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  يرفسنجان ياهلل هاشم تيآ ةمقدم

 يا عنروان مجموعره  « از منظرر قررآن   يم اسالمگاه مساجد در نظايجا»
ر ير اخ يها نجانب در ساليا ياست که مؤسسه مسجد بر اساس چند سخنران

ارزشمند در جهت توجه مردم و مسئوالن کشرور   يکرده که تالش يآور جمع
توانستند  يداد، م يبه مسجد و امور مربوط به آن است. البته اگر وقت اجازه م

سرال   22 يکه طر  ييها اميها و پ ها، مصاحبه يسخنرانبا مراجعه به مجموعه 
 تر کنند. م، مجموعه را کامليت موضوع مسجد داشتيگذشته با محور

دانم کره برا نگرارش     يش ميفه خوياند، وظ دهيکه کش يبا توجه به زحمت
ن متن به عنوان مقدمره، از همکراران مؤسسره مسرجد وشرخص حجرت       يا

نره  ينهاد يم، چرون ترالش بررا   ينمرا  تشکر يقرائت ين تقياالسالم والمسلم
در جامعه، از اقدامات خردا و خلرق    يکردن فرهنگ مسجد و اخالق مسجد

 يارهرا يمع ي، جامعره را بره سرو   ياست که عالوه بر اجرر اخررو   يا پسندانه
 دهد. يسوق م يم الهيمنطبق با تعال يدرست زندگ

ات يباشد، بر اساس آ يم« سجد»مجرد  يشه ثالثيمسجد اسم مکان از ر
ا دارد، امرا نقطره اوق قداسرت    ير م انبيو تعال يان الهيشه در همه ادير يقرآن

نه و سراخت  يبه مد 9امبر اکرميمسجد به صورت خاص همزمان با ورود پ
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رون آن شهر است. از آن زمران ترا کنرون مسراجد در کنرار      يمسجد قبا در ب
 يو فرهنگر  ي، اجتمراع ياسر يمسرائل س  يبررا  يعبادات عباد الرحمن محلر 

 ي، مخصوصراً علر  يو ائمه هرد  9اکرم يوامع مختلف بوده که حضور نبج

 يو اجتمراع  يو مشرکالت فررد   يحلّ و فصل دعاو يبرا 7طالبيبن اب

بر  يات شاهدياعزام به غزوات و سر يج مردم برايم و بسيتفه يمردم و حت
 باشد. يمساجد م ينقش اجتماع
جد در حرواد   گذرم که چگونه مسجد و امام مسر  يدور م يها از گذشته

پرردازم کره مسراجد     ير مر ير اند و بره دوره اخ  روزگار مأمن و ملجأ مردم بوده
که بره خراطر حضرور     يرومنديره نيما با توجه به زنج يسراسر کشور اسالم

خاص، مبارزه برا   يها مناسبت ين در مساجد و برگزاريت مبارز و متديروحان
 د.دان يبه بدنه جامعه گسترش م يز پهلوين گريم ديرژ

گراه  يم که نشان از جاينما يادآوريرا  يا ن جا خوب است که خاطرهيهم
ل انقرالب  ير گانگان اسرت. اوا يه بيمبارزه عل يان مسلمانان برايمسجد در م

ها مبارزه برا   که سابقه سال يرين الجزاياز مبارز يکيشعالل،  ي، آقاياسالم
 يت اهلل طالقران يران آمده بود و در مسجد آيفرانسه داشت، به ا ياستعمارگر

ها کشور ما را  يفرانسو يوقت»ت مسجد گفت: يدرباره اهم يک سخنرانيدر 
ن يه جهاد مرا برود، از بر   يرا که سرما ياشغال و مستمره کردند، همه مظاهر

 «.ميت و مبارزه نداشتيهدا يرا برا ييبردند و ما جز مساجد جا

د برر  يتوان يمکرد که با مساجد  يد ميداشت، تأ ک يا سخنان ناصحانه يو
سال در مسراجد،   يها ما که سال يد. سخنانش برايهمه مشکالت فائق شو

 ز ملموس بود.يادامه راه ن يم، برايکرد يا و منابر با مردم صحبت ميتکا
م کره بره ادهلره مختلرف     يز اشراره کنر  ين نکته تأسف بار نيد به ايالبته با
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م و يينمرا  يزير مره ر مساجد برنا يو نرم افراز يسخت افزار يم براينتوانست
ران برا مسراجد   يسه مساجد ايهزار مسجد بدون امام جماعت و مقا 22وجود 
است،  ياست رسميس يک بودنش، شهره عام و خاص و حتيکه الئ يکشور

 د.ينما يشتر مين تأسف را بيا
 يهرا  ت عرالم و آگراه و طلبره   ين نکات تأسف بار، وجود روحانيدر کنار ا

مربروط بره امرور     يکلر  يهرا  اسرت ين سيتردو ه و يعلم يها فاضل در حوزه
ن مجموعه آمده، در يهم يانيژه درباره مساجد که در بخش پايفرهنگ، به و
را  يا نرده يد آيش دارد، نويدر دامان خو يران اسالميکه ا ينيکنار مردم متد

م در يکره قررآن کرر    يگراه يبه همران جا  يران اسالميدهد که مساجد ا يم
م کررده اسرت، برسرند. البتره     يمسجد ترس يراش بيات فراوان خويآ يالبال
از يبالقوه ن يها تيو ظرف يو معنو يماد يها هيم که سرمايد فراموش کنينبا

 در همه ابعاد دارند. يجامع اجرا يها به برنامه
 

 
 يرفسنجان ياکبر هاشم

ص مصلحت نظاميس مجمع تشخيرئ



 

 پيشگفتار

 ةسرت. امرروز دربرار   نظام اسالم بر محور قرآن ا يريگ بحث درباره شکل
مرا معمروالً در    ين بحث در کتب فقهر يگاه ايکنم که جا يمسجد صحبت م

 ياسرت؛ ولر   يار مهمر يکنم مسئله بسر  يد که فکر ميآ يم« مکان نمازگزار»
هستند و با مسرجد سرروکار دارنرد، ممکرن      يچون نوع مخاطبان ما مسجد

م امرا  کرن  ينداشرته باشرد؛ فکرر مر     يآنان تازگ يش برايزهايچ ياست بعض
ن يترر  باشد. ساختار نهاد مسرجد جرزء مهرم    يمجموعه آن بحث قابل توجه

است که از زمان خودش تا اکنون و ان شاء  ينظام اسالم يساختار يکارها
 و امهت ما خواهد داشت.  ياسالم ةجامع يدر زندگ يينده آثار گرانبهاياهلل تا آ
کنم؛  ين عرض مشود خدمتتا يمسجد از قرآن استفاده م ةکه دربار ياتيآ

 1شود. يم يار طوالنيم، بحث بسيات بپردازيم به روايالبته اگر بخواه

                                                 
 .   7/۳/۳۱88. خطبه های نماز جمعه 1



 

 گفتار اول

 

خ مسجديتار





 

 است يان آسمانيمسجد از زمان هبوط حضرت آدم جزء ساختار اد

ن مطلرب را از  ير رسرد کره ا   يخواهم عرض کنم و به نظر م يم که يا ن نکتهياول
 يت که مسجد از زمان هبروط حضررت آدم برر رو   ن اسيشود استفاده کرد ا يقرآن م

ان ير شره بروده و جرزء سراختار اد    يهم -ر مسرجد ير با تعب يحت -فيجاد تکلين و ايزم
ان مختلرف برا اسرم مسرجد شرناخته      ير است؛ البته معمروالً امرروزه معابرد اد    يآسمان
نها؛ امرا از  ير است و امثال ايسه است، صومعه است، ديسا است، کنيشود؛ مثالً کل ينم

را از قررآن   ير مسرجد از اول بروده اسرت کره مروارد     ير شود که تعب يقرآن استفاده م
 کنم. يخدمتتان عرض م

گرفتره شرده   « سرجده »شه يکنم. مسجد از ر ياز زمان خود حضرت آدم شروع م 
ش آمرد. بره   يبود که بعد از خلقت حضرت آدم و بشرر پر   يا ن مسئلهياست. سجده اول

س ابرا کررد.   يه کنند. آنان اطاعت کردنرد؛ امرا ابلر   ف شد که بر آدم سجديمالئکه تکل
، ين سجده مشتق شده است. محل سجده عرام اسرت و از نظرر عبراد    يمسجد از هم

 ةرسد در سرور  يکه نوبت به فرزندان آدم م يدارد. بعد بالفاصله وقت يشتريت بيعموم
 يهرا  ن خطابيشان به زمياعراف، خداوند بعد از اشاره به خلفت حضرت آدم و هبوط ا

کند. چند مورد است کره   يان ميمناسب با زمان ب يحات اضافيآدم با توض ياو را به بن
 پردازم.   يحاال به آن موارد نم
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و فرزنردان   يل جامعره بشرر  يشود کره از زمران تشرک    ينها معلوم مياز ا

 أَمَررَ  قُلْ)بشر آمده است:  ين احکام برايها و ا ن گونه خطابيحضرت آدم ا

 الردِّينَ  لَهُ مُخْلِصينَ وَادْعُوهُ مَسْجِدٍ كُلِّ عِنْدَ وُجُوهَكُمْ وَأَقيمُوا طِبِالْقِسْ رَبِّی

د، عبادت، معاد يتوح» يچهار فراز دارد که روه ين آيا 1(تَعُودُونَ بَدَأَكُمْ كَما

 ينجا لفظ مسجد آمده و ممکن است کسر يه شده است. در ايتک« و اخالص
ل عبادت است و اسم ]مکران خراص    د مسجد همان محيه بگوير آيدر تفس

م کره عنروان   يريم. چرا نپذيندار يليز دليت نين عموميا يما برا يست؛ ولين
که حضرت آدم مروق آن در اوالد  ينيمسجد همان موقع بوده و در ساختار د

 خودش بوده، وجود داشته است.
بودنرد. در زمران    يسر يحضررت ع  9ا حضرت رسرول يقبل از خاتم انب 

شان در داسرتان  يم؛ اما بعد از اينيب ير مسجد در قرآن نميتعب، يسيحضرت ع
کره   يش آمده، وقتر يپ يسيها سال بعد از حضرت ع که ده« اصحاب کهف»

 يبا اختالفات فهمند، يکنند و قداست آنان را م يدا ميمردم اصحاب کهف را پ
قبرور   يشان غالب شرد، گفتنرد رو  يکه رأ ي، کسانبودهان آنکه در برخورد با 

 عَلَريِِْمْ  أَمْررِهِمْ لَنَََّّخِريَنَّ    عَلر   غَلَبُروا  الَّريينَ  قرا َ    )م: يساز يان مسجد مآن

در آن  يعنر يد؛ ير اين است کره اسرالم ب  ين صدها سال قبل از ايا 2(مَسْجِداً

 مسجد بوده است.  ةزمان کلم
ست؛ يما ن ين مسجد، مسجد اصطالحيد ايبگو يد کسياشاره شد که شا
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شکل آمده   نين لفظ به هميبه هرحال ا يسجده است؛ ول يبلکه معبد و جا
غمبرر(  ين پيش از آخرر ين دو فراز )زمان حضررت آدم و در امرت پر   يو ما از ا

ن ير آنان با ا ينيد يها م که مسجد وجود داشته است؛ البته در کتابيفهم يم
 ست.يعنوان ن
ز قبل از آمدن اسالم مسرجد بروده اسرت؛    ين« ياالقص مسجد» ياز طرف 

نمرراز  يبرره طرررف مسجداالقصرر 9کرره حضرررت رسررول يآن روز ينررعي

شده  يآن بوده و مسجد خطاب م يرو ين نام مسجداالقصيخواندند، هم يم
ان ير ن بير بوده است؛ برا ا  9است و شب معراق توقفگاه اول حضرت رسول

سراخته   ينکره در اسرالم مسرجد   يش از ايروشن است که قبل از اسالم و پ
 يان آسرمان ير اد ين مسجد جزء ساختار اساسيبراشود مسجد وجود داشته؛ بنا

که مردم در مقابل خدا سجده و عبادت کننرد و برا خردا ارتبراط      يياست. جا

 1 ژه برقرار کنند.يو

 بعد از هجرت   9غمبريپ ن اقدامياول« ساخت مسجد»

کره مطلرع    يبرا آن شرکل   9غمبرر يپ ،ا شديمه يا نهينه زميدر مد يوقت

نکه مرردم  ي. با انه رفتنديمدطرف رار کردند و به ت فيله المبيد بعد از ليهست
سرتادند ترا بره    يا ينره مر  يمد يامبر هر روز در دروازه جنوبينه به انتظار پيمد

ابرن   يو در انتظرار آمردن علر    کردندتوقف  «قبا»در  امبر بشتابند،ياستقبال پ
کره   ين چند روزيند. در همنرساب امبريخود را به پ انآن تابودند  7طالبياب

مسرجد  )خرود   يگاه اساسر ين بود که پايا که کردند ين کاريقبا بودند اول در
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نره  يمدطررف  گر بره  يک ديو دوستان نزد 7يرا ساختند و با آمدن عل (قبا

ن برود کره براز    ير ن کارشان اياولز يننه يحرکت کردند. به محض ورود به مد
دا يپ ياللن حيزمن يبنابرا ؛دنبسازند که با مردم سر و کار داشته باش يگاهيپا

 يمسرجد  يآوردند در مدت کوتاه يکردند و با مشارکت مردم که مصالح م
 ساختند. را 

هرا شرب    خرانم  .کرد يمثل مردم در آوردن مصالح کار م 9غمبريخود پ

 يالبته مسجد بره شرکل   ؛ساختند يروز مسجد مدر ان يآقاو آوردند  يمصالح م
برا چروب و    يتاه و سقفنسبتا کو يواريد .نبود که ما حاال در ذهنمان هست

و در کنار آن هم چنرد  شده بود  ها مفروش  زهيبا سنگ رکه  ينير و زميحص
کردنرد. آنجرا    يمر  يکشان آنجا زنردگ ياران نزديغمبر و يحجره ساختند که پ

 .بود 9غمبريپ يگاه حکومتيپا

ت عر يب 9غمبرر يبرا پ و آمدنرد   ينه گروه گروه مر يبه بعد مردم مد آناز  

مطالبرات خرود را    زير ن 9غمبرر يپ .گفتنرد  يودشان را مر شرط خو کردند  يم

مرردم   يل اسرالم را بررا  يتوانستند آن افکار اص يطين شرايدر چن .گفتند يم
 9غمبرر يپ ينه حرکت حکرومت يجه همان سال اول زمينت ؛ درح بدهنديتوض

 1.نه شکل گرفتيدر مد

 د مرکز دانش باشديبا قتاًيمساجد حق

از  ياريبود، بس يت اماکن حکومتيدودنکه محيبه علت ا 9غمبريزمان پ

م غنائم و يها، تقس گرفت؛ مثالً مقدمات جنگ يکارها در خود مسجد انجام م
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ن و يسراخته بودنرد کره مهراجر     ييکنار مسراجد جاهرا   ياز کارها؛ حت يليخ
ها آنجا  ها در آنجا بوده درس کردند و آموزش يم يزبانيل را در آنجا ميسب ابن

 شد.  يدر مسجد انجام م يومعم يکارها ةبود. عمد
از مسرجد بره    يو حکومت يادار يج کارهايتدر به 9غمبريبعد از زمان پ

 ةجهران اسرالم و توسرع    ةتوسرع  ين اقتضرا يادارات مخصوص رفت؛ البته ا
م و يآمروزش و تعلر  » يهم اعتراض نداشرته؛ ولر   يبود و کس  ينيد يکارها
برر محرور    ياسرالم  ينر يها در مساجد ماند. معموالً مردارس د  مدت« تيترب

شدند، مسجد اصل برود و در کنرار آن مدرسره و دانشرگاه      يمساجد ساخته م
کره   ين تمرام کسران  يافتنرد؛ بنرابرا  ي يساختند و علوم از مسجد توسعه مر  يم

دا ير پ يتقردس معنرو   يدنرد از بعرد عبراد   يد يا آموزش ميدادند  يآموزش م
ه و هنوز هم با همران  کردند؛ مثالً جامع االزهر در مصر، مسجد جامع بود يم

ک مسرجد  ير ند جامع؛ امها از يگو ياسم است؛ گر چه امروزه به دانشگاه هم م
 د هزار سال است.ينيب يده که االن مينجا رسيجامع شروع شده و به ا

هرا جردا    ها رفته رفته از مسجد خ مدارس و دانشگاهيتار يدر مراحل بعد 
سرتقل و بره دور از مسرجد    به وجود آمدنرد کره م   يا هيعلم يها شدند. حوزه

س ياز علروم تردر   ياريه هرم بسر  ير علم يهرا  از حوزه ياريبودند. بعد در بس
ه برود؛ البتره   ير علم يهرا  ک کشور در حروزه يعلوم  ةشد. در گذشته هم ينم
م و ين گونه باشرد. چرون وسرعت آمروزش و تعلر     يد ايشود گفت االن با ينم
ن يا يان داشته باشد؛ ولد اماکن فراوياد است که حکومت بايت آن قدر زيترب

د ير قتراً با يمساجد حق .ف هم شدهيشود و ضع يف ميت مساجد دارد ضعيخاص
دسرت کرم بره     يعلوم انسان يها د رشتهيک مرکز دانش باشند و در آنجا باي

شوند در کنار خرود مراکرز    يس ميکه تأس يم داده شود و مساجديتعل يشکل



 جايگاه مساجد در نظام اسالمی از منظر قرآن ....................................................   01

موارد داشرته   ياص در بعضخ يا آموزشي يعموم يو آموزش يتي، تربيآموزش

 1 خود را ندارد. يمياست که فعالً مساجد، آن نقش قد ينها از موارديباشند. ا

 افتخار خدمت در مسجد

توانرد   يم يداشته است. هر مقام يد سابقه خدمت در معبد چه ارزشينيبب
م و يابرراه  کند. در سروره آل عمرران عظمرت آل    ين مسجد خدمتگذاريدر ا
ن است که ين دو خاندان ايد افتخار بزرگ ايگو يکند، م ين مايعمران را ب آل

اسرت. مرادر   يگو يليم خياند. داستان حضرت مر از خدمه مساجد و معابد بوده
م گرفرت  ي( بعد از فوت شروهر خرود تصرم   يم )همسر عمران نبيحضرت مر

مخصوص مسرجد   يعني 2را که در رحم دارد نذر مسجد و معبد کند؛ يفرزند

م ين رسرم در قرد  ير او نذر شد که در خدمت معبد باشد. ا يندگباشد و تمام ز
شران از خداونرد   يسرت. ا ياز نير د هرم ن يست. شرا ين ما نيگر بيبوده و االن د

آن  3د دختر اسرت. يکه بچه متولد شد، د يرد. وقتين نذر را بپذيخواست که ا

ا! يموقع مرسوم نبود دخترها را در خدمت مسجد ببرند. با حسرت گفرت خردا  
ن نرذر را  ير ا به قلبش آمد که خداوند ايد يشن ييه دختر شد! از خدا ندان کيا

کره   يل معبد شد. دورانر يخدمت به معبد تحو يم براين مريبنابرا 4رفت؛يپذ

د و مشغول عبادت و خدمت بود همه مسابقه گذاشته بودنرد کره   يبه بلوغ رس
 ،ها )باجناق حضرت عمران( با قرعر يم شوند که حضرت زکريمتکفل رشد مر
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رفت در محرراب   يا ميکه حضرت زکر يم شد. وقتيت مريمتکفل اداره و ترب

اورده برود؛  يکه او ن ييغذا 1م غذا هست.يد کنار مريد يم بزند، ميبه مر يسر

 ) :دين پرسر يهمر  يند غذاها از کجا آمده؛ بررا يکرد بب يرا غذا را کنترل ميز

ا را ير ن مسرئله زکر ير ا 3اده.م گفرت: خردا د  يمر 2(اقا َ يا مَرْيَمُ أَنَّ  لَكِ هي

است. البته در قرآن  يبهشت يا از غذاهايم کرد که گويم مريمتوجه مقام عظ
م با ين مرير از طرف خدا آمده. اين تعبيبا ا ياست؛ ول يست که غذا بهشتين
ن عظمت و با نرذر مرادرش و قبرول خداونرد  خردمتگزار معبرد و مسرجد        يا
 شود.  يم

إِبْرراهيمَ    عَِِدْنا إِلر  )خدمت در مسجد است: ل يم و اسماعيافتخار ابراه

شرما   4.(وَإِسْماعيلَ أَنْ طَِِّرا بَيَِّْیَ لِلطَّائِفينَ وَ الْعراكِفينَ وَ الرككَّر ِ السُّرجُودِ   

خوانند، رکوع دارنرد، سرجده دارنرد و     ينجا نماز ميد که ايخدمتگزار عباد باش
ا اسرت و  ير و ابواالنب دارد يمر يت عظيم که شخصيکنند. آن ابراه يعبادت م

ت ير م نسرب برسرانند. مأمور  يان بزرگ بره ابرراه  يکنند که اد يهمه افتخار م

م القواعرد مرن   يرفر  ابرراه  يواذ )ل هم قابل توجه است: يم و اسماعيابراه

ن دو نفر مأمور يا 5.(مي  العليل ربنا تقبل منا انك انت السميت واسماعيالب

ن خانردان  يترر  دند. آنان کره برزرگ  د ساختمان کريت خداوند را تجديشدند ب

                                                 
 (.۱7عمران: .)آل( كُلَّما دَخَلَ عَلَيِْا زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً ).  1
 . همان. 2

 (.۱7عمران:  .)آل(قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِساب).  3
 .۳25. بقره:  1
 .۳27. بقره:  5
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شران را خردمت در   ين همه عظمت دارند، قررآن افتخرار برزرگ ا   يبشرند و ا
 کند.  يان ميت اهلل بيمسجد، معبد و ب
در مرورد سراختن مسرجد قبرا و      ياديز يزهايهم چ 9غمبريدر مورد پ

  1 شوم. يگر االن وارد آن نمينه هست که من ديمسجد مد

رگ اار  يب ه ان دازم مس جد ت      يياي  قطه جغرافچ نيخ اسالم هيدر تار

 نبودم است

مسرجد بروده    يگاه  اسالم از لحرا  مکران  ين پايتر لين و اصيتر ياساس 
کررده و اسرم خانره     ييکه خداوند مرا را بره آن رهنمرا    يهمان نقطه مقدس

از دادن هست. خدا کره همره   ين امتين بهتريآن گذاشته که ا يخودش را رو
همه امکانات و هر جا هر چه که هست، خدا حضرور   جا است. همه فضاها و

ن ير کنرد، ا  يرا به نام خانه خودش بشناسد و به مرا معرفر   يينکه جايدارد. ا
 ت فراوان است. ينشان اهم

 يياير چ نقطه جغرافيخ اسالم هيقبول دارند در تار  نکه همهيا ينکته بعد
کره   يري  هرر جرا  ر نداشته. يمسلمانان تأث ياجتماع يبه اندازه مسجد در زندگ

ا از ير کنرد   يدا مر ير شه در مسرجد پ ير يا دارد به گونه ياسالم  يرنگ و بو
که در مساجد گرفته شرده   يماتيا تصمياند  ت شدهيکه در مسجد ترب يافراد
از مشرکالت آنران کره در     ياريبرنرد و بسر   يکه مردم به مساجد م يو پناه

 2شود. يمساجد حل م
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 ساهايمعابد و کلها از حمله به  امبر در جنگيمنع پ

 يکيم مثالً در غزوه تبوک، ينيب يم 9امبريزمان پ يها با نگاه به جنگ 

د. ير ساها حمله نکنين است که به معابد و کليا 9امبر اکرميپ ياز دستورها

هرا   به فطررت انسران   ياسالم يهستند. مساجد و مبان يگرين ديآنها مال د

 1 وابسته است.

                                                 
، «۳۱8۱ها و مقاالت دومین همايش هفتهه جههانی مسهاجد، مهرداد      مجموعه سخنرانی. » 1

، ۳۱81؛ تهران : مرکز رسیدگی به امور مساجد، مؤسسه فرهنگهی ققلهین؛    2ج فروغ مسجد
 .66 - 57ص 





 

 گفتار دوم

 

احکام مسجد 





 

دم ير کرردم. د  يدرباره احکام مساجد مرور کوتاه فرهنگ قرآنوز در امر

 يمر يدرباره کل مساجد و ن يميحدود چهل حکم قرآن درباره مساجد است. ن
شه دارند که اگرر  يارزشمند و ر ين احکام به قدريدرباره مسجدالحرام. همه ا

 اسالم است يکه در طراح يزيشود همان چ يم، مسجد ميآنها را مراعات کن
 يانرد. امرروز از بنرا    داشرته  ين نقشيان گذشته هم معابد چنياد يو در طراح

مسجد و مراجعات به مسجد و احکام  يمسجد گرفته تا عمران مسجد و متول
 يکره بررا   يد باشرد و از صرفات  يکه در مسجد با ييورود به مسجد و محتوا

مسراجد مضرر و    يکه بررا  يمسجد خوب و مورد نظر خداوند هست و صفات
 يکه علما دارند و لطف يا فهيکه مردم دارند وظ يا فهيرقه افکن است و وظتف

ف مسراجد نهفتره اسرت و    يکره در تضرع   ييکه خداوند خواهد کرد و خطرها
ف مسجد يکه باعث تضع يکسان يد از سويکه خداوند نخواهد بخش ياتيجنا
 يشوند نکرات  يشود و مانع ورود نمازگزاران و عاشقان مسجد به مسجد م يم

 1 ست.ين يشماها مخف يگر که براياز احکام د

                                                 
مجموعه سخنرانی ها و مقاالت پنجمین همايش بهین اممللهی هفتهه جههانی مسهاجد،      . » 1

؛ تهران: مرکز رسیدگی به امهور مسهاجد، مؤسسهه فرهنگهی     6، جفروغ مسجد« ۳۱86مرداد
 . ۳7۱.۳81؛ ص۳۱87ققلین؛ 
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 د موحدانه و با اخالص باشديمسجد با ةساخت و ادار

خرواهم   يمسرجد مر   ةات قررآن دربرار  يکه با استفاده از آ يا ن مسئلهياول
ن سراختار مهرم   ياز مسجد، ا يبردار س و بهرهين است که تأسيعرض کنم ا

س اخرالص و قصرد قربرت و    د بر اسرا يبا يو آسمان يو اله يو اسالم ينيد
ود ير ن قير باشرد. ا  يشبرد امت اسالميت و پيخدا و در جهت رفاه و ترب يبرا

 ک مسجد است. ياز  يبردار شرط ساخت و بهره

ه قبل از يجالب است که آ 1.(بِالْقِسْطِ رَبِّی أَمَرَ قُلْ )ن است: يه اين آياول

 شود.  يپرداختن به مسجد، متعرض عدل و قسط م

 رَبِّری  أَمَررَ  قُرلْ ) غمبر در مکه نازل شده :يا اواخر حضور پيوائل ه اين آيا

 عِنْدَ وُجُوهَكُمْ وَأَقيمُوا)خواهد.  يخداوند از شما عدالت و قسط م 2(بِالْقِسْطِ

. (مَسْجِدٍ كُلِّ)ک مسجد بود و آن هم مسجدالحرام. يدر مکه   (مَسْجِدٍ كُلِّ

 وُجُروهَكُمْ  أَقيمُروا )د در آنجرا  يما بادا کرد، شيدا شد و وجود پيهر جا پ يعني

 يار جرالب يبسر  يها هم مفسران بحث «أَقيمُوا»لفظ  يرو .( مَسْجِدٍ عِنْدَ كُلِّ

خرواهم وارد بشروم کره از آن اعتردال،      يها نمر  ن بحثياند که من در ا کرده
در مساجد جهت خودتان  يعنياند؛  دهيو هم استقامت در جهت فهم  يداريپا

 د.ين کنياوند تأمرا به طرف خد

در  .(الردِّينَ  لَرهُ  مُخْلِصرينَ  وَادْعُروهُ  مَسْجِدٍ كُلِّ عِنْدَ وُجُوهَكُمْ وَأَقيمُوا)

 بَردَأَكُمْ  كَما)د. يد اخالص هم داشته باشيد. بايکن يد، دعا ميمسجد که هست

                                                 
 .2۳. اعراف:  1
 . همان. 2
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ز از مسرجد  ير د معاد خود را نيپردازد که ما با ينجا به معاد هم ميا .(تَعُودُونَ

ا ير م يريگ يا از مسجد بهره ميم يساز يکه مسجد م يوقت يعنيم؛ يکن نيتأم
امت يما در ق يزندگ ةنديم که آيد توجه داشته باشيم بايکن يمسجد را اداره م

امت مرفه و سرعادتمند  يصرف شود که در ق يد طوريما با يهست ةاست. هم
ب را در ير ان بردون ع يپا يب يها است و خداوند نعمت يرا آنجا ابديم؛ زيباش

 کند. يآنجا به ما عطا م
ما عدل، اعتردال،   يد برايها با ط، مسجديشرا ةو هم يو مکان ياز لحا  زمان

)توجه به دوران پس از مرگ(؛ چه سراخت مسرجد،    يواقع ينگر ندهياخالص و آ
ک شررط  ين يشود. ا ياز آن که شامل همه ما م يريگ مسجد و چه بهره ةچه ادار
ما ابرزار اهرداف    ينها اگر چنانچه مسجد براير مقابل امساجد است. د يمهم برا

، يسراز  ان نخواهرد برود. مسرجد   ير د و عبرادت در م ير بشود، اخالص، توح يماد
ر باشرد،  ياز مسجد اگر عبادت باشد، اگر کار خ يشخص يريگ و بهره يدار مسجد

سرت؛ بلکره مسرتحب    ينها ممنوع نياگر خدمت به خلق باشد، اگر آموزش باشد، ا
ک دکران  ير خرودش   ينکه بررا يا يا اگر بنا شد انسان مسجد بسازد برااست؛ ام

ات يدن به ماديا اداره مسجد ابزار رسيجاد کند يگاه قدرت ايدرست کرده باشد، پا
ا و برا حضرور در   يروند بخواهند با ر يا آنان که به مسجد ميبشود  يو قدرت طلب
ن ي، همه مشمول ادرست کنند  يش مردم اعتماديخودشان در پ ياجتماعات برا

سرت، آن  يد نير سرت، توح ياز مسرجد اخرالص ن   يريگر در بهره گيشود که د يم
ات نادرسرت نجرات   يرساند و انسان را از ماد يهدف عبادت که انسان را به خدا م

مسرجد   ةمقابل آنچه که سراخت و ادار  ةن نقطيگر نخواهد بود؛ بنابرايدهد، د يم
ک کردن راه يجلب لطف خدا و نزد يو براخدا  يد موحدانه و با اخالص و برايبا
رود؛  يمر  يگرر ير ديست؛ بلکه بره مسر  يسر نيگر در آن ميدن به خدا باشد، ديرس
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مقبول است کره در آن قصرد قربرت و     يطور است. عبادت نيهم يالبته هر عبادت
ک نروع شررک   ير  يير خردا يغ يزهايبه چ ياخالص باشد. آلوده کردن هر عبادت

ک ير  يمصطلح که معموالً احکرام مشررکان را دارد؛ ولر   است؛ البته نه آن شرک 
کنرد و مرورد لطرف     يع مر ينوع شرک است که انسان در آن عبادت خرود را ضرا  

د در آن اخالص باشرد؛  يد شده که بايرد. درباره مسجد تأکيگ يخداوند هم قرار نم
 ش آمد.  ينه پين مسئله در مدياست و هم ين کار نادرستين خالف ايبنابرا

 رمسجد ضرا

دا کردند و خودشران هرم   يغمبر اکرم در آن حضور پيکه پ ين مسجدياول
برود. بعرداً کره مسرلمانان مقتردر      « مسجد قبا»در ساختن آن کمک کردند، 

نبود،  يتين موقعيش آمد. اوائل که چنيکم سوء استفاده از مسجد پ شدند، کم
افع جلب من يکه مسجد معتبر شد و مرکز شد و جا يبود. وقت يفقط فداکار

ساختند که در آن اهرداف   يمسجد يا شد. عده شد، مسجد ضرار هم ساخته 
ن صفوف يجاد تفرقه بيا يساختند برا يرند. مسجديبگ يرا پ يزشت ياسيس

ن ينفوذ اجانب و دشرمنان. منرافق   يباشد برا يگاهينکه پايا ين و برايمسلم
ه کره آن  ن مرورد آمرد  يه در ايتوبه چند آ ةهم آن مسجد را ساختند. در سور

آن گذاشته؛ چرون   يضرار را رو ةده است. قرآن کلمينام« ضرار» مسجد را 
 برا اساس تقوا ساخته نشد. 

 مِرنْ   الََّّقْرو   عَلَر   أُسِّسَ لَمَسْجِدٌ)ن دو خط از هم جدا شد. ين جا ايهم

غمبرر  يبره پ  1.( يَََّطََِّررُوا  أَنْ يُحِبُّرونَ  رِجرا    فيهِ فيهِ تَقُومَ أَنْ أَحَقك يَوْمٍ أَوَّ ِ

بره آن مسرجد    يو اعتبرار  يد: مبادا در آن مسجد ضرار حاضر بشرو يگو يم

                                                 
 .۳۱8. توبه:   1
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ند، با اخرالص  يآ يکه آنجا م يکه از اول ساخته شد و مردم ي. مسجديبده
آمراده کرردن    يپاک کردن خود، برا ير، برايتطه يکنند؛ برا يدا ميحضور پ
و آن  يما آنجرا بررو  ت دارند که شيمالقات با خداوند، آنان صالح يخود برا

ن مصرداقش را مسرجد قبرا ذکرر     يکره معمروالً مفسرر    يمسجد را معتبر کن
غمبرر در  يت را دارد. پين خاصر ير که ا يت دارد؛ مساجديعموم يکنند؛ ول يم

 وَالَّيينَ)د: يفرما يدر مقابلش م ينه شرکت کردند؛ ولياز مساجد مد ياريبس

 حرارَبَ  لِمَرنْ  وَإِرْصراداً  الْمُؤْمِنينَ بَيْنَ فْريقاًوَتَ وَكُفْراً ضِراراً مَسْجِداً اتَّخَيُوا

ابنرد و  يکه ساخته شده تا به اهداف شروم دسرت ب   يآن مسجد يول1. (اللَّهَ

توطئه  يت نفوذ دشمن و برايگاه کفر، تقويت پايتقو يرا برا ين مسجديچن

 مْتَقُر  ال)ن مسجد يزند، ا ياند و در آن نفاق موق م ساخته يه نظام اسالميعل

نمراز بشرود؛    ةو با حضور شما در آنجا اقام يدا کنيمبادا آنجا حضور پ 2،(فيهِ

 3 ن شد که مسجد را منهدم کردند.يا

 ير الهياهداف غ يمسجد ضرار؛ استفادم از مسجد برا

برخرورد شرود،    ير الهر ير ن است که اگر با مسرجد غ يگر ايمهم د ةمسئل
دم رخنه کنرد و باعرث   ممکن است به صالبت اسالم و وجود اخالص در مر

اسرت.   يار بزرگيب بسين عيکم شود؛ که ا ينيشود اعتماد مردم به مراکز د
ک دکان بخواهرد اسرتفاده کنرد    يبعنوان  ياز مسجد ينکرده کس ياگر خدا

                                                 
 .۳۱7. همان:  1
 .۳۱8. همان:  2
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کنند  يدا مياند و چه آنان که حضور پ يکنند و متول يحاال چه آنان که اداره م
گاه تقررب  ياخالص و جا يد فضايگر، مسجد را بايک از کسان ديو چه هر 

 يرا کره اهرداف اصرل    يدن به حق بدانند و آن حالرت مسرجد  يبه خدا و رس
 ن نهاد بوده محفو  بدارند.يس ايتأس

که در همه جرا معرروف اسرت و     يا هيسوء استفاده از مساجد در همان آ

 الْمُرؤْمِنينَ  بَيْنَ قاًوَتَفْري وَكُفْراً ضِراراً مَسْجِداً اتَّخَيُوا وَالَّيينَ)دانند:  يهمه م

خواهنرد   يکه م ييها ن انسانين چنيا 1،(وَرَسُولَهُ اللَّهَ حارَبَ لِمَنْ وَإِرْصاداً

رهاروبرو هستند؛ البته آنان برا  ين تعبيدتريسوء استفاده از مسجد بکنند با شد
گراه  يخواسرتند پا  يمشکل داشتند و مر  يغمبر و نظام اسالمياصل اسالم و پ
ها ارتباط  ين بودند که با روميگانه را  فراهم سازند آنان منافقيکفر و حضور ب

ن ير ل بدهنرد؛ ا يخرود تشرک   يبررا  يگراه يخواسرتند پا  يدا کرده بودند و ميپ

 2شتر از آن جهت است.يز بيها ن يريها و سختگ يسخت

 عمران مساجد

س مسجد چه ياست. حاال چه تأس« ت عمران مسجدياهم» يبعد ةمسئل
نجا هم قررآن  يم. ايدار يات فراوانيداشتن آن که آ پا نگهعمران مسجد و سر

حصرر   ةمان مورد توجه خداست. برا کلمر  يا ةير مسجد بر پايد که تعميگو يم

 ين وکسران يفقط مرؤمن  3(بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ اللَّهِ مَساجِدَ يَعْمُرُ إِنَّما)د: يفرما يم

کنند. البته دو جرور  توانند مسجد را عمران ب يکنند، م يمان حرکت ميکه با ا
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مان و عمل صالح، خودش باعث عمران مساجد است ينکه ايا يکيمعنا شده: 
ن يد و ايآ يمومن بر م ةنکه خود عمران مسجد از عهديهم ا يگرير ديو تفس

 يکند. هر دو هست، مانع يم يرا نف يير خدايو غ ينير ديعمران با اهداف غ

 1هم ندارد که هر دو مطلب منظور باشد.

 يو معنو يماد يها يمسجد از آلودگ يزگيکپا

و  يمراد  يهرا  يد مسجد از آلودگين است که بايگر از احکام مسجد ايمسئله مهم د
م فرمروده:  يدسرتور دارد. قررآن بره حضررت ابرراه      يپاک باشد. از لحا  ظراهر  يمعنو

وَالْعرراكِفينَ وَالرككَّرر ِ إِبْررراهيمَ وَإِسْررماعيلَ أَنْ طَِِّرررا بَيَِّْرریَ لِلطَّررائِفينَ   عَِِرردْنا إِلرر )

شره  ين بوده کره هم يل ايم و اسماعيمهم حضرت ابراه يها تياز مأمور يکي2.(السُّجُودِ

ان و ير متول ةت بر عهرد ين مسئوليز نگه دارند. ايعبادت کنندگان پاک و تم يت را برايب
 و طهارت و نظافت مسجد توجه کنند ترا  يز هست که به پاکيران امروز مساجد ما نيمد

ده نشرود و  يد ير مطبوع ندهد. آلودگيغ يز نباشد. آنجا بوهايمردم را جذب کند و تنفرآم
ک حکم است يک اصل و يمسجد  يزير از تجمالت است. تمين غيز باشد. ايپاک و تم
د گفته شرود  يداده شود و هم به علما با يشتريران مسجد آموزش بيد به مديکه حتماً با

 هر مسجد هستند.  ير اصلينان مدکه توجه داشته باشند؛ چون آ

  يرا بَنری   )م: ير که ما دار ين ظاهر مسجد است. دستوريمسئله دوم هم

د برا  يشرو  يمسجد حاضر مر  يتو يوقت 3(آدَمَ خُيُوا زينَََّكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

نرت  ير شرده هرم ز  يتفسر  ينت معنوينت هم زين زيد. حاال اينت خود باشيز
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ها  چشم انسان يباشد که وقت ييک فضايد يمسجد نبا يفضا يعني؛ يظاهر
ک ير ند، احسراس کننرد   يآ يها و کودکان که آنجا م افتد بخصوص جوان يم

    1 نت است.ير زياست. ؛ به هر حال تعب ير مناسبيغ يفضا

 مسجد با نمازگزاران و خود مسجد است يآراستگ

تفاده و قررآن اسر   ةمسجد برا نمرازگزاران و خرود مسرجد اسرت از ادلر       يآراستگ 
انرد کره حضرور     گرفتره  يقردر قداسرت مسرجد را جرد      نير ا يشود. از لحا  معنو يم

البتره   2.(ال تَقْرَبُوا الصَّالةَ وَأَنْرَُّمْ سُركار   )ست: يز نيمست در مسجد جا يها انسان

نرد کره منظرور بره     يگو يد؛ اما معموالً مفسران مر يک نشويد به نماز نزديگو ينجا ميا
 د.يد به آنجا وارد نشويگو يم محل نماز و مساجد است که

  وَال جُنُبراً إِالَّ عرابِرس سَربيلٍ حَََّّر      )جنب ممنروع هسرتند:    يها انسان

قرآن اجازه نداده و منرع کررده کره مشررک،      يباز از لحا  معنو 3.(تَغََّْسِلُوا

مرا كرانَ لِلْمُشْررِكينَ أَنْ يَعْمُررُوا مَسراجِدَ اللَّرهِ        )امور مسجد باشد:  يمتول

نهرا حرق ندارنرد برا افکرار آلروده وارد       يا 4.(أَنْفُسِرِِمْ بِرالْكُفْرِ    ينَ عَلر  شاهِد

 تَردْعُوا  فَرال  لِلَّرهِ  الْمَساجِدَ وَأَنَّ )است.  ير معنويک تطهين يمسجدشوند. ا

ر خدا ياخالص و توجه به خداست. آنجا را با غ يمسجد جا 5( أَحَداً اللَّهِ مَ َ
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 يو معنرو  ير مراد ير گر که در جهرت تطه يد از احکام ياريد و بسيآلوده نکن

 1 مسجد هست.

 است  يار جديف بسيک تکليدر قرآن حفظ و بازگااشتن مساجد 

از اسرتفاده   يريب مسراجد و جلروگ  يگر مسجد در قرآن، تخرياز احکام د

وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَ َ مَساجِدَ )ن کار از گناهان بزرگ است: يگران است. ايد

 )ن اسرت:  ير ر آخررش ا يتعب  2(خَرابِِا  فی  يُيْكَرَ فيَِا اسْمُهُ وَ سَع  اللَّهِ أَنْ

ترر از   ظرالم  يچه کسر  3.(لَُِمْ فِی الدُّنْيا خِزْسٌ وَلَُِمْ فِی الْآخِرَةِ عَيابٌ عَظيمٌ

ه ير ن آير که ا يموقع شود؛ البته آن  ياست که مانع استفاده از مسجد م يکس
جراد  يا ين مشکالتيحرام بوده که مشرکاش به مسجدال ژهينازل شد، توجه و

شرود؛   يگر مساجد هم مر يه شامل دين آيکردند؛ اما همه قبول دارند که ا يم
ا ير که به هر شکل  بخواهند مانع استفاده مردم از مسجد شوند  يکسان يعني

آنران   ياند و برا شده ين افراد معرفيتر ب کنند، در قرآن ظالميمسجد را تخر
ن بازگذاشرتن  يعالم شده؛ و لذا حفرظ مسراجد و همچنر   ا و آخرت ايعذاب دن

ک ير نکه مرردم از مسرجد اسرتفاده کننرد، در قررآن      يمساجد و اجازه دادن ا

 4 است. يار جديف بسيتکل
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 ستيک مخلوق نيمسجد محدود به زمان و مکان و 

ا در مکره  ينه نازل شده است يا احکام مسجد در مدين است که آيسؤال ا
رفتنرد،   ينسراختند. اگرر مسرجد مر     يغمبرر مسرجد  يهم بوده؟ در مکه که پ

گفتند؛ اما احکرام   يمسجدالحرام بود. همان موقع هم به آن مسجد الحرام م
 يمکر  يهرا  ه در سورهيدر دوران مکه هم آمده. چند آ يمساجد در قرآن حت

قررآن بره نرام     يهرا  از سوره يکياز آنها در سوره جن است.  يکيهست که 
مطلرع شردند و    9غمبريکه اجنه از رسالت پ يينجاشد. آ ينامگذار« اجنّه»

مان آوردنرد و برگشرتند و   ياد گرفتند و اي ييزهايشان آمدند و چيبه خدمت ا
از  يکيرفتند. يهم اسالم را پذ ياريبس ةگر را هم دعوت کردند و عديد ةاجن

 اللَّهِ مَ َ اتَدْعُو فَال لِلَّهِ الْمَساجِدَ وَأَنَّ)کند  يکه قرآن از آنها  نقل م يجمالت

جن هم مسجد وجرود دارد. البتره    ةفيشود که در طا يمعلوم م است. 1(أَحَداً

دهنرد؛   يات مين آيدر ا ياديم احتماالت زيکن ير مراجعه ميکه به تفس يوقت
خودشران مسرجد دارنرد؛     ين است که آنان هم برايتر هم ياحتمال قو يول

ک مخلروق  ير ، مکران و   حات، مسجد محدود به زمران ين توضين با ايبنابرا
ن مخلوقات خداونرد انسران را و مالئکره را و    يست. ما در بيخداوند ) بشر( ن

نهرا از طررف   يا ةت دارنرد و هرر سر   يف و مسئوليم که تکليشناس ياجنه را م

  2 خداوند مأمور به سجده هستند و مسجد دارند.

                                                 
 .۳8. جن:  1
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 گفتار سوم

 

مسجد يها يژگيو





 

 من اساليد ين نهادهايتر مسجد از مهم

ق و حسراب شرده   ير ار دقيسازمان مسجد بسر  9غمبر اسالميدر زمان پ

ن اسرالم  ير د ين نهادهرا يترر  از مهرم  يکيدا کرد و يشد و  توسعه پ يطراح
ن و جهران  يحفاظت از اسرالم و مسرلم   يگاه سنگرهايمسجد است و در جا
ش از يبر  يلر يمسرجد خ  يد روير دارد و واقعاً با يار فراوانياسالم استفاده بس

ن است کره بحرث مسرجد را    يم. هدفم ايم، کار کنيا ا امروز کار کردهآنچه ت
ن يمرا مطررح اسرت، هرم در بر      ةشتر از آنچه که امروز در جامعيک مقدار بي

مردم و به خصوص  ةو هم در تود يو فرهنگ يعلم يها تينخبگان و شخص

 1ها به مسئله مسجد را جلب بکنم. توجه حوزه

 کند يدا ميپ در ظرف مساجد تحقق يروح نور اله

خداونرد اجرازه داده    2.(بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَ َ وَ يُيْكَرَ فيَِا اسْرمُهُ   فی)

وت به رفعت و عظمت برسرند؛ حراال اعرم از رفعرت     ياز اماکن و ب يکه بعض
ه ين آين است. اياز ا ير کرده که چه هدفيو خودش هم تفس يو معنو يماد
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ر خرودش را دارد.  يه تفسين آيکه ا 1ه نوريه نور، آه نور است. در سوريبعد از آ

 ين مضرمون يشوم فقط ا ياست که من االن وارد آن نم ييباال يبحث عرفان
 گردد.  يکنم که به مسجد برم يرا عرض م

ک مشعل درخشرنده و  يکند به  يه ميخداوند وجود مقدس خودش را تشب
محفو  است و برر   يا و در سه درجه يا شهيش يها که در محفظه ينورافکن

 يفرستد و نه شررق  يتون استوار است که به همه اطراف نور ميک درخت زي
ت کند و به خداونرد  يد هدايها را با ن نور است که انسانيو ا ياست و نه غرب

کنرد تللرؤ    يم ين نور معرفيا يرا برا ينکه قرآن ظرفيک کند. بعد از اينزد
نجرا بره   يفع باشند و اذن خدا در ااست که خدا اذن داده که مرت يوتيآن در ب

ن معنرا  يم؛ بلکه معموالً به ايست که اجازه داده ما آن را مرتفع کنين معنا نيا
 ييزهايق چيکند؛ البته از طر يدا مياست که تحقق پ ين اراده الهياست که ا
نهرا  يخداونرد تعلرق گرفتره کره ا     ينيکه اراده تکو يوتيه است. در بيکه در آ

شه صبح تا شام، صربح و شرب   يته باشند و ذکر خدا همعظمت و رفعت داش
 است. يشگيهم ير عرفين تعبيهم

 يکننرد؛ کره مقهرور منرافع مراد      يذکر خدا را بلند مر  ييها در آنها انسان
دا ير ن ظررف تحقرق پ  ير در ا ينور؛ روح نور الهر  يتگريآن هدا يعنيستند ين
 کند. يم

ات مرا و  ير واسرت؟ در ر ين ظرف چيم که ايح دهيتوض يم قدريخواه يم
در  يانرد؛ ولر   ه کررده ير مسرجد تک  يشتر از مرا رو يات اهل سنت، آنان بيروا

                                                 
زُجاجَرٍٍ الزكجاجَرٍُ كَأَنَِّرا      فی اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فيِا مِصْباحٌ الْمِصْباحُ).  1

ءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْرهُ نرارٌ    كَوْكَبٌ دُرِّسٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكٍٍَ زَيَُّْونٍٍَ ال شَرْقِيٍٍَّ وَال غَرْبِيٍٍَّ يَكادُ زَيَُِّْا يُضی
 (.۱5.) نور: (ءٍ عَليمٌ هُ الْأَمْثا َ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَیْنُورٍ يَِْدِس اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ وَيَضْرِبُ اللَّ  نُورٌ عَل 



 30 ......................................................................... هاس مسجد   گفَّار سوم / ويژگی

اء خدا يو اول :ا و ائمهيوت انبيعه، بيهم اهل سنت و هم ش يگريات ديروا

است که نور خداونرد برا آن ارتبراط     يوتين مصداق بيهم اضافه شده است. ا
ن نرور خداونرد   ير رسرد و ا  ين مراکز به مردم ميکند و نور خداوند از ا يدا ميپ

يَِْدِس اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ )ن جمله است: يه نور ايت است؛ چون آخر آيهمان هدا

که در مشرکات اسرت و در زجاجره و نره      يجه آن مصباحينت يعني 1؛(يَشاءُ

ر ين مسر ير رسرد و ا  يوت به مردم مين بياست، آن نور از ا يو نه غرب يشرق
 است. يت الهيهدا يعيطب

وجرود دارد کره    يت جالبيوت آمده روايه بير آيات که در تفسيروان يدر ا
کرنم.   يکنم؛ بلکه از منابع اهل سنت نقل م يعه نقل نمين را از منبع شيمن ا

کره   يوطياز عالمره سر   درالمنثورر يهست؛ از جمله در تفس ياريدر منابع بس
کره   يد: وقتر ير گو يت مر ير ن رواير با آن آشنا هستند. در اياهل قرآن و تفس

ا رسرول اهلل!  ير د يک نفر بلند شد و پرسر يه را تالوت فرمودند، ين آيغمبر ايپ
ا. ابابکر آنجا نشسته بود . يوت انبيوت کجا هستند؟ حضرت فرمودند: بين بيا

و  3و حضررت زهررا   7طالرب  يابر  برن  يبلند شد و اشاره کرد به خانه عل

  ن از افضرل يافرمودند:  9غمبريه است؟ پيق آين هم از مصاديا يعنيگفت: 

 ق است. ين از افاضل مصاديق است. ايمصاد
 ياز بزرگران آورده. از کسران   درالمنثرور مثرل   يت را کتراب ين روايخوب ا

 کند.  يره نقل ميمالک و بر بن همچون انس
هرا و   يسرلف  يعنر يبه تنردروان اهرل سرنت     يا ک نکتهينجا فقط يمن ا

را گذاشرتند کره    ن قردر همرت خرود   ير خواهم عرض بکنم که ا يها م يوهاب
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ه و ير ن آير و قبور ائمه استفاده کنند، در مقابل ا نگذارند مردم از بقاع متبرکه 
خواهند خودشان بروند منابع اهل سرنت   يدارند؟ اگر م ير چه جوابين تفسيا

نها مسرجد چرون خانره خردا     يش از همه اينند. البته پيات را ببينند، روايرا بب

 1گران مقدم است.ياست بر خانه د

 ستين يک نقطه عباديمسجد فقط 

ک مکان ين شده است و فقط يار مهم عجيو بس يمسجد با برنامه اسالم
و آثار جماعت   تالزم دارد. جلوه يليست. مسئله جماعت با مسجد خين يعباد

 2 شود. يدا ميدر مسجد پ

 اسالم يايدن يايم و گستردم در همه جغرافيعظ ةمساجد، شبک

 يتر ياسالم و همه مراکز جمع يايدن يايجغراف يا م و گستردهيشبکه عظ
ت مسجد يريت وجود داشته باشد و اگر مدياسالم اگر با تناسب فاصله و جمع

ر و مدبر واگذار شود که آنجا را اداره ي، عادل، مدينماز عالم، متق شيک پيبه 
د. همه مردم مسرلمان برا   يدا بکنيپ يا ن شبکهيد چنيتوان يگر کجا ميبکند د

د و ير آ ين شربکه وجرود مر   ير از ا يکنند و آثار فراوانر  يدا ميو کار پآنجا سر 
و  ي، حرل مشرکالت اجتمراع   ي، ارتباط انسران يني، استحکام دياستحکام مل

ن ير مبسوط است، مربروط بره ا   يها بحثازمند يانش نيکه ب ييزهايچ يليخ

 3 است. يا طور شبکه
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 وت مجلل و مرتفع استيکوچک هم همان ب يک مسجد روستاي

کوچرک هرم    يک مسرجد روسرتا  ير ستند، يمساجد بزرگ، مجلل ن فقط
ن ير ا ين شربکه را بررا  ير ن نهراد و ا ير وت مجلل و مرتفع اسرت و ا يهمان ب

بشرود و   يامت بماند و بناست حکومت جهران يگذاشتند که اسالم بناست تا ق

 1 ن شبکه وجود داشته باشد.يبناست همه بشر را پوشش بدهد؛ اگر ا

 ت المعموريب

ست که يت معمور چين بياست. ا 2«ت المعمور يوالب»گر يات دياز آ يکي

ها گفتند مسراجد   يها گفتند مساجدند. بعض يخداوند به آن قسم خورده؟ بعض
ک ير ت معمرور  ياند ب گفته ياند کعبه است. بعض ها گفته ياند. بعض نيزم يرو

هفتراد   يروز 7ير حضرت علر ياست در آسمان که در آنجا به تعب يمرکز

شوند و آن نقطه مقابل کعبه اسرت   يعبادت خداوند وارد م يئکه براهزار مال

با هرم   3(ُبُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَ َ   )ت معمور با ين بيم آنجا هميني يو باز م

 4 کنند. يم يتالق

خواهن د   يند و م  يآ يهستندکه به مسجد م ييها ه مسجد، انسانيسرما

 خوب بشوند

کره مسرجد ضررار و     ين در سوره توبه وقتر يققام که مح من توجه کرده

 )ن اسرت: آن جملره   ير اش ا يکنند، آن نقطه اساس يف ميمسجد حق را تعر
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ن اسرت کره   ير ه مسرجد ا ياصرالً سررما   1 ( فيهِ رِجا   يُحِبُّونَ أَنْ يَََّطََِّررُوا 

ن طرور  ير خواهند خوب بشوند. هر جرا ا  يند که ميآ يبه مسجد م ييها انسان
کره در   ييهرا  د و انسران ير که برو ييست. شما در هر جاباشد، خوب ا يزيچ

ن ير ن سرازنده اسرت. مسرجد ا   ير ن باشرد، ا ير شوند، هدفشان ا يآنجا جمع م
ارانه مسجد ضرار را در مقابرل مسرجد   يهوش يليت را دارد؛ لذا قرآن خيخاص

ن گونره  ير . اياست در جهت اهداف ماد يکند که آن مسجد يم يحق معرف
غمبر حق نردارد آنجرا بررود.    ياندازد و پ يد بودن مت مسجيها را از ماه مکان
شوند و از آنران سروء    يوارسته حق ندارند آنجا بروند؛ چون ابزار م يها انسان

أُسِّسَ عَلَر    )ن است که يخوب ا يه مسجدهايشود؛ پس سرما ياستفاده م

ر و اخالص خواهد برود؛  يت خيز افراد با نيآن ن يجه عملياست. نت 2(الََّّقْو 

ن ير د در مسجد بروند. خردا هرم ا  يبا  ن روح عبادت است. همهيگر  ايد چون
ن قصد در مساجد رفت و آمد بکند، خدا يگونه درست کرده که اگر انسان با ا

شوند  ين افراد موفق ميمه کرده. ايخواهند، ب ينها ميرا که ا يريتطههر و تطه
 آنان سازنده است.  يو مسجد برا

ن اهرداف مسرجد را خروب،    ير ت اير ماه يسرالم م در نظام ايما اگر بتوان
 يب برايب و غريا، واضح، قابل فهم و به دور از اصطالحات عجيح، گويصر

 يا بزرگ براين مسجد کوچک يم، مردم خواهند دانست ايح بدهيمردم توض

 3م.يم موفق بشويتوان يم يلين خيدارد؛ بنابرا يتيآنان چه خاص

                                                 
 .۳۱8. توبه:  1
 .۳۱8. توبه:  2

 .۳۳/2/۳۱8۱. ديدار با اعضای مؤسسه مسجد، 3
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اس ت ک ه    يها جز انتظارات وادمجامعه و افراد و خان يازهايتوجه به ن

 رود ياز مسجد م

اسرت کره از    يهرا از انتظرارات   جامعه و افراد و خرانواده  يازهايتوجه به ن
 ي، کارها9غمبريپ يف باشد. البته از کارهايد جزء وظايرود و شا يمسجد م

ت مسرجد برا مرردم برخرورد     ير ر بزرگان کره از مرکز يو سا 7 ريحضرت ام

  1 د.يشود فهم يمزها يچ يليکردند، خ يم

 ن شوديتواند در مسجد ت م يمات گوناگون مردم ميتعل

ها  بچه ينيهمه فراوان است، از دوران جن يحرف درباره مسجد االن برا
حکرم   يهرر مقطعر   يشود، بررا  يعمرشان تمام م يدر رحم مادرشان تا وقت

د مردم مسج يازهايم. نيم، جواب سؤال داريم، آموزش داريم، دستور داريدار
، ي، اخالقر  يدتير ا، آخرت، مسرائل عق يک بخش خاص محدود نشده. دنيبه 
 يمات جنبيمات گوناگون، تعلين دسته است. تعلياز ا يو فقه يف حقوقيتکال

 2 ن شود.يتواند در مسجد تأم يخوانند، م يک که مردم مير از کالسيغ

 دهد ير به کارها ميو ت   يتقدس مسجد حالت جاودانگ

شود حضور در مسجد به هر صورت  يجد دارد باعث مکه مس ين تقدسيا
هر چه که در مسرجد قررار    يو آموزش يعلم يکارها يا حتينماز  يحاال برا

ن ير ن تصراحب ا ير ک تقدس به وجرود انسران وارد شرود. ا   يرد همراه يگ يم
ق ير کره از طر  يتقدس مساجد با مطرالب  ينين همنشيمسجد ا يت برايموقع

                                                 
 .25/2/۳۱8۳. ديدار با اعضای مؤسسه مسجد؛ مجمع تشخیص مصلحت،  1
 .25/2/۳۱8۳. ديدار با اعضای مؤسسه مسجد؛ مجمع تشخیص مصلحت،  2
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دهد به کرار و   يم يک حالت جاودانگيشود.  يمسجد در وجود  انسان وارد م

  1 واقعاً موثر است.

 مسجد مکان تاکر معاد

آدم  يجا که به بن خدا همان يعنيگر مسجد توجه به معاد است؛ يمسئله د
ات به دنبال خلقت آدم و هبوط آدم و وجود نسل آدم ين آيکند و ا يخطاب م

 دارد يرير شود. آنجرا تعب  يم ها ها و انسان ها و مکان زمانمة آمده و شامل ه

 الردِّينَ  لَرهُ  مُخْلِصينَ وَادْعُوهُ مَسْجِدٍ كُلِّ عِنْدَ وُجُوهَكُمْ وَأَقيمُوا)فه: يشرآية 

ون را به معاد جلب يبعد از اخالص و دعا توجه مسجد  2(تَعُودُونَ بَدَأَكُمْ كَما

 3 د.يخود باش يابد ةنديکند که شما در مسجد به فکر معاد و آ يم

 ب ماندميمسجد با همه عظمتش مظلوم و غر

است. مسجد با همه عظمرتش مظلروم و    يموضوع مسجد، موضوع الزم
ست و قرآن به ين ييمسما ين اسم بيب مانده. به هر حال خانه خداست. ايغر

اند. متأسفانه بره   ن قدر توجه دارد. بزرگان توجه داشتهيآن توجه دارد. قرآن ا
هرم بحرث    يک مقردار ير ها عقرب اسرت.    يسن ن مورد ازيعه در اينظرم ش

 شود. يا هم که ميها و تکا هينيحس
د توجه يآن گذاشت يکه شما خوب دست رو ياز کارها يکيکنم  يفکر م

مسراجد از اسرتحکام مسرجد از     ييبرا يبه مساجد است. از ساخت مسجد از ز

                                                 
 .7/۳۳/۳۱81، 3. ديدار با اعضای مؤسسه مسجد، قم: حرم حضرت معصومه 1
 .2۳. اعراف:  2
 .1/2/۳۱88از جمعه، های نم . خطبه 3
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ترر از همره مسرئله     ت از محل مناسب مسرجد. مهرم  يتناسب مسجد با جمع
د. به ين بوديدنبال ا يک وقتيمسجد که امام جماعت است. شما  يافزار نرم

د مسئله مهرم  يد. شايکرد يت ميران مسجد را تربيد. مدينظرم هم موفق بود
 ش حل شود.يافزار مساجد از لحا  نرم

مردم  -باشد  يبيگرچه نقطه غر–باشد  يکه در مسجد يک امام مؤثري
ت ير نجرا اسرتفاده دارد و ترب  فهمنرد و آ  يشروند، مر   يشوند، خبرر مر   يجمع م

 1کنند. يروند، کمک م يبرند، خودشان م يشان را ميها شوند. بچه يم

شرفت و توسعه جامع يکمال و پ يبرا يتوانند محور درست يمساجد م

 ت باشنديبشر

تواننرد   يما روشن شده است که مساجد مر  يامروزه با تجربه و منطق برا
ن ير ت باشرند. ا يعه جرامع بشرر  شرفت و توسر يکمال و پ يبرا يمحور درست

کرده کره   ين طراحين چنيخداوند متعال است. خداوند خالق جهان ا يطراح
ن محور پاک و مقدس و الهام بخش، تکامل خرود را آغراز   يجامعه بتواند از ا

 ن محور بچرخد.يکند و در ا
نش و طراح کائنات، بهتر از هر ياست که خالق جهان و مبدأ آفر يعيطب 
 يهرا  يزير ما و برنامه يها يم کند. همه طراحيد محور را تنظتوان يم يکس

برا علرم و    يالهر  يهرا  يطراحر  يما با حدس،گمان، ظن و مطالعه است؛ ولر 
 مطلق است. ييدانا

م کره دسرت کرم در    يشود. در اسالم ما مکلرف هسرت   ياهلل آغاز م تياز ب
 يک حکرم شررع  يم که آن يم دور خانه خدا طواف کنيک بار برويعمرمان 

                                                 
 .2۳/۳۳/۳۱87. ديدار با مؤسسه مسجد، تهران: مجمع تشخیص مصلحت، 1
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کره همره    يت مقررات الهيباشد از واقع يا تواند نماد و منظره يم ياست؛ ول
د بتوانرد  ين طواف شرا يگردد. ا يق ميت اهلل عتيز بر محور مسجد و دور بيچ

ت اهلل هرم در مکره اسرت و    يخ و بشر باشد و اوق عظمت بينماد حرکت تار
قتراً همره   يحقک تفاوت؛ اما ياهلل هستند؛ البته با  وتيگر هم بيهمه مساجد د

حرکرت بشرر و    ياست کره خداونرد بررا    يتيقت هستند و آن مرکزيک حقي
 ها قرار داده است.   انسان يدوران تکامل

ت حروزه  يتواند محور يبزرگ م يدر روستا، محله و شهرها يهر مسجد
آن را  ير مرا بره خروب   يخ اخياست که تار يزين چيرد و ايخود را بر عهده بگ

 ين طراحر يراً به رمز اياست که دشمنان ما هم اخ نيدهد. جالب ا ينشان م
در سراسر جهان  يد امت اسالمياند که حرکت جد دهياند و فهم برده يپ ياله

کره   ييکنرد. آنجرا   يدا مر ير رد و دوام پيگ يت مساجد دارد شکل ميبه محور
ر هرم هسرت. ممکرن اسرت فشرارها و      يمسجد محور اسرت شکسرت ناپرذ   

عمرق مسرجد، عمرق     يخاموش بکنرد؛ ولر   کار مساجد را يدها، لحظاتيتهد
ب، بالفاصله بره سرمت   يکند و بعد از فراز و نش ي،کار خود را م ياله يطراح

 کند. يجلو حرکت م
قت، ين است که باالخره همه بر محور خداست و حقيآن هم ا يرمز واقع
ا يام انبيت را در پيه و ظل هستند. خدا هم واقعير موجودات سايخداست و سا

کنرد   يدا ميان پيا جريام انبيق پيکه خواست خداوند در جامعه از طر قرار داده

 1 ا هم در اسالم مسجد است.يو راهکار به راه افتادن حرکت انب

                                                 
ها و مقاالت پنجمین همهايش بهین اممللهی هفتهه جههانی مسهاجد،        مجموعه سخنرانی. » 1
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 ندا تيبخش بشر مساجد مراکز الهام

م مراکرز الهرام بخرش    يگاه و هر چه اسم آن را بگذاريمحور، سنگر و پا 
دارد. مصرلحت   يبرار فراوانر  اسالم اعت ين مساجد هستند و برايت، هميبشر

ن است که مساجدش را همچنان معمور نگه دارد. مساجد مرکرز  يخود نظام ا
ها هستند که به حمداهلل  گاه و محل رفت و آمد مردم به خصوص جوانيو پا

  1 اند. به آنان کرده يا ژهين روزها مساجد توجه ويا

 ر دارديت انکارناپاينقش مساجد جامع

د و هرم جامعره مرا در    ير دار يد شما اطالعات کراف درباره مساجد هم خو
ن است کره هنروز برا    يقت ايحق يکند؛ ول ينقش مساجد را احساس م يزندگ

ار يبسر  يا شرده اسرت، فاصرله    يمساجد طراحر  يکه در اسالم برا يآن نقش
اهداف مذهب خود بوده است.  يبرا ي، مرکزيان الهياد  م. معابد در همهيدار

ت ير مساجد موقع يقتاً برايده و حقين نقطه رسيبه ا يتر اسالم به طور جامع
 يشود نقش مسجد را در عوامل يم کرده که نميترس يو محور يممتاز مرکز

 ير دارد. مسجد محل زندگيت انکارناپذيم. نقش مساجد جامعيمحدود بگنجان
ت مسجد همان طور که يد دارا باشد. محوريرا در خود دارد و با يامت اسالم

  2 شان، مسجد محور بود.ينه شروع شد، تا آخر عمر ايبر در مداميبا حضور پ

                                                 
ها و مقاالت پنجمین همهايش بهین اممللهی هفتهه جههانی مسهاجد،        مجموعه سخنرانی. » 1

؛ تهران: مرکز رسیدگی به امهور مسهاجد، مؤسسهه فرهنگهی     2، جفروغ مسجد« ۳۱8۱مرداد
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ت يرسد و خدا به انسان عنا ياست که انسان به خدا م يا مسجد نقطه

 کند يژم ميو

انرد. خداونرد هرم همره جرا هسرت و        شرده  يمساجد به حق، خانه معرف 
ن ير ش آمده به اين نقاط پيا يکه برا ين تشرفيندارد. ا ياختصاص به مکان

انرد؛   ن کررده ييف و تعيت تعريمردم و هدا ياست که نقاط را نقاط تالق سبب
دارد. خداوند  يق است و با فطرت هماهنگيهمه جانبه و عم ير الهيچون تدب

خدا و  ي به نام خانه ييدر فطرت، انسان را در جا ييبا محور قراردادن خداجو
ن ين، زمر ير زمگيخواهد. از طرف د يند و ميب يفرستاده شدگان خود با هم م

 يها، ساختمان است و فضا، فضاست. آن جهت و آن تقدسر  است و ساختمان
د ير هرا را در مسراجد پد   يژگر ين وياند، ا که با اضافه شدن به خدا به آن داده

د و ير آنجرا توح  1.( وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَال تَدْعُوا مَ َ اللَّهِ أَحَداً )آورده است: 

رسرد و خردا بره انسران      ياست که انسان به خدا مر  يا اخالص است و نقطه
ت هرر  يجامعره و هردا   ي ، اداره جامعه يزندگ يکند، آنجا برا يژه ميت ويعنا

 جامعه مرکز و محور شده است.
ف و در ين بخرش عمرالً ضرع   يا 9غمبر اکرميرفت که بعد از پيد پذيبا 

چ ياما هف شده؛ يضع يو گاه يقو يبجا شده است. گاه  خ جايتار يها دوره
 ده است. يوقت به حد مورد نظر خود نرس

که با افراد فاسق و فراجر   يکيدر قرن تار يخ  و حتيمساجد در طول تار
ت مرردم را برعهرده داشرته اسرت.     ير بوده،  بخش هداياسالم درگ يايدر دن

از مردم همواره برا مسراجد مررتبط     يها هم فراوان بوده؛ اما بخش تيمحدود

                                                 
 .۳8 . جن: 1
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ر ير ده شده اسرت. تعب يد ينور االه يها شه شعلهيمساجد هماز  يعنياند؛  بوده
ن ير است. برا ا يگو يفياند، واقعاً تعر دهينام« انواراهلل»که مساجد را  9غمبريپ

خداونرد   يعنين شده است؛ يثبات و استحکام در کارکرد مساجد تضم يژگيو
 ن استمرار داشته و دارد. ين تضمين کرده است و ايتضم

مرردم برا    يتالقر  ي نقطه يکيخواهم اشاره کنم،  يکه م يا پس دو نکته
اسرت کره    يمهمر  ي فره يوظ يگرر يدر مساجد اسرت و د  يااله يها برنامه

آموزش مردم برر   يخصوص ائمه جماعات در مساجد برا مسئوالن مساجد به
مرردم و   ينقطره تالقر    عام. درباره يآموزش مردم به معنا يعنيعهده دارند؛ 
ن ير وسته و به ايکه در عصر ما به وقوع پ ياسالم يت جمهوريبحث جمهور

است  يشکل هم سابقه نداشته و از افتخارات امام راحل ما و شاگردان ممتاز
ن بعد مسراجد و مسرئله   يت کردند؛ حال آنکه ايترب ياه پهلويکه در عصر س

شرکل   يجامعره در چهرارچوب اسرالم    يکه به دست مرردم بررا   يسرنوشت
ت ير ت را برگرداند. شرما و اکثر ين واقعيام اگرفت، فراموش شده بود و ام يم

د که محور دوران مبارزه، مساجد يدان يد و ميملت در دوران مبارزه حاضر بود
و راه خردا را   يام االهر ير شان پيت در مساجد بود. ايو شاگردان امام و روحان

 يف شده بود؛ نقشر يمسجد تعر يکه از ابتدا برا يهمان نقش يعنيدند؛ يبرگز
 بزرگ بود.  ين کاريخواست انجام بدهد و ا يم 9اکرمامبر يکه پ

خواست به مساجد هم دست  يم يم به همه جا دست انداخته بود؛ حتيرژ
برود   يا عت مسجد و عظمت آن به گونره ياندازد و البته انداخته بود؛ اما طبيب

ن انفجرار  ير آخرر دوران مبرارزه، ا   يهرا  ج کرده بود. ماهيم را کور و گيکه رژ
شرد، از هرر    يمر  ييمرا ياعالم راهپ يداً از مساجد شروع شد. وقتبزرگ  مجد

دادنرد و   يل مر يتشک يليافتادند و س يبه راه م يباري، مردم مثل جويمسجد
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م ي، رژ يل مردميوست و سرانجام قدرت سيپ يل به هم مين سي، ا يدر مرکز
رون ير ران بيم را از اير همراهان رژيکا و مردم ساين برد و آمريرا از ب يپهلو

از شما که حضرور   ياريم و بسيبر آتش داشت يد ما که دستيراندند. شک نکن
مرا و اهلل   يت تالقين خاصين گونه بود و ايما ا ي د که جامعهيدان يد، ميداشت

ن ير در نقطه مقردس مسراجد اسرت. ا    يام االهيبا واسطه مفسران قرآن و پ
خ نشران دادنرد   يارها آن چنان نقش خود را در ت ن کانونيمسئله واقع شد و ا

اسرالم بره    ياير که در دن ييها ر انقالبيتواند منکر بشود . سا ينم يکه کس

 1 ن گونه بوده است.يوسته هميوقوع پ

 ن دست آورد حضور در مساجدي، بهتريانسان ساز

به مسجد  يگر ندارد. انسان وقتيد يدارد که جاها يخاص يژگيمسجد و 
 ينرد و حرالت  يب يکند، خردا را مر   ياب مکه راه مسجد را انتخ يد از زمانيآ يم

کند پاک وارد  يم يکند با وضو وارد شود. سع يم يکند و سع يدا ميپ يمعنو
دارد کره   ين احکام آن چنان تقدسيدهد. ا يشود. احکام مساجد هم نشان م

سراز   شرود و انسران   يده مر يد يشترين نقطه، از خدا  و وجود خدا آثار بيدر ا
کسران  يگرر  يد يياير ر نقراط جغراف يبه مسجد با سا است؛ لذا مراجعات مردم

رون ير کره ب  ينرد و ترا وقتر   يآ يم يها وقت است که انسان يينجا جايست. اين
اگر مرا درسرت عمرل     يعنيکنند؛ اگر درست وارد شوند.  يروند، تفاوت م يم
 ن دستاورد حضورمان در مساجد خواهد بود.يبهتر يساز م، انسانيکن
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 حدت جامعهنقش مساجد در انسجام و و

شره مرردم را   يد همير جاد بکند و مساجد بايد نقش انسجام را ايمساجد با
برا   يم؛ حتر ين جهت نردار ياز ا يدعوت به وحدت بکند و ما در داخل مشکل

م؛ اما يکن يم يزها با هم هماهنگيچ يليم. باالخره در خيندار يها مشکل يسن
 يکشند. در سومال يم گر راياسالم به اسم اسالم دارند همد يايدر خارق و دن

شود. در افغانستان به اسم اسالم چقردر   يچقدر انسان به اسم اسالم کشته م
 ييم جايگر. اگر بخواهيد يجاها يليشود و در پاکستان و خ يانسان کشته م

م ين مساجد است به خانه خدا وارد شويم، هميدا بکنينجات مسلمانان پ يبرا
ن ير م اگرر ا يد وارد مسجد بشرو يزيرون از مسجد بريها را ب ياز آلودگ يليو خ

 1 شد. ياز مشکالت حل م يليافتاد خ ياتفاق م

 ت در مسجديم و تربيتعل

شان آموزش برود. مرتن   ينه وارد شدند کار ايبه مد يوقت 9غمبر اکرميپ

از قررآن   يا هير شد و هر آ يج نازل ميتدر شان هم قرآن بود که بهيا يآموزش
ن دوره کردند، يامبر در ايکه پ يد بود. کاريجد يحرف شد، سوژه يکه نازل م

مسرجد   9امبرير نه تا آخر زمان پيا در مديت در مسجد بود. گويم و تربيتعل

کردنرد.   ير مر يبودند که قرآن تفس يساخته شده بود. قطعاً در مسجدها افراد
نبرود؛ بلکره درآنجرا     يمعمول ير قرآن هم مثل کالس مدرسه و در سنيتفس
ده يکه از طرف خداوند رس يديد و عرفان جديو درباره فنون جد نشستند يم
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شردند و   يسراخته مر   يدند و افرراد يرسر  يجه ميکردند و به نت يبود، بحث م
جره  يکردنرد و بره نت   يبود که بحث م ين کاريتر ر قرآن مهميرفتند. تفس يم
شود؛ امرا   يها هزار مسجد عرضه م ها در ده ن آموزشيدند. االن هم ايرس يم
ش و برا  يقه خرو يبا سرل  يتيم. هر جمعيت آموزش نداريرسد جامع يه نظر مب

ن مطلروب  ير کنرد. ا  يت مر ير را ترب يشتن مردميد خويمعلومات خود و با عقا
ن ير ا يهرا  تير ن است که سررانجام برا واقع  يک بعد درستش اي يعنياست؛ 

شرود، مهرم    يک امام جماعت انجام مر يار يازها و امکانات در اختيجامعه و ن
رد و ير گ ين امرر صرورت مر   ي، همه روزه در شصت، هفتاد هزار مسجد ااست
نهرا را کره نگراه    يگزارند وجمع ا يک امام جماعت نماز مياز مردم با  يا عده
سرال   يروزهرا  ام وير نها را ضرب در ايشود. اگر ا ير ميچشمگ يد، شماريکن
ن ير سته بود کره ا يد؛ اما چه خوب و شايآيبه دست م يميعظ يد، شماريکن

م يط تنظر يمنطبق با شررا  جامع و حساب شده و يها  کار را به صورت برنامه
تازه به دانش آموزان  يها را گذراند. هر روز هم گروه ن دورهيم تا بتوان ايکن
  د.يمايپيشود و مراتب باالتر را م ين مراکز اضافه ميا

که امروز عالقمند و عاشرقند کره مطالرب خرود را از      يدانشمندان فراوان
ها در مساجد به صرورت مرنطم انجرام     ن بحثيق مساجد عرضه کنند، ايرط

ن ييد ممکرن اسرت از گرروه پرا    ير ده يب مر يکه شما ترت ييها بشود. کالس
واال در طبقات مختلف باشد. دانشمندان  يها جامعه) افراد کم سواد( تا انسان

را  يعرال  يهرا  د، تخصرص ير کن يکه شما برقرار مر  يتوانند در جو يبزرگ م
دو  يدارد؟ آنجا هم استاد يدانشگاه چه صورت يها ه کنند. مگر کالسعرض

ل يالتحصر  رند و فارغيگ يرد و بعد دانشنامه ميگ يسه شاگرد در مراحل باال م
ج يتدر ها را به کرد؟ ما همه رشته ين کاريشود چن يا در مساجد نميشوند.آ يم



 33 ......................................................................... هاس مسجد   گفَّار سوم / ويژگی

 -ن کررد يد تمرر يها با نيکه در همه ا- ياسالم يو چاشن ينيد يو با محتوا
کره   يکسران  يم بررا يخود مرکرز آمروزش باشر    يعنيم؛ ينازيدر مساجد راه ب

ا از ير دن ياسر يشرود مسرائل س   يگر نمر يرند. ديخواهند علوم روز را فرا بگ يم
 ييسرطح براال   ياسيس يها د کالسيرون باشد. در مساجد حتماً بايمساجد ب

د باشرد آگراه کنرد.    يمراجعان را با آنچه هست و با يآگاه يها باشد و انسان
 يم و با تقدسر يکه دار يتيدانند که در مساجد ما با ظرف يم ين کار را عمليا

خواهند از  يم ياريکه هست انجام بشود. بس يا که هست و با عشق و عالقه
 م. ينه را آماده کنين زميرند اياد بگيز يمسجد چ

 ير فراوانيد، افراد خيرا شروع کن ييها کنم که اگر شما نمونه ياحساس م
کره امرروزه    ييهرا  شرما بگذارنرد؛ همران    يا هستند که امکانرات بررا  يدر دن

کننرد ترا    يکره همره ثروتشران را وقرف مر      يسازند. فراوانند مردم يمسجدم
شوند. مرردم دارنرد    ينها حاضر نشوند؟ قطعاً حاضر ميبسازند. چرا ا يمسجد

م، برا  يرينظر بگ سازند، اگر تقدس مسجد را در يسازند، دانشگاه م يمدرسه م
 يرد. در مرواقع يگ يبه خود م يت، شکل منظميص علم و دانش و تربيتخص

م؛ امرا  يم بکنر يتوانست يکار را م نيران نبود، ما ايهم در ا يکه حکومت اسالم
رد و ير د در مساجد شرکل بگ يهم با يم. مسائل حکومتيتوان يشتر ميامروزه ب
 راتشان را مطرح سازند.د صاحبنظر داشته باشند و نظيمساجد با يزعما
و  يکه ممکن است مسجد بره جامعره اسرالم    يها نوع خدمت ان دهياز م 
ت ير بُعرد جمهور  يکر يد کرردم:  ير ن دو نکتره تأک يا عرضه بکند فقط به ايدن

و  يگرر بُعرد پرورشر   يدر مسرجد و د  يات االهر ير مرردم و آ  يو تالق يمردم
د. مرن در  يم شما دارنها راهيا يد مساجد داشته باشند. هر دويکه با يآموزش

هرا   نير باشد؛ امرا اگرر ا   ين دو بُعد خاليشناسم که از ا يرا نم يران مسجديا
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 يا شده يبند م و زمانيداکند و برنامه تنظيپ يشکل داده شود و شکل منظم

 1 خواهد داشت. يشتريدهد و جاذبه ب يشتر خود را نشان ميداشته باشد، ب

 ها انقالب يروزينقش مساجد در پ

روز ير پ يها وقت يريم. الجزايديه آثار مسجد را در انقالبمان خوب دما ک 
 يه اهلل طالقانيران در مسجد مرحوم آيآمده بود ا شان )شعالن( ندهيشدند نما

جوان بودم. آن موقرع مرا را    يليزد من خ يکرد. حرف يم ياستانبول، سخنران
ر را ير جزاهرا آن طرور ال   يکره فرانسرو   يد وقتر ير نيشان گفت: ببيتکان داد. ا

ز را از مرا  ير استثمار کردند و اشغال کردند و مبارزات ما شرروع شرد، همره چ   
م و در يام کررد ير م و با مسرجد ق يگرفتند؛ جز مساجد را. ما فقط مسجد داشت

مان در مسجد شد. فرانسه مقتردر را برا مسرجد    يروزيم و پيمسجد جهاد کرد
جد و مبلغران  م. شربکه مسرا  يدير د يران بره خروب  يم. ما خودمان در ايشکست
از ائمره   يا بخشر ير شردند   يصالح که در مسجد جمع مر  يروهاياز ن يبخش

کرا را  يجماعات که حاضر در مبارزه بودند به سرعت استبداد شاه و سلطه آمر
ن ير است. اگرر ا  ين نمونه کوچکيخ شد. ايدر تار يميشکستند. واقعاً کار عظ

رد ير شکل بگ -م که اشاره کرد يهمان طور - يشبکه و نهاد به شکل واقع
و  يترداوم و تکامرل و پراک    ين فضرا بررا  ير نده ايم که در آيما مطمئن هست

 2 خواهد بود. ينيتضم يسالمت جامعه اسالم

م. قبل يديد يم. در دوران پهلويا دهيان خودمان دين را در ميما خودمان ا
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ران آمرد،  ير بره ا  يم. مغرول وقتر  ير ا دهيم و در دوران مغول ديا دهيد ياز پهلو
گر را و امرروز هرم مرا برا مسرجد      يد يجاها يليب کرد و خيد را تخرمساج

م ادامره  يروز شده و با مسجد داريم و با مسجد بحمداهلل پيمبارزه را آغاز کرد
برردن مرا    يمحرک باشد برا يرويم و ان شاء اهلل مسجد هم چنان نيده يم

و آباد  ران آزاديک ايدهد؛  يل ميانقالب را تشک يکه اهداف اصل يا به نقطه

 1 جهان اسالم. يو الگو برا يو مسلمان و انقالب
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 م يدان ياز مساجد نم ينماز را جدا

از  يشود. ما امروز نمراز را جردا   يدر رابطه با نماز مسئله مساجد مطرح م
ممکن است نماز خوب باشرد   يانفراد يم؛ چرا که نماز انفراديدان يمساجد نم

اسرتفاده   ييدا کند و بهترر بتوانرد از نمراز تنهرا    يپ يد انسان حال بهتريو شا
د با هم باشد؛ لرذا  ينماز با مساجد با هم بوده و با يطراح يبکند؛ ول يشخص
 شود. ينها مربوط ميا يزنم به هر دو يکه من م يحرف

چگونره برود؟ در    9غمبرر يم. از زمان پيها  فکر کن هيراياز پ يخال يقدر

ه ارائره دهنرد؛   يال را در حالت مبسوط يات اسالمينتوانست نوع ح غمبريمکه پ
ا و آخررت از  ير ا واقعاً دنينه آينه چگونه بود؟ در مدينه توانستند.  مدياما از مد

هم جدا بود؟ مسجد و اداره از هم جدا بود؟ مسلمان متعبد و مسلمان جنگجو 
طور که نبرود. در   نياز هم جدا بود؟ ا ير روحانيو غ ياز هم جدا بود؟ روحان

هرا   ياست. االن زندگ يطيز از هم جدا نبود؛ البته آن زمان بسينه همه چيمد
ده شرود؛  ير چيد پير م. شکل کرار با يريپذ ينها را ميشده. ا يده و تخصصيچيپ
ا و آخرت، نماز و کار، کارخانه و مسرجد، برازار و   يدن ين هماهنگيروح ا يول

خ ين حالت را در ترار يشد ا ياگر م نها با هم است.يمسجد، مزرعه و مسجد، ا
هرا   هيزود زاو يليخ 9غمبرين نشد. بعد از پياسالم  حفظ کنند، خوب بود. ا
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هرا.   زها رفت در کاخيچ يليگر رفت. خيد يا از هم جدا شد و مسائل به گونه
 يرون رفرت. گراه  ير زها از هر دو جا بيچ يليزها رفت در مساجد. خيچ يليخ

را در نظر  يت اسالميخ شده، جامعير طول تارکه د ياسالم يها هم  حرکت
 نگرفته.
م، هرم فقره،   يشناسر  يما که هرم حروزه را مر    يزمان ما برا مهم لهئمس 

نها را برا  يم، ايشناس يوهم حکومت را م ير، کالم، اخالق اسالمياصول، تفس
ت خرود در  ير موفق اسرت کره برا جامع    يم که اسالم در صورتياد گرفتيهم 

م و با هرم اسرالم را اجررا    يريابعاد اسالم را در نظر بگ صحنه باشد. اگر همه
م. آن روز يدا کررد ير را پ 9ينره النبر  يمد يم الگرو ييم بگرو يتوان يم ميبکن

 يها ها و مرام ر مکتبيم با سايسه کنيم که حاال اسالم را مقاييم بگويتوان يم
از  يشرود، بخشر   يران هرم اجررا مر   يکه فعالً در ا ين اسالميگر؛ و گرنه ايد
ا غلرط  ير شرود  يکه اجرا نم ييآنجاها هم که بخش شد يسالم است و وقتا

کنرد؛   يشود، آنها را هم خراب م يکه درست انجام م ييشود؛ آنجاهاياجرا م
کره   يکنم وقتر  يستم. فکر مين يکه انجام شده راض يلذا من االن از حرکات

بانرک و  م. ضمناً ين را هدف قرار دهيد ايم بايکن يصحبت از نماز و مسجد م
کره در   ييزهرا ين چير اداره و مزرعه، کارخانه، بازار ، بورس، دانشگاه همره ا 

ده شود مرا  ينها با هم ديکه ا ين همه با هم است. وقتياست، ا يشئون زندگ
 م. يحساب کن ين طور اسالميا يم رويتوان يم

 يسرامانده  يتواند هم مترول  يک نفر نميگر امروزه يکنم د يبنده فکر م 
ت ينها را هردا يت باال ايرينما باشد. مديس يسازمانده يو هم متول نماز باشد

گر يد يها م . همه در بخش خودمان بخشيد جامع نگر باشيکند ضمناً با يم
ن اسالم درست يم از ايم. تا بتوانيگر بدانيم. مکمل همديت داشته باشيرا عنا
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 1م.ياستفاده کن

 

د در ي  وزن خ ود  با  دارد و به اندازم يوزن يا در اسالم هر آموزم

 م  يمورد  فکر کن

بر ما شده که  يمتعال به ما داده و اتمام حجت ين افتخار را خدايامروزه ا
گذشته در  يعه که به همت علمايم شيبه پشتوانه قرآن و سنت و معارف عظ

ون و...  کرار  ير ن، فقهرا، کالم ين، مفسرر يار ما مانده است. روات، محردث ياخت
ما و در  يها در کتابخانه ياسالم يم غنائم فکريظن مجموعه عيکردند که ا
ت بره اسرالم   ير د با جامعين پشتوانه حتماً بايما وجود دارد. با ا يمخازن فکر

م؛ همان طور که خود قررآن  يم. نماز را کلمه بزرگ کتاب اسالم بدانينگاه کن
ن ير ت و بهرا در ا يبها داده. با همان اهم يليده. خداوند در قرآن به نماز خيد

م، يم اگرر بره نمراز بهرا نرده     يهم بکن يشرفتيم. اگر هر پينيد ببيمجموعه با
ها در مسرجد   يخوب باشد. همه مثل سعود يليلنگد؛ البته اگر نماز هم خ يم

 :م، همان طور که خود ائمره يت آن طور نگاه کنيبه وال يم وليجمع بشو

 يمحکومت اسال يدست ما را نخواهد گرفت. اگر آن محتوا يزيفرمودند چ
ن اواخر انجام شرود، همران   يخواهند ا يرا با آن اشکال متداولش از خالفت م

ن ير ن کرامرت و شررافتش، از سرقف ا   ير تش، با همره ا ين اهمينماز با همه ا
نهرا  يست. پس اير ندارد. معراق نيماند. تأث ين جا ميرود و هم يمسجد باال نم

داننرد، موفرق    يز ميکه فقط نماز را همه چ ييها د. مقدسينيهمه را با هم بب
نرد دلمران برا خردا باشرد نمراز براالخره        يگو يهم که مر  يا دارانيستند. دنين
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 يکيم؛ البته هر ينها را با هم بخواهيستند. ايا نه، آنها هم موفق نيم يخوان يم

 1 د فکر کند.يدارد و به اندازه وزن خودش با يوزن

                                                 
 . هشتمین اجالس سراسری نماز. 1



 

 گفتار پنجم

 

ت و مسجديروحان





 

 تشان با هم دوخته شدمت و مسجد سرنوشيروحان

ما در طرول   ت در جامعه يتداوم حضور روحان ياز رمزها يکيبه نظر من 
ت و مسجد سرنوشتشان با هم دوخته شده. يروحان يعنيخ، مساجد است. يتار

  يکيت و مسجد، يز است. اگر روحانيت هم عزيز باشد، روحانياگر مسجد عز
 هد.د يهم از دست م يکيعزتش را از دست بدهد آن 
ا يت را از مردم جدا بکنند يها باشد که روحان لهياالن ممکن است انواع ح

ن ير ا يت را از امور کوتاه بکنند. ممکن اسرت بررا  يکنند دست روحان يفکر م
کره در مشرروطه    ييکار به انواع کارها مثل بدنام کردن و مانند همه کارهرا 

شده، نقش مساجد ر يگر ديد يک قدريشد، دست بزنند االن؛ البته حاال که 

 1 دند.يگر فهميدند که مردم ما هم، ديفهم يرا موقع

ق ي  ش د، توف  يدا ميپ يک مسجدي يروحان يش از انقالب اگر برايپ

 بود يميعظ

از مسراجد، امرام   ير م و در حرد ن ياز مردم، مسجد داشته باشر يد در حد نيبا 
 يبزرگر  يليک سؤال خيمساجد  يدرصد خال يم. رقم سيجماعت داشته باش
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 يش از انقالب اگر بررا ينجور باشد؟ پيد ايگذارد. چرا با يچشم همه م يجلو
داشته  ييم بود که توانسته جايق عظيشد توف يدا ميپ يک مسجدي، يروحان

ت و ير دا شدن مسرجد اوق موفق يپ يشد، ول يدا ميمنبر رفتن پ يباشد. جا برا
ماعرت در  امرام ج  يما بود. باالخره فرهنگ ما آن زمران بررا   يعمل يروزيپ

دادنرد.   يبه امام جماعت بها م يليبود که خ يا نده به گونهيمقابل واعظ و گو
 بود. يما مرحله باالتر

داشرته   يهرزار مسرجد خرال    يا سيست و پنج هزار ياالن اگر قرار باشد ب
بگرذارد. مسراجد در    يک برنامره ضرربت  ير ن است که حوزه يم، حقش ايباش

شرش   -ه ما که االن شهر شده پرنج  است. د يخودمان واقعا خال يروستاها
هم هست. پسر عموها،  يخوب يمسجد دارد که اصالً امام جماعت ندارد. جا

 يم. در زمران طلبگر  يگرد يمعموالً برنم يم؛ وليهام اکثراً طلبه هست ييپسردا
م. محمد هم کره آنجرا هسرت،    يماند يم آنجا ميرفت يسه ماه م يدو ال يسال

قتراً مرردم   يسرت. حق يهرم ن  يگريده و کس دده نمان يرفته رفسنجان و تو
برود،   يشوند، اگر مسجد يها معتاد م ند جوانيب يآدم م يمحتاجند. االن وقت

 ينهرا دوسرت  يگرفت برا ا  ير پر و بال خودش مينها را زيبود و ا يامام جماعت
 در روستاها نبود.  يها ين گرفتاريکرد، ا يم

نرد.  يگو ي. مسرائل را مر  هر جا که امام مسجد دارند، وضعشان بهتر است
نهرا از  يا يوقتر  يخوانند؛ ولر  يزها نبود. االن در مدارس احکام مين چيقبالً ا

 است. يگريشنوند، مسئله د يامام جماعت م
مسجد اداره شود. از روز اول  يم تا آقايصبر کن يد مدتيها با وقت يبعض

برا زن و  خواهد. حداقل  يممکن است اداره نشود. باالخره امام مسجد خانه م
خواهند  يخواهد. مردم هر لحظه م يم يرونيکند. ب يخواهد زندگ ياش م بچه
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خواهد؛ البته  يتواند مسجد باشد. کتابخانه م يش فعالً ميرونيند. بيايش او بيپ
دا ير پ يد اداره شود. از اول اگر دسرتش دراز باشرد، مشرکالت   يش هم بايزندگ

کنرد و   يودش را اداره مر شرود، خر   يج خودش مرجع وجوه ميتدر شود. به يم

 1 م.يکن يگذار هيد سرمايکند. االن با يحوزه را اداره م

م ردم ح ل    يو اجتم اع  يروح   ياز دردها يليصالح، خ يبا روحان

 شود يم

بره نرام    يمردم باشد مکران  يبرا يکه قابل دسترس يا اگر در هر منطقه
 يليالح، خص ين مکان باشد، با روحانير ايو مد يمتول يمسجد باشد و روحان

که دائما با مردم در  يشود. روحان يمردم حل م يو اجتماع يروح ياز دردها
رنررد و مشررکالت  يشرران را بگيفکر يازهررايتمرراس باشررد و مررردم از او ن 

آنران در   يان بگذارند. او دائماً معارف اسالم را بررا ياجتماعشان را با او در م
ار يگرذارد کره بسر    ين مر ايگر مسجد با آنان در ميد يها ضمن نماز و برنامه

 سازنده است. 
دهرد و   ين کرار را انجرام مر   ير ما دارد ايشود که صدا و سر  يفکر م يگاه

گرر، بلره! آنهرا هرم     يد يعمروم  يهرا  ا رسانهيا روزنامه يتواند انجام دهد  يم
ن حضور يد به ايم؛ اما آن نبايکن يس مياست. ما هم تقد يکنند. کار خوب يم

 يد کرار ير شرود. نبا  ين خودشان منتهيدر ب ت راهنما و مرشد جامعهيشخص
خسرارت   يلر ينجا برسد خيم که اگر کار به ايکن يازين يم که احساس بيبکن
 يلر يهرا خ  توسرعه آمروزش   يخودش برا يمات در جاين نوع تعليم. اينيب يم

ن باشرد  ياش ا جهينکه نتيم؛ اما ايد هم ممنون باشيخوب و مقدس است و با
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  تفاوت دارد. يليم خيم چه کار کنياهخو يگر ما ميکه حاال هست د
م کره  يشناس يرا م ييکنم. روستاها يخود عرض م يمن با تجربه شخص

 يکر  يندارند. منتظرند که گاه يکه روحان ييا روستاهايهست  يک روحاني
ن تا آسمان اسرت. مرردم در   يد. تفاوتش واقعاً از زميايروضه  خواندن ب يبرا
درسرت   يخود دارند، به افکرار اسرالم   شه در دسترسيهم يکه روحان ييجا

اتشران تفراوت   يدارنرد. ادب  يار بهتريوضع بس يمسلح هستند. از لحا  اخالق
د. اصالً سطح باال يآ يآثار به چشم م يليترند و خ ها مستحکم کند. خانواده يم

که اسرالم   يقتاً ابتکارياست. حق يگريظرف د يشرفت فکرياست. از نوع پ
رفتره و تقردس   يبره نرام مسرجد پذ    يين را در هر جاياز زم يا کرده و قطعه

ن شده بره اضرافه   ياو تدو يبرا يا ژهيرا به او داده و احکام و يخاص يمذهب
د، يمردم بگو يمردم را در آنجا برا ينيو د ياجتماع يازهايکه بتواند ن يکس
ه ير دا شده؛ البته بقيخ اسالم پيبوده که در تار يين ابتکارهاياز بهتر يکين يا

 1 ان هم داشتند.يدا

 بود يکرد فتح بزرگ يدا ميبه مسجد دست پ ياگرروحان ازانقالب قبل

برود.    يکرد، فتح بزرگ يدا ميبه مسجد دست پ يقبل از انقالب اگر روحان
مراه رمضران، محررم     ييک جايم. باالخره يرفت يم. منبر مي، بوديهمه منبر

دا ير جد اگرر پ مسر  يرفرت؛ ولر   يخواست م يت داشت. هر کس مين عموميا
به دسرت آورده   يسنگر بزرگ يليکرد، خ يدا ميق را پين توفيا يشد وکس يم

 يک مبلر  جزئر  ير  يکنرد. آن موقرع منبرر    يبود. از لحا  معاش هم فرق م
 ياياو هم  به علت هردا  يگرفت؛ اما امام مسجد مرجع رجوع بود و زندگ يم
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ن است. يتم ايذهن فرستاد. من هنوز يحوزه هم پول م يمردم  بهتر بود و برا
شود که امامرت   يتم دارد عوض مين ذهنيشنوم ا يکه م ييها ن صحبتيبا ا

ا هر يا دانشگاه ي ياسيس يدتيم در عقيکه االن ما دار يه مشاغليمسجد از بق
است که  يا عت آن به گونهيکنم طب يال ميم بهتر است. من خيکه برو ييجا

قراً آدم  يشروند و حق  يد. مردم جمع مدار ير فراوانيباشد. اوالً تأث يشغل بهتر
کنرد و   يآباد م ينيرا از نظر د يا ک منطقهياً باالخره يتواند کار کند و ثان يم

ن ير شه مراجعات هست. در مجمروع ا يتداوم هم دارد. صبح، عصر، شب، هم
 يد فکرر يندارند با يا ها به مسجد عالقه د که طلبهييگو يکه شما م يا نقطه

 1 شروع شود. ييات از جاازين امتيبشود که ا

ل و ي  ال راح ت ب ا م  ي  کرد که ب ا خ  يد راضين قدر بايرا ا يروحان

 اق و مسابقه به مسجد برود ياشت

اق و يل و اشرت يال راحت با ميکرد که با خ يد راضين قدر بايرا ا يروحان
 يروحران  يشرتر يم تعداد بيتوان يم مين کار بکنيمسابقه به مسجد برود. اگر ا

ن  يسه بيشود. مقا يق ميشوند. تشو يمحل، معمور م يمسجدها م.ياضافه کن
ن آنجرا  يم مسئوليکه ما کرده بود يما جالب است. سفر يه برايران و ترکيا
سرت بره   ين طرور ن ير د؟ نره ا ير تر نيد از مرا مترد  يکن يال ميگفتند شما خ يم

کرردم. برا    يباور نم يليم. من خيد که ما بهتر هستينيد، ببيما برو يروستاها
شران منراره داشرت. از دور    يکوپتر مرا را در منطقره گرداندنرد. مسجدها    يله

م و من هم باور کردم که بره  يمشخص بود. از هوا نشان دادند که ما باور کن
سرازمان  »اسرت و   يدهنرد؛ البتره آنهرا کرامالً دولتر      يت ميمساجد خود اهم
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د گفتنر  ينرر بره مرن مر    يدل ياربکران و آقرا   يمتکفل آنها است. آقا« انتيد
ش از يبر  يعنيانت است؛ يما وزارت د ن وزارت خانه يتر ن و پربودجهيتر بزرگ

مسلح  يروهايا نيکند. مثال در کشور آموزش و پرورش  يهمه پول مصرف م

 1 رند.يگ ين پول را ميشتريب

 تيت و مساجد در حفظ امنينقش روحان

ز ان مرردم نبرود، معلروم نبرود بعرد ا     يت در سراسر کشور در مياگر روحان
ت يآورند. روحان يآوردند و چه برسر انقالب م يانقالب چه بر سر ما م يروزيپ

انقرالب را   يهرا  تره يحاضر شد، کم يا ک نقطهيدر  يانتظام يرويدر لباس ن
م و يت کشور شد. ما در مرکز بوديسراسر کشور، مرکز امن  آماده کرد. مساجد

ا روسرتا بره   يشهر   کي  ساده يک طلبه و روحانيم يديد يکه م ييها گزارش
ت را حفرظ  ير توانسته بود امن يبدون کمک گرفتن از کس يدست خودش حت

تجاوز بره   يرد و از حق مردم دفاع بکند و جلويها را بگ شرارت يکند و جلو
اسرت. همره جرا     يعر يهرا طب  ن اتفاقات در انقالبيرد. اياموال و نفوس را بگ

 يار شاه بود و ارتشيدر اختکه قبل ازآن روز  يسيچ وقت پليافتد. ه ياتفاق م
 ييگر کرارآ يو ساواک  د ي، ژاندارمريار شاه بود، همچون شهربانيکه در اخت

 -آدم خوب آنجا برود  يليکه خ-انشان بودند يدر م ينداشتند و اگر افراد خوب
از  يريحفاظرت از انقرالب و جلروگ    يت بررا يه کار نداشتند. واقعا روحانيروح

ها و خود مردم اگر مردم نبودند مرا   لما، طلبهها سنگ تمام گذاشت. ع شرارت

 2 م.يبکن يم کاريتوانست ينم
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 علما پناهگام مردم بودند خ مساجد ويدر طول تار

د کره در  ير کن يد مر يشما صحبت از حدود پنجاه نفر امرام جماعرت شره   
ن اسرت؛  ير ش از اياند. به نظر مرن بر   شده يير در کشور شناساياخ يها سال

سرت  ين لير شناسم کره در ا  يرا م يگريام. افراد د دهست شما را خوانيچون ل
م. در دفراع مقردس عرده    يشناس ياز آنان را هم ما نم ياريامده است و بسين

هرا   ار در جبهره يها و علما کره بسر   د شدند و از طلبهيت شهياز روحان يفراوان
از آنران   يحتر  يک آمار کامليشدند و هنوز ما  يد ميکردند و شه يشرکت م

ن جهاد يا اين شبهه ريتر ل بودند گمنام بمانند و بدون کوچکيرا مايم؛ زيندار
 يمر يه عظين سررما يمخلصانه را با اخالص انجام بدهند که دادند و رفتند. ا

م. يسه کنر يگر مقايد يها که ما خوب نسبت عدد پنجاه را با مجموعه انسان
ن يبر  د درير ا است که فعال شرما نوشرته   ييد نسبت بااليد که پنجاه شهينيبب

 يهرا  يژگياست بر و يل خوبين دليها، ا از حوزه يشهدا از همه صنوف و حت
 يهرا  ها کره در جامعره هسرتند سرنگر     ن انسانيم. ايائمه جماعات که ما دار

گراه  ين پايترر  يگراه قرو  يت در جاير هستند و اصروال روحان  يار ارزشمنديبس
خ يطول ترار تواند عمل بکند و در  يدر جامعه م يو اجتماع يو اسالم يمردم

ان کره در  ير انرد و در مقابرل همره زور گو    مساجد و علما پناهگاه مردم بروده 
انرد. البتره زمران مرا زمران قرانون،        ستادهيخ هستند، ايمقاطع مختلف در تار

گذشرته   يها گر است که در زمانيد ييزهايچ يليو خ ييت و پاسخگويشفاف
کرردو هرر    يمر  ييت بر مردم خردا يک واليک حاکم در ينبود و  ين جوريا

بست و امروال او را   يآورد و به شالق م يم يخواست به هر شکل يرا م يکس

                                                                                                     
امهور مسهاجد، مؤسسهه فرهنگهی     ؛ تهران: مرکز رسیدگی به 6، جفروغ مسجد« ۳۱86مرداد

 .۳81 -۳7۱؛ ص۳۱87ققلین؛ 
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ها علما و مسراجد بودنرد    د در آن زمانيدان يخ را ميکرد. شما تار يمصادره م
نشستند و  يبحث م يبرند. پا يشدند به آنجا پناه م يمردم مضطر م يکه وقت

ن نقطره  يترر  نها. علمرا مهرم  يگر از لحا  آموزش و ارشاد ايد يزهايچ يليخ

 1آنان بودند. يآموزش مردم و آگاه

                                                 
ها و مقاالت پنجمین همهايش بهین اممللهی هفتهه جههانی مسهاجد،        مجموعه سخنرانی. » 1

؛ تهران: مرکز رسیدگی به امهور مسهاجد، مؤسسهه فرهنگهی     6، جفروغ مسجد« ۳۱86مرداد
 .۳81 -۳7۱؛ ص۳۱87ققلین؛ 



 

 گفتار ششم

 

حوزه و مسجد





 

د ي  د مسئول مساجد ام ام جماع ت باش د و ام ام جماع ت ه م با      يبا

 نديآموز  بب

ک برنامه يربط، يذ يها و نهادها ربط و حوزهيد مسئوالن ذيدر مجموع با 
 -نگ اسالم و قرآن آمدهکه در فره يآن طور-نماد مسجد  يبرا يرومندين

از تهران به مرن   يراً ائمه جمعه بخشيهم که اخ يگريانجام دهند. مشکل د
 ياريشود. االن تعداد بسر  ياست که در مسجد م ييها مراجعه کردند، دخالت

ت مسرجد  يريکه مد يدانند. گاه يحق م ياز نهادها در مساجد، خودشان را ذ
د اجرازه داد  ياداره آنجاست و نبابه عهده امامت جماعت آنجاست، او صاحب 

هستند  ييا... کنند؛ البته نهادهاي يا مادي ياسيبخواهند استفاده س يکه کسان
د در مسجد انجام دهنرد؛ آنهرا   يت خودشان را بايت دارند و مسئوليکه مسئول

د مسئول مسراجد امرام جماعرت باشرد و امرام      ين نامه باشد. باييد با آيهم با
ک ير ک طلبره، در حرد   يند. امام جماعت در حد يبب د آموزشيجماعت هم با

ک سرمت اسرت. در حرد    يکند،  يت را ميروحان يمعمول يکه کارها يروحان
کره   يو اجتمراع  ي، عبراد ياسر ين همه مسائل سيک مسجد که ايت يريمد

است. پرس مرا در درجره     يگريز ديرد، چيممکن است در اطرافش شکل بگ
از ير ن« ت مسجديريمد» يعنوان درسون با ياز روحان يارياول به آموزش بس



 جايگاه مساجد در نظام اسالمی از منظر قرآن ....................................................   18

سرت و فاصرله دو مسرجد    ينکه هر جا مسرجد ن يا يم براياز داريم. بعد نيدار
که مسراجد متعردد وجرود دارد     ييم و آنجاياست، مسجد احدا  بکن يطوالن
هم هست که اتالف منابع نباشد  يشرع يها دا کرد که راهيد پيبا يگريراه د

ت هرم در  يمسرئول  يا اشرخاص بر  ير نهادهرا  م و دخالت ينه بکنيو استفاده به

 اللَّرهِ  مَر َ  تَردْعُوا  فَال لِلَّهِ الْمَساجِدَ وَأَنَّ )د محدود شود تا مساجد يمسجد با

 2. 1( أَحَداً

 ه مساجد استين مردم، سرمايحضور در ب يعيظرف درست طب

ن اسرت کره   ير ها، ا حوزه يما االن برا ياز کارها يکيکنم  يمن فکر م 
ه مساجد ين مردم، سرمايحضور در ب يعيم آن ظرف درست طبيفراموش نکن

م. مرردم باسرواد   يش اداره بکنيد مساجد را مثل صد سال پياست؛ البته ما نبا
 ييبايمطرح است، مسائل ز ياند، مسائل بهداشت ها باسواد شده اند، جوان شده

 ييزهرا يک چيد به فکر يمطرح است،  اطالعات نو مطرح است. در مسجد با

 3ن ما االن تقاضا دارد.يت مستمعيم که ظرفيباش

د ج زء  يت مسجد بايريت امام جماعت و مديمسئول يت افراد برايترب

 حوزم باشد ياصول يکارها

ن با تقوا يخوب،  متد يباشد. روحان  يک بعديد ير و امام جماعت نبايمد
د يجد يث نداند، جامعه را نشناسد، از علوم انسانياگر فقه نداند، حد يو اخالق

شان اسرت. اگرر   ينها همه نقض به کار اينداند، ا يشناس گانه باشد و جامعهيب

                                                 
 .۳8. جن:  1
 .1/2/۳۱88های نماز جمعه،  . خطبه 2
 .۳۳/2/۳۱8۱. ديدار با اعضای مؤسسه مسجد، 3
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 ين کرار آسران  ير د و اير آ يش مر ين مسائل پيبخواهد با مردم کار کند همه ا
د ير ت مسجد بايريت امام جماعت و مديمسئول يت افراد برايست. واقعاً تربين

ت ير مفسرر ترب  بود؛ همران طرور کره مرا االن     يحوزه م ياصول يجزء کارها
م.  يکن يت مي، محد  و... تربيه، اصوليم، فقيکن يت ميلسوف تربيم، فيکن يم

سرت  يبا ياسرت کره مر    يتيت امام جماعت مسجد، مسئولين مسئوليخود هم
د اگر بره  يکن يد خلق ميکه شما دار يبود. اگر حاال آثار يما م يها جزء درس
کنرد و جرزء    يا را بررسنهين است که حوزه اياش ا برسد، قاعده يحد مطلوب
ها ممکن اسرت نخواهنرد برونرد امرام جماعرت       يقرار دهد. بعض يمواد درس
کره مرا    ييکارها يليم، بهتر است. مثل خين مسائل بدانيدرباره ا يبشوند ول

 ندارد. ييدر عمل کارآ يم وليخوان يم
 يير کارهرا يت مسجد از واعظ بودن و سرا يريرسد که واقعاً مد يبه نظر م

 1 تر است. تر و سازنده ت است حساسيشئون روحانکه از 

ق ي  ح وزم توف  يليت مسجد در مت ون تح    يريوارد شدن درس مد

 است ييباال

 ييق بااليحوزه شده باشد، توف يليت مسجد وارد متون تحصيرينکه مديا
ن ير چ وقرت ا يم، هر يخوب که در کشور دار يروحان يروهاين همه نياست. ا

ه مردم با مسجد سر و يان نبوده؛ البته مثل بقت مسجد جز معلومات آنيريمد
م، از مسرجد  يگذار يشتر از مردم به مسجد احترام ميد هم بيم و شايکار داشت
نکره  يم؛ امرا ا ير نها را داريم. همه ايکن ير ميم و مسجد را تعميکن ياستفاده م

ن در ير چ وقرت ا يم هر يکنر  يريگ م و چگونه بهرهيعالمانه مسجد را اداره بکن
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م. من فکر يا اد گرفتهي يميم، دياد گرفتيکه  يزيمان نبوده. هر چياه آموزش
ن ير انجام شده که آثارش را کم کم خواهد گذاشرت و ا  ييربنايکنم کار ز يم

 کند.  يدا ميکند و توسعه پ يخودش را باز م يمسئله در عمل جا
ر نقاط ين مساجد و سايم و بيرا که ما از شما گرفت يرين تذکرات اخيهم
د مرن  ير سره کررده بود  يگر مقايد يا جاهايا يا تکايک مثل بقاع متبرکه متبر
ت يريت که با مدياز روحان يت افرادين تربياست. ا يدم واقعاً نکات معقوليد

ر قرار ينده مساجد را تحت تأثير گذار خواهد بود و در آيمسجد آشنا بشوند تأث

 1 م.يد بهتر شدن مساجد را بدهيم نويتوان يدهد و م يم

                                                 
 .7/۳۳/۳۱81، 3. ديدار با اعضای مؤسسه مسجد، قم: حرم حضرت معصومه 1



 

 گفتار هفتم

 

ت مسجديريمد



 

 دارد ياريبس يها است و شاخه يمتنوع يليت مسجد کار خيريمد

دارد؛ مثرل   ياريبس يها است و شاخه يمتنوع يليت مسجد کار خيريمد
ر اداره يک مرد ير د چره کرار کنرد.    ير دانرد با  يست که آدم ميت اداره نيريمد
نرد  يآ يهرم مر  ن ياش روشن است. وظائفش هم روشن است. مراجع نامه نييآ

ن مسرجد  يست. اين طور نيروند؛ اما مسجد ا يدهند و م يکارشان را انجام م
کره دارد بره خرودش حرق      يهرر کرار   ين خلق شده که هر مسلمانيا يبرا
م از مسجد به همه يفه داريدهد به مسجد مراجعه کند. اگر  او نکند ما وظ يم

 1 م.يها توجه داشته باش امور مسلمان

 ر را ندارنديمد« دو»ت يمساجد ظرف

ران مسراجد غالبراً   يران مساجد است. حراال مرد  يت مديک کار مهم، تربي
ک امام يم و ير بگذاريک مديم يتوان يمنطبق با ائمه جماعات است. ما که نم

گرر  يزها باشد؛ اما عمومراً د ين چياز مساجد ا يجماعت. ممکن است در بعض
ان امام است. بهتر اسرت  ر که هميک مدير را ندارند. يت دو مديمساجد ظرف
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  1 دارند. يکنند و از او هم حرف شنو يکه همان باشد که مردم به او اقتدا م

 ما همان تجربه ائمه جماعات است  يو تجرب يه علميسرما

ما همان تجربه ائمه جماعات است. اگر ما هر  يو تجرب يه علميسرما
ط يدر محل و مح بودند که يم انصافاً عالميکدام از آنان را که حساب کن

، يو ادار ي، نظرام يدانشرگاه  يهرا  طيا محر ير ا شرهر  ير خودشان، روستا 
سواد دارنرد. تجربره ائمره جماعرات      يسواد و ب ر، بايبا جوان، پ ييها تجربه

م و يکنر  يبنرد  م از آنها جمعيتوان ين منبع است و ميما بهتر يخودش برا

 2 م.ييبگوران درس يمد  يدا کرده و براياش را پ نقاط ضعف و قوه

 مراجع در فکر ادارم مساجد باشند

رنرد و  يم بگيمراجع در فکر اداره مساجد باشند.  مجموعه مراجع تصم 
چنرد   يمراه  يين جرا يتوانند به  چنر  يهم م  جاد کنند. همهيا يک ارگاني
ان مراجع پشرت سرر   يکند. اگر آقا يدا ميون کمک کنند و اعتبار هم پيليم
شود و اعتبرار مسراجد هرم     يشتر ميمادشان بن امر باشند مردم هم اعتيا

 ست.يرود. به هر حال بودجه در کشور کم ن يباال م
رود  يمر  ييک روسرتا يدر  يک عالم که در مسجديست که فقط ين طور نيا
ن منرابع  ير ها کره از ا  ، در زمان شاه، حوزه ينه داشته باشد. ما در دوران طلبگيهز
 ين طور برود کره هرر سرفر    يم. البته ايدهم نبو يليکردند. خ ياستفاده نم يدولت
 م.  يآورد يمراجع م يم، مقدار پول هم  برايرفت يکه م يم، سفر وعظيرفت يم

ک ير م. يگررفت  يمخارق خودمران مر   يبرا  يخودمان از منبرها مقدار
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آوردند. رفرتن برا مرردم و برا      يها م م. همه طلبهيآورد يمقدار هم وجوه م
ک يخروب مرا شرر    يواهرد در کارهرا  خ يمردم کار کردن، مردم دلشان م

 شوند.  
د شرروع  ير نده است؛  البتره با ين مساجد که االن صحبتش است، زايا

ک مقدار خرق کرد. اگر هم امام جماعت رفت آنجا مردم را برد  يکرد اول 
رد و آنجرا را اداره کنرد،   ير ز را خواسرت از مرکرز بگ  يعادت کرد و همه چ

ر کننرد.  ير جد را خودشان تعمن مسيد مردم بفهمند که ايست. بايدرست ن

 1آورند خودشان دعوت کنند و اداره کنند.  يکه م يواعظ

 ن عن ر مسجد استيتر امام مسجد مهم

م. يد انجرام شرود، عررض کررد    ير که با ياساس يدرباره مسجد کارها
ن جهت دستمان ياهلل از ا است و ما الحمد« امام مسجد»ن عنصر يتر مهم

ل يتحص يها سراسر کشور  پر از انسان يها قتاً حوزهيپر است. امروزه حق
ک در سنگر مسجد يتواند هر  يو آگاه به زمان هستند که م يکرده و متق

جهران   يو خروجر  يورود يهرا  دروازه يبررا  يک نگهبان مورد اعتمادي
شرود امرروزه دسرت     يکه مر  يداتيم چرا با همه تأکيدان ياسالم باشند. نم
سراسر کشور از امام جماعرت راترب و   ها هزار مسجد در  هزاران؛ بلکه ده

د ير ک تجربه خودتان را در مساجد داريکوتاه است. شما خودتان هر منظم 
تواند به حرل مشرکالت مرردم     يک امام جماعت چقدر ميد که يدان يو م

ط بپرردازد و بره مرردم    يو رفع معضالت مح يها کمک کند و به آموزش
حل مشکالت مرردم و   يو برادهد و پناه مردم و اسرار آنان باشد  آرامش 
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صرورت   ياقردام جرد   ييمنطقه و هرر روسرتا   يازهايبه ن يدگيرس يبرا
شتر از يب يليتواند آن روستا را حفاظت کند؛ خ يک امام جماعت ميبدهد، 
ف کره مرا   ير گرر. ح يشتر از هر قردرت د يب يليو خ يانتظام يرويپاسدار ن
د دارنرد.  ير بر انقرالب تأک م. رهيد کرديم. ما بارها تأکيتوان يم و نمينتوانست

ن حسررت بره دل مرردم مانرده     ير اند و باز ا طرح هجرت را مصوب کرده
سرت.  ين يين است؛ البته کار شرما تنهرا  يبزرگ هم ياز کارها يکياست. 

و  يبکنند و مردم هر محل يهمراه يليد خيگر بايد يها حوزه قم و حوزه
م کره  ينده باشر د شرميان خودمان بايد کمک کنند و ما در ميمسئوالن با

 .1مين خل را پر کنيم اينتوانست

 باشد ياساس يد ازکارهايپرداختن به مسجد با

م يد متأسرف باشر  ير باشد. با ياساس يد از کارهايپرداختن به مسجد با
نش يکره ترأم   يدار با امکانات مشرکل  يبا عده معدود يک کار جنبيکه 

 ييبته هر جرا به مسجد بپردازم. ال ين طوريست، ايشما آسان ن يهم برا
سرازند و   يدارند. مسجد مر  يمردم، مسئوالن، علما به مسجد توجه مورد

مسرائل   يتوجه باشند؛ ولر  يست که بين طور نيکنند. ا يمسجد را اداره م
د ير ت مسجد را که شما انتخراب کرد يريعام مساجد را و به روز کردن مد

 يصراحب  يک کرار بر  ير ها  به خصوص در حوزه يبه نظرم در مراجع رسم
است و از بعرد   يف خاصيک وظايدارد که آن  يفياست. حاال اوقاف وظا

دانرم در حروزه    يکه مرن مر   ييپردازد تا آنجا يت به مسائل مسجد ميوقف
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ست؛ البتره ممکرن   يت حوزه نيرياز ارکان مد يبه طور رسم يزين چيچن

 1هم باشد. يزياست من ندانم و چ

                                                 
 .25/2/۳۱8۳. ديدار با اعضای مؤسسه مسجد، تهران: مجمع تشخیص مصلحت،  1



 

 

 گفتار هشتم

 

مسجد و حکومت





 

ک ي  بن دم  ي( ان افاً زيون )در  دوران حکومت اسالمنهاد مسجد اکن

 ستين ينظام اسالم

ک نظرام  يبنده ي( انصافاً زينهاد مسجد اکنون )در  دوران حکومت اسالم
مسجد ندارنرد و   يياز مراکز روستا ياريد که بسينيب يست. شما مين ياسالم
نرد.  ها هم مسرجد ندار  ها و بخش از مراکز در شهرها هم مثال محله ياريبس

توانند خودشان را به  ينم يگرين که مردم ديک فاصله معيفقدان مسجد در 
معمروالً افرراد    9غمبرر يست. در زمران پ يبنده نيبه مسجد برسانند، ز يآسان

خود اکثر  کردند و در محله  يمسجد انتخاب م يک نقطه را برايخود   درخانه
ک يالن که ن سنت ايبه نام مسجد داشتند و خوب ا يزيک چيها  تيشخص

 1 ف شد.يضع يليف بزرگ هم بود، خيتکل

ب ا اه داف    يچ تناس ب يه   يدر حکوم ت اس الم   ،مس جد  يب يروستا

 ندارد يونظام اسالم يحکومت اسالم

مسرجد در حکومرت    يبر  ةا محلر ير مسرجد   يب يکرد. روستا يد فکريبا 
نردارد. براز    يو نظام اسرالم  يبا اهداف حکومت اسالم يچ تناسبيه ياسالم
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هرم   ييک به هم هستند و جايچند تا مسجد نزد ييندارد در جا يمچون نظ
دهد که  ين خودش نشان ميست. ايز مسجد نيدور ن يها هست که با فاصله

انقرالب   يروزير بعرد از پ  يمساجد در کشرور حتر   ييايم جغرافيت تنظيريمد
از مسراجد   يارين اسرت کره بسر   ير ندارد. بدتر ا يهنوز شکل مناسب ياسالم

د که در شهرها و روستاها ينيب يار ميمام جماعت ندارند. شما بسساخته شده، ا
ن ير ست و تعجب اسرت. خروب ا  يکه مسجد هست؛ اما امام جماعت در آن ن

تا آخر عمر در قرم،     ها يليون خيها هستند. همه روحان در حوزه يهمه روحان
ا درس ير ماننرد   يماننرد. در حروزه هرم کره مر      يمشهد، تهران و اصفهان مر 

ل ير تعط ين آسران ير شود بره ا  يخوانند. مسجد را که نم يا درس ميد نيگو يم
ها  ييگو  ها باشد، مسئله د آموزشياز به مسجد دارند. در مسجد بايکرد. مردم ن

 يدير ار مفيمرجع بس يا هر منطقه يو مراجعات مردم باشد. امام جماعت برا
  ک امام جماعت عادل وجود داشته باشد.ياست که 

ن يها جواب بدهند همر  د حوزهيکه با ييها از حرف يکيکنم  يمن فکر م 
 ييهرا  م طلبره يد است که نتروان يبع يد جواب بدهد؛ ولياست. حکومت هم با

 م که نتوانند  بروند اداره بکنند. يداشته باش
ساختمان مسراجد مرا    يم و از طرفين مشکالت را دارين ما االن ايبنابرا

سره  يد و با کشرور خودمران مقا  ينه را نگاه کيمثل ترک يمشکل دارند کشور
 يکه جمهرور  يک است و از موقعيش، کشور الئيک قرن پيه از يد. ترکيکن

ن ير ش ايک معنرا ير شرود. الئ  يک اداره ميآتاتورک آمد، کشور به صورت الئ
ن است که مرذهب حراکم نردارد.    يش ايستند. معناياست که مردم مسلمان ن

ه رفرتم. مررا برا    ير ترک يشهرهامردم در مذهبشان آزادند. من به روستاها و 
ک مسرجد خروب   يهست،  يتيکوپتر گرداندند و نشان دادند. هر جا جمع يهل
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ران و ير ن ايم؟ چررا بر  ين جور شرد يآنها امام دارد. ما چرا ا  هم هست و همه
ن هرم  ير از ا يعربر  يهرا  از کشور ين تفاوت وجود دارد؟ وضع بعضيه ايترک

خود را حفظ کردنرد؛   يبايظاهر زبهتر است. مساجد آنها نظافت و طهارت و 

 1 ن اشکاالت وجود دارد.يدر مساجد ما ا يول

 م يت مردم را از مساجد داريت و حاکميما جمهور

ن هم مرهرون  يم. تداوم ايت مردم را از مساجد داريت و حاکميما جمهور
رنرد؛  يت را از مرا بگ ير اعتبرار مسراجد و روحان   ياعتبار مساجد است. اگر روز

رند، دوباره همان تفرقره  يرا از ما بگ ياله يعتبار مفسران گرامن اگر ايهمچن
 يتين خاصر يد چنر ير د خواهد آمد. مسرجد با ياسالم پد يايدر دن يتيهو يو ب

مرردم   يو همردل  -ينره جسرم   -يداشته باشد که محل تجمع و اتحاد واقع
 يام و اراده خداوند باشد. ائمه جماعات نقش مهرم تالقر  يمحور پ يعنيباشد؛ 
جهراد   يها برنامه ينيامام خم يرند. وقتيبگ يار جديار بسيو خدا را بسمردم 

را کره   يهرر پرچمر    يده نداشتند. بعضين امر عقيبه ا ياريرا شروع کرد، بس
قبل از ظهور حضرت حجت در برابر حکومت برر افراشرته شرود، محکروم و     

. ن مطالب و طلسم را شکسرتند ين مسئله و ايکردند. امام ا يم يمنحرف تلق
 يا سرته يتوانستند؛ بلکه خود با شراگردان شا  ينم ييالبته حضرت امام به تنها

شره  يخرود هم  يها صحبت شان دريت کرده بودند، راه را باز کردند. ايکه ترب
د و برا مسرجد   ير د، از مسرجد شرروع کن  ير رو يگفتند: شما هر جا مر  يبه ما م

 2د.يسروکار داشته باش

                                                 
 .1/2/۳۱88های نماز جمعه،  . خطبه1
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 ساخت مساجد  ين استاندارد براييتع

ک يم. مساجد ياست که ما درباره مساجد دار ييار مهم دستورهاينکته بس
د آن باشرد. شرما   ير است با يتياست که هر جا جمع يا نهاد و شبکه گسترده

ح منابع يد. طبق دستور صريگر نداريد يچ کدام از نهادهايدر ه يزين چيچن
 ينداردم و اسرتا ينگراه کنر   ياسالم يتيو جمع ييايد به مراکز جغرافيبا ينيد

ت هرر  يا دو هزار جمعيسه هزار  يم؛ مثالً برايريت در نظر بگيجمع يهم برا
لومتر و يلومتر، سه کيمثل پنج ک ييايک فاصله جغرافيا يک مسجد. يمنطقه 
ا با وسائل آسان از خانه به مسجد برسند را ياده يزان که مردم بتوانند پيهر م

د سراسرر کشرور   ير م بايباش يآنو قر يم اسالميم. اگر ما بخواهيريدر نظر بگ
ک ير شرود   يبدون مسجد نداشته باشد. نمر  ييشود روستا يطور باشد. نم نيا

کره مرردم    يريشرود در مسر   ياز محالتش مسجد نباشد. نم يشهر در بعض
کره   ييرونرد و در جاهرا   يمر  ياز مردم برا وسرائل عمروم    يروند و انبوه يم
 ييدر جاهرا  يد نباشد و حتر گر، مسجيد يا جاهايخانه  ستند؛ کنار قهوهيا يم

  1 ما.يکه مردم در حال حرکت هستند؛ مثل قطار و هواپ

 ات، مخالف ساخت مساجد مجلل استيروا

انرد کره    مخالف نيکنند، با ا يم مخالفت مينيب يات که ما مياز روا يبعض 
کره در   ياتفراق  يعنر يست؛ ين طور نيم؛ اما در عمل ايمساجد را مجلل بساز

 يياند؛ البته همران روزهرا   اده، مساجد مجلل ساخته شدهافت يحکومت اسالم
ط موجرود،  يل شررا ير بره دل   9غمبريبودند و در عصر پ 9غمبريکه خود پ

                                                                                                     
؛ تهران: مرکز رسیدگی به امهور مسهاجد، موسسهه فرهنگهی     ۱، جفروغ مسجد« ۳۱81مرداد

 .1۱ -۱۳؛ ص۳۱85ققلین؛ 
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هسرت کره اصرالً مسرجد      يک بحرث جرد  ير  يار ساده بود. حتيمساجد بس
 ةاز جرامع ير ج نيتدر ها بود؛ اما به ن بحثيا نه. و ايتواند سقف داشته باشد  يم

درآورده  يموجود کم کم مسراجد را بره شرکل کنرون     يها تيو واقع ياسالم
د در ير د دنبالش رفت و حدود مسراجد را با ياست که االن با ين بحثياست. ا

شناسانه و  و جامعه يک بحث اساسيد ين مسئله قاعدتاً باينظر گرفت و سر ا

  1شود. ينيد يو مبان يخيتار

 يه ا د ب ه مس جد ب  ي  کش ور با  يتيريم د  يه ا  نظام، دولت و دستگام

 بدهند يشتريب

د يدر کشور با يم االهيم به صورت شبکه عظيت عظين ظرفيقتاً از ايحق
نهرا بره صرورت مراکرز     يم و ايرير م در تمام سراعات ممکرن بهرره بگ   يبتوان

 يتيريمرد  يها ساز در خدمت جامعه باشند؛ البته نظام، دولت و دستگاه انسان
م همره  ياهم بگرو خرو  يبدهنرد. مرن نمر    يشتريب يد به مسجد بهايکشور با
ست. بهتر يخوب هم ن يلين خيرد و ايت مساجد را دولت بر عهده بگيمسئول

ک يرند و مرردم خودشران را شرر   ين است که آن را خود مردم بر عهده بگيا
د مواظب باشرد  يدولت هم با ين است که مردم انفاق کنند؛ وليبدانند. بهتر ا

،  قدرت مردم خارق استرسد و امکانات از  يدست مردم نم ييک جايکه اگر 

 2 . خودش حضور داشته باشد
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 ران جامعه استيمردم با مسئوالن و مد يمساجد، محل تالق

ف و عمرل شرده و در زمران    ير مسجد تعر يکه برا ياز جمله نکات مهم
ران جامعره  يمردم با مسئوالن و مد يتالق  غمبر مطرح بوده است، آن نقطهيپ

 يا ند و مسجد در نظرر مرردم مؤلفره   ن اسالم مردم بوديد ياست؛ چون مبنا
 يشود و با مبلغان و مفسرران وحر   يآغاز م ين خدا و خلق که از وحياست ب

 1 آن مسجد است. يياين رو نقطه جغرافيابد؛ از اي يادامه م

 ت ادارم مساجديفيدر ک يشنهاديطرح پ

 يسرطح  يلر يد؛ البته خيبه ذهنم رس يا روز مسئلهيدر مورد مساجد من د
م نه يکن يحاال مطرح م يمطرح کنم؛ ول ين خاميد داشتم که به اياست. ترد

 2از بررادران مرا از قرم،    يام. گروهر  ستادهيآن ا ياست که رو يادهينکه عقيا

 ت اداره مساجد بود.يفيآمده بودند که مسئله مهم آنان در مورد ک
د کجرا باشرد؟   يمساجد را با هم هماهنگ کند، با يها که برنامه يسازمان

ک سرازمان  ين کار انجام دهد؟ يغات اين کار را بکند؟ سازمان تبليولت اا ديآ
است. االن  ياست، آن کجاست؟ مسئله جد يگريد يباشد؟ اگر جا يگريد

ستند؛ چون يمان هم هماهنگ نينمازها شيستند. پيما مساجدمان هماهنگ ن
دارنرد   ياستگذاريس يم. ائمه جمعه چون شورايندار يهماهنگ يبرا يمرکز

 يزير ن طرور چ ير دارنرد؛ امرا مسراجد ا    يغات خود هماهنگيدر تبل يحدود تا
 ندارند. 
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م؟ ين مسراجد اسرت. چره بکنر    ير ها نفر سر و کار شان برا ا  ونيليروزانه م
د هرم  ي. نپخته است و شا ميد. بحث کرديدر همان جلسه به ذهنم رس يزيچ

برال  م و شرما خودتران دن  يگو يم؛ اما ميبهتر بود پخته شود؛ سپس مطرح کن
د، ير نيد ببير ن هم کرار کن يا يد، رويکن ينماز کار م يد برايد. شما که داريکن

 م. يرس يکجا م
ک ير ها. مساجد  م. از دهستانين شروع کنييدارد مساجد را از پا يبيچه ع

ن ير ل دهنرد و ائمره مسراجد و مجموعره ا    يتشرک  ييدهستان برا هرم شرورا   
هرا هرم    اسرتاندار درسرت بکنرد.    يبراالتر  يک بخش، شورايها در  دهستان

شهرسرتان   يهرا شرورا   بخرش  ين شرورا ير توانند کمک کنند. مجموعه ا يم
انجرام   يکشرور  يشروراها  يم برايخواه يکه م ين کاريدرست کنند و هم

ترر داشرته    يعرال  يک استان شورايم يشان منتقل کنين را به ايم و بعد ايبده
ج مسرجد  خرود مرثالً پرن    يعنر يهم باشرد؛   يهمه مساجد انتخاب يباشد. برا
 يبخرش، شروراها   يد در شورايآ يکنند او م ينده ميک نفر را نمايدهستان، 

د در اسرتان. اسرتان هرم    ير ايب ينده انتخاب کنند. هر بخشيک نمايها  بخش
ا تهران ينده بفرستد در قم يک نماي يکيها هر  ک شورا دارد. بعد هم استاني
د. سرازمان  ير ايببرود،   ين سرازمان يدرست کنند. اگر چنر  يعال يک شورايو 

باشرد.   يهم ندارد دولتر  يليهم نباشد. دل ي؛ دولتيک انقالبيمستقل دموکرات
ن کرار را انجرام دهنرد.    ير نرد و ا ياين ما جلو بيد چند نفر از متفکريخره با باال

نامره دارد.   نيري اسرت. آ  يت حقروق يشرود. شخصر   يشود. ثبت م يم يسازمان
 يو شرورا  يعرال  يدر شرورا  شرود  يدارد. مر  يازاتيط دارد. امتيتش شرايعضو
نمراز،   يهرا  مات مشابه و مناسب گرفت. برنامره يهمه جا تصم يها برا استان

م يخرواه  يکره مر   ي، هرر کرار   يجنبر  يها ، برنامه  ، برنامه مسجديبرنامه تبل
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د ير ايبره وجرود ب   ين سرازمان يم. اگرر چنر  يمان را منتقل کنيها م. تجربهيبکن
ک برار  ير  يا چهار سرال يک بار ي يسال ا دويک بار ي يهم باشد. سال يانتخاب

 ند.يايانتخابات برگزار کنند و عوض شوند. آنان که بهترند، ب
خرود   ينماز در مسراجد و هرم بررا    ين سازمان بتواند هم برايآن وقت ا

داشرته   يا هيامور مسراجد نشرر   يمختلف، برا يها برنامه يمساجد و هم برا
 هزار مسجد باشد. اش در پنجاه وهفت  هيکه پا يا هيباشد. نشر

 يها فکرر  نامه نيين آيد در ايمساجد با يو جناح ياسيس يها بحث يبرا
 يست ؛ ولر ين ين سازمان دولتين مسائل آلوده نشوند. اگر چه ايکرد که به ا

ن کرار اهرل عمرل    ير داشته باشد. اگر شما که در ا يخوب يها تواند برنامه يم
ن کار يکه در قم دنبال ا يرادراند به همراه گروه و بيدان هستيد، وارد ميهست

م و برا  يبرس ييد به جايد، شايرين کار را بگيد و دنبال ايکن يهستند، همکار
شرود بره    ين صرورت مر  ير م. در اينماز و مسجد برردار  يبرا يهم گام موثر

نجرا و آنجرا هرم نباشرد. از درون     يگر وابسرته بره ا  يعمل کرد که د يا گونه

 1 .رآوردتواند بودجه خودش را د يخودش م

از  يو ج دا   جدا بافت ه  يا تواند تافته يمسجد نم يدر حکومت اسالم

 رديمجموعه نظام شکل بگ

د باشرند و  ير ت همره جرا با  ير ب ع و اهرل يت و اسرالم و تشر  يامروزه روحان
رد؛ ير از مجموعه نظرام شرکل بگ   يو جدا  جدا بافته يا شود مسجد تافته ينم

نرد. مرن   يب ببيکه نظام آسر  ن اتفاق ممکن استيا يريچون اگر با شکل گ
چ يچ وقرت خواسرته هر   ينکه هر ين را دولت اداره بکند. ايم ايخواهم بگو ينم

                                                 
 . هشتمین اجالس سراسری نماز. 1
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 يباشد که مصالح حکومت اسالم يک نوع ارتباط اساسيد يکس نبوده؛ اما با
ن  اتفاق يدا نکند. اگر ايت مساجد  تناقض پيريت کالن جامعه با مديريو مد

ک بعد همره  يم؛ اما در يرا معمور کن ک بعد مسجديفتد ممکن است ما در يب
د به حالرت  يم. باالترها و حکومت و نظام آن موقع باز بايز را از دست بدهيچ

عمرل   ين جرور يم ايگر برگرديست سال ديد از بيم. دوباره بايانزوا عمل کن
ن اسرت کره قررآن، حکومرت و نظرام و      ير شود؛ چون فرض برر ا  يم. نميکن
غمبر، يم. در زمان پيغمبر. ما الگو داريان خود پده؛ مثل زميت را با هم ديريمد
کره   ييارتباط نبودنرد. آنجرا   يغمبر حاکم مطلق جامعه بودند. مساجد هم بيپ

اسرت  يشد، با س يساخته م يگر هم که مسجديد يمرکز خودشان بود، جاها
ک مقدار مسائل تفاوت داشته باشد؛ يغمبر هماهنگ بود. االن ممکن است يپ
است. ما  ين است که حکومت، حکومت اسالميفرض بر ان حال يدر ع يول

که اهداف  يم. مسجديستيبه دنبال مسجد بدون حکومت ن يدر نظام اسالم
اسرت برا    يکره مردمر   ييهرا  وهيبرا شر   يکنرد؛ ولر   يريگيرا پ ينظام اسالم
 خواهد. يم يک ابتکارين خودش يخاص خودش که البته ا يراهکارها

م؛ جرز  يندار يخين تجربه تاريا به حال چنما است. ما ت ن تجربه ين اوليا
ن مسرائل چقردر   ير غمبر مگر چند مسجد برود؟ و ا يغمبر که زمان پياز زمان پ

روح آن  يم؛ ولين الگو فکر کنيشد ا ينم يلياست. خ يگريبوده؟ آن بحث د

 1 د.يآ ينجا ميمسئله ا

 ست سالهيچشم انداز ب يفرهنگ يها استينقش مساجد در س

هرا،   ن برنامره يست؛ اما الزامات هست. ايبرنامه و راهکار نانداز،  در چشم 

                                                 
 .۳۳/2/۳۱8۱. ديدار با اعضای مؤسسه مسجد، 1
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سرت  ين بيم که ايد نظارت کنيم شود و ما هم بايد تنظيپنج ساله است که با
از آن  يا نره؟ بخشر  يم يرو يم درست جلو مينيم و ببيشرفت را بسنجيسال پ
اسرت  ينها سيباً ايتقر يخوانم. در امور فرهنگ يشما م ياست که برا يفرهنگ

 است: يکل
اقتردار   يعامرل اصرل   يثار. عنصرر فرداکار  يمان و ايه ايت روحيتقو :کي

و  ياقتدار ملر  يگاه عامل اصليم در جاياست. بحث مساجد را محور قرار داد
د در ير کره شرما علمرا با    يت اعتماد به نفس ملر يو تقو يارزش يت مبانيتقو

د ير جد باد و مسرا يداشته باشر  يژه و فراوانينقش و ين محور اساسيساختن ا
را  يه ارزشر ير ثرار و روح يمران و ا ين ايفا کنند تا ايقتاً نقش خودشان را ايحق

 حفظ کنند . 

و  ياسرالم  يهرا  برر ارزش  يو مبتنر  يسالم و اخالق يا جاد جامعهيا :دو
 يدرستکار يها آگاه، عزتمند و برخوردار از مالک يفرهنگ مدار و شهروندان

کننرد   يواقعاً از آنچه انتخاب مر  هم نباشد و يلي. تحميتمنديو احساس رضا
 باشند. يراض

از  يکينجا مساجد يران و اسالم که باز در ايفرهنگ ا يرشد و اعتال :سه
 است. يار ارزشمند هنرها و مسائل معنويار بسيبس ينمادها

، يها در سطوح مل ها و فرهنگ ان تمدنيم يشبرد راهبرد گفتگويپ :چهار
 يم که مساجد در ابعاد گوناگون وفراوانيکن يم. ما فکر يالملل نيو ب يا منطقه

د، اگرر  يم مساجد که شما دارين هفته تکريا کنند. يدار دانينجا ميتوانند ا يم
د، ير تر عمل کن ين مسئله را جهانيد ايرد و بتوانيبه خود بگ يک حالت جهاني

خروب آن اسرت کره     يلياز مراکز خ يکيم يکن يم. فکر ميبا ارتباط عمل کن
 د.يجهان درست کن يها فرهنگ يد برايوانت يشما م
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و  ي، فرهنگي، اجتماعيگاه زنان در توسعه اقتصاديارتقاع نقش و جا :پنج
ثابرت   ين دوره اسرالم ير هرا در ا  ت نهاد خانواده. خرانم يکشور و تقو ياسيس

سرت و  يسرت، کمترر هرم ن   يشتر از مردهرا ن يشان اگر بيکردند که استعدادها
کنکور است که منکر ندارد و مساجد  يقات علمن مسابين نمونه آن هميبهتر

بره خرود    ين مسئله شکل سازمانياند. ا خوشبختانه به نقش زنان توجه کرده
 م.يريبگ يشتر از گذشته جدين مسائل را بيد واقعاً ايگرفته و با

ش سرطح  يق و افرزا يج علم و تحقيد و ترويدر جهت تول ينهادساز :شش
د ير و تأک يافزار ق نهضت نرميترش تعمجهان و گس يدات علميکشور در تول

از علوم  از  ياريها در بسيم که غربينکن . شکينوآور ت ويکرد خالقيدر رو
اسالم زنده به گور شرده   يايدن يم که استعدادهايشک نکن جلو هستند و ما

ا بره  ير علرم را در دن  يگاه اسالميم آن جايم که بتوانيد تالش کنيما با است.
م. يکن يغمبر، معرفيو رسالت پ يام الهيان و به عنوان پاسم خدا به اسم آسم

ت که آن روزها در جهل مطلق يحيمس يايم که دنينيزشت است که بب يليخ
ن ير ا يد روير کرد، امروزه از ما جلو باشد و هسرت و مرا  واقعراً با    يم يزندگ
تواننرد   يکه در مساجد هسرتند، مر   ييم که باز مساجد و علمايه کنيتک يليخ
 کار کنند. يلينه خين زميا يبرا

ز ير ، ريسرت يز يد شرامل فنراور  ير جد يهرا  يتوسعه علوم و فناور ت:هف
مرواد   يها ي، و فناوريطيست محيز ي، فناوريفرهنگ ي)نانو(، فناور يفناور
 يهرا  هستند که به کل دسرتگاه  ينها االن موتور حرکت دانش بشريد. ايجد
 شود. يکشور مربوط م يعلم

 يو فنراور  يارتبراط  يهرا  رسراخت يباطرات، ز توسرعه، توسرعه ارت   :هشت
گراه  يکره البتره مسرجد خرودش پا     يجهان يها شرفتياطالعات مناسب با پ
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د کره  ير د اسرتخدام کن ير را شرما با  ياست و ابزار اطالع رسران  ياطالع رسان
 د.يبرقرار کن يد تا ارتباط جهانيکن يج استخدام ميتدر به

گراه  يد جاير شرورمان با ست سراله ک ينده بيم آيدر بحث چشم انداز و ترس
ن ير ن اهرداف و ا ير م ايم. اگرر بخرواه  يرير مسراجد در نظرر بگ   يبرا يميعظ

مسرجد و   يهرا هرزار علمرا    ها هرزار مسرجد و ده   انداز محقق شود، ده چشم
در مسرجد حضرور    يو علم ينيت ديها عشاق مسجد که همراه قدس ونيليم
 يالع رسران و اطر  ي، آموزشر يگراه علمر  يل مسجد به پايکنند، با تبد يدا ميپ

تواند در  ي، نقش اول را ميو اجتماع يفرد يها يدرست و پاک کردن آلودگ
سرت  يم در  بياهلل بتروان  ن کننرد. . ان شراء  يست ساله تأمياهداف چشم انداز ب

ن يزمر  يخدا در رو يها از خانه يت ممتازينده مساجدمان را در موقعيسال آ

  1 م.ينيو مرکز ساختن انسان در چشم انداز بب

 ص م لحت در مورد مساجدي وبات مجمع تشخم

به مسراجد   يشترين است که توجه بيا يما در حکومت اسالم ياز کارها
شرد،   يم. اگر هرم کرار  يم. ما به آنچه در شأن مساجد است عمل نکرديبکن
از  يلر ي، خيياير م. از لحرا  جغراف يشتر عمل کنر يب يليد خيکم بود. با يليخ

ساخته شده  ياز مسجدها يليخ يبردار بهرهاماکن ما مسجد ندارد. از لحا  
ت، يريامام جماعت ندارد و در آنها بسته است و غبار گرفته است. از لحا  مد

شرود   يهرم دکران مر    يدارند و گاه يفيضع يها تيرياز مساجد ما مد يليخ
ت عرالم،  يريد با مرد يها که از آنجا استفاده بکنند. مسجد با افراد و گروه يبرا

                                                 
مقاالت پنجمین همهايش بهین اممللهی هفتهه جههانی مسهاجد،        ها و مجموعه سخنرانی. » 1

: مرکز رسیدگی به امهور مسهاجد، موسسهه فرهنگهی     ؛ تهران2، جفروغ مسجد« ۳۱8۱مرداد
 .66 - 57؛ ص ۳۱81ققلین؛ 
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بره او سرپرده شرود و  امرت را اداره      ينا به اداره جامعه اسالمعادل، آگاه آش
نهرا را  يهرم ا  ياهلل رهبرر  نها در مصوبات ما هم آمده که ان شراء يبکند که ا

ن ير م. ايداشرته باشر    يکل يها استيب و ابالغ کنند و درباره مساجد سيتصو
ص مصرلحت در مرورد   يخروانم از مصروبات مجمرع تشرخ     يچند بند را که م

 ست.مساجد ا
آن، که قررآن و   يگاه اصليت مساجد و بازگشت به  جايتوسعه ظرف :کي

ج و ي. با ترويجامعه اسالم يگاه رکن اساسياد دادند در جايبه ما  9غمبريپ

ام را دارم انجرام   فره يگراه و نقرش مسرجد در جامعره کره مرن وظ      ين جاييتب
ققران و  ن کار را بکننرد و مح يگر جمعه هم ايد يدهم، انتظار دارم خطبا يم
ب مردم به سراخت و  يق و ترغين کار را ادامه دهند. تشويسندگان هم همينو

دا ير پ يشرتر يرونرق ب  يلر يکره مرردم بسرازند، خ    يز مسراجد. مسرجد  يتجه
ق ير د از طرير با يد بکنرد؛ ولر  يتواند با يم يخواهدکرد البته حکومت هرکمک
 باشد.  يرات و برات مردمير خيگسترش فرهنگ وقف، نذر و سا

مسراجد   ير، نگهداريز، تعميموثر نظام به احدا ، توسعه، تجه کمک :دو
ک مسجد ي ي؛ مثالً سه هزار نفر برايتيو جمع ييايجغراف يازهايمتناسب با ن

و هنرر   ياز معمرار  يرير گ مطلوب با بهرره  يها بر شاخصه يها مبتن ا فاصلهي
شرهرها، شرهرها، روسرتاها؛ مخصوصراً الرزام بره        در کرالن  يرانيا -ياسالم

و  يد و در حال طراحر يجد يها ، شهرکيان راهيس مسجد در مراکز ميستأ
 ساخت.
هررا و  اسررتيبررر تمرکررز و اهررداف و س يمسرراجد مبتنرر يسررازمانده :س ه 

نباشرد.   يم حکرومت يگرو  يمسجد. من نم يها با حفظ بعد مردم ياستگذاريس
مانرد حضرور    يکره مر   يآن يحکومت هم مثل مردم است. از مردم است؛ ول
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ت امرام  ير ها حضرور داشرته باشرد و محور    د در همه بخشيبا مردم است که
 ييهرا  سرت. گرروه  ياز مساجد امام جماعرت محرور ن   يجماعت. االن در بعض
ئت امنا که او هنوز يهستند که به اسم ه يکنند. افراد يهستند اعمال نفوذ م

رش ائمره جماعرات باشرند؛    يد مديکنند. مسجد با يقبول ندارد اعمال نفوذ م
خردمت   يلر يکننرد خ  يم يفراوان يها خواهد. آنان کمک يامنا م ئتيه يعني

او  يئت امنا را قبول داشته باشرد و بره امضرا   يد هياو با يدهند؛ ول يانجام م
کننرد و   يند خدمت مر يآ يهستند که به مسجد م يگريد يها برسند. دستگاه

 يد با هماهنگيهستند که با يفرهنگ يها نها هم دستگاهيکنند. ا ياستفاده م
 ائمه جماعات باشد. 

مسراجد در   يهرا  تير ت و قابلير فيش کيو افرزا  يکارآمرد  يارتقرا  :چهار
ژه نسل جوان و يو جامعه؛ به يازهايبه ن ييپاسخگو يمختلف برا يها عرصه

شتر مردم در مساجد و شرکت در نماز جمعه و يحضور ب يبرا يفرهنگ ساز
 جماعات.

ب يب ما تصويم. تصويسيون يزها را مين چيک مشاور ايما فقط در نقش 
شران هرر   يو ا يم خدمت رهبريفرست يم يست و طبق قانون اساسين يينها

کننرد و ابرالغ    يدنرد اضرافه مر   يالزم د يزير ا اگر چيقسمتش را قبول دارد 
ن به بعرد  يشود از ا ينها مياهلل بر اساس ا ء شود. ان شا يکنند؛ بعد عمل م يم

گاه استحکام جهان اسالم ين پايتر و مهم يم شبکه مساجدمان را قرآنيبکوش

 1 م.يشرفت جهان اسالم کنيو پ
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