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︣آن ︨﹫﹞︀ی ﹝︧︖︡ در ﹇

هو العليم
مسجد نهاد هويت ساز جامعه ى اسالمى است كه مظهر پيوند دنيا با دين، و عبادت و سياست و جلوه گاه 
پيوند امام جامعه ى دينى و امت اسالمى است. در نگاه رهبر حكيم و عاليقدر انقالب اسالمى، مسجد، 
خانه ى خدا و مردم، خلوت انس با خدا و جلوت حشر با مردم، كانون ذكر و معراج معنوى و عرصه ى علم 
و جهاد و تدبير دنيوى است. در مسجد اسالمى است كه شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندگى پاك 

و خردمندانه و سالم در هم مى آميزد و جامعه را به طراز اسالمى آن نزديك مى كند.1 
ترديدى نيست كه گام اول در تحقق مسجد طراز اسالمى با شناخت دقيق جايگاه و كاركردهاى مسجد 

و واكاوى جايگاه رسالت و مسئوليت مدير طبيعى مسجدـ   امام جماعت محقق مى شود.
ائمه محترم جمعه كه مشاعل هدايت ناس و مديران ارشد فرهنگى هر ديار و منطقه هستند، هدايتگران 
و حاميان اصلى مساجد و امامان و فعاالن آن هستند و به طور طبيعى رسيدگى به امور مساجد و پرداختن 
به شؤون مختلفه ى نرم افزارى آن از ايشان انتظار مى رود. اين موضوعى مهم و بايسته ى بحث و بررسى 

است كه در جاى خود بايد به آن پرداخته شود.
در ساليان اخير، دهه آخر شعبان المعظم، با رويكردى جديد به عنوان دهه ى تكريم و غبار روبى مساجد 
مطرح گرديده است، به اين هدف كه در كنار غبارروبى از فضاى كالبدى مسجد، از كاركردهاى متنوع 
خانه خدا در عرصه ى فرهنگى، اجتماعى، سياســى، اقتصــادى نيز غبارروبى انجام گيرد و به عمران 
معنوى مســاجد بيش از عمران مادى آن كه الزم و بايسته است- پرداخته شود. اين ويژه نامه در سال 
فرهنگ و اقتصاد و در دهه تكريم و غبار روبى مســاجد- سال 93- به محضر ذى شرافت ائمه محترم 
جمعه دامت افاضاتهم تقديم مى گردد. تا در صورت صالحديد در اين ايام و ديگر مناسبت ها، هم آن را 
در اختيار مخاطبان نهاد امامت جمعه قرار دهند و هم كاستى ها و كمبودهاى آن را - كه حتمى است- به 

خدمتگزاران خود گوشزد فرمايند.
اميد كه اين مجموعه ى ناقص با نظرات و انتقادهاى سازنده شما خدمتگزاران خط مقدم جبهه فرهنگ 
اســالمى سامان و كمال دوباره اى يابد و در قالب كتابى فاخر كه بر آمده از تراوشات انديشه و قلم شما 
بزرگواران است، منتشر گردد. مركز رسيدگى به امور مساجد استان تهران با اشتياق پذيراى نظرات و آثار 

قلمى و علمى شما عزيزان است.
و الحمدهللا رب العالمين

خرداد ماه 93
مركز رسيدگى به امور مساجد
معاونت فرهنگى_ اجتماعى

 پى نوشت
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 واژه مسجد در قرآن
در قرآن كريم 28 بار واژه «مســجد» بكار 
رفته است122 بار به صورت مفرد و6 بار2 به 
صورت جمع «مســاجد»؛ البته از اين تعداد 
15 مورد در باره  «مســجد الحرام» است و 
يك بار در باره «مسجد االقصى»3 و يك بار 

در باره «مسجد ضرار».4
اهـــم موضوعاتـــى كـــه در مـــورد مســـجد در 
ـــت از  ـــده اس ـــاره ش ـــه آن اش ـــرآن ب ـــات ق آي

ـــل اســـت: ـــرار ذي ق
 اّول: بناى مساجد

 الف) اهمّيت  مسجد
از آيات متعدد قرآن به روشــنى اســتفاده 
مى شود، مســجد در جامعه دينى اهمّيت و 
ارزش ويژه و بى نظيــرى دارد؛ بطورى كه 
هيچ كانــون و مركزى در هر مكان و زمان 
نمى تواند همتا يا جايگزين آن باشــد كه در 
برخى آيــات قرآن بطور ويژه و با تعبيرهاى 

خاص بيان گرديده است:
 1) آيه 36 سوره نور:

︋ُ﹫ــ﹢ٍت اَِذَن ا﹜﹙ُُ﹥ اَن ُ︑َ︣﹁ــَ︹...». «نور   ﹩﹁»
و  هدايت الهــى در خانه هايى قرار دارد كه 
خداوند اذن داده اســت كه قدر و منزلت آنها 

رفعت يابد».
در آيه ياد شده پس از بيان عظمت و اهمّيت 
مســاجد، به راز آن نيز اشــاره شده است: 
وِ  ُ︡ ︽ُ﹛︀ِ︋  ︀﹫﹁ ﹤َُ﹛ ُ ِ︊ ــ َ︧ ُ ﹤ُ﹝ُا︨ــ ︀َ﹫﹁ َ︣ ﹋َُ︢ و»
وا﹐︮︀ل». «و خداوند اذن داده كه نام او در 
آن خانه ها برده شود و هر صبح و شام در آنها 
تســبيح او گويند». معناى دو جمله ياد شده 
اين است كه دليل عظمت و اهمّيت مساجد، 

ذكر و تسبيح مستّمر خدا در آنها است. 
 2) آيه 18 سوره جّن

َ︡ ﹜ِ﹙ُِ﹥ َ﹁﹑ َ︑︡︻﹢ا َ﹝َ︹ ا﹜﹙ُِ﹥ اََ︡ا».  «و اَنُ ا﹜َ﹞ِ︧︖
«و مساجد از آن خداست، پس هيچ كس را 
با خدا نخوانيد». در اين آيه، خداوند با تأكيد 
مى فرمايد: «مساجد از آِن خداست».  در اين 
كه مقصود از «المســاجد» در آيه ياد  شده 
چيست؟ مفســران احتمال هاى گوناگونى 
مطــرح كرده اند، از جملــه اين كه: مقصود 
از آن، مســجد به معناى معروف و معمول 
آن (يعنى بناهاى خاصى كه به نام مســجد 
شهرت دارند و براى اقامه نماز و بندگى و ياد 

خدا بنا شده اند) است. 

 ب) نياز به مساجد
آيات قرآن و ســّنت پيامبر اعظم گوياى 
اين حقيقت است كه جامعه دينى و اسالمى 
تنها با محورّيت مســجد شــكل مى گيرد 
و تأسيس مســجد از اولين نيازهاى جّدى 
جوامع دينى و توحيدى است. پيامبر پس 
از هجرت از مكه به مدينه در اولين اقدام دو 
مسجد قبا و مسجد مدينه (مسجد النبى) را 
بنا كرد و با محورّيت مســجد به ساير امور 
سامان بخشيده اســت. مفسران5آيه 108 
ســوره توبه را مربوط به اين مسجد (مسجد 
 ٌ︡ ا ﹜ََ﹞︧ــِ︖ ً︡ َ︋ قبا) دانســته اند: «﹐َ︑ُ﹆﹛ ﹁﹫ِ﹥ اَ
ِل َــ﹢ٍم اََ﹅ّ اَن  َ︦ َ︻َ﹙﹩ ا﹜︐ُ﹆﹢ی ِ﹝﹟ اَوُ ــ ِ︨ اُ
︣وا و  ُ︴َ︐ََ َن اَن﹢ّ︊ ُِ َم ﹁﹫ِ﹥ ﹁﹫ِ﹥ ِر︗ــ︀ٌل﹢﹆︑َ
︣﹟». «آن مسجدى كه  ِ ︉ّ  ا﹜ُ﹞︴ُ ُِ ﹤ُا﹜﹙ُــ
روز نخســت برپايه تقوا بنا شده، شايسته تر 
اســت كه در آن (به عبادت) بايستى؛ در آن، 
مردانى هســتند كه دوست مى دارند پاكيزه 

باشند؛ و خداوند پاكيزگان را دوست دارد».
آيات قرآن الهام بخــش اين حقيقت اند كه 
هــرگاه مؤمنان بخواهند مكانــى را براى 
ســكونت و زندگى انتخــاب كنند ابتدا بايد 
به فكر مسجد باشــند و با محورّيت مسجد 
زندگــى كنند. زيرا همان گونــه كه از آيات 
قرآن اســتفاده مى شود مسجد محل ذكر و 
ياد خداست،6 و ذكر و ياد خدا تنها راه آرامش 
بشــر مضطرب و سرگردان در وادى مادّيت 

است. 
 ج) بناى مساجد

ساخت مسجد از امور بسيار ارزشمند و نوعى 
عبادت به شمار مى آيد و در معارف و روايات 
اســالمى تأكيد و تشويق فراوانى براين كار 
شده است.7 بنابه نظر عده اى از مفسران در 
تفسير آيه 36 سوره نور، خداوند بالخصوص 
﹫﹢ت اذن  درباره آن دستور داده است: «﹁﹩︋ 
ا﹜ّ﹙ــ﹥  ان ︑︣﹁︹ ...». «نــور و هدايت الهى 
در خانه هايى قرار دارد كــه خداوند فرمان 
داده اســت كه آن را بنا نمايند». مقصود از 
«بيوت» در اين آيه مســاجد است8 و يا اين 
كه مساجد از مصاديق بارز و آشكار آنست9 و 
در مورد سليمان در قرآن مى خوانيم كه: 
خداى تعالى عّده اى از جّنيان را مســّخر او 
ســاخته بود كه برايش محراب ها و مساجد 
َ ... و ِ﹝َ﹟  ّ︣ ــَ﹙﹫﹞َ﹟ ا﹜ ُ︧ مى ساختند:10 «و ﹜ِ
 ...  ﹤ِِ︋ ︀ِذِن َر ︋ِــ  ﹤ِ َ︡ َ ﹟َ﹫َ︋  ﹏ُ﹝َ︺َ ﹟ــ﹞َ ِ﹟︖ِ﹛ا

︉َ ...».11 «و  ︣﹞َ ﹟﹞ِ ︪︀ُءَ ︀﹞ ﹤َُ﹛ َن﹢﹚﹝َ︺َ
باد را به تسخير ســليمان درآورديم ... و نيز 
گروهى از جّن را كه به فرمان پروردگارشان 
در برابــر او كار مى كردند... و برايش هرچه 
مى خواست از محراب ها و... مى ساختند». 

 دّوم: تخريب مساجد
 َ︣ ﹋َُ︢ ا﹜﹙ُِ﹥ اَن َ︡ ﹟ َ﹝َ﹠َ︹ َ﹝︧ــِ︖ «و َ﹝﹟ اَ︸َ﹙ُ﹛ ِ﹝﹞ُ
 ﹜َُ﹛ ︀َن﹋ ︀﹞ ﹈َ﹛اُو ︀ِ︋ ︣ا َ︠  ﹩﹁ ︹ َ︨ ﹁﹫َ︀ اُ︨﹞ُ﹥ و 
ٌ︤ی  ِ︠  ︀﹫﹡ ّ︡ ︀﹁﹫َ﹟ ﹜َُ﹛ ِ﹁﹩ ا﹜ ﹙﹢﹨ــ︀ اِ﹜ّ︀︠  ُ︠ َ︡ اَن
ِة َ︻ــ︢اٌب َ︻︷﹫﹛».12 «چه  َ︣ ِ︠ و ﹜َُ﹛ ِ﹁﹩  ا﹔
كسى ستمكارتر از كسانى است كه از بردن 
نام خدا در مساجد جلوگيرى مى كنند و سعى 
در ويرانى آنها دارند، شايســته نيست آنان 
جز با ترس و وحشــت وارد اين كانون هاى 
عبادت شوند، بهره آنها در دنيا رسوايى و در 

سراى ديگر عذاب عظيم است».
در روايتى از امام صادق نقل شــده است 
كــه اين آيه درباره قريش نازل گرديد در آن 
هنگام كه از ورود پيامبر به شــهر مّكه و 
مسجدالحرام جلوگيرى  مى كردند. و برخى 
گفته انــد: مقصود از «مســاجد اّهللا » در آيه 
ياد شــده مكان هايى اســت كه مسلمانان 
در مّكه براى نماز داشــتند و مشركان پس 
از هجرت پيامبــر آنها را ويران كردند.13 
يكى از مســائل مطرح شــده در آيه مزبور، 
مســأله تالش در جهت تخريــب و ويران 
كردن مساجد و مراكز آرامش مؤمنان است. 
تخريب مســاجد چه به صــورت فيزيكى 
و ويران ســاختن بناى آن باشــد و خواه به 
صــورت جلوگيرى از يــاد خداوند و حضور 
مردم در آن باشــدـ  كه در شأن نزول هاى 
نقل شــده به هر دو مورد اشــاره شده است 
ـ عملــى اســت ظالمانه و ناحــق كه تنها 
دشمنان خدا و متجاوزان به حقوق مردم به 

آن اقدام مى كنند. 
 سوم: تعمير و توليت مساجد
 الف) تعمير و توليت مساجد

َ︡ ا﹜﹙ُِ﹥  ﹋﹫َ﹟ اَن َ︺ُ﹞︣وا َ﹝︧︀ِ︗ ِ︣ «﹝︀ ﹋︀َن ﹜ِ﹙ُ﹞︪ــ
 ️︴َِ︊ َ ﹈َ﹛اُو ِ︣ ﹀﹊ُ﹛︀ِ︋  ﹜ِ ِ︧ َِ︫︡﹟ َ︻﹙﹩ اَ﹡ُ﹀
 ُ︣ ﹝ُ︺َ ︀﹝ُ﹡ِ︡ون * ا﹚ِ اَ︻﹞ُ﹙ُ﹛ وِ﹁﹩  ا﹜ّ﹠︀ِر ُ﹨ــ﹛︠ 
 ِ︣ ِ︠ ︋ِ︀﹜﹙ُــِ﹥ وا﹜َ﹫﹢ِم ا﹔ َ︡ ا﹜﹙ُِ﹥ َ﹝﹟ ءاَ﹝َ﹟  َ﹝︧ــ︀ِ︗
َ︩ اِ﹜︀ُ ا﹜﹙َُ﹥  َ ﹜َ﹛︀َة و﹋ ُ︤ ﹙﹢َة وءاَ︑﹩ ا﹜ ُ︭ واَ﹇︀َم ا﹜
 14.«﹟︡︐َ﹝ُ﹛ا ﹟َ﹞ِ ا﹢﹡﹢﹊َ اَن ﹈َ﹛︧ــ﹩ اُو︺َ﹁َ
«مشــركان حق ندارند مســاجد خدا را آباد 

كننــد درحالى كه به كفــر خويش گواهى 
مى دهند، آنها اعمال شان نابود (و بى ارزش) 
شــده و در آتش دوزخ  جاودانه خواهند ماند.  
مســاجد خدا را تنها كســى آباد مى كند كه 
ايمان به خدا و روز قيامــت آورده، و نماز را 
برپــا دارد، و زكات را بپــردازد، و جز از خدا 
نترســد؛ اميد است چنين گروهى از هدايت 
يافتگان باشند». مفسران گفته اند: هنگامى 
كه عباس (عمــوى پيامبر  ) در جنگ بدر به 
اسارت درآمد مســلمانان ايشان را به سبب 
 كفر و قطع رحم ســرزنش كردند و على
سخن تندى به او گفت. عباس گفت: شما را 
چه شده كه بدى هاى ما را يادآورى مى كنيد 
و چيــزى از خوبى هــا و كارهــاى نيك ما 
نمى گوييد؟ على گفت: مگر شــما خوبى 
و كارنيكى هم داريــد؟  عباس گفت:آرى، 
مامســجد الحرام را تعمير مى كنيم و كعبه 
را (بــا پرده) مى پوشــانيم و بــه حجاج آب 
مى رسانيم و اسيران را آزاد مى كنيم. (در پى 
ايــن گفتگو و) در رّد عباس و تأييد على ابن 
ابى طالب خداوند «و ﹝︀ ﹋︀ن ﹜﹙﹞︪ــ︣﹋﹫﹟ 

أن ︺﹞︣ و ﹝︧︀︗︡ ا﹜ّ﹙﹥ ...» را نازل كرد.15 
ـــان  ـــدگان و متولي ـــرايط تعميركنن  ب) ش

ـــاجد مس
در آيه 17 ســوره توبه شايستگى مشركان 
و كافران براى تعمير و توليت مســاجد نفى 
گرديده و در آيه 18 شرايط و احكام كسانى كه 
براى اين كار، شايستگى دارند بيان شده است: 

 1 و 2ـ   ايمان به خدا و معاد
اين دو شــرط، جنبه اعتقــادى وزير بنايى 
دارند و تا اين دو نباشــند هيچ عمل پاك و 
خالصى از انسان سر نمى زند؛  «إّ﹡﹞︀ ︺﹞︣وا 
︀﹜ّ﹙ــ﹥  وا﹜﹫﹢م ا﹒︠︣».  ﹝︧ــ︀︗︡ ا﹜ّ﹙﹥  ﹝﹟ آ﹝﹟︋ 
«مساجد خدا را تنها كسانى آباد مى كند كه 

ايمان به خدا و آخرت آورده باشد».
 3ـ   اخالص

در آيــات 107 و 108 ســوره توبه ماجراى 
مســجد ضرار و مســجدى كه براســاس 
اخالص و تقوا بنا شــده مطــرح گرديده، و 
به دنبــال آن در آيه 109 اين ســوره آمده 
︋ُ﹠﹫َ﹠ُ﹥ َ︻﹙﹩ َ︑﹆﹢ی ِ﹝َ﹟   َ︦ ــ ُ︨ است: «اََ﹁َ﹞﹟ اَ
 ﹩﹚︻َ ﹤ُ﹠َ﹫﹠ُ︋ َ︦ ــ ُ︨ ٌ︣ اَم َ﹝﹟ اَ ﹫ َ︠ ا﹜﹙ُــِ﹥ وِر︲﹢ٍن 
َ﹛». «آيا  ُ﹠َ︗َ ︀ِر﹡ ﹩﹁ ﹤ِِ︋ ٍف ﹨︀ٍرَ﹁︀﹡︀َر  ُ︣ ︗ُ ︀﹀ َ︫
كســى كه شــالوده بنايى را بر تقوى خدا و 

خشنودى او بنا كرده بهتر است يا كسى كه 
اساس آن را بركنار پرتگاه سستى بنانموده 
كه ناگهــان در آتش دوزخ فرو مى ريزد؟!». 
در اين آيه بنايى ارزشــمند قلمداد شده كه 
شالوده آن عالوه بر تقواى خدا، برخشنودى 
و رضاى او بنا شده باشد و در مقابل از بنايى 
كه در تأســيس آن تقوا و رضاى خدا رعايت 
نشده سرزنش شــده و از آن به بنايى بر لبه 

پرتگاه جهّنم ياد گرديده است. 
 4ـ  تقوا

َ︦ َ︻َ﹙ــ﹩ ا﹜︐ُ﹆﹢ی ِ﹝﹟  ــ ِ︨ ٌ︡ اُ «... ﹜ََ﹞︧ــِ︖
ِل َــ﹢ٍم اََ﹅ّ اَن َ︑﹆﹢َم ﹁﹫ــِ﹥...».16 «آن  اَوُ
مســجدى كه از روز نخســت بر پايه تقوا 
بنا شــده شايســته تر اســت كه در آن  (به 
عبادت) بايســتى». در اين آيه شــريفه از 
حضور در مسجدى ستايش و تشويق شده 
كه براســاس تقوا تأسيس شده باشد؛ زيرا از 
ديدگاه قرآن رعايت تقوا شرط مّهم پذيرش 
هر نوع عمل در پيشگاه خداوند است: «إّ﹡﹞︀ 
︊ُّ﹏ ا﹜ّ﹙ــ﹥ ُ ِ﹝َ﹟ ا﹜ُ﹞︐﹆﹫ــ﹟».17 «خدا تنها از  ﹆︐

پرهيزگاران مى پذيرد».
 5ـ   شجاعت

عالوه بر شرايط ياد شده، كسى كه مى خواهد 
متصدى امور مســاجد و مراكز عبادت باشد 
بايــد تنها انگيزه او براى اين كار عشــق به 
خدا و احســاس مسئوليت در برابر فرمان او 
باشــد و جز از خداوند ترس و هراس نداشته 
 ﹤ُِ﹚﹛︀ِ︋ ا﹜﹙ُِ﹥ َ﹝﹟ ءاَ﹝َ﹟  َ︡ ︖ِ︧﹞َ ُ︣ ﹝ُ︺َ ︀باشد: «اِ﹡ُ﹞ــ
َ︩ اِ﹜︀ُ ا﹜﹙َُ﹥».18  ... و ﹜َ﹛ َــ ِ︣ ــ ِ︠ وا﹜َ﹫﹢ِم ا﹔
«مســاجد خدا را تنها كسى آباد مى كند كه 
ايمان به خــدا و روز قيامت آورده... و جز از 

خدا نترسد».
 6 و 7ـ  اقامه نماز و پرداخت زكات

اين دو شرط در تأكيد و تحكيم شرايط قبلى 
اســت يعنى ايمان به خدا و روز رستاخير و... 
تنها در مرحله ادعا نباشــد بلكــه با اعمال 
پاكــش آن را تأييــد كند. هــم پيوندش با 
خدا كه رمز آن انجام دادن نماز به درســتى 
اســت محكم باشــد و هم پيوندش با خلق 
خــدا كه نماد آن، پرداخــت زكات و حقوق 
َ︡ ا﹜﹙ُِ﹥ َ﹝﹟  ︖ِ︧﹞َ ُ︣ ﹝ُ︺َ ︀﹝ُ﹡ِنيازمندان است: «ا
﹙﹢َة وءاَ︑﹩  ُ︭ ِ︣ و اَ﹇︀َم ا﹜ ِ︠ ︋ِ︀﹜﹙ُِ﹥ وا﹜َ﹫﹢ِم ا﹔ ءاَ﹝َ﹟ 
﹋︀َة ...».19«مساجد خدا را تنها كسى آباد  ُ︤ ا﹜

مى كند كه ايمان به خدا و روز قيامت آورده، 
و نماز رابر پا دارد، و زكات رابپردازد».

 د) وظايف متوليان مساجد 
مهم ترين وظيفه متوليان  و دست اندركاران 
امور مساجد اين اســت كه اين كانون هاى 
مقــدس را بــراى حضور بنــدگان خدا كه 
خواهان تعالــى معنوى و عبــادت خداى 
جميل اند، آمــاده و پاك و پاكيــزه نمايند 
تا آنــان بتوانند در محيطى مناســب فارغ 
از هــر چيزى به راز و نياز با پروردگارشــان 
بپردازنــد؛ زيرا مســجد نامرتــب و به هم 
ريختــه و ناتميز نمى تواند محل مناســبى 
براى عبادت و گفتگوى بنده با پروردگارش 
باشــد. در همين راســتا، خداوند متعال به 
ابراهيم خليل و فرزندش اســماعيل كه 
دو تــن از انبياى عظام اند دســتور مى دهد 
خانه اش را براى طواف كنندگان، معتكفان 
و نمازگــزاران آماده و پاكيزه نمايند: «... و 
 ﹩َ︐ِ﹫َ︋ ︣ا  ِ︵َ اِ﹜﹩ اِ︋︣﹨﹫َ﹛ واِ︨﹞︀︻﹫َ﹏ اَن ︀﹡ِ︡︻َ
︖﹢د».20 «و  ّ︧ ِ︹ ا﹜ ُ﹋ ّ︣ ﹜ِ﹙ّ︴︀﹀﹫َ﹟ وا﹜︺︀ِ﹋﹀﹫َ﹟ وا﹜
ما به ابراهيم و اســماعيل امــر كرديم كه: 
خانه مرا بــراى طواف كنندگان، معتكفان و 
ركوع كنندگان و ســجده كنندگان،  پاك و 
پاكيزه كنيد». از اين فرمان خداى تعالى كه 
درباره كعبه و مســجدالحرام است مى توان 
اســتفاده كرد: هر مســجدى بايد پاكيزه 
و مرتّب و داراى فضاى جّذاب و دلنشــين 
باشــد؛ زيرا همه مســاجد خانه هاى خدا در 
زمين مى باشــند. پيامبــر اعظم فرمود: 

﹫﹢ت ا﹜ّ﹙﹥  ﹁﹩ ا﹐رض ...».21 «ا﹜﹞︧︀︗︡︋ 
 د)   منزلت متوليان مساجد

ممكن است توليت امور مساجد كار ساده و 
عادى قلمداد شود همان گونه كه در جامعه 
ما چنين تلقى وجــود دارد، اما خداى تعالى 

︣ای ︵﹢اف ﹋﹠﹠︡﹎︀ن،  ︀﹡﹥ ﹝︣ا︋   ︠:﹤﹋ ﹜ا︋︣ا﹨﹫﹛ و ا︨﹞︀︻﹫﹏ ا﹝︣ ﹋︣د ﹤  و ﹝︀︋ 
︀﹋﹫︤ه ﹋﹠﹫︡». از ا﹟ ﹁︣﹝︀ن  ︀ك و︎  ︖︡ه ﹋﹠﹠︡﹎︀ن، ︎  ﹝︺︐﹊﹀︀ن و ر﹋﹢ع ﹋﹠﹠︡﹎︀ن و︨ 
︠︡ای ︑︺︀﹜﹩ ﹋﹥ در︋︀ره ﹋︺︊﹥ و ﹝︧︖︡ا﹜︣ام ا︨️ ﹝﹩ ︑﹢ان ا︨︐﹀︀ده ﹋︣د: ﹨︣ 

︀︫︡؛ ز︣ا ﹨﹞﹥  اب و د﹜﹠︪﹫﹟︋  ّ︢ ︀﹋﹫︤ه و ﹝ّ︣︑︉ و دارای ﹁︱︀ی ︗  ︎︡︀ ﹝︧︖︡ی︋ 
︡ا در ز﹝﹫﹟ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡. ︀﹡﹥ ﹨︀ی︠   ︠︡︗︀︧﹞

︡ا، ﹨﹠﹍︀م دادن  ︀︧︐﹥ ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡ و در ﹡︐﹫︖﹥︠  ﹥ ﹋︀ر﹨︀ی︫   ﹝﹣﹝﹠︀ن ﹝︧︖︡ی︋ 
 ﹏﹝︻ ﹟︣︐  ︋،︫︡︀ ﹥ آ﹡︀ن، ︑﹞︀م ا︻﹞︀ل ︫︀ن را ﹨︣ ︀﹨ ﹩︐︨︀﹋ ︡﹠﹩ دا︫︐﹥︋  ︎︀داش︋ 
︀داش ︫︀ن   ︎︣ ﹢د ﹡﹫︤︋  ︤ا ﹝﹩ د﹨︡ و از ﹁︱﹏︠  ︀﹥ آن︨   ︎︣ ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹩ آورد و ﹨﹞﹥ را︋ 
︡ون آ﹡﹊﹥ از ا︻﹞︀ل او ︻﹢︲﹩  ﹩ ︧︀ب؛︋  ﹢ا﹨︡︋   ︋︦﹋ ︣﹨ ﹤ ︡او﹡︡︋  ︋﹫﹀︤ا︡، و︠ 
﹢ا﹨︡ داد. ︀داش ا﹁︤ون︠  ︋﹢ا﹨︡، روزی و︎ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٤

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٥



شــخصيتى مانند ابراهيم خليل و اسماعيل 
عليهماالســالم دو تن از انبيــاى عظام را 
به عنــوان متصديــان خانه خــود معرفى 
مى كند.22 افزون براين پس از بيان شــرايط 
پنج گانه براى تصدى امور مســاجد در آيه 
18 سوره توبه مى فرمايد: كسانى كه مساجد 
خدا را تعمير مى كنند و داراى صفات ايمان 
به خدا و معاد، اقامــه نماز و پرداخت زكات 
خداترسى و شــجاعت  باشــند از هدايت 
يافته گان هستند: «َ﹁َ︺︧﹩ اُو﹜َ﹈ اَن َ﹊﹢﹡﹢ا 
ِ﹝َ﹟ ا﹜ُ﹞︡︐ََ﹟». «اميد است چنين گروهى 
از هدايت يافتگان باشند». و هدايت يافتگى 
مقامى بس بلند است كه تمام تالش انبياى 
الهى و ائمه اطهار   براى رســاندن انسان به 

اين مقام بوده است.
 چهارم: حضور در مساجد
 الف)حضور در مساجد

حضور در مســاجد امرى بســيار مطلوب و 
ارزشــمند اســت و آيات قرآن بر آن تأكيد 
 ﹩﹚َ︻َ َ︦ ــ ِ︨ ٌ︡ اُ فــراوان دارد. «... ﹜ََ﹞︧ــِ︖
ِل َــ﹢ٍم اََ﹅ّ اَن َ︑﹆﹢َم ﹁﹫ِ﹥ ﹁﹫ِ﹥  ا﹜︐ُ﹆﹢ی ِ﹝﹟ اَوُ
 ّ︉ ُِ ﹤ُُ﹚﹛ــ︣وا و ا ُ︴َ︐ََ ︊ّــ﹢َن اَن ُِ ِر︗ــ︀ٌل
︣ــ﹟».23 «آن مســجدى كه از روز  ِ ا﹜ُ﹞︴ُ
نخست برپايه تقوا بنا شده، شايسته تر است 
كه در آن (به عبادت) بايستى؛ در آن، مردانى 
هستند كه دوســت مى دارند پاكيزه باشند؛ 
و خداوند پاكيزگان را دوســت مى دارد». و 
از ســوى ديگر كســانى را كه مانع مردم از 
حضور در مســاجد و ياد خدا در آن مى شوند 
ظالم ترين انســان ها خوانده است و آنان را 
مســتحق رســوايى و ذلت در دنيا و عذاب 
سخت در آخرت دانسته است: «و َ﹝﹟ اَ︸َ﹙ُ﹛ 
َ︣ ﹁﹫َ︀ ا︨ــُ﹞ُ﹥  ﹋َُ︢ ا﹜﹙ُِ﹥ اَن َ︡ ﹟ َ﹝َ﹠َ︹ َ﹝︧ــِ︖ ُ﹝﹞ِ
ِ︋︀ اُو﹜َ﹈ ﹝ــ︀ ﹋︀َن ﹜َُ﹛ اَن  ︣ا َ︠ ــ︺﹩ ﹁﹩  َ︨ و 
ٌ︤ی و  ِ︠  ︀﹫﹡ ّ︡ ︀﹀﹫ــَ﹟ ﹜َُ﹛ ِ﹁﹩ ا﹜ ﹙﹢﹨︀ اِ﹜ّ︀︠  ُ︠ َ︡
ِة َ︻︢اٌب َ︻︷﹫﹛».24 «كيست  َ︣ ِ︠ ﹜َُ﹛ ِ﹁ــ﹩ ا﹔
ستمكارتر از آن كس كه از بردن نام خدا در 
مســاجد او جلوگيرى كرد و سعى در ويرانى 
آنها نمود؟! بهره آنها در دنيا (فقط) رسوايى 
اســت و در آخرت، عذاب عظيم (الهى)!». و 
در آيه 29 ســوره اعراف به نحو روشن ترى 
بر حضور در مســاجد تأكيد و توصيه شــده 
 .« ٍ︡ ︖ِ︧﹞َ ِ﹏﹋ُ َ︡ است: «واَ﹇﹫﹞﹢ا ُو︗﹢َ﹨ُ﹊﹛ ِ︻﹠
«و توجه خويش را در هر مسجدى به سوى 

او (خدا) كنيد».
 ب) آداب حضور در مساجد

همان گونه كــه قرآن بر اصــل حضور در 
مساجد و آمد و شد با آن، تأكيد و توصيه دارد 
بر رعايت برخى امور به عنوان تشــريفات و 
آداب خاص حضور در آن، هم تأكيد مى كند. 

1ـ   اجتناب از شرك
«و أّن ا﹜﹞︧︀︗︡ ﹜ّ﹙﹥  ﹁﹑︑︡︻﹢ا ﹝︹ ا﹜ّ﹙﹥  ا︡اً». 
«و مساجد از آن خداست، پس هيچ كس را 
با خدا نخوانيد». ســعيد بن جبير مى گويد: 
جنيان بــه پيامبر عرض كردند ما چگونه در 
مسجدالحرام حاضر شــويم درحالى كه از 
تو دور هســتيم و چگونه درنماز (تو) حاضر 
شويم در حالى كه از تو فاصله داريم؟ درپى 
اين سئوال آيه «و اّن ا﹜﹞︧︀︗︡ ﹜ّ﹙﹥  ...» نازل 

شده است.25
 2ـ   اجتناب از هر نوع ناپاكى

قرآن هم دستور مى دهد كه هنگام حضور در 
مسجد از زينت ها استفاده كنيد خداوند در آيه 
 ︀َ ّ َ︀ » :28 سوره توبه به صراحت مى فرمايد
 ﹑﹁َ ٌ︦ ﹋﹢َن َ﹡َ︖ ِ︣ َ﹟ ءاَ﹝﹠ــ﹢ا اِ﹡َُ﹞︀ ا﹜ُ﹞︪ــ ا﹜ُ︢
َ︡ ︻︀ِ﹝ِ﹛ ﹨︢ا...».  َ︡ ا﹜َ︣اَم ︋َ︺ ︋ُ﹢ا ا﹜َ﹞ِ︧︖ َ︣ ﹆َ
«اى كســانى كه ايمان آورده ايد! مشركان 
ناپاك و پليدند پس نبايد بعد از امسال سال 
نهم هجرى نزديك مسجدالحرام شوند». 
گرچه اين آيه در مورد مســجدالحرام است؛ 
اما اين مسجد از اين حيث خصوصيتى ندارد 
براى اين كه مشركان به سبب نجس و پليد 
بودن حق ورود بــه آن را ندارند. بنابراين از 
عام بود اين حكم (نجس بودن مشــركان) 
مى توان اســتفاده كرد كه آنها حق ورود به 

هيچ مسجدى را ندارند. 
3ـ   اظهار خضوع و خشوع

خضوع و خشــوع بنده در برابر پروردگار در 
هر زمان و مكان مطلوب و مورد تأكيد است؛ 
اما هنگام حضور در مســاجد، داشتن چنين 
حالتى بالخصوص مــورد تأكيد قرار گرفته 
اســت؛ در آيه 114 ســوره بقره آمده است:  
 َ︣ ﹋َُ︢ ا﹜﹙ُِ﹥ اَن َ︡ ﹟ َ﹝َ﹠َ︹ َ﹝︧ــ︀ِ︗ «و َ﹝﹟ اَ︸َ﹙ُ﹛ ِ﹝﹞ُ
ِ︋︀ اُو﹜َ﹈ ﹝︀ ﹋︀َن  ︣ا َ︠  ﹩﹁ِ ﹩︺ َ︨ ﹁﹫َ︀ ا︨ــُ﹞ُ﹥ و 
︀﹀﹫َ﹟ ...». «كيست  ﹙﹢﹨︀ اِ﹜ّ︀︠  ُ︠ َ︡ اَن ﹜َُ﹛
ستم كارتر از آن كس كه از بردن نام خدا در 
مســاجد او جلوگيرى كرد و سعى در ويرانى 

آنها نمود؟! شايسته نيست آنان، جز با ترس 
و وحشــت وارد ايــن (كانون هاى عبادت) 

شوند.
 4ـ   استفاده از زينت

 ﹩﹠َ︋  ︀» :در ســوره اعراف آيه 31 آمده است
ٍ︡ ... و  َ︡ ُ﹋﹏ِ َ﹝︧ــِ︖ ﹠︻ِ ﹜﹊ُ︐َ﹠َــ︢وا ز ُ︠ ءاَدَم 
﹁﹫﹟». «اى  ︉ّ ا﹜ُ﹞︧ــِ︣ ُِ﹐ ﹤ُُ﹡ِا ا﹢﹁ ِ︣ ﹐ُ︑︧ــ
فرزندان آدم زينت خــود را هنگام رفتن به 
مســجد با خود برداريد... ولى اسراف نكنيد 

كه خدا مسرفان را دوست ندارد».
 پنجم: ويژگى ها و پاداش مسجديان

 الف) ويژگى هاى مسجديان
هــر صنف و گروهــى در جامعه براى خود، 
نشــانه ها و ويژگى هايى دارند كه بواسطه 
آن ها شناخته مى شوند. در قرآن براى اهل 
مسجد كه خانه خدا را خانه خود قرار داده اند 
نشــانه ها و ويژگى هاى بيان شده كه همان 

ويژگى مؤمنان راستين است.
الف) آنها كســانى اند كه هيچ چيزى حّتى 
امورى مانند تجارت و خريد و فروش و انواع 
معامالت پر سود كه جذاب ترين كار دنيايى 
است ايشــان را از ياد و ذكر خدا خصوصا از 
اقامــه نماز و پرداخــت زكات باز نمى دارد: 
 ︀َ﹫﹁ َ︣ ﹋َُ︢ ــ﹢ٍت اَِذَن ا﹜﹙ُُ﹥ اَن ُ︑َ︣﹁ــَ︹ و﹫ُ︋  ﹩﹁ِ»
وِ وا﹐︮︀ل * ِر︗︀ٌل  ُ︡ ︽ُ﹛︀ِ︋ ︀﹫﹁ ﹤َُ﹛ ُ ِ︊ َ︧ ُ ﹤ُ﹝ُ︨ا
ِ︣ ا﹜﹙ُِ﹥ واِ﹇︀ِم  ︋َ﹫ٌ︹ َ︻﹟ ِذ﹋ ٌة و ﹐ َ︣ ﹐ُ︑﹙ِ﹫﹛ ِ︑︖ــ
﹋﹢ِة...».26 «نور و هدايت  ُ︤ ﹙ــ﹢ِة و ا︐︀ِء ا﹜ ُ︭ ا﹜
الهــى در خانه هايى قــرار دارد كه خداوند 
اذن فرموده رفعت و عظمت داشــته باشند؛ 
خانه هايى كه نام خدا در آنها برده مى شــود 
و صبح و شــام در آنها تسبيح او مى گويند. 
مردانى كه نه تجــارت و نه معامله اى آنان 
را از يادخدا و برپا داشــتن نماز و اداى زكات 

غافل نمى كند».
ب) آنها افرادى هســتند كه در روز قيامت و 
حســاب كه دل ها و ديده ها دگرگون است 
 ُ︉ مى ترســند: «... َ︀﹁ــ﹢َن َ﹢ً﹝ــ︀ َ︑َ︐َ﹆﹙ُ
﹁﹫ــِ﹥ ا﹜ُ﹆﹙﹢ُب واَ﹐︋︭ــ︀ر».27 اما اين ترس و 
وحشــِت آنها در همين دنيا است، نه در آن 
روز ســخت؛ چه اين كه آنــان پيش از اين، 
به بركت مســاجد و ياد و تسبيح خدا در آن 
بــه آرامش و امنّيت الزم دســت يافته اند و 
با دســت پر و قلب آرام يافتــه به ياد خدا28 

نظاره گــر حــوادث آن روز خواهند بود: «و 
ٌ︣ ِ﹝﹠︀ وُ﹨﹛ ِ﹝﹟  ﹫ــ َ︠ ــَ﹠ِ﹤ َ﹁َ﹙ُ﹥  َ︧ َ﹛︀ِ︋ َ﹝﹟ ︗︀َء 
ٍ︢ آِ﹝﹠﹢ن».29 «و كســانى كه كار  َ﹞﹢َ ٍع َ︤ ﹁َ
نيكى انجام دهند پاداش بهتر از آن خواهند 
داشت؛ و آنان از وحشت آن روز درامانند». 

ج) و آنها كســانى هستند كه دوستدار پاكى 
و طهارت اند و براى رســيدن  به آن تالش 
 َ︦ ِ︨ ٌ︡ اُ و كوشــش مى كنند: «... ﹜ََ﹞︧ــِ︖
ِل َ﹢ٍم اََ﹅ّ اَن َ︑﹆﹢َم ﹁﹫ِ﹥  َ︻َ﹙﹩ ا﹜︐ُ﹆﹢ی ِ﹝﹟ اَوُ
 ّ︉ ُِ ﹤ُُ﹚﹛︣وا وا ُ︴َ︐ََ ︊ّــ﹢َن اَن ُِ ِر︗︀ٌل ﹤ِ﹫﹁
︣ــ﹟».30  «آن مســجدى كه از روز  ِ ا﹜ُ﹞︴ُ
نخســت برپايه تقوا بنا شــده، شايسته تر 
اســت كه در آن (به عبادت) بايســتى؛ در 
آن، مردانى هستند كه دوست دارند پاكيزه 

باشند؛ و خداوند پاكيزگان را دوست دارد».
 ب) پاداش مسجديان

خداى تعالى در آيه 36 ســوره نور مسجد و 
ويژگى هاى آن را مطــرح و در آيه 37  اين 
ســوره اوصاف و ويژگى هاى اهل مسجد را 
بيان كرده و در آيــه 38 پاداش آنان يادآور 
َ﹟ ﹝︀ َ︻ِ﹞﹙﹢ا و  َ︧ َ﹛ ا﹜﹙ُُ﹥ اَُُ ِ︤ شده است: «﹜َِ﹫︖
 ِ︣ ﹫︽َِ︋ ُ﹨﹛ ِ﹝﹟ َ﹁︱ِ﹙ِ﹥ وا﹜﹙ُُ﹥ َُ︣زُق َ﹝﹟ َ︪︀ُء  َ︡  ِ︤ َ
ِ︧︀ب».«مؤمنان مســجدى به كارهاى 
شايسته مى پردازند و در نتيجه خدا، هنگام 
دادن پاداش به آنان، تمام اعمال شان را هر 
چند كاستى هايى داشته باشد، بهترين عمل 
به شــمار مى آورد و همه را بر پايه آن ســزا 
مى دهد و از فضل خود نيز بر پاداش شــان 
بيفزايــد، و خداونــد به هر كــس بخواهد 
بى حســاب؛ بدون آنكه از اعمال او عوضى 
بخواهــد، روزى و پاداش افــزون خواهد 

داد».31
 ششم: كاركردهاى مساجد

الف) عبادى
 1ـ  ياد خدا

ايــن ويژگى يعنى ياد خــدا، در آيات متعدد 
قرآن به صورت وصــف اصلى و جداناپذير 

مساجد مطرح شده است: 
الف) در آيه 114 ســوره بقره: «و َ﹝﹟ اَ︸َ﹙ُ﹛ 
َ︣ ﹁﹫َ︀ اُ︨﹞ُ﹥ و  ﹋َُ︢ ا﹜﹙ُِ﹥ اَن َ︡ ﹟ َ﹝َ﹠َ︹ َ﹝︧ــ︀ِ︗ ُ﹝﹞ِ
ِ︋︀...».«چه كسى ستمكارتر  ︣ا َ︠  ﹩﹁ ﹩︺ َ︨
از كسانى است كه از بردن نام خدا در مساجد 
او جلوگيرى مى كنند و سعى در ويرانى آنها 

دارند».
ب) آيه 40 سوره حج: «و ﹜َ﹢﹐ َد﹁ُ︹ ا﹜﹙ُ﹥ِ ا﹜ّ﹠︀َس 
 ︹ٌ﹫َِ︋ ﹢ِ﹝ــُ︹ و  َ︮ َ﹝ــ️  ِ︡ َُ﹛ ︰ٍــ︺َ︊ ِ︋ ︋َ︺َ︱ُــ﹛ 
ُ︣ ِ﹁﹫َ︀ ا︨ــُ﹛ ا﹜﹙ُِ﹥  ﹋َُ︢ ُ︡ َ﹙ــ﹢ٌت و َ﹝︧ــِ︖ َ︮ و 
ا...». «و اگــر خداوند بعضى ازمردم  ً︣ ﹫︓﹋َ
را بوســيله بعضى ديگر دفع نكند، ديرها و 
صومعه ها و معابد (يهود و نصارا) و مســاجد 
كه نام خدا در آن بسيار برده مى شود ويران 

مى گردد».
 2ـ  اقامه نماز

از مهم ترين فلسفه وجود مساجد در جامعه 
اســالمى اقامه نماز و فرايض پنجگانه در 
آن اســت. و ذكر او باالترين عمل و عبادت 
اســت كه در نماز متجلى مى شــود: «... و 
﹙﹢َة َ︑﹠﹩ َ︻﹟ ا﹜َ﹀︪ــ︀ِء  ُ︭ ﹙﹢َة اِنُ ا﹜ ُ︭ اَِ﹇ِ﹛ ا﹜
...».32 «و نماز را  ُ︣ َ︊ ُ︣ ا﹜﹙ُــِ﹥ اَ﹋ ﹋ ِ︢ ِ︣ و ﹜َ وا﹜ُ﹞﹠َ﹊
برپا دار كه نماز آدمى را از كارهاى زشــت و 
ناپســند باز مى دارد و مهمتر آن كه نماز ياد 

خداست و ياد خدا بزرگترين عمل است».
 3ـ  اعتكاف

در آيــه 187 بقــره آمده اســت: «... و﹐ 
 ِ︡ ــ︣وُ﹨﹟ُ واَ﹡ُ︐﹛ ︻ِ﹊﹀﹢َن ِ﹁﹩ ا﹜َ﹞︧ــِ︖ ِ︫ ︀︊︑ُ
...». «و با زنان هنگام اعتكاف در مساجد 
مباشــرت نكنيــد». برخى مفســران نقل 
كرده اند كه بعضى افراد (در صدر اســالم) 
هنگام اعتكاف از مسجد بيرون مى آمدند و با 
همسر خود همبستر مى شدند سپس با انجام 
غسل به اعتكاف و مسجد برمى گشتند آيه 
نازل شــد و آنــان را از ايــن كار نهى كرده 

است.33
 4ـ  عـــروج بـــه ملكـــوت و شـــهود 

آيـــات خـــدا
معراج پيامبر درنقطه شروع از مسجد آغاز 
شد و در نقطه پايان به مشاهده برخى آيات 
ِه  ِ︡ ︊︺َِ︋ ی اَ︨︣ی  ︊︀َن ا﹜ُ︢ ُ︨ الهى انجاميد: «
 ︀ َ︭ ِ︡ اَ﹐﹇ ِ︡ ا﹜َ︣اِم اِ﹜َ﹩ ا﹜َ﹞ِ︧︖ ﹜َ﹫ً﹙︀ ِ﹝َ﹟ ا﹜َ﹞ِ︧︖
 34.«...︀﹠︑ِ︀ــ﹟ آ﹞ِ ﹤َُ ِ︣ ﹠ُِ﹛ ﹤َُ﹛﹢َ ︀ــ﹠﹋ َ︣ ی︋  ا﹜ُ︢
«پاك و منزه اســت خدايى كــه بنده اش 
(محمد  ) را در يك شــب از مسجدالحرام به 
مسجد االقصىـ  كه گرداگردش راپر بركت 
ســاختيمـ  برد تا برخى آيات خــود را به او 

نشان دهيم».
 5ـ  طهارت روح و جان

خداونــد در قرآن اهالى مســجد بنا شــده 
براســاس تقوا و رضاى الهــى را اين چنين 
 َ︦ ِ︨ ٌ︡ اُ معرفى كرده اســت: «... ﹜ََ﹞︧ــِ︖
ِل َ﹢ٍم اََ﹅ّ اَن َ︑﹆﹢َم ﹁﹫ِ﹥،  َ︻َ﹙﹩ ا﹜︐ُ﹆﹢ی ِ﹝﹟ اَوُ
 ّ︉ ُِ ﹤ُُ﹚﹛︣وا وا ُ︴َ︐ََ ︊ّــ﹢َن اَن ُِ ِر︗︀ٌل ﹤ِ﹫﹁
︣﹟...».35 «آن مسجدى كه از روز  ِ ا﹜ُ﹞︴ُ
نخســت برپايه تقوا بنا شده شايسته تر است 
كه در آن (به عبادت) بايستى؛ در آن، مردانى 

هستند كه دوست مى دارند پاكيزه باشند».
 6ـ  تقّرب به خدا

خداوند در قــرآن در موارد متعدد اين مراكز 
مقدس را «مســاجداّهللا ؛ مسجدهاى خدا» 
ناميده36 و آن را به نام مباركش اضافه كرده 
است تا از اين راه، لطف و عنايت خاصش را 
به اين اماكن و اهالى آن نشــان دهد. در آيه 
36 سوره نور مساجد را به عنوان خانه هايى 

كه به اذن خدا عظمت
و منزلت يافته اند معرفى شــده است: « ِ﹁﹩ 
︋ُ﹫﹢ٍت اَِذَن ا﹜﹙ُُ﹥ اَن ُ︑َ︣﹁َ︹ ...».37 «خانه هايى 
كه خداوند اذن داده كــه عظمت و منزلت 

رفيع يابند».
 ب) تربيتى

 1ـ  نظافت و زيبا زيستن
خداوند در يك فرمان عام، صريح و روشــن 
 ﹜﹊ُ︐َ﹠َــ︢وا ز ُ︠ فرموده اســت: «︀ ︋َ﹠﹩ ءاَدَم 
ٍ︡ ...».38 «اى فرزنــدان  َ︡ ُ﹋﹏ِ َ﹝︧ــِ︖ ِ︻﹠ــ
آدم! هنگام حضور در هر مســجدى خود را 

بياراييد». 
 2ـ  حاجت خواهى

از جملــه كاركردهاى مســاجد در جوامع 
دينى اين اســت كه اين اماكن محل عرضه 
حوائج به پيشــگاه بارى تعالى و راز و نياز با 
او و درخواســت از فضل و رحمت اوست. در 
همين راستا مرحوم طبرسى نقل مى كند كه 

︡او﹡︡ در ﹇︣آن در ﹝﹢ارد ﹝︐︺︡د ا﹟ ﹝︣ا﹋︤ ﹝﹆︡س را «﹝︧︀︗︡ا﹜﹙ّ﹥ ؛   ︠
﹥ ﹡︀م ﹝︊︀ر﹋︩ ا︲︀﹁﹥ ﹋︣ده ا︨️ ︑︀ از ا﹟ راه،  ︡ا» ﹡︀﹝﹫︡ه  و آن را︋  ﹝︧︖︡﹨︀ی︠ 

﹥ ا﹟ ا﹝︀﹋﹟ و ا﹨︀﹜﹩ آن ﹡︪︀ن د﹨︡. ︀︩︮ را︋   ︠️︀﹠︻ و ︿︴﹛
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٦

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٧



︀ر﹝︧︖ـــ︡ ︊   در رواــ︀ت و ︠ا

برخى مفسران گفته اند: جمله «اَن ُ︑َ︣﹁َ︹» در 
 ︀﹫﹁ ︣﹋︢ ت اذن ا﹜ّ﹙﹥  ان ︑︣﹁︹ و﹢﹫ آيه «﹁﹩︋ 
ا︨ــ﹞﹥ ...».39 به معناى رفع (بردن) حوائج 

در مساجد به پيشگاه خداوند است.40
 ج) اجتماعى

1ـ  حيات دين در جامعه
در ســوره حج، آيه 40 آمده است: «... ﹜َ﹢﹐ 
 ️﹞َ ِ︡ َُ﹛ ︰ٍــ︺َ︊ ِ︋  ﹜ُ︱َ︺َ︋ َد﹁ُ︹ ا﹜﹙ُِ﹥ ا﹜ّ﹠ــ︀َس 
 ︀َ﹫﹁ِ ُ︣ ﹋َُ︢ ُ︡ َ﹙﹢ٌت و َ﹝︧ــ︀ِ︗ َ︮ ︋َِ﹫ٌ︹ و  ﹢ِ﹝ُ︹ و  َ︮
ا...». «و اگر خداوند بعضى  ً︣ ا︨ــُ﹛ ا﹜﹙ُِ﹥ َ﹋︓﹫
مردم را بوسيله بعضى ديگر دفع نكند، ديرها 
و صومعه ها و معابد يهود و نصارا و مســاجد 
كه نام خدا درآن بســيار برده مى شود ويران 

مى گردد».
هدف دين ســتيزان در برچيدن مســاجد و 
معابــد از جوامع دينى در واقع نابودى دين و 
معنوّيت است؛ چه اين كه آنان در غياب دين 

و معنوّيت مى توانند
بــر جوامع ســلطه يابند و بــه اهداف خود 
برسانند بنابراين، بر مؤمنان و متدينان است 
كه با تمام وجود از مســاجد و معابد حفاظت 
و دفاع كنند تا در ســايه آن جامعه اى سالم، 
مطلوب و رهيده از اســتعمار و اســتثمار و 
اســتكبار داشته باشند. البته روشن است كه 
مقصود از حفاظت مساجد در برابر دشمنان 
تنها حفاظت بناى آن نيست بلكه مهمتر از 
آن، حفظ مساجد از افكار و برنامه هاى پليد 

و منافقانه دشمنان است.
 2ـ  اُنس و وحدت

در آيات 107 و 108 ســوره توبــه دو نوع 
مســجد مطرح شده اســت: مسجد ضرار و 
زيان رســان41 و مسجد بنا شــده براساس 

اخالص و تقوا.

مسجد ضرار اين گونه معرفى شده است: «و 
 ﹟﹫ ︋︀﹆︣﹀︑ ︢وا ﹝︧︖︡ا ︲︣ارا و ﹋﹀︣ا و︑ا ﹟︢﹛ا
ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ و ار︮︀دا ﹜﹞﹟ ︀رب ا﹜ّ﹙﹥  و ر︨﹢﹜﹥ ﹝﹟ 
﹇︊﹏ ...». «گروهى از منافقان مســجدى 
ســاختند براى زيان رساندن (به مسلمانان) 
و تقويت كفــر و تفرقه افكنى ميان مؤمنان 
و كمينگاه براى كســى كه از پيش با خدا و 

پيامبرش مبارزه كرده بود».
از مفهوم آيه ياد شــده اســتفاده مى شود: 
مســجد سودمند مسجدى اســت كه نافع 
بــراى همگان، مراكز ازديــاد ايمان مردم، 
پايــگاه وحــدت و اُنس و اُلفــت مؤمنان و 
جايى براى فعالّيت هــاى اجتماعى اولياى 
خدا باشــد. و اين همان مسجدى است كه 
براساس تقوا و اخالص تأسيس شده باشد.

 3ـ  مساوات و ستم گريزى
از جملــه كاركردهاى تربيتــى و اجتماعى 
مسجد اين است كه اين كانون هاى مقدس 
در جامعه، پيام آور مساوات، برابرى و رعايت 
حقوق ديگران و احترام به آن است. در همين 
راستا خداى حكيم در وصف مسجد الحرام 
ی  ِ︡ ا﹜َ︣اِم ا﹜ُ︢ مى فرمايــد: «... وا﹜َ﹞︧ــِ︖
﹢اًء اَ﹜︺ِ﹊ُ︿ ﹁﹫ِ﹥ وا﹜︊︀ِد...».42   َ︨ َ︗َ︺﹙﹠ُ﹥ ﹜ِ﹙ّ﹠︀ِس 
«و مســجدالحرام كه آن را براى همه مردم 
برابر قرار داديم، چه كسانى كه در آنجا زندگى 

مى كنند يا از نقاط دور وارد مى شوند».
 د) اقتصادى

 حّل مشكالت اقتصادى
از اوصاف اولين مســجد تأسيس شده براى 
مردم يعنى كعبه اين اســت كــه اين كانون 
مقدس مايه بركت بــراى جهانيان و جوامع 
️ٍ ُوِ︲َ︹ ﹜ِ﹙ّ﹠︀ِس ﹜َ﹙ُ︢ی  َل ︋َ﹫ بشرى است: «اِنُ اَوُ
ی ﹜ِ﹙︺َ﹙﹞﹫﹟».43 «نخستين  ً︡ َ﹤ ُ﹝︊︀َرً﹋︀ و ُ﹨ ُ﹊َ︊ ِ︋
خانه اى كه براى مردم (و نيايش خداوند) قرار 
داده شده، همان اســت كه در سرزمين مّكه 
اســت؛ كه پربركت، و مايه هدايت جهانيان 

است».
مســاجد پايگاه هاى تقويت ايمــان و تقوا و 
تعالى معنويت اســت و خداوند ايمان و تقوا 
را عامل مّهــم بهره مندى از رفاه اقتصادى و 
َ︣ی  آسايش معرفى مى كند: «و﹜َ﹢ اَنُ اَ﹨َ﹏ ا﹜ُ﹆
﹞︀ِء  ُ︧ ﹋︀ٍت ِ﹝َ﹟ ا﹜ َ︣ َ︋ ﹜ِ﹫﹚َ︻َ ︀﹠︐َ﹀ََ﹛ ءاَ﹝﹠﹢ا وا︑َُ﹆﹢ا
︋ِ﹞︀ ﹋︀﹡﹢ا   ﹜﹨ُ︀﹡︢ َ︠ َ︀ ︋ــ﹢ا َ﹁ ُ︢ واَ﹐رِض و﹜ِ﹊ــ﹟ َ﹋
︊﹢ن».44 «و اگر اهل شهرها و آبادى ها،  ِ︧ ﹊َ

ايمان مى آوردند و تقوا پيشه مى كردند بركات 
آسمان و زمين را بر آنها مى گشوديم؛ ولى آنها 
حق را تكذيــب كردند؛ ماهم آنان را به كيفر 

اعمال شان مجازات كرديم».

 پى نوشت
١ .  سوره بقره، آيه ١٤٥ و ١٥٠ و ١٥١ و ١٩١ و ١٩٦ و ٢١٧ ؛ سوره 
مائده، آيه ٢ ؛ ســوره اعراف، آيه ٢٩ و ٣١ ؛ سوره انفال، آيه ٣٤ ؛ سوره 
توبه، آيه ٧ و ١٩ و ٢٨ و ١٠٧ و ١٠٨ ؛ ســوره اســراء، آيه ١ و ٧ ؛ سوره 

كهف، آيه ٢١؛ سوره حج، آيه ٢٥ ؛  سوره فتح، آيه ٢٥ و ٢٧ .
٢ .  سوره بقره، آيه ١١٤ و ١٨٧ ؛ سوره توبه، آيه ١٧ و ١٨ ؛ سوره حج، 

آيه ٤٠ ؛ سوره جن، آيه ١٨ .
٣ .  سوره اسراء، آيه ١ .

٤ . سوره توبه، آيه ١٠٧ .
 ٥ . مجمــع البيــان، ج ٥ ، ص ١٢٧ ؛ جامع البيــان، ج ١١ ، ص ٣٨ ؛ 

الميزان، ج ٩ ، ص ٣٩٠ .
٦ . سوره بقره، آيه ١١٤ ؛ سوره حج، آيه ٤٠ ؛ سوره نور، آيه ٣٦ .

٧ .  ر.ك: وســائل الشــيعه، ج ٥ ، ص ٢٣ ابواب احكام المساجد، باب 
استحباب بناء المساجد.

٨ .  مجمع البيان، ج ٨٧ ، ص ٢٢٧ ؛ الكشاف، ج ٣ ، ص ٢٤٢ .
٩ .  الميزان، ج ١٥ ، ص ١٢٦ .

١٠ .  برخى مفســران محراب را به معناى مســجد يا جايگاه خاصى از 
آن دانســته اند و از اين جهت آن را  محراب ناميده اند كه محل محاربه 
و جنگ با شــيطان و هواى نفس است، و برخى با توجه به معناى ديگر 
ماده حرب (عارى بودن) گفته اند وجه تســميه آن به اين نام اين است 
كه در آن مكان شايسته است. انسان از هر نوع انتقال به دنيا و آشفتگى 

خاطر، عارى  باشد.
١١ .  سوره سبأ، آيه ١٢ـ  ١٣ .

 ١٢ .  سوره بقره، آيه ١١٤ .
١٣ .  تفسير نمونه، ج ١ ، ص ٤٠٨ـ  ٤٠٩ .

١٤ .  سوره توبه، آيات ١٧ و ١٨ .
 ١٥ .  مجمع البيان، ج ٥ ، ص ٢٨ ؛ بحاراالنوار، ج ٤١ ، ص ٦٣ .

١٦ . سوره توبه، آيه ١٠٨ .
١٧ .  سوره مائده، آيه ٢٧ .
 ١٨ .  سوره توبه، آيه ١٨ .
١٩ .  سوره توبه، آيه ١٨ .

٢٠ .  سوره بقره، آيه ١٢٥ .
٢١ . مجمع البيان، ج ٨٧ ، ص ٢٢٧ .

 ٢٢ .  سوره بقره، آيه ١٢٥ ؛ سوره حج، آيه ٢٦ .
٢٣ .  سوره توبه، آيه ١٠٨ .
٢٤ .  سوره بقره، آيه ١١٤ .

 ٢٥ . جامع البيــان، ج ٢٩ ، ص ١٤٥ ؛ مجمع البيان، ج١٠ ، ص ١٥٢ ؛ 
بحاراالنوار، ج ٦٠ ، ص ١٢٣ .

 ٢٦ .  سوره نور، آيات ٣٦ و ٣٧ .
٢٧ . سوره نور، آيه ٣٦ و ٣٧ .

٢٨ . «أال بذكراّهللا  تطمئن القلوب». «آگاه باشــيد تنها با ياد خدا دل ها 
آرام مى گيرد». سوره رعد، آيه ٢٨ .

٢٩ . سوره نمل، آيه ٨٩ .
٣٠ . سوره توبه، آيه ١٠٨ .

 ٣١ . برگرفته از ترجمه قرآن براساس الميزان، با تغيير اندك.
 ٣٢ . سوره عنكبوت، آيه ٤٥ .

 ٣٣ . جامع البيان، ج ٢ ، ص ٢٤٧ - ٢٤٦ .
٣٤ . سوره اسراء، آيه ١ .

٣٥ .  سوره توبه، آيه ١٠٨ .
٣٦ . سوره بقره، آيه ١١٤ و ١٨٧ ؛ سوره توبه، آيه ١٧ و ١٨ ؛ سوره حج 

، آيه ٤٠ و سوره جن، آيه ١٨ .
٣٧ . سوره نور، آيه ٣٦ .

 ٣٨ . سوره اعراف، آيه ٣١ .
٣٩ .  سوره نور، آيه ٣٦ .

٤٠ . مجمع البيان، ج ٧ـ  ٨ ، ص ٢٢٧ .
٤١ . براى توضيح بيشتر درباره اين نوع مسجد به مباحث مسجد ضرار 

مراجعه شود.
 ٤٢ . سوره حج، آيه ٢٥ .

٤٣ . سوره آل عمران، آيه ٩٦ .
٤٤ .  سوره اعراف، آيه ٩٦ .

 آباد كردن مسجد
روايات و اخبــار فراوانى از پيامبراكرم 
از ائمه معصومين پيرامون مسجد 
وارد شده است كه نشــان از جايگاه و 
اهميت اين مكان در اســالم و اهتمام 
ايشــان به امورات مسجد دارد. از بيان 
انبوه اين اخبار و روايات در ذيل به اهم 

آنها اشاره خواهيم كرد:
 1 . حدثنى أبى عن َعلّى بن الحســن 
الكوفى عن أبيه عن عبداهللاّ  بن المغيرة 
عن السكونى عن جعفر بن محمد عن 
 َ︉ ﹫ْ ِ︭ ُ ︀ل: اِنُ ا﹜ّ﹙﹥ َ اَذا َأَراَد َأْن﹇  آبائه
 ﹟َ ِ︢ اٍب ﹇︀َل: ﹜َْ﹢َ﹐ ا﹜ُ َ︢ ︋َِ︺ــ ︃َْرِض  َأْ﹨َ﹏ ا﹜ْ
ی َو  ِ︡ ــ︀ِ︗ َ︧ وَن َ﹝ ُ︣ ﹝ُ︺َْ َن ِ﹁َ﹩ُ َو﹢ّ︋ ︀︐ََ
 ُ️ ْ﹛ َ︤ ﹡ْ َ︃ ︀ِر ﹜َْ﹢﹐ُ﹨ْ﹛ ﹜َ ْ︨ ﹔︀ِ︋ وَن  ُ︣ ﹀ِ︽ْ︐َ ْ︧ َ

1.﹩ِ︋ َ︻︢ا
  از پــدران بزرگوارش امــام باقر
نقل مى كند كه فرمود: خداوند متعال 
هنگامــى كه  مى خواهــد زمينيان را 
به عذابى گرفتــار كند مى فرمايد: اگر 
نبودند در ميان شــما كسانى كه به من 
عشــق و محبت مى ورزيدند و مساجد 
را آباد مى ســاختند و در سحرگاهان به 
استغفار مى پرداختند،عذاب ام را بر شما 

فرو مى فرستادم.
2 . حدثنا ابوالحســن محمد بن علّى 
بن الشاة... عن داود بن سليمان الفراء 
عن على بن موسى الرضا  قال: حدثنى 
ابن موسى بن جعفر عن ابيه جعفر بن 
محمد  عن ابيه محمــد بن على عن 
أبيــه على بن الحســين قال: حدثنى 
ابى الحســين بن على عــن أبيه على 
بن ابيطالب عن رســول اهللاّ  ﹇︀ل: 
 ِ︣ ︱ََْ﹛ا ﹩﹁ِ ︀َ﹠ْ﹞ِ ﹥ٌ︔َ﹑︔َ ِة وُ ُ︣ ٌ﹤ ِ﹝َ﹟ ا﹜ُْ﹞ ُ︐ ِ︨
︀ ا﹜ُِ︐﹩  ُ﹞ َ︃ ﹁َ ِ︣ ــَ﹀ ُ︧ َو َ︔﹑َ︔ٌ﹤ ِ﹝ْ﹠ــ︀ ِ﹁﹩ ا﹜ْ

ِ︣ َ﹁ِ︐َ﹑َوُة ِ﹋َ︐︀ِب ا﹜ّ﹙﹥ ِ  ︱ََْ﹛ا ﹩﹁ِ

ِ︡ ا﹜ّ﹙﹥ ِ وا︑ِ︀ُذ  َوَ︗﹏ُ َو ِ︻َ﹞︀َرُة َ﹝︧ــ︀ِ︗ ُ︤ ︻َ
ــ﹀︣  ُ︧ ا﹖︠﹢ان ﹁﹩ ا﹜ّ﹙﹥  و أّ﹝︀ ا﹜ُ︐﹩ ِ﹁﹩ ا﹜
ُ﹟ ا﹜ُْْ﹙ِ﹅ َوا﹜ِْ﹞︤اُح ِ﹁﹩  ْ︧ ُ اد و ُ︤ ﹁︊ُ︢ل ا﹜

2.﹩ ِ︮ ا﹜َْ﹞َ︺︀ ِ︣ ﹫ْ︾َ
امام رضا  (به ســه سند) از پدرانش نقل 
كرده اند كه رســول خدا  فرمودند: 
مرّوت (جوان مردى) را شــش نشانه 
اســت كه سه نشانه آن متعلق به وطن 
است و سه تا در سفر؛ اما آن سه كه متعلق 
به وطن است عبارتند از: تالوت قرآن 
خدا، آباد كردن مساجد خداوند و اختيار 
كردن برادران دينى و آنها كه متعلق به 
سفر است، عبارتند از: بخشش توشه، 
اخالق نيكو و شوخى و مزاح كردن در 

غير گناهان.
آثار مسجد رفتن

1 . محمــد بن على بــن محبوب عن 
يعقــوب بن يزيد عن ابــن أبى عمير 
عــن ابراهيــم بــن عبدالحميد عن 
سعداالســكاف عن زياد بن عيســى 
عن أبى الجارود عن األْصَبغ عن على 
بن أبى طالب  : قــال: كان يقول: َ﹝ِ﹟ 
ی  َ︡ ََِأ︮︀َب ا ِ︡ ــِ︖ ْ︧ َ︐َ﹙ــَ︿ اِ﹜َ﹩ ا﹜َْ﹞ ْ︠ ا
ــَ︐﹀︀دا ِ﹁﹩ ا﹜ّ﹙﹥ ِ َأو ِ︻ْ﹙﹞︀  ْ︧ ا﹜ُ︓َ﹞︀ِن: َأ︠︀ ُ﹝
ــِ﹞َ︹  َ︨ ﹁︀، َأْو آًَ﹤ ُ﹝َْ﹊َ﹞ً﹤ َأْو  ِ︣ ــَ︐ْ︴ ْ︧ ﹞ُ
 ﹥ً﹝َْْ︡ی َأْو َر﹨ُ ﹩﹚ْ︻ ﹤ُّ﹛ ُ︡ ︑َ ﹥ً﹝﹚ِ﹋َ ︹﹝︧
ُدُه َ︻ْ﹟ َرًدی َأْو  ّ︣ ًة، َأْو َ﹋ِ﹙َ﹞ً﹤ َ︑ــ َ︣ ︷ِ︐َ﹠ْ﹞ُ

َ﹫ً﹤ َأْو ََ﹫︀ًء.3  ْ︪ َ︠ ُك َذْ﹡︊︀  ُ︣ ︐َْ

أميرالمؤمنين   مى فرمايند: انسانى كه به 
مسجد رفت و آمد مى كند، يكى از امور 
هشت گانه نصيب او مى شود: برادرى 
ايمانى كه در مسير خداوند از او استفاده 
كند، علم و دانشى نو و تازه، فهم و درك 
آيه اى از آيات قرآن، شــنيدن سخنى 
كه او را بــه هدايت رهنمون باشــد، 
رحمتى كه انتظار آن را از جانب خداوند 
مى كشد، سخنى كه او را از گمراهى و 
هالكت باز دارد، ترك گناه به ســبب 
روح خشيت و خداترســى يا به خاطر 

حياء از برادران ايمانى. 
2 . محمــد بن احمد بــن يحيى عن 
ابراهيم بن هاشــم عــن النوفلى عن 
السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه 
قــال:   قال النبى : َ﹝ــْ﹟ َ﹋︀َن ا﹜ُْ﹆︣آُن 
 ︀︐﹫َْ︋ ︋ََ﹠﹩ ا﹜ّ﹙﹥ ُ ﹜َُ﹥   ﹤ُ︐َ﹫َْ︋  ُ︡ ــِ︖ ْ︧ َ︓ُ﹥ َوا﹜َْ﹞ ِ︡ َ

    4.﹥ِ ِ﹁﹩ ا﹜َْ︖﹠ُ
نبى مكرم فرمــود: هر كس قرآن 
سخن او و مسجد خانه او باشد، خداوند 
متعال برايش خانه اى در بهشــت بنا 

مى كند.

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٨



آراستگى براى مسجد
1 . عن محمد بن الفضيل عن أبى الحســن 
 َ︡ ﹠ْ︻ِ ﹜ْ﹊ُ︐َ﹠َْوا ِز ُ︢ ُ︠ َوَجلَّ « الرضا  فى َقول اهللاّ  َعزَّ

»5 َقاَل: ِهَى الثياب. ٍ︡ ︖ِ ْ︧ ﹞َ ِ﹏﹋ُ
امام رضا  در تفسير آيه «زينت خود را به هنگام 
مسجد رفتن برگيريد» فرمود: مقصود لباس 

خوب و تميز است.
2 . عــن أبى بصير عــن أبى عبــداهللاّ   قال: 
» َقاَل:  ٍ︡ ︖ِ ْ︧ ﹞َ ِ﹏﹋ُ َ︡ ﹠ْ︻ِ ﹜ْ﹊ُ︐َ﹠َْوا ِز ُ︢ ُ︠ ســألته «

ُهوالمشُط عَند كلِّ صالٍة فريضٍة و نافلٍة.6
امام صادق   در پاســخ به سؤال از معناى آيه: 
«زينت خود را هنگام مسجد رفتن برگيريد» 
فرمودند: مقصود شــانه زدن موهاى ســر 
و صورت پس از هر نماز واجب و مســتحب 

است.
  آموزش در مسجد

 ِ︡ ــِ︖ ْ︧ ︀َِذا ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞ ــ﹢ُل ا﹜ّ﹙ــ﹥ ِ  َ﹁ ُ︨ َج َر َ︣ ــ َ︠ 1 . َو 
 ٌ︦ َ﹆ُــ﹢َن َو َ﹝ْ︖ِ﹙ ُ﹀︐ََ ٌ︦ ــ︀ِن، َ﹝ْ︖ِ﹙ َ︧ ﹚ِ︖ْ﹞َ
ُ﹜﹢َ﹡ُ﹥ َ﹁َ﹆︀َل ِ﹋َ﹑  َ︃ ــ ْ︧ َ َن ا﹜ّ﹙ــ﹥ َ َ︑َ︺︀﹜َــ﹩ َو﹢︻ُ ْ︡ َ
 ︀ ُ︻﹢َن ا﹜ّ﹙﹥ َ َو َأ﹝ُ ْ︡ ٍ︣ َ﹨﹣َ﹐ِء َ﹁َ﹫ ﹫ْ َ︠ ْ﹫ِ﹟ اِ﹜َ﹩  َ︧ ا﹜َْ﹞ْ︖ِ﹙
ُ﹢َن ا﹜َْ︖︀ِ﹨َ﹏ َ﹨ُ﹣َ﹐ِء  ِ﹆﹀َُ ــُ﹣َ﹐ِء َ﹁َ﹫َ︐َ︺﹙ُُ﹞﹢َن َو﹨َ

7.﹜ُ︺َ﹞َ َ︡ ︺َ﹇َ ُ﹜︔ُ ُ️ ﹚ْ ِ︨ ْ︺ِ﹙﹫ِ﹛ ُأْر َأْ﹁َ︱ُ﹏ ︋ِ︀﹜︐ُ
رسول خدا  روزى بيرون آمدند و در مسجد 
دو مجلس را مشــاهده كردند، يك مجلس 
مشغول تعليم و يادگيرى بودند و يك مجلس 
خداى تعالى را مى خواندند و عبادت مى كردند. 
پس فرمود: هــر دو مجلس عمل خير انجام 
مى دهند، آنان خدا را مى خوانند و اينان دانش 
فرا مى گيرند و به ديگران مى آموزند. اين گروه 
با فضيلت تر اســت. من به ياد دادن و تعليم 
مبعوث شده ام، سپس با همان گروه نشستند.

 ﹐َ ِ︡ ــِ︖ ْ︧ ا اِ﹜َ﹩ ا﹜َْ﹞ َ︡ ︾َ ﹟ْ﹞َ : 2 . عن النبــى
 ُ︣ ْ﹫︣ا َأو ﹜ُِ﹫َ︺﹙َِ﹞ــ﹥ُ َ﹋︀َن ﹜َُ﹥ َأْ︗ َ︠ ُ︡ اِ﹐ُ ﹜َِ﹫َ︐َ︺﹙َُ﹛  ْــ ِ︣ ُ
 ﹐َ ِ︡ ــِ︖ ْ︧ ِة َو َ﹝﹟ َراِح اِ﹜َ﹩ ا﹜َْ﹞ َ︣ ٍ︣ َ︑︀مُ ا﹜ُْ︺ْ﹞ ﹝ِ︐َ︺ْ﹞ُ
ُ︣ َ︀جء  ْ﹫ــ︣ا َأْو ﹜ُِ﹫َ︺﹙َِ﹞ُ﹥ َ﹁َ﹙ُ﹥ َأْ︗ َ︠ ُ︡ اِ﹐ُ ﹜َِ﹫َ︐︺﹙َُ﹛  ْ ِ︣ ُ

8.﹥ِ ُ︖ِْ﹛︀مَ ا︑َ
پيامبر فرمودند: هر كــس در بامدادان به 
مسجد برود و هدفى جز اين نداشته باشد كه 
كار خوبــى را ياد بگيرد يا به ديگرى ياد بدهد 
اجر به جاى آورنده عمره كامل را دارد و كسى 
كه در شب به مســجد برود و هدفى جز اين 
نداشته باشــد كه كار خوبى را فرا بگيرد يا به 
ديگرى بياموزد پاداش يك حج كامل را دارد. 

  احترام مساجد
1 . على بن احمد بــن محمد عن محمد بن 
أبى عبداهللاّ  الكوفى عن موسى بن عمران عن 
عّمه الحســين بن يزيد النَّوفلى عن علّى بن 
أبى حمزة عن أبى  بصير قال: سألت أباعبداهللاّ  

 َعِن الِْعلَِّة ِفى َتْعِظيِم الَْمساِجِد؟

︋ُُ﹫﹢ُت   ︀ُ﹡ َ︃ ِ﹛ ِ︡ ︋ََ︐ْ︺ِ︷ْ﹫ِ﹛ ا﹜َْ﹞︧ــ︀ِ︗  ُ︣ َفقاَل: ا﹡ُ﹞︀ ُأِ﹝
ا﹜ّ﹙﹥ ِ ﹁﹩ اَ﹔ْرِض.9

ابوبصيــر مى گويد: از امام صــادق   از دليل 
تعظيم و بزرگداشت مساجد پرسيدم؟ امام  در 
جواب فرمودند: دستور به تعظيم مساجد براى 
اين است كه آنها خانه هاى خدا در روى زمين 

هستند.
2 . ابى (ره) عن ســعد بن عبداهللاّ  عن محمد 
بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن كليب 
الصيــداوى عن أبى عبداهللاّ    قــال: ﹝﹊︐﹢ٌب 
︋ُُ﹫﹢︑﹩ ﹁﹩ اَ﹔رض ا﹜﹞︧ــ︀ِ︗︡  ﹁﹩ ا﹜︐ُ﹢راة أنُ 
 ﹩︐﹫ ﹫︐﹥ ُ︔﹛ُ زار﹡﹩ ﹁﹩︋   ︋﹩﹁ ّ︣︴︑ ﹟﹝َِ﹛ ﹩︋﹢︴ُ﹁

10.︣︣م ا﹜︤ا﹊ ا﹜﹞︤ور أن ﹅ و
كليب صيداوى از امام صادق  نقل مى كند كه 
حضرت فرمود: در تورات نوشته شده است كه 
خانه هاى من (خدا) در زمين مساجد هستند 
پس خوش به حال كســى كــه در خانه اش 
تطهير كنــد (وضو بگيرد) و مــرا در خانه ام 
زيارت كند و حق زيارت شونده اينست كه زائر 

خود را اكرام و احترام كند.
3 . و مما حدثنا به الشيخ الفقيه ابوالحسن بن 
شاذان عن أبيه عن ابن الوليد محمد بن الحسن 
عن الصفار محمد بن الحسين عن محمد بن 
زياد عن مفضل بن عمر عن يونس بن يعقوب 
قال: ســمعت الصادق جعفر بن محمد  يقول: 
️َ َأنُ ا﹜﹠︊﹩  قال: َ﹝ْ﹙ُ︺﹢ٌن َ﹝ْ﹙ُ︺﹢ٌن َ﹝ْ﹟  ــِ﹞ْ︺ َ︨ أََ﹝︀ 
َ﹛ ا﹜ّ﹙﹥ ُ  ُ︷︻َ ﹜َِ﹛ ُ︦ ﹡ُ﹢ُ ︀﹫َِر ْ︡ ! َأَ︑ َ︡ ︖ِ ْ︧ ِ︣ ا﹜َْ﹞ ِ﹇﹢َُ ﹜َْ﹛
ِه ا﹒َُ﹤ و أنُ  ِ︢ َل َ﹨ َ︤ ِ︡ َو َأْ﹡ ــ︀ِ︗ َ︧ َ︑َ︺︀﹜َ﹩ َ﹅ُ ا﹜َْ﹞
 ِ️ ُ︻﹢ا َ﹝َ︹ ا﹜ّ﹙﹥ ِ َأَ︡ا١١ ﹋︀َ﹡ ْ︡ ︑َ ﹑﹁َ ﹤ِ﹚ّ﹚ِ﹛ َ︡ ︗ِ︀ َ︧ ا﹜َْ﹞
ُ﹋﹢ا  َ︣ ْ︫ ُ﹛ َأ َ︧ ِ︀﹠﹋َ ا﹢﹚ُ َ︠ ا﹜﹫﹢د وا﹜ّ﹠︭︀ری إذا َد
 َ︡ ِ﹢َُ أن ﹤ُ ُ﹫ ِ︊ ﹡َ ﹤ُ﹡َ︀ْ︊ ــ ُ︨ َ︣ ا﹜ّ﹙﹥ ُ  ﹞َ َ︃ ﹁َ ،﹩﹛︀︺︑َ  ﹤﹚ّ﹛︀ِ︋

ُه.12 َ︡ ُ︊ ︺َْ َو ︀َ﹫﹁ِ َ ﹤﹚ّ﹛ا
 طبق اين نقل امــام صادق   از پيامبر اكرم

نقل مى فرمايند كه فرمود: ملعون است كسى 
كه به مســجد احترام نگذارد! اى يونس آيا 
مى دانــى چرا خداوند حق مســاجد را بزرگ 
داشــته و اين آيه را نازل فرموده: كه مساجد 
براى خداســت پس احدى غيــر از خدا را در 

آنجــا نخوانيد. چون يهود و نصارى هنگامى 
كه وارد كنيســه و كليساهاى خود مى شدند 
به خدا شرك مى ورزيدند لذا خداوند متعال به 
پيامبرش دستور داد كه فقط او را بخوانند و او 

را عبادت كنند.
 اذان مسجد

 على بن محمد عن ســهل بن زياد عن ابن 
محبوب عن عبداهللاّ  بن سنان عن أبى عبداهللاّ    
ــ﹢لِ ا﹜ّ﹙﹥   ُ︨ ِ︡ َر ــِ︖ ْ︧ ﹞َ ︳ِِ︀ قال: كَاَن ُ︵﹢ُل
 ُ️ ﹇ ــَ﹏ ا﹜َْ﹢ْ َ︠ ︊ِ﹑ٍل اِذا َد  ﹇︀َ﹝ــً﹤ َ﹁َ﹊︀َن َُ﹆ــ﹢ُل  ﹜ِ
 ﹈َ︑َ﹢ْ َ︮ ︋ِــ﹑ُل اْ︻ُ﹏ َ﹁ــ﹢َق ا﹜ِْ︖︡اِر َو اْرَ﹁ــْ︹   ︀
 ﹤ُ︺ُ﹁َ ْ︣ ︑َ ً︀ ︃ََذاِن ِر ْ﹛︀ِ︋  ﹏َ ْ︡ َو﹋ُ ︋ِ︀َ﹔َذاِن ﹁︀نُ ا﹜ّ﹙﹥ َ َ﹇
︃ََذاَن ِ﹝﹟  ِ﹞ُ︺﹢ا ا﹜ْ َ︨ َ﹞︀ِء َو انُ ا﹜﹞﹑َِ﹊َ﹤ اَذا  ُ︧ اِ﹜َ﹩ ا﹜
 ٍ︡ ُ﹝َ﹞ُ ﹥ِ َ﹢اُت ُأ﹝ُ ْ︮ ِه َأ ِ︢ ︃َْرِض، ﹇︀ُ﹜﹢ا َ﹨ــ َأْ﹨ِ﹏ ا﹜ْ
  ﹥ِ ــَ︐ْ︽ِ﹀︣وَن ُ﹔﹝ُ ْ︧ َ َوَ︗ــ﹏ُ َو ُ︤ ا﹜ّ﹙ــ﹥ ِ َ︻ ِ︡ ﹫ِْ﹢︐َِ︋  

﹑ِة.13 ُ︭ ُ︾﹢ا ﹝﹟ ِ︑ْ﹙َ﹈ ا﹜ ُ︣ ﹀َْ ﹩︐َّ ً︡ ُ﹝َ﹞ُ
امام صادق مى فرمايد: طول ديوار مسجد 
رســول خدا به اندازه قامت يك انسان بود 
كه پيامبر در هنگام اذان به بالل مى فرمود: 
اى بــالل؟ باالى ديوار بــرو و صدايت را به 
گفتــن اذان بلند كن، همانــا خداوند بادى را 
مأمور كرده است تا اذان را به آسمان ها ببرند 
و همانا مالئكه الهى هنگامى كه صداى اذان 
را از زمينيان مى شنوند، مى گويند، اين صداى 
امت محمد به يگانگــى خداوند عزوجل 
اســت و اســتغفار و طلب آمرزش براى امت 
محمد مى كنند تــا هنگامى كه از آن نماز 

فارغ مى شوند.
 ازدواج در مسجد

1 . حدثنى أبوالحســن محمد بن هارون بن 
موســى التلعكبرى عن أبيه عن أبوالحسن 
احمــد بن محمد بن أبى العــرب الضبى عن 
محمد بن زكريا دينار الغالبى عن شعيب بن 
واقــد عن الليث عن جعفر بن محمد عن أبيه 
  ﹤﹚ّ﹛ُل ا﹢ ُ︨ عن جده عن جابر قال: ﹜َّ﹞︀ َأراَد َر
َج ﹁︀ِ︵َ﹞َ﹤ ︻﹙﹫︀ا﹜︧﹑م َ︻ِ﹙ّ﹫︀ َ﹇︀َل ﹜َُ﹥:  وِ َ︤ ُ َأْن
︀ِرٌج   ︠﹩ِ﹡ِ︅ ﹁َ ِ︡ ︖ِ ْ︧ ــ﹟ إِ﹜َ﹩ ا﹜َْ﹞ َ︧ َ﹛︋َ︀ا ْج ︀ َأ ُ︣ ْ︠ ا
 ﹟ْ﹞ِ ٌ︣ ِة ا﹜ّ﹠︀ِس َو ذاِ﹋ َ︣ ︱َِْ︋ ﹈َ︗ُ وِ َ︤ َك َو ُ﹝ ِ︣ ِ﹁﹩ َأَ︔

14. ...﹈َ﹠ُ﹫ْ︻َ ﹤ِِ︋ ّ︣ ﹆َ︑َ ︀﹞ ﹈َ﹚ِ︱ْ﹁َ
 از جابر روايت شــده كه: چون رسول خدا

خواست فاطمه عليهاالسالم را به ازدواج على 
درآورد، به او فرمود: اى ابوالحسن به مسجد 
برو كــه من نيز در پى تو خواهــم آمد و تو را 

در حضور مردم به همسرى فاطمه درخواهم 
آورد و از فضايل تو به مقدارى كه چشــمت 

روشن شود بازخواهم گفت.
2 . و مــن المناقب عن أم ســلمة و ســلمان 
الفارسى و على بن ابى طالب و ُكلُّ قالوا: اِ﹡ُُ﹥ 
َرَك  ْ︡ ﹞َ ِ ﹤﹚ّ﹛ــ﹢ِل ا ُ︨ ️َ َر ﹠ِْ︋ ﹥ُ﹝َ︵ِ︀﹁َ ْ️ ︀ َأْدَرَ﹋ ُ﹝َ﹛
 ︀﹞َ ﹟ِ َ︧ َْ﹛︋َ︀ا ... َ︀ َأ ٍ︩ ْ َ︣ ﹇ُ ُ︣ ِ︋ َ︀ َأَ﹋︀ َ︊ ︴َ َ︠ ︀ِء  َ︧ ا﹜﹠ِ
︊َ︀َب َأَ﹐ َو  ️ُ ا﹜ْ ی َ︐ُ﹩ َدَ﹇ْ﹆ ِ︡ َج ا﹜َْ﹞َ﹙ُ﹈ ِ﹝ْ﹟ ِ︻ْ﹠ َ︣ ︻َ
 ﹟ِ َ︧ َ﹛︋َ︀ا َوَ︗﹏ُ اْ﹝ِ︰ َ︀ َأ ُ︤ ︻َ ﹩ِ︋ َ︣ َر ٌ︢ َأَ﹝ اِ﹡ِ﹩ ُ﹝ْ﹠ِ﹀
 ﹈َ︗ُ وُ َ︤ ِ︡ َو ُ﹝ ــِ︖ ْ︧ ︀ِرٌج اِ﹜َ﹩ ا﹜َْ﹞ َ︠  ﹩ِ﹡ِ︀ َأَ﹝︀ِ﹝﹩ َ﹁

َ︻َ﹙﹩ ُرؤِس ا﹜﹠ُ︀ِس.15
طبق اين نقــل: چون كه حضــرت فاطمه 
عليهاالسالم به ســنى رسيد كه آماده ازدواج 
شد بزرگان قريش از او خواستگارى كردند... 
در ادامه حديث جزئيات زيادى را نقل مى كند، 
 تا آنكه ملك الهى دســتور به ازدواج على

و فاطمه عليهاالسالم مى دهد و پيامبر به 
در خانه على مى آيند اى ابوالحسن به خدا 
سوگند كه هنوز ملك الهى از پيشم نرفته بود 
به سوى تو آمدم و دق البابكردم. آگاه باش كه 
مى خواهم امر پــروردگار را در مورد تو اجراء 
كنم. برو اى ابوالحسن و من در پيش سر تو به 
مسجد خواهم آمد و تو را در انظار ديگران به 

ازدواج با فاطمه درخواهم آورد.
 استراحت در مسجد

1 . علــى بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلى عن 
السكونى عن أبى عبداهللاّ  قال: قال رسول 
ِب،  َ︣ ُ﹤ ا﹜َْ︺ ُ﹫﹡ِ︀ َ︊ ِ︡ َرْ﹨ ︖ِ ْ︧ اهللاّ  : ا﹐︑َِ﹊︁ُء ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞
 ﹤ُ︐ُ︺َ﹞َ﹢ْ َ︮ ُه َو  ُ︡ ــِ︖ ْ︧ ــُ﹥ َ﹝ ُ︧ اِنُ ا﹜ُْ﹞ْ﹣ِ﹝ــَ﹟ َ﹝ْ︖ِ﹙

16.﹤ُ︐ُ﹫َْ︋
ســكونى از امام صادق روايت مى كند كه 
پيامبر خــدا فرمود: اســتراحت كردن در 
مسجد رهبانيت عرب اســت. همانا مؤمن 
مجلسش (عبادتش) مسجد و استراحتگاه او 

خانه اوست.
دو روايت ديگر به همين مضمون با اسناد ذيل 

نقل شده است:
2 . احمــد بن محمد عن محمد بن حســان 
الرَّازى عن أبى محّمد الرَّازى عن اســماعيل 
بن أبى عبداهللاّ  عن أبيه قال: قال رســول اهللاّ  

17.
3 . أخبرنا محمد حدثنى موسى حدثنا أبى عن 
أبيه عن جّده جعفر بن محمد عن أبيه عن جّده 
على بن الحســين عن أبيه عن على قال: 

18.  ّقال رسول اهللا
 اعتكاف در مسجد19

1 . على بن ابراهيم عن أبيه عن ابِن أَبى ُعَمْيٍر 
 ِ َّعن حمــاٍد عن الَْحلَبِّى َعن أبــى َعْبِداهللا
 ُ︣ ِ︠ ︃َوا ُ︣ ا﹜ْ ْ︪ ﹢ُل ا﹜ّ﹙﹥ ِ اذا َ﹋︀ن ا﹜َْ︺ ُ︨ قال: ﹋︀َن َر
 ٍ︣ ︺ْ َ︫  ﹟ْ﹞ِ ﹥ٌ ُ︊ ﹇ُ ﹤َُ﹛ ْ️ َ︋ ِ︣ ِ︡ َو ُ︲ ︖ِ ْ︧ اِْ︻َ︐َ﹊َ︿ ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞
︋َْ︺ُ︱ُْ﹛ َو  ُ﹥ و ﹇︀َل  َ︫ َر َو َ︵﹢ی ِ﹁︣ا َ︤ ﹝ِْ﹛ا َ︣ ُ﹝ َ︫ َو 
ا﹜ّ﹙﹥  : اّ﹝︀ ا︻︐︤ال  ِ︡ ْ︊ ︻َ ﹢ُ︋ ︀َء َ﹁َ﹆︀َل َأ َ︧ َل ا﹜﹠ِ َ︤ أ︻َ︐

ا﹜﹠ِ︧︀ء ﹁﹑.20
امام صادق مى فرمايد: رسول خدا در دهه 
آخر (ماه مبارك رمضان) در مسجد معتكف 
مى شدند. براى آن حضرت خيمه اى كه از مو 

بافته شده بود در مسجد برپا مى كردند.
پيامبر  مهّياى اعتكاف مى شــدند و بستر 
خويــش را جمع مى كردنــد. برخى گفته اند 
از زنان هم كناره گيــرى مى كردند ولى امام 

صادق آن را تكذيب كردند.
2 .  على بن ابراهيم عن أبيه عن ابِن أَبى عميٍر 
ٌر  ْ︡ َ︋  ْ️ َعن حّماٍد عن ابى عبــداهللاّ  قال: ﹋︀َ﹡
 ِ ﹤﹚ّ﹛ُل ا﹢ ُ︨ ِ︣ َرَ﹝َ︱︀َن َ﹁َ﹙ْ﹛ َْ︺َ︐ِ﹊ْ︿ َر ْ َ︫  ﹩﹁ِ
︣اً  ْ︪ ︻َ ،﹟ِ َ︣ ْ︪ ︀ أن ﹋︀َن ِ﹝ْ﹟ ﹇︀︋ِ﹏ اِْ︻َ︐َ﹊َ︿ َ︻ ُ﹝﹚﹁َ

︣ا َ﹇︱︀ًء ﹜ِ﹞︀ َ﹁︀َ︑ُ﹥.21 ْ︪ ﹜ِ︺︀ِ﹝ِ﹥ و َ︻
امام صادق مى فرمايــد: جنگ بدر در ماه 
رمضان انجام گرفت به همين دليل رســول 
خدا موفق به اعتكاف نشدند، آن حضرت 
در ماه رمضان ســال بعد بيست روز اعتكاف 
كردند يك دهــه را به عنوان همان ســال 
اعتــكاف كردند و يك دهــه را نيز به عنوان 

قضاى سال قبل كه از ايشان فوت شده بود.
 اولين مسجد

حدثنا موسى بن اسماعيل عن عبدالواحد عن 
االعمش عن ابراهيــم التيمى عن أبيه قال: 
ــ﹢لَ ا﹜ّ﹙﹥ ِ  ُ︨ : ︀ َر ُ️ ســمعت أباذر(ره) قال: ُ﹇ْ﹙
ُل؟ ﹇︀ل:  ︃َْرِض َأوُ ٍ︡ ُوِ︲َ︹ ِ﹁ــ﹩ ا﹜ْ ــِ︖ ْ︧ َأیّ َ﹝

اِم، ﹇︀ل: ﹇﹙️ ُ︔﹛ُ أی؟ َ︣ َْ﹛ا ُ︡ ︖ِ ْ︧ َأ﹜َْ﹞
﹩. ﹇﹙ــ️: َ﹋ْ﹛ َ﹋︀َن  َ︭ ُ︡ اَ﹔ْ﹇ ــِ︖ ْ︧ َ﹇ــ︀َل: َأ﹜َْ﹞

22.  ...﹥َ﹠َ َ︨ ︋َُ︺﹢َن  ︋َْ﹫َ﹠َُ﹞︀ َ﹇︀َل: َأْر
شنيدم ابوذر مى فرمود: از رسول خدا سؤال 
كردم: اولين مسجدى كه در زمين بنا شد كدام 
بود؟ فرمود: مسجدالحرام. عرض كردم: پس 
از آن چه؟ فرمودند مسجداألقصى. پرسيدم: 
فاصله زمانى اين دو چقدر اســت؟ فرمودند: 

چهل سال.
 اهل مسجد

1 . محمــد بن يحيى عــن احمد بن محمد 
عــن احمد بن أبى داود َعــن بعض أصحابنا 
 َ︡ ــِ︖ ْ︧ َ﹏ َرُ︗َ﹑ِن ا﹜َْ﹞ َ︠ َعن أَحِدهما َقاَل: َد
 ﹟َ﹞ِ ︀︗َ َ︣ َ﹁َ ﹅ٌــ ِ︨ ︀﹁َ ُ︣ َ︠ ٌ︡ َوا﹒ ︋ِــ ُ﹨َ﹞ــ︀ َ︻︀ ُ︡ ََأ
ٌ﹅ َو  ِ︨ ︀﹁َ ُ︡ ِ︋ ٌ﹅ وا﹜َْ︺︀ ِ︡ ِ︮ ــُ﹅  ِ︨ ِ︡ َوا﹜َْ﹀︀ ︖ِ ْ︧ ا﹜َْ﹞
︀َدِ︑ِ﹥  َ︊ ︺ِِ︋  ︀ّ﹛ ِ︡ ﹞ُ َ︡ ــِ︖ ْ︧ ُ︡ ا﹜َْ﹞ ِ︋ ُ﹏ ا﹜َْ︺︀ ُ︠ ْ︡ َ ﹤ُُ﹡َذ﹜َِ﹈ َأ
ُة  َ︣ ُ︑ُ﹥ ِ﹁﹩ َذ﹜َِ﹈ َو َ︑ُ﹊﹢ُن ِ﹁ْ﹊ َ︣ لّ َِ︋︀ َ﹁َ︐ُ﹊﹢ُن ِ﹁ْ﹊ ِ︡ ُ
ا﹜ّ﹙﹥ َ  ُ︣ ﹀ِ︽ْ︐َ ْ︧ َ َو ﹤ِ﹆ِ ْ︧ م َ︻َ﹙﹩ ِ﹁ ّ︡ ﹠ ــِ﹅ ِ﹁﹩ ا﹜︐ُ ِ︨ ا﹜َْ﹀︀

ُ﹡﹢ِب.23 ّ︢ َ﹠َ︹ ِ﹝َ﹟ ا﹜ َ︮  ︀ َوَ︗﹏ُ ِ﹝﹞ُ ُ︤ ︻َ
 و يا امام باقر در روايتــى از امام صــادق

آمده است: دو مرد داخل مسجد شدند كه يكى 
از آنهــا عابد بود و ديگرى گناهكار، و چون از 
مسجد خارج شدند گناهكار، درست كار و عابد 
فاســق، گناهكار، و دليلش اين بود كه عابد 
وارد مسجد شــد در حالى كه به عبادت خود 
مى باليد گرفتار عجب و خودپسندى شده بودو 

 ﹟︣ود و ﹨︡﹁﹩ ︗︤ ا  ︋︡︖︧﹞ ﹤ ︀﹝︡ادان︋  ﹫︀﹝︣︊﹁︣﹝﹢د﹡︡: ﹨︣ ﹋︦ در︋   ︎
﹥ ︗︀ی آور﹡︡ه  ︡﹨︡ ا︗︣︋  ﹥ د﹍︣ی ︀د︋   ︋︀ ︣د﹫﹍ ﹢︋﹩ را ︀د︋  ︀︫︡ ﹋﹥ ﹋︀ر︠  ﹡︡ا︫︐﹥︋ 
︣ود و ﹨︡﹁﹩ ︗︤ ا﹟ ﹡︡ا︫︐﹥   ︋︡︖︧﹞ ﹤  ︋︉ ︻﹞︣ه ﹋︀﹝﹏ را دارد و ﹋︧﹩ ﹋﹥ در︫ 

︀داش  ﹈︕ ﹋︀﹝﹏ را دارد. ﹫︀﹝﹢زد︎  ﹥ د﹍︣ی︋   ︋︀ ︣د﹫﹍ ﹢︋﹩ را ﹁︣ا︋  ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹋︀ر︠ 

︀دق  ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹏﹆﹡ ︱︣ت ﹁︣﹝﹢د: در ︑﹢رات  ﹫︡اوی از ا﹝︀م︮   ︮︉﹫﹚﹋ 
 ﹤ ﹢ش︋   ︠︦ ︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹝﹟ (︠︡ا) در ز﹝﹫﹟ ﹝︧︀︗︡ ﹨︧︐﹠︡︎  ︡ه ا︨️ ﹋﹥︠   ︫﹤︐︫﹢﹡
︀﹡﹥ ام ز︀رت ﹋﹠︡ و  ﹍﹫︣د) و ﹝︣ا در︠  ︀﹡﹥ اش ︑︴﹫︣ ﹋﹠︡ (و︲﹢︋  ︀ل ﹋︧﹩ ﹋﹥ در︠ 
﹢د را ا﹋︣ام و ا︐︣ام ﹋﹠︡.  ︠︣زا ﹤﹋ ️︧﹠︀رت ︫﹢﹡︡ه از ﹅

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

١٠

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
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پيوسته فكرش مشغول اين بود. ولى گناهكار 
از كرده ى خود پشيمان بود و به درگاه خداوند 
از آنچه از گناهان انجام داده اســت، استغفار 

مى كرد.
2 . عدة من اصحابنا عن ســهل بن زياد عن 
جعفر بن محمد األشعرى عن ابن الَقَداح َعن 
أبى ِعبِداهللاّ  َقاَل: َما ِمْن َشــيى ٍء اّال َو لَُه َحدٌّ 
ْكَر... ُثمَّ َقاَل: َجاَء َرُجٌل اِلَى  َيْنَتِهى اِلَْيــِه اِالَّ الذِّ
النَّبِىِّ َفَقاَل: َمْن َخْيُر أَْهِل الَْمْسجِد؟ َفَقال: 

أَْكُثُرُهْم هللاّ  ِذْكرا.24
از امام صادق نقل شــده كه فرمودند: هيچ 
چيزى نيســت مگر اينكه انتهايى دارد مگر 
ذكر، ســپس فرمود: مردى به حضور پيامبر 
اكرم رسيد و گفت: بهترين اهل مسجد چه 
كسانى هستند؟ حضرت فرمودند: كسانى كه 

بيشترين ذكر را براى خدا بگويند.
  بوى خوش براى مسجد

1 . عدة من أصحابنا عن ســهل بن زياد عن 
الحسين الحسن بن يزيد عن بعض أصحابه 
 قال: اِنَّ َعلِىَّ بَْن الُْحَسْيِن  ّعن أبى عبداهللا

اْسَتْقَبلَُه َمْولًى لَُه ِفى لَْيلَِة بَاِرَدٍة َو َعلَْيِه ُجبَُّة خزٍّ 
َو ِمْطَرُف َخزٍّ َو ِعَماَمُة َخزٍّ َو ُهَو ُمَتَغلٌِّف بِالَْغالَِيِة، 
ــاَعِة  َفَقاَل لَه: ُجِعلُْت ِفَداَك ِفى ِمْثِل َهِذهِ السَّ

َعلَى هِذهِ الَْهْيَئِة اِلَى أَْيَن؟!
  ّى َرُسوِل اهللا َقاَل: َفَقاَل : اِلَى َمْسِجِد َجدِّ

25. َوَجلَّ أَْخُطُب الُْحوَر الِْعْيَن اِلَى اهللاّ ِ َعزَّ
امام صادق در اين حديث مى فرمايد: امام 
سّجاد، زين العابدين در شبى سرد، در حالى 
كه ِردا و عمامه اى از خز پوشيده و بوى خوش 
نيز اســتعمال كرده بود، به خادم خود برخورد 

نمود. خادم حضرت عرض كرد: فدايت شوم 
در اين ساعت از شب و با اين قيافه نيكو به كجا 
مى رويد؟ امام ســجاد فرمودند: به مسجد 
جّدم پيامبر به خواســتگارى حورالعين از 

خداوند عزوجّل مى روم.
در  مكان هـــا  بدتريـــن  و   بهتريـــن 

زميـــن
1 . ﹇︀ل أ﹝﹫︣ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟ : ︗ــ︀َء أ︻︣ا︋﹩آ ِ﹝ْ﹟ 
﹜َُ﹥ـ  ﹁﹩ ︡︒ ـ  ــ︃َ َ︧ ﹁َ ِ﹩ِ︊ ٍ︣ إ﹜﹩ ا﹜﹠ُ ﹞︀︻ ﹩﹠َِ︋
ِ︣ ︋ِ﹆︀ِع اَ﹔رِض؟  ْ﹫ــ َ︠ ِ︣ ︋ِ﹆︀ِع اَ﹔رِض َو  ــ َ︫  ﹟ْ︻َ
﹆︀ِع ا﹔رِض   ︋ ّ︣ ــ َ︫  :  ﹤﹚ّ﹛︀ل ﹜﹥ ر︨ــ﹢ل ا﹆﹁
 ﹜ُْ ّ︊ ََو أ ُ︡ ﹆︀ِع ا﹜َْ﹞︧︀ِ︗ ِ︊ ُ︣ ا﹜ْ ﹫ْ َ︠ ﹢اُق... و  ْ︨ اَ﹔
 ﹜﹨ُ ُ︣ ِ︠ ُ﹜ُْ﹛ ُد︠ــ﹢ً﹐ و آ ــ﹏ أوُ و︗ُ ُ︤ ا﹜ــ﹩ ا﹜ّ﹙﹥ ِ َ︻

26.︀﹠﹞ِ ︀︗︠︣و
امــام علــى مى فرمايد: مــردى از قبيله 
بنى عامر به حضور رســول خــدا آمدند و 
ســؤال كردند از بدترين و بهترين مكان ها 
در روى زمين؟ رســول خدا در پاســخ او 
فرمودند: بدترين مكان ها بازارها هســتند، و 
بهترين مكان ها مســاجدند، و محبوب ترين 
بندگان در نزد خداوند عزوجل كسانى هستند 
كه؛ زودتر از همه داخل مسجد شوند و ديرتر 

از همه خارج گردند.
ٍد،  ٌة مْن أصحابِنــا، عن أَْحَمَد بن ُمَحمَّ 2 . ِعدَّ
عــن ابن أبى عمير، عن جابٍر عــن أبى َجْعَفٍر 
 ︀ : لجبرئيل ،  ّقال: قال رســول اهللا
ِ﹏؟  و︗ُ ّ︤ ︉ّ ا﹜َ﹩ ا﹜ّ﹙﹥ ِ َ︻ َأّی ا﹜︊﹆ــ︀ع أ ،﹏﹫︣︊︗
 ﹜﹛ا﹜﹩ ا﹜ّ﹙﹥ ِ أّو ︀﹚ِ﹨َْأ ّ︉ َو َأ َ︡ ــ︀ِ︗ ْ︧ قال: ا﹜َ﹞

27.︀﹠ْ﹞ِ ︀︗و ُ︣ ُ︠  ﹜ْ﹨ُ ُ︣ ِ︠ ﹢ً﹐ و آ ُ︠ ُد

 از جبرئيل فرمود: رسول خدا امام باقر
دربــاره محبوب ترين مكان ها در نزد خداوند 
متعال سؤال نمود و حضرت جبرئيل فرمود: 
مســاجد محبوب ترين مكان ها هســتند، و 
محبوب ترين أهل مساجد كسانى هستند كه 
زودتر از ديگران وارد مسجد مى شوند و ديرتر 

خارج شوند.
  پناه بردن به مسجد

1 . الفضل بن الحســن بن الطبرســى عن 
 ﹏َ َ︠ ُ﹋ــْ﹛ اَِذا َد َ︡ ََأ ︹ُ﹠َ﹝َْ ︀ــ﹞َ :قال الصادق
 ﹏َ ُ︠ ْ︡ َ ُ﹜︔ُ ْ︃ ُ︲﹢َ︐ََ َأْن ︀﹫َ﹡ْ ّ︡ َ︻َ﹙﹫ِ﹥ َ︾ٌ﹛ ِ﹝ْ﹟ ُ︾ُ﹞﹢ِم ا﹜
 ،︀﹝َِ﹫ْ﹁ِ َ ﹤﹚ّ﹛ا﹢︻ُ ْ︡ َ ﹟َِرْ﹋َ︺َ︐ْ﹫ــ ︹َ﹋َ ْ︣ ﹫َ﹁َ َ︡ ــِ︖ ْ︧ ا﹜َْ﹞
 ِ︣ ْ︊ ُ︭ ﹛︀ِ︋ ــَ︐ِ︺﹫﹢ُ﹡﹢ا  ْ︨ ️َ ا﹜ّ﹙﹥ َ َُ﹆﹢ُل: َو ا ــِ﹞ْ︺ َ︨ َأَ﹝︀ 

﹑ِة.28 ُ︭ وا﹜
مرحوم طبرســى در ذيل آيه شريفه 100 از 
ســوره بقره از امام صــادق نقل مى كند 
كه فرمود: چه چيزى شــما را منع مى كند از 
اينكه هر گاه ناراحتى و سختى از ناراحتى ها 
و غم هاى دنيا به سوى شما آمد، وضو بگيرد 
و داخل مســجد شود و دو ركعت نماز بخواند 
و در نمــازش از خداوند كمــك بطلبد. مگر 
نشــنيده ايد كه خداوند مى فرمايد: و كمك 

بگيريد به وسيله صبر و نماز (از خداوند).
2 . حدثنا احمد بن الحسن القطان عن الحسين 
بن على السكرى عن محمد بن زكريا البصرى 
 عن محمد بن عمارة  عن أبيه عن الصادق
ــ﹢َ﹁ْ﹫ِ﹟  ُ︧ َ﹐ِزَل َوا﹜ُْ﹊ ُ︤ عن أبيه َقــاَل: اِنُ ا﹜
 ﹜ْ︐ُْ︀َِذا َرَأ ﹁َ ﹥ِ︻َ︀ ُ︧ َ︀َح ا﹜ِ︀ََْ﹙َ﹤ ِ﹝ْ﹟ َ︻َ﹑َ﹝︀ِت ا﹜ ِ︣ َوا﹜
ُ︻﹢ا  َ︤ وا ِ﹇َ﹫︀َم ا﹜ِْ﹆َ﹫︀َ﹝ِ﹤ َو َأْ﹁ ُ︣ ُ﹋ َ︢ ــْ﹫︀ ِ﹝ْ﹟ َذ﹜َِ﹈ َ﹁َ︐ َ︫

29.﹜ْ﹋ُ ِ︡ ︗ِ︀ َ︧ اِ﹜َ﹩ َ﹝
امام صــادق از پدرش نقــل مى كند كه 
فرمودنــد: زلزله و خورشــيد گرفتگى و ماه 
گرفتگــى و بادهــاى ترســناك همگى از 
نشانه هاى روز قيامت است، پس هرگاه يكى 
از اين هــا را ديديد، روز قيامت را به ياد آوريد و 

به مسجدهايتان پناه ببريد.
پياده رفتن به مسجد

 محمد بــن احمد بن يحيى عــن يعلى بن 
حمزة عن الحّجال عن على بن الحكم، عن 
ــ﹩ اِ﹜َ﹩  َ︪ رجل عن أبى عبداهللاّ  قال: َ﹝ْ﹟ َ﹝
 ٍ︦ ِ︋ ︀َ﹐َ َو ٍ︉ ِ︡ ﹜َْ﹛ ََ︱ْ︹ ِرْ︗ً﹑ َ︻َ﹙﹩ َرْ︵ ︖ِ ْ︧ ا﹜َْ﹞

30.﹥ِ︺َِ︋ ︀ ُ︧ ︃َْرِض ا﹜ ︃َْرُض اِ﹜َ﹩ ا﹜ْ ️ْ ﹜َُ﹥ ا﹜ْ َ ُ︊ َ︨ اِ﹐ُ 
امام صادق مى فرمايد: كسى كه به سوى 
مســجد گام برمى دارد بر هيچ تر و خشكى پا 

نمى گذارد مگر اينكــه از زمين اول تا هفتم 
براى او تسبيح مى كنند.

 تخريـــب مســـجد بـــراى توســـعه يـــا 
بازســـازى

1 . على بن محمد و محمد بن الحسن جميعا 
عن ســهل بن زياٍد عن أحمد بن محمد بن 
أبى نصر و علــى بن ابراهيم عــن أبيه عن 
عبــداهللاّ  بن المغيرة. عن عبداهللاّ  بن ســنان 
ــِ﹞ْ︺ُ︐ُ﹥ َُ﹆﹢ُل: اِنُ  َ︨ عــن أبى عبداهللاّ  قال: 
ِ﹞﹫ِ︳31، ثُمُ  ُ︧ ﹛︀ِ︋ ُه  َ︡ ︖ِ ْ︧ ﹞َ ﹩﹠ََ︋ ِ ﹤﹚ّ﹛َل ا﹢ ُ︨ َر
ــ﹢َل ا﹜ّ﹙﹥ ِ   ُ︨ وا، َ﹁َ﹆︀ُ﹜﹢ا: ︀ َر ُ︣ ــِ﹙ِ﹞﹫َ﹟ َ﹋َ︓ ْ︧ اِنُ ا﹜ُْ﹞
َ︡ ﹁﹠︤︡ ِ﹁ْ﹫ِ﹥، َ﹁َ﹆︀َل:  ْ ِ︤ ﹁َ ِ︡ ــِ︖ ْ︧ ﹝َْ﹛︀ َت︋  ْ︣ ﹜َْ﹢ َأَ﹝
ِة32 ُ︔﹛ُ  َ︡ ــِ︺﹫ ُ︧ ﹛︀ِ︋ ︋ََ﹠︀ُه  َ︡ ِ﹁﹫ِ﹥ َو   ِ︤ ﹁َ ﹤ِِ︋  َ︣ ﹞َ َ︃ ﹁َ .﹜ْ︺َ﹡َ
﹢ِل ا﹜ّ﹙﹥ ِ، ﹜َْ﹢  ُ︨ وا َ﹁َ﹆︀ُ﹜﹢ا: ︀ َر ُ︣ ــِ﹙ِ﹞﹫َ﹟ َ﹋َ︓ ْ︧ انُ ا﹜ُْ﹞
 َ︣ ﹞َ َ︃ ِ︡ ِ﹁﹫ِ﹥. َ﹁َ﹆︀َل: َ﹡َ︺ْ﹛ َ﹁  ِ︤ ﹁َ ِ︡ ــِ︖ ْ︧ َت ︋ِ︀﹜َْ﹞ ْ︣ َأَ﹝
 33، ِ︣ ﹋َ ُ︢ ︋ِ︀ُ﹔ْ﹡َ︓﹩ َوا﹜ اَرُه  َ︡ ︋ََ﹠﹩ ِ︗ــ َ︡ ِ﹁﹫ِ﹥ َو   ِ︤ ﹁َ ﹤ِِ︋
﹢َل ا﹜ّ﹙﹥ ِ!  ُ︨ ّ︣ َ﹁َ﹆︀ُ﹜﹢ا: ︀ َر َْ﹛ا ﹜ُِ﹫﹚َ︻َ ُ︡ ــَ︐ ْ︫ ُ︔﹛ُ ا
 َ︣ ﹞َ َ︃ ِ︡ َ﹁ُ︷﹙َِ﹏، َ﹁َ﹆︀َل: َ﹡َ︺ْ﹛. َ﹁ ︖ِ ْ︧ ﹝َْ﹛︀ِ︋ َت  ْ︣ ﹜َْ﹢ َأَ﹝
 ُ﹜︔ُ ﹏ُِ﹠﹛وِع ا ُ︢ ــ﹢اٍر ِ﹝ْ﹟ ُ︗ــ َ︨  ﹤ِ﹫﹁ِ ْ️ ﹝َ﹫﹇ِ ُ︃ ﹁َ ﹤ِ︋
 ، ُ︣ ِ︠ ُ︿ َو ا﹐ْذ َ︭ َْ﹛ا﹜َْ︺َ﹢اِرُض َوا ﹤ِ﹫ْ﹚َ︻َ ْ️ َ ِ︣ ︵ُ
︋َْ︐ُُ﹛ اَ﹔ْ﹝َ︴︀ُر، َ﹁َ︖َ︺َ﹏  ــ﹢ا ِ﹁ْ﹫ِ﹥ َ︐ُ﹩ َأ︮︀ ُ︫ ︀︺﹁َ
﹢َل ا﹜ّ﹙﹥ ِ ﹜َْ﹢  ُ︨ ُ︡ ِ﹫ْ﹚َ︻َ ︿ُ﹊َِْ﹛. َ﹁َ﹆︀ُ﹜﹢ا: ︀ َر ︖ِ ْ︧ ا﹜َْ﹞
﹢ُل ا﹜ّ﹙﹥ ِ  ُ︨ ِ︡ َ﹁ُ︴﹫ِِ﹟. َ﹁َ﹆︀َل ﹜َُ﹛ َر ︖ِ ْ︧ ﹝َْ﹛︀ِ︋ َت  ْ︣ َأَ﹝
ْل  َ︤ َ ﹜ْ﹚َ﹁َ ، ﹩ َ︨ ﹢﹞ُ ْ︩ ِ︣ ︺َ﹋َ ٌ︩  ِ︣ ︻َ ،﹐ :
اُرُه  َ︡ ﹢ُل ا﹜ّ﹙﹥  َو ﹋︀َن ِ︗ ُ︨ ︊َِ︰ ر ﹇ُ ﹩ُ︐َ ﹈َِ﹛︢﹋َ

34.﹥ً﹞َ︀﹇َ ﹏َُ﹚︷َُ َأْن ﹏َْ︊ ﹇َ
عبداهللاّ  بن سنان از امام صادق نقل مى كند 
كــه فرمود: رســول خدا مســجد خود را 
با رديفى از خشــت بنا نمود، و چون بر تعداد 
مســلمانان افزوده شد، گفتند: اى رسول خدا 
چه خوب مى شد، اگر براى توسعه مسجد 
تصميم مى گرفتيد و دســتور مى فرموديد؛ 
حضرت فرمود: آرى چنين اســت. دســتور 
دادند، و بر مساحت مســجد افزودند و ديوار 
آن را  با عرض بيشــتر (يك خشت و نصف) 
ساختند. و آنگاه كه جماعت مسلمانان بيشتر 
گرديد، گفتند: اى رسول خدا ، خوب مى شد 
اگر درباره مســجد فرمان مى داديد تا بر آن 

افزوده شود.
حضرت فرمود: آرى. ســپس دستور داد تا بر 
مســاحت مســجد بيفزايند و اين بار عرض 
بيشــترى براى ديوار قــرار داد و ديوار را با دو 
خشــت در جهت مخالف هم چيدند. سپس 
گرماى ســوزان و آزاردهنده از راه رســيد به 

حضرت عــرض كردند: دســتور بفرماييد 
مسجد سايبانى داشته باشد، حضرت فرمود: 
آرى. و طبق نظر حضرت از تنه درخت خرما 
ستون هايى برپا شد و روى آنها را با تيرهايى 
از چــوب و برگ درختــان و گياه خوش بوى 
«أذخر» پوشــانيدند. چندى بعد ريزش آب 
باران از ســقف مســجد نمازگزاران را آزار 
مى داد و مانع حضور آنان مى گرديد به همين 
دليل درخواســت كردند: يا رسول اهللاّ : سقف 
مســجد را گل اندود كنند. ولى پيامبر فرمود: 
نه! سايبانى همچون سايبان موسى . بناى 
مسجد نبوى همچنان تا هنگام رحلت رسول 
اكرم باقى ماند. ارتفاع ديوار مسجد در آن 

هنگام به اندازه قامت يك انسان بود.
2 . عن الحســن بن على بــن النعمان قال: 
 ْ️ ﹫َ﹆َِ︋ ا﹜َْ︣اِم  ِ︡ ــِ︖ ْ︧ یّ ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞ ِ︡ ْ﹝َْ﹛ا ﹩﹠ََ︋  ︀﹝َّ﹛
 ︀︋︀︋ــ︀ ِ﹝ْ﹟ َأْرَ︊ ﹚َ︴َ﹁َ ِ︡ ــِ︖ ْ︧ ︋ِِ﹫︹ ا﹜َْ﹞ ْ︣ داٌر ِ﹁﹩ َ︑
︃ََل َ︻ْ﹟ َذ﹜َِ﹈ ا﹜ُْ﹀َ﹆︀ُء َ﹁ُ﹊ٌ﹏ ﹇︀َل  ــ َ︧ َ﹁︀ْ﹝َ︐َ﹠ُ︺﹢ا، َ﹁
 ِ︡ ︖ِ ْ︧ ︀ ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞ ــ﹫ْ َ︫  ﹏َ ِ︠ ُ︡ أْن ﹩︽َِ︊ ﹠َْ ﹐ ﹤ُُ﹡ا ﹤َُ﹛
 ︀ ﹟ٍ﹫︴ِ﹆َْ ﹟ُ︋ْــ ــ︀ َ﹁﹆︀َل ﹜َُ﹥ َ︻ِ﹙﹩ّ  َ︊ ْ︭ ا﹜َْ︣اِم َ︾
 ﹟ِ︋ ﹩ َ︨ ️َ ا﹜َ﹩ ُ﹝﹢ ْ︊ ا﹜ُ﹞﹣ِ﹝﹠﹫َ﹟ ﹜َ﹢ (أ﹡﹩) َ﹋َ︐ َ︣ َأِ﹝﹫
 َ︉ ِ︣ ِ﹁﹩ ذ﹜َِ﹈، َ﹁َ﹊َ︐ ﹞ْ َ︃ ︋َِ﹢ْ︗ِ﹥ ا﹜ْ َك  َ︣ َ︊ ْ︠ َ︃ َ﹛ ِ︣ ﹀︺︗َ
 ٍ︣ ﹀َ︺ْ︗َ ﹟َْ︋  ﹩ َ︨ ︃ََل ُ﹝﹢ ــ ْ︧ َ َأْن ﹥ِ﹠َ ِ︡ اِ﹜َ﹩ َواِ﹜﹩ ا﹜َْ﹞
ا﹜َْ︣اِم  ِ︡ ــِ︖ ْ︧ َ﹙︀ ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞ ِ︠ ْ︡ َ︻﹟ داٍر َأَرْد﹡︀ َأْن ُ﹡
ُج ِ﹝ْ﹟  َ︣ ْ﹝﹛ُــَ︿ ا﹫ْ﹊َ﹁َ ︀ ُ︊ ِ︀ َ﹁︀ْ﹝َ︐َ﹠ــَ︹ َ︻َ﹙ْ﹫﹠︀︮ 
ــِ﹟ َ﹁﹆︀َل:  َ︧ َْ﹛ا ﹩ِ︋ َ︃ َذ﹜َِ﹈ َ﹁﹆ــ︀َل َذ﹜ِــَ﹈ ﹜ِ
ُ︡ ِ﹝ــَ﹟ ا﹜َْ︖﹢اِب ِ﹁﹩ ﹨︢ا  ُ︋ ــِ﹟ َو ﹐  َ︧ َْ﹛ا﹢ُ︋ َأ
ْ︦ ِ︋  ، ْ︉ ُ︡ ِ﹝ْ﹠︀، َ﹁﹆︀َل ﹜َُ﹥ اُْ﹋ُ︐ ُ︋  ﹐ ُ︣ ﹞ْ َ︃ َ﹁﹆︀َل ﹜َُ﹥ ا﹜ْ

ــُ﹤ ِ﹨َ﹩  َ︊ ️ِ ا﹜َْ﹊ْ︺ ِ﹫ــ﹛ِ اِْن َ﹋︀َ﹡ ُ︣ ﹞ِ﹟ ا﹜ ُ︣ مِ ا﹜ّ﹙﹥ ِا﹜
︋ِِ﹀﹠ِ︀︀ َو اِْن  ــ︀ِس َ﹁︀﹜﹠ُ︀ُس َأْو﹜ــ﹩  ُ﹠﹛︀ِ︋ ︀ِز﹜َُ﹤  ا﹜﹠ُ
 ﹥ُ َ︊ ︺ْ﹊َ﹛︀﹁َ ﹥ِ َ︊ ︋ِِ﹀﹠︀ِء ا﹜َْ﹊ْ︺ ︀ِزُ﹜﹢َن  َ﹋︀َن ا﹜﹠ُ︀ُس ُ﹨ُ﹛ ا﹜﹠ُ
یُ  ِ︡ ْ﹝َ﹛َأَ︑ــ﹩ ا﹜ِْ﹊︐︀ُب اِ﹜َ﹩ ا ︀ ُ﹝﹚َ﹁َ ︀ِ︀﹠َ﹀ِِ︋ َأْو﹜﹩ 
 ﹩︑ََ︃ اِر َ﹁ ُ︡ مِ ا﹜ ْ︡ َِ︋  َ︣ َ﹙ُ﹥ ُ︔﹛ُ َأَ﹝ــ ُ︊ َ︢ ا﹜ِ﹊َ︐ــ︀َب َ﹁َ﹆ َ︠ َأ
 ﹜َُْ﹛ َ︉ ︐َ﹊ُْ ُه َأْن﹢﹛ُ َ︃ َ︧ ﹁َ ﹟ِ َ︧ َْ﹛اِر َأ︋︀ا ُ︡ َأْ﹨ُ﹏ ا﹜
︉َ اِ﹜َْ﹫ِ﹥  ّی ِ﹋︐︀︋︀ ِ﹁﹩ َ︔َ﹞ِ﹟ داِرِ﹨ْ﹛ َ﹁َ﹊َ︐ ِ︡ ْ﹝َْ﹛اِ﹜َ﹩ ا

︃َْر︲︀ُ﹨ْ﹛.35 ﹁َ ︀﹫ْ َ︫  ﹜َُْ﹛ ْ︲ََأْن أْر
حسن بن على بن نعمان مى گويد: هنگامى 
كه مهدى خليفه عباسى مســجدالحرام را 
بازسازى مى كرد، خانه اى باقى ماند كه براى 
چهارگوش نمودن مســجد بــه آن نياز بود. 
چون آن را از صاحبش طلب كرده ســر باز زد 
و نپذيرفت. پس از فقها مســئله را پرسيدند 
همگى گفتند: شايسته نيست چيزى به غصب 

بر مسجدالحرام افزوده شود. على بن يقطين 
به او گفــت: اى أميرالمؤمنين، اگر نامه اى به 
موسى بن جعفر مى نوشتى تو را به حقيقت 
امر باخبر مى كرد؛ آنــگاه به والى مدينه نامه 
نوشت كه از امام كاظم درباره خانه اى كه 
مى خواهيم آن را جزء مسجدالحرام گردانيم 
و صاحبش آن را از مــا دريغ مى دارد، بپرس 
كه راه چاره چيســت؟ والى، مسئله را به امام 
كاظم رســاند، امام فرمود: آيا حتما بايد 
پاســخ دهم؟ والى گفت: اين دستور است، و 
چاره اى جز پاسخ نيست، امام فرمود: بنويس: 
به نام خداوند بخشنده مهربان، اگر كعبه بعد از 
آنكه مردم در آنجا قرار داشتند، بنا شده است 
پس مردم در اولويت هســتند كنايه از اينكه 
نمى شــود خانه مردم را براى مسجد خراب 
كرد و اگر كعبه بوده اســت و مردم پس از آن، 
آنجا آمده اند كه اين چنين هم بوده است پس 
سزاوار است كه خانه ها به جهت كعبه ويران 
شود؛ هنگامى كه نامه به دست مهدى عباسى 
رسيد آن را گرفت و بوسيد، و فرمان داد؛ خانه را 
خراب كردند، پس اهل خانه نزد امام آمدند و از 
ايشان خواستند تا نامه اى به مهدى بنويسيد 
تا بهاى خانه آنــان را پرداخت كند؛ حضرت 
نامه را نوشــت. او نيز بــا پرداخت هزينه اى 

خشنودشان ساخت.
 ترك مسجد

1 . الحسين بن سعيد عن النضر، عن ابن سنان 
يعنى عبداهللاّ ، عن أبى عبداهللاّ  قال: َسِمْعُتُه 
ــ﹢لِ ا﹜ّ﹙﹥ ِ  ُ︨ ِ︡ َر ْ︻َ ﹩﹚َ︻َ َيُقوُل: اِنُ ُأَ﹡︀︨ــ︀ َ﹋︀ُ﹡﹢ا
! َ﹁﹆︀َل  ِ︡ ــِ︖ ْ︧ ﹑ِة ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞ ُ︭ ︋َْ︴ــ︃ُوا َ︻ِ﹟ ا﹜ َأ
﹑َة  ُ︭ ُ︻﹢َن ا﹜ َ︡ َ ٌم﹢ْ﹇َ ﹈َ ِ︫ ﹢﹫َُ﹛ : ِ ﹤﹚ّ﹛ــ﹢ُل ا ُ︨ َر
 ﹩﹚َ︻َ ︹َ︲َ﹢﹫ُ﹁َ ٍ︉ ︴ََِ︋  َ︣ ﹞ُ ْ︃ ِ︡ َأْن َ﹡ ــِ︖ ْ︧ ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞
 ﹜ِْ﹫ْ﹚َ︻َ َق ِ︣ َ︡ َ︻َ﹙ْ﹫ِْ﹛ َ﹡︀ٌر َ﹁ُ︐ْــ ِِ︋ــْ﹛ َ﹁ُ︐﹢َ﹇ ︋ْ﹢ا َأ

36.﹜ُْ︑ُ﹢﹫ُُ︋
امام صادق مى فرمايند: در زمان رسول خدا 
برخى از مردم در آمدن به مسجد و شركت 
 در نمــاز كوتاهى مى كردند. رســول خدا
فرمود: نزديك است دستور دهيم خانه هاى 

چنين افرادى را با آتش بر سرشان بسوزانند.
 :  ﹤ــ﹅ ︻ــ﹟ أ︋﹩ ︻︊︡ا﹜ّ﹙ــ2 . و ︻ــ﹟ ُرَز
َ﹇ْ﹢َ﹝ــ︀  َأنُ  ︋ََ﹙َ︽ــُ﹥  َأِ﹝﹫︣ا﹜ُ﹞﹣ِ﹝﹠﹫ــَ﹟  أنُ 
 َ︉ ︴ََ﹁َ ِ︡ ــ︖ِ ْ︧ ﹑َة ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞ ُ︭ وَن ا﹜ ُ︣ ︱َُْ﹐
﹑َة َ﹝َ︺﹠︀  ُ︭ وَن ا﹜ ُ︣ َ﹁﹆ــ︀َل: انُ َ﹇﹢﹝︀ ﹐ َُْ︱ــ
︋ُ﹢﹡︀ َو  ﹡︀ َ﹁﹑ َُ﹣اِ﹋ُ﹙﹢﹡︀ َو ﹐ ُ︪ــ︀ِر ِ︡ ــ︀ِ︗ َ︧ ﹞َ ﹩﹁ِ

 ︱︣ت ︗︣︊﹫﹏ ﹁︣﹝﹢د: ﹝︧︀︗︡ 
 ﹟︣︑ ب﹢︊﹞ ︀ن ﹨︀ ﹨︧︐﹠︡، و﹊﹞ ﹟︣︑ ب﹢︊﹞
أ﹨﹏ ﹝︧︀︗︡ ﹋︧︀﹡﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ زود︑︣ از د﹍︣ان 

.︡﹡﹢ ︀رج︫   ︠︣︑︣وارد ﹝︧︖︡ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و د

﹢ی   ︨﹤  ︋﹤﹋ ﹩︧﹋ :︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞  ︀دق  ا﹝︀م︮ 
 ︀  ︎﹩﹊︪ ︣ ﹨﹫︘ ︑︣ و︠  ︣﹝﹩ دارد︋  ﹝︧︖︡ ﹎︀م︋ 
︣ای او  ﹡﹞﹩ ﹎︢ارد ﹝﹍︣ ا﹠﹊﹥ از ز﹝﹫﹟ اول ︑︀ ﹨﹀︐﹛︋ 
.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹫︊︧︑

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

١٢

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
١٣



وا ِ﹝ْ﹟  ُ︢ ُ︠ ︃َ ﹐ ــ︀ َو﹡﹢ُ﹋ِ︀﹠َُ ﹐ ︪ــ︀ِوُرو﹡︀ َوُ ﹐
 ﹥ً︻َ︀﹝َ︗َ ︀﹠َ︑َ﹑َ َ︮ وا َ﹝َ︺َ﹠︀  ُ︣ ︱َُ َأْو ،︀﹫ْــ َ︫  ︀﹠ِ﹫﹁َ
ــَ︺ُ﹏ ِ﹁﹩  ْ︪ َ︣ ﹜َُْ﹛ ︋َِ﹠︀ٍر ُ︑ ــُ﹈ َأن آُ﹝ ِ︫ و ُ︃ و اِ﹡ِــ﹩ ﹜َ
ُ﹇ِ﹫ْ﹚َ︻َ ︀ــْ﹛ َأْو ُ︐َ﹠َْ﹢َن، َ﹇︀َل:  ِ︣ ْ ُ︃ ُدَوِر﹨ْ﹛ َ﹁
 ﹜ِْ︐َِ︋ ِ﹙ُ﹞﹢َن َ︻ْ﹟ ُ﹝﹣اِ﹋َ﹙ِ︐ِْ﹛ َو ُ﹝︪︀َر ْ︧ َ﹁︀ْ﹝َ︐َ﹠︹َ ا﹜ُْ﹞
وا ا﹜َْ︖﹞︀َ︻َ﹤ َ﹝َ︹  ُ︣ َو ُ﹝َ﹠︀َ﹋ِ︐َِــْ﹛ َ︐ُــ﹩ ََ︱ــ

37.﹟َ﹫﹝ِ﹚ِ ْ︧ ا﹜ُْ﹞
به اميرالمؤمنين خبر رسيد كه گروهى براى 
نماز در مسجد حاضر نمى شوند، حضرت براى 
مردم سخنرانى كرد، و در ضمن آن فرمودند: 
گروهى براى نماز خواندن با ما در مســاجد 
حاضر نمى شوند، اينان حق ندارد با ما بخورند 
و بياشامند و مشورت كنند و با ما ازدواج كنند، 
و نيز حق ندارند از بيت المال مسلمين استفاده 
كننــد مگر اينكه در نمــاز جماعت ما حاضر 
شوند. نزديك اســت كه اگر آنها از كار خود 
دســت برندارند فرمان دهم خانه هاى آنان را 
با آتش بسوزانند. آنگاه امام صادق فرمود: 
مسلمانان از خوردن و آشــاميدن و ازدواج با 
آنان خوددارى نمودنــد تا اينكه آنان در نماز 

جماعت مسلمين حاضر شدند. 
  ﹤﹚ّ﹛ــ﹞︺️ أ︋︀︻︊︡ا 3 . و عــن رَزيق قال:︨ 

 ﹟ِ︻َ ﹥ً َ︊ ︋َْ﹫ِ︐ِ﹥ َ︗َ﹞︀َ︻ً﹤ َرْ︾ ﹙ُ﹩ ِ﹁ــ﹩  َ︮ ﹆﹢ل: َ﹝ْ﹟ 
﹙ُ﹩ َ﹝َ︺ُ﹥ اِ﹐ُ  َ︮ ﹑َة ﹜َُ﹥ و ﹐ ﹜َِ﹞ْ﹟   ︮﹑﹁َ ِ︡ ︖ِ ْ︧ ا﹜َْ﹞

38. ِ︡ ︖ِ ْ︧ ِ﹝ْ﹟ ِ︻﹙ٍُ﹤ َ︑ْ﹞َ﹠ُ︹ ِ﹝َ﹟ ا﹜َْ﹞
شنيدم امام صادق مى فرمود: كسى كه در 
خانه اش نماز جماعت بگذارد، تا از شــركت 
در جماعت مســجد خوددارى كند، نماز او و 
كســانى كه با او نماز مى گذارند مورد قبول 
نيســت مگر اينكه دليــل موّجهى بر ترك 

مسجد داشته باشند.
 ﹈َ﹋ُ ْ︣ 4 . قــال موالنا الحســن : َأ﹜َْ︽ْ﹀َ﹙ــُ﹤ َ︑

39. َ︡ ︖ِ ْ︧ ا﹜َْ﹞
امام حســن فرمودند: غفلت آن است كه 

مسجد را فراموش كنى.
5 . محمــد بن احمد بن يحيى عن محمد بن 
موسى عن الحسن بن على عن أبيه عن على 
بن ُعقبة عن موســى بن أُكيل النميرى عن 
ابن أبى يعفور عن الصادق قال: قال رسول 
 ِ︡ ــ︖ِ ْ︧ ﹙ِ﹩ ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞ َ︭ ُ﹐َ ﹟ْ﹝َِ﹛ َة﹑َ َ︮  ﹐َ :  ّاهللا
َ﹤ اِ﹐ُ ﹜َِ﹞﹟  َ︊ ــ﹙ِ﹞ْ﹫َ﹟ اِ﹐ُ ِ﹝ْ﹟ ِ︻﹙ٍُ﹤ َو ﹐ ِ︾ْ﹫ ْ︧ َ﹝َ︹ ا﹜ُْ﹞
︉َ َ︻ــْ﹟ َ︗َ﹞︀َ︻ِ︐َ﹠︀ َو َ﹝ْ﹟  ︋َْ﹫ِ︐ِ﹥ َو َرِ︾ ﹙ُ﹩ ِ﹁ــ﹩  َ︮
 ﹩﹚َ︻َ َ︉ ــِ﹙ِ﹞ْ﹫َ﹟ َوَ︗ ْ︧ ︉َ َ︻ــ﹟ َ︗َ﹞︀َ︻ِ﹤ ا﹜ُْ﹞ َرِ︾
ا﹜َُ︐ُ﹥ َو  َ︡ ︻َ ﹜ُْ﹠َ﹫َْ︋  ْ️ ︴َ﹆َ َ︨ ُ︐ُ﹥ َو  َ︊ ــِ﹙ِ﹞ْ﹫َ﹟ َ︾ْ﹫ ْ︧ ا﹜ُْ﹞

ــِ﹙ِ﹞ْ﹫َ﹟  ْ︧ اُ﹡ُ﹥ َو اَِذا ُرِ﹁َ︹ اِ﹜َ﹩ اَِ﹝︀ِم ا﹜ُْ﹞ َ︣ ︖ْ﹨ِ َ︉ َوَ︗
ــِ﹙ِ﹞ْ﹫َ﹟  ْ︧ َ︣ َ︗َ﹞︀َ︻َ﹤ ا﹜ُْ﹞ ︱ََ ︀ِن َرُه َ﹁ ُ︢ َ َرُه َو َ︢ َأْ﹡
 ﹜ُْ︐َ︻َ︀﹝َ︗َ َم ِ︤ ︋َْ﹫َ︐ُ﹥ َو َ﹝ــ﹟ ﹜َ َق َ︻َ﹙ْ﹫ِ﹥  َو اِ﹐ُ َأْــَ︣
40.﹜ُْ﹠َ﹫َْ︋ ﹤ُ︐َُ﹛ا َ︡ ︻َ ْ️ ︐َ َ︊ ُ︐ُ﹥ َو َ︔ َ︊ ﹫ْ︾ِ ﹜ِْ﹫ْ﹚َ︻َ ْ️ ﹞َ ُ︣ َ
امام صادق از رسول خدا روايت مى كند 
كه فرمود: نماز كســى كه با مســلمانان در 
مسجد نماز نخواند درست نيست كامل نيست 
مگر از روى دليل، و كسى كه در خانه اش نماز 
بخواند و از جماعت ما دورى كند غيبتش ناروا 
نباشد و كسى كه از جماعت مسلمانان روى  
گرداند، عدالتش ســاقط؛ و دورى از او واجب 
اســت. و اگر او را نزد پيشواى مسلمين ببرند، 
بايد بيمش دهــد و بر حذرش بدارد. پس اگر 
در جماعت مسلمين حاضر نشد، خانه اش را 
بر سرش بســوزانند، و كسى كه به جماعت 
مســلمانان بپيوندد غيبتش حرام و عدالتش 

ثابت مى باشد. 
 جارو كردن مسجد

1 . محمد بن على بن الحســين عن أبيه عن 
سعد بن عبداهللاّ  عن أحمد بن أبى عبداهللاّ  عن 
محمد بن تســنيم عن العباس بن عامر عن 
 أبى بكير عن ســالم بن غانم عن الصادق
عن آبائه  أن رســول اهللاّ  قــال: َ﹝ْ﹟ َ﹇﹛ُ 
َج  َ︣ ْ︠ ٍ﹤ َو َ﹝ْ﹟ َأ َ︊ ︉َ ا﹜ّ﹙﹥ ُ ﹜َُ﹥ ِ︻ْ︐َ﹅ َرَ﹇ ــِ︖︡ا َ﹋َ︐ ْ︧ ﹞َ
َوَ︗﹏ُ ﹜َُ﹥ ِ﹋ْ﹀َ﹙ْ﹫ِ﹟  ُ︤ ︉َ ا﹜ّ﹙﹥ ُ َ︻ ی َ︻ْ﹫﹠︀ َ﹋َ︐ ِ︢ ﹆َُ ︀﹞ ﹤ُ﹠ْ﹞ِ

41.﹤ِ︐ِ﹝ََْر ﹟ْ﹞ِ
امام صادق از پدرانش و آنان از رسول اكرم 
نقل فرمودند كه: هر كس مسجدى را جارو 
و خاك روبى نمايد، خداوند پاداش آزاد كردن 
بنــده اى را برايش مى نويســد، و اگر از اين 
مسجد به مقدار خاشاكى كه در چشم مى رود، 
گرد و غبار خارج نمايد خداوند، رحمت خويش 

را دو برابر به او عطا مى فرمايد.
2 . محمد بن على بن الحســين عن أبيه عن 
محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن 
يحيى بن عمران األشعرى عن سهل بن زياد 
عن جعفر بن محمد بن بشار عن عبيداهللاّ  بن 
عبداهللاّ  الدهقان عن عبدالحميد بن أبى الديلم 
عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه  قال: 
ــِ︖︡ا َْ﹢َم  ْ︧ ﹞َ َ︦ ﹠َ﹋َ ﹟ْ﹞َ :  ّقال رســول اهللا
َج ِ﹝ْ﹠ُ﹥ ِ﹝َ﹟ ا﹜︐ّ︣اِب  َ︣ ْ︠ َ︃ ِ︦ ﹜َْ﹫َ﹙َ﹤ ا﹜ُْ︖ُ﹞َ︺ِ﹤ َ﹁ ﹫﹝َِْ﹛ا

42.﹤َْ﹛ َ︣ رّ ِ﹁﹩ ا﹜َْ︺ْ﹫ِ﹟ ُ︾ِ﹀ َ︢ ُ ︀﹞
كســى كه خانه خدا را در روز پنج شنبه و شب 
جمعه خاك روبى كند و به اندازه غبارى كه در 

چشم مى رود، از مسجد خاك برگيرد، خداوند 
او را مورد آمرزش خود قرار مى دهد.

 خارج شدن از مسجد
1 . ابراهيم بن هاشم عن النوفلى عن السكونى 
 ّ﹩ِ︊ عن جعفر عن أبيه عن أبائه  قال: ﹇︀َل ا﹜﹠ُ
ج ِ﹝ْ﹟  َ︣ َ﹁َ ِ︡ ︖ِ ْ︧ اَء ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞ َ︡ ِ﹞َ︹ ا﹜﹠ِ َ︨  ﹟ْ﹞َ :
ُ︗﹢َع اِ﹜َْ﹫ِ﹥.43 ّ︣ ا﹜ َ︡ ْ ِ︣ ُ ا﹜ّ︀ َأْن ،﹅ٌ﹁ِ︀﹠﹞ُ ﹢َُ﹁َ ﹥ٍُ﹚︻ِ ِ︣ ﹫ْ︾َ

پيامبر اكرم فرمود: هر كس صداى اذان را 
در مسجد بشنود و بدون عذر و دليل از مسجد 
خارج شــود، منافق اســت، مگر اينكه قصد 

برگشت به مسجد را داشته باشد.
2 . سعد عن أبى جعفر عن محمد بن أبى عمير 
عن حّماد بن عثمان عن عبيداهللاّ  الحلبى عن 
 ﹩﹁ِ َ️ َ﹑ًة َو َأْ﹡ َ︮  َ️ ﹫ْ ُ﹚ َ︮ أبى عبداهللاّ  قال: اَذا 
ْج  ُ︣ ْ︠ ︀﹁َ َ️ ْ ِ︫ ︃ِْن  ﹑ُة َ﹁ ُ︭ ️ِ ا﹜ ِ︡ َو ُأِ﹇ْ﹫َ﹞ ︖ِ ْ︧ ا﹜َْ﹞

44.︀َ﹫ْ ِ︊ ْ︧ ︑َ ︀﹚ْ︺َ︗َْو ا ﹜ُْ︺َ﹞َ ِ﹏ َ︭ ﹁َ َ️ ْ ِ︫ َو اِْن 
        امام صادق فرمود: هنگامى كه در مسجد 
نمازت را خواندى و ســپس ديــدى نماز به 
جماعت اقامه مى شود، اگر خواستى از مسجد 
خارج مى شوى و اگر خواستى مى توانى با آنان 
نماز بخوانى و نمازت را تسبيح و ذكر خداوند 
قرار بده (چون يك نماز بيشــتر بر تو واجب 

نبوده است).
3 . حمدويه قال حدثنى ايوب عن محمد بن 
ســنان عن يونس بن يعقوب قــال: ﹇︀ل ﹜﹩ 
 ،﹥ُ﹀َُ﹛﹣َ﹞ُ ︀َ :﹜َُْ﹛ ﹏ْ﹇ُ ، ُ︦ ﹡ُ﹢ُ ︀ :  ﹤﹚ّ﹛أ︋﹢︻︊︡ا
︃ََذاَن  ــِ﹞ْ︺ُ︐﹛ُ ا﹜ْ َ︨ َ﹠ُ︺ــ﹢َن، اَِذا  ْ︭ ︑َ ︀﹞َ ُ️ َْرَأ ْ︡ َ﹇ــ

45. ِ︡ ︖ِ ْ︧ ْ︗ُ︐ْ﹛ ِ﹝َ﹟ ا﹜َْ﹞ َ︣ َ︠ ُ︑ْ﹛ ِ﹡َ︺︀﹜َُ﹊ْ﹛ َو  ْ︢ َ︠ َأ
يونس بن يعقــوب مى گويد: امــام صادق 
به من فرمــود: اى يونس! بــه آنان بگو: 
اى كســانى كه با تأليف قلوب (افرادى كه با 
دريافت پول به اســالم گرويده اند) مسلمان 
شــده ايدـ  و از مؤمنين حقيقى نيستيدـ  ديدم 
كه چه مى كنيد؟! هنگامى كه صداى اذان را 
مى شنويد كفش هايتان را در دست مى گيريد 

و از مسجد خارج مى شويد.
4 .  علــى بن ابراهيم عن أبيــه و محمد بن 
اســماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن 
حماد بن عيســى عن حريٍز عــن زرارةٍ قاَل: 
َ︡ أ︋﹩ ︗︺﹀ــ︣ ذاَت َ﹢ٍم:  ️ُ ︗︀﹜︧ــ︀ ِ︻﹠ــ ﹠ْ﹋ُ
 ُ️ َ﹏ َ︻﹙ْ﹫ِ﹥ َ﹁﹆ــ︀َل ﹜َُ﹥ ُ︗ِ︺ْ﹙ َ︠ َ︡ اذ ︗︀َءُه َرُ︗ــٌ﹏ َ﹁
︀َِذا َأَ﹡︀  ﹁َ ﹩﹞ِ﹢﹆َِ﹛ ٍ︡ ــِ︖ ْ︧ اَك اِ﹡ِ﹩ َرُ︗ٌ﹏ َ︗︀ُر َ﹝ َ︡ ِ﹁ــ
﹏ِ َ﹝َ︺ُْ﹛ َوَ﹇ُ︺﹢ا ِ﹁ــ﹩ُ َو َ﹇︀ُ﹜﹢ا ُ﹁َ﹢ ﹨﹊︢ا  َ︮ ﹜َــ﹛ ُأ
ْ︡ َ﹇︀َل  ️َ َذاَك ﹜ََ﹆ و ﹨﹊ــ︢ا َ﹁َ﹆︀َل: َأَ﹝ــ︀ ﹜َِْ﹟ ُ﹇ْ﹙ــ

 ﹤ُ ْ︊ ︖ُِ ﹜ْ﹚َ﹁َ ︡اَء ــِ﹞َ︹ ا﹜﹠ِ َ︨  ﹟ْ﹞َ ﹟َ﹫﹠﹞﹣﹝﹛ا ُ︣ َأِ﹝﹫
ُ︗ُ﹏ َ﹁﹆︀َل  ُ︣ ج ا﹜ َ︣ َ﹁َ ﹤َُ﹛ َة﹑ َ︮  ﹑﹁َ ﹥ٍُ﹚︻ِ ِ︣ ﹫ْ︾َ ﹟ْ﹞ِ
 ︀ ْ﹙َ︿ ُ﹋﹏ِ اِ﹝︀ٍم َ﹁َ﹙﹞ُ َ︠ ﹑َة َ﹝َ︺ُْ﹛ َو  ُ︭ ِع ا﹜ َ︡ ︑َ ﹐ :﹤َُ﹛
 ﹈َ﹛ُ﹢ْ﹇َ ﹩ّ﹚َ︻َ َ︣ ُ︊ ️ُ ﹁ــ︡اك َ﹋ ️ُ ﹜َ﹥؟ ُ︗ِ︺ْ﹙ َج ُ﹇ْ﹙ َ︣ َ︠
ــَ︐ْ﹀َ︐︀َك ِ﹁ــ︀ن ﹜َْ﹛ َُ﹊ُ﹢﹡﹢ا  ْ︨ ُ︗ِ﹏ ِ﹫َ﹟ ا ُ︣ ﹜َِ︢ا ا﹜
﹝﹣﹝﹠﹫َ﹟؟ ﹇ــ︀َل: َ﹁َ︱ ﹈َُِ︔﹛ُ ﹇︀َل: ﹝︀ أراَك 
ُ︡ َأْ︻َ︷َ﹛ ِ﹝ْ﹟  ْ ِ︣ ︑ُ ﹥ٍُ﹚︻ِ ﹥َُ َ︃ ُ︡ اِّ﹐ َ﹨︀ُ﹨﹠︀ ︀ ُزراَرُة َ﹁ ︺َْ︋
 : ُ️ اِ﹡﹩ ُ﹇ْ﹙ َ︣ َأ﹡ُــُ﹥ ﹐ َ︀َ︑﹛ّ ︋ِِ﹥ ︔﹛ُ َ﹇︀َل ︀ ُزَرارُة َأَ﹝︀ َ︑

46.﹜ْ﹊ُ︐ِ﹝ََِأ ︹َ﹞َ ا﹢ّ﹚ َ︮ ُ﹋ْ﹛ َو  ِ︡ ︗ِ︀ َ︧ ﹙ّ﹢ا ﹁﹩ َ﹝ َ︮
زراره مى گويد: روزى نزد امام باقر نشسته 
بودم كه مردى آمد و داخل شد و گفت: فدايت 
شوم، من مردى هستم كه همسايه قوم خود 
مى باشــم و اگر با آنها نماز نخوانم، درباره ام 
سخنانى مى گويند و مرا متهم مى كنند. امام 
فرمود: اگر اين گونــه مى گويى بدان كه 
اميرالمؤمنين فرمود: هر كس صداى اذان 
را بشــنود، و بدون عذر و دليــل آن را اجابت 
ننمايد، نمازش قبول نيســت. آن مرد داشت 
خارج مى شــد كه امام به او فرمود: نماز با 
آنان و پشت سر هر امامى را ترك مكن. وقتى 
آن مرد خارج شد، به امام گفتم: فدايت شوم، 
گفتارتان به او، بر من گران آمد، چون ممكن 
اســت آن مردم مؤمن نباشند! راوى گويد: در 
اين هنگام امام خنديد و گفت: گويا هنوز تو 
را اينجا نمى بينم! (گويا امام توقع نداشته اند 
كه زراره چنين بفرمايــد). چه دليلى بهتر از 
اينكه وى به جمع چنين مردمانى نمى پيوندد، 

سپس فرمود: اى زراره!
آيا نديدى كــه گفتم: در مســاجدتان نماز 

بخوانيد و به امام جماعت اقتدا كنيد.
َ﹙ــً﹤ ُ︑﹢ِرُث  ْ︭ َ︠ وَن  ُ︣ ــ ْ︪ ︻ِ : 5 . قــال النبى
 ... ِ︡ ︖ِ ْ︧ وِج ِ﹝َ﹟ ا﹜َْ﹞ ُ︣ ُْ﹛َو َ︑ْ︺ِ︖ْ﹫ُ﹏ ا ... َ︣ ا﹜َْ﹀ْ﹆

47.
پيامبر اكرم فرمودند: بيست خصلت است 
كــه فقر مى آورد؛ يكى از آنها عجله كردن در 

هنگام بيرون رفتن از مسجد است.
 6 . و قــد روى فى بعض الكتب عن النبى
 ...︀﹫ وَن︫  ُ︣ ــ ْ︪ ــٌ﹤ و ِ︻ َ︧ ﹝ْ َ︠  ُ︣ أنَّه قال: َأ﹜َْ﹀ْ﹆

48.︀︺︣ َ︨  ِ︡ ︖ِ ْ︧ وُج ِ﹝َ﹟ ا﹜َْ﹞ ُ︣ ُْ﹛وا
عالمه مجلسى قدس سره نقل مى كند كه در 
بعضى از كتاب ها از پيامبر روايت شده كه 
فرمود: بيست و پنچ چيز موجب فقر مى شود؛ 
يكى از آنها به ســرعت خارج شدن از مسجد 

است. 

 خانه خدا در زمين
ُ︡ ︋ُُ﹫ــ﹢ُت ا﹜ّ﹙﹥ ِ  1 . عــن النبــى : َأ﹜َْ﹞︧ــ︀ِ︗
︀ِء َ﹋َ﹞︀  ــ﹞َ ُ︧ ︃َْ﹨ِ﹏ ا﹜ ِ﹁﹩ اَ﹔رِض َو ِ﹨َ﹩ ُ︑ِ︱﹩ ُء ﹜ِ

︃َرِض.49 ︃َْ﹨ِ﹏ ا﹜ْ ُ︖﹢ُم ﹜ِ ُ︑ِ︱﹩ ُء ا﹜﹠ّ
پيامبر فرمودند: مساجد خانه هاى خداوند 
در زمين اند. و براى اهل آســمان نورافشانى 
مى كنند، همان گونه كه ستارگان براى اهل 

زمين نورافشانى مى كنند.
2 . حدثنا احمد بــن زياد جعفر الهمدانى عن 
على بــن ابراهيم عن أبيه عــن محمد بن 
 أبى عمير عن مرازم بن حكيم عن الصادق
︀ِ﹡َُ︀ ︋ُُ﹫﹢ُت  ﹁َ ِ︡ ــ︀ِ︗ َ︧ أنّه قال: َ︻َ﹙ْ﹫ُ﹊ْ﹛ ︋ِ︃ْ︑﹫︀ِن ا﹜َْ﹞
ُه ا﹜ّ﹙﹥ ُ  َ︣ ُ︵َ ︣ا ِ︴َ︐َ﹞ُ ︀﹨َ︀︑َ︃َْرِض َو َ﹝ْ﹟ َأ ا﹜ّ﹙﹥ ِ ِ﹁﹩ ا﹜ْ
 ﹟َ﹞ِ ︀َ﹫﹁ِ وا ُ︣ ︓ِ﹋ْ َ︃ اِره َ﹁ ︉َ ِ﹝ــْ﹟ ُزوُ ︋ِِ﹥ َو ُ﹋ِ︐ ِ﹝ْ﹟ ُذُ﹡﹢
︋َِ﹆︀ٍع   ﹩﹁ِ ِ︡ ︗ِ︀ َ︧ ﹙ّ﹢ا ِ﹝َ﹟ ا﹜َْ﹞ َ︮ َ︻︀ِء َو  ّ︡ ﹑ِة َوا﹜ ُ︭ ا﹜
 ︀َ﹫ْ﹚َ︻َ ﹩ِ﹚ َ︭ ﹝ُ﹚ِْ﹛ ُ︡ َ ْ︪ ︑َ ﹥ٍ︺َ﹆ُْ︋ ︀ِنُ ُ﹋﹏ُ  ﹁َ ﹥ٍ﹀َ﹚ِ︐َْ﹞ُ

َْ﹢َم ا﹜ِْ﹆َ﹫︀َ﹝ِ﹤.50
امام صادق فرمودند: بر شــما باد! آمدن به 
مساجد. كه مســجدها خانه هاى خداوند بر 
روى زمين هستند و هركس با وضو وارد آنها 
شــود، خداوند او را از گناهانش پاك مى كند 
و نامــش را در زمره زائران خود مى نويســد، 
پس در آنها بســيار نمــاز بخوانيد و دعا كنيد 
و در مسجدهاى مختلف (و مكانهاى متعدد 
يك مسجد) نماز بگزاريد كه هر مكان در روز 
قيامت براى كسى كه بر او نماز گزارده است 

شهادت مى دهد.
3 . القطــب الراوندى فى كتــاب لُب اللُّباِب، 
︊ُ﹠ِ﹩ َو  ﹫ُ﹚ْ﹁َ َ ﹤﹚ّ﹛ــ︉ُ اََقاَل: َ﹝ْ﹟ َأ َِّعنِ النَّبِى

ِ︑﹩ اِ﹡ِ﹩ َ︑︀ِرٌك ِ﹁ْ﹫ُ﹊ُ﹛  َ︣ ︐ْ︻ِ ُ︉ ︊ُِ﹠﹩ َ﹁ْ﹙ُ﹫ِــ ََأ ﹟ْ﹞َ
 ﹩︑ِ َ︣ ︐ْ︻ِ ُ︉ ََو َ﹝ْ﹟ َأ ﹩ْ︑ِ َ︣ َ﹆َ﹙ْ﹫ِ﹟ ِ﹋︐︀َب ا﹜ّ﹙﹥ ِ َو ِ︻ْ︐ ا﹜︓ُ
 ُ︉ ِ﹫ُ﹚ْ﹁ ا﹜ُْ﹆︣آَن ُ︉ َا﹜ُْ﹆︣آَن َو َ﹝ــ﹟ َأ ُ︉ ِ﹫ُ﹚ْ﹁َ
︋َِ﹠﹫ُ︐ُ﹥ َأِذَن ِ﹁﹩  َ︡ َ﹁︀﹡َُ︀ َأْ﹁ِ﹠َ﹫ُ﹤ ا﹜ّ﹙ــ﹥ ِ َو َأ ــ︀ِ︗ َ︧ ا﹜َْ﹞
 ،︀﹚ُ﹨ْــٌ﹤ َ﹝ْ﹫ُ﹞﹢ٌن َأ﹡َ﹢﹝ُ﹫ْ﹞َ ︀﹫﹁ِ ︀َرَك َرْ﹁ِ︺َــ︀ َو︋ 
 ︀﹚ُ﹨ٌْظ َأ﹢﹀ُْ﹞َ ﹥ٌ︸َ﹢﹀ُْ﹞َ ،︀﹚ُ﹨َْأ ﹟ٌُ َ︤ ﹞ُ ﹥ٌ﹠َ ُ َ︤ ﹞ُ
 ﹩﹁ِ ﹜ْ﹨ُ ،﹜ِْ︖ِِا﹢َ ﹩﹁ ُ ﹤﹚ّ﹛َوا ﹜ِْ︑ِ﹑ َ︮  ﹩﹁ِ ﹜ْ﹨ُ

51.﹜ِِْ﹛ َوا﹜ّ﹙﹥ ُ ِ﹝ْ﹟ َوَراْ﹨ِ ِ︡ ︗ِ︀ َ︧ ﹞َ
رسول خدا فرمود: كسى كه خداوند متعال 
را دوست بدارد،بايد مرا نيز دوست بدارد، و هر 
كه مرا دوســت مى دارد، بايد خاندان مرا نيز 
دوست بدارد. من در ميان شما دو چيز گرانقدر، 
كتاب خدا و خاندانم را به جاى گذاشته ام، هر 
كس كه عترتم را دوســت داشته باشد، بايد 
قرآن را نيز دوسته داشته باشد. دوستدار قرآن 
بايد دوست دار مساجد هم باشد چرا كه مساجد 
محضر و خانه هاى خداوند است، كه خودش 
فرمان به بااليى و مباركى آنها را داده اســت. 
مســاجد، فرخنده و اهل آن نيز فرخنده اند، 
مساجد و اهل آن هر دو آراسته و محفوظ اند. 
اهل مسجد در نمازند و خداوند حوائج شان را 
برطرف مى كند، آنان در مســجدند و خداوند 

پشتيبان و ياور آنان است.
 ساختن مسجد

1 . و باالسناد يرفعه الى عبداهللاّ  بن مسعود أنّه 
︋ِ﹩ اِ﹜َ﹩  َی  ِ︣ ْ︨ ︀ ُأ قال: َقاَل َرُســوُل اّهللا: لَ﹝ُ
 ﹥َ ُت ا﹜َْ︖﹠ُ ْ︣ ْ︡ َأَ﹝ ﹇َ : ﹏ُ﹫ِ َ︣ ْ︊ ــَ﹞︀ِء َ﹇︀َل ﹜ِ﹩ َ︗ ُ︧ ا﹜
 ﹥َ ️ُ ا﹜َْ︖﹠ُ َْأ َ︣ َض َ︻َ﹙ْ﹫َ﹈، َ﹇︀َل: َ﹁ َ︣ ︀َر َأْن ُ︑ْ︺ َوا﹜﹠ُ
 ﹟َ﹞ِ ︀﹫﹁ِ ︀﹞ ︀ِر َو ️ُ ا﹜﹠ُ َْو َرَأ ﹜ِ﹫ْ︺ِ و َ﹝︀ ِ﹁﹫︀ ِ﹝َ﹟ ا﹜﹠ُ

 از ر︨﹢ل ا﹋︣م ﹡﹆﹏ ﹁︣﹝﹢د﹡︡ ﹋﹥: ﹨︣ ﹋︦ ﹝︧︖︡ی را ︗︀رو و 
︣ا﹢﹡ ﹩﹞ ︩︧︡، و  ﹠︡ه ای را︋  ︀داش آزاد ﹋︣دن︋  ︡او﹡︡︎   ︠،︡︀﹝﹡ ﹩︋︠︀ك رو
︀رج  ︀︫︀﹋﹩ ﹋﹥ در ︪﹛ ﹝﹩ رود، ﹎︣د و ︾︊︀ر︠  ﹥ ﹝﹆︡ار︠   ︋︡︖︧﹞ ﹟ا﹎︣ از ا

.︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ︀︴︻ او ﹤ ︣ا︋︣︋  ﹢︩ را دو︋   ︠️﹝︡او﹡︡، ر  ︠︡︀﹝﹡

︡او﹡︡  ︀﹡﹥ ﹨︀ی︠  ﹫︀﹝︊︣  ﹁︣﹝﹢د﹡︡: ﹝︧︀︗︡︠   ︎
︣ای ا﹨﹏ آ︨﹞︀ن ﹡﹢را﹁︪︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡،  در ز﹝﹫﹟ ا﹡︡. و︋ 
︣ای ا﹨﹏ ز﹝﹫﹟ ﹡﹢را﹁︪︀﹡﹩  ︐︀ر﹎︀ن︋  ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥︨ 
.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

١٤

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
١٥



︋ْ﹢اٍب... َ﹁َ﹆︀ل  َ﹤ُ ِ﹁﹫َ︀، َ︔﹞︀ِ﹡َ﹫ُ﹤ َأ ا﹜َْ︺︢اِب، َوا﹜َْ︖﹠ُ
︋ْ﹢اِب  ُ︡ َ﹝︀ َ︻َ﹙﹩ اَ﹔ ُ﹝َ﹞ُ ︀ ءا َ︣  ﹏ُ﹫: إْ﹇ َ︣ ْ︊ ︗َ ﹩ِ﹛
َ﹁َ﹆ــَ︣أُت َذ﹜ِــَ﹈... َو َ︻َ﹙﹩ ا﹜ْ︊︀ب ا﹜︧ــ︀ِدِس 
ــ﹢ُل ا﹜ّ﹙﹥ ِ،  ُ︨ ٌ︡ َر ُ﹝َ﹞َ ،ُ ﹤﹚ّ﹛ُب: ﹐ اِ﹜ََ﹥ ا﹐ُ ا﹢︐ُ﹊ْ﹞َ
ُه  ُ︣ ْ︊ ︉ُ َأْن َُ﹊﹢َن َ﹇ ـ﹩ٌ ا﹜ّ﹙﹥ ِ، َ﹁َ﹞َ﹟ أَــ َ︻ِ﹙﹩ّ َو﹜ـِ
 ُ︉ ََو َ﹝ْ﹟ َأ َ︡ ︊ِْ﹟ ا﹜َْ﹞︧ــ︀ِ︗ ﹫َ﹚ْ﹁َ ︀﹫ْ ِ︧ ــ︺︀ َ﹁ ِ︨ وا
 ِ︦ ︃َرِض َ﹁ْ﹙َ﹫ْ﹊ُ﹠ ️َ ا﹜ْ ْ︑َ ︡اُنْ ِ︡ ُ﹋َ﹙ــ﹥ ا﹜ ْ︃ َأْن ﹐ َ︑
︉ُ َأْن  َا﹜َْ﹞︧︀ِ﹋﹫َ﹟ َو َ﹝ْ﹟ َأ ﹟ِ﹊ُ ْ︧ َ︡ َو﹜َْ﹫ ا﹜َْ﹞︧︀ِ︗
 َ︡ ــ︀ِ︗ ِ︧ ِ︦ ا﹜َْ﹞ ﹊﹫ْ﹚﹁َ ﹩﹚َْ︊ َ ﹐ ︣ا︱ِ﹡َ ︀ ِ︣ ︵َ ﹩﹆ِْ︊ َ
ِ︳ َو َ﹝ْ﹟ َأراَد َأْن ََ︣ی َ﹝ْ﹢ِ︲َ︺ُ﹥ ِ﹁﹩ ا﹜َْ︖﹠ُ﹤  ْ︧ ِ︊ ْ﹛︀ِ︋

52. ِ︡ ِ﹊﹟ ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞︧︀ِ︗ ْ︧ ﹫ُ﹚ْ﹁َ
عبداهللاّ  بن مســعود مى گويد: رســول خدا 
فرمــود: وقتى به معراج رفتــم، جبرئيل 
بــه من گفت: به بهشــت و جنّهم فرمان 
داده شــده كه بر تو عرضه مى شوند، پيامبر 
فرمود: بهشــت و نعمت هايش و جهّنم و 
عذاب هايش را ديدم. در بهشــت هشت در 
اســت... جبرئيل به من گفت: آنچه بر روى 
درها نوشــته شده اســت را بخوان، من آنها 
را خواندم... بر در ششــم بهشت نوشته شده 
بود: خدايى جز پروردگار عالم نيست، محمد 
فرستاده خداست و على جانشين اوست، هر 
كس بخواهد قبرش وسيع و گشاده باشد، بايد 
مسجد بسازد و هر كس مى خواهد،كرم ها در 
زيرزمين جســد او را نخورند مساجد را جارو 
كند و به مســاكين رسيدگى نمايد و هركس 
دوست دارد جســمش تازه بماند، مساجد را 
فرش نمايد و هر كس دوست دارد جايگاه خود 
را دربهشت ببيند در مسجدها سكنى گزيند. 
(بى ترديد مقصود از سكنى گزيدن اين نيست 
كه مســجدمحل زندگى افراد باشــد، بلكه 
مقصود آن است كه اعمال عبادى و نمازهاى 
يوميه را در مسجدبخواند و بدون عذر مسجد 

را ترك نكند).
2 . حّدثنى محمدبن موسى بن المتوكل عن 
محمد بن جعفر عن موســى بن عمران قال 
حدثنى عّمى الحســين بن زيد عن حماد بن 
عمرو الصينى عن أبى الحســن الخراسانى 
عن ميســر بن عبداهللاّ  عــن أبى عبداهللاّ  عن 
أبى ︻︀︪ــ﹤ الســعدى عن يزيد بن عمر بن 
عبدالعزيز عن أبى ︨﹙﹞﹤ بن عبدالرحمن عن 
 ︀﹠ َ︊ ︴َ َ︠ أبى هريرة و عبداهللاّ  بــن عباس قاال: 
 ﹥ٍ َ︊ ︴ْ ُ︠  ُ︣ ِ︠ ︊َْ﹏ َو﹁︀ِ︑ِ﹥ َو ِ﹨ــَ﹩ آ ﹇َ ِ ﹤﹚ّ﹛ــ﹢ُل ا ُ︨ َر
ــِ︖︡ا ِ﹁﹩  ْ︧ ﹞َ ﹩ِ﹠ََ︋ َْ﹠ِ﹤... َو َ﹝ْ﹟  ِ︡ ﹝َْ﹛︀ِ︋  ︀َ︊ ︴َ َ︠

ٍ︣ ِ﹝ْ﹠ُ﹥ َأْو َ﹇︀َل ِذَراع  ــ︊ْ ِ︫  ِ﹏﹊ُ ︋ََ﹠﹩ ا﹜ّ﹙﹥ ُ ﹜َُ﹥︋   ︀﹫﹡ْ ّ︡ ا﹜
︉ٍ َو  َْ﹠ً﹤ ِ﹝ْ﹟ َذَ﹨ ِ︡ ︋َِ︺ْ﹫َ﹟ َأ﹜َْ︿ َ︻︀ٍم َ﹝ َة َأْر َ︣ ﹫ْ ِ︧ ﹞َ ﹤ُ﹠ْ﹞ِ
َْ﹠ِ﹤ َأ﹜َْ︿  ِ︡ ٍد َو ِ﹁﹩ ُ﹋﹏ِ َ﹝ ّ︣ ٍ﹤ َو ُدرِ َو ︀ُ﹇﹢ٍت َو ُزُ﹝ ُ︱﹁ِ
︋َُ︺﹢َن َأ﹜َْ︿ َأ﹜ِْ︿ داٍر  ِ︣ َأْر ْ︭ ٍ︣ َو ِ﹁﹩ ُ﹋﹏ِ َ﹇ ْ︭ َأ﹜ِْ︿ َ﹇
️ٍ َو ِ﹁﹩ ُ﹋﹏ِ  ︋َُ︺﹢َن َأ﹜َْ︿ َأ﹜ِْ︿ ︋َْ﹫ َو ِ﹁ــ﹩ ُ﹋﹏ِ َداٍر َأْر
 ٍ︣  ِ︣ َ︨  ِ﹏﹋ُ ﹩﹚︻َ ، ٍ︣  ِ︣ َ︨ ︋َُ︺﹢َن َأ﹜َْ︿ َأ﹜ِْ︿  ️ٍ َأْر ﹫َْ︋
︋َُ︺﹢َن  ️ٍ َأْر َزْوَ︗ــٌ﹤ ِ﹝َ﹟ ا﹜ُْ﹢ِرا﹜ِْ︺ْ﹫ِ﹟ َو ِ﹁﹩ ُ﹋﹏ِ ︋َْ﹫
ْ﹫َ﹀ٍ﹤ َو  ِ︮ ︋َُ︺﹢َن َأ﹜َْ︿ َأ﹜ِْ︿ َو ﹫ٍ︿ َو َأْر ِ︮ َأ﹜َْ︿ َأ﹜ِْ︿ َو
ٍة َ︻َ﹙﹩ ُ﹋﹏ِ  َ︡ ِ︀﹞َ ︿ِْ﹛َن َأ﹜َْ︿ َأ﹢︺َُ︋ ️ٍ َأْر ﹫َْ︋  ِ﹏﹋ُ ﹩﹁
 ﹥ٍ︺َ ْ︭ َ︺ٍ﹤ َو ِ﹁﹩ ُ﹋﹏ِ َ﹇ ْ︭ ︋َُ︺﹢َن َأ﹜َْ︿ َأ﹜ِْ︿ َ﹇ ٍة َأْر َ︡ ِ︀﹞َ
َ︺︀ِم َو ُْ︺ِ︴﹩ ا﹜ّ﹙﹥ ُ  ︋َُ︺﹢َن َأ﹜َْ︿ َأ﹜ِْ︿ ﹜َْ﹢ٍن ِ﹝َ﹟ ا﹜︴ُ َأْر
ِة َ﹝︀ َ︃ِ︑﹩ َ︻َ﹙﹩ ِ︑﹙ــَ﹈ ا﹔ْزواِج  ــُ﹥ ِ﹝َ﹟ ا﹜ُْ﹆ــ﹢ُ َو﹜ِ﹫ُ
اِب ِ﹁﹩ َْ﹢ٍم  َ︣ ــ ُ︪ َ︺︀ِم َو َذ﹜َِ﹈ ا﹜ َو َ︻َ﹙ــ﹩ َذ﹜َِ﹈ ا﹜︴ُ

53.  ... ٍ︡ ِوا
طبق ســند اين روايت ابوهريره و ابن عباس 
در خطبه اى طوالنــى از پيامبر اكرم نقل 
مى كنند كه فرمود: هر كس در دنيا مسجدى 
بســازد خداوند در برابر هر وجب از آن مسجد 
يا در برابر هر ذراع54 آن شهرهايى در مقياس 
چهل هزار ســال راه، از جنس طال و نقره و ُدّر 
و ياقوت و زمرد، بــراى او بنا نمايد كه در هر 
شهرى چهل هزار هزار قصر و در هر قصرى 
چهل هزار هزار منــزل و در هر منزلى چهل 
هزار هزار اتاق و در هر اتاقى چهل هزار هزار 
تخت و بر هر تختى همسرى از زنان بهشتى 
است و در هر اتاقى چهل هزار هزار خدمت كار 
مرد و چهل هزار خدمتكار زن مى باشد و در هر 
اتاق چهل هزار هزار سفره گسترده شده باشد 
و بر هر ســفره اى چهل هزار هزار ظرف و در 
هر ظرفى چهل هزار هزار نوع غذا نهاده شده 
باشــد و خداوند به دوست و ولّى خود نيرويى 
عطا كند كه بر آن زنان و غذا و شراب در يك 

روز وارد شود.
3 . على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير 
عن هشــام بن الحكم عن أبى عبيدة الحّذاء 

قال:   
︖︡ا  ْ︧ ﹞َ ﹩﹠َ︋ َسِمْعُت أَبَاعبداهللاّ  يقول: َ﹝ْ﹟ 
 ُ︣ ة؛ َ﹁﹞ َ︡ ﹫ْ َ︊ ِ﹤ َ﹇︀َل ا︋﹢ُ︻ ︋َْ﹫︐︀ ِ﹁﹩ ا﹜َْ︖﹠ُ ︋ََ﹠﹩ ا﹜ّ﹙﹥ ُ ﹜َُ﹥ 
 ُ️ ْ ُ﹢ َ︨  ْ︡ َ﹤ َو َ﹇ ُ﹊﹞َ ﹅ِ ِ︣ ︵َ ﹩﹁ِ  ﹤﹚ّ﹛أ︋﹢︻︊︡ا ﹩ِ︋
 ﹢︗ُ ْ︣ اَك َ﹡ َ︡ ﹁ِ ُ️ ﹚ْ︺ِ︗ُ :﹤َُ﹛ ُ️ ِ︖︡ا َ﹁ُ﹆ْ﹙ ْ︧ َْ︃َ︖︀ٍر َ﹝ ِ︋

ا ِ﹝ْ﹟ َذ﹜َِ﹈؟ َ﹁َ﹆︀َل: َ﹡َ︺﹛.55 َ︢ َأْن َُ﹊﹢َن َ﹨
 أبوعبيــده حذاء مى گويــد: از امام صادق

شنيدم كه فرمود: كسى كه مسجدى را بسازد 
خداوند براى او خانه اى در بهشــت مى سازد، 

ابوعبيده گفت: امام صادق در راه مكه بر من 
كه سنگ هايى را براى بناى مسجدى روى 
هم چيده بودم گذشت، پرسيدم: فدايت شوم، 
اميد دارم كه اين مسجد همان گونه باشد كه 

شما فرموديد، امام فرمود: بله.
 طالكارى مسجد

1 . القطــب الراوندى فى لب اللباب قال: َقاَل 
 ِ️ ﹁َ َ︣ ْ︠ ُ﹋ْ﹛ َ﹋َ﹞︀ َز َ︡ ︗ِ︀ َ︧ ُ﹁﹢ا َ﹝ ِ︣ ْ︠ َ︤ ︑ُ ﹐َ : ُّالنَّبِى

56.﹜ُْ︺َ﹫َِ︋ ︁َری َ︭ ا﹜َْ﹫ُ﹢ُد َوا﹜﹠ُ
پيامبر اكرم فرمودند: مساجد خود را با طال 
زينت نكنيد همچنانكــه يهود و نصارا معابد 

خود را با طال زينت نمودند.
 ُ️ ﹚ْ َ︠ 2 . عــن عبداهللاّ  بن مســعود قــال: َد
 ﹩﹚َ︻َ ︀﹞﹢َْ ︀ــ﹠َ︋ ︀َ ْ︮ ــُ﹤ َرْ﹨ٍ︳ ِ﹝ْ﹟ َأ َ︧ ﹝ْ َ︠ َأَ﹡︀ َو 
 ﹟ْ﹞َ ︹ُ﹀ِ﹠ُْ ︀﹞َ ٍد﹢︺ُ ْ︧ ﹞َ ﹟َْ︋ ــ﹢لِ ا﹜ّ﹙﹥ ِ َ ...︀ ا ُ︨ َر
︀ِر َْ︺َ﹙ُ﹞﹢َن  َ︡ ِ﹁ــ﹩ ا﹜﹠ُ ﹚ِ ْ︠ ْ﹡َ﹫︀ اَِذا ُأ ّ︡ ُ﹛ ِ﹁ــ﹩ ا﹜ ُ︺﹠َ︐ََ
ِة ُ﹨ْ﹛  َ︣ ِ︠ ْ﹡﹫︀ َو ُ﹨ْ﹛ َ︻ِ﹟ ا﹒ ّ︡ َ︸︀ِ﹨︣ا ِ﹝َ﹟ ا﹜َْ﹫︀ِة ا﹜
﹢َر َو  ُ︭ وَن ا﹜ُْ﹆ ُ︡ ــ﹫ِ َ︪ ُ وَر َو ّ︡ ُ﹠﹢َن ا﹜ ْ︊ َ َن٥٧﹢﹚ُ﹁ِ︀︾َ

58.  ... َ︡ ︗ِ︀ َ︧ ُ﹁﹢َن ا﹜َْ﹞ ِ︣ ْ︠ َ︤ ُ
عبداهللاّ  بن مسعود نقل مى كند كه روزى من 
و پنج گروه از اصحاب بر رســول خدا وارد 
شديم... حضرت خطاب به من فرمودند: اى 
ابن مسعود! چه ســودى از بهره دنيا مى برد 
كسى كه هميشه در آتش خواهد بود؟ «تنها 
ظاهــرى از اين زندگى دنيوى را مى دانند و از 
آخرت غافلند» خانه ها مى سازند و قصرها برپا 

مى كنند و مساجد را با طال زينت مى كنند.
 ْ️ ﹫َ ِ﹚ُ ︿ُِ︀ َ︭ 3 . و قال النَّبِىُّ : اِذا َرَأُْ︐ُ﹛ ا﹜َْ﹞
 َ︢ ِ ️ْ َو ا︑ّ ﹜َــ ️ْ َوا﹜َْ﹞َ﹠︀َرُة ُ︵﹢ِ ﹠َ ُِز ُ︡ ــ︀ِ︗ َ︧ َوا﹜َْ﹞
﹇︀، أ﹜ُْ﹞﹣ِ﹝ُ﹟ ِ﹁﹩  ُ︣ ︵ُ ُ︡ ــ︀ِ︗ َ︧ ُ︣ َوا﹜َْ﹞ آُ﹡َ﹞︤اِ﹝ْ﹫ ْ︣ ا﹜ُْ﹆
. َأ﹝︀ اِنُ  ِ︣ ﹝َْ َ︃ ️ِ ا﹜ْ ْ ِ︣ ْ︊ ّ︤ ِ﹝َ﹟ ا﹜ِْ﹊ ﹝︀ِن َأَ︻ ُ︤ َذ﹜َِ﹈ ا﹜
 ﹜ُُْ︋ ٌ﹤ َو ُ﹇ُ﹙﹣ ُ﹫﹆ِ﹡َ ﹜ُْ﹡ُ︋ْ︡ا َ﹁ٌ﹤ َو َأ َ︣ ْ︠ َ︤ ﹞ُ ﹜ْ﹨ُ َ︡ ︗ِ︀ َ︧ ﹞َ

َأْ﹡َ︐ُ﹟ ِ﹝َ﹟ ا﹜ِْ︖﹫َ﹀ِ﹤.59
        پيامبر خدا فرمودند: هنگامى كه ديديد 
قرآن ها را آراســته و مساجد را تزيين نموده و 
مناره ها را طوالنى بنــا مى كنند و قرآن را به 
صورت شعر و با حالت آواز مى خوانند و مساجد 
را راه عبور قــرار مى دهند مؤمن در آن زمان 
از طالى ســرخ و خالص كمياب تر اســت. 
مساجد آنان آراسته و بدن هايشان پاكيزه ولى 

دل هاى آنان از مردار آلوده تر است.
 طلب حاجت در مسجد

1 . الحســين بن محمد عن احمد بن اسحاق 

عن سعدان بن مسلم عن معاو﹤ بن عمار عن 
 ﹥َ︗َ︀َْ﹛ا َ︉ ︋ِ﹩ اَِذا َ︵َ﹙ ابى عبداهللاّ  قال: َ﹋︀َن َأ
َم  ُ︡ ︀َِذا َأَراَد َذ﹜َِ﹈ َ﹇ ﹁َ ِ︦ ــْ﹞ ُ︪ َ︡ َزَوالِ ا﹜ ﹠ْ︻ِ ︀َ︊ ﹚َ︵َ
︉ٍ َو َراَح  ﹫︵ِ ﹟ْ﹞ِ ︀﹫ َ︫  ُ﹜ َ︫ ︋ِِ﹥ َو  َق  ُ︡ َ︭ ︐َ﹁َ ︀﹫ــ َ︫

︀َء ا﹜ّ﹙﹥ ُ.60 َ︫  ︀﹝َِ︋ ﹤ِ︐ِ︗َ︀ َ ﹩﹁ِ ︀︻ََو َد ِ︡ ︖ِ ْ︧ اِ﹜َ﹩ ا﹜َْ﹞
از امــام صادق روايت شــده كــه فرمود: 
پدرم هرگاه مى خواســت حاجتى طلب كند، 
به هنگام زوال خورشــيد طلب مى كرد و هر 
گاه آن را اراده مى كــرد، ابتــدا صدقه مى داد 
و مقدارى عطر اســتفاده مى كرد و سپس به 
مسجد مى رفت و در طلب حاجتش از خداوند 

متعال دعا مى كرد به آنچه كه خدا بخواهد.
2 . محمــد بن يحيى عن احمد بن محمد بن 
عيســى عن على بن الحكم عن ابى كهمس 
َ﹏ َرُ︗ٌ﹏  َ︠ قال: َســِمْعُت أَباَعْبِداهللاّ  َيُقوُل: َد
﹑ِة  ُ︭ َ﹠︀ِء َ︻َ﹙﹩ ا﹜ّ﹙﹥ ِ َوا﹜ ︊َْ﹏ ا﹜︓ُ َأ َ﹇ َ︡ ︐َْ︋ ︀﹁َ َ︡ ــِ︖ ْ︧ ا﹜َْ﹞
 ُ︡ ْ︊ ﹢ُل ا﹜ّ﹙﹥ ِ َ︻︀َ︗َ﹏ ا﹜َْ︺ ُ︨ ︊ِ﹩ِ َ﹁َ﹆︀َل ر َ︻َ﹙﹩ ا﹜﹠ُ
﹙ُ﹩ َو َأْ︔﹠ــ﹩ َ︻َ﹙﹩ ا﹜ّ﹙﹥ ِ  َ︭ ﹁َ ُ︣ ــ َ︠ َ﹏ آ َ︠ ︋ُــُ﹥ ُ︔﹛ُ َد َر
ــ﹢لِ ا﹜ّ﹙﹥ ِ َ﹁﹆︀َل  ُ︨ ﹙ُ﹩ َ︻َ﹙﹩ َر َ︮ َوَ︗ــ﹏ُ َو  ُ︤ ︻َ
ــْ﹏ ُ︑ْ︺َ︴ُ﹥ ُ︔﹛ُ َ﹇ــ︀َل: اِنُ ﹁﹩  َ︨  ِ ﹤﹚ّ﹛ــ﹢ُل ا ُ︨ َر
﹑َة َ︻َ﹙﹩  ُ︭ َ﹠︀َء َ︻َ﹙﹩ ا﹜ّ﹙﹥ ِ َوا﹜ ِ﹋︐︀ِب َ︻ِ﹙﹩ِ إِنُ ا﹜︓ُ
 ﹏َ︗ُ ُ︣ ُ﹋ْ﹛ ﹜ََ﹫︃ِ︑﹩ ا﹜ َ︡ ََو إِنُ َأ ﹥َِ﹛ َ︃ ْ︧ ︊َْ﹏ ا﹜َْ﹞ ﹇َ ﹤ِِ﹛﹢ ُ︨ َر
 ﹏َْ︊ ْ﹫︣ا َ﹇ َ︠ ︉ّ َأن َُ﹆﹢َل ﹜َ﹥  ُ﹫ِ﹁َ ﹥َ︗َ︀َْ﹛ا ُ︉ ﹚ُ︴َْ

61.﹤ُ︐َ︗َ︀َ ﹤َُ﹛ َ︃ ْ︧ َ َأن
ابى كهمس مى گويد: از امام صادق شنيدم 
كه مى فرمود: مردى وارد مسجد شد و قبل از 
ثناى الهى و درود بر پيامبر نماز را آغاز كرد. 
رســول خدا فرمود: اين بنده در مالقات با 
خداى خود عجله كرد. ســپس مردى ديگر 
وارد شــد و خداى عزوجل را ستود و ثنا گفت 
و بر رسول خدا درود فرستاد و پيامبر اكرم 
فرمــود: اى مرد، هر چه مى خواهى از خدا 
درخواســت كن تا به تو داده شود، آنگاه امام 
صادق افزود: در كتاب على آمده است:   
همانا ثنــاى خدا و درود بر رســولش قبل از 
درخواست است و اگر يكى از شما نزد مردى 
بيايد تا از او جاجتى بطلبد، دوست دارد پيش از 

اظهار حاجتش سخنى نيكو به او بگويد.
 طلب خير كردن در مسجد

1 . محمدبن يحيى عن احمد بن محّمد عن 
 ﹜ِْ︖َْ﹛ا ﹟ُ ــُ﹟︋  َ︧ َْ﹛︃ََل ا ــ َ︨ اٍل قاَل:  ابِن َفضَّ
َ︣ی ﹜َُ﹥  ــ︊︀ٍط َ﹁﹆︀َل ﹝︀ َ︑ ْ︨ ︋ِْ﹟ أ ﹖ِ ﹟ِ َ︧ َْ﹛︋َ︀ا َأ
 ُ︣ َ︊ ︉ُ ا﹜ْ ﹋َ ْ︣ َ ︀︺﹫﹝ِ︗َ ﹟ٌُ﹡َ َو ٌ︣ ︲ِ︀ ــ︊︀ٍط ْ︨ و ا︋ُ﹟ َأ

ِ︣ و  َ︊ ِ﹅ ا﹜ْ ِ︣ ︵َ ِ︣ ﹫َِْ︋ ُه َ︣ َ︊ ْ︠ َ︃ ﹁َ َ︣ ْ︭ َ︣ اِ﹜َ﹩ ِ﹝ ْــ َ︊ َأِوا﹜ْ
 ﹥ِ︱َْ ِ︣ ﹑ِة ا﹜َْ﹀ َ︮  ِ️ ِ︣ َوْ﹇ ﹫ْ︾َ ﹩﹁ِ َ︡ ــِ︖ ْ︧ ا️ ا﹜َْ﹞
 ْ︣ ٍة ُ︔﹛ُ اْ﹡ُ︷ ُ︣ ﹞َ ﹥ََ︀﹞ِ َ ﹤﹚ّ﹛ا ِ︣ ِ︐َ ْ︨ ﹏ِ َرْ﹋َ︺َ︐ْ﹫ِ﹟ َوا َ︭ ﹁َ
︊َِ﹈ َ﹁︀ْ︻َ﹞ْ﹏ ︋ِِ﹥ َو َ﹇︀َل ﹜َُ﹥  ﹚ْ﹇َ ﹩﹁ِ ︹ُ﹆ََ       ــ﹩ ٍء  ︫ َأیّ

62. ︉ّ ا﹜َ﹩ُ ﹜َُ﹥ ﹇︀َل: و اِ﹜َ﹩ُ ََأ ّ︣ َ︊ ُ﹟ ا﹜ْ َ︧ َْ﹛ا
      طبق اين روايت حسن بن جهم از امام رضا 
سؤال مى كند.ـ  براى ابن اسباط در حالى كه 
خود او هم حاضر بوده استـ  كه ما مى خواهيم 
مســافرت برويم؛ از طريق خشكى برويم يا 
دريا؟! كدام يك بهتر اســت، امــام فرمود: 
خشكى بهتر است. و فرمود: در غير وقت نماز 
به مســجد بيا و دو ركعت نمــاز بگذار و صد 
مرتبه از خداوند طلب خير كن، ســپس ببين 
چه چيزى در قلبت واقع مى شــود و به همان 
عمل كن. حسن بن جهم مى گويد: خشكى 
در نزد من محبوب تر اســت. امام فرمود: و 

در نزد من.
2 . على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن اســباط و 
محمد بن أحمد عن موسى بن القاسم البجلى 
 ︀︲ ِ︣ ︋ِ﹩ ا﹜ َ︃ ِ﹛ ُ️ عن على بن أســباط قال: ُ﹇ْ﹙
 ︀﹠﹆َ ِ︣ ︀ِنُ َ︵ ا َأو َْ︋︣ا ﹁ ّ︣ َ︋ ُ︢ ُ︠ َ︣ی آ اَك َ﹝︀ َ︑ َ︡ ﹁ِ ُ️ ﹚ْ︺ِ︗ُ
ا؛ َو َ﹐  ّ︣ ْج ︋َ ُ︣ ــ ْ︠ ِ︣ َ﹁َ﹆︀َل ا ︴ََْ﹛ا ُ︡  ِ︡ ــ َ︫ َ﹝ُ﹢ٌف 
 ﹩َِ﹚ َ︭ ﹢ِل ا﹜ّ﹙﹥ ِ وُ︑ ُ︨ َ︡ َر ︖ِ ْ︧ ﹞َ ﹩َ︑ِْ︃ َ︻َ﹙ْ﹫َ﹈ َأن َ︑
ا﹜ّ﹙﹥ ُ  ُ︣ ﹫ِ︐َ ْ︧ ︐ََ﹛ ُ﹜︔ُ ﹥ٍ︱َْ ِ︣ ﹁َ ِ️ ِ︣ َوْ﹇ َرْ﹋َ︺َ︐﹫ِ﹟ ِ﹁﹩ َ︾﹫
مَ ا﹜ّ﹙﹥ ُ ﹜ََ﹈ َ︻َ﹙﹩  َ︤ ︀ِن َ︻ ﹁َ ْ︣ ًة ُ︔﹛ُ َ︑ْ﹠ُ︷ ُ︣ ٍة َو َ﹝ ُ︣ ﹞َ ﹥ََ︀﹞ِ
﹢ا  ُ︊ َوَ︗﹏ُ و َ﹇︀َل اْرَ﹋ ُ︤ ی َ﹇︀لَ ا﹜ّ﹙﹥ ُ َ︻ ِ︢ ِ︣ َ﹁ُ﹆ِ﹏ ا﹜ُ ْ َ︊ ا﹜ْ
︋ِ﹩ ﹜ََ︽ُ﹀﹢ٌر  ︨︀﹨︀ انُ َر ْ︣ ﹛ِ ا﹜ّ﹙﹥ ِ َ﹝ْ︖︣ا﹨︀ و ُ﹝ ْ︧ ِ︋ ︀﹫﹁ِ
ی ﹇︀لُ  ِ︢ ا َ﹁ُ﹆ِ﹏ ا﹜ُ ّ︣ َ︋  ُ️ ْ︗ــ َ︣ َ︠ َرِْ﹫ٌ﹛...٦٣ و ان 

َ︣ ﹜َ﹠︀ ﹨︢ا و  ُ َ︨ ی  ِ︢ ــ︊︀ن ا﹜ُ ُ︨  :﹏َ َو︗ُ ُ︤ ا﹜ّ﹙﹥ ُ َ︻
 ﹤ُُ﹡ِ︅ ﹢َن٦٤ َ﹁ ُ︊ ﹚ِ﹆َ﹠ْ﹝َُ﹛ ︀﹠ِ︋ ِ﹡﹫َ﹟ َو إِ﹡ُ︀ ا﹜﹩ َر ِ︣ ﹆ْ﹞ُ ﹤َُ﹛ ︀ ُ﹠﹋ُ ︀﹞
 ٍ︣ ﹫︺ََ︋ ﹟ْ﹞ِ ︹َ﹆َ﹫َ﹁َ ﹤ِِ︋ َ︡ ُرُ﹋﹢ ﹠ْ︻ِ ︀َ﹛ُ﹢﹆َُ ٍ︡ ْ︊ ︻َ ﹟ْ﹞ِ َ︦ ﹫َْ﹛

﹩ ٌء ︋ِ︅ْذِن ا﹜ّ﹙﹥ ِ.65  َ︫  ﹤ُ َ︊ ﹫ ِ︭ ﹫ُ﹁َ ﹥ٍُ︋ أو َدا
در اين روايت برخالف روايت قبل خود على 
بن اســباط مى گويد به امــام رضا عرض 
كردم: فدايت شــوم، چــه مى بينى در اينكه 
از طريق خشــكى به مســافرت برويم يا از 
طريق دريا، اين مسافرت خطرهاى سخت و 
وحشتناك دارد؟ امام فرمود: از خشكى برويد 
و چه اشــكال دارد (قبل از تصميم گرفتن در 
انتخاب مسير) به مسجد پيامبر آئيد و در غير 
وقت نمازهاى واجب دو ركعت نماز بخوانيد 
و صــد و يك بار از خداونــد طلب خير كنيد. 
پس ببينيد چه در قلب شماست. اگر با كمك 
خداوند تصميم بر دريا گرفتيد پس بخوانيد آيه 
شــريفه را كه خداوند فرمود: «سوار شويد در 
كشتى به نام خدا كه حركت و سكون و توقف 
كشــتى در دست خداست. همانا پروردگار تو 
بخشــنده و مهربان است». و اگر تصميم بر 
خشكى گرفتيد آيه شريفه: «پاك و منزه است 
خدايى كه اين (وسيله و مركب) را در تسخير 
ما قرار داد در حالى كه خود توان آن را نداشتيم 
و ما به ســوى پروردگارمان برمى گرديم». را 
بخوانيد همانا هيچ بنده اى نيست كه هنگام 
سوار شــدن آيه را بخواند و اتفاقى براى شتر 
يا چهارپا (يا وســيله نقليه امروزى) بيفتد، و 
گزندى به آن فرد نمى رسد مگر با اذن خداوند 

متعال.

︣ای او  ︡او﹡︡︋  ︧︀زد︠   ﹋︧﹩ ﹋﹥ ﹝︧︖︡ی را︋ 
︪️ ﹝﹩ ︨︀زد. ︠︀﹡﹥ ای در︋ 

 ﹤﹠﹫ ﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م ﹁︣﹝﹢د﹡︡: ︀ر ﹫︤ در د﹡﹫︀ ︾︣︉ ﹨︧︐﹠︡: ﹇︣آن در︨   ︎
︀﹡﹥ ای ﹋﹥ آن  ︨︐﹞﹍︣، ﹝︧︖︡ در ︗﹞︹ ﹎︣و﹨﹩ ﹋﹥ در آن ﹡﹞︀ز ﹡﹢ا﹡﹠︡، ﹇︣آن در︠ 
.︡ ︀﹜ در ﹝﹫︀ن ﹝︣د﹝︀ن︋  را ﹡﹢ا﹡﹠︡ و ﹝︣دی︮ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

١٦

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
١٧



 غريبان در دنيا
︋ََ︺ٌ﹤: ُ﹇︣آٌن  ْ﹡َ﹫︀ َأْر ّ︡ ︋َ︀ُء ِ﹁﹩ ا﹜ َ︣  عن النبــى : َأ﹜ُْ︽
ٌ︡ ﹁﹩ ﹡ــ︀دی َ﹇ْ﹢ٍم  ِ﹁﹩ َ︗ــْ﹢ِف ︸︀﹜ِِ﹛ و َ﹝︧ــِ︖
ُأ ﹁﹫﹥  َ︣ ﹆َْ﹐ ٍ️ ﹫َْ︋ ﹩﹁ ︿ٌَ ْ︭ ّ﹙ــ﹩ ﹁﹫ِ﹥ َو ُ﹝ َ︭ ُ﹐

﹢ٍء.66 ُ︨ ︀﹜ٌِ َ﹝َ︹ َ﹇﹢ِم  َو َرُ︗ٌ﹏︮ 
پيامبــر اكرمفرمودند: چهــار چيز در دنيا 
غريب هستند: قرآن در سينه ستمگر، مسجد 
در جمع گروهى كه در آن نماز نخوانند، قرآن 
در خانه اى كه آن را نخوانند و مردى صالح در 

ميان مردمان بد. 
 غيبت كردن در مسجد

علــى بن ابراهيم عن أبيه عــن النَّوَفلِىِّ َعن 
ُكونِّى عن أبى عبداهللاّ  قال: ﹇︀َل ر︨﹢ل  السَّ
﹑ِة  ُ︭ ِ︡ ا﹡ِ︐︷︀َر ا﹜ ︖ِ ْ︧ ا﹜ّ﹙﹥  : َأ﹜ُْ︖ُ﹙﹢ُس ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞
ــ﹢لَ ا﹜ّ﹙﹥ ِ: و ﹝︀  ُ︨ ْث؛ ِ﹇ْ﹫َ﹏ ︀ َر ِ︡ ُْ ﹜َْ﹛ ︀﹞َ ︊︀ِدٌة︻ِ

ُث؟ ﹇︀ل: أ﹐︾︐﹫︀ُب.67 ِ︡ ُْ
امام صــادق از پدران بزرگــوارش و آنان 
از پيامبر اكرم نقــل مى كنند كه حضرت 
فرمود: نشستن در مســجد به انتظار برپايى 
نماز، عبادت اســت، تا زمانى كــه حدثى از 
شخص صادر نشود، گفته شد: اى رسول خدا! 
مقصود از «حدث» چيســت؟ فرمود: غيبت 

كردن.
اين روايت را شــيخ صدوق با سند ديگرى در 

امالى با اندك تفاوتى نقل كرده است.68 
 قصرهاى بهشت در دنيا

أخبرنا أبوالفتــح هالل بن محمد الحفار عن 
اسماعيل بن على الدعبلى عن على بن على 
أخو دعبل بن على الخزاعى عن أبى الحسن 
الّرضا عن أبيه عن أبائه عن اميرالمؤمنين   
 :︀﹫َ﹡ْ ّ︡ ــِ﹤ ِ﹁﹩ ا﹜ ﹢ِر ا﹜َْ︖﹠ُ ُ︭ ︋ََ︺ــٌ﹤ ِ﹝ْ﹟ ُ﹇ قال: َأْر
ــ﹢ِل َو  ُ︨ ُ︣ ُ︡ ا﹜ ــِ︖ ْ︧ اُم َو َ﹝ َ︣ َ﹛ا ُ︡ ــِ︖ ْ︧ َأ﹜َْ﹞

ُ︡ ا﹜ُْ﹊﹢َ﹁ِ﹤.69 ︖ِ ْ︧ ِس َو َ﹝ ِ︡ ️ِ ا﹜َْ﹞ْ﹆ ﹫َْ︋ ُ︡ ︖ِ ْ︧ ﹞َ
امام على فرمودند: چهار قصر از قصرهاى 
بهشــت در دنيا قرار دارند؛ مســجدالحرام، 
مسجدالنبى، مسجداألقصى (بيت المقدس) 

و مسجد كوفه. 
 قضاوت در مسجد

دو روايت مســتند در ارتباط با قضاء و صدور 
حكم در مسجد در بحث «خريد و فروش در 

مسجد» ذكر شده است.
1 . على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير 
 ﹩ِ︋ ︋ِْ﹟ َأ ا َ︡ ــ︀ِ﹨ َ︫  ُ️ عن عمر بن أذ﹠﹤ قاَل: ُ﹋ْ﹠
 ﹟ُْ︋  ُ︡ ُ﹝َ﹞ُ ﹤َُ﹛ َرُ︗ٍ﹏... َ﹁َ﹆︀َل ﹩﹁ ﹩︱﹆َ﹁َ ﹩﹚َ﹫َْ﹛

 ْ︡ ﹇َ ٍ︉ : َأَ﹝︀ اِنُ َ︻ِ﹙﹩ُ ︋َْ﹟ َأ︋﹩ ︵︀﹜ ّ﹩﹀ِ﹆َ ِ﹙ٍ﹛ ا﹜︓ُ ْ︧ ﹞ُ
 ... َ️ ِ︡ َِ︋َ﹑ِف َ﹝︀ َ﹇َ︱ْ﹫ ︖ِ ْ︧ ا ا﹜َْ﹞ َ︢ ﹨َ ﹩﹁ِ ﹩︱َ﹇َ

70.︒︡﹛ا
عمر بــن اذينه نقل مى كنــد كه در مجلس 
عبدالرحمن بن أبى ليلى حاضر و شاهد بودم 
و در مــورد مردى قضاوتــى كرد. محمد بن 
مســلم به او اعتراض كرد و گفت: آگاه باش 
كه امام على در اين مسجد به خالف آنچه 
تو قضاوت كردى، در چنين موردى قضاوت 
فرمود در ادامه روايت علّت آگاهى محمد بن 
مسلم با توجه به اختالف زمانى بين ايشان و 
امام على روايتى از امام باقر ذكر شده كه 

ايشان به صورت مكتوب داشته اند.
2 . على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير 
عن على بن أبى حمــزة عن أبى بصرى عن 
 ﹟َ﹫﹠﹞ِ﹣﹝ُْ﹛ا َ︣ ــَ﹏ َأِ﹝﹫ َ︠ أَبى جعفر قــال: َد
︊ِْ﹊﹩ َو َْ﹢﹜َُ﹥ َ﹇ْ﹢ٌم  َ ︀بآ َ︫  ﹤ُ﹚َ َ︊ ــَ︐ْ﹆ ْ︨ ︀﹁َ َ︡ ︖ِ ْ︧ َأ﹜َْ﹞
 ︀َ :︀َك؟ َ﹁َ﹆︀ل﹊َْ︋ ــِ﹊ُ︐﹢َ﹡ُ﹥ َ﹁َ﹆︀َل َ︻ِ﹙﹩ّ َ﹝︀ أ ْ︧ َ ﹥ٍ ُ﹫︱ِ﹆َِ︋ ُ﹩﹚َ︻َ ﹩︱َ﹇َ ︀ َ︣ ُ︫ ا﹜ُ﹞﹣ِ﹝﹠﹫َ﹟! اِنُ  َ︣ ُ︗﹢ا َأِ﹝﹫ َ︣ َ︠  َ︣ َ﹀ــ َ﹝ــ︀ َأْدِری َ﹝︀ِ﹨ــَ﹩، انُ َ﹨ُ﹣َ﹐ِء ا﹜﹠ُ
 ︹ْ︗ِ ْ︣ َ ﹜َْ﹛ ــ﹣ا َو︺ُ︗َ َ︣ ﹁َ ِ︣ ــَ﹀ ُ︧ ︃َ︋﹩ َ﹝َ︺ُْ﹛ ِ﹁﹩ ا﹜ ِ︋
 ﹟ْ︻َ ﹜ُ︐ُْ﹛ َ︃ َ︧ ﹜ُْ︐ُْ﹛ َ︻ْ﹠ُ﹥ َ﹁َ﹆︀ُ﹜﹢ا َ﹝︀َت َ﹁ َ︃ ــ َ︧ ﹁َ ﹩ِ︋ َأ
 ٍْ ــَ︣ ُ︫ ْ﹝ُ︐ُْ﹛ اِ﹜َ﹩  ُ︡ َك ﹝︀ً﹐ َ﹁َ﹆ َ︣ َ﹝︀﹜ِِ﹥ َ﹁َ﹆︀ُ﹜﹢ا ﹝︀ َ︑
ا﹜ُ﹞﹣ِ﹝﹠﹫َ﹟  َ︣ ️ُ َ︀ َأِ﹝﹫ ﹝ْ﹚ِ︻َ ْ︡ ــَ︐ُ﹀َ﹚َْْ﹛ َو َ﹇ ْ︨ ︀﹁َ
... ُ︔﹛ُ َ﹇︀َل:  ٌ︣ َج َو َ﹝َ︺ُ﹥ َ﹝︀ٌل ﹋︓﹫ــ َ︣ ــ َ︠  ﹩ِ︋ َأنُ َأ
 ﹜ُْ﹠َ﹫َْ︋ َق ِ︣ ْ﹛ َ﹇︀َل: َ﹁ُ﹀ ُــ َ︨ ﹢ا ُرو ُ﹇﹢ُ﹨ْ﹛ َو َ︾︴ّ ِ︣ ﹁َ
ــُ︴َ﹢اَ﹡ٍ﹤ ِ﹝ْ﹟  ْ︨ َو ُأِ﹇ْ﹫ــَ﹛ ُ﹋﹏ّ َرُ︗ــٍ﹏ ِ﹝ْ﹠ُْ﹛ اِ﹜َ﹩ ُأ
 ﹜ِِْ︋ ︀﹫َ︓ِِ︋ ︀ٌة  ُ︴︽َ﹞ُ ﹜ُْ ُ︨ ِ︡ َو َرُءو ︖ِ ْ︧ َأ︨︀ِ︵﹫ِ﹟ ا﹜َْ﹞
ِ﹥ َ﹁﹆︀َل َ﹨︀ِت  ِ︊ ︋ِ﹩ َراِ﹁ٍ︹ َ﹋︀ِ︑ ﹟ َأ ا﹜ّ﹙﹥ ︋ِ  ِ︡ ﹫ْ َ︊ ُ︔﹛ُ َدَ︻︀ ︋ُِ︺
 ﹩﹁ِ ﹟َ﹫﹠﹞ِ﹣﹝ُ﹛ا ُ︣ َ︦ َأِ﹝﹫ ِ﹫َ﹀ً﹤ َو َدَواًة َو َ︗َ﹙ َ︮

َ︦ ا﹜﹠ُ︀ُس اِ﹜﹫﹥...  .71 ِ︦ ا﹜َْ﹆َ︱︀ِء َو َ︗َ﹙ ﹚ِ︖ْ﹞َ
امام باقر مى فرمايد: اميرالمؤمنين وارد 
مسجد شد و با جوانى روبه رو شد كه مى گريد 
و مردم در اطرافش جمع شده اند تا او را ساكت 
كنند. حضرت پرسيد: چه چيزى تو را به گريه 
انداخته است؟ جوان گفت: اى امير مؤمنان! 
شــريح قاضى در مورد قضيه من به صورتى 
حكم كرده است كه نمى فهمم چرا اين گونه 
حكم كرده اســت؛ گروهى همــراه پدرم به 
مسافرت رفتند و برگشتند ولى پدرم بازنگشته 
است! از آنان ســؤال كردم: گفتند: او مرد.  از 
اموالش پرسيدم؟ گفتند: او از خود چيزى باقى 
نگذاشــت. آنان را نزد شريح قاضى بردم و او 
آنان را ســوگند داد (و تبرئه كرد) در حالى كه 
من مى دانم پدرم با مال زيادى به مســافرت 

رفت... روايت طوالنى است حضرت نزد شريح 
مى رود و به او اعتراض مى كند، سپس دستور 
مى دهد تمام همســفران را در نزد حضرت 
حاضر كنند تا خود قضاوت كندحضرت دستور 
داد: آنان را از يكديگر جدا كنيد و سرهايشان 
را بپوشانيد. راوى مى گويد: آنان را از هم جدا 
كردند و هر يك را در كنار يكى از ستون هاى 
مســجد قرار دادند در حالى كه سرهايشان با 
لباس شان پوشيده بود. حضرت دستور فرمود: 
عبيد بن ابى رافع كاتِب حضرت؛ با قلم و كاغذ 
حاضر شود و خود در جايگاه قضاوت نشستند. 
مردم هم نشستند...72 (در ادامه روايت نحوه 
بازجويى حضرت از افراد و اعتراف آنان به قتل 

پدر جوان آمده است).
 كسب روزى و مسجد

1 . على بــن ابراهيم عن احمــد بن محمد 
عــن على بن الحكم عن ابن الوليد بن صبيح 
 ﹟ََْأ ُ︡ عن أبيه قال: قــال أبوَعْبِداهللاّ   :︀ َو﹜ِْ﹫
︋ِِ﹥ َ﹁َ﹆︀َل:  ︀َ︋  ﹩﹚َ︻َ ُ️ ﹚ْ﹆ُ﹁َ ِ︡ ︖ِ ْ︧ َ︀ُ﹡﹢ُ︑َ﹈ ِ﹝َ﹟ ا﹜َْ﹞
 ِ︡ ــِ︖ ْ︧ َأ ︋ِ︀﹜َْ﹞ َ︡ ْ︋ ︀﹁َ ﹈َ︑َ﹢﹡ُ︀ ﹩َــ︑ِ ْ︃ اَذا َأَرْدَت َأْن َ︑
وُت  َ︡ ︋ََ︺ــ︀ ُ︔﹛ُ ُ﹇ْ﹏: َ︾ ــ﹏ِ ِ﹁ْ﹫ِ﹥ َرْ﹋َ︺َ︐ْ﹫ِ﹟ َأْو َأْر َ︭ ﹁َ
︋ِــ﹑ َْ﹢ٍل ِ﹝﹠ِ﹩  ْوُت  َ︡ ِ︑ِ﹥ َو َ︾ َِ︋ْ﹢لِ ا﹜ّ﹙ــ﹥ ِ َو ُ﹇﹢ُ
 ُ﹜ُُ﹚﹛ــ︀ َربِ ا ﹈َ︑ِ ٍة ︋َــْ﹏ َِ︋ْ﹢﹜َِ﹈ َو ُ﹇﹢ُ َو َ﹐ُ﹇ــ﹢ُ
 ﹩﹠ِ︑َ ْ︣ ُ︦ ِ﹝ــْ﹟ َ﹁ْ︱ِ﹙َ﹈ َ﹋﹞︀ َأَ﹝ َك َأ﹜َْ︐ِ﹞ ُ︡ ْ︊ اِ﹡ِ﹩ َ︻

73.﹈َ︐ِ﹫َ﹁ِ︀︻ ﹩﹁ِ ︰ٌ﹁ِ︀ ︣﹜ِ﹩ َذ﹜َِ﹈ َو َأَ﹡︀︠  ِ︧ ﹫َ﹁َ
 وليد بن صبيح نقل مى كند كه امام صادق

از او پرسيد: اى وليد، مغازه ات از مسجد چقدر 
فاصله دارد؟ گفتم: كنار دِر مسجد است؛ پس 
فرمود: هرگاه خواســتى به مغازه ات بروى، 
ابتدا به مســجد برو و در آن دو يا چهار ركعت 
نماز بخوان و سپس بگو: صبح كردم به حول 

و قوه
الهى و نه به حول و توان خودم، اى پروردگار: 
من بنده توام و از فضل تو درخواست مى كنم 
همان گونه كه خود فرموده اى، پس دسترسى 
به آن را آســان گردان كه من در پناه لطف و 

عنايت تو آسايش دارم.
 2 . عدة من أصحابنا عن البرقى عن أبيه عن 
صفوان بن يحيى عن محمد بن الحسن العطار 
عن رجل من أصحابنا عن أبى َعْبِداهللاّ ِ قاَل: 
 ّ︣ وا ِ﹁﹩ ا﹜َْ︀َ︗ِ﹤، َأَ﹝︀ َ︑ُ﹞ ُ︡ َ﹇︀َل ﹜ِ﹩ ︀ ُ﹁َ﹑ُن َأَ﹝︀ َ︑ْ︽
 ﹩﹚َ︋ : ُ️ ُ﹋ْ﹛ ︋ِ︀﹜ُْ﹊﹢َ﹁ِ﹤؟ ُ﹇ْ﹙ َ︡ ﹠ْ︻ِ ﹜ِ︷َ︻َْ︃ ِ︡ ا﹜ْ ︖ِ ْ︧ ﹝َْ﹛︀ِ︋
ْوُت  َ︡ ︾َ ُ﹟ِ﹫ْ﹁ِ ﹏ْ﹇ُ َرَ﹋︺︀ٍت ︹ََ︋ ﹏ِ ِ﹁﹫ِ﹥ َأْر َ︭ ﹇︀َل: َ﹁
ِ︣  َْ﹢ٍل ِ﹝﹠ِ﹩ َو َ﹐  ْوُت ︋َِ︽ْ﹫ َ︡ ︾َ ،﹤ِ︑ِ َِ︋﹢لِ ا﹜ّ﹙﹥ ِ َو ُ﹇﹢ُ

 ﹥َ﹋َ َ︣ َ︋ ﹈َ﹛َُ︃ ْ︨ ِ︑َ﹈ َأ ٍة َو ﹜َِ﹊ْ﹟ َ ﹈َِ﹛﹢َِْ︋︀ َربِ َو ُ﹇﹢ُ ُ﹢﹇ُ
ُزَ﹇ِ﹠﹩  ْ︣ ︃َُ﹜َ﹈ َأْن َ︑ ــ ْ︨ َ﹋َ﹤ َأْ﹨ِ﹙ِ﹥ َو َأ َ︣ اا﹜َْ﹫ــْ﹢ِم َو ︋َ َ︢ ﹨َ
َِ︋ْ﹢﹜َِ﹈ َو  ﹢ُ﹇ُ﹥ اِ﹜َ﹩ُ  ُ︧ ︑َ ︀︊ ِ﹫︵َ ﹐ً﹑َ ﹈َ﹚ِ︱ْ﹁َ ﹟ْ﹞ِ

74.﹈َ︐ِ﹫َ﹁ِ︀︻َ ﹩﹁ِ ︰ٌ﹁ِ︀ ِ︑َ﹈ َو َأَ﹡︀︠  ُ﹢﹇ُ
مردى از اصحاب امام نقل مى كند كه امام 
صادق به من فرمــود: بامدادان كه در پى 
حاجت خود مى روى، آيا از مسجد اعظم كه در 
كوفه است، گذر مى كنى؟ عرض كردم: آرى. 
فرمود: پس چهار ركعت نماز در آنجا بخوان و 
در نمازهايت بگو: به حول و كمك الهى صبح

كردم و نه به حول و توان خودم، بلكه به حول 
و قــوت تو اى پروردگار من! از تو بركت امروز 
را مى طلبــم و بركت اهل ايــن روز را بركت 
همگانــى براى بندگانت در ايــن روز و از تو 
مى خواهم كــه از فضل خودت روزى پاك و 
حاللــى را نصيبم گردانى كــه آن را با نيرو و 
قوتت به ســويم برانى و من در سايه حمايت 

تو در آسايشم.
 محراب مسجد

1 .  محمد بــن احمد بن يحيى عن أحمد بن 
محمد عن محمد بن َيْحيى عن طلحة بن زيد 
 ُ︣ ِ︧ ﹊َْ َأ﹡ُُ﹥ َ﹋︀َن ، ِّعن جعفر عن أبيه عن َعلِى
 ︀َُ﹡ َ︃ ِ︡ َو َُ﹆﹢ُل َ﹋ ︉َ اذا َرآ﹨︀ ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞︧︀ِ︗ ︀ِر﹝َْ﹛ا

ُِ︋ ا﹜َْ﹫ُ﹢ِد.75 َ﹝︢ا
از امام على نقل شــده است كه حضرت، 
هنگامى كه در مســاجد به محرابى برخورد 
مى نمودند، آن را شكسته و مى فرمودند: اينها 

شبيه به كشتارگاه هاى يهود است.
در اينكه، اين دســته از محراب ها چه ويژگى 
داشــته و به چه شكلى ساخته مى شده است 
ابهام وجود دارد، لذا تعابير فقها نيز در اين مورد 
مختلف اســت. برخى از اين گونه محراب ها 
تعبير به «محراب داخل»76 نموده اند. روشن 
اســت كه اين دســته روايات؛ محراب هاى 
كنونى كه با ايجاد اثر اندكى و همراه با كمى 
فرورفتگى در ديوار مى باشد و از آن براى تعيين 
قبله استفاده مى شود، را شامل نمى شود. فقها 

نيز اين گونه محراب را مكروه نمى دانند.77
 محل ساخت مسجد

1 . و َســَأَل ُعَبْيُداهللاّ ِبُْن َعلِــىِّ الَحلَبِىـ  و فى 
 ُ﹚َ ْ︭ ﹫َ﹁َ :  ّحديــثـ  أنّه قال ألبى عبــِداهللا
 ،︿َ ُ︷﹠َُ ــ︀ َز﹝︀َ﹡ــ︀ َأْن ّ︪ َ ی َ﹋︀َن ِ︢ ا﹜َْ﹞َ﹊︀ُن ا﹜ُ
ــِ︖︡ا؟ ﹇︀ل: َ﹡َ︺ــ﹛، اَِذا ُأ﹜ِْ﹆َ﹩ َ︻َ﹙ْ﹫ِ﹥  ْ︧ ﹞َ َ︢ َ ُ︐ُ َو
ُ﹀ُ﹥ َو  ِ︷﹠َُ ﹈َ︀ِنُ ذ﹜ِــ ﹁َ ِ︡ ــ︣اِب َ﹝︀ ُ﹢اِرــ ِ﹝َ﹟ ا﹜︐ّ

ُه.78 ُ︣ ِ︴َُ
عبيداهللاّ  حلبى نقل مى كنــد: به امام صادق 
عرض شــد: آيا مكانى كه مدت طوالنى 
دستشــويى بوده را مى توان پس از نظافت؛ 
مسجد قرار داد؟ فرمود: بله، هنگامى كه خاك 
بر او ريخته شــود و آن را بپوشاند؛ خاك آن را 

نظافت و پاك مى گرداند.
 ٍ️ ــ﹏ أ︋﹢ا﹜︧ــ﹟ ا﹔ّول َ︻ــْ﹟ ︋َْ﹫ 2 . و︨ 
 ﹏َ︺َ︖ُْ َأْن ُــ﹚ُ ْ︭ َ ﹏ْ﹨َ ،︀﹡︀﹞َــ︀ َز ّ︪ َ ︀َن﹋َ ْ︡ ﹇َ
︃َْس.79 َ︋ ﹑َ﹁َ َ﹚ِ ْ︮ َ︿ َو ُأ ِ︖︡ا؟ َ﹁﹆︀َل: اَِذا ُ﹡︷ِ ْ︧ ﹞َ

از امام كاظم از خانه اى كه دستشويى بوده 
سؤال شــد كه: آيا مى توان آن را مسجد قرار 
داد؟ فرمود: اگر نظافت و اصالح شود اشكالى 

ندارد.
 مسجدالحرام و بهترين جاى آن

ٌة من أصحابنا عــن أحمد بن محمد  1 . ِعــدَّ
عن ابن فّضاِل عن الحســن بن الَْجْهم قاَل: 
️ُ أ︋︀﹜︧﹟ ا﹜︣︲︀ َ︻ْ﹟ َأْ﹁َ︱ِ﹏ َ﹝ْ﹢ِ︲ٍ︹  ْ﹛ َ︃ َ︨
 ︀﹞َ ﹜ُ﹫︴َِْ﹛؟ ﹇︀ل: ا﹤ِ﹫﹁ِ ﹩ُ﹚ َ︭ ُ ِ︡ ــِ︖ ْ︧ ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞
 ﹩﹚َِ وا﹜ّ︢ی : ُ️ ﹚ْ﹇ُ ِ️ ْ﹫ــ َ︊ ︋َ︀ِب ا﹜ْ ِ︣ َو  ︖ََْ﹛ا ﹟َ﹫َْ︋
اِ﹨ْ﹫َ﹛  َ︣ ْ︋ َ︡ َ﹝َ﹆︀ِم اِ َ︣ َأ﹡ُُ﹥ ِ︻ْ﹠ ﹋َ َ︢ ذ﹜َِ﹈ ﹁﹩ ا﹜َْ﹀ْ︱ِ﹏؟ َ﹁
ی َِ﹙﹫ِ﹥ ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹀ْ︱ِ﹏؟ ﹇︀ل: ﹁﹩  ِ︢ ﹇﹙️: ُ︔﹛َ ا﹜ُ
: ُ︔﹛ُ ا﹜ّ︢ی َِ﹙﹩ ذ﹜َِ﹈؟ ﹇︀ل: ُ﹋﹙َُ﹞︀  ُ️ ﹚ْ﹇ُ ِ︣ ا﹜ِْْ︖ــ

80. ِ️ ﹫ْ َ︊ َدَ﹡︀ ِ﹝َ﹟ ا﹜ْ
حسن بن جهم مى گويد: از امام رضا درباره 
بهترين جايگاه مسجد كه در آن نماز گزارده 
شود ســؤال كردم؟ فرمود: «حطيم» كه بين 

حجراألســود و در خانه كعبه است. پرسيدم: 
پس از آن كجا؟ فرمــود: در نزد مقام ابراهيم 
. پرسيدم: پس از آن كجا؟ فرمود: در حجر 
اسماعيل ؛ پرسيدم پس از آن كجا؟ فرمود: 
هر قدر نزديك تر به خود خانه (كعبه باشــد) 

فضيلت آن بيشتر است.
ِد بِن َعْبِدالَْجبَّاِر  2 . أَبُو َعلِىِّ اَألْشَعِرىُّ َعْن ُمَحمَّ
اِز َعْن  َعْن َصفوان بن يحيى عن أَبى أَيُّوبَ الَْخزَّ
﹑ة  ُ︭ أَبِى ُعَبْيَدَة َقاَل ُقلُْت ِألَبى عبداهللاّ  : ا﹜
﹑ُة  ُ︭ َة ﹝︀ا﹜ َ︡ ﹫ْ َ︊ ︻ُ ︀َ︋ َ﹢اٌء؟ ﹁﹆︀َل: َ︀ َأ َ︨ ِم  َ︣ َْ﹛ا ﹩﹁
َ﹢اًء َ﹁َ﹊﹫َ︿ َُ﹊﹢ُن  َ︨ اِم ُ﹋﹙ِِ﹥  َ︣ َْ﹛ا ِ︡ ــِ︖ ْ︧ ﹁﹩ ا﹜َْ﹞
﹆︀ِ︻ِ﹥ َأْ﹁َ︱ُ﹏   ︋ ︃َیّ ﹁َ : ُ️ َ﹢اًء ُ﹇ْ﹙ َ︨ ِم ُ﹋﹙ِِ﹥  َ︣ َْ﹛ا ﹩﹁ِ

َ﹢ِد.81 ْ︨ َ︃ ا﹜ْ ِ︣ ︖ََْ﹛︀َل: َ﹝︀ ︋َْ﹫َ﹟ ا﹜ْ︊︀ِب اِ﹜َ﹩ ا﹇َ
ابوعبيده مى گويد بــه امام صادق عرض 
كردم: نماز در حرم (مسجدالحرام) در همه جا 
مساوى است؟ حضرت فرمود: چگونه ممكن 
است در همه جا مساوى باشد! عرض كردم: 
پس كدام مكان نسبت به بقيه أفضل است؟ 

فرمود: بين در خانه كعبه تا حجراألسود.
 مسجد و سياست

 روى الطبرى فــى التاريخ و رواه غيره أيضا: 
﹢َن  ُ︊ ﹚ُ︴َْ ﹤ِــ﹫ْ﹚َ︻َ ُ︣ ــ﹢ُه َو َ︑َ﹊︀َ︔ ُ︪ ــ︀َس َ︾ َأنُ ا﹜﹠ُ
 ﹟ْ﹞ِ ُ︡ ُ︋ َ︀َ︺َ︐ــُ﹥... ﹇︀ل ︻﹙ــ﹩ : اِْن َ﹋︀َن َ﹐ َ︊ ﹞ُ
 ︀﹫ّ﹀ِ َ︠ ︋َْ﹫َ︺ِ︐﹩ َ﹐َ︑ُ﹊﹢ُن  ︀ِنُ  ﹁َ ِ︡ ︖ِ ْ︧ َذ﹜َِ﹈ َ﹁ِ﹀﹩ ا﹜َْ﹞
ِ﹙ِ﹞ْ﹫َ﹟ َو ِ﹁﹩ َ﹝َ﹑ٍء  ْ︧ َو َ﹐َ︑ُ﹊﹢ُن اِ﹐ُ َ︻ْ﹟ ِرَ︲︀ ا﹜ُْ﹞
 َ︡ ︖ِ ْ︧ َ﹏ ا﹜َْ﹞ َ︠ َ︡ ﹁َ ﹤َُ﹛﹢َْ َو َ︗َ﹞︀َ︻ٍ﹤ َ﹁َ﹆︀َم َوا﹜﹠ُ︀ُس

َ︀ُ︺﹢ُه.82 َ︊ ِ﹙ُ﹞﹢َن َ﹁ ْ︧ َواْ﹡َ︓︀َل َ︻َ﹙ْ﹫ِ﹥ ا﹜ُْ﹞

︪️ در   ا﹝︀م ︻﹙﹩  ﹁︣﹝﹢د﹡︡: ︀ر ﹇︭︣ از ﹇︭︣﹨︀ی︋ 
د﹡﹫︀ ﹇︣ار دار﹡︡؛ ﹝︧︖︡ا﹜︣ام، ﹝︧︖︡ا﹜﹠︊﹩، ﹝︧︖︡ا﹔﹇︭﹩ 

️ ا﹜﹞﹆︡س) و ﹝︧︖︡ ﹋﹢﹁﹥. ﹫︋)
︡ای ︻︤و︗﹏  ︀﹜︭︀ن در﹎︀ه︠  ﹥ ﹋︦ از︠   ︨:︡﹠︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ︀دق ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م  ا﹝︀م︮ 
﹢ا﹡︡ و ا﹡︐︷︀ر ﹡﹞︀ز د﹍︣ را  ﹥ ﹝︧︖︡ رود ︑︀ ﹡﹞︀ز︋  ️ ا﹡︡، ﹝︣دی ﹋﹥︋  در روز ﹇﹫︀﹝
︡او﹡︡ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹞︀﹡︩ را ا﹋︣ام ﹋﹠︡.  ︠︣ ︡او﹡︡ ا︨️ و︋  ︋﹊︪︡، او ﹝﹞︀ن︠ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

١٨

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
١٩



طبــرى و غير او نقل كردند: همانا مردم در بر 
 گرفتنــد و هجوم آوردند و از حضرت على

طلب بيعت مى كردند. امام على فرمود: اگر 
به ناچار قرار است با من بيعت كنيد در مسجد، 
چون بيعت با من نبايد پنهانى و بدون رضايت 
مسلمانان صورت گيرد بلكه بايد آشكارا و در 
ميان مردم باشــد. پس حضرت برخواست و 
مردم در اطرافش بودند، وارد مســجد شد و 
مسلمين بر ســر حضرت ريختند و با ايشان 

بيعت كردند.
2 . محمــد بن يحيى عــن احمد بن محمد 
بن عيســى عن على بن النعمان عن القاسم 
شــريك المفضل و كان رجــل صدق قال: 
 ِ︡ ︖ِ ْ︧ َسِمْعُت أَبَاَعْبِداهللاّ  َيُقوُل: ََ﹙ٌ﹅ ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞
﹢ا  ُ︧ ﹫ََ﹛ ﹈َِ﹛ُأو ﹜ُْ َ︧ وَن َأْ﹡ُ﹀ ُ︣ ِــ ْ︪ َ و﹡︀ َو ُ︣ َ ْ︪ َ
 ُ︣ ــُ︐ ْ︨ َواِری َو َأ ُ︃ ــ︀ َو َ﹐َ﹡ُ﹠ْ﹞ِ ﹟ُْْ﹛ َأْ﹡َ︴ِ﹙ُ﹅ َ﹁ ُ﹠﹞ِ
ُ︐﹢َرُ﹨ْ﹛ َُ﹆﹢ُ﹜﹢َن  ُ︨ ْی َ﹨َ︐َ﹈ ا﹜ّ﹙﹥ ُ  ِ︣ ︐ ِ︨ َ﹁َ﹫ِْ︐ُ﹊﹢َن 
︀َِ﹝ــ︀ٍم ا﹐ُ ﹜َِ﹞ْ﹟ َأَ︵︀َ︻ِ﹠﹩  اَِ﹝︀ٌم َأَ﹝︀ َوا﹜ّ﹙ــ﹥ ِ َ﹝︀ َأَ﹡︀︋ 
︀َِ﹝︀ِمٍ ﹜َِ﹛ ََ︐َ︺﹙ُُ﹆﹢َن   ︋﹤َُ﹛ ُ️ ْ︧ ﹚َ﹁َ ﹩﹡ِ︀ َ︭ ︻َ ﹟ْ﹞َ ︀ ُ﹞َ︃ ﹁َ
ِ﹞﹩ ِ﹝ْ﹟ َأْ﹁َ﹢اِ﹨ِْ﹛ َ﹁َ﹢ا﹜ّ﹙﹥ ِ  ْ︨ ﹢َن ا ّ﹀﹊َُ ﹐ََأ ﹩﹝ِ ْ︨ ︀ِ︋

﹐ َْ︖َ﹞ُ︺ِ﹠﹩ ا﹜ّ﹙﹥ ُ َو اُِ︀ُ﹨ْ﹛ ِ﹁﹩ َداٍر.83
قاسم شريك مفضلـ  كه مردى راستگو بودـ 

مى گويد: شنيدم امام صادق مى فرمود:
گروه هايى در مسجد هستند كه با يادكرد ما 
بر شهرت خود مى افزايند، آنان از ما نيستند و 
ما از ايشان نيستيم، مى روم و متوارى مى شوم 
و خود را پنهان مى ســازم تا مبادا مردم مرا با 
آنان ببينند اما آنها پرده درى و حرمت شكنى 

مى كنند، خدا رسوايشان گرداند، مرا  امام خود 
مى خوانند،   اما به خدا سوگند  من كسى را  امام 
هستم كه اطاعتم كند، نه آن را كه نافرمانى ام 
نمايد، چرا نام مرا دســت آويز خود ساخته اند 
و چرا زبان از بردن نــام من باز نمى دارند، به 
خدا سوگند كه خداوند من و آنها را در يك جا 

گردهم نخواهد آورد.
3 . محمد بن على بــن معمر عن محمد بن 
على عن عبــداهللاّ  بن ايوب األشــعرى عن 
عمــرو االوزاعــى عن عمرو بن شــمر عن 
ســلمة بن كهيل عن ابى الهيثم بن التيهان 
أَنَّ أَِميَرالُمْؤِمنِيَن َخَطَب النَّاَس بِالَْمِديَنِة... 
 ︀﹫﹁ِ ٍة َ︣ ﹫ ِ︭ ِ︋  ُ︣ ﹝َ﹁َ ِ︡ ــِ︖ ْ︧ ج ِ﹝َ﹟ ا﹜َْ﹞ َ︣ َ︠ قال: ُ︔﹛ُ 
ــ︀ًة َ﹁َ﹆︀َل َوا﹜ّ﹙ــ﹥ ِ ﹜َ﹢ َأنُ ﹜﹩  َ︫  ﹟َ﹫︔ِ﹑َ︔َ ﹟ْ﹞ِ ﹢ٌْ﹡َ
ِد  َ︡ ــ﹢﹜ِِ﹥ ︋َِ︺ ُ︨ َ︣ َوَ︗﹏ُ َو ﹜ِ ُ︤ ُ﹢َن ﹜ِ﹙ُِ﹥ َ︻ َ︭ ﹠َْ ﹐ً︀︗َِر
︋ّ︀ِن٨٤ َ︻﹟  ِ︢ ︋َْ﹟ آِ﹋َ﹙ــِ﹤ ا﹜ ️ُ ا َز﹜ْــ َ︃ ــَ﹫︀ِة ﹜َ ّ︪ هِ ا﹜ ِ︢ ﹨َ

85.  ...﹤ِ﹊ِ﹚ْ﹞ُ
ابوهيثــم مى گويد: امام علــى روزى در 
مدينه براى مردم سخنرانى كرد اعتراض به 
جريان سقيفه و مسائلى كه گذشت و سپس 
از مســجد بيرون آمد در حال عبور در راه به 
گوسفند انى در حدود سى رأس برخورد نمود 
پس فرمود: به خدا سوگند اگر به مقدار همين 
گوسفندان مردانى داشــتم كه براى خدا و 
براى رســول خدا نصيحت مى پذيرفتند 
حرف مــرا اطاعت مى كردنــد فالن كس 
(ســلطان وقت) را بركنار مى كردم و حقم را 

مى گرفتم. 

 نشستن در مسجد
 ﹥ِ َ︭ ِ﹛︀ 1 . عن أبى عبداهللاّ  قال: َ︔َ﹑َ︔ُ﹤ ِ﹝ْ﹟︠ 
 ﹏َ َ︠ َوَ︗ــ﹏ُ َْ﹢َم ا﹜ِْ﹆َ﹫︀َ﹝ــِ﹤... َو َرُ︗ٌ﹏ َد ُ︤ ا﹜ّ﹙﹥ ِ َ︻
﹑ِة  ُ︭ ︉َ ِ﹁ْ﹫ِ﹥ اْ﹡ِ︐َ︷︀را ﹜ِ﹙ ُ﹆︻َ ُ﹜︔ُ ﹩ُ﹚ َ︭ ﹁َ َ︡ ︖ِ ْ︧ ا﹜َْ﹞
َوَ︗ــ﹏ُ َو ُ﹅آ  ُ︤ َ︣ی َ﹁َُ﹢ َ︲ْ﹫ــُ︿ ا﹜ّ﹙﹥ ِ َ︻ ــ ْ︠ ُ︃ ا﹜ْ

َم َ︲ْ﹫َ﹀ُ﹥... .86 ِ︣ ﹊ُْ ُا﹜ّ﹙﹥ ِ َأن ﹩﹚َ︻َ
امام صادق مى فرمايند: سه كس از خالصان 
درگاه خداى عزوجل در روز قيامت اند، مردى 
كه به مســجد رود تا نماز بخواند و انتظار نماز 
ديگر را بكشــد، او مهمان خداوند است و بر 

خداوند است كه مهمانش را اكرام كند.
2 . على بن الحســن بن فضــال عن العباس 
بن عامر عن على بن ابى حمزة عن اســحاق 
بن غالب عن عبداهللاّ  بن جابر عن عثمان بن 
﹢لَ ا﹜ّ﹙﹥ ِ،  ُ︨ ﹢لِ ا﹜ّ﹙﹥  َ︀ َر ُ︨ َ︣ ِ﹛ ُ️ مظعون قال: ُ﹇ْ﹙
َ﹫︀َء؟ َ﹁َ﹆︀َل: َو ﹝︀ ِ﹨َ﹩  ْ︫ ︃َ﹜ََ﹈ َ︻ْ﹟ َأ ــ ْ︨ َأَرْدُت َأْن َأ
 ، َ︉ ُ﹨ َ︣ : اِ﹡ِ﹩ َأَرْدُت َأن َأَ︑ ُ️ ︀ ُ︻ْ︓َ﹞︀ُن؟ َ﹇︀َل: ُ﹇ْ﹙
 ﹩︐ِ ︉َ ُأ﹝ُ ّ﹨ َ︣ ︀ِنُ َ︑ ﹁َ ، َ﹇︀َل: َ﹐ َ︑ْ﹀َ︺ْ﹏ ︀ ُ︻ْ︓َ﹞ــ︀َنُ
 َ︡ ︺َْ︋ ــ﹑ِة  ُ︭ ِ︡ َواْ﹡ِ︐َ︷︀ُرا﹜ ــ︀ِ︗ َ︧ ا﹜ُْ﹆ُ︺ــ﹢ُد ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞

َ﹑ِة...  .87 ُ︭ ا﹜
عثمان بن مظعون مى گويد به رســول خدا 
عرض كــردم: مى خواهم در مورد بعضى 
چيزها ســؤال كنم؟ فرمودند: آنها چيست؟ 
عرض كردم: مى خواهم رهبانيت پيشه كنم 
فرمودند: اى عثمان ايــن كار را نكن، همانا 
رهبانيت امت من آن اســت كه در مسجدها 
بنشــينند و پس از نمازى در انتظار نماز ديگر 

باشند.
  نماز تحيت مسجد

1 . على بن عبداهللاّ  بن أحمد األســوارى عن 
أحمد بن محمد بن قيس السجزى عن عمرو 
بن حفص. عن عبيداهللاّ  بن محّمد بن أسد عن 
الحسين بن ابراهيم عن يحيى بن سعيد عن 
ابن جريح عن عطاء عن عبيد بن عمير الليثى 
ــ﹢ِل ا﹜ّ﹙﹥ ِ َو  ُ︨ ️ُ َ︻َ﹙﹩ ر ﹚ْ َ︠ عن أبى ذّر قال: َد
 ، ︋َ︀َذرِ : َ﹁َ﹆︀َل ﹜ِ﹩: َ︀ َأ ٌ︦ ِ﹛︀︗ ِ︡ ــِ︖ ْ︧ ُ﹨ُ﹢ ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞
ُ︐ُ﹥؟ َ﹇︀َل:  ُ﹫َ︑َ ︀﹞َ َو : ُ️ ﹚ْ﹇ُ ،﹥ً ُ﹫ِ︑َ ِ︡ ︖ِ ْ︧ اِنُ ﹜ِْ﹙َ﹞

88. ...︀﹝َُ︺ُ﹋َ ْ︣ ر﹋َ︺َ︐︀ِن َ︑
صحابى بزرگ پيامبر ابــوذر غفارى نقل 
مى كند كه روزى بر رســول خدا در مسجد 
 وارد شــدم و حضرت نشسته بودند، پيامبر

فرمودند: اى ابوذر! مسجد تحيتى مخصوص به 
خود دارد، عرض كردم: تحيت مسجد چيست؟ 

فرمود: اينكه دو ركعت نماز به جاى آورى.

 ِ﹅َ ﹟﹞ِ :أنّه كان َيُقــوُل 2 . و عن علــّى
 ِ﹅َ ﹟﹞ِ ــِ﹥ َرْ﹋َ︺َ︐ْ﹫ِ﹟ َو﹫﹁ِ ﹩َِ﹚ َ︭ ِ︡ َأن ُ︑ ــِ︖ ْ︧ ا﹜َْ﹞
 ِ﹅َ ﹟﹞ مِ ا﹜ُ﹆︣آِن َو ُ︃  ︋︀﹝َِ﹫ْ﹁ِ َأ َ︣ ْ﹋َ︺َ︐ْ﹫ِ﹟ أْن َ︑ْ﹆ ُ︣ ا﹜

ا﹜ُْ﹆︣آِن َأْن َ︑ْ︺َ﹞َ﹏ ︋َِ﹞︀ ِ﹁ْ﹫ِ﹥.89
امام على مى فرمود: از جمله حقوق مسجد 
آن اســت كه به هنگام ورود به آن دو ركعت 
نماز تحيت به جاى آورى و اداى حق دو ركعت 
به آن است كه مادر قرآن (سوره ى فاتحه) را 
در هر دو ركعت بخوانى و حق قرآن اين است 

كه به آنچه در آن آمده، عمل كنى.
 نماز جماعت در مسجد

1 . حدثنــى احمد بن محمد بن يحيى العطار 
عن ســعد بن عبداهللاّ  عن احمد بن محمد بن 
عيســى عن ابيه عن محمد بن أبى عمير عن 
على بن ابى حمزةعن أبى بصير عن الصادق 
 : ِ ّقال: قاَل َرُسوُل اهللا عن آبائه عن على
︋َ︀ِ︵ِ﹠َ︀ َو   ﹟ْ﹞ِ ︀﹨ ُ︣ َ︣ی َ︸︀ِ﹨ ُ ︀﹁ َ︣ ︾ُ ﹥ِ اِنُ ِ﹁﹩ ا﹜َْ︖﹠ُ
 ﹟ْ﹞َ ﹩︐ِ ــُ﹊ُ﹠َ︀ ِ﹝ْ﹟ ُأ﹝ُ ْ︧ َ ︀﹨ ِ︣ ﹨ِ︀︸َ ﹟ْ﹞ِ ︀﹠ُ︵ِ︀َ︋
﹑َم  ُ︧ ﹩ ا﹜ َ︪ ︺︀َم َو َأْ﹁ َأَ︵︀َب ا﹜َْ﹊َ﹑َم َو َأْ︵َ︺َ﹛ ا﹜︴ُ
﹙ُ﹩ ︋ِ︀﹜﹙ُْ﹫ِ﹏ َوا﹜﹠ُ︀ُس ِ﹡﹫︀ٌم َ﹁َ﹆︀َل  َ︮ ﹫︀ِم َو  ِ︭ َو َأَداَم ا﹜
ــ﹢َل ا﹜ّ﹙﹥ ِ َو َ﹝ْ﹟ ُِ︴﹫ُ﹅ َ﹨︢ا ِ﹝ْ﹟  ُ︨ َ︻ِ﹙ٌ﹩  :︀ َر
 ﹥َُ︋ ِری ﹝︀ اَِ︵︀ ْ︡ ِ︐َ﹈ َ﹁َ﹆︀َل َ :ــ︀ َ︻ِ﹙﹩ّ َأَو ﹝︀ َ︑ ُأ﹝ُ
ْ︊︀َن  ُ︨ ــ﹩  َ︧ ََ︊ َو َأْ﹝ ْ︮ ا﹜َْ﹊﹑ِم َ﹝ْ﹟ َ﹇︀َل: اَِذا َأ
 َ︣ ْ︪ ︻َ ُ︣ َ︊ ُ︡ ﹜ِ﹙ُِ﹥ َو َ﹐ اِ﹜َ﹥ اِ﹐ُ ا﹜ّ﹙﹥ ُ َوا﹜ّ﹙﹥ ُ َأْ﹋ ﹝َْْ﹛ا﹜ّ﹙﹥ ِ وا
ُ︗﹏ َ︻َ﹙﹩ ِ︻﹫︀﹜ِِ﹥ َو  ُ︣ ︺︀ُم َ﹡َ﹀َ﹆﹥ُ ا﹜ اٍت َو اِْ︵︺︀مُ ا﹜︴ُ ُ︣ ﹞
 َ︣ ْــ َ︫  ﹏ُ︗ُ ُ︣ ﹢َم ا﹜ ُ︭ َ َأْن ﹢َُ﹁َ ︀ِم﹫ ِ︭ ︀ اَِداَ﹝ُ﹤ ا﹜ َأ﹝ُ
 ﹤َُ﹛ ُ︉ ︐َ﹊ُْ ٍ︣ ْــ َ︫ َرَ﹝َ︱︀َن َو َ︔َ﹑َ︔َ﹤ َأُ︀ٍم ِ﹁﹩ ُ﹋﹏ِ 
﹑ُة ︋ِ︀﹜﹙ُْ﹫ِ﹏ َوا﹜﹠ُ︀ُس ِ﹡َ﹫︀ٌم  ُ︭ ︀ ا﹜ ِ︣ َو َأ﹝ُ ﹨ْ ُ︡ ــْ﹢ُم ا﹜ َ︮
ِة َو  َ︣ ِ︠ ︀ِء ا﹒ َ︪ ﹑َة ا﹜ِْ︺ َ︮ َب َو  ِ︣ ّ﹙﹩ ا﹜َْ﹞ْ︽ َ︮  ﹟ْ﹝َ﹁َ
 ︀﹝َُ﹡ َ︃ ﹊َ﹁َ ﹥ٍ︻َ︀﹝َ︗َ ﹩﹁ِ ِ︡ ︖ِ ْ︧ ﹑َة ا﹜َْ︽︡اِة ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞ َ︮
 ﹏ََْ︊ َ﹐ ِم َأْن﹑ ُ︧ ــ︀َء ا﹜ َ︪ َأَْ﹫︀ ا﹜﹙ُْ﹫َ﹏ ُ﹋﹙ُُ﹥ َو اِْ﹁

90.﹟َ﹫﹝ِ﹚ِ ْ︧ ٍ︡ ِ﹝َ﹟ ا﹜ُْ﹞ َِم َ︻﹙﹩ َأ﹑ ُ︧ ﹛︀ِ︋
 از پدرانــش، از امام على امام صــادق

روايت كرده كه رســول خدا فرمودند: در 
بهشــت خانه هايى هســت كه بيرون آن از 
درونش و درون آن از بيرونش پيداســت. از 
امت من كسانى در آنجا اقامت مى گزينند كه 
سخن به نيكى بگويند، اطعام نمايند، آشكارا 
ســالم كنند، دائما روزه دار باشند، و در شب 
كه مردم خوابيده اند، نماز بخوانند. امام على 
پرســيدند: اى رسول خدا ، چه كسى از 
 امت شــما توان اين امور را دارند؟ پيامبر

فرمودند: اى على آيا مى دانى نيكو سخن 

گفتن چيست؟ آن است كه انسان در صبح و 
شام ده مرتبه تسبيح و تحميد و تهليل و تكبير 
بگويد و اطعام نمودن، نفقه و مخارجى است 
كه مرد به خانواده و عيــال خود مى پردازد و 
دائم روزه دار بودن به اين معناست كه عالوه 
به روزه ى ماه مبارك رمضان در هر ماه سه روز 
را روزه بگيرد كه ثواب روزه ى هميشگى براى 

او نوشته مى شود.
مراد از نماز در شب هنگامى كه مردم خوابند، 
اين است كه هر كس نماز مغرب و عشا و نماز 
صبح را در مســجد به جماعت بخواند، گويا 
تمام آن شــب را از اول تا آخر شب زنده دارى 
نموده است. مقصود از افشاى سالم آن است، 
كه انســان در ســالم كردن بر هيچ يك از 

مسلمانان بخل نورزد.
2 . و بهذا األســناد عن رزيق قال: ســمعت 
 ﹥َِ﹛ ِ︤ ﹠ْ﹞َ ﹩﹁ِ ﹏ِ︗ُ ُ︣ ــ﹑ُة ا﹜ َ︮ أباعبداهللاّ  يقول: 
﹑ُة  َ︮ ﹑ًة َو  َ︮  ﹟َْ ِ︣ ــ ْ︪ ︋َ︺︀ و ِ︻ ُل َأْر ِ︡ ︺ْ︑َ ﹥ً︻َ︀﹝َ︗َ
ُل َ︔﹞︀ِ﹡َ﹩  ِ︡ ِ︡ َ︑ْ︺ــ ــِ︖ ْ︧ ُ︗ِ﹏ َ︗﹞︀َ︻ً﹤ ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞ ُ︣ ا﹜
ِ︡ َو اِنُ  ــِ︖ ْ︧ ﹑ًة ُ﹝َ︱︀َ︻َ﹀ً﹤ ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞ َ︮  ﹟َ﹫ْ︺َِ︋ َو َأْر
َ﹢اُه  ِ︨ ْ﹋َ︺ٍ﹤ ﹁﹩ ا﹜﹞︧︖︡ ا﹜︣ام أ﹜︿ ر﹋︺﹤ ِ﹁﹩  ُ︣ ا﹜
دا  ْ︣ ﹁َ ِ︡ ︖ِ ْ︧ ﹑َة ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞ ُ︭ ِ︡ َو اِنُ ا﹜ ــ︀ِ︗ َ︧ ِ﹝َ﹟ ا﹜َْ﹞

﹑ًة...  .91 َ︮  ﹟َ ِ︣ ْ︪ ︋ٍَ︹ َو ِ︻ ْر َ︃ ِ︋
رزيق مى گويد: از امام صادق شــنيدم كه 
مى فرمودند: نماز مرد در خانه اش به جماعت 
برابر با بيست و چهار نماز است و نماز جماعتش 
در مســجد برابر با چهل و هشت نماز، و يك 
ركعت نماز در مســجدالحرام با هزار ركعت 
نماز در مساجد ديگر برابر است و نماز فرادا در 

مسجد برابر با بيست و چهار نماز است.
3 . حدثنــا ابوجعفر بن محمــد بن على بن 
الحســين بن موســى بن بابويه القمى عن 
محمد بن على ماجيلويه عن عمه محمد بن 
أبى القاســم عن احمد بن أبى عبداهللاّ  البرقى 
عن أبى الحسن على بن الحسين البرقى عن 
عبــداهللاّ  بن ︗︊﹙﹤ عن معاوــ﹤ بن عمار عن 
الحسن بن عبداهللاّ  عن أبيه عن جده الحسن 
 ﹟َ﹞ِ ٌ︣ بن علــى بن أبى طالب قال: َ︗ــ︀َء َ﹡َ﹀
ــ﹢ِل ا﹜ّ﹙﹥... َ﹇︀َل ا﹜َْ﹫ُ﹢ِدیّ  ُ︨ ا﹜َْ﹫ُ﹢ِد اِ﹜﹩ َر
 ﹟ْ︻َ ﹈َ﹛ُ ــ︃َ ْ︨ ︡ اِ﹡ِ﹩ َأ ُ﹝َ﹞ُ ︀ ﹜ُْ﹝ُ﹚َ︻ْی َ﹋︀َن َأ ِ︢ ا﹜ُ
ِة َ︻ْ﹟  َ︣ ِ︫ ِ﹡﹩ َ︻ِ﹟ ا﹜︺︀ َ︣ َ︊ ْ︠ َ︃ ِ︣ َ﹋ِ﹙َ﹞︀ٍت... َ﹁ ــ ْ︪ ︻َ
﹫َ﹟ َو  ِ﹫ ِ︊ ︋َْ﹫َ﹟ ا﹜﹠ُ ︭︀ٍل َأْ︻َ︴︀َك ا﹜ّ﹙﹥ ُ ِ﹝ْ﹟   ︠︹ِ ْ︊ ــ َ︨
 : ّ﹩ِ︊ َ︐َ﹈ ِ﹝ــْ﹟ ︋َْ﹫ِ﹟ اُ﹔َ﹝ِ﹛ َ﹁َ﹆︀َل ا﹜﹠ُ َأْ︻َ︴﹩ ُأ﹝ُ
︃ََذاِن  َوَ︗﹏ُ َ﹁︀ِ︑ََ﹤ ا﹜ِْ﹊َ︐︀ِب َوا﹜ْ ُ︤ َأْ︻َ︴︀ِ﹡﹩ ا﹜ّ﹙﹥ ُ َ︻

92. ُ︡ ︖ِ ْ︧ َوا﹜َْ︖َ﹞︀َ︻َ﹤ ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞
امام مجتبى فرمودند: گروهى از يهوديان 
نزد رسول خدا آمدند. يك نفر كه عالم ترين 
آنها بود گفت: من درباره ده كلمه مســأله از 
تو سؤال مى كنم روايت بسيار طوالنى است 
پس خبــر بده مرا از دهميــن كلمه از هفت 
خصلــت كه خداوند از ميــان پيامبران به تو 
و از ميان امت ها به امت تو بخشــيده است؟ 
پــس پيامبر فرمود: خداونــد متعال عطا 
كرده اســت به من: سوره ى حمد، اذان و نماز 

جماعت در مسجد را. 
ــه  ــگام ورود بـ ــا هنـ ــى كفش هـ  وارسـ

مســـجد
1 . محمد بن على بن محبوب عن الحسن بن 
علّى الكوفى عن جعفر بن محمد عن عبداهللاّ  
بن ميمون القّداح عــن جعفر بن محمد عن 
 َ︡ وا ِ﹡َ︺︀﹜َُ﹊ْ﹛ ِ︻ْ﹠ ُ︡ ﹨َ︀︺َ︑َ : قال: قال الّنبى أبيه
ُ︗ُ﹏ َو  ُ︣ َ﹏ ا﹜ ُ︺﹠َ︐ََ َأْن ﹩َ﹡َ َو ﹜ْ﹋ُ ِ︡ ــ︀ِ︗ َ︧ َأ︋َ﹢اِب َ﹝

93.﹜ٌِ︀﹇َ ﹢َ﹨ُ
پيامبر خدا فرمودنــد: كفش هايتان را در 
هنگام ورود به مســجد بررسى كنيد (تا مبادا 
آلوده باشد) و از اين كه مردان در حال ايستاده 

اين كار را انجام دهند نهى فرمودند.
2 . الحسن الطبرســى فى (مكارم األخالق) 
 ِ︡ ﹠ْ︻ِ ﹜ْ﹊ُ︐َ﹠َْوا ِز ُ︢ ُ︠ عن النبى فى قوله تعالى: 
︋َْ﹢اِب  َ︡ َأ وا ِ﹡َ︺︀﹜َُ﹊ْ﹛ ِ︻ْ﹠ ُ︡ .94 قال: َ︑َ︺︀َ﹨ ٍ︡ ︖ِ ْ︧ ﹞َ ِ﹏﹋ُ

95. ِ︡ ︖ِ ْ︧ ا﹜َْ﹞
شــيخ طبرســى در مكارم األخالق در ذيل 
آيه ى شريفه كه مى فرمايد: «زينت خويش 
را به هنگام مسجد رفتن برگيريد و به همراه 
داشته باشيد» از رسول خدا نقل مى كند كه 
مقصود اينست كه: هنگامى كه به در مساجد 

مى رسيد، كفش هاى خود را بررسى كنيد.
وضو گرفتن براى مسجد رفتن

 ﹩ َ︪ ُ﹢َر ُ︔﹛ُ َ﹝ َ﹟ ا﹜︴ُ َ︧ َْأ ﹟ْ﹞َ : 1 . و عن على 
ث.96 ِ︡ ُْ ﹜َْ﹛ ︀﹞َ ٍة﹑َ َ︮  ﹩﹁ ﹢ُُ﹁َ ِ︡ ︖ِ ْ︧ اِ﹜َ﹩ ا﹜َْ﹞

امام على مى فرمايند: هر كس نيك وضو 
بگيرد، ســپس به مســجد برود تا زمانى كه 

حدثى از او سر نزده است در حال نماز است.
در روايت ديگرى كــه در بحث «االغتياب 
فى المســجد» ذكر كرديم در تفسير معنى 
«حدث» فرمودند مقصود غيبت كردن است. 
بنابراين شــايد بتوان گفت مقصود اين گونه 
روايات اين اســت كه انسان در مسجد بايد از 

︊ را در   ﹨︣ ﹋︦ ﹡﹞︀ز ﹝︽︣ب و ︻︪︀ و ﹡﹞︀ز︮ 
︉ را از  ﹢ا﹡︡، ﹎﹢︀ ︑﹞︀م آن︫   ︋️︻︀﹝︗ ﹤  ︋︡︖︧﹞

︉ ز﹡︡ه داری ﹡﹞﹢ده ا︨️. اول ︑︀ آ︫︠︣ 

﹥ آن   ︋️︊︧﹡ ،︡︗︀︧﹞ :︡﹠︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ︀دق  ا﹝︀م︮ 
 ﹤  ︋︡﹡﹢︫ ﹩﹝﹡ ︣︲︀ ︡︖︧﹞ د ﹋﹥ در﹢ د︨️ از ﹨﹞︀︧﹍︀ن︠ 
﹊︀️ ﹡﹞﹢د﹡︡. ︠︡او﹡︡ ﹝︐︺︀ل︫ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٢٠

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٢١



ارتكاب هر گونه گناهى اجتناب نمايد.
 َ︡ ︗ِ︀ َ︧ ِ﹏ ا﹜َْ﹞ ُ︠ ْ︡ 2 . و عن ابى جعفر قال: َ﹐ َ︑
َ︀َرِة  ِ︣ ا﹜︴ُ ﹫ْ︽َِ︋ ِ︖︡ا  ْ︧ ﹞َ ﹏َ َ︠ َ︀َرِة َو َ﹝ْ﹟ َد ُ︴﹛︀ِ︋ اِ﹐ُ 

97.﹤ُ﹝ُ ْ︭ َ︠  ُ︡ ︖ِ ْ︧ ﹝َْ﹛︀﹁َ
امام باقر مى فرمايند: داخل مســاجد نشو 
مگر اينكه طاهر و باوضو باشــى و هر كس 
بدون طهارت و وضو وارد مســجد شود، پس 

مسجد دشمن اوست.
 همسايه مسجد

1 . احمــد بن محمد عــن محمد بن يحيى 
عن ︵﹙﹤ بــن زيد عن جعفر بن محمد عن 
 ِ︡ َ ْ︪ َ ﹜َْ﹛ ﹟ْ﹝َِ﹛ َة﹑ َ︮ أبيه عن على قال: ﹐ 
ِ︡ اَِذا  ︖ِ ْ︧ َ﹙َ﹢اِت ا﹜َْ﹞ْ﹊ُ︐﹢︋︀ِت ِ﹝ْ﹟ ِ︗َ﹫︣اِن ا﹜َْ﹞ ُ︭ ا﹜

98.︀﹫ِْ َ︮ َ﹋︀َن ﹁︀ِر︾︀ 
نماز همسايگان مســجد هنگامى كه براى 
نمازهاى واجب در مسجد حاضر نمى شوند، 
نماز نيســت، زمانى كه سالم باشند و عذرى 

براى عدم حضور نداشته باشند.
2 . جعفر بن محمداألشــعرى عن ابن القداح 
 ِ ﹤﹚ّ﹛ُل ا﹢ ُ︨ َط َر َ︣ ︐َ ْ︫ عن أبى عبداهللاّ  قال: اِ

﹑ِة َو ﹇︀َل:  ُ︭ ُ﹢َد ا﹜ ُ︫  ِ︡ ــِ︖ ْ︧ َ︻َ﹙﹩ ِ︗َ﹫︣اِن ا﹜َْ﹞
نُ  َ︣ ﹑َة َأْو ﹒ُ﹝ ُ︭ وَن ا﹜ ُ︡ َ ْ︪ َ ﹐ َأْ﹇َ﹢اٌم ُ﹟﹫َِ︐َ﹠ْ﹫ََ﹛
نُ َرُ︗ً﹑ ِ﹝ْ﹟  َ︣ ُن ُ︔﹛ُ ُِ﹆﹫ُ﹛. ُ︔ــ﹛ُ ﹜َ︁ُ﹝ ﹡ــ︀ َُ﹣ذُ ُ﹝َ﹣ذُ
 ُ﹟﹇َ ِ︣ ْ﹫ُ﹚َ﹁َ ٍ︉ ُ﹟ َأ︋﹩ ︵︀﹜ِ  ︋ ︋َْ﹫ِ︐﹩ َو ُ﹨َ﹢ َ︻ِ﹙﹩ّ َأْ﹨ِ﹏ 
 ﹜ُُْ﹡ َ︃ ِ﹛ ِ︉ م ا﹜ََْ︴ــ ِ︤ َِ︋  ﹜ُْ︑َ﹢﹫ُُ︋ َ︻﹙﹩ َأْ﹇ــَ﹢اٍم 

﹑َة.99 ُ︭ َ﹐َ︃ُ︑﹢َن ا﹜
امام صــادق مى فرمايند: پيامبر خدابر 

همسايگان مسجد شرط كرد كه در نمازها 
حاضر شوند و فرمودند: نزديك است اقوامى 
كه در نماز حضور پيدا نمى كنند، دستور دهم 
مؤذنى اذان گويد و اگر آنان حاضر نشــوند، 
سپس دســتور دهم مردى از أهل بيتم كه 
على باشــد. خانه هاى آنان را بر سرشان 
بســوزاند، چون در نماز جماعت شــركت 

نمى كنند.
 ِ️ ﹊َ َ︫ 3 . و عن رزيق، عن أبى عبداهللاّ  ، قال: 
 ︀َ﹡ََو ُ︡ َ ْ︪ َ﹐ ﹟َ ِ︢ ُ︡ اِ﹜َ﹩ ا﹜ّ﹙﹥ ِ َ︑︺︀﹜﹩ ا﹜ُ ا﹜َْ﹞︧ــ︀ِ︗
ِ︑﹩ َو َ︗﹑﹜ِ﹩  ُ︤ ︃َو﹩ ا﹜ّ﹙﹥ ُ اِ﹜َْ﹫︀ َو ِ︻ ﹁َ ︀﹡ِ︣ا﹫ْ︗ِ ﹟ْ﹞ِ
 ﹜َُْ﹛ ُت ْ︣ َ︸ًْة َو ﹐ َأ َ︡ ًِة َوا﹑َ َ︮  ﹜َُْ﹛ ُ️ ْ﹙ــ ِ︊ ﹇َ ﹐
ا﹜َــً﹤ َو ﹐ َ﹡︀﹜َْ︐ُــْ﹛ َرَْ﹞ِ︐﹩ َو ﹐  َ︡ ِ﹁﹩ ا﹜﹠ُ︀ِس َ︻

َ︗︀وُرو﹡﹩ ِ﹁﹩ َ︗﹠ُِ︐﹩.100
امام صادق مى فرمايند: مساجد، نسبت به 
آن دست از همســايگان خود كه در مسجد 
حاضر نمى شــوند به خداوند متعال شكايت 
نمودند، خداوند به مســاجد وحى فرمود: به 
عزت و جالل خودم سوگند، يك ركعت نماز را 
هم از آنان قبول نخواهم كرد و در ميان مردم 
عدالتى را از آنان آشكار نمى سازم. رحمت من 
آنان را شامل نمى شود و در بهشت همسايه و 

نزديك به من نخواهند بود.
4 . و عن رزيق قال: سمعت أباعبداهللاّ  يقول: 
ا﹜ُ﹞﹢ِ﹝﹠﹫َ﹟ ︋ِ︀﹜ُْ﹊﹢َ﹁ِ﹤ َأنُ َ﹇ْ﹢﹝︀ ِ﹝ْ﹟  َ︣ ُرَ﹁ِ︹ ا﹜َ﹩ أِ﹝ْ﹫
﹑َة َ︗﹞︀︻ً﹤  ُ︭ وَن ا﹜ ُ︡ َ ْ︪ َ﹐ ِ︡ ︖ِ ْ︧ ِ︗َ﹫︣اِن ا﹜َْ﹞
نُ َ﹝َ︺﹠︀  ُ︣ ، ﹁﹆ــ︀ل ْ﹫ََ﹛ :ُ︱ــ ِ︡ ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞︧ــِ︖
︀ َو ﹐ َُ︖︀ِور﹡ُ︀  ُ﹠︻َ ُ﹟﹛ُ ُ﹢َ︐َ﹫ََ﹛ ــ︀ َ︗﹞︀︻ً﹤ َأو﹠َ︑َ﹑ َ︮

َو ﹐ ُ﹡︖︀ِوُرُ﹨ْ﹛.101
امام صادق مى فرماينــد: به حضرت امير 
در كوفه خبر دادند، گروهى از همسايگان 
مســجد در نمــاز جماعت مســجد حاضر 
نمى شــوند، امام فرمودنــد: يا حضور پيدا 
مى كنند با مــا، يا كوچ مى كننــد از نزد ما و 
همســايه ى ما نمى شوند و ما نيز همسايه ى 

آنان نخواهيم شد.
 ِ︡ ︖ِ ْ︧ 5 . كما قال النبىُّ : ﹐︮﹑ة ﹜ِ︖︀ِر ا﹜َْ﹞

ِه.102 ِ︡ ︖ِ ْ︧ اِ﹐ُ َ﹁﹩ َ﹝
همسايه ى مســجد نمازش قبول نمى شود 

مگر در مسجد.
6 . روينا عن جعفر بن محّمٍد عن أبيه عن آبائه 
 ِ︡ ــ︖ِ ْ︧ َ﹑َة ﹜ِ︖︀ِرا﹜َْ﹞ َ︮ عن َعلِىٍّ أنّه قال: ﹐ 
 ﹥ٌُ﹚︻ ﹤ِِ︋ ٌر أو ْ︢ ِ︡ ا﹐ُ أن َُ﹊﹢ُن ﹜َُ﹥ ُ︻ ︖ِ ْ︧ ا﹐ُ ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞
ِ︡ ︀ أ﹝﹫︣ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫﹟  ــِ︖ ْ︧ َ﹁ِ﹆ْ﹫َ﹏: و َ﹝﹟ ︗︀ُر ا﹜َْ﹞

︡اَء.103 ِ﹞َ︹ ا﹜﹠ِ َ︨ ؟ ﹇︀ل: َ﹝ْ﹟ 
اميرالمؤمنين مى فرمايد: همسايه مسجد 
چنانچه عذر يا بيمارى نداشــته باشد نمازش 
جز در مسجد مقبول درگاه الهى نخواهد بود. 
از آن حضرت سؤال شد: همسايه ى مسجد 
چه كسانى هستند؟ فرمود: كسى كه صداى 

اذان را بشنود.
  ّــ﹤ أبى بصير عن أبى عبداهللا7 . و فى روا
 ﹜ْ﹚َ﹁َ ِ︡ ︖ِ ْ︧ ︡اَء ِ﹝ْ﹟ ِ︗﹫︣اِن ا﹜َْ﹞ ِ﹞َ︹ ا﹜﹠ِ َ︨ قال: َ﹝ْ﹟ 

﹑َة ﹜َُ﹥.104 َ︮  ﹑﹁َ ْ︉ ︖ُِ
أبى بصير از امام صــادق نقل مى كند كه 
فرمودند: هر كس از همســايگان مســجد 
صداى اذان را بشــنود و پاسخ ندهد، نمازش 

نماز نيست.
 8 . و روى محمد بن مســلٍم عن أبى جعفر
﹑َة ِ﹝ْ﹟  ُ︭ ُ︡ ا﹜ َــ ْ︪ َ ﹐ ﹟ْ﹝َِ﹛ َة﹑َ َ︮ َُّه قال: ﹐  أَن

ِ︡ ا﹐ُ ﹝ٌ︣︰ أو َ﹝ُ︪︽﹢ٌل.105 ︖ِ ْ︧ اِن ا﹜َْ﹞ َ︣ ﹫︗ِ
محمد بن مسلم از امام باقر نقل مى كند كه 
فرمودند: نماز همسايگان مسجد نماز نيست 
مگر اينكه مريض باشــند يــا دليل موجهى 

داشته باشند.
9 . روى عن الصادق أنَّ رسول اهللاّ  قال: 
َ﹝﹥ ِ﹝﹟ ُُ︱﹢ِر  ِ︤ َ﹛ ِ︡ ︖ِ ْ︧ ️ْ َداُرُه ِ﹝َ﹟ ا﹜َْ﹞ َ︋ ُ︣ َو َ﹝﹟ َ﹇

106.﹤ُ﹠ْ﹞ِ َ︡ ُم َ﹝﹟ ︋َُ︺ َ︤ ﹚َْ﹐َ ︀﹞َ ﹥ِ︻َ︀﹝َ︖َْ﹛ا
رســول خدا فرمود: كســى كه خانه اش 
نزديك مسجد است حضور در نماز جماعت 
بر او الزامى اســت برخالف آن كه خانه اش 

دور است.

پى نوشت
١ . ︔﹢اب ا﹔︻﹞︀ل، ص ١٧٧ / و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، 
 /  ٦٣٣٧ و   ٦٣٣٥ ،ح   ٢٠٤ ص   ،  ٥ ج 
︋︀را﹔﹡﹢ار، ج ٨١ ، ص ١٦ و ج ٧٠، ص ٣٨٢.

﹟ ︗︺﹀︣ ، ص ٣٤٤ ، ح ٨٤٨   ︋﹩﹚︻ ﹏︀︧ــ﹞
 ﹩﹫ ﹟  ︋︡﹝﹞ ﹟و ﹁ــ﹩ ا﹜︺﹙﹏: ︻﹟ أ︋﹫﹥ ︻ــ /
 ﹟︻ ︣﹀︺︗ ﹟ ا﹜︺ّ︴︀ر ︻ــ﹟ ا﹜︺﹞︣﹋﹩ ︻﹟ ︻﹙ــّ﹩︋ 
﹩﹚︻ ﹟︻ ﹤أ︋﹫ــ ﹟︻ ٍ︣ ﹀︺︗ ﹟ أ︠﹫﹥ ﹝﹢︨ــ﹩︋ 

﹝︓﹙﹥ / ﹝ــ﹟ ﹐︱︣ه ا﹜﹀﹆﹫﹥، ج ١ ، ص ٤٧٣ / 
︀ ︑﹀︀وت   ︋ ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︱﹞﹢ن در ﹋︐︉ ا﹨﹏ ︨﹠️ـ 
ــ︡ه ا︨️، ﹋﹠︤ا﹜︺﹞︀ل، ج ٧ ،  در ﹋﹙﹞︀تـ  وارد︫ 

ص ٥٧٩ ، ح ٢٠٣٤٣ .
٢ .  ︻﹫ــ﹢ن أ︠︊︀را﹜︣︲ــ︀ ، ج ٢ ، ص ٢٧ / 
و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ١١ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٥١٩٧ 

︀را﹔﹡﹢ار، ج ٧١ ، ص ٢٧٥ ، ح ١ .  ︋/
٣ .  ا﹜︐︢ــ︉، ج ٣ ، ص ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ، ح 
 ﹟  ︋﹩﹚︻ ﹟  ︋︡﹝﹞ ﹤ ﹫ ︵﹢︨ــ﹩︋  ١ . ا︨ــ﹠︀د︫ 

︡ه ا︨️. ﹀﹥ ٧١ ذ﹋︫︣  ﹝︊﹢ب در︮ 
و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ٥ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٣٢٠ 
 /  ٣٥٧ ص   ،  ٣ ج   ،﹏︀︡رك ا﹜﹢︨ــ︐︧﹞  /
︭︀ل  ﹫ در︠  ︋︀را﹔﹡﹢ار، ج ٨٠ ، ص ٣٥١ /︫ 
 ﹏﹆﹡ ... ︡︤ ﹟ ︺︡ ︻﹟ ︺﹆﹢ب︋  ︡رش ︻﹟︨  از︎ 

﹝﹩ ﹋﹠︡، ا﹜︭︀ل، ج ٢ ، ص ٤١٠ .
 ﹟  ︋︡﹝أ ﹟  ︋﹟︧﹛ا ﹟  ︋︡﹝﹞ ﹟︻ :﹩﹛︀﹞و در أ     
﹟ ︧﹟ ا﹜ّ︭﹀︀ر ︻﹟ ︺﹆﹢ب   ︋︡﹝﹞ ﹟︻ ︡﹫﹛﹢﹛ا
﹟ ︻﹫︧ــ﹩ و  ــ﹠︡ ز︀د︋  ︋﹟ ︤︡. و﹜﹩ در ادا﹝﹥︨ 
أ︋﹩ ا﹜︖︀رود را ︢ف ﹝﹩ ﹋﹠︡، ص ٣٨٩ ، ح ١٦ .
 ﹟︻ ﹟﹫︧﹛ا ﹟  ︋﹟︧﹛ا ﹟︻ :﹟︨︀﹝﹛و در ا     
 ︡︺ ﹟ را︫ــ︡، ︻﹟︨  ﹟ ﹨︀رون ︻﹟ ا﹜︺﹑ء︋   ︋︡︤
 ﹟  ︋﹟︧﹛︣ا﹜﹞︃﹝﹢ن ر︲﹫︹ ا﹫﹝︻ ﹟︻ ︿︣︵ ﹟︋
 ... ﹩﹚︻ ﹟ ︻﹙﹩ ﹇︀ل: أ︑﹫️ ا﹜︧ــ﹫﹟︋ 

ا﹜﹞︀︨﹟، ج ١ ، ص ٤٨ ، ح ٦٦ .
﹟ ﹝︧ــ﹙﹛       در ﹇︣ب ا﹔︨ــ﹠︀د: ︻ــ﹟ ﹨ــ︀رون︋ 
 ،︡﹝﹞ ﹟  ︋︣﹀︺︗ ﹟︻ ﹤﹇︡  ︮﹟ ︻﹟ ﹝︧ــ︺︡ة︋ 
﹟ ︻﹙ــ﹩ ﹡﹢ه.  ︻﹟ أ︋﹫ــ﹥ ︻﹟ ا﹜︧ــ﹟︋ 

﹇︣ب ا﹔︨﹠︀د، ص ٣٣ .
 ٤ .  ا﹜︐︢ــ︉، ج ٣ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٧ . ا︨ــ﹠︀د 
 ٧٣ ﹤﹀ ﹟ ﹫﹩ در︮   ︋︡﹝ا ﹟  ︋︡﹝﹞ ﹤  ︋﹫︫

︡ه ا︨️ / و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، ذ﹋︫︣ 
︀را﹔﹡ــ﹢ار، ج ٨٠  ج ٥ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٣٢١ /︋ 
، ص ٣٨٥ / و ﹁﹩ ︔﹢اب ا﹔︻﹞︀ل:  ﹩﹠︔︡﹞︤ة 
﹟ ا︋︣ا﹨﹫﹛ ︻﹟ أ︋﹫﹥  ︋﹟ ﹝﹞︡ا﹜︺﹙﹢ی ︻﹟ ︻﹙﹩︋ 

︻﹟ ا﹜﹠﹢﹁﹙﹩... ﹝︓﹙﹥، ص ٢٧ .
 ﹟  ︋﹩﹚︻ ﹟      و ﹁ــ﹩ ا﹔﹝︀﹜﹩ ا﹜︭ــ︡وق: ︗︺﹀︣︋ 
﹟ ا﹜﹞︽﹫︣ة ا﹜﹊﹢﹁﹩  ﹟ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥ ︋   ︋﹩﹚︻ ﹟  ︋﹟︧﹛ا
 ﹟ ه ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥ ︋  ّ︡ ︗ ﹟︻ ﹩﹚︻ ﹟  ︋﹟︧﹛ه ا ّ︡ ︗ ﹟︻
﹟ ﹝︧﹙﹛ ا﹜︧﹊﹢﹡﹩...  ا﹜﹞︽﹫︣ة ︻﹟ ا︨﹞︀︻﹫﹏︋ 

﹝︓﹙﹥، ص ٥٠١ .
 ﹤ ٥ .  ︑﹀︧﹫︣ا﹜︺﹫︀︫ــ﹩، ج ٢ ، ص ١٢ ، ح ٢١ /︋ 
﹨﹞﹫﹟ ﹝︱﹞﹢ن در ︑﹀︀︨ــ﹫︣ ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹨﹛ ﹡﹆﹏ 

︫︡ه ا︨️، ر.ك: ︗︀﹝︹ ا﹜︊﹫︀ن،
ج ٨ ، ص ٢١٠ / ﹝︺︀﹡﹩ ا﹜﹆︣آن، ج ٣ ، ص ٢٧ .

٦ .  ︑﹀︧﹫︣ا﹜︺﹫︀︫﹩، ج ٢ ، ص ١٣ ، ح ٢٥ / ﹡︷﹫︣ 
︡ه ا︨️:   ︫﹏﹆﹡ ︡﹠  ︨﹟ا ︀ ا﹟ روا️ در ﹋︀﹁﹩︋ 

﹟ ا︋︣ا﹨﹫﹛ ︻﹟ أ︋﹫﹥  ︋﹩﹚︻
﹟ ا﹜﹞︽﹫︣ة ︻﹟ أ︋﹩ ا﹜ ﹟︧، ج  ︻﹟ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥ ︋ 
٦ ، ص ٤٨٩ ، ح ٧ / ﹝﹟ ﹐︱︣ه ا﹜﹀﹆﹫﹥، ج ١ 
، ص ١٢٨ ، ح ٣١٨ / و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، ج ٢ ، ص 

١٢١ ، ح ١٦٧١ .
︀را﹔﹡﹢ار، ج ١ ،  ٧ .  ﹝﹠﹫﹥ ا﹜﹞︣︡، ص ١٠٦ /︋ 
︀ ا﹡︡ك ︑﹀︀وت در ﹝︐﹢ن   ︋︒︡ ﹟ــص ٢٠٦ / ا

︡ه ا︨️.  ︫﹏﹆﹡ ️﹠ ا﹨﹏︨ 
ــ﹠﹟ ا︋﹟ ﹝︀︗﹥، ج ١ ، ص ٨٣ ، ح ٢٢٩  ر.ك:︨ 
﹟ ا﹜︤︋︣  ﹟ ﹨﹑ل ا﹜︭﹢اف ︔﹠︀ داود︋   ︋︪︣  ︋︀﹠︔︡ :
 ﹟  ︋﹟﹝︣﹛ــ﹟ ︻︊︡ا︻ ︦﹫﹠  ︠﹟  ︋︣﹊ ﹇︀ن ︻﹟︋ 
﹟ ︻﹞︣و  ﹟ ︤︡ ︻﹟ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥ ︋  ز︀د ︻﹟ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥ ︋ 

︣ج ر︨﹢ل ا﹜ّ﹙﹥ . ﹇︀ل:︠ 
︀را﹔﹡﹢ار، ج ١ ،  ٨ .  ﹝﹠﹫﹥ ا﹜﹞︣︡، ص ١٠٦ /︋ 

﹠︡ در ﹝︐﹢ن   ︨︀  ︋️روا ﹟ص ١٨٥ ، ح ١٠٥ / ا
ا﹨﹏ ︨﹠️ آ﹝︡ه ا︨️:

 ﹜﹫﹝︑ ﹟  ︋︡﹝ا ﹟  ︋︡﹝﹞ ﹟﹫︧ــ﹛أ︠︊︣﹡︀ ا︋﹢ا
ا﹜﹆﹠︴︣ی ︻﹟ أ︋﹢﹇﹑︋ــ﹤ ︻﹟ أ︋﹢︻︀︮﹛ ︻﹟ ︔﹢ر 
﹟ ﹝︺︡ان ︻﹟ ا︋﹩ ا﹝︀﹝﹤ ﹇︀ل:   ︋︡﹛︀  ︠﹟︻ ︡︤ ﹟︋
﹇︀ل ر︨﹢ل ا﹜ّ﹙﹥  ﹝︓﹙﹥. ﹝︧︐︡رك ا﹜︀﹋﹛، ج 

١ ، ص ٩١ .
٩ .  ︻﹙﹏ ا﹜︪ــ︣ا︹، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ١ / 
و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ٥ ، ص ٢٩٨ ، ح ٦٥٩١ / 

︋︀را﹔﹡﹢ار، ج ٨١ ، ص ٦ .
١٠ .  ︻﹙﹏ ا﹜︪ــ︣ا︹، ج ٢ ، ص ٣١٨ ، ح ٢ / در 
 ︣﹀︺︗ ﹟ ︔﹢اب ا﹔︻﹞︀ل: ا︋﹩ (ره) ︻﹟ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥ ︋ 

/ ﹤﹚︓﹞ ﹟﹫︧﹛ا ﹟︋︡﹝﹞ ﹟︻
︋︀را﹔﹡﹢ار، ج ٨١ ، ص ٦  / و︨ــ︀﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، 
ج ١ ، ص ٣٨١ ، ح ١٠٠٧ / در رواــ️ د﹍︣ی 
ــ︡ه  ــ︀ ا﹡︡ك ا︠︐﹑ف وارد︫  ﹨﹞﹫﹟ ﹝︱﹞﹢ن︋ 
 ︡﹝﹞ ﹟︻ ﹟︧﹛ا ﹟  ︋︡﹝﹞ ﹩﹠︔︡ :️ا︨ــ
 ﹟  ︋﹟﹫︧﹛ا ﹟  ︋︡﹝﹞ ﹟︻ ا﹜︭﹀︀ر ﹟︧﹛ا ﹟︋
 ︉﹫﹚﹋ ﹟︻ ﹩﹫ ﹟ ﹀﹢ان︋  أ︋﹩ ا﹜︴︀ب ︻﹟︮ 
ا﹜︭﹫︡وای ︻ــ﹟ أ︋﹩ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥  ﹇︀َل: َ﹝﹊ُ︐﹢ٌب 
 ُ︡ ــ︀ِ︗ َ︧ ــ﹢راِة َأنُ ︋ُُ﹫﹢ِ︑﹩ ِ﹁﹩ اَ﹔رِض ا﹜َْ﹞ ︋َْ﹫ِ︐ِ﹥، ِ﹁ــ﹩ ا﹜︐ُ ِ﹥ ُ︔﹛ُ َزاِر﹡﹩ ِ﹁﹩  ِ﹫َْ︋ َ︣ ِ﹁ــ﹩  ُ︴َ︑َ ٍ︡ ْ︊ ︺َِ﹛ ﹩َ︋ ِ︣ و ﹁﹩ ︡︒ آ︠︣ َ﹁ُ︴﹢ ِا ُ︤ اَ﹝﹤ ا﹜ َ︣ ور َ﹋ ُ︤ َأَ﹐ انُ َ︻َ﹙﹩ ا﹜َْ﹞
 ِ︡ ︗ِ︀ َ︧ ُ﹙َ﹞︀ِت ا﹜َ﹩ ا﹜َْ﹞ ــِ︀﹫َ﹟ ِ﹁﹩ ا﹜︷ّ ُ︪ ا﹜َ﹞ ِ︣ ِ︪ َ︋ ︀ِ︵︹ َْ﹢َم ا﹜ِْ﹆َ﹫︀َ﹝﹤، ︔﹢اب ا﹔︻﹞︀ل، ص َأَ﹐  ُ︧ ﹢ِر ا﹜ ّ﹠﹛︀ِ︋ ︀ ٢٦ـ  ٢٧ / ﹨﹞﹫﹟ ﹡﹆﹏ در ﹝﹟ ﹐︱︣ه ا﹜﹀﹆﹫﹥︋ 
︡ه  ﹢رت ﹝︨︣﹏ ﹡﹆﹏︫   ︮﹤ ا﹡︡ك ︑﹀︀وت در ﹝︐﹟︋ 
ا︨️: ج ١ ، ص ٢٣٩ ، ح ٧٢٠ / و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، 
 ،﹏︀︨﹢﹛ج ٥ ، ص ٢٤٤ ، ح ٦٤٥٢ / ﹝︧︐︡رك ا
︀را﹔﹡ــ﹢ار، ج ٨٠ ،  ج ١ ، ص ٢٩٨ ، ح ٦٦٩ /︋ 

ص ٣٧٣ و ج ٨٢ ، ص ١٤ .
. ١١ .  ︗﹟: ١٨

١٢ .  ﹋﹠︤ا﹜﹀﹢اــ︡، ج ١ ، ص ١٥١ ـ ١٥٠ / 
﹝︧︐︡رك ا﹜﹢︨ــ︀﹏، ج ٣ ، ص ٤٣٥ ، ح ٣٩٤٢ 

︀را﹔﹡﹢ار، ج ٧٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢١  ︋/
و ج ٨٠ ، ص ٣٦١ ، ح ١٤ .

 ﹫ــ  ١٣ .  ا﹜﹊︀﹁ــ﹩، ج ٣ ، ص ٣٠٧ ، ح ٣١ .︫ 
 ﹩﹚︻ ﹟  ︋︡﹝﹞ ︡ش از﹠  ︨﹤ ︵﹢︨ــ﹩ روا️ را︋ 

︋﹟ ﹝︊﹢ب ﹡﹆﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ج ٢ ،
ص ٥٩، ح ٤٦ / و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، ج ٥ ، ص ٤١١ 
 ﹟︧ از ️روا ﹩﹇︣  ︋﹟︨︀﹞ ح ٦٩٥٧ . و در ،
ــ︡ه ا︨️، ج ١ ، ص ٤٨ ، ح  ︋﹟ ﹝︊﹢ب ﹡﹆﹏︫ 

︀را﹔﹡﹢ار، ج ٨١ ، ص ١٤٨ .  ︋/ ٦٧
︀را﹔﹡ــ﹢ار،  ١٤ .  د﹐﹏ ا﹐﹝︀﹝ــ﹤، ص ١٥ /︋ 
ج ١٠٠ ، ص ٢٧٠ ، ٢٦٩ ، ح ٢١ / ﹝︧ــ︐︡رك 

 ا﹜﹢︀︨﹏، ج ١٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٦٥١٢ .
︀را﹔﹡﹢ار،  ١٥ .  ﹋︪︿ ا﹜︽﹞﹤، ج ١ ، ص ٣٥٨ /︋ 

ج ٤٣ ، ص ١٢٤ .
 /  ١ ح   ،  ٦٦٢ ص   ،  ٢ ج  ا﹜﹊︀﹁ــ﹩،    .  ١٦

و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، ج ٥ ، ص ٢٣٥ ، ح ٦٤٢٧ .
ــ﹠︡   ١٧ .  ا﹜︐︢ــ︉، ج ٣ ، ص ٢٤٩ ، ح ٤ .︨ 
 ٧٢ ﹤﹀ ﹟ ﹝﹞︡ در︮   ︋︡﹝ا ﹤  ︋﹩︨﹢︵ ﹫︫

︡ه ا︨️. / ذ﹋︫︣ 
و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ٥ ، ص ٢٣٦ ، ح ٦٤٣٠ / 

︋︀را﹔﹡﹢ار، ج ٨٠، ص ٣٨٠ .
١٨ .  ا﹜︖︺﹀︣ــ︀ت، ص ٥٢ / ﹡﹢ادرا﹜︣او﹡ــ︡ی، 
ص ٣٠ / ﹝︧︐︡رك ا﹜﹢︨ــ︀﹏، ج ٣ ، ص ٣٨٣ 

، ح ٣٨٤٣ .
١٩ .  ا﹜﹊︀﹁ــ﹩، ج ٤ ، ص ١٧٥ ، ح ١ / ﹝ــ﹟ 
﹐︱︣ه ا﹜﹀﹆﹫ــ﹥، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٠٨٧ 

﹢رت ﹝︨︣﹏ ﹡﹆﹏  ﹝﹩ ﹋﹠︡. /  ︮﹤  ︋،
︑︢ــ︉ ا﹔ــ﹊︀م، ج ٤ ، ص ٢٧٧ ، ح ١ در 
﹫ ︵﹢︨ــ﹩ از م ﹋﹙﹫﹠﹩ ﹡﹆﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡.   ︫︉︢︑
 ﹤﹫︪﹞ در ﹩﹠﹫﹚﹋ ﹫ــ  ︫﹤  ︋﹩︨﹢︵ ﹫ ︨ــ﹠︫︡ 
ا ﹟﹠﹫﹟ ا︨ــ️: ﹁﹞︀ ذ﹋︣﹡︀ه ﹁ــ﹩ ﹨︢ا ا﹜﹊︐︀ب 
﹟ ︺﹆﹢ب ا﹜﹊﹙﹫﹠﹫ــ︣ه، َ﹁َ﹆︡ أ︠︊︣﹡︀   ︋︡﹝﹞ ﹟︻
 ﹟  ︋︡﹝﹞ ﹟ــ  ︋︡﹝﹞  ﹤﹚ّ﹛ا︋﹢︻︊︡ا ،﹫ا﹜︪ــ ﹤︋
 ﹟  ︋︡﹝﹞ ﹟ ا﹜﹠︺﹞︀ن، ︻﹟ أ︋﹩ ﹇︀︨ــ﹛ ︗︺﹀ــ︣︋ 

﹟ ︺﹆﹢ب.  ︋︡﹝﹞ ﹟︻ ﹤﹢﹛﹢﹇

ــ﹟ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥  ︻﹟  ︀ًـ ا﹜︧ــ﹫﹟︋  ︱و أ︠︊︣﹡ــ︀ـ  أ     
 ︡﹝﹞ ﹩︋ا﹜︤راری و أ ︡﹝﹞ ﹟  ︋︡﹝أ︋﹩ ︾︀﹜︉ ا
︊َّ︣ی و أ︋﹩ ا﹜﹆︀︨﹛ ︗︺﹀︣  ﹨︀رون︋ ﹟ ﹝﹢︨﹩ ا﹜َ︐﹙ُُ︺ْ﹊
 ﹟  ︋︡﹝ــ﹥، و أ︋﹩ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥  ا﹢﹛﹢﹇ ﹟  ︋︡﹝﹞ ﹟︋
أ︋﹩ را﹁︹ ا﹜︭﹫﹞︣ی، و أ︋﹩ ا﹜﹞﹀︱﹏ ا﹜︪ــ﹫︊︀﹡﹩ 

﹟ ︺﹆﹢ب ا﹜﹊﹙﹫﹠﹩.  ︋︡﹝﹞ ﹟︻ ﹜﹚ّ﹋
ــ﹟ ︻︊︡وونـ    ︋︡﹝︀ًـ ا ــ﹥ـ  أ︱ــ      و أ︠︊︣﹡ــ︀︋ 
﹟ أ︋﹩ را﹁︹   ︋︡﹝︀︫ــ︣ـ ︻﹟ ا﹛ا ﹟︋︀ ا﹜﹞︺︣وف︋ 
 ﹟ ــ﹟ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥ ︋  و أ︋﹩ ا﹜︧ــ﹫﹟ ︻︊︡ا﹜﹊︣ــ﹛︋ 
︽︡اد ︻ــ﹟ أ︋﹩ ︗︺﹀︣  ︐﹠﹫ــ︦ و︋  ﹡︭︣ ا﹜︊ــ︤از.︋ 
 ﹤︑ِ︀﹀ُ﹠ َ︭ ﹟ ︺﹆﹢ب ا﹜﹊﹙﹫﹠﹩ـ  ︗﹞﹫ــ︹ ُ﹝  ︋︡﹝﹞
︊︀ب ا﹜﹊﹢﹁ِ﹤  ︊︽︡اد︋  ︀ً و ا︗︀زًة︋  ــ﹞︀︻  ︨،﹤︓︀دو َأ
ــ﹠﹤ ٣٢٧ / ا︨︐︊︭︀ر، ج ٢،   ︨.﹥﹚ ِ︧ ﹚ْ ِ︧ ْرِب ا﹜ َ︡ ︋
ص ١٣٠، ح ٥ / و︨ــ︀﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ١٠ ، ص 
٥٣٣ ، ح ١٤٠٤٦ / و ص ٥٤٥ ، ح ١٤٠٨٢ / 

︋︀را﹐﹡﹢ار، ج ١٦ ، ص ٢٧٣ .
﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م در  ︣ ا︻︐﹊︀ف︎       روا︀︑ــ﹩ ﹝︊﹠﹩︋ 
 ﹩د﹨﹥ آ︠ــ︣ ﹝︀ه ﹝︊︀رك ر﹝︱ــ︀ن در ﹝﹠︀︋︹ روا
 ﹟﹠ ︡ه ا︨ــ️. ر.ك:︨  ا﹨﹏ ︨ــ﹠️ ﹨﹛ ﹡﹆﹏︫ 
﹫ ا﹜︊︀ری،  ا︋ــ﹩ داود، ج ١، ص ٥٥١ /︮ 
﹫ ﹝︧﹙﹛، ج ٥ ، ص ٨٨ . ج ٢ ، ص ٢٥٦ /︮ 
﹥ ذ﹋︣ ا︨ــ️ رواــ︀ت ﹝︐︺︡دی در  ٢٠ .  ﹐زم︋ 
︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹝︀  ا﹊︀م ا︻︐﹊︀ف در ﹝︧︖︡ وارد︫ 

،﹜دداری ﹋︣ده ا﹢  ︠︀﹡از ﹡﹆﹏ آ
﹥ روا︀︑﹩ ﹋﹥ ا︻︐﹊︀ف در ﹝︧︖︡ و ﹡﹢ع ﹝︧︀︗︡  و︋ 

.﹜︀ن ﹝﹩ ﹋﹠︡ ا﹋︐﹀︀ ﹋︣ده ا﹫ را︋ 
٢١ .  ا﹜﹊︀﹁ــ﹩، ج ٤ ، ص ١٧٥ ، ح ٢ / ﹝ــ﹟ ﹐ 
 ﹤ ︱︣ه ا﹜﹀﹆﹫ــ﹥، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٠٨٨︋ 

︮﹢رت ﹝︨︣﹏ ﹡﹆﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡.
و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، ج ١٠ ، ص ٥٣٢ ، ح ١٤٠٤٧ / 

︋︀را﹐﹡﹢ار، ج ١٦ ، ص ٢٧٤ .
﹫ــ ا﹜︊ــ︀ری، ج ٤ ، ص ١١٧ /   ︮ . ٢٢ 
 ﹟  ︋﹩﹚︻ ﹩﹠︔︡ : ج ٢ ، ص ٦٣ ،﹜﹚︧﹞ ﹫︮

︧︣﹞ ﹟ ︖︣ ا﹜︧︺︡ی ︻﹟ ︻﹙﹩︋ 
︻﹟ ا﹔︻﹞︩ ﹝︓﹙﹥.

 /  ٦ ح   ،  ٣١٤ ص   ،  ٢ ج  ا﹜﹊︀﹁ــ﹩،    .  ٢٣
و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ١ ، ص ١٠١ ، ح ٢٤٣ / 

︋︀را﹔﹡﹢ار، ج ٦٩ ، ص ٣١١ ، ح ٦ ،
︡وق در ︻﹙﹏ ا﹜︪︣ا︹، ج ٢ ، ص ٣٥٤ ،   ︮﹫︫
﹠︡ ﹡﹆﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡: أ︋﹩ ره ︻﹟   ︨﹟ا ︀ ح ١ روا️ را︋ 
 ﹟︻ ︡﹝ا ﹟ ︋︡﹝﹞ ﹟︻ ا﹜︺︴︀ر ﹩﹫ ﹟ ︋︡﹝﹞

. ر﹁︺﹥ ﹇︀ل: ﹇︀ل ا﹜︭︀دق ︡﹝﹞ ﹟  ︋︡﹝ا
 /  ١ ح   ،  ٢٤٢ ص   ،  ٤ ج  ا﹜﹊︀﹁ــ﹩،    .  ٢٤

و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، ج ٧ ، ص ١٦٠ ، ح ٩٠٠٦ .
 /  ٥ ح   ،  ٥١٧ ص   ،  ٦ ج  ا﹜﹊︀﹁ــ﹩،    .  ٢٥
و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ٥ ، ص ٢٢٨ ، ح ٦٤٠٧ / 

︋︀را﹔﹡﹢ار، ج ٤٦ ، ص ٥٩ .
 ٢٦ .  ﹝﹟ ﹐︱︣ه ا﹜﹀﹆﹫ــ﹥، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، 
ح ٣٧٥١ / و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ٥ ، ص ٢٩٣ ، ح 

٦٥٨١ و ج ١٧ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٣٠٠٩ /
ــ﹠︡   ︨﹟ا ︀ در ﹝︺︀﹡﹩ ا﹔︠︊ــ︀ر اــ﹟ رواــ️︋ 
﹟ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥  ︻﹟  ــ︺︡︋  آ﹝︡ه ا︨ــ️: أ︋﹫︣ه ︻﹟︨ 
 ﹟  ︋︡﹝︧ــ﹩ ︻ــ﹟ ا﹫︻ ﹟  ︋︡﹝﹞ ﹟ــ  ︋︡﹝ا
 ﹟ ﹟ أ︋﹩ ﹡︭︣ ا﹜︊︤﹡︴ــ﹩ ︻﹟ ﹝﹀︱﹏︋  ﹝﹞ــ︡︋ 
︨ــ︺﹫︡ ︻﹟ أ︋﹩ ︗︺﹀ــ︣ ﹝︓﹙ــ﹥. ص ١٦٨ / 
︋︀را﹔﹡ــ﹢ار، ج ١٠٠، ص ٩٧ و ٨١ ، ص ١١ 
/ ﹝︧︐︡رك ا﹜﹢︨ــ︀﹏، ج ٣ ، ص ٤٣٣ / در ﹋︐︉ 
︉ ا﹜︊﹑د و ا︋︽︰ ا﹜︊﹑د  ا ﹤ ا﹨﹏ ︨ــ﹠️ ︑︺︊﹫︣︋ 
﹫ ﹝︧ــ﹙﹛، ج ٢ ، ص  ︫ــ︡ه ا︨️. ر.ك:︮ 
١٣٣ـ  ١٣٢ / ﹋﹠︤ا﹜︺﹞ــ︀ل، ج ٧ ، ص ٦٤٧ و ص 

. ٦٥٢
٢٧ .  ا﹜﹊︀﹁ــ﹩، ج ٣ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٤ / و رواه 
﹟ ﹝﹞︡ا﹜︴﹢︨ــ﹩ ﹁﹩ أ﹝︀﹜﹫﹥ ︻﹟  ا﹜︧ــ﹟︋ 

﹟  ︋︡﹝﹞ ﹟ ا﹜﹞﹀﹫︡ ︻﹟ ︗︺﹀︣︋ 
﹟ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥ ، ︻﹟  ــ︺︡︋  ﹇﹢﹜﹢﹥، ︻﹟ أ︋﹫﹥، ︻﹟︨ 
 ﹟ ﹟ ︻﹫︧ــ﹩ ︻﹟ ا﹜︧ــ﹟︋   ︋︡﹝﹞ ﹟  ︋︡﹝ا
﹟ ︻﹫︣ة ︻﹟ ︗︀︋︣ا﹜︖︺﹀﹩  ــ﹫︿︋  ﹝︊﹢ب ︻﹟︨ 
︻﹟ ا︋﹩ ︗︺﹀︣ ︻﹟ آ﹤︀︋﹇︀ل: ﹇︀ل ر︨﹢ل ا﹜ّ﹙﹥  
، ص ١٤٥ / و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، ج ٥ ، ص ٢٩٦ 

، ح ٦٥٨٢ و ج ١٧ ، ص ٤٦٩ ، ح ٢٣٠١٠ / 
︋︀را﹔﹡﹢ار، ج ٨١ ، ص ٤ و ج ١٠٠ ، ص ٩٨ .

٢٨ .  ﹝︖﹞︹ ا﹜︊﹫ــ︀ن، ج ١ ، ص ١٩٥ـ  ١٩٤ / 
︋︀را﹔﹡﹢ار، ج ٨٨ ، ص ٣٤١ .

٢٩ .  ا﹔﹝︀﹜﹩ ا﹜︭ــ︡وق، ص ٤٦٥ ، ح ٤ / 
و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ٧ ، ص ٤٨٧ ، ح ٩٩٢٧ / 

︋︀را﹔﹡﹢ار، ج ٨٨ ، ص ١٤٧ .
ــ﹠︡   ٣٠ .  ا﹜︐︢︉، ج ٣ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٦ .︨ 
﹟ ﹫﹩ در   ︋︡﹝ا ﹟  ︋︡﹝﹞ ﹤ ︫﹫ ︵﹢︨ــ﹩︋ 

/ .︡ ︮﹀﹥ ٧٣ ذ﹋︫︣ 
﹝﹟ ﹐︱︣ه ا﹜﹀﹆﹫﹥، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٧٠١ 
/ و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ٥ ، ص ٢٠٠ ، ح ٦٣٢٦ / 
 ﹤﹢﹚﹫︗︀﹞ ﹟  ︋﹩﹚︻ ﹟  ︋︡﹝﹞ :در ︔﹢اب ا﹔︻﹞︀ل
 ﹟  ︋︡﹝﹞ ﹟ا﹜︺︴︀ر ︻ــ ﹩﹫ ﹟ــ  ︋︡﹝﹞ ﹟︻
﹟ ﹞︤ة ︻ــ﹟ ا﹜︖︀ل ︻﹟   ︋﹩﹚︺ ﹟ــ︻ ︡﹝ا
ــ﹟ ﹨︀رون ︻﹟   ︋︡﹝﹞ ﹟︻ ﹜ــ﹊﹛ا ﹟  ︋﹩﹚︻

أ︋﹩ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥  ﹡﹢ه،  ص ٢٧ .
ــ﹞﹫︳ در ﹜︽️،  ٣١ .  ا﹜︧ــ﹞﹫︳؛ ﹜︊﹠ــ﹤ ﹜︊﹠﹤،︨ 
︪️ ا︨ــ️. ﹝︖﹞︹ ا﹜︣︊﹟، ج ٣ ، ص   ︠﹈

. ٤١٨
︪️ و ﹡﹫﹛،   ︠﹈ ︿︭﹡ ٣٢ .  وا﹜︧︺﹫︡ة، ﹜︊﹠﹤ و

﹝︖﹞︹ ا﹜︣︊﹟، ج ٢ ، ص ٤١٨ .
︀﹐﹡︓ــ﹩ و ا﹜ّ︢﹋ــ︣: ﹜︊﹠︐ــ︀ن ﹝︐︀﹜﹀︐︀ن  ٣٣ .  و︋ 
دو ︪︠ــ️ در ︗ــ️ ﹝︀﹜ــ︿ ︡﹊﹍ــ︣ 

﹝︖﹞︹ ا﹜︣︊﹟، ج ٢ ، ص ٨١٤ .
٣٤ .  ا﹜﹊︀﹁ــ﹩، ج ٣ ، ص ٢٩٥ ، ح ١ / و ﹁ــ﹩ 
ا﹜︐︢︉: ︻﹙﹩ ︋﹟ ا︋︣ا﹨﹫ــ﹛ ︻﹟ أ︋﹫﹥... ج ٣ ، 

﹩︨﹢︵ ﹫  ︫︡﹠ ص ٢٦٢ ، ح ٥٨ .︨ 
﹢ا﹨︡ آ﹝︡.   ︠٢٥٥ ﹤﹀ ﹟ ا︋︣ا﹨﹫﹛ در︮   ︋﹩﹚︻ ﹤︋
/ و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ٥ ، ص ٢٠٥ ، ح ٦٣٣٩ / 
︋︀را﹔﹡﹢ار، ج ١٩ ، ص ١١٩ / ﹝︺︀﹡﹩ ا﹔︠︊︀ر، 
 ﹜︫︀﹨ ﹟ ﹟ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥  و ا︋︣ا﹨﹫﹛︋   ︋︡︺ أ︋﹩ ره ︻﹟︨ 
﹟ ا﹜﹞︽﹫︣ة... ص  ﹟ ﹡﹢ح ︻﹟ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥ ︋  و أ﹢ب︋ 
︀را﹔﹡ــ﹢ار، ج ٨١ ، ص ١٠ ،  ١٦٠ـ  ١٥٩ /︋ 

ح ٨٥ .
 /  ١٨٥ ص   ،  ١ ج  ︑﹀︧﹫︣ا﹜︺﹫︀︫ــ﹩،   .  ٣٥  
و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ١٣ ، ص ٢١٧ ، ح ١٧٥٩٥ 
︀را﹔﹡ــ﹢ار، ج ١٠ ، ص ٢٤٥ و ج ٩٦، ص   ︋/

. ٨٤
 ﹫  ︫︡﹠ ٣٦ .  ا﹜︐︢︉، ج ٣ ، ص ٢٥ ، ح ٦ .︨ 
﹀﹥ ٧٣ ذ﹋︣  ︺﹫︡ در︮   ︨﹟  ︋﹟﹫︧ ﹤ ︵﹢︨ــ﹩︋ 

︫︡. / و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤،
ج ٥ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٣١١ / ﹨﹞ــ︀ن، ج ٨ ، ص 

٢٩٣ ، ح ١٠٧٠٣ .
 ﹫  ︫︡﹠ ٣٧ .  ا﹔﹝︀﹜﹩ ا﹜︴﹢︨ــ﹩، ص ٦٩٦ .︨ 
﹥ رز﹅ ا ﹟﹠﹫﹟ ا︨️: و ﹇︡ روی ﹁﹫﹥   ︋﹩︨﹢︵

﹅︣ة ︻﹟ رز﹫︓﹋ ︒︀دأ
﹟ ︻︊﹫︡ا﹜ّ﹙﹥   و ﹨︢ا ا︨ــ﹠︀د﹨︀: أ︠︊︣﹡︀ ا﹜︧ــ﹫﹟︋ 
 ︡﹝﹞ ﹟︻ ِ︣ی َ︊ ﹟ ﹝﹢︨ــ﹩ ا﹜َ︐﹙ُُ︺﹊ ︻﹟ ﹨︀رون︋ 
﹟ ︗︺﹀ــ︣ ا﹜﹞﹫︣ی،  ︋﹟ ﹨﹞︀م ︻ــ﹟ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥ ︋ 
︀﹜︡ ا﹜︴﹫︀﹜︧﹩ ︻﹟ أ︋﹩ ا﹜︺︊︀س   ︠﹟  ︋︡﹝﹞ ﹟︻
﹟ ا﹜︤︋﹫︣ ا﹜﹙ّ﹆︀﹡﹩. / و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج   ︋﹅رز
︀را﹔﹡ــ﹢ار، ج ٨٥  ٥ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٣١٨ /︋ 

، ص ١٤ .
 ٣٨ .  ا﹔﹝︀﹜﹩ ا﹜︴﹢︨ــ﹩، ص ٦٩٦ . ︨ــ﹠︡ 
ــ︡. /  ﹥ رز﹅ در ذ﹏ روا️ ﹇︊﹏ ذ﹋︫︣   ︋﹫︫ــ
و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ٥ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٣١٩؛و 

ص ٢٤٠ ، ح ٦٤٤٣ .
︀را﹔﹡﹢ار، ج   ٣٩ .  ا﹜︺︡دا﹜﹆﹢﹤، ص ٥٣ـ  ٥٢ /︋ 
 ️روا ﹟٧٥ ، ص ١١٥ـ  ١١٤ ، ح ١٠ / ﹡︷﹫︣ ا

در ﹝﹠︀︋︹ ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹫︤ وارد
︫ــ︡ه ا︨ــ️. ر.ك: ﹝︖﹞︹ ا﹜︤واــ︡، ج ١٠ ، 
ص ٢٨٣ / ا﹜﹞︺︖﹛ ا﹜﹊︊﹫ــ︣، ج ٣ ، ص ٦٩ / 

﹋﹠︤ا﹜︺﹞︀ل، ج ١٦ ، ص ٢١٦ .
ــ﹠︡  ٤٠ .  ا﹜︐︢ــ︉، ج ٦ ، ص ٢٤١ ، ح ١ .︨ 
﹟ ﹫﹩ در   ︋︡﹝ا ﹟  ︋︡﹝﹞ ﹤ ︫﹫ ︵﹢︨ــ﹩︋ 

/ .︡ ︮﹀﹥ ٧٣ ذ﹋︫︣ 
و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ٨ ، ص ٣١٧ ، ح ١٠٧٧٦ / 

︋︀را﹔﹡﹢ار، ج ٨٥ ، ص ٥ .

﹥ ﹋︦ از   ︨:︡﹠︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ︀دق ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م  ا﹝︀م︮ 
️ ا﹡︡،  ︡ای ︻︤و︗﹏ در روز ﹇﹫︀﹝ ︠︀﹜︭︀ن در﹎︀ه︠ 

﹢ا﹡︡ و ا﹡︐︷︀ر ﹡﹞︀ز  ﹥ ﹝︧︖︡ رود ︑︀ ﹡﹞︀ز︋  ﹝︣دی ﹋﹥︋ 
︡او﹡︡   ︠︣ ︡او﹡︡ ا︨️ و︋  ﹊︪︡، او ﹝﹞︀ن︠  د﹍︣ را︋ 

ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹞︀﹡︩ را ا﹋︣ام ﹋﹠︡.

 ا﹝︀م ︻﹙﹩ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑﹝﹞﹩ ﹁︣﹝﹢د: از ︗﹞﹙﹥ ﹆﹢ق ﹝︧︖︡ 
 ﹤  ︋️﹫︑ آن] دو ر﹋︺️ ﹡﹞︀ز ﹤ آن ا︨️ ﹋﹥ [︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ورود︋ 
﹥ آن ا︨️ ﹋﹥ ﹝︀در ﹇︣آن  ︗︀ی آوری و ادای ﹅ دو ر﹋︺️︋ 
﹢ا﹡﹩ و ﹅ ﹇︣آن  (︨﹢ره ی ﹁︀︑﹥) را در ﹨︣ دو ر﹋︺️︋ 
﹥ آ﹡︙﹥ در آن آ﹝︡ه، ︻﹞﹏ ﹋﹠﹩. ا﹟ ا︨️ ﹋﹥︋ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٢٢

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٢٣



︀︪︀ت  ﹞︣ ︡ه ﹁ ︤ـــ ﹎
 ﹩﹠ــ﹫﹝ ︀م︠  ا﹝
︣ا﹝﹢ن ﹝︧︖ـــ︡  ﹫︎

ح   ،  ١٨٠ ص  ﹜﹙︭ــ︡وق،  ا﹔﹝︀﹜ــ﹩    .  ٤١
١ / ا﹜﹞︀︨ــ﹟، ج ١ ، ص ٥٦ـ  ٥٧ ، ح ٨٧ / 

و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، ج ٥ ، ص ٢٣٨ ، ح ٦٤٣٧ .
٤٢ .  ا﹔﹝︀﹜ــ﹩ ﹜﹙︭ــ︡وق، ص ٥٠١ ، ح ١٥ / 
︀را﹔﹡﹢ار،  رو︲﹥ ا﹜﹢ا︻︷﹫﹟، ج ٢ ، ص ٣٣٦ /︋ 

ج ٨٠ ، ص ٣٨٥ / و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤،
ج ٥ ، ص ٢٣٨ـ  ٢٣٩ ، ح ٦٤٣٨ .

 ٤٣ .  ا﹜︐︢ــ︉، ج ٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٦٠ / 
و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ، ح ٦٤٤٥ / 

ه ّ︡ ︗ ﹟︻ ﹩﹚︻ ﹟ ︡وق: ︗︺﹀︣︋  أ﹝︀﹜﹩︮ 
﹟ ا﹜﹞︽﹫︣ة  ه ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥ ︋  ّ︡ ︗ ﹟︻ ﹩﹚︻ ﹟ ا﹜︧ــ﹟︋ 
﹟ ﹝︧ــ﹙﹛ ا﹜︧﹊﹢﹡﹩ ﹝︓﹙﹥، ص  ︻﹟ ا︨﹞︀︻﹫﹏︋ 
٥٠١ ، ح ١٧ / د︻︀﹛ ا﹐︨ــ﹑م، ج ١ ، ص ١٤٧ 
/ ا﹜︖︺﹀︣ــ︀ت: أ︠︊︣﹡︀  ︡﹝﹞︡︔﹠﹩ ﹝﹢︨ــ﹩ 
 ︡﹝﹞ ﹟ ︡︔﹠︀ أ︋﹩ ︻﹟ أ︋﹫﹥ ︻ــ﹟ ︗︡ه ︗︺﹀︣︋ 
﹟ ا﹜︧﹫﹟ ︻﹟ أ︋﹫﹥ ︻﹟  ︻﹟ أ︋﹫﹥ ︻﹟ ︗︡ه ︻﹙﹩︋ 

︻﹙﹩ ﹝︓﹙﹥، ص ٤٢ .
٤٤ .  ا﹜︐︢ــ︉، ج ٣ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٤١ / ﹝﹟ 
﹐︱︣ه ا﹜﹀﹆﹫ــ﹥، ج ١ ، ص ٤٠٧ ، ح ٢١٤ . 

:︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹏﹆﹡ ﹩︊﹚ ︡وق از  ︮﹫︫
﹀﹥ ٦٠ ذ﹋︣  ﹥ ﹙︊﹩ در︮  ︡وق︋   ︮﹫ ا︨﹠︀د︫ 
︫︡. / و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ، ح ٦٤٤٦ 

︀را﹔﹡﹢ار، ج ٨٠ ، ص ٣٧٢ .  ︋/
٤٥ .  ر︗︀ل ا﹜﹊︪ــ﹩، ص ٣٨٨ ، ح ٧٢٨ / 
و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ، ح ٦٤٤٧ / 
︋︀را﹔﹡﹢ار، ج ٨٠، ص ٣٧٢ و ج ٨٥ ، ص ٩٤

 ،︉︢︐﹛٤٦ .  ا﹜﹊︀﹁﹩، ج ٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ٥ / ا
﹫ ︵﹢︨﹩ از ﹋﹙﹫﹠﹩ ﹡﹆﹏  ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٣ .︫ 

﹫  ︫︡﹠ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و︨ 
﹀﹥٥٩ ذ﹋︣  ︋﹥  ﹟︋︡﹝﹞︺﹆﹢ب ﹋﹙﹫﹠ــ﹩ در︮ 
︫ــ︡. / و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ٨، ص ٣٠٠ ، ح 

︀را﹔﹡﹢ار، ج ٨٥، ص ٩٨ـ  ٩٧ .  ︋/١٠٧٢١
︀را﹔﹡﹢ار، ج   ٤٧ .  ︗︀﹝︹ ا﹔︠︊︀ر، ص ١٢٤ /︋ 
٧٣ ، ص ٣١٥ / ﹝︧︐︡رك ا﹜﹢︨ــ︀﹏، ج ٣ ، ص 

٤٤٦ ، ح ٣٩٥٨ .
︀را﹔﹡﹢ار، ج ٧٣ ، ص ٣١٧ـ  ٣١٦ .  ︋ . ٤٨
︀را﹔﹡﹢ار، ج ٢٣، ص ٣٢٧ـ  ٣٢٦ .  ︋ . ٤٩

٥٠ .  ا﹔﹝︀﹜﹩ ا﹜︭︡وق، ص ٣٥٩ـ  ٣٥٨ ، ح ٨ / 
︋︀را﹔﹡﹢ار، ج ٨٠ ، ص ٣٨٤ .

 ️روا ﹟ــ﹏، ص ١٥٢ـ  ١٥٣ . ا︀︱﹀﹛٥١ .  ا 
 ﹏︀︱﹁ ︀را﹔﹡﹢ار از ︋︀ ﹋﹞﹩ ا︠︐ــ﹑ف در ﹝︐﹟︋ 

︀را﹔﹡﹢ار، ︡ه ا︨️. ر.ك:︋   ︫﹏﹆﹡
ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٦٧ / ﹝︧︐︡رك ا﹜﹢︀︨﹏، ج ٣ 

، ص ٣٨٥ ، ح ٣٨٤٧ .
 /  ٢٩٠ ـ   ٢٨٠ ص  ︔﹢اب ا﹔︻﹞ــ︀ل،    .٥٢
︀را﹔﹡﹢ار، ج  ا︻﹑م ا﹜︡﹟، ص ٤١٠ـ  ٤٢١ /︋ 

٨ ، ص ١٩٢. ﹡︷﹫︣ ا﹟ روا️ در ﹝﹠︀︋︹
 ،︒︀︊﹛ا ﹤﹫︽ ︡ه ا︨️. ر.ك:︋  ا﹨﹏ ︨﹠️ وارد︫ 

ص ٧٧ .
︣ ا﹡﹍︪︐︀ن  ٥٣ .  ذراع د︨ــ️ ا﹡︧︀ن از آر﹡︕ ︑︀︨ 

را ﹎﹢﹠︡. ﹁︣﹨﹠﹌ ﹁︀ر︨﹩ ︻﹞﹫︡، ص ٦٧٦ .
 ،︉︢︐﹛٥٤.  ا﹜﹊︀﹁﹩، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، ح ١ / ا
 ﹤  ︋﹩︨﹢︵ ﹫ ــ﹠︫︡  ج ٣ ، ص ٢٦٤ ، ح ٦٨ .︨ 

٢٥٥ ﹤﹀ ﹟ ا︋︣ا﹨﹫﹛ در︮   ︋﹩﹚︻
︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡. / ﹝﹟ ﹐︱︣ه ا﹜﹀﹆﹫﹥، ج ١ ، ص 
٢٣٥ ، ح  ٧٠٤ / و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ٥ ، ص 
ــ﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︱﹞﹢ن در ﹋︐︉  ٢٠٣ ، ح ٦٣٣٣ /︋ 
 ﹟﹠ ︡ه ا︨ــ️. ر.ك:︨  ا﹨﹏ ︨ــ﹠️ ﹡﹫︤ وارد︫ 

ا︋﹟ ﹝︀︗﹤، ج ١ ، ص ٢٤٣ ، ح ٧٣٦ و ٧٣٧ .
 ٥٥ .  ﹝︧︐︡رك ا﹜﹢︨ــ︀﹏، ج ٣ ، ص ٣٧١ ، ح 

. ٣٨١٠
٥٦ .  روم:  ٧ .

 /  ٤٤٨ ص  ﹝﹊︀رم ا﹔︠ــ﹑ق،    .  ٥٧
 /  ٣٢٧ ص   ،  ١٢ ج   ،﹏︀︡رك ا﹜﹢︨ــ︐︧﹞

︋︀را﹔﹡﹢ار، ج ٧٤ ، ص ٩٩ .
٥٨ .  رو︲﹥ ا﹜﹢ا︻︷﹫﹟، ج ٢ ، ص ٣٣٨ .

٥٩ .  ا﹜﹊︀﹁ــ﹩، ج ٢ ، ص ٤٧٨ـ  ٤٧٧ ، ح ٧ / 
و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ٧ ، ص ٦٧ ، ح ٨٧٤٥ / 

︋︀را﹔﹡﹢ار، ج ٨٠ ، ص ٣٦١ /

﹝﹊︀رم ا﹔︠﹑ق، ص ٢٧١ / ︻︡ه ا﹜︡ا︻﹩، ص 
. ٥٦

٦٠ .  ا﹜﹊︀﹁﹩، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ، ح ٧ .
 ٦١ .  ا﹜﹊︀﹁ــ﹩، ج ٣ ، ص ٤٧١ ، ح ٤ / 

و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، ج ٨ ، ص ٦٢ ، ح ١٠٠٩٦ .
٦٣ .  ﹨﹢د:  ٤١ .

٦٤ .  ز︠︣ف:  ١٣ .
٦٥ .  ا﹜﹊︀﹁﹩، ج ٣ ، ص ٤٧١ ، ح ٥ .

٦٦ .  ﹝﹫︤ان ا﹜﹊﹞ــ﹤، ج ٣ ، ص ٢٥٢٩ / 
ا﹜︖︀﹝︹ ا﹜︭︽﹫ــ︣، ج ٢ ، ص ٢٠٣ ، ح ٥٧٩١ / 

﹋﹠︤ا﹜︺﹞︀ل، ج ١ ، ص ٦١٦ ، ح ٢٨٤٥ .
 ٦٧ .  ا﹜﹊︀﹁ــ﹩، ج ٢ ، ص ٣٥٦ـ  ٣٥٧ ، ح ١ / 
و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، ج ١٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٦٣٠٧ / 

︋︀را﹔﹡﹢ار، ج ٧٢ ، ص ٢٤٩ .
 ︡﹝﹞ : ٨٠ .  ا﹔﹝︀﹜ــ﹩ ﹜﹙︭ــ︡وق، ص ٤٢٠
 ︡﹝﹞ ﹟︻ ︡ا﹜﹢﹜﹫ــ ﹟ ﹟ ا﹞ــ︡︋  ︋﹟ ا﹜︧ــ﹟︋ 

︋﹟ ا﹜︧﹟ ا﹜︭﹀︀ر ︻﹟ ا﹞︡︋﹟ أ︋﹩ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥ 
 ﹜﹚︧﹞ ﹟ ﹟ ︤︡ ︻﹟ ا︨﹞︀︻﹫﹏︋   ︋﹟﹫︧﹛ا ﹟︻
︻﹟ ا﹜︭ــ︀دق ︻﹟ أ︋﹫﹥ ︻﹟ آ﹤︀︋﹇︀ل ﹇︀ل 
︀را﹔﹡﹢ار، ج ٨٠ ، ص   ︋/ ﹤﹚︓﹞  ﹤﹚ّ﹛ر︨ــ﹢ُل ا

. ٣٨٤
٦٨ .  ا﹔﹝︀﹜﹩ ا﹜︴﹢︨ــ﹩، ص ٣٦٩ ، ح ٧٨٨ / 

و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، ج ٥ ، ص ٢٨٢ ، ح ٦٥٥٦ .
٦٩ .  ا﹜﹊︀﹁ــ﹩، ج ٧ ، ص ٣٤ ، ح ٢٧ / ﹝ــ﹟ 
︡وق   ︮﹫ ﹐︱︣ه ا﹜﹀﹆﹫﹥، ج ٤ ، ص ٢٤٥︫ 

﹟ ا︋﹩ ︻﹞﹫︣  ︋︡﹝﹞ ﹤ ︋﹥ ا︨﹠︀دش︋ 
﹡﹆﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ در ﹝︪ــ﹫﹥ ا ﹟﹠﹫﹟ ا︨️: و 
 ﹤︐أ︋﹩ ︻﹞﹫︣: ﹁﹆︡ رو ﹟  ︋︡﹝﹞ ﹟︻ ﹤﹫﹁ ︀ن﹋ ︀﹞
 ﹟  ︋︡︺ ﹟ ا﹜︧﹟(ره) ︻﹟︨   ︋︡﹝﹞ ا︋﹫︣ه و ﹟︻
﹟ ﹡﹢ح و  ︻︊︡ا﹜ّ﹙ــ﹥  وا﹜﹞﹫︣ی ︗﹞﹫︺︀ ︻﹟ أ﹢ب︋ 
 ︡﹝﹞ و ︡︤ ﹟ ﹟ ﹨︀︫ــ﹛ و ︺﹆﹢ب︋  ا︋︣ا﹨﹫﹛︋ 
﹟ ا︋﹩ ︻﹞﹫︣.   ︋︡﹝﹞ ﹟︻ ︀︺﹫﹝︗ ︊︡ا﹜︖︊︀ر︻ ﹟︋
 ﹅︣︵ دو ﹤ ︫﹫ ︵﹢︨ــ﹩ در ︑︢︉ روا️ را︋ 
﹠︡ ﹝︐﹟ ا︨️  ﹡﹆﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︵︣﹅ اول ﹨﹞︀ن︨ 
 ﹩︨﹢︵ ﹫  ︫︡﹠ ︀ ﹋︀﹁﹩ ﹝︪︐︣ك ا︨ــ️ و︨   ︋﹤﹋
ــ︡.  ﹀﹥ ٢٥٥ ذ﹋︫︣  ﹟ ا︋︣ا﹨﹫﹛ در︮  ︋ــ﹥ ︻﹙﹩︋ 
ا﹜︐︢ــ︉، ج ٩ ، ص ١٤ ، ح ٣٨ ؛ و ︵︣﹅ دوم 
 ﹟  ︋︡﹝ا ﹟  ︋︡﹝﹞ :️︨ا ﹟﹫﹠ ﹟ا ︉︢︑ در
 ﹟  ︋︣﹊ ازی ︻﹟︋  ُ︣ ﹟ ا﹞︡ ا﹜ ﹫﹩ ︻﹟ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥ ︋ 
ّی،  ِ︣ ْ︭ َ︊ ﹫﹛︀︮  ︻﹟ ا︋﹟ ا︋﹩ ︻﹞﹫︣ ︻﹟ ا︋﹟ اذ﹠﹤ ا﹜ ــ﹠︫︡  ا﹜︐︢︉، ج ٦ ، ص ٢٩١ ، ح ١٣ /︨ 
 ٧٣ ﹤﹀ ﹟ ﹫ــ﹩ در︮   ︋︡﹝ا ﹟ ︋﹥ ﹝﹞ــ︡︋ 
ــ︡ / و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ١٩ ، ص ٢٢٣ ،  ذ﹋︫︣ 
 ︀ ︡وق در ﹝︺︀﹡﹩ ا﹔︠︊︀ر︋   ︮﹫ــ ح ٢٤٤٦٨ .︫ 
 ︡﹝أ︋﹩(ره) ︻﹟ ا :︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ﹏﹆﹡ ︡﹠ــ  ︨﹟ا
﹟ ا﹞ــ︡ ︻﹟ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥    ︋︡﹝﹞ ﹟︻ ︦︋ــ﹟ ادر
︀﹜ ︻﹟ ا︋﹟  ــ﹟︮   ︋︣﹊ ︋﹟ ا﹞︡ ا﹜ــ︣ازی ︻﹟︋ 
ا︋﹩ ︻﹞﹫︣ ︻ــ﹟ ا︋﹟ ︻﹫﹫﹠﹤ ا﹜︊︭︣ی. ص ٢١٩ ، 

ح ٢ .
 ٧٠ .  ا﹜﹊︀﹁﹩، ج ٧ ، ص ٣٧١ ، ح ٨ .

︣ا﹡︖ــ︀م ﹇︱︀وت   ︋︀﹠︑ ﹤﹡ ــ️ ﹁ــ﹢ق٧١ .  روا
 ︀ ﹙﹊﹥ ﹡﹢ه ﹇︱ــ︀وت ︱︣ت︋  د﹐﹜ــ️ دارد︋ 
︡ه و ﹝︖﹙︦ ﹇︱︀وت  ︑﹞︀م ︗︤﹫︀ت در آن ذ﹋︫︣ 
ــ﹢ا﹨︡  ﹢ده ا︨ــ️،︫  ︱︣ت ﹡﹫︤ در ﹝︧ــ︖︡︋ 
︑︀رــ﹩ ﹡﹫︤ ︀﹋﹩ از ﹝﹙﹩ در ﹝︧ــ︖︡ ﹋﹢﹁﹥ 
︀﹇﹩ ا︨️. ︋﹥ ﹡︀م «د﹋﹥ ا﹜﹆︱︃» ا︨️ ﹋﹥ ︑︀ ا﹝︣وز︋ 

 /  ٤ ح   ،  ٤٧٤ ص   ،  ٣ ج  ا﹜﹊︀﹁ــ﹩،    .  ٧٢
و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، ج ٨ ، ص ١٢٣ ، ح ١٠٢٢٢ .

 /  ٥ ح   ،  ٤٧٥ ص   ،  ٣ ج  ا﹜﹊︀﹁ــ﹩،    .  ٧٣
و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، ج ٨ ، ص ١٢٤ ، ح ١٠٢٢٣ .

ــ﹠︡   ٧٤ .  ا﹜︐︢︉، ج ٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٦ .︨ 
﹟ ﹫﹩ در   ︋︡﹝ا ﹟  ︋︡﹝﹞ ﹤ ︫﹫ ︵﹢︨ــ﹩︋ 

/ .︡ ︮﹀﹥ ٧٣ ذ﹋︫︣ 
︡وق ا﹟ روا️ را در ︻﹙﹏ ا﹜︪︣ا︹: از   ︮﹫︫ــ
 ︡﹝﹞ ﹟  ︋︡﹝︊︡ا﹜ّ﹙﹥  از ا︻ ﹟  ︋︡︺ ︎︡رش و او از︨ 
 ﹥﹚︵ ︤ار از﹛ا ﹩﹫ ﹟  ︋︡﹝﹞ ︧ــ﹩ از﹫︻ ﹟︋
︋﹟ ز﹐ ﹟﹞ / .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹏﹆﹡ ...︡︱︣ه ا﹜﹀﹆﹫﹥، 
ج ١ ، ص ٢٣٦ ، ح ٧٠٧ / و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ٥ 
︀را﹔﹡ــ﹢ار، ج ٨٠ ،  ، ص ٢٣٧ ، ح ٦٤٣٦ /︋ 

ص ٣٥٢ .
٧٥ .  ا﹜︺︣وه ا﹜﹢︔﹆ــ﹩، ج ١ ، ص ٦٠٠ : «و ﹊︣ه 

أن ﹛ ﹏︺︖︀ ا﹜﹞︧︀︗︡ ﹝︀ر︉ دا︠﹙﹤».
٧٦ .  ︗﹢ا﹨︣ا﹜﹊﹑م، ج ١٤ ، ص ١١٠ .

٧٧ .  ﹝﹟ ﹐︱︣ه ا﹜﹀﹆﹫ــ﹥، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، 
 ﹩﹚︻ ﹟ ﹥ ︻︊﹫︡ا﹜ّ﹙﹥ ︋  ︡وق︋   ︮﹫  ︫︡﹠ ح ٧١٢ .︨ 

ا﹜﹙︊﹩: و ﹝︀ ﹋︀ن ﹁﹫﹥
 ﹟︻ ﹤︐رو ︡﹆﹁ :﹩︊﹚﹛ا ﹩﹚︻ ﹟ ︻﹟ ُ︻︊﹫︡ا﹜ّ﹙ــ﹥ ︋ 
﹟ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥    ︋︡︺ ﹟ ا﹜︧ــ﹟ ︻﹟︨   ︋︡﹝﹞ أ︋﹩ و
 ﹟  ︋︡﹝﹞ ﹩﹠︋و ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥  ا ︡﹝︣ی ︻﹟ أ﹫﹝﹛وا
 ﹟ ﹟ أ︋﹩ ︻﹞﹫︣ ︻﹟ ﹞︀د︋   ︋︡﹝﹞ ﹟︻ ﹩︧ــ﹫︻

.﹩ِّ︊ ﹚ََ﹛ا ﹩﹚︻ ﹟ ︻︓﹞︀ن ︻﹟ ︻︊﹫︡ا﹜ّ﹙﹥ ︋ 
 ﹟ ﹟ ا﹜︧﹟ و ︗︺﹀︣︋   ︋︡﹝﹞ أ︋﹩ و ﹟︻ ﹤︐و رو     
 ﹟  ︋︡﹝﹞ ﹟  ︋﹟﹫︧﹛︧ــ︣ور ︻﹟ ا﹞ ﹟  ︋︡﹝﹞
 ﹟  ︋︡﹝﹞ ﹟︻ ︣﹞︀︻ ﹟ ︻︀﹝︣ ︻﹟ ︻﹞﹥ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥ ︋ 
 ﹟ ﹟ ︻︓﹞︀ن ︻﹟ ︻︊﹫︡ا﹜ّ﹙﹥ ︋  ا︋﹩ ︻﹞﹫︣ ︻﹟ ﹞︀د︋ 
︻﹙﹩ ا﹜ّ﹙︊﹩ / و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ٥ ، ص ٢٠٩ 

، ح ٦٣٤٩ .
٧٨ .  ﹝﹟ ﹐︱︣ه ا﹜﹀﹆﹫ــ﹥، ج ١ ، ص ٢٣٦ ، 
ح ٧١١ / و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ٥ ، ص ٢١٠ ، ح 

. ٦٣٥٠
ــ︡ه  ــ︀ وارد︫  ّ︪ َ و ا︨ــ︐︊︭︀ر ︉︢︑ ٧٩ .  در
ا︨ــ️، ا﹐︨ــ︐︊︭︀ر، ج ١ ، ص ٤٤٢ ، ح ٥ / 

ا﹜︐︢︉، ج ٣ ، ص ٢٥٩ .
 ٨٠ .  ا﹜﹊︀﹁ــ﹩، ج ٤ ، ص ٥٢٥ ، ح ١ و ﹡︷﹫ــ︣ 
ا﹟ روا︡ ️︒ ٩ ا︨ــ️ / و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، ج 
٥ ، ص ٢٧٣، ح ٦٥٢٧ /︋ــ﹥ ﹨﹞﹫ــ﹟ ﹝︱﹞﹢ن 
︋︀ ︑﹀︀وت در ﹝︐﹟: ا﹜﹞︀︨ــ﹟، ج ١ ، ص ٩١ / 

︔﹢اب ا﹔︻﹞︀ل، ص ٢٠٤ .
 /  ٢ ح   ،  ٥٢٥ ص   ،  ٤ ج  ا﹜﹊︀﹁ــ﹩،    .  ٨١

و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، ج ٥ ، ص ٢٧٤ ، ح ٦٥٣٠ .
ــ︣ح ﹡ــ︕ ا﹜︊﹑︾ــ﹤، ج ١١ ، ص ٩ /   ︫ . ٨٢

︋︀را﹔﹡﹢ار، ج ٣٢ ، ص ٢٤ـ  ٢٣ ، ح ٨ .
 ٨٣ .  ا﹜﹊︀﹁ــ﹩، ج ٨ ، ص ٣٧٤ ، ح ٥٦٢ / 

و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، ج ١٦، ح ٢٣٧ ، ح ٢١٤٥٣ .
︀﹜﹊︧ــ︣ وا﹜︐︪︡︡ـ  ︗﹞︹ ذ︋︀ب و   ︋ ٨٤ .  ا﹜︢︋︀نـ 
﹙︴︀ن ا﹜﹢﹇️ ﹁︀ّ﹡﹛ ﹋︀﹡﹢ا   ︨﹟︻ ︀︐﹚﹋آ ﹟︋︀  ︋﹩﹠﹋

﹁﹩ ا﹜︖︀﹨﹙﹫﹤ ︃﹋﹙﹢ن ﹝﹟ ﹋﹏
ــ﹥ ﹡﹆﹏ از: ا﹜﹢ا﹁﹩  ︀ور﹇﹩ ﹋︀﹁﹩︋  ︠︊﹫ــ︒ ﹡︀﹜﹢ه.︎ 

﹁﹫︰ ﹋︀︫︀﹡﹩، ج ٨ ، ص ٣٣ .
︀را﹔﹡﹢ار،  ٨٥ .  ا﹜﹊︀﹁﹩، ج ٨ ، ص ٣١ ، ح ٥ /︋ 

ج ٢٨ ، ص ٢٣٩ .
ح ٢ /   ، ص ٥٦  ﹝︭︀د﹇﹥ ا﹐︠ــ﹢ان،    . ٨٦
︋︀را﹔﹡﹢ار، ج ٨٢ ، ص ٣٢٣ / و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، 

ج ٤ ، ص ١١٦، ح ٤٦٦٤ .
 ﹅︣︵ ــ︉، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، ح ٥ ؛︢︐﹛٨٧ .  ا
﹟ ︧ــ﹟ ︋﹟ ﹁︱︀ل در   ︋﹩﹚︻ ﹤  ︋﹩︨﹢︵ ﹫︫ــ
︡. / و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، ج ٤ ، ص  ︮﹀﹥ ٦٢ ذ﹋︫︣ 
︀را﹔﹡﹢ار،  ︀ ا﹡︡ك ︑﹀︀وت در︋  ١١٧ ، ح ٤٦٦٨ /︋ 

ج ٨٠ ، ص ٣٨١ .
︀ ا﹡︡ك ︑︽﹫﹫︣   ٨٨ .  ﹝︺︀﹡﹩ ا﹔︠︊ــ︀ر، ص ٣٣٢ /︋ 
ــ﹠︡ در  ︡ون︨  ــ﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︱﹞﹢ن︋  در ﹝︐ــ﹟ و︋ 

﹝﹊︀رم ا﹔︠﹑ق، ص ٤٧٢ آ﹝︡ه ا︨️. /
︀را﹔﹡﹢ار، ج  ا﹔﹝︀﹜﹩ ا﹜︴﹢︨ــ﹩، ص ٥٣٩ /︋ 
٧٤ ، ص ٧٢ / و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ٥ ، ص ٢٤٧ 

، ح ٦٤٦١ .
ص   ،  ١ ج  د︻︀﹛ ا﹐︨ــ﹑م،    .  ٨٩
 /  ٢٣ ص   ،  ٨١ ج  ︋︀را﹔﹡ــ﹢ار،   /  ١٥٠
﹝︧︐︡رك ا﹜﹢︀︨﹏، ج ٣ ، ص ٣٩٥ ، ح ٣٨٦٩ .

 /٢ ٥ ٠ ص ، ر ︠︊ــ︀ ﹔ ﹡﹩ ا ︀︺﹞ .٩ ٠
 /  ٥ ح   ،  ٣٢٨ ص  ا﹔﹝︀﹜﹩ ا﹜︭ــ︡وق، 
و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ١٢ ، ص ٦٠ ، ح ١٥٦٤٦ / 

︋︀را﹔﹡﹢ار، ج ٦٦ ،
ص ٣٦٩ ، ح ٩ و ج ٨٥ ، ص ٧ و ج ٩٤ ، ص 

. ٩٩
ــ︒  ــ﹠︡ ﹋︀﹝ــ﹏ اــ﹟ رواــ️ در︋   ︨ . ٩١
ــ︡ه ا︨ــ️. /  «︑ــ︣ك ﹝︧ــ︖︡» ح ٢ ذ﹋ــ︫︣ 
ا﹔﹝︀﹜﹩ ا﹜︴﹢︨﹩، ص ٦٩٦ / و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤،

ج ٥ ، ص ٢٤٠ ، ح ٦٤٤٣ .

 ٩٢ .  ا﹔﹝︀﹜﹩ ا﹜︭ــ︡وق، ص ١٩٣ / ا﹜︭︀ل، 
ج ٢ ، ص ٣٥٥ ، ح ٣٦ / و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ٥ ، 

ص ٣٧٧ ، ح ٦٨٣٧ .
ــ﹠︡  ٩٣ .  ا﹜︐︢︉، ج ٣ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٩ .︨ 
﹟ ﹝︊﹢ب در   ︋﹩﹚︻ ﹟  ︋︡﹝﹞ ﹤  ︋﹩︨﹢︵ ﹫︫

.︡ ︮﹀﹥ ٧١ ذ﹋︫︣ 
و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ٥ ، ص ٢٢٩ ، ح ٦٤٠٩ / 
︋︀را﹔﹡ــ﹢ار، ج ٨٠ ، ص ٣٦٨ . ﹡︷﹫ــ︣ اــ﹟ 
ــ︡ه ا︨️،  ــ﹠️ وارد︫  روا️ در ﹝﹠︀︋︹ ا﹨﹏︨ 

ر.ك: ﹋﹠︤ا﹜︺﹞︀ل، ج ٧ ، ص ٦٦٣ .
٩٤ .  ا︻︣اف:  ٣١ .

︀را﹔﹡﹢ار،  ٩٥ .  ﹝﹊︀رم ا﹔︠﹑ق، ص ١٢٣ /︋ 
ج ٨٠ ، ص ٣٦٦ / و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ٥ ، ص 

٢٣٠ ، ح ٦٤١١ .
 /  ١٠٠ ص   ،١ ج  د︻︀﹛ ا﹐︨ــ﹑م،    .٩٦

︋︀را﹔﹡﹢ار، ج ٧٧، ص ٢٣٧.
٩٧ .  ︗︀﹝︹ ا﹔︠︊︀ر، ص ٧٠ .

ــ﹠︡  ٩٨ .  ا﹜︐︢︉، ج ٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٥٥ .︨ 
 ٧٢ ﹤﹀ ﹟ ﹝﹞︡ در︮   ︋︡﹝ا ﹤  ︋﹩︨﹢︵ ﹫︫

︡. / و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، ذ﹋︫︣ 
ج ٥ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٣١٢ / در ﹇ــ︣ب ا﹔︨ــ﹠︀د 
ــ﹠︡  ︀ ﹨﹞﹫﹟ ﹝︱﹞﹢ن︨  ︋︀ ︑﹀ــ︀وت در ﹝︐ــ﹟ و︋ 
ٍ︣ ︻﹟ أ︋﹫﹥ أن ︻﹙ّ﹫︀  ا﹠︧️: ا︋﹢ا﹜︊︐︣ی ︻﹟ ︗︺﹀

... ﹇︣ب ا﹔︨﹠︀د، ص ٦٨ .
 ﹫ ٩٩ .  ا﹜﹞︀︨ــ﹟، ج ١ ، ص ٨٤ ، ح ٢٠ /︫ 
 ﹩﹚︻ ﹟  ︋︡﹝﹞ ︮ــ︡وق در ︔﹢اب ا﹔︻﹞ــ︀ل از

﹟ ا︋︣ا﹨﹫﹛ ︻﹟ أ︋﹫﹥  ︋﹩﹚︻ ﹟︻ ،﹤﹢﹚﹫︗︀﹞
 ️ن ا﹜﹆ــ︡اح ﹨﹞﹫﹟ روا﹢﹝﹫﹞ ﹟ ︻﹟ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥ ︋ 
را ﹡﹆﹏ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡: ︔﹢اب ا﹔︻﹞ــ︀ل، ص ٢٣٢. 
 ﹟︻ :︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹏﹆﹡ ︡﹠  ︨﹟ا ︀ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در أ﹝︀﹜﹩︋ 
 ﹟ ــ﹟ ︗︺﹀︣ا﹜﹞︡ا﹡﹩ ︻﹟ ︻﹙﹩︋  ﹟ ز︀د︋   ︋︡﹝ا

ا︋︣ا﹨﹫﹛ ︻﹟ أ︋﹫﹥. ا﹔﹝︀﹜﹩، ص ٤٨٥ ، ح ١٤ .
 ١٠٠ . ا﹔﹝︀﹜﹩ ا﹜︴﹢︨ــ﹩، ص ٦٩٦ . ا︨ــ﹠︀د 
 .︡ ﹀﹥ ١٢٣ ذ﹋︫︣  ﹥ رز﹅ در︮   ︋﹩︨﹢︵ ﹫︫

/ و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، ج ٥ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٣١٧ /
︋︀را﹔﹡﹢ار، ج ٨٠ ، ص ٣٤٨ .

 /  ٦٩٦ ص  ا﹜︴﹢︨ــ﹩،  ا﹔﹝︀﹜ــ﹩    .  ١٠١
︋︀را﹔﹡﹢ار، ج ٨٥ ، ص ١٣ / و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، 

ج ٥ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٣١٦ .
١٠٢ .  و︨ــ︀﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ٥ ، ص ١٩٤ ، 
ح ٦٣١٠ / ︻﹫ــ﹟ ﹨﹞﹫ــ﹟ ﹋﹙﹫︪ــ﹥ در رواــ︀ت 

︡ه ا︨️. ا﹨﹏ ︨﹠️ ﹡﹫︤ وارد︫ 
 /  ٢٤٦ ص   ،  ١ ج  ا﹜︀﹋ــ﹛،  ﹝︧︧ــ︐︡رك 

ا﹜︧﹠﹟ ا﹜﹊︊︣ی، ج ٣ ، ص ٥٧ .
١٠٣ .  د︻︀﹛ ا﹐︨ــ﹑م، ج ١ ، ص ١٤٨ / 
 /  ٤٧ ح   ،  ٣٧٩ ص   ،  ٨٠ ج  ︋︀را﹔﹡ــ﹢ار، 
﹝︧︐︡رك ا﹜﹢︀︨﹏، ج ٣ ، ص ٣٥٦ ، ح ٣٧٦٧ .

︀را﹔﹡﹢ار،  ١٠٤ .  ا﹜﹞︀︨﹟، ج ١ ، ص ٨٥ /︋ 
ج ٨٥ ، ص ١٣ ، ح ٢٤ / و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ٨ ، 

ص ٢٩٤ ، ح ١٠٧٠٥ .
١٠٥ . ﹝﹟ ﹐︱︣ه ا﹜﹀﹆﹫﹥، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، ح 
 ﹜﹚︧﹞ ﹟  ︋︡﹝﹞ ﹤ ︡وق︋   ︮﹫ ١٠٩١. ا︨﹠︀د︫ 

در ﹝︪﹫﹥ ا ﹟﹠﹫﹟ ا︨️:
﹟ ﹝︧ــ﹙﹛ ا﹜︓﹆﹀﹩: ﹁﹆︡   ︋︡﹝﹞ ﹟︻ ﹤﹫﹁ و ﹝︀ ﹋︀ن
 ︡﹝ا ﹟ ﹟ ︻︊︡ا﹜ّ﹙﹥ ︋   ︋︡﹝ــ﹟ ا  ︋﹩﹚︻ ﹟︻ ﹤︐رو
 ﹟  ︋︡﹝︋ــ﹟ أ︋﹩ ︻︊︡ا﹜ّ﹙ــ﹥  ︻﹟ أ︋﹫﹥ ︻﹟ ︗ــ︡ه ا
 ︡﹛︀  ︠﹟  ︋︡﹝﹞ ﹤أ︋﹩ ︻︊︡ا﹜ّ﹙ــ﹥  ا﹜︊︣﹇﹩ ︻﹟ أ︋﹫ــ
 ﹟  ︋︡﹝﹞ ﹟ــ︻ ﹟رز ﹟ ا﹜︊︣﹇ــ﹩ ︻﹟ ا﹜︺ــ﹑ء︋ 
﹝︧ــ﹙﹛./ و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج ٨ ، ص ٢٩١ ، ح 

١٠٦٩٦ / رو︲﹥ ا﹜﹢ا︻︷﹫﹟، ج ٢ ، ص ٣٣٥ .
︀را﹔﹡﹢ار، ج ٨٠ ، ص ٣٥٤ .  ︋ . ١٠٦

︀﹇︣ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م ﹝﹩ ﹁︣﹝︀﹠︡: دا︠﹏ ﹝︧︀︗︡   ا﹝︀م︋ 
︡ون  ︀︫﹩ و ﹨︣ ﹋︦︋  ︀و︲﹢︋  ﹡︪﹢ ﹝﹍︣ ا﹠﹊﹥ ︵︀﹨︣ و︋ 

 ︡︖︧﹞ ︦ ﹢د،︎  ︵︀رت و و︲﹢ وارد ﹝︧︖︫︡ 
د︫﹞﹟ او︨️.

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٢٤



  مسجد خاستگاه اصلى مبارزه با ظلم 
* اين مساجد اســت كه اين بساط را درست 
كرد. اين مساجد اســت كه نهضت را درست 
كرد. در عهد رســول اهللاّ  هــم، و بعد از آن هم 
تا مدت ها، مسجد مركز اجتماع سياسى بود؛ 
مركز تجييش جيوش بود. «محراب» يعنى 
مكان حرب؛ مكان جنگ: هم جنگ با شيطان، 
و هــم جنگ با طاغوت. از محرابها بايد جنگ 
پيدا بشود؛ چنانكه پيشتر از محرابها پيدا مى شد 
از مسجدها پيدا مى شد. اى ملت! مسجدهاى 
خودتان را حفظ كنيد. اى روشنفكران مسجدها 
را حفظ كنيد، روشنفكر غربى نباشيد. روشنفكر 
وارداتى نباشــيد! اى حقوقدان ها! مسجدها را 
حفظ كنيد. برويد به مســجد؛ نمى رويد! اين 
مســجدها را حفظ كنيد تا اين نهضت به ثمر 
برسد؛ تا مملكت شما نجات پيدا كند. خداوند 

ان شاءاهللاّ  اين مسجدها را براى ما حفظ كند.
(1358/3/15)

   مسجد منزوى و اسالم منزوى
* آن اســالمى كه به درد جامعه نرسد، و آن 
اسالمى كه به درد حكومت جامعه نرسد، آن 
اسالم منزوى است. اسالم منزوى در مساجد 
بود. با اســم اسالم، اســالم را منزوى كردند 
در چهار ديوار مســاجد، مساجد بى تحرك. 
مسجدالحرام و مساجد در زمان رسول اكرم 
مركز جنگ ها و مركز سياست ها و مركز امور 
اجتماعى و سياســى بوده. اينطور نبوده است 
كه در مســجد پيغمبرـ  صلى اهللاّ  عليه وآلهـ  
همان مسائل عبادى نماز و روزه باشد؛ مسائل 
سياسى اش بيشتربوده.هروقت مى خواستند به 
جنگ بفرستند اشخاص راوبسيج كنند مردم 
را براى جنگ ها، از مســجد شروع مى كردند 
ايــن امور را. مع األســف در دنبال تبليغات از 
صدر اسالم يعنى، بعد از يك مدتى تا زمان ما 
مساجد يك مساجدى شده بود كه اسالم در 
آنجا محكوم مى شد. محكوم كردن اسالم به 
اين نيست كه يك كسى بگويد من اسالم را 
محكوم مى كنم، محكوم كردن اسالم بر اين 
اســت كه آن چيزى كه اسالم مى خواهد در 
مسجد زيرپا گذاشته بشود. اسالم مى خواهد 
كه مردم آگاهانه براى مصالح خودشان، براى 

مصالح مسلمين در آنجا فعاليت بكنند. 
1362/5/25

 كاركردهاى اجتماعى و سياسى مسجد
* مســجد مركز تبليغ است. در صدر اسالم 

از همين مســجدها جْيشــها، ارتش ها، راه 
مى افتــاده، مركــز تبليغ احكام سياســى 
اسالم بوده مســجد. هر وقت يك گرفتارى 
﹙﹢ُة  ُ︭ پيدا مى شــد، صدا مى كردند كــه «ا﹜
︀ِ﹜َ︖﹞︀َ︻ــ﹤»،  اجتماع مى كردند؛  آن گرفتارى  ︋
را طرح مى كردند، اين صحبت ها را مى كردند. 
مســجد، مركز اجتماع سياسى اســت. و  از
 اين يك قدرى وسعتش زيادتر، مى شود  نماز 

جمعه.    (1358/6/26)
  مسجد ضرار

* وقتى كــه ما مى بينيم كــه مملكت ما از 
ســينمايش گرفته تا مدرسه اش استعمارى 
اســت؛ يعنى از خارج آوردند اينها را براى ما، 
تحفه هايى اســت كه از آنجــا آوردند براى 
فاسد كردن نســل جوان ما، همه چيزش را، 
اگر مســجد هم يكوقت اينطور شــد، ما دِر 
آن را مى بنديم. اگر مســجدى شــد كه اين 
مسجد دعوتش دعوت فاسد شد، پيغمبر اكرم 
خراب كرد «مسجد ِضرار» را، مسجدى كه 
درست كرده بودند در مقابل پيغمبر، و تبليغات 
مى كردند بر ضد اخالق و بر ضد امثال ذلك؛ 
پيغمبــر داد خرابش كردند. اگر مســجدى 
باشــد كه مسجد ِضرار باشد، مسجدى باشد 
كــه نتوانيم آن مســجد را اصالحش كنيم، 
مســجدش راهم خراب مى كنيم؛ نه اينكه 

سينمايش را.    (1357/7/27)
ــارزه ــالمى مبـ ــزش اسـ ــجد و خيـ   مسـ

  با غرب
* مســجد و منبــر در صدر اســالم مركز 
فعاليتهاى سياســى بوده. جنگهايى كه در 
اسالم مى شده است بسيارى از آن از مسجد 
طرحش ريخته مى شــد يا از منبر حضرت 
اميرq به حسب بعضى خطبه هايى كه در 
نهج البالغه جمع شده است، خطيب بزرگ و 
فخر خطباست، با آن خطبه هاى بزرگ مردم 
را تجهيز مى كردند براى دفاع از اســالم. و 
همين طور دستورهاى اخالقى، دستورهاى 
عقيدتــى، و همه چيز، در اين كتاب مقدس 
هست. مســجد جايى بوده است كه از آنجا 
شروع مى شده است به فعاليت هاى سياسى. 
منبر هم جايى بوده است كه محل خطبه ها 
بوده است، خطبه هاى ســازنده و سياسى. 
مع األســف تبليغات زيادى از شــايد قريب 
سيصد سال پيش از اين شده است؛ يعنى از 
آن وقتــى كه غرب به اينجا راه پيدا كرده، و 

مطالعات در حال مردم شرق عمومًا كرده اند 
و رســيدگى به اوضاع و احوال سياســى و 
اجتماعى و اخالقى مردم شرق آنها كرده اند، 
و آن وقتى كه وســايل رفت و آمد مثل حاال 
نبوده اســت. در تاريخ مى بينيد كه با شــتر 
حركت مى كردند، ايــن بيابانهاى مملكت 
ما را بررســى مى كردند، تمام جاها را اينها 
بررســى كردند. و تمام مخازن ما را بهتر از 
ما مطلعند و تمام گروههاى كشــور را، چه 
مرزنشــين ها و عشاير و چه مركزنشين ها و 
روشنفكرها، همة اين را اينها مطالعه كردند، 
و به آن نتيجه رسيدند كه مسجد و محراب را 
و دانشگاه را بايد به يك وضعى درست كرد 
كه نتيجه نداشــته باشد. يعنى آن نتيجه اى 
كه اســالم از مســجد و منبر و از دانشگاه 

مى  خواهد حاصل بشود خنثى كنند...
(1358/3/27)

 مسجد كانون اصلى مبارزه با 
 ظلم و استكبار 

* مســجد در اسالم و در صدر اسالم هميشه 
مركز جنبش و حركت هاى اســالمى بوده؛ از 
مسجد تبليغات اسالمى شروع مى شده است و 
از مسجد حركت قواى اسالمى براى سركوبى 
كفار و وارد كردن آنها درزيربيرق اســالم بوده 
است. هميشــه در صدر اسالم مسجد مركز 
حركات و مركز جنبشــها بوده است. شما كه 
از اهالى مسجد و از علماى مساجد هستيد، بايد 
پيروى از پيغمبر اســالم و اصحاب آن سرور 
كنيد و مســاجد را براى تبليغ اسالم و حركت 
اسالميه و براى قطع ايادى شرك و كفر و تأييد 

مستضعفين در مقابل مستكبرين قرار بدهيد.
(١٣٥٨/١/٣١)
 مســـجد  موثـــر در امـــور سياســـى   

  متفاوت  از كليسا
* مســيحيون خيال نكنند كه اسالم هم، 
مســجد هم، مثل كليساست. مسجد وقتى 
نماز در آن بر پا مى شــده است تكليف معين 
مى كرده انــد؛ جنگها از آنجا شــالوده اش 
ريخته مى شده است؛ تدبير ممالك از آنجا، 
از مسجد شالوده اش ريخته مى شده است. 
مسجد مثل كليسا نيست. كليسا يك رابطة 
فردى مابين افراد و خداى تبارك و تعالىـ  
َ︻﹙﹩ َزْ︻ِ﹞﹛- هست لكن مسجد مسلمين 
در زمان رسول خداـ صلى اّهللا  عليه وآله وسلم 
ـ و در زمان خلفايى كه بودندـ  هرجور بودند 

ـ مسجد مركز سياست اسالم بوده است.در 
روز جمعه با خطبة جمعه مطالب سياســى 
اســتـ  مطالب مربوط به جنگها، مربوط به 
سياســت مدن، اينها همه درمسجد درست 
مى شده است؛ شالوده اش در مسجد ريخته 
مى شده است در زمان رسول خداو در زمان 

qديگران و در زمان حضرت امير
(1344/8/23)

  لزوم اهتمام به مسجددر هر زمان
* مســجد محلى است كه از مسجد بايد امور 
اداره بشود. اين مساجد بود كه اين پيروزى را 
براى ملت ما درست كرد. اين مراكز حساسى 
اســت كه ملت بايد به آن توجه داشته باشند. 
اينطور نباشــد كه خيال كنند كه حاال ديگر 
ما پيروز شــديم ديگر مسجد مى خواهيم چه 
كنيم. پيروزى ما براى ادارة مســجد است. ما 
اگر نماز نباشد و آداب اسالمى نباشد، چه داعى 
داريم كه بياييم خودمان را به مهلكه بيندازيم و 
وارد اين امور بشويم؟ ما براى اسالم اين كارها 
را مى كنيم و شما، شما ملت براى اسالم قيام 
كرديد، و براى اسالم اينهمه زحمت كشيديد 
و داريد مى كشــيد. مراكزى كه مراكز بسط 
حقيقت اسالم است، بسط فقه اسالم است و 

آن مساجد است، اينها را خالى نگذاريد.
(1359/4/20)

  حفـــظ مســـاجد و رونـــق بخشـــى بـــه 
آنهـــا

* اينها ضربه اى كــه از روحانيت خوردند از 
هيچ كس نخوردند. بــراى اينكه مى گويند 
ضربه اى را كــه ديگران هم زدند به ما، اينها 
وادارشان كردند. مسجدها مردم را وادار كرد. 
پس بايد مسجدها را ما شروع كنيم بشكنيم. 
اينكه مى  آيند مسجدها را مى خواهند خلوت 
كنند، و بيچاره جوان ها و متدينين ما هم اشتباهًا 
به خطا مى روند، اين است كه مسجدها كم كم 
امســال يك قدرى ماه رمضانش كمتر باشد، 
ســال ديگر يك خرده كمتر. بعد از ده سال، 
پانزده ســال ديگر هيچى بشود. آنها عجله 
ندارند؛ بتدريج هر چه شــد. شما بايد هوشيار 
باشــيد كه مســجدهايتان و محرابهايتان و 
منبرهايتان را حفظ كنيد و بيشــتر از سابق. 
شمايى كه اين معجزه را از مسجد ديديد، حاال 
بايد برويد دنبال اين مركز معجزه، نه رها كنيد 
او را. شمايى كه از اسالم يك همچو معجزه اى 
ديديد كه همة قدرت ها را به هم شكست، نه 

فقط ابرقدرت ها را، قدرت هاى ديگر را هم به 
هم شكست، ملت ما كه از اسالم اين معجزه 

را دارد نبايد در اسالم سستى كند.
(1359/4/20)

 مسجد قدرتمند پشتيبان ملت و دولت  
* من امروز بايد بگويم كه تكليف است براى 
مســلمان ها. حفظ مساجد امروز جزء امورى 
اســت كه اسالم به او بسته است. ماه مبارك 
رمضان و بعــد از ماه مبــارك رمضان هم، 
مسجدها را آباد كنيد. من در مكه كه مشرف 
بودم يك روز مى خواســتم يك كتابى بخرم 
كــه براى آن كتابفروش هم فايده داشــت، 
ايســتاده بودم، اذان گفتند، يكدفعه رها كرد 
و گفت كه: «︨ــّ﹠﹤ ﹠﹀ّ﹫﹤» ديگر با من حرف 
نزد، رفت سراغ نماز. در مدينه بازار را كه من 
ديدم بســته بود. يعنى باز بود لكن هيچ كس 
نبود. مى رفتند سراغ نماز. چرا شما نمى رويد 
ســراغ نماز؟ چرا ظهر كه مى شود بازار را رها 
نمى كنيد و برويد سراغ نماز؟ اگر برويد سراغ 
نماز، احياء كنيد اين سنت سياسى اسالم را، 
همان طورى كه در روز جمعه حاال بحمداّهللا  
مى رويد، روز غيرجمعه هم برويد مساجد را پر 
كنيد. اگر اين مسجد و مركز ستاد اسالم قوى 
باشد ترس از فانتومها نداشته باشيد. ترس از 
امريكا و شوروى و اينها نداشته باشيد. آن روز 
بايد ترس داشته باشيد كه شما پشت بكنيد به 

اسالم. پشت كنيد به مساجد.
(1359/4/20)

  مساجد سنگر مقابله با دشمن
* اين مســجدها را ســنگر قرار بدهيد براى 
اســالم. در صدر اسالم، از اين مسجدها همه 
چيز بيرون مى رفت؛ مســجد محل قضاوت 
بود، مسجد محل چه بود، مسجد محل بسيج 
بود. بسيج سپاه بود، اين مسجدها را بايد شما 
محكــم نگه داريد. نگويند به شــما كه ديگر 
مسجد مى  خواهيم چه كنيم؛ ما انقالب كرديم؛ 
ما انقالب كرديم مسجد درست كنيم. ما براى 
خدا انقالب كرديم. شما، ملت ما انقالب كرده 
اســت و از زبان ملت اســت كه «جمهورى 
اسالمى». جمهورى اسالمى بايد همه چيزش 
اسالمى باشد. اين مساجد سنگرهاى اسالم 
است. محراب محل حرب است. اينها سنگرند 
براى اسالم. حفظ كنيد اينها را. گول نخوريد 
از اين اشــخاصى كه مى خواهند بازى بدهند 
كه «آقا شــما چكار داريد به اين كارها، دارند 

خودشان مى كنند!»
(1360/4/10)
 نقشه خاص دشمن براى مساجد نشان از 

اهميت اين جايگاه دارد
* توطئه براى اين اســت، كــه اينها در كار 
نباشند. اينها مى  گويند كه روحانى ها بروند در 
مســجدها و همان جا نماز جماعت بخوانند. 
بسيار خوب، شما مى گذاريد روحانيها در مسجد 
نماز جماعت بخوانند؟ شما توى همان مسجد 
هم مى رويد يك عده اى را از اشــرار مى بريد. 
يك نفر آدمى كه از اســالم هيچ اطالع ندارد 
جلو وامى داريد. صورت نماز درست مى كنيد 
براى اينكه، مسجد را هم از اينها بگيريد. قضيه 
اين نيست كه اگر روحانيين دست برداشتند از 
كارهاى ارزنده اى كه دارند مى كنند و رفتند تو 
مسجدها، رهايشان كنند. مى خواهند مسجدها 
را هم از روحانى پاك كنند باصطالح خودشان. 
مى خواهند مسجدها را از مسلمانها بگيرند. شما 
ديديد در زمان محمدرضا براى هر مسجدى در 
مساجد تهران، كه ُمسلَّم جاهاى ديگر هم شايد 
بوده - نمى دانم - يك نفر سرهنگ بازنشسته 
منحرف ساواكى را گذاشتند آنجا براى مراقبت 
كردن اوضاع. اگر اينها دســت بردارند از اين 
كارى كه انجام دادند و به وســيله آنها انجام 
گرفته اســت، از اينها دست بر مى دارند اينها؟ 
يا خير، مســجد هم نبايد داشته باشند؟ آن روز 
مى گفتند عّمامه هم نبايد داشته باشند. حاال 
هم به آن خواهد رسيد اگر شما مسلمانها سست 
بگيريد.... شما مى گذاريد اينها (روحانيون) تو 
مسجدها باشند؟ يا اينكه تو مسجد هم وقتى 
كه آمده اســت يك آقايى دارد نماز مى خواند، 
يك دسته اى پا مى شوند مى آيند و مى ايستند 
نماز مى خوانند براى شكستن اين نماز. براى 
بيرون كردن اين روحانى از مسجد. مى خواهند 

اين سنگر را از شما بگيرند.
مسجد يك سنگر اســالمى است و محراب 
محل جنگ اســت، حــرب اســت. اين را 
مى خواهند از دست شــما بگيرند. ميزان هم 
همين نيســت كه اين را بگيرند. اينها مقدمه 

است، واّال هى برويد نماز بخوانيد.
اما اينها از مسجد بد ديدند، خصوصاً در اين دو 
سه سال اخير. در اين دو سه سال اخير، مسجد 
يك محلى بود كه مردم را به نهضت و به قيام بر 
ضد ظلم تهييج مى كرد. اينها مى خواهند اين 

سنگر را بگيرند.
(1359/8/26)

﹫︽﹞︊︣ ا︨﹑م  ﹫︣وی از︎   ︎︡︀ ︫﹞︀ ﹋﹥ از ا﹨︀﹜﹩ ﹝︧︖︡ و از ︻﹙﹞︀ی ﹝︧︀︗︡ ﹨︧︐﹫︡،︋ 
︣ای  ︣ای ︑︊﹙﹫︼ ا︨﹑م و ︣﹋️ ا︨﹑﹝﹫﹥ و︋  ︣ور ﹋﹠﹫︡ و ﹝︧︀︗︡ را︋  و ا︮︀ب آن︨ 

.︡﹫﹨︡ ︣ک و ﹋﹀︣ و ︑︃﹫︡ ﹝︧︐︱︺﹀﹫﹟ در ﹝﹆︀︋﹏ ﹝︧︐﹊︣︊﹟ ﹇︣ار︋  ﹇︴︹ ا︀دی︫ 

 ﹟د ﹋﹥ ا﹢  ︋︡︗︀︧﹞ ﹟د. ا﹢︪ ︀︡ ا﹝﹢ر اداره︋  ﹞ ︡︖︧﹞ ﹙﹩ ا︨️ ﹋﹥ از ﹝︧︖︡︋ 
﹥ آن   ︋︡︀ ︣ای ﹝﹙️ ﹝︀ در︨️ ﹋︣د. ا﹟ ﹝︣ا﹋︤ ︧︀︨﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹙️︋  ︎﹫︣وزی را︋ 
 ︣﹍د ﹜︡ ﹫︣وز︫   ︎︀﹞ ︣﹍د ﹐︀ ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋ ︀ل﹫ ︀︫﹠︡. ا﹠︴﹢ر ﹡︊︀︫︡ ﹋﹥︠  ︑﹢︗﹥ دا︫︐﹥︋ 
︣ای ادارۀ ﹝︧︖︡ ا︨️. ﹫︣وزی ﹝︀︋   ︎.﹜﹫﹠﹋ ﹤ ﹜﹫﹨ا﹢︠ ﹩﹞ ︡︖︧﹞

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٢٦

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٢٧



︣﹝︀︪︀ت  ﹎︤ـــ︡ه ای از ﹁
︣ی ﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊

︣ا﹝﹢ن ﹝︧ـــــــ︀︗︡  ﹫︎
︀﹡﹫﹢ن و ا﹞﹥ ︗﹞ـ︀︻︀ت رو 

  آ︾︀ز ا﹡﹆﹑ب از ﹝︧︀︗︡
* انقالب از خانه مذهب- يعنى مســجد و 
مدرسه دينى آغاز شد و جهت گيرى مذهبى 
در انقالب روز به روز افزايش پيدا كرد و نقش 
مذهب و ارزشــهاى معنــوى، آن قدر قوى 
شدكه كسانى را به ميدان انقالب كشاند كه 
معمــوال در هيچ انقالبى ، اين گونه آدمها  را 

به ميدان نمى آيند.       1389/8/18
 ﹝︧︖︡ ﹡﹆︴﹥ ا︑︭︀ل د﹡﹫︀ و آ︠︣ت 

* در مسجد اسالمى، شور و بهجت عبادت 
خالص  با نشــاط زندگى پاك و خردمندانه و 
ســالم، درهم مى آميزد و فــرد و جامعه را به 
طراز اســالمى آن  نزديك مى كند. مسجد، 
مظهر آميختگى  دنيا و آخرت و پيوســتگى 
فرد و جامعه در ديدگاه و انديشه هاى مكتب 

اسالم است.        1389/7/18 
 ﹟د ︶﹀ ن﹢﹡︀﹋ ︡︗︀︧﹞ 

* هر چه مى توانيد در مورد مساجد كار بكنيد، 
خيلى خوب است، مساجد كانون دين است، 
االن  هم همين است. هيچ چيز جاى مسجد 
را پر نمى كند؛ يعنى ســلولى  است كه آدم به 
تنهايى  نگاه مى كند، ولى همين مساجد است 
كه فضا  را فضاى دينى  نگه مى دارد و معارف 
را  از  نســلى به نســلى  منتقل و با دين آشنا

 مى كند. 1377/10/19
﹊﹏ ﹎﹫︣ی   ︗︀﹍︀ه ﹝︧︖︡ در︫ 

ا﹡﹆﹑︋︀ی ﹝︣د﹝﹩ 
* مســجد نه فقط در زمان مــا و نه فقط در 
كشور عزيز اسالمى ما بلكه در نقاط مختلف 
عالم و در طول تاريخ منشــأ آثــار بزرگ و 
نهضتها و حركتهاى اســالمى بزرگى شده 
اســت مثًال قيام مردم كشــورهاى شمال 
آفريقا كه مســلمان هســتند مثل الجزاير و 
ديگر كشــورهايى كه ســالها در زير سلطه 
نظامى اســتعمار فرانسويها بودند از مساجد 
شروع شد كه به پيروزى هم رسيد و كشورها 
استقالل پيدا كردند انقالب در اين كشورها 
هم آن روزى رو به شكســت رفت و دوباره 
ملّتها استقالل خودشــان را از دست دادند 
كه رابطه خود را با مســاجد و با دين و ايماِن 

مساجد قطع كردند.      1375/10/19
﹝︧︖︡ ﹝ ﹏﹀︶ ا﹝﹫︡ ﹝︣دم 

︋﹥ ا︨﹑م و ا﹡﹆﹑ب  
* حضور در مســاجد هميشگى بشود، ائمه 

جماعات به محتوى حرفها و مســائلى كه 
مى گويند، موعظه اى  كه مى كنند و حديثى  
كه مى خوانند، بيفزايند ومهمتر از همه،بايد  
مــردم را به دين و به نظــام دينى  و به آينده 
دينــى اميدوار  نگه داريــد، اين وظيفه همه 
ماســت . اميدوار  نگه داشتن مردم در همه 
احوال، تكليف بزرگى است كه بر دوش همه 

است.
1373/8/4

﹝︧︀︗︡ ﹝︣ا﹋︤ ︑︭﹞﹫﹞﹩ ﹎﹫︣ی 
︡ر ا︨﹑م   از︮ 

* در صدر اســالم هم در زمــان نبى مكّرم 
اســالم و همچنين در زمان حكومت با 
بركت اميرالمؤمنين عليه الّصالةوالّســالم 
مســجد مركز همه تصميم گيريهاى مهم و 
كارهاى بزرگ بود نمى خواهيم از لحاظ وضع 
زمان مســجد امروز را به مسجد كوفه زمان 
اميرالمؤمنين تشبيه كنيم زيرا اقتضاهاى هر 
زمان متفاوت اســت به طور كلّى مسجد به 
عنوان يك پايگاه ديــن عبودّيت و معرفت 
مى تواند براى جوامع اسالمى منشأ و سرآغاز 
حــركات بزرگ و بــركات ماندگار باشــد. 

1375/10/19
﹊﹏ ﹎﹫︣ی   ﹡﹆︩ ﹝︧︖︡ در︫ 

 ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩ 
* يكى از علــل پيروزى اين انقالب مبارك 
در ايران اســالمى و يا الاقل ســهولت اين 
پيروزى اين بود كه مردم به مســاجد اقبال 
پيدا كردنــد جوانان مســاجد را پر كردند و 
علماى اعالم مســاجد را به عنوان مركزى 
براى تعليم تربيت روشنگرى افكار و اذهان 
مورد اســتفاده قرار دادند و مسجد مركزى 
براى حركت آگاهى نهضت و افشاى اسرار 
زمامداران فاسد و خودفروخته رژيم طاغوت 
شد در دوره مشروطيت هم همين طور بوده 
اســت در دوره ملى شــدن صنعت نفت هم 
تا حدودى همين طور بــود در زمان انقالب 
هم كه اين مســأله بــه حّداعلى رســيد.      

1375/10/19
 ︡︖︧﹞ ︩﹆﹡  

 ︋﹥ ︻﹠﹢ان دا﹡︪﹍︀ه و ﹝︡ر︨﹥ 
* ملت ايران بايد مســاجد را مغتنم بشمارد 
و پايگاه معرفت و روشــن بينى و روشنگرى 
و اســتقامت ملى به حساب آورند اگر كسى 

خيال كند كه در مسجد فقط چند ركعت نماز 
مى خوانند و بيرون مى آيند و اين چه تأثيرى 
دارد خطاست اين طور نيست، اّوًال اگر همان 
چند ركعت نماز هم با چشــم بصيرت نگاه 
ع مقّدس نماز  شود خوِد نماز كه به زبان ُمَشرِّ
و اذان خيرالعمل و فالح اســت مايه بركات 
زيادى مى شــود نماز يك ملت را به قياِم هللاَّ 
وادار مى كند نماز انســانها را از فساد دور و به 
خلوص و فداكارى نزديك مى كند. عالوه بر 
آن مســجد فقط براى نماز نيست در مسجد 
انواع عبادات هست از جمله آن عبادات تفكر 
 «﹥﹠ ﹫︣ ِ﹝﹟ ︻︊︀دة︨   ︠﹥︻︀ است كه «︑﹀﹊︨︣ 
يا در بعضى از روايات اســت كه «﹝﹟ ︻︊︀دة 
ــ﹠﹤» البته فكر  ــ﹠﹤» يا «︨︊︺﹫﹟︨  ار︋︺﹫﹟︨ 
كردن درست. افراد مســجد برو اين فكر را 
به وسيله شنيدن سخنان عالم دين و فقيه به 
دســت مى آورندبنابراين مسجد هم مدرسه 
است هم دانشگاه هم مركز تفكر و تأمل هم 
مركــز تصفيه روح هم مركز خلوص و مركز 
اتّصال بنده به خداست ارتباط زمين و آسمان 
است جايى اســت كه انسان خود را به منبع 
اليزال فيض و قدرت وصل مى كند انسان در 
مسجد خود را به خدا متّصل مى كند بنابراين 
بايد قدر مســاجد را دانســت بايد در مساجد 

حضور پيدا كرد.      1375/10/19
 ﹏︡  ︋﹩  ﹝︧︖︡ ︗︀﹍︀ه︋ 
 ️﹫﹡︀ار︑︊︀ط  ﹝︣دم و رو

* وظيفه ى ما چيست  اولين وظيفه ى ما اين 
اســت كه اين نقش روحانيت اصيل را جدى 
بگيريم. ... مسجد، جلسه ى مذهبى، نشستن 
روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس 
با مردم حرف زدن يك نقش بى بديل دارد و 
هيــچ چيزى جاى اين را نمى گيرد و اين هم 
مال شماست. گروههاى سياسى خودشان 
را مى ُكشــند كه بتوانند يك چنين نقشى را 
به دست آورند اما نمى شود. شما كه معمم و 
روحانى هستيد يا آن خانم طلبه يا مبلغ وقتى 
در مقابــل مخاطبان خودش قرار مى گيرد و 
مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى 
و اعتماد به او از نوع ديگرى اســت و ربطى 
به اعتماد به بقيه ى گويندگان و ســخنوران 
نــدارد. ما بايد اين نقش را قــدر بدانيم، قدر 
مساجد را بدانيم قدر جلسات مذهبى را بدانيم 
و مسجد مورد  بى اعتنايى قرار نگيرد. من با 
روحانيونى كه در يك اداره اى مشــغول كار 

︣ای  ﹍﹢﹛ ﹋﹥ ︑﹊﹙﹫︿ ا︨️︋   ︋︡︀  ﹝﹟ ا﹝︣وز︋ 
﹝︧﹙﹞︀ن ﹨︀. ﹀︶ ﹝︧︀︗︡ ا﹝︣وز ︗︤ء ا﹝﹢ری 
︧︐﹥ ا︨️. ﹥ او︋  ا︨️ ﹋﹥ ا︨﹑م︋ 

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٢٩



مى شوند در حالى كه پيشنماز فالن مسجد 
هم هستند مخالفم چون يك روز در هفته دو 
روز در هفته ســه روز در هفته براى اقامه ى 
نماز جماعت به مسجد نمى روند. مى گوييم 
چرا  مى گويد گرفتار شــدم سرم شلوغ بود. يا 
مى رود نماز ولــى دير مى رود مردم در صف 
جماعت منتظر نشســته اند حــاال آقا بعد از 
مدتــى دوان دوان مى آيد گاهى يك كيف 
سامسونت هم دستش است من با اين روش 
موافق نيستم. پيشنماز مسجد بايد مسجد را 
خانه ى خود جايگاه خود و اداره ى خود بداند 
﹞﹈ ﹁﹩ ا﹜﹞︀ء»  ّ︧ وقتى وارد مســجد شد «﹋︀﹜
بايد باشد احساس كند كه اينجا جاى اوست و 
عجله اى براى بيرون رفتن از مسجد نداشته 
باشد اين درست است. جلسات مذهبى هم 
همين طور است. البته در درجه ى اول مسجد 

بعد هم در درجه ى بعد جلسات مذهبى ....
 1385/8/17

  ︗︀﹍︀ه ﹝︧︖︡ 
︣ و ا︗︐﹞︀ع  ﹑﹝️ روا﹡﹩︫   در︨ 

* روح مســجد، كالبد زندگى را پرنشــاط و 
پرانگيزه ميســازد. در هر جا سامان زندگى 
است، مسجد، مركز و كانون اصلى است. در 
بناى شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در 
مراكز جمعيتى از بازارهاى كســب و كار تا 
فرودگاهها و جاده ها و پايانه هاى ســفرى و 
تا آسايشگاهها و بيمارســتانها و بوستانها و 
گردشــگاهها، در همه و همه بايد مسجد را 

همچون قطب و محور بنا نهاد.
مسجد در همه جا بايد پاكيزه، زيبا و آرامبخش 
باشد. مديريت محتوايى و معنوِى مسجد كه 
بر دوش روحانى مسجد است بايد خردمندانه 
و مسئوالنه، و حتى عاشقانه باشد. حوزه هاى 
علميه براى آماده ســازى روحانيانى در اين 

طراز، وظيفه ئى ذاتى و طبيعى دارند.
اگر مسجد، كيفيت شايسته ى خود را بيابد، 
هزينه هاى مادى و معنوى بسيارى از دوش 
جامعه و مردم و مســئوالن برداشته خواهد 

شد. 
1390/7/19

 ﹝︧︖︡ ﹡︪︀﹡﹥ ا︮﹙﹩ ا︨﹑م 
 در ︑﹞︀م د﹡﹫︀ 

* مــا بارها، مكرر به آقايــان ائمه ى جمعه، 
ائمه ى جماعــت و روحانيــون محترم در 

شهرســتانها، در تهــران توصيه كرديم كه 
مســاجد بايد آباد باشــد؛ صداى اذان بايد از 
مساجد بلند شود. بايد همه نشانه هاى توجه 
به نماز و اقامه ى نماز را در شــهر اســالمى 
- بخصوص در شــهرهائى مثــل تهران و 
شهرهاى بزرگ كشور - ببينند، بايد احساس 
كنند؛ هم مردم خودمان، هم كسانى كه وارد 
اين شهرها ميشوند. نشــانه هاى اسالمى 
بايد واضح و آشــكار باشــد؛ كمــا اينكه در 
مهندســى هاى ما بايد نشانه هاى اسالمى 
آشــكار باشــد. صهيونيســتها هر نقطه ى 
دنيا كه خواســتند يك ســاختمانى بسازند، 
آن عالمت نحس ســتاره ى داوود را سعى 
كردند يكجورى رويــش تثبيت كنند. كار 
سياسى شــان اينجورى است. ما مسلمانها 
نشانه هاى اســالمى و مهندسى اسالمى را 
بايد در همــه ى كارهايمان، از جمله در باب 

مهندسى بايستى مراعات كنيم. 
1387/8/29

  ﹝︧︖︡ ﹝︃﹝﹟ ﹨﹞﹥ ا﹁︣اد ا︗︐﹞︀ع  
* روحانى پرهيزگار، خردمند، كارشــناس و 
دلسوز در مسجد، همچون پزشك و پرستار 
در بيمارســتان، روح و مايه ى حيات مسجد 
اســت. امامان جماعت بايد آماده ســازى 
خويــش بــراى طبابت معنــوى را وظيفه 
حتمــى خود بداننــد و مراكز رســيدگى به 
امور مســاجد و حوزه هــاى علميه در همه 
 جا آنان را يارى دهند. مســاجد بايد َمدَرِس 
تفســير و حديث و منبِر معارف اجتماعى و 
سياســى و كانون موعظه و پرورش اخالق 
باشــد. زمزمه ى محبت متوليان و مديران 
و امناى مســاجد، بايد دلهاى پاك جوانان 
را مجذوب و مشــتاق كند. حضور جوانان و 
روحيه هاى بســيجى بايد محيط مسجد را 
زنده و پرنشاط و آينده پو و لبريز از اميد سازد. 
ميان مســجد و مراكز آموزشى در هر محل، 
همكارى و پيوند تعريف شــده و شايسته  اى 
برقرار گردد. چه نيكوست كه دانش آموزان 
برجســته و ممتاز در هر محل، در مسجد و 
در برابر چشم مردم و از سوى امام جماعت، 
تشويق شوند. مســجد بايد رابطه ى خود را 
با جوانانى كه ازدواج ميكنند، با كســانى كه 
بــه موفقيتهاى علمى و اجتماعى و هنرى و 
ورزشى دست مى يابند، با صاحب هّمتانى كه 
كمك به ديگران را وجهه ى همت ميسازند، 

با غمديدگانى كه غمگســارى مى جويند، و 
حتى با نوزادانى كه متولد ميشــوند، برقرار و 
مستحكم كند. مســجد بايد در هر منطقه و 
محل؛ مأمن و مايه ى خير و بركت باشد و به 
طريق اولى، وسيله ى زحمت و آزار مجاوران 
نگردد. پخش صداهاى آزاردهنده بويژه در 
شب و هنگام آســايش مردم، كارى ناروا و 
در مواردى خالف شــرع است. تنها صدائى 
كه بايد از مســجد در فضا طنيــن بيفكند 
بانــگ اذان با صوت خوش و دلنواز اســت.      

1389/7/20
︨︣ـــ︀زی   ﹝︧ـــ︖︡ ﹝ـــ﹢ر︫ 

ا︨ـــ﹑﹝﹩ 
* در مورد كمبود مسجد و نمازخانه در مراكز 
پرجمعيت. اين را بايد دوســتانى كه از دولت 
اينجا تشــريف دارنــد - وزراى محترم كه 
اينجا تشــريف داريد - در دولت به طور جد 
مطرح كنيد. همه ى كارهاى مهندسى بزرگ 
بايستى يك پيوست مسجد و نمازخانه داشته 
باشــد. وقتى مترو طراحــى ميكنيم، براى 
ايســتگاه مترو، مسجد در آن مالحظه شود؛ 
ايســتگاه قطار طراحى ميكنيــم، فرودگاه 
طراحى ميكنيم، مســجد در آن حتماً ديده 
شود. شــهرك طراحى ميكنيم، مسجد در 
مراكــز الزم كه ممكن اســت بيش از يكى 
الزم باشــد، در او حتماً مالحظه شــود. آيا 
ممكن است ما يك شهرك را طراحى كنيم، 
خيابان كشــِى او را فراموش كنيم؟ ميشود 
شــهرِك بدون خيابان؟ با اين چشــم بايد 
به مســجد نگاه كرد. شهرك بدون مسجد 
معنى ندارد. وقتى انبوه ســازان ســاختمان 
ميخواهند مجوز بگيرند براى انبوه ســازى 
و ســاختمان بسازند، در نقشــه اى كه ارائه 
ميدهند كه مجوز بر اساس او صادر ميشود، 
بايد نمازخانه ديده شــود. ما بايد با نمازخانه 

اينجورى برخورد كنيم.
1387/8/29

︀ ﹡︪︀ط  ﹢︀ و︋   ﹝︧︖︡ ز﹡︡ه و︎ 
* ســفارش اينجانب آن است كه مسجد را 
نيز همچون دلهاى جوان، پاكيزه و پيراسته، 
و لبريز از شور و انگيزه  و نشاط كنيد. مسجد 
نيز بايد كانونى باشد كه مشكات نماز در آن 
بدرخشد و نور معرفت و محبت و اُنس و صفا 
از آن ساطع شود. امامان جماعت، هيئتهاى 
امنــاء، خادمان موظف و متبّرع، هر يك بايد 

بخشى از اين كار بزرگ و اثرگذار را بر دوش 
خود حس كنند.

1388/8/12
 ﹡﹆︩ ﹝﹢ری ﹝︧︖︡ 

 در ﹝︣ا﹋︤ آ﹝﹢ز︫﹩ 
* در دانشگاهها و ديگر مراكز انسانى انبوه، 
مســجد مى تواند جايگاه امن و صفا باشــد، 
و امــام جماعت، غمگســارى و راهنمائى و 
همدلى را در كنار اقامه ى نماز، در آن مهبط 
رحمت و هدايــت الهى به نمازگزاران هديه 

كند.
مجامــع دانشــجوئى و دانش آموزى در آن 
صــورت، جذابتريــن مركز تجمــع خود را 
مسجد دانشگاه و مدرســه خواهند يافت و 
پايگاه تقوا، پايگاه فعاليت جوانان خواهد شد.

به مديــران آمــوزش و پــرورش و علوم 
يادآورى مى كنم كه ســهم مسجدسازى و 

مســجدپردازى بايد در اعتبارات فعاليتهاى 
فــوق برنامه، در رديف اّول و بيش از ســهم 
ديگر بخشهاى اين سرفصل باشد.81/6/16

︀ص   ا﹨﹞﹫️ ﹝︧︖︡ در ﹝﹠︀︵﹅︠ 
* كار اداره مسجد در همه جا مهم است، اما 
بدون شك در نقاط خاص، اين شغل اهميت 
مضاعفى پيدا مى كند، كه تهران و تا حدودى،  
حومه تهران از اين قبيل اســت. لذاست كه 
نفس مسئوليت امامت جماعت در مساجد، 

مسئوليت مهمى است.       1373/8/4
︣︐﹟ ﹝﹊︀ن   ︋︡︖︧﹞ 
 ︋︣ای ﹀︶ د﹟ ﹝︣دم 

* ما بايد نگران دين مردم باشــيم. بهترين 
جا بــراى حفظ دين مردم، همين مســاجد 
اســت. من به شــما عرض كنم كه: آقايان! 

بعد از انقالب، مســاجد در چشــم صاحبان 
مساجد   متاسفانه   ارزششان را از دست دادند. 
تا كســى در جايى يك اشتغال مختصر پيدا 
كرد، فورا مســجدش تعطيل شد. اول ظهر 
و عصر را تعطيل كرد، بعد مغرب و عشــا را 
تعطيل كرد، نماز صبح هــم كه اصال نبود       
  ؛ اينها اشــكال است. بايد تالش كنيد بدون 
تعطيل   هر ســه وقت   در مساجد تهران نماز 
خوانده بشود: هم صبح برويد نماز؛ هم ظهر و 
عصر را بخوانيد؛ هم مغرب و عشا را بخوانيد. 
نفرماييد مامومين نمى آيند. به تجربه ثابت 
شده است كه اگر ائمه جماعت حاضر باشند، 
مامومين مى آيند؛ مــردم نماز جماعت مى 
خواهند. وقتى امــام جماعت نرفت يا وقتى 
ديــر و نامنظم رفت؛ اذان مغــرب را دادند و 
نيم ســاعت هم گذشته، وقت فضيلت تمام 

 ﹝︧︖︡ ﹨﹛ ﹝︡ر︨﹥ ا︨️ ﹨﹛ دا﹡︪﹍︀ه ﹨﹛ ﹝︣﹋︤ ︑﹀﹊︣ و ︑︃﹝﹏ ﹨﹛ 
︡ا︨️   ︠﹤ ﹠︡ه︋  ﹙﹢ص و ﹝︣﹋︤ اّ︑︭︀ل︋  ﹝︣﹋︤ ︑︭﹀﹫﹥ روح ﹨﹛ ﹝︣﹋︤︠ 

 ︹︊﹠﹞ ﹤ ﹢د را︋  ار︑︊︀ط ز﹝﹫﹟ و آ︨﹞︀ن ا︨️ ︗︀﹩ ا︨️ ﹋﹥ ا﹡︧︀ن︠ 
﹐︤ال ﹁﹫︰ و ﹇︡رت و︮﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡.

﹙﹠︡﹎﹢، ︑︀ د︣ و﹇︐﹩ از   ︋️︪  ︎﹤﹊﹠ا ︀ ︺︀ر ا︨﹑﹝﹩ ا︨️. ﹝︀︋   ︫﹈ ،︣ا اذان 
 ︀  ︋.﹜﹫﹀﹛︀﹞ ،︡﹡﹢︪  ︋︀﹨ ﹤︀︧﹝﹨ ﹜︤ا﹞ ا﹡﹠ـ︡ و﹢ ︺︣ ︀ ﹇︣آن ﹢﹡ ︀ـ﹥︋   ︫،︉︫
︡ای اذان، اول ︸︣ و ﹝︽︣ب و   ︮﹤﹊﹠ا ︀  ﹟﹫﹠﹫︤ی، ﹝﹆︀︋﹙﹥ ﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ا﹝︀︋ 
︡در︮︡ ﹝﹢ا﹁﹆﹫﹛. ︪﹢د،︮  ︀رج︋  ︭﹢ص از ﹠︖︣ه ﹨︀︠   ︋،︊︮

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٣٠

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٣١



شــده، تازه آقا نفس نفس زنان سر مى رسد، 
اين نماز جماعت نشدكه! وقت نماز ظهر مى 
گذرد؛ دكانش را بســته و آمده آنجا نشسته 
است؛ منتظر است كه آقا تشريف بياورد، آقا 
نمى آيد؛ بعد معلوم مى شود كه مثال آقا امروز 
كار داشــته است. اين كه نمى شود؛ اين نماز 
جماعت نشد . امام جماعت بايد اول وقت در 
محراب اقامه جماعت بكند بايد قبل از وقت 
آنجا نشسته باشــد. بعد از اقامه نماز رويش 
را بــه مردم بكند و همچنانى كه مســتحب 
اســت، با مردم حرفى بزند؛ امكانى بدهد تا 
آنها از او ســئوال كننــد. وقتى ما خودمان را 
در مسجد به مردم نشان ندهيم، بعد از شش 
ماه كه يك شــب فرصتى پيدا كرديم، همه 
مى ريزند سرمان؛ ولى وقتى هر شب باشيم، 
اين طور نمى شــود. هر شــب به چند نفر از 
مردم مى رسيم؛ سئوالى مى كنند، مسئله اى 
دارند، مى خواهند وجوهاتى بدهند، شكايتى 
از كســى دارند. مسجد مهم است. همچنان 
كه امام فرمودند، واقعا مســجد سنگر است 
و اين سنگر را بايد صاحب سنگر حفظ كند؛ 

ديگران هم به او جذب مى شوند.
1373/8/4 

︀﹡﹌ اذان   ︋ 
 د﹜︀ی ا﹁︧︣ده را ز﹡︡ه ﹝﹩ ﹋﹠︡

 * همــه آحــاد جامعه بايد ســعى كنند كه 
صورت جامعه را يك صورت اســالمى قرار 
بدهنــد. من همين جا، خــال اذان در جامعه 
مان را يادآور بشــوم. در اين تهران، صداى 
اذان به گوش انســان نمى رسد. چرا؟ اذان، 
يك شعار اسالمى اســت. ما با اينكه پشت 
بلندگو، تا دير وقتى از شــب، شعر يا قرآن يا 
نوحـه بخواننـد و مزاحم همسايه ها بشوند، 
مخالفيــم. با چنين چيــزى، مقابله هم مى 
كنيم. اما با اينكه صــداى اذان، اول ظهر و 
مغرب و صبح، بخصوص از حنجره ها خارج 

بشود، صددرصد موافقيم. 
 ﹩﹚︻ ﹩︐» اذان، چيز خيلى خوبى اســت؛
ا﹜︭﹙﹢ه» ، «﹩ ︻﹙﹩ ا﹜﹀﹑ح» ، «ا﹜ّ﹙ـــ﹥ ا﹋︊︣» 
. چــرا در جامعه اذان نيســت؟ اذان با توجه، 
به دلهــا اميد مى دهد. بانــگ اذان،  دلهاى 
افسرده را روشــن مى كند البته در سحرها، 
براى اذان صبح، از بلندگو اســتفاده نكنند با 
حنجره اشكالى ندارد. هر چند وقت بيدارى 
اســت اما ممكن است اسباب زحمت بشود. 

همه ظواهر جامعه، اينطور باشــد. مسجدها 
در وقت نماز، سرشار و ماالمال از انسانهاى 

ذاكر و ساجد و راكع باشد. 
چشمها ، ظواهر را مى بينند و پشت چشمها 
، دلها قرار دارند خيال نكنيد چشمها ، شيشه 
اى هســتند كه در اينجا گذاشته اند . نخير، 
پشــت چشــم، دل و جان و ذهن انســانى 
اســت. اين چشــمها و نيز دلهايى كه پشت 
آنهاست، بايد از نشانه هاى اسالم پر بشوند 

1369/3/2       .
 ︕﹫︧ ︀﹍︀ه︋   ︎﹟︣︐  ︋︡︖︧﹞ 

* مســاجد را رها نكنيد. اين نيروى مقاومت 
بسيج بهترين جايى كه دارد اين گروههاى 
مقاومت، همين مساجد است. منتها مساجد 
را مسجد نگه داريد. با امام جماعت مسجد، 
با عبادت كنندگان مســجد، با مومنينى كه 
در مســجدند، برادرانه و صميمى باشيد كه 
بحمداهللا هســتيد و آن را حفظ كنيد و بيشتر 
كنيد. اول وقت نماز را به جماعت پشــت سر 
پيشنماز هر مسجدى كه هستيد بخوانيد. در 
مراسم دينى مســجد، تبليغات آنجا شركت 
بكنيــد. و در دعا و قرآن و مراســم مذهبى 
شركت بكنيد، شما و امام جماعت آن مسجد 
هر كس كه هســت، مشتركاً مسجد را حفظ 
كنيد. جاذبه درست كنيد براى مسجد تا بچه 
هاى محل، جوانهاى محل، زن و مرد محل، 
مجذوب اين مســجد بشوند كه شما در آنجا 
هستيد و بيايند. اين مسجد بسيار چيز مهمى 

است و پايگاه مهمى است.   1371/8/27
  ﹋︀﹡﹢﹡︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹨﹠︣ی ﹝︧︀︗︡ 
* كار فعال كردن كانونهاى فرهنگى مساجد 
كار خوبى است، متنها مساجد   شما مى دانيد 
 يك رئيس طبيعــى دارد و آن امام جماعت 
است. اگر شما جورى عمل كنيد كه آن امام 
جماعت، يا تصور كند كه داريد شما جاى او را 
تنگ مى كنيد، يا واقعا جاى او را تنگ كنيد، 
يك معارضه اى در بطن اين كار وجود دارد،  
حواستان باشد! و حاال اگر يك وقتى امر دائر 
شــد بين كانون فرهنگى و امام جماعت، ما 
امام جماعت را مقدم مى دانيم؛ اين را به شما 
بگويم. غرض، حواستان باشد كه نگوييد اين 
جا آخوند گرايى شد و گروه گرايى شد. چون 
قوام مســجد به آن آقاى پيشــنمازى است 
كه آنجاســت. حاال ممكن اســت ميانشان 
يك آدمى باشــد كه خيلى فعال هم نباشد، 

چه نباشــد، اما طبيعت كار اين است. خيلى 
خب،  حاال اگر شما جورى عمل كنيد كه آن 
آقا با شــما همكارى كند وتشويق بشود به 
همكارى، اين ديگر «﹡﹢ٌر ︻﹙﹩ ﹡﹢ر» اســت. 
غرض، حواستان باشــد؛ به اين نكته توجه 
كنيد. اين را من خواستم براى اين كه شما « 

︭﹫︣ة» حركت كنيد.1375/2/31  ︋﹟︻
 ︮﹠︡وق ︻﹞︣ان ﹝︧︀︗︡ 

* آن پيشــنهاد مربوط بــه صندوق عمران 
مسجد هم بسيار پيشنهاد نو و جالبى است، 
من موافقم اين كار انجــام بگيرد. و عقيده 
ام اين اســت كه اگر شــما اين كار را شروع 
كنيد، يكى از وظايف بنياد مســتضعفان اين 
خواهد بود كه به شــما كمك بكند. يكى از 
خرجهــاى الزم، همين خرج اســت. يك 
جاهايى مسجد نداريم، يك جاهايى مسجد 
ويرانه داريم. مســجدهايى داريم كه به آن 
رسيدگى نمى شود. البته توجه بكنيد اوال در 
اين صرف و خرج يك تشــكيالت ادارى به 
وجود نيايد، مسجد يك رئيس طبيعى دارد، 
يك مدير طبيعى دارد؛ و او امام مسجد است، 
از او اســتفاده كنيد، از هيئت امناهايى كه در 
مساجد هستند استفاده كنيد، يك تشكيالت 
جديدى درســت نشــود، فقط يــك مركز 

پشتيبانى به وجود بيايد و الغير. 
ديگر اينكه مساجد و حسينيه ها بايد به پول 
مردم ســاخته بشــوند، اين فراموش نشود. 
ســنت صحيح رايج بين شــيعه، كه عبارت 
بوده اســت از اين كه مردم مسجد بسازند، 
حسينيه بسازند. اين ســنت، بسيار سنت با 
بركتى اســت. جورى نباشد كه اگر شما يك 
صندوقى درست كرديد يك جا، مردم بگويند 
خب، حاال كه ديگر پول هســت. الحمداهللا   
دولــت دارد مى دهد، مــا ديگر چرا بدهيم؟ 
اين نبايد بشــود. تبليغات و جار و جنجال و 
فالن و فالن اصال نبايد باشــد. بلكه بتوانيد 
پولهاى مردم را هدايت كنيد به اين صندوق 
در درجه اول و آن: «ا﹡﹞︀ ︺﹞︣ ﹝︧︀︗︡ا﹜ّ﹙ـــ﹥ 
︀﹜ّ﹙ـــ﹥» فوت نشود. اين آيه قرآن،  ﹝﹟ آ﹝﹟︋ 
مايه تشويق مردم بوده است در طول سنين 
متماديه، به ساختن مساجد، به تعمير مساجد، 
به آباد سازى مســاجد، به فرش مساجد. رو 
زيلوها مى نوشــتند؛ اين را ما وقف كرديم. 
اينها دلبستگى مردم را به مسجد تامين مى 
كند. اينها از بين نرود كه اين كار يك ظرافتى 

الزم دارد. البتــه صندوق اگر نباشــد، خب، 
همين وضع فعلى است. يك جاهايى اصال 
مســجد نداريم. محالتى گزارش هســت 
كه مسجد اصال نيســت! در خود تهران؛ يا 
بعضى روستاها، شهرها، مسجد ندارند يا كم 
دارند يا مسجد خراب اســت و از اين قبيل.      

1375/3/28
 ︡︗︀︧﹞ ︶﹀ ︤وم﹛  

 ︀﹨︣  در ︵︣ح ︗︀﹝︹︫ 
نقشــه جامع را دو جور آدم، ممكن اســت 
بكشد؛ يك جور آدمى كه معتقد است مسجد 
را بايد حفظ كرد، يك جور آدمى كه مى گويد 
نه آقا، مســجد با مثال زميــن باير چه فرقى 
دارد. دو جور آدم نقشــه مى ريزد. در يكى از 
شــهرها بنده رفتم ديدم يك خيابان كشيده 
اند، كه آن خيابان را ممكن بود مثال بيســت 
متر آن طرف تر بكشــند، چهار تا مســجد 
سالمت بماند. كما اين كه يك بناى قديمى 
و تاريخى را كه مى خواستند سالم نگه دارند، 
توانســته اند ســالم نگه دارند؛ اما مسجد را 
اصال اهميت نمى دادند، مــا با اينها اوقات 
تلخــى كرديم. ما عرضمان اين اســت كه 
مصلحت اگر باشــد اشكالى ندارد؛ مصلحت 
يــك جماعتى، مصلحت مردم باشــد، مى 
شــود مسجد را خراب كرد، اگر چنانچه واقعا 
مصلحت باشد. اما اين مصلحت چه جورى 
تشخيص داده بشود؟ االن هر جا كه گير مى 
كنند   براى اين كه چهارتا خانه را خراب كنند 
بايد يك پولى بدهند، مســجد را كه خراب 
كنند پول نبايد بدهند. مســجد را مى اندازند 
در مســير   مساجد را در مسير مى اندازند. نه، 
اين مصلحت نيست، بايد با اين واقعا مقابله 

بشود،  ايستادگى بشود. 
1375/4/18

 ︡︖︧﹞ ﹤  راز ︗︢ب ︗﹢ا﹡︀ن︋ 
 برويد ســراغ مخاطبتان، زبــان ويژه او را 
پيدا كنيد و اگر ديديد ســخت است، يك راه 
ميان برداريم و آن زبان خوش اســت. زبان 
خوش. خيلى جاى دورى نرويم. مسجد بنده، 
هميشه مملو از جوانها بود. آنهايى كه سنشان 
كفاف بدهد، مى دانند. هيچ وقت مسجدى 
كه بنده نماز مى خواندم، بعد از نماز مغرب و 
بين نماز مغرب و عشا، توى مسجد جا نبود. 
هميشه بيرون مســجد جمعيت بود، صدى 

هشتاد هم، جوان براى خاطر اين كه با جوان 
تماس مى گرفتم. آن روزها ، سالها، آنوقتها 
مد شده بود پوســتينهاى وارونه، جوانهاى 
خيلى آالمد، مى پوشيدند . يك جوانى از اين 
پوســتين وارونه يى ها، آمده بود صف اول 
نماز، پشــت سجاده نشسته بود. يك حاجى 
محترم بازارى هم كه خيلى مرد فهميده اى 
بود   خيلى خوشم مى آمد كه او مى آيد صف 
اول مى نشــيند   آن هم نشسته بود. ديدم او 
رويش را كرد به گــوش جوان، يك چيزى 
گفت، اين جوان مضطرب شــد. گفتم چى 
گفتى؟ جوان گفت: هيــچ چيز او هم گفت 
هيچ چيز. گفتم: نه، چى گفتى؟ فهميدم كه 
آين آقا به او گفته كه شــما مناسب نيست با 
اين لباس صف اول بنشينيد. گفتم نه آقا، نه ، 
نه. اتفاقا شما مناسب است همين جا بنشينيد، 
تكان نخور از ايــن جا، گفتم حاجى چرا مى 
گويى جوان برود عقب؟ بنشــين همين جا. 
بگذار بدانند كه جوان پوستينه وارونه هم مى 
توانــد بيايد نماز جماعت بخواند و به ما اقتدا 
كنــد. اگر پول نداريم، اگــر امكانات هنرى 
نداريم، اگر فعال ترجمه قرآن به زبان سعدى 
زمانه نداريم، اخالق كه مى توانيم داشــته 
︪︣ه ﹁﹩ و︗﹥ و  باشــيم برادرها! «ا﹜﹞﹢﹝﹟︋ 
︤﹡﹥ ﹁﹩ ﹇﹙︊﹥» آن، آنى را كه بايد ابراز كنيد، 
با اخالق، برويد سراغ اين جوانها، بريد سراغ 
دلهــاى اينها، روحهاى اينها، وراى قالبهاى 

اينها. آن وقت تبليغ انجام خواهد شد. 
1376/3/26

 ️︣︡﹞ آوری در﹢﹡  
 و ﹝︺﹞︀ری ﹝︧︖︡ 

 نكته اساسى اين كار شما اين است كه شما 
ابتكار به خــرج داديد يعنى تالش گوناگون 
اجتماعــى و علمى و تحقيقــى و هنرى و 
همه را گذاشــتيد روى موضوع مسجد. چيز 
جديدى اســت اين. نكته دوم اين است كه 
در موضوعاتى هم كــه مطرح كرديد براى 
دنبالگيــرى و تحقيق كــردن در آنها هم 
ابتكارهايى مشاهده مى شــود. اما من مى 
خواهم روى دو مســئله تكيــه كنم. اول، 
مديريت مســجد. خب يك مديريتى است 
واقعــا ، امامت جماعت، پيشــنمازى يك 
مديريت است. ما اين را همين طور به صورت 
خودرو خود ما روحانيون و طلبه ها از اول اين 
كار را انجام داديم؛ هر كس هم يك جور طبق 

مذاق خودش، مزاج خودش. مرحوم پدر ما، 
مسجد وارد مى شدند، سالهاى سال ايشان 
امام جماعت بودند. نه يك كلمه ايشــان به 
كسى حرف مى زد. فقط جواب سالم . نه به 
كســى ايشان نگاه مى كرد حتى همين طور 
آرام وارد مى شــدند مى رفتند توى سجاده، 
نماز مى خواندند مــى آمدند بيرون. كه من 
خودم كه ايشــان را ديــدم و مى ديدم وضع 
ايشــان را، مالحظه رفتار ايشان موجب شد 
كه بنده وقتى كه خودم پيشنماز شدم، اولين 
كارى كه كردم اين بود كه وقتى وارد مسجد 
شدم ، روى ســجاده. پشت به قبله نشستم، 
جلــوى مردم. مردم تعجــب كردند كه اين 
آقاى پيشنماز چه كار دارد! چرا از اين طرفى 
نشسته؟! يعنى رو به مردم كردم. كارى هم 
نداشتيم. نشســتم، منتظر كسى اگر حرفى 
مى خواهــد بزند، بزند. نمازم هم كه خواندم 
همان اولين نماز، يا دومين نماز، بلند شــدم 
ايستادم، رو به مردم كردم، و صحبت كردم. 
يعنى ساليق 180 درجه تفاوت مى كرد خب 
اين واقعا يك مديريت اســت. چه عيب دارد 
اين فكر بشود رويش، تدوين بشود، آموزش 

داده بشود، اين بسيار فكر نوى است. 
 دوم مســئله معمارى مســاجد است. االن، 

 ،︡﹨︡ ﹠︪︀ن ﹋﹀︀ف︋   ︨﹤﹋ ﹩︀﹡د. آ﹢  ︋︀﹡︡ه، ﹨﹞﹫︪﹥ ﹝﹞﹙﹢ از ︗﹢ا﹠  ︋︡︖︧﹞ 
 ﹟﹫ ︺︡ از ﹡﹞︀ز ﹝︽︣ب و︋  ﹢ا﹡︡م،︋  ﹠︡ه ﹡﹞︀ز ﹝﹩︠  ﹝﹩ دا﹡﹠︡. ﹨﹫︘ و﹇️ ﹝︧︖︡ی ﹋﹥︋ 

﹢د،  ﹫︣ون ﹝︧︖︡ ︗﹞︺﹫️︋  ﹡﹞︀ز ﹝︽︣ب و ︻︪︀، ︑﹢ی ﹝︧︖︡ ︗︀ ﹡︊﹢د. ﹨﹞﹫︪﹥︋ 
︀ ︗﹢ان ︑﹞︀س ﹝﹩ ﹎︣﹁︐﹛.  ︋﹤﹋ ﹟ا ︣︵︀ ︣ای︠  ︮︡ی ﹨︪︐︀د ﹨﹛، ︗﹢ان︋ 

︣ای ا﹝︀م ︗﹞︀︻️ ﹝︧︖︡،   ︋
︡ا﹇﹏ ﹫︤ی ﹋﹥ ﹐زم ا︨️، ︻﹙﹛ و 
.︣﹍ا︨️ د﹢﹆︑

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٣٢

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٣٣



اتاقكى درست مى كنند اسمش را مى گذارند 
مســجد. عيبى ندارد، شــرعاً هيچ اشكالى 
نــدارد. اما خب چه قدر خوب اســت كه اين 
معمارى مســجد همچنانى كه در گذشــته 
تاريخ ما وجود داشته، يك معمارى شاخصى 
باشد كه در آن نيازها مالحظه بشود. غرض 
اين اســت كه شــما ابتكار به خرج بدهيد و 
دنبال كنيد همين كار را. بسيار صحيح است 
و همين طور هر چه هم مى توانيد دامنه كار 

را گسترش بدهيد و پيش برويد. 
1376/6/16

  ︻﹙﹛ و ︑﹆﹢ا ﹐ز﹝﹥ ا﹝︀﹝️ ︗﹞︀︻️ 
 براى امام جماعت مسجد، حداقل چيزى كه 
الزم است، علم و تقواست ديگر. از اين دو تا 
نبايستى صرف نظر كرد. حاال چيزهاى ديگر 
هم الزم است، كســى ممكن است جهات 
ديگر هم داشــته باشد خيلى خوب است اما 
در مورد علم و تقوا شــما سخت گيرى كنيد؛ 
بايستى آن كسى كه آنجا مى ايستد نماز، عالم 
باشــد و عادل باشد؛ اين دو تا ديگر غير قابل 
اغماض اســت. حاال بقيه خصوصيات را هم 
داشت،  آدم سخنورى بود، آدم عاقلى بود، چه 
بهتر. البته، در مقام ترجيح طبعاً مقدم است؛ 
اما اگر جهات ديگر را ندارد، از علم و تقوا كه 
ديگر نمى شــود صرف نظر كرد معمم بودن 
امام و روحانى بودن امام براى اين اســت كه 
تقدم علم و رجوع مردم به عالم معلوم بشود؛ 
واّال اگر اين جور نباشــد چرا آنها مى ايستند، 

ديگرى بايستد. 
1377/9/16

 ︡︖︧﹞ ﹜﹛︀︻ ️﹫︋︣︑ 
︡︖︧﹞ ️︠︀  ﹝﹞︐︣ از︨ 

اگر چنانچه مسجد، در يك نقطه اى از نقاط 
نباشــد و هيچ راه ديگرى هم وجود نداشته 
باشــد، آن جا را اســتثنائا ما اجازه مى دهيم 
از ســهم امام مسجد بســازند؛ اما آن جايى 
كه مسجد هســت، مى خواهند حاال توسعه 
بدهنــد، يكى ديگر مى خواهند بســازند يا 
احتمال اين كه از طرق تبرع و زكوات بتوانند 
بسازند هست، اين جا را بنده شبهه مى كنم. 
بــراى خاطر اين كه من از مســجد واجبتر، 
عالم مسجد را مى دانم. ما االن وجوهاتمان 
براى اداره عالم مســجد كم مى آيد، شــما 
االن مالحظه كنيــد وضع طلبه ها را ببينيد 
چه جورى است؟ شما خودتان برويد قم يك 

سرى بزنيد، ببينيد چه جورى است، با چقدر 
زندگى مى كنند. توى اين شرايط اين را كه 
پول ســهم امام صرف ساختن مسجد شود، 

واقعاً من جرات نمى كنم.   1377/9/16
  ا﹫︀ی ﹝︧︖︡ 

﹫︪﹠﹞︀ز ا︨️   ︎﹤︋  ﹜︀﹇ 
 هر چه خدمت به مســاجد و عمران مساجد 
بكنيد، معلوم است كه انشاءاهللا ثوابش پيش 
 ︣﹝︺ ︀﹝﹡خداى متعال، چه قدر زياد است: «ا

︀﹜ّ﹙ـ﹥ وا﹜﹫﹢م ا﹐︠︣».  ﹝︧︀︗︡ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ﹝﹟ ا﹝﹟︋ 
 البته دوستانى كه اشتغالهاى ادارى و كارى 
و اينها دارند، خيلى به مســجد اهميت نمى 
دهند، اشــكال اين اســت. نايب نمى شود، 
فايده ندارد؛ بايد خود پيش نماز به مســجد 
برود، واال اســم مســجد به نام يكى باشد و 
يكى ديگر برود ، مثل همه كارهاى ديگرى 
اســت كه يك رئيس بيكار و يك نايب فعال 
دارد. اول انقالب مى خواستيم مشكل را آن 
جورى حل كنيم، فايده نداشت. نه آن رئيس 
مى توانست كارى بكند، نه آن نايب، قدرت 
و جرات و مســئوليت انجام كارهاى حسابى 
را داشت؛ لذا كارها غالبا مى ماند. اين تجربه 
موفقى نيســت. خود من پيشــنمازى كرده 
ام، مى دانم كه مســجد و پيشنمازى، يعنى 
چه . مســجد، قائم به پيشنماز است. خادم، 
تاثيــر خيلى كمى دارد؛ يعنى در مقايســه با 
پيشنماز، واقعاً تاثيرش ده بر يك هم نيست. 
البته تاثيراتى دارد، اما ملكه ى زنبور عســل 
مسجد، پيشنماز است. پيشنماز كه آن جا بود 
و جاذبه داشت، همه هستند. پيشنماز، هر چه 
و هر كس هم باشد، وقتى اعتنايى به مسجد 
نداشــت، تاثير كمى خواهد داشــت؛ مثل 
آقايان فعلى مــا، روحانيون انقالبى و جوان 
فاضل، عيب كارشان اين است كه به مسجد، 
اعتنايى ندارند. ظهر مى شود، مشغل كارند، 
يا جلسه دارند، مســجد هم دارند؛ اين نمى 
شود. اين كجا،  سنت پيشــنمازى در ايران 

كجا. 
 معروف بود مى گفتند كه هر وقت پيشــنماز 
نيامد، تابــوت را درب خانه اش ببريد؛ واقعا 

اين جورى بود. 
 پدر من چهل، پنجاه ســال   تا وقتى كه از كار 
افتاد   پيشــنماز بود، مگر ممكن بود ايشان 
يك روز به مســجد نرود. ما در دوره بچگى 

و نوجوانــى و آن وقتهايى كه پدرمان براى 
نماز مى رفت، اصال برايمان معهود نبود كه 
ممكن اســت نرود؛ يعنى اصال چنين چيزى 
مثــل محاالت بود، مثل اين بود كه يك روز 
آفتاب در نيايد. مگر پيشنمازى اين جور مى 
شــود؟ حاال برف اســت، حاال جلسه است، 
حاال مهمانى است. خوب، همه چيز به جاى 
خود محفوظ ، وقتى كه وقت نماز مى شــد، 
وقت مناســب نماز، اگر جلسه، يا مهمانى، يا 
مريض هم داشــتند، هر چه بود، پا مى شدند 

مى آمدند پيشنمازى اين است. 
 اگر شما بتوانيد، اين روحيه را در آقايان ايجاد 
بكنيد. من هم دائما به اين آقايان گفته ام كه 
بايد پيشنماز برسد و در پست خودش باشد. 
من خودم در مشــهد، پيشنماز بودم؛ نه از آن 
پيشنمازهاى مسن و پير بودم، نه آن چنانى 
بودم، اما همين حالت در بنده هم بود. مدتى 
كه من را از نماز جماعت ممنوع كرده بودند، 
فقط شبهاى شــنبه در مسجد امام حسن ع 
نماز مى خواندم   مســجد كرامت را بســته 
بودند. يك ســفر به مازندران   ســارى   رفته 
بوديم   برنامه را جورى تنظيم كردم كه صبح 
جمعه در تهران باشــم. براى شــب شنبه. 
روز قبلش در ســارى بوديم، اين جوانها من 
را شــناختند، دور و برم آمدنــد و به زور ما را 
داخل شبستانى از شبستانهاى مسجد جامع 
سارى، براى نماز جماعت بردند. نماز خواندم 
و برايشــان صحبت كردم. اصرار كردند كه 
بايد شما دو سه روز بمانيد؛ گفتم نه، التماس 
كردند  از آن التماســهايى كه هر روحانى را 
ميخكوب مى كند  گفتم نه، چون شب شنبه، 
نماز دارم و بايد بروم، يك ســخنرانى براى 
جوانها مى كنم. هر كارى كردند، گفتم نمى 
شــود. آنها گفتند: اى كاش پيشنماز ما هم 
مثل شما بود ايشان مرتب به تهران مى روند 
و خيلــى اهميت نمى دهند. پيشــنماز، اين 

است؛ اگر وادارشان كنيد، خوب است. 
 دوم ايــن كه هــر كس از ايــن آدمهاى با 
صالحيــت را كه ما گفتيم   مثال از قم   بيايند، 
فورا گفتند كه بايد براى آقايان، خانه بگيريم. 
پيشنماز، شرط پيشنمازيش در يك مسجد 
، اين اســت كه برايش يــك خانه بگيرند. 
باالخره در يك شهر، آدم مى خواهد زندگى 

كند. 
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 يكى از مهم ترين خطرات كه جوامع امروزى، 
به ويژه جوامع اســالمى را تهديد مى كند، از 
ناحيه غرب، به سركردگى استكبار جهانى با 
تكيه بر پيشــرفت هاى غربيان و با استفاده از 
رسانه هاى مختلف از يكسو و همچنين تأكيد 
بر نقاط ضعــف و اختالفات موجود در جوامع 
اســالمى صورت مى پذيــرد؛ «جنگ نرم» 

دشمنان عليه اسالم و مسلمانان است. 
واژه «جنگ نرم»1 براى نخستين  بار در سال 
1970ميالدى در امريكا مورد استفاده اساتيد 
علوم سياسى و روابط بين الملل قرار گرفت كه 

در مقابل «جنگ سخت» به كار مى رود.
جوزف نــاى، ظاهراً اولين فردى اســت كه 
اصطالح جنگ نــرم را به كار برده اســت. 
وى جنــگ نرم را «شــكل دهى ترجيحات 
ديگران» توصيف مى كنــد.2 بدين معنا كه 
ديگران آن گونه تصّور كنند كه ما مى خواهيم. 

جنگ روانى، جنگ ســفيد، جنگ رسانه اى، 
عمليات براندازى، عمليات روانى، براندازى 
نــرم، انقالب نرم، انقــالب رنگى و انقالب 
مخملى نيز واژه هايى هســتند كه با توجه به 
رويكردهاى مختلف جنگ نرم، در همين معنا 

به كار مى روند.
«در جنگ نرم، دشــمن به سراغ سنگرهاى 
مرزى مــا مى آيد، مراكز مرزى ما را ســعى 
مى كند منهدم كند تا بتواند در مرز نفوذ كند. در 
جنگ روانى و آنچه امروز به آن جنگ نرم گفته 
مى شــود در دنيا، دشمن به سراغ سنگرهاى 
معنوى مى آيد كه آنها را منهدم كند. در جنگ 
نرم دشمن سراغ ايمان ها، معرفت ها، عزم ها، 
پايه ها و اركان اساسى يك نظام و يك كشور 

مى آيد كه اين ها را منهدم بكند».3
در جنگ نرم، ابتدا به شناخت ملت مورد تهاجم 
مى پردازند، تاريخ آن ملت، آداب و رســوم آن 
جامعه، روحيات، خصلت هــا و باورهاى آن 

ملت را مورد مطالعه قرار مى دهند و سپس به 
تحقيــر، تحريف و تخريب عرصة نرم قدرت 
آن ملت مى پردازند و در مرحلة سوم به تحميل 

فرهنگ بيگانه اقدام مى نمايند.
اعتال، عمق و گســترش معرفت و بصيرت 
دينى، تقويت فضايل اخالقى و ايمان و تعميق 
روحية دشمن شناســى و شناخت ترفندها و 
توطئه هاى دشــمن عليه انقالب اســالمى 
و منافع ملى و ســاماندهى فرهنگ و تقويت 
آن از اهم سياســت هاى كلى مقابله با جنگ 
نرم است. مســجد به عنوان پاك ترين و كم 
خرج ترين اجتماعات دنيــا كه نوعى آگاهى 
از مشــكالت و نيازهاى يكديگر و زمينه ساز 
تعاون اجتماعى بين مسلمين را فراهم مى آورد 
و قدرت مســلمين و انسجام آنها را به نمايش 
مى گذارد، بيم در دل دشمنان انداخته، منافقان 
را مأيوس مى سازد و بالقوه قادر است هرگونه 
تهاجم فرهنگى و جنگ نرم را خنثى ســازد. 
بنابراين، نقش مساجد در مقابله با جنگ نرم 
بسيار با اهميت اســت؛ زيرا مسجد به دليل 
ساختن تفكر و انديشه، همواره موجب هراس 
دشمن بوده اســت؛ ازاين رو، دشمنان قسم 
خورده اسالم و انقالب در سالهاى اخير سعى 
كرده اند در قالب توليدات سينمايى به كمرنگ 
كردن حضور مردم در مســاجد و حسينيه ها 

بپردازند و از قداست جايگاه آن بكاهند.
بايــد توجه كرد كــه، جنگ نرم ريشــه در 
تاريخ اســالم داشــته و از مخرب ترين نوع 
مبارزه هاست. نكته قابل توجه اين كه، در اين 
بين بهره گيرى از مقدسات عليه مقدسات را 
يكى از شيوه هاى خطرناك در جنگ نرم بايد 
دانست و دشمن در اين حالت ممكن است خود 
را از دوست داران انقالب جلوه دهد. مساجد به 
عنوان مهم ترين پايگاه تبليغ و آموزش دينى، 
در مبارزه با اين هجوم، وظيفه اى ســنگين بر 

عهده دارند.
براى دفاع از هر فرهنگ، شــناخت آن الزم 
اســت، چه بسا مســجد با آموزش فرهنگ 
دينى، شــناخت الزم بــراى طبقات جامعه 
فراهم مى كند. اين شناخت خودباورى الزم 
براى دفــاع از فرهنگ خودى پديد مى آورد و 
سالح كارگشايى به نام غيرت دينى در مبارزه 
با جنگ نرم فراهم مى شود. ما براى مواجهه 
با شــرايط جديد، در بعضى زمينه ها سياست 
مشــخص نداشته ايم و متناســب با شرايط 
روز امكانات، نهادها و تشــكل هاى جديدى 

طراحى نكرده ايم؛ برخى تحقيقات نشــان 
مى دهد كه: هر فرد باسواد بيشتر در جلسات 
ســخنرانى شركت مى كند، در حالى كه ساير 

افراد بيشتر به مجالس عزادارى مى روند.
اگــر مســاجد از خاصيــت تــك بعــدى 
(معنويت گرايى) به ســوى چند بعدى شدن 
ســوق داده شود و در تحّقق نيازهاى فردى و 
اجتماعى جامعه اقدامى عملى صورت گيرد، 
قطعــاً در مبارزه با ايــن جريان فكرى موّفق 
خواهد بود. در اوضــاع كنونى كه ما در عصر 
ابتكارات و خالقيت ها به ســر مى بريم و هر 
روز شيوه هاى جديد اطالع رسانى و تبليغاتى 
ابداع مى شود، آيا شــيوه هاى پيام رسانى در 
عرصه دين و معارف دينى شيوه هاى كارآمد و 
روزآمد است؟ اگر تصويرى كه از دين به جامعه 
خصوصاً نسل جوان عرضه مى شود تصويرى 
لّذت گريز باشــد، به گونه اى كه انســان  را 
به تاريكخانه غم ســوق دهد و افســردگى و 
دلمردگى را در پى داشته باشد، اينجاست كه 
جوان تصور مى كند ميان دين و شادى تقابل 
و تعارض اســت. حال، جوان از آن جهت كه 
جوان اســت اگر بين دو گزينه شادى يا دين 
با تلقى فوق مخير شــود، با توّجه به عاليق و 
تمايالت و مقتضيات سنى خود به كدام سمت 
مى رود، جواب روشن است، پس بايد آموزش 
به گونه اى باشــد تا جوان به اين باور برســد 
كه ايمان، افســردگى و دلمردگى را مى ُزدايد 

و زداينده غم و اندوه و حسرت است.
جامعه امروز، اقتضائات خاص خود را دارد در 
اين صورت مسجد چه بسا با همه امكانات در 
زمينه تربيت دينى و اخالقى جامعه و به طور 
همه جانبه در بُعد فرهنگى جامعه و نسل جوان 
عرض اندام كند، اما با كاركرد جديد و متناسب 
وضع فعلى، در اين دوره، گردانندگان مساجد 
بايد به ســمت نهادينه كردن باورها و درونى 
كردن و تعميق اصولى ارزش ها گام بردارند. 
وظيفه ديگر مساجد، تقويت احساس شرافت، 
عّزت خواهى، آزادگى و حرّيت اســت. قرآن 
كريم عّزت را منحصر  به خدا، رسول و مؤمنين 
ذكر نموده است.4و بر جلوگيرى از سلطه كّفار 
بر مسلمانان تأكيد كرده است.5 تأكيدات قرآن 
كريم به مسلمانان اين هشدار را مى دهد كه 
 اى مسلمانان! با سلطه استعمارگران به مقابله 
برخيزيد. مساجد بايد به نقش  علما و بزرگان 
دين و مبارزات آنان با استعمارگران بپردازند تا 
جوانان به خــود اعتماد كنند و هر آنچه رنگ 

ذلت و حقارت دارد از خود دور سازند.
مساجد در طول تاريخ اسالم نقش ارزنده اى 
در مبارزه و پاسدارى از دين و آغاز جنبش هاى 
مردمى ايفا كرده انــد. از جمله  اين مبارزات: 
فتواى مرحــوم ميرزاى شــيرازى در دوره 
ناصر الدين شاه قاجار در تحريم تنباكو بود، كه 
ســرانجام منجر به لغو قرارداد ننگين اعطاى 
امتياز تنباكو به كمپانى تالبوت انگليسى شد. 
مخالفت علنى حضرت امام خمينى  در آبان ماه 
1343 با اليحه ننگين مصونيت مستشاران و 
تبعه اِمريكا در ايران، يعنى كاپيتوالسيون نيز 
منجر به لغو آن شــد. اينها نشان دهنده نقش 
مرجعيت و قدرت معنوى ايشان در بين طبقات 
جامعه و در ســايه اهللا اكبر مناره هاى مساجد 
است. با همين مالحظه است كه گالدستون 
(سياستمدار انگليسى) در پارلمان گفته بود: تا 
نام محمد  بر فراز مأذنه ها بلند است، و تا كعبه 
بر پا و قرآن راهنماى مسلمانان است، امكان 
ندارد پايه هاى سياســت ما در سرزمين هاى 

اسالمى استوار و پايدار شود.6
به هر حال، مهــم ترين كانون اعتالى فكر، 
فرهنگ و ايمان در جامعة اســالمى، مساجد 
و كانون هاى مذهبى هستند كه ضمن اعتال 
و تعميق باورهاى اسالمى، با ارتقاء و تحكيم 
ارزش هاى اسالم و انقالب اسالمى در همه 
ابعاد و نيز با تحكيم وحدت و همبستگى ملى، 
ضمن احتــرام به آداب و رســوم و فرهنگ 

محلّى مى تواند راه را بر نفوذ عدوانى و جنگ 
نرم دشــمنان به ميزان قابل توّجهى بسته و 
همچون ســّدى مستحكم و پايدار در اين راه 

عمل نمايد.
سرعت روزافزون تغييرات سياسى و اجتماعى 
در دنياى امروز، لزوم ايجاد آمادگى براى پاسخ 
به اين تغييرات را به وجود آورده است. بنابراين، 
در كنار رهبران و مديران فرهنگى كشــور، 
بايستى مســاجد به عنوان مهم ترين كانون 
مذهبى و فرهنگى خود را با اين تغييرات وفق 
دهند. انطباق نه بدين معنا كه به همان ســو 
روند كــه غربيان ديكته مى كنند، بلكه بدين 
معنا كــه از اين تغييرات به نحو مطلوب بهره 
گرفته و در پيشــبرد اهــداف و برنامه هاى 
فرهنگى اســتفاده كنند. مسجد نبايد كانون 
تحجر و عقب ماندگى تلقى گردد. مســجد 
و اهالى مســجد بايد از نظر علم و فناورى از 
پيشرفته ترين فنون روز بهره گيرند تا بتوانند 
همزمان با جذب جوانان، ضمن آشنايى آنان 
با علوم و فناورى هاى جديد به تعميق فرهنگ 

و معارف اسالمى بپردازند. 
پى نوشت
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︐﹢ا﹡︡ در ﹝︣ز ﹡﹀﹢ذ ﹋﹠︡. در ︗﹠﹌ روا﹡﹩ و آ﹡︙﹥ ا﹝︣وز  ︨︺﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹝﹠︡م ﹋﹠︡ ︑︀︋ 
 ︡︀ی ﹝︺﹠﹢ی ﹝﹩ آ﹨︣﹍﹠ ︣اغ︨   ︨﹤ ︋﹥ آن ︗﹠﹌ ﹡︣م ﹎﹀︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د در د﹡﹫︀، د︫﹞﹟︋ 

️ ﹨︀، ︻︤م ﹨︀،  ︣اغ ا﹞︀ن ﹨︀، ﹝︺︣﹁ ﹋﹥ آ﹡︀ را ﹝﹠︡م ﹋﹠︡. در ︗﹠﹌ ﹡︣م د︫﹞﹟︨ 
︡﹠﹊ ︀︎﹥ ﹨︀ و ار﹋︀ن ا︨︀︨﹩ ﹉ ﹡︷︀م و ﹉ ﹋︪﹢ر ﹝﹩ آ︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹨︀ را ﹝﹠︡م︋ 

﹠﹍︣﹨︀ی ﹝︣زی ﹝︀ ﹝﹩ آ︡، ﹝︣ا﹋︤ ﹝︣زی ﹝︀ را  ︣اغ︨   ︨﹤  ︗﹠﹌ ﹡︣م، د︫﹞﹟︋ 
︐﹢ا﹡︡ در ﹝︣ز ﹡﹀﹢ذ ﹋﹠︡. در ︗﹠﹌ روا﹡﹩ و آ﹡︙﹥ ا﹝︣وز  ︨︺﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹝﹠︡م ﹋﹠︡ ︑︀︋ 
 ︡︀ی ﹝︺﹠﹢ی ﹝﹩ آ﹨︣﹍﹠ ︣اغ︨   ︨﹤ ︋﹥ آن ︗﹠﹌ ﹡︣م ﹎﹀︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د در د﹡﹫︀، د︫﹞﹟︋ 
️ ﹨︀، ︻︤م ﹨︀،  ︣اغ ا﹞︀ن ﹨︀، ﹝︺︣﹁ ﹋﹥ آ﹡︀ را ﹝﹠︡م ﹋﹠︡. در ︗﹠﹌ ﹡︣م د︫﹞﹟︨ 
.«︡﹠﹊ ︀︎﹥ ﹨︀ و ار﹋︀ن ا︨︀︨﹩ ﹉ ﹡︷︀م و ﹉ ﹋︪﹢ر ﹝﹩ آ︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹨︀ را ﹝﹠︡م︋ 
︊︣﹎︀ن ر﹨︊︣ی، ١٣٨٨/٧/٢﹨ـ.ش.)  ︠︀ (︋﹫︀﹡︀ت ﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی در د︡ار︋ 
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︡﹎﹩ ﹝︺﹠ــ﹢ی در ︀︨﹥ ﹝︧︖ـــ︡ ︠︀﹡ــ﹢اده ز﹡ـــ

مســاجد به فرموده پيامبــر  خانه خدا1، انــوار الهى2، جايگاه 
پيامبران3و نيز بوستان بهشتى شــمرده شده است، بهترين 
مصاديق شعائر الهى است. ارج نهادن به اين شعائر به فرموده 
قرآن كريم، نشان دهنده پرهيزكارى است: «و هركس شعائر 
الهى را بزرگ دارد، اين كار نشانه تقواى دلهاست».4ازاين رو، 
ايــن مكان مقّدس، منبع و مركــز فيوضات معنوى و بركات 

گوناگون براى نمازگزاران و جامعه اسالمى است. 
 اين پايگاه عظيم، نقش مهمى در تعالى و تحكيم بخشــيدن 
كانــون مقدس  خانه و خانــواده دارد. در واقع انس خانواده با 
مســجد و بهره-گيرى از اثرات ارزنده و نورانيت معنوى آن از 
يكســو تربيت دينى و بصيرت و معرفــت واال در كانون خانه 
و خانواده حاكم مى گردد و از ســوى ديگر، خانواده تجليگاه 
ارزشهاى الهى گرديده و از سوى سوم زمينه سعادتمندى افراد 

خانواده و اجتماع را به ارمغان مى آورد. 
مسجد، نردبانى بلند براى دستيابى به معنويت دينى و برآوردن 
نيازهاى روحانى انســان است. مسجد، به سبب ويژگى هايى 
كه دارد، در واقع، تجليگاه حق و اسما و صفات الهى و جايگاه 
تربيت معنوى و الهى خانواده به شــمار مى رود. بيشتر، انجام 
اعمالى با انگيزه هاى عميق تِر زندگى، و ارتباط عاطفى با خدا 
است. از اين مكان معنوى است كه فرهنگ اصيل دينى تبيين 
و تبليغ شده، راه تربيت و رشد و كمال انسانى هموار مى گردد 
و بازسازى و اصالح فرهنگى و معنوى فردى و اجتماعى آغاز 

مى گردد.
مقام معظم رهبرى در مورد وظيفه معنوى مساجد مى فرمايد: 
«هرچه بتوانيد در مورد مساجد كار بكنيد، خيلى خوب است. 
مسجد، كانون دين است. اآلن هم همين است. هيچ چيز جاى 
مســجد را پر نمى كند... مساجد است كه فضا را فضاى دينى 
نگه مى دارد و معارف را از نسلى به نسلى منتقل و با دين آشنا 
مى كند».5 مســجد در صورتى در زندگى معنوى خانواده ها 
نقش بســزا دارد كــه، حضور در اين مــكان مقدس، صرف 
حضور فيزيكى نباشــد، بلكه  انسان بايد با همه وجود خود در 
مسجد حضور پيدا كند و روح و روان خويش را با عطر معنويت 
و عبادت مســجد، معّطر گرداند؛ به عبــارت ديگر، عالوه بر 
حضور فيزيكى و جسمى، حضور معنوى و باطنى داشته باشد 
و انديشــه و توّجهات او تنها به خدا و خداشناسى و خداستايى 

مشغول باشد و خود را از هر فكر و خيال دنيوى برهاند.
 امام زين العابدين  درباره حضور معنوى در مســجد فرمودند: 
«مســاجد، خانه هاى خداست. پس هركسى كه به سوى آنها 
بشتابد، به سوى خدا شتافته و او را قصد كرده است و شخص 
نمازگزار، مادامى كه در حال نماز است، در نزد پروردگار متعال 

قرار گرفته است».6
از اين حديث شريف، چنين اســتفاده مى شود: انسانى كه در 
مســجد، در حال نماز اســت و همه توجّهات او تنها به سوى 
خداســت و او را از روى اخالص و ايمان، عبادت و پرســتش 
مى كند، چنين كســى توفيق لقاى الهى يافته و به مقام واال و 

بزرگى نايل شده است.

حضور در مســجد در زندگى معنــوى خانواده ها و افراد 
مؤمن، آثار و فوايد فراوانى كه تنها به برخى از آنها اشاره 

مى كنيم:
1. تهذيب نفس: انســان ها در رهايى از بند شيطان و رسيدن 
به كمال و درجات عالى انســانى، نيــاز مبرم به زدودن گناه و 
آلودگى هاى روحى و روانى از جسم و جان خود دارند. مسجد 
مى تواند بهترين جايگاه تفّكر و بازگشــت به خويشتن باشد و 
انسان ها را به مقصودشان برساند. نقش مسجد در اين امر مهم، 
بسيار كارساز و برجسته است و در حقيقت، خانواده ها مديون 
مساجدند؛ زيرا دين و مذهب خود را در مساجد مى شناسند و در 
ايــن اماكن مقّدس با پروردگار خويش راز و نياز و روح و روان 
خويش را از آلودگى ها تصفيه و تزكّيه مى نمايند و با استغفار و 

توبه، راه تقّرب الى اّهللا  را مى پيمايند.
  2. ايمنــى از بالها و گرفتارى ها: مطالعات نشــان مى دهد 
خانواده هاى مســجدى، پايبندى بيشترى به خانواده دارند و 
خود ساخته ترند. مســجد باعث مى شود پايه خانواده از حيث 

اعتقادى و تحّمل مشكالت محكم تر گردد.
معموًال مســاجد پناهگاه و مأمن مؤمنان و مسلمانان در اّيام 
سختى ها و گرفتارى ها اســت. همچنين از لحاظ اجتماعى، 
هرگاه مسلمانان با فشارهاى حكومت يا با مخالفان عقيدتى 
و يا افراد ناباب روبه رو مى شــوند، مساجد را بهترين پناهگاه و 

محل آسايش خويش مى يابند.
  پيامبر  در حديثى فرمودند: «هنگامى كه مشــكالت و بالها 

(براى اهل زمين) نازل مى شود، اهل مساجد درامانند».7
3. كســب رضايت و جلب رحمت پروردگار: حضور خانواده ها 
در مسجد، موجب رضايت پروردگار سبحان از آنان مى گردد 
و بر درجه قرب ايشــان مى افزايد. در روايات نبوى آمده است: 
يد اهللا مع الجماعة؛ رحمت خداوند با جماعت است. اجابت نيز 

در گرو دعاى جمع است.
 امام على  فرمود: «نشســتن در مســجد براى من بهتر از 
نشستن در بهشت است. زيرا نشستن در بهشت مايه خشنودى 
نفس انسان است، ولى نشستن در مسجد، موجب خرسندى 

خداى سبحان».8
4. گشــايش امور: با حضور انســان در مســجد و راز و نياز با 
پروردگار متعال و دل ســپردن به وى از روى اخالص و نّيت 
پاك، بســيارى از معضالت و مشــكالت وى، راه حل پيدا 
مى كند و اندكى بعد، خود به خود همه مشكالت و گرفتارى ها 

رفع مى گردد و گشايش و راحتى در امور پديد مى آيد.
امام صــادق  در اين بــاره فرمودند: «هر كس به ســوى 
مسجدى حركت كند، بر هيچ  تر و خشكى گام نمى نهد، مگر 
ايــن كه از اين زمين تا زمين هفتم، راه ها بر روى او گشــوده 

گردد».9
5. افزايش حســنات و كاهش ســّيئات: رفتن به مســجد و 
بهره مندى از فضاى عبــادى و عرفانى آن، موجب افزايش 
حســنات و پاداش اخروى و كاهش سّيئات و يا محو كلّى آن 

مى گردد.
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﹢د را در  ︀﹡﹢اده ﹨︀ ﹝︡﹢ن ﹝︧︀︗︡﹡︡؛ ز︣ا د﹟ و ﹝︢﹨︉︠   ︠،️﹆﹫﹆ در 
﹢︩ راز و ﹡﹫︀ز و روح  ︣ورد﹎︀ر︠   ︎︀ ّ︡س︋  ﹝︧︀︗︡ ﹝﹩ ︫﹠︀︨﹠︡ و در ا﹟ ا﹝︀﹋﹟ ﹝﹆
︀ ا︨︐︽﹀︀ر و ︑﹢︋﹥، راه  ﹢︩ را از آ﹜﹢د﹎﹩ ﹨︀ ︑︭﹀﹫﹥ و ︑︤﹋ّ﹫﹥ ﹝﹩ ﹡﹞︀﹠︡ و︋  و روان︠ 
.︡﹠︀﹝﹫︎ ﹩﹞ ّ︣ب ا﹜﹩ ا﹜﹙ّ﹥  را ﹆︑

حجت االسالم عسكرى اسالمپور كريمى
محقق و پژوهشگر حوزه علمية قم
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پيامبر فرمود: «هر كس به جانب مسجدى از مسجدهاى 
خدا برود، براى هرگامى كــه برمى دارد تا آن هنگامى كه به 
خانه اش برگردد، ده حسنه براى او ثبت، و ده سّيئه و گناه از او 

محو، و ده درجه بر جايگاه وى نزد خداوند افزوده مى شود».10
6. رســيدن به فوايد هشت  گانه: اصبغ بن نباته، كه از ياران و 

اصحاب نزديك امام على  بود، از آن حضرت روايت كرد:
«هر كه در مســجدى رفت و آمد داشته باشد، به يكى از اين 

فوايد هشتگانه نايل خواهد شد:
1. برادر دينى كه او را در راه كســب رضاى خداوند يارى كند؛  
2. دانشــى كه راه گشا باشد؛ 3. نشانه و آيه اى كه استوار باشد؛ 
4. شــنيدن ســخنى كه او را به راه راست هدايت گر باشد؛ 5. 
شنيدن كالمى كه او را از تباهى و فساد بازدارد؛ 6. دستيابى به 
سّنت و شــيوه اى كه پيروى شده باشد؛ 7. رسيدن به رحمتى 
كه منتظر آن بوده اســت؛ 8. گناهى را از روى خوف و خشّيت 

الهى و يا از روى شرم و حيا ترك كند».11
7. آگاهــى از احوال يكديگــر و تعاون اجتماعــى: از جمله 

مشكالت مهّم جامعه اسالمى، بى خبرى و ناآگاهى مسلمانان 
از وضعيت و گرفتارى هاى ديگران است كه از اين راه، صدمات 
و خســارات هاى فراوانى به آنان وارد مى گــردد. آنانى كه از 
قدرت و يا ثروت سهمى دارند و به اصطالح گليم خويش را از 
آب بيرون مى كشند، تنها به خود و خانواده خويش مى پردازند 
و همه راحتى و آســايش را براى خود طلب مى نمايند. بدون 
اينكه ديگر مؤمنان و مســلمانان را در نظر داشته و در فكر و 
انديشه برطرف كردن مشكالت و گرفتارى هاى آنان باشند.

پيامبــر   اين مســئله را آن قدر مهم و خطير دانســت و به 
مســلمانان در خصوص آن هشدار داد كه گويا مسلمانى را به 
آن مشروط نمود. آن حضرت در حديثى فرمودند: «كسى كه 
صبح كند در حالى كه اهتمامى به امر مسلمانان نداشته باشد، 
از اسالم بهره اى نبرده و كسى كه آگاه شود بر مردى كه نداى 
دادخواهى از مسلمانان سر مى دهد، پس او فريادرسى نكند، از 

مسلمانان نخواهد بود».12
حضور در فضاى معنوى مســجد، آن هم در ساعاتى از روز و 
شب باعث مى شود كه انسان 
خسته از كار دنيا و...، اندكى 

آرامش خاطر يابد.
بــه هر حــال، گســترش 
اجتماعى،  ارتباط  مناسبات، 
دوســتى هــا و محّبت هــا 
و...، همــه در پرتــو حضور 
خانواده هــا در مســاجد و 
مالقــات بــا يكديگــر، در 
ايــن مكان مقّدس اســت. 
افراد اهل مســجد معموًال 
اجتماعى ترنــد و از اعتماد به 
نفس بيشــترى برخوردارند. 
خانوده اهل مسجد در تربيت 
دينى فرزنــدان موفق ترند. 
حضور كــودكان و نوجوانان 
در فضاى معنوى مســجد 
و ديــدن الگوهــاى نيك 
مســجدى باعث رشــد و 
پيشــرفت دينى و اجتماعى 

آنان است. 
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 پى نوشت
١- و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥، ج١، ص٢٦٨.
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عوامل متعّدد و نهاد هاى اجتماعى مختلفى 
اعم از خانواده، مدرســه، روحانيــت و... در 
شكل گيرى هويت اجتماعى افراد جامعه، به 
ويژه كودك نوجوان و جوان نقش دارند. يكى 
از نهادهاى اجتماعى، نهاد مسجد است كه در 
شكل گيرى هويت اجتماعى افراد مى تواند 

نقش بسزايى داشته باشد.
 مســجد با تقويت روابط اجتماعى ســالم، 
با فراهم كردن رشــد علمــى و فرهنگى و 
دادن آگاهى هاى الزم بــه كودك و نوجوان 
و همچنين با بيدار كردن فطرت الهى، زمينه 
شكل گيرى هويت اجتماعى سالم براى افراد، 

خصوصاً كودك و نوجوان را فراهم مى كند. 
«هويت در لغت به معناى چيستى و حقيقت 
شىء است. آنچه كه نشانه و شخصيت چيزى 

يا كسى را معرفى كند».1 
هويت، يعنى حقيقت شــى يا شــخص كه 
مشــتمل برصفات جوهرى اوباشد. هويت 
درلغت به معناى شــخصيت، ذات، هستى و 

وجود و منسوب به «هو» مى باشد.2
پاســخ به اين سؤال كه: «از كجا آمده ام و چه 
كارى بايد بكنم و ســرانجام من چيست»، 
همان هويت يا خودم اســت. در آموزه هاى 
اصيل اسالمى هر چند اين واژه با خصوصيات 
مذكــور طرح نشــده، ولــى از عبارت ها و 
اشارت هاى ديگر مى توان حقيقت (هويت) و 
(خود) را استخراج كرد. امام على فرموده اند:
«آن كس كه بداند از كجا آمده، در كجاست 
و به كجا رهسپار خواهد شد، مشمول رحمت 
الهى خواهد بود».3 در ابياتى از ديوان شــعر 

منسوب به آن امام همام آمده است:

«اى انسان! آيا گما ن مى كنى كه تو موجودى 
حقير و كم مقدارى؟ و حال آن  كه راز جهانى 
بزرگ در كتاب روح تو مندرج است. درد تو از 
خود توست، ولى به آن آگاهى ندارى و درمان 

تو نيزدر خود توست، ولى آن را نمى بينى».4
هويــت را مى توان بــه مالك هاى مختلفى 
تقسيم بندى كرد، اّما در يك تقسيم بندى كه 
مرتبط با اين مقاله اســت، هويت به «هويت 
فردى» و «هويت اجتماعى» تقسيم مى شود. 
منظور از هويت فردى؛ شــناخت توانايى ها، 
قابليت ها و ويژگى هاى رشد و تحول و نيازهاى 
اساسى روان است. با اين تعريف، هويت فردى 

با خودشناسى رابطه مستقيم دارد. 
اگــر فــرد را از جنبــه نقش هــا و وظايف 
اجتماعى اش مورد مطالعه قرار داده و متقابًال 
انتظارات جامعه از وى را بررســى كنيم، در 
حقيقت بــه درك مقوله «هويت اجتماعى» 
نزديك شــده ايم.5 در واقع هويت اجتماعى، 
رشــته اى از معانى است كه فرد در محيط يا 
موقعيت اجتماعى بــراى تعريف خود به كار 

مى برد.6
هويت اجتماعى هر فرد، پاســخى است كه 
وى به چيستى و كيستى خود به عنوان فردى 
از يك جامعه مطرح مى كند. البته اين پاسخ 
لزوماً در گفتار نيســت؛ بلكه مظاهر عملى و 
رفتارى، بهتريــن گواه براى نشــان دادن 
هويت اجتماعى هر شخص است. نوع رفتار 
اجتماعى، نوع پوشــش، نوع تفريحات، نوع 
گفتار، نوع رفتار سياسى اجتماعى و... هر فرد 
از مظاهر مهم بيــان كننده هويت اجتماعى 
وى است. اگر از جوان انقالبى هويت او گرفته 

شود، ديگر دغدغه دينى و مقاومت و... ندارد. 
كارى كه دشــمن با حربــه هاى مختلف در 
صدد آن است، هويت زدايى از جوانان ايرانى 

است.
وقتى كــودك و نوجوان يا جــوان از هويت 
اجتماعى صحيحى برخوردارد نباشــد براى 
پركــردن اين خأل شــخصيتى، به راه هاى 
انحرافــى و مدل هاى غلــط هويتى روى 
مــى آورد. گرايش به گروهاى: «رپ يا متال 
يا شيطان پرســتى و ...» همه نمونه هايى از 

اين مسئله اند.
مسجد، به عنوان يك نهاد عبادى و اجتماعى 
فعال در متن جامعه اســالمى، نقش بسزايى 
در شكل گيرى افراد جامعه، به ويژه نوجوانان 
و جوانان دارد. كه در اين قســمت به تحليل 
اين نقش مسجد مى پردازيم. براى اين منظور 
روايت شــريفى را كه به امام على   در بيان 

اثرات ارتباط مستمر با مسجد مى فرمايد:
 «كسى كه به مسجد رفت وآمد مى كند، يكى 
از منافع هشت گانه نصيب او مى شود: برادرى 
مفيــد و با ارزش در راه خدا، يا علم و دانش نو، 
يا دليل و برهان محكم براى تثبيت عقايد، يا 
كلماتى كه موجب هدايت شود مى شنود، يا 
رحمت مورد انتظارى شامل حال او مى شود، 
يــا مواعظى كه او را از فســاد و گناه بازدارد، 
مى شنود، يا به خاطر ترس يا حيا و آبروى خود 

گناهى را ترك مى كند».7
 در كالم گهربار امام على  ، هشــت ثمره 
مهم براى رفت و آمد مســتمر در مسجد و به 
تعبيرى  اهل مسجد بودن  ذكر شده است. با 
دقت در اين امور نحوه اثرگذارى مســجد در 
شــكل گيرى هويت اجتماعى افراد،  به ويژه 
نوجوانان و جوانان كه در مرحله شكل گيرى 
و تثبيت هويت اجتماعى اند به خوبى روشن 
مى  شــود. انســان موجودى اجتماعى و به 
قول حكما، مدنى الّطبع است. براين اساس، 
انسان ناگزير از داشتن روابط اجتماعى با افراد 
مختلف با عناوين مختلفــى چون خانواده، 
دوستان، همكاران، همســايگان و... است. 
روابط دوستى، از مهم ترين روابط اجتماعى 
انسان، است. داشتن دوستان مناسب باعث 
ســالمت روحى و هويت اجتماعى مناسب 
انســان اســت. به ويــژه در دوره كودكى، 
نوجوانى و جوانى افراد به شــّدت تحت تأثير 

محيط دوستان خود هستند. 
امام على   اولين اثر ارتباط با مسجد را يافتن 

دوســتان و برادران دينى مطرح مى فرمايند. 
دوســتى اى كه بر محور دين و بندگى خداى 
متعال شكل گيرد دوستى اى است كه پايدار 
و بــه دور از هر گونه دغل و انحراف اســت. 
اين دوســتِى ايمانى در شكل دادن به هويت 
اجتماعى نوجوان و جوان قابليت بااليى دارد. 
هويــت اجتماعى بــا محوريت مالك هاى 

دينى و الهى.  
نكته درخــور توجــه اين كه: بســيارى از 
نمازگزاران كه در ســنين جوانى و نوجوانى 
قــرار دارند مى توانند مبلّغ عملى مســجد و 
نماز جماعت باشــند و با بيان لذايذ معنوى، 
همساالن خود را به اين امر ترغيب و تشويق 
كنند، زيرا جوانان در موقع ورود به مســجد 
اعمال خويــش را ارزيابى مى كنند و با ديدن 
همتايان خــود در مســجد در تصميم خود 

مصمم تر مى شوند.
در روايت مزبور، دومين و سومين ثمره ارتباط 
با مســجد، يادگيرى علوم نافع و اعتقادات 
صحيح ذكر شده اســت. يكى از مؤلفه هاى 
اثرگذار در هويت اجتماعى انسان، اعتقادات 
دينى و آشــنايى با فرهنگ صحيح زندگى 
و بــه طور كلى علم و آگاهى اســت. علم به 
تاريخ پرافتخار اســالم، علــم به آموزه هاى 
بســيار مترقى اجتماعى دين، علم به ارزش 
و جايگاه هويت ملى، علم به ضوابط درست 
زندگى اجتماعى و ... از اين قبيل است. مسجد 
از ابتداى شكل گيرى آن به عنوان يك كانون 

آموزش و يك دانشگاه مطرح بوده است. 
تشكيل جلسات تفسير قرآن، آموزش احكام 
و مسائل شرعى، آموزش اعتقادات اسالمى، 
بيان تاريخ اسالم و ايران، دشمن شناسى و... 
آموزش هايى است كه در مسجد با محوريت 
امام جماعت مســجد انجام مى شــود و اين 
آموزش ها تأثير بسيار بااليى در شكل گيرى 

هويت اجتماعى سالم افراد دارد. 
در روايت يادشــده، چهارمين اثــر ارتباط با 
مســجد، قــرار گرفتن در معــرض رحمت 
الهى مطرح شده اســت. يكى از مهم ترين 
جلوه هــاى اين رحمت الهى، بيدارى فطرت 
الهى انسان ها در اثر عبادت و معنويت باشد. 

 مســجد كانون عبادت و توجه دادن انسان 
به مقام عبوديت و بندگى اســت. افرادى كه 
توّجه بيشترى به اين فطرت الهى خود دارند 
و از مقام انسانيت خود آگاه هستند، در صحنه 
اجتماع نيز رفتارى متناســب با هويت الهى 

خــود دارند و خود را به هر كار و  رفتارى آلوده 
َف  َ︣ نمى كنند. امام على   مى فرمايد: «َ﹝ْ﹟ َ︻
︋َْ﹫ــَ﹟ ا﹜﹠ُ︀ِس؛ هر كس مرتبه و   ︹ْ︱َِ ﹜َْ﹛  َرُه ْ︡ ﹇َ 
ارزش خود را بشناســد، آن را ميان مردم تباه 

نمى كند».8
پنجمين و ششــمين اثر ارتباط با مســجد، 
شنيدن مواعظ اخالقى است كه سبب هدايت 
به مسير درســت زندگى و دورى از راه هاى 
انحرافى اســت. مســائل اخالقى هر فرد و 
جامعه اثر بسزايى در هويت اجتماعى آن فرد 
يا جامعه دارد. به طــور مثال فردى كه دچار 
بيمارى اخالقى، مانند تكّبر و خود پســندى 
باشد، مشخصات اجتماعى او به گونه اى است 
كه دچار انزوا و از دست دادن اطرافيان خواهد 
بود و در برقرارى ارتباط با اطرافيان خود دچار 
مشــكل خواهد شد. اّما فردى كه از تواضع و 
دگردوستى برخوردار است، هويت اجتماعى 
وى به گونه ديگرى اســت. فرد يا جامعه اى 
كــه دچار روحيه منفى خودباختگى اســت، 
هويت اجتماعى آن فرد يا اعضاى آن جامعه 
به گونه اى اســت كه در برابر فرهنگ هاى 
مهاجم توان مقابله نخواهد داشت و ستم پذير 
خواهد بود. چنان كه بيمــارى جامعه و قوم 

فرعون از نگاه قرآن همين بوده است.9
مســجد با احياى جلســات وعظ و اخالق 
مى تواند كمك شــايانى به شــكل گيرى 
صحيح هويت اجتماعــى كودك و نوجوان 
داشــته باشــد. موعظه، راه هدايــت را به 
انســان مى نماياند و راه گمراهى را به انسان 
مى شناساند. مسجد بهترين مكانى است كه 
مى تواند راه هدايــت و ضاللت را به جوانان 

نشــان دهد تا دچار بحران هويت يا هويت 
ناپسند اجتماعى نشوند. 

در بخش پايانى حديث مزبور، به يك حقيقت 
روان شناختى اشاره شده است: افرادى كه با 
مسجد ارتباط مستمر داشته باشند، به لحاظ 
اجتماعــى جايگاهى پيــدا خواهند كرد كه 
بســيارى از رفتارهاى غلط يا خالف شرع يا 
خالف عرف جامعه اســالمى را ولو به خاطر 
حيا، ترك خواهند كرد و اين در سالمت ظاهر 
جامعه اســالمى كه خود از جلوه هاى هويت 
اجتماعى است، اثرگذار است. به تعبير ديگر 
ارتباط با مســجد باعث به وجود آمدن نوعى 
كنترل همگانى بين مســلمانان خواهد شد. 
ارتباط با مســجد، خصوصاً در سنين كودكى 
و نوجوانى، نوعى شخصيت و هويت مذهبى 
اجتماعى براى شــخص به وجــود مى آورد 
كه هميــن هويت مانع ارتــكاب رفتارهاى 

ناشايست است.
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ص٤٠.
٧ - و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥، ج٣، ص٤٨٠.

٨ - ︑﹞﹫﹞ــ﹩ آ﹝ــ︡ی، ︑︭﹠﹫ــ︿ ︾︣را﹜﹊ــ﹛ و دررا﹜﹊﹙﹛، ج١، 
ص٢٣٣.

.٥٤﹤٩ - ز︠︣ف، آ

﹠﹫﹟ ︗﹢ا﹡﹩ و ﹡﹢︗﹢ا﹡﹩ ﹇︣ار دار﹡︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  ︧﹫︀ری از ﹡﹞︀ز﹎︤اران ﹋﹥ در︨   ︋
﹢د را  ﹫︀ن ﹜︢ا︢ ﹝︺﹠﹢ی، ﹨﹞︧︀﹐ن︠   ︋︀ ︀︫﹠︡ و︋  ﹝︊﹙ّ︼ ︻﹞﹙﹩ ﹝︧︖︡ و ﹡﹞︀ز ︗﹞︀︻️︋ 

︡﹠﹠﹋ ﹅﹢︪︑ ا﹝︣ ︑︣︾﹫︉ و ﹟ا ﹤︋

﹥ ﹜︀ظ   ︋،︡﹠︫︀ ︀ ﹝︧︖︡ ار︑︊︀ط ﹝︧︐﹞︣ دا︫︐﹥︋   ا﹁︣ادی ﹋﹥︋ 
︧﹫︀ری از ر﹁︐︀ر﹨︀ی ︾﹙︳  ﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د ﹋﹥︋  ﹫︡ا︠   ︎﹩﹨︀﹍︀︗ ﹩︻︀﹝︐︗ا
 ،︀﹫ ︣︵︀  ︠﹤ ﹑ف ︻︣ف ︗︀﹝︺﹥ ا︨﹑﹝﹩ را و﹜﹢︋   ︠︀ ︣ع ﹑ف︫   ︠︀
﹢د  ﹑﹝️ ︸︀﹨︣ ︗︀﹝︺﹥ ا︨﹑﹝﹩ ﹋﹥︠  ﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د و ا﹟ در︨  ︑︣ک︠ 
از ︗﹙﹢ه ﹨︀ی ﹨﹢️ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨️، ا︔︣﹎︢ار ا︨️.

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٤٢

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٤٣



︀ر﹨︀ی   ︋﹥ ﹝︧︖ــــــــ︡︗︢ب ﹋﹢دک و ﹡﹢︗﹢انرا﹨ـــــــ﹊

مهمترين عوامل و راهكارهاى جذب كودك و نوجوان به مســجد را 
برمى شماريم.
︀﹡﹢اده  ︠.١

نقش خانواده به عنوان يك واحد اجتماعى، مسئله اى غيرقابل ترديد 
اســت. تأثير خانواده در فرزندان از نظــر فرهنگى، اجتماعى، اخالقى 
و عاطفى بســيار مهم و با ارزش اســت؛ زيرا آنان، مبانى زندگى را در 
آنجــا فرامى گيرند و خوب و بد را از آنجا مى آموزند. از اين رو، بيشــتر 
«بايدها» و «نبايدها» «خوبيها» و «زشــتيها» و روحيات كودك در 

خانواده پايه گذارى مى شود.
خانواده بستر شكفتن است و نقش الگويى آن در تربيت فرزندان بسيار 
حائز اهميت اســت. الگو شدن در اخالق و عمل و نقش اساسى آن در 
تربيت، دايرهاى وسيع دارد. از كانون خانواده و تأثير سرنوشتساز رفتار 
پدر و مادر، بر فرزندان، تا معلمان و مربيان آموزش و پرورش و اســاتيد 
دانشــگاهها و مراكز تعليم و تربيت و رؤساى ادارات و نهادها و عالمان 

دين (مانند امام جماعت مسجد) و در نهايت مسئوالن عالى رتبه نظام 
را شامل مىشود.
٢. دو︨︐︀ن

دوســتان نه تنها با هــم انس مى گيرند و با مصاحبت و همنشــينى، 
موجبات شادمانى و نشاط يكديگر را فراهم مى سازند، بلكه هر دوستى 
به مقياس درجه رفاقت و دوســتى، در امور مادى و معنوى دوست خود 
نفوذ مى نمايد و هر يك خــواه ناخواه بر عقايد و اخالق و رفتار و گفتار 

ديگرى اثر مى گذارند.
قــرآنكريم از زبان اهل جهّنم نقل مى كند كه مى گويند: «اى كاش، 

فالنى را دوست صميمى خود قرار نمى دادم».1
رسول خدا فرمود: «دين و روش هر كس طبق مذهب و آيين دوست 

و همنشين خود خواهد بود». 2
جوانى، به ويژه آغاز آن، زمان دوستى و دوست يابى است و جوان شديداً 
از دوســتان خود تاثير مى پذيرد. در خارج از خانه و خانواده، دوستان بر 

مســجد بايد كانون جذب باشد و مثل يك آهنربا، جمعّيت را به سوى 
خودش بكشــاند، نه اين كه مردم با كراهت و فقط به نّيت كسب ثواب 

و... در مسجد  حضور يابند.
 ﹩ّ» مسجد بايد براى همه قشرها جاذبه داشته باشد و افراد با شنيدن
 ﹩ّ» ة» و﹢﹚ ّ︭ ﹙﹢ة»، واقعاً براى نماز بشــتابند. در «ّ﹩ ︻﹙﹩ ا﹜ ّ︭ ︻﹙﹩ ا﹜
﹫︣ا﹜︺﹞﹏» تعبير از حركت نيســت، بلكه شــتاب است و شتاب،   ︠﹩﹚︻
بدون جاذبه نيست. بايد كارى كرد كه مردم، به ويژه كودك و نوجوان 

به سوى مساجد بشتابند.
مســجد، بىگمان به عنوان سنگرى كه از آغاز بناى آن تاكنون داراى 
نقش فرهنگى و آموزشــى و تربيتى بوده است نمى تواند در خصوص 
نسل نوجوان و جوان پرسشگر، ساكت و بى برنامه باشد واز آن طرف، 
جوان آرمان خواه و زيبا طلب كه تشــنه مذهب و عواطف دينى است 
نمى تواند نسبت به اين مكان مقدس بى توجه باشد، اّما تمهيداتى الزم 
است تا بين اين دو، تعامل و پيوندى مستحكم ايجاد نمايد. در اين راستا، 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٤٤

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٤٥ حجت االسالم عسكرى اسالمپور كريمى/ محقق و پژوهشگر حوزه علمية قم



ارزش هــا و بينش هاى جوان تأثير زيــادى دارند. از آنجايى كه روابط 
دوستانه جوانان، قوىتر و مؤثرتر از ديگر رده هاى سّنى است، اهميت 

گروه دوستان بيشتر مى شود.
ايــن ويژگى ايجاب مى كنــد كه والدين  فرزندان خــود را در انتخاب 
دوســتان صالح يارى كننــد و مهمتر اين كه خود براى او دوســتى 
صميمى باشــند، آنها بايد ضمن انجام  دادن وظيفه پدرى و مادرى و 
انجام وظايف شرعى، دوستانى خوب و صميمى براى جوانشان  باشند 
و به گونه اى غيرمســتقيم بر دوستان و دوستيابى فرزند خود نظارت 
كنند و مالك هاى دوســت خوب و اهميت دوســت و دوستى را براى 
جوانان بازگو كنند تا فرزندشان به وسيله دوستان مؤمن و مسجدى به 

آموزه هاى دينى از جمله مسجد عالقه مند شوند.
 ٣. ا﹝︀م ︗﹞︀︻️ 

امام جماعت در هر مسجد، به عنوان مهمترين عضو مديريتى مسجد، 
عاملى مهّم در پيشرفت و ترّقى مسجد به شمار مى رود. وى مى تواند با 
برنامه ريزى و عملكرد صحيح و دقيق، زمينه مناسبى را جهت تحقق 

ساير عوامل حضور مردم در مسجد فراهم كند. 
امام جماعت يا روحانى مســتقر در مسجد، مهمترين نقش را در جذب 
كودك و نوجوان به مسجد دارد. عملكرد امام جماعت، شخصّيت وى و 
چگونگى برخورد او با كودك و نوجوان، در ايجاد و كيفّيت نگرش آنان 

نسبت به دين و مسجد بسيار مؤثر است.
ـــ︖︡  ـــ﹏ ﹝︧ ـــ︤اران و  ا﹨ ـــ﹩ ﹡﹞︀ز﹎ ﹝﹫﹝ ـــ﹢رد︮  ︠︣  ︋.٤ 

ـــ︀ن ـــ﹢د﹋︀ن و ﹡﹢︗﹢ا﹡ ـــ︀ ﹋ ︋
يكى از مهم ترين عاملى كه سبب پر شورونشاط شدن محيط مى شود، 
شــيوه برخورد اهل مســجد و نمازگزاران است. در اين برخوردها بايد 
عالوه بر رعايت احترام اجتماعى، طراوت و ســرزندگى وجود داشته 

باشد و در قالب برخوردهاى خشك، 
مقدس نمــا و تعصب گــرا، خالصه 

نشود.
كودكان و نوجوانــان از طريق اين 
برخوردهــا درباره حضــور يا حاضر 
نشدن در مسجد تصميم مى گيرند. 
برخى افراد به سبب برخورد نامناسب 
افراد اهل مســجد، بــراى حضور 
در مســجد عالقه چندانــى ندارند. 
متأسفانه اين برخوردهاى نامناسب 
بيشــتر در برخورد بزرگســاالن با 
جوانــان و نوجوانــان رخ مىدهد 
كه نســل آينده مســجد را تشكيل 
مىدهنــد. اجازه ندادن به كودكان و 
نوجوانان براى ايستادن در صف اول 
و كمك نكــردن به آنان براى انجام 
دادن فعاليتهاى مسجد، نمونه اى 

از اين بدرفتارىهاست.
استاد مطهرى مى گويد: «شخصى 
كه به مسجد مى آمد و نماز جماعتش 
ترك نمى شــد، توسط يكى از مقّدســين مورد عتاب قرار مى گيرد كه 
اگر مســلمانى، چرا ريشت را اين طور كرده اى؟ او از همان جا سجاده را 
برمى دارد و مى گويد اين مسجد و اين نماز جماعت و اين دين و مذهب 

مال خودتان. رفت كه رفت».3
ــ️  ︡ا︫ـ ــ️ و︋  ــ︐﹍﹩، ﹡︷︀﹁ـ ــ﹥ آرا︨ـ ـ ــ﹥︋   ٥. ︑﹢︗ـ

ــ︀︗︡ ﹝︧ـ
از آنجا كه طبــع كودكان و نوجوانان و جوانان پاك و آرام مىباشــد، 
بنابراين به مكانهاى پاكيزه، آرام، جّذاب و دلپذير بيشــتر گرايش پيدا 
مىكنند و از مكانهايى كه از پاكيزگى الزم برخوردار نيســت دورى 
مىكنند. ازاينرو براى جذب آنان به مساجد بايد اين مكانها را آراسته 
و پاكيزه ساخت. فرشهاى مسجد بايد تميز و پاكيزه باشند. روشنايى 
مســجد در حد مطلوب باشد. مســجد همواره معطر و خوشبو باشد. 
نمازگزاران با لباسهاى پاكيزه و بوى خوش وارد مسجد شوند. مسجد 
از آرامش الزم برخوردار باشــد. به مسائل دنيوى كمتر پرداخته شود و 
بيشتر مسائل اخروى مورد اهتمام قرار گيرد. مؤمنان به يكديگر احترام 
گذاشــته و همديگر را به صبر، شكيبايى و خصلت هاى نيكو سفارش 

كنند.
 ٦. ا﹝﹊︀﹡︀ت و ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ﹝︧︖︡

ـــجد  ـــه، مس ـــى جامع ـــاى فرهنگ ـــات و فض ـــه روحي ـــه ب ـــا توّج ب
بـــراى جـــذب نوجوانـــان و جوانـــان، بايـــد دســـت كـــم در دو 

زمينـــه فعاليـــت داشـــته باشـــد: 
 ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ا﹝﹊︀﹡︀ت ورز︫﹩ 

اگر از سوى مسجد در محل، مكانى براى ورزش جوانان در نظر گرفته 
شــود يا با برنامهريزى و هماهنگى هيئت امنا، جوانان مسجد بتوانند 

از امكانات ورزشــى در سطح شهر با 
تخفيف ويژه اســتفاده كنند، بسيار 

مناسب است.
كانون فرهنگى، روزنامه ها، مجله ها، 
كامپيوتر، كتاب خانه، نوارخانه، بانك 
ســى دى و ويدئو كلوپ از امكانات 
فرهنگى مسجد است كه با مديريت 
صحيــح، مــىتواند براى مســجد 
درآمــدزا نيز باشــد و به گســترش 

امكانات فرهنگى كمك كند.
مســجد براى جذب جوانــان، بايد 
فعاليت هــاى گوناگونى انجام دهد تا 
هر گروه از جوانان را با يك شــيوه به 

سوى خود بكشاند:
 الف) برگزارى مسابقه ها

برگزارى مسابقه ها يكى از فعاليت هاى 
پردامنه و كم هزينه مسجد است كه در 
صورت مديريت صحيح، درآمدزا نيز 
خواهد بود. جوانان روحيات گوناگونى 

دارنــد. برخى به ورزش، برخى به هنر و برخى به نويســندگى عالقه
مند هســتند. براى مثال، در ماه مبارك رمضان پس از نماز جماعت و 
سخنرانى، هر شب مسابقه هاى ورزشى برگزار شود. اين نوع مسابقه ها 
با روحيه بيشــتر جوانان سازگار اســت. برگزارى مسابقه هاى قرآن، 
خطاطى، نقاشى، نويســندگى، خاطرهنويسى، عكاسى و طراحى، در 
موضوعى متناسب با مناسبت هاى مذهبى در رده هاى سنى گوناگون، 
فعاليتى مؤثر و مفيد اســت. برخى از اين مسابقه ها را مى توان در سطح 
كل شهر و يا حتى كل كشور برگزار كرد. حضور امام جماعت در هنگام 
برگزارى مســابقه ها يا اعالم نتايج در ايجاد و گســترش ارتباط او با 

جوانان مؤثر است.
همچنين مسابقه هاى حضورى به صورت پرسش و پاسخ در مسجد، 
هنگام مراســمى كه در مناسبت هاى مذهبى برگزار مى شود، همراه با 

اهداى جوايز قابل توجه است. 
 ب) سفرهاى زيارتى و سياحتى

جوانان، روحيه پر شــور و با نشاطى دارند كه در راه هدايت آنان بايد از 
اين روحيه اســتفاده كرد. مسافرت ابزار مناسبى در اين راستا به شمار 
مى رود. مسافرت عالوه بر اينكه سبب شادابى روح و روان مى شود، ابزار 
فرهنگى و تبليغاتى مناسبى اســت كه اگر مسئوالن اردو به آن توجه 
كنند، بسيار مفيد خواهد بود. اردو و مسافرت هاى دسته جمعى جوانان 
از سوى مسجد كه با حضور امام جماعت، برخى از اعضاى هيئت امنا و 

جوانان متعهد مسجدى و ديگر جوانان مسجد برگزار مى شود.
 ج) انجام برنامههاى جمعى

جوانان توان مندى ها و اســتعدادهاى فراوانى دارند كه استفاده بهينه 
از آنها و شكوفاسازيشــان در ايجاد اعتمــاد به نفس و مبارزه با تهاجم 
فرهنگى بسيار مؤثر است. يكى از اين امور كه در پركردن اوقات فراغت 

و رشــد علمى و اجتماعى جوانان بسيار مؤثر است، انجام برنامه هاى 
فرهنگــى و تحقيقى در كانونهاى فرهنگى مســاجد اســت. تهيه 
مجالت و نشريات از جمله اين برنامههاى فرهنگى و تحقيقى است. 
هر يــك از جوانان با توّجه به توان  مندى ها و عالقه اش، قســمتى از 
كار را بر عهده مى گيرد. احكام فقهى، مســائل عقيدتى، تفسير قرآن و 
روايت هايى به صورت گذرا و جالب، شخصيت  شناسى شخصيت هاى 
بزرگ دينى و ملى، مطالب مورد عالقه جوانان با عنوان هاى گوناگون ، 
همچون پسرها نخوانند، دخترها بدانند و مصاحبه با اعضاى محل در 
رده هاى سنى و اجتماعى مختلف مى تواند از جمله مطالب اين مجالت 

و نشريات باشد.
 د) كالس هاى آموزشى

يكى مهمترين جنبه هاى مســجد، مسائل آموزشى است. هر چند 
برخــى از جوانان از درس و كالس گريزان هســتند، ولى برگزارى 
برخى كالس هاى آموزشى مورد عالقه جوانان: تشكيل گروه هاى 
تواشــيح، سرود، همخوانى قرآن و تشــكيل جلسات آموزش قرآن 
در دوره هاى گوناگون، كالس هــاى تقويتى رايگان و كالس هاى 
آموزشى ديگر در جذب آنان مؤثر است. كالس هاى آموزشى ورزشى 
و هنرى عالوه بر اين كه به امكانات زيادى احتياج ندارد، مورد عالقه 
و اشــتياق جوانان نيز هســت. اين كالس ها در رشته هاى خياطى، 
گلدوزى، گل سازى، هنر هاى دســتى، خطاطى، نقاشى و طراحى، 
عكاســى و فيلمبردارى، ورزش هاى رزمى و شــنا براى خانمها و 

آقايان، قابل برگزارى است. 
 

پى نوشت
.٢٨﹤١- ﹁︣﹇︀ن، آ

٢- و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥، ج٤، ص٢٠٧.
٣ -  ﹤︨︀﹝︧﹫﹠﹩، ج٢، ص١٠١.

 ا﹝︀م ︗﹞︀︻️ ︀ رو︀﹡﹩ ﹝︧︐﹆︣ در ﹝︧︖︡، ﹝︣︑ ﹜﹟ ﹡﹆︩ را در ︗︢ب 
ّ︭﹫️ وی و  ﹥ ﹝︧︖︡ دارد. ︻﹞﹙﹊︣د ا﹝︀م ︗﹞︀︻️،︫  ﹋﹢دک و ﹡﹢︗﹢ان︋ 

︀ ﹋﹢دک و ﹡﹢︗﹢ان، در ا︖︀د و ﹋﹫﹀ّ﹫️ ﹡﹍︣ش آ﹡︀ن  ︣︠﹢رد او︋   ︋﹩﹍﹡﹢﹍
︧﹫︀ر ﹝﹣︔︣ ا︨️. ﹥ د﹟ و ﹝︧︖︡︋   ︋️︊︧﹡

 ︗﹢ا﹡︀ن ︑﹢ان ﹝﹠︡ی ﹨︀ و ا︨︐︺︡اد﹨︀ی ﹁︣اوا﹡﹩ دار﹡︡ ﹋﹥ ا︨︐﹀︀ده 
 ︀ ﹥ ﹡﹀︦ و ﹝︊︀رزه︋  ﹊﹢﹁︀︨︀ز︪︀ن در ا︖︀د ا︻︐﹞︀د︋  ︋﹫﹠﹥ از آ﹡︀ و︫ 
︧﹫︀ر ﹝﹣︔︣ ا︨️.  ︋﹩﹍﹠﹨︣﹁ ﹜︗︀︑
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 ️ ︀︧︐﹥ ﹨︀ی ر﹁︐︀ر ا﹝︀م ︗﹞︀︻ ︀ ﹋﹢د﹋︀ن و ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن︋ ︋ ﹤︗در ﹝﹢ا

در ميان تمام كســانى كه به گونه اى در اداره 
امور مســجد دخالت دارند، امام جماعت به 
عنوان مدير طبيعى مسجد داراى نقشى ممتاز 
و ويژه اســت؛ به طورى  كــه صالحيت ها، 
شايستگى ها، عملكرد، شخصيت و چگونگى 
برخورد و رفتار او بــا مردم، به ويژه كودكان، 
نوجوانان و جوانان به طور مستقيم بر مسجد 

و جذب افراد اثر مى گذارد.
مهم ترين بايسته هاى رفتارى امام جماعت 
در موجهه با مردم، به ويژه كودكان و نوجوانان 

عبارت اند از:
 ١. ر︻︀️ ﹡︷︀﹁️ و آرا︨︐﹍﹩ ︸︀﹨︣

روحانى و رهبر معنوى در اجتماع بايد در قالب 
الگو و نمونه خوبى ها مطرح شــود؛ بنابراين 
امام جماعت بايد به بهترين وجه ممكن لباس 
بپوشد، تميز باشد، محاسن مرتّب داشته باشد 
و از عطر استفاده كند؛  مواظب نظافت دهان 
و دندان و احياناً بوى بد دهان خود باشــد و در 
مجموع مســئله نظافت ظاهرى را فراموش 

نكند.
︣︻﹩ و ا︠﹑﹇﹫︀ت ﹥ ا﹊︀م︫   ︋﹏﹞︀︻ .٢ 

امام جماعت بايد داراى اخالق نيكو و شايسته 
اى باشــد و با مردم به خوبــى مدارا كند. امام 
جماعتى موفق اســت كه مؤمن و عامل به 

باورها و احكام شرعى و اخالقيات باشد. 
امام علىمى فرمايد: «هر كس خويشتن 
را پيشــواى (هدايت و تربيت) ديگران قرار 
مى دهد، بايد قبل از ديگران، ســازندگى را از 
خــود آغاز كند و پيش از آن كــه از راه زبان و 
گفتار به تربيت ديگران بپردازد، بايد با سيره و 

برخوردش آنان را ادب نمايد».١
همچنين در روايتى از امــام صادقآمده 
است: «به وسيله كردار شايسته و اعمال نيك 
خود راهنما و راهبر مردم به سوى فضيلت ها 

شويد و تنها دعوتگر زبانى نباشيد».٢
ـــ﹢د﹋︀ن و  ـــ︀ ﹋ ـــ﹩︋  ـــ︀ط ︻︀︵﹀  ٣. ار︑︊

ـــ︀ن  ﹡﹢︗﹢ا﹡
امام جماعــت بايد با كــودكان و نوجوانان 
برخوردى محّبت آميز و دوســتانه داشــته 
باشــد. برخوردهاى عاطفى در ايجاد ارتباط 
با كودكان و نوجوانــان و آگاهى از نظريات 
آنها بسيار مؤثر است؛ اين گونه ارتباط، زمينه 
مســاعدى را جهت جلب و تأثيــر بر آنان به 

وجود مى آورد.

امام جماعت بــراى اين كه ســطح روابط 
خود با ايــن گروه هاى ســّنى را به اين حد 
برســاند، بايد به نكات متعددى توّجه داشته 
باشــد و در امور گوناگونى، همراه اين گروه 
هاى ســّنى در مشكالت به آنها كمك كند؛ 
موفقيت هايشــان را به آنها تبريك بگويد؛ از 
غم هاو ناراحتى هاى آنها ابراز تأسف و اندوه 
كند، هداياى كوچكى مثل عطر، تســبيح و 
انگشــتر و... به عنوان يادگارى به آنها تقديم 
كند؛ در صورت امكان، در برخى از مســايل 
خصوصى آنها وارد شــود، مثًال روز تولّدشان 
را، به آنهــا تبريك بگويد. همچنين برخى از 
رفتارهاى امام جماعت، مانند ســالم كردن 
و مصافحــه با كــودكان و نوجوانان هنگام 
ورود يا خروج از مســجد، اشــاره و نام بردن 
و تشــّكر از آنان در بين ســخنرانى، نقش به 
سزايى در برقرارى و تداوم ارتباطى دوستانه 
و محّبت آميــز  با كودكان و نوجوانان و جذب 

آنان به مسجد دارد. 
 ٤. ︑﹊︣﹛ و ا︐︣ام

امام جماعت مى بايســت به رفتار، ارزشها، 
گفتار و نظريات كودكان، نوجوانان و جوانان 
احتــرام بگذارد. اين كار در جلب و جذب آنان 
به مسجد بســيار مؤثر اســت. وقتى جوان 
احســاس كند، طرف مقابــل در صدد اين 
نيســت كه نظريات خودش را به او تحميل 
كند و به نظريات او احترام مى گذارد، احساس 
شخصّيت مى كند و از اين كه با چنين فردى 
آشنا شده، خوشــحال مى گردد. البته احترام 
امام جماعت به كودكان، نوجوانان و جوانان 
به معناى پذيرفتن تــاّم و تمام نظريات آنها 
بدون دليل نيســت، بلكه به معناى شنيدن و 
تحّمل كردن آنها و تعيين راهى حساب شده 

و مدبّرانه جهت هدايت آنهاست.
اگــر  امام جماعت و ديگر متولّيان مســاجد 
به رفتار، ارزشــها، گفتار و نظريات كودكان، 
نوجوانــان و جوانان احتــرام بگذارند، گامى 
بزرگ در مسير جذب آنان برداشته اند. فضاى 
توأم با احترام و تكريم، انسان را به سوى خود 
مى كشــد. حّتى گاهى در مسجد خطاهايى 
از نوجوان ســر مى زند كه بايد تــا تذّكرات 
صميمانه و در خفا او را متوجه اشتباهش كرد 
تا به مقاومت و عناد كشــيده نشود. به ويژه 
درباره كودكان و جوانان كه حّساسيت دارند و 
موعظه بايد كوتاه و بليغ و سنجيده و با اوضاع 

و شــرايط فكر او مناسب باشد و همچنين در 
عين نرمى و مدارا، گام به گام باشد.

 ٥. ︋︀ دادن ︋﹥ ﹋﹢د﹋︀ن، ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن و 
︗﹢ا﹡︀ن

ســتايش خواهى و جلب توّجــه، دو نوع از 
خواسته هاى اين گروه هاى سّنى در عرصه 
ذهن و عاطفه است. بنابراين بها دادن به آنان، 
عامل مهمى در راســتاى تأمين خواســته و 
جلب توّجه آنها به مســجد است. البته اين به 
معناى اختيارات زياد و غير منطقى كودكان، 
نوجوانان و جوانان و يا پذيرش هر نوع نظر و 

سليقه آنها نيست.
 احتــرام و بهــا دادن به شــخصيت جوان و 
مسؤليت ســپارى به اين گروه هاى سّنى، از 
شــيوه هاى مهم تربيتى شمرده مى شود. به 
طــور كلّى، مصاديق احتــرام و بهاء دادن به 
نوجوانان و جوانان در محيط مسجد عبارت 

اند از: 
ــاى  ــت امنـ ــت در هيئـ ــف) عضويـ الـ
ــان  ــى از جوانـ ــت يكـ ــجد؛ عضويـ مسـ
متعهـــد و مؤمـــن مســـجدى در هيئـــت 
ـــه وى اســـت.  ـــا دادن ب ـــى به ـــه نوع ـــا ب امن
ـــت  ـــاد رقاب ـــبب ايج ـــد س ـــدام باي ـــن اق اي
ــه  ــراى بـ ــان، بـ ــان جوانـ ــازنده ميـ سـ

دســـت آوردن ايـــن پســـت باشـــد.
از  نظرخواهـــى  و  مشـــورت   ب) 
كـــودكان، نوجوانـــان و جوانـــان

شايسته اســت بزرگ  ترها، و امام جماعت 
و اعضــاى هيئت امنا، بــراى فعاليت هاى 
گوناگون مســجد، نظر كودكان، نوجوانان 
و جوانان را جويا شــوند و در صورت امكان، 
پيشنهادهايشان را اجرا كنند. اين اقدام سبب 
خودباورى و احســاس شخصيت در جوانان 
مى شــود. آنان از اين كه مى بيننــد با آنان 
مشورت مى شــود و نظرهايشان در تصميم 
گيرى هاى مســجد اثر دارد، خوشــحالند و 

مسجد را از خود مى دانند. 
ــجد  ــاى مسـ ــذارى فعاليت هـ  ج) واگـ
بـــه كـــودكان، نوجوانـــان و جوانـــان 

با توّجه به اين كه كودكان، نوجوانان و جوانان 
مشــتاقند در فعاليت هاى گروهى و جمعى 
شــركت نمايند و به آنــان در اين ارتباط بها 
داده شود، الزم است از آنان در انجام كارهاى 
مسجد، نظير پيگيرى فعاليت هاى عمرانى و 

︀ ﹋﹢د﹋︀ن و   ︋﹤﹁︀︭﹞ م ﹋︣دن و﹑ ︣︠﹩ از ر﹁︐︀ر﹨︀ی ا﹝︀م ︗﹞︀︻️، ﹝︀﹡﹠︨︡   ︋
 ﹟﹫ ︣دن و ︑ّ︪﹊︣ از آ﹡︀ن در︋  ︣وج از ﹝︧︖︡، ا︫︀ره و ﹡︀م︋   ︠︀ ا﹡︀ن ﹨﹠﹍︀م ورود﹢︗﹢﹡
 ︀ ️ آ﹝﹫︤ ︋  ّ︊ ﹞ ︣اری و ︑︡اوم ار︑︊︀︵﹩ دو︨︐︀﹡﹥ و﹇︣ ︤ا﹩ در︋   ︨﹤ ︨﹠︣ا﹡﹩، ﹡﹆︩︋ 
﹥ ﹝︧︖︡ دارد. ﹋﹢د﹋︀ن و ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن و ︗︢ب آ﹡︀ن︋ 
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فرهنگى، دعوت به عمل آمده و آنان را در اين 
ارتباط ترغيب و تشويق كنند. به عنوان مثال 
پيگيرى انجام برنامه اعتكاف در يك مسجد 
توسط جوانان صورت گيرد. موضوع ثبت نام 
را به آنــان واگذار كرده و در تصميم گيريها و 
تصميم سازيها نظرات آنان نيز خواسته شود، 
يا آنان را براى پيگيــرى نيازهاى فرهنگى 
مســجد به ادارات تبليغات اسالمى و اوقاف 
و امــور خيريه روانه ســازند. يا براى مثال در 
يك مراسم، برنامه پذيرايى بر عهده جوانان 
باشــد. در هر صورت بايد به آنها بها داده شود 
و همچون بزرگان از مشــاركت هاى آنان در 

فعاليت هاى مسجد استفاده گردد. اين اقدام 
با روحيه پرشــور و نشــاط نوجوان و جوان 
تناســب دارد و سبب ايجاد وابستگى آنان به 

مسجد مى شود.
﹅﹢︪︑ .٦ 

يكى از عوامــل و ابزارهاى جذب نوجوانان 
و جوانان در زمينه هــاى گوناگون از جمله 
حضور در مســاجد تشــويق امام جماعت 
است. تشويق نوجوانان و جوانان نمى تواند 
منحصر به افراد يا نهاد خاّصى باشــد. يعنى 
اگر فقط خانواده چنين كارى را انجام دهد، 

تأثيــر مطلوب و كامل را نخواهد داشــت. 
بلكــه بايد همــه عواملى كه بــه نوعى با 
نوجوانان و جوانان مرتبط هســتند، به اين 
نكته اساســى توجه داشته باشند. تشويق را  
نمى توان منحصر به دادن جايزه دانســت، 
بلكه برخوردها و فضاى ايجاد شــده توسط 
ديگران نيز مشــّوق خوبى براى نوجوانان و 
جوانان اســت. البته الزم اســت در تشويق 
افراد به  گونه اى عمل كرد كه تأثير مطلوب 

و ماندگارى داشته باشد.
︣﹡︀﹝ـــ﹥  ︣﹇ـــ︣اری ︗﹙︧ـــ︀ت و︋   ︋.٧ 
ــ﹢د﹋︀ن،  ــ︣ای ﹋ـ ـ ــ︥ه ︋  ــ︀ی وـ ﹨ـ

ــ︀ن ــ︀ن  و ︗﹢ا﹡ـ ﹡﹢︗﹢ا﹡ـ
امام جماعت بايد براى هر سليقه و جمعّيتى 
برنامه مناســب داشته باشــد. مساجد بايد 
براى كودكان، بزرگســاالن، دانشجويان، 
جوانان و ...، برنامه خاّصى داشــته باشــند. 
بــراى آنها كه اهل دعا هســتند برنامه دعا، 
براى آنها كه اهل كتاب و مطالعه هســتند، 
كتابخانه و ســالن مطالعــه و براى كودكان 
و نوجوانان آنچه مناســب سليقه آنان است، 
برنامه ريزى شود. امام جماعت مى بايست بعد 
از مخاطب شناســى دقيق و آگاهى از نيازها 
و ســاليق آنان، جلساتى را ويژه آنها تشكيل 
دهد و مفاهيمى از دين اسالم را برايشان بيان 
كند كه با ســاليق، روحيات و نيازهاى آنان 

متناسب باشد.
متنّوع نبودن برنامه ها، كســالت آور و خسته 
كننده است. به عبارت ديگر، همان گونه كه 
بدن انســان از خــوردن غذاهاى يكنواخت 
افسرده و بى اشتها مى شــود، طرح مباحث 
تكرارى نيز اســباب خســتگى و افسردگى 
اهل مســجد، كودكان، نوجوانان و جوانان را 
فراهم نموده، روح و جان آنان را كه از لطافت 
و ظرافت خاّصى برخوردار است، ملول و آزرده 
مى ســازد. امام علىمى فرمايد: «قلوب 
آدميان همچون بدن آنها گاه، خسته مى شود؛ 
پس براى رفع خستگى آن از حكمت هاى نو 

و تازه بهره جوييد».٣
 

پى نوشت
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كالس اّول تربيت و آموزش انسان در خانواده 
است و كودك، دروس اوليه زندگى را از والدين 
و اطرافيانش فرامىگيرد. ازاينرو، اگر والدين 
اهل مسجد و نماز و دعا و عبادت باشند، روى 
قانون تبعّيت كوچكتر از بزرگتر، كودك ُمهر را 
از مقابل والدين برداشته و به تقليد از آنها خم و 

راست مىشود و مىبوسد.
خالصه، چشمان درخشان كودكان شب و روز 
حــركات اهل خانه و اعمال آنها را مىنگرند و 
گوشهاى حّســاس آنان، مانند يك دستگاه 
گيرنده قوى و مجّهز، مواظب حركات و سكنات 
آنهاست. «ويژگى هاى رفتارى والدين، طرز 
فكرها، آداب و رسوم، تقليدها، تعصبات، سطح 
انديشه و فرهنگ آنها، امكانات ماّدى و معنوى 
آنان و همچنين كســانى كه آدمى به صورت 
مستقيم و يا غيرمستقيم تحت تأثير آنهاست 
در كودك اثر مى گذارند.1 براين اســاس، اگر 
پدر و مادر و اعضاى ديگر خانواده، افراد وظيفه 
شناس و اهل عبادت و مسجد باشند، معموًال 
كودكانى سالم، با شخصيتى مثبت و فّعال در 
آن پا به عرصه جامعه خواهند گذاشت؛ و گرنه 
افرادى بىبندوبار و الابالى، بىنماز و بزهكار 
و بىدين و ... وارد عرصه جامعه شــده و چون 
مفسدند، فساد بار مىآورند. بنابراين، تعليم و 
تربيت در دوران كودكى امرى بسيار مهم است 
كه نبايد از آن غفلت كرد. دل كودك  و نوجوان، 
چون لوح ســفيدى است كه هر چيزى در آن 
قرار بگيرد، ثبات و پايدارى بسيارى دارد؛ امام 
على در اين باره به امام حسن مىفرمايند: 
«قلب نوجوان، مانند زمين كاشته نشده، آماده 
پذيرش هر بذرى است كه در آن پاشيده شود. 
پس در تربيت تو شــتاب كردم، پيش از آن كه 
دل تو سخت شــود، و عقل تو به چيز ديگرى 

مشغول گردد».2 
آموزههــاى دينى، بزرگترين مســؤليت 
والديــن را تربيت صحيح فرزنــدان مىداند. 
براين اســاس، در نظام تربيتى اسالم، تربيت 
خانوادگى از اهميت ويژه اى برخوردار است؛ به 
گونه اى كه خداوند تبارك و تعالى مى فرمايد: 

ــُ﹊ْ﹛ َوأَْ﹨ِ﹙﹫ُ﹊ْ﹛  َ︧ َ﹟ آَ﹝ُ﹠﹢ا ُ﹇﹢ا أَ﹡ُ﹀ ِ︢ َــ︀ ا﹜ُ َّأ ︀َ»
َ﹡︀ًرا...؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! خودتان 

و خانوادهتان را از آتش دوزخ نگه داريد». 3
 با توّجه به اين كه نگاهداشــت خود و خانواده 
از آتش دوزخ، جز از راه عمل به دســتورهاى 
خداوند متعال حاصل نمىشــود و از ســوى 
ديگر، عمل به دستورهاى خداوند نيز متوقف 

بر تربيت دينى صحيح اســت، اين آيه شريفه 
داللت بر اين دارد كه خداوند متعال، والدين را 
مسئول تربيت دينى فرزندان مىداند. رواياتى 
كــه در ذيل اين آيه آمده نيــز همگى بيانگر 
اين موضوع اســت. به عنوان مثال، در روايتى 
آمده اســت: زمانى كه اين آيه نازل شد، يكى 
از مســلمانان نشست و مشغول به گريه شد و 
گفت: من از دســت خودم عاجز بودم، اكنون 
مســئول خانواده خود نيز شدم. در اين هنگام 
پيامبر به ايشان فرمودند: همين كه آنان را 
به آنچه خود را امر مىكنى، امر كنى و از آنچه 
خود را از آن نهى مىكنى، نهى كنى براى انجام 

مسئوليتت كفايت مىكند.4
همچنين خداوند متعــال در آيه 132 طاها به 
﹙﹢ِة  ُ︭ ﹛︀ِ︋ ْ︣ أَْ﹨َ﹙َ﹈  پيامبر مى فرمايد: «َوأُْ﹝ــ
ْ︣ َ︻َ﹙ْ﹫َ︀...؛ خانــواده خود را به نماز  ــ ِ︊ ︴َ ْ︮ َوا

فرمان ده و خود در آن كار پايدارى كن».
شــهيد مطهرى ، در يكى  از گفتارهاى  خود در 
توضيح  اين آيه  شريفه مىگويد: اين اختصاص 
به پيامبر ندارد، همه ما بــه اين امر موظفيم. 
بچــهها را از كودكى  بايــد به  نماز تمرين  داد 
و در محيط  مشوق  نماز خواندن  برد. به  تجربه  
ثابت  شده  است  كه  اگر كودك  به  مسجد نرود، 
در جمع  نباشد و نماز خواندن  جمع  را نبيند، به  
اين  كار تشويق  نمىشود. زيرا  اصًال حضور در 
جمع ، مشّوق  انسان  است؛  آدم  بزرگ  هم  وقتى  
خــودش  را در جمع  اهل  عبادت  مى بيند، روح  
عبادت  بيشترى  پيدا مى كند. بايد با بچه هاى  
خودمان، برنامه  مسجد رفتن  داشته  باشيم، تا 

آنها با مساجد و معابد آشنا شوند.5
بــردن فرزندان بــه نماز جماعت و ســاير 
مراسم هاى مذهبى، مزّيت هاى بسيارى دارد؛ 
از جمله گرايش مثبت به مســجد و مناسك 
دينى، تقويت اعتماد بــه  نفس و عّزت  نفس 
و همچنين ارتقاى ارتباط هاى اجتماعى آنان 
اســت. البته شايسته است كه حضور فرزندان 
در مسجدها و مراسم هاى مذهبى با بار عاطفى 
مثبت همراه باشد و خاطره هاى خوشايندى در 

ذهن آنان ثبت كند.
بنابراين، والدين نقــش عمده اى در برقرارى 
ارتباط كودك و نوجوان با مساجد دارند. اصوًال 
بسيارى از كارهاى ناپسند تا به صورت عادت 
در نيايــد در اجتماع انجام نمى گيرد. امام على
يكى از روش هاى تربيتى را عادت مى داند 
كه از آن بــه عنوان طبيعت دوم ياد مى كند. و 
مى فرمايد: «نفس را به انجام مكارم و تحّمل 

بار گران عادت ده، تا شــرف نفس پيدا كرده، 
آخرتت آباد، و ستايش كنندگانت زياد شوند»6؛ 
بر اين اساس، اسالم سفارش مى كند فرزندان 
را از كودكــى به نماز و روزه عادت دهيد تا تقّيد 

به فرائض در بزرگسالى بر آنان دشوار نگردد.7
اگر والدين، فرزندان خود را از كودكى و نوجوانى 
به حضور در مســجد و خواندن نماز و عبادات 
عادت دهند، اين ســّنت پسنديده به تدريج در 
ذهن آنان نقش بسته و با آن مأنوس مىگردند. 
مســاجد نيز مىتوانند با برپايى برنامههاى 
آموزشى و هنرى اولين قدم را براى ايجاد اين 

رابطه عاطفى بردارند.
مهــمترين نوع يادگيرى انســان، يادگيرى 
مشاهدهاى اســت. بر همين اساس، يكى از 
روشهاى تربيت، تربيت به وسيله الگو است، 

كه مىتوان آن را«روش الگويى» ناميد. 
انسان ها به الگو نيازمندند. در خانواده، پدر و مادر 
مى توانند بهترين الگوى كودكان و نوجوانان 
باشند و اگر چنين شود، در شكل گيرى رفتار آنها 
بسيار مؤثر خواهد بود. كودكان و نوجوانانى كه 
شاهد حركت سپند گونه ى والدين هنگام نماز 
هستند، به طور قطع به اين نكته توجه بيشترى 
خواهند داشــت. البته هرچه رابطه والدين با 
فرزندان عاطفىتر باشــد، آنها بيشــتر تأثير 
مى گيرند. هرچند پند و نصيحت هم اثرهايى 
دارد؛ اّما رفتار الگويى مؤثرتر اســت. شايد بر 
همين اساس گفته اند كه صداى عمل بلندتر 

است. 
اولين الگوهاى رفتارى براى كودكان والدين 
مى باشند و رفتار آنها مورد تقليد و همانند سازى 
كودكان قرار مىگيردـ  دختر از رفتار مادر و پسر 

از رفتار پدرـ  بيشتر متأثر مى شود.
به همين جهت رفتار مسجد رفتن و استقبال 
از شــعائر دينى والدين نقش بسيار وااليى در 
جذب كودكان و نوجوانان به مســاجد دارد. پر 
واضح اســت كه پدر و مــادرى كه خود در امر 
مسجد روى مشكل دارند و يا اينكه مسجد در 
چشم و دل آنان اصوًال پر رنگ و پر بها نيست، 
همين نگــرش به فرزندان آنــان نيز منتقل 
مىشــود. پس از چنين فرزندانى نبايد انتظار 

استقبال از مسجد را داشت.
اهميت حضور والدين بــه همراه فرزندان در 
مساجد و محرابها از اين لحاظ است كه اين 
رفتار والدين باعث مىشــود كه فرزندانشان 
با چنيــن محيطهايى انــس و الفت بگيرند 
و صبغــه دينى بر روح و روانشــان بخورد و به 

تدريج به عنوان يك امر نهادينه درآيد كه خود 
در فرهنگ مسجدروى جامعه در آينده بسيار 

مؤثر است.
اين يك واقعيت اســت كه كودكان را بايد به 
مســاجد و مراكز دينى و جلســات موعظه و 
قرائت قرآن برد و به آنان نحوه  عبادت و قرآن 

را آموزش داد.
 فرهنگ انس گرفتن با مســجد و در رأس آن 
نماز و انجام ساير فرايض دينى به عنوان يك 
حركت ارادى، آگاهانه و مســتمر بايد از آغاز 
دوران كودكى در نظام تربيتى خانه، مدرســه 
و جامعه به عنــوان يك اصل مهم تربيتى مّد 

نظر قرار گيرد.
يكى از نويســندگان بر اين باور است كه: هر 
چه ميزان شركت كودك و فعاليت هاى او در 
اين محيط ها بيشتر باشد، به نگرش هاى دينى 
واالترى دست خواهد يافت. نكته جالب ديگر 
در اين زمينه آن است كه ميزان عالقه مندى 
كودك به اين محيط هاى مقدس نيز با ميزان 
شركت او و ارتباط و فعاليتش در اين محيط ها 

رابطة مستقيمى دارد.8
البته براى موفقيت در اين كار الزم است براى 
كودكان، در كنار عبــادت و نماز برنامه هاى 
متنــوع و جّذابى وجود داشــته باشــد؛ مانند 
اهداى جوايز، كارت تشويق، پخش شيرينى و 
شكالت در بين كودكان و...، زمينه جذب آنان 

را به عبادت فراهم مى كند. 
دكتر شــرفى نقل مى كند: در وقف نامه يكى 
از عالمــان بزرگ كه حــدود يك قرن پيش 
مى زيسته آمده است كه فرمود: آنچه از من بجا 
مانده آن را گردو بخريد و در مسجد نگه دارى 
نماييد تا آنگاه كه كودكانى همراه با والدينشان 
به مسجد مى آيند، به آنها هديه دهيد، تا عشق 
و عالقه به خدا،  مســجد و منبر از ابتدا در آنها 
جوانه زند و در بزرگ ســالى هم اهل مسجد و 

معنويت شوند.9
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 ︣ ︀﹝︊ــ ︣ه ︎﹫ ︨﹫ــ
︀ ﹋﹢د﹋︀ن در ﹝︧︖︡ ︣︠﹢رد ︋ در ︋
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كــودكان، وديعه الهىاند كه با ذهن و فطرت 
ســاده و زالل پديد آمده خويــش از هرگونه 
آلودگى پاكند. اين مربّيان بيرونى هستند كه 
كودكان را مىآالينــد. به لحاظ همين پاكى 
است كه استعداد هرگونه تربيت را دارند و مربّى 
مىتواند همانند يك نهال با طراوت، آنان را به 
هر سمتى كه بخواهد، هدايت نمايد. ازاينرو، 
برخورد با كودكان بايد با در نظر گرفتن ويژگى
هاى آنان باشد. اين ويژگىها نويد مىدهد كه 
عطوفت و مهربانى، نوازش و انس با كودكان در 
شكوفايى آنان نقش بسزايى دارد. همانگونه 
كه خشونت، سرســختى و بى توّجهى، سبب 

ضايع شدن و ايجاد انحراف آنان مىشود.
پيامبر با سيره نورانى و رهنمود وحى با توّجه 
به اين ويژگىها، با كودكان روبهرو مىشد. آن 
حضرت سرشار از عطوفت و مهربانى و انس و 
شادابى با كودكان بود. با مطالعه در سيره نورانى 
پيامبر، درسهاى مهّمى درباره چگونگى 
برخورد درست با كودكان و نوجوانان مىتوان 
آموخت. آن حضرت نه تنها مهرورزى و 
محّبت به كودكان را در محور رفتار خود 
با ايشان قرار داده بود، بلكه شخصيت 
انسانى و قابل احترامى را 
براى آنان قائل بود، و 
اين در سيره نظرى 
و عملى ايشــان 

مشهود است.
 ، مبــر پيا

دستور ســعادتبخشــى را در مورد تربيت 
كودكان به كار مىبندد و در اين باره، مىفرمايد:

«فرزندان خويش را گرامــى بداريد و احترام 
كنيــد وآنها را نيكو تربيت نمائيد، تا از پرتو آن 

مورد آمرزش و بخشش خداوند قرار گيريد».1
احترام به فرزند، او را با استقالل در اراده و اعتماد 
بــه حّب نفس بار مىآورد و او را يك انســان 

باشخصيت مىسازد.
 درباره وجود ســخنان فراوان از پيامبــر
كودكان، توّجه زياد و عميق آن حضرت را به 

تربيت كودكان نشان مىدهد. 
در منابع روايى اســالمى از پيامبر، تعابير 
بسيار زيبايى درباره فرزند بيان شده است. اين 
تعابير گوياى اين هستند كه فرزند از منزلت و 
جايگاه بااليى برخوردار اســت كه اگر والدين 
اين حقيقت را دريابند، با آگاهى بيشتر در تربيت 
و آموزش فرزندان، ايــن ميوههاى زندگى، 
اهتمام مىورزند. پيامبــر، فرزند را گلى از 
گلهاى بهشــت2؛ جگرگوشه مؤمن و موجب 
شفاعت و آمرزش آنها مىداند.3 آن حضرت در 
جاى ديگر مهر ورزيدن به فرزندان را موجب 
دستيابى به درجات بهشت معرفى مىكند و 
مىفرمايد: «فرزندان خود را ببوسيد؛ زيرا براى 
هر بوسهاى كه به فرزندان مىزنيد، يك درجه 
در بهشت خواهيد داشت كه فاصله هر درجه تا 

درجه ديگر به اندازه پانصد سال راه است».4
 ابــن عمر از پيامبر نقل مىكند: «هر كس 
به فرزند خردسال خود جرعهاى آب بنوشاند، 
خداوند به پاداش آن در روز قيامت هفتاد جرعه 
از آب كوثر به او مىنوشاند».5 در جايى ديگر، 
پيامبر فرمود: «نگاه كــردن پدر و مادر به 

فرزند از روى مهر و محبت، عبادت است».6
با امعان نظــر در آموزههاى 
دينى، كه بــه برخى از 
آنها اشاره شد، به 

روشنى درمىيابيم كه فرزند عطّيه و موهبتى 
الهى و نعمتى است كه خود منشأ نعمتهاى بى
شمار ديگر است. وجود فرزند در خانه، فضاى آن 
را از خير و بركت و مهر و محبت لبريز مىكند، 
رابطه معنوى و الهى والدين و فرزندان هر دو را 
از رحمتهاى واسعه ربوبى بهرهمند مىگرداند.7 
با چنين نگرشى به  فرزندان، چگونه مىتوان 
نســبت به شخصيت و نيازهاى آنها و تربيت و 

شكوفايى استعدادهايشان غفلت ورزيد؟
پيامبر با شــيوههــاى گوناگونى حرمت 
كودكان را رعايت مىكرد و به آنان بها مىداد. از 
رفتارهاى بسيار درخور توجه پيامبر، تقّدم در 
سالم (ابتداء به سالم) بود؛ آن حضرت به همه، 
حّتى به كودكان و نوجوانان سالم مى كردند. 
آن حضرت در راستاى تكريم كودكان با مقام  
شامخى كه در جامعه داشت، به كودكان سالم 
مى كرد، و بدين وسيله به شخصيت آنها احترام 

مىنمود.8 
پيامبر فرمودند: «پنج چيز را تا زمان مرگ 
ترك نخواهم كرد. ... و سالم كردن بركودكان، 

تا پس از من سّنت گردد».9
پيامبر از اوايل والدت تا دوران از شير گرفتن و 
سالهاى باالتر همواره مراقب كودكان خويش 
بــود و آنان را هدايت مىكــرد و هر زمان، به 
تناسب، در راه تكامل روحىشان به آنها احترام 

مىكرد.
كودك، با وجود ناتوانى جسمى، مهر و محّبت 
را مىفهمد، تندى و خشونت را درك مىكند، از 
مهربانى لّذت مىبرد و از خشونت، آزرده خاطر 

مىگردد.
پيامبر به پرستار امام حسين در كودكى 
مىفرمايد: «لباس مرا آب تطهير مىكند؛ ولى 
چه چيز مىتواند غبار كدورت و عقده حقارت را 

از قلب فرزندم برطرف كند».10
ابن  عمــر درباره  پيامبــر چنين  مىگويد: 
«پيامبــر را ديدم كه در منبــر براى مردم 
سخنرانى مىفرمود. ناگهان حسندر خروج 
از مسجد پايش لغزيد و به زمين افتاد، حضرت 
سراسيمه از منبر پايين آمد، مردم او را گرفته به 
حضرتش دادند، فرمود: خدا بكشد شيطان را، 
واقعاً فرزند موجب آزمايش است، به خدا قسم 
هيچ متوجه پايين آمدن از منبر نشدم تا اين كه 

او را به من رساندند».11
مردم را به نماز فراخواند. حسن پيامبر»
كودك خردسالى بود و با آن حضرت بود. پيامبر
 وى را پهلوى خود نشــاند و به نماز ايستاد. 

﹫﹢ه ﹨︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩ ︣﹝️ ﹋﹢د﹋︀ن را ر︻︀️ ﹝﹩ ﹋︣د   ︫︀  ︋︣︊﹞︀﹫  ︎
م  ّ︡ ﹆︑ ،︣︊﹞︀﹫ ︧﹫︀ر در︠﹢ر ︑﹢︗﹥︎  ︀ ﹝﹩ داد. از ر﹁︐︀ر﹨︀ی︋  ﹥ آ﹡︀ن︋  و︋ 
﹥ ﹋﹢د﹋︀ن و   ︋﹩︐ّ ،﹤﹝﹨ ﹤ ﹢د؛ آن ︱︣ت︋  ﹑م)︋   ︨﹤ ﹑م (ا︋︐︡اء︋  در︨ 
﹑م ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡. ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن︨ 
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حضرت يكى از ســجدههاى نماز را طوالنى 
كرد. راوى مىگويد: من سر از سجده برداشتم 
و ديدم حســناز جاى خود برخاسته و روى 
كتف پيامبر نشسته است. وقتى نماز تمام 
شد، نمازگزاران گفتند: «اى رسول خدا! چنين 
ســجدهاى از شما نديده بوديم. گمان كرديم 
وحى بر شــما رسيده اســت». فرمود: وحى 
نرســيده بود. فرزندم حسن در حال سجده بر 
دوشم سوار شد. نخواستم تعجيل كنم و كودك 
را به زمين بگذارم. آن قدر صبر كردم تا طفل، 

خود از كتفم پايين آمد».12
اين عمل پيامبر نســبت به نــوه بزرگوار 
خويش در حضور مردم، نمونه بارزى از روش 
 آن حضرت در تكريم كودك است، پيامبر
با طول دادن ســجده، حداكثر احترام را درباره 

فرزند خود، معمول داشت.
پيامبر گاهى براى احترام به كودكى، سجده 
نمــاز را طوالنى مىكند و گاهى هم به احترام 

كودك، نماز را به سرعت خاتمه مىدهد. 
طبق گزارشــاتى كه از منابع تاريخى و روايى 
رســيده، پيامبر با كودكان بازى مىكرد. 
هنگامى كه ايشــان از ســفر بازمىگشت، 
كودكان به استقبالش مىرفتند؛ پيامبر نزد 
ايشان توّقف كرده و آنان را بر دوش خود سوار 
مىكرد و به اصحــاب هم بر انجام اين عمل 

توصيه مىفرمود. 
در روايات آمده است: « پيامبر نشسته بود. 
حسن و حســين وارد شدند. حضرت به 
احترام آنان از جاى برخاست و به انتظار ايستاد. 
كــودكان در راه رفتن ضعيف بودند. لحظاتى 
طول كشــيد، به ايشان نرسيدند. پيامبر به 
طرف كودكان پيش رفت و از آنان اســتقبال 
نمــود. آغوش خــود را باز كرد و هــر دو را بر 
دوش خود سوار نمود و به راه افتاد و مىفرمود: 
فرزندان عزيز! مركب شــما چه خوب مركبى 
اســت و شماها چه ســواران خوبى هستيد و 

پدرتان بهتر از شماست».13
در اين مــورد، پيامبر به چنــد صورت به 
فرزنــدان خود احترام كرد: به پا خاســتن، به 
انتظار ماندن، اســتقبال كــردن؛ و بر دوش 
نشاندن. اينها تكريم عملى آن حضرت بود و با 
گفتن عبارت «سواران خوب»، لفظاً نيز از آنان 

احترام نمود.
روزى پيامبر جهــت اقامه نماز عصر عازم 
مسجد شــدند. در سر راه مســجد، كودكان 
مهاجرين و انصار مشغول بازى بودند. آنان با 

مشاهده پيامبر دست از بازى كشيده و دوان 
دوان به سويش رو آوردند. هر يك از كودكان از 
سر و كول آن حضرت باال مىرفتند و در همان 
حال مىگفتند: «﹋﹟ ︗﹞﹙﹩» (شتر من باش)؛ 
 ،هاى پيامبردانستند كه نوادهكودكان مى
حسن و حسين نيز هميشه اين بازى را با آن 

حضرت دارند».
 پيامبــر در كمال خوشــرويى و تواضع به 
خواســته آنها تن داده بود و با مهر و محبت و 

رأفت پدرانه، خواهش آنها را برآورده مىكرد.
از طرفــى ياران پيامبر در مســجد انتظار 
مىكشــيدند تا نماز عصر را به امامت ايشان 
 برگزار كنند. بالل حبشى يار با وفاى پيامبر
به خاطر تأخير ايشان رو به خانه پيامبر آورد. 
وقتى كه در ســر راه، پيامبر را به اين وضع 
با كودكان مشاهده كرد، خواست تا از اين كار 
ممانعت به عمل آورد و رسول گرامى را از دست 
كودكان برهاند؛ اّما پيامبــر او را از اين كار 
باز داشــت و در همان حال فرمود: «براى من 
تنگ شدن وقت نماز از دلتنگى اطفال يارانم، 

خوشايندتر است».
پيامبر از بالل خواستند كه به خانه ايشان برود 
و چيزى بياورد كه به وسيله آن بچهها را راضى 
كند. تا از آن حضرت دست بردارند. بالل پس 
از بالل جستجوى زياد در خانه پيامبر، تعداد 
هشــت عدد گردو پيدا كرد و به خدمت پيامبر
 آورد. پيامبــر در حالى كه لبخند، حالت 
نورانى خاّصى به چهره مباركشان بخشيده بود، 
خطاب به كودكان فرمود: «آيا شــترتان را به 
اين گردوها مىفروشيد؟» كودكان با شادى، 
گردوها را گرفتــه و آن حضرت را رها كردند. 
پيامبر روانه مسجد شد و فرمود: خدا رحمت 
كند برادرم يوســف را كــه او را به چند درهم 

فروختند و مرا به چند گردو».14 
پيشــواى گرامى اســالم در حضور مردم با 
كودكان چنين رفتار مىكند تا عالوه بر انجام 
وظيفــه، آنان را متوّجه اهميت شــاد كردن و 

مالطفت با فرزندان و بازى با آنان نمايد.
اساساً پيامبر نسبت به تمام فرزندان خود يا 

فرزندان ديگر، محّبت خاّصى داشت.15 
امام صادقدرباره ســيره پيامبر درباره 
محّبت به كــودكان و رعايت حال آنها، حّتى 
در نماز جماعت، مىفرمايد: « پيامبر هنگام 
خواندن نمــاز جماعت، صداى گريه طفلى را 
شــنيد كه مادرش او را با خود به مسجد آورده 
بود. آن حضرت نماز را كوتاه كرد تا مبادا نگرانى 

در مادرش پيدا شود».16 
 در روايت ديگرى آمده است: روزى پيامبر
نماز صبح را با كوتاهترين سوره خواند. اصحاب 
پرســيدند، اى پيامبر! چه اتّفاقى افتاده كه 
نماز را سريع تمام كرديد. حضرت در پاسخ 
فرمود: «من صداى گريه طفلى را در صف زنان 

شنيدم».17 
پيامبــر عالوه بر عطوفــت و مهربانى به 
كودكانى مســجدى، آنان را به انحاء مختلف 

تشويق و ترغيب مىفرمودند. 
امام حســنمىفرمايد: نماز ظهر يا عصر 
را در محضــر پيامبر خوانــدم؛ همين كه 
حضرت نماز را ســالم دادنــد، به ما فرمودند: 
بر جايتان بمانيد و آن گاه براى تقســيم ظرف 
حلوايى در ميان نمازگزاران از جا برخاســتند و 
به هر كدام مقدارى حلوا مى خوراندند تا اينكه 
به من رســيدند؛ من كودك بودم، آن حضرت 
قدرى حلوا به من خوراندند، سپس فرمودند باز 
هم بدهم؟ عــرض كردم آرى، آن حضرت به 
خاطر خردســال بودنم باز هم مقدارى به من 
خورانيدند و بدين حال بودند تا آنكه به همگان 

حلوا خوراندند.18
درس ،با مطالعه در ســيره نورانــى پيامبر
هاى مهّمى درباره چگونگى برخورد درســت 
با كودكان و نوجوانــان مىتوان آموخت. آن 
حضرت، نه تنها مهرورزى و محّبت به كودكان 
را در محور رفتار خود با ايشــان قرار داده بود، 
بلكه شخصيت انسانى و قابل احترامى را براى 
آنان قائل بود، و اين در سيره نظرى و عملى آن 

بزرگوار مشهود است.
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دوره كودكى و  نوجوانى سرشار از عطوفت و نشاط و لبريز از شادى هاست؛ در اين دوره ما شاهد 
احساســات پاك و بى آاليش نوباوگان هستيم. آنان امانت هاى الهى در نزد ما بزرگساالن 
به حســاب مى آيند و غنچه هاى باطراوت بوستان زندگى اند. ظرافت، شكنندگى و انعطاف 
پذيرى شخصيت كودك، پيچيدگى و حّساسّيت تربيت آنان را آشكار مى كند. كودك به دليل 
نزديك بودن به مبدأ فطرت و داشــتن ذهن و دلى پاك و بى آاليش، زمينه بسيار مناسبى را 
براى تربيت پذيرى دارد. او هديه اى است الهى كه با سرشت ساده و زالل خويش پا به جهان 
هســتى گذاشته و از هرگونه زشتى و ناپاكى به دور است و اين، والدين و مربّيان وى هستند 
كه با تربيت نادرست خويش، مسير فطرت پاك و الهى او را منحرف مى سازند. بنابراين، در 
برخورد با كودك بايد ويژگى هاى ذاتى او را در نظر گرفت. مهربانى، نوازش و انس با كودك، 
نقش مهّمى در تربيت و شكوفايى استعدادهاى نهفته او دارند.  چنان كه حضرات معصومان

 همواره از روى محّبت و تواضع، با كودكان رفتار مى كردند. 
يكى از روش هاى تربيت كودكان كه مورد تأكيد حضرات معصومان است، شركت دادن 
آنان در  مكان ها و مراســم هاى مذهبى است. شــركت دادن كودكان در مراسم مذهبى، 
از روش هاى مؤثّر آشناســازى آنان با ارزش هاى اســالمى است؛ زيرا كودك با چشم خود 
صحنه هاى حضور مردم در مراكز دينى را مشاهده مى كند و شيوه ابراز احساسات نسبت به 
بزرگان دين را فرامى گيرد. به ويژه، مشــاركت كودك در نماز جماعت و بردن او در مسجد 
نقش اساسى در تربيت دينى او دارد؛ زيرا مسجد از جايگاه رفيعى در اسالم برخوردار است و 
نماد اسالم به شمار مى رود. همراه بردن كودكان و نونهاالن به مسجد و شركت دادن آنها در 
نماز جماعت، از يك سو اين صحنه ها را جذاب تر مى كند و از سوى ديگر، تصوير اين منظره ها 
را در ذهن آنان زنده نگه مى دارد و موجب تشويق آنها به برپايى برنامه هاى دينى و به ويژه، 

نماز جمعه و جماعت مى شود.
ائمه بزرگوار در آموزش واجبات دينى و قرآن، به ويژگى هاى سّنى و شرايط كودكان توجه 
داشته اند و از امام باقردر اين باره روايتى جالب نقل گرديده است: ما كودكانمان را از سن 
پنج سالگى به خواندن نماز وادار مى كنيم، ولى شما از سن هفت سالگى آنها را به اقامه نماز 

امر كنيد.1
امام صادقبه جميل  بن  دّراج فرمودند:

َ﹆ُ﹊﹛ اِ﹜َ﹫ِ﹛ ا﹜ُ﹞ِ︣︗َُ﹥؛ فرزندانتان را با كالم ما آشنا  ِ︊ ِ︒ َ﹇︊َ﹏ اَن َ︑︧ــ ِ︡ َ﹛︀ِ︋ اَ︔ُ﹊﹛  َ︡ َ︋َ︀ِدُروا ا »
كنيد پيش از آن كه مرجئه (و ديگر فرقه  هاى منحرف عقيدتى) بر شما سبقت بگيرند و آنان 

را منحرف سازند».2
عبداهللا بن فضالى از امام باقر يا امام صادق روايت كرده است كه آن حضرت فرمود: «هرگاه 
كودك به سه سال رسيد، هفت مرتبه كلمه توحيد را بگويد. وقتى سه سال و هفت ماه و بيست 
روزش تمام شد، هفت بار بگويد محمد، فرستاده خداست؛ هنگامى كه چهار سالش كامل 
شد، هفت بار درود بر پيامبر و آل پيامبر  بفرستد. زمانى كه پنج سالش به پايان رسيد، از دست 
راســت و چپش بپرسد؛ پس از آن رو به قبله بنشاند و سجده كند. شش ساله كه شد، شستن 
دســت و صورت را به او بياموزد، آن گاه امر به نماز كند. هر زمان نه ســالش تمام شد، وضو و 
نماز را به وى بياموزد،؛ وقتى وضو نماز را آموخت، خداوند والدينش را مى بخشد».3 نكته مهم 
تربيتى در اين روايت، آن اســت كه احكام اسالمى را به تدريج بايد به كودك تعليم داد، نه به 
صورت يك جا. پدر و مادر بايد با پيروى از سيره اهل بيت دستورات الهى را به صورت گام به 
گام و با فاصله مناسب زمانى به كودكان تعليم دهند تا آنها هم از يادگيرى خسته نشوند و هم 
بتوانند آن چه را فرا مى گيرند، تمرين كنند. نحوه آموزش معارف به كودكان نيز بايد اين گونه 
باشد كه ابتدا خداشناسى، توحيد و نبوت را آموزش دهند و سپس به سراغ احكام عملى بروند. 
هم چنين از آموزش امور زندگى مانند شناخت دست راست و چپ نبايد غفلت كرد. استفاده از 

تنبيه به عنوان يك روش در تربيت كودك نيز از روايت فهميده مى شود.
در اين دوره كودك در مرحله احساســات و تفكر عينى قرار دارد و به همين جهت در تربيت 
مذهبى وى نيز بايد از راه برانگيختن احساسات دينى عمل نمود و شناختها و تفكرات دينى 

را به مراحل باالتر احاله داد.

نكته شايان توجه اين كه، مساجد و اماكن مذهبى به عنوان پايگاه هاى اجتماعى دين، نقش 
بسيار مؤثرى را مى توانند در تربيت دينى، در شكوفايى احساسات دينى و نيز در جلب هرچه 
بيشتر كودكان به دين ايفا نمايند. اين بيشتر به خاطر آن است كه در مساجد كودك در كنار 
بزرگســاالن و ساير همســاالن خود در جّوى صميمى مى توانند در بستر مراسم و مناسك 
مذهبى، رشــدى معقول و متعادل داشته باشــند. و از همين مكانها شهد شيرين مذهب را 

بچشند.
 در منابع دينى شــاهد هســتيم كه پيامبر خود و اصحاب نيز كودكان خود را به مســجد 
مى آوردند. نه تنها كودكان ســه ســاله، بلكه زنان اصحاب، با بچه هاى شيرخواره خود در 

نمازهاى جماعت حاضر مى شده اند.
گاهى متأسفانه رفتار و برخوردهاى دور از انتظار مؤمنان نسبت به كودكانى كه با اشتياق براى 
نماز جماعت به مســجد آمدند، موجب ســرخوردگى و شايد انحراف كودك از مسير دين و 

خواندن نماز شود. شخصى مى گويد:
در كودكى هميشه سعى مى كردم نماز خود را در مسجد بخوانم. روزى در حال نماز متوّجه شدم 
پيرمردى مراقب من است. نمازم كه به پايان رسيد، پيرمرد به من گفت نمازت درست نيست 
و سپس با سخنان نيشدار خود مرا مالمت كرد. من غرق در سكوت بودم؛ هرگاه مى خواستم 
از او بپرسم كجاى نماز من اشتباه است، اجازه نمى داد و پيوسته مى گفت نمازت درست نيست 
و امثال تو حق ندارند به مســجد بيايند. از آن به بعد تصميم گرفتم ديگر به مسجد نروم و در 
منزل هم نماز نخوانم؛ اين نخستين قدم براى ترك كامل نماز و انحرافم از طريق اسالم بود.4
اين در حالى اســت كه سيره معصومان كامًال با اين شيوه برخورد مخالف است. جابر بن 
عبداهللا انصارى نقل مى كند كه از امام باقردرباره كودكانى كه در نماز جماعت مســجد 
حضور مى يابند پرسيدم؛ آن حضرت فرمودند: «بچه ها را در صف آخر در كنار هم قرار ندهيد، 
بلكه آنان را در بين صف ها جداجدا بنشــانيد (و با ايســتادن بزرگ ترها در ميانشان جدايى 

بيفكنيد)».5
شايد يكى از علّت هاى آن اين باشد كه كودكان احساس بى توّجهى و بى احترامى نكنند و با 
اين شيوه، هم احترام كودكان را حفظ كرده ايم و به آنان شخصيت داده ايم و هم انگيزه حضور 
آنان در مســجد و نماز جماعت بيشتر شــده، و در عين حال به نماز جماعت نيز نظم خاصى 
 بخشيده ايم. البته مختصر برگزار كردن نماز جماعت نيز از جمله سفارش هاى معصومان
مى باشد، كه در جذب و تشويق كودكان به نماز جماعت نقش اساسى دارد. بنابراين، چگونگى 

برخورد با كودكان و حتى نوجوانان و جوانان نيز بايد توأم با محبت، احترام و تشويق باشد.
حضور كودكان در اماكن مذهبى، مانند مســجد، به  ويژه در نماز جماعت، بايد با تشــويق و 
ترغيب همراه باشد. البّته براى موّفقّيت در اين كار الزم است براى كودكان، در كنار عبادت و 
نماز برنامه هاى متنوع و جّذابى وجود داشته باشد؛ مانند اهداى جوايز، كارت تشويق، پخش 

شيرينى و شكالت در بين كودكان كه زمينه جذب آنان را به عبادت فراهم مى كند.
 به  نقل  از پدر بزرگوارش، چنين  نقل  شــده  است: «امام سجاددر روايتى  از امام  صادق
همواره  بچه ها را به  برگزارى  نماز مغرب  و عشاء و ظهر و عصر، فرمان  مى دادند. به  حضرت  
گفته  شــد:  بچه ها نماز را در غير وقت  آن  مى خوانند. پس  ايشان  مى فرمايند: آن  بهتر از اين  
است  كه  در وقتش  بخوابند».6 مراد امام  اين  است  كه  آنان  تكليفى  در اين  خصوص  ندارند، بلكه  

منظور عادت  و تمرين  دادن  آنان  به  نماز و رفع  احساس  سنگينى  نسبت  به  نماز است .
امام  على در سخنانى گهربار فرمودند: «ا﹜︺︀دة  ︵︊︹  ︔︀ن؛ عادت، سرشت  دوم  است».7
﹙︴︀ن؛  عادت  براى  انسانها به  منزله  پادشاه  و فرمانروا است ».8  «﹜﹙︺︀دة  ︻﹙﹩  ﹋﹏  ا﹡︧︀ن ︨ 

 «ا﹜﹀︱﹫﹙﹤  ︾﹙︊﹤  ا﹜︺︀دة ؛ فضيلت  نتيجه  پيروزى  برعادت  است».9
به هر حال، از جمله  قوانين  سودمندى  كه  دانشمندان  تعليم  و تربيت  به  آن  رسيده اند «قانون  
ممارســت  و تكرار» و «قانون  تشويق » اســت . با اهتمام  و تفاوت  به  نقش  عادات  در زندگى  
معنوى  آينده  كودكان  است  كه  والدين همواره  خواهند  توانست  فرزندان  خود را به  شاهراهاى  

اسالمى  هدايت  كنند  و آنان  را از كجرويها رهايى  بخشند. 

 پى نوشت
﹫︡︗﹢اد  ١ - ا︮﹢ل ﹋︀﹁﹩، ︑︣︗﹞﹥︨ 

﹝︭︴﹀﹢ی، ج٣، ص٤٠٩.
٢ - ﹋︀﹁﹩، ج٢، ص٩٤.

٣ - و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥، ج١٥، ﹋︐︀ب 
︀ب  ا﹜﹠﹊︀ح، ا︋﹢اب ا﹊︀م ا﹐و﹐د،︋ 

٨٢، ص١٩٣، ح٣.
﹥ ﹡﹞︀ز،  ﹫﹢ه  ︑︣︾﹫︉ و ︗︢ب︋   ︫- ٤

ص٨١.
٥ - ا︮﹢ل ﹋︀﹁﹩، ج ٣، ح٣، 

ص٤٠٩.
٦ - ﹝︧︐︡رک  ا﹜﹢︀︨﹏، ج ٣، 

ص١٩.
٧ - آ﹝︡ی، ︑︭﹠﹫︿  ︾︣را﹜﹊﹛  و در 

را﹜﹊﹙﹛، ص٣٢٢.
٨ - ﹨﹞︀ن.
٩ -﹨﹞︀ن.

﹢رت ﹎︀م   ︮﹤ ﹫️ د︨︐﹢رات ا﹜﹩ را︋  ﹫︣ه ا﹨﹏︋  ﹫︣وی از︨   ︎︀  ︋︡︀ ︡ر و ﹝︀در︋   ︎
 ﹤︐︧ ︣ ی︠  ﹥ ﹋﹢د﹋︀ن ︑︺﹙﹫﹛ د﹨﹠︡ ︑︀ آ﹡︀ ﹨﹛ از ︀د﹎﹫ ︀ ﹁︀︮﹙﹥ ﹝﹠︀︨︉ ز﹝︀﹡﹩︋  ︋﹥ ﹎︀م و︋ 

.︡﹠﹠﹋ ﹟︣﹝︑ ،︡﹡︣﹫﹎ ﹩﹞ را ﹁︣ا ﹤ ا﹡﹠︡ آن﹢︐ ﹡︪﹢﹡︡ و ﹨﹛︋ 

 ︀رش ﹨︀ی ﹝︺︭﹢﹝︀ن﹀ ︣﹎︤ار ﹋︣دن ﹡﹞︀ز ︗﹞︀︻️ ﹡﹫︤ از ︗﹞﹙﹥︨   ︋︭︣︐﹞ 
﹥ ﹡﹞︀ز ︗﹞︀︻️ ﹡﹆︩ ا︨︀︨﹩ دارد.  ﹝﹩ ︋︀︫︡، ﹋﹥ در ︗︢ب و ︑︪﹢﹅ ﹋﹢د﹋︀ن︋ 
 ︀ ︀︡ ︑﹢أم︋  ︀ ﹋﹢د﹋︀ن و ︐﹩ ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن و ︗﹢ا﹡︀ن ﹡﹫︤︋  ︣︠﹢رد︋   ︋﹩﹍﹡﹢﹍ ،﹟︀︋︣ا﹠︋
.︫︡︀  ︋﹅﹢︪︑ ︣ام و︐ا ،️︊﹞

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٥٨

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٥٩



︣از ︡ ︵ــ ︖︧﹞
ــــ﹑﹝﹩   ﹡︷ــ︀م ︨ا
حجت االسالم حميدرضا مهدوى ارفع/محقق و پژوهشگر حوزه علميه قم

 ﹊﹫︡ه
 مســجد، اّولين و فراگير تريــن پايگاه تجلّى 
باورها، ارزش ها، اصول و احكام نورانى اسالم 
است كه با ارائه خدمات متنّوع، در عرصه هاى 
گوناگون فرهنگى، اجتماعى، سياسى، حقوقى 
و اقتصادى به عموم مردم، به نوعى نمايندگى 
تمام و كمال شئون گســترده نظام و مكتب 
اسالم را در سطح محيط پيرامون خود بر عهده 
دارد. انقالب اســالمى  ـ كه تحّولى بنيادين را 
در ارزش ها، ســاختار ها و رفتار ها در راستاى 
احياى اسالم ناب محّمدى ايجاد و ايجاب 
نموده است ـ ضمن بازگشــت دادِن اركان و 
اجزاء جامعه بــه الگوى جامعه مد﹠﹤ الّنبى، با 
لحاظ مقتضّيات زمان، عناصر و كاركرد هاى 
جديدى را براى همه يا اكثر ساختار ها و از جمله 
براى مســجد تعريف نموده است. شناخت و 
پياده ســازى عملى اين كاركرد ها و عناصر و 
توزيع منطقى اين نقش  هــا در ميان اركان و 
اجزاء مســجد، اعّم از اجزاى داخلى و بيرونى، 
مهمّ  ترين گام راهبردى براى رسيدن به مسجد 
طراز نظام مقّدس جمهورى اسالمى است. اين 
مقاله با بررســى جايگاه مسجد در طرح كلّى 
اسالم، به تبيين اجمالى شاخص  هاى مسجد 

طراز و شايسته نظام اسالمى مى پردازد.
واژگان كليدى: مسجد، نظام اسالمى، طراز، 

واليت فقيه، كاركرد، اسالم
﹤﹞ ّ︡ ﹆﹞ 

«مســجد طراز نظام اســالمى»، تركيبى 
حكيمانه و دقيق است كه نخستين بار توّسط 
رهبر معّظم انقالب اسالمى در پيام ارسالى 
به نوزدهمين اجالس سراســرى نماز مطرح 
گرديد.1بــراى درك درســِت مختّصات اين 
عنوان با مســّمى، ابتدا بايد تعريفى مبتنى بر 

منابع علمى از واژگان اين تركيب ارائه نمود.
1.   مسجد: مسجد، در اصل اسم مكان از فعل 
» و در زبان فارسى به معناى  ُ︡ ، َ︧ــُ︖ َ︡ ︖َ َ︨ »
محّل و جايــگاه عبادت به كار رفته اســت. 
 ︹ُ︲ِ﹢﹞ ُ︡ راغب اصفهانى مى نويسد: «ا﹜َ﹞ِ︧︖
︖﹢د؛ يعنى مسجد، جايگاه  ّ︧ ﹑ِة ا︻︐︊︀را︋ً ︀﹜ ّ︭ ا﹜
نماز است و به اعتبار اينكه در آن سجده وجود 
دارد».2سجده، شريف ترين ركن نماز و مظهر 
تاّم بندگى و ُكرنِش عبد، در برابر پروردگار متعال 

است. از اين رو، اسم آن را مسِجد گذاشته اند.3
در اصطالح شرعى «مســجد، مكانى است 
كه براى برپايى نماز عموم مســلمانان وقف 

شده باشد». مرحوم شيح محّمدحسن نجفى، 
در «جواهرالــكالم» مى نويســد: «و ا﹜ُ﹞︣اُد 
︀ً ا﹜﹞﹊︀ُن ا﹜َ﹞﹢﹇﹢ُف ︻﹙﹩ ﹋︀﹁﹤  ︻︣  ︫︡︖︧﹝َ﹛︀︋

﹑ة».4 ّ︭ ا﹜ُ﹞︧﹙﹞﹫﹟ ﹜﹙
2.      طراز: در اصل كلمه اى پارسى ( تراز) بوده 
و سپس معّرب شده است. به لباس ويژه اى كه 
براى سلطان بافته مى شود، طراز گفته مى شده 
است و از همانجا بر هر چيزى كه خوب و عالى 
بوده اســت، اين واژه اطالق گرديده است و در 
نهايت، به تقدير مستوى؛ يعنى چيزى كه در 
اندازه و قواره مورد پسند باشد، طراز مى گويند.

ابن منظور در «لســان العرب» مى نويسد: «و 
﹙︴︀ن، ﹁︀رٌ︨﹩  ّ︧ ُ︕ ِ﹝﹟ ا﹜ّ︓﹫︀ِب ﹜﹙ َ︧ ﹠ُ ︀﹞ :ُ︣ز ا﹜︴ِ
﹩ٍء و ﹇﹫﹏: ﹨﹢   ︫ ِ﹏﹋ُ ُ︡ ُ︣ز و ا﹜ّ︴︣اُز: َ︗﹫ِ ︀ً و ا﹜︴ِ ︱أ

ُ︣ ا﹜ُ﹞︧︐﹢ی︋ ︀﹜﹀︀ر︨﹫﹤».5 ︡﹆︐﹛ٌب و اُ︮﹙﹥ ا ّ︣ ︺َ﹞ُ
از كتب لغت فارسى اين گونه استفاده مى شود 
كه واژه «طراز» يا «تــراز» به معناى قاعده، 
قانون، روش، رتبه، ِقســم، نوع، هم شــأن، 

هم پايه و هم سطح است.6
3.   نظام اســالمى: مقصود از نظام اسالمى، 
نظامى اســت كه اجراى شريعت اسالمى در 
همه عرصه ها را وجهه هّمت خويش قرار داده 
باشــد. رهبرى، در اين نظام بر عهده مجتهد 
جامع الشرايطى است كه افزون بر برخوردارى 
از شــرايط افتاء، داراى قدرت رهبرى و اداره 
جامعه اسالمى نيز باشد. رهبرى در اين نظام 
با تكيه بر برخوردارى از دو اصل «مشروعّيت 
الهى» و «مقبولّيت مردمى» داراى اختياراتى 
اســت كه مى تواند به طور مستقيم يا از طريق 
نصب افراد شايسته در شئون جامعه دخالت كند.

4.   كاركــرد: به معناى نقش يا اثرى اســت 
كه هر پديده در زنجيره  پديده هايى كه با آنها 

مرتبط است، باقى مى گذارد. 
︎︀رادا﹛ ﹨︀ی «﹝︧︖︡ ︵︣از

 ﹡︷︀م ا︨﹑﹝﹩»
اگرچــه در خصــوص تعريــف و مختصات 
«مســجد طراز نظام اســالمى» غير از چند 
پژوهش موردِى محدود و يك كتاب كوچك 
مســتقلّ ـ كه آن هم عصاره يك رساله دكترا 
بوده اســت ـ 7تحقيقات شايسته و بايسته اى 
صورت نگرفته اســت؛ اّما از بررسى مجموع 
ديدگاه هاى منتشــره در خصوص مسجد و 
انتظارات كاركردى آن مى توان ســه تلّقى از 

مفهوم «مسجد طراز اسالمى» احصاء نمود:

﹩︐﹠ّ  ︨ ١.      د︡﹎︀ه ︑︀ر﹩ـ 
عــّده اى مقصودشــان از «مســجد طراز 
اسالمى» يا «مســجد طراز نظام اسالمى» 
همانا مسجدى است كه به طور كامل منطبق 
بر ويژگى ها و كاركردهاى مســجد در صدر 
اسالم و به خصوص در زمان حكومت نبوى در 

﹝︡﹠﹤ الّرسول باشد.8
اين تلّقى اگرچه از لحاظ ابتناء بر روش و سيره 
پيامبر اعظم بسيار صواب و قابل تقدير است 
و حّتى گاهى در ظاهر منطبق با فرمايشــى از 
امام راحل اســت كه فرمودند: «اميدوارم 
موّفق به اين امر بشويد و مساجدمان برگردد 
به حال مساجد صدر اّول»،9اّما نگرشى جامع 

و پويا نيست.
به عبارت ديگــر، احياى تمــام كاركردها و 
نقش هاى مســجد در عصر نبوى، امرى 
بســيار ضرورى و متين اســت؛ اّما چنانچه 
از فرمايــش حضرت امام راحــل و نظاير 
آن چنين برداشــت شــود كه سقف و نهايت 
نقش آفرينى و كاركرد مسجد همان است كه 
در صدر اســالم ظهور و بروز پيدا كرد و كسى 
حّق ندارد كاركردى فراتر از آن را براى مساجد 
تعريف نمايد، چنين برداشــتى به طور قطعى 

ناصواب و عامل ركود و ايستايى خواهد بود. 
 به نظر نگارنده، سخن حكيمانه امام راحل 
كه به طور قطعى نمى تواند به تنهايى و بدون 
توّجه به ساير مبانى و ديدگاه هاى ديگر ايشان 
مورد استناد قطعى قرار گيرد، ناظر بر مقايسه 
دوران پيش و اوايــل دوران پس از انقالب با 
دوران صدر اسالم است. در واقع، امام در مقام 
اعالم عدم رضايت از وضع موجود مســاجد 
در ابتــداى انقالب و فاصله بســيار زياد آن از 
جايگاه و كاركردها شايسته آن است و با ارجاع 
اذهان به اوضاع مساجد در صدر اسالم و عصر 
حكومت اسالمى نبّى اكرم، قصد داشته اند 
ايــن حقيقت را يــادآورى و القاء كنند كه بايد 
كارگزاران نظام اسالمى تالش كنند تا مساجد 
به عنــوان كانون هاى اصلى شــكل گيرى 

انقالب به تراز اليق خود برگردند.
  از طرف ديگر، در زمان شخص امام راحل
هم مساجد به پايگاه خدماتى تبديل شده بودند 
كه شــايد هرگز در طول تاريخ سابقه نداشته 
است؛ نظير تمركز بسيج اقتصادى در مساجد، 
مراكز برگــزارى انتخابات، محّل اســكان 

مسافران نوروزى و... .

ه ای ﹝﹆︭﹢د︫︀ن از «﹝︧︖︡ ︵︣از ا︨﹑﹝﹩» ︀ «﹝︧︖︡ ︵︣از ﹡︷︀م ا︨﹑﹝﹩»  ّ︡ ︻ 
︣ و︥﹎﹩ ﹨︀ و ﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی ﹝︧︖︡ در  ﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ﹝﹠︴︊﹅︋  ﹨﹞︀﹡︀ ﹝︧︖︡ی ا︨️ ﹋﹥︋ 
.︫︡︀  ︋ل﹢︨ ّ︣ ︭﹢ص در ز﹝︀ن ﹊﹢﹝️ ﹡︊﹢ی در ﹝︡﹠﹥ ا﹜  ︠﹤ ︮︡ر ا︨﹑م و︋ 

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٦١



ا﹇﹙﹩ ّ︡  ︀ه﹎︡٢. د
  گروهى از صاحب نظــران و محّققان بر اين 
باورند كه كاركردها و نقش هاى مسجد در عهد 

نبوى، بر دوگونه بوده است:
الف) كاركردهايى كه مربوط به مســجد، بما 
هو مسجد مى شــود، فارغ از اينكه حكومت و 
حاكمّيت اسالمى  باشــد يا نه و صرف نظر از 
اينكه در حكومت اسالمى، حاكم پيامبر يا امام 

معصوم يا ولى فقيه غيرمعصوم باشد.
ب) كاركردهايــى كــه ناشــى از اختيارات 
 انحصارى حاكم معصوم ـ اعــّم از پيامبر
و ائّمه اســت و به طور مستقيم به شئون و 

اختيارات ايشان باز مى گردد.
ايــن گــروهـ  كــه اغلــب داراى مبانــى 
اسالم شــناختى غيرپويا و كم بهره از تأثيرات 
زمان و مكان هســتندـ در سايه دسته بندى 
مذكور، چنين نتيجه مى گيرند كه مهم  ترين 
وظيفه مساجد، برپايى نماز جماعت، مجالس 
ذكر و دعا و موعظه و حداكثر ـ   در بُعد اجتماعى ـ 
همكارى مؤمنان براى رفع نيازهاى ماّدى و 

مالى نيازمندان محّل و تسكين آالم آنهاست.
متأّســفانه بايد گفت اين ديدگاه ـ دانســته و 
ندانسته ـ حاشــيه اى از تئورى دشمن ساخته 
«سكوالريسم» و جدايى دين از دنيا و سياست 
است كه گاه آگاهانه از تريبون هاى روشنفكران 
دينى مطرح مى شود و گاه ناآگاهانه بر زبان و 

قلم متدّينين سّنتى جارى مى گردد.
ا﹋︓︣ی) ّ︡ ) ︀﹢  ٣.       د︡﹎︀ه ﹁﹆﹥︎ 

ما با تكيه بــر دو مبناى اصولى و عمده در فقه 
شــيعه، معتقديم كه كاركردهاى مسجد در 
دوران نظام اســالمى، عالوه بر شمول كلّيه 
كاركردهاى مســجد در نظام اسالمى نبوى، 
مى تواند و بايد بتوانــد ـ ضمن رعايت اصول 
و ارزش هاى بنيادين تفّكر اســالمى ـ شامل 
كاركردها و نقش هاى نوينى متناسب با نيازها 
و مقتضّيات جديد باشد. دو مبناى اصولى ياد 

شده عبارت اند از:
 الـــف) اطـــالق و عمومّيـــت شـــئون 
و اختيـــارات ولـــّى فقيـــه بـــه عنـــوان 

ــالمى ــم اسـ حاكـ
شّكى نيست كه پيامبر مكّرم اسالم در دوران 
خود از اختيارات تــاّم، مطلق و عاّمى  در حوزه 
تدبير و مديريت امور اّمت اســالمى برخوردار 
بوده اند. از طرفى، هر تجويز اختيارى از سوى 
خداوند متعال، مبتنى بر حكمت و مصلحتى 

واقعى است. حكمت و مصلحت مطلقه بودن 
واليت رسول اهللا، همانا برداشتن تمام موانع 
از سر راه پيشرفت و تعالى اّمت اسالم و فراگير 
شدن ارزش هاى اسالم ناب محّمدى بوده 

است.
اكنــون در دوران غيبت و در عصر تشــكيل 
تنها حكومت اسالمى با رهبرى فقيه عادل و 
جامع الشرايط، اين سؤال پيش مى آيد كه فارغ 
از واليت تكوينى ـ كه فقط در اختيار معصومان

 است ـ در حوزه واليت شرعى و تشريعى، 
ولّى فقيه چه ميزان از اختيارات و شئون پيامبر 

را در عرصه اداره امور اّمت واجد است؟
اگر بگوييم تنها بخشــى از آنها را كه مصداق 
يا مصاديقــى از آن در عصر حيــات پيامبر، 
موضوعّيــت يافته و حضرت نســبت به آن 
اعمال نظر و اقــدام فرموده اند و موضوعات و 
احكام جديد و مقتضّيات نوين، از حوزه اختيار 
حاكم اســالمى خارج و ممنوع است، در اين 
صورت اصل حكمــت و مصلحت تفويض و 
تجويز اختيار به اولياء زير ســؤال مى رود؛ زيرا 
همان وظيفه اى كه از پيامبر در زمان خودش 
انتظار مى رود ـ يعنى اداره تمام امور اّمت اسالم 
و توســعه آرمان هاى اسالم ـ از ولّى فقيه هم 
انتظار مــى رود؛ در حالى كه لوازم آن در اختيار 
وى قرار داده نمى شــود و اين عالوه بر اينكه 
تكليف بماالُيطاق اســت و از نظر عقلى قبيح 
و محال اســت، نقض غرض نيز محســوب 

مى شود.
بنابراين، چاره اى نيست جز اينكه بگوييم ولّى 
فقيه در عرصه اداره امور اّمت اســالم، از تمام 
 و امام معصوم اختيارات و شئون پيامبر

برخوردار است، طابَق الّنعِل بالنَّعل! 
︣﹎︀﹫؛ ا﹩﹠﹫﹝  ا﹝︀م︠ 
﹤﹫﹆﹁ ﹤﹆﹚ّ︴﹞ ️﹐و 

حضرت امام خمينى احياگر تئورى مترّقى 
واليت مطلّقه فقيه در عصر جديدـ در اين باره 
مى فرمايند: «حكومت، كه شعبه اى از واليت 
مطلّقه رسول اهللا است، يكى از احكام اّولّيه 
اسالم است و مقّدم بر تمام احكام فرعيه، حّتى 
نماز و روزه و حّج است. حاكم مى تواند مسجد يا 
منزلى را كه در مسير خيابان است، خراب كند و 
پول منزل را به صاحبش رّد كند. حاكم مى تواند 
مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى 
كه ِضرار باشد، در صورتى كه رفع بدون تخريب 
نشود، خراب كند. حكومت مى تواند قراردادى 

شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى 
كه آن قرارداد مخالف مصالح كشــور و اسالم 
باشــد، يك جانبه لغو كند و مى تواند هر امرى 
را چه عبادى و يا غيرعبادى است ـ كه جريان 
آن مخالف مصالح اسالم است ـ از آن، تا زمانى 
كه كه چنين اســت جلوگيرى كند. حكومت 
مى تواند از حّج، كه از فرايض مهّم الهى است 
در مواقعى كه مخالف صالح كشور اسالمى 

دانست، به طور موّقت جلوگيرى كند».10
ـــعه و  ـــان در توس ـــات زم ـــر مقتضّي ب) تأثي

ـــى ـــكام فقه ـــات اح ـــق موضوع ضي
 بحث از چگونگى انطباق دين با نيازهاى زمان، 
دامنه اى به درازاى عمر اديان دارد. مهم ترين 
چالش هاى هر عصر و نســلى در طول تاريخ، 
همين مسئله است كه آيا امكان انطباق يك 
دين بر نيازها و مقتضّيات همه زمان ها و همه 
مكان ها وجود دارد يا نه؟ اگر پاسخ مثبت است، 

چگونه؟
در پاسخ به اين پرســش بنيادين سه ديدگاه 
متفاوت در ميان روشنفكران و صاحب نظران 

پديد آمده است:
1.   ديــدگاه افراطى: كه به طور اساســى 
مقتضّيــات زمان و مــكان را ناديده گرفته و 
موضوعات احكام را همانند احكام اّولّيه و ثابت 
دين، غيرقابل تغيير و تحّول مى داند. شــايد 
تعبير انســدادى يا متحّجرانه بر اين ديدگاه، 

تعبير ناروايى نباشد.
2.   ديدگاه تفريطى: كــه در مقابل ديدگاه 
افراطى، تغييــرات و مقتضّيات زمان را اصل 
گرفتــه و دين و احكام آن را فرع و تابع محض 
مقتضّيات زمان مى داند. صاحبان اين انديشه 
ـ كه اغلب روشــنفكران غرب زده هستند ـ در 
عمل، دين را از عرصه هاى اساســى زندگى 
اجتماعى، اقتصادى، سياســى و بين المللى 
حذف نمــوده و آن را در چارچــوب فردى و 

عبادى محصور نموده اند. 
3.   ديدگاه فقه جواهرى: عقل و منطق حكم 
مى كند كه اجتهــاد دينى با مقتضّيات زمان و 
مكان هم خوانى داشــته باشد؛ به گونه اى كه 
نــه ارزش ها و آموزه هاى دينى نفى گردد و نه 
عنصر زمان و مكان و شرايطى كه دين بايد در 
آن متجلّى گردد، ناديده گرفته شود. بنابراين، 
فقه اسالم در عين سّنتى بودن و اجتهاد آن در 
عين جواهرى بودن، منطبق با شــرايط زمان 
و مكان نيز خواهد بــود و پويايى آن نيز حفظ 

خواهد شد. 
بيشتر فقهاى ما داراى اين ديدگاه بوده و بر لزوم 
انطباق فقه بــا مقتضّيات زمان و مكان تأكيد 
دارند.11نمونه هاى بــارز آن در تاريخ معاصر 
بسيار است. از فتواى تحريم استعمال توتون 
و تنباكو توّسط مرحوم ميرزاى شيرازى تا حكم 
حضرت امــام رضوان اهللا تعالى عليه مبنى بر 
تعطيلى موّقت حّج، همگى مبتنى بر پذيرش 
اطالق يِد فقيه جامع الشرايط در حوزه مصالح 

اّمت اسالمى است.
دربــاره نقش و تأثير عنصر زمــان در تعيين 
وضعّيت موضوع احكام شرعى حضرت امام
 مى فرمايند: «اّما در مورد روش تحصيل و 
تحقيق حوزه ها، اين جانب معتقد به فقه سّنتى 
و اجتهاد جواهرى هستم و تخلّف از آن را جايز 
نمى دانم. اجتهاد به همان سبك صحيح است؛ 
ولى اين بدان معنى نيست كه فقه اسالم پويا 
نيست؛ زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در 
اجتهادند. مسئله اى كه در قديم داراى حكمى 
بوده اســت، به ظاهر همان مسئله در روابط 
حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام 
ممكن است حكم جديدى پيدا كند؛ بدان معنى 
كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى 
و سياسى، همان موضوع اّول كه از نظر ظاهر با 
قديم فرقى نكرده است، به طور واقعى موضوع 
جديدى شده است كه به اجبار حكم جديدى 

مى طلبد».12
بنابراين، «استعمال توتون و تنباكو» تا زمانى 
كه فقط «استعمال توتون و تنباكو» است، به 
نظر برخى مراجع جايز اســت؛ اّما به محض 
اينكه در اثر نوع روابط اســتعمارى شاه ايران 
با انگليس ســلطه گر، تبديل بــه «زمينه اى 
براى تسلّط كّفار بر مسلمانان و چپاول ثروت 
مســلمانان توّســط بيگانه» مى شود، حكم 

حرمت بر آن بار مى شود.
همچنين، تا زمانى كه انجام حّج بيت اهللا الحرام، 
فقط «اداى يك فريضه دينى» است و عنوان 
ديگرى بر آن بار نشده است، به طور قطع، جايز 
بلكه با شرايط مندرج در فقه، واجب است؛ اّما به 
محض تبديل شدن موضوع به «دستاويزى براى 
تحقير و توهين شيعه و نظام مقّدس اسالمى»، 

حكم آن به حرمت مبّدل مى گردد.
 ز﹝﹫﹠﹥ ︑ّ﹆﹅ و﹐️ ﹁﹆﹫﹥ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩

البّته انقالب اسالمى به موازات تحّولى كه در 
تمام عرصه ها ايجاد كرد، در فقه و اســتنباط 

احــكام الهى نيز مبانى اســالم ناب را تبيين، 
تحكيم و ترويج نمود. يكى از اين مبانى مسئله 
نقش زمان و مكان در فهم موضوعات احكام 

شرعى براى فقيه و مجتهد بود. 
اين مسئله، به ويژه در مورد ولّى فقيه حكومت 
اســالمى از اهمّيت باالترى برخوردار است؛ 
به گونه اى كه امام خمينى اجتهاد مصطلح 
حوزوى را براى اداره امور اّمت اسالمى كافى 
نمى دانند و خصوصّيات ديگرى را نيز ضرورى 
مى شمارند. «مهّم، شناخت درست حكومت 
و جامعه است كه بر اساس آن، نظام اسالمى 
بتواند به نفع مســلمانان برنامه ريزى كند كه 
وحدت روّيه و عمل، ضرورى اســت و همين 
جاســت كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافى 
نيست، بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود 
حوزه ها هم باشد، ولى نتواند مصلحت جامعه 
را تشــخيص دهد و يا نتواند افــراد صالح را از 
افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور  كلّى، در 
زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و 
قدرت تصميم گيرى باشد، اين فرد در مسائل 
اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى تواند 

زمام جامعه را به دست گيرد».13
﹩﹠﹫﹝ ︻﹠︀︮︣ و﹐️ از ﹡︷︣ ا﹝︀م︠ 

به نظر حضرت امام راحل واليت، مراحل و 
عناصرى دارد كه يكى ا ز آنها عنصر «استنباط» 
و ديگرى عنصر «موضوع شناســى» است؛ 
در مرحلــه اّول، حكم موضوعات كلّى از ادلّه، 
اســتنباط و در مرحله دّوم بر مصاديق عينى، 
تطبيق داده مى شــود. انديشــه هاى فقهى 
حضرت امام در مرحله اّول، «سّنتى» و در 
مرحله دّوم، «پويا» است و در مرحله سّوم كه 
مهم تر از اين دو است مرحله موضوع سازى و 
ايجاد حوادث نوين در مسير رشد قدرت اسالم 
و ايجاد بستر پرورشى متناسب براى رشد كلمه 
توحيد و تربيت انسان موّحد است كه رسالت 

اصلى ولّى الهى است. 
مهم تريــن ركن رهبرى، قدرت تشــخيص 
وظيفه در امر سرپرســتى حــوادث عظيم و 
عهده دارى ايجاد موضوعات و بستر پرورشى 
روحى ذهنى و عينى در مســير رشــد قدرت 
توحيد و اعتالى پرچم اســالم است كه تنها 
با ايجاد چنين زمينه اجتماعى و ايجاد رشــد 
قدرت اســالم از طريق سرپرستى تمايالت 
و خوف و طمع انســان ها در شكل اجتماعى 
است كه زمينه تحّقق عينى و همه جانبه اسالم 
در تمامى ابعاد فراهم مى شود.14به تعبير امام 

خمينى: «حكومت، فلسفه عملى برخورد با 
شــرك و كفر و معضالت داخلى و خارجى را 

تعيين مى كند».15
«حكومت در نظر مجتهد واقعى، فلسفه عملى 
تمامى فقه در تمامى زواياى زندگى بشــرّيت 
است؛ حكومت، نشان دهنده جنبه عملى فقه 
در برخورد با تمام معضالت اجتماعى و سياسى 
و نظامى و فرهنگى است. فقه، تئورى واقعى 
و كامل اداره انســان و اجتماع از گهواره تا گور 

است».16
«اگر اختيارات حكومــت در چارچوب احكام 
فرعّيه الهّيه است، بايد عرض حكومت الهّيه 
و واليت مطلّقه مفوضه به نّبى اسالم يك 
پديده بى معنى و محتوا باشــد... حكومت كه 
شعبه اى از واليت مطلّقه رسول اهللا است، 
يكى از احكام اّولّيه اسالم است و مقّدم بر تمام 

احكام فرعّيه حّتى نماز و روزه و حّج است».17
 ︡︐︖﹞ ︿︣︺︑
﹩﹠﹫﹝ از ﹝﹠︷︣ ا﹝︀م︠ 

با اين مبنا، مجتهد در نظر امام تعريفى بســيار 
كامل تر و جامع تر از معناى ســّنتى متداول در 
نظر اهل علم دارد: «مجتهد بايد به مســائل 
زمان خود احاطه داشــته باشــد. براى مردم 
و جوانان و حّتى عوام هم قابل قبول نيســت 
كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مســائل 
سياسى اظهارنظر نمى كنم. آشنائى به روش 
برخورد با حيله ها و تزويرهاى فرهنگ حاكم 
برجهان، شناخت سياست ها و حّتى سياسيون 
و فرمول هاى ديكته شده آنان و درك موقعّيت 
و نقاط قّوت و ضعف دو قطب ســرمايه دارى و 
كمونيزم كه در حقيقت استراتژى حكومت بر 
جهان را ترسيم مى كنند، از ويژگى هاى يك 
مجتهد جامع است. يك مجتهد بايد زيركى 
و هوش و فراســت هدايت يك جامعه بزرگ 
اســالمى و حّتى غيراسالمى را داشته باشد و 
عــالوه بر خلوص و تقوى و زهدى كه در خور 
شأن مجتهد است، به طور واقعى مدير و مدبّر 

باشد».18
️ ﹨︀ و ﹝︧︖︡ ﹞﹢﹊

در نگاه اّول اگر عبادت منحصر در نماز باشــد 
و نمــاز نيز منحصر در انجام حركات موزون و 
اذكار معّين باشــد، ضرورتى براى گرد آمدن 
در مكان خاّص و يــا انجام عبادت به صورت 
جمعى نيست و توجيه روشنى براى بناء مساجد 

وجود ندارد. 

﹢دن و ا︗︐︀د آن در ︻﹫﹟   ︋﹩︐﹠ّ  ﹁﹆﹥ ا︨﹑م در ︻﹫﹟︨ 
﹢د  ﹢ا﹨︡︋  ︣ا︳ ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن ﹡﹫︤︠   ︫︀ ﹢دن، ﹝﹠︴︊﹅︋  ︗﹢ا﹨︣ی︋ 

.︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠︶﹀ ︤﹫﹡ آن ﹩︀﹢ و︎ 

︣︎︨︣︐﹩ ﹢ادث  ︣︑ ﹜﹞ ﹟ ر﹋﹟ ر﹨︊︣ی، ﹇︡رت ︑︪﹫︬ و︸﹫﹀﹥ در ا﹝︨︣ 
︣ور︫﹩ رو﹩ ذ﹨﹠﹩ و ︻﹫﹠﹩ در   ︎︣︐︧ ︻︷﹫﹛ و ︻︡ه داری ا︖︀د ﹝﹢︲﹢︻︀ت و︋ 
︣﹛ ا︨﹑م ا︨️ ﹝︧﹫︣ ر︫︡ ﹇︡رت ︑﹢﹫︡ و ا︻︐﹑ی︎ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٦٢

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٦٣



️︨︀﹫  ﹝︧︖︡، ﹝︣﹋︤ ا﹝︐︤اج د︀﹡️ و︨ 
 شيخ طه الولى به نقل از كتاب «االزهر» بيان 
مى دارد: اهداف اّولّيه در اســالم از بناء مسجد 
منحصر در مسائل عبادى تنها نبود، بلكه اهداف 
سياسى و اجتماعى در اولوّيت كار قرار داشت و 
اين معابد از هنگام ظهور اســالم براى تجّمع 
مسلمانان سامان دهى گرديد. همان گونه كه 
علماء تفسير و حديث جايگاه هاى ويژه داشتند 
و چون در اسالم جدايى دين از سياست معنا و 
مفهومى نداشت، اّولين فلسفه وجودى مساجد 
براى اّطالع رسانى بود و در مرحله دّوم مركزى 

براى تعليم و تربيت.19
حدود 28 مورد در قرآن مجيد از مسجد سخن 
به ميان آمده است و به اتّفاق همه تاريخ نويسان، 
خشــت اّول جامعه مدنى رسول  اهللا با بناء 

مسجد در شهر يثرب بر زمين گذاشته شد. 
 مى فرمايند: در زمان پيامبر امام صــادق
گروهى بودند كه در مسجد حاضر نمى شدند. 
در يكى از روزها پيامبر گرامى فرمود: هر آن 
امكان دارد در مورد آنان كه براى نماز به مسجد 
فرا خوانده مى شــوند، ولى شركت نمى كنند، 
دستور دهم تا هيزمى فراهم سازند و بر دِر خانه 
آنها بگذارند و آن هيزم ها را شــعله ور سازند تا 
خانه هايشان بر سرشان بسوزد.20ابن مسكويه 
از ايــن درجه اهتمام اســالم به امر مســجد 
چنين نتيجه گرفته است: «شايد علّت اهتمام 
شريعت اسالم براى حضور در مساجد و انجام 
نمازهاى روزانه به جماعت اين دليل بوده است 
تا انس طبيعى كه ريشه همه محّبت ها است 
و اصلى ترين عامل حركت اجتماعى اســت، 

گسترش پيدا كند».21
 روش ︀﹋﹞︀ن در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩

رابطه حكومت ها با مساجد در سرزمين هاى 
اســالمى ـ از دوران حكوت اسالمى نبوى تا 
دوران جمهورى اســالمى ـ انواع و گونه هاى 
متفاوتى را شامل مى شود. نوع تعامل هر يك 
از حكومت ها با مســاجد در درجه اّول تابعى از 
مبانى جهان بينى و ايدئولوژى حاكم بر انديشه 
حاكمان بوده است. به تعبير روشن تر هر چقدر 
ايدئولــوژى حاكمان اســالمى موّحدانه تر و 
منطبق  تر با ايدئولوژى و جهان بينى اســالم 
ناب محّمدى بوده است، نوع بهره بردارى 
و تعامل با مساجد صحيح تر و بيشتر در جهت 
اهــداف و آرمان هاى الهى بوده اســت و در 
مقابل به ميزانى كه حاكمــان از جهان بينى 

و ايدئولوژى اســالم ناب فاصله داشته اند، يا 
مساجد را به پايگاهى براى عوام فريبى و سلطه 
ناحّق بر افكار عمومى دين داران قرار داده اند؛ 
نظير رفتار خلفــاى بنى امّيه و بنى العّباس و يا 
مسجد را به عنوان مهم ترين پايگاه دشمنى با 
حكومت خويش تلّقى نموده و از تمام قدرت و 
امكانات خود براى بى فروغ نمودن آنها استفاده 
كرده اند؛ نظير روشى كه حكومت پهلوى اتّخاذ 
كرده بود. با اين توضيح مى توان تاريخ اسالم را 
از منظر نوع تعامل حكومت ها با مساجد به چند 

مرحله تقسيم كرد:
الف) سيره حاكمّيتى پيامبر اعظم در 

تعامل با مساجد
از مجموع مدارك تاريخى و روايى اين چنين 
برداشت مى شــود كه در ســيره نبّى مكّرم 
اســالم، مســجد اّولين و مهم ترين ركن 
در همبســتگى بين اّمت و رهبر و مركز تمام 
تصميم گيرى ها و اقداماتى است كه حكومت 
براى اجراى آنها نيازمند حضور و نقش آفرينى 
آحاّد مردم است. برخى از اين اقدامات عبارت اند 
از: آموزش نيروهاى نظامى، اّطالع رســانى 
و بســيج عمومى براى مبارزه با توطئه هاى 
منافقين،22تعليــم و تربيت، رفع مشــكالت 
اقتصادى و معيشتى مؤمنان و... . عالوه بر اين، 
پيامبر به عنوان حاكم اسالمى تمام وظايف و 
شــئون حاكمّيتى خود را با محورّيت مسجد و 
در مسجد رتق و فتق مى فرمودند؛ در مسجد 
محكمه قضاوت برپا مى كردنــد، با بزرگان 
به شور مى نشســتند، بيت المال را در مسجد 
تقسيم مى فرمودند، ديدارهاى سياسى خود را 

در مسجد برگزار مى نمودند و... .
با توّجه مطالب قبلى مى توان كاركرد حكومتى 

مسجد را در ابعاد زير تقسيم بندى كرد:
1.بُعد اّطالع رسانى و آگاه سازى افكار عمومى؛
2. بُعد مشــورت و تصميم سازى براى حاكم 

اسالمى؛
3. بعد تعليم و تربيت؛

4. بُعــد نظامى و ســازماندهى و پشــتيبانى 
رزمندگان؛

5. بعد اجتماعى و امور حسبه؛
6. بُعد مقّر حكومــت و مركز مديريت جامعه 

بودن.
پــس از ارتحال نبى مكّرم اســالم، در هر 
دوره اى متناســب با روحّيات و سياست هاى 
حاكمان بعدى، كاركردهاى حاكمّيتى مساجد 
دستخوش تحّوالت و تغييرات بسيار زيادى 

شــد كه به صورت مختصر مورد اشــاره قرار 
خواهد گرفت:

ب)روش خلفاى سه گانه در 
حاكمّيت بر مسجد

پس از ارتحال پيامبــر و روى كار آمدن خلفا، 
مســجد همچنان پايگاه حكومــت و داراى 
كاركردهاى آموزشــى، تربيتى، سياســى، 
اجتماعى و نظامى بود. خلفاى اّول و دّوم و سّوم، 
دارالخالفه خود را مسجد قرار دادند و با استفاده 
حّداكثرى از ظرفّيت تجّمع و اجتماع مسلمانان 
در جمعــه و جماعات، سياســت هاى خود را 
اعمــال و به اهداف خود ـ فارغ از حّق يا ناحقّ ـ 
جامه عمل مى پوشــاندند. بنابراين، از حيث 
شكلى و صورى، نقش مسجد و به خصوص 
مسجد الّنبى تفاوت فاحشــى با كاركردهاى 
آن در دوران حكومــت نبوى نكرد؛ اگرچه در 
ساير بالد اسالمى به واسطه نصب افرادى كه 
اغلب التزامى به اهداف و آرمان هاى اسالم ناب 
نداشــتند ـ نظير مروان ها و معاويه ها و غيره ـ 
مســجد آرام آرام به جــاى آنكه مايه اعتالى 
اسالم و وحدت مسلمانان باشد، مركز توجيه 
خيانت ها و ظلم و ستم فرمانداران و استانداران 
و عامل تفرقه و اختالف ميان مسلمانان به ويژه 

نخبگان جامعه گرديد.
qج) مسجد در حكومت اميرالمومنين

با روى كارآمدن اميرالمؤمنين على بن ابيطالب 
و با توّجه به اينكه مهم ترين هدف و مقصد 
ايشــان، احياى قرآن و سّنت نبوى و اصالح 
مفاسد و بدعت هاى نهاده شده توّسط خلفاى 
پيشين بود، احياى كاركردهاى اصلى مسجد 
و بازگرداندن شأن و جايگاه اليق آن سرلوحه 

برنامه هاى حضرت قرار گرفت. 
ايشان همانند پيامبر و خلفاى سه گانه، مسجد 
را مقّر خالفت و حكومت قرار داد و كلّيه وظايف 
و برنامه هاى حكومتى خود را در مســجد و با 

محورّيت مسجد انجام داد.
هنوز در مســجد مقّدس كوفه، نشــانه هاى 
متعّددى با عنوان «دّكــه» وجود دارد كه هر 
كدام نمايشــگر يكى از كاردهاى مســجد 
در حكومــت اميرمؤمنان اســت؛ مانند «د﹋﹤ 

ا﹜﹆︱︀ء»، «دّ﹋﹤ ا﹜︴︪️»، «دّ﹋﹤ ا﹜﹀︐﹢ا» و... .
اّما تحّولى كــه در ايــن دوره در رابطه ميان 
حكومت و مســجد ايجاد شد، شايد وهله اّول 
احياى كاركرد معنوى و تربيت اخالقى و منبر 
وعظ و خطابه بود كه توّسط شخص حضرت 

احيا و تقوّيت شد.23

د) مسجد در دوران خلفاى بنى امّيه و 
بنى العّباس

پس از پيامبر اسالم، نظارت بر مساجد جزء 
وظايف اجتناب ناپذير حكومت ها محســوب 
مى شد و همه حاكمان هرچند كه ظالم بوده اند 
و اعتنايى به ساير احكام اسالم نداشته اند؛ ولى 
به مســجد نيازمند بوده انــد و همه آنها رونق 
مساجد و شــكوه نماز جماعت و جمعه را جزء 

شكوه و اقتدار خود مى دانسته اند. 
ابن خلدون مى گويد: حاكمان صدر اسالم اين 
وظيفه ـ وظيفه اداره مساجد ـ را به كس ديگر 
محّول نمى كردند و هنگامى كه درباره مساجد 
عظيمه سخن به ميان مى آورد، مى گويد: تعيين 
امام اين مساجد براى خطبه و نماز در انحصار 
حاكم بود و كلّيه سياست گذارى هاى دينى و 
شــرعى، مانند نماز، قضاء، حسبه و جهاد جزء 
وظايــف امامت كبرى كه خليفه اســت قرار 
داشــت و چون نماز عمود دين است و در ميان 
عبادت ها از جايگاه بسيار رفيعى برخوردار است. 
بنابراين، امامت صلوة نيز بايد باالترين شأن 

حّتى باالتر از حكمرانى باشد.24
ابى الحسن على ابن محّمد بن حبيب ماوردى 
(متّوفــى450 هجرى) در كتــاب «االحكام 
السلطانيه و الواليات الدينيه» باب نهم «باب 
واليات على امامه الصلوات» پيرامون رابطه 
حكومت و مســجد، ابتدا مســاجد را دو قسم 
تقسيم مى  كند: مساجد سلطانّيه و مساجد عاّمه.

براى مساجد سلطانّيه ويژگى هايى را بيان 
مى كند از جمله اينكه:

1.    به طور كامل حكومتى و دولتى هستند؛ يعنى 
امام جماعت آن از سوى حاكم تعين مى گردد.

2.     امام جماعت از بيت المال حقوق مى گيرد.
3.    امــام جماعت از ســوى حكومت به مقام 
واليت صلوة منصوب مى گــردد. البّته براى 
احراز اين مقام (واليت صلوة) بايد پنج شــرط 

را داشته باشد.
4. حكومــت در تمــام امور مســجد، به طور 
مســتقيم يا از طريق امام جماعت منصوب، 

دخالت مى كند.
اّما خصوصّيت مســاجد عاّمه اين اســت كه 
حكومت حّق دخالت مســتقيم در آن را ندارد؛ 
امام جماعت آن توّســط خــود مردم انتخاب 

مى شود.
︡︗︀︧﹞ ︿﹫︺︱︑ ﹩︀ر︑ ﹤︪ر 

 تضعيــف جايگاه و نقش مســاجد در جامعه 
اســالمى، ريشــه در يك جريــان طوالنى 

تاريخى دارد. پس از شهادت اميرالمؤمنين و 
قدرت يافتن بنى امّيه به سركردگى معاويه بن 
ابى سفيان، مسجد از سويى براى عوام فريبى 
و سوء استفاده از موقعّيت سوق الجيشى تجّمع 
مؤمنــان و ارتباط حاكم با رعّيت در ســلطه و 
اختيار خليفه بود. او خود را خليفه رســول اهللا

 و بالّتبــع اليق ترين فرد براى اقامه جمعه 
و جماعت مى دانســت. بر فراز منبر رسول اهللا 
خطابه مى خواند و با مغالطه و سفسطه، معارف 
دينى را دســتاويزى براى ظلم و ستم دستگاه 

حكومت خويش قرار مى داد.25
 خلفا و به مرور سالطين و پادشاهان كشورهاى 
اســالمى اغلب اين وجه از كاركرد مسجد را 
تقوّيت مى كردند. همه ســرزمين هايى كه به 
تصّرف مسلمانان درآمد همراه با شعار اهللا اكبر 
و جهاد بود و نماز نشانه مسلمانى و مسجد در 
مقابل كليساها به عنوان نشانه مجد و عظمت 
و اقتدار مســلمانان به حساب مى آمد. مساجد 
بزرگى كه اكنون در شــهر اســتانبول تركّيه 
اصلى ترين مركز جلب توريســت مى باشد، 
بقاياى اقتدار حاكمان عثمانى است و مساجد 
عظيمى كه در سرتاسر شــبه قاره هند وجود 
دارد، نشانه هاى اقتدار مسلمان ها است. اكنون 
نيز در شــهرى چون اســتانبول كه حاكمان 
الئيك حدود يك قرن، در صدد نابودى اسالم 
هســتند، صداى اذان در پنج وقت، اركان اين 
شــهر توريســتى را به لرزه در مى آورد و انبوه 
نمازگزاران به مساجد روانه مى شود و حّتى در 
كشورهاى به ظاهر عقب افتاده چون اتيوپى در 
هنگامه اذان مساجد، به خصوص در رمضان 
آنچنان مملّو از جمعّيت مى شود كه مردم صف 
مى كشــند و منتظر مى مانند تا نماز گروه اّول 
تمام شود و گروه دّوم وارد شوند كه اين صحنه 
در بعضى اوقات تا چهار بار تكرار مى شود. اينها 
همه نتيجه تبليغات و فرهنگ سازى حاكمان 
و ســالطين براى حفظ پايگاه مردمى خود در 

مساجد بوده است.
 از ســوى ديگر، كشورگشــايى ها و آشــنا 
شــدن حاكمان با روش و نظــام حكومتى 
غيرمسلمانانـ  به ويژه پادشاهان روم و ايران 
ـ ميل به تجّمالت و اشــرافى گرى را در آنان 
به اوج رساند و همين خصيصه باعث تأسيس 
كاخ ها و قصرهاى مجلّل و حكمرانى خلفا در 
اين بناهاى بيگانه با روح اسالم گرديد. كم كم 
مســجد ديگر مركز خالفت و حكومت نبود و 
جاى خود را به كاخ ســبز معاويه در شام و ساير 

كاخ ها در بالد ديگر اسالمى در طول تاريخ داد. 
اين نقطه آغاز به حاشيه رانده شدن مساجد در 
جامعه اسالمى بود؛ اّما همچنان كاركردهايى 

نظير تعليم و تربيت فقط در اختيار مساجد بود.
ابن بطوطه مى گويد: پيش از اينكه نظام الملك 
رشته مدرســه هاى معّرف به نظامّيه را بنياد 
گذارد، درس و تعليم در مسجدها متمركز بود و 
بدين گونه تعليم و تعلّم جزيى از عبادت به شمار 

مى رفت.26
 ﹤ّ﹢﹀  ه) ﹝︧︖︡ از ز﹝︀ن دو﹜️︮ 

﹙﹢ی  ︎︀︑
دولت صفوّيه چون با شعار تشّيع به حكومت 
رســيد در آغاز كار به پيروى از ساير حاكمان 
و ســالطين اسالمى اقدام به توسعه مساجد 
بزرگى در شهرهاى مختلف نمود، ولى با گذر 
زمان اين حركت از تــب و تاب افتاد؛ زيرا نه 
مردم به آن درجه از فهم فرهنگى نائل شــده 
بودند كه ضرورت و فايده توســعه مساجد را 
درك كنند و نــه ديگر حكومت قدرت يافته 
صفوّيــه، خــود را محتاج اين امــر مى ديد. 
بنابراين، از آن پس، مســاجد شــيعه دوران 
غربت خــود را آغاز نمودنــد و هرچه زمان 
پيشــتر رفت اين غربت افزون شد؛ به طورى 
كه در دوره قاجارّيــه و به خصوص در زمان 
پهلوى اّول و دّوم، مساجد به عنوان نمادهاى 
تحّجر، موانع توســعه، پايگاه هاى توطئه و 
نظاير آن تلّقى مى شــد و بر همين اســاس، 
مبارزه با مســاجد و فّعالّيت هاى آن در رأس 
سياســت هاى حكمرانان اين سلسله هاى 

طاغوتى قرار داشت.
 البّته در تمام اين مّدت علماء و مراجع بزرگ، با 
درك خطر وابستگى پايگاه دين به پادشاهان 
در مقابل دولتى شدن مساجد مقاومت كردند و 
در چند نوبت كه حكومت ها قصد دست اندازى 
بر مساجد را داشتند، با مقاومت سخت از سوى 
علما و روحانيان مواجه شدند. اين مقاومت ها در 
حّدى بــود كه بعضى از مراجع بزرگ هر گونه 
 همكارى را تحريــم نمودند. امام خمينى
حّتى اين مســئله را در رساله علمّيه نيز آورد و 
چند مســئله را در باب امر به معروف و نهى از 
منكر به تحريم همكارى علما با دولت جائر و 

حكم عدم عدالت آنها اختصاص داد.27
 ️﹞﹢﹊ و) ﹝︧︖︡ در دوران 

︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩
وضعّيت مساجد را در دوران 34 ساله استقرار 

﹫︣ه  ︣دا︫️ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ در︨   ︋﹟﹫﹠ ﹟ا ﹩و روا ﹩از ﹝︖﹞﹢ع ﹝︡ارک ︑︀ر 
﹫﹟ اّ﹝️ و  م ا︨﹑م، ﹝︧︖︡ اّو﹜﹫﹟ و ﹝︣︑ ﹜﹟ ر﹋﹟ در ﹨﹞︊︧︐﹍﹩︋  ّ︣ ﹊﹞ ﹩ّ︊﹡

 ︀﹡︣ای ا︗︣ای آ  ︋️﹞﹢﹊ ﹤﹋ ️︨ر﹨︊︣ و ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀م ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹨︀ و ا﹇︡ا﹝︀︑﹩ ا
︩ آ﹁︣﹠﹩ آ︀ّد ﹝︣دم ا︨️. ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︱﹢ر و ﹡﹆

 ﹩︐﹞﹢﹊ روش و ﹡︷︀م ︀ ︡ن ︀﹋﹞︀ن︋  ﹢ی د﹍︣، ﹋︪﹢ر﹎︀︪﹩ ﹨︀ و آ︫﹠︀︫   از︨ 
﹥ ︑︖ّ﹞﹑ت و ا︫︣ا﹁﹩ ﹎︣ی را  ︀د︫︀﹨︀ن روم و ا︣انـ  ﹝﹫﹏︋  ﹥ و︥ه︎  ︾﹫︣﹝︧﹙﹞︀﹡︀نـ ︋ 
︀︻︒ ︑︃︨﹫︦ ﹋︀خ ﹨︀ و ﹇︭︣﹨︀ی ﹝︖﹙ّ﹏ و   ︋﹤︭﹫︭ ﹥ اوج ر︨︀﹡︡ و ﹨﹞﹫﹟︠  در آ﹡︀ن︋ 
 ︤﹋︣﹞ ︣﹍د ︡︖︧﹞ ﹜﹋ ﹜﹋ .︡روح ا︨﹑م ﹎︣د ︀  ︋﹤﹡︀﹍﹫ ﹠︀﹨︀ی︋   ︋﹟در ا ︀﹀﹚ ﹊﹞︣ا﹡﹩︠ 
︠﹑﹁️ و ﹊﹢﹝️ ﹡︊﹢د

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٦٤

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٦٥



نظام مقّدس جمهورى اســالمى مى توان به 
سه دوره كلّى تقسيم كرد:

1.  دوره شكوفايى و بالندگى: از آنجا كه امام 
خمينى و يارانش، مسجد را پايگاه، دين را 
خاستگاه و شعارهاى اصيل اسالمى را تكيه گاه 
اصلى انقالب اسالمى قرار دادند، خود به خود 
اين امور مقّدس در ذهن و دل مردم به عنوان 
مهمّ ترين امور تجّل كردند. در دوران مبارزات 
و تا سال هايى پس از پيروزى انقالب اسالمى، 
مساجد پر رونق و فّعال شدند. كلّيه تصميمات 
از مســجد، آغاز و به مسجد ختم مى شد. امور 
اصلى انقالب و نظام در سنگر مساجد، پيگيرى 
مى گرديد و مردم مســاجد را به عنوان شبكه 
اعمال دســتورات رهبرى انقالب و حاكمّيت 
نظام اسالمى مى شــناختند. اين بالندگى به 
واســطه تأثير دفاع مقّدس در جذب گسترده 
جوانان و نوجوانان به مساجد و آموزش و تربيت 
و ســازمان دهى آنان براى حضور در جبهه يا 
فّعالّيت هاى فرهنگى و نظامى در پشت جبهه 

به اوج خود رسيد. 
شايد مسجد در هيچ دوره اى به اندازه دهه هاى 
 40 تا 60، به مساجد دوران حكومت نبّى اكرم
شبيه نبوده است. اگرچه در اين دوره به داليل 
مختلفى، مســاجد از لحاظ كّمــى و كيفى 
فاصلــه اى طوالنى با الگوى مســجدالّنبى 
داشــتند؛ اّما در مقايسه با دوران هاى پيشين و 
حّتى كنونى، از نسبتى بس نزديك با آن طراز 

اسالمى برخوردار بودند. 
2.    دوره ركود نسبى:  با اتمام جنگ و تغيير 
در سياست هاى رويكردهاى دولت جمهورى 
اسالمى به سمت توسعه عمرانى و اقتصادى 
و كم توّجهى مديران و دست اندركاران جامعه 
به امر فرهنگ خودى و نيــز با آغاز تهاجم يا 
شــبيخون فرهنگى غرب عليه جامعه نوپاى 
ما، يكى از نخستين ساختارهايى كه بيشترى 
آسيب ها متوّجه آن شد، مساجد بودند. ديدگاه 
دولت سازندگى فقط بازسازى زيرساخت هاى 
اقتصادى و توسعه صنعتى كشور بود و در اين 
ميان تنها ســاختارهايى ارزش برنامه ريزى 
و ســرمايه گذارى داشــتند كه براى دولت، 
سودآورى داشــته باشند و مســاجد خود به 
خود از دايره خارج شــدند. اين ســير در دولت 
اصالحات نيز با رويكردى جديد و تحت قالب 
«توسعه سياسى و دمكراسى» ادامه پيدا كرد. 
در اين دوره به دليل غلبه نگاه سكوالريسى بر 
دولت مردان و مسئوالن، دين و هر آنچه به آن 

مرتبط است، از دايره نقش آفرينى اجتماعى و 
سياسى خارج و مورد بى مهرى قرار گرفت حّتى 
 توصيه هاى دلسوزانه رهبر معّظم انقالب
مبنى بر «عدم نگرش ماّدى به امر فرهنگ» 
نيز چندان مورد اعتناى مســئوالن واقع نشد. 
در عوض ســاختارهاى نــو و بعضى  در تضاّد 
بــا فرهنگ بومى جامعه اســالمى در مقابل 
مساجد و با هزينه هاى هنگفت دولتى قد علم 
كردند؛ فرهنگســرا ها يكى پس از ديگرى با 
انواع فّعالّيت هــاى و برنامه هاى جّذاب براى 
اقشــار مختلف و به ويژه جوانــان و نوجوانان 
راه اندازى شدند كه همه آنها در دو مسئله وجه 
تشابه داشــتند: نخست، نگاه باز و فرادينى به 
فّعالّيت هاى فرهنگى به گونه اى كه از آموزش 
گيتار و حركات مــوزون و انواع ورزش هاى 
بومى و غير بومى تا آموزش قرآن و تواشــيح 
و ... در آنجا مهّيا بــود.  دّوم، خودگردان و بلكه 

درآمدزا بودن براى دولت. 
3.  دوران احيا و تقويّت نقش مســاجد: با 
روى كار آمدن دولت نهم و فروكش كردن جّو 
دين زدايى و دين ستيزى از جامعه، مساجد به دو 
دليل و اگرچه بسيار ُكند به گردونه ساختارهاى 
اثرگذار اجتماعى برگشــته انــد. آن دو دليل 

عبارت اند از:
نخست) رويكرد به نسبت فرهنگى دولت و 
رييس جمهور نهم كــه زمينه را براى احياى 
نقش مساجد و اهل مسجد در عرصه سياست 
و فرهنگ و اجتماع تا حدودى فراهم آورد. البّته 
حمايت هاى گسترده حقوقى، ماّدى و معنوى 

از مساجد نيز در سايه همان نگاه اتّفاق افتاد.
دّوم) به جهت شّدت گرفتن مسئله تهاجم و 
ناتوى فرهنگى غرب كه هم در حوزه نخبگان، 
دغدغه ها را برانگيخت و هم در ســطح عموم 
مردم مظاهر فساد و ابتذال و ... را عاملى براى 
نگرانى شد تا مردم و مسئوالن براى جلوگيرى 
از گســترش موج اين تهاجم ضّدفرهنگى به 
هم فكرى و همكارى ترغيب شــوند. اّولين 
ســاختارى كه در فرهنگ اسالمى جامعه و 
به اتّفاق همگان مى توانســت نقش پناهگاه 
و مصونّيــت بخش به قشــر جــوان را بازى 
كند، مساجد بودند. البّته اين سخن به معناى 
اوج گيرى مســاجد و رســيدن آنها به نقطه 
مطلوب نيســت؛ بلكه مقصود اين است كه 
چنانچه دست اندركاران امور مساجد، هوشيار 
و فرصت شناس باشند، بسترهاى اّوليه جهت 
بازمهندســى و گسترش نقش و كاركردهاى 

مسجد بيش از هر زمان ديگرى در سال هاى 
اخير فراهم گرديده است. 

︬ ﹨︀ی ﹝︧︖︡ ︵︣از  ︠︀︫ 
﹡︷︀م ا︨﹑﹝﹩

 بــا توّجه به آنچه پيشــتر بيان شــد، به طور 
قطعى باور به جايگاه منحصربه فرد مســجد 
در دســت يابى نظام اســالمى بــه اهداف و 
آرمان هاى بلند خود، نخستين شرط در احياء 
كاركردهاى مسجد اســت. براى نيل به اين 
منظور ابتدا بايد انتظارات از مسجد را در قالب 
شاخص هاى مسجد طراز نظام اسالمى مورد 
بررسى قرار دهيم و سپس با بررسى وضعّيت 
كنونى، براى تحّقق وضع مطلوب برنامه ريزى 

و حركت كنيم.
 هر مسجدى داراى اركانى و هر ركنى بايد داراى 
ويژگى ها و شاخصه هايى باشد تا بتوان ان را در 

قالب مسجد طراز، شناسايى و تعريف نمود.
 ار﹋︀ن ﹝︧︖︡

1.      امام جماعت كه به تعبير رهبر معّظم انقالب 
اسالمى «مدير طبيعى مسجد» است.

2.      مأموم هــا كه حضور پرشــور و منّظم و 
منضبط آنها در مســجد، مهمّ ترين مصداق 

عمران مسجد تلّقى مى شود.
3.      هيأت امنا كه از ســوى مردم و با تأييد امام 
جماعت براى اداره امور مسجد به امام جماعت 

كمك مى كنند.
4.      تشّكل هاى فّعال در مسجد، نظير پايگاه 
بسيج، كانون فرهنگى و هنرى مسجد و... كه 
عهده دار امور فرهنگى، اجتماعى و سياســى 
مسجد هســتند و با هماهنگى امام جماعت 
و پشــتيبانى نيروى مقاومت، به پاسدارى از 

ارزش هاى انقالب اسالمى مشغول اند.
5.      خــادم كه با نظافت و نظامت به هنگام و 
شايسته مسجد، موقعّيت را براى اقامه نماز و 

انجام ساير وظايف مسجد فراهم مى آورد.
6.      ساختمان و امكانات فيزيكى مسجد.

نكته شايان توّجه اينكه در ميان اركان برشمرده 
شده براى مسجد، امام جماعت نقش بسزايى 
در رونق فّعالّيت هاى فرهنگى مسجد دارد. بر 
اين اساس، يكى از اركان اصلى هر مسجد، امام 
جماعت آن است. به عبارت ديگر، مسجدى 
موّفق است كه امام جماعت موّفقى داشته باشد 
و امام جماعتى موّفق است كه به كاركردها و 
ويژگى هاى مسجد و نيز وظايف امام جماعت 
آشنا باشد. بنابراين، با توّجه به اهمّيت و نقش 

امام جماعت در مسجد از جنبه هاى گوناگون، 
در ادامه مباحث، شــاخصه هاى امام جماعِت 

مسجد طراز را مورد بررسى قرار مى دهيم.
 و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹝︧︖︡ ﹡﹞﹢﹡﹥ 

 الـــفـ  ويژگى هـــاى عبـــادِى مســـجد 
ـــه  نمون

1.      مســجد، جايگاه عالى ترين نوع ُكرنش 
عبد در برابر معبود است. سجده، اوج عبادت و 
 ﹩َ︐َ﹠﹞ُ ُد﹢︖ ّ︧ بندگى انسان براى خداست؛ «ا﹜

︀َدة ِ﹝﹟ ︋َ﹠﹩ آَدَم».28 َ︊ ا﹜ِ︺
2.      مسجد، جايگاه پرستش خالصانه خداوند 
ُ︻﹢ َ﹝َ︹ ا﹜﹙ُِ﹥  ْ︡ ︑َ ﹑﹁َ ﹤ِ﹚ِّ﹛ َ︡ اســت؛ «َو اَنُ ا﹜َْ﹞︧ــ︀ِ︗

أََ︡اً».29
3.      مســجد، زيارتگاه خداوند متعال اســت. 
در حديثى قدسى، منقول از نبّى اعظم آمده 
︋ِْ﹫ِ︐ِ﹥ ُ︔﹛ُ زاَر﹡﹩   ﹩﹁ِ ︃ ُ︲﹢َ︑َ ٍ︡ ْ︊ ︺َِ﹛ ﹩َ︋ است: «اَ﹐ ُ︵﹢
︋َْ﹫︐﹩؛ خوشــا به حال بنده اى كه در خانه   ﹩﹁ِ
خويش وضو بگيرد، آنگاه مرا در خانه ام زيارت 

كند».30
4.      مسجد، خانه خدا در زمين است؛ «اِنُ ︋ُُ﹫﹢︑﹩ 
﹞︀ء َ﹋َ﹞︀  ُ︧ ُ︡ ُ︑ِ︱﹩ُء ﹜ِ︃ْ﹨ِ﹏ ا﹜ ﹁﹩ ا﹔ْرِض ا﹜َ﹞︧︀ِ︗

︀َْ﹨ِ﹏ اَ﹐ْرِض».31 ُ︖﹢ُم ﹜ِ ُ︑ِ︱﹩ُء ا﹜﹠ّ
 بـ  ويژگى هـــاى تربيتـــى مســـجد 

ــه  نمونـ
1.      مســجد، بهترين محّل عبادت و عبادت، 
بهتريــن عامل پرورش روح آدمى و پاســخ 
گفتن به مهمّ ترين نياز طبيعى اوست. تربيت 
چيزى جز پاسخ صحيح، بهنگام و متعادل به 
نيازها و پرورش همه جانبه استعدادها نيست. 
اگرچه عبــادت در هر مكانى اين نياز طبيعى 
و معنوى را به طور نسبى تأمين مى كند، ولى 
اين نياز در مســجد و عبادتگاه بهتر و كامل تر 
تأمين مى شــود؛ چرا كه انســان موجودى 
اجتماعى اســت و در پرتو عبــادت جمعى از 
غرور و خودپســندى، تنهايى و فردگرايى در 
امان مى ماند و با پيوســتن به سيل عابدان و 
نمازگزاران، مى تــوان در اقامه نماز و امحاء 

فحشاء و منكر نقش آفرين باشد. 
2.      مســجد، پناهگاه مؤمن از آســيب هاى 
اخالقى اســت. معصومان در ســخنان 
خويش مســجد را آشيانه و پناهگاه مؤمن بر 
شمرده اند؛32انسان در اين پناهگاه از دغدغه 
و اضطراب، افســردگى و دلهــره و ... فاصله 
مى گيرد و به بركت ذكر اهللا به آرامش مستقّر 

دست مى يابد؛ قرآن كريم در اين مورد فرموده 
︢﹋︣ ا﹜ّ﹙ـِ﹥ ︑︴﹞ّ﹟ ا﹜﹆﹙﹢ب».33شايد  است: «أ﹐︋ 
به همين دليل اســت كه امــام صادق  به 
مســلمانان ســفارش مى كنند كه به هنگام 
رويارويى با مشكالت و اندوه هاى دنيوّى، به 

نماز و مسجد پناه ببرند.34
3.      مســجد، مكانى مقــّدس و عارى از ظلم 
و گناه و پليدى است. حضور مؤمن در مسجد 
بسان احرام بستِن حاجى در حّج است. با آنكه 
گناه در همه جا نكوهيده و زشــت اســت، اّما 
در مســجد قباحتى دو چندان مى يابد؛35پس، 
مؤمن بايد تالش و كوشش بيشترى كند تا در 
آن مكان مقّدس به گناه آلوده نشود؛ سخنان 
ظالمانه بر زبان نياورد؛36بــه آبروى ديگران 
تجاوز نكند؛37غيبت38و سخنان لغو و بى فايده 
را كنار نهــد39و از گفت وگوهايــى كه بوى 

دنياپرستى و دنياخواهى مى دهد، پرهيز كند.40
مواظبت در پرهيز از گناه و لغو و... در مســجد 
در حقيقت، نوعى تمرين كارهاى خير و دورى 
از زشتى هاســت. آثار سازنده و تربيتى حضور 
در مســجد، رفته رفته به ديگر اعمال مؤمن و 
ساير زمان ها و مكان هاى حياتش نيز سرايت 
مى كند و اين بهترين روش تربيت غيرمستقيم 

است. 
4.      مســجد، محّل تزيين شدن به زينت هاى 
معنوى است. قرآن كريم به مؤمنان سفارش 
مى كند كه هنگام حضور در مساجد، زينت هاى 
خود را همراه بگيريد. اين توصّيه شامل انواع 

زينت ها است كه عبارت اند از:
أ )        زينــت ظاهرى فردى، مانند لباس زيبا و 
پاك، عطر و بوى خوش، نظافت بدن، شــانه 

زدِن موها و محاسن و... .
ب )   زينت ماّدى، شامل: مال و فرزند كه در قرآن 
به عنوان زينت زندگى دنيا معّرفى شــده اند. 

41.«...︀﹫﹡ ّ︡ ︊َ﹠﹢ن ز﹠﹤ ا﹜﹫﹢ة ا﹜ «ا﹜﹞︀ُل و ا﹜
ت )   زينت معنــوى، به معناى خصال نيكو و 
صفات پسنديده اخالقى است؛ نظير صدق و 

صفا و خلوص و مهربانى و... .42
5.   مســجد، كانــون پيوند صالحان اســت. 
كارشناســان تربيت باالتّفــاق بر نقش ويژه 
دوســت و معاشر خوب در تربيت انسان تأكيد 
دارند. اســالم نيز مرّوج و حامى همين اصل 
تربيتى است. هم در قرآن كريم و هم در روايات 
معصومين، نكات فراوانى پيرامون اهمّيت و 
ضرورت يافتن دوستان خوب، راه هاى امتحان 
و آزمودن دوســتان، آداب دوستى و معاشرت، 

حقوق دوستان و معاشــران، مراقبت و حفظ 
دوستى با صالحان و... وجود دارد.

 مسجد با ايجاد آشــنايى و پيوند ميان مؤمن 
با نخبگان و صالحان جامعه، بسترى مناسب 
براى پرورش و تربيت روحى انســان فراهم 
مى كند. ارتباط دوســتانه بــا نيكان هم جنبه 
ايجابــى تربيتـ  يعنى تشــويق و ترغيب به 
فضايــل ـ را در فرد تقوّيت مى كند و هم جنبه 
ســلبى آن ـ يعنى قدرت يافتن بــر پرهيز از 

رذايل ـ را.
6.   مســجد، بسترى مناســب براى پرورش 
روحّيــات اجتماعــى اســت. «انزواطلبى» 
و«جمع ُگريزى» يك بيمارى روحى شناخته 
شــده اســت؛ در حالى كه اجتماعى بودن و 
جمع گرايى ـ در حّد معقول آن ـ نشان سالمت 
روح و روان انسان و تعادل فكرى او به حساب 
مى آيد. مسجد با فراخوانى پيوسته مسلمانان به 
جمع، روح جمع گرايى، انعطاف و نظم پذيرى را 
در آنان تقوّيت مى كند و درون گرايى افراطى و 

بيگانگى از جمع را از آنان مى زدايد.
7.   مســجد، پايگاه تقوّيت روحّيه همدردى، 
همكارى و هميارى در مشــكالت اســت. 
مساجد به طور معمول، جايگاه طرح مشكالت 
و نارسايى هاى اجتماعى است. به طور طبيعى، 
حضور در چنين مكانى روح تعّهد و دردمندى را 
در فرد مى دمد. پرورش اين خوى پسنديده در 
اشخاص، خود نوعى مبارزه با روح بى تعّهدى 
و بى تفاوتى است؛ روحّيه اى كه هرگاه در افراد 
جامعه اى ـ به ويژه نســل جوان آن ـ پيدا شود، 
آسيب هاى اساســى بر پيكر آن اجتماع وارد 

خواهد شد.
ـــى  ـــى ـ آموزش ـــاى فرهنگ  ث )   ويژگى ه

ـــه  مســـجد نمون
نقش آموزشــى ـ فرهنگى مســجد پس از 
جنبه هاى عبادى آن، سرآمد ديگر ابعاد است. 
به طور اساســى، پى ريزى مسجد در اسالم، 
پى ريزى بزرگ ترين مدرســه اسالمى بود. 
مسلمانان تا چند قرن پيش، با پديده اى به نام 
مدرسه ـ به معناى غربى و امروزى آن ـ روبه رو 
نبودند. پيش از پيدايش مدرســهـ  كه تاريخ 
پيدايش آن به دو قرن نمى رسد ـ مسجد، يگانه 
مركز مهّم آموزشى ـ فرهنگى در كشورهاى 
اســالمى بوده اســت. تا جايى كه روزگارى 
اين مسأله در ميان فقيهان مطرح بوده كه آيا 

تأسيس مدرسه جايز است يا نه؟!43

﹥ ا﹡︡ازه د﹨﹥ ﹨︀ی  ︀︡ ﹝︧︖︡ در ﹨﹫︘ دوره ای︋   ︫
 ﹩ّ︊﹡ ️﹞﹢﹊ دوران ︡︗︀︧﹞ ﹤  ︋،٤٠ ︑︀ ٦٠

︊﹫﹥ ﹡︊﹢ده ا︨️.  ︫ا﹋︣م

﹥ ︗︀﹍︀ه ﹝﹠︭︣︋﹥ ﹁︣د ﹝︧︖︡ در  ︀ور︋  ﹥ ︵﹢ر ﹇︴︺﹩︋   ︋
 ﹟﹫︐︧﹡ ،د﹢  ︠︡﹠﹚ ﹥ ا﹨︡اف و آر﹝︀ن ﹨︀ی︋  ️ ︀︋﹩ ﹡︷︀م ا︨﹑﹝﹩︋  د︨
︫︣ط در ا﹫︀ء ﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی ﹝︧︖︡ ا︨️.

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٦٦

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٦٧



︬ ﹨︀ی ﹋ّ﹙﹩  ︠︀︫ 
﹝︧︖︡ ︵︣از ا︨﹑﹝﹩ 

1-آگاهى بخشــى و بصيرت دهى به حركت 
اّمت اسالمى؛

2-احياى كاركرد هاى مســاجد و بازشناسى 
آنها؛

3- ارائه خدمات در ابعاد دنيوى و معنوى؛
4- نزديك كردن مردم به باورهاى دينى؛

5- رســانه گفتارى و شنيدارى براى مردم به 
خصوص براى جوانان؛

6- مركز تعليم وتربيت براى جوانان؛
7-كانون موعظــه و پرورش و تهذيب نفس 

براى مردم؛
8- مرجع رســيدگى مشــكالت مراجعان و 

محرومان؛
9- محّل پرورش نيروهاى مستعد و استفاده 

بهينه از آنان در زمينه هاى مختلف؛
10- محّل امن و مايه خير و بركت براى مردم؛

11- داشتن مديريت خوب و فّعال؛
12- اهمّيت دادن به كيفّيت برنامه ها؛

13- مركز تبليغات و رسانه جهان اسالم؛
14- پناهگاه، در ســختى ها و مشــكالت و 

حوادث.
ِ️  ︫︀︭︠﹥ ﹨︀ی ا﹝︀م ︗﹞︀︻

﹝︧︖︡ ︵︣از
در سند «چشــم انداز مســاجد جمهورى 
اســالمى ايــران در افــق 1404 هجرى 
شمســى»، پيرامــون شــاخص هاى امام 
جماعــت مطلــوب چنيــن آمده اســت: 
«برخــوردارى از ائّمــه جماعاتــى عالم، 
انديشمند، پارســا، آگاه به مسائل روز، آشنا 
به فنون مشــاوره و مديرّيت و داراى روحّيه 

ارتباطى مردمى گسترده».
 همچنين مقــام معّظم رهبرى در پيام به 
اجالس نوزدهم نمــاز مى فرمايند: «روحانى 
پرهيزكار، كارشــناس و دلســوز در مسجد، 
همچون پزشك و پرستار در بيمارستان، روح و 

مايه حيات مسجد است».44
 بر اين اســاس به نظر مى رسد كه مهمّ ترين 
مرحله در ترســيم ســيماى مســجد طراز 
اسالمى؛ پس از بررسى و درك عميق نقش 
منحصربه فــرد مســجد در تعالى فرهنگ 
جامعه دينى و پيشــبرد اهداف انقالب و نظام 
اسالمى، همانا احصاء و تبيين شاخص هاى 
امام جماعت چنين مسجد نمونه اى است؛ زيرا 

به همان ميزان كه اصل تأســيس مسجد در 
يك منطقه جغرافيايى در تأمين سخت افزار 
هدايت ضرورت دارد، وجود روحانى شايسته و 
طراز نظام اسالمى براى امامت و مديرّيت آن 
در بُعد نرم  افزارى ضرورى است. به تعبير رهبر 
انقالب «نخستين مطلب مهّم، بناى مسجد و 

حضور روحانى شايسته در آن است».45
 دكتر رســول عّباسى در كتاب «مسجد طراز 
اسالمى» شايســتگى هاى امام جماعت را 
به چهار مؤلّفه كلّى تقســيم نموده است كه 

عبارت اند از:
1.      «هدفدارى»؛ 

2.      « فضائل اخالقى»؛
3.      «دانش و مهارت ها»؛

4.      «تمايل».
ســپس هر يك از ايــن مؤلّفه هــا را تحت 
شاخص هاى روشــنى تبيين مى نمايد كه در 

جدول زير دسته بندى گرديده است:
 عالوه بر ويژگى هاى مذكور، شــاخص ها و 
خصوصّيات ديگرى نيز از امام جماعت مسجد 

طراز انتظار مى رود46كه عبارت اند از: 
(جدول شماره1)

1. مقبولّيت اجتماعى
 پيشوايان اســالم بر مقبولّيت امام جماعت و 
اينكه او مورد رضايــت و پذيرش نمازگزاران 
باشــد، تأكيد فراوان نموده اند. رسول مكّرم 
 ﹜َُْ﹛ ﹤ُُ﹚﹛ا ﹏َُ︊ ﹆َْ ︀َ﹛ ﹥ٌ﹫َ﹡ِ︀﹝َ︔َ» :مى فرمايد اسالم
 ُ︤ ِ︫ ︀ ِ︗َ︹ إِ﹜َ﹩ َ﹝ْ﹢﹜َ︀ُه َو ا﹜﹠ُ ْ︣ َ ﹩︐ّ ﹅ُِ︋ ُ︡ ا﹜ْ︁ ْ︊ َ﹙︀ًة ا﹜َْ︺ َ︮
َ﹋︀ِة َو  ُ︤ ٌ︳ َو َ﹝︀ِ﹡ُ︹ ا﹜ ِ︠ ــ︀ َ︨  ︀َ﹫ْ﹚َ︻َ ﹢َ﹨ُ َو ︀َ︗َِزْو ﹟ْ︻َ
﹙ِ﹩ ِِ︋ْ﹛ َو ُ﹨ْ﹛ ﹜َــُ﹥ َ﹋︀ِرُ﹨﹢َن...؛  َ︭ ُ إَِ﹝ــ︀ُم َ﹇ْ﹢ٍم
هشــت طايفه اند كه خداوند از آنها نمازى را 
نمى پذيرد: بنده فرارى تا وقتى كه به ســوى 
مواليش برگردد، زن ناشزه اى كه همسرش 
بر او خشمناك باشــد، منع كننده زكات، امام 
جماعتقومى كه نمــاز بخواند با اينكه مردم از 

وى كراهت داشته باشند و...».47
رحيم نوبهار، با استناد به همين شاخص، معتقد 
است كه بايد انتخاب امام جماعت مسجد به 
مردم ـ اعّم از همسايگان و مجاوران مسجد ـ 
واگذار شــود. «واگذار نمــودن انتخاب امام 
جماعت مساجد به مردمى كه مجاور و همسايه 
مســجد هستند، سبب مى شود تا مردم كسى 
را كه به طور واقعى دوســت مى دارند، به امام 
جماعت برگزينند. ضمن اينكه به طور معمول 
شــناخت مردم به دليل ارتباط نزديك با افراد، 
واقعى تــر و درصد خطــاى آن يا مركزى كه 
بخواهد در اين باره تصميم بگيرد، كمتر است. 
اين امر همچنين، نظام اســالمى را از وجود 
مركزى كه بخواهد در اين باره تصميم گيرى 

كند، بى نياز مى سازد».48
 2.      توّجه به وظايف امام جماعت

امام جماعت عالوه بر مديريت صحيح مسجد 
و اقامــه نماز جماعت، الزم اســت مواردى را 

مّدنظر قرار دهد:
أ )  مراعات اوقات نمازگزاران و حال ضعيفان
 ً︀ ️َ إَِ﹝︀﹝ امام صــادق مى فرمايند: «إَِذا ُ﹋ْ﹠ــ

 ﹥ِ︗َ︀َْ﹛︃َنُ َ﹝َ︺َ﹉ َذا ا ٌة ﹜ِ َ︡ ٌِة َوا َ︣ ﹫ــ ِ︊ اَْ︑َ﹉ َ︑ْ﹊ َ︤ أَْ︗
︊ِ﹫︣؛ هــرگاه امام جماعت  ِ︺﹫ــَ︿ َو ا﹜َْ﹊ َو ا﹜︱ُ
بودى، يك اهللا اكبر براى تو كافى اســت؛ زيرا 
افرادى كه كار دارند يا ضعيف و پير هســتند با 

تو هستند». 49
 ُ️ ُ︣ َ﹝︀ َ﹁︀َرْ﹇ ــ ِ︠ امير مؤمنان مى فرمايند: «آ
 َ️ ﹫ْ ُ﹚ َ︮ ︊ِــ﹩ اَْن َ﹇︀َل: َ︀ َ︻ِ﹙﹩ّ إَِذا  ﹚ْ﹇َ َ︉ ﹫ ِ︊ َ ﹤ِ﹫ْ﹚َ︻َ
ْ﹙َ﹀َ﹉...؛ آخرين  َ︠ َ﹙︀َة أَْ︲َ︺ــِ︿ َ﹝ْ﹟  َ︮  ِ﹏ َ︭ ﹁َ
سخنى كه با آن از محبوب قلبم جدا شدم، اين 
بود كه فرمود: يا على! به هنگام نماز جماعت، 
نمازى متناسب به حال ضعيف ترين كسى كه 

به تو اقتدا كرده است، بخوان».50
در روايت ديگرى رســول خدا مى فرمايند: 
ُ ﹩﹁ِ ﹜ِِْ︋ُ︱﹢ِرِه َو   ْ︡ ــ ِ︭ ︐َ﹆َْ ﹜ْ﹚َ﹁َ ً︀ «َ﹝ْ﹟ أَمُ َ﹇ْ﹢﹝
ْت  ُ︖﹢ِدِه َو ُ﹇ُ︺﹢ِدِه َو ِ﹇َ﹫︀ِ﹝ِ﹥ ُردُ ُ︨ اَءِ︑ِ﹥ َو ُرُ﹋﹢ِ︻ِ﹥ َو  َ︣ ﹇ِ
 ﹤ُ︐َُ﹛ ِ︤ ﹠ْ﹞َ ْ️ اِ﹇َ﹫ُ﹥ َو َ﹋︀َ﹡ َ︣ َ﹙︀ُ︑ُ﹥ َو ﹜َْ﹛ ُ︑َ︖︀ِوْز َ︑ َ︮  ﹤ِ﹫ْ﹚َ︻َ
 ﹤ِ︐ِ ُ﹫︻ِ َ︣ ِ﹛ ْ﹚ُ ْ︭ َ ﹜َْ﹛ ︡ء︺َ︐َ﹞ُ ٍ︣ ِ︀︗َ ٍ︣ ﹜ََ﹤ أَِ﹝﹫ ِ︤ َ︡ ا﹜﹙ُِ﹥ َ﹝ْ﹠ ﹠ْ︻ِ
ِ︣ ا﹜﹙ُِ﹥؛ كســى كه امامت  ﹞ْ َ︃ ِ︋  ﹜ِْ﹫﹁ِ ﹜ْ﹆َُ ﹜َْو ﹜َــ
گروهــى را به عهده گيرد و در حاضر شــدن 
براى نمازو قرائت و ركوع و ســجده و نشستن 
و برخاستن خود، راه اعتدال و ميانه را در پيش 
نگيرد، نمــازش مورد پذيرش نخواهد بود و از 
كتف هاى او تجــاوز نمى كند و جايگاه چنين 
امامى نزد خداوند همچون جايگاه ســلطان 
ســتمگر و تجاوزگرى است كه براى اصالح 
رعّيــت خود تالش ننموده و فرمان الهى را در 

ميان آنان به پاى نداشته است».51
ب )   تعيين ساعتى مشــخص براى حّل 

مشكالت
اگرچه اجــراى اين برنامه در همه مســاجد 
ضرورى نيست؛ اّما مناسب است امام جماعت 
با توّجــه به نياز محّل، ســاعتى را به صورت 
روزانه يا هفتگى در مســجد حضور يابد و به 
سؤاالت پاسخ گفته و به رفع مشكالت فردى و 
اختالفات خانوادگى بپردازد و در صورت نياز با 
مراكز حوزوى و متخّصصان در تماس باشد تا 

سؤاالت به خوبى پاسخ داده شود.
ج) حفظ آرامش مسجد؛

د) ارائــه برنامه هايى كه بر جّذابّيت مســجد 
بيفزايد؛

ه) تشكيل هيئت امناى شايسته؛
و) رفع موانع جذب جوانان به مسجد.

﹟  ︨﹤︖﹫︐﹡ 
امروز، جامعه اسالمى ما همانند ديگر جوامع، 
از ويژگى ها و كاركردهاى حقيقى مســجد در 

صدر اســالم فاصله دارد كه براى رسيدن به 
الگوى مسجد طراز اسالمى نياز به كم  كردن 
اين فاصله ها داريم، مسجد طراز اسالمى عهده 
دار نقش هاى مهّمى در زمينه عبادى، سياسى، 

اقتصادى و اجتماعى و نظامى و... است.
 پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى ايران ـ كه 
تحّولى بنيادين را در ارزش ها، ساختارها و رفتارها 
در راستاى احياى اسالم ناب محّمدى ايجاد 
و ايجاب نموده اســت ـ ضمن بازگشت دادِن 
اركان و اجزاء جامعه به الگوى جامعه مدينه الّنبى، 
با لحاظ مقتضّيات زمان، عناصر و كاركردهاى 
جديدى را براى همه يا اكثر ساختارها و از جمله 
براى مسجد تعريف نموده است. شناخت و پياده 
ســازى عملى اين كاركردها و عناصر و توزيع 
منطقى ايــن نقش ها در ميــان اركان و اجزاء 
مسجد، اعّم از اجزاى داخلى و بيرونى، مهمّ ترين 
گام راهبردى براى رسيدن به مسجد طراز نظام 

مقّدس جمهورى اسالمى است.
واژه «طــراز» يا «تراز» در كتاب هاى لغت به 
معناى «قاعده، قانون، روش، طرز،  رتبه، قسم، 

نوع، هم شأن، هم پايه و هم سطح» است.52
مسجد طراز اسالمى عنوانى است كه نخستين 
بــار مقام معّظم رهبــرى در پيامى كه به 
نوزدهمين اجالس سراسرى نماز (18 مهرماه 
89) اجالس نماز دادند، خواســتار رسيدن به 
چنين مسجدى شده اند. منظور از مسجد طراز 
اسالمى، رسيدن به مسجدى، بر اساس قاعده 

و روش صدر اسالم است.
بــا امعان نظر در مجموع مــدارك تاريخى و 
روايى، به روشــنى درمى يابيم كه در ســيره 
پيامبر اعظم، مسجد اّولين و مهمّ ترين ركن 
در همبســتگى بين اّمت و رهبر و مركز تمام 
تصميم گيرى ها و اقداماتى است كه حكومت 
براى اجراى آنها نيازمند حضور و نقش آفرينى 
آحاّد مردم اســت؛ اقداماتــى مانند: آموزش 
نيروهاى نظامى، اّطالع رسانى و بسيج عمومى 
براى مبارزه با توطئه هاى مختلف دشمن، تعليم 
و تربيت، رفع مشكالت اقتصادى و معيشتى 
مســلمانان و... . افزون بــر اينها، آن حضرت

 به عنوان حاكم اســالمى، تمام وظايف و 
شــئون حاكمّيتى خود را با محورّيت مسجد و 
در مسجد رتق و فتق مى فرمودند؛ در مسجد 
محكمه قضاوت برپا مى كردنــد، با بزرگان 
به شور مى نشســتند، بيت المال را در مسجد 
تقســيم مى فرمودند، ديدارهاى سياســى و 
ديپلماتيك خود را در مسجد برگزار مى كردند.

شاخص هامؤلّفه ها

هدفدارى
1   )   انگيزه هدايت ديگران 

2   )   انگيزه خودسازى و تهذيب نفس

فضائل 
اخالقى

3  )   ُخلق نيكو و ُحسن معاشرت
 4  )  سعه صدر و مدارا

5  )   امانتدارى و مسئولّيت پذيرى
6  )  صداقت و وفاى به عهد
7  )   عدالت فقهى و تقوا

8  )  اخالص
9  )   تواضع

10  )   نظم و وقت شناسى، حضور منّظم و نظم در انجام امور
11  )   عدالت در رفتار با مردم و توّجه به همه افراد

12  )  ساده زيستى و احتراز از تجّمالت دنيا
13  )   وقار و ثبات شخصّيت
14  )  شجاعت و استقالل رأى

15  )   واليت پذيرى
16  )  خودبارورى و قاطعّيت 

17  )   ُحسن شهرت
18  )   آراستگى و جّذابيت ظاهرى

دانش و 
مهارت

19  )  پيشگامى در ارتباطات
20  )  مخاطب شناسى
21  )  شنود مؤثّر

22  )  ارتباطات مؤثّر
23  )  فّن خطابه

24  )  هوش عاطفى و هيجانى
25  )  ديد كالن و تفّكر راهبردى

26  )  تفّكر تحليلى و توانايى درك و تشريح اهداف و ارزش هاى مسجد
27  )  تفّكر خّالق

28  )  آگاهى، بصيرت و بينش سياسى
29  )  دانش دينى(فقه، اصول، كالم، تفسير و...  )  

30  )  شناخت خرده فرهنگ ها
31  )  قرائت صحيح نماز و قرآن

تمايل
32  )  اهتمام به حّل مشكالت و امور مردم

33  )  تالش و پشتكار در مسجد

جدول شماره1

︀﹍︀ه ︑﹆﹢ّ️ روّ﹫﹥ ﹨﹞︡ردی، ﹨﹞﹊︀ری و ﹨﹞﹫︀ری در   ︎،︡︖︧﹞ 
﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل، ︗︀﹍︀ه ︵︣ح ﹝︪﹊﹑ت و  ﹝︪﹊﹑ت ا︨️. ﹝︧︀︗︡︋ 
﹡︀ر︀︨﹩ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨️.

﹠︡ «︪﹛ ا﹡︡از ﹝︧︀︗︡ ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان در ا﹁﹅ ١٤٠٤ ﹨︖︣ی   در︨ 
︬ ﹨︀ی ا﹝︀م ︗﹞︀︻️ ﹝︴﹙﹢ب ﹠﹫﹟ آ﹝︡ه ا︨️:  ︠︀ ﹫︣ا﹝﹢ن︫   ︎،«﹩︧﹝︫

 ﹤ ﹥ ﹝︀︧﹏ روز، آ︫﹠︀︋  ︀ر︨︀، آ﹎︀ه︋   ︎،︡﹠﹝︪︡﹡ا ،﹜﹛︀︻ ﹩︑︀︻︀﹝︗ ﹤﹝ّرداری از ا﹢︠︣︋»
﹁﹠﹢ن ﹝︪︀وره و ﹝ّ︣︡️ و دارای روّ﹫﹥ ار︑︊︀︵﹩ ﹝︣د﹝﹩ ﹎︧︐︣ده».

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩
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﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٦٩



پس از رحلــت پيامبر اســالم و روى كار 
آمدن خلفاى راشــدين، مســجد همچنان 
پايگاه حكومت و داراى كاركردهاى آموزشى، 
تربيتى، سياسى، اجتماعى و نظامى بود. امام 
على نيــز مانند پيامبر و خلفاى ســه گانه، 
مســجد را مقّر خالفت و حكومــت قرار داد و 
كلّيه وظايف و برنامه هاى حكومتى خود را در 

مسجد و با محورّيت مسجد انجام داد.
پس از شــهادت امام علــى و قدرت يافتن 
بنى امّيه به سركردگى معاويه بن ابى سفيان، 
مسجد از سويى براى عوام فريبى و سوء استفاده 
از موقعّيت سوق الجيشــى تجّمع مؤمنان و 
ارتباط حاكم با رعّيت در سلطه و اختيار خليفه 
قرار گرفــت. اين زمان نقطــه آغاز تضعيف 
جايگاه و نقش مســاجد در جامعه اسالمى به 
شمار مى رود. معاويه بن ابى سفيان كه خود را 
خليفه رسول اهللا و اليق ترين فرد براى اقامه 
جمعه و جماعت مى دانست، بر فراز منبر رسول 
خدا مى نشست و خطابه مى خواند و با مغالطه و 
سفسطه، معارف دينى را دستاويزى براى ظلم 
و ستم دســتگاه حكومت خويش قرار مى داد. 
بعد از سلســله خبيثه بنى اميه، ساير خلفا و به 
مرور سالطين و پادشاهان كشورهاى اسالمى 
اغلب از مســجد اين گونه استفاده مى كردند. 
البّته در تمام اين مّدت، علما و مراجع بزرگ، با 
درك خطر وابستگى پايگاه دين به پادشاهان 
در مقابل دولتى شدن مساجد مقاومت كردند و 
در چند نوبت كه حكومت ها قصد دست اندازى 
بر مساجد را داشتند، با مقاومت سخت از سوى 

علماى و روحانيان مواجه شدند. اين مقاومت ها 
در حّدى بود كه بعضى از مراجع بزرگ هرگونه 
همكارى را تحريــم نمودند. امام خمينى

حّتى اين مسئله را در رساله خود نيز آورد و چند 
مســئله را در باب امر به معروف و نهى از منكر 
به تحريم همكارى علما با دولت جائر و حكم 

عدم عدالت آنها اختصاص داد.
نكته شــايان توّجه اين كه بــا مطالعه و مرور 
گذشته مساجد، به نتيجه مى رسيم كه مسجد 
در هيچ دوره اى به اندازه دهه هاى 40 تا 60 به 
مساجد دوران حكومت نبّى اكرم شبيه نبوده 
اســت. اگرچه در اين دوره به داليل مختلفى، 
مساجد به طور كّمى و كيفى فاصله اى طوالنى 
با الگوى مسجدالّنبى داشتند، اّما در مقايسه با 
دوران هاى پيشين و حّتى كنونى، از نسبتى بس 

نزديك با آن طراز اسالمى برخوردار بودند.
به طور قطــع، باور به جايــگاه منحصربه فرد 
مســجد در دست يابى نظام اسالمى به اهداف 
و آرمان هاى بلند خود، نخستين شرط در احياء 
كاركردهاى مسجد اســت. براى نيل به اين 
منظور بايد انتظارات از مسجد را در قالب شاخص 
هاى مســجد طراز نظام اسالمى مورد بررسى 
قرار داد و سپس، با بررسى وضعّيت كنونى، براى 
تحّقق وضع مطلوب برنامه ريزى و حركت كرد.
 هر مســجدى داراى اركانى و هر ركنى بايد 
داراى ويژگى ها و شاخصه هايى باشد تا بتوان 
آن را در قالب مسجد طراز، شناسايى و تعريف 
نمود. مهّم ترين اركان مسجد به قرار زير است: 
1.   امام جماعت، كه به تعبير رهبر معّظم انقالب 

اسالمى «مدير طبيعى مسجد» است.
2.    مأموم هــا كــه حضور پرشــور و منّظم و 
منضبط خود در مســجد، مهمّ ترين مصداق 

عمران مسجد تلّقى مى شود.
3.   هيأت امنا كه از ســوى مردم و با تأييد امام 
جماعت براى اداره امور مسجد به امام جماعت 

كمك مى كنند.
4.   تشــّكل هاى فّعال در مسجد؛ نظير پايگاه 
بسيج، كانون فرهنگى و هنرى مسجد و... كه 
عهده دار امور فرهنگى، اجتماعى و سياســى 
مسجد هســتند و با هماهنگى امام جماعت 
و پشــتيبانى نيروى مقاومت، به پاسدارى از 

ارزش هاى انقالب اسالمى مشغول  هستند.
5.   خــادم كه با نظافــت و نظامت به هنگام و 
شايسته مسجد، موقعّيت را براى اقامه نماز و 

انجام ساير وظايف مسجد، فراهم مى آورد.
6.   ساختمان و امكانات فيزيكى مسجد.

در ميان اركان يادشــده، نقش امام جماعت 
بسيار حائز اهمّيت است. اين روحانى پرهيزكار، 
كارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشك 
و پرســتار در بيمارســتان، روح و مايه حيات 
مسجد اســت. وجود روحانى شايسته و طراز 
نظام اســالمى براى امامت و مديريت آن در 
بُعد نرم افزارى ضرورى اســت. به تعبير رهبر 
انقالب «نخستين مطلب مهّم، بناى مسجد و 

حضور روحانى شايسته در آن است».53
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﹞﹫﹠﹩،︋ ﹩ ﹡︀م. د︡﹎︀ه ا﹝︀م︠ 
︀️ ︑︊﹫︀ن:  ︨  .٢

http://www.tebyan.net/newindex 
٣.    ا﹞ــ︡ی، ﹝ّ﹞︡︋︪ــ﹫︣، و︋ــ﹑گ، د﹟ و 
︀ور﹝﹫︀﹡﹥، ﹝︧︖︡ و︨﹫︀︨️ ﹫︀︨﹩ در︠   ︨﹤︪︡﹡ا

http://accuracy.mihanblog.com
٤.   ا﹁︧ــ︣︋﹫﹍﹩، ︗﹢اد، ﹡﹆︩ ﹝︧︖︡ در ز﹝﹫﹠﹥ 

︀️ ︑︊﹫︀ن   ︨،ر ا﹝︀م ز﹝︀ن﹢︸ ︨︀زی
http://www.tebyan.net

پى نوشت
︡ا و   ︠︀ ﹙﹢ت اُ﹡︦︋  ︀﹡ــ﹥ ﹝︣دم،︠  ︡ا و︠   ︠﹤﹡︀  ︠-١
︀ ﹝︣دم، ﹋︀﹡﹢ن ذ﹋︣ و ﹝︺︣اج ﹝︺﹠﹢ی  ︗﹙﹢ه ︪ــ︣︋ 
و ︻︣︮ــ﹥ ︻﹙﹛ و ︗︀د و ︑︡︋﹫ــ︣ د﹡﹫﹢ی، ︗︀﹍︀ه 
 ﹜﹨ ﹤ ﹫︀︨ــ️، دو﹎︀﹡﹥ ﹨︀ی︋  ︀﹍︀ه︨  ︻︊ــ︀دت و︎ 
︎﹫﹢︨︐﹥ ای ا︨ــ️ ﹋﹥ ︑︭﹢︣ ﹝︧︖︡ ا︨﹑﹝﹩ و 
︀ ︻︊︀د︑﹍︀ه ﹨︀ی را︕ اد︀ن را ﹡﹞︀︀ن  ﹁︀︮﹙﹥ آن︋ 
 ️︖ ﹢ر و︋  ﹝﹩ ︨︀زد. در ﹝︧︖︡ ا︨ــ﹑﹝﹩،︫ 
︣د﹝﹠︡ا﹡﹥  ︀ک و︠  ︀ ﹡︪︀ط ز﹡︡﹎﹩︎   ︋︬﹛︀ ︻︊︀دت︠ 
﹥ ︵︣از  ︀﹜﹛ در﹨﹛ ﹝﹩ آ﹝﹫︤د و ﹁︣د و ︗︀﹝︺﹥ را︋  و︨ 
ا︨﹑﹝﹩ آن ﹡︤د﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡... .︑︀ ا﹟ و︸﹫﹀﹥︋ ﹥ 
︑﹞︀م و ﹋﹞︀ل ﹎︤ارده ﹡︪﹢د، ﹨﹫︘ ﹉ از ﹝︀ ﹡︀︊︡ و 
 ︿︺︲ ︀ ︡︖︧﹞ ︣ی را ﹋﹥ از ﹋﹞︊﹢د︴ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛︠ 
︀﹡﹢اده ﹨︀  و ﹡︀ر︀︨﹩ ﹝︧︀︗︡، ︗︀﹝︺﹥ و ︗﹢ا﹡︀ن و︠ 
 ﹜﹫﹡︀﹝ ︋﹏﹁︀︾ ،︡﹠﹋ ﹩﹞ ︡︡︑ ︡ه را﹠و ﹡︧﹏ ﹨︀ی آ
ــ︣﹋︀ت ︻︷﹫﹞﹩ ﹋﹥ ﹝︧ــ︖︡ ︵︣از  ــ﹢د را از︋  و︠ 
 ،︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤︡﹨ ر و ﹡︷︀م و ﹝︣دم﹢︪﹋ ﹤ ا︨﹑﹝﹩︋ 
 ﹤ ︋︀م ﹝﹆︀م ﹝︺ّ︷﹛ ر﹨︊︣ی﹫ ︀ز﹛؛︎  ﹝︣وم︨ 

.١٣٨٩︣﹞ ،︣ا︨︣ی ﹡﹞︀ز ا︗﹑س︨ 
٢- ﹝﹀︣دات ا﹜﹀︀ظ ا﹜﹆︣آن، ص٢٧١.

٣- ر.ک: ﹁︣﹨﹠﹌ ﹝︧︖︡.
٤- ︗﹢ا﹨︣ا﹜﹊﹑م، ج١٤، ص٦١.

٥- ﹜︧︀ن ا﹜︺︣ب، ج٨،ص١٤٣.
٦- ︻︊︀︨ــ﹩، ر︨﹢ل، ﹝︧ــ︖︡ ︵︣از ا︨﹑﹝﹩، 
 ︣ ︨ــ︐︀د ︻︀﹜ــ﹩ ﹨﹞︀﹨﹠﹍ــ﹩ و ﹡︷ــ︀رت ︻︀﹜﹩︋ 
﹋︀﹡﹢ن ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹨﹠︣ی ﹝︧︀︗︡، ︑︣ان، 

.١٣٩٠
٧- ︻︊︀︨ــ﹩، ر︨﹢ل، ﹝︧ــ︖︡ ︵︣از ا︨﹑﹝﹩، 
 ︣ ︨ــ︐︀د ︻︀﹜ــ﹩ ﹨﹞︀﹨﹠﹍ــ﹩ و ﹡︷ــ︀رت ︻︀﹜﹩︋ 
﹋︀﹡﹢ن ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹨﹠︣ی ﹝︧︀︗︡، ︑︣ان، 

.١٣٩٠
ــ﹞︀ره١٦٢؛  ٨- ﹝︀﹨﹠︀﹝ــ﹥ ﹝︧ــ︖︡،١٣٩١،︫ 

ص١٣.
﹫﹀﹥ ﹡﹢ر، ج١٧، ص٤١.  ︮- ٩

﹫﹀﹥ ﹡﹢ر، ج٢٠، ص٤٥١-٤٥٢.  ︮-١٠
︒ از «︑︃︔﹫ــ︣ ﹝﹆︐︱ّ﹫︀ت ز﹝︀ن و  ١١- در︋ــ︀ره︋ 

﹝﹊︀ن در ﹝﹢︲ــ﹢ع ا﹊︀م ﹁﹆︑ ،«﹩﹆﹫﹆︀ت و 
︳ ﹝ّ﹆﹆﹫﹟ و دا﹡︪﹞﹠︡ان  ّ︨ ︧﹫︀ری ︑﹢ ︑︃﹜﹫﹀︀ت︋ 
︣︠﹩ ﹝﹢ارد  ّ﹠﹩ و در︋  ﹫︺﹥ و︨  ا︨ــ﹑﹝﹩، ا︻ّ﹛ از︫ 
﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️ ﹋﹥︋ ﹥︋ ︣︠﹩ از  از ﹝︧︐︪︣﹇﹫﹟︮ 
 ﹩︠︣ ︭﹢ص︋  آ﹡︀ ا︫︀ره و ا﹡︡ک ︑﹢︲﹫﹩ در︠ 
 ،︡﹝ّ﹞ ،د (ا﹇︐︊︀س از: ﹡﹢ری﹢︫ ﹩﹞ ﹤ارا ︀﹡از آ
︢ ︫﹠︀︨﹩ ﹡﹆︩ ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن در ﹁﹆﹥،  ﹎︤︡ه ﹝︃︠

﹞︀ره ٣٦):  ︥و﹨︩، ١٣٧٤،︫   ︎﹤﹠﹫آ
﹟ ﹝ّ﹞︡: «در   ︋﹟﹝︣﹛︡ون، ︻︊︡ا﹚ ((١. ا︋﹟︠ 
︪ــ︣، ﹁﹆﹫︀ن از ﹨﹞ــ﹥ ﹋︦ از ا﹝﹢ر  ﹝﹫︀ن ا﹁︣اد︋ 
﹝﹥ ا︋﹟ ︠﹙︡ون، ︗﹙︡  ّ︡ ︨﹫︀︨ــ️ دور︑︣﹡︡»؛ (﹝﹆
دّوم، ︑︣︗﹞﹥ ﹝ّ﹞︡︎︣وــ﹟ ﹎﹠︀︋︀دی، ︑︣ان، 
︑︣︗﹞ــ﹥ و ﹡︪ــ︣ ﹋︐ــ︀ب، ١٣٥٩، ص١١٤٦ - 
١١٤٨) دوری ﹁﹆﹫ــ︀ن از ﹝﹆︐︱ّ﹫ــ︀ت ز﹝︀ن و 
 ﹉ ﹩︵ ︀ن ︑﹢ّ︗﹥ ا︋﹟ ︠﹙︡ون را ︗﹙︉ ﹋︣ده و﹊﹞
 ﹟︡ه ا﹫﹊ .️︨︣دا︠︐﹥ ا ︣ر︨﹩ آن︎   ︋﹤  ︋،﹏︭﹁
﹋︀وش از ا﹟ ﹇︣ار ا︨ــ️: ︾﹢ر در ﹝︀︧﹏ ﹡︷︣ی 
و ﹇﹫︀س ﹨︀ و ا︨ــ︐︡﹐ل ﹨︀ی ﹁﹆ــ﹩ و دوری از 
︀ر︗﹩، ﹝﹢︗︉ ﹎︧︧ــ︐﹍﹩ از  ︗︤﹫︀ت و ا﹝﹢ر︠ 
﹫︀︨ــ️ ﹋﹥   ︨﹤ ــ︡ه و ا﹎︣︋  وا﹇︺ّ﹫︀ت ا︗︐﹞︀︻﹩︫ 
﹢﹡︡ د︀ر ا︫︐︊︀ه  ﹉ ﹁ّ﹟ وا﹇︹ ﹎︣ا︨ــ️، وارد︫ 

.︡ ︠﹢ا﹨﹠︫︡ 
ــ︺﹫︡ ر﹝︱︀ن: «﹝︖﹞﹏   ︨︡﹝ّ﹞ ،﹩︵﹢︊﹛٢. ا
 ﹥︺︣ــ﹢ل ︑︴︊﹫﹅ ا﹜︪ــ ︀ت ا﹜︐﹩ ︑︓︀ر︊ا﹜︪ــ
ا﹐︨﹑﹝﹫﹤ ﹁﹩ ا﹜︺︭︣ ا﹜︡︒» (︻︣︋﹩)، ا﹜︺﹢دة 
ا﹜﹩ ا﹐︨﹑م، د﹝︪﹅، ا﹜︨︣︀﹜﹤، ١٤١٣ ق. ص 

.٨٩ - ٩٣٨
 ،︹︣ا﹜︐︪ــ ﹥﹫﹑︮» :﹩﹋ز ︡﹝ــ﹥، ا︀﹀︑ .٣
ا﹐︨ــ﹑﹝﹩ ﹜︐︴︊﹫ــ﹅ ﹜ــ﹊﹏ ز﹝ــ︀ن و ﹝﹊︀ن» 
(︻︣︋ــ﹩)، ا﹐︨ــ﹑م و ا﹜﹊ــ﹛، ︋﹫ــ︣وت، 
دارا﹜︐︺︀رف ﹜﹙﹞︴︊﹢︻︀ت،︋ ﹩ ︑︀، ص٢٢٧ - ٢٩٧؛ 
﹥ ︵﹢ر  ﹥ ︵﹢ر ﹝︴﹙﹅ ﹝︐︽ّ﹫︣ و ﹡﹥︋  ا﹊︀م ا︨﹑م ﹡﹥︋ 
 ﹩︠︣ ︣︠﹩ از آ﹡︀ ︔︀︋️ و︋  ﹙﹊ــ﹥︋   ︋،︡﹠︐︋︀︔ ﹅﹚︴﹞
﹥ د﹜﹫﹏  د︢︎︣﹫﹫︽︑ ︣﹍︣﹡︡. ︑︽ّ﹫︣ و ︑︴ّ﹢ر ا﹊︀م،︋ 
﹫︩ آ﹝︡ن ﹢ادث ﹝︐﹙︿ ا︨️.  ︑︴ّ﹢ر ز﹝︀ن و︎ 
٤. ︗﹞︀ل، ا﹞ــ︡ » :︡﹝ّ﹞﹢ل ︑︽﹫︣ ا﹐﹊︀م 
︋︐︽﹫﹫ــ︣ ا﹐ز﹝ــ︀ن»، ا﹜︊︺︒ ا﹐︨ــ﹑﹝﹩، ︗﹙︡ 

﹡﹢زد﹨﹛، ش٥، ص٦١ - ٦٤.
٥. ︗﹠︀︑﹩، ﹝ّ﹞︡ ا︋︣ا﹨﹫﹛: «﹡﹆︩ ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن 
در ا︗︐ــ︀د»،  ادوار ا︗︐ــ︀د از دــ︡﹎︀ه ﹝︢ا﹨︉ 
ا︨ــ﹑﹝﹩، ︀پ اّول، ︑︣ان، ﹋﹫︀ن، ١٣٧٢، 

ص ٤٣٥ - ٤٧٩؛
﹝﹢ارد و ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی ︑︃︔﹫︣ ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن در ا︗︐︀د 
 ﹤  ︋﹏︀﹇ ︡ه﹠︧﹢﹡ .️︨︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا ﹝﹢رد︋ 
﹩ وا︨︴﹥ ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن در ﹡︀﹫﹥ ﹝﹑ک ﹨︀   ︋︣﹫︔︃︑
﹢د   ︠﹤﹫︀﹡ و ﹡ــ﹥ در ﹩﹆﹁ ︀م﹊و ﹝﹢︲﹢︻ــ︀ت ا
ا﹊︀م ︀ در ﹝﹠︀︋︹ و اد﹜ّ﹥ ا︨️. از ا﹟ رو، ز﹝︀ن و 
﹝﹊︀ن را ﹁﹆︳ در «ا︗︐︀د ︑﹀︣︺﹩ و ︑︴︊﹫﹆﹩» ﹝﹣ّ︔︣ 
﹝﹩ دا﹡︡. ︑︽﹫﹫ــ︣ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ︀ ︑︽﹫﹫︣ و︥﹎﹩ ﹨︀ و 
 ︡︐︖﹞ ﹤﹋ ︡︊﹚︵ ﹩﹞ ︡ی︡︗ ︀م﹊ا ،︀﹡آ ︳︫︣ا

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹤ارا ﹩﹆﹁ ︭︀در﹞ ︣ ︋﹤﹫﹊︑ ︀︋
 ،﹥︭︣︺﹛ــ︉، ه. ا. ر: «﹝︊︀دی ا﹜ــ︣وح ا﹫︊ .٦
ا﹜︡︀﹡﹤ ا﹜﹞︐︖︡د، ا﹜﹆︀﹡﹢ن و ا﹜﹞︖︐﹞︹» (︻︣︋﹩)، 
ا﹐︑︖︀﹨ــ︀ت ا﹜︡︓﹤ ﹁﹩ ا﹐︨ــ﹑م، ︑︣︗﹞﹤ 
﹫︣وت، دارا﹜﹞﹊︐︊﹤ ا﹜﹫︀ة،  ﹨︀︫﹛ ا﹜︧ــ﹫﹠﹩،︋ 

١٩٦٦ م، ص ٦٧ - ١٤٣.
︊ّ︀س: «ا﹜︐︴﹢ر و ا﹜︐ّ﹢ل»  ٧.  ،﹟︧︧ــ﹟ ︻
(︻︣︋﹩)، ا﹜︭﹫︀︾﹤ ا﹜﹞﹠︴﹆﹫﹤ ﹜﹙﹀﹊︣ ا﹜︧﹫︀︨ــ﹩ 
﹫︣وت، ا﹜︡ار ا﹜︺︀﹜﹞﹫﹤، ١٤١٢ ق،  ا﹐︨ــ﹑﹝﹩،︋ 

ص٦٩ - ٨٠.
٨. ︧﹫﹟، ﹝ّ﹞︡ ا﹜︱︣: ا﹜︪︣︺﹤ ا﹐︨﹑﹝﹫﹥ 
︮︀﹜ــ﹤ ﹜﹊﹏ ز﹝︀ن و ﹝ــ﹊︀ن (︻︣︋﹩)، ﹇︀﹨︣ه، 
١٣٩١ق. ﹊﹫︡ه ا﹟ ﹋︐︀ب ︑️ ︻﹠﹢ان ﹝︤︋﹢ر 

﹢رت ﹝﹆︀﹜﹥ در ﹝︖﹙﹥ ﹡﹢ر ا﹐︨﹑م (﹇︣ه)،   ︮﹤︋
﹝︖﹙︡ اّول، ش٣ (ر︋﹫︹ ا﹐ول ١٣٤٩) ﹝﹠︐︪ــ︣ 

︫︡ه ا︨️.
 ،(﹩︋︣︻) ︡︡︖︐﹛︧ــ﹟: ا﹜︐︣اث و ا ،﹩﹀﹠ .٩
ــ︀پ اّول، ﹇︀﹨ــ︣ه، ا﹜﹞︣﹋︤ ا﹜︺︣︋ــ﹩ ﹜﹙︊︒ و 
︀ن، و﹫︡ا﹜︡﹟. ا﹐︨﹑م و  ا﹜﹠︪︣،١٩٨٠م،︠ 
ا﹜︺︭︣ ا﹜︡︒ (︻︣︋﹩)، ︑︣︗﹞﹥ ﹇︴︣ ا﹐︨﹑م 
﹫︣وت: دارا﹜﹠﹀︀︦، ١٩٨٦م. ص١٥٧. ︠︀ن،︋ 

 ︀ ١٠. داوــ︡، ر﹡﹥: «ا﹡︴︊︀ق ﹆﹢ق ا︨ــ﹑﹝﹩︋ 
︤رگ  د﹡﹫︀ی ︗︡︡»، در ﹝︖﹞﹢︻ــ﹥ ﹡︷︀م ﹨︀ی︋ 
﹀︀﹩ و  ﹆﹢﹇ــ﹩ ﹝︺︀︮ــ︣، ︑︣︗﹞﹥ ︧ــ﹫﹟︮ 
د﹍︣ان، ︑︣ان، ﹡︪ــ︣ دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩، ١٣٦٤، 
ص ٤٥٥ - ٤٦٢؛ ﹡﹢︧ــ﹠︡ه ﹋ــ﹥ از ﹆﹢﹇︡ا﹡︀ن 
 ︩︀رم  ﹁︣ا﹡︧ــ﹢ی ا︨ــ️. ﹁︭﹏ اّول از︋ 
﹥ ﹆﹢ق ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︠︐︭︀ص داده  ا﹟ ﹋︐︀ب را︋ 
﹥ ︻﹠﹢ان «ا︨ــ︀س ︑︽﹫﹫︣﹡ ︣︢︎︀﹆﹢ق   ︨﹏و ذ
︀ د﹡﹫︀ی  ا︨ــ﹑﹝﹩»، «ا﹡︴︊︀ق ﹆﹢ق ا︨﹑﹝﹩︋ 
 ﹤ ︗︡ــ︡» و «﹆﹢ق ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی ا︨ــ﹑﹝﹩»،︋ 
︣دا︠︐﹥ ا︨️. در ︻﹠﹢ان دّوم  ︋︣ر︨ــ﹩ ﹝﹢︲﹢ع︎ 
 ︡︡︗ د﹡﹫︀ی ︀ ︋﹥ ﹝﹊︀﹡﹫︧ــ﹛ ا﹡︴︊︀ق ﹁﹆﹥ ا︨﹑م︋ 
 ﹤ ﹝﹩ ︎︣دازد. وی ︑︃﹋﹫︡ دارد ﹋﹥ ﹁﹆﹥ ا︨ــ﹑﹝﹩︋ 
﹎︫︢︐﹥ ︑︺ّ﹙﹅ ﹡︡ارد و در ︻︭︣ ︀︲︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ی 
﹫﹢ه ﹨︀ و  ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ا︨ــ️. آ﹡﹍︀ه︫ 
ا︋︤ار﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹁﹆﹥ را در ︻︭︣﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹁ّ︺︀ل 
﹫﹢ه و  ︣ر︨﹩ ﹇︣ار داده و ︀ر︫  ﹝﹩ ︨︀زد، ﹝﹢رد︋ 
︫︣ــ﹞︣ده ا︨️: ا︨︐﹞︡اد از  ︣ح︋   ︫﹟︡ ا︋︤ار را︋ 
︻︣ف و ︻︀دت، ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹇︣ارداد، ﹫﹙﹥ ﹨︀ی 

.﹜﹋︀ ﹤﹚︠و ﹝︡ا ﹩﹇﹢﹆
︧﹫︀ری از رو﹥ ﹨︀ی ︻︣ف  ︫︀رع، ا﹝︱︀ء ﹋﹠﹠︡ه︋ 
︋﹢ده ا︨️. ︻︣ف ﹝︐ّ﹢ل در ︀ر﹢ب ︲﹢ا︋︳ 
ــ﹫﹢ه  ا︨ــ﹑﹝﹩، ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ا︨ــ️. دّو﹝﹫﹟︫ 
︋﹫︀﹡﹍︣ ︲﹫ــ﹅ دا﹝﹠﹥ ا﹊︀م ︲︣وری ا︨ــ️ ﹋﹥ 
﹙ّ﹢ ﹇﹢ا﹡﹫﹟، ا﹡︧︀ن ﹨︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡   ︠︀ ︡︋﹟ و︨﹫﹙﹥︋ 
︍︣داز﹡︡.  ︋﹥ و︲ــ︹ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ا︖ــ︀د ﹇ــ︣ارداد︋ 
︀﹐︠︣ه  ﹫﹙﹥ ﹨ــ︀ی ﹆﹢﹇﹩ (︑︽﹫﹫︣ ︻﹠ــ﹢ان) و︋ 
︣ای   ︋﹩︋﹢ ــ﹢د، ا︋︤ار﹨︀ی︠  ︀ ا︠︐﹫︀رات︠   ︋﹜﹋︀
﹁ّ︺︀ل ︨ــ︀زی ﹁﹆﹥ در ︻︣︮﹥ ﹨ــ︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ در 

ا︠︐﹫︀ر دارد.
 ﹩﹆﹀﹛ا﹜︖﹞﹢د ا» :﹩︐﹁ ︡﹝ّ﹞ ،﹩﹠١١. ا﹜︡ر
﹢ث ﹝﹆︀ر﹡﹤  و ا﹜︐︺︭︉ ا﹜﹞︢﹨︊ــ﹩» (︻︣︋﹩)،︋ 
﹫︣وت،  ﹁﹩ ا﹜﹀﹆﹥ ا﹐︨﹑﹝﹩ و ا︮﹢﹜﹥، ︗﹙︡ اّول،︋ 

ا﹜︨︣︀﹜﹤، ١٤١٤ ق، ص٧١ - ١٠٨.
 ︉ ّ︭ ــ︀ ︗﹞﹢د و ︑︺  از آ﹡︖︀ ﹋﹥ روح د﹟ ا︨ــ﹑م︋ 
﹥ ﹎︣ه ﹎︀︪﹩ از ﹝︪﹊﹑ت  ﹡︀︨︀ز﹎︀ر ا︨️، ﹇︀در︋ 
﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀ی   ︋﹩﹢﹎ ︀︨ــ ︻︭︣﹨︀ی ﹝︐﹙︿ و︎ 
دوره ﹨︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن ا︨ــ️. ﹡﹢︧﹠︡ه ︑︃﹋﹫︡ دارد 
﹋﹥ ا︗︐︀د، ﹇︣آن و ︑︧︀﹝، از ︻﹠︀︮︣ی ا︨️ ﹋﹥ 

.︪︡︋ ﹩﹞ را︋ ︀ ز﹝︀ن ﹨︀ ا﹡︴︊︀ق ﹤﹆﹁
﹑﹫﹤ ا﹐︨﹑م د﹠︀ و   ︮﹥١٢. «︨︣ ا︨ــ︐﹞︣ار
︀ً ﹜﹊﹏ ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن» (︻︣︋﹩)، درا︨︀ت و  ︺︪︣︑
︋﹢ث ﹁﹩ ا﹜﹀﹊︣ ا﹐︨﹑﹝﹩ ا﹜﹞︺︀︮︣، ︗﹙︡ دّوم، 

د﹝︪﹅، دار ﹇︐﹫︊﹥، ١٤٠٨ ق، ص٤٦٥ - ٤٦٨.
١٣. ا﹜︨︡﹢﹇﹩، ﹝ّ﹞︡ و ا﹜︖︀︋︣، ا﹝﹫﹠﹥: «︻﹢ا﹝﹏ 
ا﹜﹠︱﹤ ا﹜﹀﹆﹫﹤ ا﹜︡︓﹤»، ﹝﹆︡﹝﹤ ﹁﹩ درا︨ــ﹤ 
ا﹜﹀﹆﹥ ا﹐︨ــ﹑﹝﹩، ا﹜︡و﹤ (﹇︴︣)، دارا﹜︓﹆︀﹁﹤، 

١٤١١ ق، ص٢٨٣. - ٣٠٢.
︋︣ر︨ــ﹩ ︗︀﹝︺﹥ ︫﹠︀︨ــ︀﹡﹥ ﹁︣آ﹠︡ ﹁﹆﹥ ا︨﹑﹝﹩ 
︡ه ا︨️. ﹎︫︢︐﹥  ︣ر︨ــ﹩︫   ︋︣ز ﹟︀و﹠︻ ️︑
﹁﹆﹥ ا︨ــ﹑﹝﹩ و ︗︀﹝︺﹥ ﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩، و︲︺ّ﹫️ 
 ︩︡ا﹫ ︋︣ان ﹋﹠﹢﹡﹩ ﹁﹆﹥، ︻﹢ا﹝﹏ و ﹝﹢︗︊︀ت︎ 
 ،️︱﹡ ﹟ــ︡، ﹡﹞﹢د﹨︀ی ا︡︗ ﹩﹆﹁ ️︱﹡
︣ای ا︮﹑ح ﹁﹆﹥ و آ﹠︡ه   ︋︡︡︗ ه ﹨︀ی﹢﹫ ا︋︡اع︫ 

.﹤﹆﹁

١٤.ا﹜︣ا﹁︺﹩، ﹝︭︴﹀﹩: «ا﹐︨﹑م و ﹝︪﹊﹑ت 
﹫ــ︣وت، ا﹜︪ــ︣﹋﹤ ا﹜︺﹙﹞﹫﹤  ا﹜︺︭ــ︣» (︻︣︋﹩)،︋ 
 ﹤ ︀︑ ا︨﹑م ﹤﹊﹠︀ب، ١٩٨٧ م، ص٣٠٩. ا︐﹊﹚﹛
︣︵︣ف ﹋︣دن ﹝︪﹊﹑ت ︻︭︣ ︑﹢﹁﹫﹅  ا﹡︡ازه در︋ 
︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥  ︻﹞﹙﹩ و ﹡︷︣ی دا︫︐﹥، ﹝﹢رد︋ 
︡ه  ︥و﹨︩ وا﹇︹︫  و در ︲﹞﹟ ﹡﹆︩ ﹁﹆﹥ ﹡﹫︤ ﹝﹢رد︎ 

.️ ︨ا
 ︣﹫︽︐ ١٥. ا﹜︤﹫﹙ــ﹩، و﹨︊﹥: «︑︽﹫︣ ا﹐ــ﹊︀م︋ 
︐︽﹫︣ ا﹜︤﹝︀ن» (︻︣︋﹩)،  ا﹐ز﹝︀ن او ︑︽﹫︣ ا﹜﹀︐﹢ی︋ 
ا︮ــ﹢ل ا﹜﹀﹆﹥ ا︨ــ﹑﹝﹩، ︗﹙︡ دّوم، د﹝︪ــ﹅، 

دارا﹜﹀﹊︣، ١٤٠٦ق، ١١١٦-١١١٨.
︊︉ ︑︽﹫﹫︣ ︻︣ف، ﹝︭︀﹜ ا︗︐﹞︀︻﹩ و   ︨﹤ ا﹊︀م︋ 
﹫︡ا︩ ︲︣ورت ﹨︀ و ︸ ︀﹢ر   ︎︉︊  ︨﹤  ︋︀ ︣دم﹞
 ﹟ــ︡؛ اّ﹝︀ ا﹠︋︀ ﹩﹞ ︣﹫﹫︽︑ ،︡︡︗ ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی
﹥ ا﹊︀م ا︗︐︀دی و ﹝︺︀﹝﹑ت ا︨ــ️ و  ﹝︣︋﹢ط︋ 

ا﹊︀م ︻︊︀دی ︑︽﹫﹫︣﹡︢︎︀︣ ا︨️.
ــ﹞﹫ ︻︀︵︿: «ا﹐︨ــ﹑م ︔︀︋️   ︨،﹟︤﹛١٦. ا
︐︽﹫︣ ا﹜︤﹝ــ︀ن و ا﹜﹞﹊︀ن»  ﹐ ︐︽﹫ــ︣ و ﹐ ︐︴ــ﹢ر︋ 
﹫︣وت،  (︻︣︋﹩)، ا﹐︨ــ﹑م و ︔﹆︀﹁﹤ ا﹐﹡︧︀ن،︋ 
دارا﹜﹊︐︀ب ا﹜﹙︊﹠︀﹡﹩،١٣٩٣ ق، ص٣١٦ - ٣١٩. 
 ﹩﹆﹁ ︀م﹊و ا ️︺︣ــ ︋︣ ︻ــ︡م ︑︽﹫﹫︣ و ︔︊︀ت︫ 

︑︃﹋﹫︡ دارد.
ــ︣وش ﹝﹑︑ــ﹩، ﹝ّ﹞ــ︡: «ا﹝ــ︀م و   ︨.١٧
﹡﹆ــ︩ ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن در ا︗︐ــ︀د»، آ﹁︐︀ب ︑︀︋︀ن 
ــ︀﹜﹍︣د ر ️﹚︱︣ت ا﹝︀م  ــّ﹢﹝﹫﹟︨  (و︥ه︨ 
︠﹞﹫﹠ــ﹩، روز﹡︀﹝﹥ ︗﹞﹢ری ا︨ــ﹑﹝﹩)، 
 ﹏﹞︀  ︫،﹤︐︫﹢﹡ ﹟︠︣داد١٣٧١، ص٤٣ - ٥١. ا
 ︣﹫︔︃︑ ︒︊﹞ در ︀ه ﹨︀ی ا﹝︀م﹎︡︋︣ر︨ــ﹩ د

ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن ا︨️.
﹑م، ر﹁︺️: «︋︒ ︻﹟ ا﹜︐︣اث ا﹜︺︣︋﹩،   ︨.١٨
 ﹥﹫﹛︣ة، ا﹨︀﹇ ،(﹩︋︣︻) «﹥﹫︖﹠﹞ ﹥︡﹆﹡ ︣ة︷﹡
ا﹜﹞︭︣﹤ ا﹜︺︀﹝﹤ ﹜﹙﹊︐ــ︀ب،١٩٩٠م، ص٣٤٣. 
ــ︀ ︻﹠︀وــ﹟: «ا﹜︓︀︋️ و  ︩ ا﹟ ﹋︐︀ب︋  ︨ــ﹥︋ 
ا﹜︐ــّ﹢ل»، «ا﹜︐︣اث و ا﹜︐︖︡︡» و «︗︡ل ا﹜︐︣اث 
و ا﹜﹢ا﹇︹»، در︋︀ره ﹝﹠︀︨ــ︊︀ت ︑ــّ﹢﹐ت ز﹝︀ن و 
ــ︀ ا︮﹢ل ︔︀︋️ د﹟ و  ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹆︐︱ّ﹫︀ت ︻︭︣﹨︀︋ 

﹁﹆﹥ ا︨️.
ــ︊﹙﹩، ا﹞ــ︡: «﹝﹢︨ــ﹢︻﹤ ا﹜﹠︷ــ﹛ و   ︫.١٩
ا﹜︱︀رة ا﹐︨﹑﹝﹫﹤ (٦) ا﹜﹞︖︐﹞︹ ا﹐︨﹑﹝﹩» 
 ﹥︱﹠﹛︣ة، ﹝﹊︐︊﹤ ا﹨︀﹇ ،﹜︪ــ (︻︣︋﹩)، ︀پ︫ 
 ﹤﹝﹨ ﹟١٩٨٦م، ص٣٥٣. ا︨﹑م د،﹥︭︣﹝﹛ا
﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹝︣دم   ︋﹢﹎ ︀︨ــ ز﹝︀ن ﹨︀ و ﹝﹊︀ن ﹨︀ و︎ 

.️ ︨ا
︊﹙﹩، ﹝ّ﹞︡ ﹝︭︴﹀﹩: «ا﹜﹀﹆﹥ ا﹐︨﹑﹝﹩   ︫.٢٠
﹫︣وت، ا﹜︡ار  ︋﹫﹟ ا﹜﹞︓︀﹜﹫ــ﹤ و ا﹜﹢ا﹇︺﹫﹤» (︻︣︋﹩)،︋ 
︣ای   ︋︣﹍ا﹜︖︀﹝︺﹫﹤،١٩٨٢م، ص٢٥٢. ︑︺︊﹫︣ د
﹝︊︒ ﹁﹆ــ﹥ و ز﹝︀ن، ﹝︓︀﹜﹫﹥ و وا﹇︺ّ﹫﹥ ا︨ــ️ ﹋﹥ 
︳ ﹝︐﹀ّ﹊︣ان ︻︣ب ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥  ّ︨ ﹢︑
﹫︀ل ︎︣دازی و ا︡ه آ﹜﹫︧︐﹩   ︠﹩﹠︺ ،﹤﹫﹛︀︓﹞ .️︨ا
 ﹤ ﹁﹊︣ ﹋ــ︣دن، در ﹝﹆︀︋﹏ وا﹇︹ ﹎︣اــ﹩ و ︑﹢ّ︗﹥︋ 
وا﹇︺ّ﹫︀ت و ︀﹆﹅ ا︗︐﹞︀︻﹩ و ا﹡︧︀﹡﹩. ﹡﹢︧﹠︡ه 
︋ــ︀ ا﹟ ﹎︣ا︩ ﹋﹥ ﹁﹆﹥ ا︨ــ﹑﹝﹩ ا﹡︺︴︀ف ︢︎︣ و 
 ﹤﹋ ﹩︀﹨ و ا﹨︣م ︣︮︀﹠︻ ﹏﹫﹚︑ ﹤ وا﹇︹ ﹎︣ا ا︨️︋ 
︀︠︐﹥، ﹝﹩ ︎︣دازد. ا﹜︊︐﹥ در  ّ﹫︀ل و ﹝︐︽﹫︨︣  ﹁﹆﹥ را︨ 
﹥ ﹝︓︀ل ﹨︀ و ﹝︭︡اق ﹨︀ی   ︋،︀﹨ ﹏﹫﹚︑ ﹟ل ا﹑︠
︡ه ا︨️. ﹋︐︀ب ︀︲︣، ا︋︐︡ا   ︫️︀﹠︻ ﹜﹨ ﹩﹠﹫︻
ــ︊︀ت  ︣دا︠︐﹥ و︫   ︎﹤﹆﹁ ﹩وا﹇︹ ﹎︣ا ︿︣︺︑ ﹤︋ــ
︦ از آن،  ︨︀ ﹎﹀︐﹥ ا︨️.︎  ︻︡م ا﹡︺︴︀ف ﹁﹆﹥ را︎ 
︨﹥︋ ︩ ﹋︐︀ب آ﹝︡ه ا︨️:︋ ︩ اّول ︻︡ه دار 
ــ﹥ ﹡﹊︐﹥ ا︨ــ️: ︑︺︀﹝ــ﹏ ارزش ﹨︀ی   ︨﹟﹫﹫︊︑
︀ اــ﹊︀م ﹁﹆﹩، ︑︃︔﹫︣ ︻︣ف  ا︠﹑﹇﹩ ﹝︐ّ﹢ل︋ 
در ︑︽﹫﹫ــ︣ اــ﹊︀م، ︑︃︔﹫︣ ︻﹆ــ﹏ در ︑︽﹫﹫︣ ا﹊︀م 
︩ دّوم ︑﹙﹫﹙ــ﹩ از ﹝︭︀در و ﹝﹠︀︋︹  ﹁﹆ــ﹩.︋ 

︣ ﹝﹆︊﹢﹜ّ﹫️ ا﹝︀م ︗﹞︀︻️ و ا﹠﹊﹥ او ﹝﹢رد  ﹫︪﹢ا︀ن ا︨﹑م︋   ︎
︀︫︡، ︑︃﹋﹫︡ ﹁︣اوان ﹡﹞﹢ده ا﹡︡. ︢︣ش ﹡﹞︀ز﹎︤اران︋  ر︲︀️ و︎ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٧٠

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٧١



حّجت االسالم دكترمصطفى جمالى
دانشجوى دكتراى دانشگاه باقرالعلوم

 ﹩︪﹆﹡ ﹤ ︹︋︀﹠﹞ آن ﹤﹊﹠ا ﹤  ︋﹤︗ّ﹢︑ ︀ ﹁﹆﹥ ا︨ــ️︋ 
ّ﹢م   ︨︩  ︋.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ︀﹀︣ی ﹁﹆﹥ ا︢︍﹁︀︴︺﹡در ا
︋﹥ ﹋︀رآ﹝︡ی و ︑﹢﹁﹫﹅ ﹡︷︣ی و ︻﹞﹙﹩ ﹁﹆﹥ در ز﹝︀ن 
︀︲︣ در ︻︣︮﹥ ﹨︀ی ﹝ ︿﹚︐﹫︀ت ا﹡︧ــ︀ن، 
︣دا︠︐﹥  ﹝︀﹡﹠︡ ﹝︺︀﹝﹑ت ر︋﹢ی، ︡ود  ︑︺︤︣ات︎ 

.️ ︨ا
 ،﹩︐﹠  ︨﹤﹆﹁ ︀ ︀﹢﹎ ﹤﹇»ف :︡﹝ّ﹞ ،﹩﹇︀د  ︮.٢١
﹢ ︀︀...؟»، ﹇﹛، ا﹡︐︪ــ︀رات ︗︀﹝︺﹤ ︻﹙﹢م   ︎﹤﹆﹁

﹩ ︑︀، ص١٠٠. ا﹜﹆︣آن،︋ 
﹡﹢︧ــ﹠︡ه ﹝︺︐﹆︡ ا︨️ ﹋﹥ ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی و ﹋︀رآ﹝︡ی 
 ︀ ــ﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ز﹝ــ︀ن، ﹡﹥︋   ︋﹩﹢﹎ ︀︨ــ ﹁﹆﹥ در︎ 
﹢︀ ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ا︨️. از   ︎﹤﹆﹁ ︀ ــّ﹠︐﹩ و ﹡﹥︋   ︨﹤﹆﹁
 ﹤  ︋،︀﹢ ــّ﹠︐﹩ و ﹁﹆﹥︎  ︀ ﹡﹆︀دی ﹁﹆﹥︨  ا﹟ رو، وی︋ 
﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︭︡ر  ﹥ ﹇︣آن︋   ︋︀﹡د﹜﹫ــ﹏ ︻︡م اّ︑﹊︀ی آ
︡د ارا︣︗ ﹤︀ن  اّول و ︻﹠︀️︋ ﹥ ﹝﹠︀︋︹ د﹍︣، در︮ 
﹥ ﹡︀م ﹁﹆﹥ ﹎﹢︀︨️ و ﹝︺︐﹆︡   ︋﹤︺﹫ ّ︨﹢﹝﹩ در ﹁﹆﹥︫ 

︣︵︣ف ﹝﹩ ︫﹢د. ︀ ﹁﹆﹥ ﹎﹢︀ ﹝︪﹊﹑ت︋  ا︨️︋ 
٢٢ .︮︀﹁ــ﹩، ﹜︴︿ ا﹜﹙ُ﹥: «ا﹐﹊︀م ا﹜︪ــ︣︻﹫﹤ 
 ،﹜︣﹊﹛﹛، دارا﹜﹆︣آن ا﹇ ،(﹩︋︣︻) «︣﹫︽︐︑ ﹐ ﹥︋︀︔
 ️﹀﹛︀﹞ ︹︲﹢﹞ ١٤١٢ ق، ص٤٠. ﹝﹣﹜ّــ︿ از
﹥ ︑︊﹫﹫﹟ ︔︊﹢ت و   ︋﹟︀م د﹊و ا ️︺︣ــ  ︫︣﹫﹫︽︑ ︀︋
 ﹤︮﹑ ــ︣︺️ ﹝﹩ ︎︣دازد. ا﹜︊ّ︐﹥︠  ︗︀ودا﹡﹍﹩︫ 
﹞︀ره ﹡︧️ ﹝︖ّ﹙﹥ ر︨︀﹜﹤ ا﹜︓﹆﹙﹫﹟  ا﹟ ︗︤وه در︫ 

آ﹝︡ه ا︨️.
︺︉، ︧﹟: «ا﹐︨﹑م ︑︖︀ه ا﹜︐︡︀ت   ︮.٢٣
﹫ــ︣وت،  ا﹜︺︭︣ــ﹤» (︻︣︋ــ﹩)، ــ︀پ اّول،︋ 

١٩٨٥م.
ــّ﹫︡ ︡﹝ّ﹞︧﹫﹟: «ا︨﹑م   ︨،﹩︀︊︵︀︊︵ .٢٤
و ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ی ﹨ــ︀ی ا﹡︧ــ︀ن ﹝︺︀︮︣»، ﹝︖﹞﹢︻﹥ 
 ︩︫﹢﹋ ﹤  ︋،︀﹨ ︀︨ــ ︩ ﹨︀ و︎  ︨︣ــ ﹝﹆︀﹐ت و︎ 
︧︣و︫ــ︀﹨﹩، ︗﹙︡ اّول، ︑︣ان ، د﹁︐︣   ﹨︀دی︠ 

﹡︪︣ ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨﹑﹝﹩،١٣٧١، ص٤٧-٨٦.
٢٥. ا﹜︺︊ــ︀دی، ︻︊︡ا﹜﹙ُــ﹥: ︑﹆︡ــ﹛ ︵︀︻﹤ ︻﹙﹩ 
ا︠︣ی او ︑︣﹋︀ ﹡︷︣اً ﹜﹙︤﹝︀ن و ا﹜﹞﹊︀ن و ا﹐﹢ال 
دارا﹜︓﹆︀﹁ــ﹤، ١٩٩٢م،  ا﹜︡وــ﹤،  (︻︣︋ــ﹩)، 

ص٢٥٠.
٢٦. ︻︊︡ا﹜﹞ ،︡﹫﹝︧ــ﹟: «﹝﹠ــ︕ ا﹜︐︽﹫﹫︣ 
︽︡اد،  ا﹐︗︐﹞︀︻﹩ ﹁﹩ ا﹐︨ــ﹑م» (︻︣︋ــ﹩)،︋ 
﹝﹊︐︊﹤ ا﹜﹆︡س،١٤٠٢ق ، ص٥٧. ﹁︣ا﹨﹛ آ﹝︡ه 
︀﹝﹏: ︗︀﹝︺﹥ ︫﹠︀︨﹩ و  ︩ ﹁︭﹏ ا︨ــ️؛︫  از︫ 
︑ّ﹢﹐ت ا︗︐﹞︀︻﹩، ا︨﹑م و ︑︽﹫﹫︣ ︗︀﹝︺﹥، ︵︣ح 
و ز﹝﹫﹠﹥ ︑︽﹫﹫︣ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨ــ﹑م، ا﹨︡اف ︑︽﹫﹫︣ 
︗︀﹝︺﹥ در ا︨﹑م، ﹝﹢︗︊︀ت ︻︡م ︑ّ﹢ل ا︗︐﹞︀︻﹩ 
ــ﹫﹢ه ︑ّ﹢ل ا︗︐﹞︀︻﹩ در  در ︗︀ن ا︨ــ﹑م،︫ 

﹑م. ︨ا
٢٧. ︻︊︡ا﹜﹆ــ︀در، ﹝ّ﹞︡ ا﹞︡: «︋﹫﹟ ا﹐︮︀﹜﹤ و 
ا﹜﹞︺︀︮︣ة» (︻︣︋﹩)، ا︨ــ﹊﹠︡ر﹤، دارا﹜﹞︺︣﹁﹤ 

ا﹜︖︀﹝︺﹫﹤، ١٩٩٤م، ص٤٨٠.
 ﹥︺︪︣﹛ا︮﹢ل ا :︡﹫︺  ︨︡﹝ّ﹞ ،٢٨. ا﹜︺︪ــ︀دی
﹫︣وتـ  ﹇︀﹨︣ه، ا﹜﹞﹊︐︊ــ﹤ ا﹜︓﹆︀﹁﹫﹤ ـ   (︻︣︋ــ﹩)،︋ 
︣ای ا﹡︴︊︀ق و ︑︴︊﹫﹅   ︨﹫﹠︀ ﹜﹙﹠︪ــ︣، ١٤١٢ق.︋ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩،  ّ︡ی︋  ︗ ﹏︀︧﹞ و ︒︀︊﹞ ︀  ︋،️︺︫︣
︣دا︠︐﹥  ﹥ ︑︊﹫﹫﹟ ا︮﹢ل︎  ︗﹠︀﹩، ا﹇︐︭︀دی و...︋ 
 ️﹛﹢ــ  ︨﹤ ﹥ آ﹡︀ ا﹟ ا﹡︴︊︀ق،︋  ــ﹉︋  ّ︧ ﹝︑ ︀  ︋︀︑

ا﹡︖︀م︎ ︢︣د.
ــ︣︿: «︑︽﹫ــ︣ ا﹜﹀︐﹢ی   ︫﹤٢٩. ا﹜︺﹞︣ی، ﹡︀د
︋︐︽﹫︣ ا﹐ز﹝﹠﹤ و ا﹐﹝﹊﹠ــ﹤» (︻︣︋﹩)، ا﹐︗︐︀د 
﹫ــ︣وت، ا﹜︨︣ــ︀﹜﹤، ١٤٠٦ق،  ﹁﹩ ا﹐︨ــ﹑م،︋ 

ص٢٤٦ - ٢٥٤.
 ﹤﹝﹨ ︀ ﹑ّ﹫️ ا﹡︺︴︀ف︋  ︫ــ︣︺️ ا︨ــ﹑﹝﹩︮ 
 ﹤ ز﹝︀ن ﹨︀ و ﹝﹊︀ن ﹨︀ را دارد؛ ﹢ن ﹝﹢︲﹢︻︀ت را︋ 
 ﹤ ︦ از ا︠︢ رأی ︻︣﹁﹩،︋  ︻︣ف ا︀﹜﹥ ﹝﹩ د﹨︡ و︎ 
 ️︧﹫﹡ ︤︀︗ ،رو ﹟ا︨︐﹠︊︀ط ﹁︐﹢ا ﹝﹩ ︎︣دازد. از ا
﹋﹥ ﹝﹀︐﹩ ﹁︐﹢ای ﹎︫︢ــ︐﹥ را در ز﹝︀ن ︀ل ︑﹊︣ار 

.︡ ﹠﹋
٣٠. ﹁︱ــ﹏ ا﹜︣﹞ــ﹟: «ا﹐︨ــ﹑م و ︲︣ورة 
﹫︣وت، دارا﹜︧ــ︀﹇﹩،  ا﹜︐︡ــ︒» (︻︣︋ــ﹩)،︋ 
 ﹏︀︧ــ﹞ ﹤ ١٩٩٣م، ص٢٤٣. ︲︣ورت ︑﹢ّ︗﹥︋ 
 ︳ ّ︨ ﹢︑ ︡︡︗ ص در دوره﹢︭  ︠﹤ ﹝︧ــ︐︡ث،︋ 

د﹟ داران و ﹁﹆﹫︀ن.
٣١. ﹁﹣اد، ﹡︺﹞️: «ا﹐︨ــ﹑م و ا﹡︧︀ن ا﹜︺︭︣» 
(︻︣︋﹩)، ﹇︀﹨ــ︣ه ، ﹝﹊︐︊﹤ ︾︣ــ︉، ١٩٩٠م ، 

ص١٣٥.
٣٢. ا﹜﹆︣︲ــ︀وی، ﹢︨ــ︿: «ا﹐︗︐ــ︀د ﹁﹩ 
 ﹩﹁ ﹤﹫﹚﹫﹚︑ ا﹐︨ــ﹑﹝﹫﹥ (﹝︹ ﹡︷︣ات ﹥︺︪︣﹛ا
ا﹐︗︐︀دا﹜﹞︺︀︮︣)» (︻︣︋ــ﹩)، ا﹜︴︊︺﹤ ا﹜︓︀﹡﹫﹥، 
 ،١٤١٠/ ١٩٨٩،︹دارا﹜﹆﹙﹛ ﹜﹙﹠︪︣ و ا﹜︐﹢ز ،️﹢﹋

ص٢١٣.
٣٣. ﹇︴ــ︉، ﹝ّ﹞ــ︡: «ا︨ــ﹑م و ︑ــّ﹢﹐ت 
ز﹡︡﹎ــ﹩»، ︑︣︗﹞﹥ ﹝ّ﹞︡︻﹙ــ﹩ ︻︀︋︡ی، ︀پ 
اّول: ︑︣ان، ﹝﹣﹜ّ︿، ١٣٥١، ص٦١٢. ا﹟ ا︔︣، 
 ﹥︪︣︊﹛︀ة ا﹫﹛︀ب ا﹜︐︴﹢ر و ا﹜︓﹫︀ب ﹁﹩ ا︐﹋ ﹤﹝︗︣︑
﹢ا﹨︡ ︑︀ر﹩ و ﹝︴︀﹜︉  ا︨️. ﹡﹢︧﹠︡ه︋ ︀ ︵︣ح︫ 
︣ر︨﹩ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ ﹫︣ه  ﹢ا﹨︀ن︋   ︠،﹩﹠د
︫ــ︡ن ︑﹀ّ﹊︣ ︑ّ﹢ل ︵﹙︊﹩ در ارو︎︀، ﹨﹫︘ ﹫︤ را 
 ︀ ︔︀︋️ ﹡︡ا﹡︧ــ︐﹟، ّ︐﹩ د﹟ و ﹝︺﹠﹢ّ︀ت ا︨️.︋ 
﹥ ︗︀﹝︺﹥ ﹨︀ی ا︨ــ﹑﹝﹩،  ورود ا﹟ ︵︣ز ︑﹀ّ﹊︣︋ 
︪ــ︣ ﹨︧ــ︐﹠︡، در  ا﹝ــ﹢ر ︔︀︋️ ﹋﹥ ار﹋︀ن ز﹡︡﹎﹩︋ 
 ︡︀ ︴︣ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ــ️. از ا﹟ رو،︋  ﹝︺︣ض︠ 
﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹆﹢ل  از ا﹁︣اط و ︑﹀︣︳ ﹨︀ ا︗︐﹠︀ب ﹋︣د و︋ 

.️︠︀ ︀ ز﹝︀ن ﹨﹞﹍︀م︨  ا︨﹑م را︋ 
٣٤. ﹋︀︑﹢زــ︀ن، ﹡︀︮︣: «﹇﹙﹞︣و ز﹝︀﹡﹩ و ﹝﹊︀﹡﹩ 
﹝ــ﹥ ︻﹙ــ﹛ ﹆ــ﹢ق و ﹝︴︀﹜︺﹥ در  ّ︡ ﹆ــ﹢ق»، ﹝﹆
﹡︷︀م ﹆﹢﹇﹩ اــ︣ان، ︑︣ان، ﹝ّ︡رس، ١٣٦٩، 
ص٢٣٧ - ٢٦٢. ︲﹞ــ﹟ دو ﹝︊ــ︒ «﹇﹙﹞ــ︣و 
 ﹤ ﹆﹢ق در ﹝ــ﹊︀ن» و «﹇﹙﹞︣و ﹆﹢ق در ز﹝︀ن»︋ 
︩ آ﹁︣﹠﹩ ا﹟ دو  ︻︀﹝﹏ در ﹆﹢ق ﹝﹩ ︎︣دازد.  ﹆﹡
︣ف ا︨ــ️، و﹜﹩   ︮﹩﹇﹢﹆ ︧ــ﹠︡ه﹢﹡ از ﹤︣﹎
︣ای ﹁﹆﹥ و ز﹝ــ︀ن دارد.   ︋﹩︋﹢ ️ ﹨ــ︀ی︠  ر﹨﹫︀﹁
﹣ال   ︨﹤  ︨﹟ا ﹤ ︋﹩﹢﹎ ︨︀ ︡د︎  ﹝︊︒ دّوم در︮ 
ا︨️: ﹇︀﹡﹢ن از ﹛ ﹤︷﹥ ای ﹇︀︋﹏ ا︗︣ا ا︨️؟ در 
︀︀ن ﹝﹩ ︢︎︣د؟  ﹙︴﹥ و ا﹇︐︡ار ﹇︀﹡﹢ن︎  ﹥ ز﹝︀﹡﹩︨ 
﹣ا﹐ت در  ﹥ آ﹠︡ه ا︨️؟ ﹨﹞﹫﹟︨   ︋︣︸︀﹡ ︀ن آ﹢﹡︀﹇

︋︀ب ا﹊︀م ﹁﹆﹩ ﹡﹫︤ ︗︀ری ا︨️.
٣٥. ﹝︐﹢﹜﹩، ︻︊︡ا﹜﹞﹫︡: «از﹝﹤ ا﹜﹀﹊︣ ا﹜︧﹫︀︨﹩ 
 ﹥﹫﹛(︻︣︋ــ﹩)، ﹇︀﹨︣ة، ا «︒︡﹛ا﹜︺︭︣ ا ﹩﹁
ا﹜﹞︭︣﹤ ا﹜︺︀﹝﹤ ﹜﹙﹊︐ــ︀ب، ١٩٨٥م، ص٣١٤. 
﹥ و︥ه در ︋ُ︺︡ ﹁﹆﹩ آن در ︻︭︣  ︑﹀ّ﹊︣ ا︨﹑﹝﹩،︋ 
 ﹟︣ان ﹝﹢ا︗﹥ ا︨ــ️. از ﹝︷︀﹨︣ ا  ︋︀ ︀︲ــ︣،︋ 
︋︣ان ︻︡م ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی و ﹋︀رآ﹝︡ی ﹁﹆﹥ ﹝﹆︐︱ّ﹫︀ت 
ا﹟ ︻︭︣ ا︨️. از ا﹟ رو، ﹋︪﹢ر﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩، 
﹢د را از ﹝﹠︀︋︺﹩ ︾﹫︣   ︠︣﹍ن ا︨︀︨﹩ و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ د﹢﹡︀﹇
از ﹁﹆﹥ ا︨﹑﹝﹩ ا︠︢ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹝︴︀﹜︉ ا﹟ ﹋︐︀ب 
 ﹟︣ر︨﹩ ا ــ︡ه ا︨️:︋   ︫﹜﹫︷﹠︑ ️﹝︧﹇ ﹤ در︨ 
︣ر︨ــ﹩ ︻﹙﹏ و ﹝﹢︗︊︀ت   ︋،︩︀﹨︣ان و ﹡﹞﹢د︋
︀﹐︠︣ه راه ﹨ــ︀ی ︻﹑ج و ︀ره ︗﹢﹩ آن.  آن و︋ 
﹢دن ﹁﹆﹥ ︑﹢ّ︗﹥  ﹥ ︻︭︣ی︋   ︋︀﹨ ﹩﹢︗ ︀ره ﹟در ا

︫︡ه ا︨️.
 ﹥︺︣ا﹜︪ــ ﹥﹝﹑﹞» :﹩︊  ︮،﹩﹡︀︭﹝﹞ .٣٦
﹜︀︗︀ت ا﹜︺︭︣ ا﹐︗︐﹞︀︻﹫﹤» (︻︣︋﹩)، ا﹜︓﹆︀﹁﹤ 
 ︡﹝ّ﹞ ︀︮︣ة، ﹎︣دآور﹡︡ه︺﹝﹛︀ة ا﹫﹛و ا ﹥﹫﹞﹑︨﹐ا
 ،﹥︭︣﹝﹛ا ﹥︱﹠﹝﹛ا ﹥︊︐﹊﹞ ،ا﹜﹙ُــ﹥، ﹇︀﹨︣ة ︿﹚︠

١٩٦٢م، ص١٦١ - ١٨٣.
٣٧. ﹝︡ر︨ــ﹩ ︵︊︀︵ ،﹩︀︊︧﹫﹟: «︲︣ورت 
ا﹫ــ︀ء ﹁﹆﹥ ا︨ــ﹑﹝﹩»، در ﹋︐ــ︀ب ز﹝﹫﹟ در ﹁﹆﹥ 
ا︨ــ﹑﹝﹩، ︗﹙ــ︡ اّول، ︑︣ان، ﹡︪ــ︣ ﹁︣﹨﹠﹌ 
 ﹤ ا︨ــ﹑﹝﹩، ١٣٦٢، ص٩-٢٠. ا﹫ــ︀ی ﹁﹆﹥︋ 
﹥ روش و  ــ︡ن︋   ّ︫︤︖﹞ ق و﹢﹆ ﹤ ﹡︤د﹊﹩ آن︋ 

︧︐﹍﹩ دارد. ا﹟ ﹡﹢︫︐︀ر، در وا﹇︹   ︋︡︡︗ ا︨﹙﹢ب
︋﹫︀﹡﹍︣ ﹝﹊︀﹡﹫︧ــ﹛ و ﹍﹢﹡﹍﹩ ﹋︀رآ﹝︡ی ﹁﹆﹥ در 

﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ز﹝︀ن ا︨️.  ︋︨︀︎
ــ﹑م و ﹝﹆︐︱ّ﹫︀ت  ︣︑︱﹩: «︨ا ٣٨. ﹝︴ّ︣ی، ﹝
︡را، ١٣٦٢ - ١٣٧٠،  ︣ان،︮  ︑ ،︡﹚︗ ز﹝︀ن»، دو
︣ا﹡﹩ ﹨︀ی ﹡﹢︧﹠︡ه،  ﹠  ︨﹏﹞︀ ص٢٤٣ - ٢٥٨.︫ 
 ﹩︀﹨ ﹤︐︫﹢﹡ ﹟︣︑ ﹟﹆︐﹞ از١٣٥٠ و از اّو﹜﹫﹟ و ︦ ︎
ــ️.  ︐﹥ ︨ا ︣د︠ا  ︎︒  ︋﹟ا ﹤ ︣ان︋  در ا ﹤﹋ ️ ــ ︨ا
︣ای رو︫﹠﹀﹊︣  ︋» :️ ﹝﹥ را ﹠﹫﹟ آ︾︀ز ﹋︣ده ︨ا ّ︡ ﹆﹞
︀ ﹝︣︑ ّ﹜﹟ ﹝︧﹙﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩،  ﹝︧﹙﹞︀ن در ︻︭︣﹨
 ﹟ا ︀ ︀﹡ــ︡﹎︀ری د﹟ را در ﹎ــ︣و ﹨﹞﹍︀﹝﹩︋  ︀ و ﹝ ︋﹆ــ
︀︀ت ﹝﹩ دا﹡︡.  ﹥ آن ا﹇︐︱  ︋﹩﹢﹎ ︨︀ ︑ّ﹢﹐ت و︎ 
 ﹟دن د﹢ ︣ای ﹫︀ت و ﹁ّ︺ــ︀ل︋  راه ّ﹙﹩ ﹋ــ﹥ وی︋ 
︣ ﹁﹆﹫︀ن در  ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡، ا︗︐︀د ﹝︧ــ︐﹞
 ﹟د ️ ︋︀ ︔ ︣ ︣ ﹝︊﹠ــ︀ی ︻﹠︀︮  ︋︡ ︡︗ ︡اد﹨ــ︀ی ر︠
 ،︧ــ﹡ ،️﹫ّ﹝︑︀ ــ️. ﹝﹀︀﹨﹫﹞﹩ ﹨﹞︙﹢ن︠  ︨ا
 ﹛︀ ︭﹞ ،﹏﹆︻ ،﹩﹠︀ی د︀︱﹇ و ا︵﹑ق ️ ﹫ّ︊︧﹡
︡ و ﹡︀︊︡﹨︀، ﹝﹠ــ︀ط ا﹊︀م را︋ ﹥ ﹝︡د  ︀ ︋و ︡ و ﹝﹀︀︨ــ

︡ارد.  ︋﹤︲︣︻ ︣ ︣︋ ︀ر︑ ︀ ﹡︷ّ︣﹥ ا︗︐︀د را︎  ︵﹙︊﹫︡ه ︑
﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ی ﹡ّ﹆︀دی د︡﹎︀ه ﹨︀ی  ︗﹙︡ دّوم ﹋︐︀ب︋ 
 ﹩ــ︣وی ︑︀ر﹎ ︣ ︭﹢ص ︗︊  ︠﹤ ︣اــ﹩،︋  ﹎︣︊︗
 ️︋︀ ︔ ︣︮︀﹠︻ ﹤ ــ️ ﹋﹥ ︗﹢﹨︣ه آن ︻︡م ا︻︐﹆︀د︋  ︨ا
 ﹩︋︣ ︻ ﹤﹝︗︣︑ .️ ︣ا︵﹩ ︨ا ︣ا﹩ ا﹁ ﹎﹢﹡ ️﹫ّ﹡︀ ﹆ّ و
ا﹟ ا︔︣: ا﹐︨﹑م و ﹝︐︴﹙︊︀ت ا﹜︺︭︣، ︻﹙﹩  ﹨︀︫﹛، 

﹑﹝﹩، ١٤١١ ق. ︩ ﹨︀ی ︨ا ︥و﹨ ﹝︪︡،︋ ﹠﹫︀د︎ 
٣٩. ا﹜﹠﹞︣، ︻︊︡ ا﹜﹞﹠︺ــ﹛: «﹝︐﹩ ︑︐︽﹫︣ ا﹐﹊︀م 
و ﹜﹞ــ︀ذا؟ ﹝ــ︀ ا﹜︧﹫︀︨ــ﹤ ا﹜︪ــ︣︻﹫﹤» (︻︣︋﹩)، 
ا﹐︗︐︀د، ﹇︀﹨︣ة، ا﹜﹫ــ﹤ ا﹜﹞︭︣﹤، ١٩٨٧م، 

ص١٢٥ - ١٤٥.
 ﹛︀︭﹞ ل﹢ّ︑ ︀م︋ ﹥ ︑︊︹ ︑︽﹫﹫︣ ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن و﹊ا
ــ︣ا︢︎︣﹫﹫︽︑ ︳︣ ا︨ــ️ و اــ﹟ را ﹝﹩ ︑﹢ان  و︫ 
﹝︣ا︻︀ت ا﹇︐︱ــ︀ی ︀ل ﹡︀﹝﹫︡. ﹝﹣ّ︡ ا﹟، ﹡︤ول 
︀ل ا︨️.  ️ و ︨﹥︨  ︧﹫  ︋﹩︵ ️︺︣  ︫﹩︖︡ر︑
 ﹤  ︋﹤︗ّ﹢︑ ︀ و︸﹫﹀﹥ ر﹨︊︣ان د﹠﹩، و︲ــ︹ ا﹊︀م︋ 
﹝︭︀﹜ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ا︨️. ا﹟ و︸﹫﹀﹥ «︨﹫︀︨️ 

︫︣︻﹩» ﹡︀﹝﹫︡ه ﹝﹩ ︫﹢د.
︀ ز﹝︀ن»،  ٤٠. ︤دی، ﹝ّ﹞︡: «ا︨﹑م ﹨﹞﹍︀م︋ 
︧ــ﹥ ﹝ّ﹙ــ﹩، ١٣٥٤، ص٩ - ٥١.  ّ︨ ︑︣ان، ﹝﹣
︀﹝﹏ ا﹟ ︻﹠︀و﹟ ا︨️: ﹎︫︢️ ز﹝︀ن و  ﹋︐︀ب︫ 
﹇﹢ا﹡﹫﹟، ﹝﹆︭ــ﹢د از ز﹝︀ن، ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︔︀︋️ روا﹡﹩، 
ــ︣ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹁︴︣ی، ا︨ــ︀س ︔︀︋️  ︑︃︔﹫ــ︣ ز﹝︀ن︋ 

︀ ز﹝︀ن. ﹁︴︣ت، ا︨﹑م ﹨﹞︣اه︋ 
٤١. ﹢︨︿ ︻﹙﹩، ︻﹙﹩: «ا﹐︨﹑م و ﹝︪﹊﹑ت 
ا﹜︺︭︣» (︻︣︋﹩)،︋ ﹫︣وت، دار ا︋﹟ ز︡ون، ١٩٨٥ 

م، ص١٠٨.))
﹫﹀﹥ ﹡﹢ر، ج٢١، ص٢٨٩.  ︮-١٢

﹫﹀﹥ ﹡﹢ر، ج٢١، ج١٧٧.  ︮١٣
١٤- ا︗︐ــ︀د و ﹝﹆︐︱ّ﹫︀ت ز﹝ــ︀ن از د︡﹎︀ه ا﹝︀م 

.﹤︪︡﹡؛︋ ﹩ ﹡︀م؛︋ ︀︫﹍︀ه ا﹩﹠﹫﹝︠
﹫﹀﹥ ﹡﹢ر، ج٢١، ص١٧٨.  ︮-١٥

١٦- ﹨﹞︀ن، ج٢١، ص٢٢٥.
١٧- ﹨﹞︀ن، ج٢٠، ص٤٥١-٤٥٢.
﹫﹀﹥ ﹡﹢ر، ج٢١، ص ٢٨٩.  ︮-١٨

﹫ــ︣وت،  ــ﹫ ︵ــ﹥ ا﹜﹢﹜ــ﹩، ا﹐ز﹨ــ︣،︋   ︫-١٩
ــ﹥ ﹡﹆﹏ از: ا﹜﹙﹣﹜﹣ و ا﹜﹞︣︗︀ن ﹁﹫﹞︀  ١٤٠٩﹨ـ.ق؛︋ 

ا︑﹀﹅ ︻﹙﹫﹥ ا﹜︪﹫︀ن.
٢٠- و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥، ج٥،  ص٣٧٦.

٢١- ا﹜﹞︧︖︡ ﹁﹩ ا﹐︨﹑م، درا﹜︺﹙﹛ ﹜﹙﹞﹑︋﹫﹟، 
﹥ ﹡﹆﹏ از: ا﹜﹙﹣﹜﹣ و ا﹜﹞︣︗︀ن ﹁﹫﹞︀ ا︑﹀﹅  ص١٥٠؛︋ 

︻﹙﹫﹥ ا﹜︪﹫︀ن.
 ︣︊﹞︀﹫ ︉ ︑︣﹟ ﹡﹞﹢﹡ــ﹥ د︠︀﹜️︎  ــ︀︋︡ ︗︀﹜  ︫-٢٢
ا﹋︣م در ا﹝﹢ر ﹝︧ــ︖︡، ﹝︀︗ــ︣ای ︑︣︉ و 
﹥ ﹝︧︖︡ ︲︣ار  ︨﹢زا﹡︡ن ﹝︧︖︡ی ا︨ــ️ ﹋﹥︋ 
ــ︣ای  ﹝︺ــ︣وف ﹎︣د︡.﹎︣و﹨ــ﹩ از ﹝﹠︀﹁﹆ــ︀ن︋ 

﹥ ا︨﹑م و ︑︱︺﹫︿ ﹝﹢﹇︺ّ﹫️ ﹝︧︖︡  ︲︣︋﹥ زدن︋ 
︦ از  ︤ر﹎ــ﹢ار ﹡︀زل ﹋︣د﹡ــ︡؛ و﹜﹩︎  ︎﹫︀﹝︊ــ︣︋ 
ــ︡ن آ﹥ ﹝︊︀ر﹋﹥: وا﹜︢﹟ ا︑︢وا ﹝︧︖︡اً  ﹡︀زل︫ 
ا﹋︣م ︣︊﹞︀﹫ ︲ــ︣اراً... (︑﹢︋﹥، آــ﹥١٠٧)،︎ 

︣اب  ا﹁︣ادی را ﹎︧ــ﹫﹏ دا︫️ ︑︀ ا﹟ ﹝︧︖︡ را︠ 
 ﹏ّ﹞ ﹤  ︋﹏︡︊︑ و ﹝﹊︀ن آن را ︡﹠﹡︤ ﹋﹠﹠ــ︡ و آ︑︩︋ 
ز︋︀﹜﹥ ﹡﹞︀﹠︡؛ ︻ّ﹙︀﹝﹥ ︵︊︀︵︀︊﹩، ︑﹀︧﹫︣ ا﹜﹞﹫︤ان، 

ج٩، ص ٣٩٢.
︧ــ﹫︀ری   ︋︭︣︐﹞ و ﹏ ّ︭ ︴︊﹥ ﹨ــ︀ی ﹝﹀  ︠-٢٣
﹋﹥ ︱︣ت در ﹝﹠︊︣ ا﹟ ﹝︧ــ︖︡ ا︣اد ﹡﹞﹢ده ا﹡︡ 
 ﹩︲ر ︡﹫ّ ــ︳ ﹝︣﹢م︨  ّ︨ ︪﹩ از آن ︑﹢ و︋ 
﹫︩ از  ــ︡ه ا︨️،︋  در ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥ ﹎︣دآوری︫ 
﹥ ︑﹆ــ﹢ا و ا︠﹑ق و  ﹨︣ ﹡﹊︐ــ﹥ ای ︀وی ︑﹢ّ︮﹫﹥︋ 

﹝︺﹠﹢ّ️ ا︨️.
٢٤- ﹝︺︀﹜﹛ ا﹜﹆︣︋﹥ ﹁﹩ ا﹊︀م ا﹜︧︊﹥، ص٢٤.

 ﹤  ︋ ﹢م، ﹎︣وه ﹨︀﹩ ازـ   ︫️﹋︣ ﹟٢٥- ا﹜︊ّ︐﹥ در ا
﹥ ︀ری د︨︐﹍︀ه  ا︮︴﹑ح ـ ﹡︊﹍︀ن ︗︀﹝︺﹥ ﹡﹫︤︋ 
︠﹑﹁️ ﹝﹩ آ﹝︡﹡︡؛ ﹎︣وه ﹨︀﹩ ﹡︷﹫︣ ︗︀︻﹑ن و 

︴︊︀ و ﹇︱︀ت در︋︀ری. ︺︣ا،︠   ︫،︒︡ ︀نراو
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  چكيده
وقوع انقالب اسالمى در سير حركت تكاملى 
جامعه شــيعى، نويدبخش احياء دوباره تمّدن 
اســالمى اســت و براى تحّقق كامل تمّدن 
اســالمى با تمامى اقتضائــات تمّدنى آن در 
دنياى امروز، بايد مهندسى تمّدن اسالمى بر 
اساس معارف شــيعى صورت بگيرد و در اين 
ميان، توّجه وافر به معارف مربوط به مسجد و 
كاركردهاى آن بسيار مهم است. نوشتار حاضر، 
در صدد بيان اين موضوع اســت كه مسجد، 
نقش عظيمى در تحّقق تمّدن اســالمى دارد 
و بايد كاركردهاى مختلف سياسى، فرهنگى، 
اقتصادى و اجتماعى و... آن احياء و فّعال گردد. 
اين نوشتار، در ســه گفتار به شرح زير تدوين 
گرديد: گفتار اّول، مفهومشناســى مهندسى 
تمّدن اسالمى؛ گفتار دّوم، جايگاه مسجد در 
مهندسى تمّدن اسالمى، با زير شاخه حاكمّيت 
در توحيد، امام و محراب مسجد، لزوم طهارت 
و...؛ گفتار سّوم، كاركردهاى مسجدمحورى 
در مهندسى تمّدن اسالمى. نگارنده، در گفتار 
سّوم با تبيين مهم ترين كاركردهاى مسجد در 
تاريخ و ســيره نبوى و تشريح شكل دهى 
تمايالت اجتماعى و هدايت سياسى جامعه، 
آموزش، شــكلگيرى ارتباطات فرهنگى و 
تكامل و تربيــت دينى به عنوان كاركردهاى 
فرهنگى مســجد، نقش مسجد در مهندسى 

تمّدن اسالمى را بحث و بررسى كرده است.
واژگان كليدى: مســجد، تمّدن اســالمى، 

مهندسى، فقه حكومتى، علوم اسالمى.

  مقّدمه
شايد سخن از ارتباط مسجد و تمّدن اسالمى 
براى بسيارى از خوانندگان، تنها تداعى كننده 
ارتبــاط ذوقى و ســليقه اى در ايــن دنياى 
ارتباطات باشــد؛ چرا كه بحث مربوط به اين 
دو موضــوع، بايد در دو فضاى متفاوت مطرح 
شود؛ به خصوص بر اساس ادبيات روشنفكرى 
سكوالر، نخست اينكه سخن از تمّدن اسالمى 
بى معناســت؛ زيرا دين به هيچ وجه، ناظر به 
حيات اجتماعى و مدنّيت نيست و تنها مى توان 
از تمّدن مســلمانان سخن گفت و دّوم اينكه، 
مسجد تنها يك مكان عبادى و جايگاه خاّصى 
در تمّدن مسلمانان دارد و نبايد بيش از حّد از اين 
نهاد دينى انتظار داشت؛ ولى با دّقت در سيره، 
معارف و فرهنــگ نبوى و امامان معصوم

، به خوبى شــأن، منزلت و كاركرد اين نهاد 
ارزشمند دينى در بين ديگر عناصر دينى اسالم 

روشن خواهد شد.
اّوليــن اقــدام پيامبر، براى شــكل دهى 
مد﹠﹤الّنبى و تمّدنى جديد در تاريخ بشرّيت، 
تأسيس مسجد بود و اين اقدام نشان دهنده آن 
اســت كه محور و جوهره جامعه و حكومت و 
تمّدن در انديشــه اسالمى، بايد مسجد باشد 
و ديگر عناصر ايــن تمّدن جديد، همه بايد بر 
مدار اين محور اساسى شكل بگيرد. عبودّيت، 
عبادت، تربيت، آموزش، جهــاد، رفع حوائج 
فردى و اجتماعى و... كاركردهاى مســجد بر 
اساس معارف اسالم هستند. با اين رويكرد، آيا 

مى توان در مهندســى تمّدن اسالمى، به اين 
حجم از معارف در مورد مسجد و كاركردهاى 

بى شمار آن توّجه وافر نداشت؟ 
وقوع انقالب اسالمى در سير حركت تكاملى 
جامعه شــيعى، نويدبخش احياء دوباره تمّدن 
اســالمى اســت و براى تحّقق كامل تمّدن 
اســالمى با تمامى اقتضائــات تمّدنى آن در 
دنياى امروز، بايد مهندســى تمّدن اسالمى 
بر اســاس معارف شــيعى صورت بگيرد و در 
ايــن ميانه توّجه وافر به معارف مســجدى و 

كاركردهاى آن بسيار مهم است.
اين مقاله در صدد آن است كه نگاهى اجمالى 
در اين مورد عرضه كند و تنها يك شــروع در 
خصوص انديشيدن و پژوهش در اين مسئله 
باشــد. بر اين اســاس، ابتدا مفهومشناسى 
مهندسى تمّدن اسالمى، سپس جايگاه مسجد 
در مهندسى تمّدن اسالمى و در پايان، به تبيين 
كاركردهاى مسجدمحور در مهندسى تمّدن 

اسالمى مىپردازد.
1-گفتار اّول

  مفهـــومشناســـى مهندســـى تمـــّدن 
اســـالمى

 1- 1- مفهوم تمّدن
دربــاره تعريف تمّدن و فرهنگ، ديدگاههاى 
متفاوتى ذكر شــده است. بســيارى از افراد، 
فرهنگ و تمّدن را مترادف با يكديگر قلمداد 
مى نمايند. از جملــه «ادوار تايلور» كه در اين 

باره چنين مى گويد:
«كلمــه فرهنگ يا تمّدن، به مفهوم وســيع 
كلمه كه مردم شناسان به كار مى     برند، عبارت 
از تركيب پيچيده اى شامل علوم، اعتقادات و 
هنرها، اخالق و قوانين و آداب و رسوم و عادات 
و اعمال ديگرى اســت كه به وسيله انسان در 

جامعه به دست مى     آيد».1 
 ديدگاه ديگر درباره تمّدن ـ كه به نظر مى رسد 
ديدگاه دقيقترى باشــدـ آن است كه براى 
تمــّدن، معنايى فراگير قائل بوده كه عالوه بر 
جنبه نرم و فرهنگى حيات اجتماعى، مجموعه 
عناصــر اقتصــادى، سياســى، تكنيك ها، 
ســازمان هاى اجتماعى و خالصه جنبه هاى 

سخت يك جامعه را نيز شامل مى شود.
 در فرهنگ الالند2«يك تمّدن، مجموعه اى 
اســت از پديده هاى اجتماعى كه قابل انتقال 
هســتند و جنبه هــاى مذهبــى، اخالقى، 
زيباشناســى، فّنى، علمِى مشــترك در يك 
جامعه يا چند جامعه مرتبط با يكديگر را به خود 

مى گيرند».3البّته كسانى هم هستند كه تمّدن 
را در جلوههاى فرهنگ ماّدى و تجّسم آن را در 

شهرنشينى خالصه مى     كنند.4 
بر اين اساس به خوبى مى      توان به چند ويژگى 

مفهوم تمّدن اشاره نمود:
الــف) تمــّدن، آنچنان كــه از كلمه التينى 
شهرنشين بودن يا شهروندان (civi) و شكل 
وصفى آن (civili) مشــتق مى      شود، متقّوم 
به وسيله شــكل گيرى يك نظام اجتماعى 

قانونمند است.
ب) گستره يك تمّدن، به مراتب بيشتر از يك 
حكومت و يا حّتى يك فرهنگ خاّص است و 
در نتيجه، عمر طوالنى ترى از حيات اجتماعى 

يك جامعه خاّص را داراست.
ج) تمّدن، هم يك جنبه سخت و هم يك جنبه 
نــرم دارد كه فرهنگ به عنوان جنبه نرم يك 
تمّدن، زير بناى ساخت آن است و بُعد عقالنّيت 
يك تمّدنـ  كه اساس يك تمّدن استـ  به بعد 
فرهنگى آن مربوط مى شود. البّته تمّدن، تنها 
به اين جنبه نبايد خالصه شود، بلكه جنبه هاى 
سخت تمّدن، مانند ساختارها، محصوالت و... 

هم مطرح است.
د) هر تمّدنى، داراى نظامات اجتماعى متعّددى 
اســت كه به طور اساســى همين نظامات، 
تمامّيت يك تمّدن را محّقق مى سازد؛ مانند 
نظام هاى حقوقى، تربيتى، اقتصادى، سياسى، 
فرهنگى و ديگر نظامات كالن و خرده نظامات 

كه به صورت هماهنگ، تعّين بخش هستند.5
هـ) شكل گيرى يك تمّدن، محصول هماهنگى 
نظامات اجتماعى خاّصى است كه به پذيرش 
اجتماعى رسيدند و نهادينه شده اند؛ بنابراين، اگر 
مؤلّفه هاى فرهنگى، سياسى و اقتصادى در يك 
جامعه به پذيرش اجتماعى نرسد، هرگز شكل 

تمّدنى به خود پيدا نخواهد كرد.
 2- 1- اركان تمّدن

در مــورد مؤلّفه ها6و اركان اصلى يك تمّدن و 
سهم تأثير هر يك در ساخت يك تمّدن، برخى 
انديشــمندان چهار ركن را مطــرح كرده اند: 
پيش بينى و احتياط در امور اقتصادى، سازمان 
سياسى، سنن اخالقى، كوشش در راه معرفت 

و بسط هنر.
در نظر ويل دورانت، عوامل تمّدن عبارتاند از: 
شرايط معرفت االرضى، جغرافيايى، اقتصادى، 
زيســتى، روانى، نظم سياسى، وحدت زبانى و 
قانون اخالقى. از نظر دورانت، اهّميت عوامل و 

اوصاف و احوال اقتصادى در شكل دهى به يك 
تمّدن، بيش از عوامل ديگر است.7

بعضى ديگر، سازه هاى يك تمّدن را نظامات 
مختلفى، همچون نظام اقتصادى، فرهنگى، 
سياســى، حقوقى، ارزشــى، تاريخــى و... 

دانسته اند.
شــايد بتوان با نظرى دقيق، سه ركن اصلى 
يــك تمّدن را «نظام گرايش، نظام انديشــه 
و فرهنــگ، نظام محصوالت» دانســت كه 
در تقّوم با يكديگــر، هويت تمّدنى خاّصى را 
شكل مى دهند. بر خالف بسيارى از ديدگاه ها 
كــه فرهنگ را روح و پايه اصلى تمّدن مطرح 
مى كنند،  با نظر دقيق مى توان گفت كه اگرچه 
فرهنگ، پايه و اساس شكل گيرى عينّيت هاى 
تمّدنى است و تمامى الگوها، مدل ها، ساختارها و 
دانش ها و علوم، بستر شكل گيرى محصوالِت 
سياســى، فرهنگى و اقتصادى را در سطوح 
مختلف فراهم مى آورند، اّما فرهنگ، خود در 
بســتر نظام گرايش ها، تمايالت، عاطفه ها و 
اخالق اجتماعى شكل مى گيرد. به تعبير ديگر، 
با مطالعه و بررسى حيات اجتماعى انسان، به 
خوبى نمايان مى گــردد كه حيات اجتماعى، 
مجموعــهاى از «تمايــالت، انديشــه ها و 
محصوالتى» شكل گرفته است كه اين سه 
بُعد در هماهنگى با يكديگر، تمامى حوزه هاى 
حيات زندگى انسان را پوشش مى دهد. در ميان 
اين ســه بعد، نظام تمايالت، سهم اصلى را در 

شكل دهى يك جامعه و تمّدن دارد.
بــه عنوان مثال، جامعه اى كــه تمايالت آن 
مبتنى بر ارزش هاى اســالمى شكل گرفته 
است، هيچ گاه در انديشه اقتصادى خود، سراغ 
الگوهاى ربوى و نظام سرمايه دارى نمى رود 
و روابط اجتماعى و فرهنگى خود را متناســب 
با تمايالت خود شــكل مى دهد و در نتيجه، 
محصوالت اجتماعى خاّصى را در حوزه هاى 
مختلف، متناســب با تمايالت و انديشه هاى 
خــود توليد مى كند. تفصيل ايــن معنا در امر 

شناخت تمّدن اسالمى بسيار مهم است.
آنچنان كه بيان شــد تمايــالت، عاطفه ها و 
احساســات، از مهم ترين اركان يك جامعه 
و تمّدن بشرى اســت كه در حيات اجتماعى 
خود بدان پاى بند اســت و به آن تعلّق دارد. هر 
جامعه اى، متناسب با حّس زيباشناسى خود، به 
برخى موضوعات و مسائل گاهى عالقه روحى 
و ميل و كشــش درونى پيدا مى كند و گاهى 
از موضــوع و مطالب ديگرى متنفر و گريزان 

مى شــود؛ همين تمايالت، به وسيله تعامل با 
انديشه ها، مبدأ ابراز رفتارها و موضع گيرى ها 

مى گردد.
بر اين اســاس، مى توان تمايالت اجتماعى را 
خاستگاه شــكل گيرى تمّدن برشمرد و اين 
اّدعا با مطالعه تاريخى بــه خوبى قابل اثبات 
است؛ چرا كه نقطه عزيمت هر شكل تمّدنى 
به شكل ديگرى، تغيير در تمايالت، عاطفه ها 
و زيباشناسى اجتماعى است و به تعبير ماكس 
وبــر، اين، اخــالق اجتماعى اســت كه پايه 

شكل گيرى يك تمّدن مى گردد.8
ركن دّوم يك تمّدن، انديشه ها و بينش هاى 
تمّدنى اســت كه مبتنى بــر آن، محصوالت 
تمّدنى شــكل خواهد گرفت. اين انديشه ها، 
اليه هاى متعّددى دارد كه از يك نگاه مى توان 
آن را به انديشــه هاى «بنيــادى، راهبردى و 
كاربردى» تقســيم نمود كه همين انديشه ها 

فرهنگ جامعه را شكل مى دهد. 
به تعبير ديگر، مفاهيم، ساختارهاى اجتماعى، 
الگوها و مدل هــاى گوناگون در عرصه هاى 
مختلف سياســى، فرهنگى و اقتصادى و... 
ركن دّوم و اساس يك تمّدن را شكل مى دهد 
كه بر اســاس آنها، روابط اجتماعى و كنش  و 
واكنش هاى متقابل در ســطوح خرد و كالن 

شكل مى گيرد. 
  3-1- مفهوم مهندسى تمّدن اسالمى

مفهوم مهندســى، عبارت است از شناخت و 
جا نمايى عناصر يك نظام و طراحى و تنظيم 
روابط و تعامــل ميان اين عناصر، به گونهاى 
كه در جهت تكامل و پويايى مجموعه، زمينه 
كاركرد يا رفتار مطلوبى را در نظام فراهم نمايد. 
اصولى كه در مهندســى و بر اســاس آن در 
مهندسى تمّدن نيز بايد رعايت شود، عبارت 
اســت از دارا بــودن يك نگــرش زمينه اى. 
مهندس بايد محيطى كــه مى خواهد در آن 
مهندسى كند (به طور مثال، ساختمانى را كه 
مى خواهد بنا كند) را بشناســد (يعنى شناخت 
ميزان سفتى و سستى زمين و ميزان درجه هوا 
و...). مهندس بايد در محيط مهندسى، با نگرش 
جامع و با منطق مناسب، با برقرارى نسبت بين 
عوامل، قدرت الگوسازى، قدرت آينده نگرى 
و آينده پردازى (يعنى دانستن اينكه قرار است 
در آينده چــه اتّفاقى بيفتد)،  وظايف خود را به 
خوبى انجام دهد. همچنيــن، وى بايد بتواند 
آينده مناســبى را ايجاد كند و براى ايجاد آن 

 در ︑︀ر ︡︡︗ ﹩﹡ ّ︡ ﹊﹏ د﹨﹩ ﹝﹠︡︀﹜ّ﹠︊﹩ و ︑﹞ ︣ای︫   ︋،︣︊﹞︀﹫  اّو﹜﹫﹟ ا﹇︡ام︎ 
﹢د و ا﹟ ا﹇︡ام ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه آن ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹢ر و ︗﹢﹨︣ه   ︋︡︖︧﹞ ︦﹫︨︃︑ ،️ّ︪︣︋

 ︣︮︀﹠︻ ︣﹍و د ︫︡︀  ︋︡︖︧﹞ ︡︀ ن در ا﹡︪︡﹥ ا︨﹑﹝﹩،︋  ّ︡ ︗︀﹝︺﹥ و ﹊﹢﹝️ و ︑﹞
﹍﹫︣د.  ︋﹏﹊ ︣ ﹝︡ار ا﹞ ﹟﹢ر ا︨︀︨﹩︫   ︋︡︀  ︋﹤﹝﹨ ،︡︡︗ ن ّ︡ ﹝︑ ﹟ا

ن را «﹡︷︀م ﹎︣ا︩، ﹡︷︀م  ّ︡ ﹝︑ ﹈ ﹩﹚︮ر﹋﹟ ا ﹤ ︀ ﹡︷︣ی د﹇﹫﹅،︨  ︐﹢ان︋   ︋︡︀  ︫
 ️﹢﹨ ،︣﹍︡﹊ ︀ ا﹡︪︡﹥ و ﹁︣﹨﹠﹌، ﹡︷︀م ﹝︭﹢﹐ت» دا﹡︧️ ﹋﹥ در ︑﹆ّ﹢م︋ 
﹊﹏ ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹩ را︫  ّ︮ ︀  ︠﹩﹡ ّ︡ ﹝︑
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برنامه ريزى نمايد. استقبال از تغيير جايگاه ها 
و حّتى تغيير روش، اقتضاى ديناميكى بودن 
يك حركت است؛ البّته مشروط به اين است كه 
تعالى و در مجموعه بودن مورد توّجه قرار گيرد.

با مفهوم ارائه شــده از تمّدن و مهندســى، در 
مهندسى تمّدن بايد منظومه باورها، ارزش ها 
و رفتارهــاى موجود در عرصــه تمّدنى را باز 
شــناخت تا از طريق آن، چالش ها، تعارض ها، 
انحطاط ها، انتقادها و نيز قّوت ها، شناخته شود 
و مبتنى بر تمّدن آرمانى به دست آمده از كتاب 
و ســّنت بتوان تمّدن هدف، يعنى تمّدن قابل 
وصول را شناسايى نمود و در هر مرحله تكامل 
تمّدنى، تمّدن هدف را، به تمّدن آرمانى نزديك 
نمود. بنابراين، يك فرهنگ آرمانى وجود دارد 
كه از كتاب و ســّنت اخذ مى شود كه آن را بايد 
حوزه هاى علميه از منابع شرعى به دست آورند 
و ديگرى فرهنگ مطلوب، يعنى هدف، يعنى 
فرهنگ قابل وصول كه نقش ميانى دارد و بايد 
متناسب با شرايط تبيين شود. مهندسى فرهنگى 
بايد براى دست يابى به اهداف ميانى اتّفاق بيفتد 
و البّته اين اهداف ميانى، بايد در مسير خود باشد 

و در هر مرحله به هدف آرمانى نزديك تر شود. 
  گفتار دّوم

ــ﹍︀ه ﹝︧ـــ︖︡ در ﹝﹠︨︡ـــ﹩   ︗︀ـ
ن ا︨﹑﹝﹩ ّ︡ ﹝︑ 

تبيين دقيق جايگاه مسجد در مهندسى تمّدن 
اسالمى،  كار مهم اجتهادى مى طلبد. بنابراين، 
پژوهش در اين مــورد، پيوندى عميق با فقه 
حكومتى و فقه اجتماعى اســالم دارد. الزمه 
داشتن چنين فقهى، دســت يابى به فقاهتى 
جامع، كلّ نگر و عميق اســت كــه بتواند به 
صورت روشــمند، در اين خصوص، معارف 
متكامل اسالم را اســتنباط كند و به حجّيت 
برساند. توّجه به اين نكته اساسى و با عنايت به 
مفهوم مهندسى تمّدن اسالمى، شايد بتوان بر 
اساس معارف وارد شده در مورد شأن و منزلت، 
آداب و جايگاه مســجد، از دو منظر به بررسى 

نسبت مسجد و تمّدن اسالمى پرداخت. 
الف) الگوگيرى از مســجد در طراحى تمّدن 

اسالمى؛
ب) توّجه به مسجدمحورى در مهندسى تمّدن 

اسالمى.
اگرچه بررسى نسبت مسجد و تمّدن اسالمى 
از منظر دّوم، موضوع سخن اين نوشتار است؛ 
اّما به طور اجمال، بــه منظر اّول هم پرداخته 

مى شود.
ـــجد در طراحـــى  ـــرى از مس 1-2- الگوگي

ـــالمى ـــّدن اس تم
توّجــه به آداب، احــكام و نمادهاى مطرح در 
مســجد مى تواند در طّراحــى الگوى تمّدن 
اسالمى راه گشــا باشد؛ زيرا مسجد، مقياسى 
كوچــك  از نمــاد تمّدن اســالمى با تمامى 

مؤلّفه هاى تمّدنى آن است.
در اينجا به برخى از اين موارد اشاره مى گردد:

الف) حاكمّيت توحيد: اّولين و مهم ترين كاركرد 
مســجد، كاركردى عبادى اســت. مسجد، 
مهم ترين عبادت گاه مسلمين است كه نداى 
توحيد در آن سر داده مى شود. در طّراحى تمّدن 
اســالمى هم بايد توّجه به اين اصل اساسى 
مبذول داشــت تا تمّدن اسالمى بستر تحّقق 
توحيــد را فراهم آورد. به عبارت ديگر، تمامى 
اجزاء و مؤلّفه هاى شكل دهى تمّدن اسالمى 
بايد بر مدار توحيد و امر الهى سامان دهى شود و 
يك آهنگ بر تمامى عرصه هاى تمّدنى حاكم 
باشد. «َّ︐﹩ َ︑ُ﹊﹢َن اَْ︻﹞︀﹜﹩ َو اَْورادی ُ﹋﹙ّ︀ ِوْرداً 

َ﹝︡اً».9 ْ︣ َ︨  ﹉َ︐ِ﹞َ ْ︡ ِ︠  ﹩﹁ ﹩﹛︀ ︡اً َوِوا
ب) امام و محراب مســجد: محراب مسجد، 
نماد تعيين جهت حركت امــام و نمازگزاران 
اســت و اين رابطه، بين انســان و خدا بايد از 
طريق امام جماعت و پيشوا صورت بگيرد و اين 
امام عادل و با تقواست كه از يك سو، ارتباطى 
با خدا دارد و از سوى ديگر، حلقه واسطه ارتباط 
مردم با خدا اســت. بر اين اساس، در طراحى 
تمّدن اســالمى هم بايد به مسئله امام(در 
زمان حضور) و ولىّ فقيه (در زمان غيبت) توّجه 
وافر داشت و تنها تناسبات امام است كه منجر 

به تحّقق تمّدن اسالمى خواهد شد.
ج) لزوم طهارت در مسجد: شرط ورود و ساكن 
شدن در مسجد، پاك بودن انسان از يك طرف 
و طاهر نگه داشتن مسجد، از طرف ديگر است. 
بنابراين، ورود غيرمســلمان به درون مسجد 

مجاز نيست.
در طراحى تمّدن اسالمى هم بايد به اين نكته 
اساســى توّجه داشــت كه تمامى مؤلّفهها و 
عناصر تمّدن اسالمى، بايد پاك و متناسب با 
فضاى ماّدى و معنوى جامعه اسالمى باشد و 
در اين راســتا، بايد حريم و حرمت جامعه دين 
در آن حفظ شــود. بر اين اساس، هيچ گاه نمى
توان از مؤلّفههاى تمّدنهاى ماّدى (همچون 
تمّدن ليبرال دموكراســى كه مؤلّفههاى آن 

بر اساس مبانى اومانيستى و سكوالريستى بنا 
شده است) در مهندسى تمّدن اسالمى بهره 

گرفت.
د) عدالتمحورى در مسجد: در مسجد، هم 
امام مســجد بايد عادل باشــد و هم در ايجاد 
صفوف نماز جماعت، نمازگزاران هيچ فرقى 
با يكديگــر ندارند و با وجود تعــّدد طبقات و 
گروه هــاى اجتماعى، همه بــا يكديگر برابر 
هســتند. در طّراحى تمّدن اسالمى هم بايد 
عدالت محورى به طور دقيق رعايت شود؛ بدين 
معنا كه از يك سو، همه امور در جاى خود قرار 
﹩ٍء ﹁﹩ ﹝﹢︲︺﹥) و از طرف   ︫ گيرند (و︲︹ ﹋﹏ّ
ديگر، حِقّ همه امور، متناسب با ظرفّيت آنها 

10.(﹤﹆ّ ﹅ّ و ا︻︴︀ء ﹋﹏ ذی) اعطا شود
2ـ2ـ توّجـــه بـــه مســـجدمحورى در 

ــالمى ــّدن اسـ ــى تمـ مهندسـ
منظر دّوم در نســبت بين مســجد و تمّدن 
اســالمى، توّجه به نقش و جايگاه مسجد در 
حيات اجتماعى و تمّدنى مســلمانان است. 
جايگاه مسجد در فرهنگ اسالمى، برخالف 
جايگاه كليســا در فرهنــگ غربى، تنها يك 
مكان عبــادى ِصرف براى برقــرارى يك 
ارتباط فردى و شخصى با خداوند نيست، بلكه 
مسجد، كانون و هسته اصلى جامعه اسالمى 
است. بنابراين، مى بينيم كه پيامبر اكرم در 
نخستين گام خود در بنا نهادن تمّدن تاريخى 
اسالم، اقدام به تأسيس مسجد كردند و تمامى 
اين حركت تاريخى بر مدار مسجد سامان دهى 
 شد. بنابراين، در تأّسى از اين حركت پيامبر
در طّراحى تمّدن اســالمى بايد به اين اصل 
اساسى توّجه نمود كه الزمات مسجدمحورى 
در شكلدهى نرمافزارها و سختافزارهاى 

تمّدن اسالمى رعايت گردد.
به عبارت ديگر، اگر در تمّدن ليبرال دموكراسى  
ـ كه تمّدنى اقتصاد محور اســت ـ بانك هاى 
ربوى به عنوان محور اساســى سامان دهى 
تمامى شــئون اجتماعى هســتند، در تمّدن 
اسالمى، اين مسجد است كه بايد محور اصلى 
در پيشــرفت و تكامل همه شئون اجتماعى، 
اعّم از توســعه سياسى فرهنگى، اقتصادى و 

اجتماعى قرار گيرد.
بنابرايــن، همــه اركان تمــّدن اســالمى 
(نظــام تمايالت، نظــام بينــش و دانش، 
نظام محصوالت)، بايد بر اســاس انديشــه 

مسجدمحورى سامان دهى شود.

در ادامه به برخى از الزامات مسجدمحورى در 
مهندسى تمّدن اسالمى اشاره مىگردد؛ هر 
چند پرداختن به تمامى وجوه اين موضوع مهم، 
خود موضوع پژوهشى سنگين است كه بايد 
مبتنى بر روش اجتهادى و با معيارهاى علمى 
دقيق صورت بگيرد و چه بسا الزم است كرسى
هاى نظريهپردازى فراوانى از وجوه مختلف در 

اين زمينه برپا گردد.
 گفتار سّوم

  ﹋︀ر﹋︣د﹨ـــ︀ی ﹝︧ـــ︖︡﹝﹢ری در 
ـــ﹑﹝﹩ ن ا︨ ّ︡ ـــ ـــ﹩ ︑﹞ ︨︡﹠﹞

ـــى  ـــكل ده ـــجد در ش ـــرد مس 1ـ3ـ كارك
ـــاماندهى  ـــى و س ـــالت اجتماع ـــام تماي نظ

ـــى سياس
از مهم ترين كاركردهاى مســجد در تاريخ و 
سيره نبوى، شكل دهى تمايالت اجتماعى و 
هدايت سياسى جامعه است. بسيارى از برنامه
ريزىهاى سياسى پيامبر اكرم  در مسجد 
 پذيرفت. پس از پيامبر اســالمانجام مى
بيعت هاى رسمى در مسجد صورت مىگرفت. 
خطبه حضرت زهرا عليه خالفت ابوبكر در 
مسجد ايراد گرديد. امام على، مسجد كوفه 
را مركز تربيت و شكل دهى تمايالت مردمان 

كوفه قرار داده بود.
 در نظام سياســى اســالمى، «توليد، توزيع و 
مصرف قدرت» بايد بر مــدار الهى و تولّى به 
واليت حضرت حّق صورت بگيرد و تحّقق اين 
مهم به صورت عالى، جز در خانه حضرت حّق 

امكانپذير نخواهد بود.
بر اين اساس مســجد، عالوه بر اينكه مركز 
رفع حوائج خرد در جامعه اســت، مانند محّل 
گردآورى كمك براى مســتمندان، برگزارى 
آئين هايى، مانند مراسم جشنها، ترحيمها، 
گردهمايىهــا، اقامت موّقت در راه ماندگان، 
مراجعــه به امام جماعت بــراى حّل دعاوى 
و...، بايد مركزّيت رفع حوائج در ســطح كالن 
و توســعه جامعه اســالمى هم قرار بگيرد؛ 
يعنى مسجد، بايد مركز تصميم گيرى كالن 
اجتماعى باشد و تمامى سياست گذارى هاى 
كالن، اعّم از سياســت هاى داخلى و خارجى 

در آنجا سامان دهى شود.
عالوه بر اين موارد، مسلمانان در فضاى مسجد، 
زندگى كردن در يك جامعه اسالمى آكنده از 
خدامحورى، صميمّيت، مواسات و خيرخواهى 

را در مقياســى كوچك تر تجربــه مىكنند و 
بــراى نهادينه كردن اين روحّيه در ســطوح 
كالن اجتماعى تنها چاره اين است كه تمامى 
جامعه اســالمى، به منزله يك مسجد بشود. 
 ︀﹝︓ُ﹫» :به ابوذر فرمود پيامبر عظيم الشأن
﹏ِ و ا﹐رُض ﹋ّ﹏ ﹝︧︖︡؛  َ︭ أدر﹋َ︐﹉ ا﹜︭﹑َة ﹁
هر جا وقت نماز رسيد، همان جا نماز بخوان كه 

سرتاسر زمين براى تو مسجد است».11 
 كاركرد مسجد در شكل دهى فرهنگ

از ديگر كاركردهاى مسجد، كاركرد فرهنگى و 
ارتباطاتى مسجد است. مسجد، جايگاهى بلند 
در ترويج و نهادينه ساختن فرهنگ اسالمى و 
دست يافتن به اهداف غايى دين، يعنى تعالى 
فرد و اجتماع دارد. كاركردهاى فرهنگى مسجد 
بســيار فراوان اســت. بنابراين، الزم است در 
مهندسى فرهنگ و مهندسى فرهنگى كشور، 
توّجه وافر و اساسى به اين مقوله معطوف شود؛ 
ولى متأّسفانه تاكنون اين امر مهم مورد غفلت 

واقع شده است.
در اين قسمت از بحث، به برخى از كاركردهاى 
فرهنگى كشور اشاره مى گردد و قبل از طرح 
مطلب، توّجه به اين نكته اساسى ضرورت دارد 
كه نبايد كاركرد مسجد را تنها در تعالى فرهنگ 
عمومى منحصر كرد، بلكه در مسئله پيشرفت 
فرهنگ تخّصصى و بنيادى جامعه هم بايد به 

محورّيت مسجد توّجه نمود.
الف) آموزش:  مســجد، از زمان پيامبر اكرم
،  مركــز آموزش معارف قرار گرفت. پيامبر

 ابتدا بر روى تنه درختى و بعدها بر فراز منبر 
به تبيين احكام الهى و معارف اسالمى پرداخت 
و سپس، همين امر به يك سّنت در مسجد بدل 
گرديد و محراب و منبر، پيوندى جدايى ناپذير 

پيدا كردند.
عالوه بر آمــوزشهاى عمومى، حلقههاى 
درس و رشــتههاى تخّصصى در مسجد از 
زمان پيامبر و بعدها به صورت توسعه يافتهتر 
از زمــان اميرالمؤمنينتا زمان دانشــگاه 
بزرگ صادقين شكل مى گرفت. بنابراين، 
مى بينيم كه مســجد، كانون آموزش و ترويج 
فرهنگ، حّتى در سطوح مطالب تخّصصى و 

بنيادى نيز بوده است.
متأّســفانه با نفوذ فرهنگ مدرنيته در جامعه 
اســالمى، بخش عمدهاى از آموزش كشور، 
چه آموزش متوّســطه و چــه آموزشهاى 
دانشگاهى، ابتدا از فضاى مسجد جدا و سپس 
به تدريج حّتى از مبانى و اصول اســالمى هم 
تهــى و خالى گرديد. بنابراين، با جريان يافتن 
علــوم ســكوالر در جامعــه، روح دين دارى 
تضعيف گرديد و دين همچون نظامات ماّدى 
از جريان جامعهپردازى كنار گذاشته شود و تز 
جدايى دين از سياست، بر روح آموزش كشور 
حاكم گرديد. انقالب اسالمى، فرصت دوباره
اى اســت تا با شكستن ساختارهاى آموزشى 
نهادينه شده در جامعه، بستر بازگشت آموزش 
به مســجد فراهم شد و زمينه توليد علم دينى 

پديد آمد.
به راحتى مىتوان كرسىهاى نظريه پردازى را 

﹫﹠︩ و دا﹡︩، ﹡︷︀م  ن ا︨﹑﹝﹩ (﹡︷︀م ︑﹞︀﹑ت، ﹡︷︀م︋  ّ︡  ﹨﹞﹥ ار﹋︀ن ︑﹞
﹢د. ︀﹝︀ن د﹨﹩︫  ︣ ا︨︀س ا﹡﹞︡︖︧﹞ ﹤︪︡﹢ری︨   ︋︡︀ ﹝︭﹢﹐ت)،︋ 

︣ ﹝︡ار ا﹜﹩ و   ︋︡︀ ﹫︀︨﹩ ا︨﹑﹝﹩، «︑﹢﹜﹫︡، ︑﹢ز︹ و ﹝︭︣ف ﹇︡رت»︋   در ﹡︷︀م︨ 
﹢رت ︻︀﹜﹩، ︗︤   ︮﹤  ︋﹜﹞ ﹟ا ﹅﹆ّ︑ ︣د و﹫﹍ ﹢رت︋   ︮﹅ّ ︣ت︱ ️﹐و ﹤  ︋﹩ّ﹛﹢︑
﹢د. ︀﹡﹥ ︱︣ت ّ﹅ ا﹝﹊︀ن ﹡ ︣︢︎﹢ا﹨︡︋  در︠ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩
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در مساجد فّعال نمود كه ثمره آن هم حاكمّيت 
روح تعّبد و تعّهد بر جريان نظريهپردازى است 
و همه توّجه به مبانى دينى در شــكلگيرى 
نظريههاى نوين اسالمى در حوزه دست يابى 

به علوم انسانى اسالمى است.
ب) شكل گيرى ارتباطات فرهنگى: مسجد، 
پايگاه شــكلدهى ارتباطات و اطّالعرسانى 
﹑ة  ّ︭ در فرهنگ نبوى بوده است. نداى «ا﹜
︗︀﹝︺﹥» در زمان پيامبر اسالم و دوران پس از 
آن، نوعى اعالم فراخوان عمومى براى گردهم 
آمدن مسلمانان در مســجد و نشان از اعالم 
يك امر مهم به هنگام اقامه نماز جماعت بوده 
اســت. پس از تشريع اذان در غير از زمان نماز، 
مردم با بانك اذان به مسجد مىآمدند.12عالوه 
بر اين، شبكه ارتباطى مساجد هم در فرهنگ 
اســالمى قابل توّجه و قابل الگوگيرى است. 
وجود «مساجد محلّى» و مسجد جامع در هر 
شهر و ارتباط مساجد جامع با يكديگر و وجود 
مســجد جامع در مركز حاكمّيــت به عنوان 
بلندگوى اصلى حكومت، مســئله مهمى در 
طّراحى شــبكه ارتباطات است؛ به خصوص، 
در دنياى امروز كه نقش شــبكه ارتباطات در 
اّطالعرسانى و فرهنگسازى، بسيار مهم تر از 

گذشته رخ نمايان كرده است.
بر اين اساس، در مهندسى فرهنگى كشور بايد 
شبكه ارتباطى بر مدار و محورّيت مساجد شكل 
بگيرد تــا هم پاك بودن اين شــبكه ارتباطى 
تضمين شــود و هم زمينه شكل گيرى جبهه 
فرهنگى توحيدى در مقابل جبهه ماّدى پديد آيد.

ج) تكامل و تربيت دينى: در اســالم، آموزش 
هيچ گاه از تربيت جدا نبوده اســت. بنابراين، 
كاركرد آموزشى مسجد همواره قرين كاركرد 
تربيتى هم بوده است؛ اّما با اين حال، توّجه به 
اين بعد از مســجد هم در زمينه توسعه و رشد 

فرهنگى كشور بسيار مهم است.
بايد مسئوالن و متولّيان فرهنگى كشور به اين 
باور اساسى رسيده باشند كه جز بر مدار مسجد، 
توسعه تربيتى كشور امكان پذير نيست. بّچه و 
فرزندى كه از ابتداى كودكى و نوجوانى، قرين 
مسجد نشود و با حلقه هاى ذكر و معرفت مسجد 
همراه نشود، در جوانى و ميانسالى هرگز نمى 

تواند در وادى تربيت دينى حضور پيدا كند.
مسجد، كانون رشد اخالق فردى و اجتماعى آحاد 
جامعه اسالمى است. تاجرى كه با مسجد، اُنس 
نداشته باشد، تجارتش مىلنگد و سياست مدارى 
كه در مسجد تربيت نشده باشد، هرگز نمى تواند 

چرخ حكومت اسالمى را بچرخاند.
2ـ3ـ كاركرد اقتصادى و حقوقى

عالوه بر كاركرد سياســى و فرهنگى مسجد 
در ســيره نبوى و حيات علوىمسجد، 
كاركرد اقتصادى هم داشــته اســت. حفظ و 
نگهدارى بيت المال و تقســيم آن به  نوعى در 
مســجد صورت مى گرفت. همچنين، بيشتر 
قضاوت هاى حقوقى و قضايى پيامبر اكرم و 
ائّمه اطهار در مسجد انجام مى پذيرفت. مقام 
بيت الطشت و د﹋﹤القضا در مسجد كوفه بيانگر 

اين مطلب مهم است. 
بر اين اساس، شايسته است در توسعه قضايى 
و اقتصادى كشــور به نقش مســجد در اين 
امر مهم توّجه وافر معطوف شــود؛ به عنوان 
مثال، مىتوان در جنب هر مســجد، صندوق 
قرض الحسنه تأســيس كرد و حوائج ماّدى 

مؤمنان را برطرف كرد.
  مسجد، كانون شهر اسالمى

نكته مهم ديگر در خصوص مسجدمحورى 
در مهندســى تمّدن اســالمى، قرار گرفتن 
مسجد در كانون شهر اسالمى است. متأّسفانه 
با نفوذ هنر و معمارى غربى در جوامع اسالمى، 
ابتدا مسجد از مركزّيت معمارى اسالمى كنار 
گذاشته و سپس كم كم مسجد از نقشآفرينى 
در حيات اجتماعى كنار گذاشــته شد و تنها به 

مركزى عبادى تبديل گرديد.
با ايــن حال، در فرهنگ نبوى با ســاخت 
مسجد، شــهر يثرب مد﹠﹤ الّنبى شد و بعدها 
مسلمانان شهرهاى جديد كوفه، بصره و قاهره 
را با ساختن مســجد آغاز كردند. در معمارى 
اسالمى همه راه هاى محّالت شهر به مسجد 
ختم مى شــود. بازار در كنار مســجد شكل 
مى گيرد و ســازوكار شــهرى بر مدار مسجد 
سامان مى يابد. الزمه چنين معمارى، كثرت 
مســاجد در محله ها و شهرها بود؛ مسئلهاى 
كه متأّســفانه با ورود معمارى مدرن به دنياى 
اســالم و با شكل گيرى شــهرهاى صنعتى 
كم رنگ شــد؛ تاجايى كه هم اكنون در كشور 
انقالب اســالمى، در بسيارى از مجتمع هاى 
جديد شــهرى يا خبرى از مسجد نيست و يا 
متناسب با جمعّيت آن، فضاى مسجد موجود 
نيست. در اين صورت، چگونه مىتوان سخن 

از كار فرهنگى به ميان آورد؟ 
عالوه بر تاثير مســجد در معمارى شهرى، 
معمارى خود مسجد هم، مقوله ديگرى است 

 ︀﹨ ️ ﹫ّ﹁︣ ﹠ــ︀︨﹩ ︸ ︀︫ز ︋
 ︡ ︣د﹨︀ی ﹝︧︖ـ و ﹋︀ر﹋ــ
در ـ﹢زه ︠︀﹡ـــــ﹢اده

حجت االسالم دكتر عباسعلى شاملى / دكتراى فلسفه تعليم و تربيت
 خانم شهناز يوسفى/ محقق و پژوهشگر

كــه نقش تربيتى و اخالقى آن بســيار مهم 
است و در اين خصوص پژوهش هاى فراوانى 

صورت گرفته است.13
 نتيجهگيرى

هدف انقالب اسالمى، تحّقق تمّدن اسالمى در 
عرصه جهانى است. براى تحّقق چنين تمّدنى، 
بايد به همه الزامــات آن در دنياى جديد ملتزم 
بود و براى حفظ اسالمى بودن آن، بايد تمامى 
نرم افزارها و ســخت افزارهاى آن بر اســاس 
مبانى،آموزه ها و اهداف دينى توليد و يا بازسازى 
شود. در نتيجه، دست يابى به چنين تمّدنى، تنها 
در سايه اســتنباط فقه حكومتى و توليد علوم 
اســالمى كارآمد امكان پذير است كه همان 

مغزافزار تمّدنى و يا عقالنّيت اسالمى است.
در اين ميــان، آنچه از قدر متيقن هاى معارف 
اسالمى به خوبى قابل استنباط است، جايگاه 
رفيع مسجد و نقش آن در تحّقق تمّدن اسالمى 
است. مسجد، با كاركردهاى مختلف سياسى، 
فرهنگى، اقتصادى، اجتماعــى، تربيتى و... 
محور مهندسى تمّدن اسالمى و كانون شهر 
اسالمى اســت و غفلت از اين مسئله اساسى 

رفتن به بيراهه است. 
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 ﹊﹫︡ه
مقاله حاضر در صدد تبيين بازشناســى ظرفّيت ها و كاركردهاى مسجد 
در حوزه خانواده است. نويسنده تالش كرده تا ابتدا كاركردهاى مسجد 
از منظر قرآن و سيره نورانى پيامبر اكرمو ائّمه معصوم را بازشناسى 
كند و ســپس نقش سازنده و جهت دهنده آن را در تحكيم نظام خانواده 
مورد بررســى قرار دهد. نگارنده بر اين باور اســت كه آموزه هاى دينى، 
پيوند جّدى و عميق خانه و مســجد را از جملــه پيش نيازهاى تعالى و 
ارتقاى دين باورى و التزام عملى شهروندان هر جامعه اسالمى و پرورش 
بهينه  مســلمانان مى داند. در فرهنگ اسالم، مسجد همانند خانه دّوم و 
پناهگاهى اســت كه هر مسلمان بخش عمده اى از زندگى خود را در آن 
مى گذراند. از جنبه هاى ديگرى كه در اين نوشــتار به آن پرداخته شــد، 
نقش هايى است كه مسجد در تحكيم خانواده ايفا مى كند و اقدام هايى كه 
خانواده ها، در راستاى كشاندن اعضاى خود به خانه  دّوم، بايد انجام دهند.
واژگان كليدى: مســجد، خانه، خانواده، الگــوى تربيت و آموزش در 

مسجد، كاركردهاى مسجد و خانواده  نمونه، تعامل مسجد و خانواده.
 درآ﹝︡

اگر در مقام روانشناسى مســلمان و كارشناس تعليم  و تربيت اسالمى 
به مسئله  نقش مسجد در تحكيم خانواده بپردازيم، در آن صورت براى 
بازكردن دريچه  پژوهش در اين  بــاره و همواركردن راه پژوهش هاى 
برتر و كامل تر در باب نقش مســجدها در ارتقــاى زندگى خانوادگى 
مسلمانان ايران و ديگر كشورهاى اسالمى، گامى كوچك برداشته ايم. 
اين اميد باعث شد تا من و همســرم، سركار خانم يوسفى، مقاله اى در 
اين  باره بنويســيم. در نتيجه، كار را با جست وجوى منبع ها و داده هاى 
مفيد شــروع كرديم. نخست، سراغ منبع هاى اينترنتى رفتيم و به مقاله 
جالبى برخورديم كه درست عنوان مقاله  ما را دنبال مى كرد، مقاله اى از 
كشور سنگاپور با عنوان «راهنمايى براى دستيابى به مسجدى كه بتواند 

دوست مهربانى براى خانواده باشد».1
﹝﹀﹢م ︫﹠︀︨﹩ ﹝︧︖︡

واژه  مسجد از باب «سجد، يســجد»، مصدر ميمى يا اسم زمان  و مكان 
است و بر وزن مشرق و مغرب و به  معناى سجده گاه است.2در قرآن كريم 
و تمّدن اسالمى، مســجد به مكانى گفته مى شود كه عبادتگاه مؤمنان 
است. از آن  روى، به عبادتگاه مسلمانان مسجد مى گويند كه سر به سجده  
نهادن، نمود اوج فروتنى و كرنش در برابر خداوند است. در روايات اسالمى، 
همه زمين، مســجد و سجده گاه انسان اســت. رسول اكرم فرمودند: 
ِ︖︡اً َو َ︵ُ﹢راً»3، زمين براى من سجده گاه، پاك و  ْ︧ ︃َْرُض  َ﹝ ️ْ  ﹜َِ﹩  ا﹜ْ ﹚َ︺ِ︗ُ»
پاك كننده قرار داده شد. قاضى عياض گفته است: «مسجد بودن كّل زمين 
از خصايص اّمت مسلمان است».4در برخى ديگر از روايت ها، مسجد خانه 
دّوم مسلمانان و تثبيت كننده   فرهنگ جمع گرايى و پرهيز از خودمحورى 
بيان شده است.5واژه ها، ضميرها و فعل هاى به  كار رفته در سوره حمد نيز 
كه در نمازهاى روزانه تكرار مى شود، به طور ضمنى، پنهان و غيرمستقيم، 

مسلمانان را به جمع گرايى و پرستش جمعى فرامى خواند.
﹡︧︐﹫﹟ ﹝︧︖︡ در ا︨﹑م

مسجد ُقبا، نخستين مســجد جهان اسالم است كه بيرون شهر مدينه 
قرار دارد. نخســتين سنگ هاى اين مسجد را حضرت محّمد پس از 

مهاجرت از مّكه به مدينه بنا گذاشتند. قبا، نام قريه اى در نزديكى مدينه 
بود. پيامبر گرامى اين مسجد را در سال اّول هجرى و به پيشنهاد عّمار 
ياسر يا به تقاضاى ساكنان محّل، در قبا بنا كردند.6خداوند متعال در قرآن 
ِل َْ﹢ٍم َأَ﹅ّ َأْن  َ︦ َ︻َ﹙﹩ ا﹜︐ُْ﹆﹢ی ِ﹝ْ﹟ َأوُ ــ ِ︨ ٌ︡ ُأ ︖ِ ْ︧ كريم مى فرمايند: «﹜ََ﹞
َ﹟؛ همانا،  ِ︣ ِّ︴َ︐َ﹝ُْ﹛ا ّ ُ︉ ُِ ﹤ُوا َوا﹜ّ﹙ـ ُ︣ َّ︴َ︐ََ َن أْن﹢ُّ︊ ُِ َم ِ﹁﹫ِ﹥ ِ﹁﹫ِ﹥ ِرَ︗︀ُل﹢﹆ُ︑َ
مســجدى كه از اّولين روز براساس تقوا بنا شده، سزاوارتر است كه در آن 
نماز بگزارى. در آن، كســانى هستند كه دوست دارند پاكيزگى جويند. 

خداوند كسانى را كه خواهان پاكيزگى هستند، دوست مىدارد».7 
﹝︧︖︡ در ﹇︣آن 

كلمه مســجد، حدود 28 بار در قرآن كريم ذكر شــده اســت؛ 22 بار 
به  صورت مفرد(مســجد)، و 6 بار به  صورت جمع(مســاجد).8 براى ما 
مســلمانان، مهم ترين معيار در ارزش گذارى مسجدها، توصيف ها و 
شــاخص گذارى هاى قرآن كريم است. شايد از خود بپرسيم كه چگونه 
مســجد به مسجدى قرآنى و مورد قبول خداى متعال تبديل مى شود؟ 
يكى از پاسخ ها اين است كه بنيانگذاران، اداره كنندگان، خدمتگزاران 
و نمازگزاراِن مســجدـ  در يك كالم «اهل مسجد»ـ  نقش مهّمى در 
شايستگى و صالح مســجد دارند. اگر به تاريخ بناى نخستين مسجد 
نگاهى داشته باشيم، مى فهميم كه بناى اين مسجد در مقطعى از زمان 
رسالت پيامبر خدا شكل گرفت كه ايشان با مشركان مبارزه مى كردند 
و در راســتاى تداوم اين مبارزه تاريخــى و در بدو ورود به مدينه، جهت 
استمراربخشى به مبارزه با مشــركان، اين مكان مقّدس را بنا نهادند. 
 بنابراين، ساختار و شــالوده مسجد در دوران مبارزاتى پيامبر اسالم

شكل گرفت و به مركزى براى جهاد عليه كّفار تبديل شد.
قــرآن كريم در چند آيه، ما را به اين مطلــب رهنمون مى كند. خداوند 
متعال به  شــّدت مشــركان و غيرمؤمنان را از دخالت در امور مســجد 
َ︡ ا﹜﹙ُِ﹥  وا َ﹝︧︀ِ︗ ُ︣ ﹝ُ︺َْ َأْن ﹟َ﹫﹋ِ ِ︣ ْ︪ برحذر مى دارد و مى فرمايد: «﹝︀ ﹋︀َن ﹜ِْ﹙ُ﹞
»9، مشركانى كه (با گفتار و كردار) به كفر  ِ︣ ﹀ْ﹊ُْ﹛︀ِ︋ ﹜ِْ ِ︧ َ﹟ َ︻﹙﹩ َأْ﹡ُ﹀ ِ︡ ﹨ِ︀︫
خويش گواهى مى دهند، حّق دخالت در امور مسجدها را ندارند. خداوند 
متعال، عمارت و اداره مســجد را فقــط در اختيار مؤمنانى قرار مى دهد 
َ︡ ا﹜﹙ُِ﹥ َ﹝ْ﹟  ︗ِ︀︧﹞َ ُ︣ ﹝ُ︺َْ ︀﹝ُ﹡ِكه شرايطى ويژه داشته باشند و مى فرمايد: «إ
َ︩ إِ﹐ُ ا﹜﹙َُ﹥؛  َْ ﹜َْ﹛ َة َو﹢﹋ ُ︤ ﹑َة َو آَ︑﹩ ا﹜ ُ︭ ِ︣ َو َأ﹇︀َم ا﹜ ــ ِ︠ ︋ِ︀﹜﹙ُِ﹥ َو ا﹜َْ﹫ْ﹢ِم ا﹜ْ︁ آَ﹝َ﹟ 
مســجدهاى خدا را فقط كسانى آباد مى كنند كه به خدا و روز بازپسين 
ايمان آورده باشند و نماز بخوانند و زكات بدهند و جز از خدا نترسند».10 

 ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨﹑﹝﹩ و آداب ︱﹢ر در ﹝︧︖︡
تأكيد قرآن بر وجود شــرط هايى خاّص براى آبادكنندگان مسجد، دو 
جنبه فردى و اجتماعى دارد. اهمّيت شرطها از نظر فردى اين است كه 
آبادكردن مسجد بدون ويژگى هايى كه بيان شد، عملى بى روح و پيكرى 
بى جان است كه در بارگاه ربوبى بى ارزش و بى ثمر است. اهمّيت شرطها 
از نظر اجتماعى نيز اين است كه مسجد نقش هاى مهم اجتماعى دارد 
و آبادكنندگان آن بايد انســان هاى صالح و برگزيده اى باشند تا مسجد 
نقش حياتى خويش را درســت ايفا كند. به  ديگر سخن، بايد بيشتر به 
افرادى اهمّيت بدهيم كه اهل مسجد و پاسداران و حافظان آن هستند، 
نه به ساخت مسجد. قران كريم در آيه 114 سوره بقره، كسانى را ستمكار 
مى داند كه از نزديك  شــدن و وارد شــدن مردم به مسجدهاى خدا و از 

استفاده آنها از اين مكان مقّدس جلوگيرى مى كنند. خداوند مى فرمايد: 
 ︀َِ︋ ا َ︣ َ︠  ﹩﹁ِ ﹩︺َ َ︨ ُ﹞ُ﹥ َو ْ︨ َ︣ ِ﹁﹫َ︀ ا ﹋َ ْ︢ ُ ا﹜ّ﹙ِ﹥ َأن َ︡ ︗ِ︀ َ︧ ﹞َ ︹َ﹠َ ُ﹞ ﹟ «َو َ﹝ْ﹟ َأْ︸َ﹙ُ﹛ ِ﹝﹞ُ
 ﹩﹁ِ ﹜َُْ﹛ٌی َو ْ︤ ِ︠  ︀﹫َ﹡ْ ّ︡ ُ﹛ ﹟َ﹫﹀ِِ︁ْ﹛ ِ﹁﹩ ا﹜ َ︠ ُ﹙﹢َ﹨︀ إِ﹐ُ  ُ︠ ْ︡ َ َأن ﹜َُْ﹛ ︀َن﹋َ ︀﹞َ ﹈ََِ﹛ُأْو
اٌب َ︻ِ︷﹫ٌ﹛؛ و كيســت ســتمكارتر از آنكه مردم را از ذكر نام  َ︢ ِة َ︻ َ︣ ِ︠ ا﹒
خدا در مســجدها منع كند و در خرابى آن اهتمام و كوشش ورزد، چنين 
گروهى را نشايد كه در مسجدهاى مسلمانان در آيند، جز آنكه ترسناك 
و بيمناك باشند، نصيب اين گروه در دنيا ذلّت و خوارى است و در آخرت 

عذابى بسيار سخت».11
قرآن كريم براى رفتن به مســجد نيز آدابى بيان كرده است؛ از جمله در 
ٍ︡ وُ﹋ُ﹙﹢اْ  ــِ︖ ْ︧ ﹞َ ِ﹏﹋ُ َ︡ ﹠︻ِ ﹜ْ﹊ُ︐َ﹠َواْ ِز ُ︢ ُ︠ آيه 31 ســوره اعراف: «َ︀ ︋َِ﹠﹩ آَدَم 
ِ﹁﹩؛ اى فرزندان آدم زيورهاى  ِ︣ ْ︧ ︉ّ ا﹜ُْ﹞ ُِ ﹐َ ﹤ُُ﹡ِاْ إ﹢﹁ُ ِ︣ ْ︧ ︋ُ﹢اْ َوَ﹐ ُ︑ َ︣ ــ ْ︫ َوا
خــود را در مقام عبادت به خود برگيريــد و از نعمت هاى خدا بخوريد و 
بياشاميد و اسراف نكنيد كه خدا مسرفان را دوست ندارد». بى شّك مراد 
از زينت، فقط آراســتگى ظاهرى نيست، بلكه آراسته  شدن به فضائل 
معنوى است؛ مانند اخالص، ياد خدا و حقيقت بندگى. قلب انسان بايد 
مســجدى، آراسته به طهارت و پاكى و به  دوراز شرك، ريا و اعتقادهاى 

نادرست باشد.
 مســجد، پايگاهى براى عبادت و پرستش اســت و به  دليل اهمّيت و 
فضيلتش، خداوند مسجد را از آن خويش مى داند. خداوند در آيه 18 سوره 
ا؛ و مسجدها  ً︡ َا َ﹝َ︹ ا﹜﹙ُِ﹥ َأ﹢︻ُ ْ︡ َ︡ ﹜ِ﹙ُِ﹥ َ﹁ــَ﹙︀ َ︑ ــ︀ِ︗ َ︧ جّن مى فرمايد: «َوَأنُ ا﹜َْ﹞

مخصوص خدا است؛ پس نبايد احدى را همراه با خدا پرستش كنيد». 
 ︀َ» :در وصاياى خود به ابوذر غفارى فرموده است پيامبر گرامى اسالم
 ︀َ .﹥ٌ﹇َ َ︡ َ︮ َ﹙︀ِة  ُ︭ ْ︴َ﹢ٍة َ︑ُْ︴﹢َ﹨︀ إِ﹜َ﹩ ا﹜ ُ︠ َ﹇ٌ﹤ َو ُ﹋ُ﹏   َ︡ َ︮  ﹥ُ َ︊ ِ﹫ ! ا﹜َْ﹊ِ﹙َ﹞ُ﹤ ا﹜︴ُ ︋َ︀َذرء َأ
︋ُُ﹥ ِ﹝َ﹟ ا﹜﹙ُِ﹥  ِ︡ ا﹜﹙ُِ﹥ َ﹋︀َن َ︔َ﹢ا ︗ِ︀ َ︧ َ﹟ ِ︻َ﹞︀َرَة َ﹝ َ︧ َْأَ︗︀َب َداِ︻َ﹩ ا﹜﹙ُِ﹥ َو َأ ﹟ْ﹞َ ! ︋َ︀َذرء َأ
ُ︡ ا﹜﹙ُِ﹥؟  ︗ِ︀ َ︧ ﹞َ ُ︣ ﹝َ︺ُْ ︿َ﹫ْ﹋َ ،﹤ُِ﹚﹛ــ﹢َل ا ُ︨ ️َ َو ُأ﹝ِ﹩ َ︀ َر ︋ِ﹩ َأْ﹡ َ︃ ِ︋ : ُ️ ﹚ْ﹆ُ﹁َ .﹥َ ا﹜َْ︖﹠ُ
َ︣ی ِ﹁﹫َ︀ َو  ︐َ ْ︪ ُ ︀َ﹛ َو ﹏ِ︵ِ︀ َ︊ ْ﹛︀ِ︋  ︀َ﹫﹁ِ ︀ُضَُ ︀َ﹛ اُت َو﹢َ ْ︮ َ︃ َ﹁ُ︹ ِ﹁﹫َ︀ ا﹜ْ ْ︣ ُ︀َ﹛ :︀َل﹇َ
︅ِْن ﹜َْ﹛ َ︑ْ﹀َ︺ْ﹏، َ﹁َ﹙︀ َ︑ُ﹙﹢َ﹝﹟ُ َْ﹢َم ا﹜ِْ﹆َ﹫︀َ﹝ِ﹤ إِ﹜︀ُ  ️َ ِ﹁﹫َ︀؛ َ﹁ ِك ا﹜﹙ُْ︽َ﹢ َ﹝︀ ُدْ﹝ ُ︣ ︀ُع َ﹁︀ْ︑ َ︊ ُ ︀َ﹛
َ﹈؛» اى ابوذر! سخن نيكو، نوعى صدقه است و هر قدمى كه براى  َ︧ ﹀ْ﹡َ
رفتن به نماز برمى دارى، صدقه است. اى ابوذر! كسى كه دعوت الهى را 
بپذيرد و مسجدهاى خدا را نيكو و آباد نگه دارد، ثواب و پاداشش بهشت 
است. ابوذر پرسيد: اى رسول خدا! چگونه مسجدها آباد مى شود؟ رسول 
خدا فرمودند: آبادكردن مســجد به اين است كه در آنجا صداها بلند 
نشــود، گفت وگوهاى باطل و بيهوده نشود، از خريد و فروش خوددارى 
شــود و از سخنان بيهوده پرهيز شود و اگر اين امر را رعايت نكردى، در 

روز قيامت كسى جز خودت را مالمت و سرزنش نكن».12
︃ُْ︑﹢َن  َ ︀ِن َ﹡︀ٌس﹞َ ُ︤ ِ︣ ا﹜ ِ︠ ︃ِْ︑﹩ ِ﹁﹩ آ َ» :در اين  باره فرموده اند حضرت على
  ْ﹜﹨ُ﹢ ُ︧ ِ﹛︀︖َ︑ُ ︀َ﹛ ︀﹫َ﹡ْ ّ︡ ︉ّ ا﹜ ُ َو ︀﹫َ﹡ْ ّ︡ ُ﹨ُ﹛ ا﹜ ُ︣ ︀ً ِذْ﹋ ﹆﹚ََ ︀َ﹫﹁ِ وَن ُ︡ ︺ُ﹆ْ﹫َ﹁َ َ︡ ــ︀ِ︗ َ︧ ا﹜َْ﹞
َ︦  ﹜ِ﹙ُ﹥ِ  ِ﹁﹫َ  ْ﹜ِ︀َ︗ٌ﹤؛ در آخر زمان مردمى مى آيند كه در مســجدها  ﹫ْ﹚َ﹁َ
حضور پيدا مى كنند و جلســه تشكيل مى دهند؛ اّما از دنيا و دوستى آن 
سخن مى گويند، شــما با چنين افرادى هم نشينى نكنيد؛ زيرا خداوند 

كارى به آنها ندارد.13 
﹝︧︖︡ ︑﹆﹢ی و ﹝︧︖︡ ︲︣ار

از نظر قرآن هر مســجدى ارزش و قداست ندارد؛ براى مثال خداوند در 

آيه 107 سوره توبه به مسجد ضرار اشاره مى كند. دوازده منافق حسود 
به سركردگى ابوعامر مسجدى مقابل مسجد قبا بنا مى كنند؛ با انگيزه 
ضرر رساندن. آنها به بهانه اينكه بيماران و پيرمردان توانايى حضور در 
مسجد قبا را ندارند، مســجدى در مدينه مى سازند كه به مسجد ضرار 
معروف شــد. قرآن درباره مسجد قبا سخن گفته است؛ اّما با اشاره و نه 
ا  ً︡ َ︋ با تصريح. خداوند در آيه 108 ســوره توبه مى فرمايد: «َ﹐ َ︑ُ﹆ْ﹛ ِ﹁﹫ِ﹥ َأ
ِل َْ﹢ٍم َأَ﹅ّ َأن َ︑ُ﹆﹢َم ِ﹁﹫ِ﹥ ِ﹁﹫ِ﹥ ِرَ︗︀ٌل  َ︦ َ︻َ﹙﹩ ا﹜︐ُْ﹆َ﹢ی ِ﹝ْ﹟ َأوُ ِ︨ ٌ︡ ُأ ــِ︖ ْ︧ ﹝َُ﹛
َ﹟؛ تو اى رسول ما! هرگز در  ِ︣ ِ ︉ّ ا﹜ُْ﹞︴ُ ُِ ﹤ُ﹚ّ﹛واْ َوا ُ︣ ُ︴َ︐ََ ــ﹢َن َأن ّ︊ ُِ
مســجد آنها(مسجد ضرار) قدم مگذار؛ همانا، سزاوارتر است در مسجد 
(قبا) اقامه نماز كنى كه بنيانش بر پايه تقواى محكم بنا گرديده است؛ در 
اين مسجد، مردان پاكى هستند كه مشتاق تهذيب نفوس خودند و خدا 

مردان پاك مهّذب را دوست مى دارد».
بيشــتر مفّســران عقيده دارند كه مراد از مسجد، در اين آيه، مسجد قبا 
است و خداوند در ادامه آيه به خصوصّيت هاى مسجد قبا اشاره مى كند 
كه در واقع بيانگر علّت قداســت آن است. قرآن كريم در آيه 109 سوره 
توبه به  زيبايى و رسايى، تفاوت مسجد قبا و ضرار را بيان مى كند: «َأَ﹁َ﹞ْ﹟ 
 ﹩َ﹚َ︻َ ﹤ُ﹡َ︀﹫َ﹠ُْ︋ َ︦ ُ︨ ْ﹟ َأ ٌ︣ َأم ﹝ُ ﹫ْ َ︠ َ︦ ︋ُْ﹠َ﹫︀َ﹡ُ﹥ َ︻َ﹙﹩ َ︑ْ﹆َ﹢ی ِ﹝َ﹟ ا﹜ّ﹙ِ﹥ َوِرْ︲َ﹢اٍن  ُ︨ َأ
︀﹜ِِ﹞﹫َ﹟؛ آيا  ی ا﹜َْ﹆ْ﹢َم ا﹜︷ُ ِ︡ َْ ﹐َ ﹤ُ﹚ّ﹛َوا ﹜َ ُ﹠َ︗َ ︀َر ︋ِِ﹥ ِ﹁﹩ َ﹡︀ِرَ﹡ْ︀﹁َ ٍف َ﹨︀ٍر ُ︣ ︗ُ ︀﹀َ َ︫
كسى كه بنياد كار خود را بر پايه تقوا و خشنودى خدا نهاده، بهتر است  يا 
كســى كه بناى خود را بر لب پرتگاهى مشّرف به سقوط پى ريزى كرده 
است، و با آن در آتش دوزخ فرومى افتد؛ خدا، گروه بيدادگران را هدايت 
نمى كند». بنابراين، مســجد بايد بر اساس تقوا و رضايت الهى بنا شود. 
بر اســاس قرآن كريم، آنچه قابلّيت عروج به درگاه الهى را دارد، تقوا و 

صاحبان آن است؛ يعنى انسان هاى تقواپيشه، نه ظاهر عملشان.14
15︀ر﹋︣د﹨︀ی ﹝︧︖︡ در ︵﹢ل ︑︀ر﹋

مســجد، قدمتى به  اندازه خلقت آدمو تاريخچه اى به  درازاى تاريخ 
انسان هاى نخســتين دارد؛ زيرا عبادت و مسجد همواره با انسان بوده 
است. در مكتب قرآنى، نخستين خانه پرستش به  دست آدم ساخته 
شــد. كعبه، نزد همه مذهب هاى الهى، حّتى مشــركان و بت پرستان، 
️ٍ ُوِ︲َ︹  َل ︋َْ﹫ محترم و عظيم بوده اســت. قرآن كريم مى فرمايد: «إِنُ َأوُ
ی ﹜ِْ﹙َ︺︀﹜َِ﹞﹩؛ نخســتين خانه اى كه براى  ً︡ ︀َرً﹋︀ َوُ﹨ َ︊ ﹞ُ ﹥َ ُ﹊َ︊ ی ︋ِ ِ︢ ﹜ِ﹙﹠ُ︀ِس ﹜َ﹙ُ
(پرستش) مردم قرار داده شد، همان است كه در سرزمين مّكه است و پر 

بركت و مايه هدايت جهانيان است»».16 
  الف) كاركردهاى تربيتى مسجد

﹝︧︖︡ و ︑︣︋﹫️ ︻︊︀دی
عبادت و راز و نياز با خداوند، نياز واقعى و فطرى هر انسان است و مكّمل 
يا حّتى مقّوم شخصّيت او. گرچه عبادت در هر مكانى اين نياز روحى را 
به طور نسبى تأمين مى كند، ولى اين نياز در مسجد و عبادت گاه بهتر و 
كامل تر تأمين مى شود. بر اين  اساس، انسان بنا به فطرت خويش معبد 
و مســجد را دوست دارد و بدان عشق مى ورزد؛ تاريخ نيز به درستِى اين 
ســخن گواهى مى دهد. پژوهش هاى تاريخى نشان مى دهد كه معبد 
با انســان همراه و همزاد بوده اســت. از همين رو، معصومانمسجد 
را آشيانه و پناهگاه مؤمن برشــمرده اند؛ پناهگاهى كه انسان در آن از 

﹥ در﹎︀ه ا﹜﹩ را دارد، ︑﹆﹢ا و  ︣ ا︨︀س ﹇︣آن ﹋︣﹛، آ﹡︙﹥ ﹇︀︋﹙ّ﹫️ ︻︣وج︋   ︋
︀︮︊︀ن آن ا︨️؛ ︺﹠﹩ ا﹡︧︀ن ﹨︀ی ︑﹆﹢ا︎﹫︪﹥، ﹡﹥ ︸︀﹨︣ ︻﹞﹙︪︀ن.

﹥ ︀د  ﹢د ﹋﹥ ﹝﹣﹝﹟︋  ﹢ا﹨︡︋   ﹩︐﹫︋︣︑ ︩﹆﹡ ︱﹢ر در ﹝︧︖︡، ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹣ّ︔︣︑︣︠ 
️ ﹨︀ی ﹝︀ّدی، آرا︨︐﹍﹩ ﹨︀ی ﹝︺﹠﹢ی ﹡﹫︤ دا︫︐﹥  ﹠وه  ︋︣ ز﹑︻ ︡︀ آورد در ﹝︧︖︡︋ 
﹙﹢ص. ﹀︀ و︠  ︡ق،︮  ︋︀︫︡؛ ﹨﹞︙﹢ن︮ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
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دغدغه و اضطراب فاصله مى گيرد و به آرامش مى رسد. 
در فرهنگ اسالم، نام مســجد يادآور بندگى در پيشگاه خداوند متعال 
است. مسجد، يعنى جايگاه سجده و سجده، اوج عبادت و بندگى انسان 
︖﹢ُد  ّ︧ در برابر خداســت؛ همان طور كه امام ســّجاد فرموده اند: «ا﹜
︀َدة ِ﹝﹟ ︋َ﹠﹩ آَدَم».17در حقيقت، با  اينكه در آيين پاك محّمدى َ︊ ُ﹝﹠َ︐َ﹩ ا﹜ِ︺

، همه خاك زمين مســجد است18، ولى برترين و اصيل ترين محفل 
براى عبادت و تقّرب جستن به خداوند متعال، مسجد است. ازاين  رو، در 
قرآن كريم بر جنبه هاى عبادى مســجد بيش از هر بُعد ديگر آن تأكيد 
شده است. مسجد، جايگاه عبادت و پرستش خالصانه خداوند است: «َو 

ُ︻﹢ َ﹝َ︹ ا﹜﹙ُِ﹥ َأَ︡اً». 19  ْ︡ ︑َ ﹑﹁َ ﹤ِ﹚ِّ﹛ َ︡ اَنُ ا﹜َْ﹞︧︀ِ︗
برپايه حديثى قدســى از پيامبر گرامى، خداوند مســجد را زيارتگاه 
 ﹩﹁ِ ︃ ُ︲﹢َ︑َ ٍ︡ ْ︊ ︺َِ﹛ ﹩َ︋ خويش برشمرده است. ايشــان مى فرمايند: «اَ﹐ ُ︵﹢
︋َْ﹫︐﹩؛ خوشا به حال بنده اى كه در خانه خويش وضو  ︋ِْ﹫ِ︐ِ﹥ِ ُ︔﹛ُ زاَر﹡﹩ ِ﹁﹩ 
بگيرد، آنگاه مرا در خانه ام زيــارت كند».20 اين زيارت، اُنس و ُقرب در 
ســايه عبادت خالصانه مؤمنان در مســجد فراهم مى آيد. انوار تابناك 
اين پرسش پاك و بى آاليش براى عرش نشينان، پرتوافكنى مى كند؛ 
آن سان كه ستارگان آسمان براى ما خاك نشينان نورافشانى مى كنند: 
ُ︖﹢ُم  ﹞︀ء َ﹋َ﹞︀ ُ︑ِ︱﹩ُء ا﹜﹠ّ ُ︧ ُ︡ ُ︑ِ︱﹩ُء ﹜ِ︃ْ﹨ِ﹏ ا﹜ «اِنُ ︋ُُ﹫﹢︑﹩ ﹁﹩ ا﹔ْرِض ا﹜َ﹞︧︀ِ︗
︀َْ﹨ِ﹏ اَ﹐ْرِض».21حضور در مســجد و عبــادت در خانه خدا، افزون  بر  ِ﹛
توفيقى بزرگ و كمالى ارزشــمند، توفيق هايــى روحى ديگرى نيز در 
پى دارد؛ از جمله: رحمت خاّص خداوند، آمرزش الهى، بهشــت برين و 

همنشينى و همدمى با فرشتگان الهى. 
﹝︧︖︡ و ︑︣︋﹫️ ا︠﹑﹇﹩ 

مســجد، مكانى اســت براى تمرين خلق وخوى پســنديده انسانى؛ 
محلّى مناسب براى عملى  كردن ارزش هاى واالى اخالقى و رفتارى 
در بعد هــاى گوناگون زندگى و همچنين پس از خودســازى فردى و 
اجتماعى، سكويى پروازى اســت به ملكوت؛ زيرا خداوند مى فرمايد: 
وا».22در مســجدى كه براساس تقوا و  ُ︣ ُ︴َ︐ََ َن أن﹢ّ︊ ُِ ــ﹥ ر︗︀ٌل﹫﹁»
پارســايى تأسيس شده باشد، مردم دوست دارند پاكيزه باشند و خداوند 
نيز پاكيزگان را دوســت دارد. با اينكه گناه هاى دينى و اخالقى در همه 
 جا نكوهيده و زشــت است، اّما در مسجد زشتى دوچندان مى يابد؛ پس 
مؤمن، بايد تالش بيشترى كند تا در مسجد به گناه آلوده نشود، سخنان 
ظالمانه بــر زبان نياورد، به آبروى ديگران تجــاوز نكند، غيبت نكند، 
سخنان لغو و بى فايده را كنار نهد و از گفت وگوهايى كه بوى دنياپرستى 

مى دهد، پرهيز كند. 
در حقيقت، تالش براى انجام  ندادن اين كارها خود تمرينى براى انجام  
دادن كارهاى خير و دورى از بدى هاست. همان گونه  كه حاجى با احرام 
 بستن، دورى از دنيا و گناه را تمرين مى كند، نمازگزار با گفتن تكبير، در 
آزمون بريدن از خلق و پيوستن به خالق شركت مى كند. اثرهاى سازنده 
و تربيتى حضور در مســجد، به تدريج به ديگر اعمال مؤمن ســرايت 
مى كند؛ زيرا حضور در مسجد، حضور در خانه خداست و به  طور طبيعى 
كســى كه با خانه خدا اُنس دارد، تالش مى كند در خارج از مســجد نيز 
عملكردى متناســب و همگون با حضور در مسجد داشته باشد. نقش 
تربيتى حضور در مسجد، زمانى مؤثّرتر خواهد بود كه مؤمن به ياد آورد 

در مســجد بايد عالوه  بر زينت هاى ماّدى، آراستگى هاى معنوى نيز 
 ﹜ْ﹊ُ︐َ﹠َوا ِز ُ︢ ُ︠ داشته باشد؛ همچون صدق، صفا و خلوص. او بايد فرمان «
»23 را با عمل پاسخ گويد؛ در غير اين  صورت، پروردگار او  ٍ︡ ︖ِ ْ︧ ﹞َ ِ﹏﹋ُ َ︡ ﹠ْ︻ِ
را به خانه خود راه نمى دهد و اولياى بزرگ خدا نيز دست رد به سينه اش 

خواهند زد.
﹝︧︖︡ و ︑︣︋﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩

از جنبه هاى ديگر تربيتى مســجد، نقش مؤثّــر آن در پيوند دلدادگان 
خود با انسان هاى صالح و برگزيده است. از ديد آگاهان مسائل تربيتى، 
نقش دوست خوب در ســعادت انسان بسيار ممتاز است. مسجد ميان 
مؤمنان و نخبگان و صالحان جامعــه، پيوند ايجاد مى كند و با اين كار 
بسترى مناسب براى پرورش و تربيت روحى آنها فراهم مى كند. كسى 
كه با خوبان در ارتباط باشــد، دست كم از سر حيا از برادران دينى خود، 
راه انحراف را در پيش نمى گيرد؛ حّتى اگر به درجه اى از تكامل نرسيده 
باشد كه به  سبب ترس از خداوند به گناه دست نزند. مسجد با فراخوانى 
پيوسته مسلمانان به جمع روح جمع گرايى، انعطاف و نظم پذيرى را در 
آنــان تقوّيت مى كند و درون گرايى افراطى و بيگانگى از جمع را از آنان 
مى زدايد. اگر خانواده هاى مسلمان در مسجد به هم پيوند بخورند، بستر 

مناسبى براى هميارى هاى جمعى آنان فراهم مى شود.
﹝︧︖︡ و ﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی روان ︫﹠︀︠︐﹩ 

مســجد مى تواند گرد مالل و اندوه را از چهره و جان مســلمان بزدايد 
و «افســردگى» وى را برطرف كند. مســجد، نشاط را به فرد مسلمان 
هديه مى كند كه نشــانه ســالمت و تكامل روحى است. خانواده هاى 
مسجدى، در تعامل هاى خود، مشــكالت و سختى هاى زندگى را در 
جمع ديگر خانواده ها بيان مى كنند و تخلّيه  عاطفى مى شوند و همچنين 
حّس پذيرفتگى در جمع، آنها را از احســاس تنهايى، زمين گير شــدن 
و واماندگى نجات مى دهد. حّتى اگــر خانواده ها نتوانند براى يكديگر 
گره اى بگشايند، احساس همدردى و صفايى كه در جمع يكديگر پيدا 
مى كننــد، انگيزه تالش دوباره و مبارزه  با مشــكالت را در آنها تقوّيت 

مى كند.
مسجد به طور معمول جايگاه طرح مشكالت و نارسايى هاى اجتماعى 
اســت. به طور طبيعى، حضور در چنين مكانى، روح تعّهد و دردمندى را 
در فرد مى دمد. پرورش اين خوى پســنديده، در اشخاص نوعى مبارزه 
با روح بى تعّهدى و بى تفاوتى است؛ روحّيه اى كه هرگاه در افراد جامعه 
ـ به ويژه نســل جوانـ  پيدا شود، آسيب هاى اساسى بر پيكر آن اجتماع 
وارد خواهد شد. يكى از زمينه هايى كه فرهنگ مسئولّيت و هميارى را 
در مسلمانان رواج مى دهد، حضور خانوادگى در مسجد است. در مسجد 
نيازها، كاســتى ها، چالش ها، فرصت ها و تهديدها برجسته و توصيف 

مى شود و خانواده ها مى توانند براى يكديگر پشتيبان باشند. 
ب) كاركردهاى آموزشى مسجد

از همان آغاز گســترش اســالم، خط و كتابت در مسجد آموزش داده 
مى شــد و اين امر موجب بروز اِشكال در فّعالّيت هاى عبادى نمى شد. 
شــايد بتوان گفت كه كاركردهاى آموزشى و فرهنگى مسجد، پس از 
كاركردهاى تربيتى و به ويژه تربيت عبادى، سرآمد ديگر كاركردهاى 
مسجد است. آموزش هاى اسالمى، با دعوت پيامبر اكرم، نخستين 

مربّــى و معلّم مســلمانان، از 
مســجد آغاز شــد كه در واقع 
پايــگاه تعليماتى مســلمانان 
بود. مســجد كه در عصر نبّوت 
و دوره خلفاى راشــدين بناى 
بسيار ســاده اى داشت، مجمع 
نومســلمانانى شــد كه براى 
آشنايى با آموزه هاى اسالمى و 
حّل  و فصل مسائل جديد، در آن 
رفت  و  آمد مى كردند. اقامه نماز، 
استماع ســخنان پيامبر در 
باب آيه هاى قرآن كريم، تبليغ 
دين و ابالغ احكام شرع،  اعالن 
جنگ و جهاد و صلح،  آموزش 
مهارت هاى زندگى، تقســيم 
غنايم جنگى، ارســال نامه ها، 

تشييع جنازه و مسائلى از اين قبيل، در مسجد انجام مى شد كه بيشتر آنها 
با هجرت رسول خدا به مدينه آغاز شد. در واقع، «مسجد» كهن ترين 

دانشگاه اسالمى و اساسى ترين پايگاه تعليم در تاريخ اسالم است.
مسجد نخستين مركز آموزشى و مدرسه  دينى 

به گواهى موّرخان، محقّقان و حّتى خاورشناســان، بناى مسجد قبا و 
مســجد الّنبى در واقع پى ريزى مدرســه اســالمى بزرگى بوده است. 
مســلمانان و شهروندان كشورهاى اسالمى، از آغاز اسالم تا چند قرن 
پس از آن، با پديده اى به نام مدرســه آشــنا نبودند. از اين رو، محّققان و 
موّرخان پذيرفته اند كه پيش از پيدايش مدرسه، مسجد نخستين و يگانه 
مركز مهّم آموزشى، فرهنگى در كشورهاى اسالمى بوده است. هرچند 
برخى محّققان از جايگاه هاى آموزشــى ديگرى نيز نام برده اند؛ مانند 

مكتب هاى خانگى، دارالقّراء ها و دارالحكمه ها.
شــايد خوانندگان عزيز از اين موضوع تعّجب كنند كه روزگارى ميان 
فقيهان بحث بوده است كه آيا با وجود مسجد تأسيس مدرسه جايز است 
يا نه! گرچه طرح اين مســئله، در فضاى كنونى، براى ما شگفت انگيز 
است؛ ولى در دورانى كه مسجد، يگانه پايگاه آموزشى بوده است و ناگاه 
سخن از مدرسه به ميان آمده است. البته فقيهان شيعه و سّنى، هيچ گاه 
احداث مدرسه را منع نكرده اند؛ آنان همواره گسترش مدرسه ها را تأييد 
مى كردند و برخى از آنان نيز مدرسه هاى مهّمى بنا كردند. غرض فقط 
تأكيد بر اين واقعّيت بود كه روزگارى مسجد يگانه پايگاه مهّم آموزشى 

در كشورهاى اسالمى بوده است. 
محتوا و سبك آموزش در نخستين مسجدها 

پيامبر گرامى در مسجد خويش آيه هاى قرآنى، احكام و معارف دينى 
و حّتى مسائل تاريخى را آموزش مى داد. مطلب هايى كه در اين جلسه ها 
ارائه مى شــد، با توان فكرى شنوندگان متناسب بود. فاصله زمانى اين 
جلسه ها باعث خستگى و مالل شنوندگان نمى شد. عبداهللا بن مسعود 
كه از چهره هاى علمى در روزگار پيامبر به شمار مى آيد، مى گويد: ﹋︀َن 
︀﹜﹞﹢︻︷﹤ ﹁﹩ ا﹔︀م ﹋︣ا﹨ِ﹤ ا﹜︧︀﹝﹤ ︻﹙﹫﹠︀؛ رسول   ︋︀﹠﹛﹢︐ ﹤ر︨﹢ُل ا﹜ّ﹙ـــ
خدا از آن رو كه مبادا ما (شــنوندگان) خســته و ملول شويم، فقط در 

برخى از روزها ما را موعظه مى فرمودند.»24 

شواهد نشان مى دهد كه اين جلسه ها پس از برخى نمازها بيشتر برگزار 
مى شــد؛ مانند نماز صبح و شام كه شمار بيشــترى از مردم در مسجد 
حضور مى يافتند و شــور و نشاط فراوانى در حفظ و ثبت سخنان رسول 
خدا ميان شنوندگان وجود داشت. افرادى كه به دليلى توفيق حضور 
در اين جلسه ها را نمى يافتند، به ديگران سفارش مى كردند تا گفته هاى 
ايشان را كلمه  به  كلمه ثبت و حفظ كنند و در فرصت مناسب براى آنان 

بازگو كنند.
عالوه  بر جلسه هاى رسمى سخنرانى، جلسه هاى آموزشى و پرسش  و 
پاسخ نيز در مسجد پيامبر تشكيل مى شد. در اين جلسه ها فقط يك نفر 
سخن نمى گفت، بلكه همه با هم گفت وگو مى كردند. حضرت بيشتر 
وقت ها، پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب، در مســجد مى ماند. بخشى از 
اين وقت صرف پاســخگويى به پرسش هاى دينى و حّتى تعبير خواب 
مسلمانان مى شد. پيامبر خدا براى تازه  مسلمانان نيزـ  كه به  طبع به 
آموزش هايى ويژه نياز داشتندـ  جلسه هايى جداگانه تشكيل مى دادند. 
گاه در حضور آن حضرت مســابقه شعر و سخنرانى برپا مى شد و پيامبر 

خدا جايزه برگزيدگان را به آنان اهدا مى كردند.
در غياب آن حضرت و هنگامى  كه در جبهه هاى جنگ حضور مى يافتند، 
فّعالّيت هاى آموزشى تعطيل نمى شــد؛ بلكه كسانى چون عبداهللا بن 
 امّ مكتوم و عبداهللا بن  رواحه، اداره امور مســجد را بر عهده مى گرفتند. 
جلسه هاى آموزشــى نيز در نبود آن حضرت ادامه مى يافت؛ زيرا استاد 
 و مدّرس كالس هاى آموزشــى مســجد الّنبى فقط پيامبر اسالم
نبود. بلكه افراد ديگر نيز كه صالحّيت علمى داشــتند، جلسه ها را اداره 

مى كردند.
عبداهللا بــن  رواحه كه چهــره اى علمى بود، جلســه هاى توحيد، معاد 
و مســائل اعتقادى را اداره مى كرد. پيامبر اكرم گاه مانند شــنونده و 
تماشاگر، گفت  و شنودهاى علمى را نظاره و هدايت مى كرد. آن حضرت 
درباره چنين مجالس مى فرمود: «كم نشســتن در چنين مجالسى را بر 
نشستن در جلسه هاى دعا و نيايشـ  كه در گوشه ديگر مسجد برپا بودـ  
ترجيح مى دهم؛ زيرا من براى آموزش و تعليم مردم به پيامبرى مبعوث 

شده ام».25 
اميــر مؤمنان، على، نيز در حالى  كه يك پلّه پايين تر از جايگاه پيامبر 

﹫︀︨﹩ را︋︴﹥  ︀ ﹝︀︧﹏ ﹝ّ﹛ ا︗︐﹞︀︻﹩ـ ︨   ﹝︧︖︡ی ﹋﹥ ﹡﹞︀ز﹎︤اران آن︋ 
﹫︣ا﹝﹢ن ﹝﹞ ﹏︀ّ︧﹛ ︗︀﹝︺﹥ را︤﹡﹩ و ︑︊︀دل آرا  ﹁ّ︺︀ل دار﹡︡ و در آ﹡︖︀︎ 

﹥ ﹝︧︖︡ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹡︤د﹉ ︑︣ ا︨️.  ︋،︡﹠﹠﹋ ﹩﹞

﹥ ﹋︀ر﹋︣د ا︨︀︨﹩ دارد: ﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل︨  ︀﹡﹢اده︋   ︠
﹢﹨︣؛ ١ـ ار︲︀ی ﹡﹫︀ز﹨︀ی ︗﹠︧﹩، ︻︀︵﹀﹩ و روان ︫﹠︀︠︐﹩ زن و︫ 
٢ـ ︑︡اوم ﹡︧﹏ ا﹡︧︀﹡﹩ در ﹇︀﹜︉ زاد و و﹜︡﹨︀؛

︣ورش روح ﹨﹛ ﹎︣ا﹩ و ﹨﹞﹢ار︨︀زی ﹝︀رت ︗︀﹝︺﹥ ︢︎︣ی و  ٣ـ︎ 
ا︗︐﹞︀︻﹩ ︫︡ن ﹁︣ز﹡︡ان.
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 مى نشســت، گاه براى مردم ســخن مى گفت. پيامبر اكرم اكرم
كوشــش مى كرد تا دامنه اين تالش ها به ديگر مســجدها نيز كشيده 
شــود. بر پايه شواهد تاريخى، مسجد قبا نيز نشاط علمى و فّعالّيت هاى 
فرهنگى داشته اســت. به  دليل موقعّيت خاّص سياسى، حضور علمى 
امام باقر و امام صادق در مســجدالّنبى، بيشــتر از ديگر امامان بود. 
شــاگردان آن دو امام بزرگوار نيز جلســه هاى علمى داشتند؛ همچون 
ابان بن  تغلب، ُمعاذبن  مسلم، حمران بن  اعين و زرارة بن  اعين. همه اينها 
به ما مى فهماند كه مسجد براى هميشــه جايگاه آموزش و فراگيرى 

معارف اسالمى است. 
گفتنى اســت كه ميان همه بحث ها و علوم دينــى، پرداختن به علوم 
قرآنى در مســجد اهمّيتى ويژه دارد؛ زيرا قرآن و مسجد، پيوندى خاّص 
 ِ️ َ︊ ِ︭ با يكديگر دارند. پيامبر اسالم در اين  باره فرموده است: «اِّ﹡﹞︀ ُ﹡
ُ︡ ﹜ِ﹙ُ﹆︣آن؛ مســجدها را براى (خوانــدن و فهميدن) قرآن بنا  ا﹜َ﹞︧ــ︀ِ︗
؛ كسى كه قرآن را  َ︡ ︉ُ ا﹜َ﹞︧ــ︀ِ︗ ِ﹫ُ﹚﹁َ ،ا﹜ُ﹆︣آَن ُ︉ ََكرده اند».26 و «َ﹝﹟ ا

دوست مى دارد، مساجد را نيز بايد دوست  بدارد».27
 ﹤﹡︀︋︀︐﹋ و ︡︖︧﹞ ︡﹡﹢﹫︎

مطالعه تاريخ مسجد، نشان مى دهد كه مسجد و كتابخانه همواره همراه 
بوده اند. از همــان آغاز كه قرآن به  صورت مكتوب در آمد، مســلمانان 
قرآن هاى دست نويس را به مسجد اهدا يا وقف مى كردند. با افزايش شمار 
كتاب ها، كتابخانه هاى مساجد نيز رشدى فزاينده يافت. بعدها كتابخانه ها 
از مســجدها جدا شدند و نهادهاى اسالمى مســتقلى به  وجود آوردند. 

كتابخانه ها نقش بزرگى در شكوفايى فرهنگ و تمّدن اسالمى داشتند. 
 ج) كاركردهاى سياسى و اجتماعى مسجد 

﹩﹠︣ای ︑︖︣︋﹥ ﹝︣دم ︨︀﹐ری د ︧︐︣ی︋   ︋،︡︖︧﹞
يكى از ويژگى هاى مســجد اين اســت كه برخــالف ديگر معبدها و 
مركزهاى دينى، با مسائل سياسى و اجتماعى جامعه ارتباط دارد و نهادى 
مؤثّر است. مســجد، كانون رايزنى و مشورت است؛ مشورت و مراجعه 
به آراى عمومى در مسائل اجتماعى نيز نقش بسزايى در تكامل جامعه 
دارد. تبادل آرا در مسائل اجتماعى، رشد و شكوفايى به ارمغان مى آورد. 
مسجد در جايگاه اصيل خويش، محّل رايزنى هاى سياسى ـ اجتماعى 
است. خداوند متعال به پيامبر خويش فرمان داده بود تا در كارهاى مهّم 
با مردم مشورت كند و مســجد پايگاهى براى عمل به اين دستور بود. 
از اين رو، نويســندگانى كه مسجد را «مجلس شوراى مسلمانان» نام 

نهاده اند، سخنى گزاف نگفته اند. 
رسم مسلمانان در زمان پيامبر اســالم اين بود كه هرگاه حادثه اى 
مهّم رخ مى داد، جارچى ندا مى كرد: «الصالة جامعه»؛ يعنى براى نماز 
در مسجد جمع شويد. شواهد گويايى نشان مى دهد كه مسلمانان، حّتى 
براى مشورت درباره مسائل نظامى، در مسجد جمع مى شدند؛ در نتيجه 
مى توان گفت: مســجدى كه نمازگزاران آن با مسائل مهّم اجتماعىـ  
سياسى رابطه فّعال دارند و در آنجا پيرامون مسائل مهّم جامعه رايزنى و 
تبادل آرا مى كنند، به مســجد نمونه نزديك تر است. گفت وگو پيرامون 
مشكالت اجتماعى و چاره انديشــى براى رفع آنها، هنگامى به نتيجه 
مى رســد كه اقدام هاى عملى نيز در پى داشــته باشد. مسجد، پايگاه 
عمومى مسلمانان و محّل حضور قشرها و خانواده هاى گوناگون است. 

از اين رو، مســجد جايگاه مناســبى براى تعاون اجتماعى مسلمانان و 
مشاركت آنان در راستاى رفع نارسايى هاى اجتماعى و خانوادگى است. 
امام رضا، در گفتارى نورانى، يكى از فايده هاى سازنده نماز جماعت 
راـ  كه به طور معمول در مسجد برپا مى شودـ  هميارى مسلمانان بر «بِّر 
و تقوا» برشمرده اســت.28 اين سخن، باب علمى است كه صدها باب 
علم ديگر را براى انســان مى گشايد. كارهايى مانند جمع آورى كمك 
براى نيازمندان، پرداخت وام، اعطاى خدمات درمانى، اقدام هايى براى 
تسهيل ازدواج جوانان، كارگاه هاى مهارت خانواده، برنامه ريزى براى 
عيادت بيماران و امورى از اين دست همگى از مصداق هاى تعاون بر «بّر 
و تقوا» اســت. در سايه برنامه ريزى صحيح، به ويژه در مسائل خانواده، 
مى تــوان كارهاى خير را به خوبى در مســجد انجام داد. البته پرداختن 
بدين امور بايد به گونه اى باشــد كه به شأن، آبرو، كرامت، عّزت و حدود 

الهى جداسازى زنان و مردان آسيبى وارد نكند. 
 د) كاركرد ارزشى مسجد

مسجد در جايگاه اصيل خود، بسترى براى ارزش آفرينى و ارزش گزارى 
است و توّجه مســلمانان را به ارزش هاى فراموش شده جلب مى كند. در 
مســجد، تفاوت نيازمند و ثروتمند، رئيس و زيردست، فرمانده و سرباز، 
امتيازهاى ماّدى و ظاهرى كنار گذاشته مى شود و همه دوش به دوش هم 
در يك صف نماز مى خوانند. در مسجد، فقط ارزش هاى حقيقى برجسته 
مى شود و محترم است؛ همچون تقوا و جهاد. بر  پايه فقه اسالمى، شايسته 
اســت كسانى در صف اّول نماز جماعت بايستند، كه فضيلت هايى چون 
علم، تقوا، ايثار و جهاد داشته باشند. اين امر خود نوعى ارزش گزارى و ترويج 
ارزش هاى اصيل است. خانواده ها، به ويژه دختران و پسران، با ديدن اين 
صحنه ها و تجربه برخوردهاى ارزشــى، به طور مستقيم و غيرمستقيم با 

آموزه هاى ارزشى اسالم آشنا مى شوند و به آن خو مى گيرند.
در مسجد پيامبر گرامى، گاه شخصى يافت مى شد كه نه  تنها از جهاد و ايثار 
بويى نبرده بود، بلكه از راه هاى گوناگون، نفاق و دودستگى را در جامعه ترويج 
مى داد و با پيامبر گرامى رودررو مى شد؛ با اين  حال باز انتظار جايگاهى واال 
در مسجد داشت. مسلمانان اين افراد را از مسجد طرد مى كردند؛ زيرا با الهام 
از رهنمودهاى پيامبر خدا، آموخته بودند كه مكان هاى حّساس مسجد 
از آن مســلمانان مؤمن، متعّهد و ايثارگر است. آرى؛ مسجد، خانه دفاع از 
ارزش ها و مسجديان نگاهبانان ارزش هاى اسالمى هستند. مختصر اينكه 
يكى از شاخص هاى مسجد نمونه، ميزان نقشى است كه در احيا و تثبيت 

ارزش هاى اسالمى و پاسدارى از آنها ايفا مى كند. 
︀﹡﹢اده ﹝︧︖︡ و︠ 

چنانچــه در بندهاى قبلــى گفتيم، در آيه ها و روايت ها براى مســجد 
كاركردهاى گوناگونى بيان شــده است. به فراخور اهمّيت و جايگاهى 
كه جنبه هاى گوناگون زندگى آدمى در فرهنگ اســالم دارد، مســجد 
ســرمايه گذارى آموزشى و تربيتى متناســبى فراهم مى آورد. خانواده، 
قداست و منزلت خاّصى در دين اسالم دارد؛ تا آنجا كه بنا و نهادى را قابل 
مقايسه با آن نمى داند. تعبيرهايى كه در قرآن و روايت ها درباره خانواده به  
كار رفته است، به  خوبى اين اّدعا را ثابت مى كند. خداى سبحان در آيه 21 
سوره نساء، ازدواج را «ميثاق غليظ» يا پيمان محكم مى نامد كه موجب 
تشكيل خانواده مى شود. در آيه 72 سوره نحل، خانواده را «نعمت الهى» 
مى نامد. همچنين رســول گرامى اسالم ، خانواده را محبوب ترين و 

عزيزترين بنا نزد خداى سبحان توصيف مى كند و مى فرمايد: «َ﹝︀ ︋ُِ﹠َ﹩ ِ﹁﹩ 
.29«︕ِِو ْ︤ ّ︤ ِ﹝َ﹟ ا﹜︐ُ ُ︤ َو َ︗﹏ُ َو َأَ︻ ︉ّ إِ﹜َ﹩ ا﹜﹙ُِ﹥ َ︻ َ︀ِم ︋َِ﹠︀ٌء َأ﹚َ ْ︨ ِ︅ ا﹜ْ

بنا به باور مسجدشناسان و كارشناسان تعليم  و تربيت خانواده، مسجد 
جايگاه مناسبى براى ارائه آموزش هاى بهينه سازى خانواده است؛ زيرا 
گوهر اصلى خانواده اســالمى از عشق زن و شــوهر به يكديگر مايه 
ــُ﹊ْ﹛  ِ︧ ْ﹟ َأ﹡ُ﹀ ِ﹞ ﹜﹊َُ﹛ ﹅َ﹚َ َ︠ مى گيرد و خداوند مى فرمايد: «َو ِ﹝ْ﹟ آَ︀ِ︑ِ﹥ َأْن 
ًة َوَرَْ﹞ً﹤ إِنُ ِ﹁﹩ َذ﹜َِ﹈ ﹜َ︁َ︀ٍت ﹜َِ﹆ْ﹢ٍم  َ﹢دُ ُ﹞ ﹜﹊ُ﹠َ﹫َْ︋ ُ﹊ُ﹠﹢ا إِ﹜َْ﹫َ︀ َوَ︗َ︺َ﹏  ْ︧ َأْزَواً︗︀ ﹜َِ︐
وَن؛ از جمله نشــانه هاى خداوند اين است كه از جنس خود شما  ُ︣ ُ﹊﹀َ︐ََ
همسرانى برايتان آفريد كه در كنارشان بياراميد و ميانتان مهر و رحمت 
قرار داد».30 بى ترديد، اين عشق زمينى از عشق به پروردگار جدا نيست. 
پيوند آسمان و زمين، در چارچوب خانواده، جلوه هاى معيشتى ديگرى 
هم دارد. براى مثال، تالش نان آور خانواده براى اداره خانواده و تدارك 
نيازهاى اعضاى آن در فرهنگ اسالمى، جهاد در راه خدا است: «ا﹜﹊︀دّ 
︊ِ﹫ِ﹏ ا﹜ّ﹙ـــ﹥؛ تالش گر و نان آور خانواده همانند  ــ َ︨  ﹩ِ﹁ ُ︡ ﹨ِ︀︖﹝ُ﹛︀﹋َ ﹤َِ﹛︀﹫︺َِ﹛
جهادگر در جبهه نبرد اســت».31از اين رو، هــرگاه فردى براى خانه و 
خانواده اش تالش كند و بخواهد رفاه و خوشــى را براى آنها به ارمغان 
آورد، به فرموده پيامبر اســالم در راســتاى عبادت و بندگى خدا گام 
برداشــته است. به نظر نگانده، براى فهم نقش مسجد در تحكيم نظام 
خانواده، بهتر است نخســت دريابيم كه خانواده چه كاركردهايى دارد 
و پس از آن كاوش كنيم كه مســجد تا چه اندازه مى تواند در تســهيل و 

هموارسازى اين كاركردها مؤثّر باشد. 
كارشناســان امور خانواده بر اين باورند كه خانواده به طور معمول ســه 

كاركرد اساسى دارد:
1ـ ارضاى نيازهاى جنسى، عاطفى و روان شناختى زن و شوهر؛

2ـ تداوم نسل انسانى در قالب زاد و ولدها؛
3ـ پــرورش روح هم گرايى و هموارســازى مهــارت جامعه پذيرى و 

اجتماعى شدن فرزندان.
آموزه هاى اجتماعى اســالم كه به طور معمول در فضاى مســجد و به 
مســجديان داده مى شود، مســلمانان را براى ايفاى نقش بهتر در سه 
كاركردى كه گفته شد، به  ويژه مهارت جامعه پذيرى و اجتماعى سازى، 
آماده مى كند. زن و شــوهر در حريم خانواده به بهترين شكل نيازهاى 
عاطفى و جنسى يكديگر را برآورده مى كنند و اين نهاد عامل مهّمى در 
حفظ ســالمت اخالقى افراد و جوامع است. حمايت روانى زن و مرد از 
يكديگر كه ناشى از برقرارى پيوندهاى عاشقانه است، بيش از هر رابطه 
انسانى ديگر مهّم بوده است. در اســالم، ازدواج قراردادى است كه به  
صورت  طبيعى و با كمترين هزينه، نسل انسان را تداوم مى بخشد. خداى 
 ﹜ْ﹊ُ ِ︧ متعال در آيه 72 ســوره نحل مى فرمايد: «َو ا﹜﹙ُُ﹥ َ︗َ︺َ﹏ ﹜َُ﹊ْ﹛ ِ﹝ْ﹟ َأْ﹡ُ﹀
ًة...؛ خداوند از جنس شما  َ︡ ﹀ََ َو ﹟َ﹫﹠َ︋ ︀ً َو َ︗َ︺َ﹏ ﹜َُ﹊ْ﹛ ِ﹝ْ﹟ َأْزواِ︗ُ﹊ْ﹛  َأْزوا︗
همسرانى برايتان قرار داد و از اين همسران برايتان فرزندان و نوادگانى 
قرار داد...». پيام ضمنى ديگر اين آيه شريفه، پيدايش و تداوم نسل آدمى 
در پرتوى ازدواج اســت. پرورش اجتماعــى فرزندان نيز كه با عواطف 
مثبت والدين و در چارچوب خانواده به بهترين شكل صورت مى گيرد، 
از مهمّ ترين كاركردهاى خانواده اســت. البته روابط عاشقانه و مناسب 
(اخالقى و قانونى) ميان اعضاى خانواده، شــرط اساسى ايفاى اين سه 
كاركرد است. بى ترديد، اگر اين روابط كاهش يابد يا خشنودكننده نباشد، 

كاركردهاى خانواده تضعيف خواهد شد.32
در فرهنــگ اجتماعى اســالم، حضور زنــان و مردان مســلمان در 
صحنه هايى تشويق شده است كه براى خير جامعه اسالمى باشد؛ براى 
مثال و به  ويژه در مسجد. فلسفه چنين ترغيبى اين است كه براى هر دو 
قشر، بركت هاى گوناگونى به  بار مى آورد. به  عالوه، در اسالم وظيفه و 
مسئولّيت هاى فردى و اجتماعى با عنصر جنسّيت مرزبندى نمى شود. 
دين اسالم، از آن جهت كه بشر را با ديد جمعى مى نگرد، زن و مرد جامعه 
را موّظف مى داند؛ چنان كه قرآن كريم مؤمنان راستين را چنين معّرفى 
 ٍ︣ ﹢﹜ِِ﹥ َوإَِذا َ﹋︀ُ﹡﹢ا َ﹝َ︺ُ﹥ َ︻َ﹙﹩ َأْ﹝ ُ︨ َ﹟ آَ﹝ُ﹠﹢ا ︋ِ︀﹜﹙ُِ﹥ َوَر ِ︢ مى كند: «ا﹡َُ﹞︀ ا﹜ُْ﹞ْ﹣ِ﹝ُ﹠﹢َن ا﹜ُ
ِذُ﹡﹢ُه...؛ مؤمنان راستين كسانى هستند كه  ْ︃ ︐َ ْ︧ َ ﹩ُ︐َ ا﹢ ُ︊ ﹨َ ْ︢ َ ﹜َْ﹛ ︹ٍ﹞ِ︀︗َ
هم از نظر عقيده به خدا و پيامبرش معتقدند و هم از نظر درك مســائل 
اجتماعى و هوش جمعى جامعه را خوب مى شناسند و همواره در مسائل 
جمعى حضور دارند و منزوى نيستند».33 امر جامع، همان مسائل جمعى 
نظام اســت؛ براى مثال نماز جمعه، تظاهرات عليه طاغوت و استكبار، 
حضور در انتخابات، تأييد رهبرى و مســئوالن اسالمى، امر به  معروف 
عمومى و نهى  از  منكر جمعى و صدها نمونه ديگر از اين دست است. اين 
نمودارى از وظيفه جمعى افراد جامعه است كه قرآن ترسيم مى كند و در 
ايــن بخش ميان زن و مرد تفاوتى وجود ندارد.34همان گونه  كه گفتيم، 
مســجد از زمان پيامبر اعظم يكى از بسترهاى مهّم براى كارهاى 
اجتماعى و رشد و ارتقاى فردى بوده است و آيات قرآن، ايفاى اين نقش 

را هم بر دوش زنان و هم بر عهده مردان مى گذارد.
︣آ﹝︡ه از ︱﹢ر ز﹡︀ن در ﹝︧︖︡  ️ ﹨︀ی︋  ﹋︣︋

برپايه  مفاد برخى از روايت ها، هنگامى كه زن وارد مسجد مى شود، درست 
ماننــد مرد آرامش مى يابد و در اين مورد تفاوتى ميان زن و مرد نيســت. 
همه ما مى دانيم كه از نظر فرهنگى، مسجد بهترين مركز براى فراگيرى 
مســائل و آموزه هاى دينى است. مسجد، روح نماز را زنده مى كند، ميان 
مؤمنان الفت و محّبت پديد مى آورد و آنها را به هم نزديك مى كند. مسجد، 
بهترين جايى است كه همه افراد جامعهـ  از هر جنس، با هر سّن و سطح 
سوادـ  مى توانند مسائل مذهبى را فراگيرند. بى ترديد، همه زنان به مدرسه 

︩ ︻︷﹫﹞﹩ از ︗︀﹝︺﹥ را ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨﹠︡؛ ︱﹢ر آ﹡︀ن در ﹝︧︖︡،   ز﹡︀ن︋ 
 ︀  ︋﹩︀﹠ّ︫︡س، آ ︣ه ﹎﹫︣ی ﹝︺﹠﹢ی از ا︀︗ ﹟﹍︀ه ﹝﹆ ︣ای︋  ﹁︣︮️ ﹝﹠︀︨︊﹩ ا︨️︋ 

ّ︭﹫︐︪︀ن. ﹝︺︀رف ا︨﹑﹝﹩ و ار︑﹆︀ی د﹠﹩ و ﹝︺﹠﹢ی︫ 

︀﹍︀ه ﹝︺﹠﹢ی و د﹠﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡   ﹝︧︖︡، در ︗︀﹍︀ه︎ 
 ︡﹠﹋ ﹉︤د﹡ ﹜﹨ ﹤ ︠︀﹡﹢اده ﹨︀ را در ︀ر﹢ب د﹟ و ا﹞︀ن︋ 
﹥ ار﹝︽︀ن آورد. ︣ا︪︀ن︋  و ︔︊︀ت و ا﹝﹠ّ﹫️ را︋ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩
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﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
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نمى روند و از طرفى تجربه ثابت كرده است كه زنان به سخنرانى هاى راديو 
و تلويزيون چندان اهمّيت نمى دهند يا كم اهمّيت مى دهند؛ پس بايد در 
جايى با وظيفه هاى دينى خود آشــنا شوند. حضور در مسجد، زن را آماده 

مى كند تا به روايت ها گوش دهد و آداب و سنن دينى را بياموزد. 
از نظر اجتماعى و سياسى نيز امروز حضور زنان در اجتماع و امور فرهنگى، 
مشتى به دهان ياوه گويان و منحرفان از اسالم است؛ منحرفانى كه شعار 
آزادى و تساوى حقوق زن و مرد سر مى دهند و اسالم را مّتهم مى كنند 
به تحقير زن. تشويق زنان به حضور در اجتماع ها، مسجدها و نمازهاى 
جمعه، نشان مى دهد كه اسالم با آزادى آنها مخالف نيست؛ بلكه مهّم 
اين است كه حريم ها حفظ شود. البته اين بدان معنا نيست كه اسالم زن 
را شــبيه مرد مى داند. اگرچه زنان و مردان در طبيعت و جنسّيت با هم 

فرق دارند؛ اّما در انسانيت مساوى اند و ارزش زن از مرد كمتر نيست. 
نه  تنها امروز حضور زن در صحنه سياســى مؤثّر اســت، بلكه در صدر 
اسالم نيز چنين بوده است. داستان سوده، دختر عماربن  اسك همدانى، 
و زن هاى ديگرى كه در كتاب ها نقل شــده است، بر درستى اين سخن 
گواهــى مى دهد. قرآن كريم، همچنين يادآورى مى كند كه ســه زن، 
حضرت موســى را از كشته شدن نجات دادند و او را پرورش دادند: مادر 
موسى، خواهر موسى و زن فرعون. اين سه زن با وضعّيت سياسى زمان 
خود مبارزه كردند تا حضرت موسى پرورش يافت. زنان نيز مانند مردان 
︀ُن إِ﹡َُ﹈  َ︧ ﹡ِ︅ َ︀ ا﹜ْ ّــ︀ َأَ» :در تالش و كوشش هســتند. خداوند مى فرمايد
ً︀ َ﹁ُ﹞َ﹙︀ِ﹇﹫ِ﹥».35اين خطاب به انسانّيت است. سرانجام  ْ︡ ﹋َ ﹈َِ︋ َ﹋︀ِدٌح إِ﹜َ﹩ َر
انسان به لقاء اهللا مى رسد؛ حال يا لقاى جالل يا لقاى جمال؛ بى ترديد زن 

و مرد در اين راه همتاى يكديگرند.36
︗︡ا﹩ ︗﹠ّ︧﹫︐﹩ در ﹝︧︖︡﹨︀

در حديثى از پيامبر اســالم، چنين نقل شــده  است: كنيزان خدا را از 
مسجدها باز نداريد؛ در حالى  كه خانه هايشان برايشان بهتر است.37ايشان 
به زنان اجازه  رفتن به مســجد مى دادند و زنــان آن حضرت نيز براى 
نمازها به مسجد مى رفتند؛ با اين  حال ايشان دستور دادند محّل زنان از 
مردان جدا باشــد و ورودى زنان نيز از در مردان مجّزا باشد.38همچنين، 

پيامبر اســالم دستور دادند 
تا پس از نماز، نخســت زن ها 
و بعد مردها بيــرون بروند39 و 
زنان در صف هــاى عقب نماز 
جماعت بنشنينند.40ُعَمر، زنان 
را از حضور در مســجدها منع 
كرد؛41اّمــا در دوره خالفــت 
عثمــان و امام علــى زنان 
دوباره اجازه حضور در مسجدها 
را پيدا كردند. با گسترش قلمرو 
خالفــت اســالمى، از ورود 
زنان به مســجدها جلوگيرى 
شــد. امام غزالى در احياءالعلوم 
نوشته اســت: درست آن است 
كه فقط زاالن را به مســجد راه 
بدهنــد.42در دوره هاى جديد، 
زنان اجازه حضور در مســجد را دارند؛ هرچند بخــش مردان و زنان با 
پرده اى از هم جدا مى شــود يا بخش زنان در قسمت بااليى قرار دارد. با 
اين  حال، در برخى از مسجدهاى كشورهاى اسالمى، از جمله مالزى و 

عربستان، هنوز زنان حّق ورود ندارند.43
بر پايه برخى از روايت ها و احكام فقهى، نقش چشــمگيرى به حضور 
زنان داده اند و در برخى روايت ها نيز از حضور آنان نهى شــده اســت و 
مســجِد زنان را خانه آنان دانســته اند. بايد توّجه داشته باشيم كه اين 
روايت هــا نمى خواهد رفــت  و  آمد زنان را منع كنــد؛ بلكه همان گونه 
كه بســيارى از فقيهان فرموده اند، مقصود اين روايت ها تأكيد بر لزوم 
مرزبنــدى ميان زنان و مردان در روابــط اجتماعى و رعايت حجاب و 
پاكدامنى آنان است. بى ترديد، زنان بخش عظيمى از جامعه را تشكيل 
مى دهند؛ حضور آنان در مسجد، فرصت مناسبى است براى بهره گيرى 
معنوى از اين جايگاه مقّدس، آشنايى با معارف اسالمى و ارتقاى دينى 
و معنوى شخصّيتشان. برخى از زنان فقط با حضور در مسجد مى توانند 

راه كمال را بياموزند و به ارتقاء معنوى برسند. 
︀﹡﹢اده (︻﹆︡ ﹡﹊︀ح) ﹊﹏ ﹎﹫︣ی︠  ﹝︧︖︡ و آ︾︀ز︫ 

از جمله كاركردهاى مهّم مســجد، در راستاى تحكيم خانواده، تشويق 
مســلمانان به همسرگزينى، ازدواج، پيشنهاد همسر مناسب، فرخوانى 
بــراى مراســم ازدواج، خواندن خطبه و صيغه  عقد اســت. داســتان 
خطبه خوانــى و اجراى عقد نكاح حضرت علــىو فاطمه و نيز 
فراخوانى مراسم ازدواج ايشان، شنيدنى است.44علىمى فرمايد كه 
رســول خدا به من فرمود: اى على! براى اهل خود طعام بافضيلتى 
تدارك ببين؛ گوشــت و نان از سوى ما و خرما و روغن از سوى تو تهّيه 
شود؛ سپس فرمود: اى على! برو و هر  كه را خواستى دعوت كن. من به 
مسجد آمدم و آنجا مملّو از صحابه بود؛ اّما شرم كردم گروهى را دعوت 
 كنم و جمعى را واگــذارم. از اين رو، ندا دادم: مردم! به وليمه فاطمه
بشــتابيد و مردم پذيرفتند. من از كثرت مردم و كمبود طعام شرم كردم. 
پيامبر اكرم متوّجه ماجرا شــد و فرمــود: على جان! من براى بركت 

 يافتن وليمه تو دعا مى كنم.45 

︣︵︣ف  ﹋︣دن  ︀﹡﹢اده(︑﹠︷﹫﹛ را︋︴﹥ ﹨︀،︋  ﹝︧︖︡ و ︑︡اوم︠ 
ا︠︐﹑ف ﹨︀)

در زمان پيامبر اكرم، مســجد حامى خانواده هاى مســلمان بود؛ به 
 ويژه خانواده هاى رزمندگان و ايثارگران. ايشــان گاه با اصحاب خود، 
بعد از  خارج شــدن از مســجد، نزد خانواده هاى شــهيدان، جانبازان و 
بيماران مى رفت. اگر مهاجر يا انصارى به مسجد نمى آمد، پيامبر اسالم 
ســراغش را مى گرفت و اگر نيامدنش به مسجد طول مى كشيد، با 
اصحاب به ديدن او و خانواده اش مى رفتند. از جمله منش هاى آموزنده 
پيامبر ســالم اين بود كه ميان اصحاب خود از آنان دلجويى مى كرد 
و آنان را در حّل مشــكالت همراهى مى كرد.46اصحابـ  هم مهاجران 
و هم انصارـ گاهى از قّوت و ضعف همســران و فرزندان خود در مسجد 
نكته هايى در ميان مى گذاشــتند و پيامبر گرامى به تناسب آنها، در 
آموزش و تربيت اصحاب مى كوشــيدند؛ براى نمونه، مردى به محضر 
رســول خدا آمد و گفت: «يا رسول اهللا! من همسرى دارم كه هرگاه 
وارد خانه مى شوم، به استقبالم مى آيد و چون مى خواهم از منزل بيرون 
روم، مرا بدرقه مى كند. هرگاه مرا اندوهگين ببيند، مى گويد: چه چيز تو 
را اندوهگين كرده؟ اگر براى مخارج زندگى ناراحتى، مطمئن باش كه 
ديگرى(خداوند) عهده دار آن اســت و اگر براى آخرت و گرفتارى هاى 
قبــر و قيامت غّصه مى خورى، خداوند اندوهت را زياد كند(و بايد چنين 
باشى). رسول خدا فرمودند: خداوند روى زمين كارگزارانى دارد و اين 

زن يكى از آنهاست. او نصف پاداش شهيد را دارد».47 
﹥ ︱﹢ر ︗﹢ا﹡︀ن و ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن ︀﹡﹢اد﹎﹩ و ﹝﹫﹏︋   ︠️﹫︋︣︑ 

 در ﹝︧︖︡
برخى از راهكارهاى تقوّيت ارتباط جوانان با مسجدها:48 هر جا سخن از 
مسائل تربيتى است، اّولين و مهمّ ترين پايگاهى كه بايد بدان توّجه كرد، 
خانواده است؛ زيرا منش، شخصّيت و بسيارى از رفتارهاى ما در خانواده 
شكل مى گيرد. نقش خانواده در تربيت كودك آن چنان چشمگير و مهّم 
است كه گروهى از روانشناســان معتقدند، شخصّيت كودكان در پنج 
سال اّول زندگى شكل مى گيرد و همه مشكالت رفتارى و شخصّيتى 

آنان نيز به اين دوره برمى گردد. 
يكى از جنبه هاى مهّم يادگيرى، يادگيرى مشــاهده اى اســت. بنا به 
اين نظرّيه، ما انســان ها با ديدن رفتار ديگران ياد مى گيريم كه چگونه 
عمل كنيم. فرزندانمان نيز با ديدن رفتارهاى ما ياد مى گيرند كارهاى 
خاّصــى انجام دهند. بنابراين، به گفته «ژان پياژه»، تقليد رفتار والدين 
در دوران پيش عملياتى (7-2 ســالگى) در محيط خانه، به  وضوح ديده 
مى شــود.49براى مثال، دختر با انداختن چادر بر سر، نمازخواندن مادر را 
تقليد مى كند. بنابراين، والدين با تشويق مناسب مى توانند نوعى نگرش 
مثبت به مسجد و نماز در ذهن كودك ايجاد كنند؛ براى مثال لبخند مادر 
و گفتن جمله هاى شــيرين به كودك، به  نوعى مبّين تأييد اين حركت 
است. بنا به نظرّيه برخى روانشناسان رفتارگرا، تشويق و تقويت در تثبيت 
و شكل گيرى رفتار، بسيار مؤثّر است. مسئله مهّم ديگر در تربيت انسان، 
الگوپذيرى است و ما انسان ها به الگو نيازمنديم. در خانواده، پدر و مادر 
مى توانند بهترين الگوى فرزندان باشند و اگر چنين شود، در شكل گيرى 
رفتار آنها بســيار مؤثّر خواهد بود. كودكانى كه شاهد حركت سپند گونه 
والدين هنگام نماز هســتند، به طور قطع به اين نكته توّجه بيشــترى 

خواهند داشــت. البته هر چه رابطه عاطفى بهترى با فرزندان داشــته 
باشيم، آنها بيشــتر تأثير مى گيرند. هرچند پند و نصيحت هم اثرهايى 
دارد؛ اّما رفتار الگويى، مؤثّرتر اســت. شايد بر همين اساس گفته اند كه 

صداى عمل، بلندتر است. 
از كارهاى مثبتى كه والدين مى تواننــد انجام دهند، بردن فرزندان به 
نماز جماعت و ساير مراسم هاى مذهبى است. چنين كارى، مزّيت هاى 
بسيارى دارد؛ از جمله گرايش مثبت به مسجد و مناسك دينى، تقوّيت 
اعتمــاد به  نفس و عّزت  نفس و همچنين ارتقاى ارتباط هاى اجتماعى. 
البته شايســته اســت كه حضور فرزندان در مســجدها و مراسم هاى 
مذهبى با بار عاطفى مثبت همراه باشــد و خاطره هاى خوشايندى در 

ذهن آنان ثبت كند.
در اين  بين، توّجه به فضاى مســجد نيز در ترغيب جوانان به نماز بسيار 

مؤثّر است و جا دارد به نكته هايى مهّم در اين  باره توّجه كنيم:
1- از آنجا كه گرايش به زيبايى و پاكيزگى در ذات انسان است، با تميز 
نگه  داشتن و آراستن فضاى درونى و برونى مسجد، مى توان كودكان و 

جوانان را به مسجد جلب كرد.
2- امام جماعت مسجد، نقشى مهّم در ترغيب جوانان به  سوى مسجد 
و مراســم هاى معنوى دارد. روحانى مسجد، ضمن توّجه به آراستگى و 
پاكيزگى ظاهر خويش، بايد با روانشناسى نوجوان و جوان آشنا باشد تا 
بتواند ارتباط بهتر و مؤثّرترى با آنان برقرار كند. روحانى اى كه نياز جوان 
و نوجوان را به  خوبى بشناســد، بهتر مى تواند او را در دوره هاى بحرانى 
و پرتالطم راهنمايى كند؛ بنابراين، او براى مشــورت بهتر به روحانى 

اعتماد مى كند.
3- برنامه هاى مسجد در مناسبت هاى مختلف بايد برانگيزاننده باشد؛ 
زيرا فضاى نورانى مسجد، نقش مهّمى در جذب جوانان دارد. بنابراين، 
اســتفاده از افراد هنرمند، خوش سليقه و جوان پسند براى آذين محراب 
مسجد بسيار مهّم است. همچنين، بهتر است در مراسم معنوى، از فكر 
و ســليقه جوانان و حّتى از خود آنان براى آراستن فضاى درونى و برونى 

مسجد استفاده شود.
جوان دنبال حقيقت اســت و اگر موقعّيت را به خوبى فراهم كنيم، دل 
آماده آنها پذيرا خواهد بود. در غير اين  صورت، هم در برابر از دست  رفتن 
اين ســرمايه هاى عظيم پاسخگو هســتيم و هم دشمن با برنامه هاى 
هدفمند و حساب شــده در تباه كردن و جذب آنان از ما پيشى مى گيرد. 
چنانچه مى دانيم، ايجاد هر رفتارى نيــاز به زمينه دارد؛ ارتباط جوانان 
با مســجد نيز از اين قاعده مستثنا نيست. همچون بسيارى رفتارهاى 
ديگر، زيرســاخت هاى چنين رفتارى بايد در خانواده پى ريزى شــود و 
والدين با الگو بودن و تقوّيت گرايش به  ســمت مسجد و نماز، اين رفتار 
را در فرزندان نهادينه كنند. به فضاى ظاهرى و روانى مســجد نيز بايد 
توّجه كرد تا جوانان گرايش بيشترى به مسجد و نماز جماعت پيدا كنند.
از نگاه نگانده، در جامعه اسالمى، خانواده هاى محلّه، زيرمجموعه مسجد 
همان محلّه هستند. منش مسلمانان و دين مداران، در طول تاريخ، اين 
بوده اســت كه بانيان حكومتى و مردمى در همه شهرها و روستاها و به 
فراخور تراكم جمعّيت، مســجد مى ساختند. اين مسجدها نه  تنها محّل 
عبــادت، اعتكاف، نمازهاى جمعه و جماعت بــود، بلكه مركزى براى 
يادگيرى، مشــورت، مشــاوره گيرى و دادگاه خانواده بود. از زمان هاى 
گذشــته، افراد ضعيف و كسانى كه مشــكل هاى شخصى و اجتماعى 

﹫︀︨﹩ ﹡﹫︤ ا﹝︣وز ︱﹢ر ز﹡︀ن در ا︗︐﹞︀ع و ا﹝﹢ر ﹁︣﹨﹠﹍﹩،   از ﹡︷︣ ا︗︐﹞︀︻﹩ و︨ 
︺︀ر آزادی و   ︫﹤﹋ ﹩﹡︀﹁︣﹠﹞ ︀ن از ا︨﹑م ا︨️؛﹁︣﹠﹞ ︀ن و﹢﹎ ︀وه د﹨︀ن ﹤  ︋﹩︐︪﹞

﹥ ︑﹆﹫︣ زن.  ︋︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹜︐ّ﹞ د﹨﹠︡ و ا︨﹑م را ﹩﹞ ︣ ︑︧︀وی ﹆﹢ق زن و ﹝︣د︨ 

﹢د از آ﹡︀ن  ﹢د ﹋﹥ ﹝﹫︀ن ا︮︀ب︠   ︋﹟ا م﹑  ︨︣︊﹞︀﹫ ︩ ﹨︀ی آ﹝﹢ز﹡︡ه︎   از ︗﹞﹙﹥ ﹝﹠
د﹜︖﹢﹩ ﹝﹩ ﹋︣د و آ﹡︀ن را در ّ﹏ ﹝︪﹊﹑ت ﹨﹞︣ا﹨﹩ ﹝﹩ ﹋︣د. ا︮︀بـ  ﹨﹛ ﹝︀︗︣ان و 
﹢د در ﹝︧︖︡ ﹡﹊︐﹥ ﹨︀﹩ در ﹝﹫︀ن  ﹨﹛ ا﹡︭︀رـ ﹎︀﹨﹩ از ﹇ّ﹢ت و ︲︺︿ ﹨﹞︧︣ان و ﹁︣ز﹡︡ان︠ 
﹫︀﹝︊︣ ﹎︣ا﹝﹩ ︋﹥ ︑﹠︀︨︉ آ﹡︀، در آ﹝﹢زش و ︑︣︋﹫️ ا︮︀ب ﹝﹩ ﹋﹢︫﹫︡﹡︡ ﹝﹩ ﹎︢ا︫︐﹠︡ و︎ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

٨٦

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
٨٧



منابع و مآخذ
﹙﹫﹞︀ن ︋﹟ ا︫︺︒،  ︖︧︐︀﹡﹩، ا︋﹩ داوود︨   ︨     .١

.︀︑ ﹩ ﹫︣وت، دارا﹜︖﹫﹏،︋  ︨﹠﹟ ا︋﹩ داوود،︋ 
ّ︣ ︻︀﹝﹙ــ﹩،  ﹟︋︡﹝ّ﹞︧ــ﹟ ،   ﹫ــ  ︫     .٢
 ﹏︀︧﹞ ﹏﹫︭︑ ﹩﹛ا﹜︪﹫︺﹤ إ  ﹏︀︨و ﹏﹫︭﹀︑

﹫︣وت، دار ا﹫︀ء ا﹜︐︣اث ا﹜︺︣︋﹩.  ︋،﹥︺︪︣﹛ا
︡ ︋﹟ ︻︊︡ا﹜ّ﹙ـــ﹥، ا︻﹑م  ﹝﹞ ،﹩٣.      زر﹋︪ــ
ا﹜﹞︧ــ︀︗︡ ︀︋ــ﹊︀م ا﹜﹞︧ــ︀︗︡، ﹇︀﹨ــ︣ه، 

١٤١٠﹨ـ.ق.
 ﹩﹚︻ ﹟  ︋︡﹝ّ﹞ ︣ ︡وق، ا︋﹢︗︺﹀  ︮﹫ــ  ︫     .٤
﹟ ︋︀︋﹢﹐  ﹟﹞ ،﹩﹝﹇ ﹤︱︣ه  ︋﹟ ︧ــ﹫﹟︋ 
ا﹜﹀﹆﹫﹥، ﹇﹛، ︗︀﹝︺﹥ ﹝ّ︡ر︨﹫﹟، ١٤١٣ ﹨ـ.ق.

ا﹜ــ﹩، ا︋﹢︀﹝︡ ﹝ّ﹞ــ︡، ا﹫︀ء ︻﹙﹢م  ّ︤ ︾      .٥
ا﹜︡ــ﹟، ︻﹞ــ︀ن، دارا﹜﹀﹊ــ︣، ــ︀پ دّوم، 

١٤١٢﹨ـ.ق. 
︻﹢ات، ﹇﹛،  ّ︡ ︉ ا﹜︡﹟، ا﹜ ٦.      روا﹡ــ︡ی، ﹇︴
﹡︪ــ︣ ﹝︡ر︨ــ﹥ ا﹝︀م ﹝︡ی ،︀پ اّول، 

١٤٠٧﹨ـ.ق.
︡ ︋﹟ ︺﹆ــ﹢ب، ا﹜﹊︀﹁﹩،  ﹝ّ﹞ ،﹩٧.      ﹋﹙﹫﹠ــ
﹫︣وت،  ︑﹆﹫﹅ و ︑︺﹙﹫﹅: ︻﹙﹩ ا﹋︊︣ ︾﹀︀ری،︋ 

دارا﹔︲﹢اء، ١٤٠٥﹨ـ.ق.
﹫︣وت، دار  ٨.      ا︋﹟ ﹝﹠︷﹢ر، ﹜︧ــ︀ن ا﹜︺︣ب،︋ 

︮︀در، ١٤١٤﹨ـ.ق.
︀را﹐﹡﹢ار،  ٩.      ﹝︖﹙︧ــ﹩، ﹝ّ﹞︡︋︀﹇ــ︣،︋ 

︧﹥ ا﹜﹢﹁︀ء، ١٤٠٣﹨ـ.ق. ّ︨ ︋﹫︣ورت، ﹝﹣
١٠. ﹡﹢ری، ︀ج ﹝﹫︣زا ︧ــ﹫﹟، ﹝︧︐︡رك 
︧﹥ آل ا﹜︊﹫️ ﹐﹫︀ء  ّ︨ ﹫︣وت، ﹝﹣  ︋،﹏︀︨﹢﹛ا

ا﹜︐︣اث، ١٤٩٠﹨ـ.ق.
ــ﹫︣ازی، ﹡︀︮ــ︣، ﹇︣آن ﹝︖﹫︡  ١١. ﹝﹊︀رم︫ 
 ﹜︣﹊﹛︀ر︨ــ﹩، ﹇ــ﹛، دار ا﹜﹆︣آن ا﹁  ﹤﹝︗︣︑ ︀︋
(د﹁︐︣ ﹝︴︀﹜︺︀ت ︑︀ر و ﹝︺︀رف ا︨ــ﹑﹝﹩)، 

١٣٧٦﹨ـ.ش.
١٢. ﹝︀﹜﹉ ︋ــ﹟  ا﹡ــ︦، ﹝﹢︵ــ︃، دارا﹜﹊︐︀ب 

 .︀︑ ﹩ ﹫︣وت،︋  ا﹜︺︣︋﹩،︋ 
 ﹜﹚︧﹞ ﹟︧﹛١٣. ﹇︪﹫︣ی ا﹜﹠﹫︪︀︋﹢ری، ا︋﹩ ا
︋﹟ ︖ــ︀ج، ︮﹫ــ ﹝︧ــ﹙﹛، ︋﹫ــ︣وت، 

دارا﹜︖﹫﹏، ١٤٢٦﹨ـ.ق.
﹁ــ︣اس  ا︋ــ﹩  ورام ︋ــ﹟   ا︫ــ︐︣ی،   .١٤
︋﹟ ا︋﹢ا﹜︧ــ﹫﹟، ﹡︤﹨ــ﹤ ا﹜﹠﹢ا︸ــ︣ و ︑﹠︊﹫ــ﹥ 
 ﹤﹡︀︎︀ ،︣ان︑ ،(ورام ﹤︻﹢﹝︖﹞)︣︵ا﹢﹛ا

﹫︡ری.
١٥. ﹋ّ︐︀﹡ــ﹩، ︻︊︡ا﹜ــ﹩ ︨ــ﹫︡ ﹝﹞ــ︡ 
 ﹥﹞﹢﹊﹛(﹝︐﹢﹁﹩١٣٨٢ ﹨ـــ.ق)، ﹡︷ــ︀م ا
﹫︣وت،   ︋،﹥ا﹜﹞ّ︧﹞﹩ ا﹜︐︣ا︑﹫︉ ا﹐دار ﹥﹢︊﹠﹛ا
دارا﹐﹫︀ء ا﹜︐︣اث ا﹜︺︣︋ــ﹩، ١٣٤٦ـ  ١٣٤٩ 

﹨ـ.ق.
  .١٦

منابع انگليسى
1- Guide on becoming a family-
friendly mosque”. This article could 
be ordered by writing to Ms Dayang 
Istiaisyah, Executive, Mosque Pro-
grammes Strategic Unit, dayang@
muis.gov.sg. . 

 نشريات و سايت ها
︀﹐ری  ــ﹞︀ره ١٩،︨  ١)     ﹁︭﹏ ﹡︀﹝﹥  ﹢راء،︫ 
︀﹡﹢اده   ︠﹜﹫﹊︑ ︡ر︲ــ︀، «راه ﹨︀ی﹝ّ﹞ ،︣﹁

در ﹁︣آ︗ ︡﹠︀﹡﹩ ︫︡ن.»
ــ﹞︀ره٧٧، ︑﹆︨︡﹩  ﹫︀م زن،︫   ︎﹤﹞︀﹠﹨︀﹞     (٢
︧︣و، «﹝︧︖︡، ز﹡︀ن و آداب ︱﹢ر»،   ︠،︀﹫﹡
ــ︊﹊﹥  ︣﹎︣﹁︐﹥ از︫  ﹝ــ︣داد ١٣٧٧﹨ـــ.ش،︋ 

.︀دق ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا﹝︀م︮ 
﹫﹠ــ︩ ا︨ــ﹑﹝﹩  ٣)     ﹁︣ــ︡، ︡ا﹜ّ﹙ـــ﹥،︋ 
︗︽︣ا﹁﹫︑،﹩︀﹆﹫﹆ــ︀ت  ︡︎︡ه ﹨ــ︀ی  و 
ز﹝︧ــ︐︀ن   ،١٥ ︫ــ﹞︀ره  ︗︽︣ا﹁﹫︀ــ﹩، 

١٣٦٨﹨ـ.ش، ص٢٦٩-٢٧٠.

﹠﹫︀ن  ٤)      روز﹡︀﹝ــ﹥  اّ︵﹑︻ــ︀ت، ︑﹊﹫ــ﹛︋ 
︀﹡﹉ ﹝﹆︀﹐ت   ︋،️﹫ ︠︀﹡﹢اده از ﹝﹠︷︣ ا﹨ـــ﹏︋ 

﹁︀ر︨﹩.
 ،﹜︸︀﹋︡﹫ّ ٥)     روز﹡︀﹝﹥  ﹋﹫︀ن، ﹝﹢︨﹢ی،︨ 

ذر  23آ ، (www.kayhannews . i r )
1388﹨ـ.ش.

 Hawzah.net :️﹡ زه﹢ ﹩︐﹡︣︐﹠︀ه ا﹍︀  ︎    (٦
﹢ر، ﹇︀︨﹛، «︱﹢ر زن در ﹝︧︖︡». ︮︀دق︎ 

٧)     ﹝︖︐︊ــ﹩ زاده، ﹝ّ﹞ــ︡، «﹝︣اــ﹏ 
︀︫﹍︀ه   ︋️︀ــ ﹫︀ژه»،︨   ︎︡ل روا﹡﹩ از د﹢ّ︑
ــ﹥ ﹡﹆ــ﹏ از ــ︣داد ١٣٨٧،︋  ا﹡︪︡ــ﹥، ١٤︠ 

http://www.motarjem-mm.blogfa.com 
﹫︣ازی، ﹡︀︮︣ و ︗﹞︺﹩ از ﹁︱﹑،  ٨)     ﹝﹊︀رم︫ 
﹋︐ــ︀ب ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ︑﹀︧ــ﹫︣ ﹡﹞﹢﹡ــ﹥، ج١، 
ــ﹛ ️︀﹢ف، ﹝︊︀ن ︱︣ت  ︋︣﹎︣﹁︐﹥ از︨ 

.︡ی﹞
︧ــ﹥  ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︗︀م ︵﹢ر،  ّ︨ ﹣﹞ ️︀ــ  ︨    (٩
﹝﹫︣﹡︥اد، ﹝︀︗» ،﹜︣﹍︀ه ﹝︧ــ︖︡ در ﹇︣آن و 

روا︀ت».
 ،﹜﹫ــ︀ر، ر︋﹢﹡ ،﹜﹇ ﹤︪ــ︡﹡ا ️︀ــ  ︨(١٠

«و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹝︧︖︡ ﹡﹞﹢﹡﹥».
︀﹇︣ا﹜︺﹙﹢م:  ︋﹩︐﹡︣︐﹠︀ه ا﹍︀  ︎(١١

︀ ﹝︧︖︡ ا﹜ّ﹠︊﹩.  ︋﹩︀﹠︫آ www.pajoohe.com 
 ﹩ــ︀، دا﹡︪ــ﹠︀﹝﹥ آزاد، ︗︡ا︡︎ ﹩﹊١٢) و

︗﹠ّ︧﹫︐﹩ در ﹝︧︀︗︡.
١٣) و︡︎ ﹩﹊︀، دا﹡︪﹠︀﹝﹥  آزاد، ﹝︧︖︡ ﹇︊︀.

︀️ ︑︊﹫︀ن، ﹝︧︖︡ در ﹇︣آن  ︨(١٤
 

پى نوشت
1. Guide on becoming a family-
friendly mosque", Ms Dayang 
Istiaisyah, Executive, Mosque Pro-
grammes Strategic Unit

︣﹎︣﹁︐﹥ از ﹜﹢ح  ٢- ﹜︧︀ن ا﹜︺︣ب، واژه ﹝︧︖︡،︋ 
﹁︪ــ︣ده ︗︀﹝︹ ا﹐︀د︒، ﹡﹢ر ٢، ﹇﹛، ﹝︣﹋︤ 

﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی ︻﹙﹢م ا︨﹑﹝﹩.
٣- ﹝﹟ ﹐︱︣ه ا﹜﹀﹆﹫﹥، ج ٢، ص ١١١.

︀﹊︀م ا﹜﹞︧ــ︀︗︡،   ٤ - ا︻ــ﹑م ا﹜﹞︧ــ︀︗︡︋ 
ص٢٧.

٥- ︑﹀︧﹫︣ ﹡﹞﹢﹡﹥، ج١، ص ٤٤.
٦- ﹝︧︖︡ ﹇︊︀ در و︡︎ ﹩﹊︀، دا﹡︪﹠︀﹝﹥  آزاد.

.١٠٨ ﹤٧- ︑﹢︋﹥، آ
︵ ﹤﹡︀︋︀︐﹋ ️︀﹢ر، ﹝﹆︀﹜﹥ «﹝︧︖︡»،   ︨-٨
 ﹅﹆﹞ ﹟︥اد. (﹎﹀︐﹠﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹡︣﹫﹞ ﹜︣﹞
﹢د از ا︋﹢ا﹜﹆︀︨ــ﹛ رّزا﹇﹩، «﹝︧︖︡  در ﹝﹆︀﹜﹥︠ 
︀︎﹍︀ه ︑﹢﹫︡ و︑﹆ــ﹢ی»، ص ١٢و ١٣ و ﹡﹫︤ 
︩ ﹡︀﹝﹥ ﹇︣آن و  ︋︀ء ا﹜︡﹟ ︠︣﹝︪︀﹨﹩، «دا﹡

﹇︣آن» ﹋﹞﹉ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.)
.١٧ ﹤٩- ︑﹢︋﹥، آ

.١٨ ﹤١٠- ︑﹢︋﹥، آ
.١١٤ ﹤︣ه، آ﹆  ︋- ١١

١٢- ﹝﹊︀رم ا﹐︠﹑ق، ص٤٦٧.
١٣- ﹝︖﹞﹢︻﹥ ورام،  ج١، ص ٦٩.

١٤- ︗︀ــ﹍︀ه ﹝︧ــ︖︡ در ﹇ــ︣آن و روا︀ت، 
︧﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︗︀م ︵﹢ر.  ّ︨ ﹣﹞ ️︀︨

︩ ︑﹢︮﹫︿ و ︑︊﹫﹫﹟ ﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی  ١٥- در︋ 
﹝︧︖︡ از ﹝﹆︀﹜﹥ «﹝︧︖︡ ﹡﹞﹢﹡﹥» ︗﹠︀ب آ﹇︀ی 

.﹜︣ده ا ︣ه ︋  ر︋﹢﹡ ﹜﹫︀ر︋ 
.٩٦ ﹤١٦- آل ︻﹞︣ان، آ

︻﹢ات (︨﹙﹢ه ا﹜︤﹟)، ص ٣٣. ّ︡ ١٧- ا﹜
١٨- ﹝﹟ ﹐︱︣ه ا﹜﹀﹆﹫﹥، ج ٢، ص ١١١.

.١٨ ﹤١٩- ︗ّ﹟، آ
ص٣٨١؛  ج١،  ــ﹫︺﹥،  ّ︪ ا﹜  ﹏︀و︨ــ  -٢٠

ا﹜﹞︀︨﹟، ج١، ص٤٧.
︣﹎︣﹁︐﹥ از ﹝﹆︀﹜﹥ ر︋﹢﹡ ﹜﹫︀ر، «﹝︧︖︡   ︋-٢١

﹡﹞﹢﹡﹥»، ص١٠.
.١٠٨ ﹤٢٢- ︑﹢︋﹥، آ
.٣١ ﹤٢٣- ا︻︣اف، آ

︀ب: ﹝︀  ٢٤ - رواه ا﹜︊ــ︀ری ﹁﹩ ﹋︐︀ب ا﹜︺﹙﹛،︋ 
︀﹜﹞﹢︻︷﹥ و ا﹜︺﹙﹛.  ︋﹜﹛﹢︐ (ص)﹩︊﹠﹛︀ن ا﹋
 ٢٥ - ا﹜︐︣ا︑﹫︉ ا﹐دراّ﹥، ︻︊︡ا﹜ّ﹩ ا﹜﹊ّ︐︀﹡﹩، 

ج٢، ص٢٢٠-٢٢١.
٢٦- ا﹜﹊︀﹁﹩، ج٣، ص ٣٦٩.

٢٧- ﹝︧︐︡رک ا﹜﹢︀︨﹏، ج٣، ص٣٥٥.
︀ب ١ از  ٢٨ - و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥، ج٥، ص٣٧٢،︋ 

.٩ ️ة ا﹜︖﹞︀︻﹥، روا﹑ ا︋﹢اب︮ 
٢٩- ﹝︧︐︡رک ا﹜﹢︨ــ︀﹏، ج١٤، ص ١٥٢؛ 

︋︀را﹐﹡﹢ار، ج ١٠٠، ص ٢٢٢.
.٢١ ﹤٣٠- روم، آ

︣ح ا︮﹢ل ا﹜﹊︀﹁﹩ (︮︡را)، ج ١، ص   ︫-٣١
٤٣٣ـ٤٠٠.

 ︡﹠ــ﹢اده در ﹁︣آ﹡︀ ٣٢- راه ﹨ــ︀ی ︑﹊﹫ــ﹛︠ 
﹞︀ره ١٩. ︗︀﹡﹩ ︫︡ن، ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ﹢راء،︫ 

.٦٢ ﹤٣٣- ﹡﹢ر، آ
٣٤- ﹝︧ــ︖︡، ز﹡︀ن و آداب ︱﹢ر، ﹝︀﹨﹠︀﹝﹥ 
︣﹎︣﹁︐﹥ از  ــ﹞︀ره ٧٧، ﹝︣داد ٧٧،︋  ︎﹫︀م زن،︫ 

︀دق ︫︊﹊﹥ اّ︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا﹝︀م︮ 
.٦ ﹤٣٥- ا﹡︪﹆︀ق، آ

 ﹩︐﹡︣︐﹠︀ه ا﹍︀ ٣٦- ︱﹢ر زن در ﹝︧ــ︖︡،︎ 
.Hawzah.net .زه﹢

︀ری، ج٢، ص١٣-٢٣.  ︋﹫  ︮-٣٧
 ︒︡ ،109 ــ﹠﹟ ا︋﹢داوود، ج1، ص  ︨-٣٨

.2123۴
.18۴2 ︒︡ ،۶۵8٣٩- ﹨﹞︀ن، ج2، ص

﹫ ﹝︧﹙﹛، ج٢، ص73-۴۶.  ︮-٤٠
٤١- ﹝﹢︵︃، ا︋﹟ ﹝︀﹜﹉، ص3۴9.
٤٢- ا﹫︀ءا﹜︺﹙﹢م، ج٢، ص1۶2.

﹝︧ــ︀︗︡،  در  ︗﹠︧ــ﹫︐﹩  ︗︡اــ﹩   -٤٣
و︡︎ ﹩﹊︀، دا﹡︪﹠︀﹝﹥ آزاد.

︀را﹐﹡﹢ار، ج٤٣، ص ١٢٩ و ١٣٠.  ︋-٤٤
٤٥- ﹨﹞︀ن، ج٣، ص ٩٤.

︀را﹐﹡﹢ار، ج٣٩، ص١١٦.  ︋-٤٦
︀﹡﹢اده از﹝﹠︷︣ ا﹨ـــ﹏  ﹠﹫︀ن︠  ٤٧- ︑﹊﹫ــ﹛︋ 
︋﹫️، رو﹡︀﹝ــ﹥ اّ︵﹑︻︀ت، ︋︀﹡ــ﹉ ﹝﹆︀﹐ت 

﹁︀ر︨﹩.
 ،(www.kayhannew.ir ) ︀ن﹫﹋ ﹤﹞︀﹡٤٨- روز

23 آذر 1388.
﹫︀ژه،  ٤٩- ﹝︣اــ﹏ ︑ــ﹢ل روا﹡﹩ از دــ︡︎ 
︣داد ١٣٨٧،   ︠١٤ ،﹤︪︡﹡︀ه ا﹍︫︀  ︋- ️︀︨

︋﹥ ﹡﹆﹏ از
http://www.motarjem-mm.blogfa.com 

︡︎︡ه ﹨ــ︀ی  و  ا︨ــ﹑﹝﹩  ︋﹫﹠ــ︩   -٥٠
︗︽︣ا﹁﹫︀﹩، ص٤٢.

٥١ - اَ︾ــ﹢ات، آ︾﹢ات و آ︾ــ︀وات ︗﹞︹ ﹋﹙﹞﹥ 
 ﹟﹫﹞︣ ﹤︗ا﹢ ــ︀دم︠   ︠﹤ آ︾︀ و اَ︾︀ ا︨ــ️ ﹋﹥︋ 
﹝﹩ ﹎﹀︐﹥ ا﹡ــ︡. ﹋﹙﹞ــ﹥ آ︾ــ︀ از ر︪ــ﹥ ﹝︽﹢﹜﹩ 
 .﹜﹡︀ ــ︀﹨︤اده︠  ︀﹡ــ﹛ و︫   ︠،﹢﹡︀ ︋﹥ ﹝︺﹠ــ︀ی︋ 
︀︑﹢ن،  ﹥ ﹝︺﹠ــ︀ی︠  در ز︋ــ︀ن ﹁︀ر︨ــ﹩، آ︾︀︋ 
︀﹡﹢ی ــ︣م و ﹋﹙﹞﹥ ای ا︐︣ام آ﹝﹫︤  ︋﹩ ︋﹩، و︋ 
﹢ده ا︨ــ️. واژه آ︾︀  ﹢ا︗﹥︋  ︀د﹝︀ن︠  ︋ــ︣ای︠ 
 :﹈) ﹩︧ــ﹋َ ْ︣ َ ﹈﹫﹛︀﹝﹞ در اوا︠ــ︣ دوران
ــ︦ از ﹇︡رت ﹎︣﹁︐﹟  ٧٨٤ـ٩٢٢ق.) و ﹡﹫︤︎ 
 ︬ــ  ︫﹤ ︣ای ا︫ــ︀ره︋  ︑ــ︣﹋︀ن ︻︓﹞︀﹡﹩،︋ 
︀د﹝︀ن  ﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ر﹁️. اّ﹝︀ در ︖︀ز︠  ︠﹢ا︗﹥︋ 
ــ︣﹀﹫﹟ را «ا︾﹢ات» ﹎﹀︐﹠︡   ︫﹟﹫﹞︣ ﹤︗ا﹢︠
﹥ ﹝︺﹠︀ی ا︠︐﹥ ﹝︪﹢ر  ﹥ ︵﹢ا︫﹫﹥︋   ︋︣︐︪﹫  ︎﹤﹋
︋﹢د﹡ــ︡.(ر.ک: ا﹜﹞︺︖ــ﹛ ا﹜﹢︨ــ﹫︳، ج٢، 
ص٥٧٠؛ ︑︀ج ا﹜︺ــ︣وس، ج١٧، ص٢٤٨، 
︣ای  ــ︡ه ︀زد﹨ــ﹛، ا︾﹢ات︋  «︭︠﹢»). در︨ 
 ﹫  ︫︣ ﹥ ﹋︀ر ر﹁️ و آ︾︀︋  ﹢ا︗﹥ ︣م︋  ︠︀د﹝︀ن︠ 

︣م ﹡︊﹢ی ا︵﹑ق  ﹎︪️.
︀﹍︀ه   ︎،﹤﹠︡﹞ ﹩︊﹠ّ﹛︧ــ︖︡ا﹞ ︀  ︋﹩︀﹠︫٥٢- آ

ا︪﹝﹨ ﹩︐﹡︣︐﹠︣ی.
53- Family thinking thanks.

 داشتند، به مســجد مراجعه مى كردند. در سيره حضرت رسول اكرم
مى بينيم كه مؤمنان براى رفع نيازشان به حضرت روى مى آوردند و آن 
حضرت نيز با بذل مســاعدت هاى الزم، نياز آنان را تا حّدامكان برطرف 
مى كردند. به  اين  ترتيب، مسجد محّل ارتباط مستقيم رهبر و مردم بود.50

︠︀﹡﹢اده  ﹝︧︖︡
از نگاه نگارنده، خانواده مسجد، همان  خانواده هايى هستند كه در مسجد 
رفت  و  آمد دارند و با هم در ارتباط معنوى و عاطفى قرار مى گيرند. اين 
خانواده ها، همانند خانواده هاى فاميل، يار، همراه و همدرد هم هستند و 
يكديگر را در سختى هاى زندگى همراهى مى كنند. مسجد، در جايگاه 
پايگاه معنوى و دينــى مى تواند خانواده ها را در چارچوب دين و ايمان 
به هم نزديك كند و ثبات و امنّيت را برايشــان به ارمغان آورد. خانواده 
مسجد، همچنين شامل خانواده هايى مى شود كه از سوى مسجديان 
محل، مورد تفّقد و سركشى قرار مى گيرند و به بركت مؤمنان مسجد، 
گرد اندوه و پريشــانى از چهره شان برداشته مى شود. داستان اصحاب 
صّفه، الگوى جالبى است براى كمك و همراهى آبرومندانه نيازمندان 
محّل. اصحاب صّفه، كســانى بودند كــه در زمان پيامبر اعظم، در 
محّل خاّصى از مسجدالّنبى و در پناه مسلمانان، زندگى مى كردند. در 
مسجدالّنبى، صّفه يا ايوانچه اى ساخته شده بود كه مهاجران بى سرپناه 
در آنجا زندگى مى كردند و به «اصحاب ُصّفه» معروف شدند. پيش  از 
آنكه مكان قبله از بيت المقّدس به كعبه تغيير كند، محراب رسول خدا
 در شــمال مسجد بود. پس  از دستور، پيامبر خدا براى تغيير قبله، 
آن قســمت را مسّقف كردند و مكانى شــد براى استراحت و سكونت 
مســلمانان مهاجر و بى پناه كه در توسعه مسجد در سال هفتم هجرى 
داخل مســجد قرار گرفت. آنچه امروز به صّفه معروف است، روزگارى 
«دكــة االغوات»51 و جايگاه خواجه هاى حرم بوده اســت كه وظيفه 

حراست و خدمت گزارى حرم را داشتند.52
خانواده مســجد، همچنين مى تواند الگوى تازه اى از همگرايى و پيوند 
چند مسجد در شهر يا استان باشد. مسجدهايى كه با برنامه ريزى ميان 
 مسجدى و با هميارى يكديگر، طرح هاى امدادرسانى و هدايت كالن 
انجام مى دهند. اين الگو چند مسجد را در طرح و برنامه اى مبارك به هم 

پيوند مى زند. از نگاه نويسنده، مهندسى فرهنگى و دينى در سطح كشور 
يا در سطح استان ها، نيازمند راه اندازى طرح خانواده هاى مسجد است. 

﹫︪﹠︀د﹨︀ ﹡︐﹫︖﹥﹎﹫︣ی و︎ 
با امعان نظر در مطالب يادشده، نتيجه مىگيريم كه، براى بهينه سازى 
رابطه مســجد و خانواده، بهتر اســت نخســت كاركردهاى مسجد و 
خانواده بهنجار و نمونه در فرهنگ اسالمى بازشناسى، برجسته، تبيين 
و فرهنگ ســازى شود. ســپس، راهكارهاى تعامل بهينه اين دو خانه 
خصوصى و عمومى رديابى و كشف شود. از اين رهگذر مى توانيم از نعمت 
بزرگ حضور مسلمانان در مسجد براى تحكيم خانواده و بهينه سازى 
رابطه ميان اعضاى آن به  نفع ارتقاى معنوى و اجتماعى سبك زندگى 
اسالمى بهره بگيريم. به گمان ما، نقش مسجد و بركت هاى الهى آن، 
در تحكيم نظام خانواده، نعمت ناشــناخته و گم شده اى است و شناخت 
آن مى تواند جامعه هاى اســالمى را در بســتر رشد و تكاپوى معنوى و 

الهى قرار دهد. 
دســتاورد روشن ما از اين پژوهش اين اســت كه تحكيم خانواده، از 
راه مســجد، در گرو  شناســايى و جّدى  گرفتن دو طرح مهّم و جالب: 
«مســجد خانواده» و «خانواده مسجد» است. طرح مسجد خانواده، 
به اين معنا اســت كه اگر هر خانواد ه اســالمى در پى يك مســجد، 
خانواده باشــد و همانند پزشك خانواده خود را زير چتر حمايت مسجد 
قرار دهــد، خانواده ها از ثبات، صفا و رفاه بيشــترى بهرمند خواهند 
شد. خانواده مســجد هم به  معناى پيوند زدن خانواده هاى مسجدى 
ـ پشــتيبانى كننده و پشتيبانى شوندهـ  و مســجدهاى محّل است؛ 
همان طور كه در اين نوشــتار توضيح داديم. تعامل مســجد نمونه و 
خانواده بهنجار اسالمى پيش نيازها و ابزارهاى ويژه اى دارد كه برخى 

از آنها را بيان مى كنيم: 
•     اطمينان از داشــتن امام جماعتى كه دانش، تقوا، تعّهد، دلســوزى، 

روزآمدبودن، سالمت و آراستگى بدنى و ظاهرى داشته باشد. 
•     حضور شوراى علمى و هيئت امناى مسجد كه تركيبى از مسجديان 

كارآزموده، باتجربه، جوان و كارآمد است. 
•     حضــور اتاق فكر خانواده در مســجدها53كه دربــاره موضوع ها و 

محورهاى زندگى خانواده و چالش هاى پيش رو گفتمان مى كنند. 
•     حضور كميته هاى علمى و تخّصصى درون هر مسجد، به  ويژه كميته 

مشاوره و مهارت زندگى. 
•     راه انــدازى صنــدوق مهر خانواده براى كمك رســانى هاى مالى و 
اعطاى قرض الحســنه براى كمك به زندگى، ازدواج، بيمارى، ايجاد 

شغل، تحصيل و مانند آن.
•     كميته آموزش وپرورش مســجد بــراى برنامه ريزى موضوع هاى 

گوناگون، به  ويژه تربيت دينى، اخالقى، اجتماعى، سياسى و جنسى.
•     تأســيس شوراى حكمّيت و دادگاه خانواده مسجد براى رويارويى با 
چالش ها و اختالف هاى خانوادگى، متشّكل از ريش سفيدان و معتمدان 

محّل.
•     راه اندازى درمانگاه ها، كلينيك هاى تخّصصى و بيمارســتان هاى 

عمومى و تخّصصى وابسته به مسجد. 
•     تشــكيل و راه اندازى كتابخانه هاى عمومى و تخّصصى مســجد، 

نمايشگاه هاى كتاب و نرم افزار ها.

•     تأســيس ســالن و زمين ورزش 
مسجد و تشــكيل تيم هاى ورزشى، 

به ويژه براى جوانان و نوجوانان.
•     تأسيس استخر شناى مسجد براى 

برادران و خواهران. 
•     تأسيس كميته اردوهاى تفريحى، 

زيارتى، علمى و بين المللى مسجد. 
•     تشــكيل كميته هنر؛ مانند سينما، 
تئاتــر، موســيقى، آواز، خّطاطــى، 
طّراحــى، نّقاشــى و ترويج هنرهاى 

اصيل اسالمى. 
•     ترويج و تشــويق رابطه خوشه اى 
و شــبكه اى مســجدها براى تبادل 
اّطالعات و تجربه هــا (طرح خانواده 

مسجد). 
•     طّراحــى و برنامه ريــزى بــراى 
نشست هاى ســاالنه امامان جمعه 
و جماعــت؛ با هدف آسيب شناســى 
خانواده هاى مسجدى و برنامه ريزى 
براى دوره ها و كارگاه هاى آموزشــى 

مهارت زندگى خانواده ها. 
•     برنامه ريزى براى جمعه بازارهاى 
هدايت شده كه بتواند كاالها و وسايل 
مورد نياز خانواده هاى مســجدى و 
زيرمجموعه  وابســته به مسجد را با 
كيفيت خوب و قيمت مناسب عرضه 

كند.
اين راهكارها، برخــى از روش هاى 
روشن، تجربه شده و مؤثّرى است كه 
مى تواند نقش مسجدها را در تحكيم 
نظام خانواده هــا و نقش خانواده ها را 
در رونق  بخشــيدن به مسجدها ارتقا 
بخشد. دستيابى به اين راهكارها، در 
گرو مهندسى فرهنگى رابطه مسجد و 
خانواده است. دفتر نظارت بر مسجدها 
با برنامه ريــزى و طّراحى هاى خرد و 
كالن خود مى تواند امامان جماعت، 
كارگــزاران و هيئت هــاى امنا را در 
راستاى رسيدن به مسجد نمونه يارى 
دهد. اين مهّم در گرو داشــتن طرح 
توسعه و ارتقاى ساليانه و چند ساالنه 
اســت و همچنين نيازمند برگزارى 
نشســت ها و راه انــدازى دوره هاى 
آموزشى و كارگاه هاى مهارت آموزى 
بــراى مديران و كارگزاران مســجد 

است. 

︀﹡﹢اده ﹨︀﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ در ﹝︧︖︡  ︀﹡﹢اده ﹝︧︖︡، ﹨﹞︀ن ︠   از ﹡﹍︀ه ﹡﹍︀ر﹡︡ه،︠ 
 ﹟در ار︑︊︀ط ﹝︺﹠﹢ی و ︻︀︵﹀﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡. ا ﹜﹨ ︀ ️  و  آ﹝︡ دار﹡︡ و︋  ر﹁

 ︣﹍︡﹊ ︣اه و ﹨﹞︡رد ﹨﹛ ﹨︧︐﹠︡ و﹝﹨ ،︀ر ،﹏﹫﹞︀﹁ اده ﹨︀ی﹢﹡︀ ︠︀﹡﹢اده ﹨︀، ﹨﹞︀﹡﹠︡︠ 
︐﹩ ﹨︀ی ز﹡︡﹎﹩ ﹨﹞︣ا﹨﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. را در︨ 
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 ︡ ︩ ︨﹫ـــ︀︨﹩ ﹝︧︀︗ـــــــ ﹆﹡ ﹩﹚︻ و ا﹝︀م م﹑ ︣ ︨ا ︣ ︎﹫︀﹝︊ـ در ︻︭
︣︲ ︀ ︣ و در ︻︭

حسنعلى محمودى/ سطح چهار حوزه علميه قم

︡ه ﹫﹊
نگارنــده در اين نوشــتار، در پِى تبيين نقش 
سياسى مسجد به طور مستقل، در عصر پيامبر 
اكرم، امام على و عصر حاضر است. اين 
تحقيق در صدد ارائه الگويى مدّون از كاركرد 
 ،سياســى مســجد در زمان پيامبر اسالم
بنيان گذار اصلى و نخستيِن اين نهاد مقّدس 
اســت تا معيارى براى كاركردهاى سياسى 
مســجد در عصر حاضر باشــد. در اين راستا، 
نگارنده با استناد به آيات، روايات و كتاب هاى 
متعبر، در سه فصل به تبيين و تشريح موضوع 
پرداخته اســت؛ در فصــل اّول، كاركردهاى 
سياسى مســجد در عصر پيامبر اكرم و در 
فصل دّوم، كاركردهاى سياســى مسجد در 
عصر امام على بحث شــده است. در فصل 
پايانى، كاركرد سياســى مســجد در عصر 
حاضر، به ويژه نقش مسجد در پيروزى انقالب 
اسالمى و هشت سال دفاع مقّدس و همچنين، 
نقش و كاركرد مسجد در عصر ظهور مهدى 

موعود  به اختصار مورد بررسى قرار گرفت.
واژگان كليدى: مسجد، كاركرد سياسى، عصر 
حكومــت امام على، عصــر حاضر، عصر 

ظهور
﹤﹞ ّ︡ ﹆﹞

1ـ تبيين موضوع: مسجد در اسالم تنها معبد 
و جاى عبادت نيســت و همچنين، عبادت در 
اسالم، تنها دعا، نيايش و انجام امور مخصوص 
كه در اديان به اين نام وجود دارد، نيست؛ بلكه 
جهاد نيز جزئى از عبادت است. به بيان ديگر، 
مســجد در اســالم، كانون عبادت است؛ اّما 
عبادتى كه دامنه تعريف و وسعت آن، چگونگى 
كلّيه امور مربوط به حيات اجتماعى، سياسى و 

اقتصادى جهان اسالم را در برمى گيرد.
2- ضرورت انجام تحقيق: مســجد داراى 
كاركردهــاى متنّوع در هر عصر و زمانى بوده 
اســت؛ از جمله كاركردهاى مســجد، نقش 
سياسى آن اســت. در دنياى امروز كه اسالم 
به عنوان يك دين جداى از سياســت نيست، 
مسجد و كاركرد سياسى آن به صورت جّدى 
مطرح گرديده است. ضرورت ايجاب مى كند 
كه يك الگوى مدّونى از كاركرد سياسى مسجد 
در زمان پيامبر اسالم كه بنيان گذار اصلى و 
نخستين اين نهاِد مقّدس بوده است، تهيه كنيم 
تا بتوانيم معيار سنجشــى براى كاركردهاى 
سياسى مسجد در عصر حاضر داشته باشيم. 

از آنجايى كه جانشــين بر حّق پيامبر اسالم
﹢ُل ︋َ﹙ِْ︼  ُ︨ ُ︣ َ︀ ا﹜ َّأ ︀» بر اســاس آيه شريف ،
︋ِ﹈ ...»،1امام على است،  َل إِ﹜َْ﹫َ﹈ ِ﹝ْ﹟ َر ِ︤ ﹝︀ ُأْ﹡
ارزش و اهمّيت كاركرد و نقش سياسى مسجد 
در عصــر آن حضرت، كمتر از زمان رســول 
خدا نيســت. از اين رو، بررسى اين دوره نيز 
نگرش بهترى در درك كاركرد سياســى اين 
كانون مقّدس ارائه مى دهد. بنابراين، چگونگى 
استفاده پيامبر گرامى و امام على از مسجد 
در امور سياسى و تقوّيت بنيه حكومت اسالمى 
و مقابله با تهاجم فرهنگى بيگانه و مبارزه عليه 
حكومت هاى طاغوتى و اســتعمارى و اتّحاد 
ملّى و انسجام اســالمى، الگوى شايسته اى 
براى بهره گيــرى از كاركردهاى سياســى 

مسجد در عصر كنونى است.
 3- امتيــاز تحقيق حاضر: با بررســى و 
كندوكاوى كه در حّد تــوان صورت گرفت، 
مشّخص گرديد كه نقش و كاركرد مسجد در 
زمينه هاى مختلف به صورت جزئى و پراكنده 
در تحقيقات مشابه اشاره شده است؛ اّما در هيچ 
يك از تحقيقات، به صورت مستقل به موضوع 
مسجد و نقش سياســى و كاركردهاى آن در 
عصر پيامبر اكــرم و امام على پرداخته 
نشده است. از اين رو، پژوهش در مورد موضوع 
كاركردهاى سياسى مسجد در دو عصر بيان 
شده و مقايسه آن با عصر كنونى، اين تحقيق 
را از تحقيقات ديگر متمايز مى نمايد كه خود از 

امتيازات اين پژوهش است.
4- سؤاالت اصلى و فرعى

4-1)سؤاالت اصلى
1)        كاركرد و نقش سياســى مسجد در عصر 
پيامبر اســالم و امام على چگونه بوده 

است؟
2)        مهم ترين شاخصه هاى كاركرد سياسى 

مسجد در اين دو عصر چيست؟
3)        مسجد در عصر كنونى از جهت سياسى 

چه نقشى را مى تواند ايفا نمايد؟
4-2)سؤاالت فرعى 

1)   كاركرد سياسى مسجد چيست؟ 
2)   مهم ترين شــاخصه هاى نقش سياسى 
مســجد در عصر پيامبر و امام على چه 

بوده است؟
3)   نقش سياســى مســجد در عصر حاضر 

چيست؟ 
4) نقش سياسى مسجد در دوران مشروطّيت، 

در پيروزى انقالب اسالمى چگونه بود؟

5) نقش مسجد در تداوم و حفظ دست آوردهاى 
انقالب اسالمى چيست؟

5- فرضيه تحقيق
 مســجد در عصر پيامبر اكــرم و در دوران 
حكومت امام على جايگاه و نماد سياســت 
و حكومت بوده است. به عبارت ديگر، مسجد 
كانون حركت هاى سياسى و حكومتى در صدر 

اسالم و نماد حكومت و ديانت بوده است.
︡︖︧﹞ ﹩︨︀﹫ ﹋︀ر﹋︣د︨ 

واژه هــاى دين و سياســت، در آيين مقّدس 
اسالم، مقوله واحدى را تشكيل مى دهند. به 
عبارتى ديگر، عبادت و سياســت يك عنصر 
هم  شــكل هستند كه به موازات هم در جهت 
اعتالى كلمــه اهللاَّ تعريف و تجلّى مى يابند و 

به هيچ وجه قابل تفكيك از يكديگر نيستند. 
«بر اســاس آميزه دين و سياست در اسالم، 
اعمال عبادى و سياســى آن نيز از مركزّيت 
«مسجد» هدايت پذير بوده و لواى بلند اسالم 
با عالمت مخصوص «عبادت و سياست»، در 
ســتيغ قلوب عارفان جهان به اهتزار در آمده 

است».2 
بر اين اســاس، از جملــه كاركردهاى مهّم 
مسجد، «كاركرد سياسى» آن است كه از زمان 
رسول خدا بر آن تأكيد شده و هم اكنون نيز 
اهمّيت آن به طور كامل مشــّخص است. بر 
همين اساس، آن حضرت پس از بنيان گذارى 
نظام اسالمى، مسجد را كه مركزى عمومى 
و محّل تجّمع مســلمانان براى اداى فرايض 
دينــى بود، به عنوان پايــگاه حكومت و نهاد 
سياسى اســالم برگزيد. در دوره هاى بعد نيز، 
بيشتر امور سياسى آن روز مانند معّرفى خليفه، 
مراسم بيعت با وى، عزل و نصب استانداران و 

كارگزاران و... در مسجد صورت مى گرفت.
مسجد همواره محّل تربيت مجاهدانى نستوه، 
حق ّگرا و ظلم ســتيز بوده اســت. به همين 
دليل، در طول تاريخ مســجد و مسجديان، با 
حكومت هاى ناصالح و فاسد در ستيز و مبارزه 
بوده  و حكومت هاى فاسد و ظالم را به عنوان 

منكرى بزرگ مى دانستند.
بــا مطالعه در تاريــخ قيام هــا در دوره هاى 
مختلف تاريخى به روشــنى در مى يابيم كه 
بســيارى از حركت هاى سياسى مردم بر ضّد 
حكومت هاى جابر و ظالــم زمانه خويش، از 
طريق تشــّكل هاى غيررسمى در مساجد و 
ساير محافل مذهبى صورت مى گرفته است. 
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﹫︀﹝︊︣ ا﹋︣م و در دوران ﹊﹢﹝️ ا﹝︀م ︻﹙﹩︀︗ ﹍︀ه و   ﹝︧︖︡ در ︻︭︣︎ 
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اگرچه مســاجد صحنه برخورد با حكومت ها 
بود، اّما «نه به ســبب درگيرى مذهبى، بلكه 
به دليل مخالفت حكومت ها با اســالم اصيل 
و فرهنگ مســجدى بود. بنابراين، توده هاى 
مــردم كه با رهنمودهاى علمــاى دين آگاه 
مى گشتند، از همين پايگاه، مخالفت هاى خود 
را با دستگاه هاى جابر زمان اعالم مى كردند؛ 
به طور معمول منشأ اكثر حركت هاى شيعى از 

مساجد است».3
امروز نيز مسجد پايگاهى براى حفظ وحدت 
مسلمانان و كوشــش آنها براى جلوگيرى از 
توطئه هاى دشــمنان است. در مسجد، همه 
افراد بدون در نظر گرفتن سودهاى شخصى 
و منفعت كســب و كار دورهم جمع مى شوند 
و همين احســاس يگانگــى و وحدتى كه در 
مســجد به  وجود مى آيد، مانع به ثمر رسيدن 

توطئه هاى دشمن مى شود. 
 نكته شــايان ذكر آنكه آنچه مســاجد را به 
يك كانون سياســى و عبادى مبّدل مى كند، 
اجتماع مســلمانان در آن براى انجام فرايض 
دينى اســت و در سايه اين تجّمع و دسترسى 
به آحاد مسلمانان در جامعه اسالمى، كاركرد 
سياسى مســجد، از رونق بيشترى برخوردار 
مى گردد. به هر حال، درست است كه مسجد 
در اسالم محّل عبادت و جايگاه ارتباط بنده با 
خدا است، اّما نه عبادت خشك و خالى و به دور 
از نگرش هاى اجتماعى و سياسى، بلكه مسجد 
در اسالم در عصرهاى متماّدى، كاركردهاى 
فراوانى داشته و يكى از كاركرد مهّمى كه حائز 
اهمّيت اســت، كاركرد سياسى مسجد است 
كه عبارت اســت از پيوند مسجد با امور ادارى 
و حكومتى و فّعالّيت هاى سياسى كه مربوط 
به سرنوشــت جامعه است؛ زيرا اسالم، دينى 
است كه در آن رابطه مستقيم بين فّعالّيت هاى 
عبادى و سياسى وجود داشته و دارد. اين ارتباط 
به روش هاى متعّدد قابل تصّور و درك است 
كه از آن جمله، مى توان به خطبه-هاى نماز 
جمعه و تبيين مســائل حكومتى و سياسى و 
مســائل مهم اجتماعى توّسط خطيب نماز 

جمعه اشاره كرد. 
مسجد به همراه حكومت هاى صالح مانند يك 
پايگاه مهم عمل مى كند. مسجد و حكومت 
اسالمى با آنكه جنبه هاى مردمى خود را به طور 
كامل حفظ مى كنــد، ارتباط تنگاتنگى نيز با 
حاكمّيت جامعه دارد؛ اين ارتباط تا آنجاســت 
كه مى توان آن را يك نهاد مردمى و حكومتى 

ناميــد. از اين رو، حاكم اســالمى مى تواند به 
صالح ديد خود در اداره امور آن دخالت كند.

مسجد در اين هنگام از يك سو، بازوان حكومت 
و اهرمى توانمند براى رهبرى جامعه اسالمى 
است و در عين حال، چونان چشمان امين براى 
حاكمّيت اســالمى عمل مى كند. مسجد با 
نظارت دقيق و مردمى، عملكرد دستگاه هاى 
حكومتى را مورد ارزيابى قرار مى دهد. مسجد، 
همچون دوســتى نيك انديش و خيرخواه در 
سختى ها و مشكالت يار و ياور حكومت صالح 
است؛ هم عيب ها و نقص ها را بازگو مى كند و 

هم در راستاى رفع آنها مى كوشد.
گفتار ائّمه اطهار و سيره عملى آنان نيز بيانگر 
اين اســت كه «مسجد سنگ بناى حكومت 
اسالمى» اســت و حكومت اسالمى، نقطه 
آغاز ايجاد دولت كريمــه جهانى به امامت و 
رهبرى امام مهدى موعود  است، بنابراين، 
نقش مساجد در تهذيب نفس و تربيت نيروى 
انســانى صالح و منتظر، براى ايجاد عدالت و 
فراهم كردن زمينه تشكيل حكومت حضرت 

مهدى  بر كسى پوشيده نيست.
از ديگر جنبه هاى ارتباط مســجد با حاكّميت 
جامعه، نقش مســجد در پــرورش نيروهاى 
متعّهد اســت كه حكومت اســالمى به آنها 
نياز دارد؛ زيرا اين مســجد است كه بار هدايت 
فكرى و تربيتى نيروهــاى جامعه را بردوش 

دارد.
همچنين مسجد، نقشى مهّمى در شناسايى 
نيروهاى انســانى و كارآمــدى دارد كه نظام 
اسالمى نيازمند آن است؛ زيرا به طور معمول 
كسى كه در مسجد حضور پيدا مى كند، بخش 
مهّمى از استعداد و توانايى هايش آشكار مى-
گردد. در ســايه رفت وآمد در مسجد، خلق  و 
خوى افــراد، آداب و منش هاى افراد تا اندازه 
زيادى هويدا مى شود. اين شناسايى در روابط 
افراد با يكديگر سازنده و مؤثّر است. حكومت 
اســالمى نيز مى تواند از ايــن گذر، نيروهاى 

متعّهد و مورد نياز جامعه را بشناسد.
بنابراين، مسجد در شناساندن افراد با استعداد 
و كارآمد توانايى فراوانى دارد و اين شناسايى 
را رايــگان در اختيار حكومت اســالمى قرار 
مى دهد. در حالى امروز در جهان، حكومت ها 
بودجه هاى هنگفتى براى شناســايى افراد و 

نيروهاى كارآمد جامعه مصرف مى كنند. 
براى اينكه بيشــتر با كاركردهاى سياســى 
مسجد آشنا شــويم، در اين نوشتار، كاركرد 

سياســى مسجد در اعصار ســه گانه: «عصر 
پيامبــر اكرم»، «امــام على» و «عصر 

حاضر» مورد توّجه قرار مى گيرد. 

فصل اّول
﹫︀︨﹩ ﹝︧︖︡ در ︻︭︣  ﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی︨ 
︡ا ر︨﹢ل︠ 

دو واژه «ديــن و سياســت» در آيين مقّدس 
اسالم، مقوله واحدى را تشكيل مى دهند. به 
عبارت ديگر، عبادت و سياســت يك عنصر 
هم شــكل هستند كه به موازات هم در جهت 
اعتالى كلمةاللّـه تعريف و تجلّى مى يابند و به 
هيچ  وجه قابل تفكيك از همديگر نيستند. آنان 
كه وجود يكى از اين دو عنصر را مزاحم ديگرى 
تلّقى كرده اند، به بيراهه رفته و مخاطب كالم 
 ﹟ََْ︃ الهى اند كــه در قرآن چنين فرمــود: «َ﹁

﹢َن؛ پس، به كجا مى رويد؟»4 ُ︊ ﹨َ ْ︢ ︑َ
هرچند كه دين، تمام شئون زندگى بشرى را 
شامل مى شــود و جامع نگراست، در سياست 
خالصه نمى شــود؛ اّما نكته حائز اهمّيت اين 
اســت كه بقا و دوام دين و پاس داشت حدود 
و ثغور شريعت، مرهون سياست دينى است. 
دين، زمانى بر سر جماعتى سايه افكن مى شود 
كه از جانب سياســت سالمى محافظت گردد 
و رهيافت هاى سياســى جامعه با آموزه هاى 

دينى منطبق باشد. 
امــام على فرمــود: «غا﹤الّديــن، االمر 
بالمعــروف و نهى عن المنكر و اقامة الحدود؛ 
هدف دين، امر به معروف و نهى از منكر و اقامه 

حدود است».5 
بر اساس آميزه دين و سياست در اسالم است 
كه اعمال عبادى و سياســى آن از يك مركز 
(مسجد) هدايت پذير بوده و لواى بلند اسالم 
با عالمت مخصوص «عبادت و سياست» در 
ســتيغ قلوب عارفان جهان به اهتزاز در آمده 

است.6
مســجد، در جامعه اســالمى همواره از نظر 
سياســى، اجتماعى، عبادى و فرهنگى نقش 
اساسى داشــته و قلب جامعه اسالمى است. 
اهمّيت مســجد با تأكيد آيــات وحى، كالم 
گهربار معصومــان و نقش تاريخى كه در 
تمّدن اســالمى ايفا كرده، بى نيــاز از دليل و 
برهان است. شــناخت اين نيايش گاه الهى 
در مدينة الّنبى بــراى جامعه امروز ما و دنياى 

معنوّيت گرا اهمّيت بسيار دارد؛ چرا كه مسجد 
در طول تاريخ، خاستگاه آموزش هاى فرهنگى 
و نظامى و نمايشــگاه هنرهاى اســالمى و 

آوردگاه رقابت هاى ادبى بوده است.
از آنجايى كــه در حكومت اســالمى ميان 
مقامات مســئول و توده هــاى مردم جدايى 
نيســت، مســلمانان مى توانند بر مســير و 
جهت گيرى هاى حكومت و بر روند امور جامعه 
نظارت كنند و موضع خود را در مسائل سياسى 
به طور آشــكار اعالم كنند. مردم مى توانند با 
ارائه برنامه ها، طرح ها و پيشنهادهاى سازنده 
حكومت را يارى دهند. بر همين اساس، پيامبر 
اســالم، پس از بنيان گــذارى نظام نوين 
اسالمى در مدينه، به منظور دخالت مسلمانان 
در شيوه حكومت و آشنا ساختن آنان با اهداف 
سياسى اسالم، مســجد را كه مركز عمومى 
و محّل تجّمع مســلمانان براى اداى فرايض 
دينــى بود، به عنوان پايــگاه حكومت و نهاد 

سياسى اسالم برگزيد.
به گواهى تاريخ، مســجد در عصر رسول خدا

 در عرصه هاى مختلف از توانمندى هاى 
بااليى برخوردار بــود و كاركردهاى فراوانى، 
ماننــد كاركردهــاى اجتماعى، سياســى، 
اقتصادى، فرهنگى، تربيتى و... را دارا بود كه 
ما درصدد بيان همه آنها نيستيم. در اين مقاله 
فقط كاركردهاى سياســى مسجد در عصر 
پيامبر گرامى مــورد توّجه قرار گرفته و به 

شاخصه هاى آن اشاره مى شود. 
1. مسجد پايگاه نظامى مسلمانان 

جامعه اى كه در راه تحّقق ارزش هاى اسالمى 
گام بر مى دارد، هيچ گاه از ستيز و عناد دشمنان 
ديــن در امان نمى ماند. قــرآن كريم در اين 
 ﹜ْ﹊ُ﹡َ﹢﹚ُ︑ِ︀﹆ُ ︤اُ﹜ــ﹢َنَ ﹐ مورد مى فرمايــد: «َو
وُ﹋ْ﹛ َ︻ْ﹟ دِ﹠ُ﹊﹛ ؛ و آنان پيوســته با  دّ ُ︣ َ ﹩ُــ︐َ
شــما مى جنگند تا اگر بتوانند شما را از دينتان 

برگردانند».7
از اين رو، شريعت دين مقّدس اسالم، جهاد و 
دفاع از دين را در شرايط خاّص كه راه ديگرى 
غير از جنگ وجود ندارد، امضاء نموده است. به 
گواهى تاريخ، پيامبر اسالم در طول 23سال 
دعوت خويش، پيوســته در حــال مبارزه و 
جنگ هاى كوچك و بزرگ با دشمنان داخلى 
و خارجى بودند. اين مبارزات مقّدس كه اسالم 
در ســايه آن به عنــوان مكتب نجات بخش 
بشرّيت زنده ماند؛ پس از هجرت آن حضرت 

در مدينه و پى ريزى حكومت اسالمى صورت 
گرفت؛ به گونه اى كه مسلمانان در طول دوران 
ده ساله حضور پيامبر گرامىدر مدينه بيش 

از هفتاد جنگ و درگيرى داشتند.8
از ســوى ديگر، در جهاد اسالمى، رسيدن به 
پيروزى، همواره در گرو برخوردارى از نيروهاى 
رزمنده، مؤمن، معتقد و مكتبى است. مسجد، 
در ايــن زمينه نقش حياتى را ايفا مى كند؛ زيرا 
در حقيقت، رزمندگان مدافع اسالم، پرورش 

يافته مساجد هستند.
مسجد در فضاى قدسى و طهارت و شكوفايى 
علمــى، فرهنگى، تربيتى خود بــذر ايمان، 
معرفــت و آگاهى و روشــن بينى دينى را در 
جان و دل جوانان حق ّجــو مى پرورد. گاهى 
دست پرورده هاى مسجد چنان به بار مى نشيند 
كه حّتــى مربّيان خود را هم دچار شــگفتى 
مى كند. آنان در نهايت، خاِر چشــم دشمنان 
دين و مايه عّزت و آبروى مسلمانان مى شوند. 
خداى تعالى ستم ستيزى اين گونه مسلمانان 
پارســا و جهادگر را چنين ترســيم مى نمايد: 
اُء َ︻َ﹙﹩  ُ︡ ِ︫ َ﹟ َ﹝َ︺ُ﹥ َأ ــ﹢ُل ا﹜﹙ُِ﹥ َو ا﹜ُ︢ ُ︨ ٌ︡ َر ُ﹝َ﹞ُ»
َ︐ُ︽﹢َن  ْ︊ َ ً︡ا ُ︖ ُ︨  ً︀ ︺ ︀ِر ُرَ﹞︀ُء ︋َْ﹫َ﹠ُْ﹛ َ︑︣اُ﹨ْ﹛ ُر﹋ُ ا﹜ُْ﹊﹀ُ
 ﹜ِْ﹨ِ﹢︗ُُو  ﹩﹁ ﹜ْ﹨ُ︀﹝﹫  ︨ ً︀ َ﹁ْ︱ً﹑ ِ﹝َ﹟ ا﹜﹙ُِ﹥ َو ِرْ︲﹢ا﹡

 ﹜ُْ﹚ُ︓َ﹞َ راِة َو﹢ْ ُ︖﹢ِد ذ﹜َِ﹈ َ﹝َ︓ُ﹙ُْ﹛ ِ﹁﹩ ا﹜︐ُ ّ︧ ِ︣ ا﹜ ِ﹝ْ﹟ أََ︔
 ︶َ﹚َ︽ْ︐َ ْ︨ ︃َُه َ﹁︁َزَرُه َ﹁︀ ︴ْ َ︫ َج  َ︣ ْ︠ ْرٍع َأ َ︤ ﹋َ ﹏ِ﹫︖﹡ِْ︅ ِ﹁﹩ ا﹜ْ
 ﹜ُِِ︋ ︶َ﹫︽﹫َِ﹛ اَع رُ ّ︤ ︉ُ ا﹜ ︖ِ︺ُْ ﹤ِ﹇ِ﹢ ُ︨ َ︐﹢ی  َ︻﹙﹩   ْ︨ ︀﹁َ
︀﹜ِ︀ِت  ُ︭ َ﹟ آَ﹝ُ﹠﹢ا َو َ︻ِ﹞ُ﹙﹢ا ا﹜ َ︡ ا﹜﹙ُُ﹥ ا﹜ُ︢ ︀َر َوَ︻ ا﹜ُْ﹊﹀ُ
؛ محّمد پيامبر  ً︀ ًة َو أَْ︗︣اً َ︻︷﹫﹞ َ︣ ِ﹝ْ﹠ُْ﹛ َ﹝ْ︽ِ﹀ــ
خداست و كسانى كه با او هستند، بر كافران، 
سخت گير و با همديگر مهربان هستند. آنان را 
حال در ركوع و ســجود مى بينى. آنان فضل و 
خشنودى خدا را خواستارند. عالمِت مشخّصه  
آنان بر اثر سجود، در چهره هايشان مشّخص 
اســت. اين صفت آنها در تورات و َمَثِل آنها در 
انجيل است كه چون ِكشته اى است كه جوانه 
خود برآَوَرد و آن را مايه دهد تا ســتبر شود و بر 
ساقه هاى خود بايستد و دهقانان را به شگفت 
آورد تا از انبوهىِ  آنان خدا كافران را به خشــم 
دراندازد. خدا به كسانى از آنان كه ايمان آورده 
و كارهاى شايسته كرده اند، آمرزش و پاداش 

بزرگى وعده داده است».9
پس مســجد از يك ســو، مهد و پرورش گاه 
نيروهاى مدافع اســالم بوده است و از سوى 
ديگــر، به هنگام بروز جنگ و پيدايش ناامنى 
در جامعه، مســجد بســان پايگاه و سنگرى 
استوار براى رزمندگان اسالم در عصر رسول 

︐﹩ ﹨︀ و  ﹫︣︠﹢اه در︨   ﹝︧︖︡، ﹨﹞︙﹢ن دو︨︐﹩ ﹡﹫﹉ ا﹡︩︡ و︠ 
︀ز﹎﹢  ︬ ﹨︀ را︋  ︉ ﹨︀ و ﹡﹆ ︀﹜ ا︨️؛ ﹨﹛ ︻﹫  ︮️﹞﹢﹊ ︀ور ︀ر و ت﹑﹊︪﹞
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خدا عمل مى كرده است. چنان كه واقدى 
در كتاب مغازى در شــرح حوادث جنگ اُحد 
چنين مى گويد: «بزرگان اوس و خزرج، مانند 
سعدبن عباده، ســعدبن معاذ و اسيدبن حضير 
همراه عّده اى، در حالى كه مسلّح شدن بودند، 
 شب جمعه را در مسجد كنار خانه پيامبر اكرم
گذراندند. به دليل اينكه از شبيخون مشركان 
بيم داشــتند، شــب جمعه از مدينه پاسدارى 

كردند تا آنكه صبح شد».10 
عالوه بر اين، در هر مســجدى، نقطه اى بنام 
محراب ساخته مى شود. محراب از ماّده حرب 
به معناى جنگ اســت و اين موضوع به اين 
مناسبت است كه مســلمانان اين نكته را در 
مســاجد در نظر داشته باشند كه براى نيل به 
كماالت مورد نظر و تحّقق ارزش هاى اسالمى 
و دفاع از كيان اسالم و حفظ جامعه اسالمى، 
از گزند دشمنان، گاهى راه ديگرى جز جنگ 
با دشمنان داخلى و خارجى وجود ندارد.11البّته 
اين بدين معنا نيســت كه اسالم جنگ طلب 
باشد؛ بلكه اســالم صلح و صفا و همزيستى 
مسالمت آميز با بقّيه مذاهب و اديان را در قدم 
اّول پيشنهاد مى كند. بنابراين، در قرآن كريم 
ــْ﹙َِ﹛ ْ﹠َ︗ْ︀﹁َ ﹜︀ َو  ُ︧ مى خوانيم: «َو إِْن َ︗َ﹠ُ﹢ا ﹜ِ﹙
ــ﹞﹫ُ︹ ا﹜َْ︺﹙﹫ُ﹛؛ و اگر به  ُ︧ ْ﹏ َ︻َ﹙﹩ ا﹜﹙ُِ﹥ إِ﹡ُُ﹥ ُ﹨َ﹢ ا﹜ ُ﹋﹢َ︑َ
صلح گراييدند، تو نيز بدان گراى و بر خدا توّكل 

نما كه او شنواى داناست».12 
مسئله جنگ و جهاد در اسالم، احكام و شرايط 
خاّص خودش را دارد كه در شرايط اضطرارى 
به عنوان آخرين راه حل تشــريع شده است. 
تبليغات مسجد، مسئله جنگ را در شرايطى 
كــه راه ديگرى غير از جنگ وجود نداشــته 
باشد، به عنوان يك مسئله فراموش نشدنى در 
ذهن ها زنده نگه مى دارد و همزمان، فرهنگ 
ايثــار، فداكارى، جهاد و شــهادت را كه مايه 
عّزت و سرافرازى مسلمانان است، شكوفايى 

مى بخشد.
به خاطر رابطه تنگاتنگ مســجد با جبهه و 
جنگ اســت كه مســجديان از عبادت هاى 
عاشقانه اش و ارتباط با خداى تعالى بهره گرفته 
و با دعاهاى خالصانه شان پشتوانه عظيم براى 
جبهه هاى نبــرد را فراهم مى آورده اند. آنان با 
دعاهــاى خود از يك طرف، باران عنايت ها و 
الطــاف الهى را بر جبهه ها نازل مى كردند و از 
طرفى، با اين كار همراهى و همدلى خود را با 
رزمندگان اسالم نشان مى دادند تا آنان با شور 
و دلگرمى به جهاد مقّدس خود ادامه دهند.13 

2. مسجد تجّلى گاه وحدت مسلمانان 
يكــى از نيازهاى جامعه نوپاى اســالمى در 
عصــر پيامبر اكرم وحدت و همبســتگى 
مسلمانان بود كه آن حضرت تالش مى كرد 
تا در مقابل دشمنان اسالم كه از قدرت و قّوت 
زيادى نسبت به مســلمانان برخوردار بودند، 
ســّدى محكم ايجاد نمايد. بنابراين، يكى از 
نيازمندى هاى جامعه نوپاى اسالمى اين بود 
كه پيامبر اسالم نخست، وحدت مسلمانان 
را شــكل دهد تا با يك سازمان دهى منّظم در 
مقابل اجانب، از خطــرات احتمالى و هجوم 
آنان در امان باشــند. از اين رو، سعى بر اين بود 
كه اين همبســتگى در مكانى تجلّى يابد و از 
اين راه طمع دشمنان اسالم را به يأس مبّدل 
سازد. مكانى كه در زمان پيامبر اسالم نقش 
اساســى براى ســازمان دهى افراد و جوانان 
مســلمان ايفا مى كرد و قدرت مسلمانان را در 
مقابل دشمن به نمايش مى گذاشت، مسجد 

بود.
 پيامبر بزرگوار اســالم زمانى كه به يثرب 
آمد، وضعّيت سياسى جديد آغاز شد؛ دو قبيله 
اوس و خزرج كه دشمنى هاى كهنه و مهلك 
خود را در ســايه اخّوت دينى فراموش كرده 
بودند، دور بيرق اسالم گرد آمده و هسته جامعه 

مسلمانان را تشكيل دادند. 
تقســيمات قديمى ملغا و لقب معّزز «انصار» 
براى همه كســانى كه اســالم را در ساعات 
ســخت يارى كرده بودند، متداول شد. گروه 
مؤمنان كه زادگاه محبوب خود را ترك كرده 
و از هرگونه وابســتگى به آن دســت كشيده 
بودند، نام مهاجريــن را دريافت كردند. براى 
اينكه پيوند مهاجرين و انصار محكم تر شود، 
پيامبر اكرم عقد اخّوت بين آنها بست تا در غم 

و شادى يكديگر شريك شوند.
 اســم قديمى يثرب به مدينه الّنبى تبديل شد 
و پيامبر اكرم در نخســتين فرصت، در راه 
دعوت به اسالم به تأسيس مسجد به عنوان 
پايگاه مهّم اجتماعى و تربيتى پرداخت. پيامبر 
اكرم در چند كيلومترى شــهر مدينه و در 
محلّى به نام قبا، مسجد معروف قبا را ساخت؛ 
اين نخســين مسجدى اســت كه در اسالم 
ساخته شده است. دو برادرى كه مالك زمين 
بودند، آن را هديه كردند؛ ولى چون يتيم بودند، 
پيامبر اكرم پول زميــن را به آنها پرداخت 
كرد. ساختمان مسجد از نظر شكل و بنا ساده 
و بــا ديِن بى پيرايه اى كــه آن حضرت تعليم 

مى فرمود، ســازگار بود. ديوارهاى آن با آجر 
و گل و ســقفش از برگ درخت خرما درست 
شده بود. بخشى از مســجد نيز براى اقامت 
كســانى كه منزل نداشتند، در نظر گرفته شد 

و در سال هاى بعد نيز مسجد توسعه پيدا كرد.
هميــن مركزّيت مســجد  بود كــه وحدت، 
انســجام، قّوت و قدرت مسلمانان را در برابر 
دشمنان خارجى و منافقان داخلى به نمايش 
مى گذاشت. تا جايى كه پيامبراسالم فرمود: 
ُ︡ َ︻َ﹙﹩ ا﹜ُْ﹞َ﹠︀ِ﹁ِ﹆﹫َ﹟ ِ﹝ْ﹟  َ︫ َ﹙︀ٍة َأ َ︮  ﹟ْ﹞ِ َ︦ «أََ﹝︀ إِ﹡ُُ﹥ ﹜َْ﹫
︀ِء؛ هيچ نمازى براى منافقان  َ︪ َ﹙︀ِة َو ا﹜ِْ︺ ُ︭ ِه ا﹜ ِ︢ ﹨َ
شكننده تر از نماز صبح و عشاء نيست».14اين 
 حديث از عبداللّـــه بن سنان از امام صادق
نقل شــده است كه رسول خدا پس از آنكه 
نماز صبح را با اصحابش به جا آورد، رو به آنان 
كرد و با ذكر نام، درباره برخى افراد سؤال كرد: 
آيا آنها به نماز جماعت حاضر شــده اند يا نه؟ 
گفتند: اى رسول خدا، نه؛ پيغمبر خدا فرمود: 
مگر در سفر هســتند؟ گفتند: اى رسول خدا، 
نه؛ آنگاه پيامبر اكرم جمله فوق را فرمودند 
و بعــد چنين ادامه دادند: «...َو ﹜َــْ﹢ َ︻ِ﹙ُ﹞﹢ا أَیّ 
﹢اً؛15 اگر مؤمنان  ْ︊ َ ﹢َْ﹛ َو ︀﹝َ﹨ُ﹢ْ︑َ َ︃ َ﹛ ︀﹝َِ﹫﹁ِ ﹏ٍ︱ْ﹁َ
مى دانستند كه اين دو نماز چه فضيلتى دارد، با 
حالت سينه خيز هم كه شده خود را مى رساند و 

در آن شركت مى كردند».16
مارســل بوازار در يكى از كتاب هاى خود در 
مباحث مربوط به اســالم در جهان امروز، در 
مورد نقش نيرومند مسجد در صدر اسالم در 
فرهنگ، اقتصاد، سياست و وحدت مسلمانان 
چنين مى نويسد: «مسجد، عامل نيرومندى 
در همبستگى و اتّحاد مسلمانان جهان است 
و اهمّيت فرهنگى و اجتماعى آن را از اين بابت 
نمى توان ناديده گرفت؛ به خصوص در روزگار 
معاصر كه مسلمانان شور و حرارت صدر اسالم 
را دگرباره از خود نشــان مى دهند. مســاجد 
به صــورت مراكز تربيت روحانــى و پايگاه 
جنبش اّمت مســلمانان نسبت به ستمگران 
و ســلطه جويان در آمده اســت. اندك اندك 
مســاجد موقعّيت ســال هاى نخســتين 
ظهور اســالم را به دســت آورده اند. تأسيس 
كتابخانه ها و تاالر اجتماعات در درون مساجد، 
اين حقيقت را آشــكار مى ســازد كه مساجد 
در اســالم بدان گونه كه بعضى پنداشته اند، 
منحصر براى اداى فريضه نماز نيســت و به 
يقين يكى از مراكز سياســى و فرهنگى مهّم 

اسالم است. اقامه نماز جمعه به وسيله اى براى 
گردهمايى مســلمانان در روز تعطيل و طرح 
مســائل مهّم اجتماعى و بحث و گفت وگو در 
باب كمبودهاى رفاهى و تصميم گيرى هاى 
سياسى و غيره تبديل شده است. گردهمايى 
جمعه بــه خصوص در ســال هاى اخير و در 
ممالك آزاد شده اسالمى كه به سوى پيشرفت 
اقتصادى و حاكمّيت سياسى مى روند، كارآيى 
بسيار داشته اســت. در اين سال ها، برخالف 
تفرقه و پراگندگى سياسى مردم و گروه هاى 
مبارز، طرح مقابله عليه ستمگران را ريخته اند 
و در اركان فرمان روايــى دست نشــاندگان 
استعمار غرب تزلزل پديد آورده اند كه احزاب 
و گروهاى سياسى مخالف در ممالك غرب از 

انجام آن هنوز ناتوانند».17
 3. دارالّندوه

در لغت، «الّندوة» به معناى محّل اجتماع و محّل 
مشورت اســت. چنان كه در مجمع البحرين 
چنين آمده است: «الّندوة: االجتماع للمشورة 
و منه دار الّندوة بمكة التى بناها قصى، ألنهم 
يندون فيها، أى يجتمعون و النادى: المجلس و 
جمعه «أندية» و منه  الحديث: متعرض للمقال 
فى أندية الرجال، أى مجالسهم؛ ندوه اجتماعى 
براى مشورت است از آن جمله دارالّندوه مّكه 
بود كه آن را «قصى» ساخته بود و در آنها در آن 
مكان جمع مى شدند و به مشورت و گفت وگو 

مى پرداختند».18
در تاريخ چنين آمده است: «دارالّندوه»، خانه 
قصى ابــن كالب بود. قبل از اســالم محّل 
مشــورت قريش بوده، بعــد از آن (قصى) به 
پســرش عبداللّـــه به ارث مى رسد و اكنون 
جزء مســجدالحرام است.19قبل از اسالم اين 
مكان محّل مشورت براى قريش بوده، در آنجا 
قريش به مشورت در رابطه با مسائل سياسى، 
اجتماعــى و غيره مى پرداخته اند. قرار گرفتن 
چنين مكانى براى ساختن مسجد، در نخستين 
دوره از ظهور اسالم بيانگر اين نكته است كه 
در دين مقّدس اســالم محّل مشورت در امور 
اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، به ويژه در امور 
سياسى، مسجد اســت و يكى از نقش هاى 
مسجد در اسالم همان نقش «دارالّندوه» قبل 
از اسالم است كه در جامعه عرب وجود داشته 

است. 
 4. مســـجد كانـــون آمـــوزش فرهنـــگ 

ايثـــار و شـــهادت 

در عصر رسول خدا از همان ابتدا، مسجد به 
عنوان كانون همبستگى مسلمانان، به تحكيم 
پيوندها و تبادل آرا در امور دينى مسلمانان قرار 
گرفت. از نخســتين روزهاى ترويج اسالم، 
تعليم با مسجد ارتباط تنگاتنگ داشت و انجام 
دستورات اسالم با درك و معرفت اسالمى و با 
يادگيرى فرمايش ها پيامبر گرامى به عنوان 

«حديث» بر اساس آيين اسالم آغاز شد.
 وجه تربيتى و آموزشــى مسجد پس از جنبه 
عبادى بيشتر نمايان و برجسته است. اين نقش 
مسجد، توّجه همه پژوهشگرانى را كه درباره 
مسجدالّنبى سخن گفته يا اثرى نگاشته اند، به 
خود جلب كرده است. در برهه زمانى كه مراكز 
آموزشــى در كنار مسجد به فّعالّيت فرهنگى 
مى پرداختند، تنها شــمار اندكى مكتب هاى 
خانگى بود كه در گوشه و كنار شهر مدينه و يا 
مّكه قرار داشت و اين مكتب ها تنها به آموزش 
خواندن و نوشتن در پاره اى موارد قرآن كريم و 
معارف اسالمى مى پرداختند و حجم كارهاى 
آنها هرگز با آنچه در مساجد انجام مى شد، قابل 
مقايسه نيست. به طور تقريبى، تمام علوم رايج 
در آن روزگار چون خواندن قرآن و حديث، در 
مسجد تدوين مى شــد. عالوه بر آن، افراد با 
بينش  سياسى و مديران دلسوز جامعه اسالمى 
كه در برقرارى حكومت اســالمى نقش ايفا 
مى كردند، در مسجد پرورش مى يافتند و آماده 
مى شدند. از اين رو، يكى از ره آوردهاى مسجد 
در مدينه الّنبى، تربيت مديران بابينش سياسى 
ســالم بود. مســجد پيامبر خدا در مدينه، 
 نخستين دانشگاهى بود كه حضرت رسول

با دست خود، يارانش را به نيكى تربيت كردند 
تا در دين خدا فقيه و دانا شدند. صحابه پيامبر 
گرامى به آن رفت وآمد مى كردند تا دانش، 
هدايت، فضائل و معرفت بياموزند و هر اندازه 
كه شرايط زندگى شان مساعدت مى كرد، به 

اين مهم وقت اختصاص مى دادند.
 مســجدالّنبى مدرســه اى بود كه مردان و 
قهرمانان در آن ساخته شدند و در پرتو قرآن، 
مردم بت پرست به پيشــروان هدايت تبديل 
شــدند. همين افراد داعيان، مبلّغان، حاميان، 
پارسيان شب و سواران ميدان در روز نبرد بودند 
كه با آموختن فرهنگ ايثار و شهادت، بار سفر 
بستند و در راه خدمت و ترويج فرهنگ اسالم 

شربت شهادت نوشيدند.
در تاريخ آمده اســت كه در ميان انصار، هفتاد 
جوان هستند كه به نام قرآن شناسان معروفند. 

از ســر شب به گوشه اى در مسجد مى نشينند 
و با هــم درس و بحث دارند و نماز مى خوانند. 
نزديكى هاى صبح مى روند و آب آشاميدنى و 
پشته هاى هيزم مى آورند و به خانه هاى رسول 
خدا مى نهند. خانواده شان فكر مى كنند كه 
آنان در مسجدند و اهل مسجد فكر مى كنند 

كه آنان پيش خانواده شان هستند.
 پيامبــر خــدا در مــاه صفر چهــل نفر از 
قرآن شناســان جوان را به رياســت منذربن 
عمرو ســاعدى مأموريت مى دهــد تا قبيله  
عامربن مالك را به اسالم دعوت كنند و به آنان 
قرآن بياموزند و نامه اى هم همراهشان ارسال 
مى كنــد. منذربن عمرو، راهنمايــى از قبيله  
بنى سليم با خود برمى دارد. آنها به راه مى افتند 
و مى روند تا به چاه معونــه كه از آبهاى قابل 
استفاده قبيله  بنى سليم است، مى رسند. در آنجا 
اردو مى زنند و شتران خويش را سر مى دهند. 
حارث بن صمه و عمروبن امّيه را به چراندن و 
نگهبانى شتران مى گمارند. حرام بن ملحان را 
با نامه  پيامبر پيش عامربن طفيل كه در ميان 
عّده اى از بنى عامر نشسته است، مى فرستند. 
وقتى به آنها مى رســد، بــدون اينكه نامه را 
بخوانند، عامربن طفيل شمشير خود را مى كشد 
و حرام بن ملحان را مى كشد و بانگ برمى دارد 
كه بنى عامــر براى حمله به مالك ـ ابوبراءـ از 
قبل آمده و در مرز نجد به عشاير مختلف اّطالع 
داده است كه او ياران محّمد را در پناه خويش 
گرفته است و هيچ كس نبايد متعّرض آنان شود 
و همگى گفته اند: تعّهد پناهندگى ابوبراء براى 
همه  ما محترم اســت! وقتى بنى عامر حاضر 
نمى شوند با عامر بن طفيل بر جمع مسلمانان 
بتازنــد، وى براى اين كار از عشــاير عصيه و 
رعل كه از شاخه هاى قبيله  بنى سليم هستند 
كمك مى طلبد و آنها بــه كمك او مى آيند و 
او را بــه فرماندهى خويش انتخاب مى كنند. 
عامر بن طفيل به آنها مى گويد: من يقين دارم 
كه اين شــخص به تنهايى بــه اينجا نيامده 
اســت. آنها رّد پاى او را گرفته و پيش مى روند 
تا به ياران وى مى رسند و ياران وى، چون كه 
ديده اند، دير كرده اســت رّد او را گرفته و پيش 
آمده اند. سپس، مسلمانان را محاصره مى كنند 
و بنى عامر هم در محاصره شركت مى جويند. 
آن جوانان قرآن شــناس، مردانه مى جنگند تا 

همگى به شهادت مى رسند.20
5. مسجد پايگاه تبليغ پيامبر گرامى  

﹥ ﹝﹠︷﹢ر   ︋،﹤﹠︡﹞ ا︨﹑﹝﹩ در ﹟﹢﹡ ︀ن ﹎︢اری ﹡︷︀م﹫﹠ ︦ از︋   ︎،ا︨﹑م ︣︊﹞︀﹫  ︎
﹫︀︨﹩ ا︨﹑م،  ︀ ا﹨︡اف︨  ︀︠︐﹟ آ﹡︀ن︋  ﹫﹢ه ﹊﹢﹝️ و آ︫﹠︀︨  د︠︀﹜️ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن در︫ 

﹢د،   ︋﹩﹠د ︰︣ای ادای ﹁︣ا ﹝︧︖︡ را ﹋﹥ ﹝︣﹋︤ ︻﹞﹢﹝﹩ و ﹝ّ﹏ ︑︖ّ﹞︹ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن︋ 
.︡︤﹎︣ ﹫︀︨﹩ ا︨﹑م︋  ︀﹍︀ه ﹊﹢﹝️ و ﹡︀د︨  ︋﹥ ︻﹠﹢ان︎ 

︀ ︗︊﹥ و ︗﹠﹌ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︧︖︡︀ن از  ︀︵︣ را︋︴﹥ ︑﹠﹍︀︑﹠﹌ ﹝︧︖︡︋   ︠﹤  ︋
︀ د︻︀﹨︀ی  ︣ه ﹎︣﹁︐﹥ و︋  ︡ای ︑︺︀﹜﹩︋   ︠︀ ︻︊︀دت ﹨︀ی ︻︀︫﹆︀﹡﹥ اش و ار︑︊︀ط︋ 
︣ای ︗︊﹥ ﹨︀ی ﹡︊︣د را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ آورده ا﹡︡. ︪︐﹢ا﹡﹥ ︻︷﹫﹛︋  ︠︀﹜︭︀﹡﹥ ︫︀ن︎ 
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در روزگار رســول خدا و صحابه ايشــان، 
مســجد، كانون تبليغ و ارشــاد بود و مكان 
ضيافــت و پذيرايى هيئت هايــى داخلى و 
خارجى بود كه بر پيامبر خدا وارد مى شدند 
تا به اسالم تشّرف حاصل كنند. ياران رسول 
خدا براى حضور در مســجد و شركت در 
اين گونه محفل، مى كوشيدند و هرگاه يكى از 
ياران نمى توانست در آن حاضر شود، يكى از 

صحابه، وى را در جريان جلسات قرار مى داد.
نهضت نبّى اكرم انديشه هاى انسان را به 
ســوى تعالى رهنمون ســاخت و با فرمان به 
«خواندن»، مبارزه با نادانى را رسالت خود قرار 
داد. قرآن كريم در تأكيد اين مطلب مى فرمايد: 
َِّذى َعلََّم بِالَْقلَِم*  َِّذى َخلََق*ال «اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك ال
َعلََّم اْإلِنَساَن َما لَْم َيْعلَْم».21بدين ترتيب، اسالم 
ويژگى «ندانستن» جامعه آن دوران را به بستر 
آگاهى، بينش و دانش مبّدل كرد و مسجدالّنبى، 
موجى از افكار و انديشه هاى الهى را در جامعه 
ايجاد نمود. پايگاه تبليغ اسالمى، شور و نشاط 
علمى را برانگيخت و دانش و آموختن، بهايى 
ديگر يافت. هر روز، شــمار آنان كه خواندن و 
نوشتن مى دانستند، افزايش مى يافت و تبليغ 
و آموزش با خواندن محتواى پيام آســمانى 

رونقى چشم گير پيدا كرد.
 آموزگار مكتب اسالم، پرستش خدا را محور 
تبليغ قــرار داد و بر فراگيــرى معناى ايمان، 
دانستن آيه هاى كتاب آسمانى تأكيد مى كرد 
تا از گذر آن رســالت خويش را مبنى بر تفسير 
و تبيين آيه ها و فحواى كالم آسمانى به مردم 
انجام دهد. پيامبر اســالم براى اداى اين 
رســالت دشوار از هر فرصت براى روشنگرى 
مردم بهره مى جســت، ولى ســيره و زندگى 
پيامبر گرامى نشــان مى دهد كه مسجد 
در دوران رســالت، عالوه بــر جنبه تربيتى و 
آموزشى، مهم ترين سنگر تبليغ و ترويج بينش 
اسالمى در جهان آن روز بوده است؛ به گونه اى 
كه براى نشســت ها و اجالس  با سران اديان 
و نمايندگان حكومت ها مكانى به جز  مسجد 
وجود نداشــته و هرگونه تصميم-گيرى در 
امور سياســى و برقرارى حكومت اسالمى و 
معّرفى بينش اســالمى براى دنياى آن روز، 
در مســجد صورت مى گرفته است. از اين رو، 
مسجد به عنوان يك رسانه ملّى در عصر رسول 
خدا پيام رســان نداى اسالم و سنگر ايمان 
و توحيــد بود. برخى از يــاران، مانند حضرت 
على، عبدااللّـــه بن رواحه، معاذبن جبل و 

عباده بن صامت نيــز در اين راه در كنار پيامبر 
گرامى قرار داشتند و در انجام رسالت الهى 
او را يارى مى كردند. عبداللّـه بن رواحه جلسات 
مربــوط به توحيد، معاد، (مســائل اعتقادى) 
 را اداره مى كــرد. او در غياب پيامبر گرامى
نيز مســائل فقهى و اعتقادى را به مسلمانان 
آموزش مــى داد. گاهى اتّفــاق مى افتاد كه 
پيامبر اكرم خود در چنين جلساتى شركت 
مى كردند. روزى پيامبــر گرامى در حلقه 
درسى كه عبداللّـــه بن رواحه در آن تدريس 
مى كرد، حضور يافتند. با حضور پيامبر گرامى
، چنين انتظار مى رفت كه ايشان سخنران 
مجلس باشند، ولى پيامبر گرامى فرمودند: 
به آنچه مشغول بوديد، ادامه دهيد؛ من نيز براى 
آموزش و تعليم مبعوث شده ام.22يكى ديگر از 
ياران پيامبر گرامى عباده بن صامت، مأمور 
آموزش قرآن و نوشتن به اصحاب ُصفه بود.23 
ـــت   6. مســـجد محـــل ّ دادرســـى و مديري

ـــالمى اس
 در دوره هاى درخشان رسول اعظم، مسجد 
در حيات جمعى مسلمانان با نقش هايى چون 
مجلس شورا، محّل داورى، مركز فتوا، پايگاه 
يا ســتاد تقســيم هاى نظامى جلوه مى كرد.
سپاهيان از مسجد براى جهاد در راه خدا گسيل 
مى شــدند تا كلمه الهى را برافراشته دارند و 

پرچم اسالم را در جهان به اهتزاز در آورده اند.
 تأسيس مسجد در مدينه الّنبى محور اساسى 
رونــد حركت روزافزون و آغــاز فصل جديد 
سياســى در حيات اّمت مســلمان اســت و 
نخستين گام بنيادى تمّدنى نوين با تأسيس 
اين پايگاه عبادى، سياسى ريخته شد. مركزّيت 
سياسى مســجد در مدينه پيامبر گرامى و 
پويايى تمّدن اســالم، اصل مهّمى است كه 
بر حكومت، جامعــه و فرهنگ، تأثيرى ژرف 
دارد. مسجد نبوى كانون جنبش هاى فكرى و 
عملى بوده است و شكوه آن خانه را پيامبر خدا 
كه در آن روز مركز حكومت و سياست بود، 
تحت تأثير قرار مى داده است. پيمان اخّوت دو 
قبيله اوس و خزرج در مسجدالّنبى بسته شد و 
عقد اخّوت ميان اّمت نيز از مواردى اســت كه 
پيامبر اكرم در مسجد مدينه برقرار ساخت. 
هيئت ها و گروه هايى كه قصد تشّرف به اسالم 
را داشــتند، به مدينه الّنبــى مى آمدند و وارد 
مسجد مى شدند. اسيران جنگى را در مسجد 
جاى مى دادند و تا آزادى و مســلمان شدن در 

آن نگه دارى مى شدند.
 پيامبــر گرامى در بســيارى مــوارد، تازه 
مســلمانان را به صورت فردى در مســجد 
آموزش مــى داد و گفت وگوهــاى علمى و 
فرهنگى زيادى ميــان هيئت هاى اعزامى 
قبايل گوناگون به مدينه صورت مى گرفت و 

جايگاه اين گفت وگو، جايى جز مسجد نبود.
 نبّى اكــرم با هيئت هايى كــه به حضور 
مى پذيرفتنــد، به مذاكره دينــى و اجتماعى 
مى پرداختند كــه اين برنامه هــا مضاف بر 
جنبه هاى سياســى، به منظــور گرويدن به 
اســالم، بحث و گفت وگــو پيرامون معارف 

اسالمى سامان مى يافت.
 محيط فرهنگــى كه پيامبــر گرامى در 
مدينه ايجاد كــرده بودند، ايجاب مى كرد كه 
در حضور آن حضرت و با اجازه ايشان مسابقه 
شعر و سخنرانى در مسجد برگزار شود و پيامبر 
گرامى با بردبارى با چنين مسائلى برخورد 

مى  كردند.
 مسجد پيامبر گرامى به عنوان كانون عشق 
و موّدت ميان مسلمانان مدينه در آمد و نقش 
بســزايى در ايجاد فضاى معنوى ايفا نمود تا 
زمينه مناســب براى اجتماع معتقدان به پيام 

وحى ايجاد شود.
 اهمّيت و نقش مســجدالحرام، هرگز از نگاه 
پيامبر گرامى پوشــيده نبود؛ ولى چيرگى 
قريش و مشركان، امكان پى ريزى فّعالّيت را 
از آن ســلب كرده بود؛ اّما بــا فتح مّكه و اداره 
سياسى آن شهر، پيامبر گرامى فّعالّيت هاى 
فرهنگى و سياســى را در ايــن مركز مقّدس 
شــروع نمود و به ترويج مبانى دينى دست زد 
و با انجام كارهايى كه به گونــه اى اداره امور 
حكومت اســالمى بود، قدم در راه سازندگى و 

تالش براى برپايى پايگاه فّعالّيت ها گذاشت.
 در وصــف و تحليل جايگاه مســجدالّنبى و 
جايــگاه آن در مدينه بايد گفت كه آنچه مّكه 
و مدينه را مكّمل هم مى كند، اين اســت كه 
مّكه از يك جهت مركز حّج و زيارت به سوى 
مكانى باالتر است و مدينه جايگاه مسجدى 
اســت كه خاتم رسوالن آن را بنياد نهاد و اين 
مســجد، مركز حكومت اســالمى و كانون 
تالش هاى فرهنگى، اجتماعى پيامبر گرامى
 گشت و نخستين كار برگزيده پيامبر گرامى

 در مدينه، ساختن اين مسجد بود. اين بناى 
مقّدس، به همــراه بارگاه مطّهر حضرت نّبى 
اكرم، بر سيماى شهرى و معابر و فرآيندهاى 

اجتماعى، فرهنگى مدينه اثر قابل مالحظه اى 
گذاشته اســت و مدينه به بركت اين بناهاى 

مبارك، حرمت زيادى به دست آورده است.
 فرموده اند: حضرت ابراهيم رسول خدا 

مّكه را حريم قرار داد و براى مردمش دعا كرد. 
من نيز مدينه را حرم قرار دادم.24

 رســول خدا براى آنكه آميختگى مسجد 
را با زندگى اجتماعى مردم نشــان دهد، خانه 
و مســجد را در يك واحد معمارى بر پا كرد و 
خانه هاى صحابه و مهاجرين و انصار در اطراف 
آن استقرار يافت. تعداد بسيارى از مسلمانان 
بى خانمان و اهل تعّبد تحت عنوان اصحاب 
ُصّفه، در حوالى مســجد مى خوابيدند. در كنار 
مســجد خيمه اى به عنوان بيمارســتان برپا 
شد و مكانى به امور نظامى اختصاص داشت 
و به همين دليل اســت كه ســاختمان هاى 
مهّم اجتماعــى و عمومى و حياتى در اطراف 
مســجد بنا شــده بود كه اين خود، مديريت 
ژرف و حساب شــده پيامبر اســالم را به 
نمايش مى گذاشــت. عالوه بر آن، مســجد 
محّل دادرسى و رســيدگى به امور سياسى و 
اجتماعى مردم بود؛ بســيارى از اختالفات و 
گرفتارى هاى مردم در مسجد با پيامبر اسالم

 در ميان گذاشته مى شد و در همان مسجد 
حّل و فصل مى شد. از اين رو، بناى مسجد در 
بين بناهاى موجود آن روز، مانند خورشيدى 
بود كه خانه مردم از نور آن منّور مى شد و ساير 
بناهاى مســكونى، همانند ســّيارات، به دور 
خورشيد مى چرخيدند و از پرتوافكنى آن بهره 

مى گرفتند. 
 7. مسجد كانون شورا و انتخابات 

 پيامبر اكرم در مسجد، اصول سياسى اسالم 
را، به ويژه در امورى كه مى دانست مسلمانان از 
نظرات و تجربّيات مفيدى برخوردار هستند، به 
شور و مشورت مى گذاشت. در متون تاريخى 
آمده اســت كه پيامبر گرامى براى اتّخاذ 
مواضع مناسب در جنگ بدر، در يكى از مساجد 
اطراف مدينه بنام مســجد«عرق الظبّية» با 
اصحاب به مشورت پرداخت. به روايت انس، 
هنگامى كه خبر آمدن ابوســفيان به پيامبر 
گرامى رسيد، آن حضرت شروع به مشورت 
با اصحاب نمود.25همچنيــن براى رفتن به 
جنگ احد در مســجد مدينه با مسلمانان به 

تبادل نظر هّمت گماشت. 
چنان كه در مشــورت پيامبر خدا اصحاب 

در رابطه با جنگ احد آمده اســت، گروهى از 
نوجوانان كه در جنگ بــدر حاضر نبودند، از 
پيامبر گرامى خواستند كه به سوى دشمن 
برود و اشــتياق خود را به شهادت ابراز كرده و 
گفتند: ما را به مقابله دشمن از مدينه بيرون ببر 
و اينان غلبه يافتند. پيامبر اكرم روز جمعه با 
مــردم نماز جمعه گزارد و آنان را پند و اندرز داد 
كه تالش و كوشــش كنند و فرمود كه يقين 
داشته باشند كه اگر شكيبايى و پايدارى كنند، 
پيروزى از ايشان خواهد بود و دستور فرمود كه 
آماده رويارويى با دشمن شوند. مردم بر بيرون 
شدن از مدينه دل خوش داشتند. چون پيامبر 
اكرم نماز عصر جمعه را مى گزارد، اطراف 
مسجد پر شده بود و مردم نواحى باالى مدينه 
هم آمده بودند. آنگاه رســول خدا با عمر و 
ابوبكر به خانه رفت و آن دو در لباس پوشاندن 
و عمامه بســتن، آن حضرت را يارى دادند و 
 مردم صف كشيده منتظر آمدن پيامبر خدا
بودند. سعدبن معاذ و اسيدابن حضير به مردم 
گفتند: شــما پيامبر را وادار به خروج كرديد و 
او نمى خواســت و حال آنكه فرمان و دستور از 
آسمان بر او مى رسد؛ اكنون هم كار جنگ را به 

خود او باز گذاريد.26
همچنين، در جنگ خندق، وقتى خبر حركت 
كّفار قريش از مّكه به پيامبر رســيد، مردم 
را فراخوانده خبر دشــمن را برايشان گفت و با 
آنان مشــورت فرمود. سلمان فارسى به حفر 
خندق اشــاره كرد و مسلمانان از اين پيشنهاد 
در شــگفت آمدند.27  از اين رو، برخى مسجد 

را «مجلس شوراى مسلمانان» نام نهاده اند.
ــا و  ــن نامه هـ ــّل تدويـ ــجد محـ  8. مسـ
پذيـــرش ســـران قبايـــل و حكومت هـــا
در صدر اســالم، بيشــتر امور مهّم سياسى، 
فرهنگــى، اجتماعى، اقتصــادى، نظامى، 
تقسيم غنايم، سخنرانى ها و ارشادات، نصب 
اســتانداران و فرماندهان، كتابت نامه هاى 
سياســى، نظامــى و ارســال پيام هــا، اخذ 
تصميمات اساسى و نظامى در مسجد انجام 
مى شــد. حّتى پيامبر اســالم در مسجد 
نمايندگان و ســران قــوم و قبايل مختلف را 
به حضور مى پذيرفتند؛ گرچه براى سكونت 
و اســتراحت اين نمايندگان، خانه اى نيز در 
نظرگرفته شده بود.28برخى از آنها با صالح ديد 
پيامبر اكــرم در خانه هــاى انصار به طور 
موّقت ســكونت داده مى شدند.29براى برخى 
از آنها (مانند هيئت نمايندگى ثقيف، به دليل 

طوالنى بودن اقامت آنان در مدينه)، خيمه اى 
در مسجد بر پا مى شد.30جايگاه اصلى اين گونه 
گفت وگوها جايى جز مســجد نبود. از اين رو، 
نمايندگان قبيله «ثقيــف» و نيز نمايندگان 
«اسقف نجران» در مسجد «عرق الظبية» به 

حضور پيامبر گرامى رسيدند.31 
يكــى از ســتون هاى مســجد نامــش 
«اســتوا﹡﹤الوفود» (ستون هيئت ها) بود. اين 
ســتون، جايگاه ويژه اى براى پذيرش و ديدار 
با هيئت هاى نماينــدگان قبايل و دولت ها و 
مذاهب خارجى بود و در همين مكان (ستون) 
مســجد بود كه پيامبر گرامىديدار با اين 

هيئت ها را انجام مى دادند.
واقدى در مغازى آورده است كه ده نفر از رؤساء 
و برگزيده گان بنى تميم به مدينه آمدند. آنها 
در صحن مســجد نزد پيامبر گرامى آمدند 
و عطاردبن حاجب تميمى را پيش آوردند كه 
خطابه بخواند. او خطبــه اى ايراد كرد. پيامبر 
گرامى بــه ثابت بن قيس فرمود: برخيزد و 
خطبه ايشــان را پاسخ گويد. ثابت برخاست و 
با عدم آمادگى قبلــى خطبه اى خواند. وقتى 
ثابت بن قيس نشست، آنها گفتند: اى رسول 
خدا، اجازه فرماييد تا شــاعرمان شــعرى 
بخواند. چــون آن حضرت اجــازه فرمودند، 
زبرقان بن بدر را بلند كردند و او ابياتى را سرود. 
پيامبر اســالم به حســان بن ثابت فرمود: 
پاسخ شان را بده و او برخاست و اشعارى سرود. 
پيامبر اســالم و مسلمانان از خطبه ثابت و 
شعر حسان خوشحال بودند. نمايندگانى كه 
آمده بودنــد، با يكديگر خلوت كردند. يكى از 
ايشــان گفت كه به خدا قســم بدانيد كه اين 
مرد از طرف خدا تأييد مى شــود و كارهايشان 
به مراتب از ما خردمندانه تر هســتند.32پس از 
آن، هيئت بنى تميم مســلمان شدند. به دليل 
همين، پذيرش هيئت هاى خارجى در مسجد 
و گفت وگو با آنها، برخى مســلمانان به پيامبر 
گرامى مى گفتند: اى رسول خدا، آيا ايشان 
كه مشرك هستند، مى توانند در مسجد وارد 
شوند؟ پيامبر گرامى مى گفتند: زمين پاك 

است و چيزى آن را نجس نمى كند.33
پيمان «حديبيه» فكــر پيامبر گرامى را از 
ناحّيه جنوب مّكه آسوده ساخت و در پرتو اين 
آرامش، گروهى از سران عرب به آئين اسالم 
گرويدند. در اين هنگام، پيامبر گرامى اسالم
 فرصت را غنيمت شمرد و با زمام داران وقت 
و رؤســا و قبايل و رهبران مذهبى مسيحيان 

﹢د ﹋﹥ ﹝︣دان و ﹇︣﹝︀﹡︀ن   ﹝︧︖︡ا﹜ّ﹠︊﹩ ﹝︡ر︨﹥ ای︋ 
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جهان آن روز، بــاب مكاتبه را باز نمود و آئين 
خود را به ملل زنده جهان آن روز عرضه داشت.
از نامه هايى كه پيامبر گرامــى، به امراء و 
پادشــاهان  و رؤساى قبايل و شخصّيت هاى 
برجسته معنوى و سياسى نوشته است، 185 
نامه در دست است كه براى تبليغ و دعوت به 
اسالم و يا به عنوان ميثاق و پيمان نوشته شده 

است.34
بــه گواهى تاريخ، تدوين و تنظيم همه يا اكثر 
نامه هاى سياســى پيامبر اكرم به مناطق 
مختلف و رؤساى كشورى، در مسجد صورت 
مى گرفت. تا جايى كه برخى نوشته اند، پيامبر 
اسالم، مسئله دعوت زمامداران به اسالم و 
نامه نگارى به آنها را، مانند ساير مسائل مهم، 
در يك شوراى بزرگ مطرح مى ساخت. روزى 
به يــاران خود چنين فرمود: بامدادان، همگى 
حاضر شــويد تا امر مهّمى را با شــما در ميان 
بگذارم. فــرداى آن روز، پس از اداى فريضه 
صبح در مسجد، پيامبر اكرم به ياران خود 
چنين فرمود: «بندگان خدا را نصيحت كنيد. 
كسى كه سرپرست امور مردم شد و در هدايت 
و راهنمايى آنان نكوشــيد، خدا بهشت را بر او 
حرام كرده اســت. برخيزيد و پيك رسالت، در 
نقاط دوردست شويد و نداى توحيد را به سمع 
جهانيان برســانيد؛ ولى هرگز مانند شاگردان 
حضرت عيسى با من مخالفت نكنيد. ياران 
از آن حضرت ســؤال كردند كه آنها چگونه با 
حضرت عيســى از در مخالفت وارد شدند؟ 
فرمود: او نيز مانند من گروهى را مأمور ساخت 
كه پيك رسالت در نقاطى باشند؛ دسته اى كه 
راه آنها نزديك بود، فرمان او را پذيرفتند؛ ولى 
كسانى كه راه آنها دور بود، از پذيرفتن فرمان 

وى سرپيچى كردند».
سپس، پيامبر گرامى شش نفر از ورزيده ترين 
افراد را طى نامه هايى كه رســالت جهانى آن 
حضرت در آنها منعكس بود، به نقاط مختلف 
روانه كرد. بدين ترتيب، ســفيران هدايت از 
مســجد در يك روز رهســپار سرزمين هاى 
ايران، روم، حبشه، مصر، يمامه، بحرين و حيره 

(اردن) شدند.35 
 9. مســـجد رســـانه امـــر بـــه  معـــروف و 

نهـــى از منكـــر
امر به معروف و نهى از منكر در جامعه اسالمى 
داراى نقش بزرگ و سرنوشت ســاز است. از 
ايــن رو، در آيات و روايات، اين مســئله بر هر 
مسلمانى واجب شده است. هر فردى به اندازه 

توانايى خود در قبال اين فريضه الهى مسئولّيت 
دارد. گرچه انجام امر به معروف و نهى از منكر 
منحصر به مكان خاّصى نيســت؛ اّما مسجد 
بستر مناسبى براى تحّقق اين دو فريضه مهّم 
الهى است؛ زيرا مسجد محّل حضور و تجّمع 
نيروهاى زنده و برگزيده است. در روايات آمده 
 ︀﹨َ ُ︡ ﹫َ﹙ٍ﹤ إِ﹜︀ُ َواِ﹁ ِ︊ ﹇َ ِ﹏﹋ُ ﹟ْ﹞ِ َ︡ ︖ِ ْ︧ ︃ِْ︑﹩ ا﹜َْ﹞ َ ︀َ﹛» :است
َ︀؛ از هر جمعى،  ُ︊ ️ٍ إِ﹜︀ُ َ﹡ِ︖﹫ ﹫َْ︋ َو ِ﹝ْ﹟ ُ﹋﹏ِ أَْ﹨ــِ﹏ 
تنها آنان كه (در فضائــل) از همه برترند و به 
منزله الگو براى گروه خود هستند، به مسجد 

مى آيند».36 
مسجد، پايگاه جوان مردانى است كه در مقابل 
تعّرض در برابر مقّدســات دينى بر مى آشوبند 
و عرصه را بر متجــاوزان به حريم دين تنگ 

مى كنند.37
چنان كه در سال 1385 مسلمانان عليه اهانت 
به نّبى مكّرم اســالم توّسط روزنامه هاى 
غربــى و در رأس آن روزنامــه دانماركــى 
برآشــفتند و از مساجد، راهپيمايى خود را آغاز 
و به ســفارت خانه هاى آنان ختم نمودند و با 
شعارهاى كوبنده و انقالبى از مقّدسات اسالم 

دفاع كردند. 
مســجد، جايگاه گردآمدن فرزندان مكتبى 
اســت؛ آنان كه با يك دســت قرآن و با يك 
دست ديگر ســالح برگرفته اند. اين حضور، 
نشان قدرت و عّزت اسالم و مسلمانان است 
و سبب مى شود تا خيره سران نتوانند بر حريم 
دين اهانت و تجاوز كنند.38ضمن اينكه اجتماع 
در مسجد، خود اقامه يك معروف بزرگ الهى، 
يعنى «نماز» و ديگر شــعائر اسالمى است. از 
سوى ديگر، در ســايه تجّمع و انسجامى كه 
مؤمنان در مسجد مى يابند، مى توان بهترين 
تشــّكل مردمى را براى مبــارزه با منكرات و 

مفاسد اجتماعى پى ريزى نمود.
امام رضــا فرمود: «حضور در مســجد و 
نماز جماعت، جلوگيرى از بســيارى گناهان 
اســت».39به گواهى تاريخ، مسجد در عصر 
رســول خدا يگانه رسانه و پايگاه ارتباطى 
پيامبــر گرامى با مردم بــود. در آن روزگار كه 
رسانه اى جز مسجد وجود نداشت، اين مكان 
مقّدس، محّل مناسبى براى رساندن پيام پيامبر 
اسالم به مردم بود؛ به ويژه در مسائل امر به 
معروف و نهى از منكر كه بخشى از آن مربوط 
به حكومت اسالمى مى شود؛ مانند «قضاوت» 
كه در زمان پيامبر اســالم در مسجد انجام 
مى شد. بنابراين، مســجد، نخستين مكانى 

اســت كه پيامبر اسالم در آن به قضاوت و 
دادخواهى و حّل و فصل اختالفات، منازعات 
و صــدور احكام قضايــى پرداختند و مكانى 
ديگرى جز مسجد براى قضاوت آن حضرت 

نقل نشده است.40
فصل دّوم

 ︡︖︧﹞ ﹩︨︀﹫  ﹋︀ر﹋︣د︨ 
﹩﹚︻ در ︻︭︣ ا﹝︀م 

همان گونه كه بيان شد، در دوران رسول مكّرم 
اسالم مســجد، از منظر سياسى جايگاه و 
نقش محورى، در امور سياسى و حكومتى آن 
حضرت داشت. پيامبر اسالم وقتى مردم را 
با نداى «الّصالة مع الجماعة»، به مسجد فرا 
مى خواند، مهم ترين مسائل سياسى آن روز را 
در مسجد با جمع حاضران در ميان مى گذاشت 
و از همان جا تصميمات الزم اتّخاذ مى شد. بعد 
از پيامبر گرامى نيز اين سيره ادامه داشته و 
در عصر جانشين بر حّقش على، مانند عصر 
رسول خدا مسجد، كاركرد سياسى خود را 

حفظ نموده است.
امام على، آنگاه كه كوفه را مركز خالفت قرار 
داد، در آغاز ورودش به شهر كوفه، به داراالماره 
(قصر حاكم كوفه) كه طى سال ها به قصرى 
اشرافى تبديل شده بود، نرفت؛ بلكه به مسجد 
كوفه رفت و آنجا را محّل سكونت خويش قرار 
داد و در همان مسجد، به تدبير امور پرداخت. 
أسودبن قيس مى گويد: بارها ديدم كه حضرت 
على  در رحبه (ساحت مسجد، داخل مسجد) 

مسجد كوفه مردم را اطعام مى كرد.41
 مســجد كوفه، از عصر خالفت امام على

خاطرات تلخ و شيرين فراوانى به همراه دارد؛ 
شاهد نيايش ها و عبادت ها و تهّجدهاى شبانه 
امام على بوده است؛ از خطابه هاى فصيح و 
بليغش و از ِشــكِوه ها و ناله هاى جان سوزش 
خاطره ها دارد و جهاد و تالش و انفاق و اطعام 
در راه خدا و دادرسى هاى حكيمانه  اش را هرگز 

فراموش نمى كند.
 از همه مهم تــر و جالب تر اينكه امام على 
كه يگانه مرد سياســى در چارچوب سياست 
اسالمى و سرباز فداكار اسالم در عصر رسول 
خدا بود، در مسجد متولّد، در مسجد با بيعت 
مردم به خالفت ظاهرى رسيد و در مسجد به 
شهادت شــد؛ آنگاه كه ابن ملجم ملعون، آن 
شقى ترين انسان ها، فرق نازنينش را شكافت 
و محراب مسجد كوفه از خون سرخش رنگين 

شد و نداى «فزت و رب الكعبه» اش به ملكوت 
رسيد، اين مســجد كوفه بود كه ملكوتيان و 
عرشيان، ندبه كنان به سوى آن توّجه كردند و 
نداى «ُهدمت و اللّـه اركان الهدى» سر دادند.

ناگفته پيدا اســت كه پيوند حضرت على با 
مسجد، يك پيوند الهى و تكوينى بوده است. 
بنابراين، آن هنگامى كه به خالفت ظاهرى 
دست پيدا مى كند، برنامه كارى آن حضرت در 
امور حكومتى و سياسى نيز جايى جز در مسجد 
انجام نمى شــده اســت. از اين رو، مهم ترين 
شــاخص هاى سياسى مســجد در زمان آن 
حضرت را مى توان در موارد زير خالصه نمود. 
 الـــف) محـــّل جمـــع آورى تجهيـــزات 

نظامـــى 
رابطه  مسجد و سياست را مى توان از اينجا نيز 
دريافت كه بيت المال مســلمانان هميشه در 
مسجد اصلى شهر نگهدارى مى شد. به نوشته 
بسيارى از تاريخ نويسان، در صدر اسالم تنها 
مسجد، محّل امن و مطمئن براى نگهدارى و 
حفظ بيت المال مسلمانان بوده است. چنان كه 
حضرت امير مؤمنان بعــد از جنگ جمل 
بر تمام كشته شــد گان جنگ جمل از موافق 
و مخالف، نماز خواند و آنان را به خاك ســپرد 
و ســپس همه اســباب و تجهيزات جنگ را 
جمع آورى نموده، به مسجد بصره انتقال داد 
و دستور داد كه هر كس اگر چيزى از اموالش 
را مى شناسد، بردارد، مگر سالحى كه از خزانه 
بوده يا داراى نشان حكومت باشد. وى تأكيد 
كرد تنها آنچه از امكانات و مال خداوند بر ضّد 
لشــكر من به كار برده اند، به عنوان غنيمت 

برداشته شود.42
 ب) مسجد محّل بيعت 

يكى از مصادق بارز مســجد به عنوان كانون 
عبادى سياسى در زمان حضرت على اين 
بود كه مسجد به عنوان محّل بيعت (انتخابات) 
شناخته شــد. اخذ آراء عمومى در مورد رئيس 
حكومت اسالمى، «بيعت» ناميده مى شود. 
بنا بر اهمّيت موضوع، ضرورت داشــت كه از 

اصولى تبعّيت نمايد: 
نخست: اسالمّيت و تقّدس كار، در آن ظاهر 

باشد.
دّوم: اخذ آراء در يك جّو ســالم، غيرشعارى و 

به طور كامل آزاد انجام شود.
سّوم: محّل اخذ رأى از يك نظم و نسق خاّصى 

برخوردار باشد.

چهارم: رأى گيرى در مجامع عمومى انجام 
گيرد تا مردم شاهد نحوه رأى گيرى و مقبولّيت 

نظام باشد.
پنجم: رأى دهى به طور علنى باشد تا در قبال 
مسئولّيت هاى نظام، حّجت بر همگان تمام 

باشد.
بر اين اســاس بود كه امام على زمانى كه 
متوّجه هجوم مردم به خانه اش براى «بيعت» 
گرديد، ابتدا مصّرانه از اين امر امتناع ورزيد؛ اّما 
از آنجايى كه مردم اصرار كردند و بنا بر مصالح 
نظام اســالمى، ناگزير از پذيرش مسئولّيت 
شــدند و چنين فرمود: «﹐ ︑﹀︺﹙﹢ا، ﹁︀ّ﹡﹩ أ﹋﹢ن 
ٌ︣ ِ﹝﹟ اَن أ﹋﹢ن أ﹝﹫︣اً، ﹁﹆︀﹜﹢ا: ﹐ و ا﹜ّ﹙ـِ﹥  ﹫ وز︣اً︠ 
﹀︀︻﹙﹫﹟ ّ︐ــ﹩ ُ﹡︀︊︺﹈، ﹇︀ل: ﹁﹀﹩   ︋﹟ُ﹡ ︀ــ﹞َ
︀ً (︠﹀﹫﹤)؛  ﹫﹀ ﹫︺︐﹩ ﹐︑﹊﹢ن︠   ︋ ا﹜﹞︧︖︡، َ﹁︅نُ
اين كار را نكنيد؛ اگر من وزير باشم بهتر است 
از اينكه امير باشم. مردم گفتند: نه؛ به خدا قسم 
ما كارى انجام نمى دهيم، مگر اينكه با تو بيعت 
كنيم، امام فرمود: پس در مسجد باشد؛ بيعت 

با من نبايد مخفى و سّرى باشد».43
وقتى بعد از وفات پيامبر اســالم، برخالف 
آنچه كــه نبايد رخ مى داد، عــّده اى در قبيله 
بنى ســاعده جمع شدند و ابوبكر را به خالفت 

نامزد كردنــد. ابوبكر براى اينكه خالفتش را 
در ظاهر مشروعّيت ببخشد، اصرار داشت كه 
از على  بيعت اخذ كند. بدين منظور، از على 
خواست با او بيعت نمايد. امام على با اينكه 
در واقع، او را قبول نداشت (چون خالفت حّق 
مطلق او بود)، با وجــود اين در رابطه با بيعت 
چنين اظهار داشــت: ميعادگاه ما و شما، براى 

بيعت، فردا در مسجد جامع ان شاءاللّـه.44
 ابوثــور مى گويد: در موقعــى كه عثمان در 
محاصره قرار داشــت، من نيز در حالى كه 
شمشــيرى در دست خود داشــتم، در ميان 
معركه بودم؛ امام على به من نگاه مى كرد؛ 
نه مرا بــه كارى امر مى كرد و نه از كارى باز 
 مى داشت. وقتى كه مردم با حضرت على
بيعت مى كردند، من به دنبال او بيرون رفتم، 
در حالى كه مــردم در پيرامون او گرد آمده 
بودند و با او بيعت مى  كردند. على به ديوارى 
از ديوارهاى خانواده بنى حازن رســيد. من 
بــه يك درخت نخل پناه بــردم و مردم نيز 
ميان من و على قرار داشــتند. به مردم نگاه 
مى كردم؛ آنها در حالى كه آنان دستانشان را 
دور تــا دور على گرفته بودند، خود را به على 
مى رساندند و با وى بيعت مى كردند. پس از 
آن، على به مســجد آمد؛ اّولين كسى كه بر 

ن ا︨﹑م،  ّ︡ ﹝︑ ﹩︀﹢ ﹫︀﹝︊︣ ﹎︣ا﹝﹩ و︎   ︎﹤﹠︡﹞ در ︡︖︧﹞ ﹩︨︀﹫  ︨️ّ︤﹋︣﹞ 
︣ ﹊﹢﹝️، ︗︀﹝︺﹥ و ﹁︣﹨﹠﹌، ︑︃︔﹫︣ی ژرف دارد ا︮﹏ ﹝ّ﹞﹩ ا︨️ ﹋﹥︋ 

 ا﹋︣م ︣︊﹞︀﹫  ︎﹩︨︀﹫ ﹥ ﹎﹢ا﹨﹩ ︑︀ر، ︑︡و﹟ و ︑﹠︷﹫﹛ ﹨﹞﹥ ︀ ا﹋︓︣ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی︨   ︋
﹢رت ﹝﹩ ﹎︣﹁️. ︋﹥ ﹝﹠︀︵﹅ ﹝︐﹙︿ و رؤ︨︀ی ﹋︪﹢ری، در ﹝︧︖︡︮ 
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منبر رفت و با على بيعــت كرد، طلحه بود. 
انگشتان دســت طلحه لمس بود؛ على اين 
وضــع را به فال بد گرفــت و گفت: خدا اين 
دست را نيافريده است كه پيمان و بيعت خود 

را بشكند.45
طبرى در رابطه با بيعــت مردم با على چنين 
اظهار مى دارد: ســخن از بيعت كنان و وقت 
بيعت على بسيار گفته شد؛ اّما او جز مسجد، 
جايى را نپذيرفت و چون وارد شد، مهاجران و 
انصار وارد شدند و با وى بيعت كردند؛ پس از آن 

مردم نيز بيعت كردند.46
و  قضـــاوت  محـــّل  مســـجد   ج) 

 دادخواهى مردم 
چنان كه اشــاره شد، مسجد نخستين مكانى 
است كه پيامبر اســالم در امور حكومتى 
از جمله مســئله قضاوت و رسيدگى به حّل و 
فصل منازعات مردمى و صدور احكام قضائى 

از آن استفاده كرده است.
قضاوت، پس از نبّى مكــّرم همچنان در 
مسجد انجام مى شد و اين امر، به قدرى رايج 
بود كه بعد از پيامبر گرامى اين سيره ادامه 
داشــت تا جايى كه در مورد قضاوت حضرت 
 ﹏︺﹀ چنين آمده اســت: «أ﹡ــ﹥ ﹋︀ن على
﹥ د﹋﹤ ﹝︺︣و﹁﹤  ذ﹜﹈ ﹁﹩ ﹝︧ــ︖︡ ا﹜﹊﹢﹁﹤ و ﹜﹥︋ 
︋︡﹋﹤ ا﹜﹆︱︀ء؛ در مســجد كوفه، محلّى براى 
قضاوت على بود كه معروف به دكةالقضاء بوده 

است».47
حضــرت على نه تنها خود در امر قضاوت 
در مســجد هّمت گمارده اســت، بلكه به 
ســاير قضات دستور مى داد كه در مسجد به 
قضاوت بپردازند. در روايتى آمده اســت كه 
آن حضرت ضمن صدور دســتورى، در امر 
! إ︗﹙︦  َ︣ ُ︫  ︀» :قضاوت به شريح فرمود
﹁﹩ ا﹜﹞︧︖︡، ﹁︀ّ﹡﹥ أ︻︡ل︋ ﹫﹟ ا﹜﹠︀س و اّ﹡﹥ َوْ﹨ٌ﹟ 
﹫︐﹥؛ اى شريح، در   ︋﹩﹁ ︦﹚︖ ــ﹩ أن︲︀﹆﹛︀︋
مسجد قضاوت كن كه اين عمل براى اجراى 
عدالت بين مردم بهتراست. نشستن در خانه و 

قضاوت كردن موجب وهن قاضى است».48
فصل سّوم

 ︡︖︧﹞ ﹩︨︀﹫  ﹋︀ر﹋︣د︨ 
︣︲︀ ︭︣︻ در 

 محورّيت مســجد در امور سياســى در صدر 
اســالم باعث شــد كه در زمان هاى بعد، اين 
ســّنت دنبال شــود. گواهى تاريخ و شواهد 

موجود، سردمداران حكومت هر چند به ظاهر 
اسالمى، امور سياسى و كشوردارى  خودشان 
را با مسجد مرتبط مى ساختند؛ به گونه اى كه 
در هر شهر و برزن، مسجد جامع شكل گرفت 
و مســئوالن حكومتى از طريق آن به بررسى 

مسائل منطقه بپردازند.49 
مسلمانان در پى هر فتح مى كوشيدند مسجد 
اصلى خود را در مركز شهر و در مجاورت محّل 
زندگى حاكم كه به طور معمول «داراالماره» 
ناميده مى شدند، ايجاد كنند. در برخى شهرها، 
مسجد چنان نزديك به «داراالماره» ساخته 
مى شد كه هر دو ساختمان به ظاهر به هم مّتصل 
بودند. اين پيوستگى نزديك، نشانگر اين عقيده 
همگانى بود كه تمام قدرت سياسى و مذهبى در 
دست حاكم است. در شهرهاى ايران، از جمله 
اصفهان، تهران، قزوين، مشــهد، نيز مساجد 
جامع با ارك (داراالماره) يادارالحكومه ارتباط 

مستقيم و نزديك داشته اند.50
اين همزيستى و وحدت بين دستگاه حكومت 
و دستگاه عبادت، پيام هايى را به عصر حاضر 
منتقل مى ســازد كه به مدد آن، مى توانيم در 
برابــر خصم و مخالِف به عينّيت سياســت و 
ديانت در اسالم، احتجاج كنيم و حّجت آوريم. 
گرچــه در مقطعى از ادوار تاريخى، اين اعتقاد 
و بنيان، با تالِش افزون بنى امّيه و بنى عّباس 
كمرنگ شد و اين امر باعث شد تا دارالخالفه و 
مسجد جداى از يكديگر به كار خود ادامه دهند، 
بــا اين حال، هنوز آن حالت وحدت تا حدودى 
حاكم بود. هنوز اّمت واحد  اســالم، دستگاه 
حكومت و عبادت را يكجا مى خواست. هنوز 
هم مسجد بيش از آنى كه حاكمان مى طلبيدند، 
در سياست دخيل بود و سررشته  خيلى اتّفاقات 

را مى شد در مسجد جستجو كرد.
 آنچه كه قصد بررســى آن را داريم، بحث اين 
تغيير و تحّول در قرن معاصر، البته به طور اجمال 
و خالصه است؛ يعنى نقش مسجد، در برقرار 
كردن ارتباط ميان ديــوان و معبد، در دورانى 
كه تقابل فكرى بين دو نظريه  ســكوالريزم 
(دين زدايى) و عينّيت دين و سياســت، باعث 
چنددستگى ميان اّمت اسالمى گرديده است. 
البّته اگر با تيزبينى بنگريم، همين تقابل نيز در آن 
 سوى دنيا و در ميان ملل غرب نيز چند دستگى 
ايجاد كرده است و اين مى تواند به ما يارى كند 
تا در اين بازى ميــان نظريات، پيروز گرديم و 
عينّيِت دين و سياست را در جهان غالب كنيم. 

نقش مسجد در امور سياسى را از عصر مشروّطه 

آغاز مى كنيــم. عصرى كه مبــدأ تغييرات 
شگرفى در تاريخ ايران گرديد. بنابراين، بحث 
را در اين قسمت در چهار مقطع زمانى، به طور 

اجمال و گذرا پى گيرى مى كنيم: 
الف) در عصر مشروطه؛

ب) در پيروزى انقالب اسالمى؛
ج) در زمان جنگ تحميلى؛ 

د) در تداوم انقالب و حفظ ارزش هاى اسالمى. 
 الف) مسجد در عصر مشروطّيت 

 در عصر مشروطه، مى توان موارد متعّددى را 
نام برد كه برجستگى نقش مسجد را در وقايع 
سياســى روز، نمايان مى سازد. در آنچه كه از 
تاريخِ  مشروطه به يادگار مانده و نگاشته شده 
است، مى توانيم سررشته  مشروطه خواهى را 
از «مسجد» پيدا كنيم؛ «بعد از چوب خوردن 
تّجار در عمــارت حكومتــى، هيجانى بين 
تّجار و اهالى بازار پيدا شــد. متوّسل به مرحوِم 
طباطبايى مجتهد سنگلجى شدند. آقا دستور 
دادنــد كه چند روزى را بى صدا مشــغول كار 
خودتان باشيد. پس از آنكه اقدامات من انجام 
شد، به شما اّطالع مى دهم. ان شاءاللّـــه كار 
بزرگى را از پيش بر مى داريــم. اين واقعه در 
سال 1324 قمرى واقع شد... انقالب ايران از 

اينجا شروع شد».51 
پس از اين است كه مرحوم طباطبايى، در مسجد 
چاله حصار تهران، سخنرانى هاى خود را آغاز 
مى كنند و سنِگ بناى حركتى را مى گذارند كه 
تا چندى بعد به يكى از مهم ترين انقالب هاى 
ايران تبديل مى شود. پس از اين واقعه،  مسجد 
نقشى فراتر از آنچه كه جايگاه عبادِت محض 
تصّور كنيم، بر عهده داشته است؛ به خصوص 
زمانى كه مسجد در كنارِ  يك بارگاِه اما م معصوم 
يا امام زاده اى هم واقع شده باشد. نقِش حرم شاه 
عبدالعظيم حسنى و حرم حضرت معصومه

در عصر مشروطه بر كسى پنهان نيست. 
از جمله شــاخصه هاى معروف، قيام مسجد 
گوهرشــاد واقع در مشــهد مقّدس است كه 
هم زمــان با اجبارى شــدن كاله بين المللى 
(شاپو) و زمزمه كشــف حجاب توّسط رژيم 
ستم شــاهى، نطق هايى جهت آماده سازى 
اذهان عمومى توّسط روحانيان آگاه از مسائل 
جارى ايراد مى گردد و علماى مشــهد به طور 
مخفى جلســاتى را برگزار مى كنند. پيشنهاد 
مى شــود كه آيت اللّـــه حاج آقاحسين قمى 
به تهران برود و به طور مســتقيم با رضاشــاه 

مذاكره كند؛ اّما ايشــان در شهر رى بازداشت 
و ممنوع المالقات مى شود.

در اين برهه حّساس، مسجد گوهرشاد محّل 
تجّمع مردم و ســنگر اعتراضات مردمى قرار 
مى گيرد. اعتراضات با سخنرانى آتشين علما 
گسترده تر مى شود. افشــاگرى نظام سلطه 
اوج مى گيرد تــا اينكه قّزاقــان در 1354ق، 
تير1341ش براى متفّرق ساختن مردم، آتش 
مى گشايند و صد نفر را كشته و زخمى مى كنند.

پس از آن، مردم با يك حركت انقالبى به سوى 
مسجد گوهرشاد ســرازير مى شوند و در آنجا 
شعارهاى ضّد سلطنت و كاله بين المللى و ضّد 
حجاب زدايى سر مى دهند كه در اين تجّمع، دو 
هزار نفر تا پنج هزار نفر توّسط دژخيمان رژيم 
به خاك و خون كشــيده شــدند و يك هزار و 
پانصد نفر ديگر اسير شدند؛ اّما استقامت نه تنها 
خاموش نمى شود، بلكه شّدت مى گيرد و كوس 

رسوايى رژيم سلطنتى به صدا در مى آيد.52
 يكى ديگر از نمونه  هاى بارز نقش مسجد در اين 
عصر، تظاهرات روز عاشوراى تهران، در سال 
1383ق است كه به دستور امام خمينىصورت 
مى گيرد. در اين تظاهرات، نقطه آغاز حركت 
انقالبى، مســجد حاج ابوالفتح واقع در ميدان 
شاه سابق و نقطه پايانى سيل عظيم جمعّيت، 
مسجد شاه (مسجد امام خمينى) است. در 
اين تظاهرات كه از مسجد آغاز و به مسجد ختم 
مى شود، اقشار مختلف جامعه از جمله بازاريان 
و دانشجويان با حمايت از روحانيان و مخالفت با 

رژيم پهلوى، پا به ميدان مى گذارند.53 
مسجد سّيد عزيزاللّـــه، مسجد شيخ على، 
مسجد امين الدوله و مســجد آذربايجانى ها 
در شكل گيرى هسته مبارزاتى اهمّيتى ويژه 
داشــتند؛ اين مساجد مركز ارتباط روحانيان و 
بازاريان بودند. مسجد شــيخ عبدالحسين، 
واقع در بازار تهران كه به مســجد ترك ها يا 
آذربايجانى ها موسوم اســت، مركز فّعالّيت 
نيروهاى مذهبى و تبليغى و سياســى بود. از 
اين مكان مرحوم فلســفى در شب عاشوراى 
1383ق، به دليل سخنرانى هاى كوبنده عليه 
رژيم ستم شاهى دستگير و به زندان شهربانى 

منتقل مى شود.54 
انقـــالب  پيـــروزى  در  مســـجد   ب) 

ايـــران  اســـالمى 
 در دوران پيروزى انقالب اســالمى، تعريف 
مســجد به عنواِن پايگاه اصلى و اساســى 
مســلمانان، نمود و جانى تــازه و نوين يافت. 

روحانيان و اصحاب حوزه، توانستند با نفوذى 
كه در مســاجد داشتند، اقشار مختلف مردم را 
در جريان مســائل و اخبــار روز قرار دهند. در 
آن زمان به دليل تحريــم تلويزيون از طرف 
اقشار مذهبى، مسجد، وظيفه  نشر اخبار را نيز 
در برنامه  خود قرار داده بود. بدين شــكل كه 
اجتماع نمازگزاران در مسجد، اخبار را خود به 
خود و سينه به ســينه منتقل مى كرد. گاه نيز 
امامان جماعت در حين ســخنرانى هاى خود 
اين اخبار را به اّطالع نمازگزاران مى رساندند. 

پس از تبعيد امام خمينــى از ايران، براى 
مســجد و مســجدى ها، يكى از مهم ترين 
اخبار، اخبار مربوط به اين شخصّيت سياسى 
ـ مذهبى بود. در اين دوران، حلقه هاى مبارزه 
در زير چتر مســاجد شكل گرفت. بهانه هاى 
متفاوتى براى جذب اقشــار مختلف مردم، به 
خصوص جوانان به سوى روند مبارزه با رژيم، 
در مســجد به وجود آمد كه از آنها مى توان به 

كانون هاى قرآن اشاره كرد. 
آموزش قرآن، نه فقط بر اسالمى بودن حركتِ  
مردمى، ُمهِر صّحت مى گذاشت و نه تنها باور 
مذهبى را در ميان ملّت تقوّيت مى كرد، بلكه 
چتر و نقاب بسيار مناسبى بود تا همراه آموزش 
معارف قرآنى به جوانان، ايشان را با روند مبارزه 

نيز آشنا نمود. 
اين حلقه ها كه در سراســر كشور به صورت 
پراكنده اى شــكل گرفته بود، چندى بعد و در 
پى انتشــار بيانيه ها و اعالمّيه هاى حضرت 
امام وظيفه  پخش و نشر اين اعالمّيه ها را 
نيز عهده دار شــد. در آن زمان، اين اعالمّيه ها 
داراى اهمّيت فراوانى بود و رژيم با كسانى كه 
اين اعالمّيه ها را پخش مى كردند، به شــّدت 
مقابله مى كرد و مسجدى ها كه اينك خود را 
وارد عرصه  نوينى از زيســت اجتماعى كرده 
بودند، اين وظيفه را در متن فّعالّيت هاى ديگر 

خود در مسجد كرده بودند. 
البّته در اينجا نقش سازنده مسجد را مى توان 
به عنوان يك دژ و ســنگر در سازمان دهى و 
جهت دهى افراد، بيشتر نمايان ديد. به نحوى 
كه اشــخاص گوناگون در مسجد حضور پيدا 
مى كردند و پس از جذب توّسط مذهبيان، در 
مسير فّعالّيت هاى سياسى قرار داده مى گرفتند؛ 
يعنى مساجد، كانونى براى شناسايى و جذب 
اشــخاصى كه پا در عرصه و دستگاه عبادى 
اسالم مى گذاشتند، بود و به كارگيرى ايشان 
در دســتگاه سياسى و حكومتى اسالم در اين 

مكان روحانى پى ريزى و پى گيرى مى شد. 
بــه اعتراف تاريخ، مســاجد در ايــن دوران 
وظيفه  خويش را به خوبى انجام دادند. در اين 
دوران بود كه اهمّيت مساجد، به فّعالّيت هاى 
سياسى كسانى بستگى داشــت كه در آنجا 
نماز مى خواندند. در اين دوران بود كه مساجد 
با امامان جماعت خود شــناخته شد و مردم، 
مســاجد را با عنوان و نامى غير از اسم نوشته 
شده در ســردر آن مسجد مى شــناختند؛ به 
عنوان مثال، مســجد هدايــت را كه پايگاه 
آيت اللّـه طالقانى بود، مى توان به عنواِن يكى 
از پر رنگ تريِن مساجد در اين روند محسوب 
نمود. مسجد قبا، الجواد از نمونه هاى فراواِن 
ديگرى است كه شاخصه  مشترك همه  آنها 
فّعالّيت جّدى امامان جماعت آنها در مبارزه با 
رژيم و شركت در نهضت امام خمينى بوده 

است.55
 ج) مسجد در زمان جنگ تحميلى 

 اين سال ها به عنوان سال هاى سرنوشت ساز 
براى شــروع حركت حكومتى و در عين حال 
انقالبى مردم ايران، حّساسّيت ويژه اى داشت. 
در اين مرحله و در پى تثبيت نظامى كه آرمان 
اقشار مختلف مردم و به خصوص مسلمانان 
بود، مساجد به عنوان محلّى براى اّطالع مردم 
از روند انقالب شناخته مى شد؛ به همان شكل 
كه پيش از آن و در ســال هاى پيش از 57 نيز 

بود. 
البّته اين  بار و در پــى تصّرف مراكز خبرى از 
جمله راديو و تلويزيون، مساجد بايد به دنبال 
نقشــى جديدتر مى گشتند كه متناسب با آن 
بتوانند در روند شكل گيرى نظامى كه به گمان 
بسيارى نظام مّتصل به قيام مهدى ، دخيل 
و شريك باشــند. در پى فّعالّيت روحانيان در 
مســاجد در دوره   قبل، برخى از مساجد به نام 
ايشان شناخته مى شد، نه به نام مسجد. به طور 

مثال، مسجد آيت اللّـه طالقانى و... .
اين ويژگى ها باعث مى شــد تــا مردم براى 
مالقــات با ايــن روحانيان كه در كســوتى 
متفــاوت و در قالب مقامــات حكومتى نيز 
شناخته مى شدند، به اين مساجد رغبت خاّصى 
نشــان بدهند. اينجا نيز نقش حكومت و دين 
با هم نســبتى ديگر پيدا كرد. تــا قبل از اين، 
مســجدى ها كه روياروى حكومت، تلفيق 
حكومت و سياست را موجب شده بودند، بايد 
در مركــز عبادى خويش بــه يارى حكومت 

﹫︀﹝︊︣ ﹎︣ا﹝﹩  ︀﹍︀ه ار︑︊︀︵﹩︎  ︡ا ﹍︀﹡﹥ ر︨︀﹡﹥ و︎   ﹝︧︖︡ در ︻︭︣ ر︨﹢ل︠ 
﹢د. در آن روز﹎︀ر ﹋﹥ ر︨︀﹡﹥ ای ︗︤ ﹝︧︖︡ و︗﹢د ﹡︡ا︫️، ا﹟ ﹝﹊︀ن  ︋︀ ﹝︣دم︋ 
﹢د؛ ﹥ ﹝︣دم︋   ︋ا︨﹑م ︣︊﹞︀﹫ ﹫︀م︎  ︣ای ر︨︀﹡︡ن︎   ︋﹩︊︨︀﹠﹞ ﹏ّ﹞ ،ّ︡س ﹆﹞

﹢د در ا﹝︣ ﹇︱︀وت   ︠︀﹠︑ ﹤﹡ ﹩﹚︻ ︣ت︱ 
︀︣ ﹇︱︀ت   ︨﹤  ︋﹤﹊﹚ در ﹝︧︖︡ ﹨ّ﹞️ ﹎﹞︀رده ا︨️،︋ 
︍︣داز﹡︡. ﹥ ﹇︱︀وت︋  د︨︐﹢ر ﹝﹩ داد ﹋﹥ در ﹝︧︖︡︋ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩
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مى شــتافتند و اين جنبه اى ديگرى از وحدت 
سياست و عبادت را نمايان مى كرد. در چنين 
شــرايطى بود كه همسايه  ايران، به وسيله ى 
قدرتى ديكتاتورى، كه بعدها به همسايگان 
ديگــرش نيز يورش برد، به ايران حمله كرد و 
باعث گرديد تا مراكز دينى مسلمانان، عالوه بر 
نقش هدايت گرى به عنوان مراكز جهادى نيز 
شناخته شوند. مساجد به عنوان مناسب ترين 
و بهتريِن مركز براى سازمان دهى نيروهاى 
انقالب و مركــزى براى اعزام نيرو به صحنه  

رويارويى حّق و باطل تبديل گرديد. 
شور و شوق ايجاد شده در پى فرمان جهاد ولى 
امر مسلمانان و شوق به جانبازى و جان نثارى 
در راه اسالم، دستگاه عبادى اسالم را به همان 
دســتگاهى مبّدل كرد كه در دوران طاليى 

حكومت و مبارزه  خاتم االنبياء بود. 
مسجد، در دوران خاتم االنبياء، گاه مكانى 
براى جهاد و ســازمان دهى نيروها در غزوات 
و نبرد هاى صدر اســالم بود. اكنون و پس از 
اين همه ســال، اين مساجد به دوران طاليى 
خود باز مى گشتند و به دامان صدر اسالم پناه 
مى بردند تا بگويند كه اين اسالم و اين نبرد در 
برابر باطل، همان است كه در صدر اسالم نيز 

بوده است. 
جداى از اين، امام خمينى نيز اقامتگاهش 
را در جنب مكانى به سياِق مسجد قرار داد تا به 
ديگران بفهماند كه دستگاه عبادى و سياسى 
در اســالم، يكى اســت و غير از مسجد را بر 
نمى تابد و از همين مكان بود كه پيامش را به 
همه  جهانيان ابالغ مى كرد و غرب و شرق را 

به تحّير وا مى داشت. 
مكان نماز جمعه در ميان دانشگاه تهران قرار 
داشت؛ همچنان كه در صدر اسالم اين  چنين 
بود و مســجد، َمدرس نيز بود. دانشكده هاى 
كنونى، جلوه اى از حلقه هاى آموزشى  هستند 
كه در مساجد سال هاى اّول ظهور اسالم بر پا 
بود. حلقه هايى كه تفسير و قرائت قرآن در آنها 

بر قرار بود.
حفـــظ  و  تـــداوم  در  مســـجد  د)   

اســـالمى  ارزش هـــاى 
 در سال هاى بعد از جنگ، دوره اى قرار داشت 
كه ياوران رهبــر كبير انقالب، پس از جنگى 
فرسايشى، اّما ارزشــى، به مأمن سابق خود، 
مســجدها، پناه ببرند. حال و هواى سال هاى 
مقاومت در پوست و خون اين ملّت نفوذ كرده 
بود و نمى توانست در مأمنى به غير از مسجد 

آرام بگيرد. امام خمينى كه در آغاز اين مقطِع 
زمانى، دنيا را بدرود گفته، زعامت و رهبرى را 
 به خلف صالح پس از خود، رهبر معّظم
ســپردند، مدفنش را نيز مسجدوار قرار دادند 
تا بگويند كه اين انقالب، از نوع انقالب صدر 
اسالم  است و رهبرش مانند رهبر آن انقالب، 
در مدفنى به سياِق مسجد مدفون است كه آرام 

خواهد گرفت.
 از طرف ديگر، بســيجيان بازگشته از جنگ، 
بــه دامن همان مكانــى رو آوردند كه از آن به 
جبهه اعزام شده بودند. اينان بهتر آن ديدند تا 
با تشكيل منّظم پايگاه هاى بسيج در مساجد، تا 
حّد امكان خاطره  آن سال ها را زنده نگه دارند. 
بنابراين، چنين شد كه پايگاه هاى بسيج پس 
از ساخت هر مســجد به عنوان اّولين دستگاه 
و مركز، در مســجد مستقر شدند. مسجد، اين 
باور را تقوّيت كرد كه هر كارى، آغازش مسجد 
بايد باشد و مسجد مانند كليسا و معبد نيست كه 
فقط عباداِت فردى را بطلبد، بلكه اسالم، دينى 
نه فقــط در عرصه  خصوصى، بلكه اجتماعى  

سياسى هم است.
 ︡︖︧﹞ ﹩︨︀﹫  ︗︀﹍︀ه︨ 
﹩﹠﹫﹝   از د︡﹎︀ه ا﹝︀م︠ 

 با پيروزى انقالب اســالمى به رهبرى امام 
خمينى، مســاجد نيز همانند دوران صدر 
اســالم جايگاه واقعى خود را باز شناختند؛ 

به طورى كــه نيروهاى فّعال در مســاجد 
به طور مســتقيم در متن انقالب شــركت 
جســتند. به گونه اى كه از آن پس، مساجد 
نقــش پايــگاه ارتباطى مــردم را به عهده 
داشــتند و در شــرايط حّساسى كه نهضت 
اســالمى فاقد هرگونه تشكيالت منطبق با 
معيارهاى اسالمى بود، مساجد توانستند اين 
نارســايى مهم را جبران كرده و به انسجام 
نيروهاى مردمى بپردازنــد. عالوه بر اين، 
بســيارى از برنامه هــاى انقــالب، مانند 
رفراندوم، شــوراهاى محلّــى، كانون هاى 
بسيج و ديگر ضرورت هاى زمان، در مساجد 

انجام مى گرفت.
براى اينكه به جايگاه اصلى مســاجد در عصر 
كنونى، به ويژه در بعد سياسى آن بعد از انقالب 
اسالمى ايران با مقايسه به جايگاه سياسى و 
نقش مســجد در دوران صدر اسالم پى ببريم 
بجا است كه به شاخص هاى نقش مسجد از 
منظر بــزرگ مرد تاريخ و رهبر فرزانه انقالب 
بپردازيــم؛ زيــرا او بود كه توانســت جايگاه 
اصلى مساجد و كارآيى آن را در ابعاد مختلف، 
همچون صدر اسالم به تصوير بكشد و يك بار 
 ديگر خاطره هاى شيرين دوران رسول خدا
و جانشين برحّقش، على مرتضى را نسبت 

به مساجد زنده سازد.
1) مسجد سنگر سربازان اسالم

 با بررسى نقش مســجد در مبارزه عليه كفر 
و الحاد، اين نكته به دســت مى آيد كه چشمه 
زالل مبــارزه و نهضت عليــه باطل در طول 
تاريخ از مسجد جوشيده است و اين مكان الهى 
بود كه توانست به قيام مقّدس مردم ايران كه 
به برقرارى حكومت اسالمى انجاميد، نيرو و 
توان ببخشد و همه اين مبارزات و پيروزى ها بر 
محور سفارشات و رهنمودهاى آن پير فرزانه 
و بت شكن زمان بود. او بود كه بر پايه شناختى 
كه از موقعّيت و نقش مسجد داشت، خطاب به 

مسلمانان جهان مى فرمايد:
«اگر حرم و كعبه و مسجد و محراب، سنگر و 
پشتيبان سربازان خدا و مدافعان حرم و حرمت 
انبياء نيســت، پس مأمن و پناهــگاه آنان در 

كجاست؟» 56
 2) ترس دشمن از مسجد و مسجدى ها

 از جمله ترفندهاى استعمار و دشمنان داخلى و 
خارجى براى محو اسالم، خاموش كردن چراغ 
و رونق مساجد بوده است كه اين حيله خائنانه در 
رژيم گذشته تا حّد زيادى مؤثّر افتاد و اكنون نيز 
تمام ســعى و تالش دشمنان در خلوت كردن 

مساجد، به عنوان پايگاه ضّد استكبارى است.
آن بزرگوار با تأكيد بر نقش محورى مســجد 
در خنثى كردن نقشــه هاى دشمنان اسالم 
مى فرمايد: «اينها از مســجد مى ترسند، من 
تكليفم را بايد ادا كنم به شــما بگويم؛ شــما 

دانشــگاهى ها و شما دانشــجوها، همه تان 
مســاجد را برويد پر كنيد، سنگر هست اينجا، 

سنگرها را بايد پر كرد».57
در جايى ديگر مى فرمايند: «مساجد و محافل 
دينيه را كه سنگرهاى اسالم در مقابل شياطين 
است، هرچه بيشتر گرم و مجّهز نگه داريد».58

شـــكل گيرى  كانـــون  مســـجد   (3 
انقـــالب و تـــداوم آن 

 با بررسى تحّوالت سال هاى سرنگونى رژيم 
شاهنشاهى و پيروزى انقالب اسالمى، نقش 
و اهمّيت مســجد در ابعــاد مختلف به وضوح 
هويدا است. در آن موقعّيت مردم و روحانّيت با 
محورّيت مساجد به مبارزه ادامه مى دادند كه نه 
در گذشته و نه در حال و آينده هيچ مكانى قابلّيت 
ايــن مركزّيت را ندارد و هم اينك نيز اگر مردم 
از اين مركز دور بمانند، موجب شادى دشمنان 
و تضعيف انقالب خواهد شــد. در آن موقعّيت 
حّساس، مسجد پايگاه عمده اى شد تا شاگردان 
و پيروان ايشان به همراه اقامه فرايض دينى و 
عبادى كه دليل حضور مردم در مســاجد بود، 
پيام ها و اهداف امام خمينى را دريافت كنند.

آن بزرگ معمار انقالب، با تأكيد بر حفظ مساجد 
به عنوان اصل و اســاس انقالب مى فرمايند: 
«مسجد، محلّى است كه از آن بايد امور اداره 
بشود. اين مساجد بود كه اين پيروزى را براى 
ملّت ما درست كرد. اين مراكز حّساسى است 

كه ملّت بايد به آن توّجه داشته باشند. اين طور 
نباشد كه خيال كنيم حاال ديگر ما پيروز شديم، 
ديگر مسجد مى خواهيم چه كنيم. پيروزى ما، 

براى اداره مسجد است».59
ـــاى  ـــن نهضت ه ـــه آغازي ـــجد نقط 4) مس

ـــالمى  اس
 در زمان رســول اكرم يكــى از مهم ترين 
نقش هاى مســجد، تدارك مقّدمات فكرى و 
بسيج عمومى مسلمانان به منظور جهاد با كّفار 
بوده است. به عينه همين نقش در جريان نهضت 
روحانيان شــيعه به رهبرى امام خمينى در 
سال 1342(ش) و پس از آن در جريان پيروزى 
انقالب اسالمى ايران مشاهده مى شود. تأثير 
اين مكان مقّدس در طول 8 سال دفاع مقّدس، 
در جذب نيروهاى رزمنده بســيجى و آموزش 
آنها و نيز پشتيبانى و فّعالّيت هاى پشت جبهه، 
بر هيچ كس پوشــيده نيست. مسلّم و بديهى 
اســت كه اگر بيانات روشنگرانه آن پير فرزانه 
نبود، مساجد نمى توانستند جايگاه حقيقى خود 
را به دســت آورند و او بود كه مســاجد را مركز 
جنبش ها و حركت هاى اسالمى معّرفى كرده 

و چنين مى فرمود:
 «مســجد در اسالم و در صدر اسالم هميشه 
مركز جنبش و حركت هاى اسالمى بوده... . از 
مسجد تبليغات اسالمى شروع مى شده است. 
از مسجد حركت قواى اسالمى براى سركوبى 
كّفــار و وارد كردن آنها در زير بيرق اســالم 
بوده اســت. شما كه از اهالى مسجد و علماى 
 مساجد هستيد، بايد پيروى از پيغمبر اسالم
و اصحاب آن سرور كنيد و مساجد را براى تبليغ 
اسالم و حركت اسالمّيت و قطع ايادى شرك 
و كفر و تأييد مستضعفان در مقابل مستكبران 

قرار دهيد...».60
بر اســاس همين ديدگاه است كه متفّكران و 
نويسندگان خارجى نيز به اهمّيت مساجد در 
ساختار انقالب تأكيد كرده وآن را محور اصلى 
در شــكل گيرى انقالب اسالمى دانسته اند. 
حامد الگار نويســنده و منتقد بزرگ مى گويد: 
«مسجد، هســته اساسى تشكيالت انقالب 
اســالمى بود. يكى از عناصر مهم در پيروزى 
انقــالب، احياى مجّدد مســجد و تمام ابعاد 
عملكردى آن بود. نقش مسجد، ديگر نه عزلّت 
و گريزگاهى از جامعه بود كه مردم براى دورى 
جســتن از دنيا، گرفتن وضو، انجام عبادات يا 
گوش دادن به صوت قرآن به آن پناه مى بردند، 
بلكه برعكس، مســجد به عنوان يك كانون 
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مبــارزه و مركز فرماندهى بدل گرديد. به طور 
خالصه، مسجد به طور كامل چيزى شد كه در 

عصر پيامبر بود».61
ـــى  ـــّكل هاى سياس ـــز تش ـــجد مرك  5) مس

ـــى  و اجتماع
نقش آفرينى عميق دين در ايجاد تشّكل هاى 
اجتماعى موجب شــده تا اســالم در ابتداى 
نظام دهى سازمان دينى خود، تأسيس مركز 
تجّمع عمومى مســلمانان را با نام «مسجد» 
در اولويــت قــرار داده و اجتمــاع در آن را به 
نيكوترين وجه ستوده و شديدترين تأكيدات 
را در راســتاى حفظ اين سنگرهاى توحيدى 

ابراز داشته است.
حضرت امام بر اســاس همين شناخت، بارها 
بر اهمّيت اجتماع و حضور فّعال در مســاجد 
تأكيد داشــته و آن را موجب تقوّيت اسالم و 

نظام مى دانستند.
«مساجد بايد مجتمع بشود از جوان ها؛ اگر ما 
بفهميم كه اين اجتماعات چه فوائدى دارد و اگر 
بفهميم كه اجتماعاتى كه اسالم براى ما دستور 
داده و فراهم كرده اســت، چه مسائل سياسى 
را حل مى كند، چه گرفتارى ها را حّل مى كند، 
اين طور بى حال نبوديم كه مساجدمان مركز 

بشود براى چند پيرزن و پيرمرد».62
امام خمينىدر جاهاى مختلفى مى فرمودند: 
«نماز را در جماعت بخوانيد، اجتماع بايد باشد. 
اجتماعاتتان را حفظ كنيد. مساجدتان را محكم 

نگه داريد».63
امام خمينى در سخنى ديگر مى فرمايند: 
«مسجد مركز تبليغ اســت. در صدر اسالم 
از همين مســجدها جيش هــا، ارتش ها راه 
مى افتاد؛ مســجد مركز تبليغ احكام سياسى 
ـ اســالمى بوده، هر وقت يــك گرفتارى را 
طرح مى كردند صدا مى كردند: «الصلوة مع 
الجماعه»، اجتماع مى كردند، اين گرفتارى 
را طرح مى كردنــد، صحبت ها را مى كردند. 
مسجد مركز اجتماع سياسى است. اجتماعات 
خود را هرچه بيشــتر در مســاجد و محافل و 

فضاهاى باز عمومى برپا نماييد».64
ــتيبانى انقـــالب  ــز پشـ  6) مســـجد مركـ

ــالمى  اسـ
 آنچه در تاريخ مســجد در سراسر ايران و در 
طول مبارزات و فّعالّيت هاى انقالبى به دست 
مى آيد، اين اســت كه مساجد، تنها جايگاهى 
بوده است كه در جّوى آكنده از وحدت و اخوت 

و معنوّيت، نيروهاى مبارز و مؤمن و شــجاع 
را در خود جــاى داده و از اين طريق در جهت 
بيدارى و آگاهى بخشى به توده هاى بسيج و 
گروه هاى مختلف مردمى، رسالت خويش را 
عينّيت بخشيده اســت. به همين دليل است 
كه دشمنان از مسجد به عنوان مركز نيرومند 
پشتيبانى انقالب و ستاد عملياتى رهبر انقالب 
اســالمى در هراس و وحشــت بوده و بارها 
مســاجد، آماج حمالت دژخيمان رژيم سابق 
قرار گرفته و هم اينك نيز دشــمنان داخلى و 
خارجــى در صدد خلوت كــردن و دور كردن 

مردم، به خصوص جوانان از مساجد هستند.
آن بت شــكن زمان با درك اين حّساســّيت 
دشمنان، بارها خطر جدايى انقالب از مساجد 
را مورد تأكيد قرار داده و مى فرمودند: «اگر اين 
مســجد و مركز ستاد اسالم قوى باشد، ترس 
از فانتوم ها نداشته باشــيد. ترس از آمريكا و 
شوروى و اينها نداشته باشيد. آن روز بايد ترس 
داشته باشيد كه شــما پشت بكنيد به اسالم، 

پشت كنيد به مساجد».65
امــام خمينىدر بيانى ديگــر مى فرمايد: 
«اى ملّت، مسجدهاى خودتان را حفظ كنيد، 
روشن فكر غربى نباشــيد. اى حقوقدان ها، 
مســجدها را حفظ كنيد؛ برويد به مسجد... تا 
اين نهضت به ثمر برسد، مملكت شما نجات 

پيدا كند».66
«اين يك توطئه است كه مى خواهند مسجدها 
را كم كم خالى كنند. شما بايد هوشيار باشيد كه 
مسجدهايتان و محراب هايتان و منبرهايتان 
را حفظ كنيد و بيشتر از سابق، شمايى كه اين 
معجزه را از مسجد ديديد كه همه قدرت ها را در 
هم شكست؛ نه فقط ابرقدرت ها، قدرت هاى 
ديگر را نيز بدر هم شكســت، نبايد در اسالم 
سستى كنيد. مسجدها را محكم نگه داريد و 

پرجمعّيت كنيد».67
رهبر كبير انقالب با تيزبينى كه در مســائل 
سياســى اوايل انقالب داشتند، خطر جدايى 
مردم و انقالب را از مســاجد حّس مى كردند 
و مراقب بودند تا ارتباط مردم با مســجد قطع 
نگردد. اســناد تاريخى نشــانگر آن است كه 
ارتباط مردم با مساجد، نقش بسيار مؤثّرى در 
پيروزى انقالب اسالمى داشته است و تداوم 

آن نيز بستگى به همين ارتباط دارد.
از جمله مواردى كه نشان دهنده اهمّيت زياد 
حضور مردم در مساجد را از ديدگاه حضرت امام 
نشان مى دهد، پيامى است كه اعالم كردند تا 

تمامى اســلحه هايى كه در اوج تظاهرات و 
درگيرى ها به دســت مردم افتاده اســت، به 
مساجد تحويل داده شود. اين پيام كه با استقبال 
همگان مواجه شد، تأكيد ديگرى بر اين مطلب 
است كه عالوه به اهمّيت اجتماع و تجّمع در 
مسجد، حّتى رفت وآمد به اين جايگاه الهى نيز 
داراى آثار و بركات و خنثى كننده نقشــه هاى 
دشــمنان است. در حالى  كه مكان هاى ديگر 
نظامى و انتظامى وجود داشت كه مى توانست 
به عنوان پايگاه جمع آورى اسلحه ها معّرفى 
شود و اين موضوع، چيزى جز اهمّيت حضور و 
رفت و آمد به مساجد و پيوند و ارتباط جامعه با 

روحانّيت نيست.
حضرت امام در بخشى از اين پيام مى فرمايند: 
«بايد تمام اســلحه هايى كه در دست مردم 
است، جمع شوند. هر كس اسلحه اى پيدا كرد، 
بايد به مسجد  محلّه خود ببرد و به امام جماعت 
مســجد تحويل بدهد و بعد اين اسلحه ها از 

مساجد به كميته آورده مى شود».68
به خاطر همين لزوم ارتباط اســت كه در صدر 
اسالم و حّتى بعد از آن، تمام خطابه ها و پيام ها 
و مشورت ها و نيز محّل رفع مشكالت مردم، 
محّل رســيدگى به اختالفات، حّل مســائل 
حقوقى يــا قضائى، مركز آمــوزش، تعليم و 
دانش اندوزى و... در اين مكان مقّدس انجام 

مى گرفته است.
 7) مســـئولّيت خطيـــر امـــام جماعـــت 

مســـجد
 بحث مهّم ديگر در مسجد، مديريت و امامت 
آن اســت. اين رســالت ويژه و مهم، يعنى 
«امامــت در نماز جماعــت» نوعى رهبرى 
و پيشوايى اســت كه الزمه آن اين است كه 
امام جماعت در حّد خود واجد كمال، خصال، 
روحّيات و عملكردهاى پســنديده اى باشد 
كه همان كماالت در ســطح باالترى براى 

رهبرى صالح جامعه اسالمى مطرح است.
با نگرشى اجمالى به تاريخ مساجد در مى يابيم 
كه مســاجد تنها بــراى اداى فرائض دينى 
نبوده، بلكه عالوه بــر پايگاه تجّمع طبقات 
گوناگون اجتماع براى اداى وظايف شــرعى 
و دينى، همواره پايگاهى براى استفاده هاى 
علمى، فرهنگى، آموزشــى و... براى جوانان 
بوده اســت و همان گونه كه مساجد، محّل 
تصميم گيرى هاى سياسى و شروع بسيارى 
از حركت هــاى اســالمى و نهضت ها بوده 
است، در مقابل، آن روزى كه ارتباط با دين و 

مساجد ضعيف يا قطع شده، ضعف و ناتوانى و 
شكست را براى ملّت ها به دنبال داشته است.

در تاريخ انقالب شكوهمند اسالمى نيز مساجد 
نقش سازنده و مؤثّر خود را در تقوّيت ايمان به 
هدف و همچنين، گردآورى طبقات گوناگون 

مردم، به خصوص جوانان ايفا كردند.
بــا توّجه به مطالب فوق، جايگاه و نقش مهّم 
امام جماعت بــه عنوان اّولين برنامه ريز، هم 
در تقوّيت بنيه دينى و مذهبى و هم به منظور 
بهره بردارى مناسب و مفيد از مسائل سياسى، 
اجتماعى و ارتقاى ميزان آگاهى آحاد مردم، 
آشكار مى شــود. به همين دليل است كه در 
 صدر اسالم مديريت و امامت مسجدالّنبى

به عهده شخص پيامبر و در غياب ايشان 
به عهده كســانى بوده است كه به تشخيص 
آن بزرگوار صالحّيت امامت را داشــته اند و 

توّسط خود حضرت معّرفى مى شده اند.
حضرت امام خمينــى نيز با توّجه به نقش 
مهم مسجد در ابعاد عبادى، سياسى، نظامى 
و اجتماعــى، وظيفه امام جماعت را بســيار 
گســترده تر از يك نماز جماعت مى دانستند و 
لزوم شايستگى و احراز شايستگى امام جماعت 
را مورد تأكيد قرار مى دادند و بر اين مسئله تأكيد 
داشتند كه استقامت هر مسجد و اهل مسجد 
بستگى به امام جماعت آن دارد؛ چرا كه گاه عدم 
شايستگى او، موجب انحراف و دورى جماعتى 
از مسلمانان از مســير حّق مى شود. آن فقيد 
فرزانه مى فرمودند: «استقامت هر مسجدى و 
اهل هر مســجد به عهده امام مسجد است... . 
گوينده ها بايد خود به راه مستقيم باشند تا بتوانند 
مستقيم كنند. ائّمه جماعات بايد مستقيم باشند 

تا بتوانند ديگران را مستقيم كنند».69
توّجــه خــاّص آن بزرگوار بر لــزوم دّقت و 
حساســّيت در تعيين و نصب امام جماعت به 
خصوص در مســاجد خاّص و پرجمعّيت تا 
آنجا بود كه حّتى در مواردى به شــخصه امام 
جماعت برخى از مساجد را انتخاب و معّرفى 
مى كردنــد كه اين انتخاب ها از دو جنبه حائز 

اهمّيت و قابل دّقت است:
اّول: تعيين و انتخاب امام جماعت مساجد به 
قدرى مهم و حائز اهمّيت است كه در بعضى 
موارد رهبر حكومت اســالمى، به شــخصه 

اقدام مى فرمودند.
دّوم: بــا توّجه به تأكيدات مكّرر آن بزرگوار بر 
نقش سياســى، اجتماعى و نظامى مسجد، 
عالوه بــر نقش عبــادى آن، اين مطلب به 

دست مى آيد كه الزم اســت ائّمه جماعات 
مساجد، افرادى آگاه به زمان و با تأييد علماء 

انتخاب شوند.70
 8) پيوند ناگسستنى مسجد و سياست 

 مسئله حائز اهمّيت ديگرى كه در صدر اسالم 
مورد توّجه خاّص پيامبر گرامى اسالم بوده 
است و مرحوم امام نيز به تبعّيت از آن حضرت 
بر آن تأكيد داشتند، مديريت سياسى مسجد 
اســت. اهمّيت اين موضوع به حّدى اســت 
كه اگر مسجد از سياســت اسالم دور بماند، 
آن گونه خواهد شد كه دشمنان خواستارش 
بوده و سعى كرده اند تا مسجد و نماز جماعت 
را به محّل صرف عبادت مبّدل كنند، تا هيچ 
ضرر و خطرى از اين ناحّيه متوّجه آنها نباشد.

در دوران انقالب اسالمى ايران نيز پس از محور 
اعتقادى و عبادى، پررنگ ترين، فّعال ترين و 
بارزترين بخش كار مساجد، در محور سياست 
بوده است؛ چرا كه مساجد در آگاهى و بيدارى 
توده هــا در دوران قبل و بعــد از انقالب نقش 
مؤثّرى داشته اند و رژيم هاى استعمارى جهان 
نيز از مسجد، بيش از هر نهاد انقالبى مى ترسند. 
بنابراين، همان گونه كه مسجد از آغاز به عنوان 
خانه خدا و محبوب تريــن مكان ها به عنوان 
نخســتين كانون عبادى مطرح بوده است و 
همان طور كه نخستين جايگاه دانش و مركز 
تعليم و تعلم قرآن و بحث و بررسى مسائل دينى 
بوده است، به همان نسبت به عنوان نخستين 
نهاد سياسى در جامعه اســالمى، از جايگاه و 

اعتبار خاّصى برخوردار بوده است.
پيامبر اكرم اصول سياسى اسالم را، به ويژه 
در امورى كه مى دانست مسلمانان از نظرات 
و تجربّيات مفيدى برخوردارند، در مسجد به 

شور مى گذاشت.
حضرت امام در تبيين بعد سياسى مسجد 
مى فرمايند: «اّما راجع به اسالم، شروع كردند 
به تبليغات كردن به اينكه اسالم يك مكتبى 
اســت مربوط به دعا و ذكــر و يك روابطى 
مابين مردم و مابين خالق و سياســت، كارى 
به آن ندارد؛ اســالم به حكومت كارى ندارد؛ 
به سياست كارى ندارد. اين را آن قدر تبليغات 
روى آن كردند كه در جامعه خود روحانّيت هم 
به خورد آنها هم دادند كه بســيارى از آنها هم 
همين اعتقاد را پيدا كردند... كه روحانى مسجد 
بــرود و نماز بخواند و عــرض مى كنم از اين 
صنف كارها: درس بگويد و مباحثه بكند و آن 

آداب شرعّيه را به مردم نشان دهد. آنها ديدند 
كه نماز روحانيان و نماز اسالم هيچ به آنها ضرر 

ندارد، هرچه مى خواهند نماز بخوانند».71
در جايى ديگر با بيان اينكه اسالم با سياست 
آميخته شــده و اسالم بدون سياست، اسالم 
نيست مى فرمايند: «كتاب هايى كه اسالم در 
سياست دارد، بيشتر از كتاب هايى است كه در 
عبــادت دارد. اين غلط را در ذهن ما جاى گير 
كرده اند و حّتى برخى آقايان، حاال باورشــان 
آمده است به اينكه اسالم با سياست جداست؛ 
اين اســالم يك احكام عبــادى بين بنده و 
خداســت؛ برويد توى مســجدتان و هرچه 
مى خواهيد دعا كنيد؛ هرچه مى خواهيد، قرآن 
بخوانيد؛ حكومت ها هم به شما كار ندارند؛ اّما 

اين اسالم نيست».72
آن بزرگ مــرد تاريــخ در اوج اختناق رژيم 
ستم شــاهى، يعنى ســال 52 مى فرمايند: 
«وظيفــه علماى اَعالم و مبلّغان اســت كه 
جرائم اســرائيل را در مساجد و محافل دينى 

به مردم گوشزد كنند».73
البّته ناگفته پيداســت كه سياست مسجد با 
مســجد سياســى كه طرفداران هر گروه و 
جناح، اين مكان مقّدس را سياسى و جناحى 
كرده و امام جماعت، نمازگزاران، سخنرانان 
و تمام برنامه هاى آن، طبق سليقه آن گروه 
اجرا مى شود، فرق مى كند؛ چرا كه با تعريفى 
كه اســالم از مسجد عرضه مى كند، مسجد 
نمى تواند پايگاه سياسى «يك حزب» باشد، 
مسجد از يك سو، به «خدا» و از سوى ديگر، 
به «مردم» تعلّــق دارد. از اين رو، نمى تواند 
زير ســيطره يك باند سياسى قرار بگيرد و از 
آن به صورت مركز فّعالّيت هاى تشكيالت 

گروهى استفاده شود.
حضرت امام در خاطره اى مى فرمودند: «در 
دوران رضاخــان، من از يكى از ائّمه جماعات 
سؤال كردم كه اگر يك وقت رضاخان لباس ها 
را ممنوع كند و اجازه پوشــيدن لباس روحانى 
به شما ندهد، چكار مى كنيد؟ او گفت: ما توى 
منزل مى نشــينيم و جايى نمى رويم. گفتم: 
مــن اگر پيش نماز بــودم و رضاخان لباس را 
ممنوع مى كرد، همان روز با لباس تغييريافته 
به مسجد مى آمدم و به اجتماع مى رفتم. نبايد 

اجتماع را رها كرد و از مردم دور بود».74
آنچه از البه الى ســخنان و پيام هاى حضرت 
امام خمينى مشهود است، تأكيد و سفارش بر 
اهمّيت مسجد و اجتماع در آن است كه پرداختن 
به تمامى آنها در اين مقاله نمى گنجد؛ ولى آنچه 

ّ︡س  ﹆﹞ ︪︡﹞ ︀ی ﹝︺︣وف، ﹇﹫︀م ﹝︧︖︡ ﹎﹢﹨︫︣︀د وا﹇︹ در﹨ ﹤︭︠︀  از ︗﹞﹙﹥︫ 
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︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︗﹙︧︀︑﹩ را︋ 
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از مجموع سخنان پيامبرگونه ايشان درباره نقش 
مهم و سرنوشت ساز مسجد در جامعه اسالمى 
به دست مى آيد، حفظ مسجد در راستاى حفظ 

اسالم و دور نشدن از اهداف آن است.
 به هر حال، مســلمانان و حكومت اسالمى 
مكلّف هستند كه دستورات و احكام دين را به 
بهترين وجه در تمامى ابعاد زندگى خود پياده 
نمايند و از ســوى ديگر، بايد مراقب باشند تا 
مبادا به بهانه هاى مختلف (مانند مقّدس بودن 
مسجد) توطئه جدايى دين از سياست در جامعه 
و مســجد اجرا شود؛ چرا كه يكى از جلوه هاى 
پياده شــدن احكام دينى در زندگى مؤمنان، 
توّجه و اهتمام به مسائل و مشكالت سياسى 
جامعــه و تالش براى رســيدگى و برطرف 
ساختن آنهاست و هيچ مكانى بهتر از مسجد 
براى هماهنگى ايــن فّعالّيت ها وجود دارد و 
هيچ فضايى بهتر از جماعت مؤمنان، كه خود، 

جلوه اى از بعد سياسى نماز است، وجود ندارد.
پس، شايســته اســت تا سفارشات و نصايح 
آن پير فرزانه را به گوش جان بشــنويم و به 
مقدار توان در اجراى آن بكوشيم تا زمانى كه 
بفرموده آن عزيز، همه  جا يك صبغه و رنگ 
اسالمى پيدا كند كه اگر ان شاءاللّـه اين معنا 
تحّقق پيدا كند، همه چيز ما اصالح مى شود.

﹫︀︨﹩ ﹝︧︖︡ در ︻︭︣  ﹋︀ر﹋︣د︨ 
︡﹝ّ﹞ آل ﹜︀﹇ ر﹢︱

همان گونه كه در صدر اســالم مسجد، مركز 
فرمانروايى و داراالماره حكومت نبوى و علوى 
بود و از آنجا به امور كشور رسيدگى مى شد و در 
امور سياسى، مسجد نقش محورى و كانون 
اساسى و اصلى اداره حكومت و رهبرى جامعه 
را دارا بــود، در عصر ظهور آخرين جانشــين 
پيامبــر گرامى اســالم و مصلح جهانى و 
بنيان گذار حكومت واحد جهانى نيز، مسجد 
چنين نقشى خواهد داشت. چنان كه از روايات 
  اســتفاده مى شــود كه حضــرت مهدى
همچون جّدش رســول خدا از مّكه ظهور 
مى كند و ماننــد امير مؤمنان على كوفه را 
مقّر حكومت خويش قرار مى دهد و مســجد 
كوفه را دارالماره خويش و مســجد سهله را 

محّل سكونت خود قرار مى دهد.
 ، در مورد مقّر حكومــت حضرت مهدى
امام صادق فرمــود: «دار ملكه الكوفه و 
مجلس حكمه جامعها...؛ مقّر سلطنت وى، 
شهر كوفه است و محّل حكومتش، مسجد 

جامع كوفه...».75

در مورد سكونت آن حضرت در مسجد سهله 
نيز روايات فراوانى وارد شــده است؛ از جمله 
ابوبصير مى گويد كه امــام صادق فرمود: 
«كأنّى ارى نزول القائم فى المسجدالسهله 
باهله و عياله؛ مثل اينكه قائم را در مســجد 

سهله با اهل و عيالش مى بينم».76
در روايت ديگر مى خوانيــم: «ما انّه صاحبنا 
اذا قام بأهله؛ همانا آن مسجد، منزل صاحب 
ما (حضرت مهدى ) اســت؛ آنــگاه كه با 

خاندانش بيايد».77 
﹟  ︨﹤︖﹫︐﹡

از مطالب ياد شــده درمى يابيم كه مسجد، در 
صدر اسالم تنها محّل عبادت، تعليم و تربيت، 
خطابه و... نبود، بلكه عالوه بر اينها، كارهاى 
سياسى نيز در آن انجام مى گرفت؛ زيرا پيامبر 
اسالم عالوه بر رهبرّيت دينى، فرماندهى 
نظامى جامعه اســالمى را نيز بر عهده داشت 
و به تعبيرى ديگر مســجد آمادگاه و رزمگاه 
مجاهدان اسالم و محّل طّراحى نقشه جنگ 

و آماده سازى نيروها بود. 
بــر همين اســاس، پيامبر اســالم  پس از 
بنيان گذارى نظام اســالمى، مســجد را كه 
مركزى عمومى و محّل تجّمع مسلمانان براى 
اداى فرايض دينى بود، به عنوان پايگاه حكومت 
و نهاد سياسى اسالم برگزيد. در دوره هاى بعد نيز 
بيشتر امور سياسى آن روز، مانند معّرفى خليفه، 
مراسم بيعت با وى، عزل و نصب استانداران و 

كارگزاران و... در مسجد صورت مى گرفت.
به تدريــج در دوره هاى مختلــف تاريخى، 
بسيارى از حركت هاى سياسى مردم بر ضّد 
حكومت هاى جابــر و ظالم زمانه خويش، از 
طريق تشــّكل هاى غيررسمى در مساجد و 
ساير محافل مذهبى صورت مى گرفته است. 
اگرچه مســاجد صحنه برخورد با حكومت ها 
بود؛ اّما نه به سبب درگيرى مذهبى، بلكه به 
دليل مخالفت حكومت ها با اســالم اصيل و 
فرهنگ مســجدى بود. بنابراين، توده هاى 
مــردم كه با رهنمودهاى علمــاى دين آگاه 
مى گشتند، از همين پايگاه، مخالفت هاى خود 
را با دستگاه هاى جابر زمان اعالم مى كردند.
همان گونــه كه در دوران پيامبر اســالم

مســجد از منظر سياســى جايــگاه و نقش 
محــورى، در امور سياســى و حكومتى آن 
حضرت داشــت، در عصر حكومت امام على

، نيز مسجد از كاركرد سياسى قابل توّجهى 

برخوردار بود. آن حضــرت آنگاه كه كوفه را 
مركز خالفت قرار داد، در آغاز ورودش به شهر 
كوفه، به داراالماره (قصر حاكم كوفه) نرفت؛ 
بلكه به مســجد كوفه رفــت و آنجا را محّل 
سكونت خويش قرار داد و در همان مسجد، به 
تدبير امور پرداخت. امام على كه يگانه مرد 
سياسى در چارچوب سياست اسالمى و سرباز 
فداكار اســالم در عصر رسول خدا بود، در 
مســجد متولّد، در مســجد با بيعت مردم به 
خالفت ظاهرى رسيد و در مسجد شهيد شد.

آنــگاه كه ابن ملجم ملعون، آن شــقى ترين 
انســان، فرق نازنينش را شكافت و محراب 
مسجد كوفه از خون ســرخش رنگين شد 
و نداى «فزت ورب الكعبه» اش به ملكوت 
رســيد، اين مسجد كوفه بود كه ملكوتيان و 
عرشيان، ندبه كنان به سوى آن توّجه كردند 
و نــداى «ُهدمت و اللّـــه اركان الهدى» 
ســر دادند. بنابراين، پيونــد امام على با 
مسجد يك پيوند الهى و تكوينى بوده است. 
مسجد در عصر حكومت آن حضرت، محّل 
جمع آورى تجهيــزات نظامى، محّل بيعت، 
محّل قضاوت و دادخواهى مردم بوده است. 
محورّيت مســجد در امور سياسى در صدر 
اســالم و عصر حكومت امام على باعث 
شــد كه در زمان هاى بعد اين ســّنت ادامه 
پيدا كنــد. بنابراين، مســاجد در دوره هاى 
گوناگون همواره پايگاه هاى مطلوبى براى 
انواع فّعالّيت هاى سياسى محسوب مى شده 
است. چنان كه در دوران قبل از انقالب (عصر 
مشروطه)، در پيروزى انقالب اسالمى و در 

زمان جنگ تحميلى نقش مؤثّرى داشت.
در پيروزى انقالب، در شــرايط حّساسى كه 
نهضت اســالمى فاقد هر گونه تشكيالت 
منطبق با معيارهاى اســالمى بود، مساجد 
توانستند اين نارسايى مهم را جبران كرده و 
به انسجام نيروهاى مردمى بپردازند. عالوه 
بر اين، بسيارى از برنامه هاى انقالب، مانند 
رفراندوم، شــوراهاى محلّــى، كانون هاى 
بســيج و ديگر ضرورت هــاى زمان جنگ 
تحميلى در مســاجد انجام مى گرفت. به هر 
حال، مساجد در آگاهى و بيدارى توده ها در 
دوران قبــل و بعد از انقــالب نقش مؤثّرى 
داشــته اند و هم اكنون نيز اســتعمارگران 
جهان از مســجد بيش از هــر نهاد انقالبى 

مى ترسند.
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ــــــــــــــــــــــــــ، ︑︣︗﹞ــ﹥:  ٢٠.     ـ 
﹝﹞﹢د ﹝︡وی دا﹝︽︀﹡﹩، ︑︣ان، ﹝︣﹋︤ ﹡︪︣ 

دا﹡︪﹍︀﹨﹩، ︀پ دّوم، ١٣٦٩ ﹨ـ.ش.
 :﹤﹝︗︣︑ ،﹩︋﹢﹆︺  ︀ر︑ ،︡﹝ا ،﹩︋﹢﹆︺       .٢١
﹝ّ﹞︡ا︋︣ا﹨﹫﹛ آ︑ ،﹩︐︣ان، ا﹡︐︪︀رات ︻﹙﹞﹩ 

︪﹛، ١٣٧١ ﹨ـ.ش.  ﹁︣﹨﹠﹍﹩، ︀پ︫ 
 ،﹩﹝﹫﹝︑ ︡﹝ّ﹞ ﹟︋︡ــ︡ی، ︻︊︡ا﹜﹢ا﹞٢٢.      آ
 ﹟ ّ︡ ــ︣ح: ︗﹞︀ل ا﹜ ︾︣را﹜﹊﹛ و دررا﹜﹊﹙﹛،︫ 
﹝ــ﹥ و ︑﹫︭ و  ّ︡ ﹆﹞ ︀ ﹢ا﹡︧ــ︀ری،︋   ︠︡﹝ّ﹞
ــ﹟ ︧ــ﹫﹠﹩ ار﹝﹢ی  ّ︡ ︑︺﹙﹫ــ﹅: ﹝﹫︣︗﹑ل ا﹜
ّ︡ث»، ︑︣ان، ا﹡︐︪ــ︀رات دا﹡︪ــ﹍︀ه  «﹝ــ

ّ﹢م، ١٣٦٦ ﹨ـ.ش. ︑︣ان، ︀پ︨ 
﹫︀︨ــ️  ٢٣.      ︗︀ن ︋︤ر﹎﹩، ا﹞︡، ا︮﹢ل︨ 
︥و﹨︪ــ﹍︀ه ﹁︣﹨﹠﹌ و  و ﹊﹢﹝ــ️، ︑︣ان،︎ 

ا﹡︪︡﹥ ا︨﹑﹝﹩، ١٣٨٠﹨ـ.ش.
ا︋﹢ا﹜﹆︀︨ــ﹛  ا︮﹀︀﹡ــ﹩،  ٢٤.را︾ــ︉ 
︧﹫﹟ ︋﹟ ﹝ّ﹞︡، ا﹜﹞﹀︣دات ﹁﹩ ︾︣︉ ا﹜﹆︣آن 
︑﹆﹫﹅: ﹝ّ﹞︡ ︨ــّ﹫︡﹎﹫﹑﹡﹩، دارا﹜﹞︺︣﹁﹤، 

︋﹫︣وت،︋ ﹩ ︑︀. 
ــ﹟  ّ︡ ﹛ ﹡︖﹛ ا ، ی د ︀︋ آ ز و ︣﹫﹁ .٢ ٥
ا﹜﹞﹫ــ︳،  ا﹜﹆︀﹝ــ﹢س   ﹟︋︡﹝ّ﹞︺﹆ــ﹢ب، 

دارا﹜﹀﹊︣،︋ ﹫︣وت، ١٤١٥﹨ـ.ق.
 ︹﹝︖﹞ ،﹟ ّ︡ ــ﹫﹁ ︣ا﹜ ٢٦.      ︵︣ــ﹩،︫ 
ا﹜︑ ،﹟︣︊︣ان، ا﹜﹞﹊︐︊﹤ ا﹜﹞︣︑︱﹢ی، ︀پ 

ّ︨﹢م، ١٤١٦﹨ـ.ق.
م، ﹜︧ــ︀ن  ّ︣ ﹊﹞ ﹟︋︡﹝ّ﹞ ،٢٧.      ا︋﹟ ﹝﹠︷ــ﹢ر
﹫︣وت، دارا﹫︀ء  ا﹜︺︣ب، ︀پ دّوم، ﹜︊﹠ــ︀ن،︋ 

ا﹜︐︣اث ا﹜︺︣︋﹩، ︀پ دّوم، ١٤١٢﹨ـ.ق.
 ︣ ﹝ــ﹥ ای︋  ّ︡ ٢٨.      ﹨︀رو﹜ــ︡ج. ﹐︨ــ﹊﹩، ﹝﹆
﹀ــ︀، ︑︣ان،   ︮︣﹢﹠﹞ :﹤﹝︗︣︑ ،️︀︨ــ﹫︨
ــ︋︀︐﹋ ﹩﹞︀︀ی ︗﹫︊﹩،   ︨️﹋︣ ا﹡︐︪︀رات︫ 

١٣٤٧﹨ـ.ش.
﹝ــ︀ت  ّ︡ ٢٩.       ﹝﹫ــ︳ ﹝︀﹁ــ﹩، ﹨︀︫ــ﹛، ﹝﹆
ِ︩ ﹝︖﹫︡ ︑﹀︫︣ــ﹩،  ﹥ ﹋﹢︫ــ ﹝︪ــ︣و︵ّ﹫️،︋ 

︑︣ان، ا﹡︐︪︀رات ﹁︣و︨﹩، ١٣٦٣﹨ـ.ش.
 ﹏︀ــ︣، ﹝︧ــ﹇︀︋︡﹝ّ﹞ ،زاده ️ ٣٠.      ︪ــ﹞
 ﹤︪︡﹡︣ان، ﹋︀﹡﹢ن ا︑ ،️︨︀﹫ ا︨︀︨﹩ ︻﹙﹛︨ 

︗﹢ان، ١٣٧٧﹨ـ.ش. 
 ،️︨︀﹫ ٣١.      ﹝﹢ر︦ دوورژه، ا︮﹢ل ︻﹙﹛︨ 
 .﹩﹨︀﹠︎ ️ ︺︣ا︋﹢ا﹜﹀︱﹏ ﹇︀︲﹩ ︫ــ :﹤﹝︗︣︑

︣   ، ١٣٦٩﹨ـ.ش.   ﹫ ︊ ︑  ︣ان، ا﹡︐︪︀رات ا﹝ ﹫︣﹋ 
︧ــ︣و︎﹠︀ه، ︻︊︡ا﹜︧ــ﹫﹟، ︗︀﹝︺ــ﹥   ︠     .٣٢
﹝︡﹡﹩ و ︀﹋﹞ّ﹫️ د﹠﹩، ﹇﹛، ا﹡︐︪︀رات و︔﹢ق، 

١٣٧٩﹨ـ.ش. 
٣٣.      ︻︊︡ا﹜﹞﹫ــ︡ ا︋﹢ا﹜﹞ّ﹞ــ︡، ﹝︊︀﹡﹩ ︻﹙﹛ 
︨﹫︀︨ــ️، ︑︣ان، ا﹡︐︪ــ︀رات ︑﹢س، ︀پ 

﹨︪︐﹛، ١٣٨٠﹨ـ.ش.
︋﹠﹫︀د﹨ــ︀ی  ︻︀﹜ــ﹛،  ٣٤.︻︊︡ا﹜︣﹞ــ﹟ 
﹫︀︨ــ️، ︑︣ان، ﹡︪ــ︣ ﹡ــ﹩، ︀پ  ︻﹙ــ﹛︨ 

﹡﹛،١٣٨١﹨ـ.ش.
 ︣ ٣٥.      ﹁︐ــ﹩ و آ︗ــ︀ر﹎︀ه ﹋ــ﹢رش، ︑︃ّ﹝﹙﹩︋ 

﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی ﹝︧︖︡ (﹝︧︖︡ ﹡﹆︴﹥ و︮﹏).
 ﹤﹢︊﹠﹛ا ﹥﹞﹢﹊﹛︀م ا︷﹡ ،﹩ّ﹛٣٦.      ﹋︐︀﹡﹩، ︻︊︡ا
(ا﹜︐︣︑﹫︉ ا﹐دار﹥)، ︑︣︗﹞﹥: ︻﹙﹫︣︲︀ ذ﹋︀و︑﹩ 
︥و﹨︪ــ﹍︀ه ﹢زه و  ـ ﹇﹛،︎  ﹇︣ا﹎﹢ز﹜ــ﹢، ︑︣ان 

﹞️، ١٣٨٤﹨ـ.ش. دا﹡︪﹍︀ه︋ ︀ ﹨﹞﹊︀ری︨ 
 ﹟︋︡﹝ّ﹞ ﹟︋︡﹝ّ﹞ ،﹤٣٧.      ﹝﹀﹫︡، ا︋﹩ ︻︊︡ا﹜ّ﹙ـ
﹡︺﹞︀ن ا﹜︺﹊︊︣ی، ا﹐ر︫︀د،︋ ﹫︣وت، دارا﹜﹞﹀﹫︡، 

١٤١٤﹨ـ.ق.
﹙﹀︀ء (از   ︠ــــ︀ن، ر︨ــ﹢ل، ︑︀ر︣﹀︺︗       .٣٨
﹫︀﹝︊ــ︣ ﹎︣ا﹝﹩ ︑ــ︀ زوال ا﹝﹢︀ن)،   ︎️﹚ر
︪ــ﹛،  ﹇ــ﹛، ا﹡︐︪ــ︀رات د﹜﹫ــ﹏ ﹝ــ︀، ︀پ︫ 

١٣٨٦﹨ـ.ش.
 ︩﹠﹫ ︊ّــ︀س،︋  ــ︺﹫︡ی ر︲﹢ا﹡ــ﹩، ︻  ︨     .٣٩
︡︡ه ﹨︀ی ︗︽︣ا﹁﹫︀ــ﹩، ﹝︖ّ﹙﹥  ا︨ــ﹑﹝﹩ و︎ 
︑﹆﹫﹆︀ت ︗︽︣ا﹁﹫︀﹩، ش١١، ١٣٦٧﹨ـ.ش.

٤٠.      ︗︀︨ــ︊﹩، ︻︊︡ا﹜ّ﹙ـــ﹥، ﹡﹆︩ ﹝︧︀︗︡ در 
 ،️︣︡﹞ اداره ︻﹞﹢﹝ــ﹩، ﹝︖ّ﹙﹥ ا﹇︐︭ــ︀د و

︫﹞︀ره ٣١.
︪ــ ،﹤ّ︧︣﹫﹟، دو﹜️ ︻﹆﹏، ︑︣ان،   ︋     .٤١
︧﹥ ﹡︪ــ︣ ︻﹙﹢م ﹡﹢ ︤﹋︣﹞) ﹟︀پ و ﹡︪︣  ّ︨ ﹣﹞
﹋︐︀ب ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩)، ︀پ دّوم، 

١٣٧٤﹨ـ.ش.
 ،﹩︨︀﹫ ــــــــــــ، ︗︀﹝︺﹥ ︫﹠︀︨﹩︨  ٤٢.     ـ 

︑︣ان، ﹡︪︣ ﹡﹩، ١٣٧٤﹨ـ.ش.
︣︑︣ا﹡︡ را︨ــ﹏، ﹇︡رت، ︑︣︗﹞﹥: ﹡︖︿   ︋     .٤٣
﹢ارز﹝﹩، ︀پ  در︀︋﹠︡ی، ︑︣ان، ا﹡︐︪︀رات︠ 

ّ︨﹢م، ١٣٧١﹨ـ.ش.
﹢ازار، ﹝︀ر︨﹏، ا︨﹑م در ︗︀ن ا﹝︣وز،   ︋      .٤٤
︑︣︗﹞﹥: ﹝︧ــ﹟ ﹝﹣ّ︡ی، ︑︣ان، د﹁︐︣ ﹡︪︣ 

﹁︣﹨﹠﹌ ا︨﹑﹝﹩، ١٣٥٨﹨ـ.ش.
٤٥.      د﹢︡، ﹝︀رش و ︗︣ی ا︨ــ︐︣﹋︣، روش 
 ︡﹝ّ﹞︣﹫﹞ا :﹤﹝︗︣︑ ،﹩︨︀﹫ و ﹡︷︣﹥ در ︻﹙﹢م︨ 
︥و﹨︪﹊︡ه ﹝︴︀﹜︺︀ت  ︑ ،﹩﹀︨﹢ ﹩︗︀︣ان،︎ 

را﹨︊︣دی، ︀پ اّول، ١٣٧٨﹨ـ.ش.
 :﹤﹝︗︣︑ ،﹩︨︀﹫  ︨﹤﹀︧﹚﹁ ،︦﹫﹢﹋ ﹩﹡﹢︐﹡٤٦. آ
﹝︣︑︱﹩ ا︨︺︡ی، ︑︣ان، ا﹡︐︪︀رات ا﹜︡ی، 

١٣٧١﹨ـ.ش.
︀︵︣ات  ٤٧. ﹝︣﹋︤ ا︨ــ﹠︀د ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩،︠ 
و ﹝︊︀رزات ّ︖️ ا﹐︨ــ﹑م ﹁﹙︧﹀﹩، ︑︣ان، 

﹁︣ورد﹟ ١٣٨٢﹨ـ.ش.
ــ﹫﹠︀، ﹇﹫︀م ﹎﹢﹨︫︣ــ︀د، ︑︣ان،   ︨،︡٤٨. وا
ــ︀ز﹝︀ن ︀پ و  وزارت ار︫ــ︀د ا︨ــ﹑﹝﹩،︨ 

ا﹡︐︪︀رات، ١٣٦١﹨ـ.ش. 
 ﹜ــ︡، ︻﹙﹞︀ و رژ﹫﹝ ،︩ــ﹠﹞ ︣ت﹫︭  ︋     .٤٩
﹫︀︨ــ﹩ـ   ــ︣ ︻﹞﹙﹊︣د︨  ــ︀ه: ﹡︷︣ی︋  ر︲ــ︀︫ 
ــ︀ل ﹨︀ی ١٣٠٥ -  ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩ رو︀﹡﹫﹢ن در︨ 
︧ــ﹥ ︑﹠︷﹫﹛ و  ّ︨ ١٣٢٠﹨ـــ.ش، ︑︣ان، ﹝﹣
︧ــ﹥ ︀پ و  ّ︨ ﹣﹞ ،﹩﹠﹫﹝ ﹡︪ــ︣آ︔︀ر ا﹝︀م︠ 

﹡︪︣ ︻︣وج، ١٣٧٨﹨ـ.ش. 
٥٠.      ر﹨︊︣ی، ︧ــ﹟، ﹝︧︖︡ ﹡︀د ︻︊︀دت 
︐︀د و﹐︑ ،️︣ان، د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︻︀﹜﹩ ﹋︀﹡﹢ن  و︨ 

﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی ﹝︧︖︡، ︀پ دّوم.

پى نوشت 
.٦٧﹤︡ه، آ︀﹞ -١

︐︀د  ٢- ر﹨︊︣ی، ﹡ ︡︖︧﹞ ،﹟︧︀د ︻︊︀دت و︨ 
و﹐️، ص٢٥٠.

ــ︣︿ ︎﹢ر، ر︲ــ︀، ﹝︧ــ︖︡ و ا﹡﹆ــ﹑ب   ︫-٣
ا︨﹑﹝﹩، ص٨٣.
.٢٦﹤آ ،︣﹢﹊︑ -٤

﹞︀ره ٢٨. ٥- ︾︣را﹜﹊﹛، ج2، ص۴۵،︫ 
︐︀د  ٦- ر﹨︊︣ی، ﹡ ︡︖︧﹞ ،﹟︧︀د ︻︊︀دت و︨ 

و﹐️، ص٢٩. 
.٢١٧﹤︣ه، آ﹆  ︋-٧

٨- وا﹇︡ی، ﹝ّ﹞︡︋﹟ ︻﹞︣، ا﹜﹞︽︀زی، ص٢٦.
.٢٩﹤آ ،︐﹁ -٩

١٠- وا﹇︡ی، ا﹜﹞︽︀زی، ص١٥٢ 
 ︣ ١١- ﹁︐ــ﹩ و آ︗ــ︀ر﹎︀ه ﹋ــ﹢رش، ︑︃ّ﹝﹙ــ﹩︋ 
﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی ﹝︧︖︡ (﹝︧ــ︖︡ ﹡﹆︴﹥ و︮﹏)، 

ص٢٧.
.٦١﹤١٢- ا﹡﹀︀ل، آ

١٣- ﹡﹢︋︀ر، ر﹫﹛، ﹝︧︖︡ ﹡﹞﹢﹡﹥، ص٧٥.
﹫ ︣ ︻︀﹝﹙﹩، و︨ــ︀﹏ ا﹜︪﹫︺﹥، ج٥،   ︫-١٤

︀را﹐﹡﹢ار، ج٨٥، ص٩. ص٣٧٨؛︋ 
﹫︤ ر﹁︐﹟ و روی  ــ﹫﹠﹥︠  ﹥ ﹝︺﹠︀ی︨   ︋،﹢︊ - ١٥
︫ــ﹊﹛ راه ر﹁︐﹟ ﹋﹢د﹋﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز ︑﹢ان 

︀ ا︧︐︀دن ﹡︡ارد. روی︎ 
١٦ - ﹝︖﹞︹ ا﹜︣︊﹟، ج١، ص٤١٣.

﹢ازار ﹝︀ر︨﹏، ا︨ــ﹑م در ︗︀ن ا﹝︣وز،   ︋-١٧
ص١٠١و١٠٢.

١٨- ﹝︖﹞︹ ا﹜︣︊﹟، ج١، ص٤١٣.
١٩- ︑︀ر  ︺﹆﹢︋﹩، ج ٢، ص ٣٥٩.

ــ﹟ ﹁︀ر︨ــ﹩، ﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀د،  ّ︡ ٢٠- ︗﹑ل ا﹜
ص٣٣٧.

٢١ - ︻﹙﹅، آ︀ت١و٤و٥.
 ﹤﹢︊﹠﹛ا ﹤﹞﹢﹊﹛︀م ا︷﹡ ،﹩ّ﹛٢٢- ﹋︐︀﹡﹩، ︻︊︡ا

(ا﹜︐︣ا︑︉ ا﹐دار﹥)، ج٢، ص٢٢١.
٢٣- ﹨﹞︀ن، ج١، ص٤٨.

﹫ــ ﹝︧ــ﹙﹛، ج٣، ﹋︐ــ︀ب ــّ︕،   ︮-٢٤
ص١٣٦٠.

٢٥- د﹐﹏ ا﹜﹠︊﹢ة،، ج٢، ص٧٤.
٢٦- ا﹜︴︊﹆︀ت ا﹜﹊︊︣ی، ج ٢، ص٣٦.

٢٧- ﹨﹞︀ن، ص٦٤.
٢٨- ا︋﹟ ︫﹫︊﹥، ︻﹞︣، ︑︀ر ا﹜﹞︡﹠﹤ ا﹜﹞﹠ّ﹢ره، 

ج٢، ص٢٣٥. 
 ﹤﹢︊﹠﹛ا ﹥﹞﹢﹊﹛︀م ا︷﹡ ،﹩ّ﹛٢٩- ﹋︐︀﹡﹩، ︻︊︡ا

(ا﹜︐︣︑﹫︉ ا﹐دار﹥)، ج٢، ص٤٤٩.

٣٠- ﹨﹞︀ن، ص٤٤٧.
٣١- ﹨﹞︀ن. 

٣٢- وا﹇︡ی، ا﹜﹞︽︀زی، ص٧٤٢- ٧٤٦.
٣٣- ﹨﹞︀ن، ص٧٣٣-٧٣٦.

٣٤- ﹁︣وغ اّ︡︋️، ج٢، ص٢٠٨.
٣٥- ا﹜ّ︴︊﹆︀ت ا﹜﹊︊︣ی، ج١، ص٢٤٩.

٣٦- و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥، ج٣، ص٤٧٧.
٣٧- ﹝︧︐︡رک، ج٣، ا﹊︀م ﹝︧︖︡،ح٤.

٣٨ - و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥، ج٥، ا︋﹢اب ﹡﹞︀ز ︗﹞︀︻️، 
ح٩.

٣٩- ﹨﹞︀ن. 
٤٠- ﹁︣﹨﹠﹌ ﹝︧︖︡، ص٢١٢.

 ️﹚︀ء از ر﹀﹚ ﹫︣ه︠  ٤١- ︗︺﹀︣︀ن، ر︨﹢ل،︨ 
︎﹫︀﹝︊︣ ︑︀ زوال ا﹝﹢︀ن.

٤٢- ︑︣︗﹞﹥ ︑︀ر ︵︊︣ی، ج٦، ص٢٤٧١.
٤٣- ︑︀ر ︵︊︣ی، ج ٦، ص ٣٠٦٦.

﹫︀︨️، ص٢٩. ٤٤- ا﹝︀﹝️ و︨ 
٤٥- آ﹁︣﹠︩ ︑︀ر، ج٢، ص٨٨٥.
٤٦- ︑︀ر ︵︊︣ی، ج٦، ص٢٣٢٨.

︋ــ︀ب  ص٣٤٤  ج٢،  ︻﹢ا﹜﹩ ا﹜﹜ــ﹩،   -٤٧
ا﹜﹆︱︀ء.

٤٨- د︻︀﹛ ا﹐︨﹑م، ج٢، ص٥٣٤.
٤٩- ︗︀︨︊﹩، ︻︊︡ا﹜ّ﹙ـ﹥، ﹡﹆︩ ﹝︧︀︗︡ در اداره 
ــ﹞︀ره   ︫،️︣︡﹞ ا﹇︐︭︀د و ﹤﹚ّ︖﹞ ،﹩﹞﹢﹝︻

٣١، ص٥-١٩. 
︊ّــ︀س، ﹝︖ّ﹙ــ﹥  ــ︺﹫︡ی ر︲﹢ا﹡ــ﹩، ︻  ︨-٥٠
︑﹆﹫﹆︀ت ︗︽︣ا﹁﹫︀﹩، ش١١،︋ ﹫﹠︩ ا︨﹑﹝﹩ 

︡︡ه ﹨︀ی ︗︽︣ا﹁﹫︀﹩، ص١٣٧.  و︎ 
﹝ــ︀ت  ّ︡ ٥١- ﹝﹫ــ︳  ﹝︀﹁ــ﹩، ﹨︀︫ــ﹛، ﹝﹆

﹝︪︣و︵ّ﹫️، ج١، ص٨٨. 
﹫﹠︀، وا︡، ﹇﹫︀م ﹎﹢﹨︫︣︀د، ص٤٧-٥٠؛   ︨-٥٢
︋︭﹫︣ت ﹝﹠︩، ﹞﹫︡، ︻﹙﹞︀ و رژ﹛ ر︲︀︠︀ن، 

ص٤٦٧- ٤٧٠.
٥٣- ﹡﹆ــ︩ رو︀﹡ّ﹫ــ️ ﹝︊ــ︀رز در ︗﹠︊ــ︩ 

︣داد ١٣٠٢، ص٥٢ و٥٣.  ︠١٠﹩︀ر︑
︀︵ــ︣ات و ﹝︊︀رزات ّ︖️ ا﹐︨ــ﹑م   ︠-٥٤

﹁﹙︧﹀﹩، ص٢٥٥، ٢٥٨، ٢٥٩، و٢٧٤.
ــ︀️ ﹋︀﹡﹢ن ا﹡︪︡ــ﹥ ︗ــ﹢ان، ﹝﹆︀﹜﹥   ︨-٥٥
﹝﹫︓﹛ ر﹝︱︀ن ︻﹙﹩، ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ﹁﹆﹥ و ا︮﹢ل 

 .﹩﹞﹑ ︨ا
﹫﹀﹥ ﹡﹢ر، ج٢٠، ص٣١٦.  ︮-٥٦
﹫﹀﹥ ﹡﹢ر ، ج١٢، ص٣٩٣.  ︮-٥٧

٥٨- ﹨﹞︀ن، ج٢، ص٤٥١.

٥٩- ﹨﹞︀ن، ج١٣، ص١٥.
﹫﹀﹥ ﹡﹢ر ، ج٧، ص٦٥.  ︮-٦٠

٦١- ﹝︧︖︡ و ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩، ص٤٦.
﹫﹀﹥ ﹡﹢ر، ج١٣، ٣٢٥.  ︮-٦٢

٦٣- ﹨﹞︀ن، ج١٢، ص٣٩٣و٣٩٤.
٦٤- ﹨﹞︀ن، ج١٠، ص١٦و١٧.

﹫﹀﹥ ﹡﹢ر، ج١٣، ص٢١.  ︮-٦٥
٦٦- ﹨﹞︀ن، ج٨، ص٦٠.

٦٧- ﹨﹞︀ن، ج١٣، ص١٩.
﹫﹀﹥ ﹡﹢ر، ج٦، ص١٣١.  ︮-٦٨
﹫﹀﹥ ﹡﹢ر، ج٩، ص٤٧٩.  ︮-٦٩

︣ای آ﹎︀﹨﹩ در ﹝﹢رد ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀﹩ از ︑︺﹫﹫﹟   ︋- ٧٠
 ︬︱︣ت   ︫︳ ّ︨ ا﹝︀م ︗﹞︀︻️ ﹝︧︀︗︡ ︑﹢
﹫﹀﹥ ﹡ــ﹢ر، ج٢٢ و ١٩،  ا﹝ــ︀م، ر.ک:︮ 

︮﹀︀ت ٢٠٥ و ١١٤.
﹫﹀﹥ ﹡﹢ر، ج٤، ص١٦.  ︮-٧١

٧٢- ﹨﹞︀ن، ج٣، ص٢٢٧.
٧٣- ﹨﹞︀ن، ص٧. 

. ﹩﹠﹫﹝ ︐︀ن از ﹡﹞︀ز و ︻︊︀دت ا﹝︀م︠  ٧٤- ٤٢٠ د︨ا
ج٥٢،  ص١١،  ج٥٣،  ︋︀را﹐﹡ــ﹢ار،   -٧٥

ص٣٦٥.    
٧٦- ﹨﹞︀ن، ج٥٢، ص٣٥٥.
٧٧- ا﹐ر︫︀د، ج٢، ص٣٥٥.

﹫︀ِق ﹝︧︖︡ ﹇︣ار   ︨﹤ ﹞﹫﹠﹩ ﹡﹫︤ ا﹇︀﹝︐﹍︀﹨︩ را در ︗﹠︉ ﹝﹊︀﹡﹩︋   ا﹝︀م︠ 
﹫︀︨﹩ در ا︨﹑م، ﹊﹩ ا︨️ و ︾﹫︣  ﹀﹞︀﹡︡ ﹋﹥ د︨︐﹍︀ه ︻︊︀دی و︨  ﹥ د﹍︣ان︋  داد ︑︀︋ 

﹥ ﹨﹞﹥  ︗︀﹡﹫︀ن ا︋﹑غ  ﹫︀﹝︩ را︋  ﹢د ﹋﹥︎  ︣ ﹡﹞﹩ ︑︀︋︡ و از ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹊︀ن︋  از ﹝︧︖︡ را︋ 
﹥ ︑ّ﹫︣ وا ﹝﹩ دا︫️. ︣ق را︋  ﹝﹩ ﹋︣د و ︾︣ب و︫ 

 ا﹟ ر︨︀﹜️ و︥ه و ﹝ ،﹜︺﹠﹩ «ا﹝︀﹝️ در ﹡﹞︀ز ︗﹞︀︻️» ﹡﹢︻﹩ ر﹨︊︣ی و 
﹢د وا︗︡ ﹋﹞︀ل،   ︠ ّ︡  ا︨️ ﹋﹥ ا﹝︀م ︗﹞︀︻️ در ﹟ا︨️ ﹋﹥ ﹐ز﹝﹥ آن ا ﹩ا﹢︪﹫︎
 ︴ ︀︫︡ ﹋﹥ ﹨﹞︀ن ﹋﹞︀﹐ت در︨  ︧﹠︡︡ه ای︋  ︭︠︀ل، روّ﹫︀ت و ︻﹞﹙﹊︣د﹨︀ی︎ 
︀﹜ ︗︀﹝︺﹥ ا︨﹑﹝﹩ ﹝︴︣ح ا︨️. ︣ای ر﹨︊︣ی︮  ︋︀﹐︑︣ی︋ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

١٠٦

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
١٠٧



 ﹊﹫︡ه
مقاله حاضر، نقش مساجد در انقالب اسالمى را بررسى 

مى كند. با توّجه به اينكه پيش زمينه هر انقالبى، بســيج 
سياسى توده هاست و به اعتقاد بيشتر صاحب نظران حوزه انقالب، 

در بسيج سياسى و سازمان دهى مردم، نقش سه عنصر رهبرى، ايدئولوژى 
و سازمان، جّدى اســت. در نوشته حاضر، كاركردهاى مسجد به عنوان 
سازمان و تشكيالت انقالب بررسى مى شود. هرچند مسجد، كاركردهاى 
گوناگونى در جامعه دارد؛ اّما اين نوشــتار به كاركردهاى آن در سه حوزه  

رسانه اى ـ  ارتباطى، حمايتى ـ پشتيبانى و فرهنگى ـ هوّيتى مى پردازد. 
 واژگان كليدى: مسجد، انقالب، بسيج، سازمان دهى.

اشاره
 مسجد، از ديرباز در زندگى مسلمانان نقش محورى داشته است و زيربناى 
شكل گيرى تمّدن اسالمى محسوب مى شود. مسجد، در نظام سياسى ـ 
اجتماعى مســلمانان، فقط كاركرد عبادى و مذهبى نداشته است؛ بلكه 

كاركردهاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى، نظامى و... نيز داشته است.
 در ايران، همزمان با ورود اســالم، مسجدها شــكل گرفتند و پس از 
آن، يكى از نهادهاى تأثيرگذار در زندگى مردم بودند. در شــكل گيرى 
نهضت هاى سياســى ـ اجتماعى ايرانيــان در دوره هاى مختلف نيز 
مسجدها نقش بسيار مهّمى ايفا كردند؛ مانند: قيام سربداران، نهضت 
مشــروطه، قيام گوهرشاد و انقالب اســالمى. در روند شكل گيرى و 
پيروزى انقالب اسالمى، مسجد، يكى از عمده ترين محلّ هاى تجّمع، 

اعتراض مردم و تظاهرات عليه رژيم بود.
 به طور معمول، در بيشــتر انقالب ها، مكان هاى عمومى محّل تجّمع 
افراد بودند؛ مثل: باشــگاه ها در انقالب فرانســه يا شبكه هاى مخفى 
حزبى. در انقالب اسالمى نيز مسجدها به  صورت  آشكار، همين نقش 
را داشتند. مســجد، عمده ترين ابزار روحانّيت براى ارتباط با قشرهاى 
مختلف جامعــه و انتقال ايدئولوژى انقــالب و پيام هاى روحانّيت به 
مــردم بود. همچنين، به  دليل پيوند تاريخى مســجد و بازار، در قيام ها 
و اعتراض هاى مردمى، مسجدها محّل اصلى بسيج تاجران و بازاريان 
بودند. بنابراين، در انقالب اسالمى، مسجد در كنار دو ركن «رهبرى» و 
«ايدئولوژى» نقش آفرينى كرد. مسجد، در جايگاه نهاد مدنى بومى، در 
مقايسه  با سازمان ها و نهادهاى مدنى مدرن، نقش بسيار مهّمى ايفا كرد 

و قابلّيت مذهب و نهادهاى مذهبى را به  نمايش گذاشت.
 ︨﹣ال ا︮﹙﹩

 سؤال اصلى پژوهش اين است كه در دوره  شكل گيرى و پيروزى انقالب 
اسالمى (1342ـ1357)، مسجدها چه نقش و كاركردهايى داشتند؟

﹤﹫︲︣﹁   
 به نظر مى رسد كه در انقالب اسالمى، مساجد، سازمان ها و تشكيالتى 
انقالبــى بودند كه با ارائه كاركردهاى رســانه اى  ـ  ارتباطى، حمايتى ـ 
پشتيبانى و فرهنگى ـ  هوّيتى، توانستند در غياب سازمان هاى بسيج گر، 

مهم ترين نقش را در بسيج سياسى و سازمان دهى مردم ايفا كنند.
︥و﹨︩  ﹝﹀﹢م ﹨︀ی︎ 

1ـ مسجد: عبادت گاه مسلمانان اســت و كاركردهاى گوناگونى در 
جامعه دارد.

︩ ﹝︧︖ـــــــــ︡ ﹡﹆ــــــــــــ
ــــ﹑﹝﹩  در ︎﹫ـــــ︣وزی ا﹡﹆ــــ﹑ب ︨ا

جعفر ساسان / كارشناس ارشد علوم سياسى

2ـ انقالب: تغييرهاى ســريع، وسيع و همه جانبه  
سياســى، اجتماعى و فرهنگى جامعــه كه به طور 

معمول با خشونت همراه است.
3ـ بسيج: فرآيندى است كه طى آن جمعّيتى منفعل به جمعّيتى 
فّعال تبديل مى شود و با گردآورى امكانات، به ستيز  انقالبى مى پردازد.

4ـ سازمان دهى: يگانگى در تعقيب منافع، از راه تأمين هوّيت مشترك 
و همبستگى است.
متغّيرهاى پژوهش

متغّير مســتقل: صالحّيت و قابلّيت مســجد در جايگاه نهادى بومى و 
پايگاهى اجتماعى.

متغّير وابسته: بسيج سياسى و سازمان دهى مردم در انقالب اسالمى.
 ︀ر﹢ب ﹡︷︣ی

 چهارچوب نظرى پژوهش، بر پايه نظريه هاى نهادگرا يا سازمان گرا بنا 
شده است كه نقش سازمان و تشكيالت را در بسيج و سازمان دهى انقالبى 
بررسى كرده اند. بر اساس اين نظريه ها، موّفقّيت يا شكست جنبش هاى 
اجتماعى، بســتگى به آن دارد كه سازمان جنبش، چگونه طّراحى و به 
 كار گرفته شــوند و تا چه حّد در بسيج موّفق باشند. يكى از اين نظريه ها 
 From Mobilization» به چارلز تيلى مربوط اســت كه در كتاب
to Revolution» آن را تشــريح كرده است. فرض اصلى تيلى اين 
است كه عرصه  سياست، چيزى جز تنازع گروه هاى مختلف بر سر قدرت 
سياســى نيست و اين نزاع، در همه ســطح هاى جامعه  سارى و جارى 
اســت. او علّت ها و انگيزه هاى تنازع را بر اساس مدل جامعه  سياسى يا 
هيأت حاكمه و چگونگى شكل گيرى و انجام آن را بر اساس مدل بسيج 
توضيح مى دهد. او هــر گروه و جمعّيتى را به حكومت، اعضاى جامعه 

سياسى و گروه هاى منازعه گر يا ائتالفى تقسيم مى كند.1
تيلى معتقد اســت كه آنچه ميزان توفيق هر يــك از گروه ها را تعيين 
مى كند، عبارت اســت: از منابع تهديد و اجبــار، منابع اقتصادى، منابع 
هنجارى يا ارزشى (همبستگى و وفادارى درون گروهى) و ديگر منابع 
مفيد جامعه. اين گروه ها پيوسته منابع جمعى خود را براى ورود به جامعه 

سياسى يا ماندن در آن بسيج مى كنند.2
تيلى مى گويد: «مهم ترين عنصر هر انقالب، بسيج سياسى توده ها است 
و ايدئولوژى، رهبرى، تشّكل و سازمان و توده مردم، مهم ترين اركان هر 

بسيج سياسى هستند».3
در ادامــه، با توّجه  به مــدل تحليلى چارلز تيلى، بــه ارائه كاركردها و 

كارويژه هاى سازمان در بسيج سياسى، به شرح زير مى پردازيم:
1ـ سازمان بايد قادر باشد تا ميان انقالبى ها با يكديگر، انقالبى ها با توده 
مــردم و اين دو با رهبرى، ارتباط دقيق و منطقى برقرار كند. همچنين، 

رساندن اخبار و اّطالعات، از كارويژه هاى سازمان است.
2ـ  كارويژه  دّوم ســازمان، پشتيبانى مالى و تداركاتى و در واقع، بسيج 

منبع ها و امكانات است.
3ـ  كارويژه سّوم ســازمان، ايجاد همبستگى و هوّيت مشترك ميان 
توده هاست. ســازمان بايد قادر باشد طيف هاى مختلف جامعه را زير 

يك چتر، ِگرد آورد.
 اكنون، بر اساس اين كارويژه ها به بررسى عملكرد مسجدها مى پردازيم.

 ﹩︨︀﹫  ︨︕﹫︧ ︣︑ ﹜﹞» :︡﹢﹎ ﹩﹞ ﹩﹚﹫︑ ﹟ ︻﹠︭︣ ﹨︣ ا﹡﹆﹑ب،︋ 
︀ز﹝︀ن و ︑﹢ده ﹝︣دم،  ︑﹢ده ﹨︀ ا︨️ و ا︡﹢﹜﹢ژی، ر﹨︊︣ی، ︑ّ︪﹊﹏ و︨ 
«︡﹠︐︧﹨ ﹩︨︀﹫  ︨︕﹫︧ ﹝︣︑ ﹜﹟ ار﹋︀ن ﹨︣︋ 

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
١٠٩



ــ︀﹡﹥ ای  ــ﹩ ـ  ر︨ـ ــ︣د ار︑︊︀︵ـ  ١ـ     ﹋︀ر﹋ـ
﹝︧ـــ︖︡

مســاجد را مىتوان به منزله يك مركــز تجّمع در نظر 
گرفت. تجّمع كاركردهاى گوناگون، در عين وحدت، در مســجد 

باعث گرديده اســت تا اين مؤّسسه اجتماعى    ـ  دينى، يكى از مهمّترين 
حلقههاى ارتباطى در جوامع اســالمى باشد. بدين  ترتيب، اگر مساجد 
را محور شــكلگيرى ارتباطات در جامعه اســالمى (چه شهرى و چه 
روستايى)، بدانيم، ســخنى به گزاف نگفتهايم. محور بودن مسجد در 
جهان اسالم، حّتى در جايگاه جغرافيايى آن نيز تأثير داشته است. از اين 

نظر، مساجد در قلب اجتماعات اسالمى قرار داشتهاند.
 براى ايجاد بسيج سياسى بايد ميان اعضاى جامعه، ارتباط هاى سازمانى 
و ساختارى، هرچند ضعيف، وجود داشته باشد تا رهبران انقالبى از طريق 
اين ســازمان ها با اعضاى جامعه ارتباط برقرار كنند و موقعّيت بسيج را 
مهّيا كنند. اگر در جامعه اى، هيچ نوع نهاد يا ســازمان اجتماعى وجود 
نداشته باشد و مردم پراكنده باشند و هيچ نوع ارتباط درونى ميان اعضاى 
جامعه، در قالب گروه هاى اجتماعى وجود نداشته باشد، به  دليل نداشتن 
ارتباط با توده ها، رهبران انقالبى قادر به تشكيل بسيج نخواهند بود. در 
نتيجه، بايد حداقلّى از نهادها و سازمان هاى ارتباطى وجود داشته باشد 

تا امكان بسيج نيروها فراهم شود.
 با توّجه به مطالب ذكر شده، ضرورت ارتباط در بسيج و انقالب انكارناپذير 
است. اكنون، سؤال اين است كه مسجد چه نقشى در اين  زمينه ايفا كرده 
اســت. آيا در عصرى كه عصر انقالب ارتباط ها و به تعبير مك لوهان، 
عصر «دهكده جهانى» نام گرفته است، مسجد مى تواند با قدمت 1400 

سال، با رسانه هاى ارتباطِى نو، رقابت كند؟
 در پاســخ به اين سؤال ها، نخست به وضعّيت رسانه هاى نو (مكتوب، 
ديدارى و شنيدارى) و ورود آنها به ايران نگاهى مى اندازيم. سپس، براى 
مقايسه مسجد با آنها، كارويژه هاى ارتباطى مسجد را در بسيج سياسى 

بررسى مى كنيم.
 ورود رسانه ها به ايران و نفوذ مسجد بر مردم

 از ورود رســانه هاى جديد به ايران، حدود دو قرن مى گذرد. در دهه  اّول 
قرن نوزدهم، رســانه هاى چاپى وارد ايران شدند كه با سلطه حكومت، 
قرين شدند. حكومت قاجار، به  ويژه در دوره ناصرالّدين شاه، سعى كرد با 
اِعمال انحصار، كنترل و سانسور در اين رسانه ها، آنها را ابزار ارتباطى خود 
تلّقى كند. ظهور تلگراف در اوايل دهه 1860 ميالدى در ايران، ســبب 
تحّول هاى بسيارى شد. اين كانال ارتباطى كه براى تحّقق هدف هاى 
امپرياليســتى و استعمارى بريتانيا در ايران توسعه يافته بود، به تقوّيت 
حكومت مركزى در داخل و توسعه هدف هاى استعمارى در خارج منجر 
شــد. بدين ترتيب، در اواخر قرن نوزدهم، اين دو رسانه مهم در مقابِل 

مردم، فرهنگ و اعتقادهاى آنها قرار گرفت.
 بــا روى  كار آمدن حكومت پهلوى، عالوه  بــر مطبوعات و تلگراف، 
بهره گيرى از فّناورى هاى جديد ارتباطى، نظير راديو در دستور كار قرار 
گرفت. با تأســيس خبرگزارى پارس، وسيله هاى ارتباط اجتماعى به 
انحصار كامل دولت درآمد. اين سياست ها، در دوران محمدرضا شاه نيز 
ادامه يافت و با تأســيس تلويزيون، در سال 1339، اين رسانه جديد نيز 
به رســانه هاى قبلى اضافه شد. سيطره كامل رژيم پهلوى بر رسانه ها 

و ترويــج ايده ها و الگوهاى مورد نظر رژيمـ  كه با 
فرهنگ بيشتر افراد جامعه هم خوانى نداشت ـ  باعث 
شــد تا كانال هاى ارتباطى سّنتى، مستقل از كانال هاى 
ارتباطى مدرن فّعالّيت كنند. در نتيجه، نيازهاى ارتباطى جامعه 
از طريق كانال هاى ســّنتى تأمين مى شد. اين موضوع، به  ويژه پس از 
قيام 15 خرداد، با ظهور امام خمينى، رهبر نهضت و مساجد به عنوان 

پايگاه نهضت اسالمى، جّدى تر شد.
 يكى از داليل موّفقّيت مســجد، بهره گيــرى از ارتباط چهره  به  چهره 
بود كه با توّجه  به فرهنگ شــفاهى جامعه ايران، بسيار تأثيرگذار بود. 
ويليام هاكتن با بررسى تجربه  ارتباط هاى سّنتى درباره انقالب اسالمى 
مى گويد: «آنچه در ايران روى داد، بى ســابقه بــود؛ چون از ارتباطات 
چهره  به  چهره، ارتباطات سّنتى، راهپيمايى ها و خطبه هاى نماز جمعه 

براى خدمت به انقالب، استفاده مى شد».4
 دليل ديگر، به مســئله مشروعّيت رســانه ها و پذيرش مردمى آنها بر 
مى گردد. با توّجه  به  اينكه رسانه بايد حامل پيامى براى مخاطب باشد، 
هر چه اين پيام با فرهنگ و اعتقاد جامعه تناسب بيشترى داشته باشد، 
پذيرفتنى تر خواهد بود. در حالى  كه رســانه هاى نــو از ابتدا با طّراحى 
بيگانگان وارد ايران شــده بودند، پس از چندى، مرّوج فرهنگ بيگانه 
شــدند و در نتيجه، مشروعّيت چندانى در جامعه نداشتند؛ اّما مسجد، با 
قدمت 1400 سال، حامل پيام اسالمى و مرّوج اعتقادهاى جامعه بود؛ 

بنابراين، مشروعّيت زيادى در جامعه ايران داشت. 
حميد موالنا مى گويد: «مسجد، در جامعه اسالمى، به  عنوان مهم ترين 
كانال ارتباطات اجتماعى، همواره به  منزله منبع حركت هاى فرهنگى و 
معنوى عمل مى نمود و نه  تنها در بُعد تزكّيه معنوى، بلكه به  عنوان منبع 
دانش و اّطالعات مربوط به جامعه، آحاد مردم را تغذيه مى كرده است».5
 انقالب اســالمى، از ديدگاه فرهنگ و ارتباط، به منزله واكنشى عليه 
جريان غالب در رسانه هاى مدرن ارتباطى بود كه در اثر آن، ارتباط هاى 

سّنتى بر كانال هاى مدرن ارتباطى پيروز شد.
«اين واقعه  مهم نشان داد كه در كشورهاى اسالمى، به  ويژه در ايران، 
رســانه هاى ســّنتى (هم گفتارى و هم مكتوب)، نه  تنهــا در مقابله و 
رويارويى با رســانه هاى جديد، وجود و اهمّيت خود را از دست نداده اند، 
بلكه با مشــروعّيت ويژه اى كه در جامعه دارند، تحّرك بيشترى در دو 
دهه  اخير پيدا كرده اند. انقالب اســالمى ايران، نشانه  بارز آن در عصر 
حاضر اســت؛ زيرا اين انقالب، مرهون تحّرك و ابتكار زيرساخت هاى 

اّطالعاتى و ارتباطى سّنتى بوده و خواهد بود».6
 دليل ديگر موّفقّيت رســانه اى مسجد، بهره گيرى از رسانه هاى نو در 
جهت هدف هاى انقالب بود. در واقع، مســجد در جايگاِه پايگاه و منبع 
ارتباط هاى انقالبى، هم رسانه هاى نسل اّول (شفاهى و چهره  به چهره) 
را در اختيار داشــت و هم موعظه و خطابه يا رســانه هاى نســل دّوم و 
ســّوم را در اختيار داشــت؛ مثل: كتاب، جزوه، اعالمّيه و كاست هاِى 
حاوى پيام هاى رهبر انقالب. مسجدها توانستند از تركيب رسانه هاى 

گوناگون، ميان رهبرى و توده ها ارتباط برقرار كنند. 
آلويــن تافلر در كتاب «جابه جايى در قدرت» مى نويســد: «درك اين 
مطلب كه مذهب ســازمان يافته، صرف نظر از هر چيز ديگر، رسانه اى 
انبوه اســت، كمك مى كند تا بسيارى از جابه جايى هاى قدرت معاصر 

را تبيين كنيم».

 ســپس، آلويــن تافلر در مورد انقالب اســالمى 
مى نويســد: «در ايران، آيــت اّهللا خمينى، نفرت 

طبقاتى و خشــم ملّى گرايانه را با شــور مذهبى درآميخت. 
عشق به اّهللا، عالوه بر نفرت از امپرياليسم و مخالفت با سرمايه دارى 
انقالبى، خاورميانه را به كانون بالقّوه جنگ و درگيرى تبديل كرد».

 وى ادامه مى دهد: «اّما آيت اّهللا خمينى، به كارى بيش از تركيب اين 
سه عنصر، در يك حركت پرشور واحد دست زد. وى همچنين، رسانه هاى 
مــوج اّول، يعنى موعظه هاى چهره  به  چهره روحانيان براى مؤمنان را با 
تكنولوژى موج ســّوم تركيب كرد؛ يعنى همان نوارهاى صوتى حاوى 
پيام هاى سياسى كه در مساجد، به طور مخفى توزيع مى گرديد و در همان 
محل پخش مى شد و به  كمك دستگاه هاى ارزان قيمت، تكثير مى گرديد. 
شــاه، براى مقابله با آيت اّهللا خمينى از رســانه هاى موج دّوم، يعنى 
مطبوعات و راديو و تلويزيون، استفاده مى كرد. به  محض  اينكه آيت اّهللا 
خمينى توانست شاه را سرنگون كند و كنترل دولت را در دست گيرد، 

فرماندهى اين رسانه هاى متمركز موج دّومى را نيز در اختيار گرفت».7
 يكى ديگر از عامل هاى موّفقّيت ارتباطى مســجد، مصونّيت در برابر 
حمله هاى رژيم بود. در حالى  كه رژيم شاه با نهادها و سازمان هاى مدرن 

به  شّدت برخورد مى كرد و اجازه اظهار وجود به آنها 
نمى داد، مســجد به  دليل قداست و حمايت مردمى، از 
تعّرض مصون بود و مبارزان مذهبى مى توانستند در پوشش 

مذهب، فّعالّيت هاى انقالبى را نيز پيگيرى كنند.
 حسنين هيكل، در اين  باره مى نويسد: «در كشورهاى اسالمى، نهادى به  
چشم مى خورد كه قدرت، قادر به دسترسى بدان نيست و آن نهاد، مسجد 
است. با اين نهاد، نمى توان مذاكرات پنهانى داشت و يا به آن رشوه داد؛ زيرا 
انجام چنين عملى به  مثابه توهين به عميق ترين و گرامى ترين اعتقادات 
مردم است. مســجد، براى اجتماع مردم، مكانى فراهم آورد كه حّتى از 
دسترس مؤثّرترين پليس مخفى به  دور است. مردم، به قيمت جانشان از 
مسجد دفاع مى كنند. مذهب، دور زندگى مردم عاّدى يك حصار امنّيتى 

مى كشد كه مسجد و قرآن، سمبل هاى آن به  شمار مى روند».8
 در نهايت، بايد گفت كه گســتردگى شبكه  مسجدها در سراسر كشور، 
از بزرگ ترين شــهرها تا روســتاها، اين امكان را به  وجود آورده بود كه 
پيام هاى انقالبى به  راحتى در سراســر كشور پخش شود و همه  مردم با 

موعظه هاى انقالبى و پيام هاى رهبر انقالب در ارتباط باشند. 
جان دى اســتمپل، از كارشناسان ســفارت آمريكا مى نويسد: «يك 
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︣ ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ و ︑︣و︕ ا︡ه ﹨︀ و ا﹜﹍﹢﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡︷︣  ﹙﹢ی︋   ︎﹜︣ه ﹋︀﹝﹏ رژ︴﹫  ︨
︡ ︑︀ ﹋︀﹡︀ل ﹨︀ی   ︫︒︻︀ ️ ـ ︋  ﹫︪︐︣ ا﹁︣اد ︗︀﹝︺﹥ ﹨﹛ ︠﹢ا﹡﹩ ﹡︡ا︫  ︋﹌﹠﹨︣﹁ ︀ رژ﹛ـ  ﹋﹥︋ 

ّ﹠︐﹩، ﹝︧︐﹆﹏ از ﹋︀﹡︀ل ﹨︀ی ار︑︊︀︵﹩ ﹝︡رن ﹁ّ︺︀﹜ّ﹫️ ﹋﹠﹠︡. ار︑︊︀︵﹩︨ 
 ﹝︧︖︡﹨︀ ︑﹢ا﹡︧︐﹠︡ از ︑︣﹋﹫︉ ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن، ﹝﹫︀ن 
︣﹇︣ار ﹋﹠﹠︡. ر﹨︊︣ی و ︑﹢ده ﹨︀ ار︑︊︀ط︋ 
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جنبه  مهّم رشد حركت انقالبى، مشاركت دائمى و 
فزاينده سازمان هاى شيعى مذهب ايرانيان در جنبش 

بوده اســت. وجود 35 ميليونى ايرانى، به طور تقريبى80 
تــا90 هزار مســجد و180 تا200 هزار روحانى، ســريع ترين و 

مطمئن ترين راه براى رســاندن پيام، از يك شهر به رهبران شهر ديگر 
بود كه از طريق شبكه  مساجد انجام مى گرفت».9

 در نتيجه، مسجد به  دليل هايى كه ارائه شد، توانست پايگاه رسانه اى و 
ارتباطى جريان هاى مخالف رژيم باشد و تنها نهاد مستقل از دولت و تنها 
گزينه  ممكن براى بسيج مردم باشد. در واقع، كاركرد رسانه اى مسجد 
در ارتبــاط با دو ركن ديگر انقالب نيز بســيار مهم بود؛ يعنى رهبرى و 
ايدئولوژى؛ زيرا از طرفى پايگاه ارتباطى مردم و رهبرى انقالب، مسجد 
بود و در طول ســال هاى تبعيد حضرت امام خمينى قطع نشــد و از 
طرف  ديگر، ايدئولوژى انقالب از طريق مسجد گسترش مى يافت كه 

اين شيوه، از انديشه سياسى شيعه الهام گرفته بود.
︡︖︧﹞ ﹩﹡︀︊﹫︐︪  ︎﹩︐︀﹝ ٢ـ ﹋︀ر﹋︣د 

از جمله شــرط هاى موّفقّيت يك گروه مخالف در نزاع با حكومت، آن 
است كه به  لحاظ ماّدى، به نظام حاكم وابستگى نداشته باشد. هر نهضتى 
براى سازمان دهى و اقدام هاى انقالبى، نيازمند منابع مالى فراوانى است؛ 
زيرا در هر انقالبى، عّده زيادى درگير مبارزه مى شــوند و تعداد زيادى 

اقدام هاى پنهاِن انقالبى وجود دارد كه بايد از لحاظ مالى تغذيه شوند.
 در بسيارى از كشورهاى انقالبى، گروه هاى مبارز، مخارج خود را از طريق 
ســرقت يا كمك هاى اعضاى خود تأمين مى كنند. روش اّول در ميان 
چريك هاى انقالبى رايج تر است؛ اّما با توّجه  به  اينكه، ايدئولوژى انقالب 
اسالمى، مّتكى بر دين اسالم بود، اين روش ها در آن جاى نداشت. البّته 
درباره  مســجدها، چنين نيازى وجود نداشت؛ زيرا نهاد مذهب در ايران 
اســتقالل خود را حفظ كرده بود و اتّحاد مسجد با بازار، مهم ترين عامل 
اين استقالل بود. بازار در جامعه هاى اسالمى، به  خصوص در كشورهاى 
شيعه، ارتباط نزديكى با محفل هاى دينى داشته است؛ از قبيل: حوزه هاى 
علمّيه، مسجدها و هيئت هاى مذهبى. اين نزديكى و آميختگى، فقط به 
بُعد فيزيكى و كالبدى منحصر نبود؛ بلكه فراتر از آن، نوعى همبستگى و 
تجانس فكرى فرهنگى ميان بازار و مسجد، در صف بندى هاى اجتماعى ـ 
سياسى تشكيل مى داد. برخى معتقدند كه پيوند ميان اين دو نهاد، فراتر 
از ارتباط آنها با ساير قشــرها و نهادها بوده است؛ از جمله: ارتباط با نهاد 
حكومت يا ارگ. تبلور اين پيوند و اتّحاد را مى توان در تاريخ جنبش هاى 
سياسى ـ اجتماعى دويست ســال اخير ايران به  خوبى مشاهده كرد. بر 
اساس مستندهاى تاريخى، در هيچ يك از جنبش هاى تاريخ معاصر ايران 
(مانند: جنبش تنباكو، قيام مشــروطه و انقالب اسالمى)، اين دو نهاد، 
مقابل يكديگر قرار نگرفته اند؛ بلكه در همه صف بندى ها، جبهه  واحدى 
عليه استبداد داخلى و استعمار خارجى تشكيل مى دادند. بر اين  اساس، 
قصد داريم به ريشه هاى تاريخى اين اتّحاد بپردازيم و نقش آن را در بسيج 

مردمى در انقالب اسالمى بررسى كنيم.
 اّتحاد مسجد و بازار در ايران

 مسجد و بازار، دو نهاد از نهادهاى اجتماعى هستند كه نخست در شهرها 
پديد آمدند. كاركرد و موقعّيت ظهور اين دو نهاد، به  گونه اى بوده است كه 
به طور اساســى، جز در اجتماعات شهرى، امكان وجود و تداوم نداشتند. 

احمد اشــرف در مورد وضعّيــت كالبدى و فضايى 
شهرهاى اسالمى مى گويد: «شهر اسالمى، به  لحاظ 
كالبدى، متشــّكل از سه ركن اصلى ارگ، مسجد جامع و 
بازار بوده است كه محّل استقرار و جايگاه عناصر متشّكل اجتماع 

شهرى، يعنى عّمال ديوانى، علما و بازاريان بوده است».10
 ساخت كالبدى شهرهايى كه فرمانروايان مسلمان، در دوره اسالمى، 
آنهــا را بنيان نهادند به  خوبى، حضور برجســته اين دو نهاد را نشــان 
مى دهد. احمد اشرف مى نويسد: «شهرهايى كه فرمانروايان اسالمى 
بنيان گذاردند، دو پايه اصلى داشت؛ يكى مسجد جامع و ديگرى بازار. 
مساجد جامع در شهرها، همواره دو كاركرد سياسى و مذهبى داشتند و 
به    طور عموم در كنار مقّر فرمانروايان و واليان قرار داشت و بعدها مركز 
اجتماعات سياسى و رسمى هم بوده است و به   طور معمول، در كنار آن، 
مدرسه علمّيه  شهر واقع بود و در نهايت، بازار نيز آن را احاطه مى كرد».11 
 مدينه، كه در دوره اسالمى در مقابل شهرستان به  كار مى رفت، گذشته 
از موّفقّيت ديوانى، نقش مذهبى مهّمى نيز داشــت. از اين رو، مسجد 
آدينه يا مســجد جامع، به  تدريج به يكى از ركن هاى اصلى جامعه هاى 
شهرى تبديل شد؛ تا جايى  كه شاخِص تشخيص تجّمع هاى شهرى از 
اجتماع هاى غيرشهرى، وجود مسجد جامع بود؛ بدين معنى كه استقرار 
مقام هاى مذهبى و برپايى مسجد آدينه و اقامه نماز جمعه در سكونت گاه، 

مستلزم آن بود كه جمعّيت ثابت آن ناحيه تا ميزان معّينى افزايش يابد.
 با اينكه ارگ، در كنار مسجد و بازار، يكى از سه نهاد عمده شهرى بود؛ اّما 
عّمال ديوانى، در يك ويژگى شاخص با علما و بازاريان تفاوت داشتند و 
آن، خاستگاه اجتماعى آنان بود. علما و بازاريان، بيشتر خاستگاه شهرى 
داشتند؛ اّما عّمال ديوانى، هرچند كه در شهرها اقامت داشتند، بيشتر آنها 
تبار ايلياتى داشــتند و خاستگاه غيرشهرى آنان مشهود بود. شايد يكى 
از دليل هاى اتّحاد و نزديكى مســجد و بازار يا علما و بازاريان در مقابل 

حكومت ها همين يكى بودن خاستگاه اجتماعى آنان باشد.
 همبستگى مســجد و بازار در ايران، در دوره هاى مختلف تاريخى وجود 
داشــته اســت و اين امر، به  ويژه با ورود استعمار به ايران پررنگ تر شد. در 
دوران حاكمّيت سلسله  قاجار، نحوه تعامل دولت با علما و اعطاى امتيازهاى 
اقتصادى به بيگاگان، باعث شد تا نه  تنها پاى طرف خارجى به مناسبت هاى 
قدرت در ايران باز شود، بلكه دو طرف ديگر مسئله، يعنى مسجد و بازار نيز 
در موضع تخاصمى با دولت قرار بگيرند. نمونه بارز اين صف بندى، جنبش 
تحريم تنباكو بود كه در آن مسجد و بازار در يك صف واحد، در مقابل شاه 
و طيف خارجى قرار گرفتند. استمرار اين صف بندى، به نهضت مشروطه 

منجر شد كه براى اّولين بار اقتدار پادشاه را به  چالش كشيد.
 اتّحاد مسجد و بازار در دوره هاى بعد نيز ادامه يافت و با توّجه  به سياست هاى 
رژيم شاه، موجب نزديكى بيشتر اين دو نهاد شد؛ اين سياست ها عبارت 
بودند از: نوسازى به  سبك غربى، ترويج ابتذال و بى بندوبارى در جامعه، 
زير فشار گذاشتن قشرهاى مذهبى و به  ويژه بازاريان. اين اتّحاد باعث شد 
كه در انقالب اسالمى، بازاريان و بازار، به  مثابه هادى سّنتى، نقش بسزايى 
چه از لحاظ مالى و چه از لحاظ سياسى ايفا كنند. از لحاظ سياسى، موقعّيت 
بازار و جمعّيت آن، نقش مهّمى در شكل گيرى تظاهرات مردمى داشت. 
بازاريان، گروهى از اجتماع ســّنتى شهرنشين بودند كه چند هزار مغازه 
داشتند و با تعداد زيادى از مردم در ارتباط بودند. هر گاه، اتّفاقى مى افتاد، 
آنها بازار را مى بستند و در مسجدها تجّمع مى كردند. تعطيلى بازار، باعث 

نارضايتــى مردم و اعتراض به دولت مى شــد و تا 
حّدى زمينه شكل گيرى تظاهرات مردمى را فراهم 

مى كرد. ميثاق پارسا مى نويسد: «مساجد، تنها كانال بسيج 
بازاريان، در اتّحاد با ساير گروه ها بودند».12

«مســاجد، محّل امنى براى بازارى ها فراهم كرده بودند تا گردهم آيند 
و به مخالفت با رژيم پرداخته، فشــارهاى حكومت را افشا كنند».13از 
لحاظ اقتصادى، بازار نقش مهّمى در پشتيبانى از مبارزه هاى انقالبى و 

انقالبى ها داشت كه مى توان به موارد زير اشاره كرد:
2ـ1) ساخت مسجد و مكان هاى مذهبى

بســيارى از مسجدها و حسينّيه هاى شــهرهاى بزرگ، در كنار بازار 
ساخته مى شد و بازاريان در ســاختن آن نقش داشتند. ساخت حدود 
پنجاه مســجد كوچك و بزرگ در محدوده بازار تهران، در دوره هاى 
مختلف، دليلى بر اين مّدعاست. برخى از اين مسجدها نيز به نام بانيان 
آنها نام گذارى شده است؛ مانند: مسجد جليلى، مسجد سّيد عزيزاّهللا، 
مسجد لباسچى، مسجد حاج على اكبر بّزاز، مسجد حاج رضا همدانى، 

مسجد حاج حسين بلورفروش و... .
ــنه و  ــاى قرض الحسـ ــدازى صندوق هـ ــيس و راه انـ 2ـ2) تأسـ

ـــارزات ـــت از مب حماي
 تأسيس صندوق هاى قرض الحسنه در بازار يا مسجدها و كمِك بازاريان 
به آنها، يكى از راه هاى حمايت بازار از نهضت انقالبى ايران بود. در اين  

مورد سندهايى نيز وجود دارد كه برخى از آنها در ادامه بيان مى شود:
«يكــى از صندوق هايى كه به افراد محتاج قــرض مى دهد و آن  را در 
اقساط ماهيانه دريافت مى كند، صندوق قرض الحسنه جاويد، واقع در 
خيابان خسروى نو و صندوق ديگرى در بازار سراى محّمدّيه است كه 
بيشتر به طّالب و روحانيان وام مى دهد و به ظاهر، اساس تشكيل اين 
صندوق بر همين مبنا بود. بر عملكرد اين صندوق، چند نفر از بازارى ها 

و سّيد عبدالكريم هاشمى نژاد و شيخ ابراهيم طالبيان نظارت دارند».14
 آقاى هاشــمى رفسنجانى در خاطره هاى خود مى نويسد: «در ضمن، 
بنياد خيرّيه رفاه را هم درســت كرديم كه براى حّل مشكالت كسانى 
كه در جريان مبارزه آسيب مى ديدند، پوشش خوبى بود. صندوق هاى 
قرض الحســنه را هم تشويق كرديم كه هم پوشش خوبى براى همان 
كارهاى امدادى ـ  سياسى و همراهى براى حضور بيشتر در مساجد بود 

و  هم به منظور بهره گيرى بيشتر از آنها به  عنوان پايگاه مبارزه بود».15
2ـ3) پرداخـــت هزينـــه هيئت هـــاى مذهبـــى و حوزه هـــاى 

ـــه علمّي
 با توّجه  به اعتقادات مذهبى بازاريان، آنها خود را ملزم مى دانســتند تا 
وجوه  شــرعى را به علما و حوزه هاى علمّيه پرداخت كنند. اگرچه آنها 
از پرداخــت ماليات به دولت، امتناع مى كردند؛ ولى در پرداخت وجوه  

شرعى، بسيار مقّيد بودند. 
استمپل مى نويســد: «به  هر حال، بازار و مســجد هميشه با يكديگر 
همكارى داشته اند. هزينه هاى حوزه هاى علمّيه و نيز تا80 درصد هزينه 

گذران زندگى روحانيان، توّسط همين تّجار تأمين مى گردد».16
 مواردى كه بيان شد، نشان دهنده نزديكى و پيوند مسجد و بازار و تأثير 
اين دو نهاد در پيروزى انقالب اسالمى است. در همان حال  كه بازاريان 
نيازهاى فكرى، فرهنگى و عقيدتى خود را از طريق مسجدها برطرف 

مى كردند، با كمك هاى خود نيز، نيازهاى مسجدها 
را برطرف مى كردند و مبارزه هاى مردمى را از طريق 

مسجدها وسعت مى بخشيدند.
︀﹨︡︖︧﹞ ﹩︐ّ﹢﹨  ٣ـ ﹋︀ر﹋︣د ﹁︣﹨﹠﹍﹩ـ

 همان طور كه اشــاره شــد، يكى از كاركردهاى ســازمان در جريان 
بسيج سياســى و ســازمان دهى توده هاى انقالبى، ايجاد فرهنگ و 
هوّيت مشــترك و بسيج عقيدتى و ارزشــى است. سؤال اين است كه 
كارويژه هاى مسجد در ايجاد فرهنگ و هوّيت مشترك چه بوده است؟ 

در پاسخ به اين سؤال مى توان به اين موارد اشاره كرد:
  3ـ1) رابطه مسجد با روحانّيت

 رابطه  مسجد و روحانّيت، رابطه  ديرينه اى است. گرچه از ابتداى ظهور 
اســالم و تأسيس مسجد، مردم با حضور در مســجد و ديدار با پيامبر، 
سؤال ها و مشكالت خود را با رسول خدا در ميان مى گذاشتند و مسجد، 
مركز همه فّعالّيت هاى جامعه اســالمى بود؛ اّما با گذشت دوران اّولّيه و 
گسترش علم فقه و حديث، كم كم جريان هاى علمى در جامعه اسالمى 
پا به عرصه وجود گذاشت و روحانّيت، در مقام كارگزاران مذهب، وظيفه 
ارشاد و راهنمايى مردم و آموزش تعليم هاى اسالمى را بر عهده گرفتند. 
با فاصله  گرفتن ُحّكام از تعليم هاى دين و مسجد و تأسيس دار الحكومه، 
نهادهاى مستقِل مســجدهاى مردمى پا به عرصه وجود گذاشت. در 
ايران، به ويژه از دوره صفوّيه و با دعوت از روحانيان ساير كشورها، طبقه 
جديدى از روحانّيت شكل گرفت كه داراى انسجام و تشكيالت بوده، 
بسيارى از امور مردم به  عهده آنان بود؛ از جمله: آموزش، قضاوت، امور 

ثبتى و مالى.
 در تاريخ سياسى ايران، روحانيان توانستند در قيام هاى ضّد استبدادى 
و ضّد استعمارى، نقش تعيين كننده اى ايفا كنند. دكتر ازغندى در اين 
مورد مى گويد: «روحانيان، در مقايسه  با ساير اقشار و نيروهاى اجتماعى 
و تشّكل هاى سياسى، ســازمان يافته ترين و منسجم ترين نيروهاى 
اجتماعى جامعه ايران را تشــكيل مى دادنــد. روحانيان، منابع قدرت 
متعّددى داشتند. اّولين و مهم ترين كانونى كه روحانيان از آنجا اعمال 

قدرت مى كردند، مساجد بودند».17
 بنابراين، بهره گيرى روحانّيت از مســجدها، باعث شــد كه در جريان 
انقالب اســالمى، همانند صدر اســالم، مســجدها در مقام پايگاه و 
تشكيالت مبارزه احياء شوند و نقش آفرينى كنند. در اين بين، نقش امام 
خمينى در مقام احياگر مسجدها در عصر حاضر، بسيار تأثيرگذار بود. 
وى در همه مراحل مبارزه، قشرهاى مختلف جامعه را به بهره گيرى از 
مســجد و احياى مجّدد آن دعوت مى كرد. اين امر باعث شد تا گرايش 
مردم به مسجدها بيشتر شود. روحانيان و وّعاظ نيز با طرح مسئله هاى 

سياسى، مسجدها را از جنبه عبادِى صرف، خارج كردند.
 ﹩﹠د ﹤︪︡﹡ل ا﹢ّ︑ ٣ـ٢) ﹝︧︖︡ و  

 يكــى از اتّفاق هاى نادرى كه در جريان انقالب اســالمى رخ داد و در 
تاريخ معاصر ايران بى نظير بود، حضور روشنفكران مذهبى غيرروحانى، 
همراه با افراد روحانى در مسجدها بود. در گذشته منبر و خطابه، مختّص 
روحانيان بود؛ اّما در دوره انقالب و با دعوت روحانّيت روشن بين و آگاه، 
پاى متفّكران مذهبى و دانشــگاهى به مسجدها باز شد و باعث شد تا 
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 ﹜︪  ﹤  ︧﹠﹫﹟ ﹨﹫﹊﹏، در ا﹟  ︋︀ره ﹝﹩ ﹡﹢︧︡: «در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩، ﹡︀دی︋ 
 ︀ ︡ان ﹡﹫︧️ و آن ﹡︀د، ﹝︧︖︡ ا︨️.︋  ﹥ د︨︐︨︣﹩︋  ﹝﹩ ︠﹢رد ﹋﹥ ﹇︡رت، ﹇︀در︋ 

 ﹟﹫﹠ ︣ا ا﹡︖︀مآن ر︫﹢ه داد؛ ز ﹤  ︋︀ دا︫️ و ﹩﹡︀﹠ ا﹡ ﹟︀د، ﹡﹞﹩ ︑﹢ان ﹝︢ا﹋︣ات︎ 
﹥ ︻﹞﹫﹅ ︑︣﹟ و ﹎︣ا﹝﹩ ︑︣﹟ ا︻︐﹆︀دات ﹝︣دم ا︨️.  ︋﹟﹫﹨﹢︑ ﹤︋︀︓﹞  ﹤  ︋﹩﹚﹝︻

︤رگ، در  ︣﹨︀ی︋  ︧﹫︀ری از ﹝︧︖︡﹨︀ و ︧﹫﹠ّ﹫﹥ ﹨︀ی︫   ︋
︀︠︐﹟ آن ﹡﹆︩ دا︫︐﹠︡.  ︀زار︀ن در︨  ︀︠︐﹥ ﹝﹩ ︫︡ و︋  ︀زار︨  ﹋﹠︀ر︋ 
︀زار  ︤رگ در ﹝︡وده︋  ﹠︖︀ه ﹝︧︖︡ ﹋﹢﹉ و︋  ︨︀︠️ ︡ود︎ 
.️︨︀︻ ّ︡ ﹞ ﹟ا ︣ ︑︣ان، در دوره ﹨︀ی ﹝︐﹙︿، د﹜﹫﹙﹩︋ 
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︫﹠ـ︀︠ـــ️
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تحّولــى جّدى در عرصه انديشــه دينى به  وجود 
آيد. شــايد يكى از دليل هاى اين كار، تجربه آموزى 

روحانيان از نهضت مشــروطه بود. در جريان مشروطه، در 
حالى  كه مردم و روحانّيت از پايگاه مسجد به مقابله با استبداد پرداخته 

بودند، روشنفكران در محفل هاى سّرى و انجمن ها فّعال بودند و مسير 
ديگــرى را دنبال مى كردند. نهضتى كه با رهبرى روحانّيت و همراهى 
مردم و از پايگاه مســاجد شروع شــد، ولى در نهايت به كژراهه رفت و 
از سفارت انگليس ســر درآورد. قيام ها و تالش هاى مردم و روحانّيت، 
به انحراف كشيده شــد و باعث روى  كارآمدن رضاخان و شكل گيرى 

استبداد در ايران شد.
 بهره گيرى علماى آگاه و روشــن بين، همچون  شهيد مطّهرى، شهيد 
مفّتح، شهيد بهشــتى، از توانايى فكرى و علمى روشنفكران مذهبى، 
باعث شــد كه اتّحاد نيروهاى مذهبى بيشتر شــود و چهره جديدى از 
اســالم معّرفى شود تا غبار تحّجر از چهره دين زدوده شود. بهره گيرى 
ايدئولوژيك از مكتب تشّيع، در مقام راهنماى عمل انقالبى باعث شد 
كه جوانان دانشگاهى و فّعاالن انقالبى، به سالح فكرى جديدى مجّهز 
شــوند و در مقابل تفّكرهاى ماركسيســتى، قد علم كنند و در نهايت، 

گفتمان سياسى شيعه، به گفتمانى پيروز تبديل شد.
3ـ3) مسجد و حفظ هوّيت دينى جامعه

 هوّيت، به  منزله  شناســنامه ملّى جامعه است و شخصّيت آن 
جامعه را معّرفى مى كند. هوّيت دينى در جامعه ايران گسترش و عمق 
زيادى دارد و تاكنون تالش هاى مخالفان دين نتوانســته اســت آن را 
كمرنگ كند. دكتر نقيب زاده مى نويسد: «هوّيت مذهبى از نظر تعداد، 
گسترده ترين باور و از نظر ذهنى و اجتماعى، ژرف ترين هوّيتى است كه 

در بين ايرانيان وجود دارد».18
 سياست هاى اسالم زدايى رژيم شــاه كه هوّيت دينى جامعه را نشانه 
گرفته بود، باعث شد علما به فّعالّيت هايى دست بزنند؛ از جمله: توسعه 
نهادهاى مذهبى و تأسيس مسجدها. اوج فّعالّيت هاى رژيم، در قالب 
برنامه به  اصطالح «انقالب سفيد» بود. هدف رژيم از اين اقدام، حركت 

در مسير تعيين شده از سوى آمريكا و غرب گرايى هر چه  بيشتر بود. 
«در پى انقالب سفيد، شاه سكوالريزه و غربى كردن جامعه را با تأكيد بر 
فرهنگ قبل از اسالِم ايران سرعت بخشيد (تا يك اساس ايدئولوژيكى 
براى حكومت فردى خود تهّيه كند) و كوشيد تا نهادهاى مذهبى را در 

اختيار خويش بگيرد».19

 اين اقدام هاى رژيم، به واكنش شديد علما، مردم و 
قيام 15 خرداد 1342، به رهبرى امام خمينى منجر 

شد؛ اّما رژيم، با اقدام هاى ديگر در پى زدودن مظاهر دينى 
و فرهنگى اســالم از ايران بود و سعى داشت هوّيت دينى جامعه و 

از طرفى تبليغ و ترويج فرهنگ اسالم را كمرنگ كند؛ از جمله: برگزارى 
جشن هاى شاهشناهى، تغيير تقويم هجرى و... . در حالى  كه همه توان 
رژيم در اين راه به  كار گرفته شــده بود و همه محافل  و جمع ها، از جمله 
رســانه ها، احزاب دولتى و... ، در اين راســتا قدم برمى داشتند؛ نيروهاى 
مذهبــى در جبهه مقابل بودند و با رهبرى علماى دينى و روشــنفكران 
مذهبى و از طريق مســجدها، هم به نفى اقدام هاى رژيم پرداختند و هم 

براى اثبات و ارائه فرهنگ اسالمى به زبان روز، در حال بودند.
﹩︨︀﹫  ٤ـ ﹝︧︖︡ و ︗︀﹝︺﹥ ︢︎︣ی︨ 

 جامعه پذيرى سياسى، روندى است كه در قالب آن، جامعه، فرهنگ سياسى 
خود را دائمى مى كند يا روندى اســت كه با آن، فرهنگ سياســى شكل 
مى گيرد و باقى مى ماند و تغيير مى كند. در كشور ايران، با توّجه  به بيشتر 
بودن مسلمان جامعه و حاكم بودن فرهنگ شفاهى و چهره  به چهره، يكى 
از كارگزاران اصلى جامعه پذيرى، مسجدها و نهادهاى مذهبى هستند. 
بديهى است كه مذهب مى تواند عامل بسيار مهّمى در جامعه پذيرى افراد 
باشد؛ ولى در جامعه ها و دين هاى مختلف، تفاوت هاى زيادى وجود دارد. 
در اسالم، مسجد، با ارائه كاركردهاى عبادى، سياسى، اجتماعى، فرهنگى 
و... در جامعه پذيرى افراد، نقش اساسى دارد. تقابل بين فرهنگ سياسى 
شيعه ـ كه از طريق مساجد، حسينّيه ها و تّكيه ها تبليغ مى شدـ با فرهنگ 
سياسى رژيم پهلوى، باعث تحّول شگرفى در فرهنگ سياسى ايرانيان شد 

و مشروعّيت رژيم را زير سؤال برد و زمينه انقالب را فراهم كرد. 
 ٥ـ ﹝︧︖︡ و ﹀︶ ﹨﹞︊︧︐﹍﹩ در ︗︀﹝︺﹥

 يكى از ويژگى هاى مســجد كه در انقالب اسالمى نيز جلوه گر شد، اين 
بود كه همه قشــرهاى جامعه، از هر صنف و گروه، به مســجد مى آمدند 

و از برنامه هــاى آن اســتفاده مى كردند. از آنجا كه 
مسجد، خانه خداســت و به هيچ گروه، طبقه و حزب 
خاّصى وابســتگى ندارد، درِ آن هميشــه به روى مردم باز 
است و هر كس مى تواند در مسجد، متناسب با نياز خود از برنامه هاى 
مذهبى، سياسى، آموزشى و... استفاده كند. ورود به مسجد، كارت عضوّيت 
و هيچ ويژگى خاّصى مثل ســّن، جنس، سطح سواد، طبقه اجتماعى و... 
نمى خواهد. اين ويژگى منحصربه  فرد باعث شــده است كه مسجد، در 
مقايســه  با نهادهاى سياسى ـ اجتماعى مدرن، جّذابّيت بيشترى داشته 

باشد؛ از جمله: حزب ها، تشّكل هاى سياسى، اتّحادّيه هاى صنفى و... .
 نيكى كدى، درباره استفاده قشرهاى گوناگون از مسجدها مى نويسد: 
«طبقه وســيعى از تحصيل كرده ها، دانشجويان، طبقه سياسى جديد 
و تهى دستان شــهر، تحت تأثير و سازمان دهى مساجد، ستون فقرات 
سياســت نوين مردمــى را فراهم ســاختند».20بنابراين، حضور همه 
قشرهاى جامعه در مسجدها، باعث يك دلى و اتّحاد بيشتر مردم شد و 

زمينه قيام و انقالب را فراهم كرد.
 ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی

 نتيجه اى كه در اين پژوهش به  دســت آمد، بيانگر اين است كه در جريان 
شكل گيرى و پيروزى انقالب اسالمى، مسجدها، هرچند در يك جايگاه 
نهادى سّنتى بودند و قدمت1400 ســال داشتند؛ اّما با ارائه كاركردهاى 
متناسب با نياز روز جامعه، توانستند گوى ســبقت را از نهادهاى مدرن و 
وارداتى بُِربايند و همچون ستون فقرات و سازمان انقالب ايفاى نقش كنند.

 اين كاركردها، به  ويژه در سه حوزه رسانه اى ـ ارتباطى، حمايتى ـ پشتيبانى 
و فرهنگى ـ هوّيتى باعث شد كه فرهنگ و ايدئولوژى انقالبى شيعه به 
گفتمان رايج در جامعه بدل شود و انقالبى اسالمى در ايران شكل بگيرد؛ 
انقالبى كه هرچند در عصرى مدرن و در زماِن به  حاشــيه  رفتن دين از 
سياست و اجتماع شكل گرفت؛ اّما از همه نهادها بهره جست و شگفتى 

صاحب نظران و تحليل گران مسئله هاى سياسى را برانگيخت.
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به هوّيت،

︀︣ ا﹇︪︀ر   ︨︀︋  ﹤︧︀﹆﹞ ︀ن، در﹫﹡︀رو» :︡﹢﹎ ﹩﹞ رد﹢﹞ ﹟د﹋︐︣ از︾﹠︡ی در ا 
 ﹟︣︑ ﹜︖︧﹠﹞ و ﹟︣︑ ﹤︐﹁︀ ︀ز﹝︀ن  ︨،﹩︨︀﹫ و ﹡﹫︣و﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ و ︑ّ︪﹊﹏ ﹨︀ی︨ 
﹡﹫︣و﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ︗︀﹝︺﹥ ا︣ان را ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ داد﹡︡. رو︀﹡﹫︀ن، ﹝﹠︀︋︹ ﹇︡رت 
دی دا︫︐﹠︡. اّو﹜﹫﹟ و ﹝︣︑ ﹜﹟ ﹋︀﹡﹢﹡﹩ ﹋﹥ رو︀﹡﹫︀ن از آ﹡︖︀ ا︻﹞︀ل ﹇︡رت  ّ︡ ︺︐﹞

﹢د﹡︡» ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡، ﹝︧︀︗︡︋ 

﹢د﹡︡ و   ︋﹩︐﹠ّ ︣﹨ ،︀﹨︡︖︧﹞ ﹠︡ در ︀︗ ﹉﹍︀ه ﹡︀دی︨ 
︀ ﹡﹫︀ز  ︀ ارا﹥ ﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی ﹝︐﹠︀︨︉︋  ︀ل دا︫︐﹠︡؛ اّ﹝︀︋   ︨١٤٠٠️﹞︡﹇
︊﹆️ را از ﹡︀د﹨︀ی ﹝︡رن و واردا︑﹩  روز ︗︀﹝︺﹥، ︑﹢ا﹡︧︐﹠︡ ﹎﹢ی︨ 
︡﹠︀ ︋ ُ︣ ِ︋

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

١١٤

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
١١٥



︡ در ︣د﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ﹝︧︖ ︩ ﹋︀ر﹋ــ ︀دی  ا﹇︐ــ︭ـ︀د ﹝﹆ـــ︀و﹝︐ـــ﹩ ﹡﹆ ــــ﹥ ا﹇︐ـــ︭ ︀︨﹝ ﹅ـــ﹆ّ︑ و

 ﹊﹫︡ه
اقتصاد و قدرت و توســعه اقتصادى در 
عصر حاضر يكى از عواملى اســت كه 

براى تعالى هر كشــور و جهانى شــدن آن 
در عرصه بين المللى الزم اســت. كشور ما، 
داراى اقتصادى با رويكرد اسالمى است و بايد 
ضمن توّجه به شرايط داخلى و خارجى، فرآيند 
توســعه اقتصادى را طى نمايد. توّجه به اين 
امر، در شرايط كنونى داخلى و وضعّيت خاّص 
بين المللى، با توّجه به تصميمات سياســى و 
اقتصادى و... دشــمنان عليه اقتصاد و نظام 
اسالمى كشــور، اهمّيت بيشترى دارد. رهبر 
معظم با درايت و تدبيــر حكيمانه خود، 
ضمن عنايت به اين موضوع، ســال 1392 را 
سال «حماسه سياسى و حماسه اقتصادى» 
نام نهادند تا شــاهد تالش و هّمت مضاعف 
مردم و همه مســئوالن كشور در گذشتن از 
پيچش سياســى ـ اقتصادى پيِش رو باشيم. 
اين نوشتار، در صدد آن است كه نقش مسجد 
را به عنوان مهم ترين نهاد كشور اسالمى، در 
تحّقق حماسه اقتصادى و به تبع آن حماسه 
سياسى تبيين نمايد. نگارنده، ابتدا به تعريف 
اقتصاد و انواع آن در علم اقتصاد و آموزه هاى 
دينى پرداخته، فلســفه نام گذارى سال ها و 
روند آن در 20 سال اخير را تشريح نموده است. 
ســپس، به   طور خاّص، به نام گذارى امسال، 
به عنوان ســال حماسه سياســى و حماسه 
اقتصادى و بحث هاى واژگانى مربوط به آن 
اشاره كرده، مفهوم اقتصاد مقاومتى از منظر 
رهبرى را بيان نموده است. در ادامه، رابطه بين 
اقتصاد مقاومتى و جهاد اقتصادى و حماســه 
اقتصادى را شرح داده، ضمن اشاره به بى تأثير 
ماندن تحريم هاى اقتصادى دشمنان عليه 
كشور، عوامل حركت حماسى را بيان نموده 
است. در نهايت نگارنده، مفاهيم عالى اقتصاد 
اســالمى و رفتارهاى مسجدى و جلوه هاى 
اقتصادى مسجدمحور را كه در خلق حماسه 
اقتصادى مؤثّر هستند، به همرا مباحث جانبى 
هر يك از آموزه ها، تشريح كرده است. نتيجه 
تحقيق، بيانگر آن است كه توّجه به مركزّيت 
مسجد در سازمان دهى نگرش هاى اسالمى 
در بازاريان و همه مؤمنان و تبيين آموزه هاى 
اقتصادى ـ  مسجدى، با بهره گيرى از رسانه 
منبر، به عنوان مهم ترين رســانه اثرگذار در 
اقتصاد ُخرد و كالن تأثير بســزايى در توسعه 
اقتصادى و حماسه اقتصادى دارد. همچنين، 

آموزش نحــوه رعايــت حالل و 
حرام در كسب و كار، نهادينه كردن 
برخى از آموزه هاى مسجدى، مانند 

قرض الحســنه، انفاق، صدقه، خمس 
و زكات، ُثلث اموات، ســّنت وقف و... مسير 
خلق حماســه اقتصادى و سياسى را تسهيل 
و هموار مى نمايد. بدين ترتيب، مســجد، با 
كاركردهاى متنّوع اقتصادى خود، مهم ترين 
نقش را در تبييــن مفهوم اقتصاد مقاومتى و 
بيشترين تأثير را بر درونى سازى آن براى نيل 

به حماسه اقتصادى خواهد داشت. 
واژگان كليــدى: اقتصاد، اقتصــاد مقاومتى، 
جهاد اقتصادى، حماســه سياســى، حماسه 
اقتصادى، تحريــم اقتصادى، عوامل حركت 
حماسى، آموزه هاى اقتصاد اسالمى، آموزه هاى 
مســجدى اقتصاد، رفتارهــاى اقتصادى ـ 

مسجدى.
 ﹅﹫﹆︑ ا﹐ ت﹣︨ 

1)   نام گذارى هر ســال در قالب يك شــعار 
كليدى و فراگير چه اهّميتى دارد؟

2)   حماســه اقتصادى و حماســه سياســى 
چيست؟

3)   اقتصاد مقاومتى چيست؟
4)   آموزه هــاى قرآنى و مســجدى اقتصاد 
اســالمى و وجوه تمايز آن از ســاير مكاتب 

اقتصادى كدام هستند؟
5)   مســجد، در قالب چه آموزه هايى و چگونه 
مى تواند در خلق حماســه اقتصــادى تأثير 

بگذارد؟
﹅﹫﹆︑ ︀ی﹨ ﹤﹫︲︣﹁

1)   در نام گذارى هر ســال جزئيات و كلّيات 
شرايط داخلى كشور و اوضاع خارجى و شرايط 
جهانى با نهايت درايت و علم معنوى توّســط 
ولّى امر مســلمانان در نظر گرفته مى شود. بر 
همه آحاد مردم و مسئوالن كشور الزم است 
كــه در مورد آن به تحقيــق و تدبّر بپردازند تا 

وظايف خود را شناخته، به خوبى اجرا نمايند.
2)   آموزه هاى اقتصاد اسالمى، با بهره گيرى 
از آموزه هاى قرآنى و سيره اهل بيت بسيار 
عميق و گسترده هستند و توّجه به آنها موجب 
جلوگيرى از تحّقق اهداف شــوم سياسى و 

اقتصادى دشمنان اسالم و قرآن خواهد شد.
3)   مســجد، داراى كاركردهــاى اقتصادى 
متنّوعى اســت كه رويكرد عبادى و اعتقادى 
دارند و با سازمان دهى اين كاركردها به منزله 

رفتارهاى مســجدى، مى توان مســير 
تحّقق حماسه اقتصادى را هموار ساخت.

 ﹤﹞ ّ︡ ﹆﹞ 
امروز، كشــور ما در حوزه هاى اقتصادى خود 
با مسائل يا مفاهيمى مواجه است كه به هيچ 
عنوان، چــه در عرصه  نظرى و در كتاب هاى 
درسى و چه در عرصه  عمل و تجارب بشرى، 
مشــابه و مابه ازاى واقعى نداشــته اســت. 
بنابرايــن، خود انقالب اســالمى مكلّف به 
نوآورى و ابتكار و نظريه پردازى و الگوسازى 
در اين عرصه هاى جديد اقتصادى است. هر 
كشورى كه َعلَم استكبارستيزى را برپا كند، 
ناگزيِر نيازمند چنين الگوهايى است. «كلمه 
كميابــى، داراى نزديك ترين معنى به كلمه 
محدودّيت يا اقتصاد است كه در مقابل كلمه 
نامحــدود يا آزاد مطرح مى-شــود. كميابى 
منابع، مسئله اساســى و محورى هر جامعه 
اســت. از آنجا كه منابع هر جامعه اى محدود 
اســت، تمامى جوامع با سؤاالتى از قبيل، چه 
توليد شود، چگونه توليد شود، براى چه كسانى 
توليد شــود، رو به رو هستند. اقتصاد، به همه 
اين سؤاالت، در قالب مكاتب اقتصادى پاسخ 
مى دهد». 2 اقتصاد، در وضعيت كنونى جهانى، 
حرف اول را مى زند و هر كشــورى كه از نظر 
اقتصادى قدرتمند باشــد، در زمينه سياسى و 
نظامى و... نيز وجهه بين المللى مناسبى خواهد 
داشت. در اين نوشتار، با رويكردى اعتقادى، 
مباحث پايه اى بيان مى شــود و بــا تأّمل در 
نام گذارى20 سال اخير، جنبه هاى اقتصادى 
آن را بحــث مى گردد. نگارنــده، به كمك 
مطالعات و تحقيقات بين رشته اى (اقتصادى 
و قرآنى)، مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتى و 
آموزه هاى قرآنِى اقتصاد اسالمى را بحث كرده 
است. به نظر نگارنده، فّعالّيت هاى مسجدى و 
رفتارهاى مســجدى، اگر در راستاى اصول 
مدّون و برنامه ريزى شــده، منطبق با اقتصاد 
مقاومتى و جهاد اقتصادى ســازمان دهى و 
اجرا شوند، دست يابى به حماسه اقتصادى به 
ســهولت امكان پذير خواهد شد. براى شروع 
مطالب، ابتدا مباحث واژگانى مطرح مى شود. 

︋︒ واژ﹎︀﹡﹩ ا﹇︐︭︀د
واژه «اقتصاد» (Economics) از دو كلمه 
يونانــى «اويكــوس» (Oikos) به معناى 
«خانــه» و «نميــن»  (Nemin) به معناى 
«اداره كردن» تشكيل شده است؛ اين واژه به 

﹢د، ﹝︣︑ ﹜﹟ ﹡﹆︩ را در ︑︊﹫﹫﹟  ︀ ﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی ﹝︐﹠ّ﹢ع ا﹇︐︭︀دی︠   ︋،︡︖︧﹞ 
 ﹤ ︣ای ﹡﹫﹏︋  ︣ درو﹡﹩ ︨︀زی آن︋  ﹫︪︐︣﹟ ︑︃︔﹫︣ را︋  ﹝﹀﹢م ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩ و︋ 
﹢ا﹨︡ دا︫️. ﹞︀︨﹥ ا﹇︐︭︀دی︠ 
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9)   پايه گــذارى فرهنگ غنى و معنوى 
انتظار، با طرح شــعار كارآمد هر سال به 
منظور آماده سازى ســرزمين اسالمى 

بــراى ظهور حضــرت ولــّى عصر و 
اولوّيت گذارى موضوعات راهبردى كشور.

 بررسى شعارهاى انتخاب شده در سال هاى 
گذشــته نشــان مى دهد كه هر يك از اين 
شعارها، ريشه در ضرورت هاى آن سال داشته 
است و اولوّيت اّول و موضوِع راهبردى مورد 
نياز كشــور در شعار ســال منعكس گرديده 
و آن شــعار، مهم ترين نياز كشور بوده است. 
به عبــارت ديگــر، اين پيام هاى ســاالنه ، 
فصل الخطابى آگاهانه و بايســته است كه با 
توّجه به شرايط و مقتضّيات زمانى و مكانى، 

براى تمامى اقشار و اليه ها و سطوح 
مختلــف جامعه اســالمى تبيين 
مى شود. اين پيام، با ابالغ رسمى از 

سوى رهبر معظم به سه قوّه، براى اجرا، 
در ســطح جامعه، جارى مى گردد. در ادامه، با 
نگاهى كوتاه به روند نام گذارى20 سال اخير، 
برخى نكات مهم اين نام گذارى بهتر و بيشتر 

روشن مى شود.
روند نام گذارى سال ها 

با رويكرد اقتصادى
نام مربوط به هر ســال، از ويژگى ها و شرايط 
همان سال تأثير مى پذيرد. رهبر فرزانه با 
حكمت و تدبير و علم و تخّصص واليى خود، 

نيازها و مشكالت، تهديدها و فرصت ها 
و ضعف ها و قدرت هاى كشــور را بهتر از 
همه مى شناسد. ايشان با نام گذارى هر 
سال در قالب يك شعار، همراه با نهايت شعور 
و تدبير و شــناخت، هدايت و رهبرى را در حق 
پيروان خود، تمام و كمال به انجام مى رسانند. 
اين موضــوع، بيانگر واليت و رهبرى فراگير 
ايشــان است. در جدول زير نام گذارى مربوط 
به 20 ســال اخير، از 1373 تا 1392 ارائه شده 
است. به زعم نگارنده، در هر سال، يك جمله 
تحليلى براى تعيين مســير بحث بيان شده 

است.
جدول شماره يك23 

معناى لغوى «تدبير منزل» يا «اداره كردن 
خانه» است. 3 اقتصاد، از ريشه «قصد» و به 
معناى «اعتدال و ميانه روى» و «استقامت 

در راه»، است. 4 
بحث واژگانى اقتصاد از منظر آيات و روايات

اقتصاد در عربى به معناى ميانه روى و اعتدال 
است. شــواهد اين مّدعا، مستندات قرآنى و 

روايى زير هستند:
الف) مستندات قرآنى

1)    «اقتصاد» در لغت به دو معنا است: يكى 
از آن دو پسنديده اســت و حّد ميانه افراط و 
تفريط است؛ مانند: جود، كه حّد وسط اسراف 
و بخل محسوب مى شود يا شجاعت، كه حّد 
وســط تهّور و ترس است. اين معنا در قرآن، 
چنين به كار رفته است: «َواْقِصْد ِفى َمْشيَِك؛ 
در رفتــارت ميانه را برگزين». 5 معناى ديگر 
اقتصــاد، به امرى اشــاره مى كنــد كه بين 
پســنديده و ناپسند در نوســان است؛ مانند: 
آنچه كه بين عدل و جور، قريب و بعيد فرض 
مى شــود. قرآن در اين مــورد مى فرمايد: 
ٌ︡؛ بعضى  ِ︭ ︐َ﹆ْ ّ﹞ ﹜ُ﹠ْ﹞ِ َو ﹤ِ ِ︧ ﹀ْ﹠َِ﹛ ﹜ٌِ﹛︀︸َ ﹜ُْ﹠ْ﹝ِ﹁َ»
از آنان بر خود ستم كردند و بعضى، راه ميانه 

را برگزيدند». 6 
اُهْم إِلَى  ــا نَجَّ  2)   قــرآن مى فرمايد: «...َفلَمَّ
الَْبرِّ َفِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد؛ و چون نجاتشان داد و به 
خشكى رساند؛ برخى از آنها ميانه رو هستند». 7 

 ﹜ٌِ﹛︀︸ ﹜ُْ﹠ْ﹝ِ﹁َ» :3)   در آيه اى از قرآن آمده است
︋ٌِ﹅ ︋ِ︀﹜َْْ﹫︣اِت  ︀  ︨﹜ُْ﹠ْ﹞ِ َو ٌ︡ ِ︭ ︐َ﹆ْ﹞ُ ﹜ُْ﹠ْ﹞ِ َو ﹤ِ ِ︧ ﹀ْ﹠َِ﹛
︅ِْذِن ا﹜﹙ُِ﹥؛ پس، برخى از آنان بر خود ستمكارند و  ِ︋
برخى از آنان ميانه رو و برخى از آنان در كارهاى 

نيك به فرمان خدا پيشگام هستند». 8 
 ﹥ٌ 4)   قرآن كريم در آيه اى مى فرمايد: «ِ﹝ْ﹠ُْ﹛ ُأ﹝ُ
︀َء ﹝︀ َْ︺َ﹞ُ﹙﹢َن؛ از ميان   ︨﹜ُْ﹠ْ﹞ِ ٌ︣ ٌة َو َ﹋ِ︓﹫ َ︡ ِ︭ ︐َ﹆ْ﹞ُ
آنها گروهى ميانه رو هستند و بسيارى از آنها بد 

رفتار مى كنند». 9  
ب ) مستندات روايى

روايات متعّددى از معصومــان در مورد 
مفهوم اقتصاد وجود دارد كه بيان همه آنها در 
اين مقال نمى     گنجد. در ادامه، به عنوان نمونه، 

به برخى از آنها اشاره شده است. 10 
 ﹟﹝َِ﹛ ُ️ 1)    امام صادق مى فرمايند: «َ︲ِ﹞ْ﹠
ا﹇︐︭︡ أن ﹐ ْ﹀َ︐﹆︣؛ من براى هر كسى كه در 
زندگانى ميانه رو باشــد، بى نيازى را ضمانت 

مى كنم».  11 

2)    اميرالمؤمنيــن مى فرمايند: 
ُ︡ َ﹝ْ︓︣اةٌ؛  ــ ْ︭ ُف َ﹝ْ︓ــ﹢اٌة و ا﹜َْ﹆ َ︣ ــ ُ︧ ﹛»
ميانه روى در زندگى موجب زيادى 

مال و زياده روى موجب ضايع نمودن مال 
است».  12 

3)    حضرت علــى مى فرمايند: «َ﹝︀ َ︻︀َل 
؛ كسى كه (در مخارج زندگى خود)  َ︡ َ︭ َ﹝ِ﹟ اْ﹇َ︐

ميانه روى پيشه نمود، تنگدست نشد». 13  
4)    در نامه اميرمؤمنان به زياد آمده است: 
︡اً...؛ اســراف را كنار  ِ︭ «َدِع اِ﹐︨ــ︣اَف ُ﹝﹆َ︐
بگذار و ميانه روى پيشه كن...». 14 در اين كالم 
حضرت، «قصد» به مفهوم روش معقول و راه 

استوار بين افراط و تفريط است.
 ﹈َ﹚َ ﹟ْمى فرمايد: «﹜َــ 5)    امام علــى
؛ آن كس كه  َ︡ َ︡ َو ﹜َْ﹟ َْ﹀︐ِ﹆︣ َ﹝ْ﹟ َزَ﹨ ــ َ︭ َ﹝ْ﹟ اِْ﹇َ︐
ميانه روى در پيش گيرد، هرگز هالك نگردد و 
كسى كه زهد پيشه كرد، هرگز به دام نيفتاد». 15 

︒ ا︮︴﹑﹩ ا﹇︐︭︀د  ︋  
 علم اقتصاد را علم ثروت دانسته اند. برخى آن 
را مطالعه چگونگى تنظيم توليد و فّعالّيت هاى 
مبادله اى افراد ذكر كردند. 16 انديشــمندان 
معاصر، اقتصاد را بررسى روش هايى مى دانند 
كه با پول يا بدون پول، براى به كار بردن منابع 
كمياب به منظور توليد كاال و خدمات و توزيع 

بين افراد و گروه ها انتخاب مى كنند. 17 
شاخه هاى اصلى علم اقتصاد

علم اقتصاد به دو دســته اصلى و كلّى تقسيم 
مى شود:

 :(Microeconomic) الف) اقتصاد ُخرد
به مطالعه تصميمات فــرد درباره كاالهاى 
خاّص مى پــردازد. 18 در اين بخــش از علم 
اقتصاد، رفتار فرد مصرف كننده يا توليد كننده يا 
چگونگى تعيين قيمت در بازار، كشش عرضه 

و تقاضا و... مطالعه و بررسى مى شود. 19  
 :(Macroeconomic) ب) اقتصاد َكالن

به بررسى رفتارهاى اقتصادى در سطح كلّى 
كشور مى پردازد و اجزاى اقتصاد را به همراه اثر 
متقابل و كنش آنها بر همديگر بحث و بررسى 
مى كند. 20 در واقع، اقتصاد كالن، مطالعه اقتصاد 
در قالب يك نظام است و با تفّكر سيستمى آن 
را تحليل مى كند. 21 بــا كمك اقتصاد كالن، 
موضوعاتى مانند، ســطح عمومى قيمت ها، 
سطح اشتغال، درآمد ملّى، توليد ناخالص ملّى 

و... بررسى و مطالعه مى شود. 22 

 ﹁﹙︧﹀﹥ و ا﹨﹞ّ﹫️
︀ل ﹨︀   ﹡︀م ﹎︢اری︨ 

رهبر معّظم، بر اساس ضرورت و نياز 
كشــور عزيزمان، ايران، در پيام نوروزى 
براى هر سال، نام خاّصى را انتخاب مى كنند 
تا توّجه خاّص مردم و مســئولين نظام به آن 
شعار با شعور، معطوف شود و افق چشم انداز 
ميان مّدت و كوتاه مّدت، مهندســى و تدبير 
گردد. به عبــارت ديگر، يكــى از ابتكارات 
 ،اثربخش و ارزشمند مقام معّظم رهبرى
تعيين يك نام يا شعار براى هر سال و پيگيرى 
آن شعار و ارائه جمع بندى از آن، در پيام نوروزى 
و سخنرانى آغازين خود در ابتداى هر سال نو 
است. سخنرانى رهبر معّظم، در روزهاى 
اّول سال شمسى كه به   طور معمول، در كنار 
بــارگاه ملكوتى امام رضا و در بين زائران 
و مجاوران آن حضرت (كه از همه اقشــار و 
گروه هاى مردم از سراسر كشور حضور دارند)، 
ايراد مى گردد، فرصتى براى تحليل و تبيين 
شعار سال و بيان چرايى و چيستى آن توّسط 
مقام معّظم رهبرى محســوب مى شود. 
البّته اين ابتكار، حكمت ها وآثار فراوانى دارد 
كه برخى از آنان به صورت خالصه، به شرح 

زير است:
1)   تســهيل امر هدف گذارى در امور اجرايى 
كشور به منظور برنامه ريزى دقيق تر و نيل به 

آن اهداف؛
2)   ايجاد شــور و نشاط، حركت در قواى سه 

گانه و همه وزارتخانه هاى منتسب به آنها؛
3)   ايجاد همبســتگى اجرايى و ســازمانى و 
همدلى و همســويى، وحــدت نظر و در يك 

كالم انسجام ملى؛
4)   تدبير در مورد مسائل پيش رو و هشدار نسبت 
به خطرات و تهديدات پيش رو و آماده سازى 

نظام و مردم براى مقابله با دشمنان؛ 
5)   ترغيب و تشويق شدن دستگاه هاى اجرايى 

و مديريتى در راستاى شعارهاى هر سال؛
6)   ايجاد يك فرهنگ نوين و اقتضايى براى 
شرايط خاّص هر ســال به دليل وجود زمينه 

پذيرش فرهنگى در عموم ايرانيان؛
7)   پايه ريــزى و طرح يــك توّقع و انتظار بر 
اساس گفتمان ملّى و انگيزاسيون فراگير براى 

برآورده سازى آن انتظارات؛
8)    ايجــاد طرز تفّكر جديــد در طرز تلّقى ها 
و نگرش هــا و رويكردهــا در بين نخبگان و 

توده هاى مردم؛
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﹞︀ره١  بررسى و تحليل نام گذارى سال ها در بيست سال اخير  ︗︡ول︫ 
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نگارنده، با ارائه اين جدول و دسته بندى 
نام گذارى اين سال ها در پى آن نيست كه 
فلسفه نام گذارى هر سال را به   طور دقيق 

در اين نوشــتار كوتاه تشريح كند و شرايط 
آن سال را در اذهان تداعى نمايد. با اين حال، 
برخى نكات قابل توّجه بيان خواهد شــد. با 
بررســى اين جدول، برخى نكات و نتايج به 

شرح زير به دست مى آيد:
1)   در بيشــتر نام گذارى ها، محور شعارهاى 
رهبر معّظم اقتصاد و موضوعات مربوط 
به آن بوده است. در برخى موارد، موضوعات 
زمينه اى و مفاهيم پايه اى اقتصاد بيان شده 

است.
2)   ســال هاى 78 و 79 و 81 و 85، با نام هاى 
شريف حضرت امام خمينى و اميرمؤمنان 
و امام حســين و پيامبر اعظممزّين 
شــده اســت. هر چند به ظاهــر از مفاهيم 
اقتصادى براى اين ســال ها استفاده نشده 
است؛ ولى مقام معّظم رهبرى به منظور 
الگوبردارى رفتارى از سبك مديريت و سبك 
زندگى آن بزرگواران، به اين كار اقدام نموده 

است.  
3)   هر چه از ســال73 به سال92 نزديك تر 
مى شــويم، مفاهيم خــاّص اقتصادى نموِد 
بهترى پيــدا مى كنند تــا زمينه هاى انجام 

حماسه اقتصادى به تدريج فراهم شود.
4)   در ســال هاى73 تــا 77 بــر انضباط در 
همــه ابعاد زندگــى و صرفه جويى و قناعت 
تأكيد بيشترى شد. ســپس، در ادامه، برخى 
از الگوهاى سياسى كشور و اُسوه هاى دينى 
مطرح شــدند. در ادامه به موضوعاتى، مانند 
اتّحاد و همبســتگى و نوآورى و شكوفايى و 
هّمــت مضاعف تأكيد گرديد تــا همه آحاد 
جامعه براى جهاد اقتصادى و توســعه توليد 

ملّى و حماسه اقتصادى آماده شوند.
5)   بــا كمى دّقت در عناوين ســال ها و يك 
تحليل اّوليه مشــخص مى شود كه در همه 
سال ها به صورت مستقيم يا به   طور تلويحى، 
به اقتصاد اشــاره شده اســت. ستون تحليل 
اقتصادى در جدول فوق، اين نكته را به خوبى 
را نشان مى دهد. اين موضوع، بيانگر اين است 
كه اقتصاد از اهّميت بااليى در عرصه داخلى 
و خارجى برخوردار است كه در صورت نيل به 
ايــن قدرت برتر مى توان با مديريت بهينه به 
ساير اهداف اجتماعى و سياسى و... نيز دست 

يافت. 

︀ل ١٣٩٢ ﹁﹙︧﹀﹥ ﹡︀م ﹎︢اری︨ 
 رهبــر معّظم در مّدت 5 ســال 
گذشته، نام هاى اقتصادى را براى 

هر سال انتخاب كرده اند. اين تدبير به اين 
دليل است كه در يكى دو سال اخير، فشارهاى 
خارجى بر اقتصاد ايران بيشــتر شده است و 
به علّت تحريم بانك مركزى و تحريم هاى 
نفتى و فشــارهاى خارجى ديگر، درآمد هاى 

ايران كاهش يافته است. 
 در اين مورد، بايد طرح ملّى هدفمندى يارانه ها 
را هــم مورد توّجه قــرار داد. اين طرح برخى 
مســائل را نيز به وجود آورده است. بخشى از 
مشكالت كه در اين زمينه پيدا شده است به 
دليل تحريم هاى خارجى اســت؛ اّما تعدادى 
از مسائل، ناشــى از سوءتدبير و اشكاالت در 
مديريت اجرايى طرح است. به عنوان مثال، 
همه مى دانيم كه در ابتداى طرح قرار بود آن 
را به گونه اى مديريــت نمايند كه واحدهاى 
توليدى خرد، متوّسط و كالن، دچار بحران در 
تعيين بهاى تمام شده توليدات خود نشوند. اين 
در حالى است كه بنگاه هاى توليدى، آسيب 
زيادى ديده اند و اين موضوع از غفلت مربوط 
به نحوه اجراى طــرح و مديريت مقّدمات و 
تبعات آن ناشى شده اســت. از طرف ديگر، 
پرداخت نقدى يارانه ها و تزريق نقدينگى به 
جامعه، به هر صورت ممكن، عوارضى را براى 
اقتصاد خرد و كالن كشــور به همراه  خواهد 
داشــت. با افزايش نقدينگى و عدم توّجه به 

افزايش توليد، توّرم زيادتر مى شود. 
با اندكى تأّمــل در مطالب اقتصادى مطرح 
شده، مشّخص مى شود كه اقتصاد كشور در 
وضعّيت خاّصى قــرار دارد و براى برون رفت 
از اين پيچش ســخت اقتصادى، بيش از هر 
زمان، نيازمند حركتى بزرگ هســتيم؛ يعنى 
به   طور جــّدى، امروز نيازمنــد يك حركت 
تاريخى براى پشت سرگذاشتن شرايط كنونى 
هستيم. در يك كالم، خلق حماسه اقتصادى 
در كنار حماســه سياســى الزامى است. به 
همين دليل، رهبر فرزانه با الهام گيرى از 
الگوهاى حماسى از سيره معصومان و بر 
حسب آموزه هاى مسجدى و معنوى، بهترين 
و اثرگذارترين نام را براى سال 1392 انتخاب 

نمودند. 24 
با بررســى اوضاع داخلى و خارجى كشــور، 
به روشــنى درمى يابيم كه عوامل متعّددى 
در قالب بســترهاى زمينه ساز براى حماسه  

سياســى مّدنظر رهبرى بودند؛ برخى از 
عوامل خارجى عبارت  انــد از: تهديدات 
سياســى خارجــى، جنــگ تبليغاتى، 
شــبهه افكنى و ايجــاد ترديــد در ميان 
مســئوالن و نخبــگان، مانع تراشــى هاى 
همه جانبه دشمنان در فّعالّيت هاى هسته اى 
ايران، جهانى سازى سياسى، منزوى سازى 
ايران در محيط بين الملل، تنش زايى و ايجاد 
ناامنى، بهره گيرى از پتانســيل هاى سياسى 
موجود. البّته عوامــل متعّدد داخلى ديگر نيز 
در اين نام گذارى نقش داشتند كه مهم ترين 
آنها عبارت اند از: انتخابات رياست جمهورى 
ســال92، تجربه تاريخى انتخابات شوراها، 
امنيت زايى، ثبات و آرامش سياسى، استقالل 
سياسى، قانون گرايى و... . نكته مهم اين است 
كه بحث در مورد همه اين موارد در اين مقال 
نمى     گنجد؛ ولى اين مطلب بيانگر آن اســت 
كه مقام معّظم رهبرى در نهايت تدبير و 
با نگرشى جامع و چشم اندازى بلندمّدت، به 
نام گذارى ســال 92 به عنوان سال «حماسه 
سياســى و حماســه اقتصــادى» مبادرت 

فرمودند.
با توّجه به مطالب مطرح شــده، براى بررسى 
بيشتر نقش مسجد در خلق حماسه اقتصادى 
و حماسه سياسى، ابتدا به بحث واژگانى اين 
مفاهيم پرداخته مى شــود و سپس مفاهيم 
اقتصادى و نقش مســجد در ايجاد حماسه 

اقتصادى اشاره خواهد شد.
 ﹤︨︀﹝﹫︧️؟

«حماســه»، در لغت به معناى دليرى كردن، 
دالورى كردن و شجاعت است. 25 همچنين، 
به مفهوم شجاعت نمودن، شعر رزمى و انجام 
امرى افتخارآميز از روى شــجاعت، مهارت 
و شايســتگى، آمده است. 26 در فرهنگ لغات 
عربى نيز، حماسه به مفهوم شّدت يا محكم 
بودن و متعّصب بودن در دين و در كارها آمده 

است. 27 
مقام معّظم رهبــرى در رابطه با مفهوم 
حماســه مى فرمايد: «حماسه، يعنى آن كار 
افتخارآفرينــى كه با شــور و هيجان انجام 
مى گيرد»؛ 28 «حماســه با عقــل هدايت و با 
ايمان پشتيبانى مى شود و بايد از دل بجوشد و 
يك مقوله دستورى و بخشنامه اى نيست». 29 

«حماسه، يعنى واقعه اى جهادگونه و پرشور؛ 
اين را بايد ملّت ايران و مسئوالن كشور، مورد 

نظر قرار دهند». 30 «رفتار حماسى، يعنى 
رفتارى كه بر آمده از غيرت و شــجاعت 
و مردانگى، ايســتادگى و مقاومت باشد. 

شخصّيت حماسى كسى است كه از چنين 
روحّيه اى برخوردار است و مى تواند با حركت 
و تالش ويژه خــود، اين روحّيه را در ديگران 
ايجاد كند و يا آنان را از حالت خمود و مردگى 

در آورد و زنده گرداند». 31 
﹩︨︀﹫  ︨﹤︨︀﹝

 نام گذارى سال92 به نام سال حماسه سياسى 
و حماســه اقتصادى، در حالى صورت گرفت 
كه انتخابات رياســت جمهورى و همچنين، 
انتخابات شــوراها در اين سال داراى اهمّيت 
زيادى بودنــد. آنچه كه در ســخنان رهبر 
معّظم نهفته بود، انتخاب فردى اصلح و 
توانمند براى رياست جمهورى آينده، متناسب 
با برنامه هاى ســند چشــم انداز 1404 بوده 
 است. به بيان ديگر، مقام معّظم رهبرى
شــأن و منزلت رياســت جمهورى را از آِن 
فردى دانستند كه بتواند با اجراى دقيق سند 
چشم انداز، حماســه اى در سياست و اقتصاد 
كشور ايجاد كند. در حقيقت، حضور حداكثرى 
و حماســى ملّت پاى صندوق هــاى رأى و 
انتخاب كانديداى اصلح براى به دست گيرى 
رياست جمهورى در سال هاى آينده مى تواند 
كشــور را بيش از پيش به ســمت توسعه و 

پيشرفت رهنمون سازد.
مهم ترين عامل خلق حماسه سياسى توّسط 
ملّت بصير ايران در ســال جارى، مشاركت 
سياســى آنها در تعيين سرنوشت خودشان 
بوده است. «مشــاركت»، در لغت به معناى 
همكارى، شركت داشــتن يا حضور داشتن 
اســت. 32 فرهنگ انگليســى «آكسفورد»، 
واژه  «participation» را كــه معــادل 
مشاركت فارســى است، به معناى «عمل يا 
واقعّيت شــركت كردن، بخشى از چيزى را 
داشتن يا تشــكيل دادن» دانسته است. 33 بر 
اين مبنا، مشاركت سياسى، در اصل به معناى 
شــركت در امور عمومى، همراه با احساس 
مســئولّيت مشترك اســت. به تعبير ديگر، 
مشاركت سياسى، «تعّهدى فّعاالنه، آزادانه 
و مســئوالنه» اســت كه به عنوان يكى از 
ســاز و كارهاى اِعمال قدرت، از درون جامعه 
برمى خيزد. 34 در نهايت، مى توان مشــاركت 
سياسى را شامل هرگونه رفتار و عمل فردى 

يا جمعى دانســت كه در راســتاى 
همكارى و تعاون عمومى در عرصه  
سياست صورت مى گيرد و هدف آن 

تحت تأثير قرار دادن قدرت، تصميم ها و 
سياست گذارى هاى عمومى، مانند انتخاب 
رهبران سياسى و يا اِعمال نظارت بر آنها و... 

است. 35 
 ﹞︀︨﹥ ا﹇︐︭︀دی

اقتصاد مقاومتى و حماسه اقتصادى و سياسى از 
آموزه هاى اسالمى برگرفته شده است. عالوه 
بر لزوم تحّقق حماسه سياسى، شكل گيرى 
حماســه اقتصادى، در حقيقــت مهم ترين، 
راهبــرد حفظ انقالب و تــداوم آن با تكّيه بر 
پيشرفت ها و حفظ همه ارزش هاست. رهبر 
فرزانه با الگوگيرى از آموزه هاى ارزشمند 
اسالم به لزوم شكل گيرى حماسه اقتصادى 
تأكيد دارند. در صدر اســالم، مســلمانان در 
شــعب ابى طالب با همه مشكالت، 3 سال 
تمام مقاومت كردند و توانســتند با رهبرى 
الهى پيامبر اعظم براى حفظ انقالبشان 
پايدارى كننــد و در نهايت، زمينه حاكمّيت 
دينى را در شــبه جزيره عربستان رقم زدند. 
اكنون با توّجه به شــرايط موجود، الگوى ما 
نيز همين اســت. از طرف ديگــر، اوج ايثار  و 
حماسه ســازى در حادثه كربــال براى همه 
روشن است. جايى كه امام حسين در برابر 
محروم ماندن از جزئى ترين نياز فيزيولوژيكى 
انســان، يعنى آب، دليرانــه مقاومت كرد. با 
اين گونه رشــادت ها، حماســه اقتصادى در 
برابر جنگ اقتصادى نمود پيدا مى كند. بسيار 
روشــن است كه جنگ دشمنان ايران در اين 
برهــه از زمان، يك جنگ اقتصادى اســت. 
اعالم تحريم هاى اقتصادِى پى درپى و صدور 
قطعنامه هاى متعّدد عليــه ايران نيز داليل 
روشن اين اّدعاست. در چنين شرايطى، رهبر 
فرزانه به لزوم شــكل گيرى يك حركت 
فراگيِر حماسه گونه در تمام ابعاد اقتصاد، چه 
در بعد اقتصاد خرد و چه در اقتصاد كالن تأكيد 

دارند.
 ﹩︨︀﹫  ︑︊﹫﹫﹟ را︋︴﹥ ا﹇︐︭︀دی و︨ 

 ﹩︨︀﹝ ️﹋︣ ﹉ دن﹢︋
يك نكته اساســى اين اســت كه در ادبيات 
مديريت كشــورها 36 اگر پديــده اى از نظر 
سياسى درســت نباشــد، نمى     تواند از نظر 
اقتصادى، از آن نتيجه مناسبى انتظار داشت. 

اگر حماسه سياســى به صورت درست 
خلق نشود، بعيد است حماسه اقتصادى 
به وقوع بپيوندد و اجراى حماسه سياسى 
شرط الزم اجراى حماسه اقتصادى است. 
ارتباط و تعامل سياست و اقتصاد، قابل انكار 
نيســت. به ويژه، سياست، هميشه بر اقتصاد 
تأثير تعيين كننــده اى دارد و البّتــه از آن به 
شّدت اثرپذير اســت. مبارزات انبياء با فقر و 
محرومّيت، از يك سو و با تكاثر و افزون طلبى 
و ســرمايه دارى خون آشــام از سوى ديگر، 
در كنــار مبارزه با طاغوت ها و ســلطه هاى 
نامشروع، حماســه هاى سياسى و اقتصادى 
فراوانى را در تاريخ مبارزات انبياء به يادگارى 
گذاشــته اســت. در تاريخ تبليغ دين توّسط 
انبياء، هميشــه در كنار روياروئى با فرعونيان 
و نمرودها، مقابله با قارون ها نيز وجود داشته 
است. اين ارتباط به گونه اى است كه استقالل 
سياسى، بدون استقالل اقتصادى و برعكس 
آن، حداقل در تجربه تاريخى وجود ندارد. در 
هم تنيدگى سياســت و اقتصاد در قرون اخير 
به شّدت افزايش يافته است و هيچ سياستى، 
بدون ابعاد اقتصادى و هيچ اقتصادى، بدون 

ابعاد سياسى يافت نمى     شود. 37 
براى بررسى و تشريح نقش مسجد در اقتصاد 
و خلق حماســه اقتصادى، الزم است كمى 
به عقب برگرديــم و برخى مفاهيم زمينه اى 
را مورد مطالعه قرار دهيم. در ســال 91 شعار 
همه مردم ايران بــه همراه دولت، حمايت از 
توليد ملّى، كار و ســرمايه ايرانى بوده است. 
در همان ســال، رهبر گرانقدر مهم ترين 
مفهوم بنيادين اقتصاد، يعنى اقتصاد مقاومتى 
را بيان كرده اســت. اقتصاد مقاومتى، اساس 
توسعه اقتصادى در وضعّيت كنونى است كه 
بايد در همه موارد، در تصميمات كالن كشور 
مورد توّجه قرار گيرد. تحريم هايى كه امروز از 
سوى همه دشمنان اسالم، براى فلج ساختن 
اقتصاد كشــور تدارك ديده مى شود، در كنار 
برخى تهديدات ديگر، بيانگر اين اســت كه 
اقتصاد كشور ما، بايد اقتصادى مقاومتى باشد 
تا آسيب هاى اين تحريم ها خنثى شود. الّبته، 
تصميمات متعّدد ديگــرى نيز بايد در قالب 
اقتصاد خرد و موضوعات فرهنگى و اجتماعى 
در اين خصوص صورت بگيرد تا اثربخشــى 
اقتصــاد مقاومتى تضمين شــود. بر همين 
اســاس، در ادامه به مطالبى در مورد تبيين و 
تشــريح اقتصاد مقاومتى و فلسفه طرح آن و 

 ﹤ ﹫︪︐︣ ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩︋  ﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ﹋﹥ ︑︃﹋﹫︡︋   ︋
︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︣︋﹢ط ا︨️ ﹋﹥ ﹎︀﹨﹩ او﹇︀ت  ا﹇︐︭︀د︋ 

«﹝︀﹜﹫﹥ ︻﹞﹢﹝﹩» ﹨﹛ ﹡︀﹝﹫︡ه ﹝﹩ ︫﹢د.

 ﹜﹫︫︀ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏ ﹝ّ︴﹙︹︋  ︀︡ از ︗︣︑︡︡﹟ دا﹡︩ در ︻︣︮﹥ دا︠﹏ و︋   در ا﹟ روش،︋ 
︣د و ﹋﹑ن ا﹇︐︭︀دی را ا︗︣ا  ︣ا︳، ︑︭﹞﹫﹞︀ت و ︵︣ح ﹨︀ی︠  ︣ ا︨︀س ا﹇︐︱︀ی︫  و︋ 
︀ر︗﹩  ︣ا︳ دا︠﹙﹩ ﹋︪﹢ر و او︲︀ع︠  ︣ ا︨︀س︫   ︋︿︣︺︑ ﹟از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ا .﹜﹫︀﹝﹡
و ا︨︐︣ا︑︥ی ﹨︀ی ︑︣﹞﹩ د︫﹞﹠︀ن ا︨️، ﹝﹩ ︑﹢ان ا﹟ ا﹇︐︭︀د را ﹉ «ا﹇︐︭︀د 
︡﹫﹞︀﹡«﹩︀︱︐﹇ا
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موضوعات مرتبط به اين مبحث، اشاره 
خواهد شد.

ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩ از د︡﹎︀ه 
ر﹨︊︣ی

اقتصاد مقاومتى، از دو واژه اقتصاد و مقاومت 
تشكيل شده است. در مطالب قبلى، به مفهوم 
واژگانى اقتصاد و علم اقتصاد اشاره شده است. 
مقاومتى بودن، يك صفت براى اقتصاد است 
كه به مفهوم استقامت اشاره دارد. «مقاومت 
و اســتقامت، يعنى تالش بر حقّ انديشــى 
و حــقّ َروى و عدم تمايل به چپ و راســت و 
در تعريفى ديگر، استقامت،  به معنى شناخت 
صراِط مستقيم و مجاهدت و مقاومت در اين 

راه است». 38 
در ســالى كه با نام حمايت از توليد ملّى، كار 
و سرمايه ايرانى مزّين شــد، به اوج رسيدن 
فشارهاى ناشــى از تحريم هاى اقتصادى 
بين المللى، اقتصاد كشور را در شرايط خاّصى 
قرار داد. در اين شرايط بود كه راهبرد «اقتصاد 
مقاومتى» مطرح  شــد. با توّجه به اينكه اين 
راهبرد مختّص شــرايط فعلى اقتصاد ايران 
اســت و پيشــينه و تجربه منطبق با شرايط 
كنونِى كشــور ما را هيچ كشــورى، در هيچ 
كجاى دنيا نداشته اســت، ضرورت تبيين، 
تعريف مؤلّفه-هاى اقتصاد مقاومتى بيش از 

پيش آشكار مى شود.
 اگر چــه موضوع اقتصــاد مقاومتى چندى 
پيش در اذهــان اقتصاددانان به وجود آمد؛ 39  
اّما اين مبحث به صورت تأكيدى توّسط مقام 
معّظم رهبرى در 8 مرداد 1391، در ديدار 
جمعى از محّققان، پژوهشگران، متخّصصان 
و نوآوران عرصه  علم و فناورى و نيز مسئوالن 
شركت هاى دانش بنيان و پارك هاى علم و 
فّناورى مطرح گرديــد. براى ورود به بحث، 
ابتدا شّمه اى از بيانات رهبر معّظممطرح 
مى شود. در اين ديدار ايشان فرمودند: «يكى از 
راه هاى عبور از مقطع حّساس و سرنوشت ساز 
كنونى جّدى گرفتن اقتصاد مقاومتى است. 
اقتصاد مقاومتى يك شعار نيست؛ بلكه يك 

واقعّيتى است كه بايد محّقق شود». 40  
 ا﹇︐︭︀د  ﹝﹆︀و﹝︐﹩، ا﹇︐︭︀دی ﹝﹆︀وم 

︣د و ﹋﹑ن  در ﹨︣ دو ︗﹠︊﹥︠ 
سؤال بسيار مهّمى در اين بخش از بحث، در 
اذهان خوانندگان ايجاد مى شود، اين است كه 
با توّجه به دو جنبه كلّى خرد و كالن در اقتصاد، 

مفهوم اقتصاد مقاومتــى به كدام 
بخش از آن مربوط مى شــود. پاسخ 
اين است كه از اقتصاد كالن به نام 

اقتصاد بخش عمومى هم ياد مى شــود. 
آنچه در اصطالح اقتصــاد مقاومتى مطرح 
مى شود بر هر دو شــاخه علم اقتصاد داللت 
دارد. از طرف ديگر، به دليل اين كه «اقتصاد 
كالن را اقتصاد دولت مى خوانند، مى-توان 
گفت كه اقتصاد بخش عمومى، شــامل هم 

اقتصاد خرد و هم اقتصاد كالن است». 41 
از طــرف ديگــر، موفقّيــت اقتصــادى، 
بــه صــورت ســّنتى در حــوزه كالن 
اقتصاد(Macroeconomics)  و با توليد 
ناخالص ملّــى  42 (GNP)متجلّى مى گردد. 
ايــن مفهوم، هر فّعالّيت يــا توليد اقتصادى 
را، صرف نظــر از منابع و فوايد واقعى و اثرات 
بلندمّدت، روى رفاه اجتماعى اندازه مى گيرد. 
بر اساس مكتب اقتصادى هر جامعه، برخى 
رفتارها به عنوان الزامات توليد، براى رسيدن 
به سطح GNP موردنظر، مشروع و مقبول 
محسوب مى شود. اين باور به مشروعّيت، در 
جوامع كاپيتاليستى صنعتى يا جوامع اسالمى 
و... متفاوت هستند. به   طور كلّى، توليد يا توليد 
ناخالص ملّى بيشتر با خود، اشتغال بيشتر را به 
دنبال دارد و اشتغال بيشتر، رفاه مردم فعلى و 
رضايت خاطر ظاهرى آنها را فراهم مى آورد. 

 آنچه كه در كالم رهبــرى و تحليل گران و 
انديشــمندان اقتصادى، در رابطه با اقتصاد 
مقاومتى مطرح است، به كلّيت نظام اقتصادى 
كشور، به عنوان يك نظام واحد اشاره دارد. از 
اين رو، به نظر مى رسد كه تأكيد بيشتر اقتصاد 
مقاومتى به اقتصــاد بخش عمومى مربوط 
اســت كه گاهى اوقات «ماليه عمومى» هم 

ناميده مى شود. 43 
︣ای ︑︺︣︿ ا﹇︐︭︀د   ︋﹩︀﹨﹢﹍﹛ا  

﹝﹆︀و﹝︐﹩
اگر دانش انباشته و كتاب هاى مرسوم اقتصادى 
دنيا را مطالعه كنيد، نظريه يا تجربه اى مدّون 
و مكتوب دربــاره اقتصاد مقاومتى نخواهيد 
يافت. از آنجا كه تحريم هاى شديد استكبار 
بر عليه ايران تاكنون سابقه نداشته، چگونگى 
واكنش به آن هم امرى بديع است. حّتى اگر 
مطالعاتى هم در اين باره صورت گرفته باشد، به 
دليل سّرى و سياسى بودن، امكان دسترسى 
به آن براى كارشناسان معمولى وجود ندارد. 

بنابراين، با تعميق مطالعات در اقتصاد و 
 مداّقه در بيانات مقام معّظم رهبرى
و مطالعه وضع موجود، مى توان اقتصاد 
مقاومتى را با بهره گيرى از چهار الگوى زير 

تعريف نمود: 
الف) اقتصاد مقاومتى يا اقتصاد موازى

ايــن تعريف به برخى اقدامــات در موازى با 
وضعّيت موجــود برمى گردد. همان گونه كه 
روشــن اســت در اوايل انقالب دولتمردان 
كشــور، با توّجه به نيازهاى موجود و با روحّيه 
مذهبى، به تأسيس ادارات يا نهادهايى، مانند 
كميته  امداد امام خمينى، جهاد سازندگى، 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى و بنياد مسكن 
انقــالب اســالمى و بنياد 15 خــرداد اقدام 
نمودند. امروز نيز بايد براى تأمين اهداف عاليه 
انقالب، اين گونه پروژه ها را ادامه داد و تكميل 
كرد؛ يعنــى براى تحّقق اقتصاد مقاومتى، به 
نهادسازى هاى مقاومتى در اقتصاد نياز داريم 
كه وظايف آنها چه بسا از نظر ماهّيت، از عهده  
نهادهاى رسمى اقتصادى موجود برنمى      آيد. 
پس، بايد نهادهايى موازى براى اين كار ويژه 
ايجاد گردد؛ به عبــارت ديگر، ما در متن اين 
اقتصاد، به يك «اقتصاد ثانوّيه» و مشــابه و 
تكميلى نياز داريم. برخى از اين نهادها براى 
اهداف بلندمدت و مشخّصى تأسيس شدند 
كه شايد نيازى به وجود آنها در شرايط حاضر 
نباشــد. در واقع اهداف مربوط به آنها، به   طور 
كامل، محّقق شده اســت. بر اساس اقتصاد 
مقاومتى اهداف جديدى بايد در ساختار كالن 
تبيين شود كه نياز به نهادهاى جديد را روشن 

مى سازد.
ب) اقتصاد مقاومتى يا اقتصاد پدافندى

شّكى نيست كه انديشــه اقتصاد مقاومتى، 
تفّكرى بومى و منطقه اى اســت و در مقابله 
با تحريم هاى فلج  كننــده آمريكا و اتّحاديه 
اروپا و ديگر كشورهاى هم پيمان با آمريكا، در 
اذهان مديران اقتصاد كالن كشور با عنايت 
و تأكيد رهبرى، شــكل گرفته است. با اين 
ديدگاه، ابتدا بايد به مهارت هاى آفندشناسى 
و هجوم شناسى مسلّح شــويم و دشمن را با 
همه ويژگى ها و اقدامات آينده به   طور دقيق 
بشناسيم. در آن صورت، براى هر حمله، يك 
ضّد حمله طراحــى و اجرا نمائيم. در واقع، در 
برابر هر استراتژى دشمن، ما يك استراتژى 
مقاومتى را تدوين و اجرا كنيم. از آنجايى كه 

اين تعريف به شــناخت كيفّيت حمله يا 
تحريم هاى دشمن بستگى دارد، مى توان 
آن را از اين منظر يك «اقتصاد تدافعى» 

ناميد.
 ج) اقتصاد مقاومتى يا اقتصاد ترميم گر

تحريم هــا، در ابتدا مشــكالتى را در اقتصاد 
كشــور ما به وجود آوردند كه ضعف فرآيندها 
و ساختارها و نهادهاى فرســوده و ناكارآمد 
موجود اقتصادى را به خوبى آشــكار ساخت. 
اگر اين تشكيالت و روش ها تغيير نيابد، نمى     -

توان به يك اقتصاد مقاومتى رسيد. بر اساس 
اين ديدگاه، با تغييرات جزئى يا كلّى، نهادهاى 
داراى اثربخشــى كم، «مقاوم ســازى» و 
«آســيب زدايى» يا «مرّمت» مى شوند. در 
واقع، اگر در راســتاى عملياتى سازِى بيانات 
مقام معّظم رهبرى، يــك نهاد فرضى 
نمى     تواند انتظارات اقتصــادى ما را برآورده 
ســازد، بايد با تعريف دوباره سياست ها و خط 
مشى هاى سازمانى، مانند يك ستاره دريايى، 
بخش آسيب پذير و آسيب ديده را ترميم كنيم. 
با ترميم هاى نهادى يا سازمانى يا دستگاهى 
يا وزارتخانه اى و تعريف و تشــريح وظايف 
جديد و تكميلى، ما به يــك اقتصاد مقاوم و 

شكست ناپذير مى رسيم.
 د) اقتصـــاد مقاومتـــى يـــا اقتصـــاد 

الگويـــى
در اين تعريف به دنبال تركيب هر سه ديدگاه 
فوق هستيم؛ يعنى اگر ترميمى در ساختارها 
الزم اســت، آن را انجام دهيــم و همزمان، 
هجمه ها و تحريم ها را شناســايى  كنيم و در 
صورت نياز، نهادســازى را به صورت كامل 
انجام  دهيم. در اين روش، بايد از جديدترين 
دانــش در عرصه داخــل و بين الملل مّطلع 
باشيم و بر اساس اقتضاى شرايط، تصميمات 
و طرح هــاى خرد و كالن اقتصــادى را اجرا 
نمائيم. از آنجا كه اين تعريف بر اساس شرايط 
داخلى كشور و اوضاع خارجى و استراتژى هاى 
تحريمى دشمنان است، مى توان اين اقتصاد را 
يك «اقتصاد اقتضايى» 44 ناميد؛ زيرا با در نظر 
گرفتن تهديدات قبلى و فعلى و آتى و با توّجه 
به اصول و ارزش هاى بنيادين سياست كشور، 

نحوه عمل خود را انتخاب و اجرا مى كنيم.
﹥ ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩ د﹐﹏ ﹜︤وم ︑﹢ّ︗﹥︋ 

اكنون كه برخــى از الگوهاى تعريف اقتصاد 

مقاومتى بيان شد و اين مفهوم تا حدودى 
تشــريح گرديــد، اين ســؤال در ذهن 
خوانندگان مطرح مى شــود كه به   طور 

كلّى، داليــل بيان اقتصاد مقاومتى و تأكيد 
رهبرى به داشتن اقتصاد مقاومتى و اقتصادى 
بر پايه دانش چه بوده است. هر چند داليل كم 
اهّميت و با اهّميت زيادى در اين مورد مطرح 
اســت، با وجود ايــن، مهم ترين و كلّى ترين 

داليل در ادامه اشاره خواهد شد:
 الـف) درآمدهـاى خـام فروشـى دامـى 

اقتصـادى
 ،بر اســاس بيانات مقــام معّظم رهبرى 
يكى از بهترين مظاهر و مؤثّر ترين مؤلّفه هاى 
اقتصاد مقاومتى، شــركت هاى دانش بنيان 
است كه مى توانند اقتصاد مقاومتى را پايدار تر 
كنند. توليد ثروت از طريق منابع تمام شدنى، 
همچون نفت، خودفريبى است و خام فروشى 
دامى اســت كه ميراث ســال هاى متمادى 
قبل از انقالب محسوب مى شود و متأّسفانه 
كشور، گرفتار آن شده است و بايد تالش شود 

كه ملّت ايران از اين تله نجات پيدا كند. 
در توجيه اين خود فريبى مى توان گفت كه در 
زمان هاى گذشته، افزون شدن منابع و ذخاير 
نقدى و ارزى كشور، به دليل افزايش بيش از 
حّد قيمت نفت، يكى از امتيازات استراتژيك 
محســوب مى شــد. اين ثروت نقــدى، در 
سال هاى گذشته باعث بيمارى هلندى 45 در 

اقتصاد ايران شــد كه به عنوان «بالى 
منابــع و اثر آزمندى» مطرح مى شــد و 
برنامه هاى اقتصادى دولت را تغيير داده 
بود. در واقع عدم مديرّيت دانش در اداره امور 
عمومى، اين بيمارى هــا را در اقتصاد ايجاد 
كــرد. تحقيقات ثابت مى كنــد كه مصارف 
لجام گســيخته منابع بودجــه اى حاصل از 
فروش نفت، ســرانجام باعث مى شــود كه 
دولت براى استقراض و تأمين بودجه در آينده 
نزديك به بازار پول و سرمايه روى بياورد. 46 در 
چنين شرايطى بود كه رهبر معّظم مفهوم 

اقتصاد مقاومتى را مطرح كردند.
ـــن عامـــل ـــى،  مهم تري ب)اقتصـــاد مقاومت

 مبارزه با تحريم ها
  واژه تحريم، به مهار صادرات يا واردات مربوط 
مى شود و در رابطه با اقتصاد بين المللى و بين 
دو اقتصاد كالن مفهوم پيدا مى كند. تحريم، 
تدابير قهرآميز اقتصــادى عليه يك يا چند 
كشور، براى ايجاد تغيير در سياست هاى آن 
كشور است يا دست كم بازگوكننده نظريات 
يك كشــور درباره اين قبيل سياســت هاى 
ديگران است. 47 در واقع، تحريم، باز پس گيرى 
عمدى يا تهديد به باز پس گيرى روابط معمول 

تجارى يا مالى از سوى يك دولت است. 48 
اّولين تحريم هاى آمريكا به مهاجرين مربوط 
مى شود كه در ســال 1765 نسبت به قانون 
استمپ اعتراض داشتند. كم كم تحريم هاى 

 ︀﹠︑ ﹤﹡ ،﹜︣︑ ︀ر ﹥ ﹇﹢ل ﹊﹩ از ا﹇︐︭︀ددا﹡︀ن ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️ ﹋﹥١٦١︋   ا﹋﹠﹢ن،︋ 
﹙﹊﹥ ا﹇︐︭︀د ا︣ان را وا﹋︧﹫﹠﹥ ﹡﹞﹢د. ا﹇︐︭︀د ا︣ان را ﹁﹙︕ ﹡﹊︣د،︋ 

︣ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن را  ️ وآ﹝︡ و ﹇︣اردادی ﹋﹥ راه ﹡﹀﹢ذ ﹋ّ﹀︀ر︋   ﹨︣ ︵︣ح، ︻︡﹡︀﹝﹥، ر﹁
 ،﹩﹞︀︷﹡ ،﹩︨︀﹫ ︀︡ در ︑﹞︀م ︗︀ت︨  ﹠︀︋︣ا﹟، ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن︋  ︋︀ز ﹋﹠︡، ︣ام ا︨️.︋ 
.︡﹠︫︀ ︣︠﹢ردار︋  ا﹇︐︭︀دی و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ از ا︨︐﹆﹑ل ﹋︀﹝﹏︋ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
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١٢٢

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
١٢٣



اقتصادى در سياســت خارجى يا داخلى 
آمريكا به يك ســّنت و عادت سياســى 

تبديل شد. 49 
تحريــم آمريــكا، از زمان تســخير النه 

جاسوســى (ســفارت آمريكا در ايــران) و 
گروگان گيرى تعدادى از آمريكايى ها شروع 
شــد. اّولين اقدام براى تحريم، امتناع آمريكا 
از ارســال تسليحات خريدارى شده ايران، به 
ارزش300 ميليــون دالر، در 8 نوامبر 1979 
بود. بعد از آن، دولت آمريكا در دفعات پياپى، 
بر گستردگى و عمق تحريم به صورت فراگير 
افزود. جنگ عراق عليه ايران و حمايت آمريكا 
از آن كشور، واقعه طبس، عدم بازپرداخت كّل 
دارايى 50 بلوكه شــده ايران، قرارداد الجزاير، 
تشــديد محدوّديت هاى وارداتى از ايران به 
آمريكا توّسط ريگان، ممنوعّيت انواع كاالها 
و تجهيزات اساسى و حياتى به ايران، حمايت 
اســرائيل از آمريكا، قانون داماتــو و قانون 
گيلمن و... از وقايع تعميق تحريم عليه ايران 
بودند. امروز، اين تحريم به حّدى اســت كه 
كشورهاى واســطه و داراى روابط تجارى با 
ايران، به تنبيه تجارى و تحريم آمريكا دچار 
مى شــوند و نيز هر نوع كاال و خدمات كه به 
نوعى وارد چرخه بازرگانى ايران شــده، نبايد 

وارد آمريكا شود. 51  
 اين درست اســت كه اگر ايران زير بار فشار 
اقتصــادى آمريكا نمى      رفت، شــايد اقتصاد 
بهترى داشت؛ اّما از سال 1995 تاكنون اقتصاد 
ايران، با ثبات تر و سالم تر شده است. 52 اكنون، 
به قول يكــى از اقتصاددانان مى توان گفت 
كه161 بار تحريم، نه تنها اقتصاد ايران را فلج 

نكرد، بلكه اقتصاد ايران را واكسينه نمود. 53 
 همه كارشناســان داخلــى و صاحب نظران 
سياسى و اقتصادى خارجى بر اين عقيده اند كه 
آمريكا با اين تحريم-ها، نه تنها به اهدافش 
نمى      رسد، بلكه منافع و عملكرد اقتصادى خود 
را به مخاطره انداخته اســت. 54 يكى از منابع 
برجســته و شاهد اين مّدعا، كتاب «احساس 
مطلوب يا كار نامطلوب با تحريم ها» اســت. 
نويســنده اين اثــر، با بررســى مطالعات و 
گزارشات متعّدد «مركز مطالعات راهبردى و 
بين المللى آمريكا»، 55 اين نكته را مطرح كرد 
كه به   طور تقريبى، همه تحريم هاى فراگير و 
يك جانبه كشور آمريكا با ناكامى اين كشور 
و پيشرفت بيشــتر و بهتر كشورهاى هدف، 

همراه بوده است. 56  

مقــام معّظم رهبــرى در اين 
مــورد فرمودند: «ما بايد يك اقتصاد 
مقاومتى در كشــور به وجود آوريم. 

امروز، كارآفرينى معنايش اين اســت. 
دوســتان درســت گفتند كه ما تحريم ها را 
دور مى زنيم. بنده هم يقييــن دارم  كه  ملّت 
ايران و مســئوالن كشــور، تحريم ها را دور 
مى زنند  و  تحريم كنندگان را ناكام مى كنند؛ 
مثل موارد ديگرى كه در ســال هاى گذشته، 
در زمينه هاى سياســى بود كه يك اشتباهى 
كردند، يك حركتى انجام دادند، بعد خودشان 
مجبور شدند برگردند، يكى يكى عذر خواهى 

كنند». 57  
 ﹤︀  ︎︣  ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩، ا﹇︐︭︀دی︋ 

آ﹝﹢زه ﹨︀ی ﹇︣آ﹡﹩
داشــتن يك اقتصاد باثبات و پايدار از اهداف 
اصلى هر حكومت يا دولت اســت. اقتصادى 
كه متزلزل باشــد و بر اساس كوچك ترين 
تصميم هاى سياســى و غير سياسى در يك 
گوشــه از جهان، نامتعادل شــود، بقاى هر 
دولت و حكومتى را به مخاطــره مى اندازد. 
سياست هاى اقتصادى ايران تا قبل از انقالب 
بر اســاس اميال و نظرات سلسله پادشاهى 
اتّخاذ مى شــد و زيركى مديــران اقتصادى 
كشور در برابر اهداف پنهان استكبار، با توّجه 
به اِعمال نظر شخص شــاه كارساز نبود. در 
آن زمان، محدودّيتى در تعامالت اقتصادى 

با جوامع بين الملل وجود نداشت. 
 با وقوع انقالب اسالمى كه انقالب ارزش ها 
بود و باورهاى اســالمى را حاكم نمود، سعى 
مى شــد تا تصميمات اقتصادى بر اســاس 
آموزه هاى اسالمى صورت بگيرد. اين اصل 
در قالب الگوگيــرى از آموزه هاى قرآنى، در 
همه تصميمات دولت مــردان متجلّى بود. 
در ادامــه، به برخى از آموزه هاى مهم اقتصاد 

قرآنى اشاره مى شود:
ـــاخص ترين  ـــبيل، ش ـــى س ـــه نف ـــف) آي ال

الگـــوى اقتصـــاد مقاومتـــى
آيه نفى سبيل، يكى از آيات مّهم است كه در 
اتّخاذ سياست هاى خارجى اقتصادى با جوامع 
ديگر، ارائه طريق مى نمايد. قرآن مى فرمايد: 
َ﹟ َ︻َ﹙﹩ ا﹜ُْ﹞ْ﹣ِ﹝ِ﹠﹫َ﹟  ِ︣ «َو ﹜َْ﹟ َْ︖َ︺َ﹏ ا﹜﹙ُــُ﹥ ﹜ِْ﹙﹊︀ِ﹁
︊ِ﹫﹑ً؛ يعنى، و خداى تعالى، هرگز كّفار را ما  َ︨
فوق مؤمنان و مسلّط بر آنان قرار نمى دهد». 58 
 بر اســاس اين آيه، مؤمنــان، حقِّ پذيرفتن 

ســلطه كافران را ندارند. سلطه پذيرى 
نشــانه نداشتن ايمان واقعى است و بايد 
كارى كرد كه كّفار از ســلطه بر مؤمنان، 
براى هميشــه مأيوس باشــند. پس، هر 
طرح، عهدنامه، رفت وآمــد و قراردادى كه 
راه نفــوذ كّفار بر مســلمانان را باز كند، حرام 
است. بنابراين، مسلمانان بايد در تمام جهات 
سياســى، نظامى، اقتصــادى و فرهنگى از 

استقالل كامل برخوردار باشند. 59 
 با اين نگرش عميقِ مديران كالن كشــور، 
استكبار جهانى نتواست منافع خود را در كشور 
حفظ نمايد. از ايــن رو، در دفعات و مراحل و 
گام هاى متعّدد، با اعمال تحريم هاى مستقيم 
و غيرمســتقيم، عرصه را بــر اقتصاد ايران 
سخت و سخت تر نمود. اكنون، ملّت و دولت 
ايران، با رهنمودهاى رهبر معّظم توانسته 
تحريم ها را پشت ســر نهد و در اين راستا به 
توســعه همه  جانبه اقتصادى برســد. بدين 
دليل، بحث اقتصاد مقاومتى، به عنوان يكى از 
راه هاى چابك  سازى نظام اقتصادى با درايت 

خاّص رهبرى مطرح گرديد. 
قـدرت  و  برتـرى  معيـار  ب)ايمـان، 

دى قتصـا ا
قرآن كريــم، در مورد برترى مؤمنان بر كفار 
مى فرمايــد: «َو ال َتِهُنــوا َو ال َتْحَزنُوا َو أَنُْتُم 
اْألَْعلَْوَن إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنين ؛ و  شــما مسلمانان  
سست نشويد و غمگين نگرديد و شما برتريد، 

اگر ايمان داشته باشيد». 60 
آيه بيان شــده، بر اين نكتــه داللت دارد كه 
مؤمنين نســبت به ديگران برترى خواهند 
داشــت. از طرف ديگر، مى دانيم كه يكى از 
لوازم برترى، بى نيازى اقتصادى از دولت هاى 
اســتكبارى و خودكفا بودن مسلمانان است؛ 
زيرا نياز به ديگران، هميشــه همراه با ذلّت و 
اسارت است. بنابراين، ملّتى كه بخواهد بزرگ 
ســربلند زندگى كند، بايد ابتــدا خود را از بند 

اسارت غير مسلمان آزاد سازد. 
 رهبر معظمبا اشــاره به آيه بيان شده، در 
اين خصوص مى فرماينــد: «فقط مواظب 
باشيد وحدت و شــور و احساس تكليف را در 
خود حفظ كنيد. قرآن، به مسلمان ها خطاب 
مى كند و مى گويد: اگر مؤمن باشيد  إِْن ُكْنُتْم 
ُمْؤِمنين ، نه از كسى بترسيد و نه سست شويد 
 َو ال َتِهُنــوا َو ال َتْحَزنُوا . مظهر ايمان، همين 
شــور و نشــاط و تالش و وحدت و حضور در 

صحنه است؛ دشمن هم از همين  حضور  
مى ترســد. تا وقتى حضور قوى و ُپرشور 
، لطف  شما مردم، استمرار دارد، ان شاء اَهللاّ

خدا هم با ما خواهد بود». 61  
 ج) دورى از واليت غيرالهى 

در قــرآن، پيروى از واليــت الهى و واليت 
اولياء خدا تأكيد شده اســت. اين واليت، در 
امور اقتصــادى نيز بايد توّجه شــود. قرآن 
كريم در مورد لزوم دورى از واليت غيرالهى 
وا  ُ︢ ِ َ﹟ آَ﹝ُ﹠ــ﹢ا ﹐ َ︑︐ُ َ︀ ا﹜ُ︢ َّأ ︀» :مى فرمايــد
ا﹜َْ﹫ُ﹢َد َو ا﹜﹠ُ︭︀ری  َأْو﹜ِ﹫︀َء ︋َْ︺ُ︱ُْ﹛ َأْو﹜ِ﹫︀ُء ︋َْ︺ٍ︰ َو 
ی  ِ︡ َْ ﹐ ﹤َُ﹚﹛إِنُ ا ﹜ُْ﹠ْ﹞ِ ﹤ُُ﹡ِ︅ ﹁َ ﹜ْ﹊ُ﹠ْ﹞ِ ﹜ُُْ﹛﹢َ︐ََ ﹟ْ﹞َ
︀﹜ِ﹞﹫﹟ ؛ اى مؤمنان! يهود و نصارى  ا﹜َْ﹆ــْ﹢َم ا﹜︷ُ
را به دوســتى مگيريد. بعضى از آنها دوستان 
بعضى ديگرند. هر كه از شما با ايشان دوستى 
كند، خود از ايشان است. همانا خداوند، مردم 

ستمگر را هدايت نمى      كند». 62 
در آيه مطرح شده و برخى آيات مشابه ديگر، 
مسلمانان از قبول واليت كّفار، سخت برحذر 
داشته شده اند؛ زيرا قبول اين اسارت و پذيرش 
واليت طاغوت، نيازهاى گسترده اقتصادى 
را به ارمغان مى آورد. مســلمانان، نبايد حّتى 
لحظــه اى واليت كّفــار و يهــود و نصارا و 
طاغوت را تحّمل نمايند؛ زيرا اين سرسپردگى 

به عظمت آنان لطمه وارد مى كند.
 د) اقتدار و طاغوت ستيزى

مســلمانان، بايد يــك اقتصــاد خودكفا و 
غيروابســته به طاغوتيان داشته باشند. اين 
خودكفايى و اقتدار، بايد همه جانبه باشد؛ اعّم 
از: سياسى، نظامى، اقتصادى، فرهنگى و... . 
 ٌ︡ ُ﹝َ﹞ُ» :قــرآن كريم در اين مورد مى فرمايد
︀ِر  اُء َ︻َ﹙﹩ ا﹜ُْ﹊﹀ُ ُ︡ ــ ِ︫ َ﹟ َ﹝َ︺ُ﹥ َأ ــ﹢ُل ا﹜﹙ُِ﹥ َو ا﹜ُ︢ ُ︨ َر
َ︐ُ︽﹢َن َ﹁ْ︱ً﹑  ْ︊ َ ً︡ا ُ︖ ُ︨  ً︀ ︺ ُرَ﹞︀ُء ︋َْ﹫َ﹠ُْ﹛ َ︑︣اُ﹨ْ﹛ ُر﹋ُ
 ﹜ِْ﹨ِ﹢︗ُــ﹫﹞︀ُ﹨ْ﹛ ﹁ــ﹩  ُو  ︨ ً︀ ِ﹝َ﹟ ا﹜﹙ُِ﹥ َو ِرْ︲﹢ا﹡
ْ﹢راِة َو  ــُ︖﹢ِد ذ﹜َِ﹈ َ﹝َ︓ُ﹙ُْ﹛ ِ﹁ــ﹩ ا﹜︐ُ ّ︧ ِ︣ ا﹜ ِ﹝ْ﹟ َأَ︔
ُه َ﹁︁َزَرُه  َ︃ ︴ْ َ︫ َج  َ︣ ْ︠ ْرٍع َأ َ︤ ﹋َ ﹏ِ﹫︖﹡ِْ︅ َ﹝َ︓ُ﹙ُْ﹛ ِ﹁﹩ ا﹜ْ
اَع  رُ ّ︤ ︉ُ ا﹜ ︖ِ︺ُْ ﹤ِ﹇ِ﹢ ُ︨ َ︐﹢ی  َ︻﹙﹩   ْ︨ ︀﹁َ ︶َ﹚َ︽ْ︐َ ْ︨ ︀﹁َ
ــَ﹟ آَ﹝ُ﹠﹢ا َو  َ︡ ا﹜﹙ُُ﹥ ا﹜ُ︢ ــ︀َر َوَ︻ ﹜َِ﹫︽﹫ــَ︶ ِِ︋ُ﹛ ا﹜ُْ﹊﹀ُ
ًة َو َأْ︗︣اً َ︻︷﹫﹞︀ً؛  َ︣ ﹀ِ︽ْ﹞َ ﹜ُْ﹠ْ﹞ِ ︀ِتِ﹛︀ ُ︭ َ︻ِ﹞ُ﹙﹢ا ا﹜
محّمد فرستاده  خداســت و كسانى كه 
با او هســتند در برابر كّفار سرسخت و شديد 
هستند و در ميان خود مهربانند؛ پيوسته آنها 
را در حال ركوع و ســجود مى بينى؛ در حالى 

كه همــواره فضل خدا و رضاى او را 
مى طلبند؛ نشانه  آنها در صورتشان از 
اثر سجده نمايان است؛ اين توصيف 

آنان در تــورات و توصيف آنان در انجيل 
اســت؛ همانند زراعتى كه جوانه هاى خود را 
خارج ساخته، سپس به تقوّيت آن پرداخته تا 
محكم شــده و بر پاى خود ايستاده است و به 
قدرى نمّو و رشد كرده كه زارعان را به شگفتى 
وا مى دارد؛ اين براى آن است كه كافران را به 
خشــم آورد. (ولى) كسانى از آنها را كه ايمان 
آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند، خداوند 

وعده آمرزش و اجر عظيمى داده است». 63 
َ︐﹢ی   ْ︨ ︀﹁َ ︶َ﹚َ︽ْ︐َ ْ︨ بر اساس اين آيه، جمله  «َ﹁︀
﹥ نيرومندى و بررويى  پاى خود   ︋«﹤ِ﹇ِ﹢ ُ︨   ﹩﹚︻َ
ايستادن و قدرت يافتن مسلمانان اشاره دارد. 
مسلمانان، بايد با پشتكار و تالش فراگير، به 
آن درجه از شكوه و عّزت برسند كه دشمنان 
اسالم، تاب تحّمل آن را نداشته باشند. چنين 
الگويى بايد در عمليات اقتصادى منظور شود 
تا مبانى الگوى اقتصــادى مقاومتى، عملى 

گردد. 
مقام معّظم رهبرى بــا تأكيد بر اين آيه 
شريف مى فرمايند: «اســالم پيروان خود را 
اين جور تربيت مى كند... . اينها، آن معنوّيتى 
اســت كه در آنها وجــود دارد؛ آن توّكل، آن 
توّجه به خــدا، آن تذّكر، آن خضوع در مقابل 
پروردگار. ايــن، خاصّيت پرورش انســان 
مسلمان و مؤمن است. اسالم اين جور انسانى 
پــرورش مى دهد. در مقابل خــداى متعال، 
خاضــع؛ با برادران ايمانــى، رحيم، مهربان؛ 
اخوت اســالمى برقرار  مى كند ؛ اّما در مقابل 
مستكبران، در مقابل ظالمان، مثل كوِه استوار 
مى ايستند... «ُيْعِجُب الزُّرَّاَع»؛ خود آن كسانى 
كه ايــن زمينه را فراهم كردند، به شــگفت 
مى آيند. اين دست قدرت الهى است كه اين 
جور انسان ها را رشد مى دهد. دشمن مستكبر 
وقتى به اين انسان مســلماِن تربيت شده و 
باليده، در دامان اســالم نگاه مى كند، معلوم 
است كه به خشــم مى آيد و ناراحت مى شود 
«لَِيغيَظ بِِهُم الُْكفَّاَر»... . خداوند متعال، وعده 
كرده است به افرادى كه اين جور حركت كنند، 

پاداش خواهد داد، اجر خواهد داد...». 64 
 ︗︀د ا﹇︐︭︀دی، ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩ 

﹝﹥ ﹞︀︨﹥ ا﹇︐︭︀دی  ّ︡ ﹆﹞
 جهــاد، از تعاليم اصلى اســالم اســت و در 

قرآن كريم بارها از اين مفهوم اســتفاده 
شده اســت. به عنوان نمونه، قرآن كريم 
وا َو  ُ︣ ــَ﹟ آَ﹝ُ﹠ــ﹢ا َو ﹨︀َ︗ مى فرمايد: «ا﹜ُ︢
 ﹜ِْ ِ︧ ︃َْ﹝﹢ا﹜ِِْ﹛ َو َأْ﹡ُ﹀ ــ︊﹫ِ﹏ ا﹜﹙ُِ﹥ ︋ِ َ︨ وا ﹁﹩   ُ︡ ﹨َ︀︗
وَن؛  ُ︤ ِ︀﹀ْ﹛ا ﹜ُ﹨ُ ﹈َِ﹛ا﹜﹙ُِ﹥ َو ُأو َ︡ َأْ︻َ︷ُ﹛ َدَرَ︗ــً﹤ ِ︻ْ﹠
كسانى كه ايمان آوردند و هجرت كردند و در 
راه خدا با مال و جانشان به جهاد پرداخته اند، 
نزد خدا مقامى هر چه واالتر دارند و آنها همان 
رســتگارانند». 65 در اين آيه، عالوه بر جهاد 
كــردن در راه خدا با جان، بــه جهاد كردن با 
اموال هم اشــاره شده است. در واقع، جهاد در 
راه خدا فقط جهاد با جان و رســيدن به مقام 
واالى شهادت نيست؛ بلكه مؤمنان مى توانند 
با مال و ثروت خود در ره دين خدا جهاد كنند. 
اين تعبير به جهاد اقتصادى اشــاره دارد و بر 
اين نكته تأكيد دارد كه مســئوالن و مديران 
كشور، در هر سطحى از مسئوليت كه هستند، 
بايد با تصميم گيرى خود در امور اقتصادى با 
دشمنان اسالم و هر گونه شرك و باطل مبارزه 
نمايند. با نگاهى به تاريخ اســالم متوّجه اين 
موضوع مى شــويم كه موقعّيت هايى ايجاد 
شده اســت كه حركت هاى جهادى، مسير 
تحّوالت اجتماعى زمانــه را دگرگون كرده 
است. يكى از اين موقعّيت ها، قيام و شهادت 
امام حسين و ياران گرانقدرش، در مبارزه 
با باطل است. عالوه بر اين، انقالب اسالمى 
نيز از ابتــدا، قوام و دوام خود را از حركت هاى 
جهادى به دســت آورده است. بسيار روشن 
اســت كه حركت  حماسى تاريِخ هشت ساله 
جنگ تحميلى، با خاطرات جهادگرانه و ايثار 
و فدكارى هاى رزمندگان اسالم رقم خورده 
است و اكنون، ما اين آرامش و امنّيت را مرهون 
خون شهدايى مى دانيم كه ياران و همراهان 
مسجدى بودنده اند. جهاد، مقوله اى است كه 
به هيچ وجه نمى      توان واجب بودن آن را انكار 
كرد و در نصوص صريح قرآنى تأكيد زيادى 

به آن شده است.
 در يك تأّمل ســطحى، متوّجه مى شويم كه 
جهاد اقتصادى يك مفهوم گرانسنگ است 
و فقط به تحّمل سختى اقتصادى، قناعت  و 
صرفه جويى كردن، بــه كارگيرى خالقّيت 
و... ختم نمى     شــود. منظور اين است تالش 
و تحّمــل تنگناهاى اقتصــادى، براى نيل 
به منافع فــردى را نمى     توان عملى جهادى 
دانســت. جهاد اقتصادى دارا ويژگى هايى 

︀ د︡﹎︀ه او﹝︀﹡﹫︧︐﹩   ︑︀ آن ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︖︣︀ن و ﹁ّ︺︀﹐ن ︻︣︮﹥ ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی︋ 
️ ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی  ﹫ّ﹛︀︺ّ﹁ ﹤ ﹢د ﹁︣دی،︋  ︀ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟︨  در ﹝﹊︐︉ ا﹇︐︭︀دی و︋ 

️ ﹨︀ی  ︋﹢︺ ︋︍︣داز﹡︡، ﹡﹞﹩     ︑﹢ا﹡﹫﹛ ا﹡︐︷︀ر ︑ّ﹆﹅ و︻︡ه  ﹡︭︣ ا﹜﹩ را در ﹇︊︀ل︮ 
﹜﹫︫︀ ا﹇︐︭︀دی دا︫︐﹥︋ 

 ﹤ ︣ای ر︨﹫︡ن︋  ︀ ︗﹠﹌ ا﹇︐︭︀دی ﹨﹞︣اه ا︨️. در ا︗ ﹟︀د،︋  ︗ ︀د ا﹇︐︭︀دی︋ 
 ﹤︨︀﹝ ︀︑ ︡اری ﹡﹞﹢د︀ ︀︡ در ﹇︀﹜︉ ا︮﹢ل ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩، ا︨﹆︀﹝️ و︎  ︎﹫︣وزی︋ 
︍﹫﹢﹡︡د. ﹥ و﹇﹢ع︋  ا﹇︐︭︀دی︋ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩
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است كه بايد در شرايط خاص خود محّقق 
شود؛ مانند: شناخت وضعّيت ويژه اقتصاد، 
شناخت اهداف متعالى آن، ملزم شدن به 

الزامات جهاد، رصد موانع و اتّخاذ راهكارها، 
اتّخاذ آرايش جهادى، توانمندسازى نيروهى 
انســانى. 66  تا آن زمانى كه مجريان و فّعاالن 
عرصه هاى اقتصادى با ديدگاه اومانيســتى 
در مكتب اقتصادى و با در نظر گرفتن ســود 
فردى، به فّعالّيت هــاى اقتصادى بپردازند، 
نمى     توانيم انتظــار تحّقق وعده  نصر الهى را 
در قبال صعوبت هاى اقتصادى داشته باشيم. 
نگرشــى كه در مقابل آموزه هــاى اقتصاد 
مقاومتى وجود دارد، رويكرد «سرمايه دارى» 
است. در نظام سرمايه دارى، سودآورى يك 
اصل است و سياست و ديانت و... موضوعات 
فرعى هستند. نهادهايى، مانند پول و مالكّيت 
خصوصــى و مطلــق و... برگرفته از نگرش 
اومانيستى هستند. در چنين شرايطى اقتصاد 
مقاومتى مى تواند مانند دژى مســتحكم در 
برابر توســعه و ترويج اخالق سرمايه دارى، 
داراى اهّميت زيادى باشد. بر اساس اقتصاد 
مقاومتى، فّعــاالن اقتصادى، بدون توّجه به 
نظام سرمايه دارى، بر پايه انگيزش اسالمى 
و منطق جهادگونه به توليد ارزش اقتصادى 

اقدام خواهند كرد.
 اين موضوع، بيانگر بركت محورى در اقتصاد 
اســالمى است و بركات الهى را براى اقتصاد 
در پــى دارد. در چنين اقتصادى هيچ چيزى 
ارزشمندتر از اِعتالى كلمه اهللا در همه شئون 
زندگى فردى و اجتماعى نيست. بدين ترتيب، 
همه تالش ها و ابتكارات، با رويكرد جهادى 
صورت گرفته و فرهنگ جهادى به   طور كامل 
احيا و همه گير خواهد شد. در اين صورت است 

كه حماسه اقتصادى خلق خواهد شد.
 با نگاهى كوتاه به زندگى پيامبر اســالم
مشّخص مى شــود كه آن حضرت، به دليل 
آماده نبودن شــرايط زمانى و مكانى، ســه 
ســال اّول بعد از بعثت، مردم را به طور مخفى 
به اسالم دعوت مى كرد و سپس، به صورت 
علنى و بعد از مهاجــرت از موضع قدرت، در 
قالــب جهاد و حماســه، مردم را به اســالم 
دعــوت مى نمودند. زمانى كــه قدرت الزم 
وا  ّ︡ حاصــل گرديد، اين آيه نازل شــد: «َو َأِ︻
 ﹏ِ﹫َْْ﹛ٍة َو ِ﹝ْ﹟ ِر︋︀ِط ا ــَ︐َ︴ْ︺ُ︐ْ﹛ ِ﹝ْ﹟ ُ﹇﹢ُ ْ︨ ﹜َُْ﹛ َ﹝︀ ا
 ﹟ْ﹞ِ ﹟َ︣ َ︠ ُ﹋ْ﹛ َو آ وُ ُ︡ وُ ا﹜﹙ُــ﹥ِ َو َ︻ ُ︡ ︻َ ﹤ِِ︋ ﹢َن  ُ︊ ﹨ِ ْ︣ ︑ُ

 ﹜ُْ﹝ُ﹚َ︺َْ ﹤ُُ﹚﹛ا ﹜ُــُ﹡َ﹢﹝ُ﹚َ︺ْ︑َ ﹐ ﹜ِْ﹡ُِدو
︊﹫ِ﹏ ا﹜﹙ُِ﹥  َ︨ ــْ﹩ ٍء ﹁﹩   َ︫ َو ﹝︀ ُ︑ْ﹠ِ﹀ُ﹆﹢ا ِ﹝ْ﹟ 
ُــَ﹢فُ إِ﹜َْ﹫ُ﹊ْ﹛ َو َأْ﹡ُ︐ــْ﹛ ﹐ ُ︑ْ︷َ﹙ُ﹞﹢ن؛ و 

از نيرو و اســب هاى آمــاده، هر چه در توان 
داريد، بســيج كنيد تا با اين  تداركات  ، دشمن 
خدا و دشمن خودتان و  دشمنان   ديگرى را جز 
ايشان، كه شما آنها را نمى شناسيد و خدا آنان را 
مى شناسد  ، بترسانيد و هر چيزى كه در راه خدا 
خرج كنيد، پاداش آن به خود شما بازگردانيده 
مى شود و بر شما ستم نخواهد شد».  67  در مورد 
حماسه اقتصادى نيز تا اقتصاد جامعه، مراحل 
مختلف ارتقاء و توانمندى را طى نكرده باشد 
و پايه هاى اقتصادى كشور استوارتر نگردد، 
به يــك باره نمى     توان به حماســه و جهش 
بزرگ اقتصادى دست يافت. به   طور خالصه، 
مى توان گفت كه جهــاد اقتصادى با جنگ 
اقتصادى همراه اســت. در اين جهاد، براى 
رسيدن به پيروزى بايد در قالب اصول اقتصاد 
مقاومتى، اسقامت و پايدارى نمود تا حماسه 
اقتصادى به وقوع بپيوندد. دو شكل زير ارتباط 
و مسير حركت را از جهاد اقتصادى به حماسه 

اقتصادى نشان مى دهند. 
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  و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹝﹛ ا﹇︐︭︀د ا︨﹑﹝﹩
اسالم، دين كاملى اســت و براى همه ابعاد 
زندگى انســان، برنامه و دستورالعمل هاى 
الزم را ارائه كرده است؛ به صورتى كه هر فرد 
با عمل با اين دســتورات، به سعادت دنيوى و 
اخروى خواهد رسيد. آموزه هاى اسالم، نه تنها 
به اقتصاد رنگ و بويى خدايى مى بخشد، بلكه 
سير و سلوك بندگى را متأثّر از اقتصاد مى داند. 
دستورات اســالم، نيازهاى آدمى را در تمام 
ابعاد اقتصادى، فرهنگى، خانوادگى، اجتماعى 
و سياسى برآورده مى ســازد. اين دستورات، 
هم معيشت گرا هستند و هم معنوّيت گرا، هم 
دنيانگر هستند و هم آخرت نگر. بر اين اساس، 
اقتصاد اسالمى داراى ويژگى هايى بنيادين 
و منحصر به  فردى اســت كــه در واقع، وجه 
تمايزات اقتصاد اسالمى از اقتصاد كشورهاى 
غيراســالمى است. 68 در ادامه به برخى از اين 

تمايزات اشاره مى شود:
1)   خدا محورى: مهم تريــن آرمان اقتصاد 

اســالمى، خدا محورى و موّحد پرورى 
اســت. اسالم به كمك اقتصاد، با شرك 
مبارزه مى كند و جوامع انسانى را از مظاهر 
بت پرستى، خودپرستى و شيطان پرستى بر 
حذر مى دارد. به    طور خالصه، در اســالم هر 
فّعالّيت اقتصــادى بايد با نّيت الهى و خالص 

براى خدا باشد.
2)   قناعــت  محــورى: اقتصــاد معاصر، 
اقتصادى كثرت  محور است؛ يعنى مهم ترين 
هدف آن، رســيدن به ثروت بيشتر است؛ اّما 
اقتصاد اسالمى، اقتصادى قناعت  محور است 
و اعتدال گرايى در تمام عرصه هاى زندگانى را 
به عنوان سرمايه اى تمام نشدنى مورد تأكيد 
قرار مى دهد. حضــرت علىدر اين مورد 
؛ قناعت،  ُ︡ ﹀َ﹠َْ ﹐ مى فرمايند: «ا﹜َْ﹆َ﹠︀َ︻ُ﹤ َ﹝ــ︀ٌل

ثروتى پايان ناپذير است» 69 .
3)   خدمت محــورى: اقتصاد فعلى جهانى، 
اقتصادى ثروت محور است و براى رسيدن به 
اين هدف، تمام آرمان هاى انسانى و اخالقى 
را فــدا مى كند. اقتصاد اســالمى، اقتصادى 
بر پايــه خدمت  به خلق اســت و خدمت به 
آفريدگان خدا را بزرگ ترين عبادت مى داند. 
در آموزه هاى اســالمى، كسى كه بيشترين 
خدمت را به مردم برساند، سودمندترين افراد 

است. 70 
4)    توليــد محورى: توليــد، در يك جامعه 

اسالمى بايد اين دو شرط را رعايت كند:  
الف) بايد لوازم و وسايلى كه براى يك زندگى 
ســالم و به دور از اسراف و بيهوده كارى الزم 

است، تامين نمايد.
ب) از توليد وسايلى كه موجب انحراف اخالقى 
و اسراف كارى در جامعه مى گردد، خوددارى 
شــود. از مهم ترين اركان اقتصاد اسالمى، 
توليد گرايى و پرهيز از مصرف گرايى است و 
نيز مهم ترين بخشى كه مى تواند يك توسعه 
پايدار را به وجود آورد، توليدى است كه بايد بر 

پايه موازين اسالمى باشد.
5)    عدالت مــدار بــودن: قــرآن در اين 
ِل َو  ْ︡ ︺َْ﹛︀ِ︋ ُ︣ ُ﹝ــ ْ︃ َ ﹤َمــورد مى فرمايد: «إِنُ ا﹜﹙ُــ
ِْ︅︧ــ︀ن...؛ در حقيقت، خدا به دادگرى و  ا﹜ْ
نيكوكارى و بخشش به خويشاوندان فرمان 
مى دهد». 71 جهــاد اقتصــادى، بــه معناى 
پيشرفت ســريع اقتصادى، همراه با توسعه 
معنوّيت و عدالت است. پيشرفت، بدون توّجه 

به عدالت، از نظر اسالم، پيشرفت نيست.

6)   صداقت محــور بودن؛ صداقت، در 
آموزه هاى اسالم بسيار تأكيد شده است: 
ِ︤ی  قــرآن در اين مورد مى فرمايد: «﹜ِ﹫ْ︖

َب ا﹜ُْ﹞َ﹠︀ِ﹁ِ﹆﹫َ﹟؛  ِ︢ ︺َ َو ﹜ِْ﹇ِ ْ︡ ِ︭ ︀ِدِ﹇﹫َ﹟ ︋ِ ُ︭ ا﹜﹙ُُ﹥ ا﹜
تا خداوند صادقان را به خاطر ِصدقشان پاداش 
دهد و منافقان را عذاب كند». 72 اقتصاد رايج 
جهانــى، بر پايه دروغ و ايجــاد نياز كاذب بنا 
شده است. اقتصاد اسالمى بر صداقت استوار 
اســت. اقتصاد اســالمى، طبق آموزه هاى 
اسالمى تعريف شــده است و هر گونه فريب 
و تقلّب را باعث بى بركت شدن ثروت دنيوى 
و عــذاب آخرت مى داند. سفارشــاتى كه در 
مورد ارزان فروشى، سهل گيرى در معامالت، 
مدارا كردن با مشترى، قبول كردن تقاضاى 
مشترى پشــيمان شــده و... بر اين ويژگى 
اقتصاد اســالمى (صداقت محورى) تأكيد 
دارد. از طــرف ديگر، فريــب كارى، احتكار، 
خيانت، حقّ خورى، رباخوارى، اســراف، در 

اقتصاد اسالمى نكوهش شده است.
7)   بركت محور بودن: اقتصاد مدل چينى، 
كمّيت نگر اســت؛ اقتصاد مــدل ژاپنى، به 
اصل كيفّيت توّجه دارد. اين در حالى اســت 
كه اقتصاد اســالمى، بركت محور است و به 
دو مقوله كمّيــت و كيفّيت، به   طور همزمان 
توّجه مى كند تا با بركت بخشــى به توليدات، 
خدمت رســانى بهينه به مردم صورت گيرد. 
به عبارت ديگر، اقتصاد اسالمى در پى بهره 

دنيوى و اخروى به صورت توأم است.
 ﹩︨︀﹝ ️﹋︣ ﹤﹡︀﹎︀ر ﹏﹞ا﹢︻

تحــّوالت و رخدادهاى بــزرگ و خلق يك 
حماسه، مســتلزم وجود اصول خاّصى است 
كه در يك شرايط مطلوب محّقق مى شوند. با 
تحّقق آن اصول، زمينه هاى خلق يك حركت 
حماسى فراهم خواهد شد. در ادامه، به چهار 
عامل مهم يك حركت حماســى به اختصار 

اشاره مى شود: 73 
1)   عنايت و مشّيت پروردگار: بدون عنايت 
پروردگار، هيچ اتّفاقى رخ نمى دهد. قرآن در اين 
مورد مى فرمايد: «َو ﹝︀ َ︑︪︀ُؤَن إِ﹐ُ َأْن َ︪︀ء ا﹜﹙ُ﹥ ؛ 
و تا خدا، پروردگار جهانيان، نخواهد،  شما نيز  
نخواهيد خواست  توانست ». 74  كارهاى بزرك 
و حماســه هاى رخ داده در تاريخ، همگى كار 
خدا بوده و در بستر اراده او تحّقق يافته است. 
قرآن مجيد، با بيــان آموزه هاى گرانقدرش، 
ترديــد و بيم اقتصــادى را از دل اهل ايمان 

مى ُزدايد و نويــد مى دهد كه: «َوإِْن 
ْ﹢َف ْ︽ِ﹠﹫ُ﹊ُ﹛ ا﹜﹙ُـُ﹥ ِ﹝﹟  َ︧ ﹁َ ﹥ً﹚َ﹫︻َ ﹜ْ︐ُ﹀ْ ِ︠
︀ءَ؛ اگر از فشار اقتصادى  َ︫ َ﹁ْ︱ِ﹙ِ﹥ إِن 

ناشى از منع ورود مشركان، بيمناك هستيد، 
در آينده خداوند شما را از فضل خويش بى نياز 
خواهد كرد». 75 اميرمؤمنان على در اين 
 ﹟ْ﹊ُ︑َ َ️ ْ ِ︫ مورد مى فرمايند: «اَِْ︐ْ︕ إ﹜َ﹩ َ﹝ْ﹟ 
ُه؛ اگر  َ︣ ﹫︷﹡َ ﹟ْ﹊ُ︑َ َ️ ْ ِ︫  ﹟ْ﹞َ ﹟ْ︻َ ﹟ِ︽ْ︐َ ْ︨ ُه وإِ َ︣ اَ︨﹫
نيازمند كســى بودى، زيردست و اسير اويى؛ 
ولى چنانچه بى نياز شوى، هم  رتبه و نظير او 

خواهى شد».  76 
2)   عبرت آموزى از گذشته: اصل دوم براى 
خلق يك حماسه و ايجاد يك تحّول بزرگ، 
بهره گيرى از تجربه و سرمايه گرانقدر باز مانده 
از گذشته است. عبرت آموزى و درس گرفتن، 
الزمه هر حركتى اســت؛ به ويــژه آنگاه كه 
گذشته اى ُپردرس و ُپرظرفّيت وجود داشته 
باشد تا چراغ راه آينده محسوب گردد. گذشته 
انقالب و تاريــخ نظام مقــّدس جمهورى 
اســالمى ايران كه خود نتيجه به كار گيرى 
همه تجربّيات تاريخى اسالم و ايران است، 
سراســر درس و عبرت براى حماسه آفرينى 

است. 
3)   توانمندى درونــى: توانمندى درونى 
يك ملّت براى ايجاد تحّول بســيار ضرورى 
است. اگر ظرفّيت ها و قابلّيت ها و زمينه هاى 
تحّول وجود نداشــته باشد، شكل گيرى يك 
تحّول، انتظــار بيهوده اى اســت. در مورد 
توانمندى درونى، مرور فهرست توانمندى ها 
و ظرفّيت هاى فرهنگى، اقتصادى، سياسى 
و دفاعى كشــور و توّجه به دســتاوردهاى 
گران ســنگ و اعجاب آميز ملّــت ايران در 
عرصه هــاى مختلف علــم و تكنولوژى و 
تسليحات و اداره امور مختلف و همه حوزه ها، 
اطمينان ما را براى خلق هر حماسه اى بيشتر 

مى نمايد.
4)   كشش و ظرفّيت آينده: شرايط آينده، 
بايد به گونه اى باشــد كه تحّمــل تحّول را 
داشته باشــد. اگر آينده براى تحّول مناسب 
نباشد، باز شاهد تحّولى عميق نخواهيم بود. 
در ايــن مورد، نه فقط نيازهاى پيش روى ما، 
بلكه همه شــواهد و قرائن از تحّوالت آينده 
در داخل و منطقه و صحنه بين الملل، گوياى 
فرصت تاريخى و استثنائى به وجود آمده براى 
خلق حماسه توّســط ملّت ايران است. بدين 

ترتيب، ملّت ايران با هوشمندى و عمل به 
هنگام، مى تواند آينده اى درخشان را براى 
خود رقم بزند و در گــذر از پيچ تاريخى 
ملموس كنونى، نه فقط جبران همه عقب 
 ماندگى ها، بلكه پيشــتازى و الهام  بخشى را 

براى ساير ملّت ها به ارمغان بياورد.
 بر اساس اصول و عوامل ذكر شده، به سامان 
رساندن حماسه سياسى و حماسه اقتصادى 
براى كشور، در سال 92 كار دشوارى نيست؛ 
زيــرا با عنايت خداونــد از آغاز انقالب و قبل 
از پيروزى انقالب، تاكنون شــاهد توّجهات 
پروردگار و امدادهاى غيبى و آشكار او در همه 
صحنه هاى انقالب بوده ايــم و نصرت خدا، 
وعده تخلّف  ناپذير اســت؛ چرا كه خداوند در 
ِ َقريب ؛  قرآن فرموده اســت: «أَال إِنَّ نَْصَر اهللاَّ

آگاه باش كه پيروزى خدا نزديك است ». 77  
﹩﹝︐︧﹫  ﹡﹍︣ش︨ 

 ﹐ز﹝﹥ ﹞︀︨﹥ ا﹇︐︭︀دی 
خلق يك حماسه اقتصادى، امرى يك بُعدى 
نيســت، بلكه يك تغيير گسترده و فراگير در 
سرنوشــت يك جامعه نيست. خلق حماسه، 
با تعامــل و هم گرايى همه عوامل تأثيرگذار، 
ارتباط تنگاتنگ دارد. همان گونه كه در روند 
اجراى يك عمليات جنگى و خلق حماسه و 
پيروزى بايد همه عوامل هماهنگ باشــند، 
به همان گونه خلق يك حماســه در خارج از 
فضاى جنگ نظامى، بايد همه عوامل دست 
به دســت هم بدهند تا تحّقق اهداف تسهيل 
گــردد. هم گرايى و هماهنگــى، مهم ترين 

عامل تحّقق حماسه است. 
ايجاد هماهنگى بين عوامل تحّقق حماسه 
بايد با رويكرد جامع و نگرش سيستمى 78 انجام 
گيرد. انديشمندان از اين نگرش در همه امور 
به صورت كاربردى اســتفاده مى كنند. «بر 
اســاس اين رويكرد، همه آحاد يك جامعه، 
در هر سطح و مسئولّيتى كه باشند، به عنوان 
اجزاى تشكيل دهنده يك سيستم يكپارچه 
در نظر گرفته مى شود و همه عوامل محيطى 
اعّم از انسانى، سياسى و فرهنگى و اجتماعى 
و مذهبــى و...  به همراه رابطه بين آنها، مورد 
بررســى و تحليل قرار مى گيــرد تا اهداف 
برنامه هاى خلق حماســه اقتصادى محّقق 
شود». 79 در واقع، همه اعضاى جامعه، اعّم از 
سران سه قّوه، مديران كالن كشورى و مديران 
ميانى و عملياتى و همــه كارگزاران دولتى 

 ︀ ︣︹ ا﹇︐︭︀دی، ﹨﹞︣اه︋   ︨️﹁︪︣﹫ ﹥ ﹝︺﹠︀ی︎  ︗ ︀د ا﹇︐︭︀دی،︋ 
﹥ ︻︡ا﹜️، از  ︡ون ︑﹢ّ︗﹥︋   ︋،️﹁︪︣﹫ ︑﹢︨︺﹥ ﹝︺﹠﹢ّ️ و ︻︡ا﹜️ ا︨️.︎ 

.️︧﹫﹡ ️﹁︪︣﹫ ﹡︷︣ ا︨﹑م،︎ 
 ︿﹛︀﹞ ،︨︀زی ا﹇︐︭︀د ﹤︨︀﹝ ︿﹛︀﹞ ،︀︋ر 
﹞︀︨﹥ ا﹇︐︭︀دی و ﹝︀﹜︿ ا﹇︐︭︀د ﹝﹆︀و﹝︐﹩ ا︨️
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و همه آحاد مردم و ســاير دستگاه هاى 
اجرايى و قوانين و سياســت هاى كلّى و 
جزئى و نهادهاى قانون گذارى و... مانند 

اجزاى يك سيســتم به هم پيوسته هستند 
و بر هم تأثير متقابل و هم افزايى 80 داشــته، 
به نحوى كــه تصميم يك عضو بر عملكرد 
ديگران اثر دارد. بر همين اساس، داشتن يك 
ديدگاه كلّ گرا و سيستمى، در برنامه ريزى و 

رسيدن به حماسه اقتصادى ضرورى است. 
 هم گرايــى نيروهــاى اثرگــذار در خلــق 
حماسه اقتصادى، نيازمند يك برنامه ريزى 
استراتژيكى و طرح هاى بلندمّدت و ميان مّدت 
و كوتاه مّدت است كه بايد با خرد جمعى همه 
صاحبان انديشه و فّعاالن اقتصادى صورت 
بگيرد. بنابراين، در كنار توّجه به كاستى هاى 
برنامه و روحيه در مســير حماسه  اقتصادى، 
بايد به فكر تربيت و محورساختن نخبگانى 
بود كه هم به كارآمدى و تحّقق عينى الگوى 
جهاد اقتصادى معتقد باشــند و هم براى اين 
الگو، از روش هاى خردمندانه و نگرش هاى 

سيستمى بهره بگيرند.
كاركردهاى اقتصادى مسجد در صدر اسالم

بــا مطالعه تاريــخ صدر اســالم، اين نكته 
مشّخص مى شود كه بسيارى از وقايع مهم و 
فّعالّيت هاى اقتصادى تاريخ اسالم در مسجد 
به وقوع مى پيوســت. جريان حاتم بخشــى 
حضــرت امير در حال ركوع (بخشــش 
انگشتر به مستمند)، در مسجد بوده است. 81  
اسكان و كمك به گروهى از مهاجران و انصار 
به نام «اصحاب صّفه»، به دليل تهيدستى و 
نداشتن سرپناه، در فضاى معنوى مسجدالّنبى 
انجام مى گرفت. 82  مســجد، در صدر اسالم، 
مكانى براى حفظ خزانه مملكت اســالمى 
بود. جاهاى مختلفى در مســجد، به نام قبه 
بيت المال و داراى درب هاى آهنى و محكم 
بــود كه ثروت ملّى يا ثــروت نقدى عمومى 
حاصل از زكات و ماليات اســالمى و غنايم 
جنگــى و... را در آنجا نگهــدارى و هزينه يا 

مديريت مى كردند. 83 
بنابراين، مســاجد در صدر اسالم، در راستاى 
خدمات رسانى اجتماعى، داراى كاركردهاى 
مهم اقتصادى بودند. براى روشــن تر شدن 
ايــن موضــوع، در ادامه به گوشــه هايى از 
كاركردهاى اقتصادى مسجد در صدر اسالم 

مسجد اشاره خواهد شد:  

ــز  ــل مركـ ــجد، محـ  الف)مسـ
ـــه ـــاد كالن جامع ـــت اقتص مديري
علــم اقتصاد، با همه مســايل آن 

در بازار متبلور اســت و بازار يا ســوق، 
نماد و مظهر فّعالّيت هاى اقتصادى اســت. 
بــدون در نظر گرفتن اين مفهوم، مفاهيمى، 
ماننــد عرضه و تقاضا و تعادل قيمت و... معنا 
پيدا نمى  كند. اســالم ضمن توّجه به بازار، به 
تبيين شــرايط حاكم بر آن پرداخته است تا 
همه افرادى كه بــه فّعالّيت هاى اقتصادى 
مى پردازند، از اين دســتورات پيروى كنند. 
بازار، در علم اقتصاد به محلّى گفته مى شــود 
كه عرضه و تقاضــا در آن صورت مى گيرد و 
با رويارويى خريداران و فروشندگان، قيمت 
كاال و خدمات تعيين مى شود. 84  در بازار ايده آل 
مورد نظر اقتصاد اســالمى، افراد بايد با توّجه 
به واقعّيت هاى جامعه انسانى، تحت تربيت 
اســالمى، با محورّيت قوانين الهى و رعايت 

اصول اخالقى باشند. 85 
در گذشته، در كنار مساجد شهر، مسجِد بازار 
هم وجود داشت كه بيشتر افراد شركت كننده 
در آن، بازارى بودند. اين مســاجد، به غير از 
مســاجد محّالت بود. در زمان هاى گذشته، 
به   طور عموم، بازار در كنار مســاجد ســاخته 
مى شد. افرادى كه در شــهر و يا در طول راه 
مورد اجحاف قرار گرفته بودند، به محض ورود 
به شــهرى، جهت اقامه دعوى، با ردگيرى 
ســاختمان مســاجد، به مركز قضاوت شهر 
رهنمون مى شدند؛ زيرا دّكه قضاوت، همواره 
در جنب مساجد برپا بود. هم جوارى دارالخالفه 
با مسجد، بازهم نقش اّطالع رسانى مساجد را 
روشن تر مى كرد تا تازه واردها، براى انجام امور 
ادراى خود، از ساختمان مسجد كمك بگيرند. 
در مساجد بازار، بيشتر بازاريان شركت داشتند 
و در اين مساجد، بيشتر اخبار تخّصصى حوزه 
تجارت و گزارشــات مربوط به بازار و اوضاع 

اقتصادى بيان مى شد. 86 
 ب) اثـــرات غيرمســـتقيم مســـجد در 

ــرد ــاد خـ اقتصـ
در صدر اسالم، بيشــتر تّجار و بازرگانان، به 
محض اينكه وارد شهرها مى شدند، به مساجد 
مراجعه مى كردند. با توّجه به نقش محورّيت 
مساجد، حضور اين تّجار و بازرگانان در مسجد، 
نشان از ورود كاالهاى جديدى داشت كه به 
محض اتمام نماز، خريداران كاال وارد بحث و 
مذاكره براى خريد و فروش يا مبادله مى شدند. 

اگرچه به   طور مستقيم، خريد و فروش در 
داخل مسجد انجام نمى گرفت و هنگام 
حضور در مســجد، اصل همه كارها بر 
محور عبــادت و نيايش بود، اّما ديدوبازديد 
و گفت وگو براى تبــادل و خريد كاالها، بعد 
از انجام اعمال عبــادى صورت مى گرفت. 
الّبته، كاركردهاى اقتصادى مسجد در صدر 
اســالم در هر دو جنبه اقتصاد خرد و كالن، 
متعّدد هســتند و بيان همه آنها در اين مقال 
نمى     گنجد. با اين حال با بررسى مطالب ذكر 
شده، در مى يابيم كه مسجد در اقتصاد، نقش 

بسيار مهّمى داشته است.
︗﹙﹢ه ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ﹝︧︖︡ در 
︑ ﹅﹆ّ﹞︀︨﹥ ا﹇︐︭︀دی

در گذشته، اثرگذارى مسجد در اقتصاد فردى 
و در اقتصاد خانواده و جامعه، به همان جوامع 
كوچك مسلمان منحصر بود؛ ولى با پيشرفت 
و توســعه زندگى اجتماعى و گسترده شدن 
نظام هاى اقتصادى، نقش اقتصادى مسجد 
افزايش يافته اســت. امروز، همه نظام هاى 
اجتماعى و فرهنگى و سبك زندگى و نحوه 
تربيت افــراد بر اقتصاد اثرگذار هســتند. در 
عين حال، اقتصاد نيز بــه عنوان مهم ترين 
عامل قدرت و سيادت جوامع، باعث مى شود 
كه يك كشــور قدرتمند اقتصادى در عرصه 
بين المللى، جايگاه مناسبى به دست آورد. در 
مطالب گذشته، به آموزه هايى از اقتصاد قرآنى 
و مباحــث جهاد اقتصادى و اقتصاد مقاومتى 
و حماســه اقتصادى اشاره شده است. هدف 
از بيــان اين مطالب، ايجــاد زمينه ذهنى در 
خوانندگان در خصوص اقتصاد اســالمى و 
اقتصاد قرآنى و... بود تا اهّميت و نقش مساجد 
در خلق حماســه اقتصادى به سهولت قابل 
بحث و بررسى باشد. اكنون، اين سؤال مطرح 
است كه مسجد به عنوان نماد تمّدن اسالمى 
و شــاخص ترين سمبل كشورهاى اسالمى 
در عصر حاضر، چه نقشــى در تحّقق حماسه 
اقتصــادى دارد. در ادامه، برخى از جلوه هاى 
اثرگذارى مسجد و آموزه هاى منتسب به آن 

در نيل به حماسه اقتصادى اشاره خواد شد: 
1)   آمـوزش رفتارهـاى اقتصـاد مقاومتـى 

بـه بازاريان مسـلمان در مسـاجد 
يكــى از دســته فّعالّيت هايى كــه در قالب 
فّعالّيت هاى آموزشى، در مساجد قابل انجام 
اســت، آموزش آموزه هاى تجارت يا مبانى 

اقتصاد اســالمى اســت. مســاجد، به 
دليل داشتن پتانســيلى به نام ازدحام در 
مراسمات متعّدد و در زمان هاى مختلف، 

بهتريــن مكان آموزش اقتصاد اســالمى 
هستند. در دورانى كه دشمنان اسالم، از همه 
تحريم هاى اقتصادى براى به چالش كشيدن 
اقتصاد كشور ما استفاده مى كنند و عليه ما مّتحد 
شدند، توّجه به اين آموزه ها، مى تواند راه گشاى 
كار باشــد. توّجه به اين آموزه هاست كه بازار 
ممالك اسالمى را از بازارهاى سرمايه دارى 
متفاوت مى كند. آموزه هايى، مانند داشــتن 
حّس نوع دوســتى، توّجه به مشــكالت و 
نيازمندى ديگر مسلمانان، نداشتن غّش در 
معامالت، 87 انجام معامالت متعّدد بر اساس 
شارع مقّدس، احتكار نكردن، 88 گرانفروشى 
يا كم فروشــى نكردن، 89 انصاف و عدالت در 
تجارت و... نمونه هايى از آموزه هاى كاربردى 
اقتصادى هســتند كه بهترين محّل آموزش 

آنها مساجد هستند.
ارشــادات اقتصادى، يكى از تعليمات علماء 
اســت و مى تواند در بهبود اقتصادى و تنظيم 
اقتصاد اسالمى و باال رفتن كمّيت و كيفّيت 
اقتصاد اســالمى مؤثّر باشــد. بدين ترتيب، 
اقتصاد شريف و پاك اسالمى، از آلوده شدن 
و ناپاك شدن به انواع دسيسه ها و وسوسه ها 
و حّقه هاى شــيطانى باز داشته مى شود؛ به 
خصوص، اگر اين كار در كنار بازار و در مساجِد 

چسبيده به بازار انجام گيرد. 90 
2)   مسجد و وصول ماليات هاى اسالمى 

يكــى از كاركردهاى عبــادى ـ  اقتصادى 
مســاجد، خمس و زكات و مانند آن اســت. 
خمــس و زكات، يكــى از بهترين تفّكرات 
اقتصادى اســت و اســالم، عالوه بر جنبه 
اقتصادى، روى عبــادى بودن آن هم تأكيد 
دارد و اسالم، با داشتن چنين آموزه هايى، در 
بين مكاتب اقتصادى، نمونه و ممتاز است و با 
چنين برنامه اى در صدد بر چيدن بســاط فقر 
و مســكنت از مسلمانان است و اگر اين مهم 
توّســط همگان ادا و پرداخت شود و به دست 
فقرا برســد، هيچ فقيرى در روى كره زمين 

باقى نخواهد ماند.
زكات، در لغــت به معناى طهارت و پاكيزگى 
و رشد و نمو اســت. در اصطالح دانشمندان 
اســالمى و مردم مســلمان، مقدار معّينى از 
دارائى اســت كه با شرايط خاّصى بايد از مال 

صاحب آن جدا شــود و به مصرف 
فقرا و مستمندان و كارهاى خير ديگر 

برسد. 91 
خمس، در لغت به معناى يك پنجم است 

و در اصطالح مسلمانان، به يك پنجم مالى 
گفته مى شــود كه پرداخت آن با شرايطى بر 
مسلمانان واجب مى شود. بايد آن را از اموالى 
كه خمس به آنها تعلّــق گرفته جدا كرد و به 
حاكم اسالمى و ولىّ فقيه پرداخت نمود تا در 

مورد شرعى مورد نظر مصرف كند. 92 
قرآن كريم، در موارد بسيار متعّدد، زكات را در 
كنار نماز مطرح كرده و ضمن انتقاد از تاركين 
زكات، به آنها وعده عذاب داده اســت. قرآن، 
ترك  كنندگان زكات را تا حّد كفر پيش برده و 
به دليل حقّ الناس بودن زكات، آخرت سختى 

برايشان پيش بينى كرده است. 93 
اسالم، براى خمس و زكات، جايگاه ويژه اى 
قائل اســت كه برخى از تعابير ارزشــمند آن 
عبارت اســت از: تكليف الهى بودن، پشتوانه 
دين بودن، دشــمنى با امام زمان در صورت 
امتناع از پرداخت آن، پلى براى اسالم، ستون 
اسالم، شرط پذيرش نماز، فرمان الهى و... . 94 

نگارنده، معتقد اســت كه سنگ بناى تفّكر 
لزوم اداى خمس و زكات در مردم از مســجد 
شكل مى گيرد. متولّيان امور فرهنگى مساجد 
با انجام فّعالّيت هاى زير مى توانند اين فرآيند 

را تسهيل نمايند:
1ـ  تبليــغ خمس و زكات بــه صورت بيان 
خطابه بر منابر و طرح آن به صورت مسئله اى 

توّسط امام جماعت در مسجد؛
2ـ  حضور و سركشــى امام جماعت مساجد 
از فّعالّيت هاى كشاورزى، باغدارى، دامدارى 
و كســبه بازارى در محّل كار آنها و يادآورى 

پرداخت زكات و خمس؛ 
3ـ فرهنگ سازى و فراگير كردن تصّدى گرى 
ائّمه محترم جماعات، براى دريافت خمس و 
زكات در مســاجد يا به عهده گرفتن وكالت 
مراجع تقليد براى اين منظور و حضور امامان 

جماعت در مساجد براى اجراى اين امر؛
4ـ تصّدى گــرى ائّمه جماعــات به عنوان 
روحانى كاروان هاى حّج و تالش بيشــتر 
آنان در خصوص تطهير اموال حّجاج از نظر 

خمس و زكات؛
5ـ حضور ائّمه جماعــات و مبلّغان در منازل 
مؤمنان، بر حسب درخواست آنها و انجام امور 

محاسبه خمس ساليانه؛

6ـ تهّيه و توزيع جزوه ها و بروشــورها و 
مقاالت و كتب حاوى احاديثى در اهّميت 
خمــس و زكات و اســتفاده از هر گونه 

رسانه اثرگذار در اين خصوص.
3) نقش مسـجد در تـرك حرام خـوارى و 

حرام خوارى شـبهه 

يكى ديگـر از كاركردهاى عبادى ـ  اقتصادى 
مسـاجد، نقـش ويـژه آنهـا در تـرك خوردن 
لقمه هـاى حـرام و شـبهه ناك اسـت. افـراد 
مسـجدى، به يقيـن به كـّرات، ايـن مباحث 
را از آيـات و احاديـث و خطبه هـاى مبلّغـان و 
بيانات متولّيان فرهنگى مسـاجد شـنيده اند. 
مفاسـد مـال و لقمـه حـرام و شـبهه ناك بـه 
قـدرى زيـاد اسـت كه ايـن عمـل از گناهان 
كبيـره محسـوب شـده اسـت و بـر مرتكـب 
آن، وعـده عذاب داده شـده است؛ 95 اسـالم، 
حالل خـوارى و كسـب حـالل را باالتريـن 
عبادت شـمرده اسـت؛ پيامبر اكرم در اين 
باره فرمودند: «اَلِعباَدُه َسـبعوَن ُجـزء، اَفَضُلها 
ُجـزًء َطلَـُب الَحـالِل؛ عبادت، هفتـاد بخش 
اسـت، برتريـن آنها طلـب روزى حـالل و به 

دنبـال روزى حـالل رفتن اسـت». 96 
حرام خوارى، اقســام مختلــى دارد: ندادن 
خمس و زكات، خوردن غذاى شــبهه ناك، 
رشــوه خوارى، خوردن غذاى فاسد، خوردن 
حيوانــات حــرام گوشــت و... . از طرفى، 
حالل خوارى، منشــأ هر خير و حرام خوارى 
منشأ هر شّر بيان شده است 97 و حالل خوارى، 
مهم ترين عامل تزكيه روح و سير و سلوك و 

استجابت دعاها، شمرده شده است. 98 
 ﹤ُ﹡َ︀َ ــ︊ْ ُ︨  امام على مى فرمايند: «إِنُ ا﹜﹙َُ﹥ 
اِء  َ︣ ْ︾ِ﹠َ﹫︀ِء َأْ﹇ــَ﹢اَت ا﹜ُْ﹀َ﹆ َ︃ َض ِ﹁ــ﹩ َأْ﹝ــَ﹢اِل ا﹜ْ َ︣ ﹁َ
ٌ︣ إِ﹜︀ُ ︋َِ﹞︀ َ﹝َ﹠ــَ︹ َ︾ِ﹠﹩آ َو ا﹜﹙ُُ﹥ (َ︑َ︺︀﹜َ﹩  َ﹁َ﹞ــ︀ َ︗︀َع َ﹁ِ﹆﹫
ــُ﹚ُِ︀ْ﹛ َ︻ْ﹟ َذ﹜َِ﹈؛ خداوند سبحان، در  َ︨ ُه)  ّ︡ ︗َ
دارائى هاى توانگران، روزى هاى تهيدستان را 
قرار داده است. پس، هيچ فقيرى گرسنه نشد، 
مگر به واسطه منع ثروتمند و (در روز رستاخيز) 
خداوند (عالى مرتبه) از اين منع آنان مؤاخذه و 

بازپرسى مى نمايد». 99  
4)     مسجد و قرض الحسنه 

يكــى از كاركردهاى عبادى مســجد كه به 
صورت غيرمســتقيم انجام مى شود و امروز 
هم بســيار بروز و ظهور دارد، نقش مســجد 
در تشــكيل صندوق هاى قرض الحســنه 

️ ﹨︀ی  ︲︀ر ︳︣ا ﹥ ﹝﹀﹢م ﹎︧︐︣ده ا﹡﹀︀ق، در︫   ︋﹤︗ّ﹢︑ ︀  ︋
︭﹢ص ر﹁︹ ﹡﹫︀ز﹨︀ی  ا﹇︐︭︀دی، ﹊﹩ از آ﹝﹢زه ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در︠ 

︫︡︀  ︋︩︋︣︔ا ﹤︺﹞︀︗ ﹟﹫︀ ︳ و︎  ّ︨ ︵︊﹆︀ت ﹝︐﹢
 ﹊﹩ د﹍︣ از ﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی ︻︊︀دی ـ  ا﹇︐︭︀دی ﹝︧︀︗︡، ﹡﹆︩ و︥ه آ﹡︀ در ︑︣ک 
︊﹥ ﹡︀ک ا︨️. ︠﹢ردن ﹜﹆﹞﹥ ﹨︀ی ︣ام و︫ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩
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و دســتگيرى از محرومــان جامعه در 
مشكالت اســت. 100 يكى از تفاوت هاى 
اساســى مكتــب اقتصادى اســالم با 

ســاير مكاتب اقتصادى، توّجه خاّص به 
نيازمندان، آســيب ديدگان و اقشار ضعيف 
جامعه و ارائه راهكارهاى مناســب با شأن و 
كرامت انسان اســت. يكى از اين راهكارها، 
قرض حسن يا «قرض  الحسنه» است كه در 
آموزه هاى اســالمى، در قالب آيات و رويات 

مختلف به آن سفارش شده است. 101 
 قــرض، يعنى وام يــا وام دادن يــا پاداش 
دادن. 102 معنــاى ديگــر قــرض، بريدن و 
قطع كردن اســت؛ زيرا فــرد قرض دهنده، 
مقدارى از مال خود را جدا و به قرض گيرنده 
مى دهد. 103 الحسنه، به معناى نيكى يا نيك 
يا نيكوست. 104 اّولين صندوق قرض الحسنه 
در مسجد تشكيل شده است. در صدر اسالم، 
در خصوص قرض-الحسنه به عنوان يكى از 
شاخص هاى مهّم مسجد طراز اسالمى، براى 
توّجه همه جانبه به تهيدســتان و محرومان 

اقداماتى صورت مى گرفته است. 105  
انجام اين عمل ارزشــمند اقتصاد اسالمى، 
موجب توســعه اقتصادى و تأمين نيازهاى 
مالــى و اقتصادى مردم شــهرها و محلّه ها 
مى شود. اين فّعالّيت مسجدى، انگيزه سازى 
بــراى روحّيه خوديارى در مردم و انجام امور 
داوطلبانه اقتصادى در سطح جامعه را باعث 
خواهد شــد. 106 توّجه به اين ســّنت حسنه و 
آمــوزش تعاليم آن به نمازگزاران و حاضران 
در مســجد، در دوران مقاوم سازى اقتصاد و 
گذشتن از دوران رياضت هاى اقتصادى بسيار 
مهم اســت. اين آموزه اقتصادى در در مان 
بســيارى از آفت ها و استثمارهاى اقتصادى 
جوامع اســالم، مانند ربا بســيار مؤثّراست؛ 
زيرا وقتى قرض الحســنه مــورد توّجه قرار 
نگيرد، ربا اقتصــاد جوامع را فرا مى گيرد. در 
صورتى كــه ربا در آموزه هاى اســالمى به 
شّدت نكوهش شــده است. 107  بسيار روشن 
اســت كه ربا، مخالف حماسه سازى اقتصاد، 
مخالف حماســه اقتصادى و مخالف اقتصاد 
مقاومتى اســت و بايد به شّدت با آن مبارزه 
كرد. بنابراين، قرض الحســنه و اشــاعه و 
تبييــن آن در كنار فّعالّيت هاى مســجدى، 
موجب مى شــود تا اقتصاد جامعه اسالمى از 
آسيب هاى متعّدد اقصادى مانند ربا، استثمار 
مالــى و ذخيره ســازى و ناكارآمدى منابع 

اقتصادى و... مصون بماند.
 5)    منبـر، رسـانه اى اثرگـذار بـر 

جامعه اقتصـاد 
از ديگر نقش هاى غيرمستقيم مسجد در امر 
اقتصاد، جلســات وعظ و خطابه و سخنرانى 
ائّمه جماعات و سخنرانان در مساجد درباره 
رعايت اخالق اسالمى در معامالت اقتصادى 
است. اهّميت منبر و بيان خطابه ها در تبيين 
سياســت هاى اقتصادى و هماهنگ سازى 
بازاريان، بر كســى پوشــيده نيست. امروز، 
بايد اذعان نمود كه رســانه ارزشــمند منبر، 
به تنهايــى مى تواند با همه خبرگزارى ها ى 
جهان مقابله و مبارزه كند. در اين خصوص، 
وّعــاظ و خطيبان بايد برنامه هاى مناســب 
سياست هاى اقتصادى كشور را تبيين نمايند.
 با توّجه به اينكه مساجد، در اكثر كشورهاى 
جهان اســالم، داراى محورّيت اصلى بوده 
و در مركز بازار و مركز اقتصادى هر شــهر، 
مسجد، داراى نقش فّعالى است؛ زيرا هنگام 
نماز، محّل مراجعه بازاريان، كسبه و اصناف 
اطراف بازار است. امام جماعت در هر جلسه 
از نماز بايد نمازگزاران فّعال در امور اقتصادى 
را با نقل آيــات، روايت و احاديث، به رعايت 
اخالق اســالمى و اخالق اقتصادى دعوت 
نمايد. وى بايد حّضــار را به رعايت انصاف 
و عــدل در معامالت و كارهــاى اقتصادى 
ســفارش نمايد. موعظه و ســخنرانى ائّمه 
جماعت، بر روى منابر در مســجد، تأثيرى 
عميقى در نمازگــزاران ايجاد كرده و آنان از 
نظر اخالقى به رعايت مسائل شرعى و انجام 

فّعالّيت سالم اقتصادى ملزم مى شوند.
طّالب و روحانيان مى توانند مرّوج مســائلى 
باشــند كه از فّعالّيت هاى اقتصادى كشور 
حمايت مى كند. آنها مى تواند مرّوج مسائلى 
باشــد كه از فّعالّيت هاى اقتصادى كشــور 
حمايت مى كند. موضوعات جديد اقتصادى 
كه در قالب مكاسب محّرمه و مسائل فقهى 
مى گنجد بايد به صورت كارشناسى شده وارد 
دروس حوزه شود. با مشاهده درس نامه حوزه 
علمّيه و نگاهى به فراوانى دروسى كه در حوزه 
برگزار مى شود، جاى مسائل مستحدثه و روز، 
خالى است. به عنوان مثال، طّالب و فضالى 
حوزه بايد در زمينه معامالت اينترنتى روز دنيا، 
اّطالعات الزم را كســب و مباحث فقهى و 

شرعى  مربوط به آنها را بررسى كنند. 108 

 6)   مسجد و سّنت وقف
وقــف، از نظر لغوى بــه معنى به حالت 
ايســتاده ماندن و آرام گرفتن است و از 
نظر اصطالحى، به مفهوم نگه داشتن و 
حبس كردن عين ِملكى بر ملك واقف آن  نه 
ملك خدا  و مصرف كردن منفعت آن را در راه 
خداوند اســت 109 و بعضى از فقهاء مى گويند 
وقف، حبس عين مال بر ملك خداى تعالى 
است. در ماّده 55 قانون مدنى ايران، وقف، به 
معنى حبس عين مال و تسبيل 110 برحســب 

نّيت واقف است. 111  
در آيــات متعّددى از قــرآن، به مفهوم وقف 
اشــاره شــده اســت. به عنوان نمونه قرآن 
 ︀﹫﹡ْ ّ︡ ُ﹠﹢َن زَ﹠ُ﹤ ا﹜َْ﹫︀ِة ا﹜ َ︊ مى فرمايد: «ا﹜ْ﹞︀ُل َو ا﹜ْ
 ٌ︣ ﹫ْ َ︠ ︀ً َو  ︋َِ﹈ َ︔﹢ا︋ َ︡ َر ﹠ْ︻ِ ٌ︣ ﹫ْ َ︠ ︀﹜ِ︀ُت  ُ︭ َو ا﹜ْ︊︀ِ﹇﹫︀ُت ا﹜
َأَ﹝﹑ً؛ اموال و فرزندان، زينت زندگى دنياست 
و باقيــات صالحات (آثار ماندگار شايســته) 
ثوابش نــزد پروردگارت بهتر و اميدبخش تر 
اســت». 112 در روايات نيز برآموزه ارزشمند 
 وقف تأكيد زيادى شــده است. 113 پيامبر
در حديث مشــهورى مى فرمايند: «إَذا َماَت 
اِإلنَْســاُن انَْقَطَع َعَمُلُه إالَّ ِمْن ثََالثَِة: إِالَّ ِمْن 
َصَدَقٍة َجاِرَيــٍة، أَْو ِعلٍْم ُيْنَتَفُع بِِه، أَْو َولٍَد َصالٍِح 
َيْدُعو لَُه؛ وقتى انســان بميرد، عمل او خاتمه 
مى يابد، مگر در سه چيز: صدقه جاريه (وقف)، 
علمى كه از آن استفاده شود، فرزند صالحى 

كه براى او دعا كند». 114  
مســجد، نقش بســيار بزرگــى در ترويج 
سّنت حســنه و عبادت بزرگ وقف و ايجاد 
موقوفه هــاى فــراوان دارد؛ موقوفه هاى 
فراوانى كــه در اطراف يا در ابنيه مســاجد 
موجود است. از دير باز، رسم بود كه بسيارى 
از مســاجد داراى، مغازه، گاراژ، كاروان سرا يا 
بــازار... بوده اند و هر يك از اين موقوفات، در 
خدمات دهى به فقراء، زّوار و بى پناهان نقش 
ويژه اى داشتند. چنان چه بسيارى از حوزه هاى 
علمّيه هم از طريق هميــن موقوفات اداره 
مى شوند؛ مثل: حوزه علمّيه صدر اصفهان و 
ولّى عصر تبريز و يا طالبّيه تبريز. امامزاده ها 
و حرم ها همچنين، موقوفاتى داشتند؛ مثل: 
موقوفــات حرم امام رضا و حرم حضرت 
معصومه. از چنين مساجدى مى توان از 
مسجد مقّدس جمكران در قم، مسجد امام 
حسن عسكرى در قم، مسجد طوبى در 
تبريز، مسجد مقبره در تبريز، مسجد امام در 

اصفهان و... نام برد.

در وضعيتى كه اقتصاد جامعه با روحّيات 
معنوى و مذهبى نياز به سرمايه گذارى 
در امــور مختلف داششــته، مى توان با 

اشــاعه فرهنگ وقف در قالب آموزه هاى 
مسجدى و توسعه موقوفات داراى بازگشت 
ســرمايه، چرخ اقتصاد تحريم شده توّسط 
دشــمنان را فّعال نگه داشــت و در را تحّقق 
حماســه اقتصادى، برنامه ريــزى و فّعالّيت 

نمود.
 7)     مسجد، جايگاهى براى انواع انفاق 

انفاق، از ريشه «نفق» به معنى نفقه كردن، 
بخشيدن، احســان كردن و بخشش كردن 
است. 115 انفاق، صرف كردن مال در مصارف 
نيكوكارانه است كه اغلب مفّسران، اين عمل 
را از نظر توزيع ثروت و كاهش محرومّيت-
هاى اقتصــادى نگاه مى كننــد. 116 از نظر 
اصطالحى، انفاق در كاربرد رايج قرآن كريم 
و متون دينى، به اعطاى مال يا جان و جسم در 
راه خدا به فقيران و نيازمندان گفته مى شود كه 
َّذيَن ُيْنِفُقوَن أَْموالَُهم ...» 117 و  به حكم آيات «ال
«أَنِْفُقوا َخْيراً ِألَنُْفِسُكْم...» 118  انجام مى شود 
و به عنوان كمال بذل اســت. 119 «نفق» به 
همراه مشــتّقات آن بيش از70 بار در قرآن با 

واژگان و تعابير مختلفى آمده است. 120 
انفاق ها را از منظر آيات قرآن كريم مى توان از 
چند نظر دسته بندى كرد. 121 مانند: انفاق هاى 
واجب، 122 انفاق هاى مستحب، 123 انفاق هاى 

حرام. 124 
در آيات قرآن، سفارش زيادى به انفاق شده 
است و براى اين كار با ارائه َمثل هايى، پاداش 
و اجر معنوى زيادى مطرح شده است. قرآن 
 ﹜َُُ﹛َن َأْ﹝﹢ا﹢﹆ُ﹀ِ﹠ُْ ﹟َــ مى فرمايد: «َو َ﹝َ︓ُ﹏ ا﹜ُ︢
 ﹜ِْــ ِ︧ ︀ً ِ﹝ْ﹟ َأْ﹡ُ﹀ ︲︀ِت ا﹜﹙ُــِ﹥ َو َ︑ْ︓︊﹫︐ ْ︣ ︋ِْ︐︽ــ︀َء َ﹝ ا
 ︀﹚َ﹋ُُأ ْ️ ︋ِــٌ﹏ َ﹁︁َ︑ َ︋︀ وا ︋َْ﹢ٍة َأ︮︀ َ︣ ِ︋ ﹥ٍ َ﹋َ﹞َ︓ــِ﹏ َ︗﹠ُ
︋ٌِ﹏ َ﹁َ︴﹏آ َو ا﹜﹙ُُ﹥ ︋ِ﹞︀  ْ︊︀ وا ِ︭ ُ ﹜َْ﹛ ︅ِْن ِ︲ْ︺َ﹀ْ﹫ــِ﹟ َ﹁
︋َ︭﹫︣؛ و َمَثل  صدقات   كســانى كه  َ︑ْ︺َ﹞ُ﹙﹢َن 
اموال خويش را براى طلب خشنودى خدا و 
استوارى روحشان انفاق مى كنند، همچون 
َمَثِل باغى اســت كه بر فراز پشــته اى قرار 
دارد  كه اگر  رگبارى بر آن برســد، دو چندان 
محصول برآورد و اگر رگبارى هم بر آن نرسد، 
باراِن ريزى  براى آن بس اســت   و خداوند به 

آنچه انجام مى دهيد، بيناست ». 125 
با توّجه به مفهوم گســترده انفاق، در شرايط 
رياضت هاى اقتصادى، يكى از آموزه هايى 

كــه مى توانــد در خصــوص رفع 
نيازهاى طبقات متوّســط و پايين 
جامعــه اثربخش باشــد، انفاق و 

انواع انفاق اســت. توّجه به انواع انفاق، در 
قالب فّعالّيت هاى مسجدى مى تواند موجب 
جلوگيــرى از توّقف ثروت نــزد ثروتمندان 
شود و چرخه توزيع منابع اقتصادى با جريان 
منابع از طــرف ثروتمندان به نفع نيازمندان 
عادالنه تر گردد. اين امر، حركتى به ســمت 

حماسه اقتصادى محسوب مى شود.
 8)     مسجد و عبادت صدقات

از كاركردهاى اقتصادى غيرمستقيم مساجد، 
پرداختن به سّنت حسنه صدقه است. وجود 
صندوق هاى صدقات در اطراف مسجد، در 
داخل مســجد، جمع آورى مستقيم صدقه 
براى نيازمندان... به همين منظور است. اين 
كار نيك، يكى از كارهاى روزمره مسلمانان 
مؤمن است. در آموزه هاى اسالمى به صدقه 
سفارش زيادى شده است كه به عنوان نمونه 

برخى موارد به شرح زير بيان مى شود:
ِء  ْ︣ ُ︣ ﹝︀ِل ا﹜َْ﹞ ْ﹫ــ َ︠ الف) پيامبر فرمودند: «
َ﹇ُ﹤؛ بهترين ثروت و اندوخته  َ︡ ُ︭ ُه ا﹜ ُ︣ َو َذِ︀︠ــ

انسان، صدقه است». 126  
 ﹥ُ﹇َ︡ َ︮ ّ و  ُ︣ ــ ِ︊ ب) امام باقــر فرمودند: «ا﹜
َ︣ َو...؛ نيكوكارى و صدقه  ّ َ﹠ِ﹀﹫︀ِن ا﹜َ﹀﹆ ِ︣ ّ ِ︧ ا﹜

پنهانى، فقر را مى زدانيد و...». 127 
فّعاالن فرهنگى مســاجد و مبلّغان محترم، 
بايد در مساجد با تبليغ در مورد پرداخت صدقه 
و تفسير برخى از آيات مربوط به صدقات، در 
تجديد و احياى آن بيش از پيش تالش  كنند. 
هرچند مؤمنان نيــز از عمق جان دريافته اند 
كه اين صدقه هاى كم، ولــى باارزش آنان 
گره هاى بزرگى از زندگى مردم را مى گشايد 
و يك گنجيه عظيمى براى آخرت آنها است.
در بحران هاى اقتصادى، هميشــه طبقه اى 
از مردم، بيشــتر در معرض آسيب اقتصادى 
هســتند. اين گروه از نيازمنــدان كه فاصله 
زيادى از طبقــات ديگر اقتصــادى دارند، 
چشم اميدشان به بى نيازان است. اين حّس 
نوع دوستى، فرهنگ زمينه اى تحّقق حماسه 
اقتصادى را، در قالب كاهش شكاف طبقاتى 
و احســاس همدردى طبقات باالتر و تجلّى 

عدالت اجتماعى تسهيل خواهد كرد.
ـــب روزى  ـــردى كس ـــوزش كارب  9)     آم

حالل در مساجد  
  يكى از نيازهاى فردى هر انسان، توّجه 
به معاش خود و زيردستان است. كسب 
روزى حالل، يكى از دغدغه هاى مهم هر 
مؤمن و هر فرد موّحد اســت. هر فرد، براى 
امرار معاش خود، ناگزير اســت تا كســب و 
كار يا حرفه اى براى خــود ايجاد كند. افراد، 
با راه اندازى يك منبع ايجاد درآمد به صورت 
حقيقى يا حقوقــى، هزينه هاى زندگى خود 
را تأمين مى كنند. بنابراين، همه مســلمانان 
بدون توّجه به نوع شغل و مهارت و تخّصص 
خود، بايد از احكام اســالمى در مورد نحوه 
انجــام معامالت و عقــود مختلف و خريد و 
فروش و... آگاهى داشته باشند. مراجع تقليد 
نيز، دانستن مسائلى كه افراد به   طور معمول، 
با آنها سر و كار دارند را الزم دانسته اند. 128 در 
آموزه هاى اسالمى نيز به كسب روزى حالل 
و تالش و كوشــش تأكيد زيادى شده است؛ 
تا جايى كــه در قرآن كريم بيش از550 آيه، 
در قالب ها و چهره هاى گوناگون درباره كار 
و تالش و سخت كوشــى و سازندگى آمده 
است. 129 كار و تالش و كسب حالل و ارتزاق 
از كــّد يمين و عرق جبيــن در آينه روايات، 
بهترين عبادات، تربيت كننده و كمال بخش 
انسان، شمرده شده است. در ادامه، به برخى 

از اين روايات اشاره مى شود:
ُ︺﹢َن  ْ︊ َ︨ 1)   پيامبر اكرم فرمودند: «اَ﹜ِْ︺︊︀َدةُ 
︉ُ ا﹜َْ﹑لِ؛ عبادت، هفتاد  ًء اَْ﹁َ︱ُ﹙︀ َ︵َ﹙ــ ْ︤ ︗ُ
جزء است كه بهترين آن، دنبال روزى حالل 
رفتن اســت (كســب و كار، براى به دست 

آوردن روزى حالل)». 130 
ِه  ِ︡  ِ︡ 2)   همچنين فرمودند: «َ﹝﹟ أَ﹋َ﹏ ِ﹝﹟ َ﹋
︋ُُ﹥ اَ︋︡اً؛ هر  ِ︢ ︺َ ﹐ ُ﹜︔ُ ﹥ِ﹝ ّ︣ ﹛︀ ا﹜ّ﹙ـــُ﹥ إ﹜﹫﹥︋  َ︣ ︷﹡
كس از دســترنج خود بخورد، خداوند به وى 
نگاه محّبت آميز خواهد افكند و آنگاه هرگز او 

را عذاب نخواهد كرد». 131 
3)   آن حضرت، درباره كسب روزى حالل و 
پاكيزه فرمودند: «َطلَُب الَْحالِل َفريَضٌة َعلى 
ُكلِّ ُمْســلٍِم و ُمْسلَِمة؛ كار و تالش عادالنه و 
انسانى، براى تأمين هزينه زندگى، بر هر مرد 

و زن مسلمان الزم است». 132  
4)   در روايتى ديگر فرمودند: «أَْطَيُب الَْكْسب 
َعَمــُل الرَُّجــِل بَِيِدِه؛ بهتريــن و پاك ترين 
كسب ها آن است كه انســان با دست خود، 

كار كند». 133 

︤رگ و﹇︿ و ا︖︀د ﹝﹢﹇﹢﹁﹥�﹨︀ی ﹁︣اوان  ّ﹠️ ︧﹠﹥ و ︻︊︀دت︋   ︨︕︤ر﹎﹩ در ︑︣و ︧﹫︀ر︋   ︋︩﹆﹡ ،︡︖︧﹞ 
︧﹫︀ری از  ﹢د ﹋﹥︋  ︀ز، ر︨﹛︋   ︋︣در ا︋﹠﹫﹥ ﹝︧︀︗︡ ﹝﹢︗﹢د ا︨️. از د ︀ دارد؛ ﹝﹢﹇﹢﹁﹥ ﹨︀ی ﹁︣اوا﹡﹩ ﹋﹥ در ا︵︣اف
 ﹤ ︡﹝︀ت د﹨﹩︋  ﹢ده�ا﹡︡ و ﹨︣ ﹉ از ا﹟ ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت، در︠  ︀زار...︋   ︋︀ دارای، ﹝︽︀زه، ﹎︀راژ، ﹋︀روان ︨︣ا ︡︗︀︧﹞

﹩ ︎﹠︀﹨︀ن ﹡﹆︩ و︥ه�ای دا︫︐﹠︡. ﹁﹆︣اء، زّوار و︋ 

️ ﹨︀ی ﹝︧︖︡ی ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹢︗︉ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ︑﹢ّ﹇︿ ︔︣وت ﹡︤د  ﹥ ا﹡﹢اع ا﹡﹀︀ق، در ﹇︀﹜︉ ﹁ّ︺︀﹜ّ﹫  ︋﹤︗ّ﹢︑ 
﹥ ﹡﹀︹ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ان  ︀ ︗︣︀ن ﹝﹠︀︋︹ از ︵︣ف ︔︣و︑﹞﹠︡ان︋  ﹢د و ︣︠﹥ ︑﹢ز︹ ﹝﹠︀︋︹ ا﹇︐︭︀دی︋  ︔︣و︑﹞﹠︡ان︫ 
﹞️ ﹞︀︨﹥ ا﹇︐︭︀دی ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د.  ︨﹤  ︋﹩︐﹋︣ ،︣﹞ا ﹟︀د﹐﹡﹥ ︑︣ ﹎︣دد. ا︻

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

١٣٠

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
١٣١



از طــرف ديگــر، مى دانيــم كه يكى 
از مهم تريــن كاركردهــاى مســجد، 
كاركرد آموزشــى اســت. پيامبر و 

ائّمه معصومــان براى حفظ جنبه هاى 
آموزشى مسجد، تالش هاى ارزنده اى انجام 
دادند. پيش از پيدايش مدرسه، مساجد، يگانه 
مركز مهم آموزشى   فرهنگى در جهان اسالم 
بوده اند. پــس از آن نيز، مدرســه در دامان 
مســجد بنا مى شــد. از همين رو، در بيشتر 
كتاب هايى كه درباره مســجد به نگارش در 
مى آمد، از مدرسه بســيار سخن گفته مى-
شــد كه ســبب آن ارتباط نزديك مسجد و 
مدرسه است. 134 همه اين مطالب به كاركرد 
آموزشى مسجد داللت دارد. مسجد، ابزارها و 
موقعّيت هايى را در اختيار دارد كه به كمك آن 
مى توان به آموزش و افزايش شناخت دينى 

نمازگزاران پرداخت. 
مســجد مكانى است كه مســلمانان براى 
برپايى فرائض الهى و مجالس مذهبى در آن 
حاضر مى شوند و اين فرصت مناسبى است 
تا معارف و احكام دين منتشر شود. بنابراين، 
مســجد مهم تريــن مكان بــراى آموزش 
معامالت اسالمى است تا آموزه هاى اقتصاد 
مقاومتى و اسلوب جهاد اقتصادى مورد توّجه 
مؤمنان قرار گيرد و به كل جامعه اســالمى 

تسّرى يابد.
10) نقـــش مســـجد در هدايـــت ُثلـــث 

امـــوال مـــردم
روشن اســت كه با رحلت اشخاص حقيقى، 
مالكّيت آنها زايل شــده، شخص فقط مالك 
ُثلث اموال خويش اســت و فقــط مى تواند 
در مورد يك ســّوم اموال خــود، وصايايى 
داشته باشــد. 135 افرادى كه در مساجد حاضر 
مى شــوند، بارها و بارها تحت تعاليم علماء 

و خطباى مســاجد در رابطه با ثّلث 
اموالشــان توصيه هايى را شنيده، 
تصميماتى براى ثلث امواتشــان 

و مصــرف صحيح و عبــادى آن اخذ 
كرده اند. در واقع، مى توان گفت كه مسجد، 
نقش ويژه اى در هدايت ُثلث اموال و مصرف 
صحيح آنها، در راستاى عبادت و انجام امور 
خدا پســندانه دارد و اين يك حركت زيباى 
عبــادى و اقتصــادى اســت. در اين مورد 
مى تــوان با سياســت گذارى مناســب، در 
قالب رفتارهاى اقتصاد مقاومتى، به ســمت 
خلق حماســه اقتصادى گام برداشــت. در 
ادامه برخى راهكارهايــى كاربردى در اين 

خصوص مطرح مى شوند: 
1ـ حضــور امام جماعت مســجد يا برخى 
متولّيان فرهنگى آگاه به مســائل در منازل 
افراد، بر اســاس درخواســت آنها و تنظيم 
وصّيت نامه ها در راستاى هزينه كردن ثلث 
اموال در مســير عبودّيت و ارائه ارشادات و 

راهنمائى هاى الزم؛
2ـ تبليغ و ايراد خطابه در مساجد، توّسط ائّمه 
جماعات و ساير متولّيان فرهنگى مساجد، در 
خصوص نحوه مصرف ثلث مال اموات، با در 
نظر گرفتن سياست هاى اقتصاد مقاومتى و... ؛
3ـ برنامه ريزى جامــع در خصوص هزينه 
و مصــرف بهينــه ثلث امــوال تحويلى به 
خود مســجد (طبق وصّيت متوّفى) و اقدام 
بــه حركت هاى عبــادى، ماننــد صندوق 
قرض الحسنه مسجد، اطعام فقرا در مسجد، 
تهيه تجهيزات مساجد و هر گونه احسان در 

اين خصوص؛
4ـ قبول مســئولّيت وصايت افراد توّســط 
خود مسجد و امام جماعت يا برخى متولّيان 
فرهنگى مســاجد و مديريت بهينه مصرف 

ثلث اموال متوّفيان.

﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی
بر اســاس مطالب بيان شده، مى توان 
گفت كه مســاجد جايــگاه مؤثّرى در 
حماســه اقتصادى بر مبناى بهره گيرى از 
آموزه هاى اقتصاد اســالمى و اصول اقتصاد 
مقاومتى دارند. تبيين و اصالح شــيوه هاى 
الگوى مصرف، براى نيل به اقتصاد اسالمى، 
بسترسازى فرهنگى براى جهاد اقتصادى، 
ارتقاء كّمــى و كيفى توليــدات با آموزش 
نحوه رعايت حالل و حرام در كســب و كار و 
ترويج كسب و كارهاى اسالمى در رسيدن 
به يــك اقتصاد مقاوم نقش بســيار مهّمى 
دارند. بنابراين، توّجه به مركزّيت مسجد در 
سازمان دهى نگرش هاى اسالمى در بازاريان 
و همه مؤمنان و تبيين آموزه هاى اقتصادى 
مسجدى با بهره گيرى از رسانه فراگير منبر و 
به عنوان مهم ترين رسانه اثرگذار در اقتصاد 
خرد و كالن، بســترهاى نيل به حماســه 
اقتصادى را مهّيا مى كنــد. امامان جماعت 
و مســئوالن و متولّيــان فرهنگى مرتبط با 
مســاجد بايد با تالش و خالقيت همه جانبه 
خود به نهادينه كردن آموزه هاى مسجدى، 
مانند قرض الحسنه، انفاق و صدقه و خمس 
و زكات، ثلث اموات و ســّنت وقف و... اقدام 
نمايند. اين امر، موجب هموارســازى مسير 
حركت حماسى و تسهيل در نيل به حماسه 
اقتصادى و سياســى مى شود. بدين ترتيب، 
مسجد با كاركردهاى متنّوع اقتصادى خود، 
مهم تريــن نقش را در تبيين مفهوم و اصول 
اقتصــاد مقاومتى و درونى ســازى آن براى 
دست يابى به حماسه اقتصادى دارد. در همين 
راستا، همه سازمان هاى فرهنگى و متولّيان 
مديريت امور مســاجد بايد بــه نقش هاى 
مسجد در عملياتى سازى شعار امسال عنايت 

الزم را داشته باشند.

منابع و مآخذ:
الف) فارسى

﹇ــ︣آن ﹋︣ــ﹛، ︑︣︗﹞ــ﹥: ﹁﹢﹐دو﹡︡ 
 ︡ی، د﹁︐︣ ﹝︴︀﹜︺︀ت ︑︀ر﹞︡﹝ّ﹞
و ﹝︺ــ︀رف ا︨ــ﹑﹝﹩، ــ︀پ اّول، 

 .١٣٧٩
﹇︣آن ﹋︣﹛، ︑︣︗﹞﹥ آ️ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ﹝﹊︀رم 
︫ــ﹫︣ازی، ﹡︀︮︣، ﹇﹛، ا︨﹢ه، ︀پ 

اّول، ١٣٨٧.
︀︋﹢ــ﹥، ﹝ّ﹞︡︋﹟ ︻﹙ــ﹩  ١)  ا︋ــ﹟︋ 
(︫ــ﹫ ︮︡وق)، ﹝ــ﹟ ﹐︱︣ه 
ا﹜﹀﹆﹫﹥، ﹝︐﹢ّ﹁ــ︀ی ٣٨٢ ﹨ـ. ق، ︀پ 

 ،︀﹡ ﹩  ︋،︀︑ ﹩  ︋،﹜︡﹇ ــ︀پ ،٤ ︗﹙︡ی
︨︀ل ١٤٠٤ق.

   (٢
ـــــــــــــــــــــــــــــ،ث ٣) ـ 
واب ا﹐︻﹞ــ︀ل و ︻﹆ــ︀ب ا﹐︻﹞︀ل، 
﹇﹛، ا﹡︐︪ــ︀رات ر︲﹩، ــ︀پ دّوم، 

١٣٦٨﹨ـ.ش.
ا﹡ــ﹩،  ّ︣  ا︋﹟ ︫ــ︺︊﹥    (٤
︑ ،﹩﹚︻ ﹟︋ ﹟︧︡﹝ّ﹞︿ ا﹜︺﹆﹢ل 
 ،﹥︧﹞︀﹛︨ــ﹢ل، ا﹜︴︊︺﹤ ا ّ︣ ︻﹟ آل ا﹜

︋﹫︣وت، ا︻﹙﹞﹩، ١٣٩٤ ﹨ـ.ق.
٥)  ا︋﹟ ﹝﹠︷﹢ر ﹝ّ﹞︡︋﹟ ﹝﹊︣م، ﹜︧︀ن 
﹫︣وت.  ︀ر،︋  ا﹜︺︣ب، دارا﹜﹀﹊︣، دار︮ 

︀پ اّول،١٤١٠ق.
٦)  ا﹞ــ︡ی، ︻﹙﹩ ﹝ّ﹞ــ︡، ﹡﹆︩ 
﹝︧ــ︖︡ در ا﹇︐︭ــ︀د ﹝ّ﹙ــ﹥، ﹝︣﹋︤ 
﹝︴︀﹜︺︀ت و ︑﹆﹫﹆︀ت ا﹝﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩ و 
︣داری ︑︣ان، ﹊﹫︡ه   ︫﹩﹍﹠﹨︣﹁
﹝﹆︀﹐ت ﹨﹞﹚ّ﹞ ﹤︺︨﹢︑ ︩︀︀ی، 

︑︣ان، ١٣٨٣.
ّ﹫︧︡﹫﹟، ﹝︊︀﹡﹩ و   ︨،﹩﹇︀٧)  ا︨ــ
را﹨︊︣د﹨ــ︀ی ︗︀د ا﹇︐︭︀دی، ﹝︣﹋︤ 
 ️︣︡﹞ ︤﹋︣﹞ ﹤ ﹡︪︣ ﹨︀︗︣، وا︋︧︐﹥︋ 
﹢ا﹨︣ان، ︀پ  ﹢زه ﹨︀ی ︻﹙﹞ّ﹫ــ﹥︠ 

ّ︨﹢م، ز﹝︧︐︀ن ١٣٩٠.
 ﹟︧﹛٨)     ا﹜︴︊︨︣ــ﹩، ا﹜﹀︱﹏ ︋﹟ ا

(︫ــ﹫ ︵︊︨︣﹩)، ︑﹀︧ــ﹫︣ ﹝︖﹞︹ 
ا﹜︊﹫︀ن، ︑︣︗﹞﹥ ﹋︣﹝﹩ ︻﹙﹩، ا﹡︐︪︀رات 

. ١٣٧٩ ︤﹫︀ ﹁︣ا﹨︀﹡﹩، ج٣،ج٥،︎ 
 ،︡﹝ا ﹟︡﹛ــ︤ی، ︑﹆﹩ ا︣﹆﹝﹛٩)     ا
 ︳︴﹛ا ︣﹋︢ ا﹜﹞﹢ا︻ــ︶ و ا﹐︻︐︊ــ︀ر︋ 
و ا﹐︔︀ر (ا﹜︴ــ︳)، ﹝﹊︐︊﹥ ا﹐﹫︀ء 
﹩ ︑︀، ج٢، 1۴18ق/  ا﹜︺﹙﹢م، ﹜︊﹠︀ن،︋ 

1377ش.
١٠)  ا﹡︭︀ری، ﹝ّ﹞︡︗︺﹀︣، د︣︋︀ز، 
︻︧ــ﹍︣، ﹋︣﹝ــ﹩، ﹞︡﹝ّ﹞︡ی، 
﹋︣﹝ــ﹩ ︡﹝ّ﹞︧ــ﹫﹟، درآ﹝ــ︡ی 
ــ︀ ﹡﹍︣ش  ︣د︋  ︋ــ︣ ﹝︊︀﹡﹩ ا﹇︐︭ــ︀د︠ 
︥و﹨︪﹍︀ه ﹢زه و ا﹡︪﹍︀ه  ا︨﹑﹝﹩،︎ 

ــ﹞️، ــ︀پ اّول،  و ا﹡︐︪ــ︀رات︨ 
.١٣٧٨

 ،︡﹝ّ﹞ ﹟︋︡١١)  آ﹝ــ︡ی ︻︊︡ا﹜﹢ا
︑︭﹠﹫ــ︿ ︾︣را﹜﹊﹙ــ﹛ و دررا﹜﹊﹙ــ﹛، 
ا﹐︨ــ﹑﹝﹩،  ا﹐︻ــ﹑م  ﹝﹊︐ــ︉ 
 ﹩︐ــ﹅: درا﹫﹆︑ ﹤︋ ،︣︤ا﹜ّ﹠︪ــ﹋︣﹞

 .١٣٦٦ ،︦﹞︀﹛ا ﹜︧﹇ ،﹩﹀︴︭﹞
︀ری،  ︀ری، ا︋﹢︻︊︡ا﹜ّ﹙ـــ﹥︋   ︋ (١٢
ــ︀ری، (م ٢٥٦ ﹨ـ. ق)،   ︋﹫︮

︀ل١٣٣٠ ﹨ـ. ق.  ︨،︭︣﹞ ︹︊︵
﹌، د﹢︡، ﹁﹫︪ــ︣، ا︨︐︀﹡﹙﹩،   ︋ (١٣
دور﹡︊ــ﹢ش، رود﹍︣، ︻﹙﹛ ا﹇︐︭︀د، 
︑︣︗﹞﹥ ︑﹫︤﹨﹢ش، ︡﹝ّ﹞︧ــ﹫﹟، 

ــ︀ل  ا﹡︐︪ــ︀رات ︗﹠﹍﹏، ج ١ و ٢،︨ 
.١٣٨٥

ا︋﹢ا﹜﹆︀︨ــ﹛،  ︀︎﹠ــ︡ه،    (١٤
﹡︕ ا﹜﹀︀︭ــ﹥، چ٤، ︑︣ان، د﹡﹫︀ی 

دا﹡︩، ١٣٨٣ش. 
︀﹝﹢﹙︧ــ﹢ن، ا﹇︐︭︀د،  ــ﹏،︨   ︎ (١٥
﹠﹍︀ه ︑︣︗﹞﹥ و   ︋،︀﹫﹡︣﹫  ︎﹟﹫︧ ﹤﹝︗︣︑
﹡︪︣ ﹋︐︀ب ︑︣ان، ︗﹙︡ اّول، ١٣٤٣.

 ﹌﹠﹨︣﹁ ،﹟︧﹞ ﹢﹚︋︣︻ ١٦)  ︗︀︋︣ی
و ا︮︴﹑ــ︀ت ﹁﹆ــ﹩، ا﹝﹫︣ ﹋︊﹫︣، 

︑︣ان ١٣٦٢.
 ،﹩﹫ ︣وردی ١٧)  ︗︀﹡﹍﹫︣ی︨ 
︋︣ر︨﹩ ﹋︀ر﹋︣د ر︨ــ︀﹡︀ی ﹝︧︀︗︡، 
︣ر︨﹩  ﹝﹆︀﹜﹥ ︀پ ﹡︪ــ︡ه و در ︀ل︋ 
﹥ ا﹝﹢ر ﹝︧︀︗︡  ︳ ﹝︣﹋︤ ر︨﹫︡﹎﹩︋  ّ︨ ﹢︑

﹋︪﹢ر، ١٣٩٢.
١٨)  ︍ــ︣ا، ︻﹞ــ︣، آ﹠ــ︡ه ︻﹙ــ﹛ 
ا﹇︐︭︀د، ︪ــ﹛ ا﹡︡ازی ا︨ــ﹑﹝﹩، 
︺︊︀﹡﹩ ا﹞︡، دا﹡︪﹍︀ه ا﹝︀م   ︫﹤﹝︗︣︑

︮︀دق ،︀پ اّول، ١٣٨٥.
ّ︣ ا﹜︺︀﹝﹙﹩، ︡﹝ّ﹞︧ــ﹟،  ١٩)  ــ
︧ــ﹥ آل ا﹜︊﹫️  ّ︨ و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥، ﹝﹣
 ،︣﹞ ︀ء ا﹜︐︣اث، ﹇﹛، ا﹡︐︪︀رات﹫﹐
︀پ دّوم، ج٦، ج١٢، ج١٣، ج٢٨، 

١٤١٤﹨ـ.ق.
 ﹌﹠﹨︣﹁ ،︡﹝ّ﹞︡﹫ّ  ︨﹩﹠﹫︧  (٢٠
﹁﹆ــ﹩،  ا︮︴﹑ــ︀ت  و  ﹜︽ــ︀ت 
︀ل  ّ﹢م،︨  ︨ــ︣وش، ︑︣ان، ︀پ︨ 

.١٣٨٩
﹑ی  ﹫︣︠﹢ا﹨ــ︀ن، ︗︺﹀ــ︣،︋   ︠ (٢١
﹝﹠︀︋ــ︹ و ا︔︣ آز﹝﹠︡ی، ﹡︀﹝﹥ ﹝﹀﹫︡، ش 

︀ل ﹡﹞ ،﹜︣ و آ︋︀ن ١٣٨٢.  ︨،٣٨
 ︩ ٢٢)  داد﹎︣، ︡ا﹜ّ﹙ـــ﹥، ا﹇︐︭︀د︋ 
︻﹞﹢﹝﹩، ا﹡︐︪ــ︀رات دا﹡︪﹍︀ه ﹝﹀﹫︡، 

.١٣٨٠ ︤﹫︀︎
︫ــ﹫︣ازی،  د︨ــ︐︽﹫︉    (٢٣
ّ︨﹫︡︻︊︡ا﹜︧ــ﹫﹟، ﹎﹠︀﹨︀ن ﹋︊﹫︣ه، 
﹝︖﹞﹢︻ــ﹥ دو ︗﹙ــ︡ی، ︑ــ︣ان، 

︊︀، ١٣٦٤ ﹨ـ.ش. ا﹡︐︪︀رات︮ 
٢٤)  د︫ــ︐﹩، ﹝ّ﹞ــ︡، ︑︣︗﹞ــ﹥ 
︧ــ﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩  ّ︨ ﹡︕ ا﹜︊﹑︾ــ﹥، ﹝﹣
 ،﹟ــ﹩ ا﹝﹫︣ا﹜﹞﹣﹝﹠﹫ــ︑︀﹆﹫﹆︑

.١٣٨٢ ،﹜﹡ ︀پ
︩ ﹨︀ی  ︥و﹨ ٢٥)  د﹁︐︣ ﹝︴︀﹜︺︀ت و︎ 
﹥ ا﹝﹢ر ﹝︧ــ︀︗︡،  ﹝︣﹋ــ︤ ر︨ــ﹫︡﹎﹩︋ 
 ﹟﹫﹆﹆ّ﹞ از ﹩︺﹝︗ ،︡︖︧﹞ ﹌﹠﹨︣﹁

 .︤﹋︣﹞
 ﹤﹞︀﹡ ️ ٢٦)  د﹨︡ا، ︻﹙﹩ ا﹋︊ــ︣، ﹜︽
︧ــ﹥ ︀پ و ا﹡︐︪︀رات  ّ︨ د﹨︡ا، ﹝﹣

دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان، ︀پ دّوم، ١٣٧٧.
︣ی، ﹝ّ﹞︡ ﹝ّ﹞︡ی،  ٢٧)  ری︫ 
ا﹜﹊﹞﹤،١٠︗﹙ــ︡ی،  ﹝﹫ــ︤ان 
ا﹡︐︪︀رات ﹝﹊︐︊﹤ ا﹐︻﹑م ا﹐︨﹑﹝﹩، 
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٢٨)  زا﹋ــ︦، و﹜﹀﹍︀﹡﹌، ﹡﹍︀﹨﹩ ﹡﹢ 
︋﹥ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ︑﹢︨ــ︺﹥، ︑︣︗﹞﹥: ﹁︣︡ه 
︤ر﹎ــ﹩، ︑︣ان،  ﹁︣﹨ــ﹩ و و﹫ــ︡︋ 

ا﹡︐︪︀رات ﹝︣﹋︤، ١٣٧٧.
︀﹜﹢ا︑﹢ره، دو﹝﹫﹠﹫﹉، ︑﹢ری و   ︨ (٢٩
 ﹟︧ :﹤﹝︗︣︑ ،︣د ﹝︀︧﹏ ا﹇︐︭︀د︠ 
︀ل.١٣٧٧  ︨،﹩﹡ ︪︣﹡ ،﹩﹡︀︊︨

﹏، ﹨︀وس و﹙﹫﹑م   ︎﹟︧﹚﹢﹞︀  ︨ (٣٠
﹡﹢رد، ا﹇︐︭ــ︀د، ︑︣︗﹞ــ﹥ ︻﹙﹩ ر︲︀ 
﹡ــ﹢روزی و ﹝ّ﹞ــ︡ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹫ــ︀ن 
︗︀﹡︡و︨ــ️، ﹡︀︫ــ︣ ﹝︐︣︗﹞︀ن، چ 

︀ل ١٣٧٣. اّول، ج١،︨ 
 ﹌﹠﹨︣﹁ ،︣﹀︺︗︡﹫ّ ــّ︖︀دی︨   ︨ (٣١
﹝︺︀رف ا︨﹑﹝﹩، ︫︣﹋️ ﹝︐︣︗﹞︀ن 

و ﹝ّ﹣﹜﹀︀ن ا︣ان، ا︨﹀﹠︡ ١٣٦٢.

ــ︊﹙﹩ ا﹞ــ︡، ︑︀ر آ﹝﹢زش   ︫ (٣٢
︨ــ︀﹋️  ︑︣︗﹞ــ﹥  ا︨ــ﹑م،  در 
︡﹝ّ﹞︧ــ﹫﹟، د﹁︐︣ ﹡︪︣ ﹁︣﹨﹠﹌ 
ا︨ــ﹑﹝﹩، ︑ــ︣ان، 13۶3 ﹨ـ.ش، 
 ــ︀ب ︑︀ر︐﹋ ︣ ︎﹫﹢︨ــ️ 2 (﹡﹆︡ی︋ 
آ﹝﹢زش در ا︨﹑م) از ﹝︭︴﹀﹩ ︗﹢اد.
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﹝﹢︻︷ــ﹥ راه ︎﹫︪ــ﹍﹫︣ی از ﹡﹀ــ﹢ذ 
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︑﹫︭: ︮﹀﹢ه ︨ــ﹆︀، ︀پ اّول، 
﹫︣وت،  ﹝﹊︐︊ــ﹤ ا﹜︐︣اث ا﹐︨ــ﹑م،︋ 

١٣٩٧ ﹨ـ. ق
 ،︣﹇︀︋︡﹝ّ﹞ ﹤﹞﹑ّ︻ ،﹩٥١)  ﹝︖﹙︧ــ
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ــ︣ا︹ ا﹖︨﹑م،  ︣ح︫  ا﹜﹊﹑م ﹁﹩︫ 
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﹫︀﹡ــ︀ت ر﹨︊︣ی، در د︡ار   ︋- ٥٧ 
︣ا︨︣ ﹋︪﹢ر در  ︗﹞︺﹩ از ﹋︀رآ﹁︣﹠︀ن︨ 

.١٣٨٩/٦/١٦ ︀ر︑
 .١٤١﹤٥٨ - ﹡︧︀ء، آ 

 ٥٩ -﹇︣ا﹞ ،﹩︐︧ــ﹟، ︑﹀︧﹫︣ ﹡﹢ر، 
ج٢، ص١٩٠-١٩٢.

١٣٩ ﹤٦٠ - آل ︻﹞︣ان، آ 
 ٦١ -︋ ﹫︀﹡︀ت ﹝﹆︀م ﹝︺ّ︷﹛ ر﹨︊︣ی 
﹫︺️ ︗﹞︹ ﹋︓﹫︣ی از ا﹇︪︀ر  در ﹝︣ا︨﹛︋ 
 ︣ا︨︣ ﹋︪﹢ر در ︑︀ر ﹝︐﹙︿ ﹝︣دم︨ 

.١٣٦٨/٤/١٨
ــ︣ای ﹝︴︀﹜︺﹥   ٦٢ - ﹝︀ــ︡ه، آ﹥٥١؛︋ 
ــ﹢ره،  ــ﹥: ﹨﹞︀ن︨  ︋﹫︪ــ︐︣ ر. ک︋ 
آ﹥٥٧؛ ﹡︧ــ︀ء، آــ︀ت١٤٤ و ١٣٩ و 
٨٩؛ ﹝﹞︐﹠﹥، آ﹥١؛ ﹨﹢د، آ﹥١١٣؛ 
 ،٤١﹤٥٠؛ ︻﹠﹊︊ــ﹢ت، آ﹤آ ،︿﹋
﹙ــ️، آ﹥٣١؛  ّ︭ ︋﹆ــ︣ه، آ﹥٢٥٧؛ ﹁

︑﹢︋﹥، آ﹥٧١؛ و... .
.٢٩﹤آ ،︐﹁ - ٦٣ 

 ٦٤ -︋ ﹫︀﹡︀ت ﹝﹆︀م ﹝︺ّ︷﹛ ر﹨︊︣ی 
در د︡ار ﹝︧﹢﹐ن ﹡︷︀م در روز ﹝﹫﹑د 
.١٣٨٩/١٢/٢ در ︑︀ر ︣︊﹞︀﹫︎

ــ︣ای ﹝︴︀﹜︺﹥   ٦٥ - ︑﹢︋ــ﹥، آ﹥٢٠؛︋ 
﹆︣ه، آــ﹥ ٢١٨؛   ︋:﹤ ︋﹫︪ــ︐︣ ر.ک︋ 
آل ︻﹞ــ︣ان، ١٤٢؛ ﹡︧ــ︀ء، آ﹥ ٩٥؛ 
﹝︀ــ︡ه، آ﹥٣٥؛ ا﹡﹀ــ︀ل، آ︀ت ٧٢ و 
٧٤ و ٧٥؛ ︑﹢︋﹥، آ︀ت ١٩ و ٤١ و ٧٣؛ 

︑︣﹛، آ﹥٩ و... .
 ﹩﹡︀︊﹞ ،﹟﹫︧ ︡﹫ّ︨ ،﹩﹇︀︨٦٦ - ا 
و را﹨︊︣د﹨ــ︀ی ︗ــ︀د ا﹇︐︭ــ︀دی، 

ص٢٠-٢٣.
.٦٠﹤٦٧ - ا﹡﹀︀ل، آ 

﹥: ︍︣ا، ︻﹞︣، آ﹠︡ه ︻﹙﹛   ٦٨ - ر. ک︋ 
ا﹇︐︭︀د، ︪ــ﹛ ا﹡︡ازی ا︨ــ﹑﹝﹩، 
 ،﹩﹇︀ا︨ــ ص١٨١-٢٥٣؛ 
ّ︨﹫︧︡ــ﹟، ﹝︊︀﹡ــ﹩ و را﹨︊︣د﹨︀ی 

︗︀د ا﹇︐︭︀دی، ص٤٣-١٠٨.
 ︕﹡ ﹤﹝︗︣︑ ،︡﹝ّ﹞ ،﹩︐٦٩ - د︫ــ 

ا﹜︊﹑︾﹥، ص٤٥٢، ح٥٧.
︀را﹐﹡﹢ار، ج ٧٥،   ٧٠ - ﹝︖﹙︧ــ﹩،︋ 

ص٢٣.
 ٧١ - ﹡ــ﹏، آــ﹥٩٠؛ ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ 
︋︊﹫﹠﹫︡: ﹝︀︡ه، آــ︀ت١٠٦ و ٩٥ و ٨؛ 
︋﹆︣ه، آ﹥٢٨٢؛ ﹡︧︀ء، آ﹥٢٩؛ ا﹡︺︀م، 

آ﹥١٥٢ و... .
.٢٤﹤︤اب، آ٧٢ - ا 

 ﹩︀﹨ ﹤︐﹊﹡ ،﹟︧ ،٧٣ - ︻﹙﹩ ا﹋︊︣ی 
 ﹤︨︀﹝ و ﹩︨︀﹫ ︎﹫︣ا﹝﹢ن ﹞︀︨ــ﹥︨ 
 ️︀  ︨:︩︣اا﹇︐︭︀دی، ︑﹠︷﹫﹛ و و
︣︠﹩ ا﹜﹀︀ظ  ︀ ︑︽﹫﹫ــ︣ در︋  ︣ف آ︠︣،︋ 
و ︑﹙﹫ــ︬ و ا︲︀﹁ــ︀ت ﹐زم، ﹇︀︋﹏ 

د︨︐︣س در آدرس:
 http://harfeakhar.com/article
.٢٩﹤آ ،︣﹢﹊︑ ٣٠؛﹤٧٤ - ا﹡︧︀ن، آ 

.٢٨﹤٧٥ - ︑﹢︋﹥، آ 
 ،︡﹝ّ﹞ ﹟︋︡︊︡ا﹜﹢ا︻ آ﹝ــ︡ی   - ٧٦ 
︑︭﹠﹫ــ︿ ︾︣را﹜﹊﹙ــ﹛ و دررا﹜﹊﹙ــ﹛، 
ص٣٦٧،  و  ح٨٢٦٧  ص٣٦٦، 

ح٨٢٧٢.
﹆︣ه، آ﹥٢١٤؛ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ر.ک:   ︋- ٧٧ 

.١٣﹤آ ،︿︮
6- Systematic attitude.
 ٧٩ - د﹡﹫﹏ ︗︣ج ︗ــ﹩، رو︋︣ت د︋﹙﹫﹢ 
System analysis te- ﹡ــ︀پ، 

chinque، ص39.
 Synergy.-8
︵︊︀︵︀︊ــ﹩  ︋ــ﹥:  ﹡ــ﹉   - ٨١ 

 ︡﹝﹞︧ــ﹫﹟، ︑︣︗﹞ــ﹥ ︑﹀︧ــ﹫︣
 ا﹜﹞﹫︤ان، ج٦، ص٥ ︑︀ ٣٩؛ ا﹜︴︊︨︣﹩
︣﹫︧﹀︑ ﹤﹝︗︣︑ ،﹟︧﹛ا﹜﹀︱﹏ ا︋﹟ ا 
 ﹝︖﹞︹ ا﹜︊﹫︀ن، ج٣، ص٧٣٠ ︑︀ ٧٤١؛
 ﹇︣ا﹞ ﹩︐︧﹟، ︑﹀︧ــ﹫︣ ﹡﹢ر، ج٢،
.ص٣١٨–٣٢٠
 ٨٢ - ﹡ــ﹢ری ــ︀ج ﹝﹫︣زا ︧ــ﹫﹟، 
ا﹜﹞︧︐︡رك ا﹜﹢︀︨﹏، ج ٤، ص ١١٨؛ 
ج ٤٣،  ︋︀را﹐﹡ــ﹢ار،  ﹝︖﹙︧ــ﹩، 

ص ٨٤.
ا﹞ــ︡  ا﹜︡ــ﹟  ︑﹆ــ﹩  ک:  ر   - ٨٣ 
ا﹜﹞﹆︣︤ی، ا﹜︴︳، ج٢، ص٢٤٩؛ 
ا﹜﹢﹜ــ﹩ ﹝﹞ــ︡ ︵ــ﹥، ا﹜﹞︧ــ︀︗︡ 
رازی  ص١٥٩؛  ا﹐︨ــ﹑م،  ﹁ــ﹩ 
﹁︣ا﹜︡﹟، ا﹜︐﹀︧ــ﹫︣ ا﹜﹊︊﹫︣، ج١٦، 
︀ری، ج١،   ︋ــ﹫ ص٩ و١٠.︮ 

ص١٠٨.
﹏، ﹨︀وس و﹙﹫﹑م   ︎﹟︧﹚﹢﹞︀  ︨- ٨٤ 

﹡﹢رد، ا﹇︐︭︀د، ج١، ص٨٠.
 ︣﹀︺︗︡﹝﹞ ا﹡︭︀ری :﹤  ٨٥ - ر. ک︋ 
︣ ﹝︊︀﹡﹩ ا﹇︐︭︀د  و د﹍︣ان، در آ﹝︡ی︋ 
ــ︀ ﹡﹍︣ش ا︨ــ﹑﹝﹩، ص٩٦  ︠︣د︋ 

.١١١-
︗︀﹡﹍﹫ــ︣ی  ︋ــ﹥:  ر.ک   - ٨٦ 
︣ر︨﹩ ﹋︀ر﹋︣د   ︋،﹩﹫ ،︣وردی︨

ر︨︀﹡﹥ ای ﹝︧︀︗︡، ص١٧و٣٣.
﹥ ﹎﹠︀﹨ــ︀ن ﹋︊﹫︣ه، ج٢،   ٨٧ - ر.ک:︋ 
ص٢٢٨؛ ﹋﹠︤ ا﹜︺﹞︀ل، ج٤، ص٦٠.

 ︡﹫ ﹥: ﹎﹠︀﹨︀ن ﹋︊﹫︣ه،︫   ٨٨  - ر. ک︋ 
 ﹏︀︨د︨ــ︐︽﹫︉، ج٢، ص٢٩٥؛ و
ا﹜︪ــ﹫︺﹥، ج١٢، ص٣١٣؛ ﹝﹫ــ︤ان 

ا﹜﹊﹞﹤، ج٢، ص٢٨٦.
ــ﹥: ﹝︴﹀︱ــ﹟، آ﹥ ١؛   ٨٩  - ر. ک︋ 
﹝﹫︤ان ا﹜﹊﹞﹤، ج١، ص٥٢٣؛︋ ︀ر 

ا﹐﹡﹢ار، ج١٠٣، ص١٠٧.
 ،︡﹝﹞ ︡﹫ــ  ٩٠  - ︲﹫ــ︀ء آ︋ــ︀دی︨ 
﹫︪ــ﹍﹫︣ی از ﹡﹀ــ﹢ذ  ﹝﹢︻︷ــ﹥، راه︎ 

︫﹫︴︀ن در دل ا﹡︧︀ن، ص٤٠ـ ٢٠.
 ٩١ - ﹡︖﹀﹩ ︡﹝﹞︧ــ﹟، ︗﹢ا﹨︣ 
ا﹜ــ﹊﹑م، ج١٥، ﹋︐︀ب ا﹜︤﹋︀ة، ص٢-

.١٥
 ٩٢ - ر.ک: ︵︊︀︵︀︊ــ﹩ ﹇﹞﹩، ︑﹆﹩، 
ا﹜︽︀ــ﹤ ا﹜﹆︭ــ﹢ی ﹁ــ﹩ ︑︺﹙﹫﹅ ︻﹙﹩ 
ا﹜︺︣وة ا﹜﹢︔﹆﹩، ﹋︐︀ب ا﹜﹞︦، ص٥ 
-٢٤٠؛ ﹝︪ــ﹊﹫﹠﹩ ارد︋﹫﹙ــ﹩، ︻﹙﹩، 
﹞ــ︦ ︑﹆﹫﹆﹩ و  ﹫︣ا﹝﹢ن︠   ︎﹩︓︋

ا︨︐︡﹐﹜﹩، ص١٠ـ  ٥.
 ٩٣ - د︨︐︽﹫︉، ﹎﹠︀﹨︀ن ﹋︊﹫︣ه، ج٢، 

ص١٨٣.
ــ﹫︺﹥،  ّ︪ ّ︣ ا﹜︺︀﹝﹙﹩، و︀︨﹏ ا﹜ ﹛٩٤ - ا 
ّ︡ث  ﹝ــ ٣٧٦؛  و  ص٣٣٧  ج٦، 
﹡﹢ری، ﹝︧ــ︐︡رک ا﹜﹢︨ــ︀﹏، ج٧، 
 ﹏ ،د﹢﹝﹞ ،﹩﹀︫︣ ص٢٨١؛

﹞︦ و ز﹋︀ت، ص٥-٧٩.  ︠︒︡
 ٩٥  - د︨︐︽﹫︉، ﹎﹠︀﹨︀ن ﹋︊﹫︣ه، ج١، 

ص٣٩١.
 ٩٦ - ا﹜︺︀﹝﹙﹩ ا﹜︣، و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، 

ج١٢، ص١١.
 ٩٧  - د︨︐︽﹫︉، ﹨﹞︀ن، ص٣٩٨.

 ٩٨ - ﹨﹞︀ن. 
︑︣︗﹞ــ﹥  ﹝﹞ــ︡،  د︫ــ︐﹩،   - ٩٩ 

﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥، ص٥٠٤، ح٣٢٨.
 ١٠٠ - ﹁︣﹨﹠﹌ ﹝︧ــ︖︡، ص٢٠٦ - 

.٢٠٥
ــ︀ر ا﹐﹡ــ﹢ار،   ١٠١ - ﹝︖﹙︧ــ﹩،︋ 

ج١٠٣، ص١٣٨؛ ︫ــ﹫ ︮︡وق، 
︔﹢اب ا﹐︻﹞︀ل و ︻﹆ــ︀ب ا﹐︻﹞︀ل، 
ک:  ر.  ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟  ص٤١٤؛ 
 ︒︡ ﹏ــ ،د﹢﹝﹞ ،﹩﹀︫︣ــ

﹇︣ض ا﹜︧﹠﹥، ص٦.
 ﹤﹞︀﹡ ️  ١٠٢ - د﹨ــ︡ا، ︻﹙﹩ ا﹋︊︣، ﹜︽

د﹨︡ا، ج١١، ص٦١١. 
 ١٠٣ - ︗︀︋ــ︣ی ︻︣︋﹙ــ﹢، ﹝︧ــ﹟، 
 ،﹩﹆﹁ ــ︀ت﹑︴︮ــ﹌ و ا﹠﹨︣﹁

ص١٦٤.
 ١٠٤ - د﹨︡ا، ︻﹙﹩ ا﹋︊ــ︣، ﹨﹞︀ن، 

ج٢، ص٢٢٠. 
ــ﹥   ١٠٥ - ر. ک: ﹝︣﹋ــ︤ ر︨ــ﹫︡﹎﹩︋ 
ا﹝﹢ر ﹝︧ــ︀︗︡، ︨ــ﹫﹞︀ی ﹝︧ــ︖︡ 
︵︣از ا︨ــ﹑﹝﹩، ﹝︀﹨﹠︀﹝﹥ ﹝︧ــ︖︡، 

ش١٦٢، ص١٤-١٥.
 ︩﹆﹡ ،︡﹝ّ﹞ ﹩﹚︻ ،ــ︡ی﹝١٠٦ - ا 

﹝︧︖︡ در ا﹇︐︭︀د ﹝ّ﹙﹥، ص٣٦٦.
 ١٠٧ - ر.ک: د︨ــ︐︽﹫︉، ﹎﹠︀﹨ــ︀ن 
١٧٩؛  ص١٩٠ـ  ج١،  ﹋︊﹫ــ︣ه، 
﹆︣ه،  آل ︻﹞︣ان، آ︀ت١٢٥ و ١٢٦؛︋ 
٢٧٩؛   ،٢٧٨  ،٢٧٧ آــ︀ت٢٧٦، 
ج١٠٣  ︋︀را﹐﹡ــ﹢ار،  ﹝︖﹙︧ــ﹩، 
ــ︡وق، ﹝ــ﹟ ﹐   ︮﹫ــ ص١١٥؛︫ 

︱︣ه ا﹜﹀﹆﹫﹥، ج٣، ص٢٧٤.
 ١٠٨ - و︥ه ﹡︀﹝ــ﹥ ︑︊﹙﹫ــ︼، ︗︀﹝︺ــ﹥ 
️ ا﹜ّ﹙ـ﹥  ّ︡ر︨﹫﹟، ش١٦، ︋﹫︀﹡︀ت آ﹞

︤دی.
 ،︡﹝ّ﹞︡﹫ّ︨ــ ︧ــ﹫﹠﹩،   - ١٠٩ 
 ،﹩﹆﹁ ︀ت﹑︴︮︀ت و ا︽﹛ ﹌﹠﹨︣﹁

ص٥٥٦.
 ١١٠ - ︑︧︊﹫﹏،︋ ﹥ ﹝﹀﹢م دادن ﹫︤ی 
︡او﹡︡ ا︨ــ️؛  ﹫ــ︣ و در راه︠  در راه︠ 
️ ﹡︀﹝﹥ د﹨︡ا،  د﹨︡ا، ︻﹙﹩ ا﹋︊︣، ﹜︽

ج٥، ص٦٧١٨.
 ١١١ - د﹨︡ا، ︻﹙﹩ ا﹋︊ــ︣، ﹨﹞︀ن، 

ج١٥، ص٢٣٢٢٦ - ٢٣٢٢٨.
 ١١٢ - ﹋ــ︿، آــ﹥٤٦؛ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
ر. ک ︋ــ﹥: آل ︻﹞ــ︣ان، آــ﹥٩٢؛ 

.١٧٧﹤٢٠؛︋ ﹆︣ه، آ﹤آ،﹏﹞︤﹞
 ︡﹠﹡︀﹞ ،﹩︓︡ د ّ︡  ١١٣ - در ﹋︐︉ ﹝︐︺
 ︣︱﹐ ﹟﹞ ا﹜︪﹫︺﹥، ج٢٨ و ﹏︀︨و
 ﹫ ︀﹜﹫︣ ﹡﹢︫ــ︐﹥︫   ︋﹥︡ا﹛ا﹜﹀﹆﹫﹥ و ا
 ،︡﹫﹀﹞ ﹫ ︮︡وق، ا﹜﹞﹆﹠︺﹤ ﹡﹢︫︐﹥︫ 
﹫ ︵﹢︨﹩ و...  ا︨︐︊︭︀ر ﹡﹢︫ــ︐﹥︫ 
﹫ــ︀ن ا︀د︒ و   ︋﹤ ﹥ ﹡︀م و﹇︿︋   ︋﹩︋︀︋
︣دا︠︐﹥ ا︨ــ️  ﹥ آن︎  روا︀ت ﹝︣︋﹢ط︋ 
 ﹤  ︋︀﹡︀ن آدرس د﹇﹫﹅ ︑︣﹨﹞﹥ آ﹫ ﹋﹥ از︋ 
︡ه ا︨️. ﹢دداری︫  ﹨︡ف ا︠︐︭︀ر︠ 

ا︋﹢ا﹜﹆︀︨ــ﹛،  ︀︎﹠ــ︡ه،   - ١١٤ 
﹡︕ ا﹜﹀︀︭ــ﹥، ص٢٠٠، ح٢٣٩؛ 
ج١٣،  و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹥،   ،﹩︧﹚︖﹞

ص٢٩٢.
 ﹌﹠﹨︣﹁ ،︡﹝ّ﹞︡﹫ّ︨ ی﹢﹡ - ١١٥ 
ص٤١٠؛  ︻︣︋ــ﹩،  واژه ﹨ــ︀ی 
﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ ︋︊﹫﹠﹫︡: ﹜︧ــ︀ن ا﹜︺︣ب، 
 ،︳﹫﹝﹛ س ا﹢﹞︀﹆﹛ج1۴، ص2۴2؛ ا
︦ ا﹜﹙︽﹥، ج۵،  ﹫︀﹆﹞ ج2، ص1227؛

ص۴۵۴.
︤رگ   ١١٦ - ﹝︣﹋ــ︤ دا︣ه ا﹜﹞︺ــ︀رف︋ 
︤رگ  ا︨ــ﹑﹝﹩، داــ︣ه ا﹜﹞︺ــ︀رف︋ 
︀ل ١٣٨٠،  ا︨﹑﹝﹩، چ ١، ︑︣ان،︨ 

ج١٠، ص٣٩٥.
 .٢٦١﹤︣ه، آ﹆  ︋- ١١٧ 
.١٦﹤١١٨ - ︑︽︀︋﹟، آ 

 ﹌﹠﹨︣﹁ ،︣﹀︺︗︡﹫ ︖︀دی︨   ︨- ١١٩ 
﹝︺︀رف ا︨﹑﹝﹩، ج1، ص323.

﹆︣ه، آ﹥2۶۴؛  ﹆︣ه، آ﹥2۶3؛︋   ︋- ١٢٠ 
﹆ــ︣ه، آــ﹥ 271؛  ︑﹢︋ــ﹥، آــ﹥71؛︋ 
ــ﹥: ﹝︀︡ه، آ︀ت8 و  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ر. ک︋ 
٥٥ و 9۵؛ ﹡﹢ر، آ﹥22؛ ︑﹢︋﹥، آ﹥۴1؛ 
 ،︡︡ ︀ت 2۴۵ و ١٧٧ و ٤٣؛︣ه، آ﹆︋
﹙︡، آ﹥1۴؛ ا﹡︧ــ︀ن،  آ︀ت11 و ١٨؛︋ 

.8﹤8؛ ﹡︧︀ء، آ﹤آ
 .٢٢﹤31، ر︻︡، آ﹤١٢١ - ا︋︣ا﹨﹫﹛، آ 
﹡ــ﹏، آــ﹥٧٥، ﹁︀︵︣، آــ﹥٢٩؛ 
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ر.ک: ا﹜︪ــ﹫ ا﹜︴︊︨︣﹩، 
︑﹀︧ــ﹫︣ ﹝︖﹞︹ ا﹜︊﹫︀ن (︻︣︋﹩)، ج2، 

ص۶۶0.
 ١٢٢ - ﹝︀︡ه، آ﹥89؛ ﹡︧ــ︀ء، آ﹥٩٢؛ 
﹆︣ه، آــ︀ت233  ︡ــ︡، آــ﹥١٥؛︋ 

و١٨٤و ١٩٥ 
﹆︣ه، آــ︀ت٢٤٥ و٣ و٢٧٠؛   ︋- ١٢٣ 
 ﹤﹝︗︣︑ ،﹩﹚︻ ﹩﹞︣﹋ :︡﹫﹠﹫︊ ︋﹟﹫﹠︙﹝﹨
 ﹫ ︑﹀︧ــ﹫︣ ﹝︖﹞︹ ا﹜︊﹫︀ن (︑︃﹜﹫︿︫ 

ا﹜︴︊︨︣﹩)، ص٨٧٣ و٨٧٤.
 ﹩﹞︣﹋ :﹤  ١٢٤ - ا﹡﹀︀ل، آ﹥٣٦؛ ﹡﹉︋ 
︻﹙﹩، ︑︣︗﹞﹥ ︑﹀︧ــ﹫︣ ﹝︖﹞︹ ا﹜︊﹫︀ن 
ــ﹫ ا﹜︴︊︨︣ــ﹩)، ج٥،  (︑︃﹜﹫ــ︿︫ 

ص٣٧٥.
﹆︣ه،   ︋:﹤ ﹆︣ه، آ﹥٢٦٥؛ ر. ک︋   ︋- ١٢٥ 
آــ︀ت٣ و ١٥٩ و٢٧٤ و٢٦١و٢٦٧؛ 
 ،︡︡ ٣؛﹤١٦؛ ا﹡﹀︀ل، آ﹤آ ،﹟︋︀︽︑
آ﹥١٠؛ آل ︻﹞︣ان آــ︀ت١٧ و١٣٤ 

و... .
، و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥،  ّ︣ ﹛١٢٦ - ا﹜︺︀﹝﹙﹩ ا 

ج٦، ص٢٥٨.
︀ر﹐﹡﹢ار، ج٧١،   ︋،﹩︧﹚︖﹞ - ١٢٧ 
ــ︣ای ﹝︴︀﹜︺ــ﹥ ا︀دــ︒  ص٨١؛︋ 
﹫︺﹥، ج٦،  ّ︪ ﹥: و︀︨﹏ ا﹜ ︋﹫︪︐︣ ر. ک︋ 
ص٢٥٨ و ج١٣، ص٣٥٨؛ ﹝﹫ــ︤ان 

ا﹜﹊﹞﹤، ج٥، ص٣٢٦.
ــ﹫︣ازی،  ــ﹥: ﹝﹊︀رم︫   ١٢٨ - ر. ک︋ 
 ،﹏︀ا﹜﹞︧ــ ﹫︲﹢︑ ﹤﹛︀ر︨ــ ،︣︮︀﹡

م١٢، ص٢١.
 ١٢٩ - ︻︊ــ︡ ا﹜︊︀﹇﹩، ﹝ّ﹞ــ︡ ﹁﹣اد، 
ا﹜﹞︺︖﹛ ا﹜﹞﹀ــ︣س ﹐﹜﹀︀ظ ا﹜﹆︣آن، 
ذ﹏ واژه ﹨︀ی «︻﹞﹏»، «︨ــ︺﹩» و 

.«﹏︺﹁»
︋︀را﹐﹡ــ﹢ار،  ﹝︖﹙︧ــ﹩،   - ١٣٠ 
ج١٠٣، ص٧، ح٢٥ و ٢٩ و ص٩، 
خ٣٦؛ ا﹜︺︀﹝﹙﹩ ا﹜︣، و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥، 

ج١٢، ص١١.
 ١٣١ - ﹡ــ﹢ری، ︀ج ﹝﹫︣زا ︧ــ﹫﹟، 
﹝︧ــ︐︡رك ا﹜﹢︨ــ︀﹏ و ﹝︧ــ︐﹠︊︳ 

ا﹜﹞︀︧﹏، ج١٣، ص٢٤.
 ︿︑ ،﹩ا﹡ــ ّ︣  ﹤︊︺ــ  ١٣٢ - ا︋ــ﹟︫ 

ا﹜︺﹆﹢ل، ص٤٨٩.
﹡ــ︕   ١٣٣ - ︀︎﹠ــ︡ه ا︋﹢ا﹜﹆︀︨ــ﹛، 

.٣٣٢ ︒︡ ،﹤︀︭﹀﹛ا
﹫︪ــ︐︣ ر. ک  ــ︣ای ﹝︴︀﹜︺﹥︋   ︋- ١٣٤ 
ــ︊﹙﹩ ا﹞︡، ︑︀ر آ﹝﹢زش در   ︫:﹤︋

.︡︺  ︋﹤ ا︨﹑م، ص٨٩︋ 
﹞﹫﹠﹩ روح ا﹜ّ﹙ـــ﹥،   ١٣٥  - ﹝﹢︨﹢ی︠ 
ر︨ــ︀﹜﹥ ︑﹢︲﹫ ا﹜﹞︧ــ︀﹏، ا﹊︀م 
م٢٧٠٣-  ص٣٢٩-٣٣٣،  و︮﹫️، 

.٢٧٣٦

︑︡وــــــــــ﹟ ا﹜﹍ــــــــ﹢ی 
︩ ﹝︧︖ـــــــ︡ ︋︣ ️ ا︔ ︣ ︡ــ ﹞

دكتر رسول عّباسى/ دكتراى مديريت

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
١٣٥

ــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــ

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

١٣٤



﹊﹫︡ه
در تحقيق حاضر، با مطالعه و كنكاشى وسيع، 
عناصــر الگوى مديريت اثربخش مســجد، 
شناسايى و مشّخص شد. البّته اين الگو به طور 
گسترده طّراحى و تدوين شد؛ به نحوى كه حّتى 
با كمك اين الگو مىتوان كل عملكرد اثربخش 
مســجد را پايش نمود. در اين الگو، پنج  حوزه 
كلِّى ورودى، فرآيند، خروجى، پيامد خروجى 
و عناصر محيطى و در مجموع يازده بُعد جزئى 
شناسايى شدند. ابعاِد حوزه ورودى عبارتاند 
از: شايستگىهاى امام مسجد، شايستگىهاى 
فّعاالن و كارگزاران، شايستگىهاى جماعت 
(نمازگــزاران) و منابع (منابــع مالى، ماّدى و 
اّطالعات). حوزه فرآيند، بُعد اقدامات و حوزه 
خروجىها، تنّوع و كيفّيت برنامهها و خدمات 
را شامل مىشــود. جذب حداكثرى، تحّول و 
تعالى تنها بعد حوزه پيامد خروجى است. حوزه 
عناصر محيطى نيز در برگيرنده ابعادى مانند 
سازمانهاى محيطى و بافت محلّى است. در 
اين تحقيــق به منظور تدوين الگوى تحقيق 
و تشــريح حوزه هاى پنج گانــه و تبيين ابعاد 
يازده گانه، از مطالعه منابع دينىـ  اسالمى به 
خصوص آيات و روايات، منابع علم مديريت، 
جامعهشناســى، روانشناسى دين، مديريت 
اسالمى، منابع فقهى مسجد، بررسى تطبيقى 
در حوزه مطالعات ســازمانهاى داوطلبانه و 
ســازمانهاى دينى و همچنين از مصاحبه 
اكتشافى، مشاهده و نظرسنجى از متخّصصان 

استفاده شده است.
واژگان كليدى: نهاد دينى، اثربخشى، مديريت 
اثربخــش مســجد، امام مســجد، فّعاالن، 

مأموم ها.
 ﹤﹞ ّ︡ ﹆﹞

مســجد همان طور كه از نام آن پيداســت، 
محلّى براى سجده و عبادت در برابر پروردگار 
يكتاست. نگاهى به تاريخ گذشته به خصوص 
در صدر اســالم به ما نشــان مى دهد اگرچه 
رسالت اصلى مسجد، برگزارى آيين كرنش 
و نيايــش و ارتباط عبادى انســان با خداوند 
متعال است، ولى هيچ گاه كاركرد مساجد فقط 
به اقامــه نماز جماعت و انجام عبادات جمعى 
محدود نشده اســت. توصيه و تأكيد دين بر 
انجام اعمال عبادى به صورت جمعى، نشان 
از اهّميت مزاياى جنبى تشكيل اجتماع در بين 
مسلمانان دارد. در پرتو تشكيل اين جماعات، 

امــكان بهره بردارى هاى مختلف اجتماعى، 
آموزشــى، فرهنگى و غيره براى عاّمه مردم 
به وجود مى آيد. تاريخ، گواهى مى دهد كه در 
برهه هايى، از مســجد به عنوان مركز تعليم و 
تعلّم معارف دينى و حّتى علوم بشرى، پايگاه 
اّطالع رسانى، مجلس شور و مشورت سياسى ـ 
اجتماعى، ســتاد فرمان دهى و سامان دهى 
امور نظامى و محّل رسيدگى به امور گوناگون 
مسلمانان اســتفاده مى شده است. به عبارت 
ديگر، مى توان چنين بيــان كرد هر زمان كه 
مديريت بهترى بر اين نهاد دينى اعمال شده، از 
ظرفّيت ها و كاركردهاى بالقّوه آن، بهره بردارى 
بيشترى شده است. همان طور كه در تعريف 
واژه مديريت، آن را امكان بهره بردارى بيشتر 
از ظرفّيت ها دانســته اند. اگــر بخواهيم كه 
مسجد به عنوان يك نهاد داوطلبانه، مردمى، 
غيرانتفاعى و مذهبى در تحّقق كاركردهاى 
مختلــف اجتماعىـ  دينى خــود، موفق تر و 
اثربخش تر باشــد، نياز به مديريتى توانمند و 

اثربخش بيشتر احساس مى شود. 
در اكثر نظرسنجى هاى به عمل آمده در داخل 
كشــور، ضعف مديريت مسجد عامل اصلى 
عدم گرايش به مســاجد، عنوان شــده است. 
ضعف آگاهى كادر اجرايى مســاجد نسبت به 
شــيوه هاى صحيح مديريت و برنامه ريزى و 
چگونگى تعامل با جماعت مسجد از گروه هاى 
سّنى مختلف، سبب كم رونقى برخى مساجد 
و خالى شدن آنها از طيف جوانان فّعال كشور 
شده است و بعضى مساجد به نمازخانه اى بدل 

گشته و يا تعطيل شده اند. 
وضعّيت كم رونق برخى مساجد كشور، ما را بر 
آن مــى دارد تا از زاويه علم مديريت، مديريت 
اثربخش مسجد را كه نهادى دينى، داوطلبانه 
و مردمى اســت، مورد واكاوى دقيق قرار داده 
و به شناســايى عوامل و عناصر اساسى آن به 
خصوص از نگاه مخاطبــان بپردازيم؛ همان 
امرى كه در بين پژوهشگران عرصه مديريت، 
كمتر مورد توّجه واقع شده است. اينك سؤال 
اساســى كه مطرح مى شــود اين اســت كه 
مديريت اثربخش مسجد داراى چه عوامل و 
عناصرى است و ارتباط بين اين عناصر از چه 

الگويى پيروى مى كند؟

 مبحث اّول
........................................................................

 كلّيات مديريت اثربخش مسجد 
........................................................................

︩︋︣︔ا ️︣︡﹞ ︿︣︺︑ 
*«مديريت اثربخش» عبارت است از: كسب 

اهداف سازمانى يا بيش از آن.
*«مدير اثربخش» كســى اســت كه بتواند 
هشتاد تا نود درصد توانايىهاى افراد را به كار 
بگيرد.1البّته يك مفهوم قطعى از «اثربخشى 
ســازمانى» وجود ندارد و اكثر نويســندگان، 
ســنجش اثربخشــى ســازمانى را مستلزم 
تعريف شاخص هاى متعّدد و ارزيابى وظايف 
مختلف ســازمانى با استفاده از خصيصههاى 
متفاوت مىدانند. برخــالف تّصور غالب، در 
بين افراِد آشنا به علم مديريت، اثربخشى فقط 
دست يابى به هدف نيست، بلكه رويكردهاى 

مختلفى در اثربخشى وجود دارد.
 ︩︖﹠  رو﹊︣د﹨︀ی︨ 
︀ز﹝︀﹡﹩  ︨﹩︪︋︣︔ا

صاحبنظــران چهار رويكرد به ســنجش 
اثربخشى ســازمانى را معّرفى كردهاند كه به 

شرح زير است. 
1) اّولين رويكرد، رويكرد دست يابى به هدف 
اســت. اين رويكرد با شناســايى اهداف در 

سنجش عملكرد مشّخص مى شود. 
2) دّومين چارچوب، رويكرد منابع سيســتم 
يا سيستم باز اســت. اين نگاه به اثربخشى بر 
توانايى يك ســازمان در جــذب منابع براى 
اطمينان از بقا تأكيد دارد. جذب منابع ضرورى 
و حفظ يــك رابطه  هارمونيــك با محيط از 

ضرورّيات كاربرد مدل سيستمى است. 
3) چارچوب سّوم، رويكرد فرآيند داخلى است. 
كنترل، تمركز، رسمى سازى، ثبات، استمرار، 
نظم و شاخص هاى قابل پيش بينى عملكرد از 
شاخص هاى اين رويكرد است. بر اساس اين 
رويكرد، كاركنان براى اطاعت از مقررات پاداش 
داده مى شوند و رهبران جنبه هاى مختلف كار را 
اندازه گيرى كرده و مستند مى كنند و باور دارند 
كه يكسان سازى و رسمى سازى به ثبات، نظم 

و استمرار ختم مى شوند. 
4) تاكيد بر منابع انسانى به چهارمين رويكرد 
ختم مى شــود كه به رويكرد اجزا يا گروه هاى 
اســتراتژيك يا رضايت ذى نفعان مشــهور 
است. در اين رويكرد، مشّخص كردن ديدگاه 

ذى نفعان اصلى از اثربخشى، مهمترين نكته 
فرض مى شود. هر گروه ممكن است تقاضاى 
متفاوتى نسبت به شيوه عمل سازمان داشته 
باشــد. اين رويكرد از چارچوب سياسى ناشى 
مى شود و توانايى سازمان را در راضى ساختن 
مجموعه متنّوعى از گروه هاى داخلى و خارجى 
مورد ارزيابى قرار مى دهد. ذى نفع، به مثابه هر 
شــخص، گروه يا سازمان تعريف مىشود كه 
مى تواند از توّجه، منابع يا خروجى ســازمان 
بهره مند شــود (يا مستحّق آن است) يا اينكه 

تحت تأثير آن خروجى قرار مى گيرد.
بنابراين، در اين تحقيق بر آن شديم كه با پرهيز از 
بخشىنگرى، نگاهى جامع، فراگير و فرآيندگرا 
به پديده اثربخشى در نهاد دينى مسجد داشته 
باشيم. در اين نگاه، سعى شد انعطافپذيرى، 
خالقّيت و استمرار در بهبود كيفّيت به عنوان 
ويژگىهــاى اين مدل در نظر گرفته شــود. 
همانگونه كه در الگوى تعالى سازمانى اشاره 
مىشود، اثربخشى سازمانى هنگامى افزايش 
مىيابد كه كليه فّعالّيتهاى داخلى سازمان 
كه داراى ارتباط متقابل هستند، به طور دقيق 
شناخته شده و به صورتى نظاممند و با استفاده از 
اّطالعات قابل اطمينانى از ذى نفعان اداره شود 
و تصميمگيرى هاى مرتبط با عمليات جارى و 

بر اساس آن صورت گيرد.
با توّجــه به اين نــكات در طّراحى چارچوب 
نظرى تحقيق سعى شده است از رويكردهاى 
مختلف فوقالذكر در اثربخشــى سازمانى، 
يعنى رويكرد هدف مدار، منابع سيستم، فرآيند 
داخلى و رضايت ذى نفعان اســتفاده شود. با 
نگاه به اين رويكردها و تنّوع آنها بر آن شديم 
تا با اســتفاده از الگوى سيستمى، چارچوبى را 
طّراحى و ارائه كنيم كــه بتواند جهت گيرى 
رويكردهاى مختلف اثربخشــى را همچون 
چترى در بر بگيرد. در نتيجه، الگوى سيستمى 
در علم مديريت به عنوان مبناى اصلى نظرى 
در طّراحى الگوى تحقيق و شناســايى اجزا و 
عناصر آن انتخاب گرديد. رويكرد سيستمى 
در مديريت، شــامل داده ها (انسان، سرمايه، 
مديريــت و فّناورى)، فرآينــد (برنامه ريزى، 
سازمان دهى، اســتخدام، رهبرى و كنترل)، 
ستاده (محصوالت، خدمات، سود، رضايت و 

يكپارچگى هدف) و محيط است. 
︀ز﹝︀﹡﹩     ا﹜﹍﹢ی ︑︺︀﹜﹩︨ 

تعالى ســازمانى، الگوى ديگرى است كه در 

طّراحى الگوى نظرى تحقيــق به آن توّجه 
شده است. تعالى سازمانى، به عملكرد برجسته 
مديريت يك سازمان كه به دست يابى به نتايج 
درخشان منتهى شــده، اطالق مى شود. اين 

الگو از دو بخش تشكيل شده است:
1. توانمندسازها كه شــامل رهبرى، توسعه 
كاركنان، خط مشــى و راهبرد، مشاركت ها و 

منابع و فرآيندهاست. 
2. نتايج كه شــامل نتايج كاركنــان، نتايج 
مشتريان، نتايج جامعه و نتايج كليدى عملكرد 

است. 
شكل ساده الگوى مديريت اثربخش مسجد 
مبتنى بر الگــوى سيســتمى را مى توان به 

صورت زير نمايش داد:
 

 

 شايستگى هاى امام مسجد
 شايستگى هاى دست اندركاران

 شايستگى هاى جماعت
 منابع

ورودى

پيامد (هدف)

فرآيند يا پردازش

 اقدامات مديريتى

خروجى

 تنوع برنامه ها و خدمات
 كيفيّت برنامه ها وخدمات

 جذب حداكثرى
 تحّول و تعالى

ى)
بازخورد (رشد و يادگير

طبــق ايــن چارچــوب نظــرى، معتقديم 
توانمندسازها، يعنى منابع ورودى اعّم از منابع 
انسانى (امام مسجد، فّعاالن و مأموم ها) و منابع 
مالى، فيزيكى و اّطالعاتى، اقدامات، مجموعه 
مديريتى مسجد به عنوان فرآيند بر خروجى ها 
يا نتايج تأثيرگذارند. از آنجايى كه عنصر فرآيند 
در الگوى سيســتمى شامل وظايف عمومى 
مديريت و در الگوى تعالى ســازمانى، فرآيند 
زنجيره توليد است بنابراين، در مؤلّفه اقداماِت 
ايــن الگو، تركيب هر دو نقطه نظر مورد توّجه 

قرار گرفــت و وظايف عمومــى مديريت از 
الگوى سيستمى و مديريت عمليات يا فرآيند 

از الگوى تعالى سازمانى اقتباس شد. 
با توّجه به ارزشى بودن فضاى معنوى مسجد و 
لزوم حاكم كردن ارزش ها بر روابط بين فردى 
و فّعالّيت هــا به جاى فضــاى بوروكراتيك و 
روابط سلسله مراتبى، مؤلّفه اى با عنوان تبيين 
جهت گيرى هاى ارزشى مســجد در مؤلّفه 
اقدامات پيشنهاد شده است كه روح يا فرهنگ 
ارزشى اين سازمان معنوى را شكل مى دهد. 
نتايج نيز طى دو گام يعنى 1ـ خروجىها شامل 
تنّوع و كيفّيت برنامهها و خدمات  2ـ  پيامدها 
(اهداف) شامل جذب حداكثرى و تحّول و تعالى 
مطرح شده است. اين زنجيره از طريق بازخورد 
(رشــد و يادگيرى) به يك حلقه ى پويا تبديل 
مى شود و در نتيجه، مى تواند كّميت و كيفّيت 
عناصــر ورودى را ارتقا دهد. عناصر محيطى 
هم از عناصر تأثيرگذار بر اجزاى داخلى سيستم 
هستند. روابط حوزههاى علميه، سازمانهاى 
باالدستى، همكار و واحدهاى محلّى با مسجد 
و بافت مذهبى، فرهنگى، اجتماعى، سياسى و 
فّناورانه (تكنولوژيكى) محلّه به عنوان اجزاى 
محيط نزديك و تأثيرگذار بر مســجد در نظر 

گرفته شدهاند.
البّته در مورد خروجىها اگر چه مىتوان تنّوع 
برنامههــا و خدمات را جزئى از كيفّيت قلمداد 
كرد، ولى به منظور برجستهسازى و نشان دادن 
اهّميت ويژه آن، به عنوان يك بُعد مســتقل 
در نظر گرفته شــده اســت. تنّوع كاركردها و 
برنامههاى مسجد از اين جهت حائز اهّميت 
است كه مسجد در ســّنت نبوى، هرگز 
يك تشكيالت تككاركردى و يا به عبارتى، 
مكانى براى عبادت صرف نبوده، بلكه مركز 
ســامان دهى امور مســلمانان و محّل انجام 

كاركردها و برنامههاى مختلف بوده است.
︡︖︧﹞ ︩︋︣︔ا ️︣︡﹞ ا﹜﹍﹢ی 

الگوى مديريت اثربخش مسجد، متناسب با 
توضيحات ذكر شده و با پيش فرض تأسيس 
مســجد بر اســاس تقوا و اخالص، مبتنى بر 
ِل  َ︦ َ︻َ﹙﹩ ا﹜︐ُْ﹆﹢ی  ِ﹝ْ﹟ َأوُ ــ ِ︨ ٌ︡ ُأ ــِ︖ ْ︧ آيه «﹜ََ﹞
︊ّ﹢َن َأْن  ُِ ــ﹅ّ َأْن َ︑ُ﹆﹢َم ﹁﹫ِ﹥ ﹁﹫ِ﹥ ِر︗︀ٌلٍَم َأ﹢َْ
َ︣﹟»2طّراحى  ِ وا َو ا﹜﹙ُُ﹥ ُِــ︉ّ ا﹜ُْ﹞︴ُ ُ︣ ُ︴َ︐ََ
و در مباحث آينده ارائه شــده است. از اين آيه 
شــريف به روشنى مى توان دريافت كه آنچه 
«مسجد قبا» را در خور مدح و ستايش كرده، 

﹥ ︻﹠﹢ان ﹡ ﹈︀د داو︵﹙︊︀﹡﹥، ﹝︣د﹝﹩، ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩  ﹢ا﹨﹫﹛ ﹋﹥ ﹝︧︖︡︋   ا﹎︣︋ 
﹢د، ﹝﹢﹁﹅ ︑︣ و   ︠﹩﹠ـ  د﹩︻︀﹝︐︗ا ︿﹚︐﹞ ︀ر﹋︣د﹨︀ی﹋ ﹅﹆ّ︑ و ﹝︢﹨︊﹩ در

﹫︪︐︣ ا︧︀س ﹝﹩ ︫﹢د.  ︋︩︋︣︔و ا ︡﹠﹝﹡ا﹢︑ ﹩︐︣︡﹞ ﹤ ︀︫︡، ﹡﹫︀ز︋   ︋︣︑ ︩ ︋︣︔ا
 ️︣︡﹞ ︿︺︲ ،آ﹝︡ه در دا︠﹏ ﹋︪﹢ر ﹏﹝︻ ﹤  در ا﹋︓︣ ﹡︷︨︣﹠︖﹩ ﹨︀ی︋ 
︡ه ا︨️. ﹥ ﹝︧︀︗︡، ︻﹠﹢ان︫   ︋︩ا︮﹙﹩ ︻︡م ﹎︣ا ﹏﹞︀︻ ︡︖︧﹞

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
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تقوا و اخالص مؤّسســان آن بوده است. امام 
باقر يكى از عوامل مبارك بودن «مسجد 
ِغنــى» در كوفــه را مؤمن بــودن بانى آن 
دانسته است.3همچنين، بنا بر حديث معروف 
﹫ُ︀ِت»،4 ارزش  ِ﹠﹛︀ِ︋ ︃َْ︻َ﹞ــ︀ُل  نبوى: «إِ﹡َُ﹞︀ا﹜ْ
هر عملى به قصد و نيت فاعل آن اســت. بنا 
كردن يك مســجد زمانى از ارزش وااليى در 
نزد پروردگار متعال برخوردار است كه با نّيت 
خالص و براى رضاى الهــى صورت گرفته 
باشــد. صاحب تفسير نور در اين زمينه چنين 
مىنويســد: «گاهى مسجد، بانيان خود را به 

قعر دوزخ مى افكند».5

مبحث دوم
........................................................................

شايستگى هاى مديران
........................................................................

﹤︐︧︀  ︫︣︡﹞
در تعريــف شايســتگى مديــران گفتهاند: 
شايستگى مديران عبارتست از خصوصّيات 
و رفتارهايى كه منجر به اثربخشــى مديران 
در محيط شغلى شود، مانند دانش، مهارت ها، 
ويژگىهاى شــخصّيتى، نگــرش، اعتبار 

حرفهاى و عمومى.6
در تعريف ديگرى، شايستگى، ويژگى اساسى 
يك شــخص بيان شــده كه از نظــر علّى با 
عملكرد اثربخش يا برتر فرد در يك موقعّيت 

شغلى مرتبط است. 
«اسپنسر»7 اعتقاد دارد كه شايستگى در پنج 
قالب قرار مىگيــرد: انگيزهها، خصيصهها، 

خودمفهومى، دانش و مهارت.
«بوياتزيس»8 دامنهاى از عوامل را در موّفقّيت 
مديران دخيل مىدانســت. وى اين عوامل را 
مانند كيفّيتهــاى فردى، انگيزهها، تجربه و 
ويژگىهاى رفتارى تحت عنوان شايستگى 

چنين تعريف مى كند:
ظرفّيت موجود در فرد كــه منجر به رفتارى 
براى برآورده كردن مطالبات شغلى موجود در 
چارچوب پارامترهاى محيط سازمانى مى شود 
و بــه نوبه خود نتايج مطلوب را ايجاد مى كند، 

شايستگى نام دارد. 
«ديويد روباتام» در مقاله اى در اين خصوص 
مىنويسد: «شايستگى، معانى متفاوتى دارد 
و هنوز هم يكى از مبهمترين عبارات ادبيات 

سازمان باقى مانده است»

﹩﹍︐︧︀ • ﹝﹣ّ﹜﹀﹥﹨︀ی و ﹝︀رت﹨︀ی︫ 
در يك جمع بندى، مؤلّفههاى شايستگى در 

شش گروه كلّى جاى مىگيرند:9
1.  دانش و معلومات حرفهاى؛

2.  مهارت ها: مهارت توانايى پيادهسازى 
علم در عمل؛

در يك تقسيم بندى متداول مهارتهاى مورد 
نياز مديران به سه نوع تقسيم شدهاند و آنها را 

بدين صورت تعريف كردهاند:
 مهــارت ادراكــى: توانايــى فهميــدن 
پيچيدگىهاى كل سازمان و آگاهى از اينكه 
آيا شــخص در خور شرايط ســازمان عمل 
مىكند يا نه. اين آگاهى موجب مىشود كه 
فرد به جاى اين كــه فقط بر مبناى هدفها 
و نيازهــاى گروِه نزديــك و بالفصل خود 
عمل كند، اقدامات خود را بر هدفهاى كّل 

سازمان استوار سازد.
 مهارت انسانى: توانايى و قدرت تشخيص در 
كار كردن با مردم و انجام دادن كار به وســيله 
آنها كه شــامل درك و فهم انگيزش و به كار 

بردن رهبرى مؤثّر است.
 مهارت فّنى: توانايى حاصــل از تجربّيات، 
آموزش و كارآمــوزى الزم براى به كارگيرى 
دانش، روشها، فنون و تجهيزات الزم براى 

انجام كارهاى خاّص.
3.  ويژگىهاى شخصّيتى: شخصّيت، عبارت 
است از مجموعه الگوهاى منحصربهفرد و تا 
حدودى ثابت رفتارى، احساسى و فكرى كه 

انسانها از خود بروز مىدهند.
4.  نگرش: هيچ تصميمــى در يك محيط 
خالى از مفاهيم ارزشــى گرفته نمىشــود. 
موازين ارزشــى تصميم گيرنــده، يكى از 
عملكردهاى اصلى در شكلگيرى تصميم 
اســت. مجموعه ارزشها يكى از مهمترين 
عوامل متمايزكننده مديران از يكديگر است. 
برخى از اين عوامل عبارت اســت از: باور به 
پاسخگويى در برابر خداوند، محترم شمردن 
مردم، پاى بندى به اخالق حرفهاى، اميد به 
جهان آخرت، نحوه نگرش به انسان، نگرش 

توحيدى.
5.  اعتبار حرفهاى: اعتبار حرفهاى به جايگاه 
مدير در شبكه ارتباطات حرفهاى برمىگردد و 
عبارت است از: قابلّيت برقرارى ارتباط با افراد 
مؤثّر و درخواست از آنان با احتمال زياد پذيرش.

6.  اعتبار عمومى: اعتبار عمومى يك مدير به 
جايگاه غيرحرفهاى وى در اجتماع بر مىگردد. 

واقعّيت اين است كه زندگى كارى و عمومى 
يك مدير بر يكديگر تأثير متقابل مىگذارند 
و اداره ايــن دو بــه صورت منفصــل از هم 
امكانپذير نيست. خانواده، محيط معاشرتى 
و حسن شــهرت از عوامل مهم اعتباربخشى 

عمومى است.10
از طرف ديگر، فضايل ارزشى ـ اخالقى، جزء 
جدانشدنى شايستگىهاى يك مدير عنوان 
شده است. شــاخص-هاى فضيلت، جزئى 
جدانشــدنى از ايدههاى اخالقگرايى است 
و ارائه دهنده چشــماندازهايى است كه شيوه 
زندگى ما را شــكل مى دهند؛ ولى شايستگى 
شــامل مهارت هاى آموخته شــده و كارآيى 
فّنى است. بررسى دقيقتر نشان مىدهد كه 
دو مفهوم «شايستگى» و «فضيلت» بسيار به 
هم مرتبط هستند؛ شايستگىها، فضيلتهاى 
خاّصــى را در برمى گيرند، در حالى كه اِعمال 
موّفقّيتآميز فضيلتها نيز به قابلّيتهايى نياز 

دارند.
﹩︐︣︡﹞ ︣د﹊و︗﹢د دو رو

اّول؛ اينكه ما بايد فضيلت و شايســتگى را از 
همديگر متمايز كنيم؛ 

دّوم؛ اينكه دو مفهوم فضيلت و شايستگى را 
با اين توصيف كه بسيارى از شايستگىهاى 
مديريتــى، فضيلت-هاى ذاتــى دارند، به 
عنوان همزيست در نظر بگيريم. «الومن» 
و همــكاران، قابلّيــت ايمانــى و فّنى را به 
عنــوان عناصر اساســى مديريت عمومى 
موّفــق با يكديگــر تركيب مىكننــد. آنها 
معتقدند كه موّفقّيت مديران عمومى مبتنى 
بــر مثلث مهارت هــا شــامل قابلّيت فنى، 
رهبرى و شايســتگى هاى اخالقى اســت. 
شايســتگىهاى اخالقى11شــامل منطق 
اخالقى،12مديريت ارزشها و تصميمگيرى 

محتاطانه است.13
را  شايســتگىهايى  «ورتانن»14مجموعه 
براى مديريت عمومى ارائه مىكند كه يكى 
از آنها شايســتگى اخالقى اســت. «مكالى 
و الوتــون» در انتهــاى مقاله خــود نتيجه 
مىگيرند كه فضايل، همانطور كه در حوزه 
شــخصّيت انسانى قرار دارند، به طور برابر در 
حوزه اقدامات قرار دارند. فضيلت، يك بخش 
مكّمل از شايســتگى-هاى مديريتى است. 
شايســتگى به مثابه تعالى مديريت، به طور 
اجتناب ناپذير، توّجــه به فضيلت را در درون 

خــود دارد. فضيلت نيز به همين صورت بايد 
بعضى كيفّيتهاى شايستگى را داشته باشد 

تا بتوان آن را عملى ساخت.15
«هرسى و بالنچارد عملكرد موّفق را تابعى از 

توانايى و تمايل فرد مىدانند».
از طــرف ديگر، «آمادگى» عبارت اســت از 
ميزان توانايى و تمايل رهبر در به دست آوردن 

توفيق در انجام يك تكليف خاّص. 
«توانايى»، يعنى دانش، تجربه و مهارتى كه 
فرد يا گروه براى يك تكليف يا فّعالّيت خاّص 
همراه دارد. تمايل، يعنى ميزان وجود اطمينان، 
تعّهد و انگيزش در شخص براى انجام موّفقّيت 

آميز يك تكليف خاّص.16
«رابينز» نيز عملكرد را تابع توانايى و انگيزش مىداند. 
«رضاييان»، موّفقّيــت مدير را به توانايىها، 
نگرش و انگيزش وابسته مىداند. در نتيجه، 
در الگوى شايستگى-هاى امام مسجد براى 
پوشش عناصر طرح شده، سه مؤلّفه «دانش 
ـ مهارت هــا»، «فضايل ايمانىـ  اخالقى» و 

«انگيزش» مطرح شدهاند.

مبحث سوم
........................................................................

 شاخص هاى مدير اسالمى 
 و امام جماعت مطلوب 

........................................................................

 ︡︖︧﹞ (︣︡﹞) ︀ی ا﹝︀م﹨﹩﹍︐︧︀  ︫ 
مقام معّظم رهبرى، امام مسجد را «مدير 
طبيعى» مســجد مىداننــد و مى فرمايند: 
«مســجد يك رئيس طبيعى دارد؛ يك مدير 

طبيعى دارد و او امام مسجد است».17
در اين نوشتار سعى خواهد شد شايستگىهاى 
اساســى مورد نياز امام مسجد به مثابه يك 

مدير، شناسايى و احصا شود.
شناخت شايســتگىهاى كليدى مديران در 
كانون توّجه محققان بوده است. شناخت ابعاد 
شايستگىهاى مديريتى، هم براى توسعه و 
هم براى ارزيابى مديران يك عامل اساسى 

به شمار مىآيد. 
در اين قســمت، ويژگىهاى يــك مدير و 
رهبر اسالمى شايسته بيان مىشود و سپس 
ويژگىهاى مطلوب يك امام جماعت طبق 
ادبيات نظرى موجود ارائه خواهد شد. پس از 
آن، شــاخصهاى تدوين شده براى هر يك 
از مؤلّفههاى تحقيق در قالب جدولى نشــان 

داده مى شود:

 برخى معتقدند، رهبــر اثربخش به  ويژه در 
جوامع اسالمى، كسى اســت كه با ايجاد يا 
تقوّيت ويژگى هاى شــخصى يا رفتارى، در 
دل و جان كاركنان و زيردســتان خود نفوذ 
كند. اين ويژگى ها بــه اختصار عبارت اند از: 
تقوى، رفق و مدارا، الفت و محبت، دفع بدى 

با خوبى، سعه صدر. 18
 برخى ديگر ويژگى هاى فردى رهبر در آيات 
و روايات را بدين صورت بيان مى كنند: سعه 
صدر (حلم، متانت در شــادى ها، مقاومت در 
برابر مشكالت، تحّمل افكار مخالف، پرهيز از 
مستى رياست)، هوش، توانمندى هاى علمى 
و فّنى، تحّمل افكار مخالف، سعى و كوشش، 
پشتكار، شجاعت، شهرت، سخنرانى (تفهيم 

كالم و زيبايى كالم).19
 طبق نظر «مركز رسيدگى به امور مساجد»، 

ويژگى هاى مدير اسالمى عبارت است از:
ايمان و تقــوا، عدالت و امانتدارى، توانايى، 
اخــالق و برخورد نيكو و زيبا، ســعه صدر و 
تســلّط بر خود، خردورزى و دورانديشــى، 
تعــادل، تواضع، جديــت و پرتوانى جّدى و 
پرتالش، صداقت و وفاى به پيمان، خواهان 

دانش جديد و افق هاى نوين فّعالّيت. 
در خصوص ويژگىهاى امام مسجد، اين مركز 
معتقد است كه امام مسجد بايد از نظر علمى با 
قرآن و تفسير، روايات و سخنان ائّمه آشنا 
باشند و توان پاسخ گويى به سؤاالت فقهى و 
شبهات جديد كالمى را داشته باشد و از اخبار 

كشور و جهان اّطالع داشته باشد.
از نظر گفتــارى بايد از پرحرفــى و كلمات 
بيهوده، غيبــت و بدگويى پرهيز كند. از نظر 
برخورد نيز بايد داراى چهرهاى باز و گشاده و 
خوش برخورد باشد. شخصّيت افراد را حفظ 
كند و از تحقير و مسخره و پوزخند پرهيز كند.
 امام جماعت داراى چهار وظيفه اساسى است 
كه شامل: اقامه نماز جماعت، تعليم و تربيت 
و نشــر معارف، رهبرى و مديريت مسجد و 

برقرارى ارتباط است.
پيروى از سّنت و سيره پيامبر اسالم براى 
موّفقّيت امام جماعت در مسئولّيت خود، بسى 
خطير و مهم است. برخى از اصول سيره فردى 
و اجتماعى پيامبر اسالم عبارت است از: 
نظافت، آراستگى ظاهر، معّطر بودن، سالم 
كردن، مصافحه، گشادگى چهره، برقرارى 

ارتباط صميمانه و احترام و ادب.20
تقوا، يكى از ويژگىهاى مهم امام مســجد 

اســت. خداوند متعال، اولياء و سرپرســت 
مسجدالحرام را فقط افراد با تقوا و پرهيزگار 
مىدانــد و مى فرمايــد: «إِْن َأْو﹜ِ﹫ــ︀ُؤُه إِ﹐ُ 

ُ﹆﹢َن ».21 ا﹜ُْ﹞︐ُ
قرآن در آيه شــريف ديگرى، شرايط توليت 
 ُ︣ ﹝ُ︺َْ ︀﹝ُ﹡ِمســجد را چنين بيان مى نمايد: «إ
ِ︣ َو َأ﹇︀َم  ِ︠ ︋ِ︀﹜﹙ُِ﹥ َو ا﹜َْ﹫ْ﹢ِم ا﹜ْ︁ َ︡ ا﹜﹙ُِ﹥ َ﹝ْ﹟ آَ﹝َ﹟  ︗ِ︀︧﹞َ
َ︩ إِ﹐ُ ا﹜﹙َُ﹥ َ﹁َ︺︧﹩   َْ ﹜َْ﹛ ︀َة َو﹋ ُ︤ ﹑َة َو آَ︑﹩ ا﹜ ُ︭ ا﹜

22.«﹟َ︡︐َْ﹝ُْ﹛ا ﹟َ﹞ِ ا﹢﹡ُ﹢﹊َُ َأْن ﹈َِ﹛ُأو
اين آيه شــرايطى را براى تعميركنندگان و 
آبادكنندگان مســاجد معّرفــى مىكند كه 
عبارت انــد از: ايمان به خدا، ايمان به قيامت 
و روز رســتاخيز، اقامه نماز، پرداخت زكات، 
شــجاعت و ترس از خدا. صاحب تفسير نور 
معتقد است كه توليت مسجد شرايطى دارد: 
از نظر عملى، برپا داشتن نماز و پرداخت زكات 
و از جهت روحى، شجاعت و نفوذناپذيرى و از 

جهت اعتقادى ايمان به مبدأ و معاد.23
نويسنده ديگرى معتقد است با توّجه به منابع 
اسالمى، امام جماعت بايد داراى ويژگى هاى 

زير باشد: 
عدالت (دورى از گناه)، مرّوت (پرهيز از كارهايى 
كه او را خوار و بىمقدار و سبك مى سازد)، دارا 
بودن مراتب علمى، تقوا، فضيلت هاى اخالقى، 
اعتدال و پرهيز از افراط و تفريط، اهتمام جّدى 
به امور مسجد، تعيين جانشين در زمان غيبت، 
ســعه صدر، حضور منّظم بــراى اقامه نماز، 

خوددارى از طوالنى كردن برنامه ها.24
تمايل يا قصد خودســازى و تهذيب نفس، 
از جمله شــاخصهاى شايســتگى تمامى 
افراد حاضر در مســجد و از همه مهمتر امام 
مسجد اســت. قرآن كريم در آيه 108 سوره 
توبه، «مسجد قبا» را مسجد شايسته معّرفى 
مىنمايد و دليــل آن را چنين بيان مىكند: 
 ّ︉ ُِ ﹤ُُ﹚﹛وا َو ا ُ︣ ــ ُ︴َ︐ََ ــ﹢َن َأْن ّ︊ ُِ ِر︗︀ٌل»
؛ در آن مســجد، رجالى هستند  ︣ــ﹟َ ِ ا﹜ُْ﹞︴ُ
كه دوســت مىدارند خود را از گناهان پاك 
سازند يا از پليدىها و آلودگىها طاهر نمايند 
و خداوند كســانى را كه در صدد پاك كردن 

خود باشند، دوست مىدارد».
 مقام معّظم رهبرى در اين رابطه مىفرمايند:

«خوِد من پيش نمــازى كردهام. مىدانم كه 
مسجد و پيش نمازى يعنى چه. مسجد قائم به 
پيش نماز است. خادم تأثير خيلى كمى دارد؛ 
يعنى در مقايسه با پيش نماز در واقع، تأثيرش 

 ﹝︺︐﹆︡﹛ ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡︀ز﹨︀، ︺﹠﹩ ﹝﹠︀︋︹ ورودی ا︻ّ﹛ از ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧︀﹡﹩ (ا﹝︀م ﹝︧︖︡، 
﹁ّ︺︀﹐ن و ﹝︃﹝﹢م ﹨︀) و ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩، ﹁﹫︤﹊﹩ و اّ︵﹑︻︀︑﹩، ا﹇︡ا﹝︀ت، ﹝︖﹞﹢︻﹥ 

︣و︗﹩ ﹨︀ ︀︐﹡ ︀︕ ︑︃︔﹫︣﹎︢ار﹡︡.  ︠︣  ︋︡﹠ان ﹁︣آ﹢﹠︻ ﹤  ︋︡︖︧﹞ ﹩︐︣︡﹞

﹠︀ ﹋︣دن ﹉ ﹝︧︖︡ ز﹝︀﹡﹩  ﹥ ﹇︭︡ و ﹡﹫️ ﹁︀︻﹏ آن ا︨️.︋   ارزش ﹨︣ ︻﹞﹙﹩︋ 
︀﹜︬ و   ︠️﹫ّ﹡ ︀ ︣︠﹢ردار ا︨️ ﹋﹥︋  ︣ورد﹎︀ر ﹝︐︺︀ل︋  از ارزش وا﹐﹩ در ﹡︤د︎ 
 ﹟﹫﹠ ﹤﹠﹫﹞ز ﹟ر در ا﹢﹡ ︣﹫︧﹀︑ ︉︀  ︮.︫︡︀ ﹢رت ﹎︣﹁︐﹥︋   ︮﹩﹛︋︣ای ر︲︀ی ا
﹥ ﹇︺︣ دوزخ ﹝﹩ ا﹁﹊﹠︡». ﹢د را︋  ︀﹡﹫︀ن︠   ︋،︡︖︧﹞ ﹩﹨︀﹎» :︧︡﹢﹡ ﹩﹞
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ده بر يك هم نيســت. البته تأثيراتى دارد؛ اّما 
ملكه زنبور عسل مســجد، پيش نماز است. 
پيش نماز كه آنجا بود و جاذبه داشــت، همه 
هستند. پيش نماز، هرچه و هر كس هم باشد 
وقتى اعتنايى به مسجد نداشت، تأثير كمى 
خواهد داشت؛ مثل آقايان فعلى ما، روحانيون 

انقالبى و جوان فاضل؛ عيب كارشــان اين 
اســت كه به مســجد اعتنايى ندارند. ظهر 
مىشود، مشغول كارند يا جلسه دارند، مسجد 

هم دارند؛ اين نمى شود».25
پــس از جمع بندى، شايســتگىهاى امام 

مسجد در جدول زير خالصه شده است:

مبحث چهارم
........................................................................

  شايستگى هاى فّعاالن 
 و كارگزاران مسجد

........................................................................
فّعاالن يا كارگزاران مســجد، عالوه بر اينكه 

پرسنل اجرايى مســجد را تشكيل مىدهند 
و بــه انجام امور عملياتــى مى پردازند، مانند 
بازو و معاون امام مســجد عمل مىكنند (به 
خصــوص اعضاى هيئت امنــا). بنابراين، از 
يك طرف ويژگىهاى فردى اين افراد مانند 
توانمندىهاى آنهــا اهّميت پيدا مىكند و از 
طرف ديگر، ويژگىهاى بين فردى (گروهى) 
و اجتماعى (حوزه ارتباطى) آنها بســيار مهم 
اســت. در نتيجه، شايستگىهاى فّعاالن نيز 
طبق توضيحاتى كه اشــاره شد، در سه مؤلّفه 
ويژگىهاى فردى، بين فــردى و اجتماعى 
(حوزه ارتباطى) طبقهبندى شده است. عناصر 
توانمندى شخصى، فضايل ايمانى ـ اخالقى 
و انگيزش اين افراد (شــامل: صداقت و وفاى 
به عهد، نّيت خدمتگــزارى، امانتدارى و 
مسئولّيتپذيرى، سعه صدر و مدارا، تالش و 
پشتكار در مسجد، مهارت و دانش، شجاعت، 
تواضــع، التزام عملى به دين و جوان بودن) در 
مؤلّفه «ويژگىهاى فردى» جاى گرفتهاند. از 
آن جهت هم كه اين افراد، يك گروه يا تيمى 
از فّعاالن اداره امور مسجد را تشكيل مىدهند، 
برخى ويژگىهاى تأثيرگذار بر عملكرد گروه 
يا تيم مانند همبســتگى، برادرى و انسجام، 
وجهه يا اعتبار محلّى، احترام و اعتماد متقابل، 
و الفت و محّبت بين قلوب آنها به عنوان جمعى 
از مؤمنان در ويژگىهاى بين فردى آمده است. 
انســجام گروه، احساس «ما» بودن است كه 
اعضاى يك گروه را به يكديگر پيوند مى دهد. 
«نيت خدمت به خانه خدا» از شــاخصهاى 
مهم اين بخش اســت. ارزش كارها به نّيت 
انجام آنان است. در فضيلت خدمتگزارى در 

مسجد اشاره به اين حديث مناسب است:
ٍ﹤ َو َ﹝ْ﹟  َ︊ ︉َ ا﹜﹙ُُ﹥ ﹜َُ﹥ ِ︻ْ︐َ﹅ َرَ﹇ ــِ︖︡اً َ﹋َ︐ ْ︧ ﹞َ ُ﹜﹇َ ﹟ْ﹞َ»
ُ︤ َو َ︗﹏ُ ﹜َُ﹥  ︉َ ا﹜﹙ُُ﹥ َ︻ ︐َ﹋َ ً︀ ی َ︻ْ﹫﹠ ِ︢ ﹆َُ︀﹞َ ﹤ُ﹠ْ﹞ِ َج َ︣ ْ︠ َأ
ِ﹋ْ﹀َ﹙ْ﹫ِ﹟ ِ﹝ْ﹟ َرَْ﹞ِ︐ِ﹥؛ هر كس مسجدى را جارو 
و خاكروبى كند، خداوند بــراى او پاداش آزاد 
كردن يك بنده را بنويســد و اگر از مسجد به 
مقدار خاشاكى كه در چشم مىرود، گرد و غبار 
بيرون ببرد، خداى عّز و جّل رحمتش را دو برابر 

به او عطا مىفرمايد».26
︀︫︧︐﹍﹩ ﹨︀ی ︗﹞︀︻️ 

 (﹝︃﹝﹢﹝﹫﹟  ︀ ﹡﹞︀ز﹎︤اران)
شايستگىهاى جماعت در ابتداى الگو و در بخش 
ورودىهاى سيستم، در جايگاه منابع و سرمايه 
انسانى مســجد مّدنظر قرار مىگيرد. در نتيجه 

شايســتگىهايى كه براى جماعت در اين ناحيه 
ذكر شده در چند مؤلّفه قابل تقسيمبندى است: 

سرمايه اخالقى و ايمانى؛
علم و آگاهى به آداب حضور؛ 

رعايت آداب حضور انسانى اجتماعى.
گام اّول: ســرمايه اخالقى ـ ايمانى به عنوان 
ظرفّيت معنوى آنهــا و به عنوان اّولين مؤلّفه 

شايستگى جماعت در نظر گرفته شده است.
گام دّوم: شايســتگى هنجارى و ارزشى اين 
افراد در قالب آشنايى به آداب حضور و رعايت 

آداب حضور در مسجد تجلّى مىكند. 
گام نهايى: ظرفّيت و پتانسيلى مطرح مىشود 
كه اين مجموعه انسانى براى فّعالّيت و عمليات 
در مسجد دارد و از آنجا كه اين مجموعه انسانى 
به عنوان يك مجموعه جامعهشناختى عمل 
مىكنند، ســرمايه انســانى ـ اجتماعى آنها 
اهّميت پيدا مىكند. البّته اگرچه سرمايه انسانى 
و سرمايه اجتماعى عناصر جداگانهاى هستند؛ 
ولى جهت سادهسازى الگو، در جدول مربوط 

تركيب شدهاند.

︣﹝︀﹥ ا﹞︀﹡﹩- ا︠﹑﹇﹩  ︨
در مؤلّفه سرمايه ايمانىـ  اخالقى، از آن جهت 
كه نمازگزاران مســجد در حقيقت، جمعى از 
مؤمنان هســتند كه براى عبــادت پروردگار 
متعال گرد هم مىآينــد و با يكديگر كنش و 
تعامل دارند، وجود خلق نيكو و الفت بين قلوب 
آنها به مثابه جمعى از مؤمنان اهّميت دارد؛ در 
آيه 108 سوره توبه نيز به مردانى اشاره مى شود 
كه دوست دارند طاهر و پاكيزه شوند. بنابراين، 
قصد خودسازى و تهذيب نفس نيز به عنوان 
يكى از ويژگىهاى برجسته مأمومين مسجد 

برشمرده مىشود.
شاخص ديگرى كه در اين مؤلّفه، مورد توّجه 
است، قصد كسب ثواب و غفران الهى است. در 
احاديث نبوى آمده است كه در مسجد به هر 
كس، آن چيزى داده مىشود كه به قصد آن به 
 مسجد آمده است. در حديثى از رسول خدا
چنين نقل شده است: هر كس به دليل چيزى 

به مسجد آيد، بهره او از مسجد همان است.27
در حديث ديگرى از رسول خدا آمده است: 

جدول1 : شايستگى هاى امام مسجد

شاخص هامؤلّفه هاابعاد
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خلق نيكو و حسن معاشرت
سعه صدر و مدارا

صداقت و وفاى به عهد
عدالت فقهى و تقوا: اجتناب از گناهان كبيره و عدم اصرار بر گناهان صغيره

تواضع
امانتدارى و مسئولّيتپذيرى

نظم و وقت شناسى: حضور منظم و نظم در انجام امور
شجاعت و استقالل رأى: و از كسى جز خدا نميترسند

خودباورى و قاطعيت
اخالص

عدالت در رفتار با مردم و توّجه به همه افراد
وقار و ثبات شخصّيت

ساده زيستى و احتراز از تجمالت دنيا
واليت پذيرى و تبعيت از ولى فقيه
حسن شهرت علمى يا معنوى
آراستگى و جذابيت ظاهرى

ش
يز
انگ

ـ  
يل
ما
ت

انگيزه دگرسازى و هدايت ديگران
انگيزه خودسازى و تهذيب نفس: يحبون ان يتطهروا؛ دوست دارند كه پاكيزه شوند

اهتمام به حّل مشكالت و امور مردم: تالش براى حّل مشكالت مردم و همدردى و دلسوزى براى آنها، تالش 
براى ايجاد وفاق اجتماعى در محلّه

تالش و پشتكار در مسجد

ها
ت 
هار

 م
شـ 

دان

انسانى: رهبرى، مخاطب شناسى، اصالح ذات البين، تشويق و حمايت، به كارگيرى افراد، شنود مؤثّر، ارتباط مؤثّر با 
اهل مسجد، محلّه، نهادها و سازمانها، فّن خطابه، آراستگى، ايجاد گروه ها، هدايت جلسات، هوش عاطفى و هيجانى

فنى: دانش دينى (فقه و اصول، كالم، تفسير و ...)، دارا بودن حداقلى از دانش روز، آگاهى سياسى، دانش مديريت، 
دانش مشاوره و روان شناسى، شناخت خردهفرهنگ ها، قرائت نماز و قرآن به صورت صحيح و با صوت خوش

ادراكى: ديد كالن و تفكر راهبردى، تفكر تحليلى، درك و تشريح رسالت، اهداف و ارزشهاى مسجد در اسالم، تفكر 
خالق، بصيرت و بينش سياسى

جدول 2: شايستگى هاى فّعاالن و كارگزاران

شاخص هامؤلّفه هاابعاد
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بين فردى- گروهى

الفت و محبت
وجهه يا اعتبار محلّى

همبستگى، برادرى و انسجام
احترام و اعتماد متقابل

فردى

صداقت و وفاى به عهد
نيت خدمتگزارى: ترجيح نيازهاى ديگران،

نيت خدمت به خانه خدا
امانتدارى و مسئولّيتپذيرى

سعه صدر و مدارا
تالش و پشتكار در مسجد

مهارت و دانش
شجاعت
تواضع

التزام عملى به دين
جوان بودن

اجتماعىـ  ارتباطى
ارتباط مردمى: ارتباط احسن با مردم محلّه
ارتباط سازمانى: ارتباط با اصناف، نهادها، 

دستگاهها و سازمانها

 ﹤ ︡ه،︨  ﹢︫︩ ︻﹠︀︮︣ ︵︣ح︫  ︣ای︎  ︀︧︐﹍﹩ ﹨︀ی ا﹝︀م ﹝︧︖︡︋   در ا﹜﹍﹢ی︫ 
﹝﹣﹜ّ﹀﹥ «دا﹡︩ـ  ﹝︀رت ﹨︀»، «﹁︱︀﹏ ا﹞︀﹡﹩ـ  ا︠﹑﹇﹩» و «ا﹡﹍﹫︤ش» ﹝︴︣ح 

︫︡ه ا﹡︡.

︨︣﹠﹏ ا︗︣ا﹩ ﹝︧︖︡ را   ︎﹤﹊﹠ا ︣  ﹁ّ︺︀﹐ن ︀ ﹋︀ر﹎︤اران ﹝︧︖︡، ︻﹑وه︋ 
︀زو و ﹝︺︀ون ا﹝︀م  ﹥ ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡، ﹝︀﹡﹠︡︋  ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨﹠︡ و︋ 
﹠︀︋︣ا﹟، از ﹉ ︵︣ف  ︭﹢ص ا︻︱︀ی ﹨﹫️ ا﹝﹠︀).︋   ︠﹤︋) ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹏﹝︻ ︡︖︧﹞
﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡ و از  و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹁︣دی ا﹟ ا﹁︣اد ﹝︀﹡﹠︡ ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹨︀ی آ﹡︀ ا﹨ّ﹞﹫️︎ 
 ︀﹡آ (﹩︵︀︊︑زه ار﹢) ﹩︻︀﹝︐︗︣دی (﹎︣و﹨﹩) و ا﹁ ﹟﹫ ︵︣ف د﹍︣، و︥﹎﹩ ﹨︀ی︋ 
︋︧﹫︀ر ﹝﹛ ا︨️.

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

١٤٠

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
١٤١



︉ُ ِ﹁﹫ِ﹥ ا﹜َْ︖َ﹞︀َ︻َ﹤  ﹚ُ︴َْ ٍ︡ ︖ِ ْ︧ ﹩ إِ﹜َ﹩ َ﹝ َ︪ «أَ﹜َ︀ َو َ﹝ْ﹟ َ﹝
 ︹ُ﹁َ ْ︣ ُ َو ﹥ٍ﹠َ َ︧ َ ︿َْ﹛ََن أ﹢︺ُ ْ︊ َ︨ ْ︴َ﹢ٍة  ُ︠ َ﹋︀َن ﹜َُ﹥ ︋ُِ﹊﹏ِ 
︅ِْن َ﹝︀َت َو ُ﹨َ﹢ َ︻َ﹙﹩  َرَ︗︀ِت ِ﹝ْ︓ُ﹏ َذ﹜َِ﹈ َ﹁ ُ︡ ﹜َُ﹥ ِ﹝َ﹟ ا﹜
ِ︺﹫َ﹟ أَ﹜َْ︿ َ﹝َ﹙ٍ﹈  ــ︊ْ َ︨  ﹤ِِ︋ ُ︤ َو َ︗﹏ُ  َ﹏ ا﹜﹙ُُ﹥ َ︻ َذ﹜َِ﹈ َو﹋ُ
 ﹩﹁ِ ﹤ُ﹡َ﹢ ُ︧ ﹡ِ﹣ُْ وَ﹡ُ﹥ َو ُ︣ ــ ِ︪ َ︊ ُ ِه َو ِ︣ ْ︊ َُ︺﹢ُدوَ﹡ُ﹥ ِ﹁﹩ َ﹇
َ︺َ︒ ؛ همانا  ْ︊ ُ ﹩ُ︐َ ﹤ُوَن ﹜َــ ُ︣ ــَ︐ْ︽ِ﹀ ْ︧ َ َو ﹤ِ︑ِ َ︡ َْو
كسى كه به قصد نماز جماعت به سوى مسجد 
گام بردارد به ازاى هر گامى، هفتاد هزار حسنه 
به او داده شود و به همان ميزان ترفيع يابد، اگر 
در ايــن حال فوت كند، خداى عّز و جّل هفتاد 
هزار ملك را مىگمارد تا او را در قبرش عيادت 
كنند و بشــارت دهند و در تنهايى همدمش 
باشــند و برايش اســتغفار كنند تا زمانى كه 

برانگيخته شود». 28 
در نتيجه، قصد كســب فضيلــت و ثواب از 
حضور در مســجد و انجام عبــادات (به ويژه 
نماز جماعت)، از شــاخصهاى يك جماعت 

شايسته در نظر گرفته شده است.
دو مؤلّفه ديگر، «علم و آگاهى به آداب حضور» 

و «رعايت آداب حضور» است. فقه اسالمى به 
منظور حفظ قداست و حرمت خاّص مساجد 
براى مسلمانان، وظايفى را الزم دانسته است و 

احكام و مقرراتى را وضع كرده است. 
اين دســتورها در متــون فقهى بــا عنوان 
احكام مسجد در ســه محوِر «مستحّبات»، 
«مكروهات» و «محّرمات» از سوى فقهاى 
اسالمى به طور مبسوط و مستدّل مورد بحث 
و بررســى قرار گرفته است كه قسمتى از آنها 
در باب كيفّيت بنا و ساختمان مسجد، بخشى 
ديگــر در باب آداب ورود به مســجد و بعضى 
درباره كارهايى است كه بايد در مسجد از آنها 

اجتناب كرد.29
﹥ آداب ︱﹢ر   ︻﹙﹛ و آ﹎︀﹨﹩︋ 

 در ﹝︧︖︡
هر مكانى كه به نام مسجد توّسط مسلمانى 
بنا شود، مراعات حرمت آن واجب و اهانت و 
هتك آن، مانند خراب كردن يا آلوده ساختن 
آن، گناه كبيره است؛ زيرا مسجد به آفريدگار 

نســبت دارد (و انَّ المساجَد هللا)30و اهانت به 
آن، اهانت به خداست. 

 ﹟ْ﹞ِ َ︡ ــِ︖ ْ︧ َ︣ ا﹜َْ﹞ امام على فرمود: «َ﹝ْ﹟ َو﹇ُ
ْ︡ ُأْ︻ِ︴َ﹩  ﹇َ ً︀ ﹊ِ︀︲َ ﹥ِ﹞َ︀﹫َ﹆ِْ﹛َم ا﹢َْ ﹤َُ﹚﹛ا ﹩َ﹆َِ﹛ ﹥ٍ﹞َ︀َ﹡ُ
 َ︡ َ︡ ﹜ََ﹫ْ﹙َ︐ِ﹢ی ِ︻ْ﹠ ــِ︖ ْ︧ ︋َِ﹫ِ﹞﹫ِ﹠ــِ﹥ َو إِنُ ا﹜َْ﹞ ︋َــُ﹥  ︀︐َ﹋ِ
َراِن إَِذا َوَ﹇َ︹  َ︤ ُ﹋ْ﹛ ︋ِ︀﹜َْْ﹫ــ ِ︡ َــِ﹤ َ﹋︀﹜ِْ︐َ﹢اِء َأ﹞َ︀َ ا﹜﹠ّ
︋ِــِ﹥؛ هر كس حرمت مسجد را حفظ كند (و به 
احترام آن از انداختن اخالط در آن خوددارى 
كند)، در روز قيامت با ســرور و شــادمانى در 
حالى كه نامه اعمالش را در دســت راستش 
دارد، خداوند متعال را مالقات مى كند و كسى 
كه در مسجد ِخلط مى اندازد مسجد (از نفرت) 
به خود مى پيچد، همان طور كه اگر كسى شما 
را با چوب خيزران بزند، از شــدت درد به خود 

مىپيچيد».31
بر اين اســاس بايد هر مسلمان هنگامى كه 
آهنگ رفتن به مسجد و قصد احرام و حضور 
در خانه خدا را مى-كند به اندازه توانايى اش در 
شناخت آداب حضور كوشا باشد؛ زيرا هر چه 

معرفت بيشتر باشد عمل، باارزشتر و مراعات 
ادب، سبب تقّرب بنده به خدا مى شود. 

در روايتى از امام صادق اســت: هرگاه به 
در مسجد رســيدى، بدان تو آهنگ سلطان 
بزرگ و ملكى عظيم كردهاى كه بر بساطش 
جز پاكيزگان كسى پا ننهد و براى مجالست 
با او، جز به راستگويان و راست ِكرداران اجازه 
داده نشود؛ آنگاه كه بر بساط او قدم نهى بدان 
كه اگر اندك غفلتى از تو سر بزند در خطرى 
عظيم و پرتگاهى سهمگين قرار گرفتهاى؛ 
پس در پيشــگاه او بــه ناتوانى و تقصير خود 
اعتراف كن؛ زيرا كــه قصد عبادت و انس با 
او كردهاى... و در حضور او بســان فقيرترين 
بندگان باش و قلبــت را از آنچه تو را از او باز 
مىدارد و به خود مشغول مىكند خالى كن.... 
پس داخل مســجد شــو كه اذن و امان به تو 

داده است.32
 آداب حضور در مسجد

  آداب مستحب در مسجد
حضور در مسجد داراى آداب مستحّبى است 
از جمله: زينت و آراســتگى، خوشــبو كردن 
خود، خضوع و خشــوع، باوضو بودن، قرائت 
اذكار، گام نهادن با پاى راست، خواندن نماز 

تحّيت، رو به قبله نشستن. 
تميز نگه داشتن مسجد و خاكروبى، از ديگر 
آدابى اســت كه در روايات براى مسجد ذكر 
شــده اســت و ثواب و فضيلت زيادى براى 
آن بيان شده اســت.33 آيه 31 سوره اعراف 
مىفرمايد: «ُخُذوا زيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد»؛ 
اين جمله هم مىتواند اشــاره به زينتهاى 
جسمانى باشد و هم زينتهاى معنوى؛ يعنى 
صفات انسانى و ملكات اخالقى و پاكى نّيت 
و اخالص. در روايات آراســتگى ظاهر، عطر 
زدن و لباس زيبا پوشــيدن از جمله مصاديق 
زينت شــمرده شدهاند.34 مسئلههاى 912 تا 
 المسائل امام خمينى915 رساله توضيح
به آداب حضور در مسجد اشاره دارد؛ خوشبو 
بودن، لباس پاكيزه و قيمتى پوشيدن، زودتر 
از همه به مسجد آمدن و ديرتر از همه بيرون 
رفتن، خواندن نماز تحّيت، صحبت نكردن 
در مورد كارهاى دنيا از جمله اين آداب است. 

  مكروهات مسجد
 حضور در مســجد داراى آداب مكروهى نيز 
هست: خوردن مواد غذايى كه بوى نامطبوع 

دارند، پرتاب كردن سنگريزه در مسجد، آب 
دهان انداختن در مســجد. از ديگر كارهاى 
مكروه در مســجد اعالم اشياى گمشده در 
مسجد است. دادو ستد در مسجد، خوابيدن در 
مسجد، محّل عبور قرار دادن مسجد، اجراى 
حدود و سالح كشيدن در مسجد نيز از جمله 

كارهاى مكروه در مسجد است.35
پيامبر اســالم فرمودنــد: در آخرالّزمان 
مردمى يافت مى شوند كه در مساجد حضور 
يافته و تشكيل جلسه مى دهند؛ آنگاه از دنيا 
و دوستى دنيا سخن مى گويند. شما با چنين 
افرادى همنشينى نكنيد پس خدا هم كارى 

به آنها ندارد.36
امام صادق به يونــس بن يعقوب فرمود: 
ِر الَْمْسِجَد؛ ملعون  «َملُْعوٌن َملُْعوٌن َمْن لَْم ُيَوقِّ
است، ملعون است كسى كه به مسجد احترام 

نگذارد».37
با آنكه گنــاه در همه جا نكوهيده و زشــت 
است، اّما در مسجد قبا حّتى  اهّميت دوچندان 
مىيابد؛ پس مؤمن بايد تالش و كوشــش 
بيشــترى كند تا در آن مكان مقّدس به گناه 
آلوده نشــود...38 غصب مكان يك نمازگزار، 
تعطيلى و ويران كردن مســاجد، بردن عين 
نجس در مســجد و نجس كردن مسجد، از 

امور حرام در مساجد تلّقى مىشوند.39
︣﹝︀﹥ ا﹡︧︀﹡﹩، ا︗︐﹞︀︻﹩  ︨ 

آخرين مؤلّفه بيان شــده در اين قســمت، 
سرمايه انسانى ـ اجتماعى مأمومين مسجد 
اســت. اعتماد به يكديگر، مشاركت پذيرى 
و روحّيه كارهاى جمعى، بخشــندگى مالى، 
اعتبار اجتماعى (شــامل پايگاه اجتماعى و 
وجهه محلّى يا اجتماعى) و سطح تحصيالت 
و مهارت يا دانش، شاخصهاى اين مؤلّفه را 

تشكيل مىدهند. 
«پير بورديو» جامعهشناس فرانسوى چهار 
نوع ســرمايه (فيزيكى، انسانى، فرهنگى و 

اجتماعى) را توصيف مىكند. 
•سرمايه فيزيكى40ناظر بر پديدههايى مانند 
ثروت، درآمد، مستغالت، اتومبيل و نظاير آن 

است. 
•ســرمايه انســانى41به چيزهايــى نظير 
و  آموزشهــا  معلومــات،  تحصيــالت، 
مهارتهــاى كارى اطالق مى-شــود كه 
اگرچه ســرمايه متعارف نيستند، اّما قابلّيت 

تبديل به آن را دارند. 

•ســرمايه فرهنگى42 ناظر بــر نوع پرورش 
فرهنگى فرد است و به چيزهايى نظير، نگاه 
آيندهنگر، انضباط شخصى، پركارى، اهّميت 
قائل شدن براى تحصيالت و برنامهريزى و 
باالخره ارج نهادن به كســب دستاوردهاى 

اقتصادى اطالق مىشود. 
•سرمايه اجتماعى43 اشاره به منابعى دارد كه 
افراد به واســطه حضور و يا تعلّقشان به يك 
گروه اجتماعى به آنها دسترســى مىيابند. 
منابع نيز مىتوانند شامل، چيزهايى ملموس 
مانند پول، مسكن، شغل، حمايت اجتماعى و 
يا امكانات غيرملموسى مثل اّطالعات مفيد، 

مشاوره فكرى و آرامش روحى باشند. 
 جدول شماره3

مبحث پنجم
....................................................................

 منابع سازمانى
....................................................................

در الگوى تعالى سازمانى، منابع به چهار دسته 
تقسيم مىشوند:

 1ـ منابع مالى؛ 2ـ ساختمان، تجهيزات و مواد 
اّوليه؛ 3ـ فّناورى؛ 4ـ اّطالعات و دانش.44

منابــع فيزيكى از منابع مهم يك ســازمان 
اســت. در ذهن اغلب مردم، برجستهترين 
مشّخصه دارايى يك سازمان، ساختمانهاى 

آن است.45
يكى از شاخصهايى كه در منابع ماّدى ذكر 
شده اســت، وجود بيت عالِم يا مسكن براى 
امام مســجد اســت. بعضى امامان مساجد 
توانايى پرداخت هزينه مســكن در نزديكى 
مسجد را ندارند. در نتيجه، مساجدى كه داراى 
مسكن براى امام و خادماند، از يك امتياز بالقّوه 

نسبت به ديگر مساجد برخوردار هستند. 
ابزارهــا و تجهيــزات فّناورانــه از ديگــر 
شــاخصهاى مؤلّفــه منابع ماّدى اســت. 
ابزارهاى چندرســانه اى امكان مى-دهند 
كه بر صفحه واحدى ماننــد صفحه رايانه، 
انتقال و بازيابــى تلويزيون، تلفن، مدارك و 
اســناد، متن هاى نمودارها، مدارك صوتى، 
تصويرهاى ســاكن و متحّرك اعّم از باصدا 
و بىصــدا به گونهاى منفرد يــا در كنار هم 
فراهم شود. چند رسانهاى، فرآورده يا خدمتى 
است كه در پرتو ترجمه به زبان انفورماتيك، 
دادههايــى را كه به طور معمول به شــكل 
جداگانه مــورد بهرهبردارى قرار مىگرفتند؛ 

جدول 3: شايستگيهاى جماعت (مأمومين)
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سرمايه ايمانى-اخالقى

خلق نيكو
الفت بين قلوب

قصد خودسازى: «يحبون ان يتطهروا»
قصد كسب ثواب و مغفرت

آشنايى با آداب حضور

آشنايى با فضيلت، جايگاه و تقّدس مسجد
آشنايى با احكام مسجد و آداب حضور
آشنايى با احكام و آداب نماز جماعت

رعايت آداب حضور

زينت (آراستگى، بوى خوش)
ترك محرمات و مكروهات: مانند پرهيز از خدشه دار كردن حرمت مسجد يا ايجاد سر و صدا

رعايت مستحّبات: مانند با وضو بودن، خواندن دعاى ورود، رو به قبله نشستن، 
پرداختن به تفّكر و عبادت در غير زمان نماز

سرمايه انسانىـ  
اجتماعى

اعتماد به يكديگر
مشاركت پذيرى و روحّيه كارهاى جمعى

بخشندگى مالى
اعتبار اجتماعى: پايگاه اجتماعى و وجهه محلّى يا اجتماعى 

(مانند جايگاه شغلى، ميزان نفوذ، ارزش و منزلت اجتماعى فرد در محلّه)
سطح تحصيالت، مهارت يا دانش خاّص

 ︤﹫﹨︣ ﹢دن ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩ در ﹝︧︀︗︡ و︎  ︣ ﹝︣د﹝﹩︋   ﹝﹆︀م ﹝︺ّ︷﹛ ر﹨︊︣ی ︋ 
 ︣﹍د:︡﹠︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ︪︀ن︥ه ای دار﹡︡. از﹝﹫﹠﹥، ︑︃﹋﹫︡ و ﹟از ︑︊﹙﹫︽︀ت دو﹜︐﹩ در ا

︪﹢﹡︡، ا﹟ ﹁︣ا﹝﹢ش ﹡︪﹢د.   ︋﹤︐︠︀ ﹢ل ﹝︣دم︨   ︎﹤  ︋︡︀  ︋︀﹨ ﹤﹫ّ﹠﹫︧ و ︡︗︀︧﹞ ﹤﹊﹠ا
︧︀ز﹡︡،  ﹢ده ا︨️ از ا﹠﹊﹥ ﹝︣دم ﹝︧︖︡︋  ﹫︺﹥ ﹋﹥ ︻︊︀رت︋   ︫﹟﹫  ︋︕را ﹫  ︮️﹠ّ︨

︀︋︣﹋︐﹩ ا︨️.  ︋️﹠ّ ︧﹫︀ر︨   ︋،️﹠ّ  ︨﹟︧︀ز﹡︡. ا  ︋﹤﹫﹠﹫︧

﹠︀ن ﹡︀︠﹢︀︫﹠︡ی ﹋﹥ از  ︣ ا︨︀س ﹊﹩ از ﹝︴︀﹜︺︀ت ا﹡︖︀م ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹫︤ان︨   ︋
︣ا︋︣   ︋︩  ︫،︉︣︑ ︡ه ﹝﹩ ︫﹢د، از ﹡︷︣ ﹇︡رت﹫﹠ ︀ز﹝︀ن︫   ︨﹈ ︀ت﹞︡  ︠️﹫ّ﹀﹫﹋
﹠﹫︡ه  ︀ز﹝︀ن︫  ︡﹝︀ت︨  ﹇﹢ی ︑︣ از واژ﹎︀﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥ در︋︀ره ﹋﹫﹀ّ﹫️ ﹝︴﹙﹢ب︠ 
﹝﹩ ︫﹢د.
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مانند متن، صدا، ويدئو، عكس، تصوير و طرح 
با يكديگر پيوند مىدهند.46

 ﹩﹛︀﹞ ︹︋︀﹠﹞ ️︣︡﹞ 
در بحث «مديريت منابــع مالى»، ما در پى 
اين هستيم كه چگونه منابع مالى الزم براى 
اجراى برنامههاى ســازمان را تامين كنيم. 
احداث و تعمير مســاجد و رونق بخشــى به 
برنامههاى آن نياز به صرف هزينه و اعتبارات 
مالى خــاّص در هر زمينــه دارد. منابعى كه 
خداوند ســبحان بــراى برطــرف نمودن 
نيازهايى از اين دست پيشبينى نموده است 
عبارت اند از: زكات، خمس، انفاق و وقف.47 از 
منابع مختلفى مىتوان هزينههاى مسجد را 
تأمين نمود. كمكهاى (نقدى و غيرنقدى) 
مردمــى، كســب درآمد از اجــاره مايملك 
مسجد، كمكهاى ارگانها و سازمانهاى 
دولتى و غيردولتى و كمكهاى غيرمستقيم 
دولتى مانند تخفيــف در نرخ هزينه انرژى و 
منابع مالى دينى مانند خمس و انفال از موارد 

تأمين مالى هستند.

مقام معّظم رهبرى بر مردمى بودن تأمين 
منابع مالى در مســاجد و پرهيــز از تبليغات 
دولتــى در اين زمينه، تأكيــد ويژهاى دارند. 

ايشان مى فرمايند:
ديگر اينكه مســاجد و حسينّيه ها بايد به پول 
مردم ساخته بشوند، اين فراموش نشود. سّنت 
صحيح رايج بين شيعه كه عبارت بوده است 
از اينكه مردم مسجد بسازند، حسينيه بسازند. 
اين سّنت، بسيار سّنت بابركتى است. جورى 
نباشد كه اگر شما يك صندوقى درست كرديد 
يك جا، مردم بگويند خب، حاال كه ديگر پول 
هست؛ الحمداهللا دولت دارد مى دهد ما ديگر 

چرا پول بدهيم؟ اين نبايد بشود. 
 

مبحث ششم
....................................................................

 فرآيند اقدامات
....................................................................

حوزه فرآيند در الگوى تدوين شده مديريت 
اثربخش مسجد، در اين تحقيق كه با عنوان 
اقدامات معّرفى شده است شامل سه بخش 

اســت كه به شرح اين ســه قسمت يا مؤلّفه 
مى پردازيم.

 ﹤  ︋︀﹨︣دن ارزش﹋ ﹜﹋︀ ﹤﹀﹛ّ﹣﹞ (︿﹛ا
﹜﹋︀ ﹌﹠﹨︣﹁ ان﹢﹠︻

ايــن اقدام در الگوى تحقيق شــامل ســه 
مرحله «شّفافســازى رسالت»، «اهداف و 
ارزشهاى مســجد»، «ابالغ و تبيين آنها» 
به منظور همگانى ساختن ارزشها و همسو 
ساختن همه اقدامات با اين ارزشها خواهد 
بود. در ادبيات تعالى سازمانى نيز قبل از ورود 
به بحث تعالى سازمانى، ارزش هايى براى آن 

ذكر شده است. 
اگر به ويژگى هاى يك سازمان متعالى، نگاهى 
اجمالى داشــته باشيم، ســازمانى را متعالى 
خواهيم دانست كه به ارزش هاى پايه اى زير، 
احترام گذاشته و بتواند در منحنى عمر سازمان، 
ايــن اصــول را رعايت كنــد: نتيجه گرايى، 
مشــترى مدارى، رهبرى و ثبات در مقاصد، 
مديريــت بر مبناى واقعّيت هــا و فرآيندها، 
مشاركت و توســعه منابع انسانى، يادگيرى، 

نوآورى و بهبود مستمر، توسعه شراكت ها و 
مسئولّيت هاى اجتماعى سازمان.48

ب) و︸︀︿ ︻﹞﹢﹝﹩ (﹁︣آ﹠︡﹨︀ی 
(﹩﹡︀︊﹫︐︪ ﹝︣︡︐﹩ و︎ 

فرآيندهــاى مديريتى و پشــتيبانى الگوى 
تحقيق با عنــوان وظايف عمومى مديريت 
تعريف شــدهاند. بررسى ادبيات مديريت در 
حوزه وظايف و نقشهاى عمومى مديريت 
نشــان مىدهد ابعاد و اجزاى مختلفى براى 
اين وظايف و نقشها در نظر گرفته شده است. 
در اين رابطه اهّم ديدگاههاى صاحبنظران 
مديريــت، در رابطه با وظايــف، نقشها و 

فّعالّيتهاى مديريت عبارت است از:
•وظايــف مديريــت از ديــدگاه «فايول»: 
برنامهريــزى، ســازمان دهى، رهبــرى، 

هماهنگى، كنترل
ديـــدگاه  از  مديريـــت  وظايـــف 

 : « ليـــك گيو تر لو »
هدايــت،  ســازمان دهى،  برنامهريــزى، 
كارمنديابــى، هماهنگــى، گزارشدهى، 

بودجهبندى
  نقشهاى مديريت از ديد «مينتزبرگ»:

1. نقشهــاى ارتباطى: رئيس تشــريفات، 
رهبر، رابط؛

2. نقشهاى اّطالعاتى: پايشگر، توزيعگر، 
سخنگو؛

3. نقشهاى تصميمگيرى: كارآفرين، حّالِل 
مشكالت، تخصيصگِر منابع، مذاكرهگر.

فّعالّيتهاى مديريتى از ديد «لوتانز»:
1. فّعالّيتهاى ارتباطــى: تبادل اّطالعات، 

مكاتبات؛
برنامهريــزى،  ســّنتى:  مديريــت   .2

تصميمگيرى، كنترل؛
3. مديريت منابع انسانى: انگيزش، مديريت 

مناقشات، كارگزينى، آموزش و توسعه؛
4. شبكهســازى: تعامل با خارج ســازمان، 

فّعالّيتهاى سياسى ـ اجتماعى.
نقشهاى مديريت از ديد «يوكى»: 

شبكهسازى، حمايت، تيمسازى، انگيزش، 
تشويق، برنامهريزى و ســازمان دهى، حّل 
مســائل، مشــورت، مراقبــت از عمليات، 

اّطالعرسانى، شّفاف كردن اهداف.49
رهبرى: رهبــرى فراگــرد تأثيرگذارى بر 

فّعالّيتهــاى يك فرد يا يك گروه در تالش 
به منظور تحّقق هدفى در يك وضعّيت معّين 
است. در تعريف ديگر، رهبرى عبارت است 
از عمــل تأثيرگذارى بر افراد، به طورى كه از 
روى ميل و عالقه براى هدفهاى گروهى 

تالش كنند.50
توسعه منابع انسانى: توسعه منابع انسانى 
مسجد از جهات مختلف تأثير قابل توّجهى بر 
موّفقّيت مسجد دارد. نكات مختلفى را در اين 

زمينه مىتوان يادآور شد:
توســعه منابع انسانى شــامل برنامهريزى 
و تــالش براى جذب نيروهــاى كارآمد، به 
كارگيرى افراد از گروههاى ســّنى مختلف، 
به ويــژه جوانان در حوزه مديريت مســجد، 
اســتفاده از قابلّيتهــاى افــراد و رعايت 
شايستهساالرى، شناسايى نيازها و خألهاى 
آموزشى فّعاالن و كارگزاران مسجد، تشكيل 
گروه يا تيمهاى مختلف كارى، تالش ويژه 
براى ثابت ماندن امام راتب مسجد و پرهيز از 
جا به جايىهاى مكّرر امام مسجد و در نهايت، 
ايجاد انگيزه در منابع انســانى مســجد، به 

خصوص داوطلبان فّعالّيت در مسجد است.
برنامهريزى: برنامهريزى، راهبردى فرآيندى 
است در جهت تجهيز منابع سازمان و وحدت 
بخشــيدن به تالشهاى آن بــراى نيل به 
اهداف و رسالتهاى بلند مّدت. پرسشهايى 
از قبيل «برنامههاى امروز سازمان چه هستند 
و برنامههاى آتى چه بايد باشــند؟ امروز كجا 
هستيم و جهتگيرىهاى آينده چه هستند؟ 
امكانات و منابع سازمان در آينده چه وضعّيتى 
دارند و بايد مصروف چه اهدافى شــوند؟»، 
در برنامهريــزى راهبردى مطرح و پاســخ 
داده مىشــوند. در برنامهريزى عملياتى كه 
شباهت بسيار به برنامهريزى راهبردى دارد، 
هدفهاى عملياتى به جاى هدفهاى كلّى 
قــرار مىگيرند و نحوه نيل بــه آنها در قالب 
يك سرى عمليات ريز و قابل اجرا پيشبينى 

مىشود.51
با توّجه به تأكيدات فراوان، كسى نمىتواند در 
ضرورت و اهّميت برنامهريزى از نظر اسالم 
ترديــدى نمايد. برنامهريــزى داراى فوايد 
بسيارى است. از جمله آنكه مانع ندامت است. 
در اينباره اميرالمؤمنين على مى-فرمايد: 
آيندهنگرى قبل از شروع كار، تو را از پشيمانى 

ايمن مىسازد.52

 تصميمگيرى مشاركتى
در تعريفى بسيار ساده، تصميمگيرى عبارت 
اســت از انتخاب يك راه از ميــان راههاى 
مختلف. همانطور كه از اين تعريف مستفاد 
مىشــود، كار اصلى تصميمگيرنده دريافت 
راههاى ممكن و نتايج ناشى از آنها و انتخاب 
اصلح از ميان آنهاســت و اگر وى بتواند اين 
انتخاب را به نحوى درســت و مطلوب انجام 
دهد، تصميمهاى او مؤثّر و ســازنده خواهند 

بود.53
نكته اساســى در مســجد، توّجه به اهّميت 
مشــورت و اســتفاده از نظــرات ديگران در 
تصميمسازى، تصميمگيرى و اجراى آن است. 
يكى از بسترهاى مهم در ايجاد ايده و ساختن 

تصميمات، جلسات مديريت مسجد است.
  تقسيم كار

پس از مشّخص شدن و دستهبندى كارها و 
فّعالّيتها، شايسته است تقسيم كار صورت 
بگيــرد و براى هر كدام حــدود و اختيارات و 

مسئولى انتخاب شود.
امام على در نامهاش به مالك اشتر چنين 
مىفرماينــد: بايــد براى هر نــوع كارى از 
كارهايت، يك رئيس انتخاب كنى؛ رئيسى 
كه كارهاى مهم وى را مغلوب نسازد و كثرت 

كارها او را پريشان و خسته نكند.54
1. هماهنگى

هماهنگى فرآيند يكپارچهســازى اهداف و 
فّعالّيت بخشهاى وظيفه اى به منظور تأمين 
مؤثّر هدفهاى ســازمانى است.55 سازمان 
منسجم و هماهنگ، همانند بنيان مرصوص 
عمل مىكند. قرآن كريم، مشــّخصههاى 
چنين سازمانى را اينگونه بيان مى كند: «إِنَّ 
َُّهْم  ا َكَأن َّذيَن ُيقاتُِلوَن فى  َسبيلِِه َصفًّ َ ُيِحبُّ ال اهللاَّ
بُْنياٌن َمْرُصوٌص؛ خداوند آنانى را كه در راه خدا 
در صفى واحد و هماهنگ چون بنيانى استوار 

مىجنگند، دوست دارد».56
آنچه از آموزههاى دينى بر مىآيد اين اســت 
كه نيروهاى يك ســازمان منســجم بايد 
همواره از تفرقه پرهيــز كنند و اگر به عللى 
تفرقه ايجاد شد بايد در جهت رفع آن و اصالح 
وضعّيت بكوشند. امام على در نهجالبالغه 

نيز از تفرقه نهى مىنمايند.57
2. مديريت ارتباطات

اّولين مرحله از فرآينــد ارتباطات، مربوط به 

جدول4: منابع

شاخص هامؤلّفه هاابعاد

بع
منا

ماّدى

ساختمان و فضاهاى اصلى: شبستان، حسينيه، وضوخانه، دفتر مسجد و...
امكانات و تجهيزات: تاسيسات گرمايش و سرمايش، سيستم روشنايى و صوتى، 

قفسه، كفشدارى، امكانات فرهنگى مانند كتابخانه
تجهيزات فّناورى و چند رسانهاى: رايانه، پروژكتور، وسايل صوتى ـ تصويرى و...

فضاهاى جنبى: مانند صحن مسجد، سالن برپايى مراسم، پايگاه بسيج، 
فضاهاى ورزشى يا فرهنگى، پاركينگ، درمانگاه، صندوق قرضالحسنه

وجود مسكن براى امام و خادم مسجد: بيت عالم و خادم

مالى

كمك هاى مردمى: كمكهاى مأمومين يا ساير افراد
درآمدها: اجاره، موقوفه و...

كمك هاى سازمانى: كمكهاى سازمانهاى دولتى، عمومى، غيردولتى يا خصوصى
كمك هاى دولتى غيرمستقيم: معافيت در ماليات و عوارض يا تخفيف در نرخ هزينه هاى برق و آب و غيره

منابع مالى دينى: مانند خمس، زكات و انفال

اّطالعات

اّطالعات پيرامونى مسجد: شامل اّطالعات دينى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى و... 
در سطح محلّى، ملّى و بينالمللى از منابع مختلف مانند سازمانهاى محيطى 

و از مجراى مكاتبات، خبرنامه، اينترنت و غيره، اّطالعات از مشكالت مردم و محلّه
اّطالعات درونسازمانى مسجد: اّطالعات شخصى، خانوادگى، اعتقادى، نگرشى و ... از جماعت 

يا مامومين مسجد و اّطالعات نتايج عملكرد مسجد، اّطالعات فضاى كالبدى مسجد و امكانات آن

ّ︡س ا︨﹑م از ﹡︷︣ ﹝﹞ ️﹫ّ﹛﹢︧﹙ّ﹩، ﹋︀ر﹎︤اران  ︣ع ﹝﹆  ﹝﹢اردی ﹋﹥ ︵︊﹅ ﹡︷︫︣ 
︣ای   ︋﹩︑﹢  ︮️﹝︤ا﹞ ︀د︖از ا ︤﹫﹨︣ ﹥ ر︻︀️ آن ﹨︧︐﹠︡،︎  ﹝︧︀︗︡ ﹝﹙︤م︋ 

 ︣︊︺﹞ ّ︡ ︣﹨﹫︤ از ا︖︀د︨  ︀ ز︋︀﹜﹥،︎   ︋﹩ّ﹚﹞ ︳﹫﹞ از آ﹜﹢ده ﹋︣دن ︤﹫﹨︣ ﹨﹞︀︧﹍︀ن،︎ 
و ︾﹫︣ه ا︨️.

︣﹎︤اری   ︋،︡︖︧﹞ ﹩﹛︀︐﹫︖د ﹤﹡︀︋︀︐﹋ ︊︣ی، راه ا﹡︡ازی  ︑︪﹊﹫﹏ ﹎︣وه ﹨︀ی︠ 
﹣ا﹐ت  ︊︀ت و︨   ︫﹤  ︋﹩﹢﹎ ︨︀ ︀️ ﹝︪︀وره و︎  ﹋﹑س ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩، ا︖︀د︨ 
︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ از ︗﹞﹙﹥ ا﹇︡ا﹝︀︑﹩  ﹥ ︑﹙﹀﹟ ﹨﹞︣اه و︎  ﹫︀م︋  ︫︣︻﹩، ار︨︀ل ﹝︐﹢ا و︎ 
ا︨️ ﹋﹥ ﹝︧︀︗︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در ﹁︱︀ی ﹝︖︀زی ا﹡︖︀م د﹨﹠︡.

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩
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︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
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فرستنده پيام است. يكى از عواملى كه اعتبار 
فرستنده پيام را افزايش مىدهد مهارتهاى 
علمــى و دانش و تخّصص اوســت. به طور 
طبيعى، افراد براى كسانى كه در حيطه كارى 
خود داراى تخّصص و دانش الزم هســتند، 
احترام و اعتبار ويژهاى قائلاند. قدرت بيان از 
ديگر عوامل تأثيرگذار است. به طور معمول، 
كســانى كــه در ارائه و پــرورش موضوع و 
متقاعد كــردن ديگران تبّحر دارند، در ايجاد 
ارتبــاط مؤثّر و مفيــد موّفقترند. نرمخويى 
و خوشاخالقــى ديگر ويژگــى الزم براى 

فرستنده پيام است.
3. نظارت و كنترل

اين مبحث را مىتــوان در مؤلّفههاى حاكم 
كردن ارزشها بــه عنوان فرهنگ حاكم بر 
مسجد و تالش براى همسو كردن اقدامات 
بــا ارزشهاى مســجد و مؤلّفــه مديريت 
عمليات مشاهده نمود؛ چرا كه پايش مستمر 
الزمه نهادينهسازى ارزشهاست. در مؤلّفه 
مديريت عمليات يا فرآيند، تمامى برنامههاى 
مسجد مورد ارزيابى و بررسى قرار مىگيرند 
و نقاط بهبود الزم شناســايى شده و اقدامات 
الزم براى اصالح آنها اعمال مىشــود. البّته 
الزم به ذكر است كه كنترل آيندهنگر نيز در 
طّراحى برنامه ها و خدمات مسجد بايد در نظر 

گرفته شود.
4. تخصيص منابع و مديريت مالى

مدير، چگونگى بــه كارگيرى منابع كمياب 
سازمان را كنترل مىكند. تخصيص بودجه، 
نيروى انســانى و امكانات ويژه از مصاديق 
ايفاى نقش تخصيصگر منابع هستند.58از 
شيوههاى مختلفى مىتوان منابع مالى براى 
ساخت و اداره مســاجد را فراهم كرد. برخى 
از اين شــيوهها بدين شرح است: بانيان خّير، 
كسبه محّل و بازار، مردم منطقه، مؤّسسات 
و كانونهايى كه به ســاخت مساجد كمك 
مىكننــد، ارگانهاى دولتــى و نهادهاى 
انقالبــى، كارخانجــات، وام، اجــاره دادن 
واحدهاى تجارى مســجد، نصب صندوق 
جمع آورى اعانات در مسجد و پخش صندوق 

صدقات در منازل و مغازهها.59
ج) ﹁︣آ﹠︡﹨︀ی ا︮﹙﹩

ســازمان، به منظور پشتيبانى از استراتژى و 
خط مشــى، خشنودسازى مخاطبان و ايجاد 

ارزش افــزوده براى آنها و ســاير ذى نفعان، 
چگونه بايد فرآيندهايش را طّراحى و مديريت 

كند و آنها را بهبود دهد؟60
در بحث فرآيندهاى اصلى كه شامل عمليات 
سازمان نيز است، شناخت فرآيندهاى كليدى 
اهّميت زيادى پيدا مىكند. براى تشخيص 
فرآيندهاى كليدى، راههاى مختلفى وجود 
دارد؛ از جمله مباحثه ميان كاركنان سازمان، 
گفتگو با ذى نفعان اصلى سازمان و مراجعه به 
مشاوران بيرون از سازمان. ارزيابى فرآيندها 
نقش اساســى در اداره ســازمان طبق نگاه 
فرآيندگــرا دارد. در ارزيابى فرآيندها بايد به 
سؤاالتى از اين قبيل پاسخ دهيم: آيا فرآيندها 
به گونهاى نظاممند طّراحى مىشــوند؟ آيا 
فرآيندها به منظور افزايش رضايت ذى نفعان 
بهبــود مىيابند؟ آيــا خدمات بر اســاس 
خواســتههاى ذى نفعان طّراحــى و ايجاد 
مىشــوند؟ آيا روابط با مخاطبان مديريت و 

تقويت مى-شوند؟61
1. بهبود مستمر

شــايد بهبود مســتمر، بهترين مفهوم براى 
هدايت مديريت باشــد. اين مفهوم مستلزم 
يك ديدگاه سيســتمى شامل قسمتهاى 
زير اســت: طرحريزى فرآيند و ورودىهاى 
آن، تأمين ورودىهــا، اجرا كردن فرآيندها، 
ارزيابى خروجىها، ارزيابى عملكرد فرآيندها، 

اصالح فرآيندها و ورودىهاى آنها.
الگوبردارى نيز از ابزارهايى است كه مىتواند 
با صرف هزينه و وقت كم به ايدههاى جديد و 

كارساز دست يافت.62
   

 2. تنّوع برنامهها و خدمات:
 طبيعى اســت كه حضور چنــد دقيقهاى در 
مســجد و تنها براى اداى نماز، نمى-تواند 
مسجد را در ابعاد گوناگون شكوفا كند. عمل 
پيامبر اسالم در اين زمينه الگوى خوبى 
براى ماست. آن حضرت پس از نماز صبح تا 
طلوع آفتاب در مسجد مىنشست و بخشى از 
اين وقت را صرف پاسخ گويى به پرسشهاى 

مسلمانان مىنمود.63
يكــى از تفاوتهاى اصلى علماى شــيعه و 
برخى از علماى اهل ســّنت در نگرش آنها 
به كاركردهاى مسجد است. علماى شيعى 
معتقدند كه مســجد در ســّنت نبوى از 
كاركردهاى مختلفى برخوردار بوده اســت؛ 

حّتى نبى گرامى اسالم مسجد را به عنوان 
پايگاه و مقّر حكومتى اسالم قرار دادند؛ يعنى 
يك ارتباط مســتقيم بين مسجد و حكومت 
اســالمى برقرار كرد. در آن زمان، مســجد 
نقشى اساسى و چشم گير در پيشبرد اهداف 

حكومت اسالمى داشت.
برنامههــا و خدمــات مســجد بــه عنوان 
خروجى هاى الگو مطرح شده است. در جدول 
بعد، تنّوع برنامههاى مسجد به عنوان يكى 
از دو بعد اصلى برنامه ها و خدمات ارائه شــده 
است. در تقســيمبندى ارائه شده، مى توان 
برنامه هــاى مســجد را به دو بخــش اّوليه 

نيايشى و غيرنيايشى تقسيم كرد. 
  3. كيفّيت برنامهها و خدمات

كيفّيت به صورت ســاده به معناى تحّقق و 
برآورده ساختن خواستههاى واقعى مشترى 
اســت. دمينگ معتقد اســت؛ كيفّيت بايد 
نيازهاى حــال و آينده مصرف كننده را مورد 
هدف قــرار دهد.64«كيفّيــت خدمات» بر 
نظرات و عقايد مشتريان كنونى و مشتريان 
بالقّوه تاثير مى گــذارد. تحقيقات بازاريابى 
نشان داده اســت كه به طور متوّسط هر فرد 
ناراضــى از كيفّيت خدمات يك مؤّسســه، 
مى تواند نظرات منفى خود را به سه نفر ديگر 
القا كند.65بر اســاس يكى از مطالعات انجام 
گرفته ميزان ســخنان ناخوشــايندى كه از 
كيفّيت خدمات يك سازمان شنيده مى شود، 
از نظر قدرت تخريب، شــش برابر قوى تر از 
واژگانى اســت كه دربــاره كيفّيت مطلوب 
خدمات سازمان شــنيده مى شود. بنابراين، 
جبران و ترميم ذهنّيت مشــتريان از كيفّيت 
پايين خدمات يك ســازمان بسيار دشوار و 

هزينه آور است.66
 ابزار اندازه گيرى كيفّيت خدمات

يك ابزار مشهور و متداول براى اندازه گيرى 
رضايــت مشــترى از كيفّيــت خدمــات، 
پرسش نامهاى به نام «سروكوآل»67 است. 

پنج بُعِد اين ابزار عبارت است از:
1. محسوسات (عوامل ظاهرى و امكانات): 
وضعّيت تســهيالت فيزيكــى، تجهيزات، 
ظاهر كاركنان و وســايل ارتباطى به لحاظ 

ظاهرى؛
2. قابلّيــت اطمينــان (اطمينان دادن): 
قابلّيت انجام خدمات تعّهد شــده به شــكل 
صحيح و قابل اطمينان و در همان زمان مقّرر؛

جدول5: اقدامات

شاخص هامؤلّفه هاابعاد

ت
اما
قد

ا

تبيين 
جهت گيرى هاى 
ارزشى مسجد 

حاكم كردن ارزش  ها 
به عنوان فرهنگ
 حاكم بر مسجد

شّفاف سازى رسالت، اهداف، ارزش ها، تقّدس و احكام شرعى مسجد در اسالم

همگانى كردن رسالت، اهداف و ارزش هاى مسجد در اسالم: ابالغ، تبيين و تفهيم ارزش ها به دست اندركاران و 
جماعت مسجد، ايجاد درك صحيح از اهداف و ارزش هاى مسجد و انتظارات ارزشى عملكرد

همسو كردن اقدامات با ارزش ها و احكام شرعى مسجد

وظايف عمومى 
مديريت 

فرآيندهاى پشتيبانى 
و مديريت

رهبرى معنوى: ايفاى نقش الگو توّسط امام مسجد و خودمديريتى ايشان، تعيين انتظارات عملكردى باال، 
القاى عظمت و بزرگى، ايجاد انسجام، قدردانى، احترام و ارزش قائل شدن، ارتباط خوب با دست اندركاران 

و مخاطب، ايجاد اعتماد به نفس، حمايت از افراد، تحّول گرايى، تشويق همكارى، پرورش ديگران

توسعه منابع انسانى (به خصوص افراد داوطلب): جذب و به كارگيرى منابع انسانى از سنين مختلف، 
جوان گرايى حّتى در عضويت هيئت امنا، شايسته ساالرى، ايجاد انگيزه، آموزش، ثبات امام مسجد، تيم سازى

هماهنگى: درون واحدى و بين واحدى به طور مثال بين بسيج و امنا، احترام به نقش ها، هماهنگى برون سازمانى 
با سازمان ها يا مساجد ديگر

تصميم گيرى مشاركتى و مديريت جلسات: تصميم گيرى شفاف و مشاركتى (با حضور نمايندگان واحدها و 
داوطلبان)، رسمّيت جلسات (زمان، صورت جلسه و ....)، تداوم، حضور مداوم، پربازده بودن جلسات

برنامه ريزى: سطح درگيرى مديريت در تدوين استراتژى (استراتژى تنّوع، توسعه، رسوخ)، هدف گذارى، برنامه ريزى 
بلندمّدت و كوتاه مّدت و تدوين برنامه هاى عملياتى با توّجه به چشم انداز كالن مساجد و منوّيات ولى فقيه

تخصيص و توسعه منابع و مديريت مالى: ثبات مالى، اولويت محور، شفافّيت و رسمّيت، حجم منابع، تالش به 
منظور جذب كمك هاى مردمى يا ايجاد راه هاى كسب منابع، طهارت منابع مالى

تقسيم كار و شرح نقش ها: تقسيم كار، توسعه واحدها يا كميته ها، تشكيل شوراى برنامه ريزى، تنظيم شرح 
وظايف فّعالّيت در مسجد، تشكيل هيئت مذهبى و كانون فرهنگى، دادن امكان تجربه به افراد

نظارت و كنترل: نظارت و پايش فّعالّيت ها، امربه معروف و از منكر، نصيحت
مديريت و توسعه ارتباطات: كسب و توزيع اّطالعات مورد نياز، مستندسازى، ايجاد ارتباط مؤثّر با اهل مسجد و 
اهالى محلّه، مديريت تعارض، آموزش روابط بين فردى، شبكه سازى، جلب مساعدت افراد و سازمان ها، ايفاى 

نقش سخنگو، ارتباط با رسانه ها

مديريت عمليات 
يا فرآيند

فرآيندهاى اصلى

الگوبردارى از مساجد موّفق: استفاده از تجربيات مساجد موّفق
طراحى محتواى برنامه ها و خدمات بر اساس نياز و انتظارات مخاطب: نظرسنجى و دريافت بازخورد از 
مخاطبان، توّجه به انعطاف پذيرى، خالقّيت و نوآورى، طّراحى خدمات جديد و متنّوع و بهبود محتواى 

برنامه هاى كنونى، استفاده از هنر در طّراحى برنامه ها
بهبود فرآيندها يا نحوه ارائه برنامه ها و خدمات: زمان بندى برنامه ها و خدمات، بهبود هنرى نحوه اجراى برنامه ها 

مبتنى بر خودارزيابى و بررسى نتايج عملكردى و برداشتى، حصول اطمينان از آموزش دست اندركاران 
و دريافت گزارش عملكرد

مديريت ارتباط با مخاطب، اّطالع رسانى و دعوت از مخاطبان: تبليغات و آگهى به شيوه هاى مختلفى مانند 
نصب تابلو، بنر و بيلبورد يا به صورت شبكه اى از طريق اينترنت و پيامك و روابط عمومى (اعالن عمومى يا 
انفرادى)، رسيدگى به انتقادات و شكايات، ارتباط فّعال با مخاطب، راهنمايى مخاطبان در استفاده مسئوالنه از 

خدمات، تشويق خانواده ها به حضور در مسجد
الگوبردارى از سيره، سّنت و كالم معصومان در رابطه با مديريت مسجد

 ﹝︪︣و︻ّ﹫️ د︠︀﹜️ ︀﹋﹛ ا︨﹑﹝﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹡︭︉ اّ﹞﹥ ︗﹞︀︻︀ت ﹝︧︀︗︡ 
︡ه   ︫︭︣︑ ︀﹆﹁ ﹩︠︣  ︋︳ ّ︨ ︣ آ﹡﹊﹥ ﹝﹆︐︱︀ی اد﹜ّ﹥ و﹐️ ︻︀ّ﹝﹥ ا︨️ ︑﹢ ا﹁︤ون︋ 

ا︨️.

﹥ ﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی ﹝︧︖︡   ︋︀﹡در ﹡﹍︣ش آ ️﹠ّ ︣︠﹩ از ︻﹙﹞︀ی ا﹨﹏︨  ﹫︺﹥ و︋   ﹊﹩ از ︑﹀︀وت ﹨︀ی ا︮﹙﹩ ︻﹙﹞︀ی︫ 
﹢ده  ︣︠﹢ردار︋   ︋﹩﹀﹚︐﹞ از ﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی ی﹢︊﹡ ️﹠ّ ﹫︺﹩ ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ﹋﹥ ﹝︧︖︡ در︨  ا︨️. ︻﹙﹞︀ی︫ 
 ﹉ ﹩﹠︺ ا︨﹑م ﹇︣ار داد﹡︡؛ ﹩︐﹞﹢﹊ ّ︣﹆﹞ ︀ه و﹍︀ ﹥ ︻﹠﹢ان︎  ا︨️؛ ّ︐﹩ ﹡︊﹩ ﹎︣ا﹝﹩ ا︨﹑م ﹝︧︖︡ را︋ 
︣﹇︣ار ﹋︣د. ﹫﹟ ﹝︧︖︡ و ﹊﹢﹝️ ا︨﹑﹝﹩︋  ار︑︊︀ط ﹝︧︐﹆﹫﹛︋ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

١٤٦

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
١٤٧



3. پاسخ گويى: تمايل جهت يارى رساندن 
به مشــتريان و عرضه خدمات بــه آنان به 

صورت فورى؛
4. تضمين (قابل اعتماد بودن): برخوردارى 
از دانش و ادب و نزاكت كاركنان، توانايى آنان 
براى ايجاد اعتمــاد و اطمينان در حين ارائه 

خدمت و برقرارى ارتباط مؤثّر با مشترى؛
5. همدلــى: اهّميت دادن و بــذل توّجه به 

تك تك مشتريان و حّساس بودن به نيازهاى 
مشترى و تالش براى درك آنها.68

 مؤلّفههاى كيفّيت خدمات در مسجد
بر اســاس ادبيات مسجد و با نگاه به مباحث 
مربوط به كيفّيت خدمات در ادبيات مسجد، 
در بعــد كيفّيت برنامهها و خدمات پنج مؤلّفه 

ديده شده است. 

يكى از نويسندگان، ويژگىها و وظايف امام 
جماعت را اينگونه برمىشمرد: 

«عهده دارى نماز جماعت، داشتن محبوبّيت 
در بيــن مردم، برترى در علم و عمل، اخالق 
و خويشتندارى، رعايت زمان، ايجاد نظم در 
صفها، رعايت حال مــردم در نماز، رعايت 
حّد مجاز در ادامه ركــوع، توّقف بعد از نماز، 
دعا كردن براى عموم مردم، حضور فّعال در 
صحنه هاى سياسى و اجتماعى، مردمدارى، 
احسان، خوش-رويى، بردبارى، بخشش و 
چشم پوشى، آسان گيرى، رفق و مدارا، ناديده 

انگاشتن لغزشها».69
رعايت ايــن نكات، تأثير قابــل توّجهى در 
اثربخشــى عملكرد و كيفّيــت برنامههاى 
مســجد دارد. در طّراحــى الگــوى كيفّيت 
برنامهها و خدمات مســجد سعى شده است 

اين نكات مّدنظر قرار بگيرند:
1. تعامل و كنش با مخاطب 

تعامل و كنش با مخاطب، اّولين مؤلّفه مربوط 
به نحوه تعامل و كنش با مخاطبان مســجد 
اســت. اّولين شاخص آن، پاســخ گويى به 

مخاطبان و مراجعان مسجد است.
 2. معنوّيت و وجاهت ارزشى 

شــاخص ديگر، وجهه و شهرت معنوى امام 
مســجد و فّعاالن است. وجهه معنوى امام و 
فّعاالن مســجد از آن جهت اهّميت دارد كه 
توحيد عملى و فضايــل و ارزش هاى الهى، 
اگر در عمل و رفتار آنها متجلّى باشد، بهترين 
وسيله تربيتى محسوب مىشود. گوياترين 
زبان در مقام ارشاد، تبليغ و هدايت، زبان عمل 
است و نه كالم؛ «دو صد گفته، چون نيم كردار 
نيست». استاد گرانقدر آيتاهللا جوادى آملى 
مىفرماينــد: تربيت قبل از آنكه يك تئورى 

علمى باشد يك روش كامًال عملى است.70
 3. مسئولّيت پذيرى محّلى ـ اجتماعى 

شاخص بعدى مسئولّيت محلّى ـ اجتماعى 
است. جدايى ســازمان از محيط اجتماعى و 
مشغول شــدن مديران به اهداف سازمان و 
بىالتفاتى آنان به مســائل اجتماعى موجب 
گشــوده شــدن بحثى جديــد در مديريت 
اســت كه آن را مديريت مسائل اجتماعى يا 
مسئولّيت اجتماعى براى مديران ناميدهاند. 
ســازمانها بايد اين مسئولّيت را حّس كنند 
كه مشــكالت جامعه، بخشى از مشكالت 

جدول 6: تنّوع برنامه ها و خدمات

شاخص هامؤلّفه هاابعاد

ت
دما

و خ
ها 

امه 
 برن
ّوع

تن

شى
ياي
نمازهاى جماعت: سه وعده نماز جماعت، نماز عيد فطر و قربانن

ادعيه ساالنه: شبهاى قدر، اعتكاف و...
ادعيه روزانه يا هفتگى: قرآن، دعاى كميل، توّسل، ندبه، و...

نى
-آيي

غى
بلي
وعظ و خطابه: بيان اخالق، عرفان، موعظه، آگاه سازى و ترغيب دينى ت

مانند بيان فضيلت عبادات و دعوت به انجام واجبات و مستحّبات 
دينى، مقابله با تحريفات و خرافات دينى
مراسم آيينى: جشن اعياد مذهبى، سوگوارى در شهادت ائّمه

ى)
رش

رو
ى (پ

بيت
تر

آموزشى: آموزش احكام و اعتقادات، آموزش قرائت قرآن، جلسات 
تفسير قرآن و نهج البالغه، جلسات پرسش و پاسخ، آموزشهاى 
غيردينى مانند كالسهاى تقويتى، آموزش رفتارهاى شهروندى 

يك مسلمان

فرهنگى: تهيه مجله يا خبرنامه، مسابقات كتاب خوانى، برگزارى 
نمايشگاه، كنگره شهدا، طرح هاى تشويق كودكان و نوجوانان، سالن 

قرائت خانه و كتابخانه، فروش كتاب، تشويق كم ساالن، تشويق 
نخبگان و دانش آموزان نمونه در محلّه، هديه به افرادى كه نامشان 

همنام اسامى متبّركه است

عى
ما
جت
ا

محلّى: امربه معروف و نهى ازمنكر، عيادت، بازديد، حضور مسجديان 
در مراسم خانواده ها، حّل مشكالت شخصى ـ خانوادگى، رفع اختالفات، 

ارتباط با مردم محلّه و سازمان ها و نهادهاى محلّى، نظارت بر 
سازمانهاى محلّى

سياسى: نظارت بر عملكرد سياسى مسئوالن كشور، آگاه سازى سياسى 
در راستاى حمايت از نظام اسالمى، حضور در نماز جمعه يا راهپيمايى، 

كمك در برگزارى انتخابات، برگزارى مناسبت هاى ملّى ـ انقالبى، 
دعوت از مسئوالن دولتى، بسيج همگانى مؤمنان

تى
دما

خ

خيريه: كمكهاى بالعوض، قرض الحسنه، كاريابى
اطعام و پذيرايى: نذورات، افطارى و پذيرايى

خدمات سالمت (جسمى و روانى): اعزام متقاضيان به فّعالّيت هاى 
ورزشى و تفريحى، اردوهاى زيارتى ـ سياحّتى، آموزش يا مشاوره 

روان شناسى به خانواده ها

جدول 7: كيفيّت برنامه ها و خدمات

شاخص هامؤلّفه هاابعاد

ت
دما

و خ
ها 
امه

 برن
ت

يفّي
ك

تعامل

برخورد مؤدبانه، محترمانه و نيكو
همدلى: توّجه به تنّوع مخاطبان و مشكالت، نيازها و عاليق آنها و رسيدگى به مشكالت آنها
ارزش محورى و شرعمحورى: رعايت ارزشهاى دينى و احكام شرعى مسجد در برخوردها

پاسخ گويى (با عالقه) و رسيدگى به انتقادها
وجهه يا شهرت معنوى امام مسجد و دست اندركاران

مسئولّيت محلّى: رعايت حقوق همسايگان
رفتار فّعال سياسى و بيطرفانه از نظر حزبى و قومى: رفتار فّعال سياسى مبتنى بر رهنمودهاى ولى فقيه 
در راستاى حمايت از نظام اسالمى به شرط عدم معّرفى و تبليغ علنى به نفع يك حزب يا كانديداى خاّص

تعّقلگرايى و پرهيز از خرافات و عوامزدگى
وجود آرامش و امنيت روانى: عدم وجود سر و صدا و قيل و قال و نبود جدل و درگيرى بين افراد 

و حفظ آرامش عبادى فضاى مسجد

اطمينان 
برگزارى 

نماز 
و برخى ادعيه

تداوم در برگزارى نمازهاى جماعت: بدون تعطيلى و به پيش نمازى امام مسجد در نمازهاى پنجگانه
بموقع بودن (بدون تاخير)

نظم و آداب ظاهرى: مانند صحت قرائت امام، نظم در صفوف، قرائت آهسته مأمومين
اختصار و اعتدال در سرعت

احساس وجود جذابّيت معنوى در نماز امام مسجد و قرائت دلنشين آن

كيفيت 
عوامل 

ظاهرى و 
محسوسات

بهداشت، نظافت و مرتب بودن
آراستگى ظاهر امام مسجد و دستاندركاران

خوش بو و معّطر بودن فضا
سادگى،جذابّيت و زيباشناختى معمارى:عدم استفاده از تجّمالت در عين بهرهگيرى از معمارى ايرانى ـ اسالمى

وجود امكانات و تجهيزات: تاسيسات گرمايش و سرمايش، سيستم روشنايى و صوتى، قفسه، كفشدارى
مساحت كافى ساختمان و فضاهاى اصلى و جنبى (داشتن گنجايش الزم براى آقايان و خانم ها)

محور بودن شبستان و محّل عبادت در طّراحى و معمارى مسجد
رعايت احكام شرع در ساختمان و فضاى مسجد مانند عدم نصب تصوير در مسجد

فّناورى بهروز: رايانه، پروژكتور و ...
كيفيّت 
مجريان 
سخنران، 
مداح،

 مؤّذن، مكبّر 
و...

دانش يا مهارت مرتبط
شهرت علمى يا اخالقى

صداى خوش (مؤّذن، مداح و مّكبر)
تعداد يا تنّوع مجريان (به كارگيرى افراد مختلف)

در دسترس 
بودن

مكان مسجد: قرار داشتن مسجد در مركزّيت محلّه يا در يك فاصله نزديك
ساعات باز بودن درب مسجد

تداوم در برگزارى قرائت قرآن و ادعيه
تداوم در برگزارى فّعالّيت هاى غيرنيايشى: فرهنگى، آموزشى و ...

خدمات اينترنتى يا شبكهاى: سايت و وبالگ، ارسال پيامهاى دينى اخالقى از طريق پيامك

﹥ ﹡﹢ه ︑︺︀﹝﹏  ︀ ﹝︀︵︉، اّو﹜﹫﹟ ﹝﹣﹜ّ﹀﹥ ﹝︣︋﹢ط︋   ︑︺︀﹝﹏ و ﹋﹠︩︋ 
 ﹤  ︋﹩﹢﹎ ︨︀ ︀︬︠ آن،︎  ︀ ﹝︀︵︊︀ن ﹝︧︖︡ ا︨️. اّو﹜﹫﹟︫  و ﹋﹠︩︋ 

﹝︀︵︊︀ن و ﹝︣ا︗︺︀ن ﹝︧︖︡ ا︨️.

 ︣  ︋tدر ﹝︧︖︡ و ︑︃﹋﹫︡ ﹝︺︭﹢﹝︀ن ️﹠ز ︶﹀ ︣  ︋﹜︣﹋ ︣آن﹇ ︡﹫﹋︃︑ 
﹀﹢ف ﹡﹞︀ز ︗﹞︀︻️، ︀﹋﹩ از ا﹨ّ﹞﹫️ ﹀︶ ︸︀﹨︣ ا︻﹞︀ل  ﹀︶ ﹡︷﹛ در︮ 
︀︻︒ ا︖︀د ﹡︷﹛ و آرا﹝︩  ︻︊︀دی ︗﹞︺﹩ ا︨️. ر︻︀️ آداب ﹡﹞︀ز ︗﹞︀︻️︋ 
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آنان به شــمار مىآيند و بايد نسبت به حّل و 
فصل آنها هّمت گمارند.71عاملى اساســى 
كه در اين بخش مــورد توّجه قرار مىگيرد، 
رعايت حقوق همسايگان و پرهيز از تضييع 
حقوق آنان در قبال همجوارى با مسجد است. 
مواردى كه طبق نظر شرع مقّدس اسالم از 
نظر مسئولّيت محلّى، كارگزاران مساجد ملزم 
به رعايت آن هستند، پرهيز از ايجاد مزاحمت 
صوتى براى همسايگان، پرهيز از آلوده كردن 
محيط محلّى با زباله، پرهيز از ايجاد سّد معبر 

و غيره است. 
تنها صدايى كه مساجد مجازند از بلندگو (آن 
هم با شّدت معقول) در محّالت شهر پخش 
نمايند، صداى اذان در وقت اذان اســت كه 

شعار اسالم است. 
در رابطه با شــاخص پرهيز از رفتار حزبى در 
مسجد نيز بايد گفت با توّجه به تعريف اسالم 
از مسجد، مســجد نمى تواند پايگاه سياسى 
يك حزب باشد. مسجد از يك سو به خدا و از 
سوى ديگر به مردم تعلّق دارد. از اين رو، نبايد 
در زير سيطره يك باند سياسى قرار بگيرد.72
قابلّيت اطمينان برگزارى نماز عبارت است از 
اطمينان به برگزار شدن منّظم و بموقع نماز 
و اطمينــان از رعايت اعتدال و كوتاه برگزار 
شــدن نماز جماعت (به طور مثال، نداشتن 
نگرانى از تأخير امام يا ايراد سخنرانى بين دو 
نماز) و رعايت آداب ظاهرى آن. از ابوسعيد 
نقل شده است: رســول خدا در مسجد 
اعتكاف نموده بود كه شنيد مردم با صداى 
بلند قرآن مىخوانند؛ آنگاه پوشش از چهره 
كنار زد و فرمــود: بدانيد كه در راز و نيازتان 
با پروردگار هرگز نبايد موجب آزار يكديگر 
شــويد و نيز در تالوت قرآن (يا به قولى در 
خواندن نماز) صدايتان را نسبت به يكديگر 
بلند نكنيد.73همچنين از امام صادق نقل 
شده است كه هرگاه مؤّذن بگويد: قد قامت 
الصلوة، جايز نيســت نمازگزاران ســخن 

بگويند.74
امام صادق به نقل از رســول خدا درباره 
صفوف نماز جماعت مىفرمايند: «َسوُّوا بَْيَن 
ُصُفوِفُكْم َو َحاُذوا بَْيَن َمَناِكبُِكْم َال َيْســَتْحِوُذ 
ْيَطاُن؛ صفوف خود را منّظم كنيد و  َعلَْيُكُم الشَّ
كتفها را موازى هم قرار دهيد؛ مبادا شيطان 

بر شما چيره شود».75
اين ســخن، گوياى اين است كه شيطان ها 
بــا مشــاهده تفرقه و آشــفتگى در صفوف 

مســلمانان، از به هم ريختگى آنان اميدوار 
و خوشــحال مىشــوند و مقّدمات سلطه و 

چيرگى بر آنها را فراهم مىآورند.
َ︀ ا﹜﹠ُ︀ُس  ّــ︀ َأَ» :فرمايددر ادامــه روايت مى
 ︀ُ﹚َِ﹛ ﹜ْ﹊ُ ِ︊ ــُ﹢ا ︋َِ﹞َ﹠︀ِ﹋ َ︧ ُ﹀﹢َ﹁ُ﹊ْ﹛ َو اْ﹝ ُ︮ َأِ﹇﹫ُ﹞ــ﹢ا 
َ﹙ــٌ﹏ َو ﹜َ︀ ُ︑َ︀﹜ُِ﹀﹢ا َ﹁ُ﹫َ︀﹜َِ︿ ا﹜﹙ُُ﹥  َ︠ َُ﹊﹢َن ِ﹁﹫ُ﹊ْ﹛ 
︋ُِ﹊ْ﹛؛ صفهايتــان را منّظم كنيد و  ︋َْ﹫ــَ﹟ ُ﹇ُ﹙﹢
دوش ها را به هم مّتصل نماييد تا ميان شــما 
فاصلهاى نباشــد؛ نامنّظم نايســتيد و گرنه 
خداوند دلهايتان را با هم ناهماهنگ خواهد 

نمود».76
اين حديث به اين نكته روانى اشاره دارد كه نظم 
و انضباط يك جمع، افزون بر آنكه شيطانها 
را نااميد و افسرده مىكند، دلهاى مؤمنان را با 
يكديگــر مهربان و صميمى مىكند و به آنان 

رنگ وحدت و همدلى مى-بخشد.77
تأكيد قرآن كريم بر حفظ زينت در مســجد و 
تأكيد معصومان بر حفظ نظم در صفوف 
نماز جماعت، حاكــى از اهّميت حفظ ظاهر 
اعمال عبادى جمعى است. رعايت آداب نماز 
جماعت باعث ايجاد نظم و آرامش در محيط 

مسجد خواهد شد.
 4. عوامل ظاهرى و محسوسات

مسجد كه پايگاه مسلمانان است بايد آراسته، 
زيبا و باجاذبه باشد.78

«سادگى مسجد» از توصيههاى دين اسالم 
اســت. رســول خدا فرمود: هرگز قومى 
بدكردار نشد، مگر اينكه مساجدش را تزيين 
كرد.79يكى از شاخصهاى طرح شده در اين 
قسمت، محور بودن شبستان و محّل عبادت 
در طّراحى و معمارى مسجد است. در طّراحى 
كلى ساختمان مسجد، بايد بهترين نقطه از 
زميِن مربوطه، به شبستان مسجد اختصاص 

يابد.
مؤلّفــه بعدى كيفّيت مجريان (ســخنران، 
مؤّذن، مداح و...) است. در انتخاب افراد براى 
اجــراى برنامه ها، يكى از ويژگىهاى اصلى 
كه مورد توّجه قرار مىگرفت، دانستن قرآن و 

آشنايى با احكام و معارف دينى بود. 
 5. دسترسى آسان به برنامهها 

قرار گرفتن مســجد در مركــز محلّه و در 
نتيجه نزديكى نســبى بيشــتر همه منازل 
به مســجد از امتيازات يك مســجد است. 
تــداوم در برگزارى ادعيــه و فّعالّيتهاى 

غيرنيايشى و فرهنگى و مقطعى نبودن آنها 
از شاخصهاى اين مؤلّفه است.

رسول گرامى اسالم  فرمود: «اگر خانه از 
مسجد دور باشد، به طورى كه در آن صداى 
اذان و اقامه شــنيده نشود، شوم و نامبارك 

است».80
شــاخص ديگر در مؤلّفه در دسترس بودن، 
خدمات اينترنتى يا شبكهاى است. با توّجه 
به پيشــرفتهاى فّناورانه اخيــر، يكى از 
حوزههايى كه مساجد بايد وارد شوند، ورود 
به فضاى مجازى اســت. يكى از مشكالت 
جّدى در فضاى مجازى كشور كمبود شديد 
و مشهود اّطالعات و محتواهاى ديجيتالى 
است كه با زبان فارســى در اختيار كاربران 

قرار گيرد. 
نشــريه ديوارى مســجد را نيز مىتوان به 

صورت مجازى منتشر نمود.
تشكيل گروه هاى خبرى، راهاندازى كتابخانه 
ديجيتالى مســجد، برگــزارى كالسهاى 
آموزشى، ايجاد سايت مشاوره و پاسخ گويى 
به شبهات و ســؤاالت شرعى، ارسال محتوا 
و پيام به تلفن همراه و پســت الكترونيكى از 
جمله اقداماتى است كه مساجد مىتوانند در 

فضاى مجازى انجام دهند.81
 د)︗︢ب ︡ا﹋︓︣ی و آ︔︀ر آن

اصطــالح جذب حداكثــرى از بيانات مقام 
معّظم رهبرى اقتباس شــده اســت. در 
الگوى تدوين شــده، جذب حداكثرى در دو 
عامل رشد حضور و وفادارى ديده شده است. 
 رشــد حضور: به افزايش حضور مراجعان و 
داوطلبان فّعالّيت در مســجد از نظر زمان و 
فراوانى دفعــات حضور، آن هم از گروههاى 
ســّنى مختلف به ويژه نوجوانان و جوانان به 

تفكيك جنسّيت اشاره دارد.
 وفادارى: به تمايل فرد بــه خريد مجّدد يا 
مراجعه مجّدد به شــركت يا سازمانى براى 
اســتفاده از محصوالت يا خدمات آن اشاره 
دارد. وفــادارى بــه دو نوع «نگرشــى» و 

«رفتارى» تقسيم شده است. 
الف) وفادارى نگرشــى؛ بــه عالقه فرد به 
محصوالت يا خدمات يك سازمان و ميزان 
معّرفى و توصيه آن به ديگر افراد براى خريد 

مربوط است. 
ب) وفادارى رفتارى؛ به حجم (ميزان) خريد در 
هر بار و تعداد دفعات خريد اشاره دارد. كاووسى، 

معتقد اســت تأمين كيفّيــت محصوالت و 
خدمات ابتــدا باعث ايجاد رضايت در مصرف 
كننــدگان آنها و در نهايــت موجب وفادارى 

مصرف كنندگان خواهد شد.82
جذب حداكثرى در مساجد

جــذب و حضــور حداكثرى در مســاجد از 
توصيه هاى دين اسالم است. همانطور كه 
در رســالههاى مراجع تقليد در اهّميت نماز 
جماعت نوشته شده است، هرچه تعداد افراد 
در نماز جماعت به خصوص تا بيش از ده نفر 

افزايش يابد، فضيلت آن باالتر مىرود. 
  عوامل جذب جوانان به مسجد

عوامل اصلى جــذب جوانان در چهار عامل 
كلّى تر بيان شده اند: 

1.امام جماعت:  امــام جماعت بايد داراى 
خصوصّيات زير باشــد: ثابت بودن، توانايى 
علمى، نظم، بيان ســاده و شيوا، خالقّيت، 
دوســتى با جوانــان و نوجوانــان، احترام و 
تواضع، آراستگى ظاهرى، توانايى جسمى، 
دارا بودن دانش الزم، درك موقعّيت ســّنى 

جوانان.
2.مسجد: فضاى مناسب و ظاهر خوب آن، 
نظافت، وســايل صوتى، گرمازا و ســرمازا، 
ايجاد امكانات فرهنگى ورزشــى، استفاده از 

افراد خوش صدا، تصميم گيرى متمركز.
3.هيئت امنا: همكارى جدى، تقسيم كار، 
تأميــن بودجه، توجيه جوانــان و نوجوانان، 
اهتمــام به مســئله جوانــان، اســتفاده از 

تخّصص هاى متفاوت.

4.ســاير عوامل: ترجمه و توضيح اذكار و 
دعاها، آشــنا كردن جوانان به فلسفه اعمال 
عبادى، اخالق و رفتــار نمازگزاران، جذب 
از طريق دوســتان، خادم، رفع مشكالت، 
تشــويق و اعطاى جايزه (بــراى حضور در 
مســجد)، برگزارى نمايش، نمايشــگاه، 
اردو، مســابقات و ورزش از ديگــر عوامل 
جــذب جوانان و نوجوانان اســت.83حضور 
شــخصّيت هاى موّجه و محبوب جوانان در 
مسجد، برخورد مناسب، بيان مباحث مورد 
نياز جوانان و تشويق نيز از ديگر راهكارهاى 
ارائه شده در جذب جوانان به مسجد است.84

مبحث هفتم
....................................................................

تحّول و تعالى مسجد
....................................................................

در اين نوشــتار، آثار تحّول و تعالى مســجد 
در ســه مؤلّفه عاطفىـ  احساسى، شناختىـ  

عقيدتى و رفتارى تعريف شده است:
  ﹝﹣ّ﹜﹀﹥ ا︧︀︨﹩ـ  ︻︀︵﹀﹩

احساســات يا مثبتاند يا منفــى يا خنثى. 
احساســات مثبت، بيانگر حاالت مساعد و 
خوشــايند است و احساســات منفى بيانگر 
وضعّيــت ناخوشــايند. وضعّيتهايى كه 
احساســات منفى را ايجاد مىكنند، بيش از 
احساســات مثبت بر تفّكر و انرژى فرد تأثير 
مىگذارند.86 امنيت و آرامش محيط درون 
مســجد از توصيههاى دين اســالم است. 
قــرآن مىفرمايد: «َو إِْذ َجَعلَْنــا الَْبْيَت َمثابًَة 

لِلنَّاس».87

﹠︀︠︐﹩ ـ ︻﹆﹫︡︑﹩  ︫﹤﹀﹛ّ﹣﹞  
مؤلّفه بعدى، مؤلّفه شناختى ـ عقيدتى است 
با سه شــاخِص 1-تحكيم عقايد و باورهاى 
فــردى و اجتماعــى، 2-حّل ســؤاالت و 
چالش هاى شــناختى، 3-  افزايش آگاهى 
دينى و اجتماعى بيان مى شود. باورها چيزى 
بيش از علم و آگاهى هســتند. در باور، تنها 
علم و آگاهى مطرح نيســت، بلكه مرحلّهاى 
است كه در جان آدمى رسوخ مىكند و اعتقاد 
قلبى او را شــكل مى دهد. از انضمام دانش با 
گرايش، ايمان و باور حاصل مى شــود و قوام 

ايمان نيز به همين گرايش قلبى است.88
  ﹝﹣ّ﹜﹀﹥ ر﹁︐︀ری

اين مؤلّفه داراى دو شاخص «رفتار فردى» 
و «رفتار اجتماعى» اســت. عناصرى، مانند 
داشــتن ظاهر دينى، پاى بندى به دستورات 
دين، كاهــش رفتارهاى منفــى و افزايش 
رفتارهاى مثبت، پرهيز از ســّيئات و افزايش 
حسنات شاخص رفتار فردى است و عناصرى 
چون معاشرت و مشــاركت در فّعالّيت هاى 
دينى، كنترل اجتماعى (امربه معروف و نهى 
از منكــر) و ايجاد اجتمــاع اخالقى، تقوّيت 
بنيان خانــواده، اصالح رفتارهاى فرهنگى، 
همبســتگى و انســجام اجتماعى، ارتقاى 
فرهنگ خيررسانى و يارى رســانى و ايثار، 
پرورش روحّيه دفاع از مظلوم و عدالت خواهى، 
تقوّيت هوّيت انقالبى و استقالل فرهنگى، 

عناصر رفتار اجتماعى را شكل مىدهند. 

جدول 8: جذب حّداكثرى

شاخص هامؤلّفه هاابعاد

ى
كثر

ّدا
ب ح

جذ

رشد حضور

رشد تعداد حضور: حضور گروه هاى سّنى مختلف از مراجعان و داوطلبان1 فّعالّيت در مسجد شامل 
كودكان، نوجوانان، جوانان، ميانساالن، پيران به تناسب و به تفكيك جنسّيت و حضور اقشار مختلف 
اجتماعى شامل افرادى از سطح تحصيالت مختلف و طبقات مختلف اجتماعى و ساليق مختلف

رشد زمان حضور: مداومت بر حضور، مدت زمان حضور در هر بار مراجعه

وفادارى
(دست اندركاران و 

مراجعان)

عالقه به حضور در برنامه هاى نيايشى يك مسجد
ميزان معّرفى و توصيه يك مسجد به ديگران

عالقه به حضور در برنامه هاى غيرنيايشى يك مسجد
عالقه به انجام فّعالّيت داوطلبانه در مسجد

عشق و عالقه به امام مسجد

︣﹎︤اری   ︋،︡︖︧﹞ ﹩﹛︀︐﹫︖د ﹤﹡︀︋︀︐﹋ ︊︣ی، راه ا﹡︡ازی  ︑︪﹊﹫﹏ ﹎︣وه ﹨︀ی︠ 
﹣ا﹐ت  ︊︀ت و︨   ︫﹤  ︋﹩﹢﹎ ︨︀ ︀️ ﹝︪︀وره و︎  ﹋﹑س ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩، ا︖︀د︨ 

︧️ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ از ︗﹞﹙﹥ ا﹇︡ا﹝︀︑﹩  ﹥ ︑﹙﹀﹟ ﹨﹞︣اه و︎  ﹫︀م︋  ︫︣︻﹩، ار︨︀ل ﹝︐﹢ا و︎ 
ا︨️ ﹋﹥ ﹝︧︀︗︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در ﹁︱︀ی ﹝︖︀زی ا﹡︖︀م د﹨﹠︡.

 ︗︢ب و ︱﹢ر ︡ا﹋︓︣ی در ﹝︧︀︗︡ از ︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀ی د﹟ ا︨﹑م ا︨️. 
︡ه  ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ در ر︨︀﹜﹥ ﹨︀ی ﹝︣ا︗︹ ︑﹆﹙﹫︡ در ا﹨ّ﹞﹫️ ﹡﹞︀ز ︗﹞︀︻️ ﹡﹢︫︐﹥︫ 
 ︩از ده ﹡﹀︣ ا﹁︤ا ︩﹫ ︭﹢ص ︑︀︋   ︠﹤ ا︨️، ﹨︣﹥ ︑︺︡اد ا﹁︣اد در ﹡﹞︀ز ︗﹞︀︻️︋ 
︀﹐︑︣ ﹝﹩ رود. ︀︋︡، ﹁︱﹫﹙️ آن︋ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
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 ︻﹠︀︮︣ ﹝﹫︴﹩ ︑︃︔﹫︣﹎︢ار 
︡︖︧﹞ ﹩﹛︀︺︑ ︣︋ 

ـــازمانهاى  ـــه، س ـــاى علمي ـــف) حوزه ه ال
باالدســـتى و همـــكار و واحدهـــاى محّلـــى 

عوامل محيطى متغّيرهايى هستند كه به طور 
عموم، خارج از حيطه سازمان (خارج از كنترل 
مديران سازمان) شكل مىگيرند و به صورت 
بالفعل يا بالقّوه بر بخشــى يا تمامى سازمان 
تأثيرگذارنــد. براى ســازمانها دو محيط 
تعريف شــده است: محيط عمومى و محيط 

اختصاصى.
در كتاب احكام، مســجد ذيل آيه 109 سوره 
︋ُْ﹠﹫︀َ﹡ُ﹥ َ︻﹙ــ﹩  َ︑ْ﹆﹢ی  ِ﹝َ﹟   َ︦ ــ ُ︨ توبه «َأَ﹁َ﹞ْ﹟ َأ
  ﹩﹚︻َ ﹤ُ﹡َ︀﹫﹠ُْ︋ ــَ︦  ُ︨ ٌ︣ َأْم َ﹝ْ﹟ َأ ﹫ْ َ︠ ا﹜﹙ُِ﹥ َو ِرْ︲﹢اٍن 
َ﹛ َو ا﹜﹙ُُ﹥  ُ﹠َ︗َ ︀ِر﹡  ﹩﹁ ﹤ِِ︋ ٍف ﹨︀ٍر َ﹁︀ْ﹡︀َر  ُ︣ ــ﹀︀ ُ︗ َ︫
︀﹜ِ﹞﹫َ﹟» چند نكته مهم  ی ا﹜َْ﹆ــْ﹢َم ا﹜︷ُ ِ︡ ﹐ َْــ

مطرح شده كه به شرح زير است: 
1- نظارت بر مساجد، امرى مطلوب و الزم است.

2- تقوّيت مســاجد در جهت دست يابى به 
اهداف ارزشــى امرى ضرورى است و منع 
از عملكرد و فّعالّيتهاى افراد فرصت طلب 
تحت عنوان مديريت، الزم است. اين مطلب 
از نوع پرسشــى كه در آيه به كار رفته است، 

استفاده مىشود.
3- از مقايسه دو مسجد استفاده مىشود كه 
آنچه مســاجد را از يكديگر متمايز مىكند، 
ذاتّيت آنها نيست، بلكه به مديريت، انگيزهها 
و اهداف مديران مســاجد برمىگردد؛ پس 
مسئوالن و اولياى امور در صورت احراز نّيت 
شوم ســازندگان، مىتوانند از همان مراحل 

اّوليه، مانع ساخت چنين مسجدى شوند.
همچنين، در كتاب احكام، مســجد در ذيل 
 ︹َ﹠َ﹞َ ﹟ْ آيه 114 ســوره بقره «َو َ﹝ْ﹟ َأْ︸َ﹙ُ﹛ ِ﹝﹞ُ
ــ︺﹩   َ︨ ــُ﹞ُ﹥ َو  ْ︨ َ︣ ﹁﹫َ︀ ا ﹋َ ْ︢ ُ ا﹜﹙ُِ﹥ َأْن َ︡ َ﹝︧ــ︀ِ︗
 ︀﹨﹢﹚ُ ُ︠ ْ︡ َ ــْ﹛ َأْنَُ﹛ ︀َن﹋ ︀﹞ ﹈َِ﹛ُأو ︀ِ︋ ︣ا َ︠   ﹩﹁
 ﹩﹁ِ ﹜َُْ﹛ ٌی َو ْ︤ ــ ِ︠  ︀﹫﹡ْ ّ︡ ِ︀﹀﹫ــ﹟َ ﹜َُْ﹛ ِ﹁﹩ ا﹜  ︠ إِ﹐ُ
ِة َ︻︢اٌب َ︻︷﹫ٌ﹛» نيز آمده است از عبارت  َ︣ ِ︠ ا﹜ْ︁
 «﹟َ﹫﹀ِ︀  ︠ ُ﹙﹢﹨︀ إِ﹐ُ ُ︠ ْ︡ َ َأْن ﹜َُْ﹛ ︀َن﹋ ︀﹞ ﹈َِ﹛ُأو»

چنين آمده است:
 از اين آيه اين گونه اســتفاده مىشــود كه 
مديريت مساجد و فّعالّيتهاى درون مساجد 
بايد به گونهاى باشــد كه هر فــرد خائن به 
ســهولت نتواند بــه اين اجتماع ارزشــمند 
رخنــه كند و تحّقق اين امــر هم جز در پرتو 
يك نظارت مســتمر و مديريت منســجم 
امكانپذير نيست و اين مديريت منسجم با 
مشاركت همه مؤمنان به ويژه ادارهكنندگان 

مسجد؛ يعنى امام جماعت و متولّيان و ديگر 
دستاندركاران ميّسر خواهد شد و از همين 
نكته مىتــوان به طور تلويحى، لزوم نظارت 
حكومت اســالمى بــر فّعالّيت مســاجد را 

استفاده كرد.
موضوعى كه بايد در اينجــا بدان پرداخت، 
«عزل و نصــب ائّمه جماعــت» در جامعه 
اسالمى است.  در اصل، عهدهدارى منصب 
امــام جماعت به خودى خــود منوط به اذن 

حاكم اسالمى نيست.
مراجعه به متون فقهى تشــيع و تسّنن نشان 
مىدهد كه هيچ فقيهى شــرط عهدهدارى 
امامت مسجد را منصوب شدن از سوى حاكم 
نمىداند. بلكه شهيد ثانى در رسالهاى كه 
پيرامون نماز جمعه نگاشــته، تصريح كرده 
اســت كه: «به اجماع مسلمانان، امامت نماز 

جماعت مشروط به اذن امام نيست».89
ولى اين بدان معنا نيســت كه حاكم اسالمى 
حّق مداخله در عــزل و نصب ائّمه جماعات 
مساجد را نداشته باشد. مقتضاى واليت عاّم 
حاكم اسالمى آن است كه بتواند در اين زمينه 
دخالت كند. البّته اِعمال واليت در اين زمينه 
الزامى نيست؛ چون امامت جماعت برخالف 
امامت جمعه، منصب نيســت. هرگاه مردم 

جدول 9: تحّول و تعالى

شاخص هامؤلّفه هاابعاد
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 عاطفى

احساسات مثبت: صبر، اميد به زندگى و رضايت، نشاط، آرامش و احساس امنيت، احساس قدرت، لّذت معنوى
برقرارى روابط عاطفى پايدار: احساس تعلّق گروهى، نوع دوستى و مهرورزى، روحّيه اخّوت و وحدت، ايجاد الفت بين 

اعضاى خانواده ها و همسايه ها
انس با مسجد: دلبستگى و وابستگى عاطفى به مسجد
qتقوّيت عشق و ايمان به پروردگار متعال و معصومان

شناختى  
عقيدتى

تحكيم عقايد و باورهاى فردى و اجتماعى: معناى جديد براى زندگى، خوش بينى به جهان، تسليم، توكل، 
ارزش هاى درونى شده، اعتماد به ديگران
حّل سؤاالت و چالش هاى شناختى
افزايش آگاهى دينى و اجتماعى

رفتارى

فردى: ظاهر دينى، پاى بندى به دستورات دين، كاهش رفتارهاى منفى و افزايش رفتارهاى مثبت، پرهيز از سّيئات 
و افزايش حسنات

اجتماعى: معاشرت و مشاركت در فّعالّيت هاى دينى، كنترل اجتماعى (امربه معروف و نهى از منكر) و ايجاد اجتماع 
اخالقى، تقوّيت بنيان خانواده، اصالح رفتارهاى فرهنگى، همبستگى و انسجام اجتماعى، ارتقاى فرهنگ خيررسانى 

و يارى رسانى و ايثار، پرورش روحّيه دفاع از مظلوم و عدالت خواهى، تقوّيت هوّيت انقالبى، استقالل فرهنگى

خود، امامــى را برگزينند و به وى اقتدا كنند، 
كافى اســت و نيازى به نصب از سوى حاكم 
اسالمى نيست. مشــروعّيت دخالت حاكم 
اسالمى در زمينه نصب ائّمه جماعات مساجد 
افــزون بر آنكه مقتضــاى ادلّه واليت عاّمه 

است توّسط برخى فقها تصريح شده است.
ابوالصــالح حلبــى (347ـ  44 ق) در كتاب 

كافى مىنويسد:
شايستهترين فرد براى امامت نماز جماعت، 
امام اّمت يا كسى است كه از طرف وى نصب 
شده باشــد. قاضى ابن براج در كتاب ُمَهّذب 
آورده است: «هرگاه كسى كه امام او را براى 
امامت جماعت نصب كرده، حاضر باشــد، 
كســى نمىتواند بر او پيشى بگيرد». نتيجه 

آنكه گرچه عهــدهدارى امامت جماعت به 
خودى خود مشــروع است و نيازى به نصب 
امام جماعت از سوى حاكم اسالمى نيست، 
ولى حاكم اسالمى چنانچه مصلحت بداند، 
مىتوانــد در عزل و نصــب امامان جماعت 

مداخله كند.90
﹝︧︖︡ دو﹜︐﹩ ︀ دو﹜️ ﹝︧︖︡ی؟

در رابطه با «دولتى شــدن مساجد» نيز، در 
تحقيقى كه توّسط حّجتاالسالم قّدوسى و 
در سازمان تبليغات اسالمى انجام شده است، 
97 درصــد از خبرگان مشــاركت كننده در 
تحقيق، با دولتى شدن كامل امور مساجد به 
شّدت مخالف هستند. 54/5 درصد نيز با اين 
رويكرد موافقاند كه دولت فقط بســترهاى 

الزم براى حضور بيشتر مردم را فراهم سازد. 
در بُعــد حوزههــاى علميه، ســازمانهاى 
باالدســتى و همكار و واحدهــاى محلّى به 
عنوان يكى از عناصر محيطى ســه مؤلّفه در 
نظر گرفته شــد: روابط حمايتى، نظارتى، و 
توزيع اّطالعات. شاخصهاى روابط حمايتى 
عبارت اند از: مشــاوره و آمــوزش، هدايت و 
جهتدهى راهبــردى و عملياتى، كمك و 
همــكارى، ميانجى گرى و رفع مناقشــات 
داخلى مســجد و ارزيابى و تشــويق. روابط 
نظارتى شامل سه مؤلّفه نظارت، مداخله مؤثّر 
و ثبت رسمى است. مؤلّفه سّوم، يعنى توزيع 
اّطالعات، شامل شبكهسازى مجازى و تهيه 
پورتال مساجد و تبادل اّطالعات كارى بين 

سازمانها و مساجد است.

جدول 10: حوزههاى علميه، سازمانهاى باالدستى و همكار و واحدهاى محلّى
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روابط حمايتى 
(اختيارى و در 
صورت تمايل 

و موافقت 
مساجد)

مشاوره و آموزش: ارائه حمايت هاى آموزشى به مساجد، مشاوره و تسهيم تجربيات، 
راهنمايى جهت اداره هر چه بهتر مسجد، آموزش طّالب جهت تربيت ائّمه جماعات

هدايت و جهتدهى راهبردى و عملياتى: شناسايى جهت گيرى هاى مورد نياز جامعه 
در برنامه هاى مساجد، تعريف چشم انداز، راهبردها و خط مشى هاى كالن مساجد، 

تعريف شرح وظايف امام مسجد و دست اندركاران
كمك و همكارى: كمك و رفع نيازهاى همديگر و همكارى در ارائه برنامهها و خدمات مختلف، 

ارائه كمك هاى مالى و مادى و تامين ائّمه جماعات براى مساجد در صورت درخواست آنها، 
حمايت از مساجد

ميانجى گرى و رفع مناقشات داخلى مسجد: ايفاى نقش سازمان هاى باالدستى به مثابه مرجع حّل 
اختالف بين امام، دست اندركاران و جماعت مسجد در صورت مراجعه آنها

ارزيابى و تشويق: ارزيابى و سنجش فّعالّيت ها و نتايج اقدامات مسجد و تعيين نقاط قوت 
و ضعف آنها، تشويق مساجد موّفق، معّرفى مساجد موّفق در صداوسيما

روابط نظارتى

نظارت: نظارت بر فّعالّيت هاى مساجد به داليل مختلف از جمله پيش گيرى از انجام فّعالّيت هاى 
خالف شرع و قانون، يا ايجاد انحرافات دينى و اجتماعى و يا ورود افراد فاقد صالحّيت علمى-اخالقى 
به حوزه اداره مسجد، پيشگيرى از تبديل مسجد به عنوان پايگاه تبليغات سياسى يك حزب سياسى، 

نظارت بر موقوفه ها
مداخله مؤثّر: تذكر شفاهى يا كتبى، عزل يا نصب امام مسجد و امنا در صورت انجام اقدامات 

بند قبلى و يا ضعف شديد آنها در اداره مسجد كه باعث نارضايتى مأمومين شده است

توزيع اّطالعات 
(اختيارى)

شبكه سازى مجازى: ايجاد شبكه مجازى بين مساجد جهت انتقال اّطالعات و تجربّيات بين آنها

تبادل اّطالعات كارى بين سازمانها و مساجد

 ︣﹨ ﹤﹋ ︫︡︀ ﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای︋   ︋︡︀ ️ ﹨︀ی درون ﹝︧︀︗︡︋  ︣︡﹞ ️ ﹝︧︀︗︡ و ﹁ّ︺︀﹜ّ﹫
﹥ ا﹟ ا︗︐﹞︀ع ارز︫﹞﹠︡ ر︠﹠﹥ ﹋﹠︡ و ︑ّ﹆﹅ ا﹟ ا﹝︣  ﹢﹜️ ﹡︐﹢ا﹡︡︋   ︨﹤  ︋﹟︀ ﹁︣د︠ 
 ﹟و ا ️︧﹫﹡ ︣︢︎ ا﹝﹊︀ن ﹜︖︧﹠﹞ ️︣︡﹞ ︀رت ﹝︧︐﹞︣ و︷﹡ ﹉ ﹢︑︣ ﹨﹛ ︗︤ در︎ 

 ﹩﹠︺ ︥ه اداره ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝︧︖︡؛و ﹤ ︀ ﹝︪︀ر﹋️ ﹨﹞﹥ ﹝﹣﹝﹠︀ن︋   ︋﹜︖︧﹠﹞ ️︣︡﹞
︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠︣ ّ︧ ️ ا﹡︡ر﹋︀ران ﹝﹫ ا﹝︀م ︗﹞︀︻️ و ﹝︐﹢﹜ّ﹫︀ن و د﹍︣ د︨

 ﹤ ﹢د ﹝︪︣وع ا︨️ و ﹡﹫︀زی︋  ﹢دی︠   ︠﹤ ︻ ﹤︣﹎ ︡ه داری ا﹝︀﹝️ ︗﹞︀︻️︋ 
 ﹤︙﹡︀﹠ ﹩﹞﹑︨ا ﹜﹋︀ ﹩﹛ا︨﹑﹝﹩ ﹡﹫︧️، و ﹜﹋︀ ی﹢ ﹡︭︉ ا﹝︀م ︗﹞︀︻️ از︨ 
︡ا﹡︡، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در ︻︤ل و ﹡︭︉ ا﹝︀﹝︀ن ︗﹞︀︻️ ﹝︡ا︠﹙﹥ ﹋﹠︡.  ︋️﹚︭﹞

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

١٥٢

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
١٥٣



  ب) بافت محّلى 
بافت محلّى از ديگر عناصر محيطى اســت 
كه بر مسجد تأثيرگذار و از مسجد تأثيرپذير 
است. محلّه از خانه-هاى مجاور هم در يك 
فضاى جغرافيايى تشكيل مىشود. خانوادهها 
نســبت به محلّه خود، همان احساس خانه 
مســكونى را دارند و با ورود به محلّه، خود را 
در يك محيط آشنا و خودى مثل خانه روبه رو 

مىبينند.
محلّه از تجّمع، پيوستگى كم يا زياد، معاشرت 
نزديك، روابط مستحكم همسايگى و اتّحاد 
و مشاركت غيررسمى ميان گروهى از مردم 

به وجود مىآيد.91
پنج مؤلّفه براى بافت محلّى در اين تحقيق در 
نظر گرفته شده است؛ يعنى بافت اجتماعى، 

مذهبى، فرهنگى، سياسى و فّناورانه. 

﹟  ︨﹤︖﹫︐﹡
مســجد همان طور كه از نام آن پيداســت، 
محلّى براى سجده و عبادت در برابر پروردگار 
يكتاست. نگاهى به تاريخ گذشته به خصوص 
در صدر اســالم به ما نشــان مى دهد اگرچه 
رسالت اصلى مسجد، برگزارى آيين كرنش و 
نيايش و ارتباط عبادى انسان با خداوند متعال 
اســت، ولى هيچ گاه كاركرد مساجد فقط به 
اقامه نماز جماعــت و انجام عبادات جمعى 
محدود نشده اســت. توصيه و تأكيد دين بر 
انجام اعمال عبادى به صورت جمعى، نشان 
از اهمّيت مزاياى جنبى تشــكيل اجتماع در 
بين مســلمانان دارد. در پرتو تشــكيل اين 
جماعات، امــكان بهره بردارى هاى مختلف 
اجتماعى، آموزشــى، فرهنگى و غيره براى 
عاّمــه مردم به وجود مى آيــد. تاريخ گواهى 
مى دهد كه در برهه هايى از مسجد، به عنوان 

مركز تعليم و تعلّم معارف دينى و حّتى علوم 
بشرى، پايگاه اّطالع رسانى، مجلس شور و 
مشورت سياسىـ  اجتماعى، ستاد فرماندهى 
و سامان دهى امور نظامى و محّل رسيدگى به 
امور گوناگون مسلمانان بوده است. به عبارت 
ديگــر، مى توان چنين بيان كرد كه هر زمان 
كه مديريت بهترى بر اين نهاد دينى اعمال 
شــده، از ظرفّيت ها و كاركردهاى بالقّوه آن، 
بهره بردارى بيشترى شده است. همان طور 
كــه در تعريف واژه مديريــت، آن را امكان 
بهره بردارى بيشــتر از ظرفّيت ها دانسته اند، 
هرچه بخواهيم مســجد به عنوان يك نهاد 
داوطلبانه، مردمى، غيرانتفاعى و مذهبى در 
تحّقق كاركردهاى مختلف اجتماعى ـ دينى 
خــود، موّفق تر و اثربخش تر باشــد، نياز به 
مديريتى توانمند و اثربخش بيشتر احساس 

مى شود.

جدول 11: بافت محلّى
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مذهبى
سطح دين دارى و پاى بندى به دستورات دينى يا 
ظواهر دينى، ميزان مشاركت در مراسم، آيين ها و 

فّعالّيت هاى دينى

باورها، ارزشها، هنجارها فرهنگى
(عادات و آداب و رسوم قومى، قوانين)

اجتماعى

پايگاه اجتماعى (سطح درآمد، تحصيالت و...)، 
سرمايه انسانى و اجتماعى باال، ميزان مشاركت 

در فّعالّيتهاى اجتماعى محلّه، فقدان يا پايين بودن 
سطح فقر، بيكارى، وجود انحرافات اجتماعى، 

اعتياد و ...

گرايشها، ساليق و تفّكرات سياسى مربوط به امور سياسى
داخلى و بين المللى غالب در محلّه

فنّاورى (تكنولوژيك)

ميزان نفوذ اينترنت و وسايل ارتباطى پيشرفته 
مانند تلفن همراه جهت بررسى ميزان نياز به 

طّراحى سايت مساجد و يا اّطالع رسانى 
از طريق پيامك

منابع و مآخذ
١.︫ــ﹫ ا﹜︴﹢︨ــ﹩، ︑︢ــ︉ ا﹐﹊︀م، 
︑ــ︣ان، دارا﹜﹊︐︉ ا﹐︨ــ﹑﹝﹫﹤، ١٣٦٥ 
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آل ا﹜︊﹫️، ١٤٠٨ ﹨ـ.ق.
 ﹟︋ ﹟ ّ︡ ٣.︻︀﹝﹙ــ﹩ (︫ــ﹫︡︔︀﹡﹩)، ز﹟ ا﹜
﹑ة ا﹜︖﹞︺﹤، ﹇﹛، ︗︀﹝︺﹥  ︻﹙﹩، ر︨︀﹜﹤ ﹁﹩︮ 
﹝ّ︡ر︨﹫﹟ ﹢زه ︻﹙﹞﹫﹥ ﹇﹛، د﹁︐︣ ا﹡︐︪︀رات  

ا︨﹑﹝﹩ ، ١٤٢١﹨ـ.ق.
︀را﹐﹡﹢ار،  ٤.﹝︖﹙︧ــ﹩، ﹝ّ﹞︡︋︀﹇ــ︣،︋ 

ا﹡︐︪︀رات دارا﹜︐︣اث، ١٤٠٣٠ ﹨ـ.ق.
٥.ا︋﹢ا﹜﹆︀︨﹞﹩، ﹝ّ﹞︡︗﹢اد، ا﹝︀م و ﹝︃﹝﹢م 
در ︗﹙ــ﹢ه ﹎︀ه ︱﹢ر، ︑︣ان، ﹡︪ــ︣ ︀س 

﹋︊﹢د، ︀پ دّوم، ١٣٧٨﹨ـ.ش.
٦.آذر︀︋︖︀﹡﹩، ﹝︧ــ︺﹢د، روان ︫﹠︀︨ــ﹩ 
︥و﹨︪ــ﹍︀ه ﹢زه و دا﹡︪ــ﹍︀ه،   ︎،﹜﹇ ،﹟د

١٣٨٧﹨ـ.ش.
 ،︡﹝ــ﹩ و ︑﹆﹫ــ﹢ ︾﹫︀︔﹢﹡ــ︡، ا﹊﹞٧.آزاد ار
︗︀﹝︺﹥ ︫﹠︀︨﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ﹁︣﹨﹠﹍﹩ در ا︣ان، 

︑︣ان، ١٣٨٣﹨ـ.ش.
 ،﹩︐﹝︪ ،︀︲︡ر﹝ّ﹞ ٨.︋︀︋︀︫︀﹨﹩، ︻﹙﹩ و
 ﹤︧ ّ︨ ︀︠️ ﹝︧︖︡، ︑︣ان، ﹝﹣ را﹨﹠﹞︀ی︨ 

︻﹞︣ان ﹝︧︀︗︡، ١٣٨٠﹨ـ.ش.
٩.︎﹫︣وز، ︻﹙﹩ آ﹇︀ و ﹨﹞﹊︀ران، ﹝︣︡️ در 
︥و﹨︪﹍︀ه ﹢زه و دا﹡︪﹍︀ه،  ا︨ــ﹑م، ﹇﹛،︎ 

١٣٨٥﹨ـ.ش.
 ︹︋︀﹠﹞ ️︣︡﹞ ،︀︲︣﹫﹚︻ ،︧ــ﹟ زاده.١٠
اّ︵﹑︻ــ︀ت، ︑︣ان، ﹡︪ــ︣ ﹝︡ــ︣ ﹁﹑ح، 

١٣٨٤﹨ـ.ش.
﹩، ﹝︊︀﹡ــ﹩ ر﹁︐︀ر  ١١.را︋﹫﹠ــ︤، ا︨ــ︐﹫﹀﹟︎ 
︀ر︀︨﹫︀ن  ︨ــ︀ز﹝︀﹡﹩، ︑︣︗﹞﹥: د﹋︐︣ ︻﹙﹩︎ 
ــّ﹫︡ ﹝ّ﹞ــ︡ ا︻︣ا︋ــ﹩، ︑ــ︣ان، د﹁︐︣  و︨ 

︩ ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩، ١٣٨٦﹨ـ.ش.  ︎︥و﹨
﹫︣︗﹠︡ی، ︻﹙ــ﹩، ︗︀﹍︀ه  ١٢.ر︲︀ــ﹩︋ 
﹝︧ــ︖︡ در ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨ــ﹑﹝﹩، ︑︣ان، 

︧﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︔﹆﹙﹫﹟، ١٣٨٢﹨ـ.ش. ّ︨ ﹣﹞
 ،️︣︡﹞ ــ︀ن، ︻﹙﹩، ا︮ــ﹢ل﹫︀︲١٣.ر

﹞️، ١٣٧٢﹨ـ.ش. ︑︣ان، ا﹡︐︪︀رات︨ 
 ﹩︨︀﹠︫ ﹤︺﹞︀︗ ️ ا﹜ّ﹙ـ﹥،  ︡ا﹨ ١٤.︨︐﹢ده، 
﹝︀︧﹏ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︣ان، ︑︣ان، ﹡︪︣ ﹡︡ای 

آر︀﹡︀، ١٣٨٤﹨ـ.ش.
رو﹡ــ︡  ︧ــ﹫﹟،  ١٥.︨ــ﹙︴︀ن زاده، 
︣ و ﹝︣ا﹋︤ ﹝︢﹨︊﹩ در ا︣ان،  ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی︫ 

︑︣ان، ﹡︪︣ آ﹎︀ه، ١٣٦٢﹨ـ.ش.
١٦.︨ــ﹙﹫﹞﹩، ︻﹙ــ﹩ و ﹝ّ﹞ــ︡ داوری، 
︥و﹨︪﹍︀ه  ︗︀﹝︺﹥ ︫﹠︀︨ــ﹩ ﹋︖︣وی، ﹇﹛،︎ 

﹢زه و دا﹡︪﹍︀ه، ١٣٨٦﹨ـ.ش.
١٧.︫︀﹋︣ی، ّ︨﹫︡ر︲︀ و ﹫︡ر ﹝ّ﹞︡ی، 
ــ︐︀د ︻︀﹜﹩  ︡ــ︒ ﹝︧ــ︖︡، ︑ــ︣ان،︨ 
﹋︀﹡﹢ن ﹨ــ︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹨﹠︣ی ﹝︧ــ︀︗︡، 

١٣٨١﹨ـ.ش.
︣ای  ١٨.︫ــ︖︀︻﹩ ز﹡︡، ︻﹙﹫︣︲︀، ﹝︡﹜﹩︋ 
︨ــ﹠︖︩ دــ﹟ داری در اــ︣ان، ﹝︖ّ﹙﹥ 
︗︀﹝︺﹥ ︫﹠︀︨ــ﹩ اــ︣ان، دوره ٦، ش١، 

١٣٨٤﹨ـ.ش.
١٩.︮︊﹢ری، ﹝﹠﹢︣، ︗︀﹝︺﹥ ︫﹠︀︨ــ﹩ 
ــ︉ ︑︀ب،  ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀، ︑︣ان، ﹡︪ــ︫︣ 

١٣٧٩﹨ـ.ش.
٢٠.︻︀︋︡ی، ︗︺﹀︣ی ︧﹟ و ﹨﹞﹊︀ران، 
 ️︣︡﹞ ︡ل ﹝︴﹙ــ﹢ب ﹋︀ر﹋︣د و﹞ ﹩ا ّ︣ ︵
ــ︀ز﹝︀ن داو︵﹙︊︀﹡﹥   ︨﹉ ︉﹛︀﹇ در ︡︗︀︧﹞
 ﹤︧ ّ︨ ﹝︢﹨︊﹩، ﹁︣وغ ﹝︧︖︡ ٤، ︑︣ان، ﹝﹣

﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︔﹆﹙﹫﹟، ١٣٨٥﹨ـ.ش.
٢١.︾﹀︀رــ︀ن، و﹁ــ︀، ︀︫︧ــ︐﹍﹩﹨︀ی 
 ️︣︡﹞ ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣︡︐ــ﹩، ︑ــ︣ان،︨ 

︮﹠︺︐﹩، ١٣٧٩﹨ـ.ش.
٢٢.﹇︣ا﹞ ،﹩︐︧﹟، ︑﹀︧﹫︣ ﹡﹢ر، ︑︣ان، 

د﹁︐︣ ﹡︪ــ︣ ﹝︣﹋︤ ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩ درس ﹨︀﹩ از 
﹇︣آن، ١٣٨٥﹨ـ.ش.

٢٣.﹇﹙﹩ ︎ــ﹢ر، آرــ﹟، ﹝︣︡ــ️ ر﹁︐ــ︀ر 
︨︀ز﹝︀﹡﹩ (ر﹁︐︀ر ﹁︣دی)، ︑︣ان، ا﹡︐︪︀رات 

︨﹞️، ١٣٨٦﹨ـ.ش.
٢٤.﹋︣︐﹠ــ︣، را︋︣ت و آ﹡︖﹙ــ﹢، ﹋﹫﹠﹫﹊﹩، 
︀ز﹝︀﹡﹩، ︑︣︗﹞﹥: ︻﹙﹩ ا﹋︊︣  ﹝︣︡️ ر﹁︐︀ر︨ 
﹫︀م  ﹀︣زاده، ︑︣ان،︎   ︮﹟﹫︧ و ﹩﹍﹠﹨︣﹁

︎﹢︀، ١٣٨٦﹨ـ.ش. 
٢٥.﹋﹫﹢ی، ر﹞﹢ن و ﹋︀﹝︍﹠﹢د، ﹜﹢ک وان، 
روش ︑﹆﹫﹅ در ︻﹙﹢م ا︗︐﹞︀︻﹩، ︑︣︗﹞﹥: 
︻︊︡ا﹜︑ ،︣﹎ ﹉﹫﹡ ﹟﹫︧︣ان، ﹡︪︣ ︑﹢︑﹫︀، 

١٣٨٨﹨ـ.ش.
︣ر︨ــ﹩ در  ٢٦. ﹝︧ــ﹠﹩، ﹝﹠﹢ــ︣،︋ 
︗︀﹝︺﹥ ︫﹠︀︨ــ﹩ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ا︣ان، ︑︣ان، 
︎︥و﹨︪ــ﹍︀ه ﹁︣﹨﹠﹌، ﹨﹠ــ︣ و ار︑︊︀︵︀ت، 

١٣٨٦﹨ـ.ش.
٢٧. ﹝﹞︡ی، ﹝︧ــ﹟، ﹝︧ــ︖︡، ﹇﹛، 
 ،︀﹝﹫ ︡ا و︨  ︩ ﹨︀ی ا︨﹑﹝﹩︮  ︥و﹨  ︎︤﹋︣﹞

١٣٨٣﹨ـ.ش.
﹥ ا﹝﹢ر ﹝︧ــ︀︗︡،  ٢٨. ﹝︣﹋ــ︤ ر︨ــ﹫︡﹎﹩︋ 
︣﹎︤︡ه  ﹁︣وغ ﹝︧︖︡ (﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝﹆︀﹐ت︋ 
 ﹩﹡︀︗ ﹤︐﹀﹨ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫  ︋︩︀﹝﹨ ﹟﹫﹞﹢ّ︨
 ﹤︧ ّ︨ ﹎︣ا﹝﹩دا︫️ ﹝︧ــ︀︗︡)، ︑︣ان، ﹝﹣
﹞︀ره ﹨︀ی ٢، ٣، ٤ و ٥،   ︫،﹟﹫﹚﹆︔ ﹩﹍﹠﹨︣﹁

١٣٨٥﹨ـ.ش.
﹥ ا﹝﹢ر ﹝︧ــ︀︗︡،  ٢٩. ﹝︣﹋ــ︤ ر︨ــ﹫︡﹎﹩︋ 
﹝︣︡️ ﹝︧ــ︖︡، ﹇﹛، ا﹡︐︪︀رات ︔﹆﹙﹫﹟، 

١٣٨٦﹨ـ.ش.
٣٠.﹝﹢︨﹢ی ا﹜﹞﹫﹠﹩، ّ︨﹫︡ روح ا﹜ّ﹙ـــ﹥، 
︧ــ﹥ ︀پ و ﹡︪ــ︣ آ︔︀ر  ّ︨ ︮﹫﹀ــ﹥ ﹡﹢ر، ﹝﹣

.﹩﹠﹫﹝ ︱︣ت ا﹝︀م︠ 
﹡︪ــ︣  ﹇ــ﹛،  ︑︣︣ا﹜﹢︨ــ﹫﹙﹥،   ،.٣١

﹞︀︻﹫﹙﹫︀ن.  ︨ا
 ﹟﹫آ ،﹩﹚︻︡﹝ّ﹞ ،﹩﹝︐ر︨ــ ︿︸﹢﹞.٣٢
﹝︧︖︡، ︑︣ان، ﹡︪︣ ﹎﹢﹥، ︗﹙︡ اّول، دّوم و 

ّ︨﹢م، ١٣٨١﹨ـ.ش. 
روش ﹨ــ︀ی  ــــــــــــــــــــــ،   .٣٣
﹥ ﹝︧ــ︖︡  ︗ــ︢ب ﹡﹢︗﹢ا﹡ــ︀ن و ︗﹢ا﹡ــ︀ن︋ 
 ،︉﹫﹨︣ و ﹡﹞ــ︀ز ︗﹞︀︻️، ﹋ــ︣ج، ﹡︪ــ︣︎ 

١٣٨٧﹨ـ.ش.
ــ︀︊︣ در  ٣٤.، ﹡﹆ــ︩ ﹁︱︀ی ﹝︖︀زی و︨ 
️﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︑︊﹙﹫︽﹩  ︋︣﹡︀﹝﹥ر︤ی ﹁ّ︺︀﹜ّ﹫
﹝︧︀︗︡، ﹝︡ارس و ﹝︣ا﹋︤ ﹁︣﹨﹠﹍﹩، ﹋︣ج، 

︣﹨﹫︉، ١٣٨٩﹨ـ.ش. ا﹡︐︪︀رات︎ 
٣٥. ﹡︊﹢ی، ︣︡﹞ ،︡﹝ّ﹞️ ا︨ــ﹑﹝﹩، 
︧﹥︋ ﹢︨︐︀ن ﹋︐︀︋︿ ١٣٨٥﹨ـ.ش. ّ︨ ﹣﹞ ،﹜﹇

﹫﹞︀ی ﹝︧︖︡، ﹇﹛،   ︨،﹜﹫︀ر، ر︋﹢﹡ .٣٦
﹡︪︣ ﹝﹣﹜ّ︿، ١٣٧٢﹨ـ.ش.

٣٧.، ﹝︧ــ︖︡ ﹡﹞﹢﹡﹥، ︑︣ان، ا﹡︐︪ــ︀رات 
︨︐︀د ا﹇︀﹝﹥ ﹡﹞︀ز، ١٣٨٦﹨ـ.ش.

ــــــــــ، ﹡﹆︩ ﹡︷︀م ا︨ــ﹑﹝﹩ در  ٣٨.ـ 
﹝︣︡️ ﹝︧︀︗︡ و ﹝﹫︤ان ا︠︐﹫︀رات وا﹇︿ در 
اداره ا﹝﹢ر ﹝︧︖︡، ﹝︖﹙﹥ ﹝﹫︣اث ︗︀و︡ان، 

﹞︀ره ٣و٤، ١٣٨٦﹨ـ.ش. ︨︀ل ٦،︫ 
 ️︣︡﹞ ،︀رد︙﹡﹑ ︀ل و ﹋﹠︒︋   ︎﹩︨︣﹨ .٣٩
ــ︀ز﹝︀﹡﹩: ﹋︀ر︋︣د ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧ــ︀﹡﹩،  ر﹁︐ــ︀ر︨ 
︧ــ﹥ ا﹡︐︪ــ︀رات ا﹝﹫︣﹋︊﹫︣،  ّ︨ ︑ــ︣ان، ﹝﹣

١٣٨٥﹨ـ.ش.
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ــ﹠﹟ ا︋ــ﹩ داود، ج١، ص١١٥، ح   ︨-٢٧ 
٤٧٢؛ ر.ک: ︡︒ ﹝︧︖︡، ص١١٩.

٢٨- ﹝﹟ ﹐︱︣ه ا﹜﹀﹆﹫ــ﹥، ج٤، ص١٧، 
ــ︀ب ذ﹋ــ︣ ︗﹞﹏ ﹝ــ﹟ ﹝﹠︀﹨﹩  ح٤٩٦٨،︋ 

.﹩︊﹠﹛ا
﹫︣︗﹠︡ی، ︗︀﹍︀ه ﹝︧︖︡ در   ︋﹩︀︲٢٩- ر

﹁︣﹨﹠﹌ ا︨﹑﹝﹩، ١٣٨٢.
.١٧﹤٣٠-  ︗ّ﹟، آ

٣١- ﹝︧︐︡رك ا﹜﹢︨ــ︀﹏، ج٣، ص ٣٧٦ ، 
ح١٥.

ص٢٨،  ج١٦،  و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹥،   -٣٢
ح٢١٥٥٥.

ــ﹫﹞︀ی ﹝︧ــ︖︡،   ︨،﹜﹫ــ︀ر، ر︋﹢﹡ -٣٣
.١٣٧٢

٣٤- ︑﹀︧﹫︣ ﹡﹢ر،  ج٥، ص٥٢.
︣ای ﹝︴︀﹜︺﹥  ٣٥- ا﹊︀م ﹝︧︖︡، ١٣٨٦،︋ 
︀﹋︣ی  ︋﹫︪ــ︐︣ ر.ک: ︡︒ ﹝︧ــ︖︡،︫ 
و﹝ّ﹞︡ی، ﹝︧ــ︖︡ در رواــ︀ت و ا︠︊︀ر، 
﹝︣﹋ــ︤  ︩ ﹨ــ︀ی  و︎︥و﹨ د﹁︐︣﹝︴︀﹜︺ــ︀ت 

ر︨﹫︡﹎﹩︋ ﹥ ا﹝﹢ر ﹝︧︀︗︡.
ص٢١٤،  و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤،ج٥،   -٣٦
︃ُْ︑﹢َن  َ ︀ِن َ﹇ــْ﹢ٌم﹞َ ُ︤ ِ︣ ا﹜ ِ︠ ︃ِْ︑ــ﹩ ِ﹁﹩ آ َ».ح١٤
 ّ︉ ُ َو ︀﹫َ﹡ْ ّ︡ ُ﹨ُ﹛ ا﹜ ُ︣ ︀ً ِذْ﹋ ﹆﹚ََ وَن ُ︡ ︺ُ﹆ْ﹫َ﹁َ َ︡ ︗ِ︀ َ︧ َ︦ ﹜ِ﹙ُِ﹥ ِ﹁﹫ِْ﹛ َ︀َ︗ٌ﹤»ا﹜َْ﹞ ﹫ْ﹚َ﹁َ ﹜ْ﹨ُ﹢ ُ︧ ِ﹛︀︖َ︑ُ ︀َ﹛ ︀﹫َ﹡ْ ّ︡ ٣٧- و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥، ج٣، ص٥١٣، ا﹜
.١٣٨٦ ،﹤﹡﹢﹝﹡ ︡︖︧﹞ ،﹜﹫︀ر، ر︋﹢﹡ -٣٨

٣٩- ا﹊︀م ﹝︧︖︡، ١٣٨٦.
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٥٣- ا﹜﹢ا﹡﹩، ١٣٨٦.
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٥٨- ︾ّ﹀︀ر︀ن، ١٣٧٨.
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﹠﹟ ا︋﹩ داود، ج١، ص٢٩، ح١٣٣٢؛   ︨-٧٣
 ﹜︺﹝︧﹁ ︡︖︧﹝﹛ا︻︐﹊︿ ر︨﹢ل ا﹜ّ﹙ـ﹥ ﹁﹩ ا»
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ــ︀ء ︻﹞﹏ ﹇﹢م ﹇︳ ا﹐ ز︠︣﹁﹢ا  ح٧٤١، «﹝︀︨ 

.«﹜﹨︡︗︀︧﹞
︀را﹐﹡﹢ار،  ج٦٤، ص١٨٨،.ح٤٠.  ︋-٨٠

٨١- ﹝﹢︸︿ ر︨︐﹞﹩، ١٣٨٩.
٨٢- ﹋︀و︨﹩، ١٣٨٤.

﹫︣︗﹠︡ی، ١٣٨٢.  ︋﹩︀︲٨٣- ر
٨٤- ﹝ّ﹞︡ی، ١٣٨٣.
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﹝︧︖︡ ﹝﹩︎︣داز﹡︡.
﹢ر، ١٣٨٦.  ︎﹩﹚﹇ -٨٦
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٩١- ﹝︷︀﹨︣ی، ﹁︣وغ ﹝︧︖︡، ١٣٨٥.
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 ︡ ︩ ﹝︧︖ـــ ️ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹡﹆ ّ﹢﹨ ︣ی ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن و ︗﹢ا﹡︀ندر ︫﹊﹏ ﹎﹫
 على اكبر عبادى نيك/ دانشجوى دكتراى جامعه المصطفى العالميه

 چكيده
مسجد، به عنوان يكى از مهم ترين نهادهاى 
اجتماعى، جايــگاه خاّصى در اين حوزه دارد. 
دوره نوجوانــى و جوانى، به لحاظ اينكه دوره 
خاّص زندگى و دوره شــكلگيرى هوّيت و 
شخصّيت فردى و اجتماعى و دوره تثبيت آن 
است، قابل توّجه مضاعف است. در اين نوشتار 
به نحوه اثرگذارى مســجد، در شكل گيرى 
هوّيت اجتماعى نوجوانان و جوانان پرداخته 
شده است. مسجد با تقوّيت روابط اجتماعى 
سالم و با فراهم كردن رشد علمى و فرهنگى 
و ارائه آگاهىهاى الزم بــه جوانان و با بيدار 
كردن فطرت الهى، زمينه شكلگيرى هوّيت 
اجتماعى سالم براى افراد، به خصوص جوانان 

را فراهم مىكند. 
واژگان كليدى: مســجد، نوجــوان، جوان، 

هوّيت، هوّيت اجتماعى. 
 اشاره

ســالمتى يك جامعه در گرِو سالمتى روحى 
و شــخصّيتى افراد آن جامعه اســت. هوّيت 
اجتماعى هر فرد، هم بيانگر چيستى و كيستى 
آن فرد از لحاظ اجتماعى اســت و هم معّرف 
حقيقت آن جامعه است. نهادهاى اجتماعى، 
اثر فراوانى در شــكل گيرى هوّيت اجتماعى 
افراد دارند. مسجد، به عنوان يكى از مهم ترين 
نهادهاى اجتماعى، جايــگاه خاّصى در اين 
حوزه دارد. براى روشــن شدن نقش مسجد 
در شــكلگيرى هوّيت اجتماعى نوجوانان و 
جوانان، ناگزير هستيم بعد از اشاره مختصرى 
به جايگاه اجتماعى مســجد و خصوصّيات 
دوران نوجوانى و جوانى، به بررســى اجمالى 
مفهــوم «هوّيت» و «هوّيــت اجتماعى» و 
عوامــل مؤثّر در هوّيت بخشــى آن و نقش 

مسجد در اين هوّيت بخشى بپردازيم. 
 جايگاه مسجد در جامعه اسالمى

در جامعه اسالمى، مســجد از مقّدسترين 
اماكن است كه احترام خاّصى در نگاه مسلمانان 
دارد. اين جايگاه و احتــرام، حاصل نوع نگاه 
منابع اســالمى اعّم از آيات و روايات و سيره 
معصومان در خصوص اين نهاد اجتماعى 
است. انتساب مسجد به خداى متعال، گوياى 
ُ︻﹢ا  ْ︡ ︑َ ︀﹚َ﹁َ ﹤ُِ﹚ِ﹛ َ︡ ︗ِ︀ َ︧ اين مطلب است. «َوَأنُ ا﹜َْ﹞

ا».1 ً︡ َا﹜﹙ُِ﹥ َأ ︹َ﹞َ
امام صادق از قول خداى متعال در تورات، 
مســاجد را به عنوان خانه هــاى خدا معّرفى 

ْ﹢َراِة َأنُ ︋ُُ﹫﹢ِ︑﹩ ِ﹁﹩  مىفرمايد: «َ﹝ْ﹊ُ︐﹢ٌب ِ﹁﹩ ا﹜︐ُ
 ﹤ِ︐ِ﹫َْ︋  ﹩﹁ِ َ︣ ُ︴َ︑َ ٍ︡ ْ︊ ︺َِ﹛ ﹩َ︋ ﹢︴ُ﹁َ ُ︡ ︗ِ︀ َ︧ اَ﹔ْرِض ا﹜َْ﹞
اَ﹝َ﹤  َ︣ وِر َ﹋ ُ︤ ︋َْ﹫ِ︐﹩، َأ﹐ إِنُ َ︻َ﹙﹩ ا﹜َْ﹞ ُ︔﹛ُ َزاَرِ﹡﹩ ِ﹁﹩ 
اِِ︣؛ در تورات نوشــته شده است كه همانا  ُ︤ ا﹜
خانه هاى من در زمين، مســجدها هستند؛ 
پس، خوشــا به حال بنده اى كه در خانه خود 
طهارت يافته، ســپس مرا در خانه من زيارت 
كند. آگاه باشيد كه بر شخص زيارت شده الزم 

است كه زائر خود را گرامى دارد».2
احترام مسجد در فرهنگ اسالمى به اندازهاى 
اســت كه حّتى براى تعمير و عمــران و آباد 
كردن مســجد هم خداى متعال، شرايطى را 
براى آبادگر مســجد ذكر كرده است و راه را بر 
كّفار و مشركان و ناپاكان، حّتى در تعمير و آباد 

كردن مسجد، بسته است.3
︋ِ︀﹜﹙ُِ﹥ َو ا﹜َْ﹫ْ﹢ِم  َ︡ ا﹜﹙ُِ﹥ َ﹝ْ﹟ آَ﹝﹟ َ ــ︀ِ︗ َ︧ ﹞َ ُ︣ ﹝ُ︺َْ ︀﹝َُ﹡ِإ»
َ︩ إِ﹐ُ  َْ ﹜َْ﹛ ︀َة َو﹋َ ُ︤ َ﹑َة َو آَ︑﹩ ا﹜ ُ︭ َو َأَ﹇︀َم ا﹜ ِ ︣ ِ︠ ا﹜ْ︁
َ﹟؛  ِ︡ ︐َْ﹝ُْ﹛ا ﹟َ﹞ِ ا﹢﹡ُ﹢﹊َُ َأْن ﹉َِ﹛ُأو ﹩ َ︧ ا﹜﹙َُ﹥ َ﹁َ︺
مساجد خدا را تنها كســانى آباد مى كنند كه 
به خدا و روز باز پســين ايمان آورده  و نماز برپا 
داشته  و زكات داده اند و جز از خدا نترسيده اند؛ 
پس، اميد اســت كه اينان از هدايت يافتگان 
باشند».4مســجد در فرهنگ اسالمى، تنها 
محــّل عبادت و انجام مناســك دينى نبود، 
بلكه محّل انجام امور مختلف اجتماعى، مثل 
قضاوت، آموزش، سياســت و حّل مشكالت 
مردم بود. در زمان رســول خدا مواقعى كه 
نياز به تجّمع و اّطالع رســانى بود، كسى بين 
مردم ندا مى داد: «الّصــالة ︗︀﹝︺﹤» و با اين 
ندا، مردم در مســجد تجّمــع مىكردند.5در 
مســجد كوفه، محلّى خاّص براى قضاوت 
اميرالمؤمنين وجود داشــت كه امروز هم 
به عنوان «د﹋﹤القضاء» در آن مسجد شريف 

شناخته مىشود.6
امام خمينى در اين باره چنين مى فرمايد: 
«اين مسجدالحرام و مساجد در زمان رسول 
اكرم مركز جنگ ها و سياست ها و مركز امور 
اجتماعى و سياسى بود. اين طور نبوده است كه 
در مسجد پيامبر، فقط همان مسائل عبادى 
نماز و روزه مطرح باشــد؛ مسائل سياسى اش 
بيشــتر بوده است. اسالم مى خواهد كه مردم 
آگاهانه براى مصالح خودشان و براى مصالح 

مسلمانان در آنجا فّعالّيت كنند».7
بنابراين، مسجد در جامعه اسالمى، يك نهاد 
عبادى و اجتماعى فّعال اســت كه در مسائل 

مختلف اجتماعى جامعه، مانند تربيت اجتماعى 
انســان ها و هوّيت بخشــى به مسلمانان، به 
خصوص جوانان، به طور فّعال مىتواند ايفاى 
نقش كند. در اين نوشــتار، به چگونگى تأثير 

مسجد در اين حوزه خواهيم پرداخت. 
 اهّميت دوران نوجوانى و جوانى

بر هيچ اهل علمى پوشــيده نيســت كه در 
شكل گيرى شخصّيت هر فرد، مقطع جوانى 
از جايگاه خــاّص و اهّميت ويژه اى برخوردار 
است. شايد بتوان گفت كه ثبات شخصّيت هر 
انســانى در اين سنين، آغاز و به هر نحوى كه 
شكل گيرد بيشتر به همان صورت قوام يافته 
و تثبيت مى گــردد. به همين دليل در روايات 
بر اهّميت و برترى اين مقطع سّنى تأكيدات 
زيادى شــده و نيز روان شناسان، اين دوره را 

حيات مجّدد انسان ناميده اند.
دوران نوجوانــى و جوانــى را مى توان بهار 
عمر آدمى ناميــد. اين دوران، از نظر تربيت و 
شكل گيرى شخصّيت، داراى اهّميت زيادى 
اســت. قرآن و روايات ائّمه اطهار اهمّيت 
ويژه اى براى اين دوران قائل اســت. الزم به 
ذكر است كه در روايات، تفكيك خاّصى بين 
دوران نوجوانى و جوانى صورت نگرفته است 
و به طور كلّى از اين دو مرحله با عنوان الشباب 

و مانند آن ياد شده است.
 ُ  قرآن كريم مى فرمايد: «َو ابَْتِغ ِفيَما آَتاَك اهللاَّ

نَْيا».8 اَر اْآلِخَرَة َو َال َتنَس نَِصيَبَك ِمَن الدُّ الدَّ
در تفسير اين آيه شريف و توضيح عبارت «َو 
نَْيا»، اميرالمؤمنين َال َتنَس نَِصيَبَك ِمــَن الدُّ

 مى فرمايــد: «َال َتنَس صحتك و قوتك 
و فراغك و شــبابَك و نشــاطك اِْن تطلب 
بها اآلخرة؛ فرامــوش نكن كه از نعمت هاى 
سالمتى، توانمندى و فراغ بال و جوانى و نشاط 

براى به دست آوردن آخرت استفاده كنى».9
آمادگى جوان براى پذيرش و يارى حّق، بيش 
از ديگران است؛ بيشــتر ياران و انصار انبياء، 

اولياء و مصلحان، جوانان بوده اند.
رســول اكرم مىفرمايند: «﹁︱﹏ ا﹜︪︀ّب 
︊︀ه ︻﹙﹩ ا﹜︪ــ﹫ ا﹜︢ی   ︮﹩﹁ ُ︡ ُ︊ ︺َ ا﹜︺︀︋︡ ا﹜︢ی
ُ﹥ ﹋﹀︱ِ﹏ ا﹜﹞︨︣﹙﹫﹟ ︻﹙﹩  ّ﹠ ِ︨ ْت  َ︣ ُ︊ ﹋َ ︀﹞ َ︡ ︺َْ︋ ُ︡︊ ︺َ
︀︨︣ ا﹜ّ﹠︀س؛ فضيلت و برترى جوان عابد كه 
از آغاز جوانى، خدا را عبادت كند، بر پيرى كه 
وقت در دوران پيرى مشــغول عبادت گردد، 
مانند فضيلت پيغمبران بر ساير مردم است».10
در جــاى ديگر با اشــاره بــه ارزش جوانى، 

ّ︭﹫️ ﹨︣ ﹁︣د، ﹝﹆︴︹  ﹊﹏ ﹎﹫︣ی︫  ﹢︫﹫︡ه ﹡﹫︧️ ﹋﹥ در︫  ︣ ﹨﹫︘ ا﹨﹏ ︻﹙﹞﹩︎   ︋
︣︠﹢ردار ا︨️. ︀ّص و ا﹨ّ﹞﹫️ و︥ه ای︋  ︗﹢ا﹡﹩ از ︗︀﹍︀ه︠ 

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
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مى فرمايــد: «اِغتنم شــبابك قبل هرمك؛ 
جوانى تان را قبل از فرا رسيدن پيرى غنيمت 

و قدر بدانيد».11 
حضرت رسول خطاب به والدين و مربّيان 
در برخــورد با جوانان و نوجوانان مى فرمايند: 
﹫︣اً ﹁︀﹡ُُ﹛ اََرقّ ا﹁ًِ︡ة؛ اِّن  ︊︀ن︠  ّ︪ «اُو︮﹫ُ﹊﹛ ︋ِ︀﹜
︊︀ب  ُ︪ ︪﹫︣اً و ﹡︢︣اً، ﹁︀﹜َِ﹀﹠﹩ ا﹜  ︋﹩﹠︓َ︺ََ︋ ا﹜ّ﹙ـ﹥ 
 ﹜ُِ﹫ْ﹚َ︻َ اَ: َ﹁︴ــ︀َل َ︣ ︀﹜َِ﹀﹠﹩ ا﹜︪ــ﹫﹢ُخ، ُ︔﹛ُ َ﹇ و︠ 
ُُ︋ْ﹛؛شما را درباره نوجوانان  ﹢﹚ُ﹇ُ ْ️ َ︧ ﹆َ﹁َ ُ︡ ﹞َ َ︃ ا﹜ْ
به نيكى ســفارش مى كنم؛ زيــرا دل هاى 
آنان نازك تر اســت. خداوند مرا به پيامبرى 
برانگيخت تا مردم را به رحمت الهى بشارت 
دهم و از عذابش بترســانم. جوانان سخنان 
مرا پذيرفتند و با من پيمان بســتند. آنگاه اين 
آيه12را خواندند: پس، عمر آنان به درازا كشيد و 

دل هايشان سخت گرديد».13
مردى به نام ابوجعفر اَْحَول از دوســتان امام 
صــادق، مّدتى به تبليغ مذهب تشــّيع و 
نشر تعاليم اهل بيت اشتغال داشت. روزى 
به محضر امام شــرفياب شــد. امام از او 
پرسيد: مردم بصره در قبول روش اهل بيت و 
سرعت پذيرش آيين تشّيع چگونه اند؟ عرض 
كــرد: تعداد اندكى از مردم، تعاليم اهل بيت را 
پذيرفتند. امام فرمود: تبليغات خود را متوّجه 
نسل جوان و نوجوان كن و به آنان بپرداز؛ زيرا 
كودك و نوجوان، براى پذيرش حّق و هدايت 
آمادگى دارند و حرف حّق را زودتر مى پذيرند.14
يكى از نكاتى كــه در ويژگى دوران نوجوانى 
و جوانــى بايد به آن توّجه كرد اين اســت كه 

در نوجوان و جوان دو خواســته متضاد در يك 
زمينه وجود دارد: تقليــد و ضّد تقليد. او مقلِّد 
است، آن چنان كه حّتى مى توان گفت تقليدى 
كوركورانه دارد و از آن براى ساختن شخصّيت 
خود، كسب محبوبّيت اجتماعى، رشد كردن 
و معروف شدن اســتفاده مى كند. مى دانيم 
كه جنبه تشــّخص طلبى در او قوى اســت؛ 
مى خواهد به رشد و تكامل برسد؛ ولى امكان 
و تــوان آن را ندارد و تقليد براى او، مانند يك 
ميان بُر براى وصول به آن است. فرد نوجوان 
مىكوشــد تا در رفتار از شيوه ها و راه و روش 
ديگران اســتفاده كنند. در اثر تقليد، مسائل 
بسيارى آموخته و كسب مى شود؛ ولى در عين 
حال، بســيارى از لغزش ها و جنايات نيز پديد 
مى آيند و برخى ضوابِط اخالق و آداب و رسوم، 

زيرپا گذارده مى شوند. 
نوجوان كه به تدريج به مرحله جوانى مى رسد، 
حالت تقليد او به ضّد تقليد تبديل مى شــود؛ 
آن چنــان كــه كار بزرگســاالن در نظرش 
نفرت انگيز مى شوند. براى احراز شخصّيت، 
حّتى ســعى دارد از تقليدهاى الزم سرپيچى 
كنــد و در راه و روش ها و ارزش ها تجديد نظر 
كند و در عين حال، نسبت به شخصّيت هايى 
كه مورد توّجه خاّص او باشند، به الگوبردارى 

تمايل دارد. 
آنچه از نظر تربيت مهم اســت، تعديل جنبه 
تقليد و ضد تقليد در نوجوان و جوان اســت. 
بايد كوشــش كرد تا نوجوان، تقليد جاهالنه 
نداشته باشد و مسائل را بى قيدوشرط نپذيرد و 

نيز مسئله پيروى را مطرح كرد تا به مخالفت 
و ضّديت با آن نپردازد.15به طور خالصه، بايد 
ســعى كرد تا نيروى خــدادادِى الگوپذيرى 
را كه در شــخصّيِت هر انسانى، به خصوص 
هر نوجــوان و جوانى وجــود دارد، كنترل و 
جهت دهى نمود. توّجه به اين مسئله در بحث 
شكل گيرى هوّيت اجتماعى نوجوان و جوان 

بسيار حائز اهّميت است. 
 هوّيت اجتماعى 

براى روشن شــدن موضوع بحث اين مقاله، 
بايــد توضيح مختصــرى دربــاره مفهوم 

«هوّيت» و «هوّيت اجتماعى» بيان كنيم.
«هوّيت» در لغت، به معناى چيستى و حقيقت 
شــىء اســت و به مفهوم آنچه كه نشــانه و 
شخصّيت چيزى يا كسى را معّرفى كند، اشاره 

دارد.16 
در فرهنگ عميد، هوّيت چنين تعريف شــده 
است: هوّيت، يعنى حقيقت شىء يا شخص 
كه مشتمل بر صفات جوهرى او باشد.17معناى 
اصطالحى اين كلمه، بسيار نزديك به همان 
معناى لغوى آن است. در علوم روان شناسى 
و علوم اجتماعى، «هوّيت» به مشّخصه ها و 
مميزات شــخصى يا اجتماعى يك شخص 

اطالق مى-شود. 
روان شناســان اجتماعــى در تعريف هوّيت 
گفته اند: هوّيت، مجموعه ويژگى هايى است 
كه تفاوت فــرد از ديگران يا شــباهت او به 
ديگران را موجب مى گردد كه براى ســاختن 
آن، عناصر زيادى مورد استفاده قرار مى گيرد. 
هر شخص براى به وجود آمدن تصوير ذهنى 
از خود، بر تفسيرى كه از واكنش هاى ديگران 

درباره خود دارد، تّكيه مى كند.18
پاســخ به سؤاِل از كجا آمدهام و چه كارى بايد 
بكنم و سرانجام من چيست، همان هوّيت يا 
خود است. در آموزه هاى دينى هر چند اين واژه 
با خصوصيات مذكور طرح نشده است، ولى از 
عبارتها و اشارتهاى ديگر مىتوان حقيقت 

(هوّيت) و (خود) را استخراج كرد.
اً َ︻ِ﹙َ﹛ ِ﹝﹟  َ︣  امام على فرمودهاند: «َرَِ﹛ ا﹜ّ﹙ُ﹥ اِْ﹝
أــَ﹟ َو ﹁﹩ أَ﹟ َو إ﹜﹩ أ﹟َ؛ آن كس كه بداند از 
كجا آمده و در كجاست و به كجا رهسپار خواهد 

شد، مشمول رحمت الهى خواهد بود». 19
در ابياتى از ديوان شعر منسوب به آن حضرت 

مىخوانيم:
«اى انسان، آيا گما ن مى كنى كه تو موجودى 

حقير و كم مقدار هستى؟ حال آنكه راز جهانى 
بزرگ، در كتاب روح تو مندرج است. درد تو از 
خود توست؛ ولى به آن آگاهى ندارى و درمان 

تو نيز در خود توست؛ ولى آن را نمى بينى».20
هوّيت را مىتوان بر اساس مالك هاى مختلفى 
تقسيم بندى كرد؛ اّما در يك تقسيم بندى كه 
مرتبط با اين نوشته است، هوّيت به «هوّيت 
فردى» و «هوّيت اجتماعى» تقسيم مىشود. 
هوّيت فردى: منظور از هوّيت فردى، شناخت 
توانايى هــا، قابلّيت ها و ويژگى هاى رشــد و 
تحّول و نيازهاى اساســى روان است. با اين 
تعريف، هوّيت فردى با خودشناســى رابطه 

مستقيم دارد. 
هوّيت اجتماعى: اگر فرد را از جنبه نقشها و 
وظايف اجتماعــىاش مورد مطالعه قرار داده 
و بــه طور متقابل، انتظــارات جامعه از وى را 
بررسى كنيم، در حقيقت به درك مقوله هوّيت 
اجتماعى نزديك شده ايم.21بحث ما معطوف 
به هوّيت اجتماعى است تا بدانيم نهاد مسجد، 
در شــكل گيرى هوّيت اجتماعى نوجوانان 
و جوانان چه نقشــى دارد. به همين دليل، به 
توضيح بيشــترى درباره هوّيــت اجتماعى 
مىپردازيم. در واقع، هوّيت اجتماعى رشته-

اى از معانى است كه فرد در محيط يا موقعّيت 
اجتماعى براى تعريف خود به كار مىبرد. 22

هوّيت اجتماعى هر فرد، پاسخى است كه وى 
به چيستى و كيستى خود، به عنوان فردى از 
يك جامعه مطرح مىكند. البّته اين پاســخ 
فقط در گفتار نيســت، بلكــه مظاهر عملى 
و رفتــارى، بهترين گواه براى نشــان دادن 
هوّيت اجتماعى هر شخص است. نوع رفتار 
اجتماعى، نوع پوشــش، نوع تفريحات، نوع 
گفتار، نوع رفتار سياسى اجتماعى و... مربوط 
به هر فرد از مظاهــر مهم بيان كننده هوّيت 

اجتماعى وى است. 
انســان بودن، مســلمان بودن، شيعه بودن، 
ايرانى بودن و... هوّيت هاى اجتماعى هستند 
كه هر يك باعث بروز نمودها و مظاهر خاّص 
خود در رفتار فرِد متعلّق به آن اجتماع مىشود. 

  عوامل مؤّثر بر هوّيت اجتماعى
عوامل متعّددى باعث شكل گيرى يك هوّيت 
اجتماعى مىشــوند: به طور مثال، موقعّيت 
جغرافيايى مثل ايرانى بودن فرد، يك هوّيت 
اجتماعــى خاّص و آثار عملــى خاّصى را به 
دنبال دارد. اعتقادات و باورهاى مذهبى، مثل 

مسلمان بودن يا شيعه بودن، مواضع سياسى 
و سبك زندگى از مؤلّفه هاى مهّمى است كه 

منشأ هوّيت اجتماعى براى افراد است. 
نكته قابل توّجه اين است كه هوّيت اجتماعى 
صحيح، در ســالمت روانى و شخصّيتى فرد 
بســيار اثرگذار اســت. افرادى كه از هوّيت 
اجتماعى مناســبى برخوردار هستند، به طور 
معمول، رفتارى معقول و متعادل و حضورى 
اثرگذار در جامعه خود دارنــد؛ اّما افرادى كه 
هوّيت اجتماعى خوبى ندارند، دچار انحرافات 

اخالقى و رفتارى مىگردند. 
در كلمــات گهربــار اميرالمؤمنيــن اين 
حقيقت به زيبايى بيان شــده است. امام على
، نشناختن قدر و منزلت و ارزش شخصّيتى 
را مايه هالكت افراد مىدانــد: «َهلََك اْمُرٌؤ 
لَْم َيْعِرْف َقــْدَره؛ مردى كه قدر و منزلت خود 
را نشــناخت، تباه گشــت». 23 همچنين، آن 
حضرت  كرامت نفس را ـ كه نتيجه هوّيت 
اجتماعى و هوّيت فردى صحيح و اســالمى 
اســت ـ مايــه دورى افراد از آلوده شــدن به 
ــُ﹥،  ُ︧ ﹀ْ﹡َ ِ﹤﹫ْ﹚َ︻َ ْ️ ﹞َ ُ︣ پليدى ها مىداند: «َ﹝ْ﹟ َ﹋
ــََ﹢اُ︑﹥ ؛ هر كه خود  َ︫   ُ﹤︑ُ﹢َْــ َ︫  ﹤ِ﹫ْ﹚َ︻َ را بزرگــوار ديد، شــهوت هايش در ديده وى َ﹨︀َ﹡ــ️ ْ

خوارگرديد».24
وقتــى نوجوان يا جــوان از هوّيت اجتماعى 
صحيحى برخوردارد نباشــد، براى ُپركردن 
اين خأل شــخصّيتى، به راههاى انحرافى و 
مدل هاى غلط هوّيتــى رو مىآورد. گرايش 
بــه گروهاى رپ يا متال يا شيطان پرســتى 

و...، نمونه هايى از اين مســئله هستند. همه 
نهادهاى اجتماعى، اعّم از خانواده، مدرســه، 
روحانّيت و... در شكل گيرى هوّيت اجتماعى 
افــراد جامعه، به خصوص نوجوانان و جوانان 
تأثيرگذار هستند. يكى از نهادهاى اجتماعى، 
نهاد مســجد است كه در شكل گيرى هوّيت 
اجتماعى افراد مى تواند نقش بسزايى داشته 
باشد. ما در بخش هاى آينده به چگونگى اين 

تأثيرگذارى خواهيم پرداخت. 
  بحران هوّيت 

دوران نوجوانى، دوران شــكلگيرى هوّيت 
اجتماعى و دوران تثبيــت هوّيت اجتماعى 
شــخص اســت. به همين دليل، حّساسّيت 
بحث شــكلگيرى هوّيت اجتماعى در اين 
دوران بسيار زياد است. امكان بروز مشكل در 
هوّيت اجتماعى نوجــوان و جوان كه از آن با 
عنوان «بحران هوّيت» ياد مى شــود، در اين 
سنين بيشتر است. در بحران هوّيت، نوجوان 
به شــّدت دچار اضطــراب و ناراحتى ذهنى 
است؛ به طورى كه وى نمىتواند جنبه هاى 
مختلف شخصّيت خويش را در يك خويشتن 
قابل قبول و هماهنگ سازمان دهد. به هنگام 
بحران هوّيت، نوجوان در بعضى از اين موارد 
دچار ترديد و شّك اســت: اهداف بلندمّدت، 
انتخاب شغل، الگوهاى رفاقت، رفتار و تمايل 
جنسى، تشخيص مذهبى، نظام ارزش هاى 

اخالقى، تعّهد گروهى. 
بســيارى از افراد، هنگامى كــه دچار بحران 
هوّيــت مى شــوند، احســاس پوچــى، از 

️ِ ﹨︣ ا﹡︧︀﹡﹩،  ﹫ّ︭ ︡ادادِی ا﹜﹍﹢︢︎︣ی را ﹋﹥ در︫  ︺﹩ ﹋︣د ︑︀ ﹡﹫︣وی︠   ︨︡︀  ︋
️ د﹨﹩ ﹡﹞﹢د. ︗ ص ﹨︣ ﹡﹢︗﹢ان و ︗﹢ا﹡﹩ و︗﹢د دارد، ﹋﹠︐︣ل و﹢︭  ︠﹤︋

ّ﹢﹨ ️، ﹝︖﹞﹢︻﹥ و︀﹨ ﹩﹎︥﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︑﹀︀وت ﹁︣د از 
︣ای  ﹥ د﹍︣ان را ﹝﹢︗︉ ﹝﹩ ﹎︣دد ﹋﹥︋  ︊︀﹨️ او︋   ︫︀ ︣ان﹍د
︨︀︠︐﹟ آن، ︻﹠︀︮︣ ز︀دی ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د.
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خودبيگانگى، تنهايى و غربت مى كنند و قادر به 
انجام كارهاى مهم نيستند و در انتخاب كردن 
َسردرگم مى مانند و يا اينكه هر روز و هر لحظه، 
به انتخاب جديدى دست مى زنند و بر انتخاب 

ديگران، بدون تحقيق ُمهر تأييد مى زنند.
بحران هوّيت، پيامدهاى منفى متعّددى دارد 

كه در ادامه به برخى از آنها اشاره مى شود: 
اشــتغاالت بى هدف: شخصى كه جايگاهى 
براى خود در جامعه نمى شناسد و به تعبيرى، 
قدر و منزلت شخصى و اجتماعى خود را نيافته 
اســت، خود را به طور بى هــدف به كارهاى 
مختلف، از جمله كارهاى بــى ارزش يا ضّد 
ارزش مشــغول مىكند. وقتگذرانىهاى 
طوالنى در كارهاى بــى ارزش يا تفريحات 

ناسالم از اين قبيل است. 
داشتن شــخصّيت ُمنفعل: از ديگر مضّرات 
بحران هوّيت، منفعل شــدن شخصّيت فرد 
اســت. فردى كه دچار بحران هوّيت است به 
طور معمول، شــخصّيت غير مستقلّى دارد و 
براى تصميم گيرى هاى زندگى، به خصوص 
امور مهم، منفعل از ديگــران بوده و تابع جّو 
اســت. اين فرد، در انتخاب ســبك زندگى، 
پوشش ظاهرى، سبك خانوادگى و... مرتّب 
دچار تقليدهاى كوركورانه است.25نهادهاى 
دخيل در شكلگيرى هوّيت اجتماعى، مثل 
مسجد اگر در اين دوران به خوبى نقش خود را 
ايفا كنند، مىتوانند مانع بروز اين بحران و به 
تبع آن، مانع به وجود آمدن انحرافات اجتماعى 
در بين نوجوانان و جوانان شوند و از اين طريق، 
كمك شايانى به سالمت اجتماع داشته باشند.

  مسجد و هوّيت اجتماعى 
مسجد، به عنوان يك نهاد عبادى و اجتماعى 
فّعال در متن جامعه اســالمى، نقش بســيار 
مهّمى در شكل گيرى افراد جامعه، به خصوص 
نوجوانان و جوانان دارد كه در اين قســمت به 
تحليل اين نقش مسجد مىپردازيم. براى اين 
منظور، روايت شــريفى را كه به بيان اثرهاى 
ارتباط مستمر با مسجد پرداخته است، محور 

بحث قرار مىدهيم. 
ی  َ︡ ِْــ︀َب إ َ︮ ِ︡ َأ ــ︀ِ︗ َ︧ َ︐َ﹙َ︿ إِ﹜َ﹩ ا﹜َْ﹞ ْ︠ «َ﹝ِ﹟ ا
 ً︀ ︀ً ُ﹝︧ــَ︐﹀︀داً ِ﹁﹩ ا﹜ّ﹙ـــِ﹥، اَو ِ︻﹙﹞ َ﹞ــ︀ِن؛ اَ︠ــ ا﹜︓ُ
لّ  ُ︡ ︑َ ﹥ً﹝َ﹚ِ﹋َ ︹ُ﹝ََ︧ اَو ﹥ً﹝َ﹊َ﹞ُ ﹥ًَاَو آ ً︀ ﹁ َ︣ ︴︐َ︧﹞ُ
ُه  دّ ُ︣ ًة، اَو َ﹋ِ﹙َ﹞ً﹤ َ︑ َ︣ َ︻﹙﹩ ُ﹨ً︡ی، اَو َرَ﹞ــً﹤ ُ﹝﹠َ︐َ︷
َ︪﹫ً﹤ اَو َ﹫︀ءً؛ كسى  َ︠ َک َذ﹡︊︀  ُ︣ ︐َ ردی، اَو ﹟︻َ
كه به مسجد رفت وآمد مىكند، يكى از منافع 

هشت گانه نصيب او مىشــود: برادرى مفيد و 
بــاارزش در راه خدا يا علــم و دانش نو يا دليل و 
برهان محكم براى تثبيت عقايد يا كلماتى كه 
موجب هدايت شــود ، مىشنود يا رحمت مورد 
انتظارى شامل حال او مىشود يا مواعظى كه او را 
از فساد و گناه بازدارد را مىشنود يا به خاطر ترس 

يا حيا و آبروى خود، گناهى را ترك مىكند».26
در اين روايت شريف، اميرالمؤمنين هشت 
ثمره مهم براى رفت وآمد مستمر در مسجد و به 
تعبيرى «اهل مسجد بودن» ذكر مىفرمايند 
كه با دّقت در اين امور، نحوه اثرگذارى مسجد 
در شــكل گيرى هوّيت اجتماعــى افراد، به 
خصوص نوجوانان و جوانــان كه در مرحله 
شكل گيرى و تثبيت هوّيت اجتماعى هستند، 
به  خوبى روشــن مىشــود و ما در قالب پنج 

عنوان كلّى به اين موارد اشاره مىكنيم: 
1)مســجد و روابط اجتماعى: انســان، 
موجودى اجتماعى اســت و به گفته حكما به 
طور فطرى اجتماعى اســت. به همين دليل، 
انسان، ناگزير از داشتن روابط اجتماعى با افراد 
مختلف به عناويــن مختلفى، چون خانواده، 
دوستان، همكاران، همســايگان و... است. 
از مهم ترين روابط اجتماعى انســان، روابط 
دوستى است. داشتن دوستان مناسب باعث 
ســالمت روحى و هوّيت اجتماعى مناسب 
انسان مى شود؛ به خصوص در دوره نوجوانى 
و جوانى، افراد به شــّدت تحت تأثير محيط و 

دوستان خود هستند. 
از نگاه امام على، انسان ناتوان كسى است 
كه در برقراى اين ارتباط دوســتى با ديگران 
 ﹟ِ︻َ َ︤ ُ︤ ا﹜﹠ُ︀ِس َ﹝ــْ﹟ َ︻َ︖ ناتوان باشــد. «َأْ︻َ︖
 ﹟ْ﹞َ ︹َ ُ﹫︲َ ﹟ْ﹞َ ﹤ُ﹠ْ﹞ِ ُ︤ َ﹢اِن، َوَأْ︻َ︖ ْ︠ ︀ِب اْ﹐ َ︧ اْ﹋ِ︐
َ︣ ︋ِِ﹥ ِ﹝ْ﹠ُْ﹛؛ عاجزترين مردم كسى است كه  ﹀ِ︸َ
از به دســت آوردن دوستان عاجز باشد و از او 
عاجزتر كســى است دوستانى را كه به دست 

آورده، از دست بدهد».27
نوع دوستان انسان و محيط هاى دوستى و رفاقتى 
افراد، در شكل گيرى هوّيت اجتماعى آنها بسيار 
مؤثّر است و معّرف و عالمت خوبى براى شاخت 
هوّيت شــخصى و اجتماعى افراد است. امام 
على فرمودند: «َفــإنَّ المرُء يوزن بخليله؛ 

همانا، مرد به دوستش سنجيده مى شود».28
تو اّول بگو با چه كس زيستى
كه تا من بگويم كه تو كيستى

همان قيمت آشنايان تو

بود قيمت و ارزش و جان تو
نكته مهم در مبحث دوستى، محور و مالك 
مورد توّجه در دوستى بين افراد است. دوستى، 
گاهى با محورّيت مسائل مالى، سياسى و گاهى 
هم با محورّيت مســائل الهى و روابط دينى 
است. محكمترين و ســالمترين دوستى ها، 
دوستىاى اســت كه بر اساس مسائل دينى 
و بــا محورّيت محّبت ايمانى شــكل گرفته 
وآ إِّ﹐  ُ︡ ︻َ ︰ٍ︺َْ︊ ِ﹛ ﹜ُْ︱ُ︺َْ︋  ٍ︢ ِ﹞َ﹢َْ ُ︀ء﹚ ِ︠ َ︃ باشد. «ا﹜ْ
؛ در روز ﹇﹫︀﹝️ دو︨ــ︐︀ن، د︫ــ﹞﹟  ِ﹟َ﹫﹆ِ ا﹜ُْ﹞︐ُ

29.«﹟﹫﹆︐﹞ ︣﹍﹞ ،︡﹡︣﹍︡﹊
امام على، اّولين اثر ارتباط با مسجد را يافتن 
دوســتان و برادران دينى مطرح مىفرمايند. 
دوســتىاى كه بر محور دين و بندگى خداى 
متعال شــكل گيرد، پايدار خواهد بود و به دور 
از هر گونه دغل و انحراف اســت. اين دوستِى 
ايمانى، در شــكل دادن به هوّيت اجتماعى 
نوجــوان و جوان، قابلّيت زيادى دارد و هوّيت 
اجتماعى با محورّيت مالك هاى دينى و الهى 

را در فرد ايجاد مى كند. 
2) مســجد و آمــوزش علــوم نافع:  
اميرالمؤمنين در اين روايت شريف، دّومين 
و ســّومين ثمره ارتباط با مسجد را يادگيرى 
علوم نافع و اعتقادات صحيح مىداند. يكى از 
مؤلّفه هاى اثرگذار در هوّيت اجتماعى انسان، 
اعتقادات دينى و آشــنايى با فرهنگ صحيح 
زندگى و به طور كلّى علم و آگاهى است. علم 
به تاريخ پرافتخار اســالم، علم به آموزه هاى 
بســيار مترّقى اجتماعى دين، علم به ارزش و 
جايگاه هوّيت ملّى، علم به ضوابط درســت 
زندگــى اجتماعى و...،  بخشــى از اين علوم 
نافع را تشــكيل مى دهند. مسجد، از ابتداى 
شــكلگيرى،  به عنوان يك كانون آموزش 

و يك دانشگاه مطرح بوده است. 
روزى رســول اكرم  وارد مســجد شد و با 
دو گروه مواجه شــد. در يك قسمت، گروهى 
ســرگرم علم آمــوزى و در قســمت ديگر، 
عّده اى مشــغول رازونياز با خدا بودند. پيامبر

 فرمودند: «اين دو نشســت و گردهمايى، 
مشمول خير و سعادت اند، زيرا گروه دّوم خدا 
را مى خوانند و گروه اّول نيز سرگرم فراگيرى 
بينش و دانش  هســتند و مى خواهند دانش 
و آگاهــى دينى خود را از رهگــذر تعليم، به 
ديگران منتقل ســازند؛ اّما گروه اّول بر گروه 
دّوم مزّيــت دارند. ســپس، حضرت در جمع 

گروهى كه ســرگرم دانش انــدوزى و تعليم 
بودند، نشست.30تشــكيل جلسات تفسير 
قرآن، آموزش احكام و مسائل شرعى، آموزش 
اعتقادات اسالمى، بيان تاريخ اسالم و ايران، 
دشمن شناسى و... آموزش هايى است كه در 
مسجد، با محورّيت امام جماعت مسجد انجام 
مى شود و اين آموزش ها تأثير بسيار زيادى در 
شكل گيرى هوّيت اجتماعى سالم افراد دارد. 
تأكيد بر اين مســئله به جاست كه مسجد و 
مباحث آموزشى كه مسجد در اختيار افراد قرار 
مى دهد، در ترسيم سبك زندگى اسالمى ـ كه 
خود از مهم ترين مؤلّفه هاى تشــكيل دهنده 
هوّيت اجتماعى صحيح اســت ـ بسيار نقش 
مهمى دارد و از اين طريق مى تواند تأثير مهّمى 

در تحّقق تمّدن اسالمى داشته باشد. 
3) مســجد، عامل بيدارى فطرت الهى: 
در اين حديث شــريف، چهارمين اثر ارتباط با 
مســجد، قرار گرفتن در معرض رحمت الهى 
مطرح شده است. اگر چه اين رحمت، مصاديق 
فراوانــى دارد، اّمــا به نظر مىرســد، يكى از 
مهم ترين جلوه هاى اين رحمت الهى، بيدارى 
فطرت الهى انسان ها در اثر عبادت و معنوّيت 
باشد. اســتاد مطهرى، يكى از عوامل بسيار 
اثرگذار در هوّيت اجتماعى و انسانى را، فطرت 
الهى موجود در وجود انسان ها مىداند؛ همان 
فطرتى كه خداى متعال از آن در قرآن اين گونه 
 ً︀ ﹀﹫﹠َِ ﹟ِ ِ︡ ﹚ِ﹛ ﹉ََ︗َْو ﹜ْ﹇َِ︃ ياد كرده اســت: «َ﹁
 ﹏َ ِ︡ ْ︊ ︑َ﹐َ ︀َ﹫ْ﹚َ︻َ ــ︀َس َة ا﹜﹙ُِ﹥ ا﹜ُِ︐﹩ َ﹁َ︴َ︣ ا﹜﹠ُ َ︣ ︴ْ﹁ِ
َ︣ ا﹜﹠ُ︀ِس  ُ﹛ َو ﹜ِ﹊﹟ُ َأْ﹋َ︓ ُ﹟ ا﹜َْ﹆﹫ِ ِ︡ ﹜َِْ﹙ِ﹅ ا﹜﹙ُِ﹥ ذ﹜َِ﹉ ا﹜
َ﹐َْ︺َ﹙ُ﹞﹢َن؛ پس روى خود را با گرايش تمام به 
حّق، به سوى اين دين كن، با همان سرشتى 
كه خدا، مردم را برآن سرشته است. آفرينش 
خدا تغييرپذير نيست. اين، همان دين پايدار 

است؛ ولى بيشتر مردم نمى  دانند». 31
 مسجد، كانون عبادت و توّجه دادن انسان به 
مقام عبودّيت و بندگى است. افرادى كه توّجه 
بيشترى به اين فطرت الهى خود دارند و از مقام 
انسانّيت خود، آگاه هستند، در صحنه اجتماع 
نيز رفتارى متناسب با هوّيت الهى خود دارند و 
خود را به هر كار و رفتارى آلوده نمى كنند. امام 
 ︹ْ︱َِ ﹜َْ﹛  َرُه ْ︡ َف  َ﹇ َ︣ على مىفرمايد: «َ﹝ْ﹟ َ︻
︋َْ﹫ــَ﹟ ا﹜﹠ُ︀ِس؛ هر كس مرتبــه و ارزش خود را 

بشناسد، آن را ميان مردم تباه نمى كند».32
4) مســجد و مواعظ اخالقى: پنجمين و 
ششمين اثر ارتباط با مســجد، در كالم امام 

علــى، شــنيدن، مواعظ اخالقى اســت 
كه سبب هدايت به مســير درست زندگى و 
دورى از راههاى انحرافى مى گردد. مســائل 
اخالقى هر فرد و جامعه، اثر بسزايى در هوّيت 
اجتماعى آن فرد يا جامعه دارد. به طور مثال، 
فردى كه دچــار بيمارى اخالقى، مانند تّكبر 
و خود پسندى باشد، مشّخصات اجتماعى او 
به گونه اى است كه دچار انزوا و از دست دادن 
اطرافيان خواهد شــد و در برقــرارى ارتباط 
با اطرافيان خود، دچار مشــكل مى گدد؛ اّما 
فردى كه از تواضع و دگردوســتى برخوردار 
اســت، هوّيت اجتماعى وى به گونه ديگرى 
اســت. فرد يا جامعه اى كه دچار روحّيه منفِى 
خودباختگى است، هوّيت اجتماعى آن فرد يا 
اعضاى آن جامعه به گونه اى است كه در برابر 
فرهنگ هاى مهاجم، تــوان مقابله نخواهد 
داشت و ستم پذير خواهد بود. بيمارى جامعه 
و قوم فرعون از نگاه قرآن همين بوده اســت 
︃ََ︵︀ُ︻﹢ُه  ﹁َ ﹤ُ﹞َ﹢ْ﹇َ ُ︿َ︐َ ْ︨ و قرآن مى فرمايد: «َ﹁︀
ــِ﹆﹫َ﹟؛ پس، او قوم خود  ِ︨ إِ﹡ُُــْ﹛ َ﹋︀ُ﹡﹢ا َ﹇ْ﹢ً﹝︀ َ﹁︀
را سبك مغز شــمرد و آنها هم وى را اطاعت 
نمودند، به راســتى كه آنها گروهى فاسق و 

نافرمان بودند».33
مســجد با احياى جلســات وعظ و اخالق، 
مىتواند به شــكل گيرى صحيــح هوّيت 
اجتماعى نوجوانان و جوانان كمك شــايانى 
نمايد؛ به خصوص با توّجه به اين نكته كه دِل 
پاك نوجوان و جوان، آمادگى بيشترى براى 
دريافت مواعظ اخالقى دارد و ملكات اخالقى 

در او راسخ تر خواهد بود. 
 ِ︣ ︽َ ِ︭ امــام على فرمودنــد: « ا﹜ِْ︺ْ﹙ُ﹛ ِ﹝ــَ﹟ ا﹜
؛ علم در كودكى، مانند  ِ︣ ِ︩  ِ﹁﹩ ا﹜ََْ︖ــ ﹆ْ ُ﹠﹛︀﹋َ
حّكاكى بر روى ســنگ است».34همچنين، 
پيامبر فرموده اند: «حفظ الّرجل بعد ما يكبر 
كالكتاب على الماء؛ يادگيرى در بزرگسالى، 

مثل نگارش بر روى آب است».35
موعظه، راه هدايت را به انسان مىنماياند و راه 
گمراهى را به انسان مىشناساند. يكى از عوامل 
انحاط شخصّيتى و بىهوّيتى جوانان، فقدان 
آگاهى و عدم تشــخيص راه درست و صراط 
مســتقيم از راههاى گمراهى است. مسجد، 
بهترين مكانى است كه مىتواند راه هدايت و 
ضاللت را به جوانان نشان دهد تا دچار بحران 

هوّيت يا هوّيت ناپسند اجتماعى نشوند. 
 ،5) مسجد و كنترل اجتماعى:  امام على
در بخش پايانى كالم خــود در فوايد ارتباط 
با مسجد به يك حقيقت روان شناختى اشاره 
مىكنند. افرادى كه با مسجد ارتباط مستمر 
داشــته باشند از نظر اجتماعى جايگاهى پيدا 
خواهند كرد كه بسيارى از رفتارهاى غلط يا 
خالف شــرع يا خالف عرف جامعه اسالمى 
را دست كم به خاطر حيا ترك خواهند كرد و 
اين در سالمت ظاهر جامعه اسالمى كه خود 
از جلوه هاى هوّيت اجتماعى اســت، اثرگذار 
است. به عبارت ديگر، ارتباط با مسجد باعث 
به وجود آمدن نوعــى كنترل همگانى بين 
مسلمانان خواهد شــد. به تجربه ثابت شده 
اســت كه جوان در محيطى كه غريب باشد 

ّ︡ت د︀ر ا︲︴︣اب و ﹡︀را︐﹩ ذ﹨﹠﹩   ︫﹤ ︣ان ﹨﹢ّ️، ﹡﹢︗﹢ان︋   در︋ 
 ﹈ را در ︩﹢  ︠️﹫ّ︭  ︫︿﹚︐﹞ ری ﹋﹥ وی ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی﹢︵ ﹤ ا︨️؛︋ 

︀ز﹝︀ن د﹨︡. ︠﹢︪︐﹟ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل و ﹨﹞︀﹨﹠﹌︨ 

﹠︡﹎﹩ ا︨️.  ﹥ ﹝﹆︀م ︻︊﹢دّ️ و︋   ﹝︧︖︡، ﹋︀﹡﹢ن ︻︊︀دت و ︑﹢ّ︗﹥ دادن ا﹡︧︀ن︋ 
﹢د،  ﹢د دار﹡︡ و از ﹝﹆︀م ا﹡︧︀﹡ّ﹫️︠   ︠﹩﹛︣ت ا︴﹁ ﹟ا ﹤ ﹫︪︐︣ی︋  ا﹁︣ادی ﹋﹥ ︑﹢ّ︗﹥︋ 
﹢د دار﹡︡ و   ︠﹩﹛ا ️ّ﹢﹨ ︀ ﹠﹥ ا︗︐﹞︀ع ﹡﹫︤ ر﹁︐︀ری ﹝︐﹠︀︨︉︋  آ﹎︀ه ﹨︧︐﹠︡، در︮ 
﹥ ﹨︣ ﹋︀ر و ر﹁︐︀ری آ﹜﹢ده ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡. ︠﹢د را︋ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
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و كســى او را نشناسد، راحت تر به رفتارهاى 
هنجارشــكنانه مىپردازد. يكــى از آفات 
پذيرش دانشــجوـ  به خصوص دخترانـ  در 
شهر ديگر غير از شــهر خود، همين فراهم 
شدن زمينه لغزش و رفتارهاى خالف هنجار 
است. بنابراين، ارتباط با مسجد به خصوص 
در ســنين جوانى، نوعى شخصّيت و هوّيت 
مذهبى اجتماعى بــراى نوجوان و جوان به 
وجود مى آورد كه همين هوّيت، مى تواند مانع 
ارتكاب رفتارهاى غلط باشد. در روايتى از امام 
 ﹤ِِ︀َ︋ رضا نقل شــده كه فرمودند: «َ︻ْ﹟ آ
︊َْ﹅ ِ﹝ــْ﹟ َأْ﹝َ︓︀ِل  َ ﹜َْ﹛  ︀َل﹇َ ﹤ِــ﹢َل ا﹜﹙ُــ ُ︨ َأنُ َر
 ︀﹞َ ︹ْ﹠َ ْ︮ ︀﹁َ ﹩ِْ︐َ ْ︧ َ﹫︀ِء إِ﹜︀ُ َ﹇ْ﹢ُل ا﹜﹠ُ︀ِس إَِذا ﹜َْ﹛ َ︑ ِ︊ ﹡ْ َ︃ ا﹜ْ
؛ از نصايح پيامبران چيزى باقى نمانده،  َ️ ْ ِ︫
مگر اينكه مردم مى گويند هرگاه حيا ندارى، 
هر چه مى خواهــى بكن».36حضور در جمع 
مؤمنان و شناخته شــدن به وسيله ايمان در 
بين مردم، مىتواند روحّيه شــرم و حيا را در 
انسان ايجاد و تقوّيت نمايد و به نوعى هوّيت 
اجتماعى ايمانى براى شخص ايجاد كند كه 
خود در عدم توّجه بــه انحرافات و لغزش ها 

بسيار قابل توّجه است. 
 بايسته هاى مسجد فّعال

بر اساس بحث هاى گذشته، مسجد مىتواند 
نقش بسيار مهّمى در شــكلگيرى هوّيت 
اجتماعى افراد داشته باشد؛ اّما نكته قابل توّجه 
اين است كه مســجدى در ايفاى اين نقش 
موّفق خواهد بود كــه حضور پويا و فّعالى در 
اجتماع داشته باشد. مسجدى كه تمام فّعالّيت 

آن منحصر به اقامه نماز جماعت باشد، اگرچه 
اثرهايى را در زمينه مسائل عبادى و اجتماعى 
مسلمانان خواهد داشت، اّما آن نقش آفرينِى 
كامل را نخواهد داشــت. به همين دليل، در 
پايان اين مقاله، ما به ذكر چند نكته به عنوان 
ضرورت هاى مســجد فّعال مى پردازيم. در 
واقع ضروريات مســجد فّعــال، يعنى آنچه 
كه براى پويايى و فّعال بودن مسجد در تمام 
عرصه ها به خصــوص درباره موضوع مورد 
بحثـ  يعنى شــكلگيرى هوّيت اجتماعى 

نوجوان و جوانـ  الزم است.
1)   فّعال بودن امام جماعت: امام جماعت، 
ركن اصلى مسجد در زمينه مسائل فرهنگى 
اســت. تمام فّعالّيت هاى تربيتى، فرهنگى 
و مذهبى مســجد، با محورّيت امام جماعت 
بايد صورت گيرد. اگر امام جماعت به برنامه 
مســجد و اقامه نماز جماعت به عنوان يك 
برنامه تبليغــى همه جانبه و اثرگذار نگاه كند 
و تمام سعى و تالش خود را براى ايجاد يك 
فضــاى تربيتى به كار بندد، مســجد از يك 
معبد صرف به يك كانون عبادى و تربيتى و 
اجتماعى تبديل مىشود كه نقش بى بديلى 

در سطح جامعه خواهد داشت. 
2)   هماهنگـــى بيـــن اركان اجرايـــى 
ـــف  ـــاى مختل ـــراى فّعالّيت ه ـــجد: اج مس
ــا گروه هـــاى  مســـجد توّســـط افـــراد يـ
ــا از  ــه مـ ــود كـ ــام مىشـ ــى انجـ مختلفـ
ـــجد  ـــى مس ـــوان اركان اجراي ـــه عن ـــا ب آنه

يـــاد مىكنيـــم؛ مثـــل امـــام جماعـــت، 
ـــى  ـــجد و... . يك ـــيج مس ـــاء، بس ـــت امن هيئ
از مشـــكالتى كـــه متأّســـفانه در برخـــى 
ــود، اختـــالف  ــاهده مىشـ ــاجد مشـ مسـ
ــاى  ــن اركان در تصميم گيرى هـ ــن ايـ بيـ
كالن و سياســـت گذارىهاى مســـجد 
ـــراه دارد  ـــه هم ـــادى ب ـــات زي ـــه آف ـــت ك اس
ـــرژى و  ـــن ان ـــدر رفت ـــد از: ه ـــه عبارت ان ك
ـــال در آن،  ـــاى فّع ـــجد و اعض ـــيل مس پتانس
بـــر روى زميـــن مانـــدن كارهـــاى اساســـى و 
وظايـــف اصيـــل مســـجد، ايجـــاد دل زدگـــى 
و دفـــع نمـــودن ديگـــران از مســـجد و... . اگـــر 
ـــا  ـــل ب ـــى كام ـــا هماهنگ ـــجد ب اركان مس
يكديگـــر بـــه انجـــام وظيفـــه بپردازنـــد، 
اثرگـــذارى مســـجد، مضاعـــف خواهـــد 
ـــد  ـــى خواه ـــى باالي ـــجد، پوياي ـــد و مس ش
ـــام  ـــه ام ـــت ك ـــر اس ـــه ذك ـــت. الزم ب داش
ـــن  ـــى بي ـــن هماهنگ ـــاد اي ـــت در ايج جماع

اركان مســـجد، نقـــش كليـــدى دارد. 
3)   انديشيدن تدابير الزم و ايجاد فضاى 
مناسب براى حضور حداكثرى نوجوانان 
و جوانان در مســجد: اگر حضور جوانان در 
مسجد منحصر به اقامه جماعت باشد، هرچند 
در شــخصّيت آنان اثرگذار است، اّما هرچه 
اين حضور بيشــتر و البته هدفمند و باضابطه 
باشــد، اين اثرگذارى بيشــتر و انس آنان با 
مسجد عميق تر خواهد بود. ايجاد كتابخانه 
و فضــاى مطالعه در مســجد، فراهم كردن 
فضاى آموزشى و فرهنگى، مثل كالس هاى 
علمى، فرهنگى و مذهبى، برگزارى جلسات و 
مراسم مختلف در مناسبت هاى ملّى و مذهبى 
و... از نمونه هاى اين فضاســازى براى حضور 

حداكثرى و هدفمند جوانان در مسجد است. 
4)   استفاده از افراد تحصيلكرده، جوان و 
خوشفكر در فّعالّيت هاى مختلف مسجد: 
حضور اينگونه افراد در فّعالّيت هاى مسجد 
از قبيــل عضوّيت در هيئــت امنا، برگزارى 
كالس ها و جلســات آموزشى فرهنگى، به 
عنوان امام جماعت و سخنران و حّتى مؤّذن 
و مّكبر، باعث جذب بيشتر جوانان به مسجد 
و كارآمدتر شدن مسجد در ايفاى نقش هاى 
خود اســت. از اين طريق، اثرگذارى مسجد 
در هوّيت بخشى به جوانان از لحاظ اجتماعى 
بسيار بيشتر خواهد بود. جوانى كه در مسجد، 
هيچ جذبــه اى نمى بيند و هيــچ ارتباطى با 
مسجد و عناصر مســجد، نه از لحاظ سّنى و 
نه از لحاظ علمى و فرهنگى نمى بيند، طبيعى 

است كه از فضاى مسجد، اثرپذيرى نخواهد 
داشت و حضور وى در مسجد، از نظر كمى و 
كيفى يك حضور حداقلى خواهد بود و هوّيت 
اجتماعى وى در محيط هاى ديگرى شكل 
خواهد گرفت. به عبارت ديگر، سنخّيت بين 
دو شــئ، مهم ترين عامل پيوند و اثرپذيرى 
است. جوان، اگر احساس سنخّيت با محيط 
مسجد داشته باشــد، پيوند عميق و پذيرش 
بااليى از محيط مســجد خواهد داشت؛ اّما 
اگر اين ســنخّيت را نيابد، ارتباط او با مسجد، 

سطحى و غير مؤثّر خواهد بود.
در اين بخش از نوشــتار، مناسب است كالم 
زيباى رهبر معّظم انقالب، حضرت آيت اهللا 
خامنهاى، در توصيف مســجد ايدهآل را، 
ُحسن ختام اين بخش قرار دهيم كه فرمودند: 
«نخستين مطلب مهم، بناى مسجد و حضور 
روحانى شايسته در آن اســت... . دسترسى 
آســان به مســجد، نياز ضرورى مؤمنان و 
جوانان و نوجوانان ماست. روحانى پرهيزگار، 
خردمند، كارشناس و دلسوز در مسجد، مانند 
پزشك و پرســتار در بيمارستان، روح و مايه  
حيات مسجد اســت. امامان جماعت، بايد 
آماده ســازى خويش براى طبابت معنوى را 
وظيفه حتمى خود بدانند و مراكز رســيدگى 
به امور مساجد و حوزه هاى علميه در همه جا 
آنان را يارى دهند. مساجد، بايد َمدَرِس تفسير 
و حديث و منبِر معارف اجتماعى و سياسى و 
كانون موعظه و پرورش اخالق باشد. زمزمه 
محّبــت متولّيان و مديــران و هيئت امناى 
مساجد، بايد دل هاى پاك جوانان را مجذوب 
و مشــتاق كند. حضور جوانان و روحّيه هاى 
بسيجى بايد محيط مسجد را زنده و پرنشاط 
و لبريز از اميد ســازد. ميان مســجد و مراكز 
آموزشى در هر محّل، همكارى و پيوند تعريف 
شده و شايسته اى برقرار گردد. چه نيكوست 
كه دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محّل، 
در مسجد و در برابر چشم مردم و از سوى امام 
 جماعت ، تشويق شوند. مسجد بايد رابطه خود 
را با جوانانى كه ازدواج مى كنند، با كسانى كه 
به موّفقّيت هاى علمى و اجتماعى و هنرى و 
ورزشى دست مى يابند، با صاحب هّمتانى كه 
كمك به ديگران را وجهه  هّمت مى ســازند، 
باغم ديدگانى كه غمگســارى مى جويند و 
حّتى با نوزادانى كه متولّد مى شوند، برقرار و 
مستحكم كند. مســجد بايد در هر منطقه و 

محّل، مأمن و مايه  خير و بركت باشد».37

 نتيجه گيرى
مســجد به عنوان يــك پايــگاه عبادى و 
اجتماعى، اگر با توّجه به معيارهايى چون فّعال 
بودن امام جماعت، استفاده از افراد فرهيخته 
و جوان در اركان مســجد و... به ايفاى نقش 
در جامعه بپردازد، با كاركردهاى خاّص خود 
مى تواند تأثير بسزايى در شكل گيرى هوّيت 
اجتماعى نوجوانــان و جوانانـ  كه در دوران 
شكلگيرى و تثبيت هوّيت هستندـ  داشته 
باشــد و در مواقعى اين نقش آفرينى بى بديل 
است. كاركردهايى، مانند ايجاد محيط دوستى 
و ارتباطــات اجتماعى، ارائــه آموزش هاى 
دينى، فرهنگى، تاريخى و... به جوانان، باعث 
آگاهى آنها به هوّيت اجتماعى صحيح خواهد 
بود. همچنيــن، وعظ و خطابه و ايجاد محيط 
و روحّيه اخالقى در افراد و...، در شــكلگيرى 

هوّيت اجتماعى افراد دخيل هستند.
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ص٤٠.
.١٤٩️﹝﹊ ،﹤︾﹑︊﹛ا ︕﹡ ،﹩︲︣﹛ا ︿︣  ︫- ٢٣

.٤٤٩️﹝﹊ ،٢٤ - ﹨﹞︀ن
ــ︣ان ﹨﹢ّ️، ﹡︣م ا﹁︤ار  ــ︊︀﹡﹩ ﹡﹫︀، ﹝ّ﹞︡، ︗﹢ان و︋   ︨- ٢٥

︀ز﹝︀ن ︑︊﹙﹫︽︀ت ا︨﹑﹝﹩. ︫︊︀ب،︨ 
 ٢٦ - و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥، ج٣، ص٤٨٠.

︀را﹐﹡﹢ار، ج٦٨،  ٢٧ - ﹡︕ ا﹜︊﹑︾﹥، ﹊﹞١٢️؛ ﹝︖﹙︧ــ﹩،︋ 
ص٣٨٤، ح٢٢.

٢٨ - ︾︣را﹜﹊﹛, ج١, ص٨٩, ح٢٠٤٨
.٦٧﹤٢٩ - ز︠︣ف، آ

٣٠ - ﹝︖﹞﹢︻﹥ آ︔︀ر ا︨︐︀د ﹝︴ّ︣ی، ج١٨ ص١٩٣.
.٣٠﹤٣١ - روم، آ

٣٢ - ︑﹞﹫﹞ــ﹩ آ﹝ــ︡ی، ︑︭﹠﹫︿ ︾︣را﹜﹊ــ﹛ و دررا﹜﹊﹙﹛، ج١، 
ص٢٣٣.

.٥٤﹤٣٣ - ز︠︣ف، آ
︀را﹔﹡﹢ار، ج ١، ص٢٢٤.  ︋،﹩︧﹚︖﹞ - ٣٤

 ،︣ت ر︨﹢ل︱ ︀ت ﹇︭︀ر﹝﹚﹋ ﹤︻﹢﹝︖﹞ ،﹥︀︭﹀﹛ا ︕﹡ - ٣٥
ص٤٤٥.

︀را﹔﹡﹢ار، ج٦٨، ص٣٣٣.  ︋،﹩︧﹚︖﹞ - ٣٦
﹥ ﹡﹢زد﹨﹞﹫﹟  ﹫︀م︋  ٣٧ - ﹡ــ︣م ا﹁︤ار ︡︒ و﹐️، ﹝﹊︐﹢︋ــ︀ت،︎ 

︣ا︨︣ی ﹡﹞︀ز، ص٢٨. ا︗﹑س︨ 

 ﹤︣﹎ا ،︫︡︀ ﹥ ا﹇︀﹝﹥ ﹡﹞︀ز ︗﹞︀︻️︋   ︋︭︣﹠﹞ ﹝︧︖︡ی ﹋﹥ ︑﹞︀م ﹁ّ︺︀﹜ّ﹫️ آن 
﹢ا﹨︡ دا︫️، اّ﹝︀ آن  ا︔︣﹨︀﹩ را در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︀︧﹏ ︻︊︀دی و ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن︠ 

︩ آ﹁︣﹠ِ﹩ ﹋︀﹝﹏ را ﹡﹢ا﹨︡ دا︫️. ﹆﹡

︀︧︐﹥ در آن ا︨️...   ︫﹩﹡︀ر رو﹢︱ ︀ی ﹝︧︖︡ و﹠  ︋،﹜﹞ ︉﹚︴﹞ ﹟﹫︐︧﹡ 
﹥ ﹝︧︖︡، ﹡﹫︀ز ︲︣وری ﹝﹣﹝﹠︀ن و ︗﹢ا﹡︀ن و ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن ﹝︀︨️.  . د︨︐︨︣﹩ آ︨︀ن︋ 
︫︤﹈ و  ︣د﹝﹠︡، ﹋︀ر︫﹠︀س و د﹜︧﹢ز در ﹝︧︖︡، ﹝︀﹡﹠︡︎  ︣﹨﹫︤﹎︀ر،︠   ︎﹩﹡︀رو
﹫﹞︀ر︨︐︀ن، روح و ﹝  ﹤︀﹫︀ت ﹝︧︖︡ ا︨️. ︎︨︣︐︀ر در︋ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

١٦٢
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︣دم ︻﹢ا﹝﹏ و ﹝﹢ا﹡ــ︹ ︗︢ب ﹝
︥ه ﹡﹢︗﹢ان و ︗ـ﹢ا﹡︀ن   ︋﹥ وـ

︡︗︀︧﹞ ﹤︋
فاطمه تويسركانى راورى/دكتراى پزشكى عمومى

  ﹊﹫︡ه
نوشــتار حاضــر با ارائــه گزارشــى درباره 
پژوهش هــاى ميدانى انجام شــده در مورد 
موضــوع تحقيق، در داخل و خارج كشــور، 
موانــع جذب نوجوان و جوانان به مســجد را 
به موانع فــردى، خانوادگى، اجتماعى و امور 
مربوط به مســاجد، دسته بندى و در مورد هر 
يك توضيحاتى را مطرح كرده است. نگارنده 
در پايان، در مورد چگونگى هدايت نوجوانان 
و جوانــان به ســوى مســجد، برنامه ريزى 
در مســاجد، تكريــم نوجوانــان و جوانان، 
مسئولّيت سپارى و تشويق آنها مباحثى مطرح 

نموده و پيشنهاداتى را بيان كرده است.
واژگان كليدى: مسجد، نوجوانان و جوانان، 
موانــع و راهكارهاى جــذب، امام جماعت، 
هيئــت امنــا، خادمــان مســجد، تكريم، 

مسئولّيت سپارى، تشويق.
﹤﹞ ّ︡ ﹆﹞

از صدر اســالم تا امروز مساجد، جايگاه بسيار 
مهم براى نشر انديشــه هاى ناب اسالمى و 
تقويت و توسعه  آيين پاك محّمدى بوده اند. 
از ابتداى شــروع نهضت اســالمى در سال 
1342هـ.ش تا زمان پيروزى انقالب، مساجد 
تأثيرى فراوان در جذب جوانان براى پيوستن 
به انقالب داشته و در حقيقت، انقالب اسالمى 
از مساجد آغاز و به جامعه كشيده شده است. در 
دوران جنگ تحميلى نيز مساجد، پايگاه مهّم 
بســيج مردم و اعزام آنان به جبهه هاى نبرد 
حّق عليه باطل براى دفاع از انقالب، اسالم و 
ايران بودند؛ اّما امروز مشاهدات تجربى نشان 
مى دهد كه حضور در مساجد در قياس با دوران 
انقالب و ســال هاى ابتدايى پس از پيروزى 
انقالب، كاهش يافته است. در حالى كه تعداد 
مساجد و حّتى امكانات موجود در آنها افزايشى 
چشم گير داشــته است. حال اين سؤال پيش 
مى آيد كه چرا مســاجد خلوت شــده است؟ 
چرا مردم، بــه خصوص نوجوانان و جوانان از 
سخنرانى ها و كتابخانه هاى مساجد و مراسم 

دعاى آن استقبال پرشورى ندارند؟ 
البتّه نبايد ترفندهاى دشــمن و برنامه ريزى 
آنها براى اختالف بين مساجد و مردم و به ويژه 
نســل جوانان را از نظر دور داشت؛ چرا كه آنها 
به روشــنى دريافته اند كه مســاجد از جمله 
مهم تريــن پايگاه هاى انقالب و عاملى مهم 
در تقوّيت انديشه هاى دينى و اسالمى است. 

از همين مســاجد، جوانان سلحشور مؤمن و 
مسلمان به پا مى خيزند و بر ضّد زياده طلبى ها 
و زورگويى هاى ظالمان و مســتكبران قيام 
مى كنند و حفظ انقالب اسالمى به زنده بودن 
و شور و نشاط مساجد بستگى دارد؛ اّما اين نكته 
مهم نبايد فراموش شود كه ما نيز نتوانسته ايم 
برنامه هاى اساسى مبتنى بر روش هاى علمى و 
هماهنگ با خواسته ها و نيازهاى نسل نوجوان 
طّراحى و يا شرايط تحّقق آنها را فراهم كنيم. 
در اين مقاله سعى شده است ضمن مرورى بر 
تحقيقات انجام شده در اين خصوص، عوامل 
و موانع جذب مردم، به ويژه نوجوانان و جوانان 
به مساجد را مطرح و پيشنهادهايى براى جذب 

آنان ارائه گردد.
ـــ︣ ︑﹆﹫﹆ـــ︀ت  ﹝ـــ︣وری ﹋﹢︑ـــ︀ه︋ 

ـــ︡ه ا﹡︖ـــ︀م︫ 
سازمان تبليغات اســالمى در سال 1374 در 
مطالعه اى نظرى، به بررســى علل كاهش 
حضور مردم در مساجد پرداخته است. مبناى 
نظرى اين مطالعه، ديدگاه كاركردگرايى است. 
در اين تحقيقـ  كه فاقد هرگونه بررسى تجربى 
استـ  از تغيير نيازهاى مردم و نداشتن تناسب 
كاركردهاى مســجد با نيازهاى فعلى مردم 
به عنوان علل خلوت بودن مســاجد در حال 
حاضر ياد شده است. همچنين، اين سازمان 
در تحقيقى كه در سال 1376 در تهران انجام 
داده است، به بررسى مسئله حضور جوانان در 
مسجد، وضع مساجد موجود از ديدگاه جوانان 
و نگرش جوانان درباره مسجد پرداخته است. 
اين تحقيق كه از نوع تحقيقات توصيفى بوده و 
به  روش پيمايشى و با استفاده از پرسش نامه بر 
روى يك نمونه 650 نفرى، شامل جوانان15 
تا 25 ســاله صــورت گرفته اســت. طبق 
يافته هاى اين تحقيق، با افزايش سن و ميزان 
تحصيالت از ميزان حضور در مساجد كاسته 
شده است. در مجموع، ميزان رفتن والدين به 
مسجد بر ميزان حضور جوانان تأثيرى مثبت 
دارد و مردان، بيش از زنان در مســاجد حضور 
مى يابند (66/6 درصــد، برابر 61 درصد). در 
مجموع، بيش از چهل درصد پاســخ گويان 
به مسجد، نگرشــى منفى دارند و به موازات 
افزايش سطح تحصيالت اين نگرش منفى 
نيز افزايش مى يابد. صدا و سيماى جمهورى 
اسالمى در يك نظرسنجى با عنوان «مسجد 
پايگاه تحقيق و نوســازى معنوى» (1376) 
به ســنجش نگرش جوانــان تهرانى درباره  

مســجد، حضور در مســجد و نارسايى هاى 
مســجد پرداخته است. اين تحقيق كه از نوع 
توصيفى بوده، به روش پيمايشى و با استفاده 
از پرسش نامه بر روى 650 نفر جوان تهرانى 
كه به عنوان افراد نمونه انتخاب شــده  بودند، 
صورت گرفته است، نتايج اين تحقيق حاكى از 
اين است كه حدود بيست درصد آنها به ندرت 
به مسجد مى روند و ســى درصد هيچ گاه به 
مســجد نمى روند. همچنيــن، اين تحقيق 
نشان مى دهد كه با افزايش سطح تحصيالت 
ميزان حضور افراد در مســجد كاهش يافته 
اســت. دختران هم كمتر از پسران به مسجد 
مى روند. ايوان يازبك و آدبرثلوميس در سال 
1983 ميالدى، مطالعه اى درباره  مســاجد 
در آمريكا انجام داده انــد. در اين تحقيق كه 
گزارش آن در قالب كتابى با عنوان «گسترش 
ارزش هاى اسالمى در اياالت مّتحده آمريكا» 
(1371) منتشــر شده است، محّققان مذكور، 
فّعالّيت هاى پنج مســجد از سه ناحيه  آمريكا 
شــامل نيويورك، ميدوست و سواحل شرقى 
را مطالعه كرده اند. نتايج اين تحقيق نشــان 
مى دهد كه بين ســن و ميزان مشــاركت در 
فّعالّيت هاى مســجد رابطه اى معنادار ديده 
مى شــود. بدين ترتيب كه جوانان، بيشتر از 
افراد مسن به مســجد مى روند و همچنين، 
افراد متأّهل بيشــتر از مجّردين در مســجد 

حضور مى يابند.1 
 آقــاى عّباس كردســتانى در تحقيقى كه با 
عنوان «عوامل مؤثّر بــر پايين بودن ميزان 
ارتباط جوانان با مساجد در استان كرمان»، در 
ســال 1382، بر روى يك نمونه نهصد نفرى 
از جوانان شــانزده تا 25 سال در ده سال شهر 
اين استان انجام داده، به نتايج جالب توّجهى 

رسيده است.
نتايج توصيفى حاصل از اين پژوهش و نهصد 
پرسش نامه معتبر تكميل شده، نشان مى دهد 
كه ميانگين سّنى جمعّيت نمونه 19/5 سال و 
ميانگين ميزان تحصيالت 11/6 سال است. 
از كّل جمعّيت نمونه (نهصد نفر) 17/2 درصد 
فاقد ارتباط با مسجد هستند. 69 درصد داراى 
ارتباط پايين (365 بار تا 730 بار در ســال) و 
فقط 3/8 درصد در حّد باال (731 بار تا 1095بار 
در ســال) ارتباط داشــته اند. ميانگين ميزان 
حضور ساالنه  افراد در مسجد 217/6بار است 
كه با متوّسط ميزان مورد انتظار، يعنى730 بار 
در سال، فاصله ى فراوانى دارد و بيانگر پايين 

﹫﹟ ﹝︧︀︗︡ و ﹝︣دم  ︣ای ا︠︐﹑ف︋   ︋︀﹡︤ی آر ﹤﹞︀﹡︣ ︀︊﹡ ︡ ︑︣﹁﹠︡﹨︀ی د︫﹞﹟ و︋ 
﹥ رو︫﹠﹩ در︀﹁︐﹥ ا﹡︡ ﹋﹥   ︋︀﹡︣ا ﹋﹥ آ ︥ه ﹡︧﹏ ︗﹢ا﹡︀ن را از ﹡︷︣ دور دا︫️؛و ﹤ و︋ 
︀﹍︀ه ﹨︀ی ا﹡﹆﹑ب و ︻︀﹝﹙﹩ ﹝﹛ در ︑﹆﹢ّ️ ا﹡︪︡﹥ ﹨︀ی   ︎﹟︣︑ ﹜﹞ ﹤﹚﹝︗ از ︡︗︀︧﹞
د﹠﹩ و ا︨﹑﹝﹩ ا︨️.
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بودن ميــزان ارتباط جوانان جمعّيت نمونه با 
مسجد است.

اين پژوهشگر در جمع بندى خالصه يافته هاى 
تحقيق چنين نتيجه مى گيرد كه طبق نتيجه  
به دست آمده، هرچه افراد نگرش موافق ترى 
درباره استفاده  ابزارى از مسجد داشته باشند، 
ميزان ارتباطشان با مسجد بيشتر خواهد بود و 
گرايش دينى عرفى نيز از طريق همين متغّير 
و به صورت غيرمســتقيم بر ميزان ارتباط با 
مسجد تأثيرى مثبت دارد؛ اّما در عوض، هرچه 
دين دارى فرد جديدتر باشد، ميزان ارتباط وى 
با مسجد پايين تر خواهد بود. البّته عكس اين 
نتيجه صادق نيست؛ يعنى دين دارى سّنتى، 
فاقد تأثير معنادار بر ميزان ارتباط با مســجد 
اســت. ميزان ارتباط با نهادهايى كه ما از آنها 
به نام نهادهاِى رقيب مســجد ياد مى كنيم، 
تأثيرى مثبت بر ميزان ارتباط فرد با مســجد 
دارد و در واقــع، نوعى رابطه  خّطى ميان اين 
دو برقرار اســت؛ يعنــى نهادهايى همچون 
حســينّيه، نمازخانه، مهدّيــه و امثال آن به 
علّت آنكه كاركردهايى مشابه مسجد دارند، 
در جامعه پذيرى دينــى افراد، به ويژه جوانان 
تأثيرى انكارناپذير و ماندگار دارند و همچنين، 
نتايج تحقيق نشــان مى دهد، هرچه افراد با 
اين نهادها بيشتر ارتباط داشته باشند، ميزان 
حضورشان در مســجد نيز باالتر خواهد بود. 
فقدان نهادهاى مشابه مسجد، فقط موجب 
حاضر نشدن افراد در مراسم مذهبى مى شود؛ 
اّما چنين نيســت كه اگر فردى به نهادهاى 
مشابه مسجد نمى رود، به طور حتم به مسجد 
خواهد رفت. سطح تحصيالت از طريق متغّير 
نوع دين دارى ـ ديــن دارى مدرن ـ بر متغّير 
وابسته تأثير گذار است. به  اين ترتيب كه هرچه 
سطح تحصيالت فرد باالتر باشد، دين دارى 
وى مدرن تر خواهد بــود و هرچه دين دارى 
فرد مدرن تر باشد، ميزان ارتباط وى با مسجد 

محدودتر خواهد بود.
اين پژوهشــگر همچنين در مقايســه  نتايج 
تحقيق حاضــر با نتايج تحقيقات پيشــين 
مى گويد: نتيجه  به دســت آمده در خصوص 
تأثير منفى سطح تحصيالت بر ميزان ارتباط 
با مســجد با نتيجه  به دست آمده در تحقيق 
سازمان تبليغات اسالمى (1376) هم خوانى 
دارد. طبق تحقيق مذكور، با افزايش ســطح 
تحصيالت، ميزان حضور افراد در مسجد رو 
به كاهش مى گذارد؛ چون سطح نيازهاى آنان 

باال مى رود و مســجد نيازهاى آنان را برآورده 
نمى سازد.

نتايج ايــن پژوهش مبّين آن اســت كه جّو 
اجتماعى ـ فرهنگى حاكم بر مساجد بايد تغيير 
پيدا كند تا جوانان رغبت و انگيزه  بيشترى براى 

حضور در اين پايگاه هاى معنوى پيدا كنند.
اين پژوهشــگر معتقد اســت كه تأثير منفى 
دين دارى مدرن بر ميزان ارتباط با مســجد، 
صرف نظر از ماهّيــت فردگرايانه  اين نوع از 
دين دارى از يك ســو و محدود بودن ميزان 
 ارتباط جوانان با مساجد از سوى ديگر مؤّيد اين 
واقعّيت است كه جّو اجتماعى ـ فرهنگى حاكم 
بر مساجد، در حال حاضر چندان جوان پسند و 
مدرن نيســت و قرائت سّنتى و برداشت هاى 
انحصارگرايانه از دين، سلطه اى بارز بر مساجد 
دارند. معنادار نبودن تأثير دين دارى سّنتى بر 
حضور جوانان در مسجد، علّت روشن و قاطع 
براى اين برداشت است. البّته راه برون رفت از 
اين بن بست چنان كه بسيارى تاكنون پيشنهاد 
كرده اند، تبديل مســاجد به مكان هايى براى 
تحّقق فّعالّيت هاى عرفى جوان پسند از قبيل 
ورزش، رايانه، فيلم و... نيســت، بلكه جوانان 
اگــر خواهان بهره منــدى از چنين خدماتى 
باشــند، به ســهولت مى توانند نياز خود را در 
بيرون از مسجد تأمين نمايند. به نظر مى آيد 
كه جاذبه هاى مساجد براى جوانان نه از سنخ 
 جاذبه هــاى عرفى، بلكه از نــوع جاذبه هاى 
معنوى  هســتند كه قادرند خألهاى معنوى 
موجود در زندگى دنياى مدرن را به ســادگى 

پر كنند.
البّته،  اگر جوان اين  گونه  جاذبه ها را در مسجد 
پيدا كند، ديگر به سوى مكان هاى نامطمئن 
 نمى رود و از همين طريق به مسجد عالقه مند 

مى شود.2
در پژوهش ديگرى كه در زمينه  برخى عوامل 
جذب جوانان به مســجد و بــا نظرخواهى از 
جوانان صورت گرفته، نتايج شايان توّجهى به 
دست آمده است. در اين تحقيق عوامل مورد 
نظر عبارت بودنــد از: امام جماعت، وضعّيت 
ظاهرى مســجد، كتابخانه  مسجد، طوالنى 
نشــدن نماز جماعت، هيئت امنــا و كانون 

فرهنگى مستقّر در مسجد.
نتايج به دســت آمده از بين 438 نفر از جوانان 
مذهبى استان كرمان، پس از تجزيه و تحليل 
آمارى، نشان مى دهد كه اكثر قريب به اتّفاق 
جوانان، وضــع ظاهرى مســجد (نظافت، 

ســاختمان و امكانات مورد نياز) را مهم ترين 
عامل جذب خود به مسجد مى دانند. طوالنى 
نشــدن نمازهاى جماعت، ويژگى هاى امام 
جماعت، كتابخانــه، كانون هاى فرهنگى و 
هيئت امنا به ترتيب در درجه  بعدى از اهمّيت 
قرار دارند. درجه بندى عوامل مزبور از اين قرار 

است:
1)     وضع ظاهرى مسجد 81/1 درصد؛

2)    طوالنى نشدن نمازهاى جماعت، 72/2 
درصد؛

3)    امام جماعت مسجد، 69/8 درصد؛
4)    كتابخانه  مسجد، 55/6 درصد؛

5)    فّعالّيت كانون هاى فرهنگى مساجد، 54 
درصد؛

6)    هيئت امناى مسجد، 36/6 درصد.
  ﹝﹢ا﹡ـــ︹ و را﹨﹊︀ر﹨ـــ︀ی ︗ـــ︢ب 
ـــ﹥ ﹝︧ـــ︀︗︡ ـــ︀ن︋  ـــ︀ن و ︗﹢ا﹡ ﹡﹢︗﹢ا﹡

 با بيان پيشــينه  برخى تحقيقات انجام شده 
مى توان مهم ترين موانــع جذب نوجوانان و 
جوانان به مســاجد را به شرح زير دسته بندى 
كرد و در هر زمينه به راهكارهاى مناسب توّجه 

كرد:
الف) موانع فردى؛

ب) موانع خانوادگى؛
ج) موانع اجتماعى، شامل جامعه و محيط هاى 

آموزشى؛
د) موانع مربوط به مساجد.

 الف) فردى
افزايــش ناموزون جمعّيــت در دو دهه  اخير 
مشــكالت فراوانى براى جامعــه به وجود 
آورده است. امروز كشور ما يكى از جوان ترين 
كشورهاى دنيا، شرايط خاّصى دارد. از يك سو، 
جمعّيت جوانان اين كشور مى توانند به عنوان 
نسلى بالنده، نقشى مهم در رشد و توسعه  كشور 
ايفا كنند و از ســوى، ديگــر ناتوانى در تأمين 
شرايط مناســب مى تواند خسارات سنگين و 

جبران ناپذيرى بر پيكره  كشور وارد كند.
هرچند تاكنــون در عرصه هــاى گوناگون 
موّفقّيت هــاى چشــمگير و ارزشــمندى 
داشــته ايم، اّما بايد اين واقعّيت را بپذيريم كه 
غفلت از نســل جوان هم آسيب هاى فراوانى 
در ابعــاد گوناگون پديد آورده اســت. اينكه 
بخش چشم گيرى از تحصيل كردگان جوان 
ما در مقاطع گوناگون تحصيلى بيكار هستند يا 
نمى تواننــد ازدواج كنند و زندگى مناســبى 

داشته باشند و...، تا حّدى موجب سرخوردگِى 
طبقاتى از نســل جوان شده است؛ همين امر 
سبب شده اســت كه او در مواردى احساس 
پوچى كند و خود را فردى شكســت خورده به 

حساب آورد و دچار يأس و نااميدى شود.
 جوانــان، هرچه را كه به صــورت بالقّوه دارا 
هستند، تمايل درونى دارند به صورت بالفعل، 
همان بشوند و اســتعدادهاى درونى خود را 
شــكوفا نمايند كه پيامد آن، احساس رشد، 
بلوغ و ســالمت روان خواهد بود. هرچند كه 
ممكن است در اين مرحله توفيق چندانى در 
خودشكوفايى نداشته باشــند، اّما نياز اين را 
در خود احســاس مى كنند كه از ظرفّيت ها و 
توانايى هاى خود بهره بردارى كامل نمايند و 
به كمال برســند و هر كارى را به بهترين نحو 

ممكن انجام دهند.
 نوجوان يا جوان كه ســر تسليم در برابر هيچ 
كس فرود نمــى آورد و بر ضّد همه  قدرت ها 
عصيان مى كنــد، در درون متوّجه ضعف ها و 
حقارت هاى خود است. عظمت، قدرت و بقا و 
دوام خود را در مذهب مى بيند، فلسفه زندگى 

و حيات خود را در مذهب جســت وجو مى كند 
و آن را براى زندگى خويش مى يابد. نوجوان 
مى خواهد مذهب و مفاهيم مذهبى را خودش 
با نيروى عقل خود بررســى كند و حقايق را 
دريابد. بنابراين، بسيارى از شّك هاى مذهبى 
نيز در همين مرحله براى او توصّيه مى شود كه 
با يافتن پاسخ هاى مناسب راه تكامل خود را 

نيز مى پيمايد.
 جوانانى كه در زندگى، هدف هاى مشّخصى 
ندارند يا هدف هاى بســيار كوچكى را دنبال 
مى كنند، اغلــب در تزلزل و ناامنى به ســر 
مى برند؛ زندگى آنها فاقد ارزش است و به طور 
دائم در حال افسردگى، يأس و نااميدى هستند 
و احساس تنهايى و پوچى و بيچارگى به آنها 

دست مى دهد». 3
 اين مشــكالت و كمبودها از يك سو، سبب 
اثرپذيرى نسل جوان از تبليغات سوء دشمنان 
مى شود و بين آنها، انقالب و روحانّيت فاصله 
مى اندازد. به طور طبيعى، اين گروه، از مساجد 
به عنوان پايگاه انقــالب و روحانّيت فاصله 

گرفته اند.

از سوى ديگر، هم با توّجه به نبود شناخت كافى 
از اســالم و احكام دين و وجود زمينه  مناسب 
در گروهى از افراد جامعه و انقالب اســالمى، 
موجب برداشــت غلط آنان از دين شده و به 
انحراف كشيده شده اند. وقتى نوجوان يا جوان 
در محيط هــاى گوناگون اجتمــاع در مقابل 
شبهات و القائات فكرى مكاتب و فلسفه ها و 
افراد گوناگون قــرار بگيرد و جواب منطقى و 
مستدل نيز نداشته باشد، براى حفظ غرورش 
ناگزير خود را بيگانه با مذهب معّرفى مى كند 
و با اين روش بر احساس حقارت خود به سبب 
ايــن ناتوانى ها در مقابل ديگران ســرپوش 
مى گذارد و اندك اندك به نفى نمودن مذهب 

كشيده مى شود.4 
 ب) موانع خانوادگى

به اعتقاد بســيارى از بزرگان تعليم و تربيت، 
«خانواده» نخستين مدرسه اى است كه انسان 
در آن درس مى آموزد و به عنوان نخســتين 
پايــگاه آموزش و پرورش و از اساســى ترين 

عوامل در تشكيل شخصّيت كودك است.5

 ︩﹨︀﹋ ﹤ ︴︑ ︭﹫﹑ت، ﹝﹫︤ان ︱﹢ر ا﹁︣اد در ﹝︧︖︡ رو︋   ︨︩ا﹁︤ا ︀  ︋
︣آورده  ︀﹐ ﹝﹩ رود و ﹝︧︖︡ ﹡﹫︀ز﹨︀ی آ﹡︀ن را︋  ︴ ﹡﹫︀ز﹨︀ی آ﹡︀ن︋  ﹝﹩ ﹎︢ارد؛ ﹢ن︨ 

﹡﹞﹩ ︨︀زد.

︀ره ﹡﹆︩ ﹝︧︀︗︡ و ﹝︖︀﹜︦ ﹝︢﹨︊﹩ در  ّ︴﹞ ﹩︱︑︣﹞ ︡﹫︣ی، در︋   ا︨︐︀د︫ 
︣د. ا﹎︣  ﹢ا﹡︡ن︋  ︀︡ در ﹝﹫︳ ﹡﹞︀ز︠  ︑︪﹢﹅ ︻︊︀دی ﹋﹢د﹋︀ن ﹝﹩ ﹎﹢︡: «︋︙﹥ را︋ 
﹥ ا﹟ ﹋︀ر ︑︪﹢﹅ ﹡﹞﹩ ︫﹢د؛ ﹢ن  ﹢ا﹡︡ن ︗﹞︹ را ﹡︊﹫﹠︡،︋  در ︗﹞︹ ﹡︊︀︫︡، ﹡﹞︀ز︠ 
﹢دش را در  ︤رگ ﹨﹛ و﹇︐﹩︠  در ا︮﹏ ︱﹢ر در ︗﹞︹، ﹝ّ︪﹢ق ا﹡︧︀ن ا︨️. آدم︋ 
 ︣︐︪﹫ ﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ ﹋﹢دك ﹋﹥︋  ﹫︪︐︣ی︎  ︗﹞︹ ا﹨﹏ ︻︊︀دت ﹝﹩ ︋﹫﹠︡، روح ︻︊︀دت︋ 
︑️ ︑︃︔﹫︣ ا︨️.

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩
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﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
١٦٧



دكتر غالمعلى افروز چنين عقيده دارد: «غالب 
رفتارهاى انســان بر اساس يادگيرى استوار 
است و نخستين و مهم ترين پايگاه يادگيرى، 
كانون خانواده است؛ زيرا خميرمايه  شخصّيت 
انسان در خانواده تكوين مى يابد و نگرش ها، 
رغبت ها، رفتارهاى خوشايند و ناخوشايند در 
برابر پديده هاى گوناگون از خانه سرچشــمه 

 مى گيرد». 6
اگــر والديــن در قالب الگوهــاى كودك و 
نوجوان، نگرش مطلوب و مثبتى به مســاجد 
داشته باشــند و آموزش دينى فرزندان خود را 
در قالب وظيفه اى اساسى تلّقى كنند، به طور 
قطع، اين گونه برخورد تأثير بسيارى در رفتار 
كودك و نوجوان خواهد داشت. پدر و مادرى 
كه به مســجد مى روند و فرزندان خويش را از 
همان دوران كودكــى در مجالس و محافل 
مذهبــى همراهى مى كنند، ســبب تقوّيت 
احساس پرورش مذهبى در آينده سازان جامعه 
مى شــوند. اين كار به صورت عادتى مطلوب 
و پسنديده در مى آيد. در صورت تحّقق ساير 
شرايط، مى توان اميدوار بود كه فرزندان چنين 
خانواده هايى در آينده افرادى شايسته، با روحّيه  

مذهبى قوى و عالقه مند به دين بار بيايند.
استاد شــهيد مرتضى مطّهرى، در باره نقش 
مساجد و مجالس مذهبى در تشويق عبادى 
كودكان مى گويد: «بچه را بايد در محيط نماز 
خواندن برد. اگر در جمع نباشــد، نماز خواندن 
جمع را نبيند، به اين كار تشــويق نمى شود؛ 
چون در اصل حضور در جمع، مشــّوق انسان 
است. آدم بزرگ هم وقتى خودش را در جمع 
اهل عبادت مى بيند، روح عبادت بيشترى پيدا 
مى كند؛ كودك كه بيشــتر تحت تأثير است. 
متأّسفانه كم رفتن ما به مساجد و مجالس دينى 
و اينكه كودكان كمتــر در مجالس مذهبى 
شركت مى كنند، سبب مى شــود كه اينها از 
ابتدا رغبت به عبادت پيدا نكنند؛ ولى اين براى 
شما (والدين) وظيفه است... بايد ما با بّچه هاى 
خودمان برنامه  مســجدرفتن داشته باشيم تا 
بّچه ها با مساجد  و معابد آشنا شوند. ما خودمان 
كه از بچگى با مســاجد و معابد آشنا بوديم در 
ايــن اوضاع و احوال امروز چقدر به مســجد 
مى رويم كه بّچه هاى ما كه هفت ساله شده اند 
به دبســتان و بعد به دبيرستان بعد به دانشگاه 
رفته اند، ولى به هيچ وجه پايشــان به مساجد 
نرسيده است، به مسجد بروند... خوب، اينها به 
اجبار از مسجدها فرارى مى شوند». 7بنابراين، 

بايد اين نكته مّدنظر باشــد كه «وقتى انسان 
عملى را به طور مستمر تكرار كرد، به تدريج با 
آن خو مى گيرد و حالتى در نفس به وجود مى آيد 

كه در اصطالح عادت ناميده مى شود». 8
عــالوه بر مطالب پيش، نــوع برخوردى كه 
خانواده با دين و ايمان به خدا دارند، در نگرش 
فرزندان مؤثّر است. بسيارى از دانشمندان نيز 
به اين موضوع اشاره داشته اند، ايمان يكى از 
ارزش هاى مهم نفسانى است كه پرورش آن 

بايد جزو برنامه  مربّيان قرار گيرد. 
الك مى گويد: «كودك از دوران طفولّيت بايد 
تصّورات دقيق و صحيحى از خداوند  كه نسبت 
به ما مهربان است و كلّيه  نيازهاى ما را فراهم 
مى ســازد و در عين نيكى و لطف مى باشــد، 
داشته باشــد. هرگز نبايد از خدا و موجودات 
 ناشناخته بترســد. كودك به علّت اينكه خدا 
نسبت به او مهربان است، خدا را دوست خواهد 
داشت و به زودى ياد خواهد گرفت كه دست 
نياز به ســوى او دراز كنــد؛ بنابراين، پرورش 
ايمان و استفاده از آن را بايد يكى از شيوه هاى 
مهّم تربيتى محسوب نمود كه اوليا و مربّيان 

مى توانند از آن بهره بگيرند». 9
همچنين، برخوردهاى نامناسب و تعّصب آميز 
والدين كه بر اســاس انس و الفت و دوستى و 
محّبت و همچنين، استدالل منطقى نباشد و 
نتواند بر اّطــالع و آگاهى نوجوانان و جوانان 
تشنه  حقيقت بيفزايد، آنها را در ورطه  گمراهى 
مى افكند و به بيراهه اى مى كشاند كه نهايت 

آن ضاللت و گمراهى است.
 ج) موانع اجتماعى

 1. جامعه 
آنچه موانع مشترك جذب جوانان به مساجد، 
در مدرســه و اجتماع است كه در خور توّجه و 
جاى تأّمل و تعّمق و بازنگرى اســت، وجود 
دوگانگى و تناقض در گفتار و عمل اســت كه 
در جامعه شاهد اعمال و رفتارى است كه مغاير 
تعاليم اخالقى و دينى است. از جمله عواملى 
كه بــر روى نوجوانان و جوانان تأثيرى منفى 

دارد مى توان به موارد زير اشاره كرد:
1ـ  1) دوستان ناباب و معاشران ناصالح؛

1ـ  2) آلوده بودن جّو عمومى حاكم بر جامعه و 
محيط ناامن فكرى و فرهنگى براى جوانان؛

1ـ  3) كم رنگ شــدن تدريجى معنوّيت در 
جامعه.

 2. مدارس و محيط هاى آموزشى
كــودكان و نوجوانان بخش چشــم گيرى از 
عمر خود را در مدارس و محيط هاى آموزشى 
سپرى مى كنند. مدرسه، دّومين محيط تربيتى 
اســت كه تأثير بســيارى در آموزش، رشد و 
شــخصّيت كودكان دارد. اگر عوامل تربيتى 
در مدرسه، به شايستگى وظايف خود را انجام 
دهند، مى توان به ســعادت و پيشرفت جامعه 
در آينــده اميدوار بــود. از جمله كاركردهاى 
مدرســه، تربيت مذهبى دانش آموزان است. 
برگــزارى كالس هــاى دينــى و فرهنگ 
اســالمى در طول دوران تحصيل، برگزارى 
نماز جماعت و آموزش هاى دينى در مدارس 
اگــر به نحوى صحيح انجام شــود، از جمله 
تالش هاى ارزشمندى خواهد بود كه مى توان 
به اثرگذارى تربيتى آن اميدوار بود. برخالف 
تأثيــرات مثبتى كه اين اقدامــات بر تقوّيت 
روحّيه  دينى برخى كودكان و نوجوانان داشته 
اســت، باز هم با دشوارى هاى فراوانى مواجه 
هســتيم. به تعبير ديگر، مدارس نتوانسته اند 
به شايســتگى از عهده  اين رســالت عظيم 
برآيند. گاهى اوقات در مدارس و دبيرستان ها 
كه تعليمــات دينى و بينش مذهبى و قرآن را 
آموزش مى دهند، به ســبب تفهيم ناصحيح 
مطالب يا بى صالحّيتــى معلّم و يا ناتوانى در 
پاسخ دادن به سؤاالت دانش آموزان، بدبينى 
به مذهب در آنها تقوّيت مى شــود و نوجوان 
احســاس مى كند كه درس دينى را خوانده و 
خوب فهميده، اّما چيزى نداشته است كه او را 
جلب و جذب نمايد و به درد زندگى او بخورد، و 
در اصل، دين و مذهب آرام بخش درون نيست 
و روح و فكر را به تعالى نمى رساند و پياده كردن 
آن عملى نيست و اگر هم عملى باشد داروى 
مخّدر اســت و انسان ها را تخدير مى كند و از 
حركت و رفتن و جريان داشــتن باز مى دارد و 
به ســكون و ركود و پوسيدن و بلكه به عقب 
برمى گرداند. به اين دليل است كه او از چنين 
مذهبى رويگردان اســت و بر ضّد آن طغيان 
مى كند و رسالت ريشه كن  كردن مذهب را نيز 
به دوش مى گيرد و از مســجد در قالب پايگاه 

دين دورى مى كند.10
اگر مــدارس ما در تفهيم دين و تربيت دينى، 
توفيق الزم را به دست آورده بودند، اين تأثير 
را در ســطح اجتماع هم شاهد بوديم و حضور 
دانش آموزان و جوانان در مســاجد در سطح 
گسترده مى توانســت گوياى آن باشد؛ ولى 

متأّســفانه واقع امر غير از اين اســت. ارتباط 
مساجد و مدارس بســيار كم رنگ است. اگر 
پيوند عميق بين اين دو نهاد آموزشى و تربيتى 

برقرار بود، امروز شاهد اوضاع بهترى بود.
 د) عوامل مربوط به مساجد

 1. امام جماعت
امــام جماعت در هر مســجد عامل مهم در 
پيشرفت و ترّقى مســجد به شمار مى رود و 
چنانچه شــرايط الزم داشــته باشد، تأثيرى 
بســزا در تحــّوالت مثبت در جوانــان و در 
نتيجه گرايش آنان به مساجد خواهد داشت. 
مهم ترين ويژگى هاى امام جماعت عبارتند 

از:11 
•     ثابت بودن؛

•     ابتكار و خالقّيت؛
•     توانايى جسمى؛

•     توانايى علمى و دارا بودن دانش الزم؛
•     دوستى با جوانان و نوجوانان؛

•     نظم؛
•     احترام و تواضع؛

•     درك موقعّيت سّنى جوانان؛
•     بيان ساده و شيوا؛
•     آراستگى ظاهرى؛

•     (توان) تهّيه  امكانات مالى.
 هرچند همه ايــن ويژگى ها، مهم و در جذب 
جوانان به مسجد مؤثّرند، ولى چند مورد ازآن 

به لحاظ اهمّيت بيشتر توضيح داده مى شود.
 توانايى علمى

طرز طرح مسائل مذهبى به نوجوانان و جوانان 
بسيار اهمّيت دارد. امام جماعت ضمن احاطه  
علمى، بايد بداند چه مســائلى را در اين دوره 
بايد براى نوجوانان و جوانان بيان كند تا از دين 
زده نشــوند و در عين حال، بايد آن مسائل را با 
زندگى تطبيق داد. اين موضوعات بايد چنان 
دقيق عرضه شود كه آنها احساس كنند امور 
مذهبى در خور پياده شدن در زندگى روزمّره 
اســت و حّتى مى توانند گاهى نيازهاى روانى 
خود را نيز با كمــك اين امور برطرف نمايند. 
فقط موعظه كردن كافى نيســت، بلكه بايد 
مسائل دينى را با تجربه، علم و عمل توأم كرد.

 دوستى با جوانان و نوجوانان
جوان به دوستى نياز دارد كه او را با همه  افكار 
و تمايالت درونى و شــور و عشــق و حركت 
درك كند و پاســخ گوى مجهوالت و حّالل 
مشكالت و محرم اسرار و مشاور و راهنمايش 
باشد. جوان به يك چنين فرد دلسوز و مهربانى 

نيــاز دارد. وجــود يك چنين يــار مهربان و 
خيرخواه در تكميل شخصّيت و زندگى آينده  
او تأثير شــايانى خواهد ســاخت و در مسائل 
مذهبى، امام جماعت مى تواند بهترين دوست 

و تّكيه گاه براى آنان باشد.
از جمله معضالت جوانان متدّين آن اســت 
كه دغدغه هاى فراوان معنــوى دارند و اگر 
راهنمايى نشوند، دچار افراط و تفريط و گاهى 
به انحراف كشيده مى شوند. اگر مبلّغان زمانى 
را براى اين امر اختصاص داده و اعالن كنند كه 
افراد مى توانند به طور مثال، يك ساعت مانده 
به غروب آفتاب، هر روز براى مشاوره  معنوى، 
عبادى به صورت فردى يا گروهى بنا بر ميل 
خود به آنها مراجعه كنند، اين موضوع مى تواند 
ضمن برقرارى انس بيشتر با روحانى، زمينه  

اصالح حركت هاى خداجويانه مردم باشد.
براى دست يابى به نتايج مثبت، مبلّغ بايد ابتدا 
گوشى شنوا داشته و سنگ صبور باشد و بعد از 
شنيدن كامل سخنان و شناخت دقيق مشكل، 
به راهنمايى مردم با توّجه به دستورات دينى 
بپردازد. در مواردى كه مبلّغ در راهنمايى خود با 
مشكل مواجه شد، بايد به مراجعه كننده بگويد 
من درباره  سؤال شما بايد مطالعه كنم و سپس 

پاسخ شما را بگويم.12 
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 درك موقعّيت سّنى جوانان
در  ايــن زمينه امام جماعت بايــد با توّجه به 
تمايزات فردى افراد، برنامه هاى متناســب با 
سن آنان داشــته باشد و جلساتى در هر هفته 
يــك بار ترتيب دهد تا با دعــوت از افراد آگاه 
و صاحب نظر، به ســؤاالت دينى، مذهبى و 
اجتماعى نوجوانان در مسجد، پاسخ مناسب 

داده شود.
از احاديث چنين اســتفاده مى شود كه پيامبر 
اكرم نه فقط با كودكان، بلكه با عموم مردم 
به مقدار عقل و دركشــان صحبت مى كرد و 
به هنگام معاشرت و سخن گفتن، خودش را 
در حّد مســتمع تنّزل مى داد و بدين صورت، 
دلشــان را به دســت مى آورد. همين نكته را 
مى توان از عوامل نفوذ در ديگران محســوب 
نمود13 كه امــام جماعت بايد بــه آن توّجه 
داشته باشد. در كنار همه  اينها، نقش الگويى 
امام جماعت را نيز نبايد از نظر دور داشــت. در 
مباحث اخالقى و روان شناسى، بر تأثير الگوها 
تأكيد شــده اســت. همان طور كه الگوهاى 
ناآگاه، ناتوان، منحرف، شــخص را از وادى 
هدايت به قعر ضاللت مى كشانند، الگوهاى 
خودساخته و پاك و آگاه تأثير مطلوبى بر روى 
نوجوانان و جوانان داشــته و آنها را به ســوى 

سعادت رهنمون مى شوند. براى مثال، وقتى 
صفــِت عدالت و دورى از گناه و پاكى و تعّهد، 
بايد از شرايط امام جماعت باشد، روشن است 
كه جامعه و جمع اقتداكننده را نيز در اين مسير، 
حركت مى دهد و مالك هاى تقّدم در كارها و 

مسئولّيت هاى، آنها مى شود.14
  2. هيئت امنا

هيئت امناى مســجد به صورت ركن اصلى 
برنامه ريزى در مســاجد، نقشى بسيار مؤثّر 
در ايجاد زمينه  مناســب بــراى جذب مردم، 
به ويژه نوجوانان و جوانــان دارند. اگر هيئت 
امنا سياست هاى درست و اصولى اتّخاذ كنند 
و در مســير صحيح پيش بروند، مى توانند با 
هماهنگى ســاير عوامل، مسجد را به پايگاه 

مستحكم اعتقادى و فرهنگى تبديل كنند.
هيئت امنا و مسئوالن و دست اندركاران بايد 
بدانند اين مكان كه پايگاه اميد و توّجه بندگان 
خداست؛ عنوان، سمت و رياست نمى پذيرد. 
هر آنچه هســت، خدمتگزارى است و بر اين 
خدمتگزارى بايد افتخــار نمود. همه  مردم را 
بايــد با ديد محّبت نگريســت و با آغوش باز 
از ايشان اســتقبال كرد و مشكالت آنان را با 
نهايت دّقت و قدرت و احساس محّبت انجام 
داد. اگر اين ديدگاه بر مســاجد حاكم باشــد، 

بسيارى از مشكالت برطرف خواهد شد. 
هيئت امنا بايــد با در نظر گرفتن همه  جهات 
كار و دورانديشى و برنامه ريزى، مساجد را به 
كانون هاى عبادت و بندگى و مراكز آموزش 
احــكام الهى و معارف اســالمى و حركت و 

جنبش در مسير سعادت جامعه مبّدل سازند.
خداوند در آيه  34 سوره  انفال مى فرمايد: «إِْن 
ُ﹆﹢َن؛ كســانى حّق سرپرستى  َأْو﹜َِ﹫︁ُؤُه إِ﹐ُ ا﹜ُْ﹞︐ُ
مســجدالحرام را دارند كه مّوحد و پرهيزگار 
باشند».  اين آيه شريف به موضوع بحث اشاره 
دارد؛ اگرچه اين حكم درباره  مســجدالحرام 
گفته شده است، ولى شامل همه  كانون هاى 
دينى و مســاجد و مراكز مذهبى مى شــود. 
«متولّيــان» و «متصّديــان» آنــان بايد از 
پاك ترين و پرهيزكارترين و فّعال ترين مردم 
باشــند كه اين كانون ها را پاك و زنده و مركز 
تعليم و تربيــت و بيدارى و آگاهى قرار دهند. 
بــه عبارت ديگر، نبايد افرادى ناآگاه، ناتوان و 
متعّصب و آلوده متولّى آن باشند كه اين مركز 
را به مكان هايى تبديل كنند كه انديشــه ها را 
ســاكت و راكد نگه دارد و موجب بيگانگى از 
حّق و دورى نوجوانان و جوانان از اسالم گردد.

 3. خادمان مسجد
اين نكته  مهم را بايد پذيرفت كه همه عوامل و 

دست اندركاران مساجد در جذب يا دفع جوانان 
مؤثّرند. هر چند شايد در ظاهر به اين موضوع 
توجّهى نشــود و به طور مثال، نقش خادمان 
مساجد ناديده گرفته شود. تجربه نشان داده 
است كه خادمان مساجد به طور معمول، افراد 
ميانسال و سالخورده اى هستند كه برخى هم 
در خصوص مســئولّيت خود، تعّصبى خاّص 
دارند. آنان برخــالف اينكه در اجراى پاره اى 
وظايف خود، به شايستگى عمل مى كنند، در 
مواردى نيز به سبب ناآگاهى از مسائل تربيتى 
و تغييرات و شرايط روز جامعه، فضايى را پديد 
آورده اند كه موجب دلزدگى نوجوانان و جوانان 

شده و آنان را از رفتن به مساجد باز مى دارند. 
جالب اســت كه حّتى برخــى از خادمان در 
مــواردى، برخالف نظر هيئــت امنا و حّتى 
امام جماعت مسجد عمل مى كنند. يك كار 
پژوهشى گسترده مى تواند صّحت يا سقم اين 
موضوع را روشن كند. به عنوان نمونه، هيئت 
امناى يكى از مساجد تصميم مى گيرند پس 
از احداث ســاختمان اصلى يكى از مساجد، 
ســاختمان موّقت قبلى را به محل ورزشــى 
تبديل كنند. روشن است كه با استقرار چند ميز 
تنيس و پــاره اى امكانات ديگر، زمينه  جذب 
شــمار چشم گيرى از نوجوانان و جوانان پديد 
مى آيد و به طور معمول، اين افراد دو ســاعت 
مانده به اذان در مســجد و پــس از ورزش در 
مراسم نماز جماعت هم شركت مى كردند و در 
ساير فّعالّيت ها هم مشاركت بيشترى داشتند.

 يكى از اعضاى هيئــت امنا مى گويد: «يك 
روز اّطالع دادند كه ديگر كسى اجازه  بازى در 
مسجد ندارد و وقتى موضوع را بررسى كرديم؛ 
ديديم خادم مســجد تمام وسايل ورزشى را 
جمع كرده و در گوشــه اى روى هم گذاشته 
اســت و فقط جمله اى كه در پاســخ  هيئت 
امنا گفته اين بوده اســت كه من حوصله  سر 
و كلّه زدن با بّچه هــا را ندارم!» بنابراين، بايد 
در انتخاب و گزينش خادمان مساجد با دّقت 

بيشترى عمل كرد.
«خادمان بايد در ســنينى باشند كه از شور و 
نشــاط الزم برخوردار باشند و روحّيه  برخورد 
با تمام طبقات اجتمــاع را بروز دهند؛ چرا كه 
خســتگى  روحى و پيرى خــادم بر اعصاب و 
روان او تأثير مى گذارد. از اين رو، شايســتگى 
الزم براى اداره  مســاجد را ندارد و باعث گريز 

نوجوانان و جوانان از مسجد مى شود».15

4. يكى از موانع جذب افراد و به  ويژه جوانان 
به مساجد، نامناسب بودن فضاى فيزيكى و 
ظاهرى مساجد و رعايت نكردن بهداشت و 

نظافت اين مكان هاى مقّدس است.
 انســان به  طور طبيعى، به سوى پاكيزگى و 
زيبايى تمايــل فراوان دارنــد. فضاى زيبا و 
مناســب مى تواند در جذب افــراد مؤثّر واقع 
شود. در اسالم بر ساخت مساجدى كه بيانگر 
عظمت و شكوه اسالم باشند، تأكيد شده است 
و بر ارتفاع و برافراشتگى مسجد اجازه داده يا 
توصّيه شده اســت؛ آنجا كه مى فرمايد: «ِ﹁﹩ 

16 .«︹َ﹁َ ْ︣ ︋ُُ﹫﹢ٍت َأِذَن ا﹜﹙ُُ﹥ َأن ُ︑
همچنين، مسئله ديگرى كه به طور عملى در 
كلّيه  مساجد مراعات نشده است و وجه امتيازى 
در مقايســه با كليسا و معابد اديان ديگر است، 
روشنايى و دل بازى مسجد به طرف آسمان و 
طبيعت است. نور آفتاب و روشن بودن مكان، 
مؤّيد پاكيزگى اســت. به عالوه، طبق تشبيه 
مكّرر قرآن كه نور و ظلمت را معّرف و هم طراز 
با هدايت و ضاللت مى آورد و روشنايى تناسب 
و تأثير ذهنى در جهت بينايى و هدايت خواهى 
دارد. به عالوه، قرآن خود را كتابى روشن آشكار 

و بى ابهام و كژى معّرفى مى نمايد.
 بهداشــت و نظافت مساجد از جمله مواردى 
اســت كه بايد همواره مّدنظر قــرار گيرد. در 
قرآن، عالوه بر شــرايط اساسى و اصولى، به 
بعضى شــرايط به اصطالح فّنى يا فرعى نيز 
اشاره شده اســت و مهم تر از همه، طهارت و 
پاكيزگى اســت. آيه  125 سوره بقره در تأكيد 
اِ﹨﹫َ﹛ َو  َ︣ ْ︋ َ﹡︀ إِ﹜َ﹩ إِ ْ︡ ِ︻َ اين مطلب مى فرمايد: «َو
ِ︀ِ﹀﹫َ﹟ َو ا﹜َْ︺︀ِ﹋ِ﹀﹫َ﹟  ا ︋َْ﹫ِ︐َ﹩ ﹜ِ﹙︴ُ َ︣ ِ︵َ َأن ﹏َ﹫︻ِ︀﹝َ ْ︨ إِ

ُ︖﹢ِد».  ّ︧ ِ︹ ا﹜ ُ﹋ ّ︣ َو ا﹜
مساجد ما متأّســفانه مظهر خالف آن است؛ 
بوى مســتراح، هر عابرى را كــه از كنار آن 
مى گذرد، مشــمئز مى كند؛ بوى پا و جوراب 
و لباس كهنه كه به اســتقبال واردشوندگان 
مى آيد، طردشان مى نمايد؛ بو و دود سيگار كه 
بدتر از قهوه خانه ها فضاى مسجد را پر مى كند، 
مشكالتى كه براى وضو گرفتن و تطهير وجود 
دارد و فرش هايى كه به واسطه  پشمى بودن و 
سنگينى، مواد چربى و كثافات را در خود نگاه 
مى دارد و شست وشــو و تعويض آن مشكل 
اســت. بنابراين، هر قدر ســاختمان مسجد، 
براى نظافت و روشنايى (كه عاملى براى دفع 
كثافات است) و تهويه  دائم مساعد باشد، عمل 

صحيحى انجام شده است.

در اسالم بر مراعات بهداشت و پاكيزگى تأكيد 
فراوان شده اســت. به طور طبيعى، نظافت و 
بهداشت مســجد از اهمّيتى ويژه برخوردار 
است. احاديث و روايات نيز بيانگر اين اهمّيت 

است. 
 َ︡ ︖ ْ︧ َ︦ ا﹜َْ﹞ در احاديث آمده اســت: «َ﹝﹟ َ﹋َ﹠
َج ِ﹝﹠ُ﹥ ا﹜︐ّ︣اَب  َ︣ ِ︦ ﹜َ﹫َ﹙﹤ ا﹜ُْ︖﹞︺ِ﹤ َ﹁︃︠ ﹫﹝َْ﹛َم ا﹢َ
َ︣ ﹜﹥؛ هر كس در شب  رّ ﹁﹩ ا﹜︺﹫﹟، ُ︾ِ﹀ َ︢ ُ ︀﹞ ِ︡ر﹇َ
جمعه، مســجد را به اندازه خاكى كه ممكن 
است در چشــم برود، جارو كند، خدا گناهش 

را مى آمرزد». 17
 چگونه مى توان نوجوانان و جوانان را به سوى 

مسجد هدايت كرد؟
اكنون، اين ســؤال پيــش مى آيد كه چگونه 
مى توان نوجوانان و جوانان را به سوى مسجد 
هدايت كرد؟ با توّجه به روحّيات حّساس اين 
گروه، چه نكات مهمى بايد مّدنظر قرار گيرد؟

نوجوانــان، از هر ملّت و نــژاد، به طور فطرى 
خواهــان معرفت الهى و ســجاياى اخالقى 
هســتند. اين خواهش عميق و طبيعى سبب 
شده است كه دانشــمندان روان، دوران بلوغ 
را ســنين ماوراى طبيعت بنامند و در مباحث 
روان شناســى جوان، به طور مستقّل درباره  
آن گفت وگــو كنند. تمايل فطــرى جوانان 
به مذهب آن  قدر شــديد اســت كــه همه  
روان شناسان مى گويند: بين بحران تكليف و 
جهش هاى مذهبى، ارتباط انكارناپذيرى ديده 
مى شود؛ حّتى كودكانى كه در خانواده هاى دور 
از مذهــب و ايمان پرورش يافته اند، در دوران 
بلوغ عالقه  بيشترى از خود به مسائل مذهبى 

 نشان مى دهند». 18
استانلى هال معتقد است كه نوجوانان در حدود 
پانزده سالگى حداكثر احساسات دينى را دارا 
هستند؛ زيرا با گرايش به طرف دين و اعتقادات 
مذهبى، مى خواهند تالطم نابســامانى هاى 

خود را كاهش دهند.19
همان طــور كه مالحظه مى شــود مذهب، 
عامل آرامش دل و رضاى روح اســت و فرد 
را از تشويش ها، اضطراب ها و ترس ها نجات 
مى دهد. فردى كه در درون، متوّجه ضعف ها 
و حقارت هاى خود اســت، عظمت يا قدرت و 
دوام خود را در مذهب مى بيند و فسلفه  زندگى 
و حيات خود را در مذهب جست وجو مى كند و 

در آن، معنايى براى زندگى خويش مى يابد.20
دكتر محّمد رضا شــرفى چنين عقيده دارد: 
«در دوران بلوغ، نوجوان، توّجهش به مسائل 

﹥ ﹝︧︀︗︡ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ آورد،   از د﹍︣ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹋﹥ ز﹝﹫﹠﹥  ︗︢ب ا﹁︣اد و ︗﹢ا﹡︀ن را︋ 
︣ای  ﹥ آ﹡︀ن ا︨️، ا﹎︣ ا﹁︣اد ا︧︀س ﹝︪︀ر﹋️ ﹋﹠﹠︡،︋  دادن ﹝︧﹢﹜ّ﹫️ ﹝﹢رد ﹡︷︣︋ 

﹢ا﹨﹠︡ دا︫️. ﹞﹫﹞︀﹡﹥ ای︠  ﹥ ا﹨︡اف ﹝﹢رد ﹡︷︣ ﹨﹞﹊︀ری︮  ر︨﹫︡ن︋ 

  ﹤﹫ّو رو ︡﹠︫︀ ︣︠﹢ردار︋  ﹢ر و ﹡︪︀ط ﹐زم︋  ︀︫﹠︡ ﹋﹥ از︫   ︋﹩﹠﹫﹠ ︀︡ در︨  ︀د﹝︀ن︋   ︠
﹫︣ی  ︧︐﹍﹩  رو﹩ و︎  ︣وز د﹨﹠︡؛ ︣ا ﹋﹥︠  ︀ ︑﹞︀م ︵︊﹆︀ت ا︗︐﹞︀ع را︋  ︋︣︠﹢رد︋ 
︣ای اداره   ︀︧︐﹍﹩ ﹐زم︋  ︣ ا︻︭︀ب و روان او ︑︃︔﹫︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد. از ا﹟ رو،︫  ︠︀دم︋ 
︀︻︒ ﹎︣︤ ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن و ︗﹢ا﹡︀ن از ﹝︧︖︡ ﹝﹩ ︫﹢د ﹝︧︀︗︡ را ﹡︡ارد و︋ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩
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١ ٣ ٩ ٣
١٧١



ماوراءالطبيعى بيشتر مى شود و عالقه مند است 
كه درباره آن سوى پرده  طبيعت آگاهى يابد و 
افكارش از پوسته  هستى بگذرد و آن را بشكافد 
و از دنياى معنوّيات، جهان آخرت،  ايده آل هاى 
اخالقى و زهدگرايى، با خبر شود. از نظر قلبى 
و احساسى نيز تمايل او به زيبايى هاى معنوى 
برانگيخته مى شود و مصداق كالم پيامبر اكرم

 واقع شــود. آن حضرت روزى در سخنان 
خود فرمودند كه جوانان قلبى فضليت پذير و 
دلى رقيق تر و حّساس تر دارند. خداوند مرا  به 
پيامبرى برانگيخت تا مردم را به رحمت الهى 
بشارت دهم و از عذاب الهى بترسانم. جوانان 
و نوجوانان سخنان مرا پذيرفتند و با من پيمان 
محّبت بستند؛ ولى پيران از قول دعوتم سرباز 
زدند و به مخالفت با من برخاستند. آنگاه رسول 
خدا به آيه اى از قرآن اشــاره كرد و درباره  
مردم كهنســال كه مّدت زندگى آنها به درازا 
كشــيده و دچار قساوت و سخت دلى شده اند، 

سخن گفته است». 21
حال كه نوجوان به واســطه  تمايالت فطرى 
خود چنين آمادگى را داراســت، برنامه ريزان 
جامعه بايد براى هدايت اين نسل چاره انديشى 
كنند و مساجد به عنوان پايگاه هاى معنوى، 

نقش خود را ايفا كنند:
 يك روحانى خوش فكر و آگاه مى تواند الگوى 
مطلوبى براى نوجوانان باشد و آنها را در مسير 
دين هدايت نمايد. او بايد شــرايط نوجوان را 
درك كند و بــه دور از هرگونه افراط و تفريط 
عمل كند؛ چرا كه احســاس مذهبى و نيايش 
و پرســتش، مانند ساير تمايالت طبيعى بايد 
تعديل شــود و با اندازه گيرى صحيح اعمال 
گردد. همان طــور كه تنــدروى در ارضاى 
خواهش هاى جنســى يا حّب مــال و مقام، 
ناپسند اســت، زياده روى در ارضاى خواهش 
مذهبى نيز در مكتب اسالم نامطلوب شناخته 
شــده و اوليــاى گرامى اســالم، در اين باره 

ميانه روى را به تأكيد، توصّيه كرده اند.22
          بنابراين، براى ارضاى تمايل ايمانى نوجوانان 
و استفاده از احساس مذهبى آنان، دو نكته بايد 
همــواره مورد كمال توّجه باشــد. يكى آنكه 
احســاس مذهبى آنان به راه درست هدايت 
شــود و ديگر آنكه با وســايل علمى و عملى 

موجبات پرورش آن فراهم آيد.23
در مجموع، به اين نتيجه مى رســيم كه اگر 
مى خواهيم جوانان و بزرگ ساالنى عالقه مند 
به حضور در مســاجد داشته باشيم، بايد روى 

نوجوانان سرمايه گذارى كنيم و اين فرمايش 
رســول مكّرم اسالم را به ياد داشته باشيم 
كه فرموده اند: «به شماها درباره  نوجوانان به 
نيكى سفارش مى كنم كه آنها دلى رقيق تر و 

قلبى فضيلت پذيرتر دارند».24
مــوالى مّتقيان، اميرمؤمنــان خطاب به 
 ُ︉ فرزندش امام مجبتى فرمودند: «إِ﹡َُ﹞︀ َ﹇ْ﹙
 ﹟ْ﹞ِ ︀َ﹫﹁ِ ﹩﹆ِْ﹛ــ︀ ُأ﹞َ ﹥ِ﹫ِ﹛︀َْ﹛︃َْرِض ا ِث ﹋︀﹜ْ َ︡ ا﹜َْــ
 ﹢َ ُ︧ ﹆ْ َأْن ﹏َْ︊ ︃ََدِب َ﹇ ْ﹛︀ِ︋ ︀َدْرُ︑﹈  َ︊ ﹁َ ﹤ُ︐ْ﹚َ ِ︊ ــ﹩ٍء َ﹇ َ︫
︊ُ﹈؛ دل جوان نوخاسته، مانند زمين خالى از  ﹚ْ﹇َ
گياه و درخت است. هر بذرى كه در آن افشانده 
شــود، مى پذيرد و در خود مى پرورد. ســپس 
فرمود: فرزند عزيز، من در آغاز جوانّيت به ادب 
و تربيت تو مبادرت نمودم، پيش از آنكه عمرت 

به درازا بكشد و دلت سخت گردد». 25 
  ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی

بــدون ترديــد، مى توانيــم مســجد را در 
قالــب يك ســازمان به حســاب آوريم كه 
نيازمند برنامه ريزى اســت. «برنامه ريزى، 
اساســى ترين وظيفــه در ميــان وظايف 
مديريتى اســت. ديگر وظايــف مديريتى، 
يعنــى ســازمان دهى، رهبــرى و كنترل، 
هدف هايــى را پى مى گيرند كــه در فرآيند 
برنامه ريزى پى گيرى شده است». 26بنابراين، 
همــه  افراد، گروه ها و ســازمان ها بايد براى 
فّعالّيت هاى خود برنامه ريزى كنند تا بتوانند 
به خواســته هاى خود جامه  عمل بپوشانند و 
بى ترديد، اگر بخواهيم مســاجد ما در اداى 
وظايــف خود موّفق عمل كنــد، بايد نياز به 
برنامه ريــزى را در آنها تقوّيت كنيم؛ چرا كه 
در دنياى پيچيده و در حال تحّول امروز، بدون 
برنامه ريزى، دســت يابى به نتايج مطلوب 
به طور تقريبى غيرممكن است. نكته  اساسى 
كه در برنامه ريزى مســاجد بايد مّدنظر قرار 
گيرد، اين است كه مسجد بايد براى هر گروه 
سّنى و سليقه و جمعّيتى، برنامه ريزى مناسب 

داشته باشد.
«براى هــر يك از كودكان، بزرگســاالن، 
دانشجويان، جوانان و...  بايد برنامه اى خاّص 
داشت. براى آنها كه اهل دعا هستند، برنامه  
دعا، براى آنها كه اهل كتاب هستند، كتابخانه 
و براى جوانان آنچه مناســب سليقه جوانان 

است، برنامه ريزى شود». 27
امــام جماعت و هيئت امناى مســاجد بايد 
با در نظر گرفتن همــه  امكانات، ظرفّيت ها، 

توانمندى ها و محدودّيت هايى كه در مسجد 
وجود دارد، برنامــه  كوتاه مّدت، ميان مّدت و 
بلند مّدت را طّراحى و با بهره گيرى از مشورت 
افراد صاحب نظر يا دســت اندركاران ســاير 
مســاجدى كه موّفقّيت هاى چشــمگيرى 
در كار خود داشــته اند، برنامه هاى خود را در 
صورت ضرورت، تعديل و اصالح و سپس به 

مرحله  اجرا درآورند.
موسى مرتضى پور در گزارشى از فّعالّيت هاى 
بخش فرهنگى مســجدالرضا تهران كه در 
شماره  ســّوم مجلّه  تربيت، ســال دوازدهم 
منتشر شده و موّفقّيت بسيار نيكويى در جذب 
نوجوانان و جوانان به سوى اين پايگاه معنوى 
داشته است، به يك نكته  جالب و مهم اشاره 
مى كند كه در حقيقت از رموز اصلى موّفقّيت 
اين مسجد اســت. وى از قول مسئول واحد 
فرهنگى اين مســجد مى نويسد: «تمامى 
فّعالّيت هاى اين مسجد بر اساس برنامه ريزى 
اســت و همه برنامه ها پس از بررسى توّسط 
هيئت امناى مســجد تصويب و براى اجرا به 
مسئوالن بخش هاى مختلف واگذار مى شود 
و اعضاى هيئــت امنا بر رونــد اجراى اين 
برنامه ها نظارت دارند. اين مطلب، بيانگر اين 
نكته  مهم است كه اگر برنامه هاى مساجد به 
صورت تشكيالتى طّراحى و اجرا شود، مفيد 
واقع مى شود و مى توان از همه ظرفّيت هاى 
موجود براى تحّقق اهداف موردنظر استفاده 

كرد».
︑﹊︣﹛ ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن و ︗﹢ا﹡︀ن

در آيين اسالم بر تكريم نوجوانان تأكيد بسيار 
شده اســت. خانواده، مدرسه، اجتماع همه و 
همه بايد فضايى بــراى تكريم و احترام آنها 
باشد؛ به ويژه مسجد كه از تقّدس و موقعّيتى 
خاّص برخوردار است. ارضاى نياز به احترام 
و عّزت نفس به احساســاتى نظير اعتماد به 
نفس، ارزش، قــدرت، موّفقّيــت، كفايت، 
شايستگى، كســب اعتبار و حيثّيت و مفيد و 
مثمر بودن در جامعه منتهى خواهد شــد كه 
البّته همــه  اينها مبتنى بر رفتار مســئوالنه  
نوجوان است كه اســتحقاق احترام را داشته 
باشــد و نه بر اســاس تعريف و تمجيدهاى 
ظاهرى و بى مــورد. اگر متولّيان مســاجد 
بــه اين نكته توّجه نماينــد، گامى بزرگ در 
مســير جذب كودكان، نوجوانــان و جوانان 
برداشــته اند. فضاى توأم با احترام و تكريم، 

انســان را به سوى خود مى كشد. حّتى گاهى 
در مســجد خطاهايى از نوجوان سر مى زند 
كــه بايد با تذّكرات صميمانــه و در خفا او را 
متوّجه اشــتباهش كرد تا به مقاومت و عناد 
كشيده نشود. به خصوص، درباره جوانان كه 
حساســّيت دارند و موعظه بايد كوتاه و بليغ و 
ســنجيده و با اوضاع و شرايط فكر او مناسب 
باشد و همچنين، در عين نرمى و مدارا و گام 

به گام باشد.
َ︺︀َب  ِ︭ ُ︣ ا﹜ ِ︧ ﹫َُ ﹅ُ﹁ْ ِ︣ امام على مى فرمايد: «ا﹜
︊َ︀ِب؛ رفق، دشوارى ها  ــ ْ︨ َ︃ َ︡ ا﹜ْ  ِ︡ َ︫   ﹏ُ ِ َ︧ ُ َو
را آســان مى كند و سبب هاى سخت را سهل 

مى كند». 28 
️ ︨︍︀ری ﹫ّ﹛﹢︧﹞

از ديگر عواملى كه زمينه  جذب افراد و جوانان 
را به مســاجد فراهم مى آورد، دادن مسئولّيت 
مورد نظر به آنان اســت، اگر افراد احســاس 
مشاركت كنند، براى رسيدن به اهداف مورد 
نظر همكارى صميمانه اى خواهند داشــت. 
برقرارى بستر الزم براى مشاركت نوجوانان 
و جوانان در ابعاد گوناگــون همراه با نظارت 
الزم مى تواند نه فقط آنان را به سوى مسجد 
بكشاند، بلكه زمينه  ارتقاى شخصّيت و رشد 
آنــان را فراهم آورد و موجب باال بردن ميزان 
موّفقّيت مساجد شود. اگر نوجوانان و جوانان 
در تصميم گيرى هــا دخيل باشــند و از توان 
آنها، به ويژه به صــورت گروهى بهره گرفته 
شود، همين امر مى تواند زمينه  تقوّيت روحّيه  
اجتماعى، مسئولّيت پذيرى و اعتماد به نفس 
آنها را افزايش دهــد و در آينده در جامعه نيز 

مؤثّر واقع شوند.
﹅﹢︪︑  

يكى از عوامــل و ابزارهاى جذب نوجوانان و 
جوانان در زمينه هاى گوناگون از جمله حضور 
در مساجد، تشويق است. همه  انسان ها حّتى 
بزرگساالن، تا آخر عمر به تشويق نياز دارند. 
تشــويق، موجب رغبت، دلگرمى، نشــاط و 
تحّرك مى شــود و انســان را به جدّيت وادار 
مى كند. انســانى كه مورد تشويق قرار گيرد 
و احســاس آرامش و رضايت خاطر و اعتماد 
بــه نفس مى كند و براى جّديت بيشــترى و 
تحّمل دشوارى ها آماده گردد. برعكس، اگر 
انسان مورد نكوهش يا ناسپاسى قرار گرفت 
دلسرد و بى رغبت مى شود و احساس حقارت و 

ضعف مى كند؛ به گونه اى كه توان خويش را از 
دست مى دهد و نمى تواند حّتى از استعدادهاى 

موجود خويش نيز استفاده كند.29
تشويق نوجوانان و جوانان نمى تواند منحصر 
به افراد يا نهاد خاّصى باشــد؛ يعنى اگر فقط 
خانــواده چنيــن كارى را انجــام دهد، تأثير 
مطلوب و كامل را نخواهد داشــت؛ بلكه بايد 
همه عواملى كه به نوعى با نوجوانان و جوانان 
مرتبط هســتند، به اين نكته اساســى توّجه 
داشته باشند. تشويق را نمى توان منحصر به 
دادن جايزه دانست، بلكه برخوردها و فضاى 
ايجاد شده توّســط ديگران نيز مشّوق خوبى 
براى نوجوانان و جوانان است. البّته الزم است 
در تشويق افراد به گونه اى عمل كرد كه تأثير 

مطلوب و ماندگارى داشته باشد.
 استاد ابراهيم امينى در جلد دّوم كتاب «اسالم 
و تعليم و تربيت» درباره  تشويق و برخى نكات 

مهم مربوط به آن چنين مى گويد:
1)    اخالق و رفتار نيك فرد مورد ستايش قرار 

گيرند نه خود او.
2)   تشــويق به صورت جزئى و واقعى باشد نه 

به صورت كلّى و بيش از حّد.
3)     گاه گاهى در برابر كارهاى ممتاز باشد نه به 

صورت دائم و براى هر كارى.
4)   در تشــويق نبايد ديگرى را مورد انتقاد و 

مقايسه قرار داد.
5)   زيــاده روى در تشــويق موجــب غرور و 

خودبزرگ بينى مى شود.
6)   تشويق با ارزش كار فرد و متناسب باشد.

7)   پاداش در برابر فّعالّيت هاى او انجام شود، 
نه در برابر موهبت هاى ذاتى او.
8)   در تشويق نبايد اغراق كرد.

 اگر در مســجد مسئولّيت هايى به نوجوانان و 
جوانان سپرده مى شود، در كنار آن بايد ارزش 
زحمات و كارهاى مفيدشان را نيز درك كرده 

از آنان و تشّكر و قدردانى كرد.
 در اين سنين افراد نياز دارند كه اطرافيان بيشتر 
رفتارهاى مناسبشان را ببينند و مورد توّجه و 
قدردانى قرار گيرند. در غير اين صورت، ممكن 
اســت دچار يأس و نااميدى شــوند و از ادامه  

فّعالّيت و تالش سربازنند.
﹫︪﹠︀د﹨︀  ︎

 بــا توّجه به آنچــه در اين مقاله بيان شــد، 
راه كارهايى به شــرح زير براى جذب مردم، 

به ويژه نوجوانان و جوانان به ســوى مساجد 
پيشنهاد مى شود:

1) مركز نظارت و رســيدگى به امور مساجد 
كشور شــرايطى براى انتخاب هيئت امناى 
مســاجد تعيين كند تا به مرور، امكان اصالح 

ساختار هيئت امنا مساجد فراهم آيد.
2) حداقل هر ســه ماه يك بار در جلســه اى 
از مردم، به ويژه نســل جــوان در خصوص 
برنامه هاى مسجد، نظرخواهى و پيشنهادهاى 
آنان به منظور بهبــود كيفّيت كار و عملكرد 

مسجد، مورد بررسى و مداقه قرار گيرد.
3) بــا توّجه بــه نقش مؤثّر آمــوزش در باال 
بردن ســطح آگاهى ها و تغيير نگرش افراد و 
در هر شهرســتان به فراخور شرايط فرهنگى 
و جغرافيايى برنامه هاى آموزشى ويژه  هيئت 
امنا و خادمان و دست اندركاران مساجد به اجرا 

درآيد.
4) ائّمه جماعت مساجد بايد نظارت بيشترى بر 
عملكرد دست اندركاران مساجد داشته باشند 
و فضايى فراهم كنند كه مسائل و مشكالت 
موجود نقد و بررسى شود و در مجموع با ايجاد 
شــرايطى مطلوب، زمينــه  هماهنگى همه 

عوامل را فراهم آورند.
  5) در تحقيقات انجام شــده از جمله عوامل 
مهّمى كه نقشى تعيين كننده در جذب نسل 
جوان دارد، امام جماعت مسجد و ويژگى هاى 
اخالقى و رفتارى وى در برخورد با نمازگزاران 
است. بنابراين، دّقت در انتخاب امام جماعت 
با ويژگى هاى خاّص (خوش رفتارى با جوانان، 
برخوردارى از تقواى كافى و مانند آن) از نكات 
مهّمى اســت كه مرجع اعزام كننده بايد مورد 

نظر قرار دهد.
6) ارتباط بين مدارس و مســاجد، تأثير بسيار 
در جــذب نوجوانان و جوانان به ســوى اين 
پايگاه هاى معنــوى دارد. مدارس مى توانند 
دانش آموزانى را كه آمادگى علمى و مذهبى 
دارند، به مســاجد معّرفى و مســاجد نيز به 
صورتى جّذاب مانند ارسال دعوت نامه براى 
آنان، زمينه  حضور آنان را در مســاجد فراهم 

آورند.
 همچنين استفاده از وجود فرهنگيان و معلّمان 
متعّهد و توانمند و دلســوز در مجموعه  هيئت 
امنا يا به عنوان مربّى مى تواند زمينه ساز حضور 

بيشتر دانش آموزان در مساجد باشد.
   7) اجــراى برنامه ها و برگزارى كالس هاى 
علمى، فرهنگى، هنرى و ورزشى در رشته هاى 

︀︫︡ و  ︣ای ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن︋  ﹢ش ﹁﹊︣ و آ﹎︀ه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا﹜﹍﹢ی ﹝︴﹙﹢︋﹩︋   ︠﹩﹡︀رو ﹈ 
﹥ دور از  ︣ا︳ ﹡﹢︗﹢ان را درك ﹋﹠︡ و︋   ︫︡︀ آ﹡︀ را در ﹝︧﹫︣ د﹟ ﹨︡ا️ ﹡﹞︀︡. او︋ 
 ،︩︐︨︣ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ا﹁︣اط و ︑﹀︣︳ ︻﹞﹏ ﹋﹠︡؛ ︣ا ﹋﹥ ا︧︀س ﹝︢﹨︊﹩ و ﹡﹫︀︩ و︎ 
﹫ ا︻﹞︀ل ﹎︣دد. ︀ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی︮  ﹢د و︋   ︫﹏︡︺︑ ︡︀ ︀﹝︑ ︣︀﹑ت ︵︊﹫︺﹩︋   ︨︡﹠﹡︀﹞

︀︫︡؛   ︋﹩ ّ︮ ︀ ﹥ ا﹁︣اد ﹡ ︀︀د︠   ︋︭︣﹠﹞ ︡﹡ا﹡︀ن و ︗﹢ا﹡︀ن ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹢︗﹢﹡ ﹅﹢︪︑ 
︀﹡﹢اده ﹠﹫﹟ ﹋︀ری را ا﹡︖︀م د﹨︡، ︑︃︔﹫︣ ﹝︴﹙﹢ب و ﹋︀﹝﹏ را ﹡﹢ا﹨︡  ︺﹠﹩ ا﹎︣ ﹁﹆︳︠ 
︀ ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن و ︗﹢ا﹡︀ن ﹝︣︑︊︳ ﹨︧︐﹠︡،   ︋﹩︻﹢﹡ ﹤ ︀︡ ﹨﹞﹥ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹋﹥︋   ︋﹤﹊﹚ دا︫️؛︋ 
.︡﹠︫︀ ︋﹥ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ا︨︀︨﹩ ︑﹢ّ︗﹥ دا︫︐﹥︋ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

١٧٢

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
١٧٣



︀﹡﹥﹝︧︖ـ︡ ـــــ ︣ز ︨ر ︡ون ﹝ـــ ︋ 
موسى كاظم زاده /محقق و پژوهشگر

رقيه كاظم زاده/كارشناس ارشد كشاورزى
اكبر كاظم زاده/كارشناس ارشد تاريخ اسالم

گوناگون و دعوت از مربّيــان عالقه مند و با 
تجربه و برگزارى اردوهاى سياحتى و زيارتى 
با مراعات موازين شرعى در جذب نوجوانان و 

جوانان مؤثّر است.
8) رفع مشكالت مربوط به بهداشت و نظافت 
مسجد و مراعات طهارت و نظافت اين مكان 
مقّدس به صورت مــداوم از جمله پاكيزگى 
فرش ها، در و ديوار و محّوطه بايد رعايت گردد 
تا از بروز تنّفر و دورى مردم پيشــگيرى شود. 
همچنين، رسيدگى به امكانات سرمايشى و 
گرمايشى فضاى مطبوعى براى حضور آنان 

فراهم مى آورد.
9) تأســيس كتابخانه با توّجــه به نيازهاى 
مخاطبــان و عالقه مندان؛ وجــود فضاى 
مناسب و انتخاب كتاب هاى جّذاب و متناسب 
با خواست نوجوانان و جوانان از جمله راه هاى 

جذب كودكان و نوجوانان است.
  10) برگزارى جلسات پرسش و پاسخ با حضور 
مسئوالن محلّى و بر اساس يك برنامه ريزى 
منّظم، امكان ارتباط بيشتر مردم با مساجد را 

فراهم مى آورد.
﹟  ︨﹤︖﹫︐﹡ 

 مسجد، به عنوان اصلىترين پايگاه اسالمى 
نقش مهّمــى در تربيت، آمــوزش و ايجاد 
نزديكــى بين اعضاى خود كه مســلمانان 
هستند، دارد؛ پايگاهى كه همواره در روايات 
از آن بــه بزرگى ياد شــده اســت. يكى از 
رســالتهاى پيامبر اكرم پس از دريافت 
وحى الهى و رســانيدن آن بــه مردم، ايجاد 
پايگاهى به نام مســجد بود تا مكانى براى 
عبادت و ذكر حّق تعالى و تشكيل اجتماعات 
اسالمى و مردمى باشد. بعد از آن، مسلمانان 
در صفوف وحدت بخش نماز جماعات كه در 
مساجد برگزار مى شد، روح تربيت و نشاط را 
در جامعه به روشنى مشاهده كردند. به طورى 
كه اينك بعد از گذشــت قرن هاى متماّدى 
از پيدايش اســالم، مســجد نه تنها اعتبار و 
ارزش خود را حفظ كــرده، بلكه همواره در 
برهههاى مختلف زمانــى، نقش مهّمى در 
تحــّوالت اجتماعى، سياســى و فرهنگى 
داشته اســت. در كشــور ما به خصوص در 
دوران انقالب و هشــت سال دفاع مقّدس، 
مسجد، مكانى براى بسيج نيروهاى مردمى، 
آموزش، سازمان دهى و پشتيبانى نيروهاى 
بسيجى و مردمى بوده و در اين ميان حضور 

جوانان در كنار ساير قشــرهاى مردم ديده 
مى شود. حضور آنان در نمازهاى جماعت و 
تشكيل حلقههاى كمك هاى مردمى، بسيج 
نيروهاى اعزامى به جنگ، ايجاد كالس هاى 
آموزشى و... نقش مؤثّرترى در رونق مساجد 
داشــت، اّما با گذشــت زمان و سپرى شدن 
آن روزهاى ســخت، نه تنها كاركرد مسجد 
در كشــور تفاوت پيدا كرده، بلكه با كم رنگ 
شدن حضور جوانان در مساجد به علّت هاى 
مختلف، رونق روزهاى گذشــته را ندارد. در 
اين نوشتار به مهمترين موانع آنها اشاره شد. 
نكته شــايان توّجه اينكه، نبايد ترفندهاى 
دشمن و برنامه ريزى آنها براى اختالف بين 
مساجد و مردم و به  ويژه نسل جوان را از نظر 
دور داشــت؛ زيرا آنها به روشنى دريافته اند 
كه مســاجد از جمله مهم ترين پايگاه هاى 
انقالب و عاملى مهم در تقوّيت انديشه هاى 
دينى و اســالمى اســت. از مساجد، جوانان 
سلحشور مؤمن و مســلمان به پا مى خيزند 
و بر ضــّد زياده طلبى هــا و زورگويى هاى 
ظالمان و مســتكبران قيام مى كنند و حفظ 
انقالب اســالمى بــه زنده بودن و شــور و 
نشاط مســاجد بســتگى دارد. اّما اين نكته 
هم نبايد فراموش شود كه بعد از چند دهه از 
پيروزى انقالب اسالمى، هنوز نتوانسته ايم 
برنامه هاى اساســى مبتنــى بر روش هاى 
علمى و هماهنگ با خواســته ها و نيازهاى 
نسل نوجوان طّراحى و يا شرايط تحّقق آنها 

را فراهم كنيم. 
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ّ﹢م١٣٦٦ ﹨ـ.ش. دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان، ︀پ︨ 
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د﹁︐︣ ﹡︪︣ ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨﹑﹝﹩، ︀پ دّوم، ١٣٧٩﹨ـ.ش.
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︡ا︀ری ﹁︣د، ︀︧﹞ ،︡﹝ّ﹞﹏ ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن و ︗﹢ا﹡︀ن، ص٩١.  ︠- ١٠
١١ - ر︲︀︗ ،﹩﹚︻ ،﹩︀﹍︀ه ﹝︧︀︗︡ در ﹁︣﹨﹠﹌ د﹠﹩، ص٢٣١-

.٢٣٣
️ ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹝︧ــ︀︗︡،  ١٢ - ﹡︊ــ﹢ی، ︡﹝ّ﹞︧ــ﹟، ﹁ّ︺︀﹜ّ﹫

﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ﹝︊ّ﹙︽︀ن، ص٦ و ٧.
١٣ - ا﹝﹫﹠﹩، ا︋︣ا﹨﹫﹛، ا︨﹑م و ︑︺﹙﹫﹛ و ︑︣︋﹫️، ص٣٠.

︣ای ︗﹢ا﹡︀ن، ص١٠٢. ١٤ - ﹇︣ا︐﹩، ﹝︧﹟، راز ﹡﹞︀ز︋ 
١٥ - ر︲︀︗ ،﹩﹚︻ ،﹩︀﹍︀ه ﹝︧︀︗︡ در ﹁︣﹨﹠﹌ د﹠﹩، ص٢٤١.

.٣٦﹤١٦ - ﹡﹢ر، آ
︀را﹐﹡﹢ار، ج٨٣، ص٣٨٥، ح٦١.  ︋- ١٧

١٨ - ﹁﹙︧ــ﹀﹩، ﹝ّ﹞︡︑﹆ــ﹩، ︗﹢ان از ﹡︷︣ ︻﹆﹏ و ا︧︀︨ــ︀ت، 
ص٣٣٧.

︡ا︀ری ﹁︣د، ︀︧﹞ ،︡﹝ّ﹞﹏ ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن و ︗﹢ا﹡︀ن، ص٣٤.  ︠- ١٩

︡ا︀ری ﹁︣د، ︀︧﹞ ،︡﹝ّ﹞﹏ ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن و ︗﹢ا﹡︀ن، ص٣٤.  ︠- ٢٠
︣﹁﹩، ﹝ّ﹞︡ر︲︀، د﹡﹫︀ی ﹡﹢︗﹢ان، ص٣٢٩.  ︫- ٢١

٢٢ - ﹁﹙︧ــ﹀﹩، ﹝ّ﹞︡︑﹆ــ﹩، ︗﹢ان از ﹡︷︣ ︻﹆﹏ و ا︧︀︨ــ︀ت، 
ص٣٩١-٣٩٢.

٢٣ - ﹁﹙︧ــ﹀﹩، ﹝ّ﹞︡︑﹆ــ﹩، ︗﹢ان از ﹡︷︣ ︻﹆﹏ و ا︧︀︨ــ︀ت، 
ص٣٦٨.

﹀﹫﹠﹤ ا﹜︊︀ر، ج٢، ص١٧٦.  ︨- ٢٤
︀﹜) ص٣٩٣، ﹡︀﹝﹥٣١.  ︮﹩︊︮) ﹤︾﹑︊﹛ا ︕﹡ - ٢٥

ــّ﹠️،  ﹞︭︀م ا﹜︣︡﹞ ،﹟︡️ از ﹝﹠︷︣ ﹋︐︀ب و︨  ٢٦ - ﹇﹢ا﹝﹩،︮ 
ص٣٤٣.

ــ﹫︣ازی، ﹡︀︮︣، ﹋︀و︫ــ﹩ در راه ﹨︀ی ︻﹞﹙﹩ ا︖︀د  ٢٧ - ﹝﹊︀رم︫ 
︣ای ﹝︧︀︗︡، ﹇﹛، ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ﹝︊ّ﹙︽︀ن، ص٥١. ︗︀ذ︋﹥︋ 

٢٨- ︾︣را﹜﹊﹛، ج١، ص٨٩.
٢٩- ا﹝﹫﹠﹩، ا︋︣ا﹨﹫﹛، ا︨﹑م و ︑︺﹙﹫﹛ و ︑︣︋﹫️، ص١٣٥.

︀﹡﹥﹝︧︖ـ︡ ـــــ ︖ ︨ر
︣ز ︡ون ﹝ـــ ︋ 

موسى كاظم زاده/محقق و پژوهشگر
رقيه كاظم زاده/كارشناس ارشد كشاورزى
اكبر كاظم زاده/كارشناس ارشد تاريخ اسالم

︀﹍︀ه ا︨﹑﹝﹩ ﹡﹆︩ ﹝ّ﹞﹩ در ︑︣︋﹫️، آ﹝﹢زش   ︎﹟︣︑ ﹩﹚︮ان ا﹢﹠︻ ﹤  ︋،︡︖︧﹞ 
︀﹍︀﹨﹩ ﹋﹥ ﹨﹞﹢اره  ﹢د ﹋﹥ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹨︧︐﹠︡، دارد؛︎  ﹫﹟ ا︻︱︀ی︠   ︋﹩﹊︀د ﹡︤د︖و ا

︡ه ا︨️. ︤ر﹎﹩ ︀د︫   ︋﹤ در روا︀ت از آن︋ 
آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

١٧٤



چكيده
مســاجد، تنها محّل عبادت نيستند، بلكه از صدر اسالم مهم ترين 
مركز براى رشد و تعالى فرهنگ اسالمى، سازمان دهى جهان اسالم 
و مهم ترين پايگاه عقيدتى، فكرى و معنوى اسالم و كانون هدايت 
و مبارزه عليه كفر و نفــاق و مأمن دلباختگان حّق و فضيلت بوده 
است. در زمان پيروزى انقالب اسالمى ايران، مساجد، مهم ترين 
اركان و بارزترين عامل شــكل گيرى حيات جنبش اسالمى مردم 
ايــران بود. به  طورى كه امروز، نه تنها در ايران، بلكه در بســيارى 
از ممالك اســالمى، مى توان نقش آفرينى مساجد را در سونامى 
بيدارى اســالمى انقالب هاى اخير در منطقه، به روشنى مشاهده 
نمود. بسيارى از كارشناسان معتقدند كه با توّجه به گستردگى عصر 
ارتباطات، دنياى امروز، عرصه جنگ بين رسانه هاست، از اين رو، 
از عصر كنونى، به عنوان عصر ارتباطات و عصرى اســت كه از آن 
به «دهكده جهانى» ياد مى شود؛ در چنين عصرى كه روزنامه ها، 
مجّالت، راديــو و تلويزيون، اينترنت، ماهواره و...، در صدد ايجاد، 
خالقّيت و آفرينش الگوهاى نوينى در زندگى بشر هستند، نبايد از 
آثار سوء رسانه هاى گروهى بر زندگى افراد غافل شويم. متأّسفانه 
امروز، بيشتر رسانه  هاى مطرح و قدرتمند دنيا در اختيار نظام سلطه 
و در راستاى اهداف غيرانسانى آنان قرار دارند؛ در اين راستا، مسجد، 
به عنوان پايگاه ارتباطى مهم در آيين اســالم، اين قابلّيت را دارد 
كه در هــر زمان به دليل تنّوع فّعالّيت ها در زمينه هاى مختلف، به 
منظور تكامل و تعالى انسان ها و ارتباط مستقيم با مخاطبان، به روز 
باشد و پاسخ گوى نيازهاى جديد مخاطبان باشند. بنابراين، نبايد از 
نقش رسانه اى مسجد و ويژگى هاى منحصربه فرد آن براى تقوّيت 
زيرســاخت هاى فرهنگى و اجتماعى و مقابله با جنگ رسانه  اى 
دنياى غرب غفلت ورزيد؛ چرا كه در صورت تجهيز مساجد به تمام 
امكانات مــاّدى و معنوى و با به كارگيرى تمامى امكانات فّناورى 
روز دنيا، مى توان به راحتى در مقابل تهديدات دشــمن ايستادگى 
كــرد. اكنون نيز وجود و رونق مســاجد از ضروريات بقاى جهان 
اســالم به شمار مى رود. در اين نوشتار، تالش شده است تا پس از 
تبيين نقش مســجد به عنوان رسانه  اى بدون مرز در رشد و تعالى 
فرهنگ اسالمى و بررسى منبر به عنوان اّولين رسانه تاريخ اسالم، 

كاركردهاى مسجد و نقش مسجد 
در افزايش آگاهى هاى سياســى، 
اجتماعى و فرهنگى جامعه بررسى 
گــردد و در پايــان تحقيق، ضمن 
ارائه راهكارهايى براى فّعال سازى 
مســاجد به عنوان رسانه بدون مرز، 
روشى منســجم را براى رسيدن به 
تحّول ارتباطات و نقش رســانه اى 

مسجد معّرفى نمايد.
واژگان كليدى: مســجد، رسانه، 
اسالم، خطابه، مســجدْ رسانه  اى 

دينى.
مقّدمه

مسجد، واژه «َمسجد» اسم مكان 
اســت كه از «َسَجَد» مشتق شــده و به معناى سجده گاه و محّل 
عبادت اســت و با كلماتى، مانند «َسجده» و «ُسجود» هم خانواده 
است. لغت دانان بزرگى، مانند «فراء» بر اين عقيده اند كه مسجد به 
فتح عين الفعل نيز جايز است؛ اگرچه با اين تلّفظ تاكنون استعمال 
نشــده است؛4به گفته سيبويه هرگاه فعل و عمل در اين واژه مورد 

نظر نباشد، طبق قياس، مفتوح خوانده مى شود.5
در تعريف لغوى مســجد، در معاجــم و فرهنگ هاى لغت، تعابير 
گوناگون وجود دارد كه در واقع، تمامى آنها به يك معنا بازگشــت 

مى كند. زجاج، در تعريف مسجد مى گويد:
 ﹢ُ﹁َ ﹤﹫﹁ ُ︡︊ ︺َ︐َُ ︹ٍ︲﹢﹞َ ّ﹏﹋ َو ﹤﹫﹁ ︡︖َُ︧ ا﹜َ﹞َ︧︖︡ و ا﹜َ﹞ِ︧︖︡، ا﹜︢ی»
َ﹝︧ــِ︖︡؛ مسَجد يا مسِجد، جايى است كه در آن سجده مى شود و 
هر جايگاهى كه در آن عبادت شود، آنجا مسجد است».6ابن اعرابى 
گفته اســت: «المســَجُد يفتح الجيم، محــراُب البيوت و مصلّى 
الجماعات».7همچنين، در مفردات راغب اصفهانى آمده اســت: 

︖﹢د».8 ّ︧ ﹛︀ ﹑ة ا︻︐︊︀را︋ً  ّ︭ ُ︡ ﹝﹢︲ِ︹ ا﹜ «ا﹜﹞︧︖
در دايرة المعارف انگليسى بريتانيكا، ذيل واژه (Mosque) آمده 
اســت: مسجد، واژه  اى عربى اســت. در اسالم، محّل نماز و دعا و 
محّل عبادت اســت؛ آن هم به منزله مركز عبادت دسته جمعى كه 

در آن همه به طور يكسان در برابر خداوند قرار مى گيرند.
به اين ترتيب، مســجد كه در زبان عربى اسم مكان مشتق شده از 
ريشه ثالثى مّجرد «سجد» است، در زبان فارسى به معناى جايگاه 
نماز و محّل عبادت به كار رفته اســت. در اينكه چرا كلمه مسجد 
براى مكان عبادت و محّل نماز اســتعمال شده است، گفته اند: از 
آنجا كه سجود، شــريف ترين و مهم ترين اركان نماز است، در آن 
بيش از ديگر افعال نماز، انسان به خداوند نزديك مى شود؛ بنابراين، 
اســم اين مكان را از اين فعل اتّخاذ و بر محّل عبادت و نماز اطالق 

كرده اند.9
اصطالح شــرعى، مســجد، به مكان معين و موقوف براى نماز 
اطالق شده و در متون فقهى در اين باب چنين آمده است: «ا﹜﹞︣اد 

﹑ة».10 ّ︭ ︋︀﹜﹞︧︖︡، ا﹜﹞﹊︀ُن ا﹜﹞﹢﹇﹢ف ︻﹙﹩ ﹋︀ّ﹁﹤ ا﹜﹞︧﹙﹞﹫﹟ ﹜﹙
مســجد، نيايشگاه و محّل گردهمايى مســلمانان است. مسجد، 

قدمتى به اندازه خود اسالم دارد و اّولين مسجد با ورود پيامبر اسالم
 به مدينه تأسيس شد.

مسجد رسول خدا (مســجد نبوى يا مسجدالّنبى)، مسجدى 
در وسط مدينه اســت كه پيامبر اسالم، پس از هجرت به اين 
شــهر، آن را بنا فرمود. ســپس، در طول تاريخ بارها تجديد بنا شد 
و توســعه يافت. مرقد مطّهر پيامبر در آنجا قــرار دارد و نيز منبر و 
محراب و روضه شريف كه در آنجا نماز مى گزارد. پيامبر اكرم
︊َ︣ی  ︊َ︣ی رو︲ٌ﹤ ِ﹝ْ﹟ ر︀ِض ا﹜︖ّ﹠﹤ َو ِ﹝ْ﹠ ﹫︐﹩ َو ِ﹝ْ﹠ مى فرمود: «﹝︀ ︋َ﹫َ﹟︋ 
َ︻﹙﹩ َْ﹢︲﹩؛ فاصله بيت و منبر من، باغى از باغ هاى بهشت است 

و منبر من در باالى حوض من قرار گرفته است».11
پيامبراكرمبراى دعوت مردم به اسالم، در اّولين فرصتى كه به 
دست آورد، به بناى مسجد قبا (مسجد تقوا) اقدام كرد. بعد از آن، هر 
جا اسالم قدم نهاد، به دنبال آن، يك مسجد، به عنوان پايگاه رسمى 
اسالم ساخته شــد. در قرون نخستين، هر شهر فقط يك مسجد 
جامع داشت؛ اّما به تدريج با افزايش شهرنشينان، شهرهاى بزرگ، 
داراى چند مســجد جامع شدند كه به طور معمول، در قلب و مركز 
شــهر جاى داشــت و در دو يا چند طرف آن، بازار امتداد مى يافت. 
در پيرامون مســجد نيز مؤّسســات اجتماعى، مانند دارالحكومه، 
كاروان سرا، مهمان خانه ها براى مسافران، مكان هايى براى فقرا 

و بينوايان، دارالّشفا، خانقاه، آب انبار، حّمام و مدارس قرار داشت.12
واژه  «مســجد»، در مجمــوع 28 بــار در قرآن كريم ذكر شــده 
كه در 22 مــورد به صورت مفرد13و در 6 مــورد ديگر، به صورت 
جمع14آمده اســت. در اين آيات، به اهّميت و جايگاه رفيع مسجد 
در اســالم، پاره اى از احكام مسجد، مسجدالحرام و احكام خاّص 

آن، مسجداالقصى و مسجد اصحاب كهف، اشاراتى شده است.
در قرآن، مســجد، به معناى اعّم نيايشــگاه خداوند به كار رفته. 
مســجداالقصى، كه معبد يهوديان يا كنيسه بوده است در زمان 
 ︳ِ ْ︧ ﹆ِْ﹛︀ِ︋  ﹩ِ︋ َ︣ َر نزول قرآن كاربردى غير از آن نداشته است. «ُ﹇ْ﹏ َأَ﹝
 ︀﹝َ﹋َ ﹟َ ِ︡ ﹫َ﹟ ﹜َُ﹥ ا﹜ ِ︭ ﹚ِْ﹞ُ َو اْدُ︻﹢ُه ٍ︡ ︖ِ ْ︧ ﹞َ ِ﹏﹋ُ َ︡ َو َأِ﹇﹫ُ﹞﹢اْ ُوُ︗﹢َ﹨ُ﹊ْ﹛ ِ︻﹠
َأُ﹋ــْ﹛ َ︑ُ︺﹢ُدوَن؛ بگو پروردگارم به دادگرى فرمان داده است و اين  َ︡ َ︋
كه در هر مســجدى روى خود را مستقيم به سوى قبله كنيد و در 
حالى كه دين خــود را براى او خالص گردانيده ايد، وى را بخوانيد؛ 

همان گونه كه شما را پديد آورد به سوى او برمى گرديد».15
پيامبر گرامى اســالم پايه گذار اّولين مسجد است. او مكانى را 
پايه گذارى كرد كه عالوه بر عهده دار بودن نقش روحانى و معنوى، 

كانون فّعالّيت هاى اجتماعى مسلمانان نيز به شمار مى رفت.
به همين دليل، مسجد، در طول تاريخ اسالم از ويژگى برجسته اى 
برخوردار بود. در گذشــته همه امور مسلمانان در ابعاد مختلف، از 
جمله عقايد و فّعالّيت هاى فرهنگى، عبادى، سياســى و اقتصادى 

در مساجد انجام مى شد.
در اين راستا، آنچه مهم به نظر مى رسد اين است كه امروز، مساجد، 
به عنوان مهم ترين پايگاه تبليغ و آموزش دينى، در مبارزه با تهاجم 
فرهنگى وظيفه ســنگينى بر عهده دارند. مســجد و محراب، در 
آموزه هاى دينى داراى جايگاهى فقط معنوى نيســت و بيشتر به 
عنوان پايگاهى براى پاسخگويى به غالب نيازهاى مسلمانان به 

وجــود آمد و در اندك زمانى با روحى كــه از لطافت ايمان و جذبه 
حضور درآميخته بود، به زيباترين بناى اسالمى بدل شد. به گونه اى 
كه شــكل و ساخت مساجد در كشورهاى اسالمى، زيربناى هنر و 
معمارى اسالمى را تشكيل داد. معمارى زيبا، با كاشى كارى هاى 
منحصربه فــرد، كتيبه هــا، گچ برى ها، معّرق هــا و ديگر عناصر 
معمارى درهم آميخت و معمارى اسالمى را پديدآورد كه هم اكنون 
مايه فخر و مباهات ملل اسالمى و يكى از جاذبه هاى گردشگرى 

اين كشورهاست.
21 آگوست، برابر با 30 مرداد، بنا به در خواست جمهورى اسالمى 
ايران، از سوى ســازمان كنفرانس  اسالمى به عنوان روز جهانى 

مسجد نام گذارى شده است.16
از اين رو، ضرورت دارد، در دنياى پيچيده امروزى، بيش از گذشته 
به نقش آفرينى مساجد در تمامى عرصه ها و شئون جامعه اسالمى، 
در جهت توسعه و گسترش فرهنگ و تمّدن اسالمى توّجه ويژه  اى 
داشته باشيم؛ چرا كه مســاجد، در عصر نبّوت پيامبر عظيم الّشأن 
اســالمو ائّمه معصومكاركردى فراتر از برگزارى مراسم 
عبادى داشته و در اعصار بعد نيز كم و بيش اين رسالت را به دوش 

كشيده و كاركردهاى ويژه اى پيدا كرده است.

︀﹍︀ه ار︑︊︀︵﹩ ﹝﹛ در آ﹫﹟ ا︨﹑م، ا﹟ ﹇︀︋﹙ّ﹫️ را دارد ﹋﹥ در  ﹥ ︻﹠﹢ان︎   ︋،︡︖︧﹞ 
﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑﹊︀﹝﹏ و ︑︺︀﹜﹩   ︋،︿﹚︐﹞ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ︀﹨ ️ ﹥ د﹜﹫﹏ ︑﹠ّ﹢ع ﹁ّ︺︀﹜ّ﹫ ﹨︣ ز﹝︀ن︋ 

 ︡︡︗ ی ﹡﹫︀ز﹨︀ی﹢﹎ ︨︀ ︀︫︡ و︎  ﹥ روز︋  ︀ ﹝︀︵︊︀ن،︋  ا﹡︧︀ن ﹨︀ و ار︑︊︀ط ﹝︧︐﹆﹫﹛︋ 
﹝︀︵︊︀ن︋ ︀︫﹠︡.

︡ه ا︨️،  ︣ای ﹝﹊︀ن ︻︊︀دت و ﹝ّ﹏ ﹡﹞︀ز ا︨︐︺﹞︀ل︫   در ا ﹤﹊﹠︣ا ﹋﹙﹞﹥ ﹝︧︖︡︋ 
 ︩﹫ ︣︑ ︿︣﹟ و ﹝︣︑ ﹜﹟ ار﹋︀ن ﹡﹞︀ز ا︨️، در آن︋  ︖﹢د،︫  ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡: از آ﹡︖︀ ﹋﹥︨ 
﹠︀︋︣ا﹟، ا︨﹛ ا﹟ ﹝﹊︀ن را از  ︡او﹡︡ ﹡︤د﹈ ﹝﹩ ︫﹢د؛︋   ︠﹤ از د﹍︣ ا﹁︺︀ل ﹡﹞︀ز، ا﹡︧︀ن︋ 
︣ ﹝ّ﹏ ︻︊︀دت و ﹡﹞︀ز ا︵﹑ق ﹋︣ده ا﹡︡. ا﹟ ﹁︺﹏ اّ︑︀ذ و︋ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩
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﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
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در اين راســتا، آنچه مهم به نظر مى رسد اين كه مسجد، نامى آشنا 
براى همه مسلمانان جهان است. با اين بيان، مى توان براى مثال 
به برخى از مهم ترين، زيباترين و تأثيرگذارترين مســاجد جهان 
اشاره نمود: مسجدالحرام در مّكه مكّرمه ـ حجاز، مسجداالقصى 
(قبله اّول مســلمانان) در بيت المقّدس ـ فلسطين، مسجدالحمراء 
در گرانادا (غرناطه) ـ اســپانيا، مســجد امام خمينى در اصفهان ـ 
ايران، مسجد كبود در استانبول ـ تركيه، مسجد جامع (بزرگ ترين 
مســجد خشــتى جهان) در دجينه ـ مالى، مســجد پادشاهى (با 
آجرهاى سرخرنگ) در الهور ـ پاكستان، مسجدالّنبوى در مدينه   ـ 
عربســتان، مسجد ظهيركداه در مالزى، مسجد سلطان عمر على 
ســيف الّدين بندر ســرى بگاوان در برونئى، مسجد تاجول شهر 
بوپال در هند، مســجد بيت الّرحمان باندا آچه در اندونزى، مسجد 
ســلطان در سنگاپور، مســجد فيصل اســالم آباد در پاكستان، 
مســجد بايتول مكّرم داكا در بنگالدش، مســجد 100 گنبدى 
شاه جهان در پاكستان، مســجد جامع قيروان مغرب در مراكش، 
مسجد چنجياو در چين، مسجدهاى امير چخماق، جامع اردكان، 
حظيره و مســجد فهرج در استان يزد، مسجد سرخ و مسجد جامع 
ســاوه در استان مركزى، مسجد حسينّيه اعظم در زنجان، مسجد 
سنگى ترك در آذربايجان شــرقى، مسجد سنگى داراب، مسجد 
وكيل و مسجد نصيرالملك در اســتان فارس، مسجد دو مناره و 
مســجد جامع سنندج در كردستان، مســجد جامع تاتارستان در 
روسيه، مســجد مقّدس  جمكران  در قم، مسجد باالسر و مسجد 
ـ   گوهرشاد در خراســان رضوى، مسجد مقّدس محّدثين در بابل 
مازندران، مســجد ذوالفقار، مسجد جامع و مسجد شيخ لطف اهللا 
در اصفهان، مسجد و مدرسه سپهساالر (شهيد مطّهرى) و مسجد 
جامع ورامين در تهران، مسجدالّنبى در قزوين، مسجد اتابكان در 

چهارمحال وبختيارى، مسجد متحّرك در آلمان و... .
با توّجه به مطالب گفته شــده، اين پرسش مطرح است كه مسجد، 
چگونه جايگاهى است كه تا اين حّد، شارع مقّدس به آن توّجه دارد. 

پيامبردرباره آن فرمودند: سياست اّمت من در مساجد است.17
در پاسخ به اين پرسش مى توان گفت، فّعالّيت هاى مختلفى كه از 
همان ابتداى بناى مسجد در اسالم مشاهده شد، اهّميت اين مكان 

مقّدس را آشكار مى سازد.18
در اين مقاله، ضمن بررسى جايگاه واقعى مسجد در دنياى جهان 
اســالم، به نقش مســجد به عنوان رســانه بدون مرز در افزايش 
آگاهى هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى كشورها، نقش مسجد 
در تكوين و رشد فرهنگ و تمّدن اسالمى، تحّول ارتباطات و نقش 
رسانه اى مسجد، راهبردها و روش هاى دست يابى به مسجد طراز 
اسالمى، با بررسى فرصت ها و تهديدها ، با استفاده از روش اسنادى 
و كتابخانه  اى، به بررسى نظرات محقّقان و صاحب نظران اين عرصه 

از جمله تاريخ، فرهنگ، دين و رسانه پرداخته شده است.
  مسجد در آينه روايات

مســجد، تنها يك مكان نيست، بلكه ســازمانى بسيار مهم براى 
اجتماع مسلمانان و اتّحاد، يكپارچگى و هدايت آنان به سوى نيكى 
اســت. از اين رو، هنگامى كه مســجد ضرار براى ايجاد تفرقه در 

صفوف مؤمنان ساخته شــد، خداوند، به رسولش فرمود كه آن را 
ويران كند.19

مسجد، ميدان بزرگى براى تبادل افكار و مشاوره در امور مسلمانان 
است. مســلمانان، در هر شهرى كه از سوى سپاهيان اسالم فتح 
مى شد، مسجدى مى ساختند. هدف اين نبود كه مساجد فقط مكان 
عبادت باشد، بلكه منظور اين بود كه مركز فرهنگ، اشاعه تمّدن 
و تكوين افكار عمومى صحيح اســالمى هم به شمارآيد. هرگاه 
مسلمانان به مكان جديدى كوچ مى كردند، مسجدى مى ساختند 

تا مركز جديدى براى گردهمايى مؤمنان باشد.20
مسجد، از ديرباز در زندگى مسلمانان نقش كليدى و تعيين كننده  اى 
داشته و زيربناى شكل گيرى تمّدن اسالمى محسوب مى شود. در 
ُق  ِ︣ ْ︪ قرآن كريم در اين ارتباط چنين تأكيد شــده است: «َو ﹜ِّ﹙ِ﹥ ا﹜َْ﹞
ــ︹ٌ َ︻ِ﹙﹫ٌ﹛؛ و مشرق و  ِ︨ َْ﹠َ﹞︀ ُ︑َ﹢﹜ّ﹢اْ َ﹁َ︓﹛ُ َوْ︗ُ﹥ ا﹜ّ﹙ِ﹥ إِنُ ا﹜ّ﹙َ﹥ َوا َ︃ ُب َ﹁ ِ︣ َو ا﹜َْ﹞ْ︽
مغرب از آن خداست. پس، به هر سو رو كنيد آنجا روى به خداست؛ 
آرى! خدا گشايش گر داناست».21تمامى جهان محضر خدا و جايگاه 
عبادت است؛ اّما مســجد، قداست و ويژگى و آداب مخصوص به 
خود را دارد. مسجد، مهمان سراى خداست. آرامش، گم شده عصر 

فّناورى و ارتباطات، در فضاى قدسى مسجد قابل بازيابى است.
مســجد، غير از اينكه محّل عبادت و تهذيب است، دانشگاه علم و 
تربيت، مركز تشكيالت سياسى، محّل قضاوت و اجراى عدالت، 
پايگاه تمّدن و فرهنگ اســالمى و جايى بــراى بهبود ارتباطات 
اجتماعى اســت كه در احاديث مختلف به عظمت و فضاى قدسى 

آن تأكيد شده است.
با تأّملى در روايات، به اهّميت بناى مسجد از نظر شارع مقّدس پى 
مى بريم. احاديث فروانى از طريق اهل بيت و اهل سّنت و سيره 

موجود است كه اهّميت زياد اين امر را مى نماياند.
در اين راستا، به برخى از روايات در مورد مسجد پرداخته مى شود. قال 
ِة،  َ︣ ِ︠ ﹢اِق ا﹒ ْ︨ ﹢ٌق ِ﹝ْ﹟ اَ ُ︨  ُ︡ رسول اهللا «اَ﹜َ﹞︧︀ِ︗
ُ﹤؛ ﹝︧︀︗︡، بازارى از بازارهاى آخرت  ُة َو ُ︑︐ُ﹀َْ︀ ا﹜َْ︖﹠ُ َ︣ ِ﹇︣ا﹨︀ اَ﹜َْ﹞ْ︽ِ﹀
است كه مردم در آن بر سفره آمرزش مى نشينند و با هديه  بهشتى 

بدرقه مى شوند».22
وِر  ُ︤ ِ︡ ُزّواُر ا﹜ّ﹙ـــِ﹥ َو ٌ﹅ َ︻َ﹙﹩ ا﹜َْ﹞ ــِ︖ ْ︧ ﹇︀ل ا﹜︧ــ﹟: «اَْ﹨ُ﹏ ا﹜َْ﹞
هِ؛ اهل مســجد زائر خدا هستند و بر صاحب خانه است  ِ︣ ِِ︤ا﹛ ﹥ُ﹀َّ︐﹛َا

كه به زائرانش هديه اى بدهد».23
 قال رسول اهللا: «َمْن كاَن الُْقرآُن َحديَثُه َو الَْمْسِجُد بَْيَتُه بََنى اُهللا 
لَُه بَيتاً فى الَْجنَِّة؛ هر كس كه كالمش قرآن و خانه اش مسجد باشد، 

خداوند، منزلى در بهشت براى او بنا مى كند».24
 ِ️ ︋ُُ﹫﹢ُت ا﹜ُْ﹞︐ُ﹆ِ﹫﹟ َو َ﹝ْ﹟ ﹋︀َ﹡  َ︡ ﹇︀ل ر︨﹢ل ا﹜ّ﹙ـــ﹥: «اِنُ ا﹜َْ﹞︧ــ︀ِ︗
َْ﹞ِ﹤ َو ا﹜َْ︖﹢اِز َ︻َ﹙﹩  ُ︣ وِح َو ا﹜ ُ︣ ﹛︀ِ︋ َ︐َ﹛ ا﹜ّ﹙ـــُ﹥ ﹜َُ﹥  َ︠  ْ︡ ﹆َ﹁َ ﹤ُ︑َ﹢﹫ُُ︋ ُ︡ ا﹜َْ﹞︧ــ︀ِ︗
︣اِط اِ﹜َ﹩ ا﹜َْ︖﹠ُ﹤ِ؛ مساجد، خانه پارسايان است و هر كس خانه اش  ّ︭ ا﹜
مسجد باشد، خداوند كار او را بر رحمت و شادى قرار مى دهد و اجازه 

عبور از صراط به سوى بهشت را به او خواهد داد».25
ِ﹤؛  ︀ً ﹁ِ﹩ ا﹜َْ︖﹠ُ ︐﹫َْ︋ ︋ََ﹠﹩ ا﹜ّ﹙ـــُ﹥ ﹜َُ﹥  ِ︖︡اً،  ْ︧ ﹞َ ﹩﹠َ︋  ﹟ْ﹞َ» :︀ِدُق ّ︭ ﹇︀ل ا﹜
هر كس مســجدى بســازد، خداوند خانه اى در بهشــت براى او 

مى سازد».26

قال علّى: «َمْن اََراَد ُدُخوَل الَْمْســِجِد َفلَْيَدُخْل َعلى ُســُكوٍن َو 
َوقاٍر َفاِنَّ الَْمســاِجَد بُُيوُت اهللاِ َو اََحبُّ الْبِقاع اِلَْيه؛ هر كس مى خواهد 
به مسجد داخل گردد، با آرامش و با طمأنينه وارد شود؛ زيرا مساجد 

خانه هاى خدا و محبوب ترين محل ها در نظر اوست».27
﹆︀ِع  ِ︊ ُ︣ ا﹜ْ ﹫ْ َ︠ ــ﹢اُق َو  ْ︨ َ︀ ︀َرِض اَ﹜ْ ︋ِ﹆︀ِع ا﹜ْ  ّ︣ ــ َ︫ » :﹤︀ل ر︨﹢ل ا﹜ّ﹙ـــ﹇
︀ً ِ﹝ْ﹠︀؛  ︣و︗ ُ︠  ﹜ْ﹨ُ ُ︣ ِ︠ ﹢ً﹐ و آ ُ︠ ُ﹜ُْ﹛ ُد ُْ﹛ اِ﹜َ﹩ ا﹜ّ﹙ـــِ﹥ اَوُ ُ︊ ََْو ا ُ︡ اَ﹜َْ﹞︧︀ِ︗
بدترين جاهاى زمين، بازار و بهترين مكان هاى آن، مساجد است 
و محبوب ترين افراد نزد خداوند كســى است كه پيش تر از همه به 

مسجد وارد شود و ديرتر از همه از مسجد خارج شود».28
 ِ︣ َج ِ﹝ْ﹟ َ︾ْ﹫ َ︣ َ﹁َ ِ︡ ︖ِ ْ︧ ︡اَء ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞ ِ﹞َ︹ ا﹜﹠ِ َ︨  ﹟ْ﹞َ» :﹤︀ل ر︨﹢ل ا﹜ّ﹙ـ﹇
ُ︗﹢َع إ﹜َْ﹫ِ﹥؛ هر كس در مســجد نداى  ّ︣ َ︡ ا﹜ ُ︣ اِ﹜ّ︀ اَْن ﹅ٌ﹁ِ︀﹠﹞َ ﹢َُ﹁َ ﹥ٍُ﹚︻ِ
نماز را بشــنود و بدون علّت خارج شود، منافق است؛ مگر اين كه 

قصد برگشت (و خواندن نماز را) داشته باشد».29
 َ︡ ︖ِ ْ︧ ُ ا﹜َْ﹞ ِ︧ ﹊ْ ﹟ْ﹞َ ﹩﹛ِ︀ُق ا︐ ْ︪ َ﹤ َو ا﹜ُْ﹢َر ﹜ََ︐ ︲︀: «اِنُ ا﹜︖﹠ُ ِ︣ ﹇︀ل ا﹜
ُ︢ ِ﹝ْ﹠ُ﹥ ا﹜َْ﹆︢ی؛ بهشت و حوريان بهشتى، مشتاق كسى هستند  ُ︠ ︃َ أو

 ﹝︧︖︡، از د︣︋︀ز در ز﹡︡﹎﹩ ﹝︧﹙﹞︀﹡︀ن ﹡﹆︩ ﹋﹙﹫︡ی و ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه  ای دا︫︐﹥ و 
ن ا︨﹑﹝﹩ ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د ّ︡ ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ︑﹞ ز︣︋﹠︀ی︫ 

︡ا و ﹝︡ا﹁︺︀ن  ︣︋︀زان︠  ︪︐﹫︊︀ن︨  ﹠﹍︣ و︎   ا﹎︣ ︣م و ﹋︺︊﹥ و ﹝︧︖︡ و ﹝︣اب،︨ 
﹠︀﹨﹍︀ه آ﹡︀ن در ﹋︖︀︨️؟ ︦ ﹝︃﹝﹟ و︎  ︣م و ︣﹝️ ا﹡︊﹫︀ء ﹡﹫︧️،︎ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩
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كه مسجد را تميز كند يا آلودگى هاى آن را بگيرد».30
 ُ︡ ︖ِ ْ︧ ﹞َ : ُ︤ و َ︗﹏ُ ــُ﹊﹢َن اِ﹜َ﹩ ا﹜ّ﹙ـــِ﹥ ︻ ْ︪ َ ﹥ٌ︔َ﹑︔َ» :︀ل ا﹜︭︀دق﹇
 ْ︡ ﹇َ ﹅ٍُ﹚︺َ﹞ُ ︿َُ ْ︭ ︋َْ﹫َ﹟ ُ︗ّ︀ٍل َو ُ﹝ ︣اٍب ﹐ ُّ︭﹙﹩ ﹁﹫ِ﹥ اَْ﹨ُ﹙ُ﹥ َو ︻︀﹜ِــٌ﹛  َ︠
ُأ ﹁﹫﹥؛ سه چيز به خدا شكايت مى كنند: مسجد  َ︣ ﹆ُْ ﹐ َوَ﹇َ︹ َ︻َ﹙ْ﹫ِ﹥ ا﹜ُْ︽︊︀ُر
خرابى كه اهلش در آن نماز نخوانند؛ دانشــمندى كه بين نادانان 
است؛ قرآن رها شده اى كه غبار بر آن نشسته و خوانده نمى شود».31
 ً︀ ﹊ِ︀︲ ︀ُه﹆﹚َْ ــْ﹢َمَ ﹤ُ︡اً ﹜ََ﹆﹩ ا﹜ّ﹙ـــ ــ︖ِ ْ︧ ﹞َ َ︣ ﹇︀ل َ︻﹙﹩آ: «َ﹝ْ﹟ َو﹇ُ
︋َِ﹫﹞﹫ِ﹠ِ﹥؛ هر كس حرمت مسجد را   ﹤َُ︋ ــ︣اً َو اَْ︻︴︀ُه ا﹜ّ﹙ـــُ﹥ ِ﹋︐︀ ِ︪ ْ︊ ︐َ ْ︧ ﹞ُ
حفظ كند، خدا را در روز قيامت با چهره اى خندان و شادمان مالقات 

مى كند و خداوند، نامه اش را به دست راستش مى دهد».32
ِ︡ ا﹜ّ﹙ـــِ﹥  ︗ِ︀︧﹞َ ﹟ْ﹞ِ ٍ︡ ︖ِ ْ︧ َج ﹁﹩ َ﹝ َ︣ ْ︨ ﹇︀ل ر︨﹢ل ا﹜ّ﹙ـــ﹥: «َ﹝ْ﹟ اَ
َ︐ْ︽ِ﹀︣وَن ﹜َُ﹥ ﹝︀داَم ﹁﹩  ْ︧ َ ِش ْ︣ ِل ا﹜َْ﹞﹑َِ﹊ُ﹤ َو ََ﹞َ﹙ُ﹤ ا﹜َْ︺ َ︤ ︑َ ﹜ْ﹛ ،ً︀ ــ︣ا︗ ِ︨
︣اِج؛ هر كس در مسجدى از مساجد  ِ︧ ِ︡ ︲ْ﹢ٌء ِ﹝َ﹟ ا﹜ ــِ︖ ْ︧ ذا﹜َِ﹈ ا﹜َْ﹞
خدا، چراغى روشن بيفروزد، تا زمانى كه آن چراغ در مسجد روشنايى 

مى دهد، فرشتگان و حامالن عرش براى او استغفار مى كنند».33
 ﹏ُ﹋ُ︃َ ، ِ︡ ــِ︖ ْ︧ ْ︽ــِ﹩ ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞ َ︊ ﹇︀ل ر︨ــ﹢ل ا﹜ّ﹙ـــ﹥ََ︡﹛» :ُ︒ ا﹜ْ
؛ سخن ناروا در مسجد،  َ︩ َ︊﹫َ﹞ُ﹤ ا﹜َْ︪ــ﹫ ــ﹠︀ِت َ﹋﹞︀ َ︑︃ُ﹋ُ﹏ ا﹜ْ َ︧ َْ﹛ا
حسنات و خوبى هاى انسان را مى خورد؛ همان گونه كه چارپايان، 

علف ها را مى خورند».34
️ِ ا﹜ْ︺︀﹨︀ُت َو ا﹜ْ︀﹁︀ُت، ُ︻﹢﹁﹩ اَْ﹨ُ﹏  َ﹛ َ︤ ﹇︀ل ر︨ــ﹢ل ا﹜ّ﹙ـــ﹥: «اِذا َ﹡
ا﹜َْ﹞︧︀ِ︗ِ︡؛ وقتى مشكالت و بالها نازل مى شود، اهل مسجد نجات 

مى يابند».35
ِ︡ ﹜︽ٌ﹢ اِ﹜ّ︀ ︔﹑︔ٌ﹤:  ︖ِ ْ︧ ﹇︀ل ر︨﹢ل ا﹜ّ﹙ـ﹥» :︀ اَ︋︀َذرِ ُ﹋﹏ّ ُ︗ُ﹙﹢ٍس ِ﹁﹩ ا﹜َْ﹞
︀ٌ﹏ ︻ْ﹟ ِ︻ْ﹙ٍ﹛؛ اى ابوذر! در مسجد  ُ︣ ا﹜ّ﹙ـ﹥ َ︑︺︀﹜﹩ اَْو︨  ٍ﹏ أْو ذاِ﹋ ِ︭ ﹞ُ ﹥ٌ︣ا﹇َ
هر نشستنى، به جز براى سه چيز، بيهوده است: نماز خواندن، ذكر 

خدا گفتن، بحث علمى كردن».36
بر اين اســاس، بنيانگذار جمهورى اســالمى ايران حضرت امام 
خمينى نيز مى فرمايند: «اگر حرم و كعبه و مســجد و محراب، 
سنگر و پشتيبان سربازان خدا و مدافعان حرم و حرمت انبياء نيست، 
پس مأمن و پناهگاه آنان در كجاست؟»37همچنين، در جايى ديگر 
مى فرمايند: «مســاجد و محافل دينّيه را كه سنگرهاى اسالم در 

مقابل شياطين است، هر چه بيشتر گرم و مجّهز نگه داريد».38
 «مسجد، محلّى است كه از  آن جا بايد امور اداره بشود؛ اين مساجد 
بود كه اين پيروزى را براى ملّت ما درست كرد؛ اين مراكز حّساسى 
است كه ملّت بايد به آن توّجه داشته باشند؛ اين طور نباشد كه خيال 
كنيم حاال ديگر ما پيروز شديم، ديگر مسجد مى خواهيم چه كنيم؟ 

پيروزى ما براى اداره مسجد است».39
«مســجد، در اســالم و در صدر اسالم هميشــه مركز جنبش و 
حركت هاى اســالمى بوده... از مســجد، تبليغات اسالمى شروع 
مى شــده است، از مســجد، حركت قواى اسالمى براى سركوبى 
كّفار و وارد كردن آنها در زير بيرق اســالم بوده اســت. شما كه از 
اهالى مسجد و علماى مساجد هســتيد، بايد از پيغمبر اسالم
و اصحاب آن ســرور پيروى كنيد و مساجد را براى تبليغ اسالم و 
حركت اسالمّيت و قطع ايادى شرك و كفر و تأييد مستضعفان در 

مقابل مستكبرين قرار دهيد».40

مســاجد بايد مجتمع بشــود از جوان ها، اگر مــا بفهميم كه اين 
اجتماعات چه فوايدى دارد و اگر بفهميم كه اجتماعاتى كه اسالم 
براى ما دستور داده و فراهم كرده است، چه مسائل سياسى را حّل 
مى كند، چه گرفتارى ها را حــّل مى كند، اين طور بى حال نبوديم 
كه مساجدمان مركز بشود براى چند پيرزن و پيرمرد».41در جايى 
ديگــر فرمودند: «نماز را در جماعت بخوانيد، اجتماع بايد باشــد. 

اجتماعات تان را حفظ كنيد. مساجدتان را محكم نگه داريد».42
بنابراين، ترديدى نيســت كه تأكيدهاى پيشــوايان دين در مورد 
مسجد، اين است كه اين مكان مقّدس، قلب جامعه اسالمى است. 
در اين راســتا، آنچه ضرورت دارد اين است كه در دنياى امروز بايد 
به اين پايگاه ارتباطى مهم بيش از گذشــته بها داده شود؛ چرا كه 
ماندگارى و تحّرك ما در حال و آينده به بركت وجود همين مساجد 

بوده و خواهد بود.
 مسجد و نيازهاى جوامع بشرى

تاريخ درخشان اســالم گواه است كه مساجد، به عنوان يك نهاد 
مدنــى، بهترين پايگاه براى اجتماع مســلمانان و ايجاد وحدت و 
همدلى و نيز تبيين معارف و احكام دينى و رفع و دفع مشــكالت 
اجتماعى و اقتصادى و بررســى مســائل علمى، سياسى و دينى 
بوده اســت. مساجد، همواره نقطه آغاز هر گونه حركت و اصالحى 
بوده اند؛ چنان كــه يكى از مراكز و اماكنى كه در شــكل گيرى و 
پيروزى انقالب شكوه مند اسالمى، بيشترين نقش ها را ايفا كرد، 

همين مساجد بودند.
مسجد، نماد معنوى هر محلّه و منطقه و تجلّى گاه جامعّيت اسالم 
اســت و بســيارى از احكام فقهى ما مبتنى بر مؤلّفه هايى، مانند 

مسجد، محراب و اذان است.
مقام معّظم رهبرى در مورد وظيفه معنوى مساجد مى فرمايد: 
«هر چه بتوانيد در مورد مســاجد كار بكنيد، خيلى خوب اســت. 
مسجد، كانون دين اســت. اآلن هم همين است. هيچ چيز جاى 
مســجد را پر نمى كند... مساجد است كه فضا را فضاى دينى نگه 
مى دارد و معارف را از نسلى به نسلى منتقل و با  دين آشنا مى كند».43

براســاس آيات قرآن كريم، مسجدها به خداوند متعال اختصاص 
دارند و كسانى اين مكان ها را آباد مى كنند كه به پروردگار جهانيان 
و روز قيامت، ايمان دارند؛ نماز را بر پاى مى دارند و زكات مى پردازند 
ُ︻﹢ا َ﹝َ︹ ا﹜﹙ُِ﹥  ْ︡ ︑َ ︀﹚َ﹁َ ﹤ُِ﹚ِ﹛ َ︡ ︗ِ︀ َ︧ و از كسى جز خدا نمى ترسند. «َوَأنُ ا﹜َْ﹞

ا؛ مساجد ويژه خداست. پس، هيچ كس را با خدا مخوانيد».44 ً︡ ََأ
 ﹤ِ﹚ّ﹛︀ِ︋ َ︡ ا﹜ّ﹙ِ﹥ َ﹝ْ﹟ آَ﹝َ﹟  ︗ِ︀ َ︧ ﹞َ ُ︣ ﹝ُ︺َْ ︀﹝َُ﹡ِقرآن در اين مورد مى فرمايد: «إ
 ﹩ َ︧ َ︩ إِ﹐ُ ا﹜ّ﹙َ﹥، َ﹁َ︺ َْ ﹜َْ﹛ ︀َة َو﹋َ ُ︤ َ﹑َة َو آَ︑﹩ ا﹜ ُ︭ ِ︣ َو َأَ﹇︀َم ا﹜ ِ︠ َو ا﹜َْ﹫ْ﹢ِم ا﹒
﹟َ؛ مســاجِد خدا را تنها كسانى آباد  ِ︡ ︐َْ﹝ُْ﹛ا ﹟َ﹞ِ ْا﹢﹡ُ﹢﹊َُ ــَ﹈ َأنَِ﹛ُأْو
مى كنند كه به خدا و روز بازپســين ايمان آورده و نماز برپا داشته و 
زكات داده باشند و جز از خدا نترسيده اند. پس، اميد است كه اينان 

از هدايت يافتگان باشند».45
بر اساس حديثى قدسى، انسانى كه با مسجد ارتباط دارد، حق تعالى 
را در خانه او زيارت مى كند و با عبادت خالصانه و حضورى راستين، 
در اوج تقّرب به خداوند متعال قرار مى گيرد و اين ويژگى ، به صورت 

نورى براى وى در سراى جاويد، جلوه گر مى شود.46

 از اين رو، رســول اكــرم فرمود ند: «تا زمانى كه در مســجد 
نشسته اى، حق تعالى به تعداد هر نفسى كه مى كشى، در بهشت يك 
درجه به تو مى دهد و فرشتگان بر تو درود مى فرستند».47همچنين، 

آن حضرت تأكيد فرمودند : «مساجد، انوار الهى هستند».48
 همچنيــن، فرمودند: «محبوب ترين جاى شــهر ها نزد خداوند، 
مساجد آن شهرهاست».49بنابراين، در قرآن و حديث، اساسى ترين 

مكان، مسجد است.
بر اين مبنا، به طور كلّى بايد يادآور شــد كه مســاجد از گذشــته، 
كاركردهاى گوناگونى داشته و اكنون هم اين نقش ها را تا حدودى 

حفظ كرده است. اين نقش ها عبارت اند از:
- مركز ارشــاد و تبليغ اســالمى و كانون رعايت قواعد و قوانين 

خاّص.
- اعتقــاد به عبادت، نمازگــزاران و نيايش به خــدا، از عوامل و 

انگيزه هاى بنياد مسجدهاست.
- مســجد، تّجسم خارجى پيوند دين و سياست است و بسيارى از 
تصميم گيرى هاى حكومتى، اجتماعى، كشورى و منطقه اى، در 

اين مكان صورت مى گرفته است.
- در برخى دوره هاى تاريخى، در مســجد، قاضى شــهر، احكام 

قضايى خود را در حضور مردم اعالم مى كرد.
- برنامه ريزى درباره رسيدگى به امور بازار، كوى و برزن، تجارت، 
جلوگيرى از تقلّب در كار كســبه و اصناف، امر به معروف و نهى از 

منكر و ساير امور شهرى، در مسجد انجام مى پذيرفت.
- مسجد، مكان مهّمى براى ارتباط هاى اجتماعى به شمار مى رفت 
و به عنوان كانون نشــر اخبار، نقش برجسته اى ايفا مى كرد. اين 
كاركرد، نه تنها در روزگاران گذشــته كه وسايل ارتباطات جمعى 
گســترده نبود، اهّميت داشت، بلكه در زمان حاضر نيز كه رسانه ها 
فراگير و مجّهز به فّناورى هاى جديد هستند، ارزش خود را از دست 
نداده است. در دوران انقالب اســالمى و دفاع مقّدس، مساجد از 
مهم ترين مراكز انتشــار اخبار مربوط به روند اين جنبش اسالمى 
و عمليات رزمندگان بودند و حّتى ســازمان دهى نيروهاى رزمى و 

مردمى و شكل گيرى بسيج، در مسجد انجام مى شد.
- بسيارى از مشكالت اقتصادى و اجتماعى، توّسط روحانى محّل 
يا برخى نهادهاى مربوط در مسجد حّل مى شد. برآوردن نيازهاى 
افراد براى به دست آوردن كسب و كار، ساخت و خريد خانه، ازدواج 

و تشكيل خانواده و رفع اختالفات، در مسجد، امكان پذير بود.
- مسجد كه كانون بندگى خداست، همواره محّل آموزش و تقوّيت 
آگاهى هاى نمازگزاران بوده اســت و از آنجــا كه دانش اندوزى، 
فريضه اى همگانى به شمار مى آيد، مسجد، پايگاه مهم آموزش و 
ســوادآموزى به شمار مى رود و در پيوند آموزش با عبادت، مساجد 

بزرگ، از كتابخانه هاى عظيم و گرانبهايى برخوردار بوده اند.
- انســان مسلمان، همان گونه كه مى كوشــد بنده خدا باشد و از 
شيطان درون و بيرون پرهيز كند، در برابر نابرابرى هاى اجتماعى، 
ستم و زورگويى هم ساكت نمى ماند و در همان مكانى كه عبادت 
مى كنــد، با همكارى ديگر مؤمنان، مى كوشــد تا قيام و حركتى 
اصالحى را عليه حّكام جور و اهل بى داد و بى  عدالتى ترتيب دهد و 
اين كاركرد مسجد، در قيام سربداران، قيام مسجد گوهرشاد و قيام 

15 خرداد، آشكار بوده است.50
با اين حال، مســجد در نزد مسلمانان، قداســتى خاّصى دارد و از 
جانب شرع مقّدس اسالم، براى آن احكام ويژه  اى صادر شده است؛ 
نجس كردن زمين، سقف، بام و اطراف داخل مسجد، حرام است. 
هر كس بفهمد كه اين موارد، نجس شده است، بايد بدون درنگ، 
نجاست آن را بر طرف كند. تميز كردن مسجد و روشن كردن چراغ 

در آن مستحّب است.
كسى كه مى خواهد به مسجد برود، مستحّب است خود را خوشبو 
كند و لباس پاكيزه و قيمتى بپوشد. همچنين، مستحّب است پس از 
وارد شدن به مسجد، دو ركعت نماز به قصد تحيت و احترام بخواند. 
چنان كه ديده مى شود، مسجد، مكان مورد احترام مسلمانان است.
امروز، با وجود اينكه هر يك از نقش هاى مســجد، جايگاه خاّصى 
را در نظام حكومتى كشورهاى اسالمى به خود اختصاص داده اند، 
اّما قدمِت زمانى از ارزش اين مكان مقّدس كم نكرده و همواره در 
طول تاريخ، زمينه ساز تحّوالت و دگرگونى هاى اساسى فكرى و 

فرهنگى بوده است.51
 مسجد و ارتباط

امروز در عصر تحّول شــگرف ارتباطات قرار گرفته ايم؛ عصرى 
كه از آن به دهكده جهانى ياد مى شــود. نبايد يكسره مرعوب اين 
تحّوالت شــد و از كار فرهنگى، تبليغى و ارتباطِى عظيمى كه در 
اين مقطع حّســاس تاريخى بر دوش مبلّغان، علما، خطبا و عناصر 
فرهنگى نهاده شــده است، نبايد غفلت ورزيد. ماندگارى فرهنگ 
اســالمى، به حفظ اين تالش و افزوده تر شدن آن بستگى تاّم پيدا 

كرده است.52
مسجد، قلب جامعه اسالمى است و اهّميت آن با تأكيد آيات وحى، 
كالم گهربار ائّمه معصومو نقش تاريخى كه در تمّدن اسالمى 
تا به امروز ايفا كرده اســت، بى نياز از دليل و برهان است. متأّسفانه 
در ســال هاى گذشته، قلب جامعه اسالمى دچار آسيب هايى شده 
اســت و تلّقى جامعه از مسجد به نازل ترين كاركرد آن، يعنى فقط 
برپايى نمازهاى يومّيه، تغيير كرده است؛ حّتى بسيارى از مساجد، 
كاركردهاى عبادى خود را نيز به درستى ايفا نمى كنند و همان نماز 
جماعت عاّدى، در بيشتر مساجد كشور، صبح ها تعطيل است و حال 
آن كه در گذشته  اى نه چندان دور، مسجد مهم ترين مركز فرهنگى 
قابل اعتماد براى مردم محسوب مى شد و در زندگى مردم و حيات 

اجتماعى يك ملّت نقش مؤثّر ايفا مى كرد.53
از آنجا كه مسجد عبادتگاه عاشقان حق و تجلّى گاه عشق و محّبت 
اوست ، يكى از مهم ترين فوايد ارتباط با اين كانون معنوى، «ذكر» 
و ياد خداست ؛ قرآن در اين مورد مى فرمايد: «ِ﹁﹩ ︋ُُ﹫﹢ٍت َأِذَن ا﹜﹙ُُ﹥ َأن 
︀ِل، در خانه هايى  َ︮ وِ َوا﹜ْ︁ ُ︡ ︽ُْ﹛︀ِ︋ ︀َ﹫﹁ِ ﹤َُ﹛ ُ ِ︊ َ︧ ُ ﹤ُ﹝ُ ْ︨ َ︣ ِ﹁﹫َ︀ ا ﹋َ ْ︢ ُ َو ︹َ﹁َ ْ︣ ︑ُ
كه خدا رخصت داده كه قدر و منزلت آنها رفعت  يابد و نامش در آنها 
ياد شود، در آن خانه ها هر بامداد و شامگاه او را نيايش مى كنند».54
از ديگر فوايد ارتباط با مســجد، «اتّحاد بين مؤمنان»  اســت كه 
اين فايده از مذّمت خداوند متعال نســبت به مسجد ضرار استفاده 
ا َو  ً︣ اًرا َو ُ﹋ْ﹀ َ︣ ا ِ︲ ً︡ ︖ِ ْ︧ واْ َ﹝ ُ︢ َُ︑ا ﹟َ ِ︢ مى شود؛ قرآن مى فرمايد: «َو ا﹜ُ
︊ُْ﹏ َو  ــ﹢﹜َُ﹥ ِ﹝﹟ َ﹇ ُ︨ ︀ًدا ﹜َِ﹞ْ﹟ َ︀َرَب ا﹜ّ﹙َ﹥ َو َر َ︮ ً﹆︀ ︋َْ﹫َ﹟ ا﹜ُْ﹞ْ﹣ِ﹝ِ﹠﹫َ﹟ َو إِْر ِ︣ ﹀ْ︑َ

 ﹤ ا︗︐﹞︀︻︀ت ﹟ا ﹤﹋ ﹜﹫﹝﹀ ︪﹢د از ︗﹢ان ﹨︀، ا﹎︣ ﹝︀︋   ︋︹﹝︐︖﹞ ︡︀  ︋︡︗︀︧﹞ 
︣ای ﹝︀ د︨︐﹢ر داده و ﹁︣ا﹨﹛  ﹀﹞﹫﹛ ﹋﹥ ا︗︐﹞︀︻︀︑﹩ ﹋﹥ ا︨﹑م︋  ﹁﹢ا︡ی دارد و ا﹎︣︋ 
 ،︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹏ّ ︀ری ﹨︀ را︐﹁︣﹎ ﹤ ،︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹏ّ را ﹩︨︀﹫  ︨﹏︀︧﹞ ﹤ ،️︨︣ده ا﹋
﹫︣﹝︣د ﹫︣زن و︎   ︎︡﹠ ︣ای ︪﹢د︋  ﹩ ︀ل ﹡︊﹢د﹛ ﹋﹥ ﹝︧︀︗︡﹝︀ن ﹝︣﹋︤︋  ا﹟ ︵﹢ر︋ 

︡ه   ︫﹩︀﹨ ︉ ︀ل ﹨︀ی ﹎︫︢︐﹥، ﹇﹙︉ ︗︀﹝︺﹥ ا︨﹑﹝﹩ د︀ر آ︨﹫ ﹀︀﹡﹥ در︨  ّ︨ ︃︐﹞ 
︀︎︣﹩ ﹡﹞︀ز﹨︀ی   ︋︳﹆﹁ ﹩﹠︺ ،︀ر﹋︣د آن﹋ ﹟︣︑ ︀زل﹡ ﹤ ا︨️ و ︑﹙ّ﹆﹩ ︗︀﹝︺﹥ از ﹝︧︖︡︋ 
﹢د را  ︧﹫︀ری از ﹝︧︀︗︡، ﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی ︻︊︀دی︠   ︋﹩︐ّ ︣ده ا︨️؛﹋ ︣﹫﹫︽︑ ،﹤﹫ّ﹞﹢
﹫︪︐︣ ﹝︧︀︗︡ ﹋︪﹢ر،  ﹥ در︨︐﹩ ا﹀︀ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡ و ﹨﹞︀ن ﹡﹞︀ز ︗﹞︀︻️ ︻︀ّدی، در︋   ︋︤﹫﹡
︊︮ ﹨︀ ︑︺︴﹫﹏ ا︨️
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︋ُ﹢َن؛ و آنهايى  ُ︡ إِ﹡ُُْ﹛ ﹜ََ﹊︀ِذ َ ْ︪ َ ﹤ُ﹚ّ﹛َو ا ﹩﹠َ ْ︧ ُْ﹛إِْن َأَرْدَ﹡︀ إِ﹐ُ ا ُ﹟﹀َ﹚ِْ﹫ََ﹛
كه مســجدى اختيار كردند كه مايه زيان و كفر و پراكندگى ميان 
مؤمنان اســت و نيز كمين گاهى است براى كسى كه مّدتى قبل با 
خدا و پيامبر او به جنگ برخاسته بودند و سخت سوگند ياد مى كنند 
كه جز نيكى قصدى نداشتيم؛ ولى خدا گواهى مى دهد كه آنان به 

طور قطع، دروغگو هستند».55
يكى ديگر از فوايد ارتباط با مســجد، «پاكيزگى روحى  و روانى» 
َ︦ َ︻َ﹙﹩ ا﹜︐ُْ﹆َ﹢ی  ِ︨ ٌ︡ ُأ ︖ِ ْ︧ ا ﹜َُ﹞ ً︡ َ︋ است ؛ قرآن مى فرمايد: «َ﹐ َ︑ُ﹆ْ﹛ ِ﹁﹫ِ﹥ َأ
واْ َو  ُ︣ ُ︴َ︐ََ َن َأن﹢ّ︊ ُِ َأن َ︑ُ﹆﹢َم ِ﹁﹫ِ﹥، ِ﹁﹫ِ﹥ ِرَ︗︀ٌل ّ﹅ٍَم َأ﹢َْ ِل ِ﹝ــْ﹟ َأوُ
َ﹟؛ هرگز در آنجا نَايســت توّقف نكن؛ چرا كه  ِ︣ ِ ︉ّ ا﹜ُْ﹞︴ُ ُِ ﹤ُ﹚ّ﹛ا
مسجدى كه از روز نخستين بر پايه تقوا بنا شده، سزاوارتر است كه 
در آن به نماز  ايستى و در آن مردانى اند كه دوست دارند خود را پاك 

سازند و خدا كسانى كه خواهان پاكى اند را دوست مى دارد».56
︋ِ︀﹜ّ﹙ِ﹥ َو  َ︡ ا﹜ّ﹙ِ﹥ َ﹝ْ﹟ آَ﹝َ﹟  ︗ِ︀ َ︧ ﹞َ ُ︣ ﹝ُ︺َْ ︀﹝َُ﹡ِخداوند در قرآن مى فرمايد: «إ
ــ﹩  َ︧ َ︩ إِ﹐ُ ا﹜ّ﹙َ﹥ َ﹁َ︺ َْ ﹜َْ﹛ ︀َة َو﹋َ ُ︤ َ﹑َة َو آَ︑﹩ ا﹜ ُ︭ ِ︣ َو َأَ﹇︀َم ا﹜ ِ︠ ا﹜َْ﹫ْ﹢ِم ا﹒
َ﹟؛ مســاجد خدا را تنها كسانى آباد  ِ︡ ︐َْ﹝ُْ﹛ا ﹟َ﹞ِ ْا﹢﹡ُ﹢﹊َُ َأن ﹈ََِ﹛ُأْو
مى كنند كه به خدا و روز بازپســين ايمان آورده و نماز برپا داشته و 
زكات مى دهند و جز از خدا نترسيده اند؛ پس، اميد است كه اينان از 

راه يافتگان باشند».57
با توّجه به اينكه «آباد ســاختن مساجد»، تنها به معنى ساختمان 
و تأسيســات آن نيســت، بلكه مفهوم آن شامل اجتماع و شركت 
و ارتباط با مســجد است ، روشن مى شــود كه ارتباط با اين كانون 
عبادى ، باعث تقوّيت ايمان به خدا و ايمان ، روز رستاخيز شده و بايد 
افزون بر پيوند فرد با خدا به وسيله نماز، باعث پيوندش با خلق خدا 
به وسيله پرداخت زكات باشد و يكى ديگر از آثارش ، توحيد در ترس 

از خداست؛ يعنى جز از خدا نترسيدن».58
اين همه شواهد تاريخى نشــان مى دهد كه در دوران اّوليه ظهور 
اســالم، مســجد، مركز و كانون ارتباطات اجتماعى مسلمانان 
محسوب مى شــد. اّطالع  يافتن مسلمانان از آخرين اخبار، در اين 
مكان صــورت مى گرفت. اين كاركرد مســجد، هنوز به صورت 
صددرصد از آن سلب نشده است و اگر كمى دّقت نمائيم، مى بينيم 
كه برخى مســاجد شهرها و روستاهاى كشــور، پس از اتمام نماز 
جماعت، محّل تجّمع جوانان است كه گروه گروه با هم به رّد و بدل 

اّطالعات و اخبار مى پردازند.59
نهضت جاودانه پيامبر چشمه ســارى زالل از بينش و دانش، 
در پهن دشــت انديشه هاى انسانى جارى ســاخت. پيامبر از 
هر فرصتى براى روشــن گرى و آموختن اســالم بــه مردم بهره 
مى جســت؛ ولى مطالعه در زندگى و ســيره آن حضرت، نشــان 
مى دهد كه مسجد، در مجموعه دوران 23 سال رسالت، مهم ترين 
ســنگر تبليغ دينى پيامبر بوده اســت، گرچه ميزان نقشى كه 
مســجد در طول اين دوران در زمينه هاى آموزشى و فرهنگى ايفا 

كرده است، همواره يكسان نبود.60
به طور كلّى، مالك ارتباط و عدم ارتباط مردم با مسجد، به مردمى 
بودن رابطه روحانى با مردم و توّجه به خواســته هاى مردمى كه در 
مســجد حاضر مى شــوند، باز مى گردد. چنان كه رونق مساجد در 

انقالب اســالمى به اين دليل بود كه در آنها، همان مسائلى مطرح 
مى شد كه مردم خواستار آن بودند. بنابراين، اگر در مساجد مباحثى 
طرح شــود كه پرسش مردم نباشد و نيازى را از مردم، چه علمى و 
چــه عملى نتواند رفع كند، به تدريج جدايى ميان مردم و روحانّيت 

مساجد پديد مى آيد.61
در اين قســمت از بحث، مناسب اســت كه به برخى ويژگى هاى 

خاّص رسانه اى مسجد اشاره داشته باشيم.
- پيام مســجد، برخالف برخى رســانه ها، همگانى است و اخبار 

خصوصى و محرمانه ندارد.
- مسجد، پيام منفى ندارد؛ برخالف بعضى رسانه ها كه پيام منفى 

نيز دارند.
- پيام مســجد، برخالف اخبار تعدادى از رسانه ها، موجب نفوذ در 

قلب ها و افكار مخاطبان مى شود.
- پيام مسجد، مى تواند انقالب ساز باشد؛ ولى اخبار برخى رسانه ها 

انقالب سوز است.
- اخبار رسانه ها، برخالف پيام هاى مسجد در روز بعد و يا حّتى چند 

ساعت بعد كهنه مى شود.
- در رسانه مســجد، اولوّيت با پيام دينى و تحت تأثير احكام دين 
است؛ اّما در اكثر رســانه ها، اولوّيت با مسائل اقتصادى و سياسى 

است.
شــايد هيچ پايگاهى به اندازه «مساجد»، در تبليغ اسالمى ايفاى 
نقش نكرده باشد؛ از زمان رسول خدا تاكنون اذان،  نماز، وعظ و 

خطابه از مهم ترين برنامه هاى مساجد بوده و هستند.
- پيام مسجد، ارشاد و هدايت است؛ برخالف اخبار برخى رسانه ها 

كه فقط اّطالع  رسانى است و با تخريب و گمراهى همراه است.
- پيام دهنده در مســجد (امام جماعت)، بايد عادل و عالم باشــد؛ 
برخالف پيام دهنده در بعضى از رسانه ها كه شرايط خاّصى ندارد و 

هر كسى مى تواند در مقام پيام دهنده باشد.
- پيام دهنده مسجد، مخاطب را مى شناسد و طبق ظرفّيت او پيام 
مى دهد؛ ولى رسانه ها به طور عمده  به هر گيرنده اى پيام مى دهند.

- پيام مسجد، برخالف عمده رسانه ها، آرامش بخش است.
- در طول تاريخ، مساجد واقعى (نه مساجدى مثل مسجد ضرار)، 
مخاطبان خود را از مســير حّق منحرف نساخته اند؛ ولى رسانه ها، 
معاويه را امير و حضرت على را كافر و امام حسين را خارجى 

معّرفى كردند.
  مسجد و رسانه هاى جمعى ديگر

در تعريف لغوى «رســانه» چنين آمده است: وسيله اى كه اخبار و 
اّطالعات را به مردم مى رســاند؛ مانند راديو، تلويزيون، روزنامه، 
مجلّه و شــبكه هاى رايانه اى.62در «دانشــنامه علوم اجتماعى»، 
رسانه (رســانه جمعى)، بدين گونه تعريف شده است: رسانه هاى 
گروهى، يك نهاد اجتماعى را تشكيل مى دهند كه به توليد و توزيع 
دانش در حيطه اى فراتر از كلمات مى پردازد و داراى مشّخصه هاى 
برجسته و بارزى، مانند استفاده نسبى از فّناورى پيشرفته در توليد و 

پخش پيام ها هستند.63
 Mass) در اين راســتا، از كاركردهاى وســايل ارتبــاط جمعى

Media Functions) مى توان به موارد زير اشاره نمود: كاركرد 
نظارتى، كاركرد آموزشى يا انتقال فرهنگ، كاركرد سرگرم سازى 
و پــر كردن اوقات فراغــت، كاركرد نوگرايى و توســعه، كاركرد 
همگن سازى، كاركرد راهنمايى و رهبرى، كاركرد بحران زدايى، 
كاركرد آگاه سازى، اعطاى پايگاه اجتماعى، حمايت از هنجارهاى 
اجتماعى (وظيفه اخالقى)، انتقال ميراث هاى فرهنگى و اجتماعى 
از نسلى به نسل ديگر، نقش و كاركرد بيان عقايد، ايجاد همبستگى 
ميان اجزاى جامعه در پاسخ به نيازهاى محيطى و كاركرد تبليغى. از 
طرف ديگر، عصر حاضر را عصر ارتباطات ناميده اند؛ زيرا ارتباطات 
و اّطالعــات انتقالى از آن، ابزارى مهم براى تصميم گيرى، تعامل 
بين انسانى، هوّيت بخشى و هوّيت ستاندن، جهت دهى به افكار و 

انديشه ها و ابزارى براى سلطه است.
از نظر تحليل گران سياسى، امروز، سرنگونى نه به وسيله مسلسل 
و سالح آتشين، بلكه با رسانه هاست. با گسترش روند جهانى شدن 
حضور رسانه ها، ديگر دولت ها چندان نمى توانند كنترلى آهنين بر 
زندگى مردم داشــته باشند؛ زيرا مانند گذشته، قدرت انحصارى و 
سانسور ندارند. نظم اجتماعى مفيد، كه به نفع تمام اعضاى جامعه 
اســت، امروز به كاركرد رسانه ها بستگى دارد؛ زيرا روابط انسانى، 
اگرچه همواره در حال تغيير اســت، اّما با حضور رسانه ها و انتقال 

مفاهيم، نمادها و اّطالعات، اين تغييرات تشديد يافته است.
بنابراين، هر چه شيوه هاى پاسخگويى دولت ها با ابزارها و اهرم هاى 
خود، با اين تغييرات هماهنگ باشــد، ميزان نظم اجتماعى بيشتر 

تضمين مى گردد.
حال كه ضرورت ارتباطات در بسيج و انقالب انكارناپذير است، بايد 
ديد كه مسجد چه نقشى در اين زمينه ايفا كرده است؟ آيا در عصرى 
كه عصر انقالب ارتباطات و به تعبير مك لوهان «دهكده جهانى» 
نام گرفته اســت، مسجد، مى تواند با قدمتى بيش از1400 سال، با 

رسانه هاى ارتباطى نوين به رقابت بپردازد؟
در پاسخ به اين سؤاالت، ابتدا نگاهى به وضعّيت رسانه هاى نوين، 
اعــّم از مكتوب، ديدارى و شــنيدارى و ورود آنها به زندگى افراد 
داريم و سپس، به مقايسه مســجد با آنها پرداخته و كارويژه هاى 
ارتباطى مســجد را در عرصه هاى مختلف، مورد بحث و بررسى 

قرار مى دهيم.
كاركرد وسايل ارتباط جمعى در برقرارى هر چه عميق تر ارتباط با 
انسان به عنوان مهم ترين مخاطب، خالصه و متمركز مى شود. اگر 
چنين باشد، بايد ببينيم مسجد به عنوان يك پايگاه ارتباطى بسيار 
مهم، چه نقشــى در افزايش پيوندهاى انسانى و توسعه فرهنگ 

اسالمى ايفا كرده است.64
يكى از داليل موّفقّيت مسجد در كاركرد رسانه اى خود، بهره گيرى 
از ارتباطــات چهره به چهره بود. ويليام هاكتن با بررســى تجربه 
ارتباطات سّنتى در انقالب اسالمى تأكيد مى كند: «آنچه در ايران 
رويداد، بى ســابقه بود؛ چون از ارتباطات چهره به چهره، ارتباطات 
ســّنتى، راهپيمايى ها و خطبه هاى نماز جمعــه براى خدمت به 

انقالب استفاده مى شد».65
دليل ديگر به مسئله مشروعّيت رسانه ها و پذيرش آن توّسط مردم 
بر مى گردد. با توّجه به اينكه رسانه بايد حامل پيامى براى مخاطب 

خود باشــد، هر چه اين پيام با فرهنگ و اعتقادات جامعه تناســب 
بيشترى داشته باشد، بيشتر مورد پذيرش قرار مى گيرد. در حالى كه 
رسانه هاى نوين از ابتدا با طراحى بيگانگان وارد زندگى افراد شدند 
و در ادامه نيز مرّوج فرهنگ بيگانه بودند، از مشروعّيت چندانى در 
جامعه برخوردار نبودند؛ اّما مســجد، با قدمتى بيش از1400 سال 
كه حامل پيام اسالمى و مرّوج اعتقادات جامعه بود، از مشروعّيت 
بااليى در جامعه برخوردار بود. به گفته حميد موالنا «مســجد، در 
جامعه اســالمى به عنوان مهم ترين كانــال ارتباطات اجتماعى، 
همــواره به عنــوان منبع حركت هاى فرهنگــى و معنوى عمل 
مى نمود و نه تنها در بعد تزكيه معنوى، بلكه به عنوان منبع دانش و 

اّطالعات مربوط به جامعه، آحاد مردم را تغذيه مى كرده است».66
در عصر حاضر، مك لوهان يكى از نويســندگان و نظريه پردازان 
غربى در زمينه ارتباطات، معتقد است كه منشأ تغييرات اجتماعى، 
رسانه هاى ارتباط جمعى هستند، اگرچه نظريه پردازان اقتصادى و 
فرهنگى، هر كدام به طور جداگانه به اقتصاد و نهادهاى فرهنگى 
به عنوان منشــأ تغييرات اجتماعى، اعتقاد داشــتند؛ اّما امروز كه 
از آن بــه عصر حاكمّيت اراده ملّت ها، بيــدارى ملّت ها و بيدارى 
اسالمى، قرن غلبه مستضعفان بر مستكبران و عصرى كه از دنيا 
به يك دهكده جهانى ياد مى كننــد، نقش انكارناپذير و قدرتمند 
افــكار عمومى در عرصه تحّوالت اجتماعــى و فرهنگ ملّت ها، 
توّجه همگان را به خود جلب كرده است. فرهيختگان و فرزانگان 
ملّت هاى جهان اســالم، امروز نمى تواننــد و نبايد از كنار انقالب 
شگرف فّناورى در عرصه ارتباطات، بى تفاوت بگذرند و مسئله را 
به حال خود بگذارند. افكار عمومى و فرهنگى ملّى و ايدئولوژيك، 
پايه هاى اقتدار حكومت ها را تشكيل مى دهند و بديهى است كه در 
جوامع اسالمى، فرهنگ و نظام اسالمى براى ماندگارى و تدوام، 
به مدافعانى آگاه نيازمند اســت كه پديده ارتباطات و رســانه هاى 

جمعى به خوبى مى توانند از عهده اين مهم برآيند.
ســخن در اين است كه «كاركرد رســانه  ارتباط جمعى»، با همه 
تحّوالت تكنيكى،  زمانى قريِن توفيق قلمداد مى شــود كه بتواند 
عميق ترين ارتباط و پيوند را با مخاطب خود برقرار سازد. مساجد، 
در پيشــرفت و پيروزى انقالب اسالمى سال 57،  نشان دادند كه 
مى توانند چنين ارتباطى را برقرار ساخته و نقش هدايتى و رسانه اى 

خود را ايفا كنند.
ويژگى هاى منحصر به فرد مســجد، در قالب پايگاه هاى ارتباطى 
مهم، به هيچ وجه نبايد در دنياى امروز فراموش شــود؛ بلكه اين 
پايــگاه همواره مى تواند در تقوّيت فرهنگ شــنيدارى و ديدارى 
مردم و مخاطبانش بسيار مؤثّر باشد. ماندگارى فرهنگ اسالمى، 
تاكنــون به دليِل پويايى و تحّرك اين كانون هاى ســازمان دهى 
حركت هــاى اجتماعى و توده اى مردم بوده اســت. در آينده هم 
يكــى از عوامل و متغّير هاى مهم ايــن ماندگارى تحّرك همين 

پايگاه هاست.
امروز، اين موضوع به طور كامل پذيرفته شده است كه تمام وسايل 
ارتبــاط جمعى، به نوعى، ارتباط غيرحضورى با مخاطبان خويش 
برقرار مى سازد و اين ارتباط، برخالف جّذابّيت هاى ظاهرى، حالتى 
تصّنعى دارد. اين در حالى اســت كه رســانه  جمعى اسالم به ويژه 
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مســجد، به دليل ارتباط مستقيم با مخاطب، داراى بيشترين تأثير 
اســت و اين تفاوت را هر فرد مى تواند با مقايسه حالت خود، قبل و 
بعد از خروج از مسجد احســاس كند؛ در حالى كه رسانه اى، مانند 
سينما و تلويزيون به اين صورت نيست و اگر هم احساسى به بيننده 

القاء كند، موّقتى، احساسى و سست خواهد بود.
مســجد حداقل در هر ســه وعده، پيام دينى، مذهبــى خود را به 
مخاطبان ارائه مى دهد. مســجد به عنوان پايگاه ارتباطى مهم در 
آيين اســالم، اين قابلّيــت را دارد كه در هر زمان به روز باشــد و 

پاسخ گوى نيازهاى جديد مخاطبان باشد.
بر مســلمانان عصر حاضر، عصر بيدارى و بازگشــت به خويش، 
فرض و الزم اســت كه فرهنگ مســجد را احيا كنند و اين مراكز 
روحانــى و فرهنگى و عبادى را با همان منزلت واقعى و مأموريت 

اصلى و فلسفه حقيقى اش مطرح سازند.
 منبر، اّولين رسانه تاريخ اسالم

عمومـــى  رســـانه  يـــك  عنـــوان  بـــه  منبـــر، 
Te Minbar as a Medium of Public Communication 

در اسالم مطرح بوده است.
واژه منبر، به اين معنى آمده است: «محّل مرتفع، يرتقيه الخطيب 
او الواعظ يكلم منه الجمع، سمى به الرتفاعه و كسرت الميم على 
التشبيه باآللة؛ منبر، جايگاه بلندى است كه سخنران يا موعظه گر 
بر باالى آن با جمع صحبت مى كند. منبر را به دليل ارتفاعش، منبر 
گفته اند و براى تشــبيه به اســم آلت، به حرف ميم آن، كسره داده 

شده است».67
جمع واژه منبر، منابر است. در زبان فارسى، واژه هاى متعّددى مانند 
كرســى، اورنگ، سرير و تخت وجود دارد كه تا حدود زيادى از نظر 
شكل و ظاهر، مشابه و مترادف همين منبر است؛ اّما كاربرد آنها، نه 
براى وعظ و خطابه، بلكه براى جلوس و باردادن پادشاهان در نظر 

گرفته شده است.68
 در طول تاريخ اســالم، مسلمانان با تأّســى از حضرت پيامبر
جايگاه رفيع منبر را بســيار مقّدس و روحانى مى دانســتند. از نظر 
مسلمانان، امام جماعت يا خطيبى كه باالى منبر مى رفت، در واقع 
در جايگاه يك شخص مقّدسى، مانند رسول اكرم مى نشست 
و اقتضاى آن مكان ايجاب مى كرد كه آن شــخص خود را متخلّق 
به ويژگى هاى آن بزرگوار بنمايــد و راه و روش پيامبر اكرم و 
مكتبــش را به مردم القاء بكند. اگر افراد نااليقى بر منبر مى رفتند، 
مــورد اعتراض مردم قرار مى گرفتند و علما آن را نشــانه نخوت و 
جاه طلبى آنها مى دانســتند و شعرا با لســان شعر به هجو و تقبيح 

اين گونه افراد مى پرداختند.
چنان كه فتح على خان صبا مى گويد:
گام بر منبر احمد زده اكنون، بوجهل

تكيه بر مسند مهدى زده اينك، دجال
همچنين، سنايى مى گويد:

حسرت آن را كى بود كز دخمه زى دوزخ رود  
سرت آن را كش به دوزخ از سر منبر برند

در دنياى ارتباطات، يكى از نيازهاى مهم بشــر،  وسايل ارتباطى 

اســت تا انسان ها را از اخبار مهم مّطلع سازد و آنان را در حوادث، به 
يارى يكديگر طلبيده و از حمله دشمنان آگاهى داده، آنان را آماده 
دفاع نمايد. دين مبين اسالم، از 1400 سال پيش، اين نياز را در نظر 
گرفته و مكانى به نام «مســجد» را به عنوان پايگاه ارتباطى بسيار 
مهم در افزايش پيوندهاى انسانى و توسعه فرهنگى اسالم معّرفى 
كرده اســت. به همين دليل، كاركرد رســانه ارتباط جمعى با همه 
تحّوالت تكنيكى،  زمانى قرين توفيق قلمداد مى شــود كه بتواند 
عميق ترين ارتباط و پيوند را با مخاطب برقرار ســازد و اين ويژگى 

فقط در مسجد يافت مى شود.
هر چند ممكن اســت چنين تلقى شــود كه با وجود وسايل ارتباط 
جمعى پيشرفته امروزى، اين نقش مساجد، اهّميت قبلى خود را از 
دست داده است؛ ولى از يك  سو، گسترش مساجد در تمامى نقاط 
شــهرى و روستايى و از ســوى ديگر،  حرمت،  قداست و معنوّيت 
خاّصى كه مســجد نزد مسلمانان دارد، سبب شده است تا مساجد 

نقش مهم و انكارناپذير خود را در اين كاركرد ايفا نمايند.69
در مجموع، مســاجد در طول تاريخ و به درجات مختلف، عالوه بر 
محّل عبادت و تشــكيل نمازهاى جمعه و جماعت، مكانى براى 
تشكيل جلسات بحث و درس، تعليمات دينى و علمى، انجام امور 
قضايى، حلّ و فصل اختالفات، رسيدگى به امور عمومى و منفعت 
عاّمه، دســتگيرى از مســتمندان، نگهدارى خزانه (بيت المال) و 
برگزارى مراســم سياسى بودند. به اين ترتيب، گستره اجتماعى و 
سياسى مساجد بسيار چشمگير بود و انبوهى از پيام هاى اجتماعى 

و سياسى از فراز منبر مساجد منتشر مى شد.
به ويژه اهّميت منبر در مســاجد، بدان پايه بود كه در كنار محراب 
و مقصوره و شبســتان و گنبد، يكى از 5 جزو مهم مساجد به شمار 

مى آمد و دارا بودن آن يكى از لوازم جامع بودن تلّقى مى شد.
محّققان حوزه ارتباطات، منبر را يك رسانه عمومى اسالمى و يك 
نظام تشــكيالت يافته ارتباطى در جامعه اسالم دانسته اند كه بُرد 
اّطالعاتى آن، نســبت به هر گونه تماس بين فردى مؤثّرتر است؛ 
زيرا اّولين و آخرين حالت توصيف در منبر يكنواخت تر است تا وقتى 

كه همان موضوع از طريق واسطه هاى متعّدد انتقال مى يابد.
همچنين، ســرعت ارتباط از طريق منبر به اين علّت كه مخاطبان 
همزمان در معرض پيام قرار مى گيرند، نســبت به ارتباطات بين 

فردى و روز به  روز بيشتر است.70
نكته ديگر اينكه، بســيارى از لغت دانان عرب، واژه منبر را از ريشه 

عربى «نََبَر»، به معناى عالى و بلند دانسته اند.71
اهّميت منبر در دوره اسالمى با جايگاه مسجد در فرهنگ اسالمى 
پيوند دارد. منبر، در دوره اسالمى، دو كاركرد اساسى اّطالع  رسانى 
و آموزش عمومى را به عهده داشت كه به عنوان رسانه اى با نفوذ، 

نقش بارزى ايفا مى كرد.
 اين رسانه، به سبب اينكه فرستنده پيام در آن داراى وجاهت دينى 
است، داراى اعتبار اســت. كار واعظ، از آنجا كه متضّمن يادآورى 
مســئولّيت ها و توّجه دادن به عوامل ســعادت و شقاوت دنيوى و 
اخروى بود، با حكايت و داستان هاى آموزنده اخالقى همراه مى شد 
و از همين رو بود كه وعظ را علم تذكير و قصص مى خواندند و واعظ 

ر يا قصه گو نيز مى گفتند. را به اين جهت مذكِّ
دقيق تر اينكه بر اســاس تكليفى كه اسالم براى تبليغ دين قائل 

اســت، همواره مبلّغان و واعظانى بوده اند كه پيگير رشد اخالقى و 
عملى مردم بوده اند؛ اّما منبر به دليل تأثيرش، فقط به اين محدود 
نمى شد و پيام هايى فراتر از آموزه هاى دينى را نيز مخابره  مى كرد.

نقش منبر، به عنوان مجراى ارتباطى حاكمان با مردم، در گذشته 
اهّميت زيادى داشــت و منحصر به سلسله خاّصى نبود؛ به عنوان 
مثال، وقتى قراخانيان با پيشــروى خود، بخارا، پايتخت سامانيان 
را تهديــد كردند، «واعظان بر فراز منابر مســجدها رفتند و به نام 
سامانيان از مردم خواستند به آنها بپيوندند». چنان كه پيش از اين 
نيز اشاره شد، وعظ و اندرز مؤمنان، به عنوان تكليفى دينى همواره 

مورد توّجه شمارى از وّعاظ بوده است.
بنابراين، در آغاز انقالب ايران، رســانه منبــر، يكى از مهم ترين 
ابزارهاى انقالبى ها براى پيگيرى اهداف انقالب اســالمى بود. 
همزمان با شــكل گيرى انقــالب در دهه40 علما و دانشــوران 
اسالمى براى مقابله با دستگاه تبليغاتى پهلوى از اين رسانه به نحو 
شايسته استقاده مى كردند. در مقام مقايسه، هيچ يك از رسانه هاى 
تحت اختيار رژيم شاهنشــاهى، قدرت برابرى با تأثيرگذارى منبر 
را نداشــت. مردمى كه پاى منابر علماى دينى مى نشستند، ضمن 
دريافت احكام دينى و بهره گيرى از دستورات اخالقى ائّمه دين، با 

آخرين اخبار روز آشنايى پيدا مى كردند.
به طور اساســى، در تجّمعاتى كه در مســاجد برگزار مى شد، قبل 
و بعد از ســخنرانى وّعاظ و مبلّغــان، انقالبى ها، ضمن برگزارى 
جلساتى محدود و كم تعداد، در جريان آخرين اخبار قرار مى گرفتند 
و براى ادامه تحريكات سياسى خود، هماهنگى هاى الزم را كسب 
مى كردند. روحانيان با ســخنرانى هاى خــود، عالوه  بر اين  كه به 
سخنرانى هاى مذهبى و تقوّيت باورهاى مردم مى پرداختند، پرده 
از جنايات رژيم شــاه برمى داشــتند و مردم را از اوضاع خفقان بار 
جامعــه آگاه مى كردند و آنها را به  مبــارزه و تظاهرات عليه رژيم 
دعوت مى كردند كه به واقع هم بســيار مؤثّر بــود. در واقع، منبر، 
به  عنوان يك رســانه عمومى نقش شگفتى ســاز و حماسى را در 
انقالب اســالمى ايفا كرد؛ زيرا سخنرانان روحانى با استفاده از آن 
به عنوان تريبونى در جهت رساندن صداى انقالب به گوش ملّت 
ايران استفاده كردند. از منظر ارتباطى، انتخاب تكنيك سخنرانى و 
خطابه از سوى انقالبى ها، حاوى پيام روشن و آگاهانه اى است؛ زيرا 
ســخنرانى ها و خطابه ها با برقرارى ارتباط نزديك و بدون خدشه، 
ميان ســخنران و مخاطبان مى تواند به عنوان عنصر تعيين كننده 

عمل كند.
پيام رسانى از طريق منبر، در دو مقطع زمانى از تاريخ انقالب اهّميت 
فــراوان پيدا كرد. مقطع اّول، زمان ابتــداى نهضت كه هنوز امام 
خمينى از ايران تبعيد نشــده بــود و مقطع دّوم، از تبعيد امام تا 
پيروزى انقالب اســالمى را شامل مى شد. طيفى از وّعاظ در طى 
اين دو مقطع، از ســال 1341 تا بهمــن 1357 در صدد برآمدند با 
استفاده از رسانه منبر، مشروعّيت نظام حاكم را به  چالش بكشانند 

و توانستند افكار عمومى جامعه را به  سوى نهضت جلب كنند.72
در تمامى نظريه هاى ارتباطى تاكنون، رسانه هاى جمعى، وظيفه  
اّطالع  رسانى و ارســال پيام داشــته اند؛ در اين بينش،   بايد افكار 
عمومى به ســمتى خاّص  كه نهاد  هاى سياســى و حكومت هاى 

قدرتمند و بيشتر دنياطلب هستند، سوق داده شود و رفتار جمعى بر 
اساس الگو هايى كه عرضه مى شود، شكل گيرد و در نهايت، ثبات 

اجتماعى در تحّقق اهداف سرمايه دارى جهانى حفظ شود.
بديهى اســت در اين نظريه ها، انســان، ابزارى بيش نيست؛ ولى 
ديدگاه رســانه اى اسالم، انســان را نه تنها به عنوان مخاطبى كه 
پيامى به اّطالع  او مى رســد، بلكه به منزله  مخاطبى كه آگاهى و 

به ويژه تعالى او همواره مّدنظر است، مى نگرد.
رســانه هاى جمعى مــورد تأكيد فرهنگ اســالمى، كه به طور 
عمده بر نقش رسانه اى مســجد و خطابه و ارتباط ها و پيوند هاى 
حضورى (و تشّكل هاى ارتباطى خاّص) تأكيد دارد و البّته وسايل و 
تكنيك هاى نوين را هم نفى نمى كند و مى پذيرد؛ در اين جمله يك 
نكته  حكمت آميز هدايتى ديده مى شود؛ چون در اين مدل ارتباطى، 
انســان با انســان به صورت حضورى در ارتباط است و اين شيوه  

ارتباط، در تصّرف قلب ها و تسخير افكار به مراتب مؤثّر تر است.
در اين راســتا،  مســجد و خطابه، بر فرهنگ شنيدارى تأكيد دارد. 
بديهى است كه در جوامع اسالمى كه از تحّوالت فرهنگ ديدارى، 
آثار مهمى ديده نمى شود، مســجد و خطابه با استفاده از فرهنگ 
شنيدارى، مؤثّر ترين پيام رسان است. ضمن آنكه مسجد، به عنوان 
پايگاه و رسانه ارتباطى مهم، از هر دو حالت مى تواند به طور بالقّوه 

برخوردار باشد.73
عالوه بر ويژگى هاى بيان شــده، يكــى از نهادهايى كه در كنار 
مســجد و از طريق آن، رفتارهاى سياســى مردم سازماندهى و 
هدايت مى شود، منبر است. منبر، نخست به عنوان وسيله  ارتباطى 

︣ای  ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ا﹡﹆﹑ب در د﹨﹥٤٠ ︻﹙﹞︀ و دا﹡︪﹢ران ا︨﹑﹝﹩︋   ︫︀  ﹨﹞︤﹝︀ن︋ 
︀︧︐﹥ ا︨︐﹆︀ده ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡.   ︫﹢﹡ ﹤ ﹙﹢ی از ا﹟ ر︨︀﹡﹥︋  ︀ د︨︐﹍︀ه ︑︊﹙﹫︽︀︑﹩︎   ︋﹤﹚︋︀﹆﹞

︀﹨﹠︪︀﹨﹩، ﹇︡رت   ︫﹜ا︠︐﹫︀ر رژ ️︑ از ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹈ ︘﹫﹨ ،﹤︧︀﹆﹞ در ﹝﹆︀م
︀ ︑︃︔﹫︣﹎︢اری ﹝﹠︊︣ را ﹡︡ا︫️. ︋︣ا︋︣ی︋ 

︀﹍︀ه ﹨︀ی ار︑︊︀︵﹩ ﹝﹢رد ︑︃﹋﹫︡ ا﹡﹆﹑ب،  ︀ل ١٣٥٧︎   در ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩،︨ 
︣︠﹢رداری  ︀ و︗﹢د︋  ️ ﹨︀ و ︑︪﹊﹏ ﹨︀ی ﹝︢﹨︊﹩، ︑﹢ا﹡︧︐﹠︡،︋  ﹫﹨ و ︀︊︴  ︠،︡︗︀︧﹞
 ﹤︐﹁︪︣﹫ ︣ ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی ار︑︊︀ط ︗﹞︺﹩︎   ︋️︻︣  ︨﹤ ﹫︀م،︋  ّ﹠︐﹩ در ار︨︀ل︎   ︨﹏﹊ از︫ 
﹑ف آن ﹥ در ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹇︡ر︑﹞﹠︡  ︾︣ب در ا︣ان، ﹁︀﹅ آ﹝︡ه و وا﹋﹠︪﹩︠ 
﹢د ﹡︪︀ن د﹨﹠︡. ار︑︊︀︵﹩ آن روز ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ ر﹁️، از︠ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩
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ميان اّمت و رهبرانش و ســپس به دنبــال جدايى فزاينده منبر از 
حكومت، به صورت مســتقل، اّما قدرتمند و سياسى كه هيچ گاه 
فرصت در افتادن با قدرت هاى مستقر را از دست نمى داد، خدمت 
و عمــل مى كرد و رهبران و وّعاظ انقالبى از منبر، همچون كانالى 
براى بيدارى مردم و انتشــار نظريات ضّد نظام و مرام حكومت و 

برانگيختن توده هاى مردم سود مى جستند.74
 ويژگى رسانه  اى مسجد بر وسايل ارتباط جمعى

 ســخن از طلوع اسالم و مطلع آن و فجر صادق آيين محّمدى
و مركز اشــاعه آن، يعنى مسجد است. مسجد، مهمان خانه خدا در 
زمين،75جايگاه نزول بركات و خيرات آســمانى،76خانه راز و نياز، 
عشق و محّبت، صفا و صميميت، ايثار و رحمت، تجلّى بهشت خدا 

در زمين77و محّل آرامش موّحدان است.
ويژگى هاى ارتباط رسانه اى مسجد بر ساير رسانه ها را مى توان در 

سه بخش مهم خالصه كرد.
  ويژگى سياسى

- مسجد اختصاص به هيچ ارگان و حزبى ندارد؛ اّما هيچ رسانه اى 
نيست كه به جايى وابسته نباشد.

- مســجد تابع هيچ نهاد و حكومتى نيست و افكار اجتماعى را به 
سوى صحيح ســوق مى دهد. برخالف ساير رسانه ها كه موّظف 
هســتند افكار عمومى را به ســمتى خاّص، كه نهادهاى سياسى 
و حكومت هاى قدرتمند و بيشــتر دنياطلب هستند، سوق دهند تا 
رفتار اجتماعى بر اساس الگوهايى كه عرضه مى شود، شكل گيرد.

- مســجدى ها، برخالف مخاطبان رســانه هاى ديگر، به طور 
معمول از سياسى بازى و حزب گرايى متنّفر و دور هستند.

- در عين حالى كه مســجد، گروهى و سازمانى نيست؛ اّما حالتى 
تشكيالتى داشته و با مخاطبان ارتباط تشكيالتى برقرار مى كند.

- ايــن ارتباط، به دليل غيرســازمانى و غيرگروهى بودن، زمينه 
بازرســى مردمى از تشكيالت را فراهم كرده و امكان بهره بردارى 

سياسى را به حداقل مى رساند.
- مقابله حّكام جور با رسانه مسجد، يا بايد شكل علنى داشته باشد 
كه اين مسئله پرده از چهره غيردينى حكومت هاى سلطه برمى دارد 
و باعث تحريك عواطف عليه ســلطه گر مى شود و يا بايد به شكل 
مخفى باشد كه در اين صورت، كاربرد چندانى نداشته، بلكه نتيجه 
معكوس خواهد داشت. سلطه گران نيز تالش مى كنند (اگرچه در 
ظاهر) با مسجد همراه باشند تا بتوانند اّطالع رسانى مسجد را مهار 

سازند.
- مراكز رســانه اى دنيا محّل رشد و فّعالّيت جاسوسان است؛ اّما در 
مســجد، جاســوس (منافق) جايى ندارد و اگر وارد شود، زود رسوا 

مى شود.
 · ويژگى اجتماعى و فرهنگى

ـ رسانه مسجد نفوذناپذير است، چنان كه قرآن مى فرمايد: «َ﹝︀ َ﹋︀َن 
 ِ︣ ﹀ْ﹊ُْ﹛︀ِ︋  ﹜ِْ ِ︧ َ﹟ َ︻َ﹙﹩ َأ﹡ُ﹀ ِ︡ ﹨ِ︀ َ︫ َ︡ ا﹜ّ﹙ـ﹥  ︗ِ︀ َ︧ واْ َ﹝ ُ︣ ﹝ُ︺َْ َأن ﹟َ﹫﹋ِ ِ︣ ْ︪ ﹝ُ﹚ِْ﹛
وَن؛ مشركان را نرسد  ُ︡ ِ﹛︀ َ︠ ︀ِر ُ﹨ْ﹛  ️ْ َأْ︻َ﹞︀ُ﹜ُْ﹛ َو ِ﹁﹩ ا﹜﹠ُ ︴َ ِ︊ َ ﹈َــَِ﹛ُأْو
كه مســاجد خدا را آباد كنند، در حالى كه به كفر خويش شــهادت 

مى دهند؛ آنان هستند كه اعمالشــان به هدر رفته و خود در آتش 
جاودان هستند».78

 ﹤ِ﹚ّ﹛︀ِ︋ َ︡ ا﹜ّ﹙ِ﹥ َ﹝ْ﹟ آَ﹝َ﹟  ــ︀ِ︗ َ︧ ﹞َ ُ︣ ﹝ُ︺َْ ︀﹝َُ﹡ِخداوند در قرآن مى فرمايد: «إ 
ــ﹩  َ︧ َ︩ إِ﹐ُ ا﹜ّ﹙َ﹥ َ﹁َ︺ َْ ﹜َْ﹛ ︀َة َو﹋َ ُ︤ َ﹑َة َو آَ︑﹩ ا﹜ ُ︭ ِ︣ َو َأَ﹇︀َم ا﹜ ِ︠ َو ا﹜َْ﹫ْ﹢ِم ا﹒
﹟َ؛ مســاجد خدا را تنها كسانى آباد  ِ︡ ︐َْ﹝ُْ﹛ا ﹟َ﹞ِ ْا﹢﹡ُ﹢﹊َُ ــَ﹈ َأنَِ﹛ُأْو
مى كنند كه به خدا و روز بازپســين ايمان آورده و نماز برپا داشــته و 
زكات داده اند و جز از خدا نترســيده اند؛ پس، اميد اســت كه اينان از 
هدايت يافتگان باشند».79 اين ويژگى، برخالف بيشتر رسانه  هاى 
دنيا است كه توّسط مشركين و معاندين اسالم، اداره و يا تأييد مى شود.
ـ برخالف ســاير رســانه ها، مغرض و منافق در سيستم مسجد 

جايگاهى ندارد.
- وجود مسجد در هر مكانى، موجب رشد مردم مى شود؛ اّما وجود 

برخى رسانه ها مردم را از دين دور مى كند.
- رسانه ها يكديگر را نفى مى كنند؛ اّما هيچ مسجدى، مساجد ديگر 

را نفى نمى كند؛ بلكه مساجد مؤّيد يكديگرند.
- مســجد، نه هر پيامى را مى گيــرد و نه هر پيامى را به مخاطبان 
مى دهد؛ چرا كه رسانه مســجد، پيامى را ارائه مى دهد كه از وحى 
و اهل بيتباشــد و در تربيت و رشد مخاطبان دخالت داشته 
باشــد، برخالف رسانه هاى ديگر كه هر خبرى را دريافت و پخش 

مى كنند.
- مســجد، برخالف ساير رســانه ها و اديان كه پذيرش هفتگى، 
ماهيانه و ساليانه دارند، پذيرش روزانه داشته و تعطيل بردار نيست.

- تأثير اخبار رسانه ها در دنيا متفاوت است؛ برخالف تأثير پيام هاى 
مسجد كه يكسان هستند.

- مسجد محلّى است كه هميشه مردم به دنبال آن بوده اند. بنابراين، 
پيام مســجد عميق است؛ برخالف رســانه ها (راديو، تلويزيون، 

ماهواره، اينترنت) كه حّتى در خانه ها به دنبال مخاطبان مى روند.
- اخبار مســجد آرامش بخش اســت؛ ولى اخبار رسانه ها به طور 

عمده تشّنج زا و تزلزل آفرين است.
- اخبار مسجد، هميشــه گواراست؛ برخالف اخبار غيرمسجدى 
كه برخى ناگوار اســت و حّتى بعضى از اخبار خوب آن نيز مشكل زا 

است.
- مخاطبان رســانه مسجد، عاّم است و هر كس و در هر موقعّيتى 
مى تواند از آن بهره جويد؛ اّما رســانه ها به طور معمول، مخاطبان 
خاّصى داشــته و حّتى هر صفحه از يك روزنامه، مخاطبى خاّص 

دارد.
- مســجد تولّيت خاّص ندارد؛ اّما هيچ رســانه اى بدون مسئول و 

مديرمسئول و سردبير و... نمى تواند فّعالّيت داشته باشد.
- مســجد، نزد عمده مردم (حّتى افراد الابالى)، مقّدس اســت؛ 
برخالف برخى رسانه ها كه هيچ گونه سابقه و الحقه تقّدس ندارند.

- پيامد منفى در اخبار و پيامدهاى مسجد (اعّم از اخبارى كه مى دهد 
و مى گيرد) وجود ندارد؛ چون هدف پيام هاى مسجد، اصالح است؛ 
برخالف اخبار برخى رسانه ها كه پيام مثبت آنها بيش از پيام منفى 

آن نيست.
- رسانه مسجد، مشكل گشــا است؛ برخالف بعضى رسانه ها كه 

مشكل ساز هستند.
- به طور اساســى، تمامى وســايل ارتباط جمعى، نوعى ارتباط 
غيرحضورى را با مخاطب برقرار مى ســازند؛ ولى مسجد ارتباط 
غيرحضــورى را نمى پذيرد؛ چون حاالت و اوقات و شــرايط افراد 
مرتبط با مسجد، متفاوت است و به همين دليل، پيام ها نيز متفاوت 

است.
- مســجد، پايگاهى ارتباطى ـ دينى اســت و موجب ماندگارى 

فرهنگ اسالمى در مخاطب مى شود.
- كاركرد ارتباطى و رسانه اى مسجد، عميق تر است؛ زيرا با دل ها 
و افكار هماهنگ با يكديگر ســر و كار دارد و اين، برخالف ســاير 

رسانه هاى ديگر است.
- مســجد، پايگاهى ارتباطى و ســهل الوصول و رسانه اى قابل 

دسترس براى كلّيه مخاطبان و عالقه مندان است.
- مسجد، جدا از نقش رسانه اى و ارتباطى خود، از طريق خطبا و علما، 
در مخاطبان ايجاد انگيزش كرده و عالوه بر نقش اّطالع  رســانى، 

نقش هدايتى را نيز به دوش مى گيرد.
- در طول تاريح، مســاجد، عامل اتّحاد و همبســتگى ميان مردم 
بوده است؛ برخالف برخى رسانه ها كه موجبات تفرقه را در جامعه 

فراهم كرده اند.
   ويژگى پيام مسجد

- پيام مســجد همگانى بوده و اخبار خصوصى و سّرى و محرمانه 
نــدارد؛ برخالف برخى رســانه ها كه داراى بولتن ســّرى، اخبار 

گزينشى، تدوين و دوبالژ هستند.
- پيام مســجد، موجب نفوذ در قلب ها و افكار مخاطبان مى شود؛ 

ولى اخبار رسانه هاى ديگر چنين نيست.
- پيام مسجد، هميشه انقالب ساز است؛ ولى اخبار برخى رسانه ها، 

انقالب سوز است.
- اخبار رسانه ها در روز بعد و يا حّتى چندساعت بعد كهنه مى شود؛ 

برخالف پيام هاى مسجد كه هميشه تازه و زنده هستند.
- در رسانه مســجد، اولوّيت با پيام دينى و تحت تأثير احكام دين 

است؛ اّما در رسانه ها اولوّيت با مسائل اقتصادى و سياسى است.
- پيام مسجد، ارشــاد و هدايت است؛ برخالف اخبار رسانه ها كه 

فقط اّطالع  رسانى است يا همراه با تخريب و گمراهى هستند.
- همه مســاجد، حّتى مساجد قديمى و خالى از جمعّيت نيز داراى 

پيام است.
- مسجد، تنها رســانه اى است كه در تمام دنيا اسم و پيام واحدى 

دارد.
- هر چه مسجد ساده تر باشد، پيام و جاذبه اش بيشتر است؛ برخالف 
رسانه هاى ديگر كه مجبور هستند تا با آب و رنگ خاّصى پيام دهند 
و بــدون آن، خالى از ارزش و مخاطب مى شــوند؛ مثل: تلويزيون 

سياه و سفيد.
- پيام دهنده مســجد بايد عادل و عالم باشد؛ برخالف پيام دهنده 
در رســانه ها كه شرايط خاّصى نداشته و هر كس مى تواند در مقام 

پيام دهنده باشد.
- پيام دهنده مسجد (امام)، مخاطب را مى شناسد (و بايد بشناسد) 

و طبق ظرفّيت او، پيام مى دهد؛ ولى رســانه ها به طور عمده به هر 
گيرنده اى پيام مى دهند.

- نحوه پيام دادن در مســجد، شــرايط و زمان خاّص دارد؛ اّما پيام 
ساير رسانه ها هيچ شرايط و زمان و مكان خاّصى ندارد.

- هر چه مســجد سّنتى تر باشد، پيامش بيشــتر است؛ برخالف 
رسانه ها كه جاذبه اش در مدرن تر بودن آن است.

- پيام مسجد، به شرطى قابل انتقال است كه بافت آن با ارزش ها، 
هنجارها و مبانى دينى مطابقت داشته باشد؛ برخالف ساير پيام ها 

كه از راه هاى گوناگون و از عموم رسانه ها قابل انتقال است.
- هيچ گاه مســجد و پيام آن، تابع بودجه نبوده اســت؛ برخالف 

رسانه ها كه قبض و بسط آن، تابع بودجه است.
- در طول تاريخ، هيچ مســجدى (به جز مسجد ضرار كه تخريب 
شد)، مخاطبان خود را از مســير حق منحرف نساخته است؛ ولى 
را كافر و امام حسينرسانه ها، معاويه را امير و حضرت على

را خارجى معّرفى كردند.
- رســانه ها يا ناطق اند (راديو و تلويزيون) يا مكتوب (روزنامه ها) و 
يا الكترونى (ماهواره و اينترنت)؛ اّما مســجد هر كسى را به نحوى 
اّطالع  رسانى مى كند؛ گاهى نگاه به ساختمان مسجد و يا خطوط 

نوشته شده در آن و... پيام دهنده و بيداركننده است.80
در اين زمينه، بايد به اين نكته اشاره كرد كه خود مسجد يك رسانه 
 است. از قديم نيز، مسجد محّل خبررسانى بوده و پيغمبر اكرم
هر وقت مى خواســتند خبرى را به مردم برساند، از طريق مسجد 
اّطالع رسانى مى كرد. مسجد، در فرهنگ اسالم و ايران مهم ترين 
محّل براى عبادت هاى جمعى، روشن فكرى و اتّحاد مسلمانان به 
شمار مى رود. از گذشته تاكنون، مساجد، نقش ويژه  اى در هدايت 
مســلمانان در جوامع گوناگون اسالمى داشته است. جهان اسالم 
بايد براى مسجد به عنوان يكى از بزرگ ترين پايگاه هاى مردمى و 
رسانه اى با قابلّيت فراوان، حساب ويژه اى باز كنند؛ چرا كه امروز، 
مســاجد، عالوه بر مزّيت هاى اين رســانه دينى، نسبت به ساير 
رسانه ها در محّالت مى توانند در انتقال خبر و بيان حقيقت به ديگر 

رسانه ها نيز كمك كنند.
  نقش رسانه اى مسجد در تحّول ارتباطات

در طول تاريخ، انســان هميشــه تالش كرده تا وســيله  اى براى 
برقرارى ارتباط در اختيار داشته باشد؛ هر چند كه در دوره هاى اّوليه 
اين وســايل، قدرت زيادى براى حمل پيام و اّطالعات نداشته اند؛ 
ولى براى انسان آن روز مطلوب بوده است. اين فّناورى هاى ابتدايى 
به تدريج گسترش يافتند؛ تا جايى كه در زمان حال، با فّناورى هاى 
اّطالعاتى رو به رو هستيم كه در حال متحّول كردن نحوه زندگى و 

تفّكر انسان معاصر است.
كاركرد وســايل ارتباط جمعى، برقرارِى هــر چه موّفق تر ارتباط 
با انسان هاســت. ايــن برقرارى ارتباط بــه تحّول هاى تكنيكى 
بازنمى گردد. ماهواره ها و رايانه ها، البّته قادر خواهند بود كه پيامى را 
در يك لحظه به تمامى دنيا مخابره كنند و به وظيفه اّطالع رسانى 
و ارتباطى خود عمل نمايند؛ اّما مهم، پيام و حرفى است كه ارسال 
و القاء مى شود. واكنش رفتار جمعى انسان ها در يك جامعه در برابر 

 ️ّر﹢﹞ ︣  و︥﹎﹩  ﹝﹠︭︣︋﹥ ﹁︣د د﹍︣ در ︑﹞︀﹝﹩ ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی د﹠﹩، ︻﹑وه︋ 
︣ای ارا ﹤﹆﹫﹆️ د﹟، ر︨︀﹡﹥ ای ﹋﹥   ︋﹤﹋ ︀﹠︺﹞ ﹟︡ ️ ﹎︣ا﹩ ا︨️؛︋  د﹠﹩، وا﹇︺ّ﹫
 ﹩﹁︀﹋ ،︡﹠﹋  ︩  ︺︡ی︎  ︣ای ﹝︀︵︊︀﹡︩ ︑︭︀و︣ دو︋  ﹢ده و ﹁﹆︳︋  ︾﹫︣︱﹢ری︋ 

 ︣  ︋︡﹠ ︣﹨ ،︣︡ی ا︨️؛ اّ﹝︀ ︑︭︀و︺︋ ﹤ ﹡﹫︧️؛ ︣ا ﹋﹥ ﹆﹫﹆️، وا﹇︺ّ﹫︐﹩︨ 
﹫﹀︤ا﹫﹛، ︗︀ی ﹉ ﹜ ﹤︷︱﹢ر در ﹝﹊︀﹡﹩ ﹝︀﹡﹠︡  ﹋﹫﹀ّ﹫️، ︑︃︔﹫︣ و ر﹡﹌ و ﹜︺︀ب آن︋ 

﹝︧︖︡، ﹡﹞︀ز ︗﹞︺﹥،  ﹩︐ّ ︀ ︕ّ︱﹢ر در ﹡﹞︀ز را ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د.

 ️︗ ر︨︀﹡﹥ ای ا︨️ ﹋﹥ در ﹟︣︑و ﹝︀﹡︡﹎︀ر ﹟︣︑ ﹩﹝︡﹇ ،﹟︣︑ ︤رگ  ︋︡︖︧﹞ 
 ﹤﹝﹨ ︀ ︣ورش ا﹡︧︀ن ﹨︀ ︑﹑ش ﹋︣ده و ﹜︷﹥ ای از ︑﹊︀︎﹢ ﹡︀︧︐︀ده ا︨️ و ﹡﹫︤︋  ر︫︡ و︎ 
﹢د﹡︩ ︲︺﹫︿ ﹡︪︡ه ا︨️. ️ ﹨︀، ﹨﹠﹢ز ر︨︀﹡﹥ ای︋  ︻︣ ن ﹨︀ و︨  ّ︡ د﹨︀ و ︑﹞ ّ︡ ︖︑

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
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پيام هايى كه به او مى رسد، به خوبى نشان مى دهند كه كانون هاى 
ارسال پيام و وسايل ارتباط جمعى تا چه اندازه در القاى پيام هايشان 
موّفق بوده اند. ســاليان متمادى، غرب در ايران كوشيد، تا با ارسال 
پيام و القاى فرهنگ مورد نظرش و با گسترش مراكز مطبوعاتى، 
سينمايى، انجمن ها و محفل هاى متعّدد ارتباطى به سلطه خويش 
همچنان ادامه دهد؛ ولى ديديم كه در انقالب اسالمى، سال 1357 
پايگاه هاى ارتباطى مورد تأكيد انقالب، مساجد، خطبا و هيئت ها و 
تشكل هاى مذهبى، توانستند، با وجود برخوردارى از شكل سّنتى 
در ارسال پيام، به سرعت بر رسانه هاى ارتباط جمعى پيشرفته غرب 
در ايران، فايق آمده و واكنشى خالف آن چه در رسانه هاى قدرتمند 

ارتباطى آن روز انتظار مى رفت، از خود نشان دهند.
رســانه ها كاركردهاى متفاوتى، همانند انتقال ارزش ها و ميراث 
فرهنگى را بر عهده دارند؛ اّما از نظر صاحب نظران، اين ابزارها تنها 
بخشى ار ميراث گرانبهاى نســل پيش را منتقل مى كند و بيشتر 

خواهان و مرّوج نوآورى هستند. رسانه ها، موجد تغيير در الگوهاى 
ســّنتى جوامع هستند و با تشــويق ارزش ها و هنجارهاى جديد، 
الگوهاى نســل پيش را به چالش مى كشــند. رسانه ها، با وابسته 
كردن نســل جديد از نظر اّطالعات و دانش و سرگرمى، سعى در 
ديكته كردن ارزش ها و هنجارهاى متضاّد و مغاير با فرهنگ غالب 
دارند؛ به طورى كه به جرأت مى توان گفت كه نســل فعلى، بيشتر 
برداشــت هاى فكرى و ظاهرى خود را از رسانه ها مى گيرد. البّته 
نبايد به رســانه ها با ديد منفى نگاه كرد و نبايد كاركردهاى مثبت 
آنها را در عرصه آموزش و اّطالع رسانى و ترويج دانش هاى نوين و 
نقش آنها را در توسعه  جوامع، ناديده گرفت. بايد با شناخت جايگاه 
رســانه ها در جامعه پذيرى و ارائه و انتقال محتواهاى فرهنگى به 
جامعه، به تدوين و سياست گذارى مناسب در براى استفاده مناسب 
از آنها پرداخت و براى تقوّيت فرهنگ و پااليش عناصر فرهنگى، 
براى ارتقاى فرهنگى جامعه و انتقال ميراث فرهنگى به نسل آينده 
كوشش كرد تا شكاف نســلى ـ  كه حاصل متغّيرهاى بسيارى از 
جمله نفوذ و رخنه رسانه ها در فرهنگ و جامعه است ـ كاهش پيدا 
كند و يا به هيچ وجه به  وجود نيايد.81بنابراين، در تمامى نظريه هاى 
ارتباطى، رســانه هاى گروهى وظيفه اّطالع رسانى و ارسال پيام 
را بر عهده دارند و اين بدين معنى اســت كــه صاحبان قدرت بر 
روابط مردم، به  وسيله رسانه نظارت مى كنند؛ آن هم به گونه اى كه 
خود مى خواهند و نتيجه آن نيز حفظ نظام سرمايه دارى و مصرف 
كاالى بيشــتر اســت. به اين ترتيب، اين امر موجب مى شود كه 
انســان را با ديد ابزارى بنگرند؛ در حالى كه رسانه اسالم، به دنبال 
تكامل و تعالى مخاطبان است تا آنها در سايه رعايت آداب مسجد، از 
جمله چگونگى ورود، خروج، نشستن و برخاستن، آراستن خويش، 
خوشــبو كردن، طهارت داشــتن، نظافت و كرامت بخشيدن به 

كسانى كه با مسجد در تماس اند، جزء بهترين ها شوند.
مســجد، همواره در دسترس همگان اســت. رسانه دينى به هيچ 
عنوان، مانند بلندگو نيســت كه هر پيامى را چه مثبت و چه منفى 
اشــاعه دهد؛ بلكه رسانه دينى، رســانه اى «دين محور» است و 
اين عاملى اســت كه باعث فرق بين رسانه هاى دينى و غيردينى 
مى گردد. ويژگى  منحصربه فرد ديگر در تمامى رسانه هاى دينى، 
عالوه بر محورّيت دينى، واقعّيت گرايى است؛ بدين معنا كه براى 
ارائه حقيقت دين، رســانه اى كه غيرحضــورى بوده و فقط براى 
مخاطبانش تصاوير دو بعدى پخش  كند، كافى نيســت؛ چرا كه 
حقيقت، واقعّيتى ســه بعدى است؛ اّما تصاوير، هر چند بر كيفّيت، 
تأثير و رنگ و لعاب آن بيفزاييم، جاى يك لحظه حضور در مكانى 

مانند مسجد، نماز جمعه، حّج يا حّتى حضور در نماز را نمى گيرد.82
پيامبر گرامى اسالم كه پايه گذار اّولين مسجد در اسالم است، 
آن را به گونه اى پايه گذارى نمود كه عالوه بر عهده دار بودن نقش 
روحانى و معنوى، كانون فّعالّيت هاى اجتماعى مســلمانان نيز به 
شــمار رود. به همين دليل، مسجد در طول تاريخ اسالم از ويژگى 
برجســته اى برخوردار بود. در گذشته، همه امور مسلمانان در ابعاد 
مختلف، از جمله عقايد و فّعالّيت هاى فرهنگى، عبادى، سياسى و 

اقتصادى، در مساجد انجام مى شد.83
به طور كلّى مسجد، نماد فّعالّيت فكرى،  معنوى، مذهبى و سياسى 

و به طور عمده، پايگاهى براى درخواســت مشــاركت سياســى 
يا براندازى حكومت اســت. به همين دليل اســت كه دولت هاى 
استبدادى در جوامع اسالمى بيشترين واهمه را از مساجد داشته و 
دارند؛ زيرا اين مراكز، مى توانند نيروهاى بالقّوه  سياســى را در خود 

متمركز كنند.84
ســخن در اين اســت كه تحّول ارتباطات در دنياى امروز، كه در 
نظريات آلوين تافلر در كتابش تحت عنوان «جا به جايى قدرت» 
آمده اســت، نخواهد توانســت فرهنگ هاى مقــاوم و غنى را از 
درون تهى كند و البّته بديهى اســت كه فرهنگ كشورها در تقابل 
بــا فرهنگ جهانى تأثير مى پذيرند؛ ولــى اين تأثير، به ميزانى كه 
خرده فرهنگ (فرهنگ يك كشــور) قوى باشد، به مراتب كمتر 
خواهد بود. بنابراين، بايد دوباره نگاهى به درون افكند و به جايگاه 
عمده رســانه هاى ارتباطى جهان اســالم، به ويژه مساجد، توّجه 
جّدى كرد. براى اينكه مســئله بيشتر روشن شود، به ويژگى هاى 
مسجد در برقرارى ارتباط و سازماندهى حركت هاى اجتماعى كه 
عمده ترين متغير و عامل ماندگارى فرهنگ اسالمى تا كنون بوده 

است، مى پردازيم.
ـ مسجد، غيرگروهى و سازمانى است (سازمان در شكل مصطلح 

آن).
ـ مســجد، از حالت تشــكيالتى برخوردار اســت و امكان ارتباط 

تشكيالتى مخاطبان با همديگر وجود دارد.
ـ اين ارتباط، به دليل غيرســازمانى و غيرگروهى آن، به شــّدت 
مردمى اســت كه يك ويژگى عمــده به  شــمار مى آيد، امكان 
بهره بردارى دشــمن را در جوامع بســته ديكتاتورى (مانند مصر 

امروز)، به حداقل مى رساند.
- مسجد، به عنوان يك پايگاه ارتباطى دينى است و اين در عمل، 
جهت ارتباطات را روشن مى كند و در ماندگارى فرهنگ اسالمى 

نقش عمده  اى ايفا مى نمايد.
ـ كاركرد ارتباطى و رسانه  اى مسجد، عميق تر است؛ زيرا با دل ها و 

افكار هماهنِگ با هم سر و كار دارد.
ـ مســجد، يك پايگاه ارتباطى اســت كه به آسانى يافت مى شود 
و در عين حال، يك رســانه قابل دسترس براى همه مخاطبان و 

عالقمندان است.
ـ مقابله حّكام جور با مســجد، از نظر سياســى بايد شــكل علنى 
داشته باشد. اين مســئله در ابتداى امر، به افشاى چهره غيردينى 
حكومت هاى ســلطه گر (كه متأّسفانه، در كشورهاى اسالمى، به 
اســالم پناهى دســت مى زنند) مى انجامد. اگر مبارزه حكومت با 

مسجد به روش مخفى باشد، كاربرد چندانى نخواهد داشت.
ـ مسجد، جداى از نقش رسانه  اى و ارتباطى، وسيله اى براى خطبا 
و علما در ايجاد انگيزش در مخاطبان است تا نقش اّطالع رسانى، 

نقش هدايتى خود را ايفا كند.85
 موانع و راهكارها

دين اسالم، براى تمامى شئون زندگى انسان برنامه و هدف دارد؛ 
مسجد نيز مى تواند سازمان دهنده رفتار دينى مردم در قالب يك نظم 
رفتارى در حيات اجتماعى باشد. مساجد، پايگاه تبليغ دين اسالم 

هستند و بســيارى از آثار اجتماعى، مانند اخالص و درست كارى، 
سازمان دهى زندگى و نظم و تقوى بر آنها مترتّب است. افرادى كه 
بيشتر به مسجد مى روند، رفتارشان در تمام مراحل زندگى داراى 
نظم و توّجه بيشترى است و در كّل، آثار رفتار دينى آنان در زندگى 
اجتماعى نيز به چشم مى خورد. از طرف ديگر، نقصان ارزش هاى 

دينى، سبب بروز بى نظمى ها و آشوب هاى اجتماعى است.
بنابراين، الزم است براى جذب افراد به سمت مسجد، چاره انديشى 
شــود. اّول بايد بررسى كرد كه در نزد افكار عمومى چه جايگاهى 
دارد؛ آيا در عمل، مؤثّر بوده است و يا تنها در لفظ؛ علّت كم توّجهى 
مردم به آن چيســت؟ چرا كه بر اساس تعاليم اسالم، به طور حتم، 

خيرى در وجود مسجد براى مسلمانان بوده و خواهد بود.
مســجد، كاركرد خاّص خود را دارد و هيچ نهاد ديگرى جاى آن را 
نمى تواند بگيرد؛ مثل زمانى كه مى گفتيم مطبوعات، جاى خالى 

احزاب را خواهد گرفت؛ چنين چيزى امكان ندارد.
در حال حاضر، متولّيان امور بيشتر به افزايش كمّيت و يا چندمنظوره 
كردن كاركردهاى اين نهاد دينى توّجه مى كنند؛ اّما در دنياى امروز 
و ارتباطات وســيع و گسترده  اى كه به  ويژه شهرهاى كالن به آن 
دسترسى دارند، به وجود آوردن زمينه اعتقادات قلبى و مؤثّر بيش 
از هر چيز ديگرى الزم به نظر مى رســد. يكــى از عوامل مؤثّر بر 
كاهش توان كاركردى مســجد، بى توّجهى به نيازها و مقتضّيات 
زمان اســت. كار فرهنگى در اين مكان ها بايد از يك سو، مبتنى بر 
معارف و ارزش هاى اصيل دينى باشــد و از طرف ديگر، منطبق بر 

نيازهاى زمان باشد.
بنابرايــن، در عصر حاضر، تحّوالت و تغييرات جديد، يك دســته 
پرسش ها و نيازها را براى ما انسان ها ايجاد كرده است. مسئوالنى 
كه وظيفه آموزش را بر عهده دارند و يا امام جماعت مسجد هستند، 
بايد توان پاســخ گويى به اين پرســش هاى جديد را داشته باشند. 
جوانى كه به سمت مسجد كشيده مى شود، اگر نتواند پاسخ خود را 
در آن جا بيابد، به طور قطع، آن را در جاى ديگر جستجو خواهد كرد 
و اين همان آثارى را به دنبال دارد كه بارها از آن ســخن گفته شده 
است. متولّيان و امامان جماعت مساجد بايد بر دانش وسيع و فراگير 
مسلّط بوده و خارج از مسائل سياسى و جناحى، به نيازهاى روحى 
قشر جوان پاســخ دهند تا اين گروه دل زده و َسرخورده، نيازهاى 

خود را در مكان هاى ديگر و يا با امكانات ديگرى جستجو نكنند.
سازمان مســاجد مى تواند كاركردهاى متنّوعى داشته باشد و هر 
قدر اين كاركردها از تنّوع بيشــترى برخوردار باشد، به طور طبيعى 
جاذبه افزون ترى براى اقشار مختلف جامعه به دنبال خواهد داشت. 
بــه عبارتى ديگر، هر چه از پيچيدگى باالتــرى بهره ببرد، طيف 
گســترده ترى را به سمت خود جذب مى كند. نتيجه اين امر، تأثير 
و باور عميق دينى مردمى اســت كه در هر جاى زندگى شهرى، به 
دنبال روزنه اميد آسمانى و مطمئن مى گردند و اين ويژگى، قانون و 

نظم را در زندگى و رفتار اجتماعى آنان ايجاد خواهد كرد.86
مسجد، پايگاه انسجام و يكپارچگى مسلمانان است و نماز جماعت 
و تشــكيل صفوف به هم فشــرده نمازگزاران، بــه خوبى بيانگر 
هماهنگى و انســجامى اســت كه حضور در مسجد، آن را فراهم 
مى آورد. در اينجاســت كه افراد نمازگزار، مانند قطره هاى آب به 

﹥ ﹨﹫︘ ︻﹠﹢ان، ﹝︀﹡﹠︡   ︋﹩﹠اره در د︨︐︣س ﹨﹞﹍︀ن ا︨️. ر︨︀﹡﹥ د﹢﹝﹨ ،︡︖︧﹞ 
 ،﹩﹠ر︨︀﹡﹥ د ﹤﹊﹚ ﹫︀﹝﹩ را ﹥ ﹝︓︊️ و ﹥ ﹝﹠﹀﹩ ا︫︀︻﹥ د﹨︡؛︋   ︎︣﹨ ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ﹢﹎︡﹠﹚︋
 ﹩﹠ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی د ﹟﹫ ︀︻︒ ﹁︣ق︋  ر︨︀﹡﹥ ای «د﹞ ﹟﹢ر» ا︨️ و ا﹟ ︻︀﹝﹙﹩ ا︨️ ﹋﹥︋ 

و ︾﹫︣د﹠﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد.

﹥ ا﹁︤ا︩ ﹋﹞ّ﹫️ و  ︀﹠︡﹝﹠︷﹢ره ﹋︣دن   ︋︣︐︪﹫  در ︀ل ︀︲︣، ﹝︐﹢﹜ّ﹫︀ن ا﹝﹢ر︋ 
﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی ا﹡ ﹟︀د د﹠﹩ ︑﹢ّ︗﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛ اّ﹝︀ در د﹡﹫︀ی ا﹝︣وز و ار︑︊︀︵︀ت و︨﹫︹ 
﹥ و︗﹢د آوردن  ﹥ آن د︨︐︨︣﹩ دار﹡︡،︋  ︣﹨︀ی ﹋﹑ن︋  ﹥  و︥ه︫  و ﹎︧︐︣ده  ای ﹋﹥︋ 
﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡. ﹫︩ از ﹨︣ ﹫︤ د﹍︣ی ﹐زم︋  ز﹝﹫﹠﹥ ا︻︐﹆︀دات ﹇﹙︊﹩ و ﹝﹣ّ︔︣︋ 

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

١٨٨

﹝︧︖ـــــ︡
︫﹠ـ︀︠ـــ️
︠ـــــ︣داد
١ ٣ ٩ ٣
١٨٩



يكديگر مى پيوندند تا دريايى از اتّحاد را به نمايش درآورند. همه در 
كنار يكديگر در برابر پروردگار يكتا به ســوى يك قبله رو مى كنند 
و زبان به حمد و ثناى آن يگانه نازنين مى گشــايند و هماهنگ با 

يكديگر، سرود توحيد را زمزمه مى كنند.
«هر كس به مســاجد رفت و آمد كند، به يكى از اين هشــت چيز 
مى رســد: يا برادرى دينى كه از او بهره مند مى شود يا دانش و نكته 
حكمت آميز يا آيت و نشــانه اى محكم يــا رحمتى مورد انتظار يا 
سخنى كه او را از هالكت باز مى دارد يا كالمى مى شنود كه او را به 
هدايت رهنمون مى شود يا گناهى را به خاطر خشيت خدا يا از روى 

شرم و حيا ترك مى كند».87
مســجد، عالوه بر اينكه محّل عبادت ذات بارى تعالى اســت، به 
عنوان رسانه  اى نو در ترويج فرهنگ و رشد و نموِّ مدنّيت اسالمى 
شناخته شده است و پيامبر، گزاره هاى دينى و اخالقى خويش 
را در اين مكان ويژه القاء مى نمودند و اين كاركرد تمّدن ساز مسجد 
به جائى رســيد كه به عنوان داراالماره تلّقى مى شد و چنانچه بين 
حكوت ها و تمّدن ها مالزمه وجود داشته باشد، مسجد از همان ابتدا 

به عنوان نماد تمّدن اسالمى مورد توّجه بوده است.
پيوند مســجد و حكوت به حّدى بود كه از آغاز گســترش اسالم 
موجب شد تا ســاخت مســجد به طور عمده توّسط حكومت ها 
صورت گيرد و نوِع اُمراى جوامع اسالمى، ساختن مسجد را وظيفه 
خويش تلّقى مى نمودند و منابع عمومى را براى اين كار اختصاص 

مى دادند.
بر اساس آنچه ذكر شد، مسجد، به عنوان شالوده حكومت اسالمى 
در تمّدن اســالمى نقــش ايفا مى نمايد به طورى كه اگر كســى 
مى خواست در غلبه بر مسلمانان شهر را از نشانه ها و تمّدن اسالمى 
پاك سازى نمايد به خراب نمودن مساجد آن شهر اقدام مى نمود. 
اين امر نشــان دهنده از بين رفتن تمّدن اسالمى تلّقى مى شد. به 
همين دليل است كه اگر كّفار بر شهر هاى مسلمانان و خداپرستان 
دســت مى يافتند، به خراب كردن مساجد و صومعه ها و كنيسه ها 
اقدام مى نمودند؛ در قرآن مجيد نيز به اين مطلب اشاره شده است:

︋َّ﹠︀ ا﹜﹙ُُ﹥ َو﹜َْ﹢﹜َ︀ َدْ﹁ُ︹  ِ︣ َ﹅ء إِ﹜︀ُ َأن َُ﹆﹢ُ﹜﹢ا َر ُ︗﹢ا ِ﹝﹟ ِدَ︀ِرِ﹨ْ﹛ ︋َِ︽ْ﹫ ِ︣ ْ︠ َ﹟ ُأ ِ︢ «ا﹜ُ
 ُ︡ ︗ِ︀ َ︧ َ﹙َ﹢اٌت َوَ﹝ َ︮ ︋َِ﹫ٌ︹ َو َ﹢اِ﹝ُ︹ َو َ︮  ْ️ ﹞َ ِ︡ ُُ﹛ ︰ٍ︺َْ︊ ِ︋ ﹜ُ︱َ︺َْ︋ ا﹜﹙ُِ﹥ ا﹜﹠ُ︀َس
ُه إِنُ ا﹜﹙َُ﹥ ﹜ََ﹆ِ﹢یآ  ُ︣ ُ︭ ﹠َ ﹟﹞َ ﹤ُُ﹚﹛نُ ا َ︣ ــ ُ︭ ا َو﹜ََ﹫﹠ ً︣ ــُ﹛ ا﹜﹙ُِ﹥ َ﹋ِ︓﹫ ْ︨ ُ︣ ِ﹁﹫َ︀ ا ﹋َ ْ︢ ُ
؛ همان كسانى كه به ناحق از خانه هايشان بيرون رانده شدند  ٌ︤  ِ︤ ︻َ
آنها گناهى نداشــتند،  جز اينكه مى گفتند پروردگار ما خداست و 
اگر خدا بعضى از مردم را بــا بعض ديگر دفع نمى كرد، صومعه ها 
و كليســاها و كنيسه ها و مســاجدى كه نام خدا در آنها بسيار برده 
مى شود، سخت ويران مى شد و به طور قطع، خدا به كسى كه دين 
او را يارى مى كند، يارى مى دهد؛ چرا كه خدا نيرومنِد شكست ناپذير 

است».88
تخريب ديگرى كه در رابطه با مساجد صورت گرفته است، تخريب 
فرهنگى مســاجد به وسيله شبيخون فرهنگى است. البّته ناگفته 
نماند كه متصّديان امر فرهنگى در كشــور هاى اسالمى نيز با كم 
كارى هاى خود در اين امر دخيل هســتند. يكى از دسيســه هاى 
مربوط به ايــن مقوله، دور نمودن مردم، بــه خصوص جوانان از 
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مسجد است كه خود، يكى از مصاديق بارز تخريب مساجد است.
در گذشــته مردم به خود اجازه نمى دادند مساكن خويش را بلندتر 
از مســاجد بسازند و احترام آن را در احداث فضاى شهرى مراعات 
مى كردند و به طورى كه هم اكنون نيز در بســيارى از شــهرهاى 
كويرى و نقاط مركــزى ايران، گنبد و مناره مســجد، بلندترين 
ساختمان شهر به شمار مى آيد تا بتواند نقش مهم و حياتى خويش 
را در زنده نگاه داشتن فرهنگ و هوّيت دينى به طور كامل به انجام 

برساند.
امروز، با وجود و توســعه روابط اجتماعــى ـ اقتصادى و پيروى از 
مدل هاى شهرسازى غربى، اگرچه از مركزّيت مساجد كاسته شده 
است؛ ولى با اتّكا و كمك گيرى از اعتقادات دينى و احترام معنوى 
كه مردم براى مساجد قائل هستند، به عنوان نيروى محّركه قوى 
و نيرومند مى توان مســاجد را به مكان رفيع گذشــته باز گرداند و 
تمهيداتى انديشــيد كه مســاجد به عنوان نقطه عطف مذهبى 

منحصربه فرد در شهر همان نقش اساسى خويش را ايفا كند.89
تجلّى گاه وحدت و پايگاهى براى فّعالّيت هاى فرهنگى، اجتماعى، 
سياســى و اقتصادى و كانون يكپارچگى و انســجام مسلمانان، 
فقط برازنده مســجد اســت و هر زمانى كه اين كانون مورد توّجه 
دقيق مسلمانان قرار گرفت، آن عصر، دوران شكوفايى معنوّيت و 

فرهنگ و مدنّيت بوده است.
مســجد، عالوه بر اينكه كانون معرفت الهى اســت، ســنگرى 
وحدت ســاز در راســتاى ايجاد الفت و همگرايى ملّى و انسجام 

اسالمى محسوب مى شود.
مسجد، قبل از آنكه مجموعه اى موزون و متناسب از سنگ و آجر و 
كاشى باشد، سرچشمه جوشنده معرفت است؛ جايى كه حضور در 
آن، معنايى جز مهر و محّبت به خالق و مخلوق نداشــته باشد و در 

وجود آدمى جز پويايى و حيات معنوى نيفزايد.
اين ضرورت نبايد فقط در مناسبت هاى مذهبى، نظير ماه مبارك 
رمضان، شــب هاى قدر، تاسوعا و عاشورا، روز جهانى مساجد و يا 
حّتى مراسم عزادارى و مجلس ختم مسلمانان باشد. تبيين معرفت 
دينى در كنار تقوّيت مبانى علمى و اجرايى در سطح اجتماع و به ويژه 
مكانى براى تقوّيت اين مبانى در ميان جوانان و نوجوانان، از جمله 
ضرورت هايى است كه مى توان مساجد امروز ما را به اصالت خود 

نزديك تر سازد.
با توّجه به جايگاه رفيع مسجد در فرهنگ اسالمى و نقش محورى 
آن در ميان ما مسلمانان، در ابتدا رعايت حرمت و حفظ نظافت آن بر 
همه واجب است. در آموزه هاى اسالمى نيز تأكيد شده است كسى كه 
حرمت مسجد را پاس ندارد و به مسجد احترام نگذارد، از رحمت خدا به 
دور است. از اين رو، مسجد، اين خانه دّوم ما مسلمانان، داراى احكام 
مخصوصى است؛ از جمله: وجوب تطهير فورى و رعايت نظافت و 
پاكيزگى مستمر و غبارروبى و عطر افشانى آن. به اين دليل كه مسجد 
محّل تجمع مردم و كانون راز و نياز ، تكريم، نيايش و سجود در برابر 
خداست. پس، بايد چنين مكان مقّدسى را پاك و تطهير نگه داريم.90

 نتيجه  گيرى
مســاجد، به عنوان يك نهاد سّنتى در جامعه و داراى قدمتى بيش از 

چهارده قــرن و با ارائه كاركردهاى گوناگون در حوزه هاى مختلف، از 
جمله رســانه اىـ  ارتباطى، حمايتىـ  پشتيبانى و فرهنگىـ  هوّيتى، 
توانسته است با اقتدار، متناسب با نياز روز جامعه، گوِى سبقت را از ديگر 
نهادهاى مدرن، مانند وســايل نوين ارتباط جمعى بربايد. مسجد، به 
عنوان ستون فقرات جامعه اسالمى و بشرّيت، توانست نقش عظيمى 
در بيدارى اســالمى و ســازمان  انقالب هاى مردمى به ايفاى نقش 

بپردازند.
اگرچه اندك زمانى بيش نيست كه وسايل ارتباط جمعى دنيا از مطبوعات 
و راديو و تلويزيون گرفته تا اينترنت و ماهواره مورد استفاده انسان قرار 
گرفته است؛ اّما دين مبين اسالم از 1400 سال پيش، اين نياز را در نظر 
گرفته و مكانى به نام «مسجد» را به عنوان پايگاه ارتباطى بسيار مهم 
براى افزايش پيوندهاى انسانى و توسعه فرهنگى اسالم معّرفى كرده 
است. همچنين، كاركرد رسانه ارتباط جمعى با همه تحّوالت تكنيكى، 
زمانى موّفق قلمداد مى شــود كه بتواند عميق ترين ارتباط و پيوند را با 
مخاطب برقرار ســازد كه اين ويژگى فقط در مسجد يافت مى شود. 
آنچه از بررسى تاريخ به دست مى آيد آن است كه از صدر اسالم و زمان 
پيامبر اكرمگرفته تا قرون وسطى و حّتى تا دوران تسلّط و استيالى 
غرب، مساجد جايگاه علم، آموزش و پرورش، اّطالع رسانى و ارتباطات 
اجتماعى و... بوده و همين گستردگى كاركردهاى مسجد، موجب شد 

تا آن را از ديگر معابد جدا سازد.91
اهّميت اسالم و فرهنگ آن و توّجه يكجا به نقش رسانه هاى امروزى 
و مساجد به عنوان مدل ارتباطى و رسانه اى سّنتى در جوامع اسالمى،  
نبايد ناديده انگاشــته شود. مساجد در پيشــرفت و پيروزى انقالب 
اســالمى سال 57،  نشان دادند كه مى توانند چنين ارتباطى را برقرار 

ساخته و نقش هدايتى و رسانه اى خود را ايفا كنند.
ويژگى هاى منحصر به فرد مسجد، در قالب پايگاه هاى ارتباطى مهم، 
به هيــچ وجه نبايد در دنياى امروز فراموش شــود؛ بلكه اين پايگاه 
همواره مى توانــد در تقوّيت فرهنگ شــنيدارى و ديدارى مردم و 
مخاطبانش بسيار مؤثّر باشــد؛ ماندگارى فرهنگ اسالمى تاكنون 
به لحاظ پويايى و تحّرك اين كانون هاى سازمان دهى حركت هاى 
اجتماعــى و توده اى مردم بوده اســت. در آينده هم يكى از عوامل و 

متغّير هاى مهم اين ماندگارى ما تحّرك همين پايگاه هاست.
خالصه آنكه، اگر پذيرفتيم كه مسجد به عنوان رسانه اى، نه صددرصد 
بهتر از رسانه هاى ديگر، بلكه مساوى با رسانه هاى ديگر است و بايد 
اذعان نمائيم كه مســجد بزرگ ترين، قديمى ترين و ماندگارترين 
رسانه اى اســت كه در جهت رشد و پرورش انسان ها تالش كرده و 
لحظه اى از تكاپو نايســتاده اســت و نيز با همه تجّددها و تمّدن ها و 

سرعت ها، هنوز رسانه اى بودنش ضعيف نشده است.
بى توّجهى به سليقه مخاطب، منجر به شكست رسانه هاى گروهى 
خواهد شد. امروز ما اين مسئله را در فّعالّيت هاى رسانه هاى نوين به 
وضوح مشــاهده مى كنيم. در اين راستا، مسجد، به عنوان رسانه اى 
فراگير، قوى و متفاوت از ســاير رســانه هاى نويــن ديگر، ضمن 
برترى قدرت برقرارى ارتباط با مخاطب، حفظ كرامت انســان ها، 
تأثيرگذارى بر انديشــه ها، پذيرش رسانه هاى جمعى ديگر، ميزان 
سنجش انسان ها، رسانه  اى منحصربه فرد و در دسترس ترين رسانه 

مى تواند اين خأل را پر كند.

﹠﹌ و آ︗︣ و ﹋︀︫﹩   ﹝︧︖︡، ﹇︊﹏ از آ﹡﹊﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای ﹝﹢زون و ﹝︐﹠︀︨︉ از︨ 
 ︤︗ ﹩︀﹠︺﹞ ،ر در آن﹢︱ ﹤﹋ ﹩︀︗ ︡ه ﹝︺︣﹁️ ا︨️؛﹠︫﹢︗ ﹤﹝︪︣  ︨،︫︡︀︋

﹢︀﹩ و  ︀︫︡ و در و︗﹢د آد﹝﹩ ︗︤︎  ︀﹜﹅ و ﹝﹙﹢ق ﹡︡ا︫︐﹥︋   ︠﹤  ︋️ّ︊ ﹞ و ︣﹞
.︡︀ت ﹝︺﹠﹢ی ﹡﹫﹀︤ا﹫

﹫︩ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ و︀︨﹏ ار︑︊︀ط ︗﹞︺﹩ د﹡﹫︀ از ﹝︴︊﹢︻︀ت و   ا﹎︣﹥ ا﹡︡ک ز﹝︀﹡﹩︋ 
راد﹢ و ︑﹙﹢︤﹢ن ﹎︣﹁︐﹥ ︑︀ ا﹠︐︣﹡️ و ﹝︀﹨﹢اره ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ا﹡︧︀ن ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ 
﹫︩، ا﹟ ﹡﹫︀ز را در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ و ﹝﹊︀﹡﹩  ︀ل︎  ا︨️؛ اّ﹝︀ د﹟ ﹝︊﹫﹟ ا︨﹑م از ١٤٠٠︨ 
﹫﹢﹡︡﹨︀ی   ︎︩︣ای ا﹁︤ا  ︋﹜﹞ ︀ر﹫︧ ︀﹍︀ه ار︑︊︀︵﹩︋  ﹥ ︻﹠﹢ان︎  ︋﹥ ﹡︀م «﹝︧︖︡» را︋ 
﹁﹩ ﹋︣ده ا︨️. ّ︣ ا﹡︧︀﹡﹩ و ︑﹢︨︺﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ا︨﹑م ﹝︺
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د︨︐︣س در:
 http://www.irdc.ir.
٤٢.   ر︲︀﹩، ︻﹙﹩، ﹡﹆︩ ﹝︧︀︗︡ در ︗﹢ا﹝︹ ا︨﹑﹝﹩، 

٢٩ ﹝︣داد ١٣٨٧﹨ـ.ش. ﹇︀︋﹏ د︨︐︨︣﹩ در
http://www.rasekhoon.net.
︀ ﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی   ︋﹩︀﹠︡ی، آ︫ــ﹞︡﹝ّ﹞ ،٤٣.   ﹁︖ــ︣ی
 ︣﹞ ر و﹢︣ ﹞︀ره١٢٠،︫  ﹝︧︖︡، ﹝︀﹨﹠︀﹝﹥ ﹝︊ّ﹙︽︀ن،︫ 

.١٣٨٨
٤٤.   ︧ــ﹫﹠﹩، ر︲ــ︀، ﹡﹆ــ︩ ﹝︧ــ︖︡ در ار︑︊︀︵︀ت 
﹢ر︑︀ل ﹡ــ﹢ر، ﹇︀︋﹏  ︻﹞﹢﹝ــ﹩، ٥ ارد︊︪ــ️ ١٣٩٠،︎ 

د︨︐︨︣﹩ در:
 http://noorportal.net.
٤٥.   رز﹝︖﹢، ︗﹞︀ل، ﹝﹠︊︣، او﹜﹫﹟ ر︨︀﹡﹥ ︑︀ر ا︨﹑م، 

﹢ر︑︀ل ﹡﹢ر، ﹇︀︋﹏ د︨︐︨︣﹩ در: ︣داد١٣٩٠،︎   ︠٣
 http://noorportal.net.
٤٦.   ذ﹋︣ا﹜ــ﹥ ﹝ّ﹞ــ︡ی، ا﹜﹞﹠︊︣ ︑︀رــ﹥ و ﹝﹢﹇︺﹥ ﹁﹩ 
ا﹜﹞︧ــ︖︡، ﹝︖ّ﹙﹥ آ﹁ــ︀ق ا﹜︱︀ره ا﹐︨ــ﹑﹝﹫﹥، آ︋︀ن 

١٣٧٧﹨ـ.ش.
﹞︀ره ٣٢. ﹠︖︣ه،︫   ︎﹤﹞︀﹡ ﹤︐﹀﹨   .٤٧

٤٨.   ﹁︖︣ی، ﹞︡﹝ّ﹞︡ی، ﹝︧ــ︖︡ ر︨ــ︀﹡﹥ ای ﹇﹢ی 
 ﹤﹀ و ﹝︐﹀︀وت، روز﹡︀﹝﹥ ﹋﹫︀ن، ١٥ا︨ــ﹀﹠١٣٨٩︡،︮ 

﹞︀ره١٩٨٨٠. ﹝︺︀رف،︫ 
٤٩.   ر﹫︧ــ﹩ وا﹡︀﹡﹩، ︑ ،﹟﹫ّ︧﹢ل ار︑︊︀︵︀ت و ︑︃︔﹫︣ 
︣ ︗﹢ا﹝︹ ﹝︺︀︮︣، ٢٥ارد١٣٩٠️︪︊، دا﹡︪﹊︡ه  آن︋ 

﹫﹞︀ی ﹇﹛، ﹇︀︋﹏ د︨︐︣س در: ︮︡ا و︨ 
 http://www.qiu.ir.
﹥ ﹡﹆︩ ﹝︧ــ︖︡ در  ٥٠.   ︗﹢ا﹡﹞︣د، ا︧ــ︀ن، ﹡﹍︀﹨﹩︋ 
ــ︴﹞ ︡﹫︣ی، ﹝︣﹋︤ ا︨﹠︀د  ﹫︀︨ــ﹩ ا︨︐︀د︫  ﹝︊︀رزات︨ 
ا﹡﹆﹑ب ا︨﹑﹝﹩، ٩ ارد︊︪️ ١٣٨٧، ﹇︀︋﹏ د︨︐︣س 

در: 
http://www.irdc.ir.
︀ ﹨﹞ــ﹊︀ری ︗﹞︺﹩  ــ﹫︣ازی، ﹡︀︮ــ︣،︋  ٥١.   ﹝ــ﹊︀رم︫ 
از ﹡﹢︧ــ﹠︡﹎︀ن، ︑﹀︧ــ﹫︣﹡﹞﹢﹡﹥، ︑ــ︣ان، دارا﹜﹊︐ــ︉ 

ا﹐︨﹑﹝﹫﹥، ١٣٨٠ ﹨ـ.ش.
️ ﹡︀﹝ــ﹥ د﹨︡ا، ︑︣ان،  ٥٢.   د﹨ــ︡ا، ︻﹙﹩ ا﹋︊︣، ﹜︽

︀پ دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان، ١٣٧٧ ﹨ـ.ش.
 ،﹟︣︊﹛ــ﹟، ﹝︖﹞︹ ا ّ︡ ــ﹫﹁ ︣ا﹜  ︫،﹩︣︵   .٥٣
ّ﹢م، ١٤١٦﹨ـ.ق. ︑︣ان، ا﹜﹞﹊︐︊﹤ ا﹜﹞︣︑︱﹢ی، ︀پ︨ 

ــ﹞︀ره ٨٩٧٨،  ٥٤.   روز﹡︀﹝ــ﹥ ︗﹞﹢ری ا︨ــ﹑﹝﹩،︫ 
١٣٨٩﹨ـ.ش.

٥٥.   روز﹡︀﹝﹥ ا︋︣ار،١٣٧٩/١٢/٩﹨ـ.ش.

 پايگاه هاى اينترنتى:
1.    http://www.parsquran.com.
2.    http://www.roshd.ir.
3.    http://www.hamshahrionline.ir/news.
4.    http://www.masjedshefa.net.
5.    http://www.rasekhoon.net.
6.    http://www.ido.ir.
7.    http://bashgahandishe.com.
8.    http://www.irdc.ir.
9.    http://www.masjed.ir.
10.     http://www.hawzah.net.
11.     http://www.qiu.ir.
12.     http://noorportal.net.
13.     http://www.irdc.ir.

پى نوشت
ــ﹫﹁ ︣ا﹜︡﹟، ﹝︖﹞︹ ا﹜︣︊﹟، ج٣،   ︫،﹩︣︵ -٤

ص٦٥.
٥- ا﹇︣ب ا﹜﹞﹢ارد ﹁﹩ ﹁︭ ا﹜︺︣︋﹫﹤ و ا﹜︪﹢اره، ص٤٩٥.

٦- ︑︀ج ا﹜︺︣وس، ج٢، ص٣٧١.
٧- ﹨﹞︀ن.

٨- ﹝﹀︣دات ا﹜﹀︀ظ ا﹜﹆︣آن، ص٢٧١.
︀﹊︀م ا﹜﹞︧︀︗︡، ص٢٨. ٩- ا︻﹑م ا﹜﹞︧︀︗︡︋ 

١٠- ︗﹢ا﹨︣ا﹜﹊﹑م، ج١٤، ص٦١.
︀ری،   ︋ــ﹫ ١١- ﹁ــ︣وع ﹋︀﹁ــ﹩، ج٤، ص٥٥٦؛︮ 
ا︋﹢اب ﹁︱︀ــ﹏ ا﹜﹞︡﹠ــ﹤، ح١٧٨٩ و ا︋ــ﹢اب ا﹜︐︴ّ﹢ع، 

﹫ ﹝︧ــ﹙﹛، ح١٣٩٠ و ١٣٩١؛ ﹝︧ــ﹠︡  ح١١٣٧؛︮ 
ا﹞︡، ج٢، ص٢٣٦، ٢٩٧، ٤٣٨ و ٤٦٦.

︋ــ︣  ﹝ــ︣وری  ا︋︣ا﹨﹫ــ﹛،  ︧ــ﹫﹠﹩،  ︊ّ︀︨ــ﹩  ︻  -١٢
︗︀﹝︺﹥ ︫﹠︀︨﹩ ﹝︧︖︡، ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ﹝︪﹊﹢ة، ص٩٥.

﹆︣ه، آــ︀ت١٤٥، ١٥٠،١٥١،١٩١،  ــ﹥:︋  ١٣- ر. ک︋ 
١٩٦، ٢١٧؛ ﹝︀ــ︡ه، آ﹥٢؛ ا︻︣اف، آــ︀ت٢٩ و ٣١؛ 
 ،︿﹋ ١؛﹤ــ﹥٧؛ ا︨ــ︣اء،آــ﹥٣٤؛ ︑﹢︋﹥، آا﹡﹀ــ︀ل، آ
 ،︕ّ ــ︀ت٢٥ و ٢٧؛آ ،︐﹁ ٧؛﹤ــ﹥٢١؛ ︻﹠﹊︊﹢ت، آآ

.٢٥﹤آ
 ،︕ّ ︀ت١٧ و ١٨؛︀ت١٤و ١٨٧؛ ︑﹢︋﹥، آ︣ه، آ﹆  ︋-١٤

.١٨﹤٤٠؛ ︗ّ﹟، آ﹤آ

.٢٩ ﹤١٥- أ︻︣اف، آ
١٦- ﹝ّ﹙︀︧ــ﹫﹠﹩، ﹝ّ﹞ــ︡، روز﹡︀﹝ــ﹥ ﹨﹞︪ــ︣ی، 

.︡︖︧﹞ ︀  ︋﹩︀﹠︫١٦︠︣داد ١٣٨٨، آ
١٧- ︑﹀︧﹫︣ ﹡﹞﹢﹡﹥، ج٨، ص١٥١.

١٨- ﹝﹙﹊﹩ ا﹞︡، ﹡﹆︩ ﹝︧ــ︖︡ در ﹎︢ر ︑︀ر، ﹋︀ر﹋︣د 
﹝︧︖︡، ص٣٩٧.

︀ری، ج١، ص١٦٢.  ︋﹫  ︮-١٩
﹫﹀﹥ ﹡﹢ر، ص٢٧.  ︮-٢٠

.١١٥﹤︣ه، آ﹆  ︋-٢١
︀را﹐﹡﹢ار، ج٨٤، ص٤.  ︋-٢٢

٢٣- ﹋﹙﹞ــ﹤ ا﹐﹝︀م ا﹜︧ــ﹟، ص٤١؛ ا﹜﹊﹛ ا﹜︤ا﹨︣ة، 
ص١٥٠.

﹫︺﹤، ج٣، ص٤٨١. ّ︪ ٢٤- و︀︨﹏ ا﹜
٢٥- ﹝︧︐︡رك ا﹜﹢︀︨﹏، ج٧، ص٦٥٩.

٢٦- و︀︨﹏ ا﹜︪ــ﹫︺﹤، ج٣، ص٤٨٥؛ ﹋﹠︤ا﹜︺﹞︀ل، ج٧، 
ص٦٤٩.

٢٧- ﹝﹟ ﹐︱︣ه ا﹜﹀﹆﹫﹥، ج١، ص١٧٠.
٢٨- و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، ج٣، ص٥٥٣.

٢٩- ﹨﹞︀ن، ص٥١٣.
٣٠- ﹝︧︐︡رك ا﹜﹢︀︨﹏، ج٣، ص٣٨٥.

٣١- و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹤، ج٣، ص٤٨٤.
︀را﹐﹡﹢ار، ج٨٤، ص١٦.  ︋-٣٢

٣٣- ﹝﹟ ﹐ ︱︣ه ا﹜﹀﹆﹫﹥، ج١، ص١٦٩.
٣٤- ﹝︧︐︡رك ا﹜﹢︀︨﹏، ج٣. ص٣٧١.

٣٥- ﹨﹞︀ن، ج٣، ص٣٥٦.
︀را﹐﹡﹢ار، ج٨٣، ص٣٧٠.  ︋-٣٦
﹫﹀﹥ ﹡﹢ر، ج20، ص31۶.  ︮-٣٧

٣٨- ﹨﹞︀ن، ج2، ص۴۵1.

٣٩- ﹨﹞︀ن، ج13، ص1۵.
٤٠- ﹨﹞︀ن، ج7، ص۶۵.

﹫﹀﹥ ﹡﹢ر، ج13، ص32۵.  ︮-٤١
393︬ و 39۴. ٤٢- ﹨﹞︀ن، ج12،︮ 

﹞﹟ ١٣٨٩، ﹇︀︋﹏ د︨︐︨︣﹩  ︀︫ــ﹍︀ه ا﹡︪︡ــ﹥،︋   ︋-٤٣
. http://bashgahandishe.com:در

.١٨﹤٤٤- ︗﹟، آ
.١٨﹤٤٥- ︑﹢︋﹥، آ

٤٦- و︀︨﹏  ا﹜︪﹫︺﹥، ج١، ص٢٦٨.
︀را﹐﹡﹢ار، ج٧٦، ص٣٣٦.  ︋-٤٧

٤٨- ﹝︧︐︡رك ا﹜﹢︀︨﹏، ج٣، ص٤٤٧.
.٧١︒︡ ،﹤︀︭﹀﹛ا ︕﹡ -٤٩

 ︣  ︫︩︍︑︣ ٥٠- ﹎﹙﹩ زواره، ︾﹑﹝︣︲︀، ﹝︧︖︡، ﹇﹙︉︎ 
︨︣﹞︀ن، ش٥٩.  ︎﹤﹞︀﹠﹨︀﹞ ،﹟﹞

٥١- ﹝﹙﹊﹩، ا﹞︡، ﹡﹆︩ ﹝︧︖︡ در ﹎︢ر ︑︀ر، ﹋︀ر﹋︣د 
٣٩٣،٣٩٤︬ و ٤٠٥. ﹝︧︖︡، ︑︣ان،︮ 

٥٢- ر︲︀﹫ــ︀ن، ﹝︖﹫ــ︡، ︑ــّ﹢ل ار︑︊︀︵ــ︀ت و ﹡﹆︩ 
ر︨ــ︀﹡﹥  ای ﹝︧ــ︖︡ در ﹝︀﹡︡﹎︀ری ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨ــ﹑﹝﹩، 

﹋︀ر﹋︣د ﹝︧︖︡، ص١٣٦.
﹫︪﹍﹀︐︀ر، ﹋︀ر﹋︣د ﹝︧︖︡،  ٥٣- ︪﹞︐﹩، ﹝ّ﹞︡ر︲︀،︎ 

ص٧.
.٣٦﹤٥٤- ﹡﹢ر، آ

.١٠٧﹤٥٥- ︑﹢︋﹥، آ
.١٠٨﹤٥٦- ﹨﹞︀ن، آ

.١٨﹤٥٧- ﹨﹞︀ن، آ
٥٨- ︑﹀︧﹫︣ ﹡﹞﹢﹡﹥ ، ج٧، ص٣١٦.

٥٩- ﹡﹢ری، ﹝︡ی، ︑﹙﹫﹏ ︗︀﹝︺﹥ ︫ــ﹠︀︠︐﹩ ﹝︧︖︡، 
﹋︀ر﹋︣د ﹝︧︖︡، ص٤٥٨.

٦٠- ا﹞︡ی  ،﹩︐﹝﹊︧﹟، ﹡﹆︩ ︑︊﹙﹫︽﹩ ﹝︧︖︡ در 
﹫︀﹝︣︊، ﹋︀ر﹋︣د ﹝︧︖︡، ︑︣ان، ص٦٦.  ︎︭︣︻

﹠﹩، ︻﹙﹩، ﹡︧ــ︊️ ﹝︧ــ︖︡ و ﹊﹢﹝️ در  ّ︡ ٦١- ︑︀ج ا﹜
ا﹡︴﹞ ﹤︪︡︣ی، ﹋︀ر﹋︣د ﹝︧︖︡، ص٩٦-٩٧.

 ٦٢- ا﹡﹢ری، ︧﹟، ج٤، ص٣٦
︣ ﹡︷︣﹥ ار︑︊︀︵︀ت  ٦٣- ﹝﹈ ﹋﹢﹫ــ﹏، د﹡﹫︦، درآ﹝︡ی︋ 
︣وــ︤ ︗﹑﹜ــ﹩، ا﹡︐︪ــ︀رات ﹝︣﹋︤  ︗﹞︺ــ﹩، ︑︣︗﹞ــ﹥︎ 

﹝︴︀﹜︺︀ت ر︨︀﹡﹥.
٦٤ - ر︲︀﹫ــ︀ن، ﹝︖﹫ــ︡، ︑ــّ﹢ل ار︑︊︀︵ــ︀ت و ﹡﹆︩ 
ر︨ــ︀﹡﹥  ای ﹝︧ــ︖︡ در ﹝︀﹡︡﹎︀ری ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨ــ﹑﹝﹩، 

﹋︀ر﹋︣د ﹝︧︖︡، ص١٣١.
ــ︣ ار︑︊︀︵︀ت  ٦٥- ﹁︣﹇︀﹡ــ﹩، ﹞︡﹝ّ﹞︡ی، درآ﹝︡ی︋ 

ّ︨﹠︐﹩ در ا︣ان، ص٦٣.
︀︨ــ︀ن، ︗︺﹀ــ︣، ٤ آذر ١٣٨٨، ﹡﹆︩ ﹝︧ــ︀︗︡   ︨-٦٦
در ا﹡﹆﹑ب ا︨ــ﹑﹝﹩ (١)، ﹝︣﹋︤ ا︨ــ﹠︀د ا﹡﹆﹑ب، ﹇︀︋﹏ 

د︨︐︣س در:
.http://www.irdc.ir 

 ٦٧- ا﹜﹞﹠︖︡ ﹁﹩ ا﹜﹙︽﹥، ص٧٨٥.
️ ﹡︀﹝﹥ د﹨︡ا، ذ﹏ واژه ﹨︀ی ﹋︨︣ــ﹩،  ٦٨- ر. ک: ﹜︽

.︣︣ اور﹡﹌، ︑️ ﹎︀ه و︨ 
ــ︀ ﹋︀ر﹋︣د﹨︀ی   ︋﹩︀﹠︡ی، آ︫ــ﹞︡﹝ّ﹞ ،٦٩- ﹁︖︣ی

﹝︧︖︡، ﹝︀﹨﹠︀﹝﹥ ﹝︊ّ﹙︽︀ن، ش١٢٠.
 ︡︖︧﹞ ︩﹆﹡ ،١٣٩٠ ️︪︊ر︲︀، ٥ ارد ،﹩﹠﹫︧ -٧٠

﹢ر︑︀ل ﹡﹢ر، ﹇︀︋﹏ د︨︐︨︣﹩ در: در ار︑︊︀︵︀ت ︻﹞﹢﹝﹩،︎ 
.http://noorportal.net 

٧١- ا︋︣ا﹨﹫ــ﹛ ﹝︭︴﹀﹩ و د﹍︣ان، ا﹜﹞︺︖﹛ ا﹜﹢︨ــ﹫︳، 
ج٢، ص٩٠٤.

٧٢- رز﹝︖ــ﹢، ︗﹞ــ︀ل، ٣︠︣داد ١٣٩٠، ﹝﹠︊ــ︣، اّو﹜﹫﹟ 
﹢ر︑︀ل ﹡﹢ر، ﹇︀︋﹏ د︨︐︣س در: ر︨︀﹡﹥ ︑︀ر ا︨﹑م،︎ 

 http://noorportal.net.
٧٣- ر︲︀﹩، ︻﹙﹩، ﹡﹆︩ ﹝︧ــ︀︗︡ در ︗﹢ا﹝︹ ا︨﹑﹝﹩، 
http://www.rasekhoon. :د︨ــ︐︣س در ﹏︋︀﹇

.net
 ﹤︺﹫  ︫﹩︨︀﹫ ︡ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ﹨﹠︣ی، ﹁︣﹨﹠﹌︨   ،٧٤- ﹜︴﹫︿ ︎﹢ر
و ا﹡﹆﹑ب ا︨ــ﹑﹝﹩، ﹝︣﹋︤ ا︨ــ﹠︀د ا﹡﹆﹑ب ا︨ــ﹑﹝﹩، 

ص١٥٦ـ١٥٧.
٧٥- و︀︨﹏ ا﹜︪﹫︺﹥، ج3، ص۵17.

٧٦- ﹝﹟ ﹐ ︱︣ه ا﹜﹀﹆﹫﹥، ج1، ص77.
٧٧- ︑︣﹝︢ی د︻﹢ات، ج3، ص 8.

.١٧﹤٧٨- ︑﹢︋﹥، آ
.١٨﹤٧٩- ﹨﹞︀ن، آ

﹋﹫ــ︀ن،  روز﹡︀﹝ــ﹥  ﹞︡﹝ّ﹞ــ︡ی،  ﹁︖ــ︣ی،   -٨٠
﹀﹥ ﹝︺︀رف،  ﹝︧ــ︖︡، ر︨ــ︀﹡﹥ ای ﹇﹢ی و ﹝︐﹀︀وت،︮ 

ش١٩٨٨٠.
 ،﹜﹇ ︀﹝﹫ ︡ا و︨  ٨١- ر﹫︧﹩ وا﹡︀﹡﹩،١٣٩٠، دا﹡︪﹊︡ه︮ 

﹇︀︋﹏ د︨︐︣س در:
 http://www.qiu.ir.
ــ︀ز﹝︀ن ︑︊﹙﹫︽︀ت ا︨﹑﹝﹩ ا︨︐︀ن ︑︣ان، ١٣٨٨،   ︨-٨٢

﹇︀︋﹏ د︨︐︣س در:
 http://www.ido.ir.
٨٣- روز﹡︀﹝﹥ ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩، ١٣٨٩، ش ٨٩٧٨.

﹥ ﹡﹆︩ ﹝︧ــ︖︡ در  ٨٤- ︗﹢ا﹡﹞︣د، ا︧ــ︀ن، ﹡﹍︀﹨﹩︋ 
︴﹞ ︡﹫︣ی ، ﹇︀︋﹏ د︨︐︣س  ﹫︀︨﹩ ا︨︐︀د︫  ﹝︊︀رزات︨ 

در:
 http://www.irdc.ir.
٨٥- ر︲︀﹫ــ︀ن، ﹝︖﹫ــ︡، ︑ــّ﹢ل ار︑︊︀︵ــ︀ت و ﹡﹆︩ 
ر︨ــ︀﹡﹥  ای ﹝︧ــ︖︡ در ﹝︀﹡︡﹎︀ری ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨ــ﹑﹝﹩، 

١٣٣،١٣٤،١٣٥︬ و١٣٦. ﹋︀ر﹋︣د ﹝︧︖︡،︮ 
٨٦- روز﹡︀﹝ــ﹥ ا︋ــ︣ار، ١٣٧٩/١٢/٩، ص٧و٨، ﹋︀ر﹋︣د 

﹝︧︖︡، ص٤٧٧، ٤٧٨، ٤٨٢ و ٤٨٣.
︀را﹐﹡﹢ار، ج ٨٠، ص ٣٥١.  ︋-٨٧

.٤٠﹤آ ،︕ّ -٨٨
 ﹤ ︩ ﹨︀ی ﹝︣﹋︤ ر︨ــ﹫︡﹎﹩︋  ︥و﹨ ٨٩- د﹁︐︣ ﹝︴︀﹜︺︀ت و︎ 

ا﹝﹢ر ﹝︧︀︗︡،١٣٩٠، ﹇︀︋﹏ د︨︐︣س در:
 http://www.masjed.ir
٩٠- ر. ک: روز﹡︀﹝ــ﹥ ︗﹞﹢ری ا︧︮ــ﹑﹝﹩، ١٣٨٩، 

ش٨٩٧٨.
٩١- ﹁︖︣ی، ﹞︡﹝ّ﹞︡ی، ﹝︧ــ︖︡ ر︨ــ︀﹡﹥ ای ﹇﹢ی 
 ﹤﹀ و ﹝︐﹀ــ︀وت، روز﹡︀﹝ــ﹥ ﹋﹫ــ︀ن، ش١٩٨٨٠،︮ 

﹝︺︀رف.

آ﹝ــ﹢ز︫﹩
﹁︣﹨﹠ـــ﹍﹩
︑︣وـــ︖﹩

١٩٢


