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 انقالب مديون مساجد، البته و است مساجد مرهون انقالب،

 نبود( عج) مهدوى مسجد و آله و عليه اهلل صلى نبوى مسجد مساجد، انقالب، بى زيرا
 ساييد نمى تحقق آستان بر سر انقالب، مساجد، بى و

 !مسجد بر سالم
 !انقالب بر سالم

 !مبارك پيوند اين عمر از بهار سى بر سالم
 !انقالب بنيانگذار مساجد، احياگر بر سالم و
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 پيشگفتار
 هـاى  اليـه  تـرين  عمقـى  در نفـو   بـا  كـه  باشـد  مـى  اسـالمى  جغرافيـاى  در اى رسانه پايگاه ترين سنتى مسجد ـ 9   

 بـر  تكيـه  با آن درونى عناصر كه دهد مى سامان را عقالنيت و وحيانيت بر مبتنى اى شبكه نظام از نوعى اجتماعى،

 .باشد مى فاضله مدينه آن غايت كه هستند اجتماعى نظم دهنده سامان ايمان، و تقوا

 و منسـجم  مفـاهيم  از منشـورى  در را دنيا و دين تنيدگى درهم كه است سياسى ـ عبادى فضاى آغازين مسجد   

 موحد انسان باورهاى در را معنادار فرايندى تا كند مى طراحى رفتارى ـ اخالقى هاى بايسته بعنوان هدفمند اعمال

 .كند ايجاد

 و متفكران از بسيارى  هنى ةدغدغ كه است شده گيتى سراسر در ساختارى منجربه ارتباطات فرايند امروزه ـ 6    

 هـاى  نگـاه  از متفـاوت  تعـاريف  كـه  اسـت  شـده  شـدن  جهانى بنام مفهومى پديدارى به منجر و است انديشمندان

 .بردارد در را مختلفى

 :كند مى تعريف گونه اين را شدن جهانى كاركردگرايانه نگاهى با گيدنز   

 تـثثير  تحـت  واقعـه  هـر  كـه  دهـد  مـى  ربـ   هـم  به چنان را، هم از دور هاى محل كه اجتماعى مناسبات تقويت»   

 9.«برعكس و گيرد مى شكل دارد، فاصله ها فرسنگ آن با كه رويدادى

 و شـكند  مـى  زمـان  آينـه  در را باورهـا  تمـام  كه است شده فرا فروهاى و فروكشيده فراهاى عصر شدن، جهانى  

 در غيـر  و خود فاصله و گيرد مى كسى هر از را «مشخص خود» تشخيص قدرت كه دهد مى ارائه مشوشى منشور

 .است تشخيص قابل «خود» تصوير همان ابهام و تشويش به آينه اين هاى ترك

 دو ارتبـاط  يـك  مسـجد  آنكـه  حال. است زمان و مكان فضا، محو بر مبتنى مجازى ارتباط نوعى شدن، جهانى   

  جهت همين به. زمان و مكان فضا، انحصار در تعبيرى به و مسل  حضور بر مبتنى است واقعيتى و رودررو و سويه

 تكرارپـذيرى  و شـده  درونـى  هاى خصلت انحصار در و سيال و مجازى ادراك از متفاوت نيز شناختى هاى رابطه

 .شود مى گروى مبنا و گروى ايمان منجربه كه باشد مى

  يـل  قـرار  بـه  پژوهشـى  و آموزشـى  گيـرى  جهت با ارتباطات فناورى بر مبتنى اطالعات عصر هاى پارادايم ـ 5   

 :است

 .تبليغى هاى محي  و ها سازمان شدن اى شبكه( الف   

 ...(.و بالگها و -وگو گفت تاالر ـ چت) آموزش و تبليغ بعضا و فعاليت و تحقيق فرايند شدن مجازى( ب   

 .مكان و زمان كار، مفهوم نظر از: تبليغ شيوه در بنيادى تحول( ج   

 .اجتماعى گروهاى بين تعامل گير چشم سرعت و زياد پذيرى انعطاف( د   

 .اجتماعى و فرهنگى علمى، هاى عرصه تمامى در تغيير شتاب سيرصعودى( هـ   

 :شود مى حاصل نتايجى گانه سه مقدمات به توجه با   

                                                           
1
 . 77 ، محسن ثالثى، ص.  گيدنز، آنتونى،   
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 كـه  گيـرد  قـرار  مطالعـه  مـورد  بايـد  ارتبـاطى  اى رسـانه  بعنـوان  و اسـت  ارتبـاطى  پايگـاه  يـك  خـود  مسجد ـ 9   

 معاصـر  فضاى در مسجد ارتباطى زمينه لذا. دارد جهانى دهكده در معاصر ارتباطى فضاى با مشترك خصوصيت

 .دارد علمى بررسى قابليت

 زمان و مكان و فضا بر مبتنى مسجد شد اشاره كه گونه همان و است مجازى ارتباط فرايند در اساسى معضله ـ 6    

 .پرداخت قضيه تبيين به بايد معضله اين حل براى! است عناصر اين محوكننده مجازى فضاى و است

 :روبروست ابهام چند با مجازى فضاى و مسجد ارتباطى رسانه تنيدن درهم ـ 5   

 .فقهى حيث از موضوع مبنايى بررسى( الف   

 .اجتماعى حيث از مسئله بررسى( ب   

 .ارتباطى حيث از مسئله بررسى( ج   

 ارتبـاطى  و اجتمـاعى  حيـث  صرفا و گذاريم مى وا ديگر زمان به را آن دقيق بررسى اول، بند اهميت به توجه با   

 .گيرد مى قرار توصيف مورد قضيه

 در مسـجد  موضوع بررسى به موضوع اين لحاظ با مساجد امور به رسيدگى مركز هاى پژوهش و مطالعات دفتر   

 زوايـاى  و ابعـاد  تمـام  قطعا و باشد مى راه اين در آغازين گامى كه كرد اعتراف بايد كه پرداخت مجازى فضاى

 بازگشـايى  بود، دفتر اين مدنظر آنچه. است نشده بررسى دقيق بصورت آن مبنايى و فقهى حيثيت خصوصا مسئله

 .نمايد مى بيان توصيفى بصورت را ها داده بيشتر كه بود تئوريك و نظرى كالبدى در مسئله

 در و اسـت  پرداختـه  آورد مـى  فـراهم  كـه  امكـانى  و ها فرصت و مجازى فضاى در مسجد بررسى به كتاب اين   

 تا است نموده بررسى باشد مى اسالمى انقالب فراملى شعارهاى از كه را «اسالمى انقالب صدور» موضوع خالل،

 را مجازى مسجد اهداف از يكى واقع در و برشمارد ايده اين صدور براى محمل بهترين را مجازى فضاى بتواند

 .بنمايد معرفى اسالمى انقالب صدور

 تمـام  از و بنمايـد  را تشـكر  كمـال  سـهروردى  جهـانگيرى  االسـالم  حجت اثرجناب داندازمحقق مى الزم دفتر اين   

 در دين تئوريك شدن برايفربه را زمينه موضوع اين نقادانه بررسى با كه است تقاضامند فرهيختگان و خوانندگان

 .رسانند يارى منصفانه نقدهاى با خويش هاى رسالت راستاى در را ما و آورند فراهم مجازى فضاى

 
 پژوهش معاونت            
 هاى پژوهش و مطالعات دفتر
 مساجد امور به رسيدگى مركز
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 مقدمه
 :فرمودند 9516 سال نامگذارى در رو، پيش افق رصد و جهان و كشور فضاى درك با انقالب رهبرمعظم :يكم   

 9.«نامم مى شكوفايى و نوآورى سال را امسال»   

 :كه كردند تثكيد خود، نوروزى پيام ادامه در و  

 امكانـات  از گيرى بهره با بدانند موظف را خود مسئوالن وهمه بگيرد فرا را كشور نوآورى، فضاى بايد امسال»   

 در حكمـت،  و درست تدبير صحيح، مديريت سايه در را بر ميان هاى راه و ابتكارى و نو كارهاى معنوى، و مادى

 6.«شود شيرين ها تالش اين ثمره از مردم كام تا كنند وارد كشور فعاليت

 

 پيـام  در تعمـق  و كليـدواژه  دو اين در تثمل با دانستند، معنا هم را شكوفايى و نوآورى كه ديدگاهى برخالف     

 بـه  رو نگـاهى  نوآورى، مويداند، واژه دو اين خود معناى كه همچنان رهبرى، معظم مقام بيانات ديگر و نوروزى

 مندسـازى  سـامان  و شـكوفا  يكـى  معظـم  رهبـرى  مطالبـه  بيـان،  ديگـر  بـه . دارد گذشـته  در رو شـكوفايى  و آتيه،

 انقـالب  پيروزى سال امين سى به توجه با اسالمى، انقالب دهه سه طول در بويژه گذشته در كه است هايى فعاليت

 :فرمودند چنين شكوفايى، تبيين در ايشان، كه همچنان. است گرفته انجام

 گذشـته  هـاى  سـال  در كـه  هـايى  فعاليت كه است اين دوّم انتظار: ... برم مى انتظار را چيز دو سال اين براى من»   

 آحـاد  و گونـاگون  مسـئوالن  كـه  بزرگـى  هاى گذارى سرمايه است، كرده دولت كه كارهايى است، گرفته انجام

 بـه  هـا  ايـن  انـد،  داده انجـام  ــ  معنـوى  گـذارى  سرمايه چه مادى، گذارى سرمايه چه ـ مختلف هاى بخش در مردم

 5.«برسد شكوفايى

 بيست انداز چشم به توجه با ويژه به اسالمى ايران آينده براى هايى افق كردن باز معظم، رهبرى مطالبه ديگر امّا     

 هـا،  گسـتره  همـه  در بايـد  نـوآورى  مسـلمين،  امر ولى منظر از. شد خواهد محقق نوآورى با اين كه. باشد مى ساله

 .پذيرد انجام

 بوجـود  نـوآورى  بايـد  گفتـيم  كـه  هـايى  بخش همه در كه اين يكى: برم مى انتظام را چيز دو سال اين براى من»   

 9.«بيايد

 دارد، ويـژه  جايگـاهى  نـوآورى،  و شـكوفايى  يعنى رهبرى مطالبه مورد مقوله دو هر در كه نهادهايى از يكى     

 افتخـار  از آن، پربركـت  عمـر  سـال  سـى  طـول  در نيـز  و انقـالب  از قبل در مساجد پويايى كارنامه. است مساجد
                                                           

1
 رسانى دفتر مقام معظم رهبرى. . فرازى از پيام نوروزى مقام معظم رهبرى. پايگاه اطالع 

 www.Leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=3743 
2
 . همان. 

 
3
 . همان. 

 
4
 . همان. 
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 .برساند ظهور منصه به را ها فعاليت برآيند شكوفايى، به مسمى سال در كه بجاست و است برخوردار خاصى

 ارج را ابـداع  از نـوع  هر دين، و سنت حوزه اساسا. است سخت قدرى مساجد حوزه در نوآورى باب يافتن امّا   

 دگم از پرهيز ضمن قياس، و بدعت از نوآورى، و اجتهاد تفكيك با شيعه، متعالى مكتب بويژه و اسالم. دهد نمى

 بـه  منحصـر  انقـالب،  سـكاندار  طـرف  از حـوزه  اين در نوآورى مطالبه. پذيرد مى را مند روش نوآورى جمود، و

 خـاطر  بـه  ايشـان . انـد  داشـته  ترغيـب  دينـى،  علـوم  در نـوآورى  بـه  را حوزويان مكرر طور به ايشان و نبوده امسال

 و داشـته  تثكيـد  6«كشـور  در تحـوالت  مـديريت » ضـرورت  بـر  9«بشـرى  جوامع در تحوالت بودن ناپذير اجتناب»

 :فرمودند

 گذاشــتن بـاز  صـحيح،  راه تنهــا بنـابراين ... رسـيد  جـايى  بــه تـوان  نمـى  نـوآورى  نفــى و گذشـته  در توقـف  بـا »   

 5.«است آفرين تحول راه اين مديريت و آزادانديشى و فكرى آزاد نوآورى، راه

 صـحه  معاصـر  ايـران  از برهه اين در مسئله اين ضرورت بر شكوفايى، و نوآورى سال به امسال گذارى نام با و     

 .گذاشتند

 قافلـه  از و نموده مشخص را خود جايگاه نوآورى، دايره در بايد اسالمى، انقالب ركين ركن عنوان به «مسجد»   

 تبليـغ  پروسـه  بـر  آنهـا  تثثير و جهان، و ايران فرداى و امروز تحوالت به توجه با. نماند عقب كشور علمى جهش

 ولـى  فرمـوده  بـه . گـردد  اتخا  و كشف دينى متون از تحول، اين مديريت در نو مسيرى بايست مساجد، در دينى

 موجـب  تحول از گيرى كناره» صورت در مساجد گرنه و 9«است بشر تعالى و ماندگارى راز تحول،» مسلمين امر

 3.«شد خواهد شدن منزوى يا و رفتن بين از

 همـراه  نگـرى  آينـده  يـك  با بايد نوآورى هرگونه روى اين از. فرداست و معاصر انسان براى نوآورى، فرآورده  

 ديگر به. بود نخواهد مفيد يا و گيرد نمى صورت نوآورى يا نيازهايش، و فردا انسان از درست فرض بدون. باشد

 نقـاط  بايـد  درسـت  نگـرى  آينـده  يك براى. نيست بيش پردازى خيال نوع يك نگرى، آينده بدون نوآورى بيان،

 رهبـر  كـه  نيست جهت بى. نمود رصد را فراروى تهديدهاى و ها فرصت و درك، را موجود وضع ضعف و قوت

 :فرمودند تلقى بايسته يك هم را نگرى آينده نوآورى، به حوزويان الزام كنار در فرزانه

 

 ادامـه  اساسـى  هاى ضرورت از...  آينده، انداز چشم ترسيم...  علمى، ريزى برنامه تحول، مديريت نگرى، آينده»   

 و تحـوالت  پرشـتاب  و سـريع  رشد به توجه با علميه هاى حوزه تثثيرگذارى و نفو  افزايش و رشد به رو حركت

                                                           
1
 www.leader.ir/langs.fa/?p=contentshow&is=29643 .  سخنان رهبر معظم انقالب اسالمى در دومين روز از سفر به استان سمنان در جمع دانشگاهيان.  
2
 .  همان.  

 
3
 .  همان.  

 
4
 .  همان.  

 
5
 هاى علميه قم، مشهد و اصفهان. ان حوزه. سخنان رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار جمعى از اساتيد، فضال، پژوهشگران و مبلغ 

 www.leader.ir/langs.fa/?p=contentshow&is=31273 
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 9.«است نوين هاى فناورى

 رهبـرى  بيانـات  در اخيـر  هـاى  سال در كه نيست چيزى اسالم، و انقالب آتيه رصد و نگرى آينده بايستگى ايده  

 :فرمودند روحانيت به نيز رهبرى اوايل همان در رهبرى معظم مقام بلكه باشد شده نهاده روحانيت برعهده

 و كشور آينده كه شماست گوياى زبان و روح مغز، دست، دل،. شماست هاى دست در و شما به متعلق آينده»   

 6.«سازد مى و كند مى طراحى را مسلمين و اسالم، آينده حتى انقالب،

 فهـم  البتـه  و موجـود،  واقعيـات  درك بـر  موقـوف  و بينانـه  واقع نگرى آينده بر مبتنى مساجد، عرصه در نوآورى  

 .فرداست و امروز انسان نياز از صحيح

 سـند  تـدوين  از پـيش  تـا  چـون . است جدى بسيار انداز چشم سند يافتن رسميت با بويژه نگرى، آينده ضرورت   

 بـر  اسـالمى  انقالب هاى آرمان و ها رسالت با متناسب نگرى، آينده و پژوهى آينده رويكرد ساله، بيست انداز چشم

 5.نبود حاكم كالن، هاى برنامه راهبردى فضاى

 بهبـود  جهـت  رهبـرى،  نداى اين به گويى لبيك جهت مساجد، عرصه در پژوهشى پيشينه خاطر به نگارنده :دوّم  

 راستاى در مسجد فرهنگى رقباى از گيرى بهره جوانان، انبوه جذب رخوت، از خروج و مساجد موجود وضعيت

 ،(رقيـب  نـه  مسـجد  رفيـق ) آن عـرض  در نـه  مسـجد  طـول  در آورى فـن  نـوين  ابزارهاى دادن قرار يعنى مسجد؛

 در گـرفتن  قـرار  از پرهيز و جهانى تحوالت مديريت و همگرايى ضرورت مدرن، انسان معنوى نياز به دهى پاسخ

 موضـوع  انـداز،  چشـم  سند در نظر مورد جايگاه به دستيابى و جهان به( انقالب صدور) انقالب پيام رساندن انزوا،

 امـور  به رسيدگى مركز هاى پژوهش و مطالعات دفتر مسئول غرويان محسن استاد حضرت با را «مجازى مساجد»

 نگارنـده  يـاريگر  همـاره  موضـوع،  ايـن  در پـژوهش  به شاگرد اين ترغيب ضمن ايشان. گذاشتم ميان در مساجد

 .نبود رسيدن سامان به ياراى را اثر اين نبود، استاد دريغ بى هاى تشويق اگر شك بى. اند بوده

 ارسال جارى سال در مساجد گراميداشت جهانى هفته همايش به مقاله صورت به نخست مجازى، مسجد طرح   

 فرامـوش  را قـديم  مجلـس  صـحن  در مقالـه  ارائـه  خاطره هرگز نگارنده 9.شد حائز پژوهشى اوّل رتبه كه گرديد

 پاسـخ  و پرسـش  از دست اين. بود همراه مخاطبان متعدد تشويق و پرسش با مقاله ارائه حين در حتى كه كند نمى

 تـثليف  خواسـتار  همـايش،  علمى دبير بويژه مخاطبان از اى عده كه اين تا. داشت ادامه ها مدت موضوع، اين بابت

 .شدند كتاب قالب در موضوع

                                                           
1
 .  همان.  

 
2
 . 23/3/1368.  از بيانات مقام معظم رهبرى خطاب به روحانيت در تاريخ   

 
3
 . 95، ص «انقالب اسالمىانداز بيست ساله و تأثير آن بر  آينده نظام ايران در سند چشم».  احمدى، محّمدرضا، مقاله   

 
4
 23آورد نور، ش  باشد چاپ خواهد شد. ويراست ديگر اين مقاله در مجله ره ، كه حاوى مجموعه مقاالت همايش ششم مى7 .  اين مقاله در كتاب   

 نشر يافته است. 1387تابستان 
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 مـورد  كـه  يافـت  انتشـار  9رسـالت  روزنامـه  در مجـازى  مسـاجد  عنوان با نيز اى مقاله عموم، ديدگاه اخذ جهت   

 .داشتند اصرار اثر انتشار در تعجيل بر نوعى به همه كه گرفت قرار انديشه اصحاب استقبال

 هرچنـد . بيانگارد بايسته يك را مجازى فضاى در اسالم حضور كوشد مى كتاب اين هاى بخش از برخى :سوم   

 را سـايبر  فضـاى  در ديـن  تبليـغ  مجموعـه  و اسـت  مسـجد  حوزه از اعم برخى شد، بيان بخش اين در كه مباحثى

 اسـت  شـده  سـعى  هـايى  بخـش  در. رسـاند  نمـى  موضـوع  بـه  آسـيبى  مدعا، از دليل بودن اعم ولى. كند مى تحليل

 ديگـر  سوى از و سو يك از مسائل اين سترگى. شود بررسى گوناگون ابعاد از مجازى مساجد به توجه ضرورت

 .بگذريم و بگذاريم اجمال به را مسائل اين كه شد باعث اوراق، تنگى و نگارنده علمى مزجات بضاعت

 عرصه در هم متنوعى و متعدد هاى پژوهش مسيحيت، ويژه به ديگر اديان مجازى، معابد حوزه در نماند ناگفته   

 استقصـاء  طبـق  ولـى . انـد  داده انجـام  اى گسـترده  هـاى  فعاليت عملى، اقدامات حيطه در هم و نظرى هاى پژوهش

 نيازمنـد  مجـازى،  مسـجد !! اسـت  نشـده  نگاشـته  اسالمى، مساجد حوزه در زمينه اين در جامع اثرى هيچ نگارنده

 بـه  عالقمنـدان  برخى اصرار ليك. باشد مى نيز فقهى خصوص به روانشناختى و شناخى جامعه ديگر هاى پژوهش

 اثـرى  قالـب  بـه  را مباحـث  ايـن  تا واداشت اين بر را نگارنده... و فقهى مباحث صعوبت و سو يك از اثر اين نشر

 .نمايد احاله مستقل

 نگارنـده . دانسـتند  مـى  بسـزا  را ديگـر  عبارات و بوده معترض كتاب، نام هم و مقاله عنوان به هم برخى :چهارم   

 مسجد عبارت اى، رايانه و عمومى ادبيات با وفاق جهت باطنى، ميل عليرغم عظام، اساتيد محضر از اعتذار ضمن

 .گيرند مى بهره مجازى واژه از فارسى، هم و انگليسى معادل در هم زيرا. برگزيدم را مجازى

 آغازين. نمايم يادى رساندند، يارى را نگارنده كتاب، اين انجام تا آغاز از كه قرينى همراهان از بجاست :ششم    

 بـه  رسـيدگى  مركـز  محتـرم  رياست ابراهيمى آقاى حاج والمسلمين االسالم حجت حضرت بدرقه را خود تشكر

. انـد  داده قـرار  خـود  عنايـت  و محبت مرهون را نگارنده و نگاشته ممكن فرصت هر در كه نمايم مى مساجد امور

 سـامان  بـه  يـاراى  را اثـر  ايـن  نبـود،  غرويـان  محسن استاد حضرت دريغ بى هاى مساعدت و ترغيب اگر ترديد بى

 رضـايى  دكتـر  االسـالم  حجت تشويق و ارادت مرهون مجازى، مسجد قامت بر كتاب جامه پوشيدن. نبود رسيدن

 .نمايم مى سپاسگزارى كه است مساجد گراميداشت جهانى هفته همايش عملى دبير بيرجندى

 اثـر  ايـن  فرهنگيـان،  آقـاى  جنـاب  فرزانه دوست دفتر، پژوهشى معاون خالصانه حمايت و واال عنايت نبود اگر   

 بـه  گنـدمكار  آقاى اسالم حجج از. مندم آرزو را تعالى توفيق عزيز آن بر. گرديد نمى آراسته طبع لباس به هرگز

 زاده حسـين  آقـاى  و نگارنده از اى كتابخانه حمايت نيز و تثليف زمان در دريغ بى زحمات و مطالب بازبينى خاطر

 ام مكرّمه همسر و مطالب برخى ارائه جهت به جونوش خانم كوشا دانشجوى از نيز و نكات، برخى ايراد جهت به

 .كنم مى تقدير كتاب تثليف طول در هايشان شكيبايى پاس به

 حوزه در را اثرى مساجد، بر مبتنى انقالبِ پيروزى سالگشت امين سى در كه است مباهات مايه بسى را نگارنده   

                                                           
1
 . 3و  2، صص  1387شهريور  31، يكشنبه  6531و ش  2، ص  1387هريور ش 33، شنبه  6533روزنامه رسالت، ش « بسوى مساجد مجازى».  مقاله   
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 و اسـاتيد  همـت  و حمايت ارادت، حاصل شماست روى پيش كه آنچه. نمايد دينى و علمى جامعه تقديم مساجد

 ناشى بينيد، مى نگاشته اين در كاستى و نقص از آنچه هر البته. گذشت اشارت به برخى اسامى كه است دوستانى

 اين انديشه و دانش ارباب همه از نگارنده داشت چشم. مبراست آنها از عزيزان آن ساحت و باشد مى نگارنده از

  اللّـه  عجـل ) االعظـم   اللّه بقيه درگاه مقبول كوچك، تالش اين آنكه اميد به. فرمايند گوشزد را ها كاستى كه است

 :جامى قول به كار اين با كه باشد. گيرد قرار( الشريف فرجه تعالى

 روى در قبله وفا كردم

 92حق مسجد، چه بود، ادا كردم 
 

 7831قم. بهمن 
 سال نوآورى و شكوفايى
 يحيى جهانگيرى سهروردى

                                                           
16
 .  عبدالرحمان جامى،   
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اى گوشه دل را بساز! مسجد آدينه  خانه تن را بساز! باغچه و گلشنى

 بهار الشعراى ملك
 

 

 

 

 نخست فصل   

 

 

 مجازى معابد و اديان

 

 

 

 

 

 مجازى معابد به اديان گرايش
 مذهبى، محافل و مراكز در حضور براى مردم بيشتر جذب راستاى در استراليا ملى كليساى ، 6669 سال اوايل در

 دعـاى  مراسم در علتى هر به توانستند نمى يكشنبه روزهاى كه افرادى و برد بهره اينترنت نام به نوظهورى ابزار از

 نيز، امريكا پروتستان كليساهاى كه نگذشت چيزى. گشتند مند بهره كليسا پيام از ابزار، اين با كنند، شركت كليسا

 در اينترنـت  از اسـتفاده  بـا  توانسـتند  مـى  افـراد  همزمـان  شـكل  به آن در كه كردند هايى سايت اندازى راه به اقدام

 داشـته  كليسـا  در فيزيكى حضور و مسافت كردن طى به نياز آنكه بدون كنند شركت كليسا يكشنبه روز دعاهاى
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 9.باشند

 سـال  اوايـل  در آسوشـيتدپرس  بـا  اى مصـاحبه  در اينترنتى كشيشان نخستين از يكى عنوان به كلسى، كن اسقف  

 :گفت 6665

 كارهاى تمام اينترنتى كليساى در ما. است جديد سرزمينى خلق عبارتى به و جديد اى جامعه اينترنتى كليساى»   

 حضوركشــيش مقـدس،  كتـاب  خوانـدن  روزانـه،  هـاى  عبـادت  مثـال  طـور  بـه  دهـيم،  مـى  انجـام  را دينـى  جامعـه 

 .«است يافته تحقق الكترونيكى جامعه اين در گناهكاران اعترافات ثبت حتى و تسكين و وگو گفت براى

 اديـان  اينترنتـى  جامعـه  اندازى راه از نيز سيتى كانزاس كاتوليكى شوراى مركز مسئول سامرز، ربكا بعد ماه چند   

 حفـ   و مسـيح  تعـاليم  گسـترش  بـه  كـه  مجـازى  جامعـه  ايـن  بـراى  توجهى قابل بودجه آنها كه گفت و داد خبر

 6.اند داده اختصاص كرد، خواهد كمك جهان در مسيحيان

 تمامى تنها نه بسيار، مراجعان با و گسترده شكلى به كه دارد وجود مجازى كليساهاى مسيحيت جهان در اكنون  

 .است برخوردار بيشترى تنوع از آنها خدمات ارائه و فعاليت بلكه دارند، را واقعى كليساى يك هاى ويژگى

 تمـام  در كـه  مـذهبى  هاى موسيقى كنند، مى چت مراجعين با ها ساعت كه هايى كشيش به روزى شبانه دسترسى   

 در شـركت  همچنين و علمى و آكادميك تحقيقات و مقاالت و ها كتابخانه از استفاده است، شنيدن قابل ساعات

 .است اينترنتى كليساهاى امور ترين متداول جمله از مقدس كتاب خواندن و جمعى دسته دعاهاى

 انـدازى  راه بـه  اقـدام  نيـز  آنهـا  و كرد سرايت ديگر اديان همچنين و مسيحيت از ديگرى هاى فرقه به مسئله اين   

 و. كشانند مى واقعى معابد به را خود كاربران معابدمجازى، ساخت با شينتو، مذهب رهبران. كردند مراكزى چنين

 ايـن  اينترنتـى  سـايت  در. است توجه قابل معابد اين در شرعى مناسك و دعا انجام حتى و ها زيارت فزاينده رشد

 هـاى  ضـرب  صـداى  مـتن،  در كه حالى در معمول، آداب طبق شود مى خواسته اينترنتى بازديدكنندگان از معبد،

 بازديدكننـدگان  آنگاه. كنند دعا ديگر، تعظيم يك و زدن كف دوبار كردن، تعظيم دوبار با شود، مى شنيده طبل

 5.كنـد  دعـا  آنهـا  طـرف  از نيابـت  به بخواهند معبد از و كنند وارد را جزئيات ديگر و ايميل آدرسِ نام، توانند مى

 در عضـوگيرى  مهـم  ابزارهـاى  از اينترنـت  اساسـا  9.انـد  نمانـده  عقـب  قافلـه  ايـن  از نيـز  جديـد  اديان آنكه جالب

 لـذا  بوده ممنوع كشورها برخى در جديد، معنوى هاى فرقه فعاليت اينكه بر افزون. است دينى نوپديد هاى جنبش

 .اند آورده روى مجازى فضاى طريق از پيرو مخفيانه جذب به

 

 مجازى مساجد با مجازى كليساهاى و معابد مقايسه

                                                           
1
 . 41، ص «كليساهاى مجازى در جهان واقعى».  ايالنلو، مژگان، مقاله   

 
2
 .  همان.  

 
3
  . www.iritn.com/?action=show&type=news&id=12437 

4
 باشد. مى« ISKCON»معبد مجازى براى فرقه نوپديدى در غرب به نام www.virtualtemple.net و   www. virtualtemple.org.  دو سايت  
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 تالش كُندى و مسيحيت، خصوص به اديان ديگر جدى هاى فعاليت بين بلند فاصله به قسمت اين در كه بجاست

 .عقبيم قافله از چقدر كه شد خواهد روشن نيك آنگاه. نمايم ارائه را اى مقايسه آمار زمينه اين در مسلمانان ما

 از آنچـه  و بـردم  بهره 9اينترنتى جستجوگر مشهور موتور دو از مجازى مسجد و كليسا معبد، تعداد يافتن جهتِ   

 .نمودم بررسى را شود مى مربوط انگليسى و فارسى زبان دو در موضوع، به اينترنت در كه واژگان

 :دانم مى تذكر به الزم را نكته چند آمار، نمودارِ به توجه از قبل امّا   

 و فارسى زبانى گستره در تنها مسيحيت، بويژه اديان ديگر و مجازى دنياى در ما فعاليت بين بلند فاصله اين ـ 9   

 ما توليد كه چرا. بود خواهد بيشتر خيلى فاصله گيرد، قرار جستجو مورد ديگر هاى زبان اگر حال. است انگليسى

 بـر  و غبطـه،  آنـان  هـاى  فعاليـت  شگرفىِ به بايست شك بى. است ناچيز بسيار... و ايتاليايى اسپانيولى، هاى زبان در

. انـد  ربـوده  را سبقت گوى ما از هم پارسى زبان در آنها آنكه ويژه به!! خورد حسرت عرصه اين در خود رخوت

. انـد  فعـال  فارسـى  زبـان  به كه داريم اينترنتى كليساى مورد 9116 كه حالى در داريم اينترنتى مسجد 19 تنها مثالً

 !باشد مى مخاطبان از محدود درصد اين براى تالش همه اين! داريم؟ مسيحى زبان فارسى مخاطب چقدر مگر

 آنهـا  بـا  مقايسـه  قابـل  نيز كيفيت در ـ نيستيم كه ـ بوديم مى مساوى كميت در اگر حتى آنكه ديگر حسرت ـ 6   

 شـيوه  توليـد،  لحاظ از مجازى كليساى ترين كيفيت كم با مجازى، مسجد نمونه بهترين حتى اينكه منظور. نيستيم

 محتوا شدن روزآمد در حتى مجازى، مساجد. نيست مقايسه قابل... و ها جذابيت محورى، مخاطب تنوع، عرضه،

 كـه  بـراين  افـزون  6.كنـد  مـى  چندان صد را مسجد متوليان وظيفه اين و! دارد فاصله ها فرسنگ مجازى كليساى با

 5!!مسجد جز دارند چيز همه مجازى مسجد عنوان با ها سايت از برخى

 سـنى  و عربـى  كشورهاى توليدات اكثرا هم، مجازى مساجد اين حتى كه فشارم مى پاى نگرانى اين بر باز و ـ 5  

 .است مانده مغفول حق به عرصه اين در السالم عليهم بيت اهل غنى مكتب وجايگاه 9بوده مذهب

 واژه صرف جستجوى از لذا. گردد جستجو مجازى، با مرتب  كليدواژگان است شده سعى جستجو اين در ـ 9   

 هـم  يـا  و مجـازى  واژه بـا  مركـب  كليسـاى  يا مسجد كه است اين مسلم قدر زيرا. شد خوددارى كليسا يا مسجد

 3.اند دوم جهان فضاى به رهيابى درصدد آن، معناى
 ياهو در جستجو نتيجه     گوگل در جستجو نتيجه        جستجو مورد واژه 

                                                           
1
 بود، از آوردن آنها خوددارى شد. Googleو  Yahooكه نتايج ديگر موتورهاى جستجو هم تقريبا نزديك به  .  نظر به اين  

 
2
 مجازى را مالحظه نموده:.  براى نمونه ده مورد از مساجد   

 www.virtualmosque.co.uk ...wniln.demswm.www ...wemswm.niln.dweselniwwen www.masjedinterneti.persianblog.ir 
...wcwwuwisneluw.wwewww ...wuw.-neluw.wm.u ...wneluw.wwen ...wwmu.wm.uneluw.wm.u ...wcwwuwisneluw.wwewww 

...wniln.demswm.www:و با چند مورد از كليساهاى مجازى زير مقايسه كنيد 
 www.online-church.tv ...wemswm.wwwwwwwwen ...ww.swliemswm.wwen ...wwwwwlunewwwimwwen ...wemswm.w.swliwwen 

...wwmu.wm.uwwwwwwenwwwwluwewl ...wcwwuwiswwwwwwwewl ...wcwwuwiswwwwwwwwen ...wcwwuwiswwwwwwtsimuwml.ot.ww.mw.wwen 
...wcwwuwiswwwwwwwwl ...wiwuwemwwwwwwwewl ...wuw.cwwuwiswwwwwwwwen 

3
 www.imosque.ca ها بجا نيست ليك خوب است سرى به اين سايت بزنيد: .  هرچند نام بردن از اين سايت  
4
 www.internetmosque.netو  www.mosque.com. مثل:   

 
5
 برند. ( تعبيرى است كه برخى براى فضاى مجازى، بكار مىsecond life) .  دنياى دوم يا زندگى دوم  
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 مورد 22   مورد 19   اينترنتى مسجد   
 مورد 996   مورد 116/9   اينترنتى كليساى   
 مورد 9   مورد 9   اينترنتى معبد   
 مورد 95   مورد 62   مجازى مسجد   
 مورد 96   مورد 66   مجازى كليساى   
 مورد 2   مورد 3   مجازى معبد   
 مورد 6   مورد 6   آنالين مسجد   
 مورد 56   مورد 966   آنالين كليساى   
 مورد 6   مورد 6   آنالين معبد   
     online mosque599 مورد 691   مورد 
     online church666/919 مورد 666/665   مورد 
     online temple166/95 مورد 266/31   مورد 
     virtual mosque926/9 مورد 216/5   مورد 
     virtual church366/62 مورد 666/625   مورد 
     virtual temple566/96 مورد 666/21   مورد 
     Internet mosque565 مورد 229   مورد 
     Internet church666/53 مورد 666/666   مورد 
     Internet temple526/9 مورد 326/9   مورد 
     Internet Masjed6 مورد 6   مورد 
     Internet Masjid166/69 مورد 29   مورد 
     Online Masjed9 مورد 6   مورد 
     online Masjid331 مورد 15   مورد 
     Virtual Masjed9 مورد 9   مورد 
     Virtual Masjid952 مورد 96   مورد 
     Echurch666/66 مورد 966/66   مورد 
   9euqsomE   969 مورد 561   مورد 

  6eujsamE   166/93 مورد 36   مورد 
     Emasjed6 مورد 9   مورد 
     E-church666/296 مورد 666/996   مورد 
   5e-uqsomE   266/6 مورد 536   مورد 
     E-masjid166/95 مورد 666/61   مورد 

                                                           
1
 www.emosque.orgو www.emosque.biz و   www.emosque.com.  براى نمونه:   

 
2

www.emasjid.org.my  

 
3

www.e-mosque.com.my , www.e-mosque.com  
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     E-masjed356/5 مورد 26   مورد 
     Ichurch366/96 مورد 166/92   مورد 
   9euqsomE   669 مورد 323   مورد 

  6eujsamE   921 مورد 32   مورد 
     Imasjed6 مورد 6   مورد 
     I-church666/656 مورد 966/56   مورد 
     I-mosque366/96 مورد 35   مورد 
     I-masjid536/6 مورد 931   مورد 
     I-masjed566 مورد 29   مورد 

 نكته
 در جسـتجو  بـا  نگارنـده  اينكه مسجد، متوليان بر توجه قابل ولى نيست مرتب  زياد نمودار اين بر نكته اين هرچند

 masjed نـه  ديد masjid را مسجد انگليسى معادل التين الخ  رسم انگليسى، زبان هاى نامه لغت و 5ها المعارف دايره

 نمودار در كه چنان هم. ماست ادعاى بر شاهدى جستجو موتورهاى در واژه دو اين از يك هر جستجوى دامنه و

 بيست باالى masjid واژه كه حالى در. است بوده صفر جستجويش ميزان masjed واژه مواقع برخى حتى بينيد مى

 .دهد مى نشان را هزار

 بـا  را خـود  سـايت  آدرس حتى مطلب، اين به توجه بدون مسجد متوليان برخى حتى نيز و مترجمان االسف مع   

 را masjid واژه كشور خارج مساجد و اسالمى مراكز اينكه توجه قابل نكته ujsamE!!9 نه اند ساخته masjed واژه

 لـذا . masjed نـه  نمـود  خواهـد  جسـتجو  را masjidاگر يك كاربر غربى، به دنبال مسجد در اينترنت باشـد،   3.كنند مى استعمال

 2.شود ريخته قالب اين در بايد هم ما توليدات

 

 مجازى جهان به اديان توجه چرايى

                                                           
1

www.imosque.name, www.imosque.ca  

 
2

www.imasjid.org, www.imasjid.net, www.imasjid.org, www.imasjid.ws, www.imasjid.org, www.muhammadimasjid.com 

 
3
 نويسد: ( چنين مىMosqueدر مدخل ) The Concise Oxford Dictionary Of World Religions.  مثاًل در فرهنگ مختصر اديان جهان آكسفورد   

 Mosque or Masjid (Arab., masjid, from sajada) 
4
و يا تنها تارنماى  www.omeranemasjed.comو وب سايت سازمان عمران مساجد به آدرس:  www.masjed.com. مثل وب سايت موسسه مسجد به آدرس:   

و يا وبالگ خبرى مساجد به آدرس  www.masjednews.comو پايگاه خبرى مساجد به آدرس   www.masjedblog.irس: وبالگ مسجد به آدر

www.masjednews.blogfa.com. 

 
5
درس: مسجد انجمن اسالمى كالين كانتى آمريكا به آ www.carroltonmasjid.org.  براى نمونه: مسجد انجمن اسالمى كارول تون آمريكا به آدرس:   

www.planomasjid.org  :شوراى مساجد النك شاير انگلستان به آدرسwww.lancashiremosques 
 
6
 بهره بردند، تشكر نمايم. masjidكه با پذيرش اين ايده نگارنده، از واژه www.masjidnews.com. بجاست از مسئوالن خبرگزارى مسجد   
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 جهـانى  مـدنى  جامعه » ،9« جهانى دهكده»: نظير مختلفى عناوين تحت آن از كنيم، مى زندگى آن در كه عصرى

 يـاد  6« سـيال  مدرنيتـه  » و 2« ارتبـاطى  جامعـه  » ،3« شـده  رهـا  جهـان  » ،9« اى شـبكه  جامعـه  » ،5« دوم مدرنيته » ،6«

 .كنند مى

 از حـال  عـين  در. دارد وجـود  اينترنـت  كـاربر  166/669/966/9 جهـان،  جمعيت نفرى 611/966/262/2 كل از  

 عنـوان  بـه  1internet world stats سـايت  كـه  مـيالدى  6661 مـارس  59 يعنـى  آمـار  آخـرين  طبـق  جمعيـت  مجموع

 بشـر  ميـان  در اينترنـت  بـاالى  نفـو   از حاكى داده ارائه اينترنت نفو  ضريب آمار نشر و سنجش مركز معتبرترين

 بـه  كـه  دينـى  آيا. كند ديجيتالى كامالً را انسان آينده رود مى آن سريع بسيار رشد به رو فرآيند كه است امروزى

 ابـزار  تـرين  سـاده  بـا  كه مخاطبى كند؟ پوشى چشم مخاطب همه اين از تواند مى هست خود هاى آموزه نشر دنبال

 هزينـه،  كـاهش  دارنـد؟  را مخاطـب  پوشـش  همـه  ايـن  فيزيكـى،  معابـد  آيـا . داد انتقـال  بدو را خود پيام توان مى

 .است مجازى معابد به اديان رويكرد علل از 1...و مخاطبان از عظيمى گستره بودن، الوصول سهل

 فرايند» از است عبارت پذيرى فرهنگ. است پذيرى فرهنگ فرايند به كمك ها، رسانه كاركرد ترين مهم از يكى  

 بـه  جامعـه  فرهنـگ  در موجـود  احساسـى  و رفتـارى  الگوهاى و معيارها باورها، عقايد، هنجارها، ها، ارزش انتقال

 كمـك  هـم  واقعـى  جهـان  در معابـد  بـه  گـرايش  سازى فرهنگ در مجازى، معابد روى اين از 96.«آن افراد آحاد

 .كند مى

 دنبـال  بيشـتر  اينترنـت،  محي  در كاربران كه است اين مجازى، فضاى به اديان آورى روى اصلى علل ديگر از   

 كننـده  مراجعـه  9 هـر  از كه كرد اعالم مفصلى گزارش چاپ با 6669 سال دسامبر 61 در رويتر. اند دينى مباحث

 افـراد  ايـن  از درصـد  21 كـه  شـد   كـر  همچنين. كند مى رجوع اينترنت به دينى مقاصد براى نفر يك امريكايى،

 جسـتجوى  در درصـد  69 ميـان،  ايـن  در هستند مختلف اديان درباره تحقيق و دينى مطالعاتى منابع يافتن درصدد

 هـا  سايت اين به متفرقه امور براى نيز افراد مابقى و هستند آن هاى نيايش و اعمال در شركت و دينى مقدس متون

                                                           
1
 .  مك لوهان.  

 
2
 .  ديويد هلد.  

 
3
 .  اولريش بك.  

 
4
 .  مانوئل كاستلز.  

 
5
 .  آنتونى گيدنز.  

 
6
 .  جيانى واتيمو.  

 
7
 .  زيگمون بومن.  

 
8
  . www.internetworldstats.com 

9
 . 73ـ  69ايم. رجوع كنيد به صص  .  مزاياى مساجد مجازى را در صفحات بعدى بحث كرده  

 
10
 . 41، ص «اينترنت، قاره ششم».  جمشيدى، احمد، مقاله   
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 9.كنند مى مراجعه

 براسـاس . اسـت  بوده سرگرمى و تفريحى از بيش اينترنت از دينى و علمى استفاده نيز ايران در تحقيق يك بنابر  

 و تفريحـى  هـاى  سـايت  از نيـز  درصـد  6/93 و آموزشـى  و علمـى  خبـرى،  هاى سايت از درصد 5/39 تحقيق اين

 ديـن  بـاره  در وب، فضـاى  در موجـود  اطالعات% 3 از كمتر كه است درحالى اين 6.كردند مى استفاده سرگرمى

 5.است

 نيازمند آيا است، رسانى اطالع عرصه در «تحول يك» حاصل كه جهان در اينترنت از استفاده رشد به رو فرآيند  

 :انقالب معظم رهبر فرموده به! نيست؟ مديريت

 را آن و پذيرفت بايد را تحول بنابراين، شد خواهد شدن منزوى يا و رفتن بين از موجب تحول از گيرى كناره»   

 9.«كرد مديريت صحيح جهت در

 سـيراب  السـالم  علـيهم  بيـت  اهـل  معرفـت  زالل بـا  نبايد گردند مى ناب معنويت سراغ اينترنت در كه تشنه همه اين آيا  

 ايـن  امـروزى  بشـر  زبـان  اگر! نيست؟ كافى ما بر تكليف ايجاد در آيا مخاطب همه اين و ظرفيت همه اين. گردند

 !جوييم؟ بهره فناورى اين از خود رسالت انجام در نبايد نيز ما آيا است، فناورى

 3.«الْحَكيمُ الْعَزيزُ هُوَ وَ يَشاءُ مَنْ يَهْدى وَ يَشاءُ مَنْ اللَهُ فَيُضِلُ لَهُمْ لِيُبَيِنَ قَوْمِهِ بِلِسانِ إِّالَ رَسُولٍ مِنْ أَرْسَلْنا ما وَ»   

 را كـه  هـر  خـدا  پـس . كنـد  بيـان  آنـان  بـراى  [را حقايق] تا نفرستاديم، قومش زبان به جز را پيامبرى هيچ ما و»   

 2.«حكيم ارجمند اوست و كند، مى هدايت بخواهد را كه هر و گذارد مى بيراه بخواهد

 سـنت،  از اعـم  تبليـغ  مـورد  جامعـه  بـر  حـاكم  ادبيـات  و بـوده  مردم گفتارى، زبان از اعم ،«لسان» از مراد ظاهرا  

 :نويسد مى آيه اين  يل در مفسرين. است زندگى روش و زبان فرهنگ،

 6.«كردند مى تبليغ آنان فهم طبق و بوده آشنا خود زمان مردم زبان و فرهنگ با پيامبران،»   

 :دانند مى اثرگذار را مخاطب و زمان با متناسب ابزارهاى از استفاده نيز رهبرى معظم مقام  

... برسـانيم  دنيـا  به درست را ها اين بتوانيم بايد ما اسالمى؛ انقالب پيام و ماييم اسالمى، معارف و تفكر و ماييم»   

                                                           
1
 . 33، ص «نگاهى به تاريخچه حضور دين در اينترنت».  اتابكى، هادى، مقاله   

 
2
بررسى رابطه استفاده از اينترنت و »رسانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، مقاله  ها، معاونت امور مطبوعاتى و اطالع .  دفتر مطالعات و توسعه رسانه  

 .www.rasaneh.org/persian/pics/rasaneh-AFF67.doc. برگرفته از سايت  23، ص «هويت دينى كاربران

 
3
 . 41، ص «اينترنت، قاره ششم»له .  جمشيدى، احمد، مقا  

 
4
 هاى علميه قم، مشهد و اصفهان. .  سخنان رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار جمعى از اساتيد، فضال، پژوهشگران و مبلغان حوزه  

 www.leader.ir/langs/fa/?p<contentShow&id<7213 
5
 . 4.  ابراهيم:   

 
6
 .  فوالدوند، محمدمهدى،   

 
7
 . 263، ص  6، ج .  قرائتى، محسن،   
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 بيـان  و لحـن  بـا  بايـد  البتـه  كنـيم؛  بيـان  ماسـت،  بـه  متعلـق  كـه  را آنچـه  و اسالمى معارف و مفاهيم بتوانيم بايد ما

 9.«باشد زمان و دوره هر با متناسب واژگان از استفاده با و مترقى كامالً و روشنفكرانه

 هـر  كه ايم؛ نموده بررسى مختلف ابعاد از را مجازى مساجد به توجه بايستگى مفصل، بطور بعدى هاى فصل در  

 .كند مى كفايت مجازى مساجد به الزام در آنها از يك

 

 

                                                           
1
 . 17/11/1383.  بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار با مسئوالن سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى، مورخه   
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گويى: تو مسجد را مسازكه بما   گفت جرمم چيست اى داناى راز

 بهار الشعراى ملك
 
 
 
 

 دوم فصل   

 
 

 مجازى مساجد و معابد مخالفان

 
 
 
 
 
 
 
 

 مجازى كليساى مخالفان
 در مسـئله  ايـن  پرداختنـد.  مخالفـت  بـه  مجازى كليساى پديده با داشتند سنتى گرايش كه اى عده مسيحيت آيين در

 كـرده  دور كليسـا  از را مـردم  اينترنـت  بودنـد  معتقد كه گرفت قرار كشيشانى و ها اسقف انتقاد مورد بسيارى موارد

 اعـالم  مكـرر  هـاى  اطالعيه طى دليل همين به شود. مى شنبه يك روزهاى در مسيحيان، حضور كاهش باعث و است

 كليسا به شنبه يك روزهاى هستند فموظ مسيحيان و ندارد وجود كليسا در حضور براى جايگزينى هيچ كه كردند

 سـازمان  بـا  آنان رابطه قطع و كليسا از مسيحى مؤمنان جدايى عامل اينترنت كه معتقدند همچنان گرايان سنت بيايند.

 9است. كشيشان
 كه نيست مهم اين گفت: آسوشيتدپرس خبرنگار به انتقاد اين پاسخ در مجازى كليساى بنيانگذاران از كلسى، كن  

                                                           
1
 . 41، ص «كليساهاى مجازى در جهان واقعى».  ايالنلو، مژگان، مقاله   
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 جهـان  بـا  آنهـا  رابطـه  كـه  اسـت  مهـم  اين كنند، حس كليسا در را خود اينترنت طريق از يا بروند كليسا به انمسيحي

 شـاهد  روز هـر  و كنـيم  قطـع  هميشـه  بـراى  را رابطه يا كه بگيريم تصميم بايد ما نشود. قطع كليسا دنياى و مسيحيت

 9مجازى. شكل به حتى باشد داشته وجود رابطه اين كه بپذيريم يا باشيم، مؤمنان كاهش
 مسجد به مجازى مسجد از عروج يك محله. مسجد به كشيدن پر براى است اى آستانه مجازى، مسجد كه البته صد  

 انسـان  يـك  فرآيند، اين و 6مسجد. به تا بود مسجد از آلـه  و عليه اهلل صلى پيامبر معنوى معراج كه نباشد جهت بى شايد واقعى.

 مسـاجد  سـاخت  دهـد.  مـى  جاى مسجد مثمن در و آورده اسالم دامن به را صهيونيسم تبليغات و مدرنيته از سرگشته

 تـوان  مـى  كـه  اسـت  آن نـه  مگر خداست.  كر تعالى راستاى در بلكه نيست سنتى مسجد از كشيدن دست مجازى،

 او دسـت  اش، گمشـده  فطرت كردن زالل از پس و كرد جذب ابزار ينهم با را ديجيتال دنياى بازار در آشفته جوان
 بـه   هنى فق  نه عينى طور به مجازى، نه واقعى طور به بار اين تا گذاشت فيزيكى مسجد از اى گوشه در و گرفت را

 دهنخور اش گوش به مسجد اسم اساس، از كه اى غربى جوان آيا بپردازد. خدايش برابر در كرنش و حقيقت استماع
 را همـو  جهـانى،  ابزارهاى از استفاده با نبايد دارد،  هن در ـ استكبار سوء تبليغات بخاطر ـ بد مفهومى مسجد از يا و
 بـه  را افـراد  مجـازى،  معابد ابزار با شينتو، دين رهبران مثالً 5نمود. آشنا مسجد حقيقت از نشسته، اينترنت پاى در كه
 است: معتقد ژاپن جنوب در «شينگو» بدمع اعظم كاهن كشانند. مى واقعى معابد
 
 آنـان  عملى بازديد به منجر موارد بسيارى در كه كنند مى استفاده مجازى معابد خدمات از جوانان خصوصا مردم»   

 9«.شود مى ما معبد از
 ىمجـاز  مسـجد  از ابـزارى  اسـتفاده  نحـوه  همايشى در بجاست و كنند نظارت «تحول مديريت» بر نخبگان بايد لذا  

 دانشـگاهى  و حـوزوى  نخبگـان  وظيفـه  را اين مكررا انقالب رهبر گردد. بررسى حقيقى مسجد به فراخواندن براى

 اند: دانسته
 معيارهـاى  بـر  عـالوه  رونـد،  اين در و باشد حوزوى و دانشگاهى نخبگان دست در بايد كشور تحوالت مديريت»   

 3«.گيرد قرار اكيد توجه مورد سالمىا نظام ويژه هاى مالك و نور معيارهاى پيشرفت، جهانى
 و  
 و حوزه نخبگان دست در بايد انجامد مى پيشرفت و تكميل ترميم، به كه هايى فعاليت هدايت و تحوالت مديريت»   

                                                           
1
 .  همان.  

 
2
ُنِرَيُه ِمْن آياِتنا ِإَنُه ُهَو الَسميُع ُسْبحاَن اَلذى َأْسرى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اْلَأْقَصى اَلذى باَرْكنا َحْوَلُه ِل. يعنى از مسجد الحرام بود تا مسجد االقصى.   

 . 1. اسراء: اْلَبصيُر

 
3
 . 59، ص « 1434مسجد مجازى، تحول و نوآورى در مسير ايران در سال ».  جهانگيرى سهروردى، يحيى، مقاله   

 
4
  . www.iritn.com/?action<show&type<news&id<73421 

5
.  سخخخخخخخخخخخخخخنان رهبخخخخخخخخخخخخخر معظخخخخخخخخخخخخخم انقخخخخخخخخخخخخخالب اسخخخخخخخخخخخخخالمى در دومخخخخخخخخخخخخخين روز از سخخخخخخخخخخخخخفر بخخخخخخخخخخخخخه اسخخخخخخخخخخخخختان سخخخخخخخخخخخخخمنان در جمخخخخخخخخخخخخخع دانشخخخخخخخخخخخخخگاهيان،            

www.leader.ir/langs/fa/?p=contentShow&id=2946 . 
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 9«.باشد دانشگاه
 تـا  كنيم. مى اشاره مجازى فضاى در مسجد حضور احتمالى منتقدين ايرادات برخى به موضوع شدن روشن جهت  
 بـا  دو ايـن  تعامـل  نحـوه  و فيزيكـى  مسـجد  و مجـازى  مسـجد  جايگاه هم و گردد مشخص بدان توجه ضرورت هم

 شود. آشكار يكديگر

 نيست اجتماعات كانون مجازى، مسجد
 كـانون  مسـاجد،  اساسـى  هـاى  شـاخص  از زيـرا  كند. ايجاد «دينى اجتماع» تواند نمى رنتاينت است معتقد ديدگاهى

 است. ناممكن وب، فضاى در مزّيت، اين و است. آن بودن اجتماع
 ايجـاد  از اينكه ادعاى ولى سازد فراهم را واقعى اجتماع يك امكان تواند نمى اينترنت هرچند گفت بايد پاسخ در   

 را سـليقه  هـم  مسلمانان از اى مجموعه تواند مى وب، فضاى است. ناصواب باشد، ناتوان هم فرادا با ارتباطى هرگونه
 افـزون  اسـت.  سـتودنى  مزيتـى  خـود  اينترنـت،  محـي   در جغرافيايى فرا گستره آن شك بى و دهد. قرار هم دركنار

 تعميـق  و نشـر  بـه  آن اركنـ  در درصـددند  بلكه شوند واقعى مساجد جايگزين خواهند نمى مجازى مساجد كه براين

 نماند. مغفول هم اين از بايد فيزيكى، مساجد كنار در كه است اين به الزام درصدد ايده اين بپردازد. دينى معارف
 

 زدايى تقدس موجب مجازى، مسجد
 آن ترديـد  بـى  شـود.  مـى  خـدا  با بندگان شخصى هاى تجربه مقدس امر زدايى تقدس و شدن روزمره باعث اينترنت،
 همه و... مسجد معنوى فضاى مسجد، معمارى نيست. ميسور مجازى، مسجد در است، واقعى مساجد در كه ىقداست

 فضـاى  اينترنـت،  فضـاى  كـه  اين بر افزون است. مغفول وب، فضاى در اين و است مؤثر فرد دينى هويت ساخت در

 است. غيراخالقى و مستهجن
 كـه،  اسـت  ايـن  سـؤال  ليـك  نيسـت.  شـكى  باشد، مى واقعى مساجد هاى مزيت اين فاقد مجازى مسجد كه اين در   

 مطلـوب  جغرافيـاى  پـراكنش  و گسـترگى  از مساجد اساسا آيا ببرند؟ بهره توانند مى مساجد اين از ها انسان از چقدر

 ندارنـد،  ارتبـاط  مسجد با كه را مخاطبان از دسته آن كند مى تجويز ما به اين، آيا باشد؟ همه دسترس در تا برخوداند

 صـرف  به كردن بسنده آيا دارند. حضور مجازى فضاى در هم مسجد مخاطبان از برخى كه براين افزون كنيم؟! رها

 كند؟ مى كفايت مسجد، در دينى تبليغات
 نـاتوان  بـدان،  رسـيدن  از فيزيكـى  مسـجد  دست كه جايى كند. پر را خألها اين خواهد مى مجازى مسجد واقع در   

 معرفـت  و معنويـت  از كامـل  بطـور  نيـز  ندارند، مساجد به دسترسى نحوى به كه طبانىمخا مجازى، مساجد با است.

 شاعر: قول به 6«.كُلّه ّاليُتْرَكُ كُلُه ّاليُدْرَكُ ما وَ بِالْمَيْسُورِ الْمَعْسُورُ، ّاليَسْقُطُ» كه چرا مانند. نمى نصيب بى مسجد

                                                           
1
 .  همان.  

 
2
،  1، ج / حلى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى،  42، ص .  طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن،   

 . 58، ص  4، ج جمهور، شيخ محمد بن على بن ابراهيم،  / احسائى ابن ابى 41ص 
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هم به قدر تشنگى بايد چشيد  آب دريا را اگر نتوان كشيد

 توليـد  بـا  البته. است مستهجن و غيراخالقى اينترنت، در موجود اطالعات مجموع از% 3/9 تنها آنكه ديگر نكته   

 9.برد بين از هم را درصد اين بايد مجازى، فضاى در انبوه

 

 

 فيزيكى مساجد از دورى باعث مجازى، مسجد
 از اعـم  هـا  رسـانه  مسـاجد،  رقبـاى  از يكى زيرا. شود مى مساجد از مردم دورى موجب مجازى، مساجد گسترش

 كـاهش  در وب، فضـاى  بـه  مساجد بردن. است مساجد رقيب نحوى، به خود اينترنت است،... و راديو تلويزيون،

 قابـل  اينترنـت،  در آسـانى  به بار اين بودند، پاسخگو بدان مساجد كه را نيازى زيرا است، مؤثر مساجد از استقبال

 كشـور  سراسـر  در معبـد  هـزار  16 حدود بر و بوده ژاپن پايتخت در آن مركز كه شينتو معابد انجمن. است يافتن

 :كرد اعالم ژوئيه ماه در مجازى، معابد با برخورد راستاى در دارد، نظارت

 6.«ندارند وجود اينترنت در شينتو ازخدايان يك هيچ»   

 :است معتقد شينتو انجمن تحقيقات بخش رئيس سنو، يوشيا كه همچنان  

  زيارت را معبد عمالً بايد كنندگان زيارت نتيجه در و اند گرفته جاى معبد يك فضاى و مكان در شينتو خدايان»    

 5.«كنند

 و اينترنـت  مخالفـان،  اگـر . دارند اصرار آن بر مجازى كليساى مخالفان هم مسيحيت در كه است استداللى اين  

 به نبايد را تهديد اين آيا! اندازند؟ نمى طرحى نزاع، اين حل بر چرا دانند، مى مساجد رقيب را ديجيتال هاى رسانه

 مسـجد  مخاطبان ربودن حال در روز به روز كه اى، رسانه غول اين قبال در انفعالى موضع آيا كرد؟ مبدل فرصت

 بـا  تـوان،  مـى  بلكـه  نيسـت  مناسـب  كدام، هر حذف رويكرد تكنولوژى، و دين نزاع در نظر به! بسزاست؟ است،

 در توانـد  مـى  اينترنـت . نمود عرضه جديد ابزارى با را دين هم و كرد دينى را اينترنت عرصه هم تعامل، رويكرد

 دين خالى فضاى اينترنت، در دين دادن حضور با ديگر، سوى از و. كند آفرينى نقش دنيا، عرصه در دين عرضه

 مستهجن توليدات با تنها انسانى، 9«دوم زندگى» محي  شود مى موجب فضا، اين كردن رها نظر، به. كرد پر نيز را

 ايـن،  از چقدر حال 3است، دينى توليدات وب، محتواى% 3 از كمتر تنها گفتيم كه همچنان. شود پر غيراخالقى و
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 .دارد تثمل جاى است، ناب شيعى و اسالمى

. اسـت  آورده فراهم هم را مجازى زيارت كه است «رضوى قدس آستان» مجازى، فضاى در رو پيش مراكز از   

 بوده زائران افزايش راستاى در بلكه نداده كاهش را حرم زائران تعداد تنها نه مجازى، زيارت كه نيست ترديدى

 آدرس بـه  رضـوى  حـرم  زنـده  پخـش  سـايت  وب از بازديـد  966 و هـزار  352 جارى سال در نمونه براى. است

 كـه  براين افزون 9.هستند كشور خارج از سايت وب اين بازديدكنندگان بيشتر. است شده انجامRazavi.tv اينترنتى

 فـرا  اش ملكـوتى  حـرم  ميهمـانى  بـه  ندارد، را رضوى حريم در حضور امكان لحظه، آن در كه را عاشقى هاى دل

 اراده، محـ   بـه  مريـدى،  اينكـه . است مؤثر بسيار معنوى، فضايل گسترش در اى، رابطه چنين ايجاد و خواند مى

 اى هفتـه  كـه  مسـيحيت  بسان نه. پسندد مى را هميشگى ارتباط اسالم اساسا و. نمايد برقرار ارتباط مرادش با بتواند

 .گشايد مى پيروان روى به را كليسا 6ساعت، يك مدت به صرف عبادى مراسمى اجراى براى روز يك

 

 اينترنت به اعتياد دهنده شتاب مجازى، مسجد
. بـرد  نـام  بحـران  بـه  آن از بايـد  كه است حدى به جامعه، در اينترنت، به اعتياد كه است اين احتمالى، نقدهاى از

 .فزايد مى بحران اين بر خود مجازى، مسجد ابزار با اينترنت، به مردم دوباره دعوت

 ــ  كاربرد در چه و محتوا در چه ـ دين و اخالق از اينترنت بودن تهى از ناشى بحران اين شد، گفته كه همچنان   

 از گيرى بهره نحوه هم و محتوا هم تواند مى دين. دهد كاهش را بحران اين است قادر دين، رسد مى نظر به. است

 اين از تنها نه غيراخالقى، افراد بدست آن عنان سپردن و فضا اين از دين شدن دور لذا. نمايد اخالقى را ابزار اين

 .بخشد مى سرعت آن رشد به بلكه كاهد نمى بحران

 بـه  را او اسـت  درصـدد  بلكـه  دارد نگه فضا اين در را خود كاربر خواهد نمى مجازى مسجد كه شود مى تثكيد   

 مسجد كه البته صد. بود خواهد مؤثر اينترنت به اعتياد كاهش در خود اين و. بكشاند مسجدواقعى محي  آغوش

 .واقعى مسجد به عروج براى است آستانه يك مجازى

 

 

 چهره به چهره رسانى پيام عدم و مجازى، مسجد
 پيـام  انتقـال  از آنچـه  امـا . داراسـت  را اى ويـژه  امتياز بودن، چهره به چهره بخاطر واقعى هاى محي  در پيام انتقال

 .است مفقود مجازى فضاى در اين و است پيام ماندگارى است، مهمتر

 مسـاجد  بـراى  بـودن  آسـتانه  از بـود  عبـارت  كه شد تعريف مجازى مسجد براى كه راهبردى با رسد مى نظر به   

 دور واقعـى  مسـجد  از را مخاطبـان  خواهـد  نمى اينترنتى، مساجد زيرا. گرديد روشن نيز پرسش اين پاسخ واقعى،
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 تعبيـرى  بـه . بكشـاند  واقعـى  مسـجد  فضـاى  به را مخاطب كه است آن درصدد بلكه نمايد جذب خود به و سازد

 از پيام انتقال براى توان مى راهبرد، اين با. آن عرض در نه اند واقعى مساجد طول در مجازى، مساجد اى، مسامحه

 بـه  را خـود  پيـام،  مانـدگارى  و تـداوم،  براى او كه داد انتقال طورى را پيام اين ولى برد، بهره هم مجازى مسجد

 .بكشاند واقعى مسجد آغوش

 فـراهم  را چهـره  بـه  چهـره  تبليـغ  امكـان  از بخشى حتى جديد، هاى تكنولوژى كمك به امروز كه اين بر افزون   

 احسـاس  تـوان  مـى  كنـد،  مـى  طى را خود تكامل مراحل و شده ابداع تازگى به كه جديدى شيوه در. است گشته

 مقـدار  انـد،  گرفتـه  نام phantom كه گرهايى حس از استفاده با روش دراين. داد انتقال اينترنت طريق از را المسه

 مكـانيكى  نيـروى  بـه  تبـديل  ها پالس اين مجددا ديگر سوى از و شده الكتريكى هاى پالس به تبديل وارده نيروى

 نيـز  آمريكاسـت  در كـه  فـردى  كنـد،  مـى  لمس را شيئى انگلستان در شخص كه هنگامى كه معنا بدين. شوند مى

 خصوصـيات  بلكـه  كنـد  حس را إِعمالى نيروى تواند مى فرد تنها نه روش اين در. دهد انجام را كار اين تواند مى

 سـرعت  مرهـون  زيـادى  بسيار تاحد شيوه اين موفقيت. است درك قابل نيز نرمى و سختى زبرى، قبيل از سطوح

 9.است گرفته قرار اينترنت كاربران اختيار در نورى فيبرهاى طريق از كه است وسيعى باند پهناى و باال

 بودن، غيررفتارى و غيرواقعى بخاطر را مجازى مسجد بويژه ها رسانه برخى، است ممكن پرسش همين ادامه در  

 رفتـارِ  از بخشـى  مناسـك،  انجـام  تكرار، نيز و بودن رفتارى بخاطر واقعى، هاى محي  در كه چرا. ندانند اثرگذار

 .شود مى فرد در ماندگار

 اى رسـانه  جامعـه  در امـا . دارد نيـاز  زمـان  طول در مجدد اجراى و تكرار به بقا براى سنت است معتقد تامپسون   

 ها، رسانه در سنت انعكاس به اعتماد با افراد، بنابراين. كنند مى حف  را ها سنت ها، رسانه. ندارد وجود نيازى چنين

 يـك  كنيـد  فـرض . كنـد  مـى  تفهـيم  را قضـيه  ايـن  ساده مثال يك با تامپسون. كنند مى شركت كمتر مناسك، در

 دارنـد؛  مناسـك  به تعلق احساس و كنند مى تماشا جامعه افراد اكثريت. شود مى پخش تلويزيون از سنتى مناسك

 .دانند نمى ضرورى را فيزيكى حضور تلويزيون وجود با اما

 كه سازد مى فراهم زمانى تداوم از شكلى( غيره و فيلم كتاب،) اى رسانه محصوالت در نمادين محتواى تثبيت»   

 در حضـور ) سـنت  آيينـى  هـاى  جنبـه  از برخـى  زوال ترتيب، بدين. برد مى بين از را مجدد اجراى يا تكرار به نياز

 كـه  باشـد  حقيقـت  ايـن  كننـده  بيـان  تنها، تواند مى بلكه. شود تعبير سنت زوال عنوان به نبايد لزوما( غيره و كليسا

 6.«است وابسته كمتر مجدد اجراى و تكرار به زمان طول در سنت حف 

 محتـوا  در تفـاوت  و. اسـت  ابزارى تفاوت واقعى دنياى و مجازى فضاى در دينى تبليغ ميان كه نمود توجه بايد  

 تبليغ كه گونه همان دارد؛ امكاناتى و ها محدوديت مجازى فضاى در دين تبليغ است؛ ابزار در تفاوت بلكه نيست،
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 9.است مواجه امكانات و ها محدوديت اين با واقعى دنياى در

 

 است ساختمان با مسجد قداست
 مسـجد،  سـاختمان  خـود  كـه  شـود  مـى  معلـوم  دارد، اسالمى فقه در مسجد ساختمان خود كه احكامى به توجه با

 .باشد مطلوب تواند نمى مزيت اين نداشتن بخاطر مجازى مسجد. دارد خاص جايگاهى

 اسـت  الزم سـؤال  به پاسخ در كه آنچه ولى. است فيزيكى مسجد به دادن رونق مجازى، مسجد اساسى راهبرد   

 دو دربردارنده را مسجد مفهومى مجموعه اگر. بدانيم مسجد قداست منشث را چيزى چه كه است اين گردد تبيين

 بـه  آن انتسـاب  اسـت  بخشـيده  قداسـت  مسـجد  ايـن  بـر  آنچـه  بـدانيم،  كاركردهـا  ديگرى و ساختمان يكى: چيز

 :داند مى چنين را مساجد رفعت علت نور، سوره 52 آيه  يل اهلل رحمه طباطبايى عالمه كه همچنان. خداست

 6.«است «اسْمُهُ فِيهَا يُذْكَرَ» همان ها خانه اين رفعت علت»   

 قداست و رفعت. گردد تخريب كه است شايسته باشد، دارا را خدا نام  كر از غير كاركردى مسجدى اگر پس  

 بـدون  مسـجد  كـه  ادعاسـت  بـراين  محكـم  گـواهى  ضرار مسجد داستان. است آن الهى كاركرد از ناشى مسجد

 .هست نيز متعال خداى مبغوض كه نيست مطلوب تنها نه الهى، كاركرد
 وَ قَبْـلُ  مِـنْ  رَسُـولَهُ  وَ اللَهَ حارَبَ لِمَنْ إِرْصادا وَ الْمُؤْمِنينَ بَيْنَ تَفْريقا وَ كُفْرا وَ ضِرارا مَسْجِدا اتَخَذُوا الَذينَ وَ»   

 5.«لَكاذِبُونَ إِنَهُمْ يَشْهَدُ اللَهُ وَ الْحُسْنى إِّالَ أَرَدْنا إِنْ لَيَحْلِفُنَ

 كمينگـاهى  [نيـز ] و اسـت،  مؤمنـان  ميان پراكندگى و كفر و زيان مايه كه كردند اختيار مسجدى كه آنهايى و»   

 نيكـى  جـز  كـه  كننـد  مـى  يـاد  سوگند سخت و بود، برخاسته جنگ به او پيامبر و خدا با قبالً كه كسى براى است

 9.«هستند دروغگو قطعا آنان كه دهد مى گواهى خدا [لى] و. نداشتيم قصدى

 قُبـا  مسـجد  برابر در بارانى، روزهاى يا بيمار و ناتوان افراد ى بهانه به منافقان كه دارد اشاره ضرار مسجد داستان  

 جنـگ  بـه  عزيمـت  ى آسـتانه  در آلـه  و عليـه  اهلل صـلى  پيـامبر  از و بـود،  خودشان تجمّع پايگاه واقع در كه ساختند مسجدى

 نيّـت  و شـد  نـازل  آيه تبوك، از آلـه  و عليه اهلل صلى پيامبر مراجعت از بعد. كند افتتاح و بخواند نماز آنجا خواستند تبوك،

 3.كنند دان زباله را آن محلّ و كنند ويران و بزنند آتش را مسجد داد فرمان آله و عليه اهلل صلى پيامبر. كرد برمال را شان شوم

. اسـت  آن الهى كاركرد از ناشى هم دارد، ديگر مساجد به نسبت برابر چندين فضيلتى كه مسجدالحرام حرمت  

 بـه  كنـد،  حمله مكه به كس هر كه خيال اين به كرد بيرون شهر اين از را السالم عليه حسين امام مكه، والى كه روز آن
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 عالمـه . بسـتند  منجنيـق  بـه  را مكـه  كـه  نگذشت چيزى! است أمن شهرى مكه زيرا رسد، نمى آسيبى او حكومت

 :نويسد مى آملى جوادى  اللّه آيت حضرت فرزانه

 حجـاج  كـه  وقتـى . نكـرد  يارى او حق در و نشناخت را عليهماالسالم على بن حسين يعنى خويش زمان امام زبير ابن»   

 ابـوقبيس  كوه. نيامدند او يارى به ابابيل از طيرى هرگز امّا. برد پناه كعبه به او كرد، ويران منجنيق با را مكه ثقفى

 ثقفـى،  حجـاج . كعبـه  يـارى  بـراى  نيامـد  بيـرون  غيب از دستى كه اين خالصه. نداشت گرامى را حجراالسود نيز

 هـاى  سـنگ  چنان را حجراالسود. كرد خراب را كعبه چهارگانه اركان و منهدم را مطاف ويران، را كعبه جايگاه

 9.«انداخت دور به عادى

 

 :خوانيم مى بلد سوره نخست آيات در   

 6.« الْبَلَدِ بِهذَا حِلٌ أَنْتَ وَ*  الْبَلَدِ بِهذَا أُقْسِمُ ّال»   

 و دارى اقامـت  آن در تـو  ــ  اى آمـده  فـرود  شـهر  اين به تو كه حالى در مكه ـ شهر اين به كنم مى ياد سوگند»   

 5.«كنى مى زيست

 عزيز رسول يعنى. بود آن مقيم كه است كسى آن اهميت و شرافت بسبب مكه شرافت كه دهد مى نشان آيه اين  

 كـه  كنـد  مـى  بيـان  آيـه  ايـن . كـرد  مـى  دعـوت  خـدا  عبادت در اخالص و پروردگار توحيد به را مردم كه اسالم

 كـه  اين كما. بود بزرگوار آن اقامت محل كه است آله و عليه اهلل صلى اسالم پيامبر بخاطر آن به سوگند و مكه بزرگداشت

 9.هست و بوده آن در ممات و حيات حال در خدا پيامبر كه گويند مى طيبه سبب اين به را مدينه

 بيـان  بـه . دانـد  مـى  آله و عليه اهلل صلى اكرم پيامبر مقدس وجود از ناشى را مكه حرمت آيه، اين به استدالل با نمونه تفسير  

 :است چنين آيه محتواى تفسيرى؛ كتاب اين

. است شده سوگند اين شايسته كه گرفته خود به عظمتى چنان تو بركت پر و في  پر وجود خاطر به شهر اين»   

 3.«است آن در مقيم هاى انسان ارزش به ها سرزمين ارزش كه است همين حقيقت و

                                                           
1
 . 135و  134، صص ،  .  جوادى آملى، عبدالّله  

 
2
 . 2ـ  1.  بلد:   

 
3
 الدين،  .  مجتبوى، سيد جالل  

 
4
 . 284ص ،  18، ج .  نجفى خمينى، محمدجواد،   

 
5
 . 8، ص  27، ج .  مكارم شيرازى، ناصر،   

 



 33 

وى مرده را از مقدم پاك تو صد صفا  اى كعبه را زيمن قدوم تو صد شرف

يثرب ز خاك تو با رونق و نوا  بطحا ز نور طلعت تو يافته فروغ

  اللّـه  )عج مهدى حضرت روايى، گنجينه طبق بلكه نيست، اسالم تاريخ گذشته در منحصر مساجد، برخى تخريب   
 6نمـود.  خواهـد  تخريـب  را مساجد از بعضى 9كوفه، مسجد بويژه مساجد از برخى گسترش عين در نيز فرجه( تعالى

 كند ويران را كوفه مساجد از مسجد چهار كند قيام ما عج() قائم كه هنگامى كند: مى نقل السالم عليه باقر امام از ابوبصير

 بـه  كـه  اسـت  ايـن  بخاطر مساجد از دست اين تخريب 5بودند. شده ساخته السالم عليه حسين شهادت به شادى بخاطر كه
 برخى روايى گنجينه در 9پردازند. مى شادى به ،السالم عليه حسين امام شهادت نمودن تعظيم و داشتن الهى كاركرد جاى

 سـاخت  بـه  اقـدام  يـا  مسـجد  تخريب 3كنند. مى نابود هم را منابر حضرت، آن حتى كه دارند اين بر تصريح روايات

 چنـين  نيز السالم عليه على امام جدش زيرا شرع. خالف كارى نه و است امام از پارادوكس و متناق  كار يك نه مسجد

 گويد: مى روايتى طبق اهلل رحمه صدوق مرحوم 2داد. انجام كارى
 6«.كنند تخريب را آن تا دادند دستور بود، بلند اش مناره كه مسجدى از گذشتن هنگام السالم عليه اميرالمؤمنين»   
 كـه  بينـيم  مـى  را )عـج(  مهـدى  امـام  توس  مساجد تخريب از السـالم  عليهم ائمه صحابه برخى شگفتى روايات برخى در  

 امام خدمت در گويد: مى جعفرى ابوهاشم اند. پرداخته ا هان از زدايى ابهام به خريب،ت سرّ بيان با نيز السالم عليهم بيت اهل

 و هـا  منـاره  كـه  دهـد  مـى  دسـتور  كنـد  قيـام  مـا  )عـج(  قائم كه هنگامى فرمود: ايشان كه بودم السـالم  عليه عسكرى حسن
 اسـت  هايى بدعت ها اين چون داد: جوابم امام كه كند؟ چنين چرا كه گفتم خود با شود. ويران مسجد هاى مقصوره

                                                           
1
القدام؛ عن ابيه؛ عن حبه العرنى قال: خرج  .  محّمد بن احمد بن يحيى؛ عن محّمد بن الحسين؛ عن محّمد بن اسماعيل؛ عن صالح بن عقبه؛ عن عمرو بن ابى  

بهذا ـ و أْوَمأ بيده الى الكوفه والحيره ـ حتى يباع الذراع فيما بينهما بدنانيرو ليبنين لحيره مسجدا له خمسمأة باب  الى الحيره فقال: ليتصلن هذا اميرالمؤمنين 

ا الذى تصف الناس ألن مسجد الكوفه ليضيق عليهم و ليصلين فيه اثتا عشر اماما عدال قلت يا اميرالمؤمنين و يسع مسجد الكوفه هذ يصلى فيه خليفه القائم 

 و نهر البصريين والغريين.يومئذ؟ قال تبنى له اربع مساجد مسجد الكوفه اصغرها و هذا و مسجدان فى طرفى الكوفه من هذا الجانب و هذا الجانب ـ و أْوَمَأ بيده نح
كه يك ذراع بين اين  شود بطورى كرد، فرمود: اينجا به آنجا وصل مى ىرفت درحالى كه با دستش به كوفه و حيره اشاره م به حيره مى اميرالمؤمنين على      

گزارد. از آنجا كه در مسجد  در آنجا نماز مىشود و جانشين حضرت قائم  شود. مسجدى داراى پانصد باب در حيره ساخته مى دو مكان به دينارهايى فروخته مى

دهد؟ امام  ايستند را جاى مى پرسد: آيا اين مسجد كوفه همه آن جمعيتى را كه به صف نماز مى شود. راوى مى نگ مىگزارند جا ت كوفه دوازده امام عادل نماز مى

ترين آنهاست. اين و دو مسجد ديگر در اين طرف و آن طرف. با دست مبارك  شود كه مسجد كوفه كوچك فرمود: آن زمان در كوفه چهار مسجد ساخته مى 

 د به رودخانه صريين و غريين.اشاره فرمو
 253ـ  254، ص  3، ج / طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن )شيخ(،  173، ح  374، ص  52، ج مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، عالمه،      

. 
 
2
 . 247ـ  243، صص هاى مركز رسيدگى به امور مساجد،  .  دفتر مطالعات و پژوهش  

 
3
 . 246، ص  2، ج / فتال نيشابورى، محمد بن حسن،  365، ص .  مفيد، محمد بن محمد بن نعمان شيخ،   

 
4
 ، سايت تبيان زنجان، لينك مستقيم:«مساجد و مهدويت با رويكرد مساجد در عصر ظهور».  جهانگيرى سهروردى، يحيى، مقاله   

www.tebyan-zn.ir/shaban/subp.aspx?id=1283 
5
 . 355، ص .  طبرسى، ابوعلى فضل بن حسن،   

 
6
 .  همان.  

 
7
 . 155، ص  1، ج .  صدوق شيخ، محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى،   
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 9است. نكرده مرسوم را آن پيامبرى يا امام هيچ كه
 خـاطر  بـه  كـه  مسجد، ساختمان بخاطر نه آخرالزمان، مساجد از البالغه نهج در السـالم  عليه اميرالمؤمنين آميز گاليه لحن  

 است. آن كاركردهاى
 مِـنَ  عَـامِرَ ٌ  يَوْمَئِـذ   مَسَاجِدُهُمْ وَ اسْمُهُ إِلَا اّالْءِسْلَامِ مِنَ وَ رَسْمُهُ إِلَا الْقُرْآنِ مِنَ فِيهِمْ يَبْقَى لَا زَمَانٌ النَاسِ عَلَى يَأْتِى»   

 شَـذَ  مَـنْ  يَرُدُونَ ةُالْخَطِيئَ تَأْوِى إِلَيْهِمْ وَ الْفِتْنَةُ تَخْرُجُ مِنْهُمْ الْأَرْضِ أَهْلِ شَرُ عُمَارُهَا وَ سُكَانُهَا الْهُدَى مِنَ خَرَابٌ الْبِنَاءِ

 فِيهَـا  الْحَلِـيمَ  تَتْـرُكُ  فِتْنَـة   أُولَئِكَ عَلَى لَأَبْعَثَنَ حَلَفْتُ فَبِى سُبْحَانَهُ اللَهُ يَقُولُ إِلَيْهَا عَنْهَا تَأَخَرَ مَنْ يَسُوقُونَ وَ فِيهَا عَنْهَا

 6«.الْغَفْلَةِ رَ َعَثْ اللَهَ نَسْتَقِيلُ نَحْنُ وَ فَعَلَ قَدْ وَ حَيْرَانَ
 بنــاى روزگـار  آن در آن. نـام  جــز اسـالم  از و نمانـد  نشــاندن جـز  قـرآن  از آن در كــه رسـد  روزگـارى  را مـردم »   

 اند، زمين مردم بدترين مسجدها آن سازندگان و ساكنان ويران. رستگارى از و است آبادان بنيان از آنان مسجدهاى

 به افتد پس آن از كه آن و گردانند، بازش بدان ماند كنار به فتنه از كه آن يزد.درآو آنان به خطا و خيزد آنان از فتنه
 چنـين  و ماند سرگردان آن در بردبار كه بگمارم اى فتنه آنان بر سوگند، خود به فرمايد: تعالى خداى برانند. سويش

 5«.درگذرد غفلت لغزش از خواهيم مى خدا از ما و است، كرده
 كـه  رقيـب  نـه  مجازى مسجد كه شد روشن دو، اين تعامل نحوه و فيزيكى مسجد و مجازى جدمس جايگاه تبيين با  

 هم و فيزيكى مسجد هم بايد دينى معارف گسترش براى بود. خواهد اسالمى هاى آموزه نشر در واقعى مسجد رفيق
 رسد. مى نظر به ناصواب دو، هر ساخت از منع و شود ساخته مجازى مسجد
 
 

                                                           
1
/  إربلخى، علخى بخن عيسخى      437، ص  4، ج / مازنخدرانى، محمخد بخن شهرآشخوب،      335، ص . طبرسى، ابوعلى فضل بن حسن،   

 . 223، ص  52و ج  215، ص  53، ج / مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، )عالمه(،  238، ص  3، ج ابوالحسن، 

 
2
 . 1258، ص  361فيض االسالم، قصار  .    

 
3
 .  شهيدى، سيد جعفر،   
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من مسجد آن عرشم. نه مسجد آدينه  هايم هايم، من كعبه دل من قبله جان

 بهار الشعراى ملك
 

 

 

 

 سوم فصل   

 

 

 «مجازى مسجد» تعريف
 

 

 

 

 

 

 

 

 «مجـازى » و «مسـجد » واژه دو از مجـازى  مسـجد . كنيم بيان را مجازى مسجد از خود منظور برآنيم فصل اين در

 .است يافته تركيب

 

 مسجد واژه شناخت
 آن از و باشد مى عبادت محلّ و سجده جايگاه معنى به كه است( يسجد سجد) فعل از مكان اسم اصل، در مسجد

 آن مضـارع  عين كه صورتى در مجرد، ثالثى فعل از زمان، و مكان اسم قاعده زيرا. است مستثنى معروف، قاعده

 باشـد،  مكسـور  آن مضـارع  عـين  اگـر  و. مشـهد  و مشـعر  مانند است، عين فتح به( مفعل) باشد، مفتوح يا مضموم

 مكـانى  و زمـان  اسـم  يـازده  جـزو  مسجد لف  چون معتقدند برخى اما. منزل و مجلس مانند است كسر به( مفعل)
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 آمده قاعده اين برخالف مكانشان و زمان اسم عربى زبان در فعل يازده 9.كند نمى پيروى فوق قاعده از كه است

 لغويـون  و شناسـان  واژه امـا . اسـت  مسـجد  كلمـه  آنهـا  از يكى كه باشد مى عين كسر به( مفعل) وزن بر كه است،

 6.است نشده استعمال تاكنون تلف  اين با اگرچه است جايز نيز عين فتح به مسجد كه برآنند فراء همچون بزرگى

 جـيم  فـتح  بـه ( مسـجد ) يعنى قياس، طبق را آن باشد موردنظر واژه اين در «عمل و فعل» هرگاه سيبويه گفته به و

 5.برد كار به بايد

 طبق. است رفته مى كار به قديم در معنا همان به كه است فارسى «مزگت» شده عربى مسجد واژه: اند گفته برخى  

 مَزگَت. است فارسى واژه همين شده دگرگون خود عربى مسجدِ واژه شناسان زبان باور به دهخدا، مرحوم نوشته

 آن از مسـجد،  بـه  آن تبـديل  و مزگت واژه گرفتن وام به از پس عربى زبان. است مسجد معنى به فارسى اى واژه

 ناميـده  مزگـت  نـام  با ايران كهن مسجدهاى از برخى هنوز. نمود صرف را آن و كرده اخذ را «سَجَد» ريشه واژه

 در خــانم طــوبى مزگــت و مازنــدران «دزگامزگــت» گــيالن در( ســپيد مســجد) «مزگــت اســپى» ماننــد شــود مــى

 9.كردستان

 .است شده استعمال مسجد براى واژه اين نيز پارسى ادبيات در  

                                                           
1
 . 32ص .  فراهتى، عباسعلى،   

 
2
 . 65، ص  3، ج .  طريحى، فخرالدين،   

 
3
 . 495، ص .  الخوزى، سعيد،   

 
4
 ، واژه مزگت..  دهخدا، على اكبر،   

 



 34 

 ببست رهگذر ديو و بيخ كفر بكند

19بجاى بتكده بنهاد مزگت و منبر 

                                                           
94
 .  عنصرى.  
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وطن گه دير و ندانم تا چت استكت  اى برادر مى

 13گاهى مزگت است

                                                           
95
 .  شيخ روزبهان.  
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 آنها تمامى واقع، در كه كند مى نظر جلب گوناگونى تعابير لغت، هاى فرهنگ و معاجم در مسجد لغوى تعريف در  

 فَهُـوَ  فيـهِ  يُتَعَبَـدُ  مَوضِـ ٍ  كُـلُ » مسـجد  تعريـف  در زجّاج گفته است جمله آن از كه كند مى بازگشت معنى يك به

 راغـب  مفـردات  در و 6«الجماعـات  مصـل  و البيـوت  محراب الجيم، بفتح مسجد» است گفته اعرابى ابن و 9«مَسجِدٌ

 5«.بِالسُجودِ اِعتبارا الصَال ِ مَوضِ ُ المَسجِدُ» است: آمده اصفهانى
 بـه  فارسـى  انزبـ  در اسـت،  «سـجد » مجـرد  ثالثى ريشه از مشتق مكان اسم عربى، زبان در كه مسجد ترتيب، اين با  

 نمـاز  محـلّ  و عبـادت  مكـان  بـراى  مسجد كلمه چرا كه اين در و است رفته كار به عبادت محلّ و نماز جايگاه معنى

 ديگـر  از بـيش  آن در و اسـت  نمـاز  اركان ترين مهم و ترين شريف سجود، كه آنجا از اند: گفته است، شده استعمال

 اطـالق  نمـاز  و عبـادت  محـلّ  بـر  و اتخـا   فعـل،  ايـن  از را مكـان  سما لذا شود، مى نزديك خدا به انسان نماز، افعال

 9اند. كرده
 اسـت.  شده اطالق نيز سابق ملل معابد بر كريم قرآن در ولى است، مسلمانان خاص عبادتگاه مسجد، اصطالح، در  

 شريفه: آيه اين در مسجد لف  مانند
 3.«مَسجِدا عَلَيهِم لَنَتَخِذَنَ أمرِهم عَلَى غَلَبُوا الَذينَ قالَ»   
 «.سازيم مى مسجدى غارشان باالى آنان، يادگار به گفتند: برخوردند كهف اصحاب داستان و معجزه به كه آنان»   
 
 است: كرده ياد مسجد عنوان به كتاب اهل معبد از كريم، قرآن نيز ديگر جاى در   
 هُوَ إِنَهُ آيَاتِنَا مِنْ لِنُرِيَهُ حَوْلَهُ بَارَكْنَا الَذِى األَقْصَى الْمَسْجِدِ إِلَى الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ مِنَ لَيْال  بِعَبْدِهِ أَسْرَى الَذِى سُبْحَانَ»   

 2.«الْبَصِيرُ السَمِي ُ
 است. بوده كتاب اهل معابد از مسجداالقصى قرآن، نزول هنگام به كه داشت توجه بايد  
 اين در فقهى متون در كه چنان است. شده اطالق نماز براى موقوف و معين مكان به مسجد شرعى، اصطالح در امّا   

 است: آمده باب
 6«.لِلصَال  المُسلِمينَ كافَةِ عَلَى المُوقُوفُ اَلمَكانُ بِالمَسجِدِ اَلمُرادُ»   

                                                           
1
 . 371، ص  2، ج .  زبيدى، محمدمرتضى،   

 
2
 .  همان.  

 
3
 . 271، ص .  راغب اصفهانى، ابوالقاسم حسن بن محمد،   

 
4
 . 18، ص ،  بدرالدين، محمد بن عبدالّله  .  زركشى ابوعبدالّله  

 
5
 . 21.  كهف:   

 
6
 . 1.  اسراء:   

 
7
 . 61، ص  14، ج .  نجفى، محمدحسن،   
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 بايـد  كلمـه  اين تاريخى يابى ريشه در كه اند كرده اطالق نمكا اين بر نيز را جامع كلمه گاه مسجد، واژه از گذشته  

 رسـد  مـى  نظر به است. شده مى برپا جمعه نماز آن در كه بزرگى مسجد براى است صفت واقع، در جامع لف  گفت:

 بـه  جمعـه  نمـاز  برگـزارى  جهـت  جامع مساجد بناى دستور كه هنگامى دوّم، خليفه توس  بار نخستين واژه، اين كه
 از اى نامـه  بخـش  طـى  عمر تاريخى، روايات به بنا شد. استعمال كرد، صادر را اسالمى شهرهاى استانداران و واليان

 و جمعـه  نمـاز  مخصـوص  مسـجدى  خواسـت  نوبنيـاد  شـهرهاى  ديگر و شده فتح هاى سرزمين در خود كارگزاران
 در مـردم  رسـيد  فـرا  جمعـه  روز هكـ  هنگامى و نهند بنا قبايل ميان در يوميه نمازهاى برگزارى براى ديگرى مساجد
 9آيند. هم گرد جمعه نماز اداى براى الجامعه مسجد

 صـورت  عمر سوى از ابتدا جمعه نماز اقامه جهت مسجدى چنين اتخا  دستور و الجماعه مسجد اصطالح بنابراين،  

 محـلّ  كـه  مسـاجدى  هبـ  و گرفتند كار به آغاز از را اصطالح اين خود، مردم مورخان، از برخى گفته به ولى گرفت

 شـمار  و گسـترش  اسـالمى  حكومـت  كـه  تـدريج  بـه  و كردنـد  اطـالق  جـامع،  يا جامع مسجد بود، جمعه نماز اقامه

 بـراى  كـه  الفاظى همچنين گذاشت. فزونى به رو اسالمى هاى سرزمين در نيز مساجد شمار يافت، افزايش مسلمانان

 خوانـده  نمـاز  آن در كـه  مسـجدى  هر به زمان، گذشت با هك طورى به شد بيشتر شد، مى استعمال عبادت هاى مكان

 6گفتند. جامع مساجد يا جامع شد، مى
 

 كريم قرآن در مسجد
 صـورت  بـه  ديگـر  مـورد  2 در و 5مفرد صورت به مورد 66 در كه شده  كر كريم قرآن در بار 61 جمعا مسجد واژه

 رفيع جايگاه و مسجد اهمّيّت از برخى، در است، شده ياد مسجد از آنها در كه آياتى مجموعه در 9است. آمده جمع

 و مسـجدالحرام  بـه  بعضى در و شده بيان مسجد احكام از اى پاره ديگر بعضى در و آمده ميان به سخن اسالم در آن
 است. شده اشاراتى كهف اصحاب مسجد نيز و مسجداالقصى آن، خواص و احكام
 

 روايى متون گنجينه در مساجد جايگاه
 بـه  نهادن احترام آن، رفيع جايگاه و مساجد اهمّيّت باب در ما گرامى پيشوايان از فراوانى روايات المى،اس متون در

 و... آن نظيـر  كارهـايى  و دانـش  فراگيرى نماز، اداى براى آنها در يافتن حضور به مساجد داشتن نگاه آباد مساجد،
 كنيم. ىم اشاره آنها از چند هايى نمونه به اينك كه كند مى نظر جلب

                                                           
1
 . 149، ص  2، ج بكر،  .  سيوطى جالل الدين، عبدالرحمن بن كمال ابى  

 
2
 . 8ص ، .  عبدالوهاب، حسن،   

 
3
/  عنكبوت:  25/  حج:  21/ كهف:  1/ اسراء:  7/ توبه:  34/ انفال: آيه  31،  29/ اعراف:  2/ مائده:  217،  196،  191،  151،  153،  145.  بقره:   

 . 27،  25/  فتح:  67
 
4
 . 18/  جن:  43/  حج:  18،  17/  توبه:  187،  114.  بقره:   
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 خانـه  6انبيـاء،  جايگـاه  مسـاجد  9هسـتند.  زمـين  روى در خـدا  هـاى  خانه مساجد آلـه  و عليه اهلل صلى اسالم مكرم نبى منظر از   

 تعظـيم  و تكـريم  در كـه  را كسـى  السـالم  عليـه  صـادق  امـام  كه روست اين از 9هاست. مكان ترين محبوب و 5پرهيزگاران

 اعـتالى  تكليف به مكلفين و موظفين جرگه در را خود حتى حضرت همان و 3خواند. مى «ملعون» را نكوشد مسجد

 2دهد. مى قرار مسجد جايگاه
 
 

 مجازى واژه شناخت
 چيزهـاى  بـه  اسـت.  فـراهم  و... پليس بيمارستان، دانشگاه، شهر، اينترنت، محي  در سايبر، فضاى گسترش با امروزه

 شـهرالكترونيكى،  يـا  مجـازى  شـهر  مثـل  شـود  مـى  داده «مجازى» يا «الكترونيكى» پسوند اينترنتى فضاى در موجود

-E ماننـد  «VIRTTUAL» و «E» پيشـوند  كـردن  اضـافه  بـا  انگليسـى  زبـان  در و... الكترونيـك  پليس مجازى، دانشگاه

POLICE ، VIRTUAL UNIVERSITY...شود. مى معرفى سايبر فضاى در موجود چيزهاى همه و اماكن و 
 

 ازىمج مسجد يا معبد تعريف
 هـاى  بـازى  و اينترنـت  از اعـم  مجاز فضاى در واقعى معبد يك كارهاى و ساز همه وجود از عبارتست مجازى معبد

 هـيچ  مجـازى  معبد لذا و نموده عمل باز خيلى مورد اين در شريعتى، انضباط عدم خاطر به ديگر اديان البته اى. رايانه

 ضرورت و آن در نماز اقامه امكان مثل ها شاخص برخى بودن حايز خاطر به مسجد ليك ندارد. واقعى معبد با فرقى

                                                           
1
مساجد «. ُء الُنُجوُم َلَاهِل ااَلرِض... ء اِلهِل الَسماِء َكما ُتِضى َاال ِاَن ُبُيوتى فى االرِض الَمساِجد، ُتضى»روايت شده كه خداوند فرمود:  .  از پيامبر اكرم   

كنند. نورى طبرسى،  شتگان و اهل آسمان نورافشانى مىدرخشند، مساجد نيز براى فر گونه كه ستارگان براى اهل زمين مى باشند، و همان هاى من در زمين مى خانه

 . 313، ص  3، ج حسين محدث، 

 
2
،  3، ج مساجد جايگاه پيامبران خداست. نورى طبرسى، حسين محخدث،  «. َالَمساِجُد َمجاِلُس ااَلنبياِء»فرمود:  .  رسول گرامى اسالم   

 . 363ـ  359صص 
 
3
و مسخاجد  «َلخُه ِبخالَروِح و الَراَحخِو َو الَجخواِز َعَلخى الص خرا ِ         َالَمساِجُد ُبيوُت الُمَتقيَن، َو َمن كاَنت الَمساِجُد َبيَته َضخِمَن الّلخه  »فرمود:  .  رسول گرامى اسالم   

سخازد و عبخور از صخرا  را بخراى او تضخمين       ونخد او را از آسخايش روحخى خاصخى برخخوردار مخى      اش باشخد، خدا  خانه پرهيزكاران است، و كسخى كخه مسخجد خانخه    

 . 363ـ  359، صص  3، ج كند. نورى طبرسى، حسين محدث،  مى

 
4
 . 359ـ  554، صص  3، ج  نورى طبرسى، حسين محدث، «. َخيُر الُبقاِع الَمساِجُد»است كه:  .  همچنين از آن حضرت   

 
5
َتعالى َحقَ الَمساِجِد َو َانَزَل هِذهِ اآلَيَو و َانَ الَمساِجَد    َملعوٌن َملعوٌن َمن َلم ُيَوّقر المسجد، َاتدرى يا يونس ِلَم َعَظَم الّله»خطاب به يونس بن يعقوب:  .  امام صادق   

از رحمت خداوند به «. َتعاَلى فيها َو َيعُبَده   ُسبحاَنُه َنِبَيُه َان ُيَوح َدالّله   َتَعالى، َفَاَمَرالّله   َسِهم َاشَركوا ِبالّلهَاَحدا كاَنِت الَيهوُد و الَنصارى ِاذا َدَخلوا َكَناِئ   َفالَتدُعوا َمَع الّله   لّله

َو َاَن »ازل فرموده است؟ دانى چرا خداوند مساجد را بزرگ داشته و اين آيه را ن دور است كسى كه مسجد را گرامى ندارد و بدان احترام ننهد؛ اى يونس آيا مى

ورزيدند؛ پس خداوند سبحان پيامبرش  شدند به خداوند شرك مى زيرا يهود و نصارى هنگامى كه داخل معابد و كليساهاى خود مى« َاَحدا   َفال َتدُعوا َمعَ الّله   الَمساِجَد لّله

/ نورى  283، ص  16، ج ستش كنند.  عاملى، محمد بن الحسن شيخ حر، را فرمود كه در مساجد، خداوند را به يگانگى بخوانند؛ و تنها او را پر

/  361، ص  83و ج  354، ص 73، ج / مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، )عالمه(،  435، ص  3، ج طبرسى، حسين )محدث(، 

 . 149، ص  1، ج كراجكى طرابلسى، محمد بن على بن عثمان )ابوالفتح(، 

 
6
كه خداوند ما را بخه بزرگداشخت و تجليخل از مسخاجد امخر كخرده، ايخن         سبب اين«. ِفى األرِض   ِاَنما ُاِمرنا ِبَتعظيِم الَمساِجِد ِلأَنها ُبُيوُت الّله: ».  از امام صادق   

 . 556، ص  3، ج بن الحسن شيخ حر،  هاى خدا در روى زمين هستند. عاملى، محمد است كه مساجد خانه
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 فضـاى  در نيايشـى  ابزارهـاى  همه تهيه امكان روى اين از دارد. فرق ديگر اديان معابد با و... آن در طهارت با اقامت

 امكـان  كـه  را مسجد كاركردهاى از بخش آن تواند مى مجازى مسجد حال هر در است!! تثمل قابل قدرى مجازى،

 آورد. فراهم را دارد سايبر عرصه در ضهعر
 

 نكته
 از اسـتفاده  بـا  كـه  داشـت  خواهـد  وجـود  امكـان  اين ديگر سال بيست تا اينترنت و رايانه تكنولوژى رشد به توجه با

 جديد محي  يك در را واقعى احساس و كرد سفر ديگر نقطه به اى نقطه از توان مى مخصوص هاى عينك و ها كاله

 نمود. تجربه
 و كرد طواف بار هفت و شد كعبه صحن وارد چشم، بر مجازى عينك دادن قرار با كه دارد وجود امكان اين مثالً   

 انسـان  بـه  مجازى امكانات و رايانه همچنين داد. انجام مجازى صورت به را كامل حج يك براى الزم عمليات تمام

 ميـان  در صـورت  آن در كـه  نمايـد  انتخـاب  زائر هدلخوا به را خدا خانه دور جمعيت حتى تا دهد مى را فرصت اين

 كـه  باشـد،  داشـته  طبيعى گونه به را ريختن عرق و شدن خسته حالت تواند مى حتى و گيرد مى قرار بيشترى جمعيت
 است. پذير امكان دارد، چشم بر را مجازى عينك كه زمانى تا اين
 مصـنوعى  فضـاى  احسـاس  هرگـز  و دارنـد  قـرار  خدا خانه واقعى محي  در صددرصد كنند مى احساس افراد اين   

 بايـد  اكنـون  هـم  از مـا  گردنـد.  مـى  بـاز  واقعى محي  به و اوليه حالت به كاله يا عينك برداشتن با و داشت نخواهند

 اخالقى و فرهنگى هاى ارزش و خود نيازهاى با متناسب را ها فناورى گونه اين از مناسب استفاده براى الزم آمادگى

 نخـواهيم  چـه  و بخـواهيم  مـا  چـه  هـا  واقعيت كه كنيم توجه نكته اين به بايد و نشويم غافلگير تا باشيم هداشت دينى و

 آمد. خواهند هم وجود به و اند داشته وجود
 

 مجازى مسجد مزاياى
 مجـازى  مسـجد  مزاياى برخى به آن، كاركرد نحوه توصيف و مجازى مساجد به توجه بايستگى تبيين جهت اينك

 كنيم. مى اشاره
 

 ندارد مكانى و زمانى محدوديت ـ 7
 آن حقيقـت  نيسـتند.  مسـتثنا  قـانون  ايـن  از هـم  مساجد و روبروست زمانى و مكانى هاى محدوديت با فيزيكى جهان
 كـه  است آن حقيقت مساجد. مناسب پراكنش و گسترش عدم از عبارتست مكانى، نظر از مساجد محدوديت است
 9نيست. دسترس در نياز مورد اماكن همه در نى،دي رسانه و مسلمين مثمن اين
 بيمـاران  توان مى مجازى مسجد همين با ولى باشد نداشته آشتى مقوله اين با گرا سنتى ديدگاه دارد احتمال هرچند  

                                                           
1
 مراجعه فرماييد. 117.  براى مشاهده آمار در اين باره به ص   
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 جـذب  كه باشد يادمان باالخره ساخت. مند بهره مجازى مسجد در را ندارند فيزيكى مسجد در حضور توان كه و...

 است. مسجد به جوانان هرگزى نيامدن از بهتر نسبى كردن
 

 تعاملى ـ 6
 تبليـغ  اسـت؛  ابزار در تفاوت بلكه نيست، محتوا در تفاوت واقعى، دنياى و مجازى فضاى در دين تبليغ ميان ظاهر به

 و هـا  محـدوديت  ايـن  بـا  واقعـى  دنياى در تبليغ كه گونه همان دارد؛ امكاناتى و ها محدوديت مجازى فضاى در دين
 اينترنـت  در ولـى  بيننـد  مـى  را مـذهبى  مناسك تلويزيون، سنتى رسانه مخاطبان مثال عنوان به 9است. مواجه امكانات

 بـه  اينترنـت  امـا  دارد، بيشـترى  لـذت  واقعـى  فضاى در مذهبى مناسك و مراسم اجراى هستند. هم آن انجام به قادر
 انجـام  احسـاس  و كـرد  زيارت حتى آن طريق از كه تاس كرده فراهم را امكان اين آن، مانند و ها ويدئوكم كمك

 تنهـا  و دهـد  قـرار  مـا  اختيـار  در را امكانى چنين تواند نمى تلويزيون كه درحالى نمود. ايجاد افراد در دينى مناسك

 6دارد. گرى روايت نقش
 نيسـت  رسـانه  يك ينترنت،ا ايشان، زعم به دارد. اساسى تفاوتى ها رسانه ساير از اينترنت 5برخى باور به روى اين از  

 كنيم. مى زندگى اينترنت با هم و اينترنت در هم ما واقع در است. اى رسانه فضايى بلكه
 

 انبوه توليد ـ 8
 شـده  توزيـع  نـابرابر  كـامالً  روزافـزون،  رشـد  اين اما شود. مى برابر دو وب، توسعه بار يك ماه سه هر تقريبى طور به

 بـه  متصـل  كامپيوترهـاى  از %9/2 نيوزيلنـد  و ژاپـن  استراليا، و %9/66 اروپا %،25 كانادا و آمريكا كه حالى در است.
 اند. داده جاى خود در را كامپيوترها اين از %1/3 تنها آفريقايى و آسيايى كشورهاى بقيه دارند، اختيار در را اينترنت

 بـه  نگـاهى  دارنـد.  قـرار  دنيـا  هـاى  قاره هبقي در %1 و اقيانوسيه در %5 اروپا، در %2 آمريكا، در اينترنت كاربران 15%
 از كـه  كسانى ميان در دهد. مى نشان را غربى هاى زبان سلطه ميزان اينترنت در مختلف هاى زبان موقعيت و وضعيت
 تشكيل را كنندگان استفاده %9 از كمتر زبانان عرب و گويند مى سخن انگليسى به %5/39 كنند، مى استفاده اينترنت

 9دهند. مى
 
 است. انگليسى زبان به شده  خيره جهان سرتاسر رايانه ميليون 966 از بيش در كه اطالعاتى كل درصد 16 از بيش   

 خأل تواند مى مجازى مسجد 3است. دين باره در وب، فضاى در موجود اطالعات %3 از كمتر كه است حالى در اين
                                                           

1
  . www.iqna.ir/fa/news_detail.php?ProdID=331383 

2
 هاى مجازى، دكتر مسعود كوثرى،مدير گروه ارتباطات دانشگاه تهران. شناسى فرهنگ عاشورا در رسانه .  همايش آسيب  

 www.ictfarajoo.com/Default.aspx?TabId=62&atId=74 
3
 .  دكتر مسعود كوثرى، مدير گروه ارتباطات دانشگاه تهران.  

 
4
 . 233ص « امنيت فرهنگى ـ سياسىاينترنت و »الدين، مقاله  .  آشنا، حسام  

 
5
 . 41، ص «اينترنت، قاره ششم».  جمشيدى، احمد، مقاله   
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 صـورت  آن در نمايـد.  ارزشـى  و اخالقـى  نيـز  را نترنتاي عرصه و نمايد پر سايبر محي  در را دين و معنويت به نياز

 نيـز  رضـايت  احساس محي ، اين در خود فرزندان حضور از ها خانواده همه بلكه بود. نخواهد تهديد ديگر اينترنت

 منـع،  جـاى  بـه  اسـت،  كـرده  نفو  ما هاى خانه درون به اى رسانه غول اين ناخواه، و خواه باشد يادمان نمود. خواهند

 انديشـه  ربـودن  درصـدد  ابـزار  اين با دشمن برد. بهره دشمن عليه بر ابزار اين از بلكه و نمود مديريت را اين نتوا مى

 اسـالمى،  هاى آموزه با را دينى غير جوانان از انبوهى گستره توان مى آن كردن دينى با است ايرانى و اسالمى جوان

 ساخت. آشنا
 

 صريح پرسش ـ 9
 گـرايش  انسانى، زندگى از ديگر پاره است. انسانى حيات از سكه روى يك تنها اين است شهرت طالب انسان اگر

 برخـى  كـه  روسـت  ايـن  از باشـند.  خبر با او اسرار از همه كه ندارد دوست انسان بخش اين در دارد. گزينى انزوا به

 پرسشـگر  كـه  هـت ج آن از بلكه ندارد پاسخى كه جهت آن از نه است، پاسخ بى كه هست انسانى  هن در سؤاالت

 است. كرده برمال را خود خلوت از اى پاره گويى سؤال، آن پرسيدن با و دانسته خود اسرار جزو را آن
 درون در طـرف  زيـرا  گردد. برمى بحث اين به دقيقا كه كنند، مى مطرح فرقى «مسئله» و «سؤال» بين برخى امروزه   

 «سؤال» قالب در را آن لذا شد خواهد فاش او اسرار از بخشى بپرسد، را آن اگر ليك است درگير اى«مسئله» با خود
 باشـد.  جوانان «مسئله» به مناسبى پاسخ تواند نمى پرسيدن، نحو اين پرسد. مى است، اش«مسئله» با نامرتب  قدرى كه

 و شـود  درگير خود «مسئله» با مستقيما طرف تا است. «سؤال» نه «مسئله» خودِ طرح براى فضا بهترين مجازى، مسجد
 گردد. فاش او اسرار از كوچكى بخش حتى آنكه بى دارد. دريافت خود «مسئله» با مرتب  كامالً پاسخى

 واقعـى  دنيـاى  در نـاگفتنى  هاى سؤال كردن مطرح براى محيطى ايجاد مجازى، فضاى اصلى هاى ويژگى از يكى   

 فضـاى  بنـابراين  كننـد.  مـى  پيشـه  حيـا  چهـره،  بـه  چهره صورت به ها سؤال برخى پرسيدن براى گاهى جوانان است.

 شود. گفتنى ناگفتنى، هاى دل و درد كه دهد مى را امكان اين مجازى
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اى گوشه دل را بساز! مسجد آدينه  خانه تن را بساز! باغچه و گلشنى

 بهار الشعراى ملك
 
 
 
 

 چهارم فصل   

 
 

 تلخ واقعيت

 
 
 
 
 
 
 
 
 نيـايش  كانون اين به نسبت خود وظايف درك جهت آنگاه و كاويده را مساجد فعلى وضعيت برآنيم بخش اين در

 دوش بـر  تكـاليفى  مذهبى، نهاد اين به نسبت همگان كه است آن حقيقت بزنيم. سرى دينى متون در الهى ستايش و

 است. شده تبديل جدى بايسته يك به ـ مساجد به اقبال كاهش بخاطر ـ فعلى روزگار در حقيقت اين دارند.
 كنيم: مى اشاره مساجد به نسبت ما وظايف از مورد چند به اينك   
 

 مساجد عمران به موظف
 ايم: شده مسجد عمران به مثمور ما قرآنى، آيات در
 أَنْ أُولئِـكَ  فَعَسى اللَهَ إِّالَ يَخْشَ لَمْ وَ الزَكا َ آتَى وَ الصَال َ أَقامَ وَ اّالْخِرِ الْيَوْمِ وَ بِاللَهِ آمَنَ مَنْ اللَهِ مَساجِدَ يَعْمُرُ إِنَما»   
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 9.«الْمُهْتَدينَ مِنَ يَكُونُوا
 بعـد  در منحصر را مسجد عمارت اى عده چند هر .است رفته بكار مالزمت و اقامت معناى به لغت در «يعمر» كلمه  

 عمـارت  به را عمران برخى حتى و دانسته ساختمانى و ظاهرى عمران از اعم را آن بعضى ولى اند نموده آن فيزيكى

 اند. كرده تفسير معنوى
 حـالى  در انـد  هكرد انتخاب فوق آيه در «مساجد عمران» تفسير در را قسمت دو اين از يكى تنها مفسران از بعضى»   

 6«.شود مى شامل را امور اين همه و است، وسيع مفهوم يك كلمه اين مفهوم كه
 نويسد: مى عمران تعريف در ميبدى كه همچنان  
 فيـه  التّعبـد  عمارتـه  ـ قيل و منه، استرمّ ما اصالح و بنائه رف  عمارته ـ قيل و فيه، القعود و دخوله المسجد عمار »   

 5.«الطواف و والصال 
 ديگر، قولى به و آن كردن نيكو و مسجد بناى بردن باال قولى به و است آن در نشستن و شدن وارد مسجد، آبادى»   

 «.است آن در طواف و خواندن نماز مسجد عمارت
 فايده آن به نسبت چيزى هر عمارت» بلكه نيست. مسجد ساخت تنها مسجد، عمارت كه اند آورده مفسرين برخى   

 ترتـب  عـدم  بلحاظ نيز شده، بدان اشاره قرآن در كه مسجد خرابى و گردد برآن مترتب بايستى كه است ىا نتيجه و

 تـالش  بكاهد، مسجد رونق از كه اى برنامه هر بلكه نيست، كلنگ و بيل با تنها مسجد خرابى لذا 9«.است فايده همان

 3است. آن خرابى در
 سازى فرهنگ اين در مجازى مسجد است. مساجد در حضور راىب مردم به دهى عادت مساجد، عمران مصاديق از  

 حضور به را عمران حضرت، كه شده نقل آيه اين  يل آله و عليه اهلل صلى  اللّه رسول از شريفى حديث در دارد. بسزايى نقش

 اند: نموده تفسير مردم، بين در مسجد به رفتن الگوى شدن عادت و درپى پى
 2«.بِاّالْءِيمَانِ عَلَيهُ فَاشْهَدُوا الْمَسَجِدَ يَتَعْاهَدُ أو الْمَسَجِدَ يَعْتَادُ جُلَالرَ رَأَيْتُمُ إِذَا»   
 «.دهيد گواهى وى ايمان به كند، مى وآمد رفت مسجد به پيوسته كه ديديد را كسى هرگاه»   
 فرمود: تالوت را آيه اين آله و عليه اهلل صلى  اللّه رسول سپس   

                                                           
1
كند كه ايمان به خدا و روز قيامخت آورده، و نمخاز را برپخا دارد و زكخات را بپخردازد و جخز از خخدا نترسخد اميخد           مساجد خدا را تنها كسى آباد مى. » 18.  توبه:   

 «.ت يافتگان باشنداست چنين گروهى از هداي
 
2
 . 316، ص  7، ج .  مكارم شيرازى، ناصر،   

 
3
 . 133، ص  4، ج سعد ابوالفضل رشيدالدين،  .  ميبدى، احمد بن ابى  

 
4
 . 45، ص  2، ج .  امين، نصرت بيگم،   

 
5
 . 186، ص  1، ج .  قرائتى، محسن،   

 
6
ِإَذا َرَأْيُتُم الَرُجَل َيْعَتاُد اْلَمَساِجَد َفاْشَهُدوا َلُه ِبااْلِءيَماِن ِلَأَن الَلَه  َقاَل َتَرُهُب ُأَمِتى اْلُجُلوُس ِفى اْلَمَساِجِد َو َقاَل »چنين آمده است:  .  در كتاب   

 . 362، ص  3، ج نورى طبرسى، حسين محدث، « َيُقوُل ِإَنما َيْعُمُر َمساِجَد الَلِه َمْن آَمَن ِبالَله
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 9.«بِاللَه آمَنَ مَنْ اللَهِ مَساجِدَ يَعْمُرُ إِنَما»   
 فرمايند: مى مساجد عمران باره در انقالب معظم رهبر  
 
 ظاهرى عمران از بيشتر مسجد، معنوى عمران نيست. ديوار و در به پرداختن و ظاهرى عمران فق  مسجد، عمران»   

 6«.دارد اهميت
 

 مساجد رف  به مسئول
 است. مشهود قرآن در مسجد جايگاه و جاى، ترفيعِ
 5.«اّالْصالِ وَ بِالْغُدُوِ فيها لَهُ يُسَبِحُ اسْمُهُ فيهَا يُذْكَرَ وَ تُرْفَ َ أَنْ اللَهُ أَذِنَ بُيُوت  فى»   
 هر ها[خانه] آن در شود. ياد آنها در نامش و يابد رفعت آنها [منزلت و قدر] كه داده رخصت خدا كه هايى خانه در  

 9كنند. مى نيايش را او شامگاه و بامداد
 فرمايد: مى رفع معناى تفسير در سره قدس طباطبايى عالمه  
 احدى و است تعالى خداى خاص علو و عظمت چون و آنهاست تعظيم و منزلت و قدر رفع ،«بيوت رفع» از مراد»   

 خـدا  ا ن پـس  شود، مى مند بهره آن زا او، به انتسابش مقدار به كه باشد او به منتسب باز آنكه مگر نيست، او شريك

 گـردد  مـى  معلوم اينجا از اويند. خود به منتسب بيوت اين كه است اين خاطر به باشند المقام رفيع بيوت اين اينكه به

 و شـود.  مى برده خدا نام بيوت آن در كه است همين يعنى است، «اسْمُهُ فِيهَا يُذْكَرَ» همان ها خانه اين رفعت علت كه
 ايـن  بـه  معنـا  برگشت لذا هست، آن آماده حداقل يا و است، استمرارى خدا نام  كر اين كه آيد برمى سياق زا چون

 3«.شود مى رفيع و بزرگ ها خانه آن منزلت و قدر نتيجه در و برند، مى را خدا نام همواره ها خانه اين اهل كه شود مى
 نويسد: مى البيان، مجمع در نيز اهلل رحمه طبرسى  
 از كـردن  پـاك  تطهيـر  از مقصـود  و هاسـت  آلـودگى  از آنهـا  كـردن  پـاك  و تعظـيم  انبياء، بيوت رفع از مقصود»   

 2«.شود خدا بسوى حوائج رفع ها خانه اين در كه است اين مقصود اند: گفته برخى هاست. معصيت
 آمده: آيه اين  يل در كه عباس ابن از منقول حديثى به تمسك با ميبدى  

                                                           
1
 . 214ص  ، 1، ج .  رشيدرضا، محمد،   

 
2
 . 23، ص  كنندگان داخلى و خارجى سومين همايش جهانى مساجد،  .  فرازى از بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار با شركت  

 
3
 . 36.  نور:   

 
4
 .  فوالدوند، محمدمهدى،   

 
5
 . 175، ص  15، ج .  موسوى همدانى، سيدمحمدباقر،   

 
6
 . 114، ص  17ج الدين،  .  طبرسى، ابوعلى فضل بن حسن رضى  
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 9.«اّالرض فى اللَه بيوت المساجد»   
 «.هستند زمين در خدا هاى خانه مساجد،»   
 نويسد: مى چنين رفع كلمه تفسير در   
 الخبـر  فـى  و اسـت،  مكروه دادن باال و كردن بلند مسجد ديوار شرع در آنكه بهر از ابنيه رفع نه اقدارست رفع اين»   

 در خـدا  نـام  از جـز  و نگويند آن در بيهوده سخن و دارند بزرگ كه آنست اقدار رفع و جمّا، المساجد نبنى ان امرنا
 6«.نبرند آن
 گويد: مى چنين مساجدند ،«بيوت» از مراد هاينك اثبات در تفسيرالميزان صاحب  
 كـار  ايـن  بـراى  صرفا و شود، گفته آنها در خدا  كر تا هستند آماده كه است مساجد بيوت اين يقينى مصاديق از»   

«كَثِيرا اللَهِ اسْمُ فِيهَا يُذْكَرُ مَساجِدُ وَ» فرمود: كه چنان هم اند، شده ساخته
 ياربردهبسـ  درآنهـا  خـدا  نـام  كـه  مسـاجدى  5

 9«.شود مى
 3باشد. مى عقيده اين بر نيز زمخشرى  
 
 

 مساجد تخريب با مبارزه
 إِّالَ يَـدْخُلُوها  أَنْ لَهُـمْ  كـانَ  مـا  أُولئِـكَ  خَرابِهـا  فى سَعى وَ اسْمُهُ فيهَا يُذْكَرَ أَنْ اللَهِ مَساجِدَ مَنَ َ مِمَنْ أَظْلَمُ مَنْ وَ»   

 2.«عَظيمٌ عَذابٌ اّالْخِرَ ِ فِى لَهُمْ وَ خِزْيٌ الدُنْيا فِى لَهُمْ خائِفينَ
 آنـان  كيسـت؟  بكوشـد  مساجد ويرانى در و كند جلوگيرى مساجد در خدا نام  كر از كه كس آن از ستمكارتر»   

 6«.است آماده بزرگ عذابى آخرت در و خوارى و  لت دنيا در آنان براى شوند نمى مساجد وارد لرز و ترس با جز
 كه: معتقدند نمونه تفسير ننويسندگا  
 كـه  آياتى ساير همانند شود، نمى محدود معينى مكان و زمان به و است گسترده و وسيع مفهومى فوق، آيه مفهوم»   
 بـه  گـروه  هـر  و كـس  هر بنابراين، است. ثابت اعصار، و قرون همه در آن حكم امّا گرديده، نازل خاصى شرائ  در

                                                           
1
 . 536، ص  6، ج سعد ابوالفضل رشيدالدين،  .  ميبدى، احمد بن ابى  

 
2
 . 537.  همان، ص   

 
3
 . 43.  حج:   

 
4
 . 175، ص  15عالمه طباطبائى، ج  .  موسوى همدانى، سيدمحمدباقر،   

 
5
 . 68، ص  3، ج محمد بن عمر،   .  زمخشرى، جارالّله  

 
6
 . 114.  بقره:   

 
7
 .  كاويانپور، احمد،   
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 همان مشمول گيرد انجام آنجا در او عبادت و خدا نام كه شود آن از مانع يا و شدبكو الهى مساجد تخريب در نوعى

 9«.است شده اشاره آيه در كه است عظيم عذاب همان و رسوايى
 و بيـل  بـا  مـثالً  كـه  نيسـت  ايـن  به تنها آن، تخريب در كوشش و پروردگار نام  كر و مسجد به ورود از جلوگيرى  

 نيـز  باشـد  آن افتـادن  رونـق  از و مسـاجد  تخريـب  آن نتيجـه  كه عملى هر بلكه ازند،س ويران را آن ساختمان كلنگ

 بكاهـد،  مسـجد  رونـق  از كـه  اى برنامه هر بلكه نيست، كلنگ و بيل با تنها مسجد خرابى است. حكم همين مشمول

 مسـلمانان  دارىبي و خدا نام شدن زنده از او ترس ترسد، نمى مسجد ديوار و در از دشمن است. آن خرابى در تالش

 5باشد. مى كارها أنفع مسجد، كردن آباد است، ظلم مسجد خرابى اگر پس 6است.
 

 مسجد ساخت در مبالغه
 اغـراق  بـا  چنـان  را مسجد ساخت كه روايات از دست اين جز نباشد روايتى هيچ اگر مسجد ساخت اهميت باب در

 شمارد. مى مثجور را مرغى النه اندازه به مسجدى ساخت به اقدام حتى كه دهد مى جلوه مهم
 «.الجنة فى بيتا له اللَه بنى قطا  كمفحص ولو مسجدا بنى من»   
 خواهد بنا او براى بهشت در اى خانه خداوند باشد، بوده اى پرنده النه اندازه به چند هر كند بنا مسجدى كه كسى»   

 9«.ساخت
 نوشت: چنين ايشبر السالم عليه صادق امام كه است شده نقل مسمع از  
 3«.دهى قرار مسجد را ها اتاق از يكى ات، خانه در دارم دوست»   
 است: آمده داوود أبى سنن در  
 2«.تطيب و توظف أن و الدور فى المساجد ببناء آله و عليه اهلل صلى  اللّه رسول أمر»   
 «.داد فرمان آنها كردن بو خوش و پاكيزگى و ها خانه درون در مسجدهايى ساختن به خدا، پيامبر   
 خوانيم: مى نيز حنبل مسند در   
 6«.نطهرها و صنعتنا نصلح أن و دورنا فى المساجد نصنع ان يثمرنا آله و عليه اهلل صلى  اللّه رسول كان»   

                                                           
1
 . 411، ص  1، ج .  مكارم شيرازى، ناصر،   

 
2
 . 186ص  ، 1، ج .  قرائتى، محسن،   

 
3
 . 11، ص  4، ج محمد بن عمر،   .  رازى، فخرالدين ابوعبدالّله  

 
4
 از ابواب احكام مساجد. 8، همچنين وسايل باب  213، ص  13، ج .  رشيد رضا، محمد،   

 
5
 . 612، ص  31، ج .  برقى، احمد بن محمد بن خالد،   

 
6
 . 455، ح  124، ص  1، ج .  سجستانى االزدى، سليمان بن أشعث،   

 
7
 . 235ـ  232شهرى، ص  ، نوشته استاد محمدى رى.  براى مطالعه احاديث ديگر در اين باب، رجوع كنيد به كتاب   
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 كند: مى حكايت چنين آله و عليه اهلل صلى پيامبر اصحاب از يكى زبان از زبير، بن عروة  
 و كـرده  بنـا  نيكـو  را آنهـا  بسـازيم  مـان  هاى خانه در مسجدهايى تا داد مى فرمان ما به همواره آلـه  و عليه اهلل صلى خدا پيامبر»   

 9«.گردانيم پاكيزه

 تلخ واقعيت
 مسـجد  «اصحاب مشكل» را آن نيز رهبرى معظم مقام كه پردازيم،حقيقتى مساجدمى از استقبال كاهش پديده به اينك

 داند: مى
 در عبـادت  و مسـجد  در مانـدن  مسـجد،  در حضور به يعنى كند؟ پيدا گرايش مسجد به ها دل كه كرد يدبا چه اما»   

 ايـن  هـم  اسالم غير دنياى در نيست ما مشكل فق  اين البته است! اين مسجد اصحاب مشكل كنند. پيدا شوق مسجد

 طبيعـت  بـا  كـه  گذارنـد  مـى  مساجد رد هايى برنامه كنند. مى انتخاب غلطى هاى راه آنها اما شود، مى مشاهده مشكل

 منكراتـى  همـان  هـا  سـالن  آن در كـه  گذارند مى هايى سالن مسجد كنار در مثالً است. تضاد در آن حقيقت و مسجد

 خود وسيله به ليكن است. آن از نهى به موظف كليسا آنكه حال گيرد. مى صورت كليسا كنار در كه گيرد مى انجام

 تحمـل  چيـزى  چنـين  مسـاجد  بـراى  مـا  اسـت.  غـرض  نقـ   ايـن  گيرد. مى صورت ىمنكرات ها، سالن آن در كليسا

 هنرى هاى روش از مطلوب، هاى كتابخانه تبليغى، ابزارهاى از استفاده جمله از گوناگون، هاى فعاليت اما كنيم. نمى

 6«.شود طالعهم آن باره در است الزم كه است مواردى جمله از عبادت، به شوق توليد و دينى مفاهيم تبليغ براى
 گويد: مى سخن چنين دغدغه اين از نيز سره قدس مطهرى شهيد  
 خودمان ما شوند. آشنا معابد و مساجد با ما هاى بچه تا باشيم. داشته رفتن مسجد برنامه خودمان، هاى بچه با ما بايد»   

 مـا  هاى بچه كه رويم. مى مسجد به قدر چه امروز احوال و اوضاع اين در بوديم، آشنا معابد و مساجد با بچگى از كه
 نرسـيده  مسـاجد  بـه  شـان  پـاى  اصـالً  ولـى  اند، رفته دانشگاه به بعد دبيرستان به بعد و دبستان به اند شده ساله هفت كه

 5«.شوند مى فرارى مساجد، از قهرا ها اين خوب بروند... است،
 يك از ديندارى از نوع اين فردگرايانه ماهيت از نظر صرف مسجد، با ارتباط ميزان بر مدرن دارى دين منفى تثثير»   

 و اجتمـاعى  جـو  كـه  اسـت  واقعيـت  ايـن  مؤيـد  ديگـر،  سوى از مساجد با جوانان ارتباط ميزان بودن محدود و سو،
 9«.نيست مدرن و نيست پسند جوان چندان حاضر حال در مساجد بر حاكم فرهنگى

 

 آمار براساس مساجد به گرايش كاهش

                                                           
1
 .  همان.  

 
2
 . 22، ص .  فرازى از بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار با شركت كنندگان داخلى و خارجى سومين همايش جهانى مساجد،   

 
3
 . 133، ص .  مطهرى، مرتضى،   

 
4
 . 173، ص «تان كرمانعوامل مؤثر بر پايين بودن ميزان ارتبا  جوانان با مساجد در اس».  كردستانى، عباس، مقاله   
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 مورد اين در گرفته انجام هاى پيمايش از نمونه چند مسجد، از جوانان ويژه به مردم استقبال ميزان تبيين جهت اينك

 نماييم. مى ارائه را
 مساجد وضع مسجد، در جوانان حضور مسئله بررسى به تهران در شمسى 9562 سال در اسالمى، تبليغات سازمان»   

 توصـيفى  تحقيقـات  نـوع  از كـه  تحقيق اين است. پرداخته مسجد درباره جوانان نگرش و جوانان ديدگاه از موجود

 63 تـا  93 جوانـان  شامل نفرى پنجاه و ششصد نمونه يك روى بر نامه پرسش از استفاده با و يشىپيما روش به است،
 مساجد در حضور ميزان از تحصيالت، ميزان و سن، افزايش با تحقيق، اين هاى يافته طبق است. گرفته صورت ساله

 %96 از بـيش  مجمـوع  در %(.29 برابـر  %2/22) يابنـد.  مـى  حضـور  مساجد در زنان از بيش مردان است... شده كاسته
 افـزايش  نيـز،  منفـى  نگرش اين تحصيالت، سطح افزايش موازات، به و دارند. منفى نگرشى مسجد، به گويان پاسخ

 9«.يابد مى
 فاقـد  جوانـان  از %6/96 كـه  داد نشـان  6گرفـت  انجـام  كرمـان  استان جوانان روى بر 9516 سال در كه پژوهشى در  

 بـاال  حـد  در %1/5 فقـ   و دارنـد  ترى پايين ارتباط مساجد با كه كردند اعالم هم %21 و دمسجدان با ارتباط هرگونه

 5اند. داشته ارتباط مسجد با بار 9613 حداكثر و 659 حداقل سال طول در يعنى بودند مساجد با ارتباط داراى
 در جوانـان  حضـور  نگينميا حالى در است بار 656 ساالنه بطور مسجد در حضور متوس  ميزان پژوهشى، براساس  

 9است!! بار 2/696 مسجد
 در «معنـوى  نوسـازى  و تحقيـق  پايگـاه  مسجد» عنوان با نظرسنجى يك در ايران، اسالمى جمهورى سيماى و صدا  

 است. پرداخته مسجد هايىِ نارسايى و مسجد در حضور مسجد، باره در تهرانى جوانان نگرش سنجش به 9562 سال

 نمونـه  افـراد  عنـوان  بـه  كـه  تهرانـى  جـوان  تـن  236 برروى نامه پرسش از استفاده با مايشى،پي ـ توصيفى تحقيق اين

 رونـد  مى مسجد به ندرت به آنها %66 كه است آن از حاكى تحقيق اين نتايج است. گرفته صورت اند، شده انتخاب

 دهـد  مـى  نشان اسالمى، ليغاتتب سازمان 9562 سال پيمايش مانند نيز تحقيق اين روند. نمى مسجد به گاه هيچ %53 و

 3روند. مى مسجد به پسران از كمتر دختران همچنين و بوده كم مساجد در حضور ميزان تحصيالت، افزايش با كه
 در كـه  آمريكا، مساجد باره در 9115 سال در لوميس، آدبرث و يازبك ايوان پژوهش طبق كه است حالى در اين  

 ميـزان  و سـن  بـين  شـد،  منتشـر  «آمريكـا  متحـده  ايـاالت  در اسـالمى  اىه ارزش گسترش» عنوان تحت كتابى قالب

 مسـاجد  بـرخالف  پـژوهش  ايـن  حاصـل  ولـى  شود. مى ديده معنادارى رابطه مسجد هاى فعاليت در مردم مشاركت

 ناحيـه  سـه  از مسـجد  پـنج  فعاليـت  پژوهشگر دو اين روند. مى مسجد به مسن افراد از بيشتر جوانان يعنى است ايرانى

                                                           
1
 . 211.  همان، ص   

 
2
 سال در ده سال انجام گرفته است. 25تا  16نفر از جوانان استان كرمان با متوسط سنى  933.  اين تحقيق بر روى   

 
3
 . 143.  همان، ص   

 
4
 . 143.  همان، ص   

 
5
 . 212و  211.  همان، صص   
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 و مجـازى  مسـجد » ششـم:  فصـل  در 9دادنـد.  قـرار  مطالعه مورد شرقى سواحل و ميدوست نيويورك، شامل كاآمري
 نهفتـه  كاركردهـا  تنـوع  در كشور خارج مساجد موفقيت راز كه گفت خواهيم «مساجد متنوع كاركردهاى بازيابى

 6است.
 

 مذهب به جوانان گرايش
 سـخن  مـذهبى  امـور  بـه  جوانـان  فطـرى  گـرايش  از كـه  دارد وجـود  نيـز  حقيقتـى  شد، ارائه كه تلخى آمار كنار در

 گويد. مى
 هسـتند.  دارا را دينـى  احساسات حداكثر سالگى، پانزده حدود در نوجوانان است معتقد هال، استانلى كه، همچنان   

 5بدهند. تخفيف را خود نابسامانى تالطم خواهند مى مذهبى، اعتقادات و دين شرف به گرايش با زيرا
 شد روشن مشهد، جوانان از بررسى در است. اثبات قابل نيز كشور داخل آمارى هاى داده با روانشناسان ادعاى اين  
 سـه  بين فاصله كه بطورى داشت. ثروت و تحصيل خانواده، به افتخار به نسبت را نمره بيشترين مذهب، به افتخار كه
 9است. توجهى قابل فاصله مذهب، و اخير مورد

 نسـبت  معاصر انسان نيازهاى به پاسخ در اسالم توانمندى به پاسخ در مشهد، جوانان پيمايش، اين راساسب همچنين  

 3بودند. موافق درصد 63/61 ديگر، علوم و اديان به
 و البالغــه، نهــج مجيــد، قــرآن كتــاب ســه بــه نســبت شــان عالقمنــدى بــه پاســخ در مشــهد، جوانــان از بررســى در  

 درصـد  9/96 ميـان  ايـن  در 2عالقمندنـد.  نحـوى  بـه  آنهـا  بـه  %11 نزديك كه داد نشان فت،گر انجام الجنان، مفاتيح

 مطالعـه  را الجنـان  مفـاتيح  درصـد  6/96 و قـرآن  درصـد  6/62 البالغـه،  نهـج  مسـتمر  طور به كه كردند اعالم جوانان

 6كنند. مى
 آن بـراى  توانـد  نمـى  زىچيـ  هـيچ  كـه  اسـت  كـاركردى  داراى ديـن  كه معتقدند مشهد جوانان درصد 13 از بيش  

 1باشد. جايگزين

                                                           
1
 . 138و  137.  همان، صص   

 
2
 . 139و  138ع كنيد به صص .  رجو  

 
3
 . 34، ص .  خدايارى فرد، محمد،   

 
4
 . 114، ص .  آخوندى، محمدباقر،   

 
5
 . 129.  همان، ص   

 
6
 . 114.  همان، ص   

 
7
 . 177.  همان، ص   

 
8
 . 133.  همان، ص   
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 نمـاز  هـم  درصـد 92 آوردنـد.  مـى  جـا  بـه  را آن و نكـرده  تـرك  را نماز شراي  هر در مشهد جوانان درصد 26/66  

 جماعـت  نمـاز  در درصـد  3/99 و جمعـه  نمـاز  در افـراد  اين از درصد 5/59 تنها كه است درحالى اين 9خوانند. نمى

 6آوردنـد.  مـى  جـاى  بـه  را آن و بـوده  نمـاز  بـه  پايبنده كه است كسانى سوم يك دحدو ميزان اين كنند. مى شركت

 در درصد 5/96 و جمعه نماز مراسم در شان هاى خانواده اعضاى داشتند اظهار گويان پاسخ از درصد 6/61 همچنين
 مراسم در شان كنزدي دوستانِ كه اند داشته اظهار جوانان از درصد 66 ضمنا 5كنند. مى شركت جماعت نماز مراسم

 9كنند. مى شركت جماعت نماز در درصد 6/59 جمعه، نماز
 و احكـام  بـه  جوانـان  درصـد  65/36 مجموع در و 3پايبندند. روزه به مشهدى جوانان از درصد 3/16 روزه، باره در  

 2پايبندند. اسالمى مقررات
 مقايسـه  نماييم؟! فكرى مساجد؛ ىسو به پاك هاى فطرت اين جلب و جذب براى كه است نرسيده آن فرصت آيا  

 كـه  دهـد  مـى  نشـان  ــ  مـذهب  بـه  جوانـان  شديد گرايش آمار و مساجد از استقبال كاهش آمار ـ آمار دست دو اين
 جوانان. نه است بوده مساجد مشكل اين و اند. نبوده موفق آنان جذب در مساجد

 جوان دختران مذهبى احساسات بااينكه 6%(29 برابر %2/22) يابند. مى حضور مساجد در زنان از بيش مردان اينكه   

 ديگـر  بـه  انـد؛  نداشته چندان توفيقى مذهبى نيازهاى به دهى پاسخ در مساجد كه شود مى معلوم است پسران از بيش

 ازند.س برآورده اند نتوانسته را رفته انتظار نيازهاى تعبير
 

 مساجد وظيفه و سوم نسل
 را وى نـازنين  فرزند سال، پنجاه گذشت از بعد آلـه  و عليه اهلل صلى پيامبر اصحاب چگونه كه دهد مى نشان اسالم صدر تاريخ
 بـه  ولـى  دارد. وجـود  كـربال  افتادن اتفاق علل در متعددى هاى تحليل هرچند بريدند. سر مظلومانه نينوا صحراى در
 كـه  ،«تابعين تابعينِ» يعنى 1«سوم نسل» و ،«صحابه» يعنى اسالم صدر «اول نسل» بين شكاف گران، يلتحل برخى باور
 خوبى به اوّل نسل هاى رنج كه نسلى آيد. پديد حادثه اين شد موجب كردند، مى زندگى السـالم  عليه حسين امام زمان در

                                                           
1
 . 168.  همان، ص   

 
2
 . 169.  همان، ص   

 
3
 . 212.  همان، ص   

 
4
 . 213.  همان، ص   

 
5
 . 175.  همان، ص   

 
6
 . 176.  همان، ص   

 
7
 . 211، ص «عوامل و موانع جذب مردم به ويژه جوانان به مساجد».  تويسركانى راورى، فاطمه، مقاله   

 
8
 آيند. .  تابعين، نسل دوم به حساب مى  
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 آوارها آنقدر ندادند. انتقال سوم نسل به را آلـه  و عليه اهلل صلى نبوى زمان هاى ارزش خالفت، متوليانِ و نرسيد ارث به آنان به

 9رسيد. خود جوش نقطه و درجه صد نقطه به السالم عليه حسين امام زمان در كه شد جمع هم روى سال چند اين طول در
 پركشد، جهانى انآسم بر هايش شاخه رود مى اينك و شد آبيارى دوّم و اوّل نسل از نفر هزاران خون با كه انقالبى  

 ايـن  بـه  قبلـى  هـاى  نسل هاى ارزش انتقال در مساجد اگر بود. خواهد چهارم و سوم هاى نسل دست در بعد به اين از

 شود. مى تكرار تاريخ كه چرا بود. خواهيم روبرو تلخى واقعيت با ننمايد، تالش ها نسل
 در همچنـين  و ساله بيست انداز چشم نمودن عملياتى مسير در و انقالب چهارم دهه آغاز در ايران، اسالمى انقالب   

 ايـن  انتقـال  بـراى  روبروسـت.  چهـارمى  و سـوم  نسل با اى، منطقه اول قدرت به تبديل براى نخستين هاى گام آستانه

 سـند  مـتن  صـريح  و انـداز  چشـم  سـند  مـتن  در كـه  همچنـان  دارد. مضـاعف  اى وظيفـه  مسجد ها، نسل اين به مفاهيم

 6دارد. اشاره مهم اين به مساجد الهس بيست انداز چشم
 
 انتقـال  و حفـ   بـراى  بايـد  گيـرد  مـى  صـورت  هـايى  تالش بعدى نسل به طبيعى منابع حف  براى اگر باشد يادمان   

 تالشى بايد نيز مقدس دفاع دوران و اسالمى انقالب نهضت دوران شهادت و جهاد فرهنگ مثل معنوى هاى ميراث

 تربيـت  سـياه  طـاغوتى  دوران آن در مسـاجد  همـين  را دوم و اول نسل كه رديمنك فراموش گيرد. صورت مضاعف

 تربيـت  مقـدس  دفاع و نهضت دوران فرزندان تواند مى كه است مسجد اين باز بعدى، هاى نسل تربيت براى كردند.

 نمايد. نهادينه آنها در را ديروزين هاى ارزش و نمايد
 بينـى  پـيش  و گوشـزد  را ميـراث  اين انتقال ضرورت اى ويژه درايت با سره قدس خمينى امام اسالمى انقالب فقيد رهبر   

 كردند: مى
 قـوت  همان به تا كنند كوشش هم آنها بدهيم. بعد دسته تحويل دارد، امروز كه قوتى همان به را چيز همه بايد ما»   

 5«.بدهيم بعد دسته به و كنيم محكم را بنيان بايد ما بدهند. بعد دسته تحويل
 ميـراث  به آيندگان به را امانت اين بايد كارگزاران، و مردم كه است الهى امانت يك اسالمى نظام امام، ديدگاه زا  

 بگذارند:
 طـور  بـه  را آن كـه  اسـت  ايـن  دارى، امانـت  مقتضـاى  و گرفتيد تحويل ملت اين دست از بزرگى امانت اآلن شما»   

 9«.بدهيد تحويل آينده هاى دولت و آينده نسل به شايسته بطور و كنيد حف  شايسته

 مجازى؟ مسجد چرا

                                                           
1
 . 15و  4، صص پور ازغدى، حسن،  .  رحيم  

 
2
 انداز بيست ساله ايران اسالمى مراجعه شود. .  براى مالحظه بندهاى هر دو سند در اين باره به فصل هشتم: مسجد مجازى؛ بايسته چشم  

 
3
 . 242، ص  18، ج ،  الّله .  خمينى امام، روح  

 
4
 . 79، ص  18.  همان، ج   
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 آوريم. روى مجازى مساجد به ما كه كنند مى ايجاب را ضرورتى چه آمار اين كه كنيم ثابت تا برآنيم بخش اين در

 ايمـانى  حقـايق  بـه  جوانـان  فطـرت  كـه  اين يكم؛ است: انكارناپذير واقعيت دو از حاكى پيشين آمار خالصه برآيند

 نيست. برخوردار مطلوبى اقبال از جوانان بين در مساجد وضعيت كه اين دوم؛ د.دار گرايش
 از جوانـان  آگـاهى  عـدم  مسـاجد،  به گرايش عدم علت آباد، خرم هاى دبيرستان آموزان دانش از بررسى يك در   

 از يـك  هـيچ  در جوانـان  درصـد  5/99 مشـهد،  جوانـان  از پيمايشـى  در 9اسـت.  شـده  داده گـزارش  مسـجد  جايگاه
 زمينه در كه كسانى از اند. كرده مطالعه مذهبى هاى زمينه در درصد 6/25 تنها و نداشتند. اى مطالعه مذهبى هاى زمينه

 تنهـا  و زمينـه  سـه  در درصد 6/3 زمينه، دو در درصد 9/99 زمينه، يك در تنها درصد 9/56 اند، داشته مطالعه مذهب

 تـايخ  و تفسـير،  و قـرآن  احكـام،  اعتقـادى،  از بـود  عبـارت  زمينـه  هارچ اند. داشته مطالعه زمينه چهار در درصد 6/9

 6اسالم.
 روزانه جوانان كه ابزارى عنوان به اينترنت است. كاهش به رو جوانان مذهبى مطالعه كه دارد اين از نشان آمار اين  

 در وب، فضـاى  بـر  دينـى  محصـوالت  انبـوه  توليـد  و خـوب  مـديريت  به تواند مى كنند، مى سپرى آن با را لحظاتى
 محصـول  ايـن  از بخشـى  زيـرا  شود مساجد به نانجوا گرايش موجب خود و افتد مؤثر جوانان دينى دانش گسترش

 كـه  مجـازى  مسـجد  در مـا  راهبـرد  بـر  خـود  ايـن  و بـود.  خواهد مساجد جايگاه باره در وب، فضاى در شده عرضه
 بود. خواهد نيك گواهى، ،«واقعى مساجد براى مجازى مسجد بودن آستانه» از عبارتست

 رقيـب  عنـوان  بـه  را اينترنـت  آنكـه  بى بود خواهد مؤثر مساجد، اب اينترنت كاربران نمودن رفيق در عمل، اين خود   

 كنيم. مختار الجمع مانعة صورت به دو آن از يكى انتخاب در را جوانان و دهيم قرار مساجد
 

 مجازى فضاى در مسجد جايگاه
 گـزارش  ديگـر  تلخـى  واقعيت از و باشيم داشته اشارتى مجازى فضاى در مسجد جايگاه به جاست به مجال اين در

 است كافى زد. كليد را اسالمى هاى ارزش و شعائر تخريب پروژه دشمن، خواهى، اسالم گسترش موازات به دهيم.

 ا ان، مثل اسالمى نمادهاى از استفاده كنيد. مشاهده را اسالم عليه بر هاليوودى و غربى شده ساخته هاى فيلم از پلنى

 تخريب ناميمون پروژه راستاى در انتحارى، هاى گروه تربيت محل و ها! تروريست گاه كمين عنوان به مناره مسجد،

 كنيم؟! دفاع مقدس نمادهاى و ها واژه اين از كه دارد نمى آن بر را ما همين آيا است. اسالم چهره
 ايـن  انـد.  اسـالم  از خشـن  اى چهـره  ارائه درصدد و... 3«اسالم شمشير» ،9«محاصره» ،5«استقالل روز» مثل هايى فيلم   

 دهد. مى نشان را و... ترور عمليات اسالمى، مساجد گنبد و مناره نمايش و ا ان صداى با همزمان عموما ها فيلم

                                                           
1
 . 43، ص «آباد هاى مسجد از ديدگاه نوجوانان شهر خرم جاذبه».  جزايرى، سيد حسين، مقاله   

 
2
 . 179، ص .  آخوندى، محمدباقر،   

 
3
  . Independence Day 

4
   wew. Sw.l. 
5
   wew. S.ewd en Slsin 
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 مجـازى  مسـجد  روانـه  را خود كودكان حتى و جوان اى، رايانه بازى ساخت با نيز ما كه است نرسيده آن وقت آيا   

 اسـالم  و ايـران  فرزنـد  كـه  ببينـد  تـدارك  سـايتى  يـا  بـازى،  يـك  كـه  نيسـت  وظيفه مسجد متولى نهاد بر آيا كنيم؟

 9گيرد؟ قرار مسجد فضاى در ناخودآگاه
 تبليغ به ـ است عمومى اقبال مورد و بوده رشد حال در اسالم اينكه درك با ـ ديگر اديان به پيرو جذب براى دشمن  

 در بگيـرد،  يـاد  چيـزى  اسـالم  از خواهـد  مـى  كـه  مسـلمانى  نـو  است. گماشته همّت ماسال هاى سايت قالب در خود
 دشـمن  رود. مـى  و... منـاره،  قرآن، مسجد، مثل؛ اسالمى واژگان كليد شاه دنبال اينترنت يعنى جا ترين الوصول سهل

 تخريـب  و خـود  بليغت به اسالمى، هاى دمين با يعنى است. ديده مناسب را مجازى فضاى قشرى، چنين اصطياد براى

 اثر ـ بودن مسلمان يك زبان از ظاهر به ديگر دين تبليغ و بودن غيرمستقيم بخاطر هم ـ تبليغ نوع پردازد.اين مى اسالم
 بود!! خواهد تر بخش

 مقـدس  اسـم،  آن به مسمّى  وات كه است اين خاطر به است، مقدس السـالم  عليهم ائمه اسامى اگر است معتقد نگارنده   

 را فقهـى  خـاص  احكـام  آن گـردد  نگاشـته  السـالم  علـيهم  ائمه از غير شخصى قصد با اسامى همين اگر روى اين از .بودند
 دارد، آن قداسـت  از نشـان  كـه  اسـت  شريعتى ويژه احكام داراى مسجد خود اگر اساس، همين بر 6داشت. نخواهد

 حـق  پـس  5ندارنـد،  را مسجد تولّى حق كانمشر قرآن، آيات طبق اگر است. مند بهره قداست اين از نيز مسجد واژه

 داشت. نخواهند هم را مسجد واژه از گيرى بهره
 ايـن  اسم به دشمنان كه افتاده( اتفاق بنده زعم )به است ممكن است، اسالمى مقدس واژه يك مسجد اينكه به نظر   

 جـز  كه كاربرى يعنى بپردازند. ماسال چهره تخريب و خود عقايد تبليغ به و ساخته سايت متفاوت، هاى دامنه با واژه
 ضـد  كـامالً  آن محتـواى  كـه  درحالى نمايد، اكتفا آن بودن مسجد اسم به نشنيده، و نديده چيزى مسجد و اسالم از

 گيرد. قرار انحصار در و شده ضب  ها، دامين انواع با مسجد مشتقات همه بايد سريع اقدام يك در لذا است. اسالمى

 مجـازى  فضـاى  مسـجد،  مقـدس  اسم با اينكه نه شود ياد خدا بايد آن در 9خدايند. آن از دمساج قرآن، نص به زيرا

 شود. ترويج و... مسيحيت دين آن با و شود ساخته
 نظر به كند، مى هدايت و حمايت مساجد، امور به رسيدگى مركز ولى ساخته، مردم را فيزيكى مساجد كه همچنان   

 قرار تشويق و حمايت مورد و شناسايى، اند نموده مجازى مسجد تثسيس به ماقدا كه خودجوشى افراد است شايسته

 گيرند.
 بـود،  نخواهـد  برخوردار كافى مطلوبيت از مديريت، و ساز و ساخت در نظارت بدون فيزيكى مساجد كه همچنان   

 محقـق  آمـوزش  سـايه  در ايـن  و گـردد.  نظـارت  آنها توليدى محتواى بر گردد. دهى سامان نيز مجازى مساجد بايد

                                                           
1
 . 58، ص «1434مسجد مجازى، تحول و نوآورى در مسير ايران در سال ».  جهانگيرى )سهروردى(، يحيى، مقاله   

 
2
 هاى عمليه و كتب فقهى مراجعه شود. .  به رساله  

 
3
 . 17. توبه: ُأولِئَك َحِبَطْت َأْعماُلُهْم َو ِفى الَناِر ُهْم خاِلُدوَنما كاَن ِلْلُمْشِركيَن َأْن َيْعُمُروا َمساِجَد الَلِه شاِهديَن َعلى َأْنُفِسِهْم ِباْلُكْفِر .    

 
4
 . 18. جن:  َو َأَن اْلَمساِجَد ِلَلِه َفال َتْدُعوا َمَع الَلِه َأَحدا.    
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 گردد. مى
 
 

اى مسجد بساز با حصير كهنه  ور نباشد فرش ابريشم طراز

 بهايى شيخ
 

 

 

 

 پنجم فصل   

 

 

 رو پيش تهديدات و ها فرصت مساجد
 

 

 

 

 

 

 

 

 رو پيش تهديدات و ها فرصت مساجد،
 تحليـل  بـه  را دينـى  پديـده  ايـن  اگر. است برخوردار اجتماع و فرد بالندگى و رشد در بااليى ظرفيت از مساجد،

 فـراهم  را مسجد ضعف موجبات آتيه در كه روبروست تهديدهايى با مقدس، كانون اين كه ديد خواهيم بنشينيم

 عبـور  تهديـدات  ايـن  از براينكـه  افـزون  كنـيم،  مـديريت  درسـت  را تحوالت اين بتوانيم اگر ولى. آورد خواهد

 مسـاجد  روى بـه  نيـز  هـايى  افـق  تهديـدات،  ايـن  كنار در البته. كرد خواهيم تبديل فرصت به را آن بلكه كنيم مى

 مـؤثر  مسـاجد،  كـاركرد  گسترش در تواند مى كه است بوده كمرنگ يا و نبوده گذشته در كه است شده گشوده

 .افتد
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 هاى مكان جزو بزرگ، مساجد و مخروبه كوچك، مساجد معاصر، دنياى در بويژه مساجد، توانمندسازى بدون    

 بخشـى  درست، مديريت عدم و توجه عدم خاطر به تهديدات اين از برخى كه، همچنان! آمد درخواهد توريستى

 است شده گشوده مساجد، روى بر متعددى هاى فرصت ديگر سوى از. اند داده كاهش را مساجد آفرينى نقش از

 برخـى  برشـمردن  بـا  تـا  بـرآنيم  بخش اين در. گذاشت خواهد شگرف تثثيرى مساجد، پوياسازى در يك هر كه

 ايـن  مجـازى،  مسـاجد  بـه  توجـه  بـدون  كـه  نمـاييم  تثكيـد  نكتـه  ايـن  بـر  فيزيكى، مساجد در موجود هاى ضعف

 تبديل فرصت به را تهديدات اين حتى توان مى كه است مجازى مساجد سايه در و. شد خواهد تشديد تهديدات،

 .كرد

 معنويت به گرايش: يكم
 انسانى مقدس هاى ارزش بر صنعت و تكنولوژى علم، شورش قرن و ايدئولوژى بر جهان شورش قرن بيستم، قرن

 قـرن  بـراى  نـور  روزنـه  نويدبخش كه گرفت جهيدن اميد جرقه قرن، اين غروب واپسين در خوشبختانه ولى. بود

 ظهـور  نتيجه در و معاصر انسان ارزشى و معنوى نيازهاى برآوردن در صنعتى تمدن ناتوانى 9.گرديد يكم و بيست

 بـه  مضطرب، هاى دل ديگر بار تا است شده سبب آدميان زندگى و  هن فضاى در بغرنج هاى بست بن و ها بحران

 بـه  و داده نجـات  كنونى وحشتناك گرداب از را خويش هاى اصالت از افتاده دور انسان تا گردد اى وسيله دنبال

 از را «آرامـش » كه بود صِرف «آسايش» مدرن، دنياى دستآورد تعبير، ديگر به. شود رهنمون سعادت امن ساحت

 6.است آرامش دنبال به انسان اينك. كرد سلب انسان

 هـزاره  اى عـده  روى اين از. است جديد دنياى در محسوس بسيار موج يك معنويت، و عرفان به بازگشت موج  

 كتـاب  تـرين  پرفـروش  آمريكا در موالنا كتاب و قرآن كه نيست جهت بى 5.نامند مى «گرايى عرفان عصر» را سوم

 آمـارى  طبـق  و ديـن  965 كـه  بطـورى  جديـد،  اديـان  آمدن پديد براى شد مستمسكى معنويت، به نياز 9.شود مى

 آنهـا  اصـلى  دغدغـه  و شاخصـه  كـه  آمدنـد  وجود به جهان سراسر در اخير سال 63 طول در دين 666 به نزديك

 :كند مى توصيف چنين را ويكم بيست قرن اى نويسنده 3.است عرفانى مسائل

 حـاالت  تحـول  و تغييـر  و جهـان؛  در موجـود  قـرائن . اسـت  ايـدئولوژى  حاكميت قرن قرن، يكم و بيست قرن»   

 شرف در جهان كه واقعيت اين بر است محكمى داليل خود مذهبى، نوين هاى گرايش و ها ملت فكرى و روحى

 2.«است نوينى دينى تحول يك

                                                           
1
 . 65، ص .  فرحى، غالمحسين،   

 
2
 . 253، ص «هاى كاذب عرفان حسينى و عرفان».  جهانگيرى سهروردى، يحيى، مقاله   

 
3
 . 21، ص «گرايى عرفان ستيزى در دوران عرفان»پور، على اكبر، مقاله  .  افراسياب  

 
4
 . 18953، ش  1386آبان  24.  روزنامه كيهان، پنجشنبه   

 
5
 . 8، ص «تهيونز گي».  جهانگيرى سهروردى، يحيى، مقاله   

 
6
 . 65، ص .  فرحى، غالمحسين،   



 56 

 را اهلل رحمه طالقانى  اللّه آيت تفسير اگر. است انسانى فطرت اساسى خواست بلكه تازه چيز يك نه معنويت، به توجه  

 دو ايـن  اساسـا . داد خواهـد  روى ،«مسجد» و «معنويت» يعنى فطرت؛ خواسته دو اين بين نيكى الفت چه بپذيريم

 وَ» شـريفه  آيـه   يل در طالقانى  اللّه آيت. معنويت كانون هم مسجد و است مسجد در حقيقى معنويت. هميارهمند

«أَمْنا وَ لِلنَاسِ ة مَثابَ الْبَيْتَ جَعَلْنَا إِذْ
 :نويسد مى و شمارد مى فطرى را مسجد به انسان بازگشت و كشش 9

 ماننـد  جويـايى  ايـن . باشـد  مـى  عـدل  و امـن  محـل  بـه  انسـان  نفسـانى  كشش طبق بر مثابه، بصورت بيت جعل»   

 هـاى  خواسـته  و هـا  كشش از سازد، بيدار را عدل و جويى حق فطرت كه اى خانه چنين به توجه و است جويى امام

 6.«باشد مى وى سود به و آدمى درونى

 دكانـداران  بگذارد، خالى را ميدان مساجد اگر. ببرد را وافر بهره آمده وجود به فرصت اين از تواند مى مساجد،  

 عطـش  كه است اسالمى معنويت تنها كه باشد يادمان. كرد خواهند تصاحب را عرصه اين سكوالر، هاى معنويت

 بـه  معنويـت  گـان  تشـنه  اقبـال  خيـل  خـاطر  به مجازى مسجد. نمايد سيراب تواند مى را معرفت و معنويت تشنگان

 خـود  بـه  را بـااليى  رتبـه  اينترنـت،  در معنويـت  جسـتجوى  كـه  چرا. گردد تلقى نيكى رهيافت تواند مى اينترنت،

 5.است داده اختصاص

 پاسخ در گرايى عقل و گرايى علم توانايى عدم به اشاره ضمن ارتباطات، عصر در دين تداوم توجيه در «گيدنز»  

 :نويسد مى انسان، هاى پرسش به

 تفكـر  و علـم . باشـد  نگرفتـه  قـرار  مذهبى احساسات تثثير تحت هرگز كه باشد جهان اين در كسى كمتر شايد»   

 اسـت،  بـوده  دين اساس هميشه كه موضوعاتى و زندگى هدف و معنا مانند اساسى سؤاالتى برابر در گرايانه عقل

 9.«ماند مى ساكت

 

 اسالم به گرايش فزاينده رشد: دوم
 غـرب  در اسـالم  بـه  گـرايش  فزآينده موج اسالمى، ناب هاى آموزه تبيين براى مساجد روى پيش هاى فرصت از

 جامعيت داشتن خاطر به اسالم،. است بايسته اقدام يك ديگر ملل بين در اسالمى فرهنگ توزيع در سرعت. است

 آنچه ولى. هست و بوده آگاه بشر پذيرش مورد فطرت، با موافقت سبب به نيز و انسان نيازهاى به پاسخگويى در

 انقـالب  پيـروزى  از پـس  بـويژه  اسـالم  بـه  گرايش عظيم موج است، توجه قابل جهانى رويداد يك عنوان به كه

 سيدنى» تيراژ پر روزنامه تعبير به. مدعاست بر روشنى گواه اسالم، با غرب دنياى خشن برخورد. باشد مى اسالمى
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 سـر  پشـت  را ملّـى  هـاى  رژيـم  و سياسـى  هـاى  مكتب كند، مى عبور جغرافيايى مرزهاى از اسالم ،«هرالد مرنينگ

 9.بود خواهند اسالم پاينده رشد و سياسى تحرّك شاهد گوناگون، كشورهاى و گذارد مى

 چهـارم  يـك  بـه  اينـك  داشـت؛  را دنيـا  جمعيـت  درصد هيجده اين، از پيش سال سى در اسالم، كه حالى در»   

 6.«است رسيده نفر ميليون چهارصد و ميليارد يك يعنى دنيا؛ جمعيت

 تعـداد  ايـن . كردند مى زندگى مسلمان 95 ، م 9169 سال در شده، منتشر آمار طبق كانادا كشور در نمونه، براى  

 5666 تا 6666 حدود 9139 سال در. يافت افزايش نفر 9366 به 9199 سال در و نفر 966 تا 566 به 9169 سال در

 9119 سـال  در. شـد  نفر 55566 حدود يعنى برابر 96 رقم اين 9169 سال در. كردند مى زندگى كانادا در مسلمان

 طــور بــه مســلمانان جمعيــت ،9119 تــا 9119 هــاى ســال فاصــله در. رســيد نفــر 11926 تعــداد بــه ش 9526 يعنــى

 5.است رسيده نفر 635626 به درصدى، 931 رشد با و يافت افزايش چشمگيرى

 بـه  كـه  اند گرويده اسالم به فرانسه در نفر هزار پنجاه از بيش تاكنون، پيش سال ده حدود از رسمى آمار پايه بر  

 اسـالم  ديـن  بـه  نفـر  پانصـد  تا چهارصد از بيش ساالنه او مسجد در تنها پاريس، مسجد مدير ،«بوبكر دليل» گفته

 كـه  اسالم به فرانسوى هزار 26 از بيش: نويسد مى خود جديد شماره در «مذاهب لومند» ماهنامه. شوند مى مشرف

 9.اند گرويده رود، مى شمار به فرانسه دين دومين

 آن جمعيـت  كل درصد هشت حدود كه است كرده رشد قدرى به اسالم، توباگو، و ترينيداد كشور در امروزه  

 روزهاى ترينيداد حكومت و. اند مسلمان كشورى، عالى مديران برخى كه حدى به. دهند مى تشكيل مسلمانان را

 در اسـالم  م، 9193 سـال  تـا  كه است حالى در اين. است شناخته رسميت به... و فطر عيد مانند را، اسالمى تعطيل

 3.شد نمى محسوب رسمى دينِ كشور، اين

 شده شناخته كتاب ترين پرفروش فرانسه در كريم قرآن: كردند اعالن ها خبرگزارى كه بود امسال رمضان ماه در  

 بـوده  برخـوردار  تـوجهى  قابـل  اسـتقبال  از نيز... و ادعيه مثل اسالمى ديگر هاى كتاب كه بود حالى در اين. است

 در كريسـمس  تعطـيالت  در پرفـروش  كتـاب  دومين مجيد قرآن كه كرد اعالم فوكوس، آلمانى روزنامه 2.است

 6.شـد  نايـاب  كشـور  ايـن  در قرآن ترجمه بنگالدش، كشور در قرآن بودن فروش پر بخاطر. است بوده دانمارك

 كتـب  ديگـر  و تـرين  پرفـروش  قـرآن،  الجزاير، در «ةالمدي» كتاب نمايشگاه در وحى، ترجمان مؤسسه اعالن بنابر

 شـد،  برگـزار  هندوسـتان  بيهـار  ايالـت  مركز پتنا، شهر در كه كتابى نمايشگاه در 1.گرفتند قرار صدر در اسالمى،
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 دينـى  انـداز  چشـم  تحقيـق  براسـاس  9.بودند غيرمسلمان خريداران،% 63 از بيش و داشت را فروش بيشترين قرآن

 آمـار  برخى هرچند. شد زده تخمين% 2 آمريكا مسلمانان تعداد شد، منتشر گذشته فوريه ماه در كه 6661 آمريكا

 كمتـرين  در. اند كرده برآورد كشور اين ملى جمعيت% 2 را آمريكا متحده اياالت در فعلى مسلمانان تعداد موثق

 6.دهند مى تشكيل مسلمانان را آمريكا جمعيت كل از% 5/6 معادل ميليون 6 حدود حالت،

 :فرمود كه پيوند مى تحقق به السالم عليه على امام بينى پيش اين گويى  

 وَ الْـثَرْضِ  فِى اسْتُضْعِفُوا الَذِينَ عَلَى نَمُنَ أَنْ نُرِيدُ وَ» قرأ ثم ولدها على الضروس عطف شماسها بعد الدنيا علينا لتعطفن»   

«الْثَرْضِ فِى لَهُمْ نُمَكِنَ وَ الْوارِثِينَ نَجْعَلَهُمُ وَ ةًأَئِمَ نَجْعَلَهُمْ
 9.«ةاآلي 5

 و: خواند را آيه اين سپس بود، مهربان خود بچه به كه بدخو شتر ماده چون نهد، ما به روى سركشى از پس دنيا  

 3.گردانيم وارثان و امامان را آنان و نهيم منّت اند شمرده شان ناتوان مردم، كه آنان بر خواهيم مى

                                                           
1
  . www.seraj.persianblog.ir/post/72 

2
 . 233ـ  197، صص .  خانبگى، رامين،   

 
3
 . 5.  قصص:    

 
4
 . 73، ص / سيد رضى، محمد بن حسين موسوى بغدادى ابوالحسن،  239، قصار .    

 
5
 .  شهيدى، سيدجعفر،   

 



 59 

كه نورش بود به زخورشيد و ماه  بفرمود اين نكته اى مرد راه

همى باز گردد شود مهربان  احمد همانا جهان بما آل

همى گاز گير و بد از خوى بد  چنان بازگشت شتر كاو بود

كند سردى و قهر از بيش و كم  خويش هم الجرمكه بر بچه 

 سپس خواند اين آيه را اى رشيد

662همانا ز قرآن كتاب مجيد 

                                                           
206
 شعر. .  ايراندوست، عباس،   
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 خـاطر  بـه  مجـازى،  مسـاجد . گـردد  واقـع  مغفـول  نبايـد  مسـلمانان،  نـو  بـين  در اسـالمى  معـارف  تعميق و حف   

 مسـاجد  از نبايـد  هرچنـد . سـازد  عملى را مهم اين مدت، دركوتاه تواند مى بودن هزينه كم و بودن الوصول سهل

 .كرد غفلت هم فيزيكى

 

 غيرمسلمان كشورهاى مقيم مسلمانان: سوم
 ايـن  مديريت با. دورند مسجد از موانعى خاطر به كه هستند مسلمان اقليت مساجد، روى پيش تهديدهاى ديگر از

 در مقـيم  مسـلمانان . كـرد  عبـور  آسـانى  بـه  نيـز  تهديـد  ايـن  از توان مى مجازى، مساجد از گيرى بهره ويژه به فضا

 وادار يـك،  هـر  مالحظـه  كـه . انـد  مواجـه  اساسـى  مشـكل  سه با مساجد حوزه در نيستند، مسلمان كه كشورهايى

 .بياوريم روى مجازى مساجد به كه كند مى

 

 مسجد ساخت ممنوعيت: الف
 به مسلمان، اقليت روبروست، سياسى يا و قانونى موانع با مسجد ساخت اروپايى، كشورهاى برخى در كه آنجا از

 رفع هدف با را اسالم حقيقى هاى آموزه تا كرده رو مجازى دنياى به هراسى، اسالم پديده با مستقيم مواجه خاطر

 9.كنند ارائه كامپيوترى دنياى در نادرست باورهاى

 آن طريـق  از تـا  داده تشـكيل  مجـازى  مسـجدى  اينترنـت،  فضاى در سوئد در ساكن روانپزشك يوسف محمّد  

 قرائـت  خوانـدن،  نمـاز  چگـونگى  با مسجد اين در غيرمسلمانان،. كند ترويج را اسالمى رفتار و آداب و ها آموزه

 بـه  اسـالم  شناخت براى مختلف هاى مليت از مندان عالقه از نفر صدها: گويد مى وى. شوند مى آشنا وضو و قرآن

 فضـاى  طريق از كننده بازديد مسيحى هزار سه تاكنون كه داشت اظهار ساله 51 يوسف. كنند مى رجوع فضا اين

 منـاره  از آن مسـجد  اسـت،  شـده  تـزيين  اسـالمى  معمـارى  با مجازى فضاى اين. اند شده مشرف اسالم به مجازى

 يـك  حدود. است گرفته قرار انگليسى زبان به آن ترجمه و كريم قرآن هاى نسخه آن داخل در و بوده برخوردار

 زمـان  از. هسـتند  غيرمسـلمان  اى عده ميان، آن در كه كنند مى ديدن مجازى مسجد اين از روزانه نفر 366 و هزار

 6.اند شده عضو آن در نفر ميليون 1 از بيش تاكنون 6665 سال در شبكه اين افتتاح

 .افتد مى شريفه آيه اين نزول شثن ياد به انسان اينجا  

 5.«عَليمٌ واسِ ٌ اللَهَ إِنَ اللَهِ وَجْهُ فَثَمَ تُوَلُوا فَأَيْنَما الْمَغْرِبُ وَ الْمَشْرِقُ لِلَهِ وَ»   

 9.«!داناست و نياز بى خداوند! آنجاست خدا كنيد، رو سو هر به و! خداست آن از مغرب، و مشرق»   
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 :نويسد مى آيه اين  يل در نمونه تفسير  

 نـه،  شـود،  بسـته  خدا بندگى راه شوند، مانع توحيد هاى پايگاه و مساجد به رفتن از را شما اگر كه نيست چنين»   

 6.«است آنجا او كنيد رو سو هر به و دارد او پاك  ات به تعلق جهان اين غرب و شرق

 آيه ولى است، آمده ميان به سخن مساجد، از منع يا مساجد تخريب يعنى ظلم بزرگترين از قبل، آيه در چند هر  

 و عبـادت  محـل  جهـان،  تمـام  بكنيد، پناهى بى و نااميدى احساس يا و شويد مثيوس مبادا كه است اين به بشارت

 5.است گاه قبله هستى جاى همه

 كنترل تحت و شده محدود اروپا سرتاسر در اسالمى فرهنگى مراكز و مسجد ساخت اروپا، در طرحى براساس  

 كليسـا  از كيلـومترى  يـك  فاصـله  در كـه  گيرنـد  مى ساخت مجوز مساجدى اساس، براين. آمد درخواهد دولت

 9.اسـت  منطقـه  آن اهـالى  سـوى  از نظرسـنجى  مسـجد،  سـاخت  مجـوز  اعطـاى  بـراى  ديگـر  شـرط . شوند ساخته

 ارائـه  بـا  شـود،  مـى  تبـديل  ايتاليـا  اول قـدرت  بـه  رفته رفته كه شمال اتحاد افراطى گراى راست حزب كه همچنان

 3.شد ايتاليا در مسجد ساخت ممنوعيت خواستار كشور، اين پارلمان به طرحى

 

 فرماندار هايدر گرگ. است رسيده قانونى تصويب به نيز اتريش ايالت ترين جنوبى در مسجد ساخت ممنوعيت   

 را اروپا تمام كه شدن اسالمى عليه كنم مى توصيه: گفت كرده، اعالم ممنوع را مسجد ساخت كه كارينتيا ايالت

. هسـتيم  پيشـگام  عرصـه  اين در ما و كنيد ايستادگى كرده قاره اين وارد را متفاوت كامالً فرهنگى و كرده احاطه

 مـورد  كميسـيونى  توسـ   بايـد  غيرعـادى  اندازه يا معمارى با ساختمانى هر ساخت كه كند مى تصريح قانون اين

 اسـت  معنـا  بدان امر اين. باشد تصويب مورد شهرها ظاهرى استانداردهاى با آن همخوانى كه گيرد قرار قضاوت

 در بـزرگ  دين دومين اسالم كه است حالى در اين 2.دارند ساخت اجازه كسب براى اندكى شانس مساجد، كه

 6.اند داده اختصاص خود به را اتريش جمعيت از درصد 9 يا نفر هزار 966 و بوده كشور اين

 ممنوعيـت  خواسـتار  نيـز  كليسـا  حـاكم  هيئـت  عنـوان  بـه  كليسا عمومى شوراى اعضاى از يكى رائوف آليسون  

 و كليسـا  هـزار  96 حدود كه است حالى در اين 1.نشود اسالمى كشور، اين چهره تا شد بريتانيا در مسجد ساخت
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 9.دارد وجود بريتانيا متحد پادشاهى در مسجد ششصد و هزار تنها

 تهديـد  و تخريـب  آن و انـد  موجـه  مسـاجد  حـوزه  در ديگـرى  بحران با مسلمان اقليت مسجد، ساخت بر افزون  

 يافتن و مسلمانان مقدسات به اهانت قبلى موارد پيگيرى در فرانسوى مسئوالن كوتاهى نمونه، براى. است مساجد

 غربى اروپاى كشور اين در( 9516) جارى سال ديماه در را ضداسالمى رويدادهاى از ديگر اى جلوه آن، عوامل

 حومـه  در پريسـت  سن منطقه مسجد شنبه روز فرانسه مركز در ليون شهر از رسيده گزارش به. گذاشت نمايش به

. سـوخت  آتـش  در نيـز  مسـجد  ايـن  هاى قرآن از تعدادى و شد كشيده آتش به ناشناس عوامل سوى از شهر اين

. اسـت  شـده  اسـتفاده  بـدون  و زده دود مسـجد  تمـامى  سـوزى،  آتش اين از ناشى دود نتيجه در گزارش بنابراين

 6.است كرده اختيار سكوت همچنان و گذشته موضوع اين كنار از اعتنايى بى با تاكنون نيز فرانسه وزير نخست

 

 مساجد بودن محدود: ب
 از خـارج  شـيعيان  بـويژه  مسلمانان براى محدوديت، اين. است مساجد بودن محدود رو، پيش هاى آسيب ديگر از

 جمعيـت  نسـبت . كننـد  مـى  زندگى مسلمان نفر هزار 956 گويان كشور در نمونه براى. است مشهود كامالً كشور

 در 5.دارد وجـود  مسـجد  956 فقـ   كشـور  اين در كه حالى در است، درصد 96 كشور جمعيت كلّ به مسلمانان

 وجـود  مسـجد  936 حـدود  تنهـا  دهنـد  مـى  تشـكيل  مسلمانان را آن جمعيت كل از درصد 63 كه سورينام كشور

 زنـدگى  مسـلمان  هزار 966 از بيش نيز، آرژانتين كشور در و 3مسلمان هزار 966 از بيش برزيل، كشور در 9.دارد

 .نيستند برخوردار كافى ميزان به مساجد از شك بى كه 2.كنند مى

 ،«نيويـورك  مساجد» كتاب در آمريكايى معمار مهندس دودز گيريلين خانم تحقيق طبق آمريكا، نيويورك در  

 مسـلمانان  هفتـاد،  دهـه  هـاى  نيمـه  از وى گـزارش  طبـق . دارد وجود مسجد صد تنها و مسلمان، ميليون يك براى

 فرهنگـى،  مراكز مساجد،: قبيل از خود هاى فعاليت براى دينى و زيربنايى هاى مؤسسه تثسيس ضرورت به آمريكا

 مساجد از% 6 آمريكا، اسالمى اطالعات مركز تحقيقات امابنابر. بردند پى اسالمى مدارس و اجتماعى هاى انجمن

 داراى نيويورك. اند شده تثسيس 9166 سال از پس مساجد اين% 16 و اند شده تثسيس 9136 سال از قبل آمريكا

 در مسـجد  91 و منهـتن،  در مسـجد  66 بـروكلين،  در مسجد 66 و كونيز منطقه در مسجد 61 باشد؛ مى مسجد 13
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 9.اند شده تبديل مسجد به كه بودند مختلفى بناهاى و ها حجره انبارها، آن، از پيش نيز آنها اكثر. ستايتن جزيره

 9366 از بـيش  بلغارسـتان  كشـور  در نمونـه  بـراى . اسـت  جماعـت  امام كمبود مساجد، هاى محدوديت ديگر از  

 در اسـالمى  دينـى  مقـام  تـرين  عـالى  عنـوان  بـه  دارالفتـوا  پوشـش  تحت جمعه امام 166 تنها اما دارد وجود مسجد

 مـاه  طـول  در را بلغارسـتان  سراسر در مسجد دويست حدود مساجد، امام كمبود مسئله و. دارند فعاليت بلغارستان

 .نمايد پر را خألها اين از برخى تواند مى مجازى مسجد 6.است كرده تعطيل رمضان

 فرزندان هويت و اقليت مسلمانان: ج
 فرهنـگ  شـدن  فرامـوش  يـا  و انحراف از شديدى نگرانى همواره اروپايى، كشورهاى مقيم مسلمان هاى خانواده

 اصيل فرهنگ اين به مسلمان مادران و پدر سو يك از. هستند شان فرزندان توس  شان كشورهاى اصيل و اسالمى

 از و كنند، اجرا غربى كشورهاى در را آن دارد، امكان كه جايى تا حتى كنند مى تالش و هستند پايبند اسالمى و

 بـا  كـم  كـم  انـد،  گذرانـده  كشورها آن در را خود نوجوانى يا و كودكى دوران آنها بيشتر كه فرزندانى سو ديگر

 تبعيـت  فرهنـگ  آن از كننـد  مـى  تالش ديار، آن جوانان ديگر با شدن همرنگ براى و گرفته أُنس غربى فرهنگ

 مـادران  و پـدر  يعنـى . آيـد  مى ميان به شرف و ناموس مسئله كه دهد مى رخ هنگامى تفاوت اين در مشكل. كنند

 برخـى  كـه  حـالى  در هسـتند؛  اسـالمى  مرزهـاى  و حـد  و اصـول  تمـامى  به شان فرزندان پايبندى خواهان مسلمان

 هـاى  همكالسـى  و دوسـتان  ديگـر  هماننـد  مخالف، جنس با رواب  داشتن به غربى، فرهنگ از پيروى به فرزندان

 5.ورزند مى اصرار خود

 دينـى  هويـت  تقويـت  در كـه  چـرا  نيسـت،  «جامعـه » به دادن دينى هويت در منحصر مسجد، سازى هويت نقش  

 بهره مسجد اهرم از بايد مسلمان، هاى اقليت بويژه مسلمانان دينى هويتى حف  براى. دارد بسزايى نقش نيز «افراد»

 .است ناشايست مجازى مسجد از غفلت غيرمسلمان، كشورهاى در مساجد موانع و ها محدوديت بخاطر. برد

 نظرسنجى المللى بين مؤسسه كه پژوهشى براساس. هاست هويت ماندگارترين از «دينى هويت» كه باشد يادمان   

 همچنانكـه . رود مـى  شـمار  بـه  جهـان  در هويـت  احساس عامل دومين مذهب، مليت؛ از پس داده، انجام گالوپ،

 هويت حف  براى بايد 9.داند مى هويت و شدن جهانى يعنى معتبر قدرت دو كارزار صحنه را آينده جهان كاستلز

 بـه  مسلمانان دينى هويت حف  در مسجد رسد مى نظر به. انديشيد اى چاره شدن، جهانى هجمه مقابل در مسلمانان

 .دارد بديل بى نقش غيرمسلمانان، كشورهاى در مقيم اقليت ويژه

 مثـال  بـراى . اسـت  دشـوار  آن ايجاد ديگر درجاى كه آورند بوجود اجتماعاتى توانند مى مسلمانان اينترنت، در   

. نماينـد  بازديـد  اند، شده ايجاد اسالمى هاى گروه بوسيله كه متعددى اينترنتى هاى پايگاه از توانند مى ها الجزايرى
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 كـه  مسـلمانانى  بـراى  اينترنت، براين، افزون 9.باشند نمى برخوردار خبرى پايگاه از الجزاير داخل در كه حالى در

 آنـان  بـا  مشـابه  عالئـق  از كـه  كسـانى  با شدن سهيم و ضرورى ارتباطِ براى كنند مى زندگى اقليت هاى گروه در

 .است مهم برخوردارند،

 ايـن  غناى و حف  در مجازى مسجد كه است مطرح نيز مجازى فضاى در هويت بحث امروزه كه نماند ناگفته   

 .بود خواهد كارآمد بسيار نيز هويت

 

 مسجد ساخت ممنوعيت و شيعه اقليت: چهارم
 درصـدد  حكومـت . برنـد  مـى  رنـج  مسجد ساخت از نيز عربستان، وهابيت متعصب حكومت در بويژه شيعه اقليت

 در را شـيعيان  درخواسـت  مـداوم  بطور احساء حكام. بزدايد عربستان جامعه از را شيعى فرهنگ مظاهر همه است

 قـانونى  غيـر  سـعودى  مقامـات  سـوى  از شـيعيان  مسـاجد  همه تقريبا. اند كرده رد مساجد نگهدارى و حف  مورد

 حـق  شـيعيان  پـيش  چنـدى  تـا . انـد  شـده  تعطيـل  يا تخريب اخير دهه دو در اماكن اين از برخى و شود مى شمرده

 بـه  مربـوط  خشـك  قـوانين  و هـا  محدوديت علت به. آورند جاى به علنى صورت به را خود دينى اعمال نداشتند

 هـاى  شيوه به حسينيه و مسجد ساخت مجوز كسب براى 9116 و 9116 دهه در شيعيان از بسيارى مسجد، ساخت

 اخـذ  اجتماعـات  سـالن  يـا  عروسـى  و عقـد  تـاالر  نظيـر  عناوينى با را اماكن اين مجوز و آوردند روى غيرمستقيم

 مسـاجد  تعـداد ( 9111 ــ  9111) 9991 ــ  9991 سال در اوقاف وزارت گزارش در كه است درحالى اين. نمودند

 پرداخـت  دولـت  سوى از اماكن اين همه هزينه تقريبا كه شد اعالم باب 5693 هايشان مصلى و 13656 تسنن اهل

 وزارت مـالى  حمايـت  و نظـارت  تحـت  نمازخانـه  و مسجد 9666 تعداد عربستان، شرقى استان در! است گرديده

 سـاخته  شخصـى  هزينـه  بـا  كه استان، همين شيعى، مساجد تعداد كه حالى در دارد، وجود تسنن اهل براى اوقاف

 شـيعه  مـؤ ن  توسـ   ا ان اقامـه  عربستان، دينى انتظامات نيروى حكم براساس. است مسجد 936 از كمتر اند شده

 6.شود مى تنبيه شدت به خاطى حكم، اين نق  صورت در و است ممنوع

 خـارجى  كشورهاى در حتى خود افراطى عقيده گسترش حال در عربستان، نفتى حمايت با وهابيت كه آنجا از  

 از مـدت  كوتاه اى برنامه در نياز، مورد كشورهاى در فيزيكى مسجد ساخت به توجه بر افزون بجاست هستند، نيز

 سراسر در ديگر مسجد 9396 ساخت تازه، اقدامى در سعودى حكومت كه چرا. نمانيم مغفول نيز مجازى مساجد

 نشـر  در توانـد  مى مجازى مسجد 5.است گنجانده خود برنامه در را متحده اياالت و غربى اروپاى جمله از جهان،

 هسـتند،  روبـرو  مسـاجد  سـاخت  هاى محدوديت با نحوى به كه اقليت، در شيعيان بين در السـالم  عليهم بيت اهل معارف
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 .نمايد آفرينى نقش

 

 مساجد ناموزون پراكنش: پنجم
 بـه  و بوده مساجد ضعف نقاط از فرهنگى، و جغرافيايى نيازهاى براساس مساجد، ناموزون گستردگى و پراكنش

 مسـجد،  شـهر،  مركـز  مانند مناطق از بسيارى تهران، شهر در نمونه براى. شود مى تلقى رو پيش تهديد يك عنوان

 9.دارد وجـود  مسـجد  كمبـود  91 منطقـه  از هـايى  بخـش  و 3 ، 9 ، 6 منطقـه  مثـل  شـمالى  مناطق در ولى بوده زياد

 يـا  و بهـره،  بـى  مسـجد  از پرجمعيـت  محالت برخى جمعيت، براساس مسجد ساخت توزيع عدم خاطر به متثسفانه

 مناسب هرجاى در بايد انبوه، جذب براى مساجد 6.نيست نمازگزاران جوابگوى كه بوده كوچك چنان محيطش

 .كرد پر را خألها اين از برخى توان مى مجازى مساجد طرح با رسد مى نظر به اما. باشد داشته حضور نيازمند، و

 و زمـين  مربـع  متـر  666/666/52 بـر  بـالغ  مسـاحتى  با مسجد، هزار شصت از بيش 5آمار، برخى بنابر ما دركشور   

 تعـداد  ديگـر  جـاى  در 9.انـد  نوشـته  هـم  مسـجد  هزار نود تا برخى ولى. دارد وجود زيربنا مربع متر 666/666/96

 از يكـى  بيـان  بـه . اسـت  آمـده  3مكعـب،  متـر  ميليـون  52 متراژ با كشور، سراسر در مسجد 36253 كشور مساجد

 قـرار  تهـران  در آن از مـورد  6666 حـدود  كـه  دارد وجـود  كشور كل در مسجد هزار 16 مجموع در 2مسئولين،

 6.دارد

 ، 6669 مـى  ماه در آمريكايى ـ اسالمى رواب  شوراى. باشد مى قرار اين به نيز كشورها برخى در مساجد، تعداد  

 مسـاجد  ايـن  بـا  مسـلمانان  از نفـر  ميليـون  6 حدود كرد اعالم و زده تخمين مسجد 9661 را آمريكا مساجد تعداد

 تحقيـق . شـود  مـى  برآورد نفر ميليون 6 تا 2 بين آمريكايى، مسلمانان تعداد سازمان، اين اعالم بنابر. هستند مرتب 

 56 ها آمريكايى ـ آفريقايى و مساجد، در حاضران از درصد 55 ها جنوبى آسياى كه دهد مى نشان همچنين 6669

 و كليسـا  هزار 96 حدود همچنين 1.دهند مى تشكيل را مساجد در حاضر جمعيت از درصد 63 ها عرب و درصد،
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 9.دارند وجود بريتانيا متحد پادشاهى در مسجد ششصد و هزار

 تبـديل  فرصـت  يـك  بـه  توانـد  مـى  خوب، مديريت صورت در بودن، ضعف يك عين در مسلمانان پراكندگى  

 بـاالى  كه اين است متيقن آنچه 6.كنيم ايجاد ارتباط پراكنده، نقاط اين بين بتوانيم كه است صورتى در اين. شود

 مسـاجد،  پـراكنش  نحـوه  مقولـه  بـر  بايد چند هر. دارد وجود كشور در مسجد، نام با مقدس مردمى نهاد هزار 36

 نموده، عمل اى شبكه بصورت تواند مى جهان، حتى و ايران سطح در انبوه گستردگى همه ولى انديشيد، اى چاره

 سرمايه هرجا سـره  قدس مطهرى شهيد تعبير به. است مديريت نيازمند همه، اين و. بيافزايد اش تثثيرگذارى گستره بر و

 بـين  ارتبـاط  ضـرورت  بـر  پـيش  سـال  چنـدين  نيز انقالب معظم رهبر 5.است ناپذير اجتناب امرى مديريت هست،

 :اند داشته تثكيد اى شبكه تعامل و مساجد

 9.«نيكوست و پسنديده بسيار كارى هم اسالمى كشورهاى در مساجد، بين ارتباط»   

 وب فضاى در اطالعات خأل: ششم
 آنهـا  از درصـد  16 از بـيش  غيراخالقـى،  اينترنتـى،  هاى سايت در موجود اطالعات مجموع از درصد 3/9 حدود

 درصـد  3/1 ايـن  از 3.اسـت  مـرتب   موضـوعات  ساير و ورزشى فرهنگى، علمى، امور ساير با آن مابقى و تجارى

 از يكـى  باشـد؟  مـى  السـالم  علـيهم  بيـت  اهـل  مبانى براساس آنهم اسالم با مرتب  چقدر دين، به مربوط چقدر مانده باقى

 تـر  دينـى  جامعـه  محي  هرچه. است جامعه فضاى نبودن يا بودن دينى مسجد، مخاطبان كاهش و رشد هاى مؤلفه

 فزونى حال در اينترنت كاربران تعداد كه جا آن از. بود خواهد بيشتر نيز مساجد در جامعه آن افراد حضور باشد،

 هـم  مـا  واقعى زندگى فضاى بالتبع، دوم، زندگى محي  كردن دينى بر افزون وب، فضاى در انبوه توليد با است،

 .شد خواهد مساجد در مردم حضور گسترش موجب اين و شده دينى

 محـي   بـر  تهديـد  يـك  وب فضـاى  در غيرشـيعى  اطالعات مجموع رشد حال در و باال حجم كه است بديهى   

 مبـدل  فرصـت  بـه  را تهديـدى  دوم، جهان در شيعى معارف عرضه در پويا فعاليت صورت در. است دينى جامعه

 و اسـت  السـالم  علـيهم  بيت اهل غنى هاى آموزه بر مبتنى اطالعات انبوه توليد مجازى، مسجد مزاياى از يكى. ايم ساخته

 .دارد سترگ اثرى مساجد، در مردم حضور گسترش در اين

 نـه  رسـاند،  مدد گسترى، خالقيت به كه باشد اى گونه به بايد اسالمى ايران و اسالم جهان در اينترنت گسترش   

 يا مصرف توسعه به نبايد اينترنت توسعه مورد در گذارى سياست. آورد فراهم را زدايى خالقيت موجبات كه اين

 دنبـال  بـه  را فرهنگـى  مقاومـت  و مـذهبى  و بومى فرهنگ گسترش بايد بلكه شود، محدود آن محتواى توليد باز
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2
 . 316، ص «نقش فنآورى اطالعات در مديريت مساجد».  زارع مؤيدى، مهدى، مقاله   
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 . 155.  همان، ص   
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 . 23، ص 3كنندگان داخلى و خارجى سومين همايش جهانى مساجد،  .  فرازى از بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار با شركت  

 
5
 . 41، ص «اينترنت، قاره ششم».  جمشيدى، احمد، مقاله   
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 در تـافلر  بقـول  كـه  يافتنـد  توسعه قدرى به اينترنت خصوص به ها رسانه امروز، تكنولوژيكى بستر در. باشد داشته

 بشـرى،  جوامـع  لـذا  است، كرده احاطه را ما طرف هر از اطالعات و داده رخ اطالعاتى انقالب سوم موج كتاب

 اطالعـات  توليـد  نتوانند اگر اطالعات موج اين در دين متوليان. روند مى پيش شدن اطالعاتى سمت به بروز روز

 شـد  خواهنـد  انزواگزينـى  و گرايى واپس به محكوم بلكه اند افتاده عقب تنها نه باشند داشته را خود به مخصوص

 بيـنش  مـا  فرهنـگ  بـه  توجـه  با كه افراد زندگى بينش در مهم اين. انجامد نمى دينى جريان نابودى به جز اين كه

 مخاطبـان  قطعـا  باشـيم  داشته ها رسانه مخاطبان براى پاك اطالعات توليد نتوانيم اگر. گذارد مى تاثير است، دينى

 .شوند مى باطل اطالعات جذب

 

 فردگرايانه ديندارى رشد: هفتم
. اسـت  نمـوده  لحـاظ  را اجتمـاعى  هـاى  جنبه هم و دارد اشاره فردى جنبه به هم ديگر، اديان برخالف اسالم دين

 اجتمـاعى  دسـتورات  بـه  او تعهد در هم و روزه و نماز مثل فردى فرامين به وى تشرع در هم مسلمان، يك تدين

 .يابد مى تبلور عدالت و منكر از نهى و معروف به امر مثل

 عنـوان  بـا  كـه  پديـده  ايـن  از. اسـت  فردگرايانه ديندارى مساجد، خصوص به اسالم دين فراروى تهديدهاى از   

 با او. است شريعت عليه ايمان حربه با «لوتر» شبيخون حاصل شود، مى ياد «دينى فردگرايى» يا «فردى گرايى دين»

 ايمان، لوتر، ديدگاه در. كرد كم جامعه در را كليسا پاى جاى خود به خود شريعت، كردن وسست بردن، بين از

 كليسا كه نيست دستوراتى و اعمال همان است، شخص مجوز آنچه: گفت مى او. است جمعى نه و شخصى امرى

 از برخاسـته  لوتر عقايد 9.اعمال در نه است ايمان در رستگارى ديگر بيان به. است ايمان فق  بلكه كند مى تجويز

 در كـه  ندارد نيازى سالك گفتند مى كه بود اكمپيس توماس و مايستراكهارت همچون دانشمندانى صوفيانه آراء

 6.بنشيند خدا پرستش به عمومى مجالس

 به رويكرد نوع اين. است بوده كليسا در مردم حضور كاهش علل از يكى فردگرايانه، ديندارى رنسانس، از بعد  

 عمـق  كليسـا،  در مسـيحيان  حضـور  بر پديده اين تثثير ميزان مقايسه با. است شده نيز اسالم جهان وارد ديندارى،

 در دينـى  شناسـان  جامعـه  برخـى  گفتـه  بـه . شود مى كشف خوبى به نيز مساجد با مردم ارتباط كاهش در آن تثثير

 تـرين  اصـلى  از يكـى  ديـن،  گرفتـه،  انجـام  ايرانيـان  دينـدارى  بررسى براى تازگى به كه پژوهشى براساس ايران،

 مختلـف  هـاى  عرصـه  در ديـن  كـارآيى  ميـزان  مورد در اما. است شده شناخته ايرانى جامعه اجتماعى هاى عرصه

 خصـوص  بـه  آن، بـه  عمل در ولى شناسند مى مهم بسيار را دين فردى، صورت به افراد كه شد مشخص زندگى،

 5.هستند قطبى دو ها پاسخ و دارد وجود زيادى تناقضات آنها ميان در جمعى، هاى حوزه در

                                                           
1
 . 18، ص  17/6/1386،  6238، روزنامه رسالت، ش «لوتريسم، حربه عرفان عليه شريعت و فقه».  رضايى، هادى،   

 
2
 .  همان.  

 
3
  www. isa.org/node/445، لينك مستقيم: 1386شناسى ايران، دوازدهم آذر ماه سال  .  آزاد ارمكى، تقى، سخنرانى در انجمن جامعه  
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 و اسـت؛  افـزايش  حـال  در شـدت  بـه  دينـدارى  اگرچه اسالمى، ارشاد و فرهنگ وزارت ملى پيمايش براساس  

 روزه و خوانـده  نماز آنها اغلب و بوده باال آنها دينى اعتقاد و باور شود، مى ارائه جوانان از كه تصورى برخالف

 هـا  ارزش و باورهـا  اعتقاد، يعنى زيرين هاى اليه در مردم ديندارى دهد مى نشان پيمايش، اين همچنين. گيرند مى

 نكتـه  ولـى . است درصد 63 و باال حد در هم دينى مناسك انجام بُعد در و درصد 11 تا 19 حدود در و باال بسيار

 9.است يافته افزايش فردى ديندارى به ميل كه است اين پيمايش اين توجه قابل

 :معتقدند روانشناسان همه كه است شديد قدر آن دين به جوانان فطرى تمايل  

 هاى خانواده در كه كودكانى حتى. شود مى ديده انكارپذيرى ارتباط مذهبى، هاى جهش و تكليف بحران بين »    

 6.«دهند مى نشان مذهبى مسائل به خود از بيشترى عالقه بلوغ دوران در اند، يافته پرورش ايمان و مذهب از دور

. هستند دارا را دينى احساسات حداكثر سالگى، پانزده حدود در نوجوانان است، معتقد هال، استانلى كه همچنان  

 5.بدهند تخفيف را خود نابسامانى تالطم خواهند مى مذهبى، اعتقادات و دين به گرايش با زيرا

 يـك  اين و. نمود غفلت دينى، فردگرايى پديده از توان نمى اسالمى، ايران آينده دينى فضاى نگرى آينده براى  

 اسـت،  جماعـت  نمـاز  مثـل  اجتمـاعى  احكام تحقق كانون كه مساجد ويژه به اسالم اجتماعى احكام براى تهديد

 بـراى  جوانـان . اسـت  اينترنـت  محـي   در ديـن  باالى جستجوى دين، به جوانان فطرى گرايش عالئم از. باشد مى

 با مجازى مسجد. گيرند مى پاسخ طريق اين از را خود دينى نيازهاى و كرده بسنده اينترنت به باشند، ديندار اينكه

 درسـت،  تبليـغ  و روشـمند  مـديريت  يـك  بـا  توانـد  مى فردى، تعبد و دين به جوانان فطرى گرايش از گيرى بهره

 ديـن  اجتماعى و فردى دستورات همه به تعهد اوج تا را او و نساخته متوقف ديندارى از سطح اين در را مخاطب

 مبـدل  نيـز  فرصـت  يك به را آن و كاسته بحران اين تخريب وسعت از مجازى، مسجد بيان، ديگر به. سازد وادار

 اين رشد سرعت بر مجازى، مساجد ظرفيت از گيرى بهره عدم و فعلى، وضعيت به مساجد كردن رها. گرداند مى

 .كرد خواهد كمك بحران

 

 

                                                           
1
 . 41و  43، صص «شناسى انحرافات در حكومت دينى جامعه».  افروغ، عماد، مصاحبه   
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 . 337، ص .  فلسفى، محمدتقى،   
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كنج مسجد خوش است كهنه حصير  گر نباشد اتاق و فرش حرير

 بهايى شيخ
 

 

 

 

 ششم فصل   

 

 

  مسجدمجازى
 

 مساجد متنوع كاركردهاى بازيابى و

 

 

 

 

 

 

 

 

 داشتند متنوع كاركرد تاريخ، در مساجد
 سـاخت  تـاريخى  فلسفه به گذر با ولى است؛( اخص معناى به) عبادى كاركردش بيشترين مسجد، امروزه اگرچه

 كـه  انـد  بـوده  دخيـل  آن سـاخت  در اين، از مهمتر هاى انگيزه كه فهميم مى آلـه  و عليه اهلل صلى پيامبر زمان در مسجد اولين

 اسـالم  تـاريخ  صدر در مساجد كاركردهاى تمام كه نيستيم مدعى هرچند. اند شده كمرنگ امروزه آنها متثسفانه

 نـاهمگون  دارد همراهـى  زمـان  اقتضـاى  با كه اسالم روح با اين زيرا شود برگردانده مساجد به نيز اينك هم بايد

 9.ساخت جدا آن از نبايد دارند، را كاركرد آن پذيرش ظرفيت مساجد همچنان كه آنچه ليك است؛

                                                           
1
 . 7، ص .  جهانگيرى سهروردى، يحيى،   
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 عبادت محل مسجد اگر. است عبادت باشد خدايى مسير در كه فعاليتى هر بلكه و نيست نماز فق  عبادت اساسا  

 افعـال  و مناسـك  محـل  فق  كه است اين از فراتر محلى مسجد، پس دارد، نماز از اعم مفهومى عبادت و است،

 هرگونـه  كـه  شـود  مـى  معلـوم  پـس . اسـت  شده تعبير عبادت به تعلم، و جهاد از روايات در 9.باشد مذهبى خاص

 از اعـم  اسـت،  عبادت گيرد، قرار خدا نام تعالى مسير در و باشد داشته خدايى رنگ كه اجتماعى و دينى فعاليت

 ايـن  از خـدا  نـام  گسـترش  شك بى 6اند،« اللّه اسم فيه يذكر» مساجد اگر. ديگر هاى فعاليت و دينى مناسك انجام

 مسـجد  انحصار و سو يك از كريمه آيه اين به باور لذا. شد نخواهد محقق دينى، مناسك برگزارى با تنها محل،

 5.نيست پارادوكس يك جز چيزى صرف، عباديّات در

 بسـيار  دينـى،  متـون  به استناد با را مسجد در عبادت مفهوم «العالى مدظلّه» اى خامنه  اللّه آيت انقالب معظم رهبر  

 :شمارد مى صرف عبادى اعمال از اوسع

 حسـاب  بـه  ملى استقامت و روشنگرى و بينى روشن و معرفت پايگاه و بشمارد مغتنم را مساجد بايد ايران ملت»   

 تَفَكُرُ» كه است تفكر عبادات، آن جمله از. هست عبادات انواع مسجد در نيست؛ نماز براى فق  مسجد... آورند

 فكـر  البتـه  ــ  «ةسـن  سـبعين » يـا  ،«ةسن اربعين ةعباد من» كه است روايات از بعضى در يا ،«ةٍسَنَ ةعباد مِن خَيْرٌ ةٍساع

 9.«آورند مى دست به فقيه و دين عالم سخنان شنيدن وسيله به را فكر اين برو، مسجد افراد ـ درست كردن

 ناميـده  «عرب راهبان» را آنها بودند، نشسته مسجد در بيكار كه كسانى مذمت ضمن السالم عليه على امام روايتى، در  

 :فرمودند و

 3.«او زندگى محل اش خانه و اوست مجلس مسجدش مؤمن،»   

 هاى عرصه و عبادت پيوندگاه مسجد، كه اين تبيين با ـ كاشف تفسير صاحب توبه، سوره 91 و 96 آيات  يل در  

 :نويسد مى ـ است بوده زندگى مختلف

 و. دارد سياسـت  و اقتصـاد  فرهنـگ،  عبادت، با ناگسستنى پيوندى مسجد، چگونه آغاز از بينيم مى سان اين به»   

 مسجد و اسالم از را سياست دهد نمى اجازه و كند مى لغو مسجدالحرام بر را مشركان واليت آيات، اين با چگونه

 واليـت  و عمـارت  بايـد  بلكه. گيرند دست به را مشركان از حجاج سقايت و مسجد عمارت و اداره و سازد جدا

                                                                                                                                                                                     
 
1
 . 6.  همان، ص   

 
2
ٌٌ َو َلُهمْ ِفى ااْلِخَرِة َمساِجَد الَلِه َأْن ُيْذَكرَ فيَها اْسُمُه َو َسعى فى َخراِبها ُأولِئَك ما كاَن َلُهْم َأْن َيْدُخُلوها ِإاَل خاِئفيَن َلُهَو َمْن َأْظَلُم ِمَمْن َمَنَع .   114.  بقره:     مْ ِفى الُدْنيا ِخْز

كرد و سعى در ويرانى آنها نمود؟! شايسته نيست آنان، جز با ترس و وحشت، : كيست ستمكارتر از آن كس كه از بردن نام خدا در مساجد او جلوگيرى َعذاٌب َعظيمٌُُ 

فى ُبُيوٍت َأِذَن الَلُه َأْن ُتْرَفَع َو ُيْذَكَر .   36هاى عبادت شوند. بهره آنها در دنيا )فقط( رسوايى است و در سراى ديگر، عذاب عظيم )الهى(! /  نور:  وارد اين كانون

هايى قرار دارد كه خداوند اذن فرموده ديوارهاى آن را باال برند( تا از دستبرد شياطين و  . اين چراغ پرفروغ )در خانهُح َلُه فيها ِباْلُغُدو  َو ااْلصالُُِ فيَها اْسُمُه ُيَسب 

 گويند. شود، و صبح و شام در آنها تسبيح او مى هايى كه نام خدا در آنها برده مى هوسبازان در امان باشد خانه
 
3
 . 6، ص .  جهانگيرى سهروردى، يحيى،   

 
4
 . لينك مستقيم: 19/13/1375دى ماه در مورخه  19مناسبت سالروز  له در ديدار علما، طاّلب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به . از بيانات معظم  

 www.leader.ir/langs/fa/index.php?id=1372&p=bayanat 
5
 . 336، ص  7، ج / محمودى، محمدباقر،  12798، ح  223، ص  11، ج .  نورى طبرسى، حسين محدث،   
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 از جـز  آنها و باشد( زكات نماز، ويژه به) اسالم دستورهاى به عامل و متعهد و ايمان با افراد دست به خدا مساجدِ

 9.«درآمد سياسى ـ عبادى كانون صورت به مسجد آله و عليه اهلل صلى پيامبر زمان از آيات اين با. نترسند كسى از خدا

 :فرمايد مى باره اين در سره قدس خمينى امام  

 اجتمـاعى  امور مركز و ها سياست و ها جنگ مركز آله و عليه اهلل صلى اكرم رسول ومساجدديگر،درزمان مسجدالحرام اين»   

 اش سياسـى  مسائل. باشد روزه و نماز عبادى مسائل همان پيامبر مسجد، در[كه] است نبوده اينطور. بوده سياسى و

 6.«كنند فعاليت آنجا در مسلمين مصالح براى آگاهانه مردم كه خواهد مى اسالم. بود بيشتر

 خانـه » لقب. است نشده بنيان اى ساده معبد يا عبادت جايگاه عنوان به تنها آغاز، از مسجد كه شود مى تثكيد باز  

 5.نماياند مى معابد ديگر با قياس در را آن امتياز مكان، اين براى «خدا

 كـه  زمـانى  هجـرى،  قـرن  اول نيمـه  حـدود  تا يعنى شويم، مى دور اسالم ظهور اوليه دوران زمان از هرچه ولى»   

 پيوسته يابد، مى تنزل سلطنت سطح تا و عباسيون و امويان به خلفا از حكومت و يابد مى گسترش اسالمى فتوحات

 تـدريج  بـه . شـوند  مـى  دور خـود  اوليـه  وظيفه از و دهند مى دست از را خود عملكرد و ساختار گام به گام مساجد،

 مسـلمين  امور بر خود نظراتى و مديريتى ارشادى، نقش دولت؛ اختيار در نهادهاى به را خود نظامى كاركردهاى

 غيررسمى و رسمى آموزشى و فرهنگى نهادهاى به را خود آموزش وظايف و دارالقضاها، و ها دارالحكومه به را

 دسـت  از كلـى  بـه  را حكومـت  بركـارگزاران  نظـارت  با توأم همكارى كاركرد همه از تر مهم و كنند مى واگذار

 9.«شوند مى اثر كم و محتوا بى خشك، صورى، صورت به هم آن عبادى، كاركرد داراى صرفا و دهند مى

 

 داشتند متنوع كاركردهاى ايران انقالب در مساجد
. شـوند  مـى  ساماندهى و تحريك، تشديد، جرقه، باعث كه دارند تجمعاتى و ها تشكل نهادها، در ريشه ها، انقالب

 مختلـف،  كاركردهـاى  با هايى پايگاه و مراكز پيوسته و نبوده مستثنا عمومى قانون اين از نيز ايرن اسالمى انقالب

 3.داشتند عهده به را مردمى هاى حركت ساماندهى وظيفه

 

 :نويسد مى الگار حامد كه است جهت اين از داشتند عهده به را اساسى نقش مساجد ايران، انقالب در   

 مسجد مجدد احياى انقالب، پيروزى در مهم عناصر از يكى... بود ايران انقالب تشكيالت اصلى هسته مسجد،»    

                                                           
1
 . 292، ص  5، ج آزار شيرازى، عبدالكريم،  .  بى  

 
2
 . 67، ص  18، ج ،  الّله .  خمينى امام، روح  

 
3
 . 38، ص .  سعيدى رضوانى، عباس،   

 
4
 . 43، ص پور، رضا،  .  شريف  

 
5
 . 9.  همان، ص   
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 9.«بود آن عملكردى ابعاد تمام و

 هـا،  راهپيمـايى  و تظـاهرات  سـاماندهى  هـاى  پايگـاه  عنـوان  بـه  ايـران،  اسـالمى  انقالب نهضت در مساجد، نقش  

 آن، بـارز  نمونه كه. نيست پوشيده كسى بر رسانى اطالع و جماعات ائمه روشنگرى انقالب، نيروهاى سازماندهى

 همـه  قبلى، نظام فروپاشى به توجه با هم انقالب پيروزى از بعد 6.بود دانشگاه مسجد در روحانيون و علما تحصن

 اعزام در مقدس دفاع سال هشت در 5.جوشيد مساجد دل از انقالب هاى كميته. گرفت مى انجام مساجد در كارها

 زمـان  در 9.داشـتند  گيـرى  چشـم  خـدمات  شـهدا،  بزرگداشـت  و رزمنـدگان  بـراى  دعـا  مجـالس  برگـزارى  نيرو،

 انتخابـات،  برگزارى و جنگى مناطق بازسازى طبيعى، بالياى از ديده آسيب مردم به امدادرسانى با نيز، سازندگى

 3.بودند آفرين نقش مساجد

 

 تنـوير  در انقالبـى  هـاى  فعاليت پايگاه مؤثرترين و ترين مهم عنوان به نيز رسانى اطالع و تبليغى محور در مساجد   

 2.كردند مى عمل كشور سياسى و اقتصادى اجتماعى، وضع به نسبت عمومى، افكار

 :گويد مى انقالب رهبران از يكى سره قدس طالقانى  اللّه آيت كه بود جهت اين از  

 6.«كند پيدا ادامه مسجد در بايد و شد شروع مسجد از ما انقالب»   

 

 مساجد كاركردهاى احياى ضرورت
 كـه  شـود  مـى  مطرح پرسش اين 1است، مدرن جامعه به سنتى اى جامعه از گذر حال در ما جامعه اينكه به توجه با

 چـه  گذار، دوره اين شود؟ مى چه بود، اسالم بقاى موجب كه اسالم صدر در مساجد متنوع و متعدد كاركرد اين

 مواجه اثرگذارى، حيطه كاهش نزولى قوس با همچنان آيا گذاشت؟ خواهد مساجد تثثيرگذارى فرآيند بر اثرى

 گـويى  پاسخ هرچند! شد؟ خواهند متولى ديگر نهادهاى را مساجد كاركردهاى از بخشى كم كم و! بود؟ خواهيم

. داد نخواهد ثمر بحران، اين فزونى جز چيزى هم پرسش اين به ندادن پاسخ ولى است مشكل قدرى سؤال اين به

                                                           
1
 . 154، ص .  الگار، حامد،   

 
2
 . 241، ص «مساجد، ملجأ مردم».  شكريان، ناصر، مقاله   

 
3
 .  همان.  

 
4
 .  همان.  

 
5
 .  همان.  

 
6
 . 34و  33، صص پور، رضا،  .  شريف  

 
7
 . 28و  27، صص .  الهى، محمدعلى،   

 
8
 . 133، ص «بررسى جايگاه مساجد در سيره پيامبر اعظم»زاده، كريم، مقاله  .  كوخانى  
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 .نمايند گزينش و رصد را احتمالى هاى گزينه بنيادين طور به مسجد، مطالعات گروه بايد

 بـراى  مقـرى  كليسـا، . اسـت  بـوده  متنـوعى  كاركردهاى داراى تاريخ از اى دوره در هم، كليسا كه نرود يادمان   

 مركـز  و دعـاوى  بـه  رسـيدگى  بـراى  مـثمنى  آموزش، براى محلى حاكمان، به بخش مشروعيت كانونى قضاوت،

 اجتماعى دينى، هاى فعاليت ابعاد تمام در پاپ، همه رأس در و ها اسقف كشيشان،. است بوده جنگ به نيرو اعزام

 بـه  كيلومترى چند كشورى در را كليسا رنسانس، پديده از عالمانه تحليل امكان عدم 9.كرد مى گيرى تصميم... و

 .كرد محدود واتيكان نام

 فراموشى به را گذشته بايد مدرنيته وجود با است معتقد كه تئورى اين از مناسب، راهى گزينش با توان مى البته   

 بنيـادين  مطالعـات  يـك  ايـن،  الزمـه . بـرد  بهره مساجد كاركردهاى بيشتر تنوع در مدرنيته از و. كرد عبود سپرد،

 گشودن به قادر نو، ابزارهاى از گيرى بهره با انسان آن طى در كه است تحول نوعى مدرنيته دينى، تفكر در. است

 هـاى  آگـاهى  از اسـتفاده  با و داده تر ژرف عمقى خود، تفكر به و شده جهان و خود شناخت براى جديد هاى افق

 عصـر  در اسـاس،  ايـن  بـر . گـردد  مى افزوده خالق وجود به او ايمان بر بلكه شود نمى كاسته او ايمان از تنها نه نو،

 گسـترش  بـر  تحـول،  اين صحيحِ مديريت با توان مى بلكه شود نمى كاسته مساجد كاركردهاى از تنها نه مدرنيته،

 6.بود اميدوار مساجد وكيفى كمى

. باشـم  داشـته  اشارتى را كشورمان اجتماعى فضاى از عرصه اين در تاريخى تكرار نمونه اينجا در دانم مى نيك  

 آن از ناشى اند، زده دست خود ترويج به صوفيسم نيز و عرفان و معنويت دكانداران و پردازان خرافه امروزه، اگر

 حاشـيه  به جامعه در آفرينى نقش از مساجد هرجا زيرا. اند كاسته جامعه در خود آفرينى نقش از مساجد، كه است

 دگرگون بسيار اسالمى بالد وضع هشتم، و هفتم قرن در. اند سربرافراشته... و خانقاه مثل ديگر هاى دكان اند؛ رفته

 ركود از هم مساجد ميان، اين در. داد رخ بالد اين در خاصى ركود مغول، قوم وحشتناك يورش واسطه به و. شد

 .نماندند نصيب بى

 شـديد  انزواجـويى  مغول، گرى ويرانى از ناشى اقتصادى بحران. شد موجب را مساجد شديد ركود دوره، اين»   

 هـم  و وساز، ساخت هم روحانيت، جدى وضعف مذهبى حكومت تعطيل بيگانه، حاكمان ترس از مردم تقيه مردم،

. يافـت  بهتـرى  رونـق  هـا  خانقـاه  عـوض،  در و. انداخت رونق از موقتى طور به حدى تا را مساجد در مردم حضور

 5.«است مذهبى علماى و فقها طبق ضعف... دارد، اهميت بسيار مغول حمله در كه موضوعى

 

 مساجد در حضور كاهش علل
 بر گواه كه نموديم ارائه آمارى «آمار براساس مساجد به گرايش كاهش» بخش ،«تلخ واقعيت» چهارم، فصل در

                                                           
1
 . 131.  همان، ص   

 
2
 . 133.  همان، ص   

 
3
 . 39، ص «شناختى مسجد تحليل جامعه».  نورى، مهدى، مقاله   
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 :برشمردند ،«مسجد اصحاب مشكل» را آن مسلمين امر ولى كه آسيبى. بود مساجد در جوانان حضور كاهش

 در عبادت و مسجد در ماندن مسجد، در حضور به يعنى كند؟ پيدا گرايش مسجد به ها دل كه كرد بايد چه اما»    

 9.«!است اين مسجد اصحاب مشكل. كنند پيدا شوق مسجد

 .بنشينيم تحليل به را كاهش به رو فرايند اين علل برآنيم بخش اين در  

 :برخى باور به   

 از دارى ديـن  از نوع اين فردگرايانه ماهيت از نظر صرف مسجد، با ارتباط ميزان بر مدرن دارى دين منفى تثثير»   

 اجتمـاعى  جو كه است واقعيت اين مؤيد ديگر، سوى از مساجد با جوانان ارتباط ميزان بودن محدود و سو، يك

 6.«نيست مدرن و پسند جوان چندان حاضر حال در مساجد بر حاكم فرهنگى و

 از حـاكى  نيـز  گرفتـه  انجام هاى پيمايش. يابد تغيير مساجد بر حاكم و موجود وضع بايد گروهى، چنين منظر از  

 نشـان  گرفتـه،  انجـام  اسـالمى  تبليغـات  سـازمان  توس  كه 9562 سال پيمايشى توصيفى پژوهش. است بايسته اين

 بـراى  بيشـترى  انگيزه و رغبت جوانان تا كند پيدا تغيير بايد مساجد بر حاكم فرهنگى و اجتماعى جو كه دهد مى

 5.كنند پيدا مساجد در حضور

 مسـاجد  در مـردم  حضور كاهش علل بررسى به نظرى اى مطالعه در ش، 9569 سال در اسالمى، تبليغات سازمان  

 بررسـى  هرگونـه  فاقـد  كـه  ـ بررسى اين در. است كاركردگرايى ديدگاه مطالعه، اين نظرى مبناى. است پرداخته

 علـل  عنـوان  بـه  مـردم  فعلى نيازهاى با مسجد كاركردهاى تناسب نداشتن و مردم نيازهاى تغيير از ـ است تجربى

 9.است شده ياد حاضر، حال در مساجد بودن خلوت

 اطـراف  همـه  رود؛ مـى  غـذا  دنبـال  كـه  مسـيرى  در باشـد،  گرسـنه  شـديد  طور به فردى، اگر آسان مثال يك در  

 او كننـد،  مى عرضه را طال ترين ارزان و بهترين كه كنند اصرار مسير طالفروشانِ همه اگر حتى باشد، طالفروشى

 تقاضـا  براساس و همخوان بايد عرضه كه چرا. رفت خواهد رستوران يك سراغ بلكه نمود نخواهد توجه ها بدان

 ايـن  از اساسـا  مخاطـب  گـاه  و. نمود عرضه محصول آن، فراخور بايد كه است موجود نياز اين گاهى حال. باشد

 را آن تـوان  مـى  كـه  چيـزى  سـاخت،  خبـر  بـا  جديـد  نيـاز  از را او بايـد،  صـورت  اين در كه است، خبر بى نيازش

 حتـى  كـه  اى واقعـى  نيازهـاى . اسـت  بـوده  نيازسـازى  اسـتراتژى  بـا  الهـى  انبياى اعمال برخى. ناميد نيز نيازسازى

 و نيازسـنجى  لحـاظ  بـدون  ــ  دينى توليدات جمله آن از ـ محصول عرضه نظر، به. اند بوده خبر بى آن از مخاطبان

 .شد نخواهد مواجه استقبال با و بود نخواهد برخوردار بازار در ارجى از نيازسازى،

                                                           
1
 . 22، ص  3.  فرازى از بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار با شركت كنندگان داخلى و خارجى سومين همايش جهانى مساجد،   

 
2
 . 173، ص «با مساجد در استان كرمانعوامل مؤثر بر پايين بودن ميزان ارتبا  جوانان ».  كردستانى، عباس، مقاله   

 
3
 . 213، ص «عوامل و موانع جذب مردم به ويژه جوانان به مساجد».  تويسركانى راورى، فاطمه، مقاله   

 
4
 . 211.  همان، ص   
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 مسـجد  از ابـزارى  اسـتفاده  بـه  تـرى  موافـق  نگـرش  افراد، هرچه كه دارد اين از حكايت هم آمارى هاى بررسى   

 ميـزان  بـه  چيـزى،  هـر  مانـايى  نيـز،  قـرآن  ديـدگاه  از 9شـد  خواهد بيشتر مسجد، با شان ارتباط ميزان باشند، داشته

 .است وابسته كاركردش و مردم به سوددهى

 6.«الْأَمْثالَ اللَهُ يَضْرِبُ كَذلِكَ الْأَرْضِ فِى فَيَمْكُثُ النَاسَ يَنْفَ ُ ما أَمَا وَ جُفاءً فَيَذْهَبُ الزَبَدُ فَأَمَا»   

 5.«زند مى چنين را ها مَثَل خداوند. ماند مى [باقى] زمين در رساند مى سود مردم به آنچه»   

 :نويسد مى صراحت به آيه اين  يل در تفاسير از يكى  

 9.«است او رسانى سود ميزان به بسته هرموجود بقاى»   

 مقوله دو بين كه است اين آيد مى بدست كشور خارج مساجد با داخل مساجد مقايسه در كه توجهى قابل نكته  

 وجـود  متضـاد  رابطـه  داخـل،  و كشور خارج مساجد بين ،«مسجد در حضور ميزان» و «جوانان تحصيالت ميزان»

 خـارج،  در ولـى  دارنـد؛  مسـجد  در كمتـرى  حضـور  بيشـترند،  تحصيالت داراى افراد هرچه ايران در يعنى. دارد

 نيـز  9562 سال تحقيقِ حاصل. برخوردارند مساجد در بيشتر حضور از هستند، عاليه تحصيالت داراى افراد هرچه

 3.دارد رابطه مساجد، در آنان حضور كاهش ميزان بر جوانان تحصيل افزايش كه دارد اين از نشان

 كـاركردى  تعـدد  و تنوع داراى كشور خارج مساجد كه يافت دست نتيجه اين به پديده اين در تثمل با نگارنده  

 كتـاب  نويسـنده  ا عـان  مـورد  مطلب اين. اند بهره بى اين از كشور داخل مساجد كه بوده مخاطبان نياز با متناسب

 در مساجد كه دارد نكته اين شناساندن در سعى «نيويورك مساجد» كتاب نويسنده. هست نيز «نيويورك مساجد»

 مسلمان مردم عامه زندگى در اى العاده فوق اهميت داراى بلكه نيستند، نماز برگزارى براى محلى فق  نيويورك،

 اسالمى، ـ دينى مدارس كنفرانس، سالن كتب، فروش محل كتابخانه، داراى مساجد اكثر لذا. باشد مى نيويورك

 و ها جشنواره برپايى گوناگون، نشريات و مجالت كتاب، چاپ. هستند سكونت براى هايى اتاق و تفريحى اماكن

 جالـب  اقـدامات  از آموزشى هاى فيلم تهيه و متخصص كادرهاى تربيت و آموزش هاى دوره برپايى ها، نمايشگاه

 احسـاس  آنهـا  ضـرورت  سـپتامبر  99 حوادث از پس مسلمانان ضد بر تبليغاتى هجوم از بعد كه بودند مساجد اين

 2.شد مى

 

                                                           
1
 . 213.  همان، ص   

 
2
 . 17.  رعد:   

 
3
 .  فوالدوند، محمدمهدى، ترجمه قرآن.  

 
4
 . 173، ص  13، ج .  مكارم شيرازى، ناصر،   

 
5
 . 213، ص «مساجد جوانان به ويژه به جذب مردم وموانع عوامل»راورى،فاطمه،مقاله  . تويسركانى 

 
6
 . 1384آبان  28، «حكايت يك ميليون مسلمان و صد مسجد در نيويورك موضوع جديدترين كتاب».  فرطوسى، محمود، مقاله   

 www.shabestannews.com/articledetail.asp?spcode=843828143129443 لينك مستقيم:
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 انقالب از بعد مسجد اى رسانه كاركرد كاهش علل
 مدرن و رقيب رسانه جايگاه تعريف عدم ـ 9

 و جامع تعريفى نبود و بومى، فرهنگ با متناسب راهبردى تدوين در گزاران سياست و مسئوالن كافى بينش فقدان

 منزلـه  بـه  آنهـا  از تـوان  مـى  كـه  است داليلى جمله از جامعه، در نوين و سنتى نهادهاى تعامل چگونگى از كامل

 .برد نام مسجد از اى رسانه و تبليغى استفاده عرصه در «ناكامى عدم» عوامل

 تعامـل  نحوه از مشخص تعريف عدم خاطر به. نگذاشت تثثير بى نيز را مسجد سازمان ،«مدرنيته» و «سنت» مقوله   

 سـنتى  نهادهـاى  بازيـابى  كـه  زد ضـربه  سـنتى  هاى سازمان پيكر بر مدرنيته تازيانه چنان آن انقالب، از بعد دو اين

 بـدون ... و مطبوعـات  سـيما،  و صـدا  سـرا،  فرهنـگ  سـينما،  توسـعه  و تثسـيس . شد خواهد مواجه مشكل با روزى

 .ساخت محدود را مساجد اى رسانه كاركرد اختيارات، و وظايف فعاليت، محدوده جايگاه، نمودن مشخص

 است گرايى تخصص دوره كه امروزه. است گرايى تخصص مسجد، به نياز هاى مؤلفه در تغيير هاى راه ز ا يكى   

 احيـاى  بـه  گرايـى  تخصـص  رويكـرد  بـا  نيـز  مسـاجد  بايد طلبد؛ مى را خود ويژه نياز به خاص پاسخى كس هر و

 ؟!باشـد  داشـته ... و زنـان  جوانان، ويژه كودكان، ويژه برنامه و خطيب ما، مساجد كه شد مى چه. برخيزند ظرفيت

 مخاطـب  اگر. دهد پاسخ را همگان نياز تواند نمى كند مى صحبت عمومى صورت به كه خطيبى است آن نه مگر

 تنـوع  تواند مى مجازى مسجد. كند نمى مسجد به رو بيابد، تواند مى مسجد در را نيازش به پاسخ كه نكند احساس

 .نمايد عرضه ـ او انتخاب و مخاطب  ائقه براساس البته ـ را اخالقى هاى وع  و ها سخنرانى تعدد و

 

 رسانه اين كردن روزآمد ـ 6
 ضرورتِ است، اقتصادى ـ سياسى هاى قدرت باندهاى و صهيونيسم كنترل تحت ها رسانه همه كه امروز دنياى در

 رسـانه  ايـن  تنها زيرا. يابد مى برابر چند جديت آزاد، و مردمى هاى مكان عنوان به مساجد اى رسانه كاركرد حف 

 گذشـته  هـاى  روش بـه  اكتفـا  مسـجد،  اى رسانه كاركرد حف . بزند فرياد را مستضعفين صداى تواند مى كه است

 اين به توان مى «مدرن ابزارهاى با مساجد كردن اى رسانه» نيز و ،«مدرن هاى رسانه كردن مسجدى» با بلكه نيست،

 امـروزه  كـه  كنـد  مـى  پيـدا  گذشـته  از بـيش  اهميتى عمومى، رسانه اين تقويت اهميت وقت آن. آمد نايل اهداف

 مشـغول  تبليـغ  و رسـانى  اطـالع  وظيفـه  ايـن  بـه  ديروز مساجد اگر. اند آمده مسجد با رقابت به قدرتمند هاى رسانه

 در را مســجد بايــد اكنــون، ولــى. ســازد مســجد از گريــزان و خــود جــذب را جوانــان كــه نبــود رقبــايى بودنــد،

 .سازيم آنها از پرنفو تر اى، رسانه توانمندسازى

 .مسلمين فق  نه 9است، انسان همه آن مخاطب و دعوت؛ براى است اسالم تريبون و اسالم بزرگ نماد مسجد،   

 6.«لِلنَاسِ قِياما الْحَرامَ الْبَيْتَ ةَالْكَعْبَ اللَهُ جَعَلَ»   

                                                           
1
 .آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بنى. 31.  اعراف:   

 
2
 . 97.  مائده:   
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 :خوانيم مى آيه اين  يل نمونه تفسير در  

 و جهانيـان  همـه  بـراى  عمـومى  است پناهگاهى امان، و امن مركز اين كه دهد مى نشان للنّاس كلمه مخصوصا»   

 9.«مردم هاى توده و ها انسان

 جلـب  خـود  سـوى  بـه  را بشـر  همـه  كه دارد را قابليت اين مسجد، رسانه كه دارد اين از نشان قرآنى تحليل اين  

 .نمايد

 توجه عدم و مسجد ساخت به توجه اديبانه، كه دهم مى قرار محدثى استاد اديبانه سخن را فصل اين پايانى نكته   

 «خانه نماز»! ساختنيم؟ «مسجد» دنبال هماره مردم، ساختنِ «مسجدى» جاى به چرا: اند داشته بيان را آن كاركرد به

 5!بنازيم بدان كه ندارد شُكوهى شِكوه، جز مصلّي، بى مصالّى 6«!خوان نماز» نه است شده زياد

 

 

 

 

 
شماست جان و تن مسجد اين مؤذن و خادم  

 مسجودى صف در نهان گشته ساجدى 
 

 بهار الشعراى ملك
 

 

 

 

 

 هفتم فصل   

 

 

                                                           
1
 . 448، ص .  مكارم شيرازى، ناصر،   

 
2
 . 295، ص «پيام مسجد».  محدثى، جواد، مقاله   

 
3
 .  اين هم بندى بود كه نگارنده در تداوم بيان نغز استاد محدثى، برآن اضافه نمود.  
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 مسجدمجازى،

 

 انقالب صدور براى پلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسالمى انقالب و مسجد
 بـه  انـد،  كـرده  مطالعه ها نگاشته الى البه در را آن كه آنان چه و ديده را ايران اسالمى انقالب حوادث كه آنان چه

 ديـدگاه  در. اسـت  معلـولى  و علّـى  رابطـه  يـك  ،«انقـالب » و «مسـجد » پديده دو رابطه كه اند واقف حقيقت اين

 ميزان اثبات براى فراز، همين و 9.«است كرده درست را نهضت اين كه است مساجد اين» سـره  قدس انقالب بنيانگذار

 .باشد روشن گواهى تواند مى انقالب، تحقق در مساجد تثثير

 پيـروزى  اساسى هسته آمريكايى، نويسنده الگار حامد كه است پررنگ چنان انقالب، پيروزى در مساجد نقش   

 :افزايد مى و داند مى 6مسجد را اسالمى انقالب

 طـور  بـه  و گرديـد  بـدل  فرمانـدهى،  مركز و مبارزه كانون يك به مسجد كه بود سره قدس خمينى نهضت دوره در»   

 5.«بود آله و عليه اهلل صلى پيامبر عصر در كه شد چيزى آن تماما مسجد خالصه

 از 9.بودنـد  رژيم عليه مبارزه مركز خود، تاريخى پيشينه بر تكيه با البته و طبيعى طور به انقالب دوران در مساجد  

 بيدارسازى جهت پايگاهى تنها نه مساجد 3.شد مى مواجه طاغوت رژيم تند العمل عكس با هماره كه بود روى اين

                                                           
1
 . 63، ص ،  .  خمينى امام، روح الّله  

 
2
 . 154، ص .  آلگار، حامد،   

 
3
 .  همان.  

 
4
 . 91، ص .  محمدى، منوچهر،   

 
5
 . 89و  88، صص پور، رضا،  .  شريف  
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 و اطالعـات  تبـادل . بودنـد  مبـارزه  و انقالبـى  نيروهـاى  سـازماندهى  براى محلى بلكه پهلوى، حكومت عليه مردم

 و تـر  سـهل  مسـاجد  اغلـب  در اعالميـه  پخش زيرا پذيرفت، مى صورت مساجد در مبارزان، ميان مشاوره جلسات

 مـذهبى  مجامع در آنان اعالميه پخش طريق از امام حضرت و علما و مردم اعتراض و گرفت مى صورت تر سريع

 حـاج  كـه  اسـت  صـريح  قـدر  آن انقـالب  پيـروزى  ميـزان  بر مساجد تثثير ضريب 9شد مى گير همه مساجد، بويژه

 :گويد مى انقالب ياوران از احمدى، عبدالكريم

 6.«نبود انقالب نبود، مسجد اگر»   

 بودنـد  مساجد اين باز انقالب، پيروزى از پس. نماند متوقف نيز ،«انقالب حدوث» دوره از بعد مساجد نقش اما  

 نظـام  فروپاشـى  بـه  توجـه  با انقالب پيروزى از بعد. كردند آفرينى نقش نيز «انقالب ثبوت» مرحله در همچنان كه

 در. جوشـيد  مساجد دل از انقالب هاى كميته. گرفت مى انجام مساجد در انقالب كارهاى همه تقريبا شاهنشاهى،

 مسـاجد  شهدا، بزرگداشت و دعا مراسم برگزارى پشتيبانى، نيرو، اعزام قسمت در مقدس، دفاع سال هشت زمان

 بازسـازى  طبيعـى،  باليـاى  از ديـده  آسـيب  مردم به امدادرسانى در سازندگى، زمان در. داشتند گيرى چشم نقش

 5.شدند ظاهر فعال، مساجد، همچنان... و انتخابات برگزارى و جنگى مناطق

 :دارد تكاملى مراحل كه است فرآيندى يك اسالمى انقالب  

 بـه  انقالب از مرحله اين. كنيم مى ياد «انقالب حدوث» به آن از كه بود اسالمى انقالب پيروزى: نخست مرحله   

 .يافت تحقق كامروايى به سره قدس امام رهبرى و مردم همت خدا، يارى

 عنـوان  بـا  كـه  است فقيه واليت بر مبتنى نظام كارآمدى اثبات و اسالمى حكومت استقرار: انقالب دوّم مرحله   

 .اند بوده آفرين نقش حداقل يا و محور مرحله، دو اين در مساجد. شود مى برده نام آن از «انقالب ثبوت» مرحله

 راسـتاى  در «انقـالب  صدور» نظريه طرح. است اسالمى تمدن ايجاد دارد، روى پيش انقالب كه سومى مرحله   

 نگارنـده،  زعـم  بـه . اسـت  اسـالمى  انقـالب  غـايى  هـدف  اسالمى، تمدن ايجاد. گردد تفسير تواند مى مرحله اين

 تكـاملى  فرآينـد  از سـوم  مرحله در بايد است، بوده انقالب «ثبوت» و «حدوث» اساسى، مبناى مسجد كه همچنان

 خاسـتگاه  كـه  سـبب  بـدان  مسـجد  اساسـا . بگيرنـد  خـود  به را محورى نقش نيز، انقالب «صدور» مرحله يعنى آن

 قيام مهد همواره آيد، مى حساب به نيز مظلوم دادخواهى و حق نداى جايگاه و است باطل و شرك نفى و توحيد

 9.اند گرفته الهام مقدس مكان اين از جامعه شراي  و مقتضيات برحسب نيز مردم و است بوده اعتراض و

 صـدور  و بقـا  محـور  همـان،  بايـد  3بـود،  ايـران  ملـت  پيروزى رمز مساجد، ،سره قدس انقالب فقيد رهبر منظر از اگر  

                                                           
1
 . 17، ص  31/5/1387،  6535، روزنامه رسالت، ش «نقش تاريخى مساجد در انقالب اسالمى».  سيفى، محمدمهدى، مقاله   

 
2
 . 196، ص «مسجد در صدر اسالم و نقش آن در پيروزى انقالب اسالمى».  رستگارى، مرتضى، مقاله   

 
3
 . 241، ص «مسجد، ملجأ مردم».  شكريان، ناصر، مقاله   

 
4
 . 52، ص .  ميزبانى، مهناز و سايرين،   

 
5
 . 3، ص  1، ج ،  .  خمينى امام، روح الّله  
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 :نويسد مى خويش الهى سياسى نامه وصيت در ايشان كه چنان هم. باشد هم انقالب

 9.«است پيروزى رمز همان اسالمى انقالب بقاى رمز ترديد بى»   

 بـر  تكيـه  بـا  البته را انقالب صدور نمودن عملى شيوه و معنا جايگاه، دانم مى شايسته ايده، اين تبيين براى اينك  

 جهت اين در ريزى برنامه به را مسئوالن و دولتمردان سره قدس امام. بنشينيم كاوش به رهبرى و سره قدس امام هاى انديشه

 سـادگى  به آن تحقق هاى شيوه و مفهوم انقالب، صدور شثن از توان مى چگونه پس وضع اين با. خواندند مى فرا

 !كرد؟ عبور

 

 رهبرى و امام فكرى قاموس در انقالب صدور جايگاه
 اينكـه  از قبـل  حتـى  امـام  كـه  دهد مى نشان امام طرف از انقالب، صدور تئورى اعالن زمان و معنا از دقيق درك

 .ديد مى آن نمودن صادر در را غايتش تحقق يابد، عينيت انقالب،

 در ايـران  مردم مقدس نهضت گيرى اوج و پاريس به سره قدس امام حضرت ورود لحظه از اسالمى انقالب صدور»   

 از قبـل  و غـرب  سياسى نهادهاى توس  باب، اين در ها پرسش اولين و گرفت قرار جهانى جامعه توجهات كانون

 6.«گرديد مطرح اسالمى انقالب پيروزى

 كـه  آن حـال . بودنـد  انقـالب  صـدور  منـد  دغدغه هم، انقالب از قبل كه انقالب از بعد نه سـره  قدس امام روى اين از  

 !دانند مى انقالب اوايل به متعلق اى پروژه را آن انقالب، صدور از صحيح درك عدم با برخى

 تقسـيم  مرحله سه به را انقالب ،9599 سال اسفند در حتى حضرت آن 5امام، ياران از يكى خاطرات در تثمل با   

 :بودند نموده

. اسالمى كشورهاى كردن اسالمى: دوم. ايران كردن اسالمى: نخست: دارد مرحله سه ما مبارزه كه بدانيد شما»   

 مبـارك  قـدوم  منتظـر  جهـان : كنم مى عرض( عج) مهدى مواليم به كه است روز آن. جهان كردن اسالمى: سوم

 .«توست

 پرشـور  هـاى  سـال  آن در تنها آيا ؟!است انقالب پيروزى اوليه هاى سال به محدود و منحصر انقالب صدور آيا   

 بشـريت  نيازهـاى  در ايـران،  اسـالمى  انقـالب  پيام جا به كه است آن نه مگر ؟!داشت جا به اسالمى انقالب پيام

 ؟!باشـد  نداشـته  بشـر،  بـراى  جا بـه  و تـازگى  پيام، اين ديگر كه اند شده مرتفع نيازها آن امروز مگر و است نهفته

 فرايندى يك اسالمى انقالب 9.باشد خاصى زمان به متوقف نيز صدورش كه نيست رويداد يك اسالمى، انقالب

                                                                                                                                                                                     
 
1
 ، بند الف.نامه سياسى الهى امام خمينى  ، وصيت .  خمينى امام، روح الّله  

 
2
 . 35، ص «صدور انقالب تمنا و تقابلى از درون و بيرون»آبادى، فيروز، مقاله  .  دولت  

 www.navideshahed.com/fa/index.php?Page=definition&UID=95847 
3
 .  آقاى عسگراوالدى.  

 
4
 ، سايت باشگاه انديشه.«صدور انقالب؛ خيال يا واقعيت».  دبيرى مهر، امير، مقاله   

 www.bashgah.net/pages-19332.html لينك مستقيم:
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 امـام  كـه  همچنـان . كوشـيد  آن گسترش در بايد مستضعفان همه آزادى و رفاه اسالمى، تمدن تشكيل تا كه است

 :فرمود سره قدس

 و باشند رفاه در همه و بشود پياده و بشود زنده اسالم جهانگير احكام اسالم، احكام اسالم، كه است اين مقصد»    

 9.«باشند مستقل همه باشند، آزاد همه

 نظـر  ايـن  از. نبـود  مسـتثنا  قاعـده  ايـن  از نيـز  اسالمى انقالب و دارند گسترش به ميل طبيعى صورت به ها انقالب  

 نيـز  امـام  حضـرت . دارد ادامه همچنان و. است طبيعى فرايندى و پروسه يك ها، انقالب صدور كه گفت توان مى

 كامالً است، اسالمى ايران در انقالب ماهيت كه آنجا از بودند؛ معتقد و دانستند مى طبيعى امرى را انقالب صدور

 .گيرند قرار آن هاى انديشه تثثير تحت هم مسلمانان ديگر كه است طبيعى

 

 

 بايسته يك انقالب، صدور
 :سره قدس امام باور در

 6.«كنيم معرفى دنيا جاى همه در را اسالم كه موظفيم ما»   

 عـين  در سـره  قـدس  امـام  حضرت 5.كرد مى درك را امروز دنياى در اسالم بودن غريب و مظلوم بزرگمرد، آن زيرا  

 :نمود مى گوشزد مسئوالن به را انقالب هاى آرمان و اهداف از غفلت مردم، معيشتى مشكالت به توجه

 و بزرگ خطرى. كند منصرف دارند برعهده كه اى وظيفه از را مسئولين اى لحظه اگر مادى و اقتصادى مسائل»    

 بنمايـد،  مـردم  بهتر هرچه اداره در را خود توان و سعى تمام اسالمى دولت بايد. دارد دنبال به را سهمگين خيانتى

 9.«كند منصرف است جهانى حكومت ايجاد كه انقالب عظيم اهداف از را آنها كه نيست معنى بدان اين ولى

 سخن ديگر، جهت و است داخلى استبداد با مبارزه يكى: دارد جهت دو انقالب، نيز انقالب معظم رهبر منظر از  

 .كرد جذب خود به را دنيا كه است چيزى اين. بشريت و دنيا براى انقالب نو پيام و

 بتوانيم بايد ما است؛ مهم بسيار دوم، ى جنبه. كند مى وادار ستايش به را او كه است اسالم انسانى و جهانى پيام»   

 3.«كنيم بيان را اين

 با مبارزه از تر مهم بسى مرزها، بيرون به مبارزه انديشه و انقالبى تفكر كردن صادر اند؛ فرموده ايشان كه همچنان  

                                                           
1
 . 31، ص ، .  مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى   

 
2
 . 15/6/1362، مورخه ، در ديدار با مسئوالن دانشگاه امام صادق  133ـ  132، ص  18ج  ،،  .  خمينى امام، روح الّله  

 
3
 .  همان.  

 
4
 . 47، ص صدور انقالب از ديدگاه امام خمينى »، مقاله .  مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى   

 
5
 در ديدار با اعضاى شوراى عالى سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى. 17/11/1383.  بيانات مقام معظم رهبرى مورخ   
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 .باشد مى داخلى استبداد

 تيرماه نوزدهم در انقالب، رهبرى از بعد ماه يك حدود انقالب معظم رهبر كه بود موضوع اهميت بخاطر شايد   

 و انبيـا  راه تـداوم  را انقـالب  صدور ديگرى، جاى در فرزانه رهبر 9.پرداختند انقالب صدور نظريه تبيين به 9521

 : اند نكوكوهيده را آن انجام از خجلت و ندامت احساس هرگونه و شمرده دشمن كار را آن با ستيز

 بايـد  ما چرا... دهيم ادامه بايد را راه اين ما و انبياست راه اين،. كنيم مى افتخار وظيفه اين انجام و كار اين به ما»   

 خجالـت  ديگـر  كشورهاى به اخالقى ى تزكيه و اخالص و فداكارى روح و انبيا اخالق و توحيد كردن صادر از

 بـه  را باطـل  هـاى  قـدرت  مقابـل  در ايسـتادگى  و صـحيح  حميـت  و غيرت كه اين از كنيم شرم بايد چرا! بكشيم؟

 مـزدوران  و عوامـل  با بشود كه كنند نمى باور ها ملت بدهيم؟ تعليم و ارائه ديگر هاى ملت به عملى درس صورت

 اختيـار  در را خودمـان  ى تجربـه  و عمـل  ايـن  چـرا . شديم هم پيروز و درافتاديم ما. درافتاد استكبارى هاى قدرت

 و انبيـا  مكتـب  و توحيـد  بتـوانيم  كـه  ايـن  از مـا . كنـيم  مى صادر را انقالب اين ما نگذاريم؟ ها ملت عمومى افكار

 ابـايى  هـيچ  كنـيم،  صادر ديگر كشورهاى به را ايثار و مقاومت و صبر و طاهر و طيب و پاكيزه انسانىِ هاى روش

 شـوند،  مـى  اداره فاسـد  و ظـالم  و خبيث سياستمداران تدبير با و ها صهيونيست پول با كه غربى هاى رسانه. نداريم

 شـود،  صـادر  بايـد  انقـالب  مفـاهيم  و فرهنـگ  كـه  عمـل  و حرف اين از را ما و كنند درست جنجال خواهند مى

 6.«كنند پشيمان

 

 فرهنگى كارى انقالب، صدور
 اسـت  جهانيـان  گـوش  به الهى و معنوى هاى ارزش انتقال و اسالمى انقالب رسالت و پيام صدور انقالب، صدور

 و امكانـات  ى كليـه  بايـد  هـدف  ايـن  بـه  نيـل  جهت بلكه شود نمى انجام لشكركشى و زور ى سايه در امر اين كه

 و توجـه  مورد دنيا مختلف مناطق در مخاطبان نيازهاى مكان، و زمان موقعيت پيام، محتواى رسانى، پيام ابزارهاى

 «هـا  ارزش انقـالب » بهشـتى  دكتـر  مظلـوم  شـهيد  تعبيـر  بـه  و بود فرهنگى انقالب يك ما انقالب. گيرد قرار دقت

 :گذاشتند صحه امر اين بر نيز رهبرى معظم مقام 5.شود مى محسوب

 صادر معناى به انقالب، صدور... است دروغ ادعا اين كنيم، مى صادر منفجره مواد ما كه است اين منظور اگر»   

 كار اين اگر. ماست الهى تكليف و وظيفه عالم، هاى ظالم و مستبدها درباره افشاگرى و انقالبى هاى ارزش كردن

 9.«ايم كرده كوتاهى نكنيم، را

 رويكـرد  سـره  قـدس  امـام  كـه  بود اينجا كردند، مى تفسير نظامى رويكرد را انقالب صدور اى عده انقالب، اوايل در  
                                                           

1
 له. در ديدار و بيعت اقشار مختلف مردم كشور با معظم 19/4/1368.  بيانات مقام معظم رهبرى، مورخه   

 
2
 wwww.khamenei.irله به نشانى:  .  نگاه كنيد به سايت معظم  

 
3
 . 23، ص «هاى فرهنگى انقالب اسالمى و صدور ارزش».  ساالر، محمد، مقاله   

 
4
 wwww.khamenei.irله به نشانى:  .  نگاه كنيد به سايت معظم  

 



 83 

 :نمودند پيشنهاد را فرهنگى

 خواهيم مى ما كه نكنند برداشت آن از را غل  معنى اين بشود، صادر جا همه به ما انقالب بايد گوييم مى اينكه»    

 خودشـان  محـل  در بايد كشورها ى همه. دانيم مى خودمان از را مسلمين كشورهاى ى همه ما. كنيم كشورگشايى

 از خودشـان  و شـد  واقـع  ايـران  در كـه  بيـدارى  ايـن  و شـد  واقـع  ايـران  در كـه  چيـزى  اين خواهيم مى ما باشند،

 ى همـه  در و هـا  ملـت  ى همـه  در اين كردند، كوتاه خودشان مخازن از را آنها دست و گرفتند فاصله ها ابرقدرت

 9.«...است اين ما آرزوى. بشود ها دولت

 :شمردند فرهنگى كه نظامى قالب يك نه را انقالب صدور قالب رهبرى، ايام آغازين در انقالب معظم رهبر  

 راه جنجـال  اسـالم  انقالبـى  فرهنگ ى اشاعه روى جهانى تبليغات سردمداران اسالمى، انقالب پيروزى از پس»   

 تبليغـاتى  تهاجم مورد ـ كردند مى انقالب صدور از كه غلطى معناى با ـ انقالب صدور عنوان به را آن و انداختند

 درصـدد  اسـالمى  جمهورى كه كنند مى تكيه كلمه و نكته اين روى عالم، سرتاسر در ها رسانه ى همه. دادند قرار

 ايجـاد  و منفجـره  مـواد  صـدور  معنـاى  بـه  را انقـالب  صـدور  كه جاست اين در آنها خباثت! است انقالب صدور

 تبليغـاتى  هـاى  خباثت ى بقيه مثل هم اين كه! كنند مى معرفى كارها قبيل اين از و عالم كنار و گوشه در درگيرى

 6.«است ر يالنه ترفند يك غرب، دنياى

 .نظامى نه است افزارى نرم تالش يك انقالب صدور رهبرى، معظم مقام و سره قدس امام فكرى قاموس در  

 :دانستند مى ناممكن حتى كه مطلوب امر يك نه را مقوله اين به نظامى رويكرد ايشان ديگر، فرازى در   

 بـه  بريـزيم  و بشـويم  طيـاره  سـوار  مـا  كه نيست اين معنايش كنيم، صادر خواهيم مى را اسالم گوييم مى كه ما»   

 5.«توانيم مى ما نه و گفتيم ما نه چيزى همچو يك ديگر، ممالك

 :شمارند مى فرهنگى را انقالب صدور نيز، انقالب رهبر  

 معنـاى  بـه  انقالب صدور... نيست ديگران هاى زمين گرفتن معناى به و جنگ و تجاوز صدور انقالب، صدور»   

 خودكفـايى،  وابسـتگى،  عـدم  اسـتقالل،  ماننـد  هـايى  ارزش صـدور  اسـت،  انقـالب  رسـالت  صدور و پيام صدور

 9.«...و مستضعفان از حمايت افتخار، شرف، ايمان، پاك، انسانى هاى خصلت

 :دانند مى انقالب صدور را انقالب هاى انديشه تبيين ،سره قدس امام ديگر بيانى در  

 3.«برسانيم دنيا به را مان حرف خواهيم مى بلكه نيست، لشگركشى معنى به انقالب صدور»   

                                                           
1
 . 28/7/1359، در جمع سفراى كشورهاى اسالمى، مؤرخ  127، ص  13، ج ،  .  خمينى امام، روح الّله  

 
2
 له. در ديدار و بيعت اقشار مختلف مردم كشور با معظم 19/4/1368مقام معظم رهبرى، مورخه .  بيانات   

 
3
 . 61ـ  63.  همان، ص   

 
4
، شخهيد   366و  364، ص بخه نقخل از:    22، ص «هخاى فرهنگخى   انقخالب اسخالمى و صخدور ارزش   ».  ساالر، محمد، مقالخه    

 هنر.محمدجواد با
 
5
 . 414، ص  19، ج ،  .  خمينى امام، روح الّله  
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 انقالب و مسجد مخاطب جهان، همه
 ديـد  و فراملى تفكر 9باشد، مى ها انسان همه كه مسلمين فق  نه قرآن، خود تصريح به مسجد مخاطب كه همچنان

 جريـان  مثابـه  به كه فق ، ايران طاغوت با مقابله چارچوب در نه را اسالمى انقالب نيز سـره  قدس امام حضرت جهانى

 «مستضـعفين » بلكـه  و «مسـلمين » همـه  ابتـدا  همان از و كرد مى معنا عالم «ستمگران» و «مستكبرين» تمام با مبارزه

 بـود  جهـت  ايـن  از. «شناسـد  نمى مرزى اسالم» ايشان فكرى قاموس در زيرا 6.خواند مى خويش مخاطب را جهان

 :فرمود مى كه

 كنـار  را كنـيم  نمـى  صـادر  را مان انقالب ما كه اين تفكر و كنيم كوشش جهان به مان انقالب صدور در بايد ما»   

 5.«است جهان مستضعفين تمام پشتيبان و باشد نمى قائل فرقى مسلمان كشورهاى بين اسالم زيرا بگذاريم

 

 

 انقالب صدور عملى روش مجازى، مساجد
 قدرى انقالب، صدور نمودن عملياتى نحوه در جاست به داريم قرار انقالب، پيروزى سال امين سى در كه امسال

 .است بوده بنيانگذارش مدنظر آن از پيش بلكه انقالب با همزاد نه انقالب، صدور كه گذشت. نماييم تثمل

 كـه  البته صد. است مشهود كامالً مسجد محوريت انقالب، «ثبوت» و «حدوث» مرحله دو در شد گفته كه چنان   

 در. بـود  مـؤثر  نيـز  آن كاركردهـاى  بـه  بخشـى  تنوع و مساجد پويايى بر مسجد و انقالب دو بين تعامل، اين خود

 انقـالب  فقيـد  رهبـر  كـه  بـود  روى اين از شايد. گيرند برعهده را محوريت مساجد بايد نيز انقالب صدور پروسه

 .باشند اسالمى اهداف پيشبرد و قيام آماده همواره مساجد بايد كه داشتند تثكيد ايران، اسالمى

 پـيش  بـه  را اسـالم  كـه  امـورى  همـه ... مساجد، همين از كه اين باب از وسيله، داد قرار سنگر را مساجد اسالم»   

 9.«باشد مهيا برد، مى پيش به را قيام و برد مى

 كاركردهـاى  احياى هاى ممنوعيت آن، از تر مهم و مسجد ساخت هاى محدوديت و محذوريت به توجه با ليك  

 يـك  مجازى مساجد به توجه فيزيكى، مساجد ساخت بودن پرهزينه و بر زمان و كشور، خارج مساجد در انقالبى

 مسـاجد  سـاخت  در كـه  مشـكالتى  در را مـا  توانـد  مـى  مجـازى  مسـاجد  كه كنم مى تثكيد. گردد مى تلقى بايسته

                                                           
1
ِبَبَكَو ُمباَركا َو ُهدًى  ِإَن َأَوَل َبْيٍت ُوِضَع ِللَناِس َلَلذى/  125البقرة:  َو ِإْذ َجَعْلَنا اْلَبْيَت َمثاَبًو ِللَناِس َو َأْمنا/  31اعراف:  يا َبنى آَدَم ُخُذوا زيَنَتُكْم ِعْنَد ُكل  َمْسِجٍد.    

 . 97مائدة:  َجَعَل الَلُه اْلَكْعَبَو اْلَبْيَت اْلَحراَم ِقياما ِللَناِس/  96عمران :  آل ِلْلعاَلميَن

 
2
 ، نشريه دانشجويى خيزش.«صدور انقالب / بازشناسى جريان افول».  مقاله   

 www.balagh.net/persian/specific/13_fajr/enqelab/sodor/32.htm لينك مستقيم:
3
 . 13، ص «صدور انقالب از ديدگاه امام خمينى »، مقاله .  مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى   

 
4
 . 35و  34.  همان، صص   
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 در آن از تـوان  مـى  مجـازى،  مساجد توس  مخاطب جذب با يعنى رساند؛ يارى داريم، كشور خارج در فيزيكى

 كمك فيزيكى مسجد ساخت ممنوعيت قوانين با مخالفت و انقالبى كاركردهاى احياى فيزيكى، مساجد ساخت

 .گرفت

 طبـق  كـه  مـواجهيم  مستضـعفان  يارى و انقالب هاى ارزش صدور نام به تكليفى يك با سو يك از باشد يادمان   

 ايـن  انجـام  راه سـر  بـر  كـه  موانعى با ديگر سوى از و. باشد مساجد بر مبتنى نيز انقالب از مرحله اين بايد تحليلى

 جايگزينى راه هيچ كه كند مى ساق  را تكليف آنگاه موانع اين. است گرفته قرار فيزيكى مساجد طريق از وظيفه

 خواهـد  نيـز  را موانـع  ضـمنا  خـود  انقـالب،  نمودن صادر براى بودن فرصت عين در مجازى مسجد. نباشد مطرح

 بـراى  ديگر كارآمدى اثبات يعنى اين و. شد خواهد آن كاركردى گسترش و بنائى توسعه موجب زيرا. برداشت

 !انقالب از مرحله سومين در مساجد

 را مساجد بايد او انديشه در اگر و است، جهان مستضعفان همه آزادى انقالب، ثمره ،سره قدس امام فرهنگ در اگر    

 :نمود حف 

 9.«برسد ثمر به نهضت اين تا كنيد حف  را مسجدهايتان! ملت اى»   

 .يابد مى سامان مجازى مساجد با دو، اين تحقق  

 كردن رها ولى داند، مى مسجدى هاى فعاليت از برخاسته را انقالب پيروزى كه حال درعين سـره  قدس امام حضرت   

 نـوعى  را اسـالمى  انقـالب  پيـروزى  ايشـان . شـمارد  مـى  ناكـافى  نيـز  را موجود وضع به كردن بسنده نيز و مساجد

 صـرف  عبـادى  مديريت سـره  قدس امام حضرت مراد شك بى. داند مى مساجد پوياى اداره براى خويشتن سازى آماده

 ديگـر  هـاى  پيـروزى  ايجـاد  سـوى  بـه  مساجد، كاركرد در تحول شود، مى استفاده نيز امام سخنان از آنچه نيست،

 6.است اسالمى

 آن بـه  بايـد  ملـت  كـه  اسـت  حساسى مراكز اين كرد، درست ما ملت براى را پيروزى اين كه بود مساجد اين»   

 كنـيم؟  چـه  خـواهيم  مى مسجد ديگر شديم، پيروز ما ديگر حاال كنيم خيال كه نباشد طور اين باشند، داشته توجه

 5.«است مسجد اداره براى ما پيروزى

 معرفـى  انقـالب  صـدور  عملـى  شـيوه  را هـا  رسـانه  ابزار از استفاده و تبليغى روش نيز سـره  قدس امام كه است بديهى  

 :كردند مى

 كه هايى دستگاه ى وسيله به توانيم مى كه است اين... معنايش كنيم، صادر خواهيم مى را اسالم گوييم مى كه ما»    

 اسـالم  رونـد،  مى خارج به كه هايى گروه ى وسيله به مطبوعات، ى وسيله به سيما، و صدا همين ى وسيله به داريم،

                                                           
1
 . 63، ص  17، ج ،  .  خمينى امام، روح الّله  

 
2
 . 6، ص .  جهانگيرى، يحيى،   

 
3
 . 15، ص  13، ج ،  .  خمينى امام، روح الّله  
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 9.«بود خواهد همه قبول مورد بشود، معرفى هست كه طورى آن اگر. كنيم معرفى هست كه طورى آن را

 :دانند مى اثرگذار را مخاطب و زمان با متناسب ابزارهاى از استفاده نيز رهبرى معظم مقام  

... برسـانيم  دنيـا  به درست را ها اين بتوانيم بايد ما اسالمى؛ انقالب پيام و ماييم اسالمى، معارف و تفكر و ماييم»   

 بيـان  و لحـن  بـا  بايـد  البتـه  كنـيم؛  بيـان  ماسـت،  بـه  متعلـق  كـه  را آنچـه  و اسالمى معارف و مفاهيم بتوانيم بايد ما

 6.«باشد زمان و دوره هر با متناسب واژگان از استفاده با و مترقى كامالً و روشنفكرانه

. باشـند  آفـرين  نقـش  انقـالب،  پيام ابالغ در توانند مى مدرن، ابزار مثابه به اينترنت و سنتى رسانه عنوان به مسجد  

 گـاه  هـيچ  روى ايـن  از داده، قـرار  ناپـذير  آشـتى  نزاعـى  سـاحت  در را دو ايـن  مـا،  كشور در رويكردى متثسفانه،

 سنتى، اى رسانه مسجد،. جوييم بهره انقالب، رسالت بيان در ايم نتوانسته رسانه دو اين ظرفيت از بايد، كه چنان آن

 اى گسترده پوشش داراى مدرن، ابزارهاى و اينترنت و است، دينى باالخره و غيردولتى مقبول، پويا، همچنان ولى

 بـه  رقابـت  عرصـه  از دو ايـن  و گـردد،  همـراه  ديگـرى  كيفيت با يكى كميت كه است آن معقول. اند مخاطب از

 .آيند رفاقت ساحت

 

 انقالب عليه دشمن
...  و 5«خمينـى  انتـى » سـايت  هزاران وجود. است گرفته قرار دشمن فرهنگى شبيخون آماج اسالمى، ايران امروز،

 بـه . گماشت همت بايد كه است انقالب فرهنگ و ها ارزش صدور براى قدرتمند و سريع اقدام ضرورت از نشان

 :انقالب رهبر فرموده

 خنثـى  دنيـا  مـادى  تهديـدهاى  ى همـه  دهـيم،  انجـام  اى شايسته كار فرهنگ، و فكر ى صحنه در بتوانيم ما اگر»   

 9.«شد خواهد

 :بگيريم بهره انقالب، فرهنگى صدور اهرم از بايد ما دشمن ترفندهاى با مقابله براى سره قدس امام باور در  

 بـه  كمـر  هـا  ابرقـدرت  و هـا  قـدرت  تمـام  ديگر طرفى از... كنيم كوشش جهان به مان انقالب صدور در بايد ما»   

 بـا  صـريحا  را مـان  حسـاب  بايـد  ما. شد خواهيم مواجه شكست با قطعا بمانيم بسته در ما اگر و اند بسته مان نابودى

 جهـان  بـا  داريم كه بارى مشقت هاى گرفتارى تمام با كه دهيم نشان آنها به و كنيم يكسره ها ابرقدرت و ها قدرت

 3.«نمائيم مى مكتبى برخورد

                                                           
1
 . 61ـ  63، ص «صدور انقالب از ديدگاه امام خمينى »، مقاله .  مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى   

 
2
 . 17/11/1383در ديدار با مسئوالن سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى، مورخ .  بيانات مقام معظم رهبرى   

 
3
  . anti-khomeini 

4
 . 17/11/1383.  بيانات مقام معظم رهبرى در جمع مسئوالن سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى، مورخ   

 
5
 . 35و  34، صص «ديدگاه امام خمينى صدور انقالب از »، مقاله .  مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى   
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 در 9،«اسالموفوبيا» نام به اى واژه 9116 سال از تنها كه بدانيم است كافى استكبار، ستيزى اسالم ميزان سنجش در  

 سـايت  هـزاران  و 5.دارد اشـاره  مسـلمين  و اسـالم  عليـه  تعصب و هراسى اسالم به كه 6.شد ابداع انگليسى ادبيات

 :فرمود كه نيستيم امام دستور اين مخاطبِ آيا. است فعال زمينه اين در اينترنتى

 محمـد  و  اللّـه  اال الـه  ال بانـگ  تـا  و.اسـت  اسالمى ما انقالب كه چرا. كنيم مى صادر جهان به را مان انقالب ما»   

 مـا  هسـت  مسـتكبرين  عليـه  جهـان  كجـاى  هـر  در مبارزه تا و هست مبارزه نيفكند طنين جهان تمام بر  اللّه رسول

 9.«هستيم

 

 انقالب از گيرى الگوى موج
 آقـاى . بپاخاسـت  بخـش  رهـايى  هاى جنبش و ها نهضت تمام از حمايت موج ايران، در اسالمى انقالب پيروزى با

 اسالمى انقالب تمدن و فرهنگ جهانى بازتاب و تثثير درخصوص سورى ى نويسنده و پژوهشگر الجابى، صبحى

 :دارد مى اظهار

 سياست، هاى زمينه تمام در تمدن اين. آورد ارمغان به جهانيان براى را حقيقى تمدن و فرهنگ اسالمى انقالب»    

 اسـالمى  انقـالب  فرهنگ هركس حال، هر به. دارد اساسى تفاوت غرب تمدن و فرهنگ با اخالق، و بشر حقوق

 3.«شد خواهد پيروز حتما دهد قرار خود الگوى را

 بلكـه  كـرد؛  نمـى  تلقى غيرعملى و گرايانه آرمان عنوان هيچ به را انقالب صدور انديشه امام كه بود روى اين از  

 .ديد مى العين رأى به را آن اسالم جهان مناطق از بسيارى در و دانست مى ممكن واقعيتى را آن

 آن تـاثير  تحـت  جهـان  مسلمين همه كه است بديهى جهت اين از. است اسالمى نهضت ايران، مقدس نهضت»   

 2.«گيرند مى قرار

 6.«بينيم مى پيش از بيش مظلومان و مستضعفان جهان در را اسالمى انقالب صدور دورنماى امروز ما»   

 :ديد مى نمايان را پديده اين تحقق هاى نشانه بزرگ، مرد آن و  

 خـودش  بـه  را ضـعيف  هـاى  ملّـت  همـه  توجـه  كه است طورى به ايران در اسالم قدرت و ايرانى قدرت امروز»   

 و آفريقا تا و هستند امريكا در كه عزيزى هاى سياه اين از دنيا، سرتاسر در شد صادر اسالم و است كرده معطوف

 همين انقالب صدور از ما مقصود و.است شده اسالم به مردم توجه و است تابيده اسالم نور جا، همه و شوروى تا

                                                           
1
  . Islamophobia 

2
   w,em.il wsewdem & euw.wlw Slsinetweewil   ,wiss.ml. new ol  ssw t 0w 

3
  . Sandra Fredman& others, Discrimination and Human Rights: The Case of Racism,  t 040w 

4
 . 4/2/1362، مورخ  243، ص  17، ج ،  .  خمينى امام، روح الّله  

 
5
 . 16، ص  16443ى  / روزنامه كيهان، شماره 27و  26، صص «هاى فرهنگى انقالب اسالمى و صدور ارزش».  ساالر، محمد، مقاله   

 
6
 . 25، ص «صدور انقالب از ديدگاه امام خمينى »، مقاله .  مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى   

 
7
 . 92.  همان، ص   
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 9.«كرد خواهد پيدا كفر بر غلبه جا همه در اسالم  شاءَاللّه ان و كرد پيدا تحقق و بود

 را فلسـطين  مردمـى  ى انتفاضـه  لبنـان،  در( حمـاس ) فلسطين اسالمى مقاومت جنبش ى نماينده ابوحمدان، اسامه  

 :گويد مى باره اين در و داند مى ايران در اسالمى انقالب ثمرات از يكى

 انقـالب  جهـان،  مسـلمانان . يافـت  تحقـق  بيستم قرن در مسلمانان خواسته ترين مهم اسالمى، انقالب پيروزى با»   

 6.«دانند مى خود سرمشق و الگو را اسالمى

 و گوتـه  حـاف ، : هـا  فرهنـگ  گفتگـوى » المللـى  بـين  همـايش  در كننـده  شـركت  آلمانى دانشمند گيزالكرافت،  

 :گفت مطلب اين اعالم با ،«پوشكين

 و مـاديگرى  بـا  شـديد  مبارزه آن ى سايه در كه شده تبديل نيرومندى مكتب و الگو به اخير هاى دهه در اسالم»   

 5.«دارد جريان معنويت احياى براى

 

 انقالب صدور و مسجد، متوليان
 مسـاجد،  طريـق  از هـم  آن انقـالب  صـدور  نمـودن  عملـى  بـراى  را روحانيان و جماعات ائمه متوليان، رسما امام

 :دهد مى قرار مخاطب

 اسالمى تبليغات مسجد از... بوده اسالمى هاى حركت و جنبش مركز هميشه اسالم صدر در و اسالم در مسجد»    

 اسالم بيرق [زير] در آنها كردن وارد و كفار سركوبى براى اسالمى قواى حركت مسجد از است، شده مى شروع

 آن اصـحاب  و آلـه  و عليـه  اهلل صلى اسالم پيغمبر از پيروى بايد هستيد، مساجد علماى و مسجد اهالى از كه شما. است بوده

 در مستضـعفين  تثييـد  و كفـر  و شرك ايادى قطع و اسالميت حركت و اسالم تبليغ براى را مساجد و كنيد سرور

 9.«دهيد قرار مستكبرين مقابل

 !نمايند؟ تثمل قدرى آن، نمودن عملى چگونگى در مخاطبان اين نبايد آيا  

 مكتب رو اين از است، نموده فرياد را ها حكومت به اعتراض پيوسته كه است تشيع فرهنگ اين كه باشد يادمان    

 فريـاد  آن، روحانيـت  و مسـاجد  ايـن  بايـد  3.اسـت  مسـاجد  اش خانه كه نموده تربيت را معترضى روحانيت تشيّع،

 .برسانند همگان گوش به را انقالب ستيزى ظلم

. شـود  مـى  تلقى ملى فرصت بزرگترين عنوان به بلكه امنيتى، تهديد عنوان به نه آمريكا، در اينترنت باشد يادمان   

                                                           
1
 . 22/11/1358مناسبت سالروز پيروزى انقالب اسالمى،  به ، پيام امام خمينى  266، ص  11، ج ،  .  خمينى امام، روح الّله  

 
2
 . 13/11/1377 / روزنامه كيهان، مورخه 28، ص «هاى فرهنگى انقالب اسالمى و صدور ارزش».  ساالر، محمد، مقاله   

 
3
 . 21.  همان، ص   

 
4
 . 15، ص  13، ج ،  .  خمينى امام، روح الّله  

 
5
 . 124، ص پور، رضا،  .  شريف  
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 هـاى  سياسـت  از مهـم  بخشـى ( ملـل  ساير) ديگران بر تثثيرگذارى براى آن از استفاده و داخل در اينترنت توسعه

 ملـل  ديگـر  بـر  تثثيرگـذارى  جهـت  در فرصت يك به را تهديد اين هم ما نيست الزم آيا 9.آمريكاست راهبردى

 كنيم؟ تبديل جهان،

 

 
است يكى مسجد و بتخانه ما نزديك گفتمش  

 كو بتخانه بصير بى اى است مسجد عالم گفت 
 

 غزنوى سنائى
 

 

 

 

 

 هشتم فصل   

 

 

 مسجدمجازى،

 

 اسالمى ايران ساله بيست انداز چشم بايسته

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 41، ص «اينترنت، قاره ششم».  احمدى، جمشيد، مقاله   
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 سـران  بـه  انقـالب  معظم رهبر توس  9516 آبان 95 تاريخ در كه انداز چشم سند از بندهايى به جا اين در بجاست

 و كـرده  بررسى 9969 افق در را مسجد جايگاه آنها از استنباط با توان مى كه كنيم اشاره شد، ابالغ گانه سه قواى

 را ايران ملى، ميثاق اين از انحراف هرگونه شك بى. نمود گوشزد را مجازى مسجد به آورى روى از بودن ناگزير

 بنـدها  ايـن  بـر  تكيـه  بـا  را خـود  شـثن  و جايگـاه  بايـد  مسـجد  و. داشت خواهد باز ميمون هدف آن به رسيدن در

 .نمايد مشخص

 

 نكته چند
 :است مهم نكته چند به توجه بحث، به ورود از پيش

 بلكـه  «توانيم مى» تنها نه بلكه. نيست صرف آرزوى و بافى خيال يك سند، اين كه داشت باور بايد :نخست نكته   

 :انقالب رهبر فرموده به. يابيم دست بعد سال بيست در افق اين به «بايد»

 قابـل  و منطقـى  و عملى امر يك ريزى، برنامه و گذارى سياست مسؤوالن به شده ابالغ ى ساله بيست انداز چشم»   

 يـك  صـرفا  شـود،  مـى  نوشـته  سـرهم  پشـت  سـاله  بيسـت  انـداز  چشم در كه كلماتى شود تصور نبايد. است تحقق

 9.«است علمى ى محاسبه بدون و آرزوست

 افـرادى  كند خيال است ممكن نكند، دقت كسى اگر. كنيد مطالعه را انداز چشم سند اين عزيز هاى جوان شما»   

 محاسـبه  ـ گويم مى تثكيد با ـ انداز چشم اين ى كلمه كلمه. نيست انشاء بدانيد نه، ولى اند؛ نوشته انشاء و اند نشسته

 6.«است شده

 :است موجود هاى ظرفيت و واقعيات درك بر مبتنى دقيق ريزى برنامه يك سند، مفاد به دستيابى الزمه  

 هـا  شاخص اين و باشيم خصوصيات اين در منطقه اوّل كشور خواهيم مى آينده سال بيست در گفتيم ما كه اين»   

 و محاسـبه  و بررسـى  هـا  ايـن  ى كلمـه  كلمـه  ــ  شـده   كـر  انـداز  چشـم  اى صـفحه  دو سند در كه ـ باشيم داشته را

 يـافتنى  تحقـق  انـداز،  چشـم  اين معتقديم ما... دارد شروطى توانستن اين منتها توانيم؛ مى ما. است شده كارشناسى

 5.«كرد پيدا را حركت راه و ريزى برنامه بايد اما است؛

 ريـزى،  برنامـه  هرگونـه  آتيـه،  شهروندان نيازهاى رصد بدون. بود خواهد موفق آنگاه آينده براى ريز برنامه يك  

 :فرمايند مى باره اين در انقالب رهبر! بود خواهد بافى خيال نوعى

 

 وارد امـروز  كـه  كسـانى . سـاله  بيسـت  انـداز  چشـم  سند در شده معين ى آينده يعنى دور؛ ى آينده به كنيد نگاه»   

                                                           
1
 . 23/8/1382ران ى ته هاى نماز جمعه .  از بيانات مقام معظم رهبرى در خطبه  

 
2
 . 17/4/1383هاى استان همدان  .  ديدار با جوانان، اساتيد، معلمان و دانشجويان دانشگاه  

 
3
 .  همان.  
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 جـوان  ايـن  خواهيـد  مـى  شما. هستند ساله هفت وشش، بيست جوان ساله،يك بيست دوران شوند،درپايان مى مدرسه

 ابتكـار،  داراى خـالّق،  جـوان  يـك  جـوان،  ايـن  خواهيد مى اگر باشد؟ انسانى جور چه ساله هفت شش، و بيست

 احسـاس  داراى انديشه، و فكر صاحب روانى، و فكرى و جسمى لحاظ از سالم اخالقى، لحاظ از آراسته شجاع،

 جـوان،  آن بـه  را كـودك  اين صيرورت طرح بايد امروز باشد، اش آينده و ملتش و كشورش به نسبت مسئوليت

 9.«كنيد ابالغ ها دستگاه به و باشيد داشته حاضر كنيد؛ طراحى جا اين

 .بپردازند ريزى برنامه به فردا انسان نياز براساس بايد نيز مساجد روى اين از  

 ايـران  رسـاندن  در نهادها همه كه شد خواهد محقق وقت آن انداز چشم سند شده بينى پيش محتواى :دوم نكته   

 نشـمارد،  تكليـف  يك خود بر بايسته اين مسير، اين در نهادى يك حتى اگر. كنند تالش جايگاه، آن به اسالمى

 6.بـود  نخواهـد  كامروا روشن افق آن به دستيابى در اسالمى نظام مجموعه بلكه سازمان، اين خود تنها نه شك بى

 :فرمودند استانداران و كشور وزير ديدار در انقالب معظم رهبر

 5.«است كشور مسئوالن تمام هماهنگ تالش و  حركت نيازمند روشن، بسيار انداز چشم اين تحقق»   

 برخـود  را انداز چشم سند آرمان به دهى تحقق نحوه بايد اسالم جهان و اسالمى ايران در نهادى عنوان به مسجد  

 .بداند تكليف و تبيين

 ليـك  دارنـد  برعهـده  اى وظيفـه  9969 ايـران  افق به رسيدن در نهادها همه نخست، نكته طبق هرچند :سوم نكته   

 آفرينـى  نقش. باشد مى نهادها ديگر از فراتر عرصه اين در مساجد آفرينى نقش كنيم ادعا كه نباشد گزاف به شايد

 را انـداز  چشـم  تحقـق  الزمـه  انقـالب،  رهبـر  كـه  همچنان. باشد مى قالب دو در ـ كم دست ـ عرصه اين در مساجد

 راسـتاى  در كوشـش  و سـازى  نهادينـه  ضـرورت  بـر  و شـمارند  مـى  عمـومى  نهضـت  و همگـانى  تالش و پذيرش

 :كنند مى تثكيد انداز چشم

 تبـديل  نهادينـه،  حركـت  يـك  بـه  كشـور،  ساله 66 انداز چشم تحقق براى تالش كه كرد عمل اى گونه به بايد»   

 9.«شود

 سـاله  66 انـداز  چشم سند در كه اى منطقه اوّل رتبه به دستيابى و جامعه معنوى و مادى پيشرفت كشور، آبادانى»   

 3.«است پذير امكان جوان نسل بويژه و جامعه دينى هاى انگيزه افزايش و ايمان تعميق سايه در است شده بينى پيش

 66 انـداز  چشـم  تحقـق  بـراى  تـالش » سازى فرهنگ در تواند مى مردم بين در نفو  و گستردگى خاطر به مساجد  

 .كند آفرينى نقش «كشور ساله
                                                           

1
 . 13/13/1384.  از بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار شوراى عالى انقالب فرهنگى   

 
2
 . 22/13/1382.  از بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار وزير كشور و استانداران   

 
3
 .  همان.  

 
4
 .  همان.  

 
5
 . 12/2/1384.  از بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار با معلمان كرمان   
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 انقـالب . كشـيد  خواهد دوش به نهادها ديگر از فراتر اى وظيفه كه است اين محي  اين در مسجد دوم نقش امّا   

 مسـلمين  امـر  ولـى  منظـر  از 9.بـود  «ثبـوت  مرحله» يعنى كارآمدى اثبات و تثبيت نيازمند ،«حدوث» مرحله از پس

 اى خاورميانـه  و اى منطقه عرصه در كشورى، جغرافياى محدوده از فارغ تواند مى اينك اسالمى ايران66 كارآيى

 .بگذارد ظهور منصه به را خود توانمندى نيز،

 از بـااليى  سـطح  در را خود تواند مى كند؛ اداره هم را ما ملت كنونى آمار از تر بزرگ ملتى تواند مى ما كشور»   

 است، شده اعالم ساله بيست انداز چشم سند در كه همچنان و دهد؛ قرار عالم هاى ملت ميان در توسعه و پيشرفت

 بـه  ما ملت را ها اين ماست؛ ملت هاى توانايى ها اين. شود حائز منطقه در را اول ى رتبه مختلف جهات از تواند مى

 شماسـت،  هـاى  دل در كـه  عميقـى  ايمـان  بركـت  بـه  و اسـالم،  ى برافراشته پرچم بركت به كلمه، وحدت بركت

 پيـدا  دسـت  ايـران  ملت ى شايسته و زيبا انداز چشم به و برود پيش تواند مى هم باز و است آورده دست به تاكنون

 6.«كند

 

 .است اى منطقه عرصه در اسالمى ايران نظام كارآمدى همان يعنى «انقالب ثبوت» مرحله ادامه انداز، چشم سند   

 در و بسزا نقشى ،«انقالب حدوث» پروژه در مساجد. باشد آن محدثه علت همان بايد اسالمى، نظام مبقيه علت   

 مهـم  سـهمى ... و سـازندگى  دوران در چه مقدس، دفاع در چه ـ كشورى محدوده در البته ـ انقالب ثبوت مرحله

 بخـش ) انقـالب  صـدور  مرحلـه  در بايد ،(داخلى بخش) انقالب ثبوت و حدوث در سهيم نهادِ اين پس،. داشتند

 همـه  در مسـجد  اساسـى  نقـش  به اشاره سـره  قدس راحل امام فرمايش اين شايد. باشد داشته وافر سهمى نيز( اى منطقه

 :باشد اسالمى نظام مراحل

 حساسـى  مراكز اين. كرد درست ملت براى را پيروزى اين كه بود مساجد اين. شود اداره امور، بايد مسجد از»   

 مسـجد  ديگـر  شـديم  پيـروز  كـه  حـاال  كننـد  خيال كه نباشد طور اين. باشد داشته توجه آن به بايد ملت كه است

 5.«كنيم چه خواهيم مى

 

 انداز چشم سند هاى واژه كليد و مساجد،
 .نشينيم مى تحليل به را اسالمى ايران انداز چشم سند در مسجد جايگاه و ها بايسته اينك

 جهـان  در مؤثر و فعال بخش، الهام: ... داشت خواهد هايى ويژگى چنين انداز چشم اين افق در ايرانى ى جامعه»   

 اى منطقـه  و اسـالمى  همگرايى بر تثثيرگذار اجتماعى، و فكرى پويايى و نوانديشى اخالقى، ى جامعه ،... با اسالم

                                                           
1
 .  نگارنده انقالب را بر سه مرحله حدوث، ثبوت و صدور انقالب تقسيم كرده رجوع كنيد به فصل هفتم همين كتاب.  

 
2
 . 18/2/1384.  از بيانات مقام معظم رهبرى در اجتماع بزرگ مردم رفسنجان   

 
3
 . 15، ص  13، ج ،  الّله .  خمينى امام، روح  
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 9.«سره قدس خمينى امام هاى انديشه و اسالمى تعاليم براساس

 دسـت  به دست دو هر كه منطقه در وهابيت و صهيونيسم نيز و غرب تبليغى هاى رسانه ناميمون پديده به توجه با  

 و اسـالمى  تعـاليم » يعنـى  درد ايـن  درمان تنها نبايد آيا زنند، هم به را 6«اى منطقه و اسالمى همگرايى» تا داده هم

 ؟!رسـاند  مـردم  ايـن  گـوش  بـه  مسجد قالب در هم آن فناورى اين از استفاده با را 5«سـره  قدس خمينى امام هاى انديشه

 گـوش  بـه  مسـاجد  طريـق  از نيـز  ايـران  اسـالمى  انقـالب  نهضت دوران در سره قدس خمينى امام پيام كه باشد يادمان

 .رسيد همگان

. اسـت  مخـالف  آن بـا  همـاره  دشـمن  كـه  روسـت  ايـن  از. باشد تواند مى مسجد مقدس، پيام اين اشاعه راه تنها   

 :نويسد مى خاطراتش در بريتانيا جاسوس مسترهمفر

 9.«شود جلوگيرى بايد صورت هر به... مساجد بناى از»   

 

 .است استكبار راهبردى سياست همچنان اين. نمائيد توجه «صورت هر به» عبارت به   

 در توانـا  پيشرفته، دانش از برخوردار... [ساله بيست]انداز چشم اين افق در ايرانى ى جامعه» كه است آن نه مگر   

 محـل  مسـجد  كـه  اسـت  آن نـه  مگـر  كند؟ تربيت مسجد نبايد را نيروها اين آيا. باشد بايد 3«فناورى و علم توليد

 الگوسـاز  توانـد  مـى  نگـردد،  آراسـته  ها ويژگى براين خود كه جماعتى امام تا آيا است؟ بوده آموزش و پرورش

 در سـره  قـدس  طباطبـايى  عالمـه  گردد؟ 6«فناورى و علم توليد در توانا» و 2«برخوردار پيشرفته دانش از» جوان تا باشد

«مسجد كل عند وجوهكم اقيموا» آيه  يل روايى بحث
 دهد مى توضيح و باشند مى «ائمه» منظور كه كند مى نقل 1

 عند زينتكم خذوا» از منظور كه كند مى اضافه روايى بحث ادامه در ايشان. هستند جماعت امامان ائمه، از مراد كه

«مسجد كل
 96.باشند مى «ائمه» نيز 1

                                                           
1
 www.irane1434.com انداز بيست ساله برگرفته از سايت هزار و چهارصد و چهار چشم.  بند هفتم از سند   
2
 .  همان.  

 
3
 .  همان.  

 
4
 . 83، ص .  همفر،   

 
5
 www.irane1434.com ساله برگرفته ازسايت ايران هزاروچهارصد و چهار اندازبيست سند چشم .  بند دّوم  
6
 .  همان.  

 
7
 .  همان.  

 
8
 . 29. اعراف:   

 
9
 . 31.  اعراف:   

 
10
 . 91، ص  8، ج .  موسوى همدانى، سيد محمدباقر،   

 



 94 

 9«اجتماعى ى سرمايه و انسانى منابع برتر سهم بر متكى» را نيروها اين تربيت انداز، چشم سند كه، آن جالب نكته  

 كه چرا مسجدى؟ مؤمن هاى نيروى از بهتر اى انسانى منابع چه و مسجد از فراتر اجتماعى سرمايه چه. است نموده

 دينـى  علـم  به يافتن دست الزمه و. سكوالر علم نه است علمى دين و دينى علم انداز، چشم سند در مطلوب علم

 6.است مسجد قالب در آينده علمى هاى نيروى تربيت

 بـه  متعهد... برخوردار مند، رضايت مؤمن، ايثارگر، پذير، مسئوليت فعال،» هاى ويژگى با ايرانى نيروى تربيت آيا  

 گوشـزد  را جوانـان  بـه  مسجد وظيفه از بخشى 5«بودن ايرانى به مفتخر و ايران شكوفايى و اسالمى نظام و انقالب

 نيـاز  هـا  بـدان  دينى حكومت كه كرد اشاره افراد پرورش در آن نقش به توان مى مسجد كاركردهاى از. كند نمى

 مسـجد،  بـه  وآمـد  رفـت  سايه در 9.دارد دوش بر را جامعه نيروهاى تربيتى و فكرى هدايت بار مسجد، زيرا. دارد

 بـا  افـراد  روابـ   در شناسائى و تربيت اين. گردد مى هويدا زيادى، حد تا افراد هاى منش و آداب و ها وخوى خلق

 را خـود  كارآمـد  و متعهـد  نيروهـاى  رهگـذر،  ايـن  از توانـد  مى اسالمى حاكميت زيرا. باشد مى سازنده يكديگر

 3.بشناسد

 دفـاع  و انقـالب  دوران در كه همچنان. كند مى آفرينى نقش اسالمى حكومت براى مهم امر دو اين براى مسجد  

 افـراد  تربيـت  و گـزينش  براى نيز امروزه. بودند مسجد گان يافته تربيت همه مردمى نيروهاى و فرماندهان مقدس

 نيز و انقالب مقدس نهضت زمان در كه است آن نه مگر. گرفت مدد مسجد از بايد كشور سياسى مديريت براى

 بـا  نيـز  اينـك  كرد؟ تربيت ها شاخص همين با درست را هايى نيروى مسجد همين مقدس دفاع سال هشت دوران

 اقدام دارد، نياز 9969 ايران كه هايى انسان چنين پرورش به باز و درانگيزد تحولى خود در نبايد آيا تحول، پديده

 خاطرنشـان  2«ركـود  و ايسـتايى  از پرهيـز  و تحـوالت  از اسـتقبال  لزوم» بر كه بياورم را فرزانه رهبر بيان باز. نمايد

 .كردند

 

 روحانيت وظيفه و اسالمى ايران پيشرفت
 مقتضـيات  بـا  متناسـب  يافتـه،  توسـعه : داشـت  خواهد هايى ويژگى چنين انداز چشم اين افق در ايرانى ى جامعه»   

 6.«انقالبى و ملى اسالمى، هاى ارزش و اخالقى براصول متكى خود، تاريخى و جغرافيايى فرهنگى،

 

                                                           
1
 www.irane1434.com ساله برگرفته ازسايت ايران هزاروچهارصد و چهار اندازبيست سند چشم .  بند دّوم  
2
 . 63، ص «1434مسجد مجازى، تحول و نوآورى در مسير ايران در سال »آورد نور، مقاله  .  جهانگيرى سهروردى، يحيى، ره  

 
3
 www.irane1434.com ساله برگرفته ازسايت ايران هزاروچهارصد و چهار اندازبيست سند چشم .  بند دّوم  
4
 . 47، ص .  جهانگيرى سهروردى، يحيى،   

 
5
 . 275، ص «نقش و عملكرد مسجد در تربيت».  ضرابى، عبدالرضا، مقاله   

 
6
 .  سخخخخخخخخخخخخنان رهبخخخخخخخخخخخر معظخخخخخخخخخخخم انقخخخخخخخخخخخالب اسخخخخخخخخخخخالمى در دومخخخخخخخخخخخين روز از سخخخخخخخخخخخفر بخخخخخخخخخخخه اسخخخخخخخخخخختان سخخخخخخخخخخخمنان در جمخخخخخخخخخخخع دانشخخخخخخخخخخخگاهيان،       

www.leader.ir/langs/fa/?p=contentShow&id=9264 
7
 www.irane1434.com هزاروچهارصد و چهار ايران برگرفته ازسايت ساله اندازبيست سندچشم . بند يكم 
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 نيـز  انقـالب  معظـم  رهبر. است جانبه همه رشد بلكه نيست مادى پيشرفت صرف فقيه، واليت مكتب در توسعه   

 :دانند مى است، مسجد آنها تبليغى تريبون كه روحانيت وظيفه را توسعه از معنا اين كردن نهادينه و تبيين

 ايـن  بـه  بايـد  فرهنگى و معنوى لحاظ از و سياسى پيشرفت مادى، پيشرفت لحاظ از ما كشور ديگر سال بيست»   

 آن در ترديـدى  هـيچ  اسـت؛  قطعـى  ها اين به رسيدن شود، گذاشته سر پشت كه مجاهدتى و تالش با. برسد نقطه

 هـدايت  و دينـى  هـدايت  و الهى هدايت با همراه تواند مى حركت اين ـ كردم عرض كه طور همان ـ منتها نيست؛

 خـواهيم  دنيا ى پيشرفته كشورهاى جدول  يل در ما باشد، آن بدون اگر. باشد آن بدون تواند مى باشد؛ روحانيت

 هـم  ايـن  بودنـد؛  كـرده  پيـدا  دست ها پيشرفت اين به هم ديگران ما، از قبل سال دويست ما، از قبل سال صد. بود

 آن آخـرِ  دنيـا،  در اسـتعمار  زشـت  ى چهـره  و الملـل  بـين  جنگ دو و ديگر هاى زندان و ابوغريب زندان! آخرش

 و نيفتاده اتفاق دنيا در كه است چيزى وقت آن باشد، همراه دين هدايت با ها پيشرفت اين اگر اما. هاست پيشرفت

 9.«است نداشته سابقه تاريخ در

 

 مساجد انداز چشم سند هاى واژه كليد و مساجد،
 اقـدام  6مسـاجد  انـداز  چشـم  تهيـه  بـه  نيـز  مساجد امور به رسيدگى مركز اسالمى، ايران انداز چشم سند ابالغ پيرو

 بـه  مجازى مسجد ضرورت بر هركدام كه خورد مى چشم به هايى گزاره مساجد، انداز چشم سند متن در. نمودند

 بـه  تنهـا  اينك هم ايم كرده بحث تفصيل به كتاب در را واژگان كليد از يك هر كه اين به نظر. دارد اشاره نحوى

 :كنيم مى اشاره مساجد انداز چشم بندهاى از برخى متن

 اينترنـت  شـبكه  باشـد،  5«كشـور  در يكپارچـه  و كـالن  مديريت تشكيالت از برخوردار» خواهد مى مساجد اگر   

 .كرد مديريت مساجد بر پارچه يك بصورت وسيله بدين تا. نمايد برقرار را آنها بين ارتباط تواند مى

 در توانمنـد  ها، ماموريت عرصه در كارآمد و متناسب ساختارى داراى و يافته رشد» 9969 ايران افق در مساجد   

 .بود خواهد 9.«آله و عليه اهلل صلى محمدى ناب اسالم گسترش نشر عرصه در مؤثر و مردم مختلف اقشار جلب و جذب

 را سـاعاتى  اينترنـت  پاى در كه جوانان بويژه ـ 3«مردم مختلف افشار جلب و جذب در» تواند مى مجازى مسجد  

 محمـدى  نـاب  اسـالم  گسـترش  نشـر  عرصـه  در» كـه  بـراين  افـزون . شـود  واقـع  مثبت مساجد، به ـ كنند مى سپرى

 .افتد مؤثر است، السالم عليهم بيت اهل معارف از 9خالى كه سايبر فضاى در 2«آله و عليه اهلل صلى

                                                           
1
 . 21/3/1383، تهرانى  مجتهدى الّله آيت علميه معظم رهبرى درديدار باطالب واساتيد مدرسه . ازبيانات مقام 

 
2
 نمايم. انداز مساجد را در اختيار نگارنده قرار دادند، تشكر مى هاى مركز رسيدگى به امور مساجد كه متن سند چشم .  از معاونت پژوهش دفتر مطالعات و پژوهش  

 
3
 انداز، بند يكم. هاى مساجد در افق چشم انداز بيست ساله مساجد، ويژگى .  سند چشم  

 
4
 . همان، بند دوم.  

 
5
 همان..    

 
6
 .  همان.  



 96 

 را مجـازى  مسـاجد  بـه  توجـه  بايسـتگى  بـه  نحوى به مساجد، ساله بيست انداز چشم سند از زير بندهاى همچنين  

 :باشد چنين بايد 9969 افق در مساجد سند، اين طبق زيرا. دارند اشارت

 6.«كشور هاى گيرى تصميم و سازى تصميم در مؤثر حضور داراى»   

 5.«مسجد رسالت و فعاليت با مرتب  هاى عرصه نظران صاحب و كارشناسان پيشرفته دانش از برخوردار»   

 9.«اسالم حهان با مرتب  رخدادهاى به دادن توجه و مذهبى هاى انگيزه ايجاد در توانا»   

 3.«عمومى افكار بسيج و مردمى مؤثر فراخوان در توانمند»   

 

 2.«مردمى ارتباطات برقرارى و رسانى اطالع و گيرى اطالع كارآمد نظام قوى ارتباطى شبكه از برخوردار»   

 مثموريت، راستاى در نو هاى آورى فن از گيرى بهره با كارآمد و روزآمد يافته، رشد هاى توانايى از برخوردار»   

 6.«وظايف اداى و رسالت

 1.«اسالمى علوم نشر براى رايانه و كتابخانه به مجهز»   

 گسترده ارتباطات داراى و مديريت و مشاوره فنون با آشنا پارسا، انديشمند، عالم، جماعاتى ائمه از برخوردار»   

 1.«مردمى

 96.«اسالمى معنويت و انديشه فرهنگ، هاى كانون عنوان به مساجد سازى فعال»   

 99.«فرهنگى هاى ريزى برنامه در دينى معرفت و معنويت نشر مراكز عنوان به مساجد يابى اولويت»   

 

 9.«نو امكانات و ابزار جذاب، هاى شيوه از گيرى بهره با روز زبان به دين طرح»   

                                                                                                                                                                                     
 
1
 . 41، ص «اينترنت، قاره ششم»% اطالعات موجود در فضاى وب، در باره دين است. جمشيدى، احمد، مقاله 5.  زيرا كمتر از   

 
2
 انداز، بند سوم. هاى مساجد در افق چشم انداز بيست ساله مساجد، ويژگى .  سند چشم  

 
3
 .  همان، بند چهارم.  

 
4
 نجم..  همان، بند پ  

 
5
 .  همان، بند ششم.  

 
6
 .  همان، بند هفتم.  

 
7
 .  همان، بند هشتم.  

 
8
 .  همان، بند دهم.  

 
9
 انداز، بند يازدهم. هاى مساجد در افق چشم انداز بيست ساله مساجد، ويژگى .  سند چشم  

 
10
 انداز، بند يكم. انداز بيست ساله مساجد، موارد شايان توجه در تنظيم سند افق چشم .  سند چشم  

 
11
 .  همان، بند دوم.  
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 6.«اجتماعى و فكرى پويايى با نوانديش اخالقى جامعه ساخت در مساجد كارآمدسازى»   

 5.«اسالمى همگرايى بر مساجد تثثيرگذارى»   

 9.«دشمن فرهنگى تهاجم با مقابله در مساجد سازى فعال»   

 3.«محور بيگانه هاى دگرانديشى و تحجر مآبى، مقدس خرافات، با مقابله»   

 2.«مساجد طريق از بسيج فرهنگ ترويج و حف »   

 6.«نوجوانان و جوانان ويژه به ها گروه جلب و جذب براى الزم هاى جا به ايجاد»   

 

 كند مى مسجد رفيق را اينترنت مجازى، مسجد
 جميعـت  چهارم يك به نزديك اكنون هم و بوده سريع بسيار رشد حال در خاورميانه در اينترنت نفو  كه آنجا از

 خواهنـد  منـد  بهره آن از زيادى بسيار جمعيت 9969 افق در آن، فزون سرعت با كه برخوردارند پديده اين از آن

 .شد

 از نگارنـده،  نظر به. نيست انكار قابل چيزى اينترنت از آنان استقبال فزونى و مسجد؛ از جوانان استقبال كاهش   

 كه بود مواظب بايد. است مسجد اى رسانه «رقيب» اين نمودن «رفيق» رهبرى، كالم در «تحول مديريت» مصاديق

. بگيرنـد  قـرار  آن طـول  در و مسجد يار بلكه نباشند مسجد عرض در رقيب مدرن، هاى رسانه اسالمى، كشور در

 شرح در مفسرين برخى 1.بود خواهد «مساجد منع» مصداق بكاهد مسجد اى رسانه كاركرد از اگر آنها رفتار زيرا

 :اند آورده چنين مساجد، منع

 يـا  و افـراد  تمـام  مورد در و است كلى حكم يك بيان مقام در باشد، داشته خاصى نزول شثن هم، چند هر آيه»   

 شوند مساجد ويرانى باعث و كنند منع دليل هر به عبادات انجام و مساجد به رفتن از را مردم كه است هايى گروه

 خاصى گروه يا و اند بسته را مساجد سياسى، اغراض خاطر به گاهى كه ايم ديده را آن از هايى نمونه تاريخ در ما و

 1.«اند كرده منع آن به ورود از را
                                                                                                                                                                                     

1
 .  همان، بند سوم.  

 
2
 .  همان، بند پنجم.  

 
3
 .  همان، بند ششم.  

 
4
 .  همان، بند هفتم. 

 
5
 . همان، بند هشتم. 

 
6
 .  همان، بند يازدهم.  

 
7
 .  همان، بند دوازدهم.  

 
8
 . 5، ص .  جهانگيرى سهروردى، يحيى،   

 
9
 سوره بقره. 114، ذيل آيه  332، ص  1، ج .  جعفرى، يعقوب،   



 98 

 در تالش بكاهد، مسجد رونق از كه اى برنامه هر بلكه نيست، كلنگ و بيل با تنها مسجد خرابى» كه باشد يادمان  

 9.«است آن خرابى

 

 دنيا در اينترنت جايگاه
 ارائـه  را 6آمارى معاصر، انسان ميان در اينترنت جايگاه به ديدم الزم مجازى مسجد اهميت تبيين جهت جا اين در

 عناوين تحت آن از كنيم، مى زندگى آن در كه عصرى. گردد مشخص دقت به مسئله اين از بودن ناگزير تا. دهم

 6،«شـده  رهـا  جهـان » 2،«اى شبكه جامعه» 3،«دوم مدرنيته» 9،«جهانى مدنى جامعه» 5،«جهانى دهكده»: نظير مختلفى

 .كنند مى ياد 1«سيال مدرنيته» و 1«ارتباطى جامعه»

 آمـار  آخرين طبق 96.دارد وجود اينترنت كاربر 166/669/966/9 جهان، جمعيت نفرى 611/966/262/2 كل از  

 آمـار  نشـر  و سـنجش  مركـز  معتبرتـرين  عنـوان  بـه world stats internet 99سايت كه ميالدى 6661 مارس 59 يعنى

 رشـد  بـه  رو فرآينـد  كـه  است امروزى بشر ميان در اينترنت باالى نفو  از حاكى داده، ارائه اينترنت نفو  ضريب

 .كند ديجيتالى كامالً را انسان آينده رود مى آن سريع بسيار

 قبـل  سـال  مشابه مدت به نسبت 6661 سال ميانه تا اينترنت جهانى ترافيك حاكيست TeleGeography تحقيقات   

 بـدان  تـا  جهان در اينترنت از استفاده رشد TeleGeography تحقيقات گزارش طبق. است يافته افزايش درصد 35

 رشـد  شـاهد  جنـوبى  آمريكاى يعنى اينترنت از استفاده زمينه در جهان قاره ترين ضعيف حتى كه است سريع حد

 96.است بوده اينترنتى ترافيك زمينه در درصدى 36 ساالنه

                                                                                                                                                                                     
 
1
 . 186، ص  1، ج .  مكارم شيرازى، ناصر،   

 
2
 شود. .  با توجه به تفاوت تعريف از مفهوم كاربر اينترنتى، تفاوت در آمار مراكز ديده مى  

 
3
 .  مك لوهان.  

 
4
 .  ديويد هلد.  

 
5
 .  اولريش بك.  

 
6
 .  مانوئل كاستلز.  

 
7
 .  آنتونى گيدنز.  

 
8
 .  جيانى واتيمو.  

 
9
 .  زيگمون بومن.  

 
10

  . www.internetworldstats.com/stats5.htm 
11

  . www.internetworldstats.com 
12
  .17/6/1387www.noorportal.net/News/ShowNews.aspx?ID=9523  
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 اينترنـت  از جهـان  سراسر در نفر ميليون 536 از بيش مجموع در 6661 سال در سرعت، پر اينترنت حوزه در امّا  

 9.بگذرد نفر ميليون 366 مرز از 6696 سال در سريع رشدى با رقم اين رود مى انتظار و اند كرده استفاده پرسرعت

 ميليـارد  3/9 از كمتـر  اندكى جهان جمعيت كل از 6661 سال اواس  تا internetworldstats برآوردهاى طبق بر  

 درصـدى  1/69 نفـو   ضـريب  معنـاى  بـه  امـر  ايـن . انـد  كـرده  استفاده اينترنت از نفر( 529/256/925/9) يعنى نفر

 6.است جمعيت نفر ميليون 262 و ميليارد 2 از بيش با امروز جهان در اينترنت

 يك سايت اين آمار طبق را دنيا كل در اينترنت كاربران جمعيت شمسى، 9513 سال در كه است حالى در اين  

 335 و ميليـون  531 اروپـا،  در كـاربر  هـزار  616 و ميليون 595 تعداد، اين از. است بوده نفر ميليون 626 و ميليارد

 در كـاربر  هـزار  659 و ميليـون  99 و آسـيا  در كـاربر  هزار 666 و ميليون 929 آمريكا، قاره در كاربر 931 و هزار

 5.كنند مى استفاده اينترنت از آفريقا

 361 داشـتن  بـا  آسيا قاره بعد، به 6661 مارس ماه از Internet World State رسمى سايت آمار براساس اينك اما  

 اختيار در جهان در را اينترنتى كاربران اوّل مقام همچنان امروز به تا اينترنتى كاربر نفر 636 و هزار 351 و ميليون

 در كـاربر  623 و هزار 255 و ميليون 519 با اروپا جهان، در اينترنت مصرف آمار بندى رتبه جدول براساس. دارد

 با را امسال آمار كنيم مى زندگى كه اى قاره در اينترنت نفو  رشد سرعت فهم براى 9.است گرفته قرار بعدى مقام

. كنيـد  مقايسـه  آمد، ها خبرگزارى در پيش سال چند كه آمارى و ـ شد ارائه باال در كه ـ شمسى 9513 سال آمار

 بـا  و. بودنـد  داده جـاى  خـود  در را اينترنـت  كـاربران  كـل  از درصد 59 تنها آسيا قاره كشورهاى پيش سال چند

 آسـيا . اند بوده نفر هزار 636 و ميليون 566 به آنها شمار رسيدن شاهد كاربران تعداد درصدى 929/9 رشد تجربه

 3.داشت را جهان جمعيت كل از درصد 32/5

 خاورميانه در اينترنت جايگاه
 را( 16 فـروردين ) 6661 سـال  مـارس  59 تـا  نفـر  666/151/99 نيـز،  خاورميانـه  نفـرى  995/616/916 جمعيت از

 69/5 شـد   كـر  باال در آنچه مطابق خاورميانه در اينترنت نفو  ضريب بنابراين 2.دهد مى تشكيل اينترنت كاربران

 را پيش سال 6 آمار است بهتر خاورميانه خصوص به جهان، در اينترنت نفو  سرعت بهتر فهم براى 6.است درصد

 خواهـد  مشـخص  خاورميانه در اينترنت نفو  ضريب آينده ،6663 سال آمار با آمار اين مقايسه با. بيافكنيم نظرى

 كـل  درصـد  1/6 كـه  رسـيد  نفـر  هـزار  631 و ميليـون  916 مرز به خاورميانه جمعيت مجموع 6663 سال در. شد

                                                           
1
 . 28، ص  23/11/1386،  1455.  روزنامه دنياى اقتصاد، ش   

 
2
 .  همان.  

 
3
  . www.farsnews.com/newstext.php?nn=8531153334  85/31/15 ...wwmu.wm.u.ewsdluiulwwen.nwdds.wwunw 

4
  . www.itanalyze.ir/archives/analysis/2339/31/post_863.php 

5
 .بر گرفته از مركز آمار اينترنت جهانى  

 www.forum.majidonline.com/showthread.php?t=36123 
6
  . www.itanalyze.ir/archives/analysis/2339/31/post_863.php ...wwmu.wm.u.ewsdluiulwwen.luiul3wwunw 

7
 . 28، ص  23/11/1386،  1455.  روزنامه دنياى اقتصاد، ش   
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 ميليـون  92 مرز به خاورميانه منطقه در اينترنت كاربران تعداد كل جمعيت، اين از شد مى شامل را جهان جمعيت

 9.رسيد هزارنفر 29 و

 ضـريب  كـه  اسـت  رسيده نفر 366 و هزار 25 ميليون 92 به ميالدى 6669 سال تا منطقه اين در اينترنت كاربران  

 6/9 مـيالدى  6663 سـال  در جهـان  بـه  نسبت خاورميانه در اينترنت كاربران درصد. بود درصد 2.1 اينترنت نفو 

 تعـداد  رشد متوس  كه حالى در دهد مى نشان RNCOS تحقيقاتى موسسه بررسى نتايج ضمنا 6.است بوده درصد

 فراتـر  درصـد  266 مـرز  از خاورميانـه  در رقم اين است درصد 666 حدود جهان نقاط ديگر در اينترنت كاربران

 29 و ميليـون  92 بـه  خاورميانـه  منطقـه  در اينترنـت  كـاربران  تعـداد  شمسـى  9513 سـال  در آمار طبق 5.است رفته

 9.رسيد هزارنفر

 و دقيـق  گيـرى  تصـميم  امكـان  جهـت  3اسـت،  اى منطقه اوّل قدرت به ايران تبديل انداز، چشم محور كه آنجا از  

 معرفـى  جداگانه صورت به منطقه كشورهاى كاربران تعداد كشورها، كاربران تعداد براساس درست ريزى برنامه

 .گردد مى

 

 ايران
 كـاربران  را خاورميانه در اينترنت كاربر هزار 396 و ميليون 55 كل از نفر ميليون 91 تعداد شمسى 9513 سال در

 ايـن  در 2.است داده اختصاص ايران به را خاورميانه در اينترنت از استفاده اوّل رتبه اين كه دهند مى تشكيل ايران

 6.است شده اعالم درصد 66 اينترنت نفو  ضريب سال

 

 درصـد  91 دنيـا  در و درصـد  96 آسـيا  در اينترنـت  نفـو   ضريب متوس  اينترنت، جهانى آمار سايت آمار طبق   

 1.است باالتر جهانى متوس  از درصدى 66 نفو  ضريب با ايران كه است

 كشورهاى ميان در كاربر نفر ميليون 65 داشتن با ايران كشور Internet World State رسمى سايت آمار براساس  

 رسـيده  ثبـت  بـه  بعد به 6661 مارس ماه از كه آمار اين. است گرفته قرار اينترنتى كاربران اوّل رتبه در خاورميانه

 6666 دسـامبر  مـاه  در اينترنتـى  كـاربران  آمار زيرا سازد، مى نمايان بعد به 6666 سال از را ايران باالى رشد است

 اينترنتـى  كـاربران  از درصـد  1/39 حاضـر  حـال  در ايـران . بـود  شـده  اعـالم  نفـر  هـزار  636 تنها ايران در ميالدى

                                                           
1
  . www.itca.ir/index.php?Page=newstext&UID=527 

2
 www.iritn.com/index.php?action=show&type=news&id=11145 1385ارديبهشت  5.  

3
  . www.medianews.ir/fa/2338/13/33/middle-east.html 

4
  . www.farsnews.com/newstext.php?nn=8531153334 85/31/15 ...wwmu.wm.u.ewsdluiulwwen.nwdds.wwun 

5
 انداز بيست ساله برگرفته از سايت ايران هزار و چهارصد و چهار. . سند چشم 

 www.irane1434.com 
6
  . www.farsnews.com/newstext.php?nn=8531153334  85/31/15 ...wwmu.wm.u.ewsdluiulwwen.nwdds.wwunw 

7
 .  همان.  

 
8
 .  همان.  
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 9.است داده تشكيل را خاورميانه

 سـال  در كـاربران  تعـداد  امـا  داشـت،  وجود ايران در اينترنت كاربر نفر هزار 636 حدود ميالدى 6666 سال در  

 در اينترنـت . اسـت  داشـته  را درصدى 9166 رشدى كه رسيد نفر هزار 166 و ميليون 9 به ايران در ميالدى 6663

 در ــ  تركيـه  از پـس  ــ  را خاورميانه كاربران كل از درصد 69/1 ايران. است كرده نفو  ايرانيان از درصد 6 ميان

 سـرعت  پـر  اينترنـت  مشترك هزار 936 ايران 6661 سال در فارس خبرگزارى گزارش به 6.است داده جاى خود

 5.دارد

 عربى متحده امارات
 كـه  اسـت  اهميـت  با زمانى نرخ اين است، داشته كاربر ميليون يك از بيش م 6663 سال در عربى متحده امارات

 كشـور  مـردم  از درصـد  61/2 ميـان  در اينترنـت . بـود  نفـر  هـزار  636 و ميليـون  سـه  امـارات  جمعيـت  كل بدانيم

 فاصـله  در كـاربران  رشـد  نـرخ . دهنـد  مى تشكيل را خاورميانه كاربران از درصد 3/6 كه است كرده نفو  امارات

 9.است شده برآورد درصد 39 ميالدى 6663 تا 6666 هاى سال

 پرسـرعت  اينترنـت  خ  266/696 و اينترنت كاربر ميليون 5/6 داراى خود، نفرى ميليون 2/9 جمعيت با امارات  

 3.است بوده 9512 سال تا

 

 اردن
 ميـان  در اينترنـت  موجـود  آمارهـاى  طبق. است شده برآورد درصد 631 اردن كشور در كاربران شمار رشد نرخ

 2.دهنـد  مـى  تشـكيل  را خاورميانه كاربران كل از درصد 9/6 كشور اين كاربران اردن كشور مردم از درصد 6/1

 اسـتفاده  اينترنـت  از آن شـهروندان  از نفـر  ميليـون  يـك  از بـيش  كه دارد جمعيت نفر ميليون 2 حدود كشور اين

 6.است موجود اردن در پرسرعت اينترنت خ  هزار 91. كنند مى

 بحرين
 داشـته  اينترنـت  كـاربر  نفر هزار 936 از بيش ميالدى، 6663 سال تا جمعيت نفر 536 و هزار 666 با بحرين كشور

                                                           
1
  . www.itanalyze.ir/archives/analysis/2339/31/post_863.php. 

2
 . برگرفته از مركز آمار اينترنت جهانى: 

 www.forum.majidonline.com/showthread.php?t=36123 
3
 . 28، ص  23/11/1386،  1455.  روزنامه دنياى اقتصاد، ش   

 
4
 . برگرفته از مركز آمار اينترنت جهانى: 

 www.forum.majidonline.com/showthread.php?t=36123 
5
 . 28، ص  23/11/1386،  1455.  روزنامه دنياى اقتصاد، ش   

 
6
 . برگرفته از مركز آمار اينترنت جهانى: 

 www.forum.majidonline.com/showthread.php?t=36123 
7
 . 28، ص  23/11/1386،  1455.  روزنامه دنياى اقتصاد، ش   
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 درصـد  9/9 عده اين بودند، اينترنت كاربران شمار در بحرين مردم از درصد 66/6 ميالدى 6663 سال در 9.است

 در مـيالدى  6663 تـا  6666 هـاى  سـال  فاصله در كاربران رشد نرخ دهند، مى تشكيل را خاورميانه كاربران كل از

 6.است بوده درصد 5/511 بحرين كشور

 خـ   266/51 و كـرده  اسـتفاده  اينترنـت  از نفـر  هـزار  636 بحـرين  نفـرى  هزار 691 جمعيت از ، 9512 سال در  

 5.اند داشته پرسرعت اينترنت

 

 تركيه
. داد اختصـاص  خـود  به را خاورميانه كاربران از درصد 59 كاربر ميليون 2 با تركيه كشور ميالدى 6663 سال در

 از كاربران شمار رشد نرخ و است داشته نفو  كشور اين جمعيت كل از درصد 1/6 ميان تنها اينترنت سال اين در

 9.دارد قرار ايران كشور تركيه، از پس. بود درصد 666 ميالدى 6663 تا 6666 سال

 

 عربستان
 بـه  نسـبت  كـه  داشـت  وجـود  سـعودى  عربستان در اينترنت كاربر هزار 366 و ميليون يك ميالدى 6663 سال در

 كـاربر  عربسـتان  مـردم  از درصد 2/1 تنها آمارها طبق. است كرده رشد درصد 236 حاضر قرن آغازين هاى سال

 3.دهند مى تشكيل را خاورميانه كاربران شمار از درصد 6/6 كه هستند اينترنت

 666/691 و اينترنـت  كاربر 666/666/2 شمسى 9512 سال هاى بررسى طبق عربستان نفرى ميليون 61 كشور در  

 2.است موجود پرسرعت اينترنت خ 

 

 عراق
 9/6 نيـز  حاضـر  حـال  در و اسـت  كـرده  نفـو   كشور اين جمعيت كل از درصد 9/6 بين اينترنت عراق كشور در

 6.كنند مى زندگى عراق در خاورميانه كاربران كل از درصد

 تعـداد  مـورد  در و هسـتند  اينترنـت  كـاربر  نفـر  هزار 39 شمسى 9512 سال در عراق نفرى ميليون 61 جمعيت از  

                                                           
1
 www.iritn.com/index.php?action<show&type<news&id=11145 1385ارديبهشت  5.  
2
 . بر گرفته از مركز آمار اينترنت جهانى:  

 www.forum.majidonline.com/showthread.php?t=36123 
3
 . 28، ص  23/11/1386،  1455.  روزنامه دنياى اقتصاد، ش   

 
4
 . بر گرفته از مركز آمار اينترنت جهانى:  

 www.forum.majidonline.com/showthread.php?t=36123 
5
 .  همان.  

 
6
 . 28، ص  23/11/1386،  1455.  روزنامه دنياى اقتصاد، ش   

 
7
 . بر گرفته از مركز آمار اينترنت جهانى:  

 www.forum.majidonline.com/showthread.php?t=36123 
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 9.نيست دست در آمارى پرسرعت اينترنت مشتركان

 عمان
 مـيالدى  6666 سـال  بـه  نسـبت  آنهـا  تعـداد  كـه  داشـت  وجـود  عمـان  در كاربر هزار 916 ميالدى 6663 سال در

 كشـور  اينترنت كاربران. دهند مى تشكيل را ها عمانى از درصد 6/3 اينترنت كاربران. است داشته رشد صددرصد

 6.دهند مى تشكيل را منطقه اين كاربران كل از درصد 1/6 و خاورميانه كاربران كل از درصد 1/6 عمان

 666/93 و بـوده  منـد  بهـره  اينترنت از نفر هزار 566 عمان جمعيت نفر ميليون 5/5 مجموعه از شمسى 9512 سال  

 5.دارد وجود نيز پرسرعت اينترنت خ 

 

 فلسطين
. اسـت  بـوده  درصد 599/5 فلسطين كشور در ميالدى 6663 تا 6666 هاى سال فاصله در كاربران شمار رشد نرخ

 ايـن  گـواه  شمسـى  9512 سـال  آمـار  9.داشـتند  دسترسى اينترنت به كشور اين مردم از درصد 5/2 جارى سال در

 و بوده اينترنت كاربر نفر 366/533( غزه نوار و غربى كرانه) فلسطين جمعيت نفر ميليون 2/6 مجموع از كه است

 3.است بوده موجود كشور اين در نيز پرسرعت اينترنت خ  166/63

 قطر
 در. اسـت  بـوده  درصـد  521/5 قطر كشور در ميالدى 6663 تا 6666 هاى سال فاصله در كاربران شمار رشد نرخ

 161 مجموع در قطر شمسى 9512 سال در 2.داشتند دسترسى اينترنت به قطر جمعيت از درصد 91/5 جارى سال

 قطـر  در پرسـرعت  اينترنـت  خـ   166/92 و بـوده  اينترنت كاربر آنان از نفر هزار 539 كه دارد جمعيت نفر هزار

 6.است داشته وجود

 

 كويت
 ميـان  در اينترنـت  موجود آمارهاى طبق. است شده برآورد درصد 661 كويت كشور در شماركاربران رشد نرخ

                                                           
1
 . 28، ص  23/11/1386،  1455.  روزنامه دنياى اقتصاد، ش   

 
2
 . بر گرفته از مركز آمار اينترنت جهانى:  

 www.forum.majidonline.com/showthread.php?t=36123 
3
 . 28، ص  23/11/1386،  1455.  روزنامه دنياى اقتصاد، ش   

 
4
 . بر گرفته از مركز آمار اينترنت جهانى:  

 www.forum.majidonline.com/showthread.php?t=36123 
5
 . 28، ص  23/11/1386،  1455.  روزنامه دنياى اقتصاد، ش   

 
6
 بر گرفته از مركز آمار اينترنت جهانى:.   

 www.forum.majidonline.com/showthread.php?t=36123 
7
 . 28، ص  23/11/1386،  1455.  روزنامه دنياى اقتصاد، ش   

 



 134 

 خاورميانـه  كـاربران  كل از درصد 6/1 كشور اين كاربران و است كرده نفو  كويت كشور مردم از درصد 66/9

 9.دهند مى تشكيل را

 63 و برند مى بهره اينترنت از نفر هزار 166 كويت نفرى ميليون 3/6 جمعيت از شمسى 9512 سال در آمار طبق  

 6.است موجود كشور اين در پرسرعت اينترنت خ  هزار

 لبنان
 مـيالدى  6666 سال به نسبت آنها تعداد كه داشت وجود لبنان در اينترنت كاربر هزار 366 ميالدى 6663 سال در

 كـاربران . دهند مى تشكيل را لبنان كشور جمعيت از درصد 99/6 اينترنت كاربران. است داشته رشد درصد 22/6

 5.دهند مى تشكيل را خاورميانه كاربران كل از درصد 6/2 لبنان كشور اينترنت

 966 و اينترنـت  كـاربر  نفـر  هـزار  136 داراى نفـرى،  ميليون 1/5 كشور اين شمسى 9512 سال پيمايش براساس  

 9.است پرسرعت اينترنت خ  نفر هزار

 

 سوريه
 هـاى  سال فاصله در كاربران شمار رشد نرخ بودند، اينترنت كاربر سوريه مردم از درصد 5/5 تنها كه اين وجود با

 را جهـان  كـاربران  از درصـد  5/9 هـا  اى سـوريه  جـارى  سال در. شد برآورد درصد 9155 ميالدى 6663 تا 6666

 3.دهند مى تشكيل

 

 اينترنـت  كـاربر  نفـر  666/956/6 داراى جمعيـت  نفر ميليون 6/91 با سوريه شمسى 9512 سال هاى بررسى طبق   

 2.است بوده موجود آن در پرسرعت اينترنت خ  3266 و بوده

 

 يمن
 3 طـى  كـاربران  شـمار  درصـدى  322/6 رشـد  شاهد مردم از درصد3/6 ميان در اينترنت رسوخ با يمن كشور در

 6663 سال در كه حالى در داشت وجود يمن در كاربر هزار 93 تنها ميالدى 6666 سال در. است بوده اخير سال

                                                           
1
 . بر گرفته از مركز آمار اينترنت جهانى:  

 www.forum.majidonline.com/showthread.php?t=36123 
2
 . 28، ص  23/11/1386،  1455.  روزنامه دنياى اقتصاد، ش   

 
3
 . بر گرفته از مركز آمار اينترنت جهانى:  

 www.forum.majidonline.com/showthread.php?t=36123 
4
 . 28، ص  23/11/1386،  1455.  روزنامه دنياى اقتصاد، ش   

 
5
 . بر گرفته از مركز آمار اينترنت جهانى:  

 www.forum.majidonline.com/showthread.php?t=36123 
6
 . 28، ص  23/11/1386،  1455.  روزنامه دنياى اقتصاد، ش   
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 9.دادند مى تشكيل را خاورميانه كاربران كل از درصد 3/6 ها يمنى رسيد، نفر هزار 966 به كاربران شمار

 اينترنـت  از نفـر  هـزار  566 تنهـا  يمـن  نفـرى  ميليـون  65 كشور در شمسى 9512 سال در شده ارائه آمار طبق اما  

 6.ندارد وجود كشور اين در پرسرعت اينترنت كاربران از آمارى ولى كرده استفاده

 

 توسعه پنجم برنامه كلى هاى سياست و مساجد،
 بـه  نظـر  5.شـد  ابـالغ  رهبـرى  معظم مقام توس  نيز توسعه پنجم برنامه كلى هاى سياست تثليف، آخر روزهاى در

 و. بود خواهد «ساله بيست انداز چشم سند از سال پنج دومين» واقع در توسعه پنجم برنامه كلى هاى سياست اينكه

 در ديـدم  الزم لـذا  يابـد،  تحقـق  بايـد  سـال  پنج مدت در برنامه همين مسير از 9969 ايران افق به رسيدن طرفى از

 .باشم داشته تثملى نيز است، مساجد با مرتب  نحوى به كه برنامه اين كليدواژگان برخى

 و زنـده » اينـك  رسـيد،  پيـروزى  بـه  مسـاجد،  در ايران، اسالمى جمهورى بنيانگذار پيام نماياندن با انقالب اگر   

 معيار يك عنوان به آن نقش كردن برجسته و سـره  قدس خمينى امام حضرت سياسى و دينى انديشه داشتن نگه نمايان

 كـه  آنجـا  در مجـازى  مسـجد . باشـد  مسـاجد  طريـق  از بايد نيز 9«ها ريزى برنامه و ها سياستگذارى تمام در اساسى

 فـرا  مسـاجد  بـه  را مسـجد  از گريـزان  افـراد  يا و. نمايد ايفا را نقش اين تواند مى است، كوتاه مساجد به دسترسى

 .گردد سره قدس راحل امام ناب پيام شنواى تا بخواند

 اجتمــاعى، انضــباط گرايــى، قــانون تقويــت» و دينــى و اخالقــى هــاى ارزش ســازى نهادينــه در همــواره مســجد   

 بـوده  آفـرين  نقـش  3«اسراف از پرهيز قناعت، درستكارى، ابتكار، جمعى، كار روحيه خودباورى، كارى، وجدان

 2.آن تحقـق  بـراى  ملـى  عزم و باور تقويت و ساله 66 انداز چشم از مشترك درك ايجاد» براى كه همچنان. است

 اقبـال  مـورد  هم و مردمى هم نهادِ تنها تاريخ طول در مسجد. هستيم مردم اعتماد مورد و مردمى نهادهاى نيازمند

 .نمود عمل مهم اين به توان مى مجازى، مسجد راهبرد از گيرى بهره با نيز پس زين و بوده مردم

 مثـل  ــ  رقيبـان  اند، كاسته خود كاركرد از مساجد هرجا هست گواه نيك هشتم، و هفتم هاى قرن ويژه به تاريخ   

 بـراى . همـان  دينـى  انحرافـات  ظهـور  و همـان،  مساجد كشيدن انزوا به تعبير ديگر به 6.اند برافراشته سر ـ ها خانقاه

                                                           
1
 . بر گرفته از مركز آمار اينترنت جهانى:  

 www.forum.majidonline.com/showthread.php?t=36123 
2
 . 28، ص  23/11/1386،  1455.  روزنامه دنياى اقتصاد، ش   

 
3
 اى به رئيس جمهور ابالغ شد. در نامه 1387هاى كلى برنامه پنجم توسعه در تاريخ اول بهمن سال  سياست .   

 
4
 . 2هاى كلى برنامه پنجم توسعه، امور فرهنگى، ش  .  سياست  

 
5
 . 3هاى كلى برنامه پنجم توسعه، امور فرهنگى، ش  .  سياست  

 
6
 . 6ر فرهنگى، ش هاى كلى برنامه پنجم توسعه، امو .  سياست  

 
7
 . 39، ص «تحليل جامعه شناختى مسجد».  نورى، مهدى، مقاله   
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 تقويـت  را مساجد بايد آتيه سال 3 در 9«موهومات و خرافات زدودن و دين حوزه در انحرافى جريانات با مقابله»

 خواهـد  سـزا  بـه  سهمى مساجد رونق در شد، تعبيه بدان كه كارى فرآيند با مجازى مسجد. بخشيد رونق و نموده

 هـاى  ناهنجـارى  بـا  مقابله و پيشگيرى براى ها رسانه و آموزشى فرهنگى، ابزارهاى از استفاده» كه همچنان. داشت

 در مجـازى  مسـجد  كـه  آتيه سال 3 طول در اسالمى نظام مسئوالن دوش بر است اى وظيفه 6«اجتماعى و فرهنگى

 .بود خواهد مؤثر بخش اين كردن عملياتى

 هويـت . اسـت  ارتبـاطى  هـاى  رسـانه  المللـى  بـين  بـرد  نتيجه زيادى حد تا جهان يك در زندگى احساس امروزه   

 قـدرت  دو كارزار صحنه را آينده جهان كاستلز. شود مى تهديد فرهنگى تهاجم طريق از جوامع دينى و فرهنگى

 داده، انجام گالوپ، نظرسنجى المللى بين مؤسسه كه پژوهشى براساس 5.داند مى هويت و شدن جهانى يعنى معتبر

 مـا  كشور در كه است درحالى اين. رود مى شمار به جهان در هويت احساس عامل دومين مذهب، مليت، از پس

 به جوانان عملى پايبندى حال عين در. است مذهب به آنان نظرى پايبندى از بيش مليت، به جوانان نظرى پايبندى

 تقويـت  جوانـان  در دينـى  هويت از بيش ملى، هويت همچنين. است مليت به آنان عملى پايبندى از بيش مذهب

 انقـالب  هـاى  آرمان با متناسب جوانان ملى هويت تقويت» ساله بيست انداز چشم از دوّم سال پنج در 9.است شده

 3.«آنان هاى توانايى و نيازها و جوانى دوره مقتضيات به توجه... علمى و فكرى رشد محي  كردن فراهم اسالمى،

 نهضـت  دوران در بـويژه  دينـى،  و ملـى  هويـت  حفـ   در موفـق  پيشـينه  خاطر به مسجد كه است مهمى موارد از

 بـه  فيزيكـى  مسـاجد  كنـار  در مجـازى  مسـجد . باشد مثبت و آفرين نقش تواند مى مقدس، دفاع و اسالمى انقالب

 .داشت خواهد مضاعف اثرى 2«آنان هاى توانايى و نيازها و جوانى دوره مقتضيات به توجه» خاطر

 :خوانيم مى چنين توسعه پنجم برنامه از ديگر عبارات در  

 6.«نظام فرهنگى اهداف تحقق براى ارتباطى و اطالعاتى هاى فناورى از بهينه استفاده»   

 1.«پنجم برنامه در آن تثبيت و منطقه در فناورى و علمى دوم جايگاه به دستيابى»   

 1.«فرهنگى و اقتصادى اجتماعى، سياسى، هاى عرصه در مردم مشاركت و حضور تقويت»   
                                                           

1
 . 4هاى كلى برنامه پنجم توسعه، امور فرهنگى، ش  .  سياست  

 
2
 . 23ـ  3هاى كلى برنامه پنجم توسعه، امور اجتماعى، ش  .  سياست  

 
3
 . 33، ص .  هورل، اندرو،   

 
4
 . 211، ص .  آخوندى، محمدباقر،   

 
5
 . 13هاى كلى برنامه پنجم توسعه، امور اجتماعى، ش  .  سياست  

 
6
 . 13هاى كلى برنامه پنجم توسعه، امور اجتماعى، ش  .  سياست  

 
7
 . 5هاى كلى برنامه پنجم توسعه، امور فرهنگى، ش  .  سياست  

 
8
 . 7ـ  2ى برنامه پنجم توسعه، امور علمى و فناورى، ش هاى كل .  سياست  

 
9
 . 36هاى كلى برنامه پنجم توسعه، امور سياسى، دفاعى و امنيتى، ش  .  سياست  
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 سـتيزى،  دشـمن  ملـى،  منـافع  از دفـاع  انقالبـى،  ـ اسالمى هاى ارزش به پايبندى به سياسى جريانات دهى جهت»   

 9.«اخالقى اصول و پذيرى قانون

 امنيت تحكيم منظور به الملل بين نظام و منطقه در ايران اسالمى جمهورى نقش و اقتدار موقعيت، شثن، اعتالى»    

 5.«فلسطين ملت ويژه به مستضعف و مظلوم هاى ملت و مسلمانان از حمايت... 6بر تثكيد با ملى منافع پيشبرد و ملى

 9.«اسالمى كشورهاى ميان بيشتر همگرايى براى تالش»   

 

 و... آنان ميان در فارسى زبان و خ  ترويج به كمك كشور، از خارج ايرانيان ايرانى و اسالمى هويت تقويت»   

 3.«ملى توسعه در آنان مشاركت تسهيل

 

 

 

 

 

 كتابنامه

 

 ها كتاب بخش( الف
 .كريم قرآن ـ 9
 .البالغه نهج ـ 6
 . 9515 قم، قم، كتاب بوستان ،جوانان مذهبى ـ ملى هويت محمّدباقر، آخوندى، ـ 5
 . 9529 تهران، اسالمى، انقالب آموزش انتشارات پرهام، باقر ترجمه ،شناسى جامعه و انديشه اساسى مراحل ريمون، آرون، ـ 9
 .ق هـ 9963 ، قم ، السالم عليه سيدالشهداء انتشارات الآللى، عوالى ابراهيم، بن على بن محمد شيخ ، جمهور ابى ابن احسائى ـ 3
 . 9516 قم، علميه حوزه مطالعات مركز دينى، گفتمان كانون هاى نشست سلسله ،امروز جهان در اسالم جايگاه حسن، محمد اخترى، ـ 2
 .ق 9519 تبريز، هاشمى، بنى ةمكتب چاپ ،ةالغم كشف ،(ابوالحسن) عيسى بن على إربلى، ـ 6
 . 9523 طوس، سرى، ابوالقاسم ترجمه ،ايران در دولت و دين حامد، الگار، ـ 1
 .تهران ايران، اسالمى جمهورى ارتش سياسى ـ عقيدتى اداره ،قهرمانان روز على، محمد الهى، ـ 1

                                                                                                                                                                                     
 
1
 . 37.  همان، ش   

 
2
 . 39.  همان، ص   

 
3
 . 39ـ  6.  همان، ش   

 
4
 . 39ـ  7.  همان، ش   

 
5
 . 43.  همان، ش   
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 . ش 9529 مسلمان، زنان نهضت انتشارات مجيد، قرآن تفسير در العرفان مخزن ،(اصفهانى مجتهده بانوى) بيگم نصرت امين، ـ 96
 . 9599 اول، تهران، اسالميه، انتشارات ،(شعر) هدايت خورشيد عباس، ايراندوست، ـ 99
 .ق هـ 9569 قم، ،ةاإلسالمي دارالكتب ،المحاسن خالد، بن محمد بن احمد برقى، ـ 96
 . ش 9516 تهران، سروش، اوحدى، مسعود ترجمه ،مدرنيته و ها رسانه بروكشاير، جان تامپسون، ـ 95
 . ش 9566 زمستان اول، قم، إسراء، نشر مركز ،حج صهباى ، عبداللّه آملى، جوادى ـ 99
 . 9525 تهران، اسالمى، فرهنگ نشر دفتر كاشف، تفسير ديگران، و عبدالكريم آزارشيرازى، بى ـ 93
 . ش 9519 اول، قم، هجرت، انتشارات ،كوثر تفسير يعقوب، جعفرى، ـ 92
. قـم  مساجد، امور به رسيدگى مركز هاى پژوهش و مطالعات دفتر آرشيو ،مسـاجد  اى رسانه و سياسى كاركرد يحيى، ،(سهروردى) جهانگيرى ـ 96

 .است دسترسى قابل www.suhrawardi.blogfa.comدر كتاب اين
 انتشـارات  دفتـر  پژوهش گروه تحقيق و تصحيح به الحـرام،  و الحالل ةمعرف فى األحكام قواعد ،(عالمه) اسدى مطهر بن يوسف بن حسن حلى، ـ 91

 . ق 9995 اول، قم، قم، علميه حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر اسالمى،
 . 9519 تهران، الهدى، انتشارات المللى، بين فرهنگى مطالعات مركز ،آمريكا در اسالم رامين، خانيگى، ـ 91
 . 9565 تهران، مربيان، و اوليا انجمن ،جوانان و نوجوانان مسائل محمد، فرد، خدايارى ـ 66
 .نجفى مرعشى ةمكتب منشورات ، 666 ص ، 9 ج ،والشوارد ةالعربي فصح فى الموارد اقرب سعيد، الخوزى، ـ 69
 . 9515 رضوى، قدس انتشارات ،سره قدس خمينى امام الهى سياسى نامه وصيت ـ 66
 . 9513 اول، قم، ثقلين، فرهنگى مؤسسه ،مسجد فرهنگ مساجد، امور به رسيدگى مركز ها، پژوهش و مطالعات دفتر ـ 65
   www.loghatnaameh.comدهخدا، نامه لغت اكبر، على دهخدا، ـ 69
 .ق 9966 سوم، بيروت، العربى، التراث احياء دار ،الغيب مفاتيح عمر، بن محمد  ابوعبداللّه فخرالدين رازى، ـ 63
 . ق 9996 اول، بيروت، و دمشق ،ةالشامي الدار و دارالقلم ،القرآن الفاظ مفردات محمد، بن حسين ابوالقاسم اصفهانى، راغب ـ 62
 . 9513 تهران، اسالمى، فرهنگ نشر دفتر ،سرخ عقل حسين حسن، ازغدى، پور رحيم ـ 66
 .بيروت دارالمعرفه، ،المنار تفسير محمد، رضا، رشيد ـ 61
 .لبنان الحياه، دارمكتبه منشورات ،القاموس جواهر من العروس تاج مرتضى، محمد زبيدى، ـ 61
 االوقـاف،  وزاره المراغـى،  مصـطفى  ابوالوفـا  تحقيـق  بـه  ،المسـاجد  باحكـام  السـاجد  اعالم ، عبداللّه محمدبن ،(الدين بدر  عبداللّه أبو) زركشى ـ 56

 . ق 9996 االسالمى، التراث احياء لجنه االسالميه للشئون االعلى المجلس
 .بيروت دارالمعرفه، ،تفسيرالقرآن عمر، بن محمد  جاراللّه زمخشرى، ـ 59
 تابسـتان  اول، تهـران،  رسانش، نشر ،(مقاالت مجموعه) مساجد كاركرد مساجد، هنرى فرهنگى هاى كانون بر نظارت و هماهنگى عالى ستاد ـ 56

9519 . 
 .بيروت ،ةالنبوي ةالسن داراحياء عبدالحميد، الدين محى محمد تحقيق به ،داوود ابى سنن أشعث، بن سليمان االزدى، سجستانى ـ 55
 .ق 9962 رضوى، قدس آستان البحوث مجمع ،السالم عليهم ةاألئم خصائص ،(ابوالحسن) بغدادى موسوى حسين بن محمد رضى، سيد ـ 59
 . 9566 دوم، مشهد، قدس، آستان انتشارات ،جغرافيايى هاى پديده و اسالم بينش عباس، رضوانى، سعيدى ـ 53
 . م 9121/  ق 9516 قاهره، ابراهيم، محمدابوالفضل كوشش به ،ةالمحاضر حسن بكر، ابى كمال بن عبدالرحمن ،(الدين جالل) سيوطى ـ 52
 هنـرى  فرهنگـى  هـاى  كـانون  عالى ستاد مسجد، باره در سنى و شيعه احاديث مجموعه: مسجد حديث محمدى، حيدر و رضا، سيد شاكرى، ـ 56

 . 9519 اول، تهران، مساجد،
 . ش 9516 تهران، اسالمى، انقالب اسناد مركز ،اسالمى انقالب و مسجد رضا، پور، شريف ـ 51
 .ش 9525 قم، رضى، انتشارات ،األخبار جامع ،(الدين تاج) حيدر بن محمد بن محمد شعيرى، ـ 51
 . 9561 چهاردهم، تهران، وفرهنگى، علمى انتشارات شركت ،البالغه نهج ترجمه سيدجعفر، شهيدى، ـ 96
 . ق 9999 دوم، بيروت، دارالفكر، الدرويش، محمد  عبداللّه تحقيق به ،حنبل مسند ،(حنبل ابن)محمد بن أحمد شيبانى، ـ 99
 . ش 9526 چهارم، تهران، ،انتشار سهامى شركت سيدمحمود، طالقانى، ـ 96
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 9526 اول، تهـران،  فراهـانى،  انتشـارات  سـتوده،  رضـا  تحقيق به ،القرآن تفسير فى البيان مجمع ،(الدين رضى) حسن بن فضل ابوعلى طبرسى، ـ 95

 .ش
 .ش 9563 سوم، تهران، مرتضوى، كتابفروشى حسينى، احمد سيد تحقيق به ،البحرين مجمع الدين، فخر طريحى، ـ 99
 .ش 9523 تهران، اإلسالميه، دارالكتب ،التهذيب ،(شيخ) حسن بن محمد جعفر ابو طوسى، ـ 93
 . ق 9999 قم، اسالمى معارف مؤسسه ،ةالغيب ،(شيخ) حسن بن محمد جعفر ابو طوسى، ـ 92
 . ق 9966 دوم، لبنان، بيروت، العربى، دارالكتاب ،الفتاوى و الفقه مجرد فى ةالنهاي ،(شيخ) حسن بن محمد جعفر ابو طوسى، ـ 96
 . ق 9995 قم، مدرسين، جامعه انتشارات ،الفقيه اليحضره من ،(ابوجعفر) قمى بابويه بن حسين بن على بن محمد ،(شيخ) صدوق ـ 91
 . م 9192 قاهره، ،ةاالثري المساجد تاريخ حسن، عبدالوهاب، ـ 91
 .ق 9961 قم، ،السالم عليهم البيت آل مؤسسه ،ةالشيع وسائل حر،( شيخ) الحسن بن محمد عاملى، ـ 36
 .قم رضى، انتشارات ،الواعظين ةروض ،(ابوعلى) حسن بن محمد نيشابورى، فتال ـ 39
 هـاى  كـانون  همـاهنگى  عـالى  سـتاد  ،امـوى  حكومـت  پايـان  تا آغاز از اسالمى، جامعه در آن اجتماعى و علمى تثثيرات و مسجد عباسعلى، فراهتى، ـ 36

 . 9516 اول، تهران، مساجد، هنرى فرهنگى
 .9561 دوم، تهران، اسالمى، فرهنگ نشر دفتر ،احساسات و عقل نظر از جوان تقى، محمد فلسفى، ـ 35
 . 9566 اراك، كالج، انتشارات ،برتر قدرت تئورى غالمحسين، فرجى، ـ 39
 .ق 9993 اول، تهران، اسالمى، ومعارف تاريخ مطالعات دفتر الكريم، دارالقرآن ،قرآن ترجمه مهدى، محمد فوالدوند، ـ 33
 .تهران فقيه، انتشارات -االسالم في  ونشرتثليفات چاپ موسسه ،البالغه نهج وشرح ترجمه نقى، سيدعلى االسالم، في  ـ 32
 .ش 9515 يازدهم، تهران، قرآن، از هايى درس فرهنگى مركز ،نور تفسير محسن، قرائتى، ـ 36
 .ش 9561 سوم، تهران، اقبال، وانتشارات چاپ سازمان ،قرآن ترجمه احمد، كاويانپور، ـ 31
 .ق هـ 9996 قم، دارالذخائر، انتشارات ،الفوائد كنز ،(ابوالفتح) عثمان بن على بن محمد طرابلسى، كراجكى ـ 31
 . 9562 تهران، نى، نشر محسنى، منوچهر ترجمه ،شناسى جامعه آنتونى، گيدنز، ـ 26
 . قم عالمه، انتشارات مؤسسه ،السالم عليهم طالب أبى آل مناقب شهرآشوب، بن محمد مازندرانى، ـ 29
 .ش 9569 اول، تهران، حكمت، انتشارات استادولى، حسين ويراسته ،قرآن ترجمه الدين، جالل سيد مجتبوى، ـ 26
 .ق 9969 لبنان، بيروت، الوفاء، ةمؤسس ،األنوار بحار ،(عالمه) تقى، محمد بن باقر محمد مجلسى، ـ 25
 . 9565 تهران، كبير، امير ،اسالمى انقالب در تحليلى منوچهر، محمدى، ـ 29
 .9512 اول، قم، دارالحديث، نشر و چاپ سازمان نصيب، خوش مرتضى ترجمه ،مسجد نامه فرهنگ محمد، شهرى، رى محمدى ـ 23
 . ق 9512 بيروت، للمطبوعات، دارالتعارف ،البالغه نهج مستدرك فى ةالسعاد نهج محمدباقر، محمودى، ـ 22
 . ش 9522 تهران، صدرا، انتشارات ،معنوى گفتارهاى مرتضى، مطهرى، ـ 26
 قـم،  قم، علميه حوزه مديريت مركز انتشارات كشور، خارج اسالمى مراكز معرفى ،شناسه قم، علميه حوزه مديريت مركز پژوهشى معاونت ـ 21

 .9519 اول،
 . ق 9995 قم، مفيد شيخ جهانى كنگره انتشارات ،اإلرشاد ،(شيخ) نعمان بن محمد بن محمد مفيد، ـ 21
 .ش 9565 دوم، قم، ،(اسالمى ومعارف تاريخ مطالعات دفتر) الكريم القرآن دار ،قرآن ترجمه ناصر، شيرازى، مكارم ـ 66
 .ش 9569 اول، تهران، ،ةاإلسالمي دارالكتب ،نمونه تفسير ناصر، شيرازى، مكارم ـ 69
 پـنجم،  قـم،  قـم،  علميـه  حـوزه  مدرسين ى جامعه اسالمى انتشارات دفتر ،(طباطبايى عالمه) الميزان ترجمه باقر، محمد سيد همدانى، موسوى ـ 66

 .ش 9569
 پـنجم،  تهران، كبير، امير انتشارات حكمت، اصغر على اهتمام به ،األبـرار  عده و األسرا كشف رشيدالدين، ابوالفضل سعد ابى بن احمد ميبدى، ـ 65

 .ش 9569
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 . 9515 اسالمى، انقالب اسناد مركز تهران، ،انقالب پيروزى در ها دانشگاه و مساجد نقش سايرين، و مهناز ميزبانى، ـ 69
 .ق 9511 اول، تهران، اسالميه، انتشارات ،آسان تفسير جواد، محمد خمينى، نجفى ـ 63
 . م 9119 بيروت، العربى، التراث داراحياء ،االسالم الشرائع شرح فى جواهرالكالم حسن، محمد نجفى، ـ 62
 .ق 9961 قم، ،السالم عليهم البيت آل مؤسسه ،الوسائل مستدرك ،(محدث) حسين طبرسى، نورى ـ 66
 .ش 9566 تهران، اميركبير، انتشارات مؤسسه مويدى، محسن ترجمه ،اسالمى ممالك در انگليسى جاسوس همفر خاطرات همفر، ـ 61
 . ش 9519 تهران، راهبردى، مطالعات نشر افتخارى، واصغر حيدرى على ترجمه به ،شدن جهانى دوم چهره اندرو، هورل، ـ 61
 

 مقاّالت بخش( ب
 . 9 شماره ،9512 تازه، ماهنامه ،«اينترنت در دين حضور تاريخچه به نگاهى» مقاله هادى، اتابكى، ـ 9
 بهـار  ، 99 ش حصـون،  فصـلنامه  ،«اسـالمى  انقالب بر آن تثثير و ساله بيست انداز چشم سند در ايران اسالمى نظام آينده» مقاله رضا، محمد احمدى، ـ 6

9512 . 
 / www. Isu.ac.ir ــ : مسـتقيم  لينك يونسكو، ملى كميسيون( مقاالت مجموعه) «سياسى ـ فرهنگى امنيت و اينترنت» مقاله الدين، حسام آشنا، ـ 5
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 . 65 ش ، 9519 بهمن اول نيمه حاف ، مجله ،«گرايى عرفان دوره در ستيزى عرفان» مقاله اكبر، على پور، افراسياب ـ 9
 . 91 ش زنان، كتاب ،«دينى حكومت در انحرافات شناسى جامعه» مصاحبه عماد، افروغ، ـ 3
 . 3 و 9 شماره ،9516 اسفند و بهمن سوم، دوره پژوهان، دين مجله ،«واقعى جهان در مجازى كليساهاى» مقاله مژگان، ايالنلو، ـ 2
 ،«( 5) عـرب  جهـان  در شـيعه  جمعيـت  سـومين  مركـزى،  حكومت با رواب  و عربستان شرقى استان شيعيان وضعيت به نگاهى» مقاله مهدى، بهرامشاهى، ـ 6
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