




محمد تقی فعالی



 عنوان کتاب : مسجد و سبک زندگی 
 تهیه : دفترمطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به امورمساجد

 نویسنده : محمد تقی فعالی 
 تحقیق و نگارش اّولیه : داود بشیرزاده 

 تایپ : علی محسنی 
 مقابله گر : سید محمد رفعتی پور

 ویراستار : حسن رمضانی 
 طرح جلد : محمدجواد زهادت

 صفحه آرایی : سیدمهدی حسینی
 ناشر : دفتر مطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به امور مساجد

ک103  آدرس : قم، 45 متری آیت اهلل صدوقی؟هر؟، 20 متری حضرت ابوالفضلq، پال
 تلفن : 025-32923835-36

 دورنگار :  32923837 -025
 نوبت چاپ : اّول، خرداد 1393

 شمارگان : 3000 نسخه
 چاپ : چاپ سطر

www.masjed.ir : نشانی اینترنتی 
کز پخش :  مرا

ک103 1. قم، 45 متری آیت اهلل صدوقی؟هر؟، 20 متری حضرت ابوالفضلq، پال
2. تهران، خیابان جمهوری اسالمی، خیابان سعدی شمالی، کوچه صفامنش
مجتمع محراب مرکز رسیدگی به امورمساجد/ تلفن: 021-66346941-4



5

15 مقدمه                                                                                                    
دیباچه                                                                                                   17
21 فصل اول؛ سبـــــــــک زنـــــــدگی و فرهنــگ مسجـــــد                                                
اشاره                                                                                                     23
  یک | سبک زندگی                                                                                      25
یک( پیشینه                                                                                                25
دو( الگوها و محدوده ها                                                                                    26
سه( نقش دین در سبک دهی                                                                            27
چهار( بیماری های سبک زندگی جدید                                                                 28
پنج( چیستی                                                                                                29
شش( شاخصه ها و مؤلفه ها                                                                               31
الف( فردی و اجتماعی                                                                                          31

ب( نقش بینش ها و ارزش ها                                                                                 31

32 ج( تأثیر وضعیت جغرافیایی و اقلیمی                                                                      

33 د( رفتارهای درون  زا                                                                                           

33 هـ( سبک زندگی پدیده  ای تدریجی                                                                        



6

34 هفت( عوامل سبک ساز                                                                                  
34 الف( عوامل فردی                                                                                            

35 ب( عوامل خانوادگی                                                                                          

36 ج( نهادهای اجتماعی                                                                                        

38   دو | مسجد                                                                                            
38 یک( معناشناسی                                                                                          
دو( کاربرد در قرآن                                                                                           39
سه( جایگاه                                                                                                  41
برگزیده خدا                                                                                                      41

42 میزبان هدف آفرینش                                                                                        

43 ملجأ و مأوی                                                                                                    

43 خانه خدا روی زمین                                                                                          

44 بازار آخرت                                                                                                      

45 محبوب خدا                                                                                                    

47 بارگاه پادشاه بزرگ                                                                                           

47 تسبیح گوی خدا                                                                                              

49 زیر سایۀ خدا                                                                                                    

49 جایگاه آرامش                                                                                                  

49 برکت خیز و رحمت گستر                                                                                      

چهار( مساجد برگزیده و نفرین شده                                                                      52
پنج( فرهنگ مسجدسازی                                                                                56
56 الف( در صدر اسالم                                                                                            

ب( در عصر امویان                                                                                              59

ج( در عصر عباسیان                                                                                            60

د( امامان شیعه و گسترش کیفی مساجد                                                                    61

63 شش( اجزاء مساجد                                                                                       



7

64 هفت( انواع مساجد                                                                                       
65 الف( مسجد جامع                                                                                             

66 ب( مسجد محله                                                                                              

66 ج( مسجد بازار                                                                                                  

67 د( مسجد خانه                                                                                                 

68 هـ( مسجد بین راه                                                                                              

69 و( مسجد وابسته                                                                                              

69 ز( مسجد مجازی                                                                                              

فصل دوم؛ نقش مسجــد در سبک دهی به زندگی مسلمانان                                                71

73 اشاره                                                                                                   
  یک | کارکردهای مسجد در صدر اسالم                                                            75
یک( کارکرد عبادی و معنوی                                                                             75
75 الف( نماز                                                                                                        

82 ب( یاد خدا                                                                                                      

83 ج( دعا                                                                                                            

84 د( اعتکاف                                                                                                      

85 هـ( قرائت قرآن                                                                                                  

86 و( توبه                                                                                                           

87 ز( تقّرب معنوی                                                                                                

دو( کارکرد فرهنگی و تربیتی                                                                              89
89 الف( آموزشی                                                                                                   

اول( مسجدالحرام                                                                                                    90

دوم( مسجدالنبی                                                                                                    91

93 سوم( استمرار حیات علمی مساجد توسط امامان شیعه                                                     

ب( وعظ و خطابه                                                                                               95

96 غ                                                                                                   ج( تربیت مبّلِ



8

97 د( کتابخانه های مساجد                                                                                    

97 اول( پیدایش کاغذ                                                                                                 

97 دوم( نگارش کتاب                                                                                                 

98 سوم( ظهور کتابخانه ها در مساجد                                                                              

100 هـ( مسجد؛ کانون حفظ ارزش ها                                                                            

103 سه( کارکرد اجتماعی و سیاسی                                                                         
الف( نقش اجتماعی                                                                                          103

اول( توسعه و ترویج اسالم                                                                                        103

105 دوم( پناهگاه مسافران و غریبان                                                                                

سوم( جشن و مراسم                                                                                                106

چهارم( محل ازدواج و طالق                                                                                      106

پنجم( برنامه شعرخوانی                                                                                          107

ششم( مکان خرید و فروش                                                                                       107

هفتم( عامل وحدت بخش                                                                                       108

هشتم( امنیت عمومی                                                                                             109

110 ب( نقش سیاسی                                                                                              

110 اول( دیدار با هیئت های سیاسی                                                                                

111 دوم( روشنگری افکار عمومی                                                                                    

112 سوم( انجام بیعت                                                                                                 

113 چهار( کارکرد نظامی                                                                                      
اول( اردوگاه سپاه                                                                                                   113

دوم( مداوای مجروحان                                                                                          113

سوم( مقّر فرماندهی                                                                                                114

114 پنج( کارکرد قضا                                                                                           
117   دو | مسجد طراز                                                                                      
117 یک( انسان سازی و رشد معنوی                                                                       



9

118 دو( فرهنگ سازی و توسعه ارزش های دینی                                                        
120 سه( جامعه سازی و رشد سیاسی                                                                        
چهار( دادخواهی و عدل گستری                                                                        122
کارکردها و بایسته های مسجد )مسجد طراز(                                                       123
کارکرد عبادی و معنوی                                                                                       123

کارکرد فرهنگی                                                                                                 123

کارکرد اجتماعی و سیاسی                                                                                   124

نقش اجتماعی                                                                                                     124

نقش سیاسی                                                                                                        124

کارکرد نظامی                                                                                                   124

کارکرد قضا                                                                                                      125

  سه | جایگاه مسجد در جهان امروز                                                               126
یک( مسجد در کشورهای غیراسالمی                                                                127
دو( مسجد در سرزمین های اسالمی                                                                    129
131    چهار | نقش آفرینی مساجد ایران                                                                 
131 یک( ادوار پیشین                                                                                         
دو( پیش از انقالب                                                                                        133
سه( دوران انقالب اسالمی                                                                              134
   پنج | آمارها                                                                                            137
وضعیت فعالیت                                                                                          138
وضعیت استقالل                                                                                         138
وضعیت وقف                                                                                             138
وضعیت اقامه نماز و برگزاری مراسم در ایام عادی                                                 138
وضعیت مراسم فوق در ایام خاص                                                                    139
140 وضعیت بازبودن مسجد در طول شبانه روز                                                         
140 مساجد برحسب دارا بودن فعالیت های آموزشی                                                   



10

141 بررسی کارکردهای مسجد                                                                              
وضعیت مساجد از نظر دارا بودن ائمه جماعت                                                     142
سواد خادم و هیئت امنا                                                                                 142
کارکرد اجتماعی مسجد                                                                                  142
   شش | آسیبها، زمینه ها و پیامدها                                                                143
یک( آسیب ها و زمینه ها                                                                                 143
الف( درونی                                                                                                     144

اول( اهل مسجد                                                                                                    145

 امام جماعت                                                                                                   145

 هیئت امنا                                                                                                      146

خادمان                                                                                                         147

بانیان                                                                                                            147

گروه های فّعال                                                                                                147

دوم( ضعف برنامه ها                                                                                               148

سوم( موقعّیت و فضا؛ سبک معماری                                                                           149

گونه نخست( موقعیت مسجد                                                                             149

150 گونه دوم( فضای فیزیکی                                                                                   

151 گونه سوم( سبک معماری                                                                                   

چهارم( کمبود اعتبارات مالی                                                                                    152

پنجم( مشکالت نمازگزاران                                                                                       152

ب( بیرونی                                                                                                      153

اول( عدم تبیین درست جایگاه مسجد                                                                        153

دوم( معضل جمعّیت                                                                                              154

سوم( وجود نهادهای موازی                                                                                     154

پنجم( عدم هماهنگی الزم                                                                                       156

دو( پیامدها                                                                                                157



11

  هفت | نقش مسجد در سبک دهی به زندگی                                                    158
یک( عبادی و الهی                                                                                       159
160 دو( علمی و آموزشی                                                                                       
161 سه( فرهنگی و تربیتی                                                                                    
چهار( ارتباطاتی و رسانه ای                                                                             163
پنج( اوقات فراغت                                                                                       164
الف( چیستی                                                                                                   164

ب( کارکردهای اوقات فراغت                                                                              166

ج( ویژگی های فراغت در عصر حاضر                                                                      167

د( مبانی اسالمی اوقات فراغت                                                                             169

هـ( الگوی تجویزی گذران اوقات فراغت در مسجد                                                    170

عبادت                                                                                                                170

تفکر                                                                                                                    171

دیدار با خویشان و دوستان                                                                                       172

کتابخوانی                                                                                                            173

رایانه و اینترنت                                                                                                     174

فعالیت های هنری                                                                                                 174

 شرکت در برنامه های کانون های فرهنگی و تربیتی                                                          175

فعالیت های علمی                                                                                                  175

ورزش                                                                                                                  175

شش( مدیریت شهری                                                                                   176
هفت( اجتماعی و سیاسی                                                                               176
الف( تقوّیت اخّوت اسالمی                                                                                  176

ب( ایجاد همبستگی دینی                                                                                  177

ج( مقابله با فساد و انحراف                                                                                  177

د( مرکز قانون گرایی و نظم پذیری                                                                         178



12

هـ( رعایت حقوق دیگران                                                                                    179

و( ترویج فرهنگ مطالعه                                                                                     179

گاهی های سیاسی                                                                                  180 ز( رشد آ

180 هشت( امور اقتصادی                                                                                    
181 الف( مرکز پخش کمک های مردمی                                                                       

181 ب( حفظ خزانه مملکت اسالمی                                                                            

ج( رشد تولید ملی                                                                                              182

د( آموزش حالل و حرام                                                                                       182

هـ( بیان اصول اقتصاد مقاومتی                                                                            183

و( ارائه خدمات مالی و اقتصادی                                                                           183

نه( تحکیم نهاد خانواده                                                                                184
ده( حّل دعاوی و اختالفات                                                                             184
یازده( امور دفاعی و جنگ                                                                               185
دوازده( امور مخاطبان، نمازگزاران و فّعاالن                                                          185
الف( کودکان                                                                                                   186

ب( نوجوانان و جوانان                                                                                       187

ج( زنان                                                                                                          187

د( بزرگساالن                                                                                                    188

هـ( اصناف                                                                                                      189

و( نمازگزاران                                                                                                    189

191 شایستگی های مأمومین                                                                                
191 شایستگی های امام جماعت مسجد                                                                  
ز( امام جماعت                                                                                                 193

193 گونه نخست( وظائف اهل مسجد                                                                             

194 گونه دوم( بایسته های امام جماعت                                                                          

ح( بانیان                                                                                                        194



13

ط( متوّلیان                                                                                                     195

ی( خادمان                                                                                                    196

ک( کانون ها                                                                                                    197

سیزده( معماری و زیباسازی                                                                            197
الف( اصول معماری                                                                                          198

اول( دسترسی آسان                                                                                                198

دوم( سادگی                                                                                                          198

سوم( استحکام                                                                                                      199

چهارم( تناسب جمعّیتی                                                                                          200

پنجم( زیبایی و آراستگی                                                                                          200

201 ب( فنون معماری                                                                                            

201 اول( موقعیت در بافت شهری                                                                                    

201 دوم( ابعاد کالبدی                                                                                                  

سوم( فضای مسجد                                                                                                202

چهارده( مدیریت مسجد                                                                                204
الف( مدیریت پیام                                                                                            204

اول( عوامل جذابّیت پیام                                                                                        204

عامل نخست( بعد محتوایی                                                                               204

عامل دوم( بعد قالبی                                                                                         205

عامل سوم( بعد پیرامونی                                                                                    205

گونه نخست( مربوط به فرستنده                                                                    205

گونه دوم: مربوط به گیرنده                                                                            206

گونه سوم( مربوط به زمینه های محیطی                                                          206

عامل چهارم( بعد روشی                                                                               206

دوم( کارکردهای پیام                                                                                              207

ب( مدیریت تشکیالت                                                                                       207



14

اول( جذب جوانان                                                                                                 208

دوم( بهره گیری از نخبگان                                                                                        209

سوم( مدیریت برنامه ها                                                                                            209

210 چهارم( پیشگیری از تعارضات                                                                                   

211 پنجم( ارتباط با مسئولین منطقه                                                                                

نتیجه گیری                                                                                            212
کتابنامه                                                                                                215
کتب                                                                                                         215
مقاالت                                                                                                      225
پایان نامه ها                                                                                              227



15

مقدمه
ع  سـالیانی اسـت کـه رهبـر حکیـم و فرزانـه انقـالب بـا دوراندیشـی و نـگاه راهبـردی خویـش، موضـو
سـبک زندگـی را بـه گفتمانـی در فضـای عمومـی جامعـه و بـه ویـژه محافـل عملـی و فرهنگـی تبدیـل 
نموده انـد. موضوعـی کـه بـه جـرأت می تـوان ادعـا کـرد، اولویـت اول دشـمن در جنـگ نـرم و مقابلـۀ 

همه جانبـه بـا اسـالم نـاب اسـت.
امروز نظام سـلطه با بهره مندی از توان رسـانه ای و شـبکۀ تبلیغی گسـترده خویش در تالش اسـت 
سـبک زندگـی مـورد نظـر خـود را بـه جوامـع مختلـف دیکتـه کنـد و بـا ایـن روش بیـش از گذشـته دنیـا را 
بـه کرنـش در مقابـل امپراتـوری خود وادار سـازد. سـبکی کـه در آن مادی گرایی، لیبرالیسـم و بی قیدی 

و پوچـی مـوج می زنـد و خبـری از کرامـت انسـانی، آموزه هـای دینـی و معنویت نیسـت.
امـا در نقطـۀ مقابـل سـبک زندگـی اسـالمی یعنـی؛ جریـان پیدا کـردن توحید در همه حـاالت، ابعاد و 
همـه آنـات و لحظـات زندگـی، مـراد و مطلـوب آموزه هـای اسـالم نـاب و پرچمـداران هدایـت و سـعادت 
گر بعد از گذشـت بیش از سـه دهه انقالب شـکوهمند اسـالمی به  بشـریت، یعنی اهل بیت؟مهع؟ اسـت. ا
دنبال صدور آرمان ها و ارزش های انقالب و پافشـاری بر راه روشـن و پر فروز امام راحل؟هر؟ هسـتیم، 
گزیـر می بایسـت بـه دنبـال تحقـق الگویـی درخشـان از سـبک زندگـی اسـالمی بـا مؤلفه هـای خـاص  نا
خ بکشـانیم و  آن باشـیم. بایـد بتوانیـم کارآمـدِی دیـن در مدیریـت امـور دنیـوی و اخـروی بشـر را بـه ر

نمایـی روشـن از تمـدن نویـن اسـالمی را بـه دنیا ارائـه دهیم.
در ایـن میـان و در مسـیر تحقـق سـبک زندگـی اسـالمی، نقـش بـی بدیـل و ویژۀ مسـاجد قابـل توجه 
کیـدات علمـای بـزرگ بـه ویـژه امـام  اسـت. اندکـی تأمـل در آیـات، روایـات، سـیره معصومیـن؟مهع؟ و تأ



16

راحـل و رهبـری معظـم انقـالب، جایـگاه محـوری مسـجد را  در ابعـاد و عرصه هـای مختلـف زندگـی 
فـردی و اجتماعـی جلوه گـر می سـازد.

ابتـدا، انتهـا و متـن هـر حرکـت اجتماعـی و فعالیـت اقتصـادی، فرهنگـی، مذهبـی، نظامـی، سیاسـی 
و... به مسـجد مرتبط می شـود و هویت اجتماعی و دینی افراد در مسـجد تعریف شـده اسـت. در مدینه 
فاضلـه ای کـه نقطـۀ آرمانـی تمـدن اسـالمی اسـت، مسـجد در متـن زندگـی مـردم قـرار دارد و تربیـت بـه 

معنـای واقعـی کلمـه در آن رقـم می خـورد.
مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد، در راسـتای رسـالت ذاتـی خود می کوشـد ضمن تبیین شـاخصه ها و 
مؤلفه هـای سـبک زندگـی مسـجد محور، بـا اسـتفاده از ظرفیـت عظیـم مسـاجد و ائمۀ جماعات فاضل 
کوچـک در جهـت اجابـت دعـوت رهبـر حکیـم انقـالب و ترویـج  گام هایـی را هـر چنـد  و اندیشـمند، 

سـبک زندگـی اسـالمی در جامعـه بـردارد.
در ایـن راسـتا، نوشـتار حاضـر کـه بـه همـت فاضـل گرانمایه و  پژوهشـگر حوزه سـبک زندگـی، جناب 
حجـت االسـالم و المسـلمین دکتـر محمدتقـی فعالـی بـه رشـته تحریـر در آمـده اسـت، بـه حضـور شـما 

دغدغه منـدان تقدیـم می گـردد.
امید اسـت این اثر آغازی باشـد برای حرکت ائمۀ محترم جماعات، فعاالن و متولیان تشـکل های 
مسـجدی در جهـت دسـتیابی بـه اهـداف بلنـد تمـدن نویـن اسـالمی و در نظـر مخاطبیـن فرهیختـه 

مقبـول افتد.
بـی شـک نظـرات سـازنده و پیشـنهادات گران سـنگ شـما گرامیـان، راه گشـای مـا در ادامـه مسـیر 

خواهـد بـود.
بر خود فرض می دانیم از نویسنده گرانقدر و همکاران پر تالشمان در دفتر مطالعات و پژوهش های 

مرکز، صمیمانه قدردانی نمائیم. 

مرکز رسیدگی به امور مساجد

معاونت فرهنگی - اجتماعی
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دیباچه

مفهـوم سـبک زندگـی از جملـه مفاهیـم جدیـدی اسـت کـه در حـوزه جامعه  شناسـی، روان شناسـی 
و مطالعـات فرهنگـی بـه کار رفتـه اسـت. اصطـالح سـبک زندگـی پیونـدی نزدیـک بـا مفاهیمـی نظیـر 

فرهنـگ، شـخصیت، سـلیقه، سـّنت، مـد، معمـاری، دکوراسـیون و رسـانه های ارتبـاط جمعـی دارد. 
سـبک زندگـی ناظـر بـه رفتـار انسانهاسـت. امـروزه دو رویکـرد کلـی در ارتبـاط بـا سـبک زندگـی وجود 
کـس وبـر اسـت و نیـز رویکـرد روان شناسـانه که  دارد؛ رویکـرد جامعه شناسـانه کـه بیشـتر تحـت تأثیـر ما
کیـد بـر عنصررفتـار در مفهـوم سـبک زندگـی، عنصـر مشـترک هـر دو رویکـرد  متأثـر از آدلـر می باشـد. تأ
می باشـد. سـبک زندگـی یـا نحـوه زیسـتن بـه مجموعـه ای از الگوهـای رفتـاری نسـبتًا پایـدار اطـالق 
می گـردد کـه از بینش هـا و ارزش هـای آدمیـان متأثـر بـوده در رفتـار بـه صـورت عینـی متجلـی می شـود. 
هـرگاه انسـان می خـورد یـا می آشـامد از الگـوی خاصـی تبعیـت می کنـد و هـرگاه آدمـی پوششـی را 
کـرده اسـت. ایـن الگوهـای رفتـاری، سـبک زندگـی آدمـی را  برمی گزینـد الگـوی خاصـی را انتخـاب 

شـکل می دهنـد. 
سـبک زندگـی انسـان ها بـه صـورت تدریجـی شـکل می گیـرد و نیـز آهسته آهسـته تغییـر می کنـد. 
کـرده نحـوه زندگـی را بـرای انسـان ترسـیم می نماینـد. ایـن عوامـل  عوامـل مختلفـی سبک سـازی 
می توانـد فـردی، خانوادگـی یـا اجتماعـی باشـند. بـدون شـک امـروزه وسـایل ارتبـاط جمعـی بـه ویـژه 

شـبکه های اجتماعـی نقشـی شـگرف در سـبک دهی زندگـی مـردم دارنـد. 
تاریـخ جهـان اسـالم خصوصـًا صـدر اسـالم بـه مـا نشـان می دهـد کـه مهمتریـن عنصرسبک سـاز در 
زندگـی مسـلمانان، مسـجد بـوده اسـت. براسـاس آیـات قـرآن، احادیـث معتبـر و سـیرۀ عملـی پیامبـر 
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گرامـی اسـالم ؟ص؟ و اهـل بیـت؟مهع؟، هیـچ مکانـی منزلـت و رفعـت مسـجد را نداشـته و نـدارد. مسـجد 
کـران و نـور دل عارفـان اسـت. مسـجد جایـگاه نشـر معـارف اسـالمی و  پایـگاه سـاجدان، جایـگاه ذا
تربیـت مؤمنـان و پرهیـزگاران اسـت. کانـون اتحـاد و انسـجام مسـلمانان، مسـجد اسـت. دفـاع از تمـام 
ارزش های دینی و اسـالمی در مسـجد محّقق می شـود. خداوند به مسـجد و اهل آن نظر دارد. مسـجد 
بارگاه کبریایی خداوند بزرگ اسـت. برکت های زمین از مسـجد به دیگر سـرزمین ها سـرازیر می شـود و 

حیـات اسـالم بـا مسـجد پیونـد خـورده اسـت. 
مسـاجدی کـه پیامبـر ؟ص؟ بنـا نمـود و در صـدر اسـالم شـکل گرفتند نقش هـا و کارکردهـای مختلفی 
داشـتند؛ مسـاجد سـجده گاه و عبادتگاه مسـلمانان بودند، مسـاجد به مثابۀ دانشـگاه عمل می کردند، 
کوچـک بودنـد، در  بـزرگ و  کتابخانه هـای  اعـزام می شـدند، مسـجدها دارای  از مسـاجد  مبّلغـان 
مسـاجد جشـن ها برگـزار می شـد، مسـاجد عامـل وحدت بخـش جامعـه اسـالمی بودند، رسـول خدا؟ص؟ 
هیئت های سیاسـی را  در مسـجد برای دیدار می پذیرفت، مسـاجد اردوگاه سـپاه مسـلمانان بود و حّل 

دعـاوی و اختالف هـا در مسـجد فیصلـه پیـدا می کـرد. 
اسـالم در آغـاز ظهـور نهـادی اجتماعـی و سیاسـی را شـکل داد. ایـن نهـاد در رشـد معنـوی انسـان ها 
گاهی هـای  نقش آفریـن بـود. فرهنگ سـازی و تربیـت انسـان ها از طریـق مسـجد هدایـت می شـد. آ
سیاسـی و اجتماعـی در مسـاجد عرضـه می شـدند و مسـجد محـل دادخواهـی مظلومـان تلّقـی می شـد. 
مسـجد در صـدر اسـالم جایگاهـی بـس رفیـع و بزرگ دارد. رسـول خـدا ؟ص؟ این نهاد اسـالمی رابنا کرد 
کـرم ؟ص؟ مسـجد سـازی را فرهنـگ عمومـی کـرد و از تمـام  و آن را جایگزیـن معابـد دیگـر نمـود. پیامبـر ا
قابلیت هـا و ظرفیت هـای ایـن الگـوی دینـی بهـره جسـت. در زمان هـای دور مسـجد تمـام امـور فـردی 
و اجتماعـی مسـلمانان را اداره می کـرد. امـت اسـالمی تعّلقـی شـدید با این نهاد مقدس داشـتند. مسـجد 

مطلـوب در زمـان نبـی خاتـم ؟ص؟ شـکل گرفـت و تمـام نقش هـا و رسـالت های خـود را ایفـا کـرد. 
امروزه هر چند بسـیاری از نقش ها و شـئون مسـاجد تقلیل یافته اند و گاه رو به افول گذارده اند اّما 
می تـوان کارکردهـای مسـجد را ارتقـاء بخشـید. پرواضح اسـت کـه امروزه مسـجد در وضعیت مطلوبی 
کـه هـم  کـه مسـجد طـراز دارای بایسـته ها و ویژگی هایـی اسـت  بـه سـر نمی بـرد و نیـز آفتابـی اسـت 
کنـون برخـی از آنهـا موجـود نیسـت. بـر مـا فـرض اسـت کـه با یک نـگاه به وضعیـت موجود و بـا نگاهی  ا
دیگـر بـه وضعیـت مطلـوب، جهـت انتقـال از وضعیـت موجـود کـه مطلـوب نیسـت، بـه سـوی وضعیت 

مطلـوب کـه موجـود نیسـت، برنامه ریـزی کنیـم و طرحـی نـو دراندازیم. 
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جایـگاه مسـجد بایـد تـا بـدان پایـه ارتقـا یابـد کـه بتوانـد بـرای تمـام ابعـاد زندگـی ایرانیـان الگـوی 
دینـی و سـالم عرضـه کنـد. تنهـا دراین صـورت اسـت کـه مسـجد هوّیت خویـش را بازخواهـد یافت و به 
گر امروزه سـبک زندگـی غربی در جای جـای فرهنگ ما  پایـگاه حکومـت اسـالمی تبدیـل خواهـد شـد. ا
رسـوخ کـرده اسـت، بـدون شـک احیـای جایـگاه مسـجد می توانـد راهـکاری بسـیار تأثیرگـذار در مقابـل 
هجـوم ایـن پدیـده بیگانـه باشـد، می تـوان از مسـجد، دانشـگاه، رسـانه ای مؤثـر و مبّلغـی شـوق آفرین 
سـاخت. مسـجد می توانـد و بایـد بیشـترین نقـش را بـر سـبک دهی مسـلمانان و ایرانیـان داشـته باشـد.
اثر حاضر در نظر دارد ضمن بررسـی نقش کلیدی و سرنوشت سـاز مسـجد در صدر اسـالم و نیز بررسـی 
علـل و عوامـل کاهـش نقـش مزبـور در جهان امروز، برنامه ای ارائه دهد تا جایگاه مسـجد رفعت و ارتقاء 
یابد. مسـجد می تواند در عین حال که بعد عبادی و آموزشـی داشـته باشـد، اوقات فراغت نسـل جدید 
را پـر کنـد، شـهر اسـالمی را مدیریـت نمایـد، بـا خرافـات و انحرافـات مقابلـه کنـد، مسـلمانان را قانون گـرا 
و نظم پذیـر سـازد، بـه محلـی بـرای حمایـت مسـتمندان و نیازمنـدان درآیـد، عاملـی بـرای تحکیـم نهـاد 
کثری مخاطبان نسـل جدید را هدایت کند، پیام ها و ارزش های اسـالمی  خانواده باشـد، با جذب حدا

را  در جامعـه و جهـان منتشـر سـازد و مدیریـت امور مسـلمانان را بـر عهده گیرد. 
مسـجد می توانـد مقـّر اصلـی حکومـت اسـالمی باشـد. مسـجد می توانـد مسـلمانان را احیـا کنـد. در 
مسـجد ظرفیتـی اسـت کـه آن را بـرای بیشـترین تأثیرگذاری هـا مهّیـا کـرده اسـت و ایـن مرکـز مقـدس 
قادر اسـت مشـکالت جهان اسـالم را کاهش دهد و از آالم مسـلمانان بکاهد. به امید روزی که مسـجد 

جایـگاه آغازیـن خـود را بازیابـد. 
سازمان دهی نگاشتۀ حاضر در دو فصل انجام شده است؛ فصل اول به دو مسئله سبک زندگی و 
جایگاه مسجد می پردازد. در فصل دوم کارکردهای مسجد در صدر اسالم، مسجد معیار، نقش آفرینی 
مسجد در ایران، آسیب های مساجد و نقش مسجد در سبک دهی به زندگی مسلمانان برجسته شده 

است. 
در این جـا بـر خـود فـرض می دانـم از حمایت هـای بی دریـغ و مشـفقانۀ حضـرت حجـت االسـالم و 
کبـری ریاسـت محتـرم مرکـز رسـیدگی به امور مسـاجد تشـکر  المسـلمین آقـای محمـد جـواد حـاج علـی ا
نمایـم. همچنیـن مسـاعی ارزشـمند جنـاب حجـت االسـالم آقـای سـعید کرمـی موجـب امتنـان اسـت. 
تـالش درخـور جنـاب حجـت االسـالم آقـای داود بشـیرزاده کـه در تهیـه پرونـده علمـی مـرا یـاری داد، 

شایسـته سـپاس است.





سبـــــــــک
 زنـــــــدگی

 و
 فرهنــگ 
مسجـــــد

فصلاول
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اشاره 
مفهـوم سـبک زندگـی یکـی از مفاهیمـی اسـت که در عصر جدید پدید آمد و دامنـه آن تا عمیق ترین 
الیه هـای وجـود انسـان و تمـام ابعـاد حیـات بشـر وسـعت یافـت. امـروزه جهـان غـرب بـرای تمـام 
رفتارهـای بشـر، الگوهایـی طراحـی و عرضـه می نمایـد. بیشـتر کشـورهای جهـان سـوم عمدتـًا مصـرف 
کننـدگان الگوهـای بیگانه هـا هسـتند. در عصـر جدیـد دیگران برای سـبک پوشـش، تغذیـه، معماری، 
تفریح، معاشـرت و ازدواج الگوسـازی و سـبک دهی می کنند. این در حالی اسـت که دین مبین اسـالم 
الگوهـای مشـخص بـرای تمـام ابعـاد زندگـی بشـر دارد؛ فقـط کافـی اسـت ایـن الگوها را بشناسـیم و آن 

را بـه زبانـی زیبـا بـه جهانیـان عرضـه نمائیم.
از سوی دیگر مسجد از منظر قرآن، روایات و سیره عملی پیامبر ؟ص؟ و امامان شیعه؟مهع؟ جایگاهی 
رفیـع و واال دارد. مسـجد در صـدر اسـالم نقش هـای فراوانـی اعـم از عبـادی، اجتماعـی و سیاسـی ایفـا 
گفـت مسـجد در جامعـۀ اسـالمی مهم تریـن مرکـز سبک سـاز و فرهنـگ زای دینـی  می کـرد. می تـوان 

محسـوب می شـود. 
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  یک | سبک زندگی 
یک( پیشینه

کـه پژوهشـگران حـوزۀ  مفهـوم سـبک زندگـی )Lifestyle( از جملـه مفاهیـم جدیـدی اسـت 
دامنـۀ  می کننـد.  بیـان  انسـان ها  رفتارشناسـی  بیـان  بـرای  فرهنگـی  مطالعـات  و  جامعه شناسـی 
بکارگیـری ایـن مفهـوم تـا بـدان حّد رواج یافته که امروزه جانشـین بسـیاری از مفاهیم و واژگان سـنتی 
شـده اسـت. اصطـالح سـبک زندگـی پیونـد نزدیکـی بـا مجموعـه ای از مفاهیـم دارد نظیـر فرهنـگ، 
جامعه، ذهن، رفتار، معنا، شـخصیت، محیط، وراثت، نیاز، سـلیقه، مد، منزلت و سـنت. مفهوم سـبک 
زندگـی از یک سـو جزئی تریـن رویدادهـای مربـوط بـه حیـات بشـر را شـامل می شـود و از سـوی دیگـر تـا 

اعمـاق وجـود آدمـی را دربرمی گیـرد، لـذا هـم شـامل اسـت و هـم عمیـق. 
مسـئله سـبک زندگـی در خـالل دهـۀ هشـتاد میـالدی در حـوزۀ علـوم اجتماعـی و نظریه هـای 
ح شـد. بسـیاری از اندیشـمندان علـوم اجتماعـی در ایـن زمینـه بیـان عقیـده  جامعه شناسـی مطـر
از  بـه مجموعـه ای نسـبتًا جامـع  را می تـوان  کـه سـبک زندگـی  گیدنـز اظهـار مـی دارد  نموده انـد.1 
عملکردهایـی تعبیـر کـرد کـه فـرد آن را بـکار می گیـرد؛ زیـرا کـه رفتارهـای فـرد نـه تنهـا بیان گـر نیازهـای 
کـه  اوسـت بلکـه روایـت خاصـی از اندیشـه و هویـت شـخصی او دارد. رایزمـن بـر ایـن اعتقـاد اسـت 
گزینشـی در فرهنـگ سـّنتی وجـود نداشـت. ایـن  فـرد در گذشـته کمتـر حـق انتخـاب داشـت و عمـاًل 
سـّنت و رسـوم گذشـته بـود کـه برنامه هـای از پیـش تعییـن شـده را بـر افـراد تحمیـل می کـرد و در اجـرا، 
گذشـتن از دوراِن درون راهبـر، وارد دوراِن  گذشـت زمـان و  نوعـی جبـِر پنهـان وجـود داشـت. امـا بـا 

1.  کاویانی، سبک زندگی اسالمی و ابزار سنجش آن، ص 90-70.
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گاه  دگر راهبـر شـده ایم و در ایـن مقطـع دیگـران یعنـی وسـایل ارتبـاط جمعـی سـعی دارنـد مخاطـب را آ
سـاخته حـق انتخـاب او را شـکوفا کننـد و از ایـن طریـق تغییرات در جهان مدرن با سـرعت و به صورت 
شـگفت انگیزی در جریـان اسـت. لیـزر سـبک زندگـی را  از جنـس رفتـار دانسـته ارزش هـا و نگرش هـا را  
از دایـرۀ ایـن مفهـوم بیـرون قـرار می دهـد. از دیـدگاه چینـی سـبک زندگـی، سـازمان اجتماعـی مصـرف 

ج نهـادن بـه فرهنـگ مـادی را بیـان می کنـد.  اسـت کـه راه الگومنـد مصـرف یـا ار
سـبک زندگـی وابسـته بـه انتخـاب و انتخـاب نیـز وابسـته بـه اطالعـات اسـت. اطالعـات محصولی 
از فراینـد ارتباطـات اسـت. ارتباطـات می توانـد میان فردی یا رسـانه ای باشـد. رابطه رسـانه ها و سـبک 
زندگـی، چرخـه ای بـه هـم پیوسـته و متقابـل اسـت. رسـانه ها سـبک های جدیـد حیـات را پیـش روی 
انسـان قرار می دهند و انسـان ها با خواسـته ها و نیازهای جدید سـبک های جدید را آشـکار می سـازند.

رسـانه ها ازطریـق بمبـاران اطالعـات، فرهنـگ مصرف گـرا و مصـرف فرهنـگ را برجسـته سـاخته حوزۀ 
گ، تاالر گفتگـو و دهها  فرهنـگ را فربـه  می کننـد. امـروزه رادیـو، تلویزیـون، ماهـواره، مـوزه، سـایت، وبال
ع دیگـر محصـوالت فرهنگـی، فضائـی را فراهم آورده انـد که همه پیرامون آنها می نشـینند و بخش  نـو
مهمـی از عمـر خویـش را بـه آنهـا اختصـاص می دهنـد و از ایـن طریـق سـبک زندگـی تـا عمیق تریـن 

الیه هـای خانواده هـا نفـوذ می کنـد. 

دو( الگوها و محدوده ها 

امـروزه الگوهـای متنوعـی برای سـبک زندگی وجود دارد؛ سـبک زندگی دخترانه یا پسـرانه، سـبک 
زندگـی روسـتایی یـا شـهری، سـبک زندگـی سـنتی یـا مـدرن، سـبک زندگـی مصرف گرایانـه یـا تولیـدی، 
سـبک زندگـی زاهدانـه یـا عاشـقانه، سـبک زندگـی فردمحـور یـا جمعـی، سـبک زندگـی ایرانـی یـا عربـی 
یـا غربـی یـا شـرقی، سـبک زندگـی باالشـهر یـا پایین شـهر، سـبک زندگی خشـونت مدار یا عاطفی، سـبک 
زندگـی فمینیسـتی، سـبک زندگـی سیاسـی، سـبک زندگـی پلیسـی، سـبک زندگـی طبقاتـی، سـبک 
زندگی رفاه طلب، سـبک زندگی جهان وطنانه، سـبک زندگی بسـیجی، سـبک زندگی توده وار، سـبک 
زندگـی قوم گروانـه، سـبک زندگـی مدگـرا، سـبک زندگـی شـیطانی، سـبک زندگـی ریسـک پذیر، سـبک 
زندگـی مهاجـران، سـبک زندگـی قدرت گـرا، سـبک زندگـی در اوقـات فراغـت، سـبک زندگـی ارزش مـدار 

و سـبک زندگـی توحیـدی. 
سـبک زندگـی در حوزه هـا و محدوده هـای وسـیعی نفوذ می کند؛ شـاخص های شـناختی، مدیریت 
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تصمیم گیـری، اخـالق اجتماعـی، معاشـرت، پوشـش، آرایـش، مـد، غـذا و تغذیـه، آشـپزی، معمـاری، 
دکوراسـیون داخلـی، طراحـی صنعتـی، تفریـح و گـردش، اسـتفاده از جواهـرات، تندرسـتی، ارتباطـات 
گفتـاری، محیـط زیسـت، کسـب و کار، روابط زناشـویی، شـغل، سـخن گفتـن، گذراندن اوقـات فراغت، 

الگـوی مصـرف، سـبک راه رفتـن و مدیریـت احساسـات.

سه( نقش دین در سبک دهی 

 در عصـر جدیـد بخـش قابـل توجهـی از مطالعـات دربـارۀ تکنیک هـای زیسـتن بـه نقـش دیـن در 
مفهـوم سـبک زندگـی بازمی گـردد. یکـی از مهم تریـن ابعـاد مفهـوم سـبک زندگـی ایـن اسـت کـه دیـن 
می توانـد بـه عنـوان نیـروی برتـر، نقـش حیاتـی در الگـوی حیـات و نحوۀ زیسـتن آدمیان بـر روی زمین 
ایفـا کنـد. دیـن بـه عنـوان نظامـی از باورهـا، ارزش هـا و رفتار هـا می توانـد آدمـی را بـرای دسـت یابی بـه 

سـبکی الهـی در زندگـی مـدد دهد. 
دیـن مسـیحیت بـه دلیـل انحرافـات متعـدد و کاسـتی های فـراوان هرگـز نتوانسـته اسـت الگویـی 
جامـع و عمیـق جهـت نحـوۀ زیسـتن انسـان ارائـه دهـد. در ایـن میـان، اسـالم جایـگاه ویـژه ای دارد. 
براسـاس معـارف عمیـق اسـالمی کـه ریشـه در آیـات قـرآن، احادیـث معتبـر، مفاهیـم مربوط بـه ادعیه و 
سـیرۀ بـزرگان دارد، می تـوان الگویـی بـرای سـبک زندگـی در ایـن جهـان تعریـف نمـود؛ به گونـه ای کـه 
آدمـی را آمـاده ورود بـه زندگـی ابـدی و زیسـتن بی پایان کند. مفاهیم مربوط به سـبک زندگی در منابع 

اسـالمی بسـیار فـراوان اّمـا بـه ندرت اسـتخراج شـده اسـت. 
گونه هـای مختلـف می توانـد در سـبک زندگـی انسـان ها تأثیرگـذار باشـد؛ دیـن حـاوی  دیـن بـه 
گاهی هـا، بینش هـا و نگرش هـای اصیلـی اسـت کـه در سـبک دهی بـه زندگـی انسـان ها نقش آفریـن  آ
اسـت. دیـن شـناخت ها و نگرش هـای اصیلـی را  در ارتبـاط بـا خـدا، جهـان دیگـر و انسـان بـه آدمـی 
می دهـد تـا از ایـن طریـق او بتوانـد تصاویـر روشـن از جهـان پیرامـون و خویشـتن داشـته باشـد. دیـن 
مجموعـه ارزش هـا و هنجارهـا را  در اخیـار انسـان قـرار می دهـد تـا بـه وی کمـک کنـد الگـوی مناسـب 
بـرای زندگـی بیابـد، رفتارهایـش را تنظیـم کنـد و مدلـی بـرای کنش هـا و شـیوه های زیسـتن پیـدا کنـد. 
دیـن احسـاس هایی را نظیـر احتـرام، رضایت منـدی، گناهـکاری، پشـیمانی، ترس و عشـق را درون 
انسـان برمی انگیـزد. ایـن حـاالت می تواننـد احساسـات دیگـری نظیـر اعتمـاد بـه نفـس و اعتمـاد بـه 
خـدا را  در انسـان ها تضعیـف یـا تقویـت کننـد و از ایـن طریـق منشـأ شـکل گیری الگوهـای متفاوتـی در 
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انسـان شوند. 
دیـن قـادر اسـت بـر خالقیـت فـرد تأثیـر گـذارد و او را  در مواجهه بـا محدودیتهای وراثتـی یا محیطی 
توانـا یـا ناتـوان سـازد. یکـی از الگوهـای سـبک زندگـی، پدیـده خالقیت یا نوآوری اسـت که بدون شـک 

دیـن ایـن ُبعد انسـانی را پـرورش داده تقویت می سـازد. 
دیـن قـادر اسـت نهادهـای اجتماعی کارآمدی را سـامان بخشـد، افرادی را حـول محور این نهادها 
گـردآورد و از ایـن طریـق شـناخت فـرد را  از محیـط افزایـش دهـد و رفتارهای جمعـی او را تحت تأثیر قرار 

داده شکل دهد. 
گاهی هـا، ارزش هـا، هنجارهـا، احساسـها و الگوهـای اجتماعـی  اسـالم و قـرآن بـا ارائـه بینش هـا، آ
توانسـته اسـت بیشـترین تأثیـر را بـر نحـوه زیسـتن انسـان ها از خـود نشـان دهـد. اسـالم بـه عنـوان 
برتریـن دیـن، کارآمـدی خـود را  در ُبعـد فـردی و اجتماعـی نشـان داده اسـت. آخریـن دیـن آسـمانی 
ع، انسـان  بـرای تمامـی نیازهـای درونـی و بیرونی راهکار نشـان داده و با عرضه الگوهای رفتاری متنو

را بـه سـرمنزل مقصـود رهنمـون شـده اسـت. 

چهار( بیماری های سبک زندگی جدید 

در حـال حاضـر بشـر بـا بیماری هـای مختلـف سـبک زندگـی جدیـد مواجهـه اسـت؛ سـبک زیسـتن 
شـبکه های اجتماعـی نظیـر فیسـبوک و  نویـن نحـوه سـخن گفتن انسـان ها را تغییـر داده اسـت. 
ماهـواره بـا عرضـه امکانـات نویـن انسـان ها را بـه رفتارهـای نابهنجـار سـوق داده اسـت. بسـیاری از 
انحرافـات اجتماعـی ماننـد طـالق، اعتیـاد، خودکشـی، سـرقت مسـلحانه، خشـونت، آدم ربائـی، جرائـم 
زندگـی  نویـن  آزاری معلـول شـیوه های  کـودک  و  انسـان  اینترنتـی، قاچـاق  سـازمان یافته، جرائـم 

اجتماعـی اسـت. 
گونـی هماننـد مشـاجره، ضـرب و شـتم، فرزنـدآزاری، عـدم  گونا امـروزه خانـواده بـا آسـیب های 
رضایت مندی، مشکالت جنسی، خیانت و تجمل گرایی روبرو شده که بسیاری از آنها بر اثر اشتباه در 

اتخاذ الگوی نادرست زیستن به وجود آمده است. 
شـیوه های نادرسـت گـذران اوقـات فراغـت از مـوارد دیگـر بیماریهـای سـبک زندگـی مـدرن اسـت. 
همچنیـن می تـوان بـه مـوارد دیگـری اشـاره کـرد؛ مدگرایـی، آرایش هـای نامشـروع، بدپوشـی، تغییـر 
کیهـا و آشـامیدنی ها، ترویـج فرهنـگ فسـت فود، توسـعه بیماریهـای مقاربتـی، کاسـتن از میـزان  خورا
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کالمـی،  کار، ارائـه الگوهـای نامناسـب معمـاری، پرخاشـگری، آزاررسـانی  کیفیـت  کمبـود  کار مفیـد، 
عیب جویـی، محرومیـت و حرمـت شـکنی. 

الگوهای سـبک زندگی مدرن علی رغم فرصت ها و امکاناتی که در اختیار بشـر قرار داده، بیماریها 
و آسـیب های متعـددی را نیـز بـه ارمغـان آورده اسـت. اسـالم بـه عنـوان آخریـن و برتریـن دیـن الهـی 
الگوهـا و مدلهـای متعـادل و جامعـی را  در اختیـار انسـان قـرار می دهـد تـا آدمـی بتوانـد ضمـن رهایـی از 

تهدیدهـا و آسـیب ها، بـه سـعادت دنیـوی و اخـروی دسـت یابـد. 

پنج( چیستی

مسـئله سـبک زندگـی بـا تمامـی ابعـاد حیـات بشـر ارتبـاط تنگاتنـگ دارد. گسـتره مسـئله مزبـور 
سـبک  المللـی  بیـن  شـرکتهای  و  مؤسسـه ها  امـروزه  اسـت.  بشـر  زندگـی  شـئون  تمـام  وسـعت  بـه 
زندگـی خدمـات متنوعـی را ارائـه می دهنـد. برخـی از ایـن سـرویس ها عبارتنـد از مشـاورهای فـردی، 
کارگاههـای گروهـی، ارائـه آزمون هـای روان شـناختی، انجـام مطالعـات گروهـی، ارائـه راهبردهایـی 

بـرای برون رفـت از مشـکالت جسـمی و بیـان چالش هـا و بحران هـای سـبک زندگـی مـدرن. 
بـا توجـه بـه اهمّیـت مسـئله سـبک زندگـی و بـا نظـر بـه اهمّیـت دو رویکـرد جامعـه شـناختی و 
ح و بررسـی شـود. در ارتبـاط بـا  روان شـناختی ضـروری اسـت حقیقـت و ماهّیـت سـبک زندگـی مطـر

مسـئله سـبک زندگـی تعریف هـای متعـددی ارائـه شـده اسـت.1
کیـد بـر مسـئله رفتـار، سـبک  وبلـن پیـش گام مسـئله سـبک زندگـی در حـوزه جامعه شـناختی بـا تأ

زندگـی را چنیـن تعریـف کـرده اسـت: 
سـبک زندگـی الگـوی رفتـار جمعـی اسـت. سـبک زندگی فـرد، تجّلی رفتار و سـازوکار روحـی و عادات 

فکری است. 
زیمل با رویکرد جامعه شناختی تعریفی متفاوت از سبک زندگی ارائه می کند: 

سبک زندگی تجّسم تالش انسان است برای یافتن ارزش های بنیادی خود در فرهنگ عینی. 
از نـگاه زیمـل انسـان براسـاس ارزش هـای بنیـادی خـود، فردّیـت برتـر و نیـز صورتهـای رفتـاری 
گزینـش براسـاس سـلیقه شـکل می گیـرد و در زندگـی عینـی بـه صـورت  خویـش را برمی گزینـد. ایـن 

الگوهـای رفتـاری بهـم پیوسـته نمـود پیـدا می کنـد: 

1. کاویانی، سبک زندگی اسالمی و ابزار سنجش آن، ص 115-95.
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کید بر این که سبک زندگی از جنس رفتار است تعریف ذیل را عرضه می کند:  کس وبر با تأ ما
سـبک زندگـی رفتـاری اسـت کـه تمایـالت آن را هدایـت می کنـد و فرصتهـای زندگـی بسـتر عـروض 

آن را فراهـم می نمایـد. 
سبک زندگی از نظر بوردیو چنین است: 

سبک زندگی فعالیت های نظام مندی است که از ذوق و سلیقه فرد ناشی می شود. 
از نظـر او سـبک زندگـی بیشـترین توانمنـدی بـرای ارائـه الگوهـای رفتـاری دارد. سـبک بـه ماننـد 
یـک معادلـه، تمـام فعالیت هـا و تالش هـای بشـر را دربرگرفتـه از ایـن طریـق جنبـه عینـی و خارجـی 

پیـدا می کنـد و نیـز بـه فـرد هوّیـت بخشـیده او را  در میـان اقشـار اجتماعـی متمایـز می سـازد. 
ح بحث سیاست زندگی، سبک زندگی را چنین توصیف می نماید:  گیدنز با طر

سیاسـت زندگـی، سـبک زندگـی اسـت؛ سیاسـتی کـه بـا منازعـات و کشـمکش ها در بـاب یـک سـؤال 
کـه در آن، آنچـه بـه وسـیله طبیعـت یـا سـّنت  کنیـم  پیونـد دارد: چگونـه مـا بایـد در دنیایـی زندگـی 

ع تصمیم گیـری انسـان قـرار گرفتـه اسـت؟ کنـون موضـو تثبیـت شـده بـود ا
کـه محورهـای اصلـی سـبک زندگـی در  بـا بررسـی تعاریـف پیش گفتـه بـه ایـن نتیجـه می رسـیم 
الگودهـی، هوّیـت، عینّیـت زندگـی و رفتارشناسـی خالصـه می شـود. امـروزه دو رویکـرد کلـی در ارتبـاط 
کـس وبـر اسـت و نیـز  بـا سـبک زندگـی وجـود دارد؛ رویکـرد جامعه شناسـانه کـه بیشـتر تحـت تأثیـر ما
رویکـرد روان شناسـانه کـه متأثـر از آلفـرد آدلـر می باشـد. ایـن دو بـر عنصـر رفتـار در مسـئله سـبک زندگـی 
کیـد اساسـی دارنـد. بـر ایـن  اسـاس، می تـوان تمامـی تعاریـف مزبـور را خالصـه نمـود و بـه شـکل ذیـل  تا

عرضـه کـرد:
سـبک زندگـی مجموعـه ای از الگوهـای رفتـاری پایـدار اسـت کـه از بینش هـا، ارزش ها، خواسـته ها 

و محیـط متأثـر بـوده بـه صـورت عینی تجّلـی نماید. 
تعریـف اخیـر بـه مـا می گویـد رفتارهـای بشـر از عوامـل مختلفـی تأثیـر می پذیـرد. از سـوی دیگـر 
رفتارهـای ناپایـدار بـه مسـئله سـبک زندگـی ارتبـاط پیـدا نمی کنـد. بنابرایـن سـبک زندگـی بـه صـورت 
دقیـق و مشـخص بـه الگوهـا و مدلهـای رفتـاری نظـر دارد چنانکـه رفتـار و فعالیـت بایـد نسـبتًا پایـدار 

نیـز باشـد. 
هـرگاه انسـان راه مـی رود از الگـوی خاصـی پیـروی می کنـد، هـرگاه آدمـی بـا دیگـران ارتبـاط برقـرار 
می کنـد از الگـوی خاصـی تبعیـت می کنـد، هرگاه انسـان می خورد یا می آشـامد از الگـوی خاصی پیروی 
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می کنـد و هـرگاه پوششـی را برمی گزینـد الگـوی خاصـی را انتخـاب کـرده اسـت. انسـان ها بـه هنـگام 
پوشـش، خـوردن، آشـامیدن، آرایـش، ارتبـاط، کار، گـذران اوقـات فراغـت، دکوراسـیون داخـل منـزل یـا 
اداره و ازدواج از خود رفتارهایی نشـان می دهند که تمامی آنها دارای الگوهای خاصی اسـت. سـبک 
زندگـی چیـزی جـز همیـن رفتارهـای نسـبتًا پایـدار نیسـت. سـبک زندگـی بـه مجموعـه ای از الگوهـای 

رفتـاری اطـالق می گـردد کـه تمـام حیـات بشـر را دربرمی گیـرد. 

شش( شاخصه ها و مؤلفه ها 

ح  مسـئله سـبک زندگـی دارای مؤلفه هـا و شـاخصه های متعـددی اسـت کـه می تـوان آنهـا را بـه شـر
ذیـل بیـان کرد: 

الف( فردی و اجتماعی 

بررسـی سـوژه های سـبک زندگی به ما نشـان می دهد که دو ُبعد فردی و اجتماعی را دربرمی گیرد. 
امـوری نظیـر روابـط اجتماعـی، شـیوه های گـذران اوقـات فراغت، خـوردن و آشـامیدن، نحوه مصرف، 
روابـط خانوادگـی بـه ُبعـد اجتماعـی انسـان بازمی گـردد. از سـوی دیگـر آدمـی ُبعـد فـردی نیـز دارد. 
بیماری هـا، علقه هـا، سـلیقه ها، افسـردگی ها و احساسـات درونـی از دیگـر ابعـاد وجـودی انسـان اسـت 

کـه بـا پدیـده سـبک زندگـی ارتبـاط تنگاتنگـی دارد.

ب( نقش بینش ها و ارزش ها

هـر انسـانی نـگاه خاصـی بـه خـدا، جهـان، حیـات بعـد از مـرگ و اختیـار بشـر دارد. ایـن بینش هـا و 
نگرش هـا، ارزش هایـی را بـرای آدمـی رقـم می زنـد؛ مثاًل بـرای یکی مصرف ارزش اسـت و برای دیگری 
تولیـد، بـرای یکـی مال انـدوزی ارزش اسـت و بـرای دیگـری بخشـندگی، برای یکی خودپرسـتی ارزش 
کاری، برای یک سـرافرازی میهن ارزش اسـت و برای دیگری بیگانه پرسـتی،  اسـت برای دیگری فدا
بـرای یـک رعایـت سـّنت ها ارزش اسـت و بـرای دیگـری ُمـد و بـرای یکـی اعتمـاد بـه خدا ارزش اسـت و 

بـرای دیگـری اتـکا به ایـن و آن. 
گـر سـر  نکتـه مهـم این کـه بینش هـا، ارزش هـا را شـکل می دهنـد و ارزش هـا، رفتارهـا را؛ مثـاًل ا
چهـار راه، چـراغ راهنمـا نبـود یـا بـرای دقایقـی خـراب شـد، دراین صـورت، فـرِد بـا گذشـت دیگـران را 
مقـّدم داشـته و بـه آنهـا راه عبـور می دهـد اّمـا انسـان خودخـواه فقـط بـه ایـن فکـر می کنـد کـه چگونـه 
پیـش از دیگـران عبـور کنـد یـا مثـاًل کسـی کـه پایبنـد بـه نظـم باشـد، اتـاق یـا محـل کارش چیدمـان 
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منظمی دارد اّما کسـی که نظم برای او ارزش محسـوب نشـود اتاق یا محل کارش به شـکل دیگری 
است. 

از آنجـا کـه رفتارهـا تحـت تأثیـر هنجارهـا و ارزش ها شـکل می گیرند و ارزش هـای آدمی با نگرش ها 
و بینش های او در ارتباط است، می توان گفت سبک زندگی محصول باورها و ارزش های آدم است، 
از آنجـا کـه نظـام کلـی بینشـی یعنـی نظـام مؤمنانـه و نظـام غیر مؤمنانه وجـود دارد، می تـوان گفت که 

دو الگوی اصلی سـبک زندگی وجود دارد؛ سـبک زندگی مؤمنانه و سـبک زندگی غیرمؤمنانه.

ج( تأثیر وضعیت جغرافیایی و اقلیمی 

کـه در سـبک دهی بـه زندگـی انسـان ها نقـش ایفـا می کنـد، شـرایط اقلیمـی و  یکـی از عواملـی 
جغرافیایـی اسـت.1 ایـن شـرایط می توانـد طبایـع، مزاج هـا، حاالت و سـلیقه های انسـان را شـکل دهند. 
بـدون شـک فـردی کـه در منطقـه گرمسـیری و خشـک زندگـی می کنـد به گونـه ای خاص رفتـار می کند 
اّمـا فـرد دیگـری کـه در منطقـه معتـدل و مرطـوب زیسـت می کنـد رفتارهـای متفاوتـی خواهـد داشـت. 
ع اقلیمـی و آب و هوایـی در پوشـش، خوردنی هـا، آشـامیدنی ها، نحـوه گـذران اوقـات فراغـت،  تنـو
کـه نحـوۀ پوشـش در اقلیم هـا و مناطـق  ازدواج و روابـط اجتماعـی تأثیرگـذار اسـت. پرواضـح اسـت 
ع از نظر اسـالم و پیشـوایان  ع اسـت. مهـم این اسـت کـه بدانیم این تنو مختلـف کامـاًل متفـاوت و متنـو

دیـن پذیرفتـه شـده اسـت جالـب اسـت کـه بـه نمونـه تاریخـی توجـه کنیـم: 
رسـول خـدا ؟ص؟ بـه مسـلمانان دسـتور داده بود که محاسـن خـود را رنگ کنند تـا همرنگ یهودیان 
و مسـیحیان نباشـند.2 روزی فـردی بـه حضـرت علـی؟ع؟ اعتـراض کـرد کـه چـرا شـما محاسـن خـود را 
رنـگ نمی کنیـد. امـام در پاسـخ بـه ایـن نکتـه زیبـا اشـاره فرمـود کـه نبایـد ظاهـر و پوسـته دیـن را گرفت 
بلکـه بایـد روح دسـتورات دیـن را فهمیـد دسـتور پیامبـر ؟ص؟ مربوط بـه زمانی بود که تعداد مسـلمان ها 
انـدک بـود و هـر بـار دشـمنان از دور نـگاه می کردنـد آنهـا را پیـر و بـا ریـش سـفید می دیدند. ایـن وضعیت 
می توانسـت موجـب قـّوت قلـب دشـمنان باشـد اّمـا روزگاری کـه شـرایط تغییـر کـرد و مسـلمان ها زیـاد 

شـدند، هرکـس می توانـد هرگونـه کـه دوسـت دارد رفتـار کند.3
د( رفتارهای درون  زا 

1. شریفی، سبک زندگی اسالمی، ص 30-20.
2. صدوق، الخصال، ج 2، ص 498.

3. نهج البالغه، کلمه قصار 17.
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از آنجـا کـه محـور سـبک زندگـی رفتارهـای آدمـی اسـت و انسـان موجـودی انتخاب گـر و صاحـب 
اختیار اسـت. سـبک زندگی ناظر به رفتارهای خودجوش و درون زا می باشـد.1 سـبک زندگی پدیده ای 
تحمیلـی نیسـت بلکـه اقناعـی اسـت. بـه تعبیری نمی تـوان مدل خاصی از رفتار را بـرای زمانی طوالنی 

بـه فـردی اجبـار و تحمیـل نمـود بلکـه او خـودش بایـد آن رفتـار را برگزینـد و انتخـاب نماید. 
کمّیـت بـرای تغییـر الگوهـای رفتـاری انجـام می شـود  گـروه یـا حا گونـه تالشـی از سـوی فـرد،  هـر 
گـردد تـا  بایـد مبتنـی بـر ایـن اصـل مهـم باشـد: از زور و اجبـار اسـتفاده نشـود بلکـه شـیوه های اتخـاذ 
انسـان ها رفتارهـای مـورد نظـر را خودشـان برگزیننـد و آن را انتخـاب نماینـد. بـه عبـارت دیگـر نبایـد و 
نمی تـوان تـالش کـرد تـا دیگـران را به اتخاذ رفتاری خاص و سـبکی خاص وادار نمـود بلکه باید کاری 
کـرد تـا دیگـران خودشـان برسـند. تغییـر الگوهـای سـبک زندگـی بـا قانـون گـذاری یـا اسـتفاده از قـّوه 
قهریـه حاصـل نمی آیـد بلکـه بایـد درون زا و خودجـوش باشـد. ضـروری اسـت الگوهـای سـبک زندگـی 

جامعه پذیـر باشـند و مخاطبیـن بـا اختیـار خـود آن الگوهـا را انتخـاب نماینـد. 

هـ( سبک زندگی پدیده  ای تدریجی 

گهانـی ایجـاد نمی شـوند تـا بتـوان آن را بـه صـورت دفعـی و  مدل هـای سـبک زندگـی بـه صـورت نا
گـر رفتـاری پایـدار در انسـان بـه صـورت ملکـه و پایـدار درآمده اسـت این امر نشـان  گهانـی تغییـر داد. ا نا
از پیشـینه ای نسـبتًا طوالنـی دارد. نهادینه شـدن یـک رفتـار و تثبیـت نمـودن یـک فعالّیـت، صبوری و 

تحّمـل می طلبـد.
گـر بخواهیـم مثـاًل جایگزینـی بـرای فرهنـگ فسـت فـود بیابیـم و آن الگـو را جامعه پذیـر نماییـم،  ا
الزم اسـت اواًل الگـوی بدیـل، جـّذاب و پذیرفتنـی باشـد، ثانیـًا بـا اسـتفاده از روش هـا و تکنیک هـای 
مؤثر آن را  در زمانی مناسـب نهادینه سـاخت. آمدن سـبک زندگی جدید به مانند رفتن سـبک زندگی 

قبلـی، بردبـاری الزم دارد. 
کـه رسـول خـدا ؟ص؟ بـه اذن الهـی اراده فرمـود فرهنـگ جاهلیـت را تغییـر دهـد، آن انسـان  آن گاه 
واال آنچنـان از خـود تحّمـل، حوصلـه و شـکیبایی نشـان داد کـه خداونـد بـه لحنـی خـاص بـه او فرمود: 
؛2 شـاید تـو می خواهـی بـراى اینکـه آنـان ایمـان نمی آورنـد،  َیُكوُنیواُمْؤِمنی�ن

َ
اّل

َ
یَكباِخیٌعَنْفَسیَكأ

َّ
َعل

َ
ل

1. شریفی، سبک زندگی اسالمی، ص 35-30.
2. شعرا / 3.
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خـود را  از شـدت انـدوه هـالك کنـی!
کـه سـبک زندگـی جنبه هـای فـردی و اجتماعـی را بـه صـورت یکسـان دربرمی گیـرد،  حاصـل آن 
سـبک زندگـی از بینش هـا و ارزش هـای انسـان ها تأثیـر می پذیـرد، شـرایط اقلیمـی و جغرافیایـی در 
سـبک زندگـی نقش آفریننـد، سـبک زندگـی شـامل رفتارهـای درون جـوش و درون زا اسـت، سـبک 
زندگـی بـه صـورت تدریجـی حاصـل می آیـد و مهم تریـن نکتـه این کـه سـبک زندگـی عمدتـًا ناظـر بـه 

گـذرا و موقتـی.  رفتارهـای انسـانی اسـت؛ البتـه رفتارهـای نسـبتًا پایـدار نـه رفتارهـای 

هفت( عوامل سبک ساز 

ع سـبک زندگـی دو گونـه می تـوان سـخن گفـت؛ گاهـی سـخن از سـوژه ها و موضوعـات  در موضـو
کـه در سبک سـازی نقش آفرینـی می کننـد.  سـبک زندگـی اسـت و زمانـی سـخن از عواملـی اسـت 
پیداسـت که سـخن گفتن از سـبک زندگی بدون التفات به عوامل سـازنده آن، سـخن کاملی نخواهد 

ح ذیـل طبقه بنـدی کـرد:  بـود. عوالـم سـازنده سـبک زندگـی را می تـوان بـه شـر
الف( عوامل فردی 

برخـی از عوامـل سبک سـاز جنبـه فـردی داشـته بـه شـرایط شـخص بازمی گـردد. ایـن دسـته از 
کـه برخـی از آنهـا عبارتنـد از:  عوامـِل تأثیرگـذار جنبه هـای متنوعـی دارنـد 

ظاهـر فـرد؛ شـخصی کـه حقـارت عضـوی دارد و بـه نازیبایـی عضـو یـا ناخوش  اندامی مبتالسـت به 

شـکلی خـاص زندگـی می کنـد. در مقابـل، کسـی کـه از اندامـی مناسـب و ظاهـری خـوب برخوردار اسـت 
و طبعـًا از حمایت هـای دیگـران برخـوردار، اعتمـاد بـه نفـس باالیـی داشـته زندگـی متفاوتـی را تجربـه 

می کنـد. 
سـامت و بیماری؛ انسـانی که از سـالمتی کامل برخوردار اسـت نسـبت به فردی که مثاًل از بیماری 

ایـدز یـا دیابـت رنج می برد، زندگـی متفاوتی دارد. 
جنسـیت؛ دختـر یـا پسـر بـودن تأثیـر مسـتقیم در سـبک زندگـی دارد. زن به لحاظ سـاخت فیزیکی از 

برخـی فعالیت هـا مسـتثنی می شـود. در حالیکـه مـرد بـه خاطـر ویژگـی جنسـیتی در برخی مشـاغل بهتر 
کار می کنـد. بـدون شـک زنانـه یـا مردانـه زیسـتن و بـه طـور کلی عنصر جنسـیت در اتخاذ شـیوه زیسـتن 

تأثیرگذار است. 
بـا  ارتبـاط  گونـی دارنـد؛ هـر فـرد در  گونا ابعـاد مختلـف نگرش هـای  ز نگـرش؛ انسـان ها در  طـر
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خویشـتن نگـرش خودتحـّول یـا تن پـرور یـا خودتخریـب را انتخـاب می کنـد، هـر فـرد در ارتبـاط بـا 
مشـکالت نگـرش فّعاالنـه یـا منفعالنـه را برمی گزینـد، هـر فـرد در ارتبـاط بـا دیگـران نگـرش همـکاری یـا 
طـرد را پیـش می گیـرد، هـر فـرد در ارتبـاط بـا زندگـی نگـرش بدبینانـه و خوش بینانـه را اتخـاذ می کنـد و 
هـر فـرد در ارتبـاط بـا خـدا نگـرش مؤمنانـه یـا ملحدانـه را انتخـاب می کنـد. پرواضح اسـت که هـر یک از 
طـرز تلقی هـا و نگرش هـای مزبـور در انتخـاب شـیوه زیسـتن تأثیرگـذار بـوده شـکلی خـاص از زندگـی را 

عینّیـت می بخشـد. 

ب( عوامل خانوادگی 

خانواده در سبک زندگی فرزندان نقشی بی بدیل ایفا می کند.
گـر خانـواده ای دارای وضعیـت اقتصـادی ضعیفـی باشـد مسـیر زندگـی بـه   وضعیـت اقتصـادی؛ ا

گـر خانواده دارای  سـختی خواهـد گذشـت و فرزنـدان زندگـی آزاردهنـده ای را تجربـه خواهنـد کرد. اّما ا
وضعّیـت اقتصـادی خـوب و باالیـی باشـد فرزنـدان به گونـه ای متفـاوت رشـد خواهنـد کـرد و پـرورش 

خواهنـد یافـت. پـس فقـر و غنـای خانـواده در شـیوه زندگـی فرزنـدان تأثیرگـذار اسـت. 
گـر خانـواده ای از منزلـت و جایـگاه اجتماعـی باالیـی برخـوردار باشـد؛ مثـاًل پـدر یا  منزلـت اجتماعـی؛ ا

مـادر در حکومـت پسـت باالیـی داشـته باشـند، زندگـی فرزنـدان در مسـیری آسـان و بـا منزلـت می گذرد. 
در حالـی کـه یـک خانـواده فرودسـت، شـرایطی متفاوتـی را بـرای فرزنـدان رقـم می زند. 

نگـرش والدیـن؛ والدیـن می تواننـد طـرز نگرش هـای متفاوتـی نسـبت بـه زندگـی و فرزنـدان داشـته 

نگـرش دموکراتیـک، سـلطه گرانه،  مـواردی نظیـر  و  تلقی هـا طیـف وسـیعی دارد  ایـن طـرز  باشـند 
سـلطه پذیر، حمایـت افراطـی، رهاشـدگی، تنبیهـی، تشـویقی، طردکننـده، لوس مآبانـه و کمال گرایانه را 
شـامل می شـود. هـر کـدام از نگرش هـای مزبـور اثـرات خاصـی در پـی خواهـد داشـت و ارزش خاصـی را  

کـم می کنـد.  در خانـواده حا
شـکل صـوری خانـواده؛ خانـواده هویـت جمعـی دارد. شـکل صـوری خانـواده و قالـب زندگـی 

تک فرزندبـودن،  نظیـر  مـواردی  باشـد.  تأثیرگـذار  فرزنـدان  زندگـی  نحـوه  در  می توانـد  خانوادگـی 
بزرگ تریـن یـا کوچک تریـن فرزنـد بـودن، یـک دختر در میان پسـران بودن، یک پسـر در میان دختران 
بـودن، کم جمعیـت یـا پرجمعیت بـودن، فرزندخوانـده داشـتن یـا نداشـتن و اختالفـات سـنی می توانـد 
موقعیـت یـا حسـن یـا عیـب بـه حسـاب آیـد و تأثیـری انـدک یـا شـگرف بـر زندگـی خانواده داشـته باشـد. 
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ج( نهادهای اجتماعی 

زندگـی  بـه  سـبک دهی  در  شـگرف  نقشـی  اجتماعـی،  شـبکه های  و  سـازمان ها  شـک  بـدون 
می شـوند: شـامل  را  وسـیعی  طیـف  شـبکه ها  و  نهادهـا  ایـن  دارنـد.  شـهروندان 

مدارس  �
فرهنگسراها  �
باشگاه های ورزشی  �
تئاتر و سینما  �
تشکل های اجتماعی  �
دانشگاه ها  �
حوزه های علمیه  �
سپاه و بسیج  �
پادگان ها  �
کز مشاوره  � مرا
قهوه خانه ها  �
مهد کودک ها  �
زندان ها  �
� NGO

نهاد امر به معروف و نهی از منکر  �
اینترنـت، سـایت های  � ارتباطـات جمعـی نظیـر رادیـو، تلویزیـون، مطبوعـات،  وسـایل 

کابلـی  شـبکه های  و  همسـریابی 
انجمن های علمی و ادبی  �
و  � تـو(  و  مـن  )نظیـر  ماهـواره ای  فیس بـوک(،  )نظیـر  مجـازی  اجتماعـی  شـبکه های 

پـو(  بـازی  )نظیـر  موبایلـی 
بازی های رایانه ای  �
مساجد  �
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گـر در  کـدام از مـوارد پیش گفتـه نقش هـای مختلـف فـردی و اجتماعـی ایفـا می کنـد؛ مثـاًل ا هـر 
جامعـه آمـار قتل هـای فجیـع یـا زور گیری هـای خیابانـی افزایـش یافـت، ایـن امـر بـدون شـک بـا پدیده 
خشـونت در سـینما، فیلم و بازی های رایانه ای ارتباط مسـتقیم دارد. همچنین در صورتی که پدیده 
خانه هـای مجـردی در کالن شـهرها توسـعه پیـدا کنـد، ایـن امـر با طـالق و اعتیـاد در خانواده ها مرتبط 
خواهـد بـود. بـدون شـک تـک تـک عوامـل پیش گفتـه در فرهنگ سـازی نقش آفرینـی می کنـد و هـر 

کـدام سـهمی خـاص را بـر عهـده دارنـد. 
کـه مدیریـت فرهنگـی جامعـه، جـدای از مدیریـت عوامـل  کیـد نمـود  الزم اسـت بـر ایـن نکتـه تأ
بـر  مهندسـی فرهنگـی یعنـی مدیریـت هماهنـگ تمـام عوامـل پیش گفتـه.  فرهنگ سـاز نیسـت. 
مدیـران و فعـاالن فرهنگـی فـرض اسـت کـه مدارس، فرهنگسـراها، باشـگاه ها، سـینماها، دانشـگاهها، 
کـز مشـاوره، قهوه خانه هـا، وسـایل ارتباطـات جمعـی، شـبکه های اجتماعـی، بازی هـای رایانـه ای  مرا
و مسـاجد را دریابنـد و بـرای تمـام ایـن نهادهـا و شـبکه ها برنامه هـای عملیاتـی هماهنگـی را بـه اجـرا 
گذارنـد. در غیـر ایـن صـورت، ده هـا بلکـه صدهـا آسـیب، و ناهنجـاری اخالقـی و اجتماعـی روی خواهـد 
خ می نمایـد. بـه عبـارت دیگـر بـا دسـت  کارآمـدی دیـن« ر داد و در نهایـت پدیـده ای شـوم بـه نـام »نا
کـه دیـن توانایـی تنظیـم و تدبیـر امـور فرهنگـی جامعـه را نـدارد؛ هـر چنـد  خودمـان نشـان داده ایـم 

خداونـد فرمـود: 
یُهَلاِفُظیون؛1 همانـا ما قـرآن را نازل کردیم، و یقینًا مـا نگهبان آن ]از تحریف 

َ
یال

َ
ِإّن ْكیَرَو َنیاالّذِ

ْ
ل یُنَنّزَ ْ

َ
یان

َ
ِإّن

و زوال [ هستیم.
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  دو | مسجد 
یک( معناشناسی 

واژه »مسـجد« از ریشـه »سـجد« بـه صـورت اسـم مـکان بـکار رفتـه اسـت و بـه معنـای محل سـجده 
یـا عبـادت و بـه تعبیـر دیگـر »سـجدگاه« می باشـد. مسـجد بـه قطعـه کوچـک یـا بـزرگ از زمیـن اطـالق 
می گـردد کـه پـس از آماده سـازی، جهـِت قبلـه در آن مشـخص شـده به عبـادت و نماز اختصـاص یابد.1 
ایـن قطعـه زمیـن می توانـد دیـوار داشـته باشـد یـا نداشـته باشـد، می توانـد بـا فرشـهای گـران قیمـت یـا 
گـردد، می توانـد واجـد سـقف و گنبـد و مأذنـه بـزرگ باشـد یـا نباشـد و نیـز  حصیرهـای ارزان مفـروش 

می توانـد بنـای عظیـم داشـته باشـد یـا کوچـک و سـاده بنـا شـود.2
مسـجد پیونـدی بـا سـجده دارد و سـجده از ارکان اصلـی نمـاز اسـت و نمـاز از مهم تریـن عبـادات بـه 
حسـاب می آیـد. خداونـد اراده نمـود تـا مسـلمانان مهم تریـن عبـادت خویـش یعنـی نمـاز را بـه صـورت 
جمعـی برگـزار کننـد. مسـلمان ها بایـد روزانـه گـرد هـم آینـد و بـا یکدیگـر در پیشـگاه او بـه سـجده افتند. 
ع، سـتایش و تعظیـم موج می زند. مسـجد نماد اجتمـاع و هم گرایی  ع، خشـو در مسـجد اطاعـت، خضـو
مسـلمانان اسـت. خداونـد می خواهـد نـام زیبایـش در جایگاهـی بـه نـام مسـجد بـر زبـان مسـلمانان 

جـاری شـود. مسـجد بدیـن معنـا اسـت کـه همـگان در پیشـگاه خـدا برابرنـد. 

گـر مکانـی بـه قصـد قربـت بـه عنـوان مسـجد وقـف گـردد و حّداقـل یک نفر بـا اجازه بانـی در آن نماز بخواند، آن مکان، تبدیل به مسـجد شـده، احکام  1. ا
مربـوط بـه مسـجد بـر آن مترّتـب می گـردد و براسـاس نظـر بسـیاری از فقیهـان متأّخـر، خوانـدن صیغـه وقـف نیـز ضرورتـی نـدارد. )ر.ک: یـزدی، العـروة 

الوثقـی، ج 1، ص 597، مسـئله 11؛ امـام خمینـی، تحریـر الوسـیله، ج 1، ص 152، مسـئله 19(.
2. قرشـی، قاموس قرآن، ج 3، ص 226؛ طریحی، مجمع البحرین، ج 2، ص 65؛ راغب اصفهانی، المفردات، ص 397؛ ابن منظور، لسـان العرب، ج 

3، ص 205؛ فراهیدی، کتاب العین، ج 6، ص 49؛ مصطفوی، التحقیق، ج 5، ص 50. 
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کـه بـه معنـای جمع شـدن  در زبـان عربـی واژه دیگـری بـرای مسـجد وجـود دارد. کلمـه »جامـع« 
می باشـد، در کشـورهای اسـالمی معـادل مسـجد بـه کار مـی رود. امـروزه در مصـر، جامـع بـه مسـجدی 
گـرد یکدیگـر جمـع  کـه نمـاز جمعـه در آن برگـزار می گـردد. در مسـاجِد جامـع مـردم  اطـالق می گـردد 

می گردنـد و نمـاز برگـزار می کننـد. 
برخـی اعتقـاد دارنـد کـه مسـلمانان در صدر اسـالم عبادتگاهی به نام مسـجد سـاختند اّما با توسـعه 
حکومـت اسـالمی، تعـداد و شـمارگان مسـاجد رو بـه فزونـی گـذارد و رفتـه رفتـه بـه بزرگتریـن مسـجد هر 
شـهر یـا ناحیـه جامـع یـا مسـجد جامـع گفته می شـد. در برخـی از نواحی رؤسـای دولت ها یـا حکومت ها 

ح می کردند.1  مسـجد جامـع را پایـگاه اصلـی خـود قـرار می دادنـد و در آن مسـائل حکومتـی را مطـر

دو( کاربرد در قرآن 

واژه مسـجد بصـورت مفـرد یـا جمـع در قـرآن 28 بـار بـکار رفتـه اسـت. بررسـی آمـاری کاربـرد لفـظ 
مسـجد در قـرآن بـه مـا مـوارد ذیـل را نشـان می دهـد: 

در 15 مورد با پسوند »الحرام«؛ �
در 5 مورد با عنوان »مسجد«؛ �
در 1 مورد با پسوند »األقصی«؛  �
یک مرتبه به همراه لفظ »ضرار«؛  �
در 6 مورد کلمه مزبور به صورت جمع »مساجد«. �

گفتنـی این کـه لفـظ »البیـت« در بسـیاری از مـوارد بـه معنای کعبه یا مسـجدالحرام می باشـد. لفظ 

مسـجد در قرآن دارای معانی مختلفی می باشـد. 

سـجدگاه؛ مرحـوم عالمـه طباطبائـی اظهـار مـی دارد کـه مسـجد در عـرف قـرآن بـه محلـی اطـالق 

می شـود کـه بـرای سـجده مهّیـا شـده جایـگاه عبـادت اسـت. قـرآن مسـجد را  در برابـر صومعـه و سـایر 
معابـد بـه کار بـرده و بـر آنهـا اطـالق مسـجد نکـرده اسـت.2 )حـج / 40(

کـه سـّر نامگـذاری معبـد بـه مسـجد از جهـت رعایـت حالـت عبـادی  تفسـیر تسـنیم اعتقـاد دارد 
سـجود اسـت؛ زیـرا شـرافت در تقـّرب بـه خداسـت و بزرگتریـن حالـت بنـده بـه خـدا در حالـت سـجود 

1. مّکی السباعی، نقش کتابخانه های مساجد در فرهنگ و تمدن اسالمی، ترجمه علی شکوئی، ص 21.
2. طباطبائی، المیزان، ج 14، ص 385.
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ظهـور می کنـد.1 همیـن مضمـون در تفسـیر نمونـه هـم بـه چشـم می خـورد.2 
مواضـع سـجده؛ در قرآن گاهـی لفـظ مسـاجد بـه معنـای هفـت موضعـی اسـت کـه در حـال سـجده 

بـه زمیـن گذاشـته می شـود.3 
َحدا؛4 و مساجد ویژه خداست، پس هیچ کس را با خدا مپرستید،

َ
َفالَتْدُعواَمَعاهَّلِلأ ساِجَدهَّلِلَِّ اْلَ ّنَ

َ
أ َو

مسجدالحرام؛ مسجد در قرآن گاهی به معنای مسجدالحرام بکار رفته است. 
 ُمْؤِمُنـوَن َو 

ٌ
ـْو ال ِرجـال

َ
ـُه َو ل

َّ
ل ـَغ َمِ

ُ
ْن َیْبل

َ
 أ

ً
وفـا

ُ
ـْدَی َمْعك َ ـراِم َو الْ َ

ْ
ْسـِجِد ال َ وُكـْم َعـِن الْ

ُ
وا َو َصّد ذیـَن َكَفـُر

َّ
ُهـُم ال

ـْو 
َ
ِتـِه َمـْن َیشـاُء ل  اهَّلُل یف  َرْحَ

َ
ـٍم ِلُیْدِخـل

ْ
ٌة ِبَغْیـِر ِعل ـْم َمَعـّرَ ـْم ِمْنُ

ُ
ْن َتَطُؤُهـْم َفُتصیَبك

َ
ُموُهـْم أ

َ
ْ َتْعل ِنسـاٌء ُمْؤِمنـاٌت لَ

لیما؛5 آنان کسـانی هسـتند که کفر ورزیدند و شـما را  از ]ورود به [ 
َ
 أ

ً
ْم َعذابا وا ِمْنُ ذیَن َكَفُر

َّ
ْبَنا ال

َّ
َعذ

َ
وا ل

ُ
ل ّیَ َتَز

مسـجدالحرام بـاز داشـتند و نیـز نگذاشـتند قربانی هایـی کـه بـا خـود آورده بودیـد بـه محـل قربانی اش 
گـر مـردان و زنـان مؤمـن ناشناسـی در میـان مکـه نبودنـد، تـا جنـگ شـما سـبب کشـته شـدن  برسـد، و ا
آن بی گناهـان شـود و در نتیجـه امـر نامالیـم و مکروهـی ]چـون دیـه [ گریبـان شـما را بگیـرد ]شـما را  از 
جنـگ بـاز نمی داشـتیم، ولـی بازداشـتیم [ تـا خـدا هرکـه را ]ماننـد مـردان و زنـان مومنـی کـه بـراى شـما 
گـر مؤمنـان از کافـران جـدا بودنـد یقینـًا کافـران ]از  ناشـناخته بودنـد[ بخواهـد در رحمتـش درآورد. ]و[ ا

اهـل مکـه [ را بـه عذابـی دردنـاك عـذاب می کردیـم .
پرسـتش خـدا؛ واژه مسـجد در قـرآن مجیـد کاربـرد دیگـری نیـز دارد. کلمـه مزبـور در ایـن اسـتعمال 

ع در برابـر اوسـت.6 معـادل مسـاجد رسـمی نیسـت بلکـه بـه معنـای مطلـق پرسـتش خـدا و خضـو
ْن 

َ
ـوَن أ  ُیِحّبُ

ٌ
ْن َتُقـوَم فیـِه فیـِه ِرجـال

َ
َحـّقُ أ

َ
ِل َیـْوٍم أ ّوَ

َ
ْقـوى  ِمـْن أ  الّتَ

َ
ـَس َعـى ّسِ

ُ
ْسـِجٌد أ َ  لَ

ً
َبـدا

َ
ال َتُقـْم فیـِه أ

یـن ؛7 هرگـز ]بـراى عبـادت و نمـاز[ در آن مسـجد نایسـت، قطعـًا مسـجدى  ر ّهِ
ّطَ ُ وا َو اهَّلُل ُیِحـّبُ الْ ـُر َیَتَطّهَ

کـه از نخسـتین روز بـر پایـه تقـوا بنـا شـده شایسـته تر اسـت کـه در آن ]بـه نمـاز و عبـادت [ بایسـتی، در آن 
کیـزگان را دوسـت  کیزگـی ]و طهـارت جسـم و جـان [ هسـتند؛ و خـدا پا مردانـی هسـتند کـه خواهـان پا

دارد.

1. جوادی آملی، تسنیم، ج 6، ص 239.
2. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 25، ص 120.

3. طبرسی، مجمع البیان، ج 25، ص 386.
4. جن/ 18.
5. فتح / 25.

6. هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ج 5، ص 514.
7. توبه / 108.
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ع نسـبت  ع و خشـو بدسـت می آیـد کـه کاربـرد کلمـه مسـجد در آخرین کتاب آسـمانی همراه با خضو
به خدا، سـجده نمودن و پرسـتش کردن در برابر او اسـت. 

سه( جایگاه 

مسـاجد از نظـر قـرآن و روایـات از جایـگاه ویـژه ای برخوردارنـد. در اسـالم هیـچ مکانـی منزلـت و 
کـران و نـور عارفـان اسـت. مهبـط مسـجد  رفعـت مسـجد را نـدارد. مسـجد پایـگاه سـاجدان، جایـگاه ذا
طاهـران و منـزل سـالکان اسـت. مسـجد جایـگاه نشـر معـارف اسـالمی و تربیـت مؤمنـان و پرهیـزگاران 
اسـت. مسـجد کانـون اتحـاد و انسـجام مسـلمانان بـه حسـاب می آیـد. دفـاع از تمـام ارزش هـای دینـی 
و اسـالمی در مسـجد محّقـق می شـود. مسـجد بـه محلـی اطـالق می گـردد کـه در آن مرزهـای اعتقـادی 
و فرهنگـی پاسـداری می شـود. جایـگاه و رفیـع مسـاجد در کتـاب الهـی و گفته هـای پیشـوایان بیـان 

شـده است. 

یده خدا  برگز

در آخریـن کتـاب الهـی کلمـه مسـجد بـه گونه هـای مختلـف بـه خـدا انتسـاب می یابد و این نسـبت 
منزلتـی رفیـع و بـا شـرافت بـه مسـجد می دهـد.1 کعبـه در دوران جاهلیت به »بیت«. معـروف بود و لفظ 
»بیـت« بـه »اهلل« اضافـه شـده )بیـت اهلل( کسـب شـرافت می کنـد. بـرای کعبـه همیـن بس کـه خداوند 
کتابـش فرمـوده اسـت »خانـه مـن«.2 خداونـد از زمیـن خـودش، خانـه خـودش را بـرای خـودش  در 

برگزیـد. امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: 
خداونـد سـه چیـز را محتـرم شـمرده اسـت به گونـه ای کـه هیـچ چیـز ماننـد آن نیسـت؛ یـک کتـاب، 

دیگـری عتـرت و سـوم بیـت اوسـت کـه راضـی نیسـت احـدی بـه غیـر آن توجـه کنـد.3 
ع کنیم می بینیم کـه خداوند از طبیعت،  گـر بـه آیات قرآن کریـم رجو خداونـد اهـل انتخـاب اسـت. ا
چیزهایـی مثـل آسـمان ها. زمیـن و آب را برگزیـده اسـت. همچنیـن از گیاهـان و درختـان امـوری نظیـر 
زیتـون، انجیـر و خرمـا را برگزیـده و از میـان حیوانـات بـه جانورانـی مثـل مورچـه، زنبـور عسـل و شـتر 

اشـاراتی دارد. اّمـا مهم تریـن گزینـش خـدا در بـاب انسـان اسـت. 

1. جن / 18.
2. بقره / 125.

3. ابن بابویه، معانی االخبار، ص 118.
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پـروردگار عالـم از میـان تمـام مخلوقـات و کائنـات، انسـان را برگزیـد و همـه چیـز را مسـخر او نمـود و 
همـه چیـز را بـرای انسـان آفریـد. ایـن انتخـاب، اول خداسـت و از ایـن روسـت کـه انسـان ها لیاقـت پیدا 

کردنـد تـا مخاطـب خـدا باشـند: )یـا ایهـا الناس(. 
خداونـد از میـان انسـان ها دسـت بـه انتخـاب دومـی  زد و آنها مؤمنان هسـتند. مؤمنیـن مخاطبین 
خـاص خداینـد: )یـا اّیهـا الذیـن آمنـوا(؛ خداونـد از میـان انسـان های مؤمـن برگزیـدگان دیگـری هـم 

دارد: 
ـ�ن ؛1 بی تردیـد خـدا آدم و نـوح و خانـدان 

َ
عال

ْ
 ال

َ
 ِعْمـراَن َعـى

َ
 ِإْبراهـَم َو آل

َ
 َو آل

ً
ِإّنَ اهَّلَل اْصَطـى  آَدَم َو ُنوحـا

ابراهیـم و خانـدان عمـران را ]بـه خاطـر شایسـتگی هاى ویـژه اى کـه در آنـان بـود[ بـر جهانیـان برگزیـد.
اّمـا خداونـد انتخـاب چهارمـی هـم دارد: او از میـان انبیـاء، رسـول خاتـم ؟ص؟ را بـرای خـودش برگزید 
و از ایـن رو او را ملقـب بـه »مصطفـی« نمـود. حاصل آن که خدای سـبحان از میان انسـان ها، مصطفی 

را  و از زمیـن، کعبـه را برگزیـد. 

ینش  میزبان هدف آفر

خداونـد کـه جهـان را آفریـد و آن را بـرای نیـل بـه غایـت و هدفـی واال خلـق نمـود. تمـام ذّرات جهـان 
ع،  تسـبیح گو و حامـد خداونـد هسـتند. همـه اجـزای عالـم شـاغل اند و شـغل آنهـا چیـزی جـز خضـو

ع و سـجده نیسـت و بـر ایـن امـر افتخـار می کننـد:  خشـو
ون؛ 2 و آنچـه در  ِبُر

ْ
ـُة َو ُهـْم ال َیْسـَتك

َ
ِئك ال َ ـٍة َو الْ ْرِض ِمـْن داّبَ

َ ْ
ـماواِت َو مـا یِف ال ِ َیْسـُجُد مـا یِف الّسَ

َو هَّلِلَّ
آسـمان ها و زمیـن از جنبنـدگان و فرشـتگان وجـود دارد، فقـط بـراى خـدا سـجده می کننـد و تکّبـر و 

نمی ورزنـد. سرکشـی 
انسـان بـه عنـوان موجـودی ممتـاز در میـان آفریده هـای خدا، غایتـی دارد. هدف از خلقـت او تقّرب 

و دسـت یافتـن بـه مقامـات بلنـد معنـوی اسـت و این امـر از طریـق بندگی و معرفت حاصـل می آید:
 ِلَیْعُبُدون؛ 3 و جن و انس را جز براى اینکه مرا بپرستند نیافریدیم.

َ
ْنَس ِإاّل ِ

ْ
ّنَ َو ال جِ

ْ
ْقُت ال

َ
َو ما َخل

کـه  هـدف از خلقـت آسـمان ها و زمیـن سـجده اسـت و غایـت خلقـت آدمـی عبـادت. و می دانیـم 
مهم تریـن رکـن عبـادت سـجده اسـت. نیـز می دانیـم کـه مسـجد سـجده گاه قـرب الهـی اسـت. مسـجد 

1. آل عمران / 33.
2. نحل / 49.

3. ذاریات / 56.
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محـل عبـادت سـالکان و بـارگاه معرفـت عارفـان اسـت. عابـد و عـارف بـه میهمانـی خـدا می رونـد و 
مسـجد میزبـان آنهاسـت: 

؛1 و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار برده می شود. 
ً
َكُر فهَیا اْسُم اهَّلِل َكثیرا

ْ
َو َمساِجُد ُیذ

ملجأ و مأوی 

گـر انسـانی درمانـده شـد و احسـاس بیچارگـی کـرد، بهتریـن پناهگاه مسـجد اسـت. شایسـته اسـت  ا
بنـده مضطـر جهـت برآورده شـدن آرزوهـا و زائـل گشـتن اندوه هـا بـه پناهگاهـی ایمن و مطمئن دسـت 
گـردد و بـا اسـتفاده از راهکارهـای معنـوی، دنیـا و آخرتـش  یـازد تـا آالم روحـی و جسـمی وی درمـان 

تضمیـن شـود. امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: 
همانگونه که شـخص بیمار نزد پزشـک می رود و دسـتمزدی به او می دهد و همانطور که صاحب 
حاجتـی نـزد صاحـب دولتـی می رود و رشـوه می پردازد، بهتر اسـت نیازمند وضو بگیـرد و صدقه بدهد و 

وارد مسـجد گردد و نماز گزارد و به خداوند بگوید: پروردگارا! حاجت مرا برآورده سـاز.2
کـه انسـان بـرای تأمیـن حاجـات و نیازهایـش بـه سـمت بردبـاری و نمـاز  در قـرآن نیـز می بینیـم 

دعـوت می شـود و مسـجد، سـجده گاه نمازگـزار اسـت.
؛3 از صبـر و نمـاز یـارى بخواهیـد، و یقینـًا  اِشـع�نَ ن  الْ

َ
 َعـى

َ
بیـَرٌة ِإاّل

َ
ك

َ
ـا ل ِة َو ِإّنَ ـال ْبـِر َو الّصَ َو اْسـَتعیُنوا ِبالّصَ

ایـن کار جـز بـر فروتنان، گران و دشـوار اسـت.

وی زمین  خانه خدا ر

ک نشـینند کـه  ک الهـی بـر اهـل مسـجد نـازل می شـود. اهـل مسـجد عرش نشـیناِن خـا انـوار تابنـا
کـس خانـه ای دارد و خانـه خداونـد روی زمیـن  سـتارگان آسـمان بـر آنهـا پرتـو افکنـی می کنـد. هـر 
مسـاجدند. کسـی کـه بـه مسـجد بـرود میهمـان خانـه خداسـت و خداونـد با رزقهـای معنوی و مـادی از 

وی پذیرایـی می کنـد. رسـول خـدا ؟ص؟ فرمـود: 
جوم اِلَهِل االرِض؛ همانا خانه های  یت یِف االرِض اَلسـاِجد ُتیضء اِلَهِل السـماِء َكما ُتیِضء الّنُ ال ِاّن بُیو

َ
ا

1. حج / 40.
2. کفعمی، البلد االمین، ص 158.

3. بقره / 45.
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مـن در زمیـن مسـجدها هسـتند کـه بـرای اهـل آسـمان نـور افشـانی می کننـد همانگونـه کـه سـتارگان 
بـرای اهـل زمیـن نـور افشـانی می کنند.1 

کرم ؟ص؟ فرمود:  پیامبر ا
خانه هـای مـن در زمیـن مسـاجدند کـه بسـان درخشـش سـتارگان بـرای اهـل زمیـن، بـر آسـمانیان 

نـور افشـانی می کننـد.2

بازار آخرت 

انسـان ها در ایـن جهـان کاسـبند و کاسـب، چیـزی می دهـد و چیـز دیگـر می سـتاند و محـل کسـب و 
کار بـازار نـام دارد. خداونـد بـر روی زمیـن بـازاری از جنـس آخـرت و بهشـت قـرار داده اسـت تـا آدمیان در 

ایـن تجارت خانـه عمـر خویـش بدهنـد و در عـوض، تحفه هـای بهشـتی دریافـت کنند. 
مسـجد بـازاری اسـت کـه اهـل ایمـان در آنجـا بـه عبـادت و ادب در برابر خدا می ایسـتند و در مقابل، 
توشـه های اخـروی و رضـوان الهـی بـه دسـت می آورنـد. خداونـد در مسـجد، جان هـای مؤمنیـن را 

می خـرد و بهشـت بـه آنهـا ارزانـی مـی دارد. پیامبـر گرامـی اسـالم فرمـود: 
نه؛ مسـجدها بازارهای آخرت هسـتند که  َفُتا الج ْ ُ

ْسـواِق اآلخره، ِقراها اَلْغفرُه و ت
َ
سـاِجُد سـوٌق ِمْن ا

ْ
ال

بارشـان مغفرت اسـت و هدیه شان بهشت.3 
بازارهـا دو قسـم اند؛ دنیـوی و اخـروی. بازارهـای دنیا کاالهای خاص خـود را دارند، اما در بازارهای 
آخـرت کاالهـای دیگـری عرضـه می شـود. مسـجد از جملـه کاالهایـی اسـت کـه در بـازار آخـرت عرضـه 
می گـردد و طبعـًا مصرف کننـدگان خاصـی هـم دارد. خداونـد بـرای انسـان ها بـه جـز بازارهـا و کاالهـای 
دنیـوی، بازارهـا و کاالهـای اخـروی هـم فراهـم کـرده اسـت تـا هر انسـانی هر کـدام را بخواهـد برگزیند و 

مسـیر فـرا راه خود قـرار دهد. 
انسـان ها اهـل تجـارت و داد و سـتد هسـتند، لـذا قـرآن از واژه هایـی نظیـر اشـتراٍء، تجـارت، ربـح، 
قـرض و خسـران اسـتفاده کـرده اسـت. تجارت هـا نیـز دو گونه انـد؛ گاه تجـارت دنیـوی اسـت و طبعـًا 
ح می کند.  ویژگی هـای خـاص خـود را دارد. امـا قـرآن خریـد و فـروش، داد و سـتد و معاملـۀ بـا خـدا را مطـر
سـرمایه ای که انسـان ها در اختیار دارند، عمر و وجود آنهاسـت. انسـان ها عمر و وجود خود را می دهند 

1. حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 1، ص 381.
2. ابن بابویه، ثواب االعمال، ص 47؛ برقی، المحاسن، ج 1، ص 119؛ احسائی، عوالی اللئالی، ج 1، ص 351؛ طبرسی، مکارم االخالق، ج 2، ص 60.

3. نوری، مستدرک الوسائل، ج 3، ص 361.
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گـر کاالهـای دریافتـی مـال، شـهوت، مقـام و زخـارف دنیـا  و در قبـال آن چیزهایـی دریافـت می کننـد. ا
باشـد، آن چـه انسـان بـه دسـت آورده، ارزشـی کمتـر از وجـود و عمـر وی دارد و زیـان کـرده اسـت. تنها در 
صورتـی انسـان سـود می بـرد کـه آنچـه می سـتاند دارای ارزشـی بیـش از چیزی باشـد کـه می دهد یعنی 

ارزشـمندتر از عمـر و جـان آدمـی. چنیـن تجارتـی و چنیـن بـازاری سـودآوری اسـت. 
مقایسـه دو آیـه ذیـل جالـب اسـت؛ از یک طـرف خـدا انسـان ها را بـه تجارتـی سـودآور دعـوت 
می کنـد:1 )صـف: 10( در اینجـا انسـان، ایمـان می دهـد و در قبـال آن بهشـت دریافـت می کنـد. از سـوی 
دیگـر خداونـد تجارتـی را سـرزنش می کنـد کـه انسـان ها عمـر می  دهنـد و ضاللـت می سـتانند:2 )بقـره: 
16(. بنابرایـن همـه انسـان ها کاسـب اند و کارگـر، تـا کسـب او چگونـه باشـد و در ایـن کسـب و تجـارت 
کـه در قبـال ایـن معاملـه، از خداونـد آخـرت الهـی  کنـد. خوشـا بـه حـال کسـی  چـه چیـز را داد و سـتد 
دریافـت کنـد. چـه سـودآور اسـت ایـن تجـارت و چـه کریم اسـت خدایـی که انسـان با او معاملـه می کند 
و چـه زیباسـت کاالهایـی کـه در بـازار خـدا دریافـت می شـود. مسـجد مکانـی اسـت کـه انسـان عمر خود 

می دهـد و آخـرت می خـرد.

محبوب خدا 

زمیـن دارای قطعه هـا و بخش هـای مختلفـی اسـت و روی زمیـن خانه هـای فراوانـی پدیـد آمـده 
اسـت. اّمـا تنهـا یـک خانـه محبـوب خداسـت. رسـول خـدا ؟ص؟ از جبرئیـل پرسـید: کـدام زمینها نـزد خدا 

دوسـت داشـتنی تر هسـتند؟ جبرئیـل در پاسـخ فرمـود: مسـجدها.3
گرامی تریـن مسـاجد نـزد خداونـد  نکتـه نغـز دیگـری وجـود دارد و آن این کـه محبوب تریـن و 

مسـجدالحرام و خانـه خداسـت. زراره از امـام باقـر؟ع؟ حدیثـی زیبـا نقـل می کنـد: 
خداونـد هیـچ خانـه ای را بـر روی زمیـن محبوب تـر و گرامی تـر و بخشـنده تر از آن ]اشـاره فرمـود بـه 
سـوی کعبـه[ نیافریـده اسـت. از روزی کـه آسـمان ها و زمیـن را آفریـد، در کتـاب خویـش ماه هـای حـرام 
را بـه خاطـر حرمـت آن حـرام سـاخته اسـت، سـه مـاه پیاپی بـرای حج: شـوال، ذیقعـده و ذیحجه و یک 

مـاه جـدا بـرای عمره رجب اسـت.4

1. صف / 10.
2. بقره / 16.

3. کلینی، الکافی، ج 3، ص 14.
4. همان، ج 4، ص 239.
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گـر مسـجد قطعـه ای زیبـا و دوست داشـتنی از زمیـن اسـت و خداونـد بـه آنجـا نظـر دارد، پـس هـر  ا
کـوی  کـه بـه سـمت مسـجد رود او راهـِی  کـس اهـل مسـجد باشـد مـورد نظـر خداسـت1. هـر شـخص 
دوسـت اسـت و هـر کـس بـه مسـجد درآیـد او زائـر خداسـت.2 هـر کـس وضـو گیرد و به مسـجد درآیـد و در 
بـارگاه الهـی ادب حضـور بـه جـای آورد، او در زمـره زائـران خداسـت. به راسـتی راهیان نـور، زائرین خانه 

خـدا و زیارت کننـدگان خـدا هسـتند.3
در قـرآن خداونـد دوسـتدار بعضـی انسـان ها معرفـی شـده اسـت و برخـی دیگـر از دایـره حـب الهـی 
کان6، متقیـن7، صابریـن8 و اهـل قسـط و عـدل9  ج انـد. خداونـد دوسـتدار محسـنین4، توابیـن5، پـا خار
گناهـکاران11،  گروهـی از انسـان ها محبـوب خـدا نیسـتند، نظیـر اهـل فسـاد10،  اسـت. از سـوی دیگـر 
کلـی بـه دو  کافریـن12، ظالمیـن13، فخرفروشـان14، متجاوزیـن15 و مسـرفین.16 لـذا انسـان ها بـه طـور 
دسـته تقسـیم می شـوند؛ محبـوب خـدا و بیـرون از قلمـرو دوسـتی خـدا. نکتـه جالـب این کـه در تمامـی 
مـوارد مربـوط بـه دسـته دوم خداونـد می فرمایـد: »ِإّنَ اهَّلَل الُیِحـُب...«؛ »خداونـد دوسـت نـدارد« و بـه 
تعبیـری حـب خـود را  از  آنهـا سـلب می کنـد، ولـی چیـزی را اثبـات نمی کنـد. یعنـی نمی فرمایـد خداونـد 
 ِلَقـوٍم الُیؤِمُنوَن(17، 

ً
نسـبت بـه عـده ای بغـض دارد. البتـه در آیاتـی تعبیـر »ُبعد« آمده اسـت؛ مثـل: )َفُبعدا

ولـی بـه خـدا نسـبت داده نشـده اسـت. 
واقعیـت آن اسـت کـه خداونـد نسـبت بـه تمامـی آفریده هـای خـود حـب و دوسـتی دارد و اساسـًا هـر 

1. مجلسی، بحار االنوار، ج 3، ص 17. 
2. فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ج 2، ص337.

3. ابن بابویه، الفقیه، ج 1، ص 72.
4. بقره / 195.
5. بقره / 222.

6. همان، ج 2، ص 243.
7. آل عمران / 76.

8. آل عمران / 146.
9. ممتحنه / 8.
10. بقره / 205.
11. بقره / 276.

12. آل عمران / 32.
13. آل عمران / 140.

14. نساء / 36.
15. مائده / 87.
16. اعراف / 31.

17. مؤمنون / 44.
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آفریـده ای محبـوب خداسـت. ولـی حّبـی کـه در آیـات مزبـور بیـان شـد ایـن حـب نیسـت، بلکـه حّبـی 
خـاص مـراد اسـت. حـب خـاص الهـی مربـوط بـه افـراد خـاص اسـت. خداونـد بـه تمامـی انسـان ها و 
تمامـی مخلوقـات بـا محبـت می نگـرد؛ امـا بعضـی انسـان ها بـه دلیـل اعمـال نیکشـان مـورد توجـه، 
گـر ایـن محبـت شـامل بعضـی انسـان ها نشـود، طبعـًا  عنایـت و محبـت خـاص خـدا قـرار می گیرنـد. ا
آنهـا  از محبـت خـاص خداونـد خـدا دورنـد و بعیـد. لـذا بعـد و دوری بعضـی انسـان ها نسـبت به محبت 

ع اول کـه شـامل تمامـی موجـودات و مخلوقـات می شـود.  خـاص مـراد اسـت نـه محبـت نـو

رگ بارگاه پادشاه بز

مسـجد خانـه خداسـت و خداونـد بـارگاه کبریائـی خویـش را  در آنجـا بنا کرده اسـت. بنـده با ذّلت به 
آن سـو مـی رود و هـر گاه بـه مسـجد رسـد در حریـم کبریائـی پـای نهـاده اسـت. او خـود را آمـاده خدمـت 

بـه پادشـاهی بـزرگ نمـوده کـه حرمتـش واال و مهربانیـش نامحـدود اسـت. امـام صـادق؟ع؟ فرمود: 
کان  هنگامـی کـه بـه در مسـجد رسـیدی، بـدان کـه بـه خانـه ی پادشـاهی بـزرگ رفتـه ای کـه جـز پـا
کـس نمی توانـد پـا در آن بگـذارد و جـز راسـتگویان را حضـور در آن روا نباشـد. خـود را آمـاده ی  هیـچ 
گـر حرمتـش را پـاس نـداری، بـا خطـری بـزرگ روبـرو خواهـی شـد و  کـه ا کـن  خدمـت بـه آن پادشـاه 
گـر بخواهـد رحمـت و عطوفـت و  بـدان کـه او می توانـد بـا تـو، بـه عـدل و یـا فضـل رفتـار کنـد. همچنیـن ا

مهربانـی اش را  در حـق تـو روا دارد.1

تسبیح گوی خدا 

کـه تمـام اجـزاء عالـم  گفتـه پیداسـت  مسـجد بـا تمـام اجزایـش حمـد و تسـبیح خـدا می گویـد. نا
تسـبیح گوی خداینـد.2 اّمـا در ایـن میـان مسـجد جایـگاه ویـژه دارد. امـام باقـر؟ع؟ فرمـود: 

کسـی سـنگ ریزه ای را  از مسـجد بیـرون بـرد، بایـد آن را بـه مسـجد بازگردانـد؛ زیـرا ایـن  گاه  هـر 
تسـبیح می کنـد.3 را  سـنگ ریزه خـدای 

خداسـت،  عبادتـگاه  مسـجد  چـون  و  می آینـد  حسـاب  بـه  مسـجد  از  بخشـی  سـنگ ریزه ها 
سـنگ ریزه هایش بـا خـدا نسـبت و پیونـدی دارنـد. لـذا شایسـته نیسـت آنهـا را  از جایگاهشـان جـدا 

1. مجلسی، بحار االنوار، ج 80، ص 373.
2. اسراء / 44.

3. ابن بابویه، الفقیه، ج 1، ص 71.
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سـاخت و بیـرون بـرد. سـنگ ریزه هایی کـه عبادتـگاه بشـرند و سـجده گاه انسـان، جایگاهـی رفیع پیدا 
می کننـد و هـر لحظـه قداسـت و منزلـت خـدای را بـه جریـان می اندازنـد. چـه زیبـا سـخنی اسـت کالمـی 

کـه از امـام صـادق؟ع؟ پدیـد آمـد: 
هـر کـس بـه سـوی مسـجد رود، پایـش را بـر هیچ تر و خشـکی نگذارد مگر این که تمـام طبقات زمین 

برای او تسـبیح گویند.1 
تسـبیح در قرآن شـأن و جایگاه رفیعی دارد. هر آنچه در آسـمان ها و زمین اسـت به تسـبیح خداوند 
عزیـز و حکیـم مشـغول اسـت )حدیـد/1(، آسـمان ها و زمیـن بـه تسـبیح خـدا مشـغولند )اسـراء/44(، 
هنگامـی کـه دو ابـر بـه هـم می خورنـد و صـدای غرشـی از آن متصاعـد می شـود بـه نـام رعـد، تسـبیح 
خـدا صـورت گرفتـه اسـت )رعـد/ 13(، هـر کسـی کـه در آسـمان ها و زمین اسـت تسـبیح گوی خداسـت 
)حشـر/24(، کوه هـا و پرنـدگان تسـبیح خـدا می کننـد )انبیـاء/79(، تسـبیح اختصـاص بـه انسـان ها 
گـر تسـبیح نبـود پیامبـری  نـدارد، فرشـتگان خـدا هـم تسـبیح و حمـد پـروردگار می کننـد )زمـر/75( و ا

مثـل یونـس؟ع؟ از دل ماهـی نجـات پیـدا نمی کـرد )صافـات/143(. 
گیری بوده شـامل فرشـتگان، کوه ها، پرندگان، پیامبران  به دسـت می آید که تسـبیح امر عام و فرا
و بـه طـور کلـی هـر چیـزی و هـر کسـی که در زمین و آسمان هاسـت می شـود. پس تسـبیح اختصاصی به 

انسـان نـدارد، بلکـه جمادات، گیاهان و حیوانـات را هم دربرمی گیرد. 
گـر آیـات  از سـوی دیگـر تسـبیح بـه دو قسـم منقسـم اسـت؛ تسـبیح تکوینـی و تسـبیح اختیـاری. ا
پیش گفتـه مـرور شـود بـه دسـت می آیـد تسـبیحی کـه در قـرآن مـّد نظـر اسـت بـر دو قسـم اسـت؛ بعضـی 

آیـات شـامل تسـبیحات تکوینـی می شـوند و بعضـی دیگـر ناظـر بـه تسـبیح ارادی و اختیاری انـد. 
از جنبـه ای دیگـر هـم عمومیـت دارد؛ موجـودات صبـح و شـام تسـبیح خـدا می کننـد  تسـبیح 
ع خورشـید و قبل از غروب آن مطلوب اسـت )طه/130(، هنگام ناپدید  )فتح/9(. تسـبیح قبل از طلو
شـدن سـتارگان باید تسـبیح گفت )طور/49(، بعد از هر سـجده تسـبیح مناسـب اسـت )ق/40( و به 

طـور کّلـی شـب و روز بنـدگان خـدا بـه تسـبیح او مشـغولند )فصلـت/38(.
گذشـته از این کـه قـرآن بـرای تسـبیح صبحگاهـی و شـامگاهی تعابیـر مختلفـی دارد. بکـره و اصیـل 
)فتـح/9(، غـدّو و آصـال )نـور/36(، عشـّی و اشـراق )ص/18(، عشـّی و ابـکار )آل عمـران/41(، آنـاِء 

لیـل و اطـراف نهـار )طـه/130( و ادبـار نجـوم )طـور/49(. 

1. حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 126.
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در تسـبیحات اربعـه چهـار جـزء وجـود دارد. اّمـا در میـان آنهـا تسـبیح اصـل اسـت؛ زیـرا حمـد خـدا، 
تهلیل و تکبیر همراه با تشـبیه اسـت، لذا الزم اسـت که همۀ آنها با تسـبیح آغاز شـود تا حمد و تهلیل و 
تکبیری متناسـب با شـأن ربوبی صورت پذیرد. تسـبیح، تنزیه خدا از عیوب و نواقص اسـت. تسـبیح، 
تنزیـه از تحمیـد و تهلیـل الهـی اسـت، تسـبیح یکـی از مقامـات سـیر و سـلوک اسـت. عبـد سـالک تـوان 
قیـام بـه حـق عبودیـت نـدارد، او نمی توانـد عبـد کامـل باشـد و تمامـی مراتـب اخـالص و ایمـان را طـی 
کنـد. لـذا تمامـی عبـادات انسـان ها آمیختـه بـا شـرک خفـی اسـت. کمـال معرفـت، وقـوف بـه عجـز در 
بندگـی اسـت. تسـبیح نشـان دادن عجـز و ناتوانـی در بندگـی اسـت. تسـبیح اعتـراف بـه حجاب اسـت. 
آن گاه کـه انسـان بـه مقـام کّملیـن نائـل می شـود درک عجـز می کنـد و ایـن مقـام تسـبیح اسـت. کمـال 
انسـانی ایـن اسـت کـه سـمیع باشـد و بـا سـمع باطنـی تسـبیح موجـودات را بشـنوند و از ایـن حقـارت در 

َتْفَقُهیوَنَتْسیبیَحُهْم(.1 لِكیْنال آیـد کـه )َو

یر سایۀ خدا  ز

پیامبر گرامی اسالمی در بیان نورانی به حقیقتی واال اشاره فرمود: 
روزی کـه هیـچ سـایه ای نیسـت، هفـت گـروه زیر سـایه لطف و عنایـت خداوند قرار دارنـد که یکی از 

آنهـا فـردی اسـت کـه قلبش به مسـجد تعّلـق دارد و تا بازنگردد آرام نمی شـود.2

جایگاه آرامش 

کـرده اسـت و آن این کـه آسـایش و  کسـی مسـجد خانـه اش باشـد خداونـد بـرای او ضمانتـی  گـر  ا
آرامـش را برایـش بـه ارمغـان آورد. 3

برکت خیز و رحمت گستر 

آنـان کـه بـه مسـاجد رفـت و آمـد کننـد از رحمـت خـاص الهـی بهره منـد خواهنـد شـد. خداونـد بـه 
برکـت مسـجدیان عـذاب خویـش را نـازل نمی سـازد. آنـان کـه مسـاجد را آبـاد کننـد و سـحرگاهان در 
آنجـا بـه نمـاز ایسـتند مـورد رحمـت خـدا خواهنـد بـود و خداوند بـه برکت آنـان از فرو فرسـتادن عذابش 

1. اسراء/44.
2. حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 123. 
3. نوری، مستدرک الوسائل، ج 3، ص 180.
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پـروا می کنـد. حضـرت علـی؟ع؟ فرمـود: 
گر نبودند کسـانی کـه به پاس عظمت  هـر گاه خداونـد بخواهـد زمینیـان را عـذاب کنـد می فرماید: ا
مـن یکدیگـر را دوسـت می دارنـد، مسـجدهایم را آبـاد می کنند و سـحرگاهان آمـرزش می طلبند، عذابم 

را فرو می فرسـتادم.1
امام صادق؟ع؟ خطاب به فردی این گونه بیان داشت: 

از هـر قبیلـه ای، جـز برگزیـدۀ آن، و از هـر خاندانـی، جـز اصیـل آن، رهسـپار مسـجد نمی شـوند. ای 
فضـل! کسـی کـه مسـجد رود، دسـت کـم یکـی از ایـن سـه چیـز نصیبـش می شـود: یـا دعایـی می کنـد 
کـه خداونـد بـا آن او را بـه بهشـت می بـرد، یـا دعایـی کـه بـه سـبب آن، خداونـد، بـالی دنیـا را  از او دور 

کـه در راه خـدای عزوجـل بهـره اش می گـردد.2 می سـازد، و یـا بـرادری 
یکـی از مفاهیـم جالبـی کـه در قـرآن )حـدود سـی آیـه( یافـت می شـود، مفهـوم »برکـت« می باشـد. 
قرآن گاهـی برکـت را بـه کـوه نسـبت داده )فصلـت/10(، گاهـی بـه اطـراف مسـجدالحرام )اسـراء/1(، 
قـوم  یـک  بـه  گاهـی  )نمـل/8(،  موسـی؟ع؟  بـه  گاهـی  )صافـات/113(،  ابراهیـم؟ع؟  بـه  گاهـی 
)اعـراف/96(، گاهـی بـه قـرآن )انعـام/92(، گاهـی بـه بـاران )ق/9( و گاهـی بـه شـب )دخـان/3(. 
لـذا طیـف گسـترده ای از امـور می تواننـد دارای برکـت باشـند؛ از کـوه گرفتـه تـا شـب و از پیامبـر گرفتـه تـا 
ک  بـاران. سـؤالی کـه در اینجـا بـه چشـم می آیـد این کـه برکـت در ایـن گونه امـور به چه معناسـت؟ ومال

و معیـار وجـود برکـت چیسـت؟ 
کلمـۀ برکـت در اصـل از »البـرک« بـه معنـای سـینۀ شـتر اسـت.3 از آنجـا کـه »بـرک البعیر« یعنی »شـتر 
سـینه خود را به زمین زد«، و این مسـتلزم یک نحوه قرار گرفتن و ثبوت شـیء اسـت، لذا کلمۀ مزبور را  
در معنـای »ثبـوت« - کـه الزمـۀ معنـای اصلـی اسـت - اسـتعمال می کننـد، همچنین به انبـار آب برکت 

می گوینـد؛ زیـرا آب در آن محـل ثابـت بوده، قرار گرفته اسـت. 
گر نعمت و خیر از آسـمان در محلـی قرار گیرد  برکـت در قـرآن بـه معنـای ثبـوت خیـرات الهـی اسـت. ا

بـه آن برکـت گفته می شـود. 
ْرِض؛4 برکات آسـمان و زمین را به رویشـان می گشـودیم.

َ ْ
ـماِء َو ال ْم َبَركاٍت ِمَن الّسَ هْیِ

َ
َفَتْحنا َعل

َ
ل

1. ابن بابویه، الفقیه، ج 1، ص 473؛ مجلسی، بحار االنوار، ج 73، ص 382. اشعث کوفی، الجعفریات، ص 229.
2. طوسی، امالی، ص 47؛ مجلسی، بحار االنوار، ج 78، ص 195.

3. راغب اصفهانی، المفردات، ص 41.
4. اعراف / 96.
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خیـرات الهـی از مقـام ربوبیـت و الوهیتـش نـازل می شـود. این خیرات و نعمتها قابل شـماره نیسـت 
و بی حـد و حصـر بـر زمیـن و زمینیـان می بـارد و آنهـا را دربرمی گیـرد. خداونـد رحمـت بی کـران خـود 
را  از در و دیـوار بـرای انسـان ها فـرو می فرسـتد. از ایـن رو بـه هـر چیـزی کـه دارای زیـادۀ محسـوس یـا 
نامحسوسـی باشـد می گوینـد دارای برکـت اسـت. روایـات متعـددی هـم بدیـن مضمـون نقـل شـده 

اسـت کـه »مـال بـا صدقـه کـم نمی شـود«. 
بنابرایـن برکـت بـه معنـای خیـر و نعمتـی اسـت کـه در چیـزی اسـتقرار داشـته باشـد ماننـد برکـت در 
نسـل کـه بـه معنـای فراوانـی اعقـاب یـا مانـدگاری نـام و دودمـان اسـت، یا برکـت در غذا به معنای سـیر 
کـردن افـراد بیشـتری از مـردم یـا برکـت در وقـت بـه معنـای گنجانیـدن کارهایـی در مقـدار وقتـی که به 

صـورت معمـول آن وقـت گنجایـش آن امـور را نـدارد. 
برکت در هر امری به حسـب اغراض متفاوت اسـت؛1 مثاًل غرض از خوردن غذا سـیر شـدن اسـت لذا 
برکـت در طعـام بـه معنـای ایـن اسـت کـه مقـداری از غـذا، افـراد بیشـتری را سـیر کند. گاهی غـرض از غذا 
گیری اسـت لـذا برکـت در طعـام بـه معنـای این اسـت که خـوردن آن باعـث بهبودی و شـفای افراد  شـفا
فراوانـی بشـود و گاهـی غـرض از طعـام، تحصیـل نورانیـت در باطـن بـرای عبادت خداسـت لـذا برکت بر 
حسـب ایـن هـدف معنـای خـاص خـود را پیـدا می کنـد. گفتنـی این کـه نـزول برکت الهـی منافات با سـیر 
گـر خـدا اراده کنـد در چیـزی برکـت قـرار گیـرد ایـن امـر بدین معنا نیسـت که سـایر  عوامـل دخیـل نـدارد. ا
گـر خداونـد اراده  علـل و عوامـل را  از تأثیرگـذاری بـاز دارد؛ زیـرا اراده و مشـیت او در طـول اسـباب اسـت. ا
کـرد تـا برکـت در غـذا یـا وقـت یـا عمـر کسـی قـرار گیـرد بدیـن معناسـت کـه اسـباب را به گونـه ای ترتیـب 

می دهـد کـه نتیجـۀ مطلـوب حاصـل آیـد نـه این کـه علـل و عوامـل طبیعـی را  از کار بـاز دارد. 
بـه عبـارت دیگـر در یـک محـدودۀ زمانـی مشـخص کـه بـه طـور معمـول چنـد عمـل خـاص انجـام 
گـر خداونـد اراده کنـد و بـه آن وقـت و زمـان برکـت دهـد، بـر اثـر ترتیب علل و عوامـل در همان  می شـود، ا
محـدودۀ زمانـی، اعمـال بـا آثـار بیشـتری محقـق خواهـد شـد. طـول زمـان چنـدان مهـم نیسـت، آنچـه 
اهمیـت دارد عمـق زمانـی اسـت. ممکـن اسـت کسـی صـد سـال عمـر کنـد اّمـا خدمـت مهمـی بـه خـود و 
دیگـران انجـام ندهـد اّمـا چـه بسـا فـرد دیگری نصف این زمان عمر داشـته باشـد ولی آثـار و برکات این 
عمـر بسـیار بیشـتر و گسـترده تر باشـد. ممکـن اسـت سـرمایۀ هنگفتـی بـرای انسـان حاصـل آیـد امـا ایـن 
سـرمایه نفعـی بـه حـال او یـا دیگـران نداشـته بلکـه مصـرف کارهـای ناشایسـت یـا بیماریهـای مهلـک 

1. طباطبائی، المیزان، ج 7، ص 280 – 282.
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گـر محـل برکـت الهـی باشـد می تواند چنان نافع باشـد یـا در راه  شـود، در حالـی کـه سـرمایه ای کوچـک ا
ج شـود کـه نسـلها و زمانهـای مدیـد، آثـار و منافعـش باقـی و برقرار باشـد.  کارهـای مفیـد خـر

گر خانه  گـر هـدف آفرینـش انسـان در ایـن جایـگاه تحّقـق می یابـد، ا گـر مسـجد برگزیـده خداسـت، ا ا
گر در مسـجد تسـبیح  گـر مسـجد بـازار آخـرت روی زمین اسـت و ا خـدا روی زمیـن سـجدگاه بشـر اسـت، ا
خـدا بـا آرامـش و برکـت جـاری و سـاری اسـت، بی شـک مسـجد ماجرایـی جـز عشـق و شـیدایی نـدارد. 
گـر مسـجد محبـوب خداسـت پـس اهـل مسـجد نیـز محبـوب خـدا هسـتند و خداونـد بـه آنـان نظـر  ا

مسـتقیم دارد. 
عشـق، مشـّوق انسـان بـرای حرکـت بـه سـوی آسـمان اسـت. زیبایـی معشـوق، عاشـق را بـه سـوی 
گـر بـه قـرب، دیـدۀ جـان بـاز کنـد کشـف صفـات و شـهود  خـود می کشـد و او را بـه وصـال می رسـاند. دل ا
ذات حاصـل کنـد. کشـف جبـروت بـا عشـق جمـال پدیـد آیـد و کشـف ملکـوت بـا قـدح شـراب عشـق در 
جـام ناسـوتی آدمـی. بلبـل جـان در بسـتان مسـت ازل، گل حسـن چینـد. عاشـق چون از عشـق انسـانی 

رفعـت یافـت و بـه نـور افعـال پیـدا و بینـا گشـت، بـا عشـق بـه شـهود و کشـف رسـید. 
محبـت آتشـی اسـت در دل کـه هـر چیـز بـه جـز محبـوب را  در دل می سـوزاند. انسـان عاشـق چونـان 

مسـتان، هـوش از کـف بدهـد و تنهـا دیـداِر محبـوب اسـت کـه او را به هـوش آورد. 
در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن                             شرط اول قدم آن است که مجنون باشی
 اهَّلِل ُیْؤتیِه َمْن َیشـاُء َو اهَّلُل واِسـٌع َعلم 1؛ همواره 

ُ
ِئٍ ذِلَك َفْضل ْوَمَة ال

َ
اُفوَن ل اِهُدوَن یف  َسـبیِل اهَّلِل َو ال َیحن ُیحج

در راه خدا جهاد می کنند، و از سـرزنش هیچ سـرزنش کننده اى نمی ترسـند. این فضل خداسـت که به 
کننده و داناسـت.  هر کس بخواهد می دهد؛ و خدا بسـیار عطا

چهار( مساجد برگزیده و نفرین شده 

کـرد و سـبب برکـت و هدایـت بـرای  کـه خداونـد آن را انتخـاب  بـدون شـک نخسـتین مسـجدی 
آدمیـان قـرار داد، مسـجدالحرام اسـت. در ایـن مـکان مقـدس آیـات الهـی روشـن گردیـده و هـر کـس 

بدآنجـا وارد گـردد در امـن و امـان خواهـد بـود: 
ـ�ن 2؛ یقینـًا نخسـتین خانـه اى کـه بـراى 

َ
عال

ْ
 َو ُهـدًى ِلل

ً
ـَة ُمبـاَركا

َّ
ـذی ِبَبك

َّ
ل

َ
ـاِس ل  َبْیـٍت ُوِضـَع ِللّنَ

َ
ل ّوَ

َ
ِإّنَ أ

1. مائده / 54.
2. آل عمران / 96.
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]نیایش و عبادت [ مردم نهاده شـد، همان اسـت که در مکه اسـت، که پر برکت و وسـیله هدایت براى 
جهانیان است. 

برتریـن مسـاجد روی زمیـن دانسـت:  را قصرهـای بهشـتی و  امیـر؟ع؟ چهـار مسـجد   حضـرت 
مسـجدالحرام، مسـجدالنبی ؟ص؟، بیـت المقـدس و مسـجد کوفه1. هر کس در ایـن مکان های مقدس 

گـزارد هـزاران فضیلـت دریافـت کـرده اسـت و خداونـد فضلـی عظیـم بـه او ارزانـی مـی دارد.  نمـاز 
نمی رسـد.  مسـجدالحرام  پایـه  بـه  جهـان  در  مسـجدی  هیـچ  عظمـت  و  فضیلـت  بی شـک 

اسـت:  النبییـن ؟ص؟  خاتـم  عـروج  محـل  مسـجدالحرام، 
َیـُه  ـُه ِلُنِر

َ
ـذی باَرْكنـا َحْول

َّ
ْقـَى ال

َ ْ
ْسـِجِد ال َ ـراِم ِإَل الْ َ

ْ
ْسـِجِد ال َ  ِمـَن الْ

ً
ْیـال

َ
ى  ِبَعْبـِدِه ل ْسـر

َ
ـذی أ

َّ
ُسـْبحاَن ال

َبصیـُر؛2 منـّزه و پـاك اسـت آن ]خدایـی [ کـه شـبی بنده اش ]محّمـد صلی اهلل 
ْ
ـمیُع ال ـُه ُهـَو الّسَ

َ
ِمـْن آیاِتنـا ِإّن

علیـه و آلـه و سـلم [ را  از مسـجدالحرام بـه مسـجد اقصـی کـه پیرامونـش را برکت دادیم، سـیر ]و حرکت [ 
داد، تـا ]بخشـی [ از نشـانه هاِى ]عظمـت و قـدرت [ خـود را بـه او نشـان دهیـم؛ یقینـًا او شـنوا و داناسـت 
واژه »اسـراء« به معنای سـیر در شـب اسـت. این که چرا مجددًا واژه شـب آمده اسـت دو وجه دارد؛3 
کید اسـت و دیگر آن که معراج در بخشـی از شـب انجام شـد، نه در کل آن؛ از این  یکی این که جهت تأ

رو تعبیر »لیاًل« آمده اسـت. 
نکتـه دیگـر اسـتفاده از تعبیـر »عبـد« می باشـد. ایـن تعبیـر اشـاره بـه علـت عـروج دارد؛ کسـی کـه بـه 
مقـام الوهیـت معرفـت پیـدا کنـد، خـود را مالـک چیزی نبیند و تمام عزت و عظمـت را  در اختیار خدای 
سـبحان ببینـد و در یـک جملـه عبودیـت، ذلـت و وابسـتگی را  در سراسـر وجـود خـود احسـاس کنـد، 

لیاقـت معـراج پیـدا می کنـد.
از سـوی دیگـر واژه »عبـد« اشـاره بـه نکتـه ای جالب تـر دارد.4 وصول به چنین مقامـی و عروج و نیل 
بـه مقـام »بندگـی« و حریـم قـدس ربوبی، مقام بسـیار شـامخی اسـت که برای هیچ انسـانی روی زمین 
حاصـل نشـده اسـت. دسـتیابی بـه ایـن مقـام بـاال ممکـن اسـت بـرای انسـان حالـت ُعجـب و تکبـر در 
پـی داشـته باشـد، امـا پیامبـر ؟ص؟ بـه دلیـل نیـل بـه مقام عبودیـت، ذره ای احسـاس عجب و کبـر نکرد، 
لـذا عبودیـت در آیـه بـه دو امـر اشـاره دارد؛ یکـی علـت عـروج و دیگـری حالـت پیامبـر ؟ص؟ بعـد از عروج. 

1. طوسی، امالی، ص 369؛ مجلسی، بحار االنوار، ج 102، ص 270؛ شعیری، جامع االخبار، ص 177.
2. اسراء / 1.

3. جزائری، کشف االسرار، ج 5، ص479. 
4. قشیری، لطائف االشارات، ج 2، ص 323.
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خداوند دربارۀ میقات موسی؟ع؟ فرمود: 
ا جاَء ُموىس  ِلیقاِتنا 1؛ چون موسی به میعادگاه ما آمد.  َّ َو لَ

اما دربارۀ پیامبر ؟ص؟ فرمود: 
اَسری بَِعبِدِه؛ بنده اش را شبانه برد. 

میـان ایـن دو، تفاوتـی لطیـف وجـود دارد؛ موسـی؟ع؟ به میقات رفـت، اما خداوند، خـود، پیامبرش 
را بـرد؛ موسـی؟ع؟ مریـد اسـت و پیامبـر ؟ص؟ مـراد و میقـات موسـی؟ع؟ مقـام تفرقـه اسـت و معـراج 

پیامبـر ؟ص؟ مقـام جمـع.2
هـدف از معـراج رؤیـت آیـات الهـی اسـت. از یک سـو قـرآن می فرمایـد رؤیت ذات خدا ممکن نیسـت؛ 

زیرا موسـی؟ع؟ درخواسـت کرد و خداوند در پاسـخ، آن را محال دانسـت: 
ـْن َتـراین؛3 گفـت: ای پـروردگار مـن! بنمـای، تـا در تـو نظـر کنـم، گفـت 

َ
 ل

َ
ْیـَك قـال

َ
ْنُظـْر ِإل

َ
ین  أ ِر

َ
 َرّبِ أ

َ
قـال

هرگـز مـرا نخواهـی دید. 
آنچـه امکان پذیـر اسـت، رؤیـت آیـات الهـی، وجـه اهلل و ملکوت اسـت. از سـوی دیگر خداونـد دربارۀ 

ابراهیـم؟ع؟ یـک بـار بـرای او مقـام رؤیت را بیان نموده اسـت: 
ْرِض؛4 بدین سـان بـه ابراهیـم ملکـوت آسـمان ها و 

َ ْ
ـماواِت َو ال ـوَت الّسَ

ُ
ك

َ
َكذِلـَك ُنـری ِإْبراهـَم َمل َو 

زمیـن را نشـان دادیـم. 
کـرم ؟ص؟ در چنـد مورد برای ایشـان مقام رؤیت آیات بـه گونه های مختلف بیان  امـا دربـارۀ پیامبـر ا
ُفؤاُد مـا َرأى (7 

ْ
َب ال

َ
(6 یـا )مـا َكـذ بـ�نِ ُ ُفـِق الْ

ُ ْ
َقـْد َرآُه ِبال

َ
ى (5 یـا )َو ل ْبـر

ُ
ك

ْ
ـِه ال ّبِ َقـْد َرأى  ِمـْن آیـاِت َر

َ
شـده اسـت: )ل

ى (.8 ْبر
ُ

ك
ْ
َیـَك ِمْن آیاِتَنـا ال و نیـز )ِلُنِر

یکی از وجوه عظمت و رفعت مسجدالحرام، کعبه است. کعبه جایگاهی بزرگ دارد. 
می تـوان بـه نمونـه ای از آن اشـاره کـرد. کعبـه دارای مقـام شـفاعت اسـت و بنـدگان خـدا را شـفاعت 

1. اعراف / 143.
2. قشیری، لطائف االشارات، ج 2، ص 334.

3. اعراف / 143.
4. انعام / 75.
5. نجم / 18.

6. تکویر / 23.
7. نجم / 11.
8. طه / 23.
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می کنـد. در کتـاب مسـتدرک از شـیخ ابوالفتـوح رازی حدیثـی زیبـا آمده اسـت:1 
خداونـد در روز قیامـت هفتـاد هـزار ملـک مبعوث می کند که همراه آنها زنجیرهایی از طالسـت. آنها 
بـا ایـن زنجیرهـا کعبـه را بـه عرصـات قیامت می آورند. در این لحظه ملکی بـه کعبه می گوید: ای کعبۀ 
خـدا بـه بهشـت وارد شـو. کعبـه پاسـخ می دهـد تـا حاجـت مـن داده نشـود نمـی روم. می گوینـد: حاجـت 
تـو چیسـت؟ می گویـد: شـفاعت مـن دربـارۀ کسـانی کـه اطـراف مـن مدفونند قبول شـود. خـدا می گوید: 
حاجتـت روا شـد. در ایـن هنـگام مـردگان از قبرهایشـان مبعـوث شـده، در حالـی کـه صورت هایشـان 
کعبـه، بـه  کعبـه می چرخنـد و نـدای لبیـک سـرمی دهند. ملـک می گویـد: ای  سـفید و بـا احـرام دور 
کعبـه پاسـخ می دهـد: تـا حاجـت مـن داده نشـود نمـی روم. می گوینـد: حاجـت تـو  بهشـت وارد شـو. 
چیسـت؟ می گویـد: پـروردگارا! بنـدگان گنهـکار تـو از راه هـای دور بـا صورت هـای غبارآلـود بـه سـوی 
مـن می آینـد و همـراه خـود اهـل و اوالد و خانه هـای خـود را می آورنـد، بـه دوسـتان و نزدیـکان خـود 
وعـدۀ دعـا و زیـارت می دهنـد، پـروردگارا! شـفاعت مـن را بـرای آنها قبـول کن تا تحت حمایـت من قرار 
گیرنـد. ملـک می گویـد: در میـان آنهـا کسـانی اهـل گناهـان کبیره انـد و بـر گنـاه اصـرار می ورزنـد. کعبـه 
می گویـد: مـن همان هـا را شـفاعت کـردم. خـدا می گویـد: شـفاعت تـو را پذیرفتـم و حاجـت تـو روا شـد. 
ملـک می گویـد: ای اهـل کعبـه برخیزید. تمام حاجیان برمی خیزند در حالی که صورت هایشـان سـفید 
گـرد کعبـه طـواف می کننـد و نـدا می دهنـد. لبّیـک. ملـک می گویـد ای کعبـۀ خـدا بـه بهشـت وارد  و گردا
یـک« و اهل او  َ ّبݧ

َ
یَک اللُهـّمَ ل ّبَ

َ
شـو. در ایـن حـال کعبـه بـه سـمت بهشـت مـی رود و ایـن را نـدا می دهـد: »ل

بـه دنبالـش بـه سـوی بهشـت می رونـد. 
کـه از یک سـو کعبـه دارای مقـام شـفاعت اسـت و از سـوی دیگـر  از ایـن حدیـث بـه دسـت می آیـد 
هـر کـس زائـر کعبـه باشـد، روز قیامـت در امـان اسـت. همچنیـن جایـگاه بلنـد کعبـه هـم نـزد خدا آشـکار 

می شـود. 
گفتـه نمانـد کـه در روایـات، مسـاجد نفرین شـده ای هم وجود دارد که بـه دو نمونه از آن می توان  نا

اشـاره کرد. امـام باقر؟ع؟ فرمود: 
کوفـه، مسـجد هایی نفریـن شـده و مسـجدهایی بـا برکـت وجـود دارد؛ مسـاجد نفریـن شـده  در 
ک و مسجدی واقع در َخمراء  عبارتند از: مسـجد ثقیف و مسـجد اشـعث و مسـجد جریر و مسـجد سـیما

1. نوری، مستدرک الوسائل، ج 2، ص 9.
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کـه بـر گـور یکـی از فراعنـه سـاخته شـده اسـت.1 
آن امام همام نیز اشاره فرمود:

چهار مسـجد در کوفه، به قصد شـادمانی از کشـته شـدن حسـین؟ع؟ بازسـازی شـد؛ مسـجد اشعث، 
ک و مسجد َشـَبث بن ِربعی.2  مسـجد جریر، مسـجد سـیما

ح و بسـط  ورود بـه مسـجد احـکام و آدابـی نظیـر اخـالص، طهـارت، دعـا و نمـاز خوانـدن دارد کـه شـر
آن مجـال دیگـری می طلبـد.3

پنج( فرهنگ مسجدسازی 
الف( در صدر اسالم 

مسـلمانان صـدر اسـالم اشـتیاق زیـادی بـرای سـاختن مسـجد از خـود نشـان می دادنـد. ایـن عالقـه 
و شـوق وافـر ناشـی از سـیره عملـی پیامبـر ؟ص؟ بـود. رسـول خدا ؟ص؟ بعد از ظهور اسـالم اقدامـات فراوانی 
کـرم ؟ص؟ بعـد از هجـرت  انجـام داد کـه یکـی از مهم تریـن آنهـا تشـویق بـه مسجدسـازی بـود. پیامبـر ا

نخسـتین اقدامـی کـه انجـام داد سـاختن مسـجد بـود. رسـول خـدا ؟ص؟ فرمـود: 
هر کس مسجدی بنا کند خداوند خانه ای در بهشت برای او می سازد.4 

رسـول خـدا ؟ص؟ در اوائـل هجـرت دو مسـجد بـا دسـت مبـارک خـود بنا کـرد. این دو مسـجد عبارتند 
از مسـجدالنبی و مسـجد قبـا. مسـجدالنبی، بـه منزلـه مسـجد جامـع شـهر مقدس مدینه بـود و روزهای 
جمعـه در آنجـا بـه امامـت پیامبـر ؟ص؟ نمـاز برگـزار می شـد. بعـد از آن دو مسـجد، بـه سـرعت نـه مسـجد 
دیگـر در محل هـای مختلـف قبایـل بـا یـاری و همراهـی رسـول خـدا ؟ص؟ سـاخته شـد. در ایـن مسـاجد 
نمـاز جماعـت اقامـه می شـد و بـا اذان بـالل نمـاز برپـا می گردیـد. کّتانـی مسـاجد نه گانـه صـدر اسـالم را 
بـه ایـن ترتیـب بیـان می کنـد؛ مسـجد راتـج، مسـجد بنـی عبداالشـهل، مسـجد بنـی عمـرو بـن مبـذول، 
مسـجد جمینـه، مسـجد بنی سـلمه، مسـجد بنی رزیـق، مسـجد غفـار، مسـجد اسـلم و مسـجد بنـی 

عمروبن النجـار.5 
پیامبـر خـدا ؟ص؟ بـه سـاخت مسـاجد در میـان قبایل و تیره هـای عرب کمک می نمود. ایشـان برای 

1. کلینی، الکافی، ج 3، ص 489؛ طوسی، تهذیب االحکام، ج 3، ص 249؛ صدوق، الخصال، ص 300؛ ابن مشهدی، المزار، ص 119.
2. طوسی، تهذیب االحکام، ج 3، ص 250؛ ابن مشهدی، المزار، ص 118؛ مجلسی، بحار االنوار، ج 45، ص 189.

3. ر.ک: ری شهری، فرهنگ نامه مسجد، ص 93-125؛ نوبهار، کوی دوست، ص 120-101.
4. حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 2، ص481.

5. کّتانی، التراتیب اإلداریه، ج 1، ص 77.
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سـاخت مسـجد در آن مـکان حضـور می یافـت، مـکان مسـجد را دقیقـًا تعییـن می نمـود و قبلـه آن را 
مشـخص می کـرد. جابـر بـن اسـامه اظهـار مـی دارد کـه روزی نبـی خـدا ؟ص؟ را بـا عـده ای از اصحـاب در 
بـازار مدینـه دیـدم. از همراهـان پرسـیدم پیامبـر ؟ص؟ از کجـا می آیـد؟ گفتنـد: از محلـۀ تـو. گفتـم: بـرای 
چـه کاری؟ گفتنـد: بـه آنجـا رفتـه بـود تـا محـل مسـجد و قبلـه آن را تعیین کند. آنگاه کـه به محل خود 
بازگشـتم دیدم که حضرت رسـول ؟ص؟ محل مسـجد را مشـخص نمودند و چوبی را به عنوان عالمت 

قبلـه نصـب نمودند.6 
کـه روزی پیامبـر ؟ص؟ بـه اصحابـش فرمـود: بـرای احوال پرسـی بـه قبـا  ابـن اثیـر نیـز نقـل می کنـد 
برویـم. وقتـی بـه قبـا رسـیدند و از حـال مردم جویا شـدند، پیامبر ؟ص؟ دسـتور داد تعدادی سـنگ آوردند 

و مسـجد و قبلـه آن را بـا سـنگ ها تعییـن نمـود.7 
کـرم ؟ص؟ بـه محـالت مختلـف مدینـه می رفـت و مسـاجد را معّیـن می کرد یا قبلـه آن را نصب  رسـول ا
می نمـود یـا اولیـن نمـاز را  در آنجـا اقامـه می کـرد و بدیـن صـورت »مراسـم افتتـاح مسـاجد« را برگـزار 
می کـرد؛ هـر چنـد محـل دائمـی نمـاز مسـجدالنبی بـود. مـردم محله های مختلـف به آمـدن پیامبر ؟ص؟ 

بـه مسجدشـان تبـّرک می جسـتند و عالقـه داشـتند از ایـن طریـق آن مسـجد رسـمّیت پیـدا کنـد. 
آن حضـرت بـه مسـجد قبـا زیـاد می رفـت و می فرمـود: نمـاز در مسـجد قبـا اجـر عمـره دارد.8 مسـجد 
ابـن ابـی کعـب محـل رفـت و آمـد و اقامـه نمـاز آن حضـرت بـود. پیامبـر ؟ص؟ بـه جهت خدمات سـعد بن 
معـاذ در راه پیشـرفت اسـالم بـه مسـجد محلـه سـعد عنایـت داشـت و گاهـی نمـاز عصـر را  در آنجـا اقامـه 

می کـرد.9 
رسـول خـدا ؟ص؟ در سـفرها، غزوه هـا و نبردهـای اسـالم مکان هایـی را بـرای نمـاز اختصـاص می داد. 
ایـن مکانهـا توسـط مسـلمانان حفـظ شـد و بـه عنـوان مسـجد رسـمیت پیـدا کـرد. ایشـان در راه حرکـت 
بـه سـوی خیبـر در کنـار کوهـی بـه نـام »عصـر« مسـجدی بنـا کـرد.10 نقـل شـده اسـت کـه در راه حرکـت 
بـه سـوی طائـف در محلـه ای بـه نـام »لیـه« در نزدیکـی طائـف، پیامبـر ؟ص؟ بـا یارانـش نمـاز گزاردنـد.11 
ابـن هشـام از مسـاجدی یـاد می کنـد کـه پیامبـر ؟ص؟ در راه تبـوک بنـا کـرد یـا در آنجـا نمـاز گـزارد. برخی از 

6. ابن شّبه، تاریخ المدینة المنورة، ج 1، ص  63.
7. ابن اثیر، اسد الغابة، ج 4، ص 224.
8. بخاری، الصحیح، ج 2، ص 73.

9. سمهودی، وفاء الوفاِء، ج 3، ص 853.
10. ابن هشام، السیرة النبویة، ج 3، ص 303.

11. همان، ص 482.
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آنهـا عبارتنـد از: مسـجد تبـوک، مسـجد ثنیه مـدران، مسـجد ذات الـّزراب، مسـجد اخضـر، مسـجد أالء، 
مسـجد صـدر َحوضـی، مسـجد صعیـر، مسـجد وادی القـری، مسـجد مروه و مسـجد ذی خشـب.1 

نکتـه جالـب این کـه اواًل پیامبـر ؟ص؟ بـه جـز این کـه در شـهرها فرهنـگ مسجدسـازی را رواج داد، در 
مسـیر راه هـا و اردوگاه هـا نیـز اقـدام بـه بنـای مسـاجد و ترویـج فرهنگ مسجدسـازی می نمـود. ثانیًا هر 
گاه بـه نحـوه سـاختن مسـاجد در صـدر اسـالم، خصوصـًا مسـاجدی کـه شـخص پیامبـر ؟ص؟ بنـا می کـرد 
مراجعـه کنیـم، بـه دسـت می آیـد کـه مسجدسـازی تنهـا بـا تعـدادی سـنگ انجـام می شـد. آن حضرت 
دسـتور مـی داد تعـدادی سـنگ بیاورنـد، آنهـا را کنـار یکدیگـر قـرار مـی داد و قبلـه نیـز بـا سـنگ یـا چـوب 
مشـخص می شـد. هنـگام سـخن گفتـن از مسـاجد در صـدر اسـالم هرگـز نبایـد ذهـن بـه سـمت دیـوار، 
سـقف، سـتون، منـاره و بناهـای مجّلـل بـرود. آن بزرگـوار مسـاجدی را کـه در راه بنـا می کـرد بـا اسـتفاده 
از مصالـح اولیـه ای بـود کـه در مسـیر فراهـم می نمـود و ایـن مصالـح چیـزی جـز تعدادی سـنگ و چوب 

نبـود؛ زیـرا کـه در بیابانهـای سـوزان و خشـک حجـاز جـز چـوب و سـنگ چیـزی یافـت نمی شـد. 
گـر سـاختمان مسـجدالنبی را  در نظـر گیریـم، در آغـاز تعـدادی سـنگ بـه همـراه چنـد دیـوار کوتـاه  ا
بـود. پیامبـر ؟ص؟ در خیبـر دسـتور داد اطـراف محلـی را سـنگ چین کردنـد و آن محـل به صورت مسـجد 
در آمـد.2 عبـداهلل بـن عمیـر نقـل می کنـد کـه جـدش خدمـت پیامبـر ؟ص؟ رسـید. رسـول خـدا ؟ص؟ بـه وی 
مشـک آبی داد و به او دسـتور داد که این آبها را  در فالن مکان بریز و در آن جا مسـجدی بسـاز.3 رسـول 

خـدا ؟ص؟ در نامـه ای بـه اهـل عمـان چنین نگاشـت: 
از محمـد رسـول خـدا بـه اهـل عمـان؛ سـالم علیکـم، اّمـا بعـد، گواهـی دهیـد کـه خدایـی جـز خـدای 

یگانـه نیسـت و مـن فرسـتاده او هسـتم. زکات بپردازیـد و بـرای خـود مسـاجدی بسـازید.4 
حاصـل آن کـه رسـول خـدا ؟ص؟ مسـاجد فراوانـی را بـا دسـت مبـارک خویـش بنـا کـرد یـا تعییـن قبلـه 
نمـود یـا در آنجـا نمـاز گـزارد یـا دسـتور داد تـا آن را بنـا کننـد و از ایـن طریـق اهتمـام ویـژه خویـش را بـه 
فرهنـگ مسجدسـازی نشـان داد. ایشـان مسـاجد زیـادی را  در اقصـی نقـاط جزیـره العـرب بـه وجـود 
آورد و رفتـه رفتـه مسجدسـازی فرهنـگ عمومـی شـد. هـر جـا پـای سـپاه اسـالم می رسـید مسـجد هـم 
بـه وجـود می آمـد. کسـانی کـه بـه اسـالم گرویدنـد اولیـن اقدامـی کـه در قبیلـه خـود می کردنـد، سـاخت 

1. همان، ص 530.
2. سمهودی، وفاء الوفاِء، ج 3، ص 102.

3. کّتانی، التراتیب اإلداریه، ج 2، ص 77.
4. ابن اثیر، اسد الغابة، ج 2، ص 163.
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مسـجد بود. بدین ترتیب، مسـجد مشـخصۀ اصلی اسـالم شـد. پیامبر ؟ص؟ به اصحاب خویش دسـتور 
داد: 

هر گاه مسجدی دیدید، در آنجا به نماز بایستید و با اهل آن قبیله نجنگید.1 
پیامبـر ؟ص؟ سـعی داشـت هـر چـه سـریعتر مسـاجد را  در قلمـرو اسـالم گسـترش دهـد و مسسـلمانان 
کنان اصلـی  سـیره عملـی آن حضـرت را دریافتنـد و بـه توسـعه مسـاجد هّمـت گماردنـد. انصـار کـه سـا
مدینه بودند تعداد زیادی مسـجد سـاختند. برخی از آنها توسـط سـمهودی بیان شـده اسـت: مسـجد 
جمعه، مسـجد فضیح، مسـجد بنی قریظه، مسـجد شـربه ام ابراهیم، مسـجد فتح، مسـجد ذوقبلتین، 
مسـجد ُسـقیا، مسـجد ابـوذر غفـاری، مسـجد بنی جدیلـه، مسـجد مصّلـی، مسـجد ذوالحلیفـه، مسـجد 

مقّهـل، مسـجد ابی بن کعـب، مسـجد بنی ظفـر و مسـجد اجابـه.2 

ب( در عصر امویان 

کـرم ؟ص؟ مسـلمانان بـا عالقـه و اشـتیاق فـراوان فرهنـگ مسجدسـازی را  بعـد از رحلـت پیامبـر ا
گـر سـرزمینی فتـح می شـد اّولیـن  پی گرفتنـد و در شـهرهای فتـح شـده مسـاجدی بـه وجـود آوردنـد. ا
گـر شـهری ایجـاد می شـد، ابتـدا مـکان مسـجد جامـع تعییـن  اقـدام مسـلمانان سـاختن مسـجد بـود و ا
می شـد و سـپس کوچه هـا و خیابانهـا مشـخص می گردیـد. چنانکـه مسـجدالنبی در وسـط شـهر واقـع 
شـد و شـهر پیامبـر ؟ص؟ آن مسـجد را چـون نگینـی دربرمی گیـرد. مسـجد فضـای بـازی بـود کـه فقـط بـا 
چنـد سـنگ و چـوب تعییـن حـدود می گشـت و مسـلمانان بـه سـمت خانـه خـدا در آن نمـاز می گزاردنـد. 
مشـخصه اصلـی مسـاجد عصـر پیامبـر ؟ص؟ دو چیـز بود؛ یکی سـادگی و بی آالیشـی و دیگـری مرکز محور 
بـودن. مسـاجد بـا سـادگی تمـام تأسـیس می شـد و شـهرها بـا محورّیـت مسـاجد بنـا می شـد یـا توسـعه 
کـه رفـت و آمـد بـه آن از هـر سـو آسـان باشـد و  می یافـت. در بـالد مسـجد به گونـه ای سـاخته می شـد 

مرکزّیـت مسـجد در آن شـهر محفـوظ بمانـد. در جهـان اسـالم شـهرها »مسـجد محـور« بودنـد. 
ج شـدند و  مهم تریـن تغییـری کـه مسـاجد در عهـد امویـان پیـدا کردنـد ایـن بـود کـه از سـادگی خـار
بـه اشـکال زیبـا و بدیـع درآمدنـد. سـتونهای نخـل بـه رخـام )سـنگ سـفید(، دیوارهـای سـنگی کوتـاه 
بـه دیوارهـای بلنـد آجـری یـا گچـی و مسـاجد بی سـقف به مسـاجد پوشـیده از چـوب تبدیل شـد. برای 

1. همان، ج 5، ص 152.
2. سمهودی، وفاء الوفاء، ج 1، ص 819.
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مسـاجد گنبـد، گلدسـته و منـاره بنـا شـد و پولهـای فراوانـی در سـاخت مسـاجد صـرف گردیـد. 
امرای مسـلمانان سـعی داشـتند مسـاجد را توسـعه دهند و بسـیار شـکوهمند سـازند. شـاید توجه به 
کمـان امـوی را بـه تزییـن و شکوهمندسـازی مسـاجد واداشـت در  انگیـزه آنـان جالـب باشـد. آن چـه حا

نقـل ذیـل آمده اسـت. مقدسـی اظهار مـی دارد: 
روزی بـه عمـوی خـود گفتـم ولیـد کاری نیکـو نکـرد کـه همـه دارائـی مسـلمانان را بـرای سـاخت 
گـر آن را مصـرف راه سـازی، کارخانـه و مصالـح عمومی می کـرد بهتر  مسـجد جامـع دمشـق هزینـه کـرد. ا
بـود. عمویـم گفـت: ایـن را مگـو! ولیـد خواسـِت بزرگـی داشـت؛ زیـرا شـام پایـگاه نصـاری بـود و در آنجـا 
کلیسـاهای زیبایـی بـا شـهرت فـراوان یافـت می شـد. ولیـد خواسـت برای مسـلمانان مسـجدی بنا نهد 
کـه چشـم و دل آنـان را  از آن کلیسـاها سـیر کنـد و منصـرف گردانـد. لـذا مسـجد جامـع دمشـق را یکـی از 

عجایـب جهـان سـاخت.1

ج( در عصر عباسیان 

در دوران عباسـیان شـمار فراوانـی مسـجد بنـا شـد. تـا پیـش از آن در شـهرهای بزرگـی نظیـر مدینـه، 
کبـر  بصـره، کوفـه ودمشـق فقـط یـک مسـجد جامـع بـزرگ وجـود داشـت کـه بـه آن مسـجد اعظـم یـا ا
می گفتنـد و در آنجـا نمـاز جماعـت و نیـز نمـاز جمعـه برگـزار می شـد؛ هـر چنـد در محله هـا مسـاجدی 

کوچـک نیـز وجـود داشـت. 
ایـن وضـع تـا زمـان عباسـیان اسـتمرار داشـت اّمـا در عهد آنـان تعداد مسـاجد رو به فزونی گـذارد. به 
عنـوان نمونـه می تـوان از شـهر بغـداد یـاد کرد.تـا اواخـر قـرن سـوم در بغـداد دو مسـجد جامـع منسـوب 
ج از مسـاجد  بـه خلفـا وجـود داشـت تـا این کـه تعـداد نمازگـزاران افزایش یافـت و صف های نمـاز به خار
کشـیده شـد. لـذا مسـاجد جامـع دیگـری نیـز سـاخته شـد.2 ابـن جبیـر نقـل می کنـد کـه در بغـداد یـازده 
مسـجد جامـع دیـده اسـت.3 همچنیـن ناجـی بیـان می کنـد کـه در زمـان مغـوالن سـی و شـش مسـجد 
جامـع در آن جـا بـوده اسـت.4 در زمـان دیـدار ناصـر خسـرو از قاهـره چهـار مسـجد جامـع در آن جـا وجـود 
داشـته اسـت.5 همچنیـن در بصـره سـه مسـجد جامـع، در اسـکندریه دو مسـجد جامـع و در مـرو نیـز دو 

1. مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفة األقالیم، ج 1، ص 224.
2. آدام متز، تمدن اسالمی در قرن چهارم، ترجمه علیرضا ذکاوتی، ج 2، ص 117.

3. ابن جبیر، سفرنامه، ترجمه پرویز اتابکی، ص 273.
4. ناجی، المدخل فی تاریخ الحضارة العربیة، ص 198.

5. ناصر خسرو، سفرنامه، ص 54.
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مسـجد جامـع وجود داشـته اسـت.1 
بـه جـز مسـاجد جامـع، مسـاجد دیگـر نیـز در همیـن مقیـاس توسـعه یافـت. یعقوبـی می نویسـد کـه 
فقـط در بصـره عـراق هفـت هـزار مسـجد وجـود داشـته اسـت.2 ابـن رسـته تعـداد مسـاجد بغـداد را سـی 
هـزار می نویسـد.3 ابـن جبیـر مسـاجد مصـر را آن چنـان پرتعـداد بیـان می کند کـه تنها در اسـکندریه رقم 

مسـاجد بـه دوازده هـزار می رسـید.4
امرای مسـلمین در سـاخت مسـاجد شـرکت داشـتند و هر کدام سـعی داشـتند در کنار مسـاجد جامع، 
مسـاجد کوچکـی را بسـازند آنـان در تعمیـر، نوسـازی یـا تکمیـل مسـاجد مهـم نیـز مشـارکت داشـتند. 
مسـجدالنبی طـی قـرون متمـادی تجدیـد بنـا شـد مسـاجد خراسـان توسـط والیـان تکمیـل و توسـعه 
یافـت خلیفـه نیشـابوری بـرای مسـجد جامـع منـاره سـاخت و آن را تذهیـب و زینـت نمـود و چنـان 

عمـارت آن را بنـا نمـود تـا سـاعات روز و شـب و نمـاز معلـوم گـردد.5

د( امامان شیعه و گسترش کیفی مساجد 

مسـجد سـازی فرهنگی اسـالمی اسـت که از ارکان اصلی سـیرۀ عملی پیامبر ؟ص؟ بود. ریشه فرهنگ 
مسـجد به قرآن بازمی گردد: 

یُه؛6 خانه هایـی کـه خدا رخصـت داده که ]قدر و منزلت[ آنها  ُیْذَكیَرفهَییااْسُ ْنُتْرَفیَعَو
َ
ِذَناهَّلُلأ

َ
یفُبُییوٍتأ

رفعـت یابنـد و نامش در آنها یاد شـود. 
کـه در عصـر رسـول خـدا ؟ص؟ سـاخته شـد و آن حضـرت در سـاختنش  مسـئله ایـن بـود مسـاجدی 
کار نمی رفـت. اّمـا در  مشـارکت نمـود، بسـیار سـاده و بی آالیـش بـود. در آنهـا نقـش و نـگار و زینتـی بـه 
دوران تمـدن اسـالمی کـه صنعـت و هنـر توسـعه یافـت مسـاجد شـکوه، جـالل و زینـت فراوانـی یافـت. از 
پیامبـر ؟ص؟ روایـات متعـددی وارد شـده اسـت که همگی مضمـون واحد دارند؛ مسـاجد را تزیین نکنید: 

مساجد را با طال زینت نکنید چنانکه یهود و نصاری معابد خود را با طال زینت نمودند.7

1. مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفة األقالیم، ج 2، ص 453.
2. یعقوبی، البلدان، ص 22.

3. خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج 1، ص 117.
4. ابن جبیر، سفرنامه، ص 273.

5. خلیفه نیشابوری، تاریخ نیشابور، ص 141.
6. نور / 36.

7. نوری، مستدرک الوسائل، ج 3، ص 372.
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آن حضرت ؟ص؟ فرمود: 
هنگامـی کـه دیدیـد قرآن هـا و مسـاجد را تزییـن نمودنـد، مأذنه هـا را بلنـد بنـا کردنـد و مسـاجد را راه 
عبـور قـرار دادنـد، مؤمنـان خالص کمیاب شـوند. مسـاجد آنان تزیین شـده و دل هایشـان آلوده اسـت.1 

کرم ؟ص؟ فرمود:  پیامبر ا
کسـانی کـه در آتـش جاودانه انـد تنهـا ظاهـری از دنیـا می داننـد، قصرهـا برپـا می کننـد و مسـاجد را بـا 

طـال زینـت می نمایند.2 
کنـار آن و بـه  کّمـی و پرتعـدادی یافـت. اّمـا در  مسـاجد در عهـد خلفـا، امویـان و عباسـیان توسـعه 
انگیـزه شکوهمندسـازی مسـاجد، آنهـا را تزییـن نمودنـد، مطـاّل کردنـد، مناره هـا و مأذنه هـای بلنـد بـر 
آنهـا سـاختند و نقاشـی های ذی روح بـر در و دیـوار پدیـد آوردنـد. ایـن امـر بـا روح اسـالم سـازگار نبـود. 
ائمـه اطهـار؟مهع؟ مواضـع جالبـی اتخـاد نمودنـد؛ آن بزرگـواران از یک سـو نسـبت بـه توسـعه و تزییـن 
مسـاجد حساسـّیت نشـان نمی دادنـد و معمـواًل اظهـار می داشـتند کـه در ایـن مسـاجد نمـاز بخوانیـد. 
علـی بـن جعفـر؟ع؟ از امـام کاظـم؟ع؟ دربـاره خوانـدن نمـاز در مسـاجدی کـه دیوارهایـش نقـش دارد 
ع مسـاجد اشـکال نـدارد.3 شـخصی از امـام صـادق؟ع؟  سـؤال کـرد. امـام؟ع؟ فرمـود: نمـاز در ایـن نـو

دربـاره اقامـه نمـاز در مسـاجد نقـش دار پرسـید. امـام؟ع؟ در جـواب فرمـود: 
کنون اشـکال ندارد. هنگامـی که قائم؟جع؟ قیام  مـن ایـن گونـه مسـاجد را دوسـت نمی دارم ولی ا

کنـد، می دانـد کـه با این مسـاجد چـکار کند.4
حدیـث مزبـور بـه مـا می گویـد کـه اواًل   اولیاء خدا با مسـاجد نقش دار و طـال دار موافق نبودند اّما طبق 
مصالحـی حساسـّیت نشـان نمی دادنـد و ثانیـًا در آن زمـان کـه اسـالم نوپـا بود مصلحـت را  در مخالفت 

شـدید نمی دیدند. 
امامـان شـیعه از سـوی دیگـر بـه هنـگام بـروز انحـراف آن را تذکـر می دادنـد. چنانکـه حضـرت 

کردنـد.5  کوفـه خـراب  علـی؟ع؟ دسـتور داد منـاره بلنـد مسـجدی را  در 
بنابرایـن امامـان شـیعه بـه دلیـل نوپابودن اسـالم حساسـیت شـدیدی از خود نشـان نمی دادند و از 

1. فتال نیشابوری، روضة الواعظین، ص 307.
2. طبرسی، مکارم االخالق، ص 449.

3. حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 3، ص 494.
4. همان.

5. همان، ص 505.
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گـر انحرافـی جـّدی می دیدنـد تذکـر می دادنـد. نکتـه دیگـری نیـز وجـود دارد و آن این کـه  سـوی دیگـر ا
گـر پیامبـر ؟ص؟  در زمـان پیامبـر ؟ص؟ براسـاس امکاناتـی کـه در اختیـار بـود مسـاجد شـکل می گرفـت. اّمـا ا
امکانـات بیشـتر و وسـیع تری در اختیـار داشـت، شـاید از آنهـا بـرای توسـعه مسـاجد بهـره می بـرد. آن 
چـه را  از سـیره عملـی پیامبـر ؟ص؟ و اولیـاء شـیعه بـه دسـت می آیـد، می تـوان در یـک کلمـه خالصـه کـرد: 

سـادگی آری اّمـا تجمـالت خیـر. 
می تـوان مسـاجد را هـم بـه لحـاظ کّمـی و نیـز بـه لحـاظ کیفـی توسـعه داد و آنهـا را شـکوهمند بنـا 
کـرد اّمـا بایـد مراقبـت نمـود کـه مسـاجد قصـر نشـوند، مسـاجد هماننـد کاخ هـای فراعنه تزییـن نگردند 

ج نشـوند.  و مسـاجد از سـادگی و بی آالیشـی خـار

شش( اجزاء مساجد 

مسـاجد در صدر اسـالم گرچه شـکلها و مسـاحتهای مختلفی داشـتند اّما به تدریج اجزاء و عناصری 
پیـدا کردنـد. مسـجد الگـوی دینـی اسـت و تـا عصـر حاضـر بـه حیـات خـود ادامـه داده اسـت. ولـی بـا 
گـون روح خـود را حفـظ کـرده اسـت. مسـاجدی کـه  گذشـت زمـان و علی رغـم تغییـرات و تحـوالت گونا

کمـان مسـلمان سـاخته شـد دارای اجـزای مختلفـی بـود.  در صـدر اسـالم و نیـز در دوره هـای حا
کوچکـی بـه نـام حجـره بـرای زنـان  حجـره؛ در قسـمت شـرقی حیـاط مسـجدالنبی، اتاق هـای 

کـه همگـی مشـرف بـه حیـاط بـود.  پیامبـر ؟ص؟ سـاخته شـد 
صحـن؛ داخـل مسـجد فضـای بـزرگ و سـاده ای وجـود داشـت کـه پناهـگاه مؤمنـان و نمازگـزاران 

بـود. سـطح آن از شـن یـا حصیـر پوشـیده می شـد. 
گاهـی رواق هـا از  واق؛ در بسـیاری از مسـاجد قسـمتی از حیـاط را رواق هـا احاطـه می کردنـد.  ر

کوچک تـری تشـکیل می شـد. افـراد درون رواق هـا دایـره وار می نشسـتند و بـا یکدیگـر  بخش هـای 
گفت و گـو می کردنـد. گاهـی رواق هـا را پـرده می کشـیدند تـا زنـان بتواننـد در آنهـا به راحتی حضـور یابند. 

بـه ایـن گونـه رواق هـا مقصـوره گفتـه می شـد. 
محـراب؛ در طـول نمـاز امـام و دیگـر نمازگـزاران بایـد رو بـه خانـه خـدا بایسـتند. لـذا جهـت قبلـه در 

مسـجد نقشـی اساسـی داشـت و مسـلمانان دیواری را که رو به کعبه بود، محراب قرار می دادند. طبق 
ع عرض داشـت و به شـکل مسـتطیل یا چند ضلعی بود. با گذشـت زمان  سـنت رایج، محراب چند ذر

محـراب بـه محلـی تبدیـل شـد کـه امامان جماعـت، پیشـاپیش مردم می ایسـتادند. 
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منبـر؛ در طـرف راسـت محـراب، محـل بلنـدی بـه نـام منبـر قـرار می گرفـت. منبـر کـه شـبیه سـکو یـا 

گاه سـازی مردم  مـکان مرتفـع بـود بـه هنگام سـخنرانی توسـط خطیب اسـتفاده می شـد. خطبـا برای آ
از مسـائل دینـی و دنیـوی از منبـر اسـتفاده می کردنـد. قدمـت منبـر بـه زمـان پیغمبـر ؟ص؟ برمی گـردد. 
رسـول خـدا ؟ص؟ از محلـی بلنـد و مکانـی مرتفـع بـرای وعـظ و سـخنرانی اسـتفاده می نمـود. البتـه در 

دوره هـای بعـد منابـر کارکردهـای دیگـری پیـدا کردنـد. 
منـاره؛ بـرای مسـلمانان اوائـل اسـالم، مناره شـناخته شـده نبود. یکـی از صحابـی پیغمبر ؟ص؟ یعنی 

بـالل از بلندتریـن قسـمت مسـجد بـرای گفتـن اذان اسـتفاده می کـرد. حتـی نقـل شـده اسـت کـه وی 
بـر بـام خانـه ی بلنـدی ایسـتاد و سـخنان و پیام هـای پیامبـر ؟ص؟ را بـه گـوش مـردم می رسـاند1. بدیـن 
ترتیـب سـاختن محلـی بـرای فراخوانـدن موحدیـن بـه نمـاز و دینـداری پایه گـذاری شـد. ولـی سـاختن 
منـاره تـا زمـان خالفـت امویـان بـه طـول انجامیـد. گفتـه می شـود آغـاز سـاختن منـاره و گفتـن اذان از 

بـاالی آن در زمـان خالفـت ولیـد )86ـ  96 ه ـ.ق( تحقـق یافـت و بعـد از او مرسـوم گشـت.2
وضوخانـه؛ یکـی از اجـزاء مسـاجد، محلـی بـرای شسـتن قسـمت هایی از بـدن یـا گرفتـن وضـو بـود. 

معمـواًل وضوخانه هـا در وسـط حیـاط مسـجد یـا نزدیکـی محـل ورود بـه مسـجد سـاخته می شـد. 
البتـه بـه مـرور مسـاجد ارکان و اجـزاء دیگـری نیـز پیدا کردنـد؛ دّکا برای دعوت مردم بـه نماز جمعه، 

محلـی بـرای قرائـت قـرآن و صندوقچه هایـی که در آنجا نسـخه هایی از قرآن نگه داری می شـد.
مسـجد به عنوان محلی که در آنجا مراسـم دینی و اعمال عبادی انجام می شـد، برای مسـلمانان 
از احتـرام و اهمیـت خـاص برخـوردار بـود. ایـن مـکان وابسـته بـه خـدا و دارای قداسـت و عظمـت بـود. 

مسـاجد در عیـن سـادگی، توسـعه یافتنـد و تـا بـه امـروز جایـگاه و عظمت خویش را حفـظ نمودند. 

هفت( انواع مساجد 

می تـوان بـرای مسـاجد از جهـات مختلـف تقسـیم بندی هایی نشـان داد. به عنـوان نمونه برترین 
مسـاجد عبارتنـد از مسـجدالحرام، مسـجدالنبی، بیـت المقـدس و مسـجد کوفـه. انجـام هـر گونـه نمـاز 
در ایـن مسـاجد اجرهـای فـراوان دارد. همچنیـن مسـاجدی نظیـر سـهله، قبـا و خیـف از شـرافت باالیی 
برخوردارند. مشـاهد مشـرفه و حرم اهل بیت؟مهع؟ از مکانهای مقدس شـمرده شـده قداسـت ویژه ای 
دارنـد. از سـوی دیگـر مکان هـای مثـل مسـجد ضـرار، در روایـات مسـجد ملعـون بـه حسـاب آمـده از 

1. مّکی السباعی، نقش کتابخانه های مساجد در فرهنگ و تمدن اسالمی، ترجمه علی شکوئی، ص 26.
2. همان، ص 27.
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ج شـده اند؛ زیـرا نیـت سـازندگان و حامیـان آن ضربـه زدن بـه کیـان اسـالم  جایـگاه مسـجد بـودن خـار
کـرم ؟ص؟ بعـد از بازگشـت از تبـوک در حالـی که هنوز وارد مدینه نشـده بـود، مخاطب وحی  بـود. پیامبـر ا
قرارگرفـت و از ایـن طریـق حقیقـت را دانسـت و از نمازگـزاردن در آن محـل نهـی فرمـود و دسـتور داد 

مسـجد ضـرار را بـه آتـش کشـند، بقایـای آن را ویـران کننـد و آن جـا را محـل زبالـه قـرار داد.1 
مسـجد ملعـون نمونـه دیگـری هـم دارد؛ افـرادی از سـپاه یزیـد در کوفـه و شـام بـه خاطـر پیـروزی 
لشـکر وی، مسـاجدی سـاختند. امامـان شـیعه آنهـا را مسـاجد ملعـون نامیدنـد و از نمازگـزاردن در آنجـا 
ح اعالم کرده اند؛ مسـجد ثقیف، مسـجد اشـعث،  منع نمودند. روایات این مسـاجد مزبور را به این شـر

ک.2  مسـجد جریر و مسـجد سـما
بـه جـز این کـه می تـوان مسـاجد را بـه مسـاجد برتـر و مسـاجد ملعـون دسـته بندی کـرد، رتبه بنـدی 
دیگری نیز در باب مسـجد رواسـت. مسـاجد بر حسـب میزان تأثیرگذاری در جامعه امروز درجه بندی 
یافته انـد، شـبکه  های شـهری متفـاوت شـده اند و عوامـل  امـروزه شـهرها توسـعه  دیگـری دارنـد. 
ح  تأثیرگـذار در زندگـی انسـان ها به گونـه ای دیگـر شـده اند، مسـاجد را  در جامعـه جدیـد می تـوان به شـر

ذیـل طبقه بنـدی نمـود. 

الف( مسجد جامع 

مسـاجد جامـع بیشـترین تأثیـر را  در شـهرها ایفـا کـرده و می کننـد. ایـن مسـاجد می تواننـد تمـام شـهر 
را تحـت پوشـش قـرار دهـد. باالتریـن مقـام روحانیـت در ایـن مسـاجد نمـاز برقـرار می کنـد و در آن جـا 
ح می شـود. مسـجد جامـع عمومیت داشـته در باالترین  مهم تریـن مسـائل مربـوط بـه شـهروندان مطـر
سـطح سـبک دهی بـه زندگـی مـردم قـرار دارد. بی شـک ایـن مسـجد می توانـد منشـأ تصمیمـات جـدی 
گـر مسـجد جامـع کارکـرد واقعـی خـود را داشـته باشـد، قادر اسـت هویت  و مهـم بـرای تمـام شـهر باشـد. ا

شـهر و شـهروندان را ترسـیم نمایـد و سـاختار شـبکه ای شـهروندان را تغییـر دهـد. 
مسـجد جامـع ظرفیـت دیگـری نیـز دارد؛ ایـن گونه مسـاجد می توانند مسـاجد کوچک دیگر شـهر را 
تحـت تأثیـر قـرار داده و بـه آنهـا نیـز جهـت دهنـد. در ایـن مسـاجد معروف هـا معلوم و منکرها مشـخص 
می گردنـد، الگـوی شـهر و شهرنشـینی در مسـاجد جامـع ترسـیم می گـردد. مصلحـت مسـلمین در نمـاز 

1. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 8، ص 134.
2. قرائتی، تفسیر نور، ج 5، ص143.
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جمعـه بـر زبـان جـاری می گـردد. و انـواع مشـکالت جامعـه اسـالمی در ایـن مـکان تصمیم سـازی و 
تصمیم گیـری می شـود. جایـگاه مسـاجد جامـع تـا بـدان پایـه اسـت کـه عبـادت و نمـاز در آن جـا ارزش 

بیشـتری دارد.1 

ب( مسجد محله 

بعـد از مسـجد جامـع، مسـجد محلـه جایـگاه مهمـی دارد. امامـان جماعت بـا الهام از خط مشـی ها و 
راهبردهای مسـاجد جامع، مدیریت سـبک زندگی اهالی محله را به عهده می گیرند. هرگاه محله ای 
جدیـد شـکل گرفـت و مسـجدی در آنجـا مرکزیـت یافـت، اهالـی محله بـه آن جا رفت وآمـد خواهند کرد 

و امور دین و دنیای خویش را بر حسـب الگوهای مسـاجد شـکل خواهند داد. 
گرد آن محله شـکل  گفتنی این که شـیوه درسـت این اسـت که مسـجدی سـاخته شـود و سـپس گردا
گرفتـه سـاخته شـود. اّمـا امـروزه در ابتـدا محله هـا و شـهرک هایی سـاخته می شـوند سـپس در گوشـه ای 
مسـجدی هـم بنـا می گـردد. سـیره پیامبـر ؟ص؟ ایـن بـود کـه شـهرها را با مرکزّیت مسـجد بنا می کـرد و آنها 

را آباد می نمود. باید گفت اسـالم طرفدار شـهرهای مسـجدمحور اسـت نه مسـاجد حاشیه نشـین. 
در مسـاجد محلـه، اهالـی جمـع می شـوند، بـا یکدیگـر آشـنا می گردنـد، بـه مشـکالت یکدیگـر واقـف 
می شـوند و در ایـن مسـاجد مشـکالت عمومـی شـهرک ها و محله هـا رصـد و بررسـی و بـرای حـل آنهـا 
راهـکار اندیشـیده می شـود. جالـب ایـن اسـت کـه بـرای پایـش و حـل مشـکالت، تمـام اهالـی بـا یکدیگر 

مشـارکت و همیـاری می کننـد. 

ج( مسجد بازار 

گر بـازاری وجود  تـا پیـش از امـروز رویـه ایـن بـود کـه بازاریـان، بـازار را اطراف مسـجد بنـا می کردند یا ا
داشـت در مرکـز آن مسـجد احـداث می نمودنـد. آنـان بـه هنگام نماز دسـت از کار شسـته نمـاز اول وقت 
را بـا یکدیگـر در مسـجد برگـزار می نمودنـد. امـام جماعـت بـا توجه به شـرایط بـازار نماز اقامـه می نمود و 

میـان دو نمـاز بـه صـورت خالصـه چنـد مسـئله ی را درباره کسـب و کار بیان می کرد. 
در مسـاجد بـازار، بیشـتر شـرکت کنندگان بازاریـان بودنـد. در مسـجد بـازار بـه جـز نمـاز و عبـادت، 
گـر کسـی  گاه می شـدند و ا بازاری هـا از مشـکالت یکدیگـر خصوصـًا مشـکالت مربـوط بـه کسـب و کار آ

1. رستگار، مسجد در روایات و اخبار، ص 39.
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گاه می شـدند.  می توانسـت، در حـل آن معضـل اقـدام می نمـود. بازاریـان در مسـجد از اخبـار بـازار آ
معمـواًل در این گونـه مسـاجد مرکـز خیریـه ای دایـر می شـد و بـه صـورت محـدود و با مدیریت مسـجد به 

افـراد نیازمنـد مسـاعدت و یـاری می شـد. 
کـه بـه کسـب و کار، هوّیـت عبـادی و الهـی می بخشـید و  مهم تریـن نقـش مسـجد بـازار ایـن بـود 
بازاریـان بـا الهـام از مسـجد و بـا حفـظ روح بندگـی بـه کار خویـش مشـغول بودند. مسـجد بـه اهالی بازار 
صداقـت می آموخـت، بـه آنـان امانـت داری یاد می داد و آنها را  از کم فروشـی پرهیز می داشـت، برخی از 
بازاری هـا چنـان مسـئله دان و شریعت شـناس بودنـد کـه یـک روحانـی تمـام عیار به حسـاب می آمدند 

و در یـک کالم مسـاجد، بـه بـازار هوّیـت دینی می بخشـید.

د( مسجد خانه 

کـه  کرده انـد  احادیـث بـه مسـلمانان توصیـه  در روایـات بـا نکتـه ای جالـب مواجـه می شـویم. 
ک نگـه دارنـد و بـه نمـاز اختصاص دهند. خانه فرد مسـلمانان  مسـلمانان در خانـه مکانـی را تمییـز و پـا
هـم نیازهـای مـادی او را تأمیـن می کنـد و هـم نیازهـای معنـوی و آسـمانی وی را. آشـپزخانه بـه نیـاز 
مـادی اهـل خانـه پاسـخ می دهـد و مـکان مسـجد خأل عبادی یـک مؤمن را جبران می سـازد. البته نماز 
خانـه منـزل، مسـجد رسـمی نیسـت و احـکام مسـجد در بـاب آن جـاری نمی شـود و نیـز هرگـز جانشـین 
مسـاجد رسـمی نمی گـردد. بـه مسـلمان ها توصیـه شـده اسـت کـه نمازهـای واجـب را بـه جماعـت و در 

مسـاجد محلـه یـا جامـع برگـزار کننـد. امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: 
تـه؛1 علـی؟ع؟ در منزل خود اتاقی  بیـِر ِلصال

َ
غیـِر و ال بالك  یف َداِره لیـس بالّصَ

ً
 َبیتـا

َ
؟ع؟ َقـد َجَعـل  َكاَن عـّىٌ

را کـه نـه کوچـک بـود و نـه بزرگ، مخصـوص نمازش قـرار داده بود. 
امام صادق؟ع؟ خطاب به مسمع نوشت: 

دوسـت دارم کـه یکـی از اتاق هـای منزلـت را نمازخانـه قـرار دهـی و سـپس دو جامـه فرسـوده زبـر 
بپوشـی و آنـگاه از خداونـد مسـئلت کنـی کـه تـو را  از آتـش رهایـی دهـد و بـه بهشـت َبـَرد و هیـچ سـخن 

باطـل یـا ظالمانـه ای بـه زبـان نیـاوری.2
سنن ابی داود از عایشه نقل می کند: 

1. مجلسی، بحار االنوار، ج 73، ص 161.
2. همان، ص 162.
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ـَب؛1 پیامبـر خـدا ؟ص؟، بـه سـاختن  ـَف و ُتَطّیَ
َ

 أَمـَر رسـول اهَّلل ؟ص؟ ِبَبنـاء اَلسـاِجِد یف الـّدوِر و أن ُتَنّظ

فرمـان داد.  آنهـا  کـردن  کیزگـی و خوشـبو  پا و  مسـجدهایی در درون خانه هـا 
در روایتی است که یکی از اصحاب می گوید:

رهـا؛2 پیامبـر خـدا ؟ص؟،   كاَن رسـول اهَّلل ؟ص؟ یأُمُرنـا أن َنصَنـَع السـاِجَد یف دوِرنـا و أن ُنصِلـَح َصنَعَتـا و ُنَطّهِ

کنیـم و  همـواره بـه مـا فرمـان مـی داد تـا مسـجدهایی در خانه هـای خـود بسـازیم و آنهـا را نیکـو بنـا 
کیـزه گردانیـم.  پا

روایـات مزبـور و توصیه  هـای امامـان شـیعه بـه مـا می گوینـد طراحـی خانه بایـد به گونه ای باشـد که 
بیشـترین تأثیرگـذاری را  در فرهنـگ خانـواده داشـته باشـد. بخشـی از فراینـد تربیـت در خانـه به نقشـه 
گـردد و نیـز دکوراسـیون و معمـاری  گـر بنـای خانـه به گونـه ای طراحـی  و طراحـی خانـه بازمی گـردد. ا
درون خانـه بـه شـکلی باشـد کـه مسـجد در آن جـا تعبیـه شـده باشـد، تأثیـری مطلوب بر اهـل خانه و به 
کیـزه، سـاده و مکانـی غیر مزاحم باشـد تا بیشـترین  ویـژه کـودکان خواهـد داشـت. مسـجد خانـه بایـد پا
تأثیـرات را بـر سـبک دهی اهـل منـزل داشـته باشـد. شایسـته اسـت مسـئله مسـجد خانـه در معمـاری 

منـازل پیش بینـی شـود تـا فضـای منـزل دارای روح عبـادت و بندگـی گـردد.

هـ( مسجد بین راه 

از دیربـاز در بیـن راه هـا مسـاجدی احـداث می شـده اسـت. قبـل از آنکـه کاروان سـراها دائـر شـوند، 
مسـاجد بین راهـی احـداث می شـد. همـراه بـا پدیـد آمـدن شـهرها و توسـعه راه هـا، مسـلمانان بـه فکـر 
سـاختن نمازخانه هـا یـا مسـاجد بین راهـی افتادنـد تـا بـرای اقامـه نمـاز در دسـترس همـگان باشـد. 
ایـن نمازخانه هـا بـه جهـت داشـتن امکانـات می توانـد بـه عنـوان اسـتراحت گاه بین راهـی در اختیـار 
گیـرد و رفاهـی نسـبی بـرای آنـان بـه ارمغـان آورد معاویـه بـن وهـب می گویـد از امـام  مسـافران قـرار 
صـادق؟ع؟ دربـاره خوابیـدن در مسـجدالحرام و مسـجدالنبی سـؤال نمـودم آن حضـرت؟ع؟ فرمـود: 

یَن َیناُم الّناس؛3 می توانند بخوابند، پس مردم کجا بخوابند؟
َ
 َنَعم َفأ

مسـاجد بیـن راه در بازشناسـی جهـت قبلـه نقـش مهمـی ایفـا می کننـد، چنان کـه محلـی بـرای 
عبـادت و بندگـی بـه حسـاب می آینـد. البتـه نکاتـی شـایان ذکـر اسـت؛ اواًل بـا توجـه بـه توسـعه فـراوان 

1. ابی داود، سنن ابی داود، ج 1، ص 124؛ ترمذی، سنن الترمذی، ج 2، ص490.
2. ابن حنبل، مسند ابن حنبل، ج 9، ص 52.

3. کلینی، الکافی، ج 3، ص 370.
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راه هـای برون شـهری و کمبـود محسـوس نمازخانه هـا و مسـاجد بیـن راه، الزم اسـت همتـی مضاعـف 
کـه خّیریـن مسجدسـاز، نگاهـی بـه ایـن  گیـرد و ایـن خـأل مهـم جبـران شـود. چـه زیبـا اسـت  صـورت 
کمبـود کننـد. ثانیـًا بسـیاری از مسـاجد میـان راه از نظافـت و بهداشـت خوبـی برخـوردار نیسـتند و در 
صورتـی کـه ایـن امـر ادامـه یابـد در روحیـه اسـتفاده کنندگان تأثیـری نامطلـوب باقـی خواهـد گـذارد و 
ثالثـًا غالـب نمازخانه هـا و مسـاجد فرش هایـی کثیـف یـا منـدرس دارند، دیوار آنها سـیاه اسـت، مفاتیح 
و قرآن  هـا مخـدوش و پاره انـد، مهرهـا چـرک گرفته انـد، تجهیـزات سرمایشـی و گرمایشـی ندارنـد، گاه 
فضایـی کوچـک و آزاردهنـده دارنـد، درهـا و پنجره ها شکسـته اند و حّتی محلی بـرای زندگی حیوانات 

شـده اند. رسـیدگی بـه ایـن امـور عزمـی ملـی و همتـی واال می طلبـد.

و( مسجد وابسته 

مسـجد وابسـته بـه مکان هایـی اطـالق می گـردد کـه در فضایـی خـاص برای افـراد فراهم می شـود. 
نمازخانه هـای ادارات، سـازمان ها، ارگان هـا، دانشـگاه ها، باشـگاه ها، پادگان هـا و مـدارس مسـاجد 
وابسـته تلّقی می شـوند. در اغلب موارد مسـاجد وابسـته، حکم مسـجد شـرعی ندارند و فقط به عنوان 

نمازخانـه در نظـر گرفتـه می شـوند. 
در ایـن رابطـه نکاتـی قابـل ذکـر اسـت؛ اواًل هـر چنـد برخـی از ایـن مسـاجد نظیـر نمازخانـه هتل هـا و 
برخـی ادارات تمییـز نگـه درای می شـوند اّمـا برخـی از آنهـا از بهداشـت الزم برخـوردار نیسـتند؛ ثانیـًا در 
پـاره ای مواقـع مسـجد وابسـته در مکانـی ایجـاد می گـردد کـه در دسـترس همـگان نیسـتد و رفـت و آمد 
بـه آن جـا آسـان نمی باشـد و تنهـا کسـانی از آنهـا اسـتفاده می کننـد کـه در آن بنا یا آن طبقه باشـند. بهتر 
اسـت مسـاجد ارگان هـا و سـازمان ها به گونـه ای طراحـی گـردد کـه در دسـترس همـگان قـرار گیـرد و از 

کمتریـن محدودیت هـا برخـوردار باشـند. 

ز( مسجد مجازی 

بـا توجـه بـه شـکل گیری فضـای مجـازی و توسـعه شـبکه های اجتماعـی می تـوان از پدیـده ای 
گـر فعالیت هـا و نقش هـای مسـاجد در فضـای مجـازی تعریـف گردنـد،  جدیـد سـخن بـه میـان آورد. ا
بـه آن مسـجد مجـازی اطـالق می شـود. مسـجد مجـازی  حاوی تمام پیام های مسـجد حقیقی اسـت. 
گیتـی پیام هـای عبـادی و  مسـجد در فضـای مجـازی می توانـد بـرای تمـام اهـل مسـجد در سراسـر 
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فرهنگـی ارسـال نمایـد تـا تمـام مسـجدهای جهان بتوانند با یکدیگر تشـریک مسـاعی کننـد، از احوال 
کت گذارنـد.  یکدیگـر باخبـر شـوند و مشـکالت جهـان اسـالم را بـا یکدیگـر بـه شـرا

مسـجد مجـازی می توانـد باورهـا، گرایش هـا و انگیزش هـای اهـل مسـجد را  در فضـای اینترنت به 
مشـارکت گـذارد. فضـای مجـازی می توانـد مسـجد را همگانـی و جهانـی کنـد. از ایـن طریـق می تـوان 
پیـام مسـجد معیـار و مطلـوب را بـه گـوش جهانیـان رسـاند. امـروزه فضـای مجـازی، چـه بـه صـورت 
اینترنـت و چـه بـه صـورت ماهـواره، امکانـات و قابلیت هـای فراوانـی را  در اختیـار قـرار می دهـد، اهـل 
کننـد و معـارف دینـی را نشـر داده  مسـجد می تواننـد بـا اسـتفاده از ایـن قابلیت هـا مسـجد را جهانـی 

تعمیـق بخشـند. 
البتـه توجـه بـه نکتـه ای ضـروری اسـت؛ نبایـد هر کسـی اجازه ایجاد مسـجد مجازی داشـته باشـد. 
الزم اسـت فضـای وب به گونـه ای تعریـف گـردد کـه مشـرکان و کافـران چنین اجـازه ای نیابنـد؛ زیرا که 

خداونـد فرمود: 
ـْم َو  ُ ْعمالُ

َ
ولِئـَك َحِبَطـْت أ

ُ
ْفـِر أ

ُ
ك

ْ
ْنُفِسـِهْم ِبال

َ
وا َمسـاِجَد اهَّلِل شـاِهدیَن َعـى  أ ْن َیْعُمـُر

َ
ُمْشـِرك�نَ أ

ْ
كاَن ِلل مـا 

ـاِر ُهـْم خاِلـُدوَن؛1 و مشـرکان در حالـی کـه بـر ضـد خـود بـه کفـر ]و انـکار حقایـق [ گواهـی می دهنـد،  یِف الّنَ
کـه اعمالشـان تبـاه و بی اثـر اسـت و در آتـش  کـردن مسـاجد خـدا را ندارنـد؛ ایناننـد  صالحیـت آبـاد 

جاودانه انـد. 



1. توبه / 17.



نقش مسجــد
در سبک دهی
به زنـــــــــــدگی
مسلمانــــــــان

فصلدوم
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اشاره
مسـجد در صـدر اسـالم دارای کارکردهـای عبـادی، فرهنگـی، اجتماعی، سیاسـی، نظامی و قضایی 
کـه انسان سـاز، جامعه سـاز و فرهنگ سـاز  بـود. براسـاس نـگاه اسـالم مسـجد معیـار، مسـجدی اسـت 
کـه می تـوان آنهـا را بـه فرصت هایـی  باشـد. مسـاجد موجـود دارای آسـیب ها و تهدیدهایـی اسـت 
مغتنـم تبدیـل نمـود. بـدون شـک مسـجد مهم تریـن عنصـر سبک سـاز در جهـان امـروز بـه حسـاب 

می آیـد. می تـوان نقش هـای مختلـف مسـجد را  در سـبک دهی در ابعـاد مختلـف بررسـی نمـود.
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  یک | کارکردهای مسجد در صدر اسالم 
ع و وسـیعی در صـدر اسـالم داشـته اسـت. مسـجد نـه تنهـا  کارکردهـای متنـو مسـجد نقش هـا و 
مرکـز عبـادت و نمازگـزاردن مـردم بـود بلکـه کانـون تمـام فعالیت هـای فـردی و اجتماعـی بـه حسـاب 
می آمـد. مطالعـه مسـتندات دینـی و سـیره عملـی پیامبـر ؟ص؟ و ائمـه اطهـار؟مهع؟ بـه مـا نشـان می دهـد 
کـه مسـجد مهم تریـن عامـل نقش آفریـن در انتقـال فرهنـگ دینی و جـاری سـاختن ارزش های واالی 
اسـالمی بـوده اسـت. مسـجد بینش هـای اصیـل را بـه مسـلمانان القـا می نمـود و مسـجد فعال تریـن 
مرکـز سبک سـاز در صـدر اسـالم بـوده اسـت. کارکردهـای اصلـی مسـجد عبارتنـد از عبـادی، فرهنگـی، 

اجتماعـی، سیاسـی، اقتصـادی، نظامـی و قضایـی. 

یک( کارکرد عبادی و معنوی 
الف( نماز 

عبادت خدا و گفتگوی با او از نقش های مهم مسـجد اسـت. مسـجد به معنای سـجدگاه می باشـد 
و می دانیـم کـه سـجده مهم تریـن رکـن نمـاز و عبـادت اسـت. یـاد خـدا در نمـاز ظهـور پیـدا می کنـد و ذکر 

او غایت نماز اسـت: 
َة ِلِذْكـری ؛1 همانـا! مـن خدایـم کـه جـز مـن معبـودى  ـال ِقـِم الّصَ

َ
َنـا َفاْعُبـْدین  َو أ

َ
 أ

َ
َنـا اهَّلُل ال ِإلـَه ِإاّل

َ
ـی  أ

َ
ِإّن

نیسـت، پـس مـرا بپرسـت و نمـاز را بـراى یـاد مـن برپـا دار.
ج شـوند و بـه  بـر همسـایگان مسـجد الزم اسـت بـه هنـگام شـنیدن اذان از خانه هـای خـود خـار

1. طه / 14.
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سـمت مسـجد سـرازیر گردنـد تـا در آنجـا نمـاز را بـه جماعـت برپـا کننـد. همسـایه مسـجد محـدوده ای 
اسـت کـه چهـل خانـه اطـراف مسـجد را شـامل شـود. حضـرت علـی؟ع؟ فرمـود: 

از همسایگان مسجد نماز جز در مسجد پذیرفته نیست مگر این که عذری داشته باشند.1
روزی بـه امیـر مؤمنـان؟ع؟ خبـر دادنـد کـه عده ای از همسـایگان مسـجد از شـرکت در نماز جماعت 

امتنـاع می ورزنـد، آن بزرگـوار فرمود: 
آنهـا یـا بـا مـا در نمـاز جماعـت حاضـر شـوند یـا این کـه از همسـایگی مسـجد چشـم بپوشـند و تغییـر 

مـکان دهنـد.2
گـر  امـام صـادق؟ع؟ ضمـن تشـویق مسـلمانان و ترغیـب آنـان بـه نمـاز جماعـت اعـالم نمـود کـه ا
کسـی از جماعـت مسـلمانان در مسـجد دوری کنـد و غیبـت نـاروا داشـته باشـد از عدالـت سـاقط شـده 

بایـد امـام مسـلمین وی را بیـم دهـد.3 
رسول خدا ؟ص؟ فرمود: 

ِة ِعبـادٌة؛4 نشسـتن در مسـجد بـه جهـت انتظـار نمـاز، عبـادت  لـوُس یِف الْسـِجِد ِباْنِتظـاِر الُصـال ُ ج
ْ

ل
َ
 ا

است. 
کسـی بـه مسـجد رود و بـه انتظـار نمـاز بمانـد او مهمـان خداسـت و خداونـد از میهمانانـش  گـر   ا
پذیرایـی کـرده بهشـت خویـش را پیشـکش وی خواهـد نمـود. او در قیامت در زمـره خالصان درگاهش 
درآمـده همنشـین خوبـان خواهـد شـد. هـر کسـی و هـر چیـزی حقـی دارد. حـق مسـجد نمازگـزاردن در 

آن اسـت.5 
کارکردهـای مسـجد برگـزاری نمـاز جماعـت و جمعـه در آن جـا اسـت. مسـجد  یکـی از مهم تریـن 
گـر اسـالم نمـاز  مهم تریـن مکانـی اسـت کـه نمازگـزاران را جمـع می کنـد تـا در آن جـا اقامـه نمـاز کننـد. ا
گـر جماعـت را تشـویق فرمـود، طبعـًا تشکیل شـدن ایـن جماعـت و گـرد هـم آمـدن  را واجـب نمـود و ا
کـه رسـول  نمازگـزاران نیازمنـد مکانـی بـود و ایـن امـر منجـر بـه فرهنـگ مسجدسـازی شـد. زمانـی 
خـدا ؟ص؟ بـه قبـا رسـید در آنجـا اسـتراحت نمـود. عمـار یاسـر عـرض کـرد: ای رسـول خـدا ؟ص؟! نیازمنـد 

1. مجلسی، بحار االنوار، ج 80، ص 47.
2. همان، ج 85، ص 25.
3. همان، ج 80، ص 77.

4. همان، ج 72، ص 170.
5. نوری، مستدرک الوسائل، ج 3، ص 33.
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مکانی برای اقامه نماز جماعت هسـتیم. رسـول خدا ؟ص؟ دسـتور داد سـنگ جمع کنند و با آن مسـجد 
قبـا را تأسـیس کـرد و عمـار یاسـر کسـی بـود کـه بـرای سـاخت مسـجد سـنگ جمـع نمـود.1 

کـرم ؟ص؟ بعـد از آن کـه در مدینـه مسـجد سـاخت در آن جـا نمـاز جماعـت برپـا نمـود. معمـواًل  پیامبـر ا
ک یا حصیر پهن می نمود.  یکی از همسـران ایشـان سـجاده آن حضرت را به مسـجد می برد و روی خا
سـپس پیامبـر ؟ص؟ بـه مسـجد تشـریف می بـرد و نمـاز جماعـت را اقامـه می کـرد.2 زمانی  کـه آن بزرگوار در 
مدینـه نبـود شـخصی را بـه جـای خـود معرفـی می کـرد. در بیشـتر مواقـع ابـن ام مکتـوم که نابینـا بود به 

جـای آن حضـرت نمـاز می گزارد.3 
اصحـاب بـرای حضـور در نمـاز جماعـت اهتمـام ویـژه ای داشـتند. مـردم عصـر رسـول خـدا ؟ص؟ 
سـختی ها را بـر خـود همـوار می نمودنـد تـا نمـاز خویـش را بـا پیامبـر ؟ص؟ برگـزار نماینـد. مـردم قبیلـه 
بنی سـلمه از پیامبر ؟ص؟ اجازه خواسـتند تا خانه های خویش را بفروشـند تا در نزدیکی مسـجد ایشـان 

گردنـد.4  کن  سـا
در عصـر پیامبـر ؟ص؟ بـه غیـر از مسـجدالنبی در نـه مسـجد دیگـر همزمـان نمـاز برگـزار می شـد. 
پیامبـر ؟ص؟ شـخصی بـه نـام مصعـب بـن عمیـر را بـه عنـوان امـام جماعـت بـه مدینه فرسـتاد و بعـد از او 

سـعد بـن زراره بـرای مـردم مدینـه امامـت می کـرد.5 
معمـواًل انتخـاب امامـان جماعـت را خـود رسـول اهلل ؟ص؟ بـه عهـده داشـت، ایشـان در محله هـای 
مختلـف مدینـه بـرای مسـاجد بـزرگ و نیـز مسـاجد محلـه امـام جماعـت برمی گزیـد تـا در آن جـا نمـاز 

جماعـت و نمـاز جمعـه برگـزار کننـد.6
حضـور زنـان در نمـاز جماعـت پیامبـر ؟ص؟ چشـمگیر بـود. نوشـته اند زنـی بـه نـام عاتلـه پیوسـته در 
نمـاز جماعـت مسـجد النبی حاضـر می شـد. روزی عمـر از او خواسـتگاری کـرد و عاتلـه پذیـرش خـود را 
مشـروط به این نمود که از حضور در نماز جماعت وی را منع نکند و عمر با نارضایتی آن را پذیرفت.7 
امامـان معصـوم؟مهع؟ ماننـد جدشـان رسـول خاتـم ؟ص؟ به نمـاز جماعـت اهمیت ویـژه ای می دادند 

1. حلبی، السیرة الحلبیة، ج 2، ص 55.
2. الکّتانی، التراتیب االداریه، ج 1، ص 81.

3. واقدی، المغازی، ج 1، ص 8.
4. بخاری، الصحیح، ج 1، ص 138.

5. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 3، ص 609.
6. ابن خلدون، مقدمه، ص 219.

7. ابن اثیر، اسد الغابة، ج 7، ص185.
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حضـرت امیـر؟ع؟ امامـت مسـجد کوفـه را بـر عهـده داشـت تا این کـه در صبحگاهی به هنـگام برگزاری 
نمـاز ضربـت خـورد و بـه شـهادت رسـید. مسـئله نمـاز جماعـت تـا بـدان پایـه اهمیـت داشـت کـه امـام 

کاظـم؟ع؟ فرمود: 
حسن و حسین پشت سر مروان نماز خواندند. ما نیز با آنها نماز می خوانیم.1

واژه جمعـه و روز جمعـه بعـد از ظهـور اسـالم رایـج شـد و در عصـر جاهلیـت ایـن روز را بـا نـام »یـوم 
کـه نماینـده پیغمبـر ؟ص؟ یعنـی مصعـب بـن عمیـر  العروبـه« می شـناختند.2 در اولیـن نمـاز جمعـه ای 
کـرم ؟ص؟ زمانـی بـود  در مدینـه برگـزار نمـود دوازده نفـر حضـور داشـتند.3 نخسـتین نمـاز جمعـه پیامبـر ا
کـه آن حضـرت از قبـا عـازم مدینـه بـود و در محلـی بـه نـام وادی رانونـاء نمـاز جمعـه برگـزار شـد.4 پـس از 
ساخته شـدن مسـجدالنبی رسـول خـدا ؟ص؟ در آن جـا نمـاز جمعـه برگـزار می نمـود و مـردم مدینه و حتی 

ج از مدینـه بودنـد در نمـاز جمعـه شـرکت می جسـتند.  کسـانی کـه خـار
کـرم ؟ص؟ مشـغول خوانـدن نمـاز جمعـه بـود کاروانـی بـه مدینـه  در یکـی از جمعه هایـی کـه پیامبـر ا
آمـد و طبـل و دهلـش را بـرای جمع شـدن مـردم بـه صـدا درآورد و مـردم بـه خاطـر وابسـتگی اقتصـادی 
کـه بـه چنیـن کاروان هایـی داشـتند، از پـای خطبـه پیامبـر ؟ص؟ برخاسـتند و بـه سـوی کاروان رفتنـد و 
بیـش از ده نفـر همـراه آن حضـرت نماندنـد. خـدای تعالـی آنـان را بـه خاطر این عمل توبیـخ کرده مورد 
مذمـت قـرار داده اسـت.5 شـأن نـزول آیـات سـوره جمعه مربوط به این مورد بوده اسـت، نـه این که نماز 

جمعـه از هنـگام نـزول ایـن آیات مشـروع شـده باشـد. 
گـر مسـجد بـرای نمـاز و عبـادت اسـت الزم اسـت بـه نکاتـی توجـه شـود؛ تمـام شـرایط آرامـش  ا
کیزه باشـد،  نمازگـزاران فراهـم گـردد، در مسـجد خریـد و فـروش صورت نگیـرد، ملزومات نماز تمییز و پا
نظـم در صفـوف رعایـت گـردد، نمازگـزاران آراسـته به نماز بایسـتند، نمازگزاران از بوی خوش اسـتفاده 
کـران اسـت از بیـن بـرود،  کننـد و بوهـای بـد را  از خـود دور سـازند، عواملـی کـه موجـب تشـویش افـکار ذا
بـه مسـجد ضـرر نرسـانند، از خـوردن غـذا در مسـجد بپرهیزنـد، از کالس هـای ورزشـی و آموزش هـای 
نظامـی در داخـل مسـجد پرهیـز نماینـد6 و در یـک کالم داخـل مسـجد را فقـط بـرای نمازهـای واجـب 

1. حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 381.
2. شّراب، المدینة النبویه، ج 1، ص 457.

3. ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 3، ص 118.
4. ابن هشام، السیرة النبویه، ج 2، ص 494.

5. بخاری، الصحیح، ج 1، ص 225.
6. برای مالحظه فتاوی خصوصًا فتوای امام؟هر؟ ر.ک نوبهار، سیمای مسجد، ج 2، ص 51.



79

و مسـتحبی فراهـم نماینـد. البتـه می تـوان در غیـر از اوقـات نمـاز، فعالیت هـای مجـاز دیگـری هـم در 
مسـجد انجـام داد. 

گفتـه پیداسـت کـه ثـواب اقامـه نمـاز در هیـچ مسـجدی بـه ماننـد مسـجدالحرام نیسـت. پیامبـر  نا
خـدا ؟ص؟ فرمـود: 

هر کس در مسـجدالحرام یک نماز واجب بخواند، خداوند همه نمازهایی را که از روز وجوب نماز 
خوانـده اسـت و همـه نمازهایـی را کـه تـا زمـان مرگ می خواند، به برکت این نمـاز از او قبول می کند.1

نمـاز دو بعـد دارد؛ صـورت ظاهـری و روح باطنـی. ظاهـر آن ارکان، حـرکات و اذکار اسـت، امـا روح 
باطنـی آن نیـت، اخـالص و حضـور اسـت. نمـازی کـه از اینهـا خالـی اسـت، نمـاز بـی روح اسـت و نمـاز 
بـی روح نمـاز مـرده ای بیـش نیسـت. نمـازی که از جان خاشـع و متواضع برخیزد، آدمـی را به کعبۀ معنا 

می رسـاند و کعبـۀ معنـا چیـزی جـز مقـام قلـب نیسـت. چنانکـه در حدیـث قدسـی می خوانیـم: 
ْؤِمِن2؛ زمین و آسـمان جای من نیسـت بلکه  ُ ُب َعْبِدی الْ

ْ
ْرِض َولكن َیِسـَعِی َقل

َ
اِئ َو اَل أ ْ َیَسـْعِی َسَ  لَ

قلب بندۀ مؤمن جای من اسـت.
نمـاز یـاد خداسـت و یـاد خـدا آرام بخـش دلهـا و جانهاسـت. قـرآن از یـک طـرف فرمود: غایـت نماز یاد 
ال ِبِذْكِر اهَّلِل َتْطَمِئنُّ 

َ
َة ِلِذْكـِری3 و از سـوی دیگـر فرمود: با یاد خدا دل ها آرام می گیـرد أ ـال ِقـِم الّصَ

َ
حـق اسـت: أ

ـوُب.4 بنابرایـن نمـاز روح و آدمـی را بـه آسـایش و آرامـش واقعـی نزدیـک و نزدیک تـر می کنـد. نمـاز 
ُ
ُقل

ْ
ال

نردبـان سـلوک بـه عالـم نـور و پلـکان صعـود بـه بام بهجت و سـرور اسـت. قیـام در عالم ملکـوت از قامت 
بندگـی و رهایـی اسـت. نمـاز دسـت های نیـاز را بـه دامـن کبریایـی حـق پیونـد می زنـد. نمـاز قـد خمیـده 
در رکـوع را  در قیامـت راسـت می کنـد. نمـاز سـرهای بـه سـجده را  در آخـرت در میـان خالیـق عزیـز و بزرگ 
می کنـد. تشـهد نمـاز قلـب آدمـی را بـه شـهود می رسـاند. نمـاز بـارش ابـر بـرکات بـر کویـر تشـنۀ جـان آدمی 

اسـت و نمـاز دیوانـی از عالـم وجـود اسـت کـه هـر بـرگ آن کلید سـّری از اسـرار عالم هسـتی اسـت. 
خدا بشـارت بهشـت را  در نماز قرار داده اسـت. زنجیرهای معصیت و اوج بندگی با نماز گره خورده 
اسـت. نمـاز پرنـدۀ جـان را  از قفـس طبیعـت می رهانـد و انسـان را تـا اوج قلۀ هسـتی به پـرواز درمی آورد. 
ک لبریـز می شـود و نمـاز زیباتریـن  نمـاز قلـب را حاضـر می کنـد. بـا نمـاز پیمانـۀ جـان آدمـی بـا شـراب پـا

1. ابن بابویه، الفقیه، ج 1، ص 228.
2. مجلسی، بحار االنوار، ج 55، ص 39.

3. طه / 14.
4. رعد / 28.
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زمزمۀ هسـتی است.
کـه  انسـان بـا غـرور زنـده اسـت. آدمـی معمـواًل متکبـر و خودبزرگ بیـن اسـت. امـا ایـن نمـاز اسـت 
انسـان را بـه سـجده می بـرد و قـد آدمـی را  در برابـر عظمـت کبرایـی خـدا خـم می کنـد و بـا همیـن ذلـت 
و فـرو افتـادن، پرده هـای غفلـت و نسـیان را  از پیـش چشـمان آدمـی فرومی انـدازد. نمـاز  بت هـای 
گه راز اسـت. نمـاز آدمـی را  در دریـای  نفسـانی را می شـکند. نمـاز تخریب گـر طاغـوت درون و نمـاز تماشـا
بیکـران هسـتی غـرق می کنـد و در جـوار حرمـت الهـی قـرار می دهـد. نمـاز گـذرگاه عبـور از دنیـا بـه عالـم 
معناسـت. نمـاز سـفری معنـوی اسـت و نمـاز فرصـت حضـور اسـت. مرحـوم امـام راحـل؟هر؟ بـه حدیثی 

نورانـی از امـام صـادق؟ع؟ دربـاره حضـور قلـب در نمـاز اشـاره می کنـد: 
نیا. 

ُ
مِر الّد

َ
َبُه ِبأ

ْ
 َقل

َ
ِبِه ِاَل اهَّلِل َوال ُیْشـِغل

ْ
 ِبَقل

َ
ْن ُیَقِبل

َ
یَضٍة ا ِة َفر ـْم ِاذا قـاَم یِف َصال

ُ
ُجـِل اُلؤِمـن ِمْنك ِحـّبُ ِللّرَ

ُ َ
»ل

وِب اُلؤِمنـ�نَ ِالْیِه 
ُ
 ِبقل

َ
یـِه ِبَوْجِهـِه َو أْقَبـل

َ
 اهَّلُل ِال

َ
ْقَبـل

َ
ِتـِه ِال اهَّلِل َتعـال ِااّل ا ِبـِه یِف َصال

ْ
 ِبَقل

ُ
ْیـَس ِمـْن َعبـٍد ُیقِبـل

َ
َفل

ـِة َبْعـَد ُحـّبِ اهَّلِل ِاّیاُه؛1همانـا مـن دوسـت مـی دارم از شـما، مـرد مؤمنـی را کـه وقتـی بـه نمـاز واجبی  ِباَلَحّبَ
کار دنیـا مشـغول نکنـد.  ایسـتاد، اقبـال و توجـه قلـب او بـه سـوی خـدای تعالـی باشـد و قلبـش را بـه 
بنـده ای کـه در نمـازش بـه سـوی خـدا بـا قلبـش توجـه کنـد خداونـد به سـوی او بـه وجهـش رو می کند، 

و قلـوب مؤمنـان را بـه سـوی او متوجـه می کنـد.« 
سـپس امـام راحـل؟هر؟ مراتـب حضـور قلـب در نمـاز را بیـان می کنـد؛2 اولیـن مرتبـه حضـور قلب این 
اسـت کـه نمازگـزار بـه طـور اجمالـی توجـه کنـد کـه نمـاز سـرای معبود اسـت، نمـاز توسـل به اسـماء الهی 
اسـت، مثـل این کـه شـخصی قصیـده ای در مـدح یـک نفـر بسـراید و آن را کودکی بخواند. کـودک از این 
قصیـده همیـن انـدازه می فهمـد که در وصف و ثنای شـخصی اسـت. مرتبـۀ دوم، حضور قلب تفصیلی 
در نمـاز اسـت. بدیـن معنـا کـه نمازگـزار بایـد بـه معانـی ارکان و اذکاری کـه در نمـاز می گویـد واقـف باشـد 
و در حیـن نمـاز بـه آنهـا توجـه کنـد. سـوم، حضـور قلـب در معبـود اسـت چه به صـورت تجلیـات افعالی و 
چـه بـه گونـه تجلیـات اسـمائی و صفاتـی و چـه به نحو تجلیات ذاتی؛ یعنی عابد سـالک بداند و شـهود 

کنـد کـه تمـام افعال، صفـات و ذوات پرتو تجلی اوسـت. 
گر در نماز قلب خاشـع باشـد و دل انسـان  نمـاز حقیقـی چیـزی جـز وصـال بـه محضر ربوبی نیسـت. ا
حاضـر، نمـاز وصـال حاصـل می آیـد. حضـور قلـب در نمـاز، انسـان را تـا وصـال حـق بـاال می بـرد. اهـل 

1. امام خمینی؟هر؟، چهل حدیث، ص 431.
2. همان، ص 437-434.
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گـر  حقیقـت نمـاز شـهود محبـوب اقامـه می کننـد. اهـل کشـف، حضـور معشـوق را  در نمـاز می  چشـند. ا
نمـاز نـور چشـم اسـت، بایـد بـا چشـمان عیـان سـراغ آن رفـت و به گونـه ای نمازگـزارد کـه گویـا انسـان 
مخاطـب خویـش را می بینـد. بنـدۀ نمازگـزار بـا قـوت ایمـان ویقیـن بـه بصیـرت رسـیده جلوه هـای 
رحمانـی را  در نمـاز بـه شـهود می  نشـیند. بنـدۀ سـالکی کـه قلبـی همیشـه حاضـر دارد، در نمـاز بـه مقـام 
جمـع الجمعـی رسـیده و تـا حضـرت احدیـت رفعـت یافتـه اسـت. او در ایـن مقـام از ماسـوای حـق خالـی 
شـده و بـه حـق بقـا یافتـه اسـت. او قیامـش، رکوعـش و سـجودش همـراه بـا وصـل و فناسـت. شـواغل و 
شـوائب دنیـوی نمی تواننـد حضـور قلـب را  از او بسـتانند. نـور عرفـان همیشـه در جـان او روشـن اسـت و 

اشـارات معنـوی نمـاز او را بـه سـر منـزل مقصـود می رسـاند. 
گـر سـالک در ارتباط بـا خدا به مرتبه ای دسـت  عارفان گاهـی بـه ایـن درجـه، مقـام غـرق می گوینـد. ا
یابـد کـه تنهـا متوجـه محبـوب خویش باشـد و از هر چیز دیگری منصرف، او غرق معشـوق شـده اسـت. 

خواجـه عبـداهلل انصـاری بـرای اشـاره بـه این رتبـه به آیه ذبح اسـماعیل اسـتناد می کند:1
؛2 پـس چـون هـر دو تسـلیم شـدند ابراهیـم، اسـماعیل را بـه پیشـانی بـر  َجِبـ�نِ

ْ
ـُه ِلل

َّ
ما َو َتل

َ
ْسـل

َ
ـا أ ّمَ

َ
َفل

زمیـن افکنـد.
آن گاه کـه حالـت اسـتغراق بـر عبـدی غالـب شـد، دیگـر از خـود سـخن نمی گویـد. او بـه مقـام اشـاره 
رسـیده اسـت. جلـوۀ اسـم »هـادی« شـده از تمـام نام هـا و نشـانه ها گذشـته اسـت. غریـق شـهود حـق، 
محـل واردات و اشـارات حـق اسـت. چشـمانش بـه نگـرش فـروغ ازلـی بینـا شـده بـا تجلیـات سـرمدی 
به تماشـای حقایق نشسـته اسـت. در این حالت سـیر بنده، سـیر خداسـت و سـلوکش با قدمهای حق 
امکانپذیـر اسـت. عبـد نمازگـزار یک غریق شـاهد اسـت که درون اقیانوس هسـتی غوطـه می خورد و با 
غواصـی بـه اعمـاق بحـر حقایـق مـی رود و بـا هـر جسـتنی حقیقتـی را کشـف می کنـد. نماز او نمـاز وصل، 
ع کشـف و سـجده اش، سـجدۀ غـرق و فناسـت؛ تو گویـی او دو رکعت  ع او، رکـو قیـام او، قیـام شـهود، رکـو

نمـاز وصـال و فنـا می خوانـد. 
شـرایط نمـاز، طهـارت ظاهـری از نجاسـت و طهـارت باطنـی از شـهوت اسـت. نمـاز طهـارت جامـه 
ظاهری از نجاسـت و جامۀ باطنی از معصیت اسـت. نماز اسـتقبال ظاهری به کعبه و اسـتقبال باطنی 
بـه سـمت عـرش خداسـت. نمـاز قیـام ظاهـری بـه ایسـتادن و قیـام باطنـی بـه ایسـتادن در روضـۀ قرب، 

1. انصاری، منازل السائرین، ص 216.
2. صافات / 102.
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خلـوص نیـت بـه اقبـال حضـرت حـق، تکبیـر در مقـام هیبـت، قرائـت بـه عظمـت، رکـوع بـه خشـوع، 
سـجده بـه خضـوع، تشـهد بـه اجتمـاع و سـالم بـه فنـاء اسـماء و صفـات اسـت. پیامبـر ؟ص؟ چـون بـه نمـاز 

می ایسـتاد، در دلـش جوششـی بـود همچـون جوشـش دیگـی کـه زیـر آن آتشـی افروختـه باشـند.1

ب( یاد خدا 

مسـجد کانـون پاالیـش روح و طهـارت نفـس اسـت و آدمـی بـا یـاد خـدا بـه ایـن غایـت و اال دسـت 
می یابـد انسـان ها بـه مکانـی و زمانـی نیـاز دارنـد تـا در آن بـه گفتگـوی بـا خـدا بپردازنـد، وابسـتگی ها و 
تعلقـات را کـم کننـد و ارتبـاط و اتصالـی بـا یگانـه ی هسـتی برقرار نماینـد یاد خدا دل را نورانی می سـازد 
و گـرد و غبـار حجـاب از وجـود آدمـی برمـی دارد قـرآن کریم هر جا سـخن از مسـجد به میـان آورده جنبه 

عبـادی و ذکـر خـدا را برجسـته نموده اسـت:
؛2 و مساجد ویژه خداست، پس هیچ کس را با خدا مپرستید.

ً
َحدا

َ
ِ َفال َتْدُعوا َمَع اهَّلِل أ

ساِجَد هَّلِلَّ َ ّنَ الْ
َ
َو أ

یـَن؛3 بـه هـر مسـجدی روی آوردیـد و  ـُه الّدِ
َ
ِلصـ�نَ ل ِ َمْسـِجٍد َو اْدُعـوُه ُمنْ

ّ
ُكل ـْم ِعْنـَد 

ُ
قیُمـوا ُوُجوَهك

َ
َو أ

خداونـد را  از سـر اخـالص بخوانیـد. 
کـه صبـح و شـام در آن جـا یـاد خـدا را زنـده می کننـد،  مسـجد محـل تجمـع مـردان و زنانـی اسـت 
تسـبیح و ثنـای حـق می گوینـد و هیـچ تجارتـی آنهـا را  از یـاد خـدا بازنمـی دارد. منطـق قـرآن ایـن اسـت: 

مسـجد بـرای نمـاز و یـاد خداسـت.4 
جوهـر عبـادت ذکـر خداسـت و ذکـر قلبـی مهم تریـن درجـه ذکر اسـت. یاد خدا انسـان را بـا بی نهایت 
متصـل می کنـد، قـرب الهـی بـرای آدمـی بـه ارمغـان مـی آورد و جوهـر بندگـی را  در انسـان بـه ظهـور 

می رسـاند. از امـام صـادق؟ع؟ نقـل شـده اسـت: 
مـردی بـه حضـور پیامبـر ؟ص؟ آمـد و پرسـید: در میـان اهـل مسـجد، برتریـن آنهـا چـه کسـی اسـت؟ 

پیامبـر ؟ص؟ فرمـود: آنـان کـه بیـش از دیگـران بـه یـاد خداینـد.5
ج( دعا 

کـردن بـا اوسـت و بـا دعـا  یکـی از جنبه هـای عبـادی دعاسـت. دعـا راز و نیـاز بـا خداسـت، دعـا نجوا

1. هجویری، کشف المحجوب، ص 386.
2. جن / 18.

3. اعراف / 29.
4. بقره / 114؛ حج / 40؛ نور / 36.

5. حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 4، ص 1182.
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دل بـه مقـام حضـور می رسـد. دعـا از دغدغه هـا و تشـویش های بشـر می کاهـد و آدمـی را بـه سـاحل 
آرامـش می رسـاند. مسـجد مهم تریـن مـکان بـرای نجوا و مناجات با خداسـت. معاویه بـن عمار از امام 
گر دو نفر در مسـجد وارد شـوند و یکی قرآن تالوت کند و دیگری دعا کند، کدام  صادق؟ع؟ می پرسـد ا
یـک برترنـد؟ امـام؟ع؟ بـرای عمـل هـر دو فضیلـت قائـل می شـود اّمـا راوی بـا اصـرار می خواهـد بدانـد 

کـدام یـک برتـر اسـت. امـام؟ع؟ فرمود: 
دعـا برتـر اسـت. سـوگند بـه خـدا دعـا برتـر و مهمتـر اسـت. آیا سـخن خداونـد را نشـنیده ای: دعـا کنید 

تـا خواسـته هایتان اجابـت گردد.1
امـام صـادق؟ع؟ بـه نکتـه جالب اشـاره می فرماید؛ هرگاه پدران ما حاجتی داشـتند نخسـت چیزی 
در راه خـدا صدقـه می دادنـد، بـوی خـوش بـکار می بردنـد آن گاه بـه سـوی مسـجد می رفتنـد و حاجـت 
خویـش را  از خـدا طلـب می نمودنـد.2 آن زمـان کـه آن امـام همـام در شـبی از شـبهای قـدر بیمـار شـد، 

دسـتور داد وی را بـه مسـجد ببرنـد تـا در خانـه خـدا دعـا و عبـادت کنـد.3 
وقتـی فشـارهای سیاسـی امویـان بـر پیـروان امـام سـجاد؟ع؟ شـّدت یافـت، آن حضـرت، فرزنـد 
گرامـی اش، امـام باقـر؟ع؟ را فرمـان داد تـا بـه مسـجد بـرود و برای رفـع گرفتاری های شـیعیان دعا کند. 
ک نهـاد و بـرای گرفتاری هـا  امـام باقـر؟ع؟ بـه مسـجد رفـت، دو رکعـت نمـاز گـزارد، گونـۀ خـود را بـر خـا

دعـا کـرد و دعـای او کارگـر افتـاد.4
از شـواهدی اسـتفاده می شـود کـه مسـلمانان صـدر اسـالم، بـر ایـن بـاور بودنـد کـه بـه هنـگام بـروز 
حـوادث سـخت بایـد در مسـجد حاضـر شـوند و دعـا کننـد. آنـان، مسـجد را محضـر خـاص حـق تعالـی 
گسـتردۀ او می دانسـتند. ماجـرای پنـاه آوردن ابولبابـه بـه مسـجد  و جایـگاه فـرود آمـدن رحمـت 

پیامبـر ؟ص؟، بـه خوبـی ایـن بـاور مسـلمانان را روشـن می کنـد.5
خ داد. والـی مدینـه از امـام؟ع؟ تقاضـا کـرد تـا آن  در زمـان امـام سـجاد؟ع؟ روزی در مدینـه زلزلـه ر

حضـرت بـه مسـجد بیایـد و بـرای رفـع گرفتاری هـا دعـا کنـد.6 

1. حلی، السرائر، ج 5، ص 551.
2. حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 4، ص 116.
3. مجلسی، بحار االنوار، ج 47، ص 347.

4. همان، ج 46، ص 260.
5. واقدی، المغازی، ص 384-383.

6. مجلسی، بحار االنوار، ج 46، ص 278.
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دعـا می توانـد فـردی یـا جمعـی باشـد. اّمـا بهتـر آن اسـت کـه جلسـات دعـا بـه صـورت دسـته جمعی 
برگـزار گـردد. تشـکیل مجالـس دعـا عبـادت بـوده نیکـو و پسـندیده اسـت. ایـن مجالـس از یک طـرف 
آدمـی را بـا خـدا آشـنا می کنـد و زمینـه برقـراری ُانـس بـا او را فراهـم مـی آورد و از سـوی دیگـر مسـاجد را 

پررونـق می سـازد. 
کنـون مجالسـی بـرای  خوشـبختانه فرهنـگ تشـکیل مجالـس پـر فیـض دعـا رایـج شـده و هـم ا
تهیـه  بـا  اواًل  اسـت  شایسـته  اّمـا  می شـود.  برقـرار  سـمات  و  ندبـه  کمیـل،  توسـل،  دعـای  برگـزاری 
برنامه هایـی بـر جذابیـت آنهـا افـزوده شـود، ثانیـًا جلسـاتی بـرای بیـان معـارف دعـا و مضامیـن عمیـق 
عرفانـی آن برقـرار گـردد و ثالثـًا برخـی ادعیـه و مناجات هـا نظیـر مناجات شـعبانیه بـه فرهنگ عمومی 

دعـا تبدیـل شـوند. 

د( اعتکاف 

از دیگـر جلوه هـای عبـادی، اعتـکاف اسـت. واژه اعتـکاف بـه معنـای اقامـت و درنـگ نمـودن در 
مسـجد اسـت تـا آدمـی بـه خداونـد تقـرب جویـد. یکـی از نیازهـای روحـی انسـان، پیونـد بـا خداسـت و 
اعتـکاف بـه بهتریـن وجـه ایـن نیـاز را جبـران و ایـن خـأل را ترمیـم می نمایـد. اعتـکاف بـه پاالیـش روح 
مـدد می رسـاند، زنگارهـا را  از دل می زدایـد و از غفلـت آدمیـان می کاهـد. آیـه ای از سـوره بقـره بـه مـا 
می گویـد کـه خداونـد پیامبـر خـود را مأمـور طهـارت مسـجد نمـود تـا بـرای طواف کننـدگان، نمازگـزاران 
و معتکفـان آمـاده شـود.1 همچنیـن قـرآن کریـم ضمـن برشـمردن فضیلـت بسـیار بـرای اعتـکاف و قـرار 

دادن آن در کنـار طـواف خانـه خـدا، حفـظ حـدود مسـجد و اعتـکاف را الزم می  شـمارد.2
روزه شـرط اعتـکاف اسـت وبـرای تسـویه روح و پاالیـش نفـس امـری اسـت ضـروری. روزه بـه همراه 
اعتکاف در مسـجد عبادتی اسـت که از شـهوات می کاهد و آدمی را  از وابسـتگی ها می رهاند. اعتکاف 
یعنـی حضـور در مسـجد، روزه داری بـرای خـدا و نمازگـزاردن در خانـه خـدا. رسـول گرامـی اسـالم ؟ص؟ در 
مسـجد معتکـف می شـد و بدیـن منظـور دسـتور مـی داد خیمـه ای از مـو می بافتنـد و مکانـی در مسـجد 

مهیـا می نمودنـد تـا آن حضـرت در آن جـا معتکـف شـود.3 در حدیثـی از امـام صـادق؟ع؟ آمده اسـت: 
گرفـت. ازایـن رو، رسـول خـدا ؟ص؟ موفـق بـه اعتـکاف نشـد. آن  جنـگ بـدر در مـاه رمضـان انجـام 

1. بقره / 251.
2. بقره / 187.

3. حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 10، ص 140.
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حضـرت در )مـاه رمضـان( سـال آینـده، یـک دهـه بـه عنـوان همان سـال اعتـکاف نمود و یـک دهه نیز 
بـه عنـوان قضـای سـال قبـل.1

نگاشـته اند کـه محـل اعتـکاف رسـول خـدا ؟ص؟ پشـت سـتون توبـه بـود. شـخصی بـه نـام سـعید بـن 
گذشـت و از مـن  کنـارم  کـه محمـد حنفیـه از  عبـداهلل می  گویـد: پشـت سـتون توبـه نمـاز می خوانـدم 
پرسـید: دربـاره فضیلـت ایـن مـکان چیـزی شـنیده ای کـه اینجـا نمـاز می خوانـی؟ گفتـم: نـه. گفـت: 

کـرم ؟ص؟ بـوده اسـت.2  پـس بـدان کـه اینجـا محـل نمـاز شـب پیامبـر ا
بـه راسـتی چـه زیبـا اسـت کـه امـروزه اعتـکاف بـه عنـوان یـک فرهنـگ عمومـی رایـج شـده و هـر روز 
بـر جذابیـت و شـکوه آن افـزوده می شـود. اعتـکاف پدیـده ای اسـت کـه جوانـان را بـا مسـجد، بـا خـدا، بـا 

دعـا، بـا نمـاز و بـا دیـن آشـنا می کنـد و بـه نحـوی بازگشـت بـه خـدا بـه حسـاب می آیـد. 

هـ( قرائت قرآن 

یکـی از نمودهـای عبـادت، تـالوت آیـات قـرآن کریـم اسـت. مطالعـه سـیره نبـوی و رفتار مسـلمانان 
در صـدر اسـالم بـه مـا نشـان می دهـد کـه تـالوت قـرآن در مسـجد مـورد اهتمـام بـوده اسـت. مسـجد بـا 
قـرآن پیونـدی دیرینـه دارد و ایـن دو یـار قدیمـی بوده انـد. در حدیثـی از پیامبـر اسـالم ؟ص؟ آمـده اسـت. 

َمن أَحَب القرآن َفلُیِحّبَ الساِجَد؛3 دوستدار قرآن، دوستدار مسجد نیز هست. 
عبـداهلل بـن عبـاس نقـل می کنـد کـه مـردی از رسـول خـدا ؟ص؟ دربـاره برتریـن اعمـال سـؤال کـرد. 

کـرم ؟ص؟ فرمـود:  پیامبـر ا
مـردی از رسـول خـدا ؟ص؟ پرسـید: برتریـن اعمـال کـدام اسـت؟ پیامبـر ؟ص؟ فرمـود: بـه یاد خـدا بودن 
و ایـن پاسـخ را سـه بـار تکـرار نمـود. آنـگاه فرمـود: هـر گروهـی کـه در خانـه ای از خانه هـای خـدا گـرد هم 
گیرنـد و دربـارۀ دانش هـای قـرآن با یکدیگر بـه بحث و گفتگو پردازنـد، تا آنگاه  آینـد تـا کتـاب خـدا را فرا
کـه بـه ایـن کار مشـغولند، میهمـان خـدا بـه شـمار می آینـد. فرشـتگان بـا بالهـای خـود بـر چنیـن کسـانی 

سـایۀ رحمـت می افکنند.4
یکـی از جلوه هـای زیبایـی کـه امـروز در مسـاجد بـزرگ و جامع بـا آن روبرو هسـتیم برگزاری مجالس 

1. همان، ج 7، ص 397.
2. سمهودی، وفاء الوفاء، ج 2، ص 450.

3. نوری، مستدرک الوسائل، ج 3، ص 355.
4. همان، ج 3، ص 363.
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بـا شـکوه تـالوت قـرآن کریـم اسـت. شایسـته اسـت اواًل ایـن پدیـده مبـارک بـه مسـاجد دیگر هم توسـعه 
یابـد و ثانیـًا در کنـار تـالوت قـرآن، تدّبـر در آیـات عمق گیرد. 

و( توبه 

مسـجد محـل انـس بـا خـدا و آشـتی بـا او اسـت. مسـلمانان می تواننـد در مسـجد از خـدا طلـب 
کاران می توانند  بخشـش نماینـد و آمـرزش او را طلـب کننـد. مسـجد محل توبه کنندگان اسـت و خطـا
آنجـا را محلـی امـن و پناهگاهـی واال بـرای مناجـات و توبـه بـه حسـاب آورنـد. مالحظـه نمونـه ای 
ایـن سـتون  بـه سـتون توبـه وجـود دارد  تاریخـی جالـب اسـت؛ در مسـجدالنبی سـتونی معـروف 

ماجرایـی دلنشـین دارد:
در پایـان جنـگ احـزاب ابولبابـه اوسـی، بـه عنـوان نماینـده پیامبـر ؟ص؟ و لشـکر اسـالم، در میـان 
یهودیـان شکسـت خـورده بنـی قریظـه حاضـر شـد. امـا غلبـه احساسـات و عالئـق شـخصی مانـع از 
انجـام وظیفـه و حفـظ اسـرار نظامـی از سـوی او گردیـد و بـه افشـای نقشـه پیامبر ؟ص؟ به صورت اشـاره، 
دسـت زد. ابولبابـه از این کـه بـه مصالـح عالـی اسـالم و مسـلمانان خیانـت ورزیـد و اسـرار آنهـا را فـاش 
سـاخت سـخت پشـیمان شـد. بـا بدنـی لـرزان و چهـره ای رنـگ  پریـده از دژ  آنهـا بیـرون آمـد و یکسـره به 
گـر خداونـد از تقصیـر وی  مسـجد رفـت و خـود را بـه یکـی از سـتون ها بسـت و بـا خـدا پیمـان بسـت کـه ا
نگـذرد تـا پایـان عمـر بـه همیـن حالـت بـه سـر بـرد. ایـن خبـر بـه پیامبـر ؟ص؟ رسـید. آن حضـرت فرمـود: 
گـر قبـل از ایـن عمـل پیـش مـن می آمـد، مـن بـرای او از خداونـد طلب آمـرزش می کردم و خداونـد نیز او  ا
کنـون بایـد بمانـد تـا مغفـرت خـدا شـامل حـال او گـردد. همسـر وی در اوقـات نمـاز  را می بخشـید. ولـی ا
می آمـد، گـره طنابـی را کـه بـا آن خـود را بـه سـتون بسـته بـود بـاز می کرد و پـس از انجام فریضـه بار دیگر 
او را بـه سـتون می بسـت. شـش روز بعـد فرشـته وحـی بـا نـزول آیـه 102 سـوره توبـه، خبـر قبولـی توبـه 
ابولبابـه را بـه پیامبـر ؟ص؟ داد. بشـارت بـه ابولبابـه رسـید. مـردم ریختنـد کـه بندهـا را بـاز کننـد. ابولبابـه 
گفـت: بایـد پیامبـر ؟ص؟ ایـن بندهـا را بـاز کنـد. پیامبـر ؟ص؟ بـرای اقامه نماز صبـح وارد مسـجد گردید و با 

دسـت های مبـارک خـود، بندهـا را بـاز کـرد.1 

ز( تقّرب معنوی 

1. سبحانی، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم، ص 350.
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مسـجد مـکان مقدسـی اسـت کـه می تـوان بـا کمـک آن بـه سـوی خـد رفـت و بـه بارگاهـش تقـّرب 
جسـت. مسـجد عـروج گاه مؤمـن و پناهـگاه مسـلمان اسـت. مسـجد می توانـد دسـت آدمـی را به دسـت 
مالئکـه گـذارد و انسـان را تـا مقـام شـهود حقایـق بـاال بـرد. مسـجد تـا بـدان پایـه جایـگاه رفیـع دارد کـه 
کـرم ؟ص؟ از مسـجدی آغـاز شـد کـه مبـارک بـود و ختـم  عـروج گاه پیامبـر خاتـم ؟ص؟ شـد. معـراج رسـول ا

رسـل را بـا مشـاهده آیـات الهـی رفعـت بخشـید: 
َیـُه  ـُه ِلُنِر

َ
ـذی باَرْكنـا َحْول

َّ
ْقـَى ال

َ ْ
ْسـِجِد ال َ ـراِم ِإَل الْ َ

ْ
ْسـِجِد ال َ  ِمـَن الْ

ً
ْیـال

َ
ى  ِبَعْبـِدِه ل ْسـر

َ
ـذی أ

َّ
ُسـْبحاَن ال

َبصیـر؛1 منـّزه و پـاك اسـت آن ]خدایـی [ کـه شـبی بنـده اش ]محّمـد صلی اهلل 
ْ
ـمیُع ال ـُه ُهـَو الّسَ

َ
ِمـْن آیاِتنـا ِإّن

علیـه و آلـه و سـلم [ را  از مسـجدالحرام بـه مسـجد اقصـی کـه پیرامونـش را برکت دادیم، سـیر ]و حرکت [ 
داد، تـا ]بخشـی [ از نشـانه هاِى ]عظمـت و قـدرت [ خـود را بـه او نشـان دهیـم؛ یقینـًا او شـنوا و داناسـت. 
گاه  کـه خداونـد بـه او نظـر خـاص دارد. هـر  کریـم داسـتان زن پارسـایی را پیـش می کشـد  قـرآن 
زکرّیـا؟ع؟ بـر آن زن در محـراب عبادتـش وارد می شـد رزق او را  در آنجـا آمـاده و مهّیـا می دیـد. خداونـد 
روزی بی حسـاب بـه وی عطـا می نمـود. مفّسـران بیـان کرده انـد2 کـه در آن جا میوه هـای غیر فصل به 

مریـم؟س؟ داده می شـد و ایـن کرامتـی بـزرگ بـه حسـاب می آمـد: 
ْحـراَب َوَجـَد  ِ

ْ
ـا ال ّیَ هْیـا َزَكِر

َ
 َعل

َ
مـا َدَخـل

َّ
ـا ُكل ّیَ هـا َزَكِر

َ
ل

َ
 َو َكّف

ً
 َحَسـنا

ً
ْنَبَتـا َنباتـا

َ
ـا ِبَقُبـوٍل َحَسـٍن َو أ ّبُ هـا َر

َ
ل َفَتَقّبَ

ُق َمـْن َیشـاُء ِبَغْیـِر ِحسـاب ؛3 پـس  ُز ـْت ُهـَو ِمـْن ِعْنـِد اهَّلِل ِإّنَ اهَّلَل َیـْر
َ
ـِك هـذا قال

َ
 ل

َ
یّن

َ
َیـُم أ  یـا َمْر

َ
 قـال

ً
ْزقـا ِعْنَدهـا ِر

پـرودگارش او را بـه صـورت نیکویـی پذیرفـت، و بـه طـرز نیکویـی نشـو و نمـا داد، و زکریـا را کفیـِل ]رشـد 
و تربیـت معنـوى [ او قـرار داد. هـر زمـان کـه زکریـا در محـراب ]عبـادت [ بـر او وارد می شـد، رزق ویـژه اى 
نـزدش می یافـت. ]روزى در کمـال شـگفتی [ گفـت: اى مریـم! ایـن رزق ویـژه بـراى تـو از کجاسـت؟! 

گفـت: از سـوى خداسـت، یقینـًا خـدا هـر کـس را بخواهـد، رزق بی حسـاب می دهـد.
خداونـد بشـارت تولـد عیسـی؟ع؟ را بـه صـورت معجزه آسـایی در مسـجد بـه مریـم؟س؟ داد. زمانـی 
کـه آن بانـوی بزرگـوار جدایـی از خانـواده اش را برگزیـد و در گوشـه ای از بیـت المقـدس اقامـت جسـت 
و در آن جـا بـه راز و نیـاز بـا خـدا پرداخـت، خداونـد مـژده فرزنـدی بـه نـام عیسـی؟ع؟ را بـه او داد و بـرای 

تولـدش رمـز و عالمتـی را بـر وی گشـود.4 

1. اسراء / 1.
2. طبرسی، مجمع البیان، ج 2، ص 740.

3. آل عمران / 37.
4. مریم / 16ـ  21.
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آخریـن کتـاب آسـمانی داسـتان مـردی را پیـش می کشـد کـه در بـارگاه الهـی مقامـی خـاص یافـت. 
ک عطـا کنـد و خداونـد دعایـش را اجابـت نمـود؛  زکرّیـا؟ع؟ از خـدا درخواسـت نمـود بـه او فرزنـدی پـا

درحالـی کـه زکرّیـا؟ع؟ کهنسـال و فرتـوت بـود و همسـرش نـازا: 
ـُة 

َ
ِئك ال َ عـاِء َفناَدْتـُه الْ

ُ
ـَك َسیـُع الّد

َ
َبـًة ِإّن ـًة َطّیِ ّیَ ّرِ

ُ
ُدْنـَك ذ

َ
 َرّبِ َهـْب ل  ِمـْن ل

َ
ـُه قـال ّبَ ـا َر ّیَ ُهناِلـَك َدعـا َزَكِر

ـا ِمـَن   َو َنِبّیً
ً
 َو َحُصـورا

ً
دا ِلَمـٍة ِمـَن اهَّلِل َو َسـّیِ

َ
 ِبك

ً
قـا ـُرَك ِبَیْحـى  ُمَصّدِ ّنَ اهَّلَل ُیَبّشِ

َ
ْحـراِب أ ِ

ْ
ِ یِف ال

ّ
َو ُهـَو قـاِئٌ ُیَصـى

؛1 در آنجـا بـود کـه زکریـا ]بـا دیـدن کرامـت و عظمـت مریـم [ پـروردگار خـود را خوانـد، گفـت:  اِلـ�نَ الّصَ
کیـزه عطـا کـن، یقینًا تو شـنواى دعایی.پس فرشـتگان،  پـروردگارا! مـرا  از سـوى خـود فرزنـدى پـاك و پا
او را  در حالـی کـه در محـراب عبـادت بـه نمـاز ایسـتاده بـود، نـدا دادنـد کـه: خـدا تـو را بـه یحیـی بشـارت 
می دهد، که تصدیق کننده کلمه اى از سـوى خدا ]یعنی مسـیح [ اسـت و سـرور و پیشـوا، و ]از روى زهد 

و حیـا[ نگاهـدار خـود از ُمشـتهیات نفسـانی، و پیامبـرى از شایسـتگان اسـت. 
ک و روحـی آسـمانی  کـه دلـی پـا البتـه کسـانی می تواننـد از قداسـت و عظمـت مسـجد بهـره برنـد 
ک گردد و آلودگی ها از وجودش رخت بربندند  گر روح و جان آدمی از سـموم و رذائل پا داشـته باشـند؛ ا
ک  می تـوان بـه دریافـت رزق الهـی امیـد داشـت و رضایـت او را  در مسـجد خریـد. خداوند انسـان های پا
را دوسـت دارد و این گونـه می پسـندد کـه بـا طهـارت در مـکان مقـدس بـه عبـادت ایسـتند و بـا او راز و 

نیـاز کنند: 
وا  ُر ْن َیَتَطّهَ

َ
ـوَن أ  ُیِحّبُ

ٌ
ْن َتُقوَم فیِه فیِه ِرجال

َ
َحّقُ أ

َ
ِل َیـْوٍم أ ّوَ

َ
ْقـوى  ِمْن أ  الّتَ

َ
ـَس َعـى ّسِ

ُ
ْسـِجٌد أ َ  لَ

ً
َبـدا

َ
ال َتُقـْم فیـِه أ

کـه از  یـن؛2 هرگـز  ]بـراى عبـادت و نمـاز[ در آن مسـجد نایسـت، قطعـًا مسـجدى  ر ّهِ
ّطَ ُ َو اهَّلُل ُیِحـّبُ الْ

نخسـتین روز بر پایه تقوا بنا شـده شایسـته تر اسـت که در آن ]به نماز و عبادت [ بایسـتی، در آن مردانی 
کیـزگان را دوسـت دارد. کیزگـی ]و طهـارت جسـم و جـان [ هسـتند؛ و خـدا پا هسـتند کـه خواهـان پا

مسـجد جایگاه افراد آلوده نیسـت مگر آن که برای رفع آلودگی به مسـجد درآیند. قرآن با صراحت 
از آدمـی می خواهـد در حـال مسـتی بـه نمـاز نزدیـک نگـردد و طبعـًا در ایـن حالـت از رفتـن بـه مسـجد 
بایـد اجتنـاب جسـت.3 مسـجد جـای حضـور و شـهود اسـت و با مسـتی نمی تـوان حضور خـدا را دریافت 
گاهانـه گفت.  نمـود. مسـجد مـکان تسـبیح و حمـد اسـت و بـا حالـت مسـتی نمی تـوان تسـبیح و حمـد آ
خداونـد بارهـا در آخریـن کتابـش مسـجد را بـه خود نسـبت داده و از این طریـق لطف و عنایت ویژه 

1. آل عمران / 38 و 39.
2. توبه / 108.
3. نساء / 43.
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گر مسـجد را خداوند رفعت بخشـید، اهل آن به  خود را به مسـجد نشـان داده اسـت: »مسـاجد اهلل«.1 ا
برکـت ارتبـاط بـا خالق هسـتی رفعـت خواهند یافت: 

ْن ُتْرَفع ...؛2 خانه هایی که خداوند اذن داده که عظمت و منزلت رفیع یابند. 
َ
ِذَن اهَّلُل أ

َ
یف  ُبُیوٍت أ

دو( کارکرد فرهنگی و تربیتی 

از دیگـر نقش هـای مسـجد را می تـوان در امـور فرهنگـی و تربیتـی جسـتجو نمـود. مسـاجد بـه لحاظ 
ع داشـته اند.  فرهنگـی و تربیتـی کارکردهـای مهمـی در ابعـاد مختلف و متنو

الف( آموزشی 

یکی از ابعاد مهم نقش های مسـجد، جنبه تعلیم و تعّلم بوده اسـت. مسـاجد توانسـته اند در صدر 
گیـری دانـش  اسـالم نقـش آمـوزش و تعلیـم را بـه خوبـی ایفـا کننـد؛ زیـرا کـه قـرآن کریـم بـرای علـم و فرا
اهمّیـت و جایـگاه باالیـی قائـل بـود. اولیـن آیـه قـرآن کـه بـر پیامبـر ؟ص؟ نـازل شـد وی را بـه خوانـدن 
دعـوت نمـود و در ادامـه سـخن از تعلیـم خـدا و تعّلـم انسـان سـخن بـه میـان آورد.3 قرآن کریم پیوسـته 
پیامبـر ؟ص؟ را مأمـور آمـوزش دادن انسـان ها معرفـی می کنـد و از او می خواهـد ایـن رسـالت مهـم را بـر 

دوش گیـرد: 
ـَة َو ِإْن  َ

ْ
ك ِ

ْ
ِكتـاَب َو ال

ْ
ُمُهـُم ال ِ

ّ
هِیـْم َو ُیَعل ـْم آیاِتـِه َو ُیَزّكِ هْیِ

َ
ـوا َعل

ُ
ـْم َیْتل ـ�نَ َرُسـواًل ِمْنُ ّیِ ّمِ

ُ ْ
ـذی َبَعـَث یِف ال

َّ
ُهـَو ال

؛4 اوسـت کـه در میـان مردم بی سـواد، پیامبـرى از خودشـان برانگیخت  ٍل ُمبـ�ن ـى  َضـال
َ
 ل

ُ
كاُنـوا ِمـْن َقْبـل

کشـان کنـد و بـه آنـان کتـاب و  تـا آیـات او را بـر آنـان بخوانـد و آنـان را ]از آلودگی هـاى فکـرى و روحـی [ پا
حکمـت بیامـوزد، و آنـان بـه یقیـن پیـش از ایـن در گمراهـی آشـکارى بودنـد.

گیـری علـم در هـر زمـان )تـا گـور(، در هـر جـا )تـا  از سـوی دیگـر احادیـث بی شـماری در ارتبـاط بـا فرا
چیـن( و بـر هـر فـرد )بـر هـر مسـلمان( وجـود دارد کـه مسـلمانان را بـه تعلیـم و تعّلـم فرامی خوانـد. هرگاه 
پیامبـر ؟ص؟ جمعـی را می دیـد کـه در مسـجد تشـکیل شـده مشـغول درس بودنـد کنـار آنها می نشسـت و 

می فرمـود: مـن بـه ایـن امـر مأمور شـده ام.5 
شـخصی از اصحاب پیامبر ؟ص؟ به نام صفوان بن عّسـال مرادی می گوید: از قبیله خود مسـافرت 

1. بقره / 114؛ توبه / 17؛ حج / 40؛ جن / 18.
2. نور / 36.

3. علق / 1ـ  5.
4. جمعه / 2.

5. ابن اثیر، اسد الغابه، ج 5، ص 277.
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کـرده و در مسـجد خدمـت پیامبـر ؟ص؟ رسـیدم و دیـدم آن حضـرت بـه دیـوار مسـجد تکیـه داده و 
گیـری علـم آمده ام. فرمـود: آفرین بر طالـب علم که  نشسـته، عـرض کـردم: یـا رسـول اهلل ؟ص؟ بـرای فرا
فرشـتگان بـا بالهایشـان او را احاطـه می کننـد.1 عبـداهلل بـن عمـر نقـل می کنـد کـه رسـول خـدا ؟ص؟ دو 
گـروه در مسـجدش دیـد کـه یـک گـروه عبـادت و دعـا می کردنـد و گروهـی بـه بحـث و درس مشـغول 

بودنـد، آمـد و در کنـار گـروه دوم نشسـت و فرمـود: خـدا مـرا معّلـم مبعـوث کـرده اسـت.2 
رسـول خـدا ؟ص؟ بزرگتریـن آمـوزگار مکتبـی شـد کـه تـا ظهور قیامت برپا اسـت. ایشـان در اجـرای این 
رسـالت سـنگین زمـان و مـکان نمی شـناخت و از هـر فرصتـی بـرای آمـوزش و تعلیـم انسـان ها بهـره  
می جسـت. مسـجد در سراسـر زندگـی پیامبـر ؟ص؟ مهم تریـن مـکان آمـوزش و یـاد دادن بـوده اسـت. در 
کـم بـود، سـنگر اصلـی تعلیـم  سـالهای آغـاز بعثـت کـه شـرایطی سـخت بـر پیامبـر ؟ص؟ و مسـلمانان حا
دیـن منـزل ایشـان بـود و بـا اسـالم آوردن ارقـم، خانـه او بـه عنـوان محـل آمـوزش مسـلمانان در نظـر 
گرفتـه شـد. ایـن خانـه کـه در کنـار کـوه صفـا واقـع شـده بـود بـه بسـیاری از مسـلمان ها آمـوزش دیـن 
مـی داد و اندیشـه های قرآنـی را بـه آنـان منتقـل می نمـود. اّمـا آهسـته آهسـته یـاران رسـول خـدا ؟ص؟ 

مـکان دیگـری را بـرای اهـداف دینـی و فرهنگـی یافتنـد. 

اول( مسجدالحرام 
مشـرکان قریـش، بازرگانـان و مسـافران بـه  مسـجدالحرام از دیربـاز محـل اجتمـاع مـردم بـود. 
ایـن مـکان می آمدنـد و بـرای طـواف یـا پرسـتش بت هـا در مسـجدالحرام حضـور می یافتنـد. پیامبـر 
کـرم ؟ص؟ بارهـا در کنـار حجـر اسـماعیل می ایسـتاد و بـه تـالوت آیـات نورانـی قرآن می پرداخـت و مردم  ا

را بـه اسـالم دعـوت می نمـود.3 
رسـول خدا ؟ص؟ در مسـجدالحرام برای یاران خویش از معارف قرآن می گفت، واجبات و محرمات 
کـرم ؟ص؟ نه تنها  را بـرای آنـان آمـوزش مـی داد و به سـؤاالت مسـلمانان پاسـخ می داد.4 سـخنان پیامبر ا
کسـل کننده نبـود بلکـه بـرای یـاران بسـیار پرجاذبـه و باطـراوت می نمـود. ایـن جلسـات هـر روز برگـزار 

1. همان، ج 3، ص 24.
2. کّتانی، التراتیب اإلداریه، ج 2، ص 219.

3. ابن جوزی، الوفاء بأحوال المصطفی، ج 1، ص 182.
4. طبرسی، احتجاج، ص 22.



91

نمی شـد تا مبادا شـنوندگان خسـته شـوند. نوشـته اند که برگزاری جلسـات سـخنرانی بعد از نماز صبح 
ج از شـهر  و شـام منعقـد می شـد؛1 زیـرا مـردم مدینـه بـرای انجـام کارهـای کشـاورزی و دامپروری به خار

می رفتنـد و نمی توانسـتند بـه هنـگام ظهـر و عصـر در نمـاز رسـول خدا ؟ص؟ حضـور یابند. 
گاهـی رسـول خـدا ؟ص؟ قبـل از حضـور در مسـجد، همـگان را برای نمـاز دعوت می نمـود. در این گونه 
مـوارد اصحـاب پیامبـر ؟ص؟ یکدیگـر را بـرای ثبـت و ضبـط سـخنان آن حضـرت سـفارش می کردنـد تـا 

کلمـات آن بزرگـوار از دسـت نـرود.2 
در مجالـس سـخنرانی پیامبـر ؟ص؟ زنـان نیـز حضـور داشـتند. جالـب آن کـه گاهـی زنـان درخواسـت 
گانه ای برگزار کند و آن حضرت ؟ص؟ با این پیشـنهاد  می نمودند که پیامبر ؟ص؟ برای آنها مجلس جدا

موافقـت می نمـود و مجلسـی زنانـه برپا می شـد.3 
پیامبـر خـدا ؟ص؟ معـاذ بـن جبـل را بـرای آمـوزش قـرآن در مسـجدالحرام نصـب نمـود.4 در دوران 
کـه  امویـان و بخشـی از عصـر عباسـیان جلسـات قـرآن در آن جـا فّعـال بـود. معروف تریـن مدّرسـانی 
در مسـجدالحرام جلسـات درس برقـرار می کردنـد عبـارت بودنـد از ابـن عّبـاس، عطابن ابی ربـاح، ابـن 

جریـح و مسـلم بن خالد.5

دوم( مسجدالنبی 
گردانی بـا وفـا  کـرم ؟ص؟ بـود. یـاران آن حضـرت ؟ص؟ همچـون شـا اولیـن معّلـم مسـجدالنبی، پیامبـر ا
آن حضـرت ؟ص؟ را چـون نگینـی دربرمی گرفتنـد و بـا آن حضـرت ؟ص؟ بـه بحـث و گفتگـو می نشسـتند. 
کنـده شـدند و اسـالم را بـه  گردان ایـن مدرسـه در سراسـر بـالد اسـالمی پرا تاریـخ نشـان می دهـد کـه شـا

اقصـی نقـاط قلمـرو آییـن محمـدی ؟ص؟ رسـاندند.6 
گیـری قـرآن تـالش زیـادی کـرده بـود و بعـد از فتـح مکـه،  معـاذ بـن جبـل جـوان انصـاری بـود و در فرا
رسـول خدا ؟ص؟ او را برای تعلیم قرآن به اهل مکه در مکه گذاشـت و خود به سـوی حنین رهسـپار شـد. 
هنـگام رحلـت پیامبـر ؟ص؟ همیـن معـاذ در یمـن مشـغول ترویـج اسـالم بـود و بعـد از رحلـت پیامبـر ؟ص؟ 

1. کّتانی، التراتیب اإلداریه، ج 2، ص 232.
2. همان، ص 236.

3. بخاری، الصحیح، ج 1، ص 178.
4. ذهبی، تذکرة الحفاظ، ج 1، ص 98.

5. همان، ص 98 و 255.
6. همان، ص 14.
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بـه سـوی شـام رفـت و در آن جـا بـرای مـردم فقـه و قـرآن می گفـت. شـخصی بـه نـام ابو ُبحریـه می گوید: 
وارد مسـجد حمـص شـدم، جوانـی را دیـدم کـه مـردم اطرافـش نشسـته اند و او سـخن می گویـد مثـل 
ج می شـود. باالخـره معـاذ در سـال هجده هجری در سـن سـی و پنج سـالگی  این کـه از دهانـش نـور خـار

بـر اثـر طاعون در شـام درگذشـت.1
هـر چنـد محـور فعالیت هـای فرهنگـی و آموزشـی در مسـجدالنبی، شـخص پیامبـر ؟ص؟ بـود اّمـا در 
زمـان عـدم حضـور آن حضـرت ؟ص؟، اقدامـات آموزشـی و دینی تعطیل نمی شـد. در این شـرایط افرادی 
از سـوی پیامبـر ؟ص؟ نصـب می شـدند و بـه ایـن امـر خطیـر گمـارده می شـدند. تاریـخ نشـان می دهـد کـه 
فـردی بـه نـام عبـداهلل بـن ام مکتـوم کـه نابینا و از جنبه های فرهنگی شـاخصی برخوردار بود از سـوی 
پیامبـر ؟ص؟ امامـت نمـاز را  در مسـجدالنبی بـر عهـده داشـت و در آن جـا بـرای مـردم سـخنرانی می کـرد. 
از نکات جالب توجه این که پیامبر ؟ص؟ سـخنان خویش را متناسـب با شـنوندگان تنظیم می نمود 

امـام صادق؟ع؟ در این رابطه فرمود: 
پیامبـر ؟ص؟ هرگـز بـا مـردم بـر پایـۀ عمـق اندیشـه و عقـل خویـش سـخن نگفـت. آن حضـرت، خـود 

فرمـود: مـا گـروه پیامبـران مأموریـم تـا بـا مـردم بـه فراخـور عقـل و اندیشـة آنـان سـخن بگوییـم.2
ل سـخن  رسـول خـدا ؟ص؟ همـواره در سـخنرانی ها امـوری را مـد نظـر قـرار مـی داد بـا منطـق و اسـتدال
بـا میـزان اندیشـه مسـتمعین سـخنرانی می کـرد و معمـواًل سـخنرانی های آن  می گفـت، متناسـب 

حضـرت ؟ص؟ از چنـد دقیقـه تجـاوز نمی کـرد.
گفتنـی این کـه برگـزاری جلسـات سـخنرانی و کالس هـای آموزشـی بعـد از پیامبر ؟ص؟ اسـتمرار یافت 
و در مسـاجد دیگـر نیـز برقـرار می شـد. مکان هایـی چـون مسـجد االقصـی، مسـجد بصـره، جامـع امـوی 
دمشـق، جامـع منصـور بغـداد و مسـاجد مصـر از جملـه مسـاجدی بودنـد کـه کانـون فرهنگـی و آموزشـی 

بـه حسـاب می آمدنـد.3
سوم( استمرار حیات علمی مساجد توسط امامان شیعه 

کـه در مسـجدالحرام و مسـجدالنبی تشـکیل می شـد تنهـا توسـط پیامبـر ؟ص؟ اداره  کالس هـای 
نمی شـد. گاهـی علـی؟ع؟ بـه فرمـان پیامبـر ؟ص؟ از منبـر آن حضـرت بـاال می رفـت و یـک پلـه پایین تـر 

1. همان، ص 20 و 21.
2. مجلسی، بحار االنوار، ج 1، ص 85.

3. ابن خلدون، مقدمه، ص 355؛ غنیمه، تاریخ دانشـگاه های بزرگ اسـالمی، ترجمه نورا کسـائی، ص 66؛ ابن جبیر، سـفرنامه، ترجمه پرویز اتابکی، 
ص 323؛ ابن بطوطـة، رحلة، ص 111.
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از مـکان رسـول خـدا ؟ص؟ می نشسـت و بـرای مـردم سـخن می گفـت.1 همـگان ایـن حدیـث پیامبـر ؟ص؟ 
را شـنیده بودنـد کـه رسـول خـدا ؟ص؟ شـهر علـم اسـت و دروازه اش علـی؟ع؟.2 لـذا اصحـاب پیامبر ؟ص؟ از 
دروازه علـم رسـول خـدا ؟ص؟ وارد می شـدند و از محضـر علـی؟ع؟ فیـض می بردنـد. حضـرت علـی؟ع؟ از 
هیـچ سـؤالی روی گـردان نبـود و هـرگاه کسـی از آن امـام؟ع؟ سـئوالی می کـرد، بی جـواب بازنمی گشـت. 
ابـن ابـی الحدیـد از عمـر نقـل می کنـد کـه گفـت خـدا روزی را نیـاورد کـه معضلـی پیـش آید و ابوالحسـن 
پیـش مـا نباشـد.3 همچنیـن عمـر دائم می گفت: هرگاه علی؟ع؟ در مسـجد اسـت کسـی جـز او حّق فتوا 

ندارد.4 
بعد از امیر مؤمنان؟ع؟، امام حسن؟ع؟ به سرنوشت پدر دچار شد و از صحنه سیاست کناره گیری 
کـرد اّمـا حرکـت حضـرت علـی؟ع؟ را اسـتمرار بخشـید. بـالذری نقـل می کنـد کـه امـام حسـن؟ع؟ وقتـی 
ع آفتـاب مشـغول ذکـر می شـود. آن گاه بـه یکـی از  نمـاز صبـح را  در مسـجدالنبی بـه جـای آورد تـا طلـو
سـتون های مسـجد تکیـه می دهـد و می نشـیند. هـر کـس مسـجد باشـد می آیـد و از او اسـتفاده می کنـد 
تـا این کـه آفتـاب بـاال می آیـد، پـس او برمی خیـزد و دو رکعـت نمـاز می خوانـد و بـه خانه هـای همسـران 
پیامبـر ؟ص؟ مـی رود و از احـوال آنـان جویـا می شـود و بعـد بـه منزل خود رهسـپار می شـود. دوبـاره هنگام 

ع مـردم بـه او تکـرار می شـود.5  عصـر بـه مسـجد مـی رود و برنامـه نمـاز و رجـو
شـکوفایی دانش اسـالمی در عهد امام صادق؟ع؟ به اوج رسـید. در زمان آن حضرت؛ مسـجدالنبی 
بسـان زمـان پیامبـر ؟ص؟ چونـان خورشـیدی درخشـید و بـه کانـون نشـر معـارف دینـی تبدیـل شـد. در 
گـرد آن  عصـر امـام صـادق؟ع؟ معـارف اسـالمی تدریـس می شـد و دانـش پژوهـان و دانشـمندان گردا
گردان  کـه شـمار شـا امـام؟ع؟ حلقـه می زدنـد و از محضـر درسـش فیـض می بردنـد. نقـل شـده اسـت 
گردان ممتاز خویش  جلسـات درس امـام صـادق؟ع؟ تـا چهـار هـزار نفر برآورد شـده اند.6 آن حضرت شـا
را بـرای تدریـس و مناظـره در رشـته های مختلـف علمـی آمـوزش مـی داد. در آن زمـان بـازار علـم و 
فرهنـگ چنـان رونـق گرفـت کـه دیگـر مسـاجد نیـز جایـگاه فرهنگـی خویـش را بـه دسـت آوردنـد. امـام 

رضـا؟ع؟ دربـاره جلسـات درس خویـش در مسـجدالنبی فرمـود: 

1. مجلسی، بحار االنوار، ج 40، ص 45.
2. همان، ج 31، ص 436.

ح نهج البالغه، ج 1، ص 18. 3. ابن ابی الحدید، شر
4. همان. 

5. بالذری، انساب االشراف، ج 3، ص 21.
6. اسد حیدر، االمام الصادق؟ع؟ و المذاهب االربعه، ج 2، ص 28.
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مـن در مسـجد پیامبـر ؟ص؟ می نشسـتم؛ بـا آن کـه شـمار عالمـان در مدینـه زیـاد بـود، ولـی هـرگاه در 
مسـئله ای بـا مشـکل مواجـه می شـدند، همـگان معتقـد بودنـد کـه بایسـتی مسـئله را بـا مـن در میـان 
بگذارنـد. آنـان همچنیـن مسـایل و مشـکالت علمـی خویـش را به سـوی من می فرسـتادند و من بدانها 

پاسـخ می گفتـم.1
کـز  حاصـل آن کـه مسـجد نقـش مهمـی در برگـزاری جلسـات درس و آمـوزش داشـت. گسـترش مرا
گاهی هـای  آموزشـی و فرهنگـی مرهـون سـاختار مسـجد اسـت. مسـلمانان بسـیاری از دانش هـا و آ
گرفتنـد و از حضـور در ایـن مـکان مقـدس بدسـت آوردنـد. مسـجد نـه تنهـا  خویـش را  در مسـاجد فرا
»عبادتـگاه« اسـت بلکـه »دانشـگاهی بـزرگ« بـه حسـاب می آیـد کـه شـور و نشـاط علمـی و فرهنگـی را 
پی ریـزی کـرد. بـر متولیـان مسـجد اسـت کـه این مکان را به پایـگاه علم و دانش تبدیـل کنند، در آنجا 
برنامه هـای مختلـف فرهنگـی وارد نماینـد و مسـجد را پایـگاه فّعـال آمـوزش و فرهنـگ قـرار دهنـد. در 
ایـن مسـیر الزم اسـت معـارف دینـی و مباحـث اعتقـادی اولویـت یابند و سـکان داران فرهنگی مسـاجد 
مباحثـی نـو و بـا زبانـی مخاطب فهـم، عقائـد دینـی و دانش هـای اسـالمی را بـرای قشـرهای مختلـف 
ل معـارف قـرآن سـیراب گـردد. گرمـی بـازار »علـم دینـی«  طراحـی و ارائـه نماینـد تـا جـان تشـنگان از زال
بایـد در مسـاجد باشـد، جایـگاه ارتقـا »رشـد اخالقـی« جامعـه مسـجد اسـت و در ایـن مـکان بایـد فضائل 
اخالقـی ترویـج و برجسـته شـوند. امـروزه خوشـبختانه شـاهدیم کـه بسـیاری از درس هـا در حوزه هـای 
علمیه در مسـاجد برگزار می شـود. ضروری اسـت مسـئله آموزش و فرهنگ را  در مسـاجد جدی گرفت 

و آن را بـه یکـی از ابعـاد اصلـی مسـجد تبدیـل نمـود. رسـول خـدا ؟ص؟ فرمـود: 
هـر کـس همـواره بـه مسـجد رفـت و آمـد نمایـد، این هشـت خصلت را به دسـت آورد: نشـانی اسـتوار، 
فریضـه ای انجـام یافتـه، سـنتی بـه پـا داشـته شـده، علمـی جدیـد، دوسـتی مفید، سـخنی کـه او را به راه 

کـت برهانـد و نیـز تـرک گنـاه بـه جهـت بیم از خـدا یا شـرم از مردم.2 راسـت هدایـت کنـد یـا از هال
گـر بگوییـم قـرآن کریـم سـنگ بنـای سـوادآموزی بـرای مسـلمانان اولیـه بـود.  مبالغه آمیـز نیسـت ا
از همـان ابتـدا، مسـلمانانی کـه خوانـدن و نوشـتن می دانسـتند، افتخـار ثبـت و ضبـط مطالـب وحـی را 
پیـدا کردنـد. قـرآن در اوائـل نـزول بـرای مسـلمانان زبـان رسـمی و متـن معتبر به حسـاب می آمـد. قرآن 
اولیـن کتابـی بـود کـه در دسـترس تمـام مسـلمان ها قـرار گرفـت. جالـب این کـه بدانیـم واژه »قـرآن« به 

1. مجلسی، بحار االنوار، ج 49، ص 100. 
2. همان، ج 81، ص3.
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معنـای »خوانـدن« اسـت. گذشـته از این کـه ایـن کتـاب آسـمانی بیشـترین مشـّوق بـرای کسـب علـم 
توسـط مسـلمانان بـوده اسـت. برایـن اسـاس، آمـوزش علـوم مختلف قـرآن، تدّبر در آیـات و فهم عمیق 
ع در  کـه قـرآن اصلی تریـن موضـو مضامیـن وحـی بایـد در مسـاجد توسـعه فراوانـی یابـد؛ به گونـه ای 

مسـاجد باشد. 

ب( وعظ و خطابه 

پیامبـر ؟ص؟ در سـخنرانی های خویـش بـا اسـتفاده از آیـات قـرآن و نقل هـای تاریخـی مسـلمانان را 
موعظـه می کـرد آمـوزش معـارف دیـن و ایـراد خطابه هـای آتشـین از دیگـر بخش های مجالس رسـول 
خدا ؟ص؟ در مسـجدالحرام و مسـجدالنبی بود. سـخنرانی های آن بزرگوار فقط جنبه آموزشـی نداشـت 
بلکـه عنصـر موعظـه و پرهیـزدادن مـردم از گنـاه در آن مـوج مـی زد. از همیـن رو، اصحـاب پیامبـر ؟ص؟ 

گاهـی جلسـات آن بزرگـوار را مجلـس وعـظ نـام می نهادنـد.1 
هـر وقـت پیامبـر ؟ص؟ گناهـکاری را مشـاهده می کـرد آنـان را دعـوت بـه مسـجد می نمـود و بـه پنـد و 
انـدرز آنـان همـت می گماشـت. آن حضـرت؟ع؟ چنـان بـا جدّیـت و قاطعّیـت بـه انـذار می پرداخـت کـه 

کـش هویـدا می گشـت. عبدالـه بـن عبـاس نقـل می کنـد:  آثـار خشـم در چهـره تابنا
خداونـد متعـال بـه موسـی؟ع؟ وحـی کـرد کـه اّمـت پیامبر ؟ص؟ باغهایـی دارند که گیـاه و درخت آن، 
آمـرزش اسـت. موسـی؟ع؟ گفـت: اینهـا چگونـه باغ هایـی اسـت؟ خداونـد متعـال فرمـود: جلسـه های 
گویندگانـی آنـان را بـه سـوی مـن فـرا می خواننـد. پرچـم و نشـان آنـان  یـاد خـدا؛ در ایـن جلسـه ها، 
همچـون پرچـم و نشـان پیامبـران اسـت. بندگانـم را بـه کارهـای نیـک تشـویق می کننـد، آنـان را بـه 
گوینـدگان، بندگانـم را  گرایـش بـه خـدا را  در جانشـان می دمنـد. ایـن  گریـه وامی دارنـد و روح زهـد و 
چنـان پـرورش می دهنـد کـه مـن دوسـت مـی دارم. رحمت، آمرزش و خشـنودی واالی مـن از آِن چنین 

بندگانی اسـت.2
غ  ج( تربیت مبّلِ

رسـول خـدا ؟ص؟ بـه امـر تبلیـغ دیـن اهتمـام ویـژه ای داشـت. اسـالم از طریـق فعالیت هـای خالصانه 
غیـن در صـدر اسـالم در تمـام جزیره العـرب و دیگـر بـالد توسـعه یافـت. آن حضـرت ؟ص؟ مبّلغـان  مبّلِ

1. غزالی، احیاء علوم الدین، ج 2، ص 399.
2. ابن اخوه، معالم القربة فی احکام الحسبة، ترجمه جعفر شعار، ص 272.
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فراوانـی را تربیـت و بـه مناطـق مختلـف اعـزام می نمـود تـا قـرآن، احـکام و معـارف بیـان کننـد و اسـالم 
را ترویـج دهنـد. 

گـذاری مناصـب بـه عنـوان جانشـین خـود  کـرم ؟ص؟ قبـل از هـر سـفری شـخصی را جهـت وا پیامبـر ا
برمی گزیـد. همچنیـن یـک نفـر بـه عنـوان امـام جماعـت عهـده دار امـر نمـاز جماعـت می شـد و نیـز فـرد 
ـم معـارف دیـن انتخـاب می شـد. ایـن مناصـب حتـی بـرای یـک  دیگـری بـه عنـوان بیان کننـده و معّلِ
بـار معّطـل و رهـا نشـد. حضـرت رسـول ؟ص؟ در هیـچ شـرایطی اجـازه نمـی داد در ایـن امـور مسـامحه و 
سوء اسـتفاده شـود. به نمونه ای تاریخی توجه کنیم: در غزوه تبوک پیامبر ؟ص؟ به خوبی می دانسـت 
کـه منافقـان و برخـی از افـراد قریـش بـه دنبـال فرصـت می گردنـد تـا در غیـاب ایشـان وضـع را دگرگـون 
سـازند و حکومـت نوبنیـاد اسـالمی را واژگـون نماینـد. او بـا این کـه محمـد بـن مسـلمه را جانشـین خـود 
در مدینـه قـرار داده بـود بـه علـی؟ع؟ فرمـود: تـو سرپرسـت اهـل بیت و خویشـاوندان من و گـروه مهاجر 

هسـتی، و بـرای ایـن کار جـز مـن و تـو کسـی دیگـر شایسـتگی نـدارد.1
پیامبـر گرامـی ؟ص؟ بـا اعـزام مبّلغیـن و حّتـی گروه هـای تبلیغـی به مناطـق مختلف، قلـوب آنان را به 
سـمت اسـالم و معـارف آن جلـب می نمـود. مبّلغـان از جـان گذشـته دعـوت پیامبـر ؟ص؟ را لبیـک گفتـه 
عقایـد نـاب قرآنـی را بـا بیـان واضـح و صریـح به گوش مردم می رسـاندند. اّما در بسـیاری از موارد کّفار و 
بت پرسـتان آنهـا را بـا وضعّیـت فجیعـی بـه قتـل می رسـاندند. نخسـتین مبّلـغ اسـالم مصعب بـن عمیر 

بـود کـه قبـل از هجـرت و بـه فرمـان پیامبـر ؟ص؟ جهـت تعلیـم قرآن بـه مدینه اعزام شـد. 
برخی از گروه های تبلیغی که به مناطق مختلف اعزام شـدند و به دسـت قبایل مدعو به شـهادت 
رسـیدند2 عبارتنـد از: اعـزام یـک گـروه شـش نفـره )و بنـا بـه قولـی ده نفـر( از مبلغیـن بـه منطقـه رجیـع، 
یـک گـروه چهـل نفـره بـه منطقـه نجـد، سـپاه تبلیـغ اسـالم بـه دو قبیلـه عضـل و قـاره، کعـب بـن عمیـر 

غفـاری و یـک گـروه پانـزده نفـره از مبلغیـن ورزیـده بـه منطقـه ذات اطالح.

1. سبحانی، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم، ص 222.
2. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج 2، 72؛ واقدی، المغازی، ج 1، ص 354 و ج 2، ص 752.
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د( کتابخانه های مساجد 

ج از مکـه از مسـائل  علـم و دانـش مسـلمانان ریشـه در قـرآن دارد. اعـراب مسـلمان در داخـل و خـار
مختلفی نظیر پوسـت، لوح های سـنگی، برگ خرما و کاغذ پاپیروس اسـتفاده می کردند. گرچه شـرایط 
آب و هوایـی بـرای حفـظ و حراسـت نگاشـته ها چنـدان مناسـب نبـود اّمـا برخـی از ایـن نوشـته ها باقـی 
مانـد و ازاین طریـق، کتاب هـای فراوانـی شـکل گرفـت. واقعیـت مهـم و جالـب این کـه بسـیاری از ایـن 
کتاب هـا در مسـاجد نگـه داری می شـد و بسـیاری از مسـاجد بخـش مهمـی بـه نـام کتابخانـه داشـتند.1 

اول( پیدایش کاغذ 
گرچـه اغلـب اعـراب جاهلّیـت بی سـواد بودنـد اّمـا تعـداد اندکـی از آنهـا تـوان خوانـدن و نوشـتن 

داشـتند و آنـان بـا اسـتفاده از خـط حبشـی قراردادهـا و پیمان هـای خـود را ثبـت می کردنـد. 
آیـات آسـمانی قـرآن کـه بـر پیامبـر ؟ص؟ نـازل می شـد بـر روی پوسـت حیـوان، لوح هـای اسـتخوانی و 
کاغـذ پاپیـروس نگاشـته می شـد. پیامبـر ؟ص؟ اولیـن کسـی بـود کـه در عربسـتان نوشـته های خـود را مهـر 
می نمـود. قـرآن نیـز از مسـلمانان خواسـت معامـالت و میـراث نامه هـای خویـش را ثبت و ضبـط نمایند.2
رویـداد مهـم در گسـترش علـم در میان مسـلمانان آشـنایی آنـان با صنعت کاغذ سـازی بود. هرچند 
سـاخت و تولیـد کاغـذ حـدود صـد سـال پـس از میـالد مسـیح در کشـور چیـن آغـاز شـد اّمـا کاغـذ چینـی 
بوسـیله تّجـار عـرب بـه حجـاز وارد شـد، گفتـه می شـود اواخـر قـرن اول هجـری لشـکریان اسـالمی از 
نواحـی آسـیای مرکـزی گذشـتند و بـه شـهر سـمرقند رسـیدند. مسـلمانان در ایـن شـهر بـا کاغـذ مصـری 
آشـنا شـدند. همچنین برخی از اسـیران جنگی در سـمرقند که چینی بودند با صنعت کاغذسـازی آشـنا 
بـوده هنـر خـود را  در اختیـار مسـلمانان قـرار دادنـد. آهسته آهسـته کاغـذ در میـان مسـلمانان رواج داد و 
جـای خـود را بـه پوسـت و لـوح اسـتخوانی بخشـید. جالـب این کـه بدانیـم اّولیـن کارخانـه کاغذسـازی 

در بغداد در سـال 177 هـ.ق سـاخته شـد. 

دوم( نگارش کتاب 
کتابـت  کـه بـه  کـه بـه دسـت زیـد بـن ثابـت نگاشـته شـد صفحه هایـی بـود  اّولیـن نسـخه قـرآن 
شـباهت داشـت. در اوائـل کتاب هـا بـه صـورت اوراق جـدا از هـم تنظیـم می شـد. اّمـا در اواسـط سـدۀ 

1. مّکی السباعی، نقش کتابخانه های مساجد در فرهنگ و تمدن اسالمی، ترجمه علی شکوئی، ص 290-95.
2. بقره / 282.
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دوم هجری به دلیل عالقه زیاد به نویسـندگی و شـاعری کتابت رشـد یافت. در این دوره نویسـندگان 
متعـددی پدیـد آمدنـد و بـا نـگارش داسـتان ها و سـرودن اشـعار بـازار کتابـت را رونق بخشـیدند. در این 
عصـر کتاب شناسـی و کتاب خوانـی شـکوفا شـد. در رشـته های ادبـی و شـعر و علـوم حرکـت عظیـم آغـاز 
شـد. کمـک فـراوان مالـی در اختیـار دانشـمندان قـرار گرفـت. هم نشـینی بـا دانشـمندان ارزشـمند تلّقـی 

شـد. کتاب هـا بـا دقـت تکثیـر و تزییـن می شـد و کتـاب بـه عنـوان میـوه ای ارزشـمند تلّقـی شـد. 
یکی از مسائل جالب که داللت واضح بر فرهنگ دوستی مسلمانان می کند این که مجموعه هایی 
از کتـاب فراهـم آمـد. تاریـخ مـوارد فراوانـی را نشـان می دهدکـه اتاق هـا تـا سـقف از کتاب هـا پـر بـود. ایـن 
کتاب هـا در موضوعـات مختلـف نگاشـته یـا گـردآوری می شـد. ارزش کتـاب تـا بـدان حـّد اوج گرفـت که 
برخـی از شـاهان و خلفـا کتابخانه هـای شـخصی تشـکیل دادنـد و در آنهـا کتاب هایـی دربـاره تاریـخ، 
زبـان، کیمیـا، نجـوم، رمـان، قانـون، حسـاب و الهّیـات نگـه داری می کردنـد. البتـه خبـر تأسـف بار این که 

بسـیاری از ایـن کتاب هـا و کتابخانه هـا بـه آتـش کشـیده شـد و سـوخت. 

سوم( ظهور کتابخانه ها در مساجد 
 بسـیاری از مسـاجد جامـع و بـزرگ کـه دارای فضـای وسـیعی بودنـد قسـمتی را بـه کتاب خانـه قـرآن 
اختصـاص می دادنـد. ایـن قرآن هـا از طریـق هدیـه یـا وقـف در آنجـا نگـه داری می شـد. مسـلمانان 
امن ترین مکان را برای نگه داری نسـخ قرآن، مسـاجد می دانسـتند. برخی از این مسـاجد که به لحاظ 
تأسـیس کتابخانه هـای قرآنـی شـاخص بودنـد عبارتنـد از مسـجد قروییـن در منطقـه فـاس، مسـجد 
کم بامر اهلل و مسـجد این تونون  کـم تونس، مسـجد بزرگ مصر متعّلـق به الحا صنهاجـی وابسـته بـه حا

در ناحیـه خطایـی در حومـه قاهـره کـه در آن هشـتصد و چهـارده جلـد قـرآن نگـه داری می شـد. 
گـذارد.  کتابخانه هـای مسـاجد رشـد یافـت و در بـالد مختلـف اسـالمی رو بـه گسـترش  بـه تدریـخ 
اولین گروه از کتابخانه های مسـاجد در بخش مسلمان نشـین اسـپانیا و آفریقای شـمالی قرار داشـت. 
مسـلمانان بعـد از اشـغال ایـن منطقـه نـام اندلـس بـر آن نهادنـد و در آنجـا مسـاجد زیـادی برپـا نمودند. 
یکی از مهم ترین مسـاجد اندلس، مسـجد بزرگ قرطبه بود که در آن هزاران جلد کتاب خطی و نسـخ 

قرآنـی نگه داری می شـد. 
تونـس یکـی از بـالد مهـم اسـالمی بـود کـه در آن دو مسـجد بـزرگ بـه همـراه کتاب خانـه عظیـم بـه 
چشـم می آمـد. کتاب خانـۀ مسـاجد قیـروان و زیتونـه مدت هـا پیـش از مسـجد االزهـر در قاهـره سـاخته 
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کـز عمـده فرهنگـی جهـان اسـالم بـدل گشـت.  شـد و بـه یکـی از مرا
کتابخانه هـای فراوانـی  کـه در آن مسـجدها و  کشـور بـزرگ آفریقـای شـمالی بـود  مصـر سـومین 
پدیـد آمـد. اولیـن و مهم تریـن کتاب خانـه مسـجد در ایـن کشـور فرهنگـی، مسـجد و کتاب خانـه شـیخ 
ابراهیـم پاشـا اسـت کـه در آن کتاب هـای ارزشـمندی نگـه داری می شـد و بیـش از ششـصد طلبـه در 

آنجـا بـه تحصیـل دانـش مشـغول بودنـد. 
کتاب خانـۀ  شـد.  سـاخته  بـزرگ  مسـاجد  کتابخانه هـای  عربـی  کشـورهای  در  دیگـر  سـوی  از 
کـه  کتـاب مسـجد عـکا و کتاب خانـه مسـجد حلـب از جملـه آنهاسـت. نگاشـته اند  مسـجد االقصـی، 
مسـجدالحرام یکـی از اولیـن مسـاجدی بـود کـه کتاب خانـه ای دارای چندیـن قفسـه کتـاب داشـت و 
آهسـته آهسـته در آنجـا چندیـن کتاب خانـه بـه نـام شـرابّیه، کتبغا، شـروانی و سـلیمانیه وجود داشـت. 

کتاب خانـه عظیمـی بـه نـام مکتبةالحـرم النبـوی داشـت.  مسـجد پیامبـر ؟ص؟ در مدینـه 
کتابخانه هـای مسـاجد بـه امانـت  گـذارد، دانشـمندان کتاب هـا را  از  کتـاب رو بـه اوج  رفته رفتـه 
می بردنـد، کتابخانه هـای مسـاجد یـک بـه یـک نامگذاری شـد، در سـاختمان مسـاجد محلی مناسـب 
بـرای کتاب خانـه در نظـر گرفته می شـد، فرهنـگ هدیه دادن یا وقف نمودن کتـاب به کتابخانه های 
کتاب هـا در موضوعـات مختلـف  گرفـت،  کتاب هـا رو بـه فزونـی  مسـاجد پدیـد آمـد، تعـداد و حجـم 
رده بندی شـد، کتابخانه های مسـاجد سـازماندهی مناسـبی به خود گرفت، کتاب ها فهرست نویسـی 
شـد، سـالن و اتاق هـای مطالعـه پدیـد آمـد، دسترسـی ها بـه کتـاب تسـهیل گردیـد، کتابخانه هـا دارای 
مخـازن یـا کتابـدار شـد و کتابخانه هـا مرکـز حلقه هـای درس و آمـوزش شـدند. بـه راسـتی ایـن همـه، 
مرهـون تشـویق ها و ترغیب هـای قـرآن نسـبت بـه فرهنـگ و دانش بود و از این رهگذر تمدن اسـالمی 

در قـرون متمـادی پدیـد آمـد و چشـم جهانیـان را خیـره کـرد. 
اّمـا امـروزه بـا کمـال تأسـف بـا پدیـده ای شـوم مواجهیـم. کتابخانه هـای مسـاجد رو بـه افـول و زوال 
گذارده انـد، دانـش و دانشـمندان از مسـاجد بیـرون رفته انـد، علـوم مختلـف از مسـجد فاصلـه گرفتـه 
اسـت و فرهنـگ علـم و آمـوزش جـای خـود را بـه بیرون از مسـاجد برده اسـت. البته عوامـل مختلفی در 
روزگاران قدیـم و جدیـد در ایـن پدیـده تأسـف بار نقـش داشـته اند اّمـا می تـوان بـا احیـا کتابخانه هـای 

مسـاجد، ایـن مـکان مقـدس را بـه مرکـزی بـزرگ بـرای علـوم و فنـون اسـالمی تبدیـل نمـود. 

هـ( مسجد؛ کانون حفظ ارزش ها 
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عده ای از جوانان یکتاپرسـت که جور و سـتم زمان و بیدادهای پادشـاه آنها را به سـتوه آورده بود، 
دسـت از عالئـق شسـتند و بـا تـرک خانـه و کاشـانۀ خویـش غارنشـینی را برگزیدنـد. آنـان در غـار ماندند و 
بـرای سـالهای طوالنـی بـه خـواب فـرو رفتنـد. آن گاه که اهالی منطقه به وجود آنهـا پی بردند، حقیقتی 

دیگـر از آیـات الهـی آشـکار شـد و آیتـی بر امکان معاد ظاهر گشـت: 
ْمَرُهـْم 

َ
ـْم أ  َیَتناَزُعـوَن َبْیَنُ

ْ
ْیـَب فهیـا ِإذ ـاَعَة ال َر ّنَ الّسَ

َ
ّنَ َوْعـَد اهَّلِل َحـّقٌ َو أ

َ
ُمـوا أ

َ
ـْم ِلَیْعل هْیِ

َ
ْعَثْرنـا َعل

َ
َو َكذِلـَك أ

؛1 و این گونه 
ً
ْم َمْسـِجدا هْیِ

َ
ّنَ َعل

َ
ِخذ َنّتَ

َ
ْمِرِهْم ل

َ
ُبوا َعى  أ

َ
ذیَن َغل

َّ
 ال

َ
ْم قال ُم ِبِ

َ
ْعل

َ
ـْم أ ُ ّبُ  َر

ً
ـْم ُبْنیانـا هْیِ

َ
ـوا اْبُنـوا َعل

ُ
َفقال

گاه کردیـم تـا بداننـد کـه وعـده خـدا ]در  ]مـردم آن شـهر را بـه وسـیله آن سـکه قدیمـی [ از حـال آنـان آ
برانگیختـن مـردگان در روز قیامـت [ حـق اسـت و در برپـا شـدن قیامـت هیـچ تردیدى نیسـت. هنگامی 
که ]کاشـفاِن غار[ میان خودشـان در کار آنان نزاع و سـتیز داشـتند، پس ]یك گروه [ گفتند: سـاختمانی 
بـه روى ]جایـگاه [ آنـان بنـا کنیـد ]تـا از دیده ها پنهـان بمانند[ البته پروردگارشـان به آنان داناتر اسـت. 
ولـی آنـان کـه بـر کارشـان ]نسـبت بـه اصحـاب کهـف [ پیـروز شـدند، گفتند: بـه یقین مسـجدى بر روى 

]جایـگاه [ آنـان بنـا خواهیم کرد. 
پادشـاه موّحـد دسـتور داد مسـجدی در آن محـل برپـا کننـد تـا یـاد و خاطـرۀ آن جوانـان خداپرسـت 
و مجاهـد زنـده بمانـد و روح زندگـی در زائـران مرقـد شریفشـان زنـده بمانـد. بدسـت می آیـد کـه سـاختن 
مسـجد بـر مـزار اولیـاء خـدا ریشـه قرآنـی دارد. از هـر فرصتی بـرای حفظ ارزش هـا می توان اسـتفاده کرد. 

سـاختن مسـجد در کنار غار یکتاپرسـتان مجاهد ارزشـی ماندگار شـد.2
بـه گواهـی تاریـخ در هـر عصـری کـه پیامبـر، امـام یـا عارفـی بـزرگ از دنیـا می رفـت یـا بـه شـهادت 
می رسـید، مـردم بنایـی بـرای تجلیـل بـر آن شـخصیت الهـی در آنجـا می سـاختند تـا هـم خاطـره ای از 

آنهـا بـه یـادگار بمانـد و هـم نشـانه ای بـرای تقـّرب بـه درگاه خداونـد آشـکار گـردد. 
آمـده اسـت3 کـه عـده ای از مـردم نـزد پیامبـر ؟ص؟ آمدنـد و درخواسـت نمودنـد تـا در بـاالی مسـجد 
بنشـینند تـا فقرایـی نظیـر سـلمان و ابـوذر را  از خـود دور کنـد و آنهـا در کنار پیامبر ؟ص؟ باشـند؛ زیرا حضور 
ایـن افـراد و هم نشـینی آنـان بـا پیامبـر ؟ص؟ مانـع از مجالستشـان بـا آن حضـرت می شـد. در ایـن حالـت 

آیـه ای نـازل شـد کـه می فرمـود شـکیبایی پیشـه کـن و چشـم از زینت هـای دنیـا بربند: 
یَنَة  یُد ز ْم ُتر یُدوَن َوْجَهُه َو ال َتْعُد َعْینـاَك َعْنُ َعـِیِّ ُیر

ْ
َغداِة َو ال

ْ
ـْم ِبال ُ ّبَ ذیـَن َیْدُعـوَن َر

َّ
َو اْصِبـْر َنْفَسـَك َمـَع ال

1. کهف / 21.
2. طبرسی، مجمع البیان، ج 15، ص 36؛ قرشی، احسن الحدیث، ج 6، ص 197.

3. طبرسی، مجمع البیان، ج 6، ص 718.
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؛1 با کسـانی که صبح و شـام،  ً
ْمُرُه ُفُرطا

َ
َبـَع َهـواُه َو كاَن أ

َ
ْكِرنـا َو اّت َبـُه َعـْن ِذ

ْ
نـا َقل

ْ
ْغَفل

َ
ْنیـا َو ال ُتِطـْع َمـْن أ

ُ
یـاِة الّد َ الْ

پروردگارشـان را می خواننـد در حالـی کـه همـواره خشـنودى او را می طلبنـد، خـود را پایـدار و شـکیبا دار، 
و در طلـب زینـت و زیـور زندگـی دنیـا دیدگانـت ]از التفـات [ بـه آنـان ]بـه سـوى ثروتمنـدان [ برنگـردد، و 
از کسـی کـه دلـش را ]بـه سـبب کفـر و طغیانـش [ از یـاد خـود غافـل کرده ایـم و از هـواى نفسـش پیـروى 

کـرده و کارش اسـراف و زیـاده روى اسـت، اطاعـت مکن .
مسجد جایگاه اصیلی دارد که آن حفظ و بقای ارزش های دینی و اخالقی است. ارزش های از یاد 
رفتـه در مسـاجد احیـا می شـوند. پیامبـر اسـالم ؟ص؟ بـا سـخنرانی ها و خطابه هـای خویـش ارزش هـای 
واالی قرآنـی را بـه مـردم گوشـزد می کـرد و آنها را با زبانی مناسـب به سـوی حفظ ارزش هـا فرامی خواند. 
در مسـاجد ارزش هایـی نظیـر توحیـد، عبودیـت، ایثـار و گذشـت ارائـه می شـود و مسـجد یادمـان حفـظ 
ارزش هـای دینـی بـوده و هسـت. بـر واعظـان و خطبـا فـرض اسـت تـا هنجارهـا و ارزش هـای مقـدس 
دینـی را بـا زبانـی سـاده و همـراه بـا مثـال بـرای مخاطبـان بازگوینـد و در دل آنهـا انگیـزه ایجـاد کننـد. 
می تـوان نمونـه ای از قـرآن را نشـان داد: مالـک عالـم، خالـق عالـم اسـت و خداونـد خالـق هـر چیـزی 

است: 
؛2 خدا آفریننده هر چیزى اسـت و او بر هر چیزى نگهبان 

ٌ
ِ َشْ ٍء َوكیل

ّ
ِ َشْ ٍء َو ُهَو َعى  ُكل

ّ
اهَّلُل خاِلُق ُكل
و کارساز است. 

گـر او آفریننـده هـر شـی در عالـم اسـت، پـس هـر شـی و کل ماسـوی مخلـوق اوسـت. مالکیـت بـا  ا
خالقیـت نسـبتی مسـاوی دارد. لـذا آفریننـده عالـم، حـق تصـرف در تمـام اجـزاء عالـم دارد. پـس تنهـا او 

مالـک اسـت و یکـی از شـئون توحیـد، توحیـد ربوبیـت و مالکیـت می باشـد: 
صیـُر؛3 فرمانروایـی آسـمان ها و زمیـن و آنچـه  َ ْیـِه الْ

َ
مـا َو ِإل ْرِض َو مـا َبْیَنُ

َ ْ
ـماواِت َو ال ـُك الّسَ

ْ
ِ ُمل

ُ َو هَّلِلَّ
میـان آن دو می باشـد از آن خداسـت و بازگشـت ]همـه[ بـه سـوی اوسـت.

توحیـد مالکیـت بـه مـا می گویـد فقـط او مالـک اسـت و غیـر او در عالـم کسـی تـوان مالکیـت نـدارد 
مگـر بـه اذن او. هـر گونـه مالکیتـی چـه بـه صـورت تکوینـی و چـه بـه صـورت اعتبـاری، ظهـور و توسـعه 

مالکیـت خداسـت. مظاهـر مالکیـت در عالـم اصالـت، حقیقـت و اسـتقالل ندارنـد. 
نتیجـه مهمـی کـه از ایـن مطلـب حاصـل می آیـد این کـه مـا مالـک هیـچ چیـز نیسـتیم. بهـره مـا در 

1. کهف / 28.
2. زمر / 62.

3. مائده / 18.
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کوشـش مـا از تـوان مـا ناشـی می شـود و توان منـدی   ایـن عالـم فقـط سـعی و تـالش اسـت و سـعی و 
انسـان ها نیـز از خداسـت.1 از سـوی دیگـر فعالیتـی کـه انجـام می دهیـم طبعًا بـه نتیجـه ای می انجامد 
و نتیجه بخـش در عالـم خداسـت یعنـی اوسـت کـه بـه دنبـال فعـل مـا نتایجـی پدیـد مـی آورد؛ معنـای 

»تـوکل« دقیقـًا همیـن اسـت. 
گـر براسـاس تـالش و فعالیتـی چیـزی بدسـت آمـد، آن امـر مملـوک و »داشـتۀ مـا« نیسـت بلکه  حـال ا
»دادۀ خداسـت«. در اینجـا مفهومـی جالـب شـکل می گیـرد: تمـام داشـته های مـا داده هـای خـدا و 

مملـوک اوسـت نـه مملـوک مـا. 
گـر چنیـن اسـت کـه چنیـن اسـت پـس مـا نباید نسـبت بـه هر آنچـه در اختیار ما گذارده شـده اسـت،  ا
»احسـاس مالکیـت« داشـته باشـیم. توحیـد مالکیـت نسـبت بـه خـدا بـا احسـاس مالکیـت مـا نسـبت 
بـه اشـیاء قابـل جمـع نیسـت. لـذا بـه میزانـی کـه حـس تملـک داریـم از ایمـان دوریـم. اجـازه بدهیـد دو 

مثـال بزنیم: 
گـر همسـایه شـما یکـی دو روزی قصـد سـفر کـرد و خانـه و فرزنـد خـود را بـه شـما سـپرد تـا  مثـال اول: ا

از آنهـا نگهـداری کنیـد، پرسـش ایـن اسـت کـه احسـاس شـما نسـبت بـه آن منـزل، امکاناتـش و فرزنـد 
گـر فـرش آن خانه  همسـایه چیسـت؟ آیـا نسـبت بـه آنهـا احسـاس مالکیـت داریـد یـا احسـاس امانـت؟ ا
گـر هـم تفاوتـی کنـد، نسـبت بـه کاالی  زیلـو باشـد یـا فـرش گران قیمـت، بـرای شـما تفاوتـی می کنـد؟ و ا
ارزشـمندتر بیشـتر احسـاس نگهـداری خواهیـد داشـت؟ آیـا احسـاس شـما نسـبت بـه فرزند همسـایه با 
فرزند خودتان یکسـان اسـت؟ واقعیت آن اسـت که حس ما نسـبت به داشـته های خود باید همانند 
احسـاس ما نسـبت به خانه و فرزند همسـایه باشـد و نسـبت به همه »احسـاس امانت« داشـته باشـیم. 
غ بـه شـعبه مرکـزی بانکـی سـر بزنیـم و دو سـاعتی نظاره گـر عملکـرد  گـر روزی شـلو مثـال دوم: ا

صنـدوق دار بانـک باشـیم، مشـاهده می کنیـم کـه وی میلیون هـا ریـال اسـکناس می گیـرد، می شـمارد 
گـذار می کنـد. صنـدوق دار بانـک هرگـز نسـبت به اسـکناس های زیر دسـتش، احسـاس  و بـه دیگـری وا
گـر درون مـا چنین احساسـی نسـبت به خانـه، فرزند،  تملـک نـدارد، در حالـی کـه او هـم تـالش می کنـد. ا

امکانـات، پـول درون جیـب و حتـی جسـم خـود شـکل گیـرد، ایـن حـس بـا توحیـد سـازگار اسـت. 
اختیـار  کـه در  امکاناتـی  بـه  انسـان مؤمـن درون خـود حـس تملـک نسـبت  و  شـخص موحـد 
کنـد و بکوشـد روز بـه روز از حـس تملـک خویـش و منافـع  گذارده انـد، نـدارد. مؤمـن بایـد تمریـن  او 

1. کهف / 39.
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شـخصی بکاهـد و خداونـد را بـه صحنـه حیـات خویـش بیـاورد. بهترین تمرین برای کاهش احسـاس 
تملک گرایـی، توجـه بـه هم نوعـان، خدمـت بـه آنـان و بخشـش بـه دیگـران اسـت. 

گـر فکـر کنیـم کـه چگونـه نیـاز دیگـران را تأمیـن کنیـم یـا دیگـران را شـاد سـازیم یـا جهانـی بسـازیم  ا
کـه همنوعـان در آن راحت تـر زندگـی کننـد، ایـن فکر ارزشـمند و الهی اسـت. جهانی که خداوند سـاخته 
اسـت بدیـن صـورت عمـل می کنـد کـه هـر چـه بیشـتر بـه دنبـال خواسـته ها و منافـع شـخصی باشـیم، 

کمتـر بـه آن می رسـیم، در عیـن حـال کـه احسـاس تملـک خویـش را فربـه سـاخته ایم. 
گر احسـاس مالکیت به آن نداشـتیم و آن را برای دادِن به  جهان این گونه سـاخته شـده اسـت که ا
دیگـران خواسـتیم و بـرای خـود نخواسـتیم، بیشـتر خـود را  در اختیـار خواهـد گذاشـت و دراین صورت، 

هـر کجـا رویـم مـا را تعقیـب می کند و خـودش را  در اختیـار می گذارد. 

سه( کارکرد اجتماعی و سیاسی 
الف( نقش اجتماعی 

مسـجد نـه تنهـا جنبـه عبـادی، معنـوی، فرهنگـی و آموزشـی داشـت اّمـا این نهـاد مؤثـر کارکردهای 
دیگـری هـم در صـدر اسـالم داشـته اسـت. مسـجد بـه عنـوان نهـادی پرتحـرک و بـا نشـاط در جامعـه 
کـرم ؟ص؟ دو مسـجد بـزرگ صـدر  اسـالمی، دارای مؤلفه هـای اجتماعـی و سیاسـی بـوده اسـت. پیامبـر ا
کـرد و از  اسـالم یعنـی مسـجدالحرام و مسـجدالنبی را بـه پایـگاه بـزرگ اجتماعـی و سیاسـی تبدیـل 
گلبانگ های این دو مسـجد شـاخص، ندای اسـالم را به بالد دیگر و به گوش جهانیان رسـاند. رسـول 

خـدا ؟ص؟ نقشـی بـزرگ در جنبـه اجتماعـی بـه مسـجد داد و آن را  در سـیره خویـش نمایـان کـرد. 

ویج اسام  اول( توسعه و تر
یکـی از مهم تریـن وظائـف مسـجد ایـن بـود کـه محل نشـر شـریعت اسـالمی و ترویج فرهنـگ قرآنی 
کـه در آنجـا  بـود. هـرگاه مجاهـدان مسـلمان سـرزمینی را فتـح می کردنـد، نخسـتین اقـدام ایـن بـود 
مسـجدی بنـا کننـد تـا تبلیـغ اسـالم شـروع شـود. در مـورد مسـجد جامـع بخـارا نوشـته اند کـه قتیبـه بـن 
مسـلم در بخـارا مسـجد جامـع بنـا کـرد و دسـتور داد هـر کـس در هـر آدینـه جمـع شـود و بـه نمـاز آدینـه 

حاضـر گـردد دو درهـم گیـرد.1 

1. نرشخی، تاریخ بخارا، ص 67.
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همچنیـن عبـداهلل بـن عامـر بعـد از فتـح نیشـابور مسـجد جامع سـاخت و از پیروان مسـلمان دعوت 
گیرند.1 نمـود بـه آنجـا بیاینـد و احـکام و معارف دینـی فرا

گفتنـی این کـه مسـلمانان بـه همـراه فتوحـات جدید و توسـعه مرزهـای جهان اسـالم، در آخرین حد 
مرزهـا مسـجد می سـاختند و بـه ایـن ترتیـب نـدای اسـالم به داخل مرزهـای کفر راه می یافـت. واقعیت 
آن اسـت کـه مسـیر اصلـی گسـترش اسـالم در دوران نخسـتین بدیـن وسـیله محّقـق می شـد؛ چنانکـه 

اسـالم بیشـتر سـرزمین ها را بـا دل و نـه بـا شمشـیر فتـح کرد.2
ح کارگـزار مصـر در سـال 31 هــ.ق بـه سـرزمین نوبـه لشـکر کشـید و در  عبـداهلل بـن سـعد بـن ابـی سـر
محلـی بـه نـام دمقلـه بـا آنـان جنگیـد و شکستشـان داد. وی با رئیـس ناحیه نوبه عهدنامه ای نوشـت 
و بـا او پیمانـی امضـاء کـرد کـه بـه موجـب ایـن پیمـان مـردم نوبـه هم پیمـان مسـلمانان شـدند. پـس از 
آن عبـداهلل مسـجدی سـاخت تـا طلیعـه اسـالم در سـرزمین نوبـه باشـد. در متـن پیمان نامـه آمـده شـما 
باید مسـجدی را که مسـلمانان در کنار شـهرتان سـاخته اند، حفظ کنید. هیچ نمازگزاری را  از رفتن به 

آن بازنداریـد، بایـد آن را جـارو کنیـد، روشـناییش را تأمیـن نماییـد و آن را گرامـی داریـد.3
گرفـت، رومی هـا بـا جنگهـای  کـه منطقـه شـام در قلمـرو حکومـت فاطمیـان مصـر قـرار  هنگامـی 
ایذایـی خـود، مسـلمانان را مـورد هجـوم قـرار می دادنـد تـا این کـه در یـک جنـگ دریایـی و زمینـی 
رومی هـا از فاطمیـان شکسـت سـختی خوردنـد و تـن بـه صلـح دادنـد. در پیمـان صلح قید شـده بود که 
بایـد مسـجد قسـطنطنیه تجدیـد بنـا شـود و در معابـد روم بـه خلیفـه فاطمـی دعـا کننـد کـه ایـن صلـح 

بعدهـا شکسـته شـد.4 
اهتمـام بـه امـر توسـعه مسـجد و نشـر معـارف دینـی از سـوی مجاهـدان و حامـالن فرهنـگ اسـالمی 
پی گیـری می شـد؛ چنانکـه تاجـران و بازرگانـان مسـلمانان نیـز در ایـن مسـیر حرکـت می کردنـد. شـیوه 
گـر کارواِن مسـلمان در یـک محـل چندین بار  بازرگانـان مسـلمان در شـرق هندوسـتان چنیـن بـود کـه ا
فـرود می آمـد در آنجـا مسـجدی می سـاختند تـا از ایـن طریـق دیگـران بـه آییـن اسـالم دعـوت شـوند و 

زمینـه رشـد و توسـعه فرهنـگ اسـالم فراهـم گـردد.5

1. خلیفه نیشابوری، تاریخ نیشابور، ص 141.
2. ابن فقیه، مختصر البدان، ترجمه ح مسعود، ص 150.

3. مونس، المساجد، ص 42.
4. جعفری، مسلمانان در بستر تاریخ، ص 82.

5. مونس، المساجد، ص 42.
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یبان  دوم( پناهگاه مسافران و غر
گاه شـخصی در راه می مانـد یـا بـه  مسـجد جایـگاه غریبـان، دورافتـادگان و بی پناهـان بـود. هـر 
غربـت مبتـال می شـد مسـجد مـأوی و ملجـأ او بـود. در صـدر اسـالم مسـلمانانی کـه بـه مدینـه آمدنـد و 
مکانـی بـرای سـکونت نداشـتند در ایوانـی مسـقف کنـار مسـجدالنبی گـرد آمدنـد و بـه عنـوان اصحاب 

صّفـه در آنجـا سـکنی گزیدنـد. 
شاید فرهنگ پناه دادن به بی پناهان از این پدیده مهم تاریخی نشأت گرفته باشد. 

یکی از مورخان نگاشته است که در هیچ شهری جز به مسجد جامع نرفت تا در آنجا دورافتادگان 
و جهانگـردان هماننـد خـود را مالقـات نمایـد و بـا آنـان انـس بگیـرد. او می گویـد هـرگاه پـس از نمـاز 
عشـاء بیـرون می رفتنـد مـردان زیـادی را می دیدنـد کـه کاسـه های غـذا می بردنـد. ایـن غـذا را مردمـان 
خّیـر بـرای غریبه هـا می فرسـتادند. بـه هیـچ شـهری وارد نشـدم، مگـر این کـه ایـن خصلـت لطیـف را  از 

ویژگی هـای مسـلمانان آن شـهر یافتـم.1
ابـن جبیـر سـیاح قـرن ششـم دراین بـاره می گویـد میـان دو شـهر مصـر و قاهـره مسـجدی اسـت 
بـزرگ منسـوب بـه ابوالعبـاس احمـد بـن طولـون کـه از مسـاجد جامـع کهـن بـا بنایـی زیبـا و شـالوده ای 
وسـیع اسـت و سـلطان، آن مسـجد را پناهـگاه غریبـان مغـرب قـرار داده کـه در آن سـکونت می کننـد و 

ک مقـرری هـر ماهـه بـه آنـان داده می شـود.2 حلقه هـای دایـر می نماینـد و خـورا
کـه مسـاجد مرکـز زندگـی اجتماعـی مسـلمانان بـوده اسـت.  تاریـخ صـدر اسـالم نشـان می دهـد3 
مسـافران تهیدسـت در مسـجد پنـاه می گرفتنـد. هـرگاه اهـل اسـالم مبتـال بـه جنـگ یـا بـالی طبیعـی 
می شـدند پناهگاهـی جـز مسـجد نداشـتند. در مواقـع خشکسـالی و بـروز امـراض مسـری، مـردم بـه 
مسـجد روی می آوردنـد. پیامبـر ؟ص؟ از نماینـدگان قبیلـه ثقیـف در مسـجد پذیرایـی کـرد. بسـیاری از 
فقـراء مدینـه در حیـات مسـجد پیامبـر ؟ص؟ چـادر و خیمـه برپـا می کردنـد. بسـیاری از فقـرا و پناهجویان 
شـب ها را  در مسـجد بـه سـر می بردنـد، چنانکـه روزهـا در آنجـا بـه درس مشـغول می شـدند و در یـک 
کالم مسـجد »نقـش هتـل« را بـرای در راه  مانـدگان، بی پناهـان، مددجویـان و تهی دسـتان ایفا می کرد. 

1. همان، ص 39.
2. ابن جبیر، سفرنامه، ترجمه پرویز اتابکی، ص 84.

3. مّکی السباعی، نقش کتابخانه های مساجد در فرهنگ و تمدن اسالمی، ترجمه علی شکوئی، ص 31-28.
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سوم( جشن و مراسم 
مراسـم  برگـزاری  جهـت  مناسـبی  محـل  همـگان،  بـرای  دسـترس بودن  در  عّلـت  بـه  مسـجد 
و همایش هـای مختلـف بـود. در اسـالم دو جشـن بـزرگ بـه نام هـای عیـد قربانـی )اضحـی( و عیـد 
کـه از زمـان پیامبـر ؟ص؟ تـا بـه امـروز در مسـاجد برگـزار  فطـر )پایـان مـاه مبـارک رمضـان( وجـود دارد 
می شـود. برنامه هـای دیگـری کـه معمـواًل تاریـخ مسـجد آنها را به خود دیده اسـت عبارتنـد از روز میالد 
پیامبـر ؟ص؟، روز مبعـث، روز عاشـورا و ایـام اعتـکاف. در ایـن مواقـع، مسـاجد بـرای برنامه هـای شـاد یـا 

ک آمـاده شـده در آنهـا خوردنی هـا و آشـامیدنی ها فراهـم می گشـت.  غمنـا
رسـم مسـلمانان از  زمـان پیغمبـر ؟ص؟ ایـن بـود کـه هنـگام بـروز حادثـه ای مهـم منـادی نـدا مـی داد: 
»الصـالة جامعـه«؛ یعنـی بـرای نمـاز در مسـجد جمـع شـوید. ایـن جملـه بـرای مـردم معنـای خاصـی 
ح بـود جملـه مزبـور از زبـان منـادی شـنیده می شـد و  داشـت. هـرگاه خبـر مهّمـی یـا پیامـی الهـی مطـر

مسـلمانان مّطلـع می شـدند کـه امـر خطیـری در راه اسـت.1 
محمـد الوالـی نقـل می کنـد کـه رسـول خـدا ؟ص؟ بـه گروهـی از سـودانی ها اجـازه داد بـا سـپر و نیـزه 
در مسـجد نمایـش اجـرا کننـد. همچنیـن مراسـم تشـییع جنـازه و نمـاز میـت در مسـجد انجـام می شـد 
و در آنجـا بـه بازمانـدگان اعـالم تسـلیت می گشـت.2 لـذا از زمـان پیامبـر ؟ص؟ مسـجد محـل برگـزاری 
ع بـود و انجـام چنیـن برنامه هایـی بـه مسـجد هوّیـت اجتماعـی  همایش هـا، جشـن ها و مراسـم متنـو

فّعال می بخشـید. 

چهارم( محل ازدواج و طاق 
از دیگـر ابعـاد مسـجد ایـن بـود کـه جشـن های ازدواج و نیـز برنامه هـای طـالق معمـواًل در مسـجد 
خ مـی داد. در بعضـی از نقل هـا آمـده اسـت کـه در زمـان پیامبـر ؟ص؟ ازدواج هـا و طالق هـا در مسـجد  ر
انجام می شـد و توسـط افرادی ثبت می گشـت.3 همچنین شـیخ طوسـی آورده اسـت که سـفره ازدواج 

حضـرت علـی؟ع؟ و فاطمـه زهـرا؟س؟ در مسـجد گسـترانده شـد.4 

1. ابن سعد، طبقات الکبری، ج 1، ص 190؛ بیهقی، سنن الکبری، ج 2، ص 439.
2. الوالی، المساجد فی االسالم، ص 114.

3. مّکی السباعی، نقش کتابخانه های مساجد در فرهنگ و تمدن اسالمی، ترجمه علی شکوئی، ص 30.
4. طوسی، امالی، ص 49.
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پنجم( برنامه شعرخوانی 
در برخـی از مسـاجد مراسـم شـعرخوانی اجـرا می شـد. بـه عنـوان نمونـه می تـوان از مسـجدی در 
کـه در آنجـا قسـمتی مخصـوص بـه نـام قبـه الشـعراء داشـت. شـعرای بغـداد در آنجـا  بغـداد نـام بـرد 
اجتماع می کردند و به خواندن اشـعار مذهبی مشـغول می شـدند. گاهی شـعرها و شـعر خوانی ها چنان 

ک بـود کـه عابـران را بـه خـود جلـب می کـرد و در آن جـا سـاعاتی را می گذراندنـد.1 جـذاب یـا سـوزنا
گـرد یکدیگـر می آمدنـد و سـروده های جدیـد  گاهـی در مسـجد مدینـه سخن سـرایان بـزرگ ادب 
کـرم ؟ص؟ قرائـت می نمودنـد. بـه عنـوان  خـود را کـه جنبـه اخالقـی و تربیتـی داشـت، در حضـور پیامبـر ا
نمونـه می تـوان از قصیـده معـروف کعـب بـن زهیـر یـاد کرد که اشـعار خویـش را  در مـدح پیامبر ؟ص؟ و در 
حضـور آن حضـرت خوانـد و از دسـت مبـارک خاتـم النبیین ؟ص؟ جایـزه بزرگی دریافت نمـود. همچنین 
ـان بـن ثابـت بـا اشـعار خـود در حـرم نبـوی از حریـم اسـالم دفـاع می نمـود.2 مسـجد در صدر اسـالم و  حّسَ

دوره هـای بعـد نقـش ادبـی نیـز ایفـا کـرد و آوردگاه بـزرگ شـعر و ادب دینـی شـد. 

وش  ید و فر ششم( مکان خر
ع و قابـل مالحظـه ای  مسـاجد در آغـاز ظهـور اسـالم بسـیار پررفت و آمـد بـود و در آنجـا کارهـای متنـو
می شـد.3 یکـی از مسـئولیت های مسـجد آمـوزش ِحـَرف و برگـزاری انـواع مختلـف داد و سـتد بـود. نـان 
و آب در مسـجد فروختـه می شـد. دوخـت و دوز بـه عنـوان شـغل پررونـق در مسـجد انجـام می گرفـت. 
انجـام شـغل آرایشـگری در مسـجد کاری نامتعـارف نبـود. زن هـا در مسـجد می نشسـتند و بـه فـروش 
نـخ می پرداختنـد. کـودکان عالقمنـد در ایـن مـکان مقـدس بـه یادگیـری شـغل های مختلـف مشـغول 

بودنـد. گاهـی عطـر، ادویـه، شـمع و ظـروف در مسـجد بـرای فـروش عرضـه می شـد. 
در دوره های بعد گاهی مسـاجد برای خرید و فروش سـازماندهی می شـد. نگاشـته اند که در مسـجد 

بـزرگ اندلـس بیـش از هـزار کارمنـد مشـغول کار بودند و بخشـی از آنها در امور حرف اشـتغال داشـتند.4 
هفتم( عامل وحدت بخش 

سراسـر تاریـخ اسـالم خصوصـًا در آغـاز ظهـور اسـالم، نشـان از حقیقتـی واال دارد و آن این کـه همیشـه 
مسـجد محـل تجمـع مسـلمانان بـود. مسـلمین صـدر اسـالم در مسـجد تشـّکل می یافتند، گـرد یکدیگر 

1. مّکی السباعی، نقش کتابخانه های مساجد در فرهنگ و تمدن اسالمی، ترجمه علی شکوئی، ص 30.
2 . الوالی، المساجد فی االسالم، ص 220.

3. مّکی السباعی، نقش کتابخانه های مساجد در فرهنگ و تمدن اسالمی، ترجمه علی شکوئی، ص 32.
4. همان، ص 32.
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می آمدنـد و بسـان اّمتـی واحـد اسـتمرار حیـات اسـالم را تضمیـن می نمودنـد. 
از مهم ترین مکان های وحدت آفرین مسجدالحرام بود. در سال دوم هجرت که قبله مسلمانان 
تغییـر کـرد و پیـروان پیامبـر ؟ص؟ بـه سـوی کعبه نماز گزاردند، مسـجدالحرام و مکه پایگاه اصلی اسـالم 
شـد. ایـن اقـدام عـالوه بـر پیـروزی فرهنگـی بـر قوم یهـود، پیروزی بر قریـش نیز بود؛ زیرا تـا پیش از این 
کعبـه در انحصـار عقائـد شـرک آلود کفـار قریـش بـود. بـا ایـن حرکـت آییـن توحیـدی ابراهیـم؟ع؟ احیـا 

شـد، مکـه موقعیتـی ممتـاز یافـت و تمـام مسـلمان ها رو به قبلـه ای واحد نمـاز گزاردند:
ـ�نَ ؛1 یقینـًا نخسـتین خانـه اى کـه بـراى 

َ
عال

ْ
 َو ُهـدًى ِلل

ً
ـَة ُمبـاَركا

َّ
ـذی ِبَبك

َّ
ل

َ
ـاِس ل  َبْیـٍت ُوِضـَع ِللّنَ

َ
ل ّوَ

َ
ِإّنَ أ

]نیایـش و عبـادت [ مـردم نهـاده شـد، همـان اسـت کـه در مکـه اسـت، کـه پـر برکـت و وسـیله هدایـت 
بـراى جهانیـان اسـت .

کعبـه نخسـتین خانـه توحیـد بـود کـه بـه سـوی آن نیایـش و پرسـتش پـروردگار انجـام می شـد و نیـز 
نخسـتین نقطـه ای شـد کـه بـه صـورت مرکـز اجتمـاع مبـارک مسـلمان ها درآمـد. خداونـد از ایـن طریـق 
بـه امـت اسـالمی هوّیـت بخشـید، وحـدت آنهـا را تضمیـن نمـود و از آنهـا دعـوت نمـود تـا اختالف هـا و 

تفاوت هـا را کنـار نهنـد و اجتماعـی بـزرگ و واحـد تشـکیل دهنـد.2 
گـر کسـی از بـاال بـه صفـوف نمازگـزاران مسـلمان بنگرد دایره هـای متعددی را خواهـد دید که یکی  ا
درون دیگـری قـرار گرفتـه تـا بـه کانـون اصلی خویش یعنی کعبه برسـد. جهان اسـالم یعنی دایره های 
متداخلی که مرکز واحدی دارد و یکپارچگی و وحدت خصیصه اصلی آنهاسـت براین اسـاس، مسـجد 
یعنـی محـل اجتمـاع مسـلمانان کـه تـا در ایـن مـکان بـا شـکوه گرد یکدیگـر آینـد، تضـارب آراء نمایند، با 

ک گذارند.3 یکدیگـر تعامـل فرهنگـی نماینـد و بـّر و تقوی را به اشـترا
قـرآن کریـم نمـاز، قبلـه و کعبـه را براسـاس حکمتـی واال تشـریع نمـود. ایـن حکمـت چیـزی جـز ایـن 
نیسـت کـه مسـلمانان یـد واحـده باشـند. تفرقـه در میـان آنان نباشـد. مرکـزی وحدت بخش آنهـا را گرد 

یکدیگـر جمـع کنـد و بـا یکدیگـر پرسـتش خداونـد یگانـه کنند.4
نقـل کرده انـد کـه مـرد نابینایـی بـه محضـر پیامبـر ؟ص؟ آمـد و اظهـار داشـت کـه مـن نابینـا هسـتم، 
چـه بسـا صـدای اذان را می شـنوم ولـی کسـی نیسـت مـرا بـه نمـاز جماعـت مسـجد آورد. پیامبـر ؟ص؟ 

1. آل عمران / 96.
2. سید قطب، فجر ظالل القرآن، ج 1، ص 134.

3. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 1، 495؛ جوادی آملی، تسنیم، ج 6، ص 563.
4. مطهری، خدمات متقابل اسالم و ایران، ص 251.
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فرمود: 
از منزل خود تا مسجد ریسمانی ببند و به جماعت حاضر شو تا از اجتماع مسلمین دور نمانی.1

هشتم( امنیت عمومی 
کـم بـود. مسـجد محلـی امـن بـرای مسـلمانان بـه حسـاب می آمـد و ایـن  در مسـاجد امنیـت حا
مـکان منـّزه نمـاد امنیـت اجتماعـی محسـوب می شـد. امنیـت اجتماعـی از مسـجد بـه جامعـه تسـّری 

می نمایـد. خداونـد امنیـت را  در مسـجد قـرار داد: 
 

َ
 َو َعِهْدنـا ِإل  ِإْبراهـَم َو ِإْساعیل

ًّ
وا ِمـْن َمقـاِم ِإْبراهـَم ُمَصـى

ُ
ـذ نِ

َّ
 َو ات

ً
ْمنـا

َ
ـاِس َو أ َبْیـَت َمثاَبـًة ِللّنَ

ْ
َنـا ال

ْ
 َجَعل

ْ
َو ِإذ

ـُجوِد؛2 و ]یـاد کنیـد[ هنگامـی کـه مـا ایـن خانـه ]کعبـه [ را  ـِع الّسُ
َ

ّك ِكفـ�نَ َو الّرُ عا
ْ
اِئفـ�نَ َو ال ـرا َبْیـِیَ ِللّطَ ْن َطّهِ

َ
أ

بـراى همـه مـردم محـل گردهمایـی و جـاى امـن وامـان قرار دادیـم، و ]فرمـان دادیم:[ از مقـام ابراهیم 
جایگاهـی بـراى نمـاز انتخـاب کنیـد. و بـه ابراهیـم و اسـماعیل سـفارش کردیـم کـه: خانـه ام را بـراى 
ع کنندگان وسـجده گذاران ]از هر آلودگی ظاهرى و باطنی [  طـواف کننـدگان و اعتکاف کننـدگان و رکو

کیـزه کنید.  پا
کعبـه و مسـجدالحرام مـکان امنـی بـرای مسـلمانان بـه حسـاب می آمـد. خداونـد بـه آنجـا برکت 
بخشید و آن مسجد را فضای امن و آرام قرار داد. در سایه امنیت و آرام مسجد، برکت امکان پذیر 
کـه در آنجـا  اسـت. مسـجد نقشـی بازدارنـده در ناهنجاری هـا، نزاع هـا و سـتم ها دارد؛ به گونـه ای 
مسـلمانان تمرین عدل ورزی و مهرورزی می کنند. در مسـجد مسـلمان ها با تمام اختالفات قومی، 
نـژادی، زبانـی و مذهبـی جمـع می شـوند و بـا یکدیگر از  فیض الهـی بهره مند می گردند. مسـلمان ها 

در مسـجد یادمی گیرنـد تـا خصومت هـا را کنـار گذاشـته و سـیر تعامـل و امنیـت پیـش گیرند. 

ب( نقش سیاسی 

کرم ؟ص؟ مسـجد  کرم ؟ص؟ در مسـجد انجام می شـد. پیامبر ا بسـیاری از امور سیاسـی در زمان پیامبر ا
را بـه بزرگ تریـن پایـگاه سیاسـی حکومـت تبدیـل کرد و در آنجا امور حکومتـی را به اجرا می گذارد. 

1. طوسی، تهذیب األحکام، ج 3، ص 25.
2. بقره / 125.
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اول( دیدار با هیئت های سیاسی
کـره بـا شـخصیت  سـران قبائـل و نیـز نماینـدگان و فرسـتادگان آنـان بـرای آشـنایی بـا اسـالم و مذا
اول جهـان اسـالم بـه مدینـه می آمدنـد و رسـول خـدا ؟ص؟ آنهـا را  در مسـجد بـه حضـور می پذیرفـت. 
ح می کردنـد و پاسـخ های منطقـی و روشـن از رسـول خاتـم ؟ص؟ دریافـت  آنهـا سـؤاالت خویـش را مطـر
می نمودنـد. گاهـی در حیـات مسـجد، چادرهایـی برپـا می شـد تـا از میهمان هـای حضـرت محمـد ؟ص؟ 

پذیرایـی شـود. 
کـه مـردی شترسـوار وارد  کـه انـس ابـن مالـک می گفـت1 مـا در مسـجد نشسـته بودیـم  آورده انـد 
مسـجد شـد و شـترش را  در مسـجد بر زمین خواباند، سـپس پایش را بسـت و از افراد مسـجد که رسـول 
خدا ؟ص؟ نیز در میان آنان نشسـته بود، پرسـید کدامیک از شـما محمد هسـتید؟ )راوی( می گوید: این 
مرد سفیدپوست که تکیه داده است. آن مرد به پیامبر ؟ص؟ گفت: ای فرزند عبدالمطلب! پیامبر ؟ص؟ 
گفـت: ای محمـد ؟ص؟ مـرا  از تـو پرسـش هایی  فرمـود: تـو را اجابـت نمـودم. آن مـرد بـه پیامبـر ؟ص؟ 
گرفتـن پاسـخ آنهـا سـخت پافشـاری می کنـم. مبـادا از ایـن بابـت بـر مـن خشـم گیری.  کـه در  اسـت 
گفـت: تـو را بـه پـروردگارت و  پیامبـر ؟ص؟ فرمـود: هـر چـه می خواهـی بپـرس. آن مـرد بـه پیامبـر ؟ص؟ 
پـروردگار پیشـینیانت سـوگند می دهـم آیـا خداونـدی تـو را بـه سـوی همـه مردمـان فرسـتاده اسـت؟ 
رسـول خـدا ؟ص؟ فرمـود: آری. گفـت: تـو را بـه خـدا سـوگند می دهـم آیـا خداوند تـو را امر نمود تـا نمازهای 
پنجگانـه را  در روز و شـب بـه جـای آوری؟ رسـول خـدا ؟ص؟ فرمـود: آری. گفـت: تـو را بـه خـدا سـوگند 
می دهـم آیـا خداونـد تـو را فرمـان داد کـه ایـن مـاه از سـال را روزه بگیـری؟ رسـول خـدا ؟ص؟ فرمـود: آری. 
گفـت: تـو را بـه خـدا سـوگند می دهـم، آیـا خداونـد تـو را امـر کـرد کـه ایـن صدقـه را  از ثروتمنـدان بگیـری 
و بیـن فقرایمـان تقسـیم کنـی؟ رسـول خـدا ؟ص؟ فرمـود: آری. آن گاه آن مـرد گفـت: بـه آن چـه آوردی 
ایمـان آوردم و مـن فرسـتاده کسـانی از قـوم خـود هسـتم کـه در پـی مـن می آینـد. من ضمام بـن ثعلبه از 

قبیلـه بنـی سـعد بـن بکـر هسـتم. 
در آغـاز اسـالم رویـه پیامبـر ؟ص؟ ایـن بـود کـه در مسـجد می نشسـت و افـراد مختلفـی یـا هیئت هـای 
سیاسـی با ایشـان مالقات می کردند و با یکدیگر به بحث و گفتگو می پرداختند. پیامبر ؟ص؟ از مسـجد 
بـه عنـوان مرکـز عبـادت و نیـز دیـدار بـا نماینـدگان اسـتفاده می نمـود. رسـول خـدا ؟ص؟ بـه جـز این کـه 
فرسـتادگان سیاسـی را  در مسـجد می دیـد، از مسـجد نمایندگانـی بـه نقـاط دوردسـت می فرسـتاد و بـا 

1. ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج 1، ص 449.
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آنهـا بـه بحـث و گفتگـو می پرداخـت. 
ابـن اسـحاق نقـل می کنـد1 پـس از این کـه رسـول خـدا ؟ص؟ از تبوک برگشـت، ماه رمضان بـود. هیئت 
ثقیف خدمت آن حضرت رسـیدند و پیامبر ؟ص؟ برای آنها در گوشـه مسـجد خیمه ای به پاداشـت و در 
آن می زیسـتند و بـالل از خانـه پیامبـر ؟ص؟ بـرای آنـان غـذا می بـرد و رسـول خـدا ؟ص؟ هـر شـب بعد از شـام 

نـزد آنـان می رفـت و با ایشـان حـرف می زد. 
کـرم ؟ص؟ بـه هنـگام اسـتقبال از هیئت هـای خارجـی بهتریـن  کـه پیامبـر ا ابـن سـعد می نویسـد 

کننـد.2 کـه چنیـن  لباس هایـش را می پوشـید و بـه بـزرگان اصحـاب دسـتور مـی داد 
در مسـجدالنبی مکانـی بـه نـام اسـتوانة الوفـود وجـود دارد کـه تـا بـه امـروز جایـگاه آن معلـوم اسـت. 
گفتگـو بـا هیئت هـای سیاسـی و فرسـتادگان  کنـار ایـن سـتون می نشسـت و بـه  رسـول خـدا ؟ص؟ در 
اعزامـی از سـوی قبائـل و طوایـف مختلـف می پرداخـت. همزمان با رشـد و توسـعه اسـالم و ظهور اقتدار 
و عظمت مسـلمانان، حضور این هیئت ها رو به فزونی  گذارد و مباحث آنان از مسـائل سیاسـی، جنبه 

کـرات گاهـی بـه انعقـاد عهدنامـه منجـر می شـد.3 اعتقـادی و ایمانـی نیـز گرفـت. ایـن مذا

وشنگری افکار عمومی  دوم( ر
از دیگـر رسـالت های مسـجد ایـن بـود کـه مبـارزات بـا کج روی هـا و انحرافـات فکـری در ایـن مـکان 
ک انجـام می شـد. سـیره حضـرت محمـد ؟ص؟ ایـن بود که به هنگام مشـاهده ناهنجـاری یا کج روی  پـا

در مسـجد حضـور می یافـت و ذهـن و فکـر مسـلمانان را روشـن می نمود. 
کـرم ؟ص؟ بـه تدریـج رنـگ باخـت و با فشـار  گفتنـی این کـه نقـش روشـنگرانه مسـجد بعـد از پیامبـر ا
کمـان امـوی و عباسـی، مسـجد نتوانسـت ایـن رسـالت بـزرگ خـود را آن گونـه که بایـد ایفا  اختنـاق حا
کنـد. امـا گاهـی ایـن نقـش عمـده مسـجد توسـط اولیـای حق احیا می شـد. بـه نمونه هـای تاریخی در 
ایـن زمینـه می تـوان توجـه نمـود؛ خوانـدن خطبـه حضـرت فاطمـه زهـرا؟س؟ پیرامـون مسـئله فدک، 
سـخنرانی ابّی بن کعب در نماز جمعه پیرامون فضایل اهل بیت؟مهع؟،4 سـخنرانی امام حسـین؟ع؟ 

1. کتانی، التراتیب االداریه، ج 1، ص 447.
2. ابن سعد، طبقات الکبری، ج 4، ص364.

3. واقدی، المغازی، ص 734.
4. طبرسی، احتجاج، ص 92.



112

گویی  در حضور خلیفه دوم.1 زمانی که به امام سجاد؟ع؟ خبر رسید عّده ای در مسجدالنبی به ناسزا
دربارۀ امیر مؤمنان؟ع؟ زبان گشـوده اند، امام؟ع؟ به مسـجد شـتافت و آنان را  اندرز نمود.2

آنـگاه کـه معاویـه در مسـجد بـزرگ دمشـق پیـروزی خـود را بـر اهـل بیـت؟مهع؟، پیـروزی بـر دشـمنان 
خـدا برشـمرد، صعصعـه بـن صوحـان بـا شـجاعت برخاسـت و بـه یاوه سـرایی های او پاسـخ گفـت.3

امام صادق؟ع؟ روزی به مسـجد درآمد و مشـاهده نمود که فرماندار منصور به بدگویی از حضرت 
علی؟ع؟ مشـغول اسـت. آن امام؟ع؟ از جای برخاسـت و سـخنانی عالمانه و شـجاعانه بر زبان جاری 

کـرد. ایـن عمـل چنـان تأثیرگـذار بود کـه نماینده منصور مسـجد را ترک کرد.4

سوم( انجام بیعت
در صـدر اسـالم رسـم بـر ایـن بـود کـه تـازه مسـلمانان بـه جهـت وفـاداری خـود بـه آییـن اسـالم بـه 
مدینـه می آمدنـد، در مسـجد حاضـر می شـدند و بـا حضـور مسـلمانان بـا پیامبـر ؟ص؟ بیعـت می نمودنـد. 
ایـن عمـل پایبنـدی آنهـا را بـه آییـن جدیـد و فرامیـن رسـول خـدا ؟ص؟ نشـان مـی داد؛ چنانکـه بـرای 

تازه گرونـدگان بـه آییـن پیامبـر ؟ص؟ جنبـه سیاسـی نیـز داشـت.5
حاصـل آن کـه رسـول خـدا ؟ص؟ چـه در مکـه و چـه در مدینـه، از مسـجد به عنوان یک سـنگر سیاسـی 
و اجتماعـی بـرای هویت بخشـی بـه کیـان جامعـه اسـالمی بیشـترین بهره هـا را بـرد. آن حضـرت ایـن 
نهـاد مقـدس را بـرای حیـات سیاسـی و تشـکل اجتماعـی در جامعـه آن روز همچـون قلبـی تپنـده در 
آورد. انجـام مراسـم، برنامه هـا، دیدارهـا و روشـنگری ها همـه و همـه، جهـت اقتدار سیاسـی و اجتماعی 
حکومـت اسـالمی بـود. پیامبـر ؟ص؟ هـم رییـس حکومـت اسـالمی بود و هم عهـده دار امور مسـجدالنبی 
کمیـت برقـرار نمـود. همـراه بـا گسـترش اسـالم در  بـود و از ایـن رهگـذر پیونـد مبارکـی میـان مسـجد و حا
کمیت اسـالمی توسـعه یافت و محلـی امن برای  مناطـق و بـالد مختلـف، مسـجد بـه عنـوان پیام آور حا
مسـلمانان شـد. بیشـترین حضـور پیامبـر ؟ص؟ در مسـاجد بـود و همـواره کارگـزاران و نماینـدگان خویش 
را دعـوت می نمـود تـا مسـجد بسـازند و فرهنـگ دینـی را  در مسـاجد برپـا دارنـد و در یـک کالم خالصـه 

1. همان، ص 292.
2. مجلسی، بحار االنوار، ج 46، ص 143.

3. همان، ج 44، ص 132.

4. همان، ج 47، ص 165.
5. واقدی، المغازی، ص 568.
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می تـوان گفـت مسـجد مهم تریـن نهـاد حکومـت نبـوی بـه حسـاب می آمـد. 
بسـیار زیبنـده اسـت کـه ایـن نقـش مسـجد امـروزه احیـا گـردد. مسـجد خانـه خـدا و مکانـی مناسـب 
ح مسـائل عمومی مسـلمانان اسـت. الزم اسـت نقش سیاسـی و اجتماعی مسـجد به رسـمّیت  برای طر

شـمرده شـود و ایـن رسـالت بـزرگ به مسـجد بازگردد. 

چهار( کارکرد نظامی 

کـه جنـگ و نیـز صلـح از مسـجد آغـاز می شـد.  از دیگـر نقش هـا و عملکردهـای مسـجد ایـن بـود 
مسـجد پایـگاه اصلـی حکومـت در امـور نظامـی بـه حسـاب می  آمـد. 

اول( اردوگاه سپاه 
در عصـر رسـول خاتـم ؟ص؟ سـپاهیان و مجاهـدان اسـالم در مسـجد تجمـع می نمودنـد و از آنجـا بـه 
سـمت جبهه هـای جنـگ گسـیل می شـدند. در جنـگ احـد مـردم مدینـه از هـر سـو بـه طـرف مسـجد 
پیامبـر شـتافتند و در آنجـا اجتمـاع نمودنـد. فرماندهـان شـب را  در مسـجد سـپری کردنـد و صبـح بـا 

سـپاهیان عـازم احـد جهـت جنـگ بـا سـپاهیان قریـش شـدند. 

وحان  دوم( مداوای مجر
بعـد از جنـگ، مجروحـان زیـادی را بـه سـمت مدینـه یا مکـه می آوردند و آنان را  در مسـجد قرار داده 
مشـغول مـداوا می شـدند. سـعد بـن معـاذ بعـد از آن کـه در جنگ خندق مجروح شـد در مسـجد بسـتری 
گشـت و زنـی از قبیلـه خـودش مشـغول مـداوای او شـد. نـام ایـن زن رفیـده بـود که خـود را وقف خدمت 

بـه مجروحـان و بیمـاران نموده بود. 
کـه در عالـم اسـالم بیمارسـتان سـاخت ولیـد بـن عبدالملـک در سـال  نوشـته اند اولیـن شـخصی 
88 هــ.ق بـود. او ایـن بیمارسـتان را  در مسـجدی بـزرگ برپـا نمـود و اطبایـی را بـه آنجـا دعـوت کـرد. 
وی دسـتور داد در ایـن مـکان بـرای جذامیـان، کـودکان و کـوران مکانـی را تهیـه دیدنـد و از بیت المـال 

ج آنجـا را تأمیـن می نمـود.1 مخـار

1. ابن بطوطه، رحلة، ص 208. 



114

سوم( مقّر فرماندهی 
رسـول خـدا ؟ص؟ در مسـجد بـا ایـراد خطابه هـای آتشـین مـردم را بـرای اعـزام بـه جهـاد و مقابلـه بـا 
کفـر و الحـاد آمـاده می نمـود. مقدمـات جنگ هـا و غزوه هـا در مسـجد تـدارک دیـده می شـد و مسـجد 
پایگاهـی مهـم بـرای بسـیج عمومـی مسـلمان ها بـرای جهـاد بـه حسـاب می آمـد. رسـول خـدا ؟ص؟ 

مسـجد را مقـّر فرماندهـی جنـگ و صلـح قـرار داده بـود. 
روزی سـپاه اسـالم اطـراف قلعـه بنی نضیـر را محاصـره کـرد، آنـان شـروع بـه تیراندازی و سـنگ زدن 
کردنـد. شـبانگاه رسـول خـدا ؟ص؟ علـی؟ع؟ را بـه فرماندهـی سـپاه گماشـت و بـه مدینـه بازگشـت. قّبـه 
رسـول اهلل ؟ص؟ کـه از چـوب و مـو بـود مـورد اصابـت قـرار گرفـت. ایـن مسـجد تـا بـه امـروز پابرجاسـت و از 

مسـاجد مهـم شـیعیان قبـا بـه حسـاب می آیـد.1
مسـلمانان پـس از امضـا صلـح حدیبیـه در سـال ششـم توانسـتند در سـال هفتـم هجرت )یک سـال 
پـس از تاریـخ قـرارداد( وارد مکـه شـوند و پـس از سـه روز اقامـت در مکـه و انجـام اعمال عمره شـهر مکه 
را تـرک گوینـد. آنـان می بایـد در ایـن مـدت جـز سـالِح مسـافر کـه همـان شمشـیر اسـت سـالح دیگـری 
همـراه نداشـته باشـند. پیامبـر ؟ص؟ از مسـجد مدینـه احـرام بسـت و دیگـران نیـز  از  وی پیـروی نمودند. 
دو هـزار نفـر لبیک گویـان بـا لباس هـای احـرام راه مکـه را پیـش گرفتنـد. ایـن کاروان آنچنـان شـکوه و 
جاللی داشـت که بسـیاری از مشـرکان را به معنویت و حقیقت اسـالم متوجه سـاخت. این سـفر تبلیغی 

بـود و ایـن افـراد در حقیقـت سـپاه تبلیـغ اسـالم بودند.2

پنج( کارکرد قضا 

هـر گاه اختالفـی میـان دو مسـلمان پیـدا می شـد، آنهـا دعـوای خـود را نـزد پیامبـر ؟ص؟ می بردنـد و 
گـر  رسـول خـدا ؟ص؟ در مسـجد می نشسـت و نزاع هـا و کشـمکش های آنـان را حـّل و فصـل می نمـود. ا
بـه تاریـخ صـدر اسـالم بنگریـم بـه دسـت می آیـد که اولیـن قاضی در اسـالم وجود مبارک نبـی خاتم ؟ص؟ 
اسـت. آن حضـرت اشـخاصی را هـم بـرای داوری بـه مکان هـای دور یـا نزدیـک می فرسـتاد، چنانکـه 
حضـرت علـی؟ع؟ را بـرای قضـاوت بـه یمـن فرسـتاد. امیـر مؤمنـان؟ع؟ بـه رسـول خـدا ؟ص؟ گفـت: مـن 

1. جعفریان، تاریخ سیاسی اسالم، ص 543.
2. سبحانی، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم، ص 260.
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جوانـم و سـن کمـی دارم و علمـم بـرای قضـاوت کـم اسـت. آن حضـرت ؟ص؟ فرمـود:
کـه دو نفـر بـرای قضـاوت نـزد  خـدا قلبـت را هدایـت می کنـد و زبانـت را ثابـت می گردانـد. وقتـی 
تـو آمدنـد و مقابلـت نشسـتند، داوری نکـن مگـر این کـه سـخن هـر دو طـرف را بشـنوی. آن گاه امیـر 

المؤمنیـن؟ع؟ فرمـود: بعـد از آن هیچـگاه در قضاوتـی نلرزیـدم.1
گفتنـی این کـه کار قضـات در آغـاز عمدتـًا پرداختـن بـه شـکایت و حـّل دعـاوی مسـلمانان بـود. اّمـا 
رفته رفتـه بـا توسـعه جهـان اسـالم، دامنـه امـور قضاوت گسـترش یافت و امـوری نظیر مجانیـن، ایتام، 

مفلسـین، مهجوریـن و اوقـاف بـه عهـده قاضیـان گذارده شـد.2 
رسـول خـدا ؟ص؟ در مسـجد بـه امـر قضـاوت می پرداخت، چنانکـه امیر مؤمنان؟ع؟ در مسـجد کوفه 
مکانـی بـه نـام دکـه القضـا سـاخت و در آنجـا اختالفـات مسـلمانان را فیصله مـی داد. امر قضـاوت بعد از 
رسـول خدا ؟ص؟ و حضور اهل بیت؟مهع؟ اسـتمرار یافت و از رویه های عمومی مسـلمین گشـت. مقدسـی 
نقـل می کنـد کـه از رسـم های نیکـوی نیشـابوری، بـه داوری نشسـتن سپهسـاالر بـا وزیـر اوسـت کـه بـا 
کمک قاضی و رئیس و چند تن از دانشـمندان و بزرگان، روزهای دوشـنبه و پنجشـنبه در مسـجد رجا 

حکـم صـادر می کننـد و این در کشـور اسـالم بی مانند اسـت.3 
البته گاهی منازعات مسـلمانان در حّد شـکایت و قضاوت نبود و تنها مشـاجره ای سـاده و اختالفی 
کوچـک شـکل می گرفـت. رسـول خـدا ؟ص؟ بـه هنـگام بـروز اختـالف کوچـک، طرفیـن را بـه مسـجد فـرا 
می خوانـد و بـا گفتگـو و بـه صـورت مسـالمت آمیز آنهـا را بـا یکدیگـر آشـتی مـی داد تـا نـزاع و دلخـوری 

کامـاًل از بیـن بـرود. 
کـه قسـط و عـدل را برپـا می کـرد، مبـارزه بـا ظلـم و بی عدالتـی از مسـجد آغـاز  مسـجد نهـادی بـود 
شـد، مسـجد داد مظلومـان را می سـتاند و مسـجد فصـل الخطـاب بـود. بـه زبـان دیگـر مسـجد در آن 
روزگار جایـگاه قـّوه قضائیـه و شـورای حـل اختالفـات را بر عهده داشـت و امور دادخواهی و دادگسـتری 
بـرای عمـوم در آنجـا انجـام می شـد. در ایـن میـان مسـجدالنبی جایـگاه ویـژه ای داشـت و بارهـا شـاهد 

اسـتغاثه مظلومـان و شـکایت سـتم دیدگان بـود. 

ح نهج البالغه، ج 1، ص 18. 1. ابن ابی الحدید، شر
2. ابن خلدون، مقدمه، ص 220.

3. مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفة األقالیم، ج 1، ص 223.
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رسـول خـدا ؟ص؟ همـواره یـاور و پشـتیبان سـتم دیدگان بـود و هـرگاه اختالفـی میـان دو نفـر یـا دو قبیلـه 
پدیـد می آمـد بـا عـدل میـان آنـان قضـاوت می کـرد و فتـوا مـی داد. بـرای رسـول خـدا ؟ص؟ قبیلـه، نـژاد، 
جنسـیت و جایگاه فرد اهمّیت نداشـت بلکه ایشـان تنها براسـاس قانون خدا و عدالت داوری می نمود. 
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  دو | مسجد طراز 
قرآن، سـیره نبوی و تاریخ صدر اسـالم سـیمای مسـجد ایده آل را  در اختیار ما قرار می دهد. مسـجِد 
مطلـوب دارای کارکردهـا و نقش هـای فراوانـی در ابعـاد وسـیع اسـت. مسـجِد آرمانـی بـه انـدازه تمـام 
ابعـاد اسـالم و تمـام جنبه هـای حکومـت اسـالمی رسـالت و وظیفـه دارد. ارکان اصلـی حکومـت نبـوی 
مسـجد تلّقـی می شـد. سـیره اهـل بیـت؟مهع؟ بـه مـا نشـان می دهـد کـه مسـجد جهـت فرهنگ سـازی و 
نیـز انسان سـازی مهم تریـن پایـگاه بـوده اسـت. مسـجد تمـام حمله هـای دشـمنان را خنثـی می کـرد. 
گسـترش دین و توسـعه فرهنگ اسـالمی از طریق مسـجد شـکل گرفت و در یک سخن خالصه مسجد 
مقـّر حکومـت پیامبـر ؟ص؟ بـود. مسـجد معیـار دارای ویژگی هـا و ابعـاد متنوعـی اسـت کـه توجـه بـه آنهـا 

می توانـد در بازشناسـی مسـاجد موجـود و احیـا آنهـا تأثیرگـذار باشـد. 

یک( انسان سازی و رشد معنوی 

مسـاجد انسـان ها را بـا خـدا آشـنا می کننـد. از آنجـا کـه مسـجد خانه خداسـت و عبادتگاه مسـلمانان 
محسـوب می گـردد، انسان سـاز ترین مـکان، مسـجد بـه حسـاب می آیـد. دعـا، راز و نیـاز بـا خـدا، نمـاز، 
اعتـکاف، یـاد خـدا و تمـام عبادت هـا مکانـی اصیـل بـه نـام مسـجد دارنـد و انسـان از طریق ایـن امور به 

خـدا نزدیـک شـده بـه درگاه الهـی بـار می یابـد. 
مسـجد کانـون تربیـت و هدایـت انسان هاسـت. نظـارت بـر سـیر و سـلوک عرفانـی در مسـجد انجـام 
می شـود. تربیـت الهـی محصـول ارتبـاط بـا مسـاجد اسـت. مسـجد در رسـاندن آدمیـان بـه قـرب خـدا 
نقـش مهمـی ایفـا می کنـد. دیـن می توانـد نیـاز معنـوی بشـر را تأمیـن نمایـد و ایـن امـر در سایه سـار 
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هدایـت مسـجد امکان پذیـر اسـت. 
عبـادت پـروردگار یکـی از حقـوق الهـی اسـت. بـر آدمیـان فـرض اسـت ایـن حـق را بـه شایسـته ترین 
وجـه تحقـق بخشـند. معنویـت و عبـادت باعـث رشـد روحـی و جسـمی انسـان می شـود. عبـادات 
تکامل بخـش انسـان ها بـوده آدمـی را تـا مبـدأ عالـم بـاال می برنـد. رشـد آدمـی جـز از رهگـذر عبـادت و 
پرسـتش ممکـن نیسـت و مسـجد تنهـا مرکـزی اسـت کـه نمایان گر رابطه انسـان با خالق جهان اسـت. 
مسـجد کانـون ذکـر و مرکـز رابطـه مسـتقیم بـا خداسـت. حضـور شـکوهمند انسـان بـرای عبـادات 
جمعـی در ایـن مـکان مقـدس محقـق می گـردد. اهـل مسـجد همـواره بـه ذکـر، تسـبیح، یـاد آخـرت، 
خودسـازی و تهذیـب نفـس مشـغولند. مسـجد خلوتـگاه راز و نیـاز بـا معبـود اسـت و بندگـی انسـان در 

مسـاجد ظاهـر می شـود. رسـول خـدا ؟ص؟ فرمـود: 
اهـل مسـجد بـه داشـتن ایـن نعمـت مفتخرنـد کـه هـر گاه دعایـی خواننـد، خداونـد بهشـت ارزانـی 

آنـان نمایـد و بـه سـبب دعایشـان بـالی دنیـا از آنـان بگردانـد.1
حضرت محمد ؟ص؟ اشاره فرمود: 

مادامـی کـه انسـان در مسـجد نشسـته باشـد خـدای تعالـی بـه ازای هـر نفـس یـک درجه در بهشـت 
به او عطا کند، مالئکه به او درود فرسـتند، ده حسـنه برایش بنویسـند و ده گناه از نامه اعمالش محو 

گـر در حـال رفتـن بـه مسـجد بمیرد خداوند بهشـت را بـرای او ضمانـت گرداند.2  کننـد. ا
امام صادق؟ع؟ در مناقب امیر مؤمنان؟ع؟ می فرماید: 

پنـج تـن در محـراب بشـارت هایی را بـه دسـت آوردنـد: سـلیمان؟ع؟ تـا یـک سـال پـس از مرگـش 
همچنـان پادشـاه بـود )سـبأ/14(، داود؟ع؟ عفـو خـدا را بدسـت آورد )ص/24(، مریـم؟س؟ را طعـام 
بهشـتی نصیـب شـد )آل عمـران/37(، یحیـی؟ع؟ را بـه زکرّیـا؟ع؟ بشـارت دادنـد )آل عمـران/39( و 

علـی؟ع؟ بـه امامـت رسـید )مائـده/55(.3

دو( فرهنگ سازی و توسعه ارزش های دینی 

یکـی از اصلی تریـن رسـالت های مسـجد نشـر معـارف قرآنـی و فرهنگ سـازی اسـت. مسـجد بـه 
دلیـل جایـگاه رفیعـی کـه دارد می توانـد فرهنـگ عمومـی را بازسـازی نمایـد و سـبک زندگـی انسـان ها 

1. حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 194.
2. مجلسی، بحار االنوار، ج 80، ص 30.

3. ابن شهر آشوب، مناقب، ج 3، ص 263.
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کنـد. نقـش جامعه شـناختی مسـجد بـه مـا می گویـد ایجـاد تغییـرات اجتماعـی بـا مسـجد  را اصـالح 
امکان پذیراسـت. 

کان و نیـکان همنشـین  در مسـجد مـردم بـا آموزه هـای دینـی آشـنا می شـوند. مسـجد انسـان را بـا پـا
می نمایـد. هدایـت الهـی در مسـجد توزیـع می شـود و هدایت یافتـگان در ایـن مرکـز آسـمانی بـه سـوی 

پـروردگار عالـم رهنمـون می گردنـد.
اصـالح مفاسـد اخالقـی و نابهنجاری هـای اجتماعـی از طریـق ارتبـاط بـا مسـاجد تحّقـق می یابـد؛ 
زیـرا کـه یکـی از مهم تریـن کارکردهـای مسـجد ایـن اسـت کـه مأمـن نمازگزاران بـوده انسـان نمازگزار را  

از منکـرات و زشـتیها دور سـازد: 
ْكَبُر 

َ
ِذْكـُر اهَّلِل أ

َ
ِر َو ل

َ
ْنك ُ َفْحشـاِء َو الْ

ْ
َة َتْنـى  َعـِن ال ـال َة ِإّنَ الّصَ ـال ِقـِم الّصَ

َ
ِكتـاِب َو أ

ْ
ْیـَك ِمـَن ال

َ
وِحـَى ِإل

ُ
 مـا أ

ُ
اْتـل

ـُم مـا َتْصَنُعـوَن؛1 آنچـه را  از ایـن کتـاب بـه تـو وحـی شـده اسـت، بخـوان و نمـاز را برپـا دار، یقینـًا 
َ
َو اهَّلُل َیْعل

نمـاز از کارهـاى زشـت، و کارهـاى ناپسـند بـاز مـی دارد؛ و همانـا ذکـر خـدا بزرگ تـر اسـت، و خـدا آنچـه را 
انجـام می دهیـد، می دانـد.

برگـزاری دعاهـا و  قـرآن،  زیبـای  مشـاهده صالحـان و هدایت یافتـگان، شـنیدن داسـتان های 
کـن مشـرفه، ذکـر خـدا و همنشـینی بـا صالحـان می توانـد ارزش هـای دینـی را  در  زیـارات، مشـاهده اما

ذهـن اهـل مسـجد زنـده نگـه داشـته زشـتی ها را  از آنـان دور نمایـد. 
مسـجد می توانـد در تبییـن مسـائل اعتقـادی و معـارف دینـی کمـک نمایـد. مسـجد می توانـد بـه 
دفـع شـبهات دینـی و پاسـخ دادن بـه سـؤالهای اعتقـادی مـدد رسـاند و مسـجد همواره توانسـته اسـت 
مرکـز تعلیـم و تربیـت باشـد. آمـوزش معـارف اسـالمی چنان با مسـاجد عجین شـده اسـت کـه هر کس با 
دیـدن مسـجد بـه یـاد دیـن و نـام خـدا می افتـد. برگـزاری کالس هـای آموزشـی و کرسـی های اعتقـادی 
در کنـار عبـادت، نقـش مسـجد را کامـل می کنـد. اهـل مسـجد بایـد بیشـترین اطالعـات را نسـبت بـه 
احـکام، ارزش هـای اخالقـی و مسـائل اعتقـادی داشـته باشـند. از آنجا که نیازهای دینی مردم توسـعه 
گردیـده اسـت، مسـجد بایـد بـا مدیریتـی فعـال بـه امـر تربیـت و نشـر آموزه هـای دینـی  ع  یافتـه متنـو

بپـردازد تـا در جـذب مخاطبیـن خصوصـًا جوانـان موفـق ظاهـر گـردد. 
پایـداری و حفـظ ارزش هـای دیـن در گـرو حفـظ مسـاجد اسـت. مسـجد در هـر کـوی و بـرزن یادمـان 
ارزش هـای نـاب بـوده پایـگاه جوانمـردان اسـت. هـر کـس بـه حریـم دیـن، مقدسـات و ارزش هـا تجاوز 

1. عنکبوت / 45.
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کبر و حفظ ارزش های اخالقی برای کسـانی  کنـد خـود را رودرروی مسـجد می بینـد. پیـروزی در جهـاد ا
اسـت کـه در مسـجد پـرورش یافته انـد. حفـظ ارزش هـا تنها از طریق آشـنایی با آنها امکان پذیر اسـت و 

گاهـی بـه هنجارهـا و ارزش هـای الهـی از طریـق آموزش گاه های مسـاجد حاصـل می آید.  آ
سـنت های دینـی می تواننـد فرامـوش شـوند و حتـی جـای خـود را بـه خرافـات و ارزش هـای نـاروا 
دهنـد. ایـن مسـجد اسـت کـه سـنت های الهـی را زنـده نگـه داشـته و مانـع فراموشـی آنهـا می گـردد. بـا 
زنـده نگـه داشـتن سـنت های دینـی و آداب قرآنـی می تـوان نسـل جدیـد را نجـات داد و آنـان را سـمت 

حقیقـت رهنمون شـد. 
کـه همـواره دیـن دسـتخوش تحریـف و ورود خرافـات بـوده اسـت.  تاریـخ اسـالم نشـان می دهـد 
گـون بدعت هـا و انحرافـات مختلفـی را بـه دیـن  کمـان ظالـم بـا انگیزه هـای گونا فرصت طلبـان و حا
وارد می کردنـد و آنهـا را بـه عنـوان دیـن بـه مـردم نشـان می دادنـد. مهم ترین مکانی کـه می تواند برای 
ک باشـد مسـجد اسـت. مسـاجد می توانـد بـا سـازماندهی  مقابلـه بـا بدعت گـران و خرافه سـازان خطرنـا
مناسـب و انجـام آموزش هـا و اقدامـات مؤثـر تحریفـات و خرافـات را  از دیـن بیـرون کنـد و در ایـن راسـتا 

روشـنگری نمایند. 
مسـجد مـکان مناسـبی بـرای پاسداشـت مکتـب اسـت. همـواره آزادی خواهـان و جان برکفـان 
مسـجد را پایـگاه خویـش قـرار می دادنـد تـا آرمان های بزرگ اسـالمی و انقالبی را  از مأذنه های مسـاجد 
فریـاد می زدنـد. همـواره مسـاجد بودنـد کـه جوامع و گروه های اجتماعی را به حرکـت در آورده اند و آنها 
را بـه سـوی اهـداف مقـدس پیـش برده اند. مسـجد منـادی ارزش های دینی، محل نظـر معارف الهی، 

یادمـان فرهنـگ اسـالمی و سـنگر حفـظ نسـل جوان اسـت. رسـول خـدا ؟ص؟ فرمود: 
هـر کـس بـه مسـجد رفـت و آمـد نمایـد، هشـت خصلـت را بـه دسـت آورد: نشـانی اسـتوار، فریضـه ای 
انجـام یافتـه، سـنتی بـه پـا داشـته شـده، علمـی جدیـد، دوسـتی مفـر، سـخنی کـه او را بـه راه راسـت آورد، 

آبـاد کـردن مسـاجد و تـرک گناه.1

سه( جامعه سازی و رشد سیاسی 

مسـجد کانـون حـل اختالفـات مـردم اسـت. محـور انسـجام مسـلمانان مسـجد اسـت. کسـانی کـه 
بـا مسـجد در ارتباطنـد، بـه وحـدت و همدلـی بـا یکدیگـر پایبنـد بـوده خواهـان اقتـدار اسـالمند. اقامـه 

1. مجلسی، بحار االنوار، ج 81، ص 3.
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گـر بـرای حضـور در  نمـاز جماعـت و تشـکیل صفـوف منظـم، درس یکپارچگـی و هماهنگـی می دهـد. ا
مسـاجد تشـویق بسـیار شـده اسـت، این امر به دلیل حفظ اتحاد مسـلمین و تحقق یکدلی آنان اسـت. 

وحـدت اسـالمی تـا بـدان پایـه اهمّیـت دارد کـه امامـان معصـوم؟مهع؟ فرموده انـد: 
هـر کـس بـا ایشـان )اهـل تسـنن( در صـف اّول نمـاز بخوانـد، هماننـد کسـی اسـت کـه در راه خـدا 

کنـد.1 جهـاد 
از  کمتـر  آنهـا بسـیار  مسـلمانان عوامـل وحـدت زای فراوانـی دارنـد و تفاوت هـا و اختالف هـای 
کات آنهاسـت. لـذا بایـد بـه ریسـمان الهـی چنگ زننـد و از عوامـل تفرقه افکن بپرهیزنـد تا نفاق از  اشـترا

میـان آنـان برچیـده شـود و بـه ویرانـی دیـن نینجامـد خداونـد بـه مسـلمانان امـر فرمـود: 
؛2 ایـن کتـاب را تدریجـًا بـه 

َ
یـل ج

ْ
ن ِ

ْ
ـْوراَة َو ال  الّتَ

َ
ل ْنـَز

َ
 ِلـا َبـْ�نَ َیَدْیـِه َو أ

ً
قـا ـّقِ ُمَصّدِ َ

ْ
ِكتـاَب ِبال

ْ
ْیـَك ال

َ
 َعل

َ
ل َنـّزَ

حـق و راسـتی بـر تـو نـازل کـرد، کـه تصدیـق کننـده کتاب هاى پیـش از خود اسـت؛ و تـورات و انجیل را.
مسـاجد تـوده مسـلمانان را بـا امـام و پیشـوا مرتبـط می کننـد. ایـن ارتبـاط مسـتمر می توانـد آنـان 
گاه سـازد. مسـجد همـاره بزرگتریـن پایـگاه اعـالن مسـائل  را بـا مسـائل سیاسـی و اجتماعـی زمـان آ
حکومتـی بـوده اسـت. هنـوز طنیـن خطبه هـای آتشـین فاطمـه زهـرا؟س؟ در دفـاع از والیـت و نیز خطبه 
کننده امـام سـجاد؟ع؟ پـس از فاجعـه کربـال بـه گـوش می رسـد و از این طریق اسـالم در عالی ترین  رسـوا

شـکل خویـش بـه حیـات خـود ادامـه داد. 
کـرم ؟ص؟ مبـارزه بـا بت پرسـتی را  از مسـجدالحرام آغـاز کـرد؛ چـرا کـه بـه حکـم قـرآن بایسـت  پیامبـر ا

ک می کـرد:  مسـجد را بـرای طـواف، اعتـکاف و نمـاز پـا
ـُجود؛3 و بـه ابراهیـم و  ـِع الّسُ

َ
ّك ِكفـ�نَ َو الّرُ عا

ْ
اِئفـ�نَ َو ال ـرا َبْیـِیَ ِللّطَ ْن َطّهِ

َ
 أ

َ
َو َعِهْدنـا ِإل  ِإْبراهـَم َو ِإْساعیـل

ع و سـجود کننـدگان  اسـماعیل فرمـان دادیـم کـه خانـه مـرا بـرای طـواف کننـدگان و معتکفـان و رکـو
کیـزه کنیـد.  پا

زائـران خانـه خـدا کـه در ماه هـای حـرام به مّکـه می آمدند به دیـدار پیامبر ؟ص؟ می شـتافتند و تحت 
تأثیـر تبلیغـات آن حضـرت قـرار می گرفتنـد. آنـان پـس از بازگشـت بـه میـان قبایـل خویـش، حامل پیام 
کـرم ؟ص؟ بودنـد. از ایـن طریـق پیـام اسـالم و قـرآن در میـان قبایـل و طوایـف پیچیـد و  اسـالم و پیامبـر ا
ضربـه ای شـکننده بـه بت پرسـتی و شـرک وارد شـد. رسـول خـدا ؟ص؟ بـه جـز این کـه خـود بـه تبلیـغ دین 

1. حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 8، ص 301.
2. آل عمران / 3.

3. بقره / 125.
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کنـاف گسـیل می کرد.  می پرداخـت، یـاران خویـش را بـرای تبلیـغ دیـن بـه اطـراف و ا
پیامبـر خاتـم ؟ص؟ هیئت هـای نمایندگـی دیگـر اقـوام و بـالد را  در مسـجد بـه حضـور می پذیرفت و با 
آنـان بـه گفتگـو می پرداخـت. همچنیـن نمایندگانـی از سـوی خود را  در مسـجد تعییـن می نمود و آنان 
را بـرای تبلیـغ و ارسـال پیـام الهـی بـه میـان قبایـل و طوایـف می فرسـتاد تـا نـدای توحیـد را گسـترش 

دهنـد و مـردم را بـه آییـن محمـدی ؟ص؟ دعـوت نمایند.
پـس از سـقوط هبـل از بـام کعبـه آن را  در کنـاب بـاب بنی شـیبه دفـن کردنـد و رفـت و شـد موحـدان 
در اینجا به معنای کوبیدن شـرک و بت پرسـتی اسـت. اسـتحباب ورود از این در به مسـجد به همین 
دلیـل اسـت. در سـمت شـمالی مسـجدالحرام افـزون بـر درهـای متعـدد، مهم تریـن دری کـه در امتـداد 
کـوه مـروه قـرار دارد، باب الفتـح اسـت کـه ورودی آن بسـیار بـزرگ می باشـد. ایـن همـان دری اسـت کـه 

رسـول خـدا ؟ص؟ در فتـح مکـه )20 رمضـان سـال هشـتم هجـرت( از آن وارد گردیـد.1
اسـالم دینی کاماًل سیاسـی اسـت. بدون شـک سیاسـت با قدرت قرین اسـت و پیداسـت که قدرت 
نظارتـی نیرومنـد را الزم دارد. مسـجد از مهم تریـن عوامـل کنتـرل سیاسـی بـه حسـاب می آیـد. رسـول 
خـدا ؟ص؟ مسـجد را پایـگاه حکومـت خویـش قـرار داد و از آنجـا امـور سیاسـی را نظـارت می کـرد. پیامبـر 
کمـان و والیـان  کـرم ؟ص؟ و نیـز امیـر مؤمنـان؟ع؟ افـرادی را بـه عنـوان »عیـون« یـا ناظـر بـر اعمـال حا ا
تعیین می نمود. ایشـان همواره از مردم می خواسـت بر صاحبان قدرت و ثروت نظارت داشـته باشـند 
تـا از حـدود الهـی تخطـی نکننـد. مسـجد محـل بسـیج همگانـی مؤمنیـن و مؤمنـات اسـت و ضامـن و 

کنترل کننـده قـدرت. 

چهار( دادخواهی و عدل گستری 

اقامـه قسـط و عـدل از فرامیـن مهـم قرآن اسـت و مسـلمانان به اجرای حدود الهی دعوت شـده اند. 
خداونـد ارسـال رسـل را با هدفی مهـم انجام داد: 

دیـَد  َ َنـا الْ
ْ
ْنَزل

َ
ِقْسـِط َو أ

ْ
ـاُس ِبال یـزاَن ِلَیُقـوَم الّنَ

ْ
ِكتـاَب َو ال

ْ
نـا َمَعُهـُم ال

ْ
ْنَزل

َ
نـاِت َو أ َبّیِ

ْ
نا ِبال

َ
نا ُرُسـل

ْ
ْرَسـل

َ
َقـْد أ

َ
ل

یـز؛2 همانـا مـا  َغْیـِب ِإّنَ اهَّلَل َقـِوّیٌ َعز
ْ
ُه ِبال

َ
ـَم اهَّلُل َمـْن َیْنُصـُرُه َو ُرُسـل

َ
ـاِس َو ِلَیْعل ٌس َشـدیٌد َو َمناِفـُع ِللّنَ

ْ
فیـِه َبـأ

پیامبـران خـود را بـا دالیـل روشـن فرسـتادیم و بـا آنـان کتـاب و تـرازو ]ى تشـخیص حـق از باطـل [ نازل 
کردیـم تـا مـردم بـه عدالـت بـر خیزنـد، و آهن را که در آن براى مردم قوت و نیرویی سـخت و سـودهایی 

1. جعفریان، آثار اسالمی مکه و مدینه، ص 104.
2. حدید / 25.
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اسـت فـرود آوردیـم و تـا خـدا مشـخص بـدارد چـه کسـانی او و پیامبرانـش را  در غیـاب پیامبـران یـارى 
می دهنـد؛ یقینـًا خـدا نیرومنـد و توانـاى شکسـت ناپذیر اسـت .

سـیره رسـول خـدا ؟ص؟ بـه مـردم نشـان داد کـه مسـجد  در    اجـرای عدالـت و دادخواهـی نقش مهـم دارد. 
اجرای حدود الهی و اصالح کژی های اجتماعی در مسـجد انجام می شـد. آغاز حرکت اصالحی مصلحان 
از مسـجد بـود. مسـاجد کانـون حـل اختالفـات مـردم و مهم تریـن نهـاد امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بـود. 

بهتریـن تشـّکل های مـردم جهـت مبـارزه بـا پلیدی ها و مفاسـد اجتماعی با مسـجد گـره می خورد. 
فسـاد با مسـجد رابطه ای ندارد. فاسـدان و مفسـدان با مسـجد بی ارتباطند. مسـجد ناهنجاری ها 
و ضدارزش هـا را برنمی تابـد. مسـجد حامـی سـتم دیدگان و پشـتیبان مظلومـان اسـت. شـیوه رسـول 
کـه در صـورت بـروز اختالفـات خانوادگـی، قبیلـه ای و همسـایه ای بـه حکمیـت  خـدا ؟ص؟ ایـن بـود 
می پرداخت و بدین منظور از معتمدین محل در مسـجد اسـتفاده می کرد و از این طریق خصومت ها 

و کشـمکش ها را فیصلـه مـی داد. 
حاصـل آن کـه مسـجِد معیـار، کارکردهـا و بایسـته های متنوعـی دارد. امـروزه این نقش هـا باید احیا 
گـردد و بایـد مسـاجد موجـود رسـالت های خـود را تـا حـد مسـاجد صـدر اسـالم توسـعه داده تأثیرگـذاری 

بیشـتری داشـته باشند. 

کارکردها و بایسته های مسجد )مسجد طراز(
کارکرد عبادی و معنوی

نماز �
یاد خدا �
دعا �
اعتکاف �
قرائت قرآن �
توبه �
کان � همنشینی با پا
تقرب معنوی �

کارکرد فرهنگی
آموزشی �
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وعظ و خطابه �
تربیت مبلغ �
کتابخانه های مساجد �
پاسخ به سؤاالت و شبهات �
مسجد کانون حفظ ارزش ها �
مبارزه با تحریف ها و خرافات �

کارکرد اجتماعی و سیاسی
نقش اجتماعی

توسعه و ترویج اسالم �
پایگاه مصلحان اجتماعی �
پناهگاه مسافران و غریبان �
جشن و مراسم �
بسیج همگانی �
محل ازدواج و طالق �
برنامه شعرخوانی �
مکان خرید و فروش �
عامل وحدت بخش �
امنیت عمومی �

نقش سیاسی
دیدار با هیئت های سیاسی �
روشنگری افکار عمومی �
انجام بیعت �
کنترل سیاسی �
پایگاه حکومت �

کارکرد نظامی

اردوگاه سپاه �
مداوای مجروحان �
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مقر فرماندهی �
کارکرد قضا

قضاوت �
حل اختالف �
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  سه | جایگاه مسجد در جهان امروز 
امروزه مسـاجد در غرب و نیز جهان اسـالم از جایگاه مطلوبی برخوردار نیسـتند. البته ممکن اسـت 
جایـگاه مسـجد در منطقـه ای نسـبت بـه منطقـه دیگـر متفـاوت باشـد اّمـا بـا یـک نـگاه کلـی می تـوان 

دریافـت کـه مسـاجد کنونـی بـا مسـجد در صـدر اسـالم فاصله زیـادی دارند.
امروزه از یک سو تهدیدهای دشمنان علیه اسالم فراوان و روز افزون است؛ اسرائیل سرزمین های 
قدس شریف را به اشغال در آورده و تخریب مسجد االقصی را  در سرمی پروراند، آمریکا با دخالت های 
فـراوان در کشـورهای اسـالمی و ظلم هـا و فشـارهای روزافـزون نسـبت به آنان شـروع مجـدد جنگهای 
صلیبـی را فریـاد می کشـد، تمـام امکانـات و تجهیـزات اسـتکبار جهانـی علیـه اسـالم فّعـال شـده هجمـه 
فرهنگـی بـه صـورت وسـیع در جریـان اسـت و نیـز اختالفـات شـدید میـان کشـورهای اسـالمی دل هـر 

مسلمانی را پر از اندوه می سازد. 
از سـوی دیگر ظرفیت هـا و امکانـات جهـان اسـالم بسـیار چشـمگیر می باشـد؛ جهـان اسـالم بخـش 
عظیمـی از آسـیا، آفریقـا و اروپـا را  در  دسـت خویـش دارد، امکانـات اقتصـادی جهـان اسـالم به گونـه ای 
اسـت کـه جهـان غـرب را بـه خـود وابسـته کـرده اسـت و مهمتـر این کـه گسـتردگی مسـاجد در جهـان 
کندگـی آن در اقصـی نقـاط عالـم، سـنگری مسـتحکم و پایگاهـی قدرتمند بـرای برون رفت  اسـالم و پرا
کمـان مسـلمان قـرار داده اسـت و بر ماسـت  از مشـکالت و مقابلـه بـا توطئه هـای دشـمنان در اختیـار حا

از ایـن سـنگر ارزشـمند و ظرفیـت واال بـه نحـوی شایسـته اسـتفاده کنیـم. 
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یک( مسجد در کشورهای غیراسالمی 

شـاید بتـوان گفـت کـه جایـگاه مسـجد در میـان غیرمسـلمانان بهتـر از جایـگاه آن در جهـان اسـالم 
اسـت؛ زیـرا کـه بـه لحـاظ کارکـردی و نقش آفرینـی بـه مسـجد معیـار و مطلـوب اسـالم نزدیک تـر اسـت. 
شـاید بتـوان عّلـت را  در نکتـه ای جالـب جسـتجو کـرد. تجربـه نشـان داده اسـت کـه هـر گاه مسـلمانان 
تحـت فشـارهای حکومت هـای خـود قـرار گیرنـد سـعی می کننـد خـود را بـه یکدیگـر نزدیـک سـاخته 

انسـجام و هماهنگـی پیـدا کننـد. 
برخـی از گروه هـای اسـالمی جهـت دفـاع از حقـوق مسـلمانان و کمـک بـه آنـان اقـدام بـه تشـکیل 
کشـورهای غیـر  کندگـی چنیـن سـازمان هایی در  سـازمان های مردم نهـاد می کننـد. گسـتردگی و پرا
مسلمان فراوان است. به عنوان نمونه می توان به صندوق های قرض الحسنه، ایجاد کشتارگاه های 
گوشت حالل، راه اندازی آشپزخانه های پخت غذای حالل و تشکیل گروه های ازدواج اسالمی اشاره 

کرد. نکته جالب این که محور انسجام اسالمی و فعالیت های گروه های مسلمان، مسجد است.
مخاطبیـن اصلـی مسـاجد در کشـورهای غیـر اسـالمی دارای مذاهـب و سـالئق متفاوتـی هسـتند. 
اّمـا دو عامـل دیـن و مسـجد آنهـا را بـه یکدیگـر گـره زده اسـت. عمـده فعالیت هـای مسـاجد در ممالـک 
غیراسـالمی عبارتنـد از: برگـزاری مراسـم نمـاز بـه صـورت دسـته جمعی، توزیـع و آموزش قـرآن کریم، راه 
انـدازی کتابخانـه، ایجـاد مدرسـه، اطعـام نیازمنـدان، برگـزاری جشـن های اسـالمی، دادن افطاری در 
ماه مبارک رمضان، برگزاری مراسم سخنرانی و مدیحه سرایی، تشکیل صندوق های قرض الحسنه 

و راه اندازی سفرهای زیارتی. 
مسـاجد در کشـورهای غیراسـالمی عمومـًا از طریـق کمک هـای مردمـی و خّیریـن اداره می شـوند. 
متولّیان مسـاجد عالوه بر جمع آوری کمک های مسـلمانان، اعانه نیز می پذیرند. برخی از مسـاجدی 
ع خود  کـه توسـط اقـوام یـا ملّیـت خـاص ایجـاد شـده اند بـه کمـک امکانـات اهدایـی مـردم کشـور متبـو
اداره می شـوند. در ایـن میـان کمک هـای برخـی دول اسـالمی را نمی تـوان نادیـده گرفـت. این گونـه 

مسـاجد از سـوی دولت هـای اسـالمی حمایـت می شـوند و طبعـًا وضـع بهتـری دارنـد. 
حکومت ها و دولت های غیراسالمی معمواًل فعالیت های مساجد را کنترل و گاه محدود می کنند. 
ج از محـدوده مسـجد  در کشـورهای اروپایـی و آمریکایـی مسـاجد اجـازه فعالیت هـای عمومـی و خـار
کنتـرل می شـود.  کامـاًل  را ندارنـد. بـه بهانـه مبـارزه بـا تروریسـم ورود و خـروج نمازگـزاران بـه مسـجد 
مسـلمانان اجـازه فعالیـت سیاسـی ندارنـد و از برگـزاری مراسـم باشـکوهی نظیـر راهپیمایـی روز قـدس 
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منـع شـده یـا بـا مشـکالت اساسـی مواجـه می شـوند. 
مسـلمانان مقیـم کشـورهای غیراسـالمی در رابطـه بـا امـور مسـاجد بـا چنـد مشـکل اساسـی مواجـه 

هسـتند.1
کشـورهای اروپایـی مسجدسـازی بـا موانـع قانونـی یـا  ممنوعیـت سـاخت مسـجد؛ در برخـی از 

کنتـرل دولـت  سیاسـی روبروسـت. براسـاس طرحـی سـاختن مسـجد در اروپـا محـدود شـده و تحـت 
در آمـده اسـت. براین اسـاس، مسـاجدی مجـوز سـاخت می گیرنـد کـه در فاصلـه یـک کیلومتـری کلیسـا 
سـاخته شـوند. شـرط دیگـر این کـه از اهالـی آن محـل نظرسـنجی مثبت به دسـت آیـد. همچنین حزب 
کشـور خواسـتار ممنوعیـت سـاخت  راسـت گرای افراطـی ایتالیـا بـا ارائـه الیحـه ای بـه پارلمـان ایـن 
مسـجد شـد. ممنوعیت سـاخت مسـجد در اتریش به تصویب قانونی رسـیده اسـت. گذشـته از این که 
اقلّیـت مسـلمان بـا پدیـده ای جدیـد مواجـه شـده اند و آن تخریـب مسـاجد اسـت. آلیسـون رائـوف یکی 
کم کلیسـا خواسـتار ممنوعیت سـاخت مسـجد  از اعضـای شـورای عمومـی کلیسـا بـه عنـوان هیئت حا

در بریتانیـا شـد تـا چهـره ایـن کشـور اسـالمی نشـود. 
محدود بودن مسـاجد؛ مسـاجد در کشـورهای غیر اسـالمی برای مسلمانان روز به روز با محدودیت 

بیشـتری مواجـه می شـوند. بـه عنـوان نمونـه در کشـور گویـان 130 هـزار نفـر مسـلمان زندگـی می کننـد. 
نسـبت جمعیت مسـلمانان به کل جمعیت کشـور 17 درصد اسـت، در حالی که در این کشـور فقط 130 
مسـجد وجـود دارد. در کشـور سـورینام کـه 25 درصـد از جمعیـت آن را مسـلمانان تشـکیل می دهنـد، 
تنها حدود 150 مسـجد وجود دارد. در کشـور برزیل، بیش از 400 هزار مسـلمان و در کشـور آرژانتین نیز 
بیـش از 400 هـزار مسـلمان زندگـی می کننـد کـه بی شـک از مسـاجد بـه میـزان کافـی برخـوردار نیسـتند. 
در نیویـورک آمریـکا، بـرای یـک میلیـون مسـلمان، تنها صد مسـجد وجـود دارد. از دیگـر محدودیتهای 
مسـاجد کمبود امام جماعت اسـت. برای نمونه در کشـور بلغارسـتان بیش از 1500 مسـجد وجود دارد 
اّمـا تنهـا 900 امـام جمعـه تحـت پوشـش دارالفتـوا بـه عنـوان عالی تریـن مقـام دینـی اسـالمی فعالیـت 
دارنـد. کمبـود امـام مسـاجد، حـدود دویسـت مسـجد در سراسـر بلغارسـتان را  در طـول مـاه رمضـان 

تعطیل کرده اسـت. 
آمریکایـی  و  اروپایـی  کشـورهای  مقیـم  زنـدان؛ خانواده هـای مسـلمان  فر و هویـت  مسـلمانان 

همـواره بـا نگرانـی شـدیدی مواجهنـد. ایـن نگرانـی و دغدغـه چیـزی جـز انحـراف یـا فرامـوش شـدن 

1. جهانگیری، مسجد مجازی، ص 123-112.
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فرهنـگ اسـالمی و آداب و رسـوم اصیـل کشـور اسـالمی توسـط فرزنـدان نیسـت. از یک سـو والدیـن بـه 
فرهنـگ اصیـل اسـالمی پایبنـد هسـتند و از دیگرسـو فرزنـدان بـا فرهنـگ غربـی انـس گرفتـه همرنـگ 
جوانان کشـور مقیم می گردند. مسـجد در هویت بخشـی به گروه های اسـالم و تقویت انسـجام دینی 
آنـان نقـش بسـزایی دارد و کمبـود یـا محدودیـت مسـاجد آنهـا را بـا تهدیـد جـّدی مواجـه کـرده اسـت. 

دو( مسجد در سرزمین های اسالمی 

خوشـبختانه مسـجد در چند دهه اخیر در جهان اسـالم به صورت شایسـته ای تکریم شـده اسـت. 
امروزه نسـبت به امر مسـجد در جوامع اسـالمی توجه جّدی می شـود. بسـیاری از تحوالت اجتماعی و 
سیاسـی کـه در سـرزمین های مسـلمانان روی می دهـد خاسـتگاهی جـز مسـجد نـدارد. خیـزش عظیـم 

اسـالمی و بیـداری مسـلمانان پیونـدی عمیـق با احیا مسـجد دارد. 
بـا تصویـب پیشـنهاد ارزشـمند جمهـوری اسـالمی ایـران1 در اجـالس سـی ام وزرای امـور خارجـه 
گوسـت )30 مـرداد(،  کشـورهای اسـالمی در تهـران مبنـی بـر نامگـذاری هفتـه جهانـی مسـاجد در 21 آ
انتظار می رود اقداماتی اساسـی در راسـتای توسـعه ارزش های اسـالمی در تحکیم مسـجد انجام گیرد.
بایـد دانسـت کـه حفـظ جایـگاه مسـجد در جهـان اسـالم بـه تنهایـی بـا صـدور قطعنامـه یـا برگـزاری 
کشـورهای اسـالمی  چندیـن همایـش صـورت نمی گیـرد بلکـه شایسـته و بایسـته اسـت سـردمداران 

حرکتـی جـّدی و اقدامـی عملـی در ایـن راسـتا بردارنـد. 
امروزه با پدیده های جدیدی روبرو هستیم؛ استقبال و گرویدن روز افزون اندیشمندان و جوانان 
جهـان بـه سـمت اسـالم، ظهـور بیـداری اسـالمی، تهاجم فرهنگی شـدید علیه اسـالم و مسـلمانان، بروز 
مقاومـت عظیـم اسـالمی، تعمیـق آموزه هـا و اندیشـه های اسـالمی و شـکل گیری پدیـده ای بـه نـام 

اسالم  هراسـی. 
ایـن همـه مسـلمانان را وادار می کنـد تـا بـه نقـش محـوری مسـاجد واقـف گردنـد، وحـدت و تحـرک 
خویـش را بـر پایـه مسـجد قـرار دهنـد، حرکـت فرهنگـی عظیمـی بـرای احیـاء مسـاجد انجـام دهنـد، از 
ظرفیت هـای بسـیار وسـیع مسـجد اسـتفاده کننـد، ارتبـاط معنـوی مـردم بـا جوانـان را گسـترش دهند، 
روح هم گرایـی و اخـوت را میـان مسـلمانان افزایـش دهنـد، روابـط دوسـویه یـا چندسـویه را میـان 

گوسـت کـه مصـادف بـا به آتش کشیده شـدن مسـجد  1. ایـن پیشـنهاد در 31 مـی 2003 توسـط سـازمان کنفرانـس اسـالمی بـه تصویـب رسـید و از روز 21 آ
.)www.oic-oci.org االقصـی توسـط صهیونیسـت ها بـود، هفتـه جهانی مسـجد اعالم شـد. )به نقل ازسـایت سـازمان کنفرانـس اسـالمی
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مسـلمانان و از طریـق مسـاجد برقـرار نماینـد و بـر شـکوه و عظمـت ایـن نمـاد اصیـل دینـی بفزاینـد. 
بدیـن منظـور الزم اسـت متفکـران جهـان اسـالم از طریـق سـازمان کنفرانـس اسـالمی هم اندیشـی 
کننـد و بـا دلسـوزی بـه احیـاء مسـجد فکـر  کننـد، بـرای آن برنامه ریـزی نماینـد و فرصتهـای طالیـی 
کـرد بـا  موجـود را  از دسـت ندهنـد. می تـوان بـه کشـور سـنگاپور بـه عنـوان یـک کشـور الئیـک اشـاره 
مسـلمانان ایـن کشـور بـا برنامه ریـزی اصولـی و منظـم توانسـته اند یکـی از بهتریـن الگوهـای مدیریت 
مسـجد را طراحـی و اجـرا نماینـد. ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن کشـور عضـو سـازمان کنفرانـس اسـالمی 
نیسـت و لـذا نمی تـوان در قالـب ایـن سـازمان الگـوی مدیریـت بهینـه مسـجد را تعمیـم و توسـعه داد. 
همچنیـن مناسـب اسـت مسـاجد بـزرگ و موفـق در جهـان اسـالم شناسـایی شـده و بـه عنـوان الگـو 
خ جهانیان کشـیده شـود.  معرفی کردند تا هم شـکوه آنان آشـکار شـود و هم گسـتره جهان اسـالم به ر
در ایـن میـان اسـتفاده از قالب هـای هنـری مخصوصـًا معمـاری مسـاجد بـالد اسـالمی چشـمگیر اسـت.
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   چهار | نقش آفرینی مساجد ایران 
از زمانـی کـه ایرانیـان بـه افتخـار تشـرف بـه دیـن مبیـن اسـالم نائـل آمدنـد، مسـجد جایگاهـی مهـم 
در میـان آنـان پیـدا کـرد. تاریـخ ایـران نشـان می دهـد کـه همـآره نـام زریـن مسـاجد در تحکیـم ایمـان 
دینـی، نقشـی بی بدیـل ایفـا کـرده اسـت. مسـجد در صفحـات تاریـخ ایـران چـون نگینـی می درخشـد. 
ع مسـجد در ایـران بسـیار فراتـر از کشـورهای دیگـر بـوده اسـت. مسـاجد نقشـی مهـم  کارکردهـای متنـو
در تحـوالت اجتماعـی ایـران ایفـا کرده انـد و نقش آفرینـی آنهـا بـر سـبک زندگـی مردمـان ایـن مـرز و بوم 

بی بدیل اسـت.1

یک( ادوار پیشین 

گـذرا بـه تاریـخ ایـران در دوره هـای دور و نزدیـک می تـوان نقـش بی نظیـر مسـجد را  بـا نگاهـی 
کانـون آمـوزش، تهذیـب و ایجـاد  کـرد. مسـجد در صـدر اسـالم در ایـران بنـا شـد و همیشـه  مشـاهده 

تحـوالت اجتماعـی بـوده اسـت. می تـوان در ایـن راسـتا نمونه هایـی را برشـمرد. 
مسـجد آدینـه در قـرن اول هجـری در سیسـتان بنـا شـد. ایـن مسـجد توسـط عبدالرحمـن  �

1. دایـره المعـارف بناهـای تاریخـی در دوره اسـالمی، ص 123؛ عبـد الغافـر، تاریـخ نیشـابور، ص 170؛ رزاقـی، مسـجد پایـگاه توحیـدی و تقـوی، ص 25 
و 26؛ مـا فروخـی، محاسـن اصفهـان، ترجمـه ابی الرضـا آوی، ص 62 و 63؛ جمعـی از نویسـندگان، جلوه هـای هنـر در اصفهـان، ص 228؛ ابـو نعیـم 
کـر اخبـار اصفهـان، ص 30؛ هدایـت، روضـة الصفـای ناصـری، ج 8، 585؛ مهـدوی، تاریـخ علمـی اجتماعـی اصفهـان در دو قـرن اخیـر، ج  اصفهانـی، ذ
3، ص 304؛ سـعیدی رضوانـی، بینـش اسـالمی و پدیده هـای جغرافیایـی، ص 40؛ مّکـی السـباعی، نقـش کتابخانه هـای مسـاجد در فرهنـگ و تمدن 
اسالمی، ترجمه علی شکوئی، ص 34؛ ابراهیم حسن، تاریخ سیاسی اسالم، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج 1، ص 450؛ فتحی، منبر یک رسانه عمومی 
ح  در اسـالم، ترجمـه قاسـم هاشـمی نژاد، ص 21 و 22؛ الـول سـاتن، رضـا شـاه کبیـر یـا ایـران نـو، ترجمـه عبدالعظیـم صبـوری، ص 432، مسـتوفی، شـر

زندگانـی مـن یـا تاریـخ اجتماعـی و اداری دوره قاجاریـه، ج 3، ص 244.
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سـمره پایه گـذاری شـد و در آنجـا محافـل درس برگـزار می گردیـد.
در اواخر سده اول هجری مسجد جامع بخارا پایه گذاری شد.  �
نیشـابور کـه مهم تریـن مرکـز علمـی ایـران بـه شـمار می رفـت دارای مسـاجد فراوانـی بـود.  �

برخی از آنها عبارتند از مسـجد مطرزی، مسـجد قدیم، مسـجد عقیل، مسـجد خان، مسـجد 
خبـازی، مسـجد نوقانـی و مسـجد جامـع منیعـی. جالـب این کـه مسـجد جامـع منیعـی دارای 
کتابخانـه بـزرگ و معتبـری بـود. چنانکـه حلقـه درس شـیخ ابوعبـداهلل محمـد جوینـی و نیـز 

ابوتـراب عبدالباقـی مراغـی در ایـن مسـجد برگزار می شـد. 
کتابخانـه ای  � کرمـان مسـجد توران شـاهی پایه گـذاری شـد و در آن  در منطقـه بردسـیر 

گرفـت.  بـزرگ جـای 
عالء الدوله امیر از امراء سلجوقی مسجد جامع قدیم یزد را ساخت.  �
مسجد جامع شیراز که در آن ابن بطوطه به تدریس حدیث مشغول بود.  �
یکی از مسـاجد بزرگ ایران مسـجد جامع عتیق اصفهان بود که در آنجا هر روز بیش از 5  �

کز مهـم عهد آل بویه بود و در آنجـا کتابخانه ای  هـزار نمازگـزار گـرد می آمـد. ایـن مسـجد از مرا
بزرگ نگه داری می شـد که در حمله شـاه مسـعود غزنوی ویران شـد. 

کز مهم آموزش اسالمی بوده است.  � مسجد جامع ری از مرا
در زمان آل بویه مسجد جامع جورجیر در اصفهان بسیار پررونق بود. �

بهره گیری از مسـاجد در دوران فاطمیان مشـهود بود. حمله مغول و ویرانگری های آنها موجب از 
بیـن رفتـن مرکـز خالفـت و تضعیـف علمای دین شـد. انزواجویی شـدید مـردم، تقّیه عالمـان و تعطیلی 
حکومت مذهبی، حضور مردم را  در مسـاجد تحت تأثیر قرار داد و مسـاجد را به صورت موّقت از رونق 

انداخت. 
گردنـد. اّمـا  کـه آنـان بـر سـرزمین های اسـالمی مسـتولی  هجـوم ویرانگـر تیموریـان موجـب شـد 
بدلیـل گرایـش فرزنـدان تیمـور بـه اسـالم، مجـددًا قلمـرو تحـت نفوذ آنان شـاهد رشـد و شـکوفایی علم 
و مذهب شـد و در این دوره مسـاجد بسـیاری بازسـازی شـد. بنای مسـجد بزرگ گوهرشـاد و گسـترش 

بـارگاه حریـم رضـوی در ایـن دوره انجـام شـده اسـت. 
کانـون توجـه پادشـاهان بـود. در ایـن زمـان مسـاجد بـا معمـاری  مسـجد در حکومـت صفویـه 
حیرت انگیزی سـاخته شـدند اّما نقش آنها در ابعاد سیاسـی و اجتماعی کمرنگ شـد. فعالّیت مسـاجد 
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در عهـد صفویـه بـه انجـام برخـی مراسـم رسـمی و دولتـی خالصـه شـد. 
کمرنـگ شـدن نقـش مسـاجد در دوره قاجـار اسـتمرار یافـت و فعالیت هـای مذهبـی در ایـن مرکـز 

اسـالمی تنهـا بـه بیـان احـکام شـرعی محـدود گشـت. 

دو( پیش از انقالب 

رضـا شـاه کـه فـردی وابسـته بـود سیاسـت راهبـردی مذهب سـتیزی را پیـش گرفـت. او در بسـیاری 
از مـوارد بـه شـئون دینـی و عبـادی مـردم و مسـجد بی حرمتـی کـرد. مذهـب و آداب دینـی تحـت تأثیـر 
برنامه هـای تجددمآبانـه از رونـق افتـاد. بـا محـدود سـاختن نقـش علمـا و روحانیـون و تبعیـد و کشـتن 
برخـی از آنـان، سـعی شـد دیـن از جامعـه حـذف گـردد. رضـا شـاه از هیـچ اقدامـی نظیـر تهدیـد، تحقیـر، 
ع سـازی و حـذف صرف نظـر نکـرد. مرحوم امام؟هر؟ بـا دریافتی  تمسـخر، تخریـب، سـخت گیری، ممنو

عمیـق از شـرایط در پیامـی اوضـاع را چنیـن توصیـف نمـود:1
در ایـن میـان از همـه اسـف بارتر وضـع ایـران اسـت کـه رژیـم آن مأموریـت دارد با چاپ قـرآن، تظاهر 
بـه اسـالم، بـه اسـم سـپاه دیـن، سـازمان اوقـاف و بـه عناویـن فریبنـده دیگـر، یکباره اسـالم را ریشـه کن 
سـازد. ملـت اسـالم را بیـش از پیـش بـه ذلـت و خـواری بکشـد، مسـجد و محـراب پیامبـر اسـالم؟لص؟ را 
بـه صـورت بنـگاه تبلیغاتـی دربـار ضـد اسـالمی خـود درآورد و بـرای اجـرای نقشـه های شـوم، بـه کمـک 
و مسـاعدت روحانی نماهـای خود فروختـه و سرسـپرده نیـاز کامـل دارد و بـا همـکاری آنهـا می خواهـد 
مسـاجد و دیگـر محافـل اسـالمی را قبضـه کنـد. مراسـم مذهبـی را تحـت نظـارت و مراقبت خـود درآورد 

و بـه حوزه هـای علمیـه دسـت یابـد. 
 توجـه بـه ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه مسـجد در ادوار مختلـف ایـران هـر چنـد فـراز و فـرود داشـته 
گاهی بخـش خـود را  از دسـت نـداده اسـت. آنـگاه  اسـت اّمـا هرگـز نقش آفرینی هـای تأثیرگـذار و آ
پایگاهـی جهـت  بـه  را منـزوی می سـاختند، مسـجد  کمـان دین سـتیز، توده هـای مسـلمان  کـه حا
شـکل گیری مبـارزات مـردم و حرکت هـای سـازماندهی شـده قرار می گرفت. ادوار پیشـین ایران نشـان 
کـرد؛ قیـام سـربداران  کـه قیام هـای بـزرگ از مسـجد نشـأت گرفـت و در مسـجد رونـق پیـدا  می دهـد 
کـو ریشـه ای در مسـجد داشـت، در  مسـجد جامـع سـبزوار را مرکـز خـود قـرار داد، نهضـت تحریـم تنبا
انقـالب مشـروطیت علمـاء و مـردم مسـجد را کانـون فعالیـت خویـش قـرار دادنـد، مخالفـت بـا قانـون 

1. امام خمینی، صحیفه نور، ج 2، ص 487.
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منـع حجـاب در صحـن مطهـر حضـرت رضـا؟ع؟ بـه اوج رسـید و نهضـت اصفهـان یـا تبریـز یا مشـهد که 
از سـوی مراجـع بـزرگ هدایـت می شـد پایگاهـی جـز مسـجد نداشـت. 

سه( دوران انقالب اسالمی 

از آن زمـان کـه مبـارزات مـردم ایـران علیـه شـاه بـا هدایـت روحانیـت و رهبـری مرحـوم امـام؟هر؟ 
آغـاز شـد، مسـجد نقطـه آغـاز و مرکـز فعالیـت بـود. روشـن گری ها، برنامه ریزی هـا، خطابه هـای آتشـین 
و تظاهـرات بـا مسـجد پیونـد داشـت. ایـران اسـالمی پیـروزی خـود را مرهـون مسـجد اسـت. بـه همیـن 

دلیـل معمـار انقـالب اسـالمی ایـن گونـه فرمـود: 
مسـجد یـک سـنگر اسـالمی اسـت و محـراب محـل جنـگ اسـت، حـرب اسـت. در ایـن دو سـه سـال 

اخیـر یـک محلـی بـود کـه مـردم را بـه نهضـت و قیـام بـر ضـد ظلـم تهییـج می کـرد.1
مأمـوران شـاه بـا احسـاس خطـر، بـه سـوی مسـاجد حملـه ور می شـدند، در آنجـا دسـت بـه کشـتار 
مـردم بی گنـاه می زدنـد و بـه حریـم مسـجد تعـرض می کردنـد. ایـن تجاوزهـا گاهـی منجر بـه آتش زدن 

مسـاجد نیـز می شـد. 
بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی، مسـجد چونـان بنیانـی مرصـوص بـه اصـل خویـش بازگشـت، شـکوفا 
شـد ونقشـی بسـیار تأثیرگـذار و کم  نظیـر در تاریـخ ایـران را به عهـده گرفت. در اّیام دفاع مقدس مسـجد 
کیـان اسـالمی پرداخـت.  کمک هـا و دفـاع از  کـه بـه بسـیج نیروهـا، جمـع  آوری  اولیـن پایگاهـی بـود 
مسـجد در دوران بعـد از ظهـور جنبـش عظیـم اسـالمی و شـیعی در ایـران بـا تمـام قـد بـه صحنـه آمـد 
و نقـش خـود را  در تحـوالت اجتماعـی و سیاسـی ایـران ایفـا کـرد. می تـوان دهـه اول انقـالب را دوران 

طالیـی مسـجد در ایـران دانسـت. رهبـر معظـم انقـالب دربـاره جایـگاه مسـاجد فرمودنـد: 
یکـی از علـل پیـروزی ایـن انقـالب مبارک در ایران اسـالمی - و یا الاقل سـهولت ایـن پیروزی -  این 
بـود کـه مـردم بـه مسـاجد اقبـال پیـدا کردنـد؛ جوانـان مسـاجد را پـر کردنـد و علمـای اعـالم، مسـاجد را 
بـه عنـوان مرکـزی بـرای تعلیـم، تربیـت، روشـنگری افـکار و اذهان، مورد اسـتفاده قرار دادند و مسـجد، 
گاهی، نهضت و افشـای اسـرار زمامداران فاسـد و خود فروخته ی رژیم طاغوت  مرکزی برای حرکت، آ
شـد. در دوره ی مشـروطیت هـم همینطـور بـوده اسـت؛ در دوره ی ملی شـدن صنعـت نفـت هـم تـا 

حـدودی همین طـور بـود؛ در زمـان انقـالب هـم کـه در ایـن مسـئله، بـه حـد اعلـی رسـید.2 

1. همان، ج 13، ص 362.
2. بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم قم: 1375/10/19.
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کارکردها و نقش های مسجد در دوران انقالب اسالمی را می توان در تصویر ذیل دید.1

1. ر.ک: پایان نامه سطح 3 آذر انجمن شعاع، »نقش مساجد ایران پس از انقالب اسالمی«، ص 148 )با اندکی تصرف(. 
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   پنج | آمارها 
طبـق آخریـن آمـار گـزارش شـده از سـوی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی )1382( در سـطح کشـور 

تعـداد 59320 مسـجد گـزارش شـده اسـت کـه 72/5 %از آنهـا در مناطـق روسـتایی قـرار دارنـد.1
وضعیـت فعالیـت 88 % از مسـاجد کشـور فعـال مسـتمر گـزارش شـده اسـت. در بیـن مسـاجدی کـه 
فعـال غیـر مسـتمر اعـالم شـده اند، 89 % در ایـام محـرم، 88 % در ایـام مـاه رمضان، 51 % در ایـام ماه صفر، 

42 % در اعیـاد و وفیـات، 11% در ایـام دهـه فجـر بـه فعالیـت می پردازنـد. 
کرده انـد. 76 % از مسـاجد غیرفعـال در میـان  3/5 % از مسـاجد وضعیـت خـود را غیرفعـال اعـالم 
مسـاجد مناطـق روسـتایی قـرار دارنـد. سـال شـروع فعالیـت 39/5 % از مسـاجد سـطح کشـور از سـال 

1358 بـه بعـد گـزارش شـده اسـت. 
غیرفعـال: واحـدی کـه در 12 مـاه پیـش از هنـگام آمارگیـری بـه هـر دلیـل از قبیـل مشـکالت مالـی، 

کمبـود یـا نداشـتن ابـزار کار و نیـروی انسـانی و تعمیـرات اضطـراری سـاختمان یـا تجهیـزات فعالیـت 
نداشـته اسـت. 

فعـال غیـر مسـتمر: مکان هـای فرهنگـی در 12 مـاه پیـش از آمارگیـری، بـه طـور غیرمسـتمر فعـال 

بوده انـد. 
کـه در زمـان مذکـور بـه طـور مسـتمر بـه فعالیـت فرهنگـی مشـغول  فعـال مسـتمر: واحدهـای 

بوده انـد. 

ح های ملی وزارت ارشاد اسالمی، ص 19. 1. فضاهای فرهنگی ایران: آمارنامه محصوالت فرهنگی، طر
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وضعیت فعالیت

کشور کل  غیرفعالفعال غیرمستمرفعال مستمرمساجد 

570515022348751963

وضعیت حقوقی 90/5 از مساجد کشور مستقل اعالم شده است. 
گـر واحـد مـورد مراجعـه، تابـع واحـد دیگـر نباشـد، وضعیـت آن از نظـر حقوقـی  اسـتقال حقوقـی: ا

مسـتقل تلقـی می شـود. و چنانچـه تابـع واحـد دیگـری باشـد، وضعیـت آن وابسـته محسـوب می شـود. 

وضعیت استقالل

کل مساجد نامشخصوابستهمستقلتعداد 

57051516025255194

وضعیت وقف

کشور سایروقفیکل 

570515699556

وضعیت اقامه نماز و برگزاری مراسم در ایام عادی

محرمرمضانبرخی از ایامتمام ایامعنوان

55572553745523855182مساجد کل کشور

13546202343448828751جماعت صبح

18401247604263537938جماعت ظهر و عصر

22462253704400740982جماعت مغرب و عشاء

3793321764068136486سخنرانی مذهبی

4018280963100127997دعا و نیایش
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محرمرمضانبرخی از ایامتمام ایامعنوان

1938259263187935535سوگواری

4483370112378123188مراسم ترحیم

1881168201225111234سایر مراسم

ع فعالیت هـای عبـادی انجـام شـده در 12 مـاه قبـل از آمارگیـری، در ایـام عـادی »نمـاز  از مجمـو
جماعت مغرب و عشا« که فقط در 49% مساجد برگزار می شود، بیشترین نسبت را به خود اختصاص 
داده اسـت. در مقابـل، نمـاز عیـد و جشـن و مولـودی هـر یـک بـا 1% از کمتریـن نسـبت برخوردارنـد. نمـاز 
جماعـت ظهـر و عصـر فقـط در 40% مسـاجد و نمـاز صبـح فقـط در 29/5% مسـاجد برگـزار می گـردد. بـا 
ایـن حـال، از جملـه پرشـمارترین فعالیت هـای عبـادی انجـام شـده در مسـاجد محسـوب می شـوند. 
طبـق آخریـن آمـار گـزارش شـده در سـال 1385، در23% مسـاجد کل کشـور، نمـاز جماعـت صبـح؛31  %، 

نمـاز جماعـت ظهـر و 38 %، نمـاز جماعـت شـب اقامـه می گـردد. 

وضعیت مراسم فوق در ایام خاص

24984نماز صبح
30882نماز ظهر و عصر

32267نماز مغرب و عشاء
32089نماز عید

31513سخنرانی مذهبی
26892سوگواری

22829جشن و مولودی
28211دعا ونیایش

29086ترحیم
18171سایر مراسم

55390جمع
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1 % از مساجد کشور برگزارکننده ی جشن و مولودی در ایام خاص بوده اند که این میزان، کمترین 
نسـبت در عملکـرد مسـاجد بـوده اسـت. 65 % از جشـن ها و مولودی هـای برگـزار شـده در ایـام خـاص در 

مسـاجد مناطق روسـتایی کشـور برگزار شده است. 
بیشـترین نسـبت فعالیت های عبادی انجام شـده در مسـاجد کشـور در برخی از ایام عادی مراسـم 
گـزارش شـده اسـت. سـخنرانی مذهبـی 58 % و مراسـم دعـا و نیایـش 51 % از جملـه  ترحیـم بـا 67 % 

فعالیت هـای پرشـمار دیگـر مسـاجد اسـت. 

وضعیت بازبودن مسجد در طول شبانه روز

کشور 55417کل 
31037قبل از نماز صبح
30206بعد از نماز صبح
39471قبل از نماز ظهر

33952ظهر تا مغرب
34428بعد از نماز مغرب

12646شب تا صبح

76/5 % مساجدی که قبل از نماز صبح مفتوح بوده اند در مناطق روستایی قرار دارند. 
67/5 % مسـاجد کشـور، زمـان مفتـوح بـودن خـود در ایـام عـادی را قبـل از نمـاز صبح اعـالم کردند و 

27/5 % مسـاجد نیز شـب تا صبح باز هسـتند.

مساجد برحسب دارا بودن فعالیت های آموزشی

گیرندهتعداد مساجد تحت پوششفعالیت های آموزشی تعداد افراد آموزش 

---55718کل کشور

223492990950قرآن

1093110451دروس حوزوی

100832199341احکام
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گیرندهتعداد مساجد تحت پوششفعالیت های آموزشی تعداد افراد آموزش 

3814927956معارف اسالمی

80968008بهداشتی و کمک های اولیه

18310917عکاسی

101366529نقاشی

138777421خطاطی

2357118903سوادآموزی

54135317فنی و حرفه ای

1418114545کالس تقویتی

44521968رایانه

2715282812نظامی

65335840زبان خارجی

در فعالیت هـای آموزشـی مسـاجد در 12 مـاه گذشـته )زمـان آمارگیـری( بیشـترین نسـبت 40 % بـه 
آمـوزش قـرآن اختصـاص دارد. آمـوزش احـکام بـا 18 % و معـارف اسـالمی بـا 7 % از دیگـر فعالیت هـای 
آموزشـی مسـاجد بـه شـمار می رونـد کـه از نسـبت باالیـی برخوردار هسـتند. ایـن همه در حالی اسـت که 
جمعیـت کل کشـور در زمـان آمارگیـری )1379( )60055488( نفـر بوده اسـت. در کل کشـور، مسـاجد 

برگـزار کننـده فعالیت هـای ذیـل چنیـن گـزارش شـده اند. 

بررسی کارکردهای مسجد

مسابقات 
حفظ و قرائت

تئاترنمایش فیلمسخنرانی
مسابقات ادبی 

و علمی
برگزاری 

نمایشگاه
امور خیریه

829180614175162090415419350
از تعـداد 59129 بـاب مسـجد، 808 مسـجد یعنـی 1/4 % دارای مدرسـه یـا حـوزه علمیـه می باشـند. 
6/5 % از مسـاجد دارای کانون فرهنگی یا دارالقرآن می باشـند. از سـال 1363 تا آخر سـال 1383 تنها 

6 % از کالسـهای نهضت سـوادآموزی در مسـاجد تشـکیل گردیده است. 
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براسـاس آمـار موجـود 30 % از امامـان جماعـت دارای تحصیـالت عالیـه و 40% سـطح متوسـطه 
دارنـد. 70 % از مساجدکشـور امـام راتـب ندارنـد و متوسـط سـنی امامـان کنونـی بـا نظـری خوشـبینانه، 

کشـور می باشـد.  بـاالی 48 سـال در 

وضعیت مساجد از نظر دارا بودن ائمه جماعت

مساجد دارای امام جماعت 
راتب

مساجد بدون امام جماعت 
راتب

مساجد دارای امام جماعت 
نایب

17232418973602
از تعداد 59129 باب مسجد در سطح کشور 59 % مساجد دارای خادم و 41 % بدون خادم می باشند. 
از طرفـی 12 % مسـاجد دارای محـل اقامـت خـادم می باشـند. 64 % اعضـاء هیئـت امنـاء مسـجد باسـواد و 

63 % آنها بی سـواد می باشـند. همچنین 35 % خادمین باسـواد و 65 % بی سـواد هسـتند. 

سواد خادم و هیئت امنا

تحصیالت جدیدتحصیالت حوزوی

جسطحمقدمات ابتداییخار
راهنمایی 
متوسطه

عالی

2 %29 %67 %ـــ1 %1 %خدام
1 %45 %47 %2 %1 %4 %امنا

امـروز پـس از گذشـت 36 سـال از تأسـیس اولیـن صنـدوق قرض الحسـنه در مسـجد لـرزاده بنـام 
صنـدوق قرض الحسـنه جاویـد، تنهـا 4 % از مسـاجد کشـور بـه احیـاء ایـن سـنت حسـنه پرداخته انـد. 

کارکرد اجتماعی مسجد

کشور درصدقرض الحسنه مسجدتعداد مساجد 

591292434% 4/1
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   شش | آسیبها، زمینه ها و پیامدها 
زمانـی مسـجد سـّکان دار اصلـی تحـّوالت و تحـرکات اجتماعـی بـود. مسـجد در صـدر اسـالم جایگاه 
کمیـت اسـالم  رفیـع داشـت. در دوران نخسـتین مسـجد قلـب تپنـده ی جامعـه اسـالمی بـود. مقـّر حا
مسـجد بـود. حضـور بزرگ تریـن فرسـتاده خـدا در مسجدسـازی و درون مسـجدها، ایـن مرکـز مقـدس 
کمیـت تبدیـل نمـود. تمـام مسـلمانان سرنوشـت  کانـون توجـه مسـلمان ها و فعالیت هـای حا را بـه 

خویـش را بـا مسـجد گـره زده بودنـد. 
کـرم ؟ص؟ هر چند گاهی مسـاجد رشـد کّمی داشـتند اّما آهسته آهسـته از نظر  اّمـا بعـد از  ارتحـال نبـی ا
کمـان ظالـم و بی لیاقـت امـوی و عباسـی مسـجد را بـه مرکـز فعالیت هـای  کیفیـت تضعیـف شـدند. حا
خـود تبدیـل کردنـد و کار را بـه جـای رسـاندند کـه در آن به خلیفه راسـتین پیامبر ؟ص؟ حضرت علی؟ع؟ 
لعن می فرسـتادند. براین اسـاس، مسـجد از مرکزّیت جامع اسـالمی به حاشـیه رانده شـد و اهم نقش ها 
کنـده و دوران هـای زّریـن کوتـاه )نظیـر  و کارکردهـای خـود را  از دسـت داد. علی رغـم تالش هـای پرا
دوران انقالب اسـالمی(، مسـجد بیشـترین نقش های خویش را  از دسـت داد و رو به افول گذارد و هم 

کنـون ما وارث مسـجدی کمرنگ هسـتیم.  ا

یک( آسیب ها و زمینه ها 

بـرای درک درسـت از دوران افـول مسـجد کافـی اسـت بـه آمـار سـاده ذیل توجه کنیـم. در این اواخر 
حدود شـصت هزار مسـجد در کشـور ما شناسـایی شـده که بیش از نیمی از آنها کاماًل غیر فّعال هسـتند. 
در بیـن مسـاجد فّعـال نیـز سـی هـزار مسـجد دارای نمـاز جماعـت مغـرب و عشـا بـوده و از آن سـی هـزار، 
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هفـده هـزار دارای نمـاز جماعـت ظهـر و عصـر و از آن هفـده هـزار فقـط دو هـزار مسـجد دارای برگـزاری 
نمـاز جماعت صبح اسـت.1 

در گذشـته شـهرها و روسـتاها بـا محوریـت مسـجد بـه وجـود می آمـد، تمـام برنامه هـای آموزشـی در 
مسـجد برگـزار می شـد، مبّلغیـن در مسـجد پـرورش می یافتنـد و به بالد اعزام می شـدند، مسـاجد حاوی 
کتابخانه هـای بـزرگ و رسـمی بـود، مسـافران و در راه  مانـدگان بـه مسـجد پنـاه می آوردنـد، مسـجد 
محـل برگـزاری جشـنها و برنامه هـای شـاد بـود، هیئت هـای خارجـی بـه مسـجد رفت و آمـد می کردنـد، 
مسـاجد مقـّر فرماندهـی و محـل اردوگاه نظامـی بـود، شـوراهای حـّل اختـالف و دسـتگاه قضـاوت در 
مسـجد برگـزار می شـد، مسـجد تفریـح گاه مـردم بـود و مسـجد مهم تریـن پایـگاه حکومت اسـالمی تلّقی 
می شـد. اّمـا امـروزه از بیشـترین فعالیت هـا و رسـالت های مسـجد خبـری نیسـت. نکتـه اینجاسـت کـه 
گـذار شـده و مسـجد امـروزه رقبـای فراوانـی  کـزی دیگـر وا بسـیاری از ایـن وظایـف و کارکردهـا بـه مرا

یافته اسـت. 
پـس از ظهـور انقـالب اسـالمی بـه یـک باره مسـاجد جـان گرفتند و حیاتـی جدید یافتنـد. ضرورت ها 
و فعالیت هـای دهـه اول انقـالب سـبب شـد تـا مسـجدها بـه سـوی ایفـاء نقـش نخسـتین بازگردنـد. 
اّمـا ایـن امـر چنـدان دوام نیافـت و در ادامـه مسـاجد تـا حـّدی کارکردهـای بازیافتـه خـود را  از دسـت 
دادنـد. مسـجد در دو دهـه 80 و 90 چنـدان وضعیـت مناسـبی ندارد و از نظر عبـادی، تربیتی، فرهنگی، 
اجتماعـی، سیاسـی، قضایـی و مدیریتـی از آسـیب های مختلفـی رنـج می بـرد. افـول جایـگاه مسـجد 
کشـانده و عمـاًل خاصّیـت  بسـیاری از قابلیت هـا و ظرفیت هـای ایـن مـکان مقـدس را بـه تعطیلـی 

»سـبک دهی« را تـا حـدی از مسـجد گرفتـه اسـت. 
مسـجد در دوران مـا بـه برگـزاری نمـاز جماعـت، انجـام مراسـم دعـا و مجالـس ترحیـم تبدیـل 
شـده چنانکـه از نظـر موقعیـت، فضـا و بهداشـت در معـرض تهدیـد قـرار گرفتـه اسـت. مناسـب اسـت 
اهـّم تهدیدهـا و آسـیب های مسـجد را  از نظـر بگذرانیـم تـا بـا بصیـرت زمینه هـا و عوامـل را شـناخته 

راهکارهـای مناسـب ارائـه دهیـم. 

الف( درونی 

گر مسـجد را دارای  برخـی از آسـیب ها و تهدیدهـای مسـجد بـه پدیده هـای درون آن بازمی گردنـد. ا

1. قرائتی، مدیریت مسجد، ص 165.
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سـه الیـه کالن، میانـه و خـرد بدانیـم،1 بخـش مهمـی از ضعف و کاسـتی های مربوط به امور مسـاجد، در 
درون ایـن مرکـز اسـالمی شـکل می گیـرد. مسـجد مکانـی اسـت کـه آبادانـی آن بـه منزله آبادانـی جامعه 
و حکومـت اسـت؛ چنانکـه ضعفهـای آن نشـان از ضعـف جامعـه اسـالمی دارد. آسـیب ها و ضعف هـای 

درونـی مسـجد را می تـوان در بخش هایـی رصـد نمود. 

اول( اهل مسجد 
بازمی گـردد.  مسـاجد  درون  فّعـاالن  و  اهالـی  ناتوانـی  بـه  مسـاجد  کم رونقـی  از  مهمـی  بخـش 
گـر بـر مسـجدی مدیریـت  کارکردهـای مسـجد می باشـد. ا آسـیب های درونـی، عامـل اصلـی ضعـف 
کـم گـردد بخش هـای مسـجد رو بـه افـول گذاشـته ایـن مرکـز مقـّدس کارآیـی خویـش را  از  کارآمـد حا نا

دسـت می دهـد. 

 امام جماعت 

یکـی از ارکان اصلـی مسـجد، امـام جماعـت اسـت. بسـیاری از مسـاجد امـام جماعـت ثابـت و دائمی 
ندارنـد، بیشـتر امامـان جماعـت تمـام فعالیت هـای خـود را  در یک یـا دو بار اقامه نمـاز خالصه کرده اند 
و در امـور فرهنگـی مسـجد دخالـت فّعالـی ندارنـد، در برخـی از مسـاجد نقـش خـادم از امـام جماعـت 
بیشـتر اسـت، ضعـف حضـور امـام جماعـت موجـب می شـود عوامـل دیگـر مدیریـت اصلـی مسـجد را به 
گیرنـد، امـام جماعـت نیازمنـد دوره هـای آموزشـی و پژوهشـی ضمـن خدمـت می باشـد، امـام  دسـت 
گاه باشـد و از آنهـا به  جماعـت بایـد مخاطب شـناس باشـد، الزم اسـت وی از امکانـات و تکنولـوژی روز آ

درسـتی اسـتفاده کند. 
همچنیـن ائمـه جماعـت فرصـت چندانـی برای مطالعه ندارند، بسـیاری از مباحـث منابر کاربردی 
نیسـت، برخی از مسـائلی که در سـخنرانی ها ارائه می شـود تکراری و کلیشـه ای اسـت، ائمه جماعات 
گاهـی کم حوصله انـد و در ارتبـاط بـا سـال خوردگان، جوانـان و کـودکان کـم تحّمل اند، آنها به شـبهات 
و سـؤاالت روز کم تـر آشـنا هسـتند، اختالفـات انـدک یـا گسـترده میـان آنهـا و دیگـر عوامل درون مسـجد 
بر معضالت مسـجد می افزاید، کم آشـنایی با مسـائل روز و تحلیل های سیاسـی از دیگر آسیب هاسـت، 
برخـی از روحانیـون بـه دلیـل اشـتغال بـه امـور اجرایـی فرصـت الزم را بـرای تمشـیت امـور نمازگـزاران 

1. کرم اللهی و کاشانی زاده، تبیین الگوی مفهومی آسیب شناسی وضعیت مسجد در ایران، ص 31ـ  48.
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ندارنـد، تبلیـغ دیـن دارای تکنیک هـای مختلفـی اسـت کـه بایـد به ائمـه جماعات آموزش داده شـود. 
 شـاید مهم تریـن تهدیـد در ارتبـاط بـا روحانیـون جماعـات، مربـوط به حـوزۀ روابط اجتماعی اسـت؛ 
کـف  آنهـا بایـد در تهذیـب نفـس الگـو باشـند، بـا تهدیـدی از میـدان بـه در نرونـد، بـا نگاهـی عنـان از 
ندهنـد، پـول و ثـروت آنهـا را  از یـاد خـدا دور نسـازد، صداقـت را دسـتمایه اصلـی گفتـار و رفتار قـرار دهند، 
در روضه خوانـی منابـع مسـتند را مـد نظـر قـرار دهنـد، سـاده زیسـتی را پیشـه خـود قراردهنـد و بـا مردم با 

حسـن معاشـرت و رفتـاری خـوش بـا چهـره ای بـاز تعامـل نماینـد. 
کیـد کـرد کـه بسـیاری از امامـان جماعـت واجـد لیاقت هـا و شایسـته های  البتـه در ایـن نکتـه بایـد تا
فراوانـی هسـتند؛ آنـان نفسـی مهـذب دارنـد، انسـان هایی اخالقـی هسـتند، در ارتبـاط بـا مـردم دارای 
رفتاری مناسب می باشند، اهل مطالعه و باسوادند و از شرایط مناسب برای این رسالت واال بهره مند 
می باشـند. بـه راسـتی می تـوان بسـیاری از ائمـه جماعـات را الگـوی اخـالق، تهذیـب و اسـالمی معرفـی 

نمود.

 هیئت امنا 

برخـی هیئـت امنـا بـه دورکاری مبتـال شـده اند و امـور مسـجد را  دورادور مدیریـت و کنتـرل می کننـد، 
آنـان محلـی غیـر  از  مسـجد را بـه مدیریـت مسـجد اختصـاص می دهنـد، هیئـت امنـا چنـدان در جـذب 
کمک هـای مردمـی توفیـق دارنـد و برخـی مشـکالت مالـی مسـجد الینحـل باقـی می ماند. آنـان باید به 
مسـائل بهداشـتی، سیسـتم صوتـی، سـرویس بهداشـتی، وضوخانـه، کتابخانـه و دیگـر اجـزاء مسـجد 
گر هیئت امنا حضور جّدی در تدبیر مسـجد داشـته باشـند درب مسـاجد  اهتمام الزم را داشـته باشـند. ا
همـواره بـاز می مانـد. در واقـع، بیشـتر مسـاجد بـه نمازخانه هـای می ماننـد کـه روزانـه یکـی دو بـار بـاز 

می شوند و گاه صرفًا کارکرد بهداشتی دارند. 
هیئـت امنـا می توانـد بـا خالقّیـت، جوانـان و کـودکان را با مسـاجد آشـنا سـازند، در کار جدّیت داشـته 
باشـند، مشـورت با امام جماعت و مردم را سـرلوحۀ مدیریت خود قرار دهند، اختالفات را کنار گذارند، 
کننـد، بـه جناح بنـدی و  تمـام اهـل مسـجد را پیکـر واحـد ببیننـد، از نیروهـای متخصـص اسـتفاده 
سیاسـت زدگی دامن نزنند و با شـناخت دقیق از مسـئولیت خطیر خود سـطح مسـجد را ارتقاء بخشـند. 
البتـه الزم اسـت سـازمان های مربـوط نظـارت دقیق تـر نسـبت بـه هیئـت امنا مسـاجد داشـته باشـند. 

گفتنـی ایـن کـه در بسـیاری از مسـاجد هیئـت امنـاء بـه صـورت فعـال و خـاّلق ظاهـر می شـوند، در 
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کارهـا جـدی هسـتند و بـا شـناختی دقیـق از رسـالت خویـش مسـجد را پایگاهـی مناسـب بـرای مؤمنان 
و جوانـان قـرار می دهنـد.

خادمان 

گاهی الزم را  برخی از خّدام مساجد بی سوادند و طبعًا با وظایف خود در ارتباط با مسجد و اهالی آن آ
ندارنـد. یکـی از مهم تریـن ضعف هـای خادمـان در مسـاجد این اسـت که با نمازگـزاران خصوصًا کودکان 
و نوجوانان حسـن معاشـرت نداشـته این تازه واردان را با خشـونت و تندی از مسـجد که خانه خداسـت، 

می رانند و برای همیشـه ذائقه آنها را نسـبت به مسـجد، ذکر، عبادت و خدا تلخ می سـازند. 
خـادم نبایـد کم حوصلـه باشـد. بـر اوسـت کـه در تمامـی اوقـات روز بـه خدمت به مسـجد و اهالی آن 
کیـزه و زیبـا نگـه دارد. خـادم باید به خوبـی مراقب اموال  مشـغول باشـد و ایـن مـکان تقدیس شـده را پا
مسـجد باشـد و از بـروز تخریـب در امـوال آن پیشـگیری نمایـد. چـه زیباسـت کـه درب هـای مسـاجد 
توسـط خادمـان در اغلـب اوقـات روز  بـاز  و آنـان بـا چهـر ه ای گشـاده و خنـدان از مـردم اسـتقبال کننـد. 

بانیان 

در برخـی از مسـاجد کـه قدمـت زیـادی دارنـد، معمـواًل مشـکلی بـه نام بانی وجـود ندارد اّمـا بعضی از 
مسـاجد جدیدالتأسـیس کـه بانـی یـا وارث آن زنـده اسـت، مشـکلی به نام احسـاس مالکّیـت آنها وجود 
دارد و آنـان خـود را صاحـب اختیـار تمـام امـور مربـوط بـه مسـجد می داننـد. آنهـا احسـاس می کننـد 
تعییـن امـام جماعـت و نحـوه مدیریـت هیئـت امنـا و خـّدام بـه دسـت آنهاسـت و اجـازه دخالـت را بـه 
کسـی نمی دهنـد. وّراث معمـواًل افـراد خودشـان را بـر امـور مسـجد می گمارنـد و هـر جـا بـه صالحشـان 
نباشـد خـود را بـه عقـب می کشـند. ایـن درحالـی اسـت کـه وقـف نمـودن مسـجد بـه معنـای خریـداری 
رضایـت خداسـت و بانـی و وارث آن می توانـد پـاداش کار خـود را  از خـدا طلـب کنـد و در صـورت تمایـل 

بـه دخالـت در امـور مسـجد، هم گرایـی و مشـورت را پیشـه سـازد. 

وه های فّعال  گر

امـروزه در درون مسـاجد گروه هایـی نظیـر پایـگاه مقاومـت، کانون هـای فرهنگـی و دارالقرآن هـا و 
شـوراهای حـّل اختـالف فعالّیـت می کننـد. آسـیب مهـم در ایـن زمینـه مدیریـت جزیـره ای آنهاسـت. از 
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یک سـو بخش هـای مزبـور بـا هیئـت امنـا و امامـان مسـاجد هماهنـگ نیسـتند و از سـوی دیگر هـر یـک 
از کانون هـای پیش گفتـه از نهادهـا و سـازمان های خـود دسـتور می گیرنـد. 

در برخی از مسـاجد اختالفات فّعاالن تا حّدی گسـترش می یابد که مسـجد را به ضدمسـجد تبدیل 
سـاخته مردم را  از دین و خدا منزجر می کنند. بخشـی از آسـیب هاِی نهادهای فرهنگی داخل مسـاجد 
عبارتنـد از عـدم هماهنگـی یـا اختالفـات ریـز و درشـت، فقـدان مدیریـت قدرتمنـد، تداخـل برنامه هـا، 
مـوازی کاری هـا، اقدامـات خودسـرانه، فقـدان نظارت و ارزیابی مسـتمر و کمبـود آموزش های کارآمد.

گریزناپذیـر اسـت امـا  البتـه حضـور نهادهـای فرهنگـی بویـژه بسـیج در مسـجد امـری ضـروری و 
مناسـب اسـت ایـن نهـاد پربرکـت در کنـار حضـور فعال خویش و با هماهنگی بیشـتر بر نشـاط و پویایی 

مسـجد می افزایـد.

دوم( ضعف برنامه ها 
ح ذیل فهرست نمود:  ضعف برنامه های مربوط به مسجد را می توان به شر

تعطیلی برخی از مساجد مگر در ایام خاص  �
عدم اقامه نماز جماعت در پنج نوبت روزانه  �
بسته بودن درب مساجد جز در وقت نماز  �
عدم برنامه مستمر برای دعا و قرآن آموزی  �
عدم اجرای برنامه های جّذاب برای جوانان، نوجوانان و کودکان  �
عدم اطالع رسانی صحیح در مساجد  �
کوتاهی در غنی سازی کتابخانه های مساجد �
عدم استفاده از امکانات هنری، رایانه ای و نرم افزاری  �
عدم حضور خادم جوان و فّعال و خوشرو  �
ضعف کیفی سخنرانی ها و منابر  �
عدم هماهنگی عوامل مساجد  �
ضعف برنامه ها نسبت به بانوان  �
تداخل برنامه ها  �
کمّیت مجالس ترحیم  � حا
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ع در برنامه ها و کسالت آور و خسته کننده بودن آنها  � عدم تنو
استفاده از روش مدیریتی خشک  �
عدم مالحظه شاخص های بومی در برنامه ها  �
ضعف استفاده از اندیشمندان و متخصصین حوزوی و دانشگاهی  �
طوالنـی شـدن برخـی از برنامه هـای مسـاجد نظیـر سـخنرانی ها، نمـاز جماعـت و مراسـم  �

دعـا 
عدم انطباق برنامه ها با نیازهای مردم  �
کمّیت  � رابطه های افراطی یا تفریطی مساجد با حا
افراط در مناسبت گرا بودن مساجد  �
انحصارطلبی مدیران در برنامه ریزی  �
اشاعه خرافه گرایی در برخی از برنامه ها  �
عدم وجود الگوهای تربیت  �

سوم( موقعّیت و فضا؛ سبک معماری 
کالبـد ظاهـری وضعیـت مناسـبی  امـروزه برخـی از مسـاجد بـه لحـاظ موقعّیـت، فضـای درونـی و 
گواری خواهد داشـت.  ندارنـد. احـداث مسـاجد بـدون توجـه بـه معمـاری اصیل اسـالمی پیامدهـای نا

آسـیب های فیزیکـی و کالبـدی مسـاجد بـه ضعـف معمـاری و موقعیـت مسـاجد بازمی گردنـد. 

گونه نخست( موقعیت مسجد 

امروزه شـهرها بر مدار مسـجدها بنا نمی شـوند بلکه این مسـاجد هسـتند که با محوریت شـهرهای 
کـن جدید معمـواًل بعد از طراحی شـهر صورت  جدیـد بـه وجـود می آینـد. احـداث مسـاجد در شـهرها و اما
کنان احسـاس نیاز  می گیـرد. بـه عبـارت دیگـر ابتـدا شـهر یـا شـهرکی سـاخته می شـود و بعـد از آن کـه سـا
به مسـجد کردند، این مکان بنا می گردد. دراین صورت، در گوشـه ای مکانی نامناسـب در نظر گرفته 

می شـود و مسـجدی بدقواره شـکل می گیرد. 
کنـش و گسـتردگی نامـوزون مسـاجد معضلـی دیگـر در موقعّیـت مسـاجد جدیـد  از سـوی دیگـر پرا
االحـداث اسـت. بـه عنـوان نمونـه در شـهر تهـران برخـی از مناطـق مسـاجد زیـاد دارد اّمـا در بخشـهای 
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دیگـر کمبـود مسـجد احسـاس می شـود.
امـروزه بسـیاری از مسـاجد موقعیـت مناسـبی ندارنـد، مرکزیـت خـود را  از دسـت داده  انـد، نسـبت بـه 
سـاختمانهای اطـراف در شـرایط خوبـی بـه سـر نمی برنـد و جایگاهـی در خـور اسـالم و نظـام اسـالمی 

بـرای آنهـا در نظـر گرفتـه نمی شـود. 

یکی گونه دوم( فضای فیز

برخـی از مسـاجد بـه لحـاظ فضای فیزیکی و کالبدی از آسـیب های مختلـف رنج می برند. می توان 
ح ذیل برشـمرد: برخی از اهم موارد را به شـر

برخی مساجد آشپزخانه استاندارد ندارند.  �
کفشـداری  های برخـی از مسـاجد کثیـف، شکسـته بـا نمایـی زننـده اسـت. در آنجـا امنیـت  �

کفشـی وجـود نـدارد کـه دراین صورت، مـردم کفش های  وجـود نـدارد. البتـه گاهـی اصـواًل جا
خـود را روی پنجـره یـا بخـاری یـا آب سـردکن یـا داخـل پالسـتیک گذاشـته یـا اساسـًا قبـل از 

ورود آنهـا را رهـا می کننـد و شـاید بعـد از بازگشـت اثـری از آن نباشـد. 
کیزگـی اسـت. اّمـا گاه مشـاهده می شـود که فرش ها کثیف اسـت،  � کـی و پا مسـجد محـل پا

تکـه تکـه و پاره پـاره شـده اسـت، شیشـه ها بـه دلیـل کثیفی دیده نمی شـوند یا بعضًا شکسـته 
کهنـه پوشـانده  کارتـن یـا نایلـون  شـده اند، برخـی از ورودی هـا یـا خروجی هـای مسـاجد بـا 
شـده اند، جـا قرآنی هـا شکسـته شـده یـا آویزاننـد و قرآن هـا یـا مفاتیح هـا رها شـده بی نظمند و 

ک روی طاقچه هـا و فرش هـا نشسـته اسـت.  گـرد و خـا
مساجد کمتر از امکانات برودتی یا حرارتی مناسب بهره مندند. �
در عموم مساجد جایی برای مهد کودک دیده نمی شود. �
نقاشـی  � و  تزییـن  غیرمسـتند  یـا  نامناسـب  عکس هـای  بـا  مسـاجد  دیوارهـای  گاهـی 

کـه بـا جمالتـی ناخوانـا و نامناسـب همـراه اسـت،  می شـوند. همچنیـن دیوارنوشـت هایی 
می شـود.  دیـده 

بـه لحـاظ جایـگاه رفیـع قـرآن و ادعّیـه الزم اسـت همـواره موقعیـت آنـان بررسـی و کنتـرل  �
کثیفـی بـه جایـگاه آنهـا لطمـه وارد  کهنگـی، بی نظمـی و  شـود. در برخـی مـوارد پاره گـی، 
می کنـد. می تـوان بـه ایـن مجموعـه افـزود بی نظمـی، نبـود آمـار دقیـق و فقـدان مسـئول 
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کننـده. رسـیدگی 
کثیـف یـا شکسـته نمازگـزار را  برخـی از جامهری هـا وضعیـت مطلوبـی ندارنـد. گاهـی مهرهـای 
آزرده خاطـر می کنـد و چهـره ای نامناسـب بـه مسـجد می بخشـد. مطلـوب اسـت جامهـری در مـکان 

کافـی خریـداری شـوند. گیـرد و مهرهـا بـه انـدازۀ  مناسـب قـرار 
برخی از در و پنجره ها از سالمت کافی برخوردار نیستند. استفاده از در و پنجره های کج،  �

با لوالهای خراب و شیشـه های شکسـته شایسـته این مکان مقّدس نیسـت. 
آبخوری هـا چنـدان وضعیـت جالبـی نـدارد. مناسـب اسـت آبخوری هـا مکانـی مناسـب  �

داشـته از آب سـالم برخـوردار باشـند و در کنـار آنهـا لیـوان بـه انـدازه کافـی قـرار گیـرد. 
سـقف ها و دیوارها نقشـی مهم در نمای ظاهری مسـجد دارند. نباید گچ ها خراب شـوند  �

چنانکـه الزم اسـت در کتیبه هـا، رنگ هـا و خطـوط دقت الزم به عمل آید. 

گونه سوم( سبک معماری 

تاریـخ نشـان می دهـد کـه همـواره مسـاجدی بـا شـکوه و بـزرگ در جهـان اسـالم و در ایـران اسـالمی 
گـواه دینـداری و اسالم دوسـتی مردمـان ایـن مـرز و بـوم اسـت.  پدیـده آمده انـد. گسـتره ایران زمیـن 
کنـون کـه بیـش از سـه دهـه از ظهـور انقـالب عظیـم اسـالمی می گـذرد و حکومـت دینی بـرای ایرانیان  ا
سـدها، نیروگاه هـا، جاده هـا، کارخانجـات سـاخته اسـت، شایسـته اسـت سـاخت مسـاجد بـا معمـاری 
گیـرد. مسـاجد بـا عظمـت، منحصـر در حـرم رضـوی؟ع؟ و حضـرت  اصیـل اسـالمی در اولویـت قـرار 
معصومـه؟س؟ و حضـرت عبدالعظیـم؟ع؟ نیسـت بلکـه بایـد بـا نگاهـی وسـیع و همتـی واال در سـاخت 

مسـاجد شـکوهمند اقـدام نمـود. 
سـبک معمـاری می توانـد زنده کننـده اصـل توحیـد و عبودّیـت باشـد. جهان بینـی اسـالمی، خـود 
کـه در ادوار مختلـف ایـران طراحـی و سـاخته  را  در معمـاری مسـاجد نشـان داده اسـت. مسـاجدی 
گران سـنگ اسـالمی و ایرانـی را بـه ظهـور رسـانده اند. بـر مـا فـرض اسـت معمـاری  شـده اند فرهنـگ 
اصیـل اسـالمی را  در قالـب مسـاجد اسـتمرار بخشـیم تـا نـدای یکتاپرسـتی و الگـوی ارزش هـای الهـی 

مداومـت یابـد. 
متأسـفانه امـروز شـاهدیم کـه مسـاجد از نقشـه و طراحـی اسـالمی چنـدان برخـوردار نیسـتند. برخـی 
گـواری را بـه ارمغـان  از نقشـه ها از جهـان غـرب و عصـر مدرنیتـه می آیـد. بـه همیـن دلیـل پیامدهـای نا
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آورده است. 
فضای مساجد کم است و با جمعّیت محیط اطراف سازگار نیست.  �
مسجِد مطلوب دارای حیاتی است که در وسط آن قرار دارد.  �
مسجد باید به گونه ای طراحی شود که نه مشرف باشد و نه مشرف داشته باشد.  �
مسـجد می توانـد بـا فضـای سـبز و گلهایی زیبا آراسـته گـردد تا فضایی آرام بخـش را برای  �

نمازگـزاران به ارمغان آورد. 
اجزای مسجد باید به گونه ای طراحی گردد که مبتنی بر الگوی اسالمی باشد.  �
معنویت و آرامش در طراحی مساجد باید نقش اول را ایفا کند.  �
در عیـن حـال کـه می تـوان از ابـزار هنـر در معمـاری مسـاجد بـه خوبـی اسـتفاده کـرده امـا  �

الزم اسـت بـه ایـن نکتـه مهـم توجـه کـرد کـه مسـجد قصـر نیسـت و نبایـد بـه صـورت کاخ هـا 
آذین بنـدی گـردد. زرق و برق هـای مسـجد نبایـد توجـه نمازگـزاران بـه خـود مشـغول سـازد و 

آنـان را  از معنویـت تهـی کنـد. 

چهارم( کمبود اعتبارات مالی 
هـر چنـد ادعـا می شـود سـاالنه میلیاردهـا بـه مسـجد اختصـاص می یابـد اّمـا آنچـه واقعیـت دارد ایـن 
اسـت کـه برخـی از مسـاجد بـه لحـاظ مالی تأمین نمی شـوند. به همیـن دلیل مدیران مسـاجد مجبورند 
دسـت نیـاز بـه سـمت نمازگـزاران و تـوده مـردم دراز کننـد و همیـن امـر دلیلـی بـر کم رونقـی مسـاجد شـده 
اسـت. الزم اسـت مدیریـت کالن مسـاجد ایـن مسـئله را بـه صـورت جـّدی مـّد نظـر قـرار دهـد و بدیـن 

منظـور از طریـق بودجه هـای رسـمی، کمک هـای مردمـی، هدایـا، نـذورات و وقـف اقـدام نمایـد. 

پنجم( مشکات نمازگزاران 
بی تردید بخشی از مشکالت و آسیب های مساجد به مأمومین بازمی گردد:

اهمیت ندادن نمازگزاران به خواسته های به حق مدیریت مسجد �
بی نظمـی در مسـجد اعـم از کفشـداری ها، جامهری هـا، قفسـه های قـرآن یـا صفـوف نماز  �

جماعت
استفاده از تلفن همراه در فضای روحانی مساجد  �
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سخن گفتن بایکدیگر با صدای بلند به هنگام سخنرانی  �
دخالت های نابجا در امور مربوط به مدیریت مسجد  �
اظهار انتقادهای پی درپی و با لحنی تند و خشن  �
حضور طلبکارانه در مسجد  �
عدم رعایت اصول اخالقی نظیر صداقت و حسن خلق  �

ب( بیرونی 

ج از  کـه بـه مسـاجد آسـیب می رسـاند بیرونـی بـوده توسـط عواملـی خـار بخشـی از تهدیدهایـی 
مسـجد شـکل می گیـرد. ایـن نقص هـا و آسـیب ها دارای ابعـاد مختلفـی می باشـند. 

اول( عدم تبیین درست جایگاه مسجد 
امـور فـردی، اجتماعـی  از  از منظـر دیـن بسـیاری  مسـجد فقـط محـل عبـادت و نمـاز نیسـت. 
کریـم و نیـز سـیره نبـی مکـرم اسـالم ؟ص؟ و  و خانوادگـی می توانـد در مسـجد تحقـق یابـد. آیـات قـرآن 
کـه مسـجد نقش هـا و رسـالت های متعـددی  اهل بیـت؟مهع؟ بـا وضـوح تمـام بـه مـا نشـان می دهـد 
داشـته اسـت. مسـجد مکانی چند منظوره اسـت و برای اجرای تمامی ابعاد دین طراحی شـده اسـت. 
بسـیار ضـروری اسـت کـه جنبه هـای مختلـف مسـجد و نقش هـای متعـدد آن تبییـن و تشـریح شـود تـا 
کیدهـای فـراوان بنیان گـذار جمهـوری اسـالمی ایـران به نقش  جایـگاه واقعـی مسـجد آشـکار گـردد. تأ

کـرد: بی بدیـل مسـجد را می تـوان در همیـن راسـتا ارزیابـی 
بایـد اسـالم بیـن مـردم قـدرت داشـته باشـد. هرچـه قدرت اسـالم پیش مردم زیادتر باشـد مسـجدها 
بهتـر می شـود و منبرهـا بهتـر، یعنـی اجتمـاع بـرای خداسـت و هـر چـه قـدرت الهـی در یـک منطقـه ای 

بیشـتر باشـد مسـاجد آبادتـر اسـت و هرچـه ایـن قـدرت بیشـتر باشـد منابـر رواجـش بیشـتر اسـت.1 
کـه پـا  گذاشـته اند همـان جایـی  ارتـش اسـالم هـر جـا رفتـه اسـت و سـردارهای اسـالم هـر جـا پـا 
گذاشـته اند اول مسـجد درسـت کرده انـد. وقتـی بـه قاهـره رسـیدند اول خـط کشـیدند بـرای مسـجد 
ح بـود و ارتـش اسـالم بـرای آبادکـردن مسـاجد،  ح بـود، معبـد مطـر و هـر جـا ایـن طـور بـود مسـجد مطـر

1. امام خمینی، صحیفه نور، ج 9، ص 478.
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کوشـش می کردنـد.1 محـراب، 
گر فرهنگ  الزم اسـت بـه قـدرت افـکار عمومـی توجـه داشـت و بـرای هدایـت آن برنامه ریزی کـرد. ا
عمومـی مـردم بـه صـورت صحیـح جهت دهـی شـود می تـوان از ایـن ظرفیـت بـزرگ در راسـتای تحقق 
گاهـی عوامـل متعـدد آن را دسـتخوش تغییـرات  اهـداف اسـالم و حکومـت دینـی بهـره جسـت. اّمـا 
منفی می سـازند که اهم آن عبارتند از ورود خرافات، خمودگی و کسـالت، گذشـته گرایی افراطی، رواج 
گـر جایـگاه رفیـع مسـاجد به گونـه ای  رسـانه های همگانـی و غلبـه ارزش هـای مـادی در میـان مـردم. ا

صحیـح و شـفاف تبییـن گـردد، بسـیاری از آسـیب  ها تقلیـل یافتـه بـه فرصـت تبدیـل می شـوند. 

دوم( معضل جمعّیت 
از دیگر مشـکالت مسـاجد، بحران جمعّیت اسـت. امروزه شـاهدیم که توسـعه و گسـترش مسـجد و 
کـن مذهبـی متناسـب بـا جمعیـت نیسـت؛ گاهـی در یـک محلـه چندیـن مسـجد برپـا می شـود  دیگـر اما
در حالی کـه در محلـه ای دیگـر از کمبـود مسـجد رنـج می برنـد، در بعضـی از مناطـق مسـاجد در فاصلـه 
بسـیار کمـی از یکدیگـر سـاخته می شـوند در صورتی کـه در مناطـق دیگر بسـیار از یکدیگـر دورند و گاهی 
مسـجد در منطقـه خـاص بـا جمعّیـت آن محلـه تناسـبی نـدارد. در اینجـا سـؤال مهمـی پدیـد می آیـد 
و آن این کـه آیـا رشـد کّمـی مسـاجد در تهـران و شـهرهای دیگـر بـا رشـد تعـداد کسـانی کـه بـه تکلیـف 

رسـیده اند، تناسـب دارد؟

سوم( وجود نهادهای موازی 
امـروزه در جامعـه ایـران نهادهـا و سـازمان هایی شـکل گرفته انـد کـه همـه در حـوزه دیـن و فرهنگ 
اسـالمی فعالّیـت می کننـد، فعالیـت بسـیاری از ایـن نهادهـا در عـرض مسـجد بـوده کارکـردی مشـابه 
کز با رسـالت های مسـاجد هم پوشـانی داشـته نهادهای  نقـش مسـجد پیـدا کرده انـد. فعالیـت ایـن مرا

مـوازی تلّقـی می شـوند. 
چـون نیـک بنگریـم تشـکیالت مـوازی بـا نهادهـای رقیـب نسـبت بـه مسـجد کـم نیسـت. می توان 
برخـی از آنهـا را برشـمرد؛ حسـینیه ها، فاطمیه هـا، مهدیه هـا، زینبیه هـا، عباسـیه ها، فرهنگسـراها، 
خانه هـای محّلـه، نمازخانه هـای ارگان هـا، مصّلی هـا و رسـانه های ارتبـاط جمعـی. بـا این وجـود آیـا 

1. همان، ج 18، ص 276.
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می تـوان سـخن از مسـجد طـراز و پررونـق بـه میـان آورد؟
گـر نگاهـی وسـیع بـه کارکردهـای مسـجد داشـته باشـیم و مسـجد را هماننـد مقـّر حکومتـی  حـال ا
در صـدر اسـالم ببینیـم، سـازمان ها و نهادهـای مـوازی وسـعت بسـیار گسـترده ای خواهنـد داشـت کـه 
کانـون قـرآن،  کـرد؛ دار القـرآن، جامعة القـرآن، سـازمان مردم نهـاد،  می تـوان بـه برخـی از آنهـا اشـاره 
کانـون فرهنگـی هنـری، سـازمان بهزیسـتی، کمیتـه امـداد، امـور اجتماعـی اسـتانداری، مرکـز فرهنگـی 

هنـری شـهرداری، محافـل خانگـی و ادارات فرهنگـی وزارت خانه هـا. 
گزافـه  گـر بگوییـم انجـام فعالیت هـای دینـی و فرهنگـی منهـای مسـجد، یـک انحـراف اسـت  ا
گـر بـه دنبـال اتحـاد اسـالمی و ملـی هسـتیم، مهم تریـن مرکز وحدت آفرین مسـجد اسـت و  نگفته ایـم. ا
گـر بـه دنبـال حیـات مجـدد دین و ظهور تمدن بزرگ اسـالمی هسـتیم، راهی جز احیا مسـجد در پیش  ا

نداریـم. معمـار کبیـر انقـالب؟هر؟ این گونـه فرمـود: 
کـرم؟ص؟ وضعـش ایـن طـور بـود کـه مجلسـش در مسـجد و همه کارهـای بزرگ دنیـا را هم  پیغمبـر ا
در مسـاجد انجـام می دادنـد و مـا امیدواریـم حـاال هـم مسـاجد برگـردد بـه آن وقتـی کـه مسـجد محـل 
حـل و عقـد امـور باشـد و مسـجد محـل نقشـه های جنـگ باشـد، همـه چیـز باشـد و مسـجدی ها باشـند 

کـه بتواننـد کارهـا را بخوبـی انجـام بدهنـد.1

وانه  چهارم( ظهور دینداری فردگر
خ داده اسـت، این کـه مـردم  یکـی از ویژگی هـای دینـداری جدیـد کـه در جهـان و تـا حـّدی در ایـران ر
بیشـتر مایلنـد دینـداری فـردی پیشـه کننـد. البتـه ایـن جریان ریشـه در فرهنـگ غرب، دوران رنسـانس 
و فعالیت هـای متفکرانـی نظیـر لوتـر، شـالیر ماخـر و ویلیـام جیمـز در قالـب جریـان تجربه گرایـی دینـی 
دارد.2 این جریان بزرگ ایمان را به درون انسـان ها  برد و دین شـخصی و خصوصی فراهم آورد. امروزه 
نگاه فردگروانه به دین و ایمان وارد جهان اسـالم هم شـد اسـت. دراین صورت، مسـجد آهسته آهسـته 

کارکـرد اجتماعـی خـود را  از دسـت داده بـه محلـی انحصـاری بـرای عبـادت تبدیل خواهد شـد. 
کـه تـوده مـردم ایـران خصوصـًا جوانـان در الیه هـای عمیـق درون خویـش  گفـت  شـاید بتـوان 
دیندارنـد و حتـی شـاید بتـوان گفـت که دیندارتر شـده اند اّما نکته قابل توجه این کـه میل به دینداری 

1. امام خمینی، صحیفه امام، ج 17، ص 233.

2. ر.ک، فّعالی، تجربه دینی و مکاشفه عرفانی.
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فـردی نیـز افزایـش یافتـه اسـت. 
نویسـنده کتـاب مسـجد مجـازی1 بـه نکتـه جالبـی اشـاره می کنـد؛ نکته قابـل توجهی که در مقایسـه 
ج کشـور به دسـت می آید این اسـت که بین دو مقوله »میزان تحصیالت  مسـاجد داخل با مسـاجد خار
ج کشـور و داخـل، رابطـه متضـاد وجـود دارد.  جوانـان« و »میـزان حضـور در مسـجد« بیـن مسـاجد خـار
ج،  یعنـی در ایـران هـر چـه افـراد دارای تحصیالت بیشـترند، حضور کمتری در مسـجد دارنـد؛ ولی در خار
هـر چـه افـراد دارای تحصیـالت عالیـه هسـتند، از حضـور بیشـتری در مسـاجد برخوردارنـد. حاصـل 
تحقیـِق سـال 1376 نیـز نشـان از ایـن دارد کـه افزایـش تحصیـل جوانـان بـا میـزان کاهش حضـور آنان 
ج  در مسـاجد، رابطـه دارد. نگارنـده بـا تأمـل در ایـن پدیـده بـه ایـن نتیجـه دسـت یافـت کـه مسـاجد خار
کشـور دارای تنـوع و تعـدد کارکـردی متناسـب بـا نیـاز مخاطبـان بـوده کـه مسـاجد داخـل کشـور از ایـن 
بی بهره انـد. ایـن مطلـب مـورد اذعـان نویسـنده کتاب »مسـاجد نیویورک« نیز هسـت. نویسـنده کتاب 
کـه مسـاجد نیویـورک، فقـط محلـی بـرای  »مسـاجد نیویـورک« سـعی در شناسـاندن ایـن نکتـه دارد 
برگـزاری نمـاز نیسـتند، بلکـه دارای اهمیـت فـوق العـاده ای در زندگـی عامـه مـردم مسـلمانان نیویورک 
کنفرانـس، مـدارس دینـی ـ  کتـب، سـالن  کتابخانـه، محـل فـروش  کثـر مسـاجد دارای  می باشـد. لـذا ا
گون،  کن تفریحی و اتاق هایی برای سکونت هستند. چاپ کتاب، مجالت و نشریات گونا اسالمی، اما
برپایـی جشـنواره ها و نمایشـگاه ها، برپایـی دوره هـای آموزشـی و تربیـت کادرهـای متخصـص وتهیـه 
فیلم هـای آموزشـی از اقدامـات جالـب ایـن مسـاجد بودنـد کـه بعـد از هجـوم تبلیغاتی بر ضد مسـلمانان 

پـس از حـوادث 11 سـپتامبر ضـرورت آنهـا احسـاس می شـد. 

پنجم( عدم هماهنگی الزم 
بخشـی از آسـیب ها و مشـکالت مسـاجد به نهادهای مدیریتی و متولیان امور مسـاجد ارتباط پیدا 
گونـی دارنـد کـه بخشـی از اهـم آنهـا عبارتنـد از عـدم نظـارت بـر تمـام  می کنـد. ایـن معضـالت ابعـاد گونا
مسـاجد، عـدم کنتـرل تمـام فعالیت هـای مسـاجد، عـدم پشـتیبانی مالـی از هیئـت امنـا، فقـدان شـبکه 
ارتباطـی میـان مسـاجد، ضعـف سـازوکار گزینـش، عـدم برنامه ریـزی بـرای فّعـاالن و مدیـران مسـاجد و 

ضعـف هماهنگـی میـان بخش هـای مختلـف یک مسـجد.
دو( پیامدها 

1. جهانگیری، مسجد مجازی، ص 142 و 143.
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هـر چنـد مسـجد دارای جایـگاه بلنـد و ارزشـمندی در جهـان اسـالم بـوده اسـت اّمـا کـم توجهـی یـا 
کـی مواجـه خواهـد سـاخت، مسـجد  بیگانگـی بـا نقـش فرهنگ سـاز مسـجد مـا را بـا پیامدهـای هولنا
پایـگاه فرهنگـی اسـالم اسـت و می توانـد انسـان مسـلمان را  در تمـام ابعـاد حیـات فـردی و اجتماعـی 
آمـوزش دهـد و او را بالنـده سـازد. مسـجد انسـان عصـر جدیـد را آمـاده ورود بـه جنجال هـای زندگـی 
اجتماعـی می کنـد و چنـان او را بـا سـالح تقـوی و ایمـان مجهـز می سـازد کـه در هـر شـرایطی حقیقـت را 

ببینـد و از آن تبعیـت نمایـد. 
کـه اهـل مسـجد باشـند رفتـاری  پایـگاه تبلیـغ دیـن و فرهنـگ اسـالم مسـاجد هسـتند. کسـانی 
متفـاوت خواهنـد داشـت و در محیـط خانـه از نابسـامانی ها و ناهنجاری هـای اخالقـی کمتـری رنـج 
می برنـد. مسـجد می توانـد ارزش هـا را بـه جامعـه بازگردانـد و امنیـت روانـی و اخالقـی را بـه مـردم هدیـه 
گـر کارکردهـای مسـاجد تقلیـل یابنـد و حضـور ایـن نهـاد مقـدس در جامعـه کمرنـگ شـود، آثـار  دهـد. ا

گـواری در پی خواهـد داشـت: نا
پدید آمدن روحیه بی اعتمادی نسبت به دین و متولیان آن  �
کاسته شدن از غیرت وحساسیت دینی  �
کم رنگ شدن ارزش ها و سنت های اسالمی  �
توسعه و ترویج بزه ها و انحرافات اجتماعی  �
گروانه، راحت طلبی و رفاه زدگی  � ترویج روحیه دنیا
ترویج ابتذال اخالقی  �
به سستی گراییدن مبانی اعتقادی  �
ایجاد زمینه برای ترویج افکار غربی  �
جدایی دین و مسجد از جامعه و سیاست  �
کم رنگ شدن الگوهای دینی  �
توسعه فرقه های انحرافی  �
ورود هجمه فرهنگی به جامعه و خانه ها  �
ترویج سبک زندگی غربی و شرقی �
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  هفت | نقش مسجد در سبک دهی به زندگی 
از مباحث پیشـین به دسـت آمد که مسـجد در صدر اسـالم جایگاهی بس رفیع و بزرگ دارد. رسـول 
کـرم ؟ص؟ مسـجد  کـرد و آن را جایگزیـن معابـد دیگـر نمـود. پیامبـر ا خـدا ؟ص؟ ایـن نهـاد اسـالمی رابنـا 
سـازی را فرهنـگ عمومـی کـرد و از تمـام قابلیت هـا و ظرفیت هـای ایـن الگـوی دینـی بهـره جسـت. در 
زمان هـای دور مسـجد تمـام امـور فـردی و اجتماعـی مسـلمانان را اداره می کـرد. امـت اسـالمی تعّلقـی 
گرفـت و تمـام  شـدید بـا ایـن نهـاد مقـدس داشـتند. مسـجد مطلـوب در زمـان نبـی خاتـم ؟ص؟ شـکل 

نقش هـا و رسـالت های خـود را ایفـا کـرد. 
امروزه هر چند بسـیاری از نقش ها و شـئون مسـاجد تقلیل یافته اند و گاه رو به افول گذارده اند اّما 
می تـوان کارکردهـای مسـجد را ارتقـاء بخشـید. پرواضح اسـت کـه امروزه مسـجد در وضعیت مطلوبی 
کـه هـم  کـه مسـجد طـراز، دارای بایسـته ها و ویژگی هایـی اسـت  بـه سـر نمی بـرد و نیـز آفتابـی اسـت 
کنـون برخـی از آنهـا موجـود نیسـت. بـر مـا فـرض اسـت کـه با یک نـگاه به وضعیـت موجود و بـا نگاهی  ا
دیگـر بـه وضعیـت مطلـوب، جهـت انتقـال از وضعیـت موجـود کـه مطلـوب نیسـت، بـه سـوی وضعیت 

مطلـوب کـه موجـود نیسـت، برنامه ریـزی کنیـم و طرحـی نـو دراندازیم. 
جایـگاه مسـجد بایـد تـا بـدان پایـه ارتقـا یابـد کـه بتوانـد بـرای تمـام ابعـاد زندگـی ایرانیـان الگـوی 
دینـی و سـالم عرضـه کنـد. تنهـا دراین صـورت اسـت کـه مسـجد هوّیت خویـش را بازخواهـد یافت و به 
گر امروزه سـبک زندگـی غربی در جای جـای فرهنگ ما  پایـگاه حکومـت اسـالمی تبدیـل خواهـد شـد. ا
رسـوخ کـرده اسـت، بـدون شـک احیـای جایـگاه مسـجد می توانـد راهـکاری بسـیار تأثیرگـذار در مقابـل 
هجـوم ایـن پدیـده بیگانـه باشـد، می تـوان از مسـجد، دانشـگاه، رسـانه ای مؤثـر و مبّلغـی شـوق آفرین 
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سـاخت. مسـجد می توانـد و بایـد بیشـترین نقـش را بـر سـبک دهی مسـلمانان و ایرانیـان داشـته باشـد. 

یک( عبادی و الهی 

هـدف آفرینـش براسـاس نـگاه قـرآن، عبادت اسـت1 و مسـجد بهتریـن عبادتگاه و پرستشـگاه روی 
زمیـن اسـت.  خالـق زمیـن و آسـمان بـه انسـان ها فرمـان داده اسـت کـه مـرا در مسـجد پرسـتش کنیـد و 

ع خویـش را  در مسـجد نثـار مـن نماییـد:  تواضـع و خشـو
 
َ
وها ِإاّل

ُ
ْن َیْدُخل

َ
ـْم أ ُ ولِئَك ما كاَن لَ

ُ
ـُه َو َسـعى  یف  َخراِبـا أ َكـَر فهَیـا اْسُ

ْ
ْن ُیذ

َ
ـْن َمَنـَع َمسـاِجَد اهَّلِل أ ـُم ِمَّ

َ
ْظل

َ
َو َمـْن أ

ِخـَرِة َعـذاٌب َعظـم؛2 و چه کسـانی سـتمکارتر از کسـانی می باشـند 
ْ

ـْم یِف اآل ُ ٌی َو لَ ْنیـا ِخـْز
ُ

ـْم یِف الّد ُ خاِئفـ�نَ لَ
کـه از بـردن نـام خـدا در مسـاجد خـدا جلوگیـرى کردنـد، و در خرابـی آنهـا کوشـیدند؟ آنـان را شایسـته 
کـز عبـادت [ درآینـد، جـز در حـال تـرس ]از عدالت و انتقام خدا[. بـراى آنان در دنیا  نیسـت کـه در آن ]مرا

خـوارى و زبونـی اسـت و در آخـرت عذابـی بزرگ اسـت 
؛3 و مساجد ویژه خداست، پس هیچ کس را با خدا مپرستید.

ً
َحدا

َ
ِ َفال َتْدُعوا َمَع اهَّلِل أ

ساِجَد هَّلِلَّ َ ّنَ الْ
َ
َو أ

ُكـْم 
َ
َكمـا َبَدأ یـَن  ـُه الّدِ

َ
ِلصـ�نَ ل ِ َمْسـِجٍد َو اْدُعـوُه ُمنْ

ّ
ُكل ـْم ِعْنـَد 

ُ
قیُمـوا ُوُجوَهك

َ
ِقْسـِط َو أ

ْ
ّبِ ِبال َمـَر َر

َ
 أ

ْ
ُقـل

َتُعـوُدوَن؛4 بگـو: پـروردگارم بـه میانـه روى ]در همـه امـور و بـه اجتنـاب از افـراط و تفریـط[ فرمـان داده، 
و ]امـر فرمـوده [: در هـر مسـجدى ]بـه هنـگام عبـادت [ روى ]دل [ خـود را ]آن گونـه [ متوجـه خـدا کنیـد 
]کـه از هـر چیـزى غیـر او ُمنقطـع شـود[، و او را  در حالـی کـه ایمـان و عبادت را براى وى از هر گونه شـرکی 

خالـص می کنیـد بخوانیـد؛ همـان گونـه کـه شـما را آفریـد، ]پـس از مـرگ بـه او[ بازمی گردیـد. 
کیـد فـراوان نسـبت بـه امـر یـاد خـدا، عنایتـی ویـژه نسـبت بـه امـر مسـجد از خـود  آیـات مزبـور بـا تأ
کـه  ع و بندگـی خداسـت. از آنجـا  ع، خشـو نشـان می دهنـد. مسـجد شـریف ترین مـکان بـرای خضـو
گسسـتنی با مسـجد برقرار خواهد  مهم تریـن نمونـه بندگـی خـدا در نمـاز متجّلی اسـت، نماز پیوندی نا
نمـود و از آنجـا کـه اسـالم دینـی اجتماعـی اسـت، برگـزاری نمـاز را بـه جماعـت توصیـه نمـوده اسـت. در 

ایـن میـان نمـاز جمعـه جایـگاه ویـژه ای دارد. 
حضـور در مسـجد بـرای عبـادت و گفتگـو بـا خـدا از چنان جایگاه و ارزشـی برخوردار اسـت که انتظار 

1. ذاریات / 56.
2 . بقره / 114.
3. جن / 18.

4. اعراف / 29.
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برای آن، عبادت تلّقی شـده اسـت. رسـول خدا ؟ص؟ فرمود: 
نشسـتن در مسـجد در انتظار نماز، عبادت اسـت مادامی که حدثی از او سـر نزند. عده ای پرسـیدند: 

ای رسـول خدا؟لص؟ حدث چیسـت؟ فرمود: غیبت کردن.1
مسـاجدی که به نماز جماعت اهمیت نمی دهند از رونق کمتری برخوردارند و میزان تأثیرگذاری 
آنـان تقلیـل خواهـد یافـت. مطلـوب اسـت مسـاجد برای برگـزاری نمازهـای روزانه به صـورت جماعت 

و بـا کیفیتـی مناسـب برنامه ریزی نمایند. 
از دیگـر اقدامـات معنـوی اسـالم دعـا و مناجـات اسـت. خوشـبختانه امـروزه برخـی از دعاهـا هوّیـت 
کـرده در مسـاجد بـه صـورت دسـته جمعـی تـالوت می شـوند. مناسـب اسـت اواًل ایـن  اجتماعـی پیـدا 
برنامه ها با کیفیت مطلوب انجام گیرد، ثانیًا تمام مساجد به مراسم دعا اهتمام ورزند و ثالثًا از ظرفیت 

تمـام زیـارات و ادعیـه الهـی نظیـر مناجـات شـعبانیه، جامعـه کبیـره و خمسـه عشـر اسـتفاده شـود. 
اعتـکاف عبـادت دیگـری اسـت کـه امـروزه بـا شـکوهی خـاص در مسـاجد برگـزار می شـود. مناسـب 
اسـت از ایـن ظرفیـت جهـت تقویـت باورهـای دینـی جوانـان و تهذیـب نفـس بیشـترین بهره هـا را بـرد. 
کلیسـاها  کنـون در  جنبـه عبـادی مسـجد می توانـد شـکل های دیگـری هـم داشـته باشـد. هـم ا
مراسـم اعتـراف یـک فـرد مسـیحی نـزد کشـیش برگـزار می شـود و می دانیـم که اعتـراف یک بنـدۀ خدا، 
نـزد بنـده ای دیگـر نـه اسـالمی اسـت و نـه انسـانی. بگذریم از این کـه در برخی از کلیسـاها برنامه فروش 
و خریـد گنـاه برگـزار می شـود. اّمـا در اسـالم پدیـده ای جالـب بـه چشـم می خـورد و آن اعتـراف بنـده بـه 
گنـاه، نـزد خداسـت. مناسـب اسـت فّعـاالن مسـجد بـرای برگـزاری مراسـم توبـه همـراه بـا راز و نیـاز خـدا 
تدبیـری بیندیشـند. البتـه امـروزه مراسـم توبـه در قالـب برنامه هایـی نظیـر اعتـکاف، قرائـت دعـای 

کمیـل، دعـای ندبـه و توسـل انجـام می شـود.

دو( علمی و آموزشی 

گیـری علـم اهتمـام ویـژه ای از خـود نشـان داده اسـت. آخریـن کتـاب آسـمانی  قـرآن نسـبت بـه فرا
بـا »بخـوان« آغـاز شـد2 و بـه عنـوان یـک راهبـرد کلـی بـرای دانـش اهمیتـی فـراوان قائـل شـده اسـت. 
ُموَن 

َ
ذیـَن َیْعل

َّ
 َیْسـَتِوی ال

ْ
 َهل

ْ
ِه ُقـل ّبِ ـَة َر ِخـَرَة َو َیْرُجـوا َرْحَ

ْ
ُر اآل

َ
 َیْحـذ

ً
 َو قاِئـا

ً
ْیـِل سـاِجدا

َّ
ـْن ُهـَو قاِنـٌت آنـاَء الل ّمَ

َ
أ

1. کلینی، الکافی، ج 2، ص 357؛ ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 47؛ صدوق، امالی، ص 420. 
2. علق / 1.
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بـاِب؛1 ]آیـا چنین انسـان کفران کننده اى بهتر اسـت [ یا کسـی که 
ْ
ل

َ ْ
ـوا ال

ُ
ول

ُ
ـُر أ

َ
ّك

َ
ـا َیَتذ

َّ
ُمـوَن ِإن

َ
ذیـَن ال َیْعل

َّ
َو ال

در سـاعات شـب بـه سـجده و قیـام و عبادتـی خالصانـه مشـغول اسـت، از آخـرت می ترسـد و بـه رحمـت 
پـروردگارش امیـد دارد؟ بگـو: آیـا کسـانی کـه معرفـت و دانـش دارنـد و کسـانی کـه بی بهـره از معرفـت و 

دانش انـد، یکسـانند؟ فقـط خردمنـدان متذّکـر می شـوند.
کـرم ؟ص؟ نیـز بـر ایـن منـوال بـود کـه مسـجد را پایـگاه علـم و دانـش سـازد. بـا  سـیره رسـمی پیامبـر ا
کـه مسـجدالحرام و نیـز مسـجدالنبی نخسـتین دانشـگاه های  گفـت  نگاهـی باریک بیـن می تـوان 
کـه  بـزرگ اسـالم بودنـد. بعـد از آن طـّی قـرون متمـادی مسـاجد بزرگـی در بـالد اسـالمی پدیـد آمدنـد 
وظیفـه آمـوزش و گسـترش دانـش را بـه عهـده گرفتند. ابن بطوطه می نویسـد2 که پانصد دانش آموز و 
طلبه در مسـجد جامع اموی دمشـق در حلقه های علمی و آموزشـی شـرکت می کردند و برنامه غذایی 
رایگان دریافت می نمودند. سیسـتم آموزشـی مسـاجد بسـیار سـاده بود. چنانکه بیشـتر دانش جویان 

خودجـوش و صرفـًا بـه بخاطـر کسـب علـم بـه مرکـز آمـوزش مسـجد مراجعـه می کردنـد. 
پیامبـر ؟ص؟ نشـان داد کـه مسـجد فقـط مرکز پرسـتش نیسـت بلکه تمـام معارف اسـالمی را می توان 
در آن آمـوزش داد. ایـن رویـه چنـان توسـعه پیـدا کـرد کـه مسـاجد جهـان اسـالم در غیـر اوقـات نمـاز، 
مدرسـه بـود و حلقه هـای تدریـس فـراوان در آنجـا تشـکیل می شـد. رسـول خـدا ؟ص؟ ایـن گونـه فرمـود: 
هر کس در بامدادان به مسـجد برود و هدفی جز این نداشـته باشـد که کار خوبی را یاد بگیرد یا به 
دیگـری یـاد بدهـد، اجـر بـه جای آورنـده عمرۀ کامل را دارد و کسـی که در شـب به مسـجد بـرود و هدفی 

جـز ایـن نداشـته باشـد کـه کار خوبـی را فرا بگیرد یا بـه دیگری بیاموزد پاداش یک حـج کامل را دارد.3

سه( فرهنگی و تربیتی 

گسـترش فرهنـگ دینـی اسـت. مسـجد عاملـی اثربخـش  مسـجد از مهم تریـن عوامـل توسـعه و 
در تثبیـت آرمان هـای اسـالمی اسـت فرهنـگ اسـالمی در تاریـخ از طریـق ارکانـی مهـم نظیـر مسـجد تـا 
بـه امـروز اسـتمرار یافتـه اسـت. شایسـته اسـت مـا نیـز نقـش فرهنگـی مسـجد را تقویـت کنیـم و آن را بـه 

جایـگاه اصلـی ارتقـا بخشـیم. 
بنیادی تریـن الیه هـای وجـود انسـان اعتقـادات، بینش ها و نگرش های اوسـت. مسـجد می تواند 

1. زمر / 9.
2. مّکی السباعی، نقش کتابخانه های مسجد در فرهنگ و تمدن اسالمی، ترجمه علی شکوئی، ص 77.

3. مجلسی، بحار االنوار، ج 1، ص 185.
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کوشـا باشـد، بینش هـای  از طریـق خطابه هـا، موعظه هـا و سـخنرانی ها در اصـالح اعتقـادات مـردم 
درسـت بـرای اهالـی مسـجد بـه ارمغـان آورد و باورهایـی مسـتحکم در اختیـار جوانـان قـرار دهـد. 

نیـز  ُبعـد  ایـن  کـه مسـجد می توانـد در  از دیگـر الیه هـای عمیـق درون انسان هاسـت  ارزش هـا 
کاری،  کنـد. ارزش هایـی نظیـر ایمـان، آخرت گرایـی، تقـوی، اخـالص، هم گرایـی، فـدا نقش آفرینـی 
ظلم سـتیزی، تواضـع، عظمـت امـت اسـالمی، دعـا و عـدل گسـتری از طریـق مسـاجد توسـعه یافته انـد. 
بی تردیـد نقـش مسـجد در تثبیـت ارزش هـای الهـی و انسـانی شـاخص بـوده اسـت. مسـجد می توانـد 
ع نظـام ارزشـی مخاطبـان خویـش را اصـالح نمایـد و آن را بـه سـمت هنجارهـا و  بـا برنامه هایـی متنـو

الگوهـای قرآنـی سـوق دهـد. 
یکـی دیگـر از ابعـاد وجـودی انسـان رفتـار اوسـت. تاریـخ صدر اسـالم و ادوار اسـالمی حکایتی روشـن 
از دخالـت مسـجد در اصـالح الگوهـای رفتـاری دارد. ایـن مسـجد بـود کـه مسـلمانان را اهـل جهاد کرد، 
ایـن مسـجد بـود کـه امـت اسـالمی را بـا خـدا آشـنا سـاخت و ایـن مسـجد بـود کـه بـا ارائـه برنامه هـای 

ع رفتارهـا و فعالیت هـای مسـلمانان را بـه سـمت آرمان هـای مقـدس اسـالمی سـوق داد.  متنـو
از دیگـر نقش هـای مسـجد در حـوزه فرهنـگ، پدیـده هوّیـت اسـت. مسـجد بـه عنـوان مهم تریـن 
نهـاد اسـالمی، بسـتری مناسـب بـرای هوّیت سـازی  شـد. نگاهـی گـذرا بـه حـوادث صـدر اسـالم نشـان 
کار، مجاهـد و ظلم سـتیز تبدیـل  کـه مسـجد عـرب عصـر جاهلیـت را بـه فـردی خداجـو، فـدا می دهـد 
نمـود. ایـن مسـجد بـود کـه مردمـان دنیا پرسـت، تجمل طلـب و خودخـواه را تحویـل گرفـت و از آنـان 
انسـان هایی آرمـان طلـب، ایثارگـر و خدادوسـت سـاخت. مسـجد بـه عنـوان مهم تریـن ارگان اسـالمی، 
هوّیـت انسـان عصـر ظهـور را تغییـر داد، مسـجد همبسـتگی، استکبارسـتیزی و بندگـی خـدا را بـرای 

مسـلمانان معنـا کـرد و از آنهـا انسـانی متفـاوت سـاخت. 
بـدون شـک مسـجد نقشـی مؤثـر در تربیـت مخاطبـان خویـش دارد؛ مسـجد میـان مسـلمانان 
بـرادری و هم گرایـی را تقویـت می کنـد، مسـجد نمازگـزاران را بـا روحیـه انفـاق و ایثـار آشـنا می سـازد، 
مسـجد نقشـی بازدارنـده در ارتـکاب جرائـم و بزهکاری هـای اجتماعـی ایفـا می کنـد، مسـجد الگوهای 
تربیتـی و دینـی بـه جوانـان عرضـه می کنـد، در مسـجد اطالعـات مذهبـی مخاطبـان رشـد می یابـد، بـا 
مسـجد ارزش هـای انقالبـی اسـتمرار می یابـد، مسـجد در بالندگـی اخالقـی نمازگـزاران نقشـی مؤثـر ایفـا 
می کنـد، مسـجد می توانـد بـا تقویـت عنصـر عّفـت در نوجوانـان و جوانـان غریـزه جنسـی را  در آنهـا 
مهـار کنـد، بـا فراخوانـی مسـاجد جامعـه منسـجم شـده نظم پذیـر می شـود، از طریـق مسـاجد می تـوان 
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بسـیاری از هجمه هـای فرهنگـی غـرب را کنترل و تضعیف نمـود، اعتقادات و باورهای دینی از طریق 
مسـاجد پاسـخی شایسـته دریافـت می کننـد، فرقه هـای نوظهـور در مسـاجد بـا سـّدی عظیـم مواجـه 
می گردنـد، مسـجد می توانـد ابـزاری مهـم بـرای تربیـت انسـان های شایسـته بـرای حکومـت اسـالمی 
باشـد، مسـجد می توانـد مهارت هـای اسـالمی و هنـری کـه در زندگـی روزمـره کارآیـی مؤثـر دارد ارائـه 
دهـد، تربیـت هنـری در مسـجد قابـل اجراسـت، می تـوان تمـام نیازهـای خانواده هـای اسـالمی را  از 
طریـق مسـاجد تأمیـن نمـود و در یـک سـخن خالصـه نقـش مسـجد ایـن اسـت کـه الگوهـای تربیتـی را  
در اختیـار جوانـان قـرار داده و آنهـا را بـه انسـانی متعالـی و باتقـوی تبدیل نماید. چه زیبـا فرمود مرحوم 

امـام؟هر؟: 
به نماز و مسـاجد اهمیت دهید که پرونده های دادگسـتری مال بی نمازهاسـت و نماز خوان های 
واقعـی در  دادگسـتری پرونـده ندارنـد. شـیطان ها از مسـاجد و نمـاز می ترسـند، آنهـا می خواهنـد، از نمـاز 

جلوگیـری کننـد و بعـد از خالی کـردن سـنگرها حمله کنند.1

چهار( ارتباطاتی و رسانه ای 

کریـم مسـجد را حـاوی پیام هـای مهمـی می دانـد. اصلی تریـن پیام هـای مسـجد عبارتنـد  قـرآن 
کـرم ؟ص؟ بـا سـخنرانی ها و خطبه هـای خویـش افـکار  از امنّیـت2، هدایـت3 و ارتبـاط بـا خـدا4. پیامبـر ا
عمومـی را اصـالح نمـود و مـردم را بـه سـمت تشـکیل جامعـه آرمانی هدایت کرد. رسـول خدا ؟ص؟ نشـان 
داد کـه مسـجد یـک رسـانه دینـی اسـت و می تـوان از طریق آن پیام هـای قرآنی و الهی را به مسـلمانان 
و حّتـی جهانیـان رسـاند. مسـجد محـل تبـادل افـکار و اندیشـه ها در ارتبـاط بـا مسلمانهاسـت. مسـجد 
بـرای همیشـه پناهگاهـی امـن بـرای توده هـای مـردم بـوده اسـت و مسـجد ایـن قابلیـت بـزرگ را دارد 
کـه همـه انسـان ها را بـه سـمت خـود جـذب کنـد. مسـجد حاوی یـک پیام بزرگ بـرای جهانیان اسـت: 

صلـح جهانی.
ویژگی ها مسجد با نگاه رسانه ای عبارتند از: 

خطبـا در مسـجد می تواننـد بـا سـخنرانی های جـذاب، نقـش هدایت گـری مسـجد را بـر  �

1. امام خمینی؟هر؟، صحیفه نور، ج 18، ص 93.
2 . بقره / 125.

3 . آل عمران / 96. 
4. بقره / 114؛ حج / 40.
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عهـده گیرنـد. 
از جمله رسالت های مسجد ایجاد و تقویت انگیزه های دینی در مخاطبان است.  �
گری می توانـد بـه سـنگری مسـتحکم در برابـر ظالمـان و  � مسـجد بـا ایفـای نقـش افشـا

گیـرد.  مسـتکبران جهـان قـرار 
مسـجد رسـانه ای اسـت کـه بـرای همـگان قابـل دسترسـی اسـت و دسـتیابی بـه آن بـرای  �

عموم آسـان اسـت. 
مسجد با ایفای رسالت رسانه ای، نقشی مهم در استمرار فرهنگ اسالمی داشته است.  �
از آنجـا کـه مسـجد فراجناحـی اسـت، ظرفیـت شـگرفی در ایجـاد هماهنگـی میـان احزاب  �

و طوایـف اسـالمی دارد. 
مسجد تشکیالت خودجوش برای ساماندهی فرهنگ اسالمی به حساب می آید.  �
افکار و اندیشه های مسلمانان از طریق این رسانه اسالمی مستحکم و ناب می شود.  �
مسـجد رسـانه ای بـزرگ و باشـکوه اسـت کـه قـادر اسـت ارزش هـا و الگوهـای دینـی را  در  �

ذهـن مخاطبـان خویـش قـرار دهـد یـا آنهـا را تقویـت نمایـد. 
گر در میان جوامع اسـالمی در جسـتجوی تریبونی آزاد باشـیم، مسـجد بهترین پناهگاه  � ا

امن و آزاد مسـلمانان می باشـد. 
بـا نگاهـی دقیـق به شـرایط امروز جهان اسـالم و کل جهان می تـوان گفت که در دو محور  �

کـردن  کـردن رسـانه های مـدرن و دیگـری رسـانه ای  کـرد1: یکـی مسـجدی  بایـد فعالیـت 
مسـاجد بـا اسـتفاده از ابزارهـای مـدرن. 

پنج( اوقات فراغت
الف( چیستی

فراغـت در زبـان انگلیسـی معـادل واژه  Leisure و برگرفتـه از واژه التیـن Licere به معنای »مجاز 
بـودن« یـا »آزاد بـودن« اسـت. در زبـان فرانسـه واژه Loisir بـه معنـای وقـت آزاد اسـت و معنـای آن 
کـه بـه انتخـاب آزادانـه و نبـود اجبـار اشـاره دارد. در فرهنـگ الروس،  تقریبـًا شـبیه Liberty اسـت 
اوقات فراغت، عبارت اسـت از: سـرگرمی ها، تفریحات و فعالیت هایی که افراد، هنگام آسـودگی از کار 

1. جهانگیری، مسجد مجازی، ص 114.
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عـادی بـا شـوق و رغبـت بـه آنهـا می پردازنـد. در فرهنـگ جامـع انگلیسـی - فارسـی حییـم، واژه مذکـور 
بـا معادل هایـی همچـون وقـت آزاد از کار یـا وظایـف دیگـر، وقـت اضافـی و یـک رشـته از فعالیت هـای 

اضافی آورده شـده اسـت.1
کتـب و فرهنـگ چنـد معنـا  در زبـان عربـی، فراغـت بـه معنـای بی تابـی و اضطـراب اسـت. در 
بـرای ایـن لغـت آمـده اسـت از جملـه: تمام شـدن، دست کشـیدن از کار، هـدر رفتـن، بـه پایـان رسـیدن، 

بیـکاری و تهی بـودن.2 خالی شـدن، ریختـن، 
دربـاره تعریـف اصطالحـی اوقـات فراغـت در میان اندیشـمندان علـوم اجتماعی، توافـق کلی وجود 
نـدارد. امـا انجمـن بین  المللـی جامعه شناسـی، آن را چنیـن تعریـف می کنـد: مجموعـه ای از اشـتغاالت 
فـرد کـه کامـال بـه رضایـت خاطـر خـود بـرای اسـتراحت، تفریـح یـا به منظـور توسـعه اطالعات یـا آموزش 
غیرانتفاعی، مشـارکت اجتماعی و داوطلبانه بعد از آزاد شـدن از الزامات شـغلی، خانوادگی و اجتماعی 

بدان می پـردازد.3
سازمان ملی جوانان نیز بر اساس سه رویکرد مختلف، تعاریفی را  از فراغت ارائه کرد:4

انتخـاب  می توانیـم،  را  آنچـه  کـه  اسـت  زمانـی  فراغـت،  براین اسـاس،  زمـان:  به مثابـه  فراغـت 

. می کنیـم
کـه سـبب ابـراز وجـود و خودشـکوفایی فـردی  فراغـت به منزلـه فعالیـت: فراغـت، فعالیتـی اسـت 

است.
ونـی: توجـه به وضع روحـی، روانی، جهت گیری ها، گرایش ها، شـرایط  فراغـت به مثابـه تجربـه ای در

و تجربه در ارتباط با فراغت اسـت.
بـا صـرف نظـر از بررسـی تعریف هـای مختلـف و متفاوتـی کـه از اوقـات فراغـت وجـود دارد می تـوان 

نـکات مشـترکی را  از میـان آنهـا اسـتخراج نمـود: 
اوقات فراغت مخصوص زمان آزاد افراد است. �
گـذران اوقـات فراغـت و فعالیـت فراغتـی، بـرای افـراد، امـری انتخابـی و آزادانـه  � نحـوه 

1. فراهانی، مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی، ص 4.
2. موظف رستمی، اصول برنامه ریزی اوقات فراغت، ص 20.

3. حیـدری و سـاعی، بررسـی اثـر مصـرف فرهنگـی فراغتـی جوانـان بـر سـبک زندگـی و ارزش هـای اجتماعـی آنـان، مقـاالت کنگـره ملـی اوقـات فراغـت 
و سـبک زندگـی جوانـان، مـرداد مـاه 92، شـیراز، ص 101؛ قهرمانـی فـرد و کاظمـی، آسیب شناسـی الگوهـای نویـن گـذران اوقـات فراغـت جوانـان و ارائـۀ 

راهبردهـای مدیریتـیـ  فرهنگـی، مقـاالت کنگـره ملـی اوقـات فراغـت و سـبک زندگـی جوانـان، مـرداد مـاه 92، شـیراز، ص 681.
4. ر.ک: اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان، گروه اجتماعیـ  فرهنگی، تهران، سازمان ملی جوانان، ص31-27.
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است.
گـذران اوقـات فراغـت، احسـاس رضایـت خاطـر، آرامـش و آسـودگی در فـرد  � در نتیجـه 

می شـود. ایجـاد 
فرد در زمان فراغت از هرگونه تعهدات شغلی، اجتماعی و خانوادگی آزاد است. �
فعالیت های مربوط به اوقات فراغت با توجه به افراد مختلف، متفاوت اسـت. �

خالصـه آنکـه فراغـت، زمانـی اسـت کـه فـرد از تعهـدات شـغلی، خانوادگـی و اجتماعـی رهاسـت و در 
ح بخـش و نشـاط آور می پـردازد. فراغـت زمانـی اسـت کـه فـرد آن را طبـق  آن بـه انجـام فعالیت هـای فر
سـالیق، تمایـالت و عالیـق خـود برنامه ریـزی می کنـد و ایـن برنامه ریـزی بـه نیازهـای روحـی، سـن، 
موقعیـت و پایـگاه اجتماعـی و توانایی هـای مالـی وی نیـز بسـتگی دارد. ایـن فعالیت هـا، بـه طـور کلـی 

سـبب ابـراز وجـود و خودشـکوفایی فـرد می شـود.

ب( کارکردهای اوقات فراغت

اوقـات فراغـت از طریـق کارکردهـای متفـاوت، نقـش مؤثـری در ایجـاد تعـادل در زندگی افـراد دارد. 
بایـد توجـه داشـت کـه انسـان، موجـودی مکانیکـی نیسـت کـه تغذیـه و کار بتوانـد سـالمت، حیـات و 
دوامـش را تأمیـن کنـد. کیفیـت زندگـی افـراد بـه نحـوه اسـتفاده از اوقـات فراغتشـان مربـوط می شـود. 
غفلـت از نقـش مؤثـر اوقـات فراغـت در توسـعه و جهت دهـی بـه زندگـی، باعـث نادیده انگاشـتن کانال 
کارکـرد اصلـی دارد: تفریـح و سـرگرمی،  ورود بسـیاری از موفقیت هـا و شکست هاسـت. فراغـت سـه 
توسـعه  آزادی فـردی و تجدیـد قـوا. فعالیت هـای اوقـات فراغـت، ایـن امـکان را  در اختیـار افـراد قـرار 
می دهـد کـه وضعیـت اجتماعـی دلخـواه خـود را برگزیننـد. ایـن فعالیت هـا، افـزون بـر جبـران بخشـی از 
ج می سـازد.  ناراحتی هـا، جنبه هـای مـالل آور زندگـی را برطـرف کـرده، فرد را  از خسـتگی ناشـی از آن خار

ح خالصه کرد: کارکردهای عمده اوقات فراغت را می توان بدین شر
نیاز به اسـتراحت و رفع خسـتگی: اشـتغال مسـتمر و بدون وقفه، سـبب خسـتگی جسـمی  �

و روانـی می شـود و به تدریـج، نشـاط و شـادمانی را  از افـراد سـلب می کنـد. یکـی از آثـار و نتایـج 
اوقات فراغت، جبران صدمات جسمی و روانی ناشی از هیجانات کاری و رهایی از کسالت 

ناشـی از یکنواختی انجام وظایف روزانه اسـت.
ع و  � گریـزان اسـت و عالقه منـد بـه تنـو نیـاز بـه تفریـح و سـرگرمی: انسـان از یکنواختـی 
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ارضای ذوقیات خویش اسـت. این امر در جامعه شـهری امروز، اهمیت بیشـتری پیدا کرده 
اسـت؛ زیـرا افـراد، مشـاغل تکـراری، خسـته کننده و کسـالت آوری دارنـد.

پرورش و شـکوفایی اسـتعدادها و خالقیت ها: معموال آدمی تا زمانی که درگیر کار موظف  �
و امـور روزانـه اسـت، تمـام انـرژی  خویـش را صـرف انجـام آنهـا می کنـد و هرچه بیشـتر غرق در 
ایـن وظایـف گـردد امـکان بروز بسـیاری از خالقیت ها کاهش می یابـد. زمان فراغت، فرصت 
گرانبهایـی اسـت کـه انسـان می توانـد ابعاد دیگر وجود خویش را کشـف کنـد و پرورش دهد.

کسـب اطـالع و تکمیـل معلومـات: در جامعـه امـروز کـه هـم زمـان فراغـت، طوالنی تـر و هـم  �
امکانـات کسـب اطـالع و آمـوزش، بیشـتر شـده و همچنیـن نیـاز بـه معلومـات بیشـتر فزونـی 

یافتـه اسـت،  ایـن کارکـرد، اهمیـت بیشـتری یافتـه اسـت.
روابـط  � برقـراری  فرصـت  و  امکانـات  فراهم کـردن  بـا  فراغـت  اجتماعـی:  مشـارکت 

کمـک می کنـد و  گروهـی و حرفـه ای بـه تقویـت انسـجام اجتماعـی  خانوادگـی، دوسـتانه، 
زمینـه را بـرای انجـام فعالیت هـای مشـارکتی فراهـم مـی آورد. بـه عبـارت دیگـر فراغت هـای 
گروهـی، فرصتـی بـرای تمریـن مشـارکت اجتماعـی اسـت و مسـئولیت پذیری و احسـاس 

تعهـد اجتماعـی را افزایـش می دهـد.

ج( ویژگی های فراغت در عصر حاضر

تغییـرات بسـیار سـریِع اجتماعـی و فنـاوری، رشـد شهرنشـینی و صنعـت، پدیدآمـدن وسـایل ارتبـاط 
جمعـی، جهانی شـدن و همگانی شـدن فراغـت، از جملـه عوامـل مهمـی بـه شـمار می آینـد کـه در عصـر 
حاضـر، زندگـی انسـان ها را تحـت تأثیـر قـرار داده انـد. در دوران جدیـد زندگـی بشـر، رشـد شهرنشـینی و 
مشکالت ناشی از آن به ویژه در شهرهای بزرگ، مسائلی مانند تنهایی انسان ها، کاهش صمیمت ها 

و برخوردهای عاطفی را سـبب شـده اسـت. 
کارهـای صنعتـی و اداری، افسـردگی، فشـارهای عصبـی و فرسـودگی  افـزون بـر ایـن، یکنواختـی 
انسـان ها، توجـه بـه اوقـات فراغـت را افـزوده اسـت. همچنین اوقـات فراغت، در حال حاضر با سـاخت 
سیاسـی جامعـه نیـز پیونـد برقـرار کـرده اسـت. بر خالف گذشـته کـه فراغت، موضوعی شـخصی بود، در 
دنیـای امـروز بـا دسـتگاه سیاسـی، ارتبـاط مسـتقیم دارد. از یک طرف، دولت ها به شـکل های مختلف 
و بـا کمـک وسـایل ارتبـاط جمعـی در زمـان فراغـت مـردم، نفـوذ پیـدا کـرده، و در سـوق دادن آنهـا بـه 
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سـمت اهـداف خـاص، نقـش زیـادی دارنـد. از طـرف دیگـر، مـردم انتظـار دارنـد که دولـت، آنهـا را درباره 
ع اوقـات فراغتشـان یـاری رسـاند.  پـر کـردن مناسـب و متنـو

ع مهـم دیگـر دربـاره اوقـات فراغـت در دوران حاضـر، ارتبـاط آن بـا وسـایل  افـزون بـر ایـن، موضـو
ارتبـاط جمعـی اسـت. وسـایل ارتبـاط جمعـی، به ویـژه از نیمه دوم قرن بیسـتم، بزرگ ترین تحول را  در 

ارتبـاط بـا زمـان فراغـت ایجـاد کرده انـد. 
ح، دسته بندی کرد: می توان مشخصات فراغت در عصر مدرن را به  این شر

کـه فعالیت هـای اوقـات فراغـت، اغلـب بـا  � گذشـته  کاهـش تحـرک فیزیکـی: برخـالف 
گری همـراه با فعل پذیـری )انفعـال حرکتی(  تحـرک بدنـی همـراه بـوده، امـروزه سـهم تماشـا
افزایـش یافتـه و بـا وجـود افزایـش سـهم آن از لحـاظ زمانـی، میـزان تحرک جسـمی را کاهش 

داده اسـت.
رسانه ای شـدن: اسـتفاده از رادیـو، تلویزیـون و سـایر رسـانه ها و اتـکای بیـش از حـد و  �

ع آن. گـون و متنـو گونا تقریبـًا انحصـاری بـه وسـایل ارتبـاط جمعـی در شـکل های 
تجاری شـدن اوقـات فراغـت: امـروزه بـر خـالف گذشـته کـه اوقـات فراغـت در چارچـوب  �

گونـی، کارکـرد تنظیـم اوقـات  محیـط خانـه و میـان خانـواده صـرف می شـد، مؤسسـات گونا
فراغـت را بـر عهـده گرفته انـد.

گر طبقات ممتاز، عمدتا امکان دسترسـی به  � عمومیت یافتن اوقات فراغت: در گذشـته ا
برخـی جنبه هـای اوقـات فراغـت را داشـتند، امـروزه بهره منـدی از این اوقـات و فرصت های 

متناظـر بـا آن بـه کل طبقات اجتماعی، تعمیم یافته اسـت.
اختیاری شـدن اوقـات فراغـت: صـرف نظـر از تأثیـر افراطـی تبلیغـات، امـروزه بـا تنوعی که  �

در امکانـات و فرصت هـای گـذران اوقـات فراغـت پدیـد آمـده، نحـوه گذران اوقـات از کنترل 
فعالیت هـای اقتصـادی و کاری رهـا و بـه سـمت فعالیت هـای دلخـواه و آزاد، معطـوف شـده 

است.
از اینـرو، می تـوان اذعـان داشـت کـه اوقـات فراغـت از مسـئله های صرفـا اجتماعـی، فراتـر رفتـه و به 

مقولـه ای اقتصـادی، فرهنگـی، سیاسـی و حتـی حقوقی تبدیل شـده اسـت.
د( مبانی اسالمی اوقات فراغت

بـا مطالعـه آموزه هـای اسـالمی، درمی یابیـم کـه دیـن اسـالم نیـز بـه اوقـات فراغـت، توجـه زیـادی 
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دارد و ایـن آموزه هـا اهمیـت، اصـول و روش هـای ناظـر بـه گذرانـدن اوقـات فراغـت را بـه دقـت بیـان 
کرده انـد.   شـماری از مهم تریـن اصولـی کـه در ایـن زمینـه از آموزه هـای اسـالمی به دسـت می آیـد، از این 

قرار اسـت: 
برنامه ریـزی: برخـی از افـراد بـرای اوقـات فراغـت خـود، برنامه ریـزی نمی کننـد ؛ در حالـی  �

کرده انـد.  ایـن مسـئله،  کـه آموزه هـای دینـی، مـا را بـه غنیمت شـمردن از وقـت، موظـف 
نیازمنـد برنامه ریـزی درسـت بـرای بهره بـرداری از اوقـات فراغـت اسـت. رسـول خـدا ؟ص؟ در 
 َهَرِمـَک َو 

َ
ـٍس؛ َشـباَبَک َقْبـل ْ

َ
 خ

َ
 َقْبـل

ً
ْسـا َ

مقـام توصیـه بـه ابـوذر چنیـن فرمـوده اسـت: ِاْغَتـِمْ خ
 َمْوِتـَک؛1 

َ
 ُشـْغِلَک َو َحویِتـَک َقْبـل

َ
 َفْقـِرَک و َفراَغـَک َقْبـل

َ
َک َقْبـل  ُسـْقِمَک َو ِغنـا

َ
َتـَک َقْبـل ِصّحَ

پنج چیـز را پیـش از پنج چیـز غنیمـت شـمار: جوانـی ات را پیـش از پیـری، سـالمتت را پیـش از 
بیمـاری، بی نیـازی ات را پیـش از تنگدسـتی، فراغتـت را پیـش از گرفتـاری و حیاتـت را پیش 

از مـرگ.
جهت گیـری الهـی: یکـی از مسـائل مهـم در رویکـرد اسـالمی بـه اوقـات فراغـت، آن اسـت  �

کـه آدمـی نمی توانـد هـر عملـی را کـه بخواهـد، انجـام دهـد؛ بلکـه جهت گیری اوقـات فراغت 
نیـز بایـد الهـی باشـد و به گونـه ای انتخـاب شـود که در مسـیر اطاعت و رضای الهـی قرار گیرد. 
گـر بـرای مـا آسـودگی از کاری، مقـدر  امـام سـجاد؟ع؟ در یکـی از مناجات هـای فرمـود: »پـس ا
فرمـوده ای، آن را آسایشـی سـالم قـرار ده کـه پیامـدی )گناه آلـود( نداشـته باشـد و رنجـی بـه 

ما نرسـد.«2
ِخـَرَة َو ال 

ْ
اَر اآل

َ
در ایـن زمینـه از حضـرت علـی؟ع؟ نیـز در تفسـیر آیـه »َو اْبَتـِغ فیمـا آتـاَك اهَّلُل الـّد

ْنیـا؛3 و بجـو در آنچـه خـدا بـه تـو داده، خانـه آخرتـت را  و بهـره ات از دنیا 
ُ

َتْنـَس َنصیَبـَك ِمـَن الّد
را فراموش مکن.« چنین وارد شـده اسـت: تندرسـتی و قّوت و فراغت و جوانی و نشـاطت را 

فرامـوش مکـن و بـه وسـیله  ایـن )پنـج نعمـت بـزرگ( آخـرت را بطلب.4
همراهـی اوقـات فراغـت بـا کار: کار در نظـام مبتنـی بـر ارزش هـای دینـی، امـری مقـدس  �

شـمرده می شـود و در چنیـن نظامـی، انسـان بـا کار و تـالش، بیگانـه نیسـت. در ایـن فرهنـگ، 

1. مجلسی، بحار االنوار، ج 74، ص 75؛ طوسی، امالی، ص 526.
2. صحیفه سجادیه، دعای یازدهم.

3. قصص / 77.
4. الحویزی، تفسیر نور الثقلین، ج 4، ص 139؛ صدوق، امالی، ص 228. مجلسی، بحار االنوار، ج 67، ص 177 و 267، ج 70، ص 73.
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کار  فراغـت بـه معنـای بیـکاری، بیهوده گذرانـی و تنبلـی نیسـت و تمـام اوقـات بایـد وقـت 
و زمـان فعالیـت سـالم و هدفـدار باشـد. فراغـت شایسـته و سـالم در فرهنـگ قـرآن، تنبلـی و 
ـَك َفاْرَغـب ؛1 پـس  ّبِ بیـکار نشسـتن نیسـت. قـرآن کریـم می فرمایـد: َفـِإذا َفَرْغـَت َفاْنَصـْب َو ِإل  َر
غ شـدی، بـه مهـم دیگـری بپـرداز و بـه سـوی خـدا و رضایـت او  هنگامـی کـه از کار مهمـی فـار

رغبـت کن.
ع »فـراغ« معّیـن نشـده و »فانصـب« از مـاده  جالـب بـا توجـه بـه  این کـه در آیـه موضـو
ح  گیـر را مطـر »نصب«بـه معنـای تعـب و زحمـت اسـت، شـریفه مزبـور یـک اصـل کلـی و فرا
می کنـد و آن این کـه پیامبـر ؟ص؟ را  در مقـاِم یـک الگـو، از اسـتراحت کردن پـس از پایـان امـری 
مهـم بـازدارد و تـالش پیگیـر را  در زندگـی بـه او گوشـزد کنـد. ایـن آیـه فراغـت از هـر مهمـی و 
پرداختـن بـه مهـم دیگـر را دربرمی گیـرد و بـه طـور کلـی توصیـه می نمایـد هرگـز بیـکار نمـان و 
کوشـش را کنـار مگـذار؛ بلکـه پیوسـته مشـغول تـالش بـاش و پایـان مهمـی را آغـاز مهـم دیگر 

قـرار ده. 
منحصـر نشـدن در تفریـح: در فرهنـگ اسـالمی، اوقـات فراغـت بـا تفریـح هم معنا نیسـت و  �

شـیوه گـذران آن منحصـر بـه تفریـح و سـرگرمی نمی شـود. برای گـذران اوقات فراغت انسـان، 
گونـی معّیـن شـده اسـت. در ایـن فرهنگ، اوقات فراغت، بخشـی از زمان زندگی  راه هـای گونا
و عمـر و دارای ارزش و اهمیـت اسـت و نبایـد همـه آن بـه تفریـح سـپری شـود؛ بلکـه بایـد بـرای 

آن برنامه ریـزی همه جانبـه ای صـورت پذیـرد و در امـور مختلفـی صرف شـود. 

هـ( الگوی تجویزی گذران اوقات فراغت در مسجد

عبادت 

از نـگاه قـرآن کریـم عبـادت و بندگـی خداوند، هدف اصلی آفرینش انسـان اسـت2 بنابراین انسـانی 
کـه می خواهـد براسـاس فلسـفۀ وجـودی خـود حرکـت کنـد، باید همـۀ اوقاتش به عبادت خدا مشـغول 
باشـد. البتـه بندگـی و عبـادت لزومـًا بـه معنـای عبادت هـای مرسـوم و شناخته شـدۀ فقهـی نیسـت. 
انسـان حتـی می توانـد خـوردن، خوابیـدن و تفریحـات خـود را عبـادت الهی بداند؛ مشـروط بـه آنکه به 

1. انشراح / 7 و 8.
2. ذاریات / 56.
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انگیـزۀ الهـی و بـرای وصـول بـه مقـام قـرب انجـام گیرند. در عین حـال، انجام عبادت هـای ویژه، مثل 
نمازهـای مسـتحبی،  خوانـدن اذکار و دعاهـای ویـژه، روزه گرفتـن مسـتحبی، تمرکـز و توجـه بیشـتر بـه 

 آیـات قرآنـی  می توانـد یکـی از شایسـته ترین کارهـا در اوقـات فراغـت باشـد. 
یُه؛1 

َ
ْقَتیِیل

َ
یاَخل ْغیِیِلَ حضـرت زهـرا؟س؟ در دعایـی از خـدای متعـال چنیـن می خواهـد: اللهیمَفّرِ

کـن. خداونـدا! بـرای دسـت یابی بـه آنچـه مـرا برایـش آفریـده ای، فراغتـی بـه مـن عطـا 

تفکر 

برتـری انسـان بـر حیـوان در به کارگیـری قـوۀ عاقلـه اوسـت. قـرآن مجیـد، بارهـا بـه اندیشـیدن در 
کارهـا و پدیده هـا اشـاره دارد. مفهـوم عبـادت بـه زیاد نماز گزاردن و یا بسـیار روزه گرفتن تعریف نشـده؛ 

بلکـه در دایـرۀ تفکـر در امـر خداونـد معرفـی شـده اسـت؛ امـام رضـا؟ع؟ می فرمایـد:
»لیسـت العبـادة بكثـرة الصلـوة و الصیـام و انـا العبـادة كثـرة التفكـر یف امـر اهَّلل«؛ عبـادت آن نیسـت کـه 
انسـان، نمـاز و روزه بسـیار بجـا آورد؛ بلکـه عبـادت، اندیشـیدن بسـیار دربـاره امـور الهـی اسـت.2 اوقـات 

فراغـت می توانـد بهتریـن زمـان بـرای اندیشـیدن در خلقـت الهـی باشـد.
یکـی از شایسـته ترین کارهایـی کـه می توانیـم بـا فراغ باِل بیشـتری در اوقات فراغـت انجام دهیم، 
حسابرسـی اعمـال روزانـه یـا اعمـال گذشـته اسـت. گاهـی انسـان، چنـان درگیـر فعالیت هـای شـغلی و 
کارهـای روزمـره خـود می شـود کـه هـدف اصلـی زندگـی را فرامـوش می کنـد؛ حتـی ممکـن اسـت روزهـا 
ع مواجهه خود  ح نشـود؛ چـه رسـد بـه  این کـه نـو بگـذرد و سـؤاالت اساسـِی حیـات انسـانی بـرای او مطـر
بـا آنهـا را تحلیـل کنـد: سـؤاالتی از ایـن قبیـل کـه از کجـا آمـده ام؟ بـرای چـه آمـده ام؟ چـرا آمـده ام؟ بـه 
کجـا مـی روم؟ چگونـه بایـد ایـن راه را طـی کنیـم؟ نیازهـا و توشـۀ ایـن راه چیسـت؟ همراهـان ایـن راه 
کیسـت اند؟ راهزنـان ایـن راه چـه کسـانی و کجاینـد؟ اوقات فراغت، بهترین زمانی اسـت که هر کسـی 
می توانـد بخشـی از آن را بـرای تأمـل دربـاره ایـن پرسـش ها اختصـاص دهد؛ امام علـی؟ع؟ می فرماید: 
ْكَتَسـَب 

َ
 ُیحاِسـُب فهیـا َنْفَسـُه، َفَیْنُظـَر فیمـا ا

ٌ
ُه شـاِغل

ُ
ـُه سـاعٌة ال َیْشـَغل

َ
ْن تكـوَن ل

َ
َحـّقَ ِلاِلْنسـاِن ا

َ
»مـا ا

کـه از  ْیِلهـا َو َناِرهـا؛3 چقـدر شایسـته اسـت انسـان، زمانـی در اختیـار داشـته باشـد 
َ
ل هْیـا یف 

َ
ـا َوَعل

َ
ل

1. مجلسی، بحار االنوار، ج 92، ص 406.
2. ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 442.

3. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، شماره 4749، ص 236.
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مشـغولیت های زندگی، چیزی او را سـرگرم نسـازد: سـاعتی که از خودش حسابرسـی کند و دربارۀ آنچه 
در شـبانه روز برای خود به دسـت آورده و یا از کف داده اسـت،  بیندیشـد.«

همچنیـن در حدیـث دیگـری بـه تقسـیم اوقـات فـرد دینـدار اشـاره دارنـد و از سـاعت حسابرسـی 
َث 

َ
ُمْؤِمـِن َثـال

ْ
در کنـار سـاعت مناجـات و سـاعات مخصـوص لّذت هـای حـالل،  یـاد شـده اسـت: »ِإّنَ ِلل

!1 برای مؤمن  ُ
ُمـل  َو َیحجْ

ُّ
ِتـا ِفیَما َیِحـل

َّ
ذ

َ
َبـْ�نَ ل  َبـْ�نَ َنْفِسـِه َو

ّ
ـِى ـُه َو سـاَعٌة ُیحنَ ّبَ َسـاَعاٍت َفَسـاَعٌة ُیَناِجـى ِفهَیـا َر

سـه سـاعت اسـت: سـاعتی بخوانـد خـدا را  و سـاعتی بـرای لـذات حـالل.
غ کند  امـام صـادق؟ع؟  هـر مسـلمانی دسـت کـم باید یـک روز در هفته،  خود را  از کارهـای روزمره فار
و بـه مسـائل تربیتـی و دینـی خـود توجـه ویـژه کـرده، مسـائل دینـی خـود را پی گیـری و ابهامـات خـود را 

رفـع کند: 
 َعنه؛2 اّف بر مسـلمانی که 

َ
ُمَعـِة ِلمـِر دیِنِه َفَیسـأل ُ ُجـِل اُلسـِلِم الَیفـُرُغ َنفَسـُه یِف ااُلسـُبوِع َیـوَم الج ّفٍ ِللّرَ

ُ
»ا

بـرای کار دیـن خویـش و پرسـش دربـارۀ آن، دسـت کم روز جمعـۀ هـر هفتـه، خـود  را  از  کارهـای دیگـر 
غ نمی سـازد.« فـار

دیدار با خویشان و دوستان

یکـی دیگـر از بهتریـن و ارزشـمندترین راه هـای گـذران اوقـات فراغت، دید و بازدید از خویشـاوندان 
کیـد  و دوسـتان اسـت. اسـالم بـرای حفـظ و تقویـت بنیان هـای اجتماعـی و روابـط خویشـاوندی، تأ
زیـادی بـر صلـه رحـم و ارتبـاط بـا اقـوام دارد. بـرکات مـادی و معنـوِی فراوانـی برای آن برشـمرده اسـت. 
بـه  طـور طبیعـی در زمـان کار و فعالیت هـای شـغلی و روزانـه، فرصـت و امکانـی برای انجـام این وظیفۀ 
کاری، اوقـات  دینـی و انسـانی نیسـت. بـه همیـن دلیـل، مناسـب ترین اوقـات بـرای انجـام چنیـن 

فراغت اسـت. 
امام علی؟ع؟ می فرماید:

ْرَحـاِم 
ْ

ـَة ال
َ
َعْهـِد َو ِصل

ْ
نـِة َو َوَفـاًء ِبال

َ
َما

َ ْ
َداَء ال

َ
ِدیـِث َو أ َ ـا ِصـْدَق الْ َمـاٍت ُیْعَرُفـوَن ِبَ

َ
یـِن َعال »ِإّنَ ِلْهـِل الّدِ

و...؛3 دینـداران شـاخصه هایی دارنـد کـه بـا آنهـا می شـود آنـان را شـناخت: راسـتگویی، امانـت داری، 
وفـاداری، ارتبـاط بـا خویشـاوندان و....«

1. نهج البالغه، کلمات قصار، شماره 390.
2. صدوق، خصال، ج 2، ص 393.
3. کلینی، الکافی،  ج 2، ص 239.
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امام باقر؟ع؟ می فرماید:
َجل؛1 ارتباط 

َ ْ
َسـاَب َو ُتْنـِ�ئُ یِف ال ِ

ْ
ـُر ال َوی َو ُتَیّسِ

ْ
َبل

ْ
 َو َتْدَفُع ال

َ
ْمـَوال

َ ْ
 َو ُتْنِمـى ال

َ
ْعَمـال

َ ْ
ـى ال ْرَحـاِم ُتَزّكِ

َ ْ
ـُة ال

َ
»ِصل

کی اعمال، رشـد اموال،  دفع بالها، حسابرسـی آسـان و طول عمر می شـود.«  با خویشـاوندان، سـبب پا
امام جعفر صادق؟ع؟ می فرماید:

َجل؛2 ارتباط 
َ
یِفاْل ُتْنیِ�ئُ ِقَو ْز ییُدیِفالیّرِ َتِز ْفیَسَو یُبالّنَ ُتَطّیِ َو

َ
َكیّف

ْ
ُحال ُتَسیّمِ یَقَو

ُ
ل یُناْلنُ ّسِ َ ْرَحیاِمتُ

َ
یُةاْل

َ
»ِصل

کیـزه، رزقـی فـراوان و عمـری طوالنـی را بـه  بـا خویشـاوندان، اخالقـی نیکـو، دسـت و دلـی بـاز، جانـی پا
ارمغـان مـی آورد.«

دوسـت مؤمـن بـه منزلـۀ پناهگاه آدمی اسـت. بـه تعبیر امام صادق؟ع؟ برای هـر چیزی تکیه گاهی 
اسـت کـه بـه وسـیلۀ آن، اسـتراحت فراهـم می شـود؛ بـرای یـک مؤمـن، تکیـه گاه و وسـیلۀ اسـتراحت، 
دوسـت مؤمـن اوسـت.3 نکتـۀ مهـم در اهمیـت انتخـاب دوسـت، ایـن اسـت کـه بایـد اوقـات فراغـت 

انسـان بـا دوسـتانی شایسـته و مایـۀ آبـروی و عـزت انسـان، سـپری شـود.

همیاری 

اوقـات فراغـت، فرصتـی بـرای بـرآوردن نیازهـای مؤمنـان اسـت. شـاید بسـیاری از مـردم، خیـر را  
گـون بـه اسـتراحت بپردازنـد؛  در ایـن بداننـد کـه در ایـام فراغـت، بـه دور از مشـغولیت های افـراد گونا
گیـری از تعالیـم مکتـب وحـی بـا بـرآوردن نیازهـای دیگـران، نه تنهـا خسـته  امـا بسـیاری هـم بـا فرا
کار، انـرژی گرفتـه و شـادمان توشـه ای را بـرای سـرانجام خـود فراهـم  نمی شـوند؛ بلکـه بـرای ادامـۀ 
می سـازد. بـه فرمـودۀ رسـول خـدا ؟ص؟ هنگامـی کـه خدا بـرای بنـده ای ارادۀ نیکی کنـد، نیازهای مردم 

را  در دسـت او قـرار می دهـد. 

کتابخوانی 

وجـود  فراغـت نوجوانـان و جوانـان اسـت.  اوقـات  بهینـۀ  گـذراِن  بـرای  کتـاب، وسـیلۀ خوبـی 
کتابخانه هـا عامـل مؤثـری در جلـب جوانـان بـه مطالعۀ کتـاب خواهد بود و داشـتن امکانات مطالعه، 
دریچـه ای بـه سـوی دنیـای شـگفت انگیز علـم و معرفـت، و راهـی بسـیار سـاده و عملـی بـرای پـرورش 

1. همان، ص 150.
2. همان،  ص 151.

3. مفید، االختصاص، ص 30.
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گـر بتوانیـم مطالعـه را  در نوجوانـان و جوانـان بـه  اسـتعدادهای خـدادادی اسـت؛ چـه نیکـو اسـت ا
صـورت عـادت درآوریـم؛ زیـرا در آن صـورت، ارتبـاط آنهـا بـا جهـان دانش، مشـکل نخواهد بـود و بدون 
هیـچ زحمتـی خواهنـد توانسـت، ضمـن اسـتفاده بهینـه از اوقـات فراغـت، از راه مطالعـه، میـزان درک و 

اندیشـۀ خـود را بـه جهـان هسـتی رشـد دهنـد. 
رابطـۀ معکوسـی بیـن افزایـش بزهـکاری بـا رشـد فرهنـگ کتابخوانـی در جامعـه وجـود دارد. یکـی 
از جلوه هـای تعلیـم و تعلـم، سـرگرمی بـا کتاب هـای مفیـد اسـت. اوقـات فراغـت، فرصتـی اسـت تـا بـا 

گاهی هـا و تجربیـات زندگـی بیفزاییـم. مطالعـه بـه آ

رایانه و اینترنت

امـروزه رشـد چشـمگیر فنـاوری اطالعـات در سـطح جهـان باعـث شـده کـه در زمـان کمـی، بتـوان از 
گـر در جهـت مطلـوب و ارزش هـای اخالقی  اطالعـات وسـیع برخـوردار شـد. بنابرایـن رایانـه و اینترنـت ا
قـرار گیـرد، یکـی از بهتریـن گزینه هـا بـرای گـذران اوقـات فراغـت نوجوانـان و جوانـان جامعـه خواهـد 
گـر ایـن وسـیله در  بـود؛ ازایـن رو اسـتفاده بهینـه از ایـن منابـع مـورد توجـه مربیـان تربیتـی اسـت. البتـه ا
جهـت نامطلـوب قـرار گیـرد، بیشـترین ضربـه را بـه جامعـه وارد خواهـد سـاخت؛ از آن رو کـه دشـمنان از 
طریـق تهاجـم فرهنگـی و برنامه هـای نامناسـب درصدد تحقق اهداف نادرسـت خود می باشـند. الزم 

اسـت کـه مکانـی مناسـب نظیـر مسـجد بـرای هدایـت و کنتـرل برنامه هـا مـد نظـر قـرار گیـرد. 

فعالیت های هنری 

خلـق و ایجـاد، اصـواًل لذت بخـش و تحریک کننـدۀ ذوق انسـان اسـت. لذتـی کـه از پدیدآمـدن یـک 
اثـر هنـری و یـا حتـی از تهیـه و تکمیـل یـا تعمیـر وسـایل مـورد نیـاز زندگـی بـا کوشـش شـخص به انسـان 
دسـت می دهـد، در اصـل، نوعـی تغذیـه روان و تقویـت اسـتعدادهای نهفتـه انسـانی را بـه همـراه دارد 
و بـه سـبب همیـن انگیـزه درونـی، مشـغول شـدن بـه  این گونـه فعالیت هـا در اوقـات فراغـت، جنبـۀ 
سـازنده و آموزنـده دارد و تقویـت و تلطیـف مهارت هـای دسـتی و نیرومنـدی هنـری انسـان را سـبب 

می شـود. غنی سـاختِن اوقـات فراغـت از طریـق فعالیت هـای هنـری، کاربـردی فـراوان دارد. 
بیتی   شرکت در برنامه های کانون های فرهنگی و تر

یکـی دیگـر از برنامه هـای گـذران اوقـات فراغـت نوجوانـان و جوانـان در مسـاجد خصوصـًا در فصل 
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کار آنهـا را فعالیت هـای هنـری، آموزشـی،  کانون هـای فرهنگـی و تربیتـی اسـت. عمـدۀ  تابسـتان، 
ورزشـی، کالس هـای قـرآن، اردوهـای مختلـف و کالس هـای تقویتـی تشـکیل می دهـد.

فعالیت هـای اوقـات فراغـت در نهایـت، سـبب رشـد و توسـعۀ فرهنگـی در جامعه خواهد شـد و بر اثر 
فعالیت هـای سـالم، از جملـه شـرکت در اردوهـای جمعـی، پدیـدۀ برنامـه ارزشـمند راهیـان نـور نه تنهـا 
از فرصت هـای بیـکاری و بعضـًا بزهـکاری اجتماعـی کاسـته می شـود؛ بلکـه اشـاعه فرهنـگ عمومـی و 

توسـعۀ فرهنگـی و نشـاط و سـرزندگی در جامعـه، افزایـش خواهـد یافت.

فعالیت های علمی 

کسـب علـوم مختلـف، سـن خاصـی را می طلبـد؛ ازایـن رو شـاید ایـن بخـش از راه کارهـا بیشـتر بـرای 
جوانـان، مفیـد باشـد. بـا پیشـرفت علـم در روزگار مـا، اوقـات فراغـت، فرصتـی بـرای افـراد هـر جامعـه، 

گاهـی یابنـد.  مخصوصـا جوانـان اسـت تـا از آخریـن دسـتاوردهای علمـی، آ
کیـد بـر تـالش در جهـت سـهم و اسـتفادۀ بهینـه از دوران زندگـی می فرمایـد:  امـام صـادق؟ع؟ بـا تأ
َط  َط، َفـِإْن َفّرَ  َفـّرَ

ْ
ْ َیْفَعـل ، َفـِإْن لَ

ً
مـا ِ

ّ
ْو ُمَتَعل

َ
 أ

ً
ـا َعاِلـا : ِإّمَ ِ ـْ�ن

َ
 یِف َحال

ً
 َغاِدیـا

َّ
ـْم ِإال

ُ
ـاّبَ ِمْنك

َ
ى الّش َر

َ
ْن أ

َ
ِحـّبُ أ

ُ
ْسـُت أ

َ
ل

؛1 سـوگند بـه  ـّقِ َ
ْ

ْیـِه َو آِلـِه( ِبال
َ
 اهَّلُل َعل

َّ
 )َصـى

ً
ـدا ّمَ ـِذی َبَعـَث ُمَ

َّ
ـاَر، َو ال َن الّنَ

َ
ِثَ َسـك

َ
، َو ِإْن أ ِثَ

َ
ـَع أ ـَع، َو ِإْن َضّیَ َضّیَ

کسـی کـه پیامبـر ؟ص؟ را به حـق برگزیـد! دوسـت نـدارم جوانـی از شـما را مگـر در یکـی از ایـن دو حالـت 
گـر در هیچ کـدام از ایـن دو حـال نبـود،  ببینـم: یـا عالـم و دانشـمند باشـد و یـا متعّلـم و آموزنـده. پـس ا
کـم کاری و کوتاهـی کـرده و در آن صـورت، عمـر خـود را ضایـع نمـوده، گناهکار اسـت و نتیجه آن عذاب 

الهـی خواهـد بـود.« 

زش  ور

در اولویـت فعالیت هـای نوجوانـان و جوانـان بـرای اسـتفاده از اوقـات فراغـت ورزش قـرار دارد؛ 
ازایـن رو بایـد ایجـاد و توسـعۀ فرهنـگ ورزش را بـا مسـجد پیونـد زد.

شش( مدیریت شهری 

رسـول گرامـی اسـالم ؟ص؟ درسـی بـزرگ بـه جامعـه اسـالمی داد و آن این کـه می توان امور مسـلمین را  

1. طوسی، امالی، ص 303.
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از طریـق مسـجد مدیریـت نمـود. در فرهنـگ اسـالمی شـهر بـه محـدوده ای اطالق می شـود کـه در آنجا 
جمعـه و جماعـت وجـود داشـته باشـد بـا ایـن نـگاه مسـلمانان بسـیاری از شـهرهای بـزرگ اسـالمی را 
بنـا کرده انـد و از مأذنه هـای مسـاجد امـور شـهری را مدیریـت نمودنـد شـهر کوفـه، بـه دسـت مسـلمانان 

نباشـد و مسـجد، اولیـن بنـای ایـن شـهر اسـالمی بود. 
از مهم ترین نقش های مسـجد، کارکرد مدنّیت آن اسـت مسـجد می تواند پایه و اسـاس شهرسازی 
کـه ایـن ظرفیـت را دارد کـه شـهر را مدیریـت نمـوده سـامان دهد یکی از قابلیت های مسـاجد  باشـد چنا
گذشـت  کـه رفتـار شـهروندان را تنظیـم نمایـد و آنـان را بـه انسـان هایی شـرافتمند و بـا  ایـن اسـت 
تبدیـل کنـد، مسـجد می توانـد در کاهـش بزهکاری هـای شـهری نظیـر حاشیه نشـینی، کارتـن خوابی، 
تکدی گـری، مشـکالت بهداشـتی و اعتیـاد نقـش مؤثـری ایفـا کنـد. مسـجد می تواند مرکز شـورای شـهر 

اسـالمی باشـد و در آنجـا سـازمان مدیریـت شـهری شـکل گیرد. 
مسـجد بیـش از آن کـه پناهـگاه مسـلمانان و نیازمنـدان باشـد، ارائـه دهنـده شـیوه های مناسـب 
بـرای سـاماندهی شـهری و سـبک مدیریـت دینـی اسـت از آنجـا کـه اجتماعـات مسـلمانان هـر روز در 
مسـاجد برگـزار می شـود، مدیـران می تواننـد از ایـن طریـق بـا توده هـای میلیونی مردم تماس مسـتقیم 

برقـرار کننـد و افـکار عمومـی را هدایـت نماینـد. 

هفت( اجتماعی و سیاسی 

سـنت پیامبـر ؟ص؟ ایـن بـود کـه هـر گاه مشـکالت فکـری و ناهنجاری هـای اجتماعـی پیـش می آمد 
بـا حضـور در مسـجد و ایـراد سـخنرانی، افـکار عمومـی را روشـن می نمـود و پـرده از رخسـار حقیـت 
برمی داشـت ایـن سـخنرانی ها معمـواًل بعـد از نمـاز جماعـت انجـام می شـد در ایـن هنـگام مـردم بـا 
نـدای »الصـاله جماعـه« در مسـجد گـرد می آمدنـد و به فرمایشـات رسـول خدا ؟ص؟ با تمـام وجود گوش 

فـرا می دادنـد و از فرامیـن آن حضـرت ؟ص؟ تبعیـت می نمودنـد. 

الف( تقوّیت اخّوت اسالمی 

زنـان و مـردان بـا حضـور در مسـاجد از روابـط اجتماعـی سـاده بهره مند می شـوند، مسـجد بـه کانون 
انـس، الفـت و همبسـتگی تبدیـل شـده بـود، مـردم هـر محله یا منطقـه چندین بار در روز بـرای برگزاری 

نمـاز جماعـات کنـار یکدیگـر مجتمـع می شـدند و پیونـد زمینـی خویش را تجدیـد می نمودند. 
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پیونـد عاطفـی بـا نمـاز و مسـجد گـره خـورده بـود با تجدیـد حضور در مسـجد دوسـتی ها و محبت ها 
گـر صمیمّیـت و رفاقـت از مسـجد آغـاز  تقویـت می شـد و حّتـی گاهـی رفاقـت در مسـجد آغـاز می شـود ا
شـود و بـا عبادتـگاه خـدا پیونـد برقـرار کنـد، طبعـًا جنبـه الهـی و آسـمانی خواهـد داشـت ایـن دوسـتی 

برقـرار بـوده، واقعـی اسـت و بـا معیارهـای دینـی هدایـت می شـود. 

ب( ایجاد همبستگی دینی 

مسـجد مؤمنیـن را کنـار یکدیگـر قـرار می دهـد و آنـان را چونـان دسـت واحـدی مقابـل دشـمنی ها و 
کسـینه می کنـد. مسـجد بـه مثابـه سیسـتم کنترلـی و نظارتـی عمـل می کنـد و مسـلمانان را  آسـیب ها وا

بـرای مقابلـه بـا انحرافـات و فسـادها مهّیـا می سـازد. 
مسـجد از بزرگتریـن عوامـل نیرومنـدی اسـت کـه همبسـتگی و اتحـاد را  در میـان مسـلمانان پدیـد 
مـی آورد مسـجد بـه صـورت پایـگاه جنبـش امـت اسـالمی و مرکـز تربیـت دینـی بیشـترین نقش هـا را 
بـرای همبسـتگی مسـلمانان ایفـا می کنـد بـدون شـک کارکرد مسـجد منحصر در نماز و عبادت نیسـت 
اقامـه نمـاز و نیـز نمـاز جمعـه وسـیله ای اسـت بـرای گردهمایـی امـت اسـالمی چـه در روزهـای کاری و 
چـه در ایـام تعطیـل تـا همبسـتگی، اتحـاد و جماعـت را تجربـه کننـد و از ایـن طریق نیـروی الزم را برای 

ایسـتادگی در مقابـل سـتمگران و سـلطه جویان بدسـت آورنـد. 

ج( مقابله با فساد و انحراف 

از مهم تریـن کارکردهـای نمـاز ایـن اسـت کـه نمازگـزار را  از ارتـکاب زشـتی ها و پلیدی هـا بـاز می دارد 
و او رابـا بـدی و منکـر بیگانه می سـازد: 

ْكَبُر 
َ
ِذْكـُر اهَّلِل أ

َ
ِر َو ل

َ
ْنك ُ َفْحشـاِء َو الْ

ْ
َة َتْنـى  َعـِن ال ـال َة ِإّنَ الّصَ ـال ِقـِم الّصَ

َ
ِكتـاِب َو أ

ْ
ْیـَك ِمـَن ال

َ
وِحـَى ِإل

ُ
 مـا أ

ُ
اْتـل

ـُم مـا َتْصَنُعـون ؛1 آنچـه را  از ایـن کتـاب بـه تـو وحـی شـده اسـت، بخـوان و نمـاز را برپـا دار، یقینـًا 
َ
َو اهَّلُل َیْعل

نمـاز از کارهـاى زشـت، و کارهـاى ناپسـند بـاز مـی دارد؛ و همانـا ذکـر خـدا بزرگ تـر اسـت، و خـدا آنچـه را 
انجـام می دهیـد، می دانـد.

مسـجد کـه جایـگاه عبـادت و نمـاز اسـت، آدمـی را بـا انحرافهـا و فسـادها آشـنا می سـازد و بـا تقویـت 
ایمـان قلبـی وی را بـرای مقابلـه بـا امـراض اجتماعـی و ناهنجاری هـای اخـالق مهّیـا می کنـد مسـجد 

1. عنکبوت / 45.
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یعنـی دشـمن شناسـی، منکرشناسـی و شیطان شناسـی. 
کندگی هـا می کاهد بلکـه وحدت ها  گردهمایـی جماعـات و جمعـه در ممالـک اسـالمی نـه تنهـا از پرا
و همدلی هـا را افزایـش داده مسـلمانان را بـا ارکان ظلـم آشـنا می سـازد مسـجد می توانـد بـه صـورت 
کنـد و آنهـا را  در برابـر ابتالئـات و  ریشـه ای جوانـان مسـلمان را بـا ارزش هـا و طراز هـای دینـی آشـنا 

فتنه هـای زمـان مصـون سـازد. 
جـرم و جنایـت کمتـر بـه مسـجد راه پیـدا می کنـد بندگـی خـدا آدمـی را بـه سـمت صلـح و صفـا پیـش 
می بـرد پیونـد عاطفـی مسـجدیان موجـب می شـود عـّزت نفـس درونـی تقویـت یافتـه فرهنـگ زیبـای 
اسالمی اشاعه یابد مسجد محیط سالمی است که درون هر مسلمانی ارزش ها را نهادینه کرده او را  در 
کسیناسـیون در برابر ناهنجاری ها  برابر ضد ارزش ها مصونّیت بخشـی می کند و مسـجد یعنی مرکز وا

و پلیدی ها. 

د( مرکز قانون گرایی و نظم پذیری

 مسجد می تواند نقشی مؤثر در قانون گرایی مردم مسلمان داشته باشد بسیاری از ناهنجاری ها 
ریشـه در قانـون گریـزی دارد. قانون گریـزی دو گونـه اسـت؛ گاهـی شـخصی از قانـون فـرار می کنـد اّما 
خـود را سـرزنش نمـوده خـود را تقبیـح می نمایـد. اّمـا ناهنجاری زمانی آغاز می شـود کـه فردی قانون 
گر به دور از چشـم پلیس قوانیـن راهنمایی را نقض  را زیـر پـا گـذارد و آن را یـک ارزش تلّقـی کنـد مثـاًل ا
نمایـد و خـودش را بـه عنـوان شـخصی باهـوش و زیـرک تلّقـی کنـد یـا بـه دور از چشـم دیگـران رشـوه 

بدهد یا بگیرد تا خواسـته اش محّقق گرددو در خود احساسـی مثبت داشـته باشـد. 
گاه انسـانی سـودجو و منفعـت طلـب  گریـزی ریشـه در منفعـت جویـی شـخصی دارد هـر  قانـون 
شـود بـرای نیـل بـه هـدف و خواسـته، دسـت بـه هـر کاری خواهـد زد. از نظـر او هـدف وسـیله را توجیـه 
گـر ایـن بیمـاری اجتماعـی توسـعه یابـد به صـورت فرهنگ عمومـی در آمده جامعـه را فلج  می کنـد کـه ا
خواهد نمود مسـجد می تواند نقشـی روشـنگرانه در قانون گرایی و نظم پذیری داشـته باشـد. حضرت 

علـی؟ع؟ در واپسـین روزهـای عمـر مبـارک خویـش پیـروان خـود را ایـن گونـه نصیحـت فرمـود: 
ْمِرُكـم؛1 شـما و همـه فرزندانـم و 

َ
َغـُه كتـاب َیتْقـَوی اهَّلِل و َنْظـِم ا

َ
ْهـِى و َمـْن َبل

َ
ـِدی و أ

َ
ـا َو َجیـَع َول

ُ
وِصیك

ُ
 ا

کسـانم و آن را کـه نامـه مـن بـدو رسـد، سـفارش می کنـم بـه تـرس از خـدا و آرسـتن کارهـا. 

1. نهج البالغه، نامه 47.
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هـ( رعایت حقوق دیگران 

یکی از نابسامانی های اجتماعی و فرهنگی که در میان مسلمانان تا حّدی رواج دارد، کم توجهی 
یـا بی توجهـی بـه حقـوق دیگـران اسـت. البتـه ریشـه آن را می تـوان در خودخواهـی و منفعت جویـی 
گـر از پرتـاب  گـر حاضریـم در رانندگـی دیگـران معّطـل شـوند تـا مـا عبـور کنیـم، ا شـخصی پیگـری کـرد. ا
گـر در میادیـن مسـابقات حاضریـم بـه  کـردن آشـغالها در معابـر گـوی سـبقت را  از یکدیگـر می رباییـم و ا

کـی از عـدم رعایـت حقـوق دیگـران و خودمحوری اسـت.  هـر قیمتـی برنـده باشـیم، همـه و همـه حا
یکـی از ابعـاد فرهنـگ ایرانیـان کـه می تـوان آن را تـا حـّدی در برخـی از کشـورهای اسـالمی نیـز دیـد، 
فردگرایـی اسـت. مـا پیـش از آن کـه جمع گـرا باشـیم تک روی می کنیم. شـاید بتوان گفـت خودخواهی 
صفـت غالـب ماسـت و بـه همیـن دلیـل نـه تنهـا یکدیگر را تحّمـل نمی کنیـم بلکه به هنـگام تعارضات 

نفـع خـود را برداشـته خودخواهـی را به اوج می رسـانیم. 
کاری بـه اوج رسـید، در جنـگ  یکـی از بهتریـن دوره هـای تاریـخ ایـران کـه در آن همگرایـی و فـدا
تحمیلـی بـود. ایرانیـان نشـان دادنـد کـه در شـرایط سـخت یکدیگـر را رها نکـرده پشـتیبان همدیگرند. 
در این میان مسـجد نقشـی ویژه ایفا کرد و به پایگاه و کانون همفکری و همدلی تبدیل شـد. مسـجد 
کـه می توانـد مرکـز آمـوزش حقـوق باشـد و از ایـن طریـق اهالـی مسـجد بـا رعایـت حقـوق  نشـان داد 

دیگـران الگـو باشـند. 

و( ترویج فرهنگ مطالعه 

گیری علم را  در هر  اهمّیت دانش آموزی و کسـب علم در اسـالم بر کسـی پوشـیده نیسـت. اسـالم فرا
زمـان، در هـر مـکان، بـرای هـر فـرد و بـدون هیچ قیـد و محدودیتی روا داشـته آن را تجویز نموده اسـت. 
روایـات بیـان می کننـد کـه گمشـده مؤمـن حکمـت و دانـش اسـت و می تـوان آن را  از کافـر و منافـق نیـز 

دریافـت نمود: 
فـاق؛1 حکمـت، گمشـده مؤمـن اسـت پـس آن را  ـو مـن اهـل الّنِ

َ
ـَة و ل َ

ْ
 اِلك

ْ
ـة َضالـة الؤِمـن َفُخـذ َ

ْ
 اِلك

گیریـد هـر چنـد در دسـت منافـق باشـد.  فرا
خ مطالعـه  اّمـا پدیـده شـومی کـه بـا آن روبـرو هسـتیم فرهنـگ ضعیـف مطالعـه اسـت. ازیک سـو نـر

1. مجلسی، بحار االنوار، ج 2، ص 99.
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نـدارد.  جایگاهـی  خانـوار  کاالی  سـبد  در  کتـاب  سـوی دیگر  از  و  اسـت  پاییـن  شـّدت  بـه  عمومـی 
گاهـی عمومـی کاهـش یافتـه زمینـه بـرای بـروز شـایعات و خرافـات بـه خوبـی  دراین صـورت، میـزان آ
و  کتابخوانـی  بـه سـمت  نقشـی مؤثـر در هدایـت نسـل جـوان  مسـجد می توانـد  فراهـم می شـود. 

کتـب مناسـب داشـته باشـد.  بهره بـرداری از 

ز( رشد آگاهی های سیاسی 

تاریـخ صـدر اسـالم بـه روشـنی نشـان می دهـد که مسـجد پایـگاه حکومت اسـالمی و مقـّر فرماندهی 
کمیـت بـوده اسـت. رسـول خـدا ؟ص؟ و امامـان شـیعه؟مهع؟ مسـجد را بهتریـن مـکان بـرای ارائـه  حا
کـرم ؟ص؟ در مکـه و نیـز مدینـه گفتمـان سیاسـی را  گاهی هـای سیاسـی و رشـد آن می دانسـتند. پیامبـر ا آ

بـا مسـجد پیونـد داد و جهـان اسـالم ایـن نقـش بـارز مسـجد را اسـتمرار بخشـیدند. 
خوشـبختانه در چنـد دهـه اخیـر و بعـد از پیـروزی انقـالب باشـکوه اسـالمی، مسـاجد بـه لحـاظ 
سیاسـی احیـا شـده اند و در میـان ملـت  جایـگاه مطلوبـی یافته انـد. حضـور سیاسـی ملـت ایـران در نمـاز 
جماعـات و بـه ویـژه جمعـه نشـان از شـعور سیاسـی و اجتماعـی بی همتـای مردمان این سـرزمین دارد. 
مسـجد پایـگاه دشمن شناسـی اسـت، مسـجد مـکان بصیرت افزایـی اسـت و در مسـجد نقشـه های 
دشـمن خنثـی می شـود. بسـیاری از حـوادث مهـم سیاسـی نظیر انتخابات با مسـجد پیونـد می خورند. 
کـه بـا آن  مدیریـت سیاسـی حکومـت دینـی، پایگاهـی جـز مسـجد نـدارد. مسـجد جایگاهـی اسـت 

کمـان مسـلمان نظـارت نمـود.  می تـوان نظـارت سیاسـی را توسـعه داد و نیـز بـر رفتـار حا

هشت( امور اقتصادی 

خداونـد مسـجد را مایـه برکـت جهانیـان قـرار داد. مسـجدالحرام اولیـن عبادتـگاه مسـلمانان اسـت 
کـه خداونـد آن را وسـیله برکت بخشـی بـرای امـت اسـالمی قـرار داد: 

ـ�ن ؛1 یقینـًا نخسـتین خانـه اى کـه بـراى 
َ
عال

ْ
 َو ُهـدًى ِلل

ً
ـَة ُمبـاَركا

َّ
ـذی ِبَبك

َّ
ل

َ
ـاِس ل  َبْیـٍت ُوِضـَع ِللّنَ

َ
ل ّوَ

َ
ِإّنَ أ

]نیایـش و عبـادت [ مـردم نهـاده شـد، همـان اسـت کـه در مکـه اسـت، کـه پـر برکـت و وسـیله هدایـت 
بـراى جهانیـان اسـت 

گـر امـت اسـالمی ایمـان خویـش را افزایـش دهنـد و پارسـایی پیشـه سـازند، خداونـد شـهرها و  ا

1. آل عمران / 96.
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روسـتاهای آنـان را آبـاد می سـازد و درهـای برکت خیـز آسـمان و زمیـن را بـه روی آنهـا می گشـاید. بـا 
مسـجد می تـوان بـه آسـایش عمومـی و آبـادی بـالد دسـت یافـت: 

ناُهـْم ِبـا 
ْ

َخذ
َ
ُبـوا َفأ

َّ
ْرِض َو لِكـْن َكذ

َ ْ
ـماِء َو ال ـْم َبـَركاٍت ِمـَن الّسَ هْیِ

َ
َفَتْحنـا َعل

َ
َقـْوا ل

َ
ى  آَمُنـوا َو اّت ُقـر

ْ
 ال

َ
ْهـل

َ
ّنَ أ

َ
ـْو أ

َ
َو ل

گـر اهـل شـهرها و آبادى هـا ایمـان می آوردنـد و پرهیـزکارى پیشـه می کردنـد، یقینـًا  ِسـُبون؛1 و ا
ْ

كاُنـوا َیك
]درهـاِى [ برکاتـی از آسـمان و زمیـن را بـر آنـان می گشـودیم، ولـی ]آیـات الهـی و پیامبـران را[ تکذیـب 

کردنـد، مـا هـم آنـان را بـه کیفـر اعمالـی کـه همـواره مرتکـب می شـدند ]بـه عذابـی سـخت [ گرفتیـم.

الف( مرکز پخش کمک های مردمی 

خداونـد خـود را  در اول کتابـش، بخشـنده )رحمـان( معرفـی کـرد و از مسـلمانان خواسـته اسـت تـا 
هماننـد او شـوند و بخشـندگی پیشـه سـازند. اسـالم دینـی و قـرآن کتابـی اسـت کـه در آن انفـاق، زکات، 

خمـس، صدقـه و اطعـام بسـیار برجسـته شـده و مسـلمانان بـه سـمت آن فراخوانـده شـده اند. 
یکـی از خدماتـی کـه در زمـان رسـول خـدا ؟ص؟ مسـجد انجـام مـی داد ایـن بـود کـه کمک هـای مالـی 

بـرای دسـتگیری از مسـتمندان و تهیدسـتان در آنجـا گـردآوری و فراهـم و میـان فقـرا توزیـع می شـد. 

ب( حفظ خزانه مملکت اسالمی 

تاریـخ اسـالم نشـان می دهـد کـه مسـجد مکانـی برای حفـظ خزانه مملکت اسـالمی بود. در مسـجد 
کمـان، ثـروت عمومـی بیت المـال را  در آنجـا  محلـی بـه نـام »قّبـه بیـت المـال« طراحـی می شـد کـه حا
گـردآوری می نمودنـد. زکات، مالیـات و غنائـم جنگـی در محلـی خـاص در مسـاجد نگهـداری می شـد. 

مقریـزی می نویسـد کـه بیـت المـال مسـلمانان در بـاالی فـّواره ای در مسـجد جامـع حفـظ می شـد.2
ابـن رسـته از علمـای قـرن سـوم بیـان می کنـد کـه امـوال عمومـی و مالیـات اسـالمی در مکانـی شـبیه 

قّبـه کـه درهـای آهنیـن داشـت قـرار می گرفـت و در سـمت جلـوی منابـر از آن نگهـداری می شـد.3 
اینگونـه گزارشـها نشـان می دهنـد کـه از یک سـو مسـاجد بـا حکومـت پیونـد داشـته و از سـوی دیگـر 

مسـاجد محلـی امـن بـرای نگهـداری ثـروت ملی بوده اسـت. 
ج( رشد تولید ملی 

گـر  کـه جامعـه اسـالمی را تهدیـد می کنـد، رشـد مصرف گرایـی اسـت. ا یکـی از آسـیب های مهمـی 

1. اعراف / 96.
2. مقریزی، المواعظ و االعتبار، ج 4، ص 10.

3. ابن رسته، األعالق النفیسه، ص 116. 
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خ تولیـد از  روحیـه مصرف گرایـی در ملتـی رشـد کنـد منابـع هـدر می رونـد، سـرمایه ضایـع می شـود و چـر
حرکـت بازمی ایسـتد مقـام معظـم رهبـری بارهـا از آفت هـا و تهدید هـای روحیـه مصرف گرایـی سـخن 

گفته انـد و نسـبت بـه آن هشـدار داده انـد: 
وضع جامعه ما از لحاظ مصرف، وضع خوبی نیست... ما باید اعتراف کنیم به این مسئله، عادت های 
مـا، سـنت های مـا، روش هـای غلطـی کـه از ایـن و آن یـاد گرفته ایـم، مـا را سـوق داده اسـت بـه زیـاده روی در 
مصرف به نحو اسراف... اسراف هم لطمۀ اقتصادی می زند، هم لطمه فرهنگی می زند. وقتی جامعه ای 

دچار بیماری اسـراف شـد، از لحاظ فرهنگی هم بر روی او تأثیرهای منفی می گذارد.1
بـدون شـک ایرانیـان دارای الگـو مصـرف مناسـبی نیسـتند. از یک سـو در کشـور بـا مصـرف بی رویـه 
گاز و بنزیـن مواجهیـم و از سـوی دیگر خـوی مصرف گرایـی در مـا برجسـته اسـت. مسـجد  آب، بـرق، 
کـم کنـد. قـرآن کریـم مصرف گرایی، اسـراف  می توانـد بـا اصـالح الگـوی مصـرف، فرهنـگ اسـالمی را حا

و تبذیـر را نـاروا دانسـته مسـلمانان را  از آنهـا پرهیـز داده اسـت: 
کننـدگان و  ؛2 بی تردیـد اسـراف 

ً
َكُفـورا ـِه  ّبِ ـْیطاُن ِلَر

َ
كاَن الّش ِ َو  ـیاط�ن

َ
كاُنـوا ِإْخـواَن الّش یـَن  ر ِ

ّ
َبذ ُ ِإّنَ الْ

ولخرجـان، بـرادران شـیاطین اند، و شـیطان همـواره نسـبت بـه پـروردگارش بسـیار ناسـپاس اسـت. 
گـر ایـن غریـزه خـدادادی از تعـادل گذشـت و جانـب  آدمـی بـه صـورِت فطـری زیباطلـب اسـت اّمـا ا
گرفـت، تجمل پرسـتی پدیـد می آیـد و بـه دنبـال آن فسـادها و ناهنجاری هـا شـکل می گیـرد.  افـراط 
گـر در ایـران  مدگرایـی و ثـروت انـدوزی نتیجـه طبیعـی اشراف پرسـتی و تجمل گرایـی افراطـی اسـت. ا
گـر  گـر در ایـران مصـرف لـوازم آرایشـی بـه افـراط رسـیده اسـت و ا مصـرف کاالی لوکـس بسـیار باالسـت، ا
کی از روحیه مصرف گرایی کشـور ماسـت. مسـجد  بـازار فـروش کاالهـای تقّلبـی پررونـق اسـت، همه حا

می توانـد بـا تعدیـل روحیـه مصرف گرایـی بـه رشـد تولیـد ملـی در کشـور کمـک کنـد. 

د( آموزش حالل و حرام 

گرفتـن از حرام خـواری شـده اسـت.  کیـد فراوانـی در یادگیـری حـالل و حـرام و فاصلـه  در اسـالم تأ
حرام خـواری پیامدهـای مهلکـی دارد کـه در احادیـث بـه آن بـا صراحـت بـه آن پرداختـه شـده اسـت. 

رسـول خـدا ؟ص؟ فرمـود: 

1. بیانات رهبر انقالب: 88/1/1.
2. اسراء / 27.
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َی باَلـَرام؛1 بهشـت بـر جسـدی کـه از حـرام تغذیـه کـرده باشـد، حـرام  ِ
ّ

َمـٌة عـى َجَسـٍد ُغـذ ّرَ ـة ُمَ ّنَ َ  الج
است. 

گـر بداننـد کـه حـرام خـدا کدام اسـت، طبعًا به دنبال آن نخواهند رفت. هیچ مسـلمانی   مسـلمانان ا
گاهانـه لقمـه حـرام نمی خـورد و بـه سـادگی مـال حـرام برنمـی دارد. یکـی از نقش هـای مهـم امامـان  آ
جماعـت ایـن اسـت کـه حـرام و حـالل و حـدود آن را بـرای مسـتعمین واضـح سـازند و احـکام نورانـی 
اسـالم را  در ایـن زمینـه بـرای همـگان بیـان نماینـد. دقیقـًا بـه همیـن دلیـل اسـت کـه مسـاجد در بـازار 
شـکل می گرفت و جایگاهی مهم می یافت. این مسـاجد رسـالتی عظیم بر دوش داشـتند و آن این که 

گاه سـازند.  نسـبت بـه امـر حـالل و حـرام ذهـن اهالـی بـازار را آ

هـ( بیان اصول اقتصاد مقاومتی 

مسـاجد جایگاهـی مهـم در حماسـه اقتصـادی دارنـد. اصـول اقتصـاد مقاومتـی در مسـجد تبییـن 
امامـان جماعـت و جمعـه  بـدون شـک اسـالم دارای مبانـی و اصـول اقتصـادی اسـت.  می شـود. 
می تواننـد بـا بهره گیـری از آموزه هـای اقتصـادی اسـالم، اصـول اقتصـاد مقاومتـی را بـرای تـوده مـردم 

تبییـن نماینـد. بسترسـازی فرهنگـی بـرای مقاومـت اقتصـادی در مسـجد صـورت می پذیـرد. 
رویـه ایـن گونـه بـوده اسـت کـه بازاریـان و کاسـب کاران نگرش هـای اقتصـاد و مالـی را  از مسـجد 
دریافـت می کردنـد. بـر متولیـان مسـاجد فـرض اسـت اصـول اقتصـاد مقاومتـی را براسـاس آموزه هـای 

دینـی فـرا گیرنـد و آن را بـا زبانـی زیبـا بـرای مخاطبیـن خـود بازگوینـد. 

و( ارائه خدمات مالی و اقتصادی 

چـه زیباسـت کـه مسـجد خدمـات اقتصـادی دهـد و از ایـن طریـق ثـروت و مـال بـا مسـجد پیونـد 
الهـی و آسـمانی پیـدا کنـد. امامـان جماعـت می تواننـد بـا خالقّیـت و اتخـاذ تدابیـر مناسـب در مسـجد 
کوچـک و خـرد ایجـاد نماینـد، بخش هـای نظیـر صنـدوق قـرض الحسـنه،  نهادهـای اقتصـادی 
صنـدوق کمـک بـه ازدواج جوانـان، جمـع آوری کمک هـای مردمی بـرای آبادانی روسـتاها و گردآوری 
کمک هـای مردمـی بـرای نیازمنـدان و مسـتمندان را می تـوان در مسـجد راه انـدازی نمـود و از ایـن 

طریـق بـه بهبـود اقتصـاد کشـور کمـک مؤثـر کـرد. 
گـر در اسـالم امـوری نظیـر صدقـه، وقف، خمـس، زکات، اطعام، انفاق، هبـه، وصّیت و ارث وجـود دارد،  ݢا ݢ

1. دیلمی، ارشاد القلوب الی الصواب، ج 1، ص 69.
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ایـن بدیـن معناسـت کـه احـکام مالـی و تجـاری اسـالم در مهم تریـن عبادتگاه اسـالمی قابل اجرا اسـت. 

نه( تحکیم نهاد خانواده 

گـر خانواده اصیل اسـالمی به صورت  مسـجد جهـت اسـتحکام کیـان خانـواده کارکـرد مهمی دارد. ا
مطلـوب در جریـان باشـد، تربیـت دینـی محّقق شـده اسـتحکام درونی این نهاد مقدس تضمین شـده 
اسـت. یکـی از پدیده هـای شـومی کـه امـروزه بـا آن روبـرو شـده ایم، افزایـش آمـار طـالق اسـت. آن چـه 
گـر اختالف هـا و چالش هـای درون خانـه افزایـش  بیشـتر تأسـف برانگیز اسـت طـالق عاطفـی اسـت. ا

خ داده اسـت.  یابنـد و قلب هـا از هـم فاصلـه گیرنـد، طـالق عاطفـی ر
نهـاد مقـدس مسـجد می توانـد بـا تبییـن جایـگاه والدیـن و فرزنـدان، بـه اسـتحکام درونـی خانـه و 
خانواده کمک شـایانی کند و از این طریق از رشـد طالق رسـمی و نیز عاطفی بکاهد. از آنجا که امروزه 
رسـانه های ارتبـاط جمعـی بویـژه تلویزیـون، فیلـم و شـبکه های اجتماعـی نسـبت بـه خانواده هـا 
تأثیرگـذار شـده اند، مناسـب اسـت متولیـان فرهنگـی مسـاجد خصوصـًا امامـان جماعـت بـا شـناخت 
دقیـق از تکنولـوژی مـدرن، مخاطبـان جـوان خـود را رهبـری نمـوده الگـوی سـبک زندگـی دینـی را بـه 

آنـان بنمایاننـد. 

ده( حّل دعاوی و اختالفات 

در صـدر اسـالم و در زمـان حیـات نبـی مکـّرم ؟ص؟ و نیـز اهـل بیـت؟مهع؟، خصومت هـا و اختالفـات در 
ح می شـد و فیصلـه پیـدا می کـرد. در حقیقـت مسـجد نقـش دادگاه هـا و دادگسـتری های  مسـجد مطـر
امـروزی را ایفـا می کـرد. پیامبـر اسـالم ؟ص؟ و نیـز حضـرت امیـر؟ع؟ محلـی خـاص را  در مسـجد بـرای 
مشکل گشـایی از امـور مـردم و محـل دعـاوی اختصـاص دادنـد. ایـن رویـه در ادوار بعـدی توسـط 
کنـار آن، جایگاهـی را بـرای  کمـان مسـلمان اسـتمرار یافـت و حـّکام اسـالمی درون مسـجد یـا در  حا

قضـاوت طراحـی می نمودنـد و عمـاًل قضاوت هـا بـا مسـجد قریـن بـود. 
اسـالم دینـی عدالتخـواه بـه شـمار می آیـد. یکـی از بهتریـن نمونه هـای عدالـت بـه هنـگام بـروز 
اختالفـات و دعـاوی شـکل می گیـرد. اولیـاء اسـالم دشـمنی ها و ناسـازگاری ها را  در مسـجد فیصلـه 

می دادنـد و از ایـن طریـق، مجرمـان را محکـوم و بزهـکاران را مطـرود می نمودنـد. 
قضـاوت بـه عنـوان یکـی از ارکان حکومـت اسـالمی بـا محورّیـت مسـاجد خصوصـًا مسـاجد جامـع و 
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بـزرگ انجـام می شـد. اصـواًل حکمـت اجـرای عدالـت در اسـالم ایـن اسـت کـه همـگان آن را ببیننـد و از 
آن باخبـر باشـند و ایـن امـر تنهـا در مسـجِد مرکـزی شـهر امکان پذیـر بـود. نگاهـی بـه تاریـخ اسـالم بـه ما 

نشـان می دهـد کـه مسـجد، عدالت خانـه بوده اسـت. 

یازده( امور دفاعی و جنگ 

پیامبـر گرامـی اسـالم ؟ص؟ در زمـان تشـکیل حکومـت در مدینه پیوسـته در حال مبـارزه و جنگ بود. 
ایـن جنگ هـا گاهـی داخلـی و زمانـی خارجـی و گاهـی کوچـک و زمانـی بـزرگ بـود. بـه شـهادت تاریـخ، 
مسـجد مهم تریـن نقـش را  در حـوزه نظامـی و دفاعـی ایفـا کـرد. سـپاه اسـالم از طریـق مسـجد فراخـوان 
گـرد یکدیگـر می آمدنـد و جهـاد و اعـزام بـه سـوی جبهه هـا از مسـجد  می شـد. مجاهـدان در مسـجد 
گذاشـته می شـد.  ح هـای نظامـی در مسـجد رّد و بـدل شـده بـه مباحثـه  آغـاز می شـد. بسـیاری از طر
سیاسـت ها و راهبردهـای دفاعـی در ایـن مـکان مقـدس سـاماندهی می گشـت. بعـد از اتمـام جنـگ، 

پایـان نبـرد در مسـجد اعـالم می شـد و مسـجد جایگاهـی بـرای تقسـیم غنائـم بـود. 
نقـش مسـجد در مسـائل دفاعـی منحصـر بـه زمـان جنـگ نبـود بلکـه مسـجد در زمـان صلـح نیـز 
جایگاهـی مهـم داشـت. جامعـه اسـالمی در هنـگام صلـح از مسـجد بی نیـاز نیسـت و از ایـن مـکان 

مقـدس می توانـد بـه صـورت بهینـه بهره بـرداری نمایـد. 
در آغـاز انقـالب اسـالمی و بـه هنـگام بـروز جنـگ تحمیلی، مسـجد نقش خـود را بازیافت. مهم ترین 
پایگاه هـای نظامـی در سـپاه، بسـیج و ارتـش در مسـجد بـود. مـداوای مجروحـان در مسـجد انجـام 

می شـد و مسـاجد مهم تریـن محـل بـرای پشـتیبانی در زمـان جنـگ بـه حسـاب می آمدنـد.

دوازده( امور مخاطبان، نمازگزاران و فّعاالن 

مسـجد پایگاه مهم عبادی و اجتماعی اسـت. یکی از ارکان اصلی مسـجد، مخاطبان و فعاالن این 
مـکان مقـدس می باشـد. نسـبت بـه امـور مسـاجد، نمازگزاران، بانیـان، برنامه ریـزان، کانون هـا و اهالی 
مسـجد بایـد اهتمـام داشـته باشـیم. در مسـجد بـه میزانـی کـه امـام جماعـت تأثیـر دارد، نمازگـزاران نیز 
نقش آفریننـد. در ارتبـاط بـا مسـجد همانگونـه کـه متوّلیـان رسـالت خـود را انجـام می دهنـد خادمـان 

نیـز می تواننـد وظایفـی درخور داشـته باشـند. 
مخاطبـان مسـجد طیـف وسـیعی را شـامل می شـوند؛ نمازگـزاری کـه بخشـی از اوقـات خویـش را  
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در مسـجد سـپری می نمایـد مخاطـب مسـجد اسـت، خادمـی کـه تقریبـًا تمـام اوقـات خـود را بـا مسـجد 
همـراه نمـوده مخاطـب محسـوب می شـود و دامنـه مخاطبـان شـامل کـودکان، اصنـاف، کانون هـای 

فرهنگـی و حّتـی خانواده هـای اهـل مسـجد می باشـد. 
واقعیت این اسـت که مخاطبان مسـجد یک دسـت نیستند و از تفاوت های مختلفی برخوردارند. 
ح ها  ناهمگونـی مخاطبـان مسـجد می توانـد یک فرصت تلّقی شـود و برنامه ریزان را بـرای طراحی طر

ع دسـتگیری نماید.  و فعالیت های متنو

الف( کودکان 

کـودکان هسـتند. مهم تریـن  گـروه مخطابـان مسـجد،  بی تردیـد اصلی تریـن و شـاید مهم تریـن 
خصیصـه کـودکان ایـن اسـت کـه بـه شـدت سـبک پذیر و تربیت پذیرنـد. میـزان تأثیرپذیـری آنـان از 
کـرم ؟ص؟ بـرای حضـور کـودکان در مسـجد  دیگـر گروه هـای مخاطـب بـه مراتـب بیشـتر اسـت. پیامبـر ا

ممانعـت نمی نمـود بلکـه بـر حضـور پرشـکوه آنهـا عنایـت داشـت. 
شـواهد ذیـل نشـان از حقیقـت مزبـور دارد؛1 ایجـاد روضه رضـوان در مسـجد بـرای کـودکان، کوتـاه 
کـردن نمـاز جماعـت بـه جهـت گریـه نـوزاد، طوالنی کردن سـجده به خاطر سوارشـدن حسـنین؟مهع؟ بر 
پشـت پیامبـر ؟ص؟، قطـع خطبـه توسـط پیامبـر ؟ص؟ و در آغوش کشـیدن حسـنین؟مهع؟، قطع سـخنرانی 
پیامبـر ؟ص؟ بـه دلیـل زمیـن خـوردن امـام حسـن؟ع؟ و امـر کـردن نبی خاتم ؟ص؟ بـرای کوتاه کـردن نماز 

جماعـت بـه دلیـل بـازی کردن کـودکان در حیات مسـجد. 
کـودکان در مسـجد امـری  کـه حضـور  از سـوی دیگـر بـا نگاهـی تربیتـی می تـوان بـه دسـت آورد 
ضـروری اسـت. البتـه ممکـن اسـت از حضـور آنهـا در صـف اول جماعـت نهـی نمـود اّمـا تدبیـر امـام 
باقـر؟ع؟ نمونـه ای جالـب اسـت. روزی جابـر از آن امـام همـام؟ع؟ دربـاره کودکانـی کـه در نمـاز حضـور 

کـرد، آن حضـرت پاسـخ داد:  می یابنـد سـؤال 
ُقـوا َبینـم؛2 آنـان را  در آخـر صف هـا جماعـت بـا هـم نگذاریـد؛  ة الكتوبـِة و ِفّرِ ُوُهـم َعـِن الّصـال ُتؤّخر ال

کنـده سـازند. گانـه در بیـن بـزرگ سـاالن پرا بلکـه جدا
ب( نوجوانان و جوانان 

از مهم تریـن مخاطبـان مسـجد، نسـل نوجـوان و جـوان اسـت. دوران جوانـی مرحلـه مسـتقلی از 

1. قادری، دور المسجد فی التربیة، ص 128 – 132.
2. کلینی، الکافی، ج 3، ص 409.
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حیـات بـه حسـاب می آیـد. بـه دلیـل پدیدآمدن تغییرات اساسـی در جسـم و روان، می تـوان این مرحله 
غ  را  از مبهم تریـن و اصلی تریـن دوران زندگـی بـه حسـاب آورد. دوران جوانـی همزمـان بـا دوران بلـو

شـکل می گیـرد کـه می تـوان آن را تولـدی تـازه ذکـر کـرد. 
در ایـن دوره رابطـه انسـان بـا خـودش و نیـز رابطـه او بـا محیـط دچـار تحوالتی می شـود. ایـن روابط 
جدیـد و تحـوالت تـازه به گونـه ای اسـت کـه گویـا رابطـه ای بیـن فـرد و دنیـای گذشـته وجـود نـدارد. 
ع می پیونـدد؛ تجربه هایـی  در ایـن زمـان تجربه هایـی جدیـد شـکل می گیـرد و حوادثـی نـو بـه وقـو
نظیـر خواسـته های جدیـد، غرائـزی نـو، بـه شـگفت آمـدن، طـرد و گاهـی تمکیـن، نفـی و افـکار، حملـه و 
سـرکوب، تـالش و مبـارزه، خودنمایـی و غـرور، بلندپـروازی، اسـتقالل طلبـی، هیجانـات و بی قراری هـا، 

افـراط و تنـدروی، سـر فـرود آوردن و خودشناسـی و بـه خـود آمـدن. 
گـر نیکـو پـرورش یابـد و مشـکالت تربیتـی از بیـن  مرحلـه جوانـی فرصتـی بـزرگ و طالیـی اسـت کـه ا
گـون، مسـیر خویـش  بـرود، جـوان می توانـد بـه نیروهایـی شـگرف دسـت یابـد و در میـان شـرایط گونا
گـر مسـجد و اهالـی آن به گونـه ای  را بیابـد. در ایـن دوران نقـش هدایت گـران بسـیار مهـم اسـت و ا

شایسـته و بایسـته رفتـار کننـد، می تـوان بـه تربیـت سـالم نسـل جدیـد و مسـلمان امیـد داشـت. 

ج( زنان 

زنـان ماننـد مـردان قشـر مهمـی از جامعـه را شـکل می دهنـد. در اسـالم هـر چنـد بـرای حضـور زن در 
مسـجد الـزام و تکلیـف نشـده اسـت اّمـا زنـان می تواننـد در مسـاجد حضـور یابنـد و بـه اعمـال عبـادی 
و سیاسـی بپردازنـد. حضـور بانـوان در مسـاجد ابعـاد مختلفـی دارد؛ از یک سـو نیمـی از جامعـه را زنـان 
تشـکیل می دهنـد و حضـور آنـان در ایـن مـکان مقـدس می توانـد در رشـد و تهذیـب آنـان نقـش مؤثـری 
گرفتـه آنهـا  داشـته باشـد. از سـوی دیگر زنـان بـا حضـور خـود در مسـاجد، مسـایل تربیتـی و اخالقـی را فرا
را بـه درون خانـه منتقـل می سـازند و از ایـن طریـق فرزندانـی دینـی و امـروزی تربیـت خواهنـد نمـود. 

بررسـی روایات حاوی نکات جالبی اسـت؛ اواًل روایات اندکی بهترین مسـاجد زنان را خانه هایشـان 
معرفـی کرده انـد. امام صادق؟ع؟ فرمود: 

َخْیُر َمساجِد ِنساِءُكم البیوُت؛1 بهترین مسجد زنان شما خانه ها هستند. 
ولـی بـا توجـه بـه روایـات دیگـر بدسـت می آیـد کـه حدیـث مزبـور بـه معنـای نهـی از رفتـن به مسـجد 

1. طوسی، التهذیب، ج 3، ص 252؛ حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 237.
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نیسـت بلکـه بیـان اولویـت اسـت. بدیـن معنـا که بـرای زنان بـه دلیل مشـغله های فـراوان نمازگزاردن 
در منـزل بهتر اسـت.

ثانیًا رسول خدا ؟ص؟ با صراحت سخن از جواز رفتن زن به مسجد به میان آورده است: 
؛1 زنانتـان را  از رفتـن بـه مسـجد جلوگیـری نکنیـد و  ـّنَ ُ ـّنَ َخیـٌر لَ َتنُعـوا ِنسـاَءُكم اَلسـاجَد و بیوَتَ  ال

خانه هایشـان بـرای آنهـا بهتـر اسـت. 
ثالثـًا رفتـن زنـان بـه مسـجد همـراه بـا شـرایطی اسـت کـه احادیـث آنهـا را بـرای مـا بیـان می کننـد. 

رسـول خـدا ؟ص؟ فرمـود: 
ِكـْن ِلَیْخُرْجـَن و ُهـّنَ َتِفـالٌت؛2 کنیـزان خـدا ]زنـان[ را  از مسـاجد خـدا 

َ
َنُعـوا ِإمـاَء اهَّلِل َمسـاِجَد اهَّلل ول َتْ  ال

ج شـوند. منـع نکنیـد ولـی زنـان هـم بایـد بـدون اسـتفاده از بـوی خـوش از خانـه خـار
ح فرمود:  همچنین پیامبر گرامی اسالم ؟ص؟ پیشنهاد دیگری را مطر

َساء؛3 خوب است این در را برای زنان بگذاریم )مردان از آن تردد نکنند(. ا الَباَب ِللّنِ
َ

و َتَرْكنا هذ
َ
ل

گر در سـوره احزاب محدودیتی برای زنان معین شـده اسـت، این حکم به دلیل شـرایط  گفتنی این که ا
خاصی اسـت که در عهد رسـول خدا ؟ص؟ پیش آمد/ حدیث معروف این شـرایط را توضیح می دهد: 

زنـان از خانـه بیـرون و بـه مسـجد می رفتنـد و پشـت سـر رسـول خـدا؟لص؟ نمـاز می خواندنـد. آنـان 
ج می شـدند، امـا از آن جـا کـه جوانـان در  شـب هنـگام بـرای نمـاز مغـرب و عشـا و بامـدادان از خانـه خـار
مسیرشـان می نشسـتند و آنهـا را اذّیـت می کردنـد و متعرضشـان می شـدند، خداونـد ایـن آیـه را نـازل 
نمـود؛4 ای پیامبـر، بـه همسـران و دختـران خـود و زنـان مؤمـن بگو که خویشـتن را  در چادر فروپوشـند. 
کدامنی شـناخته شـوند و آزار نبینند و خداوند آمرزنده مهربان اسـت.5 این کار مناسـب تر اسـت تا به پا

د( بزرگساالن 

گسـترده ترین و عمومی ترین مخاطبان مسـجد، میانسـاالن و بزرگساالن می باشند. آنان کودکان و 
جوانان را به مسـجد دعوت کرده با آموزه های دینی آشـنا می سـازند. حضور این قشـر وقار و شـکوهی 
خـاص در میـان اهـل مسـجد پدیـد مـی آورد. تجربه هـای بزرگسـاالن ظرفیـت و فرصتـی مغتنـم اسـت 

1. ابی داود، سنن ابی داود، ج 1، ص 137.
2. همان.
3. همان.

4. احزاب / 59.
5. مجلسی، بحار االنوار، ج 101، ص 33.
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کـه می توانـد در اختیـار اهـل مسـجد قـرار گیـرد. کـودکان و جوانـان در ارتبـاط بـا بزرگ ترهـا ادب ورزی 
و احترام گـذاری را تمریـن می کننـد. شایسـته اسـت متولیـان هـر مسـجدی از نصایـح و تجربه هـای 
سـالخوردگان و پیشکسـوتان مسـجد بهـره برنـد و از آموخته هـا و اندیشـه های آنـان در مدیریـت امـور 

مسـجد اسـتفاده کنند. 

هـ( اصناف 

مسـجد بـا بازاریـان ارتباطـی تنگاتنـگ داشـته و دارد. ایـن ارتبـاط می توانـد دو سـویه باشـد؛ از 
یک سـو اصنـاف و بازاریـان از مسـجد بهـره می برنـد و آموزه هـای دینـی نظیـر شـناخت حـالل و حـرام، 
ترغیـب بـه انفـاق و رعایـت اصـول اخالقـی در کسـب و کار را فرامی گیرنـد و از سـوی دیگر می تواننـد بـا 

بـذل کمک هـای مالـی از فقـرا دسـتگیری کـرده بـه آبادانـی مسـجد و محلـه  یـاری رسـانند. 
بـه جـز بازاریـان، اصنـاف دیگـری نیـز بـا مسـجد در ارتباطنـد. گروه هـای دیگـری نظیـر کارمنـدان، 
کارگران، کشـاورزان، پزشـکان، معلمان و دانشـگاهیان می توانند با مسـجد پیوندی مسـتحکم برقرار 
نماینـد و از ایـن طریـق برنامه هـای مسـاجد را بـا نشـاط تر نماینـد و خـود نیـز بهره هایشـان را  از ایـن 

مـکان آسـمانی ببرنـد. 

و( نمازگزاران 

نمازگـزاران در مسـجد جایـگاه ویـژه ای دارنـد. اهـل مسـجد نقشـی مهـم در سـبک دهی کـودکان و 
نوجوانـان دارنـد. حضـور آنهـا در مدیریـت مسـجد تأثیرگـذار اسـت. مسـجدیان می تواننـد آبادکنندگان 
واقعـی مسـاجد باشـند و بـا حضـور خـود، مسـاجد را پررونـق کـرده بـازار آنهـا را گـرم نگـه دارنـد. آیـات و 

احادیـث بـرای نمازگـزاران و اهالـی مسـجد ویژگی هایـی را بیـان می کننـد. 
� 

اهل مسجد اهل غرور و تکّبر نیستند.1
� 

در چهره های آنها نشانه بندگی خدا مشهود است.2
� 

مساجد مسلمانان نیمه شب ها پررونق است.3

1. اعراف / 206.
2. فتح / 29.

3. زمر / 9.
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� 
سجده های نمازگزاران طوالنی است.1

� 
کیزگی مساجد کوشا باشند.2 کی و پا نمازگزاران باید در پا

� 
امید، مهم ترین رکن نماز و نمازگزار است.3

� 
نمازگزار اهل کینه و دشمنی نیست.4

� 
نمازگزاران باید اخالص را وجهه هّمت خود قرار دهند.5

� 
مسجد مکانی برای نمایش دادن زیورآالت نیست.6

� 
مأمومین باید در آبادانی مساجد بکوشند.7

� 
ک سازد.8 نمازگزاران مردمانی هستند که دوست دارند خداوند آنها را  از گناهان پا

� 
مسجد، عروج گاه اهل نماز است.9

� 
یاد خدا در دل نمازگزاران موج می زند.10

خداوند آسایش روحی و روانی را برای اهل مسجد ضمانت کرده است. رسول خدا ؟ص؟ فرمود: 
ـواِز عـى الصـراِط؛11 هرکـس خانـه اش  اَحـِه و الج وح و الّرَ ـُه بالـّرَ

َ
كاَنـت اَلسـاِجُد َبْیُتـُه َضِمـَن اهَّلُل ل  َمـْن 

مسـجد باشـد خداونـد آسـایش و آرامـش و عبـور از پـل صـراط را بـرای او ضمانـت می کنـد. 
زمین برای مسجدیان تسبیح می کند. امام صادق؟ع؟ فرمود: 

ـابعِة؛12 هر کس  ـُه ِال الرض�نَ الّسَ
َ
ُح ل  َرْطـٍب و الَیأِبٍس ااّل ُیَسـّبِ

َ
 َعـى

ً
ْ َیَضـِع ِرْجـال  َمـْن َمـَی ال اَلْسـِجِد لَ

گامـی بـه سـوی مسـجد برمـی دارد، بـر هیـچ تـر و خشـکی پـا نمی نهـد، مگـر این کـه از زمیـن اول تـا هفتـم 
بـرای او تسـبیح می کنند. 

1. فتح / 29.
2. بقره / 125.
3. بقره / 144.
4. مائده / 2.

5. اعراف / 29.
6. اعراف / 31.

7. توبه / 19.
8. توبه / 108.

9. اسراء / 1.
10. بقره / 114.

11. نوری، مستدرک الوسائل، ج 3، ص 362.
12. طوسی، التهذیب، ج 3، ص 255؛ ابن طاووس، فالح السائل و نجاح السائل، ص 91.
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نمازگزاران را شرایطی است که می توان آن را  در ادامه دید:1

شایستگی های مأمومین

سرمایه ایمانی - اخالقی «
خلق نیکو �
الفت میان قلبها �
قصد کسب ثواب و مغفرت �
رسیدن به عبودیت از رهگذر عبادت �

سرمایه اجتماعی «
مشارکت پذیری و روحیه کارهای جمعی �
اعتماد به یکدیگر �
بخشندگی مالی �

گاهی به آداب حضور « آ
آشنایی با احکام مسجد و آداب حضور �
آشنایی با فضیلت، جایگاه و تقدس مسجد �
آشنایی با احکام و آداب نماز جماعت �

رعایت آداب حضور «
ترک محرمات و مکروهات �
زینت در مسجد �
رعایت مستحبات �
جبران مافات �

شایستگی های امام جماعت مسجد

هدفداری «
عبودیت از راه عبادت و مردم داری �

1. عباسی، الگوی مدیریت اثر بخش مسجد، ص 180.
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انگیزه خودسازی و تهذیب نفس �
انگیزه هدایت دیگران �

فضایل اخالقی و رفتاری «
اخالص �
خلق نیکو و حسن معاشرت �
سعه صدر و مدارا �
صداقت و وفای به عهد �
عدالت فقهی و تقوا �
عدالت در رفتار با مردم �
امانتداری و مسئولیت پذیری �
نظم و وقت شناسی �
تواضع و تکبرستیزی �
ساده زیستی و دوری از تجمالت �
والیت پذیری و تبعیت از ولی فقیه �
وقار و ثبات شخصیت �
شجاعت و استقالل رأی �
آراستگی و جذابیت ظاهری �
خودباوری و قاطعیت �
حسن شهرت �

تمایل انگیزشی «
اهتمام به حل مشکالت مردم �
تالش و پشتکار در مسجد �

دانش و مهارت «
پیشگامی در ارتباطات �
مخاطب شناسی �
شنیدن مؤثر �
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ارتباطات مؤثر �
فن خطابه �
هوش عاطفی و هیجانی �
دید کالن و تفکر راهبردی �
تفکر تحلیلی و توانایی درک و تشریح اهداف و ارزش های مسجد �
تفکر خالق �
گاهی، بصیرت و بینش سیاسی � آ
دانش دینی �
دانش روز �
دانش مدیریت، مشاوره و روان شناسی �
شناخت خرده فرهنگ ها �
کید به تدبر در آن � قرائت صحیح نماز و قرآن و تأ

ز( امام جماعت 

تردیدی نیسـت که امام جماعت نقش بسـیار مهمی در سـاماندهی امور مسـجد به عهده دارد. در 
ارتبـاط بـا امامـان جماعت دو گونه می تـوان داوری کرد. 

گونه نخست( وظائف اهل مسجد 

گر برخی از آن شـرایط موجـود نبود،  درسـت اسـت کـه امـام جماعـت باید شـرایطی داشـته باشـد اّمـا ا
مأمومیـن نبایـد از حضـور خـود در مسـجد بکاهنـد یـا بـه امـام جماعـت توهیـن کننـد. شـاید برخـی از 
آنـان بـه دلیـل کهنسـالی و فرتوتـی نتوانسـته باشـند بـه نحـو شایسـته حضـور یابنـد یـا تدبیـر امـور کنند. 
دراین صـورت، نمازگـزاران و متولیـان بایـد حرمـت نگـه دارنـد و بـا حضـور کمرنـگ خـود، ضعف هـای 

امـام جماعـت را جبـران نکننـد. 
همچنیـن اهالـی مسـجد نبایـد انتظـارات بـاال و نابجـا از امام جماعت داشـته باشـند. طبیعی اسـت 
کـدام از سـالیق خاصـی برخـوردار. انتظـارات از مسـجد و اهالـی مسـجد  کـه انسـان ها متفاوتنـد و هـر 
بایـد متناسـب بـا موقعّیـت و شـرایط مسـجد باشـد. روا نیسـت زحمـات ائمـه جماعات نادیده انگاشـته 
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شـود و سپاسـگزاری نگـردد. رسـول خـدا ؟ص؟ در غیـاب خـود کسـانی را عهـده دار نمـاز و اداره مسـجد 
می نمـود. آنـان هرگـز نمی توانسـتند هماننـد پیامبـر ؟ص؟ بـه وظایـف خـود عمـل کننـد اّمـا مـورد احتـرام 

رسـول خـدا ؟ص؟ بودنـد. 

گونه دوم( بایسته های امام جماعت 

امـام جماعـت پیشـوا، راهنمـا و مقتـدای مسـجد و مسـجدیان اسـت. او نـه تنهـا به اقامه نمـاز اقدام 
می کنـد بلکـه سیاسـت ها و راهبردهـای اصلـی تدبیـر مسـجد را بـر عهـده دارد. بـه دلیـل جایـگاه واالی 
امـام جماعـت شـرایطی بـرای او می تـوان در نظـر گرفـت؛ امـام جماعـت بایـد عـدل و انصـاف را رعایـت 
نمایـد، از خودمحـوری و خودنمایـی پرهیـز کنـد، حـل مشـکالت دیگـران را سـر لوحـه برنامه هـای خـود 
قـرار دهـد، گشـاده رو و خوش رفتـار باشـد، بـه حـّل مشـکالت مـردم اهتمـام ورزد، نظـم را پیشـه سـازد، 
گاه باشـد و بتواند مسـجد و اهل  مخاطب شـناس باشـد، بـه جریان هـا و نحله هـای موجـود در جامعـه آ
مسـجد را  در راسـتای اهـداف نظـام اسـالمی تربیـت سـازد. تحقیقـی بایسـته های امـام جماعـت را  در 

چهـار بخـش بررسـی کرده اسـت.1 

ح( بانیان 

یکـی از عناصـر دخیـل در امـور مسـجد، بانیـان مسـاجد هسـتند. بـا مراجعـه بـه متون دینـی می توان 
در قـرآن بـه جـز این کـه بـر  کـه در ارتبـاط بـا احـداث مسـجد مهم تریـن عنصـر نّیـت اسـت.  گفـت 
کید شـده اسـت. روح مسـجد را نّیت سـازنده تشـکیل  کید شـده بر نّیت بانی مسـجد تأ مسجدسـازی تأ
می دهـد. قـرآن کریـم بـه مـا دو مسـجد را نشـان می دهـد و از یکدیگـر تفکیـک می کنـد؛ یکـی مسـجدی 
کانند2 و دیگری مسـجد ضرار اسـت که  کی و پا که براسـاس تقوی شـکل گرفته و اهالی آن دوسـتان پا
بـه دلیـل سـوء نیـت سـازندگان، پیامبـر دسـتور تخریـب آنـان را صادر نمـود و آنجا را به زبالـه دان تبدیل 

کرد.3
آیاتـی از سـوره توبـه بـه مـا نشـان می دهـد کـه آبادسـازی مسـجد مرهون شـرایطی اسـت. آن شـرایط 

عبارتنـد از ایمـان بـه خـدا، اقامـه صـالة، پرداخـت زکات و جـز از خدا نهراسـیدن.4

1. همان، ص 175.
2. توبه / 108.
3. توبه / 107.

4. توبه / 17 و 18.
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ک نبایـد  ک تریـن افـراد باشـند. دسـت های ناپـا بدسـت می آیـد کـه بانیـان مسـاجد بایـد از میـان پا
ک مسـجد اشـتغال یابـد. کسـانی کـه مـال و نیتشـان آلـوده اسـت یا بـه خاطر حفظ  بـه سـاختن محـل پـا
مقام دسـت به این عمل می زنند، حّق دسـت اندازی به امور مسـجد را ندارند. مسـجد را با زمام داران 

ک و ثروتمنـدان آلـوده چه کار!  ناپـا
عمران و نگهداری مسـاجد باید به دسـت افراد مؤمن، با شـهامت و شـجاع صورت پذیرد. هنگامی 
مسـاجد می تواننـد بـه کانون هـای انسان سـاز و کالسـهای عالـی تربیت تبدیل شـوند کـه بنیان گذاران 

و متولیان آن افرادی شـجاع و مؤمن باشـند.1 

ط( متوّلیان 

امـروزه بیشـترین سـهم را  در مدیریـت امـور مسـاجد هیئـت امنـاء دارنـد. آنان می تواننـد کمک های 
مردمـی را جمـع آوری کننـد، بـه سـاخت یـا بازسـازی مسـجد بپردازنـد، در برنامه هـای فرهنگـی دخالت 

داشـته باشـند و مدیریت مالی مسـجد را  در دسـت گیرند. 
بـا توجـه بـه این کـه در هیچکـدام از متـون دینـی اعـم از آیـه و حدیـث، سـخنی از هیئـت امنـاء بـه 
میـان نیامـده اسـت، ولـی بـا التفـات بـه این کـه در احادیث برای امـام جماعت نقش مؤثری دیده شـده، 
می تـوان گفـت هیئـت امنـا بـه دو صـورت می توانـد فعالّیـت کنـد؛ یکـی این کـه توسـط امـام جماعـت 
تعییـن شـود و در امـور مشـورت دهنـد. گونـه دیگـر این کـه هیئـت امنـا توسـط حکومـت اسـالمی تعییـن و 

بـه عنـوان بـازوی امـام جماعـت بـه او مشـورت دهنـد و در اختیـار مدیریـت امـور مسـجد قـرار گیرنـد. 
اعضـا هیئـت امنـاء دارای شـرایطی هسـتند. اهـم شـرایط عبارتنـد از سـالمت جسـمی و روحـی، 
آشـنایی بـا امـور مسـجد، حسـن سـابقه، حضـور جـّدی در برنامه هـای مسـجد، حسـن اخـالق و تعهـد به 

نظـام اسـالمی. 
مهم تریـن نقـش تولیـت مسـجد، آبادانـی و پویایـی مسـجد اسـت. متولیـان امـور مسـجد موظفنـد 
بـه عمـران مسـجد بپردازنـد. قـرآن کریـم آبادانـی مسـجد را بـرای اهـل ایمـان و مجاهـدان شایسـته 

می دانـد.2 عمـارت یـا آبادانـی مسـاجد دارای ابعـاد مختلفـی اسـت. 
یکی از جنبه های عمارت مسـجد، تعمیر، مرّمت و نگهداری مسـجد اسـت. متولیان باید در سـالمت 

کیزه و زیبا برای نمازگزاران و کاربران باشـد.  کالبدی مسـجد کوشـا باشـند. مسـجد باید مکانی پا

1. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 7، ص 317؛ طباطبائی، المیزان، ج 9، ص 531؛ قرائتی، تفسیر نور، ج 50، ص 143.
2. توبه / 19.
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بعـد دیگـری از عمـران مسـجد وجـود دارد. مدیریـت مالـی یکـی از رسـالت ها و وظایـف متولیان امور 
مسـاجد اسـت. از آنجـا کـه رونق بخشـی بـه مسـجد، نیازمنـد تأمیـن منابـع مالـی اسـت مدیـران مسـجد 
بایـد در ایـن جهـت کوشـا باشـند. آنـان می تواننـد از طریـق زکات،1 خمـس،2 وقـف3 و انفـاق4 به صورتی 

ج مسـجد را تأمیـن و ایـن مـکان مقـدس را بـرای عبـادت خدا آمـاده نمایند.  شایسـته مخـار
مهم تریـن بعـد مدیریـت مسـجد، مدیریـت نیـروی انسـانی می باشـد. راهبـران امـور مسـاجد بایـد 
بیشـترین نقـش را بـه نمازگـزاران، امـام جماعـت و کاربـران مسـجد بدهنـد. بـر آنـان الزم اسـت تمـام 
همـت خویـش را صـرف کننـد تـا مـردم از ایـن مـکان مقـدس بیشـترین بهره هـا را ببرنـد و در آنجـا بـا 

آسـودگی و راحتـی بندگـی خـدا کـرده معـارف و ارزش هـای اسـالمی را فـرا گیرنـد. 

ی( خادمان 

نقـش خادمـان در تربیـت اهـل مسـجد و فرهنگ سـازی کمتـر از دیگـران نیسـت. ایـن پسـت یکی از 
نقش هـای کلیـدی در مسـجد اسـت. خـادم بـا تمـام اجـزاء و عناصر مسـجد در ارتباط اسـت و با تالش و 
کوشـش اوسـت کـه مسـجد بـرای ایفـای تمـام نقش هـای خود آماده می شـود. رسـول خـدا ؟ص؟ جایگاه 

خدمتگـزاران بـه مسـجد را اینگونـه توصیف کرد: 
ـُه َقـَم َمسـِجٍد؛5 خـدای عزوجـل هر گاه بنده ای را دوسـت بدارد، او 

َ
 َجَعل

ً
 إذا أَحـّبَ َعْبـدا

ّ
وَجـل  إّنَ اهَّلَل عّز

را برآورنـده نیازهای مسـجدی قـرار می دهد. 
به گواهی قرآن کریم دو پیامبر خدا یعنی ابراهیم؟ع؟ و اسماعیل؟ع؟ خادم مسجد بودند: 

 
َ

 َو َعِهْدنـا ِإل  ِإْبراهـَم َو ِإْساعیل
ًّ

وا ِمـْن َمقـاِم ِإْبراهـَم ُمَصـى
ُ

ـذ نِ
َّ

 َو ات
ً
ْمنـا

َ
ـاِس َو أ َبْیـَت َمثاَبـًة ِللّنَ

ْ
َنـا ال

ْ
 َجَعل

ْ
َو ِإذ

ـُجود؛6 و ]یـاد کنیـد[ هنگامـی کـه مـا ایـن خانـه ]کعبـه [ را  ـِع الّسُ
َ

ّك ِكفـ�نَ َو الّرُ عا
ْ
اِئفـ�نَ َو ال ـرا َبْیـِیَ ِللّطَ ْن َطّهِ

َ
أ

بـراى همـه مـردم محـل گردهمایـی و جـاى امـن وامـان قرار دادیـم، و ]فرمـان دادیم:[ از مقـام ابراهیم 
جایگاهـی بـراى نمـاز انتخـاب کنیـد. و بـه ابراهیـم و اسـماعیل سـفارش کردیـم کـه: خانـه ام را بـراى 
ع کنندگان وسـجده گذاران ]از هر آلودگی ظاهرى و باطنی [  طـواف کننـدگان و اعتکاف کننـدگان و رکو

کیـزه کنید.  پا

1. توبه / 60.
2. انفال / 41.
3. مریم / 76.
4. بقره / 261.

5. متقی هندی، کنز العمال، ج 7، ص 653.
6. بقره / 125.
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ک( کانون ها 

کـز کـه عمدتـًا بـا همـت قشـر  کانون هـای فرهنگـی نقشـی مهـم در مسـجد برعهـده دارنـد. ایـن مرا
جـوان شـکل می گیـرد جایـگاه مهـم بـرای تربیـت نسـل جـوان و سـبک دهی بـه نسـل جدیـد اسـت. 
خوشـبختانه بعد از انقالب اسـالمی کانون های فرهنگی داخل مسـاجد فّعال شـده اند و از این طریق 

خ داده اسـت.  تالش هـای شایسـته ای ر
کانون هـای فرهنگـی از یک سـو و عناصـر دیگـر مسـجد نظیـر  گفتنـی این کـه هماهنگـی میـان 
هیئـت امنـا و امامـان جماعـت امـری ضـروری اسـت و در ایـن زمینـه الزم اسـت ائمـه جماعـت پیـش 
کـز باالدسـتی فرصتی مناسـب را بـرای مدیریت امور مسـاجد  قـدم باشـند. همچنیـن شایسـته اسـت مرا
بـه امامـان جماعـت بدهنـد و آنان را  در هدایت نسـل جوان حمایـت کنند. رهبر معظم انقالب خطاب 

بـه روحانیـون فرمودنـد: 
مـن سـفارش می کنـم کـه کانون های فرهنگیـ  هنری مسـاجد را فراموش نکنیـد؛ البته با همکاری 

مسـجد، این کانون های فرهنگیـ  هنری مسـاجد را مؤثر کنید، برایش کار کنید.1

سیزده( معماری و زیباسازی 

اولیـن طـّراح و معمـار مسـجد رسـول خداسـت. آن حضـرت ؟ص؟ هر چنـد معابد دیگر ملـل را دیده بود 
و با اهل کتاب ارتباط داشـت اّما هرگز مسـجد را به شـکل کلیسـاها و دیرها طّراحی نکرد. بعد از رحلت 
ح و شـکل معابـد مسـیحیان، یهودیـان و زرتشـتیان  پیامبـر ؟ص؟ و در عصـر خلفـای امـوی و عباسـی، طـر
در سـاختمان مسـاجد تـا حـّدی تأثیرگـذار بـود. البتـه مسـلمانان هرگز به زور معابد دیگـر ملل را تصاحب 

نکردنـد اّمـا بـه تدریـج از برخـی نمادهای معماری دیگران اسـتفاده کردند. 
مسـاجد اّولیـه صحـن بـزرگ مسـتطیل شـکلی داشـت کـه در سـه ضلـع آن شبسـتان ها و داالن هـای 
درازی بـود کـه روی سـتون ها قـرار گرفتـه بودنـد و در ضلـع چهـارم بنـای وسـیع و محکمـی قـرار داشـت 
کـه محـل خوانـدن نمـاز بـه حسـاب می آمـد. معمـواًل در مسـاجد نخسـتین سـقف وجـود نداشـت. در 
وسـط مسـجد صحـن قـرار داشـت و در زوایـای آن چندیـن منـاره. معمـواًل در مسـاجد مکان هایی برای 
کین، غربـا و مسـافران وجـود داشـت؛ گویـا مسـجد بـه عنـوان مسـافرخانه یـا هتـل نیـز عمـل  فقـرا، مسـا

می کـرد. 

1. بیانات رهبر معظم انقالب، 91/7/19.
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کـه طّراحـی و معمـاری مسـجد می توانـد در سـبک دهی زندگـی فـردی و اجتماعـی نقـش  از آنجـا 
داشـته باشـد، مناسـب اسـت بـه ابعـاد مختلـف معمـاری مسـجد توجـه داشـت. 

الف( اصول معماری 

معمـاری مسـجد از اصولـی تبعیـت می کنـد و مسـاجد اسـالمی بایـد براسـاس قواعد و اصول اسـالمی 
بنا شـوند. 

اول( دسترسی آسان 
از دیربـاز مسـاجد در شـهرها به گونـه ای احـداث می شـدند کـه دسترسـی مؤمنیـن بـه آنها آسـان بود. 
مسـلمانان بـه راحتـی بـه مسـاجد می رفتنـد و بـه سـمت آن گام برمی داشـتند. مسـجد نمی توانـد بـه 
گـروه یـا طبقـه خاصـی تعّلـق داشـته باشـد. مسـجد بـرای نمازگـزاردن عمـوم مسـلمانان اسـت.  یـک 
براین اسـاس، موقعیـت احـداث مسـجد بایـد به گونـه ای باشـد کـه دسترسـی بـه آن بـرای همـگان بـه 

راحتـی امکان پذیـر باشـد. 
مسـجد یکـی نهـاد دولتـی نیسـت و هیچ گونـه وابسـتگی بـه دولت هـا را نـدارد. البتـه الزم اسـت 
مدیـران مسـاجد در راسـتای اهـداف و منافـع عالـی اسـالم و حکومـت دینـی فعالیـت کننـد اّمـا به لحاظ 
سـازمانی هیـچ مسـجدی زیـر مجموعـه نهادهـای دولتـی و رسـمی بـه حسـاب نمی آیـد. همچنیـن 
بانیـان بایـد بداننـد کـه مالـکان مسـاجد نیسـتند. مسـجد بـرای اسـتفاده عمـوم مسـلمانان و مؤمنـان 
اسـت لـذا بایـد به گونـه ای احـداث گـردد کـه بـرای همـگان در دسـترس بـوده قابـل اسـتفاده باشـد. 

دوم( سادگی 
سـادگی ویژگـی مهمـی اسـت کـه بایـد در طّراحـی، معمـاری و چیدمـان تمـام اجـزا و مسـجد مـّد نظـر 
قـرار گیـرد. بـه هـر میـزان کـه مسـجد دور از تجمـالت و تشـریفات باشـد، بهتـر می توانـد بـه نمازگـزاران 

آرامـش و تمرکـز دهـد. 
البتـه بسـیاری از ویژگی هـای مسـجد بـا توجه به شـرایط زمـان و مکان، متفاوت اسـت. اّما می توان 
بـه هنـگام سـاختن یـک مسـجد در معمـاری و طّراحـی به اصـل بی پیرایگی، بی تکّلفی و سـادگی توجه 
نمـود مسـجد می توانـد در عیـن شـکوه و عظمـت سـاده باشـد. مسـجد بایـد از پیرایه هـای دنیـوِی 
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ک باشـد.  تکّلف آفریـن پـا
مسـاجد صـدر اسـالم از سـادگی فـوق العـاده ای برخـوردار بودند. آنهـا هرگز با زینت هـای فاخر تزیین 
نمی شـدند و هماننـد کلیسـاها آذین بنـدی نمی گشـتند. امـام صـادق؟ع؟ در رابطـه بـا سـادگی مسـجد 

عهـد پیامبـر؟ص؟ چنیـن می فرماید: 
رسول خدا؟ص؟ دیوار مسجد خود را با پهنای یک خشت باال برد، مّدتی گذشت و شمار نمازگزاران 
افـزون شـد و گفتنـد: ای رسـول خـدا؟ص؟ کاش می فرمودیـد تـا مسـجد را وسـیع کننـد. رسـول خـد؟ص؟ 
فرمـود: بلـی، بعـد فرمـود تـا بـه صحـن مسـجد افزودنـد و دیوار مسـجد را با یک خشـت و نیم بـاال بردند. 
بعـد از مدتـی، بـاز بـه شـمار مسـلمانان افـزوده شـد، گفتنـد: ای رسـول خـدا؟ص؟ کاش می فرمودیـد تـا بـر 
وسـعت مسـجد بیفزایند. رسـول خدا؟ص؟ فرمود: بلی و دسـتور داد تا به وسـعت مسـجد افزودند و دیوار 
مسـجد را بـا دو خشـت نـر و مـاده بنـا کردنـد. گرمـای تابسـتان شـدید شـد. گفتنـد: ای رسـول خـدا؟ص؟ 
کاش می فرمودید تا مسـجد را سـایه کنند. رسـول خدا؟ص؟ فرمود: آری تا از تیرهای درخت خرما شـمع 
گورگیـاه سـایه بان سـاختند. هنـگام  زدنـد و سـقفی برافراشـتند و بـا شـاخه درخـت خرمـا و بوته هـای 
بـارش شـدید بـاران آب از البـه الی شـاخه ها سـرازیر شـد، گفتنـد: ای رسـول خـدا؟ص؟ کاش می فرمودیـد 
تا سـقف مسـجد را با گل بپوشـانند. رسـول خدا؟ص؟ به آنان فرمود: نه. فقط سـایبان، همانند سـایبان 
موسـی بـن عمـران؟ص؟ و تـا رسـول خـدا؟ص؟ زنـده بـود، سـاختمان مسـجد بـه همان صـورت باقـی بود.1 

سوم( استحکام 
خداوند جهان هستی را متقن و مستحکم بنا کرد و این شیوه را به آدمیان آموخت: 

وَن؛2 
ُ
ُه َخبیٌر ِبا َتْفَعل

َ
 َشْ ٍء ِإّن

َّ
ْتَقَن ُكل

َ
ذی أ

َّ
ـحاِب ُصْنَع اهَّلِل ال ّرُ َمّرَ الّسَ َسـُها جاِمَدًة َو ِهَى َتُ ْ َ

 ت
َ

بال جِ
ْ

ى ال َو َتَر
و کوه هـا را می بینـی ]و[ آنهـا را ]در جـاى خـود[ بی حرکـت می پنـدارى، در حالـی کـه آنهـا ماننـد ابـر گـذر 
می کننـد. آفرینـش خداسـت کـه ]آفرینـش [ هـر چیـزى را محکـم و اسـتوار کـرده اسـت؛ یقینـًا او بـه آنچه 

گاه اسـت. انجـام می دهید، آ
آنـگاه کـه رسـول خـدا ؟ص؟ فرزنـد خـود ابراهیـم را  از دسـت داد بـر قبـر او حاضـر شـد و ناهمواری های 

قبـر را صـاف نمود آنـگاه فرمود: 

1. کلینی، الکافی، ج 3، ص 295.
2. نمل / 88.
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هر گاه کسی کاری را بر عهده گرفت باید آن را متقن و محکم انجام دهد.1
رعایـت اسـتحکام در بنـای مسـجد اهمّیـت ویـژه ای دارد. مسـاجد از ایـن طریـق به نسـلهای آینده 
گـر اصـل اسـتحکام در مسـاجد توسـط  منتقـل می شـوند و دیگـران از آنهـا بهره منـد خواهنـد شـد. ا

کـن مقـدس عمـری دراز در قـرون متوالـی خواهنـد داشـت.  معمـاران رعایـت گـردد ایـن اما

چهارم( تناسب جمعّیتی 
از آنجـا کـه مسـاجد در محله هـا و منطقه هـای مختلـف بنـا می شـوند و مـکان عمومـی محسـوب 
گـر  می گردنـد، الزم اسـت مسـاحت مسـاجد بـا میـزان جمعیـت آن منطقـه تناسـب داشـته باشـد. ا
مسـجدی بـزرگ در منطقـه کم جمعّیـت یـا مسـجدی کوچـک در منطقـه ای پرازدحـام احـداث گـردد، 

تناسـب رعایـت نشـده بهره بـرداری از آن بـا مشـکالتی رو بـرو خواهـد شـد. 
روزی رسـول خـدا ؟ص؟ گروهـی را دیـد کـه مشـغول سـاختن مسـجد بودنـد. آن حضـرت ؟ص؟ از آنـان 

خواسـت مسـجد را وسـیع بسـازند تـا از جمعیـت پـر شـود.2

یبایی و آراستگی  پنجم( ز
کـه زیبـا و آراسـته باشـند. سـادگی نبایـد بهانـه ای بـرای  گردنـد  مسـاجد بایـد به گونـه ای طراحـی 
نازیبایـی مسـجد گـردد. سـاختمان مسـجد در عیـن حـال کـه بایـد سـاده و بی تکّلـف باشـد، الزم اسـت 
از زیبایـی و نظـم ویـژه ای برخـوردار گـردد. قـرآن کریـم دسـتور می دهـد کـه مسـلمانان بـا زینـت وارد 

مسـجد شـوند:
؛3 اى  ْسـِرف�نَ ُ ـُه ال ُیِحـّبُ الْ

َ
ُبوا َو ال ُتْسـِرُفوا ِإّن ـوا َو اْشـَر

ُ
ُكل ِ َمْسـِجٍد َو 

ّ
ُكل ـْم ِعْنـَد 

ُ
یَنَتك وا ز

ُ
یـا َبـی  آَدَم ُخـذ

فرزنـدان آدم! ]هنـگام هـر نمـاز و[ در هـر مسـجدى، آرایـش و زینـِت ]مـادى و معنـوى خـود را متناسـب 
بـا آن عمـل و مـکان [ همـراه خـود برگیریـد، و بخوریـد و بیاشـامید و اسـراف نکنیـد؛ زیـرا خـدا اسـراف 

کننـدگان را دوسـت نـدارد. 
کیزه، شـانه زدن به موها،  ک و پا مـراد از زینـت در شـریفه مزبـور مـوارد ذیـل اسـت؛ پوشـیدن لباس پـا
اسـتفاده از عطـر و داشـتن انگشـتر فاخـر. خداونـد می خواهـد مسـلمانان و مکان هـای مذهبـی آنـان در 

1. حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 2، ص 883.
2. بیهقی، سنن الکبری، ج 2، ص 439.

3. اعراف / 31.
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برابـر کّفار و مشـرکان با شـکوه باشـد.1 
زیبایـی مسـاجد دوگونـه اسـت؛ ظاهـری و معنـوی. مسـجد و اهالـی آن بـه جـز این کـه بایـد بـه ظاهـر 
زیبا و آراسـته باشـند، الزم اسـت از زیبایی معنوی نیز برخوردار گردند. یک مسـلمان نمازگزار شایسـته 

اسـت از رذائـل اخالقـی بـه دور  و فضائـل اخالقـی را واجد باشـد.2

ب( فنون معماری

سـاخت و معمـاری مسـجد در سـبک زندگـی انسـان اعـم از فـردی و اجتماعـی، نقـش بسـزایی دارد. 
می تـوان فنـون معمـاری مسـجد را  در سـه محـور بررسـی کـرد.3 

اول( موقعیت در بافت شهری 
موقعیت بیرونی مسـجد در سـاختن شـهرها باید اصالت داشـته باشـد. در صدر اسـالم رویه این بود 
گرد آن شـهری شـکل گرفته توسـعه می یافت. شـهرهای  که نخسـت مسـجد بنا می شـد و سـپس گردا
اسـالمی مسـجدمحور بودند. براین اسـاس، الزم اسـت نخسـت مکان و ابعاد بنایی مسـجد با توجه به 

فضای شـهر یا منطقه بررسـی و سـپس طراحی مطلوب نسـبت به مسـجد صورت گیرد. 
کز علمی، بانک ها، دسـتگاههای  با در نظر گرفتن مرکزیت مسـجد، ضروری اسـت دانشـگاهها، مرا
دولتـی، نهادهـای قضائـی و بـازار بنـا شـوند. همچنیـن مناسـب اسـت ورودی هـا و خروجی هـا مسـجد 

متناسـب بـا مرکزیـت آن پدید آید. 

دوم( ابعاد کالبدی 
ع معماری باید تمایزی آشـکار با سـایر ابنیه داشـته باشـد. می توان ویژگی هایی  مسـجد از جهت نو

را برای مسـجد لحاظ کرد که این مکان مقدس را  از دیگر بناها جدا سـازد. 
عریش بودن )سایبان به جای سقف، در شرایط اقلیمی مناسب(  �

1. مـکارم شـیرازی، تفسـیر نمونـه، ج 6، ص 148؛ طباطبائـی، المیـزان، ج 8، ص 79؛ طبرسـی، مجمـع البیـان، ج 4، ص 637؛ قرائتـی، تفسـیر نـور، ج 4، 
ص 52؛ حویـزی، تفسـیر نـور الثقلیـن، ج 2، ص 18 و 19.

2. طباطبائی، المیزان، ج 8، ص 99.
3. قربانـی و همـکاران، شـاخص های معمـاری و شهرسـازی اسـالمی، ص 101 – 136؛ نوبهـار، کـوی دوسـت، ص 79-97؛ محّرمـی، نقـش مسـجد در 

جامعـه اسـالمی، ص 45-68؛ ری شـهری، فرهنگ نامـه مسـجد، ص 43-31.
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داشتن قّبه )گنبد، در صورت نیاز به سقف، ترجیحًا به رنگ سبز یا آبی آسمانی(  �
ساده و بی آالیش بودن  �
دیواره ها و شبستان ها بدون کنگره و دندانه دار باشند. �
مسجدها بر روی قبور بنا نشوند. �
قبرستان در سمت قبله مسجد نباشد. �
ابعاد مسجد باید متعادل و متوازن بوده برای توسعه احتمالی آماده باشد.  �
مطلـوب اسـت بنـای مسـجد بـه صـورت چهارضلعـی اعـم از مربـع یـا مسـتطیل باشـد تـا  �

تناسـبی بـا نمـاد و نـدای بـزرگ اسـالم داشـته باشـد: »َسـْبحاَن اهلِل َو الَحْمـد هلل و ال ِاَلـه ااّل اهلل 
ْکبـر«  و اهلل َا

ضروری است در ساخت مسجد استحکام و امنیت در نظر گرفته شود.  �
کاربری مسجد نباید تغییر کند.  �

سوم( فضای مسجد 
هـر مسـجدی دارای اجزائـی اسـت کـه بایـد در معمـاری و طراحـی مسـجد از جهـات مختلـف مـورد 
توجـه قـرار گیـرد. از آنجـا کـه مسـجد عبادتـگاه مسـلمانان اسـت، الزم اسـت مکانـی امـن و آرام بخـش 
کفشـداری ها، آشـپزخانه،  براین اسـاس، ورودی هـا، خروجی هـا، سـایبان،  بـرای نمازگـزاران باشـد. 
کـه مانعـی بـرای حضـور قلـب  گـردد  آبدارخانـه، بخـاری، چـراغ و وضوخانـه بایـد به گونـه ای طراحـی 

اهالـی مسـجد نباشـد.
ـه؛ تعبیـه فضایـی در کنـار در ورودی مسـجد کـه در جهـت خالف قبله باشـد، بـرای اموری نظیر 

ّ
صف

آموزش، مدیریت، کانون های فرهنگی و نیز اسـکان فقرا مناسـب اسـت.
صحـن؛ ایجـاد صحن هـای بـدون سـقف بـه جهـت انجـام اعمال عبادی نظیـر نماز عیـد فطر، نماز 

عیـد قربـان و نمـاز جمعـه در زیـر آسـمان آبی، نمایان گـر معماری اسـالمی خواهد بود. 
دیـوار؛ بنـای دیـوار مسـجد بایـد کمتـر از 8 ذراع )تقریبـًا 3 متـر و 75 سـانتیمتر( باشـد و در صورتی که 

دیوارهـا بلندتـر بـود مناسـب اسـت در بـاالی آن آیة الکرسـی با خطی زیبا نگاشـته شـود. همچنین عدم 
اشـراف بـه همسـایه ها و عـدم اضـرار بـه آنهـا از ضرورت هـای معمـاری بنای این مکان مقدس اسـت. 

منـاره؛ در سـاخت مناره هـا بایـد سـعی شـود کـه بلنـد نباشـند. همچنیـن مناره هـا بایـد در کنـار دیـوار 
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مسـجد نـه درون آن تعبیـه شـوند. منـاره تنهـا یـک نمـاد و راهنماسـت. لـذا باید حـدود آن رعایت گردد. 
محـراب؛ محـراب نبایـد در داخـل دیـوار قـرار گیـرد. همچنین نباید بـرای آن حصـاری )مقصوره( در 

گـر تـا حـّدی پایین تـر باشـد،  نظـر گرفتـه شـود. مـکان محـراب نبایـد بلندتـر از محـل نمازگـزاران باشـد و ا
مطلوب است. 

شبسـتان؛ در مسـاجد قسـمتی مسـقف بـوده اسـت کـه در سـمت قبلـه قـرار می گرفـت. زمانـی کـه 

شـرایط جـوی نامسـاعد بـود از آن بـرای انجـام مراسـم عبـادی اسـتفاده می شـد. 
منبـر؛ منبـر در سـمت قبلـه و متناسـب بـا انـدازه مسـجد و جمعیـت سـاخته می شـود. منبـر نباید مانع 

اتصـال صفـوف یـا رؤیـت امـام جماعـت توسـط صـف اول باشـد. منبـر بـرای هدایـت، ارشـاد و موعظـه 
مـردم اسـتفاده می شـود. 

طاکاری؛ آراسـتن مسـجد با طال روا نیسـت. مسـجد محل انقطاع از دنیاسـت. لذا شایسـته نیسـت 

آن را بـا فلزی گران بهـا تزییـن نماییـم. 
نقاشـی؛ آراسـتن مسـجد بـا نقاشـی موجـودات دارای روح مناسـب نیسـت. همچنیـن نقاشـی 

گل و درخـت در مسـاجد مکـروه اسـت.  موجـودات فاقـد روح نظیـر 
کـه رو بـه قبلـه نباشـند مانعـی نـدارد. البتـه الزم اسـت  عکـس؛ نصـب عکـس روی دیوارهایـی 

کـه آرامـش و حضـور قلـب نمازگـزاران را برهـم نزننـد. عکس هـا به گونـه ای نصـب شـوند 
ودی؛ مناسب است برای ورود بانوان دری اختصاص یابد. البته این امر در زمان پیامبر ؟ص؟  در ور

رایج نبوده اسـت اّما در پسـندیده بودن آن تردید نیسـت. 
وضوخانه؛ مناسـب اسـت وضوخانه و دستشـویی در کنار مسـجد قرار گیرد. این کار سـبب می شـود 

مسـجد کمتر در معرض نجاسـت قرار گیرد و قداسـت آن حفظ شـود. 
کز فرهنگی بنا شـود تا  کتابخانه؛ بسـیار به جاسـت که در کنار مسـجد بخشـی برای کتابخانه و مرا

پاسـخ گوی نیازهـای امـروز جوانان و توده مردم باشـد. 
پارکینـگ؛ مسـتحب اسـت انسـان پیـاده بـه مسـجد بـرود. اّمـا بـا توجـه بـه شـرایط امـروز، مناسـب 

اسـت بخشـی بـه عنـوان پارکینـگ ماشـین و موتـور در کنـار مسـجد احـداث شـود تـا هـم مایـه آرامـش 
گـردد و هـم بـرای همسـایگان موجـب آزار نباشـد.  نمازگـزاران 

کفش کنـی، شبسـتان زنانـه و انبـاری بـرای  ضـروری اسـت بخش هـای دیگـری نظیـر پاشـویی، 
مسـاجد در نظر گرفته شـوند. همچنین مناسـب از هرگونه نو آوری در طراحی و بنای مسـجد اسـتقبال 
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شـود تـا معابـد مسـلمانان بـا شـکوه و عظمـت باشـد. تاریـخ اسـالم از حقیقتـی زیبـا پـرده برمـی دارد و آن 
این کـه مسـلمانان نسـبت بـه روشـنایی مسـاجد اهتمـام داشـته اند.1

چهارده( مدیریت مسجد 

ج گـردد. جایـگاه مسـجد در سـبک دهی  مسـجد می توانـد مرکـزی اثربخـش باشـد و از رخـوت خـار
رفیـع و بلنـد اسـت. بـه منظـور تقویـت مدیریـت اثربخـش مسـجد و ارتقـاء نقش آفرینـی آن در سـبک 

زندگـی اسـالمی در دو محـور می تـوان سـخن گفـت. 

الف( مدیریت پیام 

کمـک دیگـر عناصـر مسـجد  مدیریـت پیـام در مسـجد توسـط امـام جماعـت و در سـطح دوم بـه 
صـورت می پذیـرد. مسـجد و منبـر بـرای مخاطبیـن پیامـی دارد. ایـن پیـام بایـد مدیریـت شـود و 

گـردد.  اثربخشـی آن مضاعـف 
پیـام یکـی از عناصـر محـوری ارتباطـات اسـت. پیـام بـه محتوا، قالـب و شـیوه های مختلفی اطالق 
گـر فرسـتنده ای بخواهـد بـه  کـه از سـوی فرسـتنده بـه سـمت مخاطـب هدایـت می شـود. ا می گـردد 
صـورت هوشـمند، مفهومـی را  از طریـق کانـال خـاص بـرای گیرنـده ای ارسـال نمایـد و از ایـن طریـق او 
را متأثـر کنـد، پیام دهـی محّقـق شـده اسـت. پیـام می توانـد بینـش، نگـرش، احساسـات و ارزش هـای 
دیگـران را متأثـر نمایـد و آنهـا را  در جهـت برنامه ریـزی، هدف گـذاری و آینده  پژوهـی هدایـت کنـد. در 

پیـام عوامـل متعـددی نقـش دارند.

اول( عوامل جذابّیت پیام 
ایجاد جاذبه در پیام جایگاه مهمی در مدیریت پیام دارد. برای این که فرسـتنده یا یک مبّلغ بتواند 
پیامـی را تولیـد کنـد و آن را بـه بهتریـن شـکل مدیریـت نمایـد، الزم اسـت بـه ابعـاد جذابّیـت پیـام توجـه 
کافـی مبـذول نمایـد. عواملـی کـه موجـب جـذاب شـدن پیـام می شـوند، دارای ابعاد مختلفی می باشـند. 

عامل نخست( بعد محتوایی 

عوامـل محتوایـی، بـه ابعـادی اطـالق می شـود کـه بـه محتـوا، معنـا یـا منظـوری کـه در پیـام وجـود 

1. سمهوری، وفاء الوفاء، ج 2، ص 670؛ ناصر خسرو، سفرنامه، ص 68.
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دارد، ارتبـاط پیـدا می کنـد گاهـی خـود پیـام بـا قطـع نظـر از فرسـتنده، گیرنـده، قالـب و نحـوه ارسـال، 
جذابّیـت دارد. دراین صـورت، ذات پیـام جـّذاب بـوده اثربخـش می باشـد. 

می تـوان نمونه هایـی از آن را  در آیـات قـرآن کریـم مشـاهده نمـود؛ انطبـاق پیـام بـا فطـرت انسـان،1 
پاسـخ گو بـودن پیـام نسـبت بـه غریزه هـای بشـری.2 ناظـر بـودن پیـام نسـبت بـه وجدانیـات درونـی،3 

سـازگاری محتـوا بـا عقـل سـلیم،4 و مطابقـت پیـام بـا واقعیت.5

عامل دوم( بعد قالبی 

کاال  قالب هـای پیـام همـواره مـورد اسـتفاده ارتباط گـران بوده انـد. قالب هـا هماننـد بسـته های 
گـر قالـب پیـام بـا  گیرنـده، جـّذاب یـا ناجـّذاب جلـوه می دهنـد. ا کـه پیـام را  در نظـر  عمـل می کننـد 
محتـوای آن تناسـب داشـته باشـد، پیـام را جـّذاب نمـوده در غیـر ایـن صـورت پیـام نازیباسـت. قـرآن 
کـرده اسـت؛ قّصـه و تاریـخ،  کریـم از قالب هـای شـگفت انگیزی بـرای جـّذاب نمـودن پیـام اسـتفاده 

شـعائر، صـور هنـری، سـجع، حالـت موسـیقایی، تمثیـل، الگودهـی و مجـاز.

عامل سوم( بعد پیرامونی 

ج از آن باشـد وبا افزودن آن  عوامـل پیرامونـی یـا زمینـه ای بـه بعـدی از پیام اطالق می گردد که خار
بتـوان پیـام را جـّذاب نمـود. بعـد پیرامونی می تواند در اقناع مخاطب نقش شـایانی داشـته باشـد. بعد 
ک پیـام توسـط گیرنـده  زمینـه ای دسـتاویزی در دسـت برنامه ریـزان پیـام اسـت تـا آنهـا بتواننـد از ادرا

گونـی را دربرمی گیرد.  یقیـن حاصـل نماینـد. بعـد پیرامونـی جنبه های گونا

بوط به فرستنده  گونه نخست( مر

منزلـت و موقعیـت پیـام دهنـده عاملـی تأثیرگـذار در پیـام اسـت. ایـن بعـد را می تـوان در قـرآن بـه 
کـه قـرآن بـکار  کالم شـیوایی  ح می شـوند،  کـه در قـرآن مطـر صـورت آشـکار دیـد؛ شـخصیت هایی 

می بـرد، عـدم تعصـب در قصـص قرآنـی، تخصـص فرسـتنده و سـعه صـدر. 

1. روم / 30.
2. بقره / 205.
3. انعام / 46.
4. نحل / 12.

5. اعراف / 105.
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بوط به گیرنده  گونه دوم: مر

ع شـخصیت، درجـه اعتقـاد  پیام هـا نسـبت بـه مخاطبیـن اثـر یکسـانی ندارنـد بلکـه نسـبت بـه نـو
و شـرایط فرهنگـی وی متفـاوت خواهنـد بـود. در این جهـت قـرآن عواملـی را برمی شـمارد؛ منافـع 
مخاطـب،1 نیـاز مخاطـب،2 شـخصیت مخاطـب،3 سـطح فهم مخاطـب،4 گرایش مخاطب5 و شـرایط 

روحـی گیرنـده.6 

بوط به زمینه های محیطی  گونه سوم( مر

اثـر بخـش باشـند.  بـه جـّذاب بـودن می تواننـد  موقعیت هـا و زمینه هـای ارسـال پیـام نسـبت 
محیطـی کـه پیـام در آن ارسـال می شـود قـادر اسـت اثـرات آن را تغییر دهد. بدون شـک شـرایط ارسـال 

پیـام بـر انسـان تأثیرگـذار اسـت و او را رشـد می دهـد یـا بـه انحطـاط می کشـاند. 
گیرنـده دارای حالت هـای مختلفـی اسـت. اّمـا بـدون  شـرایط بسـته بـه موقعیـت فرسـتنده و 
شـک بهتریـن حالـت ایـن اسـت کـه هـم فرسـتنده و هـم گیرنـده در موقعیـت مناسـبی قـرار گیرنـد. 
بـدون تردیـد بهتریـن شـرایط بـرای ارتباط گیـری فرسـتنده بـا مخاطـب در مـکان مقدسـی بـه نـام 
مسـجد شـکل می گیـرد؛ زیـرا در آنجـا ارتبـاط بـا خـدا برقـرار شـده حضـور خالـق هسـتی محسـوس 

است. 

وشی  عامل چهارم( بعد ر

گـر شـیوه انتقـال پیـام درسـت  پیـام را می تـوان بـا روش هـا و شـیوه های مختلفـی ارسـال نمـود. ا
نباشـد، ارسـال کننده بـه هـدف مـورد نظـر نخواهـد رسـید. 

کـه تمـام آنهـا پیام هـای قرآنـی را فّعـال و اثرگـذار  در قـرآن بـا شـیوه های جّذابـی روبـرو می شـویم 
ل،7 ارسـال تدریجـی پیـام )تکرارهـا در قـرآن(، اسـتفاده از شـیوه تلقیـن،  نموده انـد؛ اسـتفاده از اسـتدال

1. تغابن / 9.
2. اعراف/ 160.
3. شمس / 8.
4. انعام / 104.
5. انفال/ 12.
6. غافر / 83.

7. انعام / 149.
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آسـان جلـوه دادن پیـام،1 بدیـع و نوبـودن،2 ایجـاز،3 اسـتفاده از شـیوه سـؤال،4 بهره گیـری از شـعار،5 
اسـتفاده از روش نفـی و اثبـات )پرمحصولـی و قحطـی زمـان یوسـف( و ارتبـاط چهـره بـه چهـره.6

دوم( کارکردهای پیام 
پیـام دارای کارکردهـای متنوعـی اسـت. پیامهـای دینـی می توانـد دارای اثـرات سـازنده و مفیـدی 
گـر پیـام در مسـیر درسـت بـکار بسـته شـود و تقـوای الهـی در آن رعایـت گـردد، می توانـد آثـار  باشـند. ا

فراوانـی داشـته باشـد. 
ح می کنـد و آن را پیشـاروی مـا قـرار می دهـد؛ پیـام  قـرآن کریـم نمونه هایـی از اثربخشـی پیـام را مطـر
الهـی آرام بخـش بـوده حـاوی همدلـی و صلـح اسـت،7 معنویـت بخشـی انسـان ها حـول محـور توحیـد از 
دیگـر کارکردهـای پیـام قرآنـی اسـت،8 ادیـان الهـی بـرای رفـع تفرقه ها و ایجاد همبسـتگی و وحـدت نازل 
شـده اند،9 پیام هـای قرآنـی آدمـی را بـه سـعادت و کمـال می رسـانند،10 در منطـق قـرآن پیام هـای دینـی 
گاهی بخـش بـوده مخاطـب را بصیـر می نمایـد،11 امیدبخشـی و شـورآفرینی از دیگـر ویژگی هـای پیـام  آ
الهـی اسـت،12  یکـی از کارکردهـای مـورد انتظـار پیـام ایـن اسـت کـه مخاطـب را توانمنـد و مسـئولیت پذیر 

می سـازد13 و پیام هـای قرآنـی در دل مخاطبیـن ایمـان و آرامـش برمی انگیـزد.14

ب( مدیریت تشکیالت 

مسـجد، در جهـان اسـالم محـور سـبک زندگـی مسـلمانان اسـت. تمـام ابعـاد زندگـی امـت اسـالمی 

1. کهف / 88.
2. طه / 47.

3. مؤمنون / 2.
4. انعام / 19.

5. اعراف / 127.
6. یوسف / 39.

7. فتح / 26.
8. انفال / 24.

9. زخرف / 63.
10. مائده / 32.
11. توبه / 97.

12. ابراهیم / 31.
13. انفال / 66.
14. فرقان / 20.
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از مسـجد تأثیـر می پذیـرد. آموزه هـای اسـالمی بـا سـاختار مسـجد گـره خـورده اسـت. آرمان هـای بلنـد 
مسـجد و اسـالم بـا یکدیگـر در ارتباطنـد. اهـل مسـجد از ایـن مـکان مقـدس نقـش می پذیرنـد و نسـبت 
بـه دیگـران تأثیرگذارنـد. دراین صـورت، مدیریت تشـکیالت و سـازمان مسـجد می تواند نقشـی مؤثر در 

هدایـت مؤمنـان و مسـلمانان داشـته باشـد. 
مدیریـت مسـجد می توانـد صمیمیـت و یکدلـی را باعث شـود، دلخوری ها و اختالفـات را به حداقل 
رسـاند، تیرگی هـا و کدورت هـا را تقلیـل دهـد، بدگمانی هـا و قهرهـا را بـه آشـتی بـدل سـازد، نیکی هـا و 
مهربانی هـا را توسـعه بخشـد و آرمان هـای قرآنـی و اسـالمی را عینیـت دهـد. مدیریـت سـازمانی بـه نـام 

مسـجد دارای ابعـاد مختلفـی می باشـد. 

اول( جذب جوانان 
مسـجد جایگاه عبادت و پایگاه هدایت اسـت. در مسـجد باید جاذبه های خاصی باشـد تا افراد به 
سـوی خدا جذب بشـوند و روح ایمان در وجودشـان تازگی یابد. رونق و شـکوفائی مسـجد به مدیریت 
گـر در اداره مسـجد عوامـل جذابیت آفریـن بـرای نسـل جـوان اسـتفاده شـود،  آن ارتبـاط نزدیـک دارد. ا

مسـجد بـه کانونـی پویا، پرتحّرک و کارا تبدیل خواهد شـد. 
کـودکان و جوانـان بایـد سـرلوحه مدیـران مسـجد باشـد. مسـجد بـه دلیـل بهره منـدی از  جـذب 
ظرفیت باال، نقش بسـزایی در سـازندگی معنوی جوان خواهد داشـت. ذهن جوانان سرشـار از سـؤالها، 
ابهام هـا و شبهه هاسـت. حضـور روحانیـون و علمـاء دیـن در مسـجد پاسـخی بـه ایـن مطالبـه جـّدی 

جوانـان اسـت. امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: 
ْیـر؛1 جوانـان را دریابیـد، زیـرا کـه آنـان سـریع تر بـه کارهـای   النَ

ّ
ـم اسـرع ال ُكل ُ ْیـَک بالْحـداِث، َفِإّنَ

َ
 َعل

خیـر روی می آورنـد. 
ضـروری اسـت مسـاجد الگوهـای رفتـاری در تمـام ابعـاد زندگـی را بـه جوانـان عرضـه کنند تـا بتوان 
رفتارهـای فـردی و اجتماعـی آنـان را  در قالب هـای دینـی ریخـت و از آنـان جوانـی دینـدار، خداخـواه و 
مؤمن تربیت نمود. از وظایف اصلی مدیران مسـجد این اسـت که سـبک زندگی اسـالمی را به گونه ای 
شایسـته در اختیـار جوانـان قـرار دهنـد در ایـن رابطـه بیشـترین نقـش را امام جماعـت دارد. او می تواند 

1. کلینی، الکافی، ج 8، ص 93؛ حمیری، قرب االسـناد، ص 128، حّر عاملی، وسـائل الشـیعه، ج 16، ص 187. مجلسـی، بحار االنوار، ج 23، ص 236؛ 
فیض کاشـانی، الوافی، ج 3، ص 903؛ بحرانی، البرهان فی تفسـیر القرآن، ج 4، ص 85.
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بـا ارتباط گیـری مناسـب بـا گروه هـای سـنی کـودک و جـوان، شـخصیت آنـان را شـکل دهـد. در ایـن 
رابطـه امـام جماعـت بایـد اصولـی را رعایـت نماید. 

بـا جـوان بـا ابـزار عاطفـه و احساسـات برخـورد نمایـد و بـا او از در دوسـتی در آیـد. امـام  �
کنـار جـوان ببینـد نـه در مقابـل او. جماعـت بایـد همیشـه خـود را  در 

مدیران مسـاجد باید با نیازها، روحیات و اقتضائات این نسـل آشـنا باشـند. امام جماعت  �
فردی اسـت که با شـناخت درسـت از جوان بتواند او را  از آسـیب ها برهاند.

برگـزاری جلسـات و برنامه هـای مختلـف بـا نسـل جـوان نیازمنـد یادگیـری مهارت هـای  �
مختلفـی اسـت کـه بایـد آن را آموخـت. 

دوم( بهره گیری از نخبگان 
انقـالب اسـالمی در تمـام زمینه هـا کارایـی خـود را بـه اثبـات رسـاند. یکـی از ابعـاد برجسـته انقـالب 
بـزرگ شـیعی ایـن بـود کـه مدل هـای جدیـد بـه جهانیـان عرضـه نمـود. مسـجد در ایـن جنبـش عظیـم 
کانونـی برجسـته و مرکـزی هدایت گـر بـود. ایـن مرکـز توانسـت بـا اسـتفاده از دانـش نخبـگان و اندیشـه 

فرهیختـگان مدیریـت شـود. 
متولیـان امـور مسـاجد بایـد فرهیختـگان محله هـا را شناسـایی کننـد و ضمـن تأمیـن نیازهای مالی 
و معنـوی مسـجد از طریـق آنـان، در برنامه ریـزی جـّذاب بـرای مخاطبـان از دانـش نخبـگان اسـتفاده 
کننـد. بهره گیـری از فکـر و خالقّیـت فرهیختـگان می توانـد در پیشـرفت نسـل امـروز نقـش بسـزایی 
ح هـای نـو و بالندگـی  ایفـا کنـد. خـرد جمعـِی برآمـده از مشـارکت نیروهـای متخصـص در راه گشـایی طر

مسـاجد نقشـی بی بدیـل دارد. 
نخبـگان دین مـدار و الگوسـاز بـرای نسـل جـوان جذابند. اسـتفاده از فرهیختگان جـوان و پرتوان در 
نشـاط و پویایـی اهـل مسـجد و همانندسـازی آنـان اثرگـذار اسـت. امـروزه جهان اسـالم و از جملـه ایران با 
جنـگ نـرم روبروسـت. ایـن امـر لـزوم اسـتفاده از قشـر فرهیخته و نخبـه را ضرورتی دوچندان می بخشـد. 

یت برنامه ها  سوم( مدیر
گـر مسـاجد بخواهنـد نقـش تاریخـی خـود را  در تربیـت دینـی و اجتماعـی مخاطبان ایفـا کنند، الزم  ا
کیزگـی مسـجد از لحـاظ ظاهـری ضـروری  اسـت از برنامه هـای مطلـوب و بهینـه برخـوردار باشـند. پا
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اسـت اّمـا ضروری تـر از آن اصـالح برنامه هـای مسـاجد اسـت. برنامه هـای مسـاجد بایـد دارای ابعـاد 
مختلفـی باشـند. 

استفاده از مسابقات  �
بیان لطایف و ظرایف عبادات �
بهره گیری از روش قصه گویی و رمان  �
استفاده از کانون های فرهنگی مسجد  �
بهره گیری از برنامه های احساسی و عاطفی  �
امکاناتی نظیر کتابخانه، رایانه و شیوه های جدید مطالعه می تواند مؤثر باشد.  �
تشکیل گروه های سرود، تواشیح و هم خوانی  �
استفاده از برنامه های عرفانی مبتنی بر آیات، احادیث و ادعیه  �
بیان اصول عقائد به صورت ساده و استداللی  �
پاسخ منطقی به سؤاالت ذهنی جوانان و اقناع آنها  �
کز تفریحی و ورزشی  � ایجاد ارتباط بین مسجد و مرا
تشکیل بانک اطالعات و مرکز اطالع رسانی  �
ع بخشی به برنامه های فرهنگی مساجد  � تنو
داشتن مدیریت زمان  �
بهره گیری از وجود اساتید و صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی  �
اجرای برنامه های هنری و علمی  �
استفاده از ابزار تحسین و تشویق به ویژه نسبت به نسل جوان  �

چهارم( پیشگیری از تعارضات 
گـر در ابتـدا مهار نشـوند و به  خ می دهـدو ایـن اختالف هـا ا گاهـی درون مسـجد اختالفـات سـطحی ر
سـرانجام خوشـی نرسـاند، آهسته آهسـته عمـق پیـدا می کننـد و بـه تعارضـات شـدید تبدیـل می شـوند. 
نفـوذ کینـه و کـدورت در دل مؤمنـان، مسـجد را  از رونـق انداختـه، معنویـت را  از ایـن مـکان مقـدس 

می بـرد. مطلـوب اسـت جهـت پیشـگیری از اختالف هـا و تعارضـات بـه امـور ذیـل توجـه شـود: 
کید بر آنها � معرفی اهداف مشترک و تأ
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شفاف سازی نسبت به اهداف، تصمیم ها، مأموریت ها و برنامه ها  �
گاهی بخشی نسبت به پیامدهای منفی تعارضات  � آ
نشر و توسعه ارزش های اخالقی نظیر محّبت، رفاقت، انصاف و وفای به عهد  �
کید به همگرایی و همکاری  � تشویق و تأ
تنبیه نیروهای تنش زا و تفرقه افکن  �

در جریـان فتـح مکـه سـعد بـن عبـاده پرچمـدار نیروهـای مدینـه بـود. او بـا شـعار »امـروز، روز انتقـام 
اسـت« بـه صحنـه آمـد و عواطـف دشـمنان را تحریـک کـرد. بدیـن ترتیـب، تعـارض میـان مهاجریـن 
ح نمـود: امـروز، روز رحمـت اسـت.  کـرم ؟ص؟ بـا عـزل وی ایـن شـعار را مطـر و انصـار بـاال گرفـت. پیامبـر ا

سـپس امیـر مؤمنـان؟ع؟ بـه عنـوان فرماندهـی نصـب شـد.1

پنجم( ارتباط با مسئولین منطقه 
متولیـان مسـجد بایـد ارتبـاط سـازنده بـا مسـئولین محلـی، منطقـه ای و شـهری داشـته باشـند. 
کمیـت عمـل می کننـد. آنهـا بـا شـناختی درسـت از  مسـئوالن بـه عنـوان حلقـه وصـل میـان مـردم و حا
کثـر تـالش خویـش در ایـن راسـتا اسـتفاده  نیازهـا و مشـکالت مسـجد و اهالـی آن سـعی می کننـد از حدا
کـه مسـئوالن خـود را جزئـی از مسـجد دانسـته از تنـگ نظری هـا دسـت بکشـند  کننـد. چـه زیباسـت 
کـه اهالـی مسـجد بـا ایجـاد  کننـد. و چـه زیباسـت  و نقـش خویـش را نسـبت بـه تقویـت مسـجد ایفـا 

ارتباطـی مناسـب از مسـئوالن در راسـتای ارتقـا همبسـتگی و مشـارکت های مردمـی بهـره برنـد.



1. طبری، تاریخ الطبری، ج 3، ص 56؛ ابن هشام، السیرة النبویة، ج 2، ص 406.
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نتیجه گیری
تاریـخ جهـان اسـالم خصوصـًا صـدر اسـالم بـه مـا نشـان می دهـد کـه مهمتریـن عنصرسبک سـاز در 
زندگـی مسـلمانان، مسـجد بـوده اسـت. براسـاس آیـات قـرآن، احادیـث معتبـر و سـیرۀ عملـی پیامبـر 
گرامـی اسـالم ؟ص؟ و اهـل بیـت؟مهع؟، هیـچ مکانـی منزلـت و رفعـت مسـجد را نداشـته و نـدارد. مسـجد 
کـران و نـور دل عارفـان اسـت. مسـجد جایـگاه نشـر معـارف اسـالمی و  پایـگاه سـاجدان، جایـگاه ذا
تربیـت مؤمنـان و پرهیـزگاران اسـت. کانـون اتحـاد و انسـجام مسـلمانان، مسـجد اسـت. دفـاع از تمـام 
ارزش های دینی و اسـالمی در مسـجد محّقق می شـود. خداوند به مسـجد و اهل آن نظر دارد. مسـجد 
بارگاه کبریایی خداوند بزرگ اسـت. برکت های زمین از مسـجد به دیگر سـرزمین ها سـرازیر می شـود و 

حیـات اسـالم بـا مسـجد پیونـد خـورده اسـت. 
مسـاجدی کـه پیامبـر ؟ص؟ بنـا نمـود و در صـدر اسـالم شـکل گرفتند نقش هـا و کارکردهـای مختلفی 
داشـتند؛ مسـاجد سـجده گاه و عبادتگاه مسـلمانان بودند، مسـاجد به مثابۀ دانشـگاه عمل می کردند، 
کوچـک بودنـد، در  بـزرگ و  کتابخانه هـای  اعـزام می شـدند، مسـجدها دارای  از مسـاجد  مبّلغـان 
مسـاجد جشـن ها برگـزار می شـد، مسـاجد عامـل وحدت بخـش جامعـه اسـالمی بودند، رسـول خدا؟ص؟ 
هیئت های سیاسـی را  در مسـجد برای دیدار می پذیرفت، مسـاجد اردوگاه سـپاه مسـلمانان بود و حّل 

دعـاوی و اختالف هـا در مسـجد فیصلـه پیـدا می کـرد. 
اسـالم در آغـاز ظهـور نهـادی اجتماعـی و سیاسـی را شـکل داد. ایـن نهـاد در رشـد معنـوی انسـان ها 
گاهی هـای  نقش آفریـن بـود. فرهنگ سـازی و تربیـت انسـان ها از طریـق مسـجد هدایـت می شـد. آ
سیاسـی و اجتماعـی در مسـاجد عرضـه می شـدند و مسـجد محـل دادخواهـی مظلومـان تلّقـی می شـد. 
امروزه هر چند بسـیاری از نقش ها و شـئون مسـاجد تقلیل یافته اند و گاه رو به افول گذارده اند اّما 
می تـوان کارکردهـای مسـجد را ارتقـاء بخشـید. پرواضح اسـت کـه امروزه مسـجد در وضعیت مطلوبی 
کـه هـم  کـه مسـجد طـراز دارای بایسـته ها و ویژگی هایـی اسـت  بـه سـر نمی بـرد و نیـز آفتابـی اسـت 
کنـون برخـی از آنهـا موجـود نیسـت. بـر مـا فـرض اسـت کـه با یک نـگاه به وضعیـت موجود و بـا نگاهی  ا
دیگـر بـه وضعیـت مطلـوب، جهـت انتقـال از وضعیـت موجـود کـه مطلـوب نیسـت، بـه سـوی وضعیت 

مطلـوب کـه موجـود نیسـت، برنامه ریـزی کنیـم و طرحـی نـو دراندازیم. 
جایـگاه مسـجد بایـد تـا بـدان پایـه ارتقـا یابـد کـه بتوانـد بـرای تمـام ابعـاد زندگـی ایرانیـان الگـوی 
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دینـی و سـالم عرضـه کنـد. تنهـا دراین صورت، اسـت که مسـجد هوّیـت خویش را بازخواهـد یافت و به 
گر امروزه سـبک زندگـی غربی در جای جـای فرهنگ ما  پایـگاه حکومـت اسـالمی تبدیـل خواهـد شـد. ا
رسـوخ کـرده اسـت، بـدون شـک احیـای جایـگاه مسـجد می توانـد راهـکاری بسـیار تأثیرگـذار در مقابـل 
هجـوم ایـن پدیـده بیگانـه باشـد، می تـوان از مسـجد، دانشـگاه، رسـانه ای مؤثـر و مبّلغـی شـوق آفرین 
سـاخت. مسـجد می توانـد و بایـد بیشـترین نقـش را بـر سـبک دهی مسـلمانان و ایرانیـان داشـته باشـد.
نوشـتار حاضـر در نظـر دارد ضمـن بررسـی نقـش کلیـدی و سرنوشت سـاز مسـجد در صـدر اسـالم و نیـز 
بررسـی علـل و عوامـل کاهـش نقـش مزبـور در جهـان امروز، برنامـه ای ارائه دهد تا جایگاه مسـجد رفعت 
و ارتقاء یابد. مسـجد می تواند در عین حال که بعد عبادی و آموزشـی داشـته باشـد، اوقات فراغت نسـل 
جدید را پر کند، شهر اسالمی را مدیریت نماید، با خرافات و انحرافات مقابله کند، مسلمانان را قانون گرا 
و نظم پذیـر سـازد، بـه محلـی بـرای حمایـت مسـتمندان و نیازمنـدان درآیـد، عاملـی بـرای تحکیـم نهـاد 
کثـری مخاطبان نسـل جدیـد را هدایت کنـد، پیام ها و ارزش های اسـالمی  خانـواده باشـد، بـا جـذب حدا

را  در جامعـه و جهـان منتشـر سـازد و مدیریـت امـور مسـلمانان را بـر عهده گیرد. 
مسـجد می توانـد مقـّر اصلـی حکومـت اسـالمی باشـد. مسـجد می توانـد مسـلمانان را احیـا کنـد. در 
مسـجد ظرفیتـی اسـت کـه آن را بـرای بیشـترین تأثیرگذاری هـا مهّیـا کـرده اسـت و ایـن مرکـز مقـدس 
قادر اسـت مشـکالت جهان اسـالم را کاهش دهد و از آالم مسـلمانان بکاهد. به امید روزی که مسـجد 

جایـگاه آغازیـن خـود را بازیابـد. 
مسـجد می توانـد نقشـی بی بدیـل در سـبک دهی بـه زندگـی مسـلمانان و ایرانیـان داشـته باشـد. 
کـه بخشـی از آنهـا عبارتنـد از: علمـی و  گسـترده ای دارد  نقش آفرینـی مسـجد ابعـاد بسـیار وسـیع و 
آموزشـی، فرهنگـی تربیتـی، ارتبـاط رسـانه ای، اوقـات فراغـت، مدیریـت شـهری، اجتماعـی سیاسـی، 
امور اقتصادی، تحکیم نهاد خانواده، حل دعاوی و اختالفات، امور دفاعی و جنگ، امور مخاطبان، 

معمـاری و زیباسـازی، مدیریـت پیـام و مدیریـت تشـکیالت.
پـر واضـح اسـت کـه تمامـی نقش هـا و رسـالت ها در مسـجد در ابتـدا بـر دوش امـام جماعـت اسـت. 
او جایگاهـی واال در حـوزه سـبک زندگـی دارد. ائمـه جماعـات بایـد بـا توسـعۀ دانـش دینـی و مهارتـی در 

راسـتای ترویـج فرهنـگ اسـالمی و توسـعۀ اهـداف متعالـی انقـالب اسـالمی کوشـا باشـند. 
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شّراب، محمد محمدحسن )بی تا( المدینة النبویة فى فجر السالم وعصر الراشدین. دمشق. دار القلم.. 81
یفی، احمدحسین، )1392( سبک زندگى اسالمى ایرانى. آفتاب توسعه. چاپ اول.. 82 شر
یة. چاپ اول .. 83 شعیری، محمد بن محمد )بی تا( جامع االخبار. نجف. مطبعة حیدر
وانـى و تبلیغـات، مفاهیم و كاركردهـا. بی جا. دبیرخانه همایش علمی . 84 شـیرازی، محمـد )1380( جنـگ ر

بررسی نقش تبلیغات در جنگ. 
وحانیت در نظام اسالمى و حقوق بین المللى. قم. سلسله.. 85 صادقی، حسن )1388( مساجد و ر
صادقی، عبدالمجید )1384( اصول مخاطب شناسى تبلیغى. قم. زمزم هدایت. چاپ دوم. . 86
یه )1376( المالى. تهران. چاپ ششم .. 87 صدوق، محمد بن علی ابن بابو
كبر غفارى. قم. جامعه مدرسین . . 88 یه )1362( الخصال . تحقیق: علی ا صدوق، محمد بن علی ابن بابو

چاپ اول.
طالقانی، سید محمود )1362( پرتوی از قرآن. تهران. شركت سهامی انتشار. چاپ چهارم. . 89
طباطبایـی، سـید محمدحسـین )1374( المیـزان فـى تفسـیر القـرآن. ترجمه: محمدباقر موسـوی همدانی. . 90

قم. دفتر انتشارات اسالمی جامعه  مدرسین حوزه علمیه قم. چاپ پنجم. 
طبرسی، ابومنصور احمد بن علی  )1403 ه.ق( الحتجاج على أهل اللجاج. تحقیق: محمد باقر خرسان. . 91

مشهد. نشر مرتضی . چاپ اول. 
طبرسـی، ابی علـی فضـل بـن حسـن )1360( مجمع البیـان فـى تفسـیر القـرآن. ترجمـه: مترجمـان. تحقیـق: . 92

رضا ستوده. تهران. فراهانی. چاپ اول. 
طبرسـی، ابی علـی فضـل  بـن حسـن )1377( تفسـیر جوامـع  الجامـع. ترجمـه: مترجمـان. مشـهد. بنیـاد . 93

پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی. چاپ دوم. 
یف الرضی. چاپ . 94 طبرسـی، أبی نصر حسـن بن فضل  )1412 ه.ق / 1370ش ( مكارم الخالق . قم. الشـر

چهارم. 
یـخ الطبری(. تحقیق: . 95 یـخ المم و الملوك )تار یـر )1387ه.ق/1967م( تار طبـری، أبوجعفـر محمـد بـن جر
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محمد أبوالفضل ابراهیم. بیروت. دار التراث. چاپ دوم.
كتابفروشـی . 96 یـن. تحقیـق: سـید احمـد حسـینی. تهـران.  یحـی، فخرالدیـن )1375( مجمـع البحر طر

مرتضوى. چاپ 
طوسـی، محمد بن الحسـن  )1407ه.ق ( تهذیب الحكام. تحقیق: حسـن الموسـوى  خرسان. تهران. دار . 97

الكتب اإلسالمیة. چاپ چهارم .
طوسی، محمد بن الحسن )1414ه.ق( المالى. تحقیق: مؤسسة البعثة. قم. دار الثقافة. چاپ اول .. 98
طیب، سید عبدالحسین )1378( اطیب البیان فى تفسیر القرآن. تهران. انتشارات اسالم. چاپ دوم. . 99
كبر غفاری. تهران. صدوق. . 100 عاملی، ابراهیم )1360( تفسیر عاملى. تحقیق: علی ا
یت اثربخش مسجد. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. اول. . 101 عباسی، رسول، )1391( الگوی مدیر
یـزى، عبدعلـی بـن جمعـه )1415 ه.ق( تفسـیر نـور الثقلیـن. تحقیـق: سـید هاشـم رسـولی . 102 عروسـی الحو

محالتی. قم. انتشارات اسماعیلیان. چاپ چهارم. 
بیت دینى از منظر قرآن. قم. بوستان دانش. . 103 عصیانی، علیرضا )1386( تفسیر موضوعى تر
علمی، محمدجواد )1371( تبلیغات مساجد. مشهد. امامت. چاپ اول. . 104
غزالی، أبو حامد محمد بن محمد )بی تا( إحیاء علوم الدین. بیروت. دار االمعرفة.. 105
رگ اسـالمى. ترجمه: نورا كسـائی. بی جا. انتشـارات . 106 یخ دانشـگاه های بز غنیمه، عبدالرحیم )بی تا( تار

یزدان. 
یـخ نیسـابور: المنتخـب مـن السـیاق . قـم. جامعـه . 107 فارسـی، عبـد الغافـر بـن اسـماعیل  )1403 ه.ق ( تار

مدرسین حوزه علمیه قم . چاپ اول .
وضـة الواعظین و بصیرة المتعظین. قم. انتشـارات رضی . . 108 فتـال نیشـابورى، محمـد بـن احمـد )1375( ر

چاپ اول .
فتحی، اصغر )1358( منبر یک رسـانه عمومى در اسـالم. ترجمه: قاسـم هاشـمی نژاد. تهران. پژوهشـكده . 109

علوم و توسعه. 
فراهتی، عباسعلی )1385( مسجد و تأثیرات علمى و اجتماعى آن در جامعه اسالمى. قم. فالح. چاپ . 110

دوم.
فراهیدى، خلیل بن أحمد )1409 ه.ق ( كتاب العین. قم. نشر هجرت . چاپ دوم .. 111
فرقانـی، محمدمهـدی )1387( درآمـدی بـر ارتباطـات سـنتى در ایـران. تهـران. مركـز مطالعـات و تحقیقات . 112

رسانه ها. چاپ دوم. 
فضـل اهلل، سـید محمدحسـین )1419ق( تفسـیر مـن وحـى القـرآن. بیـروت. دارالمـالك للطباعـة و النشـر. . 113

چاپ دوم. 
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فعالـی،  محمـد تقـی )1389( تجربـه دینـى و مكاشـفه عرفانـى. تهـران. سـازمان انتشـارات پژوهشـگاه . 114
فرهنگ و اندیشه اسالمی. چاپ چهارم.

فیض كاشانی، محمد محسن بن شاه مرتضی  )1406ه.ق ( الوافى . اصفهان. كتابخانه امام أمیرالمؤمنین . 115
علی؟ع؟. چاپ اول .

بیه. جّدة. دار المجتمع للنشـر . 116 قادری األهَدل، عبداهلل احمد )1411 هـ ق / 1991 م( دور المسـجد فى التر
یع.  و التوز

كـن . 117 قانعیـان، محمدتقـی؛ فـالح زاده، رضاعلـی و مرّوتـی، پـوران )1392( بهداشـت و ایمنـى مسـاجد و اما
مذهبى. تهران. آثار سبحان.

یـت مسـجد. از كتـاب بایسـته های تبلیـغ: خالصـه مباحـث مطرح شـده در . 118 قرائتـی، تقـی )1384( مدیر
گردهمایی روحانیون مستقر. قم. پرهیب.

قرائتی، محسن )1383( تفسیر نور. تهران. مركز فرهنگی درسهایی از قرآن. چاپ یازدهم. . 119
قربانـی، رحیـم و همـكاران )بی تـا( شـاخص های معمـاری و شهرسـازی اسـالمى. تهـران. مركز بررسـی های . 120

راهبردی و پژوهشگاه بین المللی المصطفی.
كبر )1377( تفسیر احسن الحدیث. تهران. بنیاد بعثت. چاپ سوم. . 121 قرشی، سید علی ا
كبر )1371( قاموس قرآن. تهران. دار الكتب اإلسالمیة. چاپ ششم.. 122 قرشی، سید علی ا
یم )1983م( لطائف االشارات. مصر. مركز تحقیق التراث.. 123 قشیری، عبدالكر
یانـی، محمـد )1391( سـبک زندگـى اسـالمى و ابـزار سـنجش آن. قـم. پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه. . 124 كاو

چاپ اول.
یه. بیروت. دار احیاء التراث العربی. . 125 كّتانی، عبدالحّی )بی تا( التراتیب الدار
یمیان، احمد )1390( سیره آموزشى رسول خدا؟ص؟. قم. بوستان كتاب. چاپ اول.. 126 كر
یخ كتابخانه های مسـاجد ایران. تهران. كتابخانه مجلس شـورای . 127 یمیان سردشـتی، نادر )1378( تار كر

اسالمی.
كیـا، علـی اصغـر و سـعیدی، رحمـان )1383( مبانـى ارتبـاط، تبلیـغ و اقنـاع. تهـران. مؤسسـه انتشـاراتی . 128

روزنامه ایران. چاپ اول. 
كفعمـی، ابراهیـم بـن علـی عاملـی  )1418ه.ق ( البلـد المیـن و الـدرع الحصیـن . بیروت . مؤسسـة األعلمی . 129

للمطبوعات . چاپ اول.
كبر غفارى و محمد آخوندى. . 130 كلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق )1407ه.ق( الكافى. تحقیق: علی ا

تهران. دار الكتب اإلسالمیة. چاپ چهارم .
گروه پژوهش های كاربردی مركز رسـیدگی به امور مسـاجد )1388( سـیمای مسـجد در قرآن. قم. ثقلین. . 131

چاپ اول.
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یت مسـجد. قم. ثقلین. چاپ . 132 گروه پژوهش های كاربردی مركز رسـیدگی به امور مسـاجد )1386( مدیر
اول.
ن چهارم. مترجم: علیرضا ذكاوتی. تهران. امیر كبیر. . 133 متز، آدام )1362( تمدن اسالمى در قر
قوال والفعال. بیروت. مكتبة . 134 متقی الهندی، علی بن حسام الدین )1397 ه.ق( كنز العمال فى سنن ال

التراث اإلسالمی. چاپ اول.
نوار. تحقیـق: جمعی از محققان . بیروت . دار . 135 مجلسـی، محمـد باقـر بـن محمـد تقـی  )1403 ه.ق ( بحار ال

إحیاء التراث العربی . چاپ دوم .
محّرمـی، غالمحسـن )1379( نقـش مسـجد در جامعـه اسـالمى از آغـاز تـا عصـر عباسـیان. قـم. یمیـن. . 136

چاپ اول.
یت در اسالم. قم. دارالحدیث. چاپ ششم.. 137 محمدی ری شهری، محمد )1389( اخالق مدیر
محمدی ری شهری، محمد )1387( فرهنگ نامه مسجد. قم. دارالحدیث.چاپ اول.. 138
مدرسی، سید محمدتقی )1377( تفسیر هدایت. ترجمه: مترجمان. مشهد. بنیاد پژوهشهای اسالمی . 139

آستان قدس رضوی. چاپ اول. 
یه. تهران. زوار.. 140 یخ اجتماعى و اداری دوره قاجار مستوفی، عبداهلل )1343( شرح زندگانى من یا تار
یم. تهران. بنگاه ترجمه و نشر كتاب. . 141 مصطفوی، حسن )1360( التحقیق فى كلمات القرآن الكر
مطهری، مرتضی )1374( خدمات متقابل اسالم و ایران. تهران. صدرا. چاپ بیست و یكم. . 142
بـردی حـوزه علمیـه قـم )1385( مسـاجد، مشـكالت و راهكارهـا. قـم. . 143 معاونـت تبلیـغ و آموزش هـای كار

یت حوزه علمیه قم. انتشارات مركز مدیر
كبر غفارى و محمود محرمی زرندى. . 144 مفیـد، محمـد بـن محمـد )1413 ه.ق ( الختصـاص . تحقیق: علی ا

لفیة الشیخ المفید. چاپ اول . قم. الموتمر العالمی ال
قالیم. بیروت . دار صادر. چاپ دوم .. 145 مقدسی، محمد بن احمد )بی تا( أحسن التقاسیم فى معرفة ال
ثـار. بیـروت. دار الكتـب . 146 یـزى، احمـد بـن علـی ) 1418ه.ق ( المواعـظ و العتبـار بذكـر الخطـط و اآل مقر

العلمیة. چاپ اول .
مكارم شیرازی، ناصر )1374( تفسیر نمونه. تهران. دارالكتب اإلسالمیة. چاپ اول. . 147
مّكی الّسـباعی، محمد )1373( نقش كتابخانه های مسـاجد در فرهنگ و تمدن اسـالمى. ترجمه علی . 148

شكوئی. تهران. سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی. چاپ اول. 
یه. چاپ اول. . 149 یزی اوقات فراغت. گو موظف رستمی، محمدعلی )1380( اصول برنامه ر
یه.. 150 موظف رستمی، محمدعلی )1381( آیین مسجد. تهران. گو
یت. عالم المعرفة.. 151 مونس، حسین )1401( المساجد. كو
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مهدوی كنی، محمدسـعید )1387( دین وسـبک زندگى. تهران. انتشـارات دانشـگاه امام صادق؟ع؟. . 152
چاپ دوم.

ن اخیر. قم. نشر الهدایة. . 153 یخ علمى اجتماعى اصفهان در دو قر مهدوی، مصلح الدین )1367( تار
بیة. بغداد. مطبعة العانی. . 154 یخ الحضارة العر ناجی، )بی تا( المدخل فى تار
ناصر خسرو )بی تا( سفرنامه. بی جا. امیر كبیر.. 155
یخ بخارا. ترجمه: ابونصر القباوی. بی جا. انتشارات توس. . 156 نرشخی، ابوبكر محمد بن جعفر )بی تا( تار
نوبهار، رحیم )1373( سیمای مسجد ج 1 و 2. قم. مؤلف.. 157
یخ و معارف اسالمی.. 158 نوبهار، رحیم )1376( كوی دوست. قم. دفتر مطالعات تار
نـورى، حسـین بـن محمدتقـی  )1408ه.ق ( مسـتدرك الوسـائل و مسـتنبط المسـائل . تحقیـق: مؤسسـة . 159

آل البیت؟مهع؟. قم . مؤسسة آل البیت؟مهع؟. چاپ اول. 
ى. تحقیـق: مارسـدن جونـس. بیـروت. مؤسسـة . 160 واقـدی، محمـد بـن عمـر )1409 ه.ق/1989م( المغـاز

األعلمی. چاپ سوم.
ولی، طه )1409ه.ق( المساجد فى االسالم. بیروت لبنان. دارالعلم للمالیین.. 161
كبر )بی تا( تفسیر   راهنما. بی جا. بی نا. . 162 هاشمی رفسنجانی، ا
یری، علی بن عثمان )1399 ه.ق( كشف المحجوب. تهران. كتابخانه طهوری. . 163 هجو
وضة الصفای ناصری. تهران. بی نا. . 164 هدایت، رضاقلی خان )بی تا( ر
وة الوثقـى فیمـا تعـم بها البلوی. بیروت. مؤسسـة . 165 یـزدی، سـید محمـد كاظـم طباطبایـی )1409 ه.ق( العـر

األعلمی للمطبوعات. چاپ دوم.
یـخ الیعقوبی. . 166 یعقوبـی، احمـد بـن أبـی یعقـوب بـن جعفـر بـن وهـب واضـح الكاتـب العباسـی )بی تـا( تار

بیروت. دار صادر.
یعقوبـی، احمـد بـن اسـحاق  )1422ه. ق ( البلـدان. تحقیـق:  محمـد امیـن  ضنـاوى. بیـروت . دار الكتـب . 167

العلمیة. چاپ اول.

مقاالت

یت توسعه محله ای. فروغ مسجد )5(: مجموعه رهنمودهای . 1 اسدی، سعید )1386( نقش مساجد در مدیر
یده چهارمین همایش  بین  المللی  هفته  جهانی  گرامیداشت  مساجد(.  مراجع تقلید )سخنرانی  ها و مقاالت برگز

قم. ثقلین.
آزاد ارمكی، تقی و شالچی، وحید )پاییز و زمستان 1384( دوجهان ایرانى: مسجد و كافى شاپ. فصلنامه . 2

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. شماره 4.
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بادپا، عبیداهلل )بهار و تابستان 1391( مسجد جایگاه و كاركردهای آن. فصلنامه ندای اسالم. ش49 و 50.. 3
رسـى میـزان تأثیـر معنویـت بـر توانمندسـازی مدیـران. مجلـه علمـی و . 4 بختیـاری، حسـن )اسـفند 1389( بر

یت اسالمی(. سال هجدهم. شماره پیاپی81.  پژوهشی علوم انسانی )مدیر
حسنی، علی )بهار و تابستان 1390( سیره تبلیغى پیامبر اعظم؟ص؟ در قرآن. دو فصلنامه تخصصی تبلیغ. . 5

قم. جامعة  المصطفی العالمیة. سال چهارم. شماره ششم.
حسـینی، سـید حمیـد )1385( آثـار، بـركات و كاركردهـای فـردی و اجتماعـى مسـجد. فـروغ مسـجد )4( . 6

یده سومین همایش  بین  المللی  هفته  جهانی  گرامیداشت  مساجد. قم. ثقلین. مجموعه مقاالت برگز
رسـى اثر مصرف فرهنگى فراغتى جوانان بر . 7 حیدری، حسـین؛ سـاعی، منصور و احمد )مرداد ماه 1392(  بر

زش های اجتماعى آنان )مقاالت كنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان(. شیراز.  سبک زندگى و ار
ذكایی، محمدسعید )تابستان 1386( تحّول الگوی گذران اوقات فراغت در جوامع غربی و ایران. مجله . 8

رشد آموزش علوم اجتماعی. دوره ی دهم. شماره4.
صادقی نـژاد، امیـر )1392( معمـاری مسـاجد از دیـدگاه علمـای فقه شـیعه. از مجموعه مقـاالت اولین كنگره . 9

بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی. بوشهر. سفیران فرهنگی مبین. ج4.
بیت. مجله معرفت. شماره 33.. 10 ضرابی، عبدالرضا )1379( نقش و عملكرد مسجد در تر
یـت مسـاجد . 11 عابـدی جعفـری، حسـن و همـكاران )آذر و دی 1384( طراحـى مـدل مطلـوب كاركـرد و مدیر

در قالـب یـک سـازمان داوطلبانـه مذهبـى. مجلـه دانشـكده علـوم انسـانی دانشـگاه امـام حسـین؟ع؟. سـال 
چهاردهم. شماره 60.

رسـى نقش مسـاجد به عنوان ابزار مهندسـى فرهنگى در سـرمایه اجتماعى. . 12 عرب بافرانی، بهنام )1392( بر
از مجموعه مقاالت اولین كنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی. بوشهر. سفیران فرهنگی مبین. ج4.

بیـت كودک با اسـتناد به آیات قرآن و ارایـه راهكارهای معماری . 13 فروشـی، نرگـس )1392( تأثیـر معمـاری بـر تر
مؤثر. از مجموعه مقاالت اولین كنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی. بوشهر. سفیران فرهنگی مبین. ج4.

فروغی، نعمت اهلل )پاییز 1383( اوقات فراغت در سیره و سنت. مجله فرهنگ كوثر. شماره 58.. 14
یـه كاركـرد گرایـی. مجله فرهنگی اجتماعی. سـال . 15 رسـى كارآمـدی نظر فصیحـی، امـان اهلل )بهـار 1389( بر

اول. شماره دوم.
قهرمانـی فـرد، كامیـار و كاظمـی، ابـاذر )1392( آسیب شناسـى الگوهای نوین گـذران اوقات فراغت جوانان . 16

یتىـ  فرهنگی ) مقاالت كنگره ملی اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان(. شیراز. و ارائۀ راهبردهای مدیر
كرم اللهـی، نعمـت اهلل و كاشـانی زاده، مسـلم )تابسـتان 1391( تبییـن الگـوی مفهومـى آسـیب شناسـى . 17

وضعیت مسجد در ایران. مجله علمی-پژوهشی معرفت فرهنگی اجتماعی. سال سوم. شماره سوم.
مافروخـی، مفضـل بـن سـعد )1328( محاسـن اصفهـان. ترجمه: ابی الرضا آوی. بـه اهتمام عباس اقبال. . 18



224

ضمیمه ماهنامه یادگار. 
وزارت ارشاد اسالمی )تابستان 1382( فضاهای فرهنگى ایران: آمارنامه محصوالت فرهنگی، طرح های . 19

ملی وزارت ارشاد اسالمی.

پایان نامه ها

انجمن شعاع، آذر )1387( نقش مساجد ایران پس از انقالب اسالمى در گسترش فرهنگ دینى و انقالبی. . 1
یت حوزه های علمیه خواهران. پایان نامه سطح 3. قم. مركز مدیر

رسـى كاركردهـای اجتماعـى مسـجد در صـدر اسـالمى )تـا سـال 40 . 2 عربـی سـرخه ای، حسـینعلی )1386( بر
ه.ق( و مقایسـه آن با پنجاه سـال اخیر )1335-1385( در ایران. پایان نامه كارشناسـی ارشـد. به شـماره 563 در 

كتابخانه مؤسسه آموزشی-پژوهشی امام خمینی؟هر؟.
یـت تعـارض در سـیره پیامبـر اعظـم؟ص؟. پایان نامـه كارشناسـی . 3 رسـى مدیر علیـزاده، فرهـاد )الـف: 1392( بر

ارشد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟هر؟.
ن اول . 4 وایات در قر كدخدایی، سـمیه )1390( جایگاه مسـجد در گسـترش فرهنگ اسـالمى از دیدگاه قرآن و ر

و دوم هجری. پایان نامه كارشناسی ارشد. دانشگاه تهران-پردیس قم.




