مسلجد، کلم اهمّیلت تلّقلی شلود؛ زیلرا نقش دوسلت خوب در سلعادت 

انسلان، نقشلی ممتاز اسلت و مسلجد سرشلار از انسلان های نیک اسلت. 

3- نظم و سازمان دهی در زندگی
 سلّومین نقلش مسلجد در ایجلاد بهداشلت روانلی، برقلراری نظلم و هماهنگی در 
زندگلی اسلت. نظلم، از نیازهلای روانلی انسلان اسلت و هلر کسلی میلل دارد زندگی 
خصوصلی و جمعلی خلود را بلر اسلاس نظملی مشلّخص تنظیلم کنلد. بی نظملی، بر 
خلالف »طبیعلت انسلان« اسلت. جهلان هسلتی، بلر اسلاس نظم اسلتوار اسلت. همه  
چیلز در جهلان، هماهنلگ اسلت و تخلّلف و انحلراف از نظلم، اختلالل و آشلفتگی را 
موجلب می گلردد. پیروی از نظم هسلتی، آرامش، اعتدال و سلالمت را بله دنبال دارد. 
بله  همیلن  دلیلل، هلر کسلی از بی نظمی و آشلفتگی رویگردان اسلت؛ زیلرا بی نظمی، 
پریشلانی روان انسلان را موجلب می گردد. در قلرآن و روایات معصومان  بر مسلئله 
نظلم، تأکیلدی زیلادی شلده اسلت. در ایلن  خصلوص، یلک آیله و چنلد روایلت ذکر 

می شلود:
خداونلد متعلال در قلرآن بله اقامله نملاز در وقلت خاّصلش سلفارش فرملوده اسلت: 

لَلواِت؛ بلر اوقلات نمازهلا مراقبلت کنیلد«.2  »حافُِظلوا َعلَلی الصَّ
حضلرت عللی در آخریلن وصّیلت بله فرزندانلش، بعلد از املر بله رعایلت تقلوا و 

1 . طبرسی رضی الّدین، مکارم اخالق، ج2، ص375.

2 . بقره، آیه238.
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پرهیلزکاری، می فرماینلد: »أُوِصیُکَملا َو َجِمیلَع ُولْلِدی َو أَْهلِلی َو َملْن بَلََغلُه ِکَتابِلی 
بَِتْقلَوی اهللِ َو نَْظلِم أَْمِرُکلْم؛ شلما همله  فرزنلدان و هر کس کله نامه ام به او می رسلد را 

بله تلرس از خلدا و نظلم در کارهلا سلفارش می کنلم«.1
آن حضلرت در روایتلی دیگلر می فرماینلد: »انسلان مؤمن بایلد اوقات شلبانه روز خود 
را بله سله بخلش تقسلیم کنلد: بخشلی از آن را بلرای مناجلات بلا خداوند، بخشلی را 
بلرای تأمیلن معلاش و اصلالح زندگلی و بخلش سلّوم را بلرای بهره بلردن از لّذت های 

حلالل قلرار دهد«.2
 املام کاظلم می فرماینلد: »إجتهلدوا فلی اَن یکلون زمانکلم اربلَع سلاعاٍت: سلاعٌه 
لمناجاِه اهلل و سلاعٌه المرار معاٍش و سلاعٌه لِمعاشلرِه االخواِن و الُثّقات الذیِن یَعرفونَکم 
ٍم  ُعیوبَکلم و یَخلصلوَن لَکلم فلی الباطلِن و سلاعٌه تخللوُن فیهلا للّذاتِکلم فی غیلر محرَّ
و بهلذِه السلاعِه تقلدروَن عللی الثلالِث سلاعاٍت...؛ بکوشلید تلا فرصت هلای بیلداری 
خویشلتن را بله چنلد بخلش تقسلیم کنیلد و از آنها برای سلاختن دنیلا و آخرت خود 

بلا کار و تلالش بهلره گیرید:
الف( بخشی را برای راز و نیاز با خدا و رابطه عاشقانه با او؛

ب( بخشلی را بلرای کار و تلالش و تأمیلن هزینله زندگلی و سلاختن اقتصاد سلالم 
پاینده؛ و 

ج( بخشلی را برای همراهی و همنشلینی با انسلان های مورد اعتماد؛ با کسلانی که 
اندیشله و عملکلرد شلما را آگاهانله و خالصانه مورد نقلد قرار می دهند و کاسلتی ها را 

می گوینلد و در نهلان و آشلکار به شلما اخالص و صفلا می ورزند.
د( آخریلن بخلش را نیلز بلرای تفریلح و لّذت های سلالم قلرار دهید کله این بخش 
بله شلما نشلاط و طلراوت می بخشلد و شلما را بلرای انجلام وظایلف و عمل بله برنامه 

روزانله نیلز نیلرو و تلوان می دهد«.3
درباره نظم در مسجد، روایاتی وارده شده است که به یک مورد اشاره می شود:

 املام صلادق در روایتلی بله نقل از پیامبلر می فرمایند: »یَلا أَیَُّها النَّلاُس أَقِیُموا 

1 . دشتی، محّمد، نهج البالغه، خ157، ص499.

2 . نهج البالغه، فیض االسالم، ص1241.

3 . حّرانی، حسین بن شعبه، تحف العقول، ص394.
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ُصُفوَفُکلْم َو اْمَسلُحوا بَِمَناِکِبُکلْم لَِئلالَّ یَُکلوَن فِیُکلْم َخلَلٌل َو اَل تَُخالُِفوا َفُیَخالِلَف اهلُل بَْیَن 
ِّلی أََراُکلْم ِملْن َخلِْفلی...؛ صف هایتلان را منّظم کنید و شلانه ها را به هم  ُقُلوبُِکلْم أاََل َو إِن
مّتصلل کنیلد تلا میان شلما فاصله ای نباشلد. نامنّظلم نایسلتید، در غیر ایلن صورت، 

خداونلد دل هایتلان را با هلم ناهماهنگ خواهد کلرد...«.1
شلاید ایلن سلخن پیامبلر کله در احادیث فلراوان دیگلری نیز مکّرر بیان شلده 
اسلت،2به نکتله ای روانلی اشلاره دارد کله هملان تأثیلر نظلم و انضبلاط، در وحلدت و 
هماهنگلی اسلت. بپلا داشلتن نملاز در صف هایی منّظم و آراسلته و با شلانه های به هم 
 پیوسلته کله بیشلتر اوقلات در مسلجد و بله جماعلت برگلزار می شلود، علالوه  برآنکه 
شلیاطین را افسلرده و ناامیلد می کند، دل های مؤمنلان نمازگزار را بلا یکدیگر مهربان 

می کنلد و بله آنلان رنلگ وحلدت و همدلی می بخشلد.3

4- وحدت و همدلی
همدللی و وحدت، از مهم ترین عوامل بهداشلت روانی اسلت که بسلیاری از مشلکالت 
را حلّل می کنلد؛ زیلرا یکلی از پایه های اساسلی حّل مشلکالت روحی انسلان، همدلی 
و تعلاون اسلت. اگلر دو یلا چنلد نفلر بلا یکدیگر هملدل و هم نظلر شلوند، می توانند با 
آراملش بیشلتری بلا یکدیگلر زندگلی کنند. پایه همله ادیان الهلی، بر وحدت اسلتوار 
اسلت. دیلن مقلّدس اسلالم، بیلش از دیگلر دین ها بله مسلئله وحدت سلفارش کرده 
ُقلوا؛ بله  اسلت؛ چنان کله قلرآن می فرمایلد: »َو اْعَتِصُملوا بحبلِل اهللِ َجِمیعلاً َو ال تََفرَّ

ریسلمان الهلی چنگ زنیلد و متفّرق نشلوید«. 4 
حضلرت عللی می فرماینلد: »إِنَ  النُُّفلوَس  إَِذا تََناَسلَبْت  ائَْتلََفْت؛ افراد بشلر به  هنگام 

تناسلب فکلری، با هلم الفت پیلدا می کنند«.5
در روایلت دیگر آمده اسلت: »َعلَْیُکلْم بِالتََّواُصِل َو التََّبلاُذِل َو إِیَّاُکْم َو التََّدابُلَر َو التََّقاُطَع؛ 
بلا یکدیگلر رفت وآملد کنیلد و بلا هلم سلخاوتمند باشلید و از جدایلی و پشلت  کردن 

1 . عاملی، حّر، وسائل الشیعه، ج5، ص472، از ابواب صاله الجماعه، روایت4؛ همان منبع، ج 8، ص424.

2 . عاملی، حّر، وسائل الشیعه، ج5، ص472، ابواب صاله الجماعه. 

3 . نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ج2، ص251. 

4 . آل عمران، آیه103.

5 . آمدی، عبدالواحد، غررالحکم، ص434، ح9714.
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به یکدیگلر بپرهیزید«.1
پیامبلر می فرماینلد: »الُْمْؤِمَنلاِن َکالَْیَدیْلِن یُْغَسلُل إِْحَداُهَملا بِاْلُْخَری؛ انسلان های 

مؤملن هماننلد دو دسلت هسلتند که در شستشلو، هلر دو بله یکدیگر نیلاز دارند«.2
یکلی از برکت هلای حضور در مسلجد، همکاری اسلت که از عواملل وحدت آفرین و 
اسلتحکام بخش جامعله به  شلمار ملی رود و در نماز جماعلت، بیش از سلایر عبادت ها، 
بله  چشلم می خلورد. در نملاز جماعت، مراعلات حقوق دیگلران، یاری رسلاندن به آنها 
و رسلیدگی به مشلکالت بلرادران دینلی مطرح می شلود. امام صلادق می فرمایند: 

»بله هلم بپیوندید و به هلم نیکی و مهربانلی کنید«.3

5- توّکل
تلوّکل، یکلی دیگلر از عواملل بهداشلت روانلی جامعله اسلت. تلوّکل، یعنلی اعتملاد 
بله خداونلد و واگلذاری کارهلا بله او؛ البّتله در کنلار تلالش و حرکلت انسلان. تّکیله 
 کلردن بلر آنچله ناپایلدار اسلت بله انسلان احسلاس ناپایلداری می دهلد و آن کله بلر 
زمین سسلت ایسلتاده اسلت، نمی تواند گام های اسلتوار بردارد. کسلی که پشلتوانه ای 
همچلون خداونلد دانلا و توانلا دارد، به راحتلی دچلار مشلکل روحلی نمی شلود و 
احسلاس بی پناهلی نمی کنلد. توصیله  قلرآن بله مؤمنلان ایلن اسلت کله بلر خداونلد 
تلوّکل کننلد و از او یلاری بخواهنلد تلا هملواره در آراملش بله سلر ببرنلد. تلوّکل بلر 
خداونلد سلبب افزایش مقاومت انسلان در برابر مشلکالت و پلرورش روحّیه  خودباوری 
ْل َعلَی  و اعتمادبه نفلس انسلان می شلود؛ چنان کله خداونلد می فرمایلد: »َو َملْن یََتلَوکَّ
اهللِ َفُهلَو َحْسلُبه؛ کسلی کله بلر خداونلد اعتماد کنلد، خداوند بلرای او کافی اسلت«.4
خداونلد متعلال، نصلرت مؤمنان را حّقلی بر عهده  خود قلرار داده اسلت؛5از این رو، اگر 
ملا بله او تلوّکل و اعتملاد کنیم، هملواره ما را یاری خواهلد کرد و ایلن، آرامش روحی 
و روانلی ملا را موجلب خواهلد شلد. البّتله، چنان که اشلاره شلد، تلوّکل بایلد با تالش 

1 . محّدث نوری، مستدرك الوسائل، ج9، ص49؛ مجلسی، بحارالنوار، ج 42، ص256.

2 . همان، ج9، ص49.

3 . شیخ کلینی، اصول کافی، ج3، ص2690. 

4 . طالق، آیه3.

5 . همان.
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و حرکلت انسلان هملراه باشلد. بنابرایلن، در روایلت، توّکِل بلدون تالش مذّمت شلده 
اسلت. حضلرت عللی از گروهلی کله در عین برخلورداری از سلالمت جسلمی، به  
جلای تلالش و طلب معاش، در گوشله ای از مسلجد نشسلته بودند، پرسلیدند: »شلما 
چه کسلانی هسلتید؟ جلواب دادند ملا توّکل کننلدگان بلر خدائیم. حضلرت فرمودند: 

شلما سلربار اجتماع هسلتید کله از دسلترنج دیگلران روزی می خورید«.1
پیامبلر اکلرم فرمودنلد: »...َمْیُملوٌن أَْهُلَهلا... َمْحُفلوٌظ أَْهُلَها ُهلْم فِی َصاَلتِِهلْم َو اهلُل 
فِلی َحَوائِِجِهلْم ُهلْم فِلی َمَسلاِجِدِهْم َو اهلُل ِملْن َوَرائِِهلْم؛ اهاللی مسلجد مبارکنلد؛ آنها 
محفلوظ هسلتند؛ وقتلی اهل مسلجد در حال نماز خواندن هسلتند، خداونلد نیازهای 

آنلان را بلرآورده می کنلد و ُمْشلرف بر آنهاسلت«.2
 در پایلان ایلن بخلش، بایلد گفلت کله عواملل بهداشلت روانلی در مسلجد، مصادیق 
زیلادی دارد کله بخشلی از مهم تریلن آنهلا بیلان شلد؛ اّما به  طلور کلّی می تلوان گفت 
بسلیاری از اعملال مسلتحّبی مسلجد از عواملل بهداشلت روانی هسلتند کله برخی از 
آنهلا مربلوط بله املام جماعلت و برخلی دیگر مربوط بله آن دسلته از مأمومین اسلت 
کله بله مسلجد رفت وآملد دارند؛ به عنلوان مثلال: خواندن بعضلی دعاها هنلگام ورود 
بله مسلجد و خلروج از آن؛3پوشلیدن لبلاس پاکیلزه و شایسته؛4خوشلبوکردن خود5و 
مسجد؛6روشلن  کردن چراغ در مسلجد؛7نظافت مسلجد8و نظافت پاهلا و کفش ها قبل 
از ورود بله مسلجد؛9خواندن نمازهلای یومّیه در مسلجد؛ فاصله نیانداختن بین کسلانی 
کله در صلف نملاز جماعلت ایسلتاده اند؛ رعایلت نظلم در صف هلای نملاز جماعلت؛ 
خوانلدن نملاز جماعلت برای کسلی کله قبلل از برپایی نملاز جماعت نملازش را ُفرادا 
خوانلده اسلت. همله  ایلن ملوارد10در یلک هلدف بلا هلم اشلتراك دارنلد و آن اینکله 

1 . محّدث نوری، مستدرك  الوسائل، ج11، ص220، ح12798.

2 . همان.

3 . شیخ کلینی، اصول کافی، ج3، ص309. ح2.

4 . همان، ج6، ص489، ح7.

5 . همان، ص517، ح5.

6 . متقی، هندی، کنزل  العّمال، ج7، ص658، ح20781.

7 . محدث نوری، مستدرك  الوسائل، ج3، ص385.

8 . عاملی، حّر، وسائل الّشیعه، ح5، ص239.

9 . شیخ طوسی، تهذیب االحکام، ج3، ص255، ح29.

10 . مرکز رسیدگی به امور مساجد، فرهنگ مسجد، ص239.
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همگلی آنهلا بی شلّک در فراهلم آوردن بهداشلت روانی افراد در مسلجد مؤثّر هسلتند؛ 
زیلرا ذکلر خدا در دعاهای مسلجد، توّجه و ارتباط بیشلتر انسلان با خداونلد را موجب 
می گلردد. در نتیجله، بهداشلت روان انسلان تأمیلن می شلود. همچنیلن، پوشلیدن 
لبلاس پاکیلزه و خوشلبو، علالوه بر ایجلاد جّذابّیلت، آرامش روانی انسلان را بله  دنبال 
دارد و شلرکت در نملاز جماعلت و رعایلت نظلم در صفلوف، اتّحاد و همبسلتگی افراد 

را موجلب می شلود. 
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بخش سّوم: آسیب های بهداشت روانی در مسجد «
هدف از آسیب  شناسی بهداشت روانی مسجد دو چیز است:

1. شناخت آسیب ها و پیشگیری از وقوع آنها در مسجد؛
2. راهکارهای برطرف کردن آسیب ها.

در ایلن بخلش، در پلی ایلن هسلتیم تلا مهم تریلن آسلیب های بهداشلت روانلی 
در مسلجد را بیلان کنیلم. اگرچله در ضملن بحلث از آسلیب های بهداشلت روانلی 
در مسلجد، بسلیاری از راهکارهلا نیلز روشلن می گلردد؛ اّملا چلون هلر دو قسلمت به 
تفصیلل بیشلتری نیلاز دارد و تحقیلق مسلتقلی را می طلبد، فقط به قسلمت نخسلت 

می پردازیلم.
 چنان کله در بخلش نخسلت بیلان شلد، پایله  بهداشلت روانلی در انسلان، تنظیم و 
متعلادل نملودن ارتبلاط انسلان با خلود، خداوند و هم نوعان اسلت؛ اّما آنچه بهداشلت 
روانی در مسلجد را در معرض آسلیب قرار می دهد، عوامل فراوانی اسلت که در منابع 
اسلالمی بیلش از شلصت ملورد آن بلا عنلوان مکروهات و محّرمات مسلجد ذکر شلده 
اسلت. همله ایلن ملوارد، در یک نکته مشلترك هسلتند و آن نکته این اسلت که همه  
آنهلا بله  نوعلی در ارتباطلات سله گانه و آراملش روحلی و روانی انسلان اختلالل ایجاد 
می کننلد. یکلی از خصوصّیلات مهلم مسلجد، سلکوت و فضلای آرام بخلش آن اسلت 
کله ویژگلی ظاهلری و معنلوی آن، بلا ورود بله مسلجد احسلاس می شلود. بنابرایلن، 
هلر املری که فضلای آرام بخش مسلجد را برهلم زند، مصداق آسلیب بهداشلت روانی 

مسلجد خواهلد بود. 
علالوه  بلر این ویژگی، در اسلالم، بر بهداشلت فردی و اجتماعی و حضلور با طهارت 
در مسلجد تأکیلد زیلادی شلده اسلت. همله  این دسلتورها بلا بهداشلت روان انسلان 
ارتبلاط محکملی دارد و علدم رعایلت آنهلا بله بهداشلت روانلی او آسلیب می رسلاند. 
اسلالم، پیونلد طهلارت ظاهلر و باطن را ناگسسلتنی می داند و برای بهداشلت مسلجد 
حکم هلای زیلادی وضلع کرده اسلت. آدملی در محیطی پاکیلزه قلدرت و زیبایی الهی 
را نیکوتلر می بینلد و روح خویلش را راحت تلر بله زالل طهلارت باطنلی می سلپارد. 
مسلجدی کله هملواره تمیلز و معّطلر اسلت، بلرای انسلان جّذاب تلر اسلت. در چنین 
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مکانلی، نمازگلزار بهتلر می توانلد بله عبلادت با خدای خلود بپلردازد و با خاللق خود، 
ارتباط بهتری داشلته باشلد.

بلا جمع بنلدی کلّلی آیلات و روایاتی کله درباره  مکروهلات و محّرمات مسلجد بیان 
شلد، می تلوان حکملِت حرملت و کراهت ایلن املور را در چند مورد خالصله نمود:

1. انجلام برخلی از ایلن املور، غفللت از یلاد خداونلد را موجلب می شلود و با هدف 
حضلور در مسلجد، منافلات دارد؛ زیلرا مسلجد خانله یلاد خداسلت.1به همیلن  دلیل، 
روایلات بله ملا دسلتور می دهند نباید در مسلجد درباره مسلائل ملاّدی و دنیوی،2مثل 
خریلد و فروش3صحبلت کلرد؛ زیلرا فراموش  کلردن خلدا و اخالل در کارکرد مسلجد 

را باعلث می شلود. 
2. انجلام برخلی از ایلن املور، آزار و اذیّلت دیگلران و ضایلع  کلردن حقلوق آنهلا را 
موجلب می شلود؛ در روایلات، انجلام املوری ماننلد: بلند سلخن  گفتن،4حضلور یافتن 
بلا دهلان بدبو،5غصلب  کلردن جلای دیگلران،6 اعلالن  نمودن گمشلده7و... در مسلجد 

نهی شلده اسلت.
3. بعضلی از املور نهلی شلده، ملواردی هسلتند کله تصویلری ناخوشلایند و همراه 
بلا غلم و انلدوه از مسلجد در ذهلن افلراد می سلازند؛ در روایات، انجلام املوری مانند: 
نملاز خوانلدن بلر مّیت،8غسلل دادن مّیت، گدایی کلردن، اجرای حلدود و قصاص9و... 
در مسلاجد نهی شلده اسلت. برگزاری مجلس ترحیم در مسلجد نیز یکی از مصادیق 
بلارز ایلن املور اسلت که اکنلون در جامعه ما مرسلوم اسلت. همه ایلن  ملوارد، تنّفر و 
دوری افلراد، بله خصلوص جوانلان و نوجوانان، از مسلجد به دنبلال دارد؛ زیرا تصویری 
نامطللوب از مسلجد در ذهلن می سلازند کله بلر بهداشلت روحلی و روانی افلراد تأثیر 

1 . بقره، آیه114.

2 . عاملی، حّر، وسائل الشیعه، ج5، ص214.

3 . همان، ص233.

4 . همدانی، مصباح الفقیه، ج2، ص707.

5 . شیخ کلینی، اصول کافی، ج6، ص374.

6 . بهائی، محّمد بن حسین عاملی، العروه الوثقی، ج1، فصل فی مکان المصلی، ص574- 575.

7 . عاملی، حّر، وسائل الشیعه، ج5، ص236.

8 . شیخ کلینی، اصول کافی، ج3، ص182.

9 . عاملی، حّر، وسائل الشیعه، ج3، ص507، باب 27.



483 فصل چهار: کارکردهای فرهنگی و تربیتی مسجد  

می گلذارد. منفی 
4. برخلی از ایلن ملوارد که از محّرمات مسلجد اسلت، با طهارت و قداسلت معنوی 
مسلجد ناسلازگار اسلت و هتلک حرملت و از بیلن رفتلن طهلارت مسلجد را موجلب 
می گلردد؛ مثلل: ورود مشلرکان،1 نجلس  کردن مسلجد،2به همراه بردن اشلیاء نجس،3 
حضلور در مسلجد بلا حاللت جنابلت، حیلض، نفلاس.4 بلدون تردیلد، رعایلت  نکردن 
آنهلا علالوه  بلر ایلن کله سلبب هتک حرملت مسلجد می گلردد، بلر آراملش روحی و 

بهداشلت روانلی انسلان نیلز تأثیلر منفلی می گذارد.

1 . محّدث نوری، مستدرك الوسائل، ج3، ص378 و 381. 

2 . بهائی، محّمد بن حسین عاملی، العروه الوثقی، ج1، ص85.

3 . عاملی، حّر، وسائل الشیعه، ج5، ص229، ح6410.

4 . شیخ طوسی، تهذیب االحکام، ج1، ص371، ح25.
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نتایج تحقیق «
مسلجد، کارکردهلا و ابعلاد مختلفلی دارد. یکلی از مهم ترین آنها، نقش مسلجد در 

بهداشلت روانی انسلان اسلت کله می تلوان دالیل زیلر را برای آن بیلان کرد: 

1. مسلجد، اّولیلن پایلگاه و مرکلز عبلادی مسللمانان و بهترین مکان بلرای ارتباط 
بلا خاللق مهربلان هسلتی اسلت؛ زیرا همه شلرایط برقلراری ارتبلاط خلوب و قوی در 

آن مهّیا اسلت.

2. مسلجد، مهم تریلن محلّل تجملع مسللمانان و سلالم ترین مکان بلرای رفت وآمد 
و معاشلرت بلا دیگلران اسلت؛ زیلرا خانه خدا بلر روی زمین1 اسلت و قداسلت معنوی 
خاّصلی دارد. بنابرایلن، کسلانی کله بله مسلجد رفت وآملد بیشلتری می کننلد، ملورد 
لطلف و توّجله ویلژه خداوند هسلتند و یکلی از مهم تریلن برکت هلای آن، آرامش روح 

و بهداشلت روان انسلان است.

3. بنلا بلر اتّفاق نظلر روان شناسلان، یکلی از عواملل مهلم در تحّقق بهداشلت روانی 
انسلان، فضلا و محیلط اسلت. مسلجد بله  دلیلل دارا بلودن سلکون و سلکوت خلاّص 
معنلوی و برخلورداری از عواملل دیگلری، مانند معملاری هدفمند و کاربلرد رنگ های 

آرامش بخلش، در بهداشلت روان انسلان نقلش مهّملی دارد.

4. بهداشلت روان انسلان، ماننلد بهداشلت جسلم، در معلرض آسلیب های زیلادی 
اسلت کله مهم تریلن آنهلا در عصلر حاضلر عبارت انلد از:

اللف( عوامللی ماننلد تزئیلن غیرضلروری و صلرف هزینه هلای هنگفلت زیباسلازی 
مسلجد، در بیشلتر ملوارد، کاهلش معنویّلت، غفللت انسلان از توّجله بله خلدا و یلاد 

خداونلد و اختلالل در ارتبلاط بلا خاللق هسلتی را موجلب می شلود.

1 . شیخ صدوق، علل الشرایع، ص318، ح1.
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ب( رعایلت بهداشلت ظاهلری کله مقّدمله بهداشلت معنلوی و روحلی در مسلجد 
اسلت، اهمّیلت فراوانلی دارد و آراملش روحلی و روانلی انسلان را موجلب می شلود و 
عدم رعایت آن، بهداشلت جسلمی و روحی انسلان را در معرض آسلیب قرار می دهد. 
نکتله پایانلی اینکله مسلجد می توانلد در تقویّلت، اصلالح و تنظیم روابط سله گانه، 
نقشلی بسلیار مهم داشلته باشلد کله نتیجله آن، تحّقق بهداشلت روان انسلان اسلت. 

البّتله، بایلد آسلیب ها را شلناخت و بلرای برطرف کلردن آن تلالش نملود.
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بهائللی، بهاءالدیللن محّمد بن حسللین عاملللی ، العللروه الوثقللی ، قللم، کتابفروشللی بصیرتللی ، چللاپ  «

 اول ،1390هللل.ق.
متقللی هنللدی، کنزالعمللال، تصحیللح: صفللوه سللقا، مکتبلله التللراث االسللالم، بیللروت، چللاپ اول، 1397  «

هل. ق. 
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حّرانللی، ابللی محّمللد الحسللن بن  علی بللن الحسللین بن شللعبه، تحللف العقللول، تصحیللح علللی اکبللر  «
غفللاری، تهللران، کتابفروشللی اسللالمیه، 1400هللل.ق.

راونللدی کاشللانی، سللّیدجلیل ابوالرضللاء ضیاءالّدیللن فضل اهلل بللن علی بللن عبللداهلل، النللوادر، قللم، مؤّسسلله  «
1377هل.ش.  دارالحدیث، 
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نقش مساجد در تأمین بهداشت روان انسان

حسین علوی مهر

چکیده «
سلالمت روحی و زندگی فارغ از نگرانی و اضطراب، یکی از آرزوهای دیرینه انسلان 
و از نیازهای اساسلی وی اسلت. با وجود پیشلرفت های علمی گوناگون و چشلم گیری 
کله بلرای آرامش انسلان، به ویلژه در زمینه هلای روان پزشلکی و روان درمانلی، صورت 
گرفتله اسلت، همچنلان صاحب نظلران عرصه  بهداشلت روان بلر نیاز به دیلن تأکیدی 
فلراوان دارنلد. شلرکت در مراسلم های دینی و حضلور در مکان های مذهبلی می تواند 
نقشلی بسلیار مؤثّر در تأمین بهداشلت روان انسلان داشلته باشلد. این نوشلتار، با نگاه 
بله آیلات و روایلات، در صلدد بیلان نقلش مسلجد در تأمیلن بهداشلت روانلی اسلت. 
همچنیلن، بله راهکارهای معرفتلی، عاطفی و رفتاری اشلاره کوتاهی می شلود. ارتباط 
وثیلق مسلجد بلا ایملان به خلدا، ذکر خدا، اعتقلاد به قضا و قلدر و رضایلت از زندگی، 
برخلی از مهمّ تریلن راهکارهلای معرفتلی اسلت کله در نقش آفرینلی مسلجد بلرای 
بهداشلت روانلی تأثیلر دارد. همچنیلن، حضلور انسلان در مسلجد و اجلرای کارهایلی 
عاطفلی، مثلل دعلا خوانلدن و توبه  کلردن نیز تأثیری بسلزا در پاکلی روح آدمی دارد. 
علالوه  بلر آن، می تلوان بله نقش مسلجد در ایجاد راهکارهلای رفتلاری، مانند حجاب، 

ازدواج، کار، رابطله  اجتماعلی مناسلب و آراسلتگی اجتماعی اشلاره کرد.

واژگان کلیدی:  «
مسجد، بهداشت روان انسان، راهکارهای ایجاد آرامش، پاداش رفتن به مسجد. 
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مقّدمه «
مسلجد، مهمّ تریلن ملکان مذهبلی اسلت کله کارکردهلای متعلّددی در زمینله  
بهداشلت روان دارد. تحقیقلات نشلان می دهلد کله حضلور در مسلجد می توانلد در از 
بیلن  بلردن برخلی مشلکل ها، مانند احسلاس تنهایلی، غم و اندوه، بسلیار مؤثّر باشلد. 
امیلد بله زندگلی و اسلتجابت دعا، احسلاس اعتملاد و تکیه بله خداوند، جللب محّبت 
خداونلد بلا نیایلش )به ویلژه بله  صلورت دسلته جمعی( و تقویّلت خیرخواهلی و نلوع 
 دوسلتی بله  وسلیله  ارتبلاط بلا دیگلر مسللمانان، از نتیجه هلای مثبت مسلجد اسلت. 
سلالمت روح، آرامش خاطر و زندگی فارغ از نگرانی و گرفتاری از نیازهای اساسلی 
بشلر هسلتند. روان شناسلان بلرای تأمیلن بهداشلت روانلی افلراد تلالش می کنند که 
باورهلا، عواطلف و رفتارهلای نادرسلتی را بشناسلند که باعلث بیماری هلا و ناراحتی ها 
می گلردد. آنهلا در پلی تغییلر ایلن عامل هلا و یافتلن قاعده هایلی بلرای زیسلت بهتلر 
هسلتند. یکلی از بهتریلن راه هلا بلرای ایلن مقصلود عمل به فرملان خالق روح انسلان 
اسلت؛ زیلرا او نیازهلای انسلان و قوانیلن حاکلم بلر جهلان را بهتر از هر کلس دیگری 
می دانلد. بسلیاری از روان شناسلان به ایلن نتیجه رسلیده اند که تنها روزنله  امید برای 
رهایلی از ناراحتی هلا، ایملان بله خلدا و اعتقاد به قدرت مافوق انسلان اسلت.1معبد در 
ادیلان و به ویلژه مسلجد در اسلالم، بهتریلن مکان برای حفلظ ایمان، اعتقلاد به خدا و 
ارتباط با مبدأ قدرتمند و مافوق انسلانی اسلت. بشلر باید در راسلتای نیازهای ماّدی، 
بلرای نیازهلای روحلی و روانلی خلود نیلز تلالش کنلد. روح بشلر بله نظلام اخالقلی، 
ایملان، اعتقلاد و محّبلت نیلاز دارد. انسلان، محتلاج تکیه گاهلی اسلت که بله او توّکل 
کنلد و از او کملک بخواهلد. ایلن ملوارد، بله  منزلله ملواّد الزملی اسلت که بلرای روح 
ضلروری اسلت و اگلر تعلادل آن به هم بخلورد، دیگر هیلچ چیز نمی تواند مایه  خوشلی 

و آرامش شلود.2
ایلن مقالله در صلدد ارائله تأثیلرات مسلجد در تأمیلن بهداشلت روانلی اسلت. از 
مجموعله برخلی آیلات و روایلات، درمی یابیلم کله مسلجد می توانلد در سله راهلکار 

1 . صانعی صفدر، آرامش روانی و مذاهب، ص6.

2 . شهید مطّهری، حکمت ها و اندرزها، ص20.
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»شلناختی«، »عاطفلی« و »رفتلاری« بلر روح انسلان تأثیلر بگلذارد کله بلا توضیحی 
مختصلر بلدان اشلاره می کنیلم.



جلد یک، بخش دوم 492

مبحث اّول: کّلیات )مفهوم شناسی( «
مسجد

در لغلت، »مسلجد« اسلم ملکان یلا زملان، مشلتق از »َسلَجَد« اسلت و مسلجد به 
مکانلی می گوینلد کله در آن، خداونلد سلجده و عبلادت می شلود.1 از این رو، مسلجد، 
محلّل حصلول قلرب الهلی و ملکان از بیلن بلردن خودخواهلی و تاریکی هلا اسلت و 
سلزاوار اسلت کله انسلان به مسلجد روی آورد تلا قرب الهلی را تحصیل کنلد و از غیر 

خلدا منقطلع گلردد و نْفلس خلود را از عیلوب پلاك کند.2
از نظلر »شلرعی« نیلز مسلجد بله مکانی گفته می شلود کله مخصوص نملاز و عبادت 
خداونلد اسلت و ورود بله آن شلرایطی دارد کله در کتاب های فقهی بیان شلده اسلت. 
مرحلوم صاحلب جواهلر می نویسلد: »و المراد بالمسلجد شلرعاً الملکان الموقوف علی 
کافه المسللمین للصاله؛ مقصود از مسلجد در اصطالح شلرعی، مکانی اسلت که برای 

اقامله  نماِز تمام مسللمانان وقف شلده اسلت«.3

بهداشت روان
در تعریف بهداشلت روانی چنین گفته شلده اسلت: »اسلتعداد روان برای هماهنگ 
و خوشلایند بلودن و مؤثّلر کار کلردن در موقعّیت هلای دشلوار و انعطاف پذیلر بودن و 

توانایی داشلتن بلرای بازیابی تعلادل خود«.4
طبلق این تعریف، شلخصی کله بتواند بلا محیط خود )اعضلای خانلواده، همکاران، 
همسلایگان و به طلور کلّلی اجتملاع( خوب باشلد، از نظر بهداشلت روانلی »به هنجار« 
خواهلد بلود. این شلخص بلا تعادل روانلِی رضایت بخشلی رفتلار، تعارض هلای خود را 
بلا دنیلای بیلرون و درون حلّل خواهلد نملود و در مقابلل ناکامی هلای اجتناب ناپذیلر 

زندگلی مقاومت خواهلد کرد.5
منظلور از تأثیلر مسلجد در بهداشلت روان ایلن اسلت کله فلرد بلا مهمّ تریلن نماد 

1 . ابن منظور، لسان العرب ماده سجد، ج 6، ص175.

2 . مصطفوی، التحقق فی کلمات القرآن، ماده سجد، ج5، ص55.

3 . نجفی، محّمدحسن، جواهرالکالم، ج14، ص69.

4 . گنجی، حمزه، بهداشت روانی، ص10 )برگرفته از فرهنگ روان شناسی الروس(.

5 . همان.
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دینلی یعنلی مسلجد، خلود را هماهنلگ کنلد و تعارض های خلود را با دنیلای بیرون 
و درون حلّل نمایلد و در مقابلل ناکامی هلا، یأس هلا و مشلکالت اجتناب ناپذیر زندگی 

مقاوملت نشلان دهلد و مسلجد در روح او تأثیلر بگذارد.

جایگاه مسجد
مسلجد مکان یلاد خدا،1خانه خلدا در زمین،2محلّل توّجه به خدا،3جایلگاه مطّهران 
و راسلتگویان،4منزلگاه پیامبرانلی، همچلون حضلرت ابراهیلم و خضر،5مکانلی بلرای 
کسلب دانش،6بلازار آخرت،7خانه هلای پرهیلزگاران و مؤمنلان8 اسلت. ایلن وصف های 
مسلجد، بله خوبلی ماهّیت مسلجد و جایلگاه آن را برای ما روشلن می سلازد که دارای 
ماهّیلت عبلادی و مکانی بلرای پرهیزگاران و ارتبلاط معنوی بین بنده و معبود اسلت.

همچنیلن، مسلجد از آغلاز پیدایلش نقشلی ویلژه  در فرهنلگ و تملّدن اسلالمی، 
به ویلژه در تربیلت دینی مسللمانان داشلته اسلت و یکلی از مکا  ن های پلر رونق تربیت 

فکلری در سلرزمین های اسلالمی بوده اسلت.

1 . بقره، آیه114؛ »َمساِجَداهللِ أَْن یُْذَکَر فیَها اْسُمُه«.

ََّهللا بُُیوتُللا هللِ  َّللُه َقللاَل َعلَْیُکللْم بِإِتَْیللاِن الَْمَسللاِجِد َفإِن للٍد أَن للاِدق َِجْعَفِربْللن ُِمَحمَّ 2 . وسائل الشللیعه، ج1، ص380، ح6590؛ »َعللِن الصَّ

فِللی اْلَْرِض«.
یَن«. 3 . اعراف، آیه29؛ »َوأَقیُموا ُوُجوَهُکْم ِعْنَد ُکلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُمْخلِصیَن لَُهالدِّ

4 . بحاراالنوار، ج83، ص374.

للْهلَِه...ُقلُْت یَُکللوُن َمْنِزلَللُه ُجِعلُْت  5 . بحاراالنللوار، ج100، ص334، ج97، ص436، ح7، بللاب مسجدالسللهله و سائرالمسللاجد؛ »َمْسللِجِد السَّ

ْحَمللن َِو َمللا بََعللَث اهللُ نَِبّیللاً إاِلَّ و ََقللْد َصلَّللی فِیللِه َو فِیللِه  فِللَداَك َقللاَل نََعللْم َکاَن فِیللِه َمْنللِزُل إِْدِریللَس َو َکاَن َمْنللِزَل إِبَْراِهیللَم َخلِیللِل الرَّ
َمْسللَکُن الَْخِضللر«.

6 . بحاراالنوار، ج77، ص86.

7 . مستدرك الوسللائل، ج3، ص361، ح15334، بللاب اسللتحباب االختللالف إلللی المسللجد؛ »َقللاَل َرُسللوُل اهللِ: الَْمَسللاِجُد ُسللوٌق ِمللْن 

أَْسللَواِق اْلِخللَرهِ قَِراَهللا الَْمْغِفللَرُه َو تُْحَفُتَهللا الَْجنَُّه«.
: الَْمَساِجُد بُُیوُت الُْمتَِّقین«. 8 . مستدرك  الوسائل، ج3، ص362، ح 18، باب استحباب االختالف إلی المسجد؛ »َقاَل النَِّبیِّ
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مبحث دّوم: مسجد، بهداشت روان و راهکارها «
در میلان مسللمانان، مسلجد بهتریلن ملکان بلرای عبلادت و ذکلر و تسلبیح خداونلد 
اسلت. فضلای مسلجد، فضایلی نورانی و الهی اسلت و بر همین اسلاس، بر روح انسلان 
تأثیرگلذار می گلذارد. پیامبلر اسلالم می فرماید:»َملْن َکانَِت الَْمَسلاِجُد بَْیَتلُه َضِمَن 
اَحلِه؛ هلر کلس کله مسلاجد را خانله خلودش قلرار دهلد، خداوند  ْوِح َو الرَّ اهلُل لَلُه بِاللرَّ

آراملش روحلی و روانلی را بلرای او ضمانلت می کند«.1
در روایتلی دیگلر پیامبلر اسلالم مسلجد را مایله آرامش اهلل آن معّرفلی می کند 
و می فرمایلد: »َملا َجلَلَس َقلْوٌم فِلی َمْجلِلٍس ِملْن َمَسلاِجِد اهللِ تََعالَلی یَْتُلوَن ِکَتلاَب اهللِ 
ْحَملُه َو َذَکَرُهلُم اهلُل  لِکیَنُه َو َغِشلَیْتُهُم الرَّ لَلتْ َعلَْیِهلُم السَّ َو یََتَداَرُسلونَُه بَْیَنُهلْم إاِلَّ تََنزَّ
فِیَملْن ِعْنلَدُه؛ گروهلی در مسلجدی از مسلاجد الهلی بلرای تلالوت و آملوزش قلرآن 
نمی نشلینند، مگلر آنکله آراملش بلر ایشلان نلازل و رحملت الهلی شلامل حلال آنهلا 

2 شود«.
هلر دو روایلت بله خوبلی نشلان می دهلد که حضلور در مسلجد، آسلایش روحی و 

روانلی، سلکینه الهلی را به هملراه دارد.

راهکارهای ایجاد آرامش
در اینکله مسلجد، چگونله آراملش روح ملی آورد و روان انسلان را سلیراب می کند، 
راهکارهایلی وجلود دارد. حلال، بله مهمّ تریلن راهکارهایی می پردازیم که برای کسلب 

ایلن آرامش وجلود دارد:

1. راهکارهای معرفتی
منظلور از معرفلت، شلناخت خلود، خلدا و نیلز جهانلی اسلت کله در آن زندگلی 
زندگلی،  رویدادهلای  از  انسلان  دقیلق  ارزشلیابی  و  صحیلح  شلناخت  می کنیلم. 
می توانلد نقشلی بسلیار مهلّم در سلالمت روحلی داشلته باشلد. دنیلا، همیشله همراه 

1 . مستدرك الوسائل، ج3، ص363.

2 . همان، ص363.



495 فصل چهار: کارکردهای فرهنگی و تربیتی مسجد  

بلا گرفتاری هاسلت؛ اّملا ایلن مشلکالت به طور مسلتقیم انسلان را ناراحلت نمی کنند؛ 
بلکله طلرز تفّکلر و نحلوه برخلورد فلرد بلا مشلکل اسلت کله اهمّیلت دارد و می تواند 
زندگلی فلرد را از مشلکل رهلا سلازد. بلرای مثلال، اگلر فلرد بیملار از خلوردن برخی 
غذاهلا پرهیلز کنلد یلا داروهلای تللخ و تنلد را بخلورد، بهبلود می یابلد و چله بسلا به 
جلای ناراحلت شلدن از تلخلی دارو، خوشلحال هلم باشلد که بیملاری را از خلود دور 

اسلت. کرده 
ایلن هملان شلناختی اسلت کله می توانلد راه صحیلح زندگی را بله انسلان بیاموزد 
و نیلز بلا تغییلر شلناخت، از شلناخت ملاّدی بله سلوی اعتقاد بله خداوند و شلناختن 
ایلن کله جهلان، فعل خداوند و ناشلی از اراده اوسلت،1می توان بهداشلت روانی افراد را 
تأمیلن کلرد. رابطله و أنلس فرد بلا مسلجد، در بسلیاری از مؤلّفه های معرفتلی، مانند 
ایملان و اعتقلاد صحیلح، کسلب دانلش و غیلره می توانلد نقشلی اساسلی و تقویّلت 

کننلده ایفلا کند.

2. راهکارهای عاطفی
منظلور از راهکارهلای عاطفلی، مؤلّفه هایلی اسلت کله احساسلات فلرد را نشلان 
می دهلد؛ ماننلد تلرس، وحشلت، شلادی، غلم و رضایلت.2 گرایش هلای عاطفلی افراد 
نیلز هملواره بلر نگرش هلای شلناختی آنهلا مبتنی اسلت. بلرای مثلال، افراد بلا ایمان 
در آراملش روحلی و روانلی به سلر می برنلد و هملواره نوعلی رضایت در آنان به چشلم 
می خلورد.3 ارتبلاط بلا مسلجد هلم، می توانلد نقشلی مسلتقیم و اساسلی در شلادی، 

نشلاط و امیلدواری افراد داشلته باشلد.

3. راهکارهای رفتاری
منظلور، رفتلار و اعماللی اسلت کله افراد بر اسلاس نگرش هلای شلناختی و عاطفی 
انجلام می دهنلد؛ مثل بسلیاری از وظایفلی مانند: اسلتعانت از نماز و صبر، اسلتفاده از 

1 . شجاعی، محّمدصادق، توّکل به خداوند، ص39.

2 . آذربایجانی، مسعود و دیگران، روان شناختی اجتماعی با نگرش به منابع اسالمی، ص137.

3 . خوشبختی با نگرش دینی، ص91- 92.
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روزی هلای پلاك و حالل کله خداوند بلرای افلراد مؤمن مقلّرر می فرماید.1
بلا توّجله بله عقایلد انسلان و احساسلات صحیلح عاطفلی، ارتبلاط بلا مسلجد در 
این گونله ملوارد تأثیلری مثبلت دارد. کسلب روزی پلاك با وجلود ارتباط با مسلجد و 
آموزه هایلی کله در ایلن بلاره وجلود دارد، با کسلب روزی از شلیوه های دیگلر متفاوت 
خواهلد بلود. همچنیلن، حضلور زنلان در مسلجد بلا لباسلی خلاّص، نقشلی مهلّم در 
شلخصّیت آنلان دارد. بله همیلن ترتیلب، آراسلتگی ملردان و لباس های نظیلف و زیبا 
پوشلیدن و اسلتعمال بلوی خلوش و نیلز روابلط اجتماعی مناسلب با افراد مسلجدی، 

می توانلد شلخصّیت رفتلاری انسلان را زیباتلر کند.

1 . آذربایجانی، مسعود و دیگران، روان شناختی اجتماعی با نگرش به منابع اسالمی، ص141.



497 فصل چهار: کارکردهای فرهنگی و تربیتی مسجد  

مبحث سّوم: تبیین راهکارهای سه گانه «
الف( نقش مسجد در راهکارهای معرفتی

1. ایمان به خداوند
مسلجد، نملاد رابطله انسلان بلا خداسلت و حضلور در آن نشلانه ای از ایملان بله 
خداونلد اسلت. رسلول خلدا می فرمایلد: »وقتلی ملردی در رفت وآملد به مسلجد 

مداوملت دارد، گلواه دهیلد کله او فلردی مؤملن اسلت«.1
بنابرایلن، مداوم تلر رفتن به مسلجد، نشلانه ایمان به خداسلت و افراد بلا ایمان روحی، 
مطمئن تلر، اعصابلی آرام تلر و قلبلی سلالم تر دارنلد؛ زیلرا انسلان مؤمن هملواره مورد 
لطلف الهلی قلرار می گیلرد و خداونلد آرامش بر آنلان نازل می کنلد قلرآن می فرماید: 
لِکیَنَه فِی ُقُللوِب الُْمْؤِمِنیلَن لَِیلْزَداُدوا إِیَمانًا َمَع إِیَمانِِهْم؛ او کسلی  »ُهلَو الَّلِذی أَنْلَزَل السَّ
اسلت کله آراملش را در دل های مؤمنلان نازل کرد تلا ایمانی بر ایمان شلان بیفزاید«.2

اسلتاد مطّهلری؛ می نویسلد: »آملار نشلان می دهلد کله همه بیملاران روانی یا بیشلتر 
آنلان در میلان طبقله  ای هسلتند که از ایملان به خدا و اعتقلاد خالص به مبلدأ متعال 
بی بهره انلد. منشلأ ایلن بیماری هلای روانلی احسلاس محرومّیت هلا و مصونّیت هلای 
اجتماعلی اسلت. ایمان، حکلم داروی پیش گیری را دارد. با وجلود ایمان، محرومّیت ها 

انسلان را از پلا در نملی آورد و تعادل او را محفلوظ می دارد«.3

2. ذکر و یاد خدا در مسجد
مسلجد، بهتریلن محلّل بلرای ذکر خداسلت و ذکر، هم ذکلر لفظی و هلم ذکر معنوی 
را شلامل می شلود. خداونلد می فرمایلد: »أَقِیُملوا ُوُجوَهُکلْم ِعْنلَد ُکلِّ َمْسلِجٍد َواْدُعلوُه 
یلَن؛ هنلگام عبلادت در هلر مسلجدی به سلوی او توّجه کنیلد، او را  ُمْخلِِصیلَن لَلُه الدِّ

بخوانیلد و دیلن خلود را بلرای او خاللص کنید«. 4

ُجللَل یَْعَتللاُد الَْمَسللاِجَد َفاْشللَهُدوا لَللُه بِاْلِیَمللاِن ِلَنَّ اهللَ  1 . مستدرك الوسللائل، ج3، ص362، ح3786؛ »َقللاَل النبللی: إَِذا َرأَیُْتللُم الرَّ

َّمللا یْعُمللُر َمسللاِجَد اهللِ َمللْن آَمللَن بِللاهلل «. یَُقللوُل إِن
2 . فتح، آیه4.

3 . مطّهری، مرتضی، بیست گفتار، ص228.

4 . اعراف، آیه29.
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خداونلد متعلال یکلی از ویژگی های مسلجد را ذکلر و یاد خدا و نلام خداوند معّرفی 
می کنلد: »َمَسلاِجُد یُْذَکلُر فِیَهلا اْسلُم اهللِ َکِثیلًرا؛ مسلاجدی که نلام خدا در آن بسلیار 
بلرده می شلود«.1همچنین، خداونلد بزرگ تریلن ظللم و سلتم را ممانعلت از ذکلر نام 
خلدا در مسلجد می داند.2مسلجد، خانه هلای نورانی خداوند اسلت و خلدا رخصت داده 
اسلت کله سلاخته شلوند و ناملش در آنجا بلرده شلود و ملردم باملدادان، عصرگاهان 
 و شلب هنگام خلدا را در آنجلا تسلبیح می گویند.3بله همیلن دلیلل، رسلول خلدا
فرمود: هر نشسلتی در مسلجد بیهوده اسلت، مگر اینکه برای سله کار باشلد؛ خواندن 

قلرآن، ذکر خلدا، پرسلش از علم.4
همچنیلن، در روایتلی آملده اسلت که مردی از رسلول خدا پرسلید: بهترین اهل 

مسلجد چه کسلانی اند؟ حضلرت فرمود: آنان که بیشلترین ذکلر را برای خلدا بگویند.5
اسلتاد مطّهلری در ایلن  بلاره می نویسلد: »اگلر بشلر خیلال کند که با رسلیدن 
بله ثلروت و رفلاه به مقام آسلایش می رسلد و از اضطلراب و ناراحتی و شلکایت بیرون 
می آیلد، اشلتباه کلرده اسلت. فقلط بلا یاد خداسلت کله دل ها آراملش پیلدا می کند. 
بسلیاری از مکتب هلا، تکیله روی دور مانلدن انسلان از اصلل خلود دارنلد. مکتب های 
دیگلری هسلتند کله تکیله انسلان، روی درد انسلان اسلت بلرای خللق خلدا، نله درد 
انسلان بلرای خلدا. دیگلری می گویلد: انسلان و سلّومی می گویلد: خلدا و انسلان؛ در 
حاللی کله خلدا و انسلان از یکدیگلر جدا نیسلت تا خدا نباشلد، انسلان هم نیسلت، تا 
آن درد، خدایلی را کله در انسلان اسلت نشناسلد و تا انسلان به سلوی خدا نلرود، درد 
انسلانی او هلم بله جایلی درمان نخواهد شلد. انسلانّیت، درد خداسلت؛ درد انسلان از 
درد خلدا ]داشلتن[ اسلت«.6بنابراین، چلون مسلجد محلّل ذکلر خلدا، قرائلت قرآن و 

نملاز اسلت ،بهتریلن ملکان نیز بلرای آراملش دل خواهلد بود.

1 . حّج، آیه40.

ْن َمَنَع َمساِجَداهللِ أَْن یُْذَکر َفِیَها اْسُمُه َو َسعی  فِی َخرابِه«. 2 . بقره، آیه114؛ »َو َمْن أَْظلَُم ِممَّ

3 . نور، آیه 36؛ »فی  بُُیوٍت أَِذَن اهللُ أَْن تُْرَفَعَو یُْذَکَر فیَها اْسُمُه یَُسبُِّح لَُه فیها بِالُْغُدوِّ َواْلصاِل«.

ُکلُّ ُجُلللوٍس فِللی الَْمْسللِجِد لَْغللٌو إاِلَّ ثاََلثَللًه  4 . وسائل الّشللیعه، ج4، ص17، 3808، بللاب اسللتحباب الجلللوس فللی المسللجد، »یَللا أَبَللاَذرٍّ

ِ تََعالَللی أَْو ُمَسللائٌِل َعللْن ِعلْللٍم«. َ و َذاِکللٌرهلِلَّ قِللَراَءُه ُمَصللأٍّ
 َفَقللاَل َمللْن َخْیللُر أَْهللِل الَْمْسللِجِد،ف  5 . الکافللی، ج2، ص498، ح8985، بللاب ذکللراهلل عللز و جللل کثیللراً؛ »َجللاَء َرُجللٌل إِلَللی النَِّبللیِّ

ِ ِذْکرا«. ََقللاَل أَْکَثُرُهللْم هلِلَّ
6 . مطّهری، مرتضی، انسان کامل، ص96.
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3. علم و کسب دانش
یکلی از کارکردهلا و نیلز آثلار بسلیار مهلم حضلور در مسلجد، »تعلیلم و تعلّلم« 
اسلت. نادانلی، بزرگ تریلن دشلمن انسلان اسلت. از ایلن رو، اسلالم از هملان آغلاز بلر 
عللم و دانلش تأکیلد نملوده اسلت و نخسلتین آیاتلی کله بر پیامبلر اسلالم نازل 
شلد، دربلاره قلم1بلود. پیامبلر اسلالم و اماملان معصلوم، تحصیلل دانلش را 
از مهمّ تریلن ویژگی هلای هلر مسللمان برشلمرده و مسللمانان را بلر دانش انلدوزی 
تشلویق می کردنلد. بلر همین اسلاس، مسلجد در آن دوره، مهمّ ترین مرکلز اجتماعات 
علملی ل آموزشلی بلوده اسلت و ایلن ویژگلی در قرن هلای متملادی بله حیلات خلود 

ادامله داده اسلت.
املام عللی یکلی از آثلار هشلت گانه  رفت و آمد بله مسلجد را دسلت یابی به علم 

و دانلش نلو و تلازه می داند.2
روزی سلول خلدادر مسلجد، دو گروه را مشلاهده کردند؛ گروهلی به بحث های 
علملی می پرداخلت و گلروه دیگلری به دعلا و عبادت مشلغول بوند. از حضرت سلؤال 
کردنلد، ]کلدام مجللس بهتر اسلت[ فرمود: هلر دو مجللس کار نیک انجلام می دهند؛ 
اّملا آن گروهلی کله دانلش فلرا می گیرنلد و بله دیگلران می آموزنلد، بافضیلت ترنلد و 

ملن بلرای یاد دادن مبعوث شلده ام؛ سلپس، بله همان گروه پیوسلتند.3

مسجد و تعلیم قرآن

املام صلادق تلالوت و آملوزش قلرآن را مایله آراملش قلبلی انسلان می دانلد و 
می فرمایلد: هیلچ گروهلی در مسلجد بلرای تلالوت کتلاب خلدا و آملوزش و تعلیلم 
نمی نشلینند، مگلر اینکله آراملش قلبلی آنلان را فلرا می گیرد و فرشلتگان آنلان را در 
بلر می گیرند.4پیامبلر اسلالم کسلانی را کله در مسلجد بله بحلث و تعلیلم قلرآن 

1 . علق، آیه1 تا 5.

2 . مللن  ال یحضللره  الفقیلله، ج1، ص237، ح713، بللاب فضللل المسللاجد و حرمت هللا؛ کاَن أَِمیُرالُْمْؤِمِنیللَن یَُقللوُل َمللِن اْخَتلَللَف إِلَللی 

الَْمَسللاِجِد أََصللاَب إِْحللَدی الثََّمللاِن أَخللاً ُمْسللَتَفاداً فِللی اهللِ َعللزَّ َو َجلللَّ أَْو ِعلْمللاً ُمْسللَتْطَرفاً أَْو آیَللًه ُمْحَکَمللًه أَو َْرْحَمللًه ُمْنَتَظللَرًه أَْو َکلَِمللًه 
ُّللُه َعلَللی ُهللًدی أَْو یَْتللُرُك َذنْبللاً َخْشللَیًه أَْو َحَیللاًء«. ُه َعللْن َرًدی أَْو یَْسللَمُع َکلَِمللًه تَُدل تَللُردُّ

ُهللوَن َو َمْجلِللٌس یْدُعللوَن اهللَ َو یْسللَألُونَُه َفَقاَل ِکاَل الَْمْجلَِسللیِن  3 . بحاراالنللوار، ج1، ص206؛ »َفللإًِذا فِللی الَْمْسللِجِد َمْجلَِسللاِن َمْجلِللٌس یَتَفقَّ

إِلَللی َخیللٍر أَمَّللا َهللُؤاَلءِ َفیْدُعللوَن اهللَ َو أَمَّللا َهللُؤاَلءِ َفیَتَعلَُّمللوَن َو یَفقُِّهللوَن الَْجاِهللَل َهللُؤاَلءِ أَْفَضللُل بِالتَّْعلِیللِم أُْرِسلللُْت ثُللمَّ َقَعللَد َمَعُهللْم«.
4 . عوالی الآللللی، ج1، ص375، ح3788؛ مستدرك الوسللائل، ج3، ص363، ح3788، بللاب اسللتحباب االختللالف إلللی المسللجد؛ »َعللِن 
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می پردازنلد، میهمانلان خلدا می ناملد و می فرمایلد: تلا زمانلی کله بله مباحثه هلای 
علملی مشلغول هسلتند، فرشلتگان آنلان را حمایلت و حفاظلت می کننلد.1

ایلن روایلات یکلی از مهمّ تریلن کارکردهلا و آثلار معرفتلی مسلجد را کله تعلیلم و 
تعلّلم اسلت، مطلرح نملوده تلا افلراد روح و فکلر خلود را تقویّلت و قللب خود بلا علم 
و دانلش آراملش بخشلند. بلر همیلن اسلاس، یکلی از زیرمجموعه های مهّم مسلاجد، 

کتابخانله و محلّل مطالعله و درس و بحلث بلوده اسلت.
و  کتابخانه هلا  »تأسلیس  می نویسلد:  سوئیسلی  اسالم شلناس  بلوازا«  »مارسلل 
شبسلتان و تلاالر اجتماعلات در مسلاجد این حقیقت را آشلکار می سلازد که مسلاجد 
در اسلالم بدان گونله کله بعضلی پنداشلته اند، منحصلر برای نماز نیسلت، بلکله به طور 

یقیلن یکلی از مراکلز مهّم فرهنگی اسلالم اسلت«.2
حضلور دانشلمندان اسلالمی در مسلاجد و وجلود کتاب های مفید بلدون تردید، در 
قلرون متملادی پاسلخ گوی پرسلش های فراوانی بوده اسلت که اقشلار مختللف مردم 

در مسلجد بله دنبلال پاسلخ های آن بوده اند.

4. مسجد و کسب رضایت الهی
رضایلت از آنچله خداوند برای انسلان مّقدر سلاخته اسلت، موجب إلتیام سلختی ها 
و مشلکالت زندگلی فلرد و درملان بسلیاری از دردهلای جسلمی و روحی اسلت. امام 
حسلین بلا وجلود آن همله سلختی های شلدید زندگلی )بلا ایلن اندیشله کله 
در جسلت وجوی رضایلت الهلی هسلتم(، بله هنلگام شلهادت فرملود: »الهلی رضلاً 

بقضائلک«3و همله سلختی ها را بلر خلود آسلان کلرد.
رضایلت الهلی در زندگی در تأمین بهداشلت روانی افراد نقشلی مهلّم دارد؛ زیرا اگر 
حادثله ای پیلش بیایلد و خلدای متعلال مانلع رخ دادن حادثله نشلود، درمی یابیم که 

لَللْت َعلَْیللِه وحفتهللم  َقللاَل َمللا َجلَللَس َقللْوٌم فِللی َمْجلِللٍس ِمللْن َمَسللاِجِداهللِ تََعالَللی یَْتُلللوَن ِکَتللاَب اهللِ َو یََتَداَرُسللونَُه بَْیَنُهللْم إاِلَّ تََنزَّ النَِّبیِّ
المالئکه«.

1 . مستدرك الوسللائل، ج3، ص363، ح3788، بللاب اسللتحباب االختللالف إلللی المسللجد؛ »َمللا َجلَللَس َقللْوٌم فِللی بَْیللٍت ِمللْن بُُیللوِت 

اهللِ یَْدُرُسللوَن ِکَتللاَب اهللِ َو یََتَعاَطْونَللُه بَْیَنُهللْم إاِلَّ َکانُللوا أَْضَیللاَف اهللِ تََعالَللی َو أََظلَّللْت َعلَْیِهللُم الَْماَلئَِکللُه بِأَْجِنَحِتَهللا َماَداُمللوا فِیللِه َحتَّللی 
یَُخوُضللوا فِللی َحِدیللٍث َغْیللِره «.

2 . مارسل بوازا، اسالم در جهان امروز، ص101 و 102.

3 . سّیدبن طاووس، اللهوف، ص53.
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مصلحلت در وقلوع آن حادثله بلوده اسلت. اگر انسلان بله ایلن حقیقت ایمان داشلته 
باشلد، بله دنبالش»ُخللق توحیلدی« هلم پیلدا می شلود؛ یعنلی انسلان پلس از وقوع 
حادثله  بلد هلم ناراضی نباشلد و آن را ناشلی از مصلحتلی نامعلوم بداند کله فقط خدا 

از آن آگاه اسلت.1
رفت وآملد بله مسلجد، ارتبلاط بلا خلدا و تفّکلر دربلاره  او به اتّلکاء به خلدای بزرگ 
می انجاملد. انسلان درمی یابلد کله همله  قدرت هلا و مکتب هلا در دسلت خداسلت. 
حضلور در مسلجد بله آدملی نشلان می دهلد در حقیقلت مسلّبب اصللی خداسلت و 

ناکامی هلا و نامالیمت هلا خواسلت خداونلد و اقتضلای طبیعلی زندگلی اسلت. 
املام عللی می فرمایلد: ملن، نشسلتن در مسلجد جاملع را بهتلر از نشسلتن در 
بهشلت می دانلم؛ زیلرا نشسلتن در بهشلت رضایلت نفلس من اسلت؛ اّما نشسلتن در 
مسلجد جاملع رضایلت پلروردگار ملن اسلت.2 ایلن نشسلتن، اگلر هملراه بلا تفّکلر و 
اندیشله بله معبلودی باشلد کله قلادر بر همله چیز اسلت، می توانلد همه مشلکل ها را 

کند. آسلان 
َزایَا؛  َضلا بَِقَضلاِء اهللِ یَُهلوُِّن َعظیلَم الرَّ  املام عللی در سلخنی دیگلر می فرمایلد: »اَلرِّ

راضلی بلودن بله قضلای الهلی، سلختی ها و مشلکالت را آسلان می کند«.3
َر اهلُل لَُه لَلْن یَُفوتَلهُ  اْسلَتَراحَ  َقلُْبُه؛  امیلر مؤمنلان می فرمایلد: »َملْن َوثَِق بِلَأنَّ َما َقلدَّ
هلر کلس بله ایلن نکتله اعتقاد داشلته باشلد کله هر چه بلرای او مقّدر شلده اسلت از 

بیلن نملی رود، قللب او آرام می گیرد«.4

ب ( راهکارهای عاطفی
1. دعا و درخواست از خدا

انسلان عصلِر حاضلر، با وجود همه پیشلرفت ها و تسللّط بر تکنولوژی هلا و طبیعت، 
بلاز هلم در وجلود خویش احسلاس ضعف می کنلد و به هنگام سلختی ها و مشلکالت 

1 . مطّهری، مرتّضی، انسان و سرنوشت، ص98.

2 . إرشللادالقلوب، ج2، ص218؛ »الجلسلله فللی المسللجد خیللر لللی مللن الجلسلله فللی الجنلله فللإن الجنلله فیهللا رضللاً نفسللی و الجامللع 

فیلله رضللاً ربللی«.
3 . غرر الحکم، ص103.

4 . همان
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می خواهلد بله قدرتلی ماوراء طبیعلت پناه ببرد. ایلن ضعف باعث احسلاس محرومّیت 
می شلود کله می توانلد بهداشلت روانلی فرد را تحلت تأثیر قلرار دهد؛ زیرا اگر شلخص 

احسلاس بیچارگلی و تنهایلی کند، زمینه بلروز اضطراب ایجاد می شلود.1
ادیلان الهلی، به ویلژه اسلالم بله ایلن نیلاز بشلر پاسلخ گفته انلد و راه حلّی مناسلب 
پیشلنهاد کرده اسلت. اسلالم، انسلان را به دعا و أنس با خداوند تشلویق می کند؛ زیرا 
دعلا و پیونلد عاطفلی بلا خداونلد، انسلان را از تنهایلی می رهانلد. به قول »آلکسلیس 
کارل«، دعلا پلرواز روح اسلت؛ دعلا اظهار عبودیّت اسلت و دعا کمال انسلانّیت اسلت. 

دعلا برقلرار شلدن پیونلد بنده با خلدا اسلت؛ پیوندی که قطع ناشلدنی اسلت.2

دعا و نیایش در مسجد

هلر چنلد دعلا و درخواسلت از خداونلد مکان منلد نیسلت، اّملا در برخلی مکان هلا 
تأکیلد بیشلتری بر آن شلده اسلت و املکان اجابلت، افزون تر اسلت. »مسلجد« مکان 
ویلژه عبلادت و ارتبلاط بلا خلدا اسلت. از ایلن رو، خداونلد ملا را دعوت می کنلد که به 
مسلجد برویلم و بلا اخلالص او را بخوانیلم. چنان که قرآن کریلم می فرمایلد: »َو أَقِیُموا 
یَن؛ در هر مسلجدی به سلوی او  ُوُجوَهُکلْم ِعْنلَد ُکلِّ َمْسلِجٍد َو اْدُعلوُه ُمْخلِِصیلَن لَُه الدِّ

توّجله کنیلد و او را بخوانیلد و دیلن خلود را بلرای او خاللص کنید«.3
خداونلد نیلز بله افلرادی که در مسلجد بیایند و با اخلالص او را بخواننلد، عنایتی ویژه 
خواهلد کلرد؛ زیلرا خلود دعوت کرده اسلت و خلود نیز پاسلخ میهملان را خواهد داد. 
املام صلادق ضملن اینکله مسلجد را خانله خلدا معّرفلی می کنلد و می فرماید هر 
َعاء؛  لاَلِه َو الدُّ کلس بلا طهلارت به مسلجد برود، آمرزیده اسلت: »َفَأْکِثلُروا فِیَها ِملَن الصَّ

در آنهلا نملاز و دعا زیلاد بخوانید«.4
خداونلد از مسلجد و اهلل آن محافظلت می کنلد. مسلجد از مکان های پلر برکت و 
فرخنده روی زمین اسلت.5به همین دلیل، شایسلته اسلت که انسلان درخواسلت های 

1 . شاملو، سعید، بهداشت روانی، ص232.

2 . مطّهری، مرتّضی، امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص48.

3 . اعراف، آیه29.

4 . شیخ صدوق، امالی، ص358- 359.

5 . این مضموِن روایتی از امام صادق  است؛ ر.ك: امالی، ص358- 359.
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خلود را در مسلجد از خداونلد بخواهلد و خداونلد وعلده داده اسلت یلاور و پشلتیبان 
آنانی باشلد که در مسلجد هسلتند.1

املام صلادق بله افلرادی کله به مسلجد می رونلد، ایلن امیلد را می دهلد که به 
خانله بلاز نمی گلردد، مگلر اینکه دعاهلای او به گونه ای به اجابت  رسلیده اسلت؛ بدین 
نحلو کله خداونلد بله برکلت آن دعلا او را به بهشلت می برد یا به سلبب آن بلالی دنیا 

را از او دور می کنلد.2

مسجد و نیایش دسته جمعی

تأکیلد اسلالم بلر ارزش گلذاری نملاز جماعلت، حضلور در نمازهلای جمعله و نماز 
بلاران و آوردن کلودکان بله مسلجد می توانلد حاکلی از ایلن مسلأله باشلد کله حضور 
در اماکلن مقلّدس و مسلاجد و شلرکت در مراسلم های جمعلی، سلبب افزایلش امیلد 
در مسللمانان می شلود. در نیایلش جمعلی فلرد، بلا هماهنلگ کلردن خود بلا محیط، 
لحظاتلی کشلمکش  درونلی و تضاّدهلای روحلی و روانلی خویش را فراملوش می کند؛ 
زیلرا وضعّیلت مسللمانان و هم نوعلان خویلش را از نزدیلک مشلاهده می کنلد و بله 

کملک آنهلا بلر اختلالالت روحلی و روانلی خویلش فائلق می آید.
سلؤال: شلاید کسلی بپرسلد آیلا خداوند فقط در مسلجد اسلت کله باید دعلا را در 

مسلجد و بله صلورت دسلته جمعی برگلزار کنیم؟ 
جلواب: در پاسلخ می گوییلم، گرچله خداونلد مکان منلد و زمان منلد نیسلت و قلرآن 
ُّلوا َفَثلمَّ َوْجلُه اهلل؛ هلر کجلا روی آوریلد همان جلا  کریلم فرملوده اسلت: »َفَأیَْنملا تَُول
خلدا اسلت«؛3 اّملا تأکیلد کلرده اسلت کله ملن، برخلی مکان هلا یلا برخلی حالت هلا 
را بیشلتر دوسلت دارم؛ بلرای مثلال، خداونلد جایلگاه خاّصلی بله »مسلجدالحرام« یا 
»مسلجدالّنبی« یلا »مسلجد کوفله« نسلبت بله سلایر اماکلن داده اسلت. همچنیلن، 
خداونلد حاللت جماعلت را بهتلر از ُفلرادی می دانلد و بله حاللت گریه، خشلوع، قطع 

امیلد از غیلر خلدا، اخلالص و حاللت دل شکسلتگی امتیلازی خلاّص داده اسلت.

1 . بحاراالنوار، ج85، ص98، ح68.

2 . شیخ طوسی، االمالی، ص46- 47، ح57.

3 . بقره، آیه115.
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نقل شلده اسلت که شلیخ الرئیس، ابوعلی سلینا، برای ابوسلعید ابوالخیر نوشلت: »چه 
لزوملی دارد ملردم همله در مسلجد اجتملاع کنند بلا اینکله خداونلد از رگ گردن به 
انسلان نزدیک تلر اسلت: »نَْحلُن أَْقلَرُب إِلَْیلِه ِمْن َحْبلِل الَْوِریلد؛ ما از رگ گلردن هم به 
او نزدیک تریم«.1هلر جلا کله باشلی اگلر رابطه ات بلا خدا برقرار باشلد نتیجله خواهی 
گرفلت. وی در پاسلخ نوشلت: اگلر چنلد چلراغ در یک جا روشلن باشلد و یکلی از آنها 
خاملوش گلردد، چراغ هلای دیگلر روشلن و محیلط همچنلان روشلن اسلت؛ اّملا اگلر 
هملان چراغ هلا هلر کلدام در یلک اتاق باشلد، اگلر یکی از آنهلا خاموش شلد، آن اتاق 
در تاریکلی فلرو خواهلد رفلت. انسلان ها نیلز این گونله هسلتند«.2هر شلخص دارای 

ظرفیتلی خلاّص اسلت کله می تواند بله نحوی بلرای دیگلران مفید باشلد.

2ـ  امیدواری به فضل خداوند
یکلی از چیزهایلی کله در تأمین بهداشلت روانلی افراد اثلر زیلادی دارد، امیدواری 
اسلت؛ روح و روان انسلان به گونله  ای اسلت کله بلا پدیلد آملدن مشلکلی یلا ارتلکاب 
عمللی ناشایسلت و نامعقلول از آینلده خلود ناامیلد می شلود، خلود را نمی بخشلد و 
قلدرت جبلران را از دسلت می دهلد و از آملرزش مأیلوس می گلردد. امیلد بله رحمت 

خداونلد، می توانلد بله هنلگام گرفتلاری، بله انسلان کملک کند.
بنلا بله دیلدگاه برخی از دانشلمندان، از جملله »الزاروس« و »فولکملن« امیدواری 

موجلب می شلود کله فرد: 
1. بله خلود اعتماد داشلته باشلد و بر اثلر این اعتملاد راهبردهای سلازگاری خاّص 

خلود را بله کار گیرد؛
2. بله دیگلران اعتملاد پیدا کنلد، همچنان که بیمار به پزشلک معالج خلود اعتماد 

پیلدا می کند.
3. به خدا متوّجه شود و در اثر این توّجه قّوت قلب یابد.3

در فرهنلگ اسلالم بلر حفلظ امیلدواری و راه هلای کسلب آن تأکید شلده اسلت و 

1 . ق، آیه 15.

2 . مطهری، مرتضی، داستان ها و پندها، ج9، ص58.

3 . گنجی، حمزه، بهداشت روانی، ص84.
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ناامیلدی و یأس، گناه شلمرده می شلود. اسلالم، در همله برنامه هلا و آموزه هایش روح 
امیلد و حرکلت را در افلراد می  دملد و از ایسلتایی و تنبللی و ناامیلدی نهلی می کنلد. 
اسلالم، دسلت یابی بله نتایلج مطللوب را مرهون تلالش و کوشلش مضاعلف می داند.

مسجد و روحّیه امیدبخشی
یکلی از مهمّ تریلن راهکارهلای دسلت یابی بله امیدواری، حضور در مسلاجد اسلت. 
در روایلات مربلوط بله حضلور انسلان در مسلجد، ضملن دسلت یابی بله فضیلت هلا، 
آینلده ای بلرای او در نظلر گرفتله می شلود کله روح امیلد و نشلاط را در انسلان زنلده 
می کنلد. توّجله بله آنهلا کمک می کنلد، آدمی یلأس و افسلردگی را دور کنلد. حضور 
در مسلجد، باعلث می شلود انسلان از زندگی احسلاس رضایلت بکند و برای به دسلت 
آوردن زندگلی سلالم و بی نقلص تلالش بیشلتری بکنلد. فلرد بلا حضلور در مسلجد با 
صاحب خانله ای ارتبلاط برقلرار می کنلد کله او را محتلرم شلمرده و در رفلع نواقص او 
کوشلا خواهلد بلود. برخلی از نلکات که با حضلور در مسلجد باعث امیدواری می شلود 

عبارت اسلت از:
1. حضلور در مسلجد بله نوعلی زیارت خلدا و خانه اوسلت و خداونلد میهمان خود 

را محتلرم شلمرده و به او اکلرام می کند؛1
2. گناهان شخص آمرزیده و نیکی های او افزایش می یابد؛2

3. مسلجد، ماننلد خانله  پادشلاه بزرگی اسلت کله اگر حرمتش پاس داشلته شلود، 
عبلادات کلم را بله زیلادی می پذیلرد و ثواب فلراوان بلر آن می دهد؛3

4. اگلر نملاز بلا توّجله و یلاد خدا باشلد، قبلل از پایلان نملاز جماعت، خداونلد او را 
می آملرزد و بهتریلن جایلگاه آخلرت را بله او عطلا می کند؛4

5. خداوند ضمانت کرده است که نمازگزار را به بهشت ببرد؛5
6. دعلای او مسلتجاب می شلود و اگلر دعلا بلرای دفلع بلال کنلد، بلال از او دور 

1 . شیخ صدوق، علل الشرایع، ج2، ص318، ح2.

2 . وسائل الشیعه، ج1،ص380.

3 . مستدرك الوسائل، ج3، ص437، ح3946؛ بحاراالنوار، ج80، ص373، ح40.

4 . بحاراالنوار، ج85، ص98 ح 68.

5 . سنن ابی داود، ج1، ص559، ح 2494.
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می شلود؛1
7. آسایش روحی و جسمی می یابد؛2

8. با اهل ایمان دوست می شود تا در امر الهی از او استفاده کند؛
9. علم و دانشی نو و تازه پیدا می  کند؛

10. نشانه ای مستحکم و استوار در زندگی می یابد؛
11. سخنی می شنود که او را هدایت می کند؛

12. رحمتی که از جانب خداوند انتظار می کشد به دست می آورد؛
13. سخنی که او را از پستی و خواری و گمراهی باز دارد؛

14. در او روح خشلیت و خداترسلی و یلا حیلاء از بلرادران ایمانلی پیلدا می کند که 
باعث می شلود گنلاه را تلرك کند.3

پاداش های امیدبخش رفتن به مسجد
بلدون تردیلد، یکلی از ابزارهلای تربیتلی، تشلویق و تنبیه اسلت کله در اسلالم به هر 
دو جنبله اهمّیلت فلراوان داده شلده اسلت. پیامبران الهی هم مبّشلر به بهشلت و هم 
 منلذر بوده انلد کله ملردم را از عواقلب بد گنلاه و کفر می ترسلاندند، پیامبر اسلالم
لًرا َو نَِذیًرا؛ ما تو را به عنوان شلاهد  َّا أَْرَسللَْناَك َشلاِهًدا َو ُمَبشِّ نیلز همین گونله بلود؛ »إِن

و بشلارت دهنده و ترسلاننده از جهّنم فرسلتاده ایم«.4
خداونلد متعلال هملواره در قلرآن کریلم کارهلای خلوب انسلان را تشلویق می کند و 
پاداش هایلی هلم بلرای او در نظلر می گیرد؛ مثل آیه شلریفه: »َمْن جلاَء بِالَْحَسلَنِه َفلَُه 

َعْشلُر أَْمثالِهلا؛ اگلر کسلی کاری نیک انجلام دهلد ده برابر پلاداش می بیند«.5
رفت و آملد بله مسلجد باعلث ایجلاد روحّیله امید می شلود؛ زیرا افلزون بلر پاداش های 

دنیلوی، پاداش هلای امیدبخلش خاّصی نیلز دارد، مانند:

1 . شیخ طوسی، االمالی، ص46- 47.

2 . مستدرك الوسائل، ج3، ص 362.

3 . التهذیب، ج3، ص248- 249، ح1.

4 . احزاب، آیه 45.

5 . انعام، آیه160.
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1. آسایش در سرای آخرت و بنیان خانه ای بهشتی؛1
2. تکریم و احترام خداوند؛2

3. زائر خدا؛3
4. نورانّیت در روز قیامت؛4

5. آمرزش و پاکی گناهان؛5
6. به دست آوردن هفتاد هزار حسنه؛

7. برتری و ترفیع درجات؛
8. انس و هم نشینی با فرشتگان در قبر؛

9. استغفار فرشتگان؛6
10. پاداش جهاد در راه خدا.7

3ـ طلب حاجت در مسجد و پناه بردن به آن

در طلول زندگلی، بلرای انسلان خواسلته یلا ناخواسلته نیازهایلی پیش می آیلد که به 
سلادگی بلرآورده نمی شلود؛ بدیلن جهلت ذهلن و روح آدمی مشلغول می شلود و چه 
بسلا آن نیلاز خواسلته بسلیار مهّمی هلم باشلد، در این گونه ملوارد نیاز بله پناهگاهی 
قابلل اطمینلان و ملددکاری غم خلوار نیلاز داریلم. روایات مسلجد در این گونله موارد، 
آدملی را دعلوت می  کنلد کله به مسلجد پنلاه ببلرد و از خداونلد توانا کملک بخواهد؛ 
زیلرا او ملددکاری توانلا و غم خلواری بی نقلص اسلت و پناه بلردن به هر جلای دیگری 
پنلاه بله نقصلان و ضعف به شلمار می آیلد. از ایلن رو، در نماز می گوییلم: »إِیَّلاَك نَْعُبُد 

َو إِیَّلاَك نَْسلَتعین؛ تنهلا تلو را می پرسلتم و از تلو کملک می خواهیم «8.
پنلاه بلردن به مسلجد و درخواسلت از خداونلد به انسلان آرامش روحی می بخشلد 

1 . بحاراالنوار، ج77، ص121.

2 . همان، ج83، ص383.

3 . همان.

4 . همان.

5 . همان، ص384.

6 . بحاراالنوار، ج76، ص336.

7 . المعجم الکبیر، ج8، ص177- 178.

8 . حمد، آیه5.
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و شلخص بهتلر می توانلد مشلکالت را کنار بزنلد. در روایاِت مسلجد بله دو موضوع در 
ایلن  باره اشلاره شلده اسلت: یکلی درخواسلت حاجت در مسلجد و دیگری پنلاه بردن 

به مسلاجد هنلگام بالها و سلختی ها. 

الف ( درخواست حاجت در مسجد
اگرچله در همله جلا انسلان می توانلد از خداونلد طللب حاجت کنلد، اّما پیشلوایان 
دیلن بله ملا آموخته اند کله هرگاه حاجتلی داریلد، آن را در مسلجد و از خداوند طلب 
کنیلد؛ آنهلا خلود نیلز این چنیلن بودند. شلاید علّلت آن اعتماد بیشلتر به اسلتجابت 

دعلا و سلرعت در اجابت آن باشلد.
»عامربن سلعید« گویلد: روزی پیامبر اسلالم به مسلجد بنی معاویه وارد شلدند، 
دو رکعلت نملاز خواندنلد و ما نیز بلا او نماز خواندیم؛ سلپس، حضلرت دعایی طوالنی 
بله درگاه خداونلد کلرد و بعلد بله ملا فرمود: سله چیز از خلدای خود طلب کلردم، دو 
درخواسلت ملن را اجابلت کلرد و یکی را منلع نمود: درخواسلت کردم اّمتلم را در این 
سلال هلالك نکنلد و نیلز اّمتلم را بلا غلرق شلدن هالك نکنلد؛ خداونلد ایلن دو را به 
ملن عطلا کلرد، اّما درخواسلت کلردم بین آنلان دشلمنی و کینه واقلع نشلود و مرا از 

این منلع کرد.1
املام صلادق می فرمایلد: حاجتلی بلرای ملن پیلش آملد، بله مسلجد رفتلم 
]حاجتلم را بلا خداونلد در میلان گذاشلتم [؛ هملواره هلرگاه بلرای ملن حاجتی پیش 

می کنلم.2 عملل  این گونله  می آیلد 
همچنیلن آن حضلرت می فرمایلد: پلدرم هلرگاه می خواسلت حاجتلی طللب 
کنلد، هنلگام زوال خورشلید طللب می کلرد؛ او ابتلدا صدقله ملی داد و مقلداری بلوی 
خلوش اسلتفاده می  کلرد و بله مسلجد می رفلت و بلرای طللب حاجتش بله آنچه خدا 

می خواسلت دعلا می کلرد.3
روزی رسلول خلدا وارد مسلجد شلد. ملردی نملازش تمام شلده بلود و با ادب 

1 . صحیح مسلم، ج8، ص171- 172.

2 . عیاشی، محّمدبن مسعود سمرقندی، تفسیر العیاشی، ج2، ص29؛ بحاراالنوار، ج 69، ص180، ح8.

3 . الکافی، ج2، ص477- 478
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 و بلا یلاد عظملت خداونلد، از خداوند می خواسلت کله او را بیامرزد. پیامبر اسلالم
فرملود: خداوند او را سله مرتبه بخشلید.1

ب( پناه بردن به مسجد هنگام بال
وقتلی بالهلای طبیعلی، ماننلد زلزلله، خورشلید و ماه گرفتگلی، بادهای ترسلناك، 
 انسلان ها را رنلج می دهلد، در ایلن هنلگام به طلور علاّدی افلراد دچلار بحلران روحلی 
می شلوند و درون انسلان نوعلی تلرس ایجاد می شلود. روایلات برای آرامش بخشلیدن 
بله انسلان، او را دعلوت می کننلد که به مسلجد پناه ببلرد و از خدا برای برطرف شلدن 

آن کملک بگیرید.
یَاَح الَْهائِلَلَه ِمْن َعاَلَماِت  الَِزَل َوالُْکُسلوَفْیِن َوالِرّ املام محّملد باقلر می فرماید: »إَِنّ اللَزّ
لاَعِه َواْفَزُعلوا إِلَی َمَسلاِجِدُکْم؛  ُروا قَِیلاَم الَسّ لاَعِه َفلإَِذا َرأَیُْتلْم َشلْیئاً ِملْن َذلِلَک َفَتَذَکّ الَسّ
زلزلله، خورشلید و ملاه گرفتگلی و بادهای ترسلناك همگلی از نشلانه های روز قیامت 
اسلت. هنلگام ایلن حادثه هلا روز قیاملت را بله یلاد آوریلد و بله مسلجدهایتان پنلاه 
ببرید«.2هنگاملی کله جنلاب ابراهیلم فرزنلد رسلول خلدا از دنیا رفت، خورشلید 
گرفلت؛ ملردم گفتنلد بله خاطر مرگ پسلر پیامبر اسلالم ایلن چنین شلد. پیامبر 
اسلالم نلزد ملردم آملد و فرملود: ای ملردم! خورشلید و ملاه دو نشلانه الهی انلد و 
گرفتگلی آنهلا بله دلیلل مرگ و حیات کسلی نیسلت؛ هلرگاه ایلن واقعله را دیدید به 

مسلاجد پنلاه ببرید.3
در روایلات دیگلر نیلز مشلابه مفاهیلم فلوق وارد شلده اسلت کله نشلان می دهلد 
»مسلجد« جایلگاه خوبلی بلرای تأمیلن بهداشلت روان فلرد و جامعه و محلّلی أمن از 
جانلب خلدا اسلت کله نله تنها بلرای برطلرف شلدن نیازهلا می توان بله آن پنلاه برد، 
بلکله بله هنلگام بالهلای سلخت طبیعلی، مکانلی آرامش بخلش و اطمینان آور اسلت.

1 . سنن نسایی، ج3، ص52.

2 . وسائل الشیعه، ج7، ص487، ح9927.

للْمُس یَللْوَم َماتَللإ ِبَْراِهیللُم بْللُن َرُسللوِل اهللِ َفَقللاَل النَّللاُس انَْکَسللَفْت  3 . مسللتدرك الوسللائل، ج6، ص168،ح2468؛ َ»انَْکَسللَفِت الشَّ

لَِمْوتِللإ ِبَْراِهیللَم بْللِن النَِّبللیِّ َفَخللَرَج َرُسللوُل اهللِِحیللَن َسللِمَع َذلِللَک َفَحِمللَد اهلل ََو أَثَْنللی َعلَْیللِه ثُللمَّ َقللاَل أَمَّللا بَْعللَد أَیَُّهللا النَّللاُس إِنَّ 
للْمَس َو الَْقَمللَر آیََتللاِن ِمللْن آیَللاِت اهللِ اَلیَْنَکِسللَفاِن لَِمللْوِت أََحللٍد َو اَللَِحَیاتِللِه َفللإَِذا َرأَیُْتللْم َذلِللَک َفاْفَزُعللوا إِلَللی الَْمَسللاِجد«. الشَّ
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دو تشبیه
1 ( در روایلات، پنلاه بلردن بله مسلاجد بله پنلاه بلردن عقاب ها بله آشیانه هایشلان 

تشلبیه شلده اسلت1 کله می تلوان دو نکتله از آن برداشلت کرد:
اّول: آشلیانه  عقلاب باالتریلن قسلمت کلوه و قلّه هلا قلرار دارد که دسلتبرد و تجاوز 
بله آن ممکلن نیسلت و هیلچ موجلودی به راحتلی نمی تواند بله آنجا دسترسلی بیابد 

و ایلن املر از امنّیلت چنیلن خانه ای حکایلت می کند.
دّوم: خانله و آشلیانه انسلان یلا هلر موجلود دیگلر، محلّل أملن و آراملش خاطلر 
اوسلت؛ زیلرا همسلر و فرزنلدان انسلان در آن خانله زندگلی می کننلد و از حلال آ نهلا 

آگاه می شلود و بله آراملش روانلی دسلت می یابلد.
2 ( در برخلی روایات دیگر، مسلجد به باغ های بهشلت تشلبیه شلده اسلت. رسلول 
خلدا فرملود: هلرگاه از باغ هلای بهشلت عبلور کردیلد، با خوشلی و کامرانلی بهره 

ببریلد؛ راوی گویلد: پرسلیدم: باغ های بهشلت کجاسلت؟ فرمود: مسلاجد.2

4ـ مسجد و ترک گناه و آمرزش
گاه انسلان بلر اثلر گناه و اشلتباهی که انجام داده اسلت، احسلاس یلأس و ناامیدی 
از رحملت خلدا می کنلد. بنابرایلن، روان او زیلر فشلار سلنگینی قلرار می گیلرد. راه 

خلروج از ایلن فشلار روانی چیسلت؟ 
یکلی از بهتریلن راه هلا بلرای از بیلن بلردن بن بسلت یلأس و علادت بد، حضلور در 
مسلجد و اسلتغفار و آملرزش از خداونلد اسلت. املام عللی در یلک روایلت ضملن 

برشلمردن آثلار هشلت گانه حضلور در مسلجد، بله سله نکتله اشلاره می فرماید:
1. سخنی بشنود که موجب هدایت او شود؛

2. گناهی را به دلیل روح خشّیت و خداترسی ترك کند؛

1 . مسللتدرك الوسللائل، ج3، ص361، ح3782؛ امللام سللجاد از حضللرت موسللی بن عمران نقللل می کنللد کلله فرمللود: »یَللا َربِّ 

َِّذیللَن یَللْأُووَن إِلَللی َمَسللاِجِدی َکَمللا  َِّذیللَن تُِظلُُّهللْم فِللی ِظلللِّ َعْرِشللَک یَللْوَم اَلِظلللَّ إاِلَّ ِظلُّللَک َقللاَل َفأَْوَحللی اهللُ إِلَْیللِه... ال َمللْن أَْهُلللَک ال
تَللْأِوی النُُّسللوُر إِلَللی أَْوَکارَِهللا«؛ محاسللن برقللی، ج1، ص16، ح45 و ص1293.

2 . سللنن ترمللذی، ج5، ص193؛ »َقللاَل نَِبللیُّ اهللِ: بَللاِدُروا إِلَللی ِریَللاِض الَْجنَّللِه، َقالُللوا یَللا َرُسللوَل اهلل َِو َمللا ِریَللاُض الَْجنَّلله،َ قاَل: 

المسللاجد«.
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3. گناهی را به خاطر حیا از برادران ایمانی ترك کند.1
طبلق ایلن روایلت، حضلور در مسلجد آثلار روحلی و روانی مهّملی را به هملراه دارد و 
می توانلد فلرد و جامعله دینلی را از فسلاد و گنلاه پلاك کند و مسللمانان را به سلمت 
جامعله ای سلالم هدایلت کنلد. در واقلع، حضلور در مسلجد، نقلش بازدارندگلی در 
ارتلکاب جلرم و گنلاه دارد. چله بسلا شلخصی در بیلرون مسلجد تصمیلم بله ارتکاب 
جلرم یلا گناهلی بگیلرد، اّملا پلس از حضلور در مسلجد و در جملع بلرادران دینی، به 
دلیلل موعظله یلا ِصرف حضور در جمع مسللمانان از انجام آن چشلم بپوشلد. خداوند 
انسلان را دعلوت می  کنلد کله از گنلاه دسلت بکشلد و تأکیلد می کنلد کله نبایلد از 
َِّذیلَن أَْسلَرُفوا َعلَلی أَنُْفِسلِهْم اَل تَْقَنُطوا  رحملت الهلی مأیلوس گلردد: »ُقْل یَلا ِعَباِدی ال

ِحیُم«.2 َّلُه ُهلَو الَْغُفلوُر الرَّ نُلوَب َجِمیًعلا إِن ِملْن َرْحَملِه اهللِ إِنَّ اهللَ یَْغِفلُر الذُّ
اسلتاد مطّهلری در ایلن بلاره می نویسلد: در صورتی که انسلان خدا را بشناسلد 
و در وجلودش، یکسلره عناصلر مقلّدس و پلاك باقی باشلد، توفیلق توبه پیلدا می کند 
و بله سلوی خلدا برمی گلردد. او احسلاس می کنلد کله لطف و عنایلت الهی بلر روح او 
َِّذیلَن أَْسلَرُفوا«؛ این ندای  سلایه افکنلده اسلت. خداونلد می فرمایلد: »ُقْل یَلا ِعَبلاِدی ال
حلّق اسلت کله می فرمایلد ای بنلدگان معصیت کار ملن، از رحمت من ناامید مباشلید 
و بله سلوی ملن بیاییلد؛ من می پذیلرم. او لطلف خودش را شلامل حال شلما می  کند 
و از آن پلس یلک لّذتلی، یلک حالتلی ایجاد می شلود که شلیرینی عبلادت را در ذائقه 
خودتلان احسلاس می کنید.3حضلور در مسلجد، کله حضلور در یلک محیلط پلاك و 

نورانی اسلت، سلبب دور شلدن فلرد از محلّل گناه و جرم می شلود.

ج ( راهکارهای رفتاری
1. حجاب

رعایلت حجلاب توّسلط زنلان در جامعه موجلب آرامش روحلی و روانلی خانواده ها، 

1 . التهذیللب، ج 3، ص248، ح6319؛ »کاَن أَِمیُرالُْمْؤِمِنیللَن یَُقللوُل َمللِن اْخَتلَللَف إِلَللی الَْمَسللاِجِد أََصللاَب إِْحللَدی الثََّمللاِن أَخللاً 

ُّللُه  ُه َعللْن َرًدی أَْو یَْسللَمُع َکلَِمللًه تَُدل ُمْسللَتَفاداً فِللی اهللِ َعللزَّ َو َجلللَّ أَْو ِعلْمللاً ُمْسللَتْطَرفاً أَْو آیَللًه ُمْحَکَمللًه أَْو َرْحَمللًه ُمْنَتَظللَرًه أَْو َکلَِمللًه تَللُردُّ
َعلَللی ُهللًدی أَْو یَْتللُرُك َذنْبللاً َخْشللَیًه أَْو َحَیللاًء«.

2 . زمر، آیه53.

3 . مطّهری، مرتضی، گفتارهای معنوی، ص129.
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افلراد و جامعله می شلود و نبلودن حریلم میلان ملرد و زن و آزادی در معاشلرت های 
بی بندوبلار، هیجان هلا و التهاب هلای جنسلی را فزونلی می بخشلد. کنار رفتلن پرده ها 
و بی حجابلی بله ملرور زملان بله جریلان بی بندوبلاری تبدیلل می شلود و تقاضلای 
سلکس بله صلورت عطلش روحلی و یلک خواسلت اشلباع نشلدنی در می آیلد. غریزه 
جنسلی، غریلزه ای نیرومنلد، عمیلق و »دریلا صفت« اسلت و هلر چند بیشلتر اطاعت 
شلود، سلرکش تر می گلردد؛ همچلون آتش که هلر چه به آن بیشلتر خلوراك بدهند، 

شلعله ورتر می گلردد.

مسجد و حجاب و عفاف

آیله مربلوط به پوشلش زنان در سلوره احلزاب، به زنلان و دختران دسلتور می دهد 
بلا جلبلاب؛ )چیلزی شلبیه چلادر( خلود را بپوشلانند. ایلن آیله، وقتلی نازل شلد که 
زنلان می خواسلتند بله مسلجد بروند. علّلت رعایت حجلاب، آرامش روحی و جسلمی 

زن بیلان شلده اسلت که ملورد اّذیلت و آزار واقع نشلوند.
در روایلت آملده اسلت کله زنلان از خانله بیلرون می آمدنلد، بله مسلجد می رفتنلد و 
پشلت سلر رسلول خلدا نملاز می خواندنلد. آنان شلب برای نملاز مغلرب مغرب و 
عشلا و باملداد از خانله بله سلوی مسلجد روانله می شلدند؛ اّملا جوانان در مسیرشلان 
می نشسلتند و ایجلاد مزاحملت می  کردنلد. خداونلد آیله 59 از سلوره احلزاب را نازل 
فرملود: »یَلا أَیَُّهلا النَِّبلیُّ ُقلْل ِلَْزَواِجلَک َو بََناتَِک َو نَِسلاِء الُْمْؤِمِنیلَن یُْدنِیلَن َعلَْیِهنَّ ِمْن 
َجاَلبِیِبِهلنَّ َذلِلکَ أَْدنَلی أَْن یُْعَرْفلَن َفلاَل یُْؤَذیْلَن َو َکاَن اهلُل َغُفوًرا َرِحیملاً؛ ای پیامبر، به 
همسلران و دختلران خلود و زنلان مؤملن بگلو کله خویشلتن را در چادر فرو پوشلند. 
ایلن کار مناسلب تر اسلت تلا بله پاکدامنلی شلناخته شلوند و ملورد اّذیلت و آزار واقع 

نشلوند و خداونلد آمرزنلده و مهربان اسلت«.
بی شلّک، حجلاب بله نفلع زن خواهلد بود اسلت و این مهلّم در مکان هلای مذهبی، 
اماکلن زیارتلی و مسلاجد بیشلتر ملورد تأکیلد قلرار گرفتله اسلت. چه بسلا ایلن نوع 
پوشلش در ایلن مکان هلا به ویلژه مسلجد، مقّدمله ای بلرای پوشلش و رعایلت حجاب 

در کوچله و بازار بشلود.
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اسلتاد مطّهلری می نویسلد: »اسلالم یلک وظیفله هلم، خلاّص زنلان مقّرر کلرده و 
آن پوشلاندن بلدن خلود از ملردان بیگانله و جلوه گلری و دل ربایلی نکلردن در جامعه 
اسلت و گرنله هیلچ ملردی از تصاحب زیبارویلان و هیچ زنی از متوّجه کلردن مردان و 
تصاحلب قللب آنان سلیر نمی شلود و از طرفلی تقاضای نامحلدود، خواه ناخلواه انجام 
ناشلدنی اسلت و همیشله بله نوعلی احسلاس محرومّیت مقرون اسلت. دسلت نیافتن 

بله آرزوهلا بله نوبله خود منجلر به اختلالالت روحلی و روانی می گلردد«.1
ایشلان در جلای دیگلر می نویسلد: غریزه جنسلی انسلان )ماننلد غریلزه جاه طلبی، 
علم طلبلی و...( فقلط ظرفّیلت جسلمانی نلدارد، بلکله ظرفّیلت روحلی هلم دارد کله 

نیست.2 سیرشلدنی 
بلا توّجله بله بی حّد و انلدازه بلودن غریزه جنسلی، ترویلج حجاب، ایجلاب می کند 
کله زنلان در مکان هلای مقّدس، به ویژه در مسلاجد با چنین پوششلی حاضر شلوند تا 
مانلع ارضلاء غللط غریلزه جنسلی و بی بندوباری شلوند. پلس از آن، زن متوّجه خواهد 
شلد کله پوشلش و حجلاب چه تأثیر مثبتلی بلر روح و روانش می گلذارد و چه آرامش 

خاّصلی به او می بخشلد.

2. مسجد، کار و روزی حالل
کسلب و کار بلرای سلالمتی روان، مفیلد اسلت. هنلگام کار، سلالمت روانلی افلراد 
بهبلود می یابلد و در هنلگام بلی کاری، سلالمِت روان مختلل می شلود. افلراد بلی کار 
بیشلتر افسلرده یلا مضطلرب هسلتند یلا دیگلر نشلانه های سلالمت روانلی ضعیلف را 
نشلان می دهنلد.3کار و فّعالّیلت از ضروریلات زندگلی اسلت و اسلالم کار و تلالش را 
بلرای بله دسلت آوردن روزی را ماننلد جهلاد در راه خدا برشلمرده اسلت. کار در عین 
اینکله معللول فکلر، روح، خیال، دل و جسلم آدمی اسلت، سلازنده خیلال، عقل، فکر، 
دل و قللب و به طلور کلّلی سلازنده و تربیت کننلده انسلان اسلت.4از دیگلر فائده هلای 

1 . مطّهری، مرتضی، مسأله حجاب، ص88.

2 . مطّهری، مرتضی، آشنایی با قرآن، ج4، ص95 )تفسیر سوره نور(.

3 . آرگایل مایکل، روان شناسی شادی، ص161.

4 . مطّهری، مرتضی، تعلیم و تربیت در اسالم، ص423.
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کار، مسلأله  حفظ شلخصّیت، جنسلّیت و اسلتقالل اسلت که تعبیرهای مختلفی دارد؛ 
بلرای مثلال بله آن، آبلرو هلم می گوینلد.1کار بلر علّزت انسلان می افزایلد و او را در 
نظلر خلودش محتلرم می نمایلد؛ یعنلی حلّس احتلرام بله  ذات و اعتماد به شلخصّیت 
در او ایجلاد می کنلد. در مقابلل، کوچک تریلن اثلر بلی کاری ایلن اسلت کله احتلرام 
و شلخصّیت انسلان را نلزد دیگلران و نلزد خلودش از بیلن می بلرد و همیلن درهلم 
شکسلتن شلخصّیت انسلان، سلبب می شلود که تلن به هر پسلتی و بیچارگلی بدهد.2
اّملا از منظر اسلالم، کسلب و کار وقتلی ارزش پیلدا می کند و آثار ارزشلمند روحی 
دارد کله از راه مشلروع بله دسلت بیایلد. ارتباط فلرد با مسلجد، می تواند نقشلی مهّم 
در بلاال رفتلن کیفّیلت و حّتلی کّمیلت رزق و روزی داشلته باشلد. آغلاز کلردن کار با 
حضلور در مسلجد و بلا دعلا و ذکر و یاد خلدا، حالوت و شلیرینی خاّصی برای انسلان 

خواهد داشلت.
ابوسلعید می گویلد: در زملان رسلول خدا هنلگام صبلح زود به مسلجد می رفتیم، 

در آن نملاز می خواندیلم، سلپس کسلب روزی را آغلاز می کردیم.3
املام صلادق از فلردی بلازاری بله نام ولیلد ، پرسلید: »یَا َولِیلُد! أَیْلَن َحانُوتُلَک ِمَن 
الَْمْسلِجِد؟ َفُقلْلُت: َعلَلی بَابِلِه؛ ای ولیلد! مغلازه ات چقلدر از مسلجد فاصلله دارد؟ وی 
گفلت: کنلار در مسلجد اسلت؛ سلپس املام فرملود: إَِذا أََرْدَت أَنْلَت أْتِلَی َحانُوتَلَک 
تِلِه َو َغَدْوُت  َفابْلَدأْ بِالَْمْسلِجِد َفَصللِّ فِیلِه َرْکَعَتْیِن أَْو أَْربَعلاً ثُمَّ ُقْل َغلَدْوُت بَِحْوِل اهللِ َوُقوَّ
ِّلی َعْبلُدَك أَلَْتِملُس ِملْن  تِلَک یَلا َربِّ اللُهلمَّ إِن ٍه بَللْ بَِحْولِلَک َوُقوَّ باَِلَحلْوٍل ِمنِّلی َواَلُقلوَّ
لْر لِلی َذلِلَک َو أَنَا َخافِلٌض فِلی َعافَِیِتَک؛ هرگاه خواسلتی به  َفْضلِلَک َکَملا أََمْرتَِنلی َفَیسِّ
مغلازه ات بلروی، ابتلدا به مسلجد برو؛ در آنجلا دو یا چهلار رکعت نماز بخوان، سلپس 
بگلو: صبلح کلردم به حلول و قّوت الهی، نله به حول و تلوان خودم. ای پلروردگار، من 
بنلده تلو هسلتم و از فضلل تلو درخواسلت می کنلم، همان گونه کله خود فرملوده ای؛ 

روزی را بلر ملن آسلان گلردان و ملن در پنلاه لطلف و عنایلت تو آسلایش دارم«.4 

1 . همان، ص426.

2 . استاد مطّهری، حکمت ها و اندرزها، ص200.

3 . سنن نسایی، ج 2، ص55.

4 . کلینی، الکافی، ج3، ص474، ح4.
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این آسلایش که در پناه لطف الهی از خداوند درخواسلت می شلود، همان آسلایش 
است. روحی 

روایلت دیگلری نیلز بله همین مضملون از املام صادق درباره کسلی کله وقتی 
بلرای کسلب و کار از مسلجد أعظلم کوفه عبلور می کرده، آمده اسلت که انسلان ابتدا 
بله مسلجد بلرود و از خداونلد درخواسلت برکت و روزی حلالل کند تا بتواند در سلایه 

عنایت خداوند در آسلایش باشلد.1

3. مسجد و مراسم ازدواج
یکلی از اساسلی ترین نیازهلای بشلر »ازدواج« اسلت. از اهلداف ازدواج از نظلر اسلالم، 
رشلد و تکاملل معنلوی افلراد اسلت، از نظلر اسلالم، ازدواج موجلب کملال و ارزش 
یافتلن زن و شلوهر می شلود.2خداوند متعلال هلدف از ازدواج را رسلیدن بله آراملش 
ًه َوَرْحَمًه؛  می دانلد: »َخلَلَق لَُکلْم ِمْن أَنُفِسلُکْم أَْزَواًجا لَِتْسلُکُنوا إِلَْیَها َوَجَعلَل بَْیَنُکْم َملَودَّ
و از نشلانه های او ایلن اسلت کله همسلرانی از )جنلس( خودتان بلرای شلما آفرید، تا 

بدان هلا آراملش بیابیلد و در بیلن شلما دوسلتی و رحمت قلرار داد«.3
»مسلجد« می توانلد جایگاهلی شایسلته برای برگلزاری مراسلم عقد ازدواج باشلد. در 
چنیلن مراسلمی، اجتماع مسللمانان به هلم گره می خورد و سلبب اسلتحکام خانواده 
نیلز می شلود. زن و شلوهر بلا برگلزاری ایلن مراسلم می تواننلد از نظر اخالقلی متعّهد 
شلوند کله یلاور خوبی برای یکدیگر باشلند و برگزاری مراسلم  آنان در مسلجد، سلبب 

تقویّلت روحّیله دینی آنان می شلود.
پیامبلر اسلالم مراسلم عقد ازدواج فاطمله زهرا و امام علی را در مسلجد 
برگزار کردند.4به دسلتور آن حضرت سلفره وسلیعی در مسجد گسلتردند و به بسیاری 

َق َو ِضْقللُت َضیقللاً َشللِدیداً َفَقللاَل لِللی  َّللُه َکاَن فِللی یللِدی َشللی ٌء تََفللرَّ 1 . کلینللی، الکافللی، ص475، ح5؛ َقللاَل ُقلْللتُ ِلَبِللی َعْبللِداهللِ  إِن

للوِق ُقلْللُت نََعللْم َو َقللْد تََرْکُتللُه َفَقللاَل إَِذا َرَجْعللَت إِلَللی الُْکوَفللِه َفاْقُعللْد فِللی َحانُوتِللَک َو اْکُنْسللُه َفللإَِذا أََرْدَت أَْن  أَ لَللَک َحانُللوٌت فِللی السُّ
هٍ َو لَِکللْن بَِحْولِللَک  ْهللُت بِللاَل َحللْوٍل ِمنِّللی َو اَل ُقللوَّ تَْخللُرَج إِلَللی ُسللوقَِک َفَصلللِّ َرْکَعَتیللِن أَْو أَْربَللَع َرَکَعللاٍت ثُللمَّ ُقللْل فِللی ُدبُللِر َصاَلتِللَک تََوجَّ

تِللَک...«.  َو ُقوَّ
2 . علی قائمی، نظام حیات خانواده در اسالم، ص52.

3 . روم، آیه21.

للا أََراَد َرُسللوُل اهللِ أَْن یُللَزوَِّج َفاِطَمللَه َعلِّیللاً  َقللاَل لَللُه  4 . بحاراالنللوار، ج43، ص120؛ مسللتدرك الوسللائل، ج14، ص206؛ َ»لَمَّ

اْخللُرْج یَاأَبَاالَْحَسللِن إِلَللی الَْمْسللِجِد...«.
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از مسللمانان غلذا دادنلد.1 آنلگاه حضلرت، علروس و داملاد را به مسلجد فلرا خواندند 
و دسلت حضلرت فاطمله را در دسلت املام عللی گذاشلتند و بلرای آن دو دعا 

کردند.2
بله پیلروی از آن حضلرت، برخلی مسلاجد جایلگاه خاّصلی را بلرای ایلن منظلور 
اختصلاص داده انلد؛ از جملله املروز می تلوان مسلجد بلزرگ »ماللزی« و »اندونلزی« 
را مثلال زد کله بخشلی از مسلجد را بلرای برگلزاری مراسلم عقلد اختصلاص داده اند. 
انسلان بایلد بله راهکارهایلی توّجله کنلد کله باعلث باقلی مانلدن محّبلت و آراملش 
می شلود و بنیلان خانلواده را محکلم می کنلد. یکلی از چیزهایلی کله پایله و محیلط 

خانوادگلی را محکلم می کنلد، رعایلت عفلاف و علدم بی بندوبلاری جنسلی اسلت.
مراسلم عقلد در مسلجد سلبب تعّهلدی مذهبلی بلرای زوجیلن ایجلاد کنلد که به 
جامعله و محیلط اسلالمی وابسلته اند و بی بندوبلاری در اسلالم و بلرای کسلی کله 
مسلجدی اسلت، صحیح نیسلت. ایلن روحّیه می تواند اسلتحکام بیشلتری بله زندگی 

. بدهد

4ـ مسجد و روابط اجتماعی
نیلاز بله پیونلد اجتماعلی در رأس نیازهلای انسلانی بله شلمار می آید؛ زیرا انسلان 
بله ناچلار در محیطلی زندگلی می کنلد کله در آن ارضلای تملام نیازهلای ملاّدی و 
معنلوی اش بلر تعاملل با دیگلران متوّقلف اسلت.3در این ارتباطلات، ملا در ضمن رفع 

مشلکالت خلود، امکانلات اجتماعلی مناسلبی بله وجلود می آوریم.4
اسلالم بلرای بهبلود روابط افلراد، دسلتورهایی داده اسلت؛ امام صلادق می فرماید: 
»َو اَلتَُکلنْ َفّظلاً َغلِیظلاً یَْکلَرِه النَّلاُس ُقْربَلک؛ تندخلو و بلد برخلورد مبلاش کله مردم 

مباشلرت بلا تو را دوسلت نداشلته باشلند«.5
مسلجد، مکانلی مقلّدس بلرای رابطله فلرد و خدا و نیلز فرد بلا افراد اسلت. از صدر 

1 . همان، ص114.

2 . همان، ص116؛ ثُمَّ أَنَْفَذ َرُسوُل اهللِ إِلَی َعلِیٍّ َو َدَعاُه إِلَی الَْمْسِجِد...ثُمَّ َدَعا لَُهَما«.

3 . بستانی، محمود، اسالم و روان شناسی، محمود هویشم، ص208.

4 . جولیانی وود، ارتباطات میان فردی، ترجمه مهرداد فیروز بخت، ص30.

5 . وسائل الشیعه، ج2، ص203.
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اسلالم تاکنلون، اصلی تریلن مرکلز بلرای روابلط اجتماعلی مناسلب بیلن مسللمانان، 
مسلجد بلوده اسلت. »محّملد سللیمان تاکیوچلی« عضو جامعله قوم شناسلی ژاپن در 
پاسلخ بله این پرسلش کله چرا از میلان تمام ادیلان و مذاهلب، دین اسلالم را انتخاب 
کلرده ای، می نویسلد: »مذهلب بلودا و مسلیحّیت عالیلق معنلوی را از عالیلق ملاّدی 
جلدا کلرده و انسلان را بله کناره گیلری از جامعه ترغیلب می کند؛ بعضلی از فرقه های 
بودایلی و مسلیحی، معبدهلا و صومعه هلا را در کوه هلا و اماکن دور از دسلترس جامعه 
بنلا می کننلد؛ اّملا در اسلالم مسلاجد در قللب اجتماعلات، در روسلتاها و شلهرها بنلا 
می شلود و نیایلش بلا جماعلت و در خدملت جامعله مورد تقدیر اسلت. ملن اطمینان 

دارم ایلن زملان بهتریلن فرصلت برای اشلاعه اسلالم در ژاپن اسلت«.
در هلر صلورت، مسلجد کارکردهلا و نقش هلای اجتماعلی فراوانلی دارد کله برخی 

از آنهلا عبارت اسلت از:
1ل یافتن دوست خوب؛

2ل اطعام در مسجد و رسیدگی به امور فقرا؛
3ل جویا شدن از احوال مسلمانان و برادران ایمانی؛
4ل اجتماع مؤمنان به عنوان پشتوانه جامعه دینی؛

5ل تأثیرگذاری مثبت در خانواده؛
6 ل وحدت و همبستگی میان مسلمانان؛

7ل مشورت و گرفتن تصمیم های سیاسی از جمله جنگ و صلح.

1ـ 4ـ یافتن دوست خوب

هیلچ فلردی در زندگلی اجتماعلی از دوسلتان خلوب بی نیلاز نیسلت. دوسلت خوب، 
یلاور انسلان در مسلیر راه سلعادت و غم خلواری دلسلوز در هنلگام بلروز مشلکل ها و 
سلختی ها اسلت. یکلی از مکان هایلی کله روایلات آن را کانلون یافتن دوسلت خوب و 
صمیملی می داننلد، »مسلجد« اسلت. امام علی یکلی از آثار مهّم مسلجد را، یافتن 
بلرادری دینلی و دوسلتی مفیلد می داند »اخاً مسلتفاداً فلی اهلل؛1یعنی بلرادری ایمانی 

1 . شیخ طوسی، التهذیب، ج3، ص449.
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کله در مسلیر خداونلد از او اسلتفاده کنلد؛ زیلرا در مسلجد افلراد برگزیلده و صاللح و 
پرهیلزگار رفت وآملد می کننلد؛ »الَْمَسلاِجُد بُُیلوُت الُْمتَِّقیلن؛ مسلجد جایلگاه پاکان و 

صّدیقان اسلت«.1
املام صلادق فرملود: شلخصی وارد مسلجد رسلول خلدا شلد و از خلدا 
درخواسلت کلرد کله از تنهایلی رهایلی پیدا کنلد و همدملی نیکو و هم نشلینی صالح 
نصیبلش شلود. خداونلد متعال ابوذر غفلاری کله از صحابه بزرگ رسلول خدا بود 
را بله عنلوان هم نشلین بلرای او فرسلتاد.2 انسلان از بین افلراد مؤمن دوسلتی انتخاب 

می کنلد کله آثلار سلالمتی روح و روان آن بله خوبی آشلکار اسلت.

2ـ 4ـ مسجد و اطعام و کمک به فقرا

یکلی از ویژگی هلای مسلجد رسلیدگی بله املور فقلرا و اطعلام دادن به آنان اسلت. 
ایلن سلّنت حسلنه از زملان رسلول خلدا وجلود داشلته اسلت. روزی آن حضرت 
دسلتور داد از هر باغدار بخشلنده، ده بار شلتر خوشله خرما بگیرند و در مسلجد برای 
فقلرا بیاویزند.3همچنیلن، در زملان رسلول خلدا افلرادی کله از نظلر ماللی ناتوان 
بودنلد، بله مسلجد رسلول خلدا می رفتنلد و آن حضلرت بله آنهلا کملک می کرد 
و اگلر وقلت نملاز بلود، پلس از نملاز بله آنهلا چیلزی عطلا می کرد.4بله همیلن علّت، 
در کنلار مسلجد پیامبلر اسلالم جایلی بلا نام »اصحلاب ُصّفه« بلرای فقلرا در نظر 

گرفته شلد.

3 ـ4ـ مسجد پایگاه اتّحاد و همبستگی

مسلجد کانلون اتّحلاد و همبسلتگی، انلس و الفلت مسللمانان بلا یکدیگلر اسلت. 

1 . مستدرك الوسائل، ج3، ص362، ح3786.

ُسللوِل َفَقللاَل اللُهللمَّ آنِللْس َوْحَشللِتی َوِصللْل َوْحَدتِللی  2 . الکافللی، ج8، ص307، ح478؛ َقللاَل َکاَن َرُجللٌل بِالَْمِدیَنللِه یَْدُخللُل َمْسللِجَد الرَّ

َواْرُزْقِنللی َجلِیسللاً َصالِحللاً َفللإَِذا ُهللَو بَِرُجللٍل فِللی أَْقَصللی الَْمْسللِجِد َفَسلللََّم َعلَْیللِه َوَقللاَل لَللُه َمللْن أَنْللَت یَللا َعْبللَد اهللِ؟ َفَقللاَل: أَنَللا أَبُللو َذرٍّ َفَقاَل 
ِّللی َدَخلْللُت الَْمْسللِجَد َفَدَعللْوُت اهللَ َعللزَّ َوَجلللَّ أَْن یُْؤنِللَس  ُجللُل اهللُ أَْکَبللُر اهللُ أَْکَبللُر؛ َفَقللاَل أَبُللو َذرٍّ َولِللَم تَُکبِّللُر یَللا َعْبللَد اهللِ؟ َفَقللاَل: إِن الرَّ

َوْحَشللِتی َوأَْن یَِصللَل َوْحَدتِللی َوأَْن یَْرُزَقِنللی َجلِیسللاً َصالِحللاً، َفَقللاَل لَللُه أَبُللو َذرٍّ أَنَللا أََحللقُّ بِالتَّْکِبیللِر ِمْنللَک...«. 
3 . سنن ابی داود، ج 1، ص375، ح166.

4 . ر.ك: صحیح بخاری، ج1، ص108 و ج4، ص30 و 31.
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مسللمانی کله به طلور منّظلم و در زمان هایلی ویلژه، ماننلد نمازهلای روزانله و نملاز 
جمعله و بلا آدابلی خاّص، مانند بلا وضو و طهارت بلودن، در اجتماعی عبادی شلرکت 
می کنلد، خلودآگاه یلا ناخلودآگاه در معلرض تربیلت دینی قلرار می گیرد و آثلار مهّم 

اخالقلی و رفتلاری و حلّس همبسلتگی اجتماعلی در وجلود او نمایلان می شلود. 
»مارسلل بلوازا« اسالم شلناس سوئیسلی می نویسلد: »مسلجد، عاملل نیرومندی از 
همبسلتگی و اتّحلاد مسللمانان جهلان اسلت و اهمّیلت اجتماعلی و فرهنگلی آن را از 
ایلن بابلت نمی تلوان نادیده گرفت؛ بله خصوص در روزگار معاصر که مسللمانان شلور 
و حلرارت صلدر اسلالم را دگلر بلار از خود نشلان می دهند، مسلاجد به صلورت مراکز 
تربیلت روحانلی و پایلگاه جنبش اّمت مسللمان نسلبت به سلتمگران و سللطه جویان 
در آملده اسلت و بله تدریلج مسلاجد موقعّیت سلال های نخسلتین ظهور اسلالم را به 

دسلت آورده  اند«.1

4ـ4ـ مسجد پشتوانه جامعه دینی

اجتملاع مؤمنلان بله دلیلل ماهّیلت دینلی و مذهبلی خاّصلی کله دارد، می توانلد 
نسللی را پدیلد آورد کله پشلتوانه جامعه اسلالمی باشلد. چنین اجتماعلی می تواند در 
مسلائل سیاسلی، فرهنگی و اقتصادی تأثیرگذار باشلد و در مسلائل سیاسی هوشیاری 
الزم را پدیلد خواهلد آورد. مسللمانان می تواننلد در برابر توطئله مخالفان، تصمیم های 
مناسلب بگیرنلد و از نظلر اقتصلادی یلار و یلاور یکدیگلر و جامعله باشلند و از نظلر 
فرهنگلی، فرهنلگ صحیلح دینلی را با روشلی صحیلح از جملله امر به معلروف و نهی 

از منکلر در جامعله پیلاده کنند.

5ـ4ـ مسجد و خانواده

زنلان و ملردان در دسلت یابی بله فوایلد و ثمره هلای حضور در مسلجد مشلترك اند 
و ارمغلان آن نصیلب خانلواده آنلان می شلود. حضلور بانلوان کله رکلن اصللی خانواده 
محسلوب می شلوند، نقشلی به سلزا در تربیلت و آراملش روانلی خانلواده دارد؛ چلون 

1 . مارسل بوازا، اسالم در جهان امروز، ص101- 102.
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بانلوان فرصلت بیشلتری دارنلد، می تواننلد بلا حضلور منّظلم و دائم در مسلجد، بیش 
از ملردان بلرای خانلواده نقش آفرینلی کننلد. همچنین، همبسلتگی و دلبسلتگی بین 
زنان بیشلتر از مردان اسلت و آنان قدرت انتقال و سلرعت انتقال بیشلتری نسلبت به 
ملردان دارنلد. آنهلا در تبلادل اّطالعات دینی، سیاسلی، اخالقلی و اجتماعلی موّفق تر 
هسلتند و نیلز بله دلیلل لطافلت روحلی و صافلی قللب و عاطفله ملادری و همسلری 
تلوان تأثیرگلذاری بیشلتری در خانلواده دارنلد. از این جهلت، حضور آنان در مسلجد 
می توانلد فضلای خانلواده و بله دنبلال آن جامعله را دگرگلون کنلد. کلودکان نیلز بلا 
حضلور در مسلجد، راه و رسلم مسلائل دینلی و مذهبلی را می آموزنلد. تأثیرپذیلری 
آنلان بسلیار قلوی و دقیلق اسلت و چون مسلجد محلّل امنی بلرای آموزه هلای دینی 
و اخالقلی و فکلری اسلت، هلر گفتلار یلا کلرداری کله می آموزنلد، تأثیلری بسلزا در 
عملکلرد و روحّیله کلودکان دارد و در نتیجه، بلا انتقال آن به خانواده، جامعه ای سلالم 

و سلودمند ایجلاد می شلود.

6ـ4ـ مسجد و مشورت تصمیم های سیاسی 

مسلجد تأثیرهلای سیاسلی گوناگونلی دارد. مشلورت ها و تصمیم هلای سیاسلی 
کله در مسلجد گرفتله می شلود و آگاهی بخشلی های مسلجد، در موّفقّیلت و پیلروزی 
مسللمانان بسلیار تأثیرگلذار خواهلد بلود، بلر همیلن اسلاس، پیامبلر اسلالم در 
مسلجد، جلسلات مشلورتی تشلکیل ملی داد و تصمیم هلای سیاسلی مهّم زملان او در 
مسلجد گرفتله می شلد. در زمان پیامبر اسلالم زمینله  آمادگی عمومی مسللمانان 
بلرای جهلاد، در مسلجد تلدارك دیده می شلد. حضرت رسلول مسللمانان را برای 
جنلگ أحلد در مسلجد مدینله گلرد آورد و دربلاره  چگونگلی اداره جنلگ و موقعّیلت 
مکانلی جهلاد بلا آنلان مشلورت کلرد کله آیلا در مدینله بماننلد یلا بیلرون مدینله به 

جنلگ بلا آنها بپلردازد.1

1 . طبری، محّمدبن جریر، تاریخ االمم و الملوك، ج4، ص44.
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5ـ آراستگی برای رفتن به مسجد
روح انسلان از آراسلتگی زیبایلی و بلوی خلوش و ماننلد آن لّذت می بلرد در مقابل 
ژولیدگلی، رعایلت نکلردن نظافلت و پاکیزگی جسلم انسلان را اّذیلت و آزار می دهد و 

باعلث کنلد شلدن فّعالّیت های انسلان و چه بسلا اعملال ناهنجار بشلود.
اسلالم در موقعّیت هلای مختللف بله پاکلی، آراسلتگی، اسلتفاده از لباس نلو و زیبا، 
بلوی خلوش و ماننلد آن دعلوت نملوده اسلت. وضلو گرفتن بلرای نمازهلای پنج گانه، 
غسلل های واجلب و مسلتّحب، اسلتعمال بوی خلوش در جاهای متعّدد همیشله مورد 

تأکید اسلالم است.
یکلی از ملواردی کله اسلالم تأکیلد بلر آراسلتگی و زیبایی تأکیلد می کند، آراسلتگی 
هنلگام وارد شلدن بله مسلجد اسلت. همان طلور کله قلرآن کریلم می فرمایلد: »ُخُذوا 
زیَنَتُکلْم ِعْنلَد ُکلِّ َمْسلِجٍد؛ هنلگام رفتن به مسلجد، زینلت برگیرید«.1این فلراز از آیه 
شلریف، در روایات اسلالمی بر زینت به لباس خوب و تمیز،2شلانه زدن به موهای سلر 
و صورت،3پوشلیدن لباس هلای زیبلا در روز جمعله و روزهلای عیلد، ماننلد عید فطر و 
قربان،4پوشلیدن کفش و انگشلتر تفسلیر شلده اسلت. البّته، اسلالم در همه موارد حّد 
اعتلدال را رعایلت می کنلد؛ نله ماننلد بعضی )مسلیحّیت( اسلت کله زهد و پارسلایی 
غللط را پیشله کرده انلد و اسلتفاده  از هرگونله آراسلتگی و زینلت را نمی پذیرنلد و نله 

ماننلد دنیاپرسلتانی )یهلود( اسلت که غلرق در زینت و تجّمل پرسلتی شلده اند.
زیبایلی و آرسلتگی، تأثیلر زیلادی در روح و روان انسلان دارد. حضلور در مسلجد، 
اگلر بلا آراسلتگی و زیبایلی هملراه باشلد، نلگاه غیرمسلجدی ها هلم به ایشلان مثبت 
و باعلث جلذب افلراد جامعله می شلود. افلزون بلر آنکله، پاکیزگی افلراد، سلبب مهار 
بیماری ها می شلود. همچنین، از نظر روان شناسلی، زیبایی »خواسلت فطری انسلان« 
اسلت. بنلا به گواهی روان شناسلان، »حلّس زیبایی« یکلی از چهار بُعد فطرت انسلانی 
اسلت کله در کنلار »حلّس نیکلی«، »حلّس دانایلی« و »حلّس مذهبلی یا پرسلتش« 

1 . اعراف، آیه31.

2 . تفسیر العیاشی، ج3، ص12.

3 . همان، ص13.

4 . مجمع البیان، ج4، ص242؛ بحاراالنوار، ج86، ص196.
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ابعلاد اصللی روان آدملی را تشلکیل می دهنلد. بنابرایلن، در اسلالم، اسلتفاده کردن از 
زیبایی هلای طبیعلت، لباس هلای زیبلا، عطرهلای خوشلبو و امثلال آن نله تنهلا مجاز 
شلمرده شلده اسلت که به آن توصّیه و سلفارش نیز شلده اسلت.1 اسلتفاده از زیبایی 
در هنلگام حضلور در مسلجد، باعلث تقویّلت این حّس انسلان و شلکوفا شلدن فطرت 

سلالم انسلان خواهد بود.2

1 . مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج6، ص150.

2 . ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج11، ص9؛ ر.ك: بحاراالنوار، ج32، ص23.
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نتیجه سخن «
یکلی از نعمت هلای بلزرگ الهلی در زندگلی انسلان، تندرسلتی اسلت. در مقابلل، 
بیملاری هملواره بله عنلوان خطلری، انسلان و جامعله را تهدیلد می کنلد و زیان های 
اقتصلادی، خانوادگلی و اجتماعلی را بله دنبلال دارد. املروز از نظلر کارشناسلان ایلن 
حقیقلت مسللّم اسلت کله بلرای سلازگاری منطقلی بلا خلود و محیلط و رسلیدن به 
تندرسلتی و آراملش بایلد بله بهداشلت روان توّجله کافلی مبلذول داشلت. بلا وجلود 
پیشلرفت های علملی چشلم گیری کله در زمینه هلای روان پزشلکی و روان درمانلی 
صلورت گرفتله، صاحب نظلران، همچنلان بلر نیلاز به دیلن در زمینله بهداشلت روانی 

تأکیلد فلراوان دارند. 
آنهلا عقیلده دارنلد کله اعتقلادات مذهبلی در تسلکین آالم روحلی بسلیار مؤثّلر 
اسلت. داشلتن ایملان و دل سلپردن به خداونلد و قرار گرفتن در مسلیری کله او برای 
سلعادت بشلر تعییلن کلرده، در انسلان اطمینانلی مؤثّر و نیلروی قوی پدیلد می آورد. 
در ایلن میلان، شلرکت در مراسلم دینی و حضلور در اماکن مذهبی مثل »مسلاجد« و 

زیارتگاه هلا نقلش بسلیار مؤثّلری در تأمیلن بهداشلت روانی انسلان دارد.
مسلاجد، از اماکلن بسلیار مهّم مذهبی هسلتند کله کارکردهای فلردی و اجتماعی 
متعلّددی را در ارتبلاط بلا بهداشلت روان بلر عهلده دارند. تحقیقات نشلان داده اسلت 
کله حضلور در مسلجد می توانلد در از بیلن بلردن مشلکالتی، مانند احسلاس تنهایی، 
غلم و انلدوه و حّتلی انزواگرایی بسلیار مؤثّر باشلد. گردهمایی های مذهبی در مسلاجد 
کله مسللمانان در اجلرای مناسلک آن به طلور مّتحلد عملل می کننلد، پیوندهلای 
عاطفلی آنهلا را تقویّلت می کنلد و صمیمّیلت بیشلتری را در بین آنها وجلود می آورد. 
دوری از انلزوا، رهایلی از اندوه های جانکاه و احسلاس توانمندی در همراهی و تعاون 
بلا دیگلران ، همله به طلور غیرمسلتقیم، در زملره درمان هلای روانی قلرار می گیرند که 

بلا حضلور در مسلجد و در جمع صمیمی انسلان های باایمان تحّقلق می پذیرد. 
بنابرایلن، ارتبلاط وثیلق مسلجد با ایمان بله خدا، ذکر خلدا، اعتقاد به قضلا و قدر و 
رضایلت از زندگلی برخلی از مهمّ تریلن راهکارهای معرفتی اسلت کله در نقش آفرینی 
مسلجد برای بهداشلت روانی تأثیر دارد. همچنین، حضور انسلان در مسلجد و اجرای 
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کارهایلی عاطفلی، مثلل دعلا خوانلدن و توبه  کلردن نیز تأثیلری به سلزا در پاکی روح 
آدملی دارد. علالوه  بلر آ نکله، می تلوان به نقش مسلجد در ایجلاد راهکارهلای رفتاری، 
ماننلد: حجلاب، ازدواج، کار، رابطله  اجتماعلی مناسلب و آراسلتگی اجتماعلی اشلاره 

کرد.
بلا مطالعله در منابلع روایلی که به برخی در این نوشلتار اشلاره شلد، درمی یابیم که 
مسلجد می توانلد در سله راهلکار »شلناختی«، »عاطفلی« و »رفتاری« بر روح انسلان 
تأثیلر به سلزایی  بگلذارد. مقصلود از معرفلت، شلناخت خود، خلدا و نیز جهانی اسلت 
کله در آن زندگلی می کنیلم. رابطله و أنلس فرد بلا مسلجد، در بسلیاری از مؤلّفه های 
معرفتلی، ماننلد ایملان و اعتقاد صحیح، کسلب دانش و غیره می تواند نقشلی اساسلی 

و تقویّت کننلده ایفلا کند.
ملراد از راهکارهلای عاطفلی، مؤلّفه هایلی نظیلر احساسلات فرد اسلت؛ مانند ترس، 
وحشلت، شلادی، غلم و رضایت. گرایش هلای عاطفی افلراد نیز همواره بلر نگرش های 
شلناختی آنهلا مبتنلی اسلت. به عنوان مثلال، افراد با ایملان از آرامش روحلی و روانی 
بهتلری برخوردارنلد و هملواره نوعلی رضایلت در آنلان بله چشلم می خلورد. ارتباط با 
مسلجد هم، می تواند نقشلی مسلتقیم و اساسلی در شلادی، نشلاط و امیلدواری افراد 

داشلته باشد. 
بله هلر حال، ارتباط با مسلجد، بلر اعمالی که افراد بر اسلاس نگرش های شلناختی 
و عاطفلی انجلام می دهنلد، مثل بسلیاری از وظایفی همچون اسلتعانت از نماز و صبر، 
اسلتفاده از روزی هلای پلاك و حلالل کله خداوند بلرای افلراد مؤمن مقلّرر می فرماید، 
تأثیلری مثبلت دارد. کسلب روزی پلاك بلا وجلود ارتباط بلا مسلجد و آموزه هایی که 

در ایلن بلاره وجلود دارد، با کسلب روزی از شلیوه های دیگر متفلاوت خواهد بود.
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شیخ حّر عاملی، وسائل الشیعه، مؤّسسه احیاءالتراث االسالمی، بی تا. «
 » Islam our choice ashra publications Karachi 1976 P.P. 106- 100
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بررسی فقهی و تاریخی قضاوت در مسجد

مرتضی رستگار

 چکیده «
تلالش  »قضلا«،  اصطالحلی  و  لغلوی  مفهلوم  بررسلی  از  پلس  حاضلر،  نوشلتار 
می نمایلد تلا بلا جملع آوری دیدگاه هلای فقهلای متقلّدم و متأّخلر، اثبلات کنلد کله 
نله  تنهلا قضلاوت در مسلجد کراهلت نلدارد، بلکله در بعضلی شلرایط، ضروری اسلت. 
نگارنلده، هلم نظلرات فقهلای بزرگلوار را نقلل کلرده )ماننلد: خاتم المجتهدین شلیخ 
انصلاری، محّقلق حلّلی، ابن بلّراج، شلیخ طوسلی و شلیخ مفیلد( و هم در پنج قسلمت 
مهلم، کراهلت  نداشلتن قضلاوت در مسلجد را با اسلتناد به بعضلی از روایلات از جمله 
روایت هلای امیرالمؤمنیلن اثبلات کلرده اسلت. نگارنلده، اسلتدالل بعضلی از فقها 
مانند: اسلتدالل شلیخ طوسلی را مخدوش دانسلته که با اسلتناد به مرسلله  نبوی 
»جنبلوا المسلاجد جیانکلم و مجانینکلم و خصوماتکم و الحکومه« قضاوت در مسلجد 
را نادرسلت می داننلد. بله نظر نگارنلده، منظور رسلول اکرم از ایلن حدیث، فضای 
جنجاللی هملراه بلا فریلاد اسلت کله کراهلت قضلا در مسلجد را موجلب می شلود. 
همچنیلن، بلا اسلتناد بله سلخن املام سلّجاد، مسلجد را جایلگاه مطللق ذکلر 
نمی دانیلم؛ بلکله معتقدیم بسلیاری از مشلکالت در مسلجد حلّ  و فصل می شلود. اگر 
مسلجد تنهلا ملکان ذکلر خدا باشلد، در آن صلورت، خواندن قلرآن در مسلجد غیر از 

ذکلر اسلت و نبایلد قرائت شلود. 

واژگان کلیدی:  «
قضا، قضاوت در مسجد، دیدگاه های فقهای متقّدم و متأّخر، بررسی و نقد آراء.
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اشاره «
بی تردیلد، مسلجدها در پیلروزی انقلالب اسلالمی، نقلش حیاتلی و ویژه داشلتند؛ 
تلا حلّدی  کله معملار بلزرگ انقلالب، املام خمینلی  مسلجد را رملز پیلروزی 
انقلالب اسلالمی دانسلته، می فرماینلد: »رملز پیلروزی ملّلت ملا همین بود کله دیگر 
نمی ترسلیدند از اینکله برونلد تلوی خیابلان بکشندشلان، می رفتند، خیلی هم کشلته 
می شلدند، سلرانجام هلم بلا همیلن فریادهلا و اهلل  اکبرهلا پیلروز شلدند، رژیم اسلالم 

این طلور اسلت کله افلرادش از مسلجدند، از مسلجد نهضلت شلروع می شلد...«.1
 از طلرف دیگلر، کارشناسلان و جامعه شناسلان معتقدنلد آنچله در ایجلاد انقلالب 
نقلش دارد، در بقلای آن نیلز نقشلی اساسلی خواهد داشلت. از این رو، بعلد از پیروزی 
انقلالب اسلالمی، حضرت املام بارها و بارها از خالی  شلدن مسلجدها اظهار نگرانی 

کردنلد و حفلظ مسلجدها را از »تکالیف عمومی« مسللمانان برشلمردند:
حضلرت املام فرمودنلد: »شلما بایلد هوشلیار باشلید کله مسلجدهای تان و 
محراب های تلان را حفلظ کنیلد و بیشلتر از سلابق، شلمایی کله ایلن معجلزه را از 
مسلجد دیدیلد، حلاال بایلد برویلد دنبلال ایلن معجلزه، نه رهلا کنیلد او را. ملن امروز 
بایلد بگویلم کله بلرای مسللمان ها حفظ مسلاجد تکلیف اسلت. مسلاجد، املروز جزء 

املوری اسلت که اسلالم بله آن وابسلته اسلت«.2 
در ایلران، از اّول انقلالب تلا املروز، با توّجه  بله پیدایش نهادها و مراکلز دیگر، نقش 
مسلجد، رو بله اُفلول اسلت؛ بله  صورتلی  کله برخلی می گوینلد: »در نظلام جمهلوری 
اسلالمی، بهتلر اسلت هلر اُرگان و نهلادی، ملکان مخصلوص بله خلود داشلته باشلد؛ 
چنان کله دارد و مسلجد کانلون نشلر معلارف دیلن و مرکلز تهذیلب اخلالق و پرورش 
 دل هلا و جان هلا باشلد«.3به  نظلر می رسلد این سلخن، برخلالف نظر املام خمینی
اسلت. ایشلان در سلخنانی متعلّدد می فرماینلد: »پیامبر اکلرم در مسلجد بودند و 
همله  کارهلای بلزرگ دنیلا را هم در مسلاجد انجلام می دادند؛ ملا امیدواریلم حاال هم 

1 . صحیفه  امام  ، ج9، ص89.

2 . همان، ج13، ص19 و21.

3 . مسجد و حکومت، مجله  مسجد، ش29، ص21.
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مسلاجد ملا برگلردد بله آن وقتلی که مسلجد محل حلّل و عقد املور باشلد«.1»از این 
مسلجدها، همله  چیلز بیلرون می رفلت؛ مسلجد، محّل قضلاوت بلود«.2در ایلن مقاله، 
تلالش می کنیلم قضلاوت را، بله عنوان یکلی از کارکردهای مسلجد در صدر اسلالم، از 

نظلر تاریخلی و فقهی بررسلی کنیم.

معنای لغوی و اصطالحی قضاوت
ملاّده قضلا، در ریشله  اصلی خلود به  معنلای اِحکام و اِتقلان امر و اجلرای آن در جهت 
خلود اسلت. خداونلد متعال می فرمایلد: »َفَقضا ُهنَّ َسلْبَع َسلمواٍت فِلی یَْوَمْیِن«؛3مراد 
از ایلن سلخن، اسلتوار کلردن آسمان هاسلت. همچنیلن، قضا بله  معنای حکلم  کردن 
اسلت. خداونلد می فرمایلد: »قالُلوا لَلْن نُْؤثِلَرَك َعللی  ملا جاَءنلا ِملَن الَْبیِّنلاِت َو الَّلذی 
َفَطَرنلا َفاْقلِض ملا أَنْلَت قلاٍض...؛ ملا هرگلز تلو را بلر معجزاتلی که به سلوی ملا آمده و 
]بلر[ آن کلس کله ملا را پدیلد آورده اسلت، ترجیلح نخواهیلم داد؛ پلس هلر حکمی 

می خواهلی بکلن...«.4
بنابرایلن، اگلر قاضلی را، قاضلی می نامنلد، بله ایلن دلیل اسلت که حکلم می کند و 
آن را اجلرا می کند.5فقهلای ِعظلام، تصریلح دارنلد کله قضلا، بله معنای خاّص شلرعی 
نیسلت؛6ولی در اصطلالح فقهلا، همان گونه  که مرحوم شلیخ انصاری از »مسلالک« 
و »کشلف اللثام« نقلل می کنلد، بله  معنی والیت شلرعی اسلت؛ والیلت در حکم برای 
کسلی کله شایسلتگی فتلوا دارد.7 ایلن حکلم، بلرای »اثبلات حقلوق« برخی افلراد یا 
بلرای »اسلتیفای حلّق« صاحلب آن اسلت. شلیخ انصلاری افلزون بر ایلن تعریف، 
می گویلد: »حکلم  کلردن بیلن ملردم به  گونله ای خلاّص«8 نیز یکلی از معانلی قضا در 

اصطالح فقهاسلت. 

1 . صحیفه  امام، ج17، ص233.

2 . همان، ج15، ص14.

3 . فّصلت، آیه 12.

4 . طه، آیه 72.

5 . معجم مقائیس اللغه، ج5، ص99.

6 . شیخ انصاری، القضاء والشهادات، ص26.

7 . همان، ص25.

8 . همان، ص227، »و فی عرف الفقهاء استعمل تاره فی الحکم بین الناس علی الوجه المخصوص«.
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از »کتلاب القضلا« چنیلن برمی آیلد کله »قضلا«، فقلط در ملوارد اختلالف بین دو 
نفلر و حلّل مخاصمله بله  کار ملی رود. از ایلن رو، فقهلای معاصلر، قضا را چنیلن معنی 
می کننلد: »فصلل خصوملت بیلن دو طلرف تخاصلم و حکلم به ثبلوت اّدعلای مّدعی 
یلا علدم حلّق بلرای او نسلبت به مدعلٌی علیه«.1برخلی هلم می گویند: قضا بله  معنای 

حکلم  کلردن بیلن مردم بلرای رفلع تنلازع بین آنهاسلت.2

مقصود از قضاوت در مسجد
پس از روشلن  شلدن معنلای لغوی و اصطالحلی قضا، مقصود از قضاوت در مسلجد 
نیز مشلّخص می شلود. مقصود آن اسلت که قاضی در مسلجد بنشلیند و دشلمنِی بین 
دو طلرف دعلوا را حلّل کنلد. ادلّله، حکایلت از آن دارد که اصل قضاوت در مسلجد، به 
همیلن معناسلت و علملا بلر ایلن مفهلوم، اتّفاق نظر دارنلد. بنابرایلن، هیلچ فقیهی به 
حرملت قضلا در مسلجد قائلل نیسلت و البّتله در بین آنها قائلل به وجوب هلم نداریم. 
همله  فقهلا، قضلاوت در مسلجد را جایلز می داننلد؛ بلا ایلن  تفلاوت  کله برخلی آن را 

مکلروه و برخلی مسلتحّب می دانند.

1 . مبانی تکمله المنهاج، ج1، ص3.

2 . تحریرالوسیله، ج2، ص404، »و هوالحکم بین الّناس لرفع التنازع بینهم«.
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آرای فقیهان «
به  طور کلّی، پنج قول وجود دارد:

 1ل قضلاوت در مسلجد، به طلور مطللق، چله بله  صلورت دائلم و چله بله  صلورت 
مقطعلی، مکلروه اسلت. محّقلق حلّلی در دو کتاب »معتبلر« و »شلرائع«، این نظر 
را برگزیلده اسلت: »و یکلره انفلاذ االحلکام فیهلا؛ قضلاوت و صلدور حکم در مسلاجد 

مکلروه اسلت«.1محّقق نراقلی نیلز در »مسلتند«، همیلن نظلر را دارد.2
 2ل بیلن آن زمانلی کله مسلجد بله  عنلوان مکان قضلاوت انتخاب شلود و پیوسلته در 
آن قضلاوت صلورت گیلرد و بیلن آن هنگامی که بله  صورت اتّفاقی در مسلجد قضاوت 
شلود، تفلاوت وجلود دارد. در حاللت اّول، قضلاوت در مسلجد مکلروه اسلت؛ وللی در 

صلورت دّوم کراهتلی ندارد. 
مرحلوم محّقلق حلّلی در »شلرائع« می فرمایلد: »والداب المکروهله... و أن یجعلل 
المسلجد مجلسلا للقضلاء دائما و الیکلره لو اتفق نلادرا؛ از جمله آداب مکروه آن اسلت 
کله مسلجد پیوسلته محلّل قضلاوت باشلد؛ وللی اگر گاهلی در آنجلا قضلاوت صورت 
گیلرد، مکلروه نخواهلد بلود«.3در بین فقهلا متأّخر، مرحوم میلرزای قملی، در »غنائم 

 االیّلام«، ایلن نظریله را می پذیرد.4
 3 ل قضلاوت در مسلجد نله  تنهلا مکروه نیسلت، بلکه مسلتحّب اسلت. ایلن نظریه، از 
ظاهلر عبلارت برخلی فقهلا برمی آیلد؛ نظیر: شلیخ مفید در »مقنعه«،5 شلیخ طوسلی 
در »نهایله«،6 ابن حملزه در »وسلیله«،7 ابن ادریلس در »سلرائر«.8 تعبیلر شلیخ مفیلد 
در »مقنعله« چنیلن اسلت: »ثم یتوضلا وضوء الصلاله و یلبس من ثیابله مایتمکن من 
الجملال و حسلن الهیئله و یخلرج اللی المسلجد االعظلم فی البللد الذی یحکلم فیه؛ 

1 . المعتبر فی شرح المختصر، ج2، ص452؛ شرائع االسالم: ج1، ص98.

2 . مستند الشیعه، ج17، ص59.

3 . همان.

4 . شرائع االسالم، ج4، ص866.

5 . المقنعه، ص722.

6 . النهایه فی مجردالفقه و الفتاوی، ص337 ل 338.

7 . الوسیله الی نیل الفضیله، ص209.

8 . السرائر، ج2، ص156.
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سلپس، )قاضلی( وضلو می گیلرد و بهتریلن لباس خود را می پوشلد و به  طرف مسلجد 
اعظلم شلهری حرکلت می کند کله در آن قضاوت می کنلد«. از اینکه ایلن کار در کنار 

دیگلر مسلتحّبات آملده اسلت، درمی یابیم که مراد، اسلتحباب اسلت.
 4ل قضلاوت در مسلجد جایلز اسلت؛ وللی احتیلاط در ترك آن اسلت. ایلن قول، از 

کلملات صاحلب جواهلر1و مرحوم شلیخ انصاری2 اسلتفاده می شلود.
 5ل قضلاوت در مسلجد به طلور مطللق )دائلم و مقطعلی( جایلز اسلت. در هلر دو 
صلورت، صلدور حکلم و قضاوت در مسلجد هیلچ کراهتی نلدارد. این قلول، از کلمات 
مرحلوم شلیخ طوسلی در »خلالف« و »مبسلوط«3و قاضی بن بلّراج در »مهلّذب«4و 

ابن ادریلس در »سلرائر«5و... نتیجله می شلود.

1 . جواهرالکالم، ج14، ص117.

2  -شیخ انصاری، القضاء والشهادات، ص88.

3 . المبسوط، ج8، ص78.

4 . المهّذب، ص592 ل 593.

5 . السرائر، ص156 و157.
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بررسی دالیل آرای مختلف «
اکنون، دالیل آرای مختلف را بررسی می کنیم تا رأِی صحیح روشن گردد.

دلیل رأی نخست
محّقلق حلّلی می فرماینلد: »لنّله یسلمع مشلاجره الخصلوم و التنلازع بالکلذب«.1 
قضلاوت در مسلجد، لوازملی دارد کله گاهلی سلبب هتلک حریلم مسلجد می گلردد. 
بلرای مثلال: گاهلی بلا مشلاجره  دو طرف، جّو متشلّنج می شلود و آنها فریلاد می زنند، 
گاه دروغ می گوینلد و قسلم دروغ می خورنلد؛ اّملا شلارع مقّدس، چنیلن رفتارهایی را 
در مسلجد منلع کلرده اسلت. به علالوه، برخی از فقهلا می گوینلد قضاوت در مسلجد، 
مسلتلزم حضور کافران و مشلرکان در مسلجد اسلت که کاری حرام دانسلته می شلود. 
همچنیلن، برخلی منلع ورود زنلان معذور به مسلجد را نیلز اضافه کرده انلد.2 از این رو، 
بهتلر اسلت مکانلی را بلرای قضلاوت انتخلاب کنند کله این قبیلل معلذورات را در پی 

نداشلته باشد.
بررسلی و نقلد: در پاسلخ می تلوان گفت: توابع و للوازم قضاوت، کراهلت قضا را موجب 
نمی شلود؛ بلکله در ذات خلود، امری مسلتحّب و در برخلی از موارد واجب اسلت؛ زیرا 
می تلوان بلا گملاردن ضابطان قضایی، از تشلّنج و جلدال جلوگیری کرد؛ اّما در پاسلخ 
اینکله فرمودنلد قضلاوت در مسلجد موجلب می شلود کله مشلرکان و زنلان معلذور 
نتواننلد شلاهد دادگاه بشلوند، بایلد گفلت کله چله اشلکال دارد در این گونله ملوارد، 

شلاهدان در مسلجد بیاینلد و سلپس قاضلی نزد آنلان برود و اظهاراتشلان را بشلنود.
ممکلن اسلت این اشلکال مطرح شلود کله مجلس قضا به  هلم  می خورد؛ چلون جزئی 
از مجلس قضا در داخل مسلجد و جزئی در خارج از مسلجد واقع می شلود. در پاسلخ 
بله این اشلکال گفته می شلود: نخسلت، از ظاهلر کالم فقیهان، مخالف چنین سلخنی 
برداشلت نمی شلود. دّوم، به علالوه، بلا برداشلتن چنلد قلدم و حرکلت قاضلی بلرای 
شلنیدن شلهادت شلهود، مجللس قضا به  هلم  نمی خلورد. همچنین، حضور مشلرکان 

1 . المعتبر فی شرح المختصر، ج2، ص452.

2 . جواهرالکالم، ج40، ص80.
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و کافلران در مسلجد، به طلور ذاتلی منعلی نلدارد، مگلر آنکله نجلس  شلدن یلا هتک 
 حرملت مسلجد را موجلب بشلود. تاریلخ، شلهادت می دهلد کله پیامبلر گراملی
نماینلدگان مشلرکان را بله مسلجد راه ملی داد و بلا آنلان گفت وگلو می کرد. شلاید به 
 همیلن  دلیلل اسلت کله برخلی از فقهلای معاصلر می گوینلد: »المانلع ملن دخولهلم 
فی المسلاجد فی نفسله غیر المسلجدالحرام و مسلجدالّنبی ااّل أن یکون مسلتلزماً 
لتنجیلس المسلجد أو هتلک حرمتله أو موجباً لمکلث الجنب فی المسلجد؛ ورود آنان 
]غیرمسللمانان[ بله مسلجد غیر از مسلجدالحرام و مسلجدالّنبی در نفلس خود منعی 
نلدارد، مگلر آنکله نجس  شلدن یا هتلک  حرمت مسلجد یا توّقلف ُجنب در مسلجد را 

موجب شلود«.1
قائالن به کراهت، برای اثبات نظر خود، به چهار روایت مرسله استناد کرده اند:

 اللف( مرسلله  علی بلن اسلباط، قال ابوعبلداهلل: »جّنبوا مسلاجدکم البیع و الشلراء 
 و المجانیلن و الصبیلان و االحلکام و الّضالله و الحلدود و رفلع  الّصوت؛ املام صادق
فرمودنلد: »مسلاجدتان را از خریلد و فلروش، ورود دیوانلگان و بّچه هلا، صلدور حکلم، 

اعلالم گمشلده ها، حلدود و فریلاد دور نگله  دارید«.2
 ب( مرسلله شلیخ صلدوق در »ملن الیحضلره  الفقیه« که بسلیار شلبیه روایت مطرح 

شلده است.3
 ج( مرسلله نبوی که مرحوم شلیخ طوسلی در »مبسلوط« آن را نقل می کند: »جّنبوا 
المسلاجد صبیانکلم و مجانینکلم و خصوماتکلم و الحکومله؛ مسلاجد را از بّچه هلا، 

دیوانلگان و دعواهلا و حکوملت و قضلاوت دور نگله دارید«.4
 د( مرسلله  نبلوی کله شلیخ در »مبسلوط« آن را نقلل می کنلد: »أّن الّنبی سلمع 
رجلاًل ینشلد ضالّله فی المسلجد. فقلال: ال وجدتهلا انّما به نّیلت المسلاجد لذکر اهلل و 
الّصلاله؛ پیامبلر در مسلجد ملردی را دیدنلد کله از گمشلده اش سلخن می گویلد. 
پیامبلر فرملود: پیدایلش نکنی! همانا مسلجد، بلرای ذکر خدا و اقامه نماز سلاخته 

1 . أجوبه االستفتائات، ج1، ص129، س429.

2 . تهذیب االحکام، ج3، ص249، ح2.

3 . ابن بابویه، من الیحضره الفقیه، ج1، ص273، ح715.

4 . المبسوط، ج8، ص78.
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شلده است«.1
از جمع بنلدی روایلات مذکلور که همگی مرسلله هسلتند، این نتیجه حاصل می شلود 

کله معصوملان از قضاوت کردن در مسلجد نهلی کرده اند.
بررسلی و نقلد: نخسلت، هلر چهلار روایلت مرسلل و غیرقابلل  اعتمادنلد و در صورتی 
می تلوان بله آنهلا عملل کلرد کله روایلت قوی تلری برخلالف آن نداشلته باشلیم )در 
حاللی کله داریلم(؛ اّملا ممکلن اسلت کسلی بگویلد: روایت های مرسلله  شلیخ صدوق 
در حکلم مسلند و معتبلر اسلت؛ زیلرا وی در کتلاب اّول »ملن الیحضلره  الفقیله« 
فرموده انلد: »بلل قصلدت اللی ایلراد ملا افتلی بله و أحکلم بصحتله و اعتقد أنله حجه 
فیملا بینلی و بیلن ربّلی؛ ملن قصد کلرده ام در این کتلاب چیلزی را بیاورم کله به آن 
فتلوا می دهلم و بله صّحلت آن حکلم می کنلم؛ چیزی کله بلدان اعتقلاد دارم، در بین 
ملن و پلروردگارم حّجلت اسلت«.2بنابراین، همله  کسلانی کله در اسلناد ایلن روایلات 
بوده انلد و مرحلوم صلدوق آنلان را حلذف کرده انلد، علادل و ثقله بوده انلد؛ از ایلن رو، 

ایلن مرسلله ها حّجلت هسلتند.
پاسلخ: نخسلت، در اعتبلار و عدم  اعتبار مرسلله های شلیخ صدوق، بیلن فقهاء اختالف 
اسلت. دّوم، نهایلت چیلزی که از عبارت شلیخ صدوق در اّول کتاب اسلتفاده می شلود 
ایلن اسلت کله ایشلان، جلزم یلا اطمینان بله صلدور این روایلات داشلته اند؛ اّملا جزم 
و اطمینلان ایشلان، سلبب عداللت راویلان سلند یلا وثاقلت آنهلا نمی شلود؛ زیلرا در 
ملواردی کله ایشلان سلند را ذکر کرده انلد، راویلان ضعیف نیز وجلود دارد. سلّوم، اگر 
بلر فلرض بپذیریلم که شلیخ صدوق، به صلدور، اطمینان داشلته اند، این سلؤال مطرح 

اسلت کله آیا اطمینان ایشلان بلرای دیگلران نیز حّجت اسلت؟3
از جهت داللت، فقها چند احتمال داده اند:

اللف( مقصلود از احلکام، صلدور حکلم نیسلت، بلکله اجلرای آن اسلت و فقهلا بلر 
کراهلت آن در مسلجد، اتّفاق نظلر دارنلد.

ب( مقصلود از فضلای جنجاللی، فضایلی بلا فریلاد اسلت کله بلا وزانلت و متانلت 

1 . همان.

2 . من الیحضره الفقیه، ج1، ص3.

3 . ر.ك کلّّیات فی علم الرجال، ص83 ل384.
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مسلجد سلازگار نیسلت.
ج( مقصلود ائّمله معصوملان احلکام صلادر شلده از عاّمله اسلت کله باطل انلد و 

اماملان می خواسلتند بدیلن  ترتیلب، راه را بلر قضلاوت آنلان ببندنلد.1
برخلی از ایلن احتملاالت ضعیلف اسلت؛ اّملا قلّوت احتملال اّول کافلی اسلت کله 
دالللت ایلن روایلات را نیلز مخلدوش کنلد. پلس، روایت هلای چهارگانه، هلم از لحاظ 
سلند و هلم از نظلر دالللت مخدوش انلد. بله  ایلن  ترتیلب، قلول اّول ابطلال می شلود.

دلیل قول دّوم 
صاحلب »شلرایع« و مرحلوم محّقق حلّی، بلرای اّدعای خلود، دلیلی اقامله نمی کنند؛ 
اّملا میلرزای قملی در »غنائلم« می فرمایند: »و الظهر فلی الجمع بیلن الروایات القول 
بالکراهله فلی صلوره االدملان المطلقا...؛ در جمع بیلن روایات جواز قضاوت در مسلجد 
و ادلّله  کراهلت قضا در مسلجد، اظهر این اسلت کله بگوییم: اگر قضاوت دائمی باشلد، 

مکلروه و اگر مقطعی باشلد، کراهلت ندارد«.2 
نقـد: بلا ذکلر نکاتلی کله در پاسلخ بله ادلّله  قائلالن بله کراهلت مطلرح کردیلم، 

باقلی نمی مانلد. زمینله ای بلرای این گونله جملع 

دلیل قول سّوم
ایلن نظلر، از ظاهلر کلملات فقها اسلتفاده می شلود؛ بلرای ایلن نظریه بله دو دلیل 

زیر اسلتدالل شلده است:
1. مسلجد، محلّل یلاد و ذکلر خداسلت و قضلاوت و حلّل اختالفات نیلز از مصادیق 

یلاد خداوند اسلت. 
2. قضلاوت، از برتریلن اعملال اسلت. بنابرایلن، بایلد در شلریف تریِن اماکلن انجلام 

شلود. مسلجد، مکانلی اسلت که ایلن ویژگلی را دارد.
محّقّق نراقی، پس از طرح دو دلیل در »مستند«، این گونه آنها را نقد می کند:

1 . ن. ك: جواهرالکالم، ج14، ص116 ل 117.

2 . غنائم الیام، ج2، ص241.
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اّول: نمی تلوان پذیرفلت کله مسلجد محّل مطلق ذکلر باشلد؛ جعفربن ابراهیلم از امام 
سلّجاد نقلل می کند کله پیامبر خلدا فرمودند: »من َسلمعُتُموُه یُْنِشلُد الّشلعر 
فلی المسلاجد َفُقولُلوا َفلضَّ اهلل فاَك انما نُِصَبت المسلاجد للقرآن؛ اگر شلنیدید کسلی 
در مسلجد شلعر می خوانلد بله او بگوییلد: خداونلد دهانلت را بشلکند! مسلجد بلرای 

قرآن سلاخته شلده است«.1
بنابرایلن، بلر فلرض بپذیریلم کله مسلجد، محلّل مطللق ذکلر اسلت؛ اّملا ذکلر بودن 

قضلاوت را قبلول نداریلم.
دّوم: پلس از نّص هایلی کله دربلاره کراهلت قضلا در مسلجد اقامله کردیلم، مسلتحب  
دانسلتن قضلاوت در مسلجد، اجتهلاد در مقابلل نلّص اسلت و چنین چیلزی باالتّفاق، 

باطل اسلت.2
 بله نظلر می رسلد، هلم دلیلل قائالن به اسلتحباب و هم نقلدی که بر آنها مطرح شلد، 
مخلدوش اسلت. خدشله در دلیلل اسلتحباب، بله این اسلت که اسلتحباب نیلز مانند 
وجلوب و حرملت و کراهلت، حکملی از احلکام الهی اسلت و بایلد با دلیلل آن را ثابت 

کلرد؛ اّملا خدشله در کالم محّقلق نراقلی به صورت زیر اسلت:
اّول: از روایلت »انّملا نصبت المسلاجد للقلرآن« نمی تلوان اسلتفاده  حصر کلرد. در این 
روایلت، حصلر به طلور قطلع، حصلر اضافی اسلت؛ زیرا اگلر حصلر حقیقی باشلد، باید 
دعلا و توّسلل و حّتلی نملاز خوانلدن در مسلجد نیلز ملورد سلؤال باشلد. صرف نظر از 

حصلر، اگلر قضلاوت طبلق قرآن باشلد، بلا روایت فلوق منافلات ندارد.
دّوم: هلر عمللی کله بلرای کسلب رضای خلدا و خدمت بله بنلدگان او انجام شلود، از 

مصادیلق یلاد خداسلت و قضلاوت بله حلّق، به طلور قطع، از این دسلته اسلت.
سلّوم: ایلن کله فرمودید: قلول قائلالن به اسلتحباب، اجتهلاد در مقابل نّص اسلت، 
بایلد گفلت: ایلن قلول اجتهلاد اسلت، اّما به طلور قطعلی، در مقابلل نّص نیسلت، زیرا 

نص ّهلای مزبلور از نظلر سلندی و داللتلی مخدوش هسلتند.

1 . الکافی، ج3، ص369، ح5.

2 . مستندالشیعه، ج17، ص59 - ل60.
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دلیل قول چهارم
مرحلوم شلیخ انصلاری، پس از طرح قلول به کراهت و جلواز قضا در مسلجد و بیان ادلّه 

دو طلرف، در پایلان بحث، می فرماید: »والمسلئله محل اشلکال اال أن الترك أولی«.1
صاحب جواهر بر این مّدعا دو دلیل اقامه می کند:

1. چه بسلا، قضلاوت در مسلجد، مسلتلزم وقلوع مکروهلات بشلود؛ به ویژه، بلا توّجه 
 بله تفلاوت جوهری و اساسلی بیلن قضلاوت معصومان و دیگلر آدمیان.

2. شلاید ُقضلات در مسلجد، به  دلیلل تقصیر در مقّدملات حکم یا تبعّیلت کردن از 
امیلال و هواهلای نفسلانی، بله چیزی حکم کننلد که مخالف نظر خداسلت.2

بررسلی و نقلد: اّول، آیلا تلرس از افتلادن در مکلروه یلا حکلم بله غیلر ملا انلزل اهلل، 
می توانلد مانلع از جلواز قضلاوت در مسلجد باشلد؛ بله خصلوص بلا توّجله  بله قرایلن 
و مسلتنداتی کله دالللت می کنلد؟ اماملان بله شلاگردان و یلاران خلود دسلتور 
 می دادنلد کله در مسلجد قضلاوت کننلد. برخلی روایت ها، نشلان می دهلد امامان
دیگلران را از قضلا در مسلجد نهلی نمی کردنلد کله در ادلّله قلول پنجم به آنها اشلاره 

کرد. خواهیلم 
دّوم: احتملال خطلا در قضلاوت، بله  عللل متعلّددی امکان پذیلر اسلت؛ وللی اگر بنا 
باشلد قضلاوت در مسلجد بله این دلیل ترك شلود که احتمال اشلتباه وجلود دارد، در 
سلایر مکان هلا نیز ایلن احتمال وجلود دارد؛ پس، قضا بایلد تعطیل شلود؛ اّما تعطیلی 
املر قضلا، سلبب اختلالل نظلام می شلود. ایلن املر به طلور یقیلن، برخلالف خواسلته 
شلارع مقلّدس اسلت. به علالوه، نظیلر این احتملال خطا، در صلدور حکلم و قضاوت و 
نیلز در صلدور فتلوا و اجتهلاد نیلز وجلود دارد. پلس، باید صاحلب جواهر ملتزم شلود 
کله بله  دلیلل احتمال خطا، بایلد از صدور فتلوا نیز اجتنلاب کرد و یا حداقلل احتیاط 
در تلرك آن اسلت! سلرانجام ایلن کله چلرا صاحب جواهلر، پلس از رّد نظریله  قائالن 
بله کراهلت و اثبلات جلواز قضلا در مسلجد، بله  دلیلل تلرس از افتلادن در مکلروه یلا 
احتملال خطلا، فتلوای بله احتیلاط می دهلد؟ در حالی کله مقتضلای ادلّه، جلواز قضا 

1 . شیخ انصاری،  القضاء و الشهادات، ص88.

2 . جواهر الکالم، ج14، ص117.
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در مسلجد است.

دلیل قول پنجم
مرحلوم شلیخ طوسلی در کتلاب »خالف«،1سله دلیلل برای اثبلات این قلول اقامه 

می کنلد:
1. جلواز، مقتضلای اصلل اسلت تلا وقتی دلیللی بر کراهت یلا حرمت نباشلد، حکم 

بر جواز اسلت.
2. سلیره و ملکان قضلاوت پیامبر مسلجد بوده اسلت. به طور قطلع، اگر قضاوت 

در مسلجد مکروه بلود، پیامبر آنجلا را برنمی گزید.
3. املام عللی در مسلجد جاملع کوفه قضلاوت می کرد و »دّکله القضاء« حضرت 
هنلوز معلروف اسلت. محّقق نراقی در »مسلتند« به دلیل اّول و سلّوم اشلکال می کند:
در ایلن بحلث، اصلل وجلود نلدارد؛ زیلرا برخلی از روایلات داّل بلر کراهلت اسلت و 
»االصللٌ دلیلل حیلث الدلیلل«؛ از ایلن رو، جایلی بلرای تمّسلک بله اصلل نیسلت.

پاسخ: ثابت کردیم که ادلّه مذکور از لحاظ سند و داللت، غیرقابل  اعتمادند.
ایشان در دلیل سّوم هم سه اشکال مطرح می کند:

الف( اصل ثبوت چنین دّکه ای برای قضاوت ثابت نیست.
ب( بر فرض که ثابت باشد، ثابت نیست که »دّکه  القضاء« باشد.

ج( بلر فلرض کله »دّکله القضاء« باشلد، از کجلا معلوم که جزء مسلجد بوده اسلت و 
امام علی در آن قضاوت می کرده اسلت؟ شلاید آن زمان جزء مسلجد نبوده اسلت.2
پاسلخ: هلر سله نقلد ایلن عاللم بلزرگ، تشلکیک در املر واضلح و مسللّم تاریخلی 
اسلت؛ زیلرا اصلل ثبلوت و »دّکله  القضلاء« بلودن آن و قضلاوت حضرت در ایلن مکان 
از مسللّماتی اسلت کله پیوسلته فقهلای ملا در طلّی قلرون گذشلته بله آن اسلتدالل 
کرده انلد. حضلرت عللی در ایلن ملکان املور قضائلی را حللّ  و فصلل می کردنلد. 
حّتلی در برخلی روایلات، روش قضلاوت حضلرت، بلا تملام جزئّیات ذکر شلده اسلت. 

1 . الخالف، ج6، ص217.

2 . مستندالشیعه، ج17، ص60.
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بنابرایلن، احتملاالت مذکلور در آن حلّد از قّوت نیسلت که اسلتدالل را دچار خدشله 
و ایلراد را وارد کنلد.

برخلی دیگلر، مثل مرحلوم فاضل هندی، صاحب »کشلف  اللثام«، اشلکال کرده اند: 
دلیللی وجلود نلدارد کله امام هملواره در مسلجد جامع، قضلاوت می کردنلد. البّته، بنا 

بله دالیلل، گاهلی در آنجا قضلاوت می کردند.1
 پاسلخ: ایلن برداشلت، صلرف اّدعاسلت، زیلرا اّول اینکله، چله دلیللی بلر اثبات آن 
داریلد و دّوم اینکله، برداشلت حاضلر، خالف ظاهر اسلت؛ زیلرا هیچ جا با یلک یا دوبار 
قضلاوت اتّفاقلی، »دّکله  القضلاء« نامیلده نمی شلود. دلیلل جلواز قضلاوت در مسلجد 
 ،و املام علی البّتله، پلس از اتّفاق نظلر علملا بلر وقلوع قضلاوت پیامبلر اکلرم(

وجلود برخلی از روایلات اسلت؛ مثل:
 اللف( فقلال لله محّمدبن مسللم الثقفلی: اّما اّن علی بلن ابی طالب قلد قضی فی 
هلذا المسلجد بله خالف ملا قضیلت... «.2قاضی بلن ابی لیلی دربلاره  موضوعلی حکمی 
صلادر کلرد؛ پلس از صلدور حکم محّمدبن  مسللم ثقفی خطلاب به او گفلت: آگاه باش 
کله املام عللی در همین مسلجد، نظیر همیلن قضّیله را به روش دیگلری قضاوت 

. کرد... 
حدیث از دو جهت مقصود ما را اثبات می کند:

اّول: محلّل قضلاوت ابلن ابی لیلی، مسلجد بوده اسلت؛ زیلرا راوی می گویلد: امام در 
همیلن مسلجد که تلو قضلاوت می کنی، بله روش دیگری قضلاوت کرد.

دّوم: مکان قضاوت امام علی نیز مسجد بوده است.
ب( »أبی جعفلر قلال: دخلل امیرالمؤمنیلن المسلجد فاسلتقبله شلاب... ففلّرق 
بینهلم و اُقیلم کل َرُجلٍل منهلم الی أسلطوانه من أسلاطین المسلجد و رؤسلهم مغطاه 
بثیابهلم ثلّم دعلا بله عبداهلل بلن أبی رافلع کاتبله فقلال هلات صحیفله و دواه و جللس 
امیرالمؤمنیلن فلی مجللس القضلاء و...؛ ایلن روایلت، طوالنلی اسلت و از ذکر کل 
متلن عربلی و همچنیلن ترجمه کاملل آن خودداری شلده، ولی خالصه  آن این اسلت 

1 . کشف اللثام، ج1، ص202.

2 . الکافی، ج7، ص34، ح27.
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کله جوانلی، از همسلفران پلدرش بله حضرت عللی چنین شلکایت کرد کله پدرم 
بلا املوال فراوانلی با گروهلی به تجلارت رفت. اکنلون همسلفرانش برگشلته اند و اّدعا 
می کننلد کله پلدرت در بیلن راه ُملرده اسلت. وقتلی از آنهلا می پرسلم پلس، اموالش 
کجاسلت؟ می گوینلد: او ماللی نداشلت! نلزد شلریح قاضلی رفتله ام و او به برائلت آنان 
حکلم صلادر کلرده اسلت. حضلرت دسلتور داد همسلفران را حاضلر کردنلد و فرمود: 
یکی یکلی و جداجلدا در نلزد سلتون های مسلجد بایسلتند. سلپس، از آنهلا بازجویلی 

کردنلد. در نهایلت، افلراد به قتلل اعتلراف کردند«.1
از ایلن روایلت، نله  تنهلا قضلاوت حضلرت در مسلجد ثابلت می شلود، بلکله نحلوه 

قضلاوت و داشلتن جایلگاه قضلا در مسلجد نیلز اثبلات می شلود.
ج( وقتلی املام علی شلنیدند که شلریح در منزل خلود قضاوت می کنلد، فرمودند: 
»یلا شلریح! اجللس فلی المسلجد فانّله اعلدل بیلن النلاس و انّله َوْهلٌن بالقاضلی ان 
یجللس فلی بیته؛ ای شلریح، در مسلجد قضلاوت کن که ایلن برای عداللت بین مردم 

بهتلر اسلت. همانلا نشسلتن در خانله و قضلاوت کردن، مایله وهن قاضی اسلت«.2
اگلر از ایلن روایلت، اسلتحباب قضا در مسلجد اسلتفاده نشلود، دسلت کم جلواز را 
نشلان می دهد. البّته، سلند روایت مرسلل اسلت، بنابرایلن، فقط می تواند مؤیّد باشلد.

د( از روایلت دیگلری کله نیلازی بله ذکلر آن نیسلت، می تلوان اسلتفاده کلرد کله 
اعلالم حکلم قضائلی در مسلجد جایز اسلت.3

وقتلی صّحلت این گونله از قضلاوت اثبلات می شلود، دیگر قضلاوت قاضلی تحکیم و 
بله  طریلق  اُوللی جایلز خواهد بود. به علالوه ، قضاوت در مسلجد از نظر روانلی هم برای 
طرفیلن دعلوا و هلم بلرای قاضی آرامش بیشلتری را موجب می شلود؛ زیلرا همگان به 
مقلّدس  بلودن ایلن مکان، ایملان دارند و فضای مسلجد، خلود به  خود باعث می شلود 
افلرادی کله در آنجلا حضور پیلدا می کنند، از مسلائلی نظیلِر دروغ  گفتن، شلهادت به 
باطلل و سلوگند دروغ پرهیلز کننلد و چنیلن چیلزی سلبب می شلود کله قاضلی، بر 

معیلار حّق قضلاوت کند. 

1 . الکافی، ج7، ص371، ح8.

2 . دعائم االسالم، ج2، ص534، ح1898.

3 . الکافی، ج7، ص185 ل 186، ح1.
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نتیجه سخن «
از مطالب یاد شلده به روشلنی درمی یابیم که مراد از قضاوت در مسلجد، آن اسلت که 
قاضلی در ایلن مکان مقّدس که بیت اهلل اسلت، بنشلیند و خصومت بین دو طلرف دعوا را 
حللّ  و فصلل کند. به طلور کلّی دالیل، حکایلت از آن دارد که اصل »قضاوت در مسلجد«، 
بله همیلن معنلا، ملورد اتّفاق همله علما اسلت. از این رو، هیلچ فقیهی به حرملت قضاوت 
در مسلجد قائلل نیسلت و البّتله قائل به وجوب هلم نداریم. همه  فقها، قضاوت در مسلجد 
را جایلز می داننلد؛ بلا این  تفاوت  که برخلی آن را »مکروه« و برخی »مسلتحّب« می دانند.

نگارنلده معتقد اسلت کله منظور رسلول اکرم، فضلای جنجالی هملراه با فریاد 
اسلت کله کراهلت قضلا را در مسلجد موجلب می شلود. البّتله، می تلوان بلا گملاردن 
ضابطلان قضایلی، از تشلّنج و جلدال جلوگیلری کلرد. همچنیلن، با اسلتناد به سلخن 
املام سلّجاد، مسلجد را جایلگاه مطللق ذکلر نمی دانیلم؛ بلکله معتقدیم بسلیاری 
از مشلکالت در مسلجد حللّ  و فصلل می شلود. اگلر مسلجد ملکان مطلق ذکر باشلد، 

خوانلدن قلرآن هلم در مسلجد، غیلر از ذکلر اسلت؛ بنابرایلن، نباید قرائت شلود.
بله هلر حلال، سلیره و ملکان قضلاوت پیامبر مسلجد بوده اسلت. اگلر قضاوت 
در مسلجد مکلروه بلود، به طلور حتلم، پیامبلر آنجلا را برنمی گزیلد. بر همین اسلاس، 
بلا توّجله  بله قرایلن و مسلتنداتی کله داللت می کنلد امامان بله شلاگردان و یاران 
خلود دسلتور می دادنلد که در مسلجد قضلاوت کند. برخلی روایات نشلان می دهد که 

اماملان دیگلران را از قضلا در مسلجد نهلی نمی کردند.
املام عللی در مسلجد جاملع کوفله قضاوت می کلرد و »دّکله القضلاء« حضرت 
هنلوز معلروف اسلت. حضلرت در ایلن ملکان امور قضائلی را حلّل  و فصلل می کردند. 

حّتلی در برخلی روایلات نحلوه قضلاوت حضلرت، با تملام جزئیات ذکر شلده اسلت.
افلزون بلر مطاللب بیلان شلده، قضلاوت در مسلجد از نظر روانلی هم بلرای طرفین 
دعلوا و هلم بلرای قاضلی، آرامش بیشلتری را بله دنبلال دارد؛ زیرا همگان بله مقّدس  
بلودن ایلن ملکان ایملان دارنلد و فضای مسلجد خلود به  خلود باعث می شلود افرادی 
کله در آنجلا حضلور پیلدا می کنند، از مسلائلی نظیِر دروغ  گفتن، شلهادت بله باطل و 

سلوگند دروغ پرهیلز کننلد. ایلن املر، قضلاوت به حّق قاضلی را باعث می شلود. 
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نقش مساجد و ائّمه جماعت در دفاع مقّدس

مهدی مؤیّدی

چکیده «
بلا مطالعله تاریلخ جنگ هلای صدر اسلالم، رابطه معنلاداری بین مسلجد و اقدامات 
پشلت جبهله مشلاهده می شلود. مسلاجد بلا محوریّلت ائّمله جماعلت و پلرورش روح 
بندگلی در آدملی، او را ابتلدا بلرای نبلرد در میلدان جهاد اکبلر و در مرحلله بعد برای 
حضلور در صحنله نظاملی، یعنی جهاد اصغر آملاده می کنند. بنابرایلن، پیوندی عمیق 
و دو طرفله میلان فرهنلگ مسلجد و فرهنلگ جهلاد وجلود دارد کله در فصلل دّوم به 
این موضوع پرداخته شلده اسلت. همچنین، در جنگ تحمیلی هشلت سلاله، مسلاجد 
بله عنلوان قللب مقاوملت رزمنلدگان اسلالم، در شلهرهای ملورد هجلوم دشلمن، به 
یلک نهلاد پایلداری تبدیلل شلدند و ائّمله جماعت، پرچملدار ایلن ایسلتادگی بودند. 
نگارنلده، مصادیلق مختلفلی از نقلش ائّمله جماعت در پایلداری ملردم در زمان جنگ 
تحمیللی را بازگلو کلرده اسلت. در دفلاع مقلّدس، روحانّیلت بلا محوریّت مسلاجد در 
ایلن زمینله فّعالّیت هلای متعّددی را بلر عهده داشلتند؛ مانند: تربیت نیروهلای مبارز، 
جلذب و اعلزام نیلرو، بدرقله رزمنلدگان، جملع آوری کمک هلای مردملی، دعلا کردن 
بلرای رزمنلدگان، تشلییع پیکلر شلهدا، دیلدار اهلل مسلجد با خانلواده معّظم شلهدا 
و تبلیغلات جنلگ. ایلن وظایلف روحانّیلت، منحصلر بله دوران جنگ نیسلت؛ بلکه در 
زملان صللح، آنهلا می توانند مسلاجد را پایگاه دشمن شناسلی و ترویلج فرهنگ جهاد، 

شلهادت و ایثلار قلرار دهند.

کلیدواژه ها:  «
کارکلرد نظاملی مسلاجد در صلدر اسلالم، رابطله بیلن فرهنگ مسلجد بلا فرهنگ 
جهلاد، نقلش مسلاجد در پشلتیبانی از جنلگ تحمیللی، دشمن شناسلی، وظایلف 

مسلاجد در زملان صللح.
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مقّدمه «
جواملع بشلری هملواره بلا مفهلوم جنلگ آشلنا بوده انلد؛ بله نلدرت جامعله ای را 
می تلوان یافلت کله تلخی هلا و دشلواری های جنگ را نچشلیده باشلد. همیشله تضاّد 
بیلن دو گلروه مسلتضعف و مسلتکبر، قدرت طللب و عدالت خواه، در طول تاریخ منشلأ 

جنگ هلای فلراوان بوده اسلت. 
پلس از ظهلور اسلالم، با آغاز رسلالت پیامبر اکلرم برای براندازی کفر و شلرك، 
مشلرکان و یهودیّلان بلرای نابلودی اسلالم، مبلارزه خودشلان را شلروع کردنلد. ایلن 
مبلارزات، بلا هجلرت پیامبلر بله مدینله و تشلکیل حکوملت اسلالمی و بلا تمرکز 
نیروهلا در مسلاجد وارد مرحلله جدیلدی شلد. پلس از نلزول آیله جهاد،1مسللمانان 
بله دفلاع از کیلان اسلالم، موّظلف شلدند و مسلاجد بله مقلّر و پلادگان مجاهلدان و 
رزمنلدگان تبدیل شلد. به گونله ای که آموزش، سلازماندهی، اعزام نیروهلا، فرماندهی 

و ملداوای مجروحلان جنلگ در مسلاجد انجلام می گرفلت.
مسللمهبن  مسلجد  بله  و  آغلاز  مدینله  در  مسلجدالّنبی  از  اسلالمی  فتوحلات 
یافلت.2  پایلان  عمربن عبدالعزیلز  زملان  در  قسلطنطنیه،  در  عبدالملک بن ملروان 
در تاریلخ اسلالم، تلا زمانی کله فرهنگ جهاد و شلهادت زنده بود، مسلاجد، کارکرد 
نظاملی خلود را حفلظ کردنلد؛ بله خصلوص شلیعیان، مسلاجد را سلنگری علیه ظلم 

می دانسلتد.  طاغوتیان 
مسللمانان ایران نیز به تأّسلی از مسللمانان صدر اسلالم، مسلجد را سلنگر مبارزه با 
طاغوتیلان قلرار دادنلد؛ چنان که با شلروع مبلارزات انقالبی ملردم ایلران علیه طاغوت 
)رژیلم پهللوی(، نقلش مسلاجد پُررنلگ شلد و مسلاجد محلّه هلا، محور اصللی تجّمع 
مبارزیلن گردیلد. بعلد از پیلروزی شلکوه مند انقلالب اسلالمی و آغاز جنلگ تحمیلی، 
بلار دیگلر مسلاجد، کارآیلی خلود را در بُعلد نظاملی اثبلات کردنلد و فّعالّیت هلای 

مسلجدالّنبی در صلدر اسلالم را یادآور شلدند.
در ایلن نوشلتار، نگارنلده قصلد دارد کارکلرد نظاملی و مبارزاتلی مسلاجد در صدر 

1  1. حّج، آیه39.

2 . شیت خطاب، محمود، الوسیط فی رساله المسجد العسکریه، ص142.
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اسلالم و دفلاع مقلّدس را بررسلی کنلد. در صلورت تثبیلت ایلن کارکلرِد مسلاجد، 
فرهنلگ جهلاد در جامعه گسلترش پیلدا می کند و همواره مسللمانان بلرای مجاهدت 
و فلداکاری در راه اسلالم، آملاده خواهنلد بلود و ملّتی کله با فرهنگ جهاد و شلهادت 

اُنس داشلته باشلد، شکسلت ناپذیر اسلت. 
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فصل اّول: کارکرد نظامی مساجد در صدر اسالم «
مسجد، نخستین پادگان اسالمی

بعلد از هجلرت پیامبلر، بلا تعییلن مکان مسلجد مدینه توّسلط ایشلان، احداث 
بنلای آن بلا خشلت و سلنگ آغلاز گردیلد و آن حضلرت بله هملراه یارانلش خشلت 
و سلنگ بله دوش می کشلیدند و بدین گونله پیامبلر نیلز در ایلن کار شلرکت 
فرمودنلد. بله ایلن ترتیلب، بنای مسلجد، با فرشلی از شلن و ماسله، سلقفی از شلاخه 
نخلل و سلتون هایی از تنله درخلت خرملا برپلا گردیلد. بلا سلاخت این مسلجد، بنای 

»نخسلتین پلادگان اسلالمی« کامل شلد.1 

 مسجد، ستاد فرماندهی پیامبر اکرم
 در مطالعله تاریلخ جنگ هلای صلدر اسلالم، نکتله بلارزی کله در سلیره پیامبر
حائلز اهمّیت اسلت، نقلِش محوری مسلاجد در سلازمان دهی و آموزش نظاملی، اعزام 
نیلرو، فرماندهلی و پشلتیبانی جنلگ، نگهلداری غنائم و اسلیران، ملداوای مجروحین 
و ملکان اکلرام خانواده هلای شلهدا و نقلش معنلوی مسلجد در کملک بله رزمندگان 

اسلالم است.
سلربلندی سلپاه اسلالم در بیش از هفتلاد جنگ و درگیری نظاملی در طول حضور 

ده سلاله پیامبر در مدینه، نشلان از موّفقّیت شلیوه های فرماندهی ایشلان دارد.2
بلا مطالعله تاریلخ صلدر اسلالم درمی یابیلم کله مسلجد الّنبلی، مقلّر فرماندهلی و 
ملکان طّراحلی یلا اتاق جنگ پیامبر بلود. آن حضرت از طریلق نیروهای اّطالعاتی 
خلود، از اخبلار دشلمن مّطللع می شلدند و در ملورد نحلوه طّراحلی عملیلات جنگ با 

اصحلاب و فرماندهلان و مجاهدیلن بله بحلث و گفت وگلو می پرداختند.
در آن زملان، مکان هلای ملوازی بلا مسلجد وجلود داشلت. سلران قریلش در تلرور 
پیامبلر در »دارالّنلدوه« تشلکیل جلسله دادند و تصمیلم گرفتند کله از هر قبیله، 

جوانلی بلزرگ زاده و نََسلب دار بلا شمشلیری بُّرنده آملاده قتل پیامبر شلود.3

1 . شیت خطاب، محمود، شیوه فرماندهی پیامبر، ترجمه بینش عبدالحسین، ص85.

2 . واقدی، محّمدبن عمر، مغازی، ترجمه مهدوی دامغانی محمود، ص5.

3 . واقدی، محّمدبن عمر، مغازی، ترجمه مهدوی دامغانی محمود، ص84.
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ایلن سلّنت نبلوی، یعنلی مرکزیّت مسلجد در جنگ هلا، تا زملان بنی امّیله برپا بود. 
معاویله بعلد از شلهادت عللی  در مسلجد، بلرای حفلظ امنّیلت خلود، در محرابی 
کله دو طلرف آن پوشلیده  بلود، می ایسلتاد و پشلت سلر او در صلف اّول، محافظین او 
می ایسلتادند و ُخلفلای بعلد از او مقلّر حکومت را از مسلجد به کاخ ها و محّل سلکونت 

انتقال دادند.1 خودشلان 
مسلجد، بیشلتر صحنله طرح مسلائل جنگلی بود.2پیامبلر در طّراحلی عملیات  
بلا فرماندهلان و رزمنلدگان، در مسلجد بله مشلورت می پرداختنلد. در جنلگ اُُحلد، 
هنگاملی کله پیامبلر از حرکلت سلپاه قریلش بله سلوی مدینله آگاه شلدند، در 
مسلجد حضلور یافتنلد و در اجتملاع ملردم در ملورد ایلن رویلداد سلخن گفتنلد و از 
مسللمانان خواسلتند تلا نظلرات خلود را دربلاره چگونگلی رویارویی با دشلمن مطرح 

3 کنند.
پیامبلر به طلور کاملل بله نظرات افلراد مختلف توّجله  کردند و سلرانجام با آنکه 
آن حضلرت، مایلل بله باقلی مانلدن در مدینله و جنگیلدن با دشلمن در شلهر بودند، 
بلا توّجله بله افلکار عمومی مسللمانان، بر آن شلدند تا بیلرون از شلهر و در دامنه کوه 
اُُحلد بله رویارویلی بلا دشلمن بپردازنلد. نمونله موّفلق دیگر ایلن مشلورت، در جنگ 
احلزاب صلورت گرفلت کله با طلرح خندق سللمان فارسلی، مسللمانان پیروز شلدند. 
شلرکت رزمنلدگان در تصمیم گیری هلا تأثیلرات روحلی و روانی فراوانلی در جنگیدن 
آنهلا داشلت. وقتلی آنهلا نظلر خلود را در تصمیم گیری هلا سلهیم و مؤثّلر می دیدنلد، 

بلرای تحّقلق اهلداف جنلگ تالش بیشلتری از خلود نشلان می دادند.

مسجد، مرکز اجتماع و سازمان دهی مجاهدان
تجهیلز  مسلاجد  در  بله جنلگ،  عزیملت  از  قبلل  مسللمانان  اسلالم،  در صلدر 
می شلدند.4هنگامی کله یلک خطلر داخللی یلا خارجلی متوّجله مسللمانان می شلد، 

1 . شیت خطاب، محمود، الوسیط فی رساله المسجد العسکریه، ص140، اقتباس.

2 . مّکی سباعی، محّمد، تاریخ کتابخانه های مساجد، ترجمه عّباسپور محّمد، مهدوی محّمدجواد، ص43-44.

3 . واقدی، محّمدبن عمر، مغازی، ترجمه مهدوی دامغانی محمود، ص152.

4 . بیانات امام خمینیدر جمع ائّمه جمعه مراکز استان های سراسر کشور، 61/7/22، صحیفه نور، ج17، ص54.
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جارچلی پیامبلر، کله به طلور معمول بالل بلود، مسللمانان را به مسلجد و حرکت 
بله سلوی نبلرد فرامی خواند.1بلا نلدای »الّصلاله جامعله... الّصلاله جامعله...« در غیلِر 
اوقلات نملاز، مجاهلدان متوّجله اهّمیلت خطلر می شلدند و بله صلورت گروه گلروه و 
فردفلرد، بلا تجهیلزات نظاملی خلود وارد مسلجد می شلدند و در آنجلا سلامان دهی و 
تحت فرماندهی مشلّخص، آماده اعزام و دفاع از اسلالم و مسللمانان می گشلتند.2مبدأ 
حرکلت رزمنلدگان اسلالم بله سلوی جبهه هلای نبلرد، مسلجد بلوده  اسلت. آنچه در 
ایلن زمینله اسلتثنا می شلود، آن دسلته از عملیلات نظامی اسلت که به دلیلل رعایت 
مصاللح امنّیتلی، اعلزام سلپاهیان اسلالم بله صلورت مخفیانه انجلام می گرفته اسلت. 
گلواه درسلتی این سلخن آن اسلت که در ملوارد فراوانی، اعزام سلپاهیان اسلالم پس 
از بله جلا آوردن یکلی از نمازهلای پنج گانله صلورت می گرفتله است.3شلاهد دیگلر 
اینکله، حرکلت سلپاه اسلالم در جنلگ اُُحلد، از مسلجد انجام گرفته اسلت. سلربازان 
اسلالم، پلس از حضلور در مسلجد و اقامله نماز عصلر، در میلان بدرقه مسللمانانی که 

خلود را بله مسلجد پیامبلر رسلانده بودنلد، به سلوی اُُحلد اعزام شلدند.4

زمان آغاز جهاد در اسالم
بعلد از مسلتقر شلدن پیامبلر اکلرم در مدینله، اّولیلن آیله جهلاد، »أُِذَن لِلَِّذیلَن 
َِّذیلَن أُْخِرُجلوا ِملن ِدیاِرِهلْم  َُّهلْم ُظلُِملوا َو إِنَّ اهللَ َعلَلی نَْصِرِهلْم لََقِدیلٌر* ال یَقاتَُللوَن بَِأن
َُّنلا اهلُل...«5نلازل شلد که نزول ایلن آیه آغاز جهاد در اسلالم  بَِغیلِر َحلقٍّ إاِلَّ أَن یُقولُلوا َرب
بود.6پیامبلر در مسلجد به تشلریح فرهنلگ جهاد و احکام آن اقلدام فرمودند و این 
دسلتور الهلی یکلی از شلاخصه های اصللی تمایلز اسلالم از دیگلر ادیلان اسلت؛ یعنی 
اسلالم دیلن را فقلط عبلادت فلردی مطلرح نمی کنلد، بلکه بلرای مسلائل اجتماعی و 

سیاسلی مسللمانان اهمّیلت قائلل بلوده، جهلاد را وضع نموده اسلت. 

1 . نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ج2، ص180.

2 . شیت خطاب، محمود، الوسیط فی رساله العسکریه، ص43.

3 . نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ج2، ص178.

4 . واقدی، محّمد بن عمر، مغازی، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، ص155.

5 . حّج، آیات39-40.

6 . شیت خطاب، محمود، الوسیط فی رساله المسجد العسکریه، ص41.
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مسجد، در میدان های نبرد
اهتملام خلاّص پیامبلر و یلاران آن حضلرت نسلبت بله مسلجد تا آنجلا بود که 
مسللمانان در مسلیر رفتلن بله جنلگ و حّتلی در میلدان جنلگ، خلود را از مسلجد 
بی نیلاز نمی دانسلتند. سلپاهیان اسلالم در اردوگاه هلای خلود، بله سلاختن مسلجد 
می پرداختنلد و بدین سلان از فضیللت نمازگلزاردن در مسلجد بهره منلد می شلدند.

در حقیقلت، تعلّدد مسلاجدی کله پیامبلر و یارانلش در جنگ هلای مختلف بنا 
نموده انلد، هلم گویلای اهتملام سلپاهیان اسلالم بله امر نملاز و هلم بیانگلر اهمّیت و 
موقعّیلت مسلجد در بلاور مسللمانان صلدر اسلالم اسلت. آنلان در جنگ هلا، در کنلار 
تلالش بلرای پیلروزی، نله تنهلا هرگلز خلود را از نملاز و مسلجد بی نیلاز نمی دیدنلد، 

بلکله در ایلن شلرایط، نسلبت بله ارتبلاط با خداونلد، توّجه بیشلتری  داشلتند. 
ایلن مسلاجد، افلزون بلر تقویّلت بنیله معنلوی سلپاه، زمانلی کله در کنلار خیمله 
فرماندهلی بنلا می شلد، در ایجلاد ارتبلاط بین بخش های مختلف سلپاه بلا فرماندهی، 

نقلش مؤثّلری ایفلا می نمود.1
در تاریلخ، مسلاجد زیلادی وجلود دارد که جایلگاه اقامه نماز پیامبلر در غزوات 

و سلفرهای حلّج بلود؛ در ادامله بله برخی از آنهلا به عنوان نمونه اشلاره می شلود:2
1. مسـجد عرق الظبیه: این مسلجد در فاصله دو میلی3»روحاء«، در سلمت راسلت 
جلاّده مدینله به مّکه واقع شلده  اسلت. برخلی گفته اند کله پیامبر در این مسلجد 
نملاز گلزارده و در همیلن مسلجد بلرای رفتلن بله جنلگ بلدر، بلا اصحلاب خویلش 

رایزنلی کرده اسلت.
2. مسجدالسـقیا: ایلن مسلجد در جایی به نام »سلقیا«، در میلان راه مدینه به مّکه 
و در نزدیکلی بلدر واقع شلده اسلت. عّده ای گفته اند که رسلول خلدا در جنگ بدر 

در ایلن مسلجد نملاز گزارده و بلرای اهل مدینه دعا کرده اسلت.
3. مسـجد روحـاء: این مسلجد در »روحلاء«، در میلان راه مدینه به مّکه واقع شلده 

1 . نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ج2، ص206-205.

2 . فراهتللی، عباسللعلی، مسللجد و تأثیللرات علمللی و اجتماعللی آن در جامعلله اسللالمی از آغللاز اسللالم تللا پایللان حکومللت امللوی، ص 

125 -131، بللا تلخیللص.
3 . هر میل )mile( برابر1640 متر است.
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اسلت. برخلی افلراد گفته انلد که رسلول خدا در غلزوه بلدر در محّل این مسلجد، 
نزدیلک چاه بلدر نماز خوانده اسلت.

4. مسـجد بدر: این مسلجد در کنار نخلسلتانی در سلرزمین بدر واقع شلده اسلت و 
در اصلل سلایبانی بلود که پیامبلر اکرم در جنگ بدر در آنجا اقامت داشلته اسلت.
5. مسـجد اُُحـد: مسلجد کوچکی اسلت کله در دامنه کوه اُُحلد نزدیلک مدینه قرار 

گرفته اسلت. بعضلی آن را »مسلجد الفتح« نیلز نامیده اند.
6. مسـجدالفضیخ: این مسلجد به »مسجدالّشلمس« نیز معروف اسلت و در شلرق 
مسلجد قبا واقع اسلت و با سلنگ های سلیاه سلاخته شلده اسلت. رسلول خدا در 

غلزوه »بنی النضیلر«، در ایلن محلّل اقاملت داشلته و در آنجا نملاز خوانده اند.
7. مسـجدالفتح: ایلن مسلجد بله نام هلای »احلزاب« و »اعللی« نیلز معروف اسلت 
و بلر فلراز کلوه »سللع«، نزدیلک مدینله و در سلمت غربلی آن واقلع اسلت. بعضلی 
گفته انلد کله پیامبلر در جنلگ خنلدق در آن نملاز خوانده انلد و بلرای پیلروزی 
مسللمانان در ایلن جنلگ از خداوند طلب نصلرت کرده و خواسلته آن حضرت مقرون 

بله اجابلت گردیده اسلت.
8. مسـجد ذبـاب: این مسلجد کله بله »مسلجدالرایه« نیز مشلهور اسلت، در باالی 
کوهلی بله نلام »ذبلاب«، در سلمت غربلی مدینله واقلع اسلت. افلرادی گفته انلد کله 

رسلول خلدا در غلزوه خنلدق در آنجلا نملاز خوانده اسلت.
9. مسـجدالعصر: ایلن مسلجد در نزدیکلی کلوه »عصلر«، در یک منزللِی مدینله بله 
طلرف خیبلر واقلع اسلت. برخلی گفته انلد رسلول اکلرم آن را بنلا نهلاده اسلت و 
سلمهودی بله نقلل از مطلری گفته اسلت که مسلجدالعصر از مسلاجد معروفی اسلت 

کله پیامبلر بله هنلگام رفتلن بله خیبلر در آن مسلجد نملاز خوانده اند.
10. مسـجد خیبـر: ایلن مسلجد به هنلگام غلزوه خیبلر توّسلط پیامبر اکلرمدر 

محلّل خیبلر بنلا نهاده شلد.
11. مسـجد میان شـق فطـاه: »شلق« و »فطلاه« نلام دو قلعله از قلعه هلای خیبر 
اسلت. بعضلی می گوینلد رسلول خلدا پلس از فتلح خیبلر در جایی میلان این دو 

قلعله نملاز گزاردنلد و سلپس در آنجلا مسلجدی را بنلا نهاد.
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در ملورد تعلداد مسلاجد و جایگاه هلای نملاِز پیامبلر در غلزوه تبلوك، در میان 
تاریخ نویسلان اندکلی اختلالف اسلت. آن حضلرت، نخسلتین مسلجد را در محلّلی به 
نلام »ذی خشلب«، در یک منزللِی مدینله احلداث نمودنلد و در راه، بله هلر منزللی 
کله می رسلیدند، مسلاجد دیگلر را بنلا می کردند.1ابن اسلحاق تعلداد ایلن مسلاجد 
را چهلارده مسلجد و واقلدی، پانلزده مسلجد بیلان کرده اند.2مؤلّلف سلیره رسلول اهلل، 
شلمار ایلن مسلاجد را هفلده مسلجد و سلمهودی، بیسلت مسلجد ذکلر نموده اند. در 
ایلن قسلمت از بحلث، ایلن مسلاجد را بله ترتیبلی کله سلمهودی در »وفلاء الوفلاء«، 
از نخسلتین مسلجد در تبلوك بلر شلمرده، می آوریلم: مسلجدالّتوبه، مسلجد مدران، 
مسلجد ذات الّترزاب، مسلجدی در اخضر، مسلجدی در ذات خطیی، مسلجدی در اتی، 
مسلجدی در تبلراء، مسلجدی در دره تلاراء، مسلجدی بلاالی حصلاء، مسلجد حجلر، 
مسلجد بلاالی قلزح، مسلجدی در وادی القری، مسلجدی در قریه بنی عذره، مسلجدی 

در رقعله، مسلجدی ذی الملروه، مسلجد فیفاء، مسلجدی در ذی خشلب.3
ایلن مسلاجد متعلّدد، بیانگلر اهمّیلت و نقلش فّعال مسلاجد در میدان هلای جنگ 
اسلت. پیامبلر حّتلی در بازگشلت از جنگ ها نیز توّجه خاّصی به مسلجد داشلتند 
و هملواره هنلگام برگشلت، ابتلدا در مسلجد حضلور می یافتنلد و در آنجلا دو رکعلت 

می گذاردند.4 نملاز 
برخلی از فرماندهلان سلپاه نیلز در ایلن ملورد از پیامبلر پیلروی می کردنلد. 
اُسلامه در بازگشلت از جنلگ موتله، پس از ورود بله مدینه، در حالی کله پرچم جنگ 
پیشلاپیش او حملل می شلد، ابتلدا بله مسلجد رفلت؛ دو رکعلت نملاز گلزارد؛ آنلگاه 
هملراه بلا پرچلم به خانله خود بازگشلت.5 این عملِل پیامبر و فرماندهان رشلیدی 
ماننلد اُسلامه، در حقیقلت نشلان دهنده شلکر گزاری به بلارگاه الهی بود؛ زیلرا در باور 

آنهلا، مسلجد، برتریلن ملکان بلرای این عمل شلناخته می شلد.

1 . سمهوری، شهاب الّدین احمد الحسینی، وفاءالوفاء باخبار دارلمصطفی، ص181-183.

2 . واقدی، محّمدبن عمر، مغازی، ترجمه مهدوی دامغانی محمود، ص761.

3 . سمهوری، شهاب الّدین احمد الحسینی، وفاءالوفاء، باخبار دارالمصطفی، ص18-183.

4 . واقدی، محّمدبن عمر، مغازی، ترجمه مهدوی دامغانی محمود، ص789.

5 . همان، ص859-860.



جلد یک، بخش دوم 554

مساجد، نقطه آغاز تبلیغ فرهنگی اسالم پس از فتح نظامی
امام خمینی می فرمایند: »ارتش اسلالم هر جا رفته اسلت و سلردارهای اسلالم 
هلر جلا پا گذاشلتند؛ هملان جایی که پا گذاشلتند، اّول مسلجد درسلت کردند؛ وقتی 
بله قاهلره رسلیدند، اّول بلرای مسلجد، خلط کشلیدند و هر جلا این طور بود، مسلجد 
مطلرح بلود؛ معبلد مطلرح بلود و ارتش اسلالم بلرای آباد کلردن مسلاجد و محراب ها 

می کردند«.1 کوشلش 
در فتوحلات اسلالمی، اّولیلن اقلدام فاتحلان جنلگ، مسجدسلازی بود. مسللمانان، 
قبلل از اینکله بله فکر خانه سلازی بلرای خود باشلند، به بنای مسلجد فکلر می کردند 
و سلال هفده هجری، بعد از فتح کوفه، اّولین اقدام مسللمانان، سلاخت مسلجد کوفه 
بلود. همچنیلن، بعلد از فتلح مصر در سلال بیسلت هجری، مسلجد جامع بنا شلد.2در 
تاریلخ می خوانیلم بله دلیلل اینکله مسللمانان در فاصله سلال های چهارده تا شلانزده 
هجلری، علراق را فتلح کردنلد، تیسلفون را که در کنلار دجله و از مهم ترین شلهرهای 
ایلران قدیلم و پایتخلت ساسلانی بلود، »مدائلن« نامیدنلد. کاخ باشلکوه ساسلانیان، 
معلروف بله »ایلوان کسلری«، در این شلهر واقلع بود و آثلار آن تاکنلون در کنار دجله 
باقلی مانلده اسلت. هنگاملی کله مسللمانان، دروازه هلای این شلهر را گشلودند، ایوان 
کسلری را بلدون انلدك تغییلری در وضلع مجّسلمه ها، نقلوش و انلواع مناظلر زیبای 
داخلل آن، بله مسلجد مبلّدل کردنلد و در روز پیلروزی در آنجلا نملاز گزاردند.3ایلن 
ویژگی  جنگ های اسلالمی، با هدف پشلتیبانی از گسلترش اسلالم بود؛ کشورگشلایی 
و مسلاجد، یکی از شلاخصه های گسلترش اسلالم در مناطق مختلف و سلرآغازی برای 

تبلیلغ فرهنگی اسلالم بود.

مسجد، مرکز درمان و عیادت مجروحان 
پیامبلر اکلرم بلا توّجه بله این نکتله ظریف که مجروحلان جبهه ها بلرای مداوا، 

1 . بیانللات امللام خمینللی، در جمللع فرماندهللان، افسللران و درجلله دارن و پرسللنل نیللروی دریایللی، در تاریللخ 59/4/15؛ امللام در 

سللنگر نمللاز، ص171- 172 بلله نقللل از صحیفلله نللور، ج12، ص222.
2 . شیت خطاب محمود، الوسیله فی رساله المسجد العسکریه، ص137- 138.

3 . فراهتللی عباسللعلی، مسللجد و تأثیللرات علمللی و اجتماعللی آن در جامعلله اسللالمی از آغللاز اسللالم تللا پایللان حکومللت امللوی، 

ص177.
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علالوه بلر درملان به روش متلداول، بله عوامل معنلوی نیازمندنلد، مسلجد را بهترین 
درمانلگاه و اسلتراحت گاه مجروحلان قلرار دادند.1ایلن تصمیلم، سلبب می شلد که در 
قاللب رفلت و آمدهلای نمازگلزاران بله مسلجد، از مجروحلان احوالپرسلی و اِکلرام به 

عملل آیلد و ایلن تقویّلت روحّیه بله درملان آنهلا )مجروحان( کملک می کرد.
واقلدی، در ملورد رخدادهلای جنلگ اُُحلد که طّی آن شلمار زیلادی از مسللمانان 
مجلروح شلدند، آورده اسلت: »ملردم در مسلجد، چلراغ و آتلش برافروختله بودنلد و 
خسلتگان و مجروحلان را زخم بنلدی می کردنلد«.2 ابن  هشلام، هنگامی کله از ماجرای 
حکمّیلت سلعدبن معاذ دربلاره یهودیّلان بنی قریظله می نویسلد، می گویلد: »رسلول 
خلدا، سلعدبن معاذ را در خیمله ای جلا داده بودنلد؛ در ایلن خیمله، زنلی از قبیله 
أسللم کله »رفیلده« نام داشلت، مجروحان را ملداوا می نمود. این زن، خلودش را وقف 
خدملت بله مسللماناِن مجلروح کرده بلود. رسلول خدا پلس از آنکه سلعدبن معاذ 
در جنلگ خنلدق مجلروح شلده بلود، بله قلوم او دسلتور دادنلد تلا سلعد را در خیمه 
رفیلده بسلتری کننلد تلا آن حضرت زود بله زود به عیلادت او بروند«.3طبلق یک نقل 
تاریخلی، علّده ای از جنگجویلان زخملی قبیلله اوس، در مسلجد ملورد معالجله قلرار 

4 گرفتند.
البّتله می تلوان گفلت کله انجلام کار زخم بندی در مسلجد، در زملان پیامبر، به 
دلیلل نداشلتن جلا و ملکان مناسلب ترین و بهترین جا بلرای این کار بوده اسلت؛ زیرا 
طبیعلت ایلن کار کله به طلور معملول با خون ریزی همراه اسلت، با مسلجد سلازگاری 

نلدارد و بله علّت ضرورت، از مکان مسلجد اسلتفاده می شلد.
به علالوه، در پلاره ای از ملوارد، مانند بسلتری شلدن سلعدبن معاذ در مسلجد، هدف 
ایلن بلود کله پیامبر بتواند به آسلانی از وی عیلادت نماید. اگرچه به نظر می رسلد 
بلر پایله شلواهدی کله جلای ذکلر آن نیسلت، پیامبلر، سلعد را بله ایلن دلیل در 
مسلجد بسلتری نمودنلد تلا هملراه بلا عیلادت از او دربلاره مسلائل نظاملی نیلز بلا او 

1 . رهبری حسن، مسجد نهاد عبادت و ستاد والیت، ص254- 255، با تلخیص.

2 . واقدی، محّمدبن عمر، مغازی، ترجمه مهدوی دامغانی محمود، ص180.

3 . نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ج2، ص 208، به نقل از السیره النبویه، ابن هشام، ج3، ص250.

4 . مّکی سباعی، محّمد؛ تاریخ کتابخانه های مساجد، ترجمه عباسپور محّمد، مهدوی محّمد جواد، ص32.
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بله مشلورت وگفت وگلو بپردازنلد؛ زیلرا سلعد، از سلرداران بنام سلپاه اسلالم و سلاالر 
اوسلیان بلود و یلک چهلره بلزرگ نظامی بله شلمار می آمد.

ملا نیلز بلا ذکلر این گونله شلواهد تاریخی، بلر آن نیسلتیم تلا چنیلن نتیجه گیری 
کنیلم کله امروز نیز بلا وجود امکانات و مکان های مناسلب تر برای ملداوای مجروحان، 
بایلد از مسلجد اسلتفاده کلرد؛ بلکله در صدد آن هسلتیم تا ارتبلاط فّعلال و تنگاتنگ 

مسلجد را بلا املور اجتماعی و مسلائل مربلوط به جنگ نشلان دهیم.1 

مسجد، محّل نگهداری اُسرا
در تاریلخ می خوانیلم کله اسلیران را پلس از جنگ، به مسلجد می آوردنلد و در آنجا به 
یکی از سلتون های مسلجد می بسلتند تلا پیامبر دربلاره آنها حکم نهایلی را صادر 
کنلد.2در سلیره ابن هشلام، دربلاره زندانی شلدن دختلر حاتم طائی چنیلن می خوانیم: 
»فجعللت بنلت  حاتلم فی خطیره بباب المسلجد، کانت السلبایا یحبسلن فیهلا؛ دختر 
حاتلم را در محّوطله دیوارِکشلی شلده ای در ورودی مسلجد پیامبر که اسلیران را 

در آنجلا زندانلی می کردند، جلای دادند«.3

مسجد، محّل نگهداری غنایم جنگی
یکلی از کارآیی هلای فّعلال مسلاجد در جنگ هلا، نگهلداری غنایلم بلود تلا بعلد از 
جنلگ بیلن رزمنلدگان تقسلیم شلود. همان طلور که حضلرت علی پلس از جنگ 

جملل، غنایلم را بلرای نگهلداری به مسلجد بصره فرسلتادند.4

1  . نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ج2، ص208 - 209.

2  . مجلّه مسجد، ش18، به نقل از الجامع الصحیح، 3/ 123.

3  . رهبری، حسن، مسجد نهاد عبادت و ستاد والیت، ص258، به نقل از سیره ابن هشام، 4/ 235.

4 . مّکی سباعی، تاریخ کتابخانه های مساجد، ترجمه عّباسپور محّمد، مهدوی محّمدجواد، اقتباس از ص44.
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فصل دّوم: رابطه فرهنگ مسجد با فرهنگ جهاد «
شناخت جهاد از دیدگاه اسالم

در نظلام الهلی اسلالم، ترویلج ارزش هلای اسلالمی و حرکلت در مسلیر گسلترش 
آن، وظیفله همله مسللمانان اسلت و ایلن حرکلت در طول تاریلخ، همواره بلا مخالفت 
جبهله کفلر و شلرك و نفلاق روبله رو شلده اسلت و بهتریلن وسلیله بلرای پیلروزی 

مسللمانان جهلاد و شلهادت طلبی اسلت.
اگلر اسلالم تلا امروز ماندگار شلده اسلت و روزبه روز قدرتمندتر می شلود، به سلبب 
املر جهاد اسلت. یکلی از برتری ها و تفاوت های اسلالم و مسلیحّیت، جهاد اسلت؛ زیرا 
رسلالت اسلالم، اصلالح جهلان اسلت که بلدون قانلون، جهلاد و ارتش مقتلدر، محّقق 

نخواهد شلد.
فلسلفه جنلگ در اسلالم، گسلترش نظلام توحیلدی الهلی اسلت کله بلا ریشله کن 
شلدن فسلاد و ظللم محّقلق می شلود تلا زمینه سلاز انتخلاب آزادانله دوسلت داران 

توحیلد در جهلان باشلد.
جنگ هلای دفاعلی در اسلالم بلر هملگان واجلب اسلت و شلرایط خاّصلی نلدارد و 
شلخص در شلرایطی قلرار می گیلرد کله بله حکلم عقلل و فطلرت بایلد از خلود دفاع 

کنلد. برخلی از مصادیلق آن عبارت انلد از:
الف( دفاع از مرزها، سرزمین و دولت اسالمی در برابر تجاوز بیگانگان؛

ب( جنلگ بلا کّفلار ذّمی ای کله عهد خود با مسللمانان را زیلر پا گذاشلته و امنّیت 
و وحلدت جامعله اسلالمی را به خطلر انداخته اند.

سللطه  تحلت  ملّت هلای  آزادسلازی  هلدف  بلا  آزادی بخلش  جنگ هلای  ج( 
دیکتاتلوری.1 و  اسلتبدادی  حکومت هلای 

هدف از تشریع حکم جهاد در اسالم از منظر قرآن کریم
هلدف از تشلریع حکلم جهلاد و جنلگ از دیلدگاه قلرآن کریلم در موارد زیلر بیان 

است: شلده 

1 . شبان نیا قاسم، آثار جهاد در روابط بین الملل، ص71.
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1. گسـترش توحید و خداپرسـتی: از آیات زیادی که در آنها واژه »فی سلبیل 
اهلل« در کنلار املر بله قتلال آملده اسلت می تلوان بله ایلن نکتله پی بلرد کله خداونلد 
متعلال هملواره و در تملام جنگ هلا، ایلن هلدف را مّدنظلر داشلته و آن را عاملل 

مشلروعّیت جنگ هلا دانسلته اسلت.
یُن  2. برچیـدن فتنـه از روی زمیـن: »َو َقاتُِلوُهْم َحتَّلی الَ تَُکلوَن فِْتَنٌه َو یُکلوَن الدِّ
...؛ و بلا آنهلا پیلکار کنیلد تا فتنه )شلرك و سللب آزادی( برچیده شلود و دین  ُکلُّلُه هلِلّ
)و پرسلتش(، همله مخصلوص خدا باشلد«.1بر اسلاس روایلات موجود در ایلن زمینه، 

ملراد از فتنله، کفر و شلرك نسلبت بله خداوند متعال اسلت.
3. رفـع هرگونـه ظلم و سـتم: مبارزه بلا ظلم و دفلاع از مظلوم و گسلترش عدل و 
َُّهْم ُظلُِملوا َو إِنَّ اهللَ َعلَی  عداللت، یکلی از اهلداف جنگ اسلت. »أُِذَن لِلَِّذیَن یَقاتَُللوَن بَِأن
نَْصِرِهلْم لََقِدیلٌر؛ بله کسلانی کله جنگ بلر آنان تحمیل شلده، اجلازه جهاد داده شلده 
اسلت؛ چلرا که مورد سلتم قلرار گرفته انلد؛ و خدا بر یلاری آنها تواناسلت«.2خداوند در 
ایلن آیله شلریف، دلیلل اذن بله جنلگ بلا دیگلران را ظلمی دانسلته که در حلّق آنان 

روا داشته شلده است.
4. نمایـش اقتـدار سـپاه اسـالم: خداونلد متعلال در قلرآن می فرمایلد: »یلا أَیَها 
اِر َو لِیِجلُدواْ فِیُکْم ِغلَْظًه َواْعلَُملواْ أَنَّ اهللَ َمَع  َِّذیَن یُلونَُکم مِّلَن الُْکفَّ َِّذیلنَ آَمُنلواْ َقاتُِللواْ ال ال
؛ ای کسلانی کله ایملان آورده ایلد! بلا کافرانی که با شلما نزدیک ترنلد، پیکار  الُْمتَِّقیلنَ
کنیلد؛ آنهلا بایلد در شلما شلّدت و خشلونت )و قلدرت( را احسلاس کننلد؛ و بدانیلد 
خداونلد بلا پرهیلزگاران اسلت«.3این آیله شلریفه، یکلی از اهلداف قتلال را تضعیلف 
روحّیله کّفلار، برای مشلاهده قدرت و شلوکت سلپاه اسلالم دانسلته اسلت. در صورتی 
کله کّفلار، ضعفلی را در مسللمانان مشلاهده کننلد، بله فکلر تسللّط بلر مسللمانان و 

جسلارت و گسلتاخی نسلبت بله آنلان خواهنلد افتاد.
5. فرصـت تفّکـر برای گمراهـان: فراهلم آوردن فرصت تفّکلر و املکان توبه برای 
گمراهلان، از طریلق دعلوت آنلان بله سلوی خلدا قبلل از جنلگ، می توانلد بله عنوان 

1 . انفال، آیه39.

2 . حّج، آیه39.

3 . توبه، آیه123.
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یکلی از اهلداف جنلگ در اسلالم مطلرح باشلد. بنابرایلن، خداونلد بلرای ترغیلب این 
افلراد بله توبله، به آنان این گونه بشلارت می دهلد: »ُقلل لِلَِّذیَن َکَفلُرواْ إِن ینَتُهلواْ یَغَفْر 
لِیلِن؛ به آنان که کافر شلدند، بگو  لَُهلم مَّلا َقلْد َسللََف َو إِْن یُعلوُدواْ َفَقْد َمَضْت ُسلنَُّه الَوَّ
چنانچله از مخالفلت بازایسلتند )و ایملان آورند(، گذشلته آنها بخشلوده خواهد شلد و 
اگلر بله اعملال سلابق بازگردند، سلّنت )خداونلد در( گذشلتگان، )درباره آنهلا( جاری 

می شلود )و حکلم نابلودی آنلان صادر می گلردد(«.1 
6. اصـالح و تربیـت مسـلمانان و افزایش درجـه ایمان آنـان: یکلی از برکات 
جنگ برای مسللمانان این اسلت که شلداید و گرفتاری های جنگ، انسلان ها را تحت 
آزمایلش قلرار می دهلد و از آنلان سلحشلورانی می سلازد کله آمادگلی تقدیلم جان و 
ملال خود برای حفظ اسلالم و مسللمانان را خواهند داشلت. شلهید مطهلری در بحث 
مربلوط بله عواملل اصالح و تربیلت، جهلاد را مهم ترین عامل تربیتی دانسلته اسلت و 
َُّکلْم بَِشلیٍء ِملَن الَْخْوِف َو الُْجلوِع َو نَْقٍص ِمَن اْلَْملَواِل َو اْلَنُْفِس  از آیله شلریفه »َو لََنْبُلَون
؛ به طلور قطلع، همله شلما را با چیزی از ترس، گرسلنگی  ابِِریلنَ لِر الصَّ َو الثََّملَراِت َو بَشِّ
و کاهلش در مال هلا و جان هلا و میوه هلا آزمایلش می کنیلم و بله اسلتقامت  کنندگان 
بشلارت ده«،2چنیلن بله دسلت می آیلد کله قلرار گرفتلن در شلداید، به ویلژه جنگ، 
انسلان را از لحاظ معنوی و روحی، اسلتکمال بخشلیده، او را آماده دریافت بشلارت از 

سلوی پیامبلر اکرم می سلازد.

جهاد اکبر، مقّدمه جهاد اصغر
ِبلَیّ صللی اهلل علیله و آلله: بََعلَث َسلِریًه َفلَّملا َرَجُعلوا قاَل:  علن ابی عبلداهلل: »اَنّ الَنّ
َمْرَحبلاً بَِقلْوٍم َقَضلُوا الِجهاَد االْصَغلَر َو بَِقَی َعلَیِهُم الِجهلاُد االکَبُر َفقیَل: یا َرُسلوَل اهللِ! َما 
الِجهلاُد االکَبلُر؟ قلاَل: ِجهلاُد الَنّفلِس؛ املام صلادق می فرماید: پیامبر لشلکری 
را بلرای جنلگ فرسلتاد؛ پس از برگشلت فرملود: آفرین بله گروهی که جهلاد اصغر را 
بله جلای آوردنلد و بلرای آنها جهلاد اکبر به جلای مانده اسلت؛ گفته شلد ای پیغمبر 

1 . انفال: 38.

2 . بقره: 155.
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خلدا، جهلاد اکبر چیسلت؟ فرمود: جهلاِد با نفس اسلت«.1 
نامیلدن جنلگ، به جهلاد اصغر، در مقابلل نام نهلادن تهذیب، به جهلاد اکبر بیانگر 
نقلش تعییلن کننلده ایملان و عقیلده در جنلگ از دیدگاه اسلالم اسلت؛ زیلرا مبنای 
جنلگ در اسلالم، گسلترش توحیلد اسلت؛ یعنلی جنلگ بلرای نشلر عقیلده الهی در 
جهلان؛ بله همیلن دلیلل، رزمندگان، خلود بایلد از اعتقاد توحیلدی باالیلی برخوردار 

شند. با
تلرك تملام تعلّقلات دنیلوی و آمادگلی بلرای ملرگ و شلهادت و جانبازی، بسلیار 
سلخت اسلت. اینکله انسلان جان خلود را در دسلت گرفتله، وارد میدان جنگی شلود 
کله اطمینلان بله بازگشلت و عواقلب آن نلدارد، موضوعلی قابل تأّملل اسلت. ایملان 
قلوی و اعتقلاد محکلم، می تواند سلختی ها و دشلواری های جنلگ را بلرای رزمندگان 
آسلان کنلد. تربیلت و پلرورش چنین نیروهایلی در مّدت کوتاه میّسلر نیسلت. تبدیل 
اعتقلادات بله بلاور قلبی و آمادگی بلرای جهلاد، کاری بلندمّدت و مسلتمر می طلبد و 
نیازمنلد ارتبلاط داشلتن با مرکزی اسلت که مسللمانان بتواننلد اعتقلادات و معنویّت 
خلود را تقویّلت کننلد. بهتریلن ملکان بلرای ایلن کار، خانه هلای خلدا در روی زمین 
اسلت. مسللمانان بلا حضلور در مسلجد بلا یک فضلای معنلوی روبله رو می شلوند که 

تأثیلر شلگرفی در بلاال بلردن معنویّت آنهلا دارد.
تجربله نشلان داده اسلت کله تربیلت یافتلگان مسلجدی، بیشلترین نقلش را دفاع 
مقلّدس ایفلا کرده انلد و اهالی مسلجد، بهتریلن و مقاوم ترین نیروهلا را از نظر اخالقی، 
اعتقلادی و آمادگلی رزملی، تحویلل جبهه هلای جنلگ داده اند. در مسلجد، انسلان با 

شلیطان درون می جنگلد کله مقّدمله ای بلرای جنگیلدن علیه شلیطان بیرون اسلت.
منّظلم بلودن، اطاعت پذیلری و پاکیزگلی از اولویّت هلای آمادگلی نظاملی اسلت. 
کسلانی کله در مسلجد حضلور منّظم دارنلد و در صف نملاز جماعت، به هنلگام رکوع 
و سلجود، هماهنگلی بلا دیگلران را مراعلات می کننلد، در جبهه موّفق تلر خواهند بود؛ 
زیلرا در عملیات هلای نظاملی، رعایلت نظلم و هماهنگلی، در رسلیدن به هلدف، تأثیر 

به سلزایی  دارد.

1 . العاملی الحر، وسائل الشیعه، ج11، ص122. 



561 فصل چهار: کارکردهای فرهنگی و تربیتی مسجد  

نملاز جماعلت، روح تعلاون و هملکاری و فرمان پذیلری را در مسللمانان افزایلش 
می دهلد. اگلر مأمومیلن از امام سلبقت بگیرنلد یا عقب بیفتند، نمازشلان باطل اسلت 
و در صفلوف متراکلم و بله هلم پیوسلته، بین مؤمنلان الفلت و محّبت ایجاد می شلود 

کله از للوازم نظامیان اسلت.1
 کسلانی کله سلرما و گرملا، بر حضلور آنان در مسلجد تأثیری ندارد و بلا »حّی علی 

الّصاله« به سلوی مسلجد می شلتابند، زودتر از بقّیه برای دفاع، بسلیج می شلوند.
برای ورود به مسلجد، وضو گرفتن برای نماز الزم اسلت. پس، انسلان از نظر جسلم 
و لبلاس بایلد پاکیلزه باشلد و نظافلت را رعایلت کنلد کله یکلی از قوانیلن ارتش های 

منّظلم، همین نکته اسلت.2
بنابرایلن، نظامیانلی کله از اهالی مسلجد هسلتند، برای جهلاد و شلهادت، آمادگی 
بیشلتری دارنلد و پادگان هایلی کله نظامیلان را بله سلبک غلرب آموزش هلای نظامی 
می دهنلد و دیلن در آنهلا محوریّتلی نلدارد، نمی تواننلد یلک ارتش مقتدر اسلالمی به 
وجلود آورنلد. در نتیجله، آموزش هلای نظاملی اسلالمی از مسلاجد، بلا جهلاد با نفس 
آغلاز می شلود و هسلته جهادیلان و شلهادت طلبان در مسلاجد شلکل می گیلرد و این 
رملز پیلروزی جوانلان ما بلود؛ همان طلور که املام خمینلی فرمودنلد: »جوان های 
عزیلز رزمنده، سلنگرها را به مسلاجد و معبد تبدیلل کردند«؛3یعنلی معنویّت، عبادت 

و فرهنلگ مسلجدی را بله جبهه هلای جنلگ بردند.

فرهنگ مسجدی، مبدأ فرهنگ جهادی
وقتلی فرهنلگ جبهه هلای جنلگ تحمیللی را ملورد تحلیلل قلرار می دهیلم، بله 
آموزه هایلی می رسلیم کله عبارت انلد از: خلدا محلوری در انجلام املور، فلداکاری، 
گذشلت، اهتملام بله توّسلل و دعلا، تواضلع، شلوخ طبعی هلای بجلا، وفلای بله عهلد 
و اسلتقامت و پایلداری، سلسلله مراتلب بلر اسلاس تقلوا، انسلان پروری و... . در ایلن 
فرهنلگ، هملکاری و همدللی و بلرادری واقعی حاکم بلود و هر کس، ملددکار دیگری 

1 . شیت خطاب محمود، الوسیط فی رساله المسجد العسکریه، اقتباس از ص271- 272.

2 . شیت خطاب محمود، الوسیط فی رساله المسجد العسکریه، ص71.

3 . امام در سنگر نماز، مؤّسسه تنظیم و نشر آثار امام، ص175، به نقل از صحیفه نور، ج19، ص17.
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بلود؛ در مسلائل عبلادی و رابطله بلا خلدا، وقت شلناس و دقیلق بودنلد.1
از سلوی دیگلر، در بررسلی چگونگلی پیدایلش ایلن فرهنلگ کله توانسلت دنیلا را 
متحّیلر سلازد و خاطلره ای خلوش از هشلت سلال دفلاع مقلّدس در ذهلن رزمندگان 
و ملردم ایجلاد کنلد؛ متوّجله می شلویم کله ایلن فرهنلگ، از قبلل در مسلاجد حاکم 
بلود و بله وسلیله اهاللی مسلجد بله جبهه ها منتقل شلده اسلت؛ چلون این ملوارد از 
آموزه هلای دیلن اسلالم اسلت و مسلاجد، نملاد و محلّل تبلور ایلن آموزه هاسلت. این 
فرهنلگ مسلجدی و دینلی در هلر زملان و مکانلی کله ظهلور کنلد، شلگفتی خواهد 

آفرید.
مسلاجد، از روزهلای اّول هجوم دشلمن بعثی، پایلگاه و پناهگاه رزمنلدگان و مردم 
بودنلد. مسلاجد، بله خصلوص در شلهرهایی که ملورد تجاوز دشلمن قلرار می گرفت، 
مرکلز مقاوملت و پایلداری مدافعلان شلهر بلود و رزمنلدگان بلا حضلور در مسلجد و 
ارتبلاط بلا خلدا، روحّیله ایملان و پایلداری خلود را تقویّلت می کردنلد و مسلاجد، در 

سلخت ترین شلرایط جنلگ تحمیللی دوشلادوش رزمنلدگان ایسلتادگی کردند.

مسجد جامع خّرمشهر، نماد پایداری
مسلجد جاملع خّرمشلهر بلا اینکله ملورد حملالت شلدید بعثی هلا قلرار گرفلت و 
آسلیب های جلّدی دیلد، فلرو نریخلت و ایسلتاد تلا نملاد مقاوملت و پایلداری جوانان 
خّرمشلهر باشلد؛ ایلن مسلجد، ایسلتادگی کرد تا شلاهد جشلن پیروزی رزمنلدگان و 
سلند تاریخلی جنایلات ضلّد دینلی حزب بعث باشلد کله آنان حّتلی به مسلاجد، این 

نمادهلای اسلالم، رحلم نکردند.
سلّید اهلل قللم، شلهید آوینلی، چه زیبلا مقام مسلجد جاملع خّرمشلهر را توصیف 
می کنلد: »مسلجد جاملع خّرمشلهر، قللب شلهر بود کله می تپید و تلا زمانی کله بود، 
مظهلر مانلدن و اسلتقامت بود. مسلجد جامع خّرمشلهر، مثل مادری بود کله فرزندان 
خویلش را زیلر بال وپلر گرفتله بلود و در بی پناهلی، پنلاه داده بلود و تلا زمانلی کله 
بلود، مظهلر مانلدن و اسلتقامت بلود و آنلگاه نیلز که خّرمشلهر به اشلغال متجلاوزان 

1 . زواره، علی رضا، فرهنگ سازمان جهاد، ص57- 63، با تلخیص.
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درآملد و مدافعلان ناگزیلر شلدند که به آن سلوی شلّط خّرمشلهر کوچ کننلد، باز هم 
مسلجد جاملع، مظهلر همله آن آرزوهایی بلود که جز در بلاز پس گیری شلهر برآورده 

نمی شلد. مسلجد جامع، همله خّرمشلهر بود«.1
دشلمن بعثلی، بعلد از تصلّرف فرمانلداری خّرمشلهر، اشلغال آن را پایلان یافتله 
می دیلد؛ وللی متوّجله شلد که همچنلان مقاوملت ادامه دارد و هسلته مقاومت شلهر، 

در مسلجد جاملع مسلتقر اسلت، از ایلن رو، بله سلمت آن حرکلت کردنلد.
مسلجد جاملع، نقلش سلتاد عملیلات و فرماندهی، مرکلز پشلتیبانی و تغذیه کننده 
روحلی و معنلوی رزمنلدگان اسلالم را ایفلا می کلرد. عقبله نیروهلا، محلّل تلدارکات، 
سلازمان دهی، اسلتراحت، جایلگاه ملداوای مجروحلان، در مسلجد واقع شلده بود.2در 
مسلجد، خواهلران بله پخت و پلز مشلغول بودنلد و جیلره جنگلی آملاده می کردنلد 
تلا مدافعلان خسلته شلهر را یلاری کننلد. از منلاره مسلجد، بلرای هدایلت خمپاره ها 
اسلتفاده می شد.3دشلمن کله فهمیلده بلود مسلجد جاملع، قللب مقاومت اسلت، روز 
دوازده مهلر آن را زیلر آتلش گرفلت. یلک گلوله تلوپ، گنبد مسلجد را شلکافت و در 

شبسلتان فلرود آملد و چنلد نفلری را بله شلهادت رسلاند و علّده ای را مجلروح کرد.4
بعلد از بازپس گیلری خّرمشلهر، رزمنلدگان فاتلح، در اّولیلن اقلدام خلود، پلس از 
آزادسلازی شلهر، نماز شلکر را در مسلجد جامع به جا آوردند و در پایان آن روز، مردم 
بله تبعّیلت از رزمنلدگان، بلا حضور در مسلاجد کشلور، نماز شلکر به جلا آورده، با فرا 

رسلیدن شلب، بله یُمن پیلروزی، بلر پشلت بام ها نلدای تکبیر سلر دادند.5

حسینّیه ها و جایگاه های نماز در جبهه های جنگ
در دوران جنلگ تحمیللی علراق علیله ایران اسلالمی، شلاهد بودیم کله رزمندگان 
اسلالم، مسلاجد و مصلّی هلای فراوانلی را در سراسلر جبهه هلای نبلرد بنلا نهادنلد. 
متأّسلفانه شلمار زیلادی از ایلن مسلاجد، بله دلیلل بی توّجهی ناشلناخته مانلد. با این 

1 . آوینی، سّیدمرتضی، شهری در آسمان، ص17- 18.

2 . مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقالب اسالمی، از خونین شهر تا خّرمشهر، ص36.

3 . مهدی، انصاری، محّمد، درودیان، نجفی هادی، خّرمشهر در جنگ طوالنی، ص336- 337.

4 . گروه نویسندگان، خّرمشهر، ص22- 23.

5 . مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، از خونین شهر تا خرمشهر، ص158- 159.
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وجلود، حفلظ و نگهلداری ملواردی کله باقلی مانلده، الزم اسلت؛ زیلرا ایلن مسلاجد، 
سلندی زنلده و گویلا از تاریخ مردمی اسلت کله در اوج دفاع مظلومانه، نماز و مسلجد 

را فراملوش نکردند.1
شلرایط جنگلی جبهله و احکام فقهی مسلاجد، چنین اقتضا می کرد که حسلینّیه ها 
و چادرهلا و سلنگرهای نملاز، نقلش مسلاجد را ایفلا کننلد. توّجله رزمندگان بله نماز 

جماعلت در همله حلال و همله جلا، باعث تقویّلت جایگاه این حسلینّیه ها شلده بود.
»شلکل سلاختمان ایلن حسلینّیه ها، هلر چقلدر به خلّط مقلّدم نزدیک تر بلود، چه 
از حیلث ملواد و مصاللح و طلرز بنلا و سلاختمان و تأسیسلات و چله از نظلر برنامله و 
محتلوا و محیلط، فلرق می کلرد؛ اّملا به طلور معملول، محّل آنها وسلط محّوطله بود تا 
هلم بله منابلع آب و دست شلویی و جلاّده نزدیک باشلد و هم بتلوان از آنهلا محافظت 
و مراقبلت کلرد. حسلینّیه را در زمیلن مسلطح یلا کوبیده شلده، بنلا می کردنلد؛ البّته 
اگلر قلرار بلود چنلد گلردان مّدتی کنلار هم باشلند؛ غیر از این شلرایط، از یک سلنگر 
یلا چلادر کملی بزرگ تلر یا سلوله بله عنلوان حسلینّیه اسلتفاده می کردند؛ اّملا در هر 
نقطله و بله هلر نحلوی، بدون اسلتثنا همیشله محکم تریلن بنلا از نظر مصاللح و نحوه 
سلاختمان، بنلای حسلینّیه ها بلود؛ نه سلنگر و محلّل اقاملت فرماندهان. ایلن ویژگی، 

درسلت بلر خلالف وضلع حاکم بلر جبهه دشلمن بود.
حسلینّیه، در پلادگان بلرای نیروهلا همله چیز بلود؛ هم مسلجد و مدرسله بود، هم 
غذاخلوری و خوابلگاه )در صلورت اضطرار(، هم محلّل سلازمان دهی و تعیین گردان و 
اعلزام نیلرو بله خلّط بود، هم محلّل برگلزاری جلسلات و کالس های عقیدتلی و رزمی 
و اخالقلی و علملی؛ در حسلینّیه هلم سلینه می زدنلد و هم مرثیله می خواندنلد و نیز 
موللودی؛ هلم محلراب داشلت؛ هلم کتابخانه داشلت؛ ماننلد: حسلینّیه حلاج ابراهیم 

هّملت، در پلادگان دوکوهله اندیمشلک، بلا ظرفّیت تقریبی هشلت هلزار نفر.
در و دیلوار حسلینّیه، از کلملات قصار ائّمه و رجزها و شعارنویسلی پر شلده بود. 
شلور و نشلاط حسلینّیه هایی کله بلا ملالط صلوات سلاخته شلده بودند، به طلراوت و 
سلرزندگی رزمندگان بسلتگی داشلت؛ با حضلور آنها، حسلینّیه، هسلتی می گرفت؛ با 

1 . نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ج2، ص207.
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هلر اعلزام و آغلاز و انجلام هر عملیات، حسلینّیه جلان می گرفت«.1
رزمنلدگان، هماننلد مسلجد، برای روحانلی گلردان، در داخل حسلینّیه، منطقه ای 
ماننلد محلراب درسلت می کردنلد و چالله ای بزرگ، در حلدود یک پله گلودی احداث 

می کردنلد.2 
جفلت کلردن کفلش نملاز گلزاران، جللوی در حسلینّیه یلا سلنگر نملاز جماعلت، 
خیللی مشلتری داشلت و هر کس سلعی می کلرد در انجام ایلن کار بر دیگری پیشلی 
بگیلرد. خوانلدن سلوره واقعه بعد از نماز جماعلت، از دیگر آداب جماعلت بود. در نماز 
جماعتلی کله در سلنگر برگلزار می شلد، گاهی اوقات بعلد از نماز، افلراد در چهار ضلع 

سلنگر می ایسلتادند و بلرای مصونّیت از شلّر دشلمن، سلوره توحیلد را می خواندند.3
حسلینّیه ها، در ایجلاد فضلای معنلوی، تقویّلت ایملان، مراسلم های دعلا و توّسلل 
بله اهلل بیلت عمق بخشلیدن به معلوملات دینلی رزمنلدگان و باال بلردن روحّیه 

رزمندگان نقشلی اساسلی داشلتند.
زمانی که حسلینّیه ها مانند خیمه های حسلینی، در دشلت و صحرا برپا می شلدند، 
همله آن غربلت و مظلومّیلت و هجلرت و شلهادت املام حسلین و یارانلش، بله ذهلن 
تداعلی می شلد و یکلی از علّت هلای تسلمیه آن بله نلام حسلینّیه، همیلن عالقله بله 

نهضلت حسلینی بود.

قلب دوکوهه
یکلی از حسلینّیه های فّعلال جنلگ کله در پلادگان دوکوهله اندیمشلک بنلا شلد، 
حسلینّیه حلاج هّملت بلود. شلهید آوینلی در ملورد آن می نویسلد: »حسلینّیه حلاج 
هّملت، قللب دوکوهله بلوده اسلت. حیلات دوکوهله از اینجا آغاز می شلد و بله همین 
جلا بلاز می گشلت. وقتلی انسلان علزادار اسلت، قللب وی بیلش از همه در رنج اسلت 
و در اصلل، رنلج بلردن را همله وجود، از قللب می آموزنلد. دوکوهه، قطعله ای از خاك 

1 . فهیمی، سّیدمهدی، فرهنگ جبهه انقالب اسالمی ایران در جنگ تحمیلی، ج4، ص187- 188.

2 . همان، ص285.

3 . همان، ص286.
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کربالسلت؛ اّملا در ایلن میلان، حسلینّیه را قدری دیگر اسلت«.1
آغلاز عملیلات احلداث حسلینّیه، توّسلط لشلکر 17 علی بن ابی طاللب قم، بله علّت 
نیلاز بله محلّل مناسلبی بلرای مراسلم عبلادی انجلام شلد و زیلر نظلر شلهید محّمد 
عبادیان،2مسلئول تلدارکات لشلکر و بلا هملکاری بسلیاری از فرماندهلان و نیروهلای 

بسلیجی در سلال 1363 بله پایان رسلید.
بسلیاری از نیروهلا بلرای شلرکت در سلاخت حسلینّیه، از رفتلن بله مرّخصلی 
خلودداری کردنلد و بلا شلوق فراوان در کار سلاخت آن شلریک شلدند. وقتلی تابلوی 
حسلینّیه بلر سلردر آن نصلب شلد، خسلتگی از تن همله رزمنلدگان بیلرون رفت. بر 
روی تابلو نوشلته شلده بود: »حسلینّیه سلردار رشید خیبر، شلهید حاج محّمدابراهیم 
هّملت«. از ایلن تاریلخ به بعد، حسلینّیه حاج هّملت، فصل دیگلری را در تاریخ پادگان 
دوکوهله کشلور رقلم زد. بلر دیوار  جنوبلی حسلینّیه دو تصویر به چشلم می خورد؛ در 
سلمت راسلت در ورودی، رزمنلده ای در دل شلب، در حلال سلجده و در سلمت چپ، 

رزمنلده ای بله حاللت سلینه خیز در حلال حرکلت به سلمت آسلمان دیده می شلد.
از نلکات جاللب حسلینّیه حلاج هّملت، بلاز بلودن درهلای آن در تملام سلاعات 
شلبانه روز بلود. فضلای معنلوی حاکلم بلر پلادگان دوکوهله، همیشله تعلدادی را بله 
سلوی حسلینّیه روانله می کلرد. این حسلینّیه، عالوه بلر اینکله محلّی بلرای برگزاری 
نمازهلای جماعلت و محافلل دعلا و علزاداری بلود، جایگاهلی بلرای خللوت کلردن 
رزمنلدگان بلا خلدا بلود. بسلیاری از نیروهلا، بلا صلدای اذان صبلح کله از بلندگوهای 
پلادگان پخلش می شلد، از خلواب برنمی خواسلتند، بلکله تهّجلد و نملاز شلب از قبل، 
آنهلا را از بسلتر جلدا و راهلی حسلینّیه کلرده بود. همچنیلن، بعضی جلسلات گردانی 
و گروهانلی و کالس هلای عقیدتلی و اخلالق نیلز در حسلینّیه برگزار می شلد. مطالعه 
و بحث هلای علملی و مذهبلی نیلز از عوامللی بلود کله نیروهلا را از اتاق های شللوغ به 

فضلای آرام حسلینّیه می کشلاند.3

1 . آوینی، سّید مرتضی، با من سخن بگو دوکوهه، ص12.

2 . حاج محّمد عبادیان در سال 1365 در عملیات کربالی 5 به شهادت رسید.

3 . گروه نویسندگان، دوکوهه، ص44-33 با تلخیص.
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حسینّیه کرخه
ماجلرای حسلینّیه کرخه را، سلردار کوثری این گونله روایت می کند کله رزمنده ای 
شلانزده سلاله از تهلران، بلا دسلتکاری شناسلنامه اش و تغییلر آن بله هفلده سلال، به 
جبهله رفتله بود. ایلن رزمنده کله از خانواده ای با تمّکلن مالی بلود، در وصّیت نامه اش 
خطلاب بله پلدرش نوشلته بلود: اگر من شلهید شلدم، در پلادگان دوکوهه، حسلینّیه 
بسلازید. بعلد از شلهادتش در آن طلرف کانلال ماهلی، با وجلود پیدا نشلدن پیکرش، 
حّتلی بعلد از سلیزده سلال، خانلواده  وی برای عملل نمودن بله وصّیت فرزندشلان به 
ملن مراجعله کردنلد. ملن به آنهلا گفتم: دوکوهه حسلینّیه دارد و بهتر اسلت شلما در 

اردوگاه کرخله، یلک حسلینّیه بسلازید کله این طور هم شلد.1 
حسلینّیه کرخله و سلّید الّشلهداء دوکوهله و صدهلا حسلینّیه گمنلام دیگلر که در 
خطلوط جبهه هلا بله دسلت رزمنلدگان بنلا شلد، سلندی تاریخلی در ملورد انگیلزه 

رزمنلدگان در مبلارزه و دفلاع از مرزهلای اندیشله دینلی بلوده اسلت.

ائّمه جماعت شهید
نقلش روحانّیلون در مسلاجد به مثابله روح برای بدن اسلت که نقش به سلزایی  در 
کارآیلی مسلاجد دارنلد. روحانّیلون در دوران جنگ تحمیللی، ایثار و فلداکاری زیادی 
از خلود بله نمایلش گذاشلتند. نسلبت شلهدای روحانی بله کل روحانّیت، در مقایسله 
بلا شلهدای اصنلاف دیگلر از درصلد باالیلی برخلوردار اسلت. البّتله بایلد همین طلور 
باشلد و ایلن موضلوع، یلک املر طبیعی اسلت؛ چلون روحانّیت، کله مردم را بله جهاد 
دعلوت می کردنلد، خلود بایلد عامل به جهاد باشلند و پیشلاپیش ملردم حرکت کنند 
تلا ملردم دنبالله رو آنهلا باشلند. از نمونه های فلداکاری رزمنلدگان روحانلی، خاطرات 
زیلادی نقل شلده اسلت؛ به عنلوان مثال اقامه نماز جماعت در شلهر خالی از سلکنه و 
محاصره شلده آبادان به وسلیله حّجت االسلالم والمسللمین جمعی، از مناظر باشلکوه 
و بله یادماندنلی دفلاع مقلّدس اسلت. مسلجدی که قبلل از جنلگ، ممللّو از جمعّیت 
بلود، اینلک با تهاجم دشلمن بعثی، مراسلم نملاز جماعتی داشلت که با حضلور چهار 

1 . به نقل از خبرگزاری ایسنا، میزگرد گرامیداشت سالگرد عملیات غرورآفرین کربالی5.
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تلا پنلج نفلر، آن هم بلدون برق و چلراغ، زیر نور شلمع برگزار می شلد. شلهر، دائم در 
معلرض آتلش سلنگین دشلمن بود و هلر لحظه بیلم آن می رفلت که گلوله ای سلقف 
شبسلتان و حیلاط مسلجد را نشلانه رود؛ اّما همین نملاز، معنویّت خاّصی داشلت. این 
علّده انلدك، هلر روز لحظه شلماری می کردنلد تلا مغلرب فلرا برسلد و نملاز جماعتی 

دیگر برپلا کنند.1
نملاز جماعلت قلرارگاه نیز، معنویّت و شلکوه خاّصی داشلت. سلوله ای فاقلد امنّیت 
جانلی، نمازخانله قلرارگاه بلود. در حلال قنلوت که غلرش هواپیماهلا، صفلوف نماز را 
بلر هلم ریخلت، صلدای نالله ضعیلف مجروحلان به سلختی به گلوش می رسلید. امام 
جماعلت، صدایلش تغییلر کلرده بود. خلون از زیلر عبایش جلاری بود؛ املام جماعت، 
بی هلوش روی سلّجاده افتلاده بلود. وقتلی بلاالی سلرش رسلیدیم، دیدیلم جراحتش 

بیلش از آن بلود کله بتواند نملاز را تملام کند.2

1 . منصللور نللژاد محّمللد، شللیخیان علللی، عوامللل معنللوی و فرهنگللی دفللاع مقللّدس )وحللدت مردمللی، حضللور روحانّیللت(، ج5، 

ص281.
2 . همان، ص281. به نقل از: شاهرضایی محسن، پیشانی و خاك، ص87، با اندکی تصّرف.
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فصل چهارم: نقش مساجد در پشتیبانی از جنگ «
یکلی از عواملل موّفقّیلت ایلران در دفلاع مقلّدس، ارتبلاط تنگاتنگ ملردم با جنگ 
بلود و مسلاجد، حلقله وصل ایلن ارتبلاط بودند. مسلاجد، بلا اّطالع رسلانی از وضعّیت 
جنلگ و بیلداری و هوشلیاری مردم، توانسلتند آنهلا را برای جنگی طوالنلی آماده نگه 
دارنلد و ملردم کله خلود را در جنگ سلهیم می دانسلتند، با کمک مسلاجد به حمایت 
از جنلگ می پرداختنلد. برخلی از عناویلن خدملات و پشلتیبانی مسلاجد از جنگ که 

بلا روش تحقیقلات میدانلی توّسلط محّقق جمع آوری شلد، به این شلرح اسلت:

تربیت نیروهای مبارز
مؤمنانلی کله همله روز، بلرای پرسلتش و عبلادت خداونلد بله مسلاجد آمدنلد و با 
انجلام واجبلات و تلرك محّرملات، اراده خلود را تقویّلت کرده انلد، در میلدان مبارزه و 
جنلگ، سسلتی و ناتوانلی بله خلود راه نمی دهند. آنها، با عزمی راسلخ به سلوی جهاد 
و حاکمّیلت دسلتورات الهلی و نابلودی ظللم و شلرك گام برمی دارنلد. شلیوه جنگلی 
نظامیلان ایلران، مبنلی بلر انسلان محوری بلود و تجهیزات محلور نبلود. در نتیجله، 

نیروهلا نقلش اساسلی در اداره جنگ داشلتند.

جذب و اعزام نیرو
از وظایلف پایلگاه مقاوملت مسلاجد در زملان جنلگ، جلذب نیلرو بلرای جبهه هلا 
بلود و بله دلیلل اسلتقبال زیلاد داوطلبلان و مشلّخص بلودن سلهمّیه هر محلّل، افراد 
بله صلورت نوبتلی یلا قرعه کشلی انتخلاب می شلدند و بعلد از فراگیلری آموزش هلای 
مقّدماتلی نظاملی، برای اعزام از مسلاجد به جبهه آماده می شلدند. رزمنلدگان، هنگام 
اعلزام از مسلاجد، بلا پیلروی از ایلن سلّنت نبلوی و بهره گیلری از قداسلت و معنویّت 

خانله خلدا، بلا روحّیله ای معنلوی به سلوی جبهه هلا حرکلت می کردند.

بدرقه رزمندگان
خبلر اعلزام نیروهلای بسلیجی از مسلجد بله اّطلالع نمازگلزاران می رسلید و زن و 
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ملرد، خلود را بلرای بدرقله ای باشلکوه آملاده می کردنلد و با عبلور دادن بسلیجیان از 
زیلر قلرآن و بلا دسلته های گل و دعلا، بسلیجیان را بدرقله می کردنلد.

جمع آوری کمک های مردمی
فهرسلت اقلالم ملورد نیاز جبهله، اعّم از نیلرو و امکانات، از طریق مسلاجد به اّطالع 
ملردم می رسلید و آنهلا عاشلقانه در حلّد تلوان، اقلالم ملورد نیلاز جبهه هلا را تأمیلن 
می کردنلد. صرف نظلر از ارزش ملاّدی کمک هلا، آنچله در خلور توّجله بلود، حضلور 
معنلوی آحلاد مختللف ملردم در املر کمک رسلانی بله جبهه هلا بلود کله زیباتریلن 

مشلارکت مدنلی و دینلی را بلا ایلن عملل به نمایلش می گذاشلتند. 

دعا برای رزمندگان
دعلا، بهتریلن هدیله مؤمن و بهتریلن راه ارتباط با خداسلت. مؤمنان مسلجدی، هر 
روز بعلد از نملاز بله صلورت دسلته جمعی دعلای »خدایلا! خدایلا! تا انقلالب مهدی از 
نهضلت خمینلی محافظلت بفرما« و دعای »رزمندگان اسلالم پیروزشلان بگلردان« را 
بلرای پیلروزی رزمنلدگان زمزمله می کردند. این دعاهلای خالصانه و دسلته جمعی در 
مسلاجد بله اسلتجابت نزدیک تلر بلود و تأثیلر به سلزایی  در پیروزی هلای رزمنلدگان 

داشت.

تشییع پیکر شهدا
بیشلتر مراسلم های تشلیع پیکلر شلهدا از مسلاجد محلّه هلا شلروع می شلد و آحاد 
ملردم بلا حضور خلود، مایله دلگرملی خانواده های شلهدا می شلدند. احتلرام و تکریم 
بله پیکلر شلهدا و خانواده هایشلان و بیلان اوصاف و خاطرات شلهدا در مسلاجد، تأثیر 
الگویلی فراوانلی در جوانلان داشلت و یکلی از عوامل مهّم تشلویق آنان بلرای اعزام به 

بود. جبهه هلا 
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دیدار اهل مسجد با خانواده های ایثارگران1
پیامبلر در راسلتای ارج گلذاری به فضیلت شلهادت و شلهیدان، گاهلی اوقات با 
گروهلی از مؤمنلان حاضلر در مسلجد، به سرکشلی از خاندان شلهیدان می رفتند و در 
راسلتای رفع مشلکالت آنها تلالش می نمودنلد. روزی، آن حضرت همراه بلا گروهی از 
یلاران خویلش از مسلجد حرکلت کردند و به دیلدار خانواده سلعدبن ربیع، از شلهدای 

جنلگ اُُحلد، رفتنلد. واقدی ایلن رویلداد را چنین بازگو نموده اسلت:
»سلعدبن ربیع، یکلی از شلهدای اُُحد بود. پس از شلهادت سلعد، بلرادرش میراث او 
را بلا وجلود داشلتن زن و فرزنلد، تصّرف کلرده بود. همسلر سلعد از پیامبر دعوت 
کلرده بلود تلا بله منزل سلعد بیایلد و در این بلاره راه حلّلی ارائله کند. جابلر می گوید: 
روزی پلس از ادای نملاز صبلح، در حضلور پیامبلر نشسلته بودیم و دربلاره جنگ 
اُُحلد سلخن می گفتیلم و از شلهدای خود یاد می کردیم. صحبت از سلعدبن ربیع شلد، 
حضلرت فرملود: برخیزیلد! ما که بیسلت نفر بودیلم همراه آن حضرت برخاسلتیم و به 
اسلواف2رفتیم. پیامبلر وارد خانله سلعدبن ربیع شلد. ما هلم به دنبال ایشلان وارد 
شلدیم... . همله نشسلتیم و رسلول خلدا از سلعدبن ربیع بلرای ملا صحبلت کرد و 
بلر او رحملت فرسلتاد و فرملود: در آن روز دیلدم کله نیزه هلا بلر بدن او فلرو می رفت 
تلا اینکله کشلته شلد. وقتلی زن هلا ایلن مطللب را شلنیدند، گریسلتند. چشلم های 
پیامبلر هلم اشلک آلود شلد و زن هلا را از گریه منع نفرمود... . آنگاه همسلر سلعد، 
مشلکل خلود را در ارتبلاط با میراث سلعد مطرح کلرد. پیامبر منتظلر فرود آمدن 
دسلتور الهلی در ایلن ملورد شلدند. پس از نلزول آیات قلرآن درباره چگونگی تقسلیم 
میلراث، بی درنلگ کسلی را بله دنبال همسلر سلعد و برادر او فرسلتادند و اموال سلعد 

را بلر اسلاس حکلم الهی میان آنلان تقسلیم فرمود«.3 

تبلیغات جنگ
تبلیغلات در جنگ هلای قلرن بیسلتم، نقش تعیین کننلده ای دارد. مسلاجد و منابر، 

1 . نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ج2، ص198.

2 . نام محلّه ای در مدینه، نزدیک حرم مّطهر نبوی یا نزدیک بقیع، معجم البلدان، ج1، ص248.

3 . واقدی، محّمدبن عمر، مغازی، ترجمه مهدوی دامغانی محمود، ص241- 243، با تلخیص.
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در طلول هشلت سلال دفلاع مقلّدس تأثیر به سلزایی  در خنثی سلازی عملیلات روانی 
دشلمن بعثلی و حامیلان تبلیغاتلی اش داشلتند و در پشلتیبانی جبهله موّفلق بودنلد. 
مسلاجد، بلا اسلتفاده از ابزارهلای سلّنتی، ماننلد مراسلم روضه خوانلی، نوحه خوانلی، 
تعذیله و اذان در تقویّلت حلّس مذهبلی ملردم و ایجلاد روحّیله سلحشلوری در میان 
آنلان، بلا ذکلر مصیبت حضلرت سّیدالّشلهدا به عنلوان سلمبل و الگوی مبلارزه با 
شلرك و کفلر و بدعلت؛ موّفق عملل کردند؛1بنابلر اذعان همله، خطابه هلای روحانّیت 

در طلول جنلگ تحمیلی، بیشلترین تأثیلر تبلیغاتی را داشلتند.
پیگیلری می کردنلد. مسلئولین  از طریلق مسلاجد  را  ملردم، حلوادث جبهه هلا 
و شلخصّیت های سیاسلی و نظاملی بلا حضلور در مسلاجد بلا ملردم ارتبلاط برقلرار 
می کردنلد. پیامدهلای سیاسلی و اجتماعلی عملیات ها بیشلتر از تریبون های مسلاجد 
انجلام عملیات هلای مهلم، در  از  تبییلن می شلد. فرماندهلان دفلاع مقلّدس پلس 
مسلاجد حضلور پیلدا می کردنلد و درباره چگونگی عملیات و دسلتاوردهای آن سلخن 
می گفتند.2ایلن موارد به دلیل اعتماد مردم به رسلانه مسلجد اسلت. قداسلت مسلجد 
و پیشلینه تاریخلی آن باعلث جللب اعتملاد هملگان بله اخبلار مسلاجد می شلد و به 

صراحلت می تلوان گفلت مسلاجد سلالم ترین مراکلز خبررسلانی ملردم هسلتند.

1 . محّمد شیرازی، نعمت اهلل سلیمانی، عوامل معنوی فرهنگی دفاع مقّدس )تبلیغات( ج6، ص141- 142، با اقتباس.

2 . نقش مساجد در دفاع مقّدس، مجلّه مسجد، ش84، ص19.
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فصل پنجم: وظایف مساجد در زمان صلح «
زنده نگه داشتن یاد شهدا

املام عللی یلاران شلهید خود را همیشله یلاد می کردنلد و به یلاد آنهلا می گفتند: 
اِهُبلوَن َفَحلقَّ لََنلا أَْن نَْظَملَأ إِلَیِهلْم َو نَعضَّ الَیلِدی َعلَلی فَِراقِِهم؛  »أُولَِئلَک إِْخَوانِلی الذَّ
آنلان، بلرادران ملن هسلتند که رفته اند و بر ماسلت که تشلنه مالقاتشلان باشلیم و از 

انلدوه فراقشلان دسلت ها را بله دنلدان بگزیم«. 1
همچنیلن، املام عللی یارانلی را کله خلون پاکشلان در جنلگ صّفیلن بله زمیلن 
ِریَق َو  َِّذیَن َرِکُبلوا الطَّ ریختله شلد با سلوزوگداز یلاد کردند و فرمودنلد: »أَیَن إِْخَوانِلی ال
لَهاَدتَیِن َو أَیلَن نَُظَراُؤُهْم  اٌر َو أَیلَن ابُْن التَّیَهلاِن َو أَیَن ُذو الشَّ َمَضلْوا َعلَلی الَْحلقِّ أَیلَن َعمَّ
ِملْن إِْخَوانِِهلُم الَّذیلَن تََعاَقُدوا َعلَلی الَْمِنیِه َو أُبِْرَد بُرُؤِسلِهْم إِلَی الَْفَجلَرِه؛ کجایند برادران 
ملن کله بله راه حلّق رفتنلد و بلا پایملردی بلر حلّق درگذشلتند؟ کجاسلت عّملار؟ 
کجاسلت پسلر تیهلان؟ کجاسلت ذوالّشلهادتین؟ کجایند هماننلد آنان از برادرانشلان 

کله پیملان جانبازی بسلتند و سرهایشلان برای سلتمگران فرسلتاده شلد؟«2
سلپس، حضلرت دسلت به محاسلن شریفشلان گرفتنلد و مّدتلی طوالنی گریسلتند و 

فرمودنلد: »أَوِِّه َعلَلی إِْخَوانِلی...؛ دریغا، بلر برادرانم«.3
در زبلان علرب، »أَوّه« هنگاملی بله کار ملی رود کله دل فلردی، بسلیار بله درد آملده 
باشلد. در چنیلن موقعّیتلی، ایلن واژه بلرای بیلان نهایلت تأثّلر و دردمنلدی بله کار 
ملی رود و ایلن رفتارهلا، الگویلی اخالقلی و تربیتی برای تمام پیروان ایشلان اسلت که 

یلاد و خاطلره شلهیدان را بله بهتریلن وجله زنلده نلگاه دارند.4 
کشلور ملا، در مقاطلع مختلف، یعنلی در دوران مبارزات قبل از انقلالب، دوران تثبیت 
 ، بعلد از انقلالب و جنلگ تحمیللی، جوانلان فراوانلی بلا الگوپذیری از امام حسلین
جلان خلود را بلرای سلربلندی اسلالم و میهن تقدیلم کردند. آنها که شلهید شلدند و 
 ،رفتنلد، کار حسلینی کردنلد؛ اکنون، بلر بازماندگان شلهدا الزم اسلت مانند زینب

1 . نهج البالغه، خطبه121، ص230، به نقل از مصباح، محّمدتقی، نگاهی گذرا به بسیج و بسیجی، ص54.

2 . نهج البالغه، خطبه181، ص350.

3 . همان.

4 . مصباح یزدی، محّمدتقی، نگاهی گذرا به بسیج و بسیجی، ص54-55.
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رسلالت، اهلداف و یلاد شلهدا را در جامعله زنده نگه دارند تا مکتب شلهادت، همیشله 
در جامعله زنلده باشلد و مقام شلهدا ملورد تکریلم و احترام همه قلرار گیرد.

برگلزاری مراسلم شلهدا در مسلاجد و دعلوت از سلخنرانان و صاحب نظلران، از 
فّعالّیت هلای مهلم مسلاجد در ایلن زمینله اسلت. معّرفلی ویژگی هلای اخالقلی و 
اجتماعلی شلهدا، تأثیلر الگویلی فراوانلی در روحّیله ملردم، بله ویلژه جوانلان دارد.

نام گذاری مساجد به اسم شهدا
یکی از راه های زنده نگه داشلتن یاد شلهدا، نام گذاری مسلاجد به اسلم شهداسلت؛ 
زیرا شلهدا، فرزند مسلجد بودند و شلأن و جاللت شلهدا، اعظم از آن اسلت که کوچه 
و ورزشلگاه و خیابلان و... را بله اسلم آنها نام گلذاری کنیم. این املر، رضایت و دلگرمی 
بیشلتری بلرای خانواده هایشلان بله وجود ملی آورد. در بخش جرقویه اسلتان اصفهان، 
یلک روحانلی فاضلل و کاردان، مسلجدی سلاخت و هلر سلتونش را به نام شلهیدی از 
آن محلّله نام گلذاری کلرد و خانواده شلهدا هلم هزینله آن را پرداخت کردنلد و پایین 

هر سلتون، نام شلهید نوشلته  شلده است. 

دشمن شناسی
مسللمانان، بله علّلت مخالفلت بلا طاغوتیلان و ظالملان، همیشله ملورد نفلرت و 
دشلمنی قلرار گرفته انلد و هلر چله قلدر قدرتمندتلر شلدند، دشلمنی ها علیله آنلان 
بیشلتر شلده اسلت. دشلمن، در هر زملان و عصری، به شلیوه ای جدید عملل می کند. 
اگلر قدرتمند باشلیم، ولی اّطالعات کافی از دشلمن نداشلته باشلیم، چلون نمی دانیم 
دشلمن چله زمانلی و از چله نقطله ای و با کلدام وسلیله و شلیوه، حمله خواهلد کرد، 
شکسلت خواهیلم  خلورد. یکلی از عللل شکسلت مسللمانان در طول تاریلخ، ضعف در 
دشمن شناسلی بلوده اسلت. کوچک تریلن غفللت و جهاللت در ایلن املر، خسلارات 

جبران ناپذیلری بلر مسللمانان وارد می سلازد؛ ماننلد: انحلراف جریلان خالفلت.
ائّمله جماعلت مسلاجد، بلا تبیین مسلائل سیاسلی، مؤمنین را نسلبت به شلناخت 
ماننلد  موضوعاتلی  هم اکنلون،  می کننلد.  بیلدار  آن،  تهاجلم  شلیوه های  و  دشلمن 
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شلیوه های تهاجلم فرهنگلی، اسلتعمار نلو، اختلالف بیلن فِلرق اسلالمی، ملورد توّجه 
دشلمن اسلت کله مسلاجد در خنثی سلازی آنهلا نقلش حیاتی دارنلد. طبلق رهنمود 
مقلام معّظلم رهبلری، ملا مکلّلف بله ایلن املر هسلتیم؛ ایشلان فرمودنلد: »املروز در 
دنیلای اسلالم، مکلّفیلم دشمن شناسلی و تکلیف شناسلی را در حلّد اعال، بلرای جهان 

اسلالم و ملردم ایلران تلدارك ببینیم«.1
در نظام ارزشلی اسلالم، جهاد و شلهادت به عنوان دو ارزش بنیادین مطرح اسلت. 
جامعله اسلالمی بلدون تأکید بلر ایلن دو ارزش، نمی تواند در مسلیر تحّقق بخشلیدن 
بله دیگلر ارزش هلای الهلی گام بلردارد؛ زیلرا حرکت بلرای اجلرای فرمان هلای الهی، 
هملواره بلا مخالفلت جبهله کفلر و شلرك و نفلاق روبله رو خواهد شلد. در ایلن میان، 
جهلاد و شلهادت می توانلد ماننلد سلالحی بُّرنلده، کارآملد باشلد و پیلروزی را از آِن 

نماید. مسللمانان 
 پیامبلر اکلرم در طول دوران رسلالت خویش با شلیوه های گوناگلون به تقویّت 
و طلرح ارزش »جهلاد« و »شلهادت« پرداختنلد. در همیلن رابطه، از ظرفیت مسلاجد 
بلرای ترویلج فرهنلگ جهلاد و شلهادت، بله خوبلی بهره بلرداری می شلد. آن حضرت، 
علالوه بلر تجلیلل از رزمنلدگان و ارج نهلادن بله فداکاری هلای آنان، منزلت شلهیدان 
را گراملی می داشلتند و در سلخنرانی های خلود، فضایلل واالی آنلان را بلرای ملردم 

حاضلر بازگلو می نمودند.2
جهلاد در اسلالم، تنهلا بله معنلای جنلگ نیسلت؛ بلکله عمل نملودن بله مقّدمات 
جنلگ و فراهلم سلاختن شلرایط مقّدماتلی آن نیلز جهلاد بله شلمار می آید.3پلس، 

آمادگلی بلرای جنلگ هلم جهاد اسلت.
هدف اصلی این نوشلتار، پاسلخ به این مسلئله بود که کارکردهای نظامی مسلاجد 
در زملان صللح چیسلت؟ بلا توّجله به مطالب مطرح شلده، مشلّخص می شلود که یک 
بُعلد آن، فّعالّیت هلای بسلیج و آموزش هلای نظاملی بلرای جوانان اسلت و بُعلد مهم تر 
آن، ترویلج فرهنلگ جهلاد و شلهادت اسلت تا ایلن فرهنگ بیلن آحاد مردم بلا انجام 

1 . بیانات مقام معّظم رهبری در دیدار علما و روحانّیون، موّرخ 7/5/1371.

2 . نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ص196.

3 . شبان نیا، قاسم، آثار جهاد در روابط بین الملل، ص152.
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کار فرهنگلی و عقیدتلی، زنلده نگه داشلته شلود. ایلن امر موجب می شلود تلا در زمان 
الزم، همله آحلاد جامعه، برای دفاع از کشلور آمادگی داشلته باشلند. آمادگی عقیدتی 
در جنگ هلا مؤثّرتلر اسلت. به نظلر نگارنده، منظلور فرمایش امام از تشلکیل ارتش 
بیسلت میلیونلی، زنلده بودن فرهنگ جهلاد و شلهادت و آمادگی جامعه بلرای ایثار و 
جانبلازی اسلت و گلر نله از لحاظ کمّیلت، اکنون کله جمعّیت کشلور حلدود دو برابر 

شلده اسلت، شلعار ما باید ارتلش چهل ملیونی باشلد. 
بیلان املام راحلل در ملورد پذیلرش قطعنامله 598، در قالب جملله »جام زهر 
را نوشلیدم«، ایلن پیلام را می رسلاند که ملا روحّیه جهاد و شلهادت طلبی را از دسلت 

نداده ایلم؛ اّملا مصلحلت و سیاسلت فعلی، چنیلن اقتضا کرده اسلت.
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نتیجه «
 فرهنلگ جهلاد بلا فرهنلگ مسلجد، پیونلد ناگسسلتنی دارد؛ زیلرا هلدف و انگیزه 
جهلاد در اسلالم، مبتنی بر معنویّت اسلت و مسلاجد، پایگاه های معنویّلت و خانه های 
خلدا در روی زمیلن هسلتند. آغلاز فتوحات اسلالمی از مسلجدالّنبی و نقلش محوری 
مسلاجد در سلازمان دهی و آموزش نظاملی، اعزام نیرو، فرماندهی و پشلتیبانی جنگ، 
نگهلداری غنائلم و اسلیران، ملداوای مجروحلان و ملکان اکلرام خانواده های شلهدا در 

صدر اسلالم، نشلانگر ایلن پیونِد عمیق اسلت.
آموزه هلای فرهنلگ جنلگ تحمیللی، ماننلد خدامحلوری در انجام امور، فلداکاری، 
اهتملام بله توّسلل و دعلا، تواضع، وفای بله عهد، اسلتقامت و پایداری، سلسلله مراتب 
بلر اسلاس تقلوا، هملکاری و بلرادری واقعلی، دقیق بلودن در مسلائل عبلادی و رابطه 
بلا خلدا، انسلان  پروری و... ابتلدا در مسلاجد حاکلم بلود و بله وسلیله اهاللی مسلجد 
بله جبهه هلا منتقلل شلده اسلت؛ زیلرا ایلن ملوارد از آموزه هلای دین اسلالم اسلت و 

مسلاجد، نملاد و محلّل تبللور این آموزه هاسلت.
 در دفلاع مقلّدس، روحانیلّت با محوریّت مسلاجد، در زمینه تربیلت نیروهای مبارز، 
جلذب و اعلزام نیلرو، بدرقله رزمنلدگان، جملع آوری کمک هلای مردملی، دعلا بلرای 
رزمنلدگان، تشلییع پیکر شلهدا، دیدار اهل مسلجد با خانلواده شلهدا و تبلیغات برای 
جنلگ را بلر عهلده داشلتند. ایلن وظیفه روحانّیلت، منحصر بله دوران جنگ نیسلت؛ 
بلکله در زملان صلح آنلان می توانند مسلاجد را پایگاه دشمن شناسلی و ترویج فرهنگ 
جهلاد و شلهادت و ایثلار قلرار دهنلد و بلا زنلده نگه داشلتن خاطلراِت مجاهدت هلای 
جنلگ تحمیللی، جوانلان را بصیلرت و آگاهلی دهنلد و در برابر هجمه هلای جنگ نرم 
دشلمن، آنلان را واکسلینه کنند. در بین مراکلز فراهنگی موجود، مسلاجد و روحانّیون 
بلرای ترویلج و انتقلال ایلن فرهنلگ بله نسلل های آینلده، نقلش کلیلدی دارنلد. اگر 
جوانلان، بلا بصیلرت الزم، آملاده دفلاع از اسلالم و انقلالب باشلند، هیچ دشلمنی فکر 
دسلت درازی بله سلرزمین ایلران را نخواهلد داشلت؛ زیلرا شکسلت ارتش هلا، آسلان 

اسلت؛ ولی شکسلت ملّت هلا ممکن نیسلت.
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مجلّه مسجد، ش84، سال سیزدهم، آذر 1383. «
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نقش مسجد در فرهنگ و هویّت محّله ای

ابراهیم عّباسی

چکیده «
نوشلتار حاضلر، یلک پژوهلش توصیفلی )Descriptive( اسلت کله در آن، عالوه بر 
مطالعله اسلناد و ملدارك و منابلع کتابخانله ای، از شلیوه مصاحبله بلا اسلاتید حوزه و 
دانشلگاه بلرای جملع آوری اّطالعلات اسلتفاده شلده اسلت. نگارنلده، در صلدد تبیین 
نقلش مسلجد در فرهنلگ و هویّلت محلّله ای اسلت. بدیلن منظلور، پلس از تعریلف 
فرهنلگ، بله بیلان بعلد فرهنگی و فرهنگ سلازی دینی مسلجد در فرآینلد برنامه های 
توسلعه ای و تشلریح شکسلت های متعلّدد برنامه هلا و سیاسلت های پیشلین پرداخته 
و تأثیلر مسلجد در بازیابلی فرهنگ و هویّت اسلالمی محاّلت را بررسلی نموده اسلت. 
همچنیلن، بلا توّجله بله رویکرد اخالقی مسلجد، در شلکل گیری محاّلت و شلهرهایی 
بلا هویّلت و فرهنگ اسلالمی و علاری از فرهنگ مبتذل بیگانه، نقش مسلجد در غنای 
فرهنلگ و هویّلت محلّله ای را به واسلطه اّطالع رسلانی صحیح و بموقلع فرهنگی بحث 
کلرده اسلت. در پایلان، آسیب شناسلی و چالش های فلراروی نقش آفرینی مسلاجد در 
غنلای هویّلت و فرهنلگ محلّله ای، بیلان شلده اسلت. نگارنلده، بلر این باور اسلت که 
هویّلت و فرهنلگ هلر اجتملاع، در ارتبلاط و تملاس بلا سلّنت ها، باورهلا و ارزش های 
آرمانلی و عقیدتلی، در وهلله اّول، باعلث تعالی و شلکوفایی فرد شلده، در وهله بعدی، 
شلکوفایی و توسلعه اجتماعلی را بله دنبال دارد. از این رو، توسلعه و حفظ مسلاجد، به 

عنلوان کانون هلای فرهنگلی منطقله ای و محلّله ای ضرورت زیلادی دارد.

واژگان کلیدی:  «
فرهنگ سازی دینی، تأّخر فرهنگی، بازیابی فرهنگ، فرهنگ محلّه ای.

مقّدمه «
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فرهنلگ هلر اجتملاع، دارای خصوصّیلات و ویژگی هلای خاّص آن سلرزمین اسلت 
کله تحلت عناصر مذهبی، تاریخلی، عقیدتی و جغرافیایی شلکل می گیلرد. از آنجا که 
مسلجد، بله عنلوان نماد تأثیرگلذار بر الگوهای رفتلاری افراد در زمینله مذهبی مطرح 
اسلت، از ایلن رو، بله صلورت غیرمسلتقیم، در شلکل گیری فرهنگ و هویّلت افراد، چه 
در سلطح فلردی و چله در سلطح اجتماعلی، نقش بسلزایی ایفلا می نماید. مسلجد، به 
عنلوان مرکلز فرهنگ سلازی دینی با برخلورداری از پتانسلیل برقلراری ارتباط هر چه 
نزدیک تلر بلا تلوده ملردم، به ویژه جوانلان در ابعلاد کوچک تلر جامعه، ماننلد محاّلت، 
پاسلخ گوی نیازهلای ملردم بلوده اسلت، از این رو، نقش آن در شلکل گیری، انسلجام و 

تقویّلت فرهنلگ و هویّت اسلالمی محلّه های شلهری حائز اهّمیت بسلیار اسلت.
 ضلرورت حضلور پررنگ تر مسلاجد ل غیلر از کارکرد مذهبلی آنهال با بلروز تغییرات 
فرهنگلی در کالن شلهری ماننلد تهران، به یکلی از پدیده های ضروری بلرای رویارویی 
بلا پدیلده تأّخلر فرهنگلی، حداقلل در سلطح محلّله ای، مبلّدل گردیده اسلت. در این 
برهله از زملان، بلا توّجله بله مقابلله با ایلن پدیده نله چنلدان نوظهور، تعامل مسلجد 
بلا فرهنگ سلراها و خانه هلای فرهنلگ محلاّلت الزامی اسلت؛ چلرا که بنا بله نیازهای 
جامعله املروز، کارکردهای گسلترده مسلجد، فراتلر از بناهای کنونی آن مطرح اسلت. 
در ایلن نوشلتار مختصلر، قصلد داریلم بلا تأکید بلر بُعلد فرهنگی و فرهنگ سلازی 
دینلی مسلجد در فرآینلد برنامه هلای توسلعه ای )بله دنبلال شکسلت های متعلّدد 
بازیابلی فرهنلگ و  برنامه هلا و سیاسلت های پیشلین(، تأثیلر و نقلش مسلجد در 
هویّلت اسلالمی محلاّلت، توّجله بله رویکرد اخالقلی مسلجد در شلکل گیری محاّلت 
و شلهرهایی بلا هویّلت و فرهنلگ اسلالمی و علاری از فرهنلگ مبتذل بیگانله را بحث 
نمائیلم. همچنیلن، برآنیلم تلا نقلش مسلجد در غنلای فرهنلگ و هویّلت محلّله ای 
و آسیب شناسلی و چالش هلای فلراروی نقش آفرینلی مسلاجد در غنلای هویّلت و 

فرهنلگ محلّله ای را بررسلی نمائیلم. 
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فرهنگ و ساختارهای تشکیل دهنده آن «
فرهنلگ، مفهوم پیچیده ای اسلت که تعاریلف متعّدد و متنّوعلی از آن ارائه گردیده 
اسلت. بله تعبیلر علاّم، مجموعله ای به هلم  پیوسلته از دانش هلا، آگاهی هلا، باورهلا، 
ارزش هلا، هنجارهلا و مهارت هلای الزم و ضلروری بلرای زندگی اعضای جامعه اسلت.
فرهنلگ ابتدایلی، فرهنلگ را مجموعله پیچیلده ای تعریلف می کنلد کله متضّملن 
دانلش، اعتقلادات، هنرهلا، اخالق، قوانین، آداب و رسلوم و کلّیه توانایی هلا و قابلّیت ها 
و علادات اکتسلابی اسلت که انسلان، بله عنوان عضلوی از جامعله تحصیلل می نماید. 
تلا مّدت هلا، فرهنلگ، بله مجموعله ای از فّعالّیت های فکلری و هنری محدود می شلد؛ 
اّملا پلس از چنلدی، تعریف به نسلبت دقیلق از آن، با تأکیلد بر جنبه هلای معنوی آن 
ارائله شلد. بنلا به چنیلن تعریفی، فرهنلگ، مجموعه ای کاملل از مشلّخصه های ممّیزه 
روحلی، ملاّدی، فکلری و عاطفی اسلت که یلک جامعه یا گلروه اجتماعی را مشلّخص 
می کنلد کله نله تنها شلامل هنرها، بلکله اشلکال زندگی، نظام های ارزشلی، سلّنت ها 
و اعتقلادات و حقوق اساسلی انسلانی را نیز شلامل می گردد. به عبلارت دیگر، فرهنگ 
را بایلد در مفهلوم گسلترده و به منزلله بافتی پیچیده و با روابلط متقابل در نظر گرفت 
کله بلر مجموعله ای از سلّنت ها، باورهلا، دانش هلا و نیز اشلکال متفاوت بیلان نمود. با 
ویژگی هایلی کله تعریلف دقیق فلوق، بلرای فرهنگ جامعه یلا گروه اجتماعلی تعیین 
می کنلد، دیگلر نمی تلوان فرهنلگ را تنهلا بعلد فرعلی یا سلّنتی توسلعه تلّقلی نمود؛ 
بلکله فرهنلگ، عنصلر ضلرورری جامعه یلا اجتماع بله شلمار می آیلد و در رابطه کلّی 

بلا توسلعه، نیلروی درونلی جامعه یلا اجتماع محسلوب می گردد. 
فرهنلگ هلر اجتماعلی، دارای خصوصّیات و ویژگی های خاّص آن سلرزمین اسلت 
کله تحلت عناصلر مذهبی، تاریخلی، عقیدتلی و جغرافیایی شلکل می یابلد. از آنجایی 
کله مسلاجد، بله عنوان مراکلز تأثیرگذار بلر الگوهای رفتلاری افلراد در زمینه مذهبی 
مطلرح اسلت، بله صورت غیرمسلتقیم در شلکل گیری فرهنلگ و هویّت افلراد، چه در 

سلطح فلردی و چله در سلطح اجتماعی، نقش بسلزایی ایفلا می نمایند.
افلراد جامعله، بله وسلیله روابلط اجتماعلی بلا یکدیگلر پیونلد خلورده و در کنلش 
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متقابلل  هسلتند. روابلط اجتماعلی، برخلالف روابلط زیسلتی و طبیعلی، بله دلیلل 
برخلورداری انسلان از اراده و اختیلار، املوری جزملی و تکوینلی نیسلتند. هماهنگی و 
سلازگاری روابلط اجتماعی، بلر پایه الگوهای رفتلاری مقبول جامعه صلورت می گیرد. 
شلکل و محتلوای روابلط اجتماعلی، توّسلط الگوهلای رفتلاری توصیلف می گلردد که 
افلراد جامعله در رفتلار بلا یکدیگر، خلود را با آن تطبیلق می دهند. با توّجه بله نامعّین 
بلودن روابلط اجتماعلی از یک سلو، اراده و اختیار انسلان از سلوی دیگر، افلراد جامعه 
از املکان انتخلاب الگوهلای رفتاری برخلوردار هسلتند. آنچه امروز، به عنلوان مراجعه 
بله آرای عموملی مطلرح اسلت، در واقلع، انتخلاب و تعییلن روابلط اجتماعلی اسلت. 
آنلگاه کله مسلئله انتخلاب پیش می آیلد، ناگزیلر از مالك و معیلار انتخاب، سلخن به 
میلان می آیلد؛ یعنلی مقایسله کلردن، سلنجیدن و ارزیابی کلردن گزینه هلای ممکن 

و متفلاوت روابلط اجتماعی.
در واقلع، ملالك و معیلار انتخلاب، نظلام ترجیحلی افلراد جامعله اسلت کله متأثّر 
از ارزش هلا و باورهلای آن جامعله اسلت و بله همیلن دلیل، ارزشلی اسلت. نخسلتین 
عنوانلی کله در ارتبلاط بلا مقولله ارزش بله میلان می آیلد، فرهنلگ اسلت. ارزش ها و 
باورهلا، هسلته اصللی فرهنگ را تشلکیل می دهند. از ایلن رو، با توّجه بله اینکه روابط 
اجتماعلی یلک جامعله، بلر اسلاس الگوهلای رفتلاری و منطبق و سلازگار بلا ارزش ها 
و باورهلای آن صلورت می پذیلرد، الگوهلای رفتلاری، بخشلی از فرهنلگ جامعله بله 
شلمار می رونلد. در حقیقلت، فرهنگ مشلتمل بر اصلول عاّمی برای گزینلش و مرتّب 

نملودن الگوهلای رفتلاری در زمینه هلای مذهبلی، علملی، اقتصادی و... اسلت.
بلا توّجله بله اهّمیلت بسلزای عناصلر مذهبلی در سلاختار فرهنگلی یلک اجتماع، 
می تلوان اذعلان داشلت کله توّجله به مسلاجد، بله عنلوان مراکلز برخلوردار از عناصر 
مذهبلی و عقیدتلی، هملراه بلا شلناخت فرهنگ غنلی اسلالم، در کنار دیگلر الزامات، 
نله تنهلا مایله تلداوم تملاس و تفاهلم اجتماعلی و تأمین و تحکیلم هویّلت و فرهنگ 
اجتملاع می شلود، بلکله درخت تناور فرهنلگ و تمّدن ایلران را نیز پربارتر از همیشله 
خواهلد کلرد. سلاختار تشلکیل دهنده هلر فرهنلگ، متأثّلر از عواملل زیادی اسلت که 
از مهم تریلن آنهلا، می تلوان بله سله عاملل دیلن، جامعله و طبیعلت )جغرافیا( اشلاره 
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. د نمو
ایلن عواملل، در علرض یکدیگلر نیسلتند، بلکله بله ترتیلب خاّصلی در سلاختار 
شلکل گیری و تحلّول فرهنگلی تأثیلر می گذارنلد. از میلان عواملل فلوق، طبیعلت، 
عامللی ثابلت و بله نسلبت پایدار اسلت کله روش بهره بلرداری از آن متفلاوت و متغّیر 
اسلت. عاملل جامعله، تحلت تأثیلر خاّلقیلت و بسلتر فرهنگلی از یلک سلو و جغرافیا 
از سلوی دیگلر قلرار گرفتله و متحلّول می شلود؛ اّملا بنیلاد دین، هملواره ثابت اسلت 
و چلون بلر فطلرت انسلان منطبق اسلت، وجه تازگلی و شلادابی آن هملواره محفوظ 
بلوده و در هلر شلرایطی، قلادر به ایفلای نقش کلیدی خود اسلت. این چنیلن فیزیکی 
سلبب می شلود تلا فرهنلگ منتخلب از دیلن، رابطله دائملی و حیاتی، هم بله صورت 
آشلکار و هلم پنهلان داشلته باشلد. ایلن رابطله، هنگاملی کله دیلن بله عنلوان عنصر 
شلاخص اجتماعلی، سیاسلی، اقتصلادی و... ایفلای نقلش می نماید، آشلکار بلوده و به 
وضلوح، قوانیلن و اصلول مذهبلی و حّد و حلدود تعاملالت فرهنگی را نشلان می دهد.

جنبه معنوی فرهنگ
عملکلرد مهلم مسلاجد در بهسلازی محیلط اجتماعلی و نیلاز معنوی میان انسلان 
و معبلود یکتلا، بیانگلر نقلش بسلزایی اسلت کله از گذشلته تلا کنلون، عبادت گاه هلا 
در شلکل گیری شلهرها داشلته اند و ایلن خلود نشلانه ای از احتیلاج روحلی انسلان به 
مسلائل عبلادی اسلت. بله همین دلیلل، این ارتبلاط که خلود بازگو کننده اسلتضعاف 
آدملی اسلت، هملواره و همله جلا، تحلت للوای مکانلی املن درآملده و مّدنظلر قلرار 
می گیلرد. طلرح مسلائل فرهنگلی از طریلق مسلاجد، از جملله روش هایلی اسلت که 
بلرای نخسلتین بلار پیامبلر اسلالم از طریق احداث مسلاجد بله آن پرداخلت. اگر 
مسلائل فرهنگلی و عبلادی، در کنلار یکدیگلر ملورد توّجه قلرار گیرند، مسلجد نقش 

تأثیرگلذار خلود بلر جامعله را نمایان می سلازد.
افزایلش بهلای زمیلن )نله تنهلا ملاّدی، بلکله معنلوی( و جلذب افراد سرشلناس و 
متعّهلد شلهرها و محلاّلت در پیراملون مسلاجد، نشلان دهنلده میلزان تأثیرگلذاری 
مهلم مسلاجد بلر هویّت و فرهنلگ شلهری و محلّه ای اسلت. نقش تأثیرگذار مسلاجد 
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بلر هویّلت و فرهنلگ اسلالمی، بله حلّدی اسلت کله بلا دور شلدن و فاصلله گرفتن از 
مسلاجد، نتیجله ای جلز تخریلب ظاهلری و باطنلی و سلقوط مبانی فرهنلگ در وهله 
نخسلت و از میلان رفتلن وحدت اسلالمی در وهلله دّوم را در پی نخواهد داشلت؛ چرا 
کله نخسلتین عنوانلی کله در ارتبلاط با مقولله ارزش به میلان می آید، فرهنگ اسلت.
می دهنلد.  تشلکیل  را  فرهنلگ  ضلروری  هسلته  سلّنتی،  ایده هلای  و  ارزش هلا 
همان گونله که مالحظه می شلود، مقوله ارزش، از یک سلو، هسلته و گوهلر فرهنگ به  
شلمار رفته اسلت و از سلوی دیگر، نقشلی بلس تعیین کننلده در چگونگی شلکل یابی 
و تعییلن روابلط و سلاختار اجتماعلی دارد. از ایلن رو، سلاختار اجتماعلی و فرهنلگ 
سلخت بله یکدیگلر درآمیخته انلد، بله نحوی کله روابط اجتماعلی در چارچلوب رفتار 
فرهنگلی شلکل می گیرنلد. رابطه متقابلل میان ارزش هلا و باورهای سلّنتی و مذهبی، 
فرهنلگ و روابلط اجتماعلی، نشلان می دهد که مسلاجد، بله عنوان کانون هلای ارزش 
و فرهنگلی دیلن مبیلن اسلالم، نقلش تأثیرگلذاری در شلکل گیری روابلط اجتماعلی 
مسللمانان داشلته اند. ایلن موضلوع، خلود نشلان دهنده نقلش تأثیرگلذار ایلن مراکلز 

اسلالمی بلر فرهنلگ و هویّلت شلهرهای اسلالمی، به ویژه محاّلت اسلت.

کارکرد فرهنگی مساجد
پلس از نقش هلای عبلادی و آموزشلی، نقلش فرهنگلی در میلان دیگلر نقش هلا و 
 کارکردهای مسلجد، دارای بیشلترین اهّمیت اسلت. در زمان حضرت رسلول اکرم
و ائّمه اطهار، مسلجد کانون بسلط و توسلعه فرهنگ غنی اسلالم بود و بسلیاری از 
فّعالّیت هلای فرهنگلی مسللمین، در مسلجد انجلام می گرفلت. به طلور کلّلی می توان 
گفلت کله پایگاه فرهنگی اسلالم از مسلاجد شلکل گرفته و هسلته اّولیله فّعالّیت های 
اشلاعه دهندگان  اصلی تریلن  اسلت.  شلده  تشلکیل  مسلاجد  در  اسلالم  فرهنگلی 
فّعالّیت هلای فرهنگلی، چله در دوران حضلرت رسلول اکلرم و چله در دوران ائّمه 
اطهلار مسلاجد بوده انلد. املروز پلس از 1400 سلال، هملواره مسلاجد، کارکلرد 
فرهنگلی خلود را از دسلت نداده اند؛ بلکه بر وسلعت دامنه آنها نیز افزوده شلده اسلت. 
پیامبلر اکلرم محیط مسلاجد را به طلور کامل، یلک محیط فرهنگی می دانسلتند، 
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تلا جایلی کله در حضور آن حضرت و با اجازه ایشلان، مسلابقات شلعر و سلخنرانی در 
مسلاجد برگلزار می گردیلد و پیامبلر ضملن ابراز خرسلندی از ایلن کار، با حوصله 
و بردبلاری کاملل با چنین مسلائل برخلورد می کردنلد. در مقابل، در دنیلای امروز نیز 
جهانی شلدن و فّنلاوری اّطالعلات که چشلم گیرترین نملود آن، اینترنت اسلت، قلمرو 
تأثیلر مسلجد را به گسلتره جهانی و سلرعت عمل را بله حّد غیرقابل  تصلّوری افزایش 
داده اسلت. گسلتردگی میلزان عملل و افزایلش سلرعت انتقلال اّطالعلات، جهلان را 
بله عرصله رقابتلی سلخت و طاقت فرسلا مبلّدل کرده اسلت کله درنلگ و کوتاهی در 
اقلدام شایسلته و بایسلته، زیان هلا و آسلیب های جبران ناپذیلری را موجلب می گردد. 
در عصلر اینترنلت و جهانلی شلدن، اقلدام نکردن و نداشلتن ابتلکار عملل، بدین معنا 
نیسلت کله ضملن حفظ مصونّیلت خود، تنهلا امکان تأثیرگلذاری بر دیگران از دسلت 
رفتله باشلد، بلکله اقلدام نکلردن به معنلای در معلرض تأثیر و آسلیب قلرار گرفتن از 
سلوی اقداملات دیگلران اسلت. دامنله ایلن آسلیب پذیری، به ویلژه در حلوزه فرهنگ 
کله میلدان عملل مسلاجد اسلت. با توّجه بله امکانلات دیلداری و شلنیداری، اینترنت 
بسلیار گسلترده اسلت. از این رو، بسلیار ضروری است که مسلاجد، در برابر این تحّدی 
بلزرگ، از امکانلات و قابلّیت هلای بله دسلت آملده از اینترنلت بلرای گسلترش دامنه 
فرهنگ سلازی دینلی، به ویلژه در سلطح محلّله، کملال بهره برداری را داشلته باشلند.

بدیلن ترتیلب، مسلاجد محلّلی بلا اسلتفاده از ارتباطلات شلبکه ای از برنامه هلای 
مذهبلی، امکانلات تربیتلی و تجلارب تبلیغلی یکدیگلر اّطلالع یافتله و بلا تبلادل این 
اّطالعلات و هملکاری و همیلاری در اجلرای برنامه هلای فرهنگلی، ارشلادی و تبلیغی، 
بلر دامنله ژرفلای تأثیرگلذاری خلود می افزاینلد. همچنیلن، مسلاجد بلا طّراحلی 
سلامانه ها )سلایت های ویلژه( و متناسلب بلا شلرایط فرهنگلی و اجتماعلی مخاطبین 
خلود، ارتباطلات فلردی و تأمیلن نیازهلای روحلی ل معنلوی و فرهنگی آنلان را فراهم 
می آورنلد. به طلور کلّلی، می تلوان گفلت کله بلا وجلود شلبکه جهانلی اینترنلت، ایلن 
فرصلت بلرای مسلاجد محلّلی، بله عنوان مراکلز ارشلادی، فرهنگلی و تبلیغلی فراهم 
آملده اسلت تلا ضملن هم فکلری و هملکاری بلا یکدیگلر، بله تبییلن مبانلی، اصول و 
ارزش هلای دینلی و فرهنگ سلازی دینلی بپردازنلد. در حلال حاضلر، تأکیلد بلر بُعلد 
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فرهنلگ و فرهنگ سلازی دینلی مسلاجد، در فرآینلد برنامه هلای توسلعه ای بله دنبال 
شکسلت های متعلّدد برنامه هلا و سیاسلت های قبللی، اهّمیلت خاّصلی دارد؛ چلرا که 
کارکلرد فرهنگلی مسلاجد، بلر شلناخت و جهان بینلی اقشلار مختللف جواملع محلّی 
و شلهری، به ویلژه جوانلان تأکیلد دارد. از ایلن رو، در عملکلرد مسلاجد، در راسلتای 
انجلام فّعالّیت هلای فرهنگلی، شلناخت مؤلّفه های فرهنگلی و اجتماعلی تعیین کننده 

سلاختارهای جامعله، از ضرورتلی خلاّص برخوردار اسلت. 

مساجد و شکل گیری فرهنگ و هویّت اسالمی محاّلت شهری
هنگاملی کله اسلالم، جهلان متملّدن قلرن هفتلم میلالدی را فلرا گرفلت، چهلره 
بسلیاری از کشلورها دگرگون شلد و با مسللمان شدن تدریجی این کشلورها، نژادهای 

گوناگلون، در سلاختن هویّلت جدیلدی بله نام اسلالم، به هلم نزدیک شلدند.1
نژادهلای آریایلی، هنلدی، سلامی، قبطی، بربلری و سلایر نژادها، در بارور سلاختن 
فرهنلگ و هویّلت اسلالمی بلا هم هملکاری کرده اند. پیداسلت که در این میان، سلهم 
همله ملّت هلا یکسلان نبلوده اسلت و آنهلا کله بلا میراث هلای غنلی پیلش می آمدند، 
در سلاختن بنلای فرهنگلی جدیلد، اثربخش تلر بوده انلد. آنچله در این کشلورها باعث 
گسلترش سلریع فرهنلگ و هویّلت اسلالمی می شلد، بی تردیلد عاملل دیلن و از همه 
مهم تلر وجلود مراکلز مذهبلی مشلترك با عنلوان مسلاجد بلود. در حقیقت، مسلاجد 
مسلتقر در مناطلق و محلاّلت شلهری، به عنلوان مراکز فرهنگ سلازی دینلی فّعالّیت 

می نماینلد.
ایلن مراکلز، بله عنلوان پایگاه های مردمی، نقش بسلیار مهلم و تعیین کننلده ای در 
روشلنگری اذهلان عموملی و تبییلن و ترویلج شلعائر و مبانلی و فرهنگ دینلی دارند. 
پلر واضلح اسلت کله مسلاجد، بله عنلوان مراکلز فرهنگ سلازی دینلی، بلا دارا بلودن 
پتانسلیل برقلراری ارتبلاط نزدیک تلر بلا تلوده ملردم، به ویژه جوانلان در ابعلاد ُخردتر 
ماننلد محلاّلت، پاسلخ گوی نیازهای ملردم و به ویلژه جوانلان بوده اند. از ایلن رو، نقش 
مسلاجد در شلکل گیری، انسلجام و تقویّلت فرهنلگ و هویّلت اسلالمی در محلّه هلای 

1 . آذرتاش، آذرنوش، هنرهای ایرانی و آثار برجسته آن، ص150.
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شلهری حائلز اهّمیلت بسلیار اسلت. ضلرورت حضلور پررنگ تلر مسلاجد، بله یکلی از 
پدیده هلای ضلروری ظهلور بلرای رویارویلی با بلروز تأّخلر فرهنگی، حداقل در سلطح 
محلّله ای، مبلّدل گردیلده اسلت. در ایلن برهله از زملان، بلا توّجله بله مقابلله بلا این 
پدیلده نله چنلدان نوظهلور، تعاملل مسلاجد بلا فرهنگ سلراها و خانه هلای فرهنگلی 
محلاّلت الزاملی و ضلروری اسلت؛ چلرا که بنا بله نیازهای املروز جامعله، کارکردهای 
گسلترده مسلاجد، فراتلر از نیازهلای کنونلی مسلاجد اسلت. مسلجد، به عنلوان محّل 
تجّملع مسللمانان، مرکلزی بلرای اّطالع رسلانی اسلت کله مهم تریلن تأثیلرات را در 
فرهنلگ و هویّلت بشلر، از زمان هلای گذشلته تاکنون بر جلای گذارده اسلت. مصداق 
بلارز ایلن اثرگلذاری، در جریلان انقالب اسلالمی ایران دیده شلد. دین مقّدس اسلالم، 
بله ایلن دلیلل که بله مناسلبت های مختلف، ملردم را فلرا می خوانلد، در میلان ادیان 

دیگلر از برجسلتگی خاّصلی برخوردار اسلت.
اهّمیلت مسلاجد، به ویلژه در زملان صلدر اسلالم کله از نظلر اّطالع رسلانی، فاقلد 
رسلانه های گروهلی بود، اهّمیت بسلیاری داشلت؛ زیلرا در همین اجتماعلات، رهبران 
دینلی، فرصلت را مغتنم شلمرده، با راهنمایی های الزم نقش اساسلی در شلکل گیری 
فرهنلگ و هویّلت اسلالمی را ایفلا می نمودند. بلرای ارتقای فرهنگ و هویّلت دینی در 
پیکلره هویّلت و فرهنلگ اجتماع، به ویلژه اجتماعات محلّه ای، مسلاجد نقش بسلزایی 
دارنلد؛ چلرا کله از مشلارکت گسلترده مردم در حفلظ ارزش هلا و تبلیغ آنهلا و انتقال 
فرهنلگ و مفاهیلم ارزشلی سلود می جوینلد؛ در غیلر ایلن صلورت، اگلر دوللت بله 
تنهایلی عهلده دار ایلن مسلئولّیت گلردد، کوچک ترین تخلّف از سلوی آن، به حسلاب 
دیلن و فرهنلگ دینلی گلذارده می شلود و ایلن امر، خلود نقص دیلن تلّقلی می گردد. 
بله همیلن دلیل اسلت که دوللت باید با تلدارك زیرسلاخت ها و آماده سلازی نیروهای 
هنرمنلدان،  روحانی هلا،  متفّکلران،  از  بهره گیلری  و  یلک سلو  از  کارآملد،  انسلانی 
فرهنگیلان و فرهیختلگان جامعله و اسلتقرار آنهلا در مسلاجد بله عنلوان قائلم مقلام 
خلود، از سلوی دیگلر، به توسلعه فرهنلگ و هویّت اسلالمی و ارتقای چنیلن فرهنگی 
در پیکلره فرهنلگ و هویّلت اجتماعلی به ویلژه محلّله ای بپلردازد. با وجود مسلئولّیت 
خطیلر مسلاجد در ایجلاد هویّلت و فرهنلگ اسلالمی در جامعله، توّجله بلر رویکلرد 
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اخالقلی ایلن پایلگاه مقّدس کله به شلکل دهی جامعه ای بلا هویّت و فرهنگ اسلالمی 
و علاری از فرهنلگ مبتلذل بیگانله می انجامد، الزامی اسلت. این چرخه کله در نهایت، 
بنیله فرهنلگ داخللی را تقویّلت می نمایلد، بخشلی از آن نقشلی اسلت کله مسلاجد، 
بله عنلوان جایگاه هلای خاّص توسلعه فرهنلگ و هویّت اسلالمی، در قاللب برنامه های 

درازملّدت، در تقویّلت و اسلتحکام هویّلت و فرهنلگ محلّله ای ایفلا می نمایند.

ضرورت حضور پُررنگ مساجد در فرهنگ شهرها و محاّلت
در فرهنلگ غنلی و ریشله دار اسلالم، مسلجد از مرکزیّلت برخلوردار اسلت. در 
جغرافیلای فرهنگلی اسلالم و در سلپهر فرهنلگ دینلی، مسلجد اصلی تریلن پایله و 
رکلن اسلت. در اسلالم، مسلاجد محلور فّعالّیت هلای فرهنگلی هسلتند. از ایلن رو، اگر 
خواهلان تأثیرگلذاری بلر فرهنلگ و هویّت سلاختار شلهری یلا محلّه ای هسلتیم،  باید 
مسلاجد را توسلعه دهیلم. فرهنلگ دینلی اسلالم، مسلجدمدار اسلت و هلر چیزی که 
رنلگ و بلوی ایلن فرهنلگ دینلی را داشلته باشلد، به طلور قطع، ایلن محوریّلت را در 
خلود نشلان می دهلد. بله  طلور کلّی، می تلوان اذعان داشلت که مسلجد، محلور اصلی 
جامعه فرهنگ و هویّت اسلالمی اسلت. مسلجد، پایگاهی فرهنگی اسلت که شلهروند 
موّحلد و مسللمان در آنجلا در ابعلاد مختللف حیات فلردی و اجتماعلی و در خصوص 
مسلائل اجتماعلی، اعتقلادی، علمی، اقتصلادی، سیاسلی و... آملوزش می بینند؛ یعنی 
آموزش هلای اّولیله و پایله ای کله بلر اسلاس آن پرورش یافتله و مجلال ورود به عرصه 

پرجنجلال زندگلی را پیلدا می کند.

تأثیر مساجد بر الگوهای فرهنگی شهروندان
اگرچله در عصلر حاضلر، به ویلژه دهه هلای اخیلر، ابزارهلای تبلیغاتلی و پیام رسلان 
تأثیرگلذاری ماننلد فیلم، سلینما، تلویزیون، تئاتر، رادیو، پوسلتر و عکلس، نوار، ویدئو، 
روزنامله، مجلّله، نشلریات دوره ای و... رو بله تزایلد گذارده اسلت و به ظاهر درخشلش 
و جّذابّیلت بیشلتری دارد؛ اّملا مسلجد بله لحلاظ اصاللت دینلی و داشلتن ریشله های 
عمیلق تاریخلی و بله دلیلل اهتملام فلراوان رهبلران مذهبلی به ایلن پایلگاه عمومی، 
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تأثیلر بسلیار حّسلاس و تعیین کننلده ای بلر ارتقای فرهنلگ و هویّت افلراد دارد.
مهم تلر از همله آنکله، صحنه گلردان مسلجد، خلود ملردم هسلتند و تلا زمانلی که 
مذهلب و انگیزه هلای دینلی در ملردم ریشله دارد، مسلجد نیلز بله عنوان یلک پایگاه 
دینلی از تلوان تأثیرگلذاری بلر فرهنلگ و هویّلت آنلان برخوردار اسلت. ایلن موضوع 
بله اثبات رسلیده اسلت که اعتقلادات دینلی و انگیزه هلای ماورایی که مسلاجد، مبلّغ 
آن هسلتند، محکم تریلن و راسلخ ترین انگیزه هلا و محّرك هلای فلردی و اجتماعلی 
به شلمار می آینلد تلا آنجلا کله فلرد، در راه حفلظ آرمان هلای خلود، از جلان و ملال و 
فرزندانلش می گلذرد. مسلجد نیلز به طلور ملموسلی با چنیلن تمایالت و کشلش های 
قدرتمنلدی سلر و کار دارد؛ زیلرا خلود مسلجد، در متلن دیلن حنیلف بلوده و جایگاه 
تسلکین و تسللّی خاطلر مؤمنلان اسلت. بله این دلیلل، می توانیلم از مسلجد، در همه 
ابعلاد، بله خصلوص در بعد فرهنگ و هویّت سلازی، بیشلترین بهره برداری ها را داشلته 

. شیم با

تعامل مساجد با فرهنگ سراها و خانه های فرهنگ
دوران حاضلر را می تلوان دوران حیلات مسلاجد قلملداد نملود؛ چلرا که بلا فّعالّیت 
کانون های فرهنگی و هنری مسلاجد در پرورش و فرهنگ سلازی دینی افراد، فرهنگ، 
در کنلار دیلن ارایله و عرضله می گلردد. از ایلن رو، نقلش مسلاجد، بله عنلوان مقّدمه 
فرهنلگ و هنلر، به ویلژه در سلطح محلّله ای از اهّمیلت بسلزایی برخلوردار می گلردد. 
در مقلام تشلبیه، می تلوان از مسلاجد، به عنلوان کنفرانس هلای عبلادی ل فرهنگی یاد 
نملود که از شلعباتی تا اعماق روسلتاها و اجتماعلات محلّه ای برخوردارنلد. تفاوتی که 
مسلاجد، بله عنلوان کانون هلای فرهنگلی و دینلی بلا فرهنگ سلراها دارند این اسلت 
کله مسلاجد از تلوان بالّقلوه اّطالع رسلانی و فرهنگ سلازی دینلی بله  طلور مسلتقیم 
برخلوردار هسلتند و ایلن در حالی اسلت که فرهنگ سلراها و دیگر مراکلز فرهنگی به 
انجلام فّعالّیت هلای زودگلذر و موّقتلی، بلا کارکلردی یک جانبله و یک سلویه مبلادرت 
می نماینلد. در نقطله مقابلل، مسلاجد عالوه بلر جنبه عبادتلی ل عقیدتلی از جنبه های 
کارکلردی همه جانبله ای، نظیلر کارکردهلای فرهنگلی، فرهنگ سلازی، اجتماعلی، 
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سیاسلی و... برخوردارند.
توسعه و حفظ مساجد به عنوان کانون های فرهنگی منطقه ای

جامعله انسلانی، نیازمنلد حکومت و قانون اسلت. قانون، هنگامی معقلول و مطلوب 
اسلت کله برخاسلته از فرهنلگ صحیلح باشلد. ایلن فرهنلگ صحیلح، تنهلا بلا وضلع 
قانلون ایجلاد نمی شلود، بلکله ضروری اسلت نهادهای فرهنگلی جامعه مقلّدِم بر وضع 
قانلون، آن را محّقلق سلازند. در غیر این صلورت، جامعه دچار فقلدان و خالء فرهنگی 
خواهلد شلد. مسلاجد، راه حلی هسلتند کله دین مبین اسلالم بلرای حل ایلن معضل 
فرهنگلی برگزیده اسلت. مسلجد، مرکزی فرهنگی اسلت کله مردم را در طول شلبانه 
روز، در پنلج  نوبلت بله سلوی خلود فرامی خواند و فرهنگلی ارائه می دهد کله به عوض 
تّکیله بلر امتیازهلا و اختالف هلا، به وجوه مشلترك بشلری تّکیله داشلته و ارزش های 
اجتماعلی مشلترك افلرادش را در قاللب تعالیلم فطلری و الهلی ل کله منبلع حلّق و 

حقیقلت اسلت ل حیات می بخشلد.
ِّلَک َفاَل تَُکونَلنَّ ِملَن الُْمْمَتِریَن؛ این حلّق )حکم تغییر  ب قلرآن می فرمایلد: »الَْحلقُّ ِمن رَّ
قبلله و هلر حکلم، حّقلی( از جانلب پلروردگار توسلت؛ پلس، هرگلز از تردیدکنندگان 

مباش«.1 
هویّلت و فرهنلگ هلر اجتماعلی در ارتباط و تماس با سلنت ها، باورهلا و ارزش های 
آرمانلی و عقیدتلی نلو و غنلی شلده و املکان تعاللی و شلکوفایی فلرد و تعاللی و 
شلکوفایی و توسلعه اجتماعلی را بله دنبلال دارد. ازاین رو، توسلعه و حفظ مسلاجد، به 
 عنلوان کانون هلای فرهنگلی منطقله ای و محلّلی ضلرورت تلام دارد؛ چلرا کله چنیلن 
کانون هایلی، مطمئن تریلن ضاملن حفلظ و توسلعه فرهنلگ و هویّلت منطقله ای و 
محلّله ای و تقویّلت هویّلت فرهنگ شلهری اسلت. به طلور کلّلی می توان از مسلجد به 
عنلوان طلیعله دار فرهنگ هلای محلّلی و منطقله ای نام برد؛ چلرا که مسلاجد، افراد را 
بله یکدیگلر نزدیک تلر کرده، شلرایط داد و سلتد و ارتباطلات اجتماعی و شلکل گیری 

مناسلبات فرهنگلی و هویّلت محلّله ای را فراهلم می آورنلد.

1  . بقره، آیه147.
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آسیب شناسی و چالش های فراروی فرهنگ دینی
از جملله عمده تریلن آسلیب های فلراروی فرهنلگ و هویّلت دینلی، سلاختارهای 

اجتماعلی، به ویلژه در سلطح محلّله ای، می تلوان ملوارد زیلر را نلام بلرد:
1. بله روز نبلودن نهادهلا، مراکلز دینی و مسلاجد و علدم معّرفی مناسلب و کارآمد 

دیلن و فرهنگ و اسلتفاده از روش های سلّنتی.
2. علدم برخلورداری نیروهلای انسلانی نهادهلای دینی و مسلاجد، به ویژه مسلاجد 

محلّله ای از کارآیلی و دانش الزم.
3. وجود خالء فرهنگ دانشگاهی به عنوان اتاق فکری مختّص گفتمان فرهنگ دینی. 

4. وجلود نهادهلای متعلّدد دینلی و علدم مرکزیّت مسلاجد، بله عنلوان اصلی ترین 
نهلاد و کانلون  بسلط و تقویّلت فرهنگ و هویّت اسلالمی.

5. علدم برخلورداری مسلاجد، به ویلژه مسلاجد محلّله ای از مدیریلت سلازمانی 
منسلجم.

چاللش عملده پیش روی فرهنلگ و هویّت دینلی، در ابزارهای فّعالّیلت فرهنگی یا 
تبلیغلی نیسلت، بلکه چالش اساسلی، زاییده آن اسلت کله نیروی انسلانی ماهر، مدیر 
و خلاّلق وارد عرصله نشلده اسلت و مجموعله املور فرهنگ دینلی، در اختیلار نهادها 
و افلرادی اسلت کله معلدل تحصیلالت آنلان حتلی از دیپللم متوّسلطه نیلز پایین تلر 
اسلت. همیلن مسلئله موجلب بله وجود آملدن معضل مدیریت شلده اسلت. بله دلیل 
همیلن مسلئله، به ناچلار، نهادهای دینی متعّددی ایجاد شلده اسلت و چلون اتاق های 
فکلری بله وجلود نیاملده اسلت، افلراد غیرمتخّصلص با سلطح تحصیلالت پاییلن، به 
ایجلاد نهادهلای متعلّدد دینلی بلا نّیلت تقویّلت و توسلعه فرهنلگ و هویّلت اسلالمی 
اقلدام نمودنلد و در علوض بله دنبال اعتبلار و بودجه و مسلائل جاری رفتنلد؛ ازاین رو، 
الزم اسلت کله در حوزه هلای فرهنلگ دینلی، از حوزه های دانشلگاهی بهره بیشلتری 
بلرده و بلا هملکاری روحانیلان آگاه مسلتقر در مسلاجد محلّل و دانشلگاهیان مّطللع، 
از فّنلاوری ملدرن و صنعلت ارتباطلات و تحلّوالت جهانی شلدن در راسلتای طّراحی و 
ترسلیم سیاسلت و اسلتراتژی اساسلی برای تقویّت و توسلعه فرهنگ و هویّت اسالمی 
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در جواملع محلّه ای و شلهری تلالش نمود.
نتیجه سخن «

بلا توّجله بله اهّمیلت بسلزای عناصلر مذهبلی در سلاختار فرهنگلی یلک اجتماع، 
می تلوان اذعلان داشلت کله توّجله به مسلاجد، بله عنلوان مراکلز برخلوردار از عناصر 
مذهبلی و عقیدتلی، هملراه بلا شلناخت فرهنگ غنلی اسلالم، در کنار دیگلر الزامات، 
نله تنهلا مایله تلداوم تملاس و تفاهلم اجتماعلی و تأمین و تحکیلم هویّلت و فرهنگ 
اجتملاع می شلود، بلکله درخت تناور فرهنلگ و تمّدن ایلران را نیز پربارتر از همیشله 

خواهلد کرد. 
املروز، ضلرورت حضلور پررنگ تر مسلاجد، با کارکلرد مذهبی آنها  با بلروز تغییرات 
فرهنگلی در کالن شلهری مانند تهران، بله یکی از پدیده های ضلروری برای رویارویی 
بلا پدیلده تأّخلر فرهنگلی، حداقلل در سلطح محلّله ای، مبلّدل گردیده اسلت. در این 
برهله از زملان، بلا توّجله بله مقابلله با ایلن پدیده نله چنلدان نوظهور، تعامل مسلجد 
بلا فرهنگ سلراها و خانه هلای فرهنلگ محلاّلت الزاملی اسلت؛ زیلرا بنلا بله نیازهلای 
جامعله املروز، کارکردهای گسلترده مسلجد، فراتلر از بناهای کنونی آن مطرح اسلت. 
در فرهنلگ غنلی اسلالم، مسلجد از مرکزیّلت برخلوردار اسلت. در جغرافیلای 
فرهنگلی اسلالم و در سلپهر فرهنلگ دینلی، مسلجد اصلی تریلن پایله و رکلن اسلت. 
در اسلالم، مسلجدها محلور فّعالّیت هلای فرهنگی هسلتند. از ایلن رو، چنانچه خواهان 
تأثیرگلذاری بلر فرهنگ و هویّت سلاختار شلهری یا محلّه ای هسلتیم، باید مسلاجد را 
توسلعه دهیلم. بله هر حلال، نقش مسلاجد در شلکل گیری، انسلجام و تقویّت فرهنگ 

و هویّلت اسلالمی در محلّه هلای شلهری حائلز اهّمیت بسلیار اسلت.
مسلاجد، از صلدر اسلالم تلا کنلون، بله عنلوان محلّل تجّملع مسللمانان، مرکلزی 
بلرای اّطالع رسلانی بلوده اسلت کله مهم تریلن تأثیلرات را در فرهنلگ و هویّلت بشلر 
از زمان هلای گذشلته تاکنلون بلر جلای گلذارده اسلت کله مصلداق بلارز آن، در 
جریلان انقلالب اسلالمی ایلران دیلده شلد. دیلن مقّدس اسلالم، بله این دلیلل که به 
مناسلبت های مختللف، ملردم را فرامی خوانلد، در میلان ادیلان دیگلر از برجسلتگی 

خاّصلی برخلوردار اسلت. 
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نکتله شلایان توّجله این کله مهم ترین چاللش پیلش روی فرهنگ و هویّلت دینی، 
در ابزارهای فّعالّیت فرهنگی یا تبلیغی نیسلت، بلکه چالش اساسلی، زاییده آن اسلت 
کله نیلروی انسلانی ماهر، مدیلر مدبّر و خاّلق وارد عرصه نشلده اسلت و مجموعه امور 
فرهنلگ دینلی در اختیلار نهادهلا و افلرادی اسلت که تخّصلص کار فرهنگلی ندارند و 

در برخلی ملوارد، بلا وجود تخّصص، تعّهد و دلسلوزی وجلود ندارد. 
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منابع و مأخذ «
آذرتللاش، آذرنللوش، هنرهللای ایرانللی و آثللار برجسللته آن، شللورای عالی فرهنللگ و هنللر، مرکللز مطالعللات  «

و هماهنگللی فرهنگی، تهللران، 1354هل.ش.
رازی، فخرالّدین محّمد، تفسیر کبیر )مفاتیح الغیب(، داراحیاءالتراث العربی، بیروت.  «
طبرسللی، فضل بن حسللن، مجمللع البیللان فللی تفسللیر القللرآن ، انتشللارات ناصللر خسللرو، تهللران،  «

1372هل.ش.
مللکارم شللیرازی، ناصللر و همللکاران، تفسللیر نمونلله، دارالکتللب السللالمیه، تهللران، چللاپ اّول، 1374  «

هل.ش.
ضرابللی، عبدالّرضللا، نقللش و عملکللرد مسللاجد در تربیللت، ماهناملله معرفللت، سللال نهللم، شللماره اّول،  «

فروردیللن و اردیبهشللت 1379 هللل.ش.
رّزاقللی، ابوالقاسللم، مسللجد، پایللگاه توحیللد و تقللوی، دفتللر مرکللزی حللزب جمهللوری اسللالمی، تهللران،  «

1362هل.ش.
لوبللون، گوسللتاو، تاریللخ تمللّدن اسللالم و عللرب، مترجللم: سللّید محّمدتقللی فخردایللی گیالنللی، دنیللای  «

کتللاب، تهللران، چللاپ دّوم.
سللباعی مّکللی، محّمللد، نقللش کتابخانه هللای مسللاجد در فرهنللگ و تمللّدن اسللالمی، ترجملله علللی  «

شللکویی، سللازمان مللدارك فرهنللگ انقللالب اسللالمی، تهران،1373هللل.ش.
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کارکردهای مسجد در کاهش آسیب های فرهنگی مهاجرت

محمود قرائتی

چکیده «
مسلجد، محلور شلهر اسلالمی و کانلون سلاختارهای فرهنگلی در جامعه اسلالمی 
اسلت. مسلجد، تأثیلرات مهّملی در الیه هلای متنلّوع جامعله منتسلب به خلود دارد و 
از ایلن نظلر، مهاجلران مسللمان را نیلز تحت تأثیلر قرار می دهلد. پژوهلش در تعامل 
نهاد مسلجد با گروه مهاجران و چگونگی آسلیب زدایی مسلجد از این گروِه پُرآسلیب، 
کارکردهلای مثبلت و قدرتمنلدی را از مسلجد بله نمایلش می گلذارد کله نله تنهلا 
مهاجلران اصطالحلی، بلکله آموزه هلای آن، هلر تلازه وارد فرهنگی را رهبلری می کند. 
نیلاز تهاجملِی مهاجلران به تعلّق داشلتن به گلروه، کاهلش ضریب خود کنترللِی گروه 
مهاجلران، دوگانگلی و تّضلاد فرهنگلی، بخشلی از ایلن آسلیب ها هسلتند کله نهلاد 
مسلجد بله طلور غیرمسلتقیم، صحیلح و فراگیلر، آنهلا را کاهلش می دهلد و تلا اندازه 

قابل توّجهلی بله نیازهلای برخاسلته از ایلن آسلیب ، پاسلخ می دهد.

واژگان کلیدی:  «
مسجد، مهاجرت، آسیب های فرهنگی، کارکرد.

مقّدمه «
در فرهنلگ سیاسلی و اقتصلادی، نهادهلای بین الملللی مهاجرت، کار، حقوق بشلر 
و قوانیلن کشلورهای گوناگلون، تعاریلف متفاوتلی دارنلد. در همله این تعاریف، سلعی 
می شلود ملرز بیلن مهاجلر، مسلافر، پناهنلده و آواره، حفلظ گلردد و تعریفلی جامع و 

مانلع بلرای ترسلیم حلدود قانونی این ملوارد ارائه شلود.
املروز، مهاجلرت هملراه کلماتلی، ماننلد مسلئله، معضلل و حّتلی بحلران بله کار 
ملی رود. تعلداد مهاجلران، تنهلا در اروپلا از ملرز 56 میلیون نفر گذشلته اسلت و نکته 



جلد یک، بخش دوم 598

مهلم اینکله، ایلن رقلم بلا مبنلا قلرار گرفتلن هملان تعاریلف محدودکننده به دسلت 
آملده اسلت. مّدتلی اسلت کله یلک رشلته  تحصیللِی بین رشلته ای و ویلژه، بلا عنوان 
»مدیریلت مهاجرت«، شلکل گرفته اسلت کله اهّمیت این مسلئله را نشلان می دهد.1 
مهاجلرت، همیشله در زندگلی بشلر وجود داشلته و گاهی از روی اختیلار، گاهی به 
اجبلار اتّفلاق می افتلاده اسلت. مهاجلرت، همیشله منافعی کوتاه ملّدت یلا بلندمّدت را 
بلرای بشلر بله دنبال داشلته کله روند مهاجران را به سلوی خود سلوق داده اسلت؛ اّما 
بله طلور قطلع، مهاجرت برای هر سله طرف آن، یعنی برای سلرزمین مبلدأ مهاجرت، 
بحران زاسلت.  آنلان  بعلدِی  نسلل های  یلا  مهاجلران  و  مهاجلرت  سلرزمین مقصلد 
مشلکل آفرینی و پیچیدگلی مهاجلرت بلرای هلر کدام از این سله مورد، در یک راسلتا 
نیسلت و طبیعلی اسلت کله هلر کلدام منافلع، فرصت هلا و تهدیدهایلی دارنلد. تقابل 
وسلیع منافلع، بلر پیچیدگی موضلوع می افزایلد و آن را در انلدازه معضللی بین المللی 

و فراگیلر قلرار می دهد.
کشلورهای مهاجرپذیلر می کوشلند تلا نیروهلای بادرجلات باالتلر علملی، ماللی، 
مهارتلی و جسلمی را بپذیرنلد. کشلورهای مهاجرخیلز نیلز بلرای مهاجلرِت مشلروِط 
نیرو هلای ملازاد خلود تلالش می کننلد و در نقطه مقابل، برخی از کشلورهای شلمال، 
نگلران مهاجلرت نخبلگان و بله تعبیر دیگلر، فلرار مغزها هسلتند. مهاجلران نیز فارغ 
از دغدغه هلای کشلورهای مهاجرپذیلر و مهاجرخیلز در پلی رفاه، امنّیلت و زمینه های 

پیشلرفت بیشلتر خود هسلتند.
آسلیب های فلردی، خانوادگی و اجتماعلی مهاجرت و مهاجلران، مبحثی طوالنی و 
خلارج از محدوده یک مقاله  اسلت و شایسلته اسلت دیلدگاه آموزه های اسلالم درباره 

انلواع مهاجرت، بررسلی و راهبلرد و راهکارهای منّظمی ارائه شلود.
بلر  تأثیلرات مهّملی  مسلجد کله محلور شلهر اسلالمی اسلت بله طلور قطلع، 
مهاجلران دارد و بایلد گفلت سلخت افزار و نرم افزارهایلی کله اسلالم بلرای مسلجد 
تدبیلر کلرده اسلت، مهاجلران مسللمان را نیلز در برمی گیرد. قسلمتی از آسلیب های 

1 . ر.ك: سللّجادپور، سللّید محّمدکاظللم، چارچوب هللای مفهومللی و عملیاتللی در مدیریللت مهاجللرت بین المللللی، مطالعلله مللوردی 

ایللران، مجلّلله تحقیقللات جغرافیایللی، ش78، ص10 و 11.
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فرهنگلی مهاجلرت و مهاجلران و کارکردهلای نهلاد مسلجد در رفلع آنهلا، می توانلد 
موضلوع نوشلتارهای کوتلاه باشلد؛ هرچنلد بررسلی های بیشلتر، پژوهش های وسلیع 

می طلبلد. را  میان رشلته ای 
الزم بله یلادآوری اسلت کله اهّمیت ایلن کارکردهلا در مناطقلی که مسللمانان در 

اقلّیلت قرار دارند، بسلیار بیشلتر اسلت.
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گفتار اّول: پیشنه تاریخی مهاجرت «
در زملان کنونلی، از یلک سلو، منشلأ اصللی مهاجلرت، اختالف شلدید کشلورهای 
شلمال و جنلوب یلا بله تعبیلر بهتلر مجتمع هلا و شلهرهای شلمال و جنلوب در 
و  وابسلتگی ها  شلدن  کم رنلگ  دیگلر،  سلوی  از  و  اسلت  ملاّدی  برخورداری هلای 
ارزش هلای ریشله دار انسلانی، تغییلر گروه بندی هلا و نظام هلای اجتماعلی، انفجلار 
اّطالعلات، تبلیغلات و فّعالّیت های ناصواب رسلانه ای و سلهولت حمل  و نقلل، بر دامنه 
مهاجرت هلا افلزوده اسلت. اگلر تدبیلر و حکملت الهلی در اختلالف نژادهلا، رنگ ها و 
زبان هلا نبلود، امروز سلّیال بلودن جوامع از مرز تحّملل روابط و قراردادهلای اجتماعی 

می گذشلت و آشلفتگی غیرقابلل کنترللی بلر جهلان حاکلم می گشلت.1
نیلز  فرهنلگ  یلک  و حّتلی درون  و کشلورها  مهاجلرت در داخلل سلرزمین ها 
مسأله سلاز اسلت. توسلعه نامتوازن، حاشیه نشلینی، ناهنجاری هلای اجتماعی، کاهش 
خودکنترللی جامعله یا خانواده یلا فرد، ناپایداری هلای اقتصادی، سیاسلی و فرهنگی، 
اوقلات فراغلت  غیرمعملول و فشلارهای روانلی، از جملله آثاری هسلتند که شلهرهای 

مهاجرپذیلر را در تنگنلای خلود گرفته اسلت.
مهاجلرت، نهلاد خانلواده را نیلز بله طلور عموملی در یلک اضطلراب فراگیلر قلرار 
می دهلد. هرچله مهاجلرت، تغییلرات بیشلتری در حوزه هلای جغرافیایلی، اجتماعی، 
اقتصلادی، حقلوق و قوانیلن، ارتبلاط بلا خویشلان، هم کیشلان و هم فرهنگ هلا ایجلاد 
کنلد، موضوعلات مجهلول بیشلتری خواهلد داشلت و چالش هایلی بلا ابعاد متنلّوع را 
بلرای ارکان خانلواده ایجلاد خواهد کلرد. دوگانگی فرهنگلِی درون خانلواده، دوگانگی 
فرهنگلِی خانلواده بلا محیلط و تضلاّد فرهنگلی بیلن والدین و فرزنلدان برخلی از این 
چالش هاسلت. این مسلائل، از مشلکالت فردی شلروع می شلود یا به مشلکالت فردی 
می انجاملد و در نهایلت، ایلن فردفلرد مهاجلران هسلتند که بایلد از ایلن تنش ها عبور 

. کنند
بلا وجلود همه این نابسلامانی ها و دشلواری ها مهاجرت، همواره بخشلی از پویایی و 

للَماَواِت َو اْلَْرِض َو اْخِتللاَلُف أَلِْسللَنِتُکْم َو أَلَْوانِکللمُ ْ إِنَّ فللِی  1 . بلله قللرآن کریللم، روم، آیلله22 مراجعلله کنیللد: »َو ِمللْن آیَاتِللِه َخلْللُق السَّ

ِّلَْعلِِمیللَن؛ و از آیللات او آفرینللش آسللمان ها و زمیللن و تفللاوت زبان هللا و رنگ هللای شماسللت و در ایللن، نشللانه هایی  َذالِللَک الََیَللاٍت ل
بللرای عالمللان اسللت«.
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کمال خواهلی انسلان ها را تشلکیل می دهلد. مهاجلرت، گزینله ای مهم برای پیشلرفت 
اسلت و تصمیم گیلری درسلت انسلان در این بلاره، بسلیار سرنوشت سلاز خواهلد بلود. 
مهاجلرت، همیشله وجلود دارد و آخریلن دیلن الهلی نیلز اصلل آن را بله رسلمّیت 

شلناخته و بله تصحیح اهلداف و رویکردهلای آن پرداخته اسلت.
مفهلوم مهاجلرت بله صلورت مطللق، در متلون اسلالمی، مفهومی مثبت و ارزشلی 
اسلت. در نلگاه اّول، شلاید چنیلن بله نظلر آیلد که ایلن ارزشلمندی ممکن اسلت به 
سلبب شلهرت گلروه بزرگلی از مسللمانان صلدر اسلالم به ایلن عنلوان باشلد؛ ولی با 
دّقلت بیشلتر در قلرآن و روایلات درمی یابیم که این ارزشلمندی از پشلتوانه ای محکم 
و جایلگاه بلنلدی در مکتلب تربیتلی اسلالم دارد. اسلالم، موضلوع مهاجلرت را تا پای 

وجلوب تعیینلی و تعّینلی پیلش می برد.1

1 . برای مطالعه بیشتر در مورد جایگاه مهاجرت در آموزه های قرآنی، به سه آیه زیر مراجعه کنید:

َِّذیللَن َءاَوواْ وَّ نََصللُرواْ أُْولَئللَک  َِّذیللَن َءاَمُنللواْ َو َهاَجللُرواْ َو َجاَهللُدواْ بَِأْمَوالِِهللْم َو أَنُفِسللِهْم فللِی َسللِبیِل اهللِ َو ال الللف( انفللال، آیلله72: »إِنَّ ال
یللِن  اِجللُرواْ َو إِِن اْسللَتنَصُروُکْم فللِی الدِّ اِجللُرواْ َمللا لَکللُم مِّللن َولََیتِهِللم مِّللن شللیَ ْءٍ َحتللیَ  یُهَ َِّذیللَن َءاَمُنللواْ َو لَللْم یُهَ بَْعُضُهللْم أَْولَِیللاُء بَْعللٍض َو ال
للم مِّیَثللاٌق َو اهللُ بَِمللا تَْعَمُلللوَن بَِصیللٌر؛ کسللانی کلله ایمللان آورده و هجللرت کرده انللد و در راه  َفَعلَْیُکللُم النَّْصللُر إاِلَّ َعلللیَ  َقللْوِم بَْیَنُکللْم َو بَْینَهُ
خللدا بللا مللال و جللان خللود جهللاد نموده انللد و کسللانی کلله ]مهاجللران را[ پنللاه داده انللد و یللاری کرده انللد، آنللان یللاران یکدیگرنللد و 
کسللانی کلله ایمللان آورده انللد، ولللی مهاجللرت نکرده انللد هیچ گونلله خویشللاوندی ]دینللی [ بللا شللما ندارنللد؛ مگللر آنکلله ]در راهِ خللدا[ 
هجللرت کننللد و اگللر در ]کار[ دیللن از شللما یللاری جوینللد، یللاری آنللان بللر شللما ]واجللب [ اسللت، مگللر علیلله گروهللی باشللد کلله 

میللان شللما و میللان آنللان پیمانللی ]منعقللد شللده [ اسللت و خللدا بلله آنچلله انجللام می دهیللد بیناسللت«.

اِجللُرواْ فللِی َسللِبیِل اهللِ َفللإِن  للْم أَْولَِیللاَء َحتللیَ  یُهَ واْ لَللْو تَْکُفللُروَن َکَمللا َکَفللُرواْ َفَتُکونُللوَن َسللَواًء َفللاَل تَتَِّخللُذواْ ِمنْهُ ب( نسللاء، آیلله89: »َودُّ
للْم َولِیًّللا َو اَل نَِصیللًرا؛ همان گونلله کلله خودشللان کافللر شللده اند، آرزو  َّللْواْ َفُخُذوُهللْم َو اْقُتُلوُهللْم َحْیللُث َوَجدتُُّموُهللْم َو اَل تَتَِّخللُذواْ ِمنْهُ تََول
دارنللد ]کلله شللما نیللز[ کافللر شللوید تللا بللا هللم برابللر باشللید. پللس زنهللار، از میللان ایشللان بللرای خللود، دوسللتانی اختیللار مکنیللد 
تللا آنکلله در راه خللدا هجللرت کننللد. پللس، اگللر روی برتافتنللد، هللر کجللا آنللان را یافتیللد، بلله اسللارت بگیریللد و آنهللا را بکشللید و از 

ایشللان یللار و یللاوری بللرای خللود مگیریللد«.

َِّذیللَن تََوفَّئُهللُم الَْملَئَکللُه َظالِِمللی أَنُفِسللِهْم َقالُللواْ فِیللَم ُکنُتللْم َقالُللواْ ُکنَّللا ُمْسللَتْضَعِفیَن فللِی اْلَْرِض َقالُواْ أَ لَللْم تَُکْن  ج( نسللاء، آیلله97: »إِنَّ ال
اِجللُرواْ فِیَهللا َفُأْولَئللَک َمْأَوئُهللْم َجَهنَّللُم َو َسللاَءْت َمِصیللًرا؛ کسللانی کلله بللر خویشللتن سللتمکار بوده انللد، ]وقتللی [  ًه َفتُهَ أَْرُض اهللِ َواِسللعَ
فرشللتگان، جانشللان را می گیرنللد، می گوینللد: در چلله ]حللال [ بودیللد؟ پاسللخ می دهنللد: مللا در زمیللن از مسللتضعفان بودیللم. 
می گوینللد: مگللر زمیللن خللدا وسللیع نبللود تللا در آن مهاجللرت کنیللد؟ پللس، آنللان جایگاهشللان دوزخ اسللت و ]دوزخ [ بدسللرانجامی 

اسللت«.
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گفتار دّومـ  انواع مهاجرت از منظر اسالم «
بلا مبنلا قلرار دادن معارف اسلالمی، سله نلوع مهاجرت وجلود دارد کله در ادامه به 

آنها اشلاره می شلود:

1. مهاجرت نوع اّول
نلوع اّول، دربلاره تغییلر محلّل جغرافیایلی زندگلی انسلان و اولویّت های ملاّدی آن 
اسلت کله کم وبیلش  از بیلن متلون مختللف اسلالمی قابلل اسلتخراج اسلت. اصطالح 
مهاجلرت بله ایلن معنلی در قلرآن و روایلات مطلرح نیسلت و آموزه هلای مربلوط بله 
ایلن نلوع از مهاجلرت، با کلیلد واژه های دیگلر و تا انلدازه ای پراکنده قابل اسلتحصال 
است.1روشلن اسلت کله ایلن نلوع مهاجلرت، بله خلودی خلود و بلدون هیلچ انگیلزه 
مقّدسلی، نمی توانلد در یلک دیلن آسلمانی ارزشلمند نامیلده شلود؛ همان طلور کله 
بلی ارزش هلم نیسلت و از ایلن نظلر، تابع اهلداف مهاجر و آثلار مهاجلرت خواهد بود.
گذشلته از میلزان ارزشلمندی ایلن نلوع از مهاجرت هلا، فراوانلی مهاجرت هلای 

معاصلر را بایلد در قاللب ایلن نلوع مهاجلرت ارزیابلی کلرد.

2. مهاجرت نوع دّوم
نلوع دّوم مهاجلرت، یلک مهاجرت جغرافیایی و حرکت جسلم انسلان از یک محّل، 
منطقله یا سلرزمین اسلت کله تنها با اهلداف الهلی انجام می شلود و به تعبیلر قرآنی، 

»مهاجرت فی سلبیل اهلل« اسلت.2
1 . ر.ك به: ابواب مربوط به کسب و کار، کسب حالل، نکوهش فقر و مانند آن.

2 . برای مطالعه بیشتر در این مورد به سه آیه زیر مراجعه کنید:

للُرْج ِمللن بَْیِتللِه ُمَهاِجللًرا إِلللَی  للْد فللِی اْلَْرِض ُمَراَغًمللا َکِثیللًرا َو َسللَعًه َو َمللن یَخْ اِجللْر فللِی َسللِبیِل اهللِ یَجِ الللف( نسللاء، آیلله100: »َو َمللن یُهَ
للْوُت َفَقللْد َوَقللَع أَْجللُرُه َعلللَی اهللِ َو کاََن اهللُ َغُفللوًرا رَِّحیًمللا؛ و هللر کلله در راه خللدا هجللرت کنللد، در زمیللن  اهللِ َو َرُسللولِِه ثُللمَّ یُْدرِْکللُه الْمَ
اقامت گاه هللای فللراوان و گشللایش ها خواهللد یافللت و هللر کللس ]بلله قصللد[ مهاجللرت در راه خللدا و پیامبللر او، از خانلله اش بلله درآیللد، 

سللپس مرگللش دررسللد، پللاداش او بلله طللور قطللع بللا خداسللت و خللدا آمرزنللده مهربللان اسللت«.

َِّذیللَن َهاَجللُرواْ َو َجاَهللُدواْ فللِی َسللِبیِل اهللِ أُْولَئللَک یَْرُجللوَن َرْحَمللَت اهللِ َو اهللُ َغُفللوٌر رَِّحیللٌم؛  َِّذیللَن َءاَمُنللواْ َو ال ب( بقللره، آیلله218: »إِنَّ ال
آنللان کلله ایمللان آورده و کسللانی کلله هجللرت کللرده و راه خللدا جهللاد نموده انللد، آنللان بلله رحمللت خللدا امیدوارنللد، خداونللد آمرزنللده 

مهربان اسللت«.

اِزقِیللَن؛ و  َِّذیللَن َهاَجللُرواْ فللِی َسللِبیِل اهللِ ثُللمَّ ُقِتُلللواْ أَْو َماتُللواْ لََیْرُزَقنَُّهللُم اهللُ ِرْزًقللا َحَسللًنا َو إِنَّ اهللَ لَُهللَو َخیللْرُ الرَّ ج( حللّج، آیلله58: »َو ال
آنللان کلله در راه خللدا مهاجللرت کللرده و آنللگاه کشللته شللده یللا مرده انللد، بلله طللور قطللع خداونللد بلله آنللان رزقللی نیکللو می بخشللد 
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مهاجرت هلای پی در پلی و متنلّوع سلال های صلدر اسلالم، از ایلن نلوع مهاجرت ها 
بلود. مهاجرت هایلی کله مسللماناِن مهاجلر بلا رها کلردن املوال منقلول و غیرمنقوِل 
خلود و حّتلی در بسلیاری موارد، با دوری از خانواده و در شلرایطی پُرخطلر، تنها برای 
خلدا و حفلظ دیلن، راه سلرزمین های ناآشلنا را در پیلش می گرفتنلد. دو بلار هجلرت 
مسللمانان به کشلور حبشله، در آن سلوی دریلا، هجرت های تبلیغلی پیامبر و اصحاب 
و از همله مهم تلر هجلرت پیامبر عظیم الّشلأن اسلالم و مسللمانان از مّکه به یثرب 

کله مبلدأ تاریخ اسلالم گردیلد، مهم ترین ایلن هجرت ها هسلتند.
هجلرت بله ایلن معنلی، اختصلاص بله دیلن مبیلن اسلالم نلدارد و ادیلان الهی در 
طلول تاریلخ خلود، مهاجرت هلای بسلیاری را از این نوع بله ثبت رسلانده اند. مهاجرت 
پیامبرانلی ماننلد حضلرت ابراهیلم، حضلرت موسلی، حضلرت عیسلی و 
حواریلان، مهاجلرت حضلرت صاللح و مؤمنان بله او، حضرت هلود و پیروانش، حضرت 
للوط و خانلواده اش، مهاجرت حضرت موسلی و قوم بنی اسلرائیل، از مهم ترین آنها 
هسلتند کله با دسلتور الهی آغاز شلدند و جزئیات بسلیاری درباره ایلن مهاجرت ها در 

متلون اسلالمی و دیگلر ادیان آمده اسلت.
در ایلن نلوع هجلرت، مهم نیسلت که آثلار ماّدی آن چیسلت و اوضاع ملاّدی بهبود 

می یابلد یلا خیلر؛ بلکه شلرط این نلوع هجرت، انگیلزه الهی مهاجر اسلت.
ارزشلمندی چنیلن هجرتلی در مکتلب تربیتلی اسلالم، از برتری معنلوی مهاجر بر 
دیگلران شلروع می شلود1و از ملرز وجوب می گذرد؛2سلپس، این ضرورت و حّساسلّیت 
تلا آنجلا پیلش می رود که می تلوان مهاجرت را یکلی از راهبردهلا و راهکارهای زندگی 

اسلالمی محسلوب نملود و فصلی را در ایدئولوژی اسلالمی بله آن اختصاص داد.

3. مهاجرت نوع سّوم
مهاجلرت نلوع سلّوم، انتقال معنوی و یک مهاجرت درونی اسلت که جسلم انسلان 

و راستی این خداست که بهترین روزی دهندگان است«.
َّللُه َقللاَل َمللْن َفللرَّ بِِدیِنللِه ِمللْن أَْرٍض إِلَللی أَْرٍض َو إِْن َکاَن ِشللْبراً ِمللَن اْلَْرِض   أَن 1 . مجلسللی، بحارالنللوار، ج19، ص31: »َعللِن النَِّبللیِّ

للٍد َصلَّللی اهللُ َعلَْیِهَمللا َو آلِِهَمللا؛ کسللی کلله بللرای دینللش از جایللی بلله جایللی فللرار کنللد  اْسللَتْوَجَب الَْجنَّللَه َو َکاَن َرفِیللَق إِبَْراِهیللَم َو ُمَحمَّ
و اگرچلله بلله انللدازه یللک وجللب باشللد، مسللتوجب بهشللت اسللت و یللار و همللراه ابراهیللم و محمللد صلللی اهلل علیهمللا و آلهمللا اسللت«.

2 . ر.ك: پاورقی2.
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از مکانلی بله مکانلی هجلرت نمی کنلد؛ بلکه قللب او از سلرزمین گنلاه، دل می کند و 
وارد مملکلت طاعلت خداوند می شلود1.

ارزشلمندی مهاجلرت نلوع دّوم، وابسلته بله وجلود مهاجلرت نلوع سلّوم اسلت. 
مهاجلرت، وقتلی می توانلد برتری هلای نلوع دّوم را داشلته باشلد که زمینه سلاز تغییر 
جغرافیلای دل هلا باشلد. از امیرمؤمنلان در ضمن خطبه ای، نقل شلده که حضرت 
فرمودنلد: »مهاجلر، تنهلا آن کسلی اسلت کله از بدی هلا هجلرت کند و به سلوی آن 

بازنگردد«.2

1 . تحریللر المواعللظ العددیلله، ج25، ص19: »المهاجللر مللن هجللر مللا حللّرم اهلل علیلله؛ مهاجللر کسللی اسللت کلله از آن چلله خللدا حللرام 

کللرده هجللرت کنللد و بُبللرد«.
َِّذیللَن  ََّمللا الُْمَهاِجللُروَن ال ُجللُل َهاَجللْرُت َو لَللْم یَُهاِجللْر إِن  فِللی بَْعللِض ُخَطِبللِه: یَُقللوُل الرَّ 2 . بحارالنللوار، ج97، ص99.: »َقللاَل َعلِللیٌّ

للیَِّئاِت َو لَللْم یَْأتُللوا بَِهللا«. یَْهُجللُروَن السَّ
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گفتار سّوم ـ آسیب های مهاجرت «
هلر سله نوع مهاجلرت، آسلیب هایی دارد. نوع سلّوم کمتریلن و نوع اّول بیشلترین 

آسلیب ها را به هملراه دارد.
آسلیب های مهاجلرِت نوع سلّوم کله هجرت از بیابلان گناه و مهاجرتی قلبی اسلت، 
آسلیب هایی موّقلت، محلدود، طبیعلی و قهری اسلت. اّطالعات دینی کم، ناآشلنایی با 
سلرزمین جدیلد، کم مهارتلی، ناهمگونلی نّیت هلا یا رفتارها، وسوسله های بازگشلت و 
برخلی فشلارهای روانی ناشلی از آنها از جمله آسلیب هایی اسلت که انسلان تلازه وارد 
بله سلرزمین اطاعلت الهلی دچلار آن می شلود و بله سلرعت بلا عنایت هلای الهلی و 
توّجله بله راهکارهلای دینی رفلع می شلود؛ راهکارهایی که یکلی از آنهلا، موضوع این 

نوشلتار است.
آسلیب های مهاجرت نوع دّوم، ترکیبی از آسلیب های مهاجرت نوع سلّوم و بخشلی 
از آسلیب های مهاجلرت نلوع اّول اسلت؛ چرا که مهاجلرت نوع دّوم از اسلاس، ترکیب 

پیچیلده و گزیده ای از نوع اّول و سلّوم اسلت.
آسلیب های نلوع دّوم، بعضلی از آسلیب های نلوع اّول و نله همله آنهلا را داراسلت 
کله بله ارزش های فلراوان مهاجلرت نوع سلّوم مربوط می شلود. ویژگی هلای مهاجرت 
نلوع سلّوم پلس از ترکیلب، ماهّیلت مهاجرت نلوع اّول را تغییلر می دهد و بسلیاری از 

آسلیب های آن را رفلع می کنلد یلا از ابتلدا مانلع بله وجلود آملدن آنها می شلود.
آسلیب های مهاجرت نوع اّول فراوان اسلت. مقاالت منتشلر شلده درباره مهاجرت، 
بلر محلور مهاجرت نوع اّول تهّیه شلده اسلت. بررسلی ایلن مقاالت نشلان می دهد که 
جنبله اقتصلادی مهاجلرت در کانلون توّجله اسلت و کارشناسلان در پی شّفاف سلازی 
کنش هلا و واکنش هلای کوتاه ملّدت و بلندملّدت مهاجلرت در حلوزه اقتصاد هسلتند. 
مبلدأ و مرجلع طلرح مسلائل امنیتلی، حقوقلی و مباحثلی، ماننلد بلازار عللم در ایلن 
مقلاالت نیلز منافلع و مضلاّر اقتصادی پیراملون مهاجرت اسلت که البّته جلای تعّجب 

نیسلت و این سرشلت علوم انسلانی غرب اسلت.
پیوسلتگی حوزه هلای عللوم انسلانی، اصللی پذیرفتله شلده اسلت و توسلعه بیلن  
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رشلته ها،1مانند »رشلته مدیریلت مهاجلرت« گلواه این مطلب اسلت؛ اّما ایلن موضوع 
نبایلد موجلب جابه جایلی در رده بنلدی شلرافت و کراملت حوزه هلای عللوم انسلانی 
شلود. در منطلق الهلی، اقتصلاد یک ابزار اسلت و به خلودی خود، ارزش یلا ضّد ارزش 

نیسلت و نبایلد محلور ارزیابی هلای کالن و نهایلی قلرار گیرد.2
گذشلته از ایلن که در شناسلایی آسلیب های مهاجلرت، رویکردی الهی یلا غیِرالهی 
اتّخلاذ شلود، بایلد گفت آوندهلای آسلیب های مهاجرت در یلک آبش خلور اصلی قرار 
دارد و آن، تغییلر ارتبلاط انسلان با محیط اسلت. مهاجر، نیازمند فرصتی اسلت تا بین 
خلود و محیلط جدیلد تناسلب ایجلاد کنلد و بله نرم افزارهلا و سلخت افزارهای جدیِد 
پیراملون مّتصلل شلود. اّولیلن آسلیب، همین فرصلت کوتاه یلا بلند ناپایداری هاسلت. 
دّومیلن آسلیب، رسلوخ ناپایداری هلا بله حلوزه باورهلای فلرد مهاجلر اسلت کله باید 
ارتبلاط بلا محیلط را مدیریلت کند. آسلیب سلّوم، خطلا در اتّصلال به سلخت افزارها و 

نرم افزارهلای جدیلِد فرهنگلی، اجتماعی و اقتصادی اسلت.
بلا این توضیح، آسلیب های بسلیاری بلرای مهاجرت قابل دسلته بندی اسلت؛ اّما به 
سلبب اهّمیلت حلوزه دیلن و فرهنگ، اثرپذیلری دیگر حوزه هلای علوم انسلانی از این 
حلوزه و نیلز تأثیرگلذاری مسلتقیم مسلجد در این حلوزه، به آسلیب های مهاجرت در 

فرهنگ عموملی و غیرعموملی می پردازیم.

مبحث اّول: افزایش نیاز به »تعّلق داشتن به گروه«
در مدیریلت جدیلد »نیلاز تعلّق به گروه«، به رسلمّیت شلناخته شلده و از نیاز های 
انسلان شلمرده شده اسلت.3مهاجر با گسستی که بین او و بیشلتر انسان های هم گروه، 
هم خلون، هم کیلش و هم فرهنلگ وی اتّفلاق افتلاده، دچلار خلأ در زمینله اعتبلار و 
حمایلت اسلت. برخی شلرایط فسلادانگیزی که برای مهاجلر اتّفاق می افتد، در مسلیر 
تأمیلن کاذب یلا غیرقانونلی و غیرشلرعی نیازهلای انسلانی وی اسلت. مهاجلر، بلرای 
بلرآورده شلدن حمایلت و اعتبار، ممکن اسلت ابتلدا از راه صحیح آن اقلدام کند؛ ولی 

1 . Interdiciplinary.
2 . ر.ك: فجر، آیات15-17.

3 . ر.ك: نبوی، محّمدحسن، مدیریت اسالمی، ص86.
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از آنجلا کله سلرمایه گذاری در ایلن زمینله دیربلازده اسلت، به سلوی تأمیلن ناصحیح 
آن و عضویّلت در گروه هلای کوچلک و بلزرگ هنجارشلکن، تمایلل پیلدا می کند. این 
چاللش، وقتلی بلا دیگر آسلیب های مهاجلرت درآمیزد، لغلزش گاه بزرگلی را به وجود 

می آورد.
منلزوی شلدن یلا در اقلّیلت قرارگرفتلن بلرای هر کس ناخوشلایند اسلت؛ ولی این 
مسلئله بلرای مهاجلر بله عنلوان یک بحلران و تهدیلد روزانه مطلرح اسلت و این روی 
دیگلر سلّکه، نیلاز بله اعتبلار و حمایلت اسلت تلا در سلطح اجتماعلی آن بلا تعلّلق به 

گلروه، قابل پاسلخ گویی باشلد.
البّتله در منطلق الهلی، علّزت تنهلا از آن خداسلت و اوسلت کله علّزت می دهلد و 
علّزت می سلتاند؛ اّملا مسلئله در ایلن نوشلتار، زمینه هلای آسلیب زایی مهاجلرت و 
نقش یکی از راهکارهای اسلالم در تسلهیل دسلت یابی به مهاجرینی سلالم اسلت. به 
عبلارت بهتلر هلدف، کشلف بخشلی از مهندسلی فرهنگی اسلالم در حوزه مسلجد با 

توّجله بله تأثیلرات آن بلر مهاجلراِن مسللمان از نلگاه برون دینی اسلت.

مبحث دّوم: کاهش خودکنترلی
در دیلن اسلالم، مفهلوم عاّملی را برای انلواع مدیریت هلای نفلس و کنترل های آن 
می تلوان یافت؛1مفهلوم عاّملی کله بلا کلیلد واژه »تقلوی« در همله آموزه هلای اسلالم 

بسلیار ملورد توّجه اسلت.
تقلوا در گونه هلای مختلفلی، ماننلد خلوف، صبلر، حللم و عّفلت متجلّلی می شلود. 
حیلا،  بله معنلای علاّم آن، یکلی از تجلّیلات تقلوا و خویشلتن داری اسلت.2رابطه های 
بسلیاری میلان تقلوا و مسلجد می تلوان برقلرار کرد؛ اّملا به علّلت اینکه آسلیِب عمده 
مهاجلران در زمینله خویشلتن داری، خودکنترللی و تقلوا، در قلملرو هنجارهلا و حیلا 
اتّفلاق می افتلد، حیلا، در اولویّلت قلرار می گیلرد. در اهّمیلت حیلا، همین بلس که در 

روایلات اسلالمی، انسلاِن تهلی از حیلا، تهلی از ایمان معّرفی شلده اسلت.3

1 . غررالحکم و دررالکلم، ح5815 و5816 و 5997: »التقوی اجتناب، المتقی من اتقی الذنوب، من ملک شهوته کان تقیا«.

2 . نهج البالغه؛ خطبه183، ص266: »فالتقوا اهلل الذی انتم بعینه«.

3 . إرشاد القلوب إلی الصواب، ج 1، ص111: »الَْحَیاُء ِمَن اْلِیَماُن َفَمْن اَل َحَیاَء لَُه اَل َخْیَر فِیِه َو اَل إِیَماَن لَه «.
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حیلا، بسلیار پُرحضلور و پُرکاربرد اسلت و در تصویر آرمانی خود، همله ابعاد زندگی 
انسلان را فلرا می گیلرد کله محصلول چند ویژگلی حیاسلت. در ادامه به برخلی از این 

ویژگی ها اشلاره می شلود:
حیلا، از حلوزه فلرد بله جامعله و از جامعله بله فلرد سلرایت می کنلد. ایلن رابطله 
دو طرفله بیلن دو حلوزه فلردی و اجتماعلی، ویژگلی نلادری نیسلت؛ اّما ایلن رابطه و 

سلرایت، در ملورد حیا بسلیار مسلتقیم، شلّفاف و سلریع اسلت.
حیلا، محلدود بله قلملرو خاّصلی نمی شلود. حیلا، ممکلن اسلت در ملورد همله 
تکانه هلا و هیجانلات روانلی و وسوسله ها نقلش ایفا کند.1حیلا، بسلیاری از بازدارنده ها 
را همراهلی می کنلد و بلدون کملک حیلا، بسلیاری از بازدارنده هلا ضعیلف و ناکارآمد 
می شلوند. حّتلی ممکلن اسلت اّدعلا شلود کله آنچله از حلوزه فلرد بله اجتملاع و از 

اجتملاع بله فلرد در ملورد بازدارنده هلا سلرایت می کنلد، بله واسلطه حیلا اسلت.
ویژگلی مهلم دیگلر، قلدرت بازدارندگلی و وادارندگلی حیاسلت. حیلا، در مرحلله 
شلکل گیری خلود در نفلس انسلان، نوعلی انکسلار، انفعال، انقبلاض، انزجلار و انحصار 
اسلت؛ اّملا نملود عمللی آن ممکلن اسلت بله صلورت بازدارندگی یلا وادارندگلی بروز 
کنلد. وسلعت قلملرو و نملود عمللِی متنلّوع حیا کله شلامل بازدارندگلی و وادارندگی 
اسلت، موجلب گردیلده تا حیا سلهم بزرگلی از تقلوی و مدیریت و کنتلرل نفس را به 

خلود اختصلاص دهد.
ویژگلی چهلارم، وجود مصادیق ضّد ارزشلی و منحرف شلده حیاسلت و حیا، از این 
نظلر بسلیار آسلیب پذیر اسلت و انبلوه نمونه هلای ناصلواِب حیلا، فضای زیبلا، معنوی 
و فرح انگیلز حیلا را شللوغ و غبارآللود می کند.2بله هلر حلال ایلن، ویژگلی نیلز عاملی 
اسلت کله در نلگاه کلّلی، مصادیلق حیلا را مضاعلف می کنلد و اهّمیلت آن را بیشلتر 

می کنلد.
حیلا، ارکانلی دارد کله عبارت انلد از: مهلار کلردن نفلس، فعلل قبیلح، حضلور ناظر 

1 . نهج البالغلله، قصللار 349، ص536: »َمللْن َقلللَّ َحَیللاُؤُه َقلللَّ َوَرُعللُه َو َمللْن َقلللَّ َوَرُعللُه َمللاَت َقلُْبللُه َو َمللْن َمللاَت َقلُْبللُه َدَخللَل النَّللاَر...؛ 

کسللی کلله حیایللش کللم شللد، پارسللائیش نقصللان می گیللرد و کسللی کلله پارسللائیش نقصللان گیللرد، قلبللش می میللرد و کسللی کلله 
قلبللش بمیللرد، داخللل دوزخ می شللود«.

2 . وسائل الشللیعه، ج 12، ص169 و 111: »الَْحَیللاُء َحَیللاَءاِن َحَیللاُء َعْقللٍل َو َحَیللاُء ُحْمللٍق َفَحَیللاُء الَْعْقللِل ُهللَو الِْعلْللُم َو َحَیللاُء الُْحْمللِق ُهللَو 

الَْجْهللل؛ حیللا دو گونلله اسللت؛ حیللاء عقللل و حیللاء حماقللت. حیللاء عقللل دانایللی و حیللاء حماقللت نادانللی اسللت«.



609 فصل چهار: کارکردهای فرهنگی و تربیتی مسجد  

محتلرم، شلخص حیا کننلده.1در مهاجلرت هلر چهلار رکلن، هلم در بعد نظلری و هم 
عمللی دچلار ضعلف و اختالل می شلوند.

مبحث سّوم: مهارکردن نفس
مهاجلر، بله سلبب میل به پیشلرفتی که به علل گوناگونی در او تقویّت شلده اسلت 
و نیلز افزایلش نیلاز تعلّلق بله گروه، بله کم رنگ کردن خط هلای قرمز و سسلت کردن 

مهار نفلس گرایش دارد.

مبحث چهارم: فعل قبیح
بله سلبب تغییلر شلدید شلرایط فرهنگلی و رسلانه ای و تنلّوع آنهلا کله در مناطق 
مهاجرپذیلر، نسلبت بله مناطلق مهاجرخیلز بیشلتر وجلود دارد، بازنگلری در باورها و 
ارزش هلا، یکلی از فّعالّیت هلای ذهنلی مسلتمر مهاجلران اسلت. بنابرایلن، متغّیر فعل 
قبیلح، مهاجلر را در معلرض دو آسلیب قرار می دهلد و ممکن اسلت در بینش او عمل 

زشلت از فهرسلت افعلال قبیح خارج شلود.

مبحث پنجم: کمبود حضور ناظر محترم
حضلور ناظلر محتلرم، یعنی شلخصی کله در نظلر مرتکلب دارای جایگاهی اسلت، 
حاضلر باشلد و هویّتلی از مرتکلب فعل قبیلح را بشناسلد و ببیند. این در حالی اسلت 
کله هویّلت مهاجلر در محلّل مهاجلرت، بسلیار کم رنلگ اسلت و بخش هلای مهّمی از 
هویّلت اصللی او مخفلی اسلت؛ به عبلارت سلاده تر، کمتر قابل شناسلایی اسلت. نکته 
مهلم آنکله تعداد کسلانی که ملورد احترام مهاجلر در محّل مهاجرت هسلتند، محدود 
اسلت؛ زیلرا هویّت دیگران برای او نامشلّخص اسلت و مهاجر در محیلط جدید، فرصت 

کمتلری بلرای شلکل دادن بله جایگاه هلای اجتماعی در ذهن خود داشلته اسلت.

1 . ر.ك: پژوهشی در فرهنگ حیا، ص23 و24 و 31.
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مبحث ششم: ناپایداری در شناخت شخصّیت
میلزان عملکلرد حیلا رابطله وثیقلی بلا شلأن و ارزشلی کله هر شلخص بلرای خود 
می پنلدارد، دارد و واقعّیلت این اسلت که اتّفاقلات جدیدی، درون فلرد مهاجر در حال 

رخ دادن است.
مهاجلر، در خودانلگاره اش دچلار ناپایلداری اسلت؛ او در محیط فرهنگلی جدید در 
موضلع بازنگلری در برخلی باورهلا و ارزش هلا و هنجارهلای پیشلین قلرار می گیلرد و 
شلاخ و بلرگ ایلن دغدغه ی ذهنلی به خودانلگاره او نیز نفوذ می کند. بله عبارت دیگر، 
مهاجلر در شلأنی کله تاکنلون بلرای خلود می پنداشلت، تردیلد می کنلد و در معرض 
صعلود یلا نزول پارامترهلای ذهنی خودانلگاره قرار می گیلرد؛ بنابراین، نله تنها هویّت 
مهاجلر بلرای دیگلران قابلّیت شناسلایی کمتلری دارد  ؛ بلکه هویّت، احترام و شلناخت 
او از خویشلتن نیلز ناپایلدار اسلت و ایلن ناپایداری، مّدتلی به طور متنلاوب ادامه دارد.

مبحث هفتم: دوگانگی فرهنگی
مهاجلر، هیلچ گاه نمی توانلد از خاسلتگاه فرهنگی خود جدا شلود و ایلن امر موجب 
دوگانگلی فرهنگلی بیلن مهاجر و فرهنلگ میزبان می شلود. در مرحله بعلد، دوگانگی 
فرهنگلی بلا پیلش روی خود بله درون گروه مهاجلران، تضلاّد فرهنگلی را، به ویژه بین 

نسلل اّول مهاجلران و نسلل های بعدی به وجلود می آورد.
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گفتار چهارم: مسجد و آسیب های مهاجران مسلمان «
امیرالمؤمنلان عللی فرملود: »هر کس به مسلجد آمدو شلد کند، یکی از هشلت 
چیلز را بله دسلت ملی آورد: برادری کله در راه خشلنودی خلدا از او بهره ببلرد یا علم 
و دانشلی نلو و زیبلا یلا آیله ای محکلم یلا سلخنی کله او را به هدایلت رهنمون شلود 
یلا کالملی کله او را از هالکلت رهایلی بخشلیده و برگردانلد یلا سلّنت و روشلی که از 
آن پیلروی کنلد یلا رحمتلی از جانلب خداونلد کله انتظلارش را می کشلیده نصیبش 
می شلود یلا گناهلی را بله خاطلر تلرس از پلروردگار یلا از روی شلرم رها کنلد«. 1 این 

هشلت فایلده، کارکردهلای ذیلل را برای مسلجد تأییلد می کند:
مسلجد، مسللمان مهاجر را بله مهم ترین گروهی کله به آن تعلّلق دارد، یعنی جامعه 
ایمانلی مّتصلل می کند و مسلیرهایی از طریق بلرادران دینی اش در مسلجد برای اتّصال 
بله دیگلر خرده گروه هلای اجتماعی و اقتصلادی فراهم می کند؛ همچنیلن، از این طریق 

مسلیر نزدیک تری برای کسلب اعتبلار و حمایت فراهم می شلود.
در مسلجد، بلر مهلار نفس تأکید می شلود و نشلانه ای محکلم یا کالملی تأثیر گذار، 

مسللمان مسلجدی را بر باورهلای صحیح وی پایلدار می کند.
در مسلجد، خط هلای قرملز و زشلتی ها بازتعریلف می شلوند و فلرد مسلجدی، بلا 

کلمله ای کله او را از هالکلت بلاز ملی دارد، بدرقله می شلود.
فلرد مسللمان، بلا حضلور در مسلجد، هویّلت اسلالمی  خلود را تثبیلت می کنلد و 
برادرانلی می یابلد؛ در مسلجد و بیلرون مسلجد، هویّلت فلرد مسللمان بهتر شلناخته 
می شلود و راحت تلر دیلده می شلود و بله دلیلل شلرم، از خطلا و گنلاه دوری می کند.

بلا  بازمی شناسلد؛ وی  را  قلدر خلود  میلان مسللمانان مسلجدی،  در  مسللمان، 
نشلانه های اطمینان بخشلی، خلود را مسللمانی بلا قیمتلی شایسلته می بینلد و گوهر 

انسلانّیت خلود را بله سلادگی نمی آالیلد. 
مسللمان مهاجر، در مسلجِد سلرزمیِن میزبان، راه و روشلی تجربه شلده و مناسلب 

1 . فللالح السللائل و نجللاح المسللائل، ص90: »عللن موالنللا علللی بللن أبللی طالللب  قللال کان یقللول مللن اختلللف إلللی المسللجد 

أصللاب إحللدی الثمللان أخللا مسللتفادا فللی اهلل أو علمللا مسللتطرفا أو آیلله محکملله أو سللمع کلملله تدللله علللی الهللدی أو کلملله تللرده 
عللن ردی أو سللنه متبعلله أو رحملله منتظللره أو یتللرك ذنبللا خشللیه أو حیللاء؛ ایللن حدیللث در کتللب متعللدد روایللی آمللده اسللت و 
تنهللا بلله سللبب اضافلله شللدن »او سللنه متبعلله« در فللالح السللائل، فقللط ایللن کتللاب بلله عنللوان منبللع ذکللر شللده اسللت؛ همچنیللن 

ر.ك: تهذیب الحللکام، ج3، ص248؛ امالللی صللدوق، ج389، ص3.
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را بلرای تعاملل بلا فرهنلگ جدیلد می آموزد و نسلخه بومی شلده ای از دیلن دارِی آن 
ملرز و بلوم را فلرا می گیرد.

مهاجلران از دوگانگلی فرهنگلی رنلج می برنلد؛ از ایلن رو، می کوشلند تلا خلود را با 
فرهنلگ جدیلد تطبیلق دهنلد یلا راهلی بلرای تعاملل بیابنلد. درك صحیلح و عمیِق 
شلرایط فرهنگلی جدیلد، بله آنان ایلن املکان را می دهد کله تصمیم درسلتی در این 

بلاره بگیرنلد و در تعاملل بلا فرهنلگ جدیلد موّفق عملل کنند.
مهاجلر مسللمان، بلرای دریافلت سلیگنال های فرهنگلی، مسلیری اطمینان بخلش و 
سلریع را جسلتجو می کند. دسترسلی فوری مهاجر به سلخت افزاری آماده، برای دریافت 
و تفسلیر پیام هلاِی فرهنلگ میزبلان، بسلیار مهم اسلت؛ سلخت افزاری کله بلا دارا بودن 
نرم افزارهلای اصللِی یلک مسللمانان، داده هلای فرهنگ میزبلان را تحلیلل و تبیین کند.

مهاجلر، بلرای پیشلگیری از تضلاّد فرهنگلی دروِن گلروه مهاجلران، به ویلژه بیلن 
نسلل اّول مهاجلران و نسلل های بعلدی، به یک واسلطه هوشلمنِد فرهنگی نیلاز دارد 
تلا برداشلت ها و تفسلیرهای اعضلای خانلواده و گلروه مهاجلران از فرهنلگ میزبان را 

بله هلم نزدیلک کند.
مسلجد، نهلادی اسلت کله بله واسلطه همیلن هشلت کارکلرد مذکلور در حدیلث 
عللوی، هلم آن نرم افزارهلا را دارد و هلم ایلن هوشلمندی الزم را داراسلت. مسلجد، 
از کارآمدتریلن عوامللی اسلت کله می توانلد از دوگانگلی و تضلاّد فرهنگلی مهاجلراِن 

بکاهد. مسللمان 
دّقلت در ایلن کارکردهای مسلجد، نشلان می دهد که مسلجد تنهلا از مهاجران، به 
صلورت اصطالحلی آسلیب زدایی نمی کنلد، بلکله هلر تلازه وارد فرهنگلی را، هلر چند 
غیردائلم و بلا زمانلی انلدك راهنمایلی می کنلد. همچنیلن، نله تنهلا بلرای مهاجلران 
نلوع اّول و دّوم، بلکله بلرای مهاجلران نوع سلّوم نیز بسلیار کارسلاز اسلت. مهاجر نوع 
سلّوم ل یعنلی مهاجلر از گنلاه بله طاعت الهلی ل برای پایلداری در این هجلرت، بیش از 
هلر کسلی بله بلرادری دینلی یا دانشلی تلازه  یا آیله ای محکلم یلا رحمتی کله انتظار 
ملی رود یلا سلخنی کله او را از هالکلت برگردانلد و یلا دلیللی بلر هدایت و یلا ترس و 

شلرم  از گنلاه نیازمند اسلت.
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نتیجه سخن «
تغییلری کله مهاجلرت ایجلاد می کنلد، تغییلر روابط انسلان بلا محیط اسلت. همه 
آسلیب های مهاجلرت در بعلد فلردی، خانوادگلی و اجتماعلی را بایلد در ایلن تغییلر 
جسلتجو کلرد. مسلجد، بلا کارکردهلای فرهنگ سلاز و اجتماع گسلتِر خلود می توانلد 
دوره گلذار مهاجلر را از فرهنلگ مبلدأ بله نزدیک تریلن ایسلتگاه اسلالمی در فرهنگ 
مقصلد مدیریلت کنلد و زمان بری و آزمون و خطلای این مهاجلرت فرهنگی را کاهش 
بدهلد. تأثیلرات نهلاد مسلجد در این بلاره ل   بله شلرط ارتبلاط مهاجلران بلا مسلجد  ل 
تأثیراتلی غیرمسلتقیم، فراگیلر، چندبعلدی و در الیه هلای گوناگلون مهاجلران و از 
جملله الیله مهلم و آسلیب پذیر خانلواده مهاجلر اسلت. بلا اسلتفاده از حدیلث علوی 
می تلوان چگونگلی آسلیب زدایی مسلجد از مهاجلران را در زمینه دوگانگلی فرهنگی، 
تضلاّد فرهنگلی، نیلاز شلدید به تعلّلق به گلروه، افت حیا بله معنای علام آن و کاهش 
خودکنترللی و نظارت هلای عمومی و نیز شلناوری و شلکنندگی هنجارهلا توضیح داد.
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منابع و مآخذ «
قرآن کریم «
سّید رضی، نهج البالغه، قم، انتشارات هجرت، چاپ اّول، 1414هل.ق. «
شللیخ حللّر عاملللی، محّمدحسللن، تفصیللل وسللائل الشللیعه إلللی تحصیل مسللائل الشللریعه، قللم، آل البیت،  «

چاپ اّول، 1409هل.ق.
آُمللدی، عبدالواحللد تمیمللی، تصنیللف غررالحکللم و دررالکلللم، دفتللر تبلیغللات، قللم، چللاپ اّول، 1366  «

هل.ش.
دیلمی، شیخ حسن، إرشاد القلوب إلی الصواب، قم، شریف رضی، چاپ اّول، 1412هل.ق. «
عاّلملله مجلسللی، بحللار النللوار الجامعلله لللدرر أخبللار الئملله الطهللار، تهللران، انتشللارات اسللالمیه، چللاپ  «

مکللّرر، مختلف.
مشکینی، علی، تحریر المواعظ العددیه، قم، انتشارات الهادی، چاپ هشتم، 1424هل.ق. «
سّید ابن طاوس، فالح السائل و نجاح المسائل، قم، بوستان کتاب، چاپ اّول. «
پسندیده، عّباس، پژوهشی در فرهنگ حیا، دارالحدیث، 1387 هل.ش. «
سللّجادپور، سللّید محّمدکاظللم، چارچوب هللای مفهومللی و عملیاتللی در مدیریللت مهاجللرت بین المللللی،  «

مطالعلله مللوردی ایللران، مجلّلله تحقیقللات جغرافیایللی، شللماره 78، پاییللز 1384 هل.ش.
ا بن بابویلله قمللی، محّمد بللن  علی بللن  حسللین )شللیخ صللدوق(، االمالللی، انتشللارات کتابخانلله اسللالمیه،  «

چللاپ چهللارم، 1362 هل.ش.
ابوجعفللر محّمد بن حسللن طوسللی )شللیخ الطائللف(، التهذیللب، تهللران، دارالکتللب االسللالمیه، چللاپ  «

چهللارم، 1365 هللل.ش.
نبوی، محّمدحسن، مدیریت اسالمی، قم، بوستان کتاب، 1386هل.ش. «
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طّراحی مدل مطلوب کارکرد و مدیریت مساجد 
در قالب یک سازمان داوطلبانه  مذهبی

حسن عابدی جعفری و همکاران

چکیده «
ایلن نوشلتار، مسلجد را از منظلر عللم مدیریلت ملورد بررسلی قلرار می دهلد؛ زیرا 
موضلوع عللم مدیریت، سلازمان اسلت و مسلجد بله عنوان یک سلازمان یا یلک نهاد، 
در محلدوده بررسلی ایلن عللم قلرار می گیلرد. مقالله حاضلر در دو بخلش نظلری و 
عمللی تنظیلم شلده اسلت. در بخلش نظلری، پلس از ملروری بلر ادبّیلات تحقیلق، 
موضلوع مسلجد از چنلد منظلر بحلث شلد. در ادامله بیلان شلد که بلا توجه بله انواع 
گوناگلون سلازمان ها )مبتنلی بلر سلود، مبتنلی بلر تلرس، مبتنلی بلر ارزش، ایمانی، 
غیلر ایمانلی، دولتلی، انتفاعلی، غیرانتقاعلی، غیردولتلی، داوطلبانه و مبتنلی بر ایمان 
و...(، مسلجد بلا کلدام یلک از آنها سلنخّیت بیشلتری دارد؟ در بخش عمللی، عملکرد 
مدیریتلی مسلاجد در سلطح خلرد )مدیریلت عملیاتلی یلک واحلد مسلجد( و سلطح 
کالن )عملکلرد مدیریتلی کالن مسلاجد کشلور یلا مدیریلت راهبردی مسلاجد( مورد 
بحلث قلرار گرفتله اسلت. در پایلان، از میلان مباحلث نظلری، مدللی بلرای مدیریلت 
راهبردی مسلاجد در دو بعد عملکرد نیایشلی و عملکرد غیر نیایشلی اسلتخراج شلده 

ست. ا

واژگان کلیدی:  «
مدیریت راهبردی مسلاجد، سلازمان های مبتنلی بر ایمان، سلازمان های داوطلبانه، 

سلازمان های  غیرانتفاعی، سلازمان های غیر دولتی
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فصل اّول: کلیات تحقیق «
1-1. بیان مسئله تحقیق

1-1-1. مقّدمه
در حلال حاضلر بله علّت پیچیلده و چند بعدی شلدن مسلائل گوناگلون در جوامع، 
شلاهد تأسلیس سلازمان های گوناگلون در تماملی زمینه هلا در جواملع هسلتیم تا به 
نیازهلای بشلری پاسلخ دهند. عالوه بلر خصوصّیت اجتماعلی بودن انسلان، هم اکنون 
دیگلر، تلالش فلرد به  تنهایی و یلا حّتی یک گروه، بلدون سلازمان دهی و در چارچوب 
یلک سلازمان، نمی توانلد بلرآورده کننلده نیازهلای وی باشلد. حضلور سلازمان ها در 
ابعلاد گوناگلون زندگلی اجتماعلی، چنلان پر رنلگ اسلت کله در حلال حاضر هلر فرد 
حّتلی قبلل از تولّلد تلا بعلد از ملرگ بلا حّداقلل یلک سلازمان در ارتبلاط اسلت و 
سرنوشلتش بله این پدیده بشلری گره خورده اسلت. برخلی از متفّکلران را نظر بر  این 
اسلت کله اکنون دیگر شلاهد پدیده ای بله نام »جامعه« متشلّکل از »افراد« نیسلتیم، 
بلکله »جواملع« کنونی متشلّکل از »سلازمان ها« هسلتند1و »جامعه« بدیلن معنا باید 

موضلوع عللم »جامعه شناسلی« قلرار گیرد.
در دیلدگاه نهادگرایلی )Institutionalism(، هلر سلازمان یلا بله عبلارت بهتلر، هلر 
»نهلاد«، در تحّقلق ارضلای یکلی از نیازهلای بشلری فّعالّیلت می نمایلد و بله یکلی از 
انلواع این نیازها پاسلخ می دهلد. طبق نظریه »هرم سلسلله مراتبی نیازهلای« آبراهام 
مازللو، از جملله نیازهلای انسلان، نیلاز »خودشلکوفایی« اسلت. ایلن نیلاز در انسلان، 
عالی تریلن مرتبله نیلاز اسلت و خلود، ممکلن اسلت ابعلاد و اشلکال گوناگونی داشلته 
باشلد. از جملله ابعلاد ایلن نیلاز بسلیار پیچیده، گرایلش بله »پرسلتش« و در مرحله  
نازل تلر »دیگرخواهلی« اسلت. در سلیر تحلّول تملّدن غربلی و پیدایلی ملدل جامعه  
مدنلی غربلی، بلرای پاسلخ گویی بله ابعلاد متمایلز نیلاز خودشلکوفایی در انسلان ها، 
نوعلی از سلازمان ها پدیلد آمده انلد کله بله سلازمان های »داوطلبانه«، »سلازمان های 

غیر دولتلی« )OGN( یلا »سلازمان های غیرانتفاعلی« )NPO( موسلوم شلده اند.
  جاللب توّجله اسلت که بدانیم در اسلالم، که سلرآمد ادیان مترّقی اسلت، این گونه 

1 . دراکر،1990.
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سلازمان ها و تشلکیل آنهلا سلابقه ای بسلیار طوالنلی دارد. بله علّلت مفهلوم خلاّص 
»عبلادت« در اسلالم )کله هلر عملی را که بله قصد قربلت الهی صورت گیلرد، عبادت 
بلر می شلمارد( اعملال نیایشلی و غیرنیایشلی بلا نّیات الهلی در زمره عبادت به  شلمار 
می رونلد. از سلوی دیگلر، بله علّلت تأکیلد خلاّص اسلالم بلر ارزش جملع و جماعلت، 
ایلن دیلن مبیلن، راهلکار بسلیار مبتکرانله ای عرضله نموده اسلت و آن تشلکیل یک 
سلازمان داوطلبانله، غیردولتلی و غیرانتفاعی با نام »مسلجد« اسلت. ملروری بر نقش 
و اهمّیلت مسلجد در اسلالم و همچنین نقلش و کارکردهای آن در طلول تاریخ حیات 
مدنلی مسللمانان نشلان می دهلد کله مسلاجد در اسلالم و در جوامع مسللمان همان 
نقشلی را ایفلا کرده انلد کله امروز از یلک سلازمان غیرانتفاعی در غرب انتظلار می رود. 
بلا ایلن تمایلز کله به طلور معمول، هلر سلازمان غیرانتفاعلی در عرصله  بسلیار ویژه با 
هدفلی مشلخّص کله اعضلای آن تعیین می کننلد، فّعالّیلت می نمایلد و در صورتی که 
ایلن هلدف بلرآورده گردد، سلازمان بایلد منحل گلردد، یا تغییلر هدف دهلد؛ اّما نهاد 
»مسلجد« انعطاف پذیلری چشلم گیری دارد و بلا رعایلت اصلول ذکلر شلده در منابلع 
اسلالمی، هلر مسلجد دامنله  وسلیعی از فّعالّیت هلا را دربلر می گیلرد و در زمینه هلای 
گوناگلون بله نیازهلای انسلان به صورت سلازمانی پاسلخ می دهلد و دین اسلالم، الهی 

و عبلادی بلودن ایلن فّعالّیت هلا را به رسلمّیت می شناسلد.
  در جواملع اسلالمی، از جملله ایلران، حضلور مسلاجد در زندگلی اجتماعلی مردم 
حضلوری پررنلگ دارد؛ بدان گونله کله طبلق آمارهلای رسلمی، هم اکنلون در ایلران 
باللغ بلر هفتلاد هزار مسلجد1احداث شلده اسلت. ایلن تعداد مسلجد آنگاه مهلّم جلوه 
می کنلد کله توّجله کنیلم به طور تقریبی هیچ سلازمان از نلوع دیگری چنیلن تراکمی 

نلدارد. فقلط ممکلن اسلت ملدارس از این نظلر با مسلاجد برابلری کنند.

2-1-1. بیان اهمّیت مسئله تحقیق
1 . ماهنامه مسجد، ش73، ص20.
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در حلال حاضلر، بعلد از گذشلت بیلش از ربلع قلرن از انقلالب اسلالمی و تشلکیل 
جمهلوری اسلالمی ایلران، شلاهد کم رنلگ شلدن هلر روِز نقلش مسلاجد در جامعله 
هسلتیم. ایلن بی رونقلی، حّتلی در زمینله  رسلالت اّولّیله  مسلاجد، برگلزاری آداب و 
آیین هلای نیایشلی، هلم محسلوس اسلت. عجیب تلر آنکله، ایلن بی رونقلِی مزملِن 
مسلاجد بعلد از تشلکیل جمهلوری اسلالمی در ایلران رخ داده اسلت؛ در حاللی کله 
همیلن مسلاجد در دوره  قبلل از انقلالب بسلیار فّعال تلر بودند و حّتی همین مسلاجد، 
محلّل شلکل گیری بسلیاری از تالش هلا بلرای برپایلی نظلام جمهلوری اسلالمی بوده 
اسلت. کسلانی کله دوران قبلل از انقلالب را بله یلاد دارنلد بلدون هیلچ اسلتثنایی به 
نقلش پررنلگ مسلاجد در جامعله و در جریانلات منجلر بله انقلالب اسلالمی ایلران 
اشلاره می کننلد. بله راسلتی، چلرا مسلاجدی کله در طلول تاریلخ ایلران، به ویلژه در 
دوره  قبلل از انقلالب بدان گونله پررنلگ بوده انلد و کارکردهلای بسلیاری داشلته اند، 
هم اکنلون بدین گونله متلروك گشلته اند؟ آیلا زندگی ملدرن و پیچیده  املروزی دیگر 
پذیلرای مسلجد نیسلت؟ آیلا مسلجد هم اکنلون کارکردهلای خلود را در زندگی قرن 
بیسلت ویکم از دسلت داده اسلت؟ اگلر بخواهیلم ایلن سلؤال را بله صورت اساسلی تر 
مطلرح کنیلم بایلد پرسلید آیلا جواملع مسللمان میلان »مظاهلر تجلّدد« و »مظاهلر 
زندگلی دینلی« یکلی را بایلد انتخلاب کننلد؟ حلال آنکله از انتخلاب تجلّدد، گریزی 
نیسلت، بایلد بلا زندگلی اجتماعی دینلی و مظاهلر آن، از جمله مسلجد وداع کرد؟ آیا 
مسلجد در یلک جامعله  مسللمان فقط زمانلی رونق دارد کله دین در مصلدر حکومت 

نباشلد یا غیلر از آن؟

3-1-1. بیان مسئله  تحقیق
ایلن پرسلش ها و سلؤاالت بسلیار دیگلری در ذهن هلر فلرد آگاهی جوانله می زند؛ 
اّملا نگارنلده سلعی دارد تلا بلا رویکلردی مدیریتلی بله پدیلده  مسلجد بنگلرد. وجود 
ظرفّیلت عظیملی چلون هفتلاد هلزار مسلجد در سراسلر نقلاط کشلور بلا انبوهلی از 
منابعلی کله در اختیلار دارنلد، ضلرورت نگاهلی دقیلق و موشلکافانه را بیلان می کند. 
بنابرایلن، محّقلق تالش دارد تا با موشلکافی مسلجد بله عنوان یک سلازمان داوطلبانه 
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غیردولتلی و غیرانتفاعلی از زاویله عللم مدیریلت، بله این سلؤاالت پاسلخ دهد:
1ل مسلجد در قاللب یک سلازمان داوطلبانه غیردولتلی و غیرانتفاعی از نوع مذهبی 

در جامعله  کنونی ایران، چه کارکردهای مطلوبی ممکن اسلت داشلته باشلد؟
  2ل مساجد کنونی موّفق، به ایفا کدام یک از این کارکردها می پردازند؟

4-1-1. ابعاد مسئله تحقیق
کارکردهلای مطللوب و نحلوه  مدیریلت مطلوب مسلجد در قالب یلک NGO در دو 

بعد، شایسلته  طرح اسلت:
  1 ل فّعالّیت های نیایشی.

  2 ل فّعالّیت های غیرنیایشی.

5-1-1. روش حّل مسئله  تحقیق 
در ابتلدا تلالش می گلردد تلا بلا مطالعه ادبّیلات نظری، ملدل مفهوملی کارکردها و 
نحلوه مدیریلت مطللوب مسلاجد در قالب یلک NGO طّراحی گردد. سلپس، به روش 
توصیفلی از نلوع پیمایشلی )با اسلتفاده از پرسلش نامه( بررسلی می گردد که مسلاجد 

موّفلق در تهلران بلا توّجله به ملدل به دسلت آمده در چله وضعی قلرار دارند.

6- 1-1. محدودّیت های تحقیق 
 اللف( در طراحلی ملدل کارکردهلا و نحلوه  مدیریلت مطلوب مسلاجد، الزم اسلت 
از نظلر خبلرگان عللوم اجتماعلی و عللوم مدیریت اسلتفاده گلردد. متأّسلفانه به علّت 

ضیلق وقلت، املکان چنیلن کاری وجود نداشلت.
ب( جامعله  آملاری ایلن تحقیلق، مسلاجد موّفلق واقلع در تهلران اسلت. جلا دارد، 
چنیلن تحقیقلی در جامعله  آملاری همله مسلاجد ایلران انجلام شلود کله ایلن امر به 

علّلت فقلدان امکانلات و پشلتیبانی های الزم، بلرای محّقلق میّسلر نبلوده اسلت.
 ج( در جامعله  آملاری اتّخلاذ شلده، مسلاجد موّفلق عبارت انلد از مسلاجدی کله از 
نظر»مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد« بله عنوان مسلاجد موّفق شلناخته شلده اند. 
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تعریلف مرکلز ذکلر شلده از مسلاجد موّفلق املکان دارد بلا تعریلف مسلجد موّفلق به 
عنلوان یلک NGO طبلق مدل دسلت یافتله، مطابقت نداشلته باشلد.

 د( بله علّلت ضیلق وقلت، املکان سلنجش مفّصلل و علملی روایلی و پایانلی 
پرسلش نامه ایلن تحقیلق بلا روش های آملاری و کیفی طبلق الگوهلای روش تحقیق، 

وجلود نداشلت.
  هلل( هملکاری نکردن مناسلب مسلاجد معّرفی شلده از سلوی مرکز رسلیدگی به 
 )Study Case( املور مسلاجد، باعلث شلد تا رونلد تحقیق به سلمت مطالعله  ملوردی

تغییلر یابلد و املکان تعمیلم نمونله  آماری بله جامعه  آملاری، فراهلم نگردد.

7-1-1. نتایج حّل مسئله تحقیق
انتظلار ملی رود بلا جلواب به سلؤاالت این تحقیلق، متولّیلان امور فرهنگلی مذهبی 
در جامعه، همچون مرکز رسلیدگی به امور مسلاجد، وزارت فرهنگ و ارشلاد اسلالمی، 
اوقلاف و...، در تسلریع کارکردهلای مطللوب و نحوه  مدیریت مطلوب مسلاجد در قالب 

یک NGO به دیگر مسلاجد بکوشلند.
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فصل دّوم: ادبّیات نظری تحقیق «
1-2.  تعریف مسجد

کلمه  »مسلجد« اسلم مکانی اسلت که سلجده در آن انجام می شلود؛ مانند خانه ای 
کله بلا هلدف سلجده بلرای خدا سلاخته می شلود. از مسلجد، در قاللب محلّلی که نام 
خلدا را در آن می برنلد )عبلادات( یلاد شلده اسلت. »مسلاجد« هلم، جمع »مسلجد« 
اسلت کله معبلد مسللمانان اسلت. در حقیقلت، مسلجد مکانی اسلت برای عبلادت و 
راز و نیلاز بلا خاللق هسلتی که در فرهنگ اسلالمی از جایلگاه رفیعی برخوردار اسلت. 
مسلجد، مکان ارشلاد و تبلیغ مسلائل، معارف و احکام اسلالم اسلت. مسلجد خانه  خدا 

و محلّل طرح مسلائل دنیوی و اخروی مسللمانان اسلت.1
  از نظلر شلکلی نیلز مسلاجد اّولیله مسللمانان، قطعه زمینی وسلیع و مربّع شلکل 
بلود کله اطلراف آن را چهلار دیلوار یلا خندق احاطله می کلرد و دارای مأّذنه نبلود؛ اّما 
اکنلون اغللب مسلاجد دارای قسلمتی میانلی اسلت بله نلام »صحلن« کله گاهلی نیز 
مسلّقف اسلت و در اطراف آن چهار رواق دارد که وسلیع ترین آن رواق قبله اسلت که 

محلراب نیلز در آنجا قلرار دارد.
  نخسلتین مسلجد را حضلرت محّملد در مدینله و در کنلار خانه  خود سلاخت. 
زمیلن آن خوابلگاه شلتران بلود و پیغمبلر آن را از صاحبلش خریلد. سلپس، خلفلا و 
حاکملان و پادشلاهان بلر وسلعت آن افزودنلد و در سلاختمان مسلاجد، تزئینلات بله 
کار رفلت؛ اّملا مسللمانان در آن تغییراتلی دادنلد، چنان کله بله ملرور زملان برخلی از 
کلیسلاها بله مسلجد تبدیل شلد و جهلت بنا را از مشلرق به سلوی مّکه تغییلر دادند.
  در پلاره ای از مسلاجد، سلّنت معملاری ایرانلی عصلر ساسلانی نیلز لحلاظ گشلته 
اسلت. در ایلن نلوع مسلاجد بخلش اصللی را شبسلتان تشلکیل می دهلد کله قّبله ای 
بلر آن قلرار گرفتله اسلت. ایلن قّبله یا گنبلد به صلورت مخروطی ملدّور بلود و بعدها 

شللجمی شلکل یلا بله خربلزه قلاچ قاچ بلا سلردری مسلتطیل  شلکل درآمد.
  نّقاشلی مذهبلی و تصویلر ائّمله در اسلالم مجلاز نیسلت. تصویلر انسلان و به طلور 
اعلّم موجلودات زنلده را، اسلالم، بت پرسلتی می داند. از ایلن رو، هیچ گونله تصویری در 

1 . فصلنامه فرهنگ ایالم، شماره 3 و 4، 1379هل.ش.
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مسلاجد دیلده نمی شلود. در علوض تزئیلن دیوارهلا و ایوان هلا و منبرهلا و محراب هلا 
در حلّد فلراوان معملول اسلت که عبارت اند از: اشلکال مطلرز، گیاه ها و صور هندسلی 
و کوکبلی  شلکل بلا نوشلته های زیبلا و پرنقلش و نلگار عربلی آیلات قلرآن بله خلّط 
کوفلی، نسلخ، ثللث و غیلره. بله تدریلج از قرن ششلم و به ویلژه در قرن هشلتم تزئین 
دیوارهلا، ایوان هلا، گنبدهلا و رواق ها به وسلیله  روپوشلی از کاشلی و موزائیک آراسلته 
شلد. محراب هلا و منبرهلا نیلز بلا کنده کاری از چلوب و گلچ و مرمر مزیّلن گردید. نام 
برخلی از مسلاجد مهلّم عبارت اسلت از: »مسلجداالقصی، مسلجدالحرام، مسلجد قبا، 

مسلجدالّنبی، مسلجد ایاصوفیا و مسلجد گوهرشاد«.1

1-1-2. مسجد در قرآن
در قلرآن کریلم کلمله  مسلجد در مجملوع 28 بلار ذکلر شلده اسلت. از کّل آیاتلی 
کله کلمله  مسلجد در آنهلا یلاد شلده اسلت، در پانزده ملورد، کلمه  مسلجد با پسلوند 
»الحلرام« )مسلجدالحرام( و پنلج مرتبله فقلط مسلجد آملده اسلت. یلک ملورد نیلز 
مسلجد با پسلوند »االقصی« )مسلجداالقصی( و یک  مرتبه، مسلجد با پسلوند »ضرار« 
)مسلجد ضلرار( آمده و در شلش مورد کلمه مسلجد بله صورت جمع »مسلاجد« وارد 
شلده اسلت. بیشلترین آیاتی کله نازل شلده و موضوع مسلجد در آن مطلرح گردیده، 
به طلور صریلح دربلاره  موضلوع علاّم مسلجد سلخنی نگفتله اسلت. هلر چنلد املکان 

بهره بلرداری از آنهلا جهلت آشلنایی با مسلجد و شلرایط آن مسلدود نیسلت.2

2-1-2. تعریف مسجد در قرآن
آنچله مسللّم اسلت، قلرآن بحث لفظلی درباره مسلجد نلدارد، بلکه تعریف مسلجد 
در قلرآن بلر اسلاس برداشلت از مفاهیلم آیلات مربلوط بله مسلجد طلرح گردیلده و 

انتظلار بحلث لفظلی از قلرآن در تعریلف مسلجد انتظاری شایسلته نیسلت:
  1ل قلرآن معابلد قبلل از اسلالم را مسلجد خوانلده اسلت؛ یعنی جایی کله خدا در 

1 . زرین چیان، غالمرضا زرین چیان ، فصلنامه کوثر، ارتباط مسجد و مدرسه، ص22.

2 . باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص146.
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آنجلا خوانلده شلود. قلرآن در یلک جا بله فرزنلدان حضلرت آدم خطلاب می کند 
کله »زینت هلای خلود را هنگام مسلجد رفتن برگزینیلد«1و در جایی دیگلر خطاب به 
بنی اسلرائیل می گویلد »داخلل مسلاجد می شلوند، چنان کله اّول بلار داخل شلدند«.2 

ایلن آیلات نشلانگر آن اسلت که مسلجد محّل عبلادت و عبادتگاه اسلت.
  2ل قلرآن بلر پایله  علرف، به مکانی که به اسلم مسلجد سلاخته می شلود، مسلجد 
می گویلد، هرچنلد از تملام اهلداف عالّیله مسلجد تهی اسلت و حّتی نملاز خواندن در 
آن ممنلوع و حّتلی تخریلب آن الزم باشلد؛ ماننلد مسلجد ضلرار کله قلرآن بلا همین 

عبلارت »مسلجد ضلرار« از آن یلاد می کند.
  3 ل مسلجد بله معنلای سلجده گاه، اعضلای هفت گانله سلجده در بلدن نیلز در قرآن 
ِ َفلال تَْدُعوا َملَع اهللِ أََحدا؛  آملده اسلت. چنان کله قلرآن می فرمایلد: »َو أَنَّ الَْمسلاِجَد هلِلَّ
به راسلتی که مسلاجد )سلجده گاه ها( از آن خداسلت و کسلی را با خدا نخوانید«.3بنا 

بلر قلول مشلهور معنلای این آیه مواضع سلجده اسلت.
 4 ل چهارمیلن تعریفلی کله از کلمله  مسلجد در قرآن به دسلت می آید، این اسلت 
کله مسلجد بله معنلای همیلن مسلجد معموللی و عرفلی اسلت. البّتله، قلرآن کریم، 
گاهلی بله معنای مسلاجدی خلاّص، همچون مسلجدالحرام و مسلجدالّنبی و مسلجد 
قبلا و گاهلی نیلز بله معنلای علاّم آن، یعنلی همیلن مسلاجدی کله در علرف املروز 

معملول اسلت، متذّکلر گردیده اسلت.
 5 ل مسجد به معنای بیوت )خانه های( پیامبران در قرآن وارد شده است.4

3-1-2. تعریف مسجد از نظر پیامبر
در تعریلف مسلجد از نظلر پیامبلر، نکتله ای مهلّم بله چشلم می خلورد و آن اینکله 
در معّرفلی مسلاجد، ماهّیلت آن را بیلان داشلته اسلت نه شلکل و صلورت آن را. بنا بر 
تعریلف پیامبلر از مسلجد، معللوم می شلود کله مسلجد جایلی اسلت و یا جایلی باید 

1 . اعراف، آیه31.

2 . اسراء، آیه 7.

3   -جن، آیه18.

4 . باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص141.
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باشلد که شلرافت حضلور انبیاء را دارا باشلد و اطلالق خانه بر آن صلدق کند. فرهنگ 
پیامبلر هملان فرهنلگ قرآنلی اسلت. پیامبر اسلالم در جلای دیگلری می فرماید: 
همله زمیلن را بلرای من مسلجد و طهور کردنلد. از این کالم پیامبر دو برداشلت مفید 
میسلور اسلت: یکی اینکه هر جا شلرایطی داشلته باشلد که با فرهنگ قرآن و سلّنت 
مطابقلت کنلد )بله عبلارت دیگلر، بتوانلد مجللس انبیاء، روشلن به نلور الهلی و خانه 
خلدا باشلد( آنجا مسلجد اسلت. دیگر اینکله می گوید، ماننلد یهود نصاری نباشلید که 
فقلط و فقلط معابلد را محلّل عبلادت می داننلد. غرض از مسلجد، مالقات با خداسلت، 

پلس در هلر جا ایلن امکان فراهم شلود، آنجا مسلجد اسلت.
 روایلات بسلیاری از پیامبلر اسلالم رسلیده که با معّرفلی مسلجد، در واقع اهل 
مسلجد را هلم معّرفلی می کنلد؛ هماننلد »مسلجد، خانه  متقین اسلت«، »انسلان های 
مسلجدی، مؤملن هسلتند« و از ایلن دسلت مطاللب کله ضملن معّرفلی مسلجد بله 

اوصلاف اهلل آن نیز می پلردازد.1

2-2. مسجد در قالب یک سازمان داوطلبانه مذهبی
شلکل گیری جامعله  مدنلی )Society Civil( معللول پیدایلش شلرایطی جدیلد در 
اجتماعلات بشلری اسلت؛ شلاید بتلوان مشلخّصات عمده  این شلرایط جدیلد را در دو 

محلور زیلر خالصله کرد:
 1ل بلا وقلوع رنسلانس در غلرب و افزایلش دانایلی و توانایلی بشلر در حیطه هلای 
گوناگلون، اندك انلدك، طبقله  متوّسلط بله معنلای عللم جامعه شناسلی در جواملع 
تبدیلل بله طبقله  اکثریّلت گردیلد. همچنیلن ایلن طبقله، فقلط طبقله ای بلود کله 
می توانسلت بسلتر الزم بلرای پلرورش هرچله بیشلتر نخبلگان فراهلم آورد. پرحجلم 
شلدن طبقله  متوّسلط و در پلی آن افزایش شلمار نخبلگان در جوامع، ضلرورت وجود 
راهکارهایلی را سلبب شلد کله بلدان طریلق از توانایی هلا و دانایی هلای آنان اسلتفاده 

گردد.
 2 ل هم پلای تحلّوالت پیلش گفتله، تغییلرات شلدیدی را در عرصله  حاکمّیلت 

1 . همان، ص153.
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سیاسلی در جواملع نیلز شلاهد هسلتیم؛ بله نحلوی کله معنلای حاکمّیلت، ابزارهای 
اعملال حاکمّیلت و در کّل فلسلفه وجلود حاکمّیلت تغییلر نملود. کم کلم بله مردمان 
سلاکن یلک کشلور نله »رعّیلت«، بلکله »تبعله« و پلس از آن، »شلهروند« خطلاب 
گردیلد. بله همین گونله، هلدف از وجلود حاکمّیلت، از »حکلم رانلدن بلر رعّیلت«، به 
»خدملت کلردن بله شلهروندان« و نمایندگی  کلردن از آنان و بلرآوردن آرزوهای آنان 

یافت. تغییلر 
 بلا بلروز هم افزایلی نظام منلد و دو طرفله  این عواملل، اکنون شلاهد تغییلرات کلّی در 
چهره و سلیمای جوامع، با عنوان جوامع مدرن، در مقایسله با جوامع سلّنتی هسلتیم. 
در ایلن حاللت وجلود قلدرت سیاسلی نله تابعلی از خواسلت قدرتمندان هلر جامعه و 
هلوس آنلان، بلکه تابعلی از برآیند کلّی خواسلت تک تک شلهروندان آن جامعه اسلت 
و مدیریلت نهادهلای گوناگلون هلر جامعله نله به طریلق دسلتوری و از باال بله پایین 
(Up ل Bottomل Top) انجلام می شلود. در حاللی کله زمانی وجود سلازمانی غیردولتی 

غیرسیاسلی در جواملع املری غریلب و نامأنلوس می نملود )شلکل افراطلی آن را در 
فلسلفه  سیاسلی کمونیسلم و دولت هلای رفاه شلاهدیم(، اّملا اکنون این سلازمان های 
دولتلی و سیاسلی هسلتند کله در مقایسله بلا سلازمان های اقتصلادی و سلازمان های 
داوطلبانله غیرانتفاعلی در اقلّیلت به سلر می برنلد و فلسلفه  وجودی شلان نیلز برقراری 
هماهنگلی کالن بیلن دیگر سلازمان های موجلود در جامعه اسلت. در این گونه جوامع 
ملدرن، کله در آنها جامعه  مدنی شلکل  یافته، بسلیاری از امور جامعه توّسلط نهادهای 
مدنلی برآملده از مشلارکت مدیریلت شلده ملردم انجام می پذیلرد. قسلمت اعظم این 
نهادهلا را نهادهلای غیردولتلی غیرانتفاعلی تشلکیل می دهنلد کله به اختصلار از آنها 

بله عنلوان NGO یلا NPO یاد می شلود.
 به این ترتیب انواع سازمان ها در جوامع امروزی عبارت اند از:

 1 ل سازمان های دولتی انتفاعی، مثل شرکت انحصاری دخانّیات؛
 2 ل سلازمان های دولتی ل غیرانتفاعلی، ماننلد سلازمان تأمیلن اجتماعلی، جمعّیلت 

هلالل احملر، وزارت خانه هلای اجتماعلی و غیره؛
  3 ل سلازمان های غیردولتلی ل انتفاعلی، هماننلد تمامی شلرکت های تجاری بخش 
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خصوصی؛
4 ل سازمان های غیردولتی ل غیرانتفاعی.

  فّعالّیت هلای سلازمان ها یلا نهادهلای جامعله  مدنلی ممکلن اسلت در چهلار گروه 
دسلته بندی شلود:

1 ل نمانیدگلی منافلع و عالیلق گروه هلای خلاّص در رابطله بلا دولت و سلایربخش های 
جامعه؛

  2 ل بسیج فّعااّلن اجتماعی برای افزایش آگاهی و اعمال نفوذ؛
  3 ل قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دولت، رفتار و اعمال مقامات؛

  4 ل فّعالّیت هلای توسلعه ای و اجتماعلی بلرای گروه هایلی کله نمایندگلی آنهلا را 
بلر عهلده دارند.

  سلازمان های غیردولتلی ل غیرانتفاعلی بلا حضلور در میلان ملردم و عملل در 
عرصه هلای خلردی کله به طلور معملول از دیلد دوللت دور مانده اسلت، ضملن جلب 
اعتملاد ملردم، عالیلق، مطالبلات و نیازهای آنان را شناسلایی و مثلل نمایندگان مردم 
بله دوللت منعکلس می کننلد. از ایلن رو، بلا ایفلای چنین نقشلی بلر اعتماد ملردم به 
آن سلازمان ها افلزوده و بلا بسلیج آنهلا در قاللب سلازمان های غیردولتلی بله فرآینلد 
تصمیم گیلری ملردم در املور خلود ملدد می رسلانند. بله عبلارت دیگر، سلازمان های 
غیردولتلی ل غیرانتفاعلی در ایلن حلوزه سیاست سلاز هسلتند و به طور غیرمسلتقیم بر 

سیاسلت گذاری و برنامه ریلزی دوللت تأثیلر می گذارنلد.
  به طلور کلّلی، سلازمان های غیرانتفاعلی، محصلول اعتملاد متقابلل دوللت و ملّت 
هسلتند. ]افزایلش[ دامنله اعتملاد، موجلب افزایلش حضلور ملردم در سلازمان های 
واسلط می شلود و افزایلش سلرمایه های اجتماعلی، جامعله مدنلی را فربه تلر و کارکرد 
نهادهلای آن را تسلهیل و تسلریع می کند. گسلترش حضور ملردم در نهادهای جامعه  
مدنلی نقلش آنلان را در تعییلن سرنوشلت خویلش پررنگ تلر و فرآینلد مشلارکت 
»تلوده ای« را بله مشلارکت تأثیرگلذار، هدفمنلد، سلازمان دهی شلده و فّعلال تبدیلل 
می کنلد؛ بنابرایلن، سلازمان های غیرانتفاعلی به سلبب ایفلای نقش واسلط و میانجی 
میلان دوللت و ملردم و نیلز فّعالّیلت در عرصه هلای نمایندگلی و بسلیج عموملی، 
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قانون گلذاری، نظلارت، فّعالّیت هلای اجتماعلی و توسلعه ای، موجلب تسلهیل رونلد 
مداخلله و مشلارکت ملردم در املور خود و تسلریع روند دموکراتیک  سلازی می شلوند. 
بدین گونله جامعله مدنلی بله عنلوان حلوزه غیردولتلی غیرانتفاعلی هویّلت می یابد و 

پایلگاه اجتماعلی دوللت نیلز گسلترش پیلدا می کند.1
انلواع سلازمان ها از نظلر انگیلزه اعضلای آنهلا بله نحلو دیگلری نیلز تقسلیم  بندی 

می گردنلد:
1. سلازمان هایی کله انگیلزه افلراد از شلرکت در آنهلا مبتنلی بلر تلرس و در کّل، 

هنجارهلای تنبیهلی اسلت؛ هماننلد زنلدان؛
2. سلازمان هایی کله انگیلزه  افلراد از شلرکت در آنهلا مبتنلی بلر سلود و کسلب 

منفعلت شلخصی اسلت؛ ماننلد بنگاه هلای اقتصلادی؛
3. سلازمان هایی کله انگیلزه  افلراد از شلرکت در آنهلا تعاللی اسلت و نفع شلخصی 
مطلرح نیسلت. در ایلن سلازمان ها افلراد بله صلورت داوطلبانله حضلور می یابنلد. 

سلازمان های غیردولتلی ل غیرانتفاعلی از ایلن نلوع بله  شلمار می رونلد.2
  حضلور این گونله سلازمان ها هم اکنلون در همله عرصه هلای هلر جامعله و حّتلی 
در کلّیله عرصه هلای جهانلی هلم مشلهود اسلت. بلرای مثلال، NGOهلا در فرآینلد 
انتخابلات در اکثلر جواملع ملدرن و مدنلی نقشلی بسلیار اثر گلذار دارنلد. در بعلد 
بین الملللی هلم زمینه هلای فّعالّیلت ایلن سلازمان ها بسلیار گسلترده و متنّوع اسلت. 
بلرای مثلال، هم اکنلون شلاهد فّعالّیلت بسلیاری از NGOهلای بین الملللی درعرصله 
خدملات اجتماعلی، فرهنگلی، بهداشلتی، حقوق بشلر و غیلره در افغانسلتان و عراق و 

دیگلر نقلاط جهان هسلتیم.
  در نگرشی اجمالی اهداف این مؤّسسات به این شرح خالصه می گردد:

  1ل اهداف خدماتی ل آموزشی؛
  2ل اهداف خدماتی ل بهداشتی؛
  3ل اهداف خدماتی ل فرهنگی؛

1 . عابسی،1382هل.ش.

2 . هسلبین و دیگران، 1378هل.ش.
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  4ل اهداف خدماتی ل اجتماعی؛
  5ل اهلداف بلا توّجله بله گروه های ویلژه، هماننلد کودکان، زنلان، عقب افتلادگان، 
بیملاران خلاّص مانند ایدز و سلرطان، تراکم جمعّیت، گرسلنگی، حقوق بشلر و غیره.1
   افلزون بلر اهلداف فوق، اهلداف خدماتی ل مذهبی را همچون کلیسلاها، مسلاجد 

و هیئت هلای مذهبلی را بایلد افزود.

3-2.  تأثیر اسالم بر حیات مدنی مسلمانان 
جوامعلی کله هم اکنلون بله صلورت جواملع ملدرن یلا جواملع مدنلی از آنهلا یلاد 
می شلود، حداکثلر ظلرف دو دهله  اخیلر بله ایلن دسلتاورد بشلری دسلت یافته انلد و 
انباشلت تملام تجربّیلات تاریخلی آنان هم اکنلون ثمر داده اسلت؛ اّما اسلالم به عنوان 
دینلی مترّقلی و خاتلم ادیلان الهی، که بلرای رهنمون کردن بشلر به سلعادت ابدی و 
جلاودان نلازل شلده اسلت، از همان ابتلدا هیچ گاه سلعادت ابدی و اخروی انسلان را از 
سلعادت دنیلوی و ملاّدی وی تفکیک نکرده اسلت. ایلن دین کامل، از آنجلا که عقیده 
دارد کله دنیلا، مزرعه  آخرت اسلت با ظهلور خویش بذر مدنّیت و تکاملل دنیوی را نیز 
در جامعله  بشلری پراکنلد تلا اعضلای هر جامعه ای متناسلب بلا ظرفّیت و اسلتعدادها 
و تجربّیلات بشلری و سلطح ادراك خلود، ایلن بلذر را بپرورانلد. دسلتورات ایلن دیلن 
الهلی در قاللب کتلاب آسلمانی و جاویلد آن »قلرآن« و راهنمایی هلای پیشلوایان این 
دیلن در عرصله  املور دنیلوی نیز بسلترهایی مناسلب برای رشلد و تکامل بشلر برقرار 
کلرد. در1400 سلال قبلل کله مدنّیت در شلبه جزیره  عربسلتان بله انلدازه ای نبود که 
اقتضلای ایجلاد نهادهلای مدنلی کنونلی را نمایلد، دیلن اسلالم و پیامبلر آن، حضرت 
محّملد بلا تأکیلدی چشلم گیر بلر ارزش تجّمع و تأسلیس نهلادی به نام مسلجد، 

ایلن نیاز بشلری را به بشلر آن روزگار شناسلاندند.
   بلرای مثلال، از جملله پدیده هلای اجتماعلی کله در اسلالم بلدان بسلیار اهمّیت 
داده شلده اسلت و اثری بسلیار عمیق بر حیات بشلری جوامع مسللمان داشلته است، 

پدیده  وقف اسلت.

1 . عابسی،1382 ش.
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   »از جملله پیامدهلای مهّم وسلعت وقلف و کثرت موقوفات، پلی افکندن نهادهای 
تمّدنلی و مدنلی بلود. گرچله جامعله ما ]جامعله ایرانی[ بله لحاظ سیاسلی و فرهنگی 
به طلور مطللق فاقلد عاملل شلهروندی بلود؛ اّملا در جهلت نهادهلای تمّدنلی دیگلر، 
گام هلای بلنلدی برداشلته شلده بلود. در زمانلی کله سراسلر دنیلای غلرب در سللطه  
خشلن و قلرون وسلطایی کلیسلا بلود و مظاهر تملّدن و سلازمان های اجتماعلی امروز 
و نهادهایلی ماننلد شلهرداری، مراکلز بهداشلتی و سلازمان های فرهنگلی و غیره برای 
تخصیلص خدملات عموملی، نله در غلرب و نله در سلایر نقلاط جهلان وجود داشلت، 
موقوفلات و سلازمان های اداره کننلده  آن، بله عنلوان یلک سلازمان اجتماعلی وسلیع 
چنیلن خدماتلی را... عرضله می کردنلد... . در کلّیله شلهرهای بلزرگ و کوچلک و 
افتلاده، هلزاران مدرسله، بیمارسلتان، تیمارسلتان، حّملام  روسلتاها و دهلات دور 
عموملی، کاروان سلرا، قنلات، مسلجد و حسلینیه و غیلره کله از محلّل سلرمایه  عظیم 
موقوفلات فراهلم شلده و یلا اداره می شلود، در اختیلار ملردم قلرار می گرفت...هلزاران 
پزشلک، دانشلمند و شلاعر و فیلسلوف به یملن این موقوفلات برخاسلته اند؛ کاری که 

اگردوللت می خواسلت انجلام دهلد، از عهلده دوللت خارج بلود«.1
   همچنیلن خداونلد متعلال در قلرآن کریلم در اکثلر ملواردی کله اراده بلر بیلان 
همراهلی و یلاری خویلش دارد، گلروه مؤمنان، گلروه صابلران، گروه مّتقیلن و جز آن 

را شایسلته  همراهلی خویلش می دانلد. آنجاهائلی کله می فرمایلد: 
»اِنَّ اهلل  مع المتقین«.2

»اِنَّ اهلل  مع الصابرین«.3
»اِنَّ اهلل  مع المؤمنین«.4

»اِنَّ اهلل  مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون«.5
حّتلی در بسلیاری از آیلات، آنانلی را کله اهلل فلالح و رسلتگاری می دانلد، بلا ضمیلر 

1 . باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص235.

2 . بقره، آیه194؛ توبه، آیه 36 و 123.

3 . بقره، آیه153؛ انفال، آیه46.

4 . انفال، آیه19.

5 . نحل، آیه128.
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جملع معّرفلی می کنلد »...أُْولَِئلَک ُهلُم الُْمْفلُِحلوَن«.1
   خطلاب بسلیاری از سلخنان الهلی در قلرآن کریلم به جماعلت مردم »یلا ایهاالناس 

..«. و یلا جماعلت مؤمنلان »یلا ایهلا الذین آمنوا ... « اسلت.
   در اسلالم حّتلی بسلیاری از املور عبلادی و از جملله مهمّ تریلن آنهلا »نملاز« در 
صلورت برگلزار شلدن بله صلورت اجتماعلی اسلت کله ارزش اصللی خلود را خواهلد 
داشلت. حّتلی در سلیره  پیامبلر، در اقامله نملاز اصلل بلر جماعت اسلت و اقامله  نماز 

فلرادا، استثناسلت.
   »پیامبر گرامی اسلالم، بادیه نشلینان عربی را که اسلالم می آوردند، از بازگشلت به 

بادیه هلا نهلی می فرمودند و آنان را الزام به سلکونت دائملی در محلّی می نمودند«.2
   پیامبلر اسلالم و ائّمله هلدی  نیز بلا عنایت به همین اصول ارزشلمند اسلالم، 
دسلت به تأسلیس مسلجد زدند و در آن روزگار به اقتضای شلرایط زمان و مکان، آن 

را محلّل اجلرای بسلیاری از املور اجتماعی علالوه بر امور عبلادی نمودند.
   »انلواع فّعالّیت هلای مربلوط بله آملوزش، املور قضایلی، مشلاوره، حلّل اختلالف، 
مراسلم و جشلن ها، ارتباطلات عموملی، حرکلت سیاسلی، پلر کلردن اوقلات فراغلت، 
خدملات اجتماعلی و رفاهلی، تعلاون، املور دفاعلی و ماننلد آنهلا در طلول دوران های 

گوناگلون جواملع اسلالمی در چارچلوب مسلاجد انجلام می شلده اند«.3
   »مسللمانان بلرای بسلط مدنّیلت جدید به تأسلیس مسلاجد اقلدام می کردند و از 

ایلن طریلق تلوده  مسللمان را در یک چارچوب تلازه سلازمان می دادند«.4
   »مسلجد مکانلی بلرای عبلادت، پایگاهلی بلرای جهلاد، مرکلزی بلرای اجتملاع 
مسللمانان، مدرسله ای بلرای تعلیلم و تعلّلم اسلالمی ]و در کل[ عرصله ای بلرای ورود 

مسللمانان بله حیاتلی مدنی اسلت«.5

1 . بقره، آیه 5.

2 . باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص235.

3 . باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص241.

4 . همان، ص107.

5 . همان، ص242.
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4- 2.  اهمّیت و نقش مسجد از دیدگاه اسالم 
نکتله حائلز اهمّیتلی کله در ایلن میلان، شلایان ذکلر ایلن اسلت کله دیلن اسلالم 
هیلچ گاه )نله در آیلات قلرآن کریلم و نله در احادیلث نبلوی و روایلات معتبلر( بلرای 
مسلاجد خط مشلی تعییلن ننملوده اسلت، بلکله فقط بله تعییلن اصولی کلّلی در باب 
فّعالّیت هلای قابلل اجلرا در مسلاجد بسلنده نموده انلد. در ایلن حاللت هلر مسلجدی 
کله ایلن اصلول را رعایت نمایلد در اجرای هلر فّعالّیت و ایفلای هر کارکلردی، اختیار 
کاملل دارد و تعییلن خط مشلی بلر عهلده خلود مؤمنان گردآمده در مسلجد اسلت. با 
رعایلت ایلن اصلول هرگونله فّعالّیتی که در مسلاجد صلورت پذیرد، عبادت محسلوب 

می گلردد.
   اهلّم ایلن اصلول در منابع اسلالمی شلامل قرآن کریلم و احادیث نبلوی و روایات 

بله دسلت آملده از ائّمله هلدی را می توان شلامل موارد زیر دانسلت:
   1 ل تأسیس مسجد بر اساس تقوا نه خودنمائی و تظاهر؛

   2 ل تأسلیس مسلجد بلر پایله خشلنودی خداونلدی و هملراه با کملال خلوص در 
؛ نّیت

   3 ل مسلجد، محلّلی باشلد کله مؤمنلان، دل و جان خویلش را در آن تطهیر کنند. 
اگلر مسلجدی بلرای مؤمنلان شلرایطی را فراهلم نسلازد کله بله پاالیلش روح و رفتار 

خویلش بپردازنلد، شایسلتگی الزم را نزد خلدا ندارد؛
   4 ل در آن بسلیار یلاد خلدا شلود. مسلجدی کله بلا ورود بله آن، انسلان نتوانلد از 

اشلتغاالت غیرخدایلی ذهنلش بکاهد، مسلجد شایسلته ای نیسلت؛
   5 ل مایله  آزار و زیلان نباشلد. مسلجدی که مسللمانان را از اصلالح دور نگهدارد و 
موجلب تفرقله گلردد و مسللمانان را از حقلوق معنوی شلان محروم گرداند، مسلجدی 

شایسلته نیست؛
   6 ل اگلر مسلجدی عاملل پوشلاندن حقایلق از مسللمانان گردد و مانلع از درك و 
فهلم آنلان از حقایلق دین و مصالح مسللمانان شلود، در زمره  مسلاجدی اسلت که نزد 
خلدا محبوبّیتلی نلدارد؛ بنابرایلن، مسلجد اگلر در انحصلار گروهلی از مسللمانان قرار 

گیلرد و وسلیله  تحمیلق مردم گلردد، عملل کفرآمیلز در آن صورت گرفته اسلت؛
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   7 ل اوصلاف یلاد شلده اکتسلابی اند و بخشلی از ایلن اوصلاف بله آبادکننلدگان 
مسلاجد مرتبلط اسلت که بایلد دو صفت ایمان به خلدا و ایمان به آخرت دارا باشلند.1
   بلا ایلن تفاسلیر، می توانیلم دریابیلم کله طبق نگلرش توحیدی، به هلر مکانی که 
فّعالّیت هلای صلورت گرفتله در آن، ایلن اصول را نقلض نکند، اطالق »مسلجد« جایز 
اسلت. ایلن اسلتنباط مطابق بلا اصل »وحدت وجود« در فلسلفه اسلالمی نیز هسلت. 
بلا ایلن نگلرش، »مسلجد« نه یلک کالبلد فیزیکی، کله یک تفّکلر، نگلرش، فرهنگ و 
جهان بینلی اسلت کله بایلد آن را در افلراد بشلر جسلت وجو کلرد. در هلر ملکان کله 
افلرادی بلا این فرهنگ مسلتقر باشلند، آنجا »مسلجد« تحّقق یافته اسلت. بله عبارتی 
دیگلر، ایلن نلوع افلراد »مسلجد« هسلتند. بله همین سلبب خداونلد در قلرآن کریم 
تأکیلد فراوانلی بلر بانیلان مسلجد دارد و بلرای آنان داشلتن ایملان به مبلدأ و معاد و 

همچنیلن خللوص در نّیلت و تقلوا را الزم می داند.
   قلرآن کریلم در آیاتلی متعلّدد بلر عملران و آبادانلی مسلاجد تأکیلد کلرده اسلت و 
آبادکننلدگان مسلاجد را ایملان آورنلدگان بله خدا و قیاملت معّرفلی می کند.2خداوند 

متعلال در سلوره مبارکله اعلراف، آیله 31 می فرمایلد:
»یَلا بَِنلی آَدَم ُخلُذواْ ِزیَنَتُکلْم ِعنلَد ُکلِّ َمْسلِجٍد؛ ای فرزنلد آدم! زینلت خلود را هنگام 

رفتلن به مسلجد بلا خود داشلته باشلید«.
 و در آیلات متعلّدد دیگلری نیلز کسلانی را کله بله نحلوی در امر مسلاجد کارشلکنی 
می کننلد و در جلوگیلری از یلاد خلدا در مسلاجد و خرابلی آن سلعی می نماینلد، 

ظالم تریلن ملردم معّرفلی می کنلد.3
   از سلوی دیگلر، در احادیلث و روایات بسلیاری بلر پرهیز از تجّمل در مسلاجد تأکید 
فلراوان شلده اسلت؛ بله نحوی کله مسلاجد دارای تجّملل و زرق و بلرق فلراوان را )از 
آنجلا کله مانلع اشلتغال مؤمنان بله یلاد خلدا می گردنلد( از نشلانه های آخرالّزمان به 
حسلاب آورده انلد. پیامبلر در این بلاره می فرماید: »ای سللمان در آخرالّزمان مسلاجد 
ماننلد کلیسلاها آذین بنلدی می شلوند و قرآن هلا را زینلت کننلد و مناره هلا بلنلد 

1 . باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص149.

2 . توبه، آیه18.

3 . بقره، آیه 114.
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می گلردد و صلف  نمازگلزاران فلراوان می شلود کله بلا دل های پلر از کینله و زبان های 
چند گونله گلرد آیند«.1

بلا تفّکلر در آیلات و روایلات باال می توان بله عمق دیدگاه انسلان گرایانه اسلالم پی برد. 
بله نظلر می رسلد ملراد خداونلد در قلرآن از آبادانلی مسلاجد، نله »آبادانلی ظاهری« 
بلکله »آبادانلی معنوی« اسلت. اگر کلمه »زینلت« را در آیه »ُخلُذواْ ِزیَنَتُکلْم ِعنَد ُکلِّ 
َمْسلِجٍد«2را فقلط زینت هلای ظاهری ندانیلم، بلکه توانایی هلا، قابلّیت ها، اسلتعدادها و 
هنرهلا و در بعلدی دیگلر نیازهلای متعالی انسلان را نیز جزئی از زینت وی به حسلاب 
آوریلم، می توانیلم اسلتنباط کنیلم که مراد قرآن از مسلاجد آباد، مسلاجدی اسلت که 
محلّل رفت وآملد مؤمنلان اسلت و انسلان هایی توانلا و دانلا هسلتند و از ایلن توانایی و 
دانایلی خویلش در راه نیلل بله قلرب خداونلد، حلول محور مسلجد اسلتفاده نمایند و 
دیگلر بلرادران و خواهلران دینلی خویلش را بهره منلد سلازند؛ به گونله ای که مسلاجد 
بلدون حضلور چنین مؤمنانی مسلاجدی خلراب و غیرمطللوب به حسلاب می آیند. به 
عبارتلی دیگلر، مسلاجد چون ظرفی هسلتند کله با رعایلت اصول ذکر شلده در منابع 
اسلالمی، مؤمنلان مختارنلد تا به تناسلب نیازها و همچنیلن توانایی ها و اسلتعدادهای 

خویلش »زینت« از آن اسلتفاده کنند.
   ایلن نظلر از آنجلا تقویّلت می گلردد کله »در تاریخ صدر اسلالم، مسلجد، انحصار 
بله هیلچ دسلته و گلروه خاّصی نداشلت و حّتی ملحلدان در کملال آزادی و امنّیت در 

آنجلا حضلور می یافتنلد و بله مناظلره می پرداختند«.3
   بلا توّجله بله مطاللب پیلش گفتله و همچنیلن نقلش و کارکردهلای مسلاجد در 
طلول تاریخچله روشلنی در می یابیم کله مسلاجد در دوره های رونق خویلش، همانند 
یلک سلازمان غیردولتلی و غیرانتفاعی به ایفای نقلش در جامعه اسلالمی پرداخته اند. 

5-2. کارکردهای مساجد در طول تاریخ 
منظلور جامعه شناسلان از مفهلوم کارکلرد )Function( در اصطلالح کارکرد گرایلی 

1 . تحف العقول، ص47.

2 . اعراف، آیه31.

3 . باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص16.
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)Functionalism(، اثلری اسلت کله پدیده هلای اجتماعلی از خود بر جلای می گذارد. 
کارکردگرایلان معتقدنلد کله ایلن آثار، نتیجله و دسلتاورد سلاخت های اجتماعی اند.

»فونکسیونالسلیم، کارکردها را به سلاختارها نسلبت می دهد؛ زیرا معتقد اسلت که 
نظلم و ترتیب هلای اجتماعلی کله جامعه شناسلان، سلاخت می داننلد، دارای اثرهلای 

به سلامانی هسلتند که ناشلی از شلیوه خاّص سلازمان یافتن این ساخت هاسلت«.1
همیلن واژه در ادبّیلات عللم مدیریلت نیلز اسلتفاده می شلود. واژه »Function«در 
ادبّیلات عللم مدیریت معنای بسلیار محدودتلری در قیاس با علم جامعه شناسلی دارد 
کله علملای مدیریلت آن را متلرادف »فّعالّیلت« یلا حّتلی »وظیفله« بلرای هر بخش 

سلازمانی دانسلته اند.
   اگلر بخواهیلم در ادبّیلات علم مدیریلت اصطالحی هم ارز بلا واژه  »Function« در 
عللوم اجتماعلی بیابیلم، شلاید مناسلب ترین اصطلالح، واژه »Mission« ترجمه شلده 

باشد. به رسلالت 
   هلر چنلد کارکلرد ابتدایلی و اصللی مسلجد، کارکرد نیایشلی آن بوده اسلت و از 
مسلاجد بله صورت محلّلی برای برگلزاری آیین ها و عبادات جمعی اسلتفاده می شلده 
اسلت؛ اّملا بله هیچ وجله این کارکلرد، یگانه کارکرد مسلاجد نبوده اسلت. بنلا بر پیش 
گفتله، اسلالم اهمّیلت فراوانلی بلرای اجتماع مؤمنلان قائل اسلت. یکلی از دالیلی که 
فقلط املور عبلادی صرف در مسلاجد انجام نمی شلده، تعریف اسلالم از عبادت اسلت. 
اسلالم هلر عمللی را کله بله قصلد قربلت بله خداونلد متعلال انجام گیلرد، عبلادت بر 
می شلمارد. بلا ایلن پیش زمینله و همچنین به تأّسلی از سلیره و سلّنت نبوی مسلاجد 
توانسلته اند در زمینه هلای بسلیاری در جواملع اسلالمی نقلش ایفلا نماینلد و خلالء 

وجلودی بسلیاری از نهادها را پلر نمایند.

1-5-2. کارکرد نیایشی 
خداونلد هلدف خلقلت انسلان را عبلادت می دانلد و بهتریلن ملکان بلرای ایلن کار، 
ن  مسلجد اسلت. از جملله »ان یذکلر اسلمه« در آیله کریمله قرآنی »َوَملْن أَْظلَلُم ِممَّ

1  . ویلیام اسکید مور، تفّکر نظری در جامعه شناسی، ص142.
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َنَع َمَسلاِجَد اهللِ أَن یُْذَکَر فِیَها اْسلُمُه..«.1 اسلتفاده می شلود که مسلاجد محّل عبادت  مَّ
و پرسلتش الهی اسلت.

   آری، مسلجد شلریف ترین ملکان بلرای خضلوع و سلجده بر درگاه الهلی و از خود 
گذشلتن و بله خدا رسلیدن اسلت و نملاز از جمله عباداتی اسلت که در مسلجد انجام 
می گیلرد و گلزاردن نملاز درآن در مقایسله بلا مکان هلای دیگر ثواب بسلیار بیشلتری 
دارد. بله یقیلن، اگلر نملاز بله جماعلت برگلزار شلود ثلواب آن بله مراتلب بیشلتر هم 

خواهلد بود.
   از جملله عبلادات در مسلجد، نملاز بلزرگ جمعه اسلت کله کار عبادی، سیاسلی 
مسللمانان اسلت. از ایلن رو، هلر هفتله در شلهرهای مهلّم کشلور جمع می شلوند، هم 
خلدا را می پرسلتند و هلم در برابلر دشلمنان دینلی آمادگلی خلود را اعلالم می دارند. 
نملاز در مسلجد آن قلدر ارزش دارد کله حّتلی انتظلار در مسلجد بلرای برپایلی نماز، 
خلود عبادت اسلت و رسلول خلدا در این باره می فرماید: »نشسلتن در مسلجد در 
انتظلار نملاز، عبلادات اسلت، مادامی کله حدثی از او سلر نزنلد. عّده ای پرسلیدند: ای 
رسلول خلدا حلدث چیسلت؟ فرمود: غیبت کلردن«.2 از دیگلر عباداتی که در مسلجد 
انجلام می گیلرد دعلا و مناجلات اسلت. از ایلن رو، به خصوص بعلد از انقالب اسلالمی، 
خوانلدن ادعّیله ای چلون کمیل، توّسلل، ندبله و نظایر آن رونق بیشلتری یافته اسلت. 

چله اینکله در روایلت آملده اسلت، دعای دسلته جمعی بله اجابت مقرون اسلت.
   »اعتلکاف نیلز عبادتلی اسلت کله در مسلجد انجلام می گیلرد. اعتلکاف، یعنلی 
اقاملت در مسلجد بله قصد اجرای اعملال مخصوص با شلرایط و آداب ویلژه که تزکّیه 

و تصفیله  روح از همله  معاصلی را در پلی دارد«.3
   »مراسلم دیگلری مثلل خطبه هلای اخالقی و دینلی، عزاداری امام حسلین، ختم 
املوات و انلواع جلسلات ذکلر و قرائلت قلرآن کله به طلور معملول در مسلاجد انجلام 
می شلوند، به واسلطه  محتوا با ماهّیت ]نیایشلی[ مسلجد، سلنخّیت پیدا کلرده«4و در 

1 . بقره، آیه114.

2 . بحاراالنوار، ج83، ص384.

3 . باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص72 .

4 . همان، ص242.
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مسلاجد برگلزار گردیده اند.

2-5-2. کارکردهای آموزشی 
بعلد از کارکلرد نیایشلی، قوی تریلن کارکلرد مسلاجد در طلول تاریلخ، کارکلرد 
آموزشلی آنهاسلت. ایلن کارکلرد، به ویلژه در دوران قبلل از پیدایلی نهادهلای ملدرن 
بسلیار پررنگ شلده اسلت، به گونله ای کله در اکثر جوامع مسللمان مجموعله  تعلیم و 

تربیلت حلول محلور مسلاجد شلکل گرفتله بود.
   در روایتلی رسلول اکلرم می فرمایلد: »هر نشسلتی در مسلجد بیهوده اسلت، 
مگلر اینکله برای سله کار باشلد: خواندن قلرآن، ذکر خدا، سلؤال از عللم و دانش«.1ما 
در تاریلخ نیلز می خوانیلم کله پیامبلر در مسلجد خویلش آیه هلای قلرآن، احلکام و 
معلارف دینلی و حّتلی مسلائل تاریخلی را به ملردم آموزش ملی داد. جلسلات آموزش 
نیلز بلا نبلود آن حضلرت ادامله می یافلت؛ زیرا اسلتاد و ملدّرس کالس های آموزشلی 
مسلجدالّنبی، فقلط پیامبلر نبلود. افلراد دیگلری نیلز کله از صالحّیت هلای علملی 
الزم برخلوردار بودنلد، اداره  ایلن جلسلات را بلر عهلده داشلتند: عبداهلل  بن رواحله کله 
شلخصّیتی علملی بلود جلسلات مربوط بله توحیلد و معاد و مسلائل اعتقلادی را اداره 

می کلرد.
جایلگاه جلسلات علملی و آموزشلی در مسلجد از نلگاه پیامبلر اکرم بله مراتب 
واالتلر و ارجمندتلر از جلسلات دعلا اسلت؛ چنان که در روایت اسلت که روزی رسلول 
خلدا به مسلجد وارد شلدند. در مسلجد، دو مجللس جداگانه برپا بلود. گروهی در 
حلال یلاد دادن و فراگرفتلن دانلش بودنلد و جمعلی نیز به دعلا و راز و نیاز بلا خداوند 
مشلغول بودنلد. پیامبلر فرملود: هلر دو گلروه بله سلوی نیکلی گام بلر می دارنلد؛ 
دسلته ای خلدا را می خواننلد و گروهلی نیلز آملوزش می بیننلد و نادانلان را تعلیلم 
می دهنلد؛ وللی ایلن گلروه )تعلیلم و تعلّلم( کار برتلری انجلام می دهلد. ملن نیلز بله 
منظلور آملوزش دادن ملردم مبعلوث شلده ام. آنلگاه پیامبلر در میلان گروهی که 

1 . بحاراالنوار، ج77، ص86.
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سلرگرم آملوزش بودند، نشسلت.1
»تلا آغلاز قلرن چهارم اسلالمی، اغلب مسلاجد در غیر اوقلات نماز حکلم مدارس را 
داشلت و بعدهلا مراکلز آموزشلی، صلورت خاّصی بله خود گرفلت. بسلیاری از بزرگان 
عللم و دانلش دانش آموختلگان حلقله  درس کالس هایلی بودند که در مسلاجد برگزار 
می شلد. حّتلی بعدهلا کله مراکز تحصیلی از مسلاجد به ملدارس منتقل شلد، مدارس 
در جنلب مسلاجد سلاخته می شلد و از ایلن طریلق پیونلد ناگسسلتنی دیلن و عللم 
بله نمایلش گلزارده می شلد.آری، مسلجد هملواره آموزشلگاه مبانلی دینلی و معلارف 
اسلالمی بلوده اسلت. از این رو، مسلجدی که املروز نقش مؤثّلر خلود را در زمینه های 
فرهنگلی، آموزشلی ایفلا نکنلد در حقیقلت از ادای بخلش مهّملی از رسلالت خلود 

بازمانده اسلت«.2
   »مسلاجد از حیلث آموزشلی سله شلکل به طلور کاملل متمایلز از یکدیگلر اتّخاذ 
کردند. شلکل نخسلت، آن بود که بسلیاری از مسلاجد با محدود کردن دایر ه آموزشلی 
خویلش بله آملوزش عموملی و ابتدایلی در حلّد قرائت قلرآن اکتفلا کنند. شلیوه های 
آموزشلی در ایلن مکتب هلا به طور کامل سلّنتی اسلت... . شلکل دّوم، مدرن اسلت؛ به 
ایلن معنلا کله محلّی در مسلجد به عنلوان کتابخانه در نظلر گرفته می شلود. جوانان و 
نوجوانلان و کلودکان مسللمان بله شلکل گروهی از آموزش هلای ابتدایی )کله از قرآن 
آغلاز شلده و بله حدیلث، اعتقلادات و احلکام می رسلد( برخلوردار می شلوند. در ایلن 
شلکل... مسلجد کالس هایلی با صندللی و تختله سلیاه دارد و حّتی از ابزارهلای نوین 
سلمعی ل  بصلری بلرای آموزش در آنها اسلتفاده می شلود.   شلکل سلّوم، ارتقا مسلجد 
تلا حلّد دانشلگاه اسلت. برخلی از مسلاجد در جهلان اسلالم تعلیلم و تربیلت بدنی در 
سلطوح عاللی را نیلز برعهلده گرفته انلد. در سلال 1961 م مسلجداالزهر در قاهلره 
بله دانشلگاهی اسلالمی تبدیلل شلد کله هماننلد دانشلگاه های جدید، دانشلکده های 

بسلیاری دارد و از حیلث دانشلکده های فقله و کالم اسلالمی شلهرت دارد«.3
   از دل چنیلن تالش هایلی عللوم بسلیاری منبعلث از منابلع اسلالم سرچشلمه 

1  . بحاراالنوار، ج1، ص206.

2 . باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص73.

3 . همان، ص265.
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گرفلت. علوملی چلون فقله، اصلول، کالم و فلسلفه اسلالمی و غیلره نقطله عطلف در 
ایفلای نقلش آموزشلی مسلاجد در طلول تاریلخ، دوران زندگانلی دو املام شلیعیان، 
یعنلی املام محّملد باقلر و امام جعفلر صادقc اسلت. این دو املام با اغتنلام فرصت به 
دسلت آمده در کشلاکش تحّوالت سیاسلی بین امویان و عّباسلیان، دسلت به پرورش 
شلاگردان بسلیاری در عللوم گوناگلون زدنلد کله پایلگاه عرضله  این آموزش مسلاجد 
بودنلد. در تاریلخ، شلمار شلاگردان املام صلادق حّتی تا علدد چهار هلزار نفر ذکر 
گردیلده اسلت. ایلن دو املام بزرگلوار پدید آورنده  طبقله ای جدید به نلام طبقه  علمای 

اسلالم هستند.
   مسلاجد از رهگلذر کارکلرد آموزشلی خویلش سلهمی بسلیار مهلّم در فرهنگ و 

تملّدن اسلالمی ایفلا کردند.
   »چلون مسللمانان مسلجد را محیلط آموزشلی سلاخته بودنلد، بله تبلع آن، 
کتابخانه هایلی در آن بله وجلود آملد. اگرچله اکثلر کتابخانه هلای مسلاجد معموللی 
بودنلد، وللی بعضلی از مسلاجد بلزرگ مجموعه هایلی کاملل از کتاب هایلی داشلتید 
کله در امپراتوری اسلالم شلهرت فراوانی کسلب کردند. دانشلمندان و دانشلجویان نه 
فقلط آزادانله از ایلن کتابخانه هلا اسلتفاده می کردنلد، بلکله بلرای آنها سلخاوتمندانه 
غلذا، مسلکن، وسلایل نلگارش و دیگلر خدملات نیلز فراهم می شلد... . گفته می شلود 
کله دیلوان و کتاب هلای شلعر هشلتاد طایفله در مسلجد کوفله نگهلداری می شلد... . 
البّتله در میلان شلیعیان بله سلبب آنکله اماملان شلیعه، به ویلژه املام صلادق بله 
عللوم گوناگلون احاطله داشلتند، کتاب نویسلی و کتاب خوانلی به رشلته های گوناگون 
عللوم قرآنلی، عللوم اجتماعلی و فلسلفی، عللوم طبیعلی کشلیده شلد. در سلسلله  
عّباسلیان نهضلت ترجمله آثلار یونانلی بله عربلی بله راه افتلاد و ائّمله  شلیعه نیلز در 
جلوگیلری از القائلات سلوء و افلکار باطل ترجمه شلده به عرضله  افکار مترّقلی و عالی 

می پرداختنلد«.1
   بلا غنی تلر شلدن عللوم اسلالمی و تخّصصی شلدن آنهلا، آموزش تخّصصلی علوم 

اسلالمی در اغللب ملوارد به مدارس سلاخته شلده در جنب مسلاجد منتقل شلد.

1 . سباعی مکی، محّمد، نقش کتابخانه های مساجد در فرهنگ و تمّدن اسالمی، ص6.
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در دوران معاصلر »بلا شلکل گیری دوللت و ملّت هلای جدیلد در جواملع اسلالمی 
یلا تحلّول در سلاختار حکومتلی ملّت هلای کهلن، حکومت هلا بله تأسلیس نهادهلای 
آموزشلی جدیلد پرداختنلد. ایلن املر خلود به خلود بر آملوزش در مدارس و مسلاجد 
تأثیر گلذارد. دو واقعّیلت نیلز در ایلن میلان خودنمایلی کرد: توسلعه  اقتصلادی )البّته 
نیلاز بله نیروهلای متخّصصلی کله آملوزش سلّنتی نمی توانسلت چنیلن محصوالتلی 
داشلته باشلد( و تحلّوالت اجتماعلی ناشلی از تماس با غلرب )ظهور نقش هلای جدید 
کله آموزش هلای تازه ای می طلبیلد(. در این نظام آموزشلی جدید، حّتلی آموزش های 
دینلی تلا حلّد تعلیملات دانشلگاه پیش بینلی شلد تلا مجموعله  آموزش هلای سلّنتی 
ناکارکلرد شلوند. عامللی کله باعث تلداوم آموزش سلّنتی می شلد آن بود کله تبلیغ و 
دعلوت دینلی بله نیروهلای آملوزش دیلده ای نیاز داشلت کله نهادهایی مثلل وقف یا 
تمهیداتلی مثلل خملس هزینه هلای آن را تأمین می کرد و مسلتقل از دوللت بودند«.1

3-5-2. کارکرد اجتماعی 
بلا مراجعله بله تاریلخ صلدر اسلالم درمی یابیلم از جملله کارهایلی کله در مسلجد 
انجلام می گرفلت، ایلن بلود کله ملردم در ایلن ملکان جملع می شلدند و مشلکالت 
اجتماعلی را بررسلی می کردنلد و بله رفلع آن اهتملام می ورزیدند و همچنیلن درباره 
مصاللح اسلالم و مسللمانان بله شلور و مشلورت می پرداختنلد. نتیجله می شلود کله 
املروز هلم مسلجد، باید خانه آشلنایی بلا دردها و مشلکالت اجتماعی و چاره اندیشلی 

بلرای رفلع آنها باشلد.
   املام خمینلی در گفتلاری ایلن نقلش مسلجد را ملورد تأکیلد قلرار داده و 
فرمودنلد: »ایلن مسلجدالحرام و مسلاجد در زملان رسلول اکلرم مرکلز جنگ ها و 
سیاسلت ها و مرکلز املور اجتماعی و سیاسلی بود. این طور نبوده اسلت که در مسلجد 
پیغمبلر، هملان مسلائل عبلادی نملاز و روزه باشلد؛ مسلائل سیاسلی اش بیشلتر بوده 
اسلت. اسلالم می خواهلد کله ملردم آگاهانله بلرای مصاللح خودشلان و بلرای مصالح 

1 . باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص264.
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مسللمانان در آنجلا فّعالّیلت کنند«.1
   از آنجلا کله طبلق آموزه هلای اسلالمی هلر عملی که بله قصد قربلت و در راه خدا 
انجلام گیلرد، عبادت محسلوب می شلود، »انلواع فّعالّیت هلای دیگر می تواننلد توجیه 
دینلی پیلدا کننلد و بله قلملرو مسلجد راه یابند. ایلن امر، به ویلژه هنگاملی رواج پیدا 
می کنلد کله نهادهلای دیگلر جامعله کارکردهای خلود را به درسلتی انجلام ندهند یا 
اینکله در اصلل، نهادهایلی بلرای بلر عهلده گرفتلن آن گونله خدملات و کارکردهلا در 
جامله نباشلد«.2در ایلن حلال، بسلیاری از املور عمومی مردم در مسلجد رتلق و فتق 

می شلوند.
   در صورتلی کله در مسلاجد فّعالّیت هلای اجتماعلی چشلم گیری رخ دهلد و ایلن 
کارکلرد در مقابلل کارکلرد نیایشلی مسلجد از حضلور پررنگ تلری برخلوردار باشلد، 
پیامدهلای خاّصلی را در پلی دارد کله بعضی هلا بلا کارکلرد نیایشلی در تعلارض قلرار 

می گیلرد.
   »در جوامعلی کله کارکردهلای اجتماعلی مسلاجد غلبله پیلدا می کننلد یلا 
کارکردهلای اجتماعلی هلم عرض با کارکرد نیایشلی جلوه گر اسلت، مسلجد مرکزیّت 
بیشلتری پیلدا می کنلد و در مناطلق مسلکونی، در مرکز منطقله واقع می شلود یا اگر 
تعلداد مسلاجد چشلم گیر باشلد، آن دسلته از آنهلا کله پوشلش بیشلتری بله مناطق 
مسلکونی می دهنلد، کارکلرد اجتماعلی بیشلری پیدامی کنند. این مسلاجد بله مراکز 
اداری یلا حکومتلی نزدیک ترنلد، در دل بازارهلا جلای دارند، به مجاللس قانون گذاری 
نزدیک انلد یلا مراجعه کننلدگان بله آنهلا افلراد دانشلگاهی و دیگلر نخبلگان هسلتند. 
بله  ایلن ترتیلب اسلت که این گونه مسلاجد بر اسلاس کارکردهلای خلاّص و مخاطبان 
خلاّص تمایلز پیدا می کنند. حّتی سلاخت سلسلله مراتبلی جامعله در ترتیبات فضایی 
آنهلا مؤثّلر واقلع می شلود... . ایلن مسلاجد بله نحلو مشلارکتی اداره می شلوند و انواع 
فّعالّیت هلای آنهلا بلر اسلاس هملکاری افلرادی که ارتبلاط بیشلتری با مسلجد دارند، 
سلازمان داده می شلود. تأسلیس این گونله مسلاجد بله بودجه هلای چشلم گیری نیلاز 

1 . صحیفه  نور، ج18، ص67.

2 . باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص243.
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دارد کله بلر اسلاس مشلارکت افلرادی از طبقلات خلاّص، بودجه هلا و میلزان خدمات 
مسلجد تفلاوت پیلدا می کنلد. مراسلم و آیین هلا در این گونله مسلاجد یلک طلرح و 
زمان بنلدی خلاّص پیلدا می کننلد و افلرادی نیز بله خدملت دائملی آن در می آیند«.1
   هماننلد دیگلر کارکردهلای مسلاجد، پدیلده ای کله ایلن کارکرد را نیلز به چالش 
کشلیده اسلت، بلروز مدرنیته و فرآیند نوسلازی اسلت. »جهلت فرآیند نوسلازی بدان 
سلمت اسلت که بخشلی عملده از کارکردهای اجتماعی مسلجد را بله نهادهای عرفی 
تحویلل کند و مسلجد فقط کارکرد نیایشلی داشلته باشلد. ایلن امر، البّتله از مخالفت 
بنیلادی نوسلازی و تجلّدد بلا دین ناشلی نمی شلود، بلکله در اصل، نوسلازی در جهت 
راه انلدازی نهادهلای تخّصصلی بلرای پاسلخ دادن ملداوم و بهینله بله نیازهلای مردم 
اسلت. بسلیاری از کارکردهلای اجتماعلی مسلجد در دنیلای املروز بله نهادهایلی که 
جامعله چلاره ای جلز ایجلاد، تقویّت و گسلترش آنهلا نلدارد، تحویل نشلده اند و از این 
جهلت حّتلی اگر مسلاجد بخواهند نقش اجتماعی مسلتقیم داشلته باشلند، مجبور به 
محلدود کلردن ایلن نقش ها هسلتند. در مرحله بعدی، مسلجد خود را بایلد به صورت 
یکلی از نهادهلای عرضه کننلده آن خدملات و کارکردهلا )و نه فقلط عرضه کننده  آنها( 
معّرفلی کننلد و همچنیلن در محلدوده  هملان کارکردهلا می باید به نحلوی تخّصصی 
بله موضوعلات )حّتلی وعلظ و خطابله( بپردازنلد تلا بتواننلد در کنلار رقبلای جلّدی 
بله رقابلت بپردازنلد. بله عنلوان نمونله، انلواع فّعالّیت هلای فرهنگلی )در حوزه هایلی 
مثلل سلینما، تئاتر، موسلیقی، هنرهای نمایشلی، هنرهای تجّسلمی و غیلره( در انواع 
نهادهلای عرفلی )دولتلی، عموملی و خصوصلی( در حلال اجراسلت... . اگلر بله عنوان 
مثلال، مسلاجد بخواهنلد بله امور فقلرا و درماندگان رسلیدگی کنند، متوّجله خواهند 
شلد کله فقلط یکلی از نهادهلای خدمات دهنلده خواهنلد بلود و بلا تخّصصی شلدن و 

رقابلت و هملکاری بلا دیگلر نهادها می تواننلد در ایلن عرصه باقلی بمانند«.2

1 . باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص243

2 . همان، ص248.
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4- 5-2. کارکرد سیاسی
نقلش سیاسلی مسلاجد در طلول تاریلخ جوامع اسلالمی )جلز مقطع صدر اسلالم( 
بیشلتر به صورت غیرمسلتقیم بوده اسلت. این کارکرد در قرون جدید و با پیشلگامی 
سلّید  چلون  اصالح گرایانلی  شلد.  پررنگ تلر  اسلالمی  جواملع  در  اصالح گرایلان 
جمال الّدیلن اسلدآبادی، حسلن البّنلا، محّملد عبلده، عالّمله اقبلال الهلوری و دکتلر 
شلریعتی از مسلجد بله عنلوان پایگاهی بلرای آغاز جنبش هلای سیاسلی اصالحی در 

قلرون اخیلر اسلتفاده کرده انلد.
»ایلن رفتارهلا در ابتلدا در چارچلوب دعلوت و تعاون اسلالمی آغاز می شلده اسلت 
)جلسلات تفسلیر قلرآن، بیلان احلکام اسلالم، بزرگداشلت اولیلای دیلن، ذکلر وقایلع 
تاریخلی مربلوط بله دیلن، ذکر مشلکالت و مصائلب مسللمانان در اقصی نقلاط عالم و 
جلِز آن(، وللی بله سلبب فقلدان مجراهای سیاسلی برای ظهلور دغدغه هلا و تمایالت 

دینلی، خلود مسلجد بله نوعی پایلگاه سیاسلی تبدیل می شلده اسلت«.1
بایلد توّجله داشلت کله مسلجد در جواملع اسلالمی بلا توّجله بله آموزه هلای دینلی 
چشلم گیر، همچلون حدیلث: »َملْن اَْصَبلَح و للم یَْهَتمُّ بُِاملوِر الُْمْسللِمیَن َفلَْیلَس ِمْنُهْم 
َو َملْن َسلِمَع َرُجلاًل یُنلادی یلا لِلُْمْسللِمیَن َفلَلْم یُِجْبلُه َفلَْیلَس بُِمْسللٍِم«،2ظرفّیت بروز 
رفتارهلای سیاسلی را در مقایسله بلا نهادهلای دینلی در ادیان دیگر به درجات بسلیار 

برتلری دارد.
از نظلر تاریخلی نیلز شلاهدیم کله »پیامبلر اسلالم نخسلتین مسلجد را در مدینله 
نزدیلک بله خانله  خویش سلاخت و آن را مرکلزی بلرای اداره  امور سیاسلی و مباحث 
و جدال هلا قلرارداد... . همچنیلن در تاریلخ اسلالم، مسلجد محلّی برای خشلونت های 

سیاسلی )مثلل قتلل دو خلیفله صدر اسلالم( بوده اسلت«.3
»بلا گسلترده تر شلدن قلملرو فّعالّیلت دوللت در دوران معاصلر از سلویی، و پیلدا 
نشلدن نهادهلا و مجراهلای بله رسلمّیت شلناخته شلده، بلرای اجلرای فّعالّیت هلای 

1 . باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص100.

2 . هللر کللس صبللح کنللد و بلله امللور مسلللمانان هّمللت نللورزد، از آنللان نیسللت و هللر کللس فریللاد کمک خواهللی کسللی را بشللنود و 

بلله کمکللش نشللتابد، مسلللمان نیسللت؛ اصللول کافللی، ج2، ص164، ح5.
3 . روزنامه شرق، گزارش آبادگران در مسجد، 27/1/1381 ش.
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سیاسلی از سلوی دیگلر، فّعالّیت های سلّنتی مسلاجد، چلون تعلیم و تربیت اسلالمی، 
دعلوت اسلالمی، اصلالح اجتماعلی و تعلاون اجتماعلی نیلز اکنلون سیاسلی شلمرده 
می شلوند. حکومت هلا در برخلورد بلا ایلن فّعالّیت هلا تلالش دارنلد تلا آنجلا کله ایلن 
فّعالّیت هلا سلعی در ایجلاد اختلالل در فّعالّیت هلای دولتلی ندارند و بله خصوص نهاد 
حاکمّیلت را دچلار چاللش مشلروعّیت نمی کننلد، از دِر مماشلات وارد گردند«.1اّملا 

تزریلق سیاسلت بله مسلاجد، ایلن مراکلز را بله چهار شلکل ممکلن درآورده اسلت:
1 ل مرکز حزبی؛

2 ل دار الّندوه )محّل مشورت(؛
3 ل پارلمان محلّه؛
4 ل خانه شهروند.

از چهلار شلکل مطلرح شلده، مسلاجد در طلول تاریلخ جهلان اسلالم و نیلز در 
دوران معاصلر کمتلر از همله بله صلورت مراکلز حزبلی درآمده انلد. علّلت ایلن املر 
وجلود اصلل فراگیلری و انحصلاری نبلودن فّعالّیلت در مسلاجد اسلت. بلا ایلن وجود، 
همیشله تالش هایلی صلورت می گرفتله اسلت تلا از پایلگاه مسلجد حّداقل بله عنوان 
تریبلون تبلیغلات سیاسلی انحصاری اسلتفاده گلردد. تازه تریلن نمونه  ایلن تالش ها را 
در حرکت هلای یلک جنلاح خاّص سیاسلی بلرای اسلتفاده از تریبون مسلاجد شلاهد 
بودیلم، اّملا ایلن تالش هلا همیشله به علّلت اینکه هیلچ گاه یلک تفّکر سیاسلی خاّص 
بلر تملام جامعله حاکلم نمی گلردد )مگلر در اشلکال افراطلی کاریزمایلی( و خاّصیلت 

مردملی بلودن مسلاجد، نلاکام می شلوند.2
همچنیلن، غیلر از صلدر اسلالم بله علّلت شلکل گیری داراالماره هلا، مسلاجد کمتر 
مرکلز تشلکیل شلوراهای مسللمانان در امور عموملی خویش بوده اند؛ چلرا که در کّل، 
حکومت هلا در جواملع مسللمان بله صلورت اسلتبدادی بوده اند و مشلارکت سیاسلی 
توده هلا را بلر نمی تافته انلد؛ اّملا دو شلکل دیگلر، یعنلی خانله شلهروند یلا پارلملان 
محلّله در مسلاجد جلاری بلوده و هسلتند و نقلش سیاسلی مسلاجد را بایلد به طلور 

1 . باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص100.

2 . روزنامه  شرق، گزارش، آبادگران در مسجد، 27/1/1381 ش.
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عملدی در نقلش اجتماعلی و مدنلی آنهلا جسلت وجو کلرد: آنجلا که نقلش اجتماعی 
و مدنلی مفهلوم سیاسلی پیلدا می کلرده، مسلجد سیاسلی می شلده اسلت و آنجلا که 
کارکردهلای اجتماعلی مسلتقل از سیاسلت جلاری پنداشلته می شلده، مسلجد نیلز 

کمتر سیاسلی می شلده اسلت.1

2-5-4-1. مسجد و انقالب اسالمی

از جملله موّفق تریلن حرکت هلای سیاسلی در چنلد دهله  اخیلر، انقلالب اسلالمی 
ایلران اسلت. این انقلالب از جهات بسلیاری، از دیگلر انقالب ها متمایز اسلت. از جمله 
وجله تمایلز، پایلگاه دینلی این انقلالب در عصلر گریلز از ایدئولوژی های آسلمانی بود. 
مسلاجد بله عنلوان فراگیرترین مرکز دینی در اسلالم، در این انقالب نقشلی حّسلاس 

داشتند.
   امام خمینی فرمودند این انقالب، به تأّسلی از سلّنت اسلالمی در عصر پیامبر، 
اعتقلاد خاّصلی بله اجتماع میان سیاسلت و اسلالم حول محور مسلاجد داشلتند. امام 
اّملت در سلال های قبلل، یعنلی در هملان روزهایلی کله از سلوی حکوملت وابسلته 
شلاه بله ترکّیله و از آنجلا به نجلف تبعید شلدند، در نخسلتین نطق خلود در نجف در 

مسلجد شلیخ انصلاری در حضور بسلیاری از علملا و فضال چنیلن گفتند:
 »اسلالم سیاسلت دارد، برنامله اداره  املور مملکلت دارد، مماللک بلزرگ را اداره 
می کنلد. بلر رؤسلای جمهلور، سلالطین و دول اسلالمی اسلت کله اسلالم را بله عالم 
معّرفلی کننلد تا مسلیحی ها خیال نکنند که اسلالم چون مسلیحّیت اسلت و مسلجد 
مثلل کلیساسلت. وقتلی نملاز در مسلجد برپلا می شلد، تکلیلف معّیلن می کردنلد. در 
مسلجد شلالوده جنگ ریخته می شلد. در مسلجد تدبیر اداره  ممالک می شلد. کلیسلا 
فقلط بلرای عبلادت و نزدیکلی بله خدا عللی زعمهم اسلت؛ اّما مسلجد مسللمانان در 
زملان رسلول خلدا و در زملان خلفایلی کله بودند، مرکز سیاسلت اسلالم بلود. در 
زملان رسلول خدا، در زمان حضلرت امیرالمؤمنین و در زملان دیگران، در روز 
جمعله در خطبله  جمعله مطاللب سیاسلی، مطاللب مربلوط بله جنگ ها و مربلوط به 

1 . باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجّدد، ص107.
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سیاسلت ملدن مطرح می شلد«.1
   در طلول انقلالب اسلالمی، آغلاز تظاهلرات میلیونلی ملردم از مسلاجد و پایلان 
آن نیلز مسلاجد بلود. روشلنگری و هدایلت آنلان در مسلیر مبلارزه، در مسلاجد انجام 
می گرفلت. جلسلات سلّری و مخفیانله و طلرح و برنامه ریلزی گروه هلای مقاوملت 
در مسلاجد برگلزار می شلد. خطابه هلای آتشلین وّعلاظ و خطبلا در تحریلک ملردم 
بلرای فتلح خاکریزهلای حکومت شلاه، پیوسلته در مسلاجد اسلتمرار داشلت. وحدت 
اّملت اسلالمی کله عمده تریلن عامل پیلروزی انقالب بلود، در مسلاجد معنلا و مفهوم 
می یافلت. همله  اختالفلات و تفرقه هلا بلا حضور در یلک پایلگاه مبارزاتی مشلترك به 
نلام مسلجد، مبلّدل بله وحلدت کلمله و مشلتی پوالدین بلر ضلّد ملزدوران حکومتی 
می شلد. مسلجد بلدون  آنکله نیازمند ثبت نلام، حوزه بنلدی، اجبلار، اکلراه و این قبیل 
املور باشلد کله بله نوعلی در دسلته های سیاسلی و گروهلی وجلود دارد، بله تجهیلز 

میلیون هلا مؤملن معتقلد می پرداخلت... .
   مسلجد در انقلالب اسلالمی علالوه بر همله  ویژگی هلا، یک ویژگلی منحصربه فرد 
داشلت که همه  نقش آفرینی های خود را مدیون آن اسلت، و آن داشلتن ماهّیت تشلّیع 
اسلت. مسلاجد شلیعیان به لحاظ نداشلتن وابسلتگی ملاّدی و معنوی بله حکومت ها، 
هملواره توانسلته اسلت بلدون هیچ گونله مالحظله کاری و احتیاط پیش گیلر، با فسلاد 
قدرت هلای حاکلم درافتلد. بلا توّجله بله اینکله همله  امور مسلاجد به دسلت ملردم و 
بلا اعانلات مسللمانان و وجوهلات شلرعّیه آنان اداره می شلود، خلود آنان نیلز حافظان 
اصللی آن هسلتند و فریادهلای حق ّطلبانله خلود را از ایلن مراکلز بله گلوش دیگلران 
می رسلانند. ائّمله  مسلاجد کله در حوزه هلای علمّیله  شلیعی تربیلت شلده و خلود را 
بله قدرت هلای فاسلد نفروخته انلد، عهلده دار مسلئولّیت مسلاجد می شلوند. بنابراین، 
هلر حرکتلی کله از مسلاجد آغلاز می شلود، از یلک سلو، رنلگ دینلی و الهلی و از 
سلوی دیگلر، بعلد مردملی و جماهیلری دارد. ایلن دو، خلود عاملل بقلای نهضت ها و 
حرکت هاینلد. آنلگاه انحرافلات آغلاز می گلردد کله شلکافی میلان نهضت هلا و پایلگاه 

1  . صحیفه نور، ج 2، ص32.
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اصللی آنهلا ایجاد شلود«.1
   البّتله در پلی پیلروزی انقلالب، بلا راه یافتلن نهادهلای دینلی بله متلن قلدرت 
اجرایلی، ایلن ویژگی مسلاجد به چالش کشلیده شلده اسلت. این چالش آنجا تشلدید 
می گلردد کله همزملان از مسلاجد بله عنلوان پایلگاه سلازمانی حکومتی مانند بسلیج 
اسلتفاده می گلردد و یلا نقش هلای اجرایلی چلون تأییلد صالحّیلت افلراد بلر عهلده 
مسلجد سلپرده می شلود.2 این گونله حرکت ها بلا نقش اصلی مسلاجد تعارض داشلته 

و ایلن نهلاد را دچلار تعلارض کارکلردی می نماید.

6-2. چالش های مساجد در دوران معاصر 
چالش هلای املروزی مسلاجد بازتابی از چالش های جامعه توسلعه نیافته شلرقی در 
تنگنلای انتخلاب میان سلّنت و تجّدد اسلت. سلّنت غنلی و اصیل و بلدون پیرایه های 
زایلد اسلالمی بعلد از آنکله دچلار تطلّور و ارتجلاع گردیلد، نله فقلط از نوزایلی بلاز 
مانلد، بلکله در اوج انحطلاط خویلش، ضدیّلت بلا نوزایلی و بازنگلری و چنلگ زدن به 
سللفی گری جلزو خصیصه هلای آن قلملداد شلد، در مقابلل تجلّدد غربی خلع سلالح 
گردیلد. چاللش بیلن سلّنت و تجلّدد در جامعله  ایرانلی، برخاسلته از انتخلاب میلان 
داشلتن نگلرش آسلمانی بله جهلان هسلتی و یلا نگریسلتن به جهلان هسلتی از نگاه 
زمینی و بریده از ماورا اسلت. عقیم شلدن سلّنت اسلالمی در جامعه  ایران از سلویی، 
یّکه تلازی تجلّدد و مدرنیسلم غربلی و پیشلرفت های خیره کننلده آن از سلوی دیگلر، 
چنلد صباحلی اسلت کله جامعله  ایلران را بر سلر دو راهی عظیملی قرار داده اسلت. و 
اسلفبارتر ایلن کله در این چند صبلاح، اغلب راه حلّ هلای افراطی و تفریطلی برگزیده 
شلده اند. گاه تملام تجربیلات بشلری به دسلت آمده در سلایه  تجّدد و مدرنیسلم انکار 
شلده و عجیب تلر آنکله، همان سلّنت اسلالمی عقیم و تحریف شلده به عنلوان راهکار 
جایگزیلن معّرفلی می گلردد. گاهلی نیلز عقبه تاریخلی و فرهنگلی جامعه کله به طور 
شلدید متأثّلر از سلّنت دینلی اسلالمی اسلت، بله هیلچ انگاشلته شلده و له له زنلان به 

1 . ماهنامه  مسجد، شماره 46، ص53.

2 . ماهنامه  مسجد،  شماره71، ص18 .
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سلمت تجلّدد )یلا بهتلر بگوییلم: پوسلته  بیرونلی تجلّدد( گام برداشلته شلده اسلت؛ 
بلدون آنکله حّتلی ادبیلات تجّدد و مدرنیسلم به درسلتی و همان گونه کله منظور نظر 

نظریّه پلردازان غربلی باشلد، ترجمله گردد.1
   در حلال حاضلر وضلع جامعله ایرانلی، وضعی التقاطی اسلت و رفتارهای سلرزده 
از انسلان ایرانلی نله در قالب سلّنت می گنجلد و نله در چارچوب تجّدد املکان تعریف 

دارد. هنلوز انسلان ایرانلی تکلیف خویش را با سلّنت و تجّدد روشلن نسلاخته اسلت.
   از آنجلا کله اکنلون ایلن سلّنت دینلی ضعیلف بله حکوملت راه یافتله و نهادهای 
متعلّلق بله آن را قبضله کلرده اسلت، حاضر به نقلد خویش نیسلت؛ چرا کله از بحران 
مشلروعّیت و از دسلت رفتلن قلدرت تلرس دارد و دچلار محافظله کاری شلده اسلت؛ 
هملان چیلزی کله روزی سلّنت شلیعی اّدعلای مقابلل آن را داشلت. بله دیلن سلبب 
راهکارهلای توّجله بله سلّنت عرضله شلده از طلرف حکوملت، سلطحی اند و حّتلی 
اندیشلمندان مسلتقل مطلرح در تفّکلر دینلی و سلّنتی چلون محّمد حسلین نصر، 

عبدالکریلم سلروش و دیگلران هلم مغضلوب و رانلده شلده اند.
   از سلوی دیگلر، راهکارهلای تجویلزی ناشلی از توّجله صلرف بله تجّدد، بله علّت 
عقبله  فرهنگلی تاریخلی برآملده از سلّنت جامعله  ایلران، برای انسلان ایرانلی در خور 
هضلم نیسلت و او راهلم دچلار علذاب وجلدان می کنلد و هم قانعلش نمی سلازد؛ چرا 
کله آنلگاه بایلد در جملع جوامع ملدرن دوبلاره از صفر مطلق شلروع کنلد و جایگاهی 
در خلور شلأن برآملده از فرهنلگ و تاریخ خلود را نخواهد یافت.2در این میان مسلاجد 
هلم سلرگردان گشلته اند. از آنجلا کله در جهلان دهکلده شلده املروزی، اسلتفاده از 
تجربیلات فکلری بشلری حاصلل از مدرنیسلم اجتناب ناپذیلر اسلت، به ظاهر مسلاجد 
بایلد بسلیاری از کارکردهلای خویلش را از دسلت بدهنلد و در نهایلت املر، به چیزی 
شلبیه کلیسلا تنلّزل یابنلد. از سلوی دیگلر، چسلبیدن به مظاهر سلّنت تحریف شلده 
توّسلط مسلاجد هلم، گلره از کار فروبسلته آن بلاز نمی کنلد و ایلن کار به طلور عملی 
نوعلی انتحلار و خودزنلی توّسلط مسلاجد اسلت کله ایلن نهلاد واال را هرچله بیشلتر 

1 . روزنامه  شرق، ویژه نامه 1383ش، مصاحبه با سّیدجواد طباطبایی.

2 . روزنامه  شرق، 6/2/1383 ش.
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منلزوی می کنلد.
   در چنیلن اوضاعلی اسلت کله مسلاجد، هلم از سلوی داعیله داران تجلّدد ملورد 
بی مهلری قرارمی گیرنلد و محلدود می گردنلد و هلم از سلوی حاکملان مدعلی ترویج 

سلّنت تحریلف شلده  دینلی ملورد ظللم واقع می شلوند.

1-6-2. رویکردهای مساجد در جامعه  مدرن به معنای غربی 
در جامعله ای کله مدرنیسلم و رویکلرد بله آن شلکل غربی غالب اسلت مسلاجد دو 

روش را می تواننلد اتّخلاذ کننلد:

الف( روش محافظه کارانه

»جهلت فرآینلد نوسلازی بلدان سلمت اسلت کله بخشلی عملده از کارکردهلای 
اجتماعلی مسلجد را بله نهادهلای عرفی تحویلل کند و مسلجد فقط کارکرد نیایشلی 
داشلته باشلد«.1چرا کله تجلّدد و مدرنیسلم بله همله پدیده هلا، حّتلی به پدیلده دین 
و تقلّدس، نگاهلی زمینلی دارد. ایلن نکتله البّتله به معنای ضدیّلت با ملاورا و انکار آن 
نیسلت، بلکله بله معنلای نگریسلتن بله پدیده هایلی از جملله ملاورا بارویکلرد زمینی 
و عینلک ملاّدی )عرفی سلازی( اسلت. »در چارچلوب رهیافلت محافظه کارانله تلالش 
می شلود مسلجد در عیلن کارکردهلای نیایشلی، بخشلی از شلکاف های کارکلردی 
دیگلر نهادهلا مثلل تأمیلن اجتماعلی، آملوزش و پلرورش، خانه هلای جوانلان، نیروی 
انتظاملی، قلّوه قضائیله یلا در صلورت جنلگ، نهادهلای دفاعلی را پر کند. مسلجد در 
ایلن حلال، محلّلی بلرای تغییلر وضع موجلود نیسلت، بلکه بله جامعه کملک می کند 
تلا املور آن بهتلر اداره یلا از بحران هلای آن کاسلته شلود. در ایلن چارچلوب، وعلظ و 
خطابه هایلی کله در مسلجد عرضله می شلود و نیز گروه هایلی کله در حول و حوش آن 

شلکل می گیرنلد، متوّجله کاهلش رنج انسلان ها هسلتند«.2
   »ایلن املر البّتله از مخالفلت بنیلادی نوسلازی و تجلّدد با دین ناشلی نمی شلود، 

1 . باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجّدد، ص147.

2 . همان، ص247.



649 فصل چهار: کارکردهای فرهنگی و تربیتی مسجد  

بلکله در اصلل، نوسلازی در جهلت ایجلاد نهادهای تخّصصلی برای پاسلخ دادن مداوم 
و بهینله بله نیازهلای مردم اسلت. بسلیاری از کارکردهای اجتماعی مسلجد در دنیای 
املروز بله نهادهایلی کله جامعله چلاره ای بجلز ایجلاد، تقویّت و گسلترش آنهلا ندارد، 
تحویلل شلده اند و از ایلن جهت حّتلی اگر مسلاجد بخواهند نقش اجتماعی مسلتقیم 
داشلته باشلند اّول، ناچلار بله محلدود کردن ایلن نقش ها هسلتند. دّوم، خلود را فقط 
بایلد بله صلورت یکلی از نهادهلای عرضه کننلده  آن خدملات و کارکردهلا )و نله فقط 
عرضه کننلده آنهلا( معّرفلی کنند و سلّوم آنکله، در محلدوده  همان کارکردهلا می باید 
بله نحلوی تخّصصی بله موضوعات )حّتلی وعظ و خطابله( بپردازند تا بتواننلد در کنار 
رقبلای جلّدی بله رقابلت بپردازند«.1آنچله گفتله آملد البّتله تحلیلل وضع مسلاجد با 

رویله  محافظه کارانله در هلر جامعه مدرن اسلت.

ب( روش لیبرال 

»در چارچلوب رهیافلت آزادی خواهانله، از دین نیلز تصویلری آزادی خواهانه عرضه 
می شلود. همچنیلن دیلن و دیلن داری در شلرایطی آزاد معنا می شلوند. انسلان مؤمن 
در ایلن شلرایط، انسلانی اسلت کله مختارانله و آزادانله بلدون هیچ گونه اکراه و فشلار، 
بله نگرش هلای دینلی بلاور دارد و رفتارهلای دینلی از خلود بلروز می دهلد. قواعلد 
بلازی میلان دیلن داران، هملان قواعلد بلازی لیبراالسلت، بله حّداکثر رسلاندن آزادی 
فلرد ) دیلن دار( و بله حّداقلل رسلاندن اجبارهلای اجتماعلی)از جمله جامعله  دینی(. 
بلر اسلاس رهیافلت لیبلرال، مسلجد، مرکزی دینی اسلت که افلراد به  نحلو داوطلبانه 
و مختارانله بله آن می پیوندنلد و نله خلود هیلچ اجبلار و اکراهلی را در چارچلوب 
فّعالّیت هلای مسلجد می پذیرنلد و نه اجبلار و اکراهلی را بر دیگران تحمیلل می کنند. 
هلر آنچله هسلت، توافق هلا و قراردادهایلی اسلت که جملع مؤمنلان آنها را بر اسلاس 

قواعلد بلازی دمکراتیلک میلان خلود وضلع می کنند.
   در ره یافلت لیبلرال، مسلجد هلم از حیث روال هلای درونی و هلم از حیث تنظیم 
روابلط خلود با دیگلر مراکز و مؤّسسلات، قواعد بلازی آزادی خواهلی را رعایت می کند 

1 . باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجدد، ص248.
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و در هیلچ یلک از رفتارهلای خلود از اصلل آزادی، مختارانله و داوطلبانله بودن حضور 
افلراد در انلواع فّعالّیت هلا )چله نیایشلی و چله اجتماعی( علدول نمی کنلد. همچنین 
در فّعالّیت هایلی کله مسلتلزم اکلراه و اجبلار افلراد باشلد، بله هیچ وجله مشلارکت 
نمی نمایلد. لیبلرال بلودن در اینجلا بله روش عملل مسلاجد اطلالق می شلود و نله 
بله محتلوای آموزش هایلی کله در آنهلا عرضله می شلود. طبیعلی اسلت که مسلاجد، 
عرضه کننلده آموزش هلای دینلی و محلّل ذکلر و عبلادت باشلند و بله انلواع نیازهای 
مؤمنلان توّجله کننلد، اّما همین املور از طریق روش هلای گوناگون تحّقلق پذیرند. به 
عنلوان مثلال، هلر واعلظ می توانلد بله نحلوی صلح آمیز بله عرضله  باورهلا و اعتقادات 
دینلی اقلدام کنلد و کار خلود را به قلملرو داوطلبان و افلرادی کله از روی اراده حضور 
در مسلجد پیلدا کرده انلد، محلدود کنلد؛ اّملا در مقابلل، واعلظ دیگلری ممکن اسلت 
بلرای دعلوت افلراد بله ایملان و امر به معلروف یا نهلی از منکلر، به خشلونت و اعمال 

قهرآمیز نیز متوّسلل شلود.
   تناقلض نملای دعلوت دینلی در همین جاسلت که ظهلور می کند. دعلوت دینی، 
اگلر بخواهلد تلا عملق جلان افلراد نفلوذ کنلد، به طلور طبیعلی نمی توانلد همله افراد 
جامعله را تحلت تأثیلر قلرار دهلد؛ اّملا دعلوی تنهلا حقیقلت ممکلن بلودن و تلالش 
بلرای اعملال تأثیلر قهلری هلر سلبک و روشلی را مجلاز می داند و بلا اصاللت دادن به 
ادای تکلیلف قائلل به نتیجه نیسلت. مسلاجد، به عنلوان کانون دعوت اسلالمی از یک 
سلو نمی تواننلد قلّلت مخاطبلان را بپذیرنلد و از سلوی دیگلر، نمی تواننلد بله مؤمنان 
ظاهرگرایلی کله فقط براسلاس نظلام پاداش ها و تنبیهلات به آنهلا رو می کنند، قناعت 
کننلد. از آنجلا کله مسلجد می خواهلد تجلّلی بیرونلی و محلّل ظهلور انلواع تجلّیلات 
ایملان باشلد، به طلور طبیعلی کار دشلواری بلر عهلده گرفتله اسلت؛ چلرا کله ایمان، 
پدیلده ای درونلی و دل بسلته اسلت کله عینّیت یافتن آن هلم می توانلد تهی کننده آن 

از معنلا باشلد و هلم می توانلد بسلتر رشلد و معنا یافتلن آن قلرار گیرد«.1
شلاید ایلن نلوع از مسلاجد، هملان چیزی باشلد کله اکنون در ملد آرمانلی جامعه 
مدنلی غربلی از آن تعبیلر به سلازمان داوطلبانله  غیردولتلی از نوع مذهبلی می گردد. 

1 . باقی و دیگران، مجموعه مقاالت، پرستشگاه در عهد سّنت و تجّدد، ص248.
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مسلاجد این گونله را هم اکنلون فقلط می توانیلم در جواملع غربلی کله مسللمانان در 
اقلّیلت هسلتند، بیابیلم. اصلول و قواعلد دموکراتیلک در بین ایلن مسللمانان به علّت 
زندگلی در غلرب نهادینله شلده اسلت و از سلویی، بسلترهای الزم برای حفلظ هویّت 
دینلی آنلان فراهم اسلت تلا در قاللب تشلّکل های خصوصلی و غیردولتی ل تلا آنجا که 
مخلّل آزادی هلای دیگلران نباشلند ل و همچنین مشلروعّیت نظام هلای حکومتی را به 

چاللش نکشلند بله فّعالّیت هلای مورد عالقله خلود بپردازند.
   اّملا چنیلن مسلاجدی بله علّلت بوملی نبودن ملدل مدرنیسلم و جامعله  مدنی به 
معنلای غربلی آن در جوامعلی چلون ایلران قابل احداث نیسلت. به  این لحلاظ، تحلیل 
نقلش مسلاجد و پایگاه هلای دینلی در جوامعی چون ایلران کله دارای جمعّیتی قریب 
بله اتّفاق، مسللمان اسلت و دین بلر مصدر حکومت قلرار دارد، با توّجه بله ویژگی های 

خلاّص دیلن اسلالم )از اّدعلای جامعّیت آن( احتیلاج به مدل نظلری دیگری دارد.

2-6-2. کارکردهای مساجد در جوامعی چون ایران 

بلرای تحلیلل نقش مسلجد در هلر جامعه بلا اکثریّت مسللمان که هنوز به توسلعه 
بله معنلای غربلی آن دسلت نیافته اسلت، باید به نلوع هویّلت دینی آن جامعله توّجه 
نملود؛ چلرا که مسلجد در وهلله  اّول پایگاه دینی جامعه  مسللمان محسلوب می گردد. 
محّملد قوچانلی )1379(، جامعه شلناس ایرانلی، سله نلوع هویّلت دینلی را در یلک 

جامعله دینی شناسلایی کرده اسلت:

الف( هویّت دینی اعتقادی

»اگلر از هویّلت دینلی اعتقلادی انتظلار اعتقلاد به معنلای حقیقی و راسلتین آن را 
داشلته باشلیم بایلد بگوییلم که هویّلت اعتقادی، جلز در هنگامه هلای تّوللد ادیان، به 
وجلود نمی آیلد؛ چلرا کله در هنگامه هلای مذکلور )صلدر ادیلان(، اّول، سلطح اعتقاد 
بله سلطح دانلش بلوده اسلت و در نتیجه اعتقلاد دیلن در مصافلی برابر، بلر اعتقادات 
ضّددینلی و غیردینلی پیلروز شلده اسلت؛ دّوم، در ایلن پیلروزی هیلچ کاتالیلزور و 
تسلریع گر خلارج از ملداری وجلود نداشلته اسلت. نه آیین و علرف، جبرکننلده  پنهان 
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دیلن ورزی اجتماعلی بوده اسلت و نه دولت و قدرت، اجبارگر رسلمی و آشلکار تکوین 
هویّلت دینلی مذکلور؛ بلکله موانع عمده ای بر سلر راه ایجلاد هویّت مزبور ایجاد شلده 

. است... 
   اّملا پلس از تّوللد یلک اعتقلاد )از جملله اعتقلادات دینلی( بله تدریج دفلاع از آن 
اعتقلاد نله یلک کار انقالبلی، بلکله کاری ارتجاعلی می شلود. در شلرایطی کله یلک 
اعتقلاد در نتیجله  یلک انقالب )سیاسلی یلا فکلری( متّولد می شلود، چگونله می توان 
از تبدیلل آن بله ارتجلاع سلخن گفت؟ مقصود ما از ارتجاع در اینجا نسلبتی اسلت که 
آن اعتقلاد بلا رقیبلان خلود می یابلد. او در مصلاف بلا رقیبان خلود، چنلان می کند که 
رقیبلان دیلروز بلا او می کردنلد و حّتی در شلرایط بحرانلی با رقیبان درونلی خود بدتر 
از رقیبلان بیلرون خلود عملل می کنلد. به این معنلا که بلاز  تولید کننلدگان اعتقادات 
دینلی را از خلود می رانلد؛ چرا که بله تدریج در سلطوح عالی اعتقاد مذکلور، طبقه ای 
از نخبلگان حلوزه قلدرت یلا معرفت شلکل می گیرنلد که باز تولیلد اعتقاد دینلی را در 
حکلم کفلر یلا طغیان می شلمارند و در نتیجه یلک »ایدئولوژی« به ضلّد »ایدئولوژی« 
تبدیلل می شلود و از حرکلت بلاز می ایسلتد و دیگران را هلم از حرکت، انلذار می دهد 
و تحذیلر می کنلد. در چنیلن شلرایطی حفلظ هویّلت دینلی موجلود جامعله، شلرط 
بقلای حاکمّیلت دینلی موجلود اسلت و ایلن دو نسلبتی مسلتقیم بلا هلم دارنلد. از 
آن پلس، بلر خلالف شلرایط تأسلیس ایدئوللوژی، ترویلج ایدئوللوژی دارای کاتالیزور 
حکومتلی می شلود و اعتقلاد نله حلول دانلش، بلکه حلول قدرت شلکل می گیلرد. در 
نتیجله، وجلود آن اعتقلاد و هویّلت اعتقلادی نیلز هم بسلته بله وجود دوللت و قدرت 
دینلی اسلت؛ چنان کله گملان ملی رود بلا زایل شلدن دولت دینلی هویّت ایلن جامعه 

نیز از دسلت رود.
   از سلوی دیگلر، ایلن همبسلتگی دیلن و دولت دینی سلبب می شلود کله هر نوع 
ناخشلنودی و زدگلی از دوللت دینلی بله دیلن دولتلی نیز تسلّری ییابد و چلون یکی 

در معلرض برافتلادن قلرار گیلرد، دیگلری نیز چنیلن می گردد«.1
   چنیلن رویکلردی بله دیلن و بله تبلع آن بله پایلگاه دیلن در جامعه )مسلجد( را 

1 . قوچانی، محّمد، یقه سفیدها )جامعه شناسی نهادهای مدنی در ایران(، ص180.
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به طلور واضلح در سلال های ابتدایلی پیلروزی انقلالب اسلالمی ایلران شلاهد بودیلم. 
مسلجد، در نقلش شلوراهای محلّلی ظهلور پیلدا کلرد و حّتی فراتلر از آن بسلیاری از 
سلازمان های دولتلی در فضلای مسلجد، در عرضله خدملات بله جامعه سلعی نمودند. 

تشلدید چنیلن اوضاعلی را در دوران جنلگ هشلت سلاله می تلوان مشلاهده نمود.
   اّملا بلا پیچیده تلر شلدن انتظلارات از دوللت و حکوملت و بلروز ضرورت هلای 
توسلعه ای، بله خصلوص در سلال های پلس از جنلگ و تغییلر فضلا و دیلد جامعله به 
حکومت، این نقش مسلجد کم رنگ تر شلد و مسلاجد در سلسلله  مراتب سلازمان های 

حکومتلی تنلّزل پیلدا نملود و نقش هلای کنلار بله آن محلّول گردید.
   به طلور کلّلی، نمودهای عینی تأثیر هویّت دینی اعتقادی در نهاد دینی مسلجد را 
در اشلکال زیلر می تلوان یافت؛ مسلاجد کانون اسلتقرار پایگاه های سلازمانی حکومتی 
بله نلام »بسلیج« می گردند یلا در بسلیاری مواقلع حقوق شلهروندی برای افلرادی به 
رسلمّیت شلناخته می شلود که مسلاجد »صالحّیت« آنلان را تأیید کننلد، بودجه های 
دولتلی بلرای مسلاجد در نظلر گرفتله می شلود، انلواع سلازمان ها و وزارتخانه هلای 

دولتلی دخیلل در برنامه ریلزی مسلاجد و نظارت بلر آن می گردنلد و جز آن.

ب( هویّت دینی آیینی

»اگلر جامعله ای در رویکلرد خلود بله سلوی دیلن، آنچله را می خواهلد در »آیین« 
بجویلد، »هویّلت دینلی« آن جامعله و »هویّلت دینلی آیینلی« نلام دارد و مهمّ تریلن 
صفلت مشلخّصه  جامعه مذکلور، عاّم بلودن به آیین های دینی برشلمرده خواهد شلد. 
ایلن رویکلرد، رویکلرد خودآگاهی نیسلت و به طور معمول در مقایسله بلا رویکردهای 
اعتقلادی بله دیلن متاّخلر اسلت؛ چلرا کله پلس از اعتقلاد آوردن اعضلای جامعله بله 
دیلن، بله تدریلج دینلی بلودن ویژگی بدیهلی آن جامعله تلّقلی می شلود و در نتیجه، 
املکان خلروج آن جامعله از دیلن خلود بله خلود محلال می گلردد؛ در ایلن املکان 
محلال، بیلش از همله علرف نقلش دارد. علرف بلا هضلم دیلن بله عنلوان درون مایله  
خلود، جلرأت و جسلارت عرف شلکنی و سّنت شلکنی را از جامعله سللب می کنلد و 
نقطله  آغلاز آفرینلش، نقطله  خللق هویّلت کنونی بلوده و از قبلل موجود نبوده اسلت. 
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در ایلن جامعله همله ملادرزاد دین دارنلد و هیچ کلس پرسشلی از چرایلی و حّتلی 
چگونگلی دیلن داری خلود نمی کنلد؛ اّما همه دیلن داری اینان در عمل بله آداب دینی 
جلوه گلر می شلود و جلد و جهلدی در فهلم دیلن بله عملل نمی آیلد. هویّلت دینلی 
آیینلی مهمّ تریلن پایلگاه اجتماعلی خویلش را در میلان توده هلا می یابلد و توده ها نیز 
مهمّ تریلن عاملل تلداوم ایلن هیئلت در طول تاریلخ به شلمار می روند. نسلبت هویّتی 
دینلی آیینلی، بلا هویّلت دینلِی آرمانلی، نسلبتی دوگانله اسلت: از سلویی آنلان دین 
را در کملال سلادگی در می یابنلد، از ایلن رو، بلا ماهّیلت تلوده ای دیلن ارتباطی آشلنا 
دارنلد، از سلوی دیگلر، بلا افلزودن خلقّیلات خویلش بر دیلن، آن را علوض می کنند و 
پیچیلده و ناخاللص می کننلد. زنلگار زمان بلر دین آیینی بیلش از هر نلوع دیگر دین، 
پیرایله می بنلدد. دیلن آیینلی به آسلانی در معلرض برافتادن اسلت؛ چرا کله این نوع 
دیلن به طلور معملول، از آن پیلران سلر به زیر اسلت و چون مسلتند به دلیلل و یقین 

نیسلت، بله سلهولت مقهلور رقیبان می شلود«.1
   نمودهلای عینلی چنیلن وضعلی در جامعله  التقاطلی چلون ایلران، رقابلت رادیو 
تلویزیون در برنامه های وعظ و خطابه و مداحی با مسلاجد اسلت. اکنون شلاهدیم که 
تلویزیلون بلا عرضله  مطلوب تلر ایلن محصلوالت به تلوده، مسلاجد را خاللی نموده اند. 
در ایلن زمینله، روحانّیلت و متولّیلان مسلاجد هلم بلا کلم کاری و اغفلال از تغییلرات 
محیطلی و حّتلی مشلغول شلدن بله امور حکومتلی و اجرایلی، قصوری نله چندان در 
خلور اغملاض داشلته اند و بلا ایلن اهملال خویش بله بدعتی بسلیار بزرگ رضلا دادند 
و آن تنلّزل معنلای دیلن و دیلن داری در جامعله بله ادای ِصلرف مناسلک و آیین های 
عبلادی، چلون علزاداری و مّداحلی و غیره اسلت که البّته این شلکل از ادای مناسلک 
حّتلی بلا اصلل و فلسلفه مناسلبت های اجلرای ایلن آیین ها در تضلاّد و تناقض اسلت. 
بله عبلارت دیگلر، در وضع کنونی جامعه، شلواهد بسلیار جدی وجلود دارد که هویّت 
دینلی جامعله، نله فقلط از هویّلت ایمانی تنلّزل یافتله، بلکه حّتلی پایین تلر از هویّت 

اعتقلادی، بله هویّت آیینی اکتفا شلده اسلت.
   در آسیب شناسلی ایلن نلوع دیلن داری، کافلی اسلت هلر فلردی با انلدك وجدان 

1 . قوچانی، محّمد، یقه سفیدها )جامعه شناسی نهادهای مدنی در ایران(، ص182.
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بیلدار و عقلل سللیم )حّتلی غیر مسللمان( از خود بپرسلد آیلا امام حسلین بدین 
علّلت حماسله عظیلم عاشلورا را خللق کلرد کله اکنلون فقلط در دهله  عاشلورا بلرای 
یادبلودش این گونله مراسلم برپلا دارنلد و حّتلی لحظله ای هلم از اهلداف و نّیلات امام 
حسلین و از اقلدام بله چنلان قیاملی سلخنی بله میلان نیایلد؟ بله راسلتی اکنون 
به طلور عمللی امام حسلین در جامعه  اسلالمی نقشلی چون مسلیح را یافته اسلت که 
کشلته شلد تلا گناهلان عزادارانش را به دوش بکشلد و آنان را از علذاب برهاند! در این 
ملورد، دردناك تلر آن اسلت کله نقش مسلاجد را در ترویلج فرهنگ اصیل عاشلورا در 
قبلل از انقلالب و دوران دفلاع مقلّدس بله یاد بیاوریلم و آن وضع را بلا انحطاط کنونی 

مقایسله کنیم.
   اسلتاد مرتضلی مطّهلری، بلا دیلد بسلیار تیزبیلن و نّقلاد خویلش در نخسلتین 
ماه هلای پلس از پیلروزی انقلالب اسلالمی در یکلی از سلخنرانی های خلود می گوید: 
نگاهلی بله وضلع مسلجد نشلان می دهلد کله بعلد از انقلالب، اغللب مسلاجد خلوت 
شلده اسلت. علّلت اّولیله این امر این اسلت که تلا قبل از پیلروزی انقالب، مسلاجد به 
بهتریلن نحلو، نقلش انقالبلی خلود را انجلام می دادند و در آنهلا همان مسلائلی مطرح 
شلد کله ملردم خواسلتار بودنلد؛ اّملا بعلد از پیلروزی، مسلاجد خلود را بلا ایلن تغییر 
هماهنلگ نکردنلد. اکنلون ضرورت احیای مسلجد بیلش از هر زمان دیگری احسلاس 
می شلود. البّتله الزم اسلت در کنار مسلاجد، رادیلو و تلویزیون هلم برنامه های مذهبی 
داشلته باشلند. احلزاب اسلالمی و کانون هلای تعلیملات سیاسلی و مذهبلی هلم باید 
تشلکیل شلود. ملردم از طریق ایلن کانون ها می بایلد تعلیمات و آموزش های سیاسلی 
ببیننلد؛ اّملا اگلر همله ایلن نهادهلا جلای مسلجد را بگیرنلد، آن وقلت فاجعله پدیلد 
می آیلد. راه جلوگیلری از ایلن فاجعله تعطیللی ایلن نهادهلا نیسلت، بلکله مسلاجد 
هسلتند کله بایلد در وضع خلود تجدیدنظر کنند. )مسلجد و نقلش آن در رفتار دینی 
ملردم( عجیب تلر از این اسلت که این گونله رفتارهای متباین با سلّنت اصیل اسلالمی 
از سلوی نهادهلا و ارگان هلای داعیله دار دفاع از سلّنت و ارزش ها ترویلج می گردد و یا 
حّداقلل بله دیده اغماض نگریسلته می شلود؛ در حالی کله همین نهادهلا و جمعّیت ها 
در مقابلل جرقه هلای فکلری و اندیشله ای نقلاد، بلا قدرت تملام مقابله می کننلد و این 
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حرکت هلای فکلری را بلر نمی تابنلد و بلا اعمال قلدرت سلرکوب گرانه )و نله مقابله به 
مثلل از راه خلردورزی و دفلاع عقالنلی( بلا ایلن تالش هلا برخلورد می نمایند.

ج( هویّت دینی ایمانی 

»هویّلت دینلی ایمانلی، اّملا بیلش از هر چیز بلا »فردیّت« انسلان ها تناسلب دارد و 
محصلور در زملان و ملکان خاّصلی نیسلت. ایلن نلوع هویّت در هلر زمان املکان بروز 
می یابلد و در عیلن حلال، کمتریلن اثلر را از زملان می یابد؛ چلرا که عواملل مقوم خود 
را از خلارج دیلن نمی جویلد. دانلش، قلدرت، علرف و آییلن، هیلچ یلک یگانله عاملل 
موجلده  هویّلت دینلی ایمانلی نیسلت. هرچنلد ایملان بلا هر یلک از آنها نسلبت هایی 
دارد، اّملا بسلته و بنلده آنهلا نیسلت. دخلول دیلن داران و دین بلاوران به حلوزه  ایمان 
از مصلدر جامعله )ماننلد دیلن آیینلی( یلا دوللت )ماننلد دیلن اعتقلادی، در مرحلله 
ثانویّله( نیسلت، بلکله هلر فلرد بله تنهایلی وارد عرصله  دین می شلود و پرسلش گرانه 
از کفلر می آغلازد و یلا بله ایملان می رسلد و از ایلن لحلاظ تلا حلدودی شلبیه هویّت 
دینلی اعتقلادی در مرحلله  اّولیله )تأسلیس اعتقاد( اسلت؛ اّملا برخالف هویّلت دینی 
اعتقلادی، توافلق دیلن داران در هویّلت دینلی ایمانلی بلا دیلن، توافقی اجمالی اسلت 
نله تفصیللی. ایلن توافلق، توافلق بر سلر مبلدأ و معاد اسلت و نله به طور الزامی بر سلر 

مسلیر و طریلق، چنان کله هویّلت اعتقلادی ترسلیم می کند.
   هویّلت دینلی ایمانلی چلون بله میلل ل و نله اکلراه ل زاده می شلود و چلون از فرد 
بله جامعله حرکلت می کنلد، نله از جامعه یلا دولت به فرد، سلیری صددرصلد طبیعی 
دارد. در جامعله ای کله چنیلن هویّتلی زاده شلود هیلچ نیلازی بله ممیلزی دوللت بر 
عواملل ضدّ مذهلب نیسلت. متضادترین رسلانه ها با دیلن در ظّل جامعه دینلی ایمانی 
و در ظلّل حکملت دینلی ایمانلی اجلازه  حیات دارنلد و حّتی بله ادامه  حیات تشلویق 
می شلوند؛ چلرا کله بلر فربهلی و فرهمنلدی دیلن می افزاینلد؛ آن را بله بلاز تولیلد 
وا می دارنلد و نوآملد و نلوروزگار می سلازند. بنابرایلن، به طلور طبیعلی، »ایدئوللوژی 
دینلی« نیلز از تبدیل بله صورت ارتجاعی ایدئوللوژی )هویّت دینی اعتقلادی( در امان 
خواهلد مانلد؛ چرا کله در تملام دوران حاکمّیت خلود از رقابتی برابلر حمایت می کند 
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و از بلر بلاد رفتلن ایملان ملردم و قلدرت خلود در هراس نیسلت؛ چون می پنلدارد که 
اگلر ایمانلی بلر بلاد رفتنی اسلت، دیر یلا زود بر بلاد خواهد رفلت و اگر ایمان سسلت 
بنیلاد مذکلور چنان گذرا باشلد، قدرت مسلبوق بدان نیلز دوچندان گلذرا خواهد بود. 
چنیلن هویّتلی در حقیقلت برخاسلته از معرفتلی اسلت کله فهلم را با نسلبّیت محک 
می زنلد و معتقلد اسلت کله نمی تلوان هیلچ عقیلده  باطللی را از گزنلد حلّق در املان 
داشلت. بنابرایلن، شلاید بتوان گفلت هویّت دینلی ایمانلی دیرپاتریلن و پویاترین نوع 

هویّلت دینی اسلت«.1
   ضلرورت چنیلن رویکلردی بله مسلاجد و در کّل مسلئله دین و دیانلت در جامعه  
املروزی، بیلش از هلر چیلزی در ماهّیلت »جهلان املروز« نهفتله اسلت. عصلر امروز 
مشلخّصه های بلارزی چلون عصلر پایلان ایدئولوژی هلا، چالش هلای معرفت شلناختی، 
گسلترش ارتباطلات )کله دنیلا را بله دهکلده ای تبدیل کلرده اسلت( و رقابلت برابر و 
نابرابلر فرهنگ هلا در سلطح جهانلی، دارد. بشلر املروز هم اکنلون وسلعت دیلدی بله 
پهنلای همله دنیلا و تاریخ یافته اسلت و به ملدد ارتباطلات جهانی، گزینه های بسلیار 
متنّوعلی را نله فقلط در اقتصلاد، بلکه در پلی آن در همه ابعاد دیگلر زندگی اجتماعی، 
فرهنگلی، سیاسلی و غیلره املروزی یافتله اسلت؛ به گونله ای کله گاهلی آدملی دچار 
سلردرگمی در انتخلاب مقصلود خویلش می گلردد... هلر متاعلی بلرای عرضله و هیچ 
قدرتلی بلرای تحمیلل نلدارد، بلکه باید بلا رقابت با دیگلر عرضه کنندگان، انسلان آزاد 
املروزی را قانلع کنلد. در ایلن فضلا حّتی »توسلعه« )چاللش بنیادیلن جوامعی چون 
ایلران( نیلز بله مثابله آزادی معنلا می گلردد و راه توسلعه از مسلیر آزادی می گذرد. به 

عبارتلی دیگلر، توسلعه عصلاره امکان های آزادی اسلت.
   پویایلی نهفتله در چنیلن رویکلردی بله دیلن و توسلعه می تواند برای هلر جامعه 
توسلعه نیافته، چلون ایلران، مدللی بومی از توسلعه را به ارمغلان آورد. بنابرایلن، ما نیز 
ملدل مطللوب کارکرد )رسلالت( مسلاجد را نیلز با توّجه بله این رویکلرد دینی مطرح 

خواهیلم کرد.

1 . قوچانی، محّمد، یقه سفیدها )جامعه شناسی نهادهای مدنی در ایران(، ص183.
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7-2.  نتیجه 
مهم تریلن چاللش پیلش روی مسلاجد در دوران معاصلر، ناکارآملد شلدن نقش آن 
در جامعله  سلرگردان میلان سلّنت و تجّدد اسلت. کسلادی و از رونلق افتادگی کنونی 
شلایع در مسلاجد از آن روسلت کله در دو دهله  اخیلر تغییلرات محیطی چشلم گیری 
در جامعله رخ داده اسلت: تمایلل بله بهره گیلری از دسلتاوردهای تجلّدد )کله گریزی 
از آنهلا هلم نیسلت( در جامعله  سلّنتی باعلث گردیلده تلا مظاهلر اجتماعی ملدرن به 
جامعله راه یابلد؛ حلال آنکله مشلابه چنیلن مظاهلری در پرتلو سلّنت اصیل اسلالمی 
موجلود بلوده اسلت. در این صلورت به علّلت پیاده شلدن الگوهای اجتماعلی متجّدد، 
کارکردهلای اجتماعلی نهادهلای سلّنتی بله نهادهای مدرن تحویل شلد؛ بلدون آنکه 
بلرای ظرفّیلت خاللی شلده نهادهای سلّنتی تدبیری اندیشلیده شلود. در عیلن حال، 
مسلاجد و متولّیلان مسلاجد که برابلر این رخدادهای شلگرف محیطلی، بی توّجه بوده 
و سلرگرم وظایلف سلّنتی خویلش بودنلد و هنگاملی کله نبلود اقبلال عملوم را حّس 
کردنلد بله جلای جسلت وجوی علّلت اصللی، معلول هلا را دیدند و سلعی در مبلارزه با 
معلول هلا نمودنلد. حّتلی در ایلن راه، دچار خطای ادراکی شلده و گاهلی دین گریزی! 
را در جامعله علّلت نبلود اقبلال بله مسلاجد برشلمردند؛ در حالی که تحقیقلات علمی 
نشلان دهنده مطاللب دیگلری اسلت و آن اینکه میلزان دین داری در جامعه بسلیار باال 
اسلت؛ اّملا تجلّلی و نلوع دین داری در مقایسله با گذشلته تفاوت یافته اسلت و جامعه، 
به ویلژه نسلل جلوان در پلی الگوهلای ایمانی هویّلت دینی بلرای خویش هسلتند؛ اّما 

متأّسلفانه مسلاجد بله  عنلوان مراکلز دینی از پاسلخ گویی بله چنین نیلازی عاجزند.
مؤیّلد ایلن اّدعلا گزارش آملاری وزیر فرهنگ و ارشلاد در اجالس سراسلری نماز در 

اصفهلان اسلت کله نکات برجسلته آن در زیر مطرح می شلود:
»در حلوزه  باورهلا و اعتقلادات )پای بندی هایلی مثلل توحیلد و آخلرت، ایملان بله 
غیلب و تجربله  دینلی( 94 درصلد ملردم بله صراحت بلر اعتقلادات دینی خلود تأکید 

کرده انلد و شلش درصلد بقیله نیلز به طلور مطللق ایلن باورهلا را انلکار نکرده اند.
در بلاب شلکل مناسلکی )رفتلاری( دیلن داری و ظهلور و بلروز باورهلا، نسلبت 
مسلتقیمی بیلن نلوع فّعالّیت مذهبی و سلطح سلواد به چشلم می خورد. بلرای نمونه، 
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هرچله سلطح سلواد در افلراد افزایلش پیلدا می کنلد، خواندن قرآن بیشلتر می شلود، 
در حاللی کله ایلن نسلبت در رفتلن بله جلسله قلرآن رونلد نزوللی می یابلد. ایلن امر 
می توانلد ناشلی از گسلترش فردیّلت در وضلع کنونلی جامعله و عاللم باشلد و یلا از 
ایلن املر ناشلی شلود کله جلسلات دینلی و مذهبی ما متناسلب بلا شلرایط اجتماعی 
و فرهنگلی متحلّول نشلده اند و یلا آملوزش قلرآن بلا شلیوه هایی جدیلد نیلازی بله 
رفتلن بله جلسله  قرآن بلرای آموختلن ندارد. شلاید یکلی از علّت هایش این اسلت که 
ملا متناسلب بلا شلرایط جدیلد اجتماعلی امکانلات، نهادهلا و تشلّکل های جدیدی را 
طّراحلی نکلرده و یلا برای شلکل گیری آن سیاسلت های مشلخّصی طّراحلی نکرده ایم 
و غیلره فلرد بلا سلواد بیشلتر در جلسلات سلخنرانی شلرکت می کنلد، در حاللی کله 
سلایر افراد بیشلتر بله مجالس عزاداری )بلدون سلخنرانی( می رونلد. تحصیل کردگان 
در برنامه هلای مذهبلی در محلّل کار بیشلتر حضلور پیلدا می کنند. در حاللی که افراد 
بلا سلطح تحصیلالت پایین تلر بیشلتر در نملاز جماعلت مسلاجد شلرکت می کننلد. 
البّتله ایلن قاعلده کلّلی نیسلت و برخلی مسلاجد بلا توّجله بله موقعّیلت مکانلی و یلا 

شلأنّیت علملی املام جماعلت، پایلگاه تحصیل کرده هلا اسلت«.
بسلیاری از ضعف هایلی کله در تحقیقات میدانی به آنها اشلاره شلده اسلت، همگی 
شلاید معلول هلای چنیلن علل و شلرایطی باشلند. ایراد به نحلوه  عملکلرد هیئت های 
امنلا و چگونگلی نگرش هلا و دیدگاه هلای اعضا به مسلائل روز جامعله، ارجحّیت یافتن 
تعّهلد بلر تخّصلص بله میزانلی کله کارایلی اعضلای مسلجد را مورد سلؤال قلرار داده 
اسلت و نمی توانلد معیارهلای قابلل قبولی بلرای هدف مهلّم عبادتگاه های مسللمانان، 
یعنلی جلذب و تربیلت نسلل جدیلد باشلد. خطیبلان نلاآگاه بله مسلائل روز کله بله 
جلای طلرح پرسلش ها و نیازهلای جوانلان و دادن پاسلخ های منطقلی بله آنهلا، ایلن 
پرسلش ها را بلر نمی تابنلد. پرداختلن بله مراسلم سلّنتی علزاداری و روضه خوانلی بله 
شلکل و شلمایل دو یلا سله دهه پیش )فلارغ از محتلوای آن(، کیفّیت و کّمیت بسلیار 
نامطللوب کتابخانه هلای اکثر مسلاجد )در مقایسله بلا کتابخانه های دیگلر در جامعه(، 
برنامه هایلی کله فقلط بلرای پیلران قابل اسلتفاده اسلت )و نه جوانلان املروز در عصر 
اّطالعلات( و در نهایلت، برخلورد نامناسلب و ناشلی از سلاختار سلسلله مراتبی نظامی 
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ارگان بسلیج بلا بسلیاری از مخاطبلان همگی به این سلبب اسلت که سلاختار فکری، 
اداری، اجرایلی و محیطلی مسلاجد در سلال های گذشلته به گونله ای بوده کله همپای 
تحلّوالت سلریع و پرشلتاب جامعله رشلد نکلرده و تا حلّد زیادی، سلّنتی باقلی مانده 
اسلت. متأّسلفانه تفّکلر رایلج در مسلاجد ایلن بلوده کله جوانی کله شایسلتگی آمدن 
بله مسلجد و شلرکت در نملاز جماعلت و گلوش سلپردن به مجاللس وعلظ و تذّکر را 
نلدارد، بهتلر آن اسلت کله نیایلد و بله هلر جلا کله می خواهلد بلرود؛ مسلجد بایلد از 
وجلود جوانلان بدفکلر و بدکلردار پاك باشلد. ایلن طرز فکلر، اردوی مقابل مسلاجد را 
تقویّلت کلرده و مسلاجد را دچلار ضعف بیشلتری نموده اسلت. در نتیجه، مسلاجد که 
روزگاری مرکلز بحلث و درس و تعلیلم و عبلادت، مذاکلره و مباحثله  علملی و دینلی 
و اجتماعلی بلوده، اکنلون بله عبادتگاه هلای فصللی تبدیلل شلده اسلت. جاهایلی که 
فقلط چنلد روز محلدود در سلال شللوغ اسلت و بعضلی از آنهلا توفیلق آن را دارند که 
در بیشلتر روزهلای سلال، نملاز مغلرب و عشلا را با جماعتلی چند نفره یلا چند ده تن 

برگلزار کنند.1
در همیلن معلدود روزهلای پلر ازدحلام مسلاجد نیلز شلاهدیم کله چهلره خشلک 
و عبوسلی از دیلن توّسلط متولّیلان معّرفلی دیلن بله جامعله عرضله می گلردد. اکثلر 
مراسلم مسلاجد بله مجالس ترحیلم و عزا محلدود می گردنلد. گویا فراملوش کرده ایم 

کله »مسلجد متعلّلق بله زنده هلای درمانلده از ماّدیلات هم هسلت«.
   از بُعلدی دیگلر، وضلع موجلود مسلاجد را بلا توّجه به انلواع هویّت هلای دینی نیز 
می تلوان تحلیلل نملود. بلا این رویکلرد، باید اذعلان نمود کله هویّت دینلی در جامعه  
کنونلی، از نلوع هویّلت دینلی اعتقلادی و هویّت دینی رفتاری اسلت و تاکنلون هویّت 
دیلن مبتنلی بلر ایملان در جامعله شلکل نگرفته اسلت. مدل زیلر، جایگاه مسلاجد را 

در جامعله بلا توّجله بله این دو نلوع هویّلت دینی نمایلش می دهد.
   مسلاجد کنونلی در جامعله طبلق ملدل بله علّت محلدود نبودن عملکردشلان در 
هلر یلک از ابعلاد سلطح اعتقلاد دینلی و سلطح رفتلار دینلی، اغللب در حیطله دایره  

1 . ر.ك به: مجلّه زائر، مرداد1379 ش، شماره70، مسجد، مسجدی ها و چند کلمه حرف حساب.
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مشلّخص شلده قلرار می گیرنلد و بله نلدرت ممکلن اسلت مسلاجدی در نقلاط حّدی 
ملدل وجلود داشلته باشلد. علّت این امر نیلز به میزان آگاهلی نهفته در افلکار عمومی 
جامعله بلر اثر تکرار ملداوم مدل »فرآینلد بروز چالش هلا« ارتباط دارد. افلکار عمومی 
جامعله در برابلر متغیلر مداخله گلر در ملدل »فرآنید بروز چالش ها« حّسلاس شلده و 
در پلی راهلکاری بلرای خلروج از این فرآیند اسلت. این وضلع می توانلد عالمت وجود 
آمادگلی بلرای تغییلر در جامعله در مسلائل مربوط به حلوزه  دین و مراکز دینی باشلد 
کله بایلد بله عنلوان فرصتلی بلرای تغییلرات مطللوب توّسلط نخبلگان و برنامه ریزان 

جامعله درك و از آن کمال اسلتفاده شلود.

NGO 8-2. مدل کارکرد مطلوب مسجد به عنوان یک
بلا توّجله بله ادبّیلات پیلش گفتله، ملدل مطلوب مسلجد بله عنلوان یک سلازمان 
داوطلبانله غیرانتفاعلی و غیردولتی از نظر محّقق، بر مبنای مدل مدیریت اسلتراتژیک 

شلایان طّراحی است.
بلر مبنلای ایلن ملدل، مسلجد بله عنلوان یلک GON در هلر منطقله جغرافیایلی 
)مسلکونی، تجلاری، فرهنگلی و غیلره( طبلق نیازسلنجی و املکان سلنجی از اجتماع 
دیلن داران و بله  صلورت داوطلبانله بله وجلود می آیلد. چشلم انداز مسلاجد در وضلع 
مطللوب، فّعالّیلت در هلر جامعله دارای هویّلت دینلی مبتنلی بلر ایمان اسلت. چنین 
مسلجدی دارای کارکلرد )Function بله معنلای عللوم اجتماعلی( یلا هملان رسلالت 
)issionM بله معنلای عللم مدیریلت(، »کملک بله تعاللی انسلان ها« اسلت. مطابلق با 
نظریله سلسلله مراتلب نیازهلای مازللو، »رسلالت« مسلجد کملک بله برآورده شلدن 
نیازهلای طبقله »خودشلکوفایی« اسلت. ایلن نیلاز »خودشلکوفایی« در دو بعلد قابل 

است: بسلط 
الف( در ُبعد اعمال نیایشی 

در بُعلد نیایشلی کله یکلی از جنبه هلای بسلیار مهلّم نیلاز خودشلکوفایی اسلت، 
مسلاجد می بایلد بله »شلکل گیری هویّلت دینی مبتنلی بر ایملان در جامعله« کمک 
کننلد. مسلاجد بله عنلوان سلازمانی داوطلبانه بلا ایجاد یک بسلتر مشلارکتی و فراهم 
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 کلردن آزادی الزم بلرای طلرح هلر نلوع پرسلش دربلاره چالش هلای امروزیلن دیلن، 
سلعی در حلّل چالش هلای دیلن داری در دنیلای معاصلر می نمایلد.

ایلن چالش هلا برای مسلاجد به عنلوان یک NGO ماهّیتلی دو گانه دارنلد. از طرفی 
»تهدیلد« محسلوب می گردنلد؛ اّملا از بُعدی دیگر به سلبب آنکه زمینله را برای ایجاد 
هویّلت دینلی مبتنی بلر ایمان فراهلم می کنند، بایلد »فرصت« تلّقی شلوند. از طرفی 
»تهدیلد« اصللی بلرای مسلاجد، تبلیغ و گسلترش هویّت دینی آیینی از سلوی بعضی 
منابلع و تریبون هاسلت کله دیلن را از ماهّیلت غنلی خویلش تهلی می سلازد و آن را 

مختلّص بعضی ایّلام و مناسلبت ها می گرداند.
مهمّ تریلن نقطله  قلّوت مسلجد، همانلا دارا بلودن ماهّیلت بله عنلوان یگانله پایگاه 
دینلی اسلالم در جامعله اسلت کله افلراد جامعه از مسلجد به عنلوان چنیلن پایگاهی 
انتظلار دارنلد تلا هویّت دینی شلان را شلکل دهلد. باید توّجه نملود که انلزوای کنونی 
مسلاجد نله بله علّت قلدرت رقبایی چلون تلویزیون و دیگر رسلانه های عمومی اسلت، 
بلکله نشلانگر فقلدان اسلتفاده بهینه مسلاجد از چنین نقطه قّوتی اسلت. ایجاد بسلتر 
مناسلب بلرای پاسلخ گویی بله چالش هلای طلرح شلده در برابلر دیلن و دیلن داری، 
بلا انلواع ابزارهلا و روش هلا، از جملله »مدیریلت مشلارکتی و سیسلتم پیشلنهادها« و 
همچنیلن رعایلت اصول »مشلتری ملداری« نقاط »قوت« مسلجد به عنلوان NGO را 

تقویلت خواهنلد نمود.
در اوضلاع کنونلی، ناآگاهلی ائّمله جماعلات از مسلائل مبتلال بله روز اجتملاع در 
حیطله دیلن، و یلا بدتلر از آن طلرد و انلکار طرح کننلدگان سلؤاالت و چالش هلا در 
بلاره  دیلن و دیلن داری، عملل کردن صرف بله وظایف سلّنتی و ناکارکرد شلده از نظر 
اجتماعلی در ایلن بُعلد، نقلاط عملده  »ضعلف« مسلجد را تشلکل می دهنلد؛ چلرا که 
بلا چنیلن عملکلردی، در نهایلت مسلاجد تبدیلل بله پایگاه هلای ترویج هویّلت دینی 
اعتقلادی و یلا آیینلی خواهند شلد که ادامه  کار مسلاجد بلا حفظ چنیلن موقعّیتی نه 
فقلط آن را بله موقعّیلت درخلور شلأنش بلاز نمی گردانلد، بلکله بلا توّجه بله تغییرات 
محیطلی گسلترده در سلطح جهانلی )آن طور که ذکلر آن رفت( این کار همچون سلر 

بله زیر بلرف بردن اسلت.
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ب( در ُبعد فّعالّیت های غیرنیایشی
در بُعلد فّعالّیت هلای غیرنیایشلی، بلاز هلم مبتنلی بلر یلک بسلتر مشلارکتی و 
آزادی گرایانله، اعضلای داوطلبانله مسلجد بله عنلوان یلک NGO در قاللب ملدل 
مدیریلت اسلتراتژیک، بله هلر نلوع فّعالّیتلی کله بله »تعالی« اعضلای سلازمان کمک 
کنلد، دسلت می زننلد. سلازمان بلا شناسلایی اسلتراتژیک قابلّیت هلا و توانایی هلای 
اعضلای خودشلکوفای خلود، زمینله را برای ارضلای این نیازهلا از طریلق فّعالّیت های 
دواطلبانله فراهلم می سلازد؛ به طلوری کله ایلن فّعالّیت هلا در تحّقلق رفلع نیازهلای 
اسلتراتژیک اعضلای دیگلر سلازمان که در طبقلات پایین تر سلسلله مراتلب مازلو قرار 
دارنلد، باشلد تلا بله صلورت تدریجی بلا برطرف شلدن ایلن نیازهلا در آنلان، نیازهای 

»خودشلکوفایی« در ایلن دسلته از اعضلا نیلز بله مرحلله بروز برسلند.
این زمینه برخی از »نقاط قّوت« مساجد را می توان به گونه  زیر بیان کرد:

  پایگاه دینی بودن مسجد؛ ●
  »عبلادت« شلمرده شلدن ایلن نلوع فّعالّیت هلا در قاللب مسلجد از طلرف  ●

؛ ین د
  وجلود آمادگلی در اغللب افلرد جامعله بلرای اجلرای خدملات داوطلبانه در  ●

. مسجد
و  مسلجد  بُعلد،  ایلن  در  مسلجد«  »سلازمان  اهلداف  بله  دسلت یابی  بلرای     
دسلت اندکاران آن بایلد سلعی کننلد ایلن »نقلاط ضعلف« ذیلل را اصلالح کننلد:

  فقدان جامع نگری در فّعالّیت های جانبی مسجد؛ ●
  ناآگاهی دست اندکاران مسجد به اصول مدیریت و رهبری؛ ●
  ناآگاهی دست اندرکاران مسجد به تغییرات محیطی؛ ●
  مشارکت ندادن اعضا در نیاز سنجی، برنامه ریزی، اجرا، ارز یابی و غیره؛ ●
  عدم رعایت اصول مشتری مداری؛ ●
  فقلدان ارتبلاط شلبکه ای میلان مسلاجد و در بعضلی ملوارد رقابلت میلان  ●

مسلاجد.
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همچنیلن کارایلی نداشلتن و اثربخشلی بسلیاری از سلازمان ها و نهادهلای موجود 
در جامعله نیلز ممکلن اسلت بله عنلوان »فرصتلی« بلرای مسلجد تلّقلی گلردد تلا با 
اسلتفاده از نقلاط قلّوت خلود، در پلی تکمیلل خأهلای موجلود، اعضلای خلود را بله 

سلمت »تعاللی انسلانی« سلوق دهد.
در ایلن راسلتا، وجلود سلاختار سلسلله مراتبی در سلازمان دهی مسلاجد از سلوی 
دوللت، مداخلله ارگان هلای متعلّدد در املور مسلاجد چون »مرکز رسلیدگی بله امور 
مسلاجد«، »وزارت فرهنلگ و ارشلاد اسلالمی«، »بسلیج«، »سلازمان حلّج و اوقلاف و 
زیلارت« و بسلیاری دیگلر از نهادهلا و ارگان هلای دولتلی بله مثابله »تهدیلد« بلرای 
»مسلجد بله عنلوان یک سلازمان دواطلبانه« به شلمار می رونلد؛ چرا کله زمینه  ایجاد 
احسلاس تعلّلق گروهلی به سلازمان داوطلبانه مسلجد را در اعضا از بیلن می برد. برای 
رفلع ایلن تهدیلدات ضلروری به نظر می رسلد تلا تمامی مسلاجد فّعال با تشلکیل یک 
شلبکه و کّل واحلد و منسلجم فّعالّیلت نمایند تا زمینله مداخله  ارگان هلای متعّدد در 

املور گوناگون مسلاجد از میلان برود.
رهبلری و هدایلت تملام این مراحلل )که خطیرترین فّعالّیت اسلت( بلر عهده  »امام 
جماعلت« بله عنلوان مدیلر NGO در نقلش »رهبر سلازمان« اسلت. »املام جماعت« 
در ایلن نقلش، بایسلته اسلت با کسلب خصوصّیات رهبلری و اجرای بهینله  این نقش، 

ایلن فّعالّیت هلا را رهبلری کند.
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فصل سّوم: متدولوژی تحقیق «
در ایلن تحقیلق سلعی بلر آن اسلت تلا از طریلق توصیفی و بله روش پیمایشلی به 

سلؤال زیلر جواب داده شلود:
مسلاجد کنونلی موّفلق از لحاظ ملدل نظری کارکردهای )رسلالت های( هر مسلجد 
موّفلق در دو بُعلد فّعالّیت هلای نیایشلی و فّعالّیت های غیرنیایشلی در چله وضعی قرار 

دارند؟

1-3( جامعه   آماری تحقیق
جامعله  آملاری ایلن تحقیق، مسلاجد موّفق تهران بزرگ در سلال 1383 ش اسلت. 
مسلاجد موّفلق در ایلن تحقیلق عبارت انلد از مسلاجدی کله از نظر »مرکز رسلیدگی 

بله املور مسلاجد« در تهلران به عنوان مسلاجد موّفق شلناخته می شلوند.

2-3( نمونه  آماری تحقیق
نمونله  آملاری ایلن تحقیلق نیلز عبارت انلد از تعلداد ده مسلجد انتخابلی از میلان 
ایلن مسلاجد موّفلق کله »مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد« معّرفلی کلرده اسلت. 
سلعی شلد تلا نمونله آملاری به صلورت خوشله ای معّرفی شلده باشلند؛ بله نحوی که 
دو مسلجد در هلر منطقله  شلمال، جنلوب، شلرق، غلرب و مرکلز تهلران بلزرگ مورد 
بررسلی قلرار گیرنلد؛ اّملا بلا کملال تأّسلف از میلان ده مسلجد انتخلاب شلده، تعداد 
شلش مسلجد بله عللل گوناگلون، حاضلر بله هملکاری نشلدند و یلا پرسشلنامه های 
توزیلع شلده به صورت بسلیار ناقص و مخدوش برگشلت داده شلد که بله ناچار حذف 
شلدند. بنابرایلن، چهلار مسلجد باقلی مانلده نیلز فقط بله صلورت »مطالعه ملوردی« 

)Study Case( بررسلی گشلتند. 

3-3( روش جمع آوری اّطالعات 
اّطالعلات ملورد نظلر از طریلق پرسلش نامه ای کله میلان »دسلت انلدکاران« و 
»شلرکت کنندگان در فّعالّیت های نیایشلی و غیرنیایشلی« این مسلاجد توزیع گردید، 
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گلردآوری شلد. بدیلن طریق امکان مقایسله  پاسلخ های دو گروه »دسلت اندرکاران« و 
»شلرکت کنندگان« نیلز فراهلم آمد.

1  -3- 3. متغّیرهای عملیاتی در بعد فّعالّیت های نیایشی 
در بلاره »فّعالّیت هلای نیایشلی« مسلجد میلزان توفیق مسلجد، در پاسلخ گویی به 
سله چاللش مطلرح در بلاره دین در عصلر حاضر و سله نیاز عمده انسلان ها )به شلرح 

زیلر( مورد سلنجش قلرار گرفت:
1ل حّل چالش علم و دین )= سؤاالت 11 و 6(؛

2ل حّل چالش دین و سیاست )= سؤاالت 10 و 5(؛
3 ل حّل چالش دین و توسعه )= سؤال 4(.

4 ل کملک بله رفلع احسلاس تنهایلی انسلان معاصر کله شلامل متغّیرهلای فرعی 
زیلر بوده اسلت:

1ل4. میزان کمک به برقراری روابط اجتماعی پایدارتر )= سؤال 14(؛
2ل4. ایجاد تعلّق گروهی به مسجد )= سؤال 2(؛

3 ل4. ایجاد حّس خوش بینی و اعتماد به دیگران )= سؤال 9(.
5  ل برآوردن نیاز به پرستش که شامل متغّیرهای فرعی زیر بود:

1 ل 5. میزان ارضای نیاز به پرستش با شرکت در مراسم )= سؤال 8(؛
2 ل 5. نحوه برگزاری مراسم )= سؤال 13(؛

3 ل 5. میزان استفاده از مفاهیم ادعّیه در زندگی روزانه )= سؤال 12(؛
4 ل 5. علل حضور در مراسم های نیایشی مسجد )= سؤال 3(.

6 ل برآوردن نیاز به آرامش که شامل متغّیرهای فرعی زیر است:
1 ل 6. صبر در برابر مشکالت )= سؤال 1(؛

2 ل 6. توّکل در امور )= سؤال 1(؛
3 ل 6. تسهیل در برقراری روابط اجتماعی )= سؤال 1(؛

4 ل 6. امید به زندگی )= سؤال 1(؛
5 ل 6. اعتماد به نفس )= سؤال 1(؛
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6 ل 6. میزان تأثیر مسجد در دست یابی به آرامش )= سؤال 7(.
فلرض محّقلق بلر ایلن اسلت کله مسلاجدی کله دارای نحلوه عملکلرد مطلوبی در 
ملورد این شلش متغّیر باشلند، بله احتمال فراوان بله صورت آگاهانه و اسلتراتژیک در 
تحّقلق ترویلج هویّلت دینلی مبتنلی بلر ایملان فّعالّیت می کننلد و چالش هلای عمده 

مطلروح در حلوزه دیلن را می شناسلند و در صلدد چلاره اندیشلی اند.

2  -3- 3. متغّیرهای عملیاتی در ُبعد فّعالّیت های غیرنیایشی
از آنجلا کله مسلاجد معّرفی شلده، مسلاجدی هسلتند که موّفق شلناخته شلده اند 
و فّعالّیلت جنبلی متعلّددی دارنلد، چهلار ویژگی یک فّعالّیلت اسلتراتژیک در باره این 
فّعالّیت هلا ملورد پرسلش قلرار گرفت تا مشلّخص گلردد مسلاجد موّفق کنونلی تا چه 
حلّد بله صلورت اسلتراتژیک، فّعالّیت های جنبلی خویلش را تعیین و اجلرا می کنند؟

این چهار ویژگی عبارت اند از:
1 ل میزان مشارکتی بودن فّعالّیت ها که شامل متغّیرهای فرعی ذیل است: 

1ل1. دسلتوری نبودن فّعالّیت ها و متأثّر نبودن از نهادهای سیاسلی )= سلؤاالت 
32و 29 و 21(؛

2 ل 1. مشارکت در برنامه ریزی فّعالّیت ها )= سؤال 24(؛
3 ل 1. مشارکت در اجرای برنامه ها )= سؤال 33(؛

4 ل 1. مشارکت در تأمین مالی برنامه ها )= سؤال 30(؛
5 ل 1. امکان طرح هر نوع سؤال )= سؤال 15(.

2 ل میزان رعایت اصل مشتری مداری: شامل متغّیرهای فرعی زیر:
1 ل 2. وجود امکانات جنبی رفاهی مطلوب )= سؤاالت 23 و 20(؛

2 ل 2. برخورد خوب مسئوالن مسجد )= سؤال 18(؛
3 ل 2. ارزیابی مبتنی بر نظر مشتریان )= سؤاالت 31 و 26(؛

4ل2. شناسلایی عواملل دفع غیرمشلتریان و اهتملام به رفع آنها )= سلؤاالت 28 
و 16(.

3 ل میزان نیازسنجی در اجرای فّعالّیت ها که شامل متغّیرهای فرعی زیر است:
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1ل3. میزان استفاده از خدمات تخصیص یافته در مسجد )= سؤال 22(؛
2ل3. میزان رفع نیاز از استفاده کنندگان از خدمات مسجد )= سؤال 27(.

4 ل میلزان جامع نگلری در اجلرای فعالیت هلا کله شلامل متغیرهلای فرعلی زیلر 
: ست ا

1 ل 4. هماهنگ بودن بخش های مسجد )= سؤال 25(؛
2 ل 4. بسط دادن به تمام طیف های سّنی در عرضه خدمات )= سؤال 17(.

بلاز هلم فلرض محّقلق بر این نهاده شلده اسلت کله رعایت ایلن ویژگی هلا و اصول 
در تعییلن و اجلرای فّعالّیت هلای غیرنیایشلی در مسلجد باعث خودشلکوفایی اعضای 
مسلجد و کملک بله آنها برای رسلیدن بله مراحل باالتر سلسلله مراتلب نیازهای مازلو 

می گلردد.

4  -3.  نحوه  تحلیل پرسش نامه
بلرای پرسلش نامه طلرح شلده، 120 امتیلاز در نظلر گرفتله شلد. هلر یلک از ابعاد 

فّعالّیت هلای نیایشلی و فّعالّیت هلای غیرنیایشلی شلصت امتیلاز دارنلد.
هلر یک از شلش متغّیر مورد پرسلش در بعلد فّعالّیت های نیایشلی دارای ده امتیاز 
هسلتند کله ایلن ده امتیلاز بله صلورت مسلاوی بیلن سلؤال های هلر متغّیلر توزیلع 
گردیلد. بله نحلوی کله مسلجدی کله در بعلد فّعالّیت هلای نیایشلی، عملکلرد به طور 

کاملل مطللوب داشلته باشلد، شلصت امتیاز به دسلت ملی آورد.
در بُعلد فّعالّیت هلای غیرنیایشلی نیلز بله هلر یلک از چهلار ویژگی مورد سلنجش، 
پانلزده امتیلاز تخصیلص داده شلد کله بیلن سلؤال های هلر ویژگلی، به طور مسلاوی 
تقسلیم گردیلد. مسلجدی کله در این بعلد نیلز دارای عملکلرد به طور کاملل مطلوب 

باشلد، شلصت امتیاز به دسلت ملی آورد.
شلایان ذکر اسلت که سلؤاالت ده و یازده سلؤاالت کنترلی هسلتند. سلؤاالت نوزده 
و 38، سلؤاالت بلاز اسلت و سلؤال شلانزده بله منظور کمک بله تحلیل کامل تر سلؤال 
28 در نظلر گرفته شلده اسلت کله به علّلت محدودیّت زمانلی، امکان اسلتفاده از این 

دو سلؤال نبود. همچنین سلؤال 29حلذف گردید.
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5  -3.  پایایی و روایی پرسش نامه 
بله علّلت محدودیّلت زمانی در سلنجش پایانلی و روایی پرسلش نامه به اسلتفاده از 

دیدگاه هلای اسلتاد راهنما اکتفلا گردید.
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فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها «
1-4.  مقّدمه

در هلر مسلجد حدود سلی پرسلش نامه میلان نمازگلزاران و پنج پرسلش نامه میان 
متولّیلان )شلامل امام جماعلت، اعضای هیئت امنا و دسلت اندرکاران پایگاه بسلیج در 
مسلجد( توزیلع گردیلد. میزان پرسلش نامه های صحیح برگشلتی در هر ملورد، هنگام 

ارائله نمودارها ذکلر می گردد.
   در ایلن فصلل، ابتلدا بله ترتیلب هلر مسلجد، نمودارهای میلزان امتیازات کسلب 
شلده برحسلب اجلزای دو بعلد فّعالّیت هلای نیایشلی و فّعالّیت هلای غیرنیایشلی )بله 
درصلد( و همچنیلن میانگیلن کل ایلن دو بعد از دید نمازگراران و متولّیان آن مسلجد 

می گلردد. طرح 
   سلپس، میلزان معنلاداری تفلاوت میلان نگرش هلای نمازگلزاران و متولّیلان هلر 
مسلجد در بلاره  میانگیلن فّعالّیت هلای نیایشلی و غیرنیایشلی بلا اسلتفاده از آزملون 
T- student و طبلق فرمول هلای ذیلل تعییلن درجله آزادی و آماره آزمون T سلنجش 

می گلردد. آزملون T انجلام شلده در هر ملورد از نوع آزملون دو طرفه با میلزان خطای 
اسلت. علّلت اسلتفاده از ایلن فرمول هلا نیلز کمتلر بلودن حجلم نمونه های اخذ شلده  
نمازگلزاران و متولّیلان از سلی، کمتلر بلودن درجه هلای آزادی در هر آزمون از سلی و 
همچنیلن فلرض برابلر نبلودن واریانس های دو جامعله آملاری نمازگلزاران و متولّیان 

در هر مسلجد اسلت.1

1 . آذر، عادل، مؤمنی، منصور، آمار و کاربرد آن در مدیریت، ص107.
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فصل پنجم: پیشنهاد و نتیجه گیری  «
1  -5. پیشنهادها

پیشلنهاد بنیلادی محّقلق بلر اسلاس ایلن تحقیلق، فرهنگ سلازی بله هّملت همه  
نهادهلای فرهنگ سلاز جامعله بلرای ترویلج هویّت دینلی مبتنی بلر ایملان در الگوی 
بوملی توسلعه اسلت. در این راسلتا مسلاجد به عنلوان یگانه پایلگاه دینی به رسلمّیت 

شلناخته شلده از طلرف دین مبین اسلالم، »رسلالتی« بسلیار مهلّم دارنلد. بنابراین:
   1( میلزان آگاهلی دسلت اندرکاران املور مسلاجد در خصلوص تغییلرات محیطی 

و عللل آن بایلد افزایلش یابد.
   2( تغییلر بنیلادی در نگلرش دسلت اندرکاران املور مسلاجد در بلاره جایگاه دین 
و مسلجد در جامعله بلر اسلاس ملدل هویّلت دینلی مبتنی بلر ایملان و ارتبلاط آن با 

توسلعه باید صلورت گیرد.
   3( در ایلن راه، از جملله ابزارهلای مهلّم، اسلتفاده از مدیریلت اسلتراتژیک بلرای 
مسلاجد اسلت. بدیلن علّلت بایلد بلا برنامه هلای آموزشلی اثربخلش، ایلن ملدل بله 

دسلت اندرکاران املور مسلاجد آملوزش داده شلود.
   4( پیلش شلرط فّعالّیلت مسلاجد بله عنلوان یلک سلازمان داوطلبانله، پذیلرش 
مشلارکت اثرگلذار ملردم و اعضلا در برنامه ریلزی و مدیریلت آن اسلت. بدیلن منظلور 
بایلد ابزارهلای پذیلرش، جللب، مدیریلت و »رهبری« مشلارکت اثرگذار اعضلا در آن، 
بله دسلت اندرکاران امور مسلاجد باالخص ائّمه  جماعات آموزش داده شلود. آموزشلی 
اثر بخلش اسلت کله آموزش گیرنلدگان دربلاره  مقّید بودن ملواد مورد آملوزش اعتقاد 
داشلته باشلند و ایلن املر نیز از طریق نهادینه شلدن فرهنگ مشلارکت مّیسلر اسلت.

2  -5.  پیشنهادهایی برای موضوعات تحقیقات آتی
  تبیین کامل مدل مدیریت استراتژیک برای مساجد به عنوان NGO ؛ ●
  طّراحلی کارگاه آموزشلی بلرای آملوزش ملدل مدیریلت اسلتراتژیک بله  ●

ائّمله جماعلات؛ دسلت اندرکاران مسلاجد بله خصلوص 
  طّراحلی کارگاه آموزشلی بلرای تقویّلت مهارت هلای »رهبلری« در ائّمله  ●

جماعلات؛
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●  NGO طّراحلی ملدل سلاختار شلبکه جاملع مسلاجد به عنلوان یک شلبکه  
کشور. در 
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نتیجه سخن «
هلدف کلّلی از اجلرای این تحقیلق، یافتن مدل مطلوب رسلالت و مدیریت مسلجد 
بله عنلوان یلک سلازمان داوطلبانله از طریلق اجلرای تحقیلق کتابخانله ای و سلپس 
توصیلف مسلاجد موّفلق کنونی )کله از نظر مدل به دسلت آمده موّفق نیسلتند( طبق 
ملدل با اسلتفاده از روش پیمایشلی اسلت. بله عبارت دیگلر، محّقق تالش نملود تا به 

سلؤاالت ذیل ایلن تحقیق پاسلخ دهد:
1 ل مسلجد بله عنلوان یلک سلازمان داوطلبانله غیردولتلی و غیرانتفاعلی از نلوع 
مذهبلی در جامعله  کنونلی ایلران چله کارکردهلا )رسلالت ها(ی مطلوبلی می توانلد 

باشد؟ داشلته 
2 ل مسلاجد کنونلی موّفلق، بله ایفلای کلدام یلک از ایلن کارکردهلا )رسلالت ها( 

می پردازنلد؟
در خصلوص سلؤال اّول، بلا بررسلی ادبیلات نظلری تحقیلق، محّقق بله دو مدل در 
تبییلن علّلت رخلوت و انلزوای کنونلی مسلاجد دسلت یافت و سلپس ملدل مدیریت 
 NGO اسلتراتژیک را بلرای بلرون رفلت از ایلن وضلع بلرای مسلاجد بله عنلوان یلک

پیشلنهاد نملود. )بله فصل سلّوم مراجعله کنید(
اّملا در باره سلؤال دّوم نیلز، محّقق با عملیاتلی کردن مدل مدیریت اسلتراتژیک در 
دو بعلد فّعالّیت هلای نیایشلی و فّعالّیت هلای غیرنیایشلی، چهلار مسلجد را بله صورت 
»مطالعله ملوردی« بررسلی نملود. نتایج حاصلل از این مطالعله را می تلوان به صورت 

ذیل بیلان کرد:
در هلر دو بعلد فّعالّیت هلای نیایشلی و فّعالّیت هلای غیرنیایشلی امتیلازات کسلب 
شلده  هلر مسلجد کملی بیلش از حلّد متوّسلط و در حلدود شلصت درصلد کلّ  امتیاز 
در نظلر گرفتله شلده اسلت؛ بنابرایلن، حلدس محّقلق مبنلی بر حلّدی نبلودن میزان 
موّفقّیلت ایلن مسلاجد، بله حقیقلت نزدیلک اسلت. ایلن املر می توانلد ناشلی از علل 

گوناگلون باشلد کله محّقلق دو علّلت را مهمّ تلر می دانلد:
اللف( همان گونله کله در فصلل سلّوم هم بیان شلد، آگاهلی و بینش نسلبی جامعه 
)بعلد از تجربله 25 سلاله فّعالّیلت مسلاجد در این شلرایط( در خصوص املکان توفیق 
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مسلاجد در چارچلوب شلرایط فعللی و بلا فّعالّیت های کنونلی، افزایش یافته اسلت.
افلکار عموملی جامعله )و بله تبلع، افلکار دسلت اندکاران ایلن مسلاجد موّفلق( بله 
لحلاظ تکلرار ملداوم ملدل »فرآینلد بلروز چالش هلا« در برابلر متغّیلر مداخله گلر آن 
ملدل حّسلاس شلده و در مراحل ابتدایلی تغییر در نگرش به سلر می بلرد. این آگاهی 
تلا بدانجاسلت کله میلان نگلرش نمازگلزاران و متولّیان مسلاجد ملورد بررسلی، )جز 
یلک ملورد( تفاوت خاّصی دیده نشلده اسلت و هر دو گلروه با ضریب اطمینان بسلیار 
باالیلی )90 درصلد( هلم رأی هسلتند. همان گونله که پیلش از این هم ذکر شلد، این 
وضلع بایلد در قاللب فرصتلی بلرای نخبلگان و برنامه ریلزان دسلت اندکار تلّقلی شلود 
تلا بله طرحلی نو، ایلن تغییلر را به سلوی وضع مطللوب با حّداکثلر سلرعت و حّداقل 

هزینله پیلش ببرند.
ب( تفلاوت تعریلف مسلاجد موّفلق از دیلد ملدل عرضه شلده  پژوهشلگر بلا تعریف 
»مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد« نیلز ممکلن اسلت از جملله عوامل عدم کسلب 

امتیلازات بلاال در موارد بررسلی شلده باشلد.
1. مسلاجد کنونلی و از جملله مسلاجد بررسلی شلده به عنلوان مسلاجد موّفق، در 
قاللب هویّلت دینلی آیینی و یلا حّداکثر هویّلت دینی اعتقلادی فّعالّیلت می کنند، اّما 
تلا رسلیدن بله مقاملی در خور شلأن مسلجد در جامعله  دارای هویّت دینلی مبتنی بر 

ایملان، راه بسلیار دشلوار و طوالنی در پیلش دارند.
2. آملاده نبلودن بسلیاری از مسلاجد بلرای بررسلی وضلع موجلود )کله در ایلن 
تحقیلق بله صلورت هملکاری نکلردن شلش مسلجد از ده مسلجد نمونه آملاری بروز 
کلرد( نشلان از فقلدان فرهنلگ اسلتفاده از پژوهلش و تحقیلق و رویکلرد علمی برای 
شناسلایی و حلّل مشلکالت موجلود دارد. البّته این مشلکل در سلطح کالن تلر جامعه 
نیلز شلایع اسلت. کملک بله برقلراری چنیلن فرهنگلی، ممکلن اسلت نقشلی بسلیار 

اثرگلذار در میلزان آمادگلی بلرای تغییر داشلته باشلد.
3. بلر اسلاس اّطالعلات غیررسلمی بله دسلت آملده در طلول تحقیلق )نحلوه  
برخورددسلت انلدرکاران مسلاجد در مقابلل تحقیلق و بالخلص پرسلش نامه و غیره( 
بایلد گفلت کله دسلت اندرکاران املور مسلاجد در خصوص ملدل کارکرد )= رسلالت( 
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مطللوب مسلجد بله عنلوان NGO بسلیار نلاآگاه هسلتند و حّتّلی مقاوملت نشلان 
می دهنلد.
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