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مقدمه
هو العلیم

فرمایشلات رهبری عظیم الشلأن انقالب پیرامون مسلجد در سلاختار نظام جمهوری اسلالمی، 
و جایگاه آن در شلکل گیری تمدن نوین اسلالمی نشلان از آن اسلت که مسلجد وظیفه ای بسلیار 
سلنگین و همله جانبله در این زمینله دارد. وظایفی که هلم حوزه فردی و هم حلوزه اجتماعی حیات 
بشلری را در بلر می گیلرد. در نلگاه ایشلان آنچه که دسلتیابی به تمدن اسلالمی را میسلر می-کند، 
پیونلد میلان حیلات ملادی و حیات معنوی زندگی بشلری اسلت و این مهلم تنها و تنهلا در صورتی 
هلادی و ثمربخلش اسلت کله در فضای معنوی مسلجد طراز اسلالمی واقع شلود و اساسلًا محور و 

بسلتر سلبک زندگی اسالمی، مسلجد است.
از طرفلی مهلم تریلن و اصللی تریلن واحلد اجتماعلی، که از ابتلدای حیلات تا لحظة ملرگ، در 
تربیلت انسلان نقلش دارد، خانلواده اسلت. چنانچله مقلام معظلم رهبری ملی فرمایند: » .. مسلئله 
خانواده، مسلئله بسلیار مهمی اسلت؛ پایه اصلی در جامعه اسلت. سللول اصلی در جامعه اسلت... به 
ایلن معنلا اگر سلالم شلد، یعني بدن سلالم اسلت. بدن که غیلر از سللول ها چیز دیگري نیسلت. هر 
جهلازي، مجموعلة سلول هاسلت. اگر ما توانسلتیم سللول ها را سلالم کنیم، پس سلالمت آن جهاز 

را داریم. مسلئله اینقدر اهمیت دارد.« )سلومین نشسلت اندیشله های راهبلردی، 1390/10/14(
بله اعتقلاد همة دانشلمندان علوم اجتماعی و روانشناسلی اسلالمی و غیراسلالمی، تربیت اصلی 
فلرد در حیلات اجتماعلی وی، در خانلواده رخ می دهد. اهمیت این نهاد زمانی بیشلتر درک می شلود 
کله نگاهلی بله هدف گیلری دشلمنان ایران اسلالمی نسلبت به خانلواده، ایلن بنیان شلکل گیری 
تربیلت دینلی و اسلالمی، بیندازیلم. هجملة عظیلم فرهنگی و نلرم بر علیله زن و خانلواده در نظام 
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اسلالمی و تلالش بلرای بی مفهوم کلردن و هویت زدایی از آن نشلان از اهمیت ایلن نهاد اجتماعی 
در مسلیر حرکلت به سلمت تمدن نوین اسلالمی اسلت. چنانچه بُعد نلرم افزاری تملدن از نظر مقام 
معظلم رهبلری کله بُعلد فرهنگی اسلت تنها در سلایه خانلواده رخ می دهد: »جامعة اسلالمی بدون 
بهلره منلدی کشلور از نهاد خانوادة سلالم، سلرزنده و با نشلاط، اصلاًل امکان ندارد پیشلرفت کند، به 
خصلوص در زمینه های فرهنگی ... .« )سلومین نشسلت اندیشله های راهبلردی، 1390/10/14(

در نتیجله پیونلد میلان خانلواده و مسلجد پیونلدی حسلاس، راهبلردی و ملورد توجله در نظلام 
اجتماعلی و حتلی نظلام فلردی تمدن اسلالمی اسلت.

مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد بلا عنایت بله اهمیلت این پیونلد مقدس و آثلار و بلرکات آن، 
سلال 93 را بلا عنلوان مسلجد و خانلواده نام گذاری نملود تا بهانه ای باشلد برای توجله دادن اذهان 

دغدغه منلدان و صاحلب نظلران و اثرگلذاران جامعله به ایلن موضوع.
کتلاب حاضلر نیلز مجموعة مقاالتی اسلت کله به تبیین و ترسلیم رابطله بین مسلجد و خانواده 
و بایسلته ها و راهکارهلای تحکیلم این ارتبلاط می پردازد. امید اسلت این کتاب ملورد توجه فعاالن 
مسلجد و اماملان جماعلت مسلاجد قلرار گرفتله و در جهت دسلتیابی به جایلگاه اصلی خانلواده در 

مسلیر حرکلت به سلوی تمدن نویلن اسلالمی حرکتی مفیلد و مثمر ثمر باشلد.
در کنلار سلایر اقداملات و برنامله هلای فرهنگلی اجتماعلی در ایلن زمینله، از تلالش خالصانله 
نویسلندگان ارجمنلد و هملکاران گراملی در دفتلر مطالعلات و پژوهش هلا سپاسلگزاری نملوده و 
امیدواریلم در نظلر شلما ائمله گرانقدر جمعله و جماعات مقبول افتد. مشلتاقانه پذیرای پیشلنهادات 

و نظلرات سلازندة أعلزة جلیلل القدر هسلتیم.
جعلنا اهلل من عامری مساجداهلل
مرکز رسیدگی به امور مساجد
معاونت فرهنگی-اجتماعی



نقش و جایگاه مسجد 
در تربیت دینی نظام خانواده 

همراه با آسیب  شناسی وضع موجود

محمد ولی زاده 1 

Email:valizadeh8612@gmail.com 1 .  دانشجوی دکترای فقه و حقوق.
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چکیده
نهلاد مسلجد و خانلواده هلر دو از اهمیلت ویلژه  ای در تربیت انسلان   برخوردارنلد طوری که نهاد 
مسلجد هملواره مکملل نقلش نهلاد خانلواده در تربیلت دینلی انسلان  ها بوده اسلت. لیکلن امروز 
نهادهلای هم  علرض متوللی تربیت و یلا مدعی تربیلت، زیاد شلده  اند و ابزارهای تربیتلی که همان 
رسلانه  ها باشلند بله شلدت گسلترش یافته  انلد؛ از طرفی نیز سلبک زندگلی جدید )زندگی ماشلینی 
و شهرنشلینی( و فرهنلگ منحلط غلرب، از طریلق نفلوذ در نهاد  هلا و ابزارهلای رسلانه  ای، بر نظام 
خانلواده مؤثلر واقلع افتلاده و علالوه بلر مواجله سلاختن کارکردهلای آن بلا مشلکل، آسلیب  های 
فلراوان بلدان وارد نموده  انلد. نتیجله آنکله نقلش تأثیرگذار مسلجد بر خانلواده در تربیلت، با چالش 

مواجه شلده اسلت. 
ایلن تحقیلق کتابخانله  ای -کله هدفلش ارتقلاء بینلش متولیلان مسلجد از وضعیت خانلواده و 
شناسلائی راه  حل  هلای برون  رفلت خانلواده از وضلع موجود از طریق نهاد مسلجد اسلت- سلؤالش 
ایلن اسلت کله، اواًل آسلیب  های موجلود نهلاد خانلواده بله لحاظ کملی و کیفلی چیسلت؟ درثانی؛ 
مسلجد بلرای بازیافتلن نقلش و جایلگاه پیشلین خلود، در شلرایط کنونلی چله نقش و چله رولی را 
بلازی کنلد تلا بتوانلد بله ملوازات سلایر نهادهلای تربیتی و یلک قلدم جلوتر از آنهلا در ایلن رقابت 
تنگاتنلگ، بلا برقلراری ارتبلاط وثیلق بلا نهلاد  خانلواده، ضملن کملک در تربیلت دینی خانلواده، 

آسلیب  های آن را بزدایلد؟ 
نتایلج ایلن تحقیلق تحلیللی حاکی اسلت، بایلد ضملن واقع  بینلی از فرآینلد آملوزش در جامعه 
فعللی و علدم انلکار نقلش سلایر نهادهلای تربیتلی، بله باز  تعریف نقلش مسلجد در فرآینلد تربیت 
پرداخلت و جایلگاه شایسلته و بایسلته آن را تعییلن نملود. بلرای ایلن، الزم اسلت چنلد رویکلرد 
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اصالحلی کالن ملورد توجله نهلاد مسلجد در جهت  گیری  هلای اقداملی و برنامله  ای قلرار گیلرد و 
آنلگاه حسلب نقلاط قلوت و ضعلف و فرصت  هلا و تهدیدهلای هلر کلدام از مسلاجد، راهکارهلای 

عمللی از حیلث یلاری نملودن آنهلا بلرای نهلاد خانلواده تدوین شلود. 
کلیدواژهها: مسجد، خانواده، تربیت دینی، سبک زندگی، تهاجم فرهنگی.
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مقدمه 
بلا اینکله نهلاد مسلجد، واالتریلن و پاک  تریلن پایلگاه تربیلت دینلی انسلان  ها بلوده و خانواده، 
نخسلتین و مؤثرتریلن نهلاد در بحلث تربیلت انسلان اسلت و وجلود ارتبلاط معنوی بین مسلجد و 
خانلواده بله منظلور اسلتفاده از جایلگاه و پتانسلیل همدیگلر -کله نقلش مکمللی بلرای همدیگر 
دارنلد- یلک ضلرورت اسلت، وللی ارتبلاط فی  مابین آنهلا در جامعله امروزی بله نحو بی  سلابقه  ای 
کاهلش یافتله و دیگر نشلانی از نقلش پررنگ و تأثیرگذار نهاد مسلجد در تربیت دینلی نهاد خانواده 

نیسلت و نهلاد خانلواده بلا آسلیب  های فراوان دسلت بله گریبان اسلت. 
اینجابهعنوانسؤاالتاصلیتحقیقبشمارمیرودآناستکه: آنچهدر

1. چلرا ارتبلاط ایلن دو نهاد مقدس کمرنگ شلده و مسلجد همچلون سلابق نمی  تواند به کمک 
نهلاد خانلواده در املر تعلیلم و آملوزش معلارف دینلی و سلبک زندگلی اسلالمی بشلتابد؟ دالیلل 

محیطلی و روانلی ایلن وضعیت چیسلت؟
2. در سلاختار پیچیلده نظلام تربیلت موجود - بلا تمام عناصلر و ابزارهای تأثیرگلذاری که دارد- 
جایلگاه مطللوب مسلجد جهلت تأثیرگلذاری بلر نهلاد خانلواده در ایلن چینلش کجاسلت؟ نهلاد 
مسلجد بلرای بازیافتلن آن ارتبلاط وثیلق و تأثیرگذار پیشلین، کدام جایلگاه را و با کلدام رویکردها 

و برنامه  هلا بایسلتی مدنظلر قلرار دهد؟ 
پرداختـنبـهچنـدسـؤالفرعـینیـز طبیعتـًابـراینیـلبـهجـوابایـندوسـؤالاصلـی،ناگزیـراز

خواهیـمبـودکـهعبارتنـداز:
1. نقلش و جایلگاه نهلاد خانواده در جامعه دینی چیسلت و چله کارکردهایی از منظلر دینی برای 

آن متصلور اسلت که در شلرایط کنونی ملورد هجمه قلرار گرفته  اند؟
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2. آسلیب  هایی کله نظلام خانلواده در شلرایط حاضلر بلا آنهلا دسلت به گریبان اسلت بله لحاظ 
کملی و کیفلی کدامند؟

3. کارکردهلای مسلجد در مواجهله بلا نهلاد خانلواده چیسلت؟ نهلاد مسلجد چله ظرفیت  های 
بالقلوه  ای در جهلت بله کملال رسلاندن انسلانها از طریق نهلاد خانلواده دارد؟

فرضیله تحقیلق بر آن اسلت که هجلوم ارزش  های منحط نظلام غربی و تغییر در سلبک زندگی 
خانلواده، عواملل اصللی ورود آسلیب  های فلراوان بلر پیکلره نهلاد خانلواده هسلتند و متقابال عدم 
هماهنگلی مسلجد بلا واقعیلات زمانه و بلدور مانلدن از پویایی و نلوآوری به موازات سلایر نهادهای 
تأثیرگلذار بلر خانلواده، سلبب کمرنگ شلدن ارتباطلش با نهلاد خانواده شلده که بلرای برون  رفت 
از ایلن وضعیلت الزم اسلت در رویکردهلا و جهت  گیری  هایلش بازنگلری نمایلد و نوع نلگاه خود را 

به مسلئله تغییلر دهد.
بلر ایلن اسلاس ایلن تحقیلق کله در پی ارائله شلناخت و بینش کافلی بله متولیان امور مسلاجد 
در خصلوص وضعیلت ارتبلاط ایلن نهاد بلا خانواده اسلت در چهار بخش و به شلرح ذیل به بررسلی 
موضلوع ملورد نظلر خواهلد پرداخلت؛ در بخلش اول بله صلورت مختصلر، ضملن تبییلن نقش و 
جایلگاه واالی خانلواده، بله کارکردهلای آن در مقلام تربیلت دینی انسلان پرداخته خواهد شلد. در 
بخلش بعلدی، آسلیب  های عملده نهلاد خانلواده و وضلع موجلود آنهلا به صورت مسلتند و حسلب 
آمارهلا و داده  هلای معتبلر و رسلمی بیلان می  شلود. در بخلش سلوم بلا ورود به مباحلث اختصاصی 
مسلجد، ضملن ترسلیم دقیلق و علملی از نحلوه ارتبلاط مطللوب مسلجد و خانلواده، کارکردهای 
مسلجد در ایلن خصلوص و در جهلت یلاری نهلاد خانلواده تبییلن می  شلود و نهایتلًا در بخلش آخر 
راهکارهلا و بله بیانلی دیگلر، رویکردهلای اصالحلی ملورد نیلاز مسلجد در شلرایط موجلود برای 

مواجهله فعلال، پویلا و تأثیرگلذار بلر نهلاد خانواده مورد بررسلی قلرار خواهلد گرفت.
ایلن تحقیلق بلا ابعلاد مورد نظلر که برای آن ترسلیم شلد در نوع خلود، تحقیقی تلازه، نوآورانه و 
فاقلد سلابقه اسلت؛ هلر چنلد تحقیقات زیلادی در حلوزه مسلجد و نیز در حلوزه خانواده بله صورت 
اختصاصلی نگاشلته شلده  اند وللی از ایلن حیلث که تبییلن دقیلق و علملی   از ارتبلاط فی  مابین این 
دو، خصوصلًا حسلب اقتضائلات زمانی و مکانی امروز، صورت بگیرد، حسلب اسلتقراء نگارنده وجود 
نلدارد بمانلد کله حتلی آسلیب  های نهلاد خانلواده به صلورت کاملل و جامع و هملراه با مسلتندات 
آملار رسلمی و معتبلر در تحقیقلات موجلود، یافلت نمی  شلود. لذا ایلن تحقیق از جنبه  هلای مختلف 

می  توانلد نوآورانله و بدیع باشلد.
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الف( نقش و جایگاه نظام خانواده در تربیت انسـان
1. جایگاه ازدواج و نهاد خانواده

از منظلر اسلالم، ازدواج و تشلکیل کانلون گلرم خانواده، فی  نفسله املر مطلوب و مورد سلفارش 
اسلت طوری کله یگانله راه زندگلی سلالم و سلعادتمند در پیلروی از همیلن مسلیر تعریلف شلده و 
راه  هلای انحرافلی و غیلر آن نله تنهلا ملردود اعلالم شلده بلکله به شلدت به مبلارزه با آنها دسلتور 
داده شلده اسلت؛ از زوجیلت و مسلائل جنسلی غیلر نظام  منلد )غیرشلرعی( گرفتله تلا فرزندی که 
از ایلن طریلق زاده می  شلود همله و همله تقبیلح شلده و اثلرات زیانبلار ململوس و غیلر ململوس 
فلراوان بر آنها برشلمرده شلده اسلت پیامدهایی چلون رخت بربسلتن صمیمیت، عاطفله، اعتماد و 
صداقلت و پاکلی از نهلاد خانلواده و بی  سرپرسلت مانلدن نوزادان نامشلروع و مشلکالت ارث و دیه 
آنهلا و ... و مضلاف بلر همله اینهلا، عواقلب، مجلازات و محرومیت  های سلنگین اخلروی برای آن 
در نظلر گرفتله شلده اسلت. )ر. ک: کلینی، کافلی، ج5، ص320-574؛ حرعاملی، وسلائل الشلیعه، 

ج14؛ مجلسلی، بحاراالنلوار، جلد 103(
للذا رویکلرد اسلالم در مواجهله بلا سلنت ازدواج موجلود در میلان ابنلای بشلر، امضلای صرف 
نبلوده و مشلمول قاعلده منطقلی  »اثبلات شلیئی نفلی ماعلدا نمی  کند« نبوده اسلت بلکله عالوه 
بلر تأییلد و نظام  منلد سلاختن آن و جعلل شلرایط ویلژه برای تشلکیل خانلواده و ازدواج شلرعی، بر 
حقانیلت و صحلت آن تاکیلد نملوده و راه  هلا و مسلیرهای معادل و بدل را به شلدت ملورد نکوهش 
قلرار داده و باطلل اعلالم نملوده اسلت. )هملان( للذا جاهلیلت ملدرن هلم کله با نهلاد خانلواده در 
افتلاده و مسلیرهای جایگزیلن بلرای آن تعریلف نملوده اسلت، بی  راهه  هایلش جدید و فاقد سلابقه 
نیسلتند بلکله اصلل آنهلا کله هملان ارتبلاط جنسلی خلارج از چارچلوب ازدواج رسلمی اسلت در 
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زملان شلارع نیلز بلوده و اسلالم آن را بشلدت رد نملوده اسلت. هرچند جاهلیلت ملدرن تمهیداتی! 
بلرای بچه  هلای بی  سرپرسلت )برآملده از زنلا یا متالشلی شلدن نهاد خانلواده(، زنان بی  سرپرسلت 
)برآملده از طلالق زودرس( زنلان و ملردان تنهای کهنسلال، اندیشلیده اسلت ولی اینهلا چیزی جز 
پلاک کلردن صورت مسلئله و افزودن به مشلکالت بشلریت نیسلت، چلرا که خروجی این سیسلتم 
هیچ  وقلت شلیرینی زندگلی بلا آراملش و در کنلار هلم بلودن تلوأم بلا سلالمت روح و روان در دنیا 
و نیلل بله کملال و سلعادتمندی در سلرای آخلرت را برای افلرادش ارزانلی نخواهد داشلت و نهایتًا 
آن خواهلد شلد کله مشلکل تنهایلی و انلزوا و علدم اطمینلان و اعتملاد به همدیگلر را بایسلتی در 
انس  گیلری بلا حیوانلات و ماننلد آن جسلتجو نماینلد و ملدام از بی  اعتملادی افلراد جامعله، تحلت 

عباراتلی چلون کاهلش سلرمایه اجتماعی و امثلال آن شلکوه نمایند. 

2. جایگاه و اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده در متون دینی
تعالیلم و آموزه  هلای دیلن اسلالم به ازدواج و تشلکیل خانلواده بسلیار سلفارش نموده  اند برخی 

از آنهلا چنین اسلت:
ُم  وُنوا ُفَقـراَء ُیغِنِ

ُ
ـم إن َیک

ُ
ـم َو الّصاِلِینَ ِمـن ِعباِدُکم و إماِئک

ُ
1. خداونلد متعال: »و أنِکُحـوا األیامی ِمنک

اهلُل ِمـن َفضِلـه َو اهلُل واِسـٌع َعلـم« )نلور/32( َعَزبهلای خلود و غالمان و کنیزان شایسلته خود را همسلر 
دهیلد. اگلر تنگدسلت باشلند خلدا از فضلل و کلرم خویش توانگرشلان کنلد که خدا وسلعت بخش 

و داناسلت.
ًة 

ّ
ـْم َمَوَد

ُ
 َبْیَنک

َ
ْیا َو َجَعـل

َ
ُنوا ِإل

ُ
 ِلَتْسـک

ً
واجـا ْز

َ
ْم أ

ُ
ْنُفِسـک

َ
ْم ِمـْن أ

ُ
ک

َ
ـَق ل

َ
ْن َخل

َ
2. خداونلد متعلال: »َو ِمـْن آیاِتـِه أ

وَن«)روم/21( واز نشلانه  هلای او ایلن اسلت کله همسلرانی از  ـُر
َّ

یـاٍت ِلَقـْوٍم َیَتَفک
َ

ـًة ِإَنّ ِف ذِلـَك ل َو َرْحَ
جنلس خودتلان بلرای شلما آفرید تلا در کنار آنلان آرامش یابیلد و در میانتلان ملودت و رحمت قرار 

داد. در ایلن نشلانه   هایی اسلت بلرای گروهلی کله تفکلر می   کنند.
ویـج؛ در اسلالم هیلچ نهادی  حـّب اىل اهلل تعـاىل و اعـّز مـن التز

َ
3. پیامبلرs: »مـا بـى ف االسـام بنـاء ا

محبوب تلر و عزیرتلر از تشلکیل خانلواده در نزد خداوند بنا نشلده اسلت«. )صلدوق، الهدایـة، ص 257(
؛ ازدواج سلنت ملن اسلت؛ پس هر  ْیـَس ِمـّىِ

َ
ـْن َرَغـَب َعـْن ُسـَنیت َفل َ

َ
اُح ُسـِنیت ف

َ
لِنـک

َ
4. پیامبلرs: »ا

کله از سلنت ملن اعراض کنلد از من نیسلت« )مجلسلي، بحاراالنلوار، ج 103، ص 220(
 حیـب البیـت الـذى فیـه العـرس، و یبغـض البیـت الـذى فیـه الطـاق؛ 

ّ
5. پیامبلرs: »ان اهلل عـّز و جـل

خداونلد خانله ای را کله در آن عطلر دل انگیلز عروس بوزد دوسلت ملی دارد، و خانله ای را که در 
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آن سلخن غم انگیلز طالق سلرداده شلود دشلمن ملی دارد.« )کلینلی، کافلی، ج 6، ص 54(
وج افضـل مـن رجـل اعـزب یقـوم لیلـه و یصـوم هنـاره؛ دو  یمـا رجـل متـز

ّ
6. املام باقلر: »رکعتـان یصل

رکعلت نملاز ملرد معیلل افضلل و بهتلر از نماز مرد مجردی اسلت که شلب را بله عبادت بایسلتد و 
روز را بلا روزه سلپری کنلد.« )الحرالعاملي، وسلائل الشلیعه، ج14، ص7(

بایِق؛ 
ْ
ِنْصـِف ال

ْ
َیتـِق اهلَل ِف ال

ْ
ْحـَرَز ِنَصـف دِیِنـِه َفل

َ
َج َفَقـد ا ّوَ 7. املام صلادق  از رسلول خداs: »َمْن َتـَز

هلر کله ازدوج کنلد نصلف دیلن خلود را حفلظ کلرده اسلت. پلس تقلوای الهلی را در نصلف دیگر 
مراعلات کند.« )مجلسلي، بحاراالنلوار، ج 103، ص 219(

3. فلسفه تقدیس ازدواج و نهاد خانواده )کارکردهای خانواده(
احلکام اسلالمی بلر پایله مصاللح و مفاسلد واقعی جعل شلده  اند و چنان نیسلت کله توصیه  های 
آن علاری از حکملت و مصلحلت و نواهلی آن فاقلد مفسلده واقعلی و عقللی باشلند. هرچند ممکن 
اسلت عقلل بشلری بله تمام آن مصالح و مفاسلد پی نبلرد. در موضوع تشلکیل کانون گلرم خانواده 
نیلز، کله ایلن همله توصیله و تاکیلد آن را همراهی می  کنلد عالوه بر اجلر و پاداش اخلروی به دلیل 
امتثلال املر الهلی، در همیلن سلرای دنیلوی نیلز دارای مصلحت  هلای فلراوان و بسلیار بلزرگ در 
زندگلی بشلری اسلت و مزایلا و فوایلد بی  شلماری را بله هملراه دارد و متقابلاًل علدم پیلروی از این 
مسلیر، مشلکالت و مضلرات بسلیار سلنگین در پی دارد. بلر این اسلاس برخی کارکردهلای عمده 

تشلکیل کانون خانلواده چنین  اند:

3-1. عامل آرامش و اطمینان

خداونلد می  فرمایلد: »از نشلانه های خداونلد ایلن اسلت از جنس خودتان همسلرانی برای شلما 
آفریلد تلا در کنلار آن هلا آراملش بیابیلد و در میان شلما ملودت و رحمت آفریلد، در این نشلانه هایی 

اسلت برای افلرادی که تفکلر می کننلد.« )روم/21( 

3-2. حفظ از گناه و فحشاء
؛ بر  ّنَ ُ نُت ِلبـاٌس لَ

َ
ـْم َو ا

ُ
ک

َ
ْم ُهـّنَ ِلباٌس ل

ُ
رَفُث ِاىل ِنسـاِئک

ّ
ل

َ
ة الِصیـاِم ا

َ
ْیل

َ
ـم ل

ُ
ک

َ
 ل

ّ
ِحل

ُ
خداونلد می فرمایلد: »ا

شلما حلالل شلده اسلت در شلب های رمضلان نزدیکی نملودن بلا همسلرانتان، زیرا آن هلا لباس 
شلمایند و شلما هلم لبلاس آن ها هسلتید.« )بقلره/187( قلرآن کریم بلا تعبیر کنایلی »رفث«، هم 
بسلتر شلدن بلا زن را کله قبلاًل حلرام بوده اسلت، تجویلز و سلپس حکملت آن را بیلان می کند که 
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آنلان بله منزللة لبلاس شلمایند و شلما بله منزله لبلاس آن ها هسلتید. لبلاس چیزی اسلت که بدن 
انسلان را می پوشلاند و آیله اشلاره بله ایلن اسلت کله دو همسلر مانع از کشلیده شلدن دیگلری به 

فحشلا و اشلاعه آن بیلن جوامع انسلانی می شلوند. )طباطبایلی، المیلزان، ج 2، ص 44(

3-3. عامل افزایش رزق و روزی

انسلان مجلرد، کم تلر احسلاس مسلئولیت کلرده، و تمامی اسلتعداد خلود را برای کسلب درآمد 
مشلروع بسلیج نمی کنلد، وللی پلس از ازدواج به یلک شلخصیت اجتماعی تغییلر یافتله، در مقابل 
همسلر و خانلواده احسلاس مسلئولیت می کنلد و از تملام هلوش و اسلتعداد خلود بهلره می گیلرد و 
بلا صرفه جویلی و ابتلکار و بلا کملک همسلر و فامیل بر مشلکالت زندگلی فائق می آید. )حسلینی 
کوهسلاری، پژوهشلی قرآنلی در خصلوص جایلگاه خانلواده در اسلالم، مجلله پژوهلش هلای 
ِعیـاِل؛ 

ْ
ُق َمـَع الِنسـاِء َو ال ْز دینلی، شلماره 2، ص 155( در روایتلی از املام صلادق  آملده اسلت: »الـِر

روزی هملراه همسلر و فرزنلد اسلت.« )حرعاملي، وسلائل الشلیعة، ج 14، ص6( 

3-4. استمرار و بقای نسل

در توحیلد مفضلل می فرمایلد: »تفکلر کلن در افعلال انسلان از خلوراک و خلواب و هلم بسلتر 
شلدن و آن چله در آن هلا تدبیلر شلده اسلت. پلس خداونلد برای هلر یک از آنلان محرکلی از داخل 
آفریلد کله آن هلا بله سلوی آن می خواننلد و تحریلک می کننلد ... شلعله ور شلدن آتلش شلهوت 
جنسلی آمیلزش را می طلبلد کله موجب تداوم نسلل و بقلای آن می شلود و اگر چنین بلود که آدمی 
بله واسلطه میلل بله فرزنلد آمیلزش می کلرد بعیلد نبلود کاملاًل این میلل ضعیف شلود بله طوری 
کله باعلث کاهلش یا قطع نسلل شلود؛ زیلرا بعضلی از انسلان ها به داشلتن فرزنلد تمایللی ندارند. 

)مجلسلی، بحاراالنلوار، ج61، ص 255(.

3-5. کمال و پویایی جامعه

 املام رضلا  ضملن خطبله  اي ملي فرمایلد: »اگلر هیلچ دلیلل روشلني از کتلاب و سلنت بله 
اهمیلت تشلکیل خانلواده وجلود نداشلت، آثلار و برکاتلي کله بله سلبب ایلن املر نصیلب اجتماع 
ملي شلود، تنهلا بلراي ترغیب و تشلویق انسلانها بلر ایجاد کانلون خانلواده کافي بلود.« )محمدي 

ري شلهري، دانشلنامه قلرآن و حدیلث، ج  3، ص 286(
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3-6. جلوگیری از ناهنجاری های اجتماعی
بلر اسلاس تحقیقلات صلورت گرفتله در همله کشلورهای دنیلا، گسسلت خانلواده متلرادف بلا 
گسسلت فلرد اسلت و خانلواده ای کله از هلم گسلیخته یلا نیمله گسسلته باشلد و تربیلت فلرد در 
آن بله خوبلی صلورت نگیلرد می توانلد موللد بحران هلای پایلدار در جامعله باشلد. به عبلارت بهتر 
تربیلت فلرد و جامعله از یکدیگلر جلدا نیسلت و آنچله در خانلواده و در طلول حیلات فلرد می گذرد 
تأثیلر به سلزایی در اسلتحکام پایه هلای تربیتلی اجتملاع دارد. )عالملی، حجلاب، نشلانه عظملت 

زن، روزنامله رسلالت، شلماره 7266، صفحه 7(

3-7. کانون سالم تربیت و آموزش
 هرچنلد نهادهلای دیگلری نیلز می  تواننلد نقلش تربیت و آملوزش فرزنلدان را ایفلا نمایند ولی 
هیچ  کلدام بله سلالمت و پاکلی نهلاد خانلواده نیسلتند. خانلواده سلالم  ترین محیلط بلراي شلکل 
گیلري شلخصیت فرزنلد اسلت و در انتقلال ارزش هلاي اخالقلي بهتریلن نقلش را ایفلا مي  کنلد. 
دلیلل آن نیلز عبلارت اسلت از دلسلوزی عمیلق ونیلز عاشلقانه و خالصانله بلودن تربیلت از طریق 
مشلاهده نمی  شلود و صرفًا رویکلرد مادی  نهلاد خانلواده کله در نهادهلای هم  علرض آن یلا اصلال  ً

و سلودآوری و امثلال ذللک را دارنلد و یلا بسلیار کمرنگ اسلت. 

3-8. مراقبت و محافظت از کودکان، ناتوانان و سالمندان

در ادامله محلور قبللی، نهلاد خانلواده سلالم  ترین، کم  هزینه  تریلن و مثمر  ثمر  تریلن شلکل ممکن در 
مراقبلت و نگهلداری از فرزنلدان و نیز پدر و مادر و یا همسلر سلالمند می  باشلد. خانواده سلاخته و پرداخته 
شلده بلا الگلوی دینلی نله تنهلا وجود آنهلا را بلرای خود هزینله ملادی و زمانلی و امثال ذلک به حسلاب 
نملی  آورد بلکله مراقبلت از فرزندان را بلا طیب خاطر پذیرفته و مراقبت از سلالمندان را مایله برکت و قوام 
زندگلی خلود می  دانلد. بمانلد که در نلگاه عمیق و مبصرانله، آنکه بیش از همه سلود می  برد خلود خانواده 
و متولیلان آن اسلت کله علالوه بلر اخذ سلعادت اخلروی، در همیلن دنیا نیلز شلکل  گیری بهترین نحوه 
گلذران اوقلات فراغلت را بلا حضلور فرزنلدان و پدر و ملادر برای خلود رقم می  زننلد و نیازهلای عاطفی و 

روانلی خلود را بله بهترین شلکل ممکلن و نه از طریق سلگ و گربله و مانند آن ارضلاء می  نمایند. 
ایلن محلور و محلور قبللی در درون خلود محورهلای دیگلری از کارکلرد خانلواده را بله هملراه 
دارنلد کله از کارکردهلای منحصلر بله فلرد خانلواده هسلتند و جایلگاه آن را در مقایسله بلا سلایر 

نهادهلای تربیتلی ممتلاز می  نماینلد. ایلن کارکردهلا عبارتنلد از:
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3-9. نیل به پاداش  های عظیم الهی و کماالت انسانی
 )به دلیلل تحملل هزینه  هلای ملادی و صبلر بر سلختی  های تربیت کلردن که کماالت انسلانی 

را شلکوفا می  نمایند.(

3-10. ارضای حس محبت نمودن و مورد محبت واقع شدن
 )هلر انسلانی نیلاز بله محبت کلردن و ملورد محبت واقع شلدن دارد کله خانواده دینلی بهترین 

شلکل آن را فراهلم می  آورد.(

3-11. انتقال خالصانه تجربیات
 )والدیلن فرزنلدان را جزئلی از وجلود خلود می  داننلد و خالصانله و بی  منلت تجربیلات را بله آنها 

منتقلل می  نماینلد طوری کله تلا ایلن وظیفه خلود را انجلام ندهنلد آرام و قلرار ندارند.(
نکتـه: وجلود خانلواده شلرط الزم بلرای موفقیلت جامعله اسلت نله کافلی للذا آوردن مثال  های 
نقلض از فرزنلدان ناموفلق در برخلی خانواده  هلا و مثلال هلای موفق از تربیلت در غیر خانلواده کار 
درسلتی نیسلت چلرا کله اواًل بایلد کلیت یک جریلان و مدل را بررسلی و مقایسله نمود نله موردی 
و در ثانلی خانلواده نیلز بلرای موفقیلت بایسلتی یکسلری وظایف را درسلت انجلام دهلد. آری اگر 
خانلواده متأثلر از فرهنگ  خانلواده مطللوب و سلالم، زیلر بنلای اصللی جامعه پایلدار اسلت متقابال  ً
ملادی الحلادی و ناآشلنا بلا اخالق دینی، جایگاه مناسلبی جهت رشلد جسلمی و عاطفلی زوجین و 
کلودکان نلدارد، چنیلن خانلواده  ای به جای آموزش عشلق و محبت و همنوع  دوسلتی بله کودکان، 
آنهلا را بلا انلواع عقلده هلا آشلنا می  سلازد و خلود عاملی می  شلود بلرای بروز بسلیاری از آسلیب  ها 

همچلون فلرار ازخانه، بزهلکاری، روابط فرازناشلوئی و ... .

4. برنامه  های دشمن برای ازبین بردن نهاد خانواده
دشلمن بلرای متالشلی سلاختن نهلاد خانلواده و کاهلش گرایلش بله آن، بلا برنامله وارد شلده 
اسلت؛ بلا برنامله نظلری که روی افلکار و اندیشله  ها و تغییلر آنها کار می  کنلد و برنامله عملی که با 
ترویلج و پیاده  سلازی سلبک خاصلی از زندگلی، انسلان های خانواده  محلور را در تنگنلا قلرار داده 
و آنلگاه بلرای خالصلی از مشلکالت  اش، راهلی جلز للزوم بی  توجهلی به نهلاد خانلواده و قوانین و 
سلنت  های آن پیلش پلا نمی  گلذارد؛ البتله به دلیلل برخلورداری دشلمن از ابزارهلای ملادی )علم و 
ثلروت و ...( حتلی اگلر دشلمن چنیلن نیاتی را نیز در سلر نداشلته باشلد، خروجلی تعامل بلا دنیایی 
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کله در چنبلره اندیشله  ها و سلبک زندگلی غربلی اسلت درصورتلی کله حواس  هلا جملع نباشلد و 
مواجهله آگاهانله بلا آن صلورت نگیلرد، باز، چیزی جز متالشلی شلدن نهلاد خانلواده نخواهد بود.

بلر ایلن اسلاس در ایلن مجال به بررسلی برنامه نظری و عملی دشلمن برای متالشلی سلاختن 
نهلاد خانلواده به تفکیلک و به تفصیلل می  پردازیم:

4-1. برنامه نظری دشمن در تغییر ارزش  ها و هنجارهای خانواده

تغییلر نلگاه غربی  هلا بله هسلتی و زندگلی و حلذف خلدا و انبیلاء و معنویلات از آن و در مقابلل 
محلور قلرار دادن انسلان و امیلال نفسلانی و لذت  جویانله او بلر نظلام قوانیلن و تصمیم  گیری، سلر 
از بی  قیلدی و بی  تعهلدی نسلبت بله حفلظ نهاد خانلواده و متالشلی شلدن آن در آورده اسلت. چرا 
کله حفلظ نهلاد خانلواده بلا تعهد و فلداکاری و وفاداری و نلگاه به پلاداش اخروی و در یلک کلمه با 
عقالنیلت و دینلداری عجین شلده اسلت همان چیلزی که در نلگاه منفعت  مدار ملادی و لذت  گرای 

دنیلوی غربلی، خبری از آن نیسلت. 
تهاجلم فرهنلگ و ارزش  هلای منحلط غربلی، بلر خانلواده دین  ملدار ایرانلی تأثیلر گلذارده تلا 
جائلی کله بله گلزاف نخواهد بلود اگر گفته شلود پایله و زمینه بلروز و ظهلور بسلیاری از رفتارهای 
آسلیبی در حلوزه خانلواده متأثلر از همین آسلیب مبنایلی یعنی رخنله فرهنگ غربلی در ارزش  ها و 
نگرش  هلای اعضلای خانلواده اسلت؛ اگر بحلث از آسلیبی تحت عنوان بیلکاری می  شلود نامربوط 
بلا بحلث تهاجلم فرهنگلی نیسلت به دلیل آنکله فرهنگ فمینیسلتی غرب، اشلتغال زنلان را تحت 
هلر شلرایطی یلک ارزش و خانله  داری و ملادری را یلک عقب  ماندگلی و ضلدارزش بلرای زن 
معرفلی می  کنلد کله ایلن در جامعله ایرانلی مؤثلر واقع شلده و نتیجله آن ورود خیلل زنلان در بازار 
کار و بیلکار مانلدن بخلش عملده  ای از ملردان شلده اسلت کله وظیفله تأمین معیشلت خانلواده را 
بلر گلردن دارنلد؛ یلا بحلث از افزایلش طلالق )رسلمی و عاطفلی( و کاهلش ازدواج و رو آوردن به 
ازدواج سلفید و زندگلی مجلردی و نیلز بحلث از کاهلش زاد و وللد و کوچکتلر شلدن بعلد خانلوار و 
قبح  ریلزی از عملل غیرانسلانی سلقط عملدی جنین و یا بحلث از روابلط فرازناشلوئی و رواج پدیده 
مانکنیسلم، همله و همله متأثلر از پاگرفتلن و نفلوذ ارزش  هلا و نگرش  هلای ملادی و انسلان  محور 

غربلی در جامعله اسلت. 
تهاجلم فرهنگلي غلرب در بیشلتر مواقلع از طریلق شلبکه  هاي ماهلواره  اي و فضلاي مجلازي 
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اینترنلت و پتانسلیل  هاي موجلود در آن صلورت مي  گیلرد و تحقیقلات نشلان مي  دهلد کله نگرش 
و ارزش  هلاي افلرادي کله از تولیلدات فرهنگلي غربلي در قاللب ماهلواره، اینترنلت و بازي  هلاي 
ویدئویلي اسلتفاده مي  کننلد بشلدت تحلت تأثیلر قلرار گرفته اسلت در نمونله  اي از ایلن تحقیقات 
کله توسلط کارشناسلان دبیرخانه شلوراي عالي انقلالب فرهنگي صلورت گرفته، میلزان تفاوت  ها 
و تغییلرات بلر روي نگرش  هلاي بچه  هلاي دبیرسلتاني مورد بررسلي قلرار گرفته که اهلم نتایج آن 

در جلدول ذیلل بله اختصلار آمده اسلت:
مقايسه نگرش افراد كاربر و غيركابر ماهواره، اينترنت و بازي هاي ويديويي

كاربر و غيركاربرنوع رفتار
غيركاربر< كاربراحترام به مقررات و مسئوالن مدرسه

كاربر< غيركاربرتوجه و عالقه به مد و جذاب جلوه گر شدن         
كاربر< غيركاربرعالقه مندی به شادی، لذت و رفاه طلبی

كاربر< غيركاربرپذيرش روابط دختر و پسر
گسترده تر زنان در جامعه كاربر< غيركاربرپذيرش حضور 

كاربر< غيركاربربرخوداری از استقالل رای در مسايل اجتماعی
كاربر< غيركاربرپذيرش سنت شكنی در ارتباط با آداب و رسوم

كنترل به حوادث پيش آمده كنش و  كاربر< غيركاربرتوانايی وا
كاربر< غيركاربرترجيح منافع فردی نسبت به منافع جمعي و ملی
كاربر< غيركاربربرخورداری از توانايي بهره گيری از رايانه و اينترنت
كاربرپذيرش سانسور برنامه های ماهواره ای و اينترنتی غيركاربر< 

كاربر< غيركاربرپذيرش پول درآوردن به هر طريق ممكنی
كاربر< غيركاربراخذ ارزش های زندگی از هنرمندان و ورزشكاران

غيركاربر< كاربرعالقه به فرهنگ اسالمی
كاربر< غيركاربرعالقه به فرهنگ غربی

غيركاربر< كاربرحمايت از جمهوري اسالمی
غيركاربر< كاربرعالقه مندی نسبت به پيوستن به نيروی بسيج

غيركاربر< كاربرپيروي از مراجع تقليد
غيركاربر< كاربرتقيد نسبت به انجام تكاليف دينی

غيركاربر< كاربرتمايل به شركت در هيئت ها و محافل دينی
گزينشی با دين كاربر< غيركاربربرخورد 

منبع: دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي، طرح نگرش  سنجی افراد كاربر و غيركابر ماهواره،

 اينترنت و بازي هاي ويديويي، ص 54
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هم  اکنلون بنابلر داده  هلای وزارت فرهنلگ و ارشلاد اسلالمي، 71 درصلد تهراني  هلا از ماهلواره 
اسلتفاده مي  کننلد و در آینلده نزدیلک نیلز دو هلزار شلبکه ماهلواره  اي از طریلق موبایلل قابلل دریافت 

خواهلد بود.
از سلال 1960میلالدی کله ماهلواره اختلراع شلد تاکنون حلدود 20 هزار شلبکه ماهلواره  ای در 
جهلان فعلال اسلت که حلدود 3000 شلبکه در ایلران از طریق دیلش و ریسلیورهای معمولی قابل 
دریافلت هسلتند. در ایلن مجلال براي نمونله به تحلیلل محتواي سلریال  های یکی از شلبکه  هاي 
ماهلواره  اي فارسلي زبان یعنی فارسلی وان پرداخته شلود؛ محورهلاي عمده مورد نظلر در محتواي 

سلریالهاي این شلبکه بشلرح ذیل اسلت:
 ترغیب به داشتن روابط عاشقانه

 متقاعدکردن زنان به رسیدگی بیشتر به تن و ظاهر خود برای جلب توجه مردان
 برجسته کردن مسائل جنسی در زندگی

 زیلر سلؤال بلردن مسلتقیم و غیلر مسلتقیم ازدواج و ایجلاد تردیلد در ملورد اهمیلت و ارزش 
ازدواج

 طلرح سلؤال و شلبهه و تردیلد مکلرر در ملورد دیدگاه هلای افلراد مقیلد بله ازدواج و زندگلی 

مشلترک
 نمایلش مکلرر مشلروب خواری و یاوه گویی هلای هنلگام مسلتی و عادی سلازی آوردن 

مشلروب بر سلر سلفره
 بیان راه های دوست شدن با جنس مخالف

 عادی سازی رابطه های خارج از چهارچوب خانواده

 خیانلت و علدم وفلاداری ملردان و زنلان متأهلل بله همسلران خود کله بعضلًا با نیلت انتقام 

صلورت می گیلرد. )نصراله  پلور، تحلیلل محتلوای شلبکه فارسلی وان، خبرنامله رصلد فرهنلگ و 
عللم، شلماره 17، ص5( 

هلدف از تهیله و پخلش ایلن برنامه هلا ایلن اسلت کله قبلح این مسلائل شکسلته شلود. ضمن 
اینکله نقلش اول 87 درصلد از فیلم هلا و سلریال های فارسلی وان »زن« اسلت! 
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)همان(

بخلش قابلل توجه دیگلری از تهاجم فرهنگی -چنان که اشلاره شلد- از طریلق فضای مجازی 
صلورت می  گیلرد؛ حضلور بي  ضابطله و غیلر هدفمنلد اعضلاي خانلواده در فضلاي مجلازي یکلي 
از آسلیب  هاي خانلواده اسلت کله هلر روز نیلز رو بله فزونلي می  گلذارد. شلبکه  هاي اجتماعلي و 

چتروم  هلا از عمده  تریلن فضاهلاي مجلازي آسلیب  زا در ایلن زمینله هسلتند.
در ایلن مجلال بله عنلوان نمونله به بررسلي وضعیلت محتلواي مباحث مطرح شلده میلان کاربران 
یکلی از چتروم  هلا )چتلروم آسلیا( با رویکرد کنترل نامحسلوس محتلوي، پرداخته مي  شلود. بدون آنکه 

مداخلله فعاللي در رونلد بحث هاي رد و بدل شلده کاربران داشلته باشلند:
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جدول فراواني ساده حاصل از تحليل محتواي مباحث رد و بدل شده در اتاق هاي گپ اينترنتي كاربران ايراني 

درصدجمعمقوله ها
398133.9دوست يابی )تبادل شماره تلفن(1
393933.6ارتباط های روزمره و تعامل های معمولی2
254921.8سكس )انحرافات جنسی، سكس چت، فحشا، صيغه(3
3503تبليغات تجاری و غيرتجاری از طريق كاربران4
2251.9شوخی5
2131.8فحاشی، اذيت و آزار ديگران6
1911.3اظهارنظرهای مختلف7
1221پر كردن اوقات فراغت )عكس و كليپ غيرسكسی(8
640.54آموزشی9
450.38تبادل فيلترشكن10
310.26تقاضای ازدواج11
60.05نوع دوستی12

منبع: بلقان آبادي، منطقي، تحليل محتواي اتاق هاي گپ اينترنتي

 )چت روم هاي( ايراني، مجله علمی پژوهشی سالمت رواني، شماره  2، تابستان 1389ش

حسلب ایلن جدول، »دوسلت یابي )تبادل شلماره تلفلن(«، »ارتباط هلاي روزملره و تعامل هاي 
معمولي« و »سلکس )انحرافات جنسلي، سلکس چت، فحشلا، صیغله(« به تریب بلا 33/9، 33/6و 
21/8 درصلد، بیشلترین و تقاضلاي ازدواج، تبلادل فیلترشلکن و پرکلردن اوقات فراغلت به ترتیب 
بلا 0/38، 0/54 و 1 درصلد کمتریلن محتلواي رد و بلدل شلده بیلن چتبلازان را تشلکیل مي  دهند. 

)ر.ک: جلدول و نملودار ذیل(
توجله بله برخلي کاربلران خلاص چت  روم  هلا و اینکله عملق نفلوذ ایلن پدیلده، در میلان چله 

اقشلاري از جامعله رسلوخ کلرده اسلت واقعلا جلاي تاملل دارد:
1( برخلی زنلان خانه دار در شلیفت صبح که همسلر و فرزندان در منزل نیسلتند، حضور بیشلتری در 
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چلت روم هلا داشلته و معملوال کامپیوتلر آنالین خلود را رها کلرده و کارهای منلزل را نیز انجلام داده و با 
حاللت وسلواس هلر از چنلد گاه صفحله مانیتلور را نگاه کرده کله آیا پیامی برایش ارسلال شلده یا خیر؟ 

2( حضلور تلوام )معلدود( برخلی همسلران بلا هلم در چلت و اسلتفاده مشلترک از ویلس روم یا 
حضلور پلدر یلا ملادر بلا فرزند خردسلال خلود بلرای سلر و صلدا در آوردن در روم، از نلکات عجیب 
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و دور از انتظلار بله شلمار ملی رود. )دبیرخانله شلورای عاللی انقالب فرهنگلی، کاربلران چتروم  ها، 
خبرنامله رصد فرهنلگ و علم، شلماره 25، ص 6(

آخریلن آملار اعالم شلده از ضریب نفلوذ اینترنت در کشلور از سلوی مرکز مدیریت توسلعه ملی 
اینترنلت  -متملا- حاکلی اسلت باللغ بلر 61 درصلد جمعیت کشلور به اینترنلت متصل می شلوند. 
)45  میلیلون و 884 هلزار( و براسلاس همیلن آملار )86 درصلد کاربلران ایرانلی عضلو شلبکه های 

اجتماعلی( بلوده و بعضلی از آنهلا همزملان در چند شلبکه عضویلت دارند.
منبع: مركز مديريت توسعه ملی اينترنت - متما-

در پروسله تهاجلم فرهنگلی، بخلش معظملی از ارزش  هلا و نگرش  هلای القائلی بله ارزش  ها و 
نگرش  هلای فمینیسلتی تعللق دارد کله بر اسلاس رویکردهلای فمینیسلتی، خانواده نله تنها محور 
نیسلت، بلکله سلاختاری سلتم آلود اسلت کله باید دگرگلون شلود. دگرگونی در سلاختار خانلواده و 
سلوق دادن زنلان بله مشلاغل عموملی و تضعیلف نقلش ویلژه ملادران در نهلاد خانلواده، از اصول 
 )Simon de beauvoir( برنامه هلای بیشلتر فمینیست هاسلت. بله عقیلده سلیمون دوبلوار
آنچله زن را در قیلد بندگلی نگله ملی دارد، دو نهاد عملده ازدواج و مادری اسلت. وی نظلام خانواده 
را بله عنلوان رکنلی بلرای حیلات اجتماعی و پرورش انسلان های سلالم به شلدت ملورد حمله قرار 
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ملی داد و ازدواج را نوعلی »فحشلای عموملی« و عاملل بدبختلی زنلان می دانلد و بلا تولیدمثلل و 
شلکل رایج روابط جنسلی به عنوان مسلائل اساسلی جنبش فمینیسلم مخالفت می کند.)مؤسسله 

فرهنگلی طه، نگاهلی به فمینیسلم، ص17(
 فمینیسلت های مارکسیسلت همچلون کریسلتین دلفلی )Christiane delphy( ازدواج را 
قلراردادی کاری می دانلد کله در آن شلوهر، صاحلِب کاِر بلدون ملزد زن اسلت، و این امر به شلیوه 
تولید خانگی و یک شلیوه اسلتثمار مردسلاالرانه شلکل می بخشلد. )هام ترجمه احمدی خراسلانی 
و دیگلران، ص262( از نلگاه فمینیسلت های سوسیالیسلت نیلز زنلان نله تنها در حیطه سیاسلت و 
اقتصلاد، بلکله در خانلواده هلم کله مردانشلان بلا آنهلا مثلل برده رفتلار می کنند، سلتم می کشلند. 
از نظلر آنهلا، نهلاد ازدواج تکاملل معنلوی، فرهنگلی و روانلی ملردان و زنلان را عقیلم می گلذارد و 
نیلز سلبب خودخواهلی و بی کفایتلی می گردد.)ویلفلورد ترجمله قائلد، ص361( فمینیسلت های 
رادیلکال نیلز روی خوشلی بله نهلاد خانلواده نشلان نداده انلد. در نلگاه آنلان، ازدواج نهادی اسلت 
کله انقیلاد مسلتمر زنلان را به لحلاظ اقتصادی، ماللی، حقوقی، سیاسلی و عاطفی تضمیلن می کند. 
خانلواده، هلم عللت و هلم معللول کلم ارج کلردن زنلان است.)مشلیرزاده، مقّدمله ای بلر مطالعات 

زنان، ص283(

4-2. برنامه عملی دشمن برای از بین بردن نهاد خانواده
دشلمن بعلد از ترویلج باورهلا و ارزش  های منحط خلود در مقام نظر، برای یکسلره کلردن کار و 
قلرار دادن خانلواده در وضعیلت اضطلرار و اجبلار بلرای پذیرش ایده ملورد نظر وی، دسلت به اقدام 
عمللی زده و بلا پیاده  سلازی سلبک زندگلی غربلی کله در تضاد با اسلتحکام داشلتن نهلاد خانواده 

اسلت بلا موجودیلت نهاد خانواده به دشلمنی برخاسلته اسلت.
غلرب بعلد از حاکلم سلاختن نلگاه فمینیسلتی و امانیسلتی بلر زندگلی، سلاخارهای اجتماعی و 
سلبک زندگلی را بله سلمتی سلوق داده اسلت کله در آن، زنان خانلواده -کله پایه اخلالق خانواده 
واجتملاع و رکلن تربیتلی بلرای فرزنلدان و نیز سلتون مسلتحکم عاطفله و محبلت و آرامش برای 
شلوهران خلود هسلتند- بایسلتی از نهلاد املن خانله بلدون وجلود ضرورتلی عقالئی بیلرون آمده 
و در جامعله حضلور فیزیکلی داشلته باشلند و للذا بلا برداشلتن موانلع )همچلون: تاسلیس نهلاد 
مهلد کلودک بلرای نگهلداری فرزنلدان کله حضلور آنهلا در خانله مانعلی بشلمار ملی  رود، ایجلاد 
نهلاد سلالمندان بلرای نگهلداری از افلراد مسلن خانواده، توسلعه شهرنشلینی و آپارتمان  نشلینی با 
ره  آورد اتوماتیلک  وار فرزنلد کمتلر، تاسلیس نهادهای رسلمی الزم برای سلقط جنین عملدی و نیز 
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نهادهایلی بلرای نگهلداری از فرزنلدان بی  سرپرسلت، دایلر کلردن مراکلز رسلمی فسلاد و روابلط 
نامشلروع و حتلی تعریلف شلغل تحت عنلوان روسلپیگری و اعطای مجلوز فعالیت بلرای آن )البته 
فعلال در غلرب(، ...( و ایجلاد زمینه  هلا و بسلترهای الزم )ماننلد مصرفلی کلردن جواملع خصوصلًا 
متناسلب بلا روحیلات و خواسلته  های زنلان، صنعتلی نملودن جوامع بلا توجه بله نیاز شلدید آنها به 
نیلروی کار زیلاد و ارزان زنلان، توسلعه شهرنشلینی کله معموال همراه بلا کثیلری از مهاجرت  های 
لجام  گسلیخته خانواده  هلا کله بلا دور شلدن از آشلنایان و درنتیجله تنهایلی دردآور زنلان در خانله 
هملراه اسلت، ...( حضلور بی  تکللف و بی  ضابطله زنلان در جامعله را ملورد پذیلرش ناخواسلته قرار 

اسلت.  داده 
خانلواده ترویجلی غربلی تحلت تأثیلر اندیشله  ها و ارزش  هلای جدیلد کله بخشلی از آن تبیین 
شلد و نیلز حسلب اجبلار و الزاملات زندگلی شلهری ماشلینی، کار همزملان زن و ملرد را خلارج از 
منلزل فلارغ از توجله بله سلالمت اخالقلی محیط  هلای کاری، نله تنهلا بله عنلوان یلک ارزش و 
هنجلار بلکله بله عنلوان یلک اجبلار و اضطلرار، در سلبک زندگلی جدیلد، ترسلیم و عمللی نموده 
اسلت؛ ثملره چنیلن زندگلی  ای طبیعتلا در مرحلله اول کاهش تعاملالت عاطفی فیمابیلن زوجین و 
واگلذاردن تربیلت فرزنلدان بله نهادهلای اجتماعلی و در قلدم بعلدی کاهلش فرزنلدآوری به دلیل 
مشلکالت و هزینه  هلای زیلاد آن از حیلث نیلاز بله وقلت گذاشلتن و نیلز مزاحلم دانسلتن آن برای 
خوش  گذرانی  هلای زندگلی ملادی اسلت. احیانلا در قدم  هلای بعلدی نیلز، کاهلش ازدواج، افزایش 
طلالق، سلقط جنین عملدی و بدتر از همله کاهش تعامالت عاطفلی و افزایش روابط فرازناشلوئی 

بود.  خواهلد 
همله اینهلا را اضافله کنیلد به ورود سرسلام  آور رسلانه  ها بله درون خانله و خصوصی  ترین حریم 
خانواده  هلا، کله سلبب شلده تلا همین ارتبلاط انلدک باقی  مانلده خانواده  ها نیلز، روز بله روز کمتر از 
هلر زمانلی شلده و حتلی نبلودن یکلی از افلراد  خانه کمتر احسلاس شلود و ایلن به معنلای بحران 
عاطفلی و تجلزی شلخصیتی اسلت. )ساروخانلی، جامعله شناسلی خانلواده، ص134( در چنیلن 
خانلواده  ای اعضلاي خانلواده بله هلم چنلدان کاري ندارنلد. پلدر یلک جلا مشلغول، ملادر یک جا 
مشلغول؛ نله همدیگلر را ملي بیننلد نله بلراي هم غذا ملي پزند نله براي هلم محبتلي و عاطفه اي 
نثلار ملي کننلد نله از هلم دلجویلي مي کننلد نه بلا هلم کار واقعي دارنلد. آن وقلت بلراي اینکه به 
سلفارش روانشناسلان املور کلودکان عمل کرده باشلند بلا هم قرار ملي گذارند یک سلاعت معیني 
را پلدر و ملادر بیاینلد خانله و یلک محفل خانوادگي داشلته باشلند. براي اینکله بتوانند ایلن اجتماع 
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خانوادگلي را کله در یلک خانلواده سلالم به طلور طبیعي وجلود دارد اینهلا به صلورت تصنعي براي 
خلود بله وجلود بیاورند.)حاج علی اکبلری، مطلع عشلق ص39(

للذا کانلون خانلواده گلرم نیسلت و خانلواده اصلال واقعیلت نلدارد. آن انسلهاي فلراوان بله هم 
اینکله ملرد خلودش را محتاج بله زنش ببینلد و زن خودش را محتاج به شلوهرش ببینلد اینها دیگر 
نیسلت. دو نفرنلد بله صلورت قرار دادي که فقلط در یک خانله  اي زندگي ملي کنند!)همان ص40(

البتله بایسلتی خاطلر نشلان کلرد کله آنچه گفته شلد نهایلت نقطه سلیر خانلواده ملورد ترویج 
غلرب اسلت و چنلان نیسلت کله هلر خانلواده  ای کله مظاهلری از این نشلانه  ها را داشلته باشلد به 
تملام آنچله گفتله شلد گرفتار آمده باشلد، آری هلر خانواده  ای بله همان انلدازه که به این سلرطان 

مبتلال شلده، بله آثلار و نتایلج برآملده از آن نیلز به هملان انلدازه گرفتار آمده اسلت. 



31 فــــروغمسجـــــــــــــد8

ب( آسیب شناسی وضع موجود نهاد خانواده در ایران
نهلاد خانلواده در ایلران به دلیلل متاثلر شلدن از فرهنلگ منحلط غربی بلا آسلیب  های فراوانی 
در حلال دسلت و پنجله نلرم کلردن اسلت کله در ایلن قسلمت آسلیب  های عملده خانواده حسلب 
آمارهلای رسلمی کشلور، ملورد بحث و بررسلی قلرار می  گیرد تلا خواننلدگان این مقالله و خصوصًا 
متولیلان املر مسلجد کله وظیفه خطیلری در خصلوص حفلظ و استحکام  بخشلی به نهلاد خانواده 
بلر گلردن دارنلد بله صلورت دقیق  تلر و هلر چله شلفاف بلا وضلع موجلود نهلاد خانلواده در ایران 
آشلنا شلوند تلا احیانلا در برنامه  ریزی  هلا و اولویت  بندی  هلا بلرای خانلواده، آگاهانله عملل نماینلد.

آسیب  های عمده نهاد خانواده و وضع موجود آنها در ایران بشرح ذیل هستند:
1. تهاجم فرهنگی غرب

وضعیلت آن تلا حلدودی در قسلمت  های قبللی تبییلن شلد و نیلز بخلش قابلل توجهلی از آن 
مربلوط به آسلیب  هایی اسلت کله متاثر از آن هسلتند و در محورهلای بعدی ذکر خواهند شلد لیکن 
در ایلن محلور بله صلورت اختصاصی به ملواردی چنلد از رفتارهای آسلیبی نهاد خانلواده که متاثر 

از تهاجلم فرهنگی اسلت اشلاره می  شلود:

1-1. پدیده مانکنیسم و سزارین
 بله ملوازات ارزش شلدن پدیلده مانکنیسلم، یکلی از نمودهای توجله افراطی به تن و جسلم در 
زنلان، اسلتفاده فلراوان از روش سلزارین در زایملان اسلت. بر همین اسلاس گفتنی اسلت، ایران در 
حاللي رتبله دوم جهانلي آملار سلزارین را بنا بلر داده  هلای وزارت بهداشلت به خود اختصلاص داده 
کله؛ بنلا بلر سیاسلتهاي جدیلد جمعیتلي، افزایلش موالیلد و جمعیلت از سیاسلتهاي کالن در حوزه 
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سلالمت و بهداشلت بله شلمار ملي رود چیزي کله با زایملان غیر طبیعي یعنلي سلزارین تقریبا غیر 
مقلدور خواهلد بود. 

حسلب آمار رسلمي وزارت بهداشلت 46 درصد زایمان  ها )حدودا 23 درصد در بیمارسلتان های 
دولتلی و 69 درصلد در خصوصلي( بله روش سلزارین صورت می  گیرد که متوسلط آمار سلزارین در 
دنیلا بیلن 15 تلا 25 درصد اسلت. این در حالی اسلت که 75 درصلد از آمار سلزارین  ها، غیرضروري 
و بله صلورت انتخابلي صلورت می  گیلرد. گفتنلی اسلت آملار 40 درصلد سلزارین، مربوط به سلال 

1384 اسلت و آملار غیلر رسلمي سلزارین در حال حاضلر باالتر از این درصد اسلت.

1-2. پدیده مانکنیسم و مواد مخدر
 شلیوع و افزایلش تبلیغلات اسلتفاده از ملواد مخلدر شیشله بلرای الغلری در آرایشلگاهها و 
باشلگاه های بلدن سلازی از دیگلر دالیللی اسلت کله باعلث افزایلش اسلتفاده از این ملاده مخدر 
شلده اسلت. مراکلز الغلری با اسلتفاده از مواد شلیمیایی کله مواد مخدر نیلز در آنها دیده می شلود، 
خانم هلا را تشلویق بله اسلتفاده از داروهای الغلری و در بعضلی مواقع به مصرف شیشله می کنند. 

)وضعیلت پدیلده مانکنیسلم، خبرنامله رصد فرهنلگ و علم، شلماره 18، ص 8(
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1-3. ارزش شدن اشتغال زنان
 هنجلار شلدن اشلتغال زنلان عرصله کسلب و کار را بیلش از پیش بر ملردان تنگ نموده اسلت؛ 
هنجلار شلدن اشلتغال بلراي زنلان در حاللي اسلت کله آملار دختلران فارغ  التحصیلل جویلاي کار 
بله شلدت زیلاد اسلت و هیلچ تناسلبي بلا میلزان اشلتغال آفریني  هلاي دولت هلا نلدارد در چنیلن 
شلرایطي دو اتفلاق ممکلن اسلت رخ دهلد حاللت اول کسلب شلرایط کار و احراز شلغل ملورد نظر 
اسلت کله زنلان شلاغل نوعلا از روحیله تعاملي پایینلي در زندگلي مشلترک برخوردارنلد مضاف بر 
اینکله اشلتغال، احسلاس نیلاز بله ازدواج و تشلکیل خانلواده را در زنلان پاییلن ملي  آورد. املا حالت 
دوم آن اسلت کله نتواننلد شلغلي را احلراز نماینلد در چنیلن حالتي برخی زنلان و دختلران، به خاطر 
هنجلار بلودن »اشلتغال زنلان« حاضلر خواهنلد بلود تحلت هلر شلرایطي و در هر محیطلی تن به 
هلر شلغلي بدهنلد تلا صرفلا آن مقبولیلت و پذیلرش اجتماعلي را کسلب نماینلد و خود را شلاغل و 

الیلق نشلان دهند. 

1-4.  روابط فرا زناشویی

 از کلیدي  تریلن بنیان  برافکن  هلاي نظلام خانلواده ظهلور پدیده شلوم روابط فرازناشلویي اسلت 
کله موللود نامیملون فرهنلگ و سلبک زندگلي غربلي اسلت. روابلط فرازناشلویي بله دو معني در 
ایلن تحقیلق آملده اسلت: اول روابط خارج از ضابطه همسلران بلا بیگانگان )خیانلت( و دوم زندگي 

مشلترک دختلر و پسلر بلدون ازدواج در کنلار هلم.
حسلب آملار سلازمان زندان  هلا و اقداملات تأمینلی و تربیتلی، جرائلم منافلي عفلت و اخلالق 
عموملي آملار باالئلي دارد طوري کله تعلداد پرونده  هلای تشلکیل شلده بلرای آن در رتبله پنجلم 
آملار جرائلم قلرار دارد. نیلز داده  هلاي مرکلز آملار و فنلاوری اطالعلات قلوه قضائیله در خصلوص 
پرونلده هلاي قضائلي مرتبلط بلا مفاسلد اخالقي مربلوط به سلال 1391 وضعیلت خوبی را نشلان 

نمی  دهلد و آملار رشلد آنهلا در مقایسله بلا سلال قبلل از آن تأمل  برانگیلز اسلت.
همچنیلن »ازدواج سلفید« از مصادیلق روابلط فرازناشلویی اسلت؛ »ازدواج سلفید« زندگلی 
مشلترک زن و ملرد بلدون ازداوج رسلمی اسلت. یعنی به گونه ای کله زن و مرد بلدون اینکه خطبه 

عقلد یلا صیغله بینشلان جاری شلود بلرای زندگلی زیر یلک سلقف می روند. 
بله عللت اینکله جامعله ایلران یلک جامعله اسلالمی اسلت و چنیلن پدیده هایلی در آن بله 
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هیلچ عنلوان تعریلف نشلده بله صلورت مخفیانله انجلام می شلود. بله همیلن منظلور نیلز آماری 
درخصلوص تعلداد ایلن نلوع ازدواج هلا در دسلت نیسلت هرچنلد شلواهد و قرائلن، دال بلر جریان 
عادي  سلازي و رواج ایلن املر و نیلز افزایلش کملي آن در جامعله دارد. )باقلري، ازدواج روي هلوا، 

نشلریه ابتلکار، شلماره 5856 ملورخ 1393/2/16(

2. زندگی مجردی
سلنجش آملاري وضعیلت موجلود ایلن پدیلده حاکلي از رونلد افزایشلي ایلن پدیلده در جامعه 
ایرانلي اسلت. آملار سلازمان ملي جوانان وقت در سلال 1387 نشلان داد در کالنشلهرهای کشلور 
یعنلي تهلران، اصفهلان، مشلهد، تبریز، شلیراز و اهلواز بیش از 25 درصلد جوانلان زندگی مجردی 
دارنلد. کله در تهلران 27 درصلد از جوانلان را تشلکیل ملی  داد. املا آملار وزارت ورزش و جوانان در 
سلال 1389 نشلان از رشلد دوبلاره »زندگي مجردي« داشلت ایلن وزارتخانه آملار زندگي مجردي 
جوانلان در شلش کالنشلهر مذکلور را30 درصلد اعالم نمود. بر اسلاس ایلن آمار؛ حلدود 25 درصد 
دختلران در شلهرهاي ملورد ذکلر، در خانه هلای مجلردی زندگی می کردنلد. )آمار منتشلره وزارت 

ورزش و جوانلان در سلال  هاي 1387 و 1389( 
منبع: سازمان ملي جوانان
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همچنیلن بلر اسلاس اظهارات وزیر سلبق رفلاه و تأمیلن اجتماعی خانوارهای مسلتقل تلک نفره و 
مجلرد از 5/2 درصلد در سلال 1385 بله 7/1 درصلد در سلال 1390 افزایش یافته اسلت. طبق این 
نتایلج در 5 سلال منتهلي بله 1390، تعلداد کسلانی کله بله تنهایلی زندگلی می  کننلد و خانلواده 
محسلوب می  شلوند حلدود 2 درصلد افزایش داشلته اسلت. چنانکه مالحظه مي  شلود ایلن آمار نیز 

کلي و مجمل هستند.

منبع: سازمان ملي جوانان

3. خشونت خانوادگی
رفتارهلای خشلونت  آمیز از آسلیب  های نهلاد خانلواده اسلت کله بلا سللب آراملش و امنیلت از 
محیلط خانله، در اولیلن وهلله سلبب برخلی اقداملات نابهنجلار ماننلد فلرار از خانه و یا خودکشلی 
و امثلال ذللک می  شلود و در الیه  هلای زیریلن سلبب سلوق یافتلن بله کسلب آرامش  هلای کاذب 

خلارج از خانله توسلط زوجیلن و یلا فرزنلدان می  گردد.
طلرح مللی »خشلونت خانگلی علیه زنلان« از طریلق مرکز پژوهش وزارت کشلور با مشلارکت 
مرکلز املور مشلارکت زنلان ریاسلت جمهوری و بلا هملکاري جمعلی از محققلان، در 28 مرکلز 

اسلتان در سلال 1383 بله اتملام رسلید کله برخلي نتایلج ایلن طلرح جاملع به شلرح ذیل اسلت:



مسجــــــــــد و خانواده 36

3-1. پرخشونت  ترین دوره  های زندگی در ایران
 یلک سلال اول ازدواج، دوران تنگنلای ماللی، پلس از توللد فرزنلدان حداقلل یلک بلار در ملاه، 

میانسلالی و دوران بلارداری پرخشلونت ترین دوره هلای زندگلی زنلان هسلتند. 

3-2. رایج  ترین انواع خشونت در ایران

 بهانه گیری هلای پلی در پلی، داد و فریلاد و بداخالقلی بلا زن )4.38 درصلد(، قهلر و صحبلت 
نکلردن شلوهر بلا همسلر و خلودداری از ارائله بحلث در مورد مسلائل فیمابیلن )9.37 درصلد(، به 
کاربلردن کلملات رکیلک و صحبت های بیلرون از نزاکت و دشلنام )8.30 درصلد(، محکم کوبیدن 
بله در، بله هلم زدن سلفره، انداختلن میلز ناهارخلوری )25 درصلد(، سلیلی زدن )6.22 درصلد(، 
ایجلاد فشلارهای روحلی روانلی بلا رفتلار آمرانله و تحکم آمیلز )7.20 درصلد(، منت نهلادن مداوم 
از بابلت تأمیلن معلاش و عهلده داری زندگلی و سلرکوفت های روانلی پلی در پلی )9.17درصلد(، 
تحقیلر و خجاللت زده کلردن نظیلر بی احترامی، بلی ارزش تلقی کلردن و بردن آبرو پیلش دیگران 
)5.17 درصلد(، کشلیدن و هلل دادن )8.16 درصلد(، ممانعلت از کاریابلی و اشلتغال در بیرون خانه 
و یلا ادامله اشلتغال )8.16 درصلد(، ایجلاد محدودیلت در ارتباطلات فامیللی )6.16 درصلد(، ایجاد 
ملداوم احسلاس درماندگلی )6.15 درصلد(، زدن بلا مشلت و یلا چیلز دیگلر )5.15 درصلد(، لگلد 
زدن ) 3.16 درصلد(، از بیلن بلردن کراملت انسلانی و عزت نفلس )5.12 درصد(، ایجلاد محدودیت 
در ادامله تحصیلل، مهارت آملوزی و مشلارکت در انجمن هلای اجتماعلی )3.11 درصلد(، 16 مورد 
از رایج  تریلن انلواع خشلونت هایی اسلت کله پاسلخگویان از اول زندگلی مشلترک تاکنلون تجربه 

کرده انلد. 

3-3. شایع ترین خشونت  های کم رواج مردان علیه زنان در ایران

 مجبلور کلردن بله انجام کارهای خالف عرف و شلرع و قانلون )1.1 درصد(، کتلک کاری منجر 
بله سلقط جنیلن )2.1 درصلد(، زدن تلا حلد نقلص عضلو )3.1 درصلد(، زدن تلا حلدی کله فک یا 
بینلی شکسلته اسلت )5.1 درصلد(، زدن تلا حلدی کله پلرده گوش پلاره شلده اسلت )5.1 درصد(، 
از دسلت دادن دنلدان )6.1 درصلد(، زدن تاحلدی کله دسلت و پلا شکسلته اسلت )2 درصلد(، 
جلوگیلری از نگهلداری فرزنلدان در زملان متارکله )2 درصد(، ازدواج مجدد شلوهر بلدون رضایت 
همسلر )2 درصلد(، مجبلور کلردن بله سلقط جنیلن )5.2 درصلد(، زدن تلا حلدی کله دندان ها لق 

شلده اسلت )5.2 درصلد( و علدم مراعلات بهداشلت زناشلویی )6.2 درصد( اسلت. 
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3-4. فرار از خانه مولود نامیمون خشونت خانگی

فلرار از خانله بله مانند بسلیاری از آسلیب  های دیگر نقش دوگانه عللت و معلولی را باهم دربلر دارد بدین 
معنلی کله هم معلول آسلیب  های قبلی اسلت و هم خلود می  تواند علت برای آسلیب  های بعدی باشلد.

عواملل مختلفلی از جمله عوامل اقتصلادی، اجتماعی و روانشلناختی در بروز این پدیلده نقش دارند. 
احسلاس خشلم و جریحله دار شلدن شلخصیت از سلوی والدین ملی تواند از جملله عواملی باشلد، که 
فلرد را بلرای فلرار از خانله تحریلک می کنلد. در واقلع اکثلر نوجوانان از مشکالتشلان بلا خانلواده، فرار 
می کننلد. بعضلی از آنهلا بله دنبلال مجادله هلای وحشلتناک بلا خانواده، فلرار می کننلد. با این تفاسلیر 
، پلدر، مادر  شلاید بتلوان عللت اصللی ایلن پدیلده را در رفتلار اهلل هر خانه جسلتجو کلرد که معملوال ً
یلا ناملادری، ناپلدری و بلرادران و خواهلران بزرگتر  اعضلای آن هسلتند. گاه رفتارهای نادرسلت و غیر 
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منطقلی آنهلا در محیلط خانلواده به گونه ای اسلت کله کودک و نوجلوان را ناگزیلر از چاره اندیشلی  اش 
می کنلد. اکثلر نوجوانان برای جسلتجوی شلهرت، خوش شانسلی و ماجراجویی فلرار نمی کنند، بلکه از 
آنچله احسلاس می کننلد غیلر قابلل تحمل اسلت و از وضعیت غیلر قابل تحملل، می گریزنلد. آنها فرار 
می کننلد، زیلرا نمی داننلد چله کار دیگلری می تواننلد انجلام دهنلد. املا می دانند کله مجبور بله انجام 
بعضلی کارهلا هسلتند. ابتلدا فلرار از خانله، شلکل سلده آن اتفاق می افتلد و هدف کلودک و نوجلوان از 
اقلدام بله آن، معطلوف نملودن توجه والدین به رفتار غلطشلان وجلب محبت آنهاسلت؛ املا اگر نوجوان 
پلس از بازگشلت بله خانه در رفتار آنها تغییری مشلاهده نکنلد، بنابراین، فرار بعدی جدی تلر خواهد بود. 

)وزارت آملوزش و پلرورش، فرار از منزل، دانشلنامه رشلد، 1393ش(
4. بحران ازدواج 

در سلال  هاي اخیلر کانلون خانواده با مشلکل اساسلي و بنیانلي کاهش نلرخ ازدواج و نیز افزایش 
سلن ازدواج کله زمینله  اي بلراي ازدواج نکردن و یا باروري کمتر اسلت، مواجه شلده اسلت؛ نگاهي 
بله آمارهلاي زیر این مسلئله را نشلان ملي  د هد: آمار میزان ازدواج در کل کشلور نشلان دهنده این واقعیت 
اسلت که تا پیش از سلال 1383 شلیب مثبت نسلبتاً زیادي داشلته اسلت اما بعد از سلال 83 این شلیب کند  تر 
شلده، بله گونله اي که در سلال 90 نسلبت بله 89 روند منفي بله خود گرفته اسلت و این نمودار همچنان شلیب 
نزوللي خلود را در سلال 91 ادامه داده اسلت؛ ازدواج هاي ثبت شلده در کل کشلور در سلال 91 به علدد 829968 
رسلیده اسلت در حاللي کله ایلن عدد در سلال گذشلته 874792 بوده اسلت کله نشلان از کاهش نسلبتاً زیادي 

نسلبت به سلال گذشلته اسلت. )ر. ک: نمودار ذیل(

مأخذ: سازمان ثبت احوال و اسناد كشور
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میلزان ازدواج در سلال 92 نیلز نسلبت بله سلال قبلل از آن 6/7 درصلد کاهلش داشلته اسلت. 
همچنیلن سلن ازدواج زنلان و ملردان در دو سله دهه اخیلر باال رفته طوریکه، سلن ازدواج ملردان از 24/1 

در سلال 1355 بله 26/7 در سلال 1390 رسلیده و سلن ازدواج زنلان از 19/7 بله 23/4 رسلیده اسلت.

مأخذ - مركز آمار ايران. )ر. پ(. دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري.

حسلب داده  هاي سرشلماری سلال 1390سلازمان ثبت احوال، تعداد آقایانی که 20 تا 34 سلال 
دارنلد، املا هرگلز ازدواج نکرده انلد، پنلج میلیلون و570 هلزار نفر اسلت وتعلداد خانم هایلی نیز که 
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15 تلا 29 سلال دارنلد، وللی هرگلز ازدواج نکرده انلد، پنج میلیلون و 670 هلزار نفر اسلت. بنابراین 
می تلوان گفلت در کل کشلور 11 میلیلون و 240 هلزار نفر در سلن متعارف ازدواج هسلتند، اما هنوز 

مجلرد باقلی مانده انلد. )در سلال 92 ، 11 میلیلون و 200 هزار نفر شلده  اند.(
5. افزایش طالق 

نملودار میلزان طالق  هلاي ثبلت شلده در کشلور نشلان دهنلده ایلن واقعیت اسلت کله میزان 
طلالق بلا یلک شلیب نسلبتًا باال از سلال 85 تاکنون سلیر صعودي داشلته اسلت. میلزان طالق در 
سلال 91 بله علدد 150354 رسلیده اسلت در حاللي که در سلال 90 این علدد 142841 بوده اسلت 

و ایلن در حاللي اسلت کله ایلن آملار در سلال 85 علدد 94039 بلوده اسلت.  )ر. ک: نملودار ذیل(

مأخذ: سازمان ثبت احوال و اسناد كشور

حسلب جدیدتریلن آملار سلازمان ثبلت احلوال و اسلناد کشلور، در سلال 92 نیلز میلزان طالق 
هلا 3.4 درصلد نسلبت بله سلال قبلل آن از افزایلش برخلوردار بلوده اسلت. در سلال 92 بله طلور 
متوسلط در ازای هلر 5 ازدواج یلک طلالق بله ثبلت رسلیده بله طلوری کله در مقابلل هلر صلد 
ازدواج 20/1 طلالق ثبلت شلده اسلت ایلن در حاللی اسلت کله در مقابلل هر صلد ازدواج در سلال 
قبلل آن 18 طلالق ثبلت شلده بلود. که البتله در کل کشلور، این شلاخص متفاوت اسلت به طوری 
کله اسلتان  های البلرز از هلر 3 ازدواج یلک طلالق، تهلران از هلر 3/2 ازدواج یک طلالق و گیالن 
نیلز از هلر 3/9 ازدواج نیلز یلک طلالق را داشلته انلد و در مقابلل آن در اسلتان هلای سیسلتان و 
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بلوچسلتان از هلر 13 ازدواج یلک طلالق، ایلالم از هلر 11 ازدواج یلک طلالق و خراسلان جنوبلی 
نیلز از هلر 9 ازدواج یلک طلالق بله ثبت رسلیده اسلت.

5-1. کاهش طول زندگی قبل از طالق
 بلر اسلاس آمارهلای موجود سلازمان ثبت احوال و اسلناد کشلور 14/2 درصد طلالق ها مربوط 

بله سلال اول زندگلی و حلدود 50 درصلد طالق هلا نیز مربوط به 5 سلال اول زندگی اسلت. 

5-2.فرزندان طالق

 فرزنلد ان هلم قربانیلان مظللوم طلالق هسلتند  کله آسلیب هاي زیلاد ی می بیننلد؛ بلا طلالق 
والد یلن، بچه هلا و فرزنلد ان روی د سلت جامعله می ماننلد ، فرزنلدان طلالق چله نلزد  پلد ر بلزرگ 
شلوند  و چله د ر کنلار ملاد ر، از نظلر روحلی و عاطفلی ضربله و آسلیب جلد ی می بینند . د رصلد قابل 
توجهلي  از نوجوانلان بزهکار، خانواد ه هاي متشلنج د اشلته و فرزند  طالق هسلتند. برخی از کود کان 
طلالق، بله خاطلر مشلکالت مالی ل خانواد گلی وارد  چرخه کار می شلوند  و د ر موارد ی هلم به خاطر 
تأثیلر همسلاالن و د وسلتان خلود  بله اعتیلاد  یا خرد ه فروشلی ملواد  مخد ر و ... کشلید ه می شلوند . 

5-3. طالق عاطفی

 طلالق عاطفلی بله سلردی روابلط میلان زن و شلوهر گفته می شلود کله در ایلن رابطه ضعف 
ارتبلاط احساسلی و عاطفلی منجلر به سلردی تملام روابط یک زوج می شلود. آمار دقیقلی از طالق 
عاطفلی در دسلت نیسلت املا از دیلد روانشناسلان اجتماعی طالق عاطفی از طالق رسلمی بسلیار 
خطرنلاک تلر اسلت چلون در طلالق فیزیکلی خانلواده و فرزنلدان تکلیف خلود را می داننلد، اما در 

طلالق عاطفی چنین نیسلت. 

6. افزایش طالق توافقی 
در ایلران طلالق توافقلي زمانلي رخ نمی  دهلد کله زوجیلن به بن بسلت کامل برسلند و هلر دو به نفع 
مصاللح باالتلر از حقلوق خلود بگذرند بلکله غالباً  زنان هسلتند که بخاطلر غیر قابل تحمل بلودن زندگی 
)چله تقصیلر از طلرف خودشلان باشلد و چه زوج( از حقلوق خود مي  گذرند تلا زوج را راضي بله طالق کنند.
بلر اسلاس آمارهلاي »مرکز آملار و فناوری اطالعلات قوه قضائیه«، درخواسلت طلالق توافقي 
در میلان 10 ملورد باالتریلن خواسلته  هاي حقوقلي، رتبه سلوم و درخواسلت مهریه رتبله چهارم را 
بله خلود اختصلاص داده  انلد. و جاللب آنکله درخواسلت طالق توافقي در سلال 91 به نسلبت سلال 
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90، حلدود 6/63 درصلد افزایلش دارد و درخواسلت مهریله )متناسلب با افزایش درخواسلت طالق 
توافقلي( چنانکله انتظلار مي  رفت رشلد منفي 3/37 درصلدي را تجربه کرده اسلت.

منبع: مركز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائيه

همچنیلن آملار درخواسلت اللزام بله تمکیلن و مطالبله نفقله رو بله ازدیلاد نهاده و بر اسلاس 
آمارهلاي »مرکلز آملار و فنلاوری اطالعات قلوه قضائیه«، درخواسلت اللزام به تمکیلن در میان 
10 ملورد باالتریلن خواسلته  هاي حقوقلي، رتبه هشلتم و درخواسلت مطالبله نفقه رتبله نهم را به 
خلود اختصلاص داده  انلد. جاللب آنکله بلا رشلد قابل توجله در سلال 1391، درخواسلت اللزام به 
تمکیلن نسلبت بله سلال 1390، حلدود 6/46 درصلد و درخواسلت مطالبله نفقه نسلبت به سلال 

1390، حلدود 6/87 درصلد افزایلش را نشلان مي  دهند.
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منبع: مركز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائيه

7. پایین آمدن نرخ باروري و ُبعد خانوار 
جمعیلت ایلران رونلد مناسلبي را در طلي سلال  هاي گذشلته طلي نکلرده اسلت نلرخ بلاروري 

کاهلش یافتله و بُعلد خانلوار ایرانلي کوچلک   شلده اسلت.
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منبع: مركز آمار ايران

چنان کله مالحظله مي  شلود بُعلد خانلوار ایرانلي هلر چنلد در بلازه زمانلي 1335 تلا 1370 روند 
صعلودي را داشلته اسلت وللي بعلد ازآن کوچک  تلر شلده و رونلد نزولي را طي کلرده اسلت و لذا از 
خانلوار 5/2 نفلري در سلال 1370 بله 3/5 نفلري در سلال 1390 تقلیل پیدا کرده اسلت. تلازه؛ این 
در حاللي اسلت کله آملار و نمودار ذکر شلده براي مجموع کشلور اسلت و چنین نیسلت کله در همه 
جلاي کشلور، بعلد خانلور در سلال 90، 3/5 نفلر باشلد. للذا ایلن بُعد خانلوار چنان کله آمارهلا بر آن 

اذعلان دارنلد و کارشناسلان نیلز مي  گوینلد در کالنشلهرها کمتلر از این مقدار اسلت.
انواعخانوارها)برحسبتعداد(قابلتاملاست: درهمینراستاتوجهبهنمودار
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مأخذ  - مركز آمار ايران. )ر. پ(. دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري.

 نملودار بلاال حاکلي از آن اسلت کله بعلد خانلوار ایراني به شلدت در حال کوچکتر شلدن اسلت 
طوریلک ه؛ خانوارهلاي یک نفلره تلا چهارنفلره در بلازه زمانلي مذکور، رونلد صعودي داشلته اند.

7-1.کاهش باروری
در سلال 65، 10 میلیلون و 500 هلزار زن در سلن بلاروري )15 تلا 49 سلال( در کشلور وجلود 
داشلت و دو میلیلون موالیلد؛ اکنلون جمعیلت زنلان بلارور کشلور دو برابلر شلده و بله 23 میلیلون 
و 300 هلزار نفلر رسلیده اسلت ایلن در حاللي اسلت کله تعلداد موالید نصف سلال 65 شلده اسلت.

7-2. سقط جنین غیرقانونی
 از عواملل معلارض بلا افزایلش جمعیلت خانلوار، سلقط جنین  هلای غیرقانونی و عمدی اسلت. 
بمانلد کله اغللب سلقط جنین  هاي غیرقانونلي در کلینیلک هاي خصوصلي و زیرزمینلي انجام مي 
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شلود کله ممکن اسلت ملادران بلاردار را در معلرض عفونت  هلاي حاد، خارج شلدن رحلم، بیماري 
هلاي قلبلي و حتلي در خطلر مرگ قلرار دهد.

بلا اینکله آملار سلقط جنین  هلای دارای مجلوز و قانونلی کمتلر از ده هلزار اسلت )در سلال 92 
حلدود 7 هلزار حسلب آملار پزشلکي قانونلي کشلور( وللی آملار سلقط جنین  هلای غیرقانونلی بله 
شلدت باالسلت و آمارهای رسلمی وزارت بهداشلت تعداد آن را در سلال گذشلته بین 150 تا 350 
هلزار تخمیلن زده اسلت. هرچنلد اندکلی ایلن آملار محلل تردیلد اسلت و بلا نظر بله اینکله تعداد 
کل بلاروري در سلال گذشلته در کشلور حلدود یلک میلیلون نفلر بلوده نیلاز بله راسلتي  آزمائي و 

بررسلي  هاي دقیق  تردارد. 

منبع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

براسلاس اعالم سلازمان پزشلکی قانونی اسلتان تهران درخواسلت سلقط جنین در سال گذشته 
8 درصلد در اسلتان رشلد داشلته اسلت. در سلال گذشلته  هلزار و 818 نفلر و در  سلال 91 هلزار و 
684 نفلر بلراي دریافلت مجوز سلقط درمانی )جسلمانی( بله مراکز پزشلکی قانونی اسلتان تهران 

مراجعله کردند. 
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مهم ترین دالیل ذهنی تأخیر در فرزند آوری ایرانیان )از منظر برخی صاحب  نظران(

تحصيالت زنان 1
تمايل به سبكبالی در اوايل زندگی 2

ترس از پذيرش مسئوليت ها 3
ترديد نسبت به ثبات زندگی 4

گير بودن و مانع پيشرفت ها! وقت  5
تأخير در ازدواج 6

ضعف تفكر مذهبی 7
كم فرزند الگوگيری از ديگران  8

توصيه های منفی ديگران 9
اشتغال مادر 10

تفكرات فمينيستی و مانكنيسم 11

منبع: ايمانی، سلطه »فرزند كم تر، زندگی بهتر« بر زندگی ايرانی، پايگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار 
Kمقام معظم رهبری

 8. زنان سرپرست خانوار
سرپرسلتی خانلوار و تأمین اقتصادی آن بار سلنگینی اسلت کله نوعًا زنان ازعهلده آن نمی  توانند 
برآینلد و در نتیجله سلبب بروز آسلیب  های عدیلده اخالقی و اجتماعلی در زنان سرپرسلت خانوار و 
نیلز فرزندان  شلان شلده و در نتیجله نهلاد خانلواده با مشلکل مواجه شلده و نمی  توانلد کارکردهای 

خود را بله منصه ظهور برسلاند.
بلر اسلاس گلزارش مرکلز آملار ایلران در سلال 1355، 7/3 درصلد خانواده هلا توسلط زنلان 
سرپرسلتی می شلدند.  ایلن آملار با رشلد پنج درصدی در سلال 90 بله 12/1 درصد رسلید که حدود 
سله درصلد از ایلن رشلد در پنلج سلال اخیلر رخ داده اسلت. پیش بیني مي  شلود تا سله سلال آینده 

آملار زنلان سرپرسلت خانوار بله 15 درصد برسلد.
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منبع: مركز آمار ايران

در حال حاضر، چیزي حدود 2 میلیون و 533  هزار و 247 از خانوارها، سرپرستشان زنان هستند.

منبع: مركز آمار ايران

حلدود 82 درصلد زنان سرپرسلت خانوار یعني  2 میلیون و 77 هزار و 271  سرپرسلت زن خانوار، 
بیکارنلد! کله البتله ایلن نمي  توانلد دلیل قطعي بر مسلئله بلودن موضوع باشلد چرا که بایسلتي این 
ملورد را بلا توجله بله سلن زنان سرپرسلت خانلوار بررسلي نمود. وللی اگر اجملااًل زنان سرپرسلت 
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خانلوار زیلر 40 سلال بلا توجله به شلرایط سني  شلان و شلرایط جامعله، در نلوک پیکان آسلیب و یا 
»در معلرض آسلیب« در نظلر گرفتله شلوند بایلد گفت؛ حسلب داده  هلای مرکز آملار ایلران، تعداد 
زنلان سرپرسلت خانلوار زیلر 40 سلال به لحلاظ کّمي، 80 هلزار نفرند که با در نظر داشلتن شلرایط 

اجتملاع، ایلن تعلداِد هرچند نسلبتًا کلم، قابل توجله خواهد بود. 
بررسلي دقیق تلر موضلوع، برخلي از طیف  هلاي در معلرض آسلیب را بهتلر نشلان مي  دهلد؛ 
چنانکله حسلب داده  هلاي مرکلز آملار ایلران، حلدود 100 هلزار نفلر از زنان سرپرسلت خانلوار زیر 
40 سلال، تنهلا زندگلي مي  کننلد و زندگي مجلردي را براي خلود برگزیده  انلد؛ این آمار بلراي زنان 
سرپرسلت خانلوار در ایلن سلنین، واقعلًا قابلل تأملل اسلت خصوصلًاً کله آملار سلال 1385 چیزي 
حلدود 46 هلزار نفلر را نشلان مي  دهد و حاکي از رشلد بیلش از 115 درصدي تعداد این افراد اسلت.

منبع: مركز آمار ايران

اکثریلت قریلب بله اتفلاق زنان سرپرسلت خانوار زیر چهل سلال را زنلان تنها و یا دو نفره و سله 
نفلره تشلکیل مي  دهنلد و درواقلع زنانلي هسلتند کله اغللب طلالق گرفته  اند و یلک یلا دو بچه به 

هملراه دارنلد و زندگي مسلتقل را نیز بلراي خلود برگزیده  اند.
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زیرچهلسال ترکیبدرصدیزنانسرپرستخانوار

منبع: مركز آمار ايران

نیلز، تعلداد »زنلان بي  همسلر بدلیل طالق« طي سلال هاي گذشلته رشلد شلتابداري را تجربه 
نملوده اسلت و از 103 هلزار در سلال 1365 بله 442 هلزار در سلال 1390 رسلیده اسلت )رشلدي 
حلدود 440 درصلدي( در حالي کله رشلد سلایر آمارهلاي مربوط بله زنلان در این داده آملاري مانند 
تعلداد »زنلان بلي همسلر بدلیل فوت همسلر« همگي، رشلد حلدود 100 درصدي را در بلازه زماني 

گفتله شلده داشلته  اند. )ر. ک: نملودار ذیل(
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مأخذ - مركز آمار ايران.

بنابرایلن در شلرایط موجلود جامعله ایرانلی، به ملوازات افزایلش تعداد زنلان سرپرسلت خانوار، 
پدیلده نامیملون افزایلش زنلان بیلوه جلوان نیز در حال وقوع اسلت کله بخش قابلل مالحظه  اي از 
ایلن زنلان به دلیلل نفلوذ فرهنلگ غربلي، بهترین راه نجات خود را در کسلب اسلتقالل ملادي و در 
نتیجه بدسلت آوردن شلغل و کار و بی  خیال شلدن نسلبت به ازدواج و تشلکیل خانواده )که احتمال 

آن در ملورد آنلان کم نیلز هسلت( مي  دانند. 

9. بیکاری
بیلکاری از چنلد جهلت سلبب تضعیلف نهلاد خانواده شلده و بلرای آن آسلیب به شلمار می  رود؛ 
جهلت اول مربلوط بله افلراد مجرد اسلت که سلبب خلودداری آنهلا از ازدواج و یا به تأخیلر انداختن 
آن می  شلود، جهلت دوم مربلوط بله افلراد متأهل سرپرسلت خانوار اسلت که سلبب طلالق و از هم 
پاشلیدگی خانلواده و یلا ورود در برخلی مشلاغل کاذب و نامتعلارف می  گلردد و جهت سلوم مربوط 
بله همله افلراد بیلکار اسلت کله به دلیلل خاللی بلودن وقتشلان، زمینه  سلاز ورود آنهلا در برخلی 
آسلیب  های اخالقلی جامعله می  شلود کله به طلور غیلر مسلتقیم نهلاد خانلواده را در معلرض خطر 

قلرار می  دهلد. بلر همیلن اسلاس داریم:



مسجــــــــــد و خانواده 52

ماخذ: مركز آمار ايران )نرخ بيکاري عبارت است:
از نسبت جمعيت بيکار به جمعيت فعال )شاغل و بيکار(، ضرب در 100(

توجله: حسلب داده  هلای مرکلز آمار ایلران در زمسلتان 1392، تجملع اصلی بیلکاران در فاصله 
سلنی 15 تا 29 سلال است. 
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روند سهم جوانان آسيب  پذير در كشور 1390-1385
زنمردکلسال
138525.021.528.6
138624.120.827.5
138724.121.227.3
138823.822.225.6
138923.622.025.4
139022.520.824.4

منبع: مركز آمار ايران

شلاخصی تحلت عنلوان جوانلان آسلیب  پذیر توسلط سلازمان بین  الملللی کار وضع شلده که به 
طلور مشلخص بلر جوانلان در معلرض خطر کشلورها متمرکز اسلت. این شلاخص نسلبت جوانان 
غیلر شلاغل غیلر محصلل را در نظلر می  گیلرد یعنلی جوانانی که یلا بیکار هسلتند یلا چنانچه خارج 
از نیلروی کار تشلخیص داده شلده  اند، غیلر محصلل هسلتند؛ یعنلی خانله  دار، دارای درآملد بدون 

کار یلا در سلایر وضعیت  هلای غیلر فعال هسلتند.
ایلن گلروه از جوانلان، به دلیلل علدم اشلتغال بله کار و یلا تحصیلل، در مقایسله بلا همسلاالن 
خلود بیشلتر در معلرض آسلیب  های فلردی و اجتماعلی هسلتند. للذا بررسلی رونلد ایلن شلاخص 
در طلول زملان و مقایسله آن در زیرگروه  هلای خلاص مثلل جنلس، از اهمیلت خاصلی برخلوردار 
اسلت. به دلیلل شلرایط فرهنگلی و اجتماعلی خلاص کشلورمان، در محاسلبه جوانان آسلیب  پذیر، 
زنلان جلوان دارای همسلر از شلمول تعریف جوانان آسلیب  پذیر خارج شلده  اند. )جلوادی و هرندی، 

جوانلان آسلیب  پذیر، فصلنامله جمعیلت، شلماره 61 و 62، ص123-107(
در چنلد سلال گذشلته دغدغله غاللب در جامعله، جلذب دانشلجو در دانشلگاه ها بلود تلا ایجلاد 
شلغل بلرای آنلان و للذا املروز فلارغ از جمعیلت 3/5 میلیلون نفلری بیلکاران، بلا 4/5 میلیلون 

دانشلجوی در انتظلار شلغل مواجله هسلتیم کله بلا تأخیلر، وارد بلازار کار خواهنلد شلد.
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منبع: وزارت كار و تعاون اجتماعي

ایلن در حاللی اسلت که تنهلا 50 درصلد متقاضیلان کار دارای مهارت هسلتند و مابقی هنلگام ورود 
بله بلازار کار مهلارت الزم را نلدارد در حاللی کله صنایلع و بنگاه های تولیدی بله نیروی ماهر نیلاز دارند.

منبع: وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي

10. اعتیاد به مواد مخدر
از آسلیب  هاي خانمان  سلوز جامعله ایرانلي آسلیب اعتیلاد بله ملواد مخلدر اسلت طوري کله 
داده  هلاي سلتاد مبلارزه بلا ملواد مخلدر نشلان ملي دهلد حلدود 63  درصلد از معتادیلن متأهلیلن 
هسلتند و بلا اینکله مجملوع معتادیلن در ایلران یلک میلیلون و خلرده  اي اسلت، وللي موادمخلدر 
دغدغله  بیلش از 92 درصلد ملردم ایلران اسلت و بیلش از 10 میلیلون نفلر از همسلران و فرزنلدان 

معتلادان، دغدغله روزملره اعتیلاد را دارند. 
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منبع: ستاد مبارزه با مواد مخدر

اعتیلاد آسلیب  هاي فراوانلي را بلراي نظلام خانلواده بله دنبلال دارد چنانکله حسلب داده  هلاي 
سلتاد مذکلور 65 درصلد همسلرآزاری ها بلا اعتیلاد ارتبلاط مسلتقیم دارد. افلراد معتاد همسلران را 
مجبلور بله انجلام کارهایلی می کننلد کله غیراخالقلی و غیرانسلانی اسلت. همچنیلن 30 درصلد 
کودک آزاری هلا و 25 درصلد از قتلل هلای عملد توسلط معتلادان انجلام می شلود. نیلز، 23 درصد 
نزاع هلا و خشلونت ها در پلی اعتیلاد حاصلل شلده و بیلن 35 درصلد تا 40 درصد سلرقت ها ناشلی 

از اعتیلاد بله مواد مخدر اسلت.
مطابلق آملار سلتاد در سلال 1392، نلرخ شلیوع اعتیلاد در ایلران 2/65 درصلد بلا آملار تقریبی 
یلک میلیلون و 325 هلزار نفلر معتلاد اسلت. این رقم در سلال 89، یک میلیلون 200 هلزار نفر بود.

10-1. وضعیت سنی مصرف  کنندگان مواد مخدر
 براسلاس اعلالم دفتلر مقابلله بلا موادمخلدر و جرم سلازمان مللل متحلد )unodc(؛ میانگین 
سلني مصلرف کننلدگان ملواد در سلال 2001 میلالدي در جهان معلادل 7/22 بوده کله پس از 10 
سلال تا میانگین سلني 18/5 سلال کاهش یافته اسلت و به عبارتي طي 10سلال اخیر سلن شلروع 
مصلرف در جامعله جهاني 4 سلال کاهش داشلته اسلت. ایلران نیز از این موضوع مسلتثني نیسلت 
بله طلوري کله براسلاس نتایلج تحقیق ارزیابي سلوء مصرف در کشلور در سلال 83، میانگین سلن 
شلروع بله مصلرف موادمخلدر بله 23 سلال رسلیده و تقریبلا در سلال 1392 میانگین سلن شلروع 
مصلرف موادمخلدر، 15 سلالگي اسلت. البتله موضلوع کاهلش سلن اعتیلاد در کشلور آن هلم به 
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صلورت اغلراق آمیلز مورد تایید کارشناسلان نبوده و نیازمند شلیوع شناسلي و رصد مسلتمر اسلت.

10-2. سبقت رشد اعتیاد زنان از مردان
 در ایلن میلان آنچله مهم  تلر اسلت گرایلش برخي زنان بله مصرف ملواد مخدر و افزایلش تعداد 
آنهلا در سلال  هاي اخیلر اسلت. دلیلل اهمیلت از آنجاسلت کله مهم ترین عارضله اجتماعلی اعتیاد 
در زنلان فروپاشلی کانلون خانلواده اسلت؛ اعتیلاد زن، نله تنهلا خلودش بلکله فرزنلدان و ارگان 
خانلواده را نیلز تحلت تأثیر قلرار می دهلد؛ تمایل دختران بله الگوپذیلری از مادرانشلان و در نتیجه 

انحلراف آنهلا از نمونه  هلاي ایلن تأثیر  گذاري اسلت. 
مطابلق آمارهلاي رسلمي، در دو دهله قبلل نسلبت مردان معتلاد به زنلان معتاد 30 بله یک بود، 
اکنلون حلدود 10 بله یک شلده اسلت. ضمن اینکله در جامعله، مصرف ملواد در زنلان ناهنجارتر از 
ملردان تلقلی شلده و در نتیجله زنلان معتاد گرایش کمتلری به رجوع بله مراکز درمانلی دارند و این 
نشلان  می دهلد کله چلون بخشلي از منابع آملاری همین مراکز هسلتند پس نسلبت زنلان معتاد به 

ملردان بیشلتر از آماری اسلت که در اختیار هسلت. 
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منبع: نيروي انتظامي و ستاد مبارزه با مواد مخدر

بیشلترین جلرم زنلان زندانلی، جرایلم مرتبلط با ملواد مخلدر اسلت از 7 هلزار و 377 زن زندانی 
در کشلور 60 درصلد آنهلا بله دالیلل مرتبط بلا جرایم اعتیلاد و مواد مخدر بله زندان راه پیلدا کردند 

کله  بیشلتر آنهلا خلود از این ملواد مخدر اسلتفاده ملی کردند.  
عواقلب اعتیلاد زنلان به مراتب بیشلتر از مردان اسلت، چرا که زن معتاد مجبور اسلت بلا ابزار مختلف 
پلول و یلا ملواد مخلدر خلود را تهیله کنلد و گاه در این میان دسلت بله فعالیت های نامشلروع ملی زند. 
از سلوی دیگلر فلرد معتلاد نملی داند بلا فرزند آینده خلود چگونه رفتلار کنلد و در تربیت فرزنلدش دچار 
انحلراف شلود. حلس انتقلام از دیگلر عواقب اعتیاد زنان اسلت چلرا که آنهلا دائماً فکر می کننلد قربانی 
شلرایط جامعله ای کله در آن زندگلی کلرده، شلده  اند  و همواره در صلدد گرفتن انتقام از جامعه هسلتند.
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منبع: ستاد مبارزه با مواد مخدر

منبع: ستاد مبارزه با مواد مخدر

10-3.نشئگی قبل از تولد! هدیه مادران معتاد به نوزادان
 در برخلی از بیمارسلتان های دولتلی، بخش هایلی بلرای تلرک اعتیلاد نلوزادان در نظلر گرفتله 
شلده اسلت، کله هشلدار مي  دهلد تلا نگران آملار زنلان معتاد شلد؛ زنلان معتلادی که درصلد قابل 
توجهلي از آنلان ملادر هسلتند و یلا می شلوند، کودکانلی را بله دنیلا می آورنلد کله از روز اول توللد، 
بلا درد خملاری و علذاب تلرک، مواجله هسلتند. نیلز مصلرف مخدر باعلث می شلود زنان بلاردار با 
زایملان زودرس روبله رو شلوند. مشلکالت ذهنی، گریلز از جمع و تأخیلر در تکاملل از بیماری های 

نلوزادان متوللد شلده از ملادران معتاد هسلتند. 
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11. ایدز )زائیده انحرافات اخالقی و اعتیاد(
آسلیب ایلدز عمدتلًا زائیلده انحرافلات اخالقلي و اعتیاد اسلت و غالبًا سبب  سلاز یکي از سله امر 
ذیلل مي  شلود: 1. طلالق در صلورت متأهلل بلودن و تشلخیص آن بعلد از ازدواج؛ 2. علدم املکان 
ازدواج و تشلکیل کانلون خانلواده در صلورت تشلخیص قبلل از ازدواج؛ 3. ختلم اتوماتیلک  وار 
پرونلده خانلواده بلا ملرگ شلخص مبتلال بله ایلدز. للذا ایلدز بسلته بله زملان تشلخیص آن، از 

آسلیب  هاي شلکل  گیري و یلا تلداوم نهلاد خانلواده اسلت.
براسلاس آملار وزارت بهداشلت درملان و آموزش پزشلکي، تلا اول تیلر 1392 تعداد افلراد آلوده 
بله اچ، ای، وی درکشلور 26هلزارو 556 نفلر اسلت و تخمیلن زده ملی شلود حلدود 90 هلزار نفلر 

ملورد ابتلال بله ایلن عفونت نیلز در کشلور وجود داشلته باشلد. 

منبع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

براسلاس آملار موجلود تلا اول تیلر 1392 ویلروس ایلن بیملاری در ملردان بیشلتر بلوده اسلت 
طوري کله 89 درصلد میلزان ابتلال در ملردان بلوده اسلت و شلایع تریلن گلروه سلنی مبتلال بله 

ویلروس اچلی ای وی و ایلدز نیلز بیلن سلنین 25تلا 34 سلال اسلت.
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منبع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

دربلاره عللل ابتلالء بله ایلدز، اعتیلاد تزریقلی 52  درصلد، برقلراری روابلط جنسلی 33  درصلد 
و انتقلال از ملادر مبتلال بله کلودک 3/4درصلد را تشلکیل داده اسلت. در 11/6درصلد از ملوارد 
شناسایی شلده در ایلن سلال راه انتقلال نامشلخص بلوده اسلت. کله البته اعلالم این آملار و انتقال 
33  درصلدی ایلدز از طریلق روابلط کنترل نشلده جنسلی نگرانی هلا بلرای پیشلروی انتقلال ایلدز 
از طریلق روابلط جنسلی را افزایلش داده اسلت. تلا پیلش از ایلن ملدل ابتلال بله ایلدز در ایلران بلا 
کشلور های جهلان متفلاوت بلود، به طوری کله نگرانلی در ایلران ابتلال بله ایلدز از طریلق مصرف 
سلرنگ های آللوده بلود، در حاللی کله کشلور های جهلان بله دلیلل روابلط جنسلی کنترل نشلده، 

نگرانی هایلی بلرای افزایلش ابتلال بله ایدز داشلتند. 
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منبع: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

12. زنان کارتن  خواب 

در چنلد سلال گذشلته عملده آملار زنلان بی خانملان و کارتن خلواب شلهر تهلران بله زنلان 
سلالمند تعللق داشلت املا رصلد روند سلني زنلان بی خانملان و کارتن خلواب در سلال  هاي اخیر، 
نشلان از حضلور زنلان جلوان در میلان آنلان دارد. در جدیلد تریلن آمار سلازمان رفاه و مشلارکت 
هلای اجتماعلی شلهرداری تهلران درباره آسلیب  هاي حلوزه زنان، با اشلاره به کاهش سلن زنان 
کارتن خلواب در پایتخلت گفتله شلده که سلن زنلان کارتن خلواب در تهران به 17 سلال رسلیده 

 . ست ا
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بلر اسلاس آمارهلاي مراکز بازپروري سلازمان بهزیسلتي 10 تلا 12 درصد زنلان خیاباني متأهل 
بلوده و اغللب، در سلنین ابتلداي جواني و بازه 20 تا 29 سلال قلرار دارند.
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طبلق آمارهلاي سلال 90 سلازمان رفاه و مشلارکت هلای اجتماعی شلهرداری تهلران، »فقر« 
مهم تریلن عاملل و »تعارضلات خانوادگي« دومیلن عامل مؤثر در بلروز پدیده زنان خیاباني اسلت.
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ج( نقش مسجد در تربیت دینی خانواده
1. تبیین ارتباط مسجد با خانواده

مسلجد عبادتلگاه عاشلقان و بنلدگان صاللح خداونلد و بزرگتریلن و مهم تریلن پایلگاه اسلالم 
اسلت. بسلیاري از علملا و دانشلمندان کله بله ملدارج عاللي کملال دسلت یافتنلد در پرتلو انس با 
مسلجد و تعلیلم و تربیلت در آن بلوده اسلت. این پایلگاه عظیم نقش عملده اي در تعاللي و تحکیم 
بخشلیدن کانلون مقلدس خانلواده دارد. درواقلع در نلگاه کالن بله جامعله اسلالمی، مسلجد، 
واالتریلن و پاک  تریلن پایلگاه تربیلت دینلی انسلان  ها اسلت و از سلوی دیگلر خانواده نخسلتین و 
مؤثرتریلن نهلاد در بحلث تربیت انسلان اسلت. للذا برقلراری ارتباط معنلوی بین مسلجد و خانواده 
بله منظلور اسلتفاده از جایلگاه و پتانسلیل همدیگر، نقش مکملی داشلته و قطعًا ثمرات و آثار بسلیار 
ارزشلمندی بلر جلای خواهد گذاشلت؛ فلردی که در بسلتری تلفیق شلده از فضای معنوی مسلجد 

و فضلای صمیملی خانلواده تربیلت شلود، راه راسلت را پیلدا کلرده، در آن گام می گلذارد.
بلر همیلن اسلاس در قلرآن و مبانلی دینی ملا بر ارتباط همیشلگی با مسلجد تأکید زیادی شلده 
اسلت و نبایلد خانواده هلا حضلور خلود در مسلاجد را بله مناسلبت های خلاص محلدود کننلد و بلر 

همیلن مبنلا نیلز نخسلتین اقلدام وجود مقلدس پیامبلرs در مدینله احداث مسلجد بود. 

2. کارکردهای مسجد در ارتباط با خانواده
مسلجد خانلة خداسلت و قرارگاهلي اسلت که بلا نام و یاد خدا عجین شلده اسلت و للذا با حضور 
در مسلجد و اقامله نملاز یلا شلرکت در جلسلات و مناسلبت هلاي آن، آراملش و نشلاط در خانلواده 
اهلل مسلجد مهیلا ملي گلردد. درواقع آن گاه کله مؤمن وارد مسلجد می شلود، در فضایلی آکنده از 
طهلارت، سلادگی و علاری از پیرایه هلای ملادی قلرار می گیلرد؛ اما انباشلته از جلوه هلای معنوی و 
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الهلی. هم صحبتلی بلا مسلجدیان نه تنهلا گرفتلاری و پریشلانی مسللمان را تخلیله می کنلد، بلکه 
وی را از موهبلت همیلاری فکلری و عمللی آنهلا بهرمنلد می کنلد؛ آن هلم مسلجدیانی کله خلود 
را دربرابلر گرفتاری هلای دیگلران مسلئول می داننلد. از نلگاه دیگلر و بعلد سللبی مسلئله، ارتباط 
بلا مسلجد و اهلل مسلجد، به طلور اتوماتیلک وار انسلان را تلا حلد زیلادی از رذائلل و آسلیب  ها باز 
ملی  دارد. بسلیاري از متخلفلان و بزهلکاران اجتماعلي که به نوعلي امنیت اجتماعلي را به خطر مي 

اندازنلد کسلاني هسلتند کله اهلل ارتباط با خلدا و نماز و مسلجد نیسلتند.
در بیلان کارکردهلای مسلجد بله صلورت جزئی  تلر بایلد گفلت کله بلر اسلاس تصویلری کله 
از ارتبلاط فیمابیلن مسلجد و خانلواده ترسلیم شلد و نقلش مکمللی آنهلا بیلان گردیلد، مهم تریلن 
کارکلرد مسلجد در ارتبلاط بلا خانلواده، هملان تتمیلم و بله کمال رسلاندن تربیلت دینی انسلان و 
اعطلای حیلات طیبله واقعلی بلرای اعضای خانلواده اسلت. در همین ارتبلاط، مسلجد دو کارکرد و 

نقلش کلیلدی و اساسلی را بر عهلده دارد:

1-2. آشنایی با ارزش  ها و نگرش  های دینی )معرفت  بخشی(
 بلراي رسلیدن بله تکاملل و قلدم نهلادن در وادی تربیت دینی، نخسلتین گام کسلب »معرفت 
و آگاهلی« از ماهیلت و چیسلتی آموزه  هلای آن اسلت کله مسلجد بله عنلوان یلک ابلزار و بسلتر 
زمینه  سلاز، نقلش به سلزایی را در نیلل بدیلن هلدف می  توانلد داشلته باشلد. چنانچه مسلجد که در 
عصلر نبلویs و دوره ی خلفای راشلدین، مجمع نومسللمانانی شلد در باب آشلنایی بلا آموزه های 
اسلالمی و اسلتماع سلخنان پیامبلر s در بلاب آیه هلای قلرآن، تبلیلغ دیلن و ابالغ احکام شلرع، 
و مسلائلی از ایلن قبیلل. درواقلع، »مسلجد« کهن تریلن دانشلگاه اسلالمی و اساسلی ترین پایگاه 
تعلیلم در تاریلخ اسلالم اسلت. و البتله مسلجد در طلول تاریخ ایلن کارکلرد را همواره حفلظ نموده 

اسلت و عمده  تریلن و اصیل  تریلن مرکلز تعلیلم معلارف دینلی بوده اسلت.
البتله در حلال حاضلر و حسلب گسلترش روز افزون سلاختار نهلادی جواملع، نهادهلای زیادی 
شلکل گرفته  انلد کله بله صلورت مسلتقیم و یلا غیلر مسلتقیم از طریلق رسلانه  ها در املر تعلیلم و 
آملوزش معلارف و مهارت  هلای ملورد نیلاز خانلواده فعالیلت می  کننلد کله برخلی از ایلن نهادها نه 
تنهلا کمک  کننلده به مسلجد نیسلتند بلکله به دلیل رویکردهلای ملادی و انحرافلی از تعالیم دینی، 
حتلی مشکل  سلاز نیلز شلده  اند و خروجلی آنهلا خانلواده متعاللی ملورد پسلند اسلالم نیسلت و لذا 
بحلث از جایلگاه مسلجد در معرفت  بخشلی بله خانلواده صرفلًا جنبله ایجابلی نلدارد بلکله حسلب 
ضلرورت، جنبله سللبی نیلز بله خلود گرفتله اسلت و در میلدان رقابلت سلنگین موجود کله رقبای 
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آن بلا تملام تلالش سلعی در شلکل  دهی بله خانلواده به نحلو دیگلری دارند، مسلجد وظیفله دارد 
علالوه بلر اعطلای معرفلت اصیلل، معلارف بدللی را نیز شناسلائی و خنثلی نماید.

2-2. آشنایی با سبک زندگی اسالمی و آموزش عملی تربیت دینی )الگوسازی(
 مسلجد مکانلی اسلت بلرای تمریلن خلق وخلوی پسلندیدة انسلانی، زیلرا خداونلد می فرماید: 
وا« )توبله/108( در مسلجدی کله براسلاس تقلوا و پارسلایی تأسلیس  ـُر ـوَن أن َیَتَطَهّ  ُیِحُبّ

ٌ
»فیـه رجـال

شلده باشلد و برخلی آسلیب  های مبتلی  به نهاد مسلجد را نداشلته باشلند، انسلان  های پاکلی در آن 
حضلور دارنلد کله دوسلت دارنلد از رذائلل و بدی  ها بلدور و پاکیزه باشلند اینهلا افرادی هسلتند که 
اهتملام دارنلد ارزش  هلای دینلی را حسلب آنچله از قلرآن و معصومیلنc صلادر شلده اسلت، در 
رفتارهلای عینلی و عمللی خلود متبللور سلازند و خلود را متخللق به اخلالق دینی و مراعی سلبک 
زندگلی دینلی نماینلد و للذا طبیعتلًا رفلت و آملد بلا چنیلن انسلان  های پلاک و تقوی  پیشله  ای بله 
عنلوان بهتریلن الگوهلای عمللی بلرای خانلوادة   مرتبط با مسلجد به شلمار آمده و تأثیلرات عمیق 

و سلریعی بلر رفتارهلای خانلواده خواهلد گذارد. 
بمانلد کله اهلل مسلجد هرچنلد معصلوم از گنلاه و خطا نیسلتند و ممکن اسلت مرتکلب برخی 
معاصلی شلوند وللی بلر ایلن امر اهتملام دارند تا در مسلجد به گنلاه آلوده نشلوند، سلخنان ظالمانه 
بلر زبلان نیاورنلد، به آبروی دیگلران تجاوز نکنند، در مسلجد غیبت نکنند، سلخنان لغلو و بی فایده 
را کنلار نهنلد و از گفت وگوهایلی کله بلوی دنیاپرسلتی می دهلد پرهیلز نمایند. چون مسلجد نهاد 

مقدسلی اسلت و جای هلر رفتار و کلردار و گفتاری نیسلت. 
در پایلان گفتنلی اسلت پیلش فلرض، چنان کله تلویحلًا اشلاره شلد، ارتبلاط خانلواده با مسلجد 
فعلال و پویایلی اسلت کله نملاز جماعلت شلاداب و فعالیت  هلای فرهنگلی جلذاب با حضلور تمام 
اقشلار سلنی دارد نله مسلجدی که فقط اسلم آن را یدک می  کشلد و یلا احیانًا مدیریلت آن بر عهده 

انسلان  های ناصالح اسلت.
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د( راهکارها
آنچله در بحلث راهلکار می  خواهلد مطرح شلود درواقع اسلتفاده از ظرفیت  هلا و امکانات معنوي 
و ملادی مسلجد در جهلت رفلع مشلکالت و آسلیب  هایي اسلت که نهلاد خانلواده با آنها دسلت به 
گریبلان اسلت. للذا الزم اسلت بله صلورت علملی و دقیلق ابتدا مشلخص شلود کله نقلاط قوت و 
ضعلف و فرصت  هلا و تهدیدهلاي مسلجد در مواجهه با مشلکالت خانواده چیسلت؟ و آنگاه حسلب 
نلگاه سیسلتمي SWOT بله ارائله راهکارهلای دقیق پرداخته شلود. لیکلن این املر در این مجال 
قابلیلت عملیاتلی شلدن نلدارد به دلیلل آنکله اواًل نیلاز بله تفصیلل و گلردآوری تملام جوانلب کار 
دارد کله در ایلن موجلز نمی  گنجلد و درثانی برنامله راهبلردی SWOT، یک برنامه اسلتراتژیک و 
راهبلردی اسلت کله به دلیلل اختلالف ظرفیت  هلا و پتانسلیل  های هر کدام از مسلاجد بلا همدیگر، 
املکان نلگارش آن و نسلخه  پیچی آن بلرای تملام مسلاجد به صلورت یکجلا وجلود نلدارد و بلکله  
بایلد بله صلورت تک  تلک بلرای هلر کلدام از مسلاجد ملورد بررسلی قلرار گیلرد. در ایلن مجلال 
آنچله می  خواهلد بیلان شلود رویکردهلای کالن و تأثیرگلذاری هسلتند کله نیلاز هسلت تلا حتمًا 
اصلالح شلوند. توجله بله ایلن رویکردهلا نقش به سلزایی در شناسلایی واقعلی نقاط قلوت و ضعف 
و فرصت  هلا و تهدیدهلا خواهلد داشلت چلون ایلن رویکردهلا درواقلع چشلم  انداز و رسلالت غایی 
مسلجد مطلوبلی را کله در زملان فعللی بتواند در رفع آسلیب  های خانلواده مؤثر واقع افتلد و خانواده 
را در نیلل بله کملال و سلعادت دنیلوی و اخلروی یاری رسلاند، ترسلیم و تبییلن می  نمایند و نقشله 
راه اجماللی از مسلیری هسلتند که بایسلتی پیموده شلود. بر همین اسلاس، رویکردهلای اصالحی 

عملده به شلرح ذیلل تشلریح می  گردد:  
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1. رویکرد واقع  بینی؛ باید به این واقع  بینی رسید که:
اواًل؛ هلم مسلجد و هلم خانلواده جایلگاه تعلیملی و تربیتلی سلابق خلود را در پروسله و فرآینلد 
آملوزش ندارنلد. بلا ایلن توضیلح کله؛ نهادهلای هم  علرض در حلوزه تعلیلم و تربیلت بله شلکل 
فلراوان بلروز و ظهلور داشلته  اند و نهلاد مسلجد و خانلواده بله ملوازات پیشلرفت رقبلا، پیشلرفت 
نکلرده و خلود را بلا شلرایط جامعه خلود وفق نداده  انلد و نیلز نتوانسلته  اند از ابزارها و پتانسلیل  های 

موجلود در جهلت نقش  آفرینلی کارآملد بهلره ببرنلد. 
در سلبک زندگلی جدیلد، خانلواده )شلامل هلر دوی والدیلن و فرزنلدان(، تعالیلم آموزشلی و 
تربیتلی خلود را منحصلراً از نهاد مسلجد نمی  گیرد همچنان کله نقش تربیتی والدین بلرای فرزندان 
در داخلل خانله چنلدان پررنلگ نیسلت و خیللی نهادهای دیگلر همچون مدرسله، دانشلگاه، انواع 
سرسلام  آور رسلانه  های مکتلوب و غیلر مکتلوب شلامل صوتلی و تصویلری، تعامللی دیجیتاللی و 
... سلایه سلنگین خلود را بلر سلر نهلاد خانلواده و مسلجد گسلترده  اند و اختیلارات و نفوذ آنهلا را به 

حداقلل رسلانده  اند.
در  ثانلی؛ مهمتلر از اوللی اینکله، نبایلد بدنبلال بازیافتن جایگاه پیشلین به شلکل قبللی آن ل که 
مسلجد و خانله نقش  هلای تقریبلا انحصلاری در تعلیم و تربیت داشلتندل بود. بلکه بایسلتی حسلب 
شلرایط موجلود و بلا پذیلرش کلیت سلاختار نظام آملوزش موجود، بلا رویکرد رفرملی و اصالحی و 

نله باژگونله  ای، طرحلی نلو در انداخت و جایلگاه واقعی مسلجد را شناسلایی نمود. 
للذا در رویکلرد واقع  بینلی در وهلله اول، فلارغ از قضلاوت ارزشلی در مورد نهادهلای هم  عرض، 
اصلل وجلود آنهلا و حتلی ضلرورت وجود آنهلا را به دلیل سلبک زندگی موجلود در جامعه بشلری و 
جامعله ایرانلی بایلد به رسلمیت شلناخت و دنبلال حذف تملام آنها نبلود؛ چنانچه در سلبک زندگی 
فعللی اگلر نهلاد تربیتلی هم  عرضی همچون مدرسله وجود نداشلته باشلد، واقعلًا خانواده با مشلقت 
و حلرج مواجله می  شلود و نهادهلای هم  علرض دیگر همین طلور؛ لذا مسلجد و خانواده بایسلتی در 
ضملن مفلروض دانسلتن وجلود این پازل، جای مناسلب خلود را پیلدا نمایند نه با مفلروض گرفتن 
نبلود آنهلا. آری در گام بعلد کله بسلیار مهم اسلت بایسلتی مسلجد و خانلواده به رویکلرد مدیریت 

توجله داشلته باشلند کله در رویکلرد بعلدی توضیح داده می  شلود.

2. انضمام رویکرد »مدیریت تربیت« با رویکرد »تولیت تربیت«
 در شلرایط موجلود هرچنلد مسلجد نبایلد از نقلش مسلتقیم خود در تربیلت دینی خانلواده غافل 
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شلود و از همله امکانلات و ظرفیت  هلای موجلود در جهلت تعلیلم معلارف دینلی بلرای خانلواده 
خصوصلًاً بله شلکل حضلوری و چهلره بله چهلره کله مؤثرتریلن روش تربیتی اسلت بهلره بگیرد، 
لیکلن چنان کله گفته شلد بخلش اعظلم نهادهلای تأثیرگذار بلر تربیت دینلی خانلواده و ابزارهای 
مؤثلر بلر خانلواده خلارج ازکانلال و مسلیر مسلجد عملل می  کننلد، در چنین شلرایطی مسلجد که 
نمی  توانلد و نبایلد هلم جللو همله آنهلا را بگیلرد بایسلتی مواجهه فعلال با این قضیه داشلته باشلد، 
بله ایلن صلورت که مسلجد، رویکرد مدیریلت کانال  هلای تأثیرگذار بر تربیلت خانلواده را عهده  دار 
شلود کله در ایلن مسلیر طبیعتلًا الزم اسلت پلس از شلناخت دقیلق از ماهیلت نهادهلا و ابزارهلای 
مزبلور و وضعیلت تأثیرگلذاری آنهلا بلر خانلواده، بلا ارتباطلی کله با نهلاد خانلواده برقلرار می  کند 
وی را در جهلت بهره  منلدی از ابزارهلا و نهادهلای سلالم و صاللح و نیلز فاصلله گرفتلن از نهادها و 
ابزارهلای ناسلالم، راهنمایلی نمایلد و حتلی در قدم  هلای بعلدی و عملیاتی  تلر، زمینه   را برای رشلد 
ابزارهلا و نهادهلای سلالم و زمینله ارتبلاط خانلواده بلا اینها فراهلم آورد و تسلهیل سلازد و متقاباًل 
بله مقابلله نظلری و عمللی بلا نهادهلای ناسلالم و دور نگه  داشلتن خانلواده از اینها بپردازد. مسلجد 
حتلی می  توانلد در شلکلی ایجابلی اقلدام به تأسلیس و پایه  گلذاری نهادهلا و ابزارهای سلالم نماید 
و یلا تلالش در جهلت تأثیرگلذاری بلر متولیلان و محتوای ابزارهلا و نهادهلا نماید و با سالم  سلازی 

آنهلا فضلا را بلرای اسلتفاده نهلاد خانلواده از آنها فراهلم آورد. 
ایلن رویکلرد همچنیلن می  خواهلد بگویلد کله مسلجد بایلد علالوه بر نقلش فردی مسلتقیم، 
نقلش »محلور آسلیاب« را نیلز بلر عهده داشلته باشلد و با جللب همکاری سلایر نهادهلاي هم  فکر 
دغدغه  منلد، بله عنلوان محلور جریلان تربیت دینلی، ظرفیت  هلا و پتانسلیل آنها را بلرای کمک به 
نهلاد خانلواده مدیریلت نمایلد نهادهایی ماننلد حسلینیه  ها، امام  زاده  هلا، مدارس معارف اسلالمی، 

هیلآت مذهبلی و حتلی برخی حوزه  هلای علمیله و ... . 

3. انضمام رویکرد »آموزش ماهیگیری« با رویکرد »اعطای ماهی«
 مسلجد بایسلتي خانلواده را نیلز واقع  بیلن نمایلد و در پروسله تربیلت اعضلا و فرزنلدان، بله او 
بفهمانلد کله زملان قدیلم سلپري شلده و خانلواده نقلش مسلتقیم تربیتلي و تلام االختیلار را ندارد 
بلکله بایلد خانلواده مدیریلت توانمنلد و قلوي داشلته باشلد تلا بله نحلوه اسلتفاده اعضاي خلود از 
آموزش هلاي نهادهلا و ابزارهلاي تربیتلي جامعله، سلمت و سلو بدهلد و بلا ارائله شلناخت الزم به 
اعضلاء، آنهلا را بله سلوي نهادهلاي سلالم رهنمون سلازد مسلجد بایسلتي ایلن واقع  بینلي و نحوه 
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مدیریلت صحیلح را از طریلق مشلاوره هلا و ... بله خانلواده تزریلق نمایلد و خلود نیلز بله عنلوان 
پشلتیبان و ناظلر، حضلور پشلت پلرده داشلته باشلد. 

4. رویکرد علمی و تخصصی

 همچنان کله ابزارهلا و نهادهلای رقیلب از آخرین روش  هلا و جدیدترین مدل  هلا و تکنولوژی  ها 
بلرای پیشلبرد اهلداف خلود در املر تربیلت بهره  بلرداری می  نماینلد و از هیلچ خالقیلت و نلوآوری 
دریلغ نمی  ورزنلد مسلجد نیلز نبایلد در ایلن رقابت شلدید و تنگاتنلگ از این مسلائل غافل شلود و 
بایسلتی بلا فاصلله گرفتلن از نگاه رایلج قدیمی، نلگاه کامال علملیـ  تخصصی و سیسلتماتیک به 
مسلئله داشلته باشلد لذا الزم اسلت اواًل؛ بلرای تملام تصمیماتش از عقبله علمی و پژوهشلی قوی 
و اسلتوار بهرمنلد باشلد و تخصلص و علم را چاشلنی تملام برنامه  هلا و تصمیماتش نمایلد و درثانی 
از مدیریلت متخصلص و کارآملد بهلره بگیلرد؛ مدیریت مسلجد بایسلتی علالوه بر برخلورداری از 
اخلالق حسلنه و تقلوای دینلی، لزوملًا شلخصی آشلنا بلا مبانلی مدیریت سلازمانی، اصلول جذب 
مخاطبلان )افلراد و خانواده  هلا( و نگهلداری آنهلا بلوده و نیز با موضوع ابزار رسلانه و نحلوه مواجهه 
فعلال بلا ایلن پدیلده بسلیار تأثیرگذار و حلاوی ظرفیلت تبلیغی بالقوه فراوان، آشلنا باشلد. للذا نهاد 
مسلجد بایسلتی فضلا را بلرای کارهلا و تحقیقلات علملی در موضوع ملورد نظر و آن هم بلا رویکرد 

کاربلردی و حسلب شلرایط جامعله مهیا نماید و حسلب خروجلی آنهلا گام بردارد. 

5. رویکرد استفاده از پتانسیل رسانه  ها

 مسلجد بایلد بله موضلوع رسلانه توجله ویلژه داشلته باشلد و در جهلت عمللی سلازی اهلداف 
و رسلالت  های خلود در خصلوص تربیلت دینلی خانلواده و مواجهله بلا مشلکالت آن، از حداکثلر 
ظرفیلت رسلانه  ها حسلب انلواع مختلفلی کله دارند بهلره ببلرد همچنان کله رقبایلش و نهادهای 
هم  علرض، بله نحلو احسلن از ایلن ابزار اسلتفاده می  کننلد و توانسلته  اند از این طریق، حتلی خود را 
وارد خانه  هلا نماینلد و ذهلن و فکلر اعضلای خانلواده را حتلی در سلاعات اختصاصلی درون خانه به 
خواسلته  های خود مشلغول دارند.  مسلجد بایسلتی حتمًا بخشلی تحت عنوان رسلانه داشلته باشلد 
کله در ایلن بخلش بله شناسلایی ظرفیت  های موجلود در رسلانه  ها برای برقلراری ارتبلاط هدفمند 

مسلجد بلا خانلواده بپلردازد و راهکارهلای آن را مشلخص نموده و عملی سلازد.
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6. رویکرد تلفیق سنت و تجدد
 آنچله از رویکردهلا گفتله شلد نبایلد موجلب غفللت از نقلاط قلوت نگاه سلنتی در اداره مسلجد 
شلود خصوصلًاً کله اداره سلنتی مسلاجد در سلابق و بله مقتضلای زملان خلود، مدیریلت علملی و 
تخصصلی بلود. آری؛ مشلکل آنجلا به وجلود آمد کله علی  رغلم تغییر زملان و اقتضائلات آن و ابداع 
روش  هلای نویلن و بوجلود آملدن نهادهلای حرفله  ای در حلوزه تربیلت و آموزش، مسلجد متحول 
نشلد و همچنلان بلر روش قبللی خلود اسلتوار ماند. حلال آنچله در اینجلا می  خواهد گفته شلود آن 
اسلت کله نلگاه سلنتی بله اداره مسلجد علی  رغم تملام نارسلائی  هایی که در زملان حاضلر دارد، از 
نقلاط قلوت بی شلمار و بی  نظیلری نیلز بهره  مند اسلت که نبایلد تحت هیلچ شلرایطی از آنها غافل 
شلد و کم  اهمیلت جللوه داد، نقلاط قوتلی همچلون ملوج زدن اخلالص و معنویلت در متولیلان آن 
و احتلراز از نلگاه ملادی صلرف و نلگاه سلودآورانه شلغلی بله اداره مسلجد و متقابلاًل ایثلار نمودن 
وقلت و فرصت  هلای درآمدزایلی خلود در جهلت مدیریلت مسلجد بلدون هیچ  گونله چشم  داشلت 
و یلا بلا رضایلت بله کمترین  هلا. للذا بایسلتی نلگاه متجددانه و بله روز را کله در رویکردهلای قبلی 
ذکلر شلدند بلا رویکلرد سلنتی تلفیق نملود و مدیریتلی توانمنلد از طریلق بهره  گیلری از نقاط قوت 
هلر دو و پلس زدن نقلاط منفلی هلر دو، بلرای کمک مسلجد بلرای تربیت دینلی خانلواده رقم زد.

7. رویکرد ارتباط عاطفی با خانواده در تمام برنامه  ها و کمیته  ها و گروه  ها

 یکلی از رویکردهایلی کله قبال بوده و جدیداً مغفول واقع شلده اسلت رویکرد توجله به برقراری 
ارتبلاط عاطفلی متولیان مسلجد خصوصلًاً اخالق  مداران مسلجد بلا مخاطبان اسلت. تاریخ گویای 
ایلن مطللب اسلت کله پیامبلر اکلرمs بلا تلک تلک مسلجدی  ها و نمازگلزاران ارتبلاط عاطفلی 
عمیلق برقلرار می  کلرد، از حضلور و علدم حضور یکایک  شلان مطلع بلود و در صورت علدم حضور، 
سراغ  شلان را می  گرفلت و احیانلًا اگلر مریلض بودنلد بله همراه سلایر مسلجدی  ها به عیادت  شلان 
تشلریف می  بردنلد. درواقلع هلر آن کلس کله در مسلجد حضلور می  یافلت بله منزلله عضلوی از 
اعضلای خانلواده بلزرگ مسلجد به شلمار می  آملد کله کاملاًل در جریلاِن بلودن و نبلودِن همدیگر 
و احیانلًا بلروز مشلکالت علارض شلده بلر همدیگلر بودنلد که اگلر می  توانسلتند یلاری می  کردند.
آنچله در اینجلا می  خواهلد ذکلر شلود آن اسلت که مسلجد بایلد یک متوللی بینا و یلک میزبان 
باحلرارت و ممللو از معنویلت داشلته باشلد کله میهمانلان مسلجد را و خانواده  هلای حاضر شلده در 
مسلجد را تحویلل بگیلرد و بله آنهلا بفهماند کله »ما دیدیلم و فهمیدیم که شلما تشلریف آوردید و 



مسجــــــــــد و خانواده 72

شلما را درلیسلت خانلواده خلود وارد کردیلم و از ایلن پلس بلودن و نبودنتلان برای ما یکی نیسلت 
ملا بله عنلوان برادران دینلی، ضمن برقلراری ارتبلاط نزدیک و صمیمی با شلما، از ایلن پس، رصد 
حلال شلما را وظیفله خلود می  دانیلم و چنان کله ببینیم مشلکلی برای شلما پیلش آملده در رفع آن 

برادرانله خواهیلم کوشلید همچنان کله در شلادی  ها در کنارتلان خواهیلم بود.«
ایلن هملان چیزی اسلت که گمشلده دنیای مدرن اسلت یعنی فقلدان و کمبلود عاطفه و محبت 
و دلجوئلی از همدیگلر و یلاری مخلصانله و برادرانله به همدیگر که متأسلفانه مراتبلی از آن در نهاد 
مسلجد و مسلجدی  های املروز نیلز سلرایت کلرده اسلت طوری که فلرد می  آیلد و نماز خلودش را 
بله صلورت فلرادی و حتلی به صلورت نملاز جماعت می  خوانلد و ملی  رود و کسلی کاری به کارش 
نلدارد؛ حتلی ممکلن اسلت این حاللت برای چندین سلال تلداوم پیدا کند و بلودن و نبلودن او برای 
هیچ  کلس، مهلم و ملورد توجله نباشلد چرا که کسلی وی را رصلد نکلرده و تحویل نگرفته اسلت.

8. رویکرد طبیب دوار
ـی  ْحَ

َ
ـُه َو أ ـَم َمَراِهَ

َ
ْحک

َ
ـِه َقـْد أ اٌر ِبِطّبِ  حضلرت عللی در وصلف پیامبلرs می  فرمایلد: »َطِبیـٌب َدّوَ

ـٌع ِبَدَواِئـِه َمَواِضـَع  ـٍم ُمَتَتّبِ
ْ

ِسـَنٍة ُبک
ْ
ل

َ
اٍن ُصـّمٍ َو أ

َ
ـوٍب ُعْمـٍي َو آذ

ُ
ْیـِه ِمـْن ُقل

َ
اَجـُة ِإل َ ِلـَك َحْیـُث الْ

َ
ـُه َیَضـُع ذ َمَواِسَ

ْیـَرة« )نهلج البالغله، خ 108( »پیامبلرs طبیبلی اسلت که بلرای درمان بیماران  َ ـِة َو َمَواِطـَن الْ
َ
َغْفل

ْ
ال

سلّیار اسلت. مرهم هلای شلفا بخلش او آملاده، و ابلزار داغ کلردن زخم هلا را گداخته. برای شلفای 
قلب هلای کلور و گوش هلای ناشلنوا و زبان هلای الل، آملاده، و بلا داروی خلود در پلی یافتلن 

بیملاران فراموش شلده و سلرگردان اسلت.« 
املروز دیگلر زملان آن نیسلت کله نهاد مسلجد بنشلیند تلا نهاد خانلواده به سلراغش بیایلد و از 
وی خاضعانله و بلا التملاس در جهلت تربیلت دینی اسلتمداد نماید؛ چرا کله اواًل دنیا، دنیلای رقابتی 
شلده و نهادهلای هم  علرض دیگلر بلا هلزاران حیلله و روش، خودشلان بله سلراغ نهلاد خانلواده 
می  رونلد تلا او را در معلرض آموزه  هلای خلود قلرار دهنلد و للذا اگر در این رقابت، مسلجد سلرجای 
خلود بنشلیند و منتظلر بمانلد، قافیله را باخته اسلت و درثانلی در اثر وجلود نهادهلای تربیتی مضّل، 
نهلاد خانلواده مریلض شلده و بلر پیکلره آن آسلیب  های فلراوان وارد شلده اسلت طوری کله عزم 
و اراده الزم را بلرای حرکلت خودجلوش بله سلمت مسلجد نلدارد و الزم اسلت کله نهلاد مسلجد 

پیش  قلدم شلود.
از جملله مهم تریلن الزاملات ایلن رویکلرد، در دسلترس بودن نهاد مسلجد و آموزه  هلای تربیتی 
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آن بلرای تملام افلراد جامعله اسلت؛ مسلجد نبایلد صرفلًا در اوقلات نملاز باز باشلد و تملام؛ اگر هم 
مشلکلی در ایلن زمینله هسلت بایسلتی حلل شلود نله اینکله بلا تعطیلل نملودن ایلن شلفاخانه 
صلورت مسلئله پلاک شلود؛ نیز مسلجد بایلد در حداقلل بازه زمانلی در دسلترس خانواده باشلد، در 
زمانله  ای کله میانگیلن زملان دسترسلی بله مواد مخلدر و مشلروبات الکی چندیلن دقیقله و از فرار 
از خانله تلا افتلادن بله دام فسلاد و انحرافلات اخالقلی، آناتی بیشلتر طول نمی  کشلد، در دسلترس 
نبلودن فیزیکلی مسلجد املری بلاور نکردنلی اسلت. کله البته بایسلتی مسلجدی باشلد کله واقعًا 
نقلش طبابلت را بتوانلد بلرای نهلاد خانلواده ایفلا نمایلد و دردش را علالج نماید و با حضلور طبیب 

حاذقلش نسلخه شلفا  بخش برایلش بپیچد.
آنهـا تعامـلداشـتنمسـجدوخانـوادهپیشنیازهـاوابزارهـایویـژهایداردکـهبرخـیاز

بدیـنشـرحاسـت:
 داشلتن املام جماعتلی بلا ویژگی  هلای: عاللم فاضل، متقلی، متعهلد، دلسلوز، روزآمد، 

دارای سلالمت و آراسلتگی بدنلی و ظاهلری؛
 داشلتن شلورای علملی و هیئلت امنلا بلا ترکیبلی از مسلجدیان کارآزملوده، باتجربله، 

جلوان و کارآملد ؛
 داشلتن اتلاق فکلر خانلواده جهلت گفتملان دربلارة موضوع هلا و محورهلای زندگلی 

خانلواده و چالش هلای پیلش رو؛
 داشلتن کمیته هلای علملی و تخصصلی درون هلر مسلجد، به ویلژه کمیتلة مشلاوره و 

زندگی؛ مهلارت 
 برخلورداری از صنلدوق ماللی خانلواده بلرای کمک رسلانی های ماللی و اعطلای 
قرض الحسلنه بلرای کملک بله زندگلی، ازدواج، بیملاری، ایجلاد شلغل، تحصیلل و ماننلد آن؛
 داشلتن کمیتله  آملوزش  و پرورش مسلجد بلرای برنامه ریلزی موضوع هلای گوناگون، 

به ویلژه تربیلت دینلی، اخالقی، اجتماعی، سیاسلی و جنسلی؛
 داشلتن شلورای حکمیلت و دادگاه خانلوادة مسلجد بلرای رویارویلی بلا چالش هلا و 

اختالف هلای خانوادگلی، متشلکل از ریش سلفیدان و معتملدان محلل؛
 راه انلدازی کتابخانه هلای عموملی و تخصصلی مسلجد، نمایشلگاه های کتلاب و 

؛ ر هلا فزا نرم ا
 داشلتن سلالن و زمیلن ورزش مسلجد و تشلکیل تیم هلای ورزشلی، به ویلژه بلرای 
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جوانلان و نوجوانلان؛
 برخورداری از کمیته ی اردوهای تفریحی، زیارتی، علمی و بین المللی مسجد؛

 داشلتن کمیتله ی هنلر؛ مانند سلینما، تئاتر، موسلیقی، آواز، خطاطی، طراحی، نقاشلی و 
ترویج هنرهای اصیل اسلالمی. 

 طراحلی و برنامه ریلزی بلرای نشسلت های سلاالنه ی اماملان جمعله و جماعلت؛ بلا 
هلدف آسیب شناسلی خانواده هلای مسلجدی و برنامه ریلزی بلرای دوره هلا و کارگاه های 
آموزشلی مهلارت زندگلی خانواده هلا. )شلاملی و یوسلفی، بازشناسلی ظرفیت هلا و 

کارکردهلای مسلجد بویلژه در حلوزه خانلواده، ص 19-20(؛
 تشلکیل کمیتله رسلانه بله منظلور بهره  گیلری از تملام ظرفیت  هلای رسلانه   در جهلت 
برقلراری ارتبلاط عاطفلی نزدیلک بلا خانلواده و تأثیرگلذاری در املر تربیت دینلی خانواده 
)ظرفیت  هلای رسلانه همچلون شلبکه  های اجتماعی اختصاصلی برای تمام مسلجدی  ها 
یلا بخشلی مشلخص از آنهلا مثال بلرای پلدران مسلجدی، ورزشلکاران مسلجدی و ...، یا 

بازی  هلای رایانله  ای بلا محتوای سلالم و جهتلدار، ...(؛
 تشلکیل کمیتله شناسلایی در جهت شناسلایی و جلذب گروه  های مرجلع و خانواده  های 
مسلتعد و شلاخص در حوزه اسلتحفاظی مسلجد، به سلبب تأثیلر ویژه و خاصلی که حضور 

آنهلا در جذب سلایرین به مسلجد دارد.
در همیلن راسلتا طرحلی تحت عنوان طرح مسلجد خانلواده )به مثابه پزشلک خانواده(، توسلط 
یکلی از صاحب  نظلران مطلرح شلده اسلت بلا این توضیلح که منلش مسللمانان و دین ملداران، در 
طلول تاریلخ، ایلن بوده اسلت که بانیان حکومتلی و مردمی در همة شلهرها و روسلتاها و به فراخور 
تراکلم جمعیلت، مسلاجد ملورد نیاز را می سلاختند. این مسلجدها نه تنهلا محل عبلادت و نماز بلکه 
مرکلزی بلرای آملوزش، مشلاوره گیری و دادگاه قضلا و درواقلع محلي براي رفع مشلکالت زندگي 
شلخصی و اجتماعلی ملردم بلود. طلرح مسلجد خانلواده بله ایلن معنلی اسلت کله هر خانلواد ه ی 
اسلالمی در پلی یک مسلجد خانواده باشلد و همانند طرح پزشلک خانلواده  خود را زیلر چتر حمایت 

یک مسلجد قلرار دهد. )هملان، ص19-18(
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نتیجه  گیری
نتیجله ایلن تحقیلق آن اسلت کله مسلجد وخانلواده حسلب اهمیلت و جایلگاه و کارکردهلای 
خاصلی کله در تربیلت انسلان دارنلد علی  رغلم اینکله الزم اسلت تعاملل و هملکاری نزدیکلی بلا 
همدیگلر داشلته باشلند در شلرایط موجلود و حسلب تهاجلم فرهنگلی غلرب و نیلز تغییلر سلبک 
زندگلی، ایلن ارتبلاط، بسلیار کم رنلگ شلده و خانلواده نیلز عملاًل بلا آسلیب  های فلراوان مواجله 

است.  شلده 
بلرای برون  رفلت از وضعیلت فعلی و نیل ارتباط مسلجد و خانلواده به وضعیت مطلوب، بایسلتی 
چنلد رویکلرد اصالحلی عمده را مسلجد و متولیلان آن مورد توجه قلرار دهند؛ رویکلرد اول رویکرد 
واقع  بینلی اسلت؛ مسلجد بایلد اصلل تغییلرات جهلان جدیلد را بپذیلرد و بلر نقش انحصلاری خود 
در تربیلت خانلواده پافشلاری نکنلد و وجلود نهادهلای تربیتی هم  عرض را به رسلمیت بشناسلند و 
آنلگاه در ضملن مفلروض دانسلتن وجلود ایلن پازل، جای مناسلب خلود را پیلدا نمایند کله عبارت 
اسلت از توجله بله رویکلرد اصالحی دوم یعنلی رویکرد »مدیریلت« تربیت و نلگاه تخصصی بدان، 
بدیلن معنلی کله هرچنلد مسلجد نبایلد از نقش مسلتقیم خلود در تربیت دینلی خانواده غافل شلود 
لیکلن رویکلرد مدیریلت کانال  هلای تأثیرگلذار بلر تربیلت خانلواده را عهلده  دار شلود و با شلناخت 
دقیلق از ماهیلت نهادهلا و ابزارهلای مزبلور و وضعیلت تأثیرگذاری آنها بلر خانواده، بلا ارتباطی که 
بلا نهلاد خانلواده پیلدا می  کنلد وی را در جهلت بهره  منلدی از ابزارهلا و نهادهای سلالم و نیز فاصله 
گرفتلن از نهادهلا و ابزارهلای ناسلالم، راهنمایلی نمایلد و حتلی در قدم  هلای بعلدی و عملیاتی  تر، 
زمینله   را بلرای رشلد ابزارهلا و نهادهلای سلالم و زمینله ارتباط  گیلری خانواده بلا اینهلا فراهم آورد 
و متقابلاًل بله مقابلله بلا نهادهلای ناسلالم و دور نگه  داشلتن خانلواده از اینهلا و احیانلًا حلذف برخی 
از آنهلا بپلردازد. نیلز مسلجد بایسلتی بلا اتخاذ رویکلرد علملي و تخصصلي، همچنان کله ابزارها و 
نهادهلای رقیلب از آخریلن روش  هلا و جدیدتریلن مدل  هلا و تکنولوژی  هلا بلرای پیشلبرد اهلداف 
خلود در املر تربیلت بهره  بلرداری می  نماینلد و از هیلچ خالقیت و نلوآوری دریغ نمی  ورزند مسلجد 
نیلز در ایلن رقابلت شلدید و تنگاتنلگ از ایلن مسلائل غافل نشلود و با فاصلله گرفتن از نلگاه رایج 
قدیملی، نلگاه کاملاًل علملیـ  تخصصلی و سیسلتماتیک بله مسلئله تربیلت دینی داشلته باشلد و 
بلرای ایلن کار از مدیریلت متخصلص و کارآملد بهلره بگیلرد و البتله نبایلد نسلبت بله نقلاط قوت 
نلگاه سلنتی بله اداره مسلجد غافل شلود از نقاط قوتلی همچون اخلالص و معنویلت متولیان آن و 
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احتلراز از نلگاه ملادی سلودآورانه بله اداره مسلجد و نهایتًا اینکه بایلد رویکرد عاطفلي را مورد توجه 
ویلژه قلرار دهلد بدیلن معنلی کله با فلردی کله در مسلجد حاضر می  شلود ارتبلاط عاطفلی عمیق 
برقلرار نمایلد و بلا برقلراری ارتبلاط دوسلتانه نزدیلک، وی را ترغیلب به حضور بیشلتر در مسلجد 
و برنامه  هلای آن در کنلار سلایر دوسلتان نمایلد و البتله مسلجد بلرای جلذب افلراد بایسلتی خلود 
پیش  قلدم شلود و منتظلر اقلدام خانلواده بلرای ارتباط  گیلری نباشلد، به دلیل آنکله نهاد خانلواده در 
شلرایط فعللی بلا مشلکالت و آسلیب  های عدیلده مواجه شلده و تلوان و رملق آن را نلدارد که خود 

بلرای ایلن کار اقلدام نماید.
متولیلان امور مسلاجد الزم اسلت با اتخاذ ایلن رویکردها به صورت مصداقی به وضعیت  شناسلی 
)نقلاط قلوت و ضعلف و فرصت هلا و تهدیدهلای( هر کلدام از مسلاجد از حیث ارتباط گیلری با نهاد 
خانلواده در حلوزه اسلتحفاظی مسلجد ملورد نظلر بپردازنلد و آنلگاه راهکارهای عمللی برون  رفت 
را تدویلن نماینلد. هملان چیلزی کله جای خالی آن بسلیار مشلهود اسلت و هر آنچه دیده می  شلود 
صرفلًا تصمیملات و اقدامات روتین و کالسلیک اسلت و از برخورد علمی و کارشناسلانه با مسلئله و 
اقلدام متخصصانله از طریلق بهره  گیلری از نظلرات کارشناسلان و صاحب  نظران این حلوزه چندان 

نشلانی دیده نمی  شلود. 
مسلاجد در پائین  تریلن نلگاه و در حداقلی  تریلن کارکلرد، بایسلتی سلازمان یافتله و نظام  منلد 
باشلند هماننلد سلازمان حلج و زیلارت یا سلازمان اوقاف و املور خیریه، هرچنلد آنها نیلز در عمل با 
مشلکالت فلراوان دسلت بله گریبلان هسلتند و مشلکالتی که برای مسلجد گفته شلد آنهلا نیز از 
برخلی از آنهلا بلی نصیلب نیسلتند ولی به هلر حال بایسلتی بدین سلمت حرکت کلرد و از کارهای 
دیملی و بلدون نظلم و برنامله فاصلله گرفلت. حتلی مسلجد می  توانلد و می  بایلد محلور تربیلت 
دینلی باشلد و بلا جللب هملکاری سلایر نهادهایی کله در این زمینله فعالیلت می  کنند ماننلد برخی 
حسلینیه  ها و امام  زاده  هلا و ... جللو برخلی موازی  کاری  هلا و همپوشلانی  ها را گرفتله و به سلمت کار 
منسلجم و هدفمنلد بلا چشلم  انداز و رسلالت دقیلق و اهلداف بلند  ملدت، کوتاه  ملدت و میان  ملدت 

مشلخص، در جهلت تأثیرگلذاری بلر نهاد خانلواده قدم بلردارد. 
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چکیده
اغللب دانشلمندان در بررسلی تملّدن و عواملل آن، دیلن را از عواملل و عناصلر تمّدن سلاز بله 
شلمار آورده انلد و ایلن بلدان جهلت بوده اسلت کله تاثیر دیلن در جامعه های بشلری یلک واقعیت 
غیلر قابلل انلکار اسلت در دوران معاصلر علی رغلم تغییلرات اساسلی در جواملع و شلکل گیری 
سلاختارهای نویلن اجتماعلی، دین همچنان حضلور مؤثر وپررنگلی دارد. به همیلن دلیل نهادهای 
دینلی کله سلاختار و قاللب های حضلور دیلن در جامعه را صلورت بنلدی می کنند اهمّیت اساسلی 
دارنلد. در ایلن میلان مسلاجد به عنوان یکلی از مهم ترین نهادهای دینی سلهم اساسلی را در تمّدن 
سلازی و تربیلت برعهلده دارنلد. پژوهش هلای تاریخی نشلان می دهد کله معبد با انسلان همراه و 
هملزاد بلوده اسلت و یکلی از مهم تریلن مکآنها بلرای هوّیت سلازی مؤمنانه مردم به شلمار می رود. 
بلا توجله بله اینکله انسلان، اولیلن آموزش هلا را در خانلواده می بینلد، پایلة هوّیلت دینلی و اخالق 
فلردی و اولیلن مراحلل اجتماعی شلدن او در خانلواده شلکل می گیلرد. خانواده هلا گرایش هلای 
مختللف، تربیت هلا و اخلالق و منلش و سللوک زندگلی خاصلی را بله فرزنلدان منتقلل می کننلد. 
در خانواده هلای مذهبلی آنچله کله در ملورد تربیلت و پلرورش فرزنلدان در کانون توجه قلرار دارد 
مذهلب و توجله به دسلتورات دینلی درباره تربیت اسلت. ایلن نلوع خانواده ها سلعی می کنند نحوه 
رفتلار و گفتلار آنهلا بله گونله ای باشلد کله در اثلر ایلن تربیلت در آینلده، دیلن و اواملر و نواهی آن 
محلور رفتلار و نلوع سللوک آنهلا در زندگیشلان باشلد. مسلجد بله عنلوان مهم ترین پایلگاه دینی 
در اسلالم جایلگاه ویلژه ای در زندگلی خانواده هلای مذهبلی دارد تلا جایلی که به سلختی می توان 
خانلواده ای مذهبلی را برکنلار از مسلجد تصلور کلرد و خانلوادة مذهبلی در واقع خانوادة مسلجدی 
اسلت. ارتبلاط بلا مسلجد بلرای خانلواده، ویژگی هایلی در عرصلة شلناختی،گرایش و رفتلاری بله 
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وجلود ملی آورد کله شلاخص و ممیلز ایلن خانواده هلا از خانواده هلای غیر مسلجدی اسلت. در این 
نوشلتار تلالش شلده اسلت تا با نظلر بله اهمّیت مسلجد در ایجلاد هوّیت دینلی و سللوک مؤمنانه 
در افلراد بله روش تحلیلل اکتشلافی به کارکرد مسلجد و خانلواده و امتیازات و ویژگی هلای خانوادة 

بپردازد. مسلجدی 
واژهایکلیدی: مسجد، خانوادة مسجدی، ویژگی های خانواده مسجدی، امتیازات خانواده مذهبی. 
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مقدمه
مسلاجد یکلی از مهم تریلن پایگاه هلای دینی هسلتند کله به مثابله کانون جوشلان فرهنگی در 
جواملع اسلالمی عملل می کنند و با حراسلت از نظام ارزشلی جامعله، مانع فراموش شلدن ارزش ها 
از یلک سلو و منجلر بله تقویلت باورهلای مذهبلی از سلوی دیگلر ملی شلوند. در متلون اسلالمی 
مسلاجد بله عنلوان خانه هلای خلدا در زمین بسلیار گرامی داشلته شلده اسلت. )حر عامللی 1409ه 
ق، ج5، 297( و پلاداش و فضیللت بسلیار بلرای بنلا نهلادن مسلجد، تعمیلر، آبادانی و پلر رونق نگاه 

داشلتن مسلجد و آملد و شلد در آن وجلود دارد.
بله اسلتناد ایلن متلون خداونلد بلرای بناکننلدة مسلجد خانه هایلی در بهشلت بنلا می کنلد، 
)هملان منبلع،203( و آبادکننلدة مسلجد را بلا صفاتلی ماننلد ایملان آورندگان بله خلدا و روز جزا و 
برپادارنلدگان نملاز و پرداخلت کننلدگان زکات و کسلانی کله جز: از خدا خشلیت ندارند سلتوده اند. 
ـر  و جاهـد ف سـبیل اهلل الیسـتوون  جعلـت سـقایة الـاّج و عمـارة املسـجد الـرام امـن َءامـن بـاهلل و الیـوم الن

َ
»ا

  bدوسلتداران خلود و اهلل بیلت sتوبله/18( پیامبلر اکلرم( » عنـداهلل و اهلل الهیـدی القـوم الظاملـین

 خلود و قلرآن را دوسلتداران مسلجد نامیلده اسلت، )نلوری1414 ق، ج3، 355و 363( و امیرالمؤمنین
نیلز در سلخنی هشلت فایلده بلرای رفتلن بله مسلجد بلر شلمرده اسلت کله از آن جملله: پیونلد با 
مؤمنلان، فراگیلری دانش سلودمند و تلرک گناه اسلت. )صلدوق،1362،ج1 ،40 و ج2، 483( اغلب 
دانشلمندان نیلز در بررسلی تملّدن و عواملل آن، دیلن را از عواملل و عناصلر تمّدن سلاز به شلمار 
آورده انلد، ایلن بلدان جهت بوده اسلت که تأثیر دیلن در جوامع بشلری یک واقعیت غیلر قابل انکار 
اسلت. در دوران معاصلر علی رغلم تغییلرات اساسلی در جواملع و شلکل گیری سلاختارهای نویلن 
اجتماعلی، دیلن همچنلان حضلور مؤثلر و چشلمگیری دارد. بدین صورت کله نمادهلای دینی که 
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سلاختار و قالب هلای حضلور دیلن در جامعله را صورت بنلدی می کننلد از اهمّیت اساسلی برخوردار 
می باشلند. مسلجد بله عنلوان کانلون ابالغ پیلام و رسلالت های الهلی، مهم ترین نهاد دینی اسلت. 
شـون أحـًدا إاّل اهلل...« )احزاب/39(  شـونه و الحین غون رســاالت اهلل و حین

ّ
قلرآن کریم می فرماید: »الذین یبل

و یلا می فرمایلد: »یـا اهیـا الرسـول بلـغ مـا انـزل الیـک مـن ربـک« ای رسلول ملا، آنچله از سلوی خدا به 
تلو وحلی شلده تبلیلغ کن. بله عبارتلی تبلیغ، ابالغ و رسلاندن یلک فکر یا یلک پیام به فکلر و روح 
و خمیلر و قللب کسلی اسلت. )مطهلری 1361، ج 1، 210( بله عبارتلی تبلیغ یعنی جمیلع اقدامات 
مؤثلر در عقیلده، تصلور و تصمیلم گیلری انسلان بله گونله ای کله انسلان مشلتاقانه به سلوی آن 
هلدف کشلانده شلود و دگرگونلی در بینش و رفتار او ایجاد گلردد. )رهبر، 1371، 80( بر این اسلاس 
مسلجد کانونلی اسلت بلرای انتشلار و انتقال معلارف دینلی و ایجاد باورهلای عمیقی کله منجر به 
ایجلاد دگرگونلی و تأثیلر در روحیلات، افکار و رفتارهای انسلان شلود. )خنلدان، 1374، 62( و با نظر 
َکَر 

ْ
ْن ُیذ

َ
ـْن َمَنـَع َمسـاِجَد اهلِل أ ـُم ِمَّ

َ
ْظل

َ
بله همیلن اهمّیلت و جایگاه اسلت که خداونلد می فرمایلد: »َو َمـْن أ

ِخَرِة 
ْ

ْم ِفي ال ُ ٌي َو لَ ْنیا ِخـْز
ُ

ْم ِفي الّد ُ  خاِئفینَ لَ
َ
وها ِإاّل

ُ
ْن َیْدُخل

َ
ـْم أ ُ ولِئـَک مـا کاَن لَ

ُ
ـُه َو َسـعی  في  َخراِبـا أ فَیـا اْسُ
َعـذاٌب َعظـٌم« )بقره/114(

بلر ایلن اسلاس مقاللة حاضر در نظلر دارد با شلیوه تحلیل اکتشلافی، تأثیر مسلجد را بلر خانواده 
ملورد بررسلی و تحلیلل قلرار دهلد. بلرای رسلیدن بله ایلن هلدف مقالله در دو بخلش صلورت 
بنلدی شلده اسلت. در ابتلدا کارکلرد مسلجد در خانلوادة مسلجدی تحلیل شلده اسلت و در بخش 

نتیجه  گیلری هلم ویژگی  هلا و امتیلازات خانلوادة مسلجد محلور آمده اسلت.
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کار کرد مسجد در خانواده مسجدی
 1.  صیانت درونی و بیرونی به چه معناست؟

صیانلت یعنلی حفلظ یلک شلیء از آنچله بلدان آسلیب می رسلاند. )باقلری، 1379، ص57( 
در آموزه هلای دینلی صیانلت معلادل تقلوا گرفتله شلده اسلت. تقلوا عبلارت اسلت از اینکله نفس 
تحلت محافظلت قلرار بگیلرد تلا بله ارتلکاب گناه یلا خطا دچلار نگلردد. )صلار التقوی فلی تعارف 
الشلرع حفلظ النفلس مملا یوتلر فلی ذالک بتلرک المحضلور و یتم ذللک بعلض المباحلات(1 البّته 
ایلن محافظلت دارای مراتبلی اسلت: در یلک مرتبله فلرد هنلگام لغزش، قلدرت محافظلت ندارد 
بنابرایلن بله لغلزش تلن می دهلد. املا پلس از آن بالفاصلله خلود را بلاز می یابلد، اسلتغفار می کند 
وا  وا اهلَل َفاْسـَتْغَفُر َکـُر

َ
ْنُفَسـُهْم ذ

َ
ُمـوا أ

َ
ْو َظل

َ
ـوا فاِحَشـًة أ

ُ
ذیـَن ِإذا َفَعل

َّ
و بلر لغزش خلود اصلرار نملی ورزد. »َو ال

ُمـوَن« )آل عملران /135( در 
َ
ـوا َو ُهـْم َیْعل

ُ
وا َعـى  مـا َفَعل ْ ُیِصـّرُ  اهلُل َو لَ

َ
ُنـوَب ِإاّل

ُّ
ـْم َو َمـْن َیْغِفـُر الذ ِبِ ُنو

ُ
ِلذ

مرتبلة باالتلر صیانلت هوشلیارانه تر اسلت و فلرد بله محض وسوسله لغزش بله آن چیره می شلود. 
وَن« )اعلراف/ 201( ایلن حاللت  وا َفـِإذا ُهـْم ُمْبِصـُر ـُر

َ
ّک

َ
ـْیطاِن َتذ

َ
ـُهْم طاِئـٌف ِمـَن الّش َقـْوا ِإذا َمّسَ

َ
ذیـَن اّت

َّ
»ِإّنَ ال

به هنلگام فکلر لغلزش آشلکار می شلود. مرتبلة باالتلر محافظتلی اسلت در حلد بازبینلی و اصالح 
ذیـَن 

َّ
ـا ال َ هّیُ

َ
دسلتاوردهایی کله فلرد آن را توسلط مراتلب پیشلین تقلوا بله دسلت آورده اسلت. »یـا أ

ـوَن« )حشلر/18( ایلن مرتبه از 
ُ
ُقـوا اهلَل ِإّنَ اهلَل َخبیـٌر ِبـا َتْعَمل

َ
َمـْت ِلَغـٍد َو اّت

َ
َتْنُظـْر َنْفـٌس مـا َقّد

ْ
ُقـوا اهلَل َو ل

َ
آَمُنـوا اّت

صیانلت ایجلاب می کنلد کله فلرد با دقلت در کیفیلت اعمال صاللح خویش به محاسلبه بپلردازد و 
آن را از حیلث نقایلص و علدم اخلالص ملورد توجله قرار دهلد و به اصلالح و جبران آن بپلردازد. با 
توجله بله ایلن مراتلب تقلوا می تلوان گفت، تقلوا مبدا اسلت نه مقصلد. با ایلن توضیح؛ تقلوا تالش 

1 . مفردات راغب اصفهانی، ماده وقی
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مسلتمری اسلت که دسلت کم مسلتلزم سله مقدمه شلناختی اسلت: شلناخت عوامل تهدیدکننده 
و زمینه هلای خطرخیلز، شلناخت ظرفیت هلا و امکانلات اصالحلی و همچنیلن شلناخت عواملل و 
روش هلای بلازداری یلا پیشلگیری از خطر. البته این سله مقدمه اگلر چه برای شلروع صیانت الزم 
اسلت وللی بلرای اسلتمرار آن کافلی نیسلت. صیانلت علالوه بلر خودآگاهی نسلبت بله تهدید ها، 
فرصت هلا و روشلهای اصالحلی و تدافعلی در گلرو عاملل دیگلری بلرای اسلتمرار خود نیز اسلت 
کله عبلارت اسلت از:  یلاد داری موقعیلت خطرنلاک و غفللت نکلردن از آن. )عللم الهلدی، 1384، 
273( براسلاس آنچله گفتله شلد توسلعة تقلوا بله عنلوان اساسلی ترین ارزش اخالقلی و دینلی 
کانلون توجله مسلاجد اسلت. زیرا مسلاجد کانلون ذکر الهی اسلت چنانچه در سلوره بقلره آیه 114 
ْن 

َ
ْم أ ُ ولِئَک مـا کاَن لَ

ُ
ُه َو َسـعی  في  َخراِبـا أ َکـَر فَیـا اْسُ

ْ
ْن ُیذ

َ
ـْن َمَنـَع َمسـاِجَد اهلِل أ ـُم ِمَّ

َ
ْظل

َ
می فرمایلد: »َو َمـْن أ

ِخَرِة َعذاٌب َعظٌم...« سلتمکارتر از اینها )قوم یهود( 
ْ

ـْم ِفي ال ُ ٌي َو لَ ْنیـا ِخـْز
ُ

ـْم ِفي الّد ُ  خاِئفـینَ لَ
َ
وهـا ِإاّل

ُ
َیْدُخل

کیسلت کله مانلع می شلود که در مسلاجد از اسلم خلدا یاد شلود. اینجا اسلم خدا مطرح اسلت یعنی 
مسلاجد جلای ذکلر خلدا اسلت. و ذکر مسلتمر خداونلد عامل اساسلی در صیانلت درونلی و بیرونی 

اسلت. در زیلر بله رابطلة ذکلر خلدا و صیانلت می پردازیم.

1 - 1. صیانت و ذکر خدا
 بلر اسلاس آیلات قلرآن کریلم تقوا و تذکلر با یکدیگلر همراه هسلتند. تقلوا موجب تذکر اسلت 
وا  ُر

َ
ّک

َ
ـْیطاِن َتذ

َ
ـُهْم طاِئـٌف ِمـَن الّش َقـْوا ِإذا َمّسَ

َ
ذیـَن اّت

َّ
و البتله تذکلر نیلز زمینه تقوا را فراهم ملی آورد. »ِإّنَ ال

ٍة َو  ُکـْم ِبُقـّوَ وا مـا آَتْینا
ُ

ـوَر ُخـذ ـُم الّطُ
ُ

ـْم َو َرَفْعنـا َفْوَقک
ُ

نـا میثاَقک
ْ

َخذ
َ
 أ

ْ
وَن« )اعلراف/ 201( »َو ِإذ َفـِإذا ُهـْم ُمْبِصـُر

ى   ْکـر ْ ٍء َو لِکـْن ِذ ْم ِمـْن َشي ُقـوَن ِمـْن ِحسـاِبِ ذیـَن َیّتَ
َّ
 ال

َ
ُقـوَن« )بقلره/63( »َو مـا َعـى ـْم َتّتَ

ُ
ک

َّ
َعل

َ
وا مـا فیـِه ل ُکـُر

ْ
اذ

ُقـوَن« )انعلام/69( شلاید بتلوان بلر اسلاس ایلن نلوع آیلات به نوعلی هم عرضی یلا ارتباط  ُهـْم َیّتَ
َّ
َعل

َ
ل

ایجابلی عمیلق میلان تذکلر و تقلوا معتقد شلد. چنان که توجله به آیه 164 سلورة اعلراف که عذاب 
عهدشلکنان را بلا عبلارت »لعلهـم یتقـون« تحلیلل کلرده اسلت، همراه بلا آیه130 سلوره اعراف که 
ون« تحلیلل کلرده اسلت، نشلان می دهلد که دو  علذاب خانلدان فرعلون را بلا تعبیلر »لعلهـم یذکـر
مفهلوم تذکلر و تقلوا کاربلرد مشلابهی دارنلد. البتله مفهلوم ذکلر صرفلًا واژگان خاص یا تکلرار آن 
واژگان خلاص نیسلت. بلکله منظلور از آن توجله کاملل بله موقعیلت منحصلر انسلانی و یلادداری 
عناصلر ویلژه ای کله در آن موقعیت اسلت می باشلد. منظور از یلادداری، یلادداری نعمت های الهی 
اعلم از طبیعلی، اجتماعلی اسلت. بلر این اسلاس آنچه که در سلوره بقلره 47 و 93 بر بنی اسلرائیل 
گذشلت یلادداری نعمت هلا بلرای شلکر و نعمت هلا بلرای پرهیلز از عصیلان در ایلن موقعیت هلا و 
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پیش بینلی خطلر در ملوارد مشلابه اسلت. بنابرایلن ضلرورت عقلی ایجلاد می کند برای پیشلگیری 
از ابتلالی بله نعمت هلای اجتماعلی مشلابه، مانلع از پیدایلش عواملل و زمینه هلای آنلان شلوند. 
وللی یلادداری نعمت هلای اجتماعلی موجلب سلپاس اسلت و احتملااًل ذکلر در ایلن نلوع آیلات 
ون« )اعراف/57( بلا تعبیر »لقوم  معنلای شلکر را افاده می کنلد. چنان که مقایسله تعبیر»لعلکـم تذکـر
ون« )اعلراف/58( نشلان می دهلد کله شلکر خداونلد روزی دهنده معطلوف به یلادداری نیاز  یشـکر

مسلتمر انسلان بله روزی هلای او در نتیجله اطاعلت اواملر اوسلت و ذکلر خداوند حیلات بخش نیز 
بلا یلادداری نیلاز مسلتمر انسلان بله حیات بخشلی او معطوف اسلت کله در نتیجه به اطاعلت اوامر 
الهلی منتهلی می شلود. )عللم الهلدی 1384، 92 و 231( از طرفلی ذکلر بلا برخی مفاهیلم در تضاد 
یـُدوَن  ِ ُیر

ّ َعـِیي
ْ
َغـداِة َو ال

ْ
ـْم ِبال ُ ّبَ ذیـَن َیْدُعـوَن َر

َّ
اسلت مثلل تضاد ذکلر بلا غفللت: »َو اْصِبـْر َنْفَسـَک َمـَع ال

َبـَع َهـواُه َو 
َ
ْکِرنـا َو اّت َبـُه َعـْن ِذ

ْ
نـا َقل

ْ
ْغَفل

َ
ْنیـا َو ال ُتِطـْع َمـْن أ

ُ
یـاِة الّد َ یَنـَة الْ یـُد ز ـْم ُتر َک َعْنُ َوْجَهـُه َو ال َتْعـُد َعْینـا

ـِه  ّبِ ْسـاِم َفُهـَو َعـى  ُنـوٍر ِمـْن َر ِ
ْ

ـْن َشـَرَح اهلُل َصـْدَرُه ِلل َ
َ

 ف
َ
« )کهلف/28( یلا شلقاوت و ذکلر: »أ

ً
ْمـُرُه ُفُرطـا

َ
کاَن أ

 َفَنْضِرُب 
َ
« )زملر/22( یلا مفهوم اسلراف: »أ ٍل ُمبـینٍ ولِئـَک في  َضـا

ُ
ْکـِر اهلِل أ ـْم ِمـْن ِذ ُبُ و

ُ
قاِسـَیِة ُقل

ْ
 ِلل

ٌ
ْیـل َفَو

« )زخلرف/5( و یلا فسلاد و با محبت غیلر خدا )اعراف / 74(  ُمْسـِرِفینَ
ً
ْن ُکْنـُتْ َقْومـا

َ
 أ

ً
ْکـَر َصْفحـا ِ

ّ
ـُم الذ

ُ
َعْنک

ناُهـْم َبْغَتـًة 
ْ

َخذ
َ
وُتـوا أ

ُ
ْ ٍء َحـیّتَ ِإذا َفِرُحـوا ِبـا أ ِ َشي

ّ
ْبـواَب ُکل

َ
ـْم أ ْیِ

َ
وا ِبـِه َفَتْحنـا َعل ـُر ّکِ

ُ
ـا َنُسـوا مـا ذ ّمَ

َ
و نسلیان: »َفل

َفـِإذا ُهـْم ُمْبِلُسـوَن«. )انعلام/44( البتله ذکلر بیانگلر آن اسلت کله بایلد آنچله را که به آن عللم داریم 

بلرای ملا بلاز گفته شلود. زیرا دشلواری های انسلان هملزاد نادانلی او نیسلت. پلاره ای زاده نادانی و 
پلاره ای دیگلر زادة عللم اسلت و پاره ای زادة نسلیان؛ آنچه مایه هبوط انسلان شلد نادانلی نبود. زیرا 
ْسـاِء هـُؤالِء 

َ
ني  ِبأ ْنِبُئـو

َ
 أ

َ
ـِة َفقـال

َ
ِئک ا َ  الْ

َ
َّ َعَرَضُهـْم َعـى ُ

هـا ث
َّ
ْسـاَء ُکل

َ ْ
ـَم آَدَم األ

َّ
او هملة عللم را داشلت؛ »َو َعل

« )بقلره/31( آنچله نداشلت ذکلر بلود و همیلن عامِل وسوسله پذیری عزم او شلد؛  ِإْن ُکْنـُتْ صاِدقـینَ

« )طله/115( ملا پیشلتر بلا آدم عهد کردیم اما او 
ً
ـُه َعْزمـا

َ
ـْد ل جِ

َ
ْ ن َ َو لَ  َفَنـِیي

ُ
َقـْد َعِهْدنـا ِإىل  آَدَم ِمـْن َقْبـل

َ
»َو ل

فراملوش کلرد و او را عزملی نیافتیلم. پلس تذکلر دو گونله ثملر دارد: عللم فراموش شلده را به یاد 
وا 

ُ
ـذ نَ َّ

ذیـَن ات
َّ
ِر ال

َ
ملی آورد و عللم فراملوش نشلده اما بی خاصیلت را زنده می کند و بلر می انگیلزد: »َو ذ

ٌّ َو ال  ىِلي ـا ِمـْن ُدوِن اهلِل َو
َ

ْیـَس ل
َ
 َنْفـٌس ِبـا َکَسـَبْت ل

َ
ْن ُتْبَسـل

َ
ـْر ِبـِه أ ّکِ

َ
ْنیـا َو ذ

ُ
یـاُة الّد َ ـُم الْ ْتُ  َو َغّرَ

ً
ـوا ْ  َو لَ

ً
ِعبـا

َ
ـْم ل دیَنُ

لٌم 
َ
ْم َشـراٌب ِمْن َحٍم َو َعذاٌب أ ُ وا ِبا َکَسـُبوا لَ

ُ
ْبِسـل

ُ
ذیَن أ

َّ
ولِئَک ال

ُ
 ِمْنا أ

ْ
 َعْدٍل ال ُیْؤَخذ

َّ
 ُکل

ْ
َشـفیٌع َو ِإْن َتْعِدل

وَن« )انعلام/70( و آنلان را بله قلرآن تذکلر ده مبادا که کسلی به کردار ناپسلند خویش  ُفـُر
ْ

ِبـا کاُنـوا َیک

در معلرض هالکلت قلرار گیلرد. البتله مهم تریلن مطللب در ذکلر دریافلت توحید حضوری اسلت 



مسجــــــــــد و خانواده 88

یعنلی دریافلت ایلن واقعیلت که عالم محضر خداسلت. آگاهی نسلبت بله حضور خدا غفللت زدایی 
و بله طلور مسلتقیم حرملت نگله داشلتن در محضر خلدا را در پلی دارد. نیل بله توحید حضلوری یا 
توجله یلا یادداشلتن موقعیلت ویژه انسلان در محضر خلدا در گرو دو اقدام اساسلی اسلت که عبارت 
اسلت از: »طلرد اسلتقالل جهلان در سلایة گسلترش نگرش آیله ای به جهلان« و »طرد اسلتقالل 
خویشلتن در پرتلو توسلعه توجله به فقلر ذاتی خلود« البته بایلد توجه داشلت که پایین تریلن مرتبه 
ذکلر، ذکلر لفظلی اسلت و باالتریلن مرتبله آن ذکر قلبلی که بلا طمأنینله در قلب انجام می شلود و 

تحلول در سللوک انسلان به وجود ملی آورد.
خانلوادة اهلل مسلجد بلا حضلور در خانله خداونلد و اقامله نملاز نیلرو و جلان تلازه می گیلرد و 
خلود را پیوسلته در محضلر خداونلد می یابلد و از ایلن کله در محضر الهلی معصیت نماید شرمسلار 
می گلردد. در واقلع انلس بلا مسلجد عاملل بازدارنلده از انحرافلات در آنهلا می شلود. چنان کله 
رسلول خلداs فرملود:  »کسلی که با مسلجد انس گیلرد، خلدای تعالی نیز بلا او انلس می گیرد.« 
خانلواده مسلجدی کله خداونلد را حاضلر و ناظلر بلر اعملال خلود می داند پیوسلته اهلل مراقبت از 
خویشلتن اسلت و بله محاسلبه نفلس خلود می پلردازد و از زشلتی هلا و منکلرات دوری می گزیند؛ 
در مقابلل معاصلی مقاوملت می کنلد و رذیلت هلا و انحرافلات چلون آشلفتگی، حلرص و آز، تندی 
خشلم و چیرگلی حسلد و ضعلف شلکیبایی و کملی قناعت و خلواب غفللت و ترجیح باطلل بر حق 
و اصلرار بلر شلهوت و تنلد خویلی و پیلروی از هوای نفلس و مخالفت با راه راسلت و اصلرار بر گناه 
و کوچلک شلمردن معصیلت در او تکانلده می شلود )صحیفله سلجادیه، دعای هشلتم( و از زشلتی 
َفْحَشـاء 

ْ
ـی َعـِن ال َة َتْنَ

َ
ـا َة ِإّنَ الّصَ

َ
ـا ِقـِم الّصَ

َ
ِکَتـاِب َوأ

ْ
ْیـَک ِمـَن ال

َ
وِحـَی ِإل

ُ
 َمـا أ

ُ
منکلرات به دورنلد: »اْتـل

ـُم َمـا َتْصَنُعـوَن« )عنکبلوت/45( البتله آن ذکلری کله بلاردار از فضیلت 
َ
ْکَبـُر َواهلُل َیْعل

َ
ِذْکـُر اهلِل أ

َ
ـِر َول

َ
نک ُ َوالْ

اسلت، ذکر مستمرمی باشلد.

1-2. استمرار ذکر
ذکلر مسلتمر ذکری اسلت کله فرد فکر و اندیشله خویشلتن را متمرکلز بر عالم قدسلی جبروت 
ذیَن 

َّ
ـا ال َ هّیُ

َ
کلرده اسلت. ذکلر از حیلث اسلتمرار و تلداوم آن درسلورة انفال آیلة 45 آملده اسلت: »یـا أ

ـْم ُتْفِلُحـوَن.« ای کسلانی کله ایملان آورده ایلد هر گاه 
ُ

ک
َّ
َعل

َ
 ل

ً
وا اهلَل َکثیـرا ُکـُر

ْ
قیـُتْ ِفَئـًة َفاْثُبُتـوا َو اذ

َ
آَمُنـوا ِإذا ل

بلا قلوم دشلمنی مواجله شلدید پایلداری کنید و خدا را پیوسلته به یادآرید باشلد که رسلتگار شلوید. 
ْرِض َو اْبَتُغـوا ِمْن َفْضـِل اهلِل 

َ ْ
وا ِفي األ ُة َفاْنَتِشـُر ـا یلا در سلوره جمعه آیله 10 می فرمایلد: »َفـِإذا ُقِضَیـِت الّصَ

ـْم ُتْفِلُحـوَن« پلس آنلگاه کله نملاز پایان یافت باز در پی کسلب و کار خود روی 
ُ

ک
َّ
َعل

َ
 ل

ً
وا اهلَل َکثیـرا ُکـُر

ْ
َو اذ
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زمیلن منتشلر شلوید و از فضلل و کلرم خلدا روزی طلبیلد و یلاد خلدا بسلیار کنیلد تا مگر رسلتگار 
ْهـِر ِمـَن  َ ج

ْ
 َو خیَفـًة َو ُدوَن ال

ً
عـا ـَک في  َنْفِسـَک َتَضّرُ ّبَ ُکـْر َر

ْ
شلوید و یلا در اعلراف آیله 205 می فرمایلد: »َو اذ

« هملواره یلاد خلدا را در دل و نلام او را بلر للب آرام و  غاِفلـینَ
ْ
ـْن ِمـَن ال

ُ
صـاِل َو ال َتک

ْ
ُغـُدّوِ َو ال

ْ
َقـْوِل ِبال

ْ
ال

آهسلته در هلر باملداد و شلامگاه جلاری کنیلد. ایلن جملله کنایله از اسلتمرار اسلت بدیلن معنا که 
یلاد ملداوم خلدا غفللت زدایی می کنلد و انسلان را تطهیلر می نماید، یلک راه ذکر مسلتمر، موعظة 

حسلنه است.
ْوِعَظـِة  َ ـِة َو الْ َ

ْ
ک ِ

ْ
ـَک ِبال ّبِ قلرآن کریلم در سلورة نحلل آیله 125 می فرمایلد: »اْدُع ِإىل  َسـبیِل َر

ْهَتدیَن.« مردم  ُ ـُم ِبالْ
َ
ْعل

َ
 َعْن َسـبیِلِه َو ُهَو أ

َّ
ْن َضـل ـُم ِبَ

َ
ْعل

َ
ـَک ُهـَو أ ّبَ ْحَسـُن ِإّنَ َر

َ
ـیتي  ِهـَي أ

َّ
ـْم ِبال ُ َسـَنِة َو جاِدلْ َ الْ

را بلا موعظلة حسلنه بله راه هدایلت دعلوت کنید. این سلؤال مطرح اسلت کله چه نلوع موعظه ای 
حسلنه اسلت و در چله صورتلی در مخاطلب اثلر نافلذ دارد. قلرآن کریلم در سلوره فّصللت آیله 33 
.« در این آیه ذکر  ْسـِلِمینَ ُ ـِى ِمـَن الْ

َ
 ِإّن

َ
ـا َوَقـال  َصاِلً

َ
ـن َدَعـا ِإىَل اهلِل َوَعِمـل َّ  ّمِ

ً
ْحَسـُن َقـْوال

َ
می فرمایلد: »َوَمـْن أ

شلده اسلت کله دعلوت دیگلران بله راه خلدا هنگاملی شایسلته و خوب اسلت کله مبتنی بلر عمل 
صاللح و اعتقلاد سلالم باشلد،1 پلس پند و موعظلة دیگلران هنگامی اثرگذار اسلت گله گوینده خود 
عاملل باشلد و عملل او برخاسلته از اعتقلاد و التزام نسلبت به حق باشلد، اگر ویژگی نخسلت موجود 
نباشلد موعظله لقلقله ای بلر زبلان اسلت و همچنان کله تنها بر زبلان گوینلده لغزیده اسلت، تنها بر 
ـت موعظتـه عـن القلـوب کما 

ّ
قشلر وجلود شلنونده می لغزد و نه بیلش: »إن العـال إذا کـّم یعمـل بعملـه زل

یـّزل املطرعـن الصفـا « )الحیلاه، ج1، 113( هلرگاه عاللم بله علم خود عمل نکند موعظله اش از دل ها 

فلرو می چکلد چنان کله باران بر سلنگ صلاف می لغلزد. )باقلری 1379، 147(

2. توسعه طهارت در زندگی

طهلارت بله معنلی وسلیع شلامل اعتقلادات، اخلالق و اعملال می گلردد. بله عبارتی اسلتعمال 
واژه هلای طهلارت و نجاسلت در قلرآن از حلد محسوسلات فراتلر رفتله و همین معنی محسلوس، 
بلرای املور معقلول اعتبلار شلده اسلت. بنابرایلن در اسلالم، بلر همله معلارف و اصلول اخالقی و 
احلکام مسلئله طهلارت و نجاسلت ناظلر هسلتند. در اسلالم اصلل توحیلد، طهارت کبلری معرفی 
َبـًة« )نحل/97( به معنلای زندگی پاک  ـُه َحَیـاًة َطّیِ ُنْحِیَیّنَ

َ
شلده اسلت لذا طهارت یلا حیلات طیبله »َفل

1  - در تفسیر المیزان آمده است که مقتضای سیاق آیه این است که » قال « در انتهای آیه به معنی رأی و اعتقاد گرفته شود.
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اسلت کله جمیلع شلئون انسلان را در بلر می گیلرد. از پاکلی و طهلارت جسلمی گرفتله تلا فکریـ 
عقللی، اخالقلی، اجتماعلی، اقتصلادی و سیاسلی. بله عبلارت دیگلر حیلات طیبله نوعلی زندگلی 
اسلت کله انسلان در ارتبلاط بلا خلدا بله آن دسلت می یابلد و بلرای دسلت یافتلن بله آن در همله 
ابعلاد وجلود اعلّم از جسلمی، اندیشله و اعتقلاد، از پلیلدی برکنار خواهد بود. انسلان طّیب جسلمش 
را از هلر ناپاکلی حفلظ می کنلد و بله سلالمت و قلّوت جسلمی خلود می پلردازد. در عرصه اندیشله 
دارای اعتقلاد صحیلح و اسلتوار اسلت و از تصلورات موهلوم و شلرک آمیز بله دور اسلت، و به درک 
توحیلدی از هسلتی نایلل ملی آیلد، بله خداونلد ایملان دارد و در عرصلة گرایشلات از وسوسله که 
ـُهْم  َقـْوا ِإذا َمّسَ

َ
ذیـَن اّت

َّ
نوعلی تحریلک شلیطانی اسلت خلود را بلر حلذر ملی دارد. )مائلده/91( »ِإّنَ ال

وَن.« وا َفـِإذا ُهـْم ُمْبِصـُر ـُر
َ

ّک
َ

ـْیطاِن َتذ
َ

طاِئـٌف ِمـَن الّش
 در حقیقلت کسلانی کله از خلدا پلروا دارند، تا وسوسله ای از جانب شلیطان به ایشلان رسلد خدا 
را بله یلاد می آورنلد و بی درنلگ بینلا می شلوند. بله عبارتلی گرایشلات درونلی خلود را بله صورت 
اخالقلی بله قصلد قربلت ضبط و مهلار  می نماینلد. در عرصلة نّیلت و اراده، در حیات طّیلب، نیت ها 
یـُدوَن  ذیـَن ال ُیر

َّ
هـا ِلل

ُ
َعل ْ ج

َ
ِخـَرُة ن

ْ
اُر ال

َ
ـَک الـّد

ْ
پلاک و مطهلر اسلت چنان کله در قلرآن آملده اسلت: »ِتل

« )قصلص/83( آن سلرای آخلرت را بلرای کسلانی قرار  قـینَ ُمّتَ
ْ
عاِقَبـُة ِلل

ْ
 َو ال

ً
ْرِض َو ال َفسـادا

َ ْ
ا ِفي األ ـّوً

ُ
ُعل

می دهیلم کله در زمیلن خواسلتار برتلری و فسلاد نیسلتند و فرجام خلوش از آن پرهیزگاران اسلت. 
و در هملة اعملال و رفتلار اعلّم از فلردی و جمعلی از پلیلدی دوری می جوینلد چنان کله در سلوره 
ْزالُم ِرْجـٌس ِمـْن َعَمـِل 

َ ْ
ْنصـاُب َو األ

َ ْ
ْیِسـُر َو األ َ ْمـُر َو الْ نَ ـا الْ َ

َّ
ذیـَن آَمُنـوا ِإن

َّ
ـا ال َ هّیُ

َ
مائلده آیلة90 می فرمایلد: »یـا أ

ـْم ُتْفِلُحـوَن« ای کسلانی کله ایملان آورده ایلد، شلراب و قملار و بت هلا، 
ُ

ک
َّ
َعل

َ
ـْیطاِن َفاْجَتِنُبـوُه ل

َ
الّش

تیرهلای قرعله پلیدنلد و از عملل شلیطانند پلس از آنها دوری گزینید، باشلد که رسلتگار شلوید. یا 
ْؤِمَناِت  ُ ِت الْ

َ
َغاِفـا

ْ
ْحَصَنـاِت ال ُ ِذیـَن َیْرُمـوَن الْ

َّ
چنان کله در سلوره نور،آیة 23 الی 26 می فرمایلد: »اّنَ ال

 
ْ
ُنـوا

َ
ـا کا ُهـم ِبَ

ُ
ْرُجل

َ
ْیِدهِیـْم َو أ

َ
ْم َو أ ِسـَنُتُ

ْ
ل

َ
ِیـْم أ

َ
اٌب َعِظـٌم)23( َیـْوَم َتشـَهُد َعل

َ
ْنَیـا َو ااْلِخـَرِة َو لـْم َعـذ

ُ
 ِف الّد

ْ
ِعُنـوا

ُ
ل

َخِبیِثـینَ 
ْ
ِبیَثـاُت ِلل ِبـین )25( النْ ُ ـّقُ الْ َ

ْ
ّنَ اهلَل ُهـَو ال

َ
ُمـوَن أ

َ
َیْعل ـّقَ َو َ

ْ
ـُم ال ِیـُم اهلُل ِدیَنُ ـوَن )24( َیْوَمِئـٍذ ُیَوّفِ

ُ
َیْعَمل

ْغِفـَرٌة  ـم ّمَ ُ ـوَن لَ
ُ
ـا َیُقول ُءوَن ِمَّ ئـَک ُمبـَرّ

َ
ْول

ُ
َبـاِت أ ّیِ

ُبـوَن ِللّطَ ّیِ
ِبـینَ َو الّطَ ّیِ

َبـاُت ِللّطَ ّیِ
َخِبیَثـاِت َو الّطَ

ْ
ِبیُثـوَن ِلل نَ َو الْ

مٌی)26(.« داملن خویلش را از زنلا پلاک می دارنلد، از فقلر و فحشلا، تعلّدی، خشلم و سلتم  ٌق َکـِر ْز َو ِر
به دورنلد. بله طلور کللی می تلوان گفلت در این نلوع از زندگلی مبلدأ و غایلت حقیقی جهلان را باز 
می شناسلند و بله او ملی گرونلد و در عرصلة جسلم بله پاکلی، سلالمت و قلّوت نائلل می گردنلد. 
گرایش هلا و هیجانلات خلود را بله صلورت موّجه و مشلروع تنظیم می کننلد، اراده معطلوف به خیر 
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می یابنلد و در عرصلة فلردی و جمعلی عملل صاللح انجلام می دهند و غنلا ، عفت ، عداللت و رأفت 
را در جامعله ملی گسلترانند. )باقلری 1380، 111( یک راه طهارت سلکنا گزیدن در مسلجد اسلت.

2-1. سکنی گزیدن در مسجد
َبْیـَت َمثاَبًة 

ْ
َنـا ال

ْ
 َجَعل

ْ
سلکنی گزیدن در مسلجد انسلان را از هر گونله آلودگی تطهیر می کنلد: »َو ِإذ

اِئفـینَ َو  َ ِللّطَ ـرا َبْیـیِتي ْن َطّهِ
َ
 أ

َ
 َو َعِهْدنـا ِإىل  ِإْبراهـَم َو ِإْساعیـل

ًّ
وا ِمـْن َمقـاِم ِإْبراهـَم ُمَصـى

ُ
ـذ نِ

َّ
 َو ات

ً
ْمنـا

َ
ـاِس َو أ ِللّنَ

ـُجوِد« )بقلره/125( بله یلاد آر هنگاملی کله ملا خانله کعبه را مقلام امن و مرجع  ـِع الّسُ
َ

ّک ِکفـینَ َو الّرُ عا
ْ
ال

املن دیلن خللق مقلرر داشلتیم و دسلتور داده شلد کله مقلام ابراهیلم را جایگاه پرسلتش خلدا قرار 
دهیلم و از ابراهیلم و فرزنلدش اسلماعیل پیملان گرفتیلم کله حلرم خلدا را از بلت بزداییلد و از هر 
پلیلدی پاکیلزه داریلد برای اینکه اهلل ایمان به طواف و اعتلکاف حرم بیاینلد و در آن نماز و طاعت 
خدا به جای آورند. سلکنی گزیدن در مسلجد اثر دوسلویه بر انسلان دارد: از یک سلو انسلان طاهر 
وارد مسلجد می شلود »الصلالة اال بطهلور« )عامللی، 1104ق(یعنلی نملاز بدون طهلارت تحقق 
نمی یابلد بله عبارتی کسلی که می خواهد وارد مسلجد شلود و عبلادت نماید و نماز گلذارد با طهارت 
وارد مسلجد می شلود. )عامللی، 1104ق، ج 10، ص 55( از سلوی دیگلر مسلجد بلا اعطای معرفت 
و بینلش و فراهم سلازی فضلای حشلر و نشلر بلا مؤمنیلن و صالحیلن انسلان را طاهلر می سلازد. 
کسلی کله در مسلجد معتکلف اسلت می آملوزد کله چگونه خلود را در عرصه جسلم و جلان تطهیر 
نمایلد. سللوکی را می آملوزد کله بلرای طهلارت و تعالی او مفید اسلت. بله عنوان مثال کسلانی که 
وُهّنَ  در مسلجد معتکلف می شلوند از لذایذ جنسلی حلالل و ماننلد آن پرهیلز می کننلد: »َو ال ُتَباِشـُر
ُقـوَن«  ُهـْم َیّتَ

َّ
َعل

َ
ـاِس ل نُ اهلُل آیاِتـِه ِللّنَ ُبوهـا َکذِلـَک ُیَبـّیِ ـَک ُحـُدوُد اهلِل َفـا َتْقَر

ْ
سـاِجِد ِتل َ ِکُفـوَن ِفي الْ ْنـُتْ عا

َ
َو أ

)بقلره/187( یقینلًا از حلرام نیلز چشم پوشلی می کننلد. کسلی که بله فکر آن نیسلت تلا غرایز خود 
را از هلر راهلی هلر چنلد حلالل ارضا کنلد. قهلراً صفای ضمیلر و طهارت روحلی بهره او می شلود. 
حضلور در مسلجد مایله تقرب اسلت و تقلرب بله ذات احدّیت مایة طهارت اسلت. حکملت عبادات 
w آن اسلت کله عابلد معبلود را در ضمیر خود مشلاهده کنلد برای اینکه بله مرحله مشلاهدة معبود
راه یابیلم بایلد بلر چشلم و گوش و قلب خود کنترل داشلته باشلیم. )جلوادی آمللی، 183ـ  192( به 
تعبیلری دیگرمسلجد جوانلة محّبلت به خدا و دسلت یافتن به طهارت را در دل انسلان می شلکافد. 
بلا ایلن اسلتدالل که در شلناخت، ما همیشله واسلطه و دلیللی می خواهیلم ولی در شلناخت خدا، ما 
خلدا را بلا خلودش می شناسلیم و نه بلا واسلطه هایی »الـی بـک عرفتـک«، این شلناخت در عبادات 
و در مسلجد و بلا مانلوس بلودن بلا ادعیله اتفلاق می افتد. در دعلای ابوحملزه می خوانیم کله خدایا 
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معرفلت ملن دلیلل من اسلت به سلوی تلو و محبت من شلفیع من اسلت به سلوی تو. یلا در دعای 
کمیلل ملی خوانیلم: »الـی و قلـی حبّبـک متّیمـا« بارالهلا قللب مرا به محّبت و دوسلتی خلود بی قرار 
کلن. یعنلی از غیلر خلودت مرا وارسلته سلاز. یلا در مناجلات المحبیلن می خوانیم: خدا یلا محبت تو 
را می خواهلم و محّبلت کسلی را کله تو را دوسلت داشلته باشلد. پس نتیجه ملی گیریلم از آنجا که 
مسلجد کانلون دعلا و نملاز و عبادت اسلت پس مسلجد کانلون طهلارت و معرفت و محبت اسلت.

در واقلع خانله خلدا انسلان را از عملل پلیلد بلدور می سلازد. چنان که حضلرت آسلیه می فرماید: 
ـِىي ِمـن ِفْرَعـْوَن  ِ

ّ ج
َ

ـِة َون ّنَ َ ج
ْ

ـْت َرّبِ اْبـِن ِلـي ِعنـَدَك َبْیًتـا ِفي ال
َ
 َقال

ْ
َة ِفْرَعـْوَن ِإذ

َ
ِذیـَن آَمُنـوا ِاْمـَرأ

َّ
ل ِ

ّ
 ل

ً
»َوَضـَرَب اهلُل َمَثـا

« )تحریلم/11( و بلاز خلدا بلرای مؤمنلان آسلیه زن فرعلون را مثل  ـینَ امِلِ
َ

َقـْوِم الّظ
ْ
ـِىي ِمـَن ال ِ

ّ ج
َ

َوَعَمِلـِه َون

آورد هنگامیکله علرض کلرد »بلار الهلا تلو خانله ای بلرای من در بهشلت نزد خلودت بنا کلن و مرا 
از شلّر فرعلون و عمللش و از قلوم سلتمکار نجلات بخلش.« از ایلن آیه می تلوان اسلتنباط کرد که 
در خانله خلدا و در جلوار رحملت او بلودن انسلان را از هلر نلوع عمل ناشایسلت محافظلت می کند.

2-2. ارتقا معرفت دینی یا اعطای بینش

بینلش نوعلی معرفلت یلا آگاهلی عمیق و گسلترده ای اسلت کله آدمی را بلا واقعیت ملورد نظر 
کاملاًل پیونلد می دهلد و بله معنلای دگرگونلی در تلقلی افلراد از املور و از جملله لوازم قطعلی تغییر 
رفتارهلا و اعملال اسلت. زیلرا نوعلی تلقلی یا بله عبارت دیگلر نحلوة ارزیابی املور یکلی از مبانی 
موثلر در نلوع رفتارهلا و اعمال می باشلد. بینلش زمینة تغییر آفرینلی در بسلیاری از رفتارها و اعمال 
آدملی را فراهلم ملی آورد. جاگرفتلن بینلش در ذهلن انسلان او را آملاده به ظهلور رسلاندن رفتار و 
اعملال تلازه می کنلد. در آموزه هلای اسلالمی بینلش در ملورد خلدا، دنیلا و انسلان از عواملل مؤثر 

در ایجلاد عملل صاللح و توسلعه فضایل شلمار ملی رود. بینلش انواعلی دارد کله عبارتند از:

موردخدا 2-2-1.بینشدر
وقتلی انسلان در ملورد خلدا بینش پیلدا می کند، بلا مبدأ گرفتلن خدا، جهلان را آنچنان که هسلت 
بلزرگ می بینلد و همله را در معلرض فیلض فّیلاض می بینلد. بدیلن ترتیلب از حسلادت ها و بخل ها 
و حرص هلا می رهلد و ایلن چنیلن رفتارهایلی جای رسلتن در انسلان نمی یابلد. )با قلری 1379، 79(

مورددنیا 2-2-2.بینشدر
بینلش در ملورد دنیلا بدین معناسلت که انسلان بدانلد مرحله ای ابتدایی از هسلتی و قشلری کم 
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مایله از آن اسلت کله محصلور در ضیلق آن زندگلی می کند و بلا الم و املل در آمیخته اسلت. یعنی 
دنیلا سلرای اللم اسلت از آن رو کله آن را بلا بلال در پیچیده انلد »دارالبـا حمفوفـه«. )نهلج البالغله، 
خطبله 226( دنیلا گذرگاهلی اسلت کله آن را در مسلیر آتشفشلان و سلخره های لرزان کشلیده اند. 
هیچکلس از مؤملن و مشلرک، بلی  بال و دشلواری از این گذرگاه نخواهد گذشلت. املا بالی مؤمن 
از آن روسلت کله او ایلن گلذرگاه صعلب را بلرای رفتن به سلوی خدا برگزیده اسلت )مّفلر(، و بالی 
مشلرک از آن روسلت کله او در ایلن مسلیر خانله گرفتله اسلت )مّقلر(. بله همیلن دلیلل بلال برای 
مؤملن امتحلان اسلت و او در امتحلان صبلر را بلر خویلش روا ملی بیند. املا برای مشلرک »ادب« 
اسلت: »ان البال للظامل ادب و للمؤمن امتحان و لالنبیاء ورجه ولالولیاء کرامه« )مجلسلی، ج 64، 235(، 
و بلا فلزع هملراه چله او در جایلی خفلت کله بایلد از آن می گریخلت. )باقلری 1379، 79( پلس بال 
را از دنیلا نمی تلوان برکنلد، بلود و نبلود بلال را نمی تلوان برگزیلد املا نلوع آن را می تلوان. بلا چنین 

بینشلی بلال در دنیلا اصاللت دارد و از صدفله بر نخاسلته اسلت.
درگیلری بلا بلال حتملی اسلت، پلس بایلد خلود را آملاده کلرد و بله اسلتقبال آن رفلت و یلا بلا 
غافلگیلری بله آن تلن سلپرد. در ایلن میلان مؤملن با بلال درگیرتر اسلت. ایلن قضای الهی اسلت 
ـه لبعـت اهلل عـز و 

ّ
کله مقّرب تلران جلام بلال بیشلتر بسلتانند. قلال ابلو عبلداهلل: »لـو اّن مؤمنـا کان یف قل

جـل الیـه مـن یوذیـه لیاجـر عـی ذلـک«. )مجلسلی، ج64، 228( دنیلا را سلرای الم دیلدن آمادگی برای 
پذیلرش دشلواری ها و رنج هلا را در انسلان بوجلود ملی آورد و صبلر در شلدائد و قلدرت رویارویلی 
ـوَن  ُ

َ
ل

ْ
ـوَن َکَمـا َتأ ُ

َ
ل

ْ
ـْم َیأ ُ ـوَن َفِإهّنَ ُ

َ
ل

ْ
وُنـوا َتأ

ُ
َقـْوِمۖ  ِإن َتک

ْ
ُنـوا ِفي اْبِتَغـاِء ال  َتِ

َ
بلا مشلکل را میّسلر می گردانلد: »َوال

 َیْرُجـوَنۗ  َوَکاَن اهلُل َعِلیًمـا َحِکیًمـا« )نسلاء/104( نیملة دیگلر رخسلار دنیلا املل 
َ

ۖ َوَترحـوَن ِمـَن اهلِل َمـا ال
اسلت و از ایلن روسلت کله خداونلد دنیلا را زینتکلده ای سلاخته اسلت و زمیلن کانون حیلات دنیا را 
« )کهف/7( 

ً
ْحَسـُن َعَمـا

َ
ـْم أ ُ هّیُ

َ
َوُهـْم أ

ُ
ـا ِلَنْبل

َ
یَنـًة ل ْرِض ز

َ ْ
 األ

َ
نـا مـا َعـى

ْ
ـا َجَعل

َ
بلا زینت هلا آراسلته اسلت: »ِإّن

به علالوه شلیطان نیلز در ایلن زینتکلده ماذون اسلت تا بله تزیین بپلردازد و زشلتی ها را زیبلا جلوه 
.« )حجلر/39( حیلات دنیا با چنین  ّیـّ�ن لـم في األرض وألغوینـم أمجعـین  دهلد: »قـال رب بـا أغویتـىي ألز
خصیصه هایلی امل هلا را برمی انگیلزد و در وسلعت ایلن آرزوهلای بلنلد، چهلره ای فربله از خویش 
 

ٌ
ْنَیـا َقِلیل

َ
 َمَتـاُع الّد

ْ
بدسلت می دهلد. املا قرآن می آملوزد که دنیلا چهلره ای نحیلف و نلزار دارد: »ُقـل

« )نسلاء/77( بگلو کاالی دنیلا انلدک مایله اسلت و آنچه آن را 
ً
ُمـوَن َفِتیـا

َ
ـَى َواَل ُتْظل

َ
ـِن اّت َ ِ

ّ
َوالِخـَرُة َخْیـٌر ل

فربله می سلازد آرزوهلای آدملی اسلت. قلرآن بلا چنیلن بینشلی در ملورد دنیلا زمینلة دگرگونی و 
تحلّول را در انسلان فراهلم ملی آورد. بدیلن معنلا کله بلا دریافلت این کله دنیا سلرای امل اسلت و 
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کاالی آن در زر ورِق آرزو پیچیلده شلده اسلت، انسلان را در معاملله هوشلیار می کنلد تلا بلرای آن 
بهایلی گلزاف نپلردازد و جلوه هلای آن را جلدی نگیریلد و بله گرفتن نصیلب خویش کفایلت کند: 
ْیـَک َو ال َتْبـِغ 

َ
ْحَسـَن اهلُل ِإل

َ
ْحِسـْن َکمـا أ

َ
ْنیـا َو أ

ُ
ِخـَرَة َو ال َتْنـَس َنصیَبـَک ِمـَن الّد

ْ
اَر ال

َ
َک اهلُل الـّد »َو اْبَتـِغ فیمـا آتـا

ْفِسـدیَن« )قصلص/77( و بله چیلزی کله بقا و صالح در آن اسلت  ُ ْرِض ِإّنَ اهلَل ال ُیِحـّبُ الْ
َ ْ
َفسـاَد ِفي األ

ْ
ال

یعنلی عملل صاللح دل ببنلدد. در ایلن معنلا  اسلت کله دنیلا مزرعلة آخرت شلمرده می شلود و اگر 
کسلی در آن بلذر عملل صاللح بپاشلد ثملرة پایلدار و باقلی پیلش رو خواهد داشلت.

موردحقیقتانسان 2-2-3.بینشدر
انسلان هلزار جللوه دارد در هلر موقعیلت بله گونله ای اسلت و در هلر زمان بله رنگی، املا هرگاه 
انسلان جللوة معینلی از خویلش را حقیقلت خلود بپندارد، ایلن گمان با حلاالت، اعملال و رفتارهای 
معینلی از او متناسلب اسلت. از همیلن جهت اسلت کله تصحیح بینش انسلان دربلاره خویش مهم 
اسلت. انسلان ممکلن اسلت از خلود بیگانله شلود و به خویشلتن وهمی برسلد کله به ملدد خیال بر 
 

َ
پلا می شلود. قلرآن چنیلن انسلانی را )مختلال( می نامد یعنلی انسلانی پرداختله از خیلال: »ِإّنَ اهلَل ال
نُتُ 

َ
ـاُس أ ـا الّنَ َ هّیُ

َ
 َفُخـوًرا« )نسلاء/36( اما حقیقت انسلان وجود محتاج اوسلت: »َیا أ

ً
َتـاال ُیِحـّبُ َمـْن َکاَن حُمنْ

ِمیـُد« )فاطلر/15( و بایلد بله غیلر خلود تکیه کنید. َ َغـِىُّ الْ
ْ
ُفَقـَراء ِإىَل اهلِل َواهلُل ُهـَو ال

ْ
ال

 ایلن بینلش انسلان را بصیلر می کنلد کله اگلر آنچله بلر دسلت و دل دارد در پیونلد با خلدا نبیند 
جلزء ایلن ناتلوان می گلردد. بلر ایلن اسلاس هر گاه انسلان احسلاس بی نیلازی یلا اسلتغناء کند یا 
احسلاس نیازمنلدی بله غیلر خلدا کند از حقیقلت خویش بلاز مانده اسلت و از خدا و خویش مسلتور 
اسلت و بلا خویشلتن مجلازی زندگلی می کنلد. قلرار و آرام پایدار انسلان هنگامی جللوه می کند که 
وُب« 

ُ
ُقل

ْ
ال ِبِذْکـِر اهلِل َتْطَمـِ�نُّ ال

َ
ـْم ِبِذْکـِر اهلِل أ ُبُ و

ُ
ذیـَن آَمُنـوا َو َتْطَمـِ�نُّ ُقل

َّ
او خلود را در ارتبلاط با خلدا ببینلد: »ال

)رعلد/28( مسلجد جایلی اسلت که ایلن بینش را بله انسلان می دهد زیلرا یکلی از کارکردهای آن 
 sغیلر نملاز خوانلدن و ذکلر خداونلد گفتلن، بحلث علملی کلردن اسلت. چنان کله رسلول اکرم
فرملود: ای ابلوذر در مسلجد هلر وقلت نشسلتی بجزء برای سله چیلز بیهلوده اسلت:نماز خواندن، 
ذکلر خلدا گفتلن و بحث علملی کلردن. )بحلار، ج 93، 370( البته باید ایلن بینش ها به بلاور درونی 

تبدیلل شلود تا منشلاء اثلر در عمل باشلد. 
درونییاایمان 2-2-4.تبدیلبینشبهباور

بلاور و اعتقلادی کله عمیقلًا در وجلود انسلان رسلوخ می یابلد  ایملان اسلت. ایملان گلره و عقد 
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قلبلی اسلت، گاه در احادیلث گفتله می شلود که ایملان عبارت اسلت از اعتقلاد قلبی، اقلرار به زبان 
و عملل بلا اعضلا و جلوارح. اقلرار بله زبان و عملل دلیل وعالملت ایمان هلم تلقی می شلود. ایمان 
ناگهانلی و ندانسلته و نخواسلته در قللب جلای نمی گیرد. خلق السلاعه نیسلت، بلکه فعلل ارادی و 
اختیلاری اسلت کله هلم دانسلته اسلت و هم خواسلته. پلس ایمان بلر بسلتر بینش ها و دانسلته ها 

می رویلد. بلرای ظهلور ایملان در کسلی بایلد بینش هلای ملورد نظلر، در وی فراهلم آید.
مثلل تلقلی او از هسلتی، زندگلی دنیلا، حقیقلت وجلود انسلان، ملرگ وپلس از آن و ماننلد آن، 
علالوه بلر ایلن دانسلته ها بایلد عزملی در آدمی سلر بلرآورد تلا ایملان در قللب او نفوذ کنلد. بر این 
اسلاس بلا تکیله بلر بینش هلا، جنبشلی در عزم آدملی پدید آیلد و به این ترتیلب بینش ها بله عقیده 
یلا هملان بلاور درونلی تبدیل می شلود. قلرآن کریلم ایلن روش را مکلرر مورد اسلتفاده قلرار داده 
اسلت تلا بلا تکیله بر عطلای بینش، بلاوری درونلی و ایمانلی راسلخ در افلراد بوجلود آورد. »آنانکه 
کفلر می ورزیدنلد چنیلن پنداشلتند کله هرگلز مبعلوث نخواهند شلد. بگلو چرا! سلوگند بله خدایم 
کله بی تردیلد مبعلوث خواهید شلد. سلپس به حتلم بله کردارهایتان آگاه خواهید شلد و ایلن بر خدا 
آسلان اسلت پلس بله خدا و رسلول او و نوری کله در آیات قلرآن فرسلتادیم ایمان بیاوریلد و خدا بر 
آنچله می کنیلد آگاه اسلت« )تغابلن/ 9و 8( در ایلن آیلات بلا تکیه بلر بینش های مربوط بله مرگ و 
پلس از ملرگ و احاطله علملی و عمللی خداونلد بر هسلتی در پی تحلّول باطنلی یا ایملان و اعتقاد 
درونلی اسلت. بله عبارتی ایملان در یک مرحله بله قلب، »داخلل« » قالـت االعـراب امّنـا قـل ل تومنوا 
و لکـن قولـوا اسـلمنا و ّلایدخـل االمیـان ف قلوبکـم.....« )حجلرات/14( ودر مرحله دیگر در آن »ثابت« 
ْبَناءُهْم 

َ
ْو أ

َ
ْو َکاُنـوا آَباءُهـْم أ

َ
ُه َول

َ
 اهلَل َوَرُسـول

َ
وَن َمْن َحـاّد

ُ
ِخِر ُیـَواّد

ْ
َیـْوِم ال

ْ
ـُد َقْوًمـا ُیْؤِمُنـوَن ِبـاهلِل َوال جِ

َ
 ت

َ
می گلردد: »ال

ْنـُه...« )مجادلله/22( »خداونلد  وٍح ّمِ َدُهـم ِبـُر ّیَ
َ
مَيـاَن َوأ ِ

ْ
ـُم ال ِبِ و

ُ
ِئـَك َکَتـَب ِفي ُقل

َ
ْول

ُ
ْم أ ْو َعِشـیَرَتُ

َ
ـْم أ ْو ِإْخَواهَنُ

َ
أ

ایملان را در دل هلای آنهلا ثابلت کلرد«. در ایملان شلما مرحلله اول مورد نظر نیسلت، زیلرا ایمانی 
َّ آَمُنوا  ُ

وا ث َّ َکَفـُر ُ
ِذیـَن آَمُنـوا ث

َّ
کله در قلب وارد می شلود در معرض آن اسلت کله از آن خارج شلود؛ »ِإّنَ ال

«. )النسلاء /137( از ایلن رو بلرای ثابت  ً
ـْم َسـِبیا ِدهَیُ  ِلَیْ

َ
ـْم َوال ُ ـِن اهلُل ِلَیْغِفـَر لَ

ُ
ْ َیک َّ اْزَداُدوا ُکْفـًرا لَّ ُ

وا ث َّ َکَفـُر ُ
ث

کلردن ایملان به روش هلای دیگری باید تمّسلک جسلت: 

-پیوستگیسلوکظاهریبانّیتهایدرونی
تأثیلر و تأثر پیوسلته و مسلتمر اعمال و سللوک ظاهری و افلکار و نّیت درونی حاصلی در انسلان 
پدیلد ملی آورد کله بتدریلج در اعملاق وجلود نشسلت می کند و رفته رفته با رسلوب بیشلتر سلخت 

و دیرپلا می شلود. بدیلن گونله الیلة زیرین یلا اعتقلاد درونی در باطن انسلان شلکل می گیرد. 
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وصیانتبرعمل -استمرار
 اسلتمرار ناظلر بلر کمّیلت رفتلار اسلت و محافظلت و صیانلت ناظلر بلر کیفیلت عملل. یعنلی 
همراهلی توأملان، اسلتمرار و محافظلت بلر عملل ضلروری اسلت. زیرا اسلتمرار بلدون محافظِت 
سلازنده، عادتلی سلطحی و خشلک اسلت و محافظلت بلدون مداوملت و اسلتمرار اصلاًل سلازنده 
نیسلت. چله »حاللی« اسلت کله هلر چنلد بسلیار متعالی باشلد زایلل خواهلد شلد. قلرآن کریم از 
نوسلان پذیری انسلان می گویلد کله در مواجهله بلا ناگلواری، نلاالن و درمانلده و در مواجهله بلا 
گوارائلی خودخلواه و انحصارگلر می شلود. مگلر کسلانی کله بلر نملاز خلود مداوملت می ورزنلد: 
ـوَن والذیـن ف صاتـم حیافظـون« )معلارج/24-23(. کسلی کله بله خدا  ـْم داِئُ ذیـَن ُهـْم َعـى  َصاِتِ

َّ
»ال

ایملان دارد از نیلروی بالقلوه ای در درون خلود برخلوردار اسلت کله در حلال سلکون حتلی از خلود 
او نیلز پنهلان اسلت، املا اگلر این نیلرو به جنبلش در آید مظهلر تحلّوالت درونی عظیلم و اقدامات 
چشلمگیر خواهد شلد. در پی چنین جنبشلی اسلت کله حاصل آن احسلاس تکلیلف و برانگیختگی 
عمیلق درونلی اسلت کله املکان ایسلتادگی در برابر فشلارها و مقتضیلات محیطلی و بلکه حرکت 
در برابلر آن را فراهلم ملی آیلد. احسلاس تکلیلف نله تنهلا مؤملن را قلادر به انجلام تکالیف دشلوار 
می سلازد، بلکله او را حتلی بلر مهار زدن بله امواج خفیلف درونی توانلا می گرداند. احسلاس تکلیف 
و ایملان، تلوان بنلدزدن بله طغیان هلای بی مهلار را فراهلم ملی آورد. )باقلری 1379، 109-108( 
توجله بله عملل و تکلرار برخلی اعملال در شلریعت اسلالم، بله خاطلر اتّحادی اسلت کله نفس با 
حلاالت و صفاتلی دارد کله در نتیجله تلداوم آن اعملال حاصل می شلود. ایلن اتّحاد سلبب پیدایش 
صورتلی متالئلم بلا آن صفلات در انسلان می شلود و تثبیلت ایلن صفلات در نهایت، ذات انسلان را 

حقیقتلًا فرشلته، شلیطان یلا حیلوان و حتی انسلان کاملل می کند. )جلوادی آمللی، ص 359(
تلداوم اعملال نیلک بلا اسلتمرار پرهیلز از اعملال سلخیف به خلودی خود یلک فرایند مسلتمر 
جهلت کسلب معرفلت اسلت. البتله انجلام فرایلض و مسلتحبات یلا پرهیلز از معاصلی در جریلان 
تزکیله موجلب انباشلت صفلات نیلک در کنار یکدیگر نمی شلود، بلکه نفلس را که حقیقلت متغیر و 
نامعینلی اسلت بله صلورت » لبلس بعد لبلس « دچار تحول می سلازد. طلی چنین تغییری اندیشله 
یلا صفتلی نلو بلر اندیشله یا صفت قبلی سلوار شلده و فعلیلت با صلورت نوعی جدیدی بلرای نفس 
بوجلود ملی آورد و در نهایلت فعلیلت آخریلن که حلاوی عناصر فعلیت هلای پیش اسلت و مبتنی بر 
آنهاسلت، هملان صلورت نهایلی فلرد را تعیین می کنلد. )االسلفار االربعله، ج 9، 61-60( بر همین 
اسلاس اسلت کله قلرآن در آیلة »فزادهـم اهلل امیانـا«، فزونلی را بله جان مؤمن نله به ایمان او نسلبت 
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می دهلد؛ »فزادهـم اهلل امیاهنـم« یلا اجلر عظیلم را به نفلس نیک نه عمل نیلک متعلق می دانلد. »َو ِإْن 
« )احلزاب/29( یعنی  ً

 َعظیمـا
ً
ْجـرا

َ
ـّنَ أ

ُ
ُمْحِسـناِت ِمْنک

ْ
 ِلل

َ
َعـّد

َ
ِخـَرَة َفـِإّنَ اهلَل أ

ْ
اَر ال

َ
ُه َو الـّد

َ
ُکْنـُتنَّ ُتـِرْدَن اهلَل َو َرُسـول

عملل صاللح فلارغ از نفلس مؤملن سلبب نجلات از خسلران یلا جللب اجر عظیلم نمی شلود. آنچه 
زیلادت یلا نقصلان می یابلد نله عملل صالح اسلت نله صفلات صالح، بلکله حقیقلت جان انسلانی 

اسلت. اعملال نیلک مقدمله برای تکویلن نفس نیک اسلت. )عللم الهلدی 1384، 162-163(
البتله یلک راه تضمیلن اسلتمرار و محافظلت از عمل، فریضه سلازی اسلت. فریضه امری اسلت 
کله بله هلر حلال بایلد انجلام پذیلرد »الزاملی بلودن« حکلم و رعایلت شلرایط معینلی کله برای 
آن قلرار داده شلده مداوملت و محافظلت بلر عملل را میسلر می سلازد. روش فریضه سلازی در 
قلرآن کریلم متعلدد بکار رفتله اسلت؛ »سـورة انزلناهـا فرضناهـا...« )نور/14( توصیه شلده اسلت که 

هّمت هلا مصلروف حفلظ فرایلض شلود و هرچله مایله آسلیب بله آنها باشلد کنار گذاشلته شلود.
3. مسجد و معرفت 

مسلجد در سلوق دادن افلراد بله سلمت شلناخت و معرفلت عمیلق دینلی در پرتلو عقالنیت به 
عنلوان یلک نهلاد دینلی سلهم اساسلی دارد. قبلل از بیلان نقش مسلجد در توسلعة معرفلت دینی 
بایلد گفلت معرفلت انسلان بله خلود شلامل شلناخت روح و جسلم و تبلع آن دریافلت معنلای غنلا 
و تغییلر و بقلا و شلرافت می شلود. بلا آگاهلی از موانلع، دشلمنان، ظرفیت هلای انحرافلی نفلس، 
چگونگلی برانگیختگلی آنهلا، اسلتعدادها و ظرفیت های دانشلی و گرایشلی نفس موجبلات تدبیر، 
زمینله یادگیلری را از طریلق تزکیله و تعلیلم فراهلم ملی آورد. همچنیلن معرفلت نفلس موجبلات 
تدبیلر ظرفیت هلای گرایلش و دانشلی را از طریلق تسللّط بر هوای نفسلانی و توسلعه ظرفیت های 
هدایتلی آن ) اخلالق و عبلادات ( تلدارک ملی بینلد. حلال آنکله جهلل و نادانلی نسلبت بله نفلس 
ْیَت 

َ
 َرأ

َ
سلبب ابتلالی بله اعملال سلوء و تکوین شلاکله سلوء و تلن دادن به هلوای نفلس اسلت؛ »أ

«  )فرقلان/43( مسلجد از طریلق حلذف عواملل و موانع 
ً
ْیـِه َوکیـا

َ
ـوُن َعل

ُ
ْنـَت َتک

َ
 َفأ

َ
 ِإَلـُه َهـواُه أ

َ
ـذ نَ َّ

َمـِن ات
درونلی یعنلی آن رشلته عواملل و موانعلی کله بله بینلش، گرایلش، توانایلی و رفتلار خلود فلرد باز 
می گلردد مثلل غفللت و عواملل بیرونلی یعنلی عوامل و موانعلی که به واسلطه ارتباطی که انسلان 

بلا انسلان های دیگلر یلا بلا خداونلد یلا بلا طبیعلت دارد در او اثلر کنلد، نقلش آفرینلی می نماید. 

4. مرز شناسی و شناخت حدود الهی 
مسلجد مرکلزی اسلت بلرای آشلنایی بلا مبانلی فقهلی و احلکام دینلی مبانلی اعتقلادی و 
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فرهنگ سلازی دینلی و زدودن انلواع جاهلیت هلا از طریلق مرتفلع کلردن نقایص معرفلت دینی و 
اصلالح اختلالالت احتماللی معرفتلی و ارتقلاء معرفت هلای نوین و تعدیلل دانلش و گرایش. بدین 
معنلا کله فلرد با شلناخت حدود و قوانین شلریعِت حق و دسلت یافتن به شلناخت درسلت نسلبت به 
حلالل و حلرام و فضیلت هلا و رذیلت هلا می توانلد معنویلت را در خویلش رشلد دهلد. زیلرا هرکس 
از عللم بیشلتری برخلوردار باشلد در مقلام شلناخت املکان بیشلتری بلرای عقلل ورزی دارد. بله 
عبلارت دیگلر:  احاطله علملی و برخلورداری از اطالعات گسلترده، این املکان را برای فلرد فراهم 
ملی آورد کله ملوارد بیشلتری بلرای ترکیلب و مقایسله مطالب در اختیلار داشلته باشلد. بنابراین به 
شلناخت عمیق تلر یلا بازشناسلی دقیق تلری دسلت یلازد. اطالعلات و آگاهی هلای گسلترده، بله 

عبارتلی مانلع از آن می شلود کله فلرد بله نتیجه گیری هلای خلام بپلردازد.

5. فضاسازی تعاملی 

انسلان در بیلن موجلودات هسلتی، تنها مخلوقی اسلت کله فعلّیت تملام عیار ندارد و قادر اسلت 
صورت هلای متفلاوت و گوناگونلی را بپذیلرد، صدرالمتألهیلن می گویلد: »بلدان کله در هیلچ نلوع 
از انلواع موجلودات اختالفلی کله در افلراد بشلریت یافلت می شلود وجلود نلدارد و این بدان سلبب 
اسلت کله ملادة انسلانی بله گونه ای آفریده شلده اسلت کله در آن اسلتعداد انتقال به هلر صورتی از 
ُصلَور  و اتصلاف بله هر صفتی از صفلات تحقق دارد.« )شلیروانی، 1377، 36( از سلوی دیگر آدمی 
همزملان دارای هوّیت هلای طوللی و عرضلی، فلردی و جمعلی متعلدد اسلت کله گاه در وضعیلت 
متعلارض قلرار می گیرنلد. هوّیلت فردی انسلان برخاسلته از فضای خصوصلی و درونلی او، دارای 
اقتضائلات درونلی و موقعیلت آن اسلتعدادها نسلبت به فضای عموملی و به عنوان عضلوی از گروه 
مذهلب، قبیلله، مللت و... بلوده و دارای خواسلته های جمعلی متناسلب بلا آن فضلای و نحلوه قرار 
گرفتلن او در آن فضلا و میلزان تجلّی یافتن خواسلته های آن فضا در اوسلت. )خیلری، 214 و 219(

از طرفلی طبلق آموزه هلای اسلالمی انسلان بریلده و مجلزا از دیگلران در نظلر گرفتله نشلده 
اسلت، بلکله رابطله او بلا جملع و اّمتلی کله در آن زندگلی می کنلد بله منظلرة وجهلی اساسلی از 
هوّیلت او در نظلر گرفتله شلده اسلت بدیلن معنلا که شلکل گیری هوّیلت او به نلوع روابطلی که با 
اطرافیلان خلود برقلرار می کنلد بسلتگی اساسلی دارد؛ از این رو راه و رسلم جمعی کله در آن زندگی 
می کنلد و بلا آنلان حشلر و نشلر دارد اهمّیلت می یابلد؛ زیرا انسلان ها با شلرکت در روابلط معینی با 
یکدیگلر هوّیلت جمعلی خویلش را می سلازند از ایلن رو در هر جمع و امتلی قرار گیلرد و در آن دوام 



99 فــــروغمسجـــــــــــــد8

آورد و بلا آن هملراه شلود خلود را در شلبکه معینلی از روابلط متقابل قلرار داده به این سلبب هوّیت 
ْن ِإذا 

َ
ِکتـاِب أ

ْ
ـْم ِفي ال

ُ
ْیک

َ
 َعل

َ
ل جمعلی در وی شلکل می گیلرد. چنان کله خداوند ملی فرماینلد  »َو َقـْد َنـّزَ

ُهْم ِإّنَ 
ُ
 ِمْثل

ً
ـْم ِإذا

ُ
ک

َ
وُضـوا في  َحدیٍث َغْیـِرِه ِإّن  ِبـا َفـا َتْقُعـُدوا َمَعُهـْم َحـیّتَ َیحنُ

ُ
َزأ َفـُر ِبـا َو ُیْسـَتْ

ْ
ْعـُتْ آیـاِت اهلِل ُیک َسِ

« )نسلاء/140( »و البتله )خدا( در کتاب )قرآن( بر شلما  ً
َ مَجیعـا یـَن في  َجَهـّمَ کاِفر

ْ
ناِفقـینَ َو ال ُ اهلَل جاِمـُع الْ

نلازل کلرده کله هرگاه شلنیدید آیلات خدا ملورد انکار و ریشلخند قلرار می گیلرد، با آنان منشلینید 
تلا بله سلخنی غیلر از آن در آینلد چلرا کله در این صورت شلما هلم مثل آنلان خواهید بلود، خداوند 
منافقلان و کافلران را همگلی در دوزخ گلرد خواهلد آورد.« نتیجله می گیریلم کله انسلان بلا قلرار 
گرفتلن در ارتبلاط متقابلل بلا جملع و گروهلی معیلن و دوام آوردن در ایلن ارتباط، نفس خلود را در 
معلرض نوعلی شلکل گیری قلرار می دهد که متناسلب نلوع ارتبلاط او با جملع مذکور خواهلد بود.
از سلویی انسلان بله سلبب اتّحلاد نفلس و بلدن در وضعیت هلای مختللف محیطلی در معرض 
حالت هلا، احسلاس ها و افلکار معینلی قلرار می گیلرد. ایلن املر در ملورد شلرایط زمانلی و مکانلی 
اسلت. در ملورد مکان هلا گاه مقارنلت رخلداد معّینلی بلا ملکان معّیلن ویژگلی خلواص بله آن 
می بخشلد و آن را منشلاء آثلار ویلژه ای می گردانلد. فلی المثلل سلرزمین حجلاز نقطه ای اسلت که 
خداونلد آن را بلرای بنلای اولیلن خانلة ملردم جهلت توجله و عبلادت معین فرملوده اسلت و از این 
 
ً
 آِمنا

ً
َنـا َحَرمـا

ْ
ـا َجَعل

َ
ّن

َ
 أ

ْ
ْوا ْ َیـَر َولَ

َ
رو کعبله مکانلی بس شلریف اسلت که خداونلد آن را حرم املن نامیلد »أ

وَن« )عنکبوت/67( و به آن سلوگند  ُفـُر
ْ

ِبِنْعَمـِة اهلِل َیک َباِطـِل ُیْؤِمُنـوَن َو
ْ
َفِبال

َ
ـْم أ ـاُس ِمـْن َحْوِلِ ـُف الّنَ ُیَتَخّطَ َو

خلورد  و گذشلته از شلرایط زمانلی و مکانلی از قدرت چشلمگیری برخوردار اسلت. در همین قدرت 
اسلت کله افلراد هم سلنخ بله هلم می گراینلد و از ناهم سلنخ پرهیلز می کننلد و بله سلبب همیلن 
قلدرت اسلت کله اگلر فلردی بلا جمعی معّین محشلور باشلد رفتله رفته بله سلنخ آنلان در می آید. 
)نسلاء/140( در سلخن حضلرت امیلر خوانده ایلم کله نلادر اسلت فردی خلود را به قومی شلبیه 
سلازد و از آنلان نگلردد. از ایلن رو تشلبیه بله کفلار حرام اسلت و به ورطه کفلر می انجاملد و خداوند 
از نشسلتن بلا کفلار بازداشلته اسلت و دربلارة هر که بله آن تن دهد حکلم به همانندی کرده اسلت. 
بلر اسلاس تأثیرپذیلری انسلان از شلرایط مختللف محیطلی اعلم از شلرایط زمانلی و مکانلی و 
اجتماعلی ریشلة برخلی از افکار، نّیات و رفتارهای آدمی را باید در شلرایط محیطی او جسلتجو کرد، 
زیلرا حلاالت و اعملال آدمی در بسلتر شلرایط و موقعیت ها می رویلد و از آنها ارتلزاق می کند. از این 
رو شلرایط و موقعّیت هلای مختللف حاملل بالقوگیهلای متفاوتلی در شلکل دهی حلاالت و اعمال 
انسلان ها هسلتند. انتخلاب و تنظیلم مناسلب زمینه هلا و شلرایط به مثابله عامل تسلهیل کننده ای 
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اسلت کله املکان شلکل گیری های مطللوب را بلاال می بلرد. پس بلا توجه بله تأثیر شلرایط مکانی 
در انسلان، هلر نقطله ای از هسلتی رنلگ و بلوی ویلژه ای دارد و انس با هلر موقعیتی حلال و هوای 
معینلی در انسلان پدیلد ملی آورد. روابط فرد بلا موقعّیت های مکانی انسلان را در معرض اندیشله ها، 
افلکار و حلاالت خلاص قلرار می دهد علالوه بر این شلرایط مکانلی دلیل مقارنلت با املور و وقایع، 
خلود مبدأآثلاری ویلژه  اسلت. بله عنلوان مثلال خانة کعبله که یلادآور حضلرت ابراهیم، اسلماعیل 
و هاجلر و حوادثلی اسلت کله بلر آنلان گذشلته، محلل الهاملات خاصی اسلت و کسلی کله در این 
ملکان حاضلر می شلود وللو تماشلاچی باشلد در معلرض تأثیلرات معینلی قلرار می گیلرد. چنان که 
ین و مائـه رحه منـا سـتون للطائفین  املام صلادق فرمود: »ان اهلل تبـارک و تعـاىل حـّول اىل کعبه عشـر
یـن« )کافلی، کتلاب حلج، باب فضلل النظر الی کعبله( »خداوند  ون للناظر ـین و عشـر

ّ
و اربعـون للمصل

تبلارک و تعاللی و صلد و بیسلت موج از رحمت خود را به سلوی کعبه گسلیل می دارد: شلصت موج 
آن ویلژة طواف کننلدگان و چهلل ملوج ویلژة نمازگلزاران و بیسلت موج ویژ کسلانی اسلت که دیده 
بله کعبله بیاندازنلد.« نتیجلة آن که حفظ و تحکیلم روابط اجتماعلی مؤمنانه بین افراد، ناراسلتی های 
آنلان را بله نحلو متقابلل در معلرض تغییلر و اصلالح قلرار می دهد و املکان رشلد و تعاللی مؤمنانه را 
بلرای آنلان فراهلم ملی آورد. امیر المؤمنیلن فرمودند: »همنشلیی با بلدان، بدی بدنبلال می آورد، 
همانگونله کله بلاد بر چیلز گندیده ای بلوزد حامل بلوی گند می شلود« )تیمی درآملدی، ح 5849( 
و بلاز می فرمایلد: »همنشلینی بلا هلوا پرسلتان موجلب فراموشلی ایملان وحضلور یافتن شلیطان 
اسلت«. )نهلج البالغله، خطبله 85( املام صلادقاز رسلول اکلرمs نقلل کرد کله فرملود: »با 
بدعلت گلذاران همراهلی و همنشلینی نکنیلد که نلزد مردم از آنلان خواهیلد بود«. )مجلسلی جلد 
71 ، 201( یلا از رسلول خلداs نقلل کلرد کله فرملود: »آدملی در آییلن دوسلت و همنشلین خود 
اسلت«. )مجلسلی، جللد 71 ، 201( یلا املام صلادق فرمودنلد: »به دیدار هلم بروید تلا دلهایتان 
نشلاط گیلرد و آنلگاه سلخنان و احادیث ملا را یاد کنید. سلخنان ما مایله مهربانی و صمیمیت شلما 
خواهلد گشلت. اگلر بله این سلخنان چنلگ زنید به رشلد و نجات می رسلید و اگلر آنهلا را واگذارید 

گملراه و نابود می شلوید.« )شلیخ کلینلی 1379، 101(
بلر اسلاس آنچله گفته شلد مسلجدی که بلر پایه تقوا باشلد به دلیل نلوع و کیفیلت تعامالتی که 
صلورت می دهلد هوّیلت جمعلی انسلان را از دو وجه می سلازد: یک وجله آن ناظر بلر فراهم آوردن 
شلرایط اولیله ای اسلت کله احتمال بلروز رفتارهلا و حاالت مطللوب را بلاال می برد و دیگلری ناظر 
بلر جلوگیلری از شلرایط اولیله ای اسلت کله احتمال بلروز رفتارهلا و حلاالت نامطللوب را افزایش 
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می دهلد. بله عبارتلی مسلجد هر جلا امکان لغزشلی هسلت اعلّم از اخالقلی، اعتقلادی، اجتماعی 
و... از آن پیشلگیری می کنلد. حضلور در مسلجد، تلالوت قرآن، شلرکت در مراسلم عبلادی، توجه 
بله سلخنان و نصایلح املام جماعلت و دیگر خطبلا و فراهم سلازی موقعیتی که مؤمنیلن یکدیگر را 
مالقلات نملوده و احادیلث اهلل بیلتb را ذکلر نمایند، انسلان اهل مسلجد را دارای هوّیلت پایدار 
دینلی نملوده و اخلالق حمیلده را در او توسلعه می دهلد. به طوری کله بله وضلوح می تلوان تفاوت 
سللوک مسلجدی را بلا دیگلر افرادی که ارتباطی با مسلجد ندارنلد دریافت و همین نوع سللوک در 
زندگلی فلردی و اجتماعلی او تجللی می یابلد. رفتلارش با پلدر و مادر، با همسلر و فرزنلدان رفتاری 
مؤمنانله مسلئوالنه بله همان صورتلی که از دسلتورات دینی آموختله همراه با عطوفلت و مهربانی 
ـٌم 

ْ
ـَک ِبـِه ِعل

َ
ْیـَس ل

َ
ْن ُتْشـِرَک بي  مـا ل

َ
َک َعـى  أ خواهلد بلود. چنان کله خداونلد می فرمایلد: »َو ِإْن جاَهـدا

ُکْنـُتْ  ـْم ِبـا 
ُ

ُئک َنّبِ
ُ
ـْم َفأ

ُ
َّ َمْرِجُعک َّ ِإىَلي ُ

َّ ث نـاَب ِإىَلي
َ
 َمـْن أ

َ
ِبـْع َسـبیل

َ
 َو اّت

ً
وفـا ْنیـا َمْعُر

ُ
مـا ِفي الّد َفـا ُتِطْعُهمـا َو صاِحْبُ

ـوَن« )لقملان/15( بله عبلارت دیگلر بنلدة مؤمن بر اهلل بیت خود عللم و ادب نیکو بله ارمغان 
ُ
َتْعَمل

ملی آورد تلا هملة آنها را وارد بهشلت کند تا جایی که ایشلان کوچک، بزرگ، خدمتکار و همسلایه از 
ایلن املر بلر کنلار نمی ماند. مسلجد به اقتضلای فضای هندسلی و جایلگاه فرهنگی قدسلی در فرد 
ظرفیلت بلرای دریافلت پیلام دینی ایجاد می کند و کسلی که به مسلجد قلدم می گذارد پیشلاپیش 
و داوطلبانله و ارادی خلود را آملاده دریافلت پیاملی دینلی می کنلد. حضور در زملان و مکانی مقدس 
آدملی را از دنیلای روزملره و غیلر مقلدس فراتر می برد. )مجلسلی 1348، 3( در مسلجد هم نشلینان 
انسلان را بله یلاد خلدا و قیاملت ملی اندازنلد و بر دانش انسلان ملی افزاینلد. هنگامی که از رسلول 
خلداs پرسلیدند که کدام همنشلین بهتر اسلت؟ فرملود: آنکه دیدنش شلما را به یاد خلدا بیاندازد. 
بلر دانلش شلما بافزاید و رفتارش شلما را به یاد قیاملت وا دارد )مـن رسـول اهللs ّلـا قیل لـه: یا رسـول 
ّکرمت بالخره عمله( )الطوسلی و  ویتـه و زادکـم ف علمکـم منطقه و ذ کرکـم بـاهلل ر لسـاء خیـر – مـن ذ اهلل ای الج
االماملی، 157(، امیرالمؤمنیلن هلم فرمودنلد: »بلا اهلل نیکی همنشلینی کن تا از آنان باشلی و 

از اهلل بلدی دوری کن تلا از آنان نباشلی.« )نهج البالغله، نامه 31(
بله عبارتلی دیگلر مسلجد با اسوه سلازی نمونة سللوک مطللوب و مؤمنانله را عملاًل در معرض 
دیلد مسلجدی قلرار می دهلد بدینگونله موقعیلت اجتماعی را فراهم می سلازد تلا فرد بله پیروی از 

او بپلردازد و حاللت نیکویلی، مطابلق بلا آن عمل نمونله را در خویش پدیلد آورد.
ْیـِه 

َ
ْم َعل

ُ
ک

ُ
ْسـَئل

َ
 ال أ

ْ
داُهـُم اْقَتـِدْه ُقـل ذیـَن َهـَدى اهلُل َفِبُ

َّ
ولِئـَک ال

ُ
 چنان کله قلرآن کریلم می فرمایلد: »أ

« )انعلام/90( آنلان پیامبران کسلانی بودند که خلدا آنان را هدایت نمود  ـینَ
َ
عامل

ْ
ى  ِلل ْکـر  ِذ

َ
 ِإْن ُهـَو ِإاّل

ً
ْجـرا

َ
أ
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تلو نیلز بله هدایلت آنان اقتلدا کن. بر همین اسلاس اسلت کله از امیرالمؤمنین نقل شلده اسلت 
کله فرملود: »هلر کلس کله به مسلجد رفلت و آمد داشلته باشلد بله یکی از هشلت ویژگی دسلت 
می یابلد: بلرادری کله در راه خلدا از او سلود بلرد، دانشلی تلازه، نشلانه ای محکم، رحمتلی که مورد 
انتظلار اسلت، سلختی کله او را از هالکلت باز دارد، سلخنی را بشلنود کله او را به هدایلت راهنمایی 
کنلد، گناهلی را از روی تلرس یا از روی شلرم ترک کند.« )الصدوق ، 368، ج16( مسلجد که کانون 
عبلادت و نملاز اسلت انسلان را در مقابلل بسلیاری از رذیلت های طملع، حرص، آز و ماننلد آن ایمن 
می سلازد چنان کله قلرآن کریلم ابتلدا مفاسلد طبیعی انسلان را تشلریح می کنلد. آنلگاه می فرماید 
ـُه  ا َمّسَ

َ
ِإذ وًعا )20( َو ـّرُ َجُز

َ
ـُه الّش ا َمّسَ

َ
وًعا )19( ِإذ

ُ
نَسـاَن ُخِلَق َهل ِ

ْ
نمازگلزاران از ایلن رذایل محفوظند: »أّنَ ال

)22(« )معلارج/ 22-19( نملاز انسلان را از ایلن رذایل محفوظ می دارد  ـینَ ِ
ّ
َصل ُ  الْ

َّ
ْیـُر َمُنوًعـا )21( ِإال نَ الْ

و تطهیلر می کنلد و بسلیاری از فضایلل را بلرای انسلان تحصیلل می نمایلد. قلرآن می فرماید نماز 
بخوانیلد تلا یلاد ملرا زنلده کنید: »و اقلم الصلوه لذکلری« )طله/14( با یاد خلدا دلها مطمئلن و آرام 
می شلود: »اال بذکلر اهلل تطمئلن القللوب« )رعلد/ 28( پلس دل نمازگلزار مطمئلن اسلت و هرگلز 
از غیلر خلدا نمی ترسلد، هیلچ دشلمنی از درون و چله از بیلرون نمی توانلد موجلب هلراس او شلود 

مسلجد نوعلی زیسلتن بلا آثار حیاتلی ویلژه ای را به طلرق زیر سلامان می دهد.

تقویت فرهنگ رجوع جاهل به عالم
مسلجد مکانلی اسلت کله افلراد بله راحتلی بله عاِللم دسترسلی دارنلد و می تواننلد عقایلد و 
مسلائل خویلش را بلا او در میلان بگذارنلد و از ظرفیت هلای علملی و اعتقلادی و اخالقلی او بهلره 
فلراوان ببرنلد. در زملان حضلرت رسلول اکرمs مسلجد سله مأموریت داشلت: عبادت، پاسلخ به 
سلؤاالت و برنامه ریلزی بلرای املور اجتماعلی؛ کله گفتگلو و رجلوع بله عالِلم یکلی از مهم تریلن 
ماموریت هلای آن اسلت. در سلیره اهلل بیتC همچنین بوده که سلاعاتی در مسلجد به مسلائل 
ملردم پاسلخ می دادنلد. البتله منظلور از عالِلم، عالِم ربّانیسلت یعنی عالِلم عاملل، چنان که حضرت 
امیرالمؤمنیلن می فرمایلد: »ملردم سله گروهنلد 1. عاللم ربّانلی ) عاللم عاملل(. 2. متعلّلم علی 
سلبیل نجلات. 3. هملج رعایله یا سلرگردان که عمدتلًا دوگلروه اخیر در مسائلشلان به عاللم ربانی 
رجلوع می کننلد«، در هملة زمینه هلا وقتلی عاللم به آسلانی در دسلترس مردم باشلد ملردم به خود 
اجتهلادی نمی پردازنلد و از عرفی گرایلی بدورنلد. منظلور از عرفلی شلدن بدین معناسلت که مردم 
دیگلر اهلل تقلیلد از مرجلع نیسلتند. هلر کس به انلدازه فهم خلود از دین بهلره می برد و بر اسلاس 
فهلم خلود هلر چله از دیلن می فهمد عملل می کند و اهلل احتیلاط در دین هلم نیسلتند و معتقدند 
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کله املور دینلی نیز الزم اسلت مثل سلایر املور اجتماعلی، فرهنگلی، اقتصلادی و ماننلد آن به روز 
گلردد و هلر زملان اقتصلاء خلود را دارد. در واقلع ملردم بله سلمت نوعلی تسلاهل و تسلامح دینی 
گرایلش پیلدا می کننلد به گونه ای کله دیگر تکلیف برایشلان از اهمّیلت الزم برخلوردار نمی گردد، 
بلکله بله نّیلات درونلی و پلاک بلودن منفلک از سللوک رضلا می شلوند. بر این اسلاس در مسلجد 
به دلیلل اینکله ملردم بله عاللم و فقیله متصلنلد و بی وقفله از فیلض وجلود او بهره منلد هسلتند، 
فرصلت واکاوی عقایلد را از طریلق ابلراز و اصلالح آن در محضلر عاللم می یابنلد و بدیلن طریلق 
معرفلت دینلی آنهلا تقویلت و تعاللی می یابلد و از عرفی گلری بله دور می ماننلد. البتله در همیلن 
بخلش هلم متوقلف نمی مانلد و به دلیلل مواجه بلودن با ملدل عملیاتی از سللوک مؤمنانله معرفت 
دینلی بله بلاور درونلی و اعتقلاد تبدیلل می گردد و سللوک آنان را سلامان می دهد و بله همین دلیل 
امیرالمؤمنیلن می فرماینلد: »بلا دانشلمندان همنشلینی کلن تلا هم دانشلت افزون گلردد و هم 

ادبلت نیکلو شلود.« )غرر الحکلم، ح 4786(

6. رشد فرهنگ تواصی به حق

منظلور از تواصلی بله حلق یعنلی دعلوت همگانلی و عموملی بله سلوی حلق بله گونله ای که 
هملگان حلق را از باطلل بله خوبی بشناسلند و هرگلز آن را فراملوش نکنند و در مسلیر زندگی از آن 
ـَک َو اْسـَتْغِفْرُه  ّبِ ْح ِبَحْمـِد َر ـ�ي  ُخْسـٍر)2( َفَسـّبِ

َ
ْنسـاَن ل ِ

ْ
منحلرف نگلردد. در قرآن کریلم آمده اسلت: »ِإّنَ ال

)3(« )عصلر/ 3- 2( انسلان ها همله در زیاننلد مگلر کسلانی کله ایملان آورده انلد و 
ً
ابـا ـُه کاَن َتّوَ

َ
ِإّن

اعملال صاللح انجلام داده انلد و یکدیگلر را بله حق سلفارش کرده انلد و یکدیگلر را به شلکیبایی و 
اسلتقامت توصیله نموده انلد. »ان االنسلان لفلی خسلر« یعنلی به طلور مسللم هملة انسلان ها در 
زیاننلد سلرمایه های وجلودی خلود را چله بخواهنلد و چله نخواهنلد از دسلت می دهنلد. خسلر )بر 
وزن عسلر( و خسلران چنلان کله راغلی در مفلردات می گویلد به معنای کم شلدن سلرمایه اسلت، 
گاه بله انسلان نسلبت داده می شلود و می گوینلد فلالن کلس زیلان کلرد و گاه بله خلود عملل 
نسلبت داده می شلود و گاه ناظلر بلر سلرمایه های بیرونلی ماننلد ملال و مقلام اسلت و گاه ناظلر بر 

سلرمایه های درونلی ماننلد صّحلت و سلالمت بله عقلل، ایملان و ثواب اسلت.
ایلن هملان اسلت کله خداونلد متعلال بله عنلوان »خسلران مبیلن« از آن یلاد کلرده اسلت: 
ال ذِلـَک ُهـَو 

َ
ِقیاَمـِة أ

ْ
ْهلِیـْم َیـْوَم ال

َ
ْنُفَسـُهْم َو أ

َ
وا أ ذیـَن َخِسـُر

َّ
یَن ال اِسـر ن  ِإّنَ الْ

ْ
»َفاْعُبـُدوا مـا ِشـْئُتْ ِمـْن ُدوِنـِه ُقـل

« )زملر/15( زیانلکاران واقعلی کسلانی هسلتند کله سلرمایة وجلود خلود و خانواده  بـینُ ُ ْسـراُن الْ نُ الْ
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خویلش را در قیاملت از دسلت می دهنلد، بدانیلد ایلن خسلران مبین همیلن اسلت. راه جلوگیری از 
ایلن خسلران ایملان و عملل صاللح و توصیلة همدیگر بله این دو اسلت. در ایلن آیه ایملان به طور 
مطللق ذکر شلده اسلت تا شلامل ایمان به همه مقدّسلات گلردد و اعملال صالح نیز ناظلر بر اعمال 
شایسلته اسلت. نله فقلط عبلادات بلکله هلر کار شایسلته ای که وسلیلة تکاملل نفلوس و پرورش 
اخلالق و قلرب الهلی و شلریعت جامعله انسلانی در همه زمینه ها شلود. قلرآن در این آیله صالحات 
را بله صلورت جملع آورده جمعلی کله بلا اللف و الم هملراه اسلت و معنلی عموملی دارد البتله در 
ایلن آیله عملل صاللح و ایملان بلا هم آملده بله گونله ای کله الزم و مللزوم یکدیگرنلد. همچنین 
ْجَرُهم 

َ
ـْم أ ُ َیّنَ َنْجِز

َ
َبـًة َول ـُه َحَیـاًة َطّیِ ُنْحِیَیّنَ

َ
نـَى َوُهـَو ُمْؤِمـٌن َفل

ُ
ْو أ

َ
َکـٍر أ

َ
ـن ذ ـا ّمِ  َصاِلً

َ
آمده اسلت کله: »َمـْن َعِمـل

وَن« )نحلل/97( هلر فلرد از ملرد یلا زن عملل صاللح انجام دهلد در حالی که 
ُ
 َیْعَمل

ْ
ْحَسـِن َمـا َکاُنـوا

َ
ِبأ

ایملان دارد ملا آن را بلا حیلات پاکیلزه ای زنلده می کنیم، و در سلوره مؤمنلون آیه 100نیلز اصرار به 
بازگشلت بله عملل صاللح دارد: »رب ارجعلون لعللی اعملل صالحا فیما ترکلت« از آنجا کله ایمان 
و عملل صاللح هرگلز تلداوم نمی یابلد مگلر اینکله حرکتلی در اجتماع بلرای دعوت به سلوی حق 
و خواسلت و معرفلت آن از یلک سلو و دعلوت بله اسلتقامت و صبلر در طریلق انجام ایلن دعوت از 
سلوی دیگلر صلورت گیلرد. »تواصلوا« از ملاده »تواصئ« در مفلردات راغلب به معنای آن اسلت 
کله بعضلی، بعضلی دیگلر را سلفارش بله حلق می کننلد و حلق بله معنلای واقعیلت یلا مطابقت با 
واقعیلت اسلت. تواصلوا بالحلق معنی بسلیار وسلیعی دارد که هم »امر بله معروف و نهلی از منکر« 
را و هلم »تعلیلم و ارشلاد جاهلل« را و »تنبیله غافلل« و »تشلویق و تبلیغ« به ایملان و عمل صالح 

را شلامل می شلود. ) مکارم شلیرازی، 1372، 302( 
بدیهلی اسلت کله کسلانی کله یکدیگلر را به حلق سلفارش می کننلد خود بایلد طرفلدار حق و 
عاملل بله آن باشلند و ازآنجایلی کله بعلد از مسلئله شلناخت و آگاهلی هر کلس در مسلیر عمل در 
هلر گام بلا موانعلی روبله رو می شلود اگلر اسلتقامت و صبر نداشلته باشلد هرگلز نمی توانلد احقاق 
حلق کنلد و عملل صاللح انجلام دهلد یا ایملان خلود را حفظ نمایلد. صبر هلم در این آیه بله معنای 
علام بله کار رفتله کله هلم صبر بلر اطاعلت و هم بلر مصیبت و هلم بر معصیت را شلامل می شلود 
بلر اسلاس آنچله گفته شلد مسلجد کله جامعة کوچلک مؤمنین اسلت توصیله به حلق و تقویت آن 
از ماموریت هلای محوریلش محسلوب می شلود کله در اثلر تحقلق آن مشلکالت و آسلیب های 
مهلم زندگلی فلردی و اجتماعلی سلامان می یابلد. البتله قابلل ذکراسلت کله توصیله بله حق هم 
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از جهلت بعلد معرفتلی آن مدنظلر اسلت و هلم از جهلت عملیاتلی کلردن آن.1 در تشلریح بحلث 
معرفتلی روایتلی از حضلرت املام صلادق اسلت کله می فرماینلد: علملی که ملردم باید داشلته 
باشلند چهلار چیلز اسلت: 1. عللم بله پلروردگار و شلناخت پلروردگار تبلارک و تعالی )بلدان رب تو 
کیسلت(. 2. چله چیلزی در تلو قلرار داده اسلت؟ 3. بفهملی کله از تلو چله می خواهلد. 4. بلدان که 
چله چیلزی تلو را از دیلن خلارج می کنلد. بحلث اینک بدانیلم چه چیلزی از تلو می خواهلد ناظر بر 
تکلیف شناسلی اسلت. مسلجد کانون شلناخت تکالیف و وظایف اسلت اهل مسلجد یگدیگر را به 
حلق و صبلر توصیله ملی نماینلد. از ایلن رو در مسلجد هم معرفلت عرضه می شلود و هم اسلتمرار 
میابلد و ایلن اسلتمرار اسلت کله باعلث شلود معرفلت بله بلاور درونی پایلدار تبدیل شلود و منشلا 

سللوک مؤمنانله و صاللح گردد. 

1 . مبحث تواصی به حق از تفسیر آیت اهلل مکارم استفاده شده است.



مسجــــــــــد و خانواده 106

نتیجه گیری
 بر اساس مطالب پیش  گفته خانواده مسجدی دارای ویژگی های زیر است:

1.آراسـتگیظاهریوجسـمی: یکی از ویژگی های افراد مسلجدی آراسلتگی ظاهری و جسلمی 
اسلت. اهلل مسلجد علالوه بلر آمادگی روحلی و معنلوی، از جهلت ظاهری و جسلمی نیلز باید در 
رفتلن بله مسلجد، خود را آملاده و آراسلته نماید. بنابراین، پوشلیدن لبلاس نظیف و تمیلز، خوش بو 
کلردن لبلاس و بلدن و اصالح سلر و صورت از جملله وظایف خانواده ها در رفتن به مسلاجد اسلت.

2.معرفـتدینـیعمیـق: بلراي رسلیدن بله تکامل، نخسلتین گام کسلب »معرفلت و بصیرت« 
یعنلي نورانّیلت دل و دیلده اسلت. اهلل مسلجد تحلت تأثیلر ملداوم موعظله حسلنه و تذکلر و 
دسترسلی آسلان بله عاللم، شلناخت عمیقی نسلبت به خلود، خداونلد، وظایلف و تکالیلف خویش 
دارنلد معرفتلی کله آنلان را بله سلوی تلن دادن بله سللوک مؤمنانله و متعهلد شلدن بله آن یاری 

. می کنلد
3.روحیـهتکلیـفمـداری: احسلاس تکلیلف نله تنهلا مؤملن را قلادر بله انجلام تکالیلف دشلوار 
می سلازد، بلکله او را حتلی بلر مهلار زدن بله املواج خفیلف درونلی توانلا می گرداند. احسلاس تکلیف 
و ایملان، تلوان بنلد زدن بله طغیان هلای بی مهلار را فراهلم ملی آور د و اهلل عافیلت و عرفی گلری 

. نیستند
4.اهـلطهـارتهمـهجانبـه:خانلواده مسلجدی گرایشلات و هیجانلات خلود را به صلورت موجه 
و مشلروع تنظیلم می کنلد و ارادة معطلوف بله خیلر می یابلد و در عرصله هلای فلردی و اجتماعی 
عملل صاللح انجلام می دهلد و غنلا، عفلت، عداللت و رافلت در جامعله می گسلتراند و از پاکلی و 
طهلارت جسلمی گرفته تلا فکری–عقلی، اخالقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسلی برخوردار اسلت. 
جسلمش را از هلر ناپاکلی حفلظ می کنلد و به سلالمت و قّوت جسلمی خلود می پلردازد. در عرصة 
اندیشله دارای اعتقلاد صحیلح و اسلتوار دارد. در اندیشله و اعتقلاد از تصلورات موهوم و شلرک آمیز 
بلدور اسلت و بله درکی توحیدی از هسلتی نایلل می آید به خداونلد ایمان دارد در عرصه گرایشلات 

از وسوسله کله نوعلی تحریک شلیطانی اسلت خلود را بر حذر ملی داند.
5.اهـلتحمـلبـاورنـج: بلا توجله بله اینکه خانوادة مسلجدی دنیا را سلرای اللم می داند و معتقد 
اسلت کله آن را بلا بلال در پیچیده انلد و هیچکلس از مؤملن و مشلرک بلی بلال و دشلواری از ایلن 
گلذرگاه نخواهلد گذشلت خلود را آملاده می کنلد و به اسلتقبال آن ملی رود وآمادگی بلرای پذیرش 

دشلواری ها و رنج هلا و صبلر در شلدائد و قلدرت رویارویلی بلا مشلکل را پیلدا می کنلد.
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6.اهـلخیـرخواهـی:خانلواده مسلجدی وقتلی در ملورد خلدا بینش پیلدا می کند، با مبلدأ گرفتن 
خلدا، جهلان را آن چنان کله هسلت بلزرگ می بینلد و همله را در معلرض فیلض فّیلاض می بینلد. 
بدیلن ترتیلب از حسلادت ها و بخل هلا و حرص هلا می رهلد و ایلن چنیلن رفتارهایلی جای رسلتن 

او نمی یابلد. در 
7.اهـلذکـر:منظلور از ذکلر، یلادداری نعمت هلای الهلی اعلم از طبیعی، اجتماعلی و نعمت های 
اجتماعلی اسلت. خانلواده مسلجدی از عصیلان در ایلن موقعیت هلا پرهیلز و خطر در موارد مشلابه 
را پیش بینلی می کنلد و بله سرنوشلت مشلابه توجله دارد. بنابرایلن بلرای پیشلگیری از ابتلالی به 

نعمت هلای اجتماعلی مشلابه، مانلع از پیدایلش عواملل و زمینه هلای آنان می شلود.
انحرافـات: خانلواده مسلجدی تحلث تأثیر بینش نسلبت به نظارت ملداوم پروردگار  از 8.بـهدور
و بینلش نسلبت بله دنیلا، داملن خویلش را از زنلا پلاک ملی دارد از فقلر و فحشلا، تعلّدی و خشلم و 
سلتم بله دور اسلت. گرایش هلا و هیجانلات خلود را بله صلورت موجله و مشلروع تنظیلم می کنند، 
اراده معطلوف بله خیلر می یابلد و در عرصلة فلردی و جمعلی عملل صاللح انجلام می دهلد و غنلا، 
عفلت، عداللت و رأفلت را در جامعله می گسلترانند و در برابر فشلارها و مقتضیلات محیطی مقاومت 

می کننلد و تلوان بنلدزدن بله طغیلان های بلی مهلار را دارند.
خانلوادة مسلجدی کله خداونلد را حاضلر و ناظلر بلر اعمال خلود می داند پیوسلته اهلل مراقبت 
از خویشلتن اسلت و بله محاسلبه نفس خلود می پردازد و از زشلتی هلا و منکلرات دوری می گزیند. 
در مقابلل معاصلی مقاوملت می کنلد و رذیلت هلا و انحرافلات چلون آشلفتگی، حلرص و آز، تندی 
خشلم و چیرگلی حسلد و ضعلف شلکیبایی و کمی قناعلت و خواب غفللت و ترجیح باطلل بر حق و 
اصلرار بلر شلهوت و تنلد خویلی و پیروی از هلوای نفلس و مخالفت با راه راسلت و اصرار بلر گناه و 
کوچلک شلمردن معصیلت در او تکانلده می شلود. امام عللي فرمودنلد: »... همانا نملاز، گناهان 
را چونلان برگ هلاي پاییلزي فلرو مي ریلزد و غلل و زنجیلر گناهلان را از گردنهلا ملي گشلاید.« 

)نهج البالغله، خطبله 199(
9.عـدمدلبسـتگیبـهدنیـا: خانلوادة مسلجدی تحلت تأثیر بینش منفی نسلبت به دنیلا و کم مایه 
دانسلتن آن در معاملله بلا آن هوشلیاری می کننلد و برای آن بهایلی گزاف نمی پردازنلد و جلوه های 
آن را جلّدی نمی گیرنلد و بله گرفتلن نصیلب خویلش کفایلت می کننلد و بله عمل صالح کله ثمرة 

پایلدار و باقلی دارد دل ملی بندد و در مقابل شلدائد آن مهیا  اسلت.
10.اهـلانـسبـاخـدا: کسلی کله بلا مسلجد انلس گیلرد، خلدای تعاللی نیز بلا او انلس می گیرد. 
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اهاللی مسلجد کله بلا خلدا انلس گرفته اند بله او تلوکل و اعتملاد می کننلد از ایلن جهت خلود را از 
غیلر خلدا بلی نیلاز می بینند.

خـودودیگـران: اهلل مسلجد برخلوردار از سللوک مؤمنانه انلد و نسلبت بله  11.اهـلصیانـتاز
ناملوس نسلبی خویلش اهل غیلرت، صیانلت، محبت، علزت و کرامت هسلتند و به دلیل نگرشلی 
کله نسلبت بله خلود و خدای خلود و دیگلران دارنلد، دیگلران را ناموس دینلی و یلا اجتماعی خویش 
می پندارنلد و هملان سللوکی کله با ناموس نسلبی خویش دارند نسلبت بله ناموس دینلی و اجتماعی 
خویلش دارنلد. یعنلی بله دیگرانی که یلا در کیش بلا او همانندند یلا در آئین همچلون ناموس حقیقی 
خویلش محبلت و حمایلت و صیانلت و مراقبلت می کنند، علزت و کرامت دیگلران را ارج ملی نهد. و 
از سلویی تحلت تأثیلر اخلالق مؤمنانله از خویلش نیلز مراقبلت و صیانت می کننلد که از مدار شلرع و 
حلق خلارج نگردنلد و دیگلران را طعمه خویلش نپندارنلد. به عبارتی اهلل صیانت و بلازداری مؤمنانه 

و عفیفانله در عرصه هلای مختللف و خلود کنترللی درونلی در برابر وسوسله ها هسلتند.
12.اهلتواصیبهحق: اهل مسجد یکدیگر را به حق و صبر دعوت می کنند. 
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 چکیده
املروز جهلان در خطلر فروپاشلی خانلواده، مضطلرب و نگلران اسلت و در میانله دو راهلی یک 
انتخلاب بلزرگ قلرار دارد. در ایلن نوشلتار سلعی بلر ایلن اسلت کله به طلور خالصله دو مسلیر 
متنافلر از یکدیگلر یعنلی فلرا قاللب مبتنلی برهسلتی شناسلی غلرب و هسلتی شناسلی اسلالمی 
تلا حلدودی معرفلی و سلپس دیلدگاه ایلن فراقالبها را در مبانی هسلتی شناسلی، انسلان شناسلی، 
معرفلت شناسلی و ارزش شناسلی ملورد مقایسله قلرار دهلد. در بخش دیگلری از این مقاله سلعی 
شلده اسلت تعریلف و کارکردهلای خانلواده بلا تأکیلد بلر نقلش زن از ایلن دو دیلدگاه ملورد بحث 
قلرار گیلرد و در نهایلت مسلیر نقلش گلزاری مسلاجد در جهت دهلی خانواده  هلا به سلوی انتخاب 

فراقاللب دینی بررسلی شلود.
واژگانکلیدی:عزب، خانواده، هستی شناسی غربی، هستی شناسی اسالمی، نقش زن.
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مقدمه
خانلواده بله عنلوان نهاد پلرورش دهنلده و محافلظ ایدئوللوژی حاکم بلر جامعه هملواره تحت 
مطالعله قدرتمندان قرار داشلته اسلت و صاحبان سلرمایه و سلودجویان اقتصلادی، از تمام جریانات 
پیلش آملده و یلا جریلان سلازی بله نفع طملع خود بهلره گرفتله اند تلا با کنتلرل و شلکل دهی به 

ایلن نهلاد، یلا آن را در خدملت اهلداف خلود درآورنلد و یا حتلی آن را از حیلز انتفاع خارج سلازند. 
تاریلخ جریانلات سلود جویانله نشلان می  دهلد آنلان کله قصلد فریلب دارند هملواره خلود را در 
قاللب اصلل معرفلی می  کننلد همچنان کله صاحبان قلدرت جهانلی تمام تلالش خلود را می  کنند 
تلا از طریلق مطالعلات روان شلناختی، مردم شناسلی، زبان شناسلی و ... دربارة انسلان مسلیرهای 
سللطه بلر روح و جلان انسلان  ها را بله دسلت آورنلد. آنهلا بلرای نیازهلای فیزیولوژیک، احسلاس 
امنیلت، دیلده شلدن و حتلی گرایلش به یلک وجود برتر یلا من برتلر1 یا تجربیلات اوج )مازللو( و یا 
تفلرد )یونلگ( هلم برنامه سلازی کرده  انلد. خصوصیت ویلژة طراحان سللطه جهانی این اسلت که 
برنامله هلای خلود رامطابلق بلا نیازهلا تنظیلم می  کنند تلا همراهلی و اعتماد شلکل بگیرد سلپس 
اهلداف خلود را بلر آن سلوار می  کننلد. للذا تمام برنامله براسلاس این نیازها شلکل داده می شلود و 
اگلر یلک قلدرت بتواند چگونگی پاسلخ بله نیازهای همگانلی را رهبری کند در حقیقت سرچشلمه، 
در تصلرف اوسلت. املروز مؤسسلات عظیملی کله در سراسلر دنیلا در حلال فعالیلت هسلتند مثلل 
بنیلاد راکفللر2  بلا توجله بله یافته های مرتبلط با این نیازهلا به دسلتکاری این نیازهلا و جهت دهی 
و معنلی دهلی بله شلیوه هلای خاصلی از زندگی ملی پردازنلد، تغییلر در شلیوه بلرآوردن نیازهای 
فیزیولوژیلک بله دلیلل ململوس بودنلش بله وضوح قابل مشلاهده اسلت مثلاًل در بحث خانلواده ، 
1 . Higher self

2 . این بنیاد در ظاهر درخصوص امور مربوط به بهداشت و آموزش در سطح جهانی فعالیت می کند اما در واقع یک شرکت تجاری جهانی 
محسوب می شود که به همراه شبکه های گسترده مالی و اقتصادی خود، مدیریت بازارهای بین المللی را در دست دارد. 
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مؤسسلات دریافتله انلد تغییلر باورهلا و سلبک هلای زندگلی در خانواده  هلای منسلجم و بسلته در 
مقابلل تغییلرات محیطلی بسلیار مشلکل اسلت مخصوصلًا اگلر خانلواده دارای روابلط منظملی با 
کلیسلا بله عنلوان یلک نهلاد دینی باشلد. لذا از چنلد ناحیه حمله بله این سیسلتم ها را آغلاز کردند. 
آللوده سلاختن صاحبلان کلیسلا از طریلق نیازهلای فیزیولوژیک و یلا یافتن خود آلوده شلدگان 

بله دالیل نفسلانی. 
سسلت سلاختن اعتقلاد و پیونلد خانلواده هلا بلا کلیسلا از طریلق بلر مال کلردن وضعیلت آلوده 

شلدگان بله عنلوان ایجلاد جلو علدم اعتماد. 
ارائه معنویِت بدون موضوع1 به عنوان جایگزینی برای رفع نیاز فطری به وجود برتر. 

جسلمانی سلاختن خلدا در شلطحیات:2  بلرای مثلال خدا دسلتم را گرفت. هلر کجا رفتلم او مرا 
دنبلال ملی کلرد. من در دسلتهای او احسلاس گرمی کلردم و امثلال این. 

اینلک کله نهاد خانلواده در معرض خطرات و حملالت رنگارنگ قرار داردو دین پس از شکسلت 
انسلان گرایلی بلدون خلدا در جواملع غربی دوباره ملورد توجه قلرار گرفتله، نهادهای دینلی زمینه 
سلاِز سلاختار و قاللب هلای حضور دیلن در جامعله از اهمیت ویلژه ای برخوردارشلده اند. در حقیقت 
ایلن نهلاد هلا هسلتند که مفاهیلم و معانی دینلی را باز تعریف کلرده و در عرصه اجتملاع معرفی می 
نمایلد، از مهم تریلن نهادهلای شلناخته شلدة قابل اعتملاد برای ملردم در جامعه ایرانی و اسلالمی؛ 
مسلجد اسلت. مسلجد که با ظهور اسلالم به منظور گردهمایی و تجمعات دینی و سیاسلی شلکل 
گرفلت، از مهم تریلن ایلن نهادهلا اسلت. مسلاجد در دورترین و مرکزی ترین بخشلهای کشلور در 
روسلتاها و شلهرها ملی تواننلد محلل خیر و برکت باشلند. مسلاجد در کشلور ایلران هرگلز تنها به 
عنلوان محلل عبلادت شلناخته نشلده انلد بلکه محلل تغذیلة فکری، حلل معضالت و مشلکالت 
مسللمانان، آملوزش روش زندگلی دینلی، محافظت از ایده هلای مذهبی و غنی سلازی آن و مقابله 
بلا دسلتبردهای شلیطانی و در نهایلت خیلزش حرکلت های سیاسلی بر علیله حکومت هلای جابر 
بلوده اسلت. تاریلخ هرگز شلکل گیری انقالب هلای کوچک و بزرگ در مسلاجد  ی ماننلد قبا، ارک، 
گوهرشلاد و امثلال آن را فراملوش نخواهلد کلرد. تاریخ،  مبلارزه آگاهانله اهالی بیدار مسلجد علیه 

اندیشله هلای سلتمگر و موذی را بله خاطر خواهد سلپرد. 

1 . از دید فرانکل: هر چیزی می تواند معنوی به حساب بیاید. 
2 . شلطحیات بیلان املور و رملوز و عباراتلی کله حاکلی از  وصلف حلال و شلدت وجد اسلت. فرم شلطحیات عمیقًا فرمی پسلت مدرنیسلتی 

 . ست ا
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الف(جنگ خاموش و خزنده دو فراقالب در بستر جامعه )جریان فراگیر(
در پاسلخ بله نیلاز فطلری انسلان ها در داشلتن توضیحلی بلرای آنچه بلا آن در ارتباط هسلتند، 
یعنلی هسلتی اعلم از هسلتی خلود، خلدا یلا هسلتی  های دیگلر، در کل دو فضلای کاملال متفاوت 
وجلود دارد. هریلک ازایلن فراقالب  هلا خلود دارای شلاخه  های بسلیارمتعددی هسلتند وللی ایلن 
شلاخه هلا اصلول و مبانلی مشلترکی دارنلد کله در طبقله بنلدی جزئلی آن فراقالب قلرار می  گیرد. 
بسلیاری از مکاتلب فکلری انسلان شناسلی و روان شلناختی معتقدنلد انسلانها ذاتًا به دنبلال یافتن 
معنلای وقایلع اطلراف خلود هسلتند. در حقیقلت معانلی پیوند دهنلدة اشلیاء، وقایع و فاعل شناسلا 
خواهلد بلود. )کلینگلر، 1998، پیاژه، 1969( لذا معنا در حقیقت محصول هسلتی شناسلی شلخصی 
اسلت و اهلداف یلا مقاصلد هر کسلی را می توان در دنیلای معانی او شناسلایی کلرد. رویکرد تعامل 
گرایلی نمادیلن ایلن مطللب را چنین توضیح می دهد: شلیوه ای که یک شلخص چیلزی را تعریف 
یلا ادراک ملی کنلد )در واقع همان هسلتی شناسلی وی( رفتارهلای او را در رابطه بلا آن چیز هدایت 
ملی کنلد. )بلوملر، 1969( للذا برای ورود به بحلث خانواده به طلور اصولی و درک چرایلی تفاوت در 
تعاریلف در ایلن حلوزه، درک تحلوالت جلاری و چگونگلی نقش دیگلر اندیشلان در آن و در نهایت 
درک وظیفلة هدایتلی مسلاجد در مقابلل آن، بایلد فراقاللب هایلی که این نحلوه ارتبلاط را توضیح 
می  دهنلد، ملرور کلرده و موضلع خلود در مقابلل آنهلا را روشلن سلاخت. فراقالب هسلتی شناسلی 

اسلالمی و فراقالب هسلتی شناسلی غربی. 

 1.  فراقالب هستی شناسی اسالمی
 در هسلتی شناسلی اسلالمی؛ نحلوه نلگاه بله هسلتی، نحلوه نلگاه، بله انسلان به عنلوان یک 
مخللوق و رابطله اش بلا خلدا، ارزش گلزاری او در ارتبلاط بلا هر واقعیلت و جهت گیلری ارتباطی با 



مسجــــــــــد و خانواده 118

آن را، بلرای فلرد مشلخص ملی نمایلد. بلا توجه بله ارتباط بیلن حیطه های شلناخت در ملی یابیم  
بلرای تعریلف و معنلای هر چیلز از جمله تعریف خانلواده به عنلوان یکی از متغیرهلای بحث حاضر 
از یک دیدگاه  باید به هسلتی شناسلی، معرفت شناسلی، انسلان شناسلی و سلپس ارزش شناسلی 

آن دیلدگاه توجله نماییم. 
هستی شناسلی در حقیقلت فلسلفه و نلگاه فلرد نسلبت بله جهلان و متعلقلات آن اسلت. در 
هستی شناسلی اسلالمی جهلان آفریلدة خداونلد اسلت. بخشلی آشلکار و قابلل دریافت بلا حس و 
بخشلی پنهلان و غیرقابلل شلناخت بلا حس اسلت. )بقلره( ایلن جهان بلا هدفی مشلخص آفریده 
شلده، تماملًا قانونمنلد اسلت. هملة آن لحظه به لحظله در حال آفریدگلی و تحول براسلاس قوانین 
الیتغیلر اسلت. هملة اجلزاء آن یکپارچله، هماهنلگ و زوج اسلت و در مسلیر اللی اهلل در حرکلت و 
بازگشلت بله مبلدأ اسلت. انسلان جزئلی از این جهلان و تحت تأثیلر همة این قواعد اسلت. انسلان 
بله واسلطة قلدرت تألله یعنلی شلناخت الوهیت حاکم بر هسلتی ملی تواند متفلاوت از دیگلر اجزاء 
هسلتی باشلد و تألله در حلقله خواسلت بشلر و توفیلق اهلل صلورت ملی بنلدد. خلدای هسلتی هیچ 
نسلبت خاصلی بلا هیچ یلک از اجزاء هسلتی نلدارد، بی نیلاز اسلت، مولود نبلوده و موللودی ندارد، 
یگانلة الرحملن و الرحیلم اسلت. هسلتی در حلال گسلتردن دائمی غیرقابلل تصلور و دارای بطونی 
بعلد از بطلون اسلت و انسلان ملی تواند بله اذن اهلل حتی  بر غیب آن هم شلناخت پیدا کنلد وایمان و 
یقیلن بیابلد. ارزش انسلان هلا تنهلا به تقوی آنهاسلت  و هیلچ مزیتی اال بله تقوا برای هیچ انسلانی 
در نظلر گرفتله نشلده اسلت. )حجلرات / 11( پلس به این ترتیلب می توانیلم خانلواده را در فراقالب 
هسلتی شناسلی اسلالمی چنین تعریف کنیم. خانواده یک نهاد فطری اسلت که با کشلش فطری 
یلک زن و ملرد بلرای سلهم گلذاری به منظور سلاختن سرنوشلتی مشلترک متولد می شلود و طی 
فرایندهایلی قانونمنلد و مسلئوالنه بلا نیازهای شلخصی، اجتماعی،  سیاسلی و تاریخلی زمان خود 

تعاملل برقلرار ملی کند. 
در هسلتی شناسلی اسلالمی  زوجیت یک قاعده کلی برای همه مخلوقات اسلت.1 پس خانواده 
بله تبعیلت از همله هسلتی وجلودی واقعلی، غایتمند،  تابلع قوانیلن و علیلت، در حال تغییلر، دارای 
مراتلب ارتباطلی،  تابلع اراده مشلترک تشلکیل دهنلدگان و مسلئول تأثیلر و تأثّلر بلا خود، اجتماع، 
 حکوملت، تاریلخ و زملان مرتبلط با خود اسلت. ایلن تعریف طبعًا سلاختار و محتوی مشلخصی دارد 
کله بله تابعلان خلود اجازه هلر نوع عملل را نمی دهلد. اینجا عمل مسلئوالنه اسلت. مسلئولیت در 

1  . شعراء 7، لقمان 10، ق 7، الرحمن 52، رعد 3، زاریات 49، نجم 45، قیامت 29، یس 26، زخرف 12، طه 53.
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ایلن تعریلف تنها رفلع نیازهای شلخصی یا حتی تحقق خود نیسلت. انسلان فطرتًا مسلئول آفریده 
شلده اسلت و بایلد در مقابلل اجتملاع،  حکومت و تاریلخ و زمان خلود مسلئوالنه عمل کند. 

در ایلن نلوع از انسلان شناسلی،  انسلان در مسلیر تکاملل، یلا صعود می کنلد و یا سلقوط، گزینه 
سلومی بله نلام »سلکون« وجلود نلدارد. )جوادی آمللی، 1389( لذا مسلئولیت اوسلت کله بداند در 
حلال صعلود اسلت یا بقول حضلرت عللی  گرفتار ارتجلاع »فلینظر ناظر؛ سلائر هلو ام راجع« در 
چنیلن بینشلی انسلان هلم مسلئول صیر1 خود اسلت و هم مسلئول سلیر2 خلود. و قرآن می پرسلد 
»فایلن تذهبون؟«)تکویلر، 26(از ایلن ویژگلی نتیجله ملی شلود کله انسلان در این فضلا و بینش 
دارای اختیلار اسلت.)رعد/5( در ایلن دیلدگاه، انسلان قابلیلت بازگشلت از اراده خلود و اتخلاذ اراده 

معکلوس را هلم دارد و البتله بازگشلت بله صلالح را هم خداونلد ملی پذیرد.)توبه( 
از دل ایلن انسان شناسلی، ارزش شناسلی خاصلی قابلل درک اسلت و آن اینکه ارزش انسلان ها 
تنهلا در نلزد خاللق آنهلا تعییلن ملی شلود و میلزاِن ال یتغیِر خالق هسلتی، بلرای محک انسلان ها، 
تقلوی اسلت و فقلط تقلوی. اینجلا زن یا مرد بلودن، از کدام طبقه اقتصلادی و قبیله بلودن، فرزند یا 
پلدر و ملادر چه کسلی بلودن، ارزش به حسلاب نملی آیلد.3 تنها تقوی ملالک ارزش گذاری اسلت 

و تقلوی عبلارت اسلت از تلوان کنتلرل و تنظیلم خود در صیر و سلیر. 
پلس در تعریلف خانلواده از ایلن منظلر، ما با یلک واقعیت روبرو هسلتیم کله دارای آثلار واقعی نیز 
هسلت. واقعیتی که سلاختار مشلخصی و کارکردهلای معینی در قالب اهلداف و وظایلف دارد. ازدواج 
در اینجا تنها یک خواسلت شلخصی نیسلت بلکه وظیفة اجتماعی و همراهی با هسلتی کل اسلت. 

 و اختلالل در آن یعنلی علدم انجلام تکالیلف، علدم توجله بله قواعلد و هماهنگلی با آنهلا، عدم 
رعایلت حقلوق خلود، خلدا یا انسلانهای دیگلر، عدم توجه بله عهد و قلرارداد اولیله با خلود، خدا، یا 
همسلر و فرزنلدان. و طبعلًا رفلع مشلکالت هلم بلا توبله از بد عهلدی، زیلاده خواهی، کلم گذاری، 

خودخواهلی و سلهم خواهی میسلر می  شلود. 

2. فراقالب هستی شناسی غربی
هسلتی شناسلی حاکلم بلر غرب معتقد اسلت جهلان محصلول بازنمایی هلا و تجلیاتی اسلت که 

1 . حرکت نفسانی و درونی.
2 . حرکت مکانی و بیرونی.

3 . حجرات 11، آل عمران 195، غافر 40، النجم 21، قیامه 39.
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افلکار و اذهلان انسلان هلا بله وجلود آورده اسلت. بله عبلارت دیگر آنچله به عنلوان امر واقعلی تلقی 
ملی شلود صرفلاً به ایلن دلیل واقعی اسلت که براسلاس تصویر ملا واقعلی تعریف می شلود. واقعیت 
چیلزی اسلت کله انسلان ها می سلازند،  ملی آموزنلد و آن را منتقلل می کننلد و دگرگون می سلازند.

)سایر،200(
بلا حلذف واقعیلت در بحلث هسلتی شناسلی، املکان معرفلت عینلی هلم در معرفلت شناسلی 
غیلر ممکلن می  نماید.)مجلسلی،200( و در حیطه انسلان شناسلی، انسلان، محور همه امور اسلت. 
تحلوالت قاللب فکلری غلرب چنلدان جلدی به نظلر نمی  رسلد. با نلگاه به پیوسلتار و ریشله های 
ایلن فراقاللب روشلن می  شلود غلرب هملواره انسلان را محور همله املور می  داند. در دوران سلنت 
انسلانهای خلاص )صاحبلان کلیسلا( تعییلن می  کردنلد چه چیز درسلت و غلط اسلت و شلهروندان 
دسلت دوم یلا تابلع می شلدند یلا محکلوم. در دوره مدرنیتله آنچه انسلانهای خاصی )دانشلمندان( 
می  توانسلتند آن را از طریلق انلدازه گیلری بلا ابلزار و روشلهای ملورد تأییلد خلود انلدازه بگیرنلد و 
تصدیلق کننلد واقعیلت بله حسلاب می  آملد وال غیلر و در دوره پسلت مدرنیتله هرچه کله هر کس 
آن را واقعیلت بدانلد واقعیلت اسلت. البتله اصالح آن زود صلورت گرفت و آن اینکه هلر چه گفتمان 
حاکلم آنلرا واقعیلت بدانلد، آن واقعیلت اسلت یعنی بلاز هم انسلانهایی خلاص که هملان صاحبان 
قلدرت و گفتملان سلازها باشلند واقعیلت را تعریلف می  کننلد بله تعبیلر دیگلر واقعیلت ها سلاخته 
ملی شلوند نه کشلف املا سلاز و کارهایی کله واقعیت ها را می سلازند اجتماعی اسلت و قلراردادی.

)بینش،2000( 
 انسلان در ایلن قاللب بله همله چیلز معنلی و در حقیقلت هسلتی می بخشلد. انسلان خاللق همه 
چیلز اسلت پلس می توانلد هر طلور می خواهلد آن را تغییر دهلد. با توجه بله این نوع هستی شناسلی، 
معرفت شناسلی و انسلان شناسلی، تکلیف سیسلتم ارزش گذاری روشلن می شلود. در اینجا ارزش ها 
هیلچ وجله واقعیلت ندارنلد بلکله به زملان و فاعلل ارزش گلذار و اجتماع و هلر چیز دیگری ملی تواند 
بسلتگی داشلته باشلند و درسلت و غلطلش مشلخص نیسلت. همله چیلز ملی توانلد درسلت و یا در 
عیلن حلال از منظلری دیگلر غللط باشلد. در ایلن صورت سیسلتم تشلویق و تنبیه هم وضع روشلنی 
نمی توانلد داشلته باشلد. خانلواده در اینجلا مجموعة معانی اسلت کله دو نفر )نله لزوملاً زن و مرد( آن 

را خللق و تجربله ملی کنند کله احتمااًل بیشلتر تحت تأثیلر گفتمان حاکم اسلت. 
مشلخصًا گفتملان حاکلم هملان قلدرت حاکم اسلت زیرا وقتلی سیسلتم معنایی خلقی باشلد و 
نله کشلفی، کسلانی کله قدرت بیشلتری دارند سیسلتم معنایی متناسلب با اهلداف خود را بلر اجزاء 
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جامعله حاکلم ملی سلازند. از ایلن منظلر، اختلالل معنایی نلدارد. اینکله دو زن و یا دو ملرد  تصمیم 
بگیرنلد بلا هلم ازدواج بکننلد جاللب اسلت و خللق معنایلی جدیلد، اگلر بلازار را تقویلت کنلد حتی 
می شلود آن را بله نوعلی همله گیلر هلم کلرد. اینکه حتملًا قاعلده ای و قلراردادی و اعالنلی وجود 
داشلته باشلد مهلم نیسلت، می شلود هر کسلی تا هلر زمانی با هر کسلی به هلر دلیللی زندگی کند 
و یلا در اصطلالح هلم خانله باشلد. در ایلن صلورت درمان خانلواده هم بی معناسلت اگلر مجموعه 
افلرادی احسلاس کردنلد داسلتان زندگلی شلان جالب نیسلت می شلود کملک کنیم داسلتان تازه 

ای خللق کنیلم، هرطلور که آنهلا بخواهند. 
در هلر صلورت املروز جهلان بلا دو قاللب ذهنلی بلرای خانلواده روبروسلت. هلر دوی ایلن 
جریانلات در کشلور ملا نیلز وجلود دارد، بیلش و کملش مهم نیسلت، واقعیتی اسلت که هسلت. در 
واقلع جنلگ جدیلد بیلن این دو نلگاه آنچنلان خاموش و خزنلده پیش ملی  رود که بسلیاری از افراد 
حضلور آن را در جامعله احسلاس نمی  کننلد، زیلرا در ایلن جنگ کسلی پرچم خاصی برای شلناخته 
شلدن نلدارد. وقتلی زبلان بلر چگونگلی درک افلراد از واقعیلت تأثیلر ملی گلذارد و یلک تعامل دو 
جانبله بیلن زبلان و فرهنلگ برقلرار اسلت. وقتی زبلان جهان بینی و شلیوه تفکلر ما را تحلت تأثیر 
قلرار ملی دهلد. چه کسلی ملی توانلد بلر ورود دنیاهلای ناشلناخته در دنیلای انتخابی ملا نگهبانی 
کنلد. اگلر بپذیریلم کله علادات زبانی انتخابهلای ما را می سلازند،  هملان گونه که وورف و سلاپیرو 
)1930( گفتله انلد و اگلر انسلان ملی توانلد معانلی را بله هسلتی القلا کنلد پلس چگونه ملی توان 

انتخابهلای آزادی داشلت و مسلئولیت آنهلا را پذیرفلت. 
جلدول شلماره یلک نشلان می  دهدکله نلگاه قاللب بلر گفتملان در فضلای اسلالمی و غربلی 
چله تفلاوت ریشله  ای دربلاره هسلتی، معرفلت، انسلان و دیگلر ارزشلها دارد. بلا این وصلف انتقال 
اطالعلات از طریلق رسلانه  ها تداخلل بسلیار  نابلود کننلده  ای بوجلود آورده اسلت و ایلن، تکلیلف 

مسلاجد را روشلن می  سلازد.  
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در جدول زیر نگاهی تحلیلی بر مضامین حاکم بر این دو فراقالب خواهیم داشت:
جدول شماره 1: مقايسه مضامين مبتنی بر فراقالب هستی شناسی اسالمی و هستی شناسی غربی

فراقالب هستی شناسی غربیفرا قالب هستی شناسی اسالمی 

جهان محصول بازنمایی ها و تجلیاتی استجهان آفریده خداوند است
 که حاصل افکار و اذهان انسان هاست. 

واقعیت امری عینی و حقیقی است
واقعیت چیزی است که انسان ها می سازند.  که خداوند خالق آن است. 

 معرفت ذهنی است و معرفت عینی ممکن نیست. معرفت امری عینی و بیرونی است. 

 انسان محور همه امور است. خداوند محور همه امور است. 

ارزش انسان ها تنها در نزد خالق
آنها تعیین می شود. 

ارزشها می تواند بستگی به زمان و فاعل ارزش گذار 
و اجتماع و هر چیز دیگری داشته باشند. 

میزان ال یتغیر خالق هستی برای
محک انسانها تقوی است انسان

می تواند به اذن اهلل  بر آن شناخت پیدا کند. 
ارزشها معیاری برای تشخیص درست

یا غلط ندارند. 

خانواده یک نهاد فطری است که باسهم گذاری
یک زن و مرد به منظور ساختن سرنوشتی مشترک

متولد می شود و طی فرایندهایی قانونمند و
مسئوالنه با نیازهای شخصی، اجتماعی،  سیاسی و

 تاریخی زمان خود تعامل برقرار می کند. 

 خانواده در اینجا مجموعۀ معانی است
 که دو نفر )نه لزوماً زن و مرد( آن را خلق
 و تجربه می کنند که احتماالً بیشتر تحت

تأثیر گفتمان حاکم است. 

اختالل در خانواده یعنی عدم انجام تکالیف، عدم
توجه به قواعد و هماهنگی با آنها، عدم رعایت حقوق
خود، خدا یا انسانهای دیگر. عدم توجه به عهد و

قرارداد اولیه با خود، خدا یا همسر و فرزندان
خانواده مختل و آسیب زا وجود ندارد. 

 در خانواده ساختار مشخصی دارد
 و کارکردهای معینی در قالب اهداف و وظایف

هیچ قاعده و قانون و قراردادی در ازدواج
 و خانواده وجود ندارد. 

 درمان خانواده یا تصحیح شرایط یعنی
 توبه از بد عهدی و زیاده خواهی

 و کم گذاری و خودخواهی و سهم خواهی
درمان خانواده بی معناست و تغییر در واقع

 خلق داستان جدید است. 

ازدواج در اینجا تنها یک خواست شخصی
 نیست بلکه وظیفه ای اجتماعی
 و همراهی با هستی کل است. 

ازدواج یک خواست و تمایل شخصی
 مبتنی  بر هیجان است. هیجانی که

 آن را عشق می نامند. 

در ادامله ایلن بحلث الزم اسلت موضلع ایلن دو فراقاللب را در ارتباط بلا تعریف از زن بله عنوان 
یکلی از دورکن هسلته اولیه خانواده بررسلی شلود. 
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ب( بررسی تحلیلی تفاوت دیدگاه اسالم و غرب پیرامون زن
ائمله جماعلات بایلد توجله داشلته باشلند غلرب بلرای کسلب قلدرت بیشلتر از عنصر اساسلی 
خانلواده یعنلی زن، چگونله بهلره گرفتله اسلت و چگونله ایلن نیمله جامعله را در تعلارض بلا نیمه 
دیگلر قلرار داده اسلت و از ایجلاد ایلن تعلارض بهره  های فلوق تصوری را برده اسلت. ائمله محترم 
جماعلات بایلد مبانلی و سلیر این جریلان را به خوبی بشناسلند تا در ارتبلاط با خانلواده دچار خطای 
اسلتراتژیک نشلوند. ائمله محتلرم جماعلات بایلد توجله داشلته باشلند کله معرفی دقیلق و اصیل 
قرآنلی در ارتبلاط بلا نیملةآزرده خاطرخانلواده یعنلی زن کله دائملًا بوسلیله رسلانه  های خارجلی و 
البتله داخللی بلرای ایجادتعلارض در خانلواده بسلیج می  شلوند از اهمیلت اسلتراتژیک برخلوردار 

اسلت. از ایلن روی به طلور بسلیار خالصله وکللی بله توضیلح ایلن سلیر می  پردازیم. 
در فرهنلگ غلرب قبلل از میلالد، ارسلطو زن را موجلودی ناقص قلملداد می  کلرد. او معتقد بود 
زنلان و بنلدگان از روی طبیعلت محکلوم بله اسلارت هسلتند و بله هیلچ وجله سلزاوار شلرکت در 
کارهلای عموملی نیسلتند. یهودیلان نیلز بنلا بر فرملان یهلوه در آخرین بنلد از فرمانهلای ده گانه، 
زنلان در ردیلف چهارپایلان و املوال غیلر منقلول قرار دارنلد و دعای مردان در نمازشلان این اسلت 
کله  »خدایلا از تو سپاسلگزارم که ملرا کافر و زن قرار نلدادی«. )بزرگ زاده  ، بررسلی رویکرد غرب 
بله زنلان در طلرح خاورمیانه بلزرگ، فصلنامه مطالعات فرهنگلی ل دفاعی زنلان. 1384.( باز خوانی 
متلون دینلی مسلیحی نیلز منطبق بلا این نگاه تحقیلر آمیز تعبیر و تفسلیر شلده و زمینه  هلای بروز 
چالشلهای سلهم خواهانله زنلان با سلوگیری ضد مذهبلی را فراهلم آورد و مبارزات آنهلا را در قالب 
فمینیسلم شلکل داد. ایلن جریان سالهاسلت در غرب در حال رشلد و توسلعه اسلت جریانلی که در 
مقابلل زورملداری و بهلر ه وری از زن در غلرب سلاخته شلد و خلود بله دلیلل علدم داشلتن میزانی 
بلرای حقیقلت جویلی و بهره وری موج سلواران اقتصلادی، بالی دیگری شلد برای انسلانیت. این 
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جریلان موجبلات جنگ هلای خانگی، بلی خانمانی، عدم آرامش و آسلایش فرزنلدان را فراهم آورد 
و نله تنهلا نتوانسلت بله حمایلت از زنلان کمکی کند بلکله منزلت زن را به شلدت کاهلش داد و گاه 
آنقلدر تنلزل یافلت کله دسلت آورد خلود را راننده کامیون و تاکسلی زنلان  اعالن نملود و در نهایت 
موجلب شلد ملردان در خانله، خانله داری کننلد و زنلان در بازار بله فروش برونلد. البته ایلن جریان 
مسلیر پرپیلچ و خلم را پشلت سلر گذرانلد و بله ملدد پشلتیبانی هلای فرماسلونرها تلا حد سلاختن 
فلسلفه و سیاسلت هلم جلای پایلی بلرای خود بلاز کلرده و امروز بله یک نحللة دینی تبدیل شلده 
اسلت و متأسلفانه شلعارهای زیبلا شلده آن که اصواًل ضد دین اسلت بلدون توجله در جوامعی مثل 
جواملع اسلالمی کله به طلور زیربنایی دربلاره زن و مرد دیلدگاه کاملاًل متفاوتی دارد نیلز نفوذ کرده 
اسلت.1 قابلل توجله اسلت کله در جامعله غربلی زنلان در متلون مقلدس بلا چه چیلز روبرو شلدند. 
چیزهایلی کله بوسلیلة اربلاب کلیسلا بلا وسلواس و جزئیلات مطلرح می شلد با بیلداری زنلان این 
مباحلث موجبلات تحوالتلی را فراهلم آورد کله هلر چنلد در اصلل خلود سلؤالهای به حقی بلود اما 
همچلون گذشلته تاریلخ بله انحراف کشلیده می شلد و مورد سلوء اسلتفادة جماعلت ماهیگیر قرار 

گرفلت. املا آنچله مورد سلؤال قرار گرفلت عبارت بلود از : 
ادعلای برتلری ملرد بلر زن در خلقلت؛ مسلئول بلودن زن در گنلاه ازللی؛ فدیله بودن پسلر خدا 
بلرای آملرزش گنلاه زن؛ تحملل رنلج بلارداری به جبلران گناهی کله انجلام داد؛ تمکین بلی قید و 

1  . رسلوخ چنیلن نگرشلی در جامعله ملا را یلاد ایلن فرموده موالنا می اندازد: اشلتری ُگم کرده ای ای ُمعتَمد . . . . . . هر کسلی ز اشلتر نشلانت 
می دهلد/ تلو نمی دانلی کله آن اشلتر کجاسلت  . . . . . . لیلک دانی کین نشلانی ها خطاسلت/ وآن که اشلتر ُگم نکلرد او از ِملری. . . . . . . همچو 
آن ُگلم کلرده جویلد اُشلتری  / کله بللی ملن هم شلتر ُگلم کلرده ام. . . . . . هلر که یابلد اُجرتلش آورده ام/  تا در اشلتر با تلو انبازی کنلد . . . . .  
بهلر طْملِع اشلتر ایلن بلازی کنلد/ او نشلان َکژ بنشناسلد ز راسلت . . . . . . .   لیلک گفتلت آن ُمقلِّد را َعصاسلت  /  هرچه را گویلی خطا بود آن 
نشلان  . . . . . .  او بله تقلیلد تلو می گویلد هملان چلون نشلان راسلت گویند و شلبیه . . . . . . . پلس یقین گردد تلرا ال َریَب فیه / آن شلفاِی جاِن 
رنجلورت شلود . . . . . . رنلِگ روی و صّحلت و زورت شلود/ چشلم تو روشلن شلود پایلت دوان . . . . .   جسلم تو جان گردد و جانلت روان/ پس 
بگویلی راسلت گفتلی ای امیلن . . . . . . . ایلن نشلانی ها بَلالغ آملد ُمبیلن/  فیه آیلاٌت ثِقلاٌت بَیِّنلات. . . . . . . این بَراتی باشلد و قلدِر نجات/ این 
نشلان چلون داد، گویلی پیلش رو. . . . . . .  وقلت آهنلگ اسلت پیش آهنلگ شلو / پیلَرویِّ تلو کنلم ای راسلت گو. . . . . . .  بلوی بُردی ز اشلترم 
بنملا کله کلو/ پیلش آن کلس که نله صاحب اشتری سلت. . . . . . . کو درین ُجسلِت شلتر بهر ِمری سلت،/ زین نشلاِن راسلت نفلزودش یقین. 
. . . . . جلز ز عکلس ناقه جلوی راسلتین/ بلوی بُلرد از ِجلّد و گرمی هلای او . . . . . . . کله گزافله نیسلت ایلن هیهلای او/ اندریلن اشلتر نبلودش 
حلق وللی. . . . . . . اشلتری گلم کلرده اسلت او هلم بللی/ طملِع ناقه ی غیْر روپوشلش شلده  . . . . . . . آن چه ازو ُگم شلد فراموشلش شلده/ هر 
کجلا او ملی دود ایلن ملی دود . . . . . . . از طملع هلم َدرِد صاحلب می شلود/ کاذبلی بلا صادقلی چون شلد روان. . . . . . .  آن دروغش راسلتی شلد 
ناگهلان/ انلدر آن صحلرا کله آن اشلتر شلتافت. . . . . . .  اشلتر خلود نیلز آن دیگلر بیافلت/ چلون بدیلدش یلاد آورد آِن خویلش. . . . . . . بی طمع 
شلد ز اشلتِر آن یلار و خویلش/ آن مقلِّلد شلد ُمحِقّلق چلون بدیلد . . . . . . .  اشلتر خود را کله آنجا می چرید/ او طلب کار شلتر آن لحظه گشلت . 
. . . . . . می نُجسلتش تلا ندیلد او را بله دشلت/ بعلد از آن تنهلاَروی آغلاز کلرد. . . . . . .  چشلم سلوی ناقله ی خلود بلاز کرد/ گفلت آن صادق مرا 

بگذاشلتی؟. . . . . . . تلا بله اکنلون پلاِس من می داشلتی
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شلرط جنسلی از همسلر؛ عاملل فریب بلودن زن؛ لزوم حفظ پوشلش بوسلیله زنان؛ علدم تعلق زن 
بله نلوع بشلر؛ علدم نیاز بله یادگیلری و درس خوانلدن؛ عدم وجلود روح بلرای زنان.1 

بله ایلن ترتیلب در غلرب ایلن جریلان موجلب گوشله نشلینی متدینیلن جامعه شلد و زنلان به 
حلق خواهلی بلرای برقلراری حقوق انسلانی شلان روی آوردند اما دیلری نپایید که فمینسلت  های 
انسلان محلور کله برقلراری عدالت ورفلع تبعیلض را دنبال می  کردند بله فمینیسلت  های زن محور 

کله خواهلان جابجایلی جایلگاه ملرد وزن و تبعیض وارونله بودند تبدیل شلدند. 
سلؤالهایی کله جلو تحریک آمیزی را بوجلود آورده بود، دهان به دهان گشلت و منجر به سلؤالهای 
دیگلری شلد از جملله: »چلرا یلک زن نبایلد در روابلط جنسلی حلق تصمیم گیری داشلته باشلد؟ چرا 

یلک زن بایلد محکلوم بله بلاروری و تربیت فرزنلدان و اتالف عمر خلود برای دیگران باشلد.« 
و در نهایلت بله اینجلا انجامیلد کله: »روابلط جنسلی حلق شلخصی هر فلرد اسلت و هیچ کس 
اجلازه نلدارد در ایلن مسلئله افلراد دخالت کنلد. حال باید دیلد جامعه ای کله زنان و احتملااًل مردان 
آن مجلاز باشلند هلر کاری در ایلن زمینله میلشلان بود انجلام دهند چگونله جامعله ای خواهد بود! 
گنله کار دانسلتن حلوا در مسلئله فریلب شلیطان در سلفر پیدایلش و تفسلیر بعلدی عالملان به 
گنله کار دانسلتن زنلان یلا نظلر بعضلی از علملای مسلیحیت مبنی بلر اینکله زن برای ملرد آفریده 
شلده اسلت و زن برحسلب طبیعتلش پاییلن تلر و زیلر دسلت ملرد اسلت چلون ملرد از بصیلرت و 
عقلل بیشلتری برخلوردار اسلت؛ )ریشله یابلی بحلران زنان در غلرب با تکیله بر آموزه هلای کتاب 
مقلدس، 1390.( بله آتلش تعارضلات اجتماعلی بیشلتر دامن زد. پلس از ایلن تلقی هلا از زن، زنان 
بله مخالفلت با چنین بینشلی برخواسلتند و عروسلک گردانلان واقعی در بلازار، جهت بهلره وری از 

موقعیلت، وارد صحنله شلدند و پایله هلای لیبرالیسلم جنسلی را بنیلان نهادند. 
در میانله قلرن هفدهلم جلورج فاکلس2 بلرای حل مسلئله گناه حلوا و تعدیلل برابلری زن و مرد 
اظهلار داشلت کله ملی شلود از مسلیح پیلروی کنیلم بله این ترتیلب که بله جلای تبعیت زنلان از 
ملردان، هلر دو از خلدا تبعیلت کننلد. )کریملی، 1385( در سلال 1905 بله دلیلل مخالفت ملردم با 
طبقه بندی هلای سللیقه ای و عالقله ای از طلرف حکوملت دینلی کله از قلرن چهارم شلروع شلده 
بلود، رسلمًا جدایی کلیسلا از امور سیاسلی در قانون اساسلی فرانسله اعالن شلد. )جاویلد، ص 40( 
و باالخلره در نیمله قلرن بیسلتم فمینیسلم تغییلرات عمیقلی در نگرش هلا و آداب و رسلوم غربیان 
ایجلاد کلرد. انقلالب جنسلی و آزادی بله معنلای رهایلی روابلط جنسلی از قیلد و بندهای وابسلته 

1 . افتخاری، زن از دیدگاه ملت ها، ادیان و بزرگان جهان، زن از دیدگاه مسیحیت.
2 .  George fox
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بله فضیلت هلای سلنتی مسلیحیت تلقلی شلد. )لکنهلاوزن، اسلالم در رویارویلی با فمینیسلم( لذا 
ممنوعیلت روابلط جنسلی بلرای زنلان بله جلز بلا همسلران خلود، پوشلاندن زیبایی هلای زنانله، 
انحصلار روابلط بلا جنلس مخاللف، نگهلداری از خانه و فرزندان بوسلیله زنلان و ملواردی مثل این 

بلا انتقلاد جلدی روبلرو شلد و منجلر به یلک اعتلراض لجوجانه خانمان سلوز شلد. 
همانطلور کله قابلل پیش بینلی بلود؛ میلل بله بی بند و بلاری جنسلی میدان سلوء اسلتفاده بازار 
قلرار گرفلت و هزارهلا هلزار زمینله تولیلد و فلروش کله مجلال بررسلی آن در اینجلا وجلود ندارد 
بوجلود آملد و زنلان و ملردان، جوانلان و نوجوانلان و حتی کلودکان و متأسلفانه حتلی حیوانات هم 
در آتلش ایلن بلی  بنلد و باری کشلیده شلدند. نتیجه روانلی آن بی اعتملادی، ناامیدی، افسلردگی، 
خودکشلی، بی میللی جنسلی؛ نتیجله اجتماعلی آن از هلم پاشلی نهلاد خانلواده، از دسلت رفتلن 
کارکردهلای خانلواده، احسلاس علدم نیلاز به ازدواج و تشلکیل خانواده و شلکل گیری هلم خانگی به 
جلای ازدواج، ازدواج زنلان بلا یکدیگلر، ملردان بلا یکدیگلر و خلروج از رفتارهلای فطری، فرزنلدان بی 
پلدر و ملادر و سلرگردان؛ نتیجله اقتصادی آن اما بسلیار جالب اسلت نیاز به تنوع، سلیر نشلدن و حرص 
دریافتلن چیزهلای جدید بلرای ارضاء و باال رفتن تقاضا و طبعاً سلود عرضه کننلدگان کاالی مورد نیاز و 
کنتلرل بلر ذهلن و رفتار مردم و تشلکیل دین هلای جدید از جمله حتلی معنویت گرایِی بلدون موضوع. 
 معضلالت ناشلی از آزادی جنسلی در جهلان باالخلره به اوج خود رسلیده و نهضت هلای متعددی 
ماننلد TLW 1 در امریلکا و سراسلر جهلان بلرای آملوزش خویشلتن داری جنسلی مشلغول برنامله 
نویسلی شلدند. تلا آنجا کله حتی دوللت امریکا بودجة خاصلی را برای ایلن مؤسسلات در نظر گرفت. 
البتله متأسلفانه انسلان خطاکلرده، آنچنلان مغلرور و گم شلده اسلت که بازگشلت به گذشلته را 
برخلود حلرام کلرده و نملی توانلد خانواده سلالم دیلن محور که پرورش دهنده انسلان سلالم رشلد 
یابنلده اسلت  را بلا ارتباطاتلی که نتیجلة آن جز سلرگردانی، بی معنایلی، بیماریهای متعدد جسلمی 
و روانلی، فرزنلدان بی سرپرسلت و بی خانمانلی، ثمری نداشلته را مقایسله کند و به تعبیلر قرآن آنها 
بلر گوشلهای خلود مهلر زده انلد همچلون متحجریلن قبل از اسلالم که گلوش خلود را می گرفتند 
تلا صلدای حقیقلت را نشلنوند. املا الزم اسلت دیلدگاه اسلالم دربلاره ایلن موضوعات را هلم مورد 
بررسلی قلرار دهیلم تلا ببینیلم آیا شلتر گم شلده ما شلباهتی با شلتر گم شلدة غلرب دارد یا مسلیر 

ملا از جلای دیگلری می  گذرد. 
 قلرآن کریلم در بلاره جایلگاه زن و ملرد می فرمایلد: ما شلما را از یلک زن و ملرد آفریدیم وبرای 

1 . True love waits
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اینکله یکدیگلر را بشناسلید قبیلله  قبیله سلاختیم، گرامی ترین شلما نلزد خدا با تقواترین شماسلت 
خداونلد دانا و آگاه اسلت. )حجرات/13(

در توضیلح گنلاه کار بلودن زن یلا ملرد آیلت اهلل جلوادی آمللی در کتلاب زن در آیینله جملال 
وجلالل ملی فرماینلد: »هیلچ یلک از ارزشلها و ضلد ارزشلها نه مذکر اسلت و نله مونث، زیلرا بدن 
موصلوف ایلن اوصلاف نیسلت، یعنلی بلدن، مسللمان یلا کافلر؛ صلادق یلا کاذب؛  عالم یلا جاهل؛ 
محلق یلا مبطل نمی شلود. پس جنسلیت نیسلت که مشلمول این حالت هلا می شلود بلکه »عقل 
نظلری«؛ عللم و اندیشله؛ دل، کشلف و شلهود؛ جان، فجلور و تقوا؛ عقلل عملی، اراده و املور، آن را 

شلامل ملی شلود کله هیچ یلک نر یا ملاده نیسلتند.
دربلاره ی بلارداری زنلان کله آن را در متلون کلیسلایی جبلران گنلاه حلوا معرفلی کرده  انلد 
پیامبراکلرم s می فرماینلد: »هنگاملی کله زن بلاردار می شلود هماننلد روزه دار شلب زنلده دار 
و مجاهلدی اسلت کله بلا جلان و ماللش در راه خلدا جهلاد می کنلد و هنگاملی کله فارغ می شلود، 

پاداشلی دارد کله نمی دانلی عظملت آن چله قلدر اسلت.« )صلدوق، 1380(
در بحلث پوشلش و عفلاف درک ایلن حقیقت سلاده اسلت کله پوشلش بلرای زن محدودیت و 
حصلار نیسلت و بلرای راحتلی مردان نیسلت، و حقی برای همسلر یا پدر نیسلت که جلواز رعایت یا 
علدم رعایلت آن را صلادر کننلد. رعایت عفلاف وحجاب حتی مربلوط به خود او هم نیسلت. حرمت 
زن »حلق اهلل« اسلت یعنلی حیثیلت زن، حریم خداوند اسلت زیرا که زن سلرمایة عاطفله آفرینش 
اسلت. زن معللم عاطفله اسلت. قلرآن دلیل مراقبلت های ویژه بلرای زنلان را وجود احتماللی افراد 

بیملار در جامعله معرفی ملی فرماید.1 
در بحلث تمکیلن هلم کله می توانلد در واقلع بله عنوان یلک ابلزار در روابط زناشلویی اسلتفاده 
شلود، از آنجلا کله قلرآن هرگلز اجازة سوءاسلتفاده از یلک داشلته را نمی دهد، بحلث تمکین خاص 
را مطلرح نملوده اسلت و البته این دسلتوری انسلانی اسلت کله در کل به نفلع خانواده اسلت و برای 
آنکله نیازهلای همسلران بله بیلرون از مجموعله بلرده نشلود و در نهایت سلود آن به هملة اعضاء 
خانلواده برمی گلردد در ملورد تمکیلن علام در حقیقلت بحلث شلرایط فرهنلگ در هر زمان اسلت 
کله از محلدوده ایلن بحلث خلارج اسلت. در جلدول زیر به مقایسله متلون کلیسلایی در مقایسله با 

متلون اسلالمی در »موضلوع محلوری زن« خواهیلم پرداخت.  

1 . اقتباس از آیت اهلل جوادی آملی.
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جدول شماره 2 : مقايسه متون كليسايی در مقايسه با متون اسالمی 
در»موضوع محوری زن«

متون اسالمیمتون كليسايی

برتری مرد بر زن در خلقت 
عدم تعلق زن به نوع بشر
عدم وجود روح برای زنان

ای مردم ما شـما را از یک زن و مرد آفریدیم.  
گرامی تریـن شـما نـزد خداونـد بـا تقوی تریـن 

شماست

 تمکیـن بـی قیـد و شـرط جنسـی از همسـر، عامل 
گناه ازلی فریـب بـودن زن، مسـئول بـودن زن در 

تمکین با شرایطی صرفًا بخاطر رفع نیازهای 
همسران در فضای سالم و اختصاصی

گیرد.   صورت می 
مذکـر  نـه  ارزشـها  ضـد  و  ارزشـها  از  یـک  هیـچ 
اسـت و نـه مؤنـث زیـرا بدن موصـوف  به این 
کافر؛  اوصاف نیسـت یعنی بدن، مسـلمان یا 
یـا  محـق  جاهـل؛  یـا  کاذب؛ عالـم  یـا  صـادق 
کـه  مبطـل نمی شـود. پـس جنسـیت نیسـت 

مشـمول  ایـن حالـت هـا مـی شـود. 

عفاف حق اهلل است لزوم حفظ پوشش بوسیله زنان

گناه زن، فدیه بودن پسر خدا برای آمرزش 
که  گناهی  تحمل رنج بارداری به جبران 

انجام داد

زن باردار همچون مجاهد 
فی سبیل اهلل است

آموزش به انسانها از جمله زنان از  دستورات عدم نیاز به یادگیری و درس خواندن
اسالم بوده است

حلال در مقابلل آن ملی توانیلم اثلرات آزادی جنسلی در غرب را شلاهد باشلیم که یلک »جامعة   
آرنجلی« یعنلی بلا نلوک تیلز آرنلج هایلت بلزن و برو جللو! بلدون توجه بله دیگلران ! بوجلود آمد. 
)کلوادر و مایلر2003،1( در واقلع تنهلا راه پیشلرفت در جامعله خودخواهلی و رقابت و بیلرون راندن 

1 . Quader & Meier
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دیگلران بلا نلوک تیلز آرنلج هاسلت. دوربریتز1  مدیلر پژوهلش جمعیت شلناختی آلملان دو عامل 
اصللی امتنلاع از فرزنلدآوری را میل به پیشلرفت شلغلی و تلرس از مزاحمت  فرزنلدان در لذت های 

زندگلی و دردسلر بلودن آنهلا معرفی ملی کند. 
اشلنی وینلد )2000( اسلتاد روان شناسلی مونیلخ اختلالالت روانی، رفتلاری، بویژه سلرپیچی، 
حلرف ناشلنوی، پرخاشلگری و اضطلراب کلودکان را ناشلی از آزادی و بلی بندوبلاری معرفلی 
می کنلد. برگردیلم بله اینکله چنیلن خودخواهلی، رقابلت جویلی و بلی بنلد و بلاری کله جریلان 

اجتماعلی و تاریخلی اسلت ناشلی از چله نلوع هسلتی شناسلی و انسلان شناسلی اسلت. 
داوکینلز2  دربلاره ژن هلای خودخواهلی ملی گویلد: »موجودات زنلده در حقیقت ناقل و تسللیم 
ژن هلای خودخواهلی هسلتند کله سلودایی ندارند غیلر از تکثیر و نشلر خلود، لذا محیط خلود را به 
نفلع ایلن منظلور تغییلر ملی دهند. ویژگلی برجسلته ای که ملا در ژنهلای موفق مشلاهده خواهیم 

کلرد فقط یلک خودخواهلی بی رحم اسلت!

اماانساناسامبهگونۀدیگریاستزیرا\

 انتخاب گر از بین موقعیت ها است و نه تنها سازگار؛
 امنیت خواه است ولی نه به هر قیمت؛

 جهت خواه است؛
 میزان محور3 است.

1 . Dorbtitz
2 . Dawkins. R

3 . سوره الرحمن/ 5،6،7،8،9 وسوره شوری/ 42.
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ج(نگاهی تحلیلی بر وظایف مسجد امروز در مقایسه با مسجد دیروز 
طبعلًا وظیفلة مسلجدیان املروز بلا دیلروز کملی و شلاید زیلادی هرچنلد نله در اصلل بلکله در 
شلکل اجلرای برنامه هلا متفلاوت شلده اسلت. مثلاًل دیلروز در مسلاجد احلکام را می گفتنلد امروز 
تملام افلراد از دورة ابتدایلی و تلا پایلان دورة اول دبیرسلتان احلکام ملورد نیلاز روزانله خلود را در 
کتلب درسلی مدرسله تعلیلم ملی گیرنلد و چنانچله مشلکلی وجود داشلته باشلد بلا یک تلفلن و یا 
بررسلی اینترنتلی آن مشلکل را حلل ملی کننلد. دیلروز هر چیلزی در قاللب مباحث مرتبلط با دین 
مطلرح ملی شلد و بله دلیلل نداشلتن معلارض و ان قللت های وسوسله کننلده به سلادگی حل می 
شلد و میلزان سلئوال کنندگی در ارتبلاط بلا آن بسلیار پاییلن بلود، لذا حلرف زدن باالی منبر آسلان 
بلود چلون آسلان پذیرفتله می شلد و از آنجا کله ذهن مردم بوسلیله رسلانه ها و جریانلات تحریک 
نشلده بلود، تعاملالت دینلی به سلادگی بله نتیجه ملی رسلید. درحالیکه امروز سلخنان بایلد کاماًل 
دقیلق و حسلاب شلده باشلد چلون جمعیلت مخاطلب هرچند کاملاًل عالقمند هسلتند وللی اذهان 
دسلت کاری شلده ای دارنلد للذا سلخنان بایلد کاملاًل اقنلاع کننلده و دقیق باشلدو  ابعلاد گوناگون 

سلؤالهای اجتماعلی بایلد در نظلر گرفته شلوند. 
صحبتهلا بایلد نشلان دهنلدة آگاهلی گوینلده از موقعیلت هلای جدیلد باشلد. اسلتداللها در هر 
ارتبلاط بایسلتی متقلن و راسلخ باشلد. در گذشلته واژة حلرام و حلالل کافی بلود تا مجموعله ای از 
رفتارهلا تصدیلق و تعلدادی از رفتارهلا تعطیل شلود املا امروز واژة حلالل و حرام تفاسلیر متعددی 
ملی شلود و بلا دههلا سلؤال روبلرو ملی شلود البتله ایلن سلؤالها در کنلار دهها سلؤال دیگلر قباًل 
بلرای مجتهلد طرح شلده و پاسلخ داده شلده اسلت وللی دیروز ملردم عادی ایلن سلؤالها را مطرح 
نمی کردنلد و حلال آنکله املروز اینهلا در ذهنشلان پلر رنلگ شلده و ُمبلّلغ خلود بایلد بله ایلن 
مسلائل اشلراف داشلته باشلد و پاسلخگو باشلد. دیلروز اگلر بله ملردم ملی گفتیلم سلؤال دربلاره 
ایلن موضوعلات ذهلن شلما را  پریشلان ملی کنلد و  بله دلیلل حسلن نیتلی کله در ُمبلّغ احسلاس 
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ملی کردنلد، قانلع و ذهلن خلود را مشلغول نملی کردنلد املا املروز حسلن نیت احسلاس شلده در 
گوینلدگان مذهبلی بله دالیللی ملورد تردیلد قلرار گرفته اسلت کله از مهم تریلن آنها می تلوان به 
ورود افلراد ناصاللح و غیلر قابلل اعتملاد )هرچنلد بله تعداد انگشلت شلمار ( به مسلاجد اشلاره کرد 
کله طبعلًا بلا توجله بله در بوق و کرنلا کلردن کوچکترین تخلفی، رسلانه هلای بیگانه اذهلان مردم 
و اعتملاد عموملی را خدشله دار ملی کننلد و البتله در اینجلا مطمئنلًا دشلمن را نمی توان سلرزنش 
کلرد چراکله ایلن ماهیلت اوسلت که دشلمنی کند بلکله باید از خود پرسلید کله چرا دقلت کافی در 

انتخلاب بعضلی گردانندگان مسلجد نشلده اسلت؟
مسلجد در سلاده تریلن شلکل خلود بزرگتریلن پیلام را بلرای انسلانها دارد. مسلجد حلرف می 
زنلد، مبلارزه ملی کنلد، فراقاللب ایجاد ملی کنلد،  فرهنگ می سلازد. مسلجد فقط با یلک عالمت 
و آن »قبلله« بله انسلانها ملی گویلد ای انسلانها »قوللوا ال الله اال اهلل« پلس تنها یک خدا، تشلتط 
ممنلوع! دیگر پرسلتی ممنوع! خودپرسلتی ممنوع! قدرت پرسلتی! قبیله پرستی!جنسلیت پرسلتی! 
اشلرافیت ممنلوع، سلنت پرسلتی ممنلوع ! مسلجد یعنلی غلرور ممنلوع! غیبلت ممنلوع! تهملت 
ممنلوع! ببینیلد قبلله یعنلی بله یلک سلو برویلد! تفلرق ممنلوع! تکثلر ممنلوع و همه تنهلا در یک 
عالملت سلاده تجللی پیلدا ملی کنلد. در جلای بلی آالیش کله می نشلینی تفکلر و رهایلی و یک 
سلویی ممکلن ملی شلود. پلس تفلحوا صلورت می پذیلرد؛ رهلا می شلوی و این نیلاز بشلر دیروز، 

املروز و فردا اسلت. 
املا مسلجد معنی گرهایلی هلم دارد و آن معنی گرها ؛ خطیب هلا، ائمه جماعات و صحنله گردانان 
مسلجد هسلتند. اینکه آنها این فراقالب ها را بشناسلند، در مقایسله قرار دهند، اهمیت اساسلی دارد، 
جهلاد املروز در یافتلن شلرایط جدیدی اسلت که بلا آن روبرو هسلتیم. صحنه گردانان مسلجد امروز 
بایلد درک کننلد کله در جهلادی جدیلد قلرار دارند و مقابلله موفق آنها تنهلا از طریق مطالعه بیشلتر و 
ملردم داری و بلا دقلت سلخن گفتلن اسلت. صحنله گردانان مسلجد املروز باید نقش حسلاس خود 

را در طلرح مطاللب بلا مردملی کله در تعلارض قلرار داده شلده انلد را درک کنند. 
مسلجد ملی توانلد در سلاختن و تصحیلح تفکلرات و باورهلای فراقاللب یلا باال سلری شلرکت 
کننلدگان برنامله ریلزی کنلد و الویت بندی نمایلد مثاًل اگر خطیبلی 40 دقیقه سلخنرانی کند و هر 
40 دقیقله آن یلک سلری وظایلف کاری روزانله باشلد حتملًا به فضلای ذهنی مخاطب خلود توجه 
نداشلته اسلت. زمینله سلازی ذهلن برایلش مهم نبوده اسلت و داشلتن یلک قبلله در کار و فعالیت 

خلود را فراملوش کرده اسلت. مسلجد معلم اسلت. 
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املام عللی دربلاره مسلجد فرمودنلد: »هر که به مسلجد رفت و آملد کند، یکی از هشلت چیز 
را بدسلت آورد. بلرادری کله در راه خلدا از او بهلره منلد گلردد، دانشلی برگزیده، نشلانه ای اسلتوار، 
رحمتلی ملورد آشلکار، سلخنی کله او را از تباهلی بلازدارد، سلخنی که بشلنود و او را بله راه هدایت 
رهنملون شلود و یلا گناهلی را به سلبب بیم یا شلرم تلرک کنلد.« )صلدوق، 1382( اگر دقلت کنیم 

حضلرت عللی  ایلن مراحلل را در فرمایلش خلود طرح نملوده اند:
 همدلی و همراهی و برادری

 آگاهی یافتن
 میزان شناسی

 عقالنیت محوری

 ارشاد شدن و تمایز از گنه کاری و باطل
 هدایت یافتن

 توبه پذیر شدن )مرور و تشخیص خطا و درست(

در حقیقلت آنچله گرداننلدگان مسلجد بایلد انجام دهند در اینجا روشلن شلده اسلت و شلگفت 
آور اسلت کله کل مسلیر  در یلک بنلد کوتلاه مشلخص شلده اسلت. ابتدائلًا همراهلی و همدللی، 
پذیلرش ورودکننلدگان بله گونله ای کله احسلاس کننلد بلرادری یافتله انلد و ایلن اولیلن بلرادر 
بایلد خلود املام جماعلت باشلد. بعلد از ایجاد ارتبلاط، آگاهلی دادن اسلت. دانلش برگزیلده، یعنی 
دانشلی کله یلک فراقاللب کامل اسلت و انسلان را با تمام هسلتی و وظایلف در مقابل آن آشلنا می 
کنلد. سلپس یافتلن میلزان و یافتلن چیلزی کله می شلود آن را انتظلار داشلت و بعد عملل کردن، 
ارشلاد بله حلق و جلدا شلدن تدریجلی از فراقالب های شلیطانی و گملراه کننده. پلس از آن هدایت 
یافتلن اسلت. املا از آنجلا کله انسلان همواره ممکن اسلت دچلار خطا شلود، چون آفرینلش جان او 
هملراه بلا فالهمهلا فجورهلا و تقواهاسلت. پس درهای توبه باز اسلت و وظیفة انسلان ملرور دائمی 
و تشلخیص خطاهلا  و تنظیلم مجلدد خلود بلا میلزان که این مسلیر روشلن یلک زندگی سلالم و با 
نشلاط اسلت. للذا ائمله جماعات باید توجه داشلته باشلند که دیروز در مسلاجد از وظایلف زن و مرد 
از پرهیزهایلی سلخن گفتله ملی شلد کله مناسلب روزگار خلود بود املا امروز سلخن گفتلن درباره 

ایلن وظایلف بایلد بلا توجه بله موقعیت جدید باشلد. 
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بحث و نتیجه گیری
بلا توجله به اینکله یکلی از کارکردهای مهم خانلواده ایجاد، حفلظ و یا حتی تغییلر گفتمان    های 
دینلی وغیلر دینلی در اعضلای خلود و در نتیجله جامعله اسلت، وظیفله مبلغلان و نگهبانلان نلگاه 
دینلی کله پایگاهشلان مسلجد اسلت در هدایلت خانلواده هلا از اهمیلت ویلژه  ای برخوردار اسلت. 
بایلد دیلد املروز مسلجدیان بلرای مقابله با غلبله آن فراقاللب ذهنی که ملی رود کیان جامعله ما را 
فراگیلرد و باالخلص بنیلاد اصلی تریلن و عالی تریلن نهلاد جامعه که پلرورش دهنده فراقاللب دینی و 
زندگلی دینلی اسلت را از بیلن برده و در بسلتر جریلان تخریب کننده، چله برنامه ای می توانند داشلته 
باشلند. دیلن اسلالم؛ دیلن متعللق و متوقلف در یلک کشلور نیسلت پلس وظایلف صحنله گردانان 

عرصله آن نیلز منحصلر بله یک کشلور، یلک موقعیت و یلک زمان نمی شلود. 
 هلدف اسلتراتژیک ملا حفلظ آن فراقالبلی اسلت کله بله خانلواده بله عنلوان یک نهلاد فطری 
می نگلرد. نهلادی کله بلا قلراردادی به نلام خدا بیلن یک  زن و مرد براسلاس سلاختار وجودیشلان 
شلروع می شلود و وظایلف ایلن نهلاد تنهلا للذت بلردن و رفلع نیلاز جنسلی نیسلت کله بتوانلد به 
شلکلهای دیگلری هلم بلرآورده شلود.  فراقاللب پیلش رو، املا، کله متأسلفانه بله فرهنگ ملا نیز 
نفلوذ یافتله؛ معتقلد اسلت نهلاد خانلواده بلا یک قلرارداد شلروع می شلود ولی نله صرفلًا بین یک 
زن وملرد بلکله باهلر دو نفلری )ملرد بلا ملرد _ زن بلا زن( کله تصمیم داشلته باشلند بلرای مدتی  
زیلر یلک سلقف زندگلی کننلد. اینجلا داسلتان کاملاًل متفلاوت اسلت از آنچه بلازار سلرمایة غرب 
بلرای اداره و کنتلرل مشلتریان خلود پیلش بینلی کلرده اسلت تنهلا با شکسلتن تمام هسلته هایی 
میسرمی  شلودکه بله نوعلی کاهلش دهنلده میلزان کنتلرل این بازار اسلت و یلا با شکسلتن اتصال 
بله حلقله و ریسلمان دینلی که تحلت کنترل قواعد و قوانینی باشلد که انسلان را به سلاده زیسلتی، 
علدم مادی گرایلی و تنلوع ملادی، علدم رقابلت در دنیاخواهلی و زر و زیلور دنیوی کله همه کاالی 
ایلن بلازار اسلت سلوق می دهلد مطمئنلًا دین سلازان غربلی مخاللف تشلکیل نهلادی هسلتند که 
انسلان ها را بله گونله ای پلرورش ملی دهلد کله، جلز از خلدای واحلد تبعیت نکننلد و جلز از قدرت 
او بله هلراس نیفتنلد و جلز بله خاطلر او کله خلدای صللح و آرامش اسلت نجنگنلد و ظللم نکنند و 
هماهنلگ بلا هسلتی حرکلت کننلد و در این نهلاد به پلرورش خود و افلرادی بپردازند کله در جهت 
قلدرت طلبلی خلود بله تخریب جهلان نپرداخته و در جهت خلالف جریان الهی حرکلت نکند و آگاه 
باشلند کله دنیلا مطاعی نیسلت کله برای بله دسلت آوردن آن باید هملة ارزش ها را زیر سلؤال برد 
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بلکله بداننلد دنیلا تنهلا محل سلکونت موقتی اسلت بلرای آزملودن و آزموده شلدن، نه چسلبیدن 
بله آن و جنگیلدن بلرای آن. 

للذا ائمه جماعات باید توجه داشلته باشلند که دیروز در مسلاجد از وظایف زن و ملرد و پرهیزهایی 
سلخن گفتله ملی شلد که مناسلب روزگار خلود بود املا امروز سلخن گفتن دربلاره این وظایلف باید 

بلا توجله به موقعیت جدید همراه با اسلتداللهای مناسلب با اشلکاالت طرح شلده باشلد. 
یکلی از هشلدارآمیزترین موقعیت هلا در ایلن زمینله، موضلع بازارجهانلی و تصمیم گیلران 
سیاسلت های جهانلی دربلارة ایلران اسلت. بلرای نمونله کشلورهای گلروه هشلت مقلرر می  کنند 
در بخلش طلرح خاورمیانله بلزرگ )مثلال( برای پرکردن شلکاف اقتصلادی در خاورمیانله از طریق 
سلرمایه گذاری بله ویلژه بلا تأکیلد بلر نوعلی سلرمایه گذاری به قصلد سلودآوری به خصلوص در 
طرح هایلی کله زنلان بله انجلام آن رو می آورنلد، مؤسسله اعطلای وام بلا سلود کم املکان اعطای 
وام 400 تلا 500 میلیلون دالری را فراهلم آورد و طلی 5 سلال بله 1/2 میلیلون فعلال اقتصادی که 
حتملا 750 هلزار نفلر آنها زنان باشلند، داده شلود تا از فقلر رهایلی یابند.«)روزنامه شلرق، بهار 83(
از ایلن لطلف فلراوان در می یابیلم کله دشلمن نله یک کشلور، بلکله یک ایلده و یلک فراقالب 
اسلت کله طلی برنامه های بسلیار مدون ملی رود کله سلاختارجامعه را از طریق برهم زدن سلاختار 
خانلواده تغییلر دهلد و محور اساسلی تغییراتی که قصلد دارد در جامعه انجام دهد زن اسلت. موضوِع 
موضلع زنلان یکلی از اساسلی تریلن وکلیلدی ترین مواضع بله نفع فرا قاللب توهم زایلی در جامعه 

انسلانی و بهره وری از منابع کشلور اسلت. 
فراقاللب غلرب در تلالش اسلت کله فلرا قاللب هسلتی گرایلی اسلالمی را از طریق تشلتط در 
جواملع اسلالمی بله لحلاظ سیاسلی، اقتصادی و مهمتلر از همه فرهنگلی مغلوب سلازد. مهم ترین 
حرکلت هلای غربلی ها در جوامع اسلالمی ایجاد نوعلی آگاهی تعلارض آمیز بین زنان بوده اسلت. 
آنهلا بله صلورت خزنلده ای بله تغییر تعاریلف و زبان ارتباطلی اعضای خانلواده با یکدیگلر پرداخته 
انلد. نقلش و جایلگاه زن را ملورد سلؤال اذهلان زنلان قلرار داده اسلت تا هملان کاری کله در خود 
غلرب اتفلاق افتلاد و بنیلاد خانلواده را از بیلن برد و غلرب و جامعة انسلانی را با معضالت بسلیار زیاد 
رویلارو سلاخت، در اینجلا نیلز رخ دهلد، بلا این تفاوت که مبانی هسلتی شناسلی و انسلان شناسلی 
غلرب در هیلچ دوره  ای واقعلا پاسلخگوی سلؤالهای ذهلن آزرده زنلان نبلود، حال آنکله در اصول و 
فرامیلن اسلالمی چنیلن بلی عدالتلی وتحقیلر جنسلیتی وجلود نلدارد وزنان بلرای دسلت یابی به 
حقلوق خلود و خانلواده می  تواننلد بلا طلرح  اصلول و مبانلی اسلالمی دوللت هلا را به وظیفله خود 



هدایلت کننلد و البتله ایلن یک حق نیسلت بلکه مسلؤلیت هملة زنان و مردان مسللمان اسلت که 
هملواره پاسلدار حقلوق خلود و جامعله بلر اسلاس مبانلی و میلزان الهی باشلند. للذا املروز جایگاه 
مبلغلان ومفسلران دیلن بلرای نجلات جامعله اساسلی ترین نقلش را ایفا ملی کنند. دقلت در طرح 
مباحلث فلوق الذکلر بلرای مخاطبلان از اهمیت اسلتراتژیک برخلوردار اسلت. آنچه می توانلد ما را 
در مسلیر بازگشلت شلده ی غلرب قرار ندهلد بازخوانی دقیق اصلول و مبانی مرتبط بلا زن در قرآن 
کریلم، احادیلث و روایلت ائمله معصومیلن و حذف تعابیر و تفاسلیر شلرایطی و غیر اصیل اسلت. از 
آنجلا کله مسلاجد حلقله ارتبلاط ملردم بلا مراجع دینی هسلتند، ائمله جماعلت باید در خلط مقدم با 
بهلره منلدی از زبان مشلترک با جامعه امروز، روشلن سلازی شلرایط، نقلش ها و اثلرات دو نوع فرا 
قاللب موجلود در جامعلة فعللی  بله مدریت آحاد جامعله به سلوی روش زندگی دینلی بپردازند. البته 
بلا توجله بله موقعیلت بایلد؛ نلوع تبلیغ، نوع روشلن سلازی و نلوع برنامه هلا در حلقه  های مشلاوره 
متشلکل از متخصصلان روان شناسلی و جامعه شناسلی با ائمله جماعات مورد بحلث وبرنامه ریزی 
قلرار گیلرد. بلا توجله بله ملرور آنچله پیلش روی ماسلت. برنامه  هلای تعلیملی، ارشلادی و تبلیغی  

مسلاجد بایلد حلول محورهلای زیر صلورت گیرد:
 تبییلن نظلر راسلتین قلرآن مبیلن دربلاره انسلان، خانلواده و نقلش زن در ارتبلاط بلا 

یکدیگلر
 ترغیب دوستی و مودت در خانواده

 ترغیب احترام بین همسران و والدین و فرزندان
 ترغیب به حفظ عدالت و انصاف بین اعضای خانواده 

 ترغیب به رعایت حقوق اعضای خانواده توسط یکدیگر
 تبیین عظمت نقش مادری

 ترغیلب بله حفلظ و افزایلش احتلرام ویلژه در دوران بلارداری بله زنلان و حمایت جدی 
همسلران بله عنوان یلک واجب

 تأکید بر اصل وفاداری و حفظ پاکدامنی بوسیله همسران
 تأکید بر نقش خوش خلقی و خوشحال نگه داشتن همسران یکدیگر را

 تأکید بر اصل سازگاری دو جانبه بایکدیگر و فرزندان
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چکیده 
در دیلن مبیلن اسلالم مسلجد از چنلان جایگاه رفیعلی برخوردار اسلت که به طور قطلع می توان 
اذعلان کلرد پلس از کعبله، مقدس تریلن مکان محسلوب می شلود. ایلن اهمیلت از هملان ابتدا به 

وسلیله پیامبر بزرگوار اسلالمs به تمامی مسللمانان آموخته شلده اسلت.
  از بلدو تأسلیس حکوملت اسلالمي درصلدر اسلالم، مهم ترین مراکلز تجمع، عبلادت، آموزش 
معلارف دینلي و علملي، تصمیم گیلري و حلل مسلائل مهم مسللمانان مسلاجد بوده انلد. در جریان 
انقلالب اسلالمي ایلران، امام خمینليu کوشلید مسلاجد را احیلا نمایلد و آنهلا را به جایلگاه اصلی 
خودشلان برگردانلد. بله همیلن دلیلل، پلس از انقلالب، مسلاجد بیلش از پیلش ملورد توجله قلرار 
گرفتنلد و بلا گسلترش خدملات و فعالیت هلای آنهلا، در عرصه هلای گوناگلون فلردی و اجتماعلی 

نقلش آفرین شلدند.
از سلوی دیگلر، خانلواده بله عنلوان اصلی تریلن نهلاد اجتماعلی و سلنگ بنلای شلکل گیری 
جامعله در همله ادیلان و فرهنگ هلا از اهمیلت واالیلی برخلوردار اسلت. خانلواده نه تنها بله وجود 

نلوع انسلانی اسلتمرار می بخشلد، بلکله پایلة زندگلي سلالم فلردي و اجتماعلي نیز هسلت. 
بلر ایلن اسلاس، نوشلتار حاضلر در پلی آن اسلت تلا کارکردهلا و ظرفیت هلای مسلجد را در 
تعاللي و تحکیلم بنیلان خانلواده بازنمایلی کنلد. از ایلن رو پلس از نگاهلی کوتاه به جایگاه مسلجد 
در اسلالم و راهبردهلای جلذب خانواده هلا بله مسلاجد، مهم تریلن کارکردهای مسلجد در رشلد و 
تعاللی خانواده بدین شلرح شلمرده شلده اند: عبلادت و معرفت، اخلالق و معنویت، آرامش و نشلاط، 
نظلم و انضبلاط، صبلر و اسلتقامت، حیلا و عفاف، تقویلت عواطف انسلانی و بلازداری از انحرافات و 

کجروی هلا. 
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در ادامله بلا بیلان ظرفیت های مسلجد در حل مشلکالت خانوادگلی، به برخی از ایلن ظرفیت ها 
نظیلر آملوزش مهارت هلای زندگلی، مداخلله در بحران هلای خانوادگلی، سرکشلی از خانواده های 
آسلیب دیلده و ایجلاد مراکلز مشلاوره خانلواده در مسلاجد اشلاره شلده اسلت. در پایان بلا توجه به 
جایلگاه رفیلع املام جماعلت در مسلاجد و اعتملادی که اغلب ملردم به آنهلا دارند، املام جماعت به 
مثابله مشلاوری امیلن و دلسلوز معرفی شلده و خصوصیلات رفتلاری و اطالعات مشلاوره ای مورد 

نیلاز ایشلان به اختصلار ارائه شلده اند.
کلیـدواژه:کارکردهلای مسلجد، تحکیلم  خانلواده، آسلیب های خانوادگلی، مشلاوره خانلواده، 

املام جماعت مشلاور.
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مقدمه
مسلجد هملواره مهم تریلن پایگاه عبلادت، معرفت، آرامش و خودسلازی بوده اسلت. نخسلتین 
خانله اي کله در زمیلن بنلا شلده، خانله خلدا بلوده1 )سلوره آل عملران، آیله 96( و اولیلن کاري که 
پیامبراکلرمs پلس از هجلرت بله مدینه انجام داد، سلاختن مسلجد بود. )قرائتلی، 1386( در طول 
تاریلخ، مسلاجد بلرای جواملع اسلالمی آثار و بلرکات ارزشلمندي همچلون پایلگاه عبلادت و دفاع 
از حاکمیلت اسلالمي، تعلیلم و تربیلت و آشلنایي بلا مبانی اسلالم و احکام شلرعی، کانلون وحدت، 
همدللي و انسلجام در میلان مسللمین،  فرهنلگ سلازي معاشلرت عموملی، زدودن جهالت هلا و 
خرافلات از جامعله اسلالمی،  پایبنلدي به قوانیلن دیني و  اجراي شلریعت الهي، تحکیلم بنیان نظام 

خانلواده و ... را بله ارمغلان آورده اند.
بلا نگاهلی بله تاریلخ اسلالم بله خوبلی روشلن می شلود کله اکثلر اجتماعلات دینی، سیاسلی، 
فرهنگلی و علملی ل آموزشلی در مسلاجد برگلزار می شلده و بسلیاری از خطابه هلای انسان سلاز 

پیامبلرs و ائمله معصومیلنDو عالملان دینلی در ایلن اماکلن مقلدس ایلراد شلده اند. 
در منابلع دینلی بلر حضلور و توقلف مؤمنیلن در مسلاجد بسلیار تأکید شلده اسلت؛ تلا جایي که 
املام عللی مي فرمایلد: »بلراي ملن نشسلتن در مسلجد از نشسلتن در بهشلت برتر اسلت؛ زیرا 
نشسلتن در بهشلت خشلنودی نفسلم را بله دنبلال دارد؛ وللی نشسلتن در مسلجد مایله رضایلت 
پلروردگارم اسلت.«2 )حرالعامللی، 1416ق( در واقلع مسلجد پایلگاه اصللي دیلن و کانلون حیلات 
معنلوی انسلان در جامعله اسلالمي بله حسلاب می آیلد. در احادیلث آملده اسلت فرشلتگان بلرای 

ِّْلَعالَِميَن. َة ُمبَاَرًكا َو ُهًدى ل َل بَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّ 1 . إِنَّ أَوَّ
: اَلَْجلَسـُة فِـی الجاِمـع َخيـٌر لـی ِمـَن الَجْلَسـِة فی الجنّـة، فِـانَّ الَجنٍّة فيهـا َرًضـی النفَّـس َو الجاِمُع فيه ِرضـی َربّی  ٌ 2 . قـاَل َعلـٍیٍ

)وسـایل الشـیعه، جلد3، ص199(.
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شلخصي کله از مسلجد خلارج مي شلود، دعا مي کنند که سلالمت باشلد، خواسلته هایش بلرآورده 
شلود و پلاداش وي بهشلت باشلد. )توانایان فلرد، 1377(

جایلگاه رفیلع و نقلش سلازنده و مؤثلر ایلن پایلگاه دینلی در انتقلال آموزه های دینلی و اعتالی 
تربیت اسلالمی و حل مشلکالت مردم سلبب شلده اسلت که مسلجد به عنلوان مرکلز فعالیت های 

عبلادی، آموزشلی، فرهنگلی، تربیتی و اخالقی هر محله، شلهر و روسلتایی شلمرده شلود.
ایلن پایلگاه مقلدس در کنار سلایر کارکردهلای دینلی و اجتماعلی، می تواند نقش عملده اي در 
تعاللي و تحکیلم کانلون مقلدس خانواده ایفلا کند. در واقلع انس خانلواده با مسلجد و بهره گیري از 
اثلرات معنلوي آن باعلث می شلود تربیلت دیني و بصیلرت معنوی در نظلام خانواده حاکم گشلته و 
خانلواده تجللي گاه ارزش هلاي الهلي شلده و در نهایت زمینله سلعادتمندي خانلواده و اجتماع مهیا 
گلردد. از ایلن رو، می تلوان گفلت ارتبلاط خانواده هلا با مسلاجد تأثیر زیلادی در پویایي و شلکوفایي 
معنلوي و همچنیلن حلل مشلکالت فلردی و خانوادگی آنلان دارد. چلون حضور در مسلاجد عالوه 
بلر عبلادت و تأمیلن نیازهلای معنوی انسلان ها، زمینله تقویت روابلط عاطفي و افزایلش صمیمیت 

و مهلرورزي تلوأم بلا معنویلت را در میلان والدیلن و فرزندان فراهم می سلازد.
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الف( اهمیت نهاد خانواده در اسالم
از سلوی دیگلر، خانلواده بله عنلوان اصلی تریلن نهلاد اجتماعلی و سلنگ بنلای شلکل گیری 

جامعله در همله ادیلان و فرهنگ هلا از اهمیلت واالیلی برخلوردار اسلت. )سلاروخانی، 1370(
خانلواده نه تنهلا بله وجلود نلوع انسلانی اسلتمرار می بخشلد، بلکله پایة زندگي سلالم فلردي و 
اجتماعلي نیلز هسلت. نیازهلاي جسلمي، روانلي، اقتصلادي، اجتماعلي و معنلوی آدملی در سلایه 
خانلواده سلالم بلرآورده مي شلود. بله همین دلیلل خانلواده داراي ابعاد زیسلتي، عاطفلي، اجتماعي 

و معنلوی می باشلد.
 بله جهلت اهمیلت ایلن نهلاد مقلدس، در طلول تاریلخ هملواره عالملان و مصلحلان و نیلز 
ادیلان گوناگلون، سلعي در تحکیلم آن نملوده و قوانیلن و توصیه هایلي بلراي اسلتحکام آن عرضه 
کرده انلد. هرچنلد خانلواده بلا توللد فرزنلدان گسلترش مي یابلد، وللي در همله حال رکن اساسلی 
آن زن و شلوهر هسلتند. زن و ملرد بلراي ارضلاي نیازهلاي جنسلي، عاطفي، اجتماعلی، اقتصادي 
و سلایر نیازهلای خلود بله ازدواج رو مي آورنلد. تحقیقلات روان شناسلان نشلان مي دهلد کله افراد 
متأهلل در مقایسله بلا افراد مجرد از احسلاس رضایت مندی و سلالمت جسلماني و رواني بیشلتري 
برخوردارنلد. )هاوکینلز1 و  بلوث2، 2005؛ هلملز3 و بوهللر4، 2007؛ ویلیامز5، ساسللر6 و نیکلسلون7، 

1 . Howkins, D.
2 . Booth, A.
3 . Helms, H.
4 . Buehler, C.
5 . Williams, K. 
6 . Sassler, S.
7 . Nicholson.
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2008؛ نقل از پور محسلني، 1389( همچنین افراد متأهل از حمایت اجتماعي بیشلتري برخوردارند 
و کمتلر بلا مشلکالت اقتصادي مواجله مي گردند. )ویلت1 و گاالکلر2، 2000(

دیلن اسلالم مانند سلایر ادیلان، انسلان ها را بله ازدواج توصیه کلرده و خانلواده را محبوب ترین 
و عزیزتریلن نهلاد بشلري معرفلی کرده اسلت. 3 )مجلسلی، 1412ق( قلرآن کریم وجلود دو جنس 
متفلاوت و ایجلاد صمیمیلت و مهربانلی بیلن آن دو را از نشلانه های الهلی شلمرده و ازدواج را 
مایله آراملش زن و ملرد،  دانسلته اسلت.4 )سلوره روم، آیله 21( پیامبر اسلالمs تشلکیل خانواده 
 sرا بخشلی از سلنت خلود می دانلد و تأکیلد می کنلد هلر کلس آن را تلرک کنلد، از روش پیامبلر

فاصلله گرفته اسلت.5 )مجلسلي، 1412ق( 
در قلرآن و سلنت معصومیلنD آیلات و روایلات فراوانلی وجلود دارد کله در آنها بر آثلار مثبت 
فلردی و اجتماعلی نهلاد خانلواده تأکید شلده اسلت کله از جمله آنهلا می توان به رشلد فلوق العاده 

دینلداری6 )حلر العاملی، 1416ق( و کامل شلدن شلخصیت )مطهری، 1372( اشلاره کرد.
روشلن اسلت کله بیشلتر آثار فلردي و اجتماعلي خانلواده در پرتو برپایلی خانواده سلالم و موفق 
شلکل خواهلد گرفلت. بلا ایلن وجلود، اکنلون حفلظ و اسلتمرار خانلواده سلالم و بی مشلکل در 
فرهنگ هلا و جواملع مختلف دشلوار شلده اسلت. )وایتملن7، مک هلال8 و کروتلر9، 2007 و بیکر10 
و هملکاران، 2009 نقلل از پورمحسلني، 1389( رشلد فزاینلده آملار طالق که معتبرترین شلاخص 
بلراي آشلفتگي خانوادگلی اسلت، نشلانگر وجلود آسلیب های جلدی در بنیان نهلاد خانواده اسلت. 

)هلال11، 2006 رزن گرانلدن12 و هملکاران، 2004(
در سلال های اخیلر آملار طلالق در ایلران رشلد فزاینده ای داشلته اسلت، به طوری کله از %9/4 

1 . Waite, L. 
2 . Gallagher, M. 

َوَجلَّ َو أََعزُّ ِمنَ  التَّْزِويجِ  )بحاراالنوار، جلد100، ص222(. ِ َعزَّ 3 . قَاَل َرسُوُل اللs: َما بُنَِي فِي اْلِْسَلِم بِنَاٌء أََحبُّ إِلَی اللَّ
ُرون . ًة َو َرْحَمًة إِنَّ فِي ذلَِك َلياٍت لَِقْوٍم يَتََفكَّ 4 . َو ِمْن آياتِِه أَْن َخَلَق لَُكْم ِمْن أَنُْفِسُكْم أَْزواجًا لِتَْسُكنُوا إِلَْيها َو َجَعَل بَْينَُكْم َمَودَّ

5 . قَاَل َرسُوُل اللs: النَِّكاحُ  ُسنَّتِي فََمْن َرِغَب  َعنْ  ُسنَّتِي فََلْيَس ِمنِّي )بحاراالنوار، ج100، ص220(.
َج اَْحَرَز نَصُف دينِه؛ فَْليَتَِّق الل فی النَّصَف الْخر )وسایل الشیعه، جلد20، ص17(. 6 . قَاَل َرسُوُل اهللs: َمْن تََزوَّ

7 . Whiteman, S.
8 . McHale, S.
9 . Crouter, A.
10 . Baker, E.
11 . Hall, S.
12 . Rosen Grandon, J.
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در سلال1380 بله حلدود 20%  در سال1392رسلیده اسلت.1 )سلایت سلازمان ثبت احوال کشلور، 
1393( ایلن آملار بله جلز خانواده هلای آشلفته ای اسلت کله زن و ملرد به دالئلل گوناگلون  از هم 

نمی شلوند. جدا 
 بله همیلن دلیلل، در عصلر حاضلر تلالش بلراي حلل تنش هلا و اختالفلات خانواده هلا بیشلتر 
ملورد توجله صاحب نظلران و اندیشلمندان حلوزه مسلائل رفتلاری و اجتماعلی قلرار گرفته اسلت. 
در قلرن بیسلتم با توسلعه دانلش جدید روان شناسلي به تدریلج خانلواده  درماني در اغلب کشلورها 

یافت. گسلترش 
پلس از چنلد دهه رشلد خانلواده درماني، روان شناسلان بله جنبه هلاي معنلوي خانواده ها توجه 
نمودنلد و بدیلن ترتیلب، درمانگلران وارد فضلاي جدیلدي از مداخله ها شلدند کله در آن، نه تنها به 
دینلداري زوج هلا  مي پردازنلد، بلکله از آن براي حل سلایر مشلکالت و ناهنجاری هلای خانوادگی 
نیلز اسلتفاده مي کننلد. )والش2، 2009( این امر سلبب شلد که در کشلورهاي اسلالمي، آموزه هاي 
اسلالمي در بلاب ازدواج و خانلواده بیشلتر ملورد توجله مشلاوران خانلواده قلرار گیلرد. ایلن رونلد 
از آن جهلت اهمیلت دارد کله در اسلالم، توصیه هلا و روش هلاي بسلیاري بلراي حلل مشلکالت 

خانوادگلی ارائه شلده اسلت.

1 . در سلال 1392 در برابلر 192757 ازدواج، 158753 طلالق ثبلت شلده اسلت. بیشلترین طلالق مربلوط بله اسلتان های تهلران و البلرز و 
کم تریلن طلالق متعللق بله اسلتان  های سیسلتان و بلوچسلتان و یلزد می باشلد. )سلایت های خبلری 1392/4/24 بله نقلل از تویسلرکانی 

رئیس سلازمان ثبلت احوال کشلور(.
2 . Walsh, f.
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ب( ضرورت تالش برای بهسازی خانواده
سلالمت خانلواده تأثیلرات مهملی  بلر زوجیلن، فرزنلدان و کارآملدی فعالیت هلای اقتصلادی، 
فرهنگلی و اجتماعلی جامعله دارد. نارضایتلی و ناکاملی  در ارضلای نیازهلای عاطفی  ل  روانلی 
خانلواده، جامعله را در معلرض آسلیب های زیلادی قلرار می دهلد کله دامنله آن از افسلردگی، 
پرخاشلگری و وسلواس تا اسلتعمال مواد مخّدر و روابط نامشلروع جنسلی گسترده اسلت. فرزندان 

چنیلن خانواده هایلی نیلز، اغللب سرنوشلت شلوم و ناخوشلایندی در پیلش دارنلد. 
از آنجلا کله بسلیاری از خانواده هلا مؤملن و ملتزم بله احکام و آموزه های اسلالم هسلتند، مایلند 
مسلائل خانوادگلی خلود را براسلاس مبانلی اسلالمی و در چارچلوب احلکام دینلی تنظیلم نموده و 
مشلکالت احتماللی را نیلز از طریلق آن حلل و فصلل نماینلد. بله همیلن دلیلل، در ایلران قرن هلا 
آملوزش املور خانوادگلي و مشلاوره اخالقی و خانوادگی توسلط روحانیون و معتمدیلن محل، انجام 
می شلده اسلت. معملوال ریش سلفیدان و بلزرگان فامیل بله حل مشلکالت جوان هلا مي پرداختند. 
بله علالوه وجود روابط خویشلاوندي گسلترده بسلیاری از مسلائل را حلل مي کرد. والدیلن زوجین 

نیلز در حلل مشلکالت آنها نقلش فعالی داشلتند.
املا در دهه هلای اخیلر به عللت پیچیدگی هلای عواملل اجتماعلی  ل   فرهنگی، تخصصی شلدن 
املور مشلاوره ای و تمایلل خانواده هلا بله اسلتفاده از روان شناسلان و مشلاوران، اغللب ملردم 
مشلکالت خانوادگلی خلود را از طریلق مراکلز مشلاوره و مشلاوران کارآملد حل و فصلل می کنند. 
بلا ایلن وجلود بیشلتر مردم ترکیبلی از روش هلای علمی و دینلی را بلر توصیه های صرفلًا غربی که 
سلازگاری چندانلی بلا فرهنگ اسلالمی ندارند، ترجیلح می دهند و به مشلاورین روحانلی، دین باور 
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و مذهبلی بیشلتر اعتملاد می کننلد. یافته هلای تحقیقات متعلدد نیز حاکی از آن اسلت که اسلتفاده 
کاربلردی و نظام منلد از آموزه هلای اسلالمی، در کنلار فنون روان شناسلی مدرن باعث حلل بهتر و 
مؤثرتلر مشلکالت زوجیلن و خانواده ها شلده اسلت. )به عنوان نمونله: سلاالری فر، 1393 و 1385؛ 
دولتخلواه، 1392؛ صفورایلی، 1388؛ جدیلری، 1389( در واقلع، اسلتفاده ترکیبلی از آموزه هلای 
اسلالمی و روان شناسلی در مسلائل خانواده بسلتر مناسلبی بلرای تدویلن خانواده درمانی اسلالمی 

 و حلل مشلکالت خانواده هلا براسلاس آموزه هلای دینلی و علمی ایجلاد کلرده اسلت.
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ج( راهبردهای جذب خانواده ها به مسجد
به اعتقاد بسلیاري از کارشناسلان کم رنگ شلدن نقش مسلاجد از آنجا ناشلي مي شلود که بیشلتر 
متولیان مسلاجد با نیازهاي روز جامعه آشلنایي ندارند. از این رو، الزم اسلت ائمه جماعات، هیئت امنا 
و سلایر مسلئولین و دسلت اندرکاران امور مسلاجد با اسلتفاده از کارشناسلان خبره، نیازهای خانواده ها 

را بله صلورت علمی ملورد مطالعه قلرار داده و بلرای برطرف کردن ایلن نیازها برنامه ریلزی نمایند. 
بله عقیلده نگارنلده، برای جلذب خانواده هلا و حضور آنها در مسلجد نخسلت بایلد موانع حضور 

آنلان شلناخته شلود تا بلا حذف ایلن موانلع، زمینه حضلور خانواده ها در مسلجد فراهلم گردد.
بله نظلر می رسلد علدم حضور مردم بله ویژه جوانلان در مسلاجد علل متعلددی دارد کله از جمله آنها 
می تلوان بله ایلن موارد اشلاره کرد: غفللت از ارزش حضور در مسلجد و نملاز جماعت، بدرفتلاری برخی 
نمازگلزاران یلا مسلئولین مسلجد، کثیفلی و تمیلز و مرتب نبودن برخی مسلاجد، کم سلوادی یلا معنوی 
و اخالقلی نبلودن بعضلی امامان جماعلت، سیاسلی کلردن فعالیت های مسلجد، عیلوب  احتمالی برخی 
بسلتگان و نزدیلکان املام جماعلت، طوالنلی بودن نملاز جماعت، رفتارهای نامناسلب متولیان و دسلت 

انلدرکاران مسلجد، نداشلتن  فعالیت هلای جنبی ملورد نیاز ملردم و ... .
علالوه بلر ملوارد مذکلور که بیشلتر در ملورد نمازخوان ها اسلت، پلاره ای از مردم هم که اساسلًا 
نملاز نمی خواننلد و بله تبلع آن رفلت و آملدی بله مسلجد ندارند. بر اسلاس یلک پژوهلش میدانی 
بیلش از 50% کسلانی کله مورد پرسلش قرار گرفتله  بودند، نملاز نمی خواندند. )به نقلل از محمدی 
عراقلی، 1376( نتیجله ایلن تحقیلق نشلان می دهلد بسلیاری از خانواده هلا اساسلًا بلا ارزش  نملاز 
و حضلور در مسلاجد آشلنا نیسلتند. از ایلن رو، یکلی از وظایلف مهلم ائمله جماعلات و مسلئولین 
فرهنگلی کشلور آشناسلازی خانواده هلا بلا ارزش هلا، فوایلد، اسلرار و فلسلفه نملاز، بله ویلژه نماز 

جماعلت و حضلور در مسلجد اسلت.
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بلا ایلن وجلود، بله منظلور جللب مشلارکت خانواده هلا در فعالیت هلای دینلی و ترغیلب آنان به 
حضلور در مسلاجد راهبردهلای گوناگونلی وجود دارد که متناسلب با شلرایط و امکانلات هر منطقه 

می تلوان از آنهلا بهلره بلرد. از بلاب نمونله در اینجلا به چنلد راهبلرد اصلی اشلاره می کنیم:

1. مشارکت خانواده ها در اداره امور مسجد 
یکلی از راه هلای جلذب خانواده ها به مسلجد، مشلارکت دادن آنلان در اداره امور مسلجد و انجام 
فعالیت هلای مسلجد اسلت. معمواًل، یک مسلجد فعلال و پویلا دارای فعالیت های متعلدد و متنوعی 
می باشلد کله گاه دامنله آن از برنامه هلای عبلادی تلا فعالیت های امدادی و تربیتی گسلترده اسلت. 
واگلذار کلردن بخشلی از ایلن فعالیت هلا به خانواده هلا نقش مؤثلری در جذب آنان به مسلجد دارد.

2. توجه جدی به بهداشت و نظافت مساجد

بله طلور کللی ملردم بله مکان هلای پاکیلزه، زیبلا، جلذاب و دلپذیلر بیشلتر گرایلش دارنلد. به 
همیلن دلیلل، بلرای جلذب آنلان بله مسلاجد باید ایلن مکان هلا همیشله آراسلته و پاکیزه باشلند.
متأسلفانه یکلی از مشلکالت برخلی مسلاجد کملی  بهداشلت و تمیلزی آنهاسلت. فرش هلا بو 
می دهنلد و پرده هلا از شلدت کثیفلی سلیاه شلده اند؛ قرآنهلا، مفاتیح هلا، رسلاله ها و سلایر کتلب 
اغللب پلاره و بله صلورت نامرتبی در قفسله ها رهلا شلده اند؛ در و پنجره و قفسله های مسلجد غبار 
گرفته انلد؛ حیلاط مسلجد هم غالبلًا پر از مصالح سلاختمانی یا برگ درختان اسلت. متولیان مسلجد 
هلم تنهلا بله طهارت شلرعی و پاک بودن مسلجد توجله دارند، غافلل از این که در دنیلای امروزی 
تمیلزی و زیبایلی اهمیلت زیلادی دارد. بله همیلن دلیلل ملا نبایلد در بلاب نظافت مسلاجد فقط در 
حلد طهلارت و مسلائل فقهلی اکتفلا کنیم. چلون آن چه در احلکام شلرعی آمده بیلان حداقل های 
نظافلت اسلت و ملا نمی توانیم انلواع آلودگی هلا، کثیفی هلا و چیزهایی که ملردم را متنفلر می کند، 

ندیلده بگیریم. )هاشمی رفسلنجانی، 1376( 
ابلی بلن کعلب روایلت می کنلد: »پیامبلر خلداs  بلر دیلوار مسلجد، آب دهانلی دید کله بر آن 
چسلبیده بلود. فلورا آن حضلرت بلا پارچه ای آن را پلاک و تمیز کلرد و آن پارچه را به بیرون مسلجد 

انداخلت و جلای آن را بلا عطلر خوش بلو نمود.« )نمیلری، 1417ق(
اتفاقلاً مسلجد چلون محلل رفت و آملد دائمی مردم اسلت، بیش از سلایر مکان ها نیاز بله نظافت و 
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پاکیزگی دارد. در حدیثی از رسلول اکرمs آمده اسلت: »کسلی که مسلجد را نظیف و خاکروبه های 
آن را بیلرون بریلزد، مورد رحملت خداوند قرار خواهد گرفت.«1 )ابلن بابویه، 1413ق(

متصدیلان مسلاجد توجله داشلته باشلند کله حیلاط و دیوارهلا، شبسلتان ها و فضلای درونلی، 
درهلا و پنجره هلا، پرده هلا، فرش هلا، سلجاده ها و هلر چیلزی کله در مسلجد ملورد اسلتفاده قلرار 
می گیلرد بایلد تمیلز و پاکیلزه باشلند. نور، صلدا و دما در حد مطلوب باشلد و مسلجد هملواره معطر 
 و خوشلبو نگله داشلته شلود؛ نمازگلزاران هلم بلا لبلاس پاکیلزه و بلوی خوش وارد مسلجد شلوند. 

)انصاری راد، 1388(

3. توجه به قسمت بانوان مساجد
زنلان بخلش عظیملی از جامعله را تشلکیل می دهنلد و حضور آنان در مسلاجد، فرصت مناسلبی 

بلرای بهره گیلری معنلوی از این جایلگاه مقدس و آشلنایی با معلارف اسلالمی فراهم می آورد. 
بلا ایلن وجلود، یکلی از مسلائلی کله در اغللب مسلاجد بله چشلم می خلورد؛ نامناسلب بلودن 
قسلمت خانم هلا اسلت. متأسلفانه محلل اجتملاع خانم ها از نظلر نور، تهویله، فرش، مسلیر رفت و 
آملد و غیلره بله مراتلب بدتلر از قسلمت آقایلان اسلت. مخصوصا اگلر به ایلن نکته توجله کنیم که 
خانم هلا اغللب همراه فرزندانشلان وارد مسلجد می شلوند و اگر قسلمت بانوان مطلوب و خوشلایند 

نباشلد، اثلر منفلی بلر روی کلودکان خواهلد داشلت و آنهلا را از مسلجد بیزار خواهلد کرد. 
مطمئنلًا حضلور بانلوان در مسلاجد سلهم بله سلزایی در جلذب همسلران و فرزنلدان آنهلا بله 
مسلاجد خواهلد داشلت. بله همیلن دلیلل باید محلل اسلتقرار خانم هلا بیلش از قسلمت آقایلان از جذابیت، 

راحتلی و مطلوبیلت برخلوردار باشلد.

4. باز بودن دائمی مسجد به روی مردم
درهلای مسلجد بایلد همیشله بلرای عبلادت کننلدگان بلاز و چراغ هایلش روشلن باشلد.
پیامبلر اکلرمs دراین بلاره می فرمایلد: کسلی کله در مسلجدی چراغلی بیفلروزد، تلا زمانلی کله 
 مسلجد از نلور آن روشلن اسلت فرشلتگان و حاملالن علرش بلرای او طللب آملرزش می کننلد.2

 )طوسی، 1412ق(
ُ لَُه )من  راِب مـا يَُذرُّ فِـی الَْعْيـن َغَفـَر اللَّ 1 . قَـاَل َرسـُوُل اللs: َمـْن َكنَـَس الَْمْسـِجَد يَـْوَم الَْخميـِس، لَْيَلـَة الُْجُمَعـِة فََاْخـَرَج ِمـَن التُـّ

الیحضـره الفقیه، جلـد1، ص233(.
2 . قَاَل َرسـُوُل اللs: َمْن اَْسـَرَج فِي َمْسـِجٍد ِمْن َمَسـاِجَد الل َسـراَجاً لَْم تََزل الَملئَِكُة َو َحَمَلُة الَعْرُش يْسـتَْغِفُروَن لَُه َما َداَم فِي الَمْسـِجد ُضوًء ِمْن 

ـَراِج )التهذیب، جلد3، ص261(. َذلَِك السَّ
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بی تردیلد منظلور پیامبلر از روشلن کردن مسلجد، مهیا داشلتن آن بلرای عبلادت و فعالیت های 
دینلی اسلت. کله در آن عصلر نمونله برجسلته آن روشلن نگله داشلتن مسلجد بلوده اسلت. وللی 
املروزه، نیازهلای دیگلری ماننلد وسلایل سلرمازا و گرملازا، تلفلن، آب، کتابخانله و حتلی رایانله و 

خطلوط اینترنتلی نیلز بدان افزوده شلده اسلت.

5. برخورداری از امام جماعت خوش فکر و مردم دار
در میلان تملام کسلانی کله بله نوعلی در اداره امور مسلجد دخاللت دارنلد، امام جماعلت دارای 
نقشلی ممتلاز و ویلژه اسلت؛ بله طوری کله صالحیت هلا، شایسلتگی ها، عملکلرد، شلخصیت و 
چگونگلی برخلورد او بلا ملردم اثر شلگرفی بر جلذب یا دفع افلراد به مسلجد دارد. )نوبهلار، 1375(

املام مسلجد بایسلتی بله عنلوان یلک الگلوي اخالقلی و رفتلاری تملام عیلار مطلرح باشلد تا 
ملردم، بله ویلژه جوانلان در تملام املور فلردی و اجتماعلی بله او تأسلی نماینلد. در واقلع محتواي 
اخالقلی، معرفتلی و دینلی مسلجد در امام جماعلت خالصه مي شلود. اگر وی با مسلائل روز جامعه 
آشلنا باشلد و در زمینله کاري خلود از آگاهلي کاملل برخلوردار باشلد، مطمئنلا مسلجد ملورد توجه 

خانواده هلا قلرار خواهلد گرفلت. 

6.  برخورداری از هیئت امنای  فعال و به روز
پیشلبرد املور مسلجد و آبادانلي آن،  هلم بله لحلاظ معنلوي و هلم بله لحلاظ ملادي، اشلتراک 
مسلاعي و هملت واالي هیئلت امنلای مسلجد را مي طلبلد. آنان مي تواننلد با همفکلري و همدلي، 
مسلجدی فعلال و بلا نشلاط ایجلاد کننلد. مهم تریلن خصوصیاتی کله این افلراد بایسلتی واجد آن 
باشلند، عبارتند از: داشلتن روحیه کار جمعی و همکاري صمیمانه با یکدیگر، تقسلیم کارها و داشلتن 
شلرح وظایلف مشلخص، عالقه به کارهای مسلجد و جدی بلودن در پیگیری امور، آشلنایی بلا نیازهای 

جوانلان و خانواده هلا، اعتقلاد بله کار علملی و اسلتفاده از تخصص های گوناگلون در فعالیت های مسلجد.

7. ارائه فعالیت های عام المنفعه
بلا نگاهلي گلذرا بله تاریلخ مسلاجد در مي یابیلم که مسلاجد علالوه بر نقلش محوري خلود که 

ملکان عبلادت پلروردگار می باشلد، کارکردهلاي گوناگلون دیگري هم داشلته اند.
مدیریلت مسلجد نوعلی مدیریلت معنلوي اسلت که بلا قلملرو فعالیت هلای متنوع آن سلروکار 
دارد. از ایلن رو، اداره املور آن مسلتلزم دانلش و بینلش عمیلق در ابعلاد مختللف مي باشلد. املام 
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جماعلت و مسلئولین مسلاجد در صورتلی موفلق خواهنلد بلود کله عالوه بلر نقش عبادي مسلجد 
کله البتله محوري تریلن کارکلرد مسلجد بله شلمار می آیلد، از سلایر فعالیت هلای مسلجد غافلل 

. شد نبا
بنابرایلن، مسلجدی مطللوب اسلت کله در کنلار توجله بله مسلائل عبلادی، بلرای جنبه هلای 
فرهنگلی، تربیتلی، آموزشلی و املدادی خانواده هلا نیلز برنامه داشلته باشلند و به صلورت جدی به 
ایلن املور اهتملام ورزنلد. مسلاجد فعلال می تواننلد بلا انجلام اقداملات مؤثر فلوق گامی بلزرگ در 

جهلت تحکیلم نهلاد خانلواده بردارند.
بررسلی ها نشلان می دهلد مسلاجدی کله دارای محلی بلرای فعالیت هلای ورزشلی، فرهنگی، 

آموزشلی و درمانلی هسلتند، درجلذب خانواده ها بسلیار موفلق بوده اند. 

8. اجتناب از انحصاری کردن مسجد
مسلاجد از آن خداوند اسلت1 )سلوره جلن، آیه 18( و به هیچ شلخص، نهاد یلا گروهی اختصاص 
نلدارد. مسلجد متعللق بله عموم مردم اسلت و همله افراد فلارغ از وابسلتگی های قومی، سیاسلی، 
فرقله ای و نلژادی بایلد بتواننلد آزادانله از آن اسلتفاده نماینلد. متأسلفانه املروزه در اغلب مسلاجد، 
پلاره ای نهادهلای جانبلی نظیلر کانون هلای فرهنگلی و پایگاه های مقاوملت، برخی مسلاجد را به 
صلورت پایلگاه انحصلاری جنلاح یلا نهلاد خاصلی در آورده انلد و همین املر باعث دوری بسلیاری 

از جوانلان و خانواده ها از مسلاجد شلده اسلت.

ِ أََحًدا. ِ فََل تَْدُعوا َمَع اللَّ 1 . َوأَنَّ الَْمَساِجَد لِلَّ
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د(کارکردهای مسجد در رشد و تعالی خانواده
ایلن ملکان شلریف به سلبب تقلدس و معنویتلی کله دارد تأثیر زیلادی بر رشلد و تعاللی افراد و 
خانواده هلا می گلذارد. کلم نبوده انلد کسلانی کله بلا رفت وآملد بله مسلجد، از ضالللت و گمراهلی 

نجلات یافتله  و راه سلعادت و نیلک بختلی را پیلدا کرده اند.
ظرفیت هلای مسلجد در بازسلازی روح و روان مؤمنیلن به گونه ای اسلت که یک فلرد یا خانواده 
مسلجدی، تفلاوت آشلکاری بلا افلراد یلا خانواده هلای غیرمسلجدی دارنلد. افلراد و خانواده هلای 
مسلجدی اغللب مؤمن تلر، معنوی تلر، اخالقی تلر، مهربان تلر، بلا نشلاط تر، منظم تلر، باحیاتلر و در 
مسلائل دینلی آگاه ترنلد. ایلن امر بله خاطر خصوصیلات ویژه و منحصر به فردی اسلت که مسلجد 

واجلد آن اسلت و بله تدریلج در اشلخاصی کله با مسلجد انلس دارند، تجللی می یابد.
از ایلن رو، هلر قلدر اعضلای خانواده ها بیشلتر در مسلاجد حضور یابنلد، امکان تعالی آنها بیشلتر 
می شلود و آراملش درون خانلواده نیلز افزایلش می یابلد. در اینجلا بله برخلی از ویژگی هلای تعالی 

بخلش مسلجد کله آثار و نتایلج آن در خانواده های مسلجدی مشلهود اسلت، اشلاره می کنیم:

1. مسجد کانون عبادت و معرفت 
هماننلد هلر عبلادت گاه دیگلری، مهم تریلن کارکلرد مسلجد، انجلام عبلادت و کسلب معرفت 
اسلت. مؤمنیلن بلا حضلور در مسلجد می کوشلند زمینلة ایمان افزایلی و دانلش انلدوزي را در خود 
مهیلا کننلد. پیامبلرs  ضملن نصایحی به ابلوذر فرمودنلد: اي ابوذر! جز براي سله چیز در مسلجد 

حضلور نداشلته بلاش: نماز گلزاردن، ذکلر گفتن و بحلث علمي کلردن.1 )مجلسلی، 1412ق(

ـٍل اَو ذاِكـِر الل تَعالـی اَو سـائٍل عـن َعلـٍم  1 . قَـاَل َرسـُوُل اللs: يـا اَبـاَذر كل ُجُلـوٍس فَـی الَمسـَجد لَغـٌو اِّل ثَلثـه: قِرائـة ُمصَّ
)بحاراالنـوار، جلـد80، ص370(.
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در واقلع یکلي از اهلداف نبلي مکرم اسلالمs از برپا نمودن مسلجد این بود که بله مردم تفهیم 
نمایلد در نظلام الهلی عللم و ایملان همواره بلا یکدیگر تلوأم هسلتند و کانون های توحیلد و عبادت 
مطلوب تریلن ملکان بلرای افزایش شلناخت و معرفت، علم و آگاهلی، تزکیه و تعلیلم و اصیل ترین 

پایلگاه برای بهسلازی فکلری، اخالقی و رفتاری جامعه اسلت.
بنابرایلن هلر مسلجدی باید هم کانون عبلادت و نیایش خانواده و هم مرکز آموزش خودشناسلی 

و خودسلازی و آگاهی از اصول و مهارت های حیات طیبه و زندگی سلعادتمندانه و خانواده باشلد.

2. مسجد پایگاه رشد اخالق و معنویت
همانگونله کله قبلاًل بیان شلد مسلجد علالوه بر مکانلی بلرای عبلادت و بندگی، مکانلی برای 
فراگیلری عللوم قرآن و معارف و دسلتورات اسلالم نیز هسلت. مسلاجد از دو جهت در رشلد فضائل 

اخالقلی تأثیلر می گذارند: 

ثار فضای معنوی مسجد 2-1. آ
 نفلس حضلور در فضلای ملکوتلی مسلجد و رفلت و آملد و نشسلتن در خانه خلدا روح آدملی را جال 
می دهلد و آن را از غبلار زشلتی ها و ناروایی هلا می پیرایلد. مسلاجد یکلی از بهترین پایگاه هلای تأمل در 
خویشلتن و تطهیلر درون از رذائلل و بدی هاسلت. مردم در مسلاجد با پلروردگار خویش راز و نیلاز کرده و 
روح و روان خویلش را از آلودگی هلا تصفیله می نمایند و با اسلتغفار و انابه راه تقلرب الی اهلل را می پیمایند.  

2-2.  سخنرانی های اخالقی و معنوی مسجد
 مسللمین از طریق نشسلتن در پای منابر و اسلتماع سلخنان عالمان دینی که به بیان آموزه های 
اعتقلادی و اخالقلی و احلکام اسلالم می پردازنلد، با اندیشله و روش تربیتی و اخالقی اسلالم آشلنا 
می شلوند. خانواده هلای مسلجدی بلا تأثیلری کله از ایلن مباحلث می پذیرنلد، فضایلل اخالقی را 
درونلی سلاخته و دسلتورات اسلالم را در عملق روح و جان خلود، نهادینه می کنند. بله همین دلیل، 
سلخنرانان در سلخنرانی های خلود بیشلتر بله مسلائل اخالقلی، تربیتلی، آداب معاشلرت، مسلائل 
خانوادگلی، فنون همسلرداری، شلیوه های فرزندپروری، سلبک زندگی اسلالمی، رفتلار معصومین 
بلا همسلر و فرزنلدان و همچنیلن الگوهلای برتلر اخالقلی بپردازند. همچنیلن توصیه می شلود در 
صلورت املکان جلسله های پرسلش و پاسلخ هلم در پایلان سلخنرانی ها انجام شلود تلا خانواده ها 

بلا میلل و رغبلت بیشلتری در سلخنرانی ها و برنامه های مسلجد شلرکت کنند.
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3. مسجد مکانی آرام بخش و نشاط آفرین

مسلجد، جلای عبلادت و تفکر و اندیشلیدن دربارة خود و خدای خود اسلت و بدیلن جهت محیط 
آن سرشلار از آراملش اسلت. توصیله شلده کله بلرای حفلظ آرامش و سلکوت مسلجد الزم اسلت 
مؤمنلان نملاز، قلرآن، دعلا و مناجلات را بله طلور آهسلته انجام دهنلد تلا مزاحمتی بلرای دیگران 
ایجلاد نشلود. پیامبلرs فرملود: »در مسلاجد، صداهایتلان بلنلد نشلود و در آن بله گفتگوهلای 
بیهلوده نپردازیلد.«1 )مجلسلی، 1412ق( امیرالمؤمنیلن: نیلز تأکیلد می کنلد کله هملگان در 
مسلجد بایلد آراملش و طمأنینله داشلته باشلند؛ چون مسلجد خانله خلدا و محبوب ترین ملکان در 

نلزد پروردگار اسلت.2 )ابلن بابویله، 1413ق(
روشلن اسلت کله حضلور خانواده ها در چنیلن محیلط آرام و دلپذیری از یک سلو باعلث آرامش 
و نشلاط خلود آنلان می شلود و از سلوی دیگلر، به طلور غیر مسلتقیم به آنهلا می آموزد کله در خانه 
یلا سلایر مکان هلا نیلز بلا ایجاد سلر و صلدا و همهمه زیلاد موجلب آزار و اذیلت دیگران نشلوند. به 
همیلن دلیلل، حضلور والدیلن و فرزندانشلان در مسلجد و شلرکت در جلسلات  سلخنراني و سلایر 

برنامه هلای دینلی روحیله خانلواده را شلاداب و بلا نشلاط می کند.

4. مسجد الهام بخش نظم و انضباط در زندگی
وقتلی یلک خانلواده مقیلد می شلود که نمازهلا را در اوقاتلي معین و هملراه با جماعلت و حضور 
در مسلجد بله جلا آورد، بله تدریلج آنهلا وقلت شلناس و منظلم مي شلوند. در حقیقلت خانلواده 
مسلجدی از طریلق حضلور در مسلجد و اقامله نملاز جماعت در اوقلات معین، نظم و وقت شناسلي 
در زندگلي را نیلز ملي آملوزد و یلاد می گیلرد کله در سلایر کارهایلش منظلم باشلد. شلایان ذکلر 
اسلت کله یکلي از عملده تریلن عواملل موفقیلت در زندگلی برنامله ریلزي و نظلم در املور اسلت 
و حضلور خانلواده در مسلجد زمینله را بلراي برنامله ریلزي زندگلي بلر اسلاس ارزش هلای دینلي 

ملي آورد. فراهم 

5. مسجد جلوه گاه نظافت و آراستگی
مؤمنیلن در هنلگام رفتلن به مسلجد بایلد عالوه بر آمادگلی روحی و معنلوی، از جهت ظاهری و 

1 . قَاَل َرسُوُل اللs: ل تُرفَُع فيها األصواُت، و ل يُخاُض فيها بالباِطِل )بحارالنوار، جلد80، ص370(.
2 . قَـاَل اْلِمـام علـی: َمـْن اََراَد ُدُخـوَل الَْمْسـِجِد فَْليََدُخـْل َعلی ُسـُكوٍن َو َوقاٍر فَـِانَّ الَْمسـاِجَد بُيُـوُت اللِ َو اََحبُّ الْبقـاع اِلَْيه )من 

الیحضـره الفقیه، ج1، ص170(.
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جسلمی نیز خلود را آملاده و آراسلته نماینلد. در قرآن تأکید شلده اسلت که هنگام حضور در مسلاجد 
آراسلته باشید.1 )سلوره اعراف، آیه 31(

املام مجتبلی  در هنلگام نملاز بهتریلن لباس هایلش را می پوشلید و می فرملود: »خداونلد 
متعلال زیبایلی را دوسلت دارد، پلس خود را بلرای پلروردگارم می آرایلم.2 )نلوری، 1408ق( از امام 
رضلا  نقلل شلده اسلت کله محلل جللوس جلدش املام صلادق در مسلجد از بلوی عطلر آن 
حضلرت شلناخته می شلد. )طبرسلی، 1408ق( امام صلادق  دو رکعلت نملاز بلا عطلر را بهتلر از 

هفتلاد رکعلت نملاز بی عطلر می دانسلت.3 )کلینلی، 1413ق(
همله ملوارد مذکلور، نشلانگر اهمیت نظافت و بهداشلت فردی نمازگزار اسلت. هنلگام صحبت 
دهلان نمازگلزار بلوی بلد ندهد؛ لبلاس نمازگزار کثیف و بدبو نباشلد و پلا و بدن او بلوی عرق ندهد.

هلم چنیلن بایلد از اسلتفاده چیزهایلی که باعلث ناراحتلی دیگران می شلود، ماننلد غذاهایی که 
بلوی بلد می دهنلد، اسلتعمال دخانیات و سلیگار و یا پوشلیدن لباس هلای زننده  و امثلال آن، پرهیز 
کرد.محملد بلن مسللم می گویلد: »از املام باقلر  در ملورد خلوردن سلیر پرسلیدم. املام فرمود: 
پیامبلرs  بله خاطلر بویلش از خلوردن آن اجتنلاب می کلرد و توصیه می کلرد پس از خوردن سلیر 

به مسلجد نرویلد.«4 )همان(
وقتلی فلردی خلود را موظلف بدانلد که در هنلگام رفتن به مسلجد لبلاس تمیز و زیبا بپوشلد؛ به 
خلودش عطلر بزنلد و بدنلش را خوش بلو نمایلد؛ و سلر و صورتش را اصلالح کنلد، بی تردید کم کم 

به علادت پاکیزگلی و آراسلتگی دائمی مزیلن می گردد.

6. مسجد پایگاه صبر و استقامت در مشکالت و سختی ها 
نملاز بله انسلان ملي آملوزد چگونله در مقابلل امیال نلاروا از خلود پایداری نشلان دهلد. خداوند 
متعلال در قلرآن بله مؤمنیلن سلفارش می کند از شلکیبایی و نملاز یاری بجویند5 )سلوره بقلره، آیه 
45( و بلا تقویلت اراده خویلش، از انلواع تمنیات و هوس های وسوسله انگیز نامشلروع اجتناب کنند.

1 . يا بَني آَدَم ُخُذوا زينَتَُكْم ِعْنَد ُكلّ ِ َمْسِجٍد.
َ تََعالَـی َجِميٌل يُِحبُّ  ِ لِـَم تَْلبَُس أَْجـَوَد ثِيَابَِك فََقـاَل: إِنَّ اللَّ َلـوِة لَبِـَس أَْجـَوَد ثِيَابِـِه فَِقيَل لَُه يَا ابَْن َرُسـوِل اللَّ 2 . إَِذا قَـاَم المجتبـی إِلَـی الصَّ
ی َو ُهـَو يَُقوُل ُخُذوا ِزينَتَُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسـِجٍد فَُأِحبُّ أَْن أَلْبََس أَْجَوَد ثِيَابِی )مسـتدرک الوسـايل، جلد3، ص226(. ـُل لَِربِـّ الَْجَمـاَل فََأتََجمَّ

3 . قَاَل الّْصاِدُق: َصلُة ُمتََطيٍِّب أَفَضُل ِمن َسبعيَن َصلًة بَِغيِر طيٍب )فروع الکافی، جلد7، ص511(.
َّمـا نَهـی َرسـُوُل اللs َعنـُه لِريحـِه؛ فَقـاَل: َمـْن اََكل هـذِه البَْقَلـِة الَْخبيَـَة فَـل يَْقِرْب َمسـِجْدنا )فـروع الکافی،  4 . قَـاَل الْباقِـُر: اِن

جلـد6، ص388(.
5 . َو اْستَعينُوا بِالّصْبِر َو الّصلِة َو إِنّها لََكبيَرٌة إِّل َعَلی الْخاِشعيَن.
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خانلواده مسلجدی بلا حضلور در مسلجد، وجودشلان سرشلار از عشلق الهلی شلده و بلا صبلر و 
اسلتقامت آموختله شلده از نملاز،  بلا ثبات قلدم در صراط مسلتقیم به حرکلت خود ادامه ملي دهند. 
شلایان ذکلر اسلت کله صبر و بردبلاري و تحملل، بهترین زیلور ایمان و شلریفترین صفات انسلان 
بله حسلاب ملي آیلد؛ به گونله اي که نسلبت صبلر به ایملان همچون نسلبت سلر به بلدن معرفي 

شلده اسلت.1 )کلینی، 1411ق(

7. مسجد خاستگاه حیا، حجاب و عفاف
بی تردیلد هلر انسلانی عالقمنلد اسلت از علزت و کرامت نفلس برخوردار باشلد. یکلي از عوامل 
مؤثلر بلرای دسلتیابی بله کراملت و عزت نفس حیا اسلت. حیلا از جمله صفلات زیباي الهلي و انبیاء 
و اماملان و بنلدگان صاللح و شایسلته حضلرت حلق می باشلند. افلراد مسلجدی بله خاطلر احترام 
خاصلي کله بلراي این جایلگاه مقلدس قائلند، پیوسلته مراقب خویش هسلتند که سلخن بیهوده یا 

رفتلار ناشایسلتي از آنهلا سلر نزنلد. ایلن مراقبت باعلث تقویت حیلا در آنان می شلود.
زنلان در هنلگام نملاز بلا پوشلش کاملل به نملاز مي ایسلتند. بانلوان در مسلاجد بیشلتر مراقب 
حجلاب و عفلاف خلود هسلتند و پایبنلدی به دسلتورات الهي در خصلوص حریم میلان زن و مرد در 

افراد مسلجدی بیشلتر است.
تقویلت حیلا در اعضلای خانلواده، خود بله خود بهبود وضع حجلاب و عفاف را در پلی دارد. همان 
طلور کله در مسلجد ملردان و زنان در دو قسلمت جداگانه به نملاز جماعت می ایسلتند و حریم میان 
زن و ملرد را رعایلت می کننلد، در خلارج مسلجد نیلز ایلن رفتلار ارزشلمند و خداپسلندانه را رعایت 
کلرده و بله تدریلج روحیله غیلرت و عفلاف بلر جامعله حاکلم می شلود. بدیهلی اسلت که ایلن امر 
بلر خانواده هلا تأثیلر خواهلد گذاشلت و میلزان وفلاداری زن و شلوهر نسلبت بله هم را بلاال خواهد 
بلرد. افلزون بلر ایلن، والدیلن مسلجدی که بلا وقلار و حجلاب در جامعه حضلور پیدا مي کننلد، این 

فرهنلگ اسلالمی را بله فرزندان شلان منتقل کلرده و آنلان را بلا حیا و عفلاف آشلنا می نمایند.

8. مسجد پرورش دهنده عواطف انسانی 
بلا حضلور در خانله خلدا و انلس بلا مسلجد و انسلان های نیلک سرشلت، بسلتر مناسلبی برای 
پلرورش عواطلف انسلانی در خانلواده اهلل مسلجد مهیلا مي گردد کله نتایلج ارزنده آن علالوه بر 

کانلون خانلواده، در سلطح جامعله نیلز تجللی مي یابد. 
اُس ِمَن الَْجَسـد فَاِذا َذَهـب الَرأُس، َذَهـب الَْجسـُد، َكذلَِك اِذا َذَهـب اَلُصبر،  1 . قـال علـی ابـن الحسـين: الَصبّـُر ِمَن اْليمـان بَِمنزلِة الـرَّ

َذَهـب اليمـاُن )اصول کافی، جلـد2، ص94(.
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از ایلن رو، معملواًل در بیلن افلراد مسلجدی، محبلت و عطوفت بیشلتری وجلود دارد. آنها اغلب 
خلوش اخلالق بلوده و بلا دیگلران رفتلار گلرم و صمیمانله ای دارنلد. بله علالوه در اهالی مسلجد 

روحیله جمع گرایلی و هملکاری بیشلتر مشلاهده می شلود. 
در واقلع حضلور در خانله خلدا،  زمینله را بلراي آراسلته شلدن بله صفلات خداگونله ای همچون 
رحملت، عطوفلت و شلفقت فراهلم مي سلازد. بلا رشلد عواطف مثبلت انسلاني و صفات پسلندیده 
الهلي،  املوری نظیلر صداقلت،  صمیمیلت، مهلرورزي، عفلو و گذشلت، تعلاون و هملکاري در 

خانلواده و جامعله گسلترش پیلدا می کنلد.

9. مسجد پناه گاهی امن و مطمئن
مسلاجد پناه گاهلی مطمئلن و مأمنلی آراملش بخلش بلرای مؤمنلان و مسللمانان بله حسلاب 
می آینلد. بله همیلن دلیلل در گذشلته هرگاه مسللمانان با فشلارهای حکوملت، مخالفلان عقیدتی 
ویلا افلراد نابلاب روبله رو می شلوند،  بله مسلاجد پنلاه می بردنلد. از پیامبلرs  نقل شلده اسلت که 
هلرگاه بالهلا و گرفتاری هلا نلازل شلوند، اهلل مسلجد در عافیلت و امنیلت به سلر خواهنلد برد.1 

)النوری، 1408ق(
بنابرایلن، مسلجد مکانلی املن بلرای خانواده هاسلت و خانله خلدا زمینله امنیلت خانوادگلي و 
اجتماعلي را مهیلا مي سلازد. خانلواده اي کله پیوسلته بله مسلجد رفلت و آملد دارد و از بلرکات آن 
بهره منلد می شلوند،  خداونلد را حاضلر و ناظلر اعمال خلود مي دانند و پیوسلته مراقلب رفتار خویش 
هسلتند. از ایلن رو، جامعله از خانواده هایلی کله اهلل مسلجدند، بیشلتر احسلاس امنیلت خاطلر 

مي کنلد و اعتملاد ملردم نسلبت بله آنلان بیلش از دیگلر افلراد جامعه  اسلت.

10. مسجد عامل بازدارنده از کجروی ها

مسلاجد نقلش مهمی در کاهلش انحرافلات و کجروی های فلردی و اجتماعی دارنلد. تحقیقات 
متعدد نشلان داده اسلت کسلانی که اهل عبادت و حضور در معابد و مسلاجد هسلتند، بسلیار کمتر 
در معلرض بزهلکاری قلرار می گیرنلد. خداونلد متعلال در آیله 45 سلوره عنکبلوت یکلی از آثلار و 

بلرکات نملاز را دوری از زشلتی ها و منکلرات ذکر کرده اسلت.2
املام عللي  می فرمایلد: »همانلا نملاز، گناهلان را چلون برگهاي پاییلزي فرو مي ریلزد و غل 

1 . قَاَل َرسُوُل اللs: اِذا نََزلَِت الْعاهاُت َو اْلفاُت ُعوفی اَْهُل الَْمساِجِد )مستدرك الوسائل، ج3، ص356(.
لَة تَْنهی  َعِن الَْفْحشاِء َو الُْمْنَكِر. 2 . إِنَّ الصَّ
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و زنجیلر معاصلی را از گردن هلا مي گشلاید.«1 )نهج البالغله، خطبه 199(
اغللب بزهلکاران از کسلانی هسلتند کله ارتباطی با خلدا و نماز و مسلجد ندارند و بلا ارزش های 
اخالقلی بیگانه انلد. ایلن افلراد از معنویلت تهلی بوده و احسلاس طرد شلدن از درگاه الهلی را دارند. 
اّملا خانواده هلای اهلل مسلجد بلا حضلور در خانه خلدا و اقامه نملاز خلود را پیوسلته در محضر خدا 

ملي بیننلد و همیلن املر آنهلا را از پلیدی هلا و انحرافات بلاز می دارد. 
حضلور در مسلجد علالوه بلر آثلار فلوق، فوایلد فلراوان دیگری ماننلد: تقویلت اعتدال و سلاده 
زیسلتي، مبلارزه با تجمالت و اسلراف کاري، بخشلندگی و کمک به نیازمنلدان، افزایش هدفمندی 
و معنلاداری زندگلی، کلم شلدن احسلاس تنهایی و بی کسلی، پلر تحرکلی و میل بله فعالیت های 

اجتماعلی، یاری رسلانی و خدملت بله همنوعلان، را نیلز در بردارد.

ظرفیت های مسجد در حل مشکالت خانوادگی
بلا توجله بله تقلدس و حرمتلی کله مسلاجد در نلزد ملردم دارنلد، ایلن مراکلز می تواننلد نقش 
برجسلته و بلی بدیللی در حلل  مشلکالت خانوادگلی مردم ایفلا کننلد. در صورتی که املام جماعت 
و متولیلان مسلجد، تحکیلم نهلاد خانلواده را بله مثابه وظیفله ای دینی و اخالقلی تلقلی نمایند و از 
ظرفیت هلا و امکانلات مسلجد بلرای تحقلق ایلن امر خدا پسلندانه اسلتفاده کننلد، می تواننلد اواًل 
بلا آملوزش مهارت هلای زندگلی از بسلیاری آشلفتگی ها و نابسلامانی های خانوادگلی پیشلگیری 
نماینلد؛ ثانیلا بلا مداخلله بله موقلع و مؤثلر در بحران هلای خانوادگلی و سرکشلی از خانواده هلای 

آسلیب دیده، در جهلت کاهلش آالم و رنج هلای خانواده هلای پیراملون مسلجد، گام بردارنلد.
ایلن فعالیت هلا کله هلدف آنهلا کمک بله اسلتحکام و پایلداری خانواده  هاسلت بسلیار متنوعند 
و از تشلکیل صنلدوق قرض الحسلنه و کملک ماللی بله خانواده هلای نیازمند یلا ایجلاد درمانگاه و 
تلالش بلرای درملان بیماری هلای آنان گرفتله تا برگزاری جلسلات آملوزش مهارت هلای زندگی 
و سلبک زندگی اسلالمی و سرکشلی از خانواده های آسلیب دیده را شلامل می شلود. در اینجا برای 
نمونله بله چنلد ملورد از ایلن راهبردهلا کله اجلرای آنهلا در اکثر مسلاجد کشلور به آسلانی میسلر 

اسلت، اشلاره می کنیم.

1.آموزشمهارتهایزندگی
در آملوزش مهارت هلای زندگلی سلعی می شلود هر رفتلاری به اجزای کوچک تر تقسلیم شلود 

يَِق. نُوَب َحتَّ الَوَرِق و تُطلُِقها اِطلَق الرَّ َّها لَتَُحتُّ الذُّ 1 . قَاَل علی : َو اِن
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تلا افلراد بتواننلد بله راحتلی آنهلا را تمرین کننلد. در ایلن آموزش ها عالوه بلر یادگیلری رفتارهای 
جدیلد، افلراد می کوشلند بلا شلناخت خود، خلدا، اطرافیلان، جامعله و محیط زیسلت، شلیوه تعامل 

بهینله با آنلان را فرا گیرنلد. )شلریفی نیا، 1391(
آملوزش مهارت هلای زندگلی بله افلراد خانلواده کملک می کند تلا در زندگلی واقعلی راحت تر 
بلوده و از اعتملاد بله نفس بیشلتری برخوردار شلوند و خودشلان را صادقانه تر ابراز کننلد و در نتیجه 

زندگلی موفق تلر و شلادتری را تجربله نمایند.
مسلاجد می تواننلد با اسلتفاده از کارشناسلان مجلرب و متخصص در امور خانلواده این کالس ها 
را بلرای بانلوان، آقایلان و حتلی فرزندان برگلزار نماینلد. البته در برگلزاری ایلن کالس باید نکاتی 
همچلون تناسلب زمانی، محیط آموزشلی مناسلب، سلطح دانلش فراگیلران، نیازهلا و اولویت های 

گلروه هلدف و تلفیلق آموزه هلای دینلی با فنلون علمی مدرن بله دقت رعایت شلود.

بحرانهایخانوادگی 2.مداخلهدر
یکلی از مؤثرتریلن اقداملات بلرای مهلار آسلیب های خانواده هلای در معلرض خطلر، مداخلله 
افلراد آشلنا بله مسلائل خانوادگلی، بلا تجربله، خیرخلواه، دلسلوز و خوش بیلان در درگیری هلای 
خانوادگلی و رویدادهلای بحلران زای خانواده هاسلت. ایلن نلوع مداخلالت باعلث کنتلرل نسلبی 

اوضلاع و کاهلش تنلش و درگیلری پیلش آملده در خانلواده اسلت.
بلا توجله بله ایلن کله اغلب اعضلای هیئلت امنلای مسلاجد انسلان هایی مؤملن، خّیلر، خوش 
نلام و ملورد اعتملاد ملردم هسلتند، می تواننلد بلا مداخلله به موقلع و مناسلب خلود در بحران های 
خانوادگلی نقش برجسلته ای در پیشلگیری از نزاع هلای خانوادگی و احیانا طالق و از هم پاشلیدگی 

خانواده ها داشلته باشلند.

3.سرکشیازخانوادههایآسیبدیده
بله دالیلل مختللف بعضلی خانواده هلا دچلار آسلیب و پریشلانی می شلوند. حوادثلی از قبیلل 
ورشکسلتگی، تصلادف، ملرگ عزیلزان، بیملاری سلخت و صعلب العلالج، زندانلی شلدن یکی از 
اعضلای خانلواده، اعتیلاد، از دسلت دادن شلغل و املوری از ایلن دسلت می توانلد یلک خانلواده را 
بلا فاجعله ای بلزرگ مواجله سلازد. در چنیلن شلرایطی انسلانها بیلش از هلر چیلزی نیاز به تسللی 
خاطلر و حمایلت اجتماعلی دارنلد. اگلر بعضلی نمازگلزاران سرشلناس و موجله مسلجد بله همراه 
املام جماعلت برنامله ای منظلم بلرای شناسلایی و سرکشلی از ایلن نلوع خانواده ها داشلته باشلند 
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و ضملن شلنیدن درد دل هلا و مشکالتشلان، تلا حلد املکان کمک هایلی بله آنلان ارائله دهنلد، 
بی تردیلد تأثیلر شلگرفی بلر آراملش خانلواده و کاهش اثلرات آسلیب خواهدداشلت. پژوهش های 
متعلدد تأییلد کرده انلد کله ارائله حمایت های عاطفلی و اجتماعی به میلزان زیادی، تنلش، تنهایی، 
اضطلراب و سلایر شلرایط آسلیب زا را کاهلش داده و سلالمت روانلی دیلن داران را از طریلق بهبود 
شلرایط محیطلی افزایلش می دهلد. )پولنلر1، 1989؛ کیلرک پاتریلک2 و هلود3، 1990؛ آرگیلل4، 
2000( افلزون بلر ایلن، روحانیلون و مبلغلان دینلی می تواننلد بلا ایجلاد فضلای حمایتلی معنوی، 

بعضلی از اختلالالت خلقلی مثلل افسلردگی، احسلاس تنهایلی و کمرویلی را درملان نمایند.
پژوهش هلای انجلام  شلده بیانگر آن اسلت کله حمایت های اجتماعلی باعث می شلود که افراد 

کمتلر دچلار اعتیاد به مواد مخدر شلوند. )گورسلاچ5، 1995(

4.ایجادمراکزمشاورهخانواده
ایجلاد مراکلز مشلاوره خانلواده در مسلاجد موضلوع جدیلدی اسلت کله می توانلد بله جذابیلت 
مسلجد بیفزایلد. در شلرایط کنونلی زوجین و خانواده هلا بیش از هر زملان دیگلری نیازمند حمایت 
و راهنمایلی هسلتند، بله همیلن دلیل، ایجاد ایلن گونه اماکن در مسلاجد که بیش از سلایر مکان ها 

ملورد اعتملاد خانواده هلا و ملردم قلرار دارنلد، ضلروري به نظر می رسلد.
البتله مراکلز مشلاوره مسلاجد بایلد کلیله معیارهلا و اسلتانداردهای یلک مرکلز مشلاوره خلوب و قابلل 
قبلول را داشلته باشلند. ایلن مراکلز علالوه بر ایلن که بایسلتی از سلازمان نظلام روان شناسلی دارای مجوز 
رسلمی  باشلند، الزم علالوه بلر فراهم آوردن مکانلی امن، آرامبخش و دلنشلین برای مراجعلان، از نیروهای 

روان شلناس و مشلاور توانمنلد و بلا تجربله اسلتفاده نمایند.
حداقلاستانداردهایالزمبراییکمرکزمشاورهقابلقبولعبارتنداز:

1. دسلت کلم دارای یلک اتلاق اداری، یلک سلالن انتظلار، یلک آبدارخانله و سله اطلاق بلرای 
مشلاوره باشلد. مرکلز بایلد الاقلل یلک اطاق گلروه درمانلی، یک اتلاق روان سلنجی و یلک اتاق 

آملوزش گروهی داشلته باشلد.

1 . Pollner, J. O.
2 . Kirkpatrik, L. A.
3 . Hood, R. W.
4 . Argyle, M.
5 . Gorsuch, R. L.
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2. از تجهیلزات و للوازم اداری ماننلد رایانله، میلز اداری، صندللی راحتلی و کاناپله، فایل، قفسله 
کتلاب، وسلایل کملک آموزشلی مثلل اورهلد و ... به مقلدار کافلی برخوردار باشلد.

3. کلیله اتاق هلای مرکلز مشلاوره بلا رنگ هلای روشلن و آرام بخش مثل سلبز روشلن، سلفید 
اسلتخوانی، آبلی کمرنلگ، کلرم مالیلم و ... رنگ آمیزی شلوند، تا محیلط برای مراجعین دلنشلین 

و آرامبخش باشلد.
4. محیلط مشلاوره بایلد بلا گل هلای طبیعی یا مصنوعلی و تصاویر زیبلا از طبیعلت  تزئین گردد. 
دقلت شلود کله در مراکلز مشلاوره عکلس افراد یا شلخصیت ها وجود نداشلته باشلد؛ چلون ممکن 

اسلت نشلان دهنلده جهت گیری سیاسلی مرکز بلوده و بلرای پاره ای افراد ناخوشلایند باشلد.
5. کلیله روان شناسلان و مشلاوران علالوه بلر دارا بلودن ملدرک دکتلری یا کارشناسلی ارشلد 
روان شناسلی، مشلاوره، یلا عللوم تربیتی باید از اطالعلات دینی خوبی هلم برخوردار باشلد و از آنها 

در مشلاوره های خلود اسلتفاده نماینلد.
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و( امام جماعت به مثابه مشاوری امین و دلسوز
در میلان تملام کسلانی کله بله نوعلی در اداره امور مسلجد دخاللت دارنلد، امام جماعلت دارای 
نقشلی ممتلاز و ویلژه اسلت؛ بله طلوری کله صالحیت هلا، شایسلتگی ها، عملکلرد، شلخصیت و 
چگونگلی برخلورد او بلا ملردم اثر شلگرفی بر جلذب یا دفع افلراد به مسلجد دارد. )نوبهلار، 1375(
معملوال ائمله جماعلات مسلاجد بله عنلوان الگوهلای اخالقلی و معنلوی بیلش از دیگلران ملورد وثوق و 
اعتملاد ملردم هسلتند و بسلیاری از خانواده هلای مذهبی ترجیلح می دهند مشکالتشلان را با املام جماعت در 

میلان بگذارنلد و از آنهلا راهنمایلی بخواهند. 
اگلر املام جماعلت بخواهلد مسلئوولیت خلود را بله بهتریلن نحلو انجلام دهلد، بایلد رابطله 
صمیمانله ای بلا ملردم برقلرار کنلد. بدیلن منظلور او بایلد واجد سله عنصلر مقبولیلت، محبوبیت و 

موفقیلت باشلد.
مقبولیلت یعنلی ملردم او را واقعلًا بپذیرنلد و بله او اعتماد کننلد. اگر املام جماعت مقبلول نمازگزاران 
و اهلل محلل نباشلد، کالم او تأثیلری در ملردم نخواهلد داشلت. از جمله عواملل مؤثلر در مقبولیت امام 
جماعلت ایلن اسلت کله عالوه بلر آگاهی کاملل از مسلائل دینی، فلردی روشلنفکر، آگاه و برخلوردار از 

دانلش روان شناسلی و مسلائل خانوادگی باشلد.
محبوبیلت بله معنلای آن اسلت کله علالوه بر پذیرش وی توسلط ملردم، آنهلا او را قلبًا دوسلت 
بدارنلد و عالقمنلد بله صحبلت و ارتبلاط بلا وی باشلند. مهربانلی، خوش رویلی، صداقلت، گرمی و 
صمیملت در برخوردهلا، انعطلاف پذیلری، شلوخ طبعلی و فروتنلی باعلث محبوبیت فرد می شلود.
موفقیلت هلم زمانی حاصل می شلود کله اواًل امام جماعت در برقلراری ارتباط مؤثلر و همدالنه 
بلا ملردم موفلق باشلد و ثانیا بلا اسلتفاده صحیلح از تکنیک های آموزشلی و تربیتلی بتوانلد آنان را 

به درسلتی راهنمایلی کند.
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رابطله املام جماعلت بلا نمازگلزاران باید صمیمانله و مبتنی بلر احتلرام و محبت متقابل باشلد. 
بدیلن منظلور بایلد هملواره با آنلان گفتگو کند؛ از مشلکالت شلان آگاه باشلد؛ موفقیت هایشلان را 

تبریلک بگویلد و از ناراحتلی و غم هایشلان ابلراز تأسلف کند.

 ویژگی های امام جماعت مشاور
یلک املام جماعلت مشلاور بلرای مشلاوره دادن بله خانواده هلا، علالوه بر داشلتن شلرایط امام 
جماعلت نظیلر تقلوا و عداللت، توانایلی علملی و خصوصیات اخالقلی، بایلد از ویژگی هلای زیر نیز 

باشلد: برخوردار 
 دارای سالمت جسمی و روانی باشد.

 باهوش باشد و توانایی توجیه و متقاعدسازی دیگران را داشته باشد.
 به انسان ها و حل مشکالت آنها عالقمند باشد.

 انعطاف پذیر باشد و کسی را به پیروی و اطاعت از خویش مجبور نکند.
 رازدار باشد و هرگز اسرار مردم را فاش نسازد.

 متقی؛ خوش نام و قابل اعتماد باشد.
 به توانایی و محدودیت هایش آگاه باشد و در مسائلی که تخصص ندارد، مداخله نکند.

 ضملن آشلنایی بلا علم روان شناسلی و تعلیلم و تربیت، بله فنون و روش های مشلاوره 
مسللط باشد.

 ذهلن فعلال و پویایی داشلته باشلد و بتواند سلؤاالت دقیق و مناسلب را بله موقع مطرح 
سازد.

 به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کند و از روابط اجتماعی خوبی برخوردار باشد.
 از سلعه صلدر برخلوردار باشلد و تلوان شلنیدن مطالبلی را کله بلا آنهلا موافق نیسلت 

باشد. داشلته 
 انتقاد پذیر باشد و خود را کامل و بدون عیب و نقص نداند.

 دارای یکپارچگی درونی و انسجام شخصیتی باشد.
 عفیلف و پاکداملن باشلد و در گفتگلوی بلا زنلان و دختلران مسلائل شلرعی و اخالقی 

را کاملاًل رعایلت نماید.
 دارای اعتماد به نفس بوده و در ارائه راه حل ها از خود خالقیت و ابتکار نشان دهد.
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 دارای همدللی و خللوص بلوده و درد و رنلج مراجعیلن خلود را درک نملوده و بلا آنلان 
نماید. همدللی 

 انسان ها را با ارزش بداند و برای حل مشکالت آنها تمام توان خویش را به کار گیرد.
 مثبلت اندیلش و امیلدوار باشلد و هملواره دیگلران را امیلدوار و خوش بیلن بله حلل 

مشکالتشلان نمایلد. 
 خلوش تیلپ، خلوش لبلاس و آراسلته باشلد. مواظلب نظافت دهلان و دنلدان و احیانا 

بلوی بلد دهلان خلود بلوده، و هرگلز از پاکیزگلی لبلاس و بلدن خود غافل نشلود.
 رفتلارش بلا مراجعیلن تلوأم با احتلرام و تواضلع باشلد و از خودخواهی، تکبر، خشلکی 

و تندخویلی بپرهیزد. 

 اطالعات مورد نیاز امام جماعت مشاور
کاری کله یلک مشلاور خانلواده بایلد بلرای مراجعینلش انجلام دهلد دارای سله بعد شلناختی، 
رفتاری و عاطفی اسلت. در بعد شلناختی مشلاور باید کاری کند که مراجع، نخسلت به خودشناسلی 
برسلد و بعلد دیگلران را بشناسلد و آنلان را هملان گونه که هسلتند، بپذیلرد. در بعد رفتاری مشلاور 
سلعی می  کنلد مراجلع را از یلک رفتلار غیراخالقی بله یک رفتار اخالقی سلوق دهد. مثال می کوشلد 
یلک فلرد دروغگلو را بله جایی برسلاند کله دیگر دروغ نگویلد. در بعد عاطفی مشلاور تلالش می  کند 
روابلط از هلم پاشلیده شلده اعضلای خانلواده را تبدیلل بله روابلط صمیمانله کنلد. مثلال فلردی که 
وجلودش پلر از کینله و خشلم اسلت را به کسلی تبدیل کنلد که وجودش پر از عشلق و محبت اسلت.

بلرای رسلیدن بله این اهداف الزم اسلت مشلاور تا حلدودی با دانش خانلواده و فنون ملورد نیاز 
آشلنا باشلد. دامنله ایلن دانش ها و فنون بسلیار گسلترده اسلت کله در اینجا املکان پرداختن بله همه آنها 
وجلود نلدارد. ولی سله مورد اساسلی برای مداخلله در مسلائل خانوادگی عبارتند از: آشلنایی بلا ویژگی های 
خانلواده سلالم، آگاهلی از مشلکالت کنونلی خانواده هلا و اطالع از فنلون مداخلله در مسلائل خانوادگی. در 

ادامله هلر یلک از موارد فلوق را بله اختصار توضیلح می دهیم.

1. آشنایی با ویژگی های خانواده سالم
بلدون شلناخت ویژگي هلاي خانلواده سلالم، نمي تلوان درک درسلتی از آسلیب ها و مشلکالت 
خانوادگلی داشلت. از ایلن رو، در ایلن قسلمت برخلی از مهم تریلن خصوصیلات خانلواده سلالم را 

توضیلح می دهیلم.
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از نظلر روان شناسلان خانلواده سلالم خانواده ای اسلت که در رسلیدن بله اهلداف و کارکردهای 
خلود موفق باشلد و اعضای آن احسلاس شلادی و رضایت کنند. سلالمت خانلواده فرآیندی تعاملی 
اسلت کله بلا روابلط و نتایلج مثبت مرتبط اسلت و بله سلاختار، کنش ها و ثملرات آن بسلتگی دارد. 
از آنجلا کله اسلاس خانلواده زن و شلوهر مي باشلند، روابلط سلالم و رضایت بخلش بیلن زوجیلن 

شلاخص مهملي براي خانواده سلالم محسلوب می شلود. 
حسلیني )1390( خانلواده اي را متعلادل و سلالم مي دانلد کله نیازهلاي ملادي، عاطفلي و رواني 
اعضلاي آن تأمیلن مي شلود؛ عالئلم مرضلي نلدارد و در شلرایط مطللوب به سلر مي بلرد؛ اعضاي 
خانلواده شلامل شلوهر، زن و فرزنلدان بلا هلم زندگلي می کننلد؛ پلدر اقتصلاد خانلواده را اداره 
مي کنلد  و ملادر بله مدیریلت داخللی منلزل و همچنیلن تربیلت فرزندان می پلردازد؛ بیلن اعضای 
خانلواده صمیمیلت، پذیلرش، توجله و رسلیدگي نسلبت بله هلم وجلود دارد؛ والدین و فرزنلدان در 
روابلط خلود حلدود شلرعی و ارزش هلای اخالقلی را رعایت مي کننلد؛ فرزنلدان به والدیلن احترام 

می گذارنلد و بیلن آنهلا مشلارکت، صمیملت، عطوفلت و همدللی وجلود دارد.
بدینترتیبمیتوانگفتخانوادهسالمخانوادهایاستکهدارایویژگیهایزیرباشد:

1. اعضلای خانلواده دارای عقایلد دینلی و ارزش های اخالقی مشلترکی هسلتند و خلود را ملتزم 
و عاملل بلدان می دانند. 

2. متناسلب بلا توانایلی، ظرفیلت و رضایلت زوجیلن و فرزنلدان، نقش هلا و وظایلف هلر یک از 
اعضلای خانلواده به طور واضح و شلفاف مشلخص و تعریف شلده اسلت و هرکس با انجام درسلت 

وظایفلش، نقلش خلود را بله خوبی ایفلا می کند.
3. اعضلای خانلواده ضملن مراقبلت، مشلارکت و همدللي بلا همدیگر، به اسلتقالل شلخصیت 

هلم احتلرام  می گذارنلد و تفاوت هلای فلردی یکدیگلر را می پذیرنلد.
4. بلرای اعضلای خانواده مجال بروز طیف گسلترده عواطف، از احساسلات مالیلم و محبت آمیز 
تلا احساسلات متعلارض و غمگیلن وجلود دارد و آنهلا می تواننلد بلدون نگرانلی از عواقلب آن، 

احساسلات خلود را بلروز دهند.
5. اعضلای خانلواده نسلبت بله هم وفلادار بوده و همگی برای رشلد و بهزیسلتی سلایر اعضای 

خانلواده تلالش می کنند. 
6. اعضلای خانلواده بلا عشلق و احتلرام با هلم رفتار کلرده و قدردانی و تشلکر قلبی خود را نسلبت به 

سلایر اعضا ابلراز می نمایند.
7. اعضلای خانلواده دربلاره همه مسلائل زندگلی و مشلکالت خانوادگی با آرامش بلا هم گفتگو 
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می کننلد و بله جلای انکار یا سلرکوبی مشلکالت، آنها را بلا صمیمیلت و تفاهم بررسلی می نمایند.
8. اعضلای خانلواده از صلرف کلردن وقلت بلا هم للذت می برنلد و از نظلر کمی و کیفلی اوقات 

خوشلی را بلا هلم می گذرانند.
9. اعضلای خانلواده در مراحلل مختللف زندگلی بله جلای سلرزنش و تحقیلر، طرد و تمسلخر، 
اجبلار و تحمیلل بله یکدیگلر، روش تعریلف و تشلکر، تأییلد و پذیلرش تشلویق و پلاداش و تأمین 

حلق انتخلاب و آزادی هلای مشلروع را بله کار می گیرنلد.
10. در هنلگام وقلوع اختالفلات بیلن فلردی یلا بحران هلای خانوادگلی می کوشلند از طریلق 
گفتگلو، شلوخی و بذله گویلی و ابراز احساسلات سلازنده و مثبت نسلبت به هم، مداخلله بزرگترهای 
فامیل یا نزدیکان آگاه و دلسلوز، و یا درخواسلت مشلاوره از روان شناسلان و متخصصان، مشلکالت 

خلود را حلل نمایند.
بله طلور خالصله می تلوان گفلت با تقویلت روابلط و مناسلبات مطللوب در خانلواده، رفتارهاي 
خانلواده سلالم در جلوه هلاي زیلر ظاهلر مي شلود: گفتگلوي سلالم و مؤثلر، رفتلار ارتباطلي خوب، 
رفتارهلاي معنوي، رفتار مناسلب با خویشلان و سلایر ملردم و روش هاي  مؤثر بلراي حل اختالفات 

و تعارض ها. )دلشلاد تهرانلي، 1388(
شلکل یلک سلاختار پویاي خانلواده سلالم از دیدگاه اسلالم را نشلان مي دهد. هر گونله اختالل 

در ایلن مراحلل به آسلیب و آشلفتگی خانواده منجر مي شلود. 
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2. آگاهی از آسیب های رایج خانواده
بلرای ایلن کله بتوانیلم بله خانواده ها کملک کنیم، بایسلتی عوامل آسلیب زا و چگونگلی مقابله 
بلا آنهلا را بشناسلیم. در یلک تقسلیم بندی کللی می توانیلم مهم ترین عللل آسلیب های خانوادگی 

را بله سله دسلته عوامل اجتماعلی، عوامل شلخصی و عواملل ارتباطی تقسلیم کنیم.

2-1.عواملاجتماعی
 شلیوع گسلترده املوری مانند احسلاس از خلود بیگانگلي فرهنگلي، پیدایش شلیوه هاي جدید 
زندگي جنسلي، تغییر نقش هاي زن و شلوهر، آسلان شلدن جابجایی و مهاجرت، هسلته ای شلدن 
خانواده هلا، در هلم آمیختگلی فرهنگلی، اشلتغال  زوجیلن، علادي شلدن طلالق و سسلت شلدن 

ارزش هلای دینلی و اخالقلی زمینله آسلیب پذیری خانواده هلا را افزایلش داده اسلت. 

2-2.عواملشخصی
 مسلائلی مثلل برداشلت ها و انتظلارات غیرواقعلي از ازدواج، ناهمخوانلي اهداف زوجیلن، تغییر 
نگرش هلا، سلبک های احساسلی و رفتلاری متفلاوت، مشلکالت رفتلاری و شلخصیتی افلراد و 
حلاالت روانلي کنوني همسلران، از جملله اموری هسلتند که باعث آشلفتگی خانواده ها می شلوند. 

2-3.عواملارتباطی
 مجموعله مسلائلی کله بله کیفیلت روابلط والدیلن و فرزنلدان مربلوط می شلود، در ایلن حیطه 
قلرار می گیرنلد. مشلکالتی نظیلر کمبلود ارتبلاط کالملی و عاطفلی، پرخاشلگری های کالملی، 
رفتلار ناخوشلایند متقابلل، الگوهلاي ارتباطلي نامناسلب، ناتواني همسلران در حل مشلکالت  بین 

فردیشلان و روابلط ناسلالم فراخانوادگلی از جملله عواملل آسلیب زا بله شلمار می آیند.
ایلن عواملل کله منبلع بسلیاری از پریشلانی ها و ناهنجاری هلای خانوادگلی در عصلر ماسلت، 
باعلث بلروز مشلکالت عدیلده ای در خانواده هلا می شلود کله می تلوان آنهلا را در 5 گلروه اصللی 

مشلکالت شلناختی، رفتلاری، کالملی، عاطفلی و روانی جلای داد.
عقایلد خرافلی، باورهای غلط، ارزش های نادرسلت، نگرش های معیوب و انتظلارات نامعقول مهم ترین 
مشلکالت شلناختی افلراد خانلواده را تشلکیل می دهند معملوال افلکار و باورهای نادرسلت، باعلث انجام 
رفتارهلای ناسلالم و آسلیب زا می شلوند. این رفتارهلا نظیر پرخاشلگری بی تفاوتلی، کناره جویلی و ... خود 

منشلأ بسلیاری از مشلکالت خانوادگی اسلت که گاه فروپاشلی بنیان خانلواده را در پلی دارند.
مشلکالت کالمی نیلز سلهم بزرگلی در آشلفتگي روابلط زوجیلن و فرزنلدان دارند. بسلیاری از 
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زوج هلا، و خانواده هلا از نحلوه ارتباط و گفتگوی با یکدیگر ناخشلنود هسلتند. برخی بسلیار سلاکتند 
و بله نلدرت بلا هلم صحبلت می کننلد؛ بعضلی از لحلن و نحوه  گفتگلو شلکایت دارنلد و می گویند 
اغللب بلا لحلن تحکم آمیلز و غیرمؤدبانله با آنها صحبت می شلود؛ پلاره ای هم نمی تواننلد همدیگر 

را درک کننلد و از حرف هلای طلرف مقابلل برداشلت منفلی می کنند. 
گاه وقتلی یکلی از اعضلای خانلواده با دیگلری صحبت می کند، او متوجه نمی شلود کله گوینده 
درحلال تلالش بلرای برقلراری رابطله بلا اوسلت؛ در نتیجه پاسلخ تنلد و ناامیلد کننلده ای می دهد  
همیلن املر اختلالف بیلن آنهلا را تشلدید می کنلد.  بسلیاری از زوجهلا از گفتگلو و مشلاجره های 
رنلج آور گلله دارنلد و اظهلار می دارنلد کله اغللب سلخنان طلرف مقابلل حلاوی سلرزنش کردن، 
حملله کلردن، دفلاع کلردن، کناره گیلری کلردن یلا آمیلزه ای از اینهاسلت. برخی زوج هلا هم خبر 
میدهنلد کله گفتگوهایشلان بلا هلم عمقی ندارد و بلرای همین احسلاس دوری و جدایلی می کنند. 
بخلش دیگلری از مشلکالت خانواده هلا ناشلی از عواطف و احساسلاتی اسلت که نسلبت به هم 
ابلراز می کننلد. برخلی شلدیداً هیجانلی هسلتند و نمی توانند احساسلات ناراحت کننده خلود را مهار 
نماینلد. ایلن افلراد بلا افلراط در احساسلات منفلی، ملدام بلر ناراحتی هلا و مشلکالتی کله بله طور 
طبیعلی در زندگلی روزانله پدیلد می آیلد، انگشلت می گذارنلد. گاهلی تمرکز بلر ایلن هیجان های 
منفلی بله انلدازه ای شلدید می شلود که همله ابعلاد زندگیشلان را تحلت تأثیر قلرار می دهلد. آنان 
نمی تواننلد حتلی وقتلی سلرکار هسلتند یلا در موقعیت هلای لذت بخش به سلر می برند، فکرشلان 
را از احساسلات آشلفته و ناراحلت کننلده رها سلازند. گاهی ایلن تمرکز افراطی بر احساسلات منفی، 
بله انلدازه ای اعضلای خانلواده را از نظلر عاطفی خسلته می کند که دائمًا احسلاس ناراحتی و فشلار 

روانلی می کننلد و نمی تواننلد از جنبه هلای مثبلت زندگیشلان للذت ببرند.
و در نهایلت گاهلی مشلکالت خانواده هلا ناشلی از اختلالالت روانلی و ناهنجاری هلای رفتاری 
یلک یلا چنلد نفر از اعضلای خانواده اسلت. ابتلالي به افسلردگي، اختلالالت اضطرابي، وسلواس 
فکلری و عمللی، اختلالل دوقطبلي، بدکارکردي هلای جنسلي، مصلرف ملواد مخلدر و اللکل یلا 
اسلکیزوفرني، تأثیلرات شلدیدي بلر نابسلامانی های خانوادگلی دارند. )اپشلتاین  و باکلوم ، 2002(
نکتله بسلیار مهلم در آسیب شناسلي خانلواده، ماهیلت تعامللي آن اسلت. یعنلی در بیشلتر 
مشلکالت خانوادگلی حتملًا هلر دو یلا چند طلرف نقش دارنلد. وقتی زن و شلوهر در برابر مشلکلی 
قلرار می گیرنلد کله نمی تواننلد آن را بیلن خود حلل و فصلل نمایند، ممکن اسلت به یکلی از چهار 

الگلوی تعامللی نامناسلب زیلر رو آورند:
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حملـهمتقابـل: در ایلن الگلوی رفتلاری همسلران بله جلای حلل مشکالتشلان بله رفتارهلای 
پرخاشلگرانه متقابلل نظیلر انتقلاد از هلم، تهدیلد یکدیگلر و گاه بدرفتاری های بدنلی و عاطفی رو 

می آورنلد.
درخواسـت-کنارهگیـری:در ایلن سلبک رفتلاری یکلی از همسلران دیگلری را اغللب به شلیوه 
پرخاشلگرانه و تهاجمی دنبلال می کنلد تلا توجله و پذیلرش او را بله دسلت آورد؛ اما طلرف مقابل از 

او کناره گیلری می کنلد یلا از توجله بله او خلودداری میکند.
کنارهگیـریمتقابـل: در ایلن حاللت هلر دو همسلر بلا هلم قهلر کلرده و از یکدیگلر فاصلله 

می گیرنلد تلا درگیلر تعاملهلای تنفرآمیلز نشلوند.
جدایـیمتقابـلیـایکطرفـه: در ایلن شلیوه یکلی از همسلران یلا هلر دو عالقله ای بله طلرف 
مقابلل نلدارد و حتلی وقتلی یکلی از آنهلا بله دیگلری نزدیک می شلود، او خلود را کنار می کشلد و 

از او دوری می کنلد. 
بله هلر حلال وقتلی انتقادهلا و بی حرمتی هلای یکلی از همسلران، علزت نفلس دیگلری را بله 
مخاطلره می افکنلد، ایلن باعلث گوشله گیری یلا رفتلار دفاعلی طلرف مقابل می شلود. همسلران 
اغللب رهلا کلردن یلک رابطله خصمانله را بلر ایلن کله بلا کسلی زندگلی کنند کله دائملًا موجب 

ناراحتلی و افسلردگی شلود، ترجیلح می دهنلد.
براسلاس تحقیقلات انجلام شلده در حلال حاضلر مهم ترین عللل اختالفلات زناشلویي در ایران 
ناسلازگاری و عدم تفاهلم، بلی کاری و مشلکالت اقتصلادی، اعتیلاد، دخالت خانواده هلای زوجین، 
تعلارض شلدید بلا خانلواده همسلر، سلوءظن و بدگمانلي، اختلالل دو قطبلی، خشلونت خانگلي، 
خیانت هلای زناشلویی و روابلط جنسلي نامشلروع می باشلد. )حسلیني، 1386، محسلن زاده و 

هملکاران،1390و هنریلان و یونسلي،1390(
بي تردیلد مشلکالت فلوق ریشله در مسلائل تربیتلی، فرهنگی، اجتماعلی، اقتصادی و سیاسلی 
جامعله دارد و بلدون توجله بله آنها نمي تلوان چنلدان امیدی به حل ریشله ای مشلکالت و تحکیم 
نهلاد خانلواده داشلت. مشلکالت فلوق مسلائلی همچلون: تضعیلف باورهلاي دینلي در جامعله و 
خانواده هلا، آشلفتگي و جابجایلی نقش هلاي زن و شلوهر در خانلواده، اسلتقالل اقتصلادي زنان و 
تجمللي شلدن زندگي هلا، کاهلش نقش والدین و بلزرگان فامیلل در حمایت اجتماعلي از زوج هاي 
جلوان، و در نهایلت تغییلر ارزش هلاي خانوادگي ماننلد کاهش قبح طالق، بی صبری در مشلکالت 
و کم اهمیت شلدن حفظ خانواده را در پی داشلته اسلت. )قدسلي، 1390؛ یونسلی و بهرامی 1388(
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3. اطالع از فنون مشاوره خانواده
مشلاوره خانلواده یلک فعالیلت تخصصلی و حرفله ای اسلت که طلی آن مشلاور در یلک رابطه 
چهلره بله چهلره، از تکنیک هلا و فنلون متنوعی برای حلل مشلکالت خانوادگی اسلتفاده می کند. 
مهم تریلن کار یلک مشلاور این اسلت که اعضای خانلواده از عللل مشکالتشلان درک بهتری پیدا 
کننلد و بلرای حلل آن به راه حل های سلازنده و مؤثری دسلت یابند؛ زیرا مشلکل اساسلی بسلیاری 
از خانواده هلا آن اسلت کله در عیلن رنلج بلردن، هیچ گاه مسلئله خود را ملورد تجزیله و تحلیل قرار 
نمی دهنلد و اغللب از عواملل ایجلاد کننده آن آگاه نیسلتند. وظیفه مشلاور این اسلت که با اسلتفاده 

از فنلون مشلاوره ای آرام آرام مراجلع را نسلبت به ماهیت مشلکل و راه حل های آن آگاه سلازد.
بلرای کملک بله خانواده هلا نخسلت باید بلا والدیلن یلا فرزنلدان بزرگ تر ارتبلاط برقلرار کرد. 
مهم تریلن اهلداف ایلن رابطه آن اسلت کله اواًل مشلاور را به عنوان شلخصی بپذیرند کله می تواند 
بلرای حلل مشلکالت آنهلا مفید و مؤثر باشلد؛ ثانیلًا مطمئن شلوند که مشلاور فردی امیلن، رازدار، 

دلسلوز، اخالقلی و بی طلرف اسلت و از هیلچ کلس جانبلداری نمی کند.
مشلاور خانلواده بایلد هملواره بله ایلن نکتله توجله داشلته باشلد کله تمامی مشلکالت و 
آشلفتگی های خانوادگلی ماهیلت زوجلی و طرفینلی دارد و در هلر مشلکلی حتملا دو طلرف در آن 
نقلش دارنلد. بله همین دلیلل، بلرای موفقیت آمیز بودن هلر نوع مداخلله ای باید طرفین مشلارکت 
داشلته و مسلئولیت خلود در بلروز مشلکل و حلل آن را بپذیرنلد. یکلی از مؤثرتریلن شلیوه های 
تأثیرگلذاری یلک زوج بلر دیگلری، تغییلر دادن رفتلار خلودش اسلت. البته اگلر یکلی از زوجین با 
مشلارکت خلود، رفتلارش را تغییلر دهد وللی از طرف مقابل پاسلخ مناسلبی دریافت نکنلد، ممکن 
اسلت او خشلمگین یا رنجیده شلود و کوشلش خود را کاهش دهد. بنابراین مشلاور بایسلتی هر دو 
طلرف را بله مشلارکت در فراینلد تغییر رفتار مشلکل زا ترغیب کند و مسلئولیت هر یلک از آنها را در 
انجلام توصیه هلای مشلاوره ای گوشلزد نمایلد. در واقلع هلر فرد بایلد به شلیوه ای رفتار کنلد که با 
معیارهلا یلا نظلام ارزشلی او بله عنوان یک همسلر خلوب مطابقت داشلته باشلد. بدیلن منظور هر 
شلخص می توانلد از خلود بپرسلد: آیا من شلیوه رفتلار خودم را می پسلندم و بلا آن موافقلم؟ آیا این 

هملان شلیوه ای اسلت کله ملن دوسلت دارم همسلرم نیز هملان طور بلا من رفتلار کند؟
بنابرایلن مشلاور قبلل از هلر چیز بایلد بداند که آیلا طرفین حاضرنلد در خود تغییر رفتلاری انجام 
دهنلد؟ ایلن موضلوع خصوصلًا زمانلی که یک فرد نسلبت بله همسلرش بدرفتاری می کند، بسلیار 
اهمیلت دارد. نظلر بله ایلن کله بسلیاری از شلکایات خانواده هلا، مربلوط بله مشلکالت ارتباطلی 
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اعضلای خانلواده بلا یکدیگلر می باشلد، آملوزش مهارت های کالملی و شلیوه گفتگلوی والدین و 
فرزنلدان اهمیلت مضاعلف می یابلد. معملوال گفتگوهلای زوجیلن عمدتلا یا بلرای تبلادل افکار و 
احساسلات اسلت یلا بلرای تصمیم گیلری و حل مسلئله. مشلاور بایلد این دو نلوع ارتبلاط کالمی را 
بله همسلران و فرزنلدان آملوزش دهد. بله این مداخلله مهارت آملوزی می گویند. فرض این اسلت 

کله همسلران فاقلد ایلن مهارت ها، بلا آموزش آنهلا را بله کار خواهنلد گرفت.
هلدف مشلاور آن اسلت کله اعضلای خانلواده افلکار و احساسلات خویلش را بله شلیوه بلاز و 

محترمانله، مبادلله کننلد. 
رهنمودهلا در ملورد شلیوه گفتگلوی سلالم و سلازنده بایسلتی خالصله و آسلان باشلد تلا همه 
اعضلای خانلواده آن را بله خوبلی بفهمنلد و بتواننلد براسلاس آن عملل نماینلد. مشلاور بلراي 

تشلخیص مشلکالت خانواده هلا می توانلد از سلؤاالت زیلر اسلتفاده نمایلد:
1. چقدر به همسر یا فرزندان ابراز محبت مي کنید؟

2. هنگام اختالفات چگونه خشم خود را کنترل مي کنید؟
3. آیا از روابط زناشویی خود راضی هستید؟

4. آیلا بله راحتلي بلا هم صحبلت مي کنیلد و در هنلگام گفتگو شلنونده خوبي هسلتید و با دقت 
بله حرف هلای همسلر یا فرزندتلان گلوش می دهید؟

5. چقدر به هم احترام مي گذارید یا باعث تحقیر و آزار همدیگر می شوید؟
6. آیا با حقوق همسر و فرزندان و وظایف خود نسبت به آنها آشنایي دارید؟

7. در تصمیم گیری های مربوط به خانواده و خود چقدر با هم مشورت می کنید؟
8.  چقدر به رعایت حدود شرعی در روابط زن و مرد نامحرم مقید هستید؟ 

9. چقدر مشکالت و اختالفات خود را به خانواده های اصلی انتقال می دهید؟
10. در خانه چقدر به احکام الهی توجه دارید و رضایت خداوند را در نظر می گیرید؟
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نتیجه گیری
مسلجد مهم تریلن و عالي تریلن کانلون الهلي در جهلت رشلد و شلکوفایي معنلوي،  علملي، 
اخالقلی،  فرهنگلي و اجتماعلي،  خانواده هلا در اعصلار مختللف بلوده اسلت. ایلن مکان هلاي 
مقلدس علالوه بلر نقش مهملي کله در عبودیلت و بندگي خداونلد دارنلد، می توانند زمینله تقویت 
همبسلتگی و تحکیلم نهلاد مقلدس خانلواده را نیلز فراهلم سلازند. از ایلن رو،  اگر جوامع اسلالمي 
خواسلتار نظلام خانوادگلي مطللوب و سرشلار از معنویلت و اخالق هسلتند، باید به ایلن کانون هاي 
مقلدس و بوسلتان هاي الهلي کله در طلول تاریلخ مهبلط عبلادت، معرفلت و ارزش های اسلالمي 
بوده انلد،  بیشلتر توجله نماینلد و  با فراهلم آوردن زمینله حضور خانواده ها در مسلاجد، نهلاد خانواده 
را پایلدار و مسلتحکم نملوده و از ایلن طریلق بلا کاهلش آسلیب ها و مفاسلد، بله ایجلاد جامعله ای 
سلالم و پویلا کملک کننلد. بدیلن منظلور می تلوان اقداملات و برنامه هلای زیلر را در دسلتور کار 

فعالیت هلای مسلاجد قلرار داد:
1. املام جماعلت، هیئت امنا و سلایر مسلئوالن مسلاجد باید با برگزاری جلسلات و نشسلت های 
مشلترک، طرحلی جامع برای اسلتفاده از تمامی ظرفیت هلا و کارکردهای مسلجد در جهت تحکیم 
بنیلان خانلواده تدویلن نماینلد. مسلجد بایلد بله درون خانواده هلا بلرود و خانواده ها باید مسلجد را 

پناهگاهلی املن و مطمئلن برای خلود و فرزندان شلان بدانند.
2. جلسلات سلخنرانی، بحلث و گفتگلو پیراملون مسلائل خانوادگلی در مسلاجد برگلزار شلود و 
در آنهلا نلکات تربیتلی مربلوط بله فنلون همسلرداری، شلیوه های فرزندپلروری مسلائل اخالقی 
و حقلوق خانواده هلا و هلر آنچله بله خانلواده مربلوط می شلود، مطلرح شلود تلا از آسلیب های فردی 
و اجتماعلی خانواده هلا و فرزنلدان کاسلته شلود. در ایلن جلسلات، بایلد از روان شناسلان برجسلته و 
کارشناسلان تربیتلی خبره اسلتفاده شلود تلا بتوانند برای مسلائل و مشلکالت حاد و پیچیلده امروزی 
کله در بسلیاری از خانواده هلا و فرزنلدان پدیلد آملده اسلت، راه حل هلای مناسلب و کاربلردی ارائله 

. هند د
3.بلرای اوقلات فراغلت نوجوانلان و جوانلان برنامه ریزی هلای جاملع و صحیح انجلام گیرد. در 
ایلام تعطیلالت، بیشلتر وقلت کلودکان و نوجوانلان و جوانلان بله بطالت می گلذرد. همیلن امر گاه 
زمینله سلاز ناهنجاری هلای رفتلاری و اختالفلات خانوادگی در خانواده ها می شلود. از ایلن رو، الزم 
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اسلت مسلاجد بلا اجلرای برنامه هلای متنوع، جذاب و شلاداب این قشلر عظیم را به سلوی مسلجد 
فرابخواننلد. نوجوانلان و جوانلان بله دلیلل آمادگی های معنوی، نداشلتن وابسلتگی به املور مادی 
و آزاد بلودن فکلر و ذهن شلان، بهتلر مفاهیلم و ارزش هلای اخالقلی را درک می کننلد و رفتارهای 

پسلندیده زودتلر در آنهلا شلکل می گیرد.
4. مسلاجد فقلط در سلاعات نماز باز هسلتند و در بقیله اوقات بی اسلتفاده اند. متولیلان می توانند 
بلا اختصاص قسلمتی از مسلجد بلرای ارائه مشلاوره و حل بحران هلای خانوادگلی، از ظرفیت های 
مسلجد بلرای تحکیلم نهلاد خانلواده اسلتفاده کننلد. البتله، بهتلر اسلت ایلن کار بلا حضلور املام 

جماعلت، معتملدان و افلراد خوش نلام و نیکلوکار محلله انجام شلود.
5. در هلر منطقله، افلراد مسلن نیکوکار و متخصصی هسلتند کله مایلند از تجلارب و دانش خود 
بلرای کملک بله خانواده هلا اسلتفاده کنند. متولیلان مسلاجد می توانند با سلازماندهی این افلراد، از 
آنهلا بلرای اجلرای برنامه هلای آموزش خانلواده، حل تعارضلات زوجین، شلیوه های تربیلت فرزند 
و همچنیلن حلل مشلکالت خانوادگلی اسلتفاده کنند تلا عالوه بر بهلره بردن از کملاالت و تجارب 

گلران قدرشلان، زمینله آشلنایی خانواده هلا با این افلراد نیز فراهلم گردد.
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چکیده
بلا اعتقلاد بله اینکله محیط، تأثیر به سلزایی در شلکل گیری شلخصیت هلر فلرد دارد، می توان 
گفلت کانلون هلای عبلادی و مذهبلی نقلش مهملی در فرآینلد تربیتی انسلان ایفلا می کننلد. چرا 
کله بعلد روحلی انسلان بله جهلت اینکله برخاسلته از خاسلتگاه فطلری و الهلی اسلت و بله لحاظ 
انعطاف پذیلری در املر پذیلرش آملوزه هلای تربیتلی و اعتقلادی، در چنیلن محیط هایلی بهتلر 
قابلل رشلد و تربیلت پذیلری اسلت. در بیلن کانون هلای مذهبی، مسلجد در صلورت برخلورداری از 
فضلای مناسلب از نظلر علملی، معنوی، امکانلات آموزشلی، مدیریتلی و اجرایی به عنلوان امن ترین 
و مأنوس تریلن ملکان بله لحلاظ اقبلال عموملی )یعنلی حضور از هلر گروه سلنی و تحصیللی و با هر 
پایلگاه اجتماعلی و در هلر سلطح اعتقلادی( در بیلن مسللمانان از جایلگاه تربیتی ممتلازی برخوردار 
اسلت. هدف از نگارش این مقاله فراهم شلدن فرصتی اسلت برای آگاهی بیشلتر از قابلیت های آموزشلی 
و پرورشلی مسلجد و اسلتمداد از آن در جهلات گوناگلون به خصلوص در فراگیلری آداب اجتماعی و نحوه 

تعاملل فرزنلدان بلا جامعه در مسلیر صحیلح و کاربردی و متناسلب با آموزههلای دینی. 
حاصلل مباحلث پرداختله شلده در ایلن نوشلتار بلا ایلن اسلتدالل بیلان ملی شلود کله در میان 
محیلط هلای اجتماعلی، مسلجد بلا قابلیلت بلاروری اسلتعدادها و زمینه هلای بالفطلره و بالقوه در 
کلودکان و نوجوانلان بله جهلت امتیاز دسترسلی در همله ایام و با فضایی عامه پسلند، بلرای تعامل 
خانلواده و تربیلت فرزنلدان در فرآینلد کسلب مهارتهلای اجتماعلی و آداب معاشلرت در جامعله 

مسللمین از کارکلرد باالیلی برخوردار اسلت. 
واژگانکلیدی:تربیت، آداب اجتماعی، مسجد، سیره، تعامل. 
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مقدمه
در نظلام خلقلت سلاختار روحلی و روانلی انسلان بله گونله ای طراحی شلده اسلت کله از همان 
طفولیلت و نوجوانلی مهیلای پذیلرش و باروری اسلت و بله فرملودة امیرمؤمنان عللی همچون 
زمینلی کاشلته نشلده آملاده پذیلرش هلر بلذری اسلت کله در آن پاشلیده شلود. بعلد از وراثلت و 
خانلواده، جامعله و محیلط پیراملون، نقلش انکار ناپذیری در قوام بخشلی سلاختار فکلری و تربیتی 
انسلان دارد. انسلان بلرای حضلور در محیلط جدیلد نیلاز بله سلطحی از آگاهلی و شلناخت دارد تلا 
آمادگلی الزم را جهلت پذیلرش آن محیلط پیلدا کنلد. بلرای ورود به عرصله اجتماع نیلز فراگیری 
و کسلب مهلارت در ایجلاد روابلط صحیح تحلت عنوان آداب معاشلرت و نیلز تعاملل مداراگرانه به 
شلرط حفلظ اسلتدالل و هویلت شلخصی تحلت عنوان علزت نفلس امری ضلروری ملی نماید. 

پلرورش قابلیلت ها و اسلتعدادهای بالقوه توأمان با احسلاس ارزشلمندی و شلرافت نفس منشلأ 
علزت نفلس اسلت. تحصیلل این مرحلله و دیگلر مراحل عاللی تربیتی نیازمند کسلب یک سلری 
آملوزش هلا و تجربیاتلی اسلت کله اگلر با ممارسلت همراه شلود نتیجه ای قابلل قبلول و مثمر ثمر 

بله دنبلال خواهد داشلت. 
انسلان دانلا نیلز ملی تواند بلا بهلره گیلری از راه و روش تربیت یافتلگان فرهنگ متعالی اسلالم 
در الگوگیلری از شلخصیت هلای ممتلازی چلون پیامبلر اکلرم s و اهلل بیلتb مقصد و مسلیر 
مسلتقیم تربیتلی خلود و فرزندانلش را بیابلد و خردمندانله و بلا اطمینلان خاطلر در آن قلدم بگذارد. 
در سلیرة پیامبلر اکلرم s و معصومیلنb، مسلجد بله عنلوان مرکز حکومتلی و نیز تربیتلی کانون 
توجله ایشلان بلود و چنان کله سلابقًا ذکر شلد صرفا به عنلوان مرکز عبادی محسلوب نمی شلد. در 
میلان محیط هلای اجتماعلی، اماکلن مذهبلی از جمله مناسلب تریلن و مؤثرترین فضاهای رشلد و 



مسجــــــــــد و خانواده 186

تربیلت اسلت کله بلا پیلاده کلردن اصول صحیلح و آملوزه های دینلی و اجرای مراسلم و مناسلک 
اسلالمی مبتنلی بر سلیرة پیامبلرs و اهل بیلتb از نتایلج پرباری برخوردار اسلت. بدیلن منظور 
در ایلن مقالله بله طلور تفصیللی بله کارکلرد تربیتلی و آموزشلی مسلجد در فرآیند بللوغ اجتماعی 

فرزنلدان بلا نقلش آداب پذیلری و رشلد اجتماعی بله طور کاربلردی توجه خواهد شلد. 
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الف( نگرش آیات و روایات بر فضیلت محوری مسجد
در بیلن کانلون هلای عبادی، مسلاجد بله علت دعوت و فراخلوان عمومی و منظلم جهت اجرای 
مراسلم مذهبلی و عبلادی هلر روزه در چنلد نوبلت از پرکارکردتریلن مراکلز مذهبی هسلتند که از 
زملان پیامبلرs و معصومیلنb بله غیلر از املور عبلادی در املور سیاسلی، دفاعلی و علملی نیلز 

فعالیلت داشلته اند. 
نظلر بله سلیرة پیامبلر اکلرمs و معصومینb نشلانگر این مطلب اسلت که ایشلان از مسلجد 
بله عنلوان پایلگاه تربیتلی انسلان هلا بیشلترین بهلره بلرداری را ملی کردند. بلا درنگی بلر آیات و 
روایلات، اهمیلت و فضلیلت حضلور در مسلجد و جماعت مسللمین را به وضوح مشلاهده می کنیم. 
از جملله آیله 31 سلوره مبارکله اعلراف بلا این مضمون کله:  »ای فرزنلدان آدم جامه خلود را در هر 
نملازی برگیریلد و بخوریلد و بیاشلامید اما زیلاده روی نکنید که او اسلراف کاران را دوسلت ندارد.«

و در همیلن سلوره: »بگلو پلرورگادرم بله دادگری فرملان داده اسلت و )اینکه( در هر مسلجدی 
روی خلود را مسلتقیم )بله سلوی قبله( کنیلد و در حالی که دین خلود را برای او خاللص گردانیده اید 
وی را بخوانیلد همانگونله کله شلما را پدیلد آورد )بله سلوی او( بلر می گردیلد.« )اعلراف/32(و در 
سلوره جلن آمده اسلت: »مسلاجد ویژه خداسلت پس هیچ کلس را با خلدا نخوانید.«)اعلراف/ 18(

و  همچنیلن در روایلات گوناگلون بلر ایلن موضلوع پرداخته شلده اسلت از جمله در روایتلی در باب 
حرملت اهلل مسلجد آملده اسلت: »زمانلی که امراض مسلری و آفلات نازل شلود، اهل مسلجد از 

آن در املان اند.«)محلدث نلوری، 1408ه .ق، ج 3، ص 356(
ایلن همله تأکیلد دیلن بر حضلور در جملع مسللمین گویلا در بردارنلده حکملت و حکمت هایی 
اسلت کله اهلل دنیلا از آن غافلل انلد و بارهلا و بارها معصومیلنb در مواضلع مختلف بدان اشلاره 
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کلرده انلد. در خطبله 127 نهلج البالغله املام علی  ملردم را به سلمت اجتماع و جماعلت بزرگتر 
سلوق ملی دهنلد و این گونه اسلتدالل ملی فرمایند: »همراه جماعت بزرگتر باشلید زیرا دسلت خدا 
بلا جماعلت اسلت و از تفرقله حذر کنید زیرا کسلانی کله از جماعت کنلاره می گیرند طعمه شلیطان 

انلد، ماننلد گوسلفندی کله از گله جلدا می افتد و گلرگ او را ملی درد.«)شلریف الرضی،1379( 
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ب(تربیت اصولی در خانواده کارآمد
غاللب رفتارهای انسلان بر اسلاس یادگیری اسلتوار اسلت و اولین و مهم ترین پایلگاه یادگیری، 
کانلون خانلواده اسلت. زیلرا خمیلر مایه شلخصیت انسلان در خانواده تکویلن می یابلد و نگرش ها 
و رغبلت هلا و رفتارهلای درسلت و نادرسلت نسلبت بله پدیلده هلای مختللف، از خانه سرچشلمه 
می گیلرد. )فخلار، مسلجد و خانلواده، 139، ج 1( رسلول اکلرمs ملی فرماینلد: هلر نلوزادی بلا 
فطلرت خدایلی بله دنیلا ملی آید و پلرورش می یابد مگلر اینکه پلدر و ملادر، او را به سلوی یهودی 

گلری با مسلیحی گلری بکشلانند. )مجلسلی، 1364، ج 3، ص 281(
از مسلائلی کله خانلواده هلا نبایلد بله آن بلی توجهی کننلد تربیلت فرزنلدان از سلنین نوجوانی 
اسلت که هنوز بر صفحه دل او چیزی نوشلته نشلده و از رقت آن کاسلته نشلده اسلت و به فرموده 
حضلرت عللی  بله فرزنلد گرامیشلان املام حسلن مجتبلی  در نوجوانلی بله تربیلت و تأدیب 
ایشلان اقلدام کلرده انلد کله هنوز قلب ایشلان مثل زمین خالی از کشلت و زرع اسلت قبلل از اینکه 
سلخت شلود )شلخصیت نوجلوان شلکل بگیلرد( و فکر و اندیشله شلان مشلغول گردد.)الشلریف 

الرضلی، 1379، نامه 31( 
اقلدام بله تربیلت در سلنین باالتلر بهای سلنگینی بلرای هر دو طلرف )مربلی و متربلی( دارد از 
یلک سلو بله جهلت آمیختگلی شلخصیت فرزند با آن چله از بیلرون از محیط خانله به او القاء شلده 
اسلت لجلام گسلیخته شلده و رام کلردن او به مهلارت باالیی نیلاز دارد و از جهت دیگلر والدین باید 
بله عنلوان مربلی بلا تلوان مضاعلف و سلعه صلدری دو چندان بله تربیلت او هملت گمارنلد که از 
تبعلات آن زملان بلری و شلاید به خاطلر درک کمتر شلرایط درونی طلرف مقابل ناامیلدی از نتیجه 

تالش باشلد. 
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ایلن نکتله حائلز اهمیت اسلت کله گاهی فرهنلگ حاکم بلر خانواده خلود فراهم کننده شلرایط 
نامسلاعد در مسلیر تربیتلی اسلت که عملال فرزند را به سلوی شلخصیتی نامتعادل سلوق می دهد. 
فقلدان دانلش کافلی در راهنمایلی و آموزش، حاکمیت فضای ناسلالم و عدم اعتماد، سسلتی اعتقاد 
دینلی و ضعلف، دیگلر از عواملل مؤثلر در بلد تربیتلی و ایجلاد فقدان امنیلت روانی اسلت که چنین 

فرزنلدی حکلم همان سلبزه مزبلله را پیلدا می کند. 
بنابرایلن هلر خانلواده ای صالحیلت به عهلده گرفتن امر مقلدس تربیت را نلدارد و بدین ترتیب 
خانواده ای که بیشلتر  با اسلتانداردهای اسلالمی انطباق دارد، خانواده برتر اسلت. اسلالم اهل بیت 
پیامبلرsرا برتریلن خانلواده می شلمارد و هملگان را به الگوگیلری از آن دعوت می کنلد . در صدر 
اسلالم، مسلاجد صرفلًا مراکلز انجلام دادن اعمال عبلادی تلقی نمی شلدند، بلکله همچنین مکان 
هایلی بلرای انجلام دادن فعالیلت هلای اقتصلادی، اجتماعلی، سیاسلی و نظاملی جامعه مسللمان 
محسلوب ملی شلدند. برخلالف محراب کله از قبل به صورتلی در عبلادت گاه ها رایج بلود، منبر از 
سلوی پیامبلر اکرمs در مسلاجد بله کار گرفته شلده پیامبرsاز منبر بلرای انتشلار و ابالغ فرمان 
هلای مهلم ماننلد اعلالم حکلم جهت شلراب خلوری، مقلررات و احلکام زندگلی جمعی یلا جهت 

سلخنرانی عمومی اسلتفاده می کردنلد. )ماهنامه مسلجد، 1387، ص 45(
زمانلی شلرایط اقتضلا ملی کرد تلا حکومت در مسلاجد اداره شلود املا در جامعه املروز می طلبد 
کله مسلاجد بله فعالیت های خلاص خلود پردازند. )همان( مسلاجد مرجلع فکری جامعه هسلتند و 
پایلگاه بسلیج عموملی جهلت پاسلداری از والیلت و حریم دین مبین اسلالم محسلوب می شلوند 
و هرچله جماعلت مسلجد عاللم تلر باشلد، رونلق مسلجد نیز بیلش تر اسلت. از مهلم تریلن فواید 
حضلور در مسلجد نیلز برپایلی نماز جماعت، نمایش همبسلتگی و پیوسلتگی مسللمین اسلت و نیز 
احیلای روح بلرادری بین مسللمانان اسلت. در مسلجد همه هملراه و همرنگ اند و هیلچ ممنوعیتی 
بلرای حضلور طبقله ای از طبقلات اجتماعلی وجلود نلدارد و ثروتمندتریلن و قدرتمندتریلن فرد در 

کنلار فقیرتریلن و ناتلوان ترین فرد ملی ایسلتد.)فجری، 1389، ص 129(
از دیگلر فعالیلت هلای حضلور در مسلجد بیدار شلدن فطرت ها اسلت: یکی از کارهای شلیطان 
تبدیلل روح خداجلوی انسلان بله روح هلوس آلود اسلت تا جایلی که وعلظ و تذکر برایلش ماللت 
آور باشلد. مشلغولیت بله ظواهلر بعضلی لذت هلای بلی ارزش و انس بلا محیط هلای کاذب و خأل 
آفریلن و سلرگرم شلدن بله تکنیلک هلای روز دنیلا در حلد افلراط، دیگلر جایی بلرای اسلتقبال از 
ملکان هلا و جلسلات ارزشلمند و ضلروری علملی و مذهبی نمی گلذارد در حدی که گاهلی جوانان 
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مکللف از مسلائل مبتلال بله روزملره و مسلائل اخالقی و حلالل و حرام چیلزی نمی داننلد و در کنار 
آن روحیله خیرخواهلی و نصیحلت پذیلری خلود را از دسلت داده اند. 

یکلی از مسلائل مهلم در سلالم نگاه داشلتن فطلرت فرزنلدان و تقویلت روحیه دینلداری آن ها 
داشلتن همنشلین مناسلب و سلالم ملی باشلد. از آن جا که انسلان موجلودی اجتماعلی و انس پذیر 
اسلت در روابلط اجتماعلی ناگریلز از انتخلاب دولت و همنشلین می باشلد. اهمیت همنشلین صالح 
را در پیلام پیامبلر اکلرمs بله ابلاذر بهتر می تلوان درک کرد کله : »ای اباذر، همنشلین خوب بهتر 

از تنهایلی و تنهایلی بهتر از همنیشلین بد اسلت.«)عاملی، 1389، ج 1،ص 121( 
یکلی از ارکان دوسلتی هلای صحیلح و سلالم ملکان های مقدس مثلل جمعه و جماعت اسلت. 
گزینلش چنیلن دوسلتانی عادتًا بر اسلاس تولی و تبلری صورت می گیلرد. از مهم تریلن معیارهای 
دوسلت مناسلب، ادب، عللم و تقلوا اسلت. مجالسلت بلا ایلن گلروه دوسلتان موجلب تقویلت و 
بصیلرت اندیشله و فضیللت هلای اخالقلی ملی شلود و معملوال شلرکت کنندگان در جماعلات 

مقلدس مثلل مسلجد از چنیلن روحیلات و کنش هایلی برخوردارنلد. 
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ج(کارکردهای تربیتی مسجد در مقوله جامعه پذیری و بلوغ اجتماعی
بلرای ورود بله محیلط اجتماعلی یادگیلری یکسلری هنجارهلای مناسلب بلا آن جامعله الزم 
اسلت کله ایلن اقدام باعلث ایجاد نظلم و انضباط در روابلط جمعی می شلود. از هنجارهلای جامعه 
اسلالمی اظهلار دوسلتی بوسلیله سلالم اسلت. در فضیللت ایلن عملل پیامبلر اکلرم s فرمودند: 
»شایسلته تریلن مردم نزد خدا و رسلولش کسلی اسلت که سلالم را آغلاز کند.«)کلینلی، 1369، ج 
4، ص 460( تلا جائلی کله حتلی سلفارش فرموده اند که به کسلی که پیش از سلالم کردن سلخن 

آغلاز کند پاسلخ دهید.)هملان، ص 459(
از آداب حضلور در ملکان هلای مذهبلی و عبادتلی تقدیلم سلالم بله جمع حاضر اسلت. کسلی 
کله بله هنلگام دیلدار گلروه هم سلنخ خلود در ملکان مقلدس ابالغ سلالم می کنلد یاد ملی گیرد 
در زملان حضلور در اجتماعلات دیگلر کله بلرای ورود بله آن یقینلًا در زمینله ای بلا آنلان تجانلس 
داشلته ابتلدا سلالم کند خلواه این زمینه عقیدتی باشلد خلواه وجه اقتصادی داشلته باشلد و خواه در 
زمینه هلای سیاسلی و حکومتلی و حتلی به جهلت ارتباط دوسلتانه و محافل خویشلاوندی و رفاقت 

بلا دیگلر اعضای گلروه پیوندی داشلته باشلد. 
از دیگلر کارکردهلای اعلالن سلالم در فضلای مسلجد علدم مالحظلات پایگاهلی و طبقاتلی 
اسلت و ایلن خصیصله در فرمایلش حضلرت رضلا  بلا این بیلان آمده اسلت که: »هر کلس فقیر 
مسللمانی را ببینلد و بله گونله ای بر او سلالم کند که بلا ثروتمند تفاوت داشلته باشلد در روز قیامت 

خلدا را در حالتلی دیلدار ملی کند که بلر وی خشلمگین اسلت.«)عالمی، 1389، ص 58(
از دیگلر آداب اجتماعلی کله ملی تلوان از آن به عنلوان تکمیل آداب سلالم گفتن اسلتفاده کرد 
رسلم مصافحله یلا هملان دسلت دادن اسلت به طلوری کله در روایات معصومیلن از آن بلرای رفع 
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کلدورت هلا و افزایلش محبلت یاد شلده اسلت. امام صلادق  می فرماینلد: »مصافحله کنید زیرا 
  مصافحله کینله را از بیلن ملی بلرد.« )کلینلی، 1369، ج 3، ص 264، ج 18( و حضلرت امام باقر
نیلز در فضیللت ایلن کار فرملوده انلد: »چلون دو مؤملن بله هم برسلند و بله یکدیگر دسلت دهند، 
خلدا دسلتش را در میلان دسلت آن هلا گلذارد و بلا آن که محبتش نسلبت بله رفیقش زیادتر اسلت 

مصافحه کند.«)هملان، ص 259، ج 2( 
یکلی دیگلر از آداب حضلور در محافلل اجتماعلی سلکوت و بجلا سلخن گفتلن اسلت چه بسلا 
در جمعلی کله فلردی در حلال ایلراد سلخن اسلت، صحبلت کلردن مسلتمع را نوعی بلی احترامی 
بله خلود خطلاب کنلد. املا در باب سلکوت و فضیللت آن روایاتی نقل شلده بلر ارزش آن نسلبت به 
گفتلار زیلاد و نابجلا تأکید شلده اسلت. از جملله امام صلادق  فرموده انلد: »بنده مؤمن تلا زمانی 
کله خاملوش اسلت از نیکلوکاران نوشلته ملی شلود و چون لب به سلخن گشلود نیکوکار یلا بد کار 

نوشلته شلود )یعنلی نیکی و بدی او بسلته بله کالملش اسلت.«)کلینی، 1388، ج 3، ص 309( 
در محیلط مقدسلی مثلل مسلجد بایلد بله ایلن نکته بیشلتر بهلا داد و توجله کرد چرا کله محلی 
بلرای عبلادت و تفکلر در کار خلدا و مناجلات با او محسلوب می شلود و سلخن گفتن غیلر ضروری 

و خلارج از حلوزه اعتقلادات و معنویلات حرملت مقلام و جایگاه شلریف مسلجد را زایلل می کند. 
تربیلت فرزنلد در جهلت حفظ هنجارهای مسلجد سلبب تقلیلد او به ایلن امر در محیلط اجتماع 
ملی شلود. کلودک یلاد ملی گیلرد هنلگام شلرکت در مجاللس وعلظ سلکوت اختیلار کنلد و حق 
مجللس را ادا کنلد و در محافلل غیلر از ایلن، از پرگویی و سلخن پراکنی خودداری نمایلد و البته باید 
بله او یلاد داد کله بله هنلگام نیلاز و ضرورت سلکوت را رها کنلد و آن چه را الزم اسلت  بیلان نماید 
چنان کله در مضملون بله نقلل از املام صادق  آمده اسلت: »سلخن گفتلن در راه حق بهتر اسلت 

از سلکوت بلر باطلل« )ابن بابویله، 1413ق، ج 4، ص 396(
یکلی از فوایلد مهلم شلرکت در جماعت مسللمین فراگیری آداب نظلم و انضباط اسلت. حضور 
بله موقلع بلرای اقامله نماز جماعلت با اعلالن اذان و تشلکیل صفوف منظم نماز وسلیله ای اسلت 
بلرای آملوزش نظلم و انضبلاط اجتماعلی کله از رملوز موفقیلت در هرکاری شلمرده شلده و تأمین 

هلدف زندگی به وجلود آن بسلتگی دارد. 
منابلع دینلی تأکیلد بسلیاری بر این رفتلار فلردی و اجتماعی دارند و جایلگاه آن را بعلد از تقوای 

خدا دانسلته اند. )أوصیکـم بالتقـوی و نظـم امرکم(
تقسلیم اوقلات شلبانه روز، دیلدار اقلوام و دوسلتان، انجلام املور شلخصی و اشلتغاالت، املور 
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بهداشلتی و نظافتلی، مخلارج و هزینله هلای زندگلی و ... با قرارگرفتلن در دایره نظلم از بهره وری 
الزم برخلوردار ملی شلود. در سلیرة پیامبلر گراملی اسلالمs و اهل  بیلتb  ایشلان مشلاهده می 
شلود کله چگونله ارزش ایلن نکته اخالقی صلورت عملی بله خود گرفته اسلت از تقسلیم کارهای 
خانله و بیلرون از خانله تلا تقسلیم زمان بیتوتله و همخوابگلی بین همسلران متعدد که بله این نحو 
رنلگ عداللت  نیلز بله خلود گرفته اسلت کله حکایلت از رعایت نظلم در تملام ارکان زندگلی دارد. 
سلفارش بله ملدارا بلا ملردم از توصیله هلای دیگر دیلن جهت حفلظ آراملش و وحلدت جامعه 
مسللمین اسلت کله در معاشلرت هلای شلخصی هم به آن تاکید شلده اسلت تلا جائیکه از  شلرایط 
عقلل شلمرده ملی شلود. املام صادق  بله نقلل از پیامبلر اکلرم s: »خداونلد مرا به سلازگاری 
بلا ملردم دسلتور داد هملان طور کله به انجام واجبلات املر فرمود.«)کلینلی، 1369، ج 4، ص 355، 
ح 5( و در جایلی دیگلر املر فرملوده انلد: »ملدارا کلردن بلا ملردم نصلف ایملان و لطلف کلردن به 
آن هلا نصلف زندگلی اسلت. بلا نیلکان به طلور پنهانی و با بدان آشلکارا معاشلرت داشلته باشلید و 
بلدان رغبلت زیلاد نشلان ندهید که بر شلما سلتم ملی کنند.«)همان( در ایلن روایت حلدود و نحوه 

معاشلرت بلا هر گلروه از نیلکان و بلدان نیز مشلخص گردیده اسلت. 
در یلک جامعله انلواع تفکلرات و سللیقه هلا و آداب و رسلوم ناشلی از فرهنگ منطقله ای وجود 
دارد کله بلرای تلداوم حضور در اجتماع پذیرفتن و سلازگاری نشلان دادن، در رأس ارتباطات اسلت. 
هملان طلور کله در محیط مسلجد همه قشلر از طبقلات فرهنگی جامعله حضور می یابند، بلا نظر به 
اینکله حکوملت انگیلزه واحلد در تجمع اسلت  افراد ناگریز از معاشلرت صلح طلبانه هسلتند، در غیر 
ایلن صلورت هلدف و مقصد اصللی را نیز از دسلت خواهند داد. حضلرت علی  نفسلی را گرامی و 
کریلم ملی داننلد که نفاق و ناسلازگاری و اختالف و علدم موافقتش کم باشلد.)همان، ج 4، ص 11( 
بله طلور کاملل آراملش و ثبلات جامعله برآینلد روحیله مسلالمت آمیلز افلراد آن اسلت، بلا این 
تفسلیر مسللمانان در رعایلت آن مسلئولیت دو چندان دارند بله طوری که بایلد در اوج کثرت بتوانند 

وحلدت جامعله را حفلظ کنند. 
از دیگلر کارکردهای مسلجد کسلب مهلارت ابراز وجود اسلت. برخلورداری از روحیله متعادل و 
سلالم در فلرد نتیجه اسلتقالل شلخصیت و احسلاس قلدرت و کارآمدی وی می باشلد بله گونه ای 
کله هلر قلدر در بلروز و ظهلور توانمنلدی هلا ضعیلف عملل شلود انگیلزه حضلور در نقلش هلای 
اجتماعلی نیلز کلم رنلگ تلر ملی گلردد. در این بیلن حمایلت روانلی فرزنلد در موقعیلت هایی که 
وی نسلبت بله محبلت و توجله اعلالم نیلاز می کنلد موجب تقویلت حس تکریلم نفس نلزد او می 
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شلود بله ایلن شلیوه اعتماد به نفلس وی را قوت بخشلیده و زمینله ابراز وجلود و بالندگی فلرد را در 
صحنه هلای مختللف فراهلم می سلازد. خانلواده ای کله در امر تربیت فرزند از سیاسلت و کیاسلت 

برخلوردار اسلت سلعی در فراهلم نملودن فرصلت هایلی برای ابلراز وجلود فرزندش ملی نماید. 
 به طلور مثلال گفتلن اذان واقامله جهلت فراخلوان بلرای املر نملاز  قرائلت اشلعار مذهبلی و 
مناسلبتی یلا سلروده هلای خلود فلرد، قرائلت قلرآن مخصوصا با صلوت و لحلن، به عهلده گرفتن 
اجلرای مسلابقات فرهنگلی و اعطلای جوایلز توسلط کلودکان و نوجوانلان به خصوص در مسلاجد 

محلالت بسلتر مناسلبی بلرای کسلب تجربه اسلت. 
سلیرة عمللی امیرالمؤمنیلن عللی  در ایلن رابطله موّیلد ایلن مطللب و همچنیلن نمونله ای 
کاربلردی بلرای الگوگیلری خانلواده ها در شلیوه صحیح تربیت قلمداد می شلود. نقل شلده اسلت: 
روزی عللی  در هنلگام سلخنرانی در مسلجد رو بله ملردم کلرد و فرملود از ملن بپرسلید پیش از 
آن کله ملرا از دسلت بدهیلد املا هیچ کلس بلند نشلد تا سلؤالی نمایلد. آن گاه امام عللی  پس از 
بله جلای آوردن حملد و سلتایش پروردگار و درود فرسلتادن بلر پیامبر بزرگوار اسلالمs نگاهی به 

املام حسلن مجتبلی  کلرد و فرمود:
»فرزنلدم حسلن برخیلز بلر منبر برو، سلخنی بگلو تا قریش پلس از من تلو را کوچک نشلمارند 
و نگوینلد حسلن چیلزی نملی دانلد.« املام حسلن فرملود: »پلدر جلان، چگونله بلر منبلر بروم 
و سلخن بگویلم، در حاللی کله شلما در میلان ملردم نشسلته ای و بله سلخنان ملن گوش فلرا می 
دهلی و ملرا ملی بینلی؟« عللی  فرملود: »پلدر و مادرم فلدای تو بلاد! من خلود را پنهان سلاخته 
بله سلخنان تلو گلوش ملی دهم و تلو را در حلال سلخنرانی می بینلم در حالی کله تو ملرا نخواهی 
دیلد و امام حسلن  به دسلتور پلدر بزرگوارش بله منبلر رفت.«)مجلسلی، 1364، ج 2، ص 117(

از ایلن داسلتان نکاتلی را ملی تلوان برداشلت نملود، نکتله اول اینکله حضلرت بله طلور غیلر 
مسلتقیم فرزنلدان را در موقعیلت دیلده شلدن و ابلراز وجلود قلرار دادند و استداللشلان بلرای وادار 
کلردن در سلخنرانی بلر روی منبلر، در املان مانلدن آن ها از تحقیلر در آینده و برچسلب نادانی بود. 
ضمنلًا بلا ایلن کار و در همیلن فرصلت مقلام و منزللت الهلی و جایگاه حکومتلی امام حسلن و امام 
حسلینC  را بلرای آینلده مسللمین ترسلیم کردنلد کله ایلن نشلان از درایلت و دور اندیشلی آن 
حضلرت دارد. از نلکات دیگلر اینکله بلا توجه بله اینکه قصلد تربیت کلردن و آملوزش در میان بود 
بنا به درخواسلت امام حسلن در اجرای خواسلته شلان شلرایط احسلاس آرامش و رضایت خاطر 

ایشلان را بلا پنهلان کلردن خلود ضمن گلوش  فلرادادن فراهلم کردند. 



مسجــــــــــد و خانواده 196

بایلد اذعلان کلرد روحیله نصیحت پذیلری و پندآملوزی در جلوان املر تربیتی را سلهل تر جلوه 
ملی دهلد، گاهلی انلدرزی آن قلدر نقش سلازنده دارد که اثلر زحمات خانلواده ها و مراکز آموزشلی 
در برابلر اثلر گلذاری آن هیلچ انگاشلته ملی شلود. نیلاز اسلت که یلک جلوان در فرآینلد تربیتی به 
خودآگاهلی و خداشناسلی رسلیده باشلد تلا بلرای ادامله مسلیر از غفلت و جهالت او سلوء اسلتفاده 
نشلود. حصلول ایلن امر با رسلاندن آیلات نورانی الهلی و احکام شلرعی در ایام کودکلی و نوجوانی 
املکان پذیلر اسلت زیرا در این سلنین طینت پلاک او آلوده بله غبارهای بدآموزی و شلیطنت ورزی 
نگشلته و در جسلتجوی هسلتی شناسلی و خداشناسلی اسلت و از لجاجت  در پذیرش حقیقت دور 
اسلت. هلر چقلدر انسلان در معرفلت نسلبت بله خلدا و هلدف او  از آفرینلش انسلان از معلوملات و 
شلناخت کافلی برخلوردار باشلد از نیلاز او به یلادآوری آن هلا از طریق موعظله کم نمی گلردد زیرا 
از خصوصیلات زندگلی دنیلوی و رخدادهلای آن و نیلز از خصیصه های  انسلان تنوع حاالت اسلت. 

گاهلی در خوشلی و راحتلی بله سلر ملی بلرد و گاهی بلا نامالیملات دسلت و پنجه نرم ملی کند. 
بلی صبلری و کفرگویلی؛ هلر دو حاللت نتیجه غفلت زدگی اسلت. چنانچه انسلان در شلرایط قرار 
گرفتلن در محیلط های موعظه و تذکر باشلد بلا یادآوری الطلاف و موهبتهای پلروردگار و اهداف او از 
خلقلت انسلان در پرتلو محبت و عشلق سلعی در حفظ آراملش و تعادل خلود دارد دراحادیلث نیز آمده 
اسلت کله دل را بلا شلنیدن موعظه زنده بلدار و به پرهیلزگاری و پارسلایی بمیران و به یقیلن نیرومند 

گلردان و بله حکمت روشلن سلاز و به ذکر ملرگ خوار ساز.)الشلریف الرضلی، 1379، نامه 41( 
 بلا ایلن تفاسلیر مسلجد بهتریلن ملکان بلرای شلنیدن انلدرز و زنلده داشلتن دل اسلت. وقتی 
نوجلوان در مکانلی مقلدس مثل مسلجد در معرض تذکر و وعلظ قرار می گیلرد دل او با آن حکمت 
هلا انلس ملی گیلرد و مسلتعد پذیلرش می گلردد. خانلواده متعهدی کله فرزند خلود را بلا این فضا 
انلس دهنلد نفلس او را آملاده ملی کننلد تلا در محیلط های دیگلر برای قبلول تذکلر و نصیحت در 
حاللی کله جنبله خیرخواهلی دارد، مهیلا گلردد. ایلن دسلته از فرزنلدان هسلتند که امر بله معروف 
و نهلی از منکلر در اجتملاع را ملی پذیرنلد و حتلی خلود بلا هلدف اصلالح معایب خویلش خواهان 
نصیحلت و راهنمایلی ملی باشلند. در روایتلی از امیلر مؤمنلان عللی می خوانیلم: »پندپذیلری 
انسلان عاقلل بله وسلیله ادب و تربیت اسلت، چهارپایلان و حیواناتند که تنها با ضلرب و زدن تربیت 

ملی شلوند.«)الحدیث، 1368، ج 1، ص 48(
بله ایلن ترتیلب چله بهتر کله والدین بلرای تربیت فرزنلدان از کانونلی ترین محیط یعنی مسلجد 
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بهلره گیرنلد چلرا کله مرکلز شلنیدن وعلظ و اندرز محسلوب می شلود و از نظلر چنین مشلخصه ای 
جنبله همگانلی دارد طلوری کله بلا موعظه عملوم از نصیحت و موعظه شلخصی در جملع و به نوعی 
از سلرزنش وتحقیلر جلوگیلری به عملل می آیلد، به این نحو شلأن و شلخصیت انسلان ها نیز محترم 
ملی مانلد. در فوایلد روحیله نصیحت پذیلری و پندگیری حضلرت عللی می فرمایند: »کسلی که 
انلدرز و نصیحلت را بپذیلرد از رسلوایی مصون خواهند مانلد. « )تمیمی آملدی، 1410ق، ص 650(

بلا ایلن تفاسلیر روشلن اسلت کله حفلظ حرملت مسلجد بلا شلرکت در آن و رعایلت آداب آن 
حاصلل ملی شلود و یکلی از آداب آن اسلتقبال از سلخنان و حکملت هلای نورانلی ازمنبلع وحی و 
عتلرت و بله عبارتلی ثقلیلن ملی باشلد کله در سلفارش پیامبلر اکلرم s به آن تأکید شلده اسلت. 
از ثملرات رفلت و آمد در مسلاجد هشلت ملورد ذکر شلده که از آنها آموختن سلخنانی اسلت که 
انسلان را از لغلزش و خطلا بلاز ملی دارد و نیلز یلاد گرفتن راه هلای صحیح و هدایلت بخش و ترک 
گنلاه از تلرس خداونلد و دوری از معصیلت بله خاطلر شلرم از مردم و ترس از رسلوایی می باشلدکه 
همله ایلن نتایلج از قبلل روحیله اندرزپذیلری و شلنیدن نصایلح و تذکلرات دینلی و اعتقلادی بله 

سلرانجام می نشلیند. 
رعایلت ادب، احتلرام و معاشلرت صحیلح در اجتملاع از دیگلر ثملرات و آملوزه هلای حاصلله از 
شلرکت در مسلجد اسلت: رشلد و شلکوفایی خصلت های انسلانی و شلخصیت کمال یافته بدون 
شلاخصه ادب قابلل توجیله نیسلت و در اصلل ارزش مقلام علمی انسلان و مرتبه انسلانیت او با این 
خصیصله اعتبلار ملی یابلد و بلار معرفتی آدمی بلا آن نشلان داده می شلود. یکلی از مصادیق ادب، 
تواضلع در برابلر بلزرگان به خصلوص بزرگان دیلن و در رأس آنها ائمه اطهارD  اسلت. در رعایت 
ادب و احتلرام نسلبت بله بزرگترهلا از قلول پیامبرsآملده اسلت: »کسلیکه بله کلودکان ملا رحم 

نکنلد و بله بلزرگان ملا علزت و احترامی نگلذارد از ما نیسلت.« )مجلسلی، 1377، ص 316(
ایشلان احتلرام بله سلالخوردگان را در مرتبه اول اهمیت و توجه باالتری قلرار می دهند و آن را از 
نشلانه هلای تجلیلل از خلدای علز و جل می شلمرند با این بیلان که: یکلی از صورت هلای تکریم 
و تعظیلم ذات اقدس الهی احترام و تجلیل سلالخوردگان مسللمان اسلت )کلینلی، 1388، ج 6، ص 
551( و در جلای دیگلر نیلز فرملوده اند، کسلی کله پیر مسللمانی را توقیلر )احتلرام( و تجلیل نماید 

خداونلد او را از تلرس روز قیاملت ایمن می دارد.)ابن بابویله، 1372، ص 181(
جماعت شلرکت کننده در مسلجد را خردسلال، نوجوان، جوان و کهنسلال تشلکیل می دهد. با 
توجله بله فرمایشلات پیامبلر اسلالمs توجه به جایلگاه و ارزش قشلر ضعیف )بحث کهولت سلن 
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و ضعلف جسلمانی( و کهنسلال بایلد بیشلتر ملد نظلر قرار گیلرد چرا که بلا طی کلرن دوران تالش 
و خدملت در ایلام جوانلی و نشلاط اکنون با کسلب تجلارب در پناه سلعه صدر و اسلتقامت به صفت 
وقلار و متانلت آراسلته شلده و از کوچکترهلا و جوانلان کله هنوز بله جایگاه آنها نرسلیده انلد انتظار 
احتلرام دارنلد. کلودکان و نوجوانلان در ایلن بسلتر تربیتلی آداب احتلرام و تواضع بله بزرگترها و به 
خصلوص سلالخورگان را فلرا ملی گیرنلد؛ در هنلگام ورود بله آنها سلالم ملی گویند از رهلا کردن 
خلود در حضلور آنهلا و دراز کلردن پاهلا خلودداری ملی کننلد و در پذیرایلی، از آنها آغلاز می کنند و 
در مواقلع نیلاز دسلت آنهلا را ملی گیرنلد و عصای آن هلا می شلوند و از نصیحت هلا و تجربیات آن 
هلا اسلتفاده ملی کننلد و ایلن آموزش هلا را در محیط بیلرون از مسلجد و در اجتماعلات دیگر پیاده 
ملی کننلد چلون ایلن آداب را قبلال مکلرر  در مسلجد تمریلن کرده انلد و بله آن خو گرفتله اند و هر 
جلا حضلور آن هلا به چشلم بخلورد با اعتقاد بله  برکت وجودشلان و ضلرورت حفظ حرملت مقام و 

منزللت آنهلا می داننلد چگونله ادب کنند. 
از دیگلر مصادیلق ادب سلخن گفتن بله نیکویی و صوت کوتاه بلا عبارات عاری از الفاظ ناپسلند 
و سلخیف ملی باشلد. بلر زبلان آوردن کلمات زشلت و سلبک، نشلان دهنده حقارت نفس اسلت. از 
دسلتورات دیلن ایلن اسلت کله اگر دیگری با شلما به بدی سلخن گفت شلما بله نیکی پاسلخ او را 
بدهیلد. حضلرت رسلول s می فرمایند: »هیچ کس را ناسلزا نگویید و هرگاه کسلی شلما را ناسلزا 
گفلت و رازی را از شلما بلر ملال سلاخت، رازی را شلما از او ملی دانید افشلا نسلازید.« )سلهروردی، 

1353، ص 35(
محیط آموزشلی و تربیتی مسلجد بسلتر مناسلبی اسلت برای مشلاهده رفتارهای معاشلرتی از 
نمازگلزاران بله کلرات وشلنیدن مواعظلی در ایلن رابطله و فراگیلری آن هلا و علادت بله آن. ایلن 
فرآینلد کملک ملی کنلد تلا خردسلال و نوجلوان آداب اسلالمی و اجتماعلی معاشلرت را در کانون 
مسلجد فراگیلرد و در بیلرون از محیلط بله آن عملل کنلد و یلاد می گیرد که نسلبت به هر احسلان 
کننلده ای از خانلواده و والدیلن خلود گرفتله تلا مربیلان و مسلئوالن و دیگلر همنوعلان خدمتگزار 

قدرشلناس و سپاسلگزار باشد. 
قابلل اجلرا تریلن و تکلرار پذیرتریلن و بایسلته ترین و شایسلته ترین شلکل تشلکر سلر نهادن 
بله خلاک در برابلر منعلم تریلن بلی منت، خلدای علز و جل اسلت کله از آداب هر نمازی اسلت که 

در پایلان آن بله آن عمل شلود. 
از دیگلر شلاخه هلای ادب حفلظ احتلرام والدیلن و اطاعلت املر آنهلا اسلت کله در متلون دینی 
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اعلم از آیلات و روایلات بله ایلن موضلوع تأکید فراوان شلده چنانچه در سلوره اسلراء توصیه شلده 
بله پلدر و ملادر احسلان کنیلد اگلر یکلی از آن دو و یلا هلر دو در کنلار تو به، پیری رسلند، بله آن ها 

اف نگلو و بلر آن هلا فریلاد نلزن و با آن هلا کریمانه سلخن بگو.
رعایلت حلال پلدر و ملادر بله خصوص در ایلام پیری، رعایلت ادب و احتلرام و تواضلع در هنگام 
حضورشلان بلا مصادیلق کوتلاه بلودن صلدا نسلبت بله صلدای ایشلان، رهلا نکلردن خلود به هر 
نحلوی در حضلور آنهلا، راه رفتن و قدم برداشلتن پشلت سلر یلا در کنار ایشلان، نیکو سلخن گفتن 
و خلود را بلزرگ نشلمردن در مرتبله علملی و معلوملات ودیگلر فضایلل و ... در کنلار اطاعلت املر 
ایشلان و بلرآوردن حاجاتشلان در غیلر ملوارد منع شلده از آداب حفظ شلأن و جایگاه والدین اسلت. 
تربیلت شلدة مسلجدی با سفارشلات مؤکلد دین از زبلان امام جماعت و سلخنران مدعو بله این امر 

آشلنا و مقیلد شلده و در هلر مکانلی و هلر محیطی بله اجلرای آن مبادرت ملی ورزد. 
از کارکردهلای اجتماعلی مسلجد ایجلاد تقویت روحیله مشلارکت اجتماعی و تعاون می باشلد؛  
معصومیلن خلود در هملکاری در کارهلای پسلندیده جامعله شلرکت می کردنلد و ملردم را یلاری 
می کردنلد. حضلرت املام سلجاد بله طلور ناشلناس در کاروان هلا شلرکت می کلرد و نیازهلای 
کاروانیلان را بلرآورد ملی سلاخت. )مجلسلی، 1364، ج 16، ص 271( قلرآن کریم بله این موضوع 
بدیلن عبلارت اشلاره کلرده اسلت: »در نیکلی و پرهیلزکاری یکدیگلر را یلاری رسلانید و در گناه و 

تجلاوز یکدیگلر را کملک نکنید.« )مائلده / 2( 
بدیلن ترتیلب مسللمانان بایلد بله هلدف و ضرورت یلاری و تعلاون دقلت و توجه کافی داشلته 
باشلد تلا از هلدف مقلدس خدملت رسلانی دور نیفتلد. حضلرت عللی نیز تعلاون و هملکاری در 
املر خدملت رسلانی را حلق واجلب خدا دانسلته اند: »از حقلوق واجب خدا بلر بنلدگان، خیرخواهی به 
انلدازه تعلاون و یلاری کلردن یکدیگلر بلرای برپایی حلق در میان خود اسلت.« )الشلریف الرضی، 
1379، خطبله 216(  پیامبلر گراملی اسلالمs مثلل مؤمنلان را در پیوند و دوسلتی و رحمت به هم 
)و اهمیلت دادن بله سرنوشلت یکدیگلر( مثلل یلک پیکر زنده ملی دانند اگر بله درد آیلد دیگر اجزا 

پیکلر بلا آن هملدردی می کنند. )نلوری طبلری، 1408 ق، ج 12، بلاب 32، ص 424(
بلا در نظلر گرفتلن ویژگلی هلای حیلات دنیلوی و احتیلاج آدمی بله هم نلوع خود بله جهت فقر 
ذاتلی تربیلت خصللت نیکلوکاری و هملکاری از توجله خاصلی برخلودار اسلت. الزم اسلت به این 
مهلم در کانلون خانلواده بیشلتر توجله شلود و زمینله پرورش ایلن خوی و خصللت اجتماعلی ابتدا 
در محیلط خانلواده فراهلم گلردد تلا فرزنلد بلا تمریلن در محبلت و احسلان بله دیگلری خصیصه 
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خودخواهلی را در خلود ضعیلف کلرده و بلا تقویلت روحیله تعلاون در جامعله کامال محلو نماید. 
نقلش مسلجد در فرآینلد ایجلاد و تقویلت روحیله مشلارکت در املور اجتماعلی می تواند بسلیار 
کارکلردی و عمللی باشلد. ملکان مسلجد بله عللت برگلزاری مراسلم و مناسلبت هلای مختلف و 
نبلود نیلروی رسلمی در به عهلده گیلری آن نیلاز بله هملکاری و همدلی بیشلتری دارد خانلواده در 
تعاملل بلا مسلجد ملی تواند از ایلن فرصت )هملکاری و مشلارکت( در راهنمایی و تربیلت فرزندان 

بیشلترین بهلره را ببرد. 
بله عهلده گرفتلن مراسلم از املور پذیرایلی، امکانلات صوتلی، دکلور، دعلوت از سلخنران و 
ملداح، پخلش اعالمیله و دیگلر ملزوملات آن و کارهایلی از قبیل جملع آوری کمک هلای مردمی، 
سلازماندهی تشلکیالت هیئلت و در صلورت وجلود پایلگاه بسلیج هملکاری بلا ایلن نهلاد  قبلول 
مسلئولیت در آن، بله عهلده گرفتلن املور نظافتلی و انضباطی همله از زمینه های املکان همکاری 
فرزنلدان اسلت کله در حلد سلن و تجربله ملی تواننلد در آن فعالیلت کننلد.  بلا فراهم شلدن چنین 
زمینه هایلی بلرای هملکاری  فرزنلدان در محیلط اجتملاع از فوایلد آن در جامعه بهره منلد خواهند 
شلد بله طلوری کله آثار این تجلارب در محیط مسلجد در محیلط خانواده و اجتماع مشلهود اسلت. 
از فوایلد ایلن تجلارب ایجلاد روحیله نشلاط در فرزنلدان در تعاملل و هملکاری بلا مسلجد ونیز 
کسلب تجلارب فنلی و تجربله روابلط عمومی بلا امتیلاز مصونیلت از انحرافلات دیگر محیلط ها و 
تربیلت افلراد بلا شلخصیتی فعلال و پویلا در اجتماعلات دیگر ملی باشلد. و چنانچه فرزنلدی دارای 
روحیله انلزوا طلبلی و یلا ضعف اعتماد به نفس و کمرویی باشلد بله تعدیل آن کملک می کند تا حدی 

کله در مشلارکت های سیاسلی و نظرخواهی هلا و مثلل انتخابلات خلود را صاحلب سلهم می داند. 
از دیگلر کارکردهلای مؤثلر و در عین حال ضروری مسلجد بصیرت و آگاهی سیاسلی  اجتماعی 
و فرهنگلی اسلت. یکلی از حقلوق مسللمانان برگردن هلم اطالع از اوضلاع و احوال یکدیگر اسلت 
و از این حیث همه انسلان ها مسلئول هسلتند. پیامبر عظیم الشلأن اسلالمs کسلی را مسللمان 
ملی دانلد کله با آغلاز روز به امور مسللمین اهتملام ورزد. )کلینلی، 1388، ج 2، ص 163، ح 1(برای 
اقلدام  بله هلرکار و خدمتلی و انجلام هلر مسلئولیتی بایلد از آگاهلی و دانلش کافلی بهره منلد بود. 
در غیلر ایلن صلورت چله بسلا بله اشلتباه عمل شلود و علده ای را نیلز به ورطله هالکت بکشلاند. 
بصیلرت نسلبت بله زمان و اتفاقلات پیرامون اعم از حوادث سیاسلی، مسلائل فرهنگلی و اجتماعی 
از مصادیلق دانایلی ملی باشلد در ایلن خصوص پیامبلرs میفرماینلد: »خردمند باید بله زمان خود 
بصیلرت داشلته باشلد.« )ابلن بابویله، 1382، ج 2، ص 297( عالم بله زمان از امتیلاز در امان ماندن 
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از فتنله هلا برخلوردار بلوده و حلق و باطلل را بهتلر تشلخیص ملی دهلد البتله بایلد در نظر داشلت 
علملی مفیلد تلقلی می شلود که بلا تعقل و سلنجیدن بدسلت آید. 

تریبلون مسلجد وسلیله مطمئنی اسلت بلرای افزایش بصیلرت و شلناخت حق از باطلل، از این 
املکان غیلر از مسلائل فرهنگلی و موضوعات تربیتی و اخالقی باید در مسلائل سیاسلی و تاریخی و 
اجتماعلی بهلره گرفلت. اگلر امام جماعت مسلجد خلود از درایت و بصیرت نسلبت به تاریخ اسلالم 
و اهلل بیلت و شلناخت دشلمن و اتفاقلات روز برخوردار باشلد زمینه راهنمایی جماعت مسللمین در 
مسلجد و تربیلت سیاسلی و فرهنگلی آن هلا را به خوبی فراهلم خواهد سلاخت و در غیر این صورت 
بهتلر اسلت از عاللم بلا تقلوا و خبلره در عللوم روز و آشلنا بله جامعله و سیاسلت و حقلوق و وظایف 
مسللمین جهلت تبییلن معلارف اجتماعلی و سیاسلی و نظامی دعلوت بعملل آورد تا با روشلنگری 

اذهلان  دشلمن و توطئله های او را بشناسلاند. 
 بلی تفاوتلی نسلبت بله وقایلع جامعله خلود و جوامع دیگر و سلر در الک خلود فرو بلردن نتیجه 
ای جلز اسلتعمار و اسلتثمار فکلری و فرهنگی دشلمن و قبول و تن دادن به خواسلته هلای او ندارد. 
حضلرت عللی نیلز در ایلن رابطله هشلدار ملی دهند آن کله بله خلواب رود دشلمن او نخوابیده 
)شلریف الرضلی، 1379، نامله م92( و در جایلی دیگلر آملده اسلت: »آنکله در برابلر دشلمنش بله 

خلواب غفللت فلرو رود نیرنلگ هلا او را بیدار ملی کند.« )تمیملی آملدی، 1410ق، ح 284( 
 بنابرایلن خانلواه ها ملزم هسلتند فرزندان نوجوان و جوان خود را برای حضور در مسلجد وشلنیدن 
معلارف الهلی تشلویق کننلد تا با  کسلب بصیلرت کافلی  از هجمه فرهنگلی دشلمنان و توطئه های 

آنلان در املان بماننلد و اندیشله و عقاید شلان نیز از کشلیده شلدن به این سلو  وآن سلو حفظ گردد. 
بلرای انسلان شلناخت عواملل غیلر اختیلاری در مسلیر تربیت املکان پذیلر نمی باشلد و گاهی 
عواملل ژنتیلک، تغذیله و ... . در ایلن مسلیر تداخلل ایجلاد کننلد و یلا اراده و انتخاب خود شلخص 
عللت انحلراف او از مسلیر حلق گلردد  و یلا دیرتر به مقصد برسلد. مهم ایجاد بسلتر مناسلب جهت 
رشلد و هدایلت فرزنلدان توسلط خانواده اسلت کله با انجلام وظیفه و اسلتمداد از خداونلد در تحقق 

ایلن املر مسلئولیت از دوش والدین برداشلته می شلود. 
حضلرت عللی در انتهلای نامله 31 خطاب به فرزندشلان امام حسلن مجتبلی می فرمایند: 
ک ) دیلن و دنیلای تلو را بله خلدا می سلپارم(.« ایشلان تملام تالش خود  »اسـتودع اهلل دینـک و دینـا
را در ابلالغ معلارف و احلکام دیلن و همه همت خلود را در آملوزش و تربیت فرزندانشلان به کار می 

گیرنلد املا نتیجله کار را بله خدا واگذار ملی کنند.  
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نتیجه گیری
دسلتاورد ایلن بحلث بلا ایلن تفسلیر قابل ذکر اسلت که شلاید بتوان گفلت مراکلز و کانون های 
تربیتلی فراوانلی همچون مدرسله، دانشلگاه، محافل مذهبی و حسلینیه ها، جلسلات قلرآن و ادعیه 
خانگلی یلا صنفلی، زیارتلگاه ها و موسسلات و کانون های قرآنلی وجود دارد که می تلوان از فضای 
آموزشلی و تربیتلی آن هلا جهلت رشلد و هدایت گلری فرزندان بهره بلرد اما  با نظر بله چند ویژگی  

امتیلاز مسلجد را بر سلایر محیط هلای تربیتی ثابلت می کنیم:
 تقلدس ویلژه ملکان مسلجد تا جائیکه در لسلان پلروردگار بله بیت اهلل شلهرت دارد و 

بله حفظ حرمت و جایگاه آن بسلیار سلفارش شلده اسلت. 
 پراکنلده بلودن مسلاجد در تملام نقلاط شلهر یا روسلتا و معموال بلا فواصل کلم و قابل 

دسلترس بلودن برای عملوم از جهلت مکانی.
 امکان حضور همگان از طیف ها و صنف های مختلف.

 برپایی روزانه و چند نوبته جهت تجمع مسلمین.
 مشلمولیت و دربرگیرندگلی حلوزه هلای مختلف )اعتقلادی ودینلی، اجتماعی، علمی، 

فرهنگی، سیاسلی، نظاملی و دفاعی(.
 املکان تشلکیل نهلاد بسلیج محلالت )که ایلن موقعیلت از کارائی و بازدهلی خاص و  

باالئلی در تربیلت نسلل نوجلوان و جوان برخوردار اسلت(.
 قرارگرفتلن در شلرایط اطمینلان بخلش و اعتملادآور بله جهت  سللوک دینی و مشلی 

خیرخواهانله  بلا تمرکلز برگزینلش ائمه جماعلات و هیئلت امنا  معتملد و متعهد.
 تایید به جهت عملکرد مثبت تربیتی و بصیرت افزائی در حوزه های مختلف. 

بلا توجله بله ویژگلی های شلمارش شلده و شلرایط منحصر بله فرد مسلجد این نتیجله حاصل 
ملی شلود کله مسلاجد در رونلد تعامللی خانلواده بلا آن در صلورت اسلتمرار نقشلی بلی بدیلل ایفا 
می کننلد و والدیلن می تواننلد بلا بهلره گیلری از فضلای قابلل اعتملاد و معنلوی مسلجد در فرآیند 
تربیلت اجتماعلی فرزندانشلان با منشلأ دینلی و با قابلیت جامعله پذیری و بلوغ اجتماعی از پشلتوانه 

محکلم و مناسلبی برخوردار باشلند. 
در ایلن میلان نملی تلوان از نهاد مقدسلی به نام بسلیج بعنلوان مبلغ خسلتگی ناپذیرارزشلهای 
اسلالمی غفللت کلرد چلرا کله دغدغله اصلی ایلن نهاد ارزشلی تربیلت دینی نسلل جوان اسلت و 
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در ایلن راسلتا از یکطلرف بلا صبغلة اسلالمی و انقالبلی پای در میلدان گذاشلته و از سلویی دارای 
بهتریلن موقعیلت در هدایلت و رشلد اجتماعلی فرزنلدان می باشلد که ایلن هدف با ایثار و گذشلت 
واخلالص در عملل امتیلاز ویلژه ای را بله خلود اختصاص داده اسلت. بدیلن منوال تعامل مسلاجد 

بلا نهلاد بسلیج در ایفلای نقلش تربیتی دسلتاورد باالیلی را متوجله خود  می سلازد. 
بله ایلن ترتیب پیشلنهاد می شلود مدیران نظام آموزشلی دانشلگاهها ومؤسسلات آموزش عالی 
بلا هملکاری اسلاتید عللوم تربیتلی و جامعله شناسلی، مراکلز حلوزوی و امور مسلاجد بلا پژوهش 
بیشلتر و تدویلن کتلب در تبلیلغ نقلش کارکلردی و کاربردی مسلاجد در تلفیق با نهلاد کارا و پویای 
بسلیج و سیاسلت گلذاری  هلای آن در املر تربیلت  هملت گملارده تلا شلأن و منزللت رفیلع آن 

ناشلناخته نمانلد و از موقعیلت ممتلاز آن بیشلترین بهلره بلرداری به عملل آید. 



مسجــــــــــد و خانواده 204

منابع 
یم.. 1 قرآن كر

یه، محمدبن علی، الخصال، ترجمه جعفری، قم نسیم كوثر، 1382.. 2 ابن بابو

یه، محمدبن علی، عیون اخبارالرضا، ترجمه مستفید و غفاری، قم صدوق، 1372.. 3 ابن بابو

یـه، محمدبـن علـی، مـن الیحضـره الفقیه، قم دفتر انتشـارات اسـالمی وابسـته به جامعه مدرسـین . 4 ابـن بابو

حوزه علمیه، 1413.

رالکلم، قم دارالكتب االسالمی، 1410.. 5 رالحکم و در تمیمی آمدی، عبدالواحدبن محمد، غر

چنارانی، محمدعلی، رفتار امامان شیعه با کودکان و نوجوانان، مشهد جلیل، 1382.. 6

كرامی، تهران دفتر فرهنگ اسالمی، 1380.. 7 حكیمی، محمدرضا، محمد و علی، الحیاة، ترجمه ا

بیتـی پیامبـرs واهـل بیـتb، قـم پژوهشـگاه حـوزه و . 8 داوری، محمـود، حسـینی زاده، سـید علـی، سـیره تر

دانشگاه، 1389.

یف الرضی، محمد بن حسین، نهج الباغه، ترجمه دشتی، قم، مشهور، 1379.. 9 شر

بیـت ودر سـیره و . 10 یـده )همایـش تر صـادق زاده، قمصـری علیرضـا و حاجـی آبـادی محمـد علـی، مقـاالت برگز

کام امام علی، تربیت اسالمی، 1379.

زندم این چنین باید بود، اصفهان لب المیزان، 1383.. 11 طاهرزاده، اصغر، فر

عاملی، شیخ حر، آداب معاشرت از دیدگاه معصومینb ، مشهد آستان قدس، 1389.. 12

یان، 1353.. 13 عالمه سهروردی، نهج الهدایه، ترجمه خطیب، افتخار

14 ..1389 ،واز، قم مهر امیرالمؤمنین واق پر فجری، محمد مهدی، ر

فلسفی، محمدتقی، الحدیث، دفتر نشر فرهنگ اسالمی،تهران، 1368.. 15

بیتی از مکتب اهل بیتb، تهران دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1365.. 16 وایات تر ید، مرتضی، الحدیث )ر فر

كلینـی، محمدبـن یعقـوب، اصـول کافـی، ترجمـه مصطفـوی، تهـران كتابفروشـی علمیـه اسـالمیه، 1369 . 17

وترجمه كمره ای، قم اسوه، 1375.

كلینی، محمدبن یعقوب، تحفة االولیاء )ترجمه اصول کافی(، ترجمه اردكانی، قم دارالحدیث، 1388.. 18

وابط اجتماعی در آموزه های اسامی، مشهد دانشگاه علوم . 19 گروه پژوهشی علوم قرآن و حدیث، فرهنگ ر

اسالمی رضوی، 1387.



205 فــــروغمسجـــــــــــــد8

ماهنامه مسجد، )مديرمسؤل:سبحانی نیا حسین(، شماره127و49، تیر1387.. 20

نوار، ترجمه موسوی همدانی، تهران كتابخانه مسجد ولیعصر، 1364.. 21 مجلسی، محمد باقر، بحاراال

نـوار(، ترجمـه نجفـی، قـم اسـالمیه، . 22 مجلسـی، محمدباقـر، زندگانـی حضـرت زهـرا )ترجمـه جلـد42 بحاراال

.1377

يزی، قم دارالحدیث، 1384.. 23 محمدی ری شهری، غالمعلی احمد، حکمت نامه جوان، ترجمه مهر

یده(، ستاد اقامه نماز، 1390.. 24 معاونت فرهنگ آموزش و پرورش، نماز، مسجد و خانواده )مقاالت برگز

 نوری طبرسـی، حسـین، مسـتدرک الوسـایل و مسـتنبط الوسـایل، قم موسسـه آل البیت: الحیاء التراث، . 25

.1408





بررسی عوامل مؤثر بر 
جذب خانواده  ها به مسجد

حکیمة  السادات شریف  زاده 1

E-mail:hakimehsharifzadeh@gmail.com                                                                                                                           .1.  استادیار دانشگاه مازندران





209 فــــروغمسجـــــــــــــد8

چکیده 
مقصلود اصللی به وجلود آملدن مسلجد، ایجاد مکانلی برای عبلادت و برگلزاری نماز می  باشلد. 
اّملا در طلول تاریلخ، ایلن ملکان، مرکلزی بلرای اهلداف نبلوت و رسلالت و رسلاندن پیام  هلای 
اجتماعلی، سیاسلی، آموزشلی و تربیتلی و فعالیت  هلا و کارکردهلای گسلترده  تری بلوده اسلت. از 
هملان ابتلدای ظهلور اسلالم مسلجد پایگاهی بلرای آملوزش خواندن و نوشلتن،  احلکام و قرآن و 
حتلی مکانلی فرهنگلی بلوده اسلت. همچنیلن مسلجد مرکزی بلرای تبلیغ دیلن اسلالم و مکانی 
بلرای همبسلتگی اجتماعلی و سیاسلی مسللمانان بله شلمار می  آمده اسلت. املا متأسلفانه امروزه 
بله دالیلل مختلفلی اسلتفاده و تأثیرگلذاری ایلن ملکان مهلم کم  رنگ شلده و نیاز اسلت بلا توجه 
بله تغییلرات اجتماعلی عصر حاضلر، عوامل جذاب  سلازی مسلاجد بلرای حضلور خانواده  ها مطرح 
گلردد و راه  کار  هلای مناسلب ارائه شلود. بر این اسلاس و با وجلود چنین اهمیتی پرداختلن به عوامل 
مختللف در رابطله بلا مسلجد می  توانلد تأثیلر بله سلزایی در جلذب خانواده  هلا بله چنیلن ملکان 
مقدسلی داشلته باشلد. روش تحقیلق در ایلن مقالله توصیفی-تحلیللی می  باشلد. در ایلن روش از 
نظلر منطقلی جزئیلات مربلوط بله موضلوع تحقیقلی در قاللب پاسلخ  گویی بله سلؤاالت تحقیلق، 
بررسلی شلده و نتیجه  گیلری گردیلده اسلت. بنابراین سلعی شلده براسلاس آیلات و روایلات و نظر 
متخصصلان و اندیشلمندان، موضلوع ملورد نظلر توصیف گردد و سلپس بلا نگاهی تحلیللی به این 
عواملل پرداختله و در نهایلت اسلتنتاج بله عملل آیلد. نتایج حاصلل از بررسلی یافته  هلای تحقیق 
نشلان می  دهلد کله عملکردهلا وشایسلتگی  های املام جماعلت ومتولیلان فرهنگلی و همچنیلن 
عواملل پیرامونلی مسلجد ماننلد معملاری، زیبایلی، فضا  آرایلی وبهداشلت در جلذب خانواده  هلا 
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تأثیلر به سلزایی دارد. در مجملوع ایلن مقالله بلا درک جایلگاه مهلم مسلجد در جامعلة اسلالمی، 
ویژگی  هلای مسلجد ملورد توجله خانواده  هلا را ملورد بحلث و مطالعله قلرار داده اسلت.

کلیدواژهها: مسجد، جذاب  سازی مساجد، زیبایی  شناسی، معماری مسجد، امامان جماعت.
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مقدمه 
مسلجد مهم تریلن بنایلی اسلت کله رابطلة نزدیکلی بلا فرهنلگ و آداب مذهبلی دارد. مسلجد 
بله عنلوان عبادتلگاه مسللمین باید نسلبت به دیگر بناها، سلاختمانی مشلخص داشلته باشلد. زیرا 

ملردم در آن بله پرسلتش می  نشلینند. )شلفایی،1386،ص14(
بله نظلر می  رسلد بله رغلم جایلگاه برجسلتة مسلجد در آموزه  هلای دیلن و نیلز در تحلوالت 
تاریخلی جواملع اسلالمی، در عصلر کنونلی با ظهلور فزاینلده فناوری  هلای گوناگلون اطالعاتی و 
ارتباطلی و افزایلش ضریلب نفلوذ ایلن فناوری  هلا در عرصه  هلای مختللف زندگی اجتماعلی و نیز 
شلکل  گیری و گسلترش نهادهلای فرهنگلی ملوازی و رقیلب، تلا حلدودی جایلگاه کانونلی نهلاد 
مسلجد دسلتخوش تغییلرات شلده اسلت. املروز در ایلران، مسلجد بله عنلوان اصلی  تریلن پایگاه 
نشلر دیلن، از جایلگاه ملورد انتظلار برخلوردار نیسلت. عدم اهتملام بله ظرفیت  های مسلجد برای 
پیشلرفت جامعله و علدم بهره  گیلری اقشلار جامعله از ظرفیت  های ارتباطلی و اجتماعی مسلجد به 
عنلوان اصلی  تریلن شلبکة ارتباطلی و زمینه  سلاز پیونلد و اعتملاد اجتماعی، سلبب تنلزل جایگاه و 
اهمیلت ایلن نهلاد دینلی در جامعله و بلروز آسلیب  ها و چالش  هایی در این زمینه شلده اسلت.)کرم 

اللهلی ،1391،ص31( 
در دنیلای پیچیلده املروزی، اِحیلا، حفظ و توسلعة جایگاه مسلجد کله می  بایسلت در زمینه  های 
مختللف فرهنگلی، اجتماعلی، سیاسلی و ... دارای نقلش باشلد نیازمنلد تالش علملی و تخصصی 
اسلت. در ایلن راسلتا مسلاجد بایلد تمام هملت خود را بله تجهیز ملادی و معنوی معطلوف نمایند و 
بلا بله کارگیلری تمامی امکانلات و فناوری روز دنیا، همانند گذشلته، اسلتوار باقی بماننلد. )میرزایی 

و پژمان، 1391،ص51(
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 بنابرایلن پرداختلن بله عواملل جلذب خانلواده هلا یکلی از بلا اهمیت  تریلن مسلائل جامعلة ما 
می  باشلد. از ایلن رو در ایلن مقالله ایلن عواملل در دو بخلش امامان جماعلت ومتولیلان فرهنگی و 

زیبا  سلازی مسلاجد مطرح شلده اسلت.
آن طلور کله تاریخ نشلان می  دهد، سلاختمان مسلاجد در گذشلته پاسلخ  گوی روحانلِی نیازهای 
ماوراء  الطبیعلة انسلان  ها و مرجلع کسلب اطلالع و اطالع  رسلانی از اوضلاع اجتماعلی، اقتصلادی، 
سیاسلی، فرهنگلی و هنلری روزگار خلود بوده اسلت که انعلکاس همة اینهلا را می  تلوان در این بنا 

جسلت  و  جو کرد. )شلفایی،1386 ،ص14(
 مسلجد اصلی  تریلن مرکلز ارتباطلی و اطالعاتلی بلود کله از تمامی اخبلار و وقایع خبلر می  داد. 
زمانلی کله ملؤذن اذان نابهنلگام می  گفلت هملگان می  فهمیدند کله حادثله  ای مهم اتفلاق افتاده 
اسلت و خود را به مسلجد می  رسلاندند تلا از آن خبر مطللع گردند. )محراب بیگلی ،1376،ص574(
املروزه مسلاجد، برخلالف بعضلی از پرسلتش گاه  هلا در ادیان مختلف، نله تنها دور از دسلترس 
نیسلتند کله عموملًا در دل بازارهلا و مجموعه  هلای پررفلت و آملد بنلا می  شلوند و بلا درهلای بلاز 
و گشلاده و بهره  منلدی از زیباتریلن نمودهلای معملاری و هنلری هلر دوره، پذیلرای نمازگلزاران 

هسلتند. )محملدی و روزبهانلی،1392،ص11(
املام خمینلی در زمینه مسلجد می  گوید: »مسلجد در اسلالم و در صدراسلالم همیشله مرکز 
جنبش و حرکت  های اسلالمی بوده، از مسلجد تبلیغات اسلالمی شلروع می  شلده اسلت و از مسجد 
حرکلت قلوای اسلالمی بلرای سلرکوبی کفلار و وارد کلردن آنهلا در زیلر بیرق اسلالم بوده اسلت. 
همیشله در صلدر اسلالم مسلجد مرکلز حلرکات و مرکلز جنبش  هلا بلوده اسلت.« )صحیفله امام، 

1385، ج7، ص65( 
مسلجد مقدس  تریلن، پاک  تریلن، سرنوشت  سلازترین و اجتماعی  تریلن ملکان و موقعیلت 

حضلور مسللمانان اسلت. )حرعامللی، وسلائل الشلیعه ج 5 ،ص241(
موالنلا در سراسلر مثنلوی خویلش بله اهمیلت جایلگاه مسلجد اشلاره می  نمایلد و در سلطح 
تمثیللی، مسلجد را دل پلاک علارف قلملداد می  کنلد کله هلر پدیلده  ای در آن به پرسلتش خداوند 
متعلال مشلغول اسلت. تأکیلد بلر نماز جماعلت و فضیلت آن، پیراسلتگی مسلجد از آسلودگی  های 
صلوری و معنلوی نیلز از نکات دیگری اسلت که در داسلتان  های مثنوی بدان پرداخته شلده اسلت. 

)محملدی وروزبهانی ،1392(
مسلجد محلل سلجود و خضلوع و کرنلش بنلدگان خلدا در پیشلگاه »اهلل« وجایی بلرای ایجاد 
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رابطله بلا پلروردگار و اظهلار عبودیلت و کوچکلی در برابلر ربوبیلت و عظمت خالق هسلتی اسلت. 
قداسلت مسلجد، در همیلن رابطلة متقابلل »عبودیلت عبلد و ربوبیلت رب« نهفتله اسلت بنابراین 

عظمتلش هلم در معنویلت آن اسلت. )محدثلی،1386،ص286(
بلا توجله بله این اهمیلت، ضلرورت پرداختن به این بحلث در عصلر حاضر فراهم می  گلردد چرا 
کله خانواده  هلا همچنلان می  بایسلت در ارتبلاط بلا ایلن مرکلز وپایلگاه مهم قلرار گیرند تا رسلالت 

تبلیلغ اسلالم وتربیلت اسلالمی به معنلای واقعی کلمله به وقلوع بپیوندد.
در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤاالت هستیم:

1. امامان جماعت ومتولیان فرهنگی چه نقشی در جذب خانواده  ها به مسجد دارند؟
2. عواملل پیرامونلی مسلجد، معملاری، زیبایلی ظاهلری، فضاآرایلی وبهداشلت چه نقشلی در 

جلذب خانواده  هلا بله مسلجد دارند؟
3. راه  کارهای جذاب  سازی مساجد برای حضور خانواده  ها چه می  باشد؟
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الف( بررسی مفهوم و کارکردهای مسجد
1. مفهوم مسجد در قرآن

مسلجد جایلگاه مؤمنلان بلوده و در دیلن مبین اسلالم اهمیت واالیلی دارد. به طلوری که کلمة 
»مسلجد« در قلرآن 22 بلار و »مسلاجد« 6 بار تکرار شلده اسلت. )عبدالبلطلی، المعجم  المفهرس( 
واژه مسلجد در قرآن به معنای پرسلتش  گاه، مقام معبد اسلالمی، پرسلتش خاص، مسجد  الحرام 
و مسلجد  االقصی بله کار رفتله اسلت. در قاموس  هلای عربلی نیز به معنلای مکان مسلجد، مواضع 
سلجده و هلر مکانلی کله در آن عملل پرسلتش انجام شلود، مورد اسلتفاده اسلت. معنلای ضریح، 
کلیسلا، نیایش  گاه و معبد، معادل مسلجد در زبان  های سلامی اسلت و ریشلة معنای عربی مسلجد 
را کله هملان مزگلت در فارسلی اسلت، از زبلان آراملی دانسلته  اند، در نتیجله ایلن واژه هلر چله از 
سلال  های صدراسلالم فاصلله می  گیلرد بله صورت پررنگ  تلری تنها یک پرسلتش  گاه اسلالمی را 

بله ذهن متبلادر می  کند. )آذرنلوش و مکنلوی، 1389 ،ص5( 
در اینجا نمونه  هایی از آیات قرآن در زمینة مسجد آورده می  شود.

ن املسـاجد هلل 
َ
قلرآن راجلع بله حرملت مسلجد و آداب اخالقی-فرهنگلی آن می  فرمایلد: »و ا

« )سلورة جلن، آیله 18(  ً
تدعـوا مـع اهلل احـدا فا

مسجدها ویژه خداست پس نباید با خدا احدی غیر او را پرستش کنید. 
همچنیلن در ملورد جایگاه مسلجد می  فرمایلد: »ف بیـوت اذن اهلل ان ترفـع و یذکر فیـا اسه یسـبح له 

فیـا بالغـدو االصـال« )سلورة نور، آیه 36 (
در خانه  هایلی کله خلدا رخصلت داده کله [قلدر و منزللت] آنهلا رفعت یابلد و ناملش در آنها یاد 

شلود، در آن ]خانه  هلا[ هلر باملداد و شلامگاه او را نیایلش می  کننلد.
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همچنیلن در ملورد جایگاه اجتماعی مسلجد در نهضت  های دینی فرملوده: »... و لـوال دفـع اهلل الّناس 
بعضهم ببعض لدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیا اسم اهلل کثیرا...« )سورة حج، آیه 40 (

اگلر خلدا دفع شلر بعضلی از ملردم را به بعلض دیگر نکنلد همانلا صومعه  ها ودیرها ومسلاجدی 
کله در آن ذکلر خلدا بسلیار می  شلود همه خلراب و ویران شلود ... . 

خداونلد در قلرآن در ملورد ویژگلی کسلانی که به آبادی مسلجدها هملت می  ورزنلد می  فرماید: 
ف النار  وا مسـاجد اهلل شـاهدین عـى انفسـهم بالکفر اولئک حبطـت اعمالم و »مـا کان للمشـرکین ان یعمـر

هم خالدون« )سلوره توبه، آیه17(
مشلرکین را حلق آن نیسلت کله مسلاجد خلدا را تعمیلر کننلد، بلا آن کله خلود شلاهد بلر کفلر 

خویشلتن هسلتند، چله ایشلان اعمالشلان بی  اجلر وباطلل وخلود در جهنلم جاوداننلد.
اهلل« ـی  حین ول  الـزکاه  آیت  و  الصلـواه  اقـام  و  االخـر  والیـوم  بـاهلل  آمـن  مـن  اهلل  مسـاجد  یعمـر   »امنـا 

 )سوره توبه آیه 18(
مسلجد  های خلدا را تنهلا کسلی تعمیلر می  کنلد کله به خلدا وروز جلزا ایمان داشلته ونملاز به پا 

دارد وزکات دهلد وجلز از خدا نترسلد.
عالمله طباطبایلی در ذیلل ایلن آیلات اشلاره می  کنلد کله کلمة مسلجد اسلم مکانی اسلت که 
سلجده در آن انجلام می  شلود. ماننلد خانله  ای کله بلرای سلجده بلرای خدا سلاخته می  شلود. البته 
در ایلن آیله مقصلود از مسلاجد هلر چنلد مطللق بناهایی اسلت کله برای عبادت خدا سلاخته شلده 
ولکلن سلیاق آیله دالللت دارد بلر ایلن کله مقصلود از آن عملارت مسلجد  الحرام اسلت و در آیله 
بعلدی حلق تعمیلر مسلجد را برای مؤمنینلی منحصر کلرده که خداترس بلوده ومعتقد بله روز جزا، 

زکات و نملاز باشلند. )طباطبایی، 1370، تفسلیرالمیزان، جللد9، ص305-302(

2. کارکرد  های مسجد

2-1. آموزشی
روزگاری مسلجد، یگانله پایلگاه مهم آموزشلی در کشلورهای اسلالمی بوده اسلت. در فرهنگ 
ملردم ملا، مسلجد کارکلرد آموزشلی نیلز دارد و ایلن مسلئله از چندیلن جهلت قابلل تأملل اسلت. 
خطبه  هلای نملاز، تالش  هلای آموزشلی و مکتب  هلا، کتابخانه  هلا و حوزه  هلای علمیله در مسلاجد 

خود دسلت  آوردی آموزشلی دارد. 
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sنگاهپیامبراکرم جایگاهجلساتعلمیوآموزشیدرمسجداز
 بله مراتلب واالتلر و ارجمندتلر از جلسلات دعا اسلت؛ چنان که در روایت اسلت که روزی رسلول 
خلداs  بله مسلجد وارد شلدند. در مسلجد، دو مجللس جداگانله برپلا بلود. گروهلی در حلال یلاد 
  sدادن و فراگرفتلن دانلش و جمعلی نیلز بله دعلا و راز و نیلاز بلا خداونلد مشلغول بودنلد. پیامبلر
فرملود: هلر دو گلروه بله سلوی نیکلی گام برمی  دارنلد؛ دسلته  ای خلدا را می  خواننلد و گروهلی نیز 
آملوزش می بیننلد و نادانلان را تعلیلم ملی دهنلد؛ وللی این گلروه )تعلیم و تعللم( کار برتلری انجام 
ملی دهلد. ملن نیلز بله منظلور آملوزش دادن ملردم مبعلوث شلده ام. آنلگاه پیامبلرs  در میلان 

گروهلی که سلرگرم آملوزش بودند، نشسلت.

2-2. فرهنگی
پیامبلر اسلالمs محیلط مسلجد را کاملاًل فرهنگلی ملی دانسلتند، تلا جایلی کله در حضلور آن 
حضلرت و بلا اجلازة ایشلان برخی مسلابقات برگلزار می شلد و حضرت ضمن ابلراز خرسلندی از این 
کار، بلا حوصلله و بردباری کامل از چنین مسلائلی اسلتقبال ملی کردند. گرچه امروزه مراکز آموزشلی 
و فرهنگلی گسلترش یافتله اسلت؛ اما نبایلد از این کارکلرد مهم مسلجد و بارور نملودن فرهنگی آن 
غافل شلد. برگزاری جلسلات شلبی با قرآن، مسلابقات کتابخوانی و… از جمله برنامه  هایی هسلتند 
کله ملی تلوان اجلرا نملود. همچنین حضور املام جماعلت مدتی قبلل و بعد از نملاز در مسلجد برای 

پرسلش و پاسلخ، مشلاوره و… شلرایط ویلژه جهت رشلد فرهنگی ملردم را به وجود ملی آورد.

2-3. تبلیغی
هلدف از تبلیلغ، رشلد و افزایلش معرفلت دینلی ملردم و آشلنا کلردن آنلان بلرای ادای وظایف 
دینلی و اسلالمی ملی باشلد. شلاید هیلچ پایگاهلی بله انلدازة »مسلاجد« در تبلیغ اسلالمی ایفای 
نقلش نکلرده باشلد؛ از زملان رسلول خلداs  تاکنلون اذان، نملاز، وعلظ و خطابله از مهم تریلن 

برنامه  هلای مسلاجد بلوده و ملی باشلد.

2-4. اجتماعی 

اصلواًل یکلی از عللل تأکیلد پیامبر اسلالم s و ائمة معصومیلنD  بر حضلور در نماز جماعت 
بله صلورت صفلوف فشلرده و منسلجم، ایجلاد روحیة تعلاون در میلان نمازگلزاران و افزایلش بُعد 
اجتماعلی مسللمانان در کنلار انجلام اعملال عبلادی آنان می  باشلد. و ایلن حضور می  توانلد از هرج 
و ملرج و عنان  گسلیختگی کله جامعله بله ملرور زمان دچلار آن می  شلود، جلوگیری کند و تشلکیل 
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ایلن اجتماعلات در ملکان مقدس مسلجد، باعث می  شلود تلا مؤمنین تحلت توجه و ارشلاد عالمان 
و مبلغلان دینی قلرار گیرند.

2- 5. سیاسی
یکلی از کارکردهلای مهلم مسلجد، کارکلرد سیاسلی اسلت کله از زمان رسلول خلداs بر آن 
تأکیلد شلده و هلم اکنون نیز اهمیت آن کاماًل مشلخص اسلت. بلر همین اسلاس، آن حضرت پس 
از بنیان  گلذاری نظلام اسلالمی، مسلجد را که مرکزی عموملی و محل تجمع مسللمانان برای ادای 
فرایلض دینلی بلود، به عنوان پایلگاه حکومت و نهاد سیاسلی اسلالم برگزید. در دوره  هلای بعد نیز 
بیشلتر املور سیاسلی آن روز ماننلد معرفلی خلیفه، مراسلم بیعت بلا وی، عزل و نصب اسلتانداران و 

کارگلزاران و… در مسلجد صلورت می  گرفت. 

2-6. جهادی
بررسلی کتلب تاریخلی بله خوبی روشلنگر آن اسلت کله از ابتلدای اسلالم تماملی فعالیت  ها از 
جملله: گلردآوری، تجهیلز، سلامان  دهی و تجملع نیلرو بله هنگام احسلاس خطلر و بیلم از تعرض 
دشلمن، در مسلجد صلورت گرفتله اسلت. مسلجد نله تنها محل اعلزام نیروهلا و طرح نقشله های 
جنگلی بلوده، بلکله رسلول خلداs دسلتور می  دادنلد در صورت وجلود مسلجد، چلادر فرماندهی 

ایشلان را در کنلار آن نصلب کنند.

2-7. رسانه  ای 
دیلن مبیلن اسلالم از 1400 سلال پیلش، ایلن نیلاز را در نظلر گرفتله و مکانی به نام »مسلجد« 
را بله عنلوان پایلگاه ارتباطی بسلیار مهلم در افزایش پیوندهای انسلانی و توسلعة فرهنگی اسلالم 
معرفلی کلرده اسلت. بله همیلن دلیلل کارکرد رسلانة ارتبلاط جمعلی با هملة تحلوالت تکنیکی، 
زمانلی قریلن توفیلق قلملداد می  شلود کله بتوانلد عمیق  ترین ارتبلاط و پیونلد را با مخاطلب برقرار 

سلازد کله این ویژگلی فقط در مسلجد یافلت می  شلود. )فجلری ،1388، ص77-69(
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ب( بررسی سؤاالت بر اساس یافته  های پژوهش
1. امامان جماعت ومتولیان فرهنگی

مدیریلت مسلجد در سله سلطح کالن، میانه و فرد قابل بررسلی اسلت. در الیلة کالِن مدیریت 
مسلاجد، حاکمیلت و رأِس نظلام و نیلز دوللت و مجللس قلرار می  گیرنلد. در سلطح مدیریلت میانة 
مسلجد، نهادهلای متوللی املور فرهنگلی و سلازمان  های متوللی املور مسلاجد جلای می  گیرنلد. 
مدیریلت خلرد مسلاجد نیلز مدیریلت بلر الیلة داخلی مسلجد بلا محوریت املام جماعت اسلت. در 
واقلع، املام جماعلت را مدیر مسلجد می  داننلد. از این رو برای وضعیت مسلجد در ایران می  بایسلت 
بله مدیریلت ائمله جماعلت بلر مسلجد توجله کلرد. در توضیح الیه  هلای مربلوط به مدیریلت باید 
گفلت دوللت اسلالمی وظیفلة آبادانی و سلاخت مسلجد را عهده  داراسلت. متولیان املور فرهنگی نیز 
در املوری نظیلر تولیلد محتلوی، زمینه  سلازی و فرهنگ  سلازی بلرای حضلور اقشلار مختللف مردم 
در مسلجد دخیل  انلد. متولیلان مسلتقیِم ادارة مسلجد هلم در جامعة ما و هلم در الیلة درونی مدیریت 
مسلجد پرشلمارند، در الیلة درونلی مدیریلت مسلجد نیلز املام جماعلت، هیأت امنلا، خادم، بسلیج، 
کانون  هلای فرهنگی-هنلری، مأمومیلن و مخاطبلان هم حضور دارنلد. )کرم  اللهلی ،1391، ص38(

امـامجماعـت و یلا »پیش نملاز« بله فلردي اطلالق مي  شلود کله ملردم در نملاز جماعلت، به او 

اقتلدا مي  کننلد. املام جماعلت مدیلر مجموعه مسلجد اسلت. به همیلن دلیلل، محور اصللي ادارة 
مسلجد محسلوب مي  شود.

از دیگلر عناصلر الیلة داخللي مدیریلت مسلجد، هیئلت امنلا اسلت. هیئـتامنـا را مي تلوان 
شلوراي مدیریلت مسلجد نیز نامیلد. نظلارت بلر برنامه ریزي ها، حل مشلکالت، برگزاري مراسلم 
و برنامه هلاي جانبلي و مدیریلت منابلع ماللي مسلجد بلا هملکاري املام جماعلت بله عهلده ایلن 
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شلورا اسلت .خـادم نیلز بله شلخص یلا اشلخاصي گفتله مي شلود که در مسلاجد بله املور نظافت، 
نگهلداري، خدمات رسلاني بله مراجعه کننلدگان و ماننلد آن اشلتغال دارنلد. سلابقة حضوربسـیج و 
شلکل گیري پایگاه هلاي بسلیج در مسلجد مقلارن با آغلاز پیروزي انقالب اسلالمي اسلت. پس از 
پایلان جنلگ، پایگاه هلاي بسلیج به عنلوان نهلادي تثبیت شلده در کنلار مسلاجد، بله فعالیلت خود 
ادامله دادنلد و به تدریلج به فعالیلت سیاسلي و فرهنگي پرداختنلد. کانونهـایفرهنگی نیلز در دهة 
اخیلر بله جملع عناصلر دخیلل در مدیریت مسلجد پیوسلته اسلت. گروهلي دیگلر از سلازمان ها و 
نهادهلاي مرتبلط بلا مسلجد، نهادهلاي متوللي امور فرهنگي کشلور هسلتند. ایلن قبیلل نهادها، 
به رغلم علدم دخاللت مسلتقیم در ادارة مسلجد، به عنلوان نهادهلاي زمینه سلاز حضلور فعلال، پویا 
و اثربخلش مسلجد در جامعله، نقلش به سلزایي دارنلد. ضعلف عملکلرد متولیلان املور فرهنگلي 
مي توانلد بلراي مسلاجد آسلیب زا باشلند. این نهادهلا در املوري نظیر تولیلد محتوا، زمینه سلازي و 
فرهنگ سلازي بلراي حضلور اقشلار مختللف مردم در مسلجد و ماننلد آن دخالت دارنلد. حوزه هاي 
علمیه، وزارت فرهنگ و ارشلاد اسلالمي، آموزش و پرورش، کمیسلیون فرهنگي مجلس شلوراي 
اسلالمي، سلازمان تبلیغلات اسلالمي، صلدا و سلیما از جمللة ایلن نهادها محسلوب مي شلوند. در 
میلان ایلن نهادهلا، جایلگاه حلوزة علمیله بله دلیلل تربیلت روحانیلون و ائمله جماعت مسلاجد از 

اهمیلت بیشلتري برخلوردار اسلت. )کرم  اللهلی، 1391، ص42-39(

1-1. ویژگی  های امامان جماعت
ابعلاد وجلودي املام جماعت به دو بعد »شلناختي« و »رفتاري« تقسلیم مي شلود: بُعد شلناختي، 
شلامل دانلش، آگاهلي و اطالعلات دینلي، اجتماعلي و همچنین دانش مدیریت مسلجد مي شلود. 
بعلد رفتلاري، شلامل رفتلار و اخلالق فردي و اخلالق و رفتار اجتماعي اسلت. »رفتار فلردي« یعني 
آراسلتگي باطلن و آراسلتگي ظاهلر و »رفتلار اجتماعلي« یعنلي توانایي تعاملل و برخورد مناسلب 
بلا اقشلار گوناگلون جامعله، اعلم از مخاطبلان و غیرمخاطبلان مسلجد. توانایي اعملال مدیریت بر 

مسلجد نیلز در بعد کنشلي قلرار مي گیرد.
بعـدشـناختی: یکلي از مهم تریلن ویژگي هلاي املام جماعلت، بهره منلدي از دانلش دیني و نیز 
دانلش موردنیلاز جهلت مخاطب شناسلي و برقراري تعاملل سلازنده و اثربخش با مخاطبان اسلت. 
املام جماعلت بایلد عاللم به علوم و معارف دیني و نیز آشلناي با مسلائل مسلتحدثه و دانش هلاي زمانه 
باشلد. از سلوي دیگلر، آشلنایي با دانش مدیریلت، امام جماعت را در مدیریت مسلجد یاري مي رسلاند.
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بعـدرفتـاری: توصیه هلاي اکیلد دیلن بله ایلن بُعلد از ابعلاد شلخصیتي اماملان جماعلت کله 
 مهم تریلن مبلغلان دیلن به شلمار مي آینلد نشلان از اهمیلت آن دارد. در روایتلي از املام صلادق
آملده اسلت: »ملردم را بلا غیرزبلان و بلا عمل و کلردار خود بله دین حق دعلوت کنیلد.« )کلیني، 
1365، ج 2، ص 78( اخلالق فلردي و اجتماعلي املام جماعلت در میلزان اقبلال ملردم به مسلجد 
نقلش به سلزایي دارد. بعلد رفتلاري املام جماعلت بله نوبله خلود، شلامل مؤلفه هلاي فلردي و 

اجتماعلي به شلرح ذیل اسلت:
فـردی:رفتلار فلردي شلامل دو مؤلفلة آراسلتگي باطلن و ظاهر اسلت. مقصود از  -کنـشورفتـار
آراسلتگي باطلن، بهره منلدي املام جماعلت از فضایلل و صفلات نیلک اخالقلي اسلت و منظور از 
آراسلتگي ظاهلر، اهتملام املام جماعلت بله پاکیزگي، نظلم در فعالیت هلا، رعایت بهداشلت فردي 

و ماننلد آن می  باشلد.
اجتماعـی:ایلن حلوزه، چگونگلي تعامل و برخورد امام جماعت با اقشلار گوناگون  -کنـشورفتـار
جامعله، اعلم از مخاطبان و غیر مخاطبان مسلجد را شلامل مي شلود. علالوه بر این، افلراد پیرامون 
املام جماعلت نیلز در ایلن حلوزه قلرار مي گیرنلد. ایلن افراد شلامل خانلواده، دوسلتان و آشلنایان 
املام جماعلت مي شلوند. چگونگلي تعاملل و رفتلار اماملان جماعت بلا افلراد پیراملون  و همچنین 
ویژگي هلاي ایشلان در میلزان جاذبله و توجله ملردم بله سلمت مسلجد تأثیرگلذار اسلت. توانایي 
عمللي املام جماعلت در مدیریلت امور مسلجد و برقراري تلوازن و انسلجام میان عناصلر مرتبط با 

مسلجد نیلز در ایلن مقوله جلاي مي گیرد. )کلرم اللهلی ،1391 ،ص40( 

1-2. شایستگی  های امام جماعت وکارگزاران مسجد 
در این قسمت سعی می  شود شایستگی  های اساسی مورد نیاز امام جماعت مطرح شود.

برابلر نظلر مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد، ویژگی  هلای املام جماعلت بله عنلوان  مدیلر 
اسلالمی عبارتنلد از: 1- ایملان و تقلوا 2- عداللت و امانلت داری 3- توانایلی 4- اخلالق و برخورد 
نیکلو و زیبلا 5- سلعة صلدر و تسللط بلر خلود 6- خلردورزی و دوراندیشلی 7- تعلادل 8- تواضع 
9- جدیلت و تلالش 10- صداقلت و وفلای به پیملان 11- خواهلان دانش جدیلد و افق  های نوین 
فعالیلت. مرکلز یلاد شلده، ویژگی  هلای دیگلر املام جماعلت را چنیلن برمی  شلمارد: املام جماعت 
بایلد از نظلر علملی بلا قلرآن و تفسلیر، روایات و سلخنان ائمهD آشلنا باشلد و توان پاسلخ  گویی 
بله سلؤاالت فقهلی و شلبهات جدیلد کالمی را داشلته باشلد و از اخبار کشلور و جهان آگاه باشلد. از 
نظلر گفتلاری بایلد از پرحرفلی و کلملات بیهلوده، غیبلت و بدگویی پرهیز کنلد. از نظر برخلورد نیز 
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بایلد گشلاده  رو و خوش  برخورد باشلد؛ شلخصیت افلراد را حفظ کنلد و از تحقیر و تمسلخر و پوزخند 
پرهیلز کنلد. املام جماعلت دارای چهلار وظیفلة اساسلی اسلت: 1- اقامة نملاز جماعلت 2- تعلیم 
و تربیلت و نشلر معلارف 3- رهبلری و مدیریلت مسلجد 4- برقلراری ارتبلاط. )مرکز رسلیدگی به 

امور مسلاجد، 1386( 
پیلروی از سلنت و سلیرة پیامبلرs برای موفقیلت امام جماعت در مسلئولیت خود بسلیار خطیر 
و مهلم اسلت. برخلی از اصلول سلیرة فلردی و اجتماعی پیامبلرs عبارتنلد از: نظافت، آراسلتگی 
ظاهلر، معطر بودن، سلالم کلردن، مصافحه، گشلادگی چهره، برقلراری ارتباط صمیمانله و احترام 

و ادب. )طالقانلی و همکاران، 1389، ص60(
نیزمیتوانبهمواردزیراشارهکرد: همچنینبراساسدیدگاهائمۀاطهار

-محبوبیـت:مهم تریلن ویژگلی املام جماعلت محبوبیتی اسلت که درمیلان نماز گلزاران دارد. 
پیامبلر فرملود: »مثانیـه ال یقبـل اهلل لـم ...وامـام قـوم یصـى بـم وهـم لـه کارهـون... .« )شلیخ صلدوق، 
1413 ه.ق، 59/1( یعنلی هشلت طایفه  انلد کله خداوند از آنها نملازی را نمی  پذیرد،یکلی ازآنها امام 

جماعتلی اسلت کله ملردم از نملاز خواندن پشلت سلر وی کراهت داشلته باشلند و... .
از طلرف دیگلر رضایلت آنلان نیلز پلاداش فراوانلی را بلرای او بله دنبلال ملی آورد، چلرا که آن 
 » حضلرت فرمودنلد: »مـن ام قوما باذهنم و هـم به راضون ... فلـه مثل اجر القـوم و الینقض مـن اجورهم شئ
)عامللی، 1403ه.ق، 349/8( یعنلی هلر کلس اماملت جمعی را با اجازه خودشلان به عهلده بگیرد و 
آنلان بله اماملت او راضلی باشلند ... پس بلرای او ماننلد ثواب نملاز هملة مأمومین خواهلد بود، بی 

آنکله از اجلر آنان چیزی کاسلته شلود.
مراتـبعلـموتقـوی: اگلر املام جماعلت بخواهد مسلئولیت خود را به نحو احسلن  -برخـورداریاز
انجلام دهلد، بایلد روشلنفکر، آگاه وبرخلوردار از مراتلب عللم وتقوا باشلد. علالوه بر آن بایلد دارای 
قرائتلی صحیلح باشلد و احلکام نملاز را نیلک بدانلد. پیامبر  اکلرمs در ایلن بلاره می فرمایلد: »ان 
تکـم فقدمـوا خیارکـم.« )عاملـی، ج 5، ابـواب صـالة الجمـاة، بـاب 26، حدیـث 4.  سـرکم ان تزکـوا صا
یعنلی اگلر پاکیلزه نگه  داشلتن نملاز شلما را خوشلحال می  کنلد، پلس بهتریلن خلود را پیشلوا قرار 

. هید د
- آشلنایی بلا شلیوه  های تبلیلغ: از مهم تریلن ویژگی  های املام جماعت، نحوة آملوزش وتبلیغی 
اسلت کله در پیلش می  گیلرد. وی در ایلن زمینله، اواًل بایلد مخاطب خلود را بشناسلد وثانیلًا باید به 
آن چله می  گویلد عملل نمایلد. املام صلادق در این ملورد فرموده اسلت: »اگلر عالم و دانشلمند 
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بله عللم خلود عملل نکنلد، موعظه وانلدرز او از دل  هلا می  لغلزد، آن چنان کله باران از روی سلنگ 
صلاف ونشلیب  های لغزنلده کلوه لغلزان اسلت.« )کلینلی ،8/1382:1( )به نقلل از مصطفلوی نیا و 

همکاران، 1392، صص207-189( 

1-3.وظایفامامجماعت
املام جماعلت علالوه بلر مدیریت صحیح مسلجد و اقاملة نماز جماعت، الزم اسلت ملواردی را 

مدنظر قلرار دهد:

1-3-1.مدیریتمسجد
یکلی از مهم تریلن مسلائل در مسلجد مدیریلت آن اسلت؛ اما بلا توجه بله اهمیلت برنامه  ریزی 
در برنامه  هلای دینلی، فرهنگلی و آموزشلی مسلجد، ضلروری اسلت کله ائملة جماعلات اولیلن 
برنامه  ریلز باشلند تلا بتواننلد اهل مسلاجد را هلم به منظلور تقویت بنیة دینلی و مذهبی آنلان و هم 
بله منظلور بهره  بلرداری در مسلائل سیاسلی و اجتماعلی و ارتقلای میلزان آگاهی آحاد ملردم مهیا 
سلازند. رسلیدن بله اهلداف مذکور نیازمنلد برنامه ریلزی، سلازماندهی امکانلات و نیروهلا و نهایتًا 
کنتلرل و نظلارت بلر اجلرای برنامه  هاسلت. بنابرایلن آنچله مهلم بله نظلر می  رسلد این اسلت که 
ائملة جماعلات بلا آگاهلی کاملل بله مدیریلت مسلجد عالوه بلر مشلورت بلا نمازگلزاران و هیئت 
امنلای مسلجد، تصمیلم نهایلی را خلود اتخلاذ و اعملال نماینلد. اهمیت ایلن موضوع تا آنجا اسلت 
کله رسلول اکلرمs شلخصًا مدیریلت و اماملت مسلجد النبلی را بله عهلده داشلتند و در غیلاب 
ایشلان، مدیریلت مسلجد بله عهلدة کسلانی بلوده اسلت که بله تشلخیص آن حضلرت صالحیت 

اماملت را داشلته  اند. )فجلری، 1388، ص32(

1-3-2.مراعاتاوقاتنمازگزارانوحالضعیفان

از جملله مهم تریلن مسلائل قابلل دقلت در مسلجد ایلن اسلت کله نملاز جماعلت در اول وقت 
شلرعی و بلدون فلوت وقت آغلاز گلردد. و برنامه  هایی مثلل سلخنرانی  ها و دعاهلای طوالنی، بعد 
از اتملام نملاز صلورت پذیلرد. بلا کمال تأسلف در برخی مسلاجد، مسلتحبات بین نماز بله اندازه  ای 
طوالنلی می  شلود کله علده  ای نملاز دوم را فلرادی خوانلده و گاه بله همیلن دلیل اصاًل در مسلجد 
حاضلر نمی  شلوند و از فیلض جماعلت محلروم می  ماننلد. بله یقیلن ثلواب نملاز جماعت بلا انجام 
حداقلل مسلتحبات هملراه با جمعیت بیشلتر بسلیار بهتلر از نماز طوالنلی با انجام همة مسلتحبات 
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خواهلد بلود. آملار نشلان می  دهلد آنچه کله ملردم را از مسلجد گریزان می  سلازد، طوالنلی کردن 
نملاز و فاصللة بیلن دو نماز اسلت. )قرائتلی، 1387، ص 79(

اَجـِة َو  َ ا الْ
َ

ّنَ َمَعـَک ذ
َ
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ْ
ْتـَک َتک

َ
ْجَزا

َ
 أ

ً
ُکْنـَت ِإَمامـا ا 

َ
املام صلادق می  فرماینلد: »ِإذ

ِبیـر« )الکافلی، ج3، ص310(؛ هلر گاه املام جماعلت بلودی، یلک اهلل اکبلر بلرای تو 
َ

ک
ْ
ِعیـَف َو ال

َ
الّض

کافلی اسلت؛ زیلرا افلرادی کله کار دارنلد یلا ضعیلف و پیلر هسلتند بلا تلو می  باشلند.«
 ِ

ّ
ْیـَت َفَصـل

َّ
ا َصل

َ
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ْ
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َ
امیرالمؤمنیلن می  فرماینلد: »آِخـُر َمـا َفاَرْقـُت َعل

َفـَک ...« )وسلائل الشلیعه، ج5، ص447(؛ آخرین سلخنی کله با آن از محبوب 
ْ
ْضَعـِف َمـْن َخل

َ
ة أ

َ
َصـا

قلبلم جلدا شلدم، ایلن بود کله فرمود: یلا علی! به هنلگام نملاز ]جماعت[، نملازی متناسلب با حال 
ضعیف  تریلن کسلی کله به تلو اقتدا کلرده اسلت بخوان.

ایلن حدیلث شلریف گویلای آن اسلت کله یکلی از راه  های جللب و جذب مسللمانان بله کانون 
مسلجد و نملاز جماعلت، کوتلاه برگزار  نملودن نماز جماعت اسلت.

ـْم ِف ُحُضـوِرِه َو ِقَراَءِتِه  ـْم َیْقَتِصـْد ِبِ
َ
 َفل

ً
ّمَ َقْومـا

َ
در روایلت دیگری رسلول خلداs می  فرماینلد: »َمـْن أ

ِمیـٍر 
َ
ـَة أ

َ
ُتـُه ِعْنـَد اهلِل َمْنِزل

َ
ـاِوْز َتَراِقَیـُه َو َکاَنـْت َمْنِزل َ ج

ُ
ْ ت ُتـُه َو لَ

َ
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َ
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َ
َو ُرُکوِعـِه َو ُسـُجوِدِه َو ُقُعـوِدِه َو ِقَیاِمـِه ُرّد

ْمِر اهلِل«. )وسلائل الشلیعه، ج 8، ص 420(
َ
ْ َیُقْم ِفِیْم ِبأ ِتِه َو لَ ْح ِلَرِعّیَ

ُ
ْ َیْصل َجاِئٍر ُمَتَعّدٍ لَ

کسلی کله اماملت گروهلی را بله عهده گیلرد و در حاضر شلدن ]برای نملاز[ و قرائلت و رکوع و 
سلجده و نشسلتن و برخاسلتن خلود، راه اعتلدال و میانله را در پیلش نگیلرد، نمازش ملورد پذیرش 
نخواهلد بلود و از کتف  هلای او تجلاوز نمی  کنلد و جایگاه چنین اماملی نزد خداوند همچلون جایگاه 
سللطان سلتمگر و تجاوزگلری اسلت کله برای اصلالح رعیت خلود تالش ننملوده و فرملان الهی 

را در میلان آنلان به پای نداشلته اسلت.

1-3-3.تعیینساعتیمشخصبرایحلمشکات
اگرچله اجلرای ایلن برنامه در همة مسلاجد ضروری نمی  باشلد؛ اما مناسلب اسلت املام جماعت 
بلا توجله بله نیلاز محل، سلاعتی را به صورت روزانله یا هفتگی در مسلجد حضور یابد و به سلؤاالت 
پاسلخ گفتله و بله رفع مشلکالت فلردی و اختالفلات خانوادگلی بپلردازد و در صورت نیاز بلا مراکز 

حلوزوی و متخصصیلن در تماس باشلد تا سلؤاالت به خوبی پاسلخ داده شلود.

1-3-4.حفظآرامشمسجد
املام جماعلت موظلف اسلت از هرگونله برنامله  ای کله نظلم مسلجد را برهلم زده و یا در شلأن 
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مسلجد نمی  باشلد، جلوگیلری نمایلد. همچنیلن الزم اسلت از هرگونله سیاسلی  بازی و طرفلداری 
از گلروه خلاص کله باعلث تشلنج در مسلجد و از بیلن رفتن فضلای عبادت اسلت جلوگیلری کند.

1-3-5.ارائۀبرنامههاییکهبرجذابیتمسجدبیافزاید
در برناملة سلخنرانی مسلجد، حتی  المقلدور از افلراد آگاه بله مسلائل سیاسلی و روز، متعهلد و 
جلّذاب اسلتفاده شلود تلا مردم علالوه بر تنلوع و جذابیلت، از اوضاع کشلور و منطقة محلل زندگی، 

مطللع شلده، سلؤاالت خویلش را مطرح نملوده و جلواب دریافلت نمایند.

1-3-6.تشکیلهیئتامناء
هلر املام جماعتلی نیلاز بله افلرادی دارد کله در ادارة مسلجد، او را یلاری نماینلد؛ املا مهلم این 
اسلت کله ایلن افلراد چه بلا نام هیئلت امناء )کله از افلراد ملورد اطمینان محلل می  باشلند( و چه با 
دادن مسلئولیت  های مختللف بله افراد دارای صالحیت، مثل: مسلئول واحد پشلتیبانی-مالی، واحد 
عمرانی-خدماتلی، واحلد فرهنگی-هنلری و ورزشلی، واحلد روابلط عموملی و ... تحلت نظلارت 
و مدیریلت املام جماعلت برنامه  هلای مسلجد را پیگیلری نماینلد. همچنیلن برخلی مسلاجد کله 
هیئلت امنلاء داشلته و آنهلا مسلئول دعلوت از املام جماعت می  باشلند، الزم اسلت به این مسلئله 
واقلف گردنلد کله انتخلاب املام جماعت، بله معنلای انتخاب مدیلر در تملام فعالیت  های مسلجد 
اسلت و تملام برنامه  هلای مسلجد بایلد بلا موافقلت و هماهنگلی املام جماعلت انجلام گیلرد. 

)فجلری، 1388، ص33-32(

1-4. شایستگی  های فعاالن )کارگزاران( 
فعلاالن یلا کارگلزاران یک مسلجد، عالوه بر انجلام امور عملیاتی، هلم چون بلازو و معاون امام 
جماعلت عملل می  کننلد. )خصوصلًا اعضای هیئلت امناء( از ایلن رو، از یک سلو ویژگی  های فردی 
ایلن افلراد ماننلد توانمندی  هلای آنهلا اهمیلت پیلدا می  کننلد و از سلوی دیگلر، ویژگی  هلای بین 
فلردی )گروهلی( آنهلا حائز اهمیت اسلت. در نتیجه، شایسلتگی  های فعاالن طبق ایلن توضیحات 
در دو مؤلفلة ویژگی  هلای فلردی و بین  فلردی طبقه  بندی شلده اسلت. عناصر توانمندی شلخصی، 
فضایلل ایمانی-اخالقلی و انگیلزش ایلن افلراد )شلامل مهلارت و دانلش، شلجاعت، صداقلت و 
وفلای بله عهلد، نیت خدمت  گلزاری، امانلت  داری و مسلئولیت  پذیری، سلعة صدر و ملدارا و تالش 
و پشلتکار در مسلجد( در مؤلفلة »ویژگی  هلای فلردی« معرفی شلده  اند. از آن جهت کله این افراد، 
گلروه یلا تیملی از فعلاالن ادارة املور مسلجد را شلکل می  دهنلد، برخلی ویژگی  هلای اثرگلذار بلر 
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عملکلرد گلروه ماننلد همبسلتگی، بلرادری و انسلجام، وجهله یلا اعتبلار محللی، احتلرام و اعتماد 
متقابلل و الفلت و محبلت بیلن قللوب آنها به عنلوان جمعلی از مؤمنیلن در ویژگی  هلای بین  فردی 
مطلرح شلده  اند. انسلجام گلروه، احسلاس ملا بلودن اسلت کله اعضای یلک گلروه را بله یکدیگر 
پیونلد می  دهلد. اعتملاد و ایملان متقابلل بله رفتلار و مقاصد دیگلران نیلز، از جمله عواملل مهم در 
رفتلار یلک گلروه اسلت. نیت خدمت بله خانة خدا، از شلاخص  های مهلم این بخش اسلت و ارزش 
کارهلا بله نیلت انجام آنهاسلت. در فضیلت خدمت  گزاری به مسلجد، اشلاره به این حدیث، مناسلب 
اسلت: »هلر کلس مسلجدی را جلارو کند، خداونلد برای او ثلواب آزاد کلردن یک بنده را بنویسلد و 
هلر کلس مسلجد را غبارروبی کند، خلدای عزوجلل وی را از رحمتش دوچندان برخلوردار گرداند.« 

)طالقانی وهملکاران، 1389، ص62-61(
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ج( زیباسازی مسجد
1. اهمیت زیبایی  شناسی در اسالم

یکلی از اهلداف جلذب خانواده  هلا بله مسلجد، پلرورش شلور وشلوق افلراد نسلبت بله مفاهیم 
اساسلی دیلن هلم چلون تقوی، ایثلار اسلت و تنها ارائلة مسلتقیم معلارف الهی نیسلت. پس نقش 
اساسلی مسلجد رفتلن، فراهلم آوردن شلرایطی اسلت کله فرد بلا تجربة واقعله  ای درونلی به دین 
گرایلش یابلد. در واقلع نمی  تلوان از طریلق تبلیغ بدون ترغیلب وتربیت بدون تمایلل درونی، فردی 
را بله دوسلت داشلتن چیلزی واداشلت. متولیان فرهنگی وسلازندگان مسلاجد می  تواننلد مایه  های 
فطلری درون خانواده  هلا را از طریلق کشلش  های زیبایی  شلناختی پلرورش دهنلد. بنابراین هدایت 
احساسلات وعواطلف خانواده  هلا از طریلق توجه به ابعلاد زیبایی  شلناختی وتأثیر روش  هلای مبتنی 
بلر بعد زیبایی میسلر می  شلود. زیبایی عشلق را می  آفریند وعشلق حرکت و شلور در عملل را ایجاد 
می  نمایلد وبلرای انتقلال فرهنلگ اسلالمی از طریلق مسلجد نیازمنلد انسلان  هایی هسلتیم که در 

ایلن ابعلاد پرورش یافته باشلند. )شلریف زاده، 1389، ص105(
اساسلًا یکلی از نیازهلای فطری انسلان میل به زیبایی وجمال  دوسلتی اسلت. در انسلان گرایش 
بله جملال و زیبایلی وجلود دارد، چله بله معنلای »زیبایی  دوسلتی« و چله بله معنلای »زیبایلی 

آفرینلی« کله ناملش هنر اسلت. )مطهلری، 1373(
در دین اسلالم به عناصر زیبایی  شناسلی اشلاره شلده اسلت. اساسلًا آفرینش از نظر قرآن کریم 
بلا جملال و زیبایلی آمیختله اسلت. در قلرآن می  فرمایلد: »انلا جعلنلا ملا عللی االرض زینتله لها« 
)سلوره کهلف، آیله7( یعنلی ملا آنچله از مناظلر طبیعلی کله در روی زمیلن اسلت به عنلوان زینت 
زمیلن قلرار دادیلم وکلرة زمیلن را بلدان مزیلن سلاختیم. در واقلع ترغیب وتشلویق بله کار جمیل 

وزیبلا در قلرآن کریلم بلار ها ملورد اشلاره قرارگرفته اسلت.
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2. معنای زیبایی وزیبایی  شناسی
 بلرای اسلتفاده از نمادهلای هنلری در جلذب خانواده  ها به مسلجد بایلد مفهوم زیبایلی و تربیت 

هنلری را بشناسلیم، مفهوم نمادها، سلطح و انلواع آن را نیز شناسلایی کنیم. 
نملاد در اصطلالح بله معنلای نشلانه و حکایلت از معنلای ملاورای خود اسلت، با این تفلاوت که 
نشلانه ماننلد عالئلم راهنمائلی به نحلو اعتباری و قلراردادی بر ورای خلود داللت می  کنلد، اما نماد 
بلر حسلب نوع دالللت طبیعی، ورای خلود را حکایت می  کند. )قلدردان قراملکلی، 1381، ص65( 

منظلور از زبلان نمادیلن ایلن اسلت کله زبلان، واژگان و گزاره  هلای آن بلر معنلای ظاهلری آن 
دالللت نمی  کنلد. موضلوع نملاد از دو منظلر قابلل بررسلی اسلت؛ بیان نمادین و هسلتی شناسلی 
نمادیلن. در نلگاه نمادیلن کله مرتبلط بلا زیبایلی هنلری اسلت، مفهلوم نمادهلا و زبان  هلا بله هم 
نزدیلک می  شلوند. در لغلت نامله ورد رفرنلس )word reference ،2006(، زیبایی  شناسلی 
»درک زیبایلی یلا چیزهلای زیبلا« و »مطلوبیلت چیلزی از نظلر زیبایلی« تعریلف شلده اسلت. 

)صابلری ورضوانلی، 1391، ص114(
ویژگی  هلای زیبایلی شناسلی دامنلة متنوعلی از حیطه  هلا را دربلر می  گیلرد. سلیبلی )1959( 
فهرسلتی فراهلم می  کنلد کله دامنلة مفهلوم زیباشناسلی را نشلان می  دهلد. ایلن دامنله شلامل 
حیطه  هلای هماهنگلی، آراملش، قدرتمندی، دلپذیری، پراحساسلی، گیرایی و جلب  کنندگی اسلت. 
از نظلر وی بلا دسلتیابی بله ایلن فهرسلت در هنلر معملاری، می  تلوان مفهلوم کللی یلک ویژگی 
زیباشلناختی را در زندگلی نشلان داد. بلرای مثلال، هماهنگلی یلک ویژگلی صوری اسلت. خشلم 
)ماننلد آراملش( یلک ویژگلی عاطفی اسلت، و قشلنگی )همانند دلپذیلری( یک ویژگلی صوری و 
ارزشلی اسلت. اگلر بتلوان ایلن فهرسلت را چنیلن گسلترش داد و ویژگی  هلای دیگر آثلار هنری و 
معملاری نظیلر رنلگ، شلکل یلا دوام را کنلار گذاشلت، می  تلوان ویژگی  هلای زیبایی شناسلی را از 

دیگلر ویژگی  هلا متمایز سلاخت. )گلدملن، 1388، ص94( 
زیبایلی شناسلِی محیلط یکلی از حوزه  هلای جدیلد زیبایلی شناسلی اسلت کله در نیمله دوم 
قلرن بیسلتم ظهلور کلرده اسلت. ایلن نلوع زیبایلی شناسلی بلر مباحثلی تأکیلد دارد که بله درک 
زیبا  شلناختی جهلان نله تنهلا محیط  هلای طبیعلی، بلکله فضاهایلی کله به دسلت انسلان سلاخته 

شلده یلا تحلت تأثیلر انسلان بلوده منجلر می  شلود. )کارلسلون، 1388، ص292(
بنابرایلن ایلن موضلوع در سله مقوللة: زیبایلی فضلای مسلجد؛ معماري و مهندسلي مسلجد و 

فضلاي فیزیکلي و بهداشلتي قابلل پي گیلري اسلت.
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3. تأثیر زیبایی مسجد بر جذب خانواده ها
مسلجد، محلل تجللی مجموعله  ای از هنرهایی اسلت که مصداق مسللم هنر شلهودی اسلت. 
در مسلاجد نله تنهلا دیلن بلا هنلر مالقلات می  کنلد بلکله مهم ترین نملود هنلر اسلالمی، معماری 
مسلاجد و ویژگلی هلای بلارز آن اسلت. معملاری مسلجد بله گونله  ای مسلیر تحلوالت و تغییرات 
ایجلاد شلده در شلیوة زندگلی جواملع مسللمان را نشلان می  دهلد و نمایانگلر عمق برداشلت  های 
فرهیختلگان و سلازندگان هلر زملان از جوهلرة ذهنیلت و ایمان جامعه مسللمان معاصر آن اسلت. 
بنلای مسلجد زمانلی معنلا می یابلد که انسلان مسللمان در آن پا نهاده و قلدم به قلدم فضاهای آن 
را طلی می  کنلد تلا بله فضلای غایی آن برسلد و در زیر سلقفی ملدور که نمادی از آسلمان اسلت رو 
در روی محلراب بایسلتد. و اینهلا همله مقدمه  انلد، تلا وی در این فضای مهیا شلده بلرای عبادتش، 
آغازگلر راز و نیلازی شلود کله خلود آداب و مراحللی منظلم دارد. تملام نظلم تجریدی هنلر متعالی 
اسلالمی، بازتابلی اسلت از محتلوای عارفانله  ای کله بلر پایة ایدئولوژی اسلالم بنا شلده اسلت. به 
یقیلن نمی  تلوان، مسلائل عقالنلی و انتزاعلی را از ابعاد احساسلی و عاطفلی آن جدا دانسلت. تا این 
احسلاس برانگیختله نشلود و وجلدان و فطلرت انسلانی احیلا نگلردد ایمان، ریشله ندوانیده اسلت. 
بنابرایلن می تلوان مسلجد را از آن حیلث، جایلگاه تجللی هنلر و معماری اسلالمی قلملداد کرد که 
هنرهلای گوناگلون، بلر روی هلم فضلا و ملکان خاصی را پدیلد می  آورند، فضلا و مکانلی که برای 
ایجلاد رابطلة میلان خلدا و خلق او مناسلب باشلد و در عین شلکوه و جلالل، آراسلتگی و تزیین آن، 

ذهلن انسلان را بله جلای توجه بله خداوند سلبحان به خود مشلغول نسلازد.
نکتله  ای کله در اینجلا حائز اهمیت می  باشلد این اسلت که مهندسلان مسللمان باید بله طراحی 
و اجلرای مسلجد نیلز آشلنا باشلند. نکتله مهلم در سلاخت مسلاجد این اسلت کله هنلر و معماری 
ایلران از دیربلاز دارای چنلد اصلل بلوده اسلت. ایلن اصول چنیلن هسلتند: »ملردم داری، پرهیز از 
بیهودگلی، خودبسلندگی و درون  گرایلی کله مهندسلان سلازه برای سلاخت و طراحی مسلاجد باید 

ایلن اصلول را محلور توجه خلود قرار دهنلد.« )پیرنیلا، 1383(
»زیبایلی معنلاداری کله در معملاری اجلزاء و عناصلر مسلجد ملوج می  زنند نله تنها انسلان را از 
یلاد خداونلد غافلل نمی  سلازد بلکله او را متوجله وزن اشلکال و صلور روحانلی آن می  کنلد. چرا که 
معملار بله واسلطة هنلر و بلا اسلتفاده از مصالح و ملزوملات کار هنری، هلم زمان با خللق یک بنای 
زیبلا بله مفهوم  سلازی نیلز می  پردازنلد. بله طلوری که بنای سلاخته شلده بلا اعتقادات سلازندگان 
آن پیونلدی ناگسسلتنی دارد، در واقلع سلاختمان زیبلا، جملال باطلن پدیلد آورنلده آن را هویلدا 
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می  سلازند.« )مجموعله مقلاالت همایلش معماری مسلجد گذشلته حلال آینلده، 1376، ص244(

دومنظـرحـسزیبایـیشـناختیوگرافیـکمحیطـیقابـل انتقـالمعانـیومفاهیـماز تأثیـرشـکلوفـرمدر
بررسـیاسـت.

-حـسزیبایـیشـناختی: یکلی از نیازهلای روان  شلناختی انسلان، نیاز به حس زیبایی  شلناختی 
اسلت و زیبا  شلناختی از آن جهلت کله کیفیلت درونلی و ناظر بر حلاالت درونی آدمی اسلت، ارضاء 

آن می  توانلد مقدمله  ای بلرای رویکلرد آدمی به معنویت و پرسلتش خداوند باشلد.
-گرافیـکمحیطـی: در یلک محیلط، بایلد میلان زیبایلی و عملکلرد ارتبلاط بر قرار نملود. طراحی 
محیطلی بلرای زیبا سلاختن محیلط بصلری، آگاه کردن و ارتبلاط برقرار کلردن به عنلوان یک اهرم 
پلر قلدرت عملل می  کنلد. در گرافیک محیطی یلا طراحی، بلرای ایجاد ارتبلاط بصری بلا مخاطبان، 
طلراح بایلد پیاملی به ایشلان القلاء نماید، پیاملی هدفلدار در جهت شناسلاندن و معرفلی محیط، این 
پیلام بایلد در وهللة اول، کاربلردی بلوده و بعلد زیبا  شناسلانة آن مراعلات گلردد. بله عبلارت دیگر، در 
جهلت زیبایلی و مطللوب نملودن محیط تلالش صورت پذیلرد. نمادهای وحلدت در اجلزاء و عناصر 
مسلجد نله تنهلا در یلک قالب کلی و پیکلرة ظاهلری در محیط زندگی ملا می  تواند به عنلوان مکانی 
وحدت  آفریلن محسلوب گلردد، بلکله تک تلک عناصلر و اجلزاء متشلکلة آن نیلز در درون و ماهیت 
خلود نمایلی از مؤلفه  هلای وحلدت را آشلکار می  سلازند. منتهلی در ایلن بخلش اسلتنباط مفاهیلم 
وحلدت بله صلورت زیرکانله، ماهرانله و به شلیوه  ای هنرمندانله تجلی پیلدا می  کند که تنهلا اهل فن 
و متخصصلان برجسلته ایلن رشلته هسلتند کله توانایلی کشلف راز و رملز و مصادیق ایلن وحدت را 
دارا ملی باشلند. بلرای نمونله، در اثبلات ایلن مدعلا از چنلد ملورد می تلوان نام بلرد. نخسلت این که 
مسلاجد اسلالمی را ملی تلوان مجموعلة بی  نظیلری از انلواع و اقسلام هنرهای اسلالمی دانسلت. از 
طراحلی بنلا و معملاری کلی سلاختمان گرفته تا کاشلی  کاری و گچبلری و آینه  کاری و خوشنویسلی 
و شلعر و نجلاری و منبلت  کاری و ... حتلی فرش  هلای مسلاجد و ایلن یعنلی مجموعه  ای تملام عیار از 
آثلار هنلری. ایلن هنرهلای مختللف و گوناگلون، در عین تکثلری کله دارند؛ بایلد نهایتاً اثلر واحدی 
بنلام مسلجد را خللق کنند. نقلش و نگاره  های اسللیمی دیواره  ها و خطلوط کوفی و نسلتعلیق اطراف 
محلراب و گنبلد درونلی و برجسلتگی و فرورفتگلی مقرنس هلا و نهایتاً قوس منحنلی حاکم بر کلیت 
معملاری مسلجد، بایلد در کملال سلازگاری و هماهنگلی بلا یکدیگلر قلرار گیرنلد و اوج هماهنگی و 
وحلدت میلان اعتقلادات و باورهلای دینلی مردم با مسلجد، این پایلگاه توحیلدی را می تلوان در آثار 

هنلری و معملاری خلاص بلکار رفتله در آن کله نمود ظاهلری پیدا کلرده، مشلاهده نمود.
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4. عوامل مؤثر در زیبا  سازی مسجد 
رنلگ و نلور و آب سله گانلة اعظلم زیبایی  شناسلی معملاری اسلالمی  اند. نـور جللوة » اهلل نـور 
السـموات و االرض « اسلت کله حضلورش در معملاری اسلالمی، بله ویژه در مسلجد، تجللی نور اهلل 
اسلت در کاسلتن از صعوبلت و سلختی و سلردی سلنگ و بنلا. تأثیلر رنـگ در معملاری اسلالمی، 
انکار  ناشلدنی اسلت و از اهمیلت و گسلتردگی معنایلی زیلادی برخلوردار اسلت و یکلی از عوامل و 
مؤلفه  هلای مهلم در فضاسلازی معنلوی و روحانلی مسلجد می  باشلد. اسلتفاده از رنگ  های سلبز، 
فیلروزه  ای و آبلی در معملاری اسلالمی بسلیار معملول و فلرا گیلر ملی باشلد. کاربلرد رنلگ آبلی 
الجلوردی و آبلی فیلروزه  ای از عمده  تریلن رنگ  هلای زمینله  ای دیوارهلا، کاشلی هلا، محلراب و 
گنبلد و صحلن و شبسلتان و ... مسلاجد اسلت. حضلور جلدیآب در معملاری اسلالمی بله ویژه در 
مسلجد، نله تنهلا آن را عامللی فیزیکلی بلرای تطهیر عابدی قلرار می دهلد که برای عبلادات خود 
بله ایلن تطهیلر نیلاز دارد، بلکله به بنا نیلز صفت تطهیلر عطا می کنلد، همچنیلن گنبـدومنـاره دو 
نملاد اصللی در معملاری خارجلی مسلجد، مهم ترین نماد کالبدی مسلجد از دور اسلت، پوسلته  ای 
کله آسلمان را خیمله زده و بله درون بلرده اسلت و سلر در درون دارد، و در نقطة مقابل آن دسلتی از 
زمینلی کله بلر آسلمان برآملده و به گل نشسلته اسلت )گلدسلته(. گنبد رو بله فضلای درون و منار 
سلر بر آسلمان بیرون تمثیلی از دو سلیر انسلان، سلیر در آفاق و سلیر در انفس، و تمثیلی از فضایی 
مناسلب برای خودسلازی و خودآگاهی »شبسلتان« و فضایی مناسلب پیام  رسلانی و جامعه  سلازی 
و تعهلد در مقابلل از قلّوه بله فعلل درآوردن اسلتعدادهای فطلری فلرد و مسلئولیت در مقابلل امت 
اسلت. یکلی از ویژگی  هلای بارز معماری مسلاجد، حیاط اسلت، حیاط نخسلتین فضایی اسلت که 
نمازگلزار در هنلگام ورود بله مسلجد بله منظلور وضلو گرفتلن و ورود به شبسلتان در آن قلرار می 
گیلرد. صحلن مسلجد به عنلوان فضایی بلا معنلا و هویت  دهنده بر مسلجد، از ویژگی  هلای معنوی 
و ابعلاد عملکلردی مهملی برخلوردار اسلت که در تفسلیر فضای مسلجد و شلکل دادن به سلاختار 
نظلام فضایلی آن مهم تریلن نقلش را ایفلا می  کنلد. شبسـتان اصلی  ترین فضای تجمع، انسلجام و 
تمرکلز مسلجد محسلوب ملی گلردد و در واقع نقطله گرانیگاه و اصللی تجمعات عبادی می باشلد. 
در شبسلتان بسلیاری از حرکت  هلا و برنامه  هلای وحدت  آفریلن شلکل ملی گیلرد و در واقلع قللب 
تپنلدة حرکت  هلای وحلدت  زا و توحیلدی بله شلمار ملی رود. محـرابدر واقلع نقطة ارتبلاط معنوی 
بیلن عبلد و معبلود و نقطله وحلدت و ارتبلاط بیلن عاللم ظاهلر بلا عاللم معنلا و اتصال ایلن جهان 
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ملادی بله جهلان ماورایی اسلت. محراب نقطه پلرواز و عروج و نقطلة اتصال زمین و آسلمان از بعد 
معنلوی ملی باشلد. محراب نمایانگر قلب مسلجد و موقعیت دیوار سلمت قبله اسلت. )بررسلی هنر 

وزیبا  سلازی در طراحلی مسلجد، سلایت مرکز رسلیدگی بله امور مسلاجد، 1391(

5. روش  های مختلف، برای بیان مفهوم در معماری مسجد 
 تشبیه: معادل »قرینه سازی« در معماری؛
 استعاره: معادل »نمادگرایی« در معماری؛ 

 کنایه: معادل »رمزگرایی« در معماری؛ 
 تمثیل: معادل »آوردن نمونه و نشانه« در معماری؛

 در هملة اینهلا حرکلت از مصلداق بله مفهلوم بلرای بیلان یلک مفهلوم بله کار رفته کله روش 
عام  تلری اسلت. 

-رمزگرایـی)وجودگرایـی(:مسلاجد نمونلة بلارزی از تلفیلق فرم  های نمادین بلا باورهای عمیق 
اعتقلادی می  باشلند و ارتباطلات نمادیلن در این هنر بارز اسلت. 

ونوبیـرون(: درون  گرایلی در مسلجد از دو جنبلة فیزیکلی و  ونگرایـیوبرونگرایـی)در -در
مفهوملی مطلرح اسلت. »در ایلن معملاری هلر فضلای داخللی، خلوتگاه و محلل توجه بله باطن و 

هلر فضلای خارجلی جللوه  گاه و محل توجله به ظاهلر اسلت.« )شلفایی، 1386، ص16(

6. فضای فیزیکی و بهداشتی
- پیروی از قوانین متعارف هندسلی و نظم، تناسلبات هندسلی دقیِق قوی و پرگاری، نسبت مشخص 

بلرای طلول و علرض و ارتفاع در پالن و نما و تمامی اجزاء و ... در مسلجد کاماًل مشلهود اسلت. 
- قرینه  سلازی در مسلجد از بطلن روحیله متعلادل ایرانلی اسلالمی و فلسلفه شلرقی حاکلم بر 
ایلن مللت می  باشلد کله در واقلع تقلارن را می  تلوان »آوردن چیزی برای شلناخت و یلادآوری چیز 
دیگلر و در نهایلت بله معنلای فراتلری دانسلت. تقلارن از نظلر بصلری یک تعلادل و نظلم را ایجاد 
می  کنلد کله کلیلت یلک سیسلتم و سلازمان اجلزاء آن سلهل اللدرک می  شلود و در نتیجه انسلان 
خلود را در فضلای درک شلده  اش پیلدا می  کنلد. »قرینه  هلا حضلور عبلادت را در میلان گرفتله، 
محلرم یکدیگرنلد و سلازندة فضلای محلرم و آشلنا می  شلوند. پنجره  هلا درگاه  هلا و طاق  نماهلا در 
دیوارهلا، قرینله نشسلته و انعلکاس نلگاه تعاللی طللب می  باشلند. نقش ایلن طرف، طنیلن زیبایی 
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نقلش آن طرف اسلت.« )شلفایی، ص20(
مسلاجد وقتلی می  تواننلد نقلش واقعلی خلود را در تربیلت دینلی عبلادی اجتماعلی فرهنگی و 
سیاسلی ایفلا کننلد کله بتواننلد خانواده  هلا را جلذب و حفظ نمایند. رسلیدگی به بهداشلت مسلاجد 
ماننلد تغییلر در معملاری امکانلات گرمازا و سلرمازا و وجود فعالیت  هلای فرهنگی ماننلد کتابخانه و ... 

از راهکارهلای عمللی جلذب خانواده  هلا به مسلجد می  باشلد. 
- نظافلت و بهداشلت مسلاجد تمیلزي و پاک بلودن از جمله عواملي به شلمار ملي رود که باعث 
گرویلدن خانواده  هلا به مسلجد و نماز مي شلود، لذا مسلئوالن مسلجد باید در خصلوص غبارروبي، 
نظافلت منظلم روزانه یلا هفتگي، شسلتن فرش  ها و عطر  افشلاني اقلدام کنند. نظافت دستشلویي، 
ایجلاد امکانلات بهداشلتي نظیلر صابلون، مایلع ضلد عفونلي کننلده، آب گلرم در زمسلتان  ها و 
شستشلوي مرتلب و منظلم محیلط دستشلویي  ها و بله کار بلردن خوشلبو  کننده  هاي مناسلب از 

ضروریات مسلاجد اسلت.
- وسلایل صوتی و گرما  زا و سلرمازا مسلائل ناخوشلایندي مثل نامناسلب بودن صداي بلند  گوها، 
سلرد یلا گرم  بلودن بیلش از حلد مسلجد، تنظیلم نامناسلب نلور در مسلجد و دیگلر عوامللي از این 
قبیلل باعلث ایجلاد سلابقة ذهني منفلي در اذهان افلرادي که به مسلجد مي روند، شلده و موجبات 
نارضایتلي و گریلز خانلواده هلا از مسلجد اسلت. رفلع این مشلکل مدیریلت مدبرانه هیئلت امناي 

مسلجد و افلراد اداره کننلدة املورات و مناسلبت  هاي مسلجد را مي طلبد.
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 و-نتیجه گیری وارائه راه کار های عملی
نظلر بله ایلن کله در ایلن مقالله مشلخص گردیلد کله ویژگی  هلای مثبلت اماملان جماعلت 
ومتولیلان فرهنگلی و زیباسلازی مسلاجد موجب جلذب خانواده  ها برای رفتن به مسلجد می شلود. 
بنابرایلن در ایلن راسلتا می  تلوان بلا در نظلر گرفتلن کارکرد  های مختللف مسلاجد، راه کار های زیر 

را مطلرح کرد:
حـوزۀانتخـابامامـانجماعـت، از روحانیلون شایسلته وفعلال اسلتفاده شلود، زیلرا بلرای  1.در
جلذب خانواده  هلا مناسلب اسلت. از دیگلر ویژگی  های مهلم برای انتخلاب امام جماعلت، می  توان 
بله ایلن موارد اشلاره کلرد: محبوبیلت و مقبولیت،آشلنایی با کارکردهای مسلجد، آشلنایی با دانش 
مدیریلت، توجله بله وظائلف املام جماعلت، مراعلات اوقلات نمازگلزاران و حلال ضعیفلان، تعیین 
سلاعتی مشلخص بلرای حل مشلکالت، حفظ آراملش مسلجد، ارائلة برنامه  هایی خالقانله )مانند 

تبدیلل سلخنرانی  های رسلمی بله کالس  هلای صمیمی(.
حـوزۀفرهنگـی می  تلوان گفلت مسلجد بایلد کانلون انلرژی و شلور و هیجلان باشلد و  2.در
فقلط از سلاختار  های سلنتی اسلتفاده نکنلد بلکله از سلاختار  های بله روز اسلتفاده نمایلد. بلرای 
تقویلت نقلش فرهنگلی مسلاجد می  تلوان با اقلدام به تأسلیس کتابخانله، عرضه وفلروش کتاب با 
تخفیف  هلای مناسلب، تأسلیس مراکلز توزیلع فیلم و سلی دی، کالس  هلای آموزشلی وفرهنگی، 
برگلزاری جلسله  های سلخنرانی، نصلب وراه  انلدازی خدملات رایانله  ای و اینترنتلی زمینه  هلای 

جلذب خانواده  هلارا افزایلش داد.
حـوزۀزیباسـازیمسـاجد بایلد بله ایلن نکتلة مهلم اشلاره کلرد کله یکلی از ویژگی  هلا و  3.در
جاذبه  هلای مسلاجد ارضلاء حلس زیبایی  شلناختی اسلت تلا از ایلن طریق بتلوان به پلرورش دینی 
افلراد کملک نملود. سلوق دادن افراد به سلمت خدا و متوجه سلاختن ایشلان بله فرامیلن الهی اگر 
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چله از کارکردهلای مسلاجد اسلت اما این خود مسلتلزم توجه به زیبایی  شناسلی اسلت. اگر مسلجد 
بتواننلد احسلاس نیلاز بله پرسلتش کلردن و فواید، اهمیلت و ضرورت آن را بررسلی و تبییلن نماید 
و همچنیلن بتوانلد جنبه  هلای زیبا  شلناختی کارکردهلای خلود را بله درسلتی به مردم نشلان دهند، 
در واقلع بله میلزان جاذبله خلود افلزوده اسلت. در ایلن مسلیر در نظلر گرفتن ایلن ملوارد ضروری 
اسلت: اهمیلت دادن بله زیبایلی و شلکوه مسلجد در عین سلادگی و پرهیلز از اسلراف و دنیاگرایی؛ 
تنظیلم نلور مسلجد بله انلدازه  ای، کله نه مصداق اسلراف باشلد، نله آن قلدر کم  نلور و دلگیر  کننده 
کله بلر روحیلة اشلخاص بازتاب منفی ایجلاد کند؛ معملاری در پی خلق فضایی باشلد تا فلرد بتواند 
حضلور خلدا را احسلاس نمایلد؛ نلوآوری و ابتلکار در عرصه سلاخت و سلاز مسلجد کله هماهنگی 
بلا توصیه  هلای دینلی داشلته و از مایه  هلای سلنتی الهلام گرفتله باشلد مانند مسلجدی کله دارای 
صحلن و حیلاط و حلوض و آب  نملا بلوده و باعث ایجاد نشلاط و سلرزندگی و عامل معنلوی مؤثری 

بلرای جذب افلراد خواهلد بود. 
در پایلان انتظلار ملی رود براسلاس دسلتاورد  های این پژوهش، مسلئولین وسلازندگان مسلاجد 
در جهلت بهبلودی وضعیلت ایلن ملکان مقدس برای دسلتیابی بله هدف جلذب خانواده هلا برای 

حضلور در مسلاجد اقلدام کنند.
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اسالمی 1391.

یـت مسـجد: تدویـن الگـوی شایسـتگی منابـع انسـانی، فصلنامـۀ . 13 طالقانـی، غالمرضاوهمـكاران، مدیر

یت منابع انسانی، شماره 3و4، 1389. پژوهش های مدير

طباطبايـی، محمـد حسـین، تفسـیر المیـزان، ترجمـه محمدباقـر موسـوی همدانی، بنیـاد علمـی و فكـری . 14

عالمه طباطبايی، 1370. 
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یـم، مصـر، مطبعـه دارالكتـب قاهـره، . 15 کر لفـاظ القـرآن  عبدالبلطـی، محمدفـؤاد، المعجـم المفهـرس اال

انتشارات اسماعیلیان، 1354. 

فجری، محمدمهدی، آشنایی با کارکرد های مسجد، مجلۀ مبلغان، شمارۀ120، 1388. . 16

قـدردان قراملكـی، محمدحسـن، زبـان قـرآن از منظـر عامـه طباطبایـی، فصلنامـۀ قبسـات، شـماره 25، . 17

.1381

قرائتی، تقی، آیین امامت مسجد، مؤسسه مسجد، قم، چاپ اول، 1387. . 18

يبا شـناخت، . 19 یـم پورزبیـد، مجله نیم سـاالنه ز یسـت، ترجمـۀ كر یبایی شناسـی محیـط ز كارلسـون، آلـن، ز

سال دهم، شماره20، 1388. 

كرم اللهـی، نعمـت اهلل و كاشـانی زاده امیرمسـلم، تبییـن الگـوی مفهومـی آسیب شناسـی وضعیت مسـجد در . 20

ایران، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، سال سوم، شماره 11، تابستان 1391.

كبـر غفاری، تهـران، دارالكتب . 21 كلینـی، محمـد بـن یعقـوب، اصـول کافـی، تصحیـح محمـد آخوندی وعلی ا

االسالمیه، بی تا.

يباشناخت، سال دهم، . 22 یبایی شناختی، ترجمۀ ابوالفضل مسلمی، مجله نیم ساالنه ز گلدمن، آلن، امر ز

شماره20، 1388. 

محراب بیگی، محمدعلی، مسجد فرهنگ مردم، فصلنامه هنر و معماری، شماره 33، 1376. . 23

و مکتب، قم، مؤسسه بوستان كتاب، 1386.. 24 کاوی هنر در قلمر محدثی، جواد، هنر دینی: وآ

بـان و ادب . 25 محمـدی، علـی و روزبهانـی، علی رضـا، مسـجد در آئینـۀ مثنـوی، فصلنامـه علمـی پژوهشـی ز

فارسی، سال چهارم، بهار1392. 

مجموعه مقاالت همایش معماری مسـجد گذشـته حال آینده، دانشـگاه هنر پردیس اصفهان، انتشـارات . 26

دانشگاه هنر، 1376.

مطهری، مرتضی، فطرت، تهران، انتشارات صدرا، 1373.. 27

ين، پژمان، مسجد، خانواده، سالمت اجتماعی، فصلنامه علوم تربیتی، شماره128، . 28 میرزايی، خلیل و پرو

.1391





نقش مسجد 
در فرهنگ سازی برای ازدواج آسان، 

به هنگام و پایدار
عصمت دانش1

1Email: esmat - Danesh@yahoo.com. دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی.
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چکیده
در فرهنلگ اسلالمی، ازدواج و تشلکیل خانلوادة مقلدس و خانلواده بله مثابله  دژی اسلتوار و 
اصلی تریلن نهلاد اجتملاع محسلوب می شلود کله بیشلترین مسلئولیت را در تحلّول و شلکوفایی 
شلخصیت، تربیلت و تعاللی، پلرورش مهارت هلای اجتماعلی و سلعادت انسلان، و نیلز سلالمت و 
اعتلالی جواملع بشلری برعهلده دارد. در تعاللی خانلواده مسلجد به عنلوان پایلگاه اجتماعی قوی 
اسلالم می توانلد نقلش چشلمگیری در مسلجدمحوری شلدن خانواده هلا و تربیلت دینلی جوانلان 
بلرای ازدواج آسلان و به هنلگام و همچنیلن اسلتحکام بنیان خانواده ها داشلته باشلد. هلدف از این 
مقالله تحلیلی-پژوهشلی، شناسلایی و معرفلی نقلش مسلجد، در فرهنلگ سلازی بلرای ازدواج و 
تشلکیل خانلواده ای پایلدار در عصلر پیچیده کنونی اسلت. روش این پژوهش از یک  سلو توصیفی-

تحلیللی و کتابخانله ای و از سلوی دیگلر میدانلی می باشلد که با اسلتفاده از یک پرسشلنامه محّقق 
سلاخته پدیلد آملده اسلت. یافته هلا نشلان می دهلد بله رغلم اهمّیتلی که مسلاجد در صدر اسلالم 
در هملة ابعلاد زندگلی بشلری و رفع مسلائل و مشلکالت مسللمانان از جمله مشلکالت اقتصادی، 
فرهنگلی، دینلی و عبلادی، آموزشلی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسلی داشلته اسلت، در حال حاضر 
از ایلن پایلگاه املن، بیشلتر بلرای مراسلم عبلادی و مجاللس ختلم و یادبود اسلتفاده می شلود. در 
ایلن مقالله باآزمون سله فرضیلة پژوهش، راهکارهلای کاربردی اسلالمی برای فرهنگ سلازی به 
منظلور برجسلته کلردن نقلش محلوری مسلاجد در جامعله و پذیرش این نقلش از سلوی جوانان و 

خانواده هلا بلرای ازدواج و تشلکیل خانلواده ارائه شلده اسلت.

کلیدواژهها: ازدواج آسان، خانواده،  فرهنگ سازی، مسجد محوری.
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مقدمه
ازدواج در فرهنلگ اسلالمي، پیونلدي مقلّدس و عامللي مؤثلر در حفلظ پاک  دامنلي و طهلارت 
دل هلا اسلت کله موجلب حفلظ دیلن، افزایلش ثلواب عبلادات، به  وجودآورنلده ملوّدت و رحملت 
می شلود. رسلول گراملي اسلالمs مي  فرمایلد: هلر کلس مي  خواهلد خلدا را در حلال پاکیزگلي و 
طهلارت مالقلات کنلد به وسلیله ازدواج، عّفت پیشله سلازد. )احمدپناهلی، 1385، 36-35( ازدواج 
مهم تریلن و اصلی  تریلن عاملل ارتباطلی میان انسلان ها اسلت کله صمیمی  ترین نوع رابطلة بین زن 
و ملرد و بله تبلع آن خانلواده شلکل می گیرد و کلیله نیازها اعّم از جسلمی، روانی، عاطفلی و اجتماعی 

زن و شلوهر بلا ایلن پیوند مقدس بلرآورده می  شلود. )روزن-گرانلدن، مایر و هاتلی 2004، 59(
همله مکاتلب از اهمّیلت ازدواج و تشلکیل خانلواده سلخن گفته انلد، وللي ارزش واعتبلاری که 
اسلالم بلراي ازدواج قائلل شده اسلت در هیلچ مکتبلی دیلده نمی شلود. به  گونله  ای کله خداونلد 
رحملان یکلی از آیلات و نشلانه های قلدرت خلود را در ازدواج و آفریلدن همسلرانی از نلوع خلود 
انسلان بلرای او ملی دانلد تلا در کنلار یکدیگلر بلا دوسلتی و رحمتی کله بین آنلان قرار داده اسلت 
بله آراملش و سلکون نایلل آینلد. )روم/ 21( البتله چیلزي کله مایة سلکون اسلت همان ملوّدت و 
رحملت الهلي اسلت کله جاذبله اي معنلوي بیلن زن و ملرد ایجلاد ملي کنلد، وگرنه شلهوات نمي 
توانلد نشلانه اي از نشلانه هاي خلدا باشلد و موجب آراملش گردد. )جلوادی آمللی، 1371، 39-40( 
اسلالم معتقلد اسلت هلر اقلدام نیکوکارانه اي بایلد از خانلواده آغاز شلود و این سلخن پیامبرگرامي 
« یعني نخسلت از خانلواده آغازکن. )قائمی  امیری، 1392( اسلالم  ُ

ِباَتُعول
ْ
ملا اسلت که فرملود: »ِاْبَدأ

بنلا بله اهمّیلت موضلوع، ُمهلر تأییلد بلر ازدواج و روابلط زناشلویی تملام اقلوام و مللل زده اسلت 
)مطهلری،1392، 190( و می خواهلد خواسلته ها و نیازهلاي طبیعلي انسلان در چارچلوب قواعلد 
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الهلي بلرآورده شلود، تلا بي  بندوبلاري و هلرج وملرج در هملة زمینه هلا، از جملله در اقنلاع غریلزة 
جنسلی، از جامعلة اسلالمي رخلت بربنلدد. )قائمی  امیلری، 1392، 17(

به  خاطلر تماملی ایلن مزایلا اسلت کله برای رشلد همله جانبة شلخصیت و سلالمت جسلمی و 
روانلی انسلان ازدواج املری اجتناب ناپذیلر اسلت. نتایلج پژوهش هلا نیلز نشلان مي  دهنلد ازدواج 
نقلش مهملی در سلالمت جسلمی و روانلی زوجین ایفلا می  کنلد؛ )وود،گیزلینلگ و ایوللر،  2007، 
1( و به طورکللی، افلراد متأهل سلالمتر از کسلانی هسلتند کله ازدواج نکرده اند؛ )شلونبورن، 2004، 
22( همچنیلن رابطلة مثبتلی بیلن ازدواج وآراملش روانی وجلود دارد؛ )ویلسلون و اسلوالد، 2005، 
91( و صرف نظلر از جنلس و سلن، افلراد متأهلل نسلبت بله افلراد مجلرد بله طورمعناداری سلطح 
شلادکامي و سلطح کلّلی سلالمت جسلمی و روانلی بیشلتر و نشلانه  های بدنلی، عالئلم اضطراب، 
اختلالل در خلواب، میلزان افسلردگی و اختلالل در کارکلرد اجتماعلی کمتلری دارنلد. )دانلش، 

 )57 ،1389
اسلالم بله هملان میلزان کله بله تشلکیل خانلواده تأکیلد فلراوان دارد، بلراي حفلظ و تلداوم 
آن ودور نگهداشلتن آن از خطلر تزللزل و از هم پاشلیدن نیلز برنامه هایلي را پیش بینلي وتهّیله 
کرده اسلت. از جملله  آن  کله ارضلاء هملة للّذات را درچارچلوب نظام خانلوادة مشلروع می داند و زن 
و ملرد را از حلرکات و رفتلاِر بلدون رعایلت نظلام دین برحذر ملي  دارد. ایلن مراقبت هلا و رعایت ها 
بله دالیلل مهلم و بله دلیلل نقش هاي سلازنده و متعلّددی اسلت که خانلواده بایلد ایفاکننلدة آنها 
باشلد. )قائمی  امیلری، 1392، 18-17( پژوهش هلا نیلز نشلان داده انلد افرادی که تقّیلدات مذهبی 
دارنلد بهتلر از عهلدة ایلن مسلئولیت ها برمی  آیند وسلازگاری و تداوم زندگی زناشلویی آنها بیشلتر 
اسلت. هانللر و گنکلوز نیلز )2005، 133( دریافتنلد تأثیر مثبلت مذهب بر رضایت زناشلویی و تداوم 
زندگلی زوجیلن بله لحاظ این اسلت کله مذهب نه تنهلا رهنمودهایی بلرای زندگلی دارد بلکه ارائه 
دهنلدة نظلام ارزش هلا و باورهلا اسلت. پژوهش اورتینلکال و ونسلتیوجن)2006، 498( نیز نشلان 

داد افلرادی کله مذهبی  ترنلد در زندگلی ثبلات بیشلتری دارنلد و از زندگلی خلود راضی  ترند.
از ایلن رو بلا توجله بله نقشلی کله تقّیلدات مذهبلی در رضایلت از زندگلی، سلازگاری و تلداوم 
زندگلی زناشلویی دارد، از یلک سلو فراهم آوردن بسلتر و زمینلة تربیت و پرورش دختران و پسلران 
مذهبلی و بلا ایملان و آملاده سلازی آنها برای ازدواجی سلنجیده و به هنگام بسلیار ضلروری به نظر 
می رسلد؛ و از سلوی دیگلر الزم اسلت بلراي داشلتن یک چنیلن ازدواجلی از همان سلال هاي آغاز 
کودکلي برنامه ریلزي کلرد. در ایلن راسلتا، درتعاللی خانواده مسلجد به عنلوان پایلگاه اجتماعی قوی 



245 فــــروغمسجـــــــــــــد8

اسلالم می تواند در اسلتحکام بنیان خانواده نقش شلایان توجهی در جامعه داشلته باشلد. مسلجد در 
فرهنلگ اسلالمی از جایلگاه بسلیار رفیلع و واالیلی برخلوردار اسلت، به  گونله  ای کله به عنلوان خانة 
خلدا بلر روی زمیلن معرفی شده اسلت. )حر عامللی، 1414ه ق( این پایلگاه اجتماعی در طلول تاریخ 
اسلالم نله فقط محلل عبلادت و مناجات، بلکه مرکلز تصمیم گیری هلای مهم سیاسلی، اقتصادی، 
نظاملی و نیلز ملکان نشلر معلارف دینلی و کانلون تربیلت انسلان های متعّهلد به  ویلژه جوانلان؛ و 
همچنیلن جایلگاه حلل معضالت اّمت اسلالمی و محور وحدت مسللمانان و پشلتوانة محکمی  برای 

)65 ،1385 ، eحکوملت اسلالمی بوده اسلت. )امام  خمینلی
   ایلن پایلگاه عظیلم نقلش عملده  ای در تعاللی و تحکیلم کانون مقدس خانلواده داشلته و دارد. 
در واقلع بلا انلس خانلواده با مسلجد و بهره  گیلری از اثلرات ارزنده و نورانّیت معنوی مسلجد اسلت 
کله تربیلت دینلی، بصیلرت و معرفلت واال در نظام خانلواده حاکم و خانلواده تجلّلی گاه ارزش های 
الهلی می  شلود و به  ایلن طریلق زمینله سلعادتمندی خانلواده و اجتملاع فراهلم می  آید. از ایلن  رو با 
توجله بله اهمّیلت موضلوع، پژوهش حاضلر با هدف شناسلایی و تحلیلل »نقش مسلجد در ازدواج 
آسلان، به  هنلگام و پایلدار« بله اجلرا درآمد که به این سلؤال پاسلخ دهد: »چله برنامه هلا و تدابیری 
توسلط دانشلمندان اسلالمی، مسلؤلین، روانشناسلان و جامعه شناسلان باید اتخاذ و انجام شلود تا 
ایلن پایلگاه مقلدس بتوانلد نقلش الهلی و محلوری دیرینله خلود را در ازدواج و تشلکیل و تحکیم 

بنیلان خانلواده ایفلا کند؟
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الف( بیان مسئله
1. ماهیت، ابعاد و زوایای مسئله 

ازدواج بله عنلوان سلنگ بنلاي تشلکیل خانلواده بلا بسلتن پیملان زناشلویي بیلن زن و ملرد 
صلورت مي  گیلرد )دانلش، 1384، 11( و در منطلق قلرآن کریلم به  وجلود آورنلدة مطمئن تریلن 
و آرامش بخش تریلن رابطه هلا و آغازگلر زندگلی هملراه بلا طلراوت، ملوّدت وایثلار اسلت. 
)احمدپناهلی، 1385، 35( در اهمّیلت ازدواج پیامبرگراملی اسلالمs  نیز فرموده اسلت: »در نزد 
خلداي عّزوجلّل هیچ چیلز محبوب تلر از خانله اي نیسلت کله بلا ازدواج آبلادان شلود.« )کلینلی، 
1388، 328( هلر چنلد خانلواده از نظلر ظاهلري کوچک تریلن، سلاده ترین و طبیعي تریلن نهلاد 
اجتماعلي اسلت، وللي در ارزیابلي واقعلي یکلي از مهم  تریلن و پرارزش  تریلن نهادهای هلر جامعه 
اسلت. ایلن اّدعلا بله آن جهلت اسلت کله بله نظلر جامعله شناسلان و آسلیب شناسلان اجتماعي و 
روانلي، پایله و اسلاس یلک جامعله سلالم یلا فاسلد و همچنیلن اسلتواري یلا ناپایلداري جوامع، به 
خانلواده بسلتگي دارد )قائمی  امیلری، 1392، 16( وچگونگلی بافلت، روابلط اعضلای خانلواده بلا 
یکدیگلر، روابلط آنهلا با محیلط اجتماعلی و مناسلبات خانوادگی و خویشلاوندی بر سلاختار جامعه 
تأثیلر شلایانی بجلای می  گلذارد و متقاباًل ایلن سلاختارها، خانواده و کارکلرد آن را تحلت تأثیر قرار 
می  دهلد. )مهلدوی و غنیملی، 1387، 78( در ایلن میلان نحلوة روابلط و چگونگلی تعاملالت زن و 
شلوهراز همله مهم تلر اسلت؛ زیلرا پایله و اسلاس نخسلتین سللول اجتماعی به  عنلوان خانلواده و 
تلداوم آن، سلالمت نسلل هاي آینلده، انتقال ارزش هلا، اعتالي فرهنگ و پیشلرفت هلر جامعه اي 
در گرو روابط منطقي و سلازگارانه زن و شلوهر نهفته اسلت. )دانش، 1384، 11( بنابراین، سلالمت 
و سلعادت و بهلروزی جامعله بله سلالمت و پویایی نظام خانواده وابسلته اسلت و سلالمت و تعادل 
و تعاللی نظلام خانلواده نیلز به کیفیلت روابط بین »زن« بلا »شلوهر« و والدین با فرزندان بسلتگی 
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 دارد. بله  بیلان  دیگلر، تعاللی هلر خانلواده در سلایة تربیلت و اخلالق اسلالمی نملود پیلدا می کند.
 )پسندیده، 1384، 7(

املا بله رغلم نقلش و تاثیلر متقابللی کله خانلواده و جامعله بلر یکدیگلر دارنلد، پژوهش هلا 
نشلان می  دهنلد کله در سلال های اخیلر احسلاس امنّیلت و آراملش و روابلط صمیمانله میلان 
زن و ملرد بله سسلتی گراییلده و کانلون خانلواده دسلتخوش فرآیندهلای ناخوشلی شلده اسلت 
)حمیلد، عیلدی بایگلی و دهقانلی، 1391، 86(       و طلالق، نفرت انگیزتریلن کار حلالل نلزد خداوند 
)مجیدی  خوانسلاری، 1385، 434( بله میلزان زیلادی افزایلش یافتله اسلت. همچنیلن بر اسلاس 
داده هلاي موجلود، نلرخ کلّلي ازدواج افلراد در میهلن اسلالمي ملا کاهلش یافتله اسلت. اکنلون 
نسلبت بله ده سلال قبلل افلراد کمتري مایلل به ازدواج هسلتند. از سلوي دیگلر آمارهلا بیانگر آنند 
کله میانگیلن سلن ازدواج نیلز در کشلور ما افزایلش یافته اسلت. بنابراین بلا وجود خوشلایند بودن 
پیونلد ازدواج پژوهش هلا حکایلت از آن دارنلد کله رضایلت زوجیلن بله آسلاني بله دسلت نمي  آید 
در نتیجله قوي تریلن پیونلد انسلاني یعنلي ازدواج در مسلتحکم ترین قلرارگاه آن یعنلي سلامانه 
خانلواده در معلرض خطلر جلدي قلرار دارد.)دانلش، 1389، 169( بدیهلی اسلت بلا سسلت شلدن 
بنلاي خانلواده و از هم پاشلیدن کانلون خانواده هلا، جامعله نیلز متزللزل خواهلد شلد و در نتیجله 
جرایلم و انحرافلات در جلاي جلاي ایلن کلرة خاکلي گسلترش خواهلد یافلت. خانلواده بله عللت 
حصلاري کله بلر اطلراف خلود دارد، مانلع بلروز بسلیاري از فجایلع و جنایلات اسلت. هنگاملي که 
ایلن حصلار شکسلته یا برداشلته شلود، نابسلاماني و آشلفتگي به  وجلود مي  آیلد و در نهایلت زمینة 
بلروز انحرافلات و آسلیب های اجتماعلی فراهلم مي شلود. )قائمی امیلری، 1392، 2( اکنلون برای 
جلوگیلری از سسلت و متزللزل شلدن کانون خانلواده و پیامدهلای نامطلوب آن در جامعله، باید دید 

عواملل موثلر در تحکیلم ازدواج و خانلواده چیسلت؟

2. عوامل موثر در تحکیم ازدواج

2-1. اعتقادات مذهبی
پیش بینلی می شلود اعتقلادات مذهبلی یکی از عواملی اسلت که نقلش مهمی در تلداوم زندگی 
زناشلویی، حفلظ و اسلتمرار خانواده داشلته باشلد. پژوهش کال و هیتلون )1997، 382( نشلان داد 
رابطله اي مثبلت بین خودشناسلي و سلازگاري زناشلویي وجلود دارد، از سلوي دیگر رابطلة بین دو 
نهلاد مذهلب و خانلواده نیلز مثبلت اسلت چلون هلر دو ارزش هلاي مشلابهي را ملورد تأکیلد قرار 
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مي  دهنلد، بنابرایلن مذهلب مي  توانلد روابلط و سلازگاری زناشلویي را تقویلت کنلد و اسلتحکام 
بخشلد. پژوهلش دانلش )1389، 167( نشلان داد، مشلاورة اسلالمي بلا تأکیلد بلر خودشناسلي و 
اسلتفاده از مجموعله اي از آموزه هلاي اسلالمي روش مداخلله اي مؤثلري براي حلّل اختالف هاي 
زناشلویي و افزایش سلازگاري در زوجین ناسلازگار و تحکیم خانوادة آنها اسلت. سلولیوان )2001، 
614( دریافلت افلرادي کله در سلطح باالتلري از مذهبلي بلودن قلرار دارند نسلبت به افلراد داراي 
سلطح مذهبلي پائین  تلر، ثبلات زناشلویي بیشلتري دارنلد و از ازدواج خلود راضلي ترنلد. احملدي 
نلوده، فتحلي آشلتیاني و علرب نیا )1385، 55( نیز با  بررسلي 1320 نفر )660 زوج( سلاکن اسلتان 
تهلران بله ایلن نتیجله دسلت یافتند کله میلزان سلازگاري زناشلویي در بین افلرادي کله تقّیدات 
مذهبلي زیلادي دارنلد به  طلور معنلي  داري بیلش از کسلاني اسلت کله داراي تقّیلدات مذهبلي کم 
هسلتند. یافته هلای پژوهلش خدایلاري فلرد، شلهابي و اکبلري زردخانله )1386، 612( نشلان داد 
رابطلة سلازگاري زناشلویي و نگلرش مذهبلي مثبت و معنلادار اسلت، و از بین چهار خلرده مقیاس 
سلازگاري زناشلویي، نگلرش مذهبلي بیشلترین رابطله را بلا رضایلت دو نفلري دارد. بله اعتقلاد 
ماهونلي )2005، 701( ایلن کله افلراد ازدواج را بله عنوان مسلئولیتي بلراي تمام عملر، مهرورزي 
بله یکدیگلر، فراهم آوردن اسلباب آراملش همدیگر و وفاداري و تعّهد به همسلر، بلر مبناي مذهب 

تفسلیر ملي کننلد، تأثیرپذیلري روابلط زناشلویي از مذهب را نشلان ملي دهد.
همچنیلن پژوهلش ملارش و داالس )2001، 350( در ملورد زوج هلاي روملي داراي مذهلب 
کاتولیلک نیلز نشلان داد اعتقلادات و باورهلاي مذهبلي اثلر بالقلّوه اي بلر کنتلرل خشلم در وقایلع 
اسلترس  زاي زندگلي و تعارضلات خانوادگلي دارد و ارتبلاط بلا خلدا فاصلله اي را کله بیلن زوجیلن 
وجلود دارد پلر مي  کنلد. در نتیجله ارتباطلي بیلن روابلط زناشلویي و ارتبلاط بلا خلدا وجلود دارد. 
چندیلن مطالعله نشلان داده اسلت کله ملورد توجله قلرار دادن باورهاي مذهبلي در طلي درمان مي 
توانلد در بهبلود روابط زن و شلوهر ناسلازگار مفید باشلد. بدین صلورت که هرگاه تعلارض خانوادگي 
بلر سلر موضوعلي خاص شلکل مي  گیرد، مذهلب مي توانلد از طریلق مفاهیم معنلوي و ارزش  هاي 
مذهبلي مشلترک، اختلالف نظلر بیلن زوجیلن را تعدیل کنلد. از ایلن رو درمانگلران مي  توانند نقش 
باورهلاي مذهبلي و بُعلد متعاللي رابطة زناشلویي را طي فرایند حلل اختالفات زناشلویي مورد توجه 

قلرار دهنلد. )روس وسلتفیلد و انسللي،  2001 و پترسلونز، هلاي وورث، ترنر و رسلگین، 2000(

2-2. انتظارات زن و شوهر 
عاملل دیگلر در ازدواج و اسلتمرار خانلواده توقّعلات و انتظاراتی اسلت که زن و شلوهر از یکدیگر 
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دارنلد. در تملام روابلط بیلن فلردی از جملله در ازدواج، افلراد بلا اعتقلادات و انتظلارات معینی وارد 
رابطله می  شلوند، کله بلر رفتلار آنهلا به شلیوه ای مثبلت یا منفلی تأثیرگلذار اسلت. ریلوز )2010( 
انتظلارات را بله عنلوان تصویلری از ازدواج تعریلف کلرده اسلت کله زن وشلوهر در بافلت ارتبلاط 
بلا یکدیگلر بلرای خلود خللق می  کننلد. علّده ای از پژوهشلگران انتظلارات زناشلویی را معیارهلا، 
فرضیه هلای ذهنلی، چارچوب هلای از پیلش تعییلن شلده و بایلد و نبایدهایلی می داننلد، کله زنها 
و شلوهرها دربلاره همسلر و زندگلی زناشلویی خلود دارنلد کله ممکلن اسلت مبتنلی بلر واقعیلت 
باشلد و یلا نباشلد. )خمسله، 1382( پژوهلش واللر و مکالناهلان )2005، 65( نشلان داد توّقعلات 
غیرمنطقلی و رویاپلردازی غیلر واقلع بینانه زن هلا در اولین سلالهای ازدواج، منجر بله عدم رضایت 
از زندگلی زناشلویی و یلا طلالق در سلال های بعلد ملی شلود. در همیلن راسلتا گاللووی )2013( 
ارتبلاط بیلن دفعلات مشلاهدة فیلم عاشلقانه وشلکل گیری باورهلای ناکارآملد در روابط عاشلقانه 
را در 228 دانشلجوی دانشلگاه نلوادا، الس وگاس، بررسلی کلرد. نتایلج او یافته هلای پژوهلش 
سلرگین و نابلی )2002، 260( را تأییلد کلرد؛ مبنلی بلر این که تماشلای مکلرر فیلم های عاشلقانه 
در تلویزیلون باعلث می شلود باورهلای اسلطوره  ای و آرمان  گرایانله دربلاره عشلق تقویلت شلود و 
انتظلارات غیرواقعلی از رابطلة جنسلی، عشلق و ازدواج شلکل گیرد و در نتیجه اختالفات زناشلویی 
بیلن زن و شلوهر بله وجلود آیلد. انتظارات یکلی از پنج پدیدة شلناختی اسلت که چنانچه نادرسلت 
و افراطلی یلا تحریف شلود، منجر به آشلفتگی و اختلالف در زندگی زناشلویی می شلود. پنج پدیدة 
شلناختی شلامل انتظلارات، ادراکات، اِسلنادها، معیارهلا و فرضیه هلا هسلتند کله هریلک از آنها به 
شلدت بلر باورهلا و رفتلار انسلان تأثیرگذارنلد. )شلارپ و گاننلگ ،2004، 72( بله اعتقلاد لورنس، 
نیللن و کاب )2007، 157( انتظلارات بله افلراد اجلازه می  دهلد کله در مواجهه با موقعیت هلا و افراد 
جدیلد، براسلاس انتظلارات خلود رفتلار و وقایلع را درک، پیش بینی و کنتلرل کنند. عواملل مؤثر بر 
شلکل گیری انتظلارات شلامل خانلوادة مبلدا، روند اجتماعی شلدن، سلاختار فرصت هلا، و فرهنگ 

اسلت. )بخشلوده و بهرامی احسلان، 1391، 28(

    2-3. مهارت های ارتباطی  
عاملل دیگلری کله پیش بینی می  شلود نقلش چشلمگیری در تلداوم ازدواج و زندگی زناشلویی 
داشلته باشلد، مهارت هلای ارتباطلی مؤثلر بلرای مبلادالت سلالم بیلن زوجین اسلت.  با تشلکیل 
خانلواده زوج هلای جلوان بلا شلماری از وظایلف رو بله رو ملی شلوند، کله طی ایلن فرآینلد روابط 
آنهلا براسلاس میلزان مهارت هلای ارتباطلی و توانایلی آنهلا در اسلتفاده از ایلن مهارت هلا شلکل 
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می  گیلرد. درواقلع کلیلد دسلتیابی بله خانلوادة مطللوب، تعاملل و روابلط سلالم بین زوجین اسلت. 
در ایلن زمینله نتایلج پژوهلش بخشلوده و بهراملی احسلان )1391، 42( نشلان داد کله از میلان 
مولفه  هلای »مبلادالت سلالم« و »انتظارات زناشلویی« باالخلص ارتباط عاطفلی و تأمین عاطفی 
می  توانلد بله طلور معنلاداری ابعلاد »رضایلت« و »توافلق« را در مقیلاس رضایت زناشلویی تبیین 
کنلد و »سلالمت جسلم و روان«  زوجیلن را تحلت تأثیر قرار دهلد. پژوهش کار )2002( نشلان داد 
زوج هلاي آشلفته کله فاقد مهلارت الزم براي زندگي زناشلویي هسلتند از طریق تحقیر، سلرزنش، 
انتقلاد و بلي تفاوتلی بلا یکدیگلر بله تعاملل مي پردازنلد. ایلن تعاملالت منفلي به احسلاس ترس، 
آسلیب روانلي و خشلم منتهي مي شلود. این پژوهشلگر بلا اسلتفاده از معنادرمانِي گروهلِي زوجین، 
بله ایلن نتیجله دسلت یافلت کله خودکنترللی و ارتباطلات عاطفي زوجیلن بلا تغییر معنایلي که به 
زندگلي دادنلد، افزایلش یافته اسلت. مطالعات گاتمن )2003، 29( نشلان داده اسلت کله زوج هاي 
آشلفته چلون بیشلتر امیلال خلود را دنبلال ملي کننلد به فکلر امیال خلود هسلتند، درنتیجه بیشلتر 

درگیلر تعامل هلاي منفلي  هسلتند تلا مثبت.
     در مقابلل زمانلی کله خانلواده از الگوهلای ارتباطلی مؤثلر اسلتفاده   می  کند، بدیهی اسلت که 
انتقلال و درک واضحلی از محتلوا بله قصلد هر پیام اتفلاق می افتلد؛ در این صلورت نیازهای روانی 
زوجیلن و اعضلای خانلواده ارضا می شلود و ارتباط زوج ها  بایکدیگر و شلرکت آنهلا در اجتماع تداوم 
ملی یابلد. بله عبلارت دیگلر ارتباطات پویا، حلس ایمنی را بلرای زوجیلن در ارتباطلات صمیمی  به 
ارمغلان ملی آورد. )اسلتانلی، مارکملن و ویتلون، 2002، 662( بله همیلن جهت اسلت کله خانوادة 
درمانگلران و زوج درمانگلران، اغللب به درملان نقص مهارت هلای ارتباطی می پردازنلد و با بهبود 
بخشلیدن ارتبلاط میلان زوجیلن بسلیاری از مسلائل آنهلا را حل ملی کننلد. به  عنوان مثلال دانش 
 )T.A( در پژوهلش خلود بلا اسلتفاده از روش درمانگلری تحلیلل ارتباط محلاوره اي )1389، 388(
بله زوج هلای ناسلازگار مهارت هلای ارتباطلي مؤثلر را آملوزش داد و آنهلا توانسلتند با کاربلرد این 
مهارت هلا، مشلکالت ارتباطلی خود را با اسلتفاده از انواع نلوازِش کارآمد ازجمله گلوش دادِن فّعال 
و پرهیلز از سلرزنش حلل کننلد. همچنیلن زوج ها توانسلتند بلا مانلدن در وضعیت »ملن خوبم، تو 
خوبلي« مانلع بازي هلاي نقلش قربانلي و نجات دهنلده یلا منفعلت طلبي یلک جانبله و زجردهنده 
شلوند، و از طریلق مهارت هلاي حلل مسلئله و انتقادهلاي سلازنده، توانسلتند بله رفلع مشلکالت 
ارتباطلی خلود بپردازنلد و بلا بهبلود عملکلرد »بالغانة« خلود، حس سلودمندي و ارزشلمندي یعني 
حرملت نفلس را در خلود ایجلاد و تقویلت کننلد. لیلدرر )2006، 10( معتقد اسلت زن و شلوهرهاي 
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خشلنود و سلازگار نله تنهلا یکدیگلر را سلرزنش نملي کننلد، بلکله بله دنبلال عواملي هسلتند که 
تأثیلر مثبتلي بلر روابلط آنهلا بلر جلاي بگلذارد. راگ و برادبلوري )2003، 330( نیلز با بررسلي 56  
زوج تلازه ازدواج کلرده بله ایلن نتیجله دسلت یافتند کله 68 درصد ازدواج هلا را مي توان بر اسلاس 
متغیرهلاي ارتبلاط و پرخاشلگري و پیامدهلاي آن طبقه  بنلدي کلرد؛ بله عالوه، علدم مهارت هاي 
ارتباطلي و پرخاشلگري متمایزکننلدة زوج هلاي جداشلده یلا طلالق گرفتله از زوج هایي اسلت که 
متاهلل باقلي مانلده بودنلد. بدیلن ترتیلب ایلن پژوهشلگران پیشلنهاد مي  کننلد تمرکلز بلر هر دو 
عاملل در درملان و تالش هلاي مربوط به اسلتحکام زناشلویي و جلوگیري از طالق ضلرورت دارد. 
الوي و بلن آري )2004، 213( بلا پژوهلش خلود نشلان دادنلد تعاملالت بین  فلردي بلا تظاهلرات 
هیجانلي رابطله دارد. تعاملالت مبتني بر خودشناسلي و هشلیاري به رفتلار، به صمیمیلت و اعتماد 
و هیجان هلاي مثبلت منتهلي ملي شلود و تعاملالت مبتنلي بلر رفتارهلاي دفاعلي و ناآگاهانله به 
تحقیلر و بدبینلي و هیجان هلاي منفلي منجلر مي گردد. تامپسلون، ویفلن و بالیلن )2005، 103( 

نیلز دریافتنلد هیجان هلاي منفي با ناسلازگاري زناشلویي رابطله دارد. 

     2-4. مهارت های ارتباطی دین محور
پژوهش هلا نشلان می  دهنلد آملوزش مهارت هلای ارتباطلی دین محلور تاثیلر چشلمگیری بلر 
رضایلت و سلازگاری زناشلویی و تلداوم آن داشلته اسلت. به  عنلوان مثلال خدایلاري فلرد، غبلاري 
بنلاب، فقیهلي و وحلدت )1381، 39( در مطالعله ملوردي خلود بلا آملوزش عفلو و گذشلت مبتني 
بلر رویکرد اسلالمي توانسلتند سلازگاري زناشلویي آزمودني خلود را افزایش دهنلد. دانش )1389، 
179( بلا آملوزش خودشناسلی و ده اصلل و روش ایمانلي مبتني بر رویکرد اسلالمي از جمله رعایت 
اعتلدال در زندگلي، عفلو و گذشلت، دلبسلتگي به یکدیگر، سلکوت به جلا، احترام متقابلل و جز آن، 
توانسلت زوجیلن را ترغیلب کنلد بله هلدف از آفرینلش فکر کننلد و پاسلخ ها و رفتارهاي خلود را با 
ایلن معانلي تطبیلق دهنلد. ایلن پژوهشلگر با این آموزش ها توانسلت سلطح سلازگاري زناشلویي 
زوج هلا  را بله طلور معنلي داري افزایلش دهلد و بله آنهلا بیاموزد بله منظور مهلار کردن رفتلار خود 

برخلالف امیلال غیرمنطقلي خود عملل کنند. 
   بنابلر آنچله گفتله شلد بله نظلر می رسلد از بلدو تولّد کلیلة آموزه  هلا، الگوهلا، رسلانه  ها، دیده ها 
و شلنیده ها بلر اعتقلادات، انتظلارات و مهارت هلا و رفتلار و شلخصیت انسلان تأثیرگلذار اسلت و آنها 
  Dو معصومین   sرا شلکل ملی دهلد. مهم تریلن متلون دینی ملا یعنلی قلرآن و کلملات پیامبلر
سرشلار از توصیه هلای کارآملد و متناسلب بلا عصلر حاضلر اسلت کله در ملورد اساسلی ترین تلا 
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جزیی تریلن ملوارد تربیتلی، آموزه هلای کاربلردی دارد. مجموعلة تعالیلم اسلالمی دربلاره خانواده، 
ملا را بله نظلام و سلاختاری رهنملون می کنلد که پاسلخگوی همه نیازهلای مادی، روانلی، معنوی 
و ارتباطلی خانلواده اسلت. خانلواده بله ایلن دلیل در اسلالم اهمّیلت فراوانلی دارد که وجلود آدمی 
از درون خانلواده ریشله می گیلرد و در آن تکویلن می یابلد. درواقلع، آثلار خلقلت انسلان بلا خانواده 
شلروع شلده اسلت. آیلا چنین ویژگی ای ّسلر این نیسلت که خانلواده رکن عالم هسلتی اسلت و به 
کّل هسلتی جهلت می دهلد؟ خانلواده سلنگ بنای اجتملاع اسلت و اگلر خانواده ها سلالم و متعالی 
و اسلتوار باشلند، می تلوان به داشلتن جامعه ای سلالم و متعالی و اسلتوار امیلدوار بود. هرقلدر روابط 
همسلران بهتلر، سلالم تر و پرجاذبه تر باشلد، زندگی شلیرین تر، باصفاتر و بهداشلت روانلی فردی و 
خانوادگلی بیشلتر می شلود و در نتیجله فرزندانی پرنشلاط و موفق تر تربیت می شلوند. البته، عکس 
ایلن قضیله نیز صادق اسلت. به طورکلی سلالمت و اسلتحکام و اقتلدار عاطفی و منطقلی خانواده و 
برخلورداری پلدران و ملادران از بصیلرت و بینلش اجتماعی و نیلز آگاهی های مسلتمر آنها ، ضامن 
رشلد مطللوب ابعلاد مختللف شلخصیت در کلودکان و نوجوانلان اسلت و پیشلگیری از تعارضات، 

تضادهلا، کج روی هلا و اختلالالت روانلی و اجتماعلی نیلز در گرو سلالمت خانواده اسلت. 

    2-5. اهمّیت مسجد در خانواده
در ایلن راسلتا، درتعاللی خانلواده مسلجد به عنلوان پایلگاه اجتماعلی قلوی اسلالم می تواند در 
اسلتحکام بنیلان خانواده نقش چشلمگیری داشلته باشلد. با نگاهلی حّتی اجمالی بله دوران زندگی 
پلر بلار وجلود مقلدس پیامبلر اکلرمs در می یابیلم که نخسلتین اقلدام ایشلان در مدینله احداث 
مسلجد بلود. ایشلان هّملت زیلادی بلرای سلاخت مسلجد داشلتند وحّتلی خلود بیلش از دیگران 
زحملت ملی کشلیدند و مسلجد را خانله عموم مسللمانان می دانسلتند. در زمان ایشلان در مسلجد 
تملام مشلکالت اقتصلادی، اجتماعی، زناشلویی و جنسلی و روانلی، دفاعی و پزشلکی مردم مطرح 
ملی شلد و پیامبلرs   بلا تدبیلر خلاص خلود مشلکالت را حلل ملی کردنلد و بلا انجلام ایلن امور، 
تعالیلم و سلّنت زیبلای دیلن اسلالم را بله نمایلش ملی گذاشلتند. به طلوری کله خیلی از ملردم با 
دیلدن رفتلار و منلش و خللق وخلوی پیامبلر مسللمان شلدند و قلرآن هلم البّتله این خللق وخوی 
رفتلاری پیامبلر را تأییلد ملی کنلد و ملی فرمایلد: »اگلر ایلن خلق وخلو ورفتار نیلک تو نبلود مردم 
از دور تلو پراکنلده ملی شلدند.« )قللم/ 4( پیامبلر خلداs  در ملورد مسلجد و اهمّیلت و جایلگاه 
آن می فرماید: »محبوبتریلن جلای شلهرها نلزد خلدا مسلجدها اسلت.« )نهلج الفصاحه، حدیلث 
شلماره 71( از سلوی دیگلر در اهمّیلت ازدواج فرملوده اند: »هیلچ بنیاني محبوب  تلر از بنیان ازدواج 
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و تشلکیل خانلواده نیسلت.« )وسلائل الشلیعه، جللد 14، 30( اکنون باید دانسلت چله اقداماتی باید 
صلورت گیلرد که محبوب تریلن کار نلزد خلدا »ازدواج« در محبوب ترین مکان نزد خدا »مسلجد« 
انجلام شلود؟ از ایلن دیلدگاه نوآوری ایلن پژوهش و ضلرورت انجلام آن برای کشلف راهکارهایی 

مقبلول و کاربردپذیلر در جامعلة کنونی برجسلته می شلود. 

ب( فرضیه  های پژوهش
بنابلر آنچله تلا کنلون ذکلر شلد در پژوهلش حاضلر فرضیه هلای زیلر طلرح شلد تا بلا آزمون 
آنهلا  از طریلق بررسلی کتابخانله ای و میدانلی مشلخص شلود بلرای ازدواج آسلان، بله هنگام و 
پایلدار چله اقداماتلی بایلد انجام شلود تا خانواده، مسلجدمحور و مسلجد، بسلتری بلرای نهضت 

خانواده سلازی گلردد. 
انلس خانلواده با مسلجد باعلث بهره  گیري خانلواده از اثلرات ارزنلده و نورانّیت معنوي مسلجد، 

ازدواج آسلان و به  هنلگام جوانلان می  شلود.
وجلود جاذبه  هایلی در مسلجد باعلث حضور مسللمانان به  ویلژه جوانلان در مسلجد، تقویت بُعد 

فلردی و شلکل  گیری دوسلتی  های ایمانلی بیلن آنها  و ازدواج آسلان می شلود.
بلا تغییلر طرحلواره های ذهنلی مردم، آنهلا  می  پذیرند برای ازدواج آسلان مراسلم عقدشلان در 

ایلن ملکان مقدس انجام شلود. 

ج( روش پژوهش
روش ایلن پژوهلش از یلک سلو توصیفی-تحلیللی و کتابخانله ای اسلت؛ کله بلا اسلتفاده از 
آیه  هلای قلرآن کریلم، سلخنان انبیلاء، معصومیلن، اولیلاء، دانشلمندان اسلالمی و روان  شناسلان 
و نیلز تجربیلات بالینلی و مطالعلات نگارنلده تدویلن شلده اسلت. از سلوی دیگر ایلن تحقیق یک 
پژوهلش میدانلی اسلت که با اسلتفاده از یک پرسشلنامه محّقق سلاخته، و انتخاب50 نفلر از اهالی 
شلهر محمدّیله قزویلن بلا روش نمونه  گیلری در دسلترس دیدگاه هلای آنهلا  نسلبت به مسلجد و 

کارکردهلای مسلجد در حلال حاضلر ارزیابی شلده اسلت.
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د( داده  ها و مباحث تفصیلی 
بررسی و آزمون فرضیه ها 

1 - 1. آزمون فرضیه اول
فرضیلة اول پژوهلش ایلن بلود: »انلس خانواده با مسلجد باعلث بهره گیلري خانلواده از اثرات 

ارزنلده و نورانّیلت معنلوي مسلجد، ازدواج آسلان و به هنلگام جوانان می شلود.« 
انلس خانلواده و افلراد بلا مسلاجد نیلاز به رفلت و آمد به مسلجد و حضلور ملداوم در مسلجد دارد. به 
  Dهمیلن جهلت در بیلان فضیللت پلاداش رفلت و آملد بله مسلجد سلخنان ارزنلده اي از معصومین
ذکلر شلده کله ضلرورت فرهنگ سلازي بلرای ارتبلاط ملردم با مسلاجد را بله عنوان یلک فریضه 
ارزشلمند و عاملل عملده در پویایلي و شلکوفایي معنلوي آنلان و تقرب بله خداوند نشلان می  دهد. 
حضلور در مسلاجد ملورد تأکیلد قلرآن و معصومیلنD   اسلت. زیلرا نله تنهلا زمینه کسلب علم و 
دانلش را فراهلم ملی سلازد بلکله منجر بله تعاللي و تحکیم بنیلان خانواده می شلود و زمینلة ایجاد 
روابلط عاطفلي و سرشلار از صمیمّیلت، مهرورزي، صللح و صفا توأم بلا معنوّیت را در میلان والدین 
و فرزنلدان در کانلون خانلواده مهّیلا مي سلازد و باعلث رشلد و بالندگلي جامعه اسلالمي مي شلود. 
در حدیثلی از رسلول خلدا نقلل شلده اسلت: »هرکلس باملدادان به مسلجد بلرود و هدفلی جز این 
نداشلته باشلد کله کار خوبلی را یلاد بگیلرد یلا بله دیگلری یلاد بدهلد، اجلر بله جای آورنلدة عمرة 
کاملل را دارد و کسلی کله در شلب بله مسلجد بلرود و هدفلی جز این نداشلته باشلد کله کار خوبی 
را فراگیلرد یلا بله دیگلری آموزد، پلاداش یک حّج کاملل برای او اسلت.« )بحاراالنلوار ، ج1، 185(

    از دیلد نگارنلدة ایلن مقالله معانلی زیادی در این حدیلث زیبا نهفته اسلت. اول آن که به رفت و 
آملد مسللمانان در باملدادان و شلامگاهان اشلاره می  کند که موجب علادت به مسلجد رفتن و انس 
و الفلت بلا مسلجد ملی شلود. دوم آن که هدف و قصلد از رفتن به مسلجد نه تنها برگلزاری فرایض 
دینلی بلکله یادگرفتلن کاری خلوب و یلاددادن آن بله دیگلری اسلت، که ایلن به خودسلازی خود 
و دیگلران و نیلز برقلراری ارتبلاط و دوسلتی بلا دیگلران اشلاره دارد. سلوم آن که مسلجد رفتن در 
باملدادان ثلواب حلّج عمره و در شلامگاهان پلاداش یک حّج کاملل دارد، که نشلان می دهد حضور 
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در مسلجد در شلامگاهان بعلد از کار روزانه و تعارضات ناشلی از تعامالت گوناگون بلا افراد مختلف، 
تاثیلر بیشلتری در رفع خسلتگی، خودسلازی، یادگیلری و یاددهی و تقویت روحیة انسلان دارد.

     پیامبلر بلرای ترغیلب ملردم بله حضلور در مسلجد و مسلجد محور شلدن فرموده اسلت: »به 
آنها که در ظلمات شلب به سلوي مسلاجد مي روند بشلارت ده که در روز رسلتاخیز، روشلني کامل 
دارنلد.« )نهلج الفصاحله،  حدیث 3009: 416( و در ذّم نرفتن به مسلجد فرموده اسلت: »نماز کسلي 
کله صلداي اذان را بشلنود و بلي دلیل  در نماز جماعت شلرکت نکنلد،  ارزش ندارد.« )تفسلیر نمونه، 
ج7، 209( املام عللي بارهلا ملي فرملود: »هلر کله بله مسلجد رفلت و آملد کند، یکي از هشلت 
چیلز را بله دسلت آورد؛ بلرادري کله در راه خدا از او بهره  مند گردد،  دانشلي برگزیده، نشلانه اي اسلتوار، 
 رحمتلي ملورد انتظلار، سلخني کله او را از تباهلي بلاز دارد،  سلخني کله بشلنود و او را بلر راه هدایلت 
رهنملون شلود و یلا گناهلي را بله سلبب بیلم یلا آرزم تلرک کنلد.« )شلیخ صلدوق، 1382، 75( امام 
حسلن  هملواره ملي فرملود: »اهل مسلجد زائلران خدایند و بر میزبان سلزاوار اسلت که بله دیدار 
کننلده اش هدیله بدهلد.« )نهلج الحیلاه، ج5، 508( امام صلادق  از پدرانشD  روایلت نموده که 
پیامبلر خلداs   فرملوده اسلت: »هر که قرآن گفتارش و مسلجد خانه اش باشلد خداونلد خانه هایي 
بلراي او در بهشلت بنلا نهلد« و نیلز فرملود: »هر که پیاده سلوي مسلجدها مي رود پلاي خویش را 
بلر هیلچ خشلک و تلري ننهلد،  جلز آن  که ایلن زمین تا زمیلن هفتم بلراي او خلدا را تسلبیح گویند 
و بله پاکلي یلاد کننلد.« )شلیخ صلدوق، 1382، 75( در خصوص پلاداش نماز جماعت املام صادق

  فرملود: » نملاز جماعلت بلر نملاز فرادا بیسلت و چهلار درجه برتلري دارد و معادل بیسلت و پنج 
نملاز فلرادا به شلمار مي  آید.« )محملدی ری شلهری، 1386، ج 5(

   بدیهلی اسلت ایلن همله تأکید و ترغیلب معصومین برای حضور در مسلجد یقینلاً مزایای زیادی 
بلرای انسلان دارد از جملله این کله از بُعلد فلردی، حضلور افلراد خانلواده در مسلجد بلرای خوانلدن 
نمازهلای یومّیله کله توصیه شلده در اوقاتي معیلن و اول وقت هملراه با جماعت خوانده شلود، ضمن 
ثلواب و پلاداش فلراوان کله از ناحیلة حلق تعاللي به آنلان وعده داده شلده اسلت و عنایلت مي  گردد، 
زمینلة وقت  شناسلي و نظلم در زندگلي را بلر اسلاس معیلار دیني بله آنان مي  آملوزد؛ کله عمده  ترین 
  عاملل موفقّیلت در هملة ابعلاد زندگلی از جملله  زندگی زناشلویی اسلت. به گونه  ای که املام علی
تقلوی و نظلم را هلم ردیلف هم قلرار داده و فرموده اسلت: »اوصیکـم بـه تقـوی اهلل و نظـم امرکـم.« )نهج 
البالغله، 421( ایلن حدیلث نشلان می دهد کله جایگاه نظلم در زندگی چقدر واالسلت؛ بله حدی که 
پلس از املر بله تقلوی، بله نظلم در امور توصیه شلده اسلت. بدیهی اسلت تمریلن و اسلتمرار حضور 
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فرزنلدان بلا پلدر و ملادر در مسلجد در اوقات معیلن، هم تقوی و نظلم و هماهنگی رفتلاری و موقعیت 
شناسلی را بله افلراد خانلواده می  آملوزد و هلم انلس والفلت بیلن افلراد خانلواده بلا یکدیگلر بیشلتر 
می  شلود. از بُعلد اجتماعلی انلس بلا مسلجد زمینله آشلنایی خانواده های مسلجدمحور را بلا یکدیگر 
فراهلم می  کنلد کله باعث می شلود بزرگترهلا و افلراد خانواده  هلا به روحیلات، شلخصیت، اعتقادات، 
وضعیلت اقتصلادی واجتماعلی یکدیگلر پی ببرنلد، که این املر می توانلد در انتخاب همسلر هم  کفو 

و تسلهیل ازدواج آسلان و بله هنلگام فرزنلدان آنها و جوانان نقش داشلته باشلد. 
   کفلو در لغلت بله معنلای شلبیه و ماننلد اسلت. )طریحلی، 1375، ج 1، 359( در قلرآن کریلم 
و روایلات ائمله معصومیلنD  در ملورد تناسلب بیلن زوجیلن و سلنخیت دختلر و پسلر سلفارش 
زیلادی شلده و دینداری مهم تریلن تناسلب و سلنخیت یلا هم  کفلوی اسلت کله بین دختر و پسلر 
بایلد لحلاظ شلود. خداونلد می  فرمایلد: »زنلان ناپلاک از آن ملردان ناپاکنلد و ملردان ناپلاک نیز به 
زنلان ناپلاک تعلّلق دارنلد، و زنلان پاک ازآن ملردان پاک، و ملردان پلاک از آن زنان پاکنلد.« )نور/ 
26( رسلول اکلرمs   دربلاره هم  کفلوی دختلر و پسلر می فرماید: »کسلانی را که همتا و هم شلأن 
یکدیگلر هسلتند، ازدواج دهیلد و از کسلانی کله همتلا و هم شلأن شلما هسلتند همسلر بگیریلد تا 
بلرای فرزندانتلان ملادر مناسلبی باشلد.« )بحاراالنلوار، ج103( »ملرد مؤمن هم  شلأن زن مؤمن و 
ملرد مسللمان نیلز هم  شلأن زن مسللمان اسلت.« )وسلائل الشلیعه، ج14، 44( حدیثلي از علي بن 
الحسلین زیلن العابدیلن  نقل شلده اسلت کله: »خداوند با اسلالم هر پسلتي را از میان برداشلته  
و هلر نقصانلي را کاملل نملوده و انسلان هاي ملورد مالملت را کراملت بخشلیده  اسلت. پلس بلر 
مسللمان مالمتلي نیسلت و به راسلتي کله مالمت هلا، مالمت هاي جاهللي اسلت.« )الکافي، ج5، 
345( املام صلادق  می  فرمایلد: »کفلو در ازدواج ملردی اسلت کله پاکداملن و قلادر بلر نفقله 
باشلد.« )الکافلي، ج5، 347( دیلن مقلدس اسلالم، پسلر معتقلد و مسللمان را کفلو دختر مسللمان 
ملی دانلد نله امتیلازات و مالک هلای دیگلر از جملله مال و ثلروت و نظایلر آن را. البته دختر و پسلر 
از آن جلا کله بلا همدیگلر ترکیب می شلوند بهتر اسلت نله تنها از جهلت دینداری و تدیلن و اخالق 
نیکلو، بلکله از نظلر تحصیلالت علملی و از حیلث فکری و فرهنگی و مسلائل جسلمانی و تناسلب 
سلّنی و زیبایلی و شلرافت خانوادگلی و ظاهلر و قیافله  نیلز کفلو هلم باشلند. بنابرایلن فرضیه اول 
پژوهلش تأییلد می شلود؛ زیلرا انس با مسلجد منتهی به دینلداری و تربیلت دینی جوانان می شلود 

و می توانلد بله ازدواجلی سلنجیده و آسلان بلا افرادی هلم کفو منتهی شلود.
    املا آنچله بایلد بیلش از پیلش بلرای انلس مردم با مسلجد بله آن توجه کلرد این اسلت که هر 
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چنلد حضلور در مسلجد  نشلان از تعهلد اخالقلي و پایبندي اهلل خانواده بله معتقدات و دسلتورات 
الهلي و شلریعت مبیلن دارد و بلا حضلور والدین و فرزندانشلان در مسلجد که خانة خلدا و قرارگاهي 
اسلت کله بلا نلام و یلاد خلدا آراملش بر قللوب و اهلل خانلواده حاکلم مي شلود، و بلا اقامه نملاز یا 
شلرکت در جلسلات و مناسلبت هاي دینلي،  سلخنراني،  علزاداري و اعیاد اسلالمي، روحیه نشلاط و 
آراملش و شلادابي در خانلواده اهلل مسلجد و آشلنایی آنهلا  بلا یکدیگلر ایجلاد مي شلود؛ اما طبق 
اصلل اقتصلاد روانی، نزدیکی راه و تجهیزات و فضای مناسلب و در دسلترس در مسلجد برای وضو 
و آملاده شلدن بلرای اقاملة نملاز، می تواند عاملل مهمی بلرای ترغیب افلراد خانواده بلرای حضور 

باهلم در مسلجد باشلد و موجلب اسلتمرار ایلن حضور و انس با مسلجد شلود.  
    بررسلی های این پژوهشلگر نشلان داد که تعداد مسلاجد در روستاها، شلهرها و استان های ایران 
اسلالمی بله انلدازه کافلی نیسلت. در ایلن پژوهش نیز بلرای جملع آوری اطالعلات در زمینله وجود 
تعلداد کافلی مسلاجد در محلل زندگی افراد، کله نقش مهمی در حضور مسلتمر افراد در مسلجد دارد، 
از یک پرسشلنامه محقق  سلاخته   اسلتفاده شلد که توسلط 50 نفر)40 زن و 10 مرد( در شلهر محمدیه 

اسلتان قزویلن تکمیلل گردیلد. ویژگی های جمعیت شلناختی آنهلا  در جدول 1 آمده اسلت. 

جدول 1 ويژگی  های جمعيت شناختی آزمودنی ها
درصد فروانی

80 40 زن
20جنس 10 مرد

64 32 30-20سال
24سن 12 40-30سال

12 6 باالی 40سال
52 26 مجرد

18وضعیت تاهل 9 نامزد
30 15 متاهل
56 28 ديپلم

24میزان تحصیالت 12 فوق ديپلم
20 10 ليسانس
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همان طلور کله جلدول 1 نشلان می دهد 64 در صلد آزمودنی ها از لحاظ سلن در دهه 20 سلال؛ 
24 در صلد در دهله 30 سلال  و 12 درصلد آنهلا  در دهله 40 سلال قلرار دارنلد. بنابرایلن ملی توان 
گفلت اکثلر آزمودنیهلای ایلن پژوهش جوان هسلتند. از نظر وضلع تأهل 52 درصد یعنی اکثرشلان 

مجردنلد و از نظلر تحصیلالت نیز اکثرشلان یعنلی 56 درصد مدرک دیپللم دارند.
    آزمودنیهلای ایلن پژوهلش بله ایلن سلؤال که آیلا در محله  تان مسلجد اسلت؟ 38 درصد )19 
نفلر( پاسلخ آری و 62 درصلد )31 نفلر( پاسلخ خیلر دادنلد؛ و علت عدم حضلور یا حضلور گاه  گاهی 
خلود را نبلود مسلجد در محلله شلان ذکلر کردنلد. بدیهلی اسلت این املر مانع رفلت و آملد و انس 
خانلواده بلا مسلجد و برخلورداری از مزایایلی می شلود کله پیشلتر به آنها  اشلاره شلد. همخلوان با 
ایلن یافتله پژوهلش حاضلر، فرماندة ناحیه مقاومت بسلیج سلپاه املام صادق  اصفهلان در گفت 
و گلو بلا خبرنلگار صاحلب نیلوز مطلرح کلرده اسلت کله در اصفهان  بلا کمبلود مسلجد مواجهند و 
در آنجلا هلم تعلداد مسلاجد با تعلداد جمعیلت از لحلاظ پراکندگی هماهنگلی نلدارد و در مناطقی با 
حلدود 12 هلزار نفلر جمعیت هنوز یک مسلجد در محل احداث نشلده اسلت. همچنیلن وی عنوان 
کلرده اسلت کله مسلاجد موجلود نیز پویایلی و نشلاط الزم را بلرای جذب ملردم به مسلجد ندارند. 

)1393/3/20 )مقواساز، 
   sبی جهلت نیسلت کله در بیلان فضیللت اهمّیلت بنلا و آبادانلی مسلاجد پیامبلر گرامی اسلالم
فرملوده اسلت: »هرکله مسلجدي بسلازد گرچله به  انلدازة جایلي باشلد کله شلترمرغ در آن تخلم 
بگلذارد،  خداونلد بلراي او خانله ای در بهشلت می  سلازد« )نهج  الفصاحله،  حدیلث 3011، 416؛ 
وسائل  الشلیعه، بلاب 8، از ابلواب احلکام مسلاجد( و فرملود: »خداونلد وقتلي مرضي را از آسلمان بر 
ملردم فلرود آورد آن را از بانیلان مسلاجد دور می  گردانلد« )نهج  الفصاحله،  حدیلث 3008، 416( و 
نیلز فرملود: »کسلي که چراغي در مسلجدي برافلروزد فرشلتگان و حامالن عرش الهلي مادام که 

نلور آن چلراغ در مسلجد مي  تابلد بلراي او اسلتغفار مي  کننلد.« )تفسلیر نمونله، ج7، 318(
   یکلی از نلکات قابلل تأملل در مطالعلة منابلع قرآنلی و روایتی مربلوط به مسلاجد، توّجه خاص 
خداوند متعال به سلاخت مسلاجد و آبادانی آنها اسلت. سلاخت مسلاجد به عنوان مرکز نشلر معارف 
دینلی و شلکل گیری حرکت هلای اجتماعلی، از بنیادی تریلن پیشلنهاد های اسلالم بلرای ترمیلم 
فرهنلگ جامعله و تربیلت دینلی یک اجتماع اسلت. آیلات و روایات مختلفلی که مؤمنلان در آن به 
سلاختن مسلاجد و رسلیدگی به امور آن توصیه، تشلویق  و ترغیب شلده اند، به دلیل رابطة مسلتقیم 
میلان آبلادی مراکلز دینلی و اسلتحکام خانلواده و نیرومنلدی جنبش هلای فرهنگلی و اجتماعلی 
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اسلت. بله عنلوان نمونله ای بارز، می تلوان فرهنگ سلکوالر را پلس از کناره گیری کلیسلا از جامعه 
مسلیحیت ملّد نظلر قلرار داد. بله بیانلی واضح تلر می تلوان گفت کله تعطیللی یک مرکلز مذهبی 

باعلث شلد تا دیلن از صحنة زندگلی اجتماعی کنلاره گیرد .)قللی زاده، 1392(
    در همیلن راسلتا آگاهلی و درایلت پیامبلر عظیلم الّشلان اسلالمs   از آثلار و برکات ارزشلمند 
انلس ملردم بلا مسلجد، پیامدهلا و آثلار مطللوب آن در انسلان سلازی، اتّحلاد افلراد خانلواده و 
مسللمانان بلود کله باعلث شلد نخسلتین اقدامشلان بله محلض ورود بله مدینله، تهیله و تلدارک 
احلداث مسلجد باشلد. ایلن اقلدام موهبت هایی بله ارمغلان آورد، کله از آن میان می توان بله ایجاد 
مرکزیلت عبلادي، تعلیلم و تربیلت و عللم و دانش آملوزی، آشلنایي با مبانلي فقهي و احلکام دیني، 
وحلدت، همدللي و انسلجام در میلان آحلاد مختلف جامعة مسللمین، و نیلز تحکیم مبانلي اعتقادي 
و فرهنلگ سلازي دینلي در معاشلرت بلا ملردم، زدودن انلواع و اقسلام جاهلیت هلا،  پایبنلدي بله 
قوانیلن دینلي،  اجلراي شلریعت الهلي، تحکیم بنیان نظلام خانلواده و مهمتر از همه انس با مسلجد 
اشلاره کلرد. مقلام معظلم رهبری نیز ملی فرمایند: اگر مسلجد محور باشلد، آسلیب ها و تهدیدهای 

اجتماعلی ملا کم می  شلود. )حلر، 1390، 27(
   املا در ملورد احلداث مسلاجد و برخورداری افلراد خانواده از آثلار و برکات انس با مسلجد، طبق 
دسلتورات خداونلد متعلال توّجله بله نکاتلی ضلروری اسلت و اهمّیلت دارد؛ زیلرا در قلرآن کریلم 
مسلاجد به  عنلوان مرکلز شلکل گیری و سرچشلمة فعالیت هلای فرهنگلی ل اجتماعلی، از دو بُعلد و 
منظلر ملورد توجله قرارگرفتله اسلت. منظلر اول، توجه ویژه به سلاخت و تلالش در جهلت آبادانی 
مسلاجد؛ و منظلر دوم، توجله بله روح معنلوی و مذهبی مسلاجد با مراقبلت بر ابعاد باطنی آن اسلت. 
)قللی  زاده، 1392( خداونلد در قلرآن، بله وضلوح صفات کسلانی را که سلازندگان مسلاجد هسلتند 
بیلان می کنلد و می فرمایلد: »مسلاجد الهلي را تنها کسلاني ملی توانند آبلاد کنند که ایملان به خدا 
و روز قیاملت دارنلد و نملاز برپلا ملی دارنلد و زکات می  پردازنلد و از چیلزي جز خدا نمی ترسلد،  پس 
امیلد اسلت کله اینلان از راه یافتلگان باشلند. «)توبله/ 18( توجله بله هلر دو منظلر می توانلد نقش 
مهملی در حضلور ملردم، خانواده هلا و به  ویلژه جوانلان در مسلجد داشلته باشلد. زیلرا مسلجد در 
روایلات حضلرت محّملدs   خانلة مؤملن اسلت و تنهلا جایلگاه عبادت نیسلت بلکه خانلة حاجات 

مؤملن وحلقلة اتّصلال مؤمن بلا خالق یکتلا و بی نیاز اسلت. 
    در زملان پیامبلر اسلالمs   مسلاجد بله هّمت و به دسلت مبلارک پیامبر و یاران مؤمن ایشلان 
احلداث می  شلد. بنابرایلن جایگاهلی بسلیار عزیلز و مقّدس بلود و به  علالوه بقیة مسللمانان هم به 



261 فــــروغمسجـــــــــــــد8

قلدر وسلع جسلمی و مالی خلود به پیامبر یاری می رسلاندند. ایلن همکاری و سلرمایه گذاری باعث 
می  شلد کله مسللمانان مسلجد را خانة خود بداننلد. همچنین یکی از درخشلان ترین دوران مسلجد 
در تاریلخ اسلالمی، دوران حکوملت امیرالمؤمنیلن عللی  در مسلجد کوفله بلود کله نملادی از 
نیرومنلدی مسلجد بله عنلوان یلک مرکز مذهبلی در مبلارزه بلا فسلادهای فرهنگلی، اجتماعی و 
برقلراری عداللت بلرای جلذب ملردم و خانواده  هلا و جوانان به مسلجد بلود. )حلر 1390، 27( در مورد 
تأکیلد خلدای سلبحان بلر حفظ روح مذهبلی و توجه به باطن افراد و جریانات در سلاخت مسلجد، می 
تلوان اسلتدالل کلرد کله گاهلی ممکن اسلت افلراد و جریان هلای منحرف کله از قدرت مسلجد در 
اثرگلذاری فرهنگلی در اجتملاع مطلع انلد، از مسلجد به  عنلوان وسلیله ای بلرای ایجاد و ترویلج افکار 
انحرافلی و نادرسلت خلود اسلتفاده کننلد. چنان کله در زملان پیامبر ّعلده ای از اهل مدینله برای محو 
آثلار پیامبلر در جامعله و مبلارزه بلا مؤمنلان، دسلت به تأسلیس مسلجدی در کنار مسلجد قبلا زدند تا 
بله واسلطة آن و بلا کملک ابی عامر راهب کله از محاربان بلود، بتوانند پیامبلر اکلرم را از مدینه بیرون 
کننلد. خداونلد نیلز در آیات 107 تا 111 سلورة توبه، مسلجدی را کله منافقان برای اهداف شلوم خود 
بنلا کلرده بودنلد، مسلجد ضرار نامید و آن را در مقایسله با مسلجد قبا که اسلاس آن بر تقوا و پیراسلته 
بلودن از زینت هلا و حجاب هلای معنلوی بلود، فاقد هرگونه ارزشلی دانسلت. آیلات و روایلات مربوط 
بله ایلن داسلتان کله حکایلت از آتش زدن این مسلجد به دسلتور پیامبر خلدا دارد، بیانگلر این مطلب  
اسلت کله مسللمان نه تنهلا نباید در حمایلت جنبش های فرهنگلی و اجتماعی منحرف قلد علم کند، 

بلکله بایلد تمام قلد در جهت مبلارزه با آن بکوشلد. )قللی زاده، 1392(
    بنابرایلن هنگاملی ایلن مراکلز مقلدس اسلالمی بله صلورت کانون هلای انسان سلازی و 
کالس هلای عاللی تربیلت در می  آینلد کله بنیانگلزاران و پاسلداران شلجاع داشلته باشلند، کله از 
هیچ کلس جلز خلدا نترسلند،  و تحلت تاثیلر هیلچ مقلام و قدرتلی قلرار نگیرنلد، و برنامله ای جلز 
برنامه هلای الهلی در آن پیلاده نکنند. )تفسلیر نمونه، ج7، 317( مسلجد، خانة خدا و مکان مقّدسلی 
اسلت کله قللب جامعه اسلت و باید توسلط مؤمنین احداث شلود. چنیلن مسلجدی روزی پنج نوبت 
مسللمانان را از مجموعه هلا و اجلزاء شلهر در خلود جملع ملی کنلد و ایملان آنلان را تازه می سلازد. 
همچنیلن اقاملة نملاز جمعه وسلیله  ای بلرای گردهمایلی مسللمانان در روز تعطیل و طرح مسلائل 
مهلم اجتماعلی و بحلث و گفتگلو درباره مسلائل خانلواده، بهداشلت، مسلکن و تصمیم گیری  های 
سیاسلی، آشلنایی و انلس خانواده  هلای مسلجدمحور بایکدیگلر اسلت. از ایلن رو مسلجد از جهات 

مختللف در بله کملال رسلاندن افلراد و جامعه نقلش دارد.
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   روژه گارودی فیلسلوف مسللمان فرانسلوی در کتاب خود مسلجد آئینة اسلالم می نویسلد: »در 
دوران عظملت اسلالم تملام زندگلی شلهر در مسلجد جریان داشلت، در آنجلا بود کله قراردادهای 
تجلاری بسلته می شلد، زیرا اسلالم تمایزی میان مقلدس و نامقدس نمی  شناسلد، اجرای شلریعت 
بیلش از هلر چیلز بله ایلن معنلی بوده اسلت کله انسلان 24 سلاعت شلبانه روز در محضلر خداوند 
به  سلر می  بلرد و هلر عمللی در زیلر نلگاه او انجلام می شلود، بنابرایلن هر عمللی که توام بلا تقوی 
باشلد یلک بُعلد قدسلی دارد و نماز درنگی اسلت در سلسللة لحظلات گوناگون، درنگی که به سلایر 
لحظلات معنلی می دهلد. بنابرایلن نملاز از بقیة اعمال جدا نیسلت.« ) بلی  آزار شلیرازی 1377، 86(

   بلرای رسلیدن بله تکاملل و آملاده شلدن بلرای یلک ازدواج پایلدار، نخسلتین گام کسلب 
»معرفلت و بصیلرت« یعنلی نورانّیلت دل و دیلده اسلت؛ کله بخلش عملده ای از آن را می توان در 
مسلجد و اقامله نملاز جماعت به دسلت آورد. شلناخت و معرفتی کله به فهم مقلام واالی پروردگار، 
شلناخت دیلن برگزیلدة آن یعنلی اسلالم و شلناخت نسلبت بله دسلتورات ارزنلده آن بیانجاملد؛ 
سرمنشلأِ ایلن معرفلت و  رسلیدن به کملال یعنی قرب اللی اهلل اسلت. در ارتباط بلا اهمّیت بصیرت 
و معرفلت در قلرآن آملده اسلت: »آیلات الهی و کتاب آسلمانی که سلبب بصیرت شلما اسلت البته 
از طلرف خلدا آملده اسلت، پس هلر که بصیلرت یافت خود به سلعادت رسلید و هر کس کلور بماند 

خلود در زیلان افتلاد و ملن نگهبان شلما از عذاب نیسلتم.« )انعلام/ 104(

   1-2. آزمون فرضیه دوم
فرضیلة دوم ایلن بلود: »وجلود جاذبه  هایی در مسلجد باعلث حضور مسللمانان به  ویلژه جوانان 
در مسلجد، تقویلت بُعلد فلردی و  شلکل گیلری دوسلتی  های ایمانلی بیلن آنهلا  و ازدواج آسلان 

می  شلود.«
    در راسلتای بررسلی فرضیلة دوم بایلد گفلت؛ »هلر چنلد موضوعیلت مکان هایلی همچلون 
مسلجد در ایجلاد تجّمعلات و بله راه انداختلن حرکت هلای گروهلی اسلت، املا در عین حلال نباید 
از اهمّیلت و توانایلی مسلجد در تقویلت بُعلد فلردی افراد مسللمان نیز غافل شلد. مسلجد به عنوان 
مرکلز عبلادی مسللمانان، محلل رویارویی انسلان با حقیقلت نفس شلیطانی خود اسلت. نمود این 
جنبلة کارایلی مسلجد را می تلوان در اعماللی عبلاد ی چلون اعتلکاف بله نظاره نشسلت کله فرد با 
عزلت گزینلی از اجتملاع و بلا خللوت بلا خلدای خویلش، درصلدد ارتقلای سلطح فکلری و اخالقی 
خلود اسلت. همیلن اعملال از آن جهلت کله ضاملن سلالمت روحانی تک تلک افراد جامعه اسلت، 

باعلث جریان سلازی فرهنگلی در سلطح وسلیعی از اجتملاع خواهلد شلد.« )قللی زاده، 1392(
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    افلزون بلر ایلن کارکلرد پلر جاذبه  ای که به آن اشلاره شلد، جاذبه و رسلالت مهم دیگر مسلجد 
از بلدو شلروع خلود، تقویلت بُعلد اجتماعلی و شلکل  گیری دوسلتی های ایمانلی و نیز حفلظ خانه و 
خانلواده و تلالش بلرای رفلع مشلکالت خانوادگلی و اجتماعی مسللمانان بوده اسلت. در مسلاجد 
تملام مشلکالت شلخصی، خانوادگلی و اجتماعلی ملردم اعلم از فقلر، بیملاری و نظایلر آن اطالع 
رسلانی و رفلع ملی شلد. رسلول خداs   مسلجد را جایلگاه تعالی روح وجسلم قلرار داده بلود و آن 
را خانله و حریلم مأمنلی کلرده بلود و مسللمانان بلا روح و جسمشلان پیامبلر را در پیشلبرد اهلداف 
الهلی  یلاری ملی نملودند. )قرائتلي، 1381( در دوران بعد از رسلول خداs   نیز مسلجد پایگاه حل 

مشلکالت اجتماعلی و خانوادگلی ملردم بود. )قرائتلي،  1372(
      جاذبلة دیگلر مسلجد، مشلورت مسللمانان بلا پیامبرگراملی اسلالمs   بلود که مشلورت در 
تملام مراحلل زندگلی پلر افتخار پیامبلر خدا حضرت محّمدs   جایگاه خاّصی داشلت و مسلاجدی 
کله رسلول خلداs   با هملکاری مؤمنین می  سلاختند، پایگاه رسلمی برای مشلاوره  های سلالمت 
جسلمی و روانلی، ازدواج، حفلظ خانلواده، مشلاوره اقتصلادی، اجتماعلی، سیاسلی و نظاملی بلود؛ 
به گونله  ای کله افلراد گوناگلون بلدون محدودّیت نزد رسلول خدا می  آمدنلد و پس از مشلاوره برای 
اجلرای راهکارهلای پیشلنهادی رسلول خلدا از او جلدا ملی شلدند و پلس از موفقّیلت در اجلرا و یا 
احتملااًل ناهملواری در اجلرا دوبلاره نلزد رسلول خلدا بازمی  گشلتند و از پیشلرفت هلا ویلا احتملااًل 
چرایلی ناتوانلی خلود می  گفتنلد تلا رسلول خلدا بلا بینلش الهلی خلود راهلکار دیگلری را بلرای 

موفقّیتشلان تعییلن کند. )نوبهلار، 1378(
     در ایلن پژوهلش نیلز بلرای جملع آوری اطالعاتلی در ملورد میلزان جاذبلة مسلاجد، انلواع 
فعالّیت  هلای مسلاجد و میلزان جاذبلة آنهلا  از سلوی آزمودنی هلای ایلن پژوهلش ارزیابلی و در 

جلدول 2 ارائله شلده اسلت. 
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جدول 2. فراوانی و درصد انواع فعالّيت های مسجد و ميزان جاذبه آنها  برای آزمودنيها
دیگر

)ذکرکنید( سرگرمی فرهنگی سیاسی اجتماعی دینی گویه ها

- - 3 نفر
6 درصد

2 نفر
4 درصد

7 نفر
14درصد

38 نفر
76 درصد

مسجد شما بیشتر به چه
 اموری می  پردازد؟

غیر جذاب جذاب عالی خوب متوسط ضعیف فعالیتهای فرهنگی 
مسجدتان را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
45 نفر

90 درصد
5 نفر

10 درصد
2نفر

4 درصد
8 نفر

16درصد
11نفر

22درصد
29نفر

58درصد

غیر جذاب جذاب عالی ضعیف متوسط خوب کیفیت برگزاری جشن ها و
 اعیاد مذهبی در مسجد  

چگونه است؟
38 نفر

76 درصد
12 نفر

24 درصد
- 13نفر

36درصد
18نفر

36درصد
14نفر

28درصد

جلدول 2 نشلان می  دهلد فعالّیلت دینلی مسلجد بلا رقلم 76 بیشلترین درصلد را درمیلان دیگلر 
فعالّیت هلا؛ و فعالّیلت فرهنگلی رقلم 6 درصلد را بله خلود اختصلاص داده اسلت. به  علالوه هیلچ 
برنامله  ای بلرای فعالیت هلای سلرگرم کننلده یا ارائه خدمات مشلاوره  ای بلرای جذب جوانلان در نظر 
گرفتله نشلده و مهمتلر ایلن که فقلط 10 در صلد از فعالیت های فرهنگلی از نظر افراد اهل مسلجدی 
جلذاب بلوده اسلت. کیفیلت برگلزاری جشلن ها و اعیلاد مذهبلی در مسلجد وضعیت بهتری نسلبت 
بله فعالیت هلای فرهنگلی دارد، زیلرا 24 درصلد افلراد آن را جلذاب اعلالم کلرده انلد و ایلن درحالی 
اسلت کله 76 درصلد آن را خسلته کننلده و غیرجلذاب اعالم کرده اند. بدیهی اسلت اگر مسلجد برای 
خانواده هلا و جوانلان جاذبه نداشلته باشلد، در مسلجد حضور پیلدا نمی  کنند و نه تنها از نظلر بُعد فردی 

رشلد پیلدا نمی  کننلد بلکله باهلم آشلنا نمی  شلوند و روابط دوسلتانه نیلز در آنهلا  شلکل نمی گیرد.  
    حلال آن کله مسلجد جایگاه ویلژه ای در روابط اجتماعی و سلطح جامعه دارد، تجربیات نشلان 
داده اسلت بسلیاری از دوسلتی ها و برادری هلای اصیلل و مؤثلر در همیلن فضلای مسلجد شلکل 
می گیلرد. مؤلفه هلای مختلفلی در جّذابیلت مسلجد و شلکل  گیری روابلط دوسلتی بیلن جوانلان و 
خانلواده هلا نقلش دارد؛ مثلاًل ملی تلوان از میان آنها  بله فضای مسلجد، امام جماعلت، برنامه های 
جنبلی مسلجد، افلرادی کله به مسلجد رفت و آملد می کننلد و گروه هلا و حلقه هایی که در مسلجد 

شلکل می گیرد اشلاره کرد. )دبیلری، 1392(
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    از میلان مؤلفه هلا املام جماعلت مسلجد، نقش بسلیار مهمی در ایجلاد و هدایت رابط دوسلتی 
جوانلان و انلس و الفلت خانواده  هلا با یکدیگلر دارد. در درجله اول، توان یک املام جماعت در چنین 
املر مهملی به شلخصیت فردی خلود او  و در درجله دوم به مهارت هلای اجتماعی او بسلتگی دارد. 
در بعلد شلخصیت فلردی رفتلار املام جماعلت در فضای مسلجد در شلکل گیری فضلای غالب در 
مسلجد بسلیار مؤثلر اسلت. امامی که ذاتلًا فردی خلوش برخورد، گلرم و موفق در روابلط اجتماعی 
باشلد، بله تبلع او چنیلن فضایی در مسلجد نیز شلکل می گیلرد. مسلئلة لطافت روحی و سلالمت و 
صافلی روحلی در ایجلاد فضلای دوسلتی و جذب جوانان و خانواده ها به مسلجد بسلیار مؤثر اسلت. 
نفضـوا مـن حولـک؛ اگر با  قلرآن کریلم خطلاب بله پیامبلر می فرمایلد: »و لوکنـت فظـا غلیـظ القلـب ال

آنهلا  درشلت خوی و سلنگدل بلودی قطعًا از گلرد تو پراکنده می شلدند.« )آل عملران/159(
    در تاریلخ صلدر اسلالم آنجلا کله دربلاره شلخصیت پیامبلرs   صحبلت می شلود بله تواتلر 
بله مسلئلة خلوش برخلوردی و جّذابیلت شلخصیت ایشلان اشلاره شلده اسلت. در عللم کالم آنجا 
کله از اوصلاف انبیلای الهلی بحلث می شلود نظلر متکلّملان اسلالمی و به خصلوص شلیعه درباره 
ویژگی هلای شلخصیتی انبیلا آن اسلت کله طبق قاعدة لطلف هر صفتی کله در امر ابلالغ و ترویج 
وحلی الهی مؤثر باشلد، در شلخصیت نبلی هر عصر موجود اسلت؛ از جمله آن کماالت شلخصیتی، 
رابطله بلا ملردم اسلت. ملوارد بسلیاری در زندگلی پیامبلر اکلرمs   نقلل شلده که صلرف برخورد 
کریمانله و اخلالق متعاللی ایشلان باعلث جلذب و هدایلت افلراد به سلوی دین اسلالم شلده اسلت. 
بی جهلت نیسلت کله در روایلات مختللف در مورد شلخصیت امام جماعلت و ویژگی هلای مختلف او 
حساسلیت های ویلژه ای نشلان داده شلده و حتلی در برخی نظریلات فقهی خوش چهره بلودن پس از 

تقلوا و فضیللت از مرجحات امام جماعت برشلمرده شلده اسلت. )دبیلری، 1392(
    مهارت هلای اجتماعلی املام جماعلت نیلز نقلش به سلزایی در تحکیلم فضای روابط دوسلتی 
اسلالمی در مسلجد دارد. املام جماعتلی کله فاقلد مهارت هلای اجتماعلی باشلد، و فقط بله رفت و 
آملد سلاده بله مسلجد و اقامله نماز اکتفا  کنلد، نه خلود در ایجاد رابطه بلا دیگران اقلدام می کند و نه 
سلعی دارد بلا ایجلاد فضلای مناسلب دیگلران را به روابلط محکم دوسلتی ایمانی تشلویق کند؛ که 
در نتیجله ایلن املام جماعت فاصله بسلیاری بلا امام جماعلت از دیدگاه اسلالم دارد. املام جماعت 
می توانلد در سلخنرانی ها و متناسلب بلا مجالس، مسلئلة دوسلتی و اهمّیلت آن را در سلعادت آینده 
هلر فلرد از منظلر اسلالم تبییلن کنلد؛ چرا که آگاهلی از معلارف دینلی در این املر مهلم، باالترین 

وسلیله بلرای ایجلاد انگیلزه در افلراد برای مشلارکت در ایجاد روابط دوسلتی ایمانی اسلت.
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   بنابرایلن فرضیله دوم پژوهلش حاضلر تاییلد می شلود ؛ زیلرا بلا ایجلاد جاذبه هایی در مسلجد 
بلرای حضلور مسللمانان بله ویلژه جوانان در مسلجد، نه تنها بسلتر رشلد فلردی، بلکه زمینه رشلد 
اجتماعلی و مهارت هلای ارتباطلی نیلز بلرای آنلان فراهلم می  شلود؛ و دوسلتی های ایمانلی بیلن 
آنهلا  و خانواده هایشلان شلکل می  گیلرد و زمینلة ازدواج آسلان، سلنجیده و منطقلی افراد بلا ایمان 
بلا یکدیگلر مهیلا می  گلردد.  آثلار و پیامدهلای حضور در مسلجد بلرای تعاللی وآمادگلی دختران و 
پسلران جلوان بلرای ازدواجلی سلنجیده و بله هنلگام و نیز تحکیلم بنیان خانلواده متعدد اسلت که 

در زیلر بله چنلد ملورد از آنها  اشلاره می شلود.
   sگنـاهوجـرم. انلس بلا مسلجد عاملل بازدارنلده از انحرافلات اسلت. رسلول خلدا دوریاز

در ایلن راسلتا فرملود: »کسلي کله بلا مسلجد انلس گیلرد خلداي تعالي نیلز بلا او انلس گیرد.« 
)عزیلزي، 1376، 50(  در واقلع خانلوادة اهلل مسلجد بلا حضلور در خانلة خلدا و اقامه نملاز نیرو 
و جلان تلازه ملي گیرنلد و خلود را پیوسلته در محضلر خداونلد ملي بیننلد و از این کله در محضلر 
الهلي معصیلت نماینلد، شرمسلار مي شلوند. املام عللي  فرمودنلد: »... همانا نملاز، گناهان را 
چلون برگهلاي پاییلزي فلرو مي  ریلزد و غلل و زنجیلر گناهلان را از گردن هلا مي گشلاید«؛ و نیز 
فرملود رسلول خلدا پلس از بشلارت بله بهشلت، خلود را در نملاز خواندن بله زحملت مي  انداخت 
زیلرا خداونلد بله او فرملود: »خانلوادة خود را بله نماز فرملان ده و بر انجلام آن شلکیبا باش، پس 
پیامبلرs   پلي در پلي خانلواده خلود را بله نملاز فرمان ملي  داد و خلود نیلز در انجام نماز شلکیبا 

بود.« )نهلج البالغه، خطبله 199، 307(
    بلا مراجعله بله آملار جرایلم در کشلور و بررسلی مجرملان،  ایلن نکتله بله خوبلی مشلخص 
می شلود کله کسلانی کله مرتکلب جرائم می شلوند، با مسلجد بیگانله هسلتند. اهل مسلجد حّتی 
اگلر مجازاتلی هلم برای قانون شلکنان وجود نداشلته باشلد، در بیشلتر ملوارد به دلیلل رعایت حق 
النلاس و تلرس از علذاب اخلروی، قانلون را زیر پلا نمی گذارنلد؛ و خلود را موظف به رعایلت قانون 
می داننلد. در حالی  کله در پیشلرفته ترین کشلورها هنگاملی کله ابزارهلای کنترل از میان برداشلته 
می شلود، افلراد خلود را رهلا می یابنلد و قانلون را زیلر پلا می گذارنلد. اما انسلان های دیلن دار برای 
قانلون ارزشلی الهلی قائلل هسلتند به نحوی کله هیچ گاه حاضر نیسلتند پلا را از محلدودة  آن فراتر 
بگذارنلد )مغانللو، 1392( و ایلن از موهبت هلای مسلجد محلور شلدن در تقویت بُعد فلردی و الهی 

انسلان است.
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امنیـتفـردی. یکلي از آثلار و بلرکات عملدة نملاز همانطلور کله خداونلد می  فرمایلد: »دوري از 
زشلتي ها و منکلرات اسلت.« )عنکبلوت/ 45( بله علالوه مهلار نفلس بلرای دوری از گنلاه منجلر 
بله افزایلش علّزت نفلس و اطمینلان نفلس در فلرد می  شلود و آرامشلی وصلف ناشلدنی را در او به 
وجلود ملی آورد کله رضایت خلدا و رضایت فلرد در آن جاری اسلت. خداوند می فرمایلد » ای نفس 
قدسلی و دل آرام بله یلاد خلدا، املروز بله حضور پلروردگارت بلازآی که تو خشلنود و او راضلی از تو 

اسلت.« ) بللد/ 27 و 28 (
امنیـتاجتماعـی. خداونلد می  فرمایلد »آنلان کله به خدای یکتا ایملان آوردند و نیکوکار شلدند، 
آنهلا  بله حقیقلت بهتریلن اهلل عالمند.« )زلزلله/7( خانواده های مسلجد محلور نه تنهلا از گناهان 
دوری می  کننلد بلکله نیکلوکار نیلز هسلتند. از ایلن رو جامعله بله خانلوادة اهلل مسلجد اعتملاد 
بیشلتری نسلبت بله بقیله افراد جامعله دارد و از مجاورت و مجالسلت بلا آنها  امنیت خاطر بیشلتری 
احسلاس مي  کنلد. اکثلر مجرملان و بزهلکاران کله بله نوعلي امنیلت اجتماعلي و خانوادگلي را به 
خطلر ملي اندازنلد اهلل ارتبلاط با خلدا و نماز و مسلجد نبلوده اند. پس مسلجد و نملاز باعث دوری 

از گنلاه و ایجلاد امنّیلت در جامعله و حیطله اجتماعي می شلود. 
صبـروبردبـاری. صبلر و تحّملل و شلکیبایي بهتریلن زیلور ایملان و شلریف ترین صفلات 
انسلان بله حسلاب مي  آیلد. بله گونله اي کله صبلر نصف ایملان و یقیلن تماملي ایملان معرفي 
شلده اسلت. امیرمؤمنلان عللي  فرمودنلد: »بلا صبلر پرتلوان و یقین نیکلو و پرنشلاط ، غم ها 
و غصه هلاي خویلش را دور نملا.« )لقمانلي، 1385، 121( خانلوادة اهلل مسلجد کله انلس 
حضلور در مسلجد،  تماملي وجودشلان را ممللو از عشلق به خدا نملوده از صبر و نملاز در زندگي 

کملک مي  گیرنلد.
حیـا.»حیلا« از صفلات زیبلاي الهلي و انبیلاء و معصومیلنb و بنلدگان صاللح و شایسلته خلدا 
اسلت. بلا حضلور در مسلجد و احتلرام خاص بله این جایگاه مقلدس و مراقبله در مورد دوری از سلخنان 
بیهلوده یلا حلرکات ناشایسلت، زمینه حیا از خداوند فراهم مي شلود. املام علي  در خصلوص احترام و 
حرملت مسلجد ملي فرمایند: »هلر کس حرمت مسلجد را حفظ کنلد خلدا را در روز قیامت بلا چهره اي 
خنلدان و شلادمان مالقلات مي کنلد و خداوند نامه اش را به دسلت راسلتش مي دهد.« )زیناللی، 1372، 
45( ایلن مراقبله در زمینه هلاي دیگلر زندگلي از جملله  »حیلا در خانلواده« را بله ویلژه بلرای دختران و 

پسلران جلوان که در حال حاضر بسلیارکمرنگ شلده اسلت، بله ارمغان ملي آورد. 
حجـاب.زنلان در هنلگام نملاز بایلد »تملام بلدن« حتلي سلر و ملوي خلود را بپوشلانند )مکارم 
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شلیرازي 1391، مسلئله 727، 143( و بلا پوشلش صحیلح و کاملل بله نملاز بایسلتند. این دسلتور 
ارزنلدة الهلي یعنلي رعایلت »حجاب«  در مسلاجد و مراقبلت بلر آن، پایبندی به دسلتورات الهي در 
خصلوص حریلم میلان زن و ملرد، وقار و حجلاب و عفاف را بلرای زنان و مردان بله ارمغان می آورد 
و آنهلا را قلادر ملی سلازد ایلن فرهنلگ و ارزش متعالي اسلالم را در کانلون خانواده به فرزندانشلان 

منتقلل نمایند.
رشـدعاطفـی. نملاز ایلن توانمنلدي را دارد کله بخاطلر پشلتوانة عظیلم معلارف اسلالمي از 
انسلان هاي علادي نمونه هلاي فضیللت، تقلوا و شلیفتگان کراملت انسلاني و ره یافتگان به شلاخة 
طوبلي را تربیلت کنلد. )سلعیدتهراني 1387، 108( بلا حضلور در مسلجد و آگاهلی از مشلکالت 
همنوعلان در زمینه  هلای مختللف خانوادگلی، اجتماعلی، اقتصلادی و مسلائل مربوط بله بیماری و 
تلالش بلرای رفلع آنهلا  از یکسلو صفات پسلندیدة الهلي و عواطف انسلاني در وجود انسلان رشلد 
می  کنلد. از طلرف دیگلر رشلد عواطلف انسلاني، باعلث می  شلود کانون خانلوادة مسلجدی، محل 
آراملش و صداقلت،  صمیمیلت، مهلرورزي، عفو و گذشلت، تعلاون و همکاري شلود و به  این طریق 
زمینله بلراي شلکوفایي اسلتعدادها و نبلوغ و خالقیلت، نلوآوري و مهارت هلای ارتباطلی افلراد 

خانلواده فراهم شلود. 
قانونگرایـی. مسلجد مکانلی اسلت کله ضمن آشلنایی مردم بلا قوانین، اهمّیلت رعایت آن 
نیلز گوشلزد می شلود. نملاز جماعلت عبادتلی اسلت کله افلراد در آن به صلورت غیرمسلتقیم، 
آملوزش قانون گرایلی را می بیننلد. متابعلت از املام جماعلت، مثلال بسلیار بلارز این ادعاسلت. 
کلم یلا زیلاد کلردن یک رکلن در نملاز، باعث ابطلال آن می شلود. در نملاز جماعلت،  تبعّیت از 
املام جماعلت چنلان مهلم اسلت کله اضافه کلردن عملدی یلک رکلن آن را باطلل نمی کند؛ 
مثلالً  اگلر کسلی بله گملان ایلن که املام جماعت سلر از رکلوع برداشلته، سلر از رکلوع بردارد 
و متوجله شلود کله املام جماعلت هنلوز در حلال رکوع اسلت،  باید بله رکلوع بازگلردد. فرد در 
اینجلا می  آملوزد کله تبعیلت از املام جماعلت بلر همله چیلز اولویلت دارد. ایلن فلرد در جامعه 
نیلز می آملوزد کله قانلون بلر تملام مصاللح فلردی اولویلت دارد. حلس پذیلرش ایلن واقعیت 
در ایلن فلرد،  بلا حضلور در نملاز جماعلت تقویت می شلود. مسلاجد به صلورت دیگلری نیز  به 
قانون گرایلی و قانون پذیلری آحلاد جامعله کملک ملی کننلد و آن آملوزش احکام و فقه اسلت 
کله شلاید در ابتلدا رابطلة  بیلن فقه ملدار بلودن و قانون گرا بودن مشلخص نباشلد. فقله همانند 
قانلون مجموعله ای از بایدهلا و نبایدهلا اسلت و درواقلع، خود قانون اسلت؛ منتهلا قانون دین. 
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للذا کسلانی کله دسلتورهای دینلی را اجلرا می کننلد و به مسلجد رفت و آملد دارنلد، راحت تر، 
تلن بله قانلون می دهنلد. ایلن افراد در مسلجد آملوزش رعایلت و احترام بله قانلون را دیده اند. 
کسلانی کله بله مسلاجد رفلت  و آمد دارنلد، به  طلور طبیعلی از دیگلران قانون مدارترنلد و برای 

قانلون ارزش بیشلتری قائل هسلتند. )مغانلو 1392( 
فضایـلوکمـاالت. بلا حضلور در خانله خلدا و انس با مسلجد و نملاز انواع کماالت بلراي خانوادة 

اهلل مسلجد مهیلا مي  شلود کله نتایلج ارزنلدة آن علالوه بلر کانلون خانلواده در جامعله نیلز بروز 
مي  کنلد چنلد نمونله از ایلن فضایلل عبارتلد از:  شلخصیت رشلد یافتله، اعتملاد بله نفلس، علزت 
نفلس، رعایلت اعتلدال و عداللت،  نظم و انضبلاط در امور، پایبنلدي به اصل مهم مشلورت، اعتدال 
و سلاده زیسلتي و مبلارزه بلا تجمالت و اسلراف، تربیت دیني توأم بلا عقالنّیت، نوراني شلدن دل و 
شلکوفایي فکلر و اندیشله، هدفمنلد بلودن و امید داشلتن و پر تحلرک و عالقه مندي بله خدمت به 

همنوعلان، پایبنلدي بله دانلش و حقیقت طلبلي، طهارت جسلم و جان. )حلر، 1390، 34(
    بنابلر آنچله گفتله شلد فرضیله دوم پژوهلش نیلز تاییلد ملی شلود. زیلرا  جلذب ملردم به 
مسلجد باعلث بللوغ و پختگلی نظام خانلواده می  گلردد. خانوادة مسلجدی خانلواده ای مطلوب 
و سرشلار از معنویلت، اخلالق و شلکوفایي و پویایي اسلت، و همله این سلجایای اخالقی نقش 
بله سلزایی در ازدواج آسلان و بله هنلگام جوانلان و تحکیم خانلواده دارد. طبق بررسلی  های به 
عملل آملده در ایلن پژوهلش کله پیشلتر به آن اشلاره شلد مسلاجد کنونی بلرای ملردم جاذبه 
ندارنلد. از ایلن رو بایلد بله ایلن کانون هلاي مقلدس و بوسلتان هاي الهلي و بهشلتي یعنلي 
»مسلجد« کله در طلول تاریلخ کانون هلاي بیلداري و معرفت و بصیرت اسلالمي نیز بلوده اند، 
 بیشلتر توجله و جاذبه  هایلی در مسلجد ایجاد شلود کله ارتباط مردم بله ویژه جوان نسلل امروز 

بلا مسلاجد را حفلظ کند و اسلتمرار بخشلد. 

1-3. آزمون فرضیه سوم
فرضیلة سلوم ایلن بلود: » بلا تغییلر طرحلواره هلای ذهنلی ملردم، آنهلا  ملی پذیرنلد برای 
ازدواج آسلان مراسلم عقدشلان در ایلن مکان مقلدس انجام شلود.« برای آزمون فرضیه سلوم 
نظلرات ملردم در ملورد کارکردهلای کنونلی مسلجد در برگلزاری مراسلم عقلد ارزیابلی و در 

جلدول 3 ارائه شلد.
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جدول 3. فراوانی و درصد نگرش آزمودنيها 
نسبت به برگزاری مراسم عقد در مسجد

خیر بله گویه ها

48 نفر
96 درصد

2 نفر
4 درصد

تاکنون در مسجد محل شما 
مراسم عقد صورت گرفته است؟

مخالف راجع به  آن فکر نکرده  ام موافق
نظر شما درباره برگزاری مراسم

16درصدعقد در مسجد چیست؟
32 درصد

18 نفر
36 درصد

16نفر
32 درصد

خیر بلی خودتان حاضر بودید یا هستید
 که مراسم عقدتان را در
 مسجد برگزار نمایید؟

29 نفر
58 درصد

21 نفر
42 درصد

همان طلور کله جلدول 3 نشلان ملی دهلد، فقلط 4 درصلد افلراد مراسلم عقدشلان در مسلجد 
برگلزار شلده اسلت و 36 درصلد از افلراد تلا کنلون  راجلع بله برگلزاری مراسلم عقلد در مسلجد 
فکلر نکلرده انلد و 58 درصلد افلراد حاضلر نیسلتند مراسلم عقدشلان در مسلجد برگزار شلود. ولی 
خوشلبختانه 32 در صلد بلا برگلزاری مراسلم عقلد در مسلجد موافقنلد و 42 درصلد نیلز حاضرنلد 

مراسلم عقدشلان در مسلجد برگلزار شلود. 
    دالیلل مخالفلت آزمودنی هلای ایلن پژوهلش بلا برگلزاری مراسلم عقلد در مسلجد  بلا طرح 
سلؤاالتی بررسلی شلد که نتیجة آن در زیر آمده اسلت. 80 درصلد آزمودنی هلا فعالّیت های مذهبی 
و فرهنگلی مسلجد را در جهلت ترغیلب جوانلان و خانواده ها بلرای ازدواج و حّتی برگلزاری عقد در 
مسلاجد کافلی نمی  داننلد و حتلی بسلیار انلدک ملی داننلد. این افلراد معتقدنلد برای حفلظ حرمت 
مسلجد بایلد ملردم آملوزش ببیند زیلرا تاکنلون چنین برنامه  های آموزشلی در مسلاجد اجرا نشلده 
اسلت. 75 درصلد آنهلا  گلزارش دادنلد که عمده فعالیت مسلجد محلشلان بلرای نماز و نیز مراسلم 
علزاداری، ختلم و یادبلود اسلت، بنابرایلن برگزاری مراسلم عقد در مسلجد دور از ذهنیلت مردم و با 
طرحلواره هلای ذهنلی آنها  ناسلازگار اسلت. 65 درصلد آنها  پیشلنهاد کردند برای ترغیلب جوانان 
بله ازدواج آسلان، باید کالس های آموزشلی و مشلاوره فلردی و گروهی و نیز تسلهیالتی ولو اندک 
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بلرای کملک بله برگلزاری مراسلم ازدواج ایجلاد شلود. ایلن یافتله هلا نشلان ملی دهد کله برای 
برگلزاری مراسلم عقلد در مسلجد و احیلای سلّنت دیرینه اسلالم نیاز بله فرهنگ سلازی، آموزش 

بلرای حفلظ حرملت مسلجد و نیز تجهیز مسلجد به فضاها و وسلایل مناسلب اسلت. 
   مسلجد بلا فرهنلگ سلازی می توانلد جایگاهلی شایسلته بلرای برگزاری مراسلم عقلد ازدواج 
باشلد، پیامبلر اکلرم، مراسلم عقلد ازدواج  فاطمله زهلراh و عللی  را در مسلجد برگلزار کردنلد 
)بحاراالنوار، ج 43،  120(  و به دسلتور آن حضرت، سلفره وسلیعی در مسلجد گسلتردند و بسلیاری 
از ملردان و زنلان مسللمان اطعلام  شلدند )هملان،  114( و آنلگاه علروس و داملاد را بله مسلجد 
فراخواندنلد و دسلت فاطمله را در دسلت عللی  گذاشلتند و بلرای آن دو دعلا کردنلد. )هملان 
، 116( بله پیلروی از پیامبلر اکلرمs   بعضلی از مسلاجد ماننلد مسلجد ماللزی و اندونلزی نیلز 
بخشلی فعالّیت هلای خلود را بله برگلزاری مراسلم عقلد اختصلاص داده انلد. )بلی آزار شلیرازی، 
1377، 89( در چنیلن مراسلمی، اجتملاع مسللمانان گلره می خورد و سلبب اسلتحکام خانلواده نیز 
می شلود. زن و شلوهر بلا برگلزاری ایلن مراسلم می تواننلد از نظلر اخالقلی متعهد شلوند کله یاور 
خوبلی بلرای یکدیگلر باشلند و برگزاری مراسلم  آنان در مسلجد سلبب تقویت روحیه دینلی، باقی 
مانلدن محّبلت و آراملش بیلن آنلان و باعلث می شلود بنیان خانواده شلان بلا رعایت عفلاف و عدم 
بی بندوبلاری جنسلی محکلم شلود. بی بندوبلاری در اسلالم و بلرای کسلی کله مسلجدی اسلت، 
صحیلح نیسلت. ایلن روحیله می توانلد اسلتحکام بیشلتری بله زندگلی بدهد. بله علالوه برگزاری 
مراسلم عقلد در مسلجد بلرای زوجیلن ایلن تعهلد مذهبی را ایجلاد می کند کله به جامعله و محیط 

اسلالمی وابسلته اند. )علوی  مهلر، 1391/11/19(
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 نتیجه گیری و ارائه راهکارها
مشلخص شلد کله زوجّیلت بنیادی اسلت کله خلقت الهلی مبتنی بلرآن و قانونی اسلت عمومی 
کله گسلترة هسلتی را در بلر گرفته اسلت. از سلوی دیگر بررسلی ها نشلان داد کله املروزه این امر 
مقلدس و حیاتلی تحت  الشلعاع اندیشله ها و ارزش هلای ملادی و غیرانسلانی قرارگرفتله و این نیاز 
فطلری بشلر در حصلار قواعلدی سلخت، محبوس و زندانی شلده اسلت؛ تا آنجلا که جوانلان برای 
گریلز از قواعلد انسلانی، بله ارضلاي غریلزه جنسلی در خلارج از چارچلوب ازدواج اقلدام و به  ایلن 
وسلیله نهلاد خانلواده را متزللزل می  کننلد و در نتیجله سلالمت اخالقلی و آراملش روانلی خلود و 
جامعله را بله خطلر می  اندازنلد. همچنیلن بیان شلد بلا توجه به نقشلی کله ازدواج درتنظیلم روابط 
جنسلی و جلوگیلری از فسلاد و ناهنجاری هلای اجتماعلی دارد و نیلز ارزش واالیی که دین اسلالم 
بله ایلن املر مقلّدس داده اسلت و باتوجله بله این  که در حلال حاضلر کانلون بسلیاری از خانواده ها 
بله سسلتی گراییلده و سلن ازدواج نیلز در جامعلة اسلالمی ملا  رو بله افزایلش اسلت؛ ضلروری 
اسلت مسلئوالن مملکتی، دانشلمندان و روانشناسلان اسلالمی و دسلت اندرکاران امور فرهنگی، 

تدابیلری مناسلب اتخلاذ کنند.
   همچنیلن بلا تأییلد فرضیه های این پژوهش مشلخص شلد از جمله تدابیلر و اقدامهاي موثري 
کله مي توانلد در ازدواج سلاده و آسلان، کلم هزینله املا بلا دوام نقلش داشلته باشلد، تربیلت دینی 
جوانلان اعلم از دختلر یلا پسلر اسلت و بهتریلن و کارآمدتریلن شلیوه تربیلت جوان هلا در گذشلته، 
حلال و آینلده کله تجربلة موّفقلي هلم بلوده اسلت، هدایلت جوان هلاي جامعه به سلوي مسلاجد 
اسلت. در ایلن زمینه بیان شلد مسلاجد به عنلوان مهم تریلن پایگاه تربیتی الزم اسلت بله برنامه ها 
و وسلایلی مجهلز شلوند؛ و بلا آملوزش خانواده هلا زمینة رشلد فلردی، اجتماعلی، تقوا و تعّهلد را در 
افلراد فراهلم کننلد تلا گاملی مؤثر در جهلت رفع موانلع ازدواج آسلان و به هنلگام جوانان برداشلته 
شلود. بیلان شلد جلوان چله دختر یا پسلر در فضلاي روحاني مسلجد، اتکاي بله کلمله اهلل و این که 
بله ظواهلر دنیایلي کم توجه باشلد را مي آملوزد. در عین آن  که می آملوزد از زیبایي  هلای دنیوي که 
خداونلد آفریلده اسلت بایلد به درسلتي و بله اندازه بهلره بگیلرد؛ و یاد مي  گیلرد که ازدواجی آسلان 
و بعلد از آن یلک زندگلي زناشلویي سلاده و کلم هزینه املا آرامش بخلش در کنار همسلری هم  کفو 
خلود طللب کنلد و عرصله را بر خلود و خانواده و نزدیلکان دشلوار و گاه غیرممکن نسلازد. بزرگترها 
نیلز در همیلن فضلاي خلوب وسلاده مي  آموزنلد کله در انتخلاب علروس یلا داماد بلراي خانلواده، 
دینلداری را ملالک قلرار دهنلد و بله دور از نگراني  هلاي معملول، سلخت نگیرنلد اما دقیق باشلند. 
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بنابرایلن نتیجه  گیلری می  شلود تربیلت انسلان در همله ابعاد زیسلتی، روانلی و اجتماعلی از همان 
بلدو توللد بایلد بلر اسلاس قوانیلن الهلی و تربیلت دینی باشلد که ایلن خلود متضملن راهکارهای 
زیربنایلی دیگلری اسلت، کله بلا برنامه  ریلزی حساب  شلده از سلوی مسلئولین واجرای آن توسلط 
اسالم شناسلان، روان  شناسلان، مشلاوران و مربّیلان، کله در زیلر به تعدادی از آنها  اشلاره می  شلود، 

بله اجلرا در آید.

2-1. راهکارها  برای انس خانواده با مسجد    
1. در هلر کلوی و محلله ای مسلجدی بلا فضایلی پویلا و پلر نشلاط با یلاری مردم هملان محله 
سلاخته شلود، تلا ملردم و خانواده هلا بتواننلد بله آسلانی در آن حضلور یابنلد، مسلجد را از آن خلود 

بداننلد و بلا مسلجد انلس بگیرند.
2. فضلای داخللی مسلجد، للوازم و همچنیلن فضلای بیرونی مسلجد بایلد به گونه ای باشلد که 
همله بتواننلد از آن اسلتفاده نماینلد؛ بلرای مثلال باید چیدملان مهر و قلرآن و سلایر کتاب های دعا 

بله نحوی باشلد کله هم کلودکان و هم بزرگسلاالن بتواننلد از آن اسلتفاده نمایند. 
3. یکلی از راهکارهلای مهلم، ایجلاد زمینله برای حضلور پررنگ بانلوان در برنامه هلای عبادی 
و آموزشلی اسلت. زیلرا بانلوان بله عنلوان همسلر، خواهلر، دختلر و به  ویلژه ملادر، می  توانند نقش 
مسلتقیم و غیرمسلتقیمی در انس افراد خانواده با مسلجد داشلته باشلند. مدیران مسلاجد باید توجه 
داشلته باشلند کله بلرای حضلور بانلوان در مسلاجد مهم تریلن نکتله ایجلاد محیطی املن و بدون 
اسلترس، چه در مسلیر مسلجد و چه در داخل مسلجد اسلت. فضایی را که در مسلاجد برای خانم ها 
در نظلر می گیرنلد، می  تلوان بلا اسلتفاده از ابلزار و دیواره هایلی کله قابلیت باز و بسلته شلدن دارند 
در مواقلع للزوم افزایلش یلا کاهش داد و دلنشلین کلرد. تا بانوان بیشلتر بتوانند از سلخنرانی و دیگر 
برنامه هلای آموزنده مسلجد اسلتفاده کنند. تشلکیل کالس های آموزشلی و مهارتلی در زمینه های 
اخالقلی، قرآنلی، مهارت هلای زناشلویی، تربیت فرزنلد و نظایلر آن می تواند در ایجلاد انگیزه برای 

حضلور بانلوان در مسلجد مؤثر واقع شلود. 
4. دسلت اندرکاران مسلاجد می تواننلد بلا برنامله مناسلب بلرای ایجاد انگیلزه در کلودکان، آنها  
را ملورد اکلرام و احتلرام قلرار دهنلد و آنهلا را از دیگلران جلدا نکننلد و در بیلن بزرگ ترها بنشلانند. 
حضلرت املام باقلر  می فرماینلد: »کلودکان و نوجوانان را در قسلمت عقب صفوف قلرار ندهید، 
بلکه آنان را در میان بزرگسلاالن پراکنده سلازید.« )طوسلی 1364، ج2، 380( تشلکیل کالس های 
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آموزشلی مناسلب بلا سلن کلودکان و نوجوانلان و اداره صحیلح و اصوللی بله طوری کله دل زدگی 
در آنهلا ایجلاد نکنلد و نیلز آملوزش قلرآن و احلکام در البله الی آموزش ها علالوه بر اینکه سلبب 
رفلع خسلتگی می شلود )بحاراألنلوار، ج 75، 137( می توانلد درایجلاد انگیلزة آنهلا  نیز مؤثر باشلد.

5. در ملورد حضلور بزرگسلاالن در مسلجد همان طلور کله پیامبلرs   فرمودنلد: »برکلت بلا 
سلالمندان شلما قرین اسلت« )محملدی ری شلهری 1386، حدیلث 9927(، و نیلز می فرمایند: » 
احتلرام بله فلرد سلالخورده از اّمت ملن، احترام به من اسلت.« )محلدث نوری طبرسلی، ج3، 446( 
بنابرایلن الزم اسلت حضلور کهنسلاالن در مجاملع و جلسلات و خانه هلا مغتنلم و موجلب برکلت 
شلمرده شلود و مهندسلی سلاختمان مسلجد با در نظر گرفتن همه مخاطبان به ویژه این قشلر انجام 
شلود. مثلل کوتلاه کردن پلّه ها، سلرویس های بهداشلتی در دسلترس و توالت فرنگی، ایجلاد جایگاه 
مناسلب بلرای نشسلتن آنهلا  و تهیة وسلایل و تجهیزات ملورد نیاز آن دسلته از کهنسلاالنی که دچار 
بیملاری هسلتند جهلت تسلهیل در انجام عبلادات مثل صندلی هایی کله برای این منظور تهیه شلده 
اسلت در کنلار حفلظ کرامت و منزلت آنان می تواند در این امر بسلیار مؤثر باشلد. )بانشلی 1392( پس 
بلرای حضلور و انلس خانلواده بلا مسلجد نه تنها باید مسلجد به انلدازة کافلی در تمام مناطلق احداث 
شلود، بلکله سلاختمان و تجهیلزات آن بایلد مناسلب همه اقشلار و به گونه ای باشلد که در آنجلا افراد 

حّتلی بیشلتر از خانله خود احسلاس راحتلی، آراملش و امنیت کنند. 

2-2. راهکار برای ایجاد جاذبه در مسجد برای مسلمانان به  ویژه جوانان 
1. بلرای جلذب ملردم بله سلوی مسلجد املام جماعلت بایلد فلردی باشلد که علالوه بلر تأثیر 
مسلتقیم بلر دوسلتی های ایمانلی بیلن مردم، بتوانلد راهکارهلای تأثیر هوشلمندانه و غیر مسلتقیم 
را هلم در نظلر بگیلرد و بسلیاری از دوسلتی ها و برادری هلا را در قاللب گروه هلا و همکاری هلای 
گروهلی شلکل دهلد. بلرای تنظیلم کارهلای مسلجد بلا کملک بلزرگان و هیئلت امنای مسلجد 
گروه هایلی را به خصلوص از جوانلان بلرای انجلام و مدیریلت کارهلا انتخلاب کنلد. املام جماعت 
بایلد ملردم و جوانلان را بله مشلارکت و فعالّیت هلای روزانله و هفتگی مسلجد تشلویق کنلد؛ مثاًل 
فعالّیت هلای مسلجد را بلرای برگلزاری مجاللس و مناسلبت ها بله گروه هایلی از جوانان مسلتعد و 

عالقه منلد اهل مسلجد بسلپارد. 
2. فعالّیت هلای مسلجد در زمینله کتابخانله، سلالن مطالعله مجهلز بله فناوریهلای جدیلد 
وکامپیوتلر، ورزش، کارگاه هلای آموزشلی معلارف دینلی، صندوق هلای ماللی جهلت فعالیلت در 
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املور خیریله و نظایلر آن همگلی فعالیت هایی اسلت که امام جماعلت باید با مدیریتی هوشلمندانه، 
بسلیاری از ملردم و جوانانلی را کله بله مسلجد رفت و آملد دارند به مشلارکت و دخالت مسلتقیم به 
ایلن املور تشلویق کنلد. ایلن مهلم عالوه بلر این کله در افلراد این حلس اصیلل را ایجلاد می کند 
که مسلجد از آن خودشلان اسلت و خودشلان در شلکل گیری و فرآیند امور مسجدشلان مسلتقیمًا 
دخیلنلد، به تشلکیل روابط مسلتحکم بین فلردی در قالب گردهمایی مشلارکت کننلده منتهی می 
شلود. تجربله نشلان داده اسلت کله دوسلتی هایی کله در چنین فضاهای مقدسلی شلکل می گیرد 
بسلیار اصیلل، طوالنلی و تأثیرگلذار در شلخصیت و آینلدة فرد اسلت و َمَثل اعالی اخوت اسلالمی 

و بلرادری ایمانلی اسلت و موجلب جلذب افراد به سلوی مسلجد می شلود.
3. املام جماعلت می  توانلد بلا حمایت هلای مردملی مراکلز مشلاوره را در مسلجد خلود در فضا 
و موقعیلت مناسلب دایلر کنلد و از بهتریلن متخصصلان متعّهلد در حیطله روانشناسلی، مشلاوره، 
روانپزشلکی، پزشلکی و جلز آن دعلوت کنلد تلا ایلن متخصصلان بلا ارائله خدملات در زمینله 
اسلترس های کاریابلی، ازدواج، تحصیلالت، پدیده هلای نظیلر اعتیلاد، طلالق، خودکشلی، زندان، 
بلزه هلای انفلرادی و جمعلی، اختالل هلای رفتلاری و روانلی بله حلل و درملان مشلکالت ملردم 
بپردازنلد و بلا برگلزاری کارگاههای آموزشلی بتواننلد مهارت هلای زندگی، مهارت هلای ارتباطی، 

مهارت هلای زناشلویی را بله جوانلان و بله خانواده هلا آملوزش دهنلد. 
4. بلرای ایلن کله افلراد کلم درآملد نیلز بتواننلد از خدملات مشلاوره در زمینه هلای گوناگلون 
اسلتفاده کننلد الزم اسلت املام جماعلت برنامه ریلزی کند تا ایلن افراد بلا حداقل پول و یلا رایگان 
بتواننلد از منابلع ماللی کله مسلجد در اختیلار دارد و نیلز ازکمک هلای ملردم خّیلر اسلتفاده کننلد. 
نیلاز بله مشلاوره در ایلن دوره از زملان بیلش از بیلش احسلاس می شلود و چلون اکثلر ملردم توان 
پرداخلت هزینه هلای مشلاوره خصوصلی را ندارنلد، ممکلن اسلت دسلت بله رفتارهلای ناهنجلار 
بزننلد. بلرای پیشلگیری از ناهنجاری هلای رفتلاری و عواقلب شلوم آن، بایلد مسلاجد بله عنلوان 
پایلگاه فکری اسلالم سلّنت دیرینله خلود را احیلاء کننلد. با مشلاوره تخصصلی و به هنلگام دیگر 
ناهنجاری هلای اجتماعلی در ایلن حلّد نخواهلد بود. قرائتلي ) 1372( عنلوان کرده اسلت زندانیانی 
کله در زنلدان خدملات مشلاوره دریافت کلرده اند همگلی ادعا کرده اند کله اگر در بیلرون از زندان 
جایگاهلی بلرای مشلورت داشلتند هرگز پایشلان بله زندان کشلیده نمی شلد و هرگز دچلار لغزش 

واشلتباه نمی شلدند.
5. همچنیلن بلرای ایجلاد جاذبله در مسلجد می تلوان در زمینلة فرهنگلی و پژوهشلی در طول 
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سلال ل بله ویلژه در ایلام تابسلتان و اوقلات فراغلت ل کالس های متنوع آموزشلی و غیرآموزشلی و 
پژوهشلی تشلکیل داد و روحیلة پژوهلش و تحقیلق و تفّکلر در زمینه هلای مختللف را در نوجوانان 
و جوانلان تقویلت کلرد، و آنهلا  را ترغیلب نملود برای پاسلخ به سلؤاالت و کنجکاوی هلای خودبه 
ویلژه در زمینله اعتقلادی و معنلوی بله تحقیلق و تفحلص بپردازنلد. بلرای آملوزش می تلوان از 
اسلتادان متعّهلد و مجلرب محلل و حتلی خلود دانش آملوزان و دانشلجویان در زمینه هلای علمی، 
پژوهشلی و هنلری ماننلد خلط، نقاشلی، طراحی، آشلپزی، خیاطلی و غیره اسلتفاده کلرد. این کار 
علالوه بلر پلر کلردن وقت های ملرده و جلوگیلری از هدر رفتلن وقت، زمینله ارتباط و جلذب مردم 
بله ویلژه جوانلان را بله مسلجد ایجلاد می کنلد. از سلوی دیگلر به ایلن طریق می تلوان علّده ای از 

جوانلان را مشلغول بله کار و صاحلب درآمدکلرد و برجاذبلة مسلجد افزود.
6. بلرای نفلوذ مسلجد در خانواده هلا می تلوان واحدهلای ویلژه بلرای افلراد گوناگلون خانلواده 
تأسلیس کلرد. تشلکیل واحد یا کمیتلة ویژه جوانلان، زنان، سلالمندان، کودکان، نوجوانلان و نظایر 
آن کله ایلن کار موجلب آشلنایی افلراد خانلواده، با مسلجد و تألیلف قلوب و جذبشلان به ایلن نهاد 

اجتماعلی می شلود. 
7. تشلکیل کمیتله حلل اختالفلات خانوادگلی و محللی در مسلجد قبلل از مراجعله بله مراکلز 
قضایلی و حلّل و فصلل آن توسلط کارشناسلان خبلره در مسلجد و یلا تشلکیل انجملن مسلجد و 
مدرسله محلل، تشلکیل انجمن رفلع گرفتاری هلای ملردم در زمینه مشلکالت تحصیللی، اداری، 
بیملاری و بله ویلژه تأسلیس مرکلز ازدواج جهلت شناسلایی و معرفلی افلراد مناسلب بله یکدیگلر 
توسلط متخصصلان متعّهد، اعطای وام مناسلب، اجرای مسلابقه های گوناگون ونظایلر آن می تواند 

زمینله جلذب و ارتبلاط فعلال میلان خانله و مدرسله و مسلجد را فراهم سلازد.

2-3. راهکار برای تغییر طرحواره های ذهنی مردم برای برگزاری مراسم عقدشان در مسجد
1. طبلق یافته هلای ایلن پژوهش مشلخص شلد اکنلون بلرای مسلاجد یکسلری کارکردهای 
حداقللی تعریلف شلده و طرحواره های ذهنی مردم این اسلت که مسلجد غیر از برگلزاری نمازهای 
یومّیله، مناسلبت های مذهبلی و مجاللس ختلم درگذشلتگان کاربلرد دیگری نلدارد. ایلن درحالی 
اسلت کله مسلجد توانایلی بالقلوه آن را دارد کله از آن در املور مختللف اقتصلادی، فرهنگلی، 
خانوادگلی، اجتماعلی، سیاسلی، ازدواج و غیلره، بله عنوان یک پایگاه امن در جامعه اسلتفاده شلود.

2. همله ملا انسلان ها  از طریلق »ارتبلاط« بله »یادگیلری« می پردازیلم. در صورتلی کله بلا 
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ارائله روش هلای گوناگلون و ابتلکاری بله ارتبلاط بیلن مسلجد و خانله دسلت یابیم، یادگیلری در 
زمینه هلای مذهبلی، خانوادگلی، اجتماعلی، اقتصلادی، سیاسلی، فرهنگلی و روابلط زناشلویی  به 
صلورت مناسلب صلورت خواهلد گرفلت و ارتبلاط دو سلویه بیلن خانلواده و مسلجد بسلیاری از 
مشلکالت را برطلرف خواهد کلرد. بنابراین از طریق برنامه هلای متنوع خانوادگی، ورزشلی، علمی 
و دینلی بایلد پویایلی و نشلاط در مسلاجد به وجلود آید و مسلاجد بتواننلد از عهلدة کارکردهایی که 
در گذشلته داشلتند برآینلد تلا جلوان املروز و خانواده هلا بله سلمت آملدن بله مسلاجد سلوق پیدا 
کننلد و بله مسلاجد وصلل شلوند و نگلرش و ذهنیت درسلتی نسلبت بله ظرفیت هلا وکارکردهای 

این ملکان مقلدس پیلدا کنند.
3. بلا اجلرای راهکارهایلی کله ذکر شلد، وقتی خانواده مسلجد محور شلود، بله ازدواج به عنوان 
یلک املر ارزشلی دارای جایلگاه اساسلی در اخالق جنسلی می نگرد و به عنوان یک سلّنت حسلنه 
در کالم اهلل، آن را بله وجلود آورنلدة مطمئن تریلن و آرا م بخش تریلن رابطه و آغازگلر زندگی همراه 
بلا طلراوت، ملوّدت و ایثلار می بینلد. از ایلن رو چله بلرای خانواده هلا و چه بلرای دختران و پسلران 
جلوان مهم تریلن معیلار در انتخاب همسلر ایملان و اخالق اسلالمی و معیار برای برگزاری مراسلم 
عقلد و ازدواج در ایلن ملکان مقلدس، دوری از تجّملالت بیهوده، اسلراف و بی بندوباری می شلود.  
4. بلرای مثبلت کلردن طرحواره هلای ذهنلی مردم نسلبت به کارکردهلای مسلجد، می  توان با 
رعایلت شلئونات اسلالمی فیلم  هلای متعّدد و جذابلی از زندگلی معصومینb تهیه کلرد، و روش و 
سلیره آنها را در مراحل مختلف تشلکیل خانواده اعم از خواسلتگاری، مراسلم عقد، مراسلم عروسلی، 
تهّیله جهیزیله و حّتلی نحلوه ارتباطلات آنهلا در زندگلی زناشلویی بله تصویلر کشلید. در ایلن زمینه 
می توان از مراسلم عقد کشلورهای مسللمانی چون اندونزی و مالزی که در مسلجد برگزار می  شلود، 
فیللم تهیله کلرد. به علالوه ملی تلوان از تجربیات این کشلورها بلرای پیشلگیری از مشلکالتی که 
ممکلن اسلت در زمینله اقتصلادی، اجتماعلی و اعتقادی و حرمت مسلجد بله وجود آید اسلتفاده کرد. 
5. پلس از ایلن کله اطالعلات الزم در زمینله مذکلور جمع آوری شلد، الزم اسلت سلالنی زیبا و 
مجهلز بله تجهیلزات سلفره عقد برای برگزاری مراسلم عقد در مسلجد در نظر گرفته شلود. بدیهی 
اسلت برگلزاری این مراسلم مقلدس در خانه خدا تبلرک و برکت بیشلتری برای علروس و داماد به 
ارمغلان ملی آورد. زیلرا بلا ایلن کار از بلی بندباری هلای احتماللی و نیلز هزینه های آنچنانلی برای 
چیدملان سلفره عقلد در باشلگاه ها، باغ هلا، و منلازل جلوگیلری و وجلوه آن صلرف املور خیریله یا 

آبادانی مسلجد می شلود.
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6. از آنجلا کله رفتلار و کلردار پیامبلرs   الگو اسلت، بلرای تغییر ذهنیلت مردم بلرای برگزاری 
مراسلم عقلد در مسلجد و در ضملن حفظ حرمت مسلجد، الزم اسلت ابتدا روحانیون شلاخص، امام 
جماعلت، افلراد مؤملن، و نیلز ثروتمنلدان معتقلد به اسلالم، مراسلم عقد خود یلا فرزندانشلان را در 
مسلجد برگلزار کننلد. نوع پوشلش، رفتلار، گفتار، نلوع خوردنیها و آشلامیدنی آنها در برگلزاری این 
جشلن و سلرور اسلالمی می توانلد الگوی مطلوبی بلرای برگزاری مراسلم عقد دیگلر خانواده های 

مسلجدی در مسلجد باشد.
7. برگزاری مراسلم عقد در مسلجد محاسلن بسلیاری دارد. همین که مدعوین در کارت دعوت 
بخواننلد کله مکان مراسلم در مسلجد اسلت، سلعی خواهند کلرد از پوشلیدن لباس های نامناسلب 
و آرایش هلای خلاص اجتنلاب کننلد و بلا ظاهلری مناسلب وارد عروسلی شلوند. در نظلر برخلی از 
ملردم، مسلجد جلای عزا اسلت و صوت قرآن هلم فقط آنهلا را یاد ملردگان و مراسلم فاتحه خوانی 
می انلدازد. بلا نهادینله شلدن مراسلم ازدواج و عروسلی در مسلاجد چنیلن تفکلر غلطلی کمرنلگ 

خواهد شلد. 
8. رسلانه ها بله ویلژه صدا و سلیما ملی تواند نقش حائلز اهمّیتلی در مثبت کلردن ذهنیت مردم 
داشلته باشلد. بله عنلوان مثلال بلا فیلم بلرداری از برگلزاری مراسلم عقد و عروسلی در مسلجد به 
ویلژه روحانیلون شلاخص و پخلش ایلن فیلم هلا و دادن جلوه هلای ویلژه بله آن ملی تلوان ازدواج 
معنلوی، آسلان، بله هنلگام و به دور از اسلراف و بلی بندوباری هلا را در اذهان عمومی جلا انداخت .

9. بلرای مثبلت کلردن ذهنیت مردم به مسلجد مسلئولین بایلد در ایام تعطیالت مناسلبت های 
مذهبلی تجدیلد نظلر کننلد. در حلال حاضلر بیشلتر، ایلام وفلات ائملة معصومینb تعطیل اسلت؛ 
و مسلاجد و رسلانه هلا در ایلن ایلام بله نوحله خوانلی و مرثیله سلرایی ملی پردازندکله در نتیجله 
مسلجد بله عنلوان جایگاهلی بلرای علزاداری در طرحواره ذهنلی ملردم تثبیت می شلود. می توان 
بلا ایجلاد تلوازن بین ایلام وفلات و تولّد ائملة معصومینb بلرای تعطیلالت، و با برگزاری مناسلب 
مراسلم جشلن و سلرور در مسلجد و رسلانه ها این ذهنیت را که مسلجد جای جشلن و سلرور نیز 
می توانلد باشلد پلرورش داد. بله علالوه هلم اکنون مسلاجد و شلبکه های صدا و سلیما در سلالگرد 
توللد یلا ازدواج ائمله معصومینbنوحله می خواننلد و گاهلی سلینه ملی زنند کله در این ملورد نیاز 

بله آملوزش و برنامه ریلزی حس می شلود.
10. بلا ارتبلاط هیئلت امنلاء مسلاجد بلا معاونت پژوهشلی دانشلگاه ها ملی تلوان پژوهش های 
مقطعلی و طوللی بلا پرداخلت کملک هزینة پژوهشلی بله دانشلجویان ترتیلب داد و دانشلجویان 



279 فــــروغمسجـــــــــــــد8

مقاطلع کارشناسلی ارشلد و دکتلرا را به سلمت انجام پژوهش هایی برای مقایسله سلالمت زندگی، 
صمیملت، پایلداری ازدواج، مسلایل اقتصلادی و سلایر مفاهیلم ارزشلی در ازدواج مسلجدی ها 
و غیرمسلجدی ها ترغیلب کلرد و بلا انتشلار نتایلج ایلن پژوهش هلا، ذهنّیلت ملردم را بله سلمت 

مسلجدمحوری و دینلداری  سلوق داد.
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مقدمه
رسلالت مسلاجد که مظهر تجلّي اسلم رّب ودود و مربیگرِي الهي اسلت و در تداوم مسلیر تزکیه 
و تعلیلم انبیلاء بله نقش آفرینلي مي پلردازد بیلش از هلر زملان در بحران هلا و تهاجمات علیه اسلالم 
از صلدر اسلالم مشلهود اسلت، بله نحلوي که آغلاز و انجام هلر غلزوه و دفلاع پیامبرs و مسللمین 
از مسلجد بلوده و بله مسلجد ختلم شلده اسلت، املروز که این رسلالت بله عهلدة علملاي عظام و 
روحانّیلت معلزز و اولیلاء خلدوم مسلاجد اسلت، ضلرورت اهتمام بله امور مسللمین و پیشلگیري از 
خطراتلي کله جامعلة اسلالمي و حلرث و نسلل را تهدیلد مي کنلد بیش از پیش احسلاس مي شلود، 
از مهم تریلن ایلن مسلائل تهاجلم دشلمن یلا جنلگ نرم تلدارک دیده شلدة آنهلا به سلبک زندگي 
و فرهنلگ اسلالمي ماسلت کله بلا تغییلر نگلرش خانلواده و بله ویلژه زنان سلعي در تغییر سلبک 
زندگلي، برنامه هلا و اولویت هلاي ملادران از توجله بله خانلواده و تربیلت نیلروي انسلاني صاللح و 
سلالم و شلاداب بله حضلور اجتماعلي و شلغل و تحصیلل اسلت و آن را به عنلوان اولویلت تربیت و 
رشلد خلود مطلرح مي کننلد و در ایلن عرصله وسلاوس شلیطاني حّتلي مؤمنین متلوّکل ملا را هم 
هلدف قلرار داده اسلت و آنهلا تأکیلد مي کننلد که مي دانیلم که رزق و روزي انسلان ها با خداسلت و 
فرزنلد برکلت ملي آورد املا تربیلت او براي ما مهم اسلت، لذا از اولویت هاي اساسلي مسلاجد، آشلنا 
کلردن بلا آیلات و روایلات در تشلخیص دقیلق وظایلف مؤمنین اسلت کله در دو بخش به بررسلي 

آثلار تکثیلر نسلل در آیلات و روایلات مي پردازیم. 
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ثار آن از منظر قرآن و روایات الف( تکثیر نسل، نشانه ها و آ
هدف تزویج درآیات و روایات

در قلرآن یکلي از اهلداف تزویلج به آرامش رسلیدن ملرد و زن در کنار هم مي باشلد. »َوِمـْن آَیاِتِه 
ـا«)روم/ 21(و از نشلانه های قدرت اوسلت که برایتان  ْیَ

َ
ُنوا ِإل

ُ
َتْسـک ِ

ّ
َواًجـا ل ْز

َ
ْم أ

ُ
نُفِسـک

َ
ـْن أ ـم ّمِ

ُ
ک

َ
ـَق ل

َ
ْن َخل

َ
أ

از جنلس خودتلان همسلرانی آفرید تا به ایشلان آراملش یابید. 
از آنجلا کله اداملة ایلن پیونلد در میان همسلران خصوصلًا، و در میلان همة انسلان ها به صورت 
عملوم، نیلاز بله یلک جاذبه و کشلش قلبی و روحانلی دارد به دنبلال آن اضافه می کند: و میان شلما 
ـًة« و در آیلة دیگلر می فرمایلد: »فاطـر السـموات  ًة َوَرْحَ

َ
ـَوّد ـم ّمَ

ُ
 َبْیَنک

َ
دوسلتی و مهربانلی نهلاد. »َوَجَعـل

ء و هـو السـمیع  ؤکـم فیـه لیـس کمثلـه شي  یذر
ً
واجـا نعـام از واجـا و مـن اال و االرض جعـل لکـم مـن انفسـکم از

البصیر«)شـوری/ 11(»او آفریننلدة آسلمان ها و زمیلن اسلت و از جنس شلما همسلراني براي شلما 
قلرار داد و جفت هایلي از چهارپایلان آفریلد و شلما را به وسلیله همسلران تکثیر مي کنلد، همانند او 

چیزي نیسلت و او شلنوا و بیناسلت.«
طبلق آیلة فلوق هلدف دیگر تزویلج، تکثیر نسلل )فرزنددار شلدن مي باشلد( کله خلود از لوازم 
تحّقلق هلدف اوللي یعنلي بله آرامش رسلیدن همسلران نیلز هسلت، چنانچله مي دانیم کله زن و 
ملرد بالفطلره عالقمنلد بله فرزنددار شلدن مي باشلند، یعني یکلي از خصوصّیات طبیعلي و غریزي 
انسلاني در دنیلا، گرایلش بله فرزند اسلت که مسللمًا ارضلاء این نیاز فطلري موجب آراملش آنها در 
زندگلي خواهلد بلود و علدم وجود آن در برخي اوقات موجب سلردي و حتي سسلت شلدن پایه هاي 
زندگلي خواهلد شلد. للذا همانطور که ازدواج در اسلالم امر مقدسلي قلمداد شلده و به انجلام آن در 
آیلات و روایلات تأکیلد و توصیلة فلراوان شلده اسلت، به فرزنددار شلدن نیز کله از للوازم پایداري و 
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بناي زندگي اسلت سلفارش بسلیار گردیده، چنانچه در روایاتی مشلهور در ترغیب به  سلّنت حسلنة 
«)مجلسلی، 1362، ج 23،  ازدواج پیامبلر اکلرمs فرمودند: »الّنکاح سـّنیتي مفن رغب سـّنیتي فلیس مّىي
ص 220، ح 103(»ازدواج  سلّنت من اسلت پس هرکه از  سلّنت من روی گرداند از من نیسلت« و 
تکونـوا کرهبانیـه النصاري«)پاییز،  ّوجوا فاني مکاثـر بکم االمم و ال در روایتلي دیگر ایشلانs فرمود: »تز
1374، ح 1144؛مجلسلی، 1362، ج 82(»ازدواج کنیلد کله ملن به زیادي جمعّیت شلما مسللمانان 
بلر مللل دیگلر افتخلار مي کنلم و مانند مسلیحیان راه رهبانّیلت پیش مگیریلد.« و بلاز مي فرمایند: 
نبیاء«)پاییلز، 1374، ح 1144؛ نلوری. 1414ق، ص 178(  ّوجـوا الـودود الولـود، فـاّني مکاثـر بکـم اال »تز
»بلا زِن مهربلان و بچله آور ازدواج کنیلد زیلرا ملن بله کثلرت جمعّیلت شلما مسللمانان بلر سلایر 

پیغمبلران افتخلار مي کنم.«
در هیچ یلک از ایلن آیلات و روایلات قیلد فرزنلد صالح شلرط فرزنلدآوري قلرار نگرفتله چرا که 
چنیلن شلرطي محلال اسلت زیلرا انسلانی که بله دنیلا نیاملده صالح یلا غیرصاللح بودنلش معلوم 
نمي شلود؛ ضملن اینکله توصیله بله فرزند زیلاد آوردن و توصیه بله تربیت نیکلو و صالح نیلز با هم 
منافاتلي نلدارد و قاعدتلًا از خانلوادة مؤملن که رعایلت موازین اسلالمي و اخالقلي را مي کند انتظار 

پلرورش فرزنلد صاللح وجلود دارد مگلر در موارد اسلتثناء.

2-1.گشایش روزی
وسلعت وگشلایش روزي از وعده هایلي اسلت کله خداونلد هملراه بلا آوردن فرزنلد داده اسلت. 
ء  ق ملـن ّیشـاء  و یقـدر اّنه بـکل شي ز در اداملة آیلة قبل مي گویلد: »مقالیـد السـموات و االرض یبسـط الـّر
علم.«)شلوری، 12(»کلیدهلاي آسلمان و زمیلن از آن اوسلت، روزي را بلراي هلر کلس بخواهلد 

گسلترش مي دهلد و بلراي هلر کلس بخواهلد محلدود مي سلازد، او از همله چیلز آگاه اسلت.«
بله نظلر مي رسلد ایلن آیله نتیجله اي بلراي آیلة قبلل »فاطـر السـموات و االرض جعـل لکـم مـن 
واجـا« باشلد چنانچله مي فرمایلد آفرینندة آسلمان و زمین خداسلت و کلیدهاي آسلمان و  انفسـکم از
زمیلن )خزائلن عاللم( نیز دسلت اوسلت، تملام رزق و روزي هلا نیز در قبضلة قدرت خداوند اسلت و 
بلر طبلق مشلّیتش کله از حکمت او سرچشلمه مي گیرد و مصاللح بندگان در آن ملحوظ اسلت آن را 
تقسلیم مي کنلد و از آنجلا کله بهره منلد سلاختن هملة موجلودات زنلده از روزي هلا نیلاز بله علم و 
آگاهلي از مقلدار احتیاجلات و محل و سلایر خصوصیلات آن دارد؛ در آخرین توصیلف اضافه مي کند 

ء علم« او بله همله چیز داناسلت. »اّنـه بـکل شي
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ایلن آیله بله قرینله آیلة قبلل و بلا توجله بله آیاتي کله دالللت بلر آن مي کند کله از تلرس فقر 
زقکـم و اّیاهم«)اسـراء، 31(کله خداونلد  فرزندانتلان را نکشلید »و ال تقتلـوا اوالدکـم خشـیة امـاق نـن نر
روزي آنهلا را مي دهلد. بیانگلر آن اسلت که اسلتنباط علوام از آنکله آوردن فرزند که موجلب ازدیاد 
مخلارج خانلواده مي شلود ممکلن اسلت آنهلا را بله فقلر بکشلاند غللط اسلت، چلرا کله طبلق آیة 
شلریفة خداونلد وعلده مي دهلد کله هلر فرزنلدي را که بله شلما مي دهلد روزي آن را نیلز جلوتر از 
آن کله حتلي بله دنیلا بیایلد مي فرسلتد چنانچله هنگام بله دنیلا آملدن نلوزاد روزي اش را جلوتر در 
سلینه ملادر قلرار داده اسلت بنابرایلن افزایش فرزنلدان با افزایلش روزی رابطه مسلتقیم دارد؛ بلکه 
قلرآن فراتلر از آنچله شلما نگلران آن هسلتید )روزي فرزند بله دنیا آمده(، به روزي شلما هم اشلاره 
مي کنلد و مي فرمایلد: »و اّیاهلم« روزي شلما هلم به دسلت ما اسلت، )پلس از چه هلراس دارید؟( 
للذا مي تلوان نتیجله گرفلت که نله تنها اینکله فرزند بلار مضاعف بلر دوش خانواده نمي باشلد بلکه 

بله مجلرد آملدن فرزند درآملد خانلواده وسلعت و برکت نیلز مي یابد.

3-1. علم و اراده خداوند 
عللم و اراده خداونلد بلر کل هسلتي و جهان حاکم اسلت و فرزنددار شلدن به علم و اراده اوسلت 
ـذي یصّورکـم في االرحـام کیـف 

ّ
ـ�ي علیـه شي في االرض و ال في السـماء هـو ال چنانچله مي فرماینلد: »ان اهلل حین

یـز الکـم« »بلي گملان هیلچ چیلز نله در زمین و نه در آسلمان بر خدا پوشلیده  یشـاء ال الـه اال هـو العز
نیسلت. اوسلت کله شلما را در رحم  هلا هلر گونله کله بخواهلد صورتگلري مي کنلد. خدایلي جز او 
نیسلت کله شکسلت  ناپذیر حکیم اسلت.« )آل عملران، 5 و 6( »واهلل خلقکـم مـن تـراب ث مـن نطفه ث 
 في کتـاب اّن ذلـك عـىي اهلل 

ّ
 بعلمـه و الینقـص مـن عمـره اال

ّ
 و مـا تمـل مـن انـىي و ال تضـع اال

ً
واجـا جعلکـم از

یسـیر«)فاطر، 11( »و خداونلد شلما را از خاکلي آفرید، سلپس نطفله اي، آنگاه شلما را زوج ها گردانید 
و هیلچ زنلي بلاردار نمي شلود و بلار نمي نهلد مگلر بله عللم او، هیلچ کهلن سلالي عملر طوالنلي 
نمي کنلد و یلا از عمرش کاسلته نمي شلود مگر آنکه در کتابي ]مسلطور[ اسلت. بي شلک این ]کار[ 
بلر خلدا آسلان اسلت.« آیلات قلرآن در جلاي دیگلر نیز به عللم خداونلد در فرزنددار شلدن انسلان 
القـون« )واقعـه / 58 و 59(؛آیا  لقونـه ام نـن الن اینگونله اشلاره مي کند کله: »افرءیـت مـا متنـون. أانـت تن

از نطفله   اي کله در رحلم مي ریزیلد آگاهیلد؟ آیلا شلما آن را آفرینلش مي دهید یلا ملا آفریننده ایم.
آیلا یقیلن داریلد کله ایلن نطفله به جنیلن و فرزنلد تبدیل شلود و آیا شلما مراحل آفرینلش آن را 
در رحلم و شلکم هایتان به عهلده داریلد یلا بله دسلت پرقلدرت خداونلد ایلن کار صلورت مي گیرد.
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این آیات بیانگر آن اسلت که فرزنددار شلدن انسلان به علم و اراده خداوند اسلت، و نه خواسلت 
و اراده انسلان بله تنهایلي. از ایلن آیلات و آیلة قبلل کله وعلده خداونلد در دادن روزي فرزند اسلت 
نتیجله مي گیریلم کله خداونلد که بلا علم و آگاهلي و اراده خود فرزنلدي را عطا مي کنلد روزي آن را 
هلم حتملًا عطلا مي کنلد. شلاید اگلر فرزنددار شلدن تنها بله خواسلت و اراده انسلان بلود و خداوند 
هلم بله روزی آن وعلده نلداده بود مشلّیت عطلاء روزي توسلط خداوند،گاهلی بر خواسلت ما تعلق 
نمي گرفلت؛ حلال آنکله خداونلد، خلقلت و روزی نله تنها انسلان، بلکه تملام موجلودات را نیز از آن 
خلود  می دانلد و می فرمایلد: »هیلچ جنبنلده ای در روی زمین نیسلت مگلر این کله رزق و روزی آن 
بلر خداسلت، و قلرارگاه او را می دانلد، و از نقاطلی کله از قرارگاهلش بله آن منتقلل می شلود )نیلز( 
ْزُقها   اهلِل ِر

َ
 َعـى

َّ
ْرِض ِإال

َ ْ
ـٍة ِفي األ باخبلر اسلت و در هلر جا باشلد روزیلش را بله او می رسلاند. »َو مـا ِمـْن َداّبَ

ها َو ُمْسـَتْوَدَعها؛ تملام ایلن حقایلق )بلا هملة حدود و مرزهایش( در کتلاب مبین و لوح  ـُم ُمْسـَتَقّرَ
َ
َو َیْعل

«)هـود / 6(  ِفي ِکتـاٍب ُمِبینٍ
ٌّ

محفلوظ علم خداوند ثبلت اسلت.« »ُکل
طلرز روزی رسلاندن خداونلد به موجلوداِت مختلف، بسلیار حیلرت انگیز اسلت، از جنینی که در 
شلکم ملادر قلرار گرفتله تلا حشلرات گوناگونلی کله در اعماق تاریلک زمیلن و النه های پلر پیچ و 
خلم و در البلالی درختلان و بلر فلراز کوه هلا و در قعر دّره هلا زندگی دارنلد، از دیدگاه عللم او هرگز 
مخفلی و پنهلان نیسلتند، و همانگونله که قلرآن می گویلد خداوند، هلم جایلگاه و »آدرس اصلی« 
آنهلا را می دانلد و هلم محلل سلّیار آنلان را، و در هلر جا باشلند روزیشلان را بله آنان حوالله می کند.

)مکارم شیرازی، 1382،ج 2، ص 326( 
و در پاسلخ ایلن سلؤال کله آیلا روزی هلر کس از آغلاز تا پایلان عمر تعیین شلده، و خلواه ناخواه 
بله او می رسلد؟ بایلد بگوییلم درسلت اسلت کله روزی هر کس مقلّدر و ثابت اسلت، وللی در عین 
حلال مشلروط بله سلعی و تلالش و کوشلش می باشلد، و هرگاه این شلرط حاصل نشلود مشلروط 

نیلز از میان خواهلد رفت.
نکتله مهلم ایلن اسلت کله آیلات و روایات مربلوط به معیلن بلودن روزی در واقع ترمزی اسلت 
روی افلکار ملردم حریلص و دنیاپرسلت کله بلرای تأمیلن زندگی بله هلر در می زنند، و هلر ظلم و 

جنایتلی را مرتکلب می شلوند، بله گملان ایلن که اگلر چنین نکننلد زندگیشلان تأمین نمی شلود.
آیلات قلرآن و احادیلث اسلالمی به ایلن گونه افراد هشلدار می دهد که بیهوده دسلت و پلا نزنند، 
همیلن انلدازه کله آنهلا در طریلق مشلروع گام بگذارنلد و تلالش و کوشلش کنند، مطمئن باشلند 
خداونلد از ایلن راه هملة نیازمندي هلای آنهلا را تأمیلن می کنلد. چلرا که طبلق آیلات، خداوند عالم 
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اسلت و توانلا، عاللم اسلت بلر نیلاز موجودي کله خلق کلرده و تواناسلت بر خللق او و عطلاء  روزي 
ِلُف)قمی، بی تا، جوشلن کبیر، فلراز 100(  ال ُیحنْ

ً
)رفلع نیلازش( چنان کله وعده کلرده اسلت، صاِدقـا

یعنلی راسلت وعلده ای اسلت که خلالف وعلده نمی کند.

4-1. حکمت پروردگار
همانطلور کله در قبلل اشلاره کردیلم کله عطلاء فرزند بله عللم و اراده خداوند اسلت چگونگي و 
زملان آفرینلش آن نیلز براسلاس حکمت و اراده خداوند اسلت، للذا هر زمان که صلالح بداند و براي 
هلر کلس کله بخواهد و مشلّیت او تعللق بگیلرد فرزند عطا مي کنلد. زودهنلگام و یا در کهنسلالي، 
چنانچله در آیلات قلرآن اشلاره می کنلد که اسلحاق و اسلماعیل را براسلاس حکمت خلود در پیري 

بله ابراهیم  بخشلیدیم.
بي لسـمیع الدعـا« )ابراهیم/ 39(؛سلتایش  »المـد هلل الـذي وهـب ىلي عـىي للکبـر اسعیـل و اسـحق ان ر
خلداي را کله در وقلت پیلري، اسلماعیل و اسلحاق را بله ملن عطلا کلرد. به راسلتي پلروردگار من 

دعاست. شلنونده 
ایلن آیلات نشلانگر آن اسلت کله خداونلد چقلدر حکیمانه فرزنلد عطلا مي کند که زملان آن هم 
براسلاس حکملت اوسلت. چگونله خداونلدي کله عالوه بلر اصلل آفرینش، زملان آفرینلش را نیز 
حکیمانله تقدیلر مي کنلد نیازهلا و ملزوملات بقاء و زندگلي آفریده و مخللوق خود را در نظر نداشلته 
باشلد و روزي او را حکیمانله تقدیلر ننمایلد؟! او کله چگونگلي خلقلت انسلان را نیزحکیمانله تقدیر 
کر  مي کنلد. چنانچله دربلارة شلیوة بلارداري حضرت مریلم و تولّلد حضرت عیسلي مي فرمایلد: »اذ
...« )مریم / 21 - 15(»و 

ً
ـذت من دوهنـم حجابـا ن ّ

 فات
ً
می اذ انتبـذت مـن اهلهـا مکانـا شـرقیا في الکتـاب مـر

در ایلن کتلاب از مریلم یلاد کلن، آنلگاه که از کسلان خلود در ناحیه شلرقي ]بیت المقلدس[ خلوت 
گزیلد و میلان خلود و آنهلا پلرده اي افکنلد ]براي عبلادت[ پلس روح خود را به سلوي او فرسلتادیم 
تلا بله شلکل بشلري خلوش انلدام بلر او نمایان شلد. مریلم گفت: ملن از تو به خلداي رحملان پناه 
مي بلرم اگلر پرهیلزکار باشلي. گفلت: ملن فقلط فرسلتاده پلروردگار تلوام بر ایلن که به تو پسلري 
پاکیلزه ببخشلم. گفلت چگونله مرا پسلري باشلد با آن که دسلت بشلري به ملن نرسلیده و بدکاره 
هلم نبلوده ام. گفلت:  اینگونله پروردگار تلو فرمود: آن بر من آسلان اسلت و براي این اسلت که او را 
آیتلي بلراي ملردم قلرار دهیم و رحمتلي از جانب ما باشلد و این امري حتمي اسلت.« البتله الزم به 
ذکلر اسلت کله خداونلد همة آنچله را که براي ما تقدیر مي کند براسلاس اسلباب و للوازم آن محّقق 
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مي شلود نله بله معنلاي این کله خداوند قادر نیسلت بلدون اسلباب و عللل کاري انجام دهلد، بلکه 
اسلتثنائاتي اسلت کله از آن تعبیلر بله معجلزه مي شلود کله آن هم بلراي معرفي حّجت خداسلت و 
قلدرت آن نیلز در دسلت اوسلت؛ اما مشلّیت او نیسلت کله همة کارهلا به ایلن نحو انجام شلود.لذا 

داشلتن فرزنلد در هلر سلّنی به مشلییت پلروردگار امکان پذیر اسلت.

5-1. عامل نزدیکی به خداوند

1-5-1.توّسلوتوّکلبهخدا
همانطلور کله گفتیلم داشلتن فرزنلد از مواهب بلزرگ و نیلاز فطري و غریزي انسلان اسلت که 
موجلب آراملش، اسلتحکام و بقلاء خانواده مي باشلد و اسلالم هم بله آوردن آن توصیله مي کند. اما 
زملان و چگونگلي اعطلاء آن براسلاس عللم و حکمت خداوند اسلت، یکي از حکمت هلاي تأخیر در 
اعطلاء ایلن موهبلت این اسلت که بنده به واسلطه دعلا و درخواسلت از خداوند به او تّقرب بیشلتري 
پیلدا مي کنلد. قلرآن بله اسلتجابت دعلای حضلرت زکریلا و حضلرت ابراهیلم اشلاره مي کنلد. »و 
وجـه  ني فـردا و انـت خیـر الوارثـین فاسـتجبنا لـه و وهبنـا لـه حیـ�ي و اصلحنـا لـه ز ّبـه رب ال تـذر یـا اذ نـادي ر زکر
«؛ )انبیـاء/ 90 - 89( و زکریلا  یـرات و یدعوننـا رغبـا و رهبـا و کانـوا لنـا خاشـعین اهنـم کانـوا یسـارعون في الن
را هنگاملي کله پلروردگار خلود را خوانلد: پلروردگارا ملرا تنهلا ]بلي فرزنلد[ مگلذار و تلو بهتریلن 
وارثانلي. پلس دعلاي او را اجابلت نمودیلم و یحیي را بلدو بخشلیدیم و ]نازایي[ همسلرش را براي 
او اصلالح کردیلم بله راسلتي آنهلا را در کارهلاي نیلک پیشلقدم بودنلد و ملا را از روی امیلد و بیلم 
می  خواندنلد، وپیوسلته در برابلر ملا فروتلن بودند  و البته آزمایشلي اسلت بلراي بندگان خلدا که آیا 
 و کانوا 

ً
 و رهبـا

ً
از رحملت خداونلد مأیلوس مي شلوند یا بله او تلوکل و اعتملاد دارنلد. »و یدعوننـا رغبـا

«)مریم/2(»و بلا بیلم و امیلد ملا را مي خواندنلد و در برابلر ملا خاشلع بودنلد.« و تأکیلد  لنـا خاشـعین
بلر ایلن نکتله کله فرزنلددار شلدن بله املر و اراده خداوند اسلت و نله فقط خواسلت و ارادة انسلان 
یعنلي اگلر خواسلت خداونلد بر اعطاء آن باشلد مسللمًا بر خواسلت بنده غالب خواهد شلد و مسللمًا 
از خواسلت او هیلچ مفلّر و گریلزي وجلود نلدارد. »وکان امـرا مقضیـا« »وایلن املری حتمی اسلت« 
»فاجـاء هـا املخـاض اىل جـذع النخلـه قالـت یـا لیتـى مت قبل هـذا وکنت نسـیا منسـیا« )مریم/ 23(؛ آنگاه 
درد زایملان او )حضلرت مریلم( را بسلوی تنله نخللی کشلاند. گفلت: ای کاش پیش از ایلن مرده و 
یکسلره فراملوش شلده بودم!«)انبیلاء / 90( »پس )به نلاگاه فرزندش( از زیر )پلای( او، وی را ندا داد 
کله انلدوه مخلور، همانلا خداوند در زیلر پایت جویلی روان قلرار داده اسلت...«)مریم/24( واینگونه 

خداونلد بله وی آرامش داد.
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2-5-1.نیکیکردن
از دیگلر عواملل نزدیکلی بله خداونلد نیکلی کردن بله بنلدگان اوسلت، خصوصًا کسلانی که بر 

گلردن ملا حقلی دارند:
»و قـ�ي ربـك اال تعبـدوا اال ایـاه و بالوالدیـن احسانا«؛)اسلراء/ 23( و خلداي تلو حکم فرموده که جز 
او هیچ کلس را نپرسلتید و دربلاره پلدر و ملادر نیکویي کنید. املام صلادق می فرمایند: »بـر الرجل 
بولـده بـره بوالدیـه« »نیکلی ملرد بله فرزندش، نیکی اوسلت به پلدر و مادرش.«)طبرسلی، 1370، 1 

)163 / 475 /
یکلي از مصادیلق نیکلي بله دیگران دعاي خیلر درباره آنهاسلت از آنجا که در قرآن بله والدین و 
فرزنلد هلر دو سلوگند یاد شلده که بله نوعي اهمّیت هلر یک را مي تلوان نتیجه گرفلت »و والـد و ما 
ولـد« )بلـد/3( در دعلاي متقابلل والدیلن و فرزنلدان در حلّق یکدیگلر، دعاي والدین تأثیر بسلزایي 
دارد، للذا توصیله شلده کله والدیلن علالوه بر انجلام تکالیلف و وظایف خلود در قبال فرزندانشلان، 
در حلّق آنلان و بلراي اصلالح و عاقبت به خیلري آنها دعلا کنند و زمینلة باقیات الصالحلات را برای 

خود فراهلم کنند.
حضلرت رسلولs می فرماینلد: »رحـم اهلل مـن اعـان ولـده عـى بـره وهـو ان یعفو عـن سـیئته ویدعـو له 
فیمـا بینـه بینـاهلل ؛ خلدا رحملت کنلد کسلی را کله فرزنلدش را بر نیکی کلردن به خود یاری رسلاند، 
بدیلن گونله کله از گنلاه و خطلای او درگلذرد و به درگاه خلدا برایش دعلا کند.« )مجلسلی، 1362، 

ج 70، ص 98،ح 104(
و البتله ایلن محقلق نمی شلود مگلر اینکله ما صاحلب فرزند باشلیم و مسللمًا کثرت فرزنلدان با 

کثلرت دعلا و کثلرت نیکی می تواند رابطه مسلتقیم داشلته باشلد.

6-1. مغفرت و بخشش

1-6-1.پاداشسختی
ین« عنوان مي کند سلعي در  ـت عیـال«  را » احـدا لیسـار

ّ
برخلي بلا اسلتناد به روایتلي ضعیف که» قل

اثبلات ضلرورت کنتلرل جمعیلت دارند و ایلن مطللب را توصیه به کلم فرزندي تفسلیر مي کنند در 
حالیکله اگلر از ضعلف روایلت صرف نظلر کنیلم آیا هلدف از زندگلي راحت طلبي اسلت و آیلا براي 
تحصیلل و تربیلت بله سلختي نمي افتنلد و آیلا معنلي روایلت توصیفلي اسلت یلا تکلیفلي و تعیین 
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نسـان في کبد چیسلت؟ آیا راه رشلد از میان سلختي ها عبور  مسلیر زندگلي؟ پلس معني لقد خلقناه اال
کردن نیسلت؟ 

در آیلات و روایلات بسلیاري آملده کله هلر سلختي کله بله مؤملن وارد شلود باعلث مغفلرت و 
بخشلش گناهلان اوسلت.

طبلق فرملودة حضلرت رسلولs: »هیلچ درد و رنلج و انلدوه و حلزن و غملی بله مسللمان 
نمی رسلد، حّتلی تیغلی کله به پای او ملی رود، مگر این کله خداوند متعلال، گناهلان وی را به خاطر 
آن می آملرزد.« )مجلسلی، 1362، ج 77، ص 144( للذا رنج و مشلّقت دوران بارداري و شلیرخواري 
بلراي ملادر اجلر و ثوابي بسلیار داشلته موجب مغفلرت وی می باشلد، پیامبر اکلرمs فرمودند: »ما 
کفـارة لذنبـه. هیلچ بیملاری یلا دردی نیسلت کله به مؤمن برسلد،  مـن مـرض او وجـع یصیـب الومـن اال
مگلر ایلن که کفلارة گناه او باشلد.« )ترملذی، 1357ق، ص 2648( همچنین تحّمل سلختي کار و 
تلالش پلدر بلراي ادارة زندگلي و تهیة ملزوملات و مایحتاج فرزنلدان و رفع نیازهاي ملادي و معنوي 
آنهلا نیلز اجر و ثوابي بسلیار دارد و موجب مغفرت وی اسلت؛ جای دیگر از رسلول خلدا sآورده؛ »من 
ل بـات مغفـورا له«؛هرکله بلرای کسلب درآمد حلالل، خود را بله رنج افکند،  ً ف طلـب الـا ّ

بـات کاال
آمرزیلده اسلت. )متقی هنلدی، 1409ق، ص 9215(

نسـان   بله همیلن دلیلل در آیلات قلرآن بله حّق پلدر و ملادر سلفارش شلده اسلت. »و وصّینـا اال
ىلي و لوالدیـك اىلي املصیـر« )لقمـان/ 14(»و   عـىي وهـن و فصالـه في عامـین ان اشـکر

ً
بوالدیـه حلتـه اّمـه وهنـا

ملا بله انسلان در حلق پدر و ملادرش سلفارش کردیم، ملادرش او را با ضعلف روزافلزون حمل کرد 
و دوران شلیرخوارگي او در دو سلال اسلت کله شلکرگذار ملن و پلدر و ملادرت بلاش کله به سلوي 

من اسلت بازگشلت.«

2-6-1.خدمتبهخانواده
 از عواملل دیگلر مغفلرت، خدملت بله خانواده اسلت؛ چنانچله اجر کسلب روزی حالل، بیشلتر 
ازجهلاد فلی سلبیل اهلل بیلان شلده اسلت. »ان الـذی یطلـب مـن فضـل یکـف بـه عیالـه اعظـم اجـرا مـن 
لـی، 1362، ج 29، ص 339، ح 78( کسلی کله بلرای تأمیلن مخلارج  املجاهـد ف سـبیل اهلل«)مج
خانلواده اش در طللب روزی خدا بر آید پاداشلش بیشلتر از کسلی اسلت که در راه خلدا جهاد می کند 
و در جلای دیگلر کّفلاره گناهلان بزرگ شلمرده شلده؛ پیامبلر اکلرمs می فرماینلد: »خدمةالعیال 
کفـارة للکبائـر وتطـ�ئَ غضـب الـّرب« »خدملت کلردن بله خانواده، کفارة گناهان بزرگ اسلت و خشلم 

پلروردگار را فلرو می نشلاند.« )شلهیدی، 1363، ص 751، ح 276( 
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در آیلات و روایلات فلوق وجود فرزند وسلیله اي براي مغفرت و آمرزش والدین ذکر شلده اسلت. 
عکلس ایلن حقیقلت نیلز در آیلات قرآن وجلود دارد کله مغفلرت و بخشلش خداوند موجلب نزول 
رحملت و برکلت مي شلود و یکلي از این رحمت ها اعطلاء فرزند اسلت. چنانچه مي فرمایلد: »فقلت 
 «)نـوح/10( »از پلروردگار خویلش طللب آملرزش کنیلد کله او بسلیار 

ً
وا ربکـم انـه کان غفـارا اسـتغفر

عـل  آمرزنلده اسلت و شلما را مي بخشلاید.« »یرسـل السـماء علیکـم مـدرارا و میددکـم بامـوال و بنـین و حیج
عـل لکـم اهنـارا« )نـوح / 12(»خلدا از آسلمان باران هلاي پلر خیلر و برکلت را پیاپلي  لکـم جنـات و حیج
مي بارانلد. ]و اینگونله زمینله را بلراي افزایلش دارایلي شلما فراهم کرده و شلما را کملک مي کند[ 

و بلا اعطلاء فرزنلد شلما را یلاري مي کند.« 
از جملع آیلات و روایلات ایلن بخش نتیجله مي گیریم کله فرزند رابطه مسلتقیمي با بخشلش و 
مغفلرت خداونلد دارد یعني نسلبت آنها سلبب و مسلبب مي باشلند، چنانچه رنج و سلختي حاصل از 
رشلد و تربیلت فرزنلد موجب مغفلرت والدین اسلت، یکي از پاداش هاي مغفرت و بخشلش انسلان 

نیلز اعطاء فرزند اسلت.
البتله گاهلي اوقلات سلختي ها و رنلج و مصائبلي کله بله انسلان مؤملن، خصوصلًا اولیلاء خلدا 
و پیامبلران مي رسلد بخاطلر آزمایلش و ُعللّو مقلام آنهلا مي باشلد، املا نتیجله یکسلان مي باشلد 
چنانچله حضلرت ایلوب نتیجلة آزمایلش و صبلر خلود را بلر مصائلب و بالیلا زنلده شلدن دوبلارة 
فرزنلدان و دو برابلر شلدن آنهلا مشلاهده نملود. »فاسـتجبنا لـه فکشـفنا مـا بـه مـن ضـّر و ءاتینـاه اهلـه 
کـري للعابدیـن« )انبیاء/84(»پلس دعلاي او را اجابلت نمودیلم و  و مثلهـم معهـم رحـه مـن عندنـا و ذ
آسلیب وارد شلده بلر او را برطلرف کردیلم و خانلوادة او و نظیرشلان را هملراه با آنان مجلدداً به وي 

عطلا کردیلم تلا رحمتلي از جانلب ملا و تذکري بلراي خداپرسلتان باشلد.«

3-6-1.درخواستمغفرت
یکلی دیگلر از عواملل آملرزش، دعلا و درخواسلت مغفرت بلرای درگذشلتگان اسلت، خصوصًا 
دعلای متقابلل والدیلن و فرزنلدان نسلبت بله هلم، بله سلبب عالقله و حقوقی کله بین آنهاسلت. 
»یلـزم الوالـد مـن القـوق لولـده مایلـزم الولـد مـن القـوق لوالـده« )متـى هنـدی، 1409ه.ق، 45344( 

»همچنان کله پلدر بلر فرزنلد حقوقلی دارد، فرزنلد را نیلز بلر پلدر حقوقی اسلت.«
للذا، دعلاي فرزنلدان نیلز در حّق والدیلن خویش و طللب آمرزش بلراي آنها نیز مؤثلر و نزدیک 
بله اجابلت اسلت، از همیلن روي توصیله شلده کله فرزنلدان بلراي والدیلن خلود در زملان حیلات 
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بیاني  ایشلان و چله پس از مرگ ایشلان دعلا کنند چنانچه در قلرآن فرموده : »و قـل رب ارحهمـا کمـا ر
صغیرا.«)اسلراء/24(»بار پلروردگارا پلدر و ملادر ملرا مشلمول رحملت خویلش قلرار ده )رحم کن( 

همانگونله کله در کودکلي ملرا تربیلت کرده اند.«
از دیلدگاه عاّلمله طباطبایلي: آیله بیلش از ایلن داللت نلدارد که دعلاي فرزند در مظنله اجابت 
اسلت و همچنیلن دعائلي بي خاصیلت نیسلت. زیلرا هلم گفتیم کله ممکن اسلت به اجابت برسلد 
و هلم اینکله ادبلي اسلت دیني کله فرزند از آن اسلتفاده مي بلرد، ولو در موردي مسلتجاب نشلود و 

پلدر و ملادر از آن بهره مند نگردند.)موسلوی همدانلی، 1374، ش 13/111(
و طبرسلي نیلز گفتله اسلت:  ایلن آیه دالللت دارد بلر این که دعلاي فرزنلد براي پلدر و مادرش 
کله از دنیلا رفته انلد مسلموع اسلت،  زیلرا اگر مسلموع نبود و بلراي آنها اثري نداشلت معنا نداشلت 

کله در ایلن آیه امر بله دعا کنلد. )طبرسلی، 1415ق، 61246(
در ملوارد فراوانلي از قلرآن از زبلان پیامبلران بلراي والدیلن ایشلان طللب مغفلرت شلده »ربنا 
اغفرللي و لواللدي و للمؤمنیلن یلوم یقلوم الحسلاب« )ابراهیلم/ 41(»ای پلرودگار ملن روزی کله 
حسلاب برپلا می شلود، ملرا و پدر و ملادرم و مؤمنلان را بیاملرز.« البته طللب مغفرت پیامبلران براي 
خویلش و پلدران و مادرانشلان کله در قلرآن بله طور مکرر بیان شلده بلا عصمت پیامبلران منافات 
نلدارد زیلرا طللب مغفلرت بلراي تلرک اوللي بلوده اسلت و یا اینکله ایشلان بخاطلر آنکه بله نظر 

خودشلان، حلّق خلدا یلا عبلادت خلدا را ادا نکلرده بودند طللب مغفلرت مي کردند.

7-1. باقیات الّصالحات

1-7-1.اوالدصالح
همانطلور کله مي دانیلم و در متلون دیني هم اشلاره شلده، با مرگ پرونلدة اعمال انسلان کاماًل 
بسلته نمي شلود؛ بلکله اثلرات برخلي از اعملال انسلان در هنلگام حیلات تلا مّدت هلا و شلاید ابلد 
باقلي بمانلد و للذا اثلرات و نتیجة آن مسلتوجب پلاداش و عقوبت بلراي بنیانگذار و عامل آن شلود. 
یکلي از ایلن اعملال تربیلت صحیلح فرزنلد )فرزند صالح( اسلت کله بعد از ملرگ والدیلن مي تواند 
موجلب باقیلات الصالحلات پلدر و مادر شلود یلا بالعکلس. للذا می فرماید: »آن جلا )بود کله( زکریا 
پلرودگارش را خوانلد وگفلت: پلروردگارا، از جانلب خلود فرزندی پاک و پسلندیده به ملن عطا کن، 
کله تلو شلنونده دعایلی« و »ابراهیم عرضه داشلت، ای پلرودگار من ملرا )فرزندی( از شایسلتگان 
یاتنـا قـرة اعـین و  واجنـا و ذر « )صافلات/ 100( »ربنـا هـب لنـا مـن از بخلش.« »رب هـب ىل مـن الصالـین
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اجعلنـا للمتقـین امامـا« )فرقـان/ 74(»پلروردگارا به ما از همسلران و فرزندانمان روشلني چشلم عطا 
کلن و ملا را پیشلواي پرهیلزکاران گردان.«

روایتلی اسلت از املام صلادق: فالنی- حضلرت نام ایلن مرد را بلرد- گفت: ملن عالقه ه ای 
بله داشلتن فرزنلد نداشلتم تلا این کله روزی در عرفله جوانلی را در کنار خلود دیدم که دعلا می کرد 
می گریسلت و می  گفلت: خدایلا، پلدر و مادرم، پلدر و مادرم. از آن موقع که این را شلنیدم به داشلتن 

فرزنلد عالقه مند شلدم. )کلینلی، 1375، ص 3 / 5(
حیانـه مـن اهلل، قسـمها بـین عبـاده«  پیامبلر اکلرم s نیلز در این  بلاره می فرمایلد: »الولـد الصالـح ر
»فرزنلد شایسلته دسلته گلی اسلت از جانلب خداوند که میان بندگانش قسلمت می کنلد.« )کلینی، 
1375، ص 1 و 2(  از آنجلا کله کثلرت دعا کنندگان در اسلتجابت آن مؤثر اسلت للذا کثرت فرزندان 

صاللح به مؤمنیلن توصیله می  گردد. 

2-7-1.نیکنامی
یکلی دیگلر از مظاهلر باقیلات الصالحلات بله نیکلی یلاد کردن انسلان اسلت پس از ملرگ او. 
یـن  یباتر زنـد صالـح، ز یـن« »فر حضلرت عللی در این بلاره می فرماینلد: »الولـد الصالـح امجـل الذکر

نـام نیـک اسـت.« )مجلسلی، 1362، ج 85، ص 101، ح 104(
املام صلادق از قلول رسلول خلداs فرمودنلد: »میلراث خداوند عّزوجلل از بنلده مؤمن خود 
فرزنلدی اسلت کله، پلس از ملرگ او، خلدا را عبلادت کنلد.« حضلرت صادق سلپس آیلة زکریا 
را تلالوت کلرد: »از جانلب خلود بله ملن ولی )و جانشلینی( ببخلش که از ملن ارث بلرد و از خاندان 

یعقلوب ارث بلرد.«  )مجلسلی، 1362، ج 85، ص 101، ح 104(
3-7-1.صدقهجاریه

فرزنلدان صالحلی کله باعلث نیک نامی والدین خود می شلوند؛ اعملال و کردار خوب آنهلا نیز صدقة 
جاریلة والدیلن، موجلب آمرزش آنهاسلت. روایتی دیگلر پیامبر اکرمs فرمودند: »عیسلی بلن مریم بر 
گلوری گذشلت کله صاحب آن عذاب می کشلید سلال بعد نیلز از همان گور گذشلت و دیلد دیگر عذاب 
نمی شلود. علرض کلرد پلروردگارا پارسلال از این گلور عبور کلردم و صاحبش عذاب می شلد و امسلال 
کله از آن می  گلذرم دیگلر علذاب نمی کشلد؟ خداونلد جل جالله بله او وحلی فرملود: ای روح اهلل فرزند 
صالحلی از او بلزرگ شلد و راهلی را درسلت کرد و یتیمی را سرپرسلتی نملود و من بخاطلر این کارهای 

فرزنلدش او را آمرزیدم.«)حرالعامللی، 1403ق، ج 2، ص 560، ح 11(
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 از آنجلا کله وزر و گنلاه فرزنلدان در صلورت علدم مشلارکت والدیلن بلر عهلدة آنهلا نیسلت و 
بلعکلس هلر عملل خلوب آنهلا کله مسلتوجب پاداش اسلت بعنلوان خیلرات بلراي والدیلن صالح 
ایشلان ثبلت مي گلردد، للذا عقلل نیلز حکلم مي کند که قصلاص قبلل از جنایلت نکرده و بله گفته 
برخلي علوام از تلرس اینکله فرزنلدان ملا ناشایسلت و غیلر صاللح شلوند از آوردن فرزنلد اعراض 
نکنیلم. چنانچله فحلوي روایلات و آیلات نیلز ایلن را مي رسلاند کله بایلد للوازم صلالح و تربیلت 
صحیلح آنهلا را فراهلم کنیلم و ضملن دعلا و تلوکل بلر خلدا نتیجله را بله خلدا بسلپاریم و در ایلن 
صلورت نتیجله هلر چه شلود ملا مأجوریلم همانطور کله حضرت نلوح نیلز بخاطر داشلتن فرزندي 

ناخللف ملورد عقلاب واقع نشلد.
از فحلوای آیلات و روایلات در می یابیلم کثلرت فرزنلدان صاللح؛ موجلب کثلرت دعلا گویلان، 

صدقلات جاریله، نیک ناملی و در نتیجله باقیلات الصالحلات والدیلن اسلت.

2. کنترل جمعیت اهداف و نتایج آن از منظر قرآن و روایات

 1-2. تغییر فرهنگ و نگرش
از آنجلا کله ارزش هلاي یلک جامعله فرهنلگ آن جامعله را تشلکیل مي دهد و فرهنلگ هویت 
یلک مللت اسلت، بنابراین هجوم فرهنگلي، بهترین راه انحطاط ارزش هاسلت. یکلي از ارزش هاي 
اسلالمي و دینلي سلاده زیسلتي و قناعلت همراه بلا صمیمیت و همدلي اسلت و توکل بله خداوند و 

مأیلوس نشلدن از رحملت واسلعة او و اعتملاد بله آنچله خداوند وعده داده اسلت.
بلا همیلن تلوکل اسلت کله انسلان مي توانلد در برابلر شلدائد و سلختي ها ایسلتادگي کنلد و از 
ز مـن کل  ـاه مـن کل سـوئ، وحـر وسوسله ها و تهدیدهلاي دشلمن در املان بمانلد. »التـوّکل عـى اهلل نج
لـی، 1362، ج 56، ص 79، ح 78(»تلوّکل برخداونلد مایله نجلات از هر بدی و محفوظ  عـدو« )مج
مانلدن از هلر دشلمنی اسلت.« چنانچله از صلدر اسلالم تاکنلون از شلعب ابلي طاللب تلا تحریلم 
اقتصلادي ایلران پیروان اسلالم با تلوّکل به خدا، بله مقاومت و ایسلتادگي پرداختنلد و بهترین الگو 

و سرمشلق کشلورها بودند و هسلتند.
تلرس از فقلر از جملله املوري اسلت که هملة جوامع در هملة اعصار و در هلر طبقله از آن گریزان 
بودنلد؛ املا بلراي مؤمنینلي که ضملن تلالش و کار به خدا تلوکل داشلته و از او ملدد مي جویند معني 
و مفهلوم نلدارد. املا نگلرش اینکله تعریلف فقلر و رفاه چیسلت چنانچه املام هلادی  می فرمایند: 
لی،  »الفقـر شـّرة النفـس وشـّدة القنـوط؛ فقلر، سلیری ناپذیلری نفلس اسلت و نومیلدی شلدید«)مج
1362، ج 3، ص 368، ح 78(و نگلرش سلبک و چگونگلي زندگلي مرفله، چیلزي اسلت کله 
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دشلمنان بلراي رسلیدن بله هلدف خود به وسلیلة آن به فرهنلگ ما هجلوم آوردند و براي رسلیدن 
ر  بله اهلداف خلود از هیلچ عمللي مضایقله ننمودنلد، چنانچله املام عللی می فرماینلد: »ضـر
الفقرأحـد مـن أشـر الغـى )تمیملی آملدی، 1410، ص 5904(؛زیلان فقلر، پسلندیده  تر از سرمسلتی 
فـه لغیـره  )تمیملی آملدی، 

ّ
توانگلری اسلت.« و »افقـر النـاس مـن قّتـر عـى نفسـه مـع الغـى السـعه، و خل

1410، 3342(؛ فقیلر تریلن، ملردم کسلی اسلت که با وجلود توانگلری و برخلورداری، زندگی را بر 
خلود تنلگ گیلرد و مالش را بلرای دیگلری باقی گلذارد.«

خلودداري از آوردن فرزنلد بله بهانه ترس از فقر و سلختي زندگي یکي از دسیسله هاي شلیطاني 
اسلت، چلرا کله خداونلد در آیلات متعّدد فرزنلد را موجب نزول رحملت و برکت دانسلته و روزي وي 
کـم ان قتلهـم کان خطئا کبیر  زقکـم و اّیا را خلود وعده داده اسلت. »و ال تقتلوا اوالدکم خشـیه املـق نن نر
)اسـراء/ 31(؛ فرزنلدان خلود را از بیلم تنگدسلتي نکشلید ایلن ما هسلتیم کله آنان و شلما را روزي 

مي دهیلم. یقینًا کشلتن آنلان گناهي اسلت بزرگ!«
آیلة فلوق مربلوط اسلت بله رسلوم دوران جاهلیلت، زماني کله اعلراب بجلاي تلوکل بلر خدا و 
پرسلتش او بتهلا را شلریک خداونلد قرار داده و بر شلیطان تأسلي مي نمودند و گملان مي کردند که 
خلود روزي ده آنهلا هسلتند و چلون خلود را ناتلوان مي دیدنلد و از شریکانشلان )بت هلا( هم کاري 
سلاخته نبلود و آنهلا را در زندگیشلان مؤثلر نمي یافتنلد فرزنلدان خود را زنلده به گلور مي کردند و یا 
ق ملـن یشـاء مـن عباده  ز بي یبسـط الـر قربانلي بت هلا مي نمودنلد. در حالیکله خداوند می فرمایلد: »اّن ر
و یقـدر لـه؛ )سـبا/ 39(وسلعت رزق دسلت خداونلد اسلت کله براي هر کلس از بندگان کله بخواهد 

وسلعت ایجلاد مي کنلد و بلراي هر کلس نخواهلد تنلگ مي گرداند.«
نکتلة جاللب اینکله طبق آیله مي فرماید: نه تنهلا رزق فرزندانتان دسلت خداسلت و فرزند عامل 

کم« زقهـم و اّیا فقلر نیسلت بلکه گاهي رزق و روزي ما در سلایة روزي فرزندان اسلت. »نـن نر
پلس کثلرت فرزندان موجب فقر نیسلت؛ چنانچه در روایات بسلیاری به عوامل فقر و تنگدسلتي 
اشلاره شلده اسلت، از آن جمله؛ دم از ناداری زدن، حرص زدن، از فضل خداوند نطلبیدن، خیانت در 
امانلت، کاهللی و ناتوانی، سرکیسله کردن ملردم و نفرین فرزند؛ )محمدی ری شلهری، 1375، باب 
لـی،  فقر،قسلم عواملل فقلر(  املام صلادق می فرماینلد: »أمّیـا رجـل دعـا عـى ولـده أورثـه الفقـر )حمج
1362، ج 77، ص 99، ح 104(؛ هلر ملردی کله فرزند خلود را نفرین کند فقر برایلش به ارث گذارد.«
البتله مسللمًا ایلن منافاتلي بلا ایلن قضیله نلدارد کله للوازم و اسلباب ترقلي و زندگلي بهتر 
و داراي امکانلات بیشلتر را انسلان بایلد بلا سلاماندهي و برنامه ریلزي فرصت هلا و البتله بلا 
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تلوکل و حسلن ظلن بله خداوند بدسلت بگیلرد، چنانچله پیامبر اکلرمs سلعي مي کردند برای 
نیازمنلدان بله جلاي برطلرف کلردن نیلاز آنلِي آنهلا کار و سلرمایه ایجلاد کننلد؛ مثاًل بلا دادن 
طیلور زنلده بله آنهلا که منجلر بله تولیدمثل و افزایش آن مي شلد زمینلة کار و سلرمایه را براي 
آنهلا فراهلم مي نمودنلد. ماننلد مثلل معلروف کله مي گویلد بجلاي دادن ماهلي، ماهیگیري را 
یلاد دهیلد. املا متأسلفانه تغییلر نگلرش در فرهنلگ ملردم از قناعلت و توّکل به سلمت کسلب 
حداکثلر رفلاه و امکانلات؛ تسلهیالتي،که شلاید بیشلتر آنها در بیشلتر اوقات و به دالیلل متعّدد 
از جملله نداشلتن وقلت، همدللي، صمیمیلت و... نله تنهلا بله آسلایش و راحتلي آنهلا کملک 
نمي کنلد، بلکله اضطلراب ناشلي از، از دسلت رفتلن آن نیلز دغدغله اي بلر مشلکالت فکري و 

روحلي آنهلا مي افزایلد.
 در واقلع دشلمنان اسلالم با تغییر سلبک زندگی وتغییلر فرهنگ ونگرش مسللمانان برنامه های 

بلنلد مّدت قطع نسلل مسللمین را دنبلال می کنند.

2-2. زیبا جلوه دادن گناه
یکلي از دسیسله هاي شلریکاني کله مشلرکین بلراي خداونلد برگزیدنلد این اسلت کله اعمال 
حلرام و گنلاه را در نظرشلان زینلت دهنلد یعنلي بعلد از قلدم اول که تغییلر نگلرش و فرهنگ یعني 
علدم تلوکل بله خلدا و شلریک قلرار دادن و مؤثلر دانسلتن غیلر اوسلت؛ پلا را فراتلر مي گذارنلد و 
گناهلان و اعملال حلرام را کله دسلت مایله نگرش هلاي غللط اسلت در نظرشلان جللوه مي دهد.

همانطلور کله در روایلات هلم آملده، انسلانی که از راه صلراط خارج شلده ابتدا ذهلن و نگرش او 
دچلار تردیلد و ُشلبهه و خطلا مي گلردد و سلپس این نگلرش و افلکار موجلب نزدیکي او بله گناه و 
ارتلکاب عملل حلرام مي شلود و ایلن گناهان کلم کم قلب او را سلیاه مي کنلد؛ چنانچه توبله نکند و 
بلر گنلاه اصلرار ورزد اعمال زشلت ملکه او شلده، تردیلد و ترس از گنلاه در او از بین  بلرود و تا حدي 

پیلش ملي رود کله اعمال خلود را بلر حق مي بینلد و برایلش زیبا جللوه مي کند.
»مـن کثـر فکـره في املعـاصي دعتـه إلیـا )تمیملی آملدی،1410، ج 5، ص 321(؛ کسلي کله در مورد 

گناهلان زیلاد فکلر مي کنلد، گناهلان او را به سلوي خود مي کشلند.«
)حجلر/ 39(؛ ]شلیطان گفلت[ من هلم ]باطل را[ در روي  یـ�نّ لـم في االرض و الغوینـم امجعین »الز

زمیلن حتملًا برایشلان مي آرایلم )زینلت مي دهم( و همله را گمراه مي سلازم.«
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کلرده بخوانلم و آن اینکله چیزي را شلریک او قلرار ندهید و به پلدر و مادر نیکي کنیلد و فرزندانتان 
را از بیلم فقر نکشلید.«

ّیـن لکثیـر مـن املشـرکین قتـل اوالدهم  هملان چیلزی که در نظرشلان زینلت داده بودنلد: »و کذلـك ز
شـرکاؤهم« )انعام / 137( در این آیه مي فرماید: »همچنین براي بسلیاري از مشلرکین، شریکانشلان 

کشلتن فرزنلد ]یعنلي همان فعل حلرام[ را زینلت داده بودند.«
 حضلرت رسلولs فرمدنلد: »دِل بنلده همیشله پذیلرای بیم وامید اسلت، تا آنگاه کله خونی را 
بله نلا حلق بریلزد؛ پس چون خلون ریخت دللش واژگون شلود و بر اثر گنلاه کوره آهنگلری تفتیده 
و سلیاه شلود و دیگلر نله کار خلوب را، خلوب دانلد ونله کار بد را، زشلت شلمارد.« )متـی هنـدی، 

1409ق، 3995(

3-2. هالکت مسلمین
چنانچله گفتیلم در ادامة آیة قبلل خداوند مي فرماید »قتل اوالدهم شـرکاهئم )انعام / 137(؛ کشلتن 
فرزنلدان را زینلت داده بودنلد کله آنهلا را هلالک کننلد.« یعنلي کشلتن فرزندان موجلب هالکت 
مي شلود کله مي تلوان دو نتیجله از آن گرفلت. یکلي اینکله بله دلیلل انجام حلرام )قربانلي کردن 
فرزنلدان خلود بلراي بت هلا و یلا زنده به گلور کردن آنهلا( به داللت قلرآن، هالک مي شلدند و دوم 
آنکله تعلداد نفلرات آنهلا کله بله داللت آیلات متعدد کله )فرزنلد را( موجب قلّوت و قلدرت مي داند 

رو بله کاهلش و سسلتي مي رود.
»میددکم باموال و بنین )نوح / 12(؛ و شما را به اموال و پسران مدد کند.«

و نیز مي فرماید:
کالـذي  اقهـم و خضـت  کثـر امـواال و اوالدا فاسـتمتعوا حبن کانـوا اشـد منـك قـوه و ا »کالذیـن مـن قبلکـم 
ون )توبـه / 69(؛  )شلما منافقلان(  اسـر خاضـوا اولئـك حبطـت اعمالـم في الدنیـا و االخـره و اولئـك هـم الن
کله هماننلد کسلاني هسلتید کله قبل از شلما بودنلد )و راه انفلاق پوئیدند( و آنهلا از شلما نیرومندتر 
و املوال و فرزندانشلان فزونتلر بلود، آنهلا از بهلرة خلود )در دنیلا در راه هوس هلا و گنلاه( اسلتفاده 
کردنلد، شلما نیلز از بهلره خلود در ایلن راه اسلتفاده کردیلد و اعمالشلان در دنیا و آخرت نابود شلد و 

آنهلا زیانکارانند.«
از فحلوي آیلات مي تلوان اسلتفاده کلرد کله یکلي از بهره هایلي کله نصیلب انسلان مي شلود 
املوال و فرزنلدان اسلت کله موجب قلدرت و قوت انسلان مي گردد. لکن به واسلطة انجلام گناهان 
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و پرداختلن بله هوس هلا و کارهلاي باطلل ایلن نعمت از انسلان گرفتله مي شلود و هنگامي که این 
نعملت کله موجلب قلدرت و نیلروي ما بوده بلا معاصلي از بین برود هالکلت ما امري حتمي اسلت.

4-2. مشتبه ساختن دین
در اداملة هملان آیله مي فرمایلد »لیردوهـم و لیلبسـوا علیـم )انعـام / 137(؛ و دینشلان را بلر آنلان 
مشلوش و مشلتبه سلازند. ]و یگانه پرسلتي را با خرافلات بیامیزنلد[« حضرت عللی می فرمایند: 
ینـه و تسـویل النفـس، و تـاّول العـوج، و لبس الق بالباطل؛ شلبهه  »اشـبه عـى اربـع شـعب: اعجـاب بالز
چهلار شلاخه دارد: دل باختلن در برابلر زیور )دنیا(، وسوسله نفلس، توجیه کردن کجی هلا و آمیختن 

حلق به باطل.«)کلینلی، 1375، ج 1، ص 393، ح 2(
عشلق بله بت هلا کار را بله جایلي رسلانده بلود کله ایلن عملل زشلت از نظلر آنهلا زیبلا جللوه 
مي کلرد و حّتلي بله آن افتخلار مي کردنلد؛ ایلن آداب و رسلوم غللط باعلث شلد تلا کلم کلم آئیلن 
حلّق ابراهیملي تحریلف و دگرگلون گشلته و خرافات به عنلوان عبادت تلقلي شلود. کاري که مایة 
هالکلت نسلل آنلان مي گردیلد. از قسلمت قبلل آیله پلي بردیلم که گنلاه باعلث هالکت انسلان 
مي شلود و بدتلر از آن توجیله و تزئیلن آن گنلاه اسلت کله علالوه بر آنکله عامل سلقوط و هالکت 
انسلان اسلت، دیلن آنهلا را هلم مشلتبه سلاخته و با خرافلات آمیختله مي کنلد. اینچنیلن طبق آیة 
ق  ز قلرآن، حلالل خلدا را حرام و حلرام خدا را حالل جللوه مي دهند. »قـل أرءیـت مـا انـزل اهلل لکم مـن ر
ون)یونـس/59(؛ آن روزی هایلي کله خدا  اًل قـل و اهلل أدن لکـم ام عـىي اهلل تفکر  و حـا

ً
فجعلـت منـه حرامـا

بلراي شلما نلازل کلرده و شلما برخي از آنهلا  را حرام و برخلي را حالل قلرار داده اید. آیا خدا به شلما 
اجلازه داده اسلت یلا بلر خلدا دروغ مي بندید.

للذا دشلمنان اسلالم کله بزرگتریلن خطلر را افراد دیلن دار مي دانند ضملن اینکه بلراي هالکت 
آنهلا از هیلچ تالشلي فروگلذار نمي کننلد پیوسلته در صدد هسلتند تلا دین آنها را مشلتبه سلاخته با 

انلواع خرافلات بیامیزند.
و بلراي خداونلد شلریک قائل مي شلدند. »و مـا یتبـع الذیـن یدعـون مـن دون اهلل شـرکاء إن یتبعـون اال 
رصون)یونلس/66(؛ و کسلانیکه غیر از خدا شلریکاني )بلراي او( مي خوانند، از چه  الظـن وان هـم اال حین

پیلروي مي کننلد آنهلا صرفلًا از پندار پیلروي مي کننلد و جلز دروغ نمي گویند.«
و قربانلي کردن فرزندانشلان را بلراي بت ها مایة تقرب خود به خلدا مي دانند. »قتـل اوالدهم شـرکاهئم« 
بخاطلر شرکائشلان )بتهلا( گاهلي فرزندان خلود را قرباني مي کردنلد و یا نذر مي نمودند کله اگر فرزندي 

نصیلب آنهلا شلد آن را براي بلت قرباني کنند و اینگونله حرام خداوند را حلالل مي نمودند.
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5-2. استراتژی دشمنان

چنانچله گفتیلم املوال و اوالد مایله قلّوت و قلدرت اسلت، در قلرآن آیلات متعددي وجلود دارد 
کله نشلانگر افتخلار و برتري جویلي کفلار بر مسللمین بله دلیلل کثلرت اوالد و فرزندان و یلا تعداد 
)سـباء/34(؛ و  بین

ّ
کثـر امـواال و اوالدا و مـا نـن لیعذ نفلرات و سلربازان بیشلتر مي باشلد. »و قالـوا نـن ا

گفتند اموال و اوالد ما بیشلتر اسلت ]این آسلتانه تقّرب ما به خداسلت[ و ما عذاب نخواهیم شلد.«
ینـة و تفاخـر بینکـم و تکاثـر في االمـوال و  و بلاز مي فرمایلد: »اعلمـوا امنـا الیـوة الدنیـا لعـب و لـو و ز
االوالد؛)حدیلد/20( بدانیلد کله زندگي دنیا بازي و سلرگرمي و زینت و فخرفروشلي شلما به یکدیگر 

و فلزون خواهلي در املوال و اوالد و فرزنلدان اسلت.«
خداونلد پیامبلر خلود را هشلدار مي دهلد کله مبلادا فکر کني چلرا املوال و اوالد که مایله قدرت 
و قلوت اسلت خداونلد بله کافلران و مشلرکان عطلا نموده اسلت، چلرا که ملا همین نعملت اوالد و 
ثلروت را بلراي کفلار و کسلاني که گناهکارنلد و از کفلر خویلش برنمي گردنلد، از آنجا کله خود فکر 

نمي کننلد مایله علذاب و نقملت قلرار مي دهیم.
ون)توبه/56(؛  بم با في الیوة الدنیا و تزهق انفسـهم و هم کافر

ّ
ید اهلل لیعذ  »فا تعجبك اموالم امنا یر

پلس مبلادا املوال و اوالد آنهلا تلو را به شلگفت آورد، جز این نیسلت که خلدا مي خواهلد در زندگي 
دنیلا بلا اینها عذابشلان کند و جانشلان در حال کفلر برآید.«

اکنلون نیلز دشلمنان اسلالم با تلالش براي کاهلش جمعّیلت کشلورهاي دیگلر و برنامه ریزي 
دقیقلي بلراي افزایلش جمعیلت و تلوان خلود تلالش مي کننلد تلا اهلداف سللطه گرانه خلود را بلا 

هزینله کمتلري پیگیلري کنند.
تنظیلم خانلواده کله هملواره ملورد توجله و حمایت سلازمان مللل و قدرت هاي بلزرگ جهان از 
جملله آمریلکا بلوده اسلت،  از نوعلي سللطه طلبي و برتلري طلبلي قدرت هلاي بزرگ جهانلي آغاز 
و بلا گذشلت زملان، رنلگ و لعلاب کمک هلاي بشلر دوسلتانه و رفاهي و توسلعه اي به خلود گرفته 
اسلت. 1 ایلن شلعار بشلر دوسلتانه پوششلي اسلت بلراي اجلراي مخفیانله و مکارانله برنامه هلاي 
سیاسلي آنهلا، جهلت تقطیلع نسلل مسللمین و هالکلت آنهلا و دسلت یافتن بلر منابلع و امکانات 

حداکثلري و بلا هلدف قلرار گرفتلن در قلّله اقتدار جهاني و سللطه بر سلایر کشلورها.

1  .resalat-news 1391/05/16
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 فرازی ازدعای امام در صحیفه سجادیه

»بلار خداونلدا تحیلت و درود بلر محملد و آل او بفرسلت و با مقام عزت خود سلرحدهاي کشلور 
مسللمین را محفلوظ بلدار! و ملرزداران و نگهبانلان آن را بله قلوت خلودت تأییلد فرملا! و از ثلروت 
و هدیه هلاي خلود عطایشلان را گلوارا بنملا )تلا آن کله علرض مي کنلد.( خداونلدا بدیلن جهلت، 
دشمنانشلان راسسلت گلردان... و در جمعّیلت و تعدادشلان کاهلش بلده و قلوبشلان را از تلرس و 

وحشلت سرشلار نملا و دستشلان را از گشلادگي ببنلد!«
تلا آن کله علرض مي کند: »بلار خداونلدا! رحم زن هایشلان را عقیم کلن و اصالب مردانشلان را 
از نطفله خشلک نملا.... بلار خداونلدا بله واسلطه آن اهل اسلالم را قدرت بخلش و خانه هایشلان را 
مصلون بلدار و اموالشلان را بلدان بلارور و بلا ثملر کلن و آنلان را از جنگ و نبلرد با آنها فلارغ گردان 
تلا بله عبلادت تلو پردازنلد و از کارزار و منازعله با آنها آسلوده کلن تا با تو خللوت نمایند تلا به جایي 

برسلد کله در هیلچ نقطه از بسلیط خلاک غیر تلو پرسلتیده نشود!)اشلعرانی، 1386، ص 94 تا 96(
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چکیده
 مقاللة حاضلر در صلدد تبییلن حضلور بانلوان در مسلجد، از منظلر تاریلخ و فقه پویای اسلالمی 
اسلت. نویسلنده بلا اسلتناد بله شلواهد تاریخلی و آیلات و روایاتلی کله جلواز یا علدم جلواز حضور 
زنلان در مسلجد را بیلان می کنلد، بله تبیین این موضلوع پرداخته اسلت. مقاله در پنج گفتلار تنظیم 

شلده است:
در گفتلار اّول، تاریخچلة حضور زنان در مسلجد مورد بررسلی قلرار گرفت. شلواهد تاریخی داّل 

بلر حضلور در قبلل اسلالم و بعد از ظهور اسلالم و عصر ائمة اطهار: تشلریح شلد.
در گفتلار دوم، حضلور زنلان در مسلجد از نلگاه فقله و فقهلا ملورد بررسلی قلرار گرفلت. در این 
راسلتا، ادلّلة فقهلا و دانشلمندان قائلل بله افضلیلت نملاز بلرای زنلان در خانله و قائلیلن به جلواز و 

اسلتحباب حضلور زنلان در مسلجد ملورد نقلد و بررسلی قلرار گرفت. 
در گفتار سلوم، به تبیین و تشلریح شلرایط الزم برای حضور زنان در مسلجد و دیگر عرصه های 

اجتماعی پرداخته شلد.
در گفتلار چهلارم، بله نقلش برجسلتة زنلان و مادران مسلجدی در تربیت نسلل و شلاخصه های 

زنلان و مادران مسلجدی پرداخته شلد. 
در گفتلار آخلر )پنجلم(، نقلش مسلجد در غنی سلازی اوقلات فراغلت زنلان و خانواده هلا ملورد 

بررسلی قلرار گرفلت. 
واژگانکلیـدی: مسلجد، زنلان، تاریخچلة حضلور زنلان در مسلجد، علدم جواز حضور، شلرایط 

حضلور، نقلش برجسلته زنلان و ملادران مسلجدی، غنی سلازی اوقات فراغلت زنلان و خانواده.
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 مقدمه
تربیلت نفلوس انسلاني و رسلیدن بله کملال، از مهم تریلن اهداف ارسلال رسلل و احلکام ادیان 
الهلي اسلت. اسلالم بلراي تربیت الهي ملردان و زنان، دسلتورها و راهکارهایي در نظر گرفته اسلت 

کله از جملله مهم تریلن آنهلا حضور در مسلجد، اماکلن و معابد مذهبی اسلت.
زنلان بله عنلوان نیملی از پیکلر جامعلة انسلانی، همانند ملردان در مشلارکت عموملی، پایگاه و 

جایلگاه مناسلب دارنلد و نمی تلوان از نقلش سلازندة آنان چشلم پوشلید.
اسلالم، بلا حضلور بانلوان در عرصه هلای مختلف اجتماعلی مخالف نیسلت و آن را منلع نکرده 
اسلت؛ بلکله وظیفلة اصللی وی را ملادری، تربّیت و پرورش انسلان های بلزرگ و وارسلته می داند؛ 
البتله در کنلار آن نیلز بله آنلان اجلازه داده تلا بلا حفلظ حریلم، عّفلت و پاکدامنلی خلود، در اجتماع 
حضلور یابنلد و بلرای رشلد و ترّقی خلود و جامعله گام بردارند. تاریخ اسلالم سرشلار از صحنه هایی 
اسلت کله زنلان آفریلدگار آن بودنلد. در ایلن نوشلتار برآنیلم تا بلا مطالعه و بررسلی تاریخ اسلالم، 
)شلواهد تاریخلی( منابلع فقهلی و روایلی اسلالم بله جلواز حضور زنلان در مسلجد و نقلش زنان و 

ملادران مسلجدی در تربیلت نسلل بپردازیم. 
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الف( گفتار اّول: بررسی تاریخچۀ حضور زنان در مسجد
قبل از اسالم

بلا بررسلی تاریخچلة حضلور زنان در مسلجد از منظر قلرآن و روایات، به روشلنی درمی یابیم که 
حضلور زنلان در مسلاجد و معابلد )همزملان با حضور ملردان( در ادیان الهی گذشلته امری مشلروع 
و علادی بلوده اسلت و هیلچ گونله منعلی در ایلن ملورد وجود نداشلته اسلت؛ چنلان که مسلتندات 

قرآنلی زیلادی بلر ایلن مّدعلا وجود دارد کله در ذیل بله آن اشلاره می کنیم:

1-1. وحی به عمران بن أشهم

خداونلد پیلش از والدت حضلرت مریلمh بله پلدرش »عملران بلن أشلهم« کله از نلوادگان 
حضلرت سللیمان بلود، وحلي کلرد کله فرزندي بله او عطلا خواهد کلرد که بله اذن خدا بیملاران را 
شلفا خواهلد داد و ملردگان را زنلده خواهلد کلرد و او را به سلوي بني اسلرائیل مبعلوث خواهد کرد. 
وي ایلن مطللب را بلراي همسلرش »حّنه« بازگلو کرد. )عیاشلي1380ق، ج1، 171( پلس از اینکه 
حّنله بلاردار شلد، بله تصلّور این که، این جنیلن همان فرزنلد موعود خواهد بلود، او را نلذر معبد کرد. 
)مجلسلی 1404ق، ج14، 203( تلا در آنجلا بله عبادت کننلدگان خدملت کنلد. )عیاشلي 1380ق، 
ج1، 170( پلس از والدت حضلرت مریلم و فهمیلدن آنکله ایلن موللود دختلر اسلت، تعجلب کلرد 
کله چگونله ایلن دختر، هملان پیامبر موعلود خواهلد بلود. )قملي 1404ق، ج1، 101( نگرانی مادر 
حضلرت مریلمh جهلت اّیلام حیلض وی بود، نله از جهت اصلل حضلور وی. او با این کله زن بود، 
معلاف نشلد بلکه مشلکل حضلور دائمش برداشلته شلد و احتملال دارد خداوند حضلرت مریمh  را 
از مشلکالتی کله زنلان را از حضلور در مسلجد منع می کنلد پاک کرده باشلد. پیامبلرs در نامه اي 
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کله بله نّجاشلي مي نویسلد از حضلرت مریمh بلا صفت طّیبلة »بتول« یلاد مي کند. )ابلن خلدون 
1363،434( واژه »بتلول«، در اینجلا بله زنلی گفتله می شلود که خلون حیض نبیند. شلیخ صدوق 
از املام عللی روایلت کلرده کله از پیامبلرs سلؤال شلد: ای رسلول خلدا! »بتلول« یعنلی چه؟ 
از شلما شلنیده ایم کله گفته ایلد مریلم و فاطمله هلر دو بتلول هسلتند. پیامبلرs فرملود: بتول آن 
زنلی را می گوینلد کله حیلض نمی شلود؛ زیلرا حیلض بلرای دختلران انبیا ناپسلند اسلت. )صدوق، 

1385ق، ج1، 181، ح144(

1-2. ساخت محرابی اختصاصی برای حضرت مریم در مسجد
 در روایلت آملده  اسلت محرابلي اختصاصي بلراي حضرت مریمh در معبد سلاخته شلد. خداوند 
بله حضلرت مریلمh دسلتور داد همراه ملردان به عبلادت پلروردگار بپلردازد. حضلرت مریمh در 
محلراب بله عبلادت خداونلد مي پرداخلت. »هلر وقلت کله زکریلا، )کله شلوهر خالله اش بلود( به 

محلراب نلزد او می رفلت، پیلش او خوراکی می یافلت.« )آل عملران/37(

1-3. ایجاد حجاب بین خود )حضرت مریم( و مردان در مسجد
1-4. رسیدن دستور مبنی بر عبادت حضرت مریم همراه مردان

 قلرآن کریلم در آیلة 43 سلورة آل عملران می فرمایلد: »ای مریلم! پلروردگارت را خاضعانه 
فرمانبلردار بلاش و سلجده کلن و بلا رکلوع کننلدگان رکلوع بگلزار.« از عبلارت »بلا رکلوع 
کننلدگان رکلوع بگلزار« اسلتفاده می شلود کله حضلور زن در نملاز جماعلت هملراه ملردان در 

مسلجد، جایلز اسلت. 

1-5. عبادت حضرت مریم در محراب مسجد
 همچنیلن خلروج آن حضلرت هنلگام وضلع حمل از مسلجد که نشلان دهنده جواز حضلور او در 

مسلجد اسلت، چلون ابتدا باید وارد شلده باشلد تا سلپس جهلت وضع حمل خارج شلود.

s2. در عصر پیامبراکرم
 بعلد از ظهلور اسلالم و عصلر پیامبلرs نیلز بله ملواردی برمی خوریم که نله تنها نشلان دهندة 
جلواز حضلور زنلان در مسلجد، بلکله بیانگلر اهمّیت حضور آنلان و اهتملام و رغبلت آن حضرت به 
ایلن املر اسلت. پس از ظهور اسلالم، زنلان جایگاه ممتلازي در جامعه پیدا کردند. اسلالم بسلیاري 
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از آداب، رسلوم و باورهلاي غللط دربلارة زنلان را رد و ابطلال نملود. در ذیل به نمونه هایلی از حضور 
زنلان در مسلجد اشلاره می کنیم:

2-1. برپایی اولین نماز جماعت در مسجدالحرام با حضور حضرت خدیجهh که به پیامبرs اقتدا می کرد
هنگاملی کله پیامبلرs و امیرمؤمنلان عللی و حضلرت خدیجلهh تنهلا مسللمانان روی 
زمیلن بودنلد، نملاز را بله جماعلت می خواندنلد. عفیلف کنلدی می گوید: من تاجلر بودم، سلالی به 
مکله آملدم، املر بلس شلگفتی را مشلاهده نملودم، دیلدم هملة ملردم به بت هلای چوبلی و فلزی 
و سلنگی در کعبله متوجله هسلتند، در ایلن میلان فقلط سله نفر به سلوی شلام )مسلجد االقصی( 

عبلادت می کننلد. 
عبلاس بلن عبدالمطللب نلزد ملن بلود از او پرسلیدم: اینها چه کسلانی هسلتند و چله می کنند؟ 
گفت: آن مرد که جلو ایسلتاده برادرزاده ام »محمد« اسلت و پسلری که سلمت راسلت او ایسلتاده، 
بلرادرزادة دیگلرم »عللی« اسلت و زنلی کله با آنهلا نملاز می گلذارد، »خدیجه« همسلر »محمد« 
اسلت. پرسلیدم: آیلا ملردم هلم بله دیلن و آییلن او آمده انلد!؟ جلواب داد: »به خلدا سلوگند، که به 
کلران تلا کلران ایلن زمیلن پهنلاور، جز این سله تلن و انسلان توحیدگلرا، کلس دیگري را بلر این 

دیلن نمي شناسلم.« )ابن اثیلر، ج3، 414(

2-2. بیعت زنان با پیامبرs در مسجد

 بیعلت در لغلت بله معنلای عهلد و پیملان و در اصطلالح بله معنلای پذیلرش ریاسلت و 
حکوملت کسی  اسلت. )لسلان العلرب، 1413ق، ج1، 557، »بیلع«( بیعلت از سلّنت های عصلر 
 جاهللی اسلت کله بله دوره اسلالمی منتقلل شلده و ملورد تأیید دین اسلالم نیلز قرار  گرفته اسلت.

افلزون بلر ملردان، زنلان نیلز در ملوارد متعلّدد بلا پیامبلرs بیعت کرده  انلد کله از میان آنهلا بیعت 
زنلان پلس از فتلح مّکله به »بیعت نسلاء« مشلهور شلده اسلت.

پیامبلرs بلا فتلح مکله پلس از بیعلت ملردان با ایشلان، زنلان را نیلز به بیعلت فراخوانلد که در 
آیله 12 سلورة »ممتحنله«، ملواد بیعلت این  گونه طلرح شلده و فاقد هرگونه تعّهد سیاسلی اسلت: 
»ای  پیامبلر! چلون زنلان باایملان نلزد تلو آینلد کله با تلو بیعلت کنند ]بلا این شلرط[ که چیلزی را 
شلریک خلدا قلرار ندهنلد، دزدی و زنلا نکننلد و فرزنلدان خلود را نکشلند، دروغلی را کله در میان 
دسلت و پایشلان بربافتله باشلند پیش نیاورنلد، ]فرزند دیگلران را به شلوهران خود نسلبت ندهند[ 
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و در هیلچ کار شایسلته  ای مخالفلت فرملان تلو نکننلد، بلا آنهلا بیعلت کلن و بلرای آنهلا از خداوند 
آملرزش بطللب کله خداونلد آمرزنلده و مهربان اسلت.«

.3-2
زنلان هنلگام تغییلر قبلله در مسلجد ذوقبلتیلن حضلور داشلتند. یکلی از زنلان مسلجدی عصر 
پیامبلرs »نوللة بنلت اسللیم« اسلت کله در روز تغییلر قبلله، در نملاز جماعلت مسلجد بنی حارثه 
شلرکت داشلت و ماجلرای آن روز را چنیلن تعریلف می کنلد: دو رکعلت از نملاز ظهلر یا عصلر را در 
مسلجد بنی حارثله رو بله قبلله بیت المقلدس خوانلده بودیلم، کله شلخصی خبلر آورد: پیامبرs به 
 طلرف بیلت اهلل الحلرام روی کلرده اسلت؛ بالفاصله مردان بله مکان زنلان و زنان به ملکان مردان 
تغییلر محلل دادنلد و چرخیدنلد و دو رکعلت دیگلر را رو بله بیلت اهلل  الحلرام گزاردیم. )اسلدالغابه، 

ج5، 557(
2ـ4. سفارش پیامبرs به خروج زنان از مسجد بعد از مردان

 روایلت اسلت کله روزی پیامبلرs بیرون مسلجد بودنلد و دیدند ملردان و زنان با هم از مسلجد 
بیلرون می آینلد، ایشلان رو بله زنلان کردنلد و فرمودنلد: بهتر اسلت صبر کنیلد ابتدا ملردان بروند، 

سلپس شلما. )ابوداود، ج2، 533، ح 5272(

2ـ5. وجود »باب النساء« در مسجد پیامبر s که نشان دهندۀ رغبت پیامبرs و کثرت حضور زنان است
 بله طلوری کله بلاب مخصلوص داشلتند. اگر بنلا بلود زنان بله مسلجد نیاینلد، »باب الّنسلاء« 
مفهوملی نداشلت. در روایلت آملده اسلت کله روزی پیامبلرs بله یکلی از درهای مسلجد اشلاره 
کردنلد و فرمودنلد: خوب اسلت ایلن در را به بانوان اختصلاص دهیم. )ابلو داود، ج2، 533، ح 5272(

2-6. اعتکاف همه سالۀ پیامبرs با همسران خود در مسجد و جواز اعتکاف زنان در مسجد 
املام صلادق فرموده انلد: »اعتلکاف یلا در مسلجدالحرام یا مسلجد پیامبرs یا مسلجد جامع 
هلر شلهری منعقلد می شلود و سلزاوار نیسلت معتکف از مسلجد خلارج شلود؛ مگر اینکله ضرورت 
باشلد و وقتلی کارش را انجلام داد، بلدون اینکله بنشلیند برگلردد، و زنلان مثلل ملردان هسلتند.« 
)کلینلی، 1405ق، ج4، 176، ح2 و 177، ح 1( بنابرایلن، معللوم می شلود زنلان هلم می تواننلد بله 
مسلجد بیاینلد و معتکلف شلوند. در روایتی آمده اسلت: زنلان پیامبرs گاه با آن حضرت در مسلجد 
معتکلف می شلدند. )ابلوداود، ج1، 523، ح 2476( قلرآن کریلم هلم می فرمایلد: »بلا زنلان هنگام 
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اعتلکاف در مسلاجد مباشلرت نکنیلد.« )بقلره/ 187( بنابرایلن روایلت، اگر زنلان بیرون از مسلجد 
باشلند، ایلن سلخن خداونلد در قلرآن معنا نلدارد؛ از این رو یلا معتکفان با زنانشلان معتکلف بودند یا 

زنلان در مسلجد بله دیلدار ملردان می آمدنلد. در روایتی آمده اسلت:
»املام صلادق فرملود: اگلر زنی که در حلال اعتکاف اسلت، ]به  واسلطه حیض[ از نملاز باز ماند 
و از مسلجد بیرون رود و دوباره پاک شلود، شایسلته نیسلت همسلرش بلا او نزدیکی کند تلا اینکه زن 

بله مسلجد بیایلد و اعتکاف خود را به پایان برسلاند.« )طوسلی، 1406ق، ج1، 398، ح1240(

2-7. تاریخ از وجود زن مسلمان سیاه پوستی به نام محجنه )ام محجن( در عصر پیامبرs خبر می دهد 
که خادم و نظافت کننده مسجد پیامبرs بوده است.

ابوسلعید می گویلد: زنی سلیاه چرده، که مسلجد را جلارو می کرد، شلبی وفات کلرد. هنگامی که 
صبلح شلد، پیامبلرs را از مرگلش با خبر کردند. ایشلان فرمودند: چلرا مرا از ملرگ او آگاه نکردید؟ 
آن گاه پیامبلرs بلا اصحابلش بلر قبلر او حاضر شلدند، آن حضلرت کنار قبلر ایسلتاد و تکبیر گفت 
و در حاللی  کله ملردم نیز پشلت سلرش بودنلد، بر او نملاز گزاردنلد و بلرای او دعا کردنلد. )بخاری، 
1419ق، ج1، 119 و 116، ج2، 92( طبلق برخلی روایلات، حضلرت فرملود: اینلک او را در بهشلت 

می بینم. )اسلدالغابه، ج5، 617(

2-8. پرستاری زنان از مجروحان در مسجد
 در تاریلخ نقل شلده اسلت که در مسلجد پیامبلرs جایگاهی برای معالجه  بیملاران و مجروحان 

معّیلن شلده بلود و پیامبرs و یارانلش در آنجا از بیملاران عیادت می کردند. واقدی می نویسلد:
»در ماجلرای جنلگ اُُحلد ملردم در مسلجد، چلراغ و آتلش برافروختله بودنلد و خسلتگان و 
مجروحلان را زخم بنلدی می کردنلد. بله دنبلال زخمی شلدن سلعد بن معلاذ، پیامبرs ایشلان را در 
خیمله  »ُکعیبله«، دختلر سلعد بلن عتبه در مسلجد پیامبلر، جلای داد. ایلن زن زخمی هلا را معالجه 

می نملود و از اشلیاء گمشلده و پراکنلده نگهلداری می کلرد.« )سلباعی مّکلی، 1373ش، 47(

2-9. همراهی پیامبرs و فاطمهh در رفتن به مسجد
 نقلل شلده اسلت: روزی املام عللی وارد منلزل می شلود و همسلرش، فاطملهh را نمی یابد؛ 
از منلزل خلارج می شلود و بله  سلوی مسلجد روانله می گلردد، در مسلجد نملاز می خواند و سلپس 
مقلداری شلن در مسلجد جملع می کنلد و بله آن تکیه می دهلد. پیامبلرs و فاطملهh در حالی که 
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حسلنینb را در آغلوش داشلتند و دسلت اّم  کلثلوم را در دسلت گرفتله بودند به مسلجد می آیند. در 
مسلجد می بیننلد کله املام عللی همان گونله  کله بر شلن ها تکیله داده بلود خوابش برده اسلت. 
در ایلن هنلگام پیامبلرs پلای مبارکلش را روی پلای مبلارک املام عللی می گلذارد و مقداری 
َبـا ُتـَراٍب« )بلنلد شلو ای ابوتلراب.( در ایلن حدیلث مشلاهده 

َ
فشلار می دهلد و می گویلد: »ُقـْم  َیـا أ

می شلود کله حضلرت فاطمله زهلراh بله مسلجد تشلریف برده انلد، در حاللی  کله ضرورتلی هلم 
نبلوده اسلت. )واقلدی مغلازی، 1361ش، ج1، ص386 و 180(

2-10. علم آموزی زنان مسلمان در مساجد
 شلواهد نشلان می دهلد کله تعلّلم در مسلاجد، خلاّص ملردان نبلوده اسلت. زنلان مسللمان نیز 
مجلاز بودنلد بله مسلاجد برونلد و بله سلخنان پیامبرs گلوش دهند و گاهلی از آن حضرت سلؤال 
کننلد. اگر احسلاس می شلد زنلان، به هر دلیل، سلخنان پیامبلرs را نشلنیده اند، پیامبلرs آنان را 

دوبلاره موعظله و نصیحلت می کلرد. )ابلو داود، ج1، ص137، ح517(

لودگی مسجد 2-11. حضور زن در مسجد برای رفع آ
 حضلرت رسلولs وارد محلراب املام جماعتلی شلد و چلون محراب بله آب دهان آلوده شلده 
بلود، بلا املام جماعلت برخلورد کرد. همسلر املام جماعت از عللت برخورد با شلوهرش با خبر شلد 
و آب دهلان را از محلراب پلاک کلرد. حضلرت فرمودنلد: شلوهر را بله  عللت همسلرش بخشلیدم. 
)نلوری، 1408ق، ج3، 376، ح3821( بله نظلر می آیلد ایلن زن در مسلجد بلوده اسلت کله مّطللع 
شلده اسلت یلا بعلد از اّطلالع، به مسلجد آمده اسلت و در محلراب حاضر شلده اسلت و پیامبرs به 

ایلن حضلور اعتلراض نکرده اند.

2-12. سـرعت نمـاز پیامبـرs بخاطـر گریـه نـوزاد کـه معلوم می شـود آمدن زن و بچه به مسـجد نه اینکه 
پیامبر را ناراحت نکرده، بلکه بخاطر مادری، جماعت را کوتاه کرده است.

 املام صلادق از پلدر گرامیلش نقلل می کنلد کله فرملود: »پیامبلرs هنلگام خوانلدن نملاز 
جماعلت، صلدای گریله طفللی را شلنید که ملادرش او را با خلود به مسلجد آورده بلود. آن حضرت 

نملاز را کوتلاه کلرد تلا مبلادا نگرانلی در مادرش پیلدا شلود.« )حلّر عامللی، 1409ق، ج5، 470(

2-13. نماز صبح را حضرت زودتر می خواندند که تا هوا تاریك است زنان به خانه ها برسند 
در منابلع اهلل  سلّنت نقلل شلده اسلت: پیامبرs نملاز صبلح را در تاریکلی می خواندنلد و زنان 
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مؤملن پلس از نملاز، در هملان تاریکی به منلزل برمی گشلتند. به علّلت تاریکی، دیگلران آنها را، و 
حّتلی خودشلان یکدیگر را نمی شلناختند. )بخلاری جعفلی 1419ق، ج1، ص211(

2-14. حضور »فاطمه بنت اسد«، مادر امام علی، در مسجدالحرام هنگام وضع حمل 
او کله زنلی پارسلا بلود به مسلجد آمده بلود، در صورتی کله اگر منع بلود، نمی آملد و در این مورد 

کسلی ایشلان را سلرزنش نکرد بلکه سلند افتخار هم شد.

 .15-2
در منابلع اصیلل اهلل  سلّنت آملده اسلت: فاطمله بنلت قیلس می گویلد: »چلون زمان علدهّ ام 
سلپری شلد، صلدای منلادی نملاز جمعله را شلنیدم، و بله هملراه دیگلر مردملان کله می رفتنلد، 
روانله شلدم و در صلف اّول صفلوف زنلان کله به دنبلال صفوف ملردان بود، ایسلتادم.« )قشلیری 

نیشلابوری، ج2، 32-33؛ بخلاری 1419ق، ج1، 439 و ج3، 119(

.16-2
 در زملان خلیفلة دّوم )عملر(، زنلان بله اماملت شلخصی بله نلام »سللیمان بلن ابی خثیمله« 
انصلاری در رحبله مسلجد، نملاز جماعلت می خواندنلد چنان کله ملردان بله اماملت ابیّ بلن کعب 

نملاز جماعلت برگلزار می کردنلد. )ابلن سلعد، ج5، 27ل26(
در روایتلی آملده اسلت: »زنلی قریشلی بله نلام »عاتکلة بلن زیلد« پیوسلته در نملاز جماعلت 
مسلجدالّنبی حاضلر می شلد، عمربلن خّطلاب از او خواسلتگاری کلرد؛ وی به این شلرط کله او را از 
نملاز جماعلت در مسلجد منلع نکنلد، پذیرفت با عملر ازدواج کنلد؛ عمر نیز بلا نارضایتلی پذیرفت؛ 
بعلد از ملرگ عملر، وقتلی زبیلر از او خواسلتگاری کرد باز همین شلرط را مطلرح نمود، زبیلر هم به 

ناچلار پذیرفلت، و او بله نملاز جماعت مسلجد می رفلت...« )احمد حنبلل، ج1،40(

.17-2
 در تاریلخ آملده اسلت کله: خلیفلة سلوم )عثمان( ملردان و زنلان را در نملاز جماعت مسلجد در 
یلک جلا جملع کلرد، وللی امیرالمؤمنین در زملان خالفتش دوبلاره زنلان را از مردان جلدا کرد و 

شلخصی بله نلام »عرفجه« با زنلان نملاز می خواند. )ابلن سلعد، ج5، 26-27(

18-2
 در برخلی روایلات نبلویs آمده اسلت کله هرگاه زنان اذن حضور در مسلجد را در شلب هنگام 
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خواسلتند، اجلازه دهیلد؛ »هنلگام شلب به زنان بلرای رفتن بله مسلاجد اذن دهید.« )حسلام الّدین 
هندي، 1409ق، ج11، 677، ح20872( 

لْیِل« 
َّ
وِج اىِل اَلسـاِجد ِبال ـر ْم ِمـَن النُ

ُ
َنُعـوا ِنَسـائک َتْ پیامبلرs در دو بیلان جداگانه می  فرمایلد: »ال

)هملان، ج7، 677، ح20872( و نیلز فرملود: »شلب هنلگام کله زنانتلان بلرای رفتن به مسلجد 
اجلازه می خواهنلد، رخصلت دهید.« )حسلام الّدین هنلدي، 1409ق، ج11، ص677، ح20872( 
در شلب کله خلوِف بیشلتر بلرای زنلان اسلت می فرمایلد: اجلازه دهید، پلس در روز أولی اسلت 

کله بله مسلجد بروند. 

2-19. سیرة خود پیامبر s، دلیل گویایی بر جواز حضور زنان در مسجد است

 چنان کله ابلن عبلاس دربلارة پیامبلر sو عملکرد ایشلان چنیلن می گوید: »پیامبلرs دختران 
و زنلان خلود را بلرای اقاملة جماعلت در نمازهلای عیدیلن به خلارج خانله می بردنلد.« )ابن جوزی 

1417ق، 201(

.20-2

 املام عللی دربلارة حضلور زنلان در نملاز جماعلت مسلجد، در روزهلای آغازیلن رسلالت 
نبلویs چنیلن می فرمایلد: »زنلان در عصلر پیامبلرs نملاز را بلا پیامبرs بله جلای می آوردند. 
بله زنلان دسلتور داده شلده بلود کله چلون لبلاس ملردان کوتاه بلود، قبلل از مردان سلر از سلجده 
برندارنلد.« )صلدوق 1405ق، ج1، 396 و قشلیری نیشلابوری، ج4، ص161( بنابرایلن، حّتلی در 
منابلع اهل سلّنت نیلز روایلات و شلواهد تاریخلی فراوانلی وجلود دارد کله بیانگلر حضلور زنلان در 

مسلجد و جماعلات اسلت.
بلا توّجله بله مطاللب یادشلده، به خوبلی درمی یابیم کله حضور زنلان در مسلجد و جماعت ها در 

عصلر پیامبلرs، از نظلر تاریخی امر ثابت و مّسللم اسلت.

3. در عصر ائمه اطهار 

.1-3
وج« این  ـر َنَعُهّنَ مـن الن َ َسـاُء لَ ْحـَدَث الّنِ

َ
s َمـا أ

ُ
ْدَرَك َرُسـول

َ
ـْو أ

َ
 روایتی از عایشله نقل شلده اسلت: »ل

گفتله نشلان دهنده حضلور زنلان در مسلجد در زملان امام علی اسلت.
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3-2. حضور حضرت زهرا h در مسجد برای احقاق حق
 بلرای دفلاع از حق خود )فلدک( و دفلاع از املام علی hدر تاریلخ آملده اسلت کله حضلرت زهلرا 
بله مسلجد آمدنلد، )ابلن ابلی الحدیلد، ج16، 211 و اربللی 1405ق، 102( )البتله بلا حفلظ کاملل 
حجلاب( و سلخنرانی مشلهور خلود )خطبلة فدکیله( را در محاّجه بلا ابوبکر عنوان کردند. )قشلیری 
نیشلابوری، ج4، 162( بله طلوری کله ابوبکلر مجبلور شلد قبالة فلدک را بله او برگردانلد. )هرچند 

توسلط عملر پلس گرفته شلد.(
سلخنان نخسلت فاطملهh در مسلجدالّنبی، سلینای صالبلت و خطبلة خدایلی آن حضرت بود 
کله تلا روز رسلتاخیز هملگان را از گنجینله معلارف و حقایلق بهره منلد سلاخت و دایرةالمعارفلی از 

ناب تریلن آموزه هلای آسلمانی را ارائله نملود. )صلدوق، 1405ق، ج 3،  567(

3-3. در تاریخ خونبار تشّیع در مورد حضرت زینبh  آمده است
 خطبلة کوبنلده سلفیر کربلال در مسلجد اموی، چنلان اوضاع مجلس آراسلتة یزید و او را آشلفته 
 کلرد کله یزیلد دچلار سلردرگمی شلد و ترسلید بلا افشلاگری های دختلر علی بن ابی طاللب
پایه هلای حکومتلش دچلار تزللزل شلود. ترس زمانی بیشلتر شلد که حضلرت زینبh در مسلجد 
شلام هنگاملی کله امام سلجاد مشلغول ایلراد خطبة افشلاگرانه خلود بود، بلا فریادهای رسلا آن 

املام را یلاری کرد. 
در سلیرة رفتلاری آن بانلوی بزرگوار ثبت اسلت: بلرای این که نامحرمی ایشلان را نبیند، شلبانه 
بله زیلارت قبلر جلّدش، رسلول اهللs می رفلت، با وجلود ایلن مشلاهده می کنیم وقتی که اسلالم 
در خطلر می افتلد، هملراه بلرادر بله میلدان کربال آملد و آن گونله در بازار کوفه، آتشلین سلخنرانی 
کلرد یلا در مسلجد املوی شلام و مجللس یزیلد آن گونله در میلان نامحرمان سلخنرانی نملود و از 

اسلالم و امام سلجاد دفلاع کلرد. )أبومخنلف االزدی، 205 و 226(
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ب( گفتار دّوم: بررسـی فقهی حضور زنان در مسـجد
روایات وارده در خصوص حضور زنان در مسجد، بر دو قسم قابل تقسیم است:

دسلته ای از روایلات، مسلجِد زن را خانله و منلزل مسلکونی وی دانسلته اسلت، و دسلته ای از 
روایلات، بیانگلر جلواز حضلور بانوان در مسلجد اسلت. فقهلا و اندیشلمندان شلیعه با توّجله به این 
دو دسلته از روایلات و نیلز دسلته دیگلری از روایلات کله بیانگلر ترغیب و تشلویق بر رفلت و آمد به 
مسلجد بلرای انسلان ل اعلم از زن و ملرد ل اسلت، نسلبت بله حضور زنلان در مسلجد، اختالف نظر 

رند. دا
عّده ای همچون، عاّلمه حلّی حضور بانوان را در مساجد مکروه دانسته اند. )حلّی، 1414ق، ج1، 90(

علّدة زیلادی از فقهلا گرچله حکم بله کراهت نداده انلد، ولی خواندن نملاز در خانه را بلرای زن افضل 
شلمرده اند؛ دلیلل ایلن دو دسلته، برخی آیات و روایات اسلت که در ذیلل به تشلریح آن می پردازیم.

برخلی از فقهلای عظلام شلیعه نله تنهلا جلواز، بلکله اسلتحباب را در حضلور زنلان در مسلاجد 
دانسلته اند.

ادّله فقها و دانشمندان قائل به افضلیت نماز برای زنان در خانه

1-1. آیات
خداونلد در قلرآن کریلم بله زنلان پیامبلرs دسلتورهای خاّصلی داده اسلت تلا ارزش و احترام 

آنلان محفلوظ بمانلد. از جمله:

1-1-1. »ای زنلان پیامبلر! اگلر تقواپیشله کنیلد، ماننلد هیچ یک از زنان نیسلتید؛ پلس در گفتار، 
نرملی نکنیلد تلا آن که بیمار دل اسلت، طمع کند و سلخن پسلندیده بگوییلد.« )احزاب/32(

َقـْوِل...« می نویسلد: »خداونلد آنهلا را 
ْ
َضْعـَن ِبال نْ َ

عاّلمله طباطبایلی در ذیلل آیلة شلریفه: »َفـا ت
از خضلوع در گفتلار کله هملان نلازک و نلرم سلاختن کالم بلا ملردان بله گونله ای هوس انگیلز و 
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شهوت زاسلت، نهلی کلرده اسلت؛ تا آنان کله بیمار دلند، یعنلی از ایمان قلوی و بازدارنلده از میل به 
« می فرماید: 

ً
وفـا ـَن َقـْواًل َمْعُر

ْ
فحشلا برخلوردار نیسلتند، به طملع خام نیفتنلد.« و در ذیلل جملله »َو ُقل

»سلخن معموللی و درسلت و اسلتوار کله ملورد قبلول دیلن و عرف اسلالمی اسلت بگوییلد. یعنی 
سلخنی کله آهنلگ آن بله بیش از مدلول و معنای آن اشلاره نداشلته و از اشلاره به فسلاد و هوس و 

شلهوت خالی باشلد.« )طباطبائلی1392ق، ج16، 174(
در تفسلیر نمونله آملده اسلت: بلکله هنلگام سلخن گفتلن، جلّدی و خشلک و به طلور معمولی 
سلخن بگوئیلد؛ نله همچلون زنان کم شلخصیت کله سلعی دارند بلا تعبیلرات تحریک کننلده که 
گاه تلوآم بلا اداء و اطلوار مخصوصلی اسلت کله افلراد شلهوتران را بله فکر گنلاه می افکند سلخن 

بگوئیلد. )ملکارم شلیرازی و دیگلران 1368ش، ج17، 289(
»خضلوع در قلول )گفتلار(«، حاللت خاصلي از گویلش، همراه بلا نرملي در گفتلار و نازکي صدا 
در اداي کلملات اسلت؛ نظیلر سلخن گفتلن زن با همسلر خلود در موارد خلاص یا حلرف زدن مادر 
بلا کلودک خردسلال خلود در مواقعلي کله مي خواهلد توجله او را بله خلود جللب کند. ویژگلي این 
نلوع گویلش آن اسلت کله احسلاس ویلژه اي در مخاطب ایجلاد کلرده، و دل او را بله گوینده جلب 
مي کنلد. قلرآن کریلم در ایلن آیله شلریفه از همسلران پیامبلرs خواسلته اسلت کله در ارتبلاط 
گفتلاري خلود بلا ملردان، این گونه سلخن نگویند؛ زیلرا این امر سلبب طمع ملردان ضعیف االیمان 
در آنلان مي شلود. بنابرایلن، معنلاي آیله ایلن اسلت: هنگام سلخن گفتن با ملردان اجنبلي، صداي 
خلود را نلازک نکنیلد و کلملات و جملالت را نرم و دلربلا ادا نکنید؛ زیلرا این گونه سلخن گفتن آنان 
را )نسلبت بله مسلائل جنسلي( بله طمع مي انلدازد. )مجملع البیلان فلی تفسلیرالقرآن، ج8، 155و 

تفسلیر صافی، ج4، 186(
گرچله آیله شلریفه در ردیلف آیاتي اسلت که زنلان پیامبرs را ملورد خطاب قلرار داده و نهي در 
« )احلزاب/32( که خطاب به  َقْیُتنَّ

َ
َسـاء ِإِن اّت َحـٍد ِمـَن الّنِ

َ
ْسـُتنَّ َکأ

َ
ِ ل

ّ ـِیي آن بلا »فلاء« بلر جمله »َیـا ِنَسـاء الّنَ
زنلان پیامبلرs تفریلع و بلر آن مترتّلب شلده و ظاهلرش ایلن اسلت که دسلتوري که در آیله بیان 
شلده ویلژة زنلان پیامبلرs اسلت و آنلان را از خضلوع در گفتلار نهلي کلرده، اّما روشلن اسلت که 
رعایلت ایلن ادب بلراي هملة زنان اسلت و به زنان پیامبلرs اختصاص نلدارد؛ زیلرا اواًل، نزول آیه 
در ملورد همسلران پیامبلرs دلیلل بلر اختصاصلي بودن حکم آیله به آنان نیسلت. ثانیلًا، »فاء« در 
»فیطملع«، سلببّیه اسلت و بله علّیلت و سلببّیت این گونه سلخن گفتلن در تحریک و تهییلج مرد و 
تمایلل او بله زن اشلاره دارد و چلون ایلن علّلت در کیفیت گویش جنلس زن وجلود دارد و مربوط به 
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طبیعلت زن اسلت، پلس عمومّیت دارد و مختّص همسلران پیامبرs نیسلت. در نتیجه، رعایت این 
ادب مخصلوص زنلان پیامبلرs نبلوده، هملة زنان را شلامل مي شلود. )موسلوی خوئلی 1410ق، 
ج1، 103( گرچله از فلاء تفریلع فهمیلده مي شلود کله رعایت این ادب بلراي زنان پیامبر شایسلته تر 

اسلت. )طباطبائی 1392ق، ج16، 308(
پلس از آنکله آیله زنلان را از کیفیت نامطللوب ارتباط گفتلاري نهي کرد، به بیلان کیفیت صحیح 

.» ً
وفا َن َقْواًل َمْعُر

ْ
اشلاره کرده و فرموده اسلت: »َو ُقل

ایلن قسلمت از آیله شلریفه پاسلخي بله ایلن پرسلش اسلت کله زن در ارتبلاط گفتاري خلود با 
ملردان، بله چه طلرزي و بلا چله کیفّیتلي سلخن بگویلد. جوابي که آیله داده این اسلت کله زن باید 

بله گونلة معلروف و به شلیوة پسلندیده سلخن بگوید.
َقـْوِل 

ْ
َضْعـَن ِبال نْ َ

 ت
َ

قلول معلروف چیسلت؟ جملة »َو ُقلَْن َقلْواًل َمْعُروفلًا« در این آیه، در مقابلل »َفـا
ِبـِه َمـَرٌض« قلرار گرفتله اسلت. ازایلن رو، به قرینلة مقابله فهمیده مي شلود »قول 

ْ
ـِذي ِفي َقل

َّ
َفَیْطَمـَع ال

معلروف« چیلزي در مقابلل »خضلوع در قلول« اسلت. بنابرایلن، »قلول معلروف« گفتاري اسلت 
کله در طلرز اداي آن نلاز و کرشلمه، ادا و اطلوار و نازکلي صلدا و هر چیلزي که مخاطلب را به طمع 

بینلدازد و دل او را بله زن جللب کنلد وجود نداشلته نباشلد. )طباطبائلی 1392ق، ج16، 308 (
نکتله شلایان توجله ایلن کله، زن بله خاطلر جاذبلة طبیعی خلود، در هملة جنبه هلای رفتاریش 
می توانلد بلر ملردان تأثیلر بگلذارد؛ مثلاًل هنلگام سلخن گفتلن، با نلرم و نلازک کلردن صدایش و 
اسلتفاده از لحلن فریبنلده، حلرکات لب و دهان و شلوخی ها، می توانلد تأثیر زیلادی در قلب افرادی 

کله بیملار دل هسلتند و ایمانلی ندارنلد تلا در برابلر تحریک هلا مقاومت کننلد، بگذارد.

ىَل« در خانه هلای خلود بمانیلد و همچلون  و
ُ
ـِة األ اِهِلّیَ َ ج

ْ
َج ال ْجـَن َتَبـّرُ ـّنَ َوال َتَبّرَ

ُ
َن ِفي ُبُیوِتک 1-1-2. »َوَقـْر

دوران جاهلّیلت نخسلتین در میلان ملردم ظاهر نشلوید. )احلزاب/33(
واژه »قرن« از وقرل یقر به معنای اسلتقر، مسلتقر شلدن و بر جای ماندن اسلت. »سلّید قطب« 
بلا توّجله بله ایلن معنا، نوشلته اسلت: »قلرن، تعبیلر لطیفی اسلت؛ یعنلی: خانله، پایگاه زن اسلت؛ 

ازایلن رو، زن بله قلدر نیلاز و حاجلت می توانلد از منزل خارج شلود.« )سلید قطلب، ج5، 2859(
در تفسلیر»فرقان« نیلز آملده اسلت: قلرن از قّر یقّر، املر آن: »اقررن« اسلت. آیة شلریفه، زنان 
را بله قلرار گرفتلن در خانله املر می کنلد و اینکله بلدون حاجلت از منلزل خلارج نشلوند. )صادقی 

تهرانلی، ج22، 105(
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»تبلّرج« بله معنلای خودنمایلی و جلوه گلری اسلت. در کهن تریلن متلن لغلوی یعنلی کتلاب 
»العیلن« آملده اسلت: آنگاه کله زن زیبائي هلای گریبان و چهلره را بنمایانلد، گفته می شلود: تبّرج 

کلرده اسلت . )فراهیلدی 1409ق، ج 6،  115(
 صاحلب مصبلاح المنیلر نیلز جلوه گلری و عرضلة زیبائي هلا را مفهلوم تبلّرج دانسلته و نوشلته 
اسلت: »تبرجلت المرئلة؛ یعنلی: زن، زیبائي هلا و زینت هایلش را در مقابل نامحرم، آشلکار سلازد.« 

)فیوملی، ج1، 238(
صاحلب کتلاب »التحقیلق فلی کلملات القلرآن« پلس از آن کله اقلوال مختللف را نقلل کرده، 
نتیجله گرفتله اسلت:  ملاده برج، به معنای ظهور و آشلکار سلاختن اسلت. ازاین رو، بلر قصر مرتفع، 
سلاختمان بلنلد و... همچنیلن بلر زنلي کله زیبائي هایلش را در مقابلل نامحلرم ظاهلر می سلازد، 

اطلالق می شلود. 
همچنیلن در تفسلیر المیلزان در تعریلف تبلّرج آمده اسلت: »کلمه تبلّرج به معناي ظاهر شلدن 

در برابلر ملردم اسلت. هملان طور که بلرج قلعه بلراي همه هویداسلت... «
 )طباطبائی 1392ق، ج16، 462(

...« آملده اسلت: همچلون جاهلّیت  ىَلي و
ُ ْ
ـِة األ اِهِلّیَ َ ج

ْ
َج ال ْجـَن َتَبـّرُ در تفسلیر نمونله، ذیلل آیله »ال َتَبّرَ

نخسلتین، در میلان جمعّیلت ظاهلر نشلوید و انلدام و وسلایل زینتلی خلود را در معلرض تماشلاي 
دیگلران قلرار ندهیلد... تبلّرج به معنلي آشلکار شلدن در برابلر ملردم اسلت.... )ملکارم شلیرازی و 

جمعلی از نویسلندگان 1368ش، ج17، 287(
ایلن آیلة شلریفه، بیانگلر اهمّیلت حجلاب اسلالمی و نهلی از خودنمایلی اسلت کله بله زنلان 
مسللمان دسلتور می دهلد هماننلد زنلان عصلر جاهلّیلت نخسلتین، بلرای حضلور در اجتملاع، از 
خودنمایلی و خودآرایلی بپرهیزند. روشلن اسلت که ملراد، محصلور و محبوس نملودن زن در خانه 
و بریلدن او بلا اجتملاع نیسلت؛ زیلرا مخاطبان آیله، یعنی زنلان پیامبرs به شلهادت تاریلخ همراه 
آن حضلرت بله مسلافرت رفتله، در جنگ هلا شلرکت جسلته و پیامبرs نیلز منعی نفرموده اسلت.

1-1-3.»ای پیامبلر! بله زنلان و دختلران خلود و بله زنلان و مؤمنان بگلو که چادر خلود را بر خود 

فرو پوشلند. این مناسلب تر اسلت، تا شلناخته نشلوند و مورد آزار قلرار نگیرنلد.« )احزاب/59(
ْیـَن« بیلان کرده 

َ
 ُیْؤذ

َ
ن ُیْعَرْفـَن َفـا

َ
ْدَن أ

َ
ِلـَك أ

َ
ایلن آیلة شلریفه، فلسلفه پوشلش زنلان را بلا تعبیر»ذ

اسلت: یعنلی پوشلش، نزدیک تریلن راه اسلت کله زنلان به سلتر و عفاف شلناخته شلوند و نااهالن 
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و فاسلدان در مقلام تعقیلب آنلان برنیاینلد و بله آنهلا اذّیت و بلی احتراملی نکنند و نلگاه هوس آلود 
و پرتمّنلا بله آنان نداشلته باشلند. )طبرسلی، 1423ق، ج20، 177(

زینلت زن اگلر بلرای خلود و محرملش حفلظ شلود، پاداشلی ارزنلده نزد خلدا بلرای وی در نظر 
گرفتله شلده و زنلان بایلد بکوشلند تا بلا خویشلتنداری به آن پاداش دسلت یابنلد و خدا خواسلته تا 
ارجمنلد باشلند و جایلگاه آنلان بلر جا باشلد. به هلر صورت، ایلن دسلتورات فقط برای همسلران و 
اهل بیلت پیامبلرs نیسلت. وقتلی زنلان پیامبلرs بایلد در خانله بمانند تلا حرمت آنان خدشله دار 
نشلود، دیگلر زنلان هلم چنیلن هسلتند ایلن سلفارش بله خلودداری از بیلرون آملدن از خانله، به 
دلیلل حفظ شلئون اسلالمی اسلت. )طبرسلی، 1423ق، ج4، ص370؛ علی بن ابراهیلم قمی، ج2، 

ص196؛ العروسلی الحویلزی، 1412ق، ج4، ص307(

1-2.  روایات
همچنیلن قائلیلن به افضلّیلت نماز برای بانوان در خانله، به برخی از احادیلث وارده از معصومان: 
کله بلر افضلّیلت نملاز زنلان در خانه داللت دارد، تمّسلک جسلته اند. جهلت اختصار بله نمونه هایی 

از ایلن روایات از منابع شلیعه و سلّنی، اشلاره می کنیم:
پیامبلرs فرمودنلد: »بله تنهایلی و در خانه نماز خوانلدن زن، مثل نماز در جمع اسلت در حالی که 

بیسلت و پنج درجه فضیلت دارد.« )حّر عاملی 1409ق، ج5، 237 و مجلسلی 1405ق، ج80، 371(
همچنیلن فرمودنلد: »بهتریلن مسلجد زنان، خانه اسلت؛ و نماز در خانله برتر از نملاز او در ایوان 
اسلت؛ و نملاز او در ایلوان برتلر از نملازش در حیاط خانه اش اسلت؛ و نملاز او در حیاط خانله، برتر از 

نملازش بر پشلت بام خانه اسلت.« )صلدوق 1405ق، ج1، 374، ح1088(
در »نهلج الفصاحله« نیلز از آن حضلرت چنیلن نقلل شلده اسلت: »بهترین مسلجد زنلان، کنج 

خانله آنها اسلت.« )پاینلده، 1374ش، 474، ح 1532(
»نملازی کله زن، در تاریک تریلن گوشله خانله خلود بجا ملی آورد، از هملة نمازهلای او نزد خدا 

محبوبتر اسلت.« )هملان، 690، ح2588(
املام صلادق در این بلاره فرمودنلد: »بهتریلن مسلاجد بلرای زنلان شلما خانه هلا اسلت.« 

)صلدوق 1405، ج1، 238 و مجلسلی 1405ق، ج80، 371( 
همچنیلن فرمودنلد: »نملاز زن در اطلاق عقبلی )پسلتو(، برتر از نملاز او در اطاق جلویی اسلت و 
نملاز او در اطلاق نشلیمن، برتلر از نملازش در خانله اش اسلت.« )صلدوق 1405ق، ج1، 397 و حّر 

عامللی 1409ق، ج5، 236(
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 یکلی از همسلران پیامبلرs از آن حضلرت نقلل می کنلد که فرمودنلد: »بهترین مسلاجد برای 
زنلان، اطاق هلای عقلب خانه های آنان اسلت.« )زرکشلی 1403ق، 309(

 همانند این روایات، در منابع اهل سّنت نیز از پیامبرs نقل شده است. )ابوداود، ج1، 137، ح57(
پیامبلرs بله املام عللی فرملود: »ای عللی! بلر زنلان نملاز جمعله و جماعلت و اذان و اقامه 

واجلب نیسلت.« )مجلسلی 1405ق، ج81، 115(
از نظلر فقهلی، در فقله شلیعه و سلّنی در این مسلئله تقریبلًا نظریه واحلدی وجلود دارد و آن این 
کله ادلّله وجلوب نملاز جمعله به چنلد دسلته ترخیص داده اسلت؛ یلک دسلته از آنها زنان هسلتند. 
نملاز جمعله یلک تکلیلف واجلب اسلت کله در زملان حضلور معصلوم واجلب تعیینی بلود. چند 
گلروه از ایلن حضلور معلاف بودنلد؛ بنابراین، بیان و لسلان ادلّله، رفع کلفلت و الزام اسلت، نه ایجاد 
ممانعلت؛ بله عبلارت دیگلر، وجلوب نماز جمعله منوط به مذّکلر بودن اسلت، نه جلواز آن. بر همین 
اسلاس، فتلوای اکثلر قریلب بله اتّفلاق فقهای عظام این اسلت کله در صلورت حضور، نملاز جمعة 
زنلان صحیلح و کفایلت از نملاز ظهر آنلان می کند. حّتلی برخی از این هلم فراتر رفتله و فرموده اند: 
زنلان در صلورت علدم حضلور، تکلیفی نسلبت به نملاز جمعله ندارند؛ وللی اگلر در جماعت حضور 
پیلدا کردنلد، بلر آنهلا واجب می شلود. ماننلد صاحب سلرائر که می نویسلد: در صورت علدم حضور، 

نملاز جمعله جایلز و گرنه واجب اسلت. )مرواریلد، 1413ق، ج4، ص 718(
شهید اول، در »دروس الشرعّیه« می گوید: »و مع الحضور، تجب.« )همان، ج28، 647(

برخلی از علملا، فتلوای فلوق را دربلارة باقلی معذوریلن غیلر از زنلان؛ ماننلد بیملاران، صحیلح 
می داننلد، وللی در زنلان صحیلح نمی داننلد. چنان که محقلق اردبیلی با ایلن نظر مخالفلت نمودند. 
وی گرچله نملاز جمعله زنلان را فقط مجزی دانسلته، نله واجب؛ ولی بلرای فرق میان زنان و سلایر 
معذوریلن؛ چله از نظلر اجلزاء و علدم اجزاء و چله از حیث وجلوب و عدم وجلوب، ادلّله وارده را تمام 

نمی دانلد، بلکله می فرمایلد:
ـة فعـى تقدیـر عدمهـا الیسـقط...ألّن السـاقط هـو السـعی والشـهود... و 

ّ
»فهـو رخصة1منوطـة بالعل

...« بعلد می فرمایلد تملام ادلّله در ملورد زنلان هلم 
ً
ة مطلقـا سـقوط الشـهود الیسـتلزم سـقوط الصـا

ق بینـا و بـین غیرهـا حمـل تأّمـل.« )محقلق اردبیللی 1409ق، ج2، 345( جلاری هسلتند؛ »فالفـر
املام خمینلیu  نیلز نملاز جمعه برای زنلان را جایلز و مجزی از نماز ظهرشلان می داننلد. )امام 

خمینلی، ج1، کتلاب الصالة، فیملن تجب علیه صلالة الجمعه، 237(

1 - البته خود ایشان در ادامه بحث احتمال هم می دهند که رفع وجوب، رخصتی نباشد، بلکه عزیمتی باشد، مثل نماز مسافر.
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بله هلر حلال، حکلم فقهلی مسلئله در کلملات فقهلای عظلام موجلود اسلت و غلرض از ایلن 
توضیلح، ارائلة گزارشلی از جلواز حضلور زنلان در نماز جمعه، سلّنت بلودن آن در کتاب هلای روایی 
و فقهلی بلود. مبنلی بر اینکله فتوای مشلهور فقهای عظلام، جواز و اجلزای نماز جمعه زنان اسلت.

همچنیلن منابلع روایلی اهل سلّنت نیلز روایاتلی کله رجحلان نملاز در خانله را بر نملاز جماعت 
زنلان ثابلت می کننلد، وجلود دارد؛ از جملله، روایلت ذیلل که ابلوداود و حاکلم نقل کرده انلد: »نماز 
زن در خانله اش، از نملاز در مسلجد برتلر اسلت؛ البتله در کتلاب »تحریلر المرأة فی عصر الرسلاله« 

در صّحلت این روایت خدشله شلده اسلت.« )ابوشلقه 1411ق، ج13، ص220(
در کتاب هلای فقهلی معاصلر فقهلای اهل سلّنت، مسلئلة خلروج زنلان بلرای اقاملة جماعلت، 
منلوط بله ایمنلی از وقلوع در فتنه، علدم ازدحام ملردان در خیابان هلا و بازارهای منتهی به مسلاجد 
ذکلر شلده اسلت. برخلی نیلز برای جملع میان هلر دو فضیللت؛ یعنی جماعلت زنان و علدم حضور 
در میلان ملردان، نملاز جماعت زنلان در خانه را پیشلنهاد داده اند. )العـک – الشـیخ- خالد- موسـوعة 

فقـه املـرأة املسـلمه مـن الکتاب والسـنه(
بله نظلر می رسلد بلا وجلود روایلات فراوانی کله در کتاب هلای روایی اهل سلنت وجلود دارد که 
هلم ترغیلب پیامبلرs بله شلرکت زنلان در جماعلت را می رسلاند و هلم سلیرة متشلرعین عصلر 
رسلالت را بیلان می کنلد، منلع تنزیهی علمای اهل سلّنت از شلرکت زنان در جماعلت کمی عجیب 

می باشلد.
بسلیاری از فقهلای عظلام نیلز بلا توّجله به اهمّیلت حفظ حجلاب، از روایلات »منع خلروج زنان 

از خانله،« همیلن معنلا )افضلّیت نملاز در خانله( را اسلتنباط کرده اند.
ْم 

ُ
در کتلاب »روضلة المتقین« در شلرح روایلت امام صادق کله فرملود: »َخْیـُر َمسـاِجِد ِنسـاِئک

ُبیـوُت« )صلدوق 1405ق، ج1، ص238، ح718؛ حلّر عامللی 1409ق، ج5، ص237، ح6432 و 
ْ
ال

ـّنَ َو سـترِهّنَ؛  6434؛ مجلسلی 1405ق، ج80، ص371، ح32( آملده اسلت: »ألهّنـا أْقـرُب إىل ِعْصَمِتِ
نملاز خوانلدن زنلان در خانله بله عصملت و عفلاف آنلان نزدیک تر اسلت.« )مجلسلی، محمدتقي، 

ج2، ص107(
صاحلب مفتلاح الکرامله در جمع آوری اقلوال در این باره آورده اسلت: »هـل شـرعیه إتیـان املسـاجد 
لتبـاس، هـذا الکـم یعنلي: إتیـان املسـاجد  للّرجـال خاّصـة أو لـم و للّنسـاء؟ ف هنایـة األحـکام و کشـف ال
یضة في املسـجد  ا تسـتحّب الفر

َّ
(: إمن مـرُه بالسـتتار و ف )حاشـیه املیـیي

َ
ـّنَ ا ُ سـاء ألهّنَ تـّصٌ بالّرجـال دون الّنِ حمن

 عـى اختصاص 
ّ

مـع البرهـان خبـر یونس بـن ضبیان یدل . و في حمج
ً
في حـّق الّرجـال اّمـا الّنسـاء فبیوتـن مطلقـا
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تیـان اىل  فضیلـة املسـجد بالّرجـال کمـا هـو املذکـور ف الکتـب واملشـهور بینـم و في التذکـرة یکـره للنسـاء ال
 لـذوات 

ً
 و خصوصـا

ُ
کان البیـت افضـل کالّرجـال و إن  وس( للّنسـاء االختـاف الیـا  املسـاجد و في )الـدر

قـرب شـرعیة اتیان املسـاجد للنسـاء و في موضع  ى( اال الیئـات و في )النفلیـه( صلـوة املـرأة في دارهـا في )الذکـر
وضـة(   ِمـْن َصاِتـا ف املسـجد و في )اللمعـة والّر

ُ
ـرأِة ف ِبْیِتـا أْفضـل َ

ْ
لتبـاس اّن صلـوة ال آخـر مـن کشـف اال

: و مسـجد املـرأة بیتا 
ً
 بنـاًء عـى اطـاق املسـجد عـى بیتـا و قـاال ایضا

ً
االفضـل املسـجد لغیـر املـرأة أو مطلقـا

کاملسـجد ف الفضیلـة  کـون صاتـا فیـه  وجهـا اىل املسـجد أو بعـى   مـن خر
ُ

بعـى اّن صاتـا فیـه افضـل
وج الیـه، فتخلف حبسـبه الظاهر  ر یـد الن وج و هـل هـو کمسـجد مطلـق أو هـو کمـا تر ـر تفتقـُر اىل طلبـا بالن فا
ماعـة و األوقـات و مباحـث الیـض و االسـتحاضة و غیرهـا، ظهـر لـه اّن  الثـاني قلـت: و َمـن تتّبـع مباحـث الج
االصحـاب قائلـون بشـرعیة اتیـان املسـاجد للنسـاء فینبغـي التأّمـل في حمـِل الّنـزاع؛ آیلا رفتلن بله مسلجد 

فقلط بلرای ملردان مشلروع اسلت یا بلرای زنلان نیز جایز اسلت؟
در »نهايـة األحـكام« و »کشلف اإللتبلاس« ایلن املر مختص مردان شلمرده شلده اسلت، نه 

زنلان؛ زیلرا به زنان دسلتور پوشلش و پنهان شلدن داده شلده اسلت.
در حاشلیة »میسلی« آملده اسلت: خوانلدن نملاز در مسلجد بلرای ملردان مسلتحب اسلت، اّما 

اسلتحباب نملاز در خانله بلرای زنلان بله طلور مطلق ثابت اسلت.
و در »مجملع البرهلان« در خبلر یونلس بلن ضبیان آمده: فضیلت رفتن به مسلجد بلرای مردان 

ثابت اسلت، نه بلرای زنان.
همان طور که مشهور بین فقها هم همین است.

و عاّلمه حلّی در »تذکره« می نویسد: رفتن زنان به مسجد مکروه است.
و در »نفلیه« آمده است: نماز زن باید در خانه اش برپا شود.

و عاّلمه در »ذکری« می گوید: نماز زن در خانه اش افضل از مسجد است.
و شلهید اول و دوم در »لمعله« و »روضله« می گوینلد: بهتلر این اسلت که بگوییم مسلجد برای 
غیلر زنلان اسلت یلا این حکم بله طور مطللق جاری اسلت. بنابرایلن که خانله برای زنلان در حکم 

مسلجد است.
و شلهید اول و ثانلی نیلز در معنلای »مسلجد الملرأة بیتهلا« گفته انلد: یعنلی نماز خوانلدن زنان 
در خانله افضلل از رفتلن آنهلا به مسلجد اسلت یا بله این معنا اسلت که فضیللت نماز زنلان در خانه 
مثلل مسلجد اسلت و نیلازی به رفتن به مسلجد نیسلت. البته صاحب »مفتلاح الکرامه« بعلد از نقل 
اقلوال می گویلد: »کسلی کله مباحلث احلکام جماعلت، اوقلات، مباحث حیلض، اسلتحاضه و غیر 
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آنهلا را تتّبلع کنلد، برایلش روشلن می شلود کله اصحلاب، قائل به شلرعیت رفتلن زنان به مسلجد 
هسلتند. بنابراین، سلزاوار اسلت در خصوص این موضوع دقت شلود.« )حسلینی عاملی، 1416ق، 

ج2، ص228- 229( 
شلهید ثانلی؛ در »شلرح لمعله« می گویلد: »بهتلر آن اسلت کله بگوییم رفتلن به مسلجد برای 
غیلر زنلان اسلت یا ایلن که بگوییم: خانله به طور مطلق »مسلجد« زن اسلت. ناگفتله نماند معنای 
ایلن کله مسلجد زن، خانله اوسلت، این اسلت که نملاز زن در خانله اش از رفتلن او به مسلجد برتر 
اسلت یلا بله ایلن معنا کله اقامة نملاز در خانله در فضیللت، مثل مسلجد اسلت و نیازی بله رفتن او 

به مسلجد نیست.« )شلهیدثانی، 1410ق، ج1، ص63(
 ِمـْن َصاِتـا ف املسـجد؛ نماز 

ُ
ـرأِة ف ِبْیِتـا أْفضـل َ

ْ
ُة ال در کتلاب »علروة الوثقی« آملده اسلت: »َصـا

زن در خانله بهتلر از نملاز او در مسلجد اسلت.« )طباطبایلی یلزدی، 1409ق، ج1، ص426(
املام خمینلیu  در تحریرالوسلیله آورده اسلت: »بلرای زن هلا نملاز خوانلدن در خانله، بلکه در 
صنلدوق خانله و اطلاق عقلب بهتراسلت.« )موسلوی الخمینلي، ج1، ص152( بنابرایلن از مجموع 
دالئلل یادشلده )آیلات و روایلات( می تلوان این گونله اسلتفاده کلرد کله خوانلدن نملاز در خانله 
نسلبت بله مسلجد بلرای زنلان بهتلر اسلت. اّملا بلا تأّمللی در روایلات یادشلده، درمی یابیلم کله 
معملواًل تلالش شلده تلا به نحوی به مسلئلة حجاب و پوشلش اسلالمی اهمّیت بدهنلد و به همین 

دلیلل هلم بله نملاز در خانله فضیللت داده انلد.

1-3. نقد و بررسی 

بلدون تردیلد، انلدام زن بله ویلژه اگلر بلا آرایه هلا و پیرایه هایلی، آراسلته گلردد، هیجان انگیز و 
هوس آفریلن اسلت. از سلوی دیگلر زن، نیمی از پیکره جامعه انسلانی را تشلکیل می دهلد و در ابعاد 

مختللف فرهنگلی، اجتماعلی، اقتصلادی و سیاسلی می تواند نقش آفرینی داشلته باشلد.
اسلالم بلا طلرح پوشلش زن در حقیقلت جلواز حضلور وی در عرصه هلای مختللف اجتماعی را 
رقلم زده اسلت و بلا دسلتورات حکیمانله ای کله در چگونگی منلش و روش او ارائه داده، از یک سلو 
ایلن نیلروی عظیلم را از تبلاه شلدن و در گوشله ای بی هلدف و بی اثر مانلدن نجات داده و از سلوی 
دیگلر جللوی فسلادگری و ناهنجاری هلای ناشلی از اختلالط زن و ملرد را گرفتله اسلت. از این  رو، 
وجلود علدم امنّیلت در جامعله و اهمّیلت و للزوم مصونّیلت زن از هرگونله تجاوز، شلریعت اسلالم 

دسلتور بله حفلظ حجاب و پوشلش داده اسلت.
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اگلر زنلی بتوانلد خلود را از دید نامحرم بپوشلاند و یلا دیدگان خویلش را از نگاه بیگانله فرو بندد، 
 sحضلور او در مسلجد منعلی نلدارد. چنلان که در مباحث گذشلته گفته شلد، زنان در عصلر پیامبر
بلا حفلظ حجلاب و پوشلش اسلالمی به نملاز جماعت در مسلجد حضلور پیلدا می کردنلد، بنابراین 
حضلور زنلان در مسلجد بلا حفلظ شلئونات اسلالمی و فوائلد فراوانلی کله بلر ایلن حضلور مترتب 
اسلت، املری مسلتحب و نیکوسلت و توصیة به بجلا آوردن نملاز در خانه، از باب احتیلاط در حجاب 
و پوشلیده بلودن آنهاسلت. برهمیلن اسلاس، صاحلب »دروس« فرموده اسلت: »رفتن به مسلجد 
بلرای زن مسلتحب اسلت ماننلد مردان، گر چه خانه بهتر اسلت.« )حسلینی عامللی، 1416ق،  ج2، 

ص228- 229(
همچنیلن فقهلای معاصلر نیلز ایلن دیلدگاه را تأییلد کرده انلد؛ املام خمینلیu  در ایلن بلاره 
فرملوده اسلت: »اگلر )زنلان( بتواننلد کاملاًل خلود را از نامحلرم حفلظ کنند، بهتر اسلت در مسلجد 

نملاز بخواننلد.« )موسلوی الخمیني، مسلئله 893(
همچنیلن حضلرت آیلت اهلل ملکارم شلیرازی ملی  فرمایلد: »بلرای زن هلا بهتلر آن اسلت کله 
نملاز را در خانله بخواننلد، وللی اگلر خلود را از نامحلرم به خوبلی حفظ کنند، بهتر اسلت در مسلجد 
بخواننلد.« )ملکارم شلیرازی، مسلئله817( بنابرایلن، اگلر کسلی بگوید چلون برای زن بهتر اسلت 
کله در خانله نملاز بخوانلد و روایلات و آیات و نیلز دیدگاه های دانشلمندان بزرگ اسلالمی هم گواه 
بلر ایلن اسلت، دلیلل اسلتواری نخواهد بلود؛ از این  رو که، ایلن برتلری در روایلات نمی تواند مانعی 

باشلد بلرای ارزش نملازی کله زن می توانلد در مسلجد به دسلت آورد.
اگلر نملاز در خانله بلرای زن سلزاوارتر باشلد، بله همیلن انلدازه نیلز خوانلدن نماز در مسلجد یا 
شلرکت در دعاهلا و دیگلر مراسلم های معنلوی، سلفارش شلده و اهمّیلت هر کلدام در جلای خود 

اسلت. محفوظ 
و نیلز بله همیلن مقلدار کله کراهلت رفتلن زنلان بله مسلاجد در روایلات اشلاره شلده، در برابر، 
روایلات بسلیاری هلم وجلود دارد کله حضلور بانلوان در مسلجد را جائز می دانلد. به جهلت اختصار 

بله برخلی از روایلات، اشلاره می کنیم:
پیامبلرs فرمودنلد: »همسلرانتان را از رفتلن به مسلاجد خدا منلع نکنید. البته بایلد موقع بیرون 

رفتلن بلوي خوش )عطر( اسلتعمال نکنند.« )ابلوداود، ج1، ص155، ح565 و 566 و567(
همچنیلن در روایتلی دیگلر نیلز از آن حضلرت آمده اسلت: »هنگام شلب به زنان بلرای رفتن به 

مسلاجد اذن دهید.« )همان، ح568(
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در کتلاب کنزالعملال نیلز در بلاب »حکم اذن زنلان«، از پیامبرs آمده اسلت: »شلب هنگام که 
زنانتلان بلرای رفتن به مسلجد اجلازه می خواهند، رخصت دهید.« )حسلام الدین هنلدي، 1409ق، 

ج11، ص677، ح20872(
همچنیلن آن حضلرت می فرمایلد: »وقتلی کله زنلان شلما بلرای رفتن به مسلجد جهلت اقامة 
نملاز اجلازه می خواهنلد، منلع نکنیلد.« )هملان، ح20873( در منابلع معتبلر اهل سلّنت، روایاتلی 
از پیامبلرs بله همیلن تعبیلر آملده اسلت: »همسلر یکلی از شلما بلرای رفتلن بله مسلجد اذن 
خواسلت، مانلع نشلوید.« )بخلاری، 1419ق، ج2، ص406، باب555و 558؛ قشلیري النیشلابوری،  
ج4، ص161؛ شلعیب الّنسلائی،  1348ق، ج2، ص42( همچنیلن آن حضلرت ملی  فرمایلد: »بلاز 
نداریلد زنلان را از فیلض مسلجد، آن هنلگام که از شلما اجلازه می خواهند.« )قشلیری نیشلابوری، 

ج4، ص161(
برخلی از روایلات مزبلور علالوه بلر تصریح در جلواز خروج زنان بلرای اقامة جماعت در مسلجد، 
حاکلی از ایلن اسلت کله بحث حضلور زنان بلرای اقامة جماعت عشلاء یلا صبح که مسلتلزم خروج 
در تاریکلی بلوده، بلرای ملردان مشلکل به نظلر می رسلیده و حضرت بلا کالم فلوق می خواهد که 
ملردان رفلع ممانعت نماینلد. بنابراین، چنانچه زنان بتوانند حجاب اسلالمی و شلئون زن مسللمان 
و پاکدامنلی خلود را حفلظ کننلد، افضلل بلودن نماز در مسلجد برای زنلان همچون مردان اسلت و 
جلای هیچ گونله تردیلدی نیسلت و طبق ایلن روایات نبایلد آنلان را از فضایل و آثار معنوی مسلجد 

محلروم کرد.
در اینجلا، بله بعضلی از افلرادی کله دیلدگاه مخالفی نسلبت بله حضلور اجتماعی زنلان دارند و 
آموزه هلای دینلی و قلرآن کریلم را به عنوان پشلتیبانی برای حبس کلردن زن به چهلار چوب خانه 
می داننلد، می گوییلم: آیلا بله راسلتی آموزه هلای اصیلل دینلی و قرآنلی با حضلور اجتماعلی زنان 
مخاللف اسلت و یلا ایلن مقولله نیز همچلون بسلیاری از ملوارد دیگر، نظلر متحجّرانه ای اسلت که 

بلا نلام دیلن در جواملع اسلالمی و حّتی جواملع غربی شلیوع پیدا کرده اسلت؟
قلرآن کریلم دربلارة حضلور زنلان در اجتملاع، مؤمنلان راسلتین را چنیلن معّرفلی می فرمایلد: 
»مؤمنلان راسلتین کسلانی  هسلتند کله هم از نظر عقیلده، به خلدا و پیامبرs معتقدنلد و هم از نظر 
درک مسلائل اجتماعلی و هلوش جمعلی، جامعله را خلوب می شناسلند و در مسلائل جمعی حضور 

دارنلد. آنهلا منلزوی نیسلتند در فعالّیت هلای اجتماعی حضلور دارنلد.« )نور/62(
ْمـٍر َجاِمـٍع«، در ایلن آیلة شلریفه هملان مسلائل جمعلی یلک نظام اسلت. این حضلور می تواند 

َ
»أ
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اَشلکال مختلفلی پیلدا کنلد، مثلل حضلور در مسلجد بلرای نملاز جماعلت و فراگیلری احلکام و 
دسلتورات دینلی، انتخابلات، نملاز جمعه، و سلایر فعالّیت های سیاسلی و اجتماعی که در سرنوشلت 

افلراد جامعله تأثیرگلذار اسلت کله ایلن شلمول هلم شلامل مردان می شلود و هلم شلامل زنان.
مالحظله می کنیلم اطلالق آیلة شلریفه بله گونله ای اسلت که ایلن حکم بلرای زن و ملرد )هر 

دو( قابلل اجرا اسلت.
روایات یادشده نیز گذشته از خلل در اسناد آنها، از جهت داللت نیز مورد تأّمل اند.

گذشلته از دالیللی کله تلا کنون بدان اسلتناد شلد، روایات زیلادی )روایلات علام( از طریق ائمه 
معصوملان: بله ملا رسلیده اسلت، مبنلی بلر ایلن کله مسلجد متعلّلق به تملام ملردم، اعلم از زن و 
ملرد اسلت و اختصلاص بله گروهلی نلدارد. )حسلام الدیلن هنلدي، 1409ق،  ج7، ص650؛ نوری 

مازندرانلی، 1408ق، ج3، ص359، 554(
علالوه بلر اینهلا، حضور زنان و مردان در مسلجد، زنده نگه داشلتن شلعائر الهی اسلت؛ چنان که 
ائمله اطهلار: تأکیلد و تشلویق فلوق العلاده ای نسلبت بله رفلت و آملد به مسلاجد و حضور مسلتمر 
در آن کرده انلد؛ زیلرا بزرگداشلت شلعائر آسلمانی و گرامی داشلتن آییلن دینلی، نشلانه دینلداری و 
پایبنلدی بله مقّدسلات آن اسلت. ایلن مطلبی اسلت که شلامل بسلیاری از باورهای دینی می شلود 
 uکله از آن دسلته اسلت: مسلجد و روزه داری و روزهلای ویلژه ای ماننلد عیدهلا، که املام خمینی
آنهلا را »یلوم اهلل« می خواندنلد: املام خمینلیu کراملت و برتلری ایلن اماکلن را این گونله بیلان 
می نمودنلد: »در شلرع مقّدس اسلالم بسلیار سلفارش شلده اسلت که نملاز را در مسلجد بخوانند و 
بهتر از همة مسلجدها، مسلجدالحرام اسلت و بعد از آن مسلجد پیامبرs و بعد مسلجد کوفه و بعد 
از آن مسلجد بیلت المقلّدس و بعلد مسلجد جاملع هر شلهر و بعلد از آن مسلجد محلّه، بعد مسلجد 

بازار اسلت.« )موسلوی الخمینی، مسلئله 893(
مسلجد کله بله فرملودة پیامبلرs خانلة خلدا )حلّر عامللی 1409ق، ج1، ص268(، انلوار الهی 
)نلوری مازندرانلی، 1408ق، ج3، ص447(، جایگاه پیامبران )همان، ص313 و359( و نیز بوسلتان 
بهشلتی شلمرده شلده اسلت، بهتریلن مصادیلق شلعائر الهلی اسلت. ارج نهادن بله این شلعائر به 
فرملودة قلرآن کریلم، نشلان دهنده پرهیلزکاری اسلت: »و هرکس شلعائر الهی را بلزرگ دارد، این 
کار نشلانه تقلوای دل هاسلت.« )حلج/32( بلر ایلن اسلاس، حضلور زنلان در مسلاجد بلرای انجام 
فرایلض دینلی مصلداق تعظیلم و بزرگداشلت مسلاجد اسلت و محلروم کلردن آنلان از ایلن فیض 

بلزرگ، یکلی از اقسلام هتلک و بی احتراملی اسلت کله خلود سلتمی بس بزرگ اسلت.
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ادّلة فقها و دانشمنداِن قائل به جواز و استحباب حضور زنان در مسجد
علّده ای از فقهلای عظلام شلیعه معتقدنلد کله نله تنهلا حضلور بانلوان در مسلجد ماننلد دیگلر 
عرصه هلای اجتماعلی )البتله با رعایت شلئون اسلالمی( جائز اسلت، بلکله امری نیکو و مسلتحّب 
می باشلد. )محقلق اردبیللی، 1409ق، ج2، ص159؛ شلهید اول، 1412ق، ج1، ص155( حّتلی 
بعضلی از فقهلای معاصلر ملی  فرماید: بلرای زنلان در صورتی که خلود را از نامحرم بله خوبی حفظ 
کننلد، بهتلر اسلت نملاز را در مسلجد بخواننلد و اگلر راهی بلرای یادگرفتن مسلائل اسلالمی جز از 
طریلق رفتلن به مسلجد وجود ندارد، واجب اسلت به مسلجد بروند. )مکارم شلیرازی، مسلئله817(

ادلّله قائلیلن بله جلواز و اسلتحباب حضور زنلان در مسلجد، عموملات و اطالقات روایاتی اسلت 
کله بیانگلر ترغیلب و تشلویق بر رفلت و آمد بله مسلاجد و بهره مندی از فضائل مسلجد بر انسلان، 
قطلع نظلر از جنسلّیت اسلت. این علّده که اکثرّیلت علما را تشلکیل می دهنلد بر ایلن مّدعای خود 

بله برخی از شلواهد تاریخلی نیز تمّسلک نمودند.
در منابلع روایلی اسلالم، روایلات زیلادی وجلود دارد کله همگلی بیانگلر این اسلت که مسلاجد 
متعلّلق بله تملام ملردم، اعلم از زن و ملرد اسلت. بلا اندکلی دّقلت در ایلن روایلات، بله روشلنی 
درمی یابیلم کله میلان ملرد و زن هیچ گونله تفاوتلی وجلود نلدارد؛ زیلرا واژه هایلی مانند، »انسلان 
هلای بلا تقلوا، مؤملن، مّتقیلن، اهل مسلجد، منع نکلردن و جلز آن،« اختصلاص به گروهلی ندارد 

و بلرای عموم مسللمانان اسلت.
در روایتلی از پیامبلرs نقلل شلده کله فرمودنلد: »هنگاملی که دیدید شلخصی بر رفلت و آمد 
بله مسلجد مداوملت دارد، او را مؤملن بدانیلد؛ زیرا مسلجد خانه انسلان های با تقوا و صالح اسلت.« 

)نوری مازندرانلی، 1408ق، ج3، ص362(
همچنیلن در روایتلی دیگلر فرمودنلد: »مسلجد خانة هر مؤمنی اسلت.« )حسلام الدیلن هندي، 
1409ق، ج7، ص650؛ نلوری مازندرانلی، 1408ق، ج3، ص359، 554( آن حضلرت در بیانلی 
دیگلر مسلجد را خانلة همة مّتقیلان و پرهیزکاران دانسلته اند. )حسلام الدین هنلدي، 1409ق، ج7،  

ص659، ح20785؛ پاینلده، 1374ق، ص596، ح3083(
 و نیلز فرمودنلد: »هلر کلس خانله اش مسلجد باشلد، خداونلد کارش را بلا رحمت و شلادی قرار 
داده، و اجلازه عبلور از صلراط بله سلوی بهشلت را به او خواهلد داد.« )نلوری مازندرانلی، 1408ق، 

ج7، ص659(
املام حسلن مجتبلی فرملود: »اهل مسلجد، زائلر خدا هسلتند و بلر صاحب خانه اسلت که بر 
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زائلرش هدیه ای بدهلد.« )حّر عاملی 1409ق، ج5،ص201، صلدوق، 1363ش، ص291(
 sهمچنیلن روایلات متعلّددی کله در آنهلا واژه »َمشلی« و »َملن أَسلرج« آملده اسلت. پیامبر
فرملود: »کسلی کله به مسلجدی از مسلاجد خلدا بلرود، برای هلر گامی که برملی دارد تا بله منزل 
برگلردد، ده حسلنه برایلش نوشلته می شلود و ده گنلاه از او برداشلته و ده درجله ترفیلع می یابلد.« 

)حلّر عامللی 1409ق، ج5، ص201؛ صلدوق، 1363ش، ص291(
و همچنیلن در روایتلی دیگلر فرملود: پیامبر s: »خداونلد فرمود: آگاه باش کله خانه های من در 
زمیلن مسلاجد هسلتند و بلرای اهلل آسلمان ها همچون سلتارگان برای اهلل زمین می درخشلند؛ 
آگاه باش، خوشلا بحال کسلی که مسلاجد خانه های اوسلت ]بیشلتر وقت ها در مسلاجد، نمازهایش 
را می خوانلد[؛ آگاه بلاش، خوشلا بله حال بنلده ای که در خانه اش وضو بگیرد، سلپس ملرا در خانه ام 
زیلارت کنلد؛ آگاه بلاش، بلر زیلارت شلده واجلب اسلت کله زائلرش را تکریم کنلد؛ آگاه بلاش، به 
کسلانی کله در تاریکي هلا بله مسلاجد می رونلد بشلارت بلده بله نلور سلاطع در روز قیاملت.« )حّر 

عامللی 1409ق، ج1، ص382؛ ابن ماجله، ج1، ص257، ح781(
املام صلادق نیلز می فرمایلد: »هرکلس به طرف مسلجد برود، پایلش را بر هیچ تر و خشلکی 
نمی گلذارد، مگلر اینکله زمیلن تلا طبقلات هفت گانله اش بلرای او تسلبیح می گوینلد.« )صلدوق 

1405ق، ج1، ص233؛ مجلسلی، 1405ق، ج84، ص13(
املام عللی در مورد همسلایة مسلجد فرموده اسلت: »نماز همسلایة مسلجد ل در خانله ل نماز 
کاملل نیسلت؛ جلز اینکله عذری داشلته باشلد. از آن حضرت سلؤال شلد که همسلایة مسلجد چه 
کسلی اسلت؟ فرمود: کسلی که صدای اذان را بشلنود.« )مجلسلی، 1405ق، ج83، ص379؛ نوری 

مازندرانلی، 1408ق، ج3، ص356؛ تمیملی مغربی، 1385ق، ج1، ص148(
همچنیلن آن حضلرت فرمودنلد: »همسلایه مسلجد اگلر مانعی برایش نبوده و سلالم باشلد و 
در ایلن حلال بلرای نملاز واجب در مسلجد حاضر نشلود، نمازش مقبلول درگاه الهلی نخواهد بود.« 
)حلّر عامللی 1409ق،  ج3، ص 479، روایلت5( حّتلی رسلول خلدا s در مقلام تأکیلد بلر ایلن امر 
ْسـِجِد ِإاّل ِف َمْسـِجِده؛ یعنلي همسلایه مسلجد نمازش مقبول نیسلت،  َ َة ِلَجـاِر الْ

َ
مي فرماینلد: »الَصـا

مگلر در مسلجد. )هملان، ص478، روایلت 1( ایلن احادیلث و دههلا روایلت دیگلر همله داللت بر 
ایلن دارد کله نملاز خوانلدن همسلایه مسلجد بلدون عذر در غیلر از مسلجد کراهت دارد، و سلیره و 

فتلاوای فقهلای ملا نیلز رد طلول تاریلخ برگرفته از همیلن تأکیدها مي باشلد.
در روایتلی دیگلر آملده اسلت: »املام عللی در جواب علّده ای که به حضلرت گفتنلد: عّده ای 
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از همسلایگان مسلجد در نملاز جماعلت حاضلر نمی شلوند، فرمود: بایلد در نماز جماعلت ما حضور 
یابنلد، یلا اینکله از ملا دوری گزیننلد و همسلایة ملا نشلوند و ملا هم همسلایة آنهلا نشلویم.« )حّر 
عامللی 1409ق،  ج3، ص479( ازایلن رو، روایاتلی کله بلا کلملات: »َملن«، »َملن َمشلی«، »َملن 
أَسلرج« »مّتقیلن«، »مؤملن« و »اهلل المسلجد، جارالمسلجد« و امثال این واژه ها شلروع شلده، 

دالللت بلر عملوم می کند.
همچنیلن دیگلر روایاتلی کله بله طور علام، )اعلّم از زن و ملرد( مورد تأکید و تشلویق بسلیاری 
بله رفلت و آملد بله مسلاجد و حضور مسلتمر در آن و روشلنایی بخشلیدن به مسلاجد شلده اسلت. 

)صلدوق 1405ق، ج1، ص238، ح716؛ طوسلی، 1414ق، ص139(
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ج( گفتار سوم: شرایط حضور زنان در مسجد
بله طلور کلّلی در شلریعت اسلالم بلرای حضلور بانلوان در عرصه هلای مختللف اجتملاع، ماننلد 
شلرکت در مسلاجد و جماعلات، دسلتوراتی ارائله شلده اسلت که بله مهم ترین آنها اشلاره می شلود:

رعایت حجاب و پوشش اسالمی
از روایلات بسلیاری کله دربارة وظایلف و چگونگی روابلط اجتماعی زنان از حضلرات معصومان: 
صلادر شلده اسلت، بله خوبلی اسلتفاده می شلود کله یکلی از مسلائل مهّملی کله زنلان در هنگام 
حضلور در صحنه هلای اجتماعلی بایلد رعایلت کننلد، حفلظ حجلاب و عفت و بله طلور کلّی حفظ 

جامعله از ایجاد فسلاد و فحشلا و منکرات اسلت.
وجلوب رعایلت حجلاب )پوشلش( در زنلان، حکم ضلروری دیلن و از املور بدیهی قلرآن کریم 
اسلت. چنان کله قلرآن کریلم می فرمایلد: »بله زنلان بلا ایملان بگلو: چشلم های خلود را )از نلگاه 
هوس آللود( فروگیرنلد و داملان خویلش را حفلظ کننلد و زینلت خویلش را ل جلز آن مقدار کله قهراً 
نمایلان می شلود ل بلر بیگانه آشلکار نسلازند، جز برای شلوهران، و گوشله های روسلری خویش را 

بلر سلینه افکننلد. )تا گردن و سلینه با آن پوشلانده شلود(« )نلور/31(
ایلن آیة شلریفه بیانگر این اسلت که مسللمان، چله مرد و چله زن، باید از چشلم چرانی و نگاه های 
هوس آللود دوری کنلد و شلخصی پاکداملن و منلّزه باشلد. ایلن آیلة شلریفه نه تنهلا زنلان را به نحوة 
رفتارشلان آشلنا می کنلد، بلکله مردان را نیلز به وظایفی کله در برخورد با بانلوان دارنلد، تنّبه می دهد.

قلرآن کریلم، از اهلل ایملان می خواهد که برای حفلظ عّفت و پاکدامنلی خود و جامعه، نگاهشلان را 
مهلار سلازند: »بله مؤمنیلن بگو: دیلدگان خویلش را از نگاه به زنلان اجنبی باز گیرنلد و فرج های خویش 

را نگهدارنلد؛ ایلن برای ایشلان پاکیزه تر اسلت که خلدا از کارهایی کله می کنید آگاه اسلت.« )نور/30(
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در روایلات اسلالمی، جمالتلی مشلاهده می شلود کله بیانگلر عقوبت و آثلار مخّرب نلگاه حرام 
)ر.ک: اسلالمپور کریملی، ش142 مجلله پیام زن، ص68 و  پاسلدار اسلالم، ش279 و 280 اسلفند 

و فروردیلن 1383و ش281، سلال1384ش(در دنیلا و آخرت اسلت.
 املام صلادق می فرمایلد: »نلگاه پیاپلی، بلذر شلهوت را در دل می افشلاند و همیلن امر برای 
هالکلت بیننلده اش کافلی اسلت.« )حلّر عامللی 1409ق، ج14، ص139، ابواب مقدملات النکاح، 

باب 104، ح7(
نلگاه حلرام، قلدرت تصمیم گیری صحیح و اسلتفاده از عقل را از انسلان سللب می کند، و بیشلتر 

انحرافلات جنسلی و خالف اخالق اسلالمی، از یک نگاه آغاز شلده اسلت.
ز دست دیده و دل هر دو فریاد             که هر چه دیده بیند، دل کند یاد

شلایان ذکلر اسلت آنچه گذشلت، ویژه نلگاه مرد بله زن نیسلت؛ بلکه نلگاه معنادار )حلرام( زن 
بله ملرد نیلز همیلن آثلار را در پلی دارد. از اینکله می بینیلم در آموزه هلای دینلی در خصلوص زنان 
دربلارة رعایلت حجلاب و پوشلش اهتملام بیشلتری شلده، بله این دلیل اسلت کله در زنلان زمینه 

بیشلتری بلرای خودنمایی وجلود دارد.
پلس زنلان بایلد پوشلش مناسلبی داشلته باشلند و آرایلش و زیلور خلود را آشلکار نسلازند و در 
صلدد تحریلک و جللب توّجله ملردان برنیاینلد. بنابرایلن، پوشلش اسلالمی بلرای زنلان در همله 
حلال املری واجلب اسلت و بایلد به دسلتور قرآن کریلم و حضلرات معصوملان: رفتار کننلد. اصواًل 
زیبایلی انسلان ها بله ویلژه زنلان، بلرای خلود آنان یا شوهرانشلان اسلت و اگلر در رفلت و آمدها به 
نمایلش درآیلد، موجب خشلم خدا می شلود و کارهایلی هم که سلبب جلب توّجه نامحلرم می گردد 
پسلندیده نیسلت. اگلر نحلوة راه رفتلن و یلا سلخن گفتلن، توّجله دیگلران را جللب نمایلد، سلبب 
می شلود کله از فضیلت هائلی که برای رفتن به مسلجد ذکر شلده اسلت، بله گناه تبدیل شلود و گاه 
ممکلن اسلت بلا بی توّجهی، بله جای خشلنودی خداوند، خشلم غضب خداونلد برای او ثبت شلود.

2. عدم تعّطر و تزّین
در منابلع اسلالمی، بلرای حفظ حرمت مسلجد، آدابی ذکر شلده اسلت که رعایت آنها مسلتحب 
و تلرک آنهلا بلا جایلگاه مسلاجد منافلات دارد. یکلی از آن آداب زینلت کلردن بله هنلگام رفتن به 

مسلجد است.
خداونلد متعلال بله عنلوان یلک قانلون همیشلگی کله شلامل تملام اعصلار و قرون می شلود، 
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دسلتور می دهلد: »ای فرزنلد آدم! زینلت خلود را هنلگام رفتلن بله مسلجد با خود داشلته باشلید.« 
)اعراف/31(

زینلت ایلن در آیلة شلریفه هلم شلامل »زینت هلای جسلمانی« اسلت که عبلارت از پوشلیدن 
لباس هلای مرتّلب و پلاک و تمیلز، و شلانه زدن موهلا، و بله کار بلردن عطلر و مانند آن می شلود، و 
هلم شلامل »زینت هلای معنلوی« یعنی صفات انسلانی و مللکات اخالقی و پاکی نّیلت و اخالص. 

)علی بابائلی، 1382ش، ج2، ص40(
طبلق احادیلث و کتاب هلای تفسلیری، مقصود از زینت در آیة شلریفه، پوشلیدن لبلاس پاکیزه و 
فاخلر، شلانه زدن موی، در دسلت کردن انگشلتر فاخلر، عطر زدن و... اسلت. )حلّر عاملی 1409ق، 

ج1، ص426(
در روایات رسلیده، اسلتفاده از بوی خوش از اخالق پیامبران و سلیرة آنان شلمرده شلده و تأکید 
گردیلده اسلت کله: ملردان نبایلد از اسلتعمال بلوی خلوش غافلل باشلند. صاحلب کتلاب »عروة 
الوثقلی« می گویلد: »مسلتحب اسلت بله هنلگام رفتن به مسلجد از بوی خلوش و لباس هلای تازه 

اسلتفاده کنلد.« )طباطبایی یلزدی، 1409ق، ج1، ص426(
در سلیرة پیامبلرs آملده اسلت: »پیامبلرs در زندگلی خویلش، بلرای خریلد عطلر بیشلتر از 
خلوراک هزینله می کلرد.« )طبرسلی، 1376ش، ص43؛ مجلسلی 1405ق، ج16، ص248( آن 
حضلرتs بله پیلروان خویلش توصیله می فرمایلد: »از شایسلتگی ملرد آن اسلت کله در هر روز 
بله خویلش عطلر بزنلد و اگلر ممکلن نیسلت، هلر دو روز یکبلار و اگر این هلم ممکن نیسلت، پس 
در هلر جمعله آن را تلرک نکند.« )مجلسلی 1405ق، ج16، ص248؛ کلینلی، 1405، ج6، ص510، 
ح4( در سلیرة املام حسلن آملده اسلت: »خیثملة بن ابلی خثیمه گفلت: امام حسلن هنگامی 
کله بله نملاز برمی خاسلت، بهتریلن لباس هایلش را می پوشلید. بله او گفتنلد: ای فرزنلد رسلول 
خلدا، چلرا بهتریلن لباس هایلت را می پوشلی؟ فرملود: خداونلد زیباسلت و زیبایی را دوسلت دارد و 
ملن نیلز خلود را بلرای پلروردگارم می آرایلم، چنان کله خلدای تعاللی می فرمایلد: زینت خلود را به 
هنلگام عبلادت در مسلجد برگیریلد. بنابراین، دوسلت دارم کله بهترین لباسلم را بپوشلم.« )نوری 
مازندرانلی، 1408ق، ج3، ص226؛ تفسلیر مجملع البیلان، ج1، ص412( بنابلر مطاللب یادشلده 
درمی یابیلم کله اسلتفاده از لباس هلای تلازه و بلوی خلوش و زینلت دادن سلر و صورت بله هنگام 
رفتلن بله مسلجد، یکلی از مصادیلق »زینلت« در آیلة شلریفه اسلت کله املری مطللوب و نیکلو 
شلمرده شلده اسلت. اّملا همیلن املر مسلتحب کله این قلدر تأکید شلده اسلت در ملورد زنلان روا 



مسجــــــــــد و خانواده 344

نیسلت؛ زیلرا تزّیلن )آرایلش( زنلان بایلد برای شوهرانشلان باشلد و بیلرون از خانه سلبب تحریک 
دیگلران می گلردد کله از نظلر شلرع مقلّدس ممنوع اسلت. بر ایلن اسلاس، در منابع روایی اسلالم 
تأکیلد شلده اسلت کله حضلور زنلان در مسلجد بایلد بلدون اسلتفاده از عطر و بلوی خوش باشلد؛ 
چنان کله پیامبلرs می فرمایلد: »زنلان هنلگام حضور در مسلجد، از بلوی خوش اسلتفاده نکنند.« 

)النلووی، 1407ق، ج4، ص199؛ قشلیری نیشلابوری، ج2، ص33(
و در روایلت دیگلر نبلویs آملده اسلت: »هلرگاه زنلی خود را خوشلبو کند، سلپس به مسلجد 
بلرود، نملازش قبلول نمی شلود، تلا آنکه آن بلوی خلوش را از خود برطلرف کند.« )ابلن ماجه، ج2، 

ص1326، ح4002(
و همچنیلن آن حضلرت در روایتلی دیگلر چنیلن ملی  فرماید: »پیامبلرs می فرماید: زنلان را از 
مسلجد منلع نکنیلد و آنهلا نیلز نباید با خوشلبویی از خانه خارج شلوند و به مسلجد رونلد؛ همچنین 
املام عللی می فرمایلد: وقتلی زنلان بلا بلوی خلوش و زینلت کلرده بیلرون رونلد، خداونلد را 
نافرمانلی )معصیلت( می کننلد؛ زیلرا بلر خلالف دسلتورات او عملل کرده انلد، در این صلورت جایز 

نیسلت کله اجلازه داده شلود.« )ابن حلزم اندلسلی، ج4، ص198(
پیامبلر s فرمودنلد: »اگلر زنلی خلود را معطلر کنلد و بلر گروهلی )مردانلی( بگذرد کله بوی او 
را دریابنلد، زنلاکار اسلت.« )پاینلده، 1374ق، ص34، ح177( در حدیلث دیگلر از آن حضلرت آمده 
اسلت: »هلرگاه زنلی بلرای غیلر شلوهرش خلود را معطلر نمایلد، سلپس از خانله اش بیلرون رود، 
تلا زمانلی کله بله منزللش برمی گلردد، مورد لعنلت خداونلد اسلت.« )حلّر عامللی 1409ق، ج14، 
ص114؛ مجلسلی 1405ق، ج 100، ص247( بلر ایلن اسلاس، آن حضلرتs دربارة شلرط خروج 
بانلوان از منلزل و حضلور در مسلجد می فرمایلد: »هنگاملی کله یکی از شلما )زنان( قصد مسلجد 
کلرد، نبایلد از بوی خوش اسلتفاده نمایلد.« )النووی، 1407ق،  ج4، ص199؛ قشلیری نیشلابوری، 

ج2، ص33(
همان گونله کله عطلر زدن و اسلتعمال بلوی خلوش در مقابلل نامحلرم مفسلده دارد. تزّیلن و 

آرایلش نیلز بله لحلاظ فسلادانگیز بلودن، بله شلّدت منع شلده اسلت.
پیامبلر اسلالمs در ایلن بلاره فرمود:»حکایلت زنلی کله داملن کشلان و آمیختله بله زینت در 
بیلرون خانله راه ملی رود، چلون ظلمتلی اسلت در روز قیاملت کله از خلود نلور نلدارد.« )پاینلده، 

1374ق، ص562، ح272(
فلسلفه ایلن املر نیلز روشلن اسلت و آن ایلن کله شلریعت اسلالم بلرای عّفلت و پاک زیسلتی 
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اهمّیلت فوق العلاده قائلل اسلت، بله هیلچ وجله از بی عّفتلی و بدحجابلی کله مقّدمله آلوده شلدن 
و ارتلکاب حلرام و فرورفتلن در محّرملات جنسلی اسلت، چشم پوشلی نمی کنلد. بنابرایلن، دربلارة 
حضلور زنلان بلرای عبادت در مسلجد چلون در انظار ملردان نامحرم قلرار می گیرنلد و معّطر بودن 
آنلان، موجلب التهلاب ملردان و تحریلک غریلزه جنسلی آنلان می شلود، عبادتلی که باید سلازنده 
باشلد و آثلار مفیلدی بلرای پاکی و پرهیزگاری داشلته باشلد، منشلأ گنلاه و ارتکاب حلرام می گردد. 
بلرای اینکله از چنیلن پیامدهلای ناسلالم جلوگیلری شلود، اسلالم دسلتور می دهد که زنلان بدون 

زینلت و خوشلبوئی بله مسلجد بروند.
افلزون بلر ایلن، ممکلن اسلت در صلورت تعّطر و تزّیلن زنان بلرای رفتن به مسلجد، در مسلیر 
راه ملورد آزار و اذّیلت افلراد هلرزه و بی بندوبلار قلرار گیرنلد. از ایلن  رو، ضرورت ایجلاب می کند که 
زنلان خداجلو حضورشلان بلرای عبلادات در بهترین مکان هلا بدون زینت و خوشلبوئی باشلد؛ زیرا 
ایلن کار بله تقلوا و پاک زیسلتی نزدیک تلر و ارزنده تلر اسلت. در روایتلی از پیامبلرs آملده اسلت: 
»زنلان را بلا ساده پوشلی علادت و یلاری دهیلد؛ زیلرا اگر یکلی ازآنان با لبلاس تجّمللی و زیورهای 
نیکلو بیلرون رود، در نظلر بیننلدگان خلوش آید. )باعلث هیجان شلهوت و فتنه می شلود(« )نوری 
مازندرانلی، 1408ق، ج 14، ص182؛ حسلام الدیلن هنلدي، 1409ق، ج16، ص372؛ ابلن ابلی 

الحدیلد، ج12، ص69(
نکتله در خلور توّجله این که گفته شلد شایسلته نیسلت زنان از بلوی خوش اسلتفاده کنند یا خود 
را بیاراینلد، بدین منظور اسلت که اسلباب وسوسلة نامحرملان و مورد ملعبه بیملاردالن قرار نگیرند؛ 
و گرنله اگلر در مکانلی تنهلا زنان باشلند و یا مسلجدی فقلط برای زنان باشلد و راه رفت و آمدشلان 
ویلژه زنلان در نظلر گرفته شلده باشلد، روشلن اسلت که کسلی آن را نلاروا نخواهد دانسلت و یا اگر 
زن در خانله تنهلا بلرای خرسلندی شلوهرش خلود را بیارایلد، نله تنها منعلی ندارد، بلکه مسلتحب 
اسلت. چنان کله فقهلا گفته انلد: »...اسلتعمال بلوی خوش، پوشلیدن لباس هلای زیبا و اظهلار زیور 

)برای شلوهر( ظاهراً از مسلتحّبات مؤّکد اسلت.« )بحرانلی، ج23، ص119(

 لزوم اجازه شوهر
بلر اسلاس اصلل برائلت و اباحله اعملال، در راسلتای آزادی و کراملت زن و برابلری انسلان ها، 
خلروج زن از منلزل بلرای حضلور عرصه هلای اجتماعلی و معاشلرت وی بلدون آنکله مفسلده ای 
داشلته باشلد، بایلد عمللی روا و جائلز تلّقلی شلود؛ اّملا بلا توّجه بله حقوق شلوهر و تکالیلف متقابل 
زن، بله خصلوص تمکیلن او در برابلر اسلتمتاع شلوهر و نیلز بلا در نظلر گرفتلن مصالح خانلواده و 
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مسلئولّیت شلوهر در حفلظ و صیانلت زن، ایلن حّق زن با اشلکاالت و ابهاماتی مواجه شلده اسلت. 
در اینجلا ل بلا توجله بله تناسلب مطللب ل بله اختصلار بله تشلریح آن می پردازیم.

در منابلع روایلی اصیلل اسلالمی، احادیلث و روایلات متعلدّدی بلر ایلن مطللب تصریلح دارد و 
فقهلای عظلام نیلز بلدان فتلوا داده انلد. به جهلت اختصار، بله ذکر چنلد روایت )بله عنلوان نمونه( 

بسلنده می کنیلم:
3-1. عللی بلن جعفلر می گویلد: از بلرادرم، موسلی بلن جعفلر، پرسلیدم، آیلا زن می توانلد 
بلدون اذن شلوهر از خانله خلارج شلود؟ حضلرت فرملود: خیلر...« )حلّر عامللی، 1409ق، ج14، 

بلاب79، ص113، ح5(
3-2.پیامبلر s فرمودنلد: »هلر زنلی کله بلدون اجازه شلوهرش از منزل خلارج گلردد، نفقه او 

بلر شلوهر واجب نیسلت تا آنکله بازگلردد.« )کلینلی، 1405، ج5، ص506(
3ـ3. پیامبلرs از بیلرون رفتلن زن بلدون اجازه شلوهر منع کلرد؛ اگر چنین کند تمام فرشلتگان 
آسلمان و هلر جلن و انسلی کله بر او گلذر کنلد او را نفریلن کند تا بله خانه برگلردد.« )حلّر عاملی، 

1409ق، ج14، ص154، ب117، ح5(
3-4. در روایتلی از املام صلادق نقلل شلده اسلت کله: »زنلی نلزد پیامبرs رسلید و عرض 
کلرد: ای رسلول خلدا! حلق شلوهر چیسلت؟ حضلرت فرمودند: بیلش از آن اسلت که تصّور شلود. 
گفلت: برخلی از آن را بیلان فرما. حضرتs فرمود: زن نمی تواند بدون اذن شلوهر روزه مسلتحبی 

بگیلرد و نملی توانلد بلدون اذن از خانه خارج شلود...« )هملان، ج14، بلاب 79، ص112، ح2(
3-5. در روایتلی معتبلر از املام باقلر نقلل شلده اسلت کله فرمود: زنلی نزد پیامبلرs عرض 
کلرد: ای رسلول خلدا! حق شلوهر بلر زنش چیسلت؟ حضرت فرملود: اینکله از شلوهر اطاعت کند 
و نافرمانلی نکنلد... و بلدون اذن او از خانله خلارج نشلود و اگلر بلدون رضایت شلوهر از خانه بیرون 
رود، فرشلتگان آسلمان و زمیلن و مالئکله غضلب و رحملت او را لعنلت و نفرین می کننلد، تا زمانی 

کله برگردد. )هملان، ج14، ص112ل111(
در فقله پویلای امامّیله، نظریلة مشلهور فقهای عظام بر این اسلت کله زن برای خلروج از منزل 
شلوهر، الزم اسلت رضایلت شلوهر را جللب نمایلد. فقهلای عظام شلوهر را محلق می داننلد که از 

بیلرون رفتلن زن منلع کننلد. جهلت تبیین مطللب بله کالم برخی از فقیهلان اشلاره می کنیم:
شلیخ طوسلیu فرملود: »ملرد حلق دارد زن را از بیلرون رفتلن منع کنلد؛ زیرا، شلوهر در تمام 
شلبانه روز مسلتحق اسلتمتاع و بهره وری از زن اسلت؛ و چون این حق را دارد، می تواند از همراهی 
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جنلازه پلدر، ملادر و فرزنلدش جلوگیلری کند و...؛ زیرا اطاعت شلوهر واجب اسلت و حضلور در این 
مراسلم مبلاح اسلت یلا اسلتحباب دارد، و املر واجلب )امر شلوهر( بلر آنها مقّدم اسلت.« )طوسلی، 
1388ق، ج4، ص331( همچنیلن شلهید ثانلیu در »مسلالک االفهلام« می نویسلد: »از جملله 
تکالیلف زن در برابلر شلوهر ایلن اسلت که از منلزل بدون اذن او خارج نشلود؛ حّتی اگلر برای دیدن 
بیملاران و حضلور در مراسلم فوت یکی از اقوامش باشلد.« )شلهید ثانلي، 1416ق، ج8، ص308(

 مرحلوم محملد باقلر سبزواری)سلبزواری، کفایـة االحلکام، ص186( و مرحلوم صاحلب 
داشلته اند. عقیلده ای  چنیلن  نیلز  ج31، ص306(  1392ق،  جواهر)نجفلی، 

همچنیلن املام خمینلیu در »تحریرالوسلیله« فرملوده اسلت: »هر یلک از زن و شلوهر حّقی 
بلر دیگلری دارد کله بایلد بلدان قیلام کنلد؛ گرچله حلّق شلوهر عظیم تلر اسلت؛ از جملله حقلوق 
ملرد آن اسلت کله زن از وی اطاعلت کلرده و نافرمانلی ننمایلد، از خانله اش بلدون اجلازه او خلارج 
نشلود، اگرچله بلرای مالقلات یا عیلادت پدر و بسلتگانش؛ حّتی در مراسلم علزای آنان بلدون اذن 
شلرکت نکنلد.« )موسلوی الخمینلی، ج2، ص303( آیت ا... خوئلیu نیز در این بلاره فرمود: »زن 
نمی توانلد بلدون اذن شلوهر از خانله بیلرون رود؛ در صورتلی کله بیلرون رفتن وی با حّق اسلتمتاع 
شلوهر منافلات داشلته باشلد؛ البّتله احتیاط مسلتحب آن اسلت کله مطلقًا بلدون اذن نلرود. خروج 
بدون اذن، سلبب نشلوز اسلت. انجام سلایر کارها بدون اذن شلوهر بر زن حرام نیسلت؛ مگر اینکه 

بلا حّق اسلتمتاع شلوهر منافات داشلته باشلد.« )موسلوی خوئلی، 1410ق، ج2، ص289(
بعضلی از حقوقدانلان نیلز متأثلر از چنین بلاور غالبلی، گفته اند: »از نظلر فقهی، اصلواًل خروج از 
خانله بله هر منظور که باشلد، بایلد با موافقت شلوهر انجام پذیلرد.« )حائری)شلاهباغ(،  1379ش، 

ص964؛ محقلق داماد، 1372 ش، ص316(
بله هلر حلال، مبانلی ایلن بلاور می توانلد از یلک سلو، اعتقاد بله للزوم اطاعلت زن از شلوهر به 

صلورت مطللق باشلد. )نجفلی، 1392ق، ج31، ص147(
 و از سلوی دیگلر می تلوان اسلاس نظریله ذکلر شلده را بر ایلن اّدعا قلرار داد که حلّق کامجویی 
شلوهر مطللق اسلت و هیلچ قید و شلرطی آن را محدود نمی سلازد. از ایلن  رو، زن باید بلرای خروج 
از منلزل کله زمینلة بهره جویی ملرد را از میان می بلرد، اجازه بگیلرد. )هملان، ج17، ص333( البته 
در اثبلات ایلن نظریله برخی به آیة 33 سلورة احلزاب اسلتناد کرده اند.« )مشلکینی، علی، ص226(

بلا مالحظله مطاللب ذکلر شلده درمی یابیلم کله نظریلة »منلع خلروج زن از منزل« بلدون اذن 
شلوهر هلم از جهلت ادلّله و هلم از جهلت قائلل از وجاهت بله ظاهر مناسلبی برخلوردار اسلت؛ اّما 
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بلا ایلن وجلود، جمعلی از فقهلا و اندیشلمندان بله مخالفلت بلا ایلن نظریله و رّد مبانلی آن اهتملام 
ورزیده انلد و حلّق منلع شلوهر برای خلروج زن را به حّق کامجویی وی که حّق مسللّم و اصلی شلوهر 

در زندگلی خانوادگلی اسلت، مربوط دانسلته اند. )شلمس الّدین، محملد مهلدي، 1996م، ص112(
آیلت ا... خوئلیu  نیلز بله رغم آنکله در نهایت از بلاب احتیاط، مطابق نظر مشلهور فتوا داده اسلت، 

خروج زن از منزل را از توابع حّق اسلتمتاع شلوهر دانسلته اند. )موسلوی خوئی، 1410ق،  ص289(
بله نظلر نگارنلده، بلا توّجله به در نظلر گرفتن اصل اوللی و اباحه اعملال و مالحظله نظام حقوق 
و تکالیلف متقابلل ناشلی از زندگلی خانوادگلی زناشلوئی و بلا بررسلی و امعلان نظلر در ادلّله قلول 

مشلهور، پذیلرش و تأییلد دیلدگاه اخیلر از ارجحیت ویلژه ای برخوردار اسلت.
اّملا دربلارة اسلتناد بله آیلة 33 سلورة مبارکه احلزاب، باید گفلت: که ایلن آیة شلریفه در خطاب 
بله همسلران پیامبلرs و اصلواًل در مقلام توصیله و سلفارش بله حفلظ عّفلت و حجاب نازل شلده 
اسلت، کله بله زنلان پیامبلرs و دیگلر زنلان مؤمنه دسلتور می دهلد کله در خانه های خلود بمانند 
و همچلون جاهلّیلت نخسلتین ظاهلر نشلوند و خودنمائلی نکننلد؛ چلون واژه »تبلّرج« کله در آیة 
شلریفه آملده، بله معنلای خودنمائلی و خودآرائلی و نملودن زیبائی هلا در مقابلل دیگلران اسلت. 

)زبیلدی، ج5، صلص417 و 418(
 پلس روشلن اسلت کله ایلن آیة شلریفه، بله ممنوعّیلت خلروج زن از منلزل بدون اذن شلوهر، 

هیلچ ارتباطی نلدارد.
نکتله شلایان توّجله دربلارة روایلات این اسلت که ایلن روایلات، در مقلام منع خروج زنی اسلت 
کله از انجلام وظیفله اش سلر بلاز زده و بلا بی اعتنائلی به حّق مسللّم شلوهر )حلق اسلتمتاع(، خانه 
و خانلواده را رهلا کلرده اسلت. بدین سلان، روایلات ذکلر شلده هیچ گونله منافاتلی با بیلرون رفتن 
متعلارف و معقلول بانلوی خانله بله گونله ای کله با حقلوق شلوهر موافق باشلد، نلدارد؛ مؤّیلد این 
تحلیلل، هماهنگلی میلان عملل ناپسلند ترک شلوهر و بیلرون رفتلن زن از خانه، با کیفلری که در 
روایلات آملده )نفریلن فرشلتگان و لعن جن و انس( اسلت که بلدون تردید باید گفت: ایلن کیفر برای 
زنلان سلازگار نیکلوکاری کله بلرای اموری چلون، حضور در مسلجد برای انجلام عبلادت و یادگیری 
احلکام اسلالمی و صللة رحلم از خانله خارج می شلوند، پنداشلتی اسلت که با انبلوه آموزه هلای دینی 
و اخالقلی و نظلر علملای اسلالم ناهماهنگ و در تضاد اسلت. بنابرایلن، روایات ذکر شلده هیچ گاه 
در مقلام ممنوعّیلت بلی قید و شلرط بیلرون رفتن زن از خانه شلوهر نیسلت؛ بلکه تنهلا به مالحظة 

حلّق شلوهر در کامجوئلی از همسلرش، خلروج زن از منزل شلوهر محدود می شلود.
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ناگفتله نمانلد کله منلع خلروج زن از منلزل، تنهلا در صلورت منافلات بلا حّق اسلتمتاع شلوهر، 
خالصله نمی شلود؛ بلکله معیلار مهلم دیگلری نیز وجلود دارد کله کمتر ملورد توّجه فقهلای عظام 
واقلع شلده اسلت؛ ایلن معیلار کله در مورد رفلت و آمدهلا و معاشلرت های زن بسلیار تعییلن کننده 

می باشلد، موقعّیلت ریاسلت شلوهر و مدیرّیلت وی در خانلواده اسلت.
بلر اسلاس ریاسلت شلوهر و مقلام سرپرسلتی او بلر خانلواده و اعضای آن کله مسلئولّیتی برای 
حفلظ و رعایلت مصاللح خانلواده و پاسلداری از حرملت و حیثّیلت آن اسلت، ایلن اختیلار بلرای او 
وجلود دارد کله بلرای حفلظ نظلام خانلواده و حراسلت از ناملوس و عّفلت آن، معاشلرت ها و رفلت 
و آمدهلای زن را تحلت کنتلرل و نظلارت خویلش قلرار داده و حّتلی در صلورت اقتضلای اوضاع و 
احلوال محیطلی و...، محدودیت هایلی را بلرای وی در نظلر بگیلرد؛ چنان کله متفّکر شلهید اسلتاد 
مطهلریu بلا درک همیلن واقعّیلت، گفتله اسلت: »مصلحت خانلواده ایجلاب می کند کله خارج 
شلدن زن از خانله تلوأم بلا حلّیلت رضایلت شلوهر و مصلحت اندیشلی باشلد؛ البته مرد هلم باید در 

حلدود مصاللح زندگلی نظر بدهلد، نه بیشلتر.« )مطهلری، 1367ش، ص88(
بنابرایلن، شلوهر بله عنلوان رئیلس خانلواده می توانلد بلا تشلخیص مصلحلت، رفلت و آملد و 
معاشلرت های همسلرش، حّتلی رفتلن او به مسلجد را بلا محدودّیت مواجه سلازد؛ مثلاًل در مواقعی 
کله خلوف تعلّرض یلا اختالط هلای ناشایسلت و معاشلرت های بلی بندوبار ملی رود و یلا زمانی که 
شلوهر بیلرون رفتلن زن را خطلر و آسلیبی برای کانون گلرم خانلواده می بیند، حلّق دارد از خروج او 
ممانعلت نمایلد؛ البته در مواردی که مفسلده و منع شلرعی وجود نداشلته باشلد، محدودّیت شلوهر 
مسلتندی نلدارد. بله عنلوان مثلال هنگامی کله زن بلرای اسلتیفای حقلوق قانونی خویلش مانند، 
شلرکت در انتخابلات، اقاملة دعلوا در دادگاه و...، یلا انجلام فرائض دینلی، )انجام حلّج، ادای خمس 
و...( و یلا عیلادت و مراقبلت از والدیلن خلود از منزل خارج می شلود، نیلازی به موافقت شلوهر ندارد 

و او نیلز نمی توانلد مانع شلود.
بلا توّجله بله ایلن مطالب، اگلر زن برای رفتن به مسلجد اجازه خواسلت و شلوهر مفسلده ای در 
ایلن حضلور وی نمی بیند، شایسلته اسلت که منلع نکند. پیامبلر s در این باره فرمودنلد: »هنگامی 
کله زنلان از شلما اجلازه رفتن به مسلجد می خواهند، آنلان را از بهره و نصیبشلان از مسلجد محروم 

نکنید و اجازه دهید.« )قشلیری نیشلابوری، ج2، ص33(

عدم اختالط زن و مرد در مسجد
بلدون شلّک، یکلی از عواملل شلیوع فسلاد کله دامن گیلر جهلان املروز، بله ویژه کشلورهای 



مسجــــــــــد و خانواده 350

غربلی شلده اسلت، برداشلتن حائلل و حریلم میلان زن و ملرد در ادارات، کارخانه ها و دیگلر اماکن 
و محافلل عموملی اسلت. در ایلن برخوردهلا معملواًل بذر فسلاد و گنلاه افشلانده می شلود و روز به 

روز ریشله می دوانلد.
قلرآن کریلم نیلز بلر ایلن مطللب، تأکیلد کلرده اسلت؛ بله این آیلات الهلی بله دّقلت بنگریم: 
»هلرگاه از ایشلان )زنلان پیامبلر( چیزی خواسلتید، از پشلت پلرده و حائل طللب نمائیلد؛ این برای 

دل هلای شلما و آنهلا، بله طهلارت نزدیک تر اسلت...« )احلزاب/53(
صراحلت آیلة شلریفه در علدم اختلالط زنان و ملردان، قابل انکار نیسلت. گرچه شلأن نزول این 
آیلة شلریفه، ویژة زنان پیامبرs اسلت، اّما روشلن اسلت کله ملورد نمی تواند شلمول مفهومی آیه 
را محلدود و بله اصلالح علملی »ملورد نمی توانلد مخّصلص باشلد.« بنابرایلن، این آیة شلریفه در 

منلع اختلالط زن و ملرد و حفظ زنان از محرکات شلهوانی، وارد شلده اسلت.
عاّلمله شلهید مطهلریu  در تفسلیر آیة شلریفه مزبلور می نویسلد: »... طبق این دسلتور، مرد 
نبایلد وارد جایلگاه زنلان شلود، بلکله اگلر چیلزی می خواهلد و ملورد احتیلاج اوسلت باید از پشلت 

دیلوار )حائلل( صدا بزنلد....«
ـّن...؛ ایلن برای دل های شلما و آنها، بله طهارت نزدیک تر  ِبِ و

ُ
ـْم َو ُقل

ُ
وِبک

ُ
ْطَهـُر ِلُقل

َ
ـْم أ

ُ
جمللة: »ذِلک

...« کله در آیلة60 سلورة نلور آملده  َُّهلنَّ اسلت)احزاب/53(؛ ماننلد جملله: »َوأَن َیْسلَتْعِفْفَن َخْیلٌر ل
اسلت، دالللت می کنلد کله هلر انلدازه ملرد و زن، جانلب سلتر و پوشلش و تلرک برخوردهایی که 
مسلتلزم نظلر اسلت را رعایلت نمایند، ایلن عمل به تقلوا و پاکی نزدیک تر اسلت. چنان کله گفتیم: 
رخصت هلای تسلهیلی و ارفاقلی کله بله حکلم ضرورت داده شلده اسلت، نبایلد رجحلان اخالقی 

سلتر و پوشلش و ترک نظلر را از یاد ببلرد. )مطهلری، 1367ش، ص154(
همچنیلن ایلن متفّکلر اسلالمی دربلارة زیان هلای اختلالط در ایلن عصلر ارتباطلات و دهکده 
جهانلی می نویسلد: »جامعله املروزی، زیان هلای اختلالط زن و مرد را به چشلم خلود می بیند؛ چه 
لزوملی دارد کله زنلان، فعالّیت هلای اجتماعلی خویلش را بله اصطلالح دوشلادوش ملردان انجام 
دهنلد؟! آیلا اگلر در دو صلف جداگانله انجلام دهنلد، نقصلی در فعالیلت کاری آنلان رخ می دهلد؟ 
از جملله اثلر بلارز ایلن دوشادوشلی ها ایلن اسلت کله هلر دو هملدوش را از کار و فعالّیلت مثبلت 
بازملی دارد و هلر یلک را بله جلای توّجه و دّقت بله کار خلود، متوّجه »هملدوش« می کنلد، تا آنجا 

کله غالبلًا ایلن همدوشلی ها بله هلم آغوشلی ها منتهلی می گلردد.« )هملان، ص237(
شلریعت حیات بخلش اسلالم در عیلن ایلن کله بله زنلان، اجلازه می دهلد کله در املور عبادی 
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مسلجد و سلایر فعالّیت هلای سیاسلی و اجتماعلی شلرکت کننلد، از اختلالط نهی فرموده اسلت تا 
مبلادا روزی بسلتر آلودگی هلای اخالقلی فراهلم آید.

پیامبلرs فرملود: » میلان مردان و زنلان نامحرم فاصله اندازیلد؛ زیرا، بر اثر مالقلات و اختالط، 
گرفتلار درد و بالیلی می شلوید کله دوا نلدارد. بر شلما بلاد کله از اختالط با زنلان اجتنلاب نمایید.« 
)نلوری مازندرانلی، 1408ق، ج 14، ص 264؛ ادهملی مصلری،  ص140( بلر همیلن اسلاس آن 
حضلرت در زملان رسلالتش بلرای جلوگیلری از اختلالط زن و مرد در مسلجد، دسلتور داد که برای 
زنلان؛ دِر جداگانله ای بله مسلجدالّنبی بسلازند. )ابلوداود، ج1، ص109( کله هنوز هم به نلام »باُب 

الّنسلاء« وجود دارد.
مولوی می گوید:

هیچکس را با زنان محرم مدار
که مثال این دو پنبه است و شرار )مولوی، دفتر پنجم، بیت 3872(

در روایلت آملده اسلت روزی پیامبلرs در بیلرون مسلجد بودنلد، دیدند ملردان و زنان بلا هم از 
مسلجد بیلرون می آینلد؛ حضلرت خطلاب بله زنلان فرمونلد: »بهتر اسلت صبر کنیلد ابتلدا مردان 

بروند، سلپس شلما« )ابلوداود، ج2، ص533(
همچنیلن دربلارة خلروج زنلان و ملردان از مسلجد و رفلت و آملد در کوچه هلا فرملود: »شلب 
هنلگام پلس از اتملام نملاز، ابتلدا زنهلا و سلپس مردها از مسلاجد خلارج شلوند و در مسلیر کوچه و 
خیابلان، ملردان از وسلط و زنلان از کنار کوچله یا خیابان برونلد.« )کلینلی، 1405ق، ج5، ص518(

املام عللی در بیانلی بله ملردم عراق کله به این املر )لزوم علدم اختلالط( توّجله نمی کردند، 
بلا اعتلراض می فرمایلد: »ای اهلل علراق! بلا خبر شلده ام کله زنلان شلما در راه )کوچله و خیابان( 
بلا ملردان برخلورد می کننلد. )بله هلم تنله می زننلد( آیا حیلا و شلرم نمی کنیلد؟ و در حدیلث دیگر 
فرملود: آیلا حیلا نمی کنیلد و غیلرت نمی ورزیلد کله زنانتلان بله بلازار می روند و بلا افراد بلی ایمان 

مواجه می شلوند؟« )حلّر عامللی 1409ق، ج14، ص174(
بله هلر حلال اهمّیلت مسلئله تلا بدانجاسلت کله پیامبلر اسلالمs در هنگام بیعلت با زنلان، به 
علدم اختلالط آنلان بلا ملردان تأکید نملوده اسلت. »پیامبلرs از زنلان پیملان گرفت که دوسلت 

نداشلته باشلند، در خللوت بلا ملردان بنشلینند.« )همان(
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 ج( گفتار چهارم: نقش برجسـته زنان و مادران مسـجدی در تربیت نسـل
 1. اهمّیت تعلیم و تربیت در اسالم

تعلیم و تربیت نقش شلگفت انگیزي در زندگي انسلان دارد. شلکوفایي اسلتعدادها و ارزش هاي 
واال مبتنلي بلر تعلیلم و تربیلت اسلت و انسلان شلدن انسلان و وصوللش بله کملال نهایلي همله 

مرهلون تعلیلم و تربیلت صحیح اسلت.
انسلان نله تنهلا تربیت پذیر اسلت بلکله تنها مخلوقي اسلت که به تعلیلم و تربیت نیازمند اسلت 

و اگلر ایلن فرصت را از دسلت دهلد، چیز ارزنده اي را براي همیشله از دسلت خواهد داد.
تعلیلم و تربیلت مي توانلد بله رشلد و ارتقلاي جسلمي و روحانلي انسلان یلاري کنلد و نیازهاي 
فلردي و اجتماعلي، اقتصلادي و... انسلان را تأمیلن کنلد. بله عبارتلي تمام املور زندگي بشلر با امر 
تعلیلم و تربیلت ارتبلاط دارد. از نظلر اسلالم کسلي کله از تعلیلم و تربیلت بي بهلره اسلت هم چون 
کسلي اسلت کله در بیابلان خشلکي سلرگردان و متحّیلر اسلت و نمي دانلد از کلدام راه بلرود تلا به 

سلر منلزل مقصود برسلد.
خداونلد در قلرآن کریلم فرموده اسلت: »پیامبران بلراي تزکیه و تعلیم بشلر برانگیخته شلده اند 

کله آیلات خلدا و کتاب و حکملت را به آنلان تعلیم دهنلد.« )جمعه/2( 
در تعالیلم اسلالمي عالي تریلن نلوع توجله در ملورد کلودک سلفارش شلده اسلت. همچنیلن 
مجاهلدت و تلالش پلدر و ملادر و مربیلان در راه تربیت و حسلن ادارة زندگي و ایجاد رفاه و آسلایش 
و تأمیلن نیازهلاي فرزنلدان توصیله شلده اسلت. یکلي از حقلوق فرزنلد بلر پدر و ملادر اهتملام در 

اسلت. »تربیت« 
از مسلائل بسلیار مهلم در زندگی هر انسلانی، احسلاس مسلئولیت در برابر فرزنلدان و اهتمام در 
ادب آملوزی آنهاسلت. املام کاظلم می فرمایلد: »ملردی بله حضور پیامبر رسلید و علرض کرد: 
ای پیامبلر خلدا! حلق ایلن فرزنلد بر ملن چیسلت؟ پیامبر فرملود: نامی نیلک بلرای او انتخاب کنی 
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و تربیتلش را نیکلو گردانلی و او را در جایلگاه خوبلی قرار دهلی.« )حّر عامللي 1409ق، ج21، 479(
املام صلادق نیلز در روایتلی زیبلا می فرمایلد: »حلق فرزنلد بلر پلدر سله چیلز اسلت: دایه و 
مربلی خوبلی برایلش انتخلاب کنلد، نلام خوبی برایلش بگلذارد و در تربیتش بکوشلد.« )مجلسلی 

1404ق، ج75، 236(
پیامبلرs مهم تریلن وظیفله پلدر و ملادر را تربیلت نیکلوی فرزنلدان می شلمارد و ملی  فرماید: 
»بی تردیلد، اگلر ملرد بله تربیلت فرزنلد خود بپلردازد، بلرای او نیکلو تر از آن اسلت که هلر روز نیم 

صلاع ]گنلدم، جلو و ماننلد آن[ در راه خلدا صدقه بدهلد.« )نلوری 1408ق، ج15، 166(
آن سرچشلمة آفرینلش، بهتریلن هدیلة پلدر و ملادر را تربیلت شایسلته فرزنلدان می دانلد و در 
حدیثلی زیبلا می فرمایلد: »هیلچ هدیله ای از طلرف پلدر بله پسلر، بهتلر از تربیلت نیکو نیسلت.« 
)هملان، 165( درحقیقلت، همان گونله کله امام علی اشلاره فرملود: »ادب، بهتریلن میراث برای 

فرزندان اسلت.« )حسلام الّدیلن هنلدي 1409ق، ج16، 456(

2. نقش مادر در تربیت صحیح نسل
خمیرمایلة مولفه هلای اصللی شلخصیت متعلادل و پویلا یلا متزللزل و آسلیب پذیر فرزنلدان در 

کانلون خانلواده و در سلایة تعاملل مطللوب بلا والدیلن، بله ویلژه ملادر، شلکل می گیرد.
بلا متوللد شلدن کلودک و پاگذاشلتن او در محیلط خانلواده رسلالت تربیتلي پلدر و ملادر دربارة 
فرزنلد بله طلور عینلي و بلا جدّیلت شلروع مي شلود و به خصوص نقلش مادر بسلیار نمایان اسلت. 
نقلش ملادر تنهلا مربلوط بله جنبه هلای روانلی و اجتماعی مخصوص نیسلت، بلکله مادر در آشلنا 
سلاختن کلودک بلا جامعله، هدایلت، رهبری و جهلت دادن به افکار کلودک با زندگلی جمعی نقش 
اساسلی دارد؛ کلودک بله علّلت زودبلاوری و تقلیلِد مطللق در سلال های اول زندگلی از ملادر ایلن 
افلکار را بله راحتلی می پذیلرد و بعلد ملادر در صلدد دفلاع از آن بر می آیلد و بله خاطلر همین اسلت 

کله رهبلری مادر در سلعادت و پلروش کلودک نقش اساسلی دارد. 
ملادر، اّولیلن مربلي کلودک و مؤثرتریلن فلرد بلر کلودک در تماملي مراحلل رشلد اسلت. ایلن 
تأثیلرات، در واقلع قبلل از تولّلد و حّتلي از زملان انعقلاد نطفه وجلود دارد. زیرا هرگونله خلق و خوي 

ملادر و حالت هلاي روحلي او در شلکل گیری شلخصیت جنیلن مؤثلر اسلت.
ملادر مبلدأ پیدایلش فرزندانلی اسلت که هر کلدام به دیگری وابسلته  اسلت؛ نه ماننلد میوه های 
یلک درخلت و نله ماننلد بچه هلای یک حیلوان ملاّده. او بیلن اعضای نََسلبی یلک خانلواده ایجاد 



مسجــــــــــد و خانواده 354

رحاملت می کنلد و بیلن خانلوادة خلود و بسلتگان َسلببی هم ایجلاد عطوفت کلرده و دو خانلواده را 
بله منزلة یلک خانلواده قلرار می دهد.

قلرآن کریلم از زحملات ملادر جداگانله و به طور مسلتقل سلخن می گوید: »و انسلان را نسلبت 
بله پلدر و ملادرش به احسلان سلفارش کردیلم. مادرش بلا تحّمل رنلج به او باردار شلد و بلا تحّمل 

رنلج، او را بله دنیلا آورد و بلارداری و از شلیر گرفتن او سلي ماه اسلت.« )احقاف/15(
واژه »اُّم« بله معنلاي ریشله و سرچشلمه اسلت. بله علّلت اینکله کلودک حداقلل شلش ملاه و 
حداکثلر نله ملاه در رحلم زن اسلت و در ایلن مدت تملام نیازهلاي جسلمي و روحلي او از مایه هاي 

وجلود زن تأمیلن مي شلود از وجلود ملادر نسلبت بله کلودک تعبیلر به »اّم« شلده اسلت.
هـاِت؛ بهشلت، زیلر پای  ـَت أقـداِم ااُلّمَ

َ
ـُة ت ّنَ َ پیامبلرs دربلارة عظملت مقلام ملادر فرمودنلد: »الج

ملادران اسلت.« )حسلام الّدیلن هنلدي 1409ق، ج16، 261، شلماره 45439(
همچنیلن املام صلادق ملی  فرماید: »مردی خدملت پیامبرs آملد و عرض کرد: ای رسلول 
خلدا، بله چله کسلی نیکی کنلم؟ فرمود: بله ملادرت. عرض کرد: سلپس به چه کسلی؟ فرملود: به 
ملادرت. علرض کلرد: بعلد از او به چه کسلی؟ فرملود: به مادرت. عرض کرد: سلپس به چه کسلی؟ 

فرملود: به پدرت.« )کلینلی، ج2، 159، ح9(
خداونلد هلم در مقابلل زحملات زن از بلارداری و وضلع حملل و شلیر دادن تلا تربیلت فرزنلد 
و خانله داری و شلوهرداری، پلاداش و ثواب هایلی بلرای او قلرار داده کله بلا پلاداش جهلاِد 
ملردان برابلری می کنلد. در مقابلل، ملادر بایلد توّجله کنلد کله ابعلاد شلخصّیت فرزنلدش در 
 داملن او شلکل می گیلرد و فرزنلد سلرمایة اصللی شلخصّیت خلود را از ملادرش دریافلت می کند.
املام خمینليu  دربلارة نقلش ملادر در تربیلت صحیلح نسلل مي فرماینلد: »اول مدرسله اي کله 
کلودک دارد، داملن ملادر اسلت. ملادر خلوب، بّچلة خلوب تربیلت مي کنلد و خلداي نخواسلته 
اگلر ملادر منحلرف باشلد، بّچله از هملان داملن ملادر منحلرف بیلرون مي آیلد و چلون بّچه ها آن 
عالقله اي کله بله ملادر دارنلد بله هیچ کلس ندارنلد و در داملن ملادر کله هسلتند تملام چیزهایي 
کله دارنلد و آرزوهایلي کله دارنلد خالصله مي شلود در پلدر و مادر، همله چیلز را در ملادر مي بینند. 

حلرف ملادر، ُخللق ملادر، عملل ملادر در بچه هلا اثلر دارد...«. )فراهانلي 1378ش، 292(
 کلودک انعکاسلي از واقعّیلت جسلمي و روحلي و میوه اي از آن شلجرة مبارکه اسلت. )انصاریان 

1378ش، 433، بلا تلخیص(
ملادري، فضیلتلي ملکوتلي ناشلي از عالم قدس اسلت که در وجود انسلان خاکلي تجلّي مي کند 
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و در آن صراحلت و صداقلت، مهلر و صفلا، علدل و تقلوي بله عالي تریلن وجله خود عیان مي شلود 
و جامعله را بله سلمت کمال سلوق مي دهد.

مادرانلی کله اهلل مسلجد و محراب هسلتند و خلود متخلّق به اخالق حسلنه هسلتند در تربیت 
نسلل جدیلد، بسلیار موفقنلد. زنلان و مادران مسلجدی با داشلتن ویژگی هایلی که در ذیلل به آنها 

می پردازیلم، در تربیلت فرزندانلی صاللح نقش اساسلی دارند.

2-1. محّبت و صمیمّیت
ملادر مسلجدی، سرشلار از محّبلت، صمیمّیلت و مهربانلی اسلت و از حیلث عاطفلی و آراملش 
روحلی روانلی اسلوه و الگویلی بلرای سلایر زنلان و ملادران اسلت. کلودک می خواهد والدیلن، به 
ویلژه ملادر بیلش  از حّد او را دوسلت بدارنلد و به او اظهلار عالقه کننلد. فرزند چنلدان توّجهی ندارد 
کله خانلواده اش در کاخ زندگلی می کنلد یلا در کوخ، یلا لباس و خوراکش خیلی اعالسلت یلا نه؛ اّما 
بله ایلن موضلوع کاملاًل توّجله دارد کله آیا دوسلتش دارند یا نله. این احسلاس درونلی را چیزی جز 

محّبلت و نلوازش ملادران کله کانلون عطوفلت و مهربانی  هسلتند، ارضلا نمی کند.
اخلالق و شلخصّیت آینلدة فرزنلدان در همیلن اظهلار محّبت ها شلکل می گیلرد. همین آغوش 
گلرم ملادِر اهلل نماز و نیایلش و نوازش های مخلصانه  پدِر اهل مسلجد اسلت که روح بشردوسلتی 
و عالقلة بله هم نلوع را در فرزنلد می دملد و بلرای اظهلار هملدردی و کمک بله دیگلران آماده اش 
می کنلد؛ همچنیلن او را از گوشله گیری و انلزوا نجلات می دهلد. بله  واسلطه محّبلت ملادران اهل 

مسلجد اسلت کله فرزند احسلاس شلخصّیت می کنلد و خود را الیلق دوسلتی می داند.
همیلن اسلتعداد عاطفی در انسلان، هملراه با تضعیف خودخواهی و سلوق  دادن به  سلوی دیگران، 
سلبب رشلد بسلیاری از فضایلل در او می شلود. ایلن فضایلل کله در مسلجد پایه ریلزی و نهادینله 
می شلود، هملة  کملاالت را شلامل می شلود؛ از قبیل محّبت، دوسلتی، فداکاری، گذشلت، بخشلش، 
هملکاری، دلسلوزی و بله  طلور کلّی تقلّدم غیر بر خلود. در همة این موارد، انسلان برخلالف اقتضای 
خودخلواه  بودنلش از دایلره تنگ »خود« قلدم فراتر می گذارد و گامی به  سلوی غیر برمی دارد. انسلان 
بلا مقلّدم  داشلتن دیگلری بلر خلود و در دل گرفتن مهلر و عالقله او، از فردّیت خویش خارج می شلود. 
پیامبلرs فرموده انلد: »آگاه باشلید کله موّدت و دوسلتی مؤملن از بزرگ ترین عوامل  ایمان اسلت.« 
)مجلسلی 1404ق، ج74، 281( همچنیلن در جایلی دیگلر فرموده انلد: »سلوگند به آن کله جانم به 
دسلت اوسلت، وارد بهشلت نمی شلوید، مگر اینکله ایملان بیاورید و ایملان نمی آورید، مگلر اینکه 

یکدیگلر را دوسلت بدارید.« )حسلام الّدین هنلدي 1409ق، ج3، 467(
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2ـ2. پرورش شخصّیت و اعتماد به  نفس در فرزندان
روانشناسلان می گوینلد تربیلت  کننلده بایلد شلخصّیت کلودک را پلرورش دهلد و اعتملاد بله 
 نفلس را بله او تلقیلن کند؛ همچنیلن او را بزرگوار و باشلخصّیت بار بیلاورد. مادرانی کله به فرزندان 
احتلرام نمی گذارنلد، آنهلا را کوچلک می کننلد و شخصّیتشلان را خلرد می کننلد، بله  طلور  طبیعلی 
آنهلا را فرزندانلی ترسلو و بی شلخصّیت بلار می آورنلد کله خلود را زبلون و بلی ارزش می پندارنلد. 
هنگاملی  کله ایلن فرزنلدان بزرگ شلوند، خلود را کوچک تلر از آن می داننلد که به کارهلای بزرگ 
دسلت بزننلد. چنیلن افلرادی در اجتملاع، منشلأ هیلچ اثلری واقلع نخواهند شلد و به آسلانی زیر بار 
ذلّلت خواهنلد رفلت. اّملا اگلر فلردی در خانلواده ای اهل مسلجد، رشلد کند، خلودش را بلزرگ و با 
شلخصّیت می بینلد؛ بنابرایلن بله کارهلای پسلت تلن نمی دهد و زیلر بار خلواری و ذلّلت نمی رود. 
ملادران مسلجدی و اهلل نملاز بلرای پلرورش شلخصّیت انسلانِی فرزندشلان، صفات خلوب او را 
یلادآوری می کننلد و از او در حضلور خلودش و دیگلران توصیلف و تعریلف می کننلد و بزرگی نفس 

را بله او تلقیلن می نماینلد.
همچنیلن، ملادر مسلجدی و اهلل نماز، کودک خود را دوسلت دارد؛ زیرا محّبت  داشلتن اسلاِس 
علّزت اسلت. از سلویی، اعتملاد  بله  نفلس، انسلان را در شلناخت و انتخلاب هلدف عاللی رهنمون 
می کنلد. بلرای توفیلق در کارهلا هیلچ  چیلز به انلدازة اعتقلاد و ایمان به توانسلتن مؤثر نیسلت. اگر 
انسلان از اجلرای کاری بترسلد و فکلر کنلد که قلادر نیسلت آن را انجام دهلد، امکان نلدارد آن کار 
را بله نحلو مطللوب انجلام دهلد. تلرس، نیروی محّرکله  ماشلین را، که باید بلازده مطللوب و کافی 
داشلته باشلد، از کار می انلدازد و نقلش ترملز را ایفلا می کنلد. در مقابلل، اعتماد و ایمان به توانسلتن 

و خواسلتن، شلتاب چنیلن ماشلینی را افزایلش می دهلد و بلر کارایلی آن می افزاید.

2-3. تربیت دینی
در خانلوادة اهلل مسلجد، اسلاس تربیلت، مّتکلی بلر »تربیلت دینلی« اسلت. مادر مسلجدی و 
اهلل نملاز، از آنجلا کله جهان ملاّدی را با همة نعمت هلا و موهبت هایلش همواره در حّد »وسلیله« 
می نگلرد و سلعادت و نیک بختلی خلود و خانلواده اش را هرگلز در گلرو عواملل ملادی نمی داند، نه 
 تنهلا نامالیملات و ناکامی هلا روحیله اش را تضعیلف نمی کنلد، بلکله در نظلر او همیلن مشلکالت 
و نامالیملات در حکلم وسلیله ای هسلتند کله مانلع آراملش روحی آنان می شلود و جللوی هرگونه 

سسلتی حاصلل از خوگرفتلن بله زندگلی بی دغدغله را می گیرد.
جهلان سلرد ماشلینی و بی روحلی کله در بینلش مادی وجلود دارد، بلرای خانوادة مسلجدی، به 
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جهانلی زنلده، هوشلیار، آگاه و سرشلار از روح و معنا تبدیل می شلود که به زندگلی روح، معنا و هدف 
می بخشلد. در سلایة تربیلت دینلی و مکتب مسلجد، مجموعة جهلان و به  خصوص زندگی انسلان، 
کله از عللم و حکملت مطللق خداوند سرچشلمه گرفته اسلت، تقّدس می یابد و ارزشلمند می شلود. 
تجربله تاریخلی نشلان می دهلد کله هلر جا ایملان واقعلی تجلّی پیلدا کنلد، عالی تریلن جلوه های 
انسلانی را بلا خلود بله  هملراه ملی آورد. »ایملان بله خلدا« نله  تنهلا بله زندگلی معنلا می بخشلد و 
آدملی را از »پوچلی و بیهودگلی« و »تنهایلی و غربلت« رهلا می کنلد، بلکله به زندگلی روح و صفا 

می بخشلد و شلوق و حرکلت می آفرینلد.

2-4. پاکی و طهارت جسم و جان
ملادر مسلجدی و اهلل نملاز، سلالمت جسلمانی و روانلی دارد؛ زیلرا آلودگلِی هلر یلک از ایلن 
دو، )جسلم و روان( انسلان را از تعلادل خلارج می کنلد و او را در مسلیری ناشایسلت قلرار می دهلد. 
در اسلالم، نظافلت و طهلارت بله  انلدازه ای  اهمّیلت دارد کله یکلی از هدف هلای دیلن و جزئلی از 
ایملان شلمرده شلده اسلت. در روایتی از پیامبرs نقل شلده اسلت کله پاکیزگی جزء ایمان اسلت. 
)مجلسلی 1404ق، ج62، کتلاب طلب الّنبلیs، بلاب89، 291( املام باقلر فرمودنلد: »َکنـُس 
الُبیـوِت َینـِ� الَفقـَر؛ جلارو کلردن اتاق ها فقلر را از بین می برد.« )حّر عامللي 1409ق، ج3، 571، ح2(
همچنیلن، املام صلادق فرمودنلد: »در مسلواک زدن دوازده فایلده وجلود دارد: 1. از سلّنت 
پیامبلر اسلت؛ 2. دهلان را پاکیلزه می کنلد؛ 3. نلور چشلم را زیلاد می کنلد؛ 4. باعلث خشلنودی 
خداونلد اسلت؛ 5. دندان هلا را سلفید می کنلد؛ 6. پوسلیدگی آنهلا را از بیلن می برد؛ 7. لثله را محکم 
می سلازد؛ 8. اشلتهاآور اسلت؛ 9. بلغلم را می بلرد؛ 10. حافظله را زیلاد می کنلد؛ 11. حسلنات دو 

چنلدان می شلوند؛ 12. فرشلتگان شلاد می گردنلد.« )صلدوق 1403ق، 481(
خانله  پیامبلرs کله الگویلی بلرای هملة خانواده هلای اهلل مسلجد اسلت، بلا هملة سلادگی 
همیشله پاکیلزه بلود. پیامبلرs می فرمودنلد: محّوطه  جللوی خانه  خود را جلارو بزنیلد و تمیز کنید. 
پیامبلرs فرمودنلد: »نگذاریلد خاکروبله و آشلغال، شلب در خانله شلما بمانلد، زیلرا آنجلا جایگاه 

شیطان اسلت.« )طبرسلی، 490(
همچنیلن پیامبلرs فرمودنلد: »فضلای مقابلل خانلة خلود را، جلارو بزنیلد و تمیز کنیلد و مانند 

یهودیلان کثیف نباشلید.« )طبرسلی، 145(
 آن بزرگلوار ملردم را از نَُشسلته رهاکلردن ظرف هلای غلذا و همچنین بدون سرپوش گذاشلتن 
ظلرف آب و غلذا نهلی می کردنلد. پیامبلرs دسلتور داده بودند آب هلا را مطلقًا آلوده نکننلد و موقع 
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شسلت  و شلوی بلدن، داخلل نهرها نشلوند. زنلان و ملادر مسلجدی و اهل نماز، با تأّسلی از سلیره 
و دسلتورهای پیشلوایان دیلن و پیلروی از کالم خداونلد، به پاکیزگی جسلم و روان توجه بیشلتری 
می کننلد. به  دیگرسلخن، سلالمت جسلم و جان، آغلاز تکامل اعضای خانوادة اهل مسلجد اسلت.

2-5. رعایت نظم، انضباط و وقت شناسی
از جملله ویژگی هلای ملادران مسلجدی و بله طلور کلّلی خانلوادة مسلجدی، رعایلت نظلم، 
انضبلاط و وقت شناسلی اسلت. همچنلان  کله انضبلاط و وقت شناسلی از ارکان زندگانلی نمازگلزار 
اسلت. هلر یلک از افلراد خانلواده مسلجدی بایلد بلرای رعایت حلال دیگر اعضلا، کارهلای خود را 
منّظلم کننلد و در وقلت مخصلوص انجام دهنلد. در خانواده ای کله نظم حاکم اسلت، آرامش و صفا 
و صمیمّیلت برقلرار اسلت و هملة افلراد بلدون نگرانلی، ناراحتلی و ایجلاد مزاحمت بلرای دیگران 

کارهلای خلود را انجلام می دهنلد.
املام عللی بله دو فرزنلد عزیلزش، املام حسلن و امام حسلینb، می  فرماید: »شلما )حسلن 
و حسلین( تملام فرزنلدان و خاندانلم و هلر کلس را که نامله ام به او می رسلد، به تقلوای الهی و نظم 

در املور سلفارش می کنم.« )سلید رضلی، نامه 47(
از جملله نلکات مهلم و برجسلته در زندگلی ملردان بلزرگ، نظلم و وقت شناسلی آنان اسلت. دربارة 
املام خمینلیu  نوشلته اند: املام در عیلن پلرکاری و تلالش ملداوم، بسلیار منّظلم بودنلد. در واقلع، 
یکلی از اساسلی ترین رملوز موّفقّیلت املام در زندگلی، نظم ایشلان بلود. اطرافیلان امام زندگی ایشلان 
را بله  صلورت سلاعت خلودکار درک کلرده بودنلد و از ایلن رو دسلتور کار خلود را از روی کار املام منّظم 

می کردنلد. 

قّیت
ّ

2-6. خال
خاّلقّیلت و ابتلکار عمل، ثمره شایسلته  خانوادة مسلجدی اسلت؛ زیرا در چنین خانواده ای بسلتر 
رشلد هملة اسلتعدادها فراهلم اسلت. الزمه خاّلقّیلت، داشلتن نگرش مثبت بله فکر نلو و کارهای 
نلو اسلت. به  طلور کلّلی، ویژگی های تفّکر خلاّلق را، کله در خانواده هلای متدّین و مسلجدی بروز 

می کنلد، می تلوان این گونله بیلان کرد:
1. جرئلت و شلهامت اظهلار نظلر؛ 2. حقیقت جویلی و در نظلر گرفتلن واقعیلات؛ 3. اجتنلاب از 
سلطحی نگری؛ 4. نگاهلی غیرمرسلوم بله اشلیا و پدیده هلا؛ 5. داشلتن انگیلزه و دانلش وسلیع؛ 6. 
داشلتن طرز تکفر انتقادی؛ 7. داشلتن پشلتکار و انضباط؛ 8. افق های دید وسلیع؛ 9. تالش اجتهادی. 
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2-7. رعایت عدالت در میان فرزندان
والدیلن مسلجدی، عداللت را در هملة مراحلل زندگلی و املور رعایلت می کننلد؛ زیلرا خانلوادة 
فاقلد عداللت، از حاللت تعلادل خلارج می شلود و نمی توانلد پرورش دهنلدة انسلان های بلزرگ در 
آینلده باشلد. سلعادتمندی هلر خانلواده در گرو تعلادل در مهر و محّبلت بین اعضا و فرزندان اسلت؛ 
زیلرا در فرزنلدان تمایلالت و اسلتعدادهای گوناگلون و حّتی متناقضلی وجود دارد و اگلر والدین، به 
ویلژه ملادران عداللت و مسلاوات را رعایت نکننلد و فرزندی یا عضلوی را بر دیگلری ترجیح دهند، 
قطعلًا دشلواری هایی ایجاد می شلود و چه بسلا آراملش خانواده در خطلر می افتد. گاهی سرچشلمه 
کینه توزی هلا و بدبینی هلا را بایلد در همیلن جلا پیلدا کلرد. بنابرایلن، برخوردهلاي تبعیض آمیلز یا 
تفلاوت گذاشلتن هاي بلدون دلیلل، از جملله ملواردي اسلت کله ممکلن اسلت فضلاي حسلادت، 
درگیلري یلا انتقلام را در بیلن فرزنلدان ایجلاد کنلد. امام عللي  مي فرماینلد: »انصلاف و عدالت 

اختالفلات را از بیلن مي بلرد و همدلي ملي آورد.« )آُملدی 1410ق، ص88(
در حدیلث دیگلري پیامبلر s ملي فرماینلد: »بلا فرزندانتلان با عداللت رفتار کنید، هملان گونه 

کله دوسلت داریلد بلا شلما در نیکي و لطف کلردن، بلا عدالت رفتار شلود.« )طبرسلی، ص252(
»اگلر پلدر و ملادر در ملورد همة فرزنلدان رفتلار کاماًل عادالنله اي داشلته باشلند و هیچ کدام را 
بلر دیگلري ترجیلح ندهنلد... حسلادت کلودکان تحریک نمي شلود و ممکن اسلت بله تدریلج از میان 
بلرود. هیلچ گاه در حضلور فرزنلدان خویش، از یکلي از آنها تعریلف و تمجید نکنید و کارهایلش را به رخ 
دیگلران نکشلید. آنهلا را بلا یکدیگلر مقایسله نکلرده و خوبي بعضلي را بله رخ دیگران نکشلید. بعضي 
از پلدران و ملادران بلراي تعلیلم و تربیلت و تشلویق و بله کار گرفتن کلودکان خویش از روش مقایسله 
اسلتفاده مي کننلد. ایلن پدران و ملادران به خیال خلود مي خواهند بدین وسلیله فرزند خویلش را تربیت 
نماینلد، در صورتلي کله کمتر اتفلاق مي افتد که بلا این کار نتیجه مطلوب را به دسلت آورنلد. بر عکس، 
نتیجله اي کله مي گیرنلد این اسلت که تخلم حسلادت و کینه تلوزي را در دل کودک بي گناه مي پاشلند 

و او را بلراي حسلدورزي و دشلمني آملاده مي کنند.« )امینلی 1381ش، 216-215(
بیعدالتیهاوتبعیضهاسهخطررامتوّجهخانوادههامیکند:

1. فرزند به خواهران و برادران محبوب تر از خود بدبین می شود و کینه به دل می گیرد؛
2. در برابر والدین احساس خشم و کینه می کند؛

3. بی اعتنایلی و تبعیلض شلخصّیت، طفلل را ضعیلف می کنلد و موجب می شلود تلا وی در همة 
مراحل زندگی احسلاس حقلارت کند.
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والدیلن اهلل مسلجد و نملاز، در توزیلع توّجله، محّبت و نلگاه به فرزنلدان بر اسلاس آموزه های 
پیشلوایان دیلن و بلا نهایلت عداللت و انصلاف رفتلار می کننلد. والدین مسلجدی به فرزنلدان خود 
مسلتقّل از جنسلیت، سلن، زیبایلی و هلوش محّبلت می کنند و از مقایسلة فرزندان خلود که موجب 

ناراحتلی و آزردگلی آنلان می شلود، پرهیلز می کنند.
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ه( گفتار پنجم: مسجد و غنی سازی اوقات فراغت زنان و خانواده
بیلکاری و فراغلت، مقوله ای اسلت که به واسلطه آن بیشلتر مردم به انحراف کشلیده می شلوند. 
چنلان کله پیامبلرs فرمودند: »دو خصوصیت اسلت که بسلیاری از مردم در آنهلا فریب می خورند: 

سلالمتی و فراغت.« )مجلسی 1405ق، ج78، 170(
غنی سلازی بهینلة اوقلات فراغلت شلاخصی مناسلب بلرای ارتقای سلالمت جسلمی و روانی و 
اسلتحکام سلاختار تربیتلی جامعله اسلت. بنابرایلن بهره بلرداری شایسلته از اوقات فراغلت، جامعه 
را بله سلوی سلازندگی اخالقلی، شلکوفایی اسلتعداد ها، خاّلقیت  هلا و توسلعه فکلری رهنملون 
می کنلد. یکلی از مراکلزی کله در برگلزاری برنامه های اوقات فراغلت اقدامات و فّعالیت چشلمگیر 

دارد، مسلاجد و سلتاد عاللی  کانون های مسلاجد کشلور اسلت. 
در واقلع در ایلن زملان، هنلر مسلجدی ها و متولّیلان فرهنگلی مسلاجد ایلن اسلت کله بتواننلد 
بلرای اوقلات فراغلت غیلر از برنامه هلای تبلیغلی و عبلادی برنامه های جذابلی را برای تمام اقشلار 
جامعله طراحلی کننلد. ملردم به مسلجد اعتملاد و اطمینان دارنلد به همین منظلور اگلر برنامه ها از 
اسلتاندارد و تنلّوع الزم برخلوردار باشلند بلا اسلتقبال جلّدی آنلان مواجه می شلود. فضای مسلجد 

فضلای مناسلبی بلرای تأمیلن اوقلات عبلادی و فراغت اقشلار مختلف اسلت.
واژه »فراغلت« بله معنلای آسلایش، آراملی و اسلتراحت و ضلد گرفتلاری از کار و شلغل اسلت. 

)حسلن عمیلد، فرهنلگ عمیلد، ذیلل واژه »فراغت«(
برخلی از صاحب نظلران آن را »فّعالیلت بلرای خود« یا »زملان آزاد« یا »زمان فروخته نشلده ای 
کله متعلّلق بله فلرد اسلت« و »زمانلی کله فلرد بله میلل خلود از آن اسلتفاده می کنلد« توصیلف 

نموده انلد. )علی اکبلر دهخلدا، لغت نامله، ذیلل واژه »فراغلت«(
 بله نظلر »اوژه«، منظلور از فراغلت، تفریحلات و سلرگرمی هایی اسلت کله افلراد بله هنلگام 
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آسلودگی از کار بلا شلوق و رغبلت بله سلوی آن روی می آورنلد. )کرباسلی و وکیلیلان، مسلائل 
نوجوانلان و جوانلان، 119(

مفهلوم اوقلات فراغلت در لغلت را می توان به  طلور خالصه؛ زمان ها، مواقع و سلاعاتی دانسلت، 
که فرد در آسلایش، اسلتراحت و آرامش به سلر می برد. )کوهسلتانی و دیگران 1378، 48(

دومازیله جامعه شلناس فرانسلوی و مؤللف کتاب »به  سلوی یک تملدن فراغت«، معتقد اسلت 
کله اوقلات فراغت، عبلارت از مجموعه فعالّیت هایی اسلت، که شلخص، پس از ارزشلیابی تعهدات 
و تکالیلف شلغلی، خانوادگلی و اجتماعلی، با میل و اشلتیاق بله آن می پردازد و غرضش اسلتراحت، 
تفریلح، توسلعه دانلش، بله  کملال رسلاندن شلخصیت خویلش، بله  ظهلور رسلاندن اسلتعدادها و 

خاّلقّیت هلا و یلا مشلارکت آزادانه در اجتماع اسلت. )یوسلفی 1374ش، 77(
بنابرایلن، می تلوان اوقلات فراغلت را زمان هایلی دانسلت کله یلک فلرد ورای انجلام وظایلف 
فلردی و اجتماعلی خویلش دارد و می توانلد آن را بلا میلل خلود در املور مختلف صرف کند و بسلته 
بله ایلن کله چگونه و با چله وسلیله ای این اوقات پلر شلود، می توانلد پربارترین و شلوق انگیزترین 

لحظلات و یلا برعکلس مالل آورتریلن، بی بارتریلن و حّتلی مفسلده  انگیزترین دقایق باشلد. 
در آموزه هلای اسلالمی بله مسلئلة »وقلت « توجله زیادي شلده، تلا جایي کله خداونلد در قرآن 
کریلم بله مفلردات و اجزاء وقلت و زمان از جمله به »شلب «، »روز«، »فجر«، »صبلح «، »نیم روز« 
و »عصلر« قسلم یلاد کرده اسلت. قسلم یاد کلردن خداوند به یکلي از این اجلزاء و مفلردات زمان، 
نشلانة عظملت و اهّمیلت آن اسلت؛ یعنلي خداونلد بدیلن وسلیله مي خواهد فوائلد و آثلار و اهّمیت 

زملان را به انسلان متذکر شلود.
حضلرات معصوملان: دربلارة بهره گیلری بهینله از اوقلات فراغلت و چگونگلي گذرانلدن اوقات 
شلبانه روز، دسلتورالعمل هاي خاصلي ارائله فرموده انلد؛ چنلان کله املام رضلا در این بلاره 
مي فرماینلد: »سلعي کنیلد اوقلات خلود را بله 4 بخلش تقسلیم کنیلد؛ سلاعتي را بلراي مناجات و 
ارتبلاط بلا معبود قلرار دهید، سلاعتي را براي امرار معاش و کسلب روزي اختصاص دهید و سلاعتي 
را بلراي ارتبلاط و معاشلرت بلا بلرادران و افراد مورد اعتملاد و وثوق خود صرف کنید. ]یعني کسلاني 
کله کژي هلا و عیوبتلان را به شلما تذکلر مي دهند و در باطن به شلما عالقه مند هسلتند[ و سلاعتي 
را نیلز بلراي للّذت بلردن از املور حلالل و غیلر حرام خاللي نگه داریلد. ]گلذران اوقلات فراغت[ در 
پرتلو وجلود بخلش چهلارم از اوقلات اسلت کله مي توانیلد به 3 بخلش دیگر سلاعات زندگلي نایل 

آییلد و بهلره الزم را ببرید.«
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ایلن کالم گهربلار املام حکایلت از ایلن دارد کله رهبلران دین و ائمله معصومین: به مسلئلة 
اوقلات فراغلت انسلان اهّمیلت زیلادي داده اند؛ تلا جایي که املکان بهره بلرداري کامل و مناسلب 
از 3 بخلش دیگلر زندگلي و توجله بله املر معاد و معلاش را نیز مشلروط به اختصاص دادن سلاعتي 

از زملان بله بهره منلدي لذایلذ مشلروع و مواهب ماّدي خلدادادي دانسلته اند. 
 املام باقلر  ملی  فرمایلد: »در نصایلح لقملان بله پسلرش ایلن بود کله: توبله را در دللت تازه 
کلن، و پیلش از آن کله کاَرت فرارسلد و قضایلت قطعلی شلود و بین تلو و آنچه می خواهلی، فاصله 

بیفتلد، در اّیلام فراغتلت، ]برای توبه[ شلتاب کلن.« )کلینلی، ج2، 135، ح20(
همچنیلن املام صلادق می فرمایلد: »لقمان در سلفارش به پسلرش، گفت: »ای پسلرم! بدان 
کله ]متلاع[ دنیلا ناچیلز اسلت و عملر تو اندکلی از آن ناچیلز اسلت، و از آن انلدک نیز اندکلی مانده 

است.« )طبرسلی 1423ق، 461، ح1537(
در برنامه ریلزی بلرای پلر نملودن بهینلة اوقلات فراغلت نوجوانلان و جوانلان در تابسلتان، 
حّتی المقلدور بایلد بله گرایش هلا، تمایلالت و نیازهلای نوجوانان و جوانلان توّجه نمود و مشلارکت 
خلود آنلان را در برنامه ریزی هلا جللب کرد و نیز وضعیلت اقتصادی، فرهنگلی و تحصیلی خانواده ها 
را در برنامه ریزی هلا نبایلد از نظلر دور داشلت. بلا ایلن حلال، اگر در پر نملودن بهینة اوقلات فراغت 
دانش آملوزان در فصلل تابسلتان بله شلیوه های صحیلح تربیتلی توفیلق حاصل ننماییم بی شلک، 
زمینلة انحرافلات را در بیلن دانش آملوزان فراهلم سلاخته و در نتیجله، بلا عواقلب زیانبلاری مواجه 

خواهیلم شلد. )عصاره1374، شلماره10، 109(
اگلر ایلن اوقلات بله خوبلی برنامه ریلزی شلود بلا اسلتفاده از پتانسلیل های جوانلان می توانلد 
جامعله را بله سلمت پویایلی و نلوآوری سلوق داد و علالوه بلر آن زمینله بلرای بلروز خالقیلت و 

اسلتعدادهای جوانلان فراهلم می شلود. 
اگلر ایلن اوقلات به صورت بهینه اسلتفاده نشلود از سلویی موجب سسلتی، خسلتگی، ناآرامی و 
کسلالت می شلود و از سلوی دیگلر پنهان مانلدن اسلتعدادها و توانایی هلای افراد ضربات سلنگین 
و گاه جبران ناپذیلری را بله بدنله جامعله و رشلد و پیشلرفت آن وارد خواهلد کلرد. بلا توجله به تنوع 
درخواسلت ها و تمایلالت افلراد برداشلت های ملردم از اوقلات فراغلت نیلز بسلیار متفاوت اسلت و 
بایلد بلا توجله به نیاز جامعله، جنسلیت و مخاطبان مبلادرت به برنامه ریلزی و فراهم کردن اسلباب 
فراغلت افلراد کلرد. بلا برنامه ریلزی صحیح در اوقلات فراغلت محیطی سلالم و پویا بلرای جوانان 

می تلوان زمینله را بلرای مسلئولیت پذیلری و ورود آنلان بله اجتملاع فراهم کرد.
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طبلق روایلات اسلالمی از بیلکاری نهلی شلده اسلت تلا جایلی کله زمانی کله پیامبر می شلنید 
شلخصی بیلکار اسلت می فرملود: »َسلَقَط ِملن َعینلی« یعنلی از چشلمم افتلاد. اگلر برنامه ریلزی 
درسلتی بلرای اوقلات فراغلت انجام نشلود چه بسلا موجب بلروز بسلیاری از آسلیب های اجتماعی 

و ناهنجاری هلا در جامعله بشلود.
بلا توجله بله تنلوع درخواسلت ها و تمایلالت افلراد برداشلت های ملردم از اوقلات فراغلت نیلز 
بسلیار متفلاوت اسلت و باید بلا توجه به نیلاز جامعه، جنسلّیت و مخاطبلان مبادرت بله برنامه ریزی 
و فراهم کلردن اسلباب فراغلت افلراد کرد. بلا برنامه ریزی صحیلح در اوقات فراغت محیطی سلالم 
و پویلا بلرای جوانلان می تلوان زمینله را بلرای مسلئولّیت پذیری و ورود آنان به اجتملاع فراهم کرد.

بسلیاری از اسلتعدادها و نبلوغ افلراد در اوقلات فراغلت شلناخته می شلود و اگلر از ایلن اوقلات 
اسلتفاده بهینله شلود، می توانلد بلر عملکرد یک جامعله تاثیرگذار باشلد. و از آنجا کله اوقات فراغت 
زمانلی کاملال شلخصی اسلت و فلرد در آن بله اعمالی که دوسلت دارد مبلادرت ملی ورزد، بنابراین 
بلا رضایلت و للّذت انجلام می دهلد و در ایلن صلورت اسلت کله تاثیلر آن، دو چنلدان می شلود. در 
ایلن میلان مهم تریلن عاملل جلوگیلری از انحرافلات و برنامه ریلزی صحیلح برای اوقلات فراغت 
افلراد، مسلاجد و سلایر مراکلز فرهنگلی و تربیتلی اسلت. حلال اگلر ایلن برنامه ریزی هلا مطابلق 
بلا جنسلیت و فضلای فرهنگلی حاکلم بلر جامعه باشلد، نتایلج سلودمندتر و بهتلری در بلر خواهد 
داشلت. همچنیلن می تلوان با برنامه ریزی و سیاسلتگذاری صحیح در مسلاجد، دوره های آموزشلی 
متناسلب بلا خصوصیلات اخالقلی و رفتلاری زنلان و فعالّیت هلای مرتبلط با آنلان در نظلر گرفت تا 
علالوه بلر کملک بله اقتصاد خانلواده زنان جامعه را به سلمت مشلاغل زنانه و متناسلب بلا روحیات 

آنلان هدایلت کرد.
از ایلن  رو بلا توجله به خصوصیلات دختران و تفاوت های جنسلیتی، جسلمی و روحی آنلان، باید 
اوقلات فراغتشلان نیلز متفاوت از جنس مذکر باشلد و بیشلتر متناسلب با مسلائل روحلی و روانی آنان 
برنامه ریلزی کلرد. در ایلن میلان، بایلد خانواده هلا با مسلاجد هملکاری کننلد و در شناسلایی عالیق 
و روحیلات فرزنلدان، مسلاجد را یلاری دهنلد. والدیلن می تواننلد با توجله به خصوصیات شلخصیتی، 

امیلال و نقلاط ضعلف و قلوت فرزند خلود نحوة گلذران اوقلات فراغلت او را مدیریت کنند.
آملار نشلان می دهلد میلزان افسلردگی زنلان در جامعله بیلش از ملردان اسلت. شلاید یکلی از 
دالیلل بلروز افسلردگی علدم مدیریلت صحیلح اوقلات فراغت زنلان و دختران اسلت. دختلران به 
دلیلل شلرایط خلاص فرهنگلی و سلنتی جامعه و فّعالیت کمتر نسلبت به پسلران و یا کمبلود مراکز 
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تفریحلی، رفاهلی و ورزشلی مناسلب، بیشلتر در معلرض افسلردگی قلرار دارند.
اهمیلت توجله بله اوقلات فراغلت دختران در آنجا بیشلتر به چشلم می خلورد که اگر به درسلتی 
برنامه ریلزی و هدایلت شلود، دختلران که در آینده قرار اسلت نقلش مادری، همسلری و نقش های 
مختللف اجتماعلی را ایفلا کننلد، می تواننلد بلر اجتملاع تأثیرات مهلم و اساسلی بگذارند. بلا ایجاد 
فضاهلای فرهنگلی، خاّلقانله و متناسلب با روحیلات دختران در مسلاجد و دیگر مراکلز فرهنگی و 

تربیتلی می تلوان سلالمت روحلی و روانی جامعله را نیلز تأمین کرد.
بلدون تردیلد در جامعلة امروز ملا، ارتباطلات و گردهمایی های سلّنتی زنان، از جملله اجتماعات 
مذهبلی و مناسلکی منعقلد در مسلاجد و حسلینّیه ها و ماننلد آن اهّمیلت و کارکلرد گذشلته خلود را 
همچنلان حفلظ کرده انلد؛ زیرا براسلاس ارتبلاط میان فردی چهره بله چهره، گروهلی و صمیمانه و 
همدالنله شلکل گرفتله و تلداوم می یابد و از آنجلا که زنان در چنیلن فضایی با دریافلت آنی عکس 
العملل و یلا بازخلورد دیگران نسلبت بله رفتارخویلش مواجه اند، به عنلوان مؤثرترین بسلتر و زمینه 

اجتماعلی در ایجلاد تعاملل و ارتبلاط سلازنده میان آنلان می تواند ملورد توّجه قلرار گیرد.
بله هلر حلال، اماکلن مذهبی، مانند مسلاجد و حسلینه ها، به دلیلل ماهیت مذهبی و شلکل خود 
جلوش و ملردی خلود توانایی جذب افراد بسلیاری را دارنلد؛ محدودیت های جنسلیتی زنان درمورد 
حضلور یافتلن در اجتملاع و انجلام فعالّیت هلای مذهبلی و فرهنگلی را نیلز از میلان برمی دارنلد و 
می تواننلد بله عنلوان  کانون هایلی بالقلوه ملّد نظلر و توجله قلرار بگیرنلد و بلا برنامه ریزی هلای 
منسلجم و هدفمنلد تقویلت شلوند. زیلرا کارکردهلای مثبلت زیلادی از جملله بلاال بلردن سلطح 
آگاهلی زنلان شلرکت کننده و حداقلل آگاهی هلای مذهبی و تربیتلی، حضور در محیطی دوسلتانه 
کله منجلر بله حلل برخلی مشلکالت شلخصی و روانلی می  گلردد. انجلام فعالیلت در املور خیریه 
و علام المنفعله، پلر کلردن اوقلات فراغلت، ایجاد شلالوده ای بلرای رسلوم اخالقی جامعله؛ کنترل 
اجتماعلی و راهنمایلی و اشلاعه ارزشلها. جهت دادن به نلذورات و انفاقات، ایجاد احسلاس اطمینان 
و خودبلاوری در زنلان، مبادللة اّطالعلات و برانگیختلن حلس مشلارکت داوطلبانله و تأثیلرات 

روانشلناختی بلرروی زنلان را به دنبلال دارد.
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نتیجه سخن
حضلور زنلان در جامعه و تلالش و مجاهدت آنان در عرصه های مختللف اجتماعی از موضوعات 

و مسلائل مهّمی اسلت که همواره از مباحث بنیادین بوده اسلت.
از دیلدگاه تعالیلم مقلدس اسلالم، زنان از کلّّیله حقوق اجتماعلی بهره مند می باشلند و هیچ مانع 
و حصلاری نمی توانلد راه هلای حضلور فّعلال آنلان در جامعه را سلّد نماید و این انسلان خلاّلق را که 

نیملی از پیکلر جامعه انسلانی اسلت، از بهره رسلانی به اجتماع محلروم گرداند.
آنچله مهلم اسلت، اینکله اسلالم در عیلن این کله از حضلور زن در عرصه هلای اجتملاع، مانند 
حضلور در مسلجد و... جلوگیلری نکلرده، چارچلوب را نیز در نظر گرفتله تا هم برای به بار نشسلتن 
اهلداف اسلالم بکوشلند و هلم حیثّیلت انسلانی آنلان دسلتخوش طملع دشلمنان قلرار نگیلرد و 
پاکدامنی شلان نیلز حفلظ شلود؛ ازایلن رو، زنلان را تا جایی که حضورشلان به فسلاد آلوده نشلود، از 
شلرکت در اجتملاع نهلی نمی کنلد، بلکله در بعضی موارد شلرکت آنهلا را واجب می کنلد؛ مانند حّج 
کله بلر ملرد و زن بله یک اندازه واجب اسلت و حّتی شلوهر هلم حّق ممانعت از همسلر خلود ندارد. 
گفتلار قائلیلن بله افضلّیلت نملاز زن در خانله نیلز ناظر بله اهمّیت به حجاب  و پوشلش زن اسلت.

اگلر زنلی بتوانلد خلود را از دید نامحرم بپوشلاند و یلا دیدگان خویلش را از نگاه بیگانله فرو بندد، 
حضلور او در مسلجد منعی ندارد.

همان طلور کله در زملان رسلول خلدا و دیگلر حضلرات معصوملانD زنهلا بلا حفلظ 
حجلاب و پوشلش اسلالمی، در نملاز جماعلت مسلجد حضلور پیلدا می کردنلد.

املام خمینلی در ایلن بلاره فرملوده اسلت: »اگلر )زنلان( بتواننلد کاملاًل خلود را از نامحرم 
حفلظ کننلد، بهتلر اسلت در مسلجد نملاز بخواننلد«. )موسلوی الخمینی، مسلئله، 893(

همچنیلن حضلرت آیلت ا... ملکارم شلیرازی می فرماینلد: »برای زنها بهتر آن اسلت کله نماز را 
در خانله بخواننلد، وللی اگلر خلود را از نامحرم به خوبلی حفظ کنند، بهتر اسلت در مسلجد بخوانند، 
و اگلر راهلی بلرای یلاد گرفتن مسلائل اسلالمی، جز از طریلق رفتن به مسلجد وجود نلدارد، واجب 

اسلت به مسلجد بروند«. )مکارم شلیرازی، مسئله 817(
حضلور زن در مسلجد بسلیار حائلز اهمیت اسلت؛ چلون او مربّلی و پرورش دهنده نسل هاسلت. 
املام خمینلی درایلن بلاره می فرمایلد: »زن مربّلی جامعله اسلت، از داملن زن انسلان ها پیدا 
می شلوند، مرحلله اّول ملرد و زن صحیلح، از داملن زن اسلت... زن بلا تربیلت صحیح خود، انسلان 
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درسلت می کنلد و بلا تربیلت صحیح خود کشلور را آبلاد می کنلد«. )در جسلتجوی راه از کالم امام، 
دفتر سلوم، ص111(

آری؛ بانلوان محّجبله بلا حضلور در مسلاجد و اماکلن مذهبلی، بلرای انجلام عبلادات، کسلب 
دانش هلای اجتماعلی و اخالقلی و سیاسلی و... و خالصله متخلّق شلدن به اخالق الهلی می توانند 
در برابلر هجمه هلای فرهنگلی دشلمنان مبلارزه نماینلد و در پرتلو کسلب ایلن آگاهی هلا از کانون 
مسلاجد و اماکلن مذهبلی، در ایفلای نقلش خانوادگلی و در تربیت نسلل شایسلته و کارآمد، بسلیار 
موّفلق و نسللی متفّکلر و سیاسلتمدار و مؤملن و متعّبلد و تالشلگر به جامعه انسلانی تقدیلم نمایند.

بله هلر حلال بایلد به هوش باشلیم کله، در ایلن برهله از زملان حفظ نظلام جمهوری اسلالمی 
و تحکیلم پایه هلای اقتلدار آن از مهم تریلن وظایلف مسللمانان اسلت کله اصلواًل جنسلّیت بلردار 
نیسلت؛ یعنلی مهم تریلن وظایفلی اسلت که هرکس بله دلیلل مسللمانی برعهلده دارد؛ وظیفه ای 
کله بلر اسلاس قانلون تزاحلم مصالح، بلر تملام احلکام فلردی و اجتماعلی اولوّیلت دارد. بنابراین، 
در ایلن راسلتا چله زنلان و چله مردان، می بایسلت حضلوری فّعال داشلته و نشلاط سیاسلی جامعه 

اسلالمی را هملواره بلا تقویلت روح دینلداری و عابدانله خود حفلظ کنند. 
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