
 روي سخن با ائمه محترم مساجد

لقب گرفته اند. بر اين   « خانه خدا»مختص كعبه است ؛ مساجد نيز « بيت اهلل»اگر عنوان مقدس 

ننوعي   1اساس نمي توان ميان اي  دو مكان، كه افضل بخش هاي كره زمي  به حسنا  مني نينند،    

 نيز .  همسويي و تشابه در قداست قائل نشد. نري، كعبه خانه خداست و مساجد

ميزبان كعبه و مساجد، خداي واحد است و ميهمانان هر دو نيز از يك قشر و يك صنف هستند: 

 مؤمنان وارسته اي كه روي به خدا دارند و فطرتشان در جست و جوي اوست.

موحداني كه پروانه وار ، كعبه را چون نگيني در حلقه خود در ميان گرفته اند؛ كسناني انند كنه    

م ، چون دندانه هاي يك شانه، همدل و همسو، صنوو  جماعنت را در مسناجد    صبح و ظهر و شا

 تشكيل مي دهند. 

 طوا  كنندگان گرد كعبه، مشتريان صوو  جماعتند و معتكوان مساجد. 

كعبه، قبله اي است كه روزانه چندي  نوبت جلوه روي خدا را به مؤمنان حوالت مي دهد و قبله 

 مؤمنان به تصوير مي نشاند. مساجد، كعبه را در قا  ديدگان 

 موتخر است و مساجد به اقامه نماز و قيام عليه شيطان.  2«قياماللناس»كعبه به رويكرد پر افتخار 

نگاه به كعبه عبادت است و نشست  در مساجد، تا زماني كه غيبت و افترايي از مؤمنان سر نزنند  

  3عبوديت و بندگي . 

دل پرافتخار تر و دلنشي  تر اي  كه صاحب هر دو خانه يكي از اي  ها بزرگ تر و از منظر اهل 

 است.  «ارحم الراحمي »است: خداي واحد كه 

گنر گندا   »... كجايند موحدان و پارساياني كه از اي  دو خرم  پرفيض الهي ره توشه برگيرنند!   

 «.كاهل بود، تقصير صاحب خانه نيست

 ائمه محترم مساجد ! 

و مساجد و يا همسويي نن ها نيست و نيز ارزش گذاري بر نن ها؛  مبناي سخ  ما مقايسه كعبه

كه اي  خود مقوله اي ديگر و فرصتي بيش تر مي طلبد؛ بلكه تبيي  نكاتي است كه با شما مي توان 

در ميان گذاشت : مؤمناني كه با مسجد سروكار دارند، از دو جهت از تير رس شنيطان در اماننند و   

                                                 

« بدترين مكان هاي روي زمين بازارها هستند و بهترين آن هاا مساا د ماا با اند ...     » . رسول خدا )ص( فرمودند:  1

 .181زخ با اهميت  ماعت،  معه، مسجد، ص اهميت نماز و عالم بر

 .19. مائده  2

سفينه البحار ، باب « نشستن ]مؤمن[ در مسجد عبادت است، تا زمانا كه غيبت نكند. » . رسول خدا )ص( فرمودند :  3

 سين. 



اني ايّام به لرزش و لغزش در افتند، چنان معاش كرده اند كه فرشته شان بنه  احياناً در ورق گرد اگر

 4 :دو دست دعا نگه مي دارد

انّ الصلوه تَنهي »از اي  منظر كه اهل نماز و مناجات با پروردگارند و خداي متعال فرمود:  -اول

  5«.دارد عَ ِ الوَحشاء و المُنكر؛ هر نينه نماز، انسان را از فحشا و منكر باز مي 

از اي  زاويه كه اهل مسجد، روزانه چند نوبت مهمان خداوندند و در مكاني حضنور مني    -دوم

يابند كه منسو  به خداست. چني  مردمي اگر نه كامل ، كه در حدي مقبول در برابر وسوسه هناي  

 :)ره( استاد عرفان حضرت امام خميني -شيطان مصونيت خواهند داشت و به تعبير مرحوم شاه نبادي

 6 يطان سگ درگاه خداست و بدون ا ازه نما تواند كاري صورت دهد. 

بر اي  اساس ، اگر مساجد تقويت شوند و به تعبير قرنن، عمران و نباداني يابنند و چنانهنه بنر    

 اهل مسجد افزوده شود، صالح جامعه امري قهري خواهد بود. 

جبور باشند به اننوا  و اقسنام امكاننات    در اي  صورت، به جاي اي  كه نيروي انتظامي جامعه م

دست يابند و گونه هاي مختلف ترفند را براي دستگيري مجرمان به كار بندنند، اصنو ً در شنراي     

 مناسب، ناهنجاري خاصي صورت نمي گيرد تا ننان بدي  كار  بد و ناچار شوند. 

هايي است كنه خنود   عدم ضرورت گسترش بازداشتگاه ها و زندان پيامد ديگر تقويت مساجد، 

 مولد جرم و جنايت مي باشند. 

به تعبير يكي از صاحب نظران، هرگاه در يك نموزشگاه و مدرسه باز شود، بدان معناست كه از 

باز شدن يك زندان و كانون اصالح و تربيت جلوگيري شده اسنت و اصنو ً بنا اهتمنام بنه رونن        

ي نمي افتد. پر واضح است كه هر گاه به مساجد، مساجد، با اموري مانند زندان و يك ندامتگاه نياز

بي توجهي صورت بگيرد، بايستي منتظر وقايعي بود كه ايجاد و گسترش مراكنزي چنون زنندان را    

 اقتضا مي كند. 

 اديك پيشنه

و  7ايران اسالمي در سناخت و بهنره بنرداري از مسناجد پيشنينه اي طنو ني و درخشنان دارد       

مند، بخشي از اوراق تاريخ اي  كشور را به خود اختصاص داده اسنت  دستاورد هاي اي  اقدام ارزش

 ه هاي اخير اشاره كرد. هكه از جمله مي توان به تكوي  و رشد انقال  اسالمي در د
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 .44. عنكبوت،  5
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مردم از درون مساجد سازماندهي شدند و شعارهاي قيام را بر زبان راندند و امامان مسناجد، از  

 دادند و پاي مسئووليت بر دامان اجتما  نهادند.درون همي  مساجد صداي انقال  را سر 

امّا افسوس كه در سال هاي پس از بروز انقال ، نن گونه كه بايند و شنايد و كنم تنر از ننهنه      

 ضرورت داشت، به رون  و عمران واقعي مساجد بذل همت شد. 

اننه هنا و   را در مورد سنازمان هنا، ادارات، وزارت خ  « تقصير»و « قصور»بايد با مسامحه عنوان 

 اشخاص حقيقي و حقوقي اي كه در برابر مساجد مسؤوليت داشتند و دارند، به كار برد.

نننان در  « كوتناهي متعمداننه   »كاربرد اي  دو واژه در برابر نن خيلي با تسامح و محترمانه است. 

 برابر مساجد ، هرگز قابل عوو و اغماض نيست. 

!  در حالي كه مسجد  8«  اَظلَمُ مِمَّ  مَنَعَ مَساجِدَ اهللوَ مَ»نيا اي  بي توجهي چيزي است غير از 

 1مبدأ سير است تا نن سوي معراج.

نري، هستند سازمان هاي عريض و طويلي كه شاكله وظايف و سطر سنطر اساسننامه نن هنا را    

ه توجه و اهتمام به مساجد تشكيل مي دهد؛ امّا دريغ از توجهي كارشناسانه و اهتمامي همه جانبه بن 

 اي  مراكز مهم و تعيي  كننده 

عرض بي توجهي يا كم توجهي به مساجد، رون  بسياري از مراكز و نموزشگاه ها و باشنگاه   هم

هاي مربوط به تقويت و پرورش جسماني، نوعي دهن  كجني در برابنر مراكنز معننوي مسناجد را       

ظنور پيشنگيري   تداعي مي كند. هيچ كس ارزش ورزش و ضرورت گسترش اماك  ورزشي را به من

 10از ناهنجاري هاي اجتماعي و شخصي، منكر نيست)بگذريم از جرم زا بودن برخي از اي  مراكز(؛

امّا رويه و سياستگزاري برخي از كشورها در برابنر ورزش و ورزشنگاه هنا گويناي نن اسنت كنه       

مصر   رشد و تقويت اي  اماك  با سرمايه خصوصي است و اگر بودجه عمومي در اي  امور اصو ً

گردد، نوعي درنمد زايي را به دنبال دارد؛ در حالي كه در برخي كشورها مانند كشور ما اين  قضنيه   

                                                                                                                                            

. برخا از اين مسا د در حال حاضر بيش از آنچه ماهيت مسجد با خود دا ته با ند، از زاويه تاريخ و تمدن باه آن   7

ها نگريسته ما  ود؛ مثل مسجد كبود تبريز، مسا دي در اصفهان و يزد و تهران و ساير  هرها؛ در عين حال هر  ا كه 

 عنوان مسجد به خود بگيرد، نوعا قداست و ارزش معنوي را با خود خواهد دا ت. 

 .114. بقره،  8

هان بناده  سُبْحَانَ الَّذي اسْرَي بِعَبْدِهِ لَيْالً مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إلَا المَسْجِدِ األقْصَا ... ؛ منزّه است خدايا كاه  ابانگا  . » 1

 .2اسراء، آيه « االقصا بُرد.خود را از مسجد الحرام تا مسجد 

. حرف هاي ز تا كه در برخا مسابقات ورز ا از طرفداران تيم هاي در حال مسابقه  نيده ما  ود؛ تاوهين باه    10

داور؛ ضرب و  تم تما اگران نسبت به يكديگر؛ خرابا وسايل ورز گاه و اتوبوس هاي واحد و ساير ماوارد مصادا    

 اين ادعا هستند. 



ورزشي و باشگاه هاي فرهنگي شكلي وارونه پيدا كرده ؛ مضافاً اي  كه ادعاي ما نن نيست به اماك  

ا برقنراري ننوعي   و هنري و ادبي و فيلم و تئاتر و ساير شاخص ها پرداخته نشود، بلكنه انتظنار من   

 توازن ميان هزينه كردن بودجه و اعتبار در اموري مانند ورزش و اموري مانند مساجد است. 

 مقايسه كنيد ...

و برنامنه هناي    11مقايسه كنيد، ساعاتي را كه صدا و سيما به امنر ورزش اختصناص مني دهند    

هنل مسنجد مني پنردازد؛     كارشناسي كه به اي  زمينه پرداخته مي شود؛ با دقايقي كه بنه مسنجد و ا  

طرفه نن كه اگر هنم در صندا و سنيما بنه امنر مسناجد       چيزي كه به هيچ وجه قابل مقايسه نيست  

پرداخته شود، از منظري تاريخي است، نه رويكرد تأثيرگذاري اين  مكنان مقندس در پيشنگيري از     

 ناهنجاري هاي اجتماعي و يا تأثير معنوي مساجد بر نحاد اجتما . 

مساجد بر اي  باورند كه هرگاه سياستي واحد در امور مساجد اتخاذ گردد و تجربه  خادمان ائمه

ها و يافته هاي جمعي در امور نن لحاظ شود، بدون شك مي توان براي احياي امنور مسناجد گنام    

 هاي بلندي برداشت؛ هر چند سازمان ها و مراكز موظف در اي  خصوص كوتاهي داشته باشند. 

ان و دي  مداران و نينز حاكمينت در خندمت مسناجد درخواهنند نمند و       در اي  صورت، مؤمن

رسالت اصلي مسجد به ظهور خواهد رسيد؛ امّا در صورتي كنه مسنجد را خواسنته ينا ناخواسنته،      

نگاهانه يا غير نگاهانه در خدمت دي  مداران و حاكميت )نه در خدمت دي  ( درنورند؛ پيامندهاي  

منورد رضنايت خندا و    ، يجاد ديني دنيايي است و دين  دنينايي  ناگواري خواهد داشت كه اهم نن ا

خواست مردم نيست؛ مورد رضايت امام شهدا و شهدا نبوده و حركات و اقدامات منا را قداسنت و   

بركت نمي بخشد و تجربه، عدم موفقيت چني  ديني را نشان مي دهد. دي  دنيايي در خدمت دنينا  

زان؛ بي تواوتي مردم را به دنبال دارد و موجب فتنه و محوران است؛ نه در خدمت محرومان و دلسو

 فساد مي گردد. 

در چني  اوضا  و احوالي صالحان و نيكان منزوي مي شنوند و فناجران و بندكاران كنارگردان     

عرصه هاي مختلف اجتما  و در ادامه ح  و عدالت منكنو  مني گنردد و فسن  و فجنور صنبغه       

 ارزشي پيدا خواهد كرد. 

و خالء ننان به گونه اي شايسته بنه  دو هز ار نور از امامان مساجد از دنيا مي روند  سا نه حدود

هيچ وجه ترميم نمي شود. انتظار انقال  اسالمي نن است كه حدود سيصد هزار نور از ميان طال  

شاغل به تحصيل، به امور مساجد و امامت اي  مراكز و مديريت با ي نن بپردازنند؛ در حنالي كنه    
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 صاحب نظران ورزش متبوع پس از هر برنامه ورز ا مؤيد ادعاي ماست.



در حوزه هاي علميه جذ  ادارات و مراكزي مي گردند ه تعدادي اندك از شاغالن به تحصيل سا ن

كه حقيقتاً با شأن و جايگاه روحاني نن ها همخوان و همسو نيست. دلسوزانه مي گوييم و دلسوزانه 

بشنويد كه برخي از اموري كه اي  بزرگواران بدان ها مشغولند موجنب وهن  جايگناه و لبناس نن     

 . هاست

و تنازه  « تو خود حديث موصل بخوان از اين  مجمنل  »م  شمه و سطري از نن را با تو گوتم و 

ننهه گوته شد به مساجد داخل شهرها مربوط است؛ قصه پر غصه مساجد بي  راهي حكايات تلنخ  

 ديگر است كه اجازه بدهيد به نن مقوله وارد نشويم. 

ينت، حندود دويسنت هنزار مسنجد و طبعناً       امروزه با وسعت شهرها و روستاها و ازديناد جمع 

دويست هزار امام جماعت نياز داريم و اگر در بعضي مساجد بيش از يك امام جماعت نياز باشند،  

نن گاه تعداد ائمه جماعتي كه مورد نياز كشور است ، بيش از اي  رقم خواهد بود؛ مضافاً اين  كنه   

سني كننيم، اقتضناي ديگنري پنيش رو      اگر رسالت خود را بر مبناي نموزه هاي منذهب تشنيع برر  

خواهيم داشت. انتظار ما نن ست كه با به كارگيري تجربه هاي گذشته و يافته هاي قبلني و بنا ننيم    

نگاهي به ننهه در عمل با نن ها مواجه ميشويم؛ طرحي نود در اندازيم و برنامه هنايي متناسنب بنا    

 ورد مساجد تدارك ببينيم. زمان و مكان و بايسته هاي اجتماعي و جهاني امروز در م

بدون شك، در اي  صورت است كه از توانمندي مساجد در جهت اصالح اجتما  كنه مسنتلزم   

 اصالح افراد است، استواده مي شود. 

نوشتار پيش رو تقديم به شماست؛ زيرا حاوي مطالبي است كه چه بسا عموم را به كار نيايند و  

 ه لطف و عنايت خدا ائمه محترم جماعت ا مويد خواهد بود ؛ ب

اميد است با راهنمايي خود ما را در اجراي هر چه بهتر وظايف خويش ياري رسنانيد. منا بندان    

اميد هستيم كه از اي  رهگذر پاسدار اقدامات كساني باشنيم كنه در طنول قنرون و اعصنار در امنر       

. از منا بنر   ساخت، نباداني و احياي مساجد سردي هاي روزگار گرما بخش همت بلندشان گرديند 

 همه ننان درود و تحنيت 

 12كه هستي را نمي بينم بقايي  غرض نقشي است كز ما باز ماند

 تقي قرائتي        

 مسجدتأسيس 

، موضوعيتي ويژه دارد؛ زيرا ساخت و بناي اي  مكان مقدس، در جهت ترويج  13ساخت مسجد

نن جا اهمينت دو چنندان پيندا    فرهنگ دي  داري، رواج معنويت اقدامي اساسي است. اي  نكته از 
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مي كند كه اصو ً حركت هاي ديني و فرهنگي ، معنوي وقتي از مسجد شرو  شوند و چنانهه اي  

مكان، نبشخور اي  حركت ها باشد، اقدامات مذكور از يك سو قداست وينژه پيندا مني كننند و از     

 سويي پشتوانه مردم مؤم  را خواهند داشت. 

و  14اهميت و قداستي بهره مند است كه به عننوان خاننه پرهيزكناران   مسجد در روايات از چنان 

گويي همسو با وادي مقدسي كه بايسنتي جهنت    15بازاري از بازارهاي نخرت عنوان گرديده است.

اهل ايمان سوارش شده انند كنه    19ورود به نن كوش ها را از پاي كند و تعل  خاطر را از نن زدود.

نه با حالتي افسنرده و غمگني  و    17ود را به همراه داشته باشند،هنگام ورود به مسجد زينت هاي خ

بدون انگيزه و به ازاي لحظه هايي كه در مسجد نشسته انند، مسنتوجب مسنتح  پناداش خواهنند      

  18شد.

  11ساخت مسجد و اهميت نن موضو  رواياتي چند در متون روايي ماست.

دنيا حاوي نكته جالب توجهي اختصاص پاداش يك خانه در بهشت، به ازاي ساخت مسجد در 

است و نن اي  كه گويي مسجد خانه خدا براي اهل زمي  است كه خداوند براي بنا كنننده مسنجد   

 در زمي  ، خانه اي در بهشت اختصاص مي دهد. 

نكته ديگر اي  كه ساخت مسجد داراي اهمينت اسنت و بزرگني و كنوچكي نن در پناداش نن      

  20دخيل نيست. 

                                                                                                                                            
موقعيات و   . در ساخت مسجد با نكاتا رعايت  ود، همچون حليت زمين مسجد و عدم اختالف در مورد زماين آن،  13

محل استقرار مسجد كه نزديك محل زندگا يا در مركز محل با د، موضوعيت دارد. امكان توسعه مسجد كاه مساتلزم   

وسعت زمين است، از ديگر بايسته هاي زمين مسجد است . در خصوص بناي مسجد در نزد قبور و نيز زيارات قباور از  

 بال ا كال است؛ ولا مسجد، نزد قبور بنا نشود. سؤال  د. حضرت فرمودند: زيارت قبور )ع(امام صاد  

 .393، ص  3مستدرك الوسائل ، ج « المسا دُ بيوتُ المُتَّقِينَ ؛ مسا د خانه هاي اهل تقوا هستند.. » 14

 .391، ص  3مستدرك الوسائل، ج « المسا د سو ُ من اسْوَا ِ اآلخِرَةِ ؛ مسا د بازاري از بازارهاي آخرت هستند.. » 15

 «فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنّكَ بالواد المُقَدَّسِ طُويً ؛ پس كفشهايت را درآور كه همانا تو در وادي مقدس طوي هستا.. » 16

 .31سوره مباركه اعراف/ آيه « خُذُوا زينَتَكُم عِندَ كلِّ مَسجِدٍ؛ زيورهايتان را با خود بمسجد ببريد.. » 17

اهللَ تعالا بعطيك مادمْتَ  الساً فا المسجد بكل نَفَسٍ تَنَفَّسْتَ دَرَ َةً فا الجنه و تُصَلّا  يا اباذَرٍّ  اِنَّ: » )ص(. پيامبر اكرم  18

عَلَيك المالئكة ُ؛ اي ابوذر، همانا خداوند متعال ماداما كه در مسجد نشسته اي بهر نفسا كه ما كشا ترا در اه اي در  

 . 117، ص 4يل الشيعه، ج وسا« بهشت اعطا ما كند و مالئكه بر تو درود ما فرستند.

 «.هر كس مسجدي بسازد، خداوند براي او در بهشت، خانه اي بنا ما كند »فرمودند:  )ع(. امام صاد   19

كسا كه براي خدا مسجدي به اندازه النه مرغا بنا كند، خداوند، خانه اي در بهشت براي »فرمودند:  )ع(. امام صاد   20

 «.او بنا ما كند



 يت فقيهمسجد، پشتوانه وال

بي  نهاد حاكميت در حكومت اسالمي برو يت فقيه مبتني اسنت بنا رونن  مسنجد، رابطنه اي      

 . وجود داردتنگاتنگ 

مساجد پر رون  براي و يت فقيه پشتوانه عظيم معنوي به حسا  مي نيند و مساجد كم رونن   

م مسجد در واقع نماينده را نمي توان چندان در اي  امر پشتوانه و مددكار دانست. بر اي  اساس، اما

 و يت فقيه در محدوده اي خاص است. 

مضافاً اي  كه اصو  رون  مسجد مستلزم هزينه چنداني بر دوش دولت نخواهد بود؛ زيرا عمدتاً 

 اعتبارات و هزينه هاي مسجد بر دوش مؤمنان است. 

ار مي دهند در برعكس اي  مطلب، هزينه هايي است كه ساير نهادهاي جامعه بر دوش دولت قر

حالي كه اي  مراكز هرگز نمي توانند از لحاظ قدرت معنوي و تنأثير گنذاري همسننگ مسنجد بنه      

 حسا  نيند. 

يعني پشتوانه اي معنوي بودن مسجد براي و يت را بايد برگي ديگر از كتا  پرافتخار  ،اي  نكته

و محرابني هسنتند و    مسجد رقم زد و بر همي  مبناست كه حتي مراجع تقليدي كه صاحب مسجد

تنري در بني  منردم     امامت مسجدي را بر عهده دارند، نسبت به ساير مراجع از قدرت و نووذ بيش

 برخوردار هستند. 

 بناكننده اولين مسجد در اسالم

 بود.  )ص(بر اساس مستندات تاريخي، اولي  كسي كه در اسالم، مسجدي بنا كرد، رسول خدا 

دهم ربيع ا ول به منطقه قبا، واقع در دو فرسنگي شنهر مديننه   نن حضرت در روز دوشنبه، دواز

وارد اي  منطقه  )ص(وارد شد. اي  منطقه نن روزها مركز قبيله بني عمر و بني عر  بود. رسول خدا 

بنود. چنند روز طنول     ) (شد و چند روز را مهمان مكتوم ب  الهدم و منتظر رسيدن حضنرت علني   

مسجدي را براي قبيلنه   )ص(ه رسيد. در اي  چند روز، رسول خدا به منطق ) (علي كشيد تا حضرت 

بني عر  پايه گذاري نمود. براي  اساس، اولي  مسجد در اسالم در اي  منطقنه بنه دسنت مبنارك     

 بنا گرديد.  )ص(رسول خدا 

برخي افراد بر اي  باورند و ناخود نگاه اي  انتظار را دارند كه بايستي مسجدي ساخته و تكمينل  

ر حنالي كنه سنيره و شنيوه بسنياري از      ؛ دو سپس از نن ها جهت امامت مسجد دعوت گردد شود

روحانيون برجسته اي  بوده كه اولي  اقدام براي ساخت مسجد در روستاها از ناحيه نن ها صنورت  

مي گرفت و مردم نيز با ديدن اهتمام نن ها به ساخت و بناي مسجد، نسبت به اي  امر تشوي  مني  

 شدند. 



ورت ساخت و نگهداري مسجد، امري است كه امروزه نيز از ضرورت نن كاسته نشده، بلكه ضر

ضريب اي  ضرورت افزايش يافته است؛ هر چند مسأله امامت مسجد نيز مقولنه اي قابنل تأمنل و    

 جدّيت است. 

بنابراي ، مسأله ساخت و نگهداري مسجد، امروزه به عنوان يك اصل سياسي، بايستي مورد نظر 

ار بگيرد؛ مضافاً اي  كه در اي  خصوص گستره و وسعت مسجد، مقولنه اي اسنت در رده هناي    قر

بعدي و در واقع چنانهه بتوان مسجدي هر چند كوچك بنا نمود، چه بسا نسبت به مساجد بنزرگ  

نونر بنيش از مسناجدي     200كارنيي بيش تري داشته باشد؛ چنان كه كارنيي مساجدي با گنجايش 

نن بيش از ديگر مساجد است. دليل اي  امر پيهيده نيست و نن اين  كنه هرگناه    است كه گنجايش 

مسجد از گستره بيش تري از نن چه گوته شد، برخوردار باشند، امكنان ارتبناط )در معنناي وسنيع      

كلمه( در نن كم تر خواهد شد. امام مسجد نمي تواند نن گونه كه  زم است با منأمومي  منراوده و   

د و مسائل نن ها را حل و فصل كند. مأمومي  نيز نمي توانند ارتبناطي بنه سنزا و    ارتباط داشته باش

با امام مسجد داشته باشند. همي  طور ارتباط متقابل مأمومي  با يكديگر ضعيف خواهد بود. شايسته 

در چني  فضايي اصو ً امكان ارتباط اندك خواهد شد و طبعاً فعاليت در چني  مسنجدي بنه اقامنه    

 الصه خواهد شد. جماعت خ

 بنابراي ، بايستي در ساخت مسجد براي گستره و وسعت نن معياري را در نظر گرفت. 

 وظايف روحانيون

نكته قابل توجه اي  كه مقبوليت عزيزان روحاني و مبلغان كه به مناط  كشور مي روند، به اندازه 

 نبال نن ها اقدام مي كنند. قدم اول را بردارند، مردم به داي است كه اگر نسبت به ساخت مسجد 

دلسنوزي،   رايزنني،  بديهي است  زمه اي  كار، برنامه ريزي ، بهره برداري از يافته هاي ديگنران، 

ايجاد اعتماد متقابل ميان مردم و ننان، ارتقاي باور مردم بنه كنارنيي مسنجد، ترسنيم ابعناد معننوي       

اخذ امكانات، تشوي  مردم در كمنك بنه   مسجد، ارتباط با مراكز مردمي و دولتي و حوزه علميه در 

 ساخت اقدامات مي باشد. 

 توسعه يا ايجاد و ... 

مسأله ساخت و اداره مسجد بنه جناي توسنعه نن     ،نكته ديگري كه نبايستي از نن غولت ورزيد

است. اهتمام برخي مسؤولي  و هيأت هاي امناي مساجد در برخي موارد مصرو  توسعه فيزيكني  

 مسجد مي گردد. 

م  اي  كه نمي توان ضرورت اي  توسعه فيزيكي را در مواردي ناديده گرفت؛ تجربنه نشنان   ض

داده كه اي  توسعه در خيلي از موارد نتوانسته است باور مردم را نسبت به مسجد بهبنود سنازد. در   



نسبت به توسعه مسجد ) اقل در خيلني از منوارد( نگناهي اسنت، مگنل نگناه بنه          عموماً ،حقيقت

 ي لوكس، نه به عنوان يك ضرورت. كا ها

زينرا   ؛بر اي  اساس ، مناسب است اهتمام ويژه به ساخت و بهبود اداره مسنجد معطنو  گنردد   

همان طور كه گوته شد، چه بسا مسجدي با گنجايش اندك، نسبت به مساجد بزرگ، كارنيي بنيش  

ته باشد و وظنايف ذاتني   تري در زمينه هاي معنوي ، فرهنگي و ارتقاي نگاهي هاي ديني مردم داش

 خود را بهتر از مساجد بزرگ اجرا كند. 

در يك نگاه كلي، ساخت و برنامه ريزي براي اداره بهيننه مسنجد همنواره بنر توسنعه مسناجد       

 موجود اولويت دارد؛ هر چند نمي توان توسعه مسجد را در صورت لزوم ناديده انگاشت. 

 كدام توسعه

در نظر گرفت، اي  اسنت كنه   « ضرورت»و « بايسته»وان يك نكته اي كه در توسعه مسجد به عن

 در توسعه مسجد  زم است فضاي مورد نظر براي توسعه چندي  كارنيي داشته باشد. 

عموماً مبنا و علت اصلي توسعه مساجد ضرورت اجراي برنامه هايي در ايام عيدي  فطر، قربان، 

سعه، عموماً بنر اسناس اين  ضنرورت هنا      ايام محرم، ماه رمضان و ساير مناسبت هاست وچون تو

صورت مي گيرد، از فضاي توسعه يافته نمي توان در ديگر ايام سال استواده نمود؛ در صنورتي كنه   

اگر توسعه در فضاي باز صورت گيرد، مي توان عالوه بر اي  كه از اي  فضا در برنامه هاي مختص 

و به عنوان پاركينگ، وسايل نقليه نمنازگزاران   اي  ايام استواده كرد، در ايام معمول سال از اي  فضا

 استواده نمود. ساير موارد 

 آسيب شناسي ساخت مسجد

مسجد، به عنوان مهم تري  مركز معنوي و ديني اصو ً قبل از حمايت هاي حكومتي، از حمايت 

، م  اي  كه شرط تداوم حيات نن استهاي مردمي بهره مند است. به همي  دليل، اي  حمايت ، ض

 بايستي از خدشه دار شدن مصونيت يابد. 

در واقع حمايت مردم و پشتوانه مردمي، سرمايه مسجد است كه نبايند از اين  حماينت غولنت     

مساجد به گونه اي است كه اي  حمايت مردمني خدشنه   ورزيد. متأسوانه عملكرد برخي مسؤو ن 

وارد به مسجد عنوان كرد. بنديهي   دار مي گردد. اي  نكته را مي توان يكي از مهم تري  نسيب هاي

است كه خدشه دار شدن اي  اعتماد، معلول عوامنل مختلوني اسنت از جملنه عندم برنامنه رينزي        

صحيح، سوء استواده مسؤو ن مسجد از موقعيتي كنه از نن برخوردارنند، اسنرا  در هزيننه هناي      

 مسجد و ساير موارد. 



است كه چرا پيشنينيان منا بخشني از هزيننه     اي  سؤال همواره براي دلسوزان امر مساجد مطرح 

هاي معمول و ضروري زندگي خود را به امر مقدس مسجد اختصاص مي دادند و با رضايت خاطر 

در اي  مسير اقدام مي كردند؛ امّا امروزه نسبت به اي  امر اهتمام قابل انتظاري صورت نمني گينرد.   

را ذيل يك بحث كلي نسيب شناسي مسجد اي  نكته معلول عوامل گوناگوني است كه مي توان نن 

 مورد بررسي قرار داد. 

 اهم مواردي كه عنوان شد به قرار ذيل است : 

عدم تبيين اهميت ساخت مسجد از منظر آيات قرآن و روايات، از سوي امام مسجد و  .1

 رسانه هاي  معا . 

خت و رشند  بدون شك چنانهه اي  اهميت به خوبي مطرح شود، در تشوي  مردم نسبت به سنا 

 مساجد تأثير به سزا دارد. 

با سيل اقبنال   ؛باررح اي  قضيه به صورت يك بار و دومضافاً اي  كه نبايد انتظار داشت كه با ط

مردم به امر ساخت و ساز و رشد مساجد رو به رو باشيم؛ از منظر روان شناسي همواره تكرار ينك  

 كشاند. موضو ، انسان را به مرز توجه و سپس عمل به نن مي 

لذا وظيوه امام مسجد، رسانه هاي جمعي و ساير مراكز و شخصيت هاي حقيقني و حقنوقي نن   

است كه تبليغات مربوط به ساخت و توسعه مساجد را به عنوان يك برنامه مستمر در دسنتور كنار   

 قرار دهند. 

عدم تبيين كارآيا مساجد در ارتقااي ر اد فرهنگاا و معناوي ماردم: بساياري از         .2

اطالعند؛ به  دينا مردم و ر د معنويت آن ها باران از تأثير مسجد بر ر د آگاها هاي نمازگزا

نقش مسجد را در برگزاري و اقامه نماز  ماعت و در خيلا از موارد محلاا   ها آنويژه آن كه 

 بينند.  براي خواندن نماز ) ماعت يا فرادا( خالصه ما

داراي شخصيت حقوقي با شعوري است كه براي مردم اي  نكته روش  شود كه مسجد چنانهه 

در قيامت از زمره شاكيان قرار مي گيرد؛ حضور در مسجد ولو بدون خوانندن نمناز بنراي شنخص     

مايه بركت است؛ قداست مسجد به اندازه اي است كه تميز كردن نن در حند بينرون بنردن ذره اي    

 خاشاك از نن پاداش دارد. 

ه شنوند، در سناخت و سناز و گسنترش مسناجد اقبنال       بدون شك، اگر مردم از اي  نكات نگنا 

 خواهند داشت. 



عدم اعتماد به سازندگان و مؤسسان مسا د : در ساخت و توسعه مساا د، ا اصاص    .3

حقيقا و حقوقا متفاوتا دست به كار ما  وند كه بدون  ك انگيازه آن هاا در ايان مهام،     

 پاداش آنان را در اين كار رقم ما زند. 

بوده اند كه نسنبت بنه رعينت و     ان داده كه باني بسياري از مساجد حاكمانيتاريخ كشور ما نش

ملت خود ظلم و ستم مي كردند؛ در عي  حال به انگيزه هاي مختلف نسنبت بنه سناخت مسناجد     

توجه ويژه داشته اند. انگيزه اي  حاكمان را در كدام مقوله بايد جست و جو كرد!  اي  نكتنه را بنه   

قيقي هم مي توان تسري داد. از نن جا كه عموم مردم نگاه خود را نسنبت  برخي افراد و اشخاص ح

به اقدامات صورت گرفته، از جمله ساخت و رشد مساجد، بر اساس انگيزه هنا سنمت و سنو مني     

 دهند؛ پر واضح است كه هضم برخي اقدامات در خيلي از موارد براي نن ها مشكل خواهد بود. 

ت به انگيزه نه چندان عالي بسياري از مؤسسات و بانيان مساجد به عبارت ديگر، نمي توانند نسب

 چشم پوشي كرده، عملكرد نن ها را حمل به صحت نمايند. 

پيامد اي  نكته در همي  مقدار خالصه نمي شود، بلكه پيامد مهم تر نن ، عدم ترغيب به حضور 

اهد بود. بندون شنك   در اي  مساجد و در دراز مدت بي رغبتي نسبت به ساخت و رشد مسجد خو

 اي  رويكرد، نفتي مهم براي رشد و توسعه مسجد قلمداد مي شود. 

اسراف در ساخت و توسعه مسجد : متأسفانه امروزه به دليل انتظارات فراتر از معمول  .4

ايان  تا حدود زيادي از اهداف اوليه و اساسا مسجد فاصاله دارد   ،از مسا د، برخا اقدامات

 ه در گذر زمان در مسا د، عرف و معمول  ده است. ، رويه غلطا است كموارد

استواده از سنگ هاي گران قيمت در نماكاري دروني و بيروني مسجد، كاشيكاري هاي محنرا   

و در برخي موارد ديواره ها، استواده از وسايل چوبي گران قيمت و منبت كناري شنده، اسنتواده از    

ا هزينه هاي فراتر از معمول و ساير موارد را مني  فرش هاي گران قيمت ، وسايل گرمازا و سرمازا ب

 توان در اي  قالب مگال زد. 

در اي  موارد بايستي عر  محل را در نظر گرفت و بر اي  اسناس امكاننات و    ،به نظر مي رسد

 وسايل و نمادهاي مسجد را تنظيم كرد. 

امناا   تصور از مسجد به عنوان يك مركز صدقه گير: وقتا كه يكا از اعضااي هياأت   .5

كيسه اي بين دونماز در بين صفوف نمازگزاران ما چرخاند و براي مصارج آب و بر  و گااز  

و ساير هزينه هاي مسجد از مردم كمك ما خواهد، چه تصور و تصويري در اذهان ايجاد ما 

  ود؟

بدون شك نبود اعتبار ويژه براي اي  موارد و موارد ديگري از جمله هزينه هاي امنام مسنجد از   

 سيب هاي مهم مساجد است. ن



امام مسجد در صورتي كه بخواهد وقت خود را به نمازگزاران و ارتقاي وضع فرهنگي و معنوي 

مردم محل صر  نمايد، بايستي از لحاظ هزينه هاي زندگي يا  اقل بخشي از هزينه هناي روزمنره   

مسناجد منا دارنند، اين       خود اطمينان خاطر داشته باشد. براستي با وضعيت مالي و اعتباري اي كه

 اطمينان حاصل مي شود!

پيامد اي  كمبود اعتبار، تنها دامنگير امام مسجد نمي شود، اي  نقصنان در نگناه نمنازگزاران بنه     

 مسجد نيز داراي تأثيرات منوي عديده اي خواهد بود. 

توسعه با رويه و غير ضروري مسجد : ضمن اين كه در مواردي چند ايان توساعه از    .9

به دليل عدم تبيين و تو يه معقول، عموم مردم اين سؤوالن مسا د امري ضروري است؛ منظر م

توسعه و ساخت و سازها را زايد ما دانند. از اين زاويه نما توان آسيب وارده باه مساجد را   

 ناديده گرفت. 

ضم  اي  كه در برخي موارد، اعتبار مسجد در مواردي كه مستقيماً به رسالت و وظايف خناص  

جد مربوط نيست، مصر  مي شود. بديهي است ديدگاه هاي مردم در اي  موارد، جز نگاه هايي مس

 مبتني بر خدشه و نسيب به مسجد و ساخت و ساز و توسعه و رشد نن نخواهد بود. 

رويه و غيرضروري مسجد متضم  نگاه نسيب محور به مسناجد باشند، خالصنه     اگر توسعه بي

 كند.  زاداري نيز نگاهي نسيب محور به مساجد ترسيم ميكردن رسالت مسجد به نماز و ع

، هر گاه نگاه عموم مردم به مسناجد نن گوننه باشند كنه وظنايف مسناجد در اقامنه        بدون شك

بنه فنراهم نوردن   جماعت و عزاداري خالصه مي شود، نسبت به ساير رويكردهاي نن و نيز نسبت 

د و از اي  رهگذر به رشند و توسنعه مسناجد    امكانات تحق  اي  رويكرد ها بي تواوت خواهند مان

 نسيب هايي وارد مي شود. 

قوانين و ضوابط دست و پاگير براي ساخت و توسعه مسا د، از ديگر آسايب هاايا    .7

 است كه بر سر راه و ساخت و توسعه و ر د مسا د قرار دارد. 

كنند، خود شنكل  به نظر مي رسد كه اگر مراكزي مانند مساجد را از شمول برخي قواني  معا  

 قانون خواهد گرفت. 

پيشنهاد مي شود كه يك وكيل در هر شهر براي ساخت و توسعه و رشد مساجد فعاليت نمايند؛  

اكنز مختلنف شنهري و عمرانني،     به طوري كه بانيان و هيأت امنا بندون ضنرورت مراجعنه بنه مر    

نن ها از ساخت انگيزه  ت،. در اي  صوررا از طري  وكيل پيش گوته پيگيري نمايندهاي خود  برنامه

 و توسعه و رشد مساجد رو به نقصان نمي گذارد.

برخي از نسيب هاي وارده به ساخت و رشد مسناجد را در چننگ و دنندان نشنان دادن همني       

 قواني  زايد و دست و پاگير و طبعاً فرار مردم از درگيري با اي  قواني  بايد به نظاره نشست. 



ر اد برخاا مراكاز كاه در     مسا د در سال هاي اخير  و ود مراكزي در نقش رقباي .8

حقيقت ما تواند مكمل و متمم نقش مسا د در فرهنگ سازي با د، به صورت چشام گياري   

واحدهاي رفاها، تفريحا، هنري، ورز اا و   است. عموم اين مراكز را ما توان افزايش يافته

 مسا د تبديل  ده اند.  فرهنگا دانست؛ امّا در بسياري از  رايط، اين مراكز به رقباي

، بايد وجود اي  مراكز را موجد نسيب در برابر مساجد رسالت قلمنداد نمنود؛ هنر    از اي  زاويه 

چندهمان طور كه گوته شد، ماهيت ذاتي اي  مراكز را نمي توان در تقابل و روينارويي بنا مسناجد    

  21راه رسالت مسجد نگردند.  عنوان كرد و بايد مواظب بود كه اي  گونه مراكز عامل فتنه و يا سدّ

بدون ترديد، حركت هر مركز بر اساس رسالت اصنلي خنود، مراكنز را از تقابنل بنا يكنديگر و       

 نسيب رساني به هم باز مي دارد. 

وجود اساسنامه اي مبتني بر وظايف اصلي و فرعي و تعيي  حد و مرز وظايف و اختيارات اين   

 مي تواند از بروز اي  تقابل و نسيب رساني جلوگيري كند. مراكز و نظارت ويژه بر عملكرد نن ها، 

ايجاد برخا مراكز در مسا د كه حقيقتاً با رسالت اصلا مسا د فاصاله دارد، باعاث    .1

 آسيب رسانا به مسا د و نگاه آسيب محور به اين مراكز است. 

يابد. نمي توان براستي بر اساس كدام نياز بخشي از مساجد به پايگاه بسيج و امگال نن اختصاص 

حركت هاي همسو مساجد را با نيروي نظامي و انتظامي و بسيج در حكومت جمهوري اسنالمي و  

اهدا  يگانه نن ها را ناديده گرفت؛ امّا اي  يگانگي الزاماً به معناي ضرورت اختصاص واحدي در 

 مساجد و خصوصاً مساجد كوچك به پايگاه بسيج و امگال نن نيست. 

  .شود ميتابخانه و واحدهاي فرهنگي و هنري هم سرايت داده كبه اي  نكته 

 سياسا به صورت غير معقول و ياا ورود باه   استفاده از مسجد در  هت تحقق اهداف .10

 نگاه هاي آسيب محور به مسا د است. زئيات مسائل از ديگر عوامل 

قرار داد. طرح در يك جمع بندي، مسائل سياسي را مي توان در دو قالب كليات و جزئيات امور 

برخي مسائل كلي و حياتي و نن هم به صورت منوردي و گنذرا و صنرفاً در جهنت تنبنه و تنذكر       

نمازگزاران بالمانع است، امّا اي  كه مساجد به صورت روزشمار مسائل سياسي درنيند، باور منردم  

 را به استقالل و نزادگي مساجد دچار نسيب خواهد كرد. 

فقينه، ينادنوري روزهناي مهمني مگنل روز      و ينت  يت و در ادامنه  طرح مسائلي مانند اصل و 

پيروزي انقال ، تبيي  نقش مساجد در حركت هاي مردمي و مبتني بر نزادگي و نزاد انديشي ديني، 
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از جمله كليات مسائل سياسي است كه طرح نن ها در مساجد نن هم بر اساس نمنوزه هناي دينني    

شده كه برخي مساجد با طرح جزء جزء مسنائل سياسني بنه     بدون اشكال مي نمايد. متأسوانه ديده

شكل يك تقويم و روزشمار مسائل سياسي درنمده اند كه بني ترديند پيامندهاي منوني نن فنراوان      

 است. 

تعبير از مسجد به سنگر، تعبير بسيار نيكويي است كه از زواياي مختلف قابل تأمل اسنت . اين    

الب توجه اي  كه در زمان به كار بردن اي  تعبير، مساجد حقيقتاً تعبير را امام راحل به كاربردند و ج

  ش سنگر جبهه ايواي نقش مي كردند.در پيشبرد اهدا  انقال  اسالمي و جنگ در نق

سنگر مكانا است كه هم  اي سنگر نشين را از هجوم د من در امان نگه ما دارد، و  .11

كند. در مسجد هم ما توان از نيروهااي  هم سنگر نشين از آن ناحيه ما تواند به د من  ليك 

  يطان در امان ماند و هم به او تاخت. 

مسجد هام بايساتا از  واناان روناق      . وانان سنگر نشينا ما كنند در سنگر عموماً .12

 . نان هستند وا ،بگيرد، هر چند محدوديتا در اين زمينه نيست؛در عين حال رونق فضاي مسجد

ورت نما دهد ومجري اوامر فرماناده اسات. اهال    سنگر نشين از نزد خود اقداما ص .13

مسجد نيز نظر امام مسجد را در نظر گرفته، گوش به فرمان او هستند و حركات او را اساوه و  

 الگو قرار ما دهند. 

سنگر نشينا صرف كافا نيست، بلكه بايد در صورت لزوم اقداماتا صورت داد، مثل  .14

 به ذكر خدا مسلح  د.هم بايستا آماده بودن و كارآمد كردن اسلحه، در مسجد 

سنگر نشين همه زوايا و اصالح سنگر را بايد در نظر بگيرد تا د من از پشت سنگر به  .15

نگري و در نظر دا تن  رايط سياسا، فرهنگاا و    انبه همهاهل مسجد هم بايد  .او حمله نكند

 د. نبا را و هه همت دا ته هاي د منان و ترفندا تماعا 

 هابايدها و نبايد

نگاه و نگرش انسان به هر مجموعه و يا به هر جريان، برگرفته از اولي  مواجهه اي است كه بنا  

نن داشته است . كودكي كه در اولي  ورود خود به مسجد با سرو صداي زياد و فرش هاي بند بنو   

وسايل ترس انگيز تعزيه و تابوت و امگال اي  ها مواجه بنوده اسنت، شننيدن ننام مسنجد هماننا و       

 تداعي فرش هاي كگيف و بدبو و وسايل هراس انگيز در ذهنش همان. 

بدون شك، وظيوه امام مسجد است كه به عنوان يكي از بايسته هاي اي  وظيوه مقدس، از ايجاد 

ذهنيت منوي درباره مسجد جلوگيري نمايد و از بروز ننهه از مسجد ايجاد تنور و دوري مني كنند،   

 ممانعت ورزد. مگالً :



اندن نماز ميت در مسجد پرهيز  ود. بديها است  ركت امام مساجد در نمااز   از خو .1

ميت در خارج از مسجد نه تنها بال ا كال است؛ بلكه در ا راي وظايف امامت مساجد تاأثير   

 نيكويا خواهد دا ت. 

خاود و لبااس هااي رنگارناگ و زره و      از گذا تن تابوت، وسايل تعزيه، مانند كااله  .2

 يده و قمه و ساير وسايل در مسجد  داً پرهيز گردد.  مشير و تنديس سربر

فرش هاي مسجد چندگاها يك بار  سته و وارسا  وند. مهرها تا هنوز كثيف نشده  .3

اند، تعويض گردند. روي برخا از مهرها اليه اي از عر  پو انده است؛ به طوري كه احتمااالً  

 به دنبال دارد.  پيشانا نمازگزار با مهر تماس نما گيرد و بطالن نماز را

مسجد در زمان بندي مشصص بازرسا گردد؛ خصوصاً زيرزمين مسجد، پشات منبار،    .4

محل خروج لوله ها از ديوار، درزها و محل هايا كه ممكن است حشرات، مور ه، سوساك،  

و يا موش در آن  ا النه كنند. در غير اين صورت، بهدا ت مسا د رعايت نماا  اود و باه    

 مكان مقدس خواهد  د. نوعا مو ب وهن اين 

اعالم برخا خبرها در مسجد، مو ب ذهنيت منفا به مساجد ماا گاردد و چاه بساا       .5

حضور در مسجد افراد در روزهاي بعد، با يادآوري خبر مذكور همراه با د و بديها اسات از  

 تداعا ذهنيت منفا در مورد مسجد نما توان  لوگيري كرد. 

عالم شخص گم شده، پخش خبنر بنروز زلزلنه و سنيل و     اعالم حوادث تلخ، ا خبر وفات افراد،

 ساير موارد را مي توان از مصادي  اي  مهم دانست.

برعكس ؛ اگر اخبار خوشايند از بلندگوي مسجد پخش شود، ذهنيت مگبنت نسنبت بنه مسنجد     

ايجاد خواهد شد و در دراز مدت، اي  نكته در اذهان نهادينه مي شود كه مسجد يعنني مكناني كنه    

 و مسائل خوشايند از نن جا صادر مي گردد.  اخبار

 اي  مطلب در خصوص نوجوانان و جوانان، بي ترديد رعايت پيامدهاي مگبتي دارد. 

مندانه و مراثا در مسجد خودداري  ود.  حتا االمكان از برگزاري برخا مراسم سوگ .9

تكيه و حسينيه، ما  البته بايد اين نكته را هم مورد نظر قرار داد كه در صورت عدم مكانا مثل

 توان كاركرد مسجد از برگزاري نماز  ماعت به برگزاري مراسم سوگواري و مراثا تسري داد. 

مانند يادكرد شهدا، سالگرد شهيد و يا مناسبت هنايي كنه در لبناس عنزا هسنتند، امّنا       مراثي اي 

 مدار و حماسه محور مي باشند، از اي  مسأله استگنا هستند.  عزت



مبتني بر اي  اصل است كه در صورت برگزاري برنامه هاي سوگواري در مسنجد ،   نكته مذكور

بنراي  نكتنه  در ذه  بستگان متوفا، با ديدن مسجد، خاطره تلخ جريان متوفا زنده مي شنود و اين    

 مهري شمرده مي شود.  بينوعي مسجد 

ا مباانا و  از برگزاري برخا برنامه ها كه ظاهراً صبغه فرهنگا دارد؛ اما در حقيقت با  .7

 اهداف اصيل مسجد چندان همصوان نيست، پرهيز گردد. 

تمري  و برگزاري تئاتر و برخي ديگر از برنامه هاي فرهنگي و هنري را مي تنوان از اين  زمنره    

 دانست. 

دا تن اساسنامه و مرامنامه براي مراكز مهم امري عرفا و پسنديده و در خيلا از موارد  .8

 مركزي معنوي و فرهنگا ما تواند مشمول اين نكته قرار بگيرد.  قانونا است. مسجد به عنوان

در اساسنامه مسجد مي توان با معيار قرار دادن اساسنامه برخي مراكنز، اهندا ، ضنرورت هنا،     

 اركان، نحوه اداره، راه هاي جذ  بودجه و ساير موارد و بايسته هاي مسجد را لحاظ نمود. 

ي صورت دهد، سليقه امام مسنجد و روان شنناختي اوسنت.    ننهه مي تواند در اي  زمينه توكيك

 تركيب افراد حاضر در مسجد نيز در اي  زمينه اثر تعيي  كننده اي دارد. 

عدم بها دادن به قشرهاي خاصا كه در مسجد حضور ما يابند، از ديگر آسيب هااي   .1

مام مسجد باه  بدون  ك نيازهاي قشر  وان و نو وان و در نتيجه نگاه اوارد به مسجد است. 

آن ها با نياز قشر ميانسال و نگاه امام مسجد به آنان متفاوت است. برنامه هايا كه براي اين دو 

 قشر بايد در نظر دا ت نيز متفاوت ما نمايد.

اي  مطلب و پرداخت  به نن ها، حضور امام مسجد را به صورت تمام وقت، توكر در اي  زميننه  

 مام مسجد، تأمي  امكانات براي اي  برنامه ها اقتضا مي كند. با فراغت بال، تأمي  اقتصادي ا

عدم تو ه به قشر بانوان و عدم اختصاص فضايا مناسب به آنان  هت برناماه هااي    .10

 مرتبط، از ديگر آسيب هاي مسجد است. 

مضافاً اي  كنه نقنش    ؛حضور بانوان در مسجد بيش از مردان است ،بي ترديد در خيلي از موارد

 عاد ت سياسي و فرهنگي بيش از نقايان و يا همسنگ ننان خواهد بود. ننان در م

 اي  مهم اقتضا مي كند كه در ساخت و رشد و توسعه مساجد اي  نكته مورد غولت قرار نگيرد. 

عدم آموزش امام مسجد و عدم آمادگا او در اداره مبانا فكري و فرهنگا مساجد از   .11

 ديگر آسيب هاي وارده به مسجد است. 

مروزه بهره مندي امام مسجد از نموزه هاي ديني، فقهي، كالمي، سياسي، روان شناختي و حتني  ا

 فرهنگي هنري امري ضروري است. 



تجربه نشان داده است كه عدم اقبال نسل جوان به حضور در برخي مساجد و يا اقبال به حضور 

 وي از اي  موارد ريشه دارد.  در ديگر مساجد در عدم نگاهي امام مسجد از اي  نموزه ها يا نگاهي

مضافاً اي  كه امام مسجد مي تواند نموزه هاي ضروري خود را براي امامت مسجد، بنر اسناس   

ضرورت هاي مسجد سمت و سو مي دهد و اي  مهم در گذر چند ماهنه و حضنور مسنتمر او در    

 مسجد متبو  شناخته خواهد شد. 

 گريز از مسجد

يا عدم حضور در نن را بتوان معياري جهت التزام ينا عندم    بعيد نيست اگر حضور در مسجد و

 التزام عملي به اسالم قلمداد كرد.

در حقيقت ننهه مي تواند به عنوان يك معيار عيني در جهت التزام يا عدم التزام عملي به اسالم 

قلمداد گردد، حضور يا عدم حضور مسلمان در مسجد خواهد بود. بر اي  اساس، حضور در مسجد 

نبايستي مورد غولت قرار بگيرد، مضافاً اي  كه قداست و اهميت مسجد تا بدان جاست كه حضنور  

 در اي  مكان، هر چند بدون قصد اداي نماز موضوعيت خواهد داشت. 

يكي از فوايد مسجد، تشخيص نمازگزار واقعي از نمازگزار غيرواقعي  )س(از منظر حضرت زهرا 

 است. 

نماز واقعي و كنارنيي نن   ،گونه بتوان توسير كرد كه از منظر نن حضرتشايد اي  ديدگاه را اي  

بر مبناي قرنن و روايات، تنها با حضور در مسجد و اداي اين  فريضنه در مسنجد ممكن  و ميسنر      

ذاتي تحق  اهدا  نماز اسنت. موهنوم مخنالف اين  نكتنه نن      خواهد بود. در حقيقت، مسجد جزء 

سجد، صرفاً تكليف فقهي اي  فريضه را رفنع خواهند كنرد، ننه     است كه اداي اي  فريضه در غير م

 تحق  كارنيي كامل نن . 

بديهي است، با بروز معذوراتي كه حضوردر مسجد و جماعت را ناممك  مي كند، اي  اصنل را  

 استگنا مي زند. 

نكته ديگر اي  كه با وجود اهميت عبادات در پنهاني و انجنام دادن نن هنا دور از چشنم منردم،     

از نمناز در   تراداي فريضه نماز به صورت جماعت كه نوعي تظاهر به حسا  مني نيند، ارزشنمند   

كه منافقان اهل تظاهر و نواق و وانمنود كنردن عبنادات خنود مني        خلوت است و جالب توجه اي

 باشند؛ امّا از حضور در مساجد و جماعت گريزانند 

ي دانست كه گويي مشنتريان و مشنتاقان   مسجد را مي توان داراي نن چنان قدرت تميز و توكيل

خودرا از غير نن ها تميز و توكيك مي كند. براستي چرا برخي افراد مشتاق مسجدند، همهون ماهي 

كه مشتاق درياست و مسجد، براي برخني ديگنر قوسني كوچنك مني مانند كنه اين  افنراد از نن          

 گريزانند!  



 وظيفه اي مهم 

رخوردار باشد و از لوازم علمي و عملني امامنت مسنجد    روحاني اي كه از توان امامت مسجد ب

بهره مند؛ بايستي با امامت يك مسجد دي  خودرا نسبت به اي  مكان مقندس ادا كنند. اداره كنردن    

 مراكز فرهنگي ديگر از چنان كارنيي و تأثير برخوردار نيست كه اداره كردن يك مسجد. 

و شهر بدون فرماندار را مي ماند كنه ننه تنهنا     متقابالً مسجد بدون روحاني، لشكر بدون فرمانده

 سازد.  كارنيي  زم را ندارد، بلكه تشتت افكار و نرا، كاركرد منوي نن را بيش از كارنيي مگبت نن مي

از سوي ديگر ، اگر تحق  التزام عملي به اسالم در بارزتري  شكل نن، حضور در مسجد باشند؛  

كه مدعي تحق  اسالم و التزام عملي به نن اسنت، موجنه    اي  نكته از سوي روحاني به عنوان كسي

تر و ضرورتي تر مي نمايد؛ خاصه اي  كه تجربه نشنان داده اسنت سنخنراني و تبلينغ در مسناجد      

نسبت به ساير مراكز تأثير گذارتر است؛ زيرا قشر حاضر در مسجد از نمادگي روحني وينژه اي در   

و اي  مهم را در مورد خانواده خود نيز مورد توجنه  ند عمل كردن به گوته هاي امام مسجد بهره مند

قرار مي دهند؛ اما افراد و گروه هاي حاضر در ساير مراكز يا از چني  نمادگي برخوردار نيستند و يا 

حساسيت كافي و  زم را نداشته و يا اي  حساسيت را نسبت بنه   دنسبت به افراد تحت پوشش خو

 نن ها اعمال نمي كنند. 

گردد و اي  نكتنه از   معياري جهت التزام عملي به اسالم قلمداد مي ، حضور در مسجد، بنابراي

 ، حساسيت و شوافيت ويژه اي دارد. سوي روحانيون

 پرسش و پاسخ يا سخنراني؟

امروزه نحوه ابالغ مطالب و مضامي  و زبان نن، در تأثيرگذاري نن ها نقش بنه سنزايي دارد؛ بنه    

نون كالسداري و نموزش، شاخه علمي ويژه اي به خود اختصاص داده طوري كه نحوه سخنراني، ف

 و جزوات و كتا  هايي در اي  زمينه تدوي  شده است.

شده است، بدون ترديد اگر سخنراني به شكل خطابه، در جداي از ننهه در اي  خصوص عنوان 

را به عنوان مكمل نن مواردي مؤثر باشد، در برخي موارد جهت ابالغ پيام، بايستي راه هاي ديگري 

. اگنر  جمله شيوه طرح سؤال و جنوا   در نظر داشت و در مواردي به عنوان راه منحصر به فرد؛ از

توانند   ت استهالل ينا شنرو  نيكنوي مطلنب مني     در نويسندگي طرح سؤال و جوا  به عنوان براع

ينني هنم اين  مهنم     قلمداد شود و نگاه خواننده را به نوشته جذ  كند؛ در سخنراني و ابالغ پيام د

 مصداق خواهد داشت. 

در ابالغ پيام ديني طرح سؤال و پاسخ به نن راه كار مناسبي است؛ زيرا شنونده با شنيدن سنؤال  

همهون يك انسان منتظر به دنبال جوا  و مشتاق شنيدن نن خواهد نشست و از اي  رهگنذر پينام   

 امام در قالب سؤال و جوا  ابالغ خواهد شد. 



كه در سؤال و جوا  تنوعي است كه در سخنراني وجنود نندارد. اين  تننو ، بندون       مضافاً اي 

 ترديد ، جهت ابالغ پيام و ارتقاي فرهنگ ديني و معنوي بستر مناسبي خواهد گسترد. 

ننهه مؤيد اي  نكته مي باشد، مبناي بسياري از احاديگي است كه در متون روايي ما وجود دارند. 

و يا  )ص(بستر تولد بسياري از احاديث موجود، سؤالي بوده كه از رسول خدا  به عبارت ديگر، مبنا و

به عمل نمده است و ننان به اي  سؤا ت پاسخ داده اند و در گنذر زمنان بنه شنكل      ) (امام معصوم

شود و طرفه نن كه در بسياري از موارد خود معصوم باعث و طراح سنؤال از يناران    حديث نقل مي

 اسخ دهنده . بوده اند و خود پ

در واقع طرح سؤال و پاسخ به نن مبناي بسياري از نموزه هاي ديني ما البتنه در قالنب احادينث    

 بوده است. 

 از جمله اقدامات 

از جمله اقدامات نسبتًا خو  مسؤو ن برخني مسناجد، خصوصنًا مسناجد بني  راهني، تعبينه        

به جهت تأمي  هزينه هاي نظافت با عنوان صندوق كمك به نظافت مسجد يا عناوي  مشاصندوقي، 

 مسجد است. 

همي  صندوق صورت بگينرد. اين  اهتمنام، در ننو       مسجد، از طري  تري  كمك به شايد بيش

خود، پيام نور اي  نكته است كه مردم نسبت به نظافت و بهداشت مسجد، هرچند مسجد بي  راهي 

داشته باشند؛ حسناس هسنتند و نن   كه شايد در طول عمر خود يكي، دو بار با اي  مسجد سروكار ن

 را مهم شمرده و به اي  امر، با طيب و رضايت خاطر كمك مي كنند. 

اي  كمك، به مساجدي كه در راه سور به شهرهاي مقدس مگل مشهد و قنم قنرار دارنند، نمنود     

 بيش تري دارد. 

اقبنال  در واقع كمك به امر بهداشت و نظافت مساجد، گوياي نن است كه منردم بنه مسناجدي    

 دارند كه از نظافت و بهداشت بيش تر و بهتري برخوردار است. 

 با كدام شيوه ؟!

نكته مهمي كه مسؤو ن مساجد بايستي بدان توجه داشته باشند، اي  كه هرگنز عنزّت و بنزرگ    

 منشي خانه خدا را با به دست نوردن مبلغي پول براي هزينه هاي مسجد در كوة ترازو نگذارند. 

 خداست، مهمان خانه پروردگار است و داراي شخصيتي حقوقي و نگاه و باشعور. مسجد، خانه

همان طور كه يك موجود حقيقي و نگاه، شايسته نيست با ذلت و سرافكندگي نيازهاي خنود را  

رفع كند، اولياي مسجد نيز بايستي حرمت و عزّت مسجد را نگه دارند و مبادا با اقدامات نناگوار و  

اخذ امكانات، موجبات سرافكندگي مسجد را فنراهم نورنند و بايسنتي بنه اين       دو شأن مسجد در 



تنأمي  هزيننه هناي مسنجد، عنزّت مسنجد       مطلب حساسيت داشته باشند كه در هر اقدام از جمله 

 اولويت داده شود. 

حوظ عزّت و بزرگ منشي ، ولو در هنگام درخواست و بيان حاجت، مطلبي است كه هم مبناي 

ارد و هم در ادبيات و اشعار شاعران ايراني جايگاهي ويژه به خنود اختصناص داده   ديني و روايي د

 است. 

بنابراي  ،  زم است كه مسؤو ن مسجد شيوه اي متناسب بنا عنزّت مسنجد در اخنذ امكاننات      

مردمي ترسيم كنند كه از يك سو مخارج مسجد تنأمي  گنردد و از سنويي ديگنر عنزّت و احتنرام       

ونه اي كه در ذه  مردم و خصوصاً نوجوانان و جوانان مسجد به عنوان يك مسجد حوظ شود؛ به گ

 موجود هزينه بر و خداي ناكرده متكدي تلقي نگردد. 

 ...در عين حال 

صندوقي با عنوان صندوق كمك به مسجد و يا عناويني مشابه در دو قسمت مسنجد )نقاينان و   

 ند حديث نا  و مستند مزي  گردد. بانوان به صورت مجزا( گذاشته شود و اي  صندوق به چ

اي  احاديث هر چند ماه يك بار تعويض گردد، تا هم تنوعي ايجاد شده باشد و هنم اطالعنات   

 عمومي نمازگزاران افزايش يابد. 

زيبايي و تميزي اي  صندوق مسلماً در اقبال مردم به كمك به مسجد تنأثير دارد. اين  نكتنه در    

 واهد داشت. خصوص بانوان تأثير بيش تري خ

 جاي اي  صندوق ها را مي توان چند هوته در ميان عوض كرد. 

بهتر است اي  صندوق در معبر و يا ورودي مسجد قرار نگيرد؛ زيرا مردم براي ورود به مسنجد  

عجله دارند؛ چنانهه اي  صندوق در ورودي مسجد قرار بگيرد، ضم  اي  كه چندان منورد توجنه   

 وشايندي ايجاد خواهد كرد. قرار نمي گيرد، ذهنيت ناخ

نيز صورت زيبايي نيست، وقتي كه كساني فقير از ميان صوو  جماعت برمي خيزنند و مشنكل   

 خود را با نمازگزاران اعالم مي كنند و كمك مالي مي طلبند:

از شهري ديگر نمده ام ، هزينه دارو و درمان فرزندم را ندارم، تازه از زندان نزاد شنده و دنبنال   

 ستم و سوژه هايي از اي  قبيل.كاري ه

اي  افراد چه راست بگويند و چه دروغ؛ او ً، ذهنيت عموم نمازگزاران نسبت بنه نن هنا منوني    

 است و عموماً حر  هايشان حمل بر دروغ مي شود. 

ثانيًا، اي  ها به خوبي دانسته اند كنه نمنازگزاران دلني ر و  و مهربنان دارنند و بنه كنارگيري        

 چندان دشوار نيست، پس كجا بهتر از مسجد براي رفع نيازشان!  احساسات نن ها



از بي  صوو  بلند مي شوند و گاه مسؤو ن مسجد هم به نوعي ننان را همراهني مني كننند و    

 مقصودشان حاصل مي شود. 

ني تلقي شود؛ امّنا حقيقتناً نمني تنوان از     شايد اي  كار نوعي همدلي و نوعدوستي و كاري انسا

 ري كه اي  حركت در مورد مسجد ايجاد مي كند، بدون تأمل عبور كرد. ذهنيت و تصو

   امور، نن هم به شكلي كه امروزه پيدا كرده است، همخواني دارد! نيا رسالت اصلي مسجد با اي

مسجد خانه خداست، مأم  است ونوعدوستي و محبت به انسان ها و پرورش خوي و خصلت 

مجسد منافات ندارد، كه به نوعي جزء رسنالت اصنلي مسنجد    جوانمردي نه تنها با فلسوه وجودي 

 است؛ امّا چگونه و در چه قالبي!

 پيشنهاد 

شيوه اي كه متأسوانه در اي  زمينه رواج دارد و تصويري از نن در سطرهاي پيشي  تقنديم شند،   

 بدون شك با مسجد و اهدا  اصيل نن و نگرشي كه زيبنده مسجد است، منافات دارد. 

مينه پيشنهاد ما  ود كه هيأت امنا و مسؤوالن مسجد رويه اي را اتصاذ كنناد  در اين ز .1

تا و وهاتا كه به عنوان كمك نمازگزاران به مستمندان  مع آوري ما  اود، باه مساتحقان    

  ناخته  ده اختصاص يابد.

در اي  صورت ، از يك سو مستحقان واقعي تحت پوشش كمك هاي مسجد قرار مي گيرنند و  

گر افراد فقير و مسكي  درخواست خود را در قالب و شنكلي مناسنب و دور از خدشنه    از سوي دي

 ارائه مي كنند و از كمك هاي مسجد بهره مند مي شوند. دار شدن عزتشان به متوليان مسجد

از واحد و تشكيالتي كه نقش كميته امداد يا بهزيستي را ايونا مني كنند،     در اي  صورت مسجد

 دوستانه مسجد در شكلي غير مستقيم اجرا مي گردد. ن فعاليت انساخارج شده؛ 

در مسا د عموماً با صحنه هاي ديگري رو به رو هستيم كه ناخو ايندي اين صحنه ها  .2

تر از مورد قبل نيست. در مورد قبلا متكديانا دست نياز باه ساوي نماازگزاران دراز ماا      كم

ت كه مسجد به عناوان خاناة خادا    كردند و رفع حا ت ما طلبيدند؛ اما بدتر از آن  ايا اس

ا واساطه يكاا از اعضااي    دست نياز به سمت نمازگزاران ما گشايد و كمك ما طلبد، امّا با 

 هيأت امنا و يا خادم و سرايدار مسجد.

 نمازگزاران محترم تو ه فرمايند:

طب  معمول شنبه شب ها، كمك به مخارج مسجد را جمع نوري مي كنم. قبض ن  و برق چند 

شته را نپرداخته ايم، نسوالت پشت بام مسجد خرا  شده و همان طور كه مالحظه مي كنيد، ماه گذ

 سقف نم داده است، از شركت گاز دومي  اخطار را به ما داده اند .... 



آيا اين موارد با عزت مساجد همصاوان   ها اضافه كرد. توان به اين موارد ديگري را ما

 است؟!

قبال هزينه هايا از اين دست چيسات؟ آياا نماا    براستا وظيفه حكومت اسالما در  .3

توان براي هزينه حامل هاي انرژي مسا د و تكايا و حسينيه ها به نسبتا مشاصص، تعرفاه اي   

ويژه وضع نمود؟ و يا كالً اين مراكز را از پرداخت اين هزينه ها معاف كرد؟ و يا در صاورتا  

 كرد؟ ها از سقف مجاز خارج  د، هزينه اي مقرر  نكه مصرف آ

در اي  خصوص نظرات كارشناسي متعددي را مي توان اعمال كرد و يا تلويقي از ديندگاه هناي   

ادينده گرفنت كنه بندون شنك چنني        مختلف را مي توان به كار بست. امّا نمي توان اي  نكته را ن

 هايي با شأن و جايگاه مسجد منافات دارد.  صحنه

بدون اعالن علنا نيااز مساجد، تاا    تعبيه صندو  هايا براي كمك به مصارج مسجد،  .4

 هر چند اصل قضيه هنوز پا بر استحدودي از اين  دت وحدت ما كاهد؛ 

 به تعبير شاعر:

 يه است خواهي عشر خوان خواهي خراج دخواست  ك

 هر كه خواهد گر سليمان است و گر قارون گداست     

اد مي كند و يا  اقل بالقوه ردي كه عنوان شد، بدون ترديد نسبت به مسجد نگرشي منوي ايجامو

مي تواند چني  نگاهي را موجب شود. اي  نگاه و نگرش با بهداشت رواني اهل مسجد منافات دارد 

 و با سالمت اي  قسم از بهداشت در تنافي و تباي  است. 

پذيرش و موقوفات، فرش ها و هداياي گران قيمت، به دليل احتمال سرقت آن هاا باا    .5

 كند.  و باز بودن آن تا دير وقت منافات پيدا ما فعاليت مستمر مسجد

از سوي ديگر، نمي توان هدايا و موقوفات و اعاناتي كه به مسجد مي شود، ناديده گرفنت و رد  

 احسان نمود. 

خصوصاً موارد گران قيمت، به عننوان پشنتوانه منالي مسنجد در      ،پيشنهاد مي شود كه اي  اقالم

هداري شود و البته در صنورت لنزوم و ضنم  رعاينت صنالح و      محلي ام  زير نظر هيأت امنا نگ

 صرفه مجسد نن را به مصر  رساند و يا به اقالم و اجناس مورد نياز تبديل و معاوضه نمود. 

از راه هايا كه ما توان هزينه هاي مسجد را تأمين كرد، بدون ايان كاه باه عازت و      .9

ا برنامه هااي تبليغاا مفياد، ارزش و    احترام مسجد خد ه اي وارد  ود، اين است كه اوالً، ب

به مسجد را براي نمازگزاران تشريح كرد. در اين صاورت، آن هاا باا    اهميت و پاداش كمك 



كمك به مسجد را توان  ثانياً، ما ؛رضايت خاطر كمك هاي قابل تو ها به مسجد خواهند كرد

 ها اختصاص داد.  اي به آن و سرانهبين نمازگزاران تقسيم كرد 

است مؤمناني كه به بركت مسجد، پاداشي براي قيامت خود ذخيره مي كنند؛ هزينه هايي منطقي 

مكان مقدس بپردازند و بايستي باور كنند كه چيزي در اين    تبابت تعمير، نگهداري و استمرار حيا

 زمينه از دست نخواهند داد، بلكه بر ثروت نن ها افزوده خواهد شد. 

نمازگزاران سرانه اي در مورد هزينه هاي مسجد مقرر كرد، اين    عالوه بر اي  كه مي توان براي

 اصنا  يا گروه هاي خاصي هزينه هاي ويژه اي را متقبل شوند.  هامكان وجود دارد ك

اي  سرانه مي تواند ماهيانه، هوتگي و حتي روزانه تعيي  گنردد و از سنوي افنراد ينا اصننا  و      

 ها پرداخت شود.  روهگ

رت ساليانه، به دليل بُعد زماني منطقي و عملني بنه نظنر نمني رسند و اين        تعيي  سرانه به صو

 احتمال وجود دارد كه در طول زمان يك سال منتوي گردد. 

تو ه به قشر بانوان در  مع آوري هدايا و كمك به مسجد )با رعايت همه  واناب و   .7

 گشاست.  از  مله حرمت و عزت مسجد ( راه

اجنازه  وي بانوان به نزادي نقايان نيسنت و در خيلني از منوارد    البته پرداخت هزينه مسجد از س

در خصوص كمك و مساعدت بنه مسنجد چشنم     بانوان شوهر را مي طلبد؛ امّا نمي توان از اهتمام

پوشي كرد . برخي اقالم و اجناس مسجد از محل مساعدت بانوان خريداري شده است ؛ اما به اي  

بانوان مسجد در قالب كمك هاي نقدي  به مسجد ، حتي كمك نكته ظريف هم بايد توجه كرد كه 

ا مكان در جهت خريد اقالمي براي قسمت بانوان مسجد مصر  گنردد ) اعنم از خريند فنرش ،     

غبت بانوان در كمنك بنه مسنجد    ر چادر نماز ، جامهري ، جاكوشي و ... ( در اي  صورت ، سجاده ،

 . خواهد يافتافزايش 

و بودجه اي كه به امري خاص در مورد مسنجد اختصناص مني     اعانات و مساعدت هاي مردم

 يابد ، در همان مورد خاص مصر  گردد . 



اگر كسا بود ه يا و ها در  هت نظافت و بهدا ت مسجد ، تقديم ما كند ، صرفاً  .8

نه در موارد ديگر ؛ زيرا بايستا تشصيص كمك كننده را در ناوع   در همين بصش هزينه گردد ،

انگيزه  افراد از مساعدت به مسجد كم   مرد و اعتماد او را  لب كرد ؛ واالّ نياز مسجد محترم

بلكاه در   رنگ ما گردد. متاسفانه  در برخا موارد نه تنها اين هزينه ها  ا به  ا ماا گاردد ،  

موارد غير ضروري و بلكه احياناً زايد ) مثل تبليغات ( هزينه ما گردد . كه در اين خصاوص  

 رت مضاعف صورت ما گيرد . سلب انگيزه به صو

در برخا از موارد ما توان از تصصص افراد با بضاعت در  هت رفع نيازهاي مسجد  .1

خا افاراد  اي بربراي در پا دا ته با د . به عبارت ديگر ، كمك گرفت ؛  بدون اين كه هزينه 

 كاه  اما اين ها ما توانند برخاا خادمات مساجد را     مالا به مسجد ممكن نيست ، تمساعد

 مستلزم صرف هزينه است، به صورت رايگان انجام دهند. 

از بنانوان   ،كش محل براي تعمير شيرن ت ، از نسوات كار براي نسوالت پشت بام مسجد از لوله

 راي تعمير وسايل صوتي و ساير موارد . ب كوشي ، از فنيبراي شست  فرش، از نجار براي تعمير جا

مشاركت افراد را در اداره امور مسجد فراهم مي كند و از  بدون شك اي  اقدام از يك سو زمينه

سوي ديگر ، تخصص فني افراد را در خدمت مسجد قرار مي دهد و هزينه هنايي مسنتلزم  انجنام    

برايشان ميسر به مسجد دادن اي  امور است جبران خواهد كرد . مضافاً كساني كه امكان كمك مالي 

 ره نخواهند ماند . از پاداش كمك به مسجد بي به  نيست،

و ريصت و پاش با مورد  داً  لوگيري  ود ، خصوصاً در  فدر امور مسجد از اسرا .10

بنرها، پاذيرايا هاا و ... البتاه در خصاوص خرياد       ،ها اطالعيه  هزينه هاي مربوط به تبليغات،

 ،رد نياز بايش از قيمات آن تو اه  اود    چنانچه به كيفيت اقالم مو ،ا ناس و اقالم مورد نياز

 است. مناسب

بهتار    ،ما اخاذ  اود  ، اگر  نس تقديكمك و مساعدت مالا افراد به مسجددر زمينه  .11

 .است تا پول آن

ود خن صر  مساعدت ها در جاي به متوكيك صندوق ها به انوا  خدمات ، موجب باور مردم  

خواهد بود . بدي  منظور  زم است كه صندوق كمك به مستمندان از صندوق كمنك بنه نظافنت،    

 روشنايي و ساير موارد توكيك گردد . 



 با هزينه مورد نظر مسجد توازن برقرار گردد . به مسجد، همواره ميان كمك هاي مردم  .12

عادت برخي مديران نن است كه ابتندا در جهنت رفنع نيازهناي مسنجد بنراي مسنجد هزيننه         

هاي احتمالي مردم،  چند برابر كمك افتند و در برخي موارد أمي  نن ميتراشند و سپس به فكر ت مي

 هزينه مي كنند.

در خيلني از منوارد كارسناز و     تابعي از شخصيت نن اسنت ،   البته قدرت ريسك پذيري افراد كه

ت مختلف سال و حتي اينام  ميان كمك هاي مردم در اوقا  مويد است؛ اما بايد توجه داشت كه او ً،

مسجد به مراكز مربوط پرداخت نگردد ،  در صورتي كه بدهكاري  ؛ ثانياً،نوسان استه در مختلف ما

نسبت به مسجد و اولياي نن متضم  بدبيني خواهد بنود كنه در نهاينت بنه وهن  مسنجد خواهند        

 انجاميد. 

عمنل   . مقروض نگه داشت  مسنجد ، «، خرج نهسته تر ك چو دخلت نيست»: سعدي گوته است

مايد؛ در عي  حال بايستي حند و  پسنديده اي نيست ؛ هر چند در برخي موارد اجتنا  ناپذير مي ن

حدودي براي اي  كار تعريف كرد و يا اي  كنه زمنان پرداخنت فنرض مسنجد را چننان وسنيع و        

 گسترده گرفت كه موجب سرافكندگي نگردد . 

تشكر از كسانا كه به نحوي در اداره امور مسجد دخالت دارند و يا مساعدتا ويژه به  .13

. ايان كاار باا اخاالص     اي اداره امور مسجد استبايسته ه مسجد صورت ما دهند از  مله

سنت و عمل پسنديده مساعدت به مسجد مساعدت كنندگان منافات ندارد، بلكه مو ب ا اعه 

 خواهد بود . 

، امام مسجد مي تواند در سخنراني خود به اين  نكتنه متنذكر شنود و ينا در تنابلو       بدي  منظور

 اي  مهم اطال  رساني گردد.   اعالنات،

است چنانهه كسي نسبت به معرفي اش پرهيز داشت ، مي توان از معرفي وي خودداري  بديهي

از مانع نن نخواهد بود كه هيأت امنا يا امام مسجد با مكتوبي محرمانه،  ،كرد ؛ در عي  حال اي  كار

خدمات ننان را قدرداني كند و رونوشتي نيز به برخي مراكز از جملنه سنازمان تبليغنات و ينا اداره     

وقا  و امور مساجد ارسال نمايد . در مجمو  ، قدرداني از مسناعدت كننندگان  بنه مسنجد و از     ا

كساني كه به نحوي دراداره امور مسجد دخيلند، بيش و پيش از نن كه قدرداني از يك شنخص بنه   

 خصوص باشد ، قدرداني از عملي پسنديده و نيكوست و ارزش اي  كار واضح و روش  است . 

مساعدت ها و كمك هاي مردما به صاورت دوره اي و مساتمر و    ها ، گزارش هزينه .14

 .مستند در تابلو اعالنات نصب  وند

اي  كار از يك سو موجب تشوي  مردم كمك بنه مسناجد اسنت و از سنويي جلنو سنوء ظن         

رد اعتبنارات و  وبه مسؤو ن مسجد در م ااحتمالي را سد خواهد كرد . مضافاً اي  كه اعتماد مردم ر



ات مسجد و نحوه مصر  نن ها ايجاد خواهد  كرد و بي اعتمادي احتمالي را از بي  خواهند  وجوه

 برد . 

 .ترين ابزارهاي مديريتا مسجد است از مهم ،عتماد ميان مسؤوالن مسجد با مردمايجاد ا .15

بديهي است اي  اعتماد در گذر زمان حاصل مي شود؛ اما بر اثر اندك مسامحه يا غولتي از بني    

عنصر اعتمناد   د رفت . تجربه نشان داده است كه هر گاه ميان مسؤو ن مسجد و نمازگزاران ،خواه

ر صنورتي كنه اين  اعتمناد ضنعيف      بسياري از كارهاي شبه محال عملي مي گردد و د  حاكم باشد،

 و خم هاي فراوان مواجه مي شود .  چانجام دادن هر كاري با پي  ،باشد

بندون   .ه چگونه مي توان اي  اعتماد را ايجاد نمود و گسنترش داد اما اي  نكته روي مي نمايد ك

 عملكرد مسؤو ن مسنجد در اين  امنر نقنش اول را داراسنت . شخصنيت معننوي ، علمني،        شك 

، سياسي و سواب  مسؤو ن در اي  خصوص موثر است. عوامل ديگري نينز در اين  زميننه    گينفره 

ري  وظيوه هينأت امننا ، مسنؤو ن و خصوصناً امنام      موثر و نقش نفري  هستند . بي ترديد ، مهم ت

 ايجاد و گسترش اعماد متقابل مردم و مسؤو ن مسجد مي باشد .  مسجد ،

 عوامل جذب هزينه براي مسجد 

راه هاي جذ  كمك و مساعدت براي مسجد از مهم تري  شاخص هناي منديريت مسنجد در    

 شراي  امروزي است . 

سجد چندان جلب توجه نمي كند ؛ وضعيت اقتصنادي عمنوم   زيرا ميزان كمك هاي دولتي به م

 مردم نيز به گونه اي نيست كه بتوان نن را كمك هايي معتنابه به حسا  نورد . 

بر اي  اساس ،  زم است كه مديريت مسجد بنا اتخناذ راه  كارهناي تعيني  كنننده ، موجبنات       

 ،چند راه كار پيشنهاد مي شنود صوص  و كمك مردم را به مسجد فراهم نرود . در اي  خمساعدت 

 زماني و مكاني در اتخاذ نو  راه كار موثر است :  ضم  اينكه بايستي در نظر داشت عوامل محيطي ، 

دسات    ه كارهاي  ذب كمك هاي مردما به مساجد ، قادردانا از بانياان،   ايكا از ر .1

 اندركاران و كسانا است كه به نحوي در خدمت مسجد هستند.

ان را نسبت به ادامه كمك و استمرار خدمات رساني تشوي  مي كند ؛ ضم  اي  اي  قدرداني نن

ارد . دراي  خصوص بايند توجنه داشنت كنه اصنل      دكه اصل سپاس از خدمتگزاران ، موضوعيت 

 سپاس و قدرداني مهم است ، نه كميت هديه انتخابي.



و مساعدت  اقدامات فرهنگا و تبليغاتا بدون ترديد ، در تشويق مردم به كمك كردن .2

 به مسجد مهم است.

فضنيلت كمنك بنه مسنجد ، تهينه       نوشت  احاديث و گوته هاي معصومي  و سناير بزرگنان در  

تبيي  اهميت كمك به مسنجد   هاي تبليغاتي و اصطالح كف دستي و توزيع ميان نمازگزاران ، تراكت

 ا  نيد . در سخنراني امام مسجد مي تواند در اي  زمينه تبليغاتي مويد و موثر به حس

نكته مهم اين است كه هيأت امناي مسجد در اين خصوص نسبت باه نماازگزاران بار     .3

 اساس وضعيت اقتصادي آن ها  يوه هاي متفاوتا در پيش بگيرند.

به عنوان مگال چنانهه وضعيت اقتصادي برخي از نمنازگزاران بهتنر از ديگنران اسنت، نمايننده      

مساعدت اي  افراد را به مسجد دو چندان كند؛  زيرا تجربه   هيأت امنا با حضور در منزل ننان، زمينه

 نشان داده است كه اقدامات چهره به چهره موثر تر از تبليغات مكتو  و غير حضوري است. 

بديهي است در هر صورت ، شأن و جايگاه مسجد و امام مسجد و نينز هينأت امننا بنه عننوان      

جايگاه وجه المصالحه مبلغي به عنوان كمك بنه   نمايندگان مسجد بايستي حوظ شود و اي  شأن و

 مسجد قرار نگيرد . 

 از  مله اقداماتا كه مو ب تشويق مردم در مساعدت به مسجد خواهد  د، قدردانا .4

اعام از فارش، مهاردان،     م هديه كننادگان بار نس اهادايا   ها، از  مله درج نا مكتوب از آن

 . است سردكن و ساير موارد آب   اكتابا، منبر، بصاري،

اي  كار از يك سو قدرداني از اهدا كننده به حسنا  مني نيند و از سنويي مشنوق ديگنران در       

مساعدت به مسجد است و با اخالص و انگيزه هديه كنندگان نيز منافات ندراد ؛ زيرا اصنو ً هنيچ   

 هديه كننده اي از اول هديه خود را به درج نام و عنوان بر جنس اهدايي مشروط نمي كند . 

 كارهاي مبتنا بر زمان و مكان و ساير رويكرد  ناسا كمك به مسجد و اتصاذ راه نروا .5

،  ايوه اتصااذي در ماورد    . به عنوان مثالتواند در اين زمينه مفيد و موثر با د هاي  امعه ما 

 كاري كه در مورد آقايان اتصاذ  ود، متفاوت با د.  تشويق بانوان در كمك به مسجد با راه

ه بايد در برابر ثروتمندان در پيش گرفت با ديگران مختلف گردد. در اين  خصنوص   كاري ك راه

هم در نظر گرفت. در برخي زمان ها مردم جهت كمك به مسجد  اتوان تواوت زماني و مكاني ر مي

 ها .  ها نمادگي بيش تري دارند و همي  طور در برخي مكان نسبت به ساير زمان

اير مسؤو ن مسجد مي توانند بر اساس دستورالعمل نانوشنته ، امنا   هيأت امنا و س در اي  زمينه ،

مواردي جوا  منوي شننيدند و كنارنيي مويندي    يا كارشناسي شده استواده كنند و چنانهه در مورد 

نديدند ، راه كار ديگري اتخاذ كنند و در هر حال بر اساس شراي  گوناگون ، كارهاي اقتضنايي در  

 پيش بگيرند. 



واده متناسب از هر كسي يا هر گروهي بر اساس شغل و تخصص نن ها مني توانند   همهني  است

 مساعدت به مسجد را در ابعاد غير نقدي تضمي  و رون  بخشد . 

ميان ماردم و  « اعتماد سازي » در تمام موارد بايد به يك نكته اساسا ا اره كرد و آن  .9

 مسجد است . مسؤوالن 

ل برقرار باشد ، مردم به طيب خناطر در مسناعدت بنه مسنجد     زماني كه بي  اي  ها اعتماد متقاب

 پيشقدم مي شوند . 

 اي  اعتماد در شاخص هاي مختلف بايد جلوه كند :

در اظهار نظر نسبت به مخارج مسجد ، در هزينه كردن بودجه مسجد و همه مواردي كه مستلزم 

 .اعمال مديريت مسجد است

دولي مشخص و نصب العي   قرار دادن نن ها مي درج درنمدها و هزينه هاي مسجد براساس ج

 تواند از ايجاد برخي ذهنيت هاي منوي جلوگيري كرد . 

اعتماد مردم و اعتماد مردم تضمي  كننده استمرار مسناعدت  موجب  ،بدون شك ، شوا  سازي

 ها به مسجد است .  نن

غاتا است كه ت از  مله اقدامات تبليدترسيم اهداف كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند م .7

 ما تواند در مساعدت و كمك مردم به مسجد موثر و مفيد با د .

نكته مهم در اي  خصوص اي  كه هر گاه اي  اهدا  در جهت رسالت اصلي مسجد قرار داشته 

از عدم اقبال مردم در كمك   ّدت و همياري مويد و موثر است ؛ واباشد ، در تشوي  مردم به مساع

 مسجد ، نمي توان چشم پوشي كرد . ن با مسؤو ن به مسجد و همدلي ننا

مسؤوالن مسجد است  مردم با همدلااز سويا مو ب   ويا در مصارج مسجد، هصرف .8

و از سويا مو ب اعتماد مردم به مسؤوالن مسجد و تشاويق آناان در مسااعدت باه مساجد      

 .خواهد بود

در دراز مدت به دست مي نيد ؛ ضمناً بايد توجه كرد كه اعتماد متقابل مردم و مسؤو ن مسجد 

 اما بايد اندك اقدام نسنجيده اي خدشه دار مي شود و اي  ديوار اعتماد فرو مي ريزد . 

 نام مسجد 

نام مسجد موضو  مباحگي در كليت مسجد و مسجد سازي است و عواملي در اي  زمينه تعيني   

طايوه و قبيله ، نام ستقرار مسجد ، نام محل ا كننده اند . تعيي  نام مسجد براساس نام باني يا واقف ،

شخصيت هاي سياسني و حكنومتي ،    ، نام اصنا  و گروه ها، نام معصومي  و احياناًاشخاص معتبر

 ازجمله مواردي است كه موضو  تعيي  نام مسجد بوده و هست .



ه عموماً نام مساجد بر اساس نام اشخاص ، قبايل و منناط  بنود   )ص(در زمان حيات رسول خدا 

 ظوره و ساير موارد . بني  سالم ، هدي ، بني مانند مسجد قباد ، بني  است،

احكام خاصي به نن متنر تنب باشند     ضمناً  بايد توجه كرد كه نام مسجد جزء مسجد نيست كه

همانند احكامي كه در زمينه اداره و نگهداري مسجد وضع شده اند ( بلكه اختينار ننام مسنجد بنا     )

مينه مخالوت با خواسته و يا مخالوت با نام انتخابي باني و واقف مشنكل بنه   واقف است و در اي  ز

 نظر مي رسد . 

در نظر بديهي است همان طور كه در انتخا  نام اشخاص حقيقي مالك ها و معيارهايي را بايد 

در انتخا  نام مسجد هنم بايسنتي   ثبت احوال از صدور شناسنامه جلوگيري مي كند ؛   ّگرفت ؛ وا

 «معننون »و « مسما»در نگاه به  «عنوان»و  «نام»رهايي را مورد نظر قرار دارد . بويژه اي اي  كه هنجا

 .ثر استمؤ

 توليت مسجد 

توليت به معني سرپرستي مسجد است و با توجه به اي  كه مسنجد شنرايطي دارد و سناختماني    

 ويژه است . معمولي نيست ، توليت و سرپرستي نن و نيز وقف در مورد نن داراي شراي 

 برخال   ديگر موقوفات . وقف اصل مسجد شرط پذير نيست ،

لذا واقف نمي تواند در خصوص وقف اصل مسجد شروطي را مقرر كند ؛ هر چند درموقوفات 

 از اي  اختيار بهره مند است .  ،غير اصل مسجد

نكته دليل بر اهمينت   مسجد ، داراي اختيار ، تام نمي باشد . اي بنابراي  ، باني يا واقف درامور 

 مسجد است .

 چند نكته قابل ذكر است : در خصوص وقف مال يا اموال و امالكا براي مسجد ،

تعيين موقوفه براي مسجد  ، اصوالً  به منظور تضمين اقتصادي مسجد و ايجاد پشتوانه  .1

موضوع در  رايطا كه در بساتري صاحيح و روالاا منطقاا و     اي مالا براي آن است . اين 

 مناسب و به  است . ر ناسا  ده مديريت گردد ،كا

متاسفانه به دليل عدم مديريت صحيح موقوفات ، اين نكته تداعا ما  ود كه مساجد   .2

از لحاظ اعتبار مورد نياز خود كفاست و مردم از مساعدت به مسجد خودداري ما كنند . ايان  

نچه ما تواند از اين پيامد دستاورد منفا تعيين موقوفات براي مسجد است . آنكته در حقيقت 

 تبيين صحيح موضوع براي نمازگزاران است . منفا  لوگيري كند ، 

عامنل نناامني    مسنجد هسنتند ،  درحقيقت نبايستي موقوفات كه در واقع عامل رونن  اقتصنادي   

 اقتصادي نن گردند . 



جد تكاپوي ه از نن جا ضرورت مضاعف مي يابد كه در خيلي از موارد ، مال موقوفه مستاي  نك

هزينه هاي مسجد را نداشته ، در نتيجه تالش براي جلوگيري ناامني اقتصادي مسجد ضرورت بيش 

 تري مي يابد . 

يكا از راه هايا كه ما تواند نگاه مردم را به موضوع پيش گفتاه اصاالح كناد ، آن     .3

كنند كه مال است كه مال موقوفه بر مورد يا موارد خاصا وقف گردد ؛ مثال هر گاه مردم باور 

فقط براي مصارج امام مسجد يا هزينه هاي خادم مسجد ، يا براي آموزش قرآن باراي   موقوفه ،

نو وانان ، يا خريد منبر و يا ساير موارد خاص وقف  ده است ؛ طبيعتاً نسبت به هزينه سااير  

 موارد احساس مسووليت  كرده ، براي رفع آن نيازها اهتمام ما ورزد .

 .از صحت مطلب اطمينان حاصل نمايندته بايستي به اطال  مردم رسانده شود و ننان طبعاً اي  نك

رعايت صالح و صرفه مسجد  در هزينه ها و اعمال مديريت صاحيح در ايان زميناه      .4

 بسيار مهم است.

منظور نن است كه هر گاه مال و موقوفه اي براي موردي خاص وقف شده باشند ، بايسنتي در    

ز جوانب امر در نظر گرفته شود ؛ بدي  گونه كه اعتبار معقولي براي نن امنر هزيننه   اداره اي  مهم ني

به طوري كه شائبه اسرا  ايجاد نگردد و يا هزينه صورت گرفته با ساير هزينه ها هماهنگي گردد ؛ 

 مگال  از خريد لوستر يا چلهراغ هاي گران قيمت جداً خودداري گردد. ؛و همخواني داشته باشند

چنان بي كيويت باشند كنه در انندك  زمناني بنه       ي ديگر ، نبايد جنسي كه تهيه مي شود ،از سو

 خريد مجدد نياز باشد و يا به تعمير نن احتياج افتد .

در هر صورت ، وظيوه امام و ساير مسوو ن مسجد است كه در مديريت هزينه  كردن اعتبارات 

كيوينت   ؛دنومي نمازگزاران بني اعتننايي نباشن   به افكار عم ؛دنصالح و صرفه مسجد را در نظر بگير

در منديريت موقوفنات حساسنيت  زم را اعمنال      د ،نن دهوسيله مورد نياز را بر كميت نن تنرجيح  

 د.نبر مديريت نن نظارت  زم را صورت ده ؛دننماي

 قدرداني و تشكر 

باه   بانيان ، واقفان ، مساعدت كنندگاناز خدمتگزاران به مسجد ، بدون  ك قدردانا  .1

و باه  حتا نسبت به كسانا كه از مساؤوالن   اخالقاً و عرفاً امرپسنديده اي است ، مسجد  رعاً ،

 خصوص از امام مسجد چنين انتظاري را ندارند . 

راه هاي سپاسگزاري نيز بنا به شخصيت و موقعيت افراد و شراي  زماني و مكاني متواوت است 

اران گرفته تا رفت  به منزل افراد و تمجيند و  زبي  نمازگ. از نام بردن و تمجيد در محافل عمومي و 

 و ساير موارد .  ها از نن قدرداني كتبي



و مساعدت كنندگان ، قادردانا  عالوه بر قدردانا از دست اند كاران مسجد و خيرين  .2

و سپاس از امامان قبلا مسجد مهم است و موضوعيت دارد . بدون  ك رونق فعلا مساجد و  

 رهون تالش دست اندركاران و از  مله امام سابق و اسبق است . امامت فعلا ، م

صنورت   يهنا يناد   و گاه از نن انصا  و قدرداني اقتضا مي كند كه امامان قبلي  فراموش نشوند

امنام ينا    حبي  الصلوتي  براي شنادي رو  ،رسم بسيار پسنديده اي است كه در برخي مساجد گيرد.

 صلوات فرستاده مي شود .  ،ور مسجد موثر بوده اند امامان قبلي و يا كساني كه در ام

نكته مناسب و پيشنهادي اين كه مناسب است هر مسجد سه امام مسجد راتاب دا اته    .3

 با د؛

به ترتيب براي اقامه جماعت صبح ، اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و اقامنه فريضنه مغنر  و    

به يكديگر پرهينز نكننند . امنام     ياز اقتداعشا و جالب تر از اي  كه اي  سه امام در مواقع مقتضي 

مسجد صبح به امام ظهر و عصر اقتدار كند ؛  امام ظهر و عصر به امنام جماعنت مغنر  و عشنا و     

همي  طور امام جماعت مغر  و عشا به امنام فريضنه صنبح اقتندار نمايند و همني  طنور حالنت         

 .چرخشي اقتدا حوظ شود 

  امامان و مردم  اعتماد ايجاد مني كنند و از بنروز نسنيب     اي  كار بي  امامان هر سه نوبت و بي

 جلوگيري مي نمايد.  ،هايي كه معمو  دستاورد بي اعتمادي است

 مسائل عمراني مسجد 

از جمله مسائلي كه در خصوص مساجد بايند بنه نن توجنه كنرد، عمنران و نبناداني مسنجد و        

ساير مسنائل در اين  مقولنه قنرار     مديريت نن است. انتخا  نو  جنس، مديريت عمراني مسجد و

 گيرند. مي

 از قديم گوته اند كه هيچ جنس گراني بي حكمت نيست و هيچ جنس ارزاني بي علت نيست .

جداي از موردي كنه   ،علت در اي  جا به معناي نارسايي و نامرغوبي است . جنس ارزان قيمت

 ص نمي باشد؛ لذادارنده اش تعمداً قيمت را پايي  انتخا  مي كند ، بي علت و نق

 در انتصاب مصالح بايستا كيفيت فداي كميت نگردد. .1

از  منطقاً بال اشكال است كه سير ساخت مسجد به طول بينجامد، اما اجناس و مصالح مورد نياز 

موقتناً تعطينل   افي ؛ يا ساخت بخشي از مسجد به دلينل عندم اعتبنار كن    انوا  مرغو  انتخا  شود

 اجناس نامرغو  اجتنا  و خود داري شود . خريد و مصر   ز؛ اما اگرديد



مساله تنها در خريد  نس مرغوب خالصه نما  ود ، در خصوص كيفيت سااخت و   .2

 ز بايستا اهتمام الزم صورت بگيرد.چينش مصالح ني

ند ؛ اما بنر اسناس ينك اصنل     رد ويژه دامّبرخي بانيان مسجد نسبت به تسريع در ساخت نن تع

بي  ساخت و ساز مراحل مختلف و از جمله مسجد فاصله اي زمناني  مهندسي و معماري ، بايستي 

پس از ساخت  اي  نشست ، وجود داشته باشد تا مگال در ساختمان نشست كافي صورت بگيرد؛ وا ّ

 و اتمام حاصل مي شود . ترك هاي بعد از پايان كار ناشي از اي  نشست است . 

ر انتخا  جننس ، سناخت و منديريت نن    در مجمو  ، نظرات كارشناسي معماري و مهندسي د

 بايد لحاظ شود . 

 ويا ما تواند اين مهم را تامين  هدر عين حال صرف ؛كاردان و انتصاب معماري دلسوز .3

 نمايد.

خريد اقالم مرغو  ولو گران قيمت ) در حد معقول ( زيبنده مسجد است و به دلينل مقبولينت   

ضرورت مرغوبينت اقنالم و اجنناس ، هنر چنند      هيچ كس نسبت به  مكان مقدس ، نزد مردم ، اي 

، اعتراض و تعريضي نخواهد داشت ؛ با توجه به اي  كه قرار است مسجد، سال  اندكي گران قيمت 

ها استمرار حيات داشته باشد و با اي  كار ، حتي ا مكان از هزينه كردن بنراي تعمينر و نگهنداري    

 جلوگيري مي شود . مسجد 

وب و ساخت عاالا ، طراحاا مساجد ، باياد هو ايارانه و      قبل از انتصاب مصالح خ .4

 براساس معيارهاي مهندسا با د . 

نقشه خو  ، استواده از فضا ، نور گير بودن ، طراحي نقشه به نحوي كه تردد به مسنجد بنراي   

( و سناير منوارد از نكنات  زم الرعاينه اي      همه گروه هاي سني راحت باشد ) مگال كوتاهي پله ها 

 طراحان مسجد بايد در نظر بگيرند .است كه 

طراحي نقشه خو  براي مسجد ، چنانهه از لحاظ زماني به درازا بكشد ، مهم نيست ؛ اما اگنر  

بي اعتمنادي  نوعي تعلل و درنگ جايز نيست و طبعاً براي مردم  نسبت به ساخت مسجد اقدام شد ،

را بنه دنبنال خواهند داشنت ؛      نسبت به دست اندركاران مسجد و تصور وجود اختال  ميان نننان 

نن خواهند   مضافاً  اي  كه طو ني شدن زمان ساخت مسجد ، موجب ازدياد هزينه سناخت و سناز  

 مورد سوارش روايات است .  در به انجام رساندن كار خير و نيكو ، بود . ضم  اي  كه تسريع

د؛ باه  الزم صورت بگيار  طراحا مسجد بايستا كار ناسانه و براساس پيش بينا هاي .5

در صورتا كه طرح و نقشه تغيير كند به تغيير آن نياز نبا د . ،طول زمان ساخت طوري كه در

با اعتمادي مردم را نيز باه دنباال     ،هزينه اي گزاف خواهد بود فضمن اين  كه مستلزم صر ،



انا بر اساس چناد نقشاه سااخته    دارد . ساخت مسجد به درازا ما كشد و دست آخر ساختم

 طبيعا است در واحدهاي آن ناهماهنگا به صورت محسوس ديده  ود .   ود كه ما

بهتر است طراحا مسجد به گونه اي صورت گيرد كه بتوان از بصاش هااي مصتلاف     .9

ديواري كه بتواند براي دو اتاا  محساوس گاردد .     مثالً مسجد چندين استفاده به عمل آورد ؛

با فلسفه و اودي   نه تر خواهد بود ؛ ثانياً ،ساختمان مسجد هر چه ساده تر با د ، اوالً كم هزي

 همصوانا دارد .  ن رغبت اهل مسجد به دنياست ،تمسجد كه كاس

  و زر ام خدا و آخرت را تاداعا كنناد،   متاسفانه بسياري از مسا د به  اي اين كه ن .7

بر  دنيا ره به اذهان تداعا ساخته ، مردم را به زر و زياور و رناگ و لعااب دنياايا ساو       

دهند. ضمناً  در طراحا مسجد بايد مسير سرويس بهدا تا از راه مسجد مجزا با د . مسير  ما

تردد خانم ها از مسير تردد آقايان مجزا؛  همچنين در ورودي آقايان به مسجد از درب ورودي 

 خانم ها به مسجد فاصله دا ته با د . 

مساجد را   ين فضاا ديوار مسجد در حدي معقول از يك سول دلنواز باود  بلند بودن  .8

 مو ب ما  ود و از سويا ابهت ظاهري آن را به دنبال دارد . 

محراب مسجد به دليل اهميت آن ، نسبت به ساير فضاي مسجد ، بهتر است رو ن تر  .1

اماا سااخت    ساخته  ود . كا ا كاري در محراب موضوعيت ندا ته ، مستلزم هزينه اسات ، 

سبز رنگ و نصب آن در محراب ما تواند بار زيباايا و    با المپ نئون« اهلل » تابلويا از كلمه 

 قداست آن بيفزايد .

طراحا مسجد بايد به گونه اي با د كه ديد مردم نسبت به منبار و محاراب و محال     .10

ايستادن امام مسجد ،زاويه اي مناسب دا ته با د و مردم بدون زحمت نسبت به اين بصش هاا  

 ديد مناسب دا ته با ند . 

نور در فضاي داخلا مسجد بايد به اندازه اي با اد كاه ماردم  هات      همچنين ميزان .11

برنامه هاي مسجد به زحمت نيفتند : نه چندان زياد كه آزار دهنده با د و نه چنادان كام كاه    

 رؤيت يكديگر مو ب زحمت  ود . 

در عي  حال ، استواده از  مپ هاي گران ، اما كم مصر  به طوري كه از لحاظ صنر  اننرژي   

 سوارش مي شود .  ن به صرفه باشد ،مقرو



 ربه اين نكته هم بايد تو ه دا ت كه بصش بانوان از لحاظ نور ، تهويه ، فضاا و سااي   .12

 نبايد نسبت به بصش آقايان رتبه پايين تري دا ته با د .  امكانات ،

مسجد نماد و مسلمانا و تجلا عينا دين و دين مداري است . اصل ساختمان مسجد  .13

 ها است . و عناصر آن ، در حقيقت تعظيم  عاير االو همه ا زا 

چنراغ هناي    بايد اي  ساختمان مقدس از دور به وسيله مناره ، تنابلويي ننوراني ،   بر اي  اساس ،

 از جذابيت  زم بهره مند باشد .  ، هپيدا بود، مناسب و ساير امكانات

ناره يا سر در مسجد مي توانند  ايجاد فضايي نوراني در اطرا  مسجد ؛ مگال در با تري  بخش م

 يعني خداوند متعال باشد .  نماد و تجلي اي از نور نسمان ها و زمي  ،

 برخي شعارها 

برخي شعارها را مي توان از زمره نسيب شناسي مسجد دانست . اي  گونه شعارها ظاهر زيبايي 

ين  عار كه مسجد بايد ا مثالًاما در عمل پيامدهايي مخالف اهدا  اصيل مسجد دارنند .   دارند ،

 مردما با د . 

اين  عار ظاهر زيبايا دارد و تجربه نشان داده است كه در طول ساال هااي قبال از     .1

انقالب و در طول عمر يك سال انقالب و سال هاي بعد از آن و خصوصاً در سال هاي دفااع  

ل گااها  حاا  نيعا در  ؛مقدس ، مسا د داراي بيش ترين خدمات به اهداف انقالب بوده اناد 

اوقات از  عار مردما بودن انقالب در  هت اهداف  صصا استفاده ما  اود . آياا مردماا    

 بودن انقالب به معناي تبليغات به نفع يك   هت رسيدن به مقامات سياسا است ؟

خصوصناً امنام مسنجد ) در     ،وظيوه حاكمان اسالمي ) در شكل عموم قضيه ( و متوليان مسجد

است كه مسجد جهت اهدا  شخصي مصنادره نگنردد و شنعارهاي     ننشكل مصداقي و خاص ( 

 نن را از مسير اصيل و مقدس خود خارج نسازد .  چشم نواز و ده  پر ك  ،

معنا نيست كه مسجد بايد براي تمام زواياي زندگا مردم طرح و  مردما بودن كه بدان .2

 برنامه دا ته با د . 

ستوار كرد . تصور غلطي است كه اگر مسجد بنراي  انتظار از مسجد را بايستي بر مبناي معقول ا

و فكري و اجتماعي و اقتصادي مردم برنامه نداشته باشند ،  تمام ابعاد  جسمي و روحي و فرهنگي 

 ناقص است . 

توكيك كردن وظايف اصلي و اصيل مسجد از وظايف فرعي و وظايوي كه اصو  وظايف ذاتني  

كه بايد بدان مواجه شود . چه تناسبي اسنت بني     از جمله نكاتي است مسجد محسو  نمي شود ،

 ارتقاي امر ورزش و رسالت مسجد !



 انتظار از مسجد را به تناسب امكاناتا كه به مسا د تعلق ما گيرد ، بايد تنظيم كرد . .3

با امكانناتي كنه چنه از ناحينه      ،در ذه  مردم وجود داردمتاسوانه انتظاراتي كه امروزه از مسجد 

ان مقدس داده مي شود ، مناسب نيست . طي سال هاي اخير امكانناتي كنه صنر     مردم به اي  مك

و توريحني و گردشنگري   برنامه هاي عمراني و ورزشنگاه هنا و نموزشنگاه هنا و مراكنز ورزشني       

رونن    ،شايسنته و بايسنته   اي نن گونه ، بهما هزينه هاي ساخت مسجدا ؛چندي  برابر شده ،شود مي

 نيافته است . 

 مهوري اسالما باه ايان نكتاه تو اه بيشاتري      ا نظارتا در حكومت كاش نهادي ه .4

دا تند و ارزيابا عميق تري به عمل ما آورند كه چه امري رونق مراكز غير مسجد را اقتضاا  

كرده و رونق مسا د را غير ضروري  دانسته است و در يك ارزيابا اهميت آن ها را مشصص 

 . ندكرد ما

نشان ما دهد كه مردم از مظاهر ديناا مثال مساجد     نگاها به ماهيت انقالب اسالما .5

تحقق اهداف اسالم و انقالب را دارند و تحقق ساير اهداف ) اعم از اهاداف سياساا و غيار    

 مثل ورزش و تفريحا و فرهنگا ( برعهده مراكز ديگر است .  ؛دينا

اهداف مصتلاف دنياوي  و    درست است كه در نظام واحد  مهوري اسالما ، اصوالً .9

اما تحقق همه اين ها در چارچوب يك مركز مثل مساجد ، اماري    ؛وي داراي پيوند هستنداخر

 غير واقعا و موهوم است . 

اي  نكته توكيك اهدا  و تخصصي شدن نن ها را اقتضا مي كند . در نظام اسالمي هر كندام از  

راين  زميننه   راكز دشكيل مي دهند . اساسنامه ممراكز وظيوه اي بر دوش دارند كه شاكله نن ها را ت

 گوياست . 

زيارا اصاول    ؛يش از سااير مراكاز دارد  بحكومت اسالما در برابر مسا د وظيفه اي  .7

 حاكميت اسالما در مسجد  كل گرفته و آبشصور اداره حكومت اسالما مسجد است.

نمي توان نقش دولت را در برابر مساجد منتوي دانست . البته گاه اداي اي  وظيوه  ،بر اي  اساس

در قالب بسيج مردم براي اداره مساجد و تامي  هزينه نن شكل مي گيرد ؛ در عي  حال هزينه هناي  

 مسجد گاه كمك مالي دولت را اقتضا مي كند . زم جهت اداره 



اين كمك هاي مالا دولت بايستا به گونه اي با د كه اساتقالل و آزادي مساا د را     .8

كه كمك هاي مالا نظام به مسجد در قالاب   وهن مسجد است بسيار مو بدار نكند . خد ه 

 نوعا معامله صورت گيرد . 

بديهي است وظيوه مسجد در دفا  از  اصل نظام  و و يت امري غير قابل انكار ؛ اما در برخني  

موارد كمك مالي به مسجد براي دفا  از شخص يا گروهي خاص صورت مي گيرد كنه حقيقناً  بنا    

خواني نيست . وظيوه مسوو ن مسجد خصوصاً امام مسجد نن روح مسجد و قداست اي  مكان هم

است كه در اي  زمينه هوشيارانه عمل كند و بر اي  باور باشد كه دستي براي گرفت  مالي دراز كرده 

 كند . مي از نبروي خود عبور  كه با نن،است ، پلي است 

به امر مساجد و  نسبت  حوزه هاي علميه وظيفه دارند كه ،بر دولت و بيش از آن عالو .1

 اهتمام دا ته با ند .  مديريت آن در  كل وسيع كلمه و از  مله تأمين هزينه آن

 امام يا هيأت امنا؟!

نقش اول و مهم تري  نقش را در اجراي رسنالت مسنجد ، امنام    در اي  نكته ترديدي نيست كه 

كارگردانان چند ساير  مسجد بر عهده دارد . چنانهه وي از شراي   زم امامت برخوردار باشد ، هر

مسجد ، شراي   زم را بهره مند نباشند ؛ امام مسجد مي تواند با مديريت خود ، امور مسجد را بنه  

سرانجام برساند . عكس اي  قضيه نمي تواند رسالت مسجد را تحق  بخشد ؛ يعني در صورتي كنه  

امنا به وظايف خود نشنا باشند   امام مسجد شراي   زم را بهره مند نباشد ، هر اندازه خادم و هيأت

 ، امكان تحق  رسالت واقعي مسجد وجود نخواهد داشت . 

مسجد داراي رسالتي است كه تحق  نن با شخصيت و جايگاه امام مسجد پيوند دارد ؛ نه الزامناً  

 هيأت امنناي متعهند را در اداره   شبا جايگاه هيأت امنا و ساير دست اندركاران و البته نمي توان نق

امور مسجد بي تاثير و يا كم اثر عنوان كرد . اي  نكتنه  مني طلبند كنه همنت مسنوو ن و دسنت        

 اندركاران جامعه بيش تر به انتخا  امامي نشنا به مسائل امامت مسجد معطو  گردد .

انجام دادن درسنت وظنايف   امام مسجد ، نقش رهبر و فرمانده لشكر را داراست كه در صورت 

اما چنانهنه ضنعف و    نظم و كارنيي سپاه لطمه وارد كند؛سرباز نمي تواند به  تخلف چند ،مديريتي

 با كدام تدبير بتوان لشكر را كار نمد كرد !   تخلف در فرمانده مشاهده شود ،

به اسم هيأت امنا كه امنروزه در مسناجد    بايد توجه كرد كه شخصيت حقوقي اياز طرفي ديگر 

ه در روايات شيعه و چه سني ( ندارند و اين  پدينده  كنه مني     شكل گرفته اند ، مبنايي روايي ) چ

تواند داراي نقش هاي مگبتي هم در اداره امور مسجد باشد ؛ صرفاً بنر اسناس ضنرورت اجتمناعي     

 شكل گرفته است ، نه بر اساس بايسته اي فقهي و ديني . 



اسناس ننوعي    همي  مبناست كه هيأت امنا و ساير نهادها و واحد هنايي كنه در مسنجد بنر     بر

بايستي در خدمت امام مسجد قنرار بگيرنند كنه     ضرورت اجتماعي و محيطي صورت پذيرفته اند ،

 مبنايي ديني و فقهي و پشتوانه اي مذهبي دارد . 

اداره امنور  بخواهيم د كه نامروزه سازمان ها و وزارت خانه ها اصو  با هيأت امنا اداره نمي شو

 م.مسجد را در اي  قالب بررسي كني

 هشداري مهم 

مسجد يك مدير طبيعا دارد جمله را از رهبر معظم انقال  بايد در نظر داشت و نن اي  كنه  

 و آن هم امام آن است . 

 البته در اي  زمينه دو نكته قابل ذكر است : 

اگر برخي مراكز و سازمان ها به صورت هيأت امنايي اداره مي شوند ، باز هم يك نور به  اوالً :

رئيس هيأت امنا انجام وظيوه مي كند . در واقع اداره كار از حالت هيأتي خارج شده و فصل عنوان 

امنام   الخطا  با  رئيس هيأت امناست . در مسجد نيز اگر قرار است هيأت امنا تصميم گيري كنند ، 

 مسجد بايستي فصل الخطا  مواضع باشد . 

احد هاي مسجد ، بايستي به عنوان بنازوان  خادم مسجد و ساير تشكل ها و و هيأت امنا ، ثانياً :

 رقباي او .در شكل امام مسجد انجام وظيوه كنند ، نه 

در عني    ؛مي تواند با هيأت امنا و ساير واحد هاي مسجد رايزني و مشورت نمايند  امام مسجد ،

حال همگي بايستي و يت و امامت مسجد را قبول كنند و نظر وي را بنر اينده هناي خنود مقندم      

 رند . بدا

مضافاً اي  كه با توجه به رايزني ها و ارتباط امام مسجد با سناير مسناجد و بنا مراكنز علمني و      

يش تري نسبت به اعضنا برخنوردار اسنت و    بتحقيقاتي و اجتماعي ، اصو ً وي از بينش و نگاهي 

 همي  نكته مي طلبد كه نظر و ايده  وي فصل الخطا  تلقي شود . 

 سوال : 

وال مواجه شده باشد كه حضور در مسجد  و ماندن در نن تا چنه انندازه منطقني    شايد با اي  س

 است . در اي  زمينه با دو رويكرد مواجه هستيم :

عنوان گرفته اند . حضور مردم در مأمن  ،« سنگر» و به تعبيري « مأمن »  داين كه مسا  .1

د . مضافاً  اين كه بار  و محل امن و حضور رزمنده در سنگر ، امري طبيعا و مستمر خواهد بو

مو اب اعطااي    ،به ابوذر ، نشستن در مسا د و تنفس  در آن )ص(اساس فرمايش رسول خدا 



 هايادر ه اي در بهشت براي  صص خواهد بود. حتا بر اساس روايات ، درهنگام نزول بال 

 مانند سيل يا زلزله مناسب است كه به مسجد پناه ببريم . 

جد هر چه بيش تر ، بهتر . با اي  مالحظه حضنور در مسنجد بنه    بر اي  اساس ، حضور در مس

ساعتي خاص ، منحصر نمي گردد . نيا محدود كردن حضور مردم در مسجد ، منع كنردن منردم از   

 در نتيجه ستم به مسجد قلمداد نمي گردد ! نن و

 مسائل عينا  امعه نشان دهنده آن است كه گاها اوقات افرادي الابالا و يا ولگرد و .2

احياناً سار  از باز بودن مسا د استفاده كرده ، لطماتا را به مساا د وارد ماا ساازند و ياا     

 وسايلا را به سرقت برده و احياناً اهانتا به مسجد روا دا ته اند . 

 و دربودن در مسجد به طور دائنم   چگونه مي توان اي  دو رويكرد را با يكديگر جمع كرد : باز

 فراد نابا  در نن !ضم  جلوگيري از حضور ا

براي حل اي  مسأله  به نظر مي رسد كه مسو ن مسجد نكتنه اي را بنه عننوان اصنل در نظنر       

 داشته باشند و ساير مسائل را براساس اي  اصل ، سياستگزاري كنند .

اصل نن  است كه در مساجد به عنوان مأم  و پناهگاه  بايد بيش تر اوقات شبانه روز باز باشد ) 

رسنالت دينني و    ا طلو  نفتا  و از اذان ظهر تا نيمه شب ( و مسجد دراي  فاصنله ، تن صبح از اذا

 اجتماعي خود را صورت بدهد . 

در عي  حال ، به منظور پيشگيري از بروز مشكلي كه به نن اشاره شد ، كسي به عننوان نمايننده   

 جد جلوگيري كند . هيأت ام  و يا خادم مسجد از ورود افراد خاطي ومشكوك و موه  به مس

 اگر ساير مراكز وظايف خود را انجام دهند 

بنه خنوبي انجنام دهنند     مضافاً اي  كه اگر مراكز مسؤول وظايف خود را در برابر افنراد خناطي   

اصو  كار به جايي نمي رسد كه اي  افراد مسجد را به عنوان محل مورد نظر جهت اجراي مقاصد  ،

د پيندا  وافراد ولگرد را جمع نوري كند ، اي  ها بنه مسنجد ور   ستي ،مگال اگر بهزي ،خود انجام دهند

ها به گونه اي نيست كه مسجد به نحو  نمي كنند . ضم  اي  كه اصو ً شمار اي  افراد و عملكرد نن

 ها قرار گرفته باشد .  محسوسي در تيررس اهدا  نن

احتمال  ااي  مكان مقدس ، ببه عبارت ديگر ، ريسك باز بودن مسجد و اطالق مأمني مستمر به 

خطري كه حضور افراد  ابالي  در نن جا داده مي شود ، مي ارزد و بدون شك منافع اين  ريسنك   

مسنائل ناهنجنار بسنيار    بروز بيش تر است . البته اگر بر مسجد ، مواظبت هم اعمال شود ، احتمال 

 پايي  خواهد بود.

مسجد چه بسا مصداق منع كردن مردم از حضور  در مجمو  ، با عنايت به اي  كه بسته بودن در

در نن قلمداد شود و با توجه به اي  كه رسول خندا )ص(  نشسنت  در مسناجد و تننوس در نن را     



موجب اختصاص درجه اي در نشست عنوان كرده اند و امام صنادق ) (  بهتنري  منردم را كسني     

از نن جا خارج مي شود و نيز با عنايت  دانسته اند كه قبل از ديگران وارد مسجد شده ، بعد از همه

مديريت مساجد بايستي  تمهيداتي اتخاذ كنند كه سناعات   به سنگر بودن مساجد ؛ به نظر مي رسد 

هرچه  بيش تر باشد و ساعات باز بودن مساجد  عمده ساعات شبانه روز  ،پذيرش مساجد از مردم

شيه اي نيز بايستي مطمح نظر مديريت مسنجد  را در بربگيرد و البته  مواظبت  بر مسائل جنبي و حا

 و هيأت امنا قرار بگيرد . 

 نظارتي هدفمند 

ارز مند بودن حضور مردم در مديريت مسجد ، بايد بر اين نكته نظارت كند كه ضمن  .1

 از بروز برخا برنامه ها و حركاتا كه متضمن تفرقه ميان مردم است  لوگيري  ود .   ،مسا د

است كه بايد ياد خدا در نن گسترش يابد و ذكر خدا را در اذهان و انديشه اصو ً  مسجد محلي 

ها رون  دهد . بر همي   مبناست كه حضور در مسجد تا زماني عبادت است كه در نن جنا گنناهي    

صورت نگيرد ؛ اما ديده شده كه محور كالم و صحبت هاي برخي گروه ها ، مسائل  دنيوي و غينر  

ه و بني دينني   مسجد به جاي عامل وحدت  و همندلي ، عامنل تورقن    ،رتديني است . در اي  صو

 تذكر امام مسجد در محو اي  زمينه  موثر خواهد بود .  خواهد شد.

وضعيت فيزيكا مسجد  بايد به گونه اي با د كه امكانات مساجد در دساترس هماه     .2

سترس همه قارار  با د؛ مثال قفسه هاي قرآن و مفاتيح  و  امهري ها در اطراف مسجد  و در د

 بگيرد تا از تردد افراد  لوگيري  ود. بر همين  منوال ساير  امكانات مسجد . 

و عمومااً از آن  لاوگيري باه    عرفاً  دون  أن مسجد خوابيدن، در مسجد امري است  .3

 آيد. عمل ما

بايد توجه كرد كه اي  كار حرمت شرعي ندارد و در برخي موارد از جمله محافظت از مسنجد   

مورد پسند است ؛ مگال مسافري كنه بني وقنت وارد     اعتكا  اجتنا  ناپذير و در برخي موارد و يا

خوابيندن   شهر مي شود و رفت  به منزل موجب دلهره و نگراني اهالي منزل گردد ؛ در اي  صورت ،

 در مسجد براي او مناسب خواهد بود.

ده ، عبارت اسنت از اسنتقرار   ننهه به عنوان كراهت خوابيدن در مسجد در متون روايي وارد ش

 بدون عذر و بدون ضرورت .  ،دائمي در مسجد

امنري   صوو   جماعنت نيسنتند ،  اما مزاحم  ابيده اند ،حتي بيدار كردن افرادي كه در مسجد خو

 ناروا به حسا  نمده است . 



بديهي است در اي  خصوص ، بايد حرمت مسجد هم محافظت  گردد . چنانهه اي  اجنازه بنه   

مسجد بر ساير استواده ها مقدم شمرده  شأناده اي بي رويه و خال  معقول  در نيد ، بايستي  استو

 شود ؛  خصوصا جايي كه اي  استواده ها مانع اجراي رسالت اصلي مسجد گردد .

 در اين زمينه  تو ه به اين نكات ضرورت است : 

ننان نيز در مسجد اسكان داشته و برخي از پيامبران در مسجد زندگي مي كردند ؛ قهراً  همراهان 

چون حضور ننان  شبانه روزي بوده ؛  خوابيدن ننان و بستگانشان در مسنجد امنري طبيعني بنوده     

مانند كسني كنه ورود    ،است . همهني  گوته شده كه خوابيدن برخي افراد در مسجد پسنديده است

 شبانه او  به خانواده اش موجب ترس و هراس خانواده مي گردد . 

مناسب است كه محلي را براي مسافران در مساجد خصوصاً  مساجد پرتردد  احنداث    ابراي  ،نب

نمود تااي  افراد بتوانند از امكانات مسجد استواده كنند و از بي سرپناهي به در نيند . روشن  اسنت   

و چنه  كه در اي  صورت ، اي  افراد ، مسجد را به عنوان يك مأم  مي نگرند ، نه مكاني معمنولي  

 نيند .  بسا از اهالي مسجد به شمار 

به نكته اي بايد تو ه دا ات و آن   ،در خصوص ورود افراد الابالا و ديوانه به مسجد .4

اين كه بيرون كردن هر ديوانه از مسجد ضرورت ندارد ؛ بلكاه ديواناه اي را باياد از مساجد     

اعث وهان  و خراباا   بيرون كرد كه حضور او يا مو ب ترس و وحشت مردم ما گردد ، يا ب

 مسجد . 

براي موقع ضروري و يا تحقق اساتحباب درا اراي    ،در مسجد و ود برخا امكانات .5

ها مناسب است؛ مثال  چنانچه كفش نمازگزاران  به سرقت برود ؛  در صورت يكه چناد   برنامه

دا ته با د و به عناوان امانات و تر يجااً  بالعاوه  باه       اين مواقع و ود ي فت كفش برا

  لوگيري ما  ود .   ذهنيت و خاطره منفا در مورد مسجدازگزار داده  ود؛ از بروز نم

اي مناساب   هتهيه كردن تعدادي عبا )با تو ه به استحباب پو يدن عبا در نماز( و  ام .9

 . هاي مسجد است ها و بايسته هبراي افرادي كه از لباس مناسب برخوردار نيستند؛ از ديگر  ايست

رودر روي نمازگزاران جلوگيري شود ؛ زيرا اي  كار  ،شعله نور ، و ساير مواردنهادن عكس ،  از

باعث حواس پرتي  و عدم تمركز نمازگزار مي شود . اي  نكته  در سنيره معصنومي  ريشنه دارد .    

بلكه از فرش  در مساجد استواده نشود ، حتي بهتر است از فرش هاي كه داراي نقش و نگار هستند ،

 كامال ساده استواده گردد .  هايي با نقوش



 عنواني جامع

جامع تري  واژه اي است كه مي توان در مورد  امامت جماعت به كار بنرد . واژه  « امام مسجد »

پيشنماز ، سرپرست مسجد ، نقاي مسنجد و سناير واژه هنا     هايي نظير مدير مسجد ، امام جماعت ،

و موضنوعيت   يواژه اي اسنت قرننن  « امام » يرا را نخواهند داشت ؛ ز«  امام مسجد » كار كرد واژه 

از چنان  گستره اي درامر اداره مسجد و چه در مقبولينت و محبوبينت      و نيزويژه در روايات دارد 

نزد نمازگزاران ، برخوردار است كه واژه هاي رهبر ، مدير ، سرپرسنت و پيشننماز از اين  گسنتره     

 برخوردار نيستند . 

جامع تري  واژه اي است كه از يك سو مشتمل بر اداره امور مسجد  ،«مسجدامام » بنابراي  واژه 

 است و از سويي ديگر مقبوليت و محبوبيت امام مسجد را نزد نمازگزاران در خود دارد . 

 كسوت روحاني 

 در خصوص امامت مسجد و لباس روحانيت چند نكته قابل ذكر است :

شصص اسات و  ا منيت است كه لباسامامت مسجد مستلزم ملبس  دن به لباس روحا .1

در تصاوير برخا كتاب هاي تاريصا مشاهده ماا  اود ؛   و البته در گذر زمان تغييراتا دا ته 

 اما كليت اين لباس طا ده هاي اخير  تفاوتا را نشان نما دهد .

امامت مسجد در كسوت روحانيت ، وا د نوعا افتصار  يعه و از عواملا اسات كاه    .2

 نق داده است.مبانا اسالم را رو

اهميت اي  لباس تا جايي است كه بنا به فتواي حضرت امام خميني  و ديگنر مراجنع عظنام در    

 .غير روحاني موجب بطالن نمناز اسنت   كه روحاني در مسجد حضور داشته باشد ، امامتصورتي 

مسجد ساري و جاري است ، نه امامت جماعت در نمناز خاننه و ينا     امامتدر خصوص  نكتهاي  

 .مه نماز جماعت در غير مسجد اقا

به كساا   كسوت روحانيت ، در طول تاريخ ، مورد نظر ويژه بوده است . اصوالً مردم ، .3

كه به اين لباس ملبس با د ، احترام ويژه اي قائلند و قلباً به او متمايل ما  وند و اين به دليل  

 سالم با اين كسوت است . اممزوج بودن اهداف و مبانا 

ه مردم از  صص ملبس به لباس روحانا دارند ، بيش از كسانا است كه در انتظاري ك .4

 كسوت  معمول ما با ند.

اي  توجه از منظر استعمارگران نيز قابل تامل است . حساسيتي كه دولت هاي سلطه گر به اين   

بنه  اثر تعيي  كننده اي  لباس در معاد ت اجتماعي ، سياسي و فرهنگي اسنت .   يقشر دارند . گويا

همي  دليل است كه دشمنان اسالم به ارتباط تنگاتنگ ملت ايران با روحانينت و اثنر اين  قشنر بنر      



معاد ت جامعه اذعان داشته ، راه كارهاي سست كردن اين  ارتبناط و كنم كنردن اين  تناثير را در       

 دستور كار دارند .

 امام مسجد

ه صتسا  است . كارگردانان عرمسجد خانه و مهمانخانه خداست و قداست نن به دليل همي  ان

امام جماعت و همكاران و دستياران  :مسجد نيز بايستي نشان از رحمانيت و لطف خدا داشته باشند

 او.

 در اين بصش به نكاتا كه از بايسته هاي امام  ماعت است ا اره ما كنيم : 

با د  امام  ماعت بايستا از اخال  نيكو و تعامل مناسب و برخوردهاي حسنه بهرمند .1

اده و دلاا از سار لطاف    تااز نمازگزاران كه در حقيقت مهمانان مسجد هستند ، باا روي گشا  

 22.پذيرايا كند

بيش از اي  كه  ن و مسجد مهمانخانه . مهمان پيش ونمازگزار مهمان است و امام جماعت ميزبا

اني و مطالطونت  به سوره رنگارنگ ميزبان نگاه كند ، به چهره  بي رينا و اسنتقبال  نكننده از مهربن    

ضم  احترام وافر به «  نه در باز . مردم به روي باز جايي مي روند ،: » ميزبان مي نگرد ؛ كه گوته اند 

و موجبات جذ  مردم ، خصوصاً جوانان به كهمه ائمه جماعت مساجد كه با برخورد ها و رفتار ني

ه عمده  عامل گرينز افنراد از   مسجد و نماز جماعت فراهم مي كنند ؛  در اي  نكته  ترديد نيست ك

مسجد و جماعت را بايستي در رفتنار تنند و زنننده برخنورد ائمنه  مسناجد بند خلن  و خادمنان          

ترش جست و جو كرد ؛  همان طور كه شلوغي برخي مساجد تا حدود زيادي مرهون رفتار و  يرو

 اخالق نيكوي امام مسجد ، هيأت امنا و خادمان نن مساجد مي باشد . 

گريز مردم از مساجد    مغرورانه و از سرتكبر اندكا از امامان  مسجد ، عامل مهمرفتار  .2

 .و  ماعت است

يا بهره مندي از علم و دانش و يا وجهه اجتماعي و يا  امام مسجد نبايستي به دليل امامت مردم ، 

فخنر    الً و قنو ً احترام فراواني كه به او گذشته مي شود ؛ خود را برتر از ديگران بداند و قلباً  ، عم

فروشي كند . چه بسا از خود خواهي و غرور قبل از نن كه در امام مسجد نمود عيني و عملي پيندا  

  « .ا نغوذ باهلل  م  شرور انوسن» د :  نه قلب او را به بتكده اي تبديل كرده باش كند ،
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رواست و سپس به ديگران امام بايستي  متوجه اي  نكته  باشد كه اي  لباس و عنوان موقتاً او را 

 خواهد رسيد؛ همان طور كه از گذشتگان به او رسيده است . ملك عاريتي را دل بست  روا نيسنت: 

  «مرد نخر بي  مبارك بنده اي است.»

 23براي  باور باشد كه تكبر ، خواري و ذلت مي نورد و فروتني سر بزرگي مي افزايد .

ر معنوي نمازگزاران به حساب آوريم . در دور نيست كه امام مسجد را از يك نگاه پد .3

 24.اين صورت رعايت عدالت از سوي او در همه امور ضروري ما نمايد 

نمازگزاران از طيف هاي مختلف اند : ثروتمند و فقير ، داراي عنوان و نام ، گمنام و بي نشنان ؛  

ش سنابقه و بند سنابقه ؛    غريبه و خودي ؛ موم  وارسته و افرادي كه احياناً لغزشي داشته اند ؛  خو

 جوان وميانسال و پير ؛ زن و مرد و ساير شاخص ها .

بايستي در تعامل با نمنازگزاران عندالت را در تمنام     به عنوان پدر معنوي مامومي  ، امام مسجد ،

خداوند ، پرهيزكارتري  نن هاست زمينه ها رعايت كند . البته بديهي است كه گرامي تري  افراد نزد 

. 

نه ديده شده كه برخي ائمه جماعت نيست به ثروتمندان ، به صورتي ويژه فروتنني پيشنه   متاسوا

ينا  مي كنند و احترام فوق العاده مي گذارند   اي  احترام اگر به دليل كمك هاي نن ها به مسنجد و  

ولي نبايند در مقابنل همنه     ؛بالمانع است  مستمندان و يا به خاطر پرهيز كاري نن ها باشد،كمك به 

بايد مواظب بنود كنه ثنروت و منال و مكننت نن هنا در        نيزباشد ، بلكه خصوصي و دور از انظار 

 .فروتني و احترام امام جماعت ، موضوعيت پيدا نكند 

امام مسجد بايستا امامت مسجد را مشغله  و كار اصلا خود بداند و چنانچاه امامات    .4

توفقيقا نصواهد يافت و ماردم نياز    در امر امامت مسجد را در حا يه كارهاي خود قرار دهد ،

 چندان ياري اش نما كنند . 

اهنل   عالوه بر امامنت منردم ،   -عليهم السالم  -البته  نبايد خل  محبث شود كه چرا معصومي  

ني از تحصنيل  دّكسب و كار بوده اند ، بايد متذكر شد كه نن بزرگواران به دليل بهره مندي از علم ل

د ؛ در حالي كه غير معصوم به كسب علم و دانش محتناج اسنت و پنر از    علم و دانش بي نياز بودن

 ي باز مي دارد . عواضح است كه اي  مهم امام مسجد را از پرداخت  به كارهاي فر
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در روايتا از معصومين آمده است كه پدر بايستا در بوسيدن فرزندان نيز عدالت  را رعايت كند. بزرگان معماوالً    - 24

 افراد تقسيم ما كنند . نگاه خود را ردر يك  مع ف بين 



امام مسجد بايد مشغله اصلي خود را امامت مسجد قرار دهد . مردم نيز عموماً  از  بر اي  اساس ،

كه اگر مالحظه كنند امام مسجد ، خنود را وقنف مسنجد و     چنان تميز و قدرت دركي برخوردارند

امامت مسجد و رفع مشكالت علمي و فقهي مردم قرار داده است ، او را از لحاظ منادي  اقنل در   

حد نسبي و در حد رفع نياز معمول روزمره تامي  مي كنند ، زيرا او را خادم واقعي خود مي داننند  

 از نظر دور داشت .  خدا را و كوايتبه كوالت البته در اي  مقوله نبايد اعتقاد 

هر گاه امام مسجد ، ضم  پرداخت  به امور فرعي و فعاليت هناي جنبني و اشنتغال در     بنابراي  ،

را هم عهده دار باشد در اي  امر توفي  خاصي نخواهند يافنت .   مسجد ارگان ها و ادارات ، امامت 

 ات عمر خود را در مسجد گذراند . قابل ذكر است كه رسول خدا )ص( بيش تري  ساع

امام مسجد بايستا پيش از ديگران وارد مسجد  ود و به نوعا براين محيط ، قبال از   .5

 25دا ته با د و ديرتر از همه از مسجد خارج  ود .ديگران نظارت 

عامل مهما در ايجاد و آرامش مساجد اسات و    طمأنينه و سكون درونا امام مسجد ، .9

اين ويژگا به عموم  مسجد داراي حالت هاي عصبا و سبكسرانه با د ، برعكس ، هر گاه امام

 نمازگزاران سرايت ما كند . 

ايجاد طمأنينه و نرامش در مسجد موضوعيت ويژه اي دارد ؛ بويژه اي  كه نماز كه مبناي اصنلي  

ي ايجاد مسجد است ، ذكر خدا به حسا  مي نيد و با ذكر خدا دل ها به سنكون و اطميننان راه من   

 29يابد . 

متاسوانه برخي اقدامات در مسجد از فلسوه اصلي خود خارج شده است ؛ منگال تصنور غلطني    

پناداش بنيش تنري     هر چه صدا بلند تر باشد ، ،است كه برخي مي پندارند در صلوات دسته جمعي

 عايد مي شود   وظيوه امام جماعت است كه اي  نكته را به ديگران تذكر دهد .

 د در نگاه و نظر مامومين به او تاثيري بسزا دارد .سابقه امام مسج .7

نبايستي مساله سابقه و پيشينه خانوادگي امام جماعت را اصلي تري  رك  توجه بنه او دانسنت؛   

در عي  حال اقبال عمومي به امام جماعتي كه داراي سابقه اي خو  وبهره مند از خانواده اي اصيل 

بر اي  نكتنه    به يكي از كارگزارانش ، ) (. در فرمان امام علي ؛ امري قهري و طبيعيي است  مي باشد 

 تاكيد شده كه براي امور مهم كساني را برگزي  كه از خانواده اي اصيل هستند . 

                                                 
از منظر رسول مكرم اسالم ، محبوبترين مردم كساين اند كه قبل از ديگران وارد مسجد ما  وند و بعد از ديگاران   - 25

 از آن خارج ما گردند . 

 .28رعد  - 26



امام جماعت نه تنها در امور مذهبي و اداره مسجد و نيز مواردي كه مسنتقيماً ريشنه در منذهب    

روزمره و معمول نيز به او نگاه و تكيه مي شود . به همني    ،الگو و مقتداست ؛ بلكه در مسائل  دارد 

 دليل ضرورت است كه در رفتار و گوتار خود بيش از ديگران  حساس باشد . 

؛  اما امام جماعت ، بايد از انجام استها براي ديگران بالمانع  چه بسيار كارها كه انجام دادن نن

ن نن ها از سوي  عموم مردم ، پيامد خاص نندارد ؛   دادن نن ها بپرهيزد و برخي كارها كه ترك كرد

در حالي كه ترك كردن نن ها از سوي امام مسجد ، عواقب ناخوشايندي خواهند داشنت ؛ مضنافاً     

اي كنه گوتنه شند،     هه بيش تري برخنوردار باشند ، نكتنه   اي  كه هر گاه امام جماعت از نووذ و وج

 .27اهميت و حساسيت دو چنداني پيدا مي كند

هايا كه در محدوده مساجد او قارار    ، منازل و مغازهشا به مدارس، مراكز دولتاسرك .8

  مله اقدامات الزما است كه امام  ماعت بايد به آن ها بپرازد. از دارند

صر  سخنراني در مسجد براي حاضران در مسجد كافي نيست ؛ حضور فيزيكي در اي  مراكنز   

 و ارزشمند دارد . دستاوردهاي عاطوي ، اجتماعي و سياسي با 

بايش از   نمصترعان و نظريه پردازا صاحبان استعدادهاي درخشان ،  ،، دانشمنداننصبگان .1

 افراد معمول به تو ه و مراوده نياز دارند .

ارتباط نيكوي امام مسجد با اي  قشر ، عالوه بر اي  كه موجب مي شنود تنا نيناز عناطوي اين       

خندمت   تا استعداد و توان علمني و عملني نننان را در    دنورده شود ؛ زمينه اي خواهد ش صنف بر

 د . ، مسجد و جامعه قرار گيردي 

را التها  و شدت خود بيندازد . ارتبناط  « فرار مغزها » از عوامل كه مي تواند واژه  بدون ترديد ،

ننان را در يك ب  بست عناطوي معقنول قنرار     است؛ زيرا اي  ارتباط مستمر امام مسجد با اي  قشر 

 .مي دهد و استعداد و اقدامات ننان را به خدمت در اجتما  فرا مي  خواند 

مساووالن  رابطه اي از سرصميمت و مهرباانا و عطوفات باا     امام مسجد وظيفه دارد ، .10

 .مسجد و با مردم رقم بزند

ت نماز و سخنراني و موعظه و اصالح ذات البي  و ساير موظايف خاص امام مسجد ، اعم از اما

چنانهه با مهربان و محبت معنا بگيرد ، موثر است ؛   و سياسي او ،هاي فرهنگي و اجتماعي فعاليت 

 وا  بي تاثير و يا احياناً  خواهد بود .
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موفقيت رسول مكرم اسالم را تا اندازه معتنابهي بايد در فتار محبت نميز نن بزرگنوار   رمز و راز

ه بود كه ايجاد محبنت ابنزاري دارد و گسنترش و    جست و جو كرد . اما به اي  نكته  نبايد بي توج

 28استمرار نن شرايطي ؛ كه بحث در اي  زمينه موجب اطاله كالم مي شود .

به عنوان يك اصل و وظيفه كلا، ايجااد رابطاه اي برمبنااي محبات و عطوفات باا       

ديناا و  والن ؤمصاطبان از رمز موفقيت هر مسوولا است و اماام مساجد از  ملاه مسا    

 ا تماعا است . فرهنگا و 

 به مسجد  و اهل مسجد و امام مسجد محدود و منحصر نمي گردد .  البته ننهه گوته شد ،

امام  مسجد نبايد خودرا تافته اي  دا يافته از مردم باه حسااب آورد ؛ زيارا در ايان      .11

صورت روز به روز ميان او و مردم فاصله ما افتد و در نتيجه به مرور زمان نقاش هادايتگري   

 را از دست ما دهد .  خود

مردم ) هر چنند امنام جماعنت  بنا      مرسوم ميانحضور  امام جماعت در تعدادي از برنامه هاي 

نشان او وجود  رابطه اي عاطوي ميان او و منامومي  اسنت .    21برخي عرفيات نن ها مواف  نباشد ( 

 د . به عنوان  امام مسجد تاثيري بسزا دار ،اي  مهم در اجراي رسالت ديني او

ها زماني كه از  بازديد از نن مگل عزا و عروسي ، روضه خواني ها ، حضور در برخي مراسم مردم ،

مي تواند اي  مهم را تحق  بخشند . بنديهي    سورهاي زيارتي بر مي گردند و مواردي از اي  دست ،

دالت بنگنرد و  همه را به ديده عن  ستي از افراط و توري   بپرهيز ،ياست امام جماعت دراي  زمينه با

 حرمت امامت مسجد را برامور ديگر ترجيح  دهد .  در اي  مراودات ،

افراد تازه وارد و گمنام را نيز با ديده رافت و عطوفات   در تعامل و ارتباط با ديگران ، .12

بنگرد و به گونه اي با آن ها موا ه گردد كه در همان لحظه اول هاله اي از مهربانا ميان آناان  

                                                 
 يكو آمده است :در متون روايا ده ها روايت در مورد اخال  و برخود ن - 28

 .30، ص  1خصال صدو  ، ج « اخال  نيك نصف دين است » فرمودند :   )ص(رسول خدا 

،  2عيون اخباار الرضااج   « عسل را  طور كه سركه ، همان اخال  بد ، ايمان را فاسد ما كند ،:» فرمودند  )ع(حضرت علا

 . 37ص 

من كسانا اند كه اخالقشان نيكوتر و نزديك ترين افراد به در روز قيامت نزديك ترين  ما به :» فرمود  )ص(رسول خدا 

 ماده خلق . سفينه البحار ،« مردم با ند 

.« هر آينه از اطراف تو پراكنده ما  ادند   لوكنت خطا غليظ  القلب ال نفضوا من حولك ... ؛ اگر دوست خوبا بودي ،» 

 .151آل عمران ، 
 من در ميان خلق و دلم  اي ديگر است .            اي       هر گز ميان حاضر وغايب  نيده - 29



در اين صورت ، روز به روز بر اقتدار معنوي امام مسجد افزوده ماا  اود و از    .30برقرار  ود

 اين رهگذر ما تواند نقش رهبري دينا خود را بيش از پيش ا را كند . 

شنم روان شناسني و روانكناوي     ،نكته ارزشمند ديگر اي  كه در اي  گونه ارتباط ها و مراودات

«  مهر طلبي» باشد . بسياري از افراد داراي تيپ شخصيتي  امام مسجد مي تواند خيلي كار نيي داشته

رد تا زمينه حضور بيش تنر نننان را در   يهستند . امام مسجد بايد اي  گونه افراد را با نغوشي باز بپذ

مسجد و در جماعت فراهم نورد و بر اي  باور باشد كه چه بسا هدايت يك نور بنه عننوان ثمنره و    

 ني و نموزش و امامت مسجد ، او را كوايت و بسنده مي نمايد.عمري تبليغ و سخنرانتيجه 

بديهي است ، اي  اقدامات مستلزم وجود بسترها و زير ساخت هاي فكري و معنوي اسنت ؛ از  

هنا محبنت و    مردم را به عنوان واقعي كلمه دوست داشنته باشند ؛ بنه نن    جمله اي  كه امام مسجد ،

ها نقش پدر معنوي داشته باشد . در اي  زمينه در گوته رسول  دلسوزي قلبي ورزد ؛ در ارتباط با نن

 31« .م  و علي دو پدر اي  امت هستيم » خدا تامل كند كه فرمود : 

                                                 
انسان  نبايد هيچ كس را به ديده تحقير  بنگرد ؛ زيارا چاه   »بدين مضمون آمده است كه  )ع(در روايتا از امام باقر  - 30

 «. بسا همان  صص از اولياي خدا با د 

 .251، ص 23ج  بحاراالنوار ،« انا و علا ابواه هذه االمه »  - 31



بال ا كال و حتا الزم  است كه امام مسجد نسبت  به برخاا خاانواده هاا و بعضاا       .13

نواده هايا كاه باه ناوعا    مانند خانواده هاي  هدا ؛  يا مثالً  خا قشرها تو ه ويژه ابراز كند ؛

اما زمينه هاي اصالح و هدايت در آناان مشاهود  اسات ؛     ؛ اند داراي ناهنجاري هاي ا تماعا

خانواده هاي در معره خطر معنوي و فكري؛ افرادي كه داري استعدادهاي ويژه اي هساتند و  

ا دا ته با اد .  ساير موارد . البته  در اين زمينه بايستا امام مسجد براي خود طبقه بندي خاص

سركشا به اين خانواده ها ريشه در آموزه هاي دينا و عملكرد معصومين و از  مله  رساول  

 32دارد .  )ص(خدا 

و  اقدامات و حركات هاي فرهنگا هماواره در دراز مادت ثماربصش خواهناد باود      .14

ايان اصال    نصواهند بود . اين نكته  مبتنا بر دار و ماندنا ريشهدستاوردهاي زود هنگام اصوالً 

و پيدا كردن باور باه  ااخص هااي    « اعتماد » است كه ثمر بصشا  اقدامات فرهنگا مستلزم 

 فرهنگا است .

در اي  زمينه بايستي صبر و حوصله  و پشتكار  داشته باشد . در برابر سردي هناي   امام مسجد ،

ش نكاهند . از  از همنت بلنند   ،پيش نمده عقب نشيني نكند و تلخي ها و بي مهري هنا و كمبودهنا  

به دستاوردهاي زود هنگام دل خوش نكند و به بازده هاي كوتاه مدت اعتماد ننورزد ؛    سوي ديگر ،

هر چند برخي دستاوردهاي زود هنگام مي توانند زمينه سناز نهاديننه شندن نمنوزه هناي فرهنگني       

 دربلند مدت به حسا  نيند . 

 13ن به اهدا  عالي است . رسول خدا )ص( مهم را تامي  مي كند ، استقامت  و ايمانهه اي  ن

سنال سنكوت زخمندار  پيشنه      23ن اسنتقامت  ورزيند ؛  اميرمومننان    سال در مكه در برابر مشركا

 استقامت نمود .  ،سال در هجرت 14(ره)ساخت و امام خميني 

اي  خصوص ، صبر وحوصله استعمارگران بيش از مسلمانان است . بنه   بايد اعترا  كرد كه در

 بير يكي از سياستمداران انگليسي ، ما همواره نوس هاي طو ني مدت مي كشيم .تع

مضافاً اي  كه ارتقاي فرهنگي و نهادينه كردن نموزه هاي دينني راه كارهناي وينژه اي دارد كنه     

اتخاذ شيوه هاي مبتني بر نزمون و خطا نه تنها پيشنرفت بنه دنبنال       بايداز نن ها استواده كرد ؛ وا ّ

 33د ، بلكه در بسياري از موارد نتيجه معكوس خواهد داشت . ندار

                                                 
ديدار و گفت و گو كردناد .   كه به  هادت رسيده بود ،«  سعد بن ربيع» از خانواده  و اهل مسجد ، )ص(رسول خدا  - 32

 .317، ص  10ج  همان ،
ناصر الدين  اه در يكا از سفرهاي اروپايا خود از پاد اه كشور محل سكونت ) ظاهرا انگلساتان ( پرسايد كاه     - 33

ب داد : هر چند بنا نداريم رمز موفقيت خود را برمال بسازيم ؛ چون  مهماان ماا   علت موفقيت آن ها چيست ؟ وي  وا



 ت ؛ بهترين خدمت ماما

باا ترياد ، امامات     سلسله  مراتب خدمتگزاري به مسجد ) به  عنوا مهمانصانه خدا ( ، .1

 مسجد  ايگاه  ويژه دارد و برترين  خدمت به امامت مسجد است . 

از  ،رايدار و متصدي امور غير معنوي مسجدگوته مي شود ، در واقع س «خادم مسجد»ننهه عرفا 

 نظافت و ساير موارد محسو  مي شود . خدماتي ، جمله نظارت بر امور اجرايي ،

بر اي  اساس ، بهتري  خدمت از ناحيه امام مسجد صورت مي گيرد و ساير خدمات در حقيقت 

 بستر ساز خدمت معنوي امام مسجد  به حسا  مي نيند . 

ش اكتفا كند ؛  بلكاه  امامت  ماعت بپردازد و به اين نق تا صرفا بهم  ماعت نبايساما .2

، گوناگون مسجد ، مانند اذان گفتن ا راي نقش مديريتا  در به كار گيري افراد مستعد در امور

اداره واحدهاي فرهنگا و ا رايا ، نظافت  و ساير امور و تقسيم اين كاار هاا مياان افاراد ،     

عد از ا راي اين امور حظ و بهره مندي ببرند و از فشار كاار بار   مو ب ما گردد تا افراد مست

 دوش عده اي خاص  لوگيري  ود.

استعدادهاي افراد مختلف شكوفا مي گردد و نوعي تعامل ، تعاون و مشناركت مينان    از اي  راه ،

اي  با تمهيدات خناص  و ايجناد روينه    نمازگزاران ايجاد مي شود . به عالوه  بايستي  امام مسجد ،

، خود نيز در برخي امور مشاركت مستقيم داشته باشد؛ مانند شركت توري  منطقي و دور از افراط و

هناي   در غبار روبي و عطر افشاني مسجد ، روش  كردن چراغ هناي مسنجد ، سركشني بنه بخنش     

مختلف مسجد ، مانند تاسيسات ، پشت بام واحد هاي تحت پوشش مسجد و نيز امكانات مسنجد   

در اي  صورت امام مسجد در نزد مامومي  بيش از ننهنه در   34عي تحت نظر داشته باشد . را به نو

ظهور خواهد داشت . دستاورد اين  نقنش نن   « رهبر » ظاهرشود ، در نقش يك « مدير » نقش يك 

مطالنب او را بنا    برخوردار مي شود ؛ نن گناه منردم ،   با ترياست كه باور مردم به او از  استحكام 

                                                                                                                                            
علت را ما گويم و آن اين كه ما قبل از اقدام اساسا در هر كار ، بصشا محدود  از كار خود را  روع ما كنيم  هستيد ،

االّ كار را در همان  مراحل اول متوقف چشم انداز نيكويا دا ت ، برنامه  خودر ا ادامه ما دهيم ؛ و ؛ اگر پيشرفت كار ،

 ما سازيم . منظور ما اين است كه هر كاري راها دارد و هر قفلا با كليدي خاص باز ما  ود . 

كسا كه در مسجدي چراغا بر افروزد ، فر تگان و حامالن عر ا الها ، تا زمانا كه » فرمودند :  )ص(رسول خدا  - 34

 .  513ص  ، 3وسائل الشيعه ، ج « د براي او طلب آموزش ما كنند نور آن چراغ در آن مسجد ما تاب

براي او پاداش  آزاد كردن يك بنده ثبت ماا  اود و    كسا كه مسجدي را  اور كند ،» همچنين آن حضرت فرمودند : 

ل الشيعه وسائ« كسا كه به اندازه ي يك داروي چشم ، آ غال از مسجد بيرون ببرد ، براي او دو رحمت نو ته ما  ود 

 .510، ص  3، ج 



موفقيت بنا يي   ،رسالت امام جماعت فرنيند اجراييدر  طر عملي خواهند كرد و اي  مهم ،طيب خا

 به حسا  مي نيد .

از امور معمول مسجد خود را بركنار سازد و صنرفاً بنا ايوناي نقنش امامنت       اگر امام مسجد اما

و  را در محي  تحت پوشنش پيندا نمني كنند    « رهبر»جماعت بپردازد، هرگز جايگاه يك مسجد و 

مردم در اجراي مطالب و نصايح و سخنان او )هرچند مطالب و پندهاي ارزشمندي باشند(، دسنت   

 35به گزينش و چينش خواهند زد. 

حفظ احترام ديگران، خصوصاً اهل علم و تقوا و به ويژه مرا ع عظام تقلياد و حاوزه    .3

تأسا كارده،   ديگران نيز به او ،هاي علما و دينا بر امام  ماعت فره است. در اين صورت

ولا اگر او ديگاران را احتارام نكناد،     ؛36حرمت اين افراد و اماكن را بر خود وا ب ما دانند

 ديگران نيز همان معامله رفتاري را با او صورت خواهند داد.

باور امام جماعت بايد نن باشد كه امامت امروز او دسنتاورد زحمنات پيشنينيان از اهنل علنم و      

او به اي  جايگاه رسيده است، بايستي زحمات گذشنتگان را بني پاسنخ    كه  اكنونمرجعيت است و 

نگذارد و گاه گاهي با درخواست اهداي حداقل يك صلوات، از ننان ياد كند و اين  نكتنه را حتّني    

نسبت به كساني كه نقش پاييني در اداره امور مسجد داشنته انند، تسنرّي دهند. بنه تعبينر يكني از        

ه افنراد  گذشتگان گذاشته اند. در واقع شان هرسيده اند، همواره پا بر شانجايي بزرگان، كساني كه به 

  37پيشي ، نردبان ترقي نيندگان است.

ايجاد رمزي ميان خود و مداح يا خادم مسجد يا ساير دست اندركاران، باراي اماوري    .4

 پسنديده ما با د.  ساير امور مانند مداحا و آوردن چاي و يا تذكر به افراد و

اعت در هنگام سخنراني نمي تواند مستقيماً اجنراي اين  امنور را بنر زبنان نورد؛ زينرا       امام جم

 موجب وه  مطلب و مجلس خواهد شد. 

استواده از زبان رمز، از يك سو موجب اجراي برنامه مورد نظر مني شنود و از سنويي حرمنت     

  38مسجد و سخنراني حوظ مي گردد. 
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 . زحمت ديگران بوده است كه او در حال حاضر مسجد و محرابا دارد؛ به قول  اعر: 37
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 در كيفيت استماع مطلب تأثيري بسزا دارد .استفاده بهينه و مناسب از سيستم صوتا،  .5

فضاي ساختمان مسجد و شبستان و صنح ، ننو  وسنايل صنوتي، فاصنله وسنايل صنوتي بنا         

ميكروفون؛ تناسب متراژ فضا با نو  وسيله صوتي و منواردي از اين  دسنت، در انعكناس صنداي      

 سخنران و مداح مؤثر بوده، از ايجاد ناهنجاري صوتي پيشگيري مي شود. 

فته  د كه ايجاد رابطه اي عاطفا ميان امام مسجد با مأمومين از  روط موفقيت و از گ .9

رموز اصيل تأثير تبليغ و امامت مسجد است؛ در عين حال اين نكتاه در برخاورد باا ناامحرم     

نبايستا زمينه ساز اتهام گردد. برخورد و رويارويا امام مسجد با بانوان، بايستا حساب  اده،  

ورت گيرد و يا تفاوت سنا مياان اماام مساجد و    صتر يحاً از پشت پرده  حداقل ضرورت و

بانوان زياد با د و يا بالعكس. تعيين يك رابط فرهنگا از بين بانوان به عنوان رابط ميان اماام  

 39مسجد با خانم ها، ما تواند از بروز برخا ذهنيت ها  لوگيري كند. 

ي مسجد ضروري اسنت كنه جايگناه بنانوان در     از طر  ديگر ، رعايت اي  نكته از سوي اوليا

مسجد نبايد از لحاظ روشنايي، تهويه، متراژ، امكانات جامهري، جاكوشي، فرش و ساير موارد رتبنه  

 پايي  تري نسبت به بخش نقايان داشته باشد. 

الزم است امام  ماعت، ضمن آ نايا با احكام نماز و  ماعت و مسجد و نيز اطاالع   .7

با د و هر چناد وقات ياك باار     مرا ع معظم؛ پاسصگوي مقلد هر مر عا از آخرين فتاواي 

 نمايد. و به روز هاي خود را بررسا  آموخته

مضافاً اي  كه نگاهي او از شراي  زماني و مسائل مستحدثه چنان به روز باشد كه نسبت به حنل  

 40شد. هر مسأله اي پاسخ  زم را ارائه كند و يا امكان بررسي برايش وجود داشته با

برخا از امامان مسا د، از نشستن و حضور مردم بين صلوتين ظهر و عصر يا مغرب و  .8

 عشا به نوعا استفاده ابزاري كرده، سصنرانا و مطالب خود را در اين وقت تنظيم ما كنند.

بديهي است كه عموم نمازگزاران از اي  كار كراهت دارند. پسنديده نن است كه اين  اقندام بنه    

دوم موكول شود و يا در صورت بروز تذكري ضروري، اي  كار قبنل از نمناز و بعند از     پايان نماز

امنام  اذان صورت پذيرد. حتي اگر بي  دو نماز كسي براي طرح مسأله و يا پرسشي مراجعنه كنرد،   

با عبارات و حركاتي محترمانه به او تذكر دهد كه وقت مأمومي  گرفته مني شنود و بعند از    مسجد 

                                                 
با يكا از همسران خود مشغول صحبت بودند. در اين حال  )ص(. در يكا از صحنه ها در محيطا خلوت، رسول خدا  39

  هت  لوگيري از سوءظن به او فرمودند كه اين خانم، همسر من است ... . )ص(فردي عبور كرد. رسول خدا 

ين امور تهيه  ده است؛ امّا دانش استفاده از اين نرم . خو بصتانه در حال حاضر امكانات نرم افزاري فراوانا  هت ا 40

 افزارها امري ضروري است. در  هان حاضر ، عدم اطالع از يارانه با سوادي محسوب ما  ود. 



كند. بر اي  اساس، سخنراني بي  الصلوتي  امر پسنديده و مورد قبول همگنان نبنوده ،   نماز مراجعه 

حتي ماهيانه. موكول كردن اي  مهم به بعد از نماز دوم امري است كنه بناور منأمومي  را بنه طنرح      

و يش تر خواهد كرد. بديهي است حس  سليقه و علميت بمسائل مطرح شده از سوي امام جماعت 

 مام مسجد در اي  زمينه تعيي  كننده است. بيان نيكوي ا

برنامه هاي جنبي، دقنايقي قبنل از اذان   سخنراني و يا بيان احكام و ساير پيشنهاد ما نن است كه 

صورت بگيرد. به دليل اي  كه او ً ، مردم مقيد مي شوند كه قبل از اذان در مسجد حضنور يابنند و   

كاسته مي شود، صوو  به هم نمي خورد  ،مه شده استاز حضور و تردد مردم در حالي كه نماز اقا

 و تمركز مردم نيز از بي  نمي رود. 

اً ، از نوعي گروگانگيري محترمانه ممانعت خواهد كرد؛ زيرا سخنراني يا اجراي برنامه ها در نيثا

از  بي  و نماز و يا بالفاصله پس از اتمام نماز )قبل از اجراي تعقيبات معمنول( بنه ننوعي اسنتواده    

حضور قهري مردم جهت اجراي برنامه هاست و اگر اي  را گروگانگيري محترمانه اسنم بگنذاريم،   

 خطا نرفته ايم، هر چند در حس  انگيزه امامان محترم جماعت در اي  مورد ترديدي نيست. 

. رسول مكرم اسالم سخنراني خود را نن هم بنه  براي سخنراني نبايد بي  دو نماز را انتخا  كرد

 « الصالة جامعه»ورت در غير وقت نماز انتخا  مي فرمود و اعالم مي كرد كه ضر

بر اساس گواهي تاريخ، نن حضرت در سه سال نخر عمر شريف خود، هوته اي يك روز نن هم 

ا  از نن بزرگنوار  طي چند جمله پس از اول نماز صبح نمازگزاران را نصيحت مني فرمنود. اصنح   

طو ني تر فرمايد؛ اما نن بزرگوار كه به پيامدهاي صحبت طو ني  تقاضا داشتند كه صحبت خود را

)هرچند صحبت رسول خدا باشد( واقف بود، با درخواست نن ها موافقت نكرد و مي فرمود : بيش 

 از اي  مقدار خسته مي شويد.

از برنامه اي  نبا را ما توان در محافل غير مساجد ياا    بسياريمضافاً اين كه ا راي  .1

 اي خانگا و يا در محافل روضه خوانا انجام داد. برنامه ه

در اي  زمينه، اي  نكته را بايد در نظر داشت كه چون برخي افراد، نماز را كاري فرهنگني نمني   

دانند و صرفاً اداي يك فريضه مي شمرند؛ اجراي برنامه هاي مكمل را ضنروري مني شنمارند. در    

گني كامنل بندانيم؛ مني تنوان در قالنب اداي همني         صورتي كه اگر نماز را به عنوان يك كار فرهن

صورت داد و يا سخنراني و مطالب را به گونه اي بر اساس همني   عميقي فريضه، كارهاي فرهنگي 

فريضه شكل و جهت داد كه براي ساير برنامه ها جايگزيني اصيل به حسا  نيد. در اي  صنورت،  

 ديگر منتوي مي گردد. بي ترديد ضرورت اجراي بسياري از برنامه هاي جنبي 

تجربه نشان داده است كه در خيلا از موارد، و تكرار مكررات، تأثير ماورد انتظاار را    .10

ندا ته و بايستا به دنبال عواملا بود كه اين تبليغات را كارآمدتر سازد. تجربه ها و يافتاه هاا   



؛ مثالً هر گاه اماام  گوياي آن است كه نما توان تكرار تبليغاتا را در اين زمينه مؤثرتر دانست

مسجد به صورت ظريف و حساب  ده، الگوهاي عملا ملتزمان به اسالم را براي مردم باازگو  

كند و به معرفا آن ها بپردازد، مسلماً در اقبال مردم نسبت به التزام عملا به اساالم و آماوزه   

ر است تاا تبلياغ   هاي آن، مانند اداي حقو  مالا، حق اهلل و حق الناس و ساير مسائل ، مؤثرت

 مستقيم آموزه ها. 

مبناا بار    41از سوره اعراف 31ن لباس مصصوص مسجد، كه خود مصدا  آيه پو يد .11

دا تن زينت مسا د با د، امري است پسنديده ؛ به ويژه براي امام مساجد. عاالوه بار ايان،     

ده، رفتن باه  استفاده از عطر ماليم، نه عطرها و ادكلن هاي غير بوما و گاه با بوهاي تند و زنن

مسجد با حالت نشاط و محاسن و عمامه و عباي مرتب و خوش رنگ )مگر رنگ سياه در ايام 

ها است( و نيز به احتارام مساجد، كماا توقاف در     عزاداري = كه اين خود احياي  عائر اال

 -به عنوان الگوي مأمومين  -هنگام ورود به مسجد، از نكاتا است كه الزم است امام  ماعت 

 ها تو ه دا ته با د.  به آن

مسجد بايد امور كلا مسجد و مأمومين را در نظر دا ته با د و بدون دخالات در   امام .12

 زئيات، موارد كلا را مستقيم يا غير مستقيم مطمح نظر قرار دهد و تغييارات و رويكردهااي   

رت نيااز  كند و در صاو خلق الساعه را با تأمل و دقت و تيزبينا ابتدا نزد خود تجزيه و تحيل 

در هيأت امنا و سپس با مأمومين در ميان بگذارد. چه بسا برخا تغييرات زمينه ايجاد انحرافاتا 

است كه  لوگيري از آن ها قبل از روياارويا باا پيامادهاي آن هاا ضارورت دارد. هماواره       

 پيشگيري بر درمان مقدم است. 

دان دا ته با اد و در  امام مسجد بايد نسبت به مسائل اعتقادي مردم، حساسيت دو چن .13

اصالح آن ها بكو د؛ خصوصاً در اوضاع و احوال فعلا كه انواع و اقسام مكاتاب و عرفاان   

هاي نوظهور و كاذب با چهره اي بزك كرده اعتقاد ماردم، خصوصااً  واناان را در تياررس     

 42اهداف آلوده خود قرار داده است.
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مقباول و منطقاا آن در   امام مسجد، روحيه تسامح و عفاو و اغمااه را در  اكلا     .14

مردم را به اسالم و آماوزه هااي    ،و در عمل 43برخورد و تعامل با ديگران مورد نظر قرار بدهد

  44اخالقا آن دعوت كند، نه صرفاً در كالم و سصنرانا. 

در برخورد با ديگران بايد از نهادن شاقولي به عنوان شاخص و حند و منرز در رفتنار و گوتنار     

كه تسامح و تغافل موجب خدشه به يك اصل اعتقنادي ينا حكمني از احكنام      پرهيز كند؛ مگر اي 

هي گردد. بديهي است در اي  صورت بايد از تغافل و تسامح و مدارا پرهيز كرد. البته تشنخيص  ا 

مسنتلزم   ننه؛  اي  كه تسامح موجب خدشه دار شدن اصلي از اصول يا حكمي از احكام مي شود يا

از علم و استنباط است كنه طبعناً اين  مهنم در همنه ائمنه       امام مسجد  سليقه، نگاهي و بهره مندي

 جماعات يكسان نيست. 

مدارا با مردم و قدري تسامح و ناديده گرفت  برخي حركات نن ها در عملكرد معصومي  فراوان 

 ديده مي شود. 

يا در تابلو اعالنات نصب  ،امام مسجد بايد بيش از ديگران احاديثا كه مطرح ما كند .15

 ما كند، عمل نمايد. 

ننهه نگاه مردم را به امام مسجد و ساير مسوو ن حتي خدمتگزار مسجد سمت و سو مي دهد، 

مسنجد   مها تبليغ مي شود. مردم بيش از ننهه به گوته هاي اما عمل به چيزهايي است كه از زبان نن

عيار رد ينا قبنول گوتنه    عمل او را مالك ارزيابي شخصيت امام مسجد قرار مي دهند و م ؛نگاه كنند

 هاي وي تعيي  مي كنند. 

عمل به  ئون و آداب مسجد از ديگر نكاتا است كاه از ساوي اماام مساجد الزماه       .19

 الرعايه است. 

وظيوه اما مسجد تنها در امامت مسجد خالصه نمي شود، بلكه در همه ننهه اقبنال منردم را بنه    

 بايد جست و جو كرد. مسجد موجب مي گردد و مانع پراكندگي مردم مي شود، 

بر اي  اساس، ايجاد همه عواملي كه اقبال مردم را به مسجد موجب مني شنود، و جلنوگيري از    

 د از زمره وظايف امام مسجد به حسا  مي نيد. گردبروز عواملي كه پراكندگي مردم را باعث مي 

 نو . و هم مت است مالحظه مي فرماييد كه وظايف امام مسجد در اي  خصوص هم سنگي 

                                                 
«. يَقُولُونَ هُوَ اُذُنٌ خيرٌ لكم ؛ ما گويند او )پيامبر( همه با گوش است. بگو: گوش بودن باراي  اما بهتار اسات    . »...  43

 . 91سوره مباركه توبه آيه 

 كه با نصيب نمانند قاطعان طريق  زمير قافله گاها تغافلا  رط است  -

به غير از زبان به سوي ]خدا[ دعوت كنيد. ]اعمالتان، مردم را به سوي خدا كونوا دُعاة الناس بغير السنتكم ؛ مردم را . » 44

 «سو  دهد[ 



 مسجد  تآفات امام

امامت مسجد، حركتي ديني، فرهنگي، انقالبي و علمي است كه مانند هر حركت و برنامه ديگنر  

اين  حركنت و    طبعناً مي تواند دستخوش نفت ها و نسيب هايي گردد كه اي  نفت ها و نسيب ها، 

 كند. مي برنامه را از اصالت و جامعيت و ز لي خارج 

ست كه امامت مسجد در يك روند كلي نسيب شناسي و نفت شناسي شده، بر اي  اساس،  زم ا

 اي  نسيب ها و نفت ها كه در واقع نن را از كارنيي واقعي نن مي كاهد، شناخته و رفع گردد. 

 در اين بصش به اهم آفات امامت مسجد ما پردازيم:

ورد نياز عماوم  عدم آ نايا امام مسجد با مبانا فقها و دينا، الاقل در مورد احكام م .1

و از مهم ترين آفت ها و آسيب هاي امام مسجد  خودمصدا  قرار گرفتن چيزي در غير موضع 

مستحدثه بيش از گذ ته مطرح ماا  است. اين آفت و آسيب در  رايط زمانا فعلا كه مسائل 

 45 ود، اهميت و ضرورت دو چندان پيدا ما كند. 

ا مسائل ديني و فقهني، عقيندتي و اخالقني نشننا     بنابراي ، ضم  اي  كه  زم است امام مسجد ب

باشد، بايد برنامه هاي مستمر و منظمي جهت نموزش اي  علنوم داشنته باشند. بنديهي اسنت اين        

نموزش در خصوص علوم ديني توجيه و ضرورتي اساسي مي يابد ودر خصوص ساير علوم اصو ً 

علوم غير ديني، نوعي فضل و برتري انتظاري مطرح نخواهد شد. هر چند بهره مندي امام مسجد از 

انتظار نندارد كنه وي در    ،براي او به حسا  مي نيد؛ در عي  حال هيچ كس از امام جماعت مسجد

  49علوم انساني يا فني و كاربردي داراي تخصصي ويژه باشد. 

                                                 
: علماي  يعه ما نگهبان مرزهاي اعتقادي و گفتاري ما هستند كه نما گذارند  يطان و ياران خبياث   )ع(. امام صاد   45

 يعيان ما كه خود را براي اين كاار آمااده   او به ضعفاي  يعه مسلط  وند و آنها را گمراه سازند آگاه با يد هر كس از 

كند يعنا تحصيل علوم دين نمايد و خود عمل نمايد و به اهل دين آن را آموزش دهد و  بهات مصالفين را دفع نماياد  

اين چنين ا صاصا هزار مرتبه افضل اند از مجاهدينا كه در راه خدمت به اسالم يا كفار، روم و روس  هاد ما كنناد  

ن از دين دوستان و  يعيان ما دفاع ما كنندو مجاهدان از بدن هاي دوستان و  يعيان ما دفاع ما كنند، احتجاج زيرا ايشا

 .13، صفحه 1 لد 
: هر يك از  يعيان ما كه از  ريعت ما دانا و آگاه با د و  يعيان ضعيف و  اهل را از تاريكا  هل و  )ع(. امام علا  46

كه ما به او عطا كرده ايم رهبري و هدايت نمايد روز قيامت در حاالتا ماا آياد كاه      نادانا به سوي نور علم و دانشا

تا ا از نور بر سر او ما درخشد و اهل محشر را رو نا ما بصشد آن گاه منادي از  انب پروردگار ندا كند؛ اين عالم 

الت و نادانا نجات يافته به نور او است اي مردم هر كه در دنيا به واسطه علم او از  ه )ص(از  اگردان مكتب آل محمد 

 .2، صفحه 2چنگ زند تا از تاريكا محشر بيرون آيد و به سوي بهشت رهنمون گردد. بحاراالنوار  لد 



امام مسجد به مبانا و اصول انقالب اسالما، بدون ترديد از  مله آفات عدم پايبندي  .2

 د است.امام مسج

با توجه به همسويي مباني و اصول انقال  اسالمي و اسالم، پذيرفتني نيست كه امام مسجد بنا   

 مباني و اصول انقال  اسالمي بيگانه ويا مخالف اي  اصول باشد. 

پرواضح است كه حد و مرز اصول، احصاي مباني انقال  و اي  كنه كندام ينك از باورهناي و     

اصول انقال  مي توان قرار داد، موضوعي است كه به تأمل و دقت و  شعارهاي انقالبي را در قالب

ماننند و ينت فقينه، چشنم      ،استد ل نياز دارد؛ در عي  حال نمي توان از اصولي بودن برخي مباني

 پوشي نمود . مطمئناً برخي از شعارها ومطالب در رده هاي بعدي قرار مي گيرند. 



با مورد و يا غير مقبول از بعضا دستگاه هاي  تو يه عملكرد برخا دستگاه ها و دفاع .3

ا رايا و فرهنگا از ديگر آفت هاي امامت مسجد است. آنچه عموم نماازگزاران از  خصوصاً 

صنف معنوي روحانيت و خصوصاً امام مسجد انتظار دارند، نگهبانا از آيين  ريعت و مباانا  

ها در قالب اين وظيفه قرار نما  انقالب اسالما است. بديها است بسياري از تو يه ها ودفاع

 گيرد و چه بسا با انتظار مردم بيگانه و منافا با د. 

انتظار ديگر مردم آن است كه امام مسجد با بدعت ها، انحرافات ، كژي ها، خرافات و  .4

د و افراط و تفريط ها و ساير ماوارد مصالفات ورزد و ايان انتقاا     ،نوآوري هاي ظاهراً فريبنده

 ارائه راه حل مطرح سازد.  قانه و همراه بامصالفت را صاد

تبيين وا بات و مستحبات و مكروهات از ديگر انتظارات معقول و منطقا نماازگزاران   .5

اقاداماتا مثبات و نيكاو از    در مسجد و عموم مردم در ا تماع از روحانا ما با د. البته گاه 

 ،ضع گيري نسبت باه آن هاا  كه چه بسا عدم مو  ود ها و مراكز ديدنا ديده ما برخا سازمان

نوعا ناسپاسا از نظام به حساب آيد كه در اين صاورت بايساتا نسابت باه آن عملكردهاا      

 موضعا خاص و سپاسگزارانه اتصاذ نمود. 

وابستگا حزبا و گروها از ديگر آفت هاي امامت مسجد است؛ زيرا وابستگا در هر  .9

به نوعا حمايات هااي ياك ساويه از      كل و قالب به نوعا به  انبداري اگر نه كوركورانه، 

حزب و گروه متبوع ما انجامد. بديها است اين ضرورت به معناي اين نيست كه امام مساجد  

بلكه بادان معناسات كاه اياده هااي       ؛از ايده اي رو ن و خط مشا مشصص بهره مند نبا د

 زد. مسجد و نمازگزاران و امامت مسجد را مصادره به مطلوب نسا ،سياسا و ا تماعا او

با تفاوتا امام مسجد، نسبت به مراسم مسجد و عدم نظارت بر برنامه ها، به اين بهانه  .7

 كه وظيفه اصلا من امامت مسجد است؛ از ديگر آسيب ها و آفت ها امامت مسجد ما با د. 

او بر امور خاننه  همان طور كه از پدر خانواده، عدم نظارت بر برنامه هاي منزل و عدم مديريت 

هنا   و بي تواوتي نسنبت بنه نن  از امام مسجد نيز عدم نگاهي از برنامه هاي مسجد  ي نيست؛پذيرفتن

قابل قبول نمي باشد. روش  است كه امام مسجد مي توانند درخصنوص بسنياري از برنامنه هناي      

 مسؤو ني مشخص كند و از طري  نن ها در جريان برنامه هاي مسجد قرار بگيرد.  ،جزئي



هااي   سياساا كااري   م مسجد، مالحظه كاري هاي با مورد واعدم  فافيت مواضع ام .8

 از ديگر آفت هاي امام مسجد است.  ،فريبنده

امّا دنباله روي از جريانات بيرون از مسجد و نان به ننر  روز   ؛شايد تعبير چندان مناسبي نباشد

د مني  خوردن و اعوجاج در مواضع سياسي و فرهنگي نفتي است كه برخي امامان مساجد را تهدين 

 كند. 

طور كه گوته شد، مباني انقال  و پيروي از مقام و يت، هرگاه به عنوان اصول كلي منورد   همان

ها را بايد در همي  قالب تنظيم كرد؛ نن هنم دور   قبول امامت مسجد قرار بگيرد، ساير موضع گيري

شنت  نمنازگزاران   رويي و تظاهر امام مسنجد و بالتكلينف گذا  مالحظات افراطي كه احياناً به دواز 

 انجامد.  مي

مردم به مسجد از ديگر آفت هاي امامات مساجد   ضعيف با تفاوتا نسبت به رويكرد  .1

است. بدون ترديد برخا ايام مانند  ب هاي  معه، اعياد، وفيات و  هادت ها از مواقع  لوغ 

 مسجد است و برخا ايام؛ مسا د با عدم اقبال مردم موا ه هستند. 

از جمله وظايف امام مسجد است و عدم پرداخت  به نن، از نسنيب هناي    ،وتيابي ايام خل علت

 امامت مسجد به حسا  مي نيد. 

هنم   ي خناص اي  نكته نه تنها در خصوص عموم نمازگزاران اهميت داد، بلكه نسبت بنه افنراد  

بايستي تسري يابد. در عملكرد برخي معصومي  اي  نكته مالحظنه مني شنود كنه هرگناه يكني از       

در مسجد حاضر نمي شد، نن بزرگواران به جست و جوي احوال او پرداخته، علت ينابي   ،مي مأمو

 نمود.  مي كردند . اي  كار عالوه بر اي  كه احياناً مشكل او را حل مي كرد، رون  مسجد را حوظ مي

اصاوالً باا ناوعا رودربايساتا و      ،اصناف گوناگون  امعه در موا هه با امام مساجد  .10

حاال اصاناف    ،كنند. وظيفه امام مسجد است كه بيش از عموم ماردم  خورد ماتعارف ويژه بر

تواند از خريد ا نااس نسايه    حساب با د، تا ما ها خوش مصتلف  امعه را رعايت كند. با آن

بپرهيزد، ديون مالا خود را زودتر از ديگران ادا نمايد، حتا نسبت به پرداخات قباوه آب و   

 تر با د.  ها از ديگران حساس ساير بدها و اال اره ليات و مالبر  وگاز و تلفن و عواره و ما

اصو ً گذر زمان، نگاه مأمومي  و عموم مردم را نسبت به امام مسجد سمت و سنويي مگبنت ينا    

عملكرد نيكوي امام مسجد، در باور مردم گوته ها و سخنراني هنا و   ،منوي خواهد داد و در صورت

 اهد داشت. مواعظ امام مسجد تأثير بسزا خو



عدم ارتباط امام مسجد، با امام ساير مسا د و تصور اين كاه هار مساجد  زياره اي      .11

 مستقل است؛ از  مله آفت هاي امامت مسجد محسوب ما گردد. 

در يك نظام اجتماعي واحد، همه ارگان ها، وزارت خانه ها، مراكز و از جمله مساجد، در حكم 

نيند. اي  مهم اقتضا مي كند كه ائمه مساجد  اقل در  يك واحد سازماني چند بخشي به حسا  مي

كليات امور با يكديگر ارتباط داشته باشند تا احياناً از موضع گيري مختلف و احيانناً متضناد پرهينز    

گردد. روش  است در مواردي كه احتما ً مواضع چندگانه اي بروز مي كند، مي توان قبل اين  كنه   

گزاران مطرح گنردد، نن هنا را در جلسنات محرماننه بنه بحنث و       نمازدر بي   مختلف اي  مواضع

 بررسي گذاشت و موضع واحد را به استحضار نمازگزاران رساند. 

امام يكي از مساجد، به عنوان عامل هماهنگي در بني  چنند مسنجد كنه در منطقنه اي      همهني  

 نمايد. خاص قرار گرفته اند، مي تواند اي  جلسات را تشكيل و هماهنگي و مديريت 

به برناماه هااي    صوالًدور بودن منزل امام مسجد از مسجد از ديگر مواردي است كه ا .12

مسجد آسيب ما رساند. فاصله زياد منزل امام تا مسجد، هماننادآن اسات كاه پادر خاانواده      

بصواهد بر منزل خود و امور آن، مديريت از راه دور دا ته با د. علت عدم نظم اماام برخاا   

است؛ زيرا ترافيك مسيرها گاه باعث تأخير در رسيدن ها تا مسجد  منزل آنافت مسا د، بعد مس

امام مسجد به مسجد ما گردد و نمازگزاران نماز خود را فرادا ادا ما كنند. بديها است تكرار 

ل ما دهد و مو ب سستا اين كار نتيجه مناسب ندارد و باور اهل مسجد را از امام مسجد تنز

  ود. ت ماگير نماز  ماع چشم

نزديك بودن منزل امام مسجد به مسجد دستاوردهاي اجتماعي و روانني ديگنري هنم دارد كنه     

 براي هر كس قابل درك و تبيي  است. 



عدم مقبوليت امام مسجد نزد نمازگزاران و اهل مسجد آفت و آسيبا است كه در تمام  .13

مقبوليت او نزد خانواده   وون امامت او تأثير منفا خواهد دا ت؛ در عين حال عدم پذيرش و

اين ضريب منفا را دو چندان ما كند. دليل آن اين است كه اين عدم پذيرش خواه ناخواه در 

بين مردم مطرح ما  ود. بديها است هر گاه پدر خانواده نزد فرزندان و همسارش مقبوليات   

، مو اب عادم   . اين عدم پاذيرش بود ندا نصواهندا ته با د، ديگران به طريق اولا او را پذير

قبول نظرات و پندهاي او خواهد  د؛ زيرا هر چند در روايت وارد  ده اسات كاه باه گفتاه     

ورت ضمنا مؤيد اين نكته است صهمين روايت به  صص بنگريم؛ نه به گوينده؛ در عين حال 

كه خواه ناخواه  صصيت و ضريب مقبوليت يا عدم مقبوليت گوينده در ميزان باور مصاطب از 

 مؤثر است.  ،گوينده حرف هاي

نكته ديگري كه بايستي بدان توجه كرد اي  است كه مقبوليت يا عدم مقبوليت امام مسنجد ننزد   

شخصيت واقعي  ،خانواده مالك خوبي در خصوص شخصيت امام مسجد است ؛ زيرا اصو ً انسان

چنار اسنت وجنه    نانزد ديگنران  خانواده بروز مي دهد، نه در محل و نزد ديگران )زيرا  دخود را نز

 مگبت شخصيت خود را پررنگ كند( 

بر اي  اساس، اصو ً مقبوليت و نيز عدم مقبوليت امام مسجد، نزد خانواده مي توانند در جهنت   

مالك مناسبي قلمداد شود. البته اي  نكته بدان معنا نيست كه همواره  د،ارزيابي شخصيت امام مسج

امام مسجد مقبوليت ويژه اي نزد اهل مسجد داشنته   ح  به جانب خانواده باشد. در مجمو  بايستي

  48-47باشد. 

قائم به  صص بودن امامت مسجد از  مله آفت هاي امامت مسجد ما با د. عوامال   .14

غير قابل پيش بينا احياناً باعث ما  وند تا امام مسجد نتواند از عهده وظاايف خاود برآياد.    

ده از نماز  ماعت  لوگيري خواهاد  حضور نايب در اين هنگام از تعطيل  دن حتا يك وع

كرد. در  رايط فعلا مرسوم است كه وقتا امام مسجد  هت اقامه نماز  ماعت حاضر نشود، 

حاضر، امامت مسجد را بر عهده ما گيرد؛ امّا بهتر است اين كار به صورت  نيكا از روحانيو

دم با رضاايت  كه مر يمشصص كردن فردي خاص به عنوان نايب امام صورت پذيرد؛ به طور

خاطر به او اقتدا كنند. اين نكته در  نگ هاي رسول خدا سابقه دارد؛ باه ايان گوناه كاه آن     

                                                 
ملعون من امّ قوماً و هُم به ساخطون؛ ملعونند كسانا كه قوما ]كسا[ را امام ] ماعت[ خود قرار دهناد در حاالا   . » 47

 «. د. ]يعنا امام  ماعت بايد محبوب مأمومين با د[كه نسبت به او غضبناك هستن

«. كه آنان از او راضاا اناد   مَن اَمَّ قَوماً بِاِذْنِهِم وَهُم بِهِ راضونَ ؛ كسا كه  لودار قوما با د با اذن ايشان در حالا. » 48
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بزرگوار ضمن تعيين فرمانده ، نايب اول و دوم و چندم را نيز معين ما نمود، تا در صورتا كه 

لشاكر  فرمانده به  هادت رسيد، سپاه بدون علمدار نماند؛ زيرا افتاادن عَلَام نشاانه  كسات     

 محسوب ما گرديد. 

البته تعيي  نايب يك روي قضيه است؛ بها دادن به نايب و ارتقاي حرمت او و بنا  بنردن بناور    

 مأمومي  به وي روي ديگر سكه است كه اي  كار با اقتداي امام به نايب خود تحق  مي يابد. 

ي مختلف اهتمام داشنته  نايب نيز بايستي نسبت به اقتداي به امام مسجد و تقويت او به شيوه ها

 باشد. 

توصيه ما  ود و عادت نيكوي بسياري از امام مسجد همين است كه امام مساجد در   .15

 غير وقت نماز رو به روي مردم بنشيند. 

و علمي فراواني دارد و از ظريف تري  بايسته هناي امامنت مسنجد     ، علمياي  نكته نثار تربيتي

ومي  است. امام مسجد به اي  طري  محي  مسنجد را زينر   ز يك سو احترام به مأمي  كار ااست . ا

 .نظر مي گيرد و با توجه به فرصتي كه پيش نمده است، مي تواند نواقص احتمالي را مالحظنه كنند  

در  و مسائل خود را با امام مسجد در ميان بگذارند ،فرصتي مي يابند تا بدون وجود فاصلهنيز مردم 

او از پاداش نگاه  تي است تا مردم با نگاه به چهرهمل باشد، فرصصورتي كه امام مسجد از علماي عا

به چهره عالم بهره ببرند )بديهي است در اي  كار نبايد هيچ شائبه نوساني وجود داشته باشند( امنام   

در انتخا  لباس، رنگ لبناس، ننو  اصنالح     ،الگوي مردم است و مردم مي توانند با ديدن چهره او

 رد الگوگيري كنند. سر و صورت و ساير موا

مأمومي  باشد؛ بنه طنوري   « معلم»امام مسجد بايستي چه در نماز و چه در غير نماز  ،در مجمو 

عمندتاً  كه نماز خواندن، حركات، سكنات، سكوت، گوتار و حركات او در گستره كلمه براي منردم  

 گوتاري. صرفاً درس عملي باشد، نه 

ضور عدم حضور ، شلوغي و خلوت بنودن، انسنجام و   به اي  طري  مي تواند از ح ،امام مسجد

عدم انسجام صوو  از حال عموم مردم و نمازگزاران با خبر شود و از اي  رهگذر از رون  يا عدم 

و چنان چه مالحظه نمود كساني به حضور در نماز مسنجد     مسجد ارزيابي واقعي داشته باشدرون

 صدد رفع نن برنيد. شود و در اقبال نشان نمي دهند، علت را جويا 

البته عواملي مانند شراي  زماني و برخي ايام در اقبال يا عدم اقبال منردم بنه مسنجد بني تنأثير      

نيست؛ ولي امام مسجد بايستي حتي ا مكان اي  عوامل را تحليل كرده، راه كار مقابله با عواملي كه 

 از رون  مسجد مي كاهد، مقابل كند. 



روي نمازگزاران ما نشيند، بر انسجام صافوف و ياا عادم    امام مسجد وقتا كه رو به  .19

 انسجام آن ها نظارت ما كند و از اين رهگذر نظم صفوف تضمين ما گردد. 

امام مسجد به عنوان مسوول مسجد مي تواند در اي  زمينه و به منظور رفع بي نظمي تذكر دهد. 

ي شنود؛ در عني  حنال در شنكلي     البته اي  كه امام مسجد در همه جزئيات دخالت كند، توصيه نم

محدود و يا براي يك بار )به طوري كه كم كم نظم و انضنباط، بنه صنورت ينك روينه و عنادت       

 پسنديده نمازگزاران درنيد( سوارش مي شود. 

در زمينه معيار شلوغي يا خلوت بودن نمازگزاران در يك مسجد اي  معيار به نظر درسنت مني   

ك مسجد تا شعا  پانصد متري در نماز مسجد شركت كننند،  رسد كه هرگاه يك سوم همسايگان ي

بايستي در زمينه جمعيت مسجد و عدم اقبال مردم نسنيب   مسجد را مي توان با رون  دانست، و ا ّ

 شناسي صورت بگيرد. 

از  مله عواملا كه گريز از حضور در نماز  ماعت مسجد را رقم ماا زناد ، عادم     .17

  مله امام مسجد است. به مسؤوالن مسجد و ازمردم محبت 

م بنا رضنايت خناطر در مسنجد حاضنر      مسؤولي  مسجد هرگاه محبو  اهالي محل باشند، مرد

شوند؛ هر چند مؤمنان نبايد به دليل عدم مقبوليت مسوو ن مسجد، جماعت و مسنجد را تنرك    مي

 كنند؛ زيرا در اي  صورت به مسجد اهانت شده است. 

پيامد ناگوار، مؤمنان بايستي امام مسجد را سوير بي  خنود و   به منظور پرهيز و جلوگيري از اي 

 د. ند و او را صميمانه دوست بدارنخدا قرار ده

، بلكنه  دهند مأموم محبت خود را به او كاهش بسجد، باعث نگردد تا ملغزش هاي مختصر امام 

قيقنت بني    ويژگي هاي مگبت امام مسجد را بيش از نكات منوي او در نظنر بيناورد و در ح   بايستي

د. در اي  صورت، حضنور  ترسيم سازخود و امام مسجد رابطه اي از سر صميميت و محبت واقعي 

 تري خواهد يافت.  او در مسجد تضمي  بيش

 ه  ادن صبح، مغرب و عشا وا اب اسات.  انيد   خواندن حمد و سوره در نمازهاي  .18

 صداي امام مسجد در اين موارد مناسب است و توصيه ما  ود. 

عالوه بر اي  كه شنيدن نيات قرنن است و روايات به نن سوارش كرده است؛ تمركز در  ،اي  كار

نماز را باعث مي گردد و عالوه بر نن، چنان چنه نمنازگزار در خوانندن حمند و سنوره اشنكا ت       

ز امام مسجد، اين  اشنكا ت مرتونع    تجويدي و اعرابي داشته باشد، با شنيدن مستمر اي  سوره ها ا

 گردد.  مي



اطاله برخا برنامه ها و مزاحم وقت ديگران  دن از سوي هيچ كس پسنديده نيسات.   .11

 .49وظيفه امام مسجد است كه نماز  ماعت را بدون حوا ا برگزار كند

متأسوانه ديده مي شود كه بعضاً از نمازگزاران بي  دو نماز خدمت امام مسجد مي رسندو مسأله 

ه و وقت جماعت را مي گيرند. اي  كار به مصنلحت  اي را مطرح مي كنند ، در گوشي صحبت كرد

نيست و امام مسجد بايد بدون خجالت و شرمندگي، نمازگزار را به پس از اتمام نماز حوالنه دهند؛   

زيرا اگر در مسجدي دويست زن ومرد حضور داشته باشند و شخصي تنها پنج دقيقه نمازگزاران را 

خود اختصاص داده و اين  بنيش از دو روز وقنت    معطل كند، حدود هوده ساعت وقت مردم را به 

 اداري است. 

زيرا پذيرايا حقاا اسات بار     ؛پذيرايا از زائر )مأموم( را دارد يتولؤمس ،امام مسجد .20

 عهده مزور )امام مسجد( و طبيعا است كه اين پذيرايا مفهوم اكرام و احترام را دارد. 

جد احترام بگنذارد و او را اكنرام نمايند،    امام مس همان طور كه مأموم وظيوه دارد بهدر حقيقت 

  وظيوه در ابتدا و اصالتاً به عهده امام مسجد است؛ زيرا اكرام اصالتاً وظيوه ميزبان اسنت و البتنه   اي

 معامله متقابل اقتضا مي كند كه نمازگزار نيز امام مسجد را اكرام و احترام نمايد. 

جد( ران كه در حقيقت مهمانان اي  مهمانسرا )مسن در احترام و اكرام ، هيچ تواوتي ميان نمازگزا

 محسو  مي شوند، وجود ندارد. 

همه افراد بنده خدا هستند و مني تواننند در اين  مهمنان     مسجد خانه خداست كه بار عام دارد. 

 مائده هاي معنوي نن بهره مند شوند.و از خانه حضور يابند 

يازات افراد بنه پرهيزكناري نن هنا تعلن  مني      فرقي نيست ميان مراجعه كننده به اي  خانه، و امت

رنگ پوست و نژاد و طايوه و مدرك تحصيلي و مال و ثروت و منزلت اجتماعي و سياسي و گيرد. 

شغل و طبقه صنوي افراد در نگاه امام به نن ها بي تأثير اسنت و امنام مسنجد بايسنتي بندون هنيچ       

 ن بنگرد. تواوتي )مگر تواوت در مالك هاي معنوي( به نمازگزارا

                                                 
«. اخفّ الناسِ صَالةً فا تمامٍ . رسول خدا سريع ترين مردم بود در نماز خواندن )در  ماعات( » )ص(كان رسول اهلل .  49

 .239، ص 19بحار االنوار ، ج 

فرماياد( : نمااز    فَتَجِبُ مُتِابِعَته لِقوله صَلّوا كما رَأَيْتُمُوُنا اُصَّلا . پس وا ب است پيروزي از گفتارش ) ايا كاه ماا  »

 .271ص  8بحار االنوار ، ج «. گونه كه من نماز ما خوانم وانيد، همانبص
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«. عيف و بزرگسال )در نمااز  ماعات( اسات   امام مسجد[ هستا، يك تكبير تو را كفايت ميكند؛ زيرا با تو محتاج و ض
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، حائض و جنب هم مي توانند با رعايت شرايطي از مسجد سورة معنوي است كه كودك، ديوانه

 اي  مائده بهره بگيرند. 

حال كه خداي متعال چني  اجازه اي را صادر فرموده ، مقام سوره دار و پذيرايي كنننده بايسنتي   

مردم ، خصوصاً افراد نكته سننج را  اي  رخصت پروردگار را پاس دارد و با اقدامات سنجيده، نگاه 

 هي بدهد. سويي واقعي و ا  به مسجد سمت و

پا را بايد از اين فراتر نهاد و امام مسجد بايد نسبت به افرادي كه به نوعا در معاره   .21

 گريز از مسجد هستند، تو ه بيش تري دا ته با د مانند: 

وند و يا به اي  مكان مقدس چندان افراد حساس كه به بهانه اي اندك از مسجد گريزان مي ش -

 در درونشان نهادينه نشده است.  د و جماعتشته يا عادت به حضور در مسجدلبستگي ندا

كساني كه از حركات و لباس خصوصاً غريبه هايي كه به نوعي به توجه نياز بيش تري دارند،  -

 شياد و فرصت طلب بود.  نن ها فقر و بينوايي احساس مي شود. در اي  زمينه بايد مواظب افراد

روحي نن ها انزوا طلبي است و حضور ننان در مسجد و جماعت به ننوعي  افرادي كه شاكله  -

خال  شاكله شخصيتي نن هاست. امام مسجد با شناسايي روحي و رواني مأمومي  زميننه حضنور   

ب در مسنجد و نمناز   اي  گونه افراد را هر روز مستحكم تر نمايد؛ زيرا اصو ً حضور افراد انزوا طل

 جماعت در تيررس كاهش و زوال است. 

به نوعي ويژه منورد  بايستي مأموميني كه داراي شخصيت علمي و استعدادي خاصي هستند ،  -

مسجد باشند. اي  گونه افراد به د يل مختلوي از جمله سوا ت و ابهامات مربوط به احكام  نظر امام

افنراد  ريز از مسجد هستند. امام مسجد بايستي به اي  گونه و اعتقادات بيش از ديگران در معرض گ

بلكنه زميننه حضنور اين       ،توجه ويژه اي داشته باشد تا زمينه گريز اي  افراد از مسجد از بي  برود

 افراد و استمرار اي  حضور مستحكم گردد. 

تي نيمنه  در يك نگاه كلي امام مسجد بايستي اگر نه به طور كامال مصنداقي،  اقنل بنه صنور     -

بنا  رواني مهمانان )مأمومي ( قرار داشته باشند و   مصداقي و نيمه كلي در جريان شاكله شخصيتي و

هنجارهاي نن ها را محترم بشمارد و  ؛دكنر برقراهر كدام بر اساس شخصيت نن ها تعامل و ارتباط 

، از اين  راه  و .با رعايت تمامي موازي ، حضور و استمرار حضور ننان را در مسجد تضنمي  نمايند  

مسجد از رون  خواهد افتناد و در   ،د. در غير اي  صورتشو روز به روز بر رون  مسجد افزوده مي

 صورت تحق  اي  امر، امام مسجد مقصر اصلي قلمداد مي شود. 

البته اي  احتمال هم منتوي نيست كه رعايت برخي موازي   زم الرعايه، گروهي را خوش نيايد. 

د؛ امنا واضنع   موازي  و اصول را برخواست فرد يا افرادي محدود مقندم شنمر   در اي  صورت بايد

اگنر   ،است كه اي  امور محدودند و نيز اي  افراد اندك و ظاهراً اجتننا  ناپنذير. بنه هنر صنورت     



سوارش شده است كه مأموم، از امام مسجد شناخت كافي داشته باشد و يا به واسطه مأمومي ، او را 

. عدم شناخت امام از  است ، بلكه  زمبداند، شناخت امام هم از مأموم پسنديده امي  و  ي  امامت

 مأموم، به همان اندازه سخيف و غيرقابل قبول است كه عدم شناخت مأموم از امام. 

خالصاه  وظيفه امام مسجد  ناخت مأمومين و رعايت حال آناان و پاذيرايا از آناان     .22

م مسجد در برابر اصال مو وديات مساجد باه عناوان      از زاويه اي ديگر، وظيفه اما . ود نما

 ها سنگين و تعيين كننده است.اال مهمانسراي

بي ترديد زيارت خدا در مهمان خانه اش با حضور نماز جماعت تأمي  مي گردد و اي  وظيونه  

اي است سنگي  بر دوش امام مسجد كه عالقه مردم را به صحبت با خدا در قالب نماز جماعت در 

   بخشد. مسجد رون

از جماعت بحث و صحبت به مينان نمني نيند.    در فضايل و نثار حضور در مسجد، چندان از نم

جماعت است كه تمامي روايات مربوط به نماز جماعت بر فرض نماز دليل اي   عموماً بهاي  نكته 

پاداش نماز جماعت در مسجد، مربنوط بنه نمازهناي واجنب     در مسجد است، نه جاي ديگر و نيز 

زهاي مستحب در مسنجد  زيرا پاداش نماز هاي مستحب در خانه بيش از پاداش خواندن نما است؛

است. رسول مكرم اسالم پاداش نماز مستحبي را در خانه افضل از خواندن نن ها در مسجد عننوان  

 كردند. 

تاوان   يكا از راه كارهاي ارتقاي  ايگاه مسجد، آن است كه در مراسم مصتلفا كه ما .23

 ي اين مراسم در مساجد زار كرد )اعم از عزاداري ها، مراسم اعياد و ... ( برگزاردر مسجد برگ

 .محور قرار بگيرد و مراكز ديگر تابع مسجد گردند به عنوان

مگاًل اصل برنامه در مسجد باشند و حواشني برنامنه در سناير مراكنز. در اين  صنورت مسنجد         

را ي  صورت نگاه افراد به مسنجد متوناوت   بديهي است ديابد.  ته، جايگاه نن ارتقا ميمحوريت ياف

جد به تبع مراكز ديگر درنيد و اي  نكته مديريت و اهتمام امام مسجد را خواهد بود با زماني كه مس

 طلبد. مي

اي  نكته  داراي يك متمم و مكمل هم مي باشد و نن اي  كه هم مسجد بايد محور برنامه باشد 

وعه اي مديريتي است كه هرگاه اي  مجموعنه، منديريت   و هم امام مسجد، زيرا مسجد داراي مجم

ردم بنه نن شنكلي واقعني مني     برنامه اي را بر عهده داشته باشند، جايگاه مسجد حوظ شده، نگاه م

 گيرد. بدون شك امام مسجد در اي  مجموعه مديريت از اركان اصلي است. 



ا د رواج يافتاه  برگزاري برخا برنامه ها مثل دعاي كميل، دعاي توسل وندبه در مسا  .24

 كه البته در  رايطا پسنديده و موثر است؛ اما اصل در اين گونه برنامه ها بر  ماعت نيست؛

در  است؛ لذا برگزاري اي  برنامه ها« متكلم وحده»واهيم دعاي اصو  انورادي و اصطالحاً زيرا م

قضنيه   امنا در خصنوص نمازهناي واجنب     ؛منزل و به صورت انورادي هم ممك  و مقبنول اسنت  

اين  نكتنه را از    .متواوت است و اقامه نن ها به صورت جماعت سوارش شده و مورد تأكيد اسنت 

و مبتني بر جمع گرايي است، مي توان استنباط نمود )اياك « متكلم مع الغير»ضماير مواهيم نماز كه 

 .... (. اهدنا صراط المستقيم -اياك نستعي   -نعبد 

اما در دعناي كمينل و    ؛د را به صورت فرادا در منزل مي خوانندمتأسوانه برخي مؤمني  نماز خو

وظيوه امام مسجد است كه اي    مي كنند ندبه مسجد كه به صورت گروهي برگزار مي شود، شركت

در مسجد، نماز جماعت است، نه تشكيل جماعتي براي  براي مأمومي  تبيي  نمايد كه اصل،نكته را 

 برگزاري اي  برنامه ها به صورت دسته جمعي در رده بعد است. برگزاري دعاها كه البته اهميت 

كيويت برگزاري اين  گوننه برنامنه هنا بنه      در اي  خصوص نمي توان ناديده گرفت، كه اي  نكته

 صورت گروهي و دسته جمعي است. 

متأسوانه شكل اجراي اي  برنامه ها به نحوي نيست كه چندان بنا موناهيم و مبناني اين  دعاهنا      

مگال حواشي اي  برنامه هامگل پذيرايي با نش، نان و پنير و سبزي، شله زرد، حلنوا و   ؛باشد سازگار

ساخته، انگيزه هاي روبنايي و سطحي را در اجراي اي  برنامه ها مسير اصلي خارج  ... ، نن ها را از

 مطرح كرده كه جاي تأمل و دقت دارد. 

مه ها را به صنورت جماعنت و گروهني در    وظيوه امام مسجد است از يك سو جايگاه اي  برنا

يزه هاي كوچنك و  و ثانياً از حواشي اي  برنامه ها و انگ 50سازد و جهت دهي كندمشخص مسجد 

سطحي بكاهد تا انگيزه هاي معنوي جاي انگيزه هناي سنطحي و روبننايي را نگينرد. تنهنا در اين        

 نهادينه مي شود. نن ها در وجود مؤمني   بلندصورت است كه فرهنگ دعا و مواهيم 

 جايگاه امام مسجد در مسجد 

 .گيرد قرار مي جا در ننجماعت ت به عنوان اماممنظور از اي  عنوان مكاني است كه امام مسجد، 

 در مورد اي  مكان به بيان چند نكته مي پردازيم:

الزمه ا راي وظيفه امامت مسجد كه بر ر د معنوي و فرهنگا و دينا مراسام مبتناا    .1

دقايقا قبل از اذان در مسجد حضور يابد و آموخته هاي خاود  است كه امام مسجد  است، آن

                                                 
 «. وَ يَسْتَحِبِّ فا الْجماعَةِ تَرَكُ  َميعِ المُسْتَحِبّاتِ . و مستحب است در نماز  ماعت كه همه مستحبات، ترك  ود. » 50



ر برابر هجمه هاي د در حقيقت سپري است براي مردم درا در اختيار مردم قرار دهد. امام مسج

 51علما و فرهنگا.

نيازهاي متنو  مردم در مسائل فرهنگي، عقيدتي و ديني و مشاوره درمناني؛ مطالعنات متننو  و    

يطرة فكري امام مسجد را بر مسائل گوناگون مي طلبد و بدي  منظور  زم است كه امنام مسنجد   س

عقيدتي، علمي، فرهنگي و سياسي خود را روزنمده كرده، تنا در برابنر    اطالعات و يافته هاي فقهي،

، سوا ت مأمومي  بي پاسخ نباشد. البته در صورت برخورد با مسأله اي كه جوا  نن را نمني دانند  

 اعالم ندانست  و سپس تحقي  و بررسي، بهتر از جوا  غير واقعي دادن است.

 ؛م مسجد را افزايش ما دهدسلسله عواملا نفوذ و اقتدار و تأثير اما .2

مانند سيادت، بهره مندي از مراتب علمي با ، بومي بودن و نشنايي با محل، اشنتهار بنه زهند و    

ه، نظافت و تميزي لباس و چهره، بهره مندي از افتخارات وارستگي، بيان نيكو، پوشيدن لباس نراست

علمي و سياسي، شجاعت، مديريت، زيبايي و وجاهت ظاهري، و سناير صنوات پسننديده . بندون     

 شك نووذ و تاثير امام مسجدبر نمازگزاران ، اجراي هر چه بهتر وظايف او افزايش مي دهد.

ن  ايگااه و نشساتن در آن باراي    محراب ،  ايگاه امام مسجد است؛ اما رفتن به ايا  .3

 امامت مسجد و اقامه نماز  ايسته است.

محنرا  در دسنترس نمنازگزاران باشند.     از  قبل و بعد از نماز بهتر است كه امام مسجد خنارج 

اصو ً وجود محرا  بي  امام و مأموم نوعي فاصله ايجاد مي كند كه اي  فاصله فقن  هنگنام اقامنه    

وان محرا  را متحرك هم دانست، تامگال هنگام نماز صبح كه جمعينت  ، مي تبال اشكال استنماز 

كه در اين   ، از نن محرا  متحرككم تر حضور دارند، جهت اتصال صوو  مردان به صوو  زنان 

استواده كرد و بر  ؛تر نيست حال سجاده و رحل و يك قرنن و مواتيح و احياناً يك رساله عمليه بيش

 نن ايستاد. 

نورات ايستاده در صف اول بر امام مسجد  زيرا اگر گود باشدخيلي گود باشد،  محرا  نبايستي

از نن به سختي و مشنكل دچنار    د و امام مسجد جهت ورود به محرا  و خروجكنن پيدا ميسيطره 

 شود.  مي

اينكه امام مسجد در هنگام اقامه نماز بهتر است در حدي پايي  تر از مأمومي  بايستد، اما هنگام 

اواني است. شايد اي  كه امام مسجد هنگنام نمناز،   گيرد، حاوي نكات فر ه با ي منبر قرار ميموعظ

زند، نبايستي هيچ احساس برتري و استعال داشته باشد؛  يعني عبادتي كه ارتباط او را با خدا رقم مي

                                                 
إلتمام. امام ] ماعت[ سپر است. اگر به خوبا نمااز  االمام  نة فإن انتَمَّ فَلَكُم ولَهُ و إنْ نَقَصَ فَعَلْيهِ النُّقصان و لَكُم ا. » 51

را به  اي آورد هم به سود اوست هم به سود  ما ولا چنانچه ناقص بجاي آورد نقصان وكمبود براي او خواهد بود و 
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بنر منبنر قنرار    نند.)لنذا  پردازد، بايستي مردم او را برتنر از خنود بدا   امّا زماني كه به موعظه خل  مي

 .گيرد( مي

قارار داده  وه بر اين كه سجاده اي خوش رنگ و تميز با چناد مهار   الع محرابداخل  .4

 ود و در كنار آن، يك رحل با قرآن، مفاتيح، تسبيح)تر يحاً تربات كاربال( و رسااله عملياه     

 گذا ته  ود.

بهتار   آن صحيح است(با تو ه به و وب چسبيدن پيشانا به مهر )يا هر چه سجده بر  .5

است مهر سجاده بزرگ با د تا عمامه امام مسجد و يا كشيدگا بينا مانع استقرار پيشاانا بار   

 مهر نگردد. 

استفاده از دو ميكروفون توصيه ما  ود )يكا ميكروفاون باراي ساصنرانا در حاال      .9

 ايستاده و ديگري در حال نشسته(

ت  سيم نن و احتمنال بنروز صنداي    پا قرار گرف اي به دليل در دست و استواده از ميكروفون يقه

 در عي  حال اي  نكته به سيستم صوتي مسجد بستگي دارد.  شود. و ناهنجار سوارش نميخش  خش

كه نزد عموم مردم دارند و با و ود اقباالا كاه   ان، به رغم مقبوليتا برخا از بزرگوار .7

 ند.مردم نسبت به امامت آن ها دارند، امامت مسجد را بدون عذر قبول نما كن

چه بسا نوعي منع از حضور مردم را در مسجد را رقم مي زند كه اجحا  در  ،اي  عدم پذيرش

 ح  مسجد خواهد بود.

د در مالحظاه  ارايط و بايساته هااي زماان در ساصنرانا و       ذو  و سليقه امام مسج .8

 اظهارنظر او خالصه نما  ود؛

سجده يا تأكيد ، ها در قنوت انتخا  دعاهاي مناسب با شراي  اجتماعي و جهاني و خواندن نن

 بر نن ها در هنگام سخنراني از جمله نشانه هاي زمان شناسي امام مسجد است. 

كه متضنم  مصنونيت از فتننه هناي     و يا دعاهايي اندن دعاي فرج در شراي  حاضر جهاني خو

ها خواننده  الزمان باشد و دعاهايي كه از اي  نمونه انتخا  و در قنوت، سخنراني و ساير برنامه نخر

 شوند. 

در عي  حال خو  است دعناي نن بنا طمأنيننه، تمركنز،      ؛ضمناً قنوت از جمله واجبات نيست

 الواظ غير مأنوس و لهجه غليظ. طر خوانده شود، نه با شتا  زدگي، توجه به معاني و نرامش خا

باشد كنه   البته دعاي قنوت نماز عيدي  فطر و قربان، بايد از چنان وضوح و شمردگي برخوردار

مأمومي  بتوانند واژه به واژه امام را همراهي كنند؛ زيرا اصو ً عبارات قنوت اي  دو نمناز بنه دلينل    

ار خوانده مي شود، در حافظه نمي ماند؛ لنذا شنمرده و واضنح خوانندن دعناي      اي  كه سالي يك ب

 قنوت اي  دو عيد ضروري است. 



لحناظ  قرائنت نمناز نمنازگزاران را از     دارد ونه نكته ديگر در اي  مقوله اي  كه امام مسنجد وظي 

اجنب  واضح و شمرده خواندن قرائت نماز و اذكنار و . تجويد و اعرا  با موازي  ادبياتي منطب  كند

 نمازگزاران را در اي  مورد رفع خواهد كرد. تجويدي نن، اشكا ت احتمالي 

  ود. سفارش مااول )پس از خواندن حمد( اي غير از توحيد در ركعت  خواندن سوره .1

تر از توحيد( تا نمازگزاراني كه احياناً با تأخير وارد مسنجد مني شنوند،    )البته سوره اي طو ني 

ت كنند. ضم  اي  كه خواندن سنوره اي غينر توحيند در ركعنت اول     بتوانند در نماز جماعت شرك

پنس از   معمو ً در ركعنت اول خواندن سوره توحيد در ركعت دوم سوارش شده است. و  مستحب

 خواندن حمد، سوره قدر خوانده مي شود. 

صند سنالم دادن   تذكر اي  نكته مهم بد نيست : كساني كه در ركعت دوم، پس از تشهد امنام، ق 

نماز را دارند، چنانهه قصد داشته باشند، از ركعت سوم وارد نماز جماعت شوند و يا كساني كه بنا  

، بهتنر اسنت امنام مسنجد،     از جماعنت را دارنند  و قصد پيوست  به نم تأخير وارد مسجد مي شوند

تسبيحات اربعه ركعت سوم و ركو  ركعت سوم را قدري طو ني تر كند تا اين  افنراد بتواننند بنا     

از نظنر احكنام فقهني    همهني  نرامش تكبيرة ا حرام گوته، وارد نماز جماعت و همراه امام شوند. 

مه نماز جماعت ببندد، يا بايسنتي از ابتنداي   كسي كه مي خواهد از ركعت سوم يا ركعت چهارم اقا

او در پاينان  تسبيحات اربعه امام باشد )به طوري كنه بتوانند ينك حمند بخوانند( و اگنر رسنيدن        

تسبيحات اربعه باشد، بايد زماني اقامه ببندد كه امام در ركو  مستقر شده باشد. نن گاه مأموم تكبيرة 

بل از ركو  را رعايت كند. مالحظه مي شود كه اي  توقف ا حرام ببندد و براي لحظه اي هم قيام ق

 ها مستلزم طول كشيدن ركو  از سوي امام مسجد است. 

از با روحيه اي خوب و با نشاط از سوي امام مساجد، مطمئنااً بار روحياه     خواندن نم .10

 نمازگزاران مؤثر است.

واردي كنه شنرعاً و بنر    خوا  چند لحظه اي قبل از نماز ظهر اي  نشاط را ايجاد مي كند. در من 

اساس احكام مي توان حمد و سوره را بلند قرائت كنرد )نمازهناي صنبح و مغنر  و عشنا( بلنند       

 خواندن حمد و سوره و ساير اركان نماز و با صوت و لح  در ايجاد روحيه اي معنوي مؤثر است. 

روايات مورد اصو ً نهنگي  خواندن نماز سوارش شده، همان طور كه محزون خواندن قرنن در 

تأكيد قرار گرفته است. اي  شيوه خواندن، خود به خود نشاط و فرحي معنوي در نمنازگزار ايجناد   

 بايد تأثير اي  شيوه را دست كم گرفت. مي كند و ن

% از مردم مي شود و بنه منظنور   25خواندن حمد و سوره با لح  عربي و فصيح موجب جذ  

ش تر در نن، سوارش شده كه پنس از اتمنام حمند و پنس از     نماز و ايجاد ابّهت بيمهم جلوه دادن 



تكبير نيز با مهم شمردن نمناز و  لحظه اي درنگ شود و اصو ً با  بردن دست ها براي  ،اتمام سوره

 چشم پوشي از دنيا در امتداد نماز بي ارتباط و بي معنا نيست. 

م دهند )مگالً امام مسجد مشغول همهني  اگر كساني نتوانسته اند همراه امام مسجد، نماز را سال

م عليكم سالم نماز است و نن ها هنوز در تشهد هستند( بهتر است كه امام مسجد سالم نخر )السال

و رحمت اهلل و بركاته( را قدري شمرده تر ادا كند تا كساني كه هنوز در تشهد ينا سنالم اول نمناز    

 بپذيرد. هستند، به امام مسجد برسند و نماز با هماهنگي پايان 

سااوي امااام مسااجد موضااوع  هااا از و رعاياات وقاات آن 52رعاياات حااال مااأمومين .11

ها ا اره  ده اما چند مطلب به عنوان مكمل مباحث  هايا است كه به برخا از آن دستورالعمل

 قبلا تقديم ما  ود:

 و پرهيز كردن از پرهيز از اذكار مستحب به صورت طو ني اكتواي امام مسجد به واجبات نماز، 

 طول دادن اذان و اقامه و اذكار واجب )به صورت افراط( از توصيه هاست.

را مي خوانند كنه البتنه   « درجته ...  و تقبّل شواعته و ارفع»برخي ائمه مساجد بعد از تشهد ذكر 

و قنر   »در اي  حد اشكال ندارد؛ اما برخي امامان مسجد چند عبارت ديگر بر نن اضافه مي كنند: 

بديهي است اي  ها بر اطاله نماز مي افزايد. سوارش ما اي  است كه اگنر  « معه ...  ناوسيلته و احشر

اي در ركعت دوم نماز به جماعت مي رسنند و   به گونه اي است كه عدهشراي  جغرافيايي مسجد 

مسجد از ذكر  مباشند )تا اتمام تشهد( ؛ اما« تجافي»مجبورند در هنگام تشهد ركعت دوم، به حالت 

كه مشنكل نشسنت  بنه حالنت تجنافي      نمازگزاران هم خودداري كند تا برخي « ل شواعته ... و تقب»

 دارند، به زحمت نيوتند. 

جب سوارش شده و در مورد اذكار مستحب، مواردي كنه  در مجمو  بسنده كردن به ذكرهاي وا

و ينا  در سنجده نخنر   « يا لطيف ارحم عبدك الضعيف»عموميت بيش تري دارد، عنوان گردد؛ نظير 

نخر و همي  موارد بسيار معدود. ضم  اي  ركعت بي  دو سجده « استغوراهلل ربي و اتو  اليه »ذكر 

كه بهتر است سجده نخر هم چندان طول نكشد؛ زيرا كساني هسنتند كنه بني  نمناز، بنه جماعنت       

سنجده   سجده نخر نيستند كه بخواهند نن را طول بدهند. لذا بهتر استها هنوز در  ننپيوسته اند و 

 گردد. نطو ني  چنداننخر هم جهت رعايت حال اي  افراد 

                                                 
هاا و   ترين آن كونوا فتّانين . نماز بصوانيد با ايشان همچون نماز ضعيفصَلّوا بِهِم لَصَالةِ  اَصْعْفهِمِ والت». امير مؤمنان :  52

 .192، ص 4وسائل الشيعه، ج «. باعث ايجاد دردسر و مشكل نبا يد



نماز مغرب و عشا در صورت كه در ماه مبارك رمضان قبل از افطار اقامه ماا  اود،    .12

 بين مغرب و عشا بسنده گردد. « يا علا و يا عظيم ... »ت بگيرد و فقط به دعاي مصتصر صور

ي ماه مبارك رمضان اقامه شود. ينك منورد   دو نماز مغر  و عشا در شب ها ،در صورت امكان

 قبل از افطار و يك مورد حدودا يك ساعت و نيم بعد از نن كه مردم شام خورده باشند. 

نان و پنير بين دو نماز مغرب و عشاا )اگار نمااز قبال از      از دادن خرما و حلوا و تكه .13

 ر اقامه ما  ود(  داً پرهيز گردد؛افطا

  و عشا در اي  حالت كوتاه است و هنوز مزه خرما يا حلوا و ننان  زيرا فاصله بي  دو نماز مغر

ال نيسنت و  و پنير در ذائقه نمازگزار وجود دارد و طبعاً با اي  حال خواندن نماز عشا خالي از اشك

 اگر خرده غذا در هنگام نماز فرو رود، نماز باطل است. 

رد. مسنجد كگينف مني شنود     مضافاً اي  كه در اي  گونه موارد ريخت و پاش صنورت مني گين   

 )خصوصاً زماني كه كودكان هم حضور داشته باشند( و اي  موجب وه  مسجد است. 

 و دوم زياد فاصله نيفتند؛بين دو نماز اول  .14

ها   ورتي كه بي  دو نماز فاصله نباشد، ننو در ص ني عجله دارند و يا مسافر و رهگذرندزيرا كسا

گينرد، نننان نمناز    دا كنند؛ اما اگر بي  دو نماز فاصله صورت بمي توانند هر دو نماز را به جماعت ا

اند؛  از فضيلت جماعت محروم شده يخوانند و اي  دو ضرر دارد: اول اي  كه عده ا دوم را فرادا مي

 زند.  كه تردد اي  افراد جهت خروج از مسجد، هماهنگي صوو  و جماعت را به هم مي اي دوم 

دو ركعت نماز مستحبي و تعقيبات مختصر فاصله قرار نگينرد؛ بنه    خواندن بيش ازبي  دو نماز، 

كسي در ركعت  ويژه بي  دونماز ظهر و عصر. حد فاصل بي  دو نماز به اندازه اي باشد كه اگر مگالً

نخر يا ماقبل نخر به جماعت رسيده است، فرصت اتمام نماز را داشته باشد و بتواند تكبيرة ا حرام 

 كند. نماز بعدي را درك 

رعايت برخا مستحبات مستلزم صرف هزيناه و وقات نيسات . رعايات ايان ماوارد        .15

باس سفيد و عبا، مثل تحت الحنك، استعمال عطر و بوي خوش، پو يدن ل ؛سفارش  ده است

 نگريستن به مهر در هنگام ايستادن و ... 

به همين  اذكار ظاهرا بيش تر وقت گير ما نمايد تا طول دادن يك ذكر . اصوالً تكرار .19

دليل اگر قرار است مثال ركوع را طوالنا تر كند ) مثل اين كه كسا ما آيد و ياا اهلل گوياان   

را طوالنا تر ادا كند . با ايان   صورت بهتر است يكقصد پيوستن به  ماعت دارد ( ؛ دراين 

ي ادا كار هم مقصود ماموم تازه وارد تامين  ده و هم همان يك ذكر با طمانينه و ابهت بيش تر

 اگر در اين ماوارد، . گرديده و از بيان چند ذكر به صورت عجله اي و سريع پرهيز  ده است 



ر آ نا به ذهن ماردم اساتفاده كناد ، ناه اذكاار      مايل است ذكر مستحبا بگويد ، از اذكا امام 

 تصصصا و ذكرهاي نامانوس .

 ند.امام مسجد، دعا قنوت را به  يوه اي بصواند كه مامومين متو ه  و .17

دعاهاي كوتاه و پرمعنا را برگزيند و به صورت دوره اي ننان را تنو  دهند . تكنرار اين  دعاهنا     

در طنول ينك مندت نسنبتاً      قرار بگينرد . در اين  صنورت ،   باعث  مي شود كه در حافظه مامومي  

ر طو ني نمازگزاراني كه حتي با كتا  هاي دعا و مواتيح هم سرو كار ندارند ، چندي  دعنا مختصن  

 را از حوظ خواهند داشت . 

پيشنهاد مي شود كه دعاي قنوت به گونه اي با شراي  زماني و مناسب هنا ، در تناسنب باشند ؛     

 دعاي فرج خوانده شود و همان طور كه گوته شد ، تنو  در دعا فراموش نگردد .  مگال شب جمعه

دعاهنايي كنه  عمنوم      ،مكناني براي انتخا  دعاي قنوت عالوه بر تناسب و مقتضيات زمناني و  

مي تواند بنه عننوان ينك معينار      ،جامعه را در نظر مي گيرد و در حقيقت دعاي دسته جمعي است

 مالحظه شود . دعا جهت انتخا  

 مرده خواندن دعاها و يا برخا اذكار مهم ، مثل تكبيره االحرام  كه در واقع ورد باه   .18

ير موارد نمود خواهاد دا ات . بار هماين     بيش از سا نماز و به حريم كبريا خوانده ما  ود ،

 اساس  مرده تر خواندن اين موارد توصيه ما گردد . 

د ؛ اما رعايت برخي حواشني   نن نماز نشنا هستمساجد با ضواب  فقهي بلند يا نهسته خواندامام 

نحو در همه احوال يكسان خوانده نشود : ايام عزا به توصيه مي شود ؛  مگال حمد و سوره  اي  مهم ،

حزن انگيز و ديگر ايام به نحو نشاط نور قرائت گردد . صداي امام مسجد نه خيلي بلند باشند كنه   

هسته كه به زحمت شنيده شود ) خصوصناً در مسناجدي كنه    تمركز ماموم از بي  برود و نه خيلي ن

 واده نمي شود .( تمكبر وجود ندارد و از سيستم صوتي جهت اعالم حركات امام اس

لنند  بحمند و سنوره(.   اذكار نماز مختص امنام مسنجد اسنت )   اي  كه خواندن برخي نكته مهم 

گنر بخنش   سوارش مي شود ؛ اما بهتر است امنام مسنجد دي  از سوي امام مسجد خواندن اي  اذكار 

هاي نماز را كه مامومي  نيز مي خوانند ، نهسته بخواند . به ويژه اين  كنه ركنو  و سنجده و بلنند      

بخش هاي نماز در حال حاضر با استواده از سيستم صوتي و يا مكبر قابنل   شدن و نشست  و اتمام

 تشخيص است و مامومي  براي هماهنگي دچار زحمت نمي شوند . 

ط در نماز ايجا  مي كند كه لح  امام مسجد در اين  گوننه اذكنار ) كنه     البته ايجاد شور و نشا

و مستحب است كه در هر حنال صنداي    مشترك بي  امام و ماموم است ( نيز تا حدودي بلند باشد

 امام مسجد به مامومي  برسد . 



را از بني   ضمناً در هيچ حال ماموم نبايد اذكار را بلند قرائت كند . اي  كار تمركز ساير مامومي  

 برد .  مي

 از ركوع و باين دو ساجده و  ، قبل تامل اندك پس از گفتن اهلل اكبر در تكبيره االحرام .11

ها عالوه بر اين كه در برخا موارد  زء وا بات نماز است ) مثال قبال از   همه ركوع  بعد از

ز اين كه اذكار بر ابهت و طمانينه نماز ما افزايد و ا  (وع كه مستلزم تاملا چند لحظه استرك

  لوگيري ما كند .  و اركان نماز سرسري و عجوالنه و سبكسرانه تلقا  ود ،

 مد پرهيز  ود ؛از خواندن سوره هاي طوالنا بعد از ح .20

 زم زيرا عموم مردم به اختصار در عبادت گرايش بيش تري دارند تا  اطاله نن. در عي  حنال ،  

ر داشته باشد ؛ مگال در هر كدام از روزهاي هوته امام مسجد برنامه اي منسجم براي اي  كااست كه 

تمام حمند ، سنوره   سوره اي خاص تالوت كند و البته در ركعت دوم سوارش مي شود كه پس از ا

 . دتوحيد خوانده شو

 يها ، در ركعت اول نماز عشنا  برخي بزرگان به اقتضاي تمايل مامومي  و با توجه به ظرفيت نن

 مي خواندند . « اعلي »  ركعت دوم اي  نماز سوره  و در« جمعه »  شب جمعه سوره 

قابل تشخيص  و  ،يا طو نيبديهي است اقبال و يا عدم اقبال مردم از خواندن سوره هاي كوتاه 

هنا را   نن ارزيابي است . امام مسجد مي تواند بر اساس اي  ارزيابي سوره هاي متناسب را برگزيده ،

 در نماز پس از سوره حمد ،قرائت كند . 

برخاا از  اي از اذكار و حركات است و از  مله عبااداتا اسات كاه     مجموعه ،نماز .21

)حج نيز از  ملاه ايان عباادات    همراه است  وارح  حركات اعضا وي آن با نوعا از هاذكر

 . (است

حركات و اعضا و جوارح در اي  فريضه ، موضو  احكام خاص فقهي است كه در كتا  هناي  

نماز گزار معذور باشد ، بايستي حركات بندن بنر اسناس    مربوط  نمده است و جز در شرايطي  كه 

ينت شنود : در هنگنام تكبينرة ا حنرام  و      ضواب  خاصي كه در كتا   هاي فقهي نمده است ، رعا

؛ جده بندن كشنيده  در س ؛ در ركو  كمر صا  ؛ قرائت حمد و سوره بدن بايستي كامال ايستاده باشد

مورد بنانوان ( ينا روي    ها كنار ران نهاده ) در دست ؛ هنگام ايستادن  ران قائمه بوده  و پاها چسبيده

شده زير بغل و نرنج مردان با فاصله از زمي  و زير بغنل   زانوها جمع ،ران نهاده ) در مورد مردان (

دست ها موازي گوش ) هنگام تكبيرة ا حرام ( و به موازات تكبيرة  نمازگزار باز ) هنگام سجده ( ،

ايد . نهاده شدن پاي چپ روي پاي راست ) هنگام تشهد و سالم و بي  دو سجده ( ا حرام پايي  بي

پنجنه هنا بسنته ) در همنه     شهد ؛ نگاه به محل سجده ) در همه احوال ( ؛ دست ها بر زانو هنگام ت

اعمال نماز غير از ركو  و سجده ( ؛ در نماز نشسته قرار گرفت  چانه موازي زانو ) موقع ركنو  ( ؛  



مربوط وصل به زمي  ) در موقع سجده ( اي  موارد اهم بايسته هاي اعضا و جوارح در  هوت عضو

مواردي كه عذري جسماني وجود داشته باشد ، رعايت هر كدام كه موضنو    هنگام نماز است . در

 قضاي نماز ايام معذوريت  زم نيست .  منتوي مي گردد و پس از رفع عذر ، عذر مذكور است ،

 مسجد بايستا وقف مردم با د. وقت امام .22

فرصنت را بنه    بدي  منظور بايستي بالفاصله  بعد از نماز با خواندن تعقيباتي مختصر ، وقنت و 

نيازها مگنل   ربا او در ميان بگذارند ، و ساي اختصاص دهد تا كساني كه مساله و سوالي دارند ،مردم 

 استخاره و ...  مشورت خواست  ،

باياد در    ،و صنفا موا ه اسات  با گروه هاي مصتلف سنا امام مسجد به دليل اين كه .23

، برخوردهااي گونااگون   تناسب هر كس و بردبار با د و به صبوربرابر مشكالت و ناماليمات 

در عين حال نسبت به هيچ كس با احتراما نكند. او بايستا مردم را مهمان مسجد  دا ته با د.

 وظيفه  راهرگز فراموش نكند .  بداند و  پذيرايا آنها موظف بداند و اين

آمياز  امام مسجد بايد از چنان ظرفيت بااليا برخوردار با د كه احياناً حركاات تحقير  .24

 ديگران را به ديد انتقام ننگرد.

خوارج نماز خود را در حضور نن حضرت در برخني منوارد بنه صنورت      ) (در زمان امام علي 

 فرادا مي خواندند و نن بزگوار واكنش نشان نمي داد.

 د محرم اسرار نمازگزاران است.جامام مس .25

رد كه افشناي  ي افراد پي مي ببا توجه به سوا تي كه از او مي شود ، وي به برخي مسائل شخص

نن ها چه بسا فروپاشي خانواده ها را در پي داشته باشد . وظيونه او در اين  زميننه هماننند وظيونه      

 پزشك يا وكيل است . حوظ اسرار مردم وظيوه اوست . 

همندلي   .دل مردم را بشنود . صر  اي  شنيدن مرهمي است بر دل دردمندان داو وظيوه دارد در

اما بايد سعي كند به طريقي خواسته  مرهم او را دو چندان مي كند؛ نه ،ميبا مردم در اي  ز و همزباني

 مراجعه كننده را برنورد و حتي ا مكان كسي را نااميد و مايوس نگرداند . 



امام مسجد ، با افرادي خجالتا و كمرو موا ه ما  ود . در برابار ايان افاراد منتظار      .29

 باب مراوده و گفت و گو را باز كند . بلكه او نند ،نبا د تا او آغاز به سصن ك

نسبت به پاسصگويا در برابر سوال ديگران عجله نكنيد ، حرف ها را كامال بشانود و    .27

تجربه و تحليل  كند و احياناً  مطالب طرف مقابل را حك و اصالح كند و پاس از پاا باردن    

عاين حاال باا تعلال      ه كناد . در پاسخ الزم را ارائ دقيق به خواست و سوال و نكته مصاطب ،

 مورد ، افراد را معطل نكند.  با

-يعنا ائمه   اي با د كه مردم را به الگوي واقعا، در عمل و رفتار قول و فعل به گونه .28

ه باور دا ته با د كه حركاات و رفتاار و گفتاار او    تمند سازد و به اين نك هعالق -السالم عليهم

كند تا زينت ائمه با د ، نه وسيله ايجاد بدبينا نسبت  تالشپرتويا از عملكرد ائمه است. لذا 

 به آنان كه اين گناها بزرگ است . 

 .  ود رآمدتر كردن تبليغات، توصيه ماكا ناسا  هت تبليغ و هاي روان استفاده از يافته .21

اصو   ت .توان تاثير يافته ها و تجربيات روان شناسان و علما تربيتي در تبليغ  را ناديده گرف نمي

ها در اي  زميننه   مي توان از تخصص نن با توجه به صنو  مختلوي كه به مسجد رفت و نمد دارند،

 استواده كرد . شناسايي اي   نيروهاي متخصص كار امام مسجد است . 

بديهي است امام مسجد مي تواند در اي  خصوص از يك مشاور فرهنگني خنانم بنراي بخنش     

 بانوان استواده كنند . 

 ؛ به هنجارهاي محيط و نمازگزاران هم آ نا با د و هم رعايت كنندهمسجد  امام .30

بدهند و ينا بنه مناسنبت تولند فرزنند       غينر بنالغ   مگال هدايايي به تناسب حنال بنه نمنازگزاران     

 اي  كار نثار فراوان تربيتي و فرهنگي دارد . طبعاً  .هديه اي متناسب اختصاص دهد ،نمازگزاران

منزل مامومي  بازديد كند ) مگال هنگام باز گشنت ازسنور حنج و در    ف از به مناسبت هاي مختل

زيرا امام مسجد ، در حكم پدر خانواده است و شايسته است اي  مورد همه افراد را يكسان بنگرد ؛ 

 كه پدر خانواده باهمه فرزندانش به عدالت رفتار كند . 

ساجد و خصوصاا ياك    ماز مسائل ضروري و آنچه عموم مردم  زء و الزمه امامات   .31

خطبه عقد ازواج ، دعاي عقيقه ، نماز ميات ،  از مثال  دانند آن است كه امام مسجد روحانا ما

 آگاه با د.دعاي سفر و مواردي از اين دست  دعاي هنگام نامگذاري ، تلقين ميت ، استصاره ،

حال براي عموم دانند؛ در عي   ضروري نمي بسياري از روحانيون، نگاهي از اي  موارد را چندان

 مردم ضرورت  اي  موارد پييش مي نيد و مردم انتظار دارند كه روحاني از اي  امور مطلع باشد. 



 روحانا و امام مسجد بايستا امور مربوط به خود را خودش انجام دهد. .32

، نسبت به حضور در مسجد مقيد باشد، نظم و انضباط را رعاينت  سجاده اش را خود تنظيم كند

لباسش مرتب و لطيف و معطر باشد، از نشاط  زم بنراي امامنت    ،، اما تميز باشدزيست ساده  كند،

اعمنال   تنري  بيشنسبت به مرتب بودن محاس  و مسواك زدن حساسيت  و مسجد برخوردار باشد

 .نمايد

؛ اند و انتظار احترام دا ته با دامام مسجد به هيچ و ه نبايد خود را برتر از ديگران بد .33

 كاهد.  امام مسجد نماوظيفه  مردم در احترام نهادن به  زچيزي ا ،ين عدم انتظارضمن اينكه ا

امام مسجد، برپايا نماز  ماعت صبح است .نماز صابح دو   و امتيازات از  اخص ها .34

 اما اقامه  ماعت صبح  ايگاه ويژه اي دارد .  ؛ركعت است

د . دليل  نن را بعد مسافت  برخي از امامان مسجد از فيض برگزاري نماز جماعت صبح محرومن

 نماز صبح بايد عنوان كرد . منزل تا مسجد و عدم شلوغي 

نور در نماز جماعت شنركت كنننده ؛ امنا نثنار و      50به ندرت ديده شده كه در مساجد بيش از 

 بركات معنوي فراواني بر نماز جماعت صبح متر تب است . 

 ،سبت به نماز جماعت صنبح مقيند باشند   جد ندر عي  حال تجربه نشان داده كه هر گاه امام مس

در به حضور در نماز جماعت صبح مقيد مي شوند . مضافاً اي  كه ديده مني شنود   مردم نيز نسبت  

نماز جماعنت ظهنر و    شمار مأمومي  ست،امقيد  به نماز جماعت صبح جماعت  مامامساجدي كه 

 عصر و مغر  و عشاي نن مسجد چند برابر است . 

تقيند امنام    بنر  نكتهاز صبح و تقيد به نن، در رون  مسجد تاثير وا يي دارد و اي  در مجمو  نم

 مسجد مبتني است . 

به نماز  ماعت صبح مقيد ما كند، آن اسات كاه   را ا كه امام مسجد ياز راه ها يكا .35

 ؛حضور خود را به نماز  ماعت صبح از طريق نذر مقيد كند

ايجاد خواهند كنرد.   مانت اجرايي ضجماعت صبح  جهت عدم حضور او در نماز ،نذراي  زيرا 

ص  نبايد تعيي  كننده  باشد . مرحوم نيت اهلل گلپايگاني و مرحوم البته تعداد مامومي  در اي  خصو

برگنزار   )س(در حرم مطهر حضنرت معصنومه  نيت اهلل مرعشي نجوي سال ها نماز جماعت صبح را 

 دست تجاوز نمي كردند .  ها از انگشت در حالي كه مامومي  نن كردند ، مي



 فضيلت جماعت 

داير مندار   الزاماً ،دمسجد ، محور نماز جماعت است ، هر چند روايات مربوط به فضيلت مسج

نماز جماعت نيست و البته هر جا كه از نماز جماعت بحث به ميان مي نيد ، بنا نمناز جماعنت در    

 مسجد مالزم است . 

ناگسستني ، با يكديگر پيوند از اي  دست و مباحگي به هر صورت مسجد و فضايل نماز جماعت

گويي همه اي  موارد از مسجد  و جماعنت و امنام و    .محور تمام اي  امور است  و البته نماز، دارند

  53نماز است كه قبول ساير اعمال در گرو قبولي نن است. و اشاعه فرهنگ رون  اقامه، ... براي 

  روايات متعدد و احكامي چند است كه سعي مي كنيم نماز جماعت فضايل و احكام نن موضو

 در قالب چند بند تقديم كنيم : 

، در مسجد مطرح  ده اين عمل ارز منداعت و فضيلت خواندن نماز  م ،در روايات .1

 .است، نه بيرون از آن

هر چند  نمي توان  ؛در واقع اهميت  و قداست نماز جماعت گويا تابعي است از فضيلت مسجد 

 در شرايطي كه به مسجد دسترسي وجود ندارند، چشم پوشي كرد .  ،داش جماعتاز پا

در امت اسالم به عنوان يك فضايلت  و مساتحب    خواندن  نماز  ماعت   در روايات، .2

قيد  ده است و رواياتا كه در اين زمينه وارد  ده ، چنان پررنگ  و لعاب اسات كاه نمااز    

 54بدون خاصيت ياد  ده است .  فرادا ) خصوصاً  براي همسايگان مسجد (

عننوان ننوعي    و اي  تكليف  به 55فق  در مسجد بوده  اقامه نماز درامت هاي قبل ، ،درعي  حال

اما روايات مبني بر اقامنه جماعنت از چننان     ؛59برداشته شده است )ص(تخويف  از امت رسول خدا 

 مي شود . تاكيدي برخوردار است كه ترك جماعت حقيقتاً  خسران بزرگي محسو  

                                                 
 «. اعمال ديگر غير نماز هم قبول ما  ود قبل ماسواها ؛ اگر قبول  ود ، ان قبلت ،.  » 53

كسا كه نمازش را فرادا در خانه اش بصواند نمازش غباري پراكناده   من صلا فا بيته فرادا فضله ته هباء منثورا ؛. » 54

 «. در هوا خواهد بود

صاله الر ل فا  ماعه خير من صالته فا بيته اربعين سنته ؛ نماز يك فرد در حالا كه باه  ماعات اسات    » -

 . 317، ص  8ج  وسايل الشيعه ،«. سال در خانه است 40بهتر از نماز او به مدت 

رغبه عمها و من  ماعه المومنين من غير عله فال صاله له ؛ كسا كاه نمااز  ماعات و  ماعات     من تركها » -

 8ج  وساايل الشايعه ،  «. مسلمين را به خاطر با ميلا بدون علت ترك كند نماز ] مقبول [ براي او نصواهد بود

 .  285ص  ،

ون علت نمازهايش را با مسلمانان ال صاله لمن ال يصلا فا المسجد  مع المسلمين اال من عله ؛ كسا كه بد» -

 . 317، ص  8وسائل الشيعه ، ج «. در مسجد نما خواند نماز او قبول نيست



  57اقامه جماعت در مسجد با دوستي خداوند و دوستي  رسول خدا )ص(  پيوند  دارد . 

و لسنوه  مساجد مربوط مي گردد و هنم ننهنه ف  بديهي است دوست داشت  مساجد هم به خود  

 يعني اقامه جماعت . ؛وجودي مسجد استمبناي 

آثاار آن در بارزخ و   محافظت برنماز  ماعت نه تنها متضمن  آثار دنيوي اسات كاه    .3

 قيامت نيز باعث نجات نمازگزاران و رهايا او از عذاب و سصتا ما  ود . 

كسي كه نسبت به نماز جماعت مقيد باشد و به اصطالح محافظ نماز  ،بر اساس روايت معصوم

صورت  او نوراني است همهون سرعت برق  و  ، با سرعتي، بر صراط  عبور مي كنداستجماعت 

 ، مانند درخشيدن ماه هنگام بدر .د و مي درخش

نيز تاكيد به رفت  به مسجد و  ) (به حضرت علي   )ص(از جمله سوارش هاي رسول مكرم اسالم 

حضور در جماعت است . بر اساس اي  سوارش درجه اي عالي به كساني تعل  مي گيرد كه شنب  

سنجد و رفنت  بنه مسنجد  و     مي كنند و مشي ) رفت  ( با نماز در م« مشي »  و روز به سوي نماز 

 .جماعت معنا مي گيرد 

ر است ، نيست ، بلكه متكلم مع الغي«  متكلم وحده » عبارت هاي نماز و واژه هاي آن  .4

ايان نكتاه  گويااي آن      .«اهدنا الصراط المستقيم » و يا «  اياك نعبد و اياك نستيعين » مانند 

 . مع و در  مع سصن ما گويد انبز  ماعت است و گويا نمازگزار از است كه اصل بر

نمازهاي يوميه به جماعت فنرض گرديند ، و    ،. در حقيقتخواندن نماز فرادا خال  اصل است

 خواندن  نماز به صورت فرادا رخصت و تخويف به حسا  مي نيد . 

                                                                                                                                            
كان عليهم فريضه ان يصلوا فا المسا د وال بحوز لهم ان لجبلوا فا غير المسا د ؛ بر آنان وا ب بود كه نماز در . » 55

 . 311مواعظه الصدوتمه /«. صوانندمسا د  بصوانند و  ايز نيست كه نماز در غير مسا د ب
چنان كه بار   ربنا وال تحمل علينا اصراً كما حملته علا الذين من قبلنا؛ پروردگارا! برما تكليف سنگينا قرار مده، آن. » 56

 .289بقره/ « كسانا كه پيش از ما بودند، قرار دادي!
، 3ج مساتدرك الوساايل،   «. اعت را دوست داردمن احبّنا فقه احب المسا د؛ كسا كه مرا دوست دارد همانا  م. » 57

 .355ص

اصوال دوست دا تن مسجد و  ماعت نوعا توفيق خداست كه به دوستان پروردگار  )ص( در روايت ديگر از رسول خدا 

 تعليق ما گيرد .

 او را همراه مسجد قرار ما دهد .  از منظر آن حضرت ، هنگاما كه خداوند بنده اي را دوست بدارد ،

«. من احب الجماعه احبه اهلل ... ؛ كسا كه نماز  ماعات و  ماعيات را دوسات دارد، خداوناد او را دوسات دارد     » -

 . 445، ص  9ج  مستدرك الوسايل ،



در حقيقت آنچه نماز  ماعت گفته ماا   58نماز  ماعت و مسجد تواماً معنا ما گيرند. .5

االصول در مسجد  ، علامربوط به آن از  مله پاداش هاي نماز  ماعت  ود و همچنين مسائل

نما توان از  ماعات  در خاناه هام     ضمن اين كهو با مسجد موضوعيت و مفهوم ما يابد . 

حقيقتاً  امكاان حضاور   اما اين نكته  خالف اصل است و در  ايا است كه  ؛چشم پو ا كرد

 بايد نماز را به  ماعت  و در مسجد ادا كرد .   در مسجد و نماز  ماعت و ود ندارد؛ واالّ

اهميت  خواندن نماز در مسجد به اندازه اي است كه پاداش خواندن نماز در مسجد به صورت 

 . فرادا كم تر از پاداش خواندن نماز به صورت جماعت در غير مسجد نمي باشد 

منظور نماز جماعنت در    كه جماعت و پاداش نماز جماعت مطرح است ،بر اي  اساس ، هر جا 

 مسجد و در حقيقت  جماعت با حضور در مسجد موروض است . 

مبتناا بار   كند  حضور در مسجد و نماز  ماعت، براي نمازگزار  صصيتا  فراهم  ما .9

 .اعتماد و اطمينان

كه به افراد مقيد  به حضور  در مسجد  و جماعنت گمنان  خينر و     استدر روايات  وارد شده 

. و اعتماد به اهل مسجد قرار دهيم خير شيم. به اي  افراد خوشبي  باشيم و اصل  را برنيكي داشته با

بنه   طبيعي است كه اي   گمان نيكو دستاورد هاي مهمي دارد . در حقيقت  هر ننهه  بتوان نسنبت  

 يك انسان  مورد اعتماد ، روا داشت ، نسبت به اهل مسجد هم سزاوار و شايسته است . 

را مي توان  «كل خير»كه نسبت به اهل مسجد و جماعت  ندستهت نيز گوياي نن ايرواگونه اي  

هنا شنهادت    نن بنراي ير را بتوان شهادت داد . اي  صوت اهل مسجد بودن اقتضا مي كند كه تمام خ

 .توان موروض دانست ها مي خير و نيكي را در ننداد و كل 

ننه صنوت و    خير عنوان شنده اسنت ،  جالب توجه اي  كه بر اساس اي  دو روايت شهادت كل 

 ويژگي خاصي، و در روايتي ديگر مجوز شهادت به ايمان چني  فردي داده شده است . 

تمنام زوايناي    ،گويا ارتباط با مسجد و اهتمام به اي  مكان  مقدس و حضور  در نماز  جماعت

مي دهد و تمام صنوات   وجودي انسان  را تحت تاثير قرار داده ، او را در مظان تمامي نيكويي قرار

مسجد ارتبناط نندارد و اهنل جماعنت و     با پسنديده  را در او  ايجاد و نهادينه مي كند و كسي كه 

 مسجد نيست ،  در مظان انحرا  خواهد  بود و نمي توان به خير و نيكي وي شهدت داد . 

فرد گمان خينر و  حضور  در مسجد  مي توان به  دچه  تعدابا   همهني   در اي  زمينه كه عموماً

 اي  تعداد  به پنج نماز جماعت  اكتوا گرديده است .   )ص(نيكي داشت ، در روايتي از رسول 

                                                 
زمانا كه مردم نماز  ماعت ما خوانند مستحب است كه تو   و السنته ان تصلا فا المسجد اذا صلوا فا  ماعه ؛» - 58

 . 198، ص  9وسايل الشيعه ، ج  «.نماز را در مسجد بصوانا



هناي   حضور در مسجد  و اداي نماز به صورت جماعت، شديداً  موردتاكيد  است و به صورت

 گوناگون نسبت  به اي  مهم سوارش شده است. 

مسجد و اداي نماز ها به صنورت جماعنت تاكيند    در حقيقت  به دو طري  نسبت به حضور در 

 گرديده است : 

گناه  فرادا ؛مگال اين  كنه هر  با بيان پاداش نماز جماعت و تواوت اي  پاداش با پاداش نماز  :يكم

 امكان درك پاداش نن وجود ندارد .   تعداد جماعت به حد خاصي برسد ،

ضور در مسجد و نماز جماعت به اين   به عبارت ديگر از جنبه اثباتي و بيان پاداش و اهميت ح

  51مهم سوارش شده است . 

نسنبت بنه    ؛ از جنبه سلبي و طرد افرادي كنه در مسنجد و جماعنت حضنور نمني يابنند      دوم: 

 در مسجد و اقامه نمازها به صورت جماعت  تاكيد شده است .  حضورضرورت و اهميت 

جماعت  و حضور در مسجد نسبت به جان كالم اي  كه روايات از يك سو با بيان  اهميت نماز 

اعتننايي بنه حضنور در    با تقبيح بريدن از مسجد و بي  ديگرمهم تاكيد  كرده اند و از سوي  اي  امر

  90جماعت تابه اي  دو نكته سوارش نموده اند . 

                                                 
من مومن مشا الا الجماعه اال حفف  اهلل عليه عزو ل اهوام يوم القيامه ؛ هيچ ماومنا از كساانا كاه باه ساوي      . » 59

وساايل الشايعه   « . كه خدا بزرگ و بلند مرتبه ترسها يروز قيامت را بر او سبك ما كند  ماعت مقدم بري دارد مگر اين

 . 287، ص  8ج  ،

هاي پيغمبر  ثالث در  ات ... و منها الطشا و بالليل و النهار الا الجماعات؛ از سفارش»من وصيه النبا الا علا قال :  -

.وساائل  « ها راه رفتن  ب و روز به سوي  ماعت مسلمين است است كه فرمود : سه در ه ... : يكا از آن  )ص( اسالم 

 . 115، ص  4الشيعه ، ج 

وما فا  ماعه يدرك التكبيره االولا كتب له براء تان براه ه من النار و براء ه من النفا  ؛ كسا كاه  من صلا اربعين ي» -

چهل روز نماز ماعت بصواند در حالا كه تكبير اول نماز را درك ما كند براي او دو برائت نو ته ما  ود : برائت از 

 .4، ص85بحار االنوار، ج« . نار و برات از نفا  )دو رويا(
تُهُ ؛ كسا كه نماز وَالغِيبَةَ إالّ لِمَنْ صَلَّا فا بَيْتِه و رَغِبَ عَنْ  َمَاعَتِنا وَ مَن رَغِبَ عَنْ  َمَاعَةِ الْمُسْلِمينَ سَقَطَتْ عَذالَ. » 60

خود را در خانه اش ما خواند و از  اعت ما روي ما گرداند غيبت او  ايز است و كسا كه از  ماعت مسلمين روي 

، اين گونه روايات بر سقوط عادالت و  اواز غيبات    317، ص 8وسائل الشيعه ، ج «. عدالت او از بين ما رود بگرداند

 .312، ص 27كردن تارك مسجد داللت دارد. همان ، ج 

الَ لِمَنْ صَلَّى مَعَهُ إالّ مِانْ عِلَّاةٍ   مَن صَلا فا بَيْتِه  َمَاعَةً رَغْبَةً عَنِ الْمَسْجِدِ فَالَ صَالةََ لَهُ وَ »قالَ سَمِعتُ أبا عَبداهلل يَقول:  -

تَمْنَعُ مِنَ الْمَسْجِد ؛ ]راوي [ گفت : از امام صاد  عليه السالم  نيدم : كسا كه  ماعت را به خاطر با ميلاا از مساجد   

ترك كند، نمازش قبول نيست و همچنين كسا كه با ا نماز ] ماعت[ ما خواند هم چنانچاه بادون علات باه مساجد      

 .119، ص 5وسائل الشيعه ، ج «. رود همين حكم را دارد نما



 در اين خصوص چند نكته قابل ذكر است : 

فته ما  اود ،  مذمت ترك آن گونيز در آنچه در خصوص نماز  ماعت و پاداش آن  .1

 مربوط به نماز  ماعت در مسجد است؛

، هنر چنند در شنرايطي كنه     تنگاتنگ است زيرا بي  نماز جماعت  وحضور در مسجد رابطه اي

خواندن نماز جماعت  امكان حضور در مسجد واقعا وجود ندارد و يا مسجدي در نن ناحيه  نيست ،

 كند. كرار نن را توجيه مياهميت اي  نكته، تدر منزل هم بي فايده نمي باشد . 

پاداش اقامه نماز  ماعت در صورتا كه تعداد اعضاي آن به ده نفر برسند ، به اندازه  .2

 .را درك كردن آپاداش اي است كه نما توان ميزان 

نكته مهم اي  كه اي  ده نور به گروه يا افراد خاصي منحصر نگرديده اسنت و شنامل كنودك  و    

جهت اهتمام  به حضنور در   ،پاداشمقدار و مرد و زن مي گردد و اي  عالم و جاهل و جوان و پير 

 د . انگيزه با يي خواهد بوجماعت  نماز

 ،مسجد ره مسجد خواهند دا ت و با حضور داهل ايمان حداقل روزي دو بار اهتمام ب .3

هم به مسجد احترام ما گذارند و هم به حضور در نماز  ماعات و هايچ عااملا از عوامال     

تواند مانع حضور در مسجد و  ماعت گردد ؛ از سرما و گرما و بااد و    سمانا نما وطبيعا 

 باران و كسالت  سما و ساير موارد . 

نمد و ضم  اظهنار عالقنه بنه حضنور در مسنجد و        ()صرسول خدا روشندل خدمت  شخصي

ا وضعيت جسمي خود را عامل عدم امكان به حضور در مسجد عنوان كرد . رسنول خند  جماعت ، 
كمنك  با طنابي بكش و  اظهار داشتند از اظهار داشت  از منزل تا مسجد ، و اي  را عذر ندانستند  )ص(

 طنا  ، در مسجد و جماعت حاضر شو.

مسنجد و نمناز جماعنت را     هيچ عاملي نمي تواند عدم  حضور در  )ص( لذا از منظر رسول خدا

 ؛ مگر عاملي كه حقيقاً عذر به حسا  نيد . توجيه كند

دور بودن از مسجد هم به عنوان عذر عدم حضور در مسجد و جماعت قلمداد نمي شود رسول 

اقامت كنند ، اي  عده عدم اجازه نداد عده اي خانه هاي خود را بوروشند و نزديك مسجد  )ص(خدا 
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 «. كردند و از  هوات پيروي نمودند



حضور خود را در مسجد دور بودن خانه خود از اطرا   مسجد دانستند و خواستار نن بودنند كنه   

ي خود را بوروشند و در اطرا  مسجد خانه بخرند تا امكان  حضور در مسنجد  را داشنته   خانه ها

زينرا از   ؛ننان را از اي  كار مننع فرمنوده   و فروش خانه ها را  زم ندانستند   )ص(باشند. رسول خدا 

 .91شود حسا  نمي در مسجد اصو ً  دور بودن خانه از مسجد عذر عدم  حضور ،منظر نن حضرت

 ه به معيت  و همراها مسجد و نماز  ماعت و اصل نماز ؛ نرفتن به مساجد  ؛  با تو .4

ا ضاايع كاردن آن و ناوع    عدم تو ه و عدم اهتمام  به مسجد  و بالتبع با تو ها به نمااز و 

 .63و بايد از غفلت  پرهيز كرد62غفلت  است 

در روز  با عنايت  به اي  كنه مسنجد داراي شخصنيت حقنوقي  و داراي  درك و فهنم اسنت ؛      

خود به مسجد . شكايت از كساني كه با عدم اهتمام  باشد ميقيامت به عنوان يكي از شاكيان مطرح 

 موجبات عدم رون  ، تعطيلي و ضايع كردنش را فراهم كردند . 

 نماز نيز در روز قيامت با تعابيري مشابه از بي توجهان به نماز شكايت مي كند . 

اين مكان مقدس و عدم اهتمام به نياز  ماعات داراي  نرفتن به مسجد و عدم تو ه به  .5

 مجازات هاي سنگينا است كه از لحاظ روحا و روانا طاقت فرساست . 

معاشنرت و رفنت و نمند نداشنته     و جماعت  نمده است كه با بي توجهان به مسجددر روايات 

 94و با نن ها  وصلت و پيوند زناشويي برقرار نكنيد .  باشيد

جازات هايي از لحاظ روحي و رواني طاقت فرسا ، مننزوي كنننده و طنرد    واضح است چني  م

 كننده است . چني  افرادي خود را منوور اجتما  مي بينند .

سه موضوعيت ندارد ، بلكه  زمنيه اي اسنت تنا   واي  گونه مجازات ها في حد ن واضح است كه

درصدد رفع  زندگي خانوادگي ، چني  افرادي براي حضور در اجتما  و مراوده  با ديگران و تشكيل

ها  د و جماعت خود را از چني  مجازاتمانع برنيند و رفع مانع بدان معناست كه با حضور در مسج

 هايي برهانند .  و بايكوت
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اي  افراد را با نغوش باز و در حقيقت توبه عملي وظيوه مومني  و نمازگزاران است كه برگشت 

اي  افراد نيز وقتي بنا چنني  اسنتقبالي     حضورتان بوده ايم . منتظر بپذيرند و چني   وانمود كنند كه 

روبه رو شوند ، خود به خود بدون احساس سرشكستگي و با  اميد به بهبنود وضنعيت حضنور در    

 .دهند مي مسجد و جماعت را بر بايكوت روحي و رواني و انزوا و طرد شدگي و از اجتما  ترجيح

ماز  ماعت ، رعايت حقو  ديگران اقتضا ما كند كه به رغم اين اهتمام به مسجد و ن .9

در صورتا  كه حضور  صصا به داليلا ) خواسته يا ناخواسته ( باعث آزار نمازگزار  ود ، 

 ؛عدم حضور در مسجد بالمانع تلقا  ود

 مگال افرادي كه سير و پياز خورده اند و يا به د يل بيماري خاص باعث نزار ديگران مي شوند . 

در صورتا ما توان عدم حضور در مسجد و نماز  ماعت را عاذر دانسات كاه    تنها  .7

 اب آيد.حضور در مسجد نوعا تكليف مااليطا   به حس

مگال فاصله مسجد تا منزل شخص به اندازه اي باشد كه حضور او در مسنجد موجنب تعطيلني    

 كسب و كارش گردد و يا محل اقامت فرد فاقد مسجد باشد و از اي  موارد . 

ر خصوص حريم مسجد و  اي  كه عدم حضور در مسجد تا چه فاصله عدم رغبت به مسنجد  د

صداي اذان منالك و معينار اسنت. اين       شنيده شدن و عدم  اعتناي به نن به حسا  مي نيد ، عرفاً

شنود و اين  صندا  تنا دور     نكته  در شراي  فعلي كه صداي اذان  از مسجد با بلندگو پخنش مني   

 نمايد . به دو دليل :  ود تكليف  سنگي  مردم سنگي  تر ميها شنيده مي ش دست

خانه هاي بيش تري در شعا  اي  صدا طبعاً داي بلندگو تا دور دست شنيده مي شود و ص اول:

 قرار مي گيرند و تكليف حضور در مسجد و جماعت افراد بيش تري را شامل مي شود . 

به راحتي مي توانند مردم له نقليه وجود دارد و امروزه اصو  در همه خانه ها و منازل وسي دوم:

 هر چند ميان مسجد  و منزل افراد فاصله اي طو ني وجود داشته باشد .  ؛در مسجد حضور يابند

تكليف حضنور در   بر اي  اساس ، وجود بلند گو و طبعاً شعا  طو ني شنيده شدن صداي اذان ،

ت ) تا شعا  رسيدن صداي بلند گنو ( هنم مني    مسجد و نماز جماعت صاحبان خانه ها تا دور دس

شود . اما اداي اي  تكليف  با وجود وسايل  نقليه شخصي و عمومي براي صاحبان منازل دور را از 

 مسجد هم امكان پذير مي گردد . 

اين  فرضنيه  بنه صنورت جماعنت در       و برگنزاري  بر اي  اساس، اصل اوليه حضور در مسجد

 95مسجد است . 
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 خاصيت. ، نمازي است باكه بدون عذر  رعا با د نماز خواندن در خانه در صورتا .8

ماز جماعت  را برتر از اي  دانستند كه كسي چهنل سنال   يك ن پاداش  )ص(رسول  مكرم اسالم 

را نماز در خانه بخواند . جالب  توجه اي  كه نماز در خانه اطالق داشته و نماز جماعنت در خاننه   

 گردد .  يت  نماز جماعت  در مسجد روش  مياهم ،اي  اساس رب .شود هم شامل مي

خوانندن نمازهناي مسنتحب در     .اسنت  البته اي  پاداش به جماعت، مربوط به نماز هاي واجب

 منزل پاداش بيش تري دارد . 

 انه ها نيز به حسا   مني نيند؛  اي  گونه تقسيم بندي نوعي اهتمام  به ارتقاي  فضاي معنوي خ

منندي   قرنن نوراني كنيند . بنراي بهنره   روايات نمده است كه خانه  هاي خود را با تالوت مگال  در 

تا فضاي خانه نينز  )نماز هاي مستحبي را مي توان در منزل ادا كرد  هاي معنوي نماز  ، هرهمنازل از ب

  ( و نمازهاي واجب را در مسجد و با جماعت اقامه نمود.از نور نماز بي بهره نماند

 مسجد  -نماز جماعت اهميت  

، جهت حضور در نماز جماعت بهتر است از خوانندن نمناز اول وقنت  بنه     نماز تاخير انداخت 

هر چند خواندن نماز اول وقت تاكيد شده است . همهني  خواند نماز جماعنت در   ؛صورت  فرادا

 رد . مسجد در غير اول وقت بر اداي اي  فرضيه دراول وقت ، اما در غير مسجد اولويت دا

 .نه واجب كوايي  حب عيني است ،حضور در مسجد مست

، بي  پاداش اداي نظر شيعه در موضو  مسجد ، مواف  نظر با اهل سنت است و از لحاظ پاداش 

هم وجه افتراق  ماما نكته  ؛ فريضه نماز به جماعت در مساجد اهل سنت و تشيع تواوتي وجود ندارد

 . استشري ميان  برخي گروه ها با شيعه اثناع

هاي مگل صوفيه ، شيخيه ، بهايي ها با شيعه اثناعشري در نگرشي است كه بنه   تواوت اي  گروه

در حالي كه ساير فرقه هناي منذكور ينا بنا       ؛مسجد دارند . شيعيان  با مسجد  ارتباط فراواني دارند

اصو  اي  فرقنه  مسجد  بي ارتباطند و با مراكزي  همعرض  مسجد مرتب   هستند ، مگل خانقاه  و 

ها كه بنا   ها با نماز جماعت و مسجد بيگانه اند و نهايتاً  تجمعاتي دارند به اسم ضيافت و امگال اي 

 .جماعت و مسجد فاصله فراواني داردفلسوه  وجودي نماز 

ودي مسنجد ، يعنني نمناز جماعنت     نكته  مهم اي  كه وظيوه  ما تقويت مسجد و فلسنوه  وجن  

زيرا از رهگذر بي اعتنايي   ؛قه هايي كه عنوان شدت و سوي نحله ها و فرنه گرايش به سم، 99است
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به مسجد  و سبك  شمردن اي  مركز سهم  شيعي ، مباني ،  اعتقادي سسنت شنده و بنه دنبنال نن     

 ها رواج مي بايد .  گرايش به فرقه هايي مگل صوفيه  و شيخيه  و امگال نن

رغير اي  منوارد   د ؛رداساس تقيه صورت مي گيحتي شركت  در نماز جماعت اهل سنت هم بر 

 شيعه وظيوه خاص خود را در نماز جماعت داراست. 

گنردد كنه    جمو  روايات مربوط به فضيلت  حضور در نماز جماعت اي  نكته  روشن  مني  ماز 

اصو  نماز جماعت، شرط واقعي و كامل بودن نماز، مصونيت از نواق ، اختصاص  پاداش بيش تنر  

براي عدم حضور در نماز جماعت پذيرفته  نيست، و اصو  عذري   ساير شاخص هاست به نماز و

مگر اي  كه حضور در نماز جماعت و يا مسير مسجد براي شخص به گونه اي كه به عسر و حرج 

 97.تري شده است بيوتد و برايش طاقت فرسا باشد و در اي  ميان به نماز صبح و عشا عنايت بيش

گوت : م  نابينا هستم و هميشه كسي را پيدا نمي كننم  و رسيد )ص(ا شخصي خدمت رسول خد

كه دست مرا بگيرد و به مسجد بياورد. تكليف م  چيست ! حضرت فرمودند : رسنيماني از خاننه   

 98تا مسجد بكش و با كمك نن به نماز جماعت حاضر بشو.

 ت؛ات است و به آن سفارش  ده اساهميت نماز اول وقت موضوع بعضا از رواي .1

در عي  حال اهميت نماز جماعت به نن اندازه  است كه نماز جماعت غير  اول وقنت  برنمناز    

پناداش    ،خواننده  شنود  در اول وقت گاه  نماز  به جماعت  ت برتر است و البته  هرفراداي اول وق

امنه   . تقيد  به حضور در نماز جماعت و اي  كه تا نماز جماعت وجنود دارد  ، از اق دوچندان  دارد

 . گردد و سوارش مينماز به صورت  فرادا  بپرهيزد ، توصيه مي شود 

تجربه  نشان داده كه تمري  و ممارست بر اي  كار ، نوعي تقيد و عادت پسننديده  در شنخص   

 شود .  نماز جماعت اول وقت مسجد حاضر ميبه راحتي  در انسان ايجاد مي كند ، به طوري كه 

                                                 
اعَةً فَهُوَ فا ذِمَّةِ اهلل ؛ كسا كه نماز صبح و عشاء را به  ماعت بصواند او مَنْ صَلَّا العَذَاةَ وَ الْعِسَْاءَ اآلخِرَةَ  َمَ» -1.   67

 .453، ص 9وسائل الشيعه ، ج «. در پناه خداوند است

هُ؛ كسا كه نماز مغرب كُلَّمَنْ صَلَّا الْمَغْرِبَ وَ العَِشَاءَ اآلخِرَةَ وَ صَالَةَ الْعَذاةَ فا المَسْجِدِ فا  َمَاعَةٍ فَكَأنَّمَا أَحْيَا اللَّيلَ » -

و عشاء و صبح را در مسجد به  ماعت بصواند مثل كسا است كه همه  ب را ] تا صبح[ به  ب زنده داري گذراناده  

 .215، ص 8وسائل الشيعه ، ج «. است

ت  ويان كسانا الالهم السابقون الا المسا د باالسحار و غيرها يا اباذر! التجعلن بيتك قبراً ؛ اي اباذر! آگاه باش سبق» -

هستند كه سحرگاهان ] براي نماز صبح[ به مسجد روانه ما  وند و غير از اين افراد ] خيري در آن نيست[ خانه ي خود 

كه مانند مرده ها در خانه ساكت و با حركت مباش و به  ماعت مسلمين ملحق  و. بحار  ا اره به اين«. را قبر قرار نده

 .391، ص  80االنوار ، ج 
 . 378، ص  5سائل الشيعه ، ج و .68



ضور در نماز  ماعت به صورت ياك فرهناگ فاردي و    در صورتا كه اهتمام  به ح .2

رت   ماعت ،  آن هم فرد و  امعه  از آثار اقامه اين فريضه ) نماز (  به صو ا تماعا درآيد ،

 مند خواهند  د .  در مسجد بهره

سياسي  ،اي  نثار تا نن اندازه است كه مي تواند در روند زندگي افراد در ابعاد اقتصادي ، معنوي

 مقدس ايجاد كند .  نثاريي و فرهنگ

براي  اساس بايستي شخص حضور در نماز جماعت مسجد را به عننوان  ينك اصنل در اقامنه     

 فريضه نماز قرار دهد و خواندن نماز در غير مسجد را به عنوان يك فر  و ضرورت  بنگرد . 

 ؛حضور در نماز  ماعت به  يوه هاي مصتلف داراي ضمانت ا را  ده است .3

بايد از  ي  كه هر گاه كسي سه روز ، بدون عذر در نماز جماعت مسجد حاضر نگردد ،از جمله ا

او كناره گرفت . دليل  اي  مجازات معنوي نن اسنت كنه چنني  شخصني  اصنو   نمني توانند از        

 و اصيل  قابل اعتماد بهره مند باشد .   شخصيتي معنوي

مسجد حاضر نمي شندند ، مجنازاتي    در صدر اسالم ،  براي كساني كه عمداً  در نماز جماعت

همهون نتش زدن  در خانه مطرح  مي شد . بديهي است شراي  غريب  اسالم در نن زمان  و نيناز  

 به تقويت نن ، با عدم حضور برخي افراد در نماز غريب تر و شكننده تر مي شد . 

 د . بوبر همي  مبنا بود كه چني  مجازاتي مطرح 

همسو و همخوان  بنا مسنجد بدانند . مسنجد  را جنزء جدانشندني         نري، مسلمان بايد خود را

 زندگي اش بشمارد و حضور در نن را به عنوان يك اصل مهم در زندگي  عبادي خود رقم زند.

 اختصار در نماز جماعت 

طو ني بنودن نمناز ، ذكرهنا مسنتحبي ، سنخنراني       يكي از عوامل خلوت بودن برخي مساجد ،

  .عواملي از اي  نمونه است طو ني بي  دو نماز و

ت فعالينت روزاننه دارنند و    در شرايطي فعلي كنه برخني افنراد دو شنيوت و بعضنا سنه شنيو       

مختصر خوانندن    فرصت معتنابهي از شبانه روز را به خود اختصاص مي دهد، ،هاي روزانه گرفتاري

از ينك   ،اعنت . درصورت اختصار نمناز جم ه نن پسنديده است و سوارش مي شودنماز و عدم اطال

وي ديگر به كارهاي روزمنره خنود   سو اقبال مردم حضور در نماز جماعت كاهش نمي يابد و از س

 رسند .  مي

 در اي  زمينه چند نكته عنوان مي گردد : 



 مستحبات دو گونه اند :  .1

برخي مستحبات را مستحبات مقارن نماز گويند ؛ ماننند عطنر زدن ، ايسنتادن در هنگنام      الف:

 ه و نشست  روي پاي چپ و مواردي از اي  دست . گوت  اقام

مستجاتي كه مربوط به بيان ذكرهاي مستحبي در نماز مي شود ؛ مانند ذكرهاي پس از ركو   :ب

 و سجده و پس از تسبيحات اربعه و از اي  نمونه .

زيرا با گرفت  وقت مردم مالزمنه   تقيد به مستحبات مقارن پسنديده است و سوارش شده است ،

 دارد و چيزي از اي  بابت بر مردم تحميل نمي شود .ن

از زيرا اصو   تقيند بنه مسنتحبات      ،ماز فرادا دادهاما مستحبات از نو  دوم را بهتر است براي ن

نو  دوم نوعي تحميل بر مردم به حسا  مي نيند . كشنش همنه افنراد يكسنان نيسنت و صنبر و        

شايسته است كه امنام مسنجد  از مسنتحبات      ،اساساندازه نمي باشد . بر اي   حوصله  همه به يك

بنه حنداقل اين  ذكرهناي      اقتضا مني كنند   نو  دوم چشم پوشي كند و البته در صورتي كه شراي  

و شراي  را مي توان در نمازهاي مختلف در نظر گرفت  بسنده نمايد . يكي از اي  معيارهامستحبي 

اما در نماز ظهنر و   وتاه است ( بالمانع مي نمايد ،؛ مگال اداي ذكرهاي مستحبي در نماز صبح ) كه ك

  91عصر يا مغر  و عشا سوارش نمي شود. 

اذكار مستحبي براي نماز هاي فرادا توصيه شده و در   ،در هر صورت و به عنوان يك اصل كلي

 خصوص نمازهاي جماعت نن سوارش نگرديده  است . 

است كه هنگنام اعنزام  حضنرت      ) (به حضرت   (ص)جالب توجه سوارش رسول مكرم اسالم 

 رسول خدا به ايشان فرمود :  به يم  ،  ) (علي 

 ها . همانند نماز ضعيف تري  نن ها نماز بخوان ، با نن

حاوي چند نكته مهم است كه از نن جمله خواندن نماز بنا نن   ،اسالم ماي  فرمايش رسول مكر

 ست . ها است كه در حقيقت  سوارش به اقامه نماز جماعت ا

ها مالك باشد .  ديگر اي  كه حضرت سوارش كردند از لحاظ چهار چو  نماز ، نماز اضعف نن

توان اضعف جمساني دانست كه در اي  صورت مي طلبد  نماز مختصر باشد تا حنال    را مياضعف 

 اي  افراد رعايت گردد . 

تصنر ادا كنرد تنا كشنش     در اي  صورت نيز بايد نماز را مخ كه ؛نيز مي توان اضعف ايمان باشد

 روحي مومنان ضعيف ا يمان اقتضا كند و اي  افراد از نماز جماعت گريزان نگردند . 

                                                 
 «. اخفف الناس الصالة ؛ كسا كه نماز ]  ماعت [ را از همه مردم سبك تر ] بدون دادن طول [  ما خواند. » 69

 



ظرايف  و لطيف ديگري هم در فرسايش رسول خدا مالحظه مي شود كه مجال پرداخت  به نن 

 ها در اي  مختصر وجود ندارد . 

 ارگزارانش مالحظه مي شود . در بخشنامه حضرت علي ) (  به ك نكته اي كه عنوان شد ،

ها با ننان نماز بخوانند .  نن بزرگواران در اي  خصوص بخش نامه كرد كه مانند ضعيف تري  نن

 جالب توجه اي  كه نماز رسول خدا كوتاه و سبك و در عي  حال تام و تمام بوده است . 

 آخر سبك و مصتصر خواندن نماز و پرهيز از اذكار مستحبا در تشهد و سجده   .2

رعايت حال كساني است كه از ركعنت دوم وارد نمناز جماعنت شنده و      در حقيقتاين مورد 

جافي بنشينند و يا كساني ت خواندن تشهد است ، ننان به صورت  م مشغولمجبورند در حالي كه اما

بي تشهد و يا سجده اگر امام از كار مستح ،نماز نن هاستركعت غير نخر كه در ركعت نخر امام ، 

 همراه باشند و چه بسا رعايت حال نن ها نشود . اي  افراد هم مجبورند ، با امام   خواند، ر را مينخ

 اختصار در اقامه را هم  امل ما  ود . ،ار در نمازاختص  .3

گانه را به يك جمله كاهش داد . اي  شيوه اقامه فضيلت  بسيار دارد ، اما مي توان جمله هاي دو

كار مي برند . يا مگال اشهدان   اله ا  اهلل را يك بار مي گويند و ساير  اي است كه اهل سنت هم به

 اذكار اقامه را .

پاياني نماز هم يك سالم ) نخنري  سنالم : السنالم علنيكم و رحمنت اهلل و      در خصوص سالم 

 بركاته ( كافي است .  

اي اقامنه را تمنام و   اي  نكته را مقايسه كنيد با مواردي كه برخي ائمه جماعت نه تنها  جمله هن 

 بلكه برخي عبارت ها را هم به نن مي افزايند .  كامل ادا مي كنند ،

 عت بر اختصار است و نظر اكثر يا اقل در آن  رط  نيست .اصل در نماز  ما .4

اينل  در حقيقت اگر يك نور هم به دليل طو ني شدن نماز در سختي بيوتد و ينا بنه اين  كنار م    

به اتواق  مردم مالك قرار نمي گيرد و خواست  نن يك نور بر بقيه مقندم  هرگز  نظر قريب   ،نباشد

است . خو  است ائمه مساجدي كه دنبال مجوزي براي طو ني كردن نماز مني گردنند ، در نظنر    

بگيرند كه چه تعداد از مومنان به دليل همي  طنو ني بنودن نمناز جماعنت از مسنجد و جماعنت       

را محاسبه مي كردند ، بدون هيچ ترديدي نسبت به مختصر خوانندن  گريزان هستند . اگر اي  نكته 

 نماز اقدام مي كردند . 

 ؛بعا از برخا  رايط استاختصار نماز تا .5

مگال زماني كه بنرق قطنع مني شنود و وسنايل       مگل گرم و سرد بودن هوا ، تاريكي و روشنايي ،

 .خنك كننده يا روشنايي از كار مي افتد 



يز در اي  زمينه تعيي  كننده اسنت . حضنور نوجواننان و كودكنان و افنراد      تركيب نماز گزاران ن

 عاملي تعيي  كننده در اختصار نماز است .  ،ضعيف از لحاظ جسمي در نماز

 ار نماز مهم است ، نه تمايل گروهي از نمازگزاران مبني بر اطاله نماز .صمجموعه نگري در اخت

 تعدد نماز جماعت 

در ابتداي امر بنا تعندد  نن    ي بر فلسوه  جماعت و وحدت مسلمي   ،وحدت نماز جماعت مبتن

منافات به نظر مي رسد . اي  امر به صورت برگزاري نماز  جماعت  متعدد همزمان به هيچ وجه به 

صالح نيست ؛ زيرا شائبه هاي مختلوي  مبني بر اختال  و چند گانه را يجاد مي كند ؛  اما مواردي 

مگال تردد منردم در   ؛مراكز امكان برگزاري چند نوبت نماز جماعت را دارند پيش مي نيد كه برخي

ضا كوچنك اسنت و   فنن جا زياد است وامكان برگزاري چند نوبت نماز جماعت  وجود دارد و يا 

مساجد بازار، مغنازه دار در  در و يا  يك نوبت در نماز جماعت شركت كنندهمه مردم  نمي توانند  

فروشنده از يك سو ماينل اسنت در نمناز جماعنت     تريان متعددي دارد كه ساعت نماز جماعت مش

 شركت كند و از سويي نمي خوا هد مشتريان خود و نيز سود حاصل از نن را از دست بدهد . 

ساعت بعند از اذان ظهنر مناسنب و     3بديهي است برگزاري يك نوبت ديگر نماز جماعت مگال 

تنامي  مني    ارني كه در بازار فراوان دينده مني شنوند ،   مطلو  است و هر دو هد  چني  مغازه دار

 گردد . 

نماز جماعت صبح كه معمو  همه افراد مقيد نيستند هنگام اذان  صبح خود را بنه بنراي   مگالً ا ي

بسنياري از افنراد از فنيض     جماعت صبح نماده كنند ؛  چنانهه  نماز جماعت متعدد برگنزار شنود  

اصل بر نمناز جماعنت واحند اسنت ؛ امنا در برخني        ،مجمو  . درشوند مند مي جماعت صبح بهره

شراي  به اقتضاي ميح  و يا نمازگزاران ، به شرحي كه گذشنت برگنزاري نمناز جماعنت متعندد       

 بالمانع است . 

در خصوص نماز  جماعت متعدد و همزمان ، در صورتي كه كگرت جمعيت به اندازه اي باشند  

برگنزاري نمناز جماعنت همزمنان ،      ز جماعت شركت كرد ،كه نتوان در يك محمي  يا در يك نما

متمايز باشند كه از لحاظ مكاني خصوصاً زماني كه عرفاً اي  دو نماز چنان از يكديگر  بالمانع است ،

 بتوان اقامه نن را در دو محي  دانست . 



 آداب نماز جماعت 

 تبعيت ماموم از امام مسجد نكته اي مورد تاكيد  ما با د. .1

اركان نماز پيش از امام اقندام   به  مبناست كه از منظر فقها محل اشكال است كه ماموم ، بر همي 

. بهتر است ماموم به مدت دو ثانيه بعد از رود و ساير موارد بو سجده مگال قبل از امام به ركو   ؛كند

 امام اركان و اذكار نماز را صورت دهد . 

سوره حماد )وال الضاالين ( وقبال از    آيه مستحب است كه مامومين با  نيدن آخرين  .2

 ؛را كامل بگويند« الحمد اهلل رب العالمين » ، آيه بعديآغاز سوره 

از سوي امام مسجد باشند و   الي الضّ نيه بالفاصله  پس از اداي و  كه گوت  اي  اي  مشروط بر

عالمي  فاصنله باشند و   لي  تا نغاز سوره بعد از حمد به اندازه عبارت الحمد اهلل ر  الاضّال  ميان و

 . ن سوره حمد تا نغاز سوره مكث كنددر واقع امام مسجد حدود سه ثانيه ميان پايا

وا ب است و توصيه ما  ود از گفتن ذكار  م مسجد گوش دادن ماموم به قرائت  اما .3

لندي صداي بدر هنگام قرائت امام خودداري  ود، حتا اگر ماموم صداي قرائت را نما  نود. 

 70د نيز بايستا عرفا با د.امام مسج

) قبال از   مستحب است كه امام مسجد هنگام بلند  دن  از ركاوع و توقاف  كامال     .4

و نيز  71را بگويد«  ربنا لك الحمد » عبارت   و ماموم،«  سمع اهلل لمن حمده » سجده ( عبارت 

قوتاه اقاوم و   بحول اهلل و » ( عبارت  امام مسجد زمان بلند  دن و ايستادن ) بعد از دو سجده 

 . را بگويد« يا حا و يا قيوم » بارت و ماموم ع« اقعد 

ر اذكار و اركان نماز ضروري اسات  همان طوركه گفته  د ، تبعيت ماموم را از امام د .5

و اين تبعيت به معنا همراها دقيق نيست ، بلكه بهتر است حركات ماموم به مدت يكاا ، دو  

 ثانيه بعد از امام صورت بگيرد.

؛  و ا   ديرتنر ينا   مگل رفت  به ركنو  و سنجده   ،اي  نكته در مورد حركات ماموم است رعايت

 زودتر گوت  ذكر مانعي ندارد . در عي  حال گوت  اذكار بعد از امام توصيه مي شود .

                                                 
 .110سوره اسراء /«. وَ ال تَجْهَرْ بِصَالتِكَ وَ ال تُصافِتْ بِها؛ و نمازت را زياد بلند، يا زياد آهسته نصوان.   » 70
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 .نماز استبه نوعا عالمت  ديت و بها دادن به   خواندن تعقيبات بعد از نماز ها، .9

كند ، گويي  مسجد را تركبالفاصله پس از نماز از جا برخيزد و  ، زيرا در صورتي كه نماز گزار

ناخواسته عنوان كرده است ؛ اما تعقيبات نمناز در   منتظر پايان نماز بوده و نن را در حقيقت تكليوي

حكم بدرقه يك مهمان عزيز است و بدون شك بدرقه نشنان احتنرام بنه مهمنان و دعنوت مجندد       

 اوست . 

عننوان   كگيرسوارش اكيد شده و نن را ذكر  )س(از ، ذكر تسبيح حضرت زهرا در ميان تعقيبات نم

 كرده اند .

ينل در ظهنور   تعج دعا براي اصالح امور مسملي  ،  خواندن دعاهاي وارده، دعا كردن به هر زبان،

 . توان از جمله تعقيبات نماز دانسترفع نياز حاجتمندان و ساير موارد را مي  ج()عحضرت ولي عصر

ر است امام مسجد ، پس از گفتن تكبيره االحرام ، لحظه اي توقف كند و سپس باا  بهت .7

البته امام دست خاود را هنگاام    72الرحيم سوره حمد را  روع  كند .  گفتن ، بسم اهلل الرحمن

  73تكبيره االحرام باال ما برد . 

  بسم اهلل النرحم   قبل از گوتباعث مي شود تا مامومي  پس از تكبيره ا حرام اي  مكث كوتاه 

تكبيره ا حرام بگويند  و از فضيلت بسم اهلل الرحم  الرحيم محنروم نشنوند .   الرحيم از سوي امام 

بني  منامومي  همهمنه اي بنراي گونت  تكبينره        اي  كه با گوت  تكبيره ا حرام از سوي امام ،مضافاً 

 گم مي شود . ا حرام شرو  مي شود كه بسم اهلل الرحم  الرحيم در اي  همهمه 

، بهتر است  كه امام مسجد چند ثانيه بي  تكبير ا حرام و بسم اهلل ... سنوره حمند   بر اي  اساس

مي تواند عبارت اعوذ باهلل م  الشيطان الرجيم را بگويند . فنرق   امام، بيندازد . در اي  فاصله  هفاصل

از سنوي امنام ، تكبينره ا حنرام را      ميان اي  كه ماموم بتواند قبل از گوت  بسم اهلل الرحم  الرحيم ،

 عمره است . پاداش بگويد ) فضيلت بسم اهلل را درك كند ( با اي  كه نتواند ، تواوت پاداش حج  و 

                                                 
كُها المُؤمِنْ مَعَ االمام خيرٌ له من سنين الفَ حَجَّةٍ و عَمْزَةٍ؛ تكبيري كه مؤمن در تكبيرة يُدرِ». موضوف فضيلت بسم اهلل:  72

 «.    همراها با امام آنرا درك ما كند براي او بهتر است از  صت هزار حج و عمره

ةَ وَ لَيْسَ علا غيارِهِ اَنْ يَرْفَاعَ   . عن علا بن  عفر عن اخيه موسا )بن  عفر( قال: عَلا اإلمامِ اَنْ يَرفَعَ يَدَيْهِ فِا الصَّلو 73

يَدَيْهِ فِا التكبير ؛ بر امام وا ب است كه موقعِ تكبير دستانش را در نماز باال ببرد و بر غير او الزم نيست كه دستانش را 
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بسام اهلل الارحمن     ران  ايعه، نكته مهم در اين خصوص آن كه بر اساس اعتقاد مفسا  .8

ره ها ، اعام از هنگاام   لذا بايستا براي خواندن سو .الرحيم هر سوره مصتص همان سوره است

 نماز يا غير آن بسم اهلل الرحمن الرحيم را به عنوان بسم اهلل همان سوره تالوت نمود .

لرحيم از نيت خود بگذرانند كنه   ا الرحم  بدي  منظور  زم است كه گوينده قبل از گوت  بسم اهلل

 الرحيم را.  الرحم  اهلل طل  بسمنه م  خوانم، الرحيم فالن سوره)سوره مورد نظر( را مي الرحم  اهلل بسم

 حمد در نماز 

بلند خواندن حمد و سوره در نماز صبح  و مغر   و عشا واجنب و در غينر نن بايسنتي نن را    

نهسته خواند . بلند خواندن نيه بسم اهلل الرحم  الرحيم در سه نماز مذكور واجب در ساير نماز ها 

 ) ظهر و عصر ( مستحب است. 

مخير است بلند يا نهسته بخواند . به  راير اذكار نماز ) به جز تسبيحات اربعه ( امام مسجد ، سا

سنجد ، اين    م امنام كه ي  در نماز بهتر است ا توجه به ضرورت تمركز حواس مامومب نظر مي رسد

؛ به جز دو سالم پاياني  نمناز )السنالم عليننا و علني عبناداهلل الصنالحي ( و       اذكار را نهسته بخواند

اي  دو سالم را بهتر است امام مسجد  م عليكم و رحمت اهلل و بركاته (  كه براساس روايات ،سالل)ا

 بلندتر از معمول بخواند تا به نوعي پايان نماز اعالم شود . 

وجنب  منكته اي كه بايد به نن توجه كرد اي  است كه گاهي اوقات استمرار در نهسته خوانندن  

ود . در اي  مواقع امام مسجد، بنا به تشخيص خودش مني  عدم روح شور و نشاط در مسجد مي ش

اذكار نماز را بلندتر از معمنول  بخوانند ؛     ،تواند به صورتي كه حالت جهر و بلند خواني پيش نيايد

مضافاً  اي  كه وقتني امنام   و  در مسجد برسكوت و تمركز حواس استاما بايد توجه كرد كه اصل 

خصوصاً  كساني كه قدري وسواس  دارند  عموم نمازگزاران ، واند ،مسجد ، اذكار نماز را بلند مي خ

 ، به ناچار نن اذكار  را بلند مي خوانند و با اي  مساله تمركز نن ها را از دست مي رود . 

 . توكيك  شد شايد بتوان در اي  خصوص بي  نماز صبح و ظهر و عصر و مغر  و عشا قائل به

بهتر است بلند خواني و ايجاد شور و نشاط و طراوت در نماز  چندان دور نيست اگر بپذيريم كه

 .تا مغر  و عشابيش تر مورد توجه باشد صبح 

 تشخيص  و سليقه امام مسجد در اي  زمينه ميتواند راهنما و راهگشا باشد . در عي  حال 

 صفوف جماعت 

ارنند  و  صوو   جماعت ،  مومنان همدلي هسنتند كنه بنا همناهنگي رو بنه سنوي خندا د       در 

و بندگي شان سرمايه نن هاست . خداونند بنه  اين  مومننان بنا نظنر       موحداني هستند كه اخالص 

 مخصوص مي نگرد و مالئك به نن ها لبخند مي زنند . 



 زمينه قابل دقت است .چند نكته در اين 

فشردگا افراد در صفوف   ماعت بيش از تعداد صف ها مورد نظر است ، زيرا ايان   .1

 رد.نه صفوف خلوتا كه حداكثر ، فاصله ميان مامومين و ود دا ه همدلا است ،فشردگا نشان

البته در شرايطي كه امكان اتصال به بخش خانم ها وجود ندارد  ، به ناچار  بايند صنوو   بنه     

جمعينت صنوو  كنم نشنان داده       ممك  اسنت تعداي تشكيل شوند كه امكان اتصال ايجاد شود و 

 74.جا باز كنند  در صوو  براي نشست  ديگران بايستينيز شود . مومني  

و  )ص(است و  در روايات صادره از رساول خادا   پاداش نماز در صف اول بسيار زياد .2

 . به آن ا اره  ده است )ع(امام علا

 تا، بر اي  اساس. همهون خ  مقدم  جبهه است ف اول ،نماز در ص از معصوم،براساس روايتي 

است ، بهتر است صوو  بعدي تشكيل نشوند؛  ضم  اي  كه بهتر  كه صف اول تكيمل نشده زماني

از نن ها گذشته و مشتريان مستمر مسجد  ين وارسته و كساني كه س  و سالاست اهل علم ، مومنا

هستند، در صف اول بايستند و البته اي  وظيوه  ديگران است كه زمينه حضور اي  افراد را در صف 

 75ومنان خود به ايستادن در صف اول چانه زني نمايند . اول فراهم كنند؛ نه اي  كه م

                                                 
كه به  ما گفته ما  ود: مجالس را وسعت بصشيد  سَحُوا يَفْسَحِ اهللُ لكم؛ زماناإذا قيل لكم تَفَسَّصُوا فا المَجالِسِ فَافْ. » 74

 .11مجادله، آيه «.ها  ا باز كنيد خداوند ]بهشت را[ براي  ما وسعت خواهد بصشيد ]و به تازه واردها  ا دهيد[ براي آن
«. زم است كه صفوف  ماعت كامل و به هم پيوسته با اد يَنبَفا اَنْ تكونَ الصفوف تامَّةً متواصِلَةً ؛ ال: » )ع(. امام باقر  75

 .385، ص 3كافا ، ج 

ه اَقَلُّ ما يَكونُ بَيْنِك وبين القِتْلَةِ مَرْبِضُ عَنْزٍ واكَثُر ما يَكونُ مَرْبِضُ فَرَس ؛ كم تارين فاصاله باين دو صاف باه اناداز      » -

 .127، ص 5ئل الشيعه ، ج وسا«. خوابيدن بز و بيشترين فاصله به اندازه خوابيدن اسب است

ها صااف،  اانه هاا بهام      سَوُّوا بين صفوفكم و ماذوا بين مناكِبِكُم اليَسْتَصوذْ عليكم الشيطان؛ صف: »)ص(پيامبر اسالم  -

 .42، ص 8وسائل الشيعه، ج «. چسبيده و بين پاها به اندازه عره  انه ها، باز با د

يامِن الصُّفوفِ ؛ همانا خداوند و مالئكه بر افراد سمت راست صفوف درود ما فرستند. اِنَّ اهلل وَ مالئكته يُصَلّونَ علا مَ» -

 .121، ص 2احكام المسا د، ج 

الصفوف اَوَّلُها وُهُوَ صَفُّ المالئكةِ و اَفْضَل الْمُقَدَّمِ مَيامِنُ االمام؛ برتارين صاف، صاف اول     افضل»السالمِ؛ عَلاٍّ عليه من -

 .490،ص9الوسائل،ج مستدرك«. است و در صف اول، برتري با افراد سمت راست امام استاست كه آن صف فر تگان 

؛ )ص(لَوْ يَعْلَمُ الناس ما فا االذانٍ والصف األوّل ثُمَّ لم يَجِدِوا اِالّ اَنْ يَسْتَهِمُوا عليه لَفَعلوا ؛ از نباا مكارم  : » )ص(عن النبا -

كردند  كه اهتمام ما و صف اول ] ماعت[ است دنبال امري نبودند مگر اين دانستند چه ]بركاتا[ در اذان چنانچه مردم ما

 .20، ص 4مستدرك الوسايل ، ج «. كه فقط آنرا انجام دهند



از پشت سر امام مسجد تشكيل  ود ، بلكه از سمت راسات    الزاما نيست كه صفوف .3

 .و چپ امام هم ما توان صف تشكيل داد )با اندكا  لوتر ايستادن امام (

ت . حتي در اي  صورت خواندن نماز در سمت راست برتر از نماز خواندن در سمت چپ اوس

تواند در سمت راست يا چپ امام بايستد . پاداش نمناز در سنمت راسنت بنيش از      مييك نور هم 

 سمت چپ امام است . 

ما توان با يك نفر هم صف تشكيل داد ، اما اين كار قدري از فلسفه   ماعات ماا    .4

 از اين كار بايستا پرهيز كرد .كاهد . لذا 

ي مصتلف و اقالم گوناگون را ماا تاوان در   كت ، كفش ، بسته ها وسايلا مثل كيف ، .5

 . لو صف قرار داد

بي  دو صف بايد به اندازه اي باشد كه چني  اجازه اي بدهند . از گذاشنت   اين      اصو ً  فاصله

به عنوان يك  توصنيه بهتنر    هيز كرد .راقالم  بي  دو نور ) پهلوي نمازگزار (  و محل سجده  بايد پ

كرد . در صورتي  اضطرار  مي توان به نحوي كه گوتنه   زل مسجد پرهياست از بردن اجناس به داخ

 شد عمل كرد .  

فاصله ميان دو صف  ماعت بايد به اندازه اي با د كه آزادانه بتوان ركوع و سجده را  .9

 . ا آوردبه  

فشنرده در كننار يكنديگر     منظور توصيه مي شود در مساجد شلوغ نمازگزاران  به صورتبدي  

 .افزوده شودصوو  كه بر تعداد  نه اي  ،قرارگيرند

 در عي  حال به عنوان يك معيار كه در روايات نمده است : 

سانتي متنر (   70كم تري  فاصله بي  دو صف به اندازه خوابيدن يك گوسوند  معمولي ) حدود 

 متر ( باشد . 5/1و بيش تري  نن نبايد بيش از خوابيدن يك انسان ) 

عمال نماز به سختي صورت مي پذيرد و در صنورت دوم صنو  عرفناً     زيرا در صورت اول ، ا

 متصل به حسا  نمي نيند . 

در مجمو   نبايد فاصله  صوو   جماعت نن اندازه باشد كه عرفاً گوته شود صوو  به يكديگر 

 متصل نيستند . 

 ؛صفوف  بايد مرتب و منظم  با د و الزمه اين نظم ، منظم ايستادن  نمازگزاران است .7

هناي پناي    حتني چسنبيده(  باشند و پنجنه    ونظور بايستي شانه ها به منوزات يكنديگر )  بدي  م

نمازگزاران به اندازه عرض شانه باز باشد )درخصوص بانوان پنجه ها به هم چسبيده باشند( معينار   

مهنر،  ، ننه محنل اسنتقرار    صا  بودن و موازي بودن بدن هاست ،در رعايت نظم و تساوي صوو 



كه شانه ها تعيني  كنننده هسنتند )ننه      ، هنگام نشست  و ايستادن استشود گوته مي ننهه صفزيرا 

 .هنگام سجده(

حركات نمااز    از  مله عوامل مزاحمت براي نماز گزاران و برهم زننده نظم مساجد ،  .8

 گزاران بين صفوف  است ) اعم از ابتداي نماز و يا در وسط و يا در پايان نماز ( .

، محلني بنراي   دنن دارد كه قبل از اتمنام نمناز ، مسنجد را تنرك كنن     بهتر است اگر كسي قصد 

خواندن نماز انتخا  نمايد كه كم تري  فاصله را بنا در  خروجني مسنجد دارد . يكني از د ينل       

 مزاحمت  كم تري احساس شود .  وجود فاصله بي  دو صف نن است كه در اي  گونه مواقع ،

ي به گونه اي بايستد كه شكم او صف  را از منوازي  اگر كسي چاق است و داراي شكم ، بايست

بودن خارج نكند ) قدري عقب تر بايستد ( البته  نه به اندازه اي عقب بايستد كنه ركنو  و سنجده    

 . ، به سختي صورت گيردفرد ايستاده در صف عقب

هتمنام  قابل ذكر است كه اهل سنت نسبت به تسويه و مساوي بودن صوو  جماعت توجنه و ا 

 .نه اتصال صوو  و نظم طولي  ،. براي نن ها همي  نظم مهم است تري دارند تا اتصال ننبيش 

ايان فاصاله در    نمازگزاران به يكديگر  ،باتو ه به ضرورت  اتصال  صفوف و اتصال  .1

 غ  بالمانع است.حد يك طفل نابال

اي باشد كه  به گونهها  نيند بايد چينش و ايستادن نن لذا در صورتي كه اطوال نابالغ به مسجد مي

 . تر از يك نور ننها بي  نمازگزاران پرهيز شود بي  مامومي  بالغ بايستند و از ايستادن بيشاي  اطوال، 

ها را روي ران ها بگذارند و به موضع  سجده بنگرند.  مردان هنگام خواندن نماز دست .10

 زنان دست ها را بغل ران ها گذا ته، محل سجده را نگاه كنند؛

حال سجده انسنان نزدينك تنري     محل سجده نن باشد كه در  استحبا  نگريست  بهدليل شايد 

لذا نگريست  به موضع سجده ، گوياي نن است كه تقر  انسنان  را نسبت به پروردگار دارد. موضع 

 به خدا بايد در  تيررس  و چشم  انداز زندگي اش باشد . 

گردد. فشار بدن روي وسواس نار را با تسبيح بگويد تا دچ  )س(تسبيحات حضرت زهرا .11

 .(نشيند ن دو سجده و پايان سجده دوم ماكه بي اي .)اعم ازحال تشهد و يا لحظهپاي چپ با د

ل و كااله سافت و...   آور، بستن محكام كمربناد،  اا    اناز پو يدن لباس تنگ و خفق .12

عاادت برخاا   بپرهيزيد. ضمناً از در آوردن  لوار رو و نماز خواندن با زير  لواري چنان كه 

 پرهيز نمايد.   افراد است،

و چنان كه با لباس معمولي نمي تواند به راحتي نماز بخواند ، مي تواند لباس رو را بيرون نورد 

 گردد.  تر رعايت مي صورت حيا و عوت بيش اي با پوشيدن يك عبا به راحتي نماز بخواند . در 



 فضيلت اذان و موذن 

قات با خداست و اذن ورود به اي  حريم است ؛  حريمي كه فنرد  اذان به معناي اعالم وقت مال

 با خدا  راز و نياز ونجوا كند . اجازه يافته در قالب  عبارات عرشي نماز 

اذان اعالم اي  باور عام ، اجازه و حضور در محضر خداست و موذن كسي است كه اي  ا جنازه  

 كند.  ميرا كه از پروردگارش صادر شده است ، به مردم اعالم 

 به موذن  اعالم كننده اي  مجوز :   پس اذان اذن ورود است ،

 در اين خصوص چند نكته  قابل طرح و تامل است : 

 .عالميانوقت مالقات  با پروردگار  اعالم و 76نور است  )ص(ن از نظر رسول خدا ااذ .1

به اذان اسنت  ي گو در وقت اذان نوعي بي احترامهنگام اذان  گوت  نبايد صبحت كرد . گوت و 

اذان گوت  از چنان پاداشي برخوردار  جب  ل شدن در وقت جان دادن است.مو ،و براساس روايت

  77است كه در برخي روايات در حد جهاد عنوان گرديده است. 

 .مالقات با خداوند سبب دوري  يطان از انسان ما گردد .2

يطان از ورود اي  وقت مالقنات در  اعالم فرارسيدن اي  وقت مالقات است ، طبعاً ش  چون اذان،

، از حريم مسجد و نمازگزار صداي موذنرسيدن ناراحتي قرار مي گيرد و از سويي شيطان به اندازه 

 داي ا ذان تا دور دست ها طني  افكند . لذا بهتر اي  كه ص ؛شود دور مي

اي و  اعاع رسايدن صادان اذان، گويا     اذان نماد نماز است و نماز علم و بير  اسالم .3

 .78با د همسايگا با مسجد ما

بر اي  اساس هر چه صداي اذان رساتر و زيبا تر باشد ، در حقيقت اسالم در شكلي خاص بهتر 

صدا باشد ، برخال  بسنياري   كه موذن خوش ه استو زيباتر طني  انداز شده ؛ لذا سوارش گرديد

جهنت گونت  اذان   ي رسا نيستند ( از مساجد كه متاسوانه از افراد بد صدا و پيرمرد ) كه داراي صدا

 كه سعدي مطرح كرده ، شنيدني است. استواده مي شود . در اي  زمينه حكايتي

                                                 
 .154، ص 84بحاراالنوار، ج «. يا علا اذن نور است: » )ص(.  رسول خدا  76

ست كاه در راه خادا   مشايرش را از غاالف      مانند كسا ا اذان گويا كه به خاطر اذان بگويد ،: » )ص(. پيامبر اكرم  77

 «. بيرون ما آورد و بين دو صف )كفر واسالم (  نگ ما كند

براي به دست آوردن آن ، ازدحام و  سه كار است كه اگر امت من پاداش عظيم آن را درك ما كردند ،: »)ص(رسول اكرم 

در صف اول نماز  معه و  ماعت قارار   -3معه ، تسريع در رفتن به نماز   -2اذان گفتن ،  -1قرعه كشا ما نمودند:

 . 159، ص  84بحار االنوار ج «. گرفتن
و من  ارُ المَسجِدِ ؟ قالَ : مَن سَمِعَ  النَّداء ؛ ] پرسيده  ده [ چه كسا همسايه مسجد است ؟] امام [ فرمود : كسا . » 78

 . 254،  ص  8ج  كنزل العمال ،«. كه صداي اذان را بشنود



وارد محشار  در روايات آمده است كه موذن در قيامت بلند قامت تار از سااير افاراد     .4

 .گردد و بدون حساب و كتاب وارد بهشت ما 79 ود  ما

تر از سايري  خوهد بنود و   انيروجودش نومند است. موذن از اختيار  شواعت  در قيامت  بهره 

 اميتازي است كه نثار و بركات نن در قيامت مشخص مي گردد . در مجمو  اذان گوت  براي او 

و مردم آمين بگويناد . دعاا باراي     80اذان دعا كندسفارش  ده كه موذن پس از اتمام  .5

 دعاها . رفع مفاسد امر مسلمانان و ساير  رفع حوادث غير مترقبه ،

سليقه موذن  در اي  زمينه تعيي  كننده است ؛ زيرا بي  اذان و اقامه در مظان استجابت اسنت و   

، تا از ثمره استجابت نن عموم جامعه بهره مند گردند چه بهتر كه دعا در اي  هنگام عموميت داشته 

 . 

، از  كه هرگاه از مسجد اذان پصاش ماا  اود    ايگاه و اهميت مسجد اقتضا ما كند  .9

 مكان هاي ديگر اذان گفته نشود تا مسجد از اين منظر هم  اخص گردد . 

بديهي است كه جايي كه مسجد وجود ندارد ، يا فاصله نن مكان تا مسجد نن قدر زياد است كه 

 صداي اذان شنيده نمي شود ، گوت  اذان مناسب و پسنديده است . 

هده نماازگزاران و اهاالا حاريم    داراي حق و حقوقا  برع ،موذن همچون امام مسجد .7

 تامين كنند.را مسجد است و بايستا در صورت نياز ا رت او 

حناكم  اگر كسي اجرت او را نپرداخت  و يا اهالي  نتوانستند ح  الزحمنه  او را تنامي  كننند ،    

 شر  بايستي نسبت به تامي  اجرت  او اقدام كند . 

بنر اسناس سنرايداري    مي باشد ، تعيي  اجرت او اصو  سرايدار هم  ،كه موذن يالبته در شرايط

) در واقع  پرداخت  ح  الزحمه  او به عنوان سرايداري و  داشتمحمل بهتري غير از اذان خواهد 

 نه به عنوان موذن مسجد ( . خدمتكاري مسجد خواهد بود ،

و ينا  در صورت مطالبنه، اهنالي   چنانهه كسي به عنوان موذن مطرح شد ، بايستي  ؛در عي  حال

جالب توجه اي  كه در مورد اجرت امامت مسجد نكتنه اي در   حاكم شر  اجرتي را به او بپردازند.

 شده است . ناي  زمينه عنوان 

                                                 
 « .گردنفراز ترين مردم در روز قيامت اذان گويان هستند»صاد  عليه السالم فرمودند:  . امام 79

 .44 هاب االخيار ص «. دعا بين اذان و اقامه رد نما  ود: » )ص(. رسول خدا  80



با تو ه به اين كه موذن در گذر زمان  ناخته ما  ود و به نوعا مورد احتارام واقاع    .8

 مردم  او را الگو و اسوه به حساب ما آورند.  ما گردد  ،

و موذن و خدمتگزار دم از دست اندركاران مسجد ) از امام مسجد تا اعضاي هيات امنا گويي مر

و واقف ونماينده  واقف  و ساير دست اندركاران(  انتظار دارند كه عملكنرد  و گوتارشنان الگنو و    

مسنجد  كنه بنه    زيرا مردم نن ها را به مسجد منتسب مي دانند و نمي پذيرند از كساني  اسوه باشد ،

  .، حركت و گوتار خال  عر  و خال  دي  سر بزندسب هستند منت

بدون شك امام مسجد و موذن  در اي   زمينه شاخص تر از بقيه هسنتند . لنذا اين  دو بايسنتي     

بيش از ديگران مواظب حركات و گوتار و رفتار خود باشند . چه در تعامل  با ديگنر نمنازگزاران و   

 يد و فروش و ساير اقدامات .و در خراهالي محل  اچه در تعامل ب

ب نماز جماعت به خدا دعوت مني كنند؛   اهل مسجد را در قال ،جالب توجه اي  كه امام مسجد

( به نماز فرا مي خواند . پس نقنش   ) تا شعا  رسيدن صداي خودش  ولي موذن همه مردم محل را 

 او در فراخواني  مردم به نماز جماعت بيش از امام مسجد است . 

هااي  ، دعاخواندن تعقيباات نمااز     ود، وذن مسجد به گفتن اذان خالصه نماموظيفه  .1

 گيرد.  رمضان و ساير مواقع نيز عموماً بر عهده او قرار ما، مواقع خاص مثل ماه ر ب،  عبان

ن اي  دعا ها را هم بر عهده بگيرد و مي توان خواندن اي  دعا دالبته الزامي نيست كه موذن خوان

اما اذان  برعهده  موذن تنهنا قنرار بگينرد ، مگنر در مواقنع         ؛ر مامومي  تقسيم شودها بر عهده ديگ

 مسافرت موذن  و مريضي او و ساير مواقعي كه مانعي در كار  باشد . 

بنه  و در مسافرت نيز مي تنوان   81نخر اي  كه گوت  اذان در منزل نيز سوارش شده است   نكنته

 82اذان گوت . صورت شكسته 

 ي اذان آسيب شناس

از اين   اذان اذان مانند نماز هاي جماعت در طول زمان حواشي مختلوي پيدا كرده كه  زم است 

 امد و هم باعث نزار نگردد . جكمتر به طول ان ،حواشي پيراسته گردد ، تا هم از لحاظ زمان

                                                 
تاا   ، در خاناه خاويش اذان بگاو   » نيدم كه فرمود:  )ع(. تاثير گفتن اذان در خانه : سليمان  عفاري ما گويد: از امام  81

 .311، ص  3ج  الكافا ،«.  يطان از آنجا بگريزد و كودكان نيز به آن ذكر آ نا  وند
طور كه در  االذانُ  يُقصَرَ فا السَّفَرِ كما تُفصَرُ  الصَّلَاةُ . ا زامام باقر عليه السالم نقل  ده است : همان». عن ابا  عفر:  82

 . 424، ص  5وسايل الشيعه ، ج «. د ] مسافر ، اذان نگويد [ اذان هم  كسته ما  و سفر نماز  كسته  ما  ود ،



 چند نكته در اين خصوص : 

رت بگيرد . بايستا باه  الزم نيست بين فقرات اذان منا ات يا گفتارهاي حا يه اي صو .1

 اكتفا گردد .  مده است ،ته ما  ود و در رساله هاي عمليه آاذان گف آنچه بندهاي

برخي موذنان به سليقه خود چيزهايي را به اذان مي افزايند كه به هيچ وجه بنه صنالح نيسنت .    

 وظيوه امام مسجد است كه اي  نكته را به موذنان گوشزد نمايد . 

ه بندهاي اذان ( ازنن جهت اهميت دارد كه معمنو  اذان از بلنندگو پخنش مني     اي  نكته)اكتوا ب

شود ) و تنها چيزي كه  زم است از بيرون مسجد شنيده شود صداي اذان است ( لذا اين  احتمنال   

در صورتي كه بنه بنندهاي اذان اكتونا     .دارد كه برخي افراداز شنيدن صداي بلندگو به سختي بيوتند

ن چنداني نمي برد كه نزار و اذيتي به دنبال داشته باشد. ننهنه معمنو ً نزار دهننده    زما اذانگردد ، 

، ننه  باشند  مياطاله زمان اذان است كه نن همه به خاطر حواشي و بندهاي اضافه شده به اذان  ،است

 بندهاي اصلي اذان . 

مناجنات   و مقندمات و منوخرات و  هاي اضنافي  هر گاه اذان بدون حواشي و بنند  براي  اساس ،

زينرا اساسنا اين      ؛ اصو ً  نزار كسي را به دنبال ندارد و كسي ح  اعتراض نخواهند داشنت ،  باشد

فراخوان مومنان به مسجد و نماز  جماعنت تلقني مني گنردد و      ( ) بندهاي اصلي اذان  مقدار اندك 

توناوتي   حداقل ضرورت ديني جامعه به حسا  مي نيد ؛ و ا  جامعه اسالمي با يك جامعه  ئينك 

 نخواهد داشت . 

( از اول وقات هند و اين باعث گذ تن وقات نمااز )  د اذان را طول ما ،برخا موذنان .2

پردازند و اين حالت  گو با يكديگر ماو گفت ، مردما كه در انتظار نماز  ماعت هستند، به ده

 توهين به اذان است. 

رات اذان فاصله ايجاد نگنردد تنا   لذا توصيه مي گردد كه به حواشي اذان پرداخته نشود و بي  فق

نماز اول وقت به تاخير نيوتد . مضافاً اي  كه در روايات به دو اذان اشاره نشنده ؛ لنذا توصنيه مني     

 شود كه يك اذان زنده پخش شود . 

 دليلا قاطع و ود ندارد كه بين نماز اذان گفته  ود. .3

زيرا نمازگزاران  ؛وه  اذان است نيست ، موجب متق اي  نكته عالوه بر اي  كه مشتمل بر دليل 

 ن.در انتظار نمازند و بايكديگر در حال حر  زد



زمزماه  فقرات اذان را لذا چنانچه همه نمازگزاران   مله هاي اذان متكلم وحده است ، .4

 (.استاز همصوانا است ) زيرا الزمه همصوانا متكلم مع الغير كنند ، بهتر 

قامه از كسا كه پس از اتمام  ماعات   اذان و ا   ود، و اقامه مسجد گفته ماوقتا اذان  .5

هام   )پااداش اذان واقاماه را   ود ا   ود و قصد خواندن نماز دارد، ساقط ماا  وارد مسجد ما

 داراست(

د برخال  مورد كسي كه در غير مسجد مي خواهد نماز بخواند كه اذان و اقامنه را بايند بخوانن   

اقامه را دارد ( در واقع فقرات اذان گرچنه منتكلم   در صورتي كه  قصد بهره مندي از ثوا  اذان و )

 از ديگران كوايت مي كند .  ود ،وقتي در مسجد از سوي موذن خوانده ش وحده است ،

وقتا كه اذان گفته ما  ود ، مردم رو به قبله نشساته   ،بهتر است به احترام اذان و نماز .9

 با ند و در انتظار نماز با ند.

بنه احتنرام    ان است و هم اشتياق  به نماز. نيز  زم است امام مسجد ،اي  حالت هم احترام به اذ

 نشسته باشد و با اتمام اذان بايستد و اقامه بگويد .  از نشده است ،تا زماني كه اذان نم اذان ،

 .كنند و از مسجد خارج نشوندنمازگزاران به احترام اذان هنگام اذان از تردد خودداري  .7

در مسنجد حضنور     ريزي كنند كه هنگام اذان، برنامهود را در مسجد مومنان به نحوي حضور خ

83قبل از اذان در مسجد حضور  يافته باشند . اقعودر  .رتب كنندداشته و صوو  نماز را م
 

 بايسته ها 

 ،خوانند  موذن به دليل  انتسا   به مسجد نماز و به دليل  اي  كه مردم را به خواندن نماز فرا مي

 ويژگي هايي باشد و از برخي صوات مبرا .  زم است داراي

ير مسوو ن مسجد زير نظرند و مني  دليل نن اي  است كه اصو  موذن و امام مسجد پيش از سا

 تري دارد. بر اي  اساس:  ها هم اثر منوي بيش طور كه حركات زننده نن توانند الگو قرار بگيرند؛ همان

                                                 
ارد السَِّابِقُ مَن دَخَلَ المسجدَ قَبلَ االذانِ وَ الظَّالِمُ مَن دَخَلَهُ بَعدَ االِقامَهِ ؛ سابق كسا است كه قبال از گفاتن اذان و  . » 83

 . 434، ص3ج  الوسائل،  ركمستد«. مسجد  ود و ظالم كسا است كه بعد از گفتن اقامه وارد مسجد  ود



و خوش لباس ، خاوش صاوت و از    الزم است موذن مسجد خو نام ، خوش سابقه ، .1

 لحاظ ظاهر آراسته با د . 

ماعت اهتمام  دا اته با اد ؛  در غيار ايان     موذن بايد خود بيش از ديگران به نماز   .2

 صورت اذان او براي نماز كافا نيست . 

بهاره   بهتراست موذن غير از امام مسجد  با د تا مسووليت ها به نوعا تقسيم گرديده، .3

د زيادتري را  امل  ود و كار مساجد از  احوا ا آن ) از  مله  اذان ( افرخط معنوي نماز و  

 . انحصار يك نفر خارج گردد 

حتا االمكان اذان حلقوما گفته  ود ، لذا كسا موذن با د كه صداي رسايا دارد تا  .4

 صداي او بدون بلندگو هم  عاع وسيعا را پو ش دهد.

او  مزاحم همسايه هاي مسجد نباشد ، ثانيا چيزي  بدي  منظور موذن  بايد در جايي بايستد  كه

 مانع رسيدن و رسايي صداي او نگردد . 

و ياك دسات را كناار گاوش خاود      ت موذن در حالا كه رو به قبله ايستاده بهتر اس .5

 اذان بگويد .  گذا ته است ،

،  اذان را بايد بدون تاخير از وقت  رعا گفت : لذا  اگر موذن به هر دليل تاخير كرده .9

 ديگري بايد اذان بگويد، تا نماز از اول وقت به تاخير نيفتند . 

كسا حق گفاتن اذان   رسد،  ما عاعا كه صداي او  تا  ،وقتا موذن اذان را  روع كرد .7

 .ندارد

جماعنت هنم همني  نكتنه سناري و      اي  كار بر وحدت موضو  اذان د لت مي كند . در نمناز  

اي كه  كرد، مگر با فاصلهاقامه توان جماعت ديگري  ت، نمييعني با شرو  نماز جماع  جاري است ،

 . عرفاً دو محي  به حسا  نيد

  ته با د.در هر حال موذن بايد نسبت به فقرات و عبارات اذان تعبد دا .8

ميان نظرات و عبارات نن نكته اي نگويد و هنگام شهادت به رسالت  ،چيزي به اذان اضافه نكند

 ات نورستد. بلند صلو تحضرت ختمي مرتب

رت فاصله ميان اذان و نمااز  مشصصا دارد، لذا در صو با تو ه به اين كه اذان  وقت .1

 يده  ود؛بيرون مسجد  ن در،  صداي اذان نماز نبايد  ماعت

زيرا در صورت وجود  فاصله ميان  اذان مغر  و نماز جماعت  در صورت شنيده شدن صداي 

 ممك  است اي  اذان را با اذان مغر  اشتباه بگيرند . اذان نماز جماعت از بيرون مسجد ، برخي 



يكي قبل از ه ممك  است دو نماز مغر  و عشا )ه در برخي موارد،  مگل ماه مبارك رمضان كتالب

اي افطار و يكي بعد از نن( خوانده شود ، در اي  صورت پخش صداي اذان در غير وقت خود )بنر 

 است .  ( خارج از مسجد بالمانعنماز مغر  و عشا

 ماز متفاوت است.اذان نماز با اذان غير ن .10

؛ اما اذان  ، زيرا نوعي فراخوان براي اقامه نماز است دخوانده شواذان نماز بايستي با صداي بلند 

خل  ناپسند ينا اذان بنراي رفنع درد و    ر گوش نوزاد يا  اذان  براي رفع غير نماز مگل اذان و اقامه د

 د .بايستي نهسته گوته شو ،ترس

 نه بين فقرات اذان مناسب است،عرفا و طمانيايجاد فاصله  .11

ي كنه قبنل از افطنار نمناز جماعنت      ه مبارك رمضان خصوصناً  زمنان  اما در برخي مواقع مگل ما

 شود، بايستي بي  عبارت هاي اذان حداقل فاصله ايجاد شود .  مي

 بهتر است موذن ثابت با د؛ .12

ن از اين     رتبنه رسنانده و همگنا   كنه او را بنه اين    اسنت زيرا اصو  موذن داراي ويژگي هايي 

 . ندها بهره مند نيست ويژگي

)  ( ولني منوذن    شد ) مانند اب  ام مكتوم  در زمان رسول مكرم اسالم ، امام جماعت تعويض مي

 بالل حبشي( ثابت بود .

صارف   موذن بايستا درك موقعيت زمانا دا ته با د و اذان خود را براي هرحاكميتا .13

زيرا اصاوال اذان گفاتن باه     پس از رحلت  رسول خدا اذان نگفت؛ حبشا چنان كه بالد ،نكند

 .آيد نوعا اعالم مقبوليت حاكميت در گستره ا تماع به حساب ما

 اقامه 

 اقامه پس از اذان گوته مي شود و حد فاصل  ميان  اذان و نماز جماعت يا نماز فراداست . 

اختال  كه مومنان بنا نن نشننا هسنتند . براقامنه     با اندكي عبارت اقامه همان عبارات اذان است 

 پاداشي مترتب است كه در روايات به نن اشاره شده است . 



 چند نكته در خصوص اقامه : 

ايان  ارايط الزم    ،گاو  ها ا اره  د؛ اما براي اقامه براي موذن  رايطا است كه به آن .1

تاا    است اقامه به نو وانان واگذار  اود بهتر لذا كودكان نيز ما توانند اقامه بگويند .  ؛ نيست

 تر آنان در مسجد فراهم گردد .  زمينه حضور بيش

نمازگزاران بايستا هنگام خواندن اقامه رو به قبله بنشيند و حالت انتظار اقامه نمااز را   .2

دا ته با ند و از سصن گفتن بپرهيزند و اين حالت نوعا آماادگا آناان باراي اقاماه نمااز و      

 دن به اقامه و نماز است.دا اهميت

بي ترديد سكوت نن ها هنگام اقامه، موجب تمركز حواس و حضور قلب نننان در وقنت نمناز    

موجب تشتت خناطر نننان هنگنام اقامنه      ،خواهد بود ؛  همان طور كه صحبت نن ها در وقت اقامه

 نماز مي شود و حضور قلب ننان را از بي  مي برد. 

ه سفارش  ده است و از  مله ماواردي كاه دعاا در مظاان     اذان  اقام ندعا كردن بي .3

 استجابت است دعاي ميان  اذان و اقامه است . دعا  بعد از اقامه وارد نشده است . 

اقامه  با صداي بلند و رسا ) همچون اذان ( الزم نيسات و بالا اكال اسات چنانچاه      .4

 كسانا اقامه را نشنوند . 

 و نبايد از مسجد خارج  د . اقامه بايد احترام نگه دا ت هنگام  .5

اين نكته در مورد  اقاماه هام    ،همان طور كه بهتر است موذن غير از امام مسجد با د .9

 ساري و  اري است ؛

پس از اتمام اقامنه    زيرا در خصوص امام مسجد  ننهه  زم است شنيدن اذان  و اقامه  است ، تا

البته  در شنرايطي كنه  زم    اقامه را بگويد .  رط نيست كه امام مسجد اذان و نماز  شرو  كند و ش ،

 مي شود امام مسجد اذان واقامه را بگويد ، اي  كار بال اشكال است . 

بهتر است در طول اقامه سصنا گفته نشود ، به سمتا تمايل صورت نگيرد و پس از آن  .7

 بالفاصله  نماز  روع  ود.

گوت  و يا به سمتي انحرا  پيندا كنرد ، بنه     بي  اقامه يا در پايان نن سخنيلذا اگر امام مسجد 

طوري كه عرفا گسستگي  بي  عبارات اقامه حادث گرديد ؛ بهتنر اسنت اقامنه تكنرار شنود . تنهنا       

سخني كه مي توان پس از اقامه بر زبان نورد زماني است كه امنام راتنب حضنور نداشنته باشند و      

 بخواهند  كسي را به امامت به جلو فراخوانند . 



گر امام  ماعت دير به مسجد بيايد، نبايستا حتا ا در اذان و اقامه صالح نيست ، تاخير .8

 اقامه  را تا حضور امام به تعويق انداخت . و اذان گفتن

 مكبر 

متابعنت از   با توجه به اي  كه  زم است نمازگزاران فواصل حركات نماز را در جريان باشند تنا  

استواده از مكبر جهت اعالم حركات امام امري ضروري  ، در صورت لزومامام مسجد صورت بگيرد

 است . 

منامومي     ،با استواده از ميكروفون ها سينه اي كه به يقه امام مسجد نصب مي كننند  البته امروزه ،

صنداي   حركات امام مسجد نگاه مي شوند و يا در جاهايي كه جمعيت  نمازگزاران انندك اسنت ،   

عي  حال در برخي جاها كه امكان صنوتي نيسنت و ينا جمعينت      كوايت مي كند ؛  در امام مسجد

 .حضور مكبر امري است ضروري فراوان  است ،

  : در اين زمينه چند نكته قابل ذكر است

ناه كودكاان ياا      مكبر از ميان  وانان و يا نو وانان خوش صداي اهل مسجد با اد ،  .1

 ون مسجد.نو وانانا از بير

. در او فقن  مكبنري باشند    وظيونه ماعت  باشد ، نه اين  كنه   در حقيقت خود مكبر اهل نماز ج

كنند و هم به صورت ننوبتي   ميتا هم در نماز شركت  ،چند مكبر نوجوان در مسجد صورت وجود

 دهند .  ميوظيوه مكبري را صورت 

ركاان آن اطاالع   هم از نمااز و فواصال و ا  مكبر بايد مميز با د تا هم نماز بصواند و  .2

  دا ته با د.

بايستا آموزش الزم را ديده با د و عبارت مربوط به  روع يا ختم هر ركان را   مكبر .3

 متناسب عنوان كند.

و  «الحمند  اهلل »شهد را با عالم تاو يا  «  اله ا اهلل الحكيم الكريم»مگال اعالم قنوت را با عبارت 

روينه اي يكنواخنت و     اي  واژه ها  تغيينر نكنند و هميشنه    «.يا حي و يا قيوم»يا قيام را با عبارت 

 نهنگي يكسان داشته باشد . 

همهني  اي  نموزش را داشته باشد كه تكبيرها و اذكار مربوط را قبل از امام مسجد ادا كند ، ننه  

تكرار است و بيهوده ؛ مگر اي   كه واقعا صنداي   بعد از نن ؛  زيرا اداي عبارت بعد از امام مسجد ،

 .  امام مسجد به گوش مامومي  نرسد



، مكبار از بلنادگو اساتفاده    ؛ لذا اگر  ايا نياز نيست اصل در مسجد بر سكوت است .4

 . ديز كناز صداي بلند پره كه صداي معمولا مكبر به مامومين ما رسد ، نكند و حتا در صورتا

و ود ندا ت و مكبار   در قديم مكبر به آن صورت كه امروزه در مسا د و ود دارد ، .5

 چندانا دارد.  به صورت امروزي پيشينه

در گذشته معمو  كسي از نمازگزاران در جايي با تر از بقيه به نماز مي ايستاد و ضمنا حركات 

  طري  ، ديگنران از فواصنل نمناز و    يگوت . بد امام را مي نگريست و بلندتر از ديگران تكبير مي

اي نمناز جماعنت   ركو  و سجود و ساير اركان نگاه مي شدند . امروزه اي  كنار بنه صنورت مجنز    

صورت مي گيرد و يك نور كه)خود معمو  بي  دو نماز به صورت فرادا نماز مي خوانند ( وظيونه   

در اين    .كنند  مكبري را انجام ميدهد و حتي بدون اي  كه بلندگو نياز باشد با بلنندگو مكبنري مني   

 صورت بروز  صداي ناهنجار در محوطه مسجد اجتنا  ناپذير است . 

 و اهل مسجد مردم و مسجد 

گوياي نن است كنه    -به رغم تبليغات منوي در اي  زمينه  -اقبال و روي نوري مردم به مسجد 

مردم به ويژه مومنان به مسجد عالقه  84فرهنگ و مباني معنويت مسجد با وجود افراد سرشته است .

د . در حقيقنت  و برنامه ها و نموزه هاي نن را به دليل قداست اي  مكنان مني پذيرنن    85مند هستند 

 اعتماد مردم به مسجد ، اعتماد به نموزه ها و برنامه هاي نن را به دنبال دارد . در عي  حال :  

د ، تبليغات مربوط به مسجد در آن ها بدان گونه كه از رسانه هاي  معا انتظار ما رو .1

 مشاهده نما گردد.

منردم بنه مسنجد فنرا مني      اگر اي  رسانه ها خصوصا صدا و سيما به عنوان دانشنگاه عمنومي   

رضاي خدا و در جهت تقويت مباني ديني و فرهنگي اجتماعي بنود   دخواندند ، عملكرد نن ها مور

و در نهايت محبوبيت نن ها را به دنبال داشت ؛  اما در اي  خصنوص از نن هنا  قصنور و تقصنير     

اگنر هنم احيانناً    . رددقابل قبول از نن ها مالحظه نمي گ يعملكرددر اي  زمينه مشاهده مي شود و 

نه از بعد تاثير گذاري مسنجد   برنامه اي با معرفي و يا با محوريت يك مسجد در نن مشاهده گردد ،

به انگيزه ترويج  اي  مكان مقدس است ، بلكه از زاويه بررسي تاريخي چندان و رون   نن ها  و نه 
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از رسانه هاي جمعي و خصوصاً صدا و احياناً  انگيزه هايي از اي  دست مي باشد. دريك نگاه كلي 

 وسيما درخصوص مسجد به معناي وسيع كلمه بيش از اي  انتظار مي رود . 

صتلف از آموزه هااي  و طرح  قرائت هاي مبه رغم تبليغات منفا مربوط به دين مبانا  .2

 اتفا  نظر دارند .  ها ،ينا ، مسلمانان در مفهوم مسجد و قداست اين مكان اال

كنيد كه ديدگاه نن در مورد  مسجد با گروه ديگر صند درصند    يگروهي را پيدا نمهيچ فرقه يا 

 متضاد باشد ) هر چند در ميزان اعتقادات نن ها به مسجد نوساناتي مالحظه مي شود ( .

اي  ديدگاه مشترك اقتضا مي كند كه به اي  مكان مقندس تنوجهي وينژه صنورت بگينرد . بنه       

مي و به ويژه رسانه هناي جمعني نن اسنت كنه از اين  مكنان       عبارت ديگر ، وظيوه حاكميت اسال

جهت تبيي  مباني ديني و ترويج مسائل فرهنگي و معنوي بهره بگيرنند ، در واقنع از اقبنال    مقدس 

 مردم به اي  مكان مقدس استواده كرده در جهت تقويت مباني ديني مردم بكوشند . 

كتنا  پينامبراني ماننند حضنرت      ان بنگنريم ، جالب توجه اي  كه هر گاه به نموزه هاي ساير ادي

از تحريف مصونيت يافته است . در حقيقت طرح نموزه هاي  كه داراي مسجد بوده اند ،  ) (ابراهيم 

عث مصونيت دين   نموزه ها و ترويج تعاليم نن ، باو نقش  ارزشمند مسجد در  اي  دي  در مسجد ،

 نن ها از تحريف درگذر زمان شده است . 

لا افاراد باه   در حقيقت از  مله اماره پاي بندي عم ،ر مسا د و حضور در آنتردد د .3

  86مان خيربه اين افراد ما با د . اسالم  است و متضمن گ

سجد مي گريزند و يا نسبت به اي  مكان مقدس بي توناوت  اصو  گوتار و رفتار كساني كه از م

 . ، بر افراط و توري  مبتني استهستند

مي توان معياري كامل و اساسي در منطقي بنودن گوتنار و رفتنار افنراد بنه      حضور در مسجد را 

مسنجد را در   .ارزيابي قرار داد دروحسا  نورد و از اي  رهگذر صالح و صوا  عملكرد ننان را م

 يك نگاه كلي مي توان معيار درستي يا نادرستي عملكرد قرار داد .

سجد عمده وجهه همت خود را از امامت مسنجد  اي  مهم اقتضائاتي دارد از جمله اي  كه امام م

ه را مي طلبند  تقرار دهد و از پراكنده كاري پرهيز كند . در حقيقت پتانسيل و كارايي مسجد اي  نك
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همنت خنود را    مكه همهنان تعيي  كننده باقي بماند واي  در گرو نن اسنت كنه امنام مسنجد تمنا     

 مصرو  رون  و كارنيي مسجد نمايد . 

مسجد مانند ساير  ؛اي  احتمال وجود دارد كه تقدس مسجد زير سوال برود ،ورتدر غير اي  ص

عملكرد و رويكردهاي نن با معيارهاي غير مسجدي سنجيده شنود و   ؛مراكز  فرهنگي قلمداد گردد

 اي  براي مساجد نفتي بزرگ محسو  مي شوند . 

رد و با محنور قنرار گونت     شايسته  است كه عملكرد مراكز فرهنگي و ديني با رويك در حقيقت ،

 نه اي  كه مسجد واحد و يا مركزي همعرض  ساير مراكز قلمداد گردد . مسجد سنجيده شود ،

تاريخ پيامبران نشان ما دهد كه حضور و خدمت آنان در مسجد رويكردي افتصار آميز  .4

 براي زندگا آنان به حساب آمده است . قرآن كريم به اين موارد ا اره كرده است . 

 رود به مسجدو

مسجد به عنوان مكان مقدس در ميان مسلمانان مطرح است و طبعاً ورود به نن مشتمل بر ندابي 

 مه فرقه ها و نجله هاي اسالم مشترك است . است كه برخي ميان ه

ت خود را همراه داشته باشنيم . در ينك نگناه    نكه در هر مسجد زياست ن كريم دستور داده نقر

و ائمه اطهار با تر اسنت ؛ زينرا     )ص(مسجد از ندا  ورود به حرم رسول خدا دا  ورود به نكلي ، 

 د خداست . اعتبار هر مكان به اعتبار صاحب نن است و صاحب مسج

اي  ندا  تا حدودي تابع شراي  زماني و مكاني است و بنراي  اسناس در حنال     از سوي ديگر ،

و فكري در جرينان اسنت ، احتنرام بنه      حاضر كه تهاجم به مسجد به شكل هاي گوناگون فرهنگي

 مسجد و رعايت ندابي خاص براي ورود به نن بيش از گذشته موضوعيت پيدا مي كند . 

برخي از ندا  ورود به مسجد و حضور در نن به هيچ وجه تابع شراي  زماني و  ت ،در هر صور

 .  مكاني نيستند و برخي ديگر را مي توان تابع شراي  زماني و مكاني دانست

اهم بايسته هاي ورود  به مسجد و حضور در نن در فتاوا و رسناله هناي عملينه مراجنع معظنم      

 تقليد نمده است .

 ذكر است :  چند نكته قابل

مستحب است به محض ورود به مسجد و قبل از نشستن در آن و يا نهادن چيازي در   .1

 مسجد ، دو ركعت نماز تحيت مسجد بصوانند . 

به مسجد است و در واقع گوياي نن است كنه مسنجد داراي موجنوديتي    اي  دو ركعت احترام 

است حقوقي و واجب ا حترام . البته نماز تحيت هنگامي كه نمازجماعنت در جرينان اسنت و ينا     

 خطبه نماز جمعه در حال ايراد است ، ساق  مي گردد. 



اداش آن چنان كه كسا دو ركعت نماز به نيت بانا يا واقف  مسجد به  اي آ ورد و پ .2

 را به نيت بانا يا واقف اختصاص دهد ، پسنديده است . 

رد ، فرد قبلا نباياد  و قصد نشستن در كنار كسا دا وقتا كسا  وارد مسجد ما  ود  .3

 بالمانع است .  ، ا  دن اندك هبه احترام از  اي برخيزد ، اما  اب

، بي احترامي به مسنجد  ياي  كار نن است كه وقتي كسي از جا بلند شود، نوععلت عدم لزوم  

قلمداد مي گردد ؛ همهون كسي كه در محضر يك شخصيت عالي مقام نشسته باشد ، طبعاً با ورود 

 ديگران ، به احترام نن ها از جا برنخواهد خاست . 

 مگر در موارد ضروري.  گرفتن  ا در مسجد امر پسنديده اي نيست و كراهت دارد، .4

د نشان كرد ومهر يا كتا  يا چيزي گذاشت ، نن جا حن   در عي  حال اگر كسي جايي در مسج

اقامه نماز  اي  حن  از او سناق    به محض شرو   .نمازاو محسو  مي شود ؛  ولي تا زمان شرو  

، در مسجد راي ديگركسي ح  ندارد، جاي  ،صورت هر هب. گردد و مي توان به جاي او نشست يم

 بگيرد ، اي  كار در حكم غصب  جاي اوست . 

براي كسانا كه وارد مسجد ما  وند ، فضاي نمااز ايجااد   كه مؤمنان ستحب است م .5

 ته مبتنا بر فرمايش قرآن است . كمله خواهد كرد . اين ن. گويا خداوند  هم اين گونه ، معاندكن

 اهل مسجد 

عبارت زيبا و دلپسندي است. كسي كه مشنتاق مسنجد اسنت و مسنجد را عامنل      « اهل مسجد»

 مي داند، همهون ن  براي ماهي. حيات معنوي خود

از جمله دستاورد هاي طبيعي و قهري مسجد، پيدا كنردن دوسنتان خنو  و منومني اسنت كنه       

 مسجد با تمام مواهيم معنوي نن، شاكله شخصيتي اي  دوستان را شكل مي دهد. 

در صورتي كه رابطه ميان دو يا چند نور بر اساس مسجد و ماهيت مسجد شنكل گرفتنه باشند،    

چ چيز نمي تواند به اي  دوستي خللي وارد سازد. اهل مسجد در بسياري از روايات مورد تمجيد هي

  87قرار گرفته اند. 

                                                 
انسان هاي مسجدي را از برترين و برگزيدگان  امعه معرفا نموده است . انسان مسجدي اهل بهشت  ()ع. امام صاد   87

آنان را كه به نداي مؤذنين پاسخ گويند و به سوي مسجد ما  تابند از اهل بهشت معرفاا  »در حديثا  )ص(است : پيامبر 
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بالمسجد اذا خرج منه حتا يعود اليه ؛ هفت گروه در قيامت مورد تو ه و لطف خداوند متعال قرار ما گيرند: امام عادل 



اصو ً رواب  ميان افراد غير موم  بر اساس مالحظاتي است كه ماديات و چشم و هم چشمي و 

چني  روابطي ميان اهالي مسجد  هكي دهد و پر واضح است رقابت هاي كاذ  نن را سمت و سو م

 بلكه رواب  ميان نن ها بر اساس صوا و صداقت و خلوص و يكرنگي است.  ،وجود نخواهد داشت

د كه رفاقت نن ها خالصانه شكل گرفته است، در مسائل و معضالت زنندگي كمنك   اهالي مسج

 همد نه مشكالت يكديگر را حل خواهند كرد و به تعبير قران رفقناي  88كار يكديگر خواهند بود. 

و از دو برادر به يكديگر نزديك تر خواهند بود . چه بسا دو برادر كه زبنان حنال    81يكديگر هستند

مسجد، از اما دو رفي  مسجدي كه بر اساس داشت  نقطه مشترك، يعني  ؛نمي كننديكديگر را درك 

ي  و همنشن  10دو برادر به يكديگر نزديك تر رفتار مي كنند. ننان مورد غبطه در گذشنتگان هسنتند  

 11فرشتگان.

البته دستاوردهاي تعامل اهل مسجد فراتر از اي  هاست و اگر همي  يك منورد را هنم در نظنر    

 حقيقتاً دستاورد نيكو وارزشمندي است.  بگيريم،

بر اي  اساس، پس از دستاوردهاي معنوي مسجد مانند نماز جماعت و در واقع لقاي خدا، پيندا  

ستاورد نيكوي مسجد خواهد بود كه كساني اصو ً از اين   كردن دوستان با  و همدل و خالص ، د

مالت مبتنني بنر مسنجد را در ذائقنه     معنوي مي برند كه طعم اي  دوستي ها و تعنا  بهرهدوستي ها 

 داشته باشند. 

                                                                                                                                            
خارج  ود تا زمان برگشت تو اه اش  و  وانا كه از عبادت خداوند عزو ل  اداب  ود  صصا كه وقتا از مسجد 

 « به مسجد با د.

 خانه بهشتا پاداش اهل مسجد :  -2

من كان القران خديثه و المسجد بيته بنا اهلل تعالا له بيتا فا الجنه ؛ كسا كه كالم و ذكرش قرائات  » )ص(قال رسول اهلل 
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 كنيدما را ز خدا و دين فراري ن  كاري نكنيد اي اهل خرد فريب

  ز در ره نيك و خير ياري نكنيد.   فرموده حق است كه يكديگر را

 «. وَ حَسُنَ اوُلئِكَ رفيقاً ؛ آنها چه رفقاي خوبا هستند. » 89
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 در اين زمينه هم چند نكته قابل ذكر است: 

ا ا  اده  مومنان بدانند كه دوستا و ارتباط مبتنا بر مسجد، از قداست ذاتا مسجد ن .1

 است.

قدر اي  ارتباط دوستي را بايد دانست و ضمناً به اي  نكته بايد توجنه كنرد كنه هنر دوسنتي و      

دوستي پايدار در گرو ارتباط متقابل است.  ؛ طبعاًطي در گذر زمان دستخوش تحول خواهد شدارتبا

د. بر اي  اساس، دوستي ها را هرچند خالصانه و عمي  خدشه دار مي ساز ،انتظارات فراتر از معقول

هرچه به خود مي پسندند، به ديگران هم پسندند و هر ننهه برخود اكراه دارند، نسبت بنه ديگنران   

هم ناپسند بدانند. در اي  صورت است كه دوستي ها در گذر زمان پايدار مي ماند و روز به روز بر 

 رون  نن افزوده مي شود. 

و به يكديگر استفاده با ند ر خير پيشقدم همه مومنان و حتا امام مسجد بايستا در امو .2

 92برسانند. 

د و هيچ كس در اي  امور و ننهه  زمه اداره نن است به همدلي و همكاري نياز دارامور مسجد 

 زمنه اداره امنور مسنجد    بارز تعاون در برّ و نيكي اسنت،  اي  همكاري كه مصداق استگناء نيست. 

  13نظر باشد. است ؛ حتي در دعا كردن نيز جمع مورد 

البته در اي  ميان نبايستي نقش امام مسجد را به عنوان ولي مسجد ناديده گرفت و او را همهون 

مساجد حسا  نورد. نقش او را در نظارت بر امور بايد محووظ نگه داشت . برخال   يكي از اعضا

د يكني از اعضناي   اهل سنت كه اصو ً ارتباط افراد با يكديگر رنگ غريبانه اي دارد و امنام مسنج  

 نيد.  ميمعمول به حسا  

طلبند،  بضم  اي  كنه نبايند امنام مسنجد امتيناز وينژه اي در امنور بنراي خنود          بر اي  اساس، 

بايستي نقش او را به عنوان ناظر و ولي مسجد حوظ كنند، احترام او را به نحو شايسنته  نمازگزاران 

 . ندپذيربور داشته باشند و نظر او را به عنوان فصل الخطا  در ام

كشف مغزهاي متفكر و استعدادهاي گوناگون  ،اهل مسجد تعاملاز ديگر دستاوردهاي  .3

 است. 

جد افراد مختلوي تردد مي كنند، از حوزوي و دانشگاهي و بازاري و كنارگر و كارمنند و   در مس

 هنرمند و ساير صنو  . 

                                                 
 ساند. . اخا مستفاداً فا اهلل ؛ برادر دينا كه در راه خدا به ديگران استفاده ما ر 92
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 .109، ص  7را دعا كند به آنان خيانت كرده است.  وسائل الشيعه ، ج 



و محنور تمنامي اين      هر كسي نيز داراي استعدادي است و از نن جا كه محنور همنه اين  هنا    

اد )بنه  به معناي واقعي كلمه است، لذا همدلي و وفاداري شاكلة واقعي اين  افنر  « مسجد »تجمعات 

 رغم تعل  به گروه ها و اصنا  مختلف( است. 

از كشنور و   .كه با نن عالقه عاطوي دارند، وفادار خواهنند مانند  نيز اهل مسجد به وط  خويش 

بيگانگان حاكميت ئي از نن است دفا  مي كنند و در حقيقت ن  و خاك خويش كه مسجد نيز جز

 نمي دهند. را به هيچ وجه بر خود ترجيح 

تجربه نشان داده است اصو ً كساني كه مسجد و مباني فرهنگي و ديني مسجد، شاكله نن هنا را  

گنران  ساخته و پرداخته است، در دفا  از مرزهاي جغرافيايي و اعتقادي كشور پنا بنر جنا تنر از دي    

خوكان نمني ريزنند و    هستند و استعداد خود را صر  بيگانگان نمي كنند. ننان درّ دري را در پاي

 سنگ ديگران را به سينه نمي زنند. 

 اهل مسجد كسا است كه زندگا را بدون مسجد نما خواهد. .4

نه تنها براي اداي فريضه به مسجد مي نيد، بلكه اصو ً محي  مسجد را فضنايي روح بخنش و   

 دل انگيز براي خود مي داند. 

و آمال و آرزوهايا معنوي به يك  اهالا مسجد مومنان هستند كه با هنجارهايا يكسان .5

 هدف دل باخته اند و آن رضاي خداست. 

حضور در مسجد را مايه تفريح خود ما  مرند و نسبت به اداي نمازهاي روزاناه باه    .9

 .مقيدند ت ماع

مسجد ببينند شوق و شعف نن ها را فنرا مني گينرد و همهنون     چون جمعيتي معتنابه را در ننها 

 ي جويد، حيات ننان به مسجد وابسته است. ماهي كه در ن ، لذت حيات م

د اهل مسجد نه تنها خود حضور در مسجد را مقيدند، بلكه ديگاران را هام باه مساج     .7

 دعوت ما كنند.

كنند و مسنجد را   مسجد دعوت مي خود را به فرزندان، همسر، اقوام و بستگان ،ننها قبل از همه

 از منزل خود برتر مي دانند. 

قا است كه در بهترين اوقات آن ها ، لحظه ها و دقاياهل مسجد، صرف كردن  از منظر .8

  مسجد به سر ما برند.

در نماز بهتري  كار است و اي  كنار  گوياي نن است كه « حي علي خير العمل»شعار از نظر ننها 

بهتري  ساعات حيات نن هاسنت؛ زينرا    ،پس ساعات حضور ننان در مسجد مسجد تحق  مي يابد.

 اعات بهتري  كارها )نماز( صورت مي گيرد . در اي  س



 .ها ما دانندرا توفيق االحضور در مسجد و 94اهل مسجد زائر خدا هستند .1

ر چون هر توفي  به شرايطي نياز دارد؛ هر گاه توفي  حضور در مسجد پيدا مي كنند، قبنل از هن  

 چيز سجده شكر به جا مي نورند و خدا را بر اي  توفي  سپاس مي گويند. 

از منظر اهل مسجد، مسجد داراي  صصيتا معنوي و حقيقا و ذي  عور است. اهال   .10

 خود را بر ما گزيند و نسبت به احتراما كه به او گذا ته  ود، آگاه است.

ان تحيت و احترام مسنجد بنه جناي    به همي  دليل هنگام ورود به مسجد دو ركعت نماز به عنو

بي احترامي به مسجد حسا  شود، پرهيز مي كنند و اقدامي  مي نورند ، به عالوه از اقدامي كه نوعاً

كه احترام به مسجد محسو  مي شود، به جا مي نورند، مگالً بوسه زدن بر در مسجد امر پسننديده  

 اي است كه احترام خانه خدا قلمداد مي گردد. 

انا كه د ، نه تنها به خود مسجد احترام ما گذارند، بلكه به تبع مسجد به كساهل مسج .11

در خدمت مسجد هستند، احترام ما گذارند؛ از امام مسجد و اعضاي هيأت امنا و سارايدار و  

 خادم و ساير دست اندركاران. مؤذن و 

ها باراي  كه به مسجد خانه امن الها و در واقع مأمن است و نه تناهل مسجد، معتقدند  .12

  95به مسجد پناه ما برند. اداي فريضه نماز در مسجد حاضر ما  ود كه در بحران ها هم 

مبتنني بنر پينام قنرنن،     و  19هي پناه برده اند از هيچ چيز جز خدا پروا ندارنند.  چون به مأم  ا 

جد مسجد را محل تزكيه و پاك شدن از نلودگي مي دانند. اهل مسجد، پس از مسافرت ابتدا به مسن 

خنوا  صنبحگاهي تنرجيح مني     مي روند و سپس به خانه خود مي روند. حضور در مسجد را بر 

و در واقع هيچ عاملي ننان را از حضور در مسجد مانع نمي شود. با مساجد الونت دارنند و    17دهند

  18خداوند هم با ننان الوت دارد. 

                                                 
 «. اهل المسجد زُوّارُ اهلل ؛ اهل مسجد زائرين خدا هستند. » 94
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و مسجد را  از منظر اهل مسجد، حضور در مسجد مو ب آبادانا آخرت آنان است - .13

 .يكا از  هادت دهندگان در قيامت ما دانند

ند كه مسجد از كساني كه با عدم حضور خود موجب كم رونقي نن شندند، شنكايت   معتقدننها 

مي كند و به همي  دليل در جاي جاي مسجد نماز مي گذارند تا در روز قيامت چندي  جاي نسبت 

د نماز مي خوانند تا مساجد شهادت دهنده متعندد  به نماز ننان شهادت دهند و نيز در مساجد متعد

 باشند. 

 انع حضور اهالا مسجد در مسجد نما  ود.هيچ چيز م .14

كه خود كامل تري  و شايسته تري  مصداق اهل مسجد بنودن اسنت، بنا     )ص(رسول مكرم اسالم

 19بنا اين  كنه مني دانسنت در شنب        ) (و امير مومنان  ود بيماري در مسجد حضور مي يافتوج

 مضان چه واقعه اي در شر  تكوي  است، رفت  به مسجد را ترك نكرد.ر

 )ص(نابينا كه به دليل نابينايي عذر حضور در مسجد مي خواست، با مخالونت رسنول خندا     مرد

تا مسجد طنابي بكشد و با كمك طنا  در مسجد حضور كه از منزل رو شد و حضرت فرمود  روبه

 يابد. 

اه ما در نمدن به مسجد تأخير داشتيم، تابوتي جهت حمل جننازه  برخي بزرگان مي گوتند: هر گ

 كنايه از اي  كه تنها مرگ مي تواند عامل عدم حضور ما در مسجد باشد.  .در منزل بياوريدما به 

اي  همه اهتمام را مقايسه كنيد با برخي ائمه مساجد يا برخي نمازگزاران كه اندك بهانه اي سند  

 مي شود. فاصله را ببي  كه از كجاست تا به كجا   راه حضور ننان در مسجد 

با بوي خوش و پاي راست وارد مسجد ما  وند و در مسجد به احتارام  اهل مسجد،  .15

مكان، مقداري آرام و ساكت ما نشينند، با اهل مسجد متواضع و آرام و خوش گفتارند، به اين 

 مومنان ما پرهيزند.و دوري از  مع  راحتا با مومنان الفت ما گيرند و از انزوا

زماني كه در مسجد نشسته اند در حال عبادت هسنتند، مگنر اين  كنه غيبنت و       معتقدند تاننها 

گناهي از ننان سر بزند كه طبعا مراقبند از ننان گناهي ر  ندهد تا در عبادت و بندگي ننان رخنه اي 

يل، الگوي خانواده و بستگان و با ديگران تعامل نيكو دارند، اهل مشورتند و به همي  دلپيش نيايد. 

ل محل به حسا  مي نيند . ننان از طري  عبوديت و بندگي، لطف خدا را در سرسنراي زنندگي   اه

به همي  دليل اگر لغزشي هم از ننان سر هي را سايه سار زندگي كرده اند. خريده اند و اي  لطف ا 

 هني منأموران خداوندنند و   فرشنتگان ا  بزند، فرشتگان الهي به دو دست دعايشان مي دارند و البته 

 مجاري سنت هاي پروردگار. 

آموزه هاي مسجد اعم از احكام و اعتقادات و اخالقيات و ساير معارف را آويزه گوش  .19

از بيانات مسووالن مسجد، خصوصاً امام  و و اين تعاليم را در زندگا به كار ما برندما كنند 



ما دهناد و توصايه   مبانا دينا مورد استفاده خود  مسجد استفاده ما كنند و در  هت ازدياد

 هاي مسجد را به خانواده نيز منتقل ما كنند. 

 ا تجاارت آخارت صاورت     آن اي است كه در ز ديدگاه اهل مسجد، مسجد بازارچها .17

 گيرد. ما

مسجد هر چند فضايي در اي  عالم خاك اشغال كرده است، بازارچنه نخنرت اسنت و بنر اين       

د است و تالش مي كند به هر گونه در امر نظافنت  زدواج با حورالعي  نظافت مسجباورند كه مهر ا

 مساجد سهمي ولو اندك داشته باشد.  انو عمر

حضور اهل مسجد، در مسجد  زء  دانشدنا زندگا آن ها و تجلاا سانت رساول     .18

 .99ستخدا

رنمده است. اي  اي  حضور براي ننان و به عنوان يك عادت پسنديده ، اما نگاهانه و با معرفت د

هي دميده است و با اتمام هر نمناز، منتظرنند بنا شننيدن     م زوايا زندگي نن ها روح ا عادت در تما

وقتي به سوي مسجد مي روند مشنتاقند و بنا هيجنان و    صداي اذان، دوباره به مسجد هجوم ببرند. 

كه از دوستي عزيز  اشتياق گام بر مي دارند و زماني كه از مسجد خارج مي شوند، مانند كسي است

 ظي كرده است. به نرامي و به انتظار ديدار مجدد موارقت مي كند. خداحاف

. گويا پاداش وضاو را ساهم    100در خانه وضو ما گيرند ودر مسجد نماز ما خوانند .11

 خانه ما دانند. از ديدگاه آنان، خانه هم بايد از نماز بهره اي دا ته با د. 

اي تنظيم ما كنند كه هيچ امري ماانع حضاور   گونه كارهاي خود را به  مسجداهل  - .20

 آنان در مسجد نشود.

بيع و تجارت، هر چند سودنور، مانع رفت  نن ها به مسجد نمي گردد. مردم به عنوان افراد عادل 

 هي و محبت پروردگار مي دانند. به نن ها نگاه مي كنند و حضور خود را در مسجد توفي  ا 

 ا مسجد قرار ما دهند.ود راهل مسجد، قرار و مدار خ .21

در حقيقت امور خود را از لحاظ زماني و مكاني با مسجد و بخش هاي نن هماهنگ مي كننند .  

و از نن جا تا اوج نسمان هنا  چنان كه معراج رسول مكرم اسالم از مسجد الحرام تا مسجد ا قصي 

جبرئيل امي  را نينز امكنان   كه تنها رسول خدا توانست حضور يابد و  جا اوج گرفت به ننتا بود و 

                                                 
؛ كسا كه بر سنت ] پيامبر [ و  ماعت مسلمانان بميرد عذاب ليس علا من مات علا السُنّه و الجماعِة عذابُ القبر . » 99
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حضور نبود. گويي هر گاه سيري از مسجد شرو  شود، معراج را به دنبال دارد و البته شنكل كامنل   

مالحظه كرد و شكل ضعيف نن براي سناير مؤمننان    )ص(اي  سير را مي توان در معراج رسول خدا 

ر اقان لقناي خندا و د  اهل مسنجد زينارت كننندگان و مشنت    )به فراخور معرفت( امكان پذير است. 

صناحب خاننه منأمور    حقيقت مهمان خدا هستند و خداوند ميزبان و امام مسجد به عنوان نمايننده  

پذيرايي از مهمان. خداوند خود نسبت به اكرام مهمان فرمان داده است و مهمان نزد ميزبان محتنرم  

 است. 

اميل باه صاورت   اهل مسجد پرهيزكارند و مسجد منزل واقعا آنان است  و در ميان ف .22

و متقابالً انتظار ويژه اي از آن ها ما رود، گويا به صورت  101ه اي به آن ها نگاه ما  ودويژ

 اسوه  ده اند. و طبيعا الگو 

 اهل مسجد از گناه دورند و اين ويژگا متقين است؛ .23

گي اهنل  بلكه از امور شبهه ناك شبيه هم پرهيز دارند كه اي  ويژ به اي  هم اكتوا نمي كنند، ننها

هي نشنايند، احكام نماز، مقندمات و مقارننات نمناز و اركنان و     به احكام ا يان است. ور  و پارسا

 ندا  نماز را نگاهند. 

 .مسجد را سنگر ما دانند و خود را سنگربان .24

هي و و يت دانسته و اين  خندمت را موجنب    خدمت به اي  سنگر را خدمت به حريم ا ننان 

داخل اي  سنگر، خود  طور كه افتخار انبيا، خدمتگزاري به مسجد بوده است. همان ؛دانند ميافتخار 

را از شيطان بيش از زماني كه بيرون از سنگرند، مصون مي دانند و بر اي  باورند كه دسترسي نننان  

 به بهشت تابع عالقه ننان به مسجد و ورود ننان به اي  مكان مقدس است. 

 .102راحت آنان از صراط ما گردد، مو ب عبور عالقه آنان به مسجد .25

عالقه و محبت ننان را به خندا رقنم زده و    ،پرچمدار اهل بهشت هستند و عالقه به مسجد ننان

با خدا اننس دارنند و    چون خداوند را دوست مي دارند، خداوند نيز ننان را دوست خواهد داشت.

هني و  رحمنت و لطنف ا   مرهون رحمت خدا هستند و منزلگناه   .خداوند نيز با ننان مأنوس است

خدا از ننان راضني اسنت و نننان هنم از خندا      فرودگاه مالئك. ننان همنشي  انبيا و مالئك هستند. 

 اند و اي  رضايت، رابطه ميان ننان با خدا را رقم زده است. راضي
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 .اهل مسجد، اهل طمأنينه و وقارند .29

رويناني بنا عظمنت     سنويد  103سيمايي متي  و موقر دارند و نثار سجده در نننان نماينان اسنت.   

 در حركات و سكنات ننان اطمينان و نرامش موج مي زند.  104.هستند

 اهل مسجد مورد غبطه مردگان هستند؛ .27

زيرا اموات كه بر امور دنيا ناظرند، نرزو مي كنند كه كاش مي توانستند به دنيا برگردنند و ينك   

لنذا   ؛ي  نعمنت برخوردارنند  مسجد شركت كنند و حال كه اهل مسجد از ا نوبت در نماز جماعت

 مورد غبطه اموات هستند و بهشتيان نرزو مي كنند كه كاش جاي نن ها بودند. 

اهل مسجد، در حكم اعضاي يك خانواده اند كه روزانه طا سه نوبات مشاصص باا     .28

 نماز  ماعت صورت ما گيرد.  يكديگر مالقات ما كنند و اين مالقات در هاله اي از تقدس

 شيني اي  مالقات، حاكميت دوستي و صميميت و تعامل نيكو با يكديگر است. رمز تداوم و دلن

 بر اي  اساس، بايد اي  تعامل نيكو بي  نمازگزاران و امام مسجد و مسؤو ن مسجد حاكم باشد. 

را بنه دنبنال دارد و سنلب     هرگونه خدشه به اي  تعامل و اختال  در رفتار نيكو، سلب اعتمناد 

و مسجد را در پي خواهد داشت و تضعيف جماعت و مسجد، اهاننت بنه    اعتماد تضعيف جماعت

مؤمنان در اي  خصوص وظيوه اي سنگي  بنر عهنده دارنند؛ زينرا گناهي      مسجد قلمداد مي گردد. 

جيده و ينك گوتنه   اوقات كدورت، ناراحتي، قطع ارتباط، سلب اعتماد، ناشي از ينك حركنت نسنن   

هر سخ  جايي و هر نكتنه  »و اقدام كرد. به قول حافظ:  توهي  نميز است. بايد همه چيز را سنجيد

 «. مقامي دارد

تجربه نشان داده است كه همواره ارتباط ميان مردم و مسؤو ن مسجد و ارتباط مردم با يكديگر، 

هرگاه ميان مسؤو ن مسجد، تعامنل و ارتبناط نيكنو    تابع ارتباط مسؤو ن مسجد با يكديگر است. 

ن حرمت يكديگر را نگه بدارند، مردم نيز با يكديگر و بنا مسنؤو ن مسنجد    برقرار باشد، و خودشا

همدل و هم رأي خواهند بود و هرگاه مسؤو ن مسنجد بنا يكنديگر اخنتال  داشنته باشنند، اين         

 اختال  و كدورت به بدنه مسجد هم سرايت مي كند. 

تقاد احتمالا ، فضاي مسجد و ارتباط اهل مسجد با يكديگر بايد به  يوه اي با د كه ان .21

 در دوستا و تعامل نيكوي آن ها خد ه اي وارد نكند.

بنه   ،بهره مندي از سعه صدر و نمادگي براي شنيدن انتقاد از جمله اخالق پسنديده هنر شنخص  

 ر قرنن چني  افرادي دوستدار پاكيزگي و تزكيه نوس اند. ويژه اهل مسجد است و از منظ

                                                 
 .21فتح ،آيه «. سيماهُمْ فا وُ ُوهِهِم مِنْ اثَرِ السُّجُود ؛ نشانه هاي آنها در صورتهايشان از اثر سجده ها نمايان است. » 103

 «. كالغُرّ المُحَجَّلين ؛ مانند سفيد رويان با عظمت. » 104



ه و دلخور شوند، چگونه مي تنوان در جامعنه بنا اين  همنه      اگر مؤمنان از انتقاد يكديگر رنجيد

 ايجاد كرد!  فضايي مبتني بر انتقاد دوستانه تواوت سليقه،

پذيرند و در رفنع عينب خنود    د يكديگر را بفروتني و تواضع اقتضاي نن را دارد كه مؤمنان انتقا

  105بكوشند.

در مساجد و   هاي حضاور ايجاد دوستا و محبت بين نماازگزاران يكاا از دساتاورد    .30

هايا رنگ صميمت  سو محيط مقدس است و دوستا در چنين محيط عت است؛ زيرا از يك ما

 گيرد.  اين دوستا رنگ بقا و  اودانگا ما ،ها گيرد و از سوي ديگر به دليل تعدد مالقات ما

اظهار عالقه اهل مسجد به يكديگر موضوعيت دارد و در روايات سوارش شده كه اگر كسني را  

 محبت را به او ابراز كنيد.  مي داريد، اي دوست 

چه نيكوست كه نگاه هاي مؤمنان به يكديگر حاوي محبت و همدلي باشد و تعامل نن ها نيز در 

 همي  فضاي محبت نميز صورت بگيرد. 

اظهار محبت مؤمنان به يكديگر و مؤمنان به امام مسجد و بالعكس زيباتري  تعامل را بي  اهنالي  

 زند. مسجد نقش مي 

 دن اهل مسجد در امور مسجد و در اختيار قرار دادن تصصص و فن خاود در   ميسه .31

اداره امور آن و به نوعا مسجد را از تصصص خود بهره مند كردن، كمك مالا به مسجد و ده 

ور در مسجد را معنايا ها مصدا  ديگر كه ما توان به عنوان كمك به مسجد قلمداد كرد؛ حض

 بصشد.  عميق تر ما

كه مؤمنان از قداست مسجد، در سرمايه گذاري براي نخنرت بهنره منند مني برنند،      همان طور 

مناسب است كه بخشي از تخصص و علم و مديريت و ثروت و موقعيت و هنر خود را در خدمت 

 زحمت نن ها بدون پاسخ نمي ماند. بي ترديد به مسجد قرار دهند؛ 

رباناناه و دور از  كنناد، اماا مه   ماا  صورت ضرورت از يكديگر انتقاد اهل مسجد، در .32

 تحقير. 

در روايتي از معصوم نمده است كه هرگاه برادر ديني ات را نشكارا پند دهني، در حقيقنت او را   

 سرزنش كرده اي. 

ننهه از رواج چني  پديده اي جلوگيري مي كند، نن است كه امام مسجد، ضواب  پند و اندرز و 

راد با تعامل شايسته در اي  خصوص نشننا  ه طوري كه همه افضرورت رعايت نن را گوشزد كند، ب
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شوند . البته اهل مسجد نيز وظيوه دارند در صورتي كه يكي از نمنازگزاران اين  عنادت ناپسنند را     

 ابراز كرد ، بدون رنجش خاطر، به او تذكر دهند.

ه و از معار  گذاشتعادت برخي از اهل مسجد، به ويژه مؤمنان نمازگزاري كه پا به س  و سال 

 ديني و احياناً مسائل عمومي توشه اي اندوخته اند، نن است كه ديگران را پند و موعظه كنند. 

اي  كار هرگاه در شراي  و ضواب  پسنديده و عر  معقنول صنورت بگينرد، مويند و كارسناز      

محل تأمنل  جداً است؛ اما برخي از اي  ها نشكارا اي  موعظه و اندرز را صورت مي دهند. اي  كار 

 است. 

او ً بيش از ننهه قصد و غرض، موعظه و پند باشد، در برخي از موارد، به ر  كشيدن معلومات 

 سطحي و غير عمي  خود است و روش  است كه اي  انگيزه نمي تواند مقدس باشد. 

مني  ورده ثانياً بيش از ننهه اي  شيوه بر مخاطب مؤثر باشد، او را از پند و اندرز و موعظه سرخ

  ند و اسبا  شرمندگي اش را فراهم مي كند.

ده نيكا براي آنان نو اته ماا  اود و ده     ،هل مسجد عذاب قبر ندارند و با هر نفسا .33

 . 107و با بركت و مبارك 106ن پاك ما  ود. آنان پرچمداران بهشت هستندگناه از آنا

ل زمين ناازل  اهل مسجد مانع نزول بال و گرفتاري اند و هرگاه قرار با د عذابا بر اه .34

  ود، اهل مسجد كه مورد رحمت خدا هستند، مانع ورودي اين گرفتاري ها ما  وند. 

 انحصار طلبا در مسجد ممنوع است. .35

برخي نمازگزاران به گونه اي است كه انحصار طلبي ننان را تداعي مي كند : وقت امام  حركات

، بلند خواندن نماز، بلنند حنر    مسجد را گرفت ، استواده طو ني مدت از سرويس هاي بهداشتي 

زدن، حركات اضافي و مزاحمت هاي گوناگون و بلند خواندن تعقيبات به طوري كه براي ديگنران  

مزاحمت ايجاد كند، گوت  اذان، هنگامي كه اذان از بلند گوي مسجد پخش مي شود، همه اين  هنا   

 ز نن بپرهيزند. شخصيت انحصار طلبانه فرد بستگي دارد و مؤمنان بايد ا بهاصو ً 

مي تواند در اي  مقوله به عنوان يك معيار قلمداد شود، توجه به اي  اصل است كنه ننهنه   ننهه 

ي ديگران هم بپسند و ننهه براي خود نمني پسنندي بنراي ديگنران هنم      براي خود مي پسندي برا

 ناپسنديده بدان. 

جد هنم  دقيقنه اي در مسن  رعايت اي  اصل نه تنها در تعامالت اجتما ، بلكنه در حضنور چنند    

 كارساز و مؤثر و  زم است.
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 زنان در مسجد حضور  

ويژه اي برخوردار است و مورد تأكيد پيشوايان و علمناي اسنالمي   ر مسجد از اهميت حضور د

ي صن است . در اي  خصوص ميان زن و مرد تواوتي وجود ندارد و البته هنر كندام تنابع احكنام خا    

 ه نن اشاره شده؛ اما تأكيد در اصل قضيه حضنور شنامل منردان و   ب مربوطاست ، كه در كتا  هاي 

 زنان است. 

 در اين خصوص چند نكته قابل دقت و تأمل است:

حضور زنان در مسجد به نوعا ارز مندتر از مردان است، زيرا اصوالً در  امعاه ماا    .1

 .زنان وظيفه تربيت فرزندان را بيش از مردان بر عهده دارند

ش تري در اي  زمينه برخوردارند و چون زنان از زبان تربيتي بهتري نسبت بي از فراغت بالننان 

به مردان برخوردارند هرگونه اقدام فرهنگي بر اي  قشر دستاورد بيش تري در فرايند تربيت اجتما  

 )در گستره كلمه( داراست. 

ار باشند، اين   خوردهرگاه بانوان جامعه اسالمي از مباني تربيتي وديني بهتري بر ،به عبارت ديگر

نثار تربيتي به فرزندانشان سرايت كرده، جامعه از ناهنجاري ها تربيتي مصونيت مني يابند و چنون    

مسجد و فرهنگ مبتني بر نن در اي  ميان نقش مهمي داراست، حضنور بنانوان در مسنجد و بهنره     

 مندي از فرهنگ مسجد توصيه مي شود. 

ن مسجد و خصوصاً امام مسجد اسنت و البتنه   وو بديهي است اي  ترغيب از جمله وظايف مس

 وظيوه خانواده هاست كه تسهيالت حضور بانوان را در مسجد فراهم كنند. 

 به قدمت ظهور اسالم برخوردار است.حضور زنان در مسجد از پيشنه اي  .2

اولي  زني است كه در نماز جماعت رسول خندا شنركت كنرد. در صندر      (س)ه حضرت خديج

مسجد حضور مي يافتند، نماز جماعت مي خواندند، از احكام خنود سنوال مني    در  اسالم زنان هم

كردند و حتي در ساخت مسجد هم دوشادوش مردان شركت مي كردند )البته جز در ايام حيض( . 

ميان ننان و مردان حائلي نبوده است، اما ورود بانوان بنه مسنجد از در مخصنوص    در اي  همكاري 

ت مي گرفت. بر اي  اساس، حضور بانوان در مسجد موضوعيتي ويژه صور)غير از ورودي مردان( 

 داشته است. 

حضور بانوان در مسجد داراي احكام ويژه اي است كه متجاوز از ده دساتور و آداب   .3

 بيش از مردان دارند و اين دليل تو ه اسالم به حضور بانوان در مسجد است.

ري حضور بانوان در مسجد نمي داننند. دلينل   برتت اي  نكته را دليل رجحان و ل سنّهر چند اه

 ) (اي  نكته نن است كه زنان در مورد ماجراي غدير خم تبليغاتي سودمند بنه نونع حضنرت علني     

موقتناً از  تنا  خليونه دوم دسنتور داد    ي و نظر خليوه دوم بنود. لنذا  داشتند و اي  تبليغات مخالف را



مانعت صورت گرفت و متأسوانه تأثير منوي خود حضور زنان در مسجد مخالوت به عمل نيد. اي  م

را گذاشت و اي  تأثير همهنان ادامه دارد. لذا اصو  از منظر اهل سنت ، حضور زنان در مساجد بنا  

 اقبال مواجه نيست و اي  نگرش ادامه همان ممانعتي است كه بدان اشاره شد. 

ه نما با اد ) مگار در   از منظر اهل سنت اصوالً حضور زنان در مسجد با اقبال موا  .4

 .مسجد الحرام مسجد النبا و مسا د  امع(

اي  نگاه با كمال تأسف به برخي كتا  هاي فقهي شيعه هم سرايت كرده و گويي حضور زننان  

در مساجد خال  اصل است. اي  نگاه در بعد نظري محدود نشده و از لحاظ امكانات نينز بخنش   

ساجد ما بخش خانم ها با پنرده اي از قسنمت نقاينان جندا     در م مگالً ؛بانوان داراي تضييقاتي است

شده كه بديهي است اي  نكته بي توجهي به قسمت بانوان را تداعي مي كنند. هنر چنند در برخني     

بنه بخنش بنانوان     ، در مسناجد كشورها مگل مغر  به دليل حاكميت محبان اهل بيت در نن كشنور 

عرض توجهي كه در مساجد به بخنش   هم نيزنمده و اميد است در كشور ما  توجهي خاص به عمل

طبيعي است از رهگذر اين    .نقايان مبذول مي گردد، به بخش خانم ها نيز اي  توجه صورت پذيرد

 توجه، استقبال بانوان به مساجد پيش تر خواهد شد. 

 اوند و  ميانگين سنا حضور زنان در مسجد بيش از مردان است. زنان زودتر بالغ ما  .5

 ور آنان در مسجد زودتر از مردان خواهد بود و ديرتر پير ما  وند. طبعا امكان حض

را مي توانند در مسنجد حضنور يابنند. اين  زمنان بنيش تنر         يتر ، سال هاي بيشبر اي  اساس

ه امكانات و تمهيدات فراوان تري را براي ننان مي طلبد. وقتي كه فراغت بال بيش تر ننان ب ،حضور

كنند.   ي براي حضور ننان در مسنجد اقتضنا مني   ات و امكانات بيش تراي  مهم اضافه گردد، تمهيد

توانند در مسنجد حضنور يابنند. در     ها قبل ازيائسگي روزهايي را به دليل عدم طهارت نمي البته نن

  .عي  حال مدت زمان حضور ننان در مسجد بيش از مردان است

كمك كنناد و چاون    و مهريه خود به مسا د خانم ها معموال ما توانند از محل ارث .9

ها بر عهده  وهر ان است، ما توانند بدون محدوديت از ارث و مهريه خود به مسجد  نفقه آن

 كمك كنند و از اين طريق در عمران مسا د سهيم با ند. 

يافتناد و نمااز  ماعات     هام در مساجد حضاور ماا    )ص(زنان در زمان رساول خادا   .7

 .ندندخوا ما

مي كردند و مسائل خود را بنا نن حضنرت در مينان مني      را  پيش مي رفتند و سوالگاه تا مح

ي كه همراه مادرش به مسجد نمده بنود نمناز را   لوبه خاطر حضور ط )ص(گذاشتند. گاه رسول خدا 

 سريع تر ادا مي كرد. 

 اي  نكات دليل بر مجوز اسالم نسبت به حضور زنان در مسجد است. 



 .108ارندبه ا ازه مردان نياز ند زنان  هت حضور در مسجد .8

زن مي تواند در اي  مورد از مرد اجازه نگيرد و به مردان دستور داده است در صورتي كه زننان  

جهت حضور در مسجد اجازه خواستند، اي  اجازه را به نن ها بدهند و حتي اگنر منردي زننش را    

ممنوعينت خنروج از مننزل،    جهت خروج از منزل منع الخروج كرده است، زن مي تواند بنه رغنم   

ت رفت  به مسجد، از منزل خارج شود و اي  خروج از زمره نشنوز و نافرمناني زن بنه حسنا      جه

نمي نيد و اگر زن ادعا كرد خروج از منزل به جهت رفت  به مسجد بوده است،  زم نيست كه مرد 

 صحت و سقم ادعاي زن را بررسي كند. 

 جوانان و مسجد 

عي جامعه موضوعيت داشته و اصو  بالندگي اد ت ديني، سياسي و اجتماحضور جوانان در مع

 و حيات اجتما  مرهون جوانان نن جامعه است. 

بر اي  اساس، هر اقدامي كه بالندگي اي  قشر را بيش تر سازد، حيات جامعه رون  بخشيده و از 

حضنور  بهتري  روح زندگي را در كالبد جامعنه مني دمند،    نماز و مسجد، نن جا كه اشاعه فرهنگ 

 در مسجد و بهره مندي از اي  نبشخور معنوي، موضوعيتي خاص مي يابد. جوانان 

نياز واقعي جوانان را بايد در مسجد جست و جو كرد و از اي  منظر، جوانناني كنه دل بنه غينر     

مسجد مي سپرند ، نه اشبا  مي شوند و نه كامروا؛ زيرا نن ها از سرچشمه واقعني معننوي سنيرا     

به نن ها عرضه شده و پر واضح است كه سرا  لنب هناي تشننه را     ي پر از سرا نشده، جوي ها

 سيرا  نمي كند. 

لذا تصور غلطي است كه بتوان با كمك برخي مراكز مگل ورزشگاه ها و فرهنگ سراها اي  نيناز  

 باشند. معنوي را برطر  كرد، هرچند اي  مراكز نيز كارنيي خاص خود را داشته 

 را بايستي در مسجد جست و جو كرد. ز واقعي جوانبديهي است رفع نيا

 ويژگي هاي جوان 

 جوان داراي ويژگي هايي است كه اي  ويژگي ها توجه خاص به او را اقتضا مي كند. 

بدون جهنت نيسنت كنه پيشنوايان دينني از       .برنامه ريزي ويژه اي براي تربيت نن ها نياز است

انان توجه خاص داشته اند. اهم ويژگني  م )ره( ( به جورسول مكرم اسالم تا دهه اخير )حضرت اما

 هاي جوانان عبارت است از : 
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برخورداري از روحيه پرسشگري و جست و جوگري. عدم توجنه بنه صننف و گروهني      الف:

رعايت مالحظاتي كه معمو  ميانسنا ن و بزرگنان در قيند و     عدم مندي از صداقت و بهره خاص و

 بند نن ها هستند. 

نزاد منشي و نزاد انديشي و نزادگي . اين  روحينه هرچنند در برخني      هبهره مندي از روحي ب:

را به عصيان و سركشي مي خواند، در نهايت بهره او را از معناي واقعي حيات بنيش  جوانان موارد 

 را از اي  كه سلطه پذير باشد، مي رهاند.  ناجوتر مي كند و 

ني هاي ميانسالي و كهنسالي ه چيجوان داراي روح صداقت و يكرنگي است و فارغ از معادل ج:

با مسائل برخورد مي كند . در زندگي روزمره و تعامالت اجتماعي با صنميميت و صنوا و يكندلي    

 روبه رو مي شود و اصو ً نيرنگ و دورويي در رفتار كردار و نگاهي مالحظه نمي شود. 

  ويژگي هرچند د. ايعاطوه و مهرباني در وجودش موج مي زند و احساسات بر او غلبه دار : ه

در برخي موارد كارهاي او را از معاد ت عقلني و منطقني فاصنله مني انندازد ؛ رننگ مهربناني و        

عطوفت به كارهاي او مي دهد. از كارنيي اي  ويژگي در برخورد با ديگران نمي توان چشم پوشني  

 اديده گرفت. كرد، همان طور كه ارزش برخوردهاي مبتني بر عقل و منط  را نيز نمي توان ن

جوان زودباور است و بهتر مي توان مباني تربيتي را در وجودش نهادينه كرد. بر اي  اسناس،   و:

و از جملنه   مسنجد مسوو ن نقش ربار مي نشيند و اي  ويژگي بنموزه هاي ديني در جوانان زودتر 

 .  امام مسجد را در ارائه هر چه بهتر و واقعي تر نموزه هاي ديني افزايش مي دهد

وان به دليل عدم نلودگي به گناه از قلبي پاك برخوردار است. قساوت دل در او ديده نمني  ج ز:

شود. اي  قلب پاك ، نيينه اي است كه رويكردها را در خود، به خوبي منعكس مي كند. بي ن ينش  

 هستند. است و پيراسته از نلودگي ها و اي  سرمايه بزرگي است كه اصو  جوانان از نن بهره مند 

 جوان اميدوار است و بالنده، پرجنب و جوش است و با جمع همراه است.  ح:

از انزوا مي پرهيزد و چون هر چيز را همان طور كه هست به او عرضه شود، سرمايه عظيمني از  

 نگاهي ها و دانسته هاي نا  ذخيره خواهد كرد. 

متوليان فرهنگي جامعه ها وظيوه تعدادي از ويژگي هاي جوان است. اي  ويژگي  ،ننهه گوته شد

و از جمله ائمه مساجد را در برنامه ريزي فرهنگي و معنوي براي اي  قشر دو چندان مي سازد؛ تنا  

برنامه هاي فرهنگي ننان از يك سو نا  و خالص و مبتني بر نموزه هاي نا  ديني باشد و از سوي 

  101ا پوشش دهد.غت ننان رديگر از چنان غنا و كميتي برخوردار باشد كه ساعات فرا
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نيا مراكزي كنه بنه اسنم مراكنز      و !  براستي اي  برنامه ريزي را جز از مسجد بايد انتظار داشت

اند و متوليان نن ها چندان تعصب و غنناي منذهبي ندارنند، از    فرهنگي پا به عرصه حيات گذاشته 

د!  به وينژه اين    برخواهند نم عهده اداره جوانان جامعه و برنامه ريزي معنوي و فرهنگي براي ننان

مراكز با صداي بلند اعالم مي كنند كه وظيوه ما ارتقاي مباني معنوي جوانان نيسنت.    كه متوليان اي

ايجاد يأس و دلهره و تنرس و سنردرگمي در جواننان بنوده      ،متأسوانه دستاورد برخي از اي  مراكز

 است. 

اي فرهنگ معنوي و دينني و  ديگر در ارتق بر اي  اساس نقش مسجد را بايستي بيش از هر مركز

 اجتماعي جوانان باور كرد، با فاصله اي بسيار زياد با ساير مراكز. 

 بچه ها در مسجد 

اما حضور اي  قشر مستلزم نن است كه  ؛حضور جوانان در مسجد داراي موضوعيتي ويژه است

مقيند هسنتند،    دكان به مسنجد از كودكي با مسجد نشنا شده باشند. والديني كه نسبت به نوردن كو

كنه اهنل    يتجربه نشان مي دهد جوانان .حضور ننان را در مسجد در مقطع جواني تضمي  كرده اند

  110مسجد هستند، از كودكي با مسجد نشنا بوده اند. 

بر اين اساس، آوردن اطفال و كودكان به مسجد داراي اهميت ويژه است. چند نكتاه  

 در اين خصوص قابل ذكر است: 

 به مسجد در صدر اسالم سابقه دارد.آوردن اطفال  .1

نمدنند و حتني هنگنامي كنه رسنول       در طووليت به مسنجد مني   ) (و امام حسي  ) (امام حس  

بنه خناطر رعاينت     )ص(در مسجد بوده بر دوش نن بزرگوار سوار مي شدند و رسول خندا   )ص(خدا

 پايي  بيايند.  )ص(ا حال نن ها سجده را طول مي داد تا زماني كه از دوش رسول خد

 اي  نكته متضم  دو پيام است.

                                                 
 التُؤخِروهُنَّ عَنِ الصَّفِ األوّل بل تفر  بينهم ؛ ]دختر بچه ها[ را از صف اول به صف ديگري نبريد بلكه باين آنهاا  . »110
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 .420، ص 8وسائل الشيعه ، ج «. ياران بود وقتا صداي گريه بچه را  نيد، نماز را زود به پايان بُرد

يَسُقَّ علا اُمّه؛ هماناا   پيامبر )ص( : اِنّا لَأقومِ فا الصالة و انا اُريدُ اَنْ اَطَوِّلَ فيها فاسْمَعِ بُكاء الصَّبِاِّ فَأتَجَوَّزُ كواهيةَ ان -

وقتا براي نماز برخاستم ميصواستم آنرا طوالنا كنم صداي گريه بچه را  نيدم پس كراهات دا اتم كاه صاداي بچاه      

 .417، ص 1مادرش را در سصتا اندازد. سنن ابن ما ه، ج 



 منع نشده ، بلكه رايج بوده است.  )ص(حضور اطوال در مسجد در زمان رسول خدا  اول:

در نماز بايد حال اطوال را رعايت كرد؛ مگالً اگر طولي بني تنابي مني كنند، بايند نمناز را        :دوم

 ند. مختصر كرد تا پدر يا مادر به وضع او رسيدگي كن

نماز خود را مصتصر كردند. اصاحاب   )ص(مورد ديگري سابقه دارد كه رسول خدا  در .2

 فرمودند: مگر صداي طفل را نشنيديد؟!  )ص(چون دليل براساس كردند، رسول اهلل 

 اي  نكته نيز عالوه بر مجوز حضور طول در مسجد، گوياي ضرورت رعايت حال اوست. 

باه معنااي آن نيسات كاه     « م صبيانكممسا دك  نبوا»اين كه در حديث آمده است :  .3

و توهين از مسجد برانيد، بلكه ما توان از اين حديث بردا ت كرد  ايا را  رودكان را با آزاك

 در مسجد به كودكان اختصاص دهيد، تا در وقت نماز خواندن مزاحم  ما نشوند.

در اين   « . لصنبيان روضنه ا »بخشي در مسجد ساخته شده بود به اسنم   )ص(در زمان رسول خدا 

 بخش كودكان به بازي و توريح و سرگرم بودند تا والدي  نماز خود را تمام كنند. 

ساخت اي  گونه بخش ها در مسجد توجينه   ، بهرا در حديث مذكور« جنبوا»شايد بتوان معناي 

 كرد. در هر صورت عملكرد معصومي  و اصحا  در زمان رسول خدا )ص( بنا رانندن كودكنان از   

 حضور ننان در مسجد منافات دارد.  و عدم اجازه مسجد

 الزمه يادگيري نماز در نو وانا و  وانا ، حضور در مسجد و در ايام كودكا است . .4

مضافاً اي  كه فقها در خصوص امامت كودكان و نوجوانان در مسجد مباحگي مطرح كرده اند كه 

از جملنه   ،استشان در مسجد طرح اي  مباحث فر  بر مجوز حضور ننان و بلكه ضرورت حضور

نينز  اي  بحث كه كودكان را از صف اول جماعت نرانيد، بلكه بي  نن ها تورقه بيندازيد. اين  نكتنه   

 گوياي مجوز حضور ننان است. 

ضرورت تورقه انداخت  بي  نن ها بدان دليل است كه فاصنله عرفني بني  دو نونر در جماعنت      

كنار يكديگر بايستند، احتمال اي  كنه فاصنله   كودك در رعايت شود. در صورتي كه دو يا چند نور 

اشكال پيدا كند، زياد است. لذا دسنتور  به دليل عدم اتصال مأمومي   رعرفي زيادتر شود و نماز ساي

داده شده كه ننان را از صف جماعت و حتي صف اول جماعت نرانيم؛ ولي بي  نن ها تورقه بيوتند  

له عرفي ميان مأمومي  بالغ رعايت شود و در نماز نن ها اشغال پيش بالغ بايستند( تا فاص بي  افراد )

 نيايد. 



الزمه حضور كودكان در مسجد و خصوصاً حضور در بصشا كه به عنوان تفريح آنان  .5

در نظر گرفته ما  ود، آن است كه امكانات اندك تفريحا و سرگرما باراي آناان در هماان    

  ود. ساعات محدود حضور در مسجد در نظر گرفته

اي  امكانات حضور يك مربي است تا با توجه به ماهيت مسجد، دقاي  حضور نننان را   از جمله

 دستاورد اي  اقدام تشوي  شدن كودكان به حضور در مسجد است. در مسجد غناي فرهنگي بخشد. 

 در مسجد نيز پسنديده است و عامل تشوي  نن ها بهعالوه بر اي  امكانات، پذيرايي از كودكان 

در راه مسجد براي طول خود خوراكي و يا اقالم توانند  خواهد بود. والدي  نيز مير در مسجد حضو

اي نيكنو   خريداري كنند، تا از اي  طري  مسجد در ذه  كنودك، بنا خناطره   مورد درخواست او را 

 همراه باشد.

ت و در مجمو  حضور اطوال و كودكان در مسجد از اهمينت و ارزش وينژه اي برخنوردار اسن    

ر مسنجد بايند سنرمايه    سنگ بناي شخصيت نتي نن ها را سمت و سو مي دهد . حضور نننان را د 

سرمايه اي كه در نينده مي تواننند بنا كمنك نن تجنارت معننوي و       ؛تربيتي وا يي به حسا  نورد

 اخالقي و فرهنگي كنند. 

 خادم مسجد

دم نشناسنت. وظيونه خنادم    سرايدر ، خدمتگزار، خادم و اصطالحاتي از اي  دست با گوش منر 

است؛ در عي  حال نمي توان نقنش خادمنان   مسجد خدمت رساني به مسجد در امور تصدي گري 

مسجد را در اموري فراتر از اي  موارد ناديده گرفت. برخي خادمان حتي در نقش مديريت مسنجد  

 هم صاحب نظرند. 

 ن است: در خصوص خادم مسجد و خدمت رسانا به مسجد، چند نكته قابل بيا

آباد كردن مسا د باه  به دليل اهميت و قداست مسجد، بر اساس فرمايش قرآن كريم،  .1

دارد كه به خدا و روز قيامت اعتقاد دارند و مشركان داراي اين حق نيساتند  كسانا اختصاص 

  111كه به عمران و آبادانا مسا د بپردازند. 

ستقل و فاارغ از مشاغله   خدمتگزاري به مسجد، همواره بايد به عنوان يك مسؤوليت م .2

 هاي ديگر در نظر گرفته  ود. 

ان مسجد، اي  وظيوه را به عنوان شغل چنندم و محمنل درنمندي مختصنر بنه      بسياري از خادم

 حسا  مي نورند و طبعاً قداست و ابعاد اي  وظيوه را در نظر خواهند داشت. 

                                                 
 .35مران / آل ع«. نَذَرْتُ ما فا بطنا مُحَرَّراً ؛ نذر كردم آنچه در رحمم هست، آزاد با د. » 111



قف خدمت به مسنجد و  بي ترديد هنگامي كه مردم مالحظه كنند، خادم مسجد، وقت خود را و

زندگي او اقبال بنيش تنري نشنان     تأمي  هزينهدر واقع خدمت به نمازگزاران كرده است، نسبت به 

 دهند.  مي

بنه وظيونه   همني  نگناه   عندم    اقل بخشي از عدم اقبال عموم مردم به تأمي  هزيننه خنادم در   

 ريشه دارد. خدمتگزاري 

ا است. همواره نگاه مردم به خادم و نگاه رابطه متقابل خادم مسجد و مردم؛ امري طبيع .3

 خادم به مردم، رابطه ميان آن ها را رقم ما زند. 

بر اي  اساس، خادم مردمدار و متواضع و خوش اخالق و در حيطه مسنؤوليت خنود، در قلنب    

مردم جا مي گيرد و اهالي مسجد نيز هرگاه موازي  و مقررات مسنجد را رعاينت كننند، محبنت و     

را به خود جلب مي كنند؛ بويژه اي  كه در حال حاضر خنادم مسنجد اصنو ً نقشني     دوستي خادم 

ر صر  را بر عهده دارد و در خيلي از موارد بنه عننوان نمايننده امنام مسنجد ينا       فراتر از خدمتگزا

 نماينده هيأت امنا مجري تصميمات مديريت مسجد به حسا  مي نيد. 

 ضروري است.توقع و انتظار متقابل خادم و مردم، امري  .4

رات هيأت امننا  قي، بايستي با واقعيات جامعه، امكانات مسجد، اختياطو انتظار منتبيي  اي  توقع 

 و توان و قدرت خادم و مردم مبتني باشد. 

مردم بايد خادم را داراي حد معيني از قدرت و اختيار بنگرند و خادم مسجد نيز انتظارات خنود  

 م سازد. را از مردم بايد بر واقعيات ترسي

خادم مسجد، در طول  بانه روز با قشرهاي و صنف هااي مصتلفاا از ماردم رو باه      .5

وحانا، دانشگاها، كارگر، كارمند، بازاري، خدماتا و ... ( عالوه بر اين، باا گاروه   روست. )ر

 هاي مصتلف سنا )كودك، نو وان،  وان، ميانسال، كهنسال و ... ( موا ه ما  ود. 

مصداقي از عمنران و نبناداني مسنجد     ،ري به مسجد و خادم مسجد بودناز نن جا كه خدمتگزا

و  17مسجد بودن، سزاوار اهل ايمنان اسنت. وتوبنه     ممتگزاري به مسجد و خاددر نتيجه خد ؛است

ديگر قرنن هم نمده است. در واقع از منظر قرنن كريم خدمتگزاري به مسجد  [ اي  نكته در جاي18

 بودن افتخاري است بر تارك اهل ايمان . و در شكل خاص نن خادم مسجد 

ان و نباداني مسجد مي پردازند ، عنوان شده است؛ امّا البته اي  ويژگي ها براي كساني كه به عمر

 112همان طور كه گوته شد، خدمتگزاري به مسجد مصداق عمران و نباداني نن خواهد بود. 
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مستلزم نگاهي  ،ي مختلف سنيگروه هاشرهاي گوناگون جامعه و نيز تعامل با قبرخورد نيكو با 

ها ديني و روان شناسي است؛ به طوري كه خادم مسجد با هر كس و هر قشنر و هنر گنروه سنني،     

برخوردي متناسب داشته باشد. رعايت اي  نكته هرگز به معناي نواق و نان به ننر  روز خنوردن و   

و گروه هاي گونناگون سنني    رعايت ارزش هاي عرفي افرادبوقلمون صوت نيست؛ بلكه به معناي 

 اي  مهم در جاي خود پسنديده و نيكوست.  .است

به منظور تامي  اي  نكته، به نظر مي رسد امام مسجد يا هيأت امنا بتواند با نظارت بر  عملكنرد  

خادم را رفع كند و نقناط قنوت او را بنه صنورت      عملكرد خادم و ارزيابي غير مستقيم وي ضعف

 زد. تشوي  تقويت سا

فراموش نكنيم كه فرار بسياري از نوجوانان و جوانان از مسجد در برخورد نامناسب و دون شأن 

نان و جواننان را در  خادم برخي مساجد ريشه دارد؛ همان طور كه علت حضور مستمر برخي نوجوا

 مسجد و جماعت، بايستي در برخورد نيكوي خادم مسجد جست و جو كرد. 

از مهم تارين بايساته هااي    كام مربوط به وظايف او، از احآگاها علما خادم مسجد  .9

 خدمتگزاري است.

نجاست و طهارت، مسلماً از نكاتي است كه بايستي خادم مسجد رعاينت كنند؛    رعايت احكام 

زيرا نظافت سرويس هاي بهداشتي و يا شست  فرش هاي مسجد خصوصاً هنگام نجنس شندن در   

حتمال نجس شدن وسايل و يا محوطه مسنجد  ا صورتي كه بر اساس موازي  شرعي صورت نگيرد،

 وجود دارد. 

عالوه بر اين، خادم مسجد به دليل وظايف خدمتگزاري الزم است به طاور ا ماال از    .7

 اطالعات فنا و تأسيساتا  هت استفاده در مواقع ضروري بهره مند با د. 

نبسنردك ،   و تعميرات جزئي فني مربوط به سيستم صوتي، تعويض  مپ، پنكه ، خدمات كولر

شيرن ت، در  و پنجره و ساير وسايل از جمله مواردي است كه اي  اطالعات جزئي را مي طلبد. 

جلوگيري از هم از لحاظ بودجه به صرفه و صالح مسجد است و هم از لحاظ  ،اي  موارداطال  از 

چنندان  الم جزئي اطاله وقت؛ زيرا عوامل فني و تأسيساتي در خيلي از موارد نسبت به تعمير اي  اق

 روزها به طول مي انجامد.  ها اقبالي از خود نشان نمي دهند و احياناً تعمير اي 

                                                                                                                                            
بهشت و حوريان بهشتا مشتا  كسانا هستند كه مساا د   انّ الجَنَّةَ والحُورَ لَتَشْتَا ُ إلا مَنْ يَكْسَحُ المسا د ؛ هر آينه» -

 .382، ص 80بحار االنوار ، ج «. را تميز ما كنند



 .تعيين چند خادم براي يك مسجد .8

ننو    ي هوته بني  خنود تقسنيم كننند و ينا     وظايف خادمي را طي روزهااصل بدي  صورت كه 

سوم مراي  نكته در مساجد  وظايف را ميان خود تقسيم نمايند، خارج از تصور نيست؛ در عي  حال

 نمي باشد. 

و ود سيستما  هات ارزياابا عملكارد خاادم مساجد، مبتناا بار نظرخاواها از          .1

ولو به صورت نظرخواها از درصدي از نمازگزاران اقداما مناساب و در  هات    نمازگزاران،

 بهبود عملكرد خادم موثر است؛

دستيابي بنه  مسؤولي  مسجد دنبال در اي  خصوص بايد از اي  احساس جلوگيري شود كه  البته

ه ضعف خادم هستند و نيز اي  ارزيابي حتي ا مكان نشكارا صورت نگيرد و نتيجنه نن هنم در   نقط

هنا   اي  ارزينابي صورتي كه مستلزم تذكري باشد، تنها به اطال  خادم رسانده شود و در صورتي كه 

در جرينان قنرار بگيرنند. اين       گوياي نقطه قوتي در عملكرد خادم است، خو  است نمنازگزاران 

ر بهبود عملكرد خادم مؤثر است و در حقيقت قندرداني از عملكنرد او بنه حسنا      اطال  رساني د

 هناي  داد و خادم نمونه را از بني  خنادم  صورت ن اي  ارزيابي را در مساجد مختلف نيد. مي توا مي

 د. برگزيچند مسجد 

طلبد و تاأمين   ي مسجد فراغت بال ما ود كه سرايداري و خدمتگزار مجدداً تأكيد ما .10

 مالا.

با كمك نمازگزاران در اي  زمينه بكوشند تا خنادم، بنا   منطقي است كه هيأت امنا و امام مسجد 

 برساند. رضايت و نرامش خاطر وظيوه خدمتگزاري خود را به انجام

عملكنرد او  ي در اي  نارضنايت . بروز نارضايتي در خادم اجتنا  ناپذير است در غير اي  صورت

، بنه دلينل   دليل عدم امكاننات باشند   . عدم نظافت برخي مساجد، بيش از ننهه بهنمود پيدا مي كند

 عدم تأمي  مالي خادم مسجد است. 

كسانا كه آگاه سابقه و  خوش ،بادرايت ،باهوش ،خادم مسجد بايد از بين افراد زرنگ .11

 ، انتصاب گردد. استبه مسائل ا تماعا 

  افراد در حدي معمول بررسي گردد. در تعامل با ديگران ننه بنيش از حند     زم است سواب  اي

شند )به طوري كه تحت تأثير قرار بگيرند( و نه يك دنده و لجوج. در برخورد و ارتبناط  منعطف با

با مردم بيش از ديگران از ظرفيت انساني و سعه صدر بهره مند باشند. همهني  دور نيست اگر توان 

 دم مسجد يك ضرورت جهت انجام دادن وظايف خدمتگزاري بدانيم. بدني را براي خا



 مسجد  بهداشت

مهم تري  نكات مربوط به مسجد، بهداشت و ضرورت توجه به اين  مهنم مني باشند؛ زينرا       از

رعايت بهداشت مسجد در اقبال مردم به اي  مهم مؤثر است؛ همان طور كه عدم  كيويت و چگونگي

 اد از مسجد و جماعت مي شود. موجب گريز برخي افر بهداشت

بهداشتي، انتشار بوي خنوش از مسنجد،   شاخص هاي مهم بهداشت مسجد را در سرويس هاي 

شست  فرش هاي مسجد ) به صورت دوره اي (، تميزي محي  داخلي و بيروني مسجد، غبار روبي 

 و ساير موارد مي توان احصا كرد. نن

انه، مهرها، كتا  ها، قرنن، موناتيح، غبنار روبني از    پاكيزگي لوازم مسجد، اعم از وسايل نبدارخ

 مپ ها و مهتابي ها و  مپ هاي نئون و نوشته هاي مسجد، تميزي سطل هاي زبالنه، اسنتواده از   

تي مورد نظر قرار بگيرد و در هنيچ حنال   وسايل يك بار مصر  ، و مواردي از اي  دست جداً بايس

 د بر گران بودن اقالم نن برتري و اولويت دارد. نبايد فراموش كرد كه سادگي و نظافت مسج

 بر اين اساس: 

مستحب است كه مسجد را هر هفته و هر  ب  معه  اروكشا كنند و همواره نسبت  .1

 . به نظافت آن حساسيت ورزند

اختصاص بود ه اي براي نظافت مسجد، به دليل اهميت نظافت اين محيط مقدس، ما  .2

ين منظور ما توان صندوقا  هت  مع آوري و وه براي خريد تواند مورد نظر قرار بگيرد. بد

 عطر و گالب تعيين نمود. 

 فرش مسجد در انتشار بوي خوب يا بد در آن مؤثر است. .3

زگزاران و ذخيره شدن مولكول هاي بو در نن، محلي براي انتشاز فرش به دليل تماس با بدن نما

بنوي نامناسنب اجتننا      رتأثير نن در انتشا بو خواهد بود و با توجه به حجم گسترده فرش مسجد،

ناپذير است و اي  مهم در بي اقبالي افراد از مسجد بي تأثير نيست. جهت جلوگيري از اين  پيامند،   

ر فواصل مشخص، شست و شو كرد. مضافاً اي  كه چني  كاري الزاماً بايستي فرش هاي مسجد را د

 د. نمواستواده  هل مسجد جهت اي  كاربانوان اصر  بودجه نمي طلبد؛ زيرا مي توان از 

عووني كنردن وسنايل مسنجد، اسنتواده از منواد      شست  فرش ها در فواصل زمان مشخص، ضد

شوينده در سرويس هاي بهداشتي، صحافي مستمر كتا  ها و قرنن و مواتيح، تعويض جامهري هنا  

شده، شست  پنرده  در صورت خرا  شدن ، خريد مهرهاي نو و از بي  بردن مهرهاي قبلي و چرك 

 د عنوان كرد. هاي مسجد و ساير موارد را مي تواند اهم مصداق بهداشت مسج



ه بوي بد از جملنه بنوي   بهتري  راه ، استعمال گال  نا  در مسجد مي باشد؛ لذا همان طور ك

 عرق بدن موجب عدم تمركز نمازگزاران هنگام اداي اي  فريضه است، بوي ادكلن  هناي تنند هنم    

 مركز را موجب مي شود.همي  عدم ت

به كار بردن عطر و استعمال بوي خوش، موضوعيتي ويژه در روايات داشته و خواندن نمناز بنا   

 . بوي خوش پاداش بيش تري دارد

مورد اهتمام پيشنوايان دينني و از جملنه     ،نماز و چه غير از ننبه كار بردن بوي خوش، چه در 

 113بوده است.  )ص(رسول مكرم اسالم 

مشنكداني داشنتند كنه     )ص(واياتي چند در متون روايي ماست. رسول خدا ، موضو  ر اي  نكته

از محنل  رون مي نمدند، بوي عطر پس از هر وضو از عطر نن استعمال مي كردند و چون از خانه بي

 منتشر مي شد. ر نن حضرت عبو

القه ميان اصو ً بوي خوشايند، موجب جلب توجه ديگران به صاحبش و درنتيجه ايجاد نوعي ع

  114نن ها مي گردد؛ همان طور كه بوي بد ايجاد نورت مي كند.

 عطر افشاني در مساجد 

ضاً ممك  است به د يل شراي  اقتصنادي  مساجد، محل رفت و نمد افراد گوناگوني است كه بع

نتوانند به نحو شايسته بهداشت فردي را رعايت كنند. بدون شك شايسته است كه نظافنت و عطنر   

 مودن مسجد، بخشي از هزينه نن را به خود اختصاص دهد. نگي  ن

مسجد زينت خود هنگام عزيمت به است كه افراد سوره اعراف توصيه  ده  31در آيه  .1

 خود بردارند. را با

چون پوشيدن لباس هاي پناكيزه و اسنتواده از عطنر     ،زينت هم مي تواند زينت هاي ظاهري اي 

نگي  راسته شدن به صنوات پسننديده . عطنر   ك سازي روح و نباشد و هم زينت باطني به معناي پا

ند از بدن، باز بيني ته كوش بنه  ساخت  خود هنگام ورود به مسجد و زدودن هر گونه بوي ناخوشاي

منظور اطمينان از عدم وجود نلودگي هنگام ورود به مسجد و تهيه پاكيزه گر )مطهره( و قنرار دادن  

در  از جمله اي  موارد است. دن نلودگي ته كوش نمازگزاران نن در در ورودي مسجد براي پاك كر

                                                 
 عطر زدن را از اخال  پيامبر عنوان كرده اند.  )ع(. امام صاد   113

 را در كوچه هاا باا اساتفاده از    )ص(آورده اند كه مردم اصوالً رفت و آمد رسول خدا  )ص(. در خصوص رسول خدا  114

 بوي مو ود در آن كوچه تشصيص ما دادند. 

اين نكته گوياي آن است كه آن بزرگوار در دراز مدت از بوي نيكو استفاده ما كرده؛ لذا در ذهن مردم بوي عطر خاص 

 آن حضرت ،  اي ويژه اي دا ته و مردم تردد آن حضرت را با استشمام آن بو تشصيص ما دادند. 



ات متعددي به نظافت مسجد، جارو كردن نن و خوشبو ساخت  مسجد اشاره شده است كه در رواي

  ها اشاره شد. صوحات گذشته به نن

در قديم ، به دليل وسعت مسا د، معموالً از كا ت درخات هاا در محوطاه مساجد      .2

 استفاده ما  د.

از لحناظ بيننايي دلننواز و مصنوا     فضاي سبزي ايجناد مني كنرد كنه نن را      كار، از يك سواي   

ساخت. از سوي ديگر، به دليل ايجاد محيطي طبيعي، از ايجاد بوي نامناسب جلوگيري مي شند.   مي

شت( بوده و بوي طبيعي را در مسجد منتشنر مني   مصالح به كار رفته )عموماً گل وخ مضافاً اي  كه

و وسايل به كار رفته در ساختمان مسناجد عمومناً فنرنورده هناي نوتني       مصالحكه امروزه كرد؛ امّا 

هستند، از ايجاد و انتشار بوي طبيعي جلوگيري مي كنند. در اي  شراي ، مي توان با هرس درختنان  

ميوه دار در فضاهاي ممك  و نيز كاشت گل هاي خوشبوي طبيعي، همهون گل ياس و ديگر بوتنه  

مكان به مساجد فضايي زيبا و بوهاي طبيعي بخشيد. البته استعمال عطر از سوي مؤمنان ها، حتي ا 

 نيز مي تواند در تلطيف محي  مؤثر باشد. 

 در اي  صورت ، محي  مسجد خوشبو خواهد شد. 

در قديم به دليل وسعت فضاي مسا د از حوه و آب انبار براي نياز آب آ اميدنا و  .3

 شويا و ساير موارد استفاده ما  د. آب مصرفا براي وضو و دست

امروزه اي  امكان وجود ندارد؛ اما سيستم لوله كشي شهري، ن  بهداشتي را براي شر  و ساير 

 وش گرفت ( براي مؤمنان و متوليان مسجد فراهم كرده است. مصار  )وضو، دستشويي و حتي د

ر نظافت و بهداشت مسنجد  در مجمو  ، يكي از وظايف متوليان مسجد نن است كه نسبت به ام

 نظارت كافي داشته باشند. 

 اي  نظافت و بهداشت ، در شاخص ها و مصادي  مختلف جلوه مي كند. بهتر است هينأت امننا  

نظافت و نظارت بر نن ) و نه كار ديگر( مأمور كنند و امام مسجد هر چند وقت يك نور را ويژه امر 

قصور و تقصيري در اي  امور مشاهده شد، نن را از يك بار وسايل را بررسي كند و در صورتي كه 

 طري  هيأت امنا يا خادم مسجد پيگيري نمايد. 

 ويژه قرار بگيرد. تهويه مسجد بايد در طراحا و ساخت مسجد مورد نظر و دقت  .4

از لحاظ متراژ، هواي نامطبو  در نن نزاردهنده نبود. در گذشته، به دليل امكانات بيش تر مساجد 

و سرويس هاي بهداشتي از فضاي مسجد فاصله داشنت. امنروزه بنه    لند ساخته مي شد سقف ها ب

جد و بخشي كه موماً به فضاي مسجد مربوط مي شود، نامطبو  بودن هواي مسكه عدليل مشكالتي 

 به سرويس هاي بهداشتي مربوط مي شود، امري نزار دهنده است. 

 را شدت مي بخشند. گرماي فراوان برخي شهرها نيز اي  نامطبو  بودن 



بدي  منظور مي توان با استواده از وسايل تهويه، عمده اي  مشكل را حل كرد. كاشت  گل هنايي  

نصب توصيه هناي بهداشنتي و سناير راه     ؛زگزارانبه رعايت نظافت از سوي نما ؛در فضاي مسجد

 كارها از جمله اقداماتي است كه از نامطبو  بودن هواي مسجد مي كاهد. 

بهدا تا وضوخانه زنان به گونه اي با د كه بانوان بتوانناد آزاداناه و بادون    سرويس  .5

ند پرده كلفات در ورودي  چادر در آن  ا حضور يافته، از اين خدمات استفاده كنند. نصب چ

 اين سرويس ها ضروري است. 

از اقدامات مفيد ديگر براي سرويس هاي بهدا تا، اعم از سرويس بهدا تا آقاياان و   .9

ا اين كه اگر براي توالت ها و دستشويا و وضوخانه دمپايا هاي ويژه گذا اته  اود،   خانم ه

 براي وضو استفاده نمود. ما توان از اين دمپايا ها به صورت مجزا در توالت و 

هنگام ورودي به سرويس هاي بهداشتي كوش هاي خود  زمه اي  كار اي  است كه نمازگزاران 

استواده كنند و هنگام خروج، كونش خنود را    خانهاصي توالت و وضورا درنورده و از دمپايي اختص

 به پا كنند. 

ئنم اين  سنرويس هنا را     اختصاص دمپايي در توالت و دستشويي و وضوخانه، طهارت فقهي دا

 تضمي  مي كند. 

به اين نكته هم بايد تو ه كرد كه اصوالً مردم، نظم و انضباط، دلسوزي، درايت، همت  .7

منا، خاادم، سارايدار و   مثبت مسؤوالن مسجد )اعم از امام مسجد، هيأت او ساير خصلت هاي 

( را در نظافت و نظم ظاهري مسجد مالحظه ما كنند. در حقيقت نظافت و نظم مسجد، اماره ...

 نظم، درايت و دلسوزي مسؤوالن مسجد است. 

نگاري در نظافنت  لذا مسؤو ن مسجد نبايد نسبت به اي  نگاه مردم بي تواوت باشند و با سهل ا

 ان را نسبت به ننان رقم زنند. مسجد، سوء ظ  و بدگماني مؤمن

قابل ذكر است كه اصل بر سااخت  اين نكته در خصوص ساختن سقف براي مسجد،  .8

 .مسا د بدون سقف است

در اي  صورت حيات مسجد هم جزء مسجد خواهد بود، و اصنو ً وقتني كنل مسنجد سنقف      

ق  بخشي را كنه  اي داخلي مسجد توكيكي نخواهد بود؛ امّا امروزه فنداشته باشد، ميان حياط و فض

سقف دارد، اصل مسجد و قسمت بدون سقف را حياط مسجد و در واقع خارج از فضناي خناص   

 مسجد مي پندارند. 

مضافاً اي  كه در بسياري از شهرها نداشت  سقف فضاي دل انگيزتري بنه نمناز و برنامنه هناي     

شندن هنواي    هرهاي كويري كه بارش باران كم تر اسنت و رد و بندل  مسجد مي دهد. خصوصاً ش

 نزاد، از شدت گرما مي كاهد. بديهي است در نماز جماعت ظهر و عصر قضيه فرق مي كند. 



مغر  و عشا و صنبح را   را در قسمت سقف دار وظهر و عصر بدي  منظور مي توان اقامه نماز 

را در مسنجد  ط  فارس مي توان ننه مناه در سنال    بدون سقف برگزار كرد. در برخي منا در قسمت

بدون سقف نماز خواند. از اي  گذشته ، اقامنه نمناز در فضناي بندو سنقف از اسنتحبا  شنرعي        

 برخوردار است. 

باز بودن فضاي نماز براي بانوان، خصوصاً در ايام بارداري كه به فضاي بازتري نياز دارند و  زم 

د داشنت و موجنب   ، موضوعيت و اهميت بنيش تنري خواهن   است هواي بيش تري به نن ها برسد

 تشوي  ننان به حضور در مسجد خواهد شد. 

رعايت نمي هواي بسته، امكان نلودگي خواهد داشت؛ به ويژه در شرايطي كه بهداشت ، چندان 

شود . در اي  صورت احتمال بيماري نمازگزاران هم ايجاد مي شود. در صورتي كه در فضناي بناز   

 بود.  مه شود، اي  احتمال كم تر خواهدنماز اقا

 پيام مسجد 

مسجد خانه توحيد و طبعاً پيام نن وحدت و موجوديت نن در همي  جهت رقم خنورده اسنت.   

خدا مي نورند، عموماً مشمول وحدت رويه اي هسنتند  مؤمناني كه يك دل و هماهنگ رو به سوي 

، كنه در  تنها در ساعات حضور در مسجدكه اي  وحدت رويه در زواياي مختلف عملكرد نن ها نه 

 عرصه اجتما  نمود و تجلي دارد. 

اي  وحدت رويه مرهون موجوديت مسجد است كه شاكله اي  موجوديت وحدت و يگنانگي ،  

همتايي و هماهنگي، توحيد و وحدت كلمه و در يك عبارت، بندگي ينك خندا و سنر بنر نسنتان      

 واحد ساييدن است. يخدا

وان در وحدت و توحيد عبادي، سياسي، قولي و وحدت هماهنگي را مي تشاكله اي  وحدت و 

در اسنتعانت از خنندا، وحندت در عملكننرد اجتمناعي، فرهنگنني و سناير شنناخص هناي وحنندت      

 عنوان كرد. نمازگزاران 

اما اي  وحدت جداي از اي  كه مبتني بر شاكله و ساختار اصولي مسجد است، تنابعي اسنت از   

اي  وحدت، تداوم و استمرار نن و نيز سنمت   عملكرد نن هاست كه در ميزانعملكرد مؤمنان؛ زيرا 

 و سوي نن مؤثر است. 

از اي  توان و قدرت بالقوه مسجد مني تنوان بسنياري از حركنت هناي اصنالحي اجتمناعي و        

عنام كلمنه    اري از وحدت در گسنتره فرهنگي را سامان داده؛ زيرا اي  مكان مقدس به دليل برخورد

باشد. نمونه بارز نن را مي توان در حركت هايي كه سناماندهي  درت نفري  و حركت زا مي تواند ق

را در سناماندهي و  نن در مسجد ريشه داشت، مگال نورد. در كشنورهاي اسنالمي ، نقنش مسنجد     

 ريزي حركت هاي ديني و انقالبي نمي توان ناديده گرفت.  برنامه



 يك اقتضا 

كنند كنه واحندهاي مختلنف و     ستره مسجد اقتضنا مني   اي  نكته ، يعني حاكميت وحدت در گ

اقماري مسجد نيز از وحدت و هماهنگي و يكسويي بهره مند باشند و اصو ً از هر گونه اقدامي كه 

اي  وحدت را خدشه دار مي كند، پرهيز گردد، همان طور كه بايد از بروز مسائل اختال  انگينزي  

 مي كند جلوگيري نمود.ار زند و نن را خدشه د كه وحدت و هماهنگي نمازگزاران را تعريض مي

حاكميت وحدت و هماهنگي بر گستره مسنجد  يكي از راه هاي حوظ وحدت مسجد و استمرار 

 نن است كه حتي ا مكان اقدامات مربوط به مسجد در فضاي مسجد صورت بگيرد. 

را ، قنرار   تلفجلسات مربوط به مسجد، هماهنگي ها، به حضور پذيرفت  امام مسجد، افراد مخ

ت ها و ساير برنامه هايي كه مستقيم يا غير مستقيم به مسجد مربوط مي شود هرگاه در مسجد مالقا

 صورت بگيرد، پيام وحدت نفريني مسجد تقويت و مستمر مي گردد. 

البته اي  نكته به ابزارهايي نياز دارد كه از نن جمله فضا يا اتاقي است كنه اين  برنامنه هنا را از     

وه بر اي  مديريتي كه در اي  خصنوص برنامنه رينزي نمايند. شنيوه      مكاني پوشش دهد. عال لحاظ

رسول خدا )ص( اي  بود كه افراد را در مسجد به حضور مي پذيرفتنند و بسنياري از حلقنه هناي     

 است. معرفتي كه به صدور برخي روايات منجر شده، از مسجد صورت گرفته 

استواده  ،ح ذات البي  را در پي داردو قرارهايي كه اصال از مسجد مي توان در برگزاري جلسات

 . بهره برداري نمودكرد و از دستاوردهاي اي  حركت فرهنگي و ديني 

بدون ترديد، شوراي حل اختال  اگر در مساجد تشكيل شوند، از اي  كه در محل ديگر مسنتقر  

 گردند، كارنيي بيش تري دارند. 

 اطالع رساني از مسجد

گوته مي شود، مردمي كه بيرون از مسجد يا داخل خاننه   از بلندگوي مسجد نكته اي هنگامي كه

هاي مجاور هستند، تمام حواس خود را جمع مي كنند تا ببينند مطلب از چه قرار است؛ زينرا مني   

 كه حتماً مسأله اي پيش نمده كه از مسجد پخش مي شود. دانند 

ش و يادكردي نيكنو در  تي در امتداد خاطره اي خومسجد به دليل قداستي كه دارد، همواره بايس

 ذه  و انديشه مردم قرار داشته باشد. 

بدي  منظور گوته اند: يكي از راه هاي تشوي  كودكان و نوجوان به مسجد نن است كنه پندر و   

مادر به ازاي حضور فرزندان خود در مسجد هديه اي براي نن ها بخرند و ينا پندر و منادر در راه    

ي براي فرزندانشان كه همراه نن هاست، بخرند تا مسنجد بنا   مسجد يا برگشت از نن، چيزرفت  به 

 خاطره اي خوش در ذه  كودك تداعي شود. 



بر اي  اساس، برخي اقدامات با جايگاه مسجد و ياد كنردي نيكنو از نن در تننافي اسنت؛ منگالً      

ماني محنل جندايي و پاشنيده    خواندن صيغه طالق در نن جا، مسجد را براي طرفي  طالق تا دير ز

شدن خانواده رقم مي زند يا از نن ناگوارتر ، جاري كردن حد وتعزير براي كساني كه مشمول حند  

 يا تعزير شرعي مي شوند ، بدون شك مسجد را محل مجازات تداعي مي كند. 

مختلوني از نن   اطال  رساني از مسجد به شيوه هاي گوناگون صورت مني گينرد و گنروه هناي    

 مند مي شوند: هبهر

  يافت  از مسائل و اخباري كه در تابلو اعالنات مسجد نصب مي گردد. بديهي است اطال -الف

 نمازگزاران و كساني كه به مسجد تردد دارند، از اي  اعالنات و اخبار و گزارش ها باخبر مي شوند. 

بلو اعالنناتي كنه   اخبار و اطالعاتي كه بر ديوار بيروني مسجد نصب مي شود و ينا بنر تنا    -ب 

از اي  اخبار و گزارش ها، كساني در امتداد ديوار مسجد و يا در  ورودي نن نصب است. معمو ً 

 باخبر مي شوند كه از نن مسير تردد مي كنند. 

اخبار و نكاتي كه از بلندگوي مسجد پخش مي گردد . از اي  اخبار و اطالعات مجناوري    -ج 

 مسجد خبردار مي شوند. 

ن مسجد، سرايدار و يا امام مسجد بي  نمازها و يا در موقع مقتضي عنوان لبي كه مسؤو مطا -د

 مي كنند. 

 ويژگي ها 

تواوت هايي كه در شكل و هيأت انوا  اطال  رساني از ناحيه مسجد وجود دارد )و بنه  به رغم 

 از اي  ويژگني اهم نن ها اشاره شد( همه اي  شيوه ها داراي ويژگي هاي مشتركي هستند كه برخي 

ها مختص اطال  رساني مسجد است و شايد نتوان اي  ويژگي ها را در اطالعاتي كه از ساير مراكز 

 پخش مي شود، مشاهده نمود. 

عموم مردم به دليل نگاه خاص خود به مسجد كه بر اعتقاد آن ها به قداست اين مكان  .1

با د( دربست ما هر  كلا كه  مبتنا است، اطالعات و مطالب صادر  ده از اين مكان را )به

 پذيرند.

براي نن ها شك و شبهه اي نيست كه اخبار و اطالعات دروغ و يا مشنكوك از مسنجد صنادر    

و ن مسجد را در ارزيابي اخبار و مطالب صادر شده از مسنجد  نمي گردد. اي  اعتقاد ، وظيوه مسؤ

اعتقناد منردم بنه     ينه موجب سلبدوچندان مي كند؛ زيرا هرگونه بي احتياطي و مسامحه در اي  زم

 مطالب صادره از مسجد و در نهايت از خود مسجد خواهد شد. 



در حقيقت نوعا از كاركرد  ،صدور اخبار و اطالعات و اطالع رسانا از ناحيه مسجد .2

مسجد است كه با تو ه به ذهنيت مردم نسبت به مسجد، اعتماد مردم نسبت باه صاحت ايان    

 است؛اخبار داراي در ه بااليا 

ال نبايد مسجد را با يك كانون اطال  رساني و صدور بيانيه و اخبار اشتباه كنرد و نن  در عي  ح

را در حد يك خبرگزاري و كانون اطال  رساني تنزل داد. رسالت مسجد، گستره اي بسيار وسيع تر 

منذهبي  ات صرفاً رساني است؛ هر چند شاكله و ماهيت اي  اطالعو مقدس تر از يك رسانه اطال  

 دي  منظور نظارت شخصي از سوي امام مسجد بر اخبار و مطالب توصيه مي شود. باشد. ب

اصوالً اخبار و مطالب صادر  ده از مسجد از سانسور، افراط و تفريط، انگيازه هااي    .3

انحرافا، گرايش هاي حزبا و سياسا،  نجال هاي با هويت، غاره ورزي و سااير آفاات    

طالاب منتشار  اده از مساجد از ناوعا تضامين       ليت اخباار و م مبراست. به همين دليل مقبو

 برخوردار است. 

اطالعات صادر شده از مسجد، اصو ً اطالعاتي است كه شاكله و اساس نن مذهبي و مبتنني بنر   

افتخارات ديني است؛ برخال  اطال  رساني بسياري از رسانه ها كه به دليل ماهيت اي  رسنانه هنا   

وادث برخي روزنامه ها، هرچند به انگيزه اطنال  رسناني و   مگالً صوحه ح مشتمل بر بار منوي است؛

هشدار تنظيم مي شود؛ نمي توان از بار منوي و اشاعه برخي ناهنجناري هنا از اين  رهگنذر چشنم      

 پوشي كرد. )اگر اشاعه منكرات برخي از اي  خبرها را ناديده بگيريم( 

هزيناه اي كاه باراي     االّ صواهد بود؛متضمن هزينه اي ن ،اطالع رسانا از ناحيه مسجد .4

؛ برخالف بصش اطالعيه و آگها از ساير رسانه ها كاه مساتلزم عقاد     ود پرداخته ماتبليغات 

 قرارداد و پرداخت هزينه اي هنگفت ما با د. 

اطالع رسانا از ناحيه مسجد، مو ب آن خواهد  د كه اولين قشاري كاه در  رياان     .5

خصوصاً ره مندي از اطالعات ؤمنان نمازگزار با ند و چون بهاخبار و مطالب قرار ما گيرند، م

 ود.موضوعيت دارد؛ لذا اين بهره مندي مؤمنان، امتيازي براي آنان محسوب ما  مسائل  امعه 

، از جمله الطا  مسجد به نمازگزاران نن است كه اخبار را قبل از نن كه ديگران به عبارت ديگر

 مؤمنان مي رساند.  در جريان قرار بگيرند، به اطال 



وقتا از بلندگوي بيرون پصاش ماا  اود، بايساتا باا      اطالع رسانا، خصوصاً  نحوه .9

 رعايت تمام هنجارها و بايسته هاي تبليغاتا با د.

از سنوي اطنال  رسناننده     دنهنگ صدا، بلندي و كوتاهي نن، ادبيات خبر و ساير شاخص ها باي

از سوي امام مسجد ينا هينأت امننا     صي مشخصي  منظور توصيه مي شود كه شخرعايت شود. بد

 شود. را عهده دار اي  مسؤوليت 

مطالب و اخبار را منعكس كند و ذوق و ضم  اي  كه بايد شخص مسؤول با رعايت امانتداري، 

 )مگر در مواردي كامالً اطمينان بخش و ضروري( اعمال نكند. سليقه خود را 

 تبليغ در مسجد 

كنه هرگناه    زه هاي ديني است. يافته ها و تجربينات نشنان مني دهند    تبليغ رك  مهم اشاعه نمو

به مرور زمان هزينه هاي صر  شنده  سرمايه اي بيش از سرمايه كا ي اصلي صر  تبليغ نن شود، 

 عايد مي گردد.

تبليغ نموزه هاي ديني موضوعيت داشته و قرنن كريم به اي  نكتنه عناينت وينژه     ،بر اي  اساس

چنند هند  و انگينزه    ل و شيوه تبليغات در گذر زمان متواوت مي باشد، هردارد. بديهي است شك

يكي باشد. در عي  حال برخي شيوه هاي تبليغ در هر زماني دستاوردهاي نيكو برداشنته و بنه نظنر    

 نمي رسد كه گرد كهنگي بر نن بنشيند. در اي  خصوص چند مطلب قابل تأمل و دقت است: 

 .است رايط زمانا و مكانا و امكانات هر عصر و زمانتبليغات و نحوه آن تابعا از   .1

 ننه وگاي  اساس، نبايست شيوه تبليغات را به شيوه اي به خصنوص منحصنر دانسنت و هنر     بر 

نونوري را نوي كرد. امروز اينترنت و شيوه هاي ديجيتنالي و مجنازي راه كارهنا تبليغناتي اسنت و      

 وه هاي گذشته را نوي كنيم، نبايستي نونوريجايگزي  شيوه هاي سنتي شده است. بدون اي  كه شي

 نوي نموده و البته نبايد خود را سرسپرده شيوه هاي جديد نماييم. نيز ها و شيوه هاي جديد را 

 م. يا در تبليغات اعمال كنرشيوه هاي خاصي هر اقدام در مجمو  بايستي در مورد 

 ود ندا ت. و عصرهاي بعدي صنعت چاپ و نشر و  )ص(در زمان رسول اكرم  .2

وص نن ها تبليغات صورت بگيرد، به صورت سينه بنه  كه  زم بود در خصلذا احاديث و نكاتي 

سينه و چهره به چهره صورت مي گرفت و طبعاً بيش تر نموزه ها از طري  پرسنش و پاسنخ تبلينغ    

اسالم  مي شد و حتي رسول خدا كساني را كه تعليم يافته بودند، به مراكزي جهت ارائه نموزه هاي

 به چهره و گوت و گو صورت مي گرفت.  گسيل مي نمود و تبليغات  زم از طري  چهره



هاي مصتلف تبليغاات، بهتارين روش هماان طارح       يوهاعمال ضمن  ،در حال حاضر .3

 پرسش و پاسخ و مناظره است و تبليغات چهره به چهره اثر بيش تري دارد.

خصوصا پرسش  صو  در تبليغات چهره به چهره واي  را بايستي در اي  نكته دانست كه ادليل 

رابطه رواني ويژه اي ميان طرفي  )پرسش كننده و پاسخ دهنده ( ايجاد مي شود كنه بناور    ،اسخو پ

افراد را به نموزه هاي مبتني به پرسش  و پاسخ و مناظره بيش تر مي كند. در نتيجه تبليغات بهتنري  

ي ايجاد مي شود كه براي فرد معضل و مشنكلي پنيش   صورت مي گيرد. مضافا اي  كه پرسش زمان

، بسياري از مشكالت حني    در شيوه سخنراني و متكلم وحده بودند و حل نن ضروري بنمايد. ني

بحث و سخنراني  ينحل مي ماند؛ در حالي كه در حالت پرسش و پاسنخ ، مشنكالت بنه محنض     

 طرح مي گردند و چيزي  ينحل باقي نمي ماند.  ،ايجاد

ف تبليغ بايستا ا اعه آموزه هاي اسالم و ارائه حقايق به مصاطبان با د، نه اهدافا هد .4

 ه اخالص در تبليغ گفته ما  ود، بر همين نكته مبتنا است.سياسا و فرهنگا و صنفا، آنچ

متأسوانه اهدا  برخي از ائمه جماعات به رغم ظاهر پسنديده، با اهدافي غير خالصنانه ممنزوج   

نموزه هاي ديني نبنوده و در   ،تبليغها از  نندي مشخص مي شود كه هد  اصلي شده و پس از چن

 رجحان داشته است. « زه هاي دينينمو»برانگيزه تبليغ « خود»حقيقت انگيزه تبليغ 

ي مسجد و امكاننات مسنجد و ذهن  و شنعور نمنازگزاران و سناير       كسبايد به خدا پناه برد كه 

 د. هگذر به اهدافي سياسي دست ياب  ركند تا از ايمصادره تمهيدات را 

يچ وجنه قابنل   متأسوانه گاهي اوقات در وراي اي  حركات توجيهات غليظي خوابيده كه بنه هن  

قبول نيست، مانند تبليغ براي رسيدن به نمايندگي مجلس، شوراي اسنالمي شنهر و سناير منوارد و     

 ارائه خدمت به شهروندان    

مفيد سازد، ايجاد رابطه اي عااطفا باين مبلاغ و    را كارآمد و آنچه ما تواند تبليغات  .5

 مصاطب است.

وعاً احساس تقابل ايجاد مي كند و اين  نفنت   بدون ايجاد اي  رابطه عاطوي كارها و نموزه ها ن 

 برخي افراد كم ظرفيت را هم به دنبال داشته باشد. بزرگي است كه چه بسا لجبازي 

هي و رمز پيروي مردم از در ارائه نموزه هاي ا موقعيت انبيا و خصوصا رسول مكرم اسالم  راز

همي  رابطه بوده است. بدي  منظور  نن ها ايجاد همي  رابطه عاطوي و اخالقي وتبليغ دي  در بستر

بايستي مبلغ و از جمله امام مسجد در هر صورت در برخوردها، در تعامالت در حركات و سكنات 

ر، اعتدال و عدالت را سرلوحه خود قنرار دهند و   و حر  و سخ  و پوشيدن لباس و رعايت ظواه

صنورت تبليغنات او   در اين    جمله تبليغات ساري و جاري سازد.از اعتدال و عدالت را در هر امر 

 كارساز خواهد بود.



متاسوانه برخي مبلغان به دليل عدم توانايي در ايجاد رابطه اي عناطوي و منطقني مينان خنود و     

اي اسالمي ناتوانند و عملكرد نن ها باعث طرد مؤمنان از مسجد و منبنر  مخاطبان ، از تبليغ نموزه ه

 هي است عمي  و نابخشودني است. و تبليغ مي شود و اي  قصور و تقصير و گنا

 عمل، پيش از گفته در تبليغ يك آموزه موثر است. .9

ه در حديث نمده است كه مردم را به غير زبانتان دعوت كنيند. اين  نكتنه گويناي نن اسنت كن      

 . «دو صد گوته چون نيم كردار نيست»همواره به تعبير سعدي، 

مضافا اي  كه اصنو    .ذيرند تا از گوتار ننانمردم نموزه هاي ديني را از اعمال ديگران بهتر مي پ

 عموم مردم، به الگوهاي رفتاري و تجلي نموزه ها در عمل بيش تر نياز دارند تا شنيدني ها. 

و و اسوه است و الگو و اسوه همواره با عمل نمود پيدا مي كند، نه بنا  روحاني و امام مسجد الگ

درصد مردم را تحت تأثير قنرار مني دهند و سناير      حر . اصو ً اقدامات تربيتي و عملي تا هشتاد

اقدامات تبليغي ، مگل تأليف تحقي  و سخنراني حدود بيست درصد موثر است. ضم  اي  كه نمني  

 اقدامات عملي اصو  نسيب كم تري دارند.  .ديده گرفتتوان اي  مقدار را هم نا

  گرفت:در اقدامات تبليغا چند نكته را بايد در نظر  .7

بر مزاج و مذاق مستمع گوت. امام مسجد به دليل مواجهه با گروه بايستي اي  كه سخ  را  ؛اوالً

ر گروهني بنه   هاي مختلف مردم، بايستي از اي  روانشناسي برخوردار باشد كه با هنر صننف و هن   

بنر اسناس   « سخ  را بر منزاج مسنتمع گنوي   » ها سخ  بگويد . به قول معرو  :  فراخور حال نن

م، پيامبران به زبان قوم با ننان سخ  مي گوتند. اي  فرمنايش بندان معناسنت كنه     فرمايش قرنن كري

 هي از روان شناختي تبليغ بهره مند بودند. رسو ن ا 

 ه هاي مختلف تبليغي موثرتر است تا راه يا راه هايي خاص. همواره تلويقي از را ؛ثانياً

تأثير مي پذيرند. برخي بنا ارائنه    برخي افراد با صحبت هاي رو در رو و چهره به چهره بيش تر

 كتا  و مقاله و برخي ديگر با شيوه هاي هنري و فني . 

امور تبليغ نموزه هاي  در در مجمو  اتخاذ راه كارهاي گوناگون تبليغي مي توانند مكمل يكديگر

 ديني باشد. 

 شند و شكل ننرم افنزاري قضنيه با   در امور تبليغي نقش روحاني و امام مسجد بايستي در  ؛ثالثاً

برعهده داشته باشند. اقدامات نرم افزاري ، رايزنني  بايد فراهم كردن امكانات و تداركات را ديگران 

يت امور و در نهايت سخنراني و برنامه پرسش هاي كلي در اخذ اعتبار، سياستگزاري تبيلغي و مدير

 ران قرار داد. و پاسخ بر عهده امام مسجد قرار مي گيرد، اما تدارك برنامه ها را بايد برعهده ديگ

ديده مي شود كه در برخي مساجد، روحانيون مسجد، در نقش يك عامل اجرايي صر  و بلكه 

شي به ايتام، رايزني مينان هينأت امننا، تقسنيم     مگل سرك ،يك عامل تداركاتي در امور صرفا اجرايي



د را تا امكانات و مواردي از اي  دست دخالت مي كنند. بديهي است اي  امور، نقش روحاني مسج

 حد يك انباردار و تداركاتي تنزل مي دهد. 

جوا  نمي دهند. تقسنيم كنار بنر     چندان از سوي امام مسجد در اي  صورت اقداماتي تبليغاتي 

ايي و استعداد وظيوه مهم امام مسجد است. در غير اي  صورت، فشار كارهناي اجرايني،   اساس توان

و ذهنيت مردم را نسبت به عدم روحاني مسجد را از تا  و توان مي اندازد، كارها بي نظم مي شود 

تأثير منوي اي  نگاه را نمي توان ناديده گرفت. بنراي   .توانايي امام يا روحاني مسجد تقويت مي كند

بايد اصل باشد، نه ساير امور اجرايني كنه اصنو  بنه      رسالت امام مسجدروحاني مسجد، مسجد و 

 امور اقتصادي و اجرايي منجر مي شود.

 تبليغات و مدير آن 

تبليغات و تظاهر بيروني يك پديده اعنم از پدينده هنا و اهندا  فرهنگني، اجتمناعي، دينني و        

ت كه نقنش و اهمينت نن بنر كسني پوشنيده نيسنت.       اقتصادي در باور مردم نسبت به نن امري اس

 تبليغات بستر و عامل مهم گرايش مردم به پديده مورد نظر است. 

يغاتي كه به نوعي سنمت و سنوي اين  اهندا  را     دس مسجد، هرگونه تبلقبا توجه به اهدا  م

هدا  داشته باشد،بدون شك ارزشمند و مقدس است؛ اما راهكاري اتخاذ شده در برخي مساجد با ا

 مسجد در تعارض است كه بايد اصالح شوند. 

 در اين زمينه چند نكته قابل طرح است: 

 نا ندا ته با د.برگزاري هر گونه برنامه دعا، منبر، سصنرانا  نبه ا بار روا .1

در برخي موارد انتخا  زمان برگزاري برنامه به گونه اي است كنه نمنازگزار را در ينك اجبنار     

ديهي است انتخا  اي  زمان چني  اجباري را ايجاد كرده است. مگالً انتخنا   رواني قرار مي دهد. ب

رصت خوانندن تعقيبنات داده   زمان برنامه بي  دو نماز يا بالفاصله بعد از اتمام نماز )بدون اي  كه ف

شود( نمازگزار را در شراي  اجبار رواني جهت استواده از برنامه قرار مي دهد. اي  دو زمان، بنراي  

 سخنراني يا منبر و ساير موارد زمان مناسبي نيستند.  اريبرگز

از  مله  اخص هاي تبليغاتا نصب تصوير بانا مسجد،  هداي محل، تصوير داناش   .2

فرهنگا ) ماثالً  ويان ممتاز، نصبگان مذهبا اهل مسجد، تصاويري از الگوهاي آموزان يا دانشج

 حجاب برتر( و ساير موارد است. 

ان در جايي نصب كرد كه توجه نمازگزاران را در موقع نمناز جلنب نمني    اي  تصاوير را مي تو

اران را به خنود  كند؛ مگالً در راهروها؛ زيرا نصب نن ها داخل مسجد، عالوه بر اي  كه توجه نمازگز



جلب مي كند و اضافه بر اي  كه ممك  است شائبه طرفداري و يا شخصيت زدگي ايجناد كنند، از   

 د. نظر شرعي هم كراهت دار

 شايد كراهت نن به دليل احتمال جلب توجه نمازگزاران باشد. 

به منظور اطالع مردم از مسائل و اخبار و گزارش ها نصب يك تابلو اعالناات بازرگ    .3

 عره ديد، مناسب است.در م

در اي  تابلو گزيده اي از اخبار و روزنامه ها، حوادث و روزهاي مهنم )اينام اهلل( ، احناديگي در    

مسجد و اهميت نن، صورت هزينه ها، حوادث مسجد، توصنيه بزرگنان وده هنا موضنو       ارتباط با

صنورتي كنه مطالنب نن در    ديگر را مي توان نصب كرد. مديريت تابلو اعالنات مهم است؛ زيرا در 

يك چرخه زماني مشخص تعويض نشوند، جاذبه اي نخواهند داشت و اي  تنابلو بنه منرور زمنان     

ت تابلو، بهره مندي از نور مناسب، درج مطالب با خ  زيبا و رنگارنگ، فراموش خواهد شد. جذابي

 بخشي از مديريت تابلو مي باشد. 

ند مديريت اي  تابلو را به تعندادي از جواننان تحصنيل كنرده،     هيأت امنا يا امام مسجد مي توان

  تنابلو بهتنر   ترجيحاً تركيبي از دانش نموزان دبيرستاني و دانشجويان و طال  جوان بسنپارند. اين  

 است زير نظر امام مسجد باشد و از ناحيه ايشان ارزيابي گردد.

گا را نما توان از تأثير صدا و صوت نيكو در پذيرش موضوع، مؤثر است و اين ويژ .4

 طبع انسانا  دا ساخت . 

سخنراني واعظان و گويندگان خوش صوت مؤثرتر از ديگنران اسنت؛ هنر چنند بايند همنواره       

وضو  را بر حواشي نن از جمله خوشايند بودن صدا برتري داد. قضيه منؤذن بند   ماهيت مطلب و م

  صدا كه سعدي در گلستان خود نورده است، نكته جالب توجهي است.

بر اي  اساس و در صورت توانايي سخنران و روضه خوان و امام مسجد از اي  موهبنت )بهنره   

 روم داشت. از نن محرا مندي از صداي خوش( نبايستي نمازگزاران 

در عي  حال نبايستي اي  نعمت و اي  ف  ارزشمند، خود به خود موضوعيت پيدا كند و حالنت  

 رقابت و خودنمايي مطرح شود. 

ا مراكز و مسا د معموالً استاندارد نيست؛ زيرا بايستا بين متراژ فضاا و  سيستم صوت .5

تناسابا و اود دا اته    نحوه ساختمان و ساير  رايط فيزيكا ساختمان با نوع وسائل صاوتا  

 با د.

متأسوانه در اي  زمينه دقت شايسته و در حقيقت هر سيستم صوتي با هر فضايي متناسب نيست. 

به عالوه خادمنان و سنرايداران و مسنؤو ن صنوت اين  مراكنز نينز از         بايسته صورت نمي گيرد؛

تگاه، تخصص  زم براي كنترل دستگاه صوتي برخوردار نيستند؛ صنداي خشن ، خنش خنش دسن     



ايجاد مي كند كه تأثير منوي نن را بنر نمنازگزاران نمني تنوان      كشيدن نن ها، نلودگي صوتي تسو

بر انتخا  سيستم صوتي متناسنب بنا فضناي سناختمان ،      ناديده انگاشت. در اي  زمينه بايد عالوه

اشد، مسوول صوت نموزش  زم را ببيند و در صورتي كه امكاناتي مالي براي مسجد وجود داشته ب

 سيستم صوتي ارتقا يابد. 

 از افراط و تفريط استفاده از سيستم صوت بايد  داً پرهيز كرد. .9

ضم  اي  كه بايد بلندگوي سخنراني مجزا  .واده نشودبه هر بهانه و نياز اندك، از اي  سيستم است

وتي باشد؛ زيرا صداي اذان بلند تر است و چه بسا براي نمازگزاران داخنل مسنجد باعنث نزار صن    

 شود. 

پخش شنود )بنه جنز    همهني   زم نيست كه صداي سخنراني و روضه و دعا در بيرون مسجد 

 ق  براي پخش اذان استواده گردد. از بلندگوي بيرون مسجد، فموارد استگنايي( 

 الزاماً بين حجم تبليغات و كارآيا آن رابطه مستقيم برقرار نيست. .7

كيويت با ، مي توان كاري را صورت داد كه بنا تبليغنات    امّا از نظر كم، گاهي اوقات با تبليغات

 حجيم نمي توان به نن هد  نايل شد. 

سي منردم، زمنان شناسني، و زبنان شناسني و سناير       بر اي  اساس، بايستي با مالحظه روان شنا

البته عنصر زمنان و مكنان و سناير عناصنر در اين  خصنوص        .شاخص ها، تبليغات را صورت داد

 مؤثرند. 

در ايام عزاداري عموم نمازگزاران منتظر نصب پارچه هاي مشكي بر ديوار مسجد هسنتند؛   مگالً

از كتيبه هاي رنگي كنه بنا زميننه مشنكي      در عي  حال مي توان به جاي پوشش مشكي يك دست،

 طراحي و ساخته شده اند، استواده نمود. 

مفياد و  نصب يك تابلو كوچك آگها كنار محاراب و در معاره دياد نماازگزاران      .8

 برخا دعاها.  و ضروري است؛ مثالً تابلو مربوط به ساعت اذان و اقامه نماز

سجد قرار بگيرد مؤثر و مفيد باه نظار ماا    چنانچه كليت امور تبليغات، زير نظر امام م .1

 در عين حال روان  ناسا تبليغات را نما توان ناديده گرفت. ؛رسد

ي او را تشاور برجسته كمك بگيرد و نظر مشنور براي اي  منظور امام مسجد مي تواند از يك م 

مشورتي يك  مورد نظر قرار دهد. استواده از نظردر مديريت تبليغات و بويژه روان شناسي تبليغات 

استاد دانشگاه، ترجيحاً از دانشكده روان شناسي يا هنر توصيه مي شود. خوشنبختانه بنا توجنه بنه     

مسناجد چنندي  اسنتاد دانشنگاه بنا دو      ر برخي د ،گسترش فضاي تحصيل دانشگاهي در كشور ما

رويكرد علمي و فرهنگي دانشگاهي و حوزوي در نماز جماعت شركت مي كننند و بسنياري از نن   

 ا حاضرند يافته هاي علمي خود را در اختيار مسوو ن مسجد و از جمله امام مسجد قرار دهند. ه



 راي رسالت مقدس در ا بدون  ك، مسجد را ،استفاده از تصصص صاحبان تصصص .10

 رساند. كشف اين استعدادها وظيفه مسووالن مسجد و به ويژه امام مسجد است.  خود كمك ما

 از يك نفر استفاده نشود.صرفاً الً تجلا بيرونا تبليغات است، در اعالم برنامه ها كه ك .11

ننده وجنوه   در برخي مساجد، مؤذن ، اعالم كننده برنامه ها، خواننده دعاي بعد از نماز، جمع كن

نمازگزاران جهت كمك به مسجد و چندي  فعاليت ديگر، برعهده يك نور قرار دارد. اي  كار ضم  

شخص مي كند و در صورتي كه حادثه اي براي اي  شخص پيش نيند،   اي  كه برنامه ها را قائم به

هنا  اختالل در امور مسجد را باعث مي گردد؛ موجب يكنواختي برنامنه هنا و بني تنوجهي بنه نن      

خواهد شد. به عالوه يك نور نمي تواند مديريت خنو  جهنت اداره چنندي  برنامنه گونناگون را      

 داشته باشد. 

مختلف تبليغاتي بر اساس توانمندي افراد، بي  نن ها تقسيم و توزيع توصيه مي شود برنامه هاي 

 شود.

ان در كتاب عدم استفاده از مسجد براي برنامه هاي تنفرزاي از آن، موضوع مسائلا فرو .12

 هاي فقها است. 

برمبناي ننهه گوته شد، هرگاه مسجد به عنوان مكاني كه حوادثي خوشنايند در نن جرينان مني    

ردم و در خاطر نن ها تداعي گردد، حرمت و قداسنت و ارزش اين  مكنان در ننزد     يابد، در ذه  م

داعي اين  مسنجد در   در مسجدي اصالح ذات البي  صورت بگينرد، تن   رگال امگ بد؛يا ميمردم ارتقا 

ا مردم مسجد را بن  ث تلخي از نن جا اعالم شود،ذه  طرفي  بسيار دلنشي  خواهد بود. و اگر حواد

 . اي  حوادث خواهند شناخت

 مسجد و مراكز ديگر 

وجود و ايجاد مراكزي ديگر با هد  ايواي رسالت هاي فرهنگي و ديني، در چند سنال گذشنته   

كاربرد اي  مراكز در چه مقوله اي است بخشي است فراتر از اين    رون  گرفته است. اي  كه اصو ً

 گوته عبور كرد:نوشتار، اما نمي توان از دو نكته نا

، خصوصاً انگينزه ارتقناي فرهنگني    اي  مراكز در انگيزة مگبت بسياري از دست اندركارانالف: 

 جامعه ترديدي نيست. 

، رايش است، بار منوي برخني از اين  مراكنز    همان طور كه انگيزه دست اندركاران قابل ستا ب:

ظ محتنوايي(  بگيرنند )ننه از لحناظ فيزيكني ، بعند از لحنا      قرار خصوصاً زماني كه در كنار مسجد 

به شاكله و منديريت اين  مراكنز    اي  مراكز بار منوي  مصادي توان ناديده گرفت. البته برخي از  نمي

 مربوط مي شود. 



ونه مراكز ننوعي اقندام ابتكناري اسنت و بنا هند  ارتقناي        بر اي  اساس، ضم  اي  كه اي  گ

ه نيازهاي اساسني  فرهنگي جامعه صورت مي گيرد، نمي توان از ضعف برنامه ريزي و عدم توجه ب

 جامعه و ساير ضعف ها چشم پوشي نمود. 

چه بسا اننرژي و   ،اي  ضعف ها، عمالً اي  مراكز را در برخي موارد نقطه مقابل مسجد قرار داده

 مكانات مساجد بايستي صر  برطر  كردن اقدامات ناسنجيده اي  مراكز گردد. ا

عنوان اقدامي مگبت قلمداد كرد كه در نقنش  بنابراي ، در صورتي مي توان وجود اي  مراكز را به 

معاونت مسجد رسالت خود را تعريف كرده ، اساسنامه خود را بر اي  انگيزه تنظيم كنند و بر همي  

نبايد از نقش تخريبي ننان )هرچند ناخواسنته( چشنم    ،در غير اي  صورت .نقش نمايندمسير ايواي 

 پوشي كرد. 

هرچند با اسم دارالقرنن، مجتمنع فرهنگني و    ،از اي  مراكز در عمل مالحظه كرده ايم كه برخي

جد ساير مراكز نتوانسته اند در جهت اهدا  مسجد گام بردارند. اي  كه مالك و معيار را اهدا  مس

عنوان كنيم، معيار درستي است؛ زيرا از منظر اسالم اهدا  مسجد به عنوان يك اصل منالك بنوده،   

اهدا  مسجد محك زد. هرگاه مركزي بر اي  مسير حركت كنند،   هد  هر تشكيالتي را بايستي با

داراي قداست است. و قداست نفري ؛ وا ّ تعطيلي چني  مراكزي از ادامه حينات نن بهتنر خواهند    

 بود. 

ايجاد مركزي با انگيزه كمك به مسجد و در جهت تحق  نرمان هاي اي  مكان مقدس، از جمله 

در غير اي  حالت، مراكزي كه در غير اي  چارچو  شكل  ؛رسالت فرهنگي حاكميت اسالمي است

 گرفته اند، با اهدا  اصيل حاكميت اسالمي در تباي  و تضاد هستند. 

كمك كار  ؛اخت و توسعه اي  مراكز را مطلقاً مويد يا مضر دانستدر يك نگاه كلي نمي توان س

 ر ضرور.  زم دانست يا غيو مسجد عنوان كرد يا در تعارض با نن 

به بررسي ابعاد موضو  و اگر و اما هايي بستگي دارد  ،بدون شك هرگونه قضاوت در اي  زمينه

دانست كه هنيچ مركنزي هنر     لقوكه تحليل خاص خود را مي طلبد. مي توان چني  موضعي را مع

 مسجدمگل حسينيه نمي تواند جايگاه مسجد را داشته باشد و كارنيي  ،چند مقدس و با انگيزه نيكو

ارد غينر ضنرور   ورا بر خود حمل نمايد؛ اما وجود اي  مراكز را نيز نمي توان منوي و در برخي از م

 دانست. 

 امور بر اي  مراكز مقدم شمرده شود. در يك نگاه كلي و يك ضرورت، بايستي مسجد در همه

 حسينيه و مسجد 

از احداث اماكني مانند حسينيه در كنار مساجد بيش از يك قرن نمني گنذرد. در عني  حنال در     

 زمينه اي  اماك  چند نكته قابل تأمل و دقت است. 



ساخت اين گونه مراكز نيست،  ايد ضرورتا سااخت ايان گوناه     بحث بر سر انگيزة .1

 اقتضا با د؛مراكز را 

اما خو  است در اي  خصوص اي  نكته به دقت وارسي گردد كه كدامي  اهدا  زير مجموعه 

 اي  مراكز را مي توان سراغ گرفت كه تحق  نن در مسجد امكان پذير نباشد. 

اهداف مسا د فرهنگا ساخته  وند ودر  هت هرگاه چنين مراكزي، با اهداف دينا و  .2

 يد است؛حركت كنند، و ود آن ها مف

اما اگر اقدام برخي از اي  مراكز كه مبتني بر اهدا  گروه ها و اصنا  خاصي طرح رينزي مني   

شود، با اهدا  مسجد مباي  باشد، نن گاه نقطه مقابل مسجد به حسا  مي نيند و باعث ضنرر بنه   

 ع مساجد اهلل قرار مي گيرد. مسجد شده ، مصداق من

د به مسجد بروند، بهانه اي براي ساخت اين ممكن است خواست افرادي كه نما توانن .3

 گونه مراكز عنوان گردد.

پر واضح است كه چني  انگيزه اي نمي تواند ساخت مراكزي همعرض مسجد را ايجنا  كنند.   

د حضور يابند؛ زيرا اگر اي  انگيزه به گروه هنا  زمينه اي فراهم كرد تا اي  افراد بتوانند در مسجبايد 

نن گاه وجود مراكز متعددي در برابر مسجد اجتنا  ناپذير مي نمايند و   ،بدو دسته جاتي سرايت يا

 در اي  حال طبعاً از رون  مسجد كاسته مي شود. 

مكتب تشيع، با ساخت و رونق مسا د توافق دارد نه مراكزي همچون حساينه؛  ديدگاه  .4

 هداري از آن ها را هم بايد در همين قالب بررسا كرد. لذا نگ

برخا افراد به رسالت مسا د و حسينه ها دارند ، محل تأمال و دقات   نگاه غلطا كه  .5

 است. برخا بر اين باورند كه اين دو مركز داراي دو رسالت متفاوت هستند.

هم قابل اجنرا و تحقن     كه در حسينيه انجام مي شود، در مساجد ً كاري وبايد تذكر داد كه اص

اد و با شأن حسينيه يا مباني اسالم همخواني نباشد، است و هرگاه نتوان كاري را در حسينيه انجام د

 حتما در مسجد هم نمي توان نن كار را صورت داد. 

كاري را كه در مسجد مي توان انجام داد، انجام دادن نن كار در حسينيه كنم   ضم  اي  كه اصو ً

لسنوه وجنود   تر با اقبال عمومي مواجه است. نمونه بارز نن، نماز جماعت است كه اصل و اساس ف

 مسجد است. 

كاري كه در حسينيه نمي توان انجام داد، در مسجد هم امكان انجام دادن نن  ؛بر اي  اساس، او ً

 وجود ندارد. 

 مگل نماز جماعت.  ؛نه حسينيه ،انجام دادن برخي كارها خاص مسجد است ؛ثانياً



نجام دادن نن وجنود دارد؛ مگنل   كاري كه بتوان در حسينيه انجام داده در مسجد هم امكان ا ؛ثالگاً

 عزاداري و روضه . 

بر اي  اساس، كدام امر ساخت و احداث و نگهداري حسينيه ها را در كنار مساجد اقتضا كنرده  

 است! 

بعد از انقالب اسالما، ساخت و رونق حسينيه افزايش يافته، در عين حال با تو ه باه   .9

  ، گاه از رونق مسا د كاسته  ده است.برخا قضايا

حسنينيه   انگيزه سناخت جست و جو كرد؛ يعني در كمانه كردن  قضايادليل نن را بايد در همي  

به مراكزي مگل عباسيه، بيت العباس، بينت الرّقينه، و ... اگنر بتنوانيم سناخت حسنينيه را در قنالبي        

بنه اين    كه عنوان شد با كدام توجيه مي توان پذيرفت ! با عنايت  ، ايجاد مراكزيتوجيهي قرار داد 

كه در كالم مسؤولي  كشور از جمله حضرت امام و مقام معظم رهبري كه فرد كارشنناس و اسنالم   

 شناسي هستند، ساخت اي  گونه مراكز ديده نمي شود. 

به نگاهي عموم مردم وظيوه امام مسجد است كه هر مركز را در قالب خود ارزيابي كرده، نسبت 

يد و در اي  ميان نسبت به اهميت و نقش مسجد توجه بيش به اهدا  و شاكلة وجودشان اقدام نما

 تري داشته باشد. 

مردم نيز برحسب اطالعات خود هرگز مسجد را با ساير مراكز و حتي حسينيه ها يكسنان نمني   

 اعت مساجد بايد به نظاره نشست. بينند. دليل نن را بايد در اقبال مردم به حضور در نماز جم

 مخارج حواشي 

پردازنند،   ن اعتبارات و بودجه هايي كه به مسجد تعل  مي گيرد و عموماً مؤمنان مني هزينه كرد

مالحظه كنند، بايسته، موارد  غيره افراد هزينه كردن اي  بودجه ها را در تعريف خاصي دارد. چنانه

 اكنش ها تظاهر بيروني نداشته باشد( . واكنش نشان مي دهد. )هر چند ممك  است اي  و

ه و مواردي كه مستقيماً در جهت اهدا  بايسته مسجد است، مستگناسنت؛ امنا   ساخت وضوخان

، صندوق خيريه، درمانگاه، ورزشگاه و منواردي از اين    اتموقوفمسجد، بودجه و اعتبارات  اگر از

ت و عنالوه بنر اين  كنه شنرعاً      نمونه ساخته شود. بي ترديد اي  اقدامات مقبول عر  معقول نيسن 

و  منان را به دنبال دارد، اعتماد مردم را از مسؤو ن مسجد سلب مي كنند اشكال است، دلسردي مؤ

واقعني  عالوه بر اي  ها تكميل بسياري از بخش هاي مسجد را كه  زمه اجراي اهندا  و رسنالت   

 مسجد است، به تأخير مي اندازد. 

ان اصنيل و دينني اين  مكن    د، رون  مسجد و اجنراي رسنالت   مضافاً اي  كه تجربه نشان مي ده

مقدس در گرو پرداخت  به ساخت و ساز هاي حاشيه اي و فرعني نيسنت. رونن  مسنجد و بهنره      

برداري از قداست اي  مكان، مستلزم اقداماتي است كه اصو  چني  حواشي اي را بر خنود همنوار   



نظر خواهي شود، عموماً هزينه كردن كمك  نمي كند؛ ضم  اي  كه اگر از كمك كنندگان به مسجد

در چني  مواردي نمي پذيرند؛ مگر اي  كه كسي كمك و يا وجوه اهدايي خود را به ساخت خود را 

 اماك  اقماري مسجد، مگل كتابخانه و درمانگاه و ساير موارد منحصر سازد. 

 جابه جايي ، تغيير 

وسايل مسجد بنه برخني ديگنر از مسناجد،     تغيير وسايل مسجد، جابه جايي وسايل نن، اهداي 

قبلي به وسايل جديد و مواردي از اي  دست، موضو  احكام خاصي است كه بايد به تبديل وسايل 

 نن ها توجه كرد. 

 در يك نگاه كلا ، تغيير و  ابه  ايا وسايل مسجد، محل ا كال است. .1

عضي شراي  دشنواري هنايي   در عي  حال نمي توان كتمان كرد كه استواده از برخي وسايل در ب

به روز شدن نن را مي طلبد؛ مگالً تعويض بخاري نوتي با بخاري گازي  به همراه دارد كه تعويض و

 در صورتي كه به مسجد گازكشي صورت بگيرد. 

در صورتا كه وسيله اي به مسجد اختصاص يابد، هديه كردن وسايل قبلا به مساجد   .2

 ديگر مجاز است.

ل هديه كردن از بهتري  زاده نشود و اص توجه كرد كه روغ  ريخته نذر امامبه اي  نكته هم بايد 

اقالم رعايت گردد؛ زيرا با هديه كردن اجناس اسقاطي، چه بسا شأن و احترام مسجد هديه گيرننده  

 خدشه دار و به مؤمنان نن مسجد اهانت روا گردد و اي  نكته پيامد ناخوشايندي است. 

نن  سنپس  د وي  مواردي مي توان جنس اهدايي را تعمير كرد و به صورتي مطلو  درنوردر چن

 د. كررا هديه 

در صورتا كه ا ناس مسجد، كارآيا مفيد خود را از دست بدهد، ما توان آن هاا را   .3

 رتا كه هزينه تعمير متعارف با د(.تعمير كرد و مورد استفاده قرار داد )در صو

مير نن ها، استواده مطلنو  را بنه دسنت نورد، بهتنر اسنت بنه جناي        در صورتي كه نتوان با تع

ري در انباري مسجد، به صورت مزايده )همان طور كه مرسوم است( فروختنه و وجنه نن در   نگهدا

موارد نياز مصر  گردد. نگهداري اجناس زايد محل تجمع حشنرات زايند و سوسنك و منوش و     

 وجه با شأن مسجد سازگار نيست.  ساير حيوانات موذي خواهد شد كه به هيچ

 برخي خدمات

نمي تواند به عنوان رسالت اصلي مسجد محسو  گنردد؛ در   وجود برخي خدمات در مسجد ،

و رسالت اصلي مسجد چشم پوشي كنرد؛  عي  حال نمي توان از تاثير مگبت نن ها بر تحق  اهدا  

 . مانند پذيرايي هاي موردي، وجود ن  گوارا، نبسردك  و ... 



ود تا از اين  خندمات،   براي ارائه اي  خدمات بايد فرايندي تعريف كرد و بر اساس نن اقدام نم

 نهايت بهره برداري در جهت اهدا  مسجد صورت پذيرد:

با تو ه به تأثير مواد قندي در افزايش قند خون و توليد انرژي، و با تو ه به اين كاه   .1

هر سه وعده( قبل از مصرف صبحانه و ناهار و  اام و  اصوالً ساعات اقامه نماز  ماعت )در 

نياز دارد؛ خوردن يك عدد  يرينا كه حاوي مواد قندي است، ساعاتا است كه بدن به انرژي 

مفيد است. اين كار براي دست اندركاران مسجد و يا كسانا كه به نحوي كاار فكاري دارناد    

 اهميت دوچندانا پيدا ما كند. 

 .دسترس با دآب گوارا و  يرين در  .2

ود. تهيه شربت به دليل به منظور رعايت بهداشت، استواده از ليوان يك بار مصر  توصيه مي ش

ريخت و پاش و چسبندگي ناشي از نن به هيچ وجه توصيه نمي شود؛ مگنر در منواردي كنه عندم     

 ريخت و پاش نن تضمي  يافته باشد. 

سمت بانوان تو اه بايش تاري    در پذيرايا ها به مناسبت مراسم گوناگون، نسبت به ق .3

ال اصوالً همراه مادران خود بوده و صورت بگيرد و پذيرايا از آن قسمت  روع  ود؛ زيرا اطف

 كم طاقت تر از بزرگ تر ها هستند. 

 واحدهاي مسجد

 كفشداري

اختصاص فضايي در ورودي مسجد و تعبيه جاكوشي در نن براي قرار دادن كوش نمازگزاران از 

 ت . در اي  زمينه چند نكته  زم ا جراست. ضروريات مسجد اس

 ود، تا از لحاظ بهدا تا و تهويه، مو ب آزار   اكفشا در بدو ورودي مسجد تعبيه .1

 نمازگزاران نگردد. 

 نس  اكفشا حتا االمكان از چوب با د، تا از زنگ زدگاا و خاوردگا در اماان     .2

 بماند. 

د، مناسب تر تهيه  وك كفش( كمدهاي كوچك )در ابعاد ي ، اكفشابه  اي چنانچه  .3

 است و احتمال سرقت كفش را منتفا ما كند. 

نگهداري وسايل نمازگزاران باشد )كيف ، كتا ، موبايل، مينوه و .... (   محل تواند دها مياي  كم

 بديهي است اي  كمدها او ً به فضا نياز دارند؛ ثانياً بايستي داراي قول و بست باشند. 



عالوه بر  اكفشا ما توان تعدادي پالستيك يا پاكت پارچه اي  هت نگهداري كفش  .4

ا كه احياناً  اكفشا پر بود و يا به هر دليل ديگر ، امكان بردن كفش باه  تهيه كرد تا در صورت

 دا ته با د.  دگهداري در پاكت مصصوص ( و وداخل مسجد )با ن

به نمازگزاران سفارش  ود كه حتا االمكان از بردن كفش به داخل مساجد )ولاو در    .5

 پاكت مصصوص ( خودداري  ود.

 نمي كند و هم ارتقاي بهداشت مسنجد را بنه همنراه دارد.    اي  كار هم فضا را بر نمازگزار تنگ 

 مي كند كه كوش داخل نن برده نشود. مسجد اقتضا  اصو ً قداست

بصشا از كفشداري را ما توان به محال نگهاداري پودرهااي مصصاوص ضاد باو        .9

اختصاص داد تا در صورتا كه نمازگزاران مايل بودند، هنگام خروج از مسجد مقداري از اين 

. اين كار نوعا تذكر به آن هاست كه قبل از ورود به مسجد اين ر داخل كفش خود بريزندپود

 كار صورت بگيرد و در واقع ترويج بهدا ت ما با د. 

بصشا كه نمازگزاران بايستا كفش خود را درآورند، به صورت نرده آهناا از بصاش    .7

 .بعدي كه نبايد به هيچ و ه با كفش وارد آن  د، مجزا گردد

فت  و جذ  و گل و  ي ته كوش قرار داده شود، تا نمنازگزاران  بخش اول موكتي جهت گردر 

كوش خود را بدون گل و  ي و ن  داخل جاكوشي بگذارند. اي  نكته در هنگام بارندگي اهمينت  

 بيش تر پيدا مي كند. 

تعيين يك نفر به عنوان كفشدار ما تواند اين بصش را كنترل كند. در اين صورت هام   .8

 و هم نظافت و بهدا ت اين قسمت تأمين ما  ود.  احتمال سرقت كفش ها از بين ما رود

 پاركينگ 

فضاي محدود مساجد، در شراي  امروزي، ارائه برخي خدمات را شايد ممك  نسنازد؛ در عني    

حال ، اي  محدوديت و تنگناها نبايستي مانع اي  شود كه در اي  زمينه ها اقندامي صنورت نگينرد.    

هت پارك وسايل نقليه در جذ  نمنازگزاران بني تنأثير    ساخت پاركينگ در محدوده مسجد ج مگالً

 نيست. 

پاركينگ از يك سو محل نگهداري وسايل نقليه است و در صورتي كه سرپرستي داشته باشد و 

پيراموني محدود گردد، امنيت وسايل نقليه را هم تضمي  مني كنند. اگنر نمني     به يك چهارديواري 

اد، مي توان پاركينگي براي موتور سيكلت هنا فنراهم   اي وسيعي را به اي  كار اختصاص دتوان فض

 نمود. 



پارك كردن وسايل نقليه كنار مسجد، مخصوصاً در فضاي كنار خيابان، از يك سو مزاحم تردد و 

رفت و نمد مردم مي شود )كه اي  در ايجاد ذهنيت منوي بي  عموم مردم نسبت به مسجد بي تنأثير  

ارك براي وسايل نماگزاران در كنار خيابان يافت نمي شود؛ يست( و از سوي ديگر اصو  فضاي پن

هستند، به دليل عدم امكان پارك كردن وسايل نقليه خود، نقليه لذا بسياري از افراد كه داراي وسايل 

 از فيض نماز جماعت محروم خواهند ماند. 

 خ اسالم سابقه دارد. ايجاد فضايي براي پارك كردن وسايل در تاري

 نكات پاياني

ا   زم مي دانيم چند نكته را به عنوان ر وس كلي مربنوط بنه مسنجد )در معننا و     در پايان كت

كاركرد و ابعاد وسيع نن( تقديم كنيم. اي  نكات عصاره مبناي اي  كتا  محسو  نمي گنردد؛ امّنا   

 محور مطالب كتا  حاضر قلمداد مي گردد. 

 ي  كرده باشند، تولينت   د، جز در موقوفاتي كه واقوش براي نن توليت تعياز نن جا كه مسج

 ندارد، وقفِ موقوفاتي كه مسجد را توليت دار مي كند، مخالف شأن مسجد است. 

 زيرا  ؛ساخت و وقف مسجد، در شهرها و روستاهايي كه مسجد ندارند، تأكيد گرديده است

 مأمور و موظف هستيم.  مسجد از جمله شعائري است كه همگان به تعظيم نن

 ال مردم، سالمت اقتصاد جامعه، هدايت پول هاي سنرگردان و ...  ساخت  مسجد، نشانة اعتد

 برتري  باقيات الصّالحات است. 

  نبودِ مسجد در هر جامعه، به موهوم تارك الصّالة بودن در معناي واقعي كلمه و نه در معناي

 زگزاري در اسالم محسو  مي شود. فقهي نن است؛ زيرا عموماً مسجد، عالمت نما

 مسجد، در روزگار ما، دفا  از مهجوريّت مسجد است و خارج كردن نمناز از   اقامة نماز در

 مسجد ، چه بسا برابر با تخريب و ضايع كردن نن محسو  گردد. 

    پيامبران قبل از ساخت  خانه براي خود، مسجد مي ساختند. بسياري از عالمان نينز هنگنامي

ود را مني فروختنند و بنه    جف اشر  يا قم هجرت مي كردند، گاهي خانه هناي خن  كه از ن

 مسجد سازي اقدام مي كردند و در نتيجه، مردم نيز براي ننان مسك  مي ساختند. 

   مساجدي كه زنان در نن ها حضور ندارند، بي رون  است. و حضور زنان در مسجد، جهناد

 .نگي ، گرم كردن كانون خانواده و ... استبر ضدّ تخريب نن، دفا  در برابر شبيخون فره

 و رون  فزاي مسجد نوجوانان و جوانان و كودكان در مسجد مجاز و پسنديده است  حضور

 خواهد بود. 

  .مسجد، تنها معبدي است كه نشان اي از تجسّم معبود و جسمانيّت او در نن ديده نمي شود 



 د. نندا ميي  خود را مديون مسجد اهل مسجد، امي  خدا بر روي زمي  هستند نن ها توف 

 مسجد، فق  بر عهدة خادم، باني و واقف مسجد نيست، بلكنه وظيونه    طهارت و نورافشاني

 همگان و تعظيم مسجد و كار مسجد بايستي بر عموم نمازگزاران تقسيم گردد. 

  .ساخت مسجد، از اد  انسان به معبود نشأت مي گيرد 

 نن كريم، مسجد معرّفي شده است. نخستي  بناي مردمي در تاريخ و قر 

 د بايد به گونه اي باشد كه ذهنيت مگبتي در مردم ايجاد كند، نه انديشه برنامه ريزي در مسج

 اي منوي . 

  هي است. خدمت به مسجد از تعهّدات انبياي ا 

    بهتري  مديرّيت براي مسجد، ايجاد فضاي سالم، جهت احيايِ سنّت هاي نيكنو و فضنيلت

 شده و از ميان بردن ندا  نكوهيده و خرافات است.  هاي فراموش

 جاد اعتماد متقابل مسؤو ن و نمازگزاران ، امري ضروري است. اي 

    مسجد، خانه خداست، بهداشت و نظافت نن و تهيه وسايل  زم جهت اي  امنر )در معنناي

 وسيع كلمه( ضروري است. 

 ايد مورد لحاظ قرار داد. خدمات جنبي مساجد مگل پاركينگ ، كوشداري و ... را ب 

 شندن و   وعظه و نصيحت قرار دهند تنا ديگنران از نصنيحت    امام مسجد، مسجد را محلّ م

 نصيحت كردن ناراحت نشوند و امام مسجد را همه كاره خود بداند 

        امام مسجد در نماز جماعت اختصار را لحاظ كنند و سنخنراني و منبنر و روضنه و گونت

ماز موكول نمايد و نسبت بنه بانينان مسنجد و پيشنينيان مسنجد      احكام را به بعد از اتمام ن

 احترام بنهد و تمام ننهه تعامل نيكوي او را با اهل مسجد رقم مي زند پاي بند باشد. 

  الغولة تنرك المسنجد  « »و  تك  م  الغافلي »ترك مسجد، بدون عذر از مصادي  غولت » ،

 بلكه نواق است. 

 ر بست  لوظ مسنجد، مسنجدك و ... ( ينا گوتناري كنه      نام مسجد را كوچك شمردن )تصغي

اهانت به خانة خدا، تخريب مسجد و نارواست. مگل اين   باعث شود مردم به مسجد نروند؛ 

 كه بگوييم: فالن مسجد، بدبو يا كگيف يا اهالي نن بد هستند. 

   بنه نيناز   در ساخت  مسجد، نبايد فق  نياز كنوني مردم را در نظر گرفت، بلكه بايد با توجّنه

 نيايد.براي توسعه پديد خريب، نيندگان، نن را به گونه اي سامان داد كه نيازي به ت

  هر كس با هد  روي گرداني از مسجد، تا جايي كه صداي اذان مي رسد، نماز جماعت را

 نيست. واقعي در خانه بخواند، نماز خودش و ننان كه به او اقتدا كرده اند، پذيرفته 



 رفت  ستحب است، امّا نرفت  به نن به گونه اي كه ديگران را نيز از مسجد رفت  به مسجد، م

 محسو  مي شود. « منع مساجد اهلل»بازدارد، مصداق تخريب مسجد و 

   دفا  از فرهنگ مسجد، دور كردن بدعت ها از مسجد، اختصاص زكات به مسجد، تعرينف

سجدي و ... از مصادي  عُمنران  كردن از اهالي نن، نترسيدن از غير خدا، اِحياي سنّت هاي م

 و نباداني مسجد است. 

 ريّت مسجد ، تسلّ  طبيعي امام بر تمام امور مسجد، به ويژه هيأت مديره برتري  روش مدي

 است. 

         تحّول و پويايي جوامع اسالمي، بنه تحنرّك و نشناط و رونن  مسناجد، بسنتگي دارد؛ لنذا

در ساخت مراكز فرهنگي و موازي  دشمنان همواره از مسجد و مسجد سازي مي هراسند و

، سكوت و گهگاه سياست گنذاري و همراهني نينز     مسجد حتي به نام هاي مقدّس حسينيّه

مي كنند. چه مركزي را نمي توان با مسجد مقايسه كرد و در حقيقت مسجد، معيار ارزينابي  

 و قداست كارهاي معنوي و فرهنگي و خدايي است. 

 ّاده اي با اندازه هاي كوچك در مسجد استواده شود، تنا  در صورت امكان از فرش هاي سج

 ت نسان، جهت قبله را نيز بتوان با نن ها به نمازگزاران نماياند. عالوه بر نظاف

   ،مؤمننان را بنه سناخت    رسانه هاي گروهي به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسالمي اينران

 مسجد و حضور در نن تشوي  كنند. 

 ُمعنوي مسجد دريغ نورزند و مران ظاهري مساجد، هرگز از نباداني بانيان محترم عالوه بر ع

 ه را براي بهره وري هر چه بيش تر و بهتر اهل ايمان از خانة خدا مهيّا سازند. زمين

    مسؤو ن و متولّيان امور جامعه در مسجد و نماز جماعت شركت كنند و به سنهم خنويش

 برخي كارهي مسجد را انجام دهند. 

  ،اند، كه بر نسمانيان نور مي افشانند. « ه هاي خدا در زمي  خان»مساجد 

 ان خانه هاي خدا، خانواده خداوند مهربان اند.نبادگر 

  .نبادگران مساجد، در روز رستاخيز، همسايگان خداوند هستند 

 اندركاران مسجد احترام بگذارند، اعم از امام مسنجد، منؤذن،    اهل مسجد بايد به همه دست

 منا و ...مكبّر، هيأت ا

    انند؛ از نوردن   بسياري از كساني كه اهل مسجد هستند، از كودكي در مسنجد حضنور يافتنه

 اطوال به مسجد خود داري نشود.

  ناپذير است. اعتماد متقابل ميان مردم و مسؤو ن مسجد ضرورتي اجتنا 



        ،مسجد را بايستي با خاطراتي نيكو در ذهن  همنراه داشنت و عنزت نن را در همنه منوارد

 خصوصاً در تأمي  بودجه در نظر داشت.

    هرگز نبايد مراكز ديگر را با مسجد مقايسه كرد. موجوديت ساير مراكز بايد به تبنع مسنجد

 باشد، نه بالعكس.


