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دیباچه «
در طلیعله چهلل سلالگی انقلالب شلکوهمند اسلالمی و بعلد از چهلار دهله تلالش و 
مجاهلدت در عرصله هلای اقتصلادی، سیاسلی، نظاملی و فرهنگی، فکر و کالم رسلا و 
راسلخ املام راحلل بله گوش می رسلد که: »مسلجد محلی اسلت کله از آن بایلد امور 
اداره شلود. ایلن مسلاجد بود که ایلن پیروزی را برای ملت ما درسلت کلرد. این مراکز 
حساسلی اسلت کله مللت بایلد بله آن توجه داشلته باشلند. اینطور نباشلد کله خیال 
کننلد کله حاال دیگلر ما پیروز شلدیم، دیگر مسلجد ملی خواهیم چه کنیلم. پیروزی 

ما برای اداره مسلجد اسلت.«1 
در تملام ایلن سلال ها، فعالیلت های شلایان توجهلی در بسلیاری از نهادها و سلازمان 
هلای متوللی در حلوزه مسلجد صلورت گرفتله اسلت. املا دانلش تخصصلی مدیریت 
مسلجد و تدویلن نظریلات و تجربیلات مرتبلط بلا آن، در ایلن دوره، املری مغفلول و 
فراملوش شلده بلود که در آسلتانه چهل سلالگی انقالب اسلالمی و عطف بله فرمایش 
املام عزیلز کله پیلروزی ملا بلرای اداره مسلجد اسلت، بر آن شلدیم، داشلته های 
خلود را در مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد کله بله تعبیلر مقلام معظم رهبلری، به 

59/4/20 :  1
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عنلوان »مرکلز و مرجلع مقبلول، آگاه و نافذالکلمله ای در املر مسلاجد1« محسلوب 
می شلود، در حلوزه هلای مطالعاتلی، برنامله ای و عملیاتی تجمیع و تدویلن نموده و به 
محضلر صاحلب نظران، دسلت انلدرکاران و کارگلزاران عرصه مسلجد تقدیلم نماییم. 
امیلد اسلت ضملن مطالعه و بهره مندی از ایلن مجموعه، با ارائه نظرات و پیشلنهادات 
خلود، در تکمیلل هلر چله بهتر و کیفلی محصوالت در حوزه مدیریت مسلجد، سلهیم 
باشلید. فراملوش نکنیم »چنانچه مسلاجد کیفیت شایسلته خود را بیابلد، هزینه های 

مادی و معنوی بسلیاری از دوش جامعه، مردم و مسلئوالن برداشلته خواهد شلد2«. 

مرکز رسیدگی به امور مساجد

1  : ابالغیه ی رهبر معظم انقالب به آیت  اهلل مهدوی کنی برای تاسیس مرکز

2  : رهبرمعظم انقالب 1390/7/19
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مسجد و سبک زندیگ
محمد تیق فعایل
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مقدمه «
مفهلوم سلبک زندگلی از جملله مفاهیم جدیدی اسلت کله در حوزه جامعه  شناسلی، 
روان شناسلی و مطالعلات فرهنگلی بله کار رفتله اسلت. اصطلالح سلبک زندگلی 
پیونلدی نزدیلک با مفاهیمی نظیر فرهنگ، شلخصیت، سللیقه، سلّنت، ملد، معماری، 

دکوراسلیون و رسلانه های ارتبلاط جمعلی دارد.  
سلبک زندگلی ناظلر بله رفتلار انسانهاسلت. املروزه دو رویکلرد کللی در ارتبلاط بلا 
سلبک زندگلی وجلود دارد؛ رویکرد جامعه شناسلانه که بیشلتر تحت تأثیلر ماکس وبر 
اسلت و نیلز رویکلرد روان شناسلانه کله متأثلر از آدللر می باشلد. تأکید بلر عنصررفتار 
در مفهلوم سلبک زندگلی، عنصلر مشلترك هلر دو رویکلرد می باشلد. سلبک زندگی 
یلا نحلوه زیسلتن بله مجموعله ای از الگوهلای رفتاری نسلبتاً پایلدار اطلالق می گردد 
کله از بینش هلا و ارزش هلای آدمیلان متأثلر بلوده در رفتلار بله صورت عینلی متجلی 
می شلود. هلرگاه انسلان می خلورد یلا می آشلامد از الگلوی خاصلی تبعیلت می کند و 
هلرگاه آدملی پوششلی را برمی گزینلد الگلوی خاصلی را انتخلاب کلرده اسلت. ایلن 

الگوهلای رفتلاری، سلبک زندگلی آدملی را شلکل می دهند. 
سلبک زندگلی انسلان ها بله صلورت تدریجلی شلکل می گیلرد و نیلز آهسته آهسلته 
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تغییلر می کنلد. عواملل مختلفلی سبک سلازی کلرده نحلوه زندگلی را بلرای انسلان 
ترسلیم می نماینلد. ایلن عوامل می تواند فلردی، خانوادگلی یا اجتماعی باشلند. بدون 
شلک املروزه وسلایل ارتباط جمعلی به ویژه شلبکه های اجتماعی نقشلی شلگرف در 

سلبک دهی زندگلی ملردم دارند. 
تاریلخ جهلان اسلالم خصوصلاً صلدر اسلالم بله ملا نشلان می دهلد کله مهمتریلن 
عنصرسبک سلاز در زندگلی مسللمانان، مسلجد بلوده اسلت. براسلاس آیلات قلرآن، 
احادیلث معتبلر و سلیره عمللی پیامبر گرامی اسلالم و اهل بیلت، هیچ مکانی 
منزللت و رفعلت مسلجد را نداشلته و ندارد. مسلجد پایگاه سلاجدان، جایلگاه ذاکران 
و نلور دل عارفلان اسلت. مسلجد جایلگاه نشلر معلارف اسلالمی و تربیلت مؤمنلان و 
پرهیلزگاران اسلت. کانلون اتحلاد و انسلجام مسللمانان، مسلجد اسلت. دفلاع از تمام 
ارزش هلای دینلی و اسلالمی در مسلجد محّقق می شلود. خداوند به مسلجد و اهل آن 
نظلر دارد. مسلجد بلارگاه کبریایلی خداوند بلزرگ اسلت. برکت های زمین از مسلجد 
بله دیگلر سلرزمین ها سلرازیر می شلود و حیات اسلالم با مسلجد پیوند خورده اسلت. 
مسلاجدی کله پیامبلر بنلا نملود و در صلدر اسلالم شلکل گرفتنلد نقش هلا و 
کارکردهلای مختلفلی داشلتند؛ مسلاجد سلجده گاه و عبادتلگاه مسللمانان بودنلد، 
مسلاجد بله مثابله دانشلگاه عملل می کردنلد، مبلّغلان از مسلاجد اعلزام می شلدند، 
مسلجدها دارای کتابخانه هلای بلزرگ و کوچلک بودنلد، در مسلاجد جشلن ها برگلزار 
بودنلد، رسلول خلدا)ص(  می شلد، مسلاجد عاملل وحدت بخلش جامعله اسلالمی 
هیئت هلای سیاسلی را در مسلجد بلرای دیلدار می پذیرفلت، مسلاجد اردوگاه سلپاه 

مسللمانان بلود و حلّل دعلاوی و اختالف هلا در مسلجد فیصلله پیلدا می کلرد. 
اسلالم در آغلاز ظهلور نهلادی اجتماعلی و سیاسلی را شلکل داد. ایلن نهلاد در رشلد 
معنلوی انسلان ها نقش آفریلن بلود. فرهنگ سلازی و تربیت انسلان ها از طریق مسلجد 
هدایلت می شلد. آگاهی هلای سیاسلی و اجتماعلی در مسلاجد عرضله می شلدند و 

مسلجد محلل دادخواهلی مظلوملان تلّقی می شلد. 
مسلجد در صلدر اسلالم جایگاهلی بس رفیلع و بزرگ دارد. رسلول خلدا این نهاد 
اسلالمی رابنلا کلرد و آن را جایگزین معابد دیگر نمود. پیامبر اکرم مسلجد سلازی 
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را فرهنلگ عموملی کلرد و از تملام قابلیت هلا و ظرفیت هلای ایلن الگلوی دینلی بهره 
جسلت. در زمان هلای دور مسلجد تملام املور فلردی و اجتماعلی مسللمانان را اداره 
می کلرد. املت اسلالمی تعلّقلی شلدید با ایلن نهاد مقلدس داشلتند. مسلجد مطلوب 
در زملان نبلی خاتم شلکل گرفلت و تمام نقش ها و رسلالت های خلود را ایفا کرد. 
املروزه هلر چنلد بسلیاری از نقش هلا و شلئون مسلاجد تقلیلل یافته انلد و گاه رو بله 
افلول گذارده انلد اّملا می توان کارکردهای مسلجد را ارتقاء بخشلید. پرواضح اسلت که 
املروزه مسلجد در وضعیلت مطلوبلی بله سلر نمی بلرد و نیز آفتابی اسلت که مسلجد 
تلراز دارای بایسلته ها و ویژگی هایلی اسلت کله هلم اکنلون برخلی از آنهلا موجلود 
نیسلت. بلر ملا فلرض اسلت کله بلا یک نلگاه بله وضعیلت موجلود و بلا نگاهلی دیگر 
بله وضعیلت مطللوب، جهلت انتقلال از وضعیلت موجود که مطلوب نیسلت، به سلوی 

وضعیلت مطللوب کله موجلود نیسلت، برنامه ریلزی کنیلم و طرحلی نلو دراندازیم. 
جایلگاه مسلجد بایلد تلا بلدان پایله ارتقلا یابلد کله بتوانلد بلرای تملام ابعلاد زندگی 
ایرانیلان الگلوی دینلی و سلالم عرضله کنلد. تنهلا دراین صلورت، اسلت کله مسلجد 
هویّلت خویلش را بازخواهلد یافلت و بله پایلگاه حکومت اسلالمی تبدیل خواهد شلد. 
اگلر املروزه سلبک زندگلی غربلی در جای جلای فرهنگ ما رسلوخ کرده اسلت، بدون 
شلک احیلای جایلگاه مسلجد می توانلد راهلکاری بسلیار تأثیرگلذار در مقابلل هجوم 
ایلن پدیلده بیگانله باشلد، می تلوان از مسلجد، دانشلگاه، رسلانه ای مؤثلر و مبلّغلی 
شلوق آفرین سلاخت. مسلجد می توانلد و بایلد بیشلترین نقلش را بلر سلبک دهی 

مسللمانان و ایرانیلان داشلته باشلد.
اثلر حاضلر در نظلر دارد ضمن بررسلی نقش کلیدی و سرنوشت سلاز مسلجد در صدر 
اسلالم و نیلز بررسلی عللل و عواملل کاهلش نقلش مزبلور در جهلان املروز، برنامه ای 
ارائله دهلد تلا جایلگاه مسلجد رفعلت و ارتقلاء یابلد. مسلجد می توانلد در عین حلال 
کله بعلد عبلادی و آموزشلی داشلته باشلد، اوقلات فراغلت نسلل جدیلد را پلر کنلد، 
شلهر اسلالمی را مدیریلت نمایلد، بلا خرافلات و انحرافلات مقابلله کند، مسللمانان را 
قانون گلرا و نظم پذیلر سلازد، به محلی بلرای حمایت مسلتمندان و نیازمنلدان درآید، 
عامللی بلرای تحکیلم نهاد خانواده باشلد، بلا جذب حداکثلری مخاطبان نسلل جدید 
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را هدایلت کنلد، پیام هلا و ارزش هلای اسلالمی را در جامعله و جهلان منتشلر سلازد و 
مدیریلت املور مسللمانان را بلر عهلده گیرد. 

مسلجد می توانلد مقلّر اصللی حکوملت اسلالمی باشلد. مسلجد می تواند مسللمانان را 
احیلا کنلد. در مسلجد ظرفیتی اسلت کله آن را بلرای بیشلترین تأثیرگذاری هلا مهّیا 
کلرده اسلت و ایلن مرکلز مقلدس قادر اسلت مشلکالت جهلان اسلالم را کاهش دهد 
و از آالم مسللمانان بکاهلد. بله امیلد روزی که مسلجد جایلگاه آغازین خلود را بازیابد. 
سلازمان دهی نگاشلته حاضلر در دو فصلل انجام شلده اسلت؛ فصلل اول به دو مسلأله 
سلبک زندگی و جایگاه مسلجد می پردازد. در فصل دوم کارکردهای مسلجد در صدر 
اسلالم، مسلجد معیلار، نقش آفرینلی مسلجد در ایلران، آسلیب های مسلاجد و نقلش 

مسلجد در سلبک دهی به زندگی مسللمانان برجسلته شلده اسلت. 
در این جلا بلر خلود فلرض می دانلم از حمایت هلای بی دریلغ و مشلفقانه حضلرت 
حجلت االسلالم و المسللمین آقلای محملد جلواد حلاج علی اکبلری ریاسلت محترم 
مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد تشلکر نمایلم. همچنین مسلاعی ارزشلمند جناب 
حجلت االسلالم آقای سلعید کرملی موجب امتنان اسلت. تالش درخلور جناب حجت 
االسلالم آقلای داود بشلیرزاده کله در تهیله پرونلده علملی ملرا یلاری داد، شایسلته 

است. سلپاس 
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17 فصل اول : سبک زندگی و فرهنگ مسجد

اشاره 
مفهلوم سلبک زندگلی یکلی از مفاهیمی اسلت که در عصلر جدید پدید آملد و دامنه 
آن تلا عمیق تریلن الیه هلای وجلود انسلان و تملام ابعلاد حیلات بشلر وسلعت یافلت. 
املروزه جهلان غرب بلرای تمام رفتارهای بشلر، الگوهایلی طراحی و عرضله می نماید. 
بیشلتر کشلورهای جهلان سلوم عمدتلاً مصرف کننلدگان الگوهلای بیگانه ها هسلتند. 
در عصلر جدیلد دیگلران بلرای سلبک پوشلش، تغذیله، معملاری، تفریح، معاشلرت و 
ازدواج الگوسلازی و سلبک دهی می کننلد. ایلن در حاللی اسلت که دین مبین اسلالم 
الگوهلای مشلخص بلرای تملام ابعاد زندگلی بشلر دارد؛ فقط کافی اسلت ایلن الگوها 

را بشناسلیم و آن را بله زبانلی زیبلا بله جهانیان عرضله نمائیم.  
از سلوی دیگلر مسلجد از منظلر قلرآن، روایلات و سلیره عمللی پیامبلر و اماملان 
شلیعه جایگاهی رفیع و واال دارد. مسلجد در صدر اسلالم نقش های فراوانی اعم از 
عبلادی، اجتماعلی و سیاسلی ایفلا می کلرد. می توان گفت مسلجد در جامعه اسلالمی 

مهم تریلن مرکلز سبک سلاز و فرهنلگ زای دینی محسلوب می شلود. 
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1( سبک زندگی 

یک( پیشینه «
مفهلوم سلبک زندگلی )Lifestyle( از جملله مفاهیم جدیدی اسلت که پژوهشلگران 
حلوزه جامعه شناسلی و مطالعلات فرهنگلی بلرای بیلان رفتارشناسلی انسلان ها بیلان 
می کننلد. دامنله بکارگیلری ایلن مفهلوم تا بلدان حلّد رواج یافته که امروزه جانشلین 
بسلیاری از مفاهیم و واژگان سلنتی شلده است. اصطالح سلبک زندگی پیوند نزدیکی 
بلا مجموعله ای از مفاهیلم دارد نظیلر فرهنلگ، جامعه، ذهلن، رفتار، معنا، شلخصیت، 
محیلط، وراثلت، نیلاز، سللیقه، ملد، منزللت و سلنت. مفهوم سلبک زندگی از یک سلو 
جزئی تریلن رویدادهلای مربلوط بله حیات بشلر را شلامل می شلود و از سلوی دیگر تا 

اعملاق وجلود آدملی را دربرمی گیلرد، لذا هم شلامل اسلت و هلم عمیق. 
مسلأله سلبک زندگلی در خلالل دهله هشلتاد میلالدی در حلوزه عللوم اجتماعلی و 
نظریه هلای جامعه شناسلی مطلرح شلد. بسلیاری از اندیشلمندان عللوم اجتماعلی 
در ایلن زمینله بیلان عقیلده نموده انلد.1 گیدنلز اظهلار ملی دارد کله سلبک زندگی را 

1 . کاویانی، سبک زندگی اسالمی و ابزار سنجش آن، ص 90-70.
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می تلوان بله مجموعله ای نسلبتاً جاملع از عملکردهایی تعبیر کلرد که فلرد آن را بکار 
می گیلرد؛ زیلرا کله رفتارهلای فلرد نله تنهلا بیان گلر نیازهلای اوسلت بلکله روایلت 
خاصلی از اندیشله و هویلت شلخصی او دارد. رایزملن بلر ایلن اعتقلاد اسلت کله فلرد 
در گذشلته کمتلر حلق انتخلاب داشلت و عملاًل گزینشلی در فرهنلگ سلّنتی وجلود 
نداشلت. ایلن سلّنت و رسلوم گذشلته بود کله برنامه هلای از پیلش تعیین شلده را بر 
افلراد تحمیلل می کلرد و در اجلرا، نوعلی جبلِر پنهلان وجلود داشلت. املا با گذشلت 
زملان و گذشلتن از دوراِن درون راهبلر، وارد دوراِن دگر راهبلر شلده ایم و در این مقطع 
دیگلران یعنلی وسلایل ارتبلاط جمعلی سلعی دارنلد مخاطلب را آگاه سلاخته حلق 
انتخلاب او را شلکوفا کننلد و از ایلن طریلق تغییلرات در جهلان مدرن با سلرعت و به 
صورت شلگفت انگیزی در جریان اسلت. لیزر سلبک زندگی را از جنس رفتار دانسلته 
ارزش هلا و نگرش هلا را از دایلره ایلن مفهلوم بیلرون قلرار می دهلد. از دیلدگاه چینی 
سلبک زندگلی، سلازمان اجتماعی مصرف اسلت کله راه الگومند مصرف یلا ارج نهادن 

بله فرهنلگ ملادی را بیلان می کند. 
سلبک زندگلی وابسلته بله انتخلاب و انتخلاب نیز وابسلته بله اطالعات اسلت. اطالعات 
محصوللی از فراینلد ارتباطات اسلت. ارتباطلات می تواند میان فردی یا رسلانه ای باشلد. 
رابطله رسلانه ها و سلبک زندگلی، چرخله ای بله هم پیوسلته و متقابل اسلت. رسلانه ها 
سلبک های جدیلد حیلات را پیلش روی انسلان قلرار می دهند و انسلان ها با خواسلته ها 
و نیازهلای جدیلد سلبک های جدیلد را آشلکار می سازند.رسلانه ها ازطریلق بمبلاران 
اطالعلات، فرهنلگ مصرف گلرا و مصلرف فرهنگ را برجسلته سلاخته حلوزه فرهنگ را 
فربله  می کننلد. املروزه رادیلو، تلویزیون، ماهلواره، موزه، سلایت، وبالگ، تلاالر گفتگو و 
دههلا نلوع دیگر محصلوالت فرهنگی، فضائلی را فراهلم آورده اند که همله پیرامون آنها 
می نشلینند و بخلش مهملی از عملر خویلش را بله آنهلا اختصلاص می دهنلد و از ایلن 

طریلق سلبک زندگلی تلا عمیق تریلن الیه هلای خانواده ها نفلوذ می کند. 
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دو( الگوها و محدوده ها  «
املروزه الگوهلای متنوعلی بلرای سلبک زندگلی وجلود دارد؛ سلبک زندگلی دخترانه 
یلا پسلرانه، سلبک زندگلی روسلتایی یلا شلهری، سلبک زندگلی سلنتی یلا ملدرن، 
سلبک زندگلی مصرف گرایانله یلا تولیلدی، سلبک زندگی زاهدانه یا عاشلقانه، سلبک 
زندگلی فردمحلور یلا جمعلی، سلبک زندگلی ایرانلی یلا عربلی یلا غربلی یلا شلرقی، 
سلبک زندگی باالشلهر یا پایین شلهر، سلبک زندگی خشلونت مدار یا عاطفی، سلبک 
زندگلی فمینیسلتی، سلبک زندگلی سیاسلی، سلبک زندگی پلیسلی، سلبک زندگی 
طبقاتلی، سلبک زندگلی رفاه طللب، سلبک زندگلی جهان وطنانله، سلبک زندگلی 
بسلیجی، سلبک زندگلی تلوده وار، سلبک زندگلی قوم گروانله، سلبک زندگلی مدگرا، 
سلبک زندگی شلیطانی، سلبک زندگی ریسلک پذیر، سلبک زندگی مهاجران، سلبک 
زندگلی قدرت گلرا، سلبک زندگلی در اوقلات فراغلت، سلبک زندگلی ارزش ملدار و 

سلبک زندگلی توحیدی. 
سلبک زندگلی در حوزه هلا و محدوده هلای وسلیعی نفلوذ می کنلد؛ شلاخص های 
شلناختی، مدیریلت تصمیم گیری، اخلالق اجتماعی، معاشلرت، پوشلش، آرایش، مد، 
غلذا و تغذیله، آشلپزی، معملاری، دکوراسلیون داخللی، طراحلی صنعتلی، تفریلح و 
گلردش، اسلتفاده از جواهلرات، تندرسلتی، ارتباطات گفتاری، محیط زیسلت، کسلب 
و کار، روابلط زناشلویی، شلغل، سلخن گفتن، گذرانلدن اوقات فراغلت، الگوی مصرف، 

سلبک راه رفتلن و مدیریت احساسلات.
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سه( نقش دین در سبک دهی  «
 در عصلر جدیلد بخلش قابلل توجهلی از مطالعلات دربلاره تکنیک هلای زیسلتن بله 
نقلش دیلن در مفهلوم سلبک زندگلی بازمی گلردد. یکلی از مهم تریلن ابعلاد مفهلوم 
سلبک زندگلی ایلن اسلت که دیلن می توانلد به عنلوان نیروی برتلر، نقلش حیاتی در 
الگلوی حیلات و نحوه زیسلتن آدمیان بلر روی زمین ایفلا کند. دین به عنلوان نظامی 
از باورهلا، ارزش هلا و رفتار هلا می توانلد آدملی را بلرای دسلت یابی به سلبکی الهی در 

زندگلی ملدد دهد. 
دیلن مسلیحیت بله دلیلل انحرافلات متعلدد و کاسلتی های فلراوان هرگلز نتوانسلته 
اسلت الگویلی جاملع و عمیلق جهلت نحوه زیسلتن انسلان ارائه دهلد. در ایلن میان، 
اسلالم جایگاه ویژه ای دارد. براسلاس معارف عمیق اسلالمی که ریشله در آیات قرآن، 
احادیلث معتبلر، مفاهیلم مربلوط بله ادعیله و سلیره بلزرگان دارد، می تلوان الگویلی 
بلرای سلبک زندگلی در ایلن جهلان تعریف نملود؛ به گونه ای کله آدمی را آملاده ورود 
بله زندگلی ابلدی و زیسلتن بی پایان کنلد. مفاهیم مربوط به سلبک زندگلی در منابع 

اسلالمی بسلیار فلراوان اّما به ندرت اسلتخراج شلده اسلت. 
دیلن بله گونه هلای مختللف می توانلد در سلبک زندگلی انسلان ها تأثیرگلذار باشلد؛ 
دیلن حلاوی آگاهی هلا، بینش هلا و نگرش هلای اصیللی اسلت کله در سلبک دهی 
بله زندگلی انسلان ها نقش آفریلن اسلت. دیلن شلناخت ها و نگرش هلای اصیللی را در 
ارتبلاط بلا خلدا، جهلان دیگلر و انسلان بله آدملی می دهد تلا از ایلن طریلق او بتواند 
تصاویلر روشلن از جهلان پیراملون و خویشلتن داشلته باشلد. دین مجموعله ارزش ها 
و هنجارهلا را در اخیلار انسلان قلرار می دهلد تلا بله وی کملک کنلد الگلوی مناسلب 
بلرای زندگلی بیابلد، رفتارهایلش را تنظیلم کنلد و مدلی بلرای کنش ها و شلیوه های 

زیسلتن پیلدا کند. 
دیلن احسلاس هایی را نظیلر احتلرام، رضایت منلدی، گناهلکاری، پشلیمانی، تلرس و 
عشلق را درون انسلان برمی انگیلزد. ایلن حلاالت می تواننلد احساسلات دیگلری نظیر 
اعتملاد بله نفلس و اعتملاد بله خلدا را در انسلان ها تضعیلف یلا تقویت کننلد و از این 

طریلق منشلأ شلکل گیری الگوهلای متفاوتی در انسلان شلوند. 
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دیلن قلادر اسلت بلر خالقیلت فلرد تأثیلر گلذارد و او را در مواجهله بلا محدودیتهای 
وراثتلی یلا محیطلی توانلا یلا ناتلوان سلازد. یکلی از الگوهلای سلبک زندگلی، پدیده 
خالقیلت یلا نلوآوری اسلت کله بلدون شلک دیلن ایلن بُعلد انسلانی را پلرورش داده 

تقویلت می سلازد. 
دیلن قلادر اسلت نهادهلای اجتماعلی کارآملدی را سلامان بخشلد، افلرادی را حلول 
محلور ایلن نهادهلا گلردآورد و از این طریق شلناخت فلرد را از محیلط افزایش دهد و 

رفتارهلای جمعلی او را تحلت تأثیلر قلرار داده شلکل دهد. 
اسلالم و قلرآن بلا ارائه بینش هلا، آگاهی هلا، ارزش ها، هنجارهلا، احساسلها و الگوهای 
اجتماعلی توانسلته اسلت بیشلترین تأثیلر را بر نحوه زیسلتن انسلان ها از خود نشلان 
دهلد. اسلالم بله عنلوان برتریلن دیلن، کارآملدی خلود را در بُعلد فلردی و اجتماعی 
نشلان داده اسلت. آخرین دین آسلمانی بلرای تمامی نیازهای درونلی و بیرونی راهکار 
نشلان داده و بلا عرضله الگوهلای رفتلاری متنلوع، انسلان را بله سلر منلزل مقصلود 

رهنمون شلده اسلت. 



23 فصل اول : سبک زندگی و فرهنگ مسجد

چهار( بیماریهای سبک زندگی جدید  «
در حال حاضر بشلر با بیماریهای مختلف سلبک زندگی جدید مواجهه اسلت؛ سلبک 
زیسلتن نویلن نحلوه سلخن گفتن انسلان ها را تغییر داده اسلت. شلبکه های اجتماعی 
نظیلر فیسلبوك و ماهلواره بلا عرضه امکانلات نوین انسلان ها را به رفتارهلای نابهنجار 
سلوق داده اسلت. بسلیاری از انحرافلات اجتماعلی ماننلد طلالق، اعتیاد، خودکشلی، 
سلرقت مسللحانه، خشلونت، آدم ربائی، جرائلم سلازمان یافته، جرائم اینترنتلی، قاچاق 

انسلان و کلودك آزاری معللول شلیوه های نویلن زندگی اجتماعی اسلت. 
املروزه خانلواده با آسلیب های گوناگونی همانند مشلاجره، ضرب و شلتم، فرزندآزاری، 
علدم رضایت منلدی، مشلکالت جنسلی، خیانلت و تجمل گرایلی روبلرو شلده کله 
بسلیاری از آنها بر اثر اشلتباه در اتخاذ الگوی نادرسلت زیسلتن به وجود آمده اسلت. 
شلیوه های نادرسلت گلذران اوقلات فراغلت از ملوارد دیگلر بیماریهای سلبک زندگی 
ملدرن اسلت. همچنین می تلوان به موارد دیگری اشلاره کلرد؛ مدگرایلی، آرایش های 
نامشلروع، بدپوشلی، تغییلر خوراکیهلا و آشلامیدنی ها، ترویلج فرهنلگ فسلت فود، 
توسلعه بیماریهلای مقاربتلی، کاسلتن از میلزان کار مفیلد، کمبلود کیفیلت کار، ارائه 
الگوهای نامناسلب معماری، پرخاشلگری، آزاررسلانی کالمی، عیب جویلی، محرومیت 

و حرمت شلکنی. 
الگوهلای سلبک زندگلی ملدرن علی رغلم فرصت هلا و امکاناتلی کله در اختیلار بشلر 
قلرار داده، بیماریهلا و آسلیب های متعلددی را نیلز بله ارمغلان آورده اسلت. اسلالم به 
عنلوان آخریلن و برتریلن دیلن الهلی الگوها و مدلهای متعلادل و جامعلی را در اختیار 
انسلان قلرار می دهلد تا آدمی بتوانلد ضمن رهایی از تهدیدها و آسلیب ها، به سلعادت 

دنیلوی و اخروی دسلت یابد. 
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پنج( چیستی «
مسلأله سلبک زندگی با تمامی ابعاد حیات بشلر ارتباط تنگاتنگ دارد. گسلتره مسلأله 
مزبور به وسلعت تمام شلئون زندگی بشلر اسلت. امروزه مؤسسله ها و شلرکتهای بین 
الملللی سلبک زندگلی خدملات متنوعلی را ارائله می دهند. برخلی از این سلرویس ها 
عبارتنلد از مشلاورهای فلردی، کارگاههلای گروهی، ارائله آزمون های روان شلناختی، 
انجلام مطالعلات گروهلی، ارائله راهبردهایلی بلرای برون رفت از مشلکالت جسلمی و 

بیلان چالش هلا و بحران هلای سلبک زندگلی مدرن. 
بلا توجله بله اهمّیلت مسلأله سلبک زندگلی و با نظلر بله اهمّیلت دو رویکلرد جامعه 
شلناختی و روان شلناختی ضلروری اسلت حقیقلت و ماهّیلت سلبک زندگلی مطرح و 
بررسلی شلود. در ارتبلاط بلا مسلأله سلبک زندگلی تعریف هلای متعلددی ارائه شلده 

1 است.
وبللن پیلش گام مسلأله سلبک زندگلی در حلوزه جامعه شلناختی بلا تأکید بر مسلأله 

رفتلار، سلبک زندگلی را چنیلن تعریف کرده اسلت: 
سلبک زندگلی الگلوی رفتلار جمعلی اسلت. سلبک زندگلی فلرد، تجلّلی رفتلار و 

سلازوکار روحلی و علادات فکلری اسلت. 

زیمل با رویکرد جامعه شناختی تعریفی متفاوت از سبک زندگی ارائه می کند: 
سلبک زندگی تجّسلم تالش انسلان اسلت بلرای یافتلن ارزش های بنیلادی خود در 

فرهنلگ عینی. 

از نلگاه زیملل انسلان براسلاس ارزش هلای بنیادی خلود، فردیّت برتر و نیلز صورتهای 
رفتلاری خویلش را برمی گزینلد. ایلن گزینش براسلاس سللیقه شلکل می گیلرد و در 

زندگلی عینلی به صلورت الگوهلای رفتلاری بهم پیوسلته نمود پیلدا می کند: 
ماکلس وبلر بلا تأکیلد بلر این که سلبک زندگلی از جنلس رفتار اسلت تعریلف ذیل را 

عرضله می کند: 
سلبک زندگلی رفتاری اسلت که تمایلالت آن را هدایت می کنلد و فرصتهای زندگی 

1 . همان، ص 115-95.
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بسلتر علروض آن را فراهم می نماید. 

سبک زندگی از نظر بوردیو چنین است: 
سبک زندگی فعالیت های نظام مندی است که از ذوق و سلیقه فرد ناشی می شود. 

از نظلر او سلبک زندگی بیشلترین توانمندی بلرای ارائه الگوهای رفتاری دارد. سلبک 
بله ماننلد یلک معادلله، تملام فعالیت ها و تالش هلای بشلر را دربرگرفتله از این طریق 
جنبله عینلی و خارجلی پیلدا می کنلد و نیلز بله فلرد هویّلت بخشلیده او را در میلان 

اقشلار اجتماعلی متمایز می سلازد. 
گیدنز با طرح بحث سیاست زندگی، سبک زندگی را چنین توصیف می نماید: 

سیاسلت زندگی، سلبک زندگی اسلت؛ سیاسلتی که بلا منازعات و کشلمکش ها در 
بلاب یلک سلؤال پیونلد دارد: چگونله ملا بایلد در دنیایلی زندگلی کنیم کله در آن، 
آنچله بله وسلیله طبیعت یا سلّنت تثبیت شلده بلود اکنلون موضلوع تصمیم گیری 

انسلان قرار گرفته اسلت؟

بلا بررسلی تعاریلف پیش گفتله بله ایلن نتیجه می رسلیم کله محورهای اصلی سلبک 
زندگلی در الگودهلی، هویّلت، عینّیت زندگی و رفتارشناسلی خالصه می شلود. امروزه 
دو رویکلرد کللی در ارتبلاط با سلبک زندگلی وجلود دارد؛ رویکرد جامعه شناسلانه که 
بیشلتر تحلت تأثیلر ماکس وبر اسلت و نیلز رویکلرد روان شناسلانه که متأثلر از آلفرد 
آدللر می باشلد. ایلن دو بر عنصر رفتار در مسلأله سلبک زندگلی تاکید اساسلی دارند. 
بلر ایلن  اسلاس، می تلوان تماملی تعاریلف مزبلور را خالصله نملود و بله شلکل ذیلل 

عرضله کرد:
سلبک زندگلی مجموعه ای از الگوهای رفتاری پایدار اسلت کله از بینش ها، ارزش ها، 

خواسلته ها و محیلط متأثر بلوده به صورت عینلی تجلّی نماید. 

تعریلف اخیلر بله ملا می گویلد رفتارهلای بشلر از عواملل مختلفلی تأثیلر می پذیلرد. 
از سلوی دیگلر رفتارهلای ناپایلدار بله مسلأله سلبک زندگلی ارتبلاط پیلدا نمی کند. 
بنابرایلن سلبک زندگلی به صورت دقیق و مشلخص بله الگوها و مدلهلای رفتاری نظر 
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دارد چنانکله رفتلار و فعالیلت بایلد نسلبتاً پایدار نیز باشلد. 
هلرگاه انسلان راه ملی رود از الگلوی خاصلی پیلروی می کند، هلرگاه آدمی بلا دیگران 
ارتبلاط برقلرار می کنلد از الگلوی خاصلی تبعیلت می کند، هرگاه انسلان می خلورد یا 
می آشلامد از الگلوی خاصلی پیلروی می کند و هلرگاه پوششلی را برمی گزینلد الگوی 
خاصلی را انتخلاب کلرده اسلت. انسلان ها بله هنلگام پوشلش، خلوردن، آشلامیدن، 
آرایلش، ارتبلاط، کار، گذران اوقات فراغت، دکوراسلیون داخل منزل یلا اداره و ازدواج 
از خلود رفتارهایلی نشلان می دهنلد کله تماملی آنهلا دارای الگوهلای خاصلی اسلت. 
سلبک زندگلی چیلزی جلز همیلن رفتارهلای نسلبتاً پایدار نیسلت. سلبک زندگی به 
مجموعله ای از الگوهلای رفتاری اطلالق می گردد که تمام حیات بشلر را دربرمی گیرد. 
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شش( شاخصه ها و مؤلفه ها  «
مسلأله سلبک زندگلی دارای مؤلفه هلا و شلاخصه های متعلددی اسلت کله می تلوان 

آنهلا را بله شلرح ذیلل بیلان کرد: 

الف( فردی و اجتماعی 
بررسلی سلوژه های سلبک زندگلی به ما نشلان می دهد کله دو بُعد فلردی و اجتماعی 
را دربرمی گیلرد. املوری نظیلر روابلط اجتماعلی، شلیوه های گلذران اوقلات فراغلت، 
خلوردن و آشلامیدن، نحلوه مصلرف، روابلط خانوادگلی بله بُعلد اجتماعلی انسلان 
بازمی گلردد. از سلوی دیگلر آدمی بُعد فلردی نیلز دارد. بیماری ها، علقه ها، سللیقه ها، 
افسلردگی ها و احساسلات درونلی از دیگلر ابعلاد وجلودی انسلان اسلت کله بلا پدیده 

سلبک زندگی ارتبلاط تنگاتنگلی دارد.

ب( نقش بینش ها و ارزش ها
هلر انسلانی نلگاه خاصلی بله خلدا، جهلان، حیات بعلد از ملرگ و اختیلار بشلر دارد. 
ایلن بینش هلا و نگرش هلا، ارزش هایلی را بلرای آدملی رقلم می زنلد؛ مثاًل بلرای یکی 
مصلرف ارزش اسلت و بلرای دیگری تولید، بلرای یکی مال اندوزی ارزش اسلت و برای 
دیگلری بخشلندگی، بلرای یکلی خودپرسلتی ارزش اسلت بلرای دیگلری فلداکاری، 
بلرای یلک سلرافرازی میهلن ارزش اسلت و بلرای دیگلری بیگانه پرسلتی، بلرای یک 
رعایلت سلّنت ها ارزش اسلت و بلرای دیگلری ُملد و برای یکلی اعتماد به خلدا ارزش 

اسلت و بلرای دیگلری اتلکا به ایلن و آن. 
نکتله مهلم این کله بینش ها، ارزش هلا را شلکل می دهند و ارزش هلا، رفتارهلا را؛ مثاًل 
اگلر سلر چهلارراه، چلراغ راهنما نبلود یا بلرای دقایقی خراب شلد، دراین صلورت، فرِد 
بلا گذشلت دیگلران را مقلّدم داشلته و بله آنها راه عبلور می دهلد اّما انسلان خودخواه 
فقلط بله ایلن فکلر می کند کله چگونه پیلش از دیگلران عبور کنلد یا مثاًل کسلی که 
پایبنلد بله نظم باشلد، اتلاق یا محلل کارش چیدمان منظملی دارد اّما کسلی که نظم 

بلرای او ارزش محسلوب نشلود اتلاق یا محل کارش به شلکل دیگری اسلت. 
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از آنجلا کله رفتارهلا تحلت تأثیلر هنجارهلا و ارزش هلا شلکل می گیرنلد و ارزش های 
آدملی بلا نگرش هلا و بینش هلای او در ارتبلاط اسلت، می تلوان گفلت سلبک زندگلی 
محصلول باورهلا و ارزش هلای آدم اسلت، از آنجلا کله نظلام کلی بینشلی یعنلی نظام 
مؤمنانله و نظلام غیلر مؤمنانله وجلود دارد، می تلوان گفت کله دو الگوی اصلی سلبک 

زندگلی وجلود دارد؛ سلبک زندگلی مؤمنانله و سلبک زندگلی غیرمؤمنانه.

ج( تأثیر وضعیت جغرافیایی و اقلیمی 
یکلی از عوامللی کله در سلبک دهی بله زندگلی انسلان ها نقش ایفلا می کند، شلرایط 
و  مزاج هلا، حلاالت  ایلن شلرایط می توانلد طبایلع،  اسلت1.  و جغرافیایلی  اقلیملی 
سللیقه های انسلان را شلکل دهنلد. بلدون شلک فلردی کله در منطقله گرمسلیری و 
خشلک زندگلی می کنلد به گونله ای خلاص رفتلار می کنلد اّملا فلرد دیگلری کله در 

منطقله معتلدل و مرطلوب زیسلت می کنلد رفتارهلای متفاوتلی خواهلد داشلت. 
تنلوع اقلیملی و آب و هوایلی در پوشلش، خوردنی هلا، آشلامیدنی ها، نحلوه گلذران 
اوقلات فراغلت، ازدواج و روابلط اجتماعلی تأثیرگلذار اسلت. پرواضلح اسلت کله نحوه 
پوشلش در اقلیم هلا و مناطلق مختللف کاملاًل متفاوت و متنوع اسلت. مهم این اسلت 
کله بدانیلم این تنوع از نظر اسلالم و پیشلوایان دین پذیرفته شلده اسلت جالب اسلت 

کله بله نمونله تاریخی توجله کنیم: 
رسلول خلدا بله مسللمانان دسلتور داده بلود کله محاسلن خلود را رنلگ کنند تا 
همرنلگ یهودیلان و مسلیحیان نباشلند.2 روزی فلردی بله حضرت عللی اعتراض 
کلرد کله چلرا شلما محاسلن خلود را رنلگ نمی کنیلد. املام در پاسلخ بله ایلن نکته 
زیبلا اشلاره فرملود کله نباید ظاهر و پوسلته دیلن را گرفت بلکله باید روح دسلتورات 
دیلن را فهمیلد دسلتور پیامبلر مربوط بله زمانی بود کله تعداد مسللمان ها اندك 
بلود و هلر بلار دشلمنان از دور نلگاه می کردنلد آنها را پیلر و با ریش سلفید می دیدند. 
ایلن وضعیلت می توانسلت موجب قلّوت قلب دشلمنان باشلد اّما روزگاری که شلرایط 
تغییلر کلرد و مسللمان ها زیلاد شلدند، هرکلس می توانلد هرگونله کله دوسلت دارد 

1 . شریفی، سبک زندگی اسالمی، ص 30-20.
2 . صدوق، الخصال، ج 2، ص 498.
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رفتلار کند.1

د( رفتارهای درون  زا 
از آنجلا کله محور سلبک زندگی رفتارهای آدمی اسلت و انسلان موجلودی انتخاب گر 
و صاحلب اختیلار اسلت. سلبک زندگلی ناظلر بله رفتارهلای خودجلوش و درون زا 
می باشلد2. سلبک زندگلی پدیلده ای تحمیللی نیسلت بلکه اقناعی اسلت. بله تعبیری 
نمی تلوان ملدل خاصلی از رفتلار را بلرای زمانلی طوالنلی بله فلردی اجبلار و تحمیل 

نملود بلکله او خلودش بایلد آن رفتلار را برگزینلد و انتخلاب نماید. 
هلر گونله تالشلی از سلوی فرد، گلروه یا حاکمّیت بلرای تغییلر الگوهای رفتلاری انجام 
می شلود بایلد مبتنلی بلر ایلن اصلل مهلم باشلد: از زور و اجبلار اسلتفاده نشلود بلکله 
شلیوه های اتخلاذ گلردد تا انسلان ها رفتارهلای مورد نظر را خودشلان برگزیننلد و آن را 
انتخلاب نماینلد. بله عبلارت دیگلر نبایلد و نمی توان تلالش کرد تلا دیگران را بله اتخاذ 
رفتلاری خلاص و سلبکی خلاص وادار نملود بلکه بایلد کاری کلرد تا دیگران خودشلان 
برسلند. تغییلر الگوهای سلبک زندگی بلا قانون گذاری یا اسلتفاده از قلّوه قهریه حاصل 
نمی آیلد بلکله بایلد درون زا و خودجلوش باشلد. ضروری اسلت الگوهای سلبک زندگی 

جامعه پذیلر باشلند و مخاطبیلن بلا اختیلار خلود آن الگوها را انتخلاب نمایند. 

هـ( سبک زندگی پدیده  ای تدریجی 
مدل هلای سلبک زندگلی بله صلورت ناگهانلی ایجلاد نمی شلوند تلا بتلوان آن را بله 
صلورت دفعلی و ناگهانلی تغییلر داد. اگلر رفتلاری پایدار در انسلان به صلورت ملکه و 
پایلدار درآملده اسلت این امر نشلان از پیشلینه ای نسلبتاً طوالنی دارد. نهادینه شلدن 

یلک رفتلار و تثبیلت نملودن یک فعالّیلت، صبلوری و تحّملل می طلبد.
اگلر بخواهیلم مثلاًل جایگزینی برای فرهنگ فسلت فود بیابیم و آن الگلو را جامعه پذیر 
نماییلم، الزم اسلت اوالً الگلوی بدیلل، جلّذاب و پذیرفتنلی باشلد، ثانیلاً با اسلتفاده از 
روش هلا و تکنیک هلای مؤثلر آن را در زمانلی مناسلب نهادینه سلاخت. آمدن سلبک 

1 . نهج البالغه، کلمه قصار 17.
2 . شریفی، سبک زندگی اسالمی، ص 35-30.
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زندگلی جدیلد بله مانند رفتن سلبک زندگی قبللی، بردبلاری الزم دارد. 
آن گاه کله رسلول خلدا به اذن الهلی اراده فرملود فرهنگ جاهلیلت را تغییر دهد، 
آن انسلان واال آنچنلان از خلود تحّملل، حوصله و شلکیبایی نشلان داد کله خداوند به 

لحنلی خاص بله او فرمود: 
لََعلَّلکَ باِخلٌع نَْفَسلَک أاَلَّ یَُکونُلوا ُمْؤِمنیلن 1؛ شلاید تلو می خواهلی بلرای اینکه آنان 

ایملان نمی آورنلد، خلود را از شلدت انلدوه هلالك کنی!

حاصلل آن کله سلبک زندگلی جنبه هلای فلردی و اجتماعلی را بله صلورت یکسلان 
دربرمی گیلرد، سلبک زندگلی از بینش هلا و ارزش هلای انسلان ها تأثیلر می پذیلرد، 
شلرایط اقلیملی و جغرافیایلی در سلبک زندگلی نقش آفرینند، سلبک زندگی شلامل 
رفتارهلای درون جلوش و درون زا اسلت، سلبک زندگلی بله صلورت تدریجلی حاصلل 
می آیلد و مهم تریلن نکتله این کله سلبک زندگلی عمدتلاً ناظلر بله رفتارهای انسلانی 

اسلت؛ البتله رفتارهلای نسلبتاً پایلدار نله رفتارهلای گلذرا و موقتی. 

1 . شعرا / 3.
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هفت( عوامل سبک ساز  «
در موضلوع سلبک زندگلی دو گونله می توان سلخن گفت؛ گاهی سلخن از سلوژه ها و 
موضوعلات سلبک زندگلی اسلت و زمانلی سلخن از عواملی اسلت که در سبک سلازی 
نقش آفرینلی می کننلد. پیداسلت کله سلخن گفتن از سلبک زندگلی بلدون التفلات 
بله عواملل سلازنده آن، سلخن کامللی نخواهلد بلود. عواللم سلازنده سلبک زندگی را 

می تلوان بله شلرح ذیلل طبقه بنلدی کلرد: 

الف( عوامل فردی 
برخلی از عواملل سبک سلاز جنبله فردی داشلته به شلرایط شلخص بازمی گلردد. این 

دسلته از عواملِل تأثیرگلذار جنبه هلای متنوعلی دارند که برخلی از آنهلا عبارتند از: 
ظاهـر فرد؛ شلخصی که حقلارت عضلوی دارد و بله نازیبایی عضلو یلا ناخوش  اندامی 
مبتالسلت بله شلکلی خاص زندگلی می کند. در مقابل، کسلی کله از اندامی مناسلب 
و ظاهلری خلوب برخلوردار اسلت و طبعاً از حمایت هلای دیگران برخلوردار، اعتماد به 

نفلس باالیی داشلته زندگلی متفاوتی را تجربله می کند. 
سـامت و بیماری؛ انسلانی که از سلالمتی کامل برخوردار اسلت نسلبت به فردی که 

مثلاًل از بیملاری ایلدز یا دیابت رنلج می برد، زندگلی متفاوتی دارد. 
جنسـیت؛ دختلر یا پسلر بلودن تأثیر مسلتقیم در سلبک زندگلی دارد. زن بله لحاظ 
سلاخت فیزیکلی از برخلی فعالیت هلا مسلتثنی می شلود. در حالیکله ملرد بله خاطلر 
ویژگلی جنسلیتی در برخلی مشلاغل بهتلر کار می کنلد. بلدون شلک زنانه یلا مردانه 

زیسلتن و بله طلور کللی عنصلر جنسلیت در اتخاذ شلیوه زیسلتن تأثیرگذار اسلت. 
طـرز نگـرش؛ انسلان ها در ابعلاد مختللف نگرش هلای گوناگونلی دارنلد؛ هر فلرد در 
ارتبلاط با خویشلتن نگلرش خودتحّول یلا تن پرور یلا خودتخریب را انتخلاب می کند، 
هلر فلرد در ارتباط با مشلکالت نگلرش فّعاالنه یا منفعالنله را برمی گزینلد، هر فرد در 
ارتبلاط بلا دیگلران نگلرش هملکاری یا طلرد را پیلش می گیرد، هلر فلرد در ارتباط با 
زندگلی نگلرش بدبینانله و خوش بینانله را اتخلاذ می کنلد و هلر فرد در ارتبلاط با خدا 
نگلرش مؤمنانله یلا ملحدانله را انتخلاب می کنلد. پرواضلح اسلت کله هر یلک از طرز 
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تلقی هلا و نگرش هلای مزبلور در انتخلاب شلیوه زیسلتن تأثیرگذار بوده شلکلی خاص 
از زندگلی را عینّیت می بخشلد. 

ب( عوامل خانوادگی 
خانواده در سبک زندگی فرزندان نقشی بی بدیل ایفا می کند.

 وضعیـت اقتصـادی؛ اگلر خانلواده ای دارای وضعیلت اقتصادی ضعیفی باشلد مسلیر 
زندگلی به سلختی خواهد گذشلت و فرزندان زندگلی آزاردهنلده ای را تجربه خواهند 
کلرد. اّملا اگلر خانلواده دارای وضعّیلت اقتصلادی خلوب و باالیلی باشلد فرزنلدان 
به گونله ای متفلاوت رشلد خواهنلد کلرد و پلرورش خواهنلد یافلت. پس فقلر و غنای 

خانلواده در شلیوه زندگلی فرزنلدان تأثیرگذار اسلت. 
منزلـت اجتماعـی؛ اگلر خانلواده ای از منزللت و جایلگاه اجتماعلی باالیلی برخوردار 
باشلد؛ مثلاًل پلدر یا مادر در حکومت پسلت باالیی داشلته باشلند، زندگلی فرزندان در 
مسلیری آسلان و بلا منزلت می گلذرد. در حاللی که یک خانواده فرودسلت، شلرایطی 

متفاوتلی را بلرای فرزندان رقلم می زند. 
نگـرش والدیـن؛ والدیلن می تواننلد طلرز نگرش هلای متفاوتلی نسلبت بله زندگلی 
و فرزنلدان داشلته باشلند ایلن طلرز تلقی هلا طیلف وسلیعی دارد و ملواردی نظیلر 
نگلرش دموکراتیلک، سللطه گرانه، سللطه پذیر، حمایلت افراطی، رهاشلدگی، تنبیهی، 
تشلویقی، طردکننلده، لوس مآبانله و کمال گرایانله را شلامل می شلود. هلر کلدام از 
نگرش هلای مزبلور اثلرات خاصی در پلی خواهد داشلت و ارزش خاصلی را در خانواده 

می کند.  حاکلم 
شـکل صوری خانـواده؛ خانلواده هویت جمعی دارد. شلکل صلوری خانلواده و قالب 
زندگلی خانوادگلی می توانلد در نحلوه زندگلی فرزنلدان تأثیرگلذار باشلد. ملواردی 
نظیلر تک فرزندبلودن، بزرگ تریلن یلا کوچک تریلن فرزند بلودن، یک دختلر در میان 
پسلران بلودن، یلک پسلر در میلان دختلران بلودن، کم جمعیلت یلا پرجمعیت بودن، 
فرزندخوانلده داشلتن یلا نداشلتن و اختالفلات سلنی می توانلد موقعیلت یا حسلن یا 
عیلب بله حسلاب آیلد و تأثیلری اندك یلا شلگرف بر زندگلی خانواده داشلته باشلد. 
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ج( نهادهای اجتماعی 
بلدون شلک سلازمان ها و شلبکه های اجتماعلی، نقشلی شلگرف در سلبک دهی بله 
زندگلی شلهروندان دارنلد. ایلن نهادها و شلبکه ها طیف وسلیعی را شلامل می شلوند:

مدارس  ●
فرهنگسراها  ●
باشگاه های ورزشی  ●
تئاتر و سینما  ●
تشکل های اجتماعی  ●
دانشگاه ها  ●
حوزه های علمیه  ●
سپاه و بسیج  ●
پادگان ها  ●
مراکز مشاوره  ●
قهوه خانه ها  ●
مهد کودك ها  ●
زندان ها  ●
● NGO

نهاد امر به معروف و نهی از منکر  ●
وسلایل ارتباطلات جمعلی نظیلر رادیلو، تلویزیلون، مطبوعلات، اینترنلت،  ●

کابللی  شلبکه های  و  همسلریابی  سلایت های 
انجمن های علمی و ادبی  ●
شلبکه های اجتماعلی مجلازی )نظیلر فیس بلوك(، ماهلواره ای )نظیلر ملن و  ●

تلو( و موبایللی )نظیلر بلازی پو( 
بازی های رایانه ای  ●
مساجد  ●

هلر کلدام از ملوارد پیش گفتله نقش هلای مختللف فلردی و اجتماعلی ایفلا می کنلد؛ 
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مثلاًل اگلر در جامعله آملار قتل هلای فجیلع یلا زور گیری هلای خیابانی افزایلش یافت، 
ایلن املر بدون شلک با پدیده خشلونت در سلینما، فیللم و بازی های رایانله ای ارتباط 
مسلتقیم دارد. همچنیلن در صورتلی کله پدیلده خانه هلای مجردی در کالن شلهرها 
توسلعه پیلدا کنلد، این امر بلا طالق و اعتیلاد در خانواده هلا مرتبط خواهد بلود. بدون 
شلک تلک تلک عواملل پیش گفتله در فرهنگ سلازی نقش آفرینلی می کنلد و هلر 

کلدام سلهمی خلاص را بر عهلده دارند. 
الزم اسلت بلر ایلن نکته تأکید نملود که مدیریلت فرهنگی جامعه، جلدای از مدیریت 
عوامل فرهنگ سلاز نیسلت. مهندسلی فرهنگی یعنلی مدیریت هماهنلگ تمام عوامل 
پیش گفتله. بلر مدیلران و فعلاالن فرهنگلی فلرض اسلت کله ملدارس، فرهنگسلراها، 
باشلگاه ها، سلینماها، دانشلگاهها، مراکلز مشلاوره، قهوه خانه هلا، وسلایل ارتباطلات 
جمعلی، شلبکه های اجتماعلی، بازی هلای رایانله ای و مسلاجد را دریابند و بلرای تمام 
ایلن نهادهلا و شلبکه ها برنامه هلای عملیاتی هماهنگلی را به اجرا گذارنلد. در غیر این 
صلورت، ده هلا بلکه صدها آسلیب، و ناهنجلاری اخالقی و اجتماعلی روی خواهد داد و 
در نهایلت پدیلده ای شلوم بله نام »ناکارآملدی دیلن« رخ می نماید. به عبلارت دیگر با 
دسلت خودملان نشلان داده ایم که دیلن توانایی تنظیلم و تدبیر املور فرهنگی جامعه 

را نلدارد؛ هلر چند خداونلد فرمود: 
َّلا لَلُه لَحافُِظون 1؛ همانا ما قلرآن را نازل کردیلم، و یقیناً ما  ْکلَر َو إِن لَْنلا الذِّ َّلا نَْحلُن نَزَّ إِن

نگهبان آن ]از تحریف و زوال [ هسلتیم.

1 . حجر / 9.
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2( مسجد 

یک(  معناشناسی  «
واژه »مسلجد« از ریشله »سلجد« بله صلورت اسلم مکان بکار رفته اسلت و بله معنای 
محلل سلجده یلا عبلادت و بله تعبیلر دیگلر »سلجدگاه« می باشلد. مسلجد بله قطعه 
کوچلک یلا بلزرگ از زمیلن اطلالق می گلردد که پلس از آماده سلازی، جهلِت قبله در 
آن مشلخص شلده بله عبادت و نملاز اختصاص یابد.1 ایلن قطعه زمیلن می تواند دیوار 
داشلته باشلد یا نداشلته باشلد، می تواند با فرشلهای گلران قیمت یا حصیرهلای ارزان 
مفلروش گلردد، می توانلد واجلد سلقف و گنبلد و مأذنله بلزرگ باشلد یا نباشلد و نیز 

می توانلد بنلای عظیم داشلته باشلد یلا کوچک و سلاده بنا شلود.2
مسلجد پیوندی با سلجده دارد و سلجده از ارکان اصلی نماز اسلت و نماز از مهم ترین 
عبلادات بله حسلاب می آیلد. خداونلد اراده نملود تلا مسللمانان مهم تریلن عبلادت 
1 . اگللر مکانللی بلله قصللد قربللت بلله عنللوان مسللجد وقللف گللردد و حّداقللل یللک نفللر بللا اجللازه بانللی در آن نمللاز بخوانللد، آن مللکان، 
تبدیللل بلله مسللجد شللده، احللکام مربللوط بلله مسللجد بللر آن مترتّللب می گللردد و براسللاس نظللر بسللیاری از فقیهللان متأّخللر، خوانللدن 
صیغلله وقللف نیللز ضرورتللی نللدارد. )ر.ك: یللزدی، العللروه الوثقللی، ج 1، ص 597، مسللأله 11؛ امللام خمینللی، تحریللر الوسللیله، ج 1، 

ص 152، مسللأله 19(.
2 . قرشللی، قامللوس قللرآن، ج 3، ص 226؛ طریحللی، مجمللع البحریللن، ج 2، ص 65؛ راغللب اصفهانللی، المفللردات، ص 397؛ ابللن 

منظللور، لسللان العللرب، ج 3، ص 205؛ فراهیللدی، کتللاب العیللن، ج 6، ص 49؛ مصطفللوی، التحقیللق، ج 5، ص 50. 
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خویلش یعنلی نملاز را بله صلورت جمعی برگلزار کننلد. مسللمان ها بایلد روزانه گرد 
هلم آینلد و بلا یکدیگلر در پیشلگاه او بله سلجده افتنلد. در مسلجد اطاعلت، خضوع، 
خشلوع، سلتایش و تعظیلم ملوج می زند. مسلجد نماد اجتملاع و هم گرایی مسللمانان 
اسلت. خداونلد می خواهلد نام زیبایلش در جایگاهی به نام مسلجد بر زبان مسللمانان 

جلاری شلود. مسلجد بدیلن معنا اسلت که هملگان در پیشلگاه خلدا برابرند. 
در زبلان عربلی واژه دیگلری بلرای مسلجد وجلود دارد. کلمله »جامع« که بله معنای 
جمع شلدن می باشلد، در کشلورهای اسلالمی معادل مسلجد به کار می رود. امروزه در 
مصلر، جاملع به مسلجدی اطلالق می گردد که نماز جمعله در آن برگلزار می گردد. در 

مسلاجِد جاملع ملردم گرد یکدیگلر جمع می گردنلد و نماز برگلزار می کنند. 
برخلی اعتقلاد دارند که مسللمانان در صدر اسلالم عبادتگاهی به نام مسلجد سلاختند 
اّما با توسلعه حکومت اسلالمی، تعداد و شلمارگان مسلاجد رو به فزونی گذارد و رفته 
رفتله بله بزرگتریلن مسلجد هر شلهر یلا ناحیه جاملع یا مسلجد جامع گفته می شلد. 
در برخلی از نواحلی رؤسلای دولتهلا یلا حکومت ها مسلجد جامع را پایلگاه اصلی خود 

قلرار می دادنلد و در آن مسلائل حکومتی را مطلرح می کردند.1 

1 . مّکی السباعی، نقش کتابخانه های مساجد در فرهنگ و تمدن اسالمی، ترجمه علی شکوئی، ص 21.
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دو( کاربرد در قرآن  «
واژه مسلجد بصلورت مفلرد یا جملع در قلرآن 28 بار بکار رفته اسلت. بررسلی آماری 

کاربلرد لفلظ مسلجد در قرآن بله ما ملوارد ذیل را نشلان می دهد: 
در 15 مورد با پسوند »الحرام«؛ ●
در 5 مورد با عنوان »مسجد«؛ ●
در 1 مورد با پسوند »األقصی«؛  ●
یک مرتبه به همراه لفظ »ضرار«؛  ●
در 6 مورد کلمه مزبور به صورت جمع »مساجد«. ●

یـا  کعبـه  معنـای  بـه  مـوارد  از  بسـیاری  در  »البیـت«  لفـظ  این کـه  گفتنـی 
مسـجدالحرام می باشـد. لفـظ مسـجد در قـرآن دارای معانی مختلفی می باشـد. 
سـجدگاه؛ مرحلوم عالمله طباطبائلی اظهلار ملی دارد کله مسلجد در عرف قلرآن به 
محللی اطلالق می شلود کله بلرای سلجده مهّیلا شلده جایلگاه عبلادت اسلت. قلرآن 
مسلجد را در برابلر صومعله و سلایر معابلد بله کار برده و بلر آنها اطالق مسلجد نکرده 

اسلت. )حلج / 40(1
تفسلیر تسلنیم اعتقلاد دارد که سلّر نامگذاری معبد به مسلجد از جهلت رعایت حالت 
عبلادی سلجود اسلت؛ زیرا شلرافت در تقّرب بله خداسلت و بزرگترین حاللت بنده به 
خلدا در حاللت سلجود ظهور می کنلد.2 همین مضمون در تفسلیر نمونه هم به چشلم 

می خورد.3 
مواضـع سـجده؛ در قرآن گاهلی لفظ مسلاجد بله معنای هفلت موضعی اسلت که در 

حلال سلجده به زمین گذاشلته می شلود.4 
ِ أََحلدا5؛ و مسلاجد ویلژه خداسلت، پلس هیچ  ِ َفلال تَْدُعلوا َملَع اهللَّ َو أَنَّ الَْمسلاِجَد هلِلَّ

کلس را بلا خدا مپرسلتید،

1 . طباطبائی، المیزان، ج 14، ص 385.
2 . جوادی آملی، تسنیم، ج 6، ص 239.

3 . مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 25، ص 120.
4 . طبرسی، مجمع البیان، ج 25، ص 386.

5 . جن/ 18.
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مسجدالحرام؛ مسجد در قرآن گاهی به معنای مسجدالحرام بکار رفته است. 
وُکلْم َعِن الَْمْسلِجِد الَْحراِم َو الَْهلْدَي َمْعُکوفلاً أَْن یَْبُلَغ َمِحلَُّه  ُهلُم الَّذیلَن َکَفلُروا َو َصدُّ
َو لَلْو ال ِرجلاٌل ُمْؤِمُنلوَن َو نِسلاٌء ُمْؤِمناٌت لَلْم تَْعلَُموُهلْم أَْن تََطُؤُهْم َفُتصیَبُکلْم ِمْنُهْم 
بَْنا الَّذیلَن َکَفُروا  ُ فلي  َرْحَمِتِه َمْن یَشلاُء لَلْو تََزیَُّللوا لََعذَّ ٌه بَِغْیلِر ِعلْلٍم لُِیْدِخلَل اهللَّ َمَعلرَّ
ِمْنُهلْم َعذابلاً أَلیملا1؛ آنان کسلانی هسلتند که کفلر ورزیدنلد و شلما را از ]ورود به [ 
مسلجدالحرام بلاز داشلتند و نیلز نگذاشلتند قربانی هایی که بلا خلود آورده بودید به 
محلل قربانلی اش برسلد، و اگر ملردان و زنان مؤمن ناشناسلی در میلان مکه نبودند، 
تلا جنلگ شلما سلبب کشلته شلدن آن بی گناهان شلود و در نتیجله املر نامالیم و 
مکروهلی ]چلون دیه [ گریبان شلما را بگیرد ]شلما را از جنگ باز نمی داشلتیم، ولی 
بازداشلتیم [ تلا خلدا هرکله را ]مانند ملردان و زنان مومنی که برای شلما ناشلناخته 
بودنلد[ بخواهلد در رحمتلش درآورد. ]و[ اگلر مؤمنلان از کافلران جلدا بودنلد یقیناً 

کافلران ]از اهلل مکله [ را به عذابلی دردناك علذاب می کردیم .

پرسـتش خـدا؛ واژه مسلجد در قرآن مجیلد کاربرد دیگلری نیز دارد. کلمله مزبور در 
ایلن اسلتعمال معادل مسلاجد رسلمی نیسلت بلکله به معنلای مطلق پرسلتش خدا و 

خضوع در برابر اوسلت.2
لَس َعلَی التَّْقلوی  ِمْن أَوَِّل یَلْوٍم أََحقُّ أَْن تَُقلوَم فیِه فیِه  ال تَُقلْم فیلِه أَبَداً لََمْسلِجٌد أُسِّ
هِّریلن 3؛ هرگلز ]برای عبلادت و نماز[  ُ یُِحلبُّ الُْمطَّ لُروا َو اهللَّ ِرجلاٌل یُِحبُّلوَن أَْن یََتَطهَّ
در آن مسلجد نایسلت، قطعلاً مسلجدی کله از نخسلتین روز بلر پایله تقوا بنا شلده 
شایسلته تر اسلت کله در آن ]به نملاز و عبادت [ بایسلتی، در آن مردانی هسلتند که 
خواهلان پاکیزگلی ]و طهلارت جسلم و جان [ هسلتند؛ و خلدا پاکیزگان را دوسلت 

دارد.

بدسلت می آیلد کله کاربلرد کلمه مسلجد در آخریلن کتاب آسلمانی هملراه با خضوع 
و خشلوع نسلبت به خدا، سلجده نمودن و پرسلتش کردن در برابر او اسلت. 

1 . فتح / 25.
2 . هاشمی رفسنجانی، تفسیر راهنما، ج 5، ص 514.

3 . توبه / 108.
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سه(  جایگاه  «
مسلاجد از نظلر قلرآن و روایات از جایلگاه ویلژه ای برخوردارند. در اسلالم هیچ مکانی 
منزللت و رفعلت مسلجد را نلدارد. مسلجد پایلگاه سلاجدان، جایلگاه ذاکلران و نلور 
عارفلان اسلت. مهبلط مسلجد طاهلران و منلزل سلالکان اسلت. مسلجد جایگاه نشلر 
معارف اسلالمی و تربیت مؤمنان و پرهیزگاران اسلت. مسلجد کانون اتحاد و انسلجام 
مسللمانان بله حسلاب می آیلد. دفلاع از تملام ارزش هلای دینی و اسلالمی در مسلجد 
محّقلق می شلود. مسلجد بله محللی اطلالق می گلردد کله در آن مرزهلای اعتقادی و 
فرهنگلی پاسلداری می شلود. جایلگاه و رفیلع مسلاجد در کتلاب الهلی و گفته هلای 

پیشلوایان بیان شلده اسلت. 

برگزیده خدا 
در آخریلن کتلاب الهلی کلمه مسلجد بله گونه های مختللف به خدا انتسلاب می یابد و 
ایلن نسلبت منزلتلی رفیع و با شلرافت به مسلجد می دهلد.1 کعبله در دوران جاهلیت 
بله »بیلت«. معروف بود و لفظ »بیت« به »اهلل« اضافه شلده )بیت اهلل( کسلب شلرافت 
می کنلد. بلرای کعبله همین بلس که خداونلد در کتابش فرموده اسلت »خانله من«2. 
 خداونلد از زمیلن خلودش، خانله خلودش را بلرای خلودش برگزیلد. املام صادق

می فرماید: 
خداونلد سله چیلز را محتلرم شلمرده اسلت به گونله ای کله هیلچ چیلز ماننلد آن 
نیسلت؛ یلک کتلاب، دیگری عترت و سلوم بیت اوسلت کله راضی نیسلت احدی به 

غیلر آن توجله کند.3 

خداونلد اهلل انتخلاب اسلت. اگلر بله آیلات قلرآن کریلم رجلوع کنیلم می بینیلم که 
اسلت.  برگزیلده  را  و آب  زمیلن  آسلمان ها.  مثلل  از طبیعلت، چیزهایلی  خداونلد 
همچنیلن از گیاهلان و درختلان املوری نظیلر زیتلون، انجیلر و خرملا را برگزیلده و 
از میلان حیوانلات بله جانورانلی مثلل مورچله، زنبلور عسلل و شلتر اشلاراتی دارد. اّما 

1 . جن / 18.
2 . بقره / 125.

3 . ابن بابویه، معانی االخبار، ص 118.
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مهم تریلن گزینلش خلدا در بلاب انسلان اسلت. 
پلروردگار عاللم از میلان تملام مخلوقلات و کائنلات، انسلان را برگزیلد و همله چیز را 
مسلخر او نملود و همله چیز را برای انسلان آفرید. ایلن انتخاب، اول خداسلت و از این 

روسلت کله انسلان ها لیاقلت پیلدا کردند تلا مخاطب خلدا باشلند: )یا ایهلا الناس(. 
خداونلد از میان انسلان ها دسلت به انتخاب دوملی  زد و آنها مؤمنان هسلتند. مؤمنین 
مخاطبیلن خلاص خداینلد: )یا ایّهلا الذین آمنلوا(؛ خداونلد از میان انسلان های مؤمن 

برگزیدگان دیگلری هم دارد: 
َ اْصَطفلی  آَدَم َو نُوحلًا َو آَل إِبْراهیلَم َو آَل ِعْملراَن َعلَلی الْعالَمیلن 1؛ بی تردیلد  إِنَّ اهللَّ
خلدا آدم و نلوح و خانلدان ابراهیلم و خانلدان عملران را ]بله خاطر شایسلتگی های 

ویلژه ای کله در آنلان بود[ بلر جهانیلان برگزید.

اّملا خداونلد انتخلاب چهارملی هلم دارد: او از میلان انبیلاء، رسلول خاتلم را برای 
خلودش برگزیلد و از ایلن رو او را ملقلب بله »مصطفلی« نملود. حاصلل آن که خدای 

سلبحان از میلان انسلان ها، مصطفلی را و از زمیلن، کعبله را برگزیلد. 

میزبان هدف آفرینش 
خداونلد کله جهلان را آفریلد و آن را بلرای نیلل بله غایلت و هدفلی واال خللق نملود. 
تملام ذّرات جهلان تسلبیح گو و حاملد خداوند هسلتند. همله اجزای عالم شلاغل اند و 
شلغل آنهلا چیزی جز خضوع، خشلوع و سلجده نیسلت و بلر این امر افتخلار می کنند: 
َّلٍه َو الَْمالئَِکلُه َو ُهلْم ال  لماواِت َو ملا فِلي األْْرِض ِملْن داب ُد ملا فِلي السَّ ِ یَْسلجُ َو هلِلَّ
یَْسلَتْکِبُرون 2؛ و آنچله در آسلمان ها و زمیلن از جنبنلدگان و فرشلتگان وجلود دارد، 

فقلط بلرای خلدا سلجده می کننلد و تکّبلر و سرکشلی نمی ورزنلد.

انسلان بله عنلوان موجلودی ممتلاز در میلان آفریده هلای خلدا، غایتلی دارد. هدف از 
خلقلت او تقلّرب و دسلت یافتلن بله مقاملات بلنلد معنلوی اسلت و این املر از طریق 

1 . آل عمران / 33.
2 . نحل / 49.
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بندگلی و معرفلت حاصلل می آید:
َو ملا َخلَْقلُت الِْجلنَّ َو اْلِنْلَس إاِلَّ لَِیْعُبلُدون 1؛ و جلن و انلس را جلز بلرای اینکله ملرا 

نیافریدیم. بپرسلتند 

هلدف از خلقلت آسلمان ها و زمیلن سلجده اسلت و غایلت خلقلت آدملی عبلادت. 
و می دانیلم کله مهم تریلن رکلن عبلادت سلجده اسلت. نیلز می دانیلم کله مسلجد 
سلجده گاه قلرب الهی اسلت. مسلجد محلل عبادت سلالکان و بلارگاه معرفلت عارفان 

اسلت. عابلد و علارف بله میهمانلی خلدا می رونلد و مسلجد میزبلان آنهاسلت: 
ِ َکثیرا2ً؛ و مسلاجدی که نام خدا در آنها بسلیار برده  َو َمسلاِجُد یُْذَکلُر فیَهلا اْسلُم اهللَّ

می شود. 

ملجأ و مأوی 
اگلر انسلانی درمانلده شلد و احسلاس بیچارگی کلرد، بهترین پناهگاه مسلجد اسلت. 
شایسلته اسلت بنلده مضطلر جهلت برآورده شلدن آرزوهلا و زائلل گشلتن اندوه هلا به 
پناهگاهلی ایملن و مطمئلن دسلت یازد تا آالم روحی و جسلمی وی درملان گردد و با 
اسلتفاده از راهکارهلای معنلوی، دنیا و آخرتش تضمین شلود. امام صلادق فرمود: 
همانگونله کله شلخص بیملار نلزد پزشلک ملی رود و دسلتمزدی بله او می دهلد و 
همانطلور کله صاحب حاجتلی نزد صاحلب دولتی می رود و رشلوه می پلردازد، بهتر 
اسلت نیازمنلد وضلو بگیلرد و صدقله بدهلد و وارد مسلجد گلردد و نماز گلزارد و به 

خداونلد بگویلد: پلروردگارا! حاجت ملرا برآورده سلاز.3

در قلرآن نیلز می بینیم که انسلان برای تأمیلن حاجات و نیازهایش به سلمت بردباری 
و نماز دعوت می شلود و مسلجد، سلجده گاه نمازگزار است.

َّهلا لََکبیَرٌه إاِلَّ َعلَی الْخاِشلعیَن4؛ از صبر و نماز یاری  لالِه َو إِن ْبلِر َو الصَّ َو اْسلَتعیُنوا بِالصَّ
1 . ذاریات / 56.

2 . حج / 40.
3 . کفعمی، البلد االمین، ص 158.

4 . بقره / 45.
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بخواهیلد، و یقینلاً این کار جز بر فروتنان، گران و دشلوار اسلت.

خانه خدا روی زمین 
انلوار تابنلاك الهلی بلر اهل مسلجد نازل می شلود. اهلل مسلجد عرش نشلیناِن خاك 
نشلینند کله سلتارگان آسلمان بلر آنهلا پرتوافکنلی می کند. هر کلس خانله ای دارد و 
خانه خداوند روی زمین مسلاجدند. کسلی که به مسلجد برود میهمان خانه خداسلت 
و خداونلد بلا رزقهای معنلوی و مادی از وی پذیرایی می کند. رسلول خلدا فرمود: 
ااَل اِّن بُیوتلی فِلی االرِض الَمسلاِجد تُضلیء اِلَهلِل السلماِء َکملا تُضلِیء النُّجلوم اِلَهلِل 
االرِض؛ همانلا خانه هلای ملن در زمیلن مسلجدها هسلتند که بلرای اهل آسلمان نور 
افشلانی می کننلد همانگونله کله سلتارگان بلرای اهلل زمیلن نلور افشلانی می کنند.1 

پیامبر اکرم فرمود: 
خانه هلای من در زمین مسلاجدند که بسلان درخشلش سلتارگان بلرای اهل زمین، 

بر آسلمانیان نور افشلانی می کنند.2

بازار آخرت 
انسلان ها در ایلن جهلان کاسلبند و کاسلب، چیلزی می دهلد و چیلز دیگر می سلتاند 
و محلل کسلب و کار بلازار نلام دارد. خداونلد بلر روی زمیلن بلازاری از جنلس آخرت 
و بهشلت قلرار داده اسلت تلا آدمیلان در ایلن تجارت خانله عملر خویش بدهنلد و در 

علوض، تحفه هلای بهشلتی دریافلت کنند. 
مسلجد بلازاری اسلت که اهلل ایمان در آنجا به عبلادت و ادب در برابر خدا می ایسلتند و در 
مقابلل، توشله های اخلروی و رضوان الهی به دسلت می آورند. خداوند در مسلجد، جان های 

مؤمنیلن را می خرد و بهشلت به آنهلا ارزانی می دارد. پیامبر گرامی اسلالم فرمود: 
الْمسلاِجُد سلوٌق ِملْن اَْسلواِق اآلخلره، قِراهلا الَمْغفلرُه و تُْحَفُتهلا الجنله؛ مسلجدها 

1 . حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 1، ص 381.
2 . ابللن بابویلله، ثللواب االعمللال، ص 47؛ برقللی، المحاسللن، ج 1، ص 119؛ احسللائی، عوالللی اللئالللی، ج 1، ص 351؛ طبرسللی، مللکارم 

االخللالق، ج 2، ص 60.



43 فصل اول : سبک زندگی و فرهنگ مسجد

بازارهلای آخلرت هسلتند کله بارشلان مغفلرت اسلت و هدیه شلان بهشلت.1 

بازارهلا دو قسلم اند؛ دنیلوی و اخلروی. بازارهلای دنیلا کاالهلای خاص خلود را دارند، 
املا در بازارهلای آخلرت کاالهلای دیگری عرضه می شلود. مسلجد از جملله کاالهایی 
اسلت کله در بلازار آخلرت عرضه می گلردد و طبعلاً مصرف کنندگان خاصی هلم دارد. 
خداونلد بلرای انسلان ها بله جز بازارهلا و کاالهلای دنیلوی، بازارها و کاالهلای اخروی 
هلم فراهلم کلرده اسلت تا هلر انسلانی هر کلدام را بخواهلد برگزیند و مسلیر فلرا راه 

خلود قلرار دهد. 
انسلان ها اهلل تجلارت و داد و سلتد هسلتند، للذا قلرآن از واژه هایلی نظیلر اشلتراٍء، 
تجلارت، ربلح، قلرض و خسلران اسلتفاده کلرده اسلت. تجارت هلا نیلز دو گونه انلد؛ 
گاه تجلارت دنیلوی اسلت و طبعلاً ویژگی هلای خلاص خلود را دارد. اما قلرآن خرید و 
فلروش، داد و سلتد و معاملله بلا خلدا را مطلرح می کنلد. سلرمایه ای که انسلان ها در 
اختیلار دارنلد، عملر و وجلود آنهاسلت. انسلان ها عملر و وجود خلود را می دهنلد و در 
قبلال آن چیزهایلی دریافلت می کننلد. اگلر کاالهلای دریافتلی ملال، شلهوت، مقام و 
زخلارف دنیلا باشلد، آن چه انسلان به دسلت آورده، ارزشلی کمتر از وجلود و عمر وی 
دارد و زیلان کلرده اسلت. تنهلا در صورتلی انسلان سلود می بلرد کله آنچه می سلتاند 
دارای ارزشلی بیلش از چیلزی باشلد کله می دهلد یعنلی ارزشلمندتر از عملر و جلان 

آدملی. چنیلن تجارتلی و چنیلن بازاری سلودآوری اسلت. 
مقایسله دو آیله ذیلل جاللب اسلت؛ از یک طرف خلدا انسلان ها را به تجارتی سلودآور 
دعلوت می کنلد:2 )صلف: 10( در اینجلا انسلان، ایملان می دهلد و در قبال آن بهشلت 
دریافلت می کنلد. از سلوی دیگلر خداونلد تجارتلی را سلرزنش می کنلد که انسلان ها 
عملر می  دهنلد و ضالللت می سلتانند3: )بقلره : 16(. بنابراین همه انسلان ها کاسلب اند 
و کارگلر، تلا کسلب او چگونله باشلد و در این کسلب و تجلارت چه چیز را داد و سلتد 
کنلد. خوشلا به حال کسلی کله در قبال ایلن معاملله، از خداوند آخرت الهلی دریافت 

1 . نوری، مستدرك الوسائل، ج 3، ص 361.
2 . صف / 10.
3 . بقره / 16.
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کنلد. چله سلودآور اسلت این تجارت و چه کریم اسلت خدایی که انسلان بلا او معامله 
می کنلد و چله زیباسلت کاالهایلی کله در بازار خلدا دریافت می شلود. مسلجد مکانی 

اسلت که انسلان عملر خود می دهلد و آخلرت می خرد.

محبوب خدا 
زمیلن دارای قطعه هلا و بخش هلای مختلفلی اسلت و روی زمیلن خانه هلای فراوانلی 
پدیلد آملده اسلت. اّملا تنها یک خانله محبوب خداسلت. رسلول خلدا از جبرئیل 
پرسلید: کدام زمینها نزد خدا دوسلت داشلتنی تر هسلتند؟ جبرئیل در پاسلخ فرمود: 

1 مسجدها.
نکتله نغلز دیگلری وجلود دارد و آن این کله محبوب تریلن و گرامی تریلن مسلاجد 
نلزد خداونلد مسلجدالحرام و خانله خداسلت. زراره از املام باقر حدیثلی زیبا نقل 

 : می کند
خداونلد هیلچ خانله ای را بلر روی زمیلن محبوب تلر و گرامی تلر و بخشلنده تر از آن 
[اشلاره فرملود بله سلوی کعبله] نیافریلده اسلت. از روزی کله آسلمان ها و زمین را 
آفریلد، در کتلاب خویلش ماه های حلرام را به خاطر حرمت آن حرام سلاخته اسلت، 
سله ملاه پیاپلی بلرای حلج: شلوال، ذیقعلده و ذیحجله و یلک ماه جلدا بلرای عمره 

رجب اسلت.2

اگلر مسلجد قطعله ای زیبلا و دوست داشلتنی از زمیلن اسلت و خداونلد بله آنجلا نظر 
دارد، پلس هلر کلس اهلل مسلجد باشلد ملورد نظلر خداسلت3. هلر شلخص کله بله 
سلمت مسلجد رود او راهلِی کلوی دوسلت اسلت و هر کلس به مسلجد درآیلد او زائر 
خداسلت.4 هلر کلس وضلو گیرد و به مسلجد درآیلد و در بلارگاه الهلی ادب حضور به 
جلای آورد، او در زملره زائلران خداسلت. بله راسلتی راهیلان نلور، زائرین خانله خدا و 

زیارت کننلدگان خلدا هسلتند.5
1 . کلینی، الکافی، ج 3، ص 14.

2 . همان، ج 4، ص 239.
3 . مجلسی، بحار االنوار، ج 3، ص 17. 

4 . فتال نیشابوری، روضه الواعظین، ج 2، ص337.
5 . ابن بابویه، الفقیه، ج 1، ص 72.
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در قلرآن خداوند دوسلتدار بعضی انسلان ها معرفی شلده اسلت و برخی دیگلر از دایره 
حلب الهی خارج اند. خداوند دوسلتدار محسلنین1، توابین2، پلاکان3، متقین4، صابرین5 
و اهل قسلط و عدل6 اسلت. از سلوی دیگر گروهی از انسلان ها محبوب خدا نیسلتند، 
نظیلر اهلل فسلاد7، گناهلکاران8، کافریلن9، ظالمیلن10، فخرفروشلان11، متجاوزین12 و 
مسلرفین.13 للذا انسلان ها به طور کلی به دو دسلته تقسلیم می شلوند؛ محبلوب خدا و 
بیلرون از قلملرو دوسلتی خلدا. نکتله جالب این کله در تماملی موارد مربوط به دسلته 
...«؛ »خداونلد دوسلت نلدارد« و بله تعبیری  دوم خداونلد می فرمایلد: »إِنَّ اهللَ الیُِحلبُ
حلب خلودرا از آنها سللب می کنلد، ولی چیلزی را اثبلات نمی کند. یعنلی نمی فرماید 
خداونلد نسلبت به علده ای بغلض دارد. البته در آیاتلی تعبیر »بُعد« آمده اسلت؛ مثل: 

)َفُبعلداً لَِقلوٍم الیُؤِمُنوَن(14، ولی به خدا نسلبت داده نشلده اسلت. 
واقعیلت آن اسلت کله خداوند نسلبت به تماملی آفریده های خود حب و دوسلتی دارد 
و اساسلاً هلر آفریلده ای محبوب خداسلت. ولی حّبی کله در آیات مزبور بیان شلد این 
حلب نیسلت، بلکله حّبلی خاص مراد اسلت. حب خلاص الهلی مربوط به افلراد خاص 
اسلت. خداونلد بله تمامی انسلان ها و تماملی مخلوقات بلا محبت می نگلرد؛ اما بعضی 
انسلان ها بله دلیلل اعملال نیکشلان ملورد توجله، عنایلت و محبلت خلاص خلدا قرار 
می گیرنلد. اگلر این محبت شلامل بعضی انسلان ها نشلود، طبعلاً آنهلا از محبت خاص 
خداونلد خلدا دورنلد و بعید. لذا بعد و دوری بعضی انسلان ها نسلبت بله محبت خاص 

ملراد اسلت نه محبت نلوع اول که شلامل تمامی موجلودات و مخلوقات می شلود. 

1 . بقره / 195.

2 . بقره / 222.
3 . همان، ج 2، ص 243.

4 . آل عمران / 76.
5 . آل عمران / 146.

6 . ممتحنه / 8.
7 . بقره / 205.
8 . بقره / 276.

9 . آل عمران / 32.
10 . آل عمران / 140.

11 . نساء / 36.
12 . مائده / 87.
13 . اعراف / 31.

14 . مؤمنون / 44.
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بارگاه پادشاه بزرگ
مسلجد خانله خداسلت و خداونلد بلارگاه کبریائلی خویلش را در آنجا بنا کرده اسلت. 
بنلده بلا ذلّلت بله آن سلو ملی رود و هلر گاه به مسلجد رسلد در حریلم کبریائلی پای 
نهلاده اسلت. او خلود را آملاده خدملت به پادشلاهی بزرگ نملوده که حرمتلش واال و 

مهربانیلش نامحلدود اسلت. امام صلادق فرمود: 
هنگاملی کله به در مسلجد رسلیدی، بدان که بله خانه ی پادشلاهی بلزرگ رفته ای 
کله جلز پلاکان هیچ کلس نمی تواند پلا در آن بگلذارد و جز راسلتگویان را حضور در 
آن روا نباشلد. خلود را آملاده ی خدملت بله آن پادشلاه کن که اگر حرمتلش را پاس 
نلداری، بلا خطلری بلزرگ روبلرو خواهی شلد و بلدان کله او می تواند با تلو، به عدل 
و یلا فضلل رفتلار کند. همچنیلن اگر بخواهد رحملت و عطوفت و مهربانلی اش را در 

حق تلو روا دارد.1

تسبیح گوی خدا 
مسلجد بلا تملام اجزایلش حملد و تسلبیح خلدا می گویلد. ناگفته پیداسلت کله تمام 
اجلزاء عاللم تسلبیح گوی خداینلد.2 اّملا در ایلن میان مسلجد جایلگاه ویلژه دارد. امام 

فرمود:   باقلر
هر گاه کسلی سلنگ ریزه ای را از مسلجد بیرون برد، باید آن را به مسلجد بازگرداند؛ 

زیلرا این سلنگ ریزه خدای را تسلبیح می کند.3

عبادتلگاه  و چلون مسلجد  بله حسلاب می آینلد  از مسلجد  بخشلی  سلنگ ریزه ها 
خداسلت، سلنگ ریزه هایش بلا خدا نسلبت و پیونلدی دارند. لذا شایسلته نیسلت آنها 
را از جایگاهشلان جلدا سلاخت و بیلرون بلرد. سلنگ ریزه هایی کله عبادتلگاه بشلرند 
و سلجده گاه انسلان، جایگاهلی رفیلع پیلدا می کننلد و هلر لحظله قداسلت و منزللت 
 خلدای را بله جریلان می اندازنلد. چه زیبا سلخنی اسلت کالمی که از املام صادق

1 . مجلسی، بحار االنوار، ج 80، ص 373.
2 . اسراء / 44.

3 . ابن بابویه، الفقیه، ج 1، ص 71.
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آمد:  پدیلد 
هلر کلس به سلوی مسلجد رود، پایلش را بر هیلچ تر و خشلکی نگذارد مگلر این که 

تملام طبقات زمیلن برای او تسلبیح گویند.1 

تسلبیح در قلرآن شلأن و جایلگاه رفیعلی دارد. هلر آنچله در آسلمان ها و زمین اسلت 
بله تسلبیح خداونلد عزیلز و حکیلم مشلغول اسلت )حدیلد/1(، آسلمان ها و زمین به 
تسلبیح خلدا مشلغولند )اسلراء/44(، هنگاملی کله دو ابلر به هلم می خورنلد و صدای 
غرشلی از آن متصاعلد می شلود بله نلام رعد، تسلبیح خدا صلورت گرفته اسلت )رعد/ 
13(، هلر کسلی کله در آسلمان ها و زمین اسلت تسلبیح گوی خداسلت )حشلر/24(، 
کوه هلا و پرنلدگان تسلبیح خلدا می کنند )انبیلاء/79(، تسلبیح اختصاص به انسلان ها 
نلدارد، فرشلتگان خلدا هم تسلبیح و حمد پلروردگار می کنند )زمر/75( و اگر تسلبیح 

نبلود پیامبلری مثلل یونلس از دل ماهلی نجات پیلدا نمی کرد )صافلات/143(. 
بله دسلت می آیلد کله تسلبیح املر علام و فراگیلری بلوده شلامل فرشلتگان، کوه هلا، 
پرنلدگان، پیامبلران و به طور کلی هر چیزی و هر کسلی که در زمین و آسمان هاسلت 
می شلود. پلس تسلبیح اختصاصی به انسلان ندارد، بلکله جمادات، گیاهلان و حیوانات 

را هلم دربرمی گیرد. 
از سلوی دیگر تسلبیح به دو قسلم منقسلم است؛ تسلبیح تکوینی و تسلبیح اختیاری. 
اگلر آیلات پیش گفتله ملرور شلود بله دسلت می آیلد تسلبیحی کله در قرآن ملّد نظر 
اسلت بلر دو قسلم اسلت؛ بعضلی آیات شلامل تسلبیحات تکوینلی می شلوند و بعضی 

دیگلر ناظلر بله تسلبیح ارادی و اختیاری اند. 
تسلبیح از جنبله ای دیگلر هلم عمومیلت دارد؛ موجلودات صبلح و شلام تسلبیح خدا 
می کننلد )فتلح/9(. تسلبیح قبلل از طلوع خورشلید و قبل از غروب آن مطلوب اسلت 
)طله/130(، هنلگام ناپدید شلدن سلتارگان باید تسلبیح گفلت )طلور/49(، بعد از هر 
سلجده تسلبیح مناسلب اسلت )ق/40( و بله طلور کلّلی شلب و روز بنلدگان خلدا به 

تسلبیح او مشلغولند )فصلت/38(.

1 . حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 126.
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گذشلته از این کله قلرآن برای تسلبیح صبحگاهلی و شلامگاهی تعابیر مختلفلی دارد. 
بکلره و اصیلل )فتلح/9(، غلدّو و آصلال )نلور/36(، عشلّی و اشلراق )ص/18(، عشلّی و 
ابلکار )آل عملران/41(، آنلاِء لیلل و اطلراف نهلار )طله/130( و ادبار نجوم )طلور/49(. 
در تسلبیحات اربعله چهلار جزء وجلود دارد. اّما در میان آنها تسلبیح اصل اسلت؛ زیرا 
حملد خلدا، تهلیلل و تکبیلر هملراه بلا تشلبیه اسلت، لذا الزم اسلت کله همله آنها با 
تسلبیح آغلاز شلود تا حمد و تهلیل و تکبیری متناسلب با شلأن ربوبی صلورت پذیرد. 
تسلبیح، تنزیله خلدا از عیلوب و نواقص اسلت. تسلبیح، تنزیه از تحمیلد و تهلیل الهی 
اسلت، تسلبیح یکلی از مقامات سلیر و سللوك اسلت. عبد سلالک تلوان قیلام به حق 
عبودیلت نلدارد، او نمی توانلد عبلد کاملل باشلد و تماملی مراتلب اخلالص و ایمان را 
طلی کنلد. للذا تمامی عبادات انسلان ها آمیخته با شلرك خفی اسلت. کملال معرفت، 
وقلوف به عجز در بندگی اسلت. تسلبیح نشلان دادن عجلز و ناتوانی در بندگی اسلت. 
تسلبیح اعتلراف بله حجلاب اسلت. آن گاه کله انسلان به مقلام کّملیلن نائل می شلود 
درك عجلز می کنلد و ایلن مقلام تسلبیح اسلت. کملال انسلانی این اسلت که سلمیع 
باشلد و بلا سلمع باطنلی تسلبیح موجودات را بشلنوند و از ایلن حقارت در آیلد که )َو 

لِکلْن ال تَْفَقُهوَن تَْسلبیَحُهْم(.1

زیر سایه ی خدا 
پیامبر گرامی اسالمی در بیان نورانی به حقیقتی واال اشاره فرمود: 

روزی کله هیلچ سلایه ای نیسلت، هفت گروه زیر سلایه لطلف و عنایلت خداوند قرار 
دارنلد کله یکلی از آنهلا فردی اسلت کله قلبش به مسلجد تعلّلق دارد و تلا بازنگردد 

آرام نمی شلود.2

جایگاه آرامش 
اگلر کسلی مسلجد خانله اش باشلد خداوند بلرای او ضمانتی کلرده اسلت و آن این که 

1 . اسراء/44.
2 . حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 123. 
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آسلایش و آراملش را برایش به ارمغلان آورد. 1

برکت خیز و رحمت گستر 
آنلان کله بله مسلاجد رفت و آملد کننلد از رحمت خاص الهلی بهره مند خواهند شلد. 
خداونلد بله برکلت مسلجدیان علذاب خویلش را نلازل نمی سلازد. آنان که مسلاجد را 
آبلاد کننلد و سلحرگاهان در آنجلا بله نملاز ایسلتند ملورد رحمت خلدا خواهنلد بود 
 و خداونلد بله برکلت آنلان از فلرو فرسلتادن عذابلش پلروا می کند. حضلرت علی

فرمود: 
هلر گاه خداونلد بخواهلد زمینیلان را علذاب کند می فرمایلد: اگر نبودند کسلانی که 
بله پلاس عظملت من یکدیگلر را دوسلت می دارنلد، مسلجدهایم را آبلاد می کنند و 

سلحرگاهان آملرزش می طلبند، عذابلم را فرو می فرسلتادم.2

امام صادق خطاب به فردی این گونه بیان داشت: 
از هلر قبیلله ای، جلز برگزیلده آن، و از هلر خاندانی، جز اصیل آن، رهسلپار مسلجد 
نمی شلوند. ای فضلل! کسلی کله مسلجد رود، دسلت کلم یکلی از ایلن سله چیلز 
نصیبلش می شلود: یلا دعایلی می کنلد کله خداوند بلا آن او را به بهشلت می بلرد، یا 
دعایلی کله بله سلبب آن، خداونلد، بالی دنیلا را از او دور می سلازد، و یا بلرادری که 

در راه خلدای عزوجلل بهلره اش می گردد.3

یکلی از مفاهیلم جالبلی که در قرآن )حدود سلی آیه( یافت می شلود، مفهوم »برکت« 
می باشلد. قرآن گاهلی برکلت را بله کلوه نسلبت داده )فصللت/10(، گاهلی بله اطراف 
 صافات/113(، گاهی به موسلی( گاهی بله ابراهیلم ،)مسلجدالحرام )اسلراء/1
)نملل/8(، گاهلی بله یلک قلوم )اعلراف/96(، گاهلی بله قلرآن )انعلام/92(، گاهلی به 
بلاران )ق/9( و گاهلی بله شلب )دخلان/3(. للذا طیلف گسلترده ای از املور می تواننلد 
دارای برکلت باشلند؛ از کلوه گرفتله تا شلب و از پیامبر گرفتله تا باران. سلؤالی که در 

1 . نوری، مستدرك الوسائل، ج 3، ص 180.
2 . ابن بابویه، الفقیه، ج 1، ص 473؛ مجلسی، بحار االنوار، ج 73، ص 382. اشعث کوفی، الجعفریات، ص 229.

3 . طوسی، امالی، ص 47؛ مجلسی، بحار االنوار، ج 78، ص 195.
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اینجلا بله چشلم می آیلد این کله برکلت در ایلن گونه املور به چله معناسلت؟ ومالك 
و معیلار وجلود برکت چیسلت؟ 

کلمله برکلت در اصلل از »البلرك« بله معنلای سلینه شلتر اسلت.1 از آنجا کله »برك 
البعیلر« یعنلی »شلتر سلینه خلود را بله زمیلن زد«، و ایلن مسلتلزم یلک نحلوه قرار 
گرفتلن و ثبلوت شلیء اسلت، للذا کلمله مزبلور را در معنلای »ثبلوت« ل کله الزمله 
معنلای اصللی اسلت ل اسلتعمال می کننلد، همچنیلن بله انبلار آب برکلت می گویند؛ 

زیلرا آب در آن محلل ثابلت بلوده، قلرار گرفته اسلت. 
برکلت در قلرآن بله معنلای ثبوت خیرات الهی اسلت. اگلر نعمت و خیر از آسلمان در 

محللی قلرار گیرد بله آن برکت گفته می شلود. 
لماِء َو األْْرِض2؛ برکات آسلمان و زمین را به رویشلان  لََفَتْحنلا َعلَْیِهلْم بَلَرکاٍت ِمَن السَّ

می گشودیم.

خیلرات الهلی از مقلام ربوبیلت و الوهیتش نازل می شلود. ایلن خیلرات و نعمتها قابل 
شلماره نیسلت و بی حلد و حصلر بلر زمین و زمینیلان می بلارد و آنهلا را دربرمی گیرد. 
خداونلد رحملت بی کلران خلود را از در و دیلوار برای انسلان ها فرو می فرسلتد. از این 
رو بله هلر چیلزی کله دارای زیلاده محسلوس یا نامحسوسلی باشلد می گوینلد دارای 
برکلت اسلت. روایلات متعلددی هم بدین مضمون نقل شلده اسلت که »ملال با صدقه 

نمی شلود«.  کم 
بنابرایلن برکلت بله معنلای خیلر و نعمتی اسلت که در چیزی اسلتقرار داشلته باشلد 
ماننلد برکلت در نسلل کله بله معنلای فراوانلی اعقلاب یلا مانلدگاری نلام و دودملان 
اسلت، یلا برکلت در غلذا بله معنای سلیر کلردن افراد بیشلتری از ملردم یلا برکت در 
وقلت بله معنلای گنجانیلدن کارهایلی در مقدار وقتی کله به صورت معملول آن وقت 

گنجایلش آن املور را ندارد. 
برکلت در هلر املری بله حسلب اغلراض متفلاوت اسلت؛3 مثاًل غلرض از خلوردن غذا 

1 . راغب اصفهانی، المفردات، ص 41.
2 . اعراف / 96.

3 . طباطبائی، المیزان، ج 7، ص 280 - 282.
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سلیر شلدن اسلت للذا برکلت در طعام بله معنای این اسلت که مقلداری از غلذا، افراد 
بیشلتری را سلیر کنلد. گاهلی غلرض از غذا شلفاگیری اسلت للذا برکلت در طعام به 
معنلای ایلن اسلت که خلوردن آن باعث بهبودی و شلفای افراد فراوانی بشلود و گاهی 
غلرض از طعلام، تحصیلل نورانیلت در باطلن بلرای عبلادت خداسلت للذا برکلت بلر 
حسلب ایلن هلدف معنلای خاص خلود را پیلدا می کنلد. گفتنلی این که نلزول برکت 
الهلی منافلات بلا سلیر عوامل دخیلل ندارد. اگلر خدا اراده کنلد در چیلزی برکت قرار 
گیلرد ایلن املر بدین معنا نیسلت که سلایر عللل و عواملل را از تأثیرگذاری بلاز دارد؛ 
زیلرا اراده و مشلیت او در طلول اسلباب اسلت. اگر خداونلد اراده کرد تلا برکت در غذا 
یلا وقلت یلا عمر کسلی قلرار گیلرد بدیلن معناسلت کله اسلباب را به گونله ای ترتیب 
می دهلد کله نتیجله مطللوب حاصلل آیلد نه این کله عللل و عواملل طبیعلی را از کار 

دارد.  باز 
بله عبلارت دیگلر در یلک محلدوده زمانلی مشلخص که بله طلور معمول چنلد عمل 
خلاص انجلام می شلود، اگلر خداونلد اراده کنلد و بله آن وقلت و زمان برکلت دهد، بر 
اثلر ترتیلب عللل و عواملل در هملان محلدوده زمانلی، اعمال بلا آثار بیشلتری محقق 
خواهلد شلد. طلول زملان چندان مهم نیسلت، آنچله اهمیلت دارد عمق زمانی اسلت. 
ممکلن اسلت کسلی صد سلال عمر کنلد اّما خدملت مهمی به خلود و دیگلران انجام 
ندهلد اّملا چه بسلا فلرد دیگری نصلف این زمان عمر داشلته باشلد ولی آثلار و برکات 
ایلن عملر بسلیار بیشلتر و گسلترده تر باشلد. ممکلن اسلت سلرمایه هنگفتلی بلرای 
انسلان حاصلل آیلد املا این سلرمایه نفعی به حلال او یا دیگلران نداشلته بلکه مصرف 
کارهلای ناشایسلت یلا بیماریهلای مهللک شلود، در حالی کله سلرمایه ای کوچک اگر 
محلل برکلت الهلی باشلد می توانلد چنلان نافلع باشلد یلا در راه کارهلای مفیلد خرج 

شلود کله نسللها و زمانهلای مدید، آثلار و منافعلش باقی و برقرار باشلد. 
اگلر مسلجد برگزیلده خداسلت، اگلر هلدف آفرینلش انسلان در ایلن جایلگاه تحّقلق 
می یابلد، اگر خانه خدا روی زمین سلجدگاه بشلر اسلت، اگر مسلجد بلازار آخرت روی 
زمیلن اسلت و اگلر در مسلجد تسلبیح خدا بلا آرامش و برکت جاری و سلاری اسلت، 
بی شلک مسلجد ماجرایی جز عشلق و شلیدایی ندارد. اگر مسلجد محبوب خداسلت 
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پلس اهلل مسلجد نیلز محبوب خلدا هسلتند و خداونلد به آنلان نظر مسلتقیم دارد. 
عشلق، مشلّوق انسلان برای حرکت به سلوی آسلمان اسلت. زیبایی معشلوق، عاشلق 
را بله سلوی خلود می کشلد و او را بله وصلال می رسلاند. دل اگر بله قرب، دیلده جان 
بلاز کنلد کشلف صفلات و شلهود ذات حاصلل کنلد. کشلف جبلروت با عشلق جمال 
پدیلد آیلد و کشلف ملکلوت با قدح شلراب عشلق در جلام ناسلوتی آدملی. بلبل جان 
در بسلتان مسلت ازل، گل حسلن چیند. عاشلق چون از عشلق انسلانی رفعت یافت و 

بله نلور افعلال پیلدا و بینا گشلت، با عشلق به شلهود و کشلف رسلید. 
محبلت آتشلی اسلت در دل کله هر چیز به جلز محبوب را در دل می سلوزاند. انسلان 
عاشلق چونلان مسلتان، هلوش از کلف بدهلد و تنها دیلداِر محبوب اسلت کله او را به 

آورد.  هوش 
در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن    شرط اول قدم آن است که مجنون باشی

ِ یُْؤتیِه َمْن یَشلاُء  ِ َو ال یَخاُفلوَن لَْوَملَه الئٍِم ذلَِک َفْضلُل اهللَّ یُجاِهلُدوَن فلي  َسلبیِل اهللَّ
ُ واِسلٌع َعلیلم 1؛ هملواره در راه خلدا جهاد می کنند، و از سلرزنش هیچ سلرزنش  َو اهللَّ
کننلده ای نمی ترسلند. ایلن فضل خداسلت که به هر کلس بخواهد می دهلد؛ و خدا 

بسلیار عطاکننده و داناست. 

1 . مائده / 54.
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چهار( مساجد برگزیده و نفرین شده  «
بلدون شلک نخسلتین مسلجدی کله خداونلد آن را انتخلاب کلرد و سلبب برکلت و 
هدایلت بلرای آدمیلان قرار داد، مسلجدالحرام اسلت. در این مکان مقلدس آیات الهی 

روشلن گردیلده و هلر کلس بدانجلا وارد گلردد در املن و امان خواهلد بود: 
لَه ُمبلاَرکاً َو ُهدًی لِلْعالَمین 1؛ یقیناً نخسلتین  إِنَّ أَوََّل بَْیلتٍ ُوِضلَع لِلنَّلاِس لَلَّلذي بَِبکَّ
خانله ای کله بلرای ]نیایلش و عبلادت [ ملردم نهلاده شلد، همان اسلت کله در مکه 

اسلت، کله پلر برکلت و وسلیله هدایت بلرای جهانیان اسلت. 

 حضلرت امیلر چهلار مسلجد را قصرهلای بهشلتی و برتریلن مسلاجد روی زمین 
دانسلت: مسلجدالحرام، مسلجدالنبی، بیت المقدس و مسلجد کوفه2. هر کس در 
ایلن مکان هلای مقلدس نملاز گلزارد هلزاران فضیللت دریافت کلرده اسلت و خداوند 

فضللی عظیم بله او ارزانلی می دارد. 
بی شلک فضیللت و عظملت هیچ مسلجدی در جهان به پایه مسلجدالحرام نمی رسلد. 

مسلجدالحرام، محلل عروج خاتم النبیین اسلت: 
ُسلْبحاَن الَّلذي أَْسلری  بَِعْبِدِه لَْیاًل ِمَن الَْمْسلِجِد الَْحلراِم إِلَی الَْمْسلِجِد األْْقَصی الَّذي 
لمیُع الَْبصیلُر3؛ منلّزه و پاك اسلت آن  َّلُه ُهلَو السَّ باَرْکنلا َحْولَلُه لُِنِریَلُه ِملْن آیاتِنلا إِن
]خدایی [ که شلبی بنده اش ]محّمد صلی اهلل علیه و آله و سللم [ را از مسلجدالحرام 
بله مسلجد اقصی کله پیرامونش را برکلت دادیم، سلیر ]و حرکت [ داد، تا ]بخشلی [ 
از نشلانه هاِی ]عظملت و قلدرت [ خلود را به او نشلان دهیم؛ یقیناً او شلنوا و داناسلت 

واژه »اسلراء« به معنای سلیر در شلب اسلت. این که چرا مجدداً واژه شلب آمده اسلت 
دو وجله دارد4؛ یکلی این کله جهلت تأکیلد اسلت و دیگلر آن کله معراج در بخشلی از 

شلب انجلام شلد، نله در کل آن؛ از ایلن رو تعبیر »لیاًل« آمده اسلت. 
نکتله دیگلر اسلتفاده از تعبیلر »عبد« می باشلد. این تعبیر اشلاره به علت علروج دارد؛ 

1 . آل عمران / 96.
2 . طوسی، امالی، ص 369؛ مجلسی، بحار االنوار، ج 102، ص 270؛ شعیری، جامع االخبار، ص 177.

3 . اسراء / 1.
4 . جزائری، کشف االسرار، ج 5، ص479. 
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کسلی کله بله مقلام الوهیلت معرفت پیلدا کنلد، خلود را مالک چیلزی نبینلد و تمام 
علزت و عظملت را در اختیلار خلدای سلبحان ببینلد و در یک جملله عبودیت، ذلت و 

وابسلتگی را در سراسلر وجلود خود احسلاس کند، لیاقلت معراج پیلدا می کند.
از سلوی دیگلر واژه »عبلد« اشلاره بله نکته ای جالب تلر دارد.1 وصول بله چنین مقامی 
و علروج و نیلل بله مقلام »بندگلی« و حریم قدس ربوبی، مقام بسلیار شلامخی اسلت 
کله بلرای هیلچ انسلانی روی زمیلن حاصل نشلده اسلت. دسلتیابی بله این مقلام باال 
 ممکلن اسلت بلرای انسلان حاللت ُعجلب و تکبر در پی داشلته باشلد، املا پیامبر
بله دلیلل نیلل به مقلام عبودیت، ذره ای احسلاس عجب و کبلر نکرد، للذا عبودیت در 
آیله بله دو املر اشلاره دارد؛ یکی علت عروج و دیگلری حالت پیامبر بعلد از عروج. 

خداوند درباره میقات موسی فرمود: 
ا جاَء ُموسی  لِمیقاتِنا 2؛ چون موسی به میعادگاه ما آمد.  َو لَمَّ

اما درباره پیامبر فرمود: 
اَسری بَِعبِدِه؛ بنده اش را شبانه برد. 

میلان ایلن دو، تفاوتلی لطیلف وجلود دارد؛ موسلی بله میقلات رفت، املا خداوند، 
 مراد و میقات موسلی مرید اسلت و پیامبر خود، پیامبرش را برد؛ موسلی

مقلام تفرقه اسلت و معلراج پیامبر مقلام جمع.3
هلدف از معلراج رؤیلت آیات الهی اسلت. از یک سلو قلرآن می فرماید رؤیلت ذات خدا 
ممکلن نیسلت؛ زیلرا موسلی درخواسلت کلرد و خداونلد در پاسلخ، آن را محلال 

دانست: 
قلاَل َربِّ أَِرنلي  أَنُْظلْر إِلَْیلَک قلاَل لَلْن تَرانلي4 گفت ای پلروردگار من! بنملای، تا در 

تلو نظلر کنم، گفلت هرگز ملرا نخواهلی دید. 

آنچله امکان پذیلر اسلت، رؤیلت آیلات الهلی، وجله اهلل و ملکوت اسلت. از سلوی دیگر 
خداونلد دربلاره ابراهیلم یلک بلار بلرای او مقام رؤیلت را بیان نموده اسلت: 

1 . قشیری، لطائف االشارات، ج 2، ص 323.
2 . اعراف / 143.

3 . قشیری، لطائف االشارات، ج 2، ص 334.
4 . اعراف / 143.
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لماواِت َو األْْرِض1؛ بدین سلان بله ابراهیم ملکوت  َو َکذلِلَک نُلري إِبْراهیَم َملَُکوَت السَّ
آسلمان ها و زمین را نشلان دادیم. 

املا دربلاره پیامبلر اکرم در چنلد مورد برای ایشلان مقام رؤیت آیات بله گونه های 
ِّلِه الُْکْبلری (2 یلا )َو لََقلْد َرآُه بِاأْلُُفِق  مختللف بیلان شلده اسلت: )لََقلْد َرأی  ِمْن آیلاِت َرب

الُْمبیلِن(3 یلا )ملا َکَذَب الُْفلؤاُد ملا َرأی (4 و نیز )لُِنِریَلَک ِمْن آیاتَِنلا الُْکْبری (5.
یکلی از وجلوه عظملت و رفعلت مسلجدالحرام، کعبله اسلت. کعبله جایگاهلی بزرگ 

دارد. 
می تلوان بله نمونله ای از آن اشلاره کلرد. کعبله دارای مقلام شلفاعت اسلت و بندگان 
خلدا را شلفاعت می کنلد. در کتلاب مسلتدرك از شلیخ ابوالفتلوح رازی حدیثلی زیبا 

آمده اسلت6: 
خداونلد در روز قیاملت هفتاد هلزار ملک مبعوث می کند که هملراه آنها زنجیرهایی 
از طالسلت. آنهلا بلا این زنجیرها کعبه را بله عرصات قیامت می آورنلد. در این لحظه 
ملکلی بله کعبله می گویلد: ای کعبله خدا به بهشلت وارد شلو. کعبه پاسلخ می دهد 
تلا حاجلت ملن داده نشلود نملی روم. می گوینلد: حاجلت تلو چیسلت؟ می گویلد: 
شلفاعت ملن دربلاره کسلانی که اطلراف ملن مدفوننلد قبول شلود. خلدا می گوید: 
حاجتلت روا شلد. در ایلن هنگام ملردگان از قبرهایشلان مبعوث شلده، در حالی که 
صورت هایشلان سلفید و با احلرام دور کعبله می چرخند و ندای لبیک سلرمی دهند. 
مللک می گویلد: ای کعبله، بله بهشلت وارد شلو. کعبله پاسلخ می دهلد: تلا حاجت 
ملن داده نشلود نملی روم. می گوینلد: حاجلت تلو چیسلت؟ می گویلد: پلروردگارا! 
بنلدگان گنهلکار تلو از راه هلای دور بلا صورت های غبارآلود به سلوی ملن می آیند و 
هملراه خلود اهلل و اوالد و خانه هلای خود را می آورنلد، به دوسلتان و نزدیکان خود 
وعلده دعلا و زیلارت می دهنلد، پلروردگارا! شلفاعت ملن را بلرای آنهلا قبلول کن تا 

1 . انعام / 75.
2 . نجم / 18.

3  . تکویر / 23.
4 . نجم / 11.
5 . طه / 23.

6 . نوری، مستدرك الوسائل، ج 2، ص 9.
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تحلت حمایلت ملن قرار گیرنلد. ملک می گویلد: در میان آنها کسلانی اهلل گناهان 
کبیره انلد و بلر گنلاه اصلرار می ورزنلد. کعبله می گویلد: ملن همان هلا را شلفاعت 
کلردم. خلدا می گویلد: شلفاعت تو را پذیرفتلم و حاجت تو روا شلد. مللک می گوید: 
ای اهلل کعبله برخیزیلد. تملام حاجیلان برمی خیزنلد در حالی که صورت هایشلان 
سلفید و گرداگلرد کعبله طواف می کننلد و ندا می دهنلد. لبّیک. مللک می گوید ای 
کعبله خدا به بهشلت وارد شلو. در این حال کعبه به سلمت بهشلت ملی رود و این را 
نلدا می دهلد: »لَبَّیلَک اللُهلمَّ لَبَّیلک« و اهلل او به دنبالش به سلوی بهشلت می روند. 

از ایلن حدیلث بله دسلت می آیلد که از یک سلو کعبله دارای مقام شلفاعت اسلت و از 
سلوی دیگلر هلر کس زائلر کعبه باشلد، روز قیاملت در امان اسلت. همچنیلن جایگاه 

بلنلد کعبله هم نزد خدا آشلکار می شلود. 
ناگفتله نمانلد کله در روایات، مسلاجد نفرین شلده ای هم وجلود دارد که بله دو نمونه 

از آن می تلوان اشلاره کلرد. امام باقلر فرمود: 
در کوفله، مسلجد هایی نفریلن شلده و مسلجدهایی بلا برکت وجلود دارد؛ مسلاجد 
نفریلن شلده عبارتنلد از: مسلجد ثقیف و مسلجد اشلعث و مسلجد جریر و مسلجد 
سلیماك و مسلجدی واقلع در َخملراء کله بلر گور یکی از فراعنه سلاخته شلده اسلت.1 

آن امام همام نیز اشاره فرمود:
چهار مسلجد در کوفه، به قصد شلادمانی از کشلته شلدن حسلین بازسازی شد؛ 

مسلجد اشلعث، مسجد جریر، مسجد سلیماك و مسجد َشلَبث بن رِبعی.2 

ورود بله مسلجد احلکام و آدابلی نظیر اخلالص، طهارت، دعلا و نماز خوانلدن دارد که 
شلرح و بسلط آن مجال دیگلری می طلبد.3

1 . کلینللی، الکافللی، ج 3، ص 489؛ طوسللی، تهذیللب االحللکام، ج 3، ص 249؛ صللدوق، الخصللال، ص 300؛ ابللن مشللهدی، المللزار، 
ص 119.

2 . طوسی، تهذیب االحکام، ج 3، ص 250؛ ابن مشهدی، المزار، ص 118؛ مجلسی، بحار االنوار، ج 45، ص 189.
3 . ر.ك: ری شهری، فرهنگ نامه مسجد، ص 93-125؛ نوبهار، کوی دوست، ص 120-101.
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پنج( فرهنگ مسجدسازی  «

الف( در صدر اسام 
مسللمانان صدر اسلالم اشلتیاق زیادی برای سلاختن مسلجد از خود نشلان می دادند. 
ایلن عالقله و شلوق وافلر ناشلی از سلیره عمللی پیامبر بود. رسلول خلدا بعد 
از ظهلور اسلالم اقداملات فراوانلی انجلام داد کله یکلی از مهم تریلن آنهلا تشلویق بله 
مسجدسلازی بلود. پیامبلر اکلرم بعلد از هجلرت نخسلتین اقداملی که انجلام داد 

سلاختن مسلجد بود. رسلول خلدا فرمود: 
هر کس مسجدی بنا کند خداوند خانه ای در بهشت برای او می سازد.1 

رسلول خلدا در اوائلل هجلرت دو مسلجد با دسلت مبارك خلود بنا کلرد. این دو 
مسلجد عبارتنلد از مسلجدالنبی و مسلجد قبلا. مسلجدالنبی، به منزله مسلجد جامع 
شلهر مقلدس مدینله بلود و روزهای جمعله در آنجا به اماملت پیامبر نملاز برگزار 
می شلد. بعلد از آن دو مسلجد، بله سلرعت نله مسلجد دیگلر در محل هلای مختللف 
قبایلل بلا یاری و همراهی رسلول خدا سلاخته شلد. در این مسلاجد نماز جماعت 
اقامله می شلد و بلا اذان بلالل نملاز برپلا می گردید. کّتانی مسلاجد نه گانه صدر اسلالم 
را بله ایلن ترتیلب بیلان می کند؛ مسلجد راتج، مسلجد بنی عبداالشلهل، مسلجد بنی 
عملرو بلن مبلذول، مسلجد جمینله، مسلجد بنی سللمه، مسلجد بنی رزیلق، مسلجد 

غفلار، مسلجد اسللم و مسلجد بنلی عمروبن النجار.2 
پیامبلر خلدا به سلاخت مسلاجد در میان قبایلل و تیره های عرب کملک می نمود. 
ایشلان بلرای سلاخت مسلجد در آن ملکان حضلور می یافلت، ملکان مسلجد را دقیقاً 
تعییلن می نملود و قبلله آن را مشلخص می کلرد. جابلر بلن اسلامه اظهلار ملی دارد 
کله روزی نبلی خلدا را بلا علده ای از اصحلاب در بلازار مدینله دیلدم. از همراهان 
پرسلیدم پیامبلر از کجلا می آیلد؟ گفتنلد: از محلله تلو. گفتلم: بلرای چله کاری؟ 
گفتنلد: بله آنجلا رفتله بلود تلا محلل مسلجد و قبلله آن را تعییلن کنلد. آنلگاه که به 

1 . حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 2، ص481.
2 . کّتانی، التراتیب الداریه، ج 1، ص 77.
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محلل خود بازگشلتم دیلدم که حضرت رسلول محل مسلجد را مشلخص نمودند 
و چوبلی را بله عنلوان عالملت قبلله نصلب نمودند.1 

ابلن اثیلر نیلز نقل می کند که روزی پیامبلر به اصحابش فرمود: برای احوال پرسلی 
بله قبلا برویلم. وقتی بله قبا رسلیدند و از حلال مردم جویا شلدند، پیامبر دسلتور 

داد تعلدادی سلنگ آوردنلد و مسلجد و قبله آن را با سلنگ ها تعیین نمود.2 
رسلول اکلرم بله محلالت مختلف مدینله می رفلت و مسلاجد را معّیلن می کرد یا 
قبلله آن را نصلب می نملود یلا اولیلن نملاز را در آنجلا اقامله می کلرد و بدیلن صورت 
»مراسلم افتتلاح مسلاجد« را برگلزار می کرد؛ هر چنلد محل دائمی نماز مسلجدالنبی 
بلود. ملردم محله هلای مختلف بله آمدن پیامبر به مسجدشلان تبّرك می جسلتند 

و عالقله داشلتند از این طریق آن مسلجد رسلمّیت پیلدا کند. 
آن حضلرت بله مسلجد قبلا زیلاد می رفلت و می فرملود نملاز در مسلجد قبلا اجلر 
عملره دارد.3 مسلجد ابلن ابلی کعلب محلل رفت و آملد و اقامله نماز آن حضلرت بود. 
پیامبلر بله جهلت خدمات سلعد بن معاذ در راه پیشلرفت اسلالم به مسلجد محله 

سلعد عنایلت داشلت و گاهلی نملاز عصلر را در آنجلا اقامله می کرد.4 
رسلول خلدا در سلفرها، غزوه هلا و نبردهلای اسلالم مکان هایلی را بلرای نملاز 
اختصلاص ملی داد. ایلن مکانهلا توسلط مسللمانان حفلظ شلد و بله عنلوان مسلجد 
رسلمیت پیلدا کلرد. ایشلان در راه حرکلت بله سلوی خیبلر در کنلار کوهلی بله نلام 
»عصلر« مسلجدی بنلا کلرد.5 نقل شلده اسلت کله در راه حرکلت به سلوی طائف در 
محلله ای بله نلام »لیله« در نزدیکلی طائف، پیامبلر با یارانلش نماز گزاردنلد.6 ابن 
هشلام از مسلاجدی یلاد می کنلد که پیامبلر در راه تبلوك بنا کرد یلا در آنجا نماز 
گلزارد. برخلی از آنهلا عبارتنلد از: مسلجد تبلوك، مسلجد ثنیه ملدران، مسلجد ذات 
اللّزراب، مسلجد اخضلر، مسلجد أالء، مسلجد صلدر َحوضلی، مسلجد صعیلر، مسلجد 

1 . ابن شّبه، تاریخ المدینه المنوره، ج 1، ص 63.
2 . ابن اثیر، اسد الغابه، ج 4، ص 224.

3 . بخاری، الصحیح، ج 2، ص 73.
4 . سمهودی، وفاء الوفاءِ، ج 3، ص 853.

5 . ابن هشام، السیره النبویه، ج 3، ص 303.
6 . همان، ص 482.
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وادی القلری، مسلجد ملروه و مسلجد ذی خشلب.1 
نکتله جاللب این کله اوالً پیامبلر بله جز این کله در شلهرها فرهنگ مسجدسلازی 
را رواج داد، در مسلیر راه هلا و اردوگاه هلا نیلز اقلدام بله بنای مسلاجد و ترویج فرهنگ 
مسجدسلازی می نملود. ثانیلاً هلر گاه بله نحلوه سلاختن مسلاجد در صلدر اسلالم، 
خصوصلاً مسلاجدی کله شلخص پیامبلر بنلا می کلرد مراجعله کنیلم، بله دسلت 
می آیلد کله مسجدسلازی تنهلا بلا تعدادی سلنگ انجلام می شلد. آن حضرت دسلتور 
ملی داد تعلدادی سلنگ بیاورنلد، آنها را کنلار یکدیگر قلرار می داد و قبله نیز با سلنگ 
یلا چلوب مشلخص می شلد. هنلگام سلخن گفتلن از مسلاجد در صلدر اسلالم هرگلز 
نبایلد ذهن به سلمت دیوار، سلقف، سلتون، منلاره و بناهلای مجلّل بلرود. آن بزرگوار 
مسلاجدی را کله در راه بنلا می کلرد بلا اسلتفاده از مصاللح اولیله ای بود که در مسلیر 
فراهلم می نملود و ایلن مصاللح چیلزی جلز تعدادی سلنگ و چلوب نبود؛ زیلرا که در 

بیابانهلای سلوزان و خشلک حجلاز جلز چوب و سلنگ چیلزی یافت نمی شلد. 
اگلر سلاختمان مسلجدالنبی را در نظلر گیریم، در آغاز تعدادی سلنگ بله همراه چند 
دیلوار کوتلاه بلود. پیامبلر در خیبر دسلتور داد اطراف محلی را سلنگ چین کردند 
و آن محلل بله صلورت مسلجد در آملد.2 عبلداهلل بلن عمیلر نقلل می کند کله جدش 
خدملت پیامبلر رسلید. رسلول خدا به وی مشلک آبلی داد و به او دسلتور داد 
کله ایلن آبهلا را در فلالن ملکان بریز و در آن جا مسلجدی بسلاز.3 رسلول خدا در 

نامله ای به اهلل عمان چنین نگاشلت: 
از محملد رسلول خلدا بله اهلل عملان؛ سلالم علیکلم، اّملا بعلد، گواهلی دهیلد که 
خدایلی جلز خلدای یگانه نیسلت و ملن فرسلتاده او هسلتم. زکات بپردازیلد و برای 

خود مسلاجدی بسلازید.4 

حاصلل آن کله رسلول خلدا مسلاجد فراوانی را با دسلت مبلارك خویلش بنا کرد 
یلا تعییلن قبلله نملود یلا در آنجا نملاز گزارد یا دسلتور داد تلا آن را بنا کننلد و از این 

1 . همان، ص 530.
2 . سمهودی، وفاء الوفاءِ، ج 3، ص 102.

3 . کّتانی، التراتیب الداریه، ج 2، ص 77.
4 . ابن اثیر، اسد الغابه، ج 2، ص 163.



60

طریلق اهتملام ویلژه خویلش را بله فرهنگ مسجدسلازی نشلان داد. ایشلان مسلاجد 
زیلادی را در اقصلی نقلاط جزیلره العلرب بله وجلود آورد و رفتله رفتله مسجدسلازی 
فرهنلگ عموملی شلد. هلر جلا پلای سلپاه اسلالم می رسلید مسلجد هلم بله وجلود 
می آملد. کسلانی کله به اسلالم گرویدنلد اولیلن اقدامی کله در قبیله خلود می کردند، 
سلاخت مسلجد بود. بدین ترتیب، مسلجد مشلخصه اصلی اسلالم شلد. پیامبر به 

اصحلاب خویش دسلتور داد: 
هر گاه مسجدی دیدید، در آنجا به نماز بایستید و با اهل آن قبیله نجنگید.1 

پیامبلر6 سلعی داشلت هلر چله سلریعتر مسلاجد را در قلملرو اسلالم گسلترش دهد 
و مسسللمانان سلیره عمللی آن حضلرت را دریافتنلد و بله توسلعه مسلاجد هّملت 
گماردنلد. انصلار کله سلاکنان اصللی مدینله بودنلد تعلداد زیلادی مسلجد سلاختند. 
برخلی از آنهلا توسلط سلمهودی بیلان شلده اسلت: مسلجد جمعله، مسلجد فضیلح، 
مسلجد بنی قریظه، مسلجد شلربه ام ابراهیم، مسلجد فتح، مسلجد ذوقبلتین، مسلجد 
ُسلقیا، مسلجد ابلوذر غفاری، مسلجد بنی جدیله، مسلجد مصلّلی، مسلجد ذوالحلیفه، 

مسلجد مقّهلل، مسلجد ابی بن کعلب، مسلجد بنی ظفلر و مسلجد اجابله.2 

ب( در عصر امویان 
بعلد از رحللت پیامبلر اکلرم مسللمانان بلا عالقله و اشلتیاق فلراوان فرهنلگ 
مسجدسلازی را پی گرفتنلد و در شلهرهای فتلح شلده مسلاجدی بله وجلود آوردنلد. 
اگر سلرزمینی فتح می شلد اّولین اقدام مسللمانان سلاختن مسلجد بود و اگر شلهری 
ایجلاد می شلد، ابتلدا مکان مسلجد جامع تعیین می شلد و سلپس کوچه هلا و خیابانها 
 مشلخص می گردید. چنانکه مسلجدالنبی در وسلط شلهر واقع شد و شلهر پیامبر
آن مسلجد را چلون نگینلی دربرمی گیلرد. مسلجد فضلای بازی بلود که فقلط با چند 
سلنگ و چلوب تعییلن حدود می گشلت و مسللمانان به سلمت خانه خلدا در آن نماز 
می گزاردنلد. مشلخصه اصللی مسلاجد عصلر پیامبلر دو چیلز بود؛ یکی سلادگی و 

1 . همان، ج 5، ص 152.
2 . سمهودی، وفاء الوفاء، ج 1، ص 819.
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بی آالیشلی و دیگلری مرکلز محور بودن. مسلاجد با سلادگی تمام تأسلیس می شلد و 
شلهرها با محوریّت مسلاجد بنا می شلد یا توسلعه می یافت. در بالد مسلجد به گونه ای 
سلاخته می شلد که رفت و آمد به آن از هر سلو آسلان باشلد و مرکزیّت مسلجد در آن 

شلهر محفلوظ بماند. در جهان اسلالم شلهرها »مسلجد محلور« بودند. 
مهم تریلن تغییلری کله مسلاجد در عهلد امویلان پیلدا کردند ایلن بود که از سلادگی 
خلارج شلدند و بله اشلکال زیبلا و بدیلع درآمدنلد. سلتونهای نخلل بله رخام )سلنگ 
سلفید(، دیوارهلای سلنگی کوتلاه بله دیوارهلای بلنلد آجلری یلا گچلی و مسلاجد 
بی سلقف بله مسلاجد پوشلیده از چلوب تبدیل شلد. بلرای مسلاجد گنبد، گلدسلته و 

منلاره بنلا شلد و پولهلای فراوانلی در سلاخت مسلاجد صلرف گردید. 
امرای مسللمانان سلعی داشلتند مسلاجد را توسلعه دهند و بسلیار شلکوهمند سازند. 
شلاید توجله بله انگیلزه آنلان جاللب باشلد. آن چله حاکملان املوی را بله تزییلن و 
شکوهمندسلازی مسلاجد واداشلت در نقل ذیل آمده اسلت. مقدسلی اظهلار می دارد: 
روزی بله عملوی خلود گفتلم ولیلد کاری نیکو نکلرد که همله دارائی مسللمانان را 
برای سلاخت مسلجد جامع دمشلق هزینه کرد. اگر آن را مصرف راه سلازی، کارخانه 
و مصاللح عموملی می کلرد بهتر بود. عمویم گفلت: این را مگو! ولید خواسلِت بزرگی 
داشلت؛ زیرا شلام پایلگاه نصاری بلود و در آنجا کلیسلاهای زیبایی با شلهرت فراوان 
یافلت می شلد. ولیلد خواسلت بلرای مسللمانان مسلجدی بنلا نهلد که چشلم و دل 
آنان را از آن کلیسلاها سلیر کند و منصرف گرداند. لذا مسلجد جامع دمشلق را یکی 

از عجایب جهان سلاخت.1

ج( در عصر عباسیان 
در دوران عباسلیان شلمار فراوانی مسلجد بنا شلد. تا پیش از آن در شلهرهای بزرگی 
نظیلر مدینله، بصلره، کوفله ودمشلق فقط یک مسلجد جامع بلزرگ وجود داشلت که 
بله آن مسلجد اعظلم یلا اکبلر می گفتنلد و در آنجلا نملاز جماعلت و نیلز نملاز جمعه 

برگلزار می شلد؛ هلر چنلد در محله هلا مسلاجدی کوچلک نیز وجود داشلت. 

1 . مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفه األقالیم، ج 1، ص 224.
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ایلن وضلع تلا زمان عباسلیان اسلتمرار داشلت اّملا در عهد آنان تعلداد مسلاجد رو به 
فزونلی گلذارد. بله عنلوان نمونه می توان از شلهر بغداد یلاد کرد.تا اواخر قرن سلوم در 
بغلداد دو مسلجد جاملع منسلوب به خلفلا وجود داشلت تا این کله تعلداد نمازگزاران 
افزایلش یافلت و صف هلای نملاز به خارج از مسلاجد کشلیده شلد. لذا مسلاجد جامع 
دیگلری نیلز سلاخته شلد.1 ابلن جبیر نقلل می کند کله در بغلداد یازده مسلجد جامع 
دیلده اسلت.2 همچنیلن ناجی بیان می کند که در زمان مغوالن سلی و شلش مسلجد 
جاملع در آن جلا بلوده اسلت.3 در زملان دیلدار ناصلر خسلرو از قاهلره چهلار مسلجد 
جاملع در آن جلا وجلود داشلته اسلت.4 همچنیلن در بصلره سله مسلجد جاملع، در 

اسلکندریه دو مسلجد جاملع و در ملرو نیلز دو مسلجد جامع وجود داشلته اسلت.5 
بله جلز مسلاجد جامع، مسلاجد دیگلر نیلز در همیلن مقیاس توسلعه یافلت. یعقوبی 
می نویسلد کله فقلط در بصلره علراق هفلت هلزار مسلجد وجلود داشلته اسلت.6 ابلن 
رسلته تعلداد مسلاجد بغلداد را سلی هلزار می نویسلد.7 ابن جبیر مسلاجد مصلر را آن 
چنلان پرتعلداد بیلان می کنلد کله تنهلا در اسلکندریه رقلم مسلاجد بله دوازده هلزار 

8 می رسید.
املرای مسللمین در سلاخت مسلاجد شلرکت داشلتند و هلر کدام سلعی داشلتند در 
کنلار مسلاجد جاملع، مسلاجد کوچکی را بسلازند آنان در تعمیر، نوسلازی یلا تکمیل 
مسلاجد مهلم نیلز مشلارکت داشلتند. مسلجدالنبی طی قلرون متملادی تجدیلد بنا 
شلد مسلاجد خراسلان توسلط والیلان تکمیل و توسلعه یافلت خلیفه نیشلابوری برای 
مسلجد جاملع منلاره سلاخت و آن را تذهیلب و زینت نملود و چنان عملارت آن را بنا 

نملود تلا سلاعات روز و شلب و نماز معللوم گردد.9

1 . آدام متز، تمدن اسالمی در قرن چهارم، ترجمه علیرضا ذکاوتی، ج 2، ص 117.
2 . ابن جبیر، سفرنامه، ترجمه پرویز اتابکی، ص 273.
3 . ناجی، المدخل فی تاریخ الحضاره العربیه، ص 198.

4 . ناصر خسرو، سفرنامه، ص 54.
5 . مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفه األقالیم، ج 2، ص 453.

6 . یعقوبی، البلدان، ص 22.
7 . خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج 1، ص 117.

8 . ابن جبیر، سفرنامه، ص 273.
9 . خلیفه نیشابوری، تاریخ نیشابور، ص 141.
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د( امامان شیعه و گسترش کیفی مساجد 
 مسلجد سلازی فرهنگلی اسلالمی اسلت کله از ارکان اصللی سلیره عمللی پیامبر

بلود. ریشله فرهنلگ مسلجد بله قلرآن بازمی گردد: 
ُ أَْن تُْرَفلَع َو یُْذَکلَر فیَهلا اْسلُمُه1؛ خانه هایی که خلدا رخصت داده  فلي  بُُیلوٍت أَِذَن اهللَّ

کله [قلدر و منزللت] آنها رفعلت یابند و ناملش در آنها یاد شلود. 

مسلأله ایلن بلود مسلاجدی کله در عصلر رسلول خلدا سلاخته شلد و آن حضرت 
در سلاختنش مشلارکت نملود، بسلیار سلاده و بی آالیلش بلود. در آنها نقلش و نگار و 
زینتلی بله کار نمی رفلت. اّملا در دوران تمدن اسلالمی که صنعت و هنر توسلعه یافت 
مسلاجد شلکوه، جلالل و زینلت فراوانلی یافلت. از پیامبلر روایلات متعلددی وارد 

شلده اسلت که همگلی مضملون واحد دارنلد؛ مسلاجد را تزییلن نکنید: 
مسلاجد را بلا طلال زینلت نکنید چنانکه یهلود و نصلاری معابد خود را بلا طال زینت 

نمودند.2

آن حضرت فرمود: 
هنگاملی کله دیدیلد قرآن ها و مسلاجد را تزیین نمودنلد، مأذنه ها را بلنلد بنا کردند 
و مسلاجد را راه عبور قرار دادند، مؤمنان خالص کمیاب شلوند. مسلاجد آنان تزیین 

شده و دل هایشلان آلوده است.3 

پیامبر اکرم فرمود: 
کسلانی کله در آتلش جاودانه اند تنها ظاهلری از دنیا می دانند، قصرهلا برپا می کنند 

و مسلاجد را با طلال زینت می نمایند.4 

مسلاجد در عهلد خلفلا، امویلان و عباسلیان توسلعه کّملی و پرتعلدادی یافلت. اّما در 
کنلار آن و بله انگیلزه شکوهمندسلازی مسلاجد، آنها را تزییلن نمودند، مطلاّل کردند، 

1 . نور / 36.
2 . نوری، مستدرك الوسائل، ج 3، ص 372.

3 . فتال نیشابوری، روضه الواعظین، ص 307.
4 . طبرسی، مکارم االخالق، ص 449.
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مناره هلا و مأذنه هلای بلنلد بلر آنها سلاختند و نقاشلی های ذی روح بر درودیلوار پدید 
آوردنلد. ایلن املر با روح اسلالم سلازگار نبود. 

ائمله اطهلار مواضلع جالبلی اتخلاد نمودنلد؛ آن بزرگلواران از یک سلو نسلبت بله 
توسلعه و تزیین مسلاجد حساسلّیت نشلان نمی دادند و معموالً اظهار می داشلتند که 
در ایلن مسلاجد نملاز بخوانیلد. علی بن جعفلر از املام کاظم دربلاره خواندن 
نملاز در مسلاجدی کله دیوارهایلش نقلش دارد سلؤال کرد. املام فرملود: نماز در 
ایلن نلوع مسلاجد اشلکال نلدارد.1 شلخصی از املام صلادق دربلاره اقامه نملاز در 

مسلاجد نقش دار پرسلید. املام در جلواب فرمود: 
ملن ایلن گونه مسلاجد را دوسلت نملی دارم وللی اکنون اشلکال نلدارد. هنگامی که 

قائلم قیلام کنلد، می دانلد کله با این مسلاجد چلکار کند.2

حدیلث مزبلور بله ما می گویلد که اوالً اولیلاء خدا با مسلاجد نقش دار و طلال دار موافق 
نبودنلد اّملا طبلق مصالحی حساسلّیت نشلان نمی دادنلد و ثانیاً در آن زمان که اسلالم 

نوپلا بود مصلحلت را در مخالفت شلدید نمی دیدند. 
اماملان شلیعه از سلوی دیگلر بله هنگام بلروز انحلراف آن را تذکلر می دادنلد. چنانکه 

حضلرت عللی دسلتور داد منلاره بلنلد مسلجدی را در کوفه خلراب کردند.3 
بنابرایلن اماملان شلیعه بله دلیلل نوپابودن اسلالم حساسلیت شلدیدی از خود نشلان 
نمی دادنلد و از سلوی دیگلر اگلر انحرافلی جلّدی می دیدنلد تذکلر می دادنلد. نکتله 
دیگلری نیلز وجلود دارد و آن این کله در زملان پیامبلر براسلاس امکاناتلی کله در 
اختیلار بود مسلاجد شلکل می گرفلت. اّما اگر پیامبر امکانات بیشلتر و وسلیع تری 
در اختیار داشلت، شلاید از آنها برای توسلعه مسلاجد بهره می برد. آن چه را از سلیره 
عمللی پیامبلر و اولیلاء شلیعه بله دسلت می آیلد، می تلوان در یک کلمله خالصه 

کلرد: سلادگی آری اّما تجملالت خیر. 
می تلوان مسلاجد را هلم بله لحلاظ کّملی و نیلز به لحلاظ کیفلی توسلعه داد و آنها را 

1 . حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 3، ص 494.
2 . همان.

3 . همان، ص 505.



65 فصل اول : سبک زندگی و فرهنگ مسجد

شلکوهمند بنلا کلرد اّملا بایلد مراقبت نمود که مسلاجد قصر نشلوند، مسلاجد همانند 
کاخ هلای فراعنله تزییلن نگردند و مسلاجد از سلادگی و بی آالیشلی خارج نشلوند. 



66

شش( اجزاء مساجد  «
مسلاجد در صلدر اسلالم گرچه شلکلها و مسلاحتهای مختلفی داشلتند اّما بله تدریج 
اجلزاء و عناصلری پیلدا کردند. مسلجد الگلوی دینی اسلت و تا عصر حاضلر به حیات 
خلود ادامله داده اسلت. ولی با گذشلت زمان و علی رغلم تغییرات و تحلوالت گوناگون 
روح خلود را حفلظ کلرده اسلت. مسلاجدی کله در صلدر اسلالم و نیلز در دوره هلای 

حاکملان مسللمان سلاخته شلد دارای اجلزای مختلفی بود. 
حجـره؛ در قسلمت شلرقی حیلاط مسلجدالنبی، اتاق هلای کوچکلی بله نلام حجلره 

بلرای زنلان پیامبلر سلاخته شلد کله همگلی مشلرف بله حیلاط بود. 
صحـن؛ داخلل مسلجد فضلای بزرگ و سلاده ای وجود داشلت کله پناهلگاه مؤمنان و 

نمازگلزاران بلود. سلطح آن از شلن یا حصیر پوشلیده می شلد. 
رواق؛ در بسلیاری از مسلاجد قسلمتی از حیلاط را رواق هلا احاطله می کردنلد. گاهلی 
رواق هلا از بخش هلای کوچک تلری تشلکیل می شلد. افلراد درون رواق هلا دایلره وار 
می نشسلتند و بلا یکدیگلر گفت و گلو می کردنلد. گاهلی رواق هلا را پلرده می کشلیدند 
تلا زنلان بتواننلد در آنهلا به راحتلی حضور یابنلد. به این گونله رواق ها مقصلوره گفته 

می شد. 
محـراب؛ در طلول نملاز املام و دیگلر نمازگلزاران بایلد رو به خانله خدا بایسلتند. لذا 
جهت قبله در مسلجد نقشلی اساسلی داشلت و مسللمانان دیلواری را کله رو به کعبه 
بلود، محلراب قلرار می دادند. طبق سلنت رایلج، محراب چنلد ذرع عرض داشلت و به 
شلکل مسلتطیل یلا چنلد ضلعلی بود. با گذشلت زملان محراب بله محلی تبدیل شلد 

کله اماملان جماعت، پیشلاپیش مردم می ایسلتادند. 
منبـر؛ در طلرف راسلت محلراب، محل بلنلدی به نلام منبر قلرار می گرفلت. منبر که 
شلبیه سلکو یا مکان مرتفع بود به هنگام سلخنرانی توسلط خطیب اسلتفاده می شلد. 
خطبلا بلرای آگاه سلازی ملردم از مسلائل دینلی و دنیوی از منبلر اسلتفاده می کردند. 
قدملت منبلر به زملان پیغمبر برمی گردد. رسلول خدا از محللی بلند و مکانی 
مرتفلع بلرای وعلظ و سلخنرانی اسلتفاده می نملود. البتله در دوره هلای بعلد منابلر 

کارکردهلای دیگری پیلدا کردند. 
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منـاره؛ بلرای مسللمانان اوائلل اسلالم، منلاره شلناخته شلده نبلود. یکلی از صحابلی 
پیغمبلر یعنلی بلالل از بلندتریلن قسلمت مسلجد بلرای گفتلن اذان اسلتفاده 
می کلرد. حتلی نقلل شلده اسلت کله وی بلر بلام خانله ی بلنلدی ایسلتاد و سلخنان 
و پیام هلای پیامبلر را بله گلوش ملردم می رسلاند1. بدیلن ترتیلب سلاختن محلی 
بلرای فراخوانلدن موحدیلن بله نملاز و دینلداری پایه گذاری شلد. ولی سلاختن مناره 
تلا زملان خالفلت امویلان بله طلول انجامیلد. گفتله می شلود آغلاز سلاختن منلاره و 
گفتلن اذان از بلاالی آن در زملان خالفلت ولیلد )86 ل 96 ه .ق( تحقق یافلت و بعد از 

او مرسلوم گشلت.2
وضوخانـه؛ یکلی از اجلزاء مسلاجد، محللی بلرای شسلتن قسلمت هایی از بلدن یلا 
گرفتلن وضلو بلود. معموالً وضوخانه ها در وسلط حیاط مسلجد یا نزدیکلی محل ورود 

به مسلجد سلاخته می شلد. 
البتله بله مرور مسلاجد ارکان و اجلزاء دیگری نیز پیلدا کردند؛ دّکا بلرای دعوت مردم 
بله نملاز جمعه، محللی برای قرائلت قلرآن و صندوقچه هایی کله در آنجا نسلخه هایی 

از قرآن نگه داری می شلد.
مسلجد بله عنلوان محللی کله در آنجا مراسلم دینلی و اعمال عبلادی انجام می شلد، 
بلرای مسللمانان از احتلرام و اهمیلت خاص برخلوردار بلود. این مکان وابسلته به خدا 
و دارای قداسلت و عظمت بود. مسلاجد در عین سلادگی، توسلعه یافتند و تا به امروز 

جایلگاه و عظملت خویش را حفلظ نمودند. 

1 . مّکی السباعی، نقش کتابخانه های مساجد در فرهنگ و تمدن اسالمی، ترجمه علی شکوئی، ص 26.
2 . همان، ص 27.
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هفت( انواع مساجد  «
می تلوان بلرای مسلاجد از جهلات مختللف تقسلیم بندی هایی نشلان داد. بله عنلوان 
نمونله برتریلن مسلاجد عبارتنلد از مسلجدالحرام، مسلجدالنبی، بیلت المقلدس و 
مسلجد کوفله. انجلام هلر گونه نملاز در این مسلاجد اجرهلای فلراوان دارد. همچنین 
مسلاجدی نظیلر سلهله، قبا و خیلف از شلرافت باالیی برخوردارند. مشلاهد مشلرفه و 
حلرم اهلل بیت از مکانهای مقدس شلمرده شلده قداسلت ویژه ای دارند. از سلوی 
دیگلر مکان هلای مثلل مسلجد ضلرار، در روایلات مسلجد ملعلون به حسلاب آملده از 
جایلگاه مسلجد بلودن خارج شلده اند؛ زیلرا نیلت سلازندگان و حامیلان آن ضربه زدن 
بله کیلان اسلالم بلود. پیامبر اکلرم بعلد از بازگشلت از تبلوك در حالی کله هنوز 
وارد مدینله نشلده بلود، مخاطب وحی قرارگرفلت و از این طریق حقیقت را دانسلت و 
از نمازگلزاردن در آن محلل نهلی فرمود و دسلتور داد مسلجد ضرار را به آتش کشلند، 

بقایلای آن را ویلران کننلد و آن جلا را محلل زباله قلرار داد.1 
مسلجد ملعلون نمونله دیگلری هلم دارد؛ افلرادی از سلپاه یزیلد در کوفله و شلام بله 
خاطلر پیلروزی لشلکر وی، مسلاجدی سلاختند. امامان شلیعه آنها را مسلاجد ملعون 
نامیدنلد و از نمازگلزاردن در آنجلا منلع نمودنلد. روایات این مسلاجد مزبلور را به این 
شلرح اعالم کرده اند؛ مسلجد ثقیف، مسلجد اشلعث، مسلجد جریر و مسلجد سماك.2 
بله جلز این کله می تلوان مسلاجد را بله مسلاجد برتلر و مسلاجد ملعلون دسلته بندی 
کلرد، رتبه بنلدی دیگلری نیلز در بلاب مسلجد رواسلت. مسلاجد بلر حسلب میلزان 
تأثیرگلذاری در جامعله املروز درجه بنلدی دیگلری دارنلد. املروزه شلهرها توسلعه 
زندگلی  در  تأثیرگلذار  عواملل  و  شلده اند  متفلاوت  شلهری  شلبکه  های  یافته انلد، 
انسلان ها به گونله ای دیگلر شلده اند، مسلاجد را در جامعله جدیلد می تلوان بله شلرح 

ذیلل طبقه بنلدی نملود. 

الف( مسجد جامع 
مسلاجد جاملع بیشلترین تأثیلر را در شلهرها ایفلا کلرده و می کننلد. ایلن مسلاجد 

1 . مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 8، ص 134.
2 . قرائتی، تفسیر نور، ج 5، ص143.
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می تواننلد تملام شلهر را تحلت پوشلش قلرار دهلد. باالتریلن مقلام روحانیلت در این 
مسلاجد نملاز برقلرار می کنلد و در آن جلا مهم تریلن مسلائل مربلوط بله شلهروندان 
مطلرح می شلود. مسلجد جاملع عمومیلت داشلته در باالتریلن سلطح سلبک دهی به 
زندگلی ملردم قلرار دارد. بی شلک ایلن مسلجد می توانلد منشلأ تصمیملات جلدی و 
مهلم بلرای تمام شلهر باشلد. اگر مسلجد جامع کارکلرد واقعی خود را داشلته باشلد، 
قادر اسلت هویت شلهر و شلهروندان را ترسلیم نماید و سلاختار شلبکه ای شلهروندان 

را تغییلر دهد. 
مسلجد جاملع ظرفیلت دیگلری نیلز دارد؛ ایلن گونله مسلاجد می تواننلد مسلاجد 
کوچلک دیگلر شلهر را تحلت تأثیلر قلرار داده و بله آنهلا نیلز جهلت دهنلد. در ایلن 
مسلاجد معروف هلا معللوم و منکرهلا مشلخص می گردند، الگوی شلهر و شهرنشلینی 
در مسلاجد جاملع ترسلیم می گلردد. مصلحلت مسللمین در نملاز جمعله بلر زبلان 
جلاری می گلردد. و انلواع مشلکالت جامعله اسلالمی در ایلن ملکان تصمیم سلازی و 
تصمیم گیلری می شلود. جایلگاه مسلاجد جاملع تا بلدان پایه اسلت که عبلادت و نماز 

در آن جلا ارزش بیشلتری دارد.1 

ب( مسجد محله 
بعلد از مسلجد جاملع، مسلجد محله جایلگاه مهملی دارد. اماملان جماعت بلا الهام از 
خط مشلی ها و راهبردهلای مسلاجد جاملع، مدیریت سلبک زندگی اهاللی محله را به 
عهلده می گیرنلد. هلرگاه محلله ای جدیلد شلکل گرفت و مسلجدی در آنجلا مرکزیت 
یافلت، اهاللی محلله بله آن جلا رفت وآملد خواهند کلرد و املور دین و دنیلای خویش 

را بلر حسلب الگوهای مسلاجد شلکل خواهند داد. 
گفتنی این که شلیوه درسلت این اسلت که مسلجدی سلاخته شلود و سلپس گرداگرد 
آن محلله شلکل گرفتله سلاخته شلود. اّملا املروزه در ابتلدا محله هلا و شلهرك هایی 
 سلاخته می شلوند سلپس در گوشله ای مسلجدی هلم بنا می گلردد. سلیره پیامبر
ایلن بلود کله شلهرها را بلا مرکزیّت مسلجد بنلا می کلرد و آنها را آبلاد می نملود. باید 

1 . رستگار، مسجد در روایات و اخبار، ص 39.
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گفت اسلالم طرفدار شلهرهای مسلجدمحور اسلت نه مسلاجد حاشیه نشلین. 
در مسلاجد محلله، اهاللی جملع می شلوند، بلا یکدیگلر آشلنا می گردند، به مشلکالت 
یکدیگلر واقلف می شلوند و در ایلن مسلاجد مشلکالت عموملی شلهرك ها و محله هلا 
رصلد و بررسلی و بلرای حلل آنهلا راهلکار اندیشلیده می شلود. جاللب ایلن اسلت که 
بلرای پایلش و حل مشلکالت، تملام اهالی بلا یکدیگر مشلارکت و همیلاری می کنند. 

ج( مسجد بازار 
تلا پیلش از املروز رویله ایلن بلود کله بازاریلان، بلازار را اطراف مسلجد بنلا می کردند 
یلا اگلر بلازاری وجود داشلت در مرکلز آن مسلجد احلداث می نمودند. آنان بله هنگام 
نملاز دسلت از کار شسلته نملاز اول وقلت را بلا یکدیگر در مسلجد برگلزار می نمودند. 
املام جماعلت بلا توجه به شلرایط بازار نملاز اقامه می نملود و میان دو نملاز به صورت 

خالصله چنلد مسلأله ی را درباره کسلب و کار بیلان می کرد. 
در مسلاجد بلازار، بیشلتر شلرکت کنندگان بازاریان بودند. در مسلجد بلازار به جز نماز 
و عبلادت، بازاری هلا از مشلکالت یکدیگلر خصوصلاً مشلکالت مربوط به کسلب و کار 
آگاه می شلدند و اگلر کسلی می توانسلت، در حلل آن معضل اقلدام می نملود. بازاریان 
در مسلجد از اخبلار بلازار آگاه می شلدند. معملوالً در این گونه مسلاجد مرکز خیریه ای 
دایلر می شلد و بله صلورت محلدود و با مدیریت مسلجد به افلراد نیازمند مسلاعدت و 

یاری می شلد. 
مهم تریلن نقلش مسلجد بلازار ایلن بلود کله بله کسلب و کار، هویّلت عبلادی و الهی 
می بخشلید و بازاریلان بلا الهلام از مسلجد و بلا حفلظ روح بندگلی بله کار خویلش 
مشلغول بودنلد. مسلجد بله اهالی بلازار صداقلت می آموخت، بله آنان امنلت داری یاد 
ملی داد و آنهلا را از کم فروشلی پرهیز می داشلت، برخلی از بازاری ها چنان مسلأله دان 
و شریعت شلناس بودنلد کله یلک روحانلی تملام عیلار به حسلاب می آمدنلد و در یک 

کالم مسلاجد، بله بلازار هویّلت دینی می بخشلید.
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د( مسجد خانه 
در روایلات بلا نکتله ای جالب مواجه می شلویم. احادیث به مسللمانان توصیله کرده اند 
کله مسللمانان در خانله مکانلی را تمییلز و پاك نگه دارنلد و به نملاز اختصاص دهند. 
خانله فلرد مسللمانان هلم نیازهلای ملادی او را تأمین می کنلد و هم نیازهلای معنوی 
و آسلمانی وی را. آشلپزخانه بله نیلاز ملادی اهل خانه پاسلخ می دهد و مکان مسلجد 
خلأ عبلادی یلک مؤملن را جبلران می سلازد. البتله نماز خانه منزل، مسلجد رسلمی 
نیسلت و احلکام مسلجد در بلاب آن جلاری نمی شلود و نیلز هرگز جانشلین مسلاجد 
رسلمی نمی گلردد. بله مسللمان ها توصیله شلده اسلت کله نمازهلای واجلب را بله 

جماعلت و در مسلاجد محلله یلا جامع برگلزار کننلد. امام صلادق فرمود: 
غیلِر و ال بالَکبیِر لِصالته1؛ علی در   َقلد َجَعلَل بَیتاً فی َدارِه لیس بالصَّ  َکاَن عللیٌّ
منلزل خلود اتاقلی را که نه کوچک بلود و نه بلزرگ، مخصوص نمازش قلرار داده بود. 

امام صادق خطاب به مسمع نوشت: 
دوسلت دارم کله یکلی از اتاق هلای منزللت را نمازخانله قرار دهی و سلپس دو جامه 
فرسلوده زبلر بپوشلی و آنلگاه از خداوند مسلئلت کنی کله تو را از آتلش رهایی دهد 

و بله بهشلت بَلَرد و هیچ سلخن باطل یا ظالمانله ای به زبلان نیاوری.2

سنن ابی داود از عایشه نقل می کند: 
لَف و تَُطیَّلَب3؛ پیامبلر   أَملَر رسلول اهلل بَِبنلاء الَمسلاِجِد فلی اللّدوِر و أن تَُنظَّ

خلدا، بله سلاختن مسلجدهایی در درون خانه هلا و پاکیزگلی و خوشلبو کلردن 
آنهلا فرملان داد. 

در روایتی است که یکی از اصحاب می گوید:
 کاَن رسلول اهلل یأُمُرنلا أن نَصَنلَع المسلاِجَد فلی دوِرنلا و أن نُصلِلَح َصنَعَتهلا و 

1 . مجلسی، بحار االنوار، ج 73، ص 161.
2 . همان، ص 162.

3 . ابی داود، سنن ابی داود، ج 1، ص 124؛ ترمذی، سنن الترمذی، ج 2، ص490.
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نَُطهِّرهلا1؛ پیامبلر خلدا، همواره به ملا فرمان می داد تا مسلجدهایی در خانه های 
خلود بسلازیم و آنهلا را نیکو بنلا کنیم و پاکیلزه گردانیم. 

روایلات مزبلور و توصیه  هلای اماملان شلیعه بله ملا می گوینلد طراحلی خانله بایلد 
به گونله ای باشلد کله بیشلترین تأثیرگلذاری را در فرهنلگ خانلواده داشلته باشلد. 
بخشلی از فراینلد تربیلت در خانله بله نقشله و طراحلی خانله بازمی گلردد. اگلر بنای 
خانله به گونله ای طراحلی گلردد و نیلز دکوراسلیون و معملاری درون خانه به شلکلی 
باشلد کله مسلجد در آن جلا تعبیله شلده باشلد، تأثیلری مطللوب بلر اهل خانله و به 
ویلژه کلودکان خواهد داشلت. مسلجد خانله بایلد پاکیزه، سلاده و مکانی غیلر مزاحم 
باشلد تا بیشلترین تأثیرات را بر سلبک دهی اهل منزل داشلته باشلد. شایسلته اسلت 
مسلأله مسلجد خانله در معملاری منازل پیش بینی شلود تلا فضای منلزل دارای روح 

عبلادت و بندگلی گردد.

هـ( مسجد بین راه 
از دیربلاز در بیلن راه هلا مسلاجدی احداث می شلده اسلت. قبلل از آنکه کاروان سلراها 
دائر شلوند، مسلاجد بین راهی احداث می شلد. همراه با پدید آمدن شلهرها و توسلعه 
راه هلا، مسللمانان بله فکلر سلاختن نمازخانه هلا یا مسلاجد بین راهلی افتادند تلا برای 
اقامله نملاز در دسلترس هملگان باشلد. ایلن نمازخانه هلا بله جهلت داشلتن امکانات 
می توانلد بله عنلوان اسلتراحت گاه بین راهلی در اختیلار مسلافران قرار گیلرد و رفاهی 
 نسلبی بلرای آنلان بله ارمغلان آورد معاویله بلن وهلب می گویلد از املام صلادق
درباره خوابیدن در مسلجدالحرام و مسلجدالنبی سلؤال نمودم آن حضرت فرمود: 

 نََعم َفَأیَن یَناُم الّناس2؛ می توانند بخوابند، پس مردم کجا بخوابند؟

مسلاجد بیلن راه در بازشناسلی جهلت قبلله نقلش مهملی ایفلا می کننلد، چنان کله 
محللی بلرای عبلادت و بندگلی بله حسلاب می آینلد. البتله نکاتی شلایان ذکر اسلت؛ 

1 . ابن حنبل، مسند ابن حنبل، ج 9، ص 52.
2 . کلینی، الکافی، ج 3، ص 370.
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اوالً بلا توجله بله توسلعه فلراوان راه های برون شلهری و کمبلود محسلوس نمازخانه ها 
و مسلاجد بیلن راه، الزم اسلت همتلی مضاعلف صلورت گیلرد و این خأ مهلم جبران 
شلود. چله زیبلا اسلت کله خّیریلن مسجدسلاز، نگاهلی بله ایلن کمبلود کننلد. ثانیاً 
بسلیاری از مسلاجد میلان راه از نظافلت و بهداشلت خوبلی برخلوردار نیسلتند و در 
صورتلی کله ایلن املر ادامه یابلد در روحیله اسلتفاده کنندگان تأثیری نامطللوب باقی 
خواهلد گلذارد و ثالثلاً غاللب نمازخانه هلا و مسلاجد فرش هایلی کثیلف یلا منلدرس 
دارنلد، دیلوار آنهلا سلیاه اسلت، مفاتیلح و قرآن  هلا مخلدوش و پاره انلد، مهرها چرك 
گرفته انلد، تجهیزات سرمایشلی و گرمایشلی ندارنلد، گاه فضایی کوچلک و آزاردهنده 
دارنلد، درهلا و پنجره هلا شکسلته اند و حّتلی محللی بلرای زندگلی حیوانات شلده اند. 

رسلیدگی بله ایلن املور عزملی مللی و همتلی واال می طلبد.

و( مسجد وابسته 
مسلجد وابسلته بله مکان هایلی اطلالق می گلردد کله در فضایلی خلاص بلرای افلراد 
فراهلم می شلود. نمازخانه هلای ادارات، سلازمان ها، ارگان هلا، دانشلگاه ها، باشلگاه ها، 
پادگان ها و مدارس مسلاجد وابسلته تلّقی می شلوند. در اغلب موارد مسلاجد وابسلته، 

حکلم مسلجد شلرعی ندارنلد و فقط بله عنلوان نمازخانه در نظلر گرفته می شلوند. 
در ایلن رابطله نکاتلی قابلل ذکلر اسلت؛ اوالً هلر چنلد برخلی از ایلن مسلاجد نظیلر 
نمازخانله هتل هلا و برخلی ادارات تمییلز نگله درای می شلوند اّملا برخلی از آنهلا از 
بهداشلت الزم برخلوردار نیسلتند؛ ثانیلاً در پلاره ای مواقلع مسلجد وابسلته در مکانلی 
ایجلاد می گلردد کله در دسلترس هملگان نیسلتد و رفلت و آملد بله آن جلا آسلان 
نمی باشلد و تنهلا کسلانی از آنهلا اسلتفاده می کننلد کله در آن بنا یا آن طبقه باشلند. 
بهتلر اسلت مسلاجد ارگان هلا و سلازمان ها به گونله ای طراحلی گردد که در دسلترس 

هملگان قلرار گیلرد و از کمتریلن محدودیت هلا برخلوردار باشلند. 

ز( مسجد مجازی 
بلا توجله بله شلکل گیری فضلای مجلازی و توسلعه شلبکه های اجتماعی می تلوان از 
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پدیلده ای جدیلد سلخن به میلان آورد. اگلر فعالیت هلا و نقش های مسلاجد در فضای 
مجلازی تعریلف گردند، به آن مسلجد مجازی اطالق می شلود. مسلجد مجازی  حاوی 
تملام پیام هلای مسلجد حقیقی اسلت. مسلجد در فضای مجلازی می تواند بلرای تمام 
اهلل مسلجد در سراسلر گیتلی پیام هلای عبلادی و فرهنگلی ارسلال نمایلد تلا تملام 
مسلجدهای جهلان بتواننلد بلا یکدیگلر تشلریک مسلاعی کننلد، از احلوال یکدیگلر 

باخبلر شلوند و مشلکالت جهان اسلالم را بلا یکدیگلر به شلراکت گذارند. 
مسلجد مجلازی می توانلد باورهلا، گرایش هلا و انگیزش هلای اهل مسلجد را در فضای 
اینترنلت بله مشلارکت گلذارد. فضلای مجلازی می تواند مسلجد را همگانلی و جهانی 
کنلد. از ایلن طریلق می تلوان پیلام مسلجد معیلار و مطللوب را بله گلوش جهانیلان 
رسلاند. املروزه فضلای مجلازی، چله بله صلورت اینترنلت و چله به صلورت ماهلواره، 
امکانلات و قابلیت هلای فراوانلی را در اختیلار قلرار می دهلد، اهلل مسلجد می توانند با 
اسلتفاده از ایلن قابلیت هلا مسلجد را جهانی کننلد و معارف دینی را نشلر داده تعمیق 

 . بخشند
البتله توجله بله نکتله ای ضروری اسلت؛ نباید هر کسلی اجلازه ایجاد مسلجد مجازی 
داشلته باشلد. الزم اسلت فضلای وب به گونله ای تعریلف گردد کله مشلرکان و کافران 

چنیلن اجلازه ای نیابند؛ زیلرا که خداونلد فرمود: 
ِ شلاِهدیَن َعلی  أَنُْفِسلِهْم بِالُْکْفلِر أُولِئَک  ملا کاَن لِلُْمْشلِرکیَن أَْن یَْعُملُروا َمسلاِجَد اهللَّ
َحِبَطلْت أَْعمالُُهلْم َو فِلي النَّلاِر ُهلْم خالِلُدوَن1؛ و مشلرکان در حالی که بلر ضد خود 
بله کفلر ]و انلکار حقایلق [ گواهلی می دهنلد، صالحیت آباد کلردن مسلاجد خدا را 

ندارنلد؛ ایناننلد کله اعمالشلان تبلاه و بی اثر اسلت و در آتلش جاودانه اند. 

1 . توبه / 17.
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اشاره
مسلجد در صلدر اسلالم دارای کارکردهلای عبلادی، فرهنگلی، اجتماعلی، سیاسلی، 
نظاملی و قضایلی بلود. براسلاس نلگاه اسلالم مسلجد معیلار، مسلجدی اسلت کله 
و  آسلیب ها  دارای  موجلود  مسلاجد  باشلد.  فرهنگ سلاز  و  جامعه سلاز  انسان سلاز، 
تهدیدهایلی اسلت کله می تلوان آنهلا را بله فرصت هایلی مغتنلم تبدیلل نملود. بدون 
شلک مسلجد مهم تریلن عنصلر سبک سلاز در جهلان املروز بله حسلاب می آیلد. 
می تلوان نقش هلای مختلف مسلجد را در سلبک دهی در ابعلاد مختلف بررسلی نمود.
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1( کارکردهای مسجد در صدر اسام 

مسلجد نقش ها و کارکردهای متنوع و وسلیعی در صدر اسلالم داشلته اسلت. مسلجد 
نله تنهلا مرکز عبلادت و نمازگلزاردن مردم بلود بلکه کانلون تمام فعالیت هلای فردی 
 و اجتماعلی بله حسلاب می آملد. مطالعله مسلتندات دینی و سلیره عمللی پیامبر
و ائمله اطهلار بله ملا نشلان می دهلد کله مسلجد مهم تریلن عاملل نقش آفرین در 
انتقلال فرهنلگ دینی و جاری سلاختن ارزش های واالی اسلالمی بوده اسلت. مسلجد 
بینش هلای اصیلل را به مسللمانان القلا می نمود و مسلجد فعال ترین مرکز سبک سلاز 
در صلدر اسلالم بلوده اسلت. کارکردهای اصلی مسلجد عبارتنلد از عبلادی، فرهنگی، 

اجتماعلی، سیاسلی، اقتصادی، نظاملی و قضایی. 

یک( کارکرد عبادی و معنوی  «

الف( نماز 
عبلادت خلدا و گفتگلوی بلا او از نقش هلای مهلم مسلجد اسلت. مسلجد بله معنلای 
سلجدگاه می باشلد و می دانیلم کله سلجده مهم تریلن رکلن نملاز و عبادت اسلت. یاد 
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خلدا در نملاز ظهلور پیلدا می کنلد و ذکلر او غایلت نماز اسلت: 
لالَه لِِذْکلري 1؛ همانا! ملن خدایم که  ُ ال إِللَه إاِلَّ أَنَلا َفاْعُبْدنلي  َو أَقِلِم الصَّ َّنلي  أَنَلا اهللَّ إِن

جلز ملن معبودی نیسلت، پلس مرا بپرسلت و نملاز را بلرای یاد ملن برپا دار

بلر همسلایگان مسلجد الزم اسلت بله هنلگام شلنیدن اذان از خانه هلای خلود خلارج 
شلوند و بله سلمت مسلجد سلرازیر گردنلد تلا در آنجا نملاز را بله جماعت برپلا کنند. 
همسلایه مسلجد محلدوده ای اسلت کله چهلل خانله اطراف مسلجد را شلامل شلود. 

حضلرت عللی فرمود: 
از همسلایگان مسلجد نملاز جلز در مسلجد پذیرفتله نیسلت مگلر این کله علذری 

باشند.2 داشلته 

روزی بله امیلر مؤمنلان خبر دادند که عده ای از همسلایگان مسلجد از شلرکت در 
نملاز جماعلت امتنلاع می ورزند، آن بزرگلوار فرمود: 

آنهلا یلا بلا ملا در نملاز جماعت حاضر شلوند یا این که از همسلایگی مسلجد چشلم 
بپوشلند و تغییر ملکان دهند.3

املام صلادق ضمن تشلویق مسللمانان و ترغیب آنلان به نماز جماعلت اعالم نمود 
که اگر کسلی از جماعت مسللمانان در مسلجد دوری کند و غیبت ناروا داشلته باشلد 

از عدالت سلاقط شلده باید امام مسللمین وی را بیم دهد.4 
رسول خدا فرمود: 

 اَلُْجللوُس فِلی المْسلِجِد بِانِْتظاِر الُصالِه ِعبادٌه؛5 نشسلتن در مسلجد به جهت انتظار 
نماز، عبادت اسلت. 

 اگلر کسلی بله مسلجد رود و بله انتظلار نملاز بمانلد او مهملان خداسلت و خداوند از 

1 . طه / 14.
2 . مجلسی، بحار االنوار، ج 80، ص 47.

3 . همان، ج 85، ص 25.

4 . همان، ج 80، ص 77.
5 . همان، ج 72، ص 170.
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میهمانانلش پذیرایلی کرده بهشلت خویش را پیشلکش وی خواهد نملود. او در قیامت 
در زملره خالصلان درگاهلش درآملده همنشلین خوبلان خواهلد شلد. هر کسلی و هر 

چیلزی حقلی دارد. حلق مسلجد نمازگزاردن در آن اسلت.1 
یکلی از مهم تریلن کارکردهلای مسلجد برگلزاری نملاز جماعلت و جمعله در آن جلا 
اسلت. مسلجد مهم تریلن مکانلی اسلت کله نمازگلزاران را جملع می کند تلا در آن جا 
اقامله نملاز کننلد. اگلر اسلالم نملاز را واجلب نمود و اگلر جماعلت را تشلویق فرمود، 
طبعلاً تشکیل شلدن ایلن جماعلت و گلرد هلم آملدن نمازگلزاران نیازمنلد مکانی بود 
و ایلن املر منجلر بله فرهنلگ مسجدسلازی شلد. زمانلی کله رسلول خدا بله قبا 
رسلید در آنجلا اسلتراحت نملود. عمار یاسلر عرض کرد: ای رسلول خلدا! نیازمند 
مکانلی بلرای اقامله نملاز جماعلت هسلتیم. رسلول خدا دسلتور داد سلنگ جمع 
کننلد و بلا آن مسلجد قبلا را تأسلیس کرد و عمار یاسلر کسلی بلود که برای سلاخت 

مسلجد سلنگ جملع نمود.2 
پیامبلر اکلرم بعلد از آن که در مدینه مسلجد سلاخت در آن جا نملاز جماعت برپا 
نملود. معملوالً یکلی از همسلران ایشلان سلجاده آن حضلرت را بله مسلجد می بلرد و 
روی خلاك یلا حصیلر پهلن می نملود. سلپس پیامبر به مسلجد تشلریف می برد و 
نملاز جماعلت را اقامله می کلرد.3 زمانی  کله آن بزرگلوار در مدینه نبود شلخصی را به 
جلای خلود معرفلی می کلرد. در بیشلتر مواقلع ابلن ام مکتلوم کله نابینا بلود به جای 

آن حضلرت نملاز می گزارد.4 
اصحلاب بلرای حضلور در نملاز جماعلت اهتملام ویلژه ای داشلتند. مردم عصر رسلول 
 سلختی ها را بلر خلود هملوار می نمودنلد تلا نملاز خویلش را بلا پیامبلر خلدا
برگلزار نماینلد. ملردم قبیلله بنی سللمه از پیامبلر اجلازه خواسلتند تلا خانه هلای 

خویلش را بفروشلند تلا در نزدیکلی مسلجد ایشلان سلاکن گردند.5 
در عصلر پیامبلر بله غیلر از مسلجدالنبی در نه مسلجد دیگر همزمان نملاز برگزار 

1 . نوری، مستدرك الوسائل، ج 3، ص 33.
2 . حلبی، السیره الحلبیه، ج 2، ص 55.

3 . الکّتانی، التراتیب االداریه، ج 1، ص 81.
4 . واقدی، المغازی، ج 1، ص 8.

5 . بخاری، الصحیح، ج 1، ص 138.
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می شلد. پیامبلر شلخصی بله نلام مصعب بلن عمیلر را به عنلوان املام جماعت به 
مدینله فرسلتاد و بعلد از او سلعد بلن زراره برای ملردم مدینه اماملت می کرد.1 

معملوالً انتخلاب اماملان جماعلت را خلود رسلول اهلل به عهده داشلت، ایشلان در 
محله هلای مختللف مدینله بلرای مسلاجد بلزرگ و نیلز مسلاجد محله املام جماعت 

برمی گزیلد تلا در آن جلا نملاز جماعلت و نماز جمعله برگلزار کنند.2
حضلور زنلان در نملاز جماعلت پیامبر چشلمگیر بود. نوشلته اند زنی به نلام عاتکه 
پیوسلته در نملاز جماعلت مسلجد النبی حاضلر می شلد. روزی عمر از او خواسلتگاری 
کلرد و عائکله پذیلرش خلود را مشلروط بله این نملود که از حضلور در نملاز جماعت 

وی را منلع نکنلد و عمر بلا نارضایتلی آن را پذیرفت.3 
اماملان معصلوم مانند جدشلان رسلول خاتم به نملاز جماعت اهمیلت ویژه ای 
می دادنلد حضلرت امیلر اماملت مسلجد کوفله را بلر عهلده داشلت تلا این کله در 
صبحگاهلی بله هنلگام برگلزاری نملاز ضربت خورد و به شلهادت رسلید. مسلأله نماز 

جماعلت تلا بلدان پایله اهمیت داشلت که املام کاظلم فرمود: 
حسن و حسین پشت سر مروان نماز خواندند. ما نیز با آنها نماز می خوانیم.4

واژه جمعله و روز جمعله بعلد از ظهور اسلالم رایج شلد و در عصر جاهلیلت این روز را 
 بلا نلام »یلوم العروبه« می شلناختند.5 در اولین نملاز جمعه ای که نماینلده پیغمبر
یعنلی مصعلب بلن عمیر در مدینله برگزار نمود دوازده نفر حضور داشلتند.6 نخسلتین 
نملاز جمعله پیامبلر اکلرم زمانلی بود کله آن حضرت از قبلا عازم مدینه بلود و در 
محللی بله نلام وادی رانوناء نماز جمعه برگزار شلد.7 پس از ساخته شلدن مسلجدالنبی 
رسلول خلدا در آن جلا نملاز جمعه برگزار می نملود و مردم مدینه و حتی کسلانی 

کله خلارج از مدینه بودند در نماز جمعه شلرکت می جسلتند. 

1 . ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 3، ص 609.
2 . ابن خلدون، مقدمه، ص 219.

3 . ابن اثیر، اسد الغابه، ج 7، ص185.
4 . حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 381.

5 . شّراب، المدینه النبویه، ج 1، ص 457.
6 . ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 3، ص 118.
7 . ابن هشام، السیره النبویه، ج 2، ص 494.
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در یکلی از جمعه هایلی کله پیامبر اکرم مشلغول خواندن نماز جمعله بود کاروانی 
بله مدینله آملد و طبلل و دهللش را بلرای جمع شلدن ملردم بله صلدا درآورد و مردم 
بله خاطلر وابسلتگی اقتصلادی کله بله چنیلن کاروان هایلی داشلتند، از پلای خطبله 
پیامبلر برخاسلتند و بله سلوی کاروان رفتنلد و بیلش از ده نفر هملراه آن حضرت 
نماندنلد. خلدای تعاللی آنلان را به خاطر این عملل توبیخ کرده مورد مذملت قرار داده 
اسلت1. شلأن نلزول آیلات سلوره جمعله مربلوط بله این ملورد بوده اسلت، نله این که 

نملاز جمعله از هنلگام نزول این آیات مشلروع شلده باشلد. 
اگلر مسلجد بلرای نماز و عبادت اسلت الزم اسلت به نکاتی توجه شلود؛ تمام شلرایط 
آراملش نمازگلزاران فراهلم گردد، در مسلجد خریلد و فروش صورت نگیلرد، ملزومات 
نملاز تمییلز و پاکیلزه باشلد، نظلم در صفلوف رعایلت گلردد، نمازگلزاران آراسلته به 
نملاز بایسلتند، نمازگلزاران از بلوی خلوش اسلتفاده کنند و بوهلای بلد را از خود دور 
سلازند، عوامللی که موجب تشلویش افلکار ذاکران اسلت از بین برود، به مسلجد ضرر 
نرسلانند، از خلوردن غلذا در مسلجد بپرهیزنلد، از کالس هلای ورزشلی و آموزش های 
نظاملی در داخلل مسلجد پرهیلز نماینلد2 و در یلک کالم داخلل مسلجد را فقط برای 
نمازهلای واجلب و مسلتحبی فراهلم نماینلد. البتله می تلوان در غیلر از اوقلات نملاز، 

فعالیت هلای مجلاز دیگلری هم در مسلجد انجلام داد. 
ناگفتله پیداسلت کله ثلواب اقامله نملاز در هیلچ مسلجدی بله ماننلد مسلجدالحرام 

نیسلت. پیامبلر خلدا فرملود: 
هلر کلس در مسلجدالحرام یک نملاز واجب بخوانلد، خداوند همه نمازهایلی را که از 
روز وجلوب نملاز خوانلده اسلت و همله نمازهایی را که تلا زمان ملرگ می خواند، به 

برکت ایلن نماز از او قبلول می کند.3

نملاز دو بعلد دارد؛ صلورت ظاهلری و روح باطنلی. ظاهلر آن ارکان، حلرکات و اذکار 
اسلت، املا روح باطنلی آن نیلت، اخلالص و حضلور اسلت. نملازی کله از اینهلا خالی 

1 . بخاری، الصحیح، ج 1، ص 225.
2 . برای مالحظه فتاوی خصوصاً فتوای امام ر.ك نوبهار، سیمای مسجد، ج 2، ص 51.

3 . ابن بابویه، الفقیه، ج 1، ص 228.
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اسلت، نملاز بلی روح اسلت و نماز بی روح نماز مرده ای بیش نیسلت. نملازی که از جان 
خاشلع و متواضلع برخیلزد، آدملی را بله کعبه معنا می رسلاند و کعبه معنلا چیزی جز 

مقلام قلب نیسلت. چنانکله در حدیث قدسلی می خوانیم: 
 لَْم یََسلْعِنی َسلَمائِی َو الَ أَْرِضی َولکن یَِسلَعِنی َقلُْب َعْبِدی الُْمْؤِمِن1؛ زمین و آسلمان 

جلای من نیسلت بلکه قلب بنلده مؤمن جای من اسلت.

نملاز یلاد خداسلت و یلاد خدا آرام بخلش دلها و جانهاسلت. قرآن از یک طلرف فرمود: 
لالَه لِِذْکِری2 و از سلوی دیگلر فرمود: بلا یاد خدا  غایلت نملاز یلاد حق اسلت: أَقِلِم الصَّ
دل هلا آرام می گیلرد أاَل بِِذْکلِر اهللِ تَْطَمِئلنُّ الُْقُللوُب3. بنابرایلن نملاز روح و آدملی را به 
آسلایش و آراملش واقعلی نزدیلک و نزدیک تلر می کنلد. نماز نردبان سللوك بله عالم 
نلور و پللکان صعلود بله بلام بهجلت و سلرور اسلت. قیلام در عاللم ملکلوت از قاملت 
بندگلی و رهایلی اسلت. نماز دسلت های نیلاز را به داملن کبریایی حق پیونلد می زند. 
نملاز قلد خمیلده در رکلوع را در قیامت راسلت می کند. نماز سلرهای به سلجده را در 
آخلرت در میلان خالیلق عزیلز و بلزرگ می کنلد. تشلهد نماز قللب آدمی را به شلهود 
می رسلاند. نملاز بلارش ابلر بلرکات بر کویر تشلنه جلان آدمی اسلت و نملاز دیوانی از 

عاللم وجلود اسلت که هلر برگ آن کلید سلّری از اسلرار عالم هسلتی اسلت. 
خلدا بشلارت بهشلت را در نملاز قرار داده اسلت. زنجیرهلای معصیلت و اوج بندگی با 
نملاز گلره خلورده اسلت. نماز پرنلده جلان را از قفس طبیعلت می رهاند و انسلان را تا 
اوج قلله هسلتی بله پلرواز درمی آورد. نملاز قلب را حاضلر می کند. با نملاز پیمانه جان 

آدملی بلا شلراب پاك لبریز می شلود و نملاز زیباترین زمزمه هسلتی اسلت.
انسلان بلا غلرور زنده اسلت. آدمی معملوالً متکبر و خودبزرگ بین اسلت. املا این نماز 
اسلت کله انسلان را به سلجده می بلرد و قد آدملی را در برابر عظملت کبرایی خدا خم 
می کنلد و بلا همیلن ذلت و فلرو افتادن، پرده های غفلت و نسلیان را از پیش چشلمان 
آدملی فرومی انلدازد. نملاز بتهای نفسلانی را می شلکند. نماز تخریب گلر طاغوت درون 

1 . مجلسی، بحار االنوار، ج 55، ص 39.
2 . طه / 14.
3 . رعد / 28.
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و نملاز تماشلاگه راز اسلت. نملاز آدمی را در دریای بیکران هسلتی غلرق می کند و در 
جلوار حرملت الهلی قلرار می دهلد. نماز گلذرگاه عبلور از دنیا بله عالم معناسلت. نماز 
سلفری معنلوی اسلت و نملاز فرصت حضور اسلت. مرحوم املام راحل بله حدیثی 

نورانلی از املام صلادق درباره حضلور قلب در نماز اشلاره می کند: 
ُجللِ الُمؤِملن ِمْنُکلْم اِذا قلاَم فِلی َصالِه َفریَضلٍه اَْن یَُقِبلَل بَِقلِْبلِه اِلَی اهللِ  »أَلُِحلبُّ لِلرَّ
نیلا. َفلَْیَس ِملْن َعبٍد یُقِبلُل بَِقلِْبِه فِی َصالتِِه اِللی اهللِ تَعالی  َوال یُْشلِغَل َقلَْبلُه بَِأملِر الدُّ
ااِّل اَْقَبللَ اهلُل اِلَیلِه بَِوْجِهلِه َو أْقَبلَل بِقُللوِب الُمؤِمنیلَن اِلْیلِه بِالَمَحبَّلِه بَْعلَد ُحلبِّ اهللِ 
اِیّاُه؛1همانلا ملن دوسلت ملی دارم از شلما، ملرد مؤمنلی را کله وقتی به نملاز واجبی 
ایسلتاد، اقبلال و توجله قللب او به سلوی خلدای تعالی باشلد و قلبش را بله کار دنیا 
مشلغول نکنلد. بنلده ای کله در نملازش به سلوی خدا با قلبلش توجه کنلد خداوند 
بله سلوی او بله وجهلش رو می کنلد، و قللوب مؤمنلان را به سلوی او متوجله می کند.« 

سلپس املام راحلل مراتلب حضلور قللب در نملاز را بیلان می کنلد؛2 اولیلن مرتبه 
حضلور قللب ایلن اسلت کله نمازگلزار بله طلور اجماللی توجله کند کله نماز سلرای 
معبلود اسلت، نماز توسلل بله اسلماء الهی اسلت، مثل این که شلخصی قصیلده ای در 
ملدح یلک نفلر بسلراید و آن را کودکلی بخوانلد. کلودك از ایلن قصیده همیلن اندازه 
می فهملد کله در وصلف و ثنلای شلخصی اسلت. مرتبله دوم، حضلور قللب تفصیللی 
در نملاز اسلت. بدیلن معنلا کله نمازگلزار باید بله معانلی ارکان و اذکاری کله در نماز 
می گویلد واقلف باشلد و در حیلن نملاز بله آنهلا توجله کنلد. سلوم، حضلور قللب در 
معبلود اسلت چه به صلورت تجلیلات افعالی و چه به گونله تجلیات اسلمائی و صفاتی 
و چله بله نحلو تجلیلات ذاتلی؛ یعنلی عابد سلالک بداند و شلهود کند که تملام افعال، 

صفلات و ذوات پرتلو تجلی اوسلت. 
نملاز حقیقلی چیلزی جلز وصلال بله محضر ربوبلی نیسلت. اگلر در نماز قلب خاشلع 
باشلد و دل انسلان حاضلر، نملاز وصال حاصلل می آید. حضلور قلب در نماز، انسلان را 
تلا وصلال حلق بلاال می بلرد. اهلل حقیقت نملاز شلهود محبوب اقامله می کننلد. اهل 

1 . امام خمینی، چهل حدیث، ص 431.
2 . همان، ص 437-434.
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کشلف، حضلور معشلوق را در نملاز می  چشلند. اگلر نملاز نلور چشلم اسلت، بایلد بلا 
چشلمان عیلان سلراغ آن رفت و به گونله ای نمازگزارد که گویا انسلان مخاطب خویش 
را می بینلد. بنلده نمازگلزار بلا قلوت ایملان ویقیلن بله بصیلرت رسلیده جلوه هلای 
رحمانلی را در نملاز به شلهود می  نشلیند. بنده سلالکی کله قلبی همیشله حاضر دارد، 
در نملاز بله مقلام جمع الجمعی رسلیده و تا حضلرت احدیت رفعت یافته اسلت. او در 
ایلن مقلام از ماسلوای حق خالی شلده و به حق بقا یافته اسلت. او قیاملش، رکوعش و 
سلجودش هملراه با وصل و فناسلت. شلواغل و شلوائب دنیوی نمی تواننلد حضور قلب 
را از او بسلتانند. نور عرفان همیشله در جان او روشلن اسلت و اشلارات معنوی نماز او 

را به سلر منلزل مقصود می رسلاند. 
عارفان گاهلی بله ایلن درجله، مقلام غلرق می گویند. اگلر سلالک در ارتباط بلا خدا به 
مرتبله ای دسلت یابلد کله تنهلا متوجله محبلوب خویلش باشلد و از هر چیلز دیگری 
منصلرف، او غلرق معشلوق شلده اسلت. خواجله عبلداهلل انصلاری برای اشلاره بله این 

رتبله بله آیه ذبلح اسلماعیل اسلتناد می کند1:
لا أَْسللَما َو تَلَّلُه لِلَْجِبیلِن2؛ پس چون هر دو تسللیم شلدند ابراهیم، اسلماعیل را  َفلَمَّ

بله پیشلانی بر زمیلن افکند.

آن گاه کله حاللت اسلتغراق بلر عبلدی غالب شلد، دیگلر از خلود سلخن نمی گوید. او 
بله مقلام اشلاره رسلیده اسلت. جللوه اسلم »هلادی« شلده از تملام نام هلا و نشلانه ها 
گذشلته اسلت. غریلق شلهود حق، محلل واردات و اشلارات حق اسلت. چشلمانش به 
نگلرش فلروغ ازللی بینا شلده با تجلیات سلرمدی به تماشلای حقایق نشسلته اسلت. 
در ایلن حالت سلیر بنده، سلیر خداسلت و سللوکش با قدمهلای حق امکانپذیر اسلت. 
عبلد نمازگلزار یلک غریق شلاهد اسلت کله درون اقیانوس هسلتی غوطله می خورد و 
بلا غواصلی بله اعماق بحر حقایق ملی رود و با هر جسلتنی حقیقتی را کشلف می کند. 
نملاز او نملاز وصلل، قیلام او، قیام شلهود، رکوع او، رکوع کشلف و سلجده اش، سلجده 

غلرق و فناسلت؛ تلو گویلی او دو رکعت نملاز وصال و فنلا می خواند. 
1 . انصاری، منازل السائرین، ص 216.

2 . صافات / 102.
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شلرایط نملاز، طهلارت ظاهلری از نجاسلت و طهلارت باطنلی از شلهوت اسلت. نملاز 
طهلارت جامله ظاهلری از نجاسلت و جامله باطنلی از معصیلت اسلت. نماز اسلتقبال 
ظاهلری بله کعبله و اسلتقبال باطنلی به سلمت عرش خداسلت. نماز قیلام ظاهری به 
ایسلتادن و قیلام باطنلی بله ایسلتادن در روضله قرب، خللوص نیت به اقبلال حضرت 
حلق، تکبیلر در مقلام هیبلت، قرائت به عظمت، رکوع به خشلوع، سلجده بله خضوع، 
تشلهد بله اجتملاع و سلالم بله فنلاء اسلماء و صفات اسلت. پیامبلر چون بله نماز 
می ایسلتاد، در دللش جوششلی بلود همچلون جوشلش دیگلی کله زیلر آن آتشلی 

باشلند.1 افروخته 

ب( یاد خدا 
مسلجد کانلون پاالیلش روح و طهلارت نفلس اسلت و آدملی با یلاد خدا به ایلن غایت 
و اال دسلت می یابلد انسلان ها بله مکانلی و زمانلی نیلاز دارنلد تلا در آن بله گفتگلوی 
بلا خلدا بپردازنلد، وابسلتگی ها و تعلقلات را کلم کننلد و ارتبلاط و اتصالی بلا یگانه ی 
هسلتی برقلرار نماینلد یاد خلدا دل را نورانی می سلازد و گلرد و غبار حجلاب از وجود 
آدملی برملی دارد قلرآن کریم هر جا سلخن از مسلجد به میلان آورده جنبله عبادی و 

ذکلر خدا را برجسلته نموده اسلت:
ِ أََحلدا2ً؛ و مسلاجد ویلژه خداسلت، پلس هیچ  ِ َفلال تَْدُعلوا َملَع اهللَّ َو أَنَّ الَْمسلاِجَد هلِلَّ

کلس را بلا خدا مپرسلتید.

یَن3؛ به هر مسلجدی  َو أَقیُملوا ُوُجوَهُکلْم ِعْنلَد ُکلِّ َمْسلِجٍد َو اْدُعلوُه ُمْخلِصیَن لَُه الدِّ
روی آوردیلد و خداوند را از سلر اخالص بخوانید. 

مسلجد محلل تجملع ملردان و زنانلی اسلت کله صبلح و شلام در آن جلا یلاد خلدا را 
زنلده می کننلد، تسلبیح و ثنلای حلق می گوینلد و هیلچ تجارتلی آنهلا را از یلاد خلدا 

1 . هجویری، کشف المحجوب، ص 386.
2 . جن / 18.

3 . اعراف / 29.
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بازنملی دارد. منطلق قلرآن ایلن اسلت: مسلجد بلرای نملاز و یاد خداسلت.1 
جوهلر عبلادت ذکر خداسلت و ذکر قلبلی مهم ترین درجه ذکر اسلت. یاد خدا انسلان 
را بلا بی نهایلت متصلل می کنلد، قلرب الهلی برای آدملی به ارمغلان ملی آورد و جوهر 

بندگلی را در انسلان بله ظهور می رسلاند. از امام صادق نقل شلده اسلت: 
ملردی بله حضلور پیامبلر آمد و پرسلید: در میان اهل مسلجد، برتریلن آنها چه 

کسلی اسلت؟ پیامبلر فرمود: آنلان که بیلش از دیگران به یلاد خدایند.2

ج( دعا 
یکلی از جنبه هلای عبلادی دعاسلت. دعلا راز و نیلاز بلا خداسلت، دعلا نجواکلردن بلا 
اوسلت و بلا دعلا دل بله مقلام حضلور می رسلد. دعلا از دغدغه هلا و تشلویش های 
بشلر می کاهلد و آدملی را بله سلاحل آراملش می رسلاند. مسلجد مهم تریلن ملکان 
بلرای نجلوا و مناجلات بلا خداسلت. معاویه بلن عمار از املام صادق می پرسلد اگر 
دو نفلر در مسلجد وارد شلوند و یکلی قلرآن تلالوت کنلد و دیگلری دعلا کنلد، کدام 
یلک برترنلد؟ املام بلرای عملل هلر دو فضیللت قائل می شلود اّملا راوی بلا اصرار 

می خواهلد بدانلد کلدام یلک برتلر اسلت. املام فرمود: 
دعلا برتلر اسلت. سلوگند بله خلدا دعلا برتلر و مهمتلر اسلت. آیلا سلخن خداوند را 

نشلنیده ای: دعلا کنیلد تلا خواسلته هایتان اجابلت گلردد.3

املام صلادق بله نکتله جالب اشلاره می فرمایلد؛ هرگاه پلدران ما حاجتی داشلتند 
نخسلت چیلزی در راه خلدا صدقله می دادنلد، بلوی خلوش بلکار می بردنلد آن گاه بله 
سلوی مسلجد می رفتنلد و حاجلت خویلش را از خدا طللب می نمودنلد.4 آن زمان که 
آن امام همام در شلبی از شلبهای قدر بیمار شلد، دسلتور داد وی را به مسلجد ببرند 

تلا در خانله خلدا دعا و عبلادت کند.5 

1 . بقره / 114؛ حج / 40؛ نور / 36.
2 . حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 4، ص 1182.

3 . حلی، السرائر، ج 5، ص 551.
4 . حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 4، ص 116.

5 . مجلسی، بحار االنوار، ج 47، ص 347.
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وقتلی فشلارهای سیاسلی امویلان بلر پیلروان املام سلجاد شلّدت یافلت، آن 
حضلرت، فرزنلد گراملی اش، املام باقلر را فرملان داد تلا بله مسلجد بلرود و برای 
رفلع گرفتاری هلای شلیعیان دعلا کند. املام باقر به مسلجد رفلت، دو رکعت نماز 
گلزارد، گونله خلود را بلر خلاك نهلاد و بلرای گرفتاری هلا دعا کلرد و دعلای او کارگر 

1 افتاد.
از شلواهدی اسلتفاده می شلود کله مسللمانان صلدر اسلالم، بر این بلاور بودنلد که به 
هنلگام بلروز حلوادث سلخت باید در مسلجد حاضر شلوند و دعلا کنند. آنان، مسلجد 
را محضلر خلاص حلق تعاللی و جایلگاه فرود آملدن رحمت گسلترده او می دانسلتند. 
ماجلرای پنلاه آوردن ابولبابله بله مسلجد پیامبلر، به خوبی ایلن باور مسللمانان را 

روشلن می کند.2
در زملان املام سلجاد روزی در مدینله زلزله رخ داد. والی مدینله از امام تقاضا 

کلرد تلا آن حضلرت به مسلجد بیاید و برای رفلع گرفتاری هلا دعا کند.3 
دعلا می توانلد فلردی یلا جمعی باشلد. اّملا بهتر آن اسلت که جلسلات دعا بله صورت 
دسلته جمعی برگلزار گلردد. تشلکیل مجاللس دعلا عبلادت بلوده نیکلو و پسلندیده 
اسلت. ایلن مجاللس از یک طرف آدملی را با خدا آشلنا می کند و زمینه برقلراری اُنس 

بلا او را فراهلم ملی آورد و از سلوی دیگر مسلاجد را پررونق می سلازد. 
خوشلبختانه فرهنلگ تشلکیل مجاللس پر فیض دعا رایج شلده و هم اکنون مجالسلی 
بلرای برگلزاری دعلای توسلل، کمیلل، ندبله و سلمات برقلرار می شلود. اّملا شایسلته 
اسلت اوالً بلا تهیله برنامه هایلی بلر جذابیلت آنهلا افلزوده شلود، ثانیلاً جلسلاتی برای 
بیلان معلارف دعلا و مضامیلن عمیلق عرفانلی آن برقلرار گلردد و ثالثاً برخلی ادعیه و 

مناجات هلا نظیلر مناجلات شلعبانیه بله فرهنلگ عمومی دعلا تبدیل شلوند. 

د( اعتکاف 
از دیگلر جلوه هلای عبلادی، اعتلکاف اسلت. واژه اعتلکاف بله معنلای اقاملت و درنگ 

1 . همان، ج 46، ص 260.
2 . واقدی، المغازی، ص 384-383.

3 . مجلسی، بحار االنوار، ج 46، ص 278.
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نملودن در مسلجد اسلت تلا آدملی بله خداوند تقلرب جوید. یکلی از نیازهلای روحی 
انسلان، پیونلد بلا خداسلت و اعتکاف بله بهترین وجه این نیلاز را جبلران و این خأ را 
ترمیلم می نمایلد. اعتلکاف به پاالیلش روح مدد می رسلاند، زنگارهلا را از دل می زداید 
و از غفللت آدمیلان می کاهلد. آیله ای از سلوره بقره به ملا می گوید که خداونلد پیامبر 
خلود را مأملور طهارت مسلجد نمود تا بلرای طواف کننلدگان، نمازگلزاران و معتکفان 
آملاده شلود.1 همچنیلن قلرآن کریلم ضملن برشلمردن فضیلت بسلیار بلرای اعتکاف 
و قلرار دادن آن در کنلار طلواف خانله خلدا، حفلظ حلدود مسلجد و اعتلکاف را الزم 

می  شمارد.2
روزه شلرط اعتلکاف اسلت وبلرای تسلویه روح و پاالیلش نفلس امری اسلت ضروری. 
روزه بله هملراه اعتلکاف در مسلجد عبادتلی اسلت کله از شلهوات می کاهلد و آدملی 
را از وابسلتگی ها می رهانلد. اعتلکاف یعنلی حضلور در مسلجد، روزه داری بلرای خلدا 
و نمازگلزاردن در خانله خلدا. رسلول گراملی اسلالم در مسلجد معتکلف می شلد 
و بدیلن منظلور دسلتور ملی داد خیمله ای از ملو می بافتنلد و مکانلی در مسلجد مهیا 
 می نمودنلد تلا آن حضلرت در آن جلا معتکلف شلود.3 در حدیثلی از املام صلادق

اسلت:  آمده 
جنلگ بلدر در ملاه رمضان انجلام گرفت. ازاین رو، رسلول خدا موفلق به اعتکاف 
نشلد. آن حضلرت در )ملاه رمضلان( سلال آینلده، یلک دهله بله عنوان همان سلال 

اعتلکاف نملود و یلک دهه نیلز به عنلوان قضای سلال قبل.4

نگاشلته اند کله محل اعتکاف رسلول خدا پشلت سلتون توبله بود. شلخصی به نام 
سلعید بلن عبلداهلل می  گوید: پشلت سلتون توبله نملاز می خوانلدم که محملد حنفیه 
از کنلارم گذشلت و از ملن پرسلید: دربلاره فضیللت ایلن ملکان چیزی شلنیده ای که 
اینجلا نملاز می خوانلی؟ گفتلم: نله. گفت: پس بلدان که اینجلا محل نماز شلب پیامبر 

1 . بقره / 251.

2 . بقره / 187.
3 . حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 10، ص 140.

4 . همان، ج 7، ص 397.
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اکرم بوده اسلت.1 
بله راسلتی چله زیبلا اسلت که املروزه اعتلکاف به عنلوان یلک فرهنگ عموملی رایج 
شلده و هلر روز بلر جذابیلت و شلکوه آن افلزوده می شلود. اعتکاف پدیده ای اسلت که 
جوانلان را بلا مسلجد، بلا خلدا، بلا دعلا، بلا نملاز و بلا دین آشلنا می کنلد و بله نحوی 

بازگشلت بله خدا بله حسلاب می آید. 

هـ( قرائت قرآن 
یکلی از نمودهلای عبلادت، تلالوت آیلات قلرآن کریلم اسلت. مطالعله سلیره نبوی و 
رفتلار مسللمانان در صلدر اسلالم بله ملا نشلان می دهلد که تلالوت قرآن در مسلجد 
ملورد اهتملام بوده اسلت. مسلجد با قرآن پیونلدی دیرینله دارد و این دو یلار قدیمی 

بوده انلد. در حدیثلی از پیامبلر اسلالم آمده اسلت. 
َمن أَحَب القرآن َفلُیِحبَّ المساِجَد2؛ دوستدار قرآن، دوستدار مسجد نیز هست. 

عبلداهلل بلن عبلاس نقلل می کند که ملردی از رسلول خدا دربلاره برتریلن اعمال 
سلؤال کلرد. پیامبر اکلرم فرمود: 

ملردی از رسلول خلدا پرسلید: برتریلن اعملال کدام اسلت؟ پیامبلر فرمود: 
بله یلاد خلدا بلودن و ایلن پاسلخ را سله بلار تکلرار نملود. آنگاه فرملود: هلر گروهی 
کله در خانله ای از خانه هلای خلدا گلرد هم آیند تلا کتاب خلدا را فراگیرنلد و درباره 
دانشلهای قلرآن بلا یکدیگلر بله بحلث و گفتگلو پردازنلد، تلا آنلگاه کله به ایلن کار 
مشلغولند، میهملان خلدا بله شلمار می آینلد. فرشلتگان بلا بالهلای خود بلر چنین 

کسلانی سلایه رحملت می افکنند.3

یکلی از جلوه هلای زیبایلی کله امروز در مسلاجد بلزرگ و جاملع با آن روبرو هسلتیم 
برگلزاری مجاللس بلا شلکوه تالوت قرآن کریم اسلت. شایسلته اسلت اوالً ایلن پدیده 
مبلارك بله مسلاجد دیگر هم توسلعه یابلد و ثانیاً در کنلار تالوت قرآن، تدبّلر در آیات 

1 . سمهودی، وفاء الوفاء، ج 2، ص 450.
2 . نوری، مستدرك الوسائل، ج 3، ص 355.

3 . همان، ج 3، ص 363.
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عملق گیرد. 

و( توبه 
مسلجد محل انس با خدا و آشلتی با او اسلت. مسللمانان می توانند در مسلجد از خدا 
طللب بخشلش نماینلد و آملرزش او را طللب کنند. مسلجد محل توبه کنندگان اسلت 
و خطلاکاران می تواننلد آنجلا را محللی املن و پناهگاهلی واال بلرای مناجلات و توبله 
بله حسلاب آورنلد. مالحظله نمونله ای تاریخی جالب اسلت؛ در مسلجدالنبی سلتونی 

معلروف به سلتون توبله وجلود دارد این سلتون ماجرایی دلنشلین دارد:
در پایلان جنلگ احلزاب ابولبابه اوسلی، بله عنوان نماینده پیامبر و لشلکر اسلالم، 
در میلان یهودیلان شکسلت خلورده بنلی قریظله حاضلر شلد. املا غلبه احساسلات و 
عالئلق شلخصی مانلع از انجلام وظیفله و حفلظ اسلرار نظامی از سلوی او گردیلد و به 
افشلای نقشله پیامبلر بله صلورت اشلاره، دسلت زد. ابولبابله از این کله بله مصالح 
عالی اسلالم و مسللمانان خیانت ورزید و اسلرار آنها را فاش سلاخت سلخت پشلیمان 
شلد. بلا بدنلی للرزان و چهره ای رنگ  پریلده از دژ آنها بیرون آمد و یکسلره به مسلجد 
رفلت و خلود را بله یکلی از سلتون ها بسلت و بلا خدا پیمان بسلت کله اگلر خداوند از 
 تقصیلر وی نگلذرد تلا پایلان عمر به همین حالت به سلر بلرد. این خبر بله پیامبر
رسلید. آن حضلرت فرملود: اگلر قبلل از ایلن عمل پیلش من می آملد، من بلرای او از 
خداونلد طللب آملرزش می کلردم و خداونلد نیلز او را می بخشلید. وللی اکنلون بایلد 
بمانلد تلا مغفلرت خدا شلامل حال او گلردد. همسلر وی در اوقلات نملاز می آمد، گره 
طنابلی را کله بلا آن خلود را بله سلتون بسلته بود بلاز می کرد و پلس از انجلام فریضه 
بلار دیگلر او را بله سلتون می بسلت. شلش روز بعلد فرشلته وحلی بلا نزول آیله 102 
سلوره توبله، خبلر قبولی توبله ابولبابه را بله پیامبر داد. بشلارت به ابولبابه رسلید. 
ملردم ریختنلد کله بندهلا را باز کننلد. ابولبابه گفت: بایلد پیامبر ایلن بندها را باز 
کنلد. پیامبلر بلرای اقامله نماز صبلح وارد مسلجد گردیلد و با دسلت های مبارك 

خلود، بندها را بلاز کرد.1 

1 . سبحانی، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم، ص 350.
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ز( تقّرب معنوی 
مسلجد ملکان مقدسلی اسلت کله می تلوان بلا کملک آن بله سلوی خلد رفلت و بله 
بارگاهلش تقلّرب جسلت. مسلجد علروج گاه مؤمن و پناهگاه مسللمان اسلت. مسلجد 
می توانلد دسلت آدملی را بله دسلت مالئکه گلذارد و انسلان را تلا مقام شلهود حقایق 
بلاال بلرد. مسلجد تلا بدان پایله جایگاه رفیلع دارد که علروج گاه پیامبر خاتم شلد. 
معلراج رسلول اکلرم از مسلجدی آغلاز شلد کله مبلارك بلود و ختلم رسلل را بلا 

مشلاهده آیلات الهلی رفعت بخشلید: 
ُسلْبحاَن الَّلذي أَْسلری  بَِعْبِدِه لَْیاًل ِمَن الَْمْسلِجِد الَْحلراِم إِلَی الَْمْسلِجِد األْْقَصی الَّذي 
لمیُع الَْبصیلر1؛ منلّزه و پاك اسلت آن  َّلُه ُهلَو السَّ باَرْکنلا َحْولَلُه لُِنِریَلُه ِملْن آیاتِنلا إِن
]خدایی [ که شلبی بنده اش ]محّمد صلی اهلل علیه و آله و سللم [ را از مسلجدالحرام 
بله مسلجد اقصی کله پیرامونش را برکلت دادیم، سلیر ]و حرکت [ داد، تا ]بخشلی [ 
از نشلانه هاِی ]عظملت و قلدرت [ خلود را به او نشلان دهیم؛ یقیناً او شلنوا و داناسلت. 

قلرآن کریلم داسلتان زن پارسلایی را پیلش می کشلد کله خداونلد بله او نظلر خلاص 
دارد. هلر گاه زکریّلا بلر آن زن در محلراب عبادتش وارد می شلد رزق او را در آنجا 
آملاده و مهّیلا می دیلد. خداونلد روزی بی حسلاب به وی عطلا می نمود. مفّسلران بیان 
کرده انلد2 کله در آن جلا میوه هلای غیر فصلل به مریم داده می شلد و ایلن کرامتی 

بلزرگ به حسلاب می آمد: 
لَهلا َزَکِریَّا ُکلَّما َدَخلَل َعلَْیها  ُّهلا بَِقُبلوٍل َحَسلٍن َو أَنَْبَتهلا نَباتاً َحَسلناً َو َکفَّ َفَتَقبَّلَهلا َرب
َّلی لَِک هلذا قالَْت ُهَو ِملْن ِعْنِد  َزَکِریَّلا الِْمْحلراَب َوَجلَد ِعْنَدهلا ِرْزقلاً قلاَل یلا َمْریَُم أَن
َ یَلْرُزُق َملنْ یَشلاُء بَِغْیلِر ِحسلاب 3؛ پس پلرودگارش او را به صورت نیکویی  ِ إِنَّ اهللَّ اهللَّ
پذیرفلت، و بله طرز نیکویی نشلو و نما داد، و زکریا را کفیِل ]رشلد و تربیت معنوی [ 
او قلرار داد. هلر زملان کله زکریا در محراب ]عبلادت [ بر او وارد می شلد، رزق ویژه ای 
نلزدش می یافلت. ]روزی در کملال شلگفتی [ گفلت: ای مریلم! این رزق ویلژه برای 

1 . اسراء / 1.
2 . طبرسی، مجمع البیان، ج 2، ص 740.

3 . آل عمران / 37.
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تلو از کجاسلت؟! گفلت: از سلوی خداسلت، یقینلاً خلدا هلر کلس را بخواهلد، رزق 
بی حسلاب می دهلد.

 را به صورت معجزه آسلایی در مسلجد بله مریم خداونلد بشلارت توللد عیسلی
داد. زمانلی کله آن بانلوی بزرگلوار جدایلی از خانلواده اش را برگزیلد و در گوشله ای از 
بیلت المقلدس اقاملت جسلت و در آن جلا بله راز و نیلاز بلا خلدا پرداخلت، خداونلد 
ملژده فرزنلدی بله نلام عیسلی را بله او داد و بلرای توللدش رملز و عالمتلی را بلر 

وی گشلود.1 
آخریلن کتلاب آسلمانی داسلتان ملردی را پیش می کشلد کله در بارگاه الهلی مقامی 
خلاص یافلت. زکریّلا از خلدا درخواسلت نملود بله او فرزنلدی پلاك عطلا کنلد و 
خداونلد دعایلش را اجابلت نملود؛ درحاللی کله زکریّلا کهنسلال و فرتلوت بلود و 

نازا:  همسلرش 
ََّک َسلمیُع  َّلُه قلاَل َربِّ َهلْب للي  ِملْن لَُدنْلَک ُذرِّیَّلًه َطیَِّبلًه إِن ُهنالِلَک َدعلا َزَکِریَّلا َرب
لُرَك بَِیْحیی   َ یَُبشِّ علاِء َفناَدتْلُه الَْمالئَِکلُه َو ُهلَو قائِلٌم یَُصلِّلي فِلي الِْمْحلراِب أَنَّ اهللَّ الدُّ
الِحیلَن2؛ در آنجلا بود که  لا ِملَن الصَّ داً َو َحُصلوراً َو نَِبیًّ ِ َو َسلیِّ قلًا بَِکلَِملٍه ِملَن اهللَّ ُمَصدِّ
زکریلا ]بلا دیدن کراملت و عظمت مریم [ پلروردگار خود را خواند، گفلت: پروردگارا! 
ملرا از سلوی خلود فرزنلدی پلاك و پاکیلزه عطا کلن، یقیناً تلو شلنوای دعایی.پس 
فرشلتگان، او را در حاللی کله در محلراب عبلادت بله نملاز ایسلتاده بود، نلدا دادند 
کله: خلدا تلو را بله یحیلی بشلارت می دهد، کله تصدیلق کننلده کلمه ای از سلوی 
خلدا ]یعنی مسلیح [ اسلت و سلرور و پیشلوا، و ]از روی زهد و حیا[ نگاهلدار خود از 

ُمشلتهیات نفسلانی، و پیامبری از شایسلتگان اسلت. 

البتله کسلانی می تواننلد از قداسلت و عظملت مسلجد بهلره برنلد کله دللی پلاك و 
روحلی آسلمانی داشلته باشلند؛ اگلر روح و جلان آدمی از سلموم و رذائل پلاك گردد 
و آلودگی هلا از وجلودش رخلت بربندنلد می تلوان بله دریافلت رزق الهی امید داشلت 

1 . مریم / 16 ل 21.
2 . آل عمران / 38 و 39.
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و رضایلت او را در مسلجد خریلد. خداونلد انسلان های پلاك را دوسلت دارد و این گونه 
می پسلندد کله بلا طهلارت در مکان مقلدس به عبادت ایسلتند و بلا او راز و نیاز کنند: 
لَس َعلَی التَّْقلوی  ِمْن أَوَِّل یَلْوٍم أََحقُّ أَْن تَُقلوَم فیِه فیِه  ال تَُقلْم فیلِه أَبَداً لََمْسلِجٌد أُسِّ
هِّریلن1؛ هرگلز ]برای عبلادت و نماز[  ُ یُِحلبُّ الُْمطَّ لُروا َو اهللَّ ِرجلاٌل یُِحبُّلوَن أَْن یََتَطهَّ
در آن مسلجد نایسلت، قطعلاً مسلجدی کله از نخسلتین روز بلر پایله تقوا بنا شلده 
شایسلته تر اسلت کله در آن ]به نملاز و عبادت [ بایسلتی، در آن مردانی هسلتند که 
خواهلان پاکیزگلی ]و طهلارت جسلم و جان [ هسلتند؛ و خلدا پاکیزگان را دوسلت 

دارد.

مسلجد جایلگاه افلراد آلوده نیسلت مگر آن کله برای رفلع آلودگی به مسلجد درآیند. 
قلرآن بلا صراحلت از آدملی می خواهلد در حال مسلتی به نملاز نزدیک نگلردد و طبعاً 
در ایلن حاللت از رفتن به مسلجد باید اجتناب جسلت.2 مسلجد جای حضور و شلهود 
اسلت و بلا مسلتی نمی تلوان حضلور خلدا را دریافلت نملود. مسلجد ملکان تسلبیح و 

حملد اسلت و بلا حالت مسلتی نمی تلوان تسلبیح و حمد آگاهانله گفت. 
خداونلد بارهلا در آخریلن کتابش مسلجد را به خود نسلبت داده و از ایلن طریق لطف 
و عنایلت ویلژه خلود را بله مسلجد نشلان داده اسلت: »مسلاجد اهلل«.3 اگلر مسلجد را 
خداونلد رفعلت بخشلید، اهلل آن بله برکلت ارتبلاط بلا خالق هسلتی رفعلت خواهند 

فت:  یا
ُ أَْن تُْرَفلع ...4؛ خانه هایلی کله خداونلد اذن داده کله عظملت و  فلي  بُُیلوٍت أَِذَن اهللَّ

منزللت رفیلع یابند. 

1 . توبه / 108.
2 . نساء / 43.

3 . بقره / 114؛ توبه / 17؛ حج / 40؛ جن / 18.
4 . نور / 36.
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دو( کارکرد فرهنگی و تربیتی  «
از دیگلر نقش هلای مسلجد را می تلوان در املور فرهنگلی و تربیتلی جسلتجو نملود. 
مسلاجد بله لحلاظ فرهنگلی و تربیتلی کارکردهلای مهملی در ابعاد مختللف و متنوع 

داشلته اند. 

الف( آموزشی 
یکلی از ابعلاد مهلم نقش هلای مسلجد، جنبله تعلیلم و تعلّلم بلوده اسلت. مسلاجد 
توانسلته اند در صلدر اسلالم نقلش آملوزش و تعلیلم را بله خوبلی ایفلا کننلد؛ زیرا که 
قلرآن کریلم بلرای عللم و فراگیلری دانلش اهمّیت و جایلگاه باالیلی قائل بلود. اولین 
آیله قلرآن کله بلر پیامبلر نلازل شلد وی را بله خوانلدن دعلوت نملود و در ادامه 
سلخن از تعلیلم خلدا و تعلّلم انسلان سلخن بله میلان آورد.1 قلرآن کریلم پیوسلته 
پیامبلر را مأملور آملوزش دادن انسلان ها معرفلی می کنلد و از او می خواهلد ایلن 

رسلالت مهلم را بلر دوش گیلرد: 
ُهلَو الَّلذي بََعلَث فِلي اأْلُمِّیِّیلَن َرُسلوالً ِمْنُهلْم یَْتُللوا َعلَْیِهلْم آیاتِلِه َو یَُزکِّیِهلْم َو یَُعلُِّمُهُم 
الِْکتلاَب َو الِْحْکَملَه َو إِْن کانُلوا ِملْن َقْبلُل لَفلي  َضالٍل ُمبین 2؛ اوسلت کله در میان مردم 
بی سلواد، پیامبلری از خودشلان برانگیخلت تلا آیلات او را بر آنلان بخواند و آنلان را ]از 
آلودگی هلای فکلری و روحلی [ پاکشلان کنلد و بله آنلان کتلاب و حکمت بیاملوزد، و 

آنلان بله یقیلن پیش از ایلن در گمراهلی آشلکاری بودند.
از سلوی دیگلر احادیلث بی شلماری در ارتبلاط با فراگیلری علم در هر زملان )تا گور(، 
در هلر جلا )تلا چیلن( و بلر هلر فلرد )بر هلر مسللمان( وجلود دارد کله مسللمانان را 
بله تعلیلم و تعلّلم فرامی خوانلد. هلرگاه پیامبلر جمعلی را می دیلد که در مسلجد 
تشلکیل شلده مشلغول درس بودنلد کنلار آنهلا می نشسلت و می فرملود: ملن بله این 

املر مأمور شلده ام.3 
شلخصی از اصحلاب پیامبلر بله نام صفلوان بن عّسلال ملرادی می گویلد: از قبیله 

1 . علق / 1 ل 5.
2 . جمعه / 2.

3 . ابن اثیر، اسد الغابه، ج 5، ص 277.
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خلود مسلافرت کلرده و در مسلجد خدملت پیامبر رسلیدم و دیلدم آن حضرت به 
دیلوار مسلجد تکیله داده و نشسلته، علرض کلردم: یلا رسلول اهلل بلرای فراگیری 
عللم آملده ام. فرملود: آفریلن بلر طاللب علم کله فرشلتگان بلا بالهایشلان او را احاطه 
می کننلد.1 عبلداهلل بلن عمر نقلل می کند که رسلول خلدا دو گروه در مسلجدش 
دیلد کله یلک گلروه عبلادت و دعلا می کردنلد و گروهلی بله بحلث و درس مشلغول 
بودنلد، آملد و در کنار گروه دوم نشسلت و فرملود: خدا مرا معلّم مبعوث کرده اسلت.2 
رسلول خلدا بزرگتریلن آموزگار مکتبی شلد که تا ظهور قیامت برپا اسلت. ایشلان 
در اجلرای ایلن رسلالت سلنگین زملان و ملکان نمی شلناخت و از هلر فرصتلی بلرای 
 آملوزش و تعلیلم انسلان ها بهلره  می جسلت. مسلجد در سراسلر زندگلی پیامبلر
مهم تریلن ملکان آملوزش و یاد دادن بوده اسلت. در سلالهای آغاز بعثت که شلرایطی 
سلخت بلر پیامبلر و مسللمانان حاکم بود، سلنگر اصللی تعلیم دین منزل ایشلان 
بلود و بلا اسلالم آوردن ارقلم، خانله او بله عنلوان محلل آملوزش مسللمانان در نظلر 
گرفتله شلد. ایلن خانله کله در کنار کوه صفا واقع شلده بود به بسلیاری از مسللمان ها 
آملوزش دیلن ملی داد و اندیشله های قرآنلی را بله آنلان منتقلل می نملود. اّما آهسلته 
آهسلته یلاران رسلول خدا ملکان دیگری را برای اهلداف دینی و فرهنگلی یافتند. 

اول( مسجدالحرام 
مسلجدالحرام از دیربلاز حلل اجتماع مردم بود. مشلرکان قریش، بازرگانان و مسلافران 
بله ایلن ملکان می آمدنلد و بلرای طلواف یلا پرسلتش بت هلا در مسلجدالحرام حضور 
می یافتنلد. پیامبلر اکلرم بارهلا در کنلار حجلر اسلماعیل می ایسلتاد و بله تالوت 

آیلات نورانلی قلرآن می پرداخلت و ملردم را به اسلالم دعلوت می نمود.3 
رسلول خلدا در مسلجدالحرام بلرای یلاران خویلش از معلارف قلرآن می گفلت، 
واجبلات و محرملات را بلرای آنلان آملوزش ملی داد و بله سلؤاالت مسللمانان پاسلخ 
ملی داد.4 سلخنان پیامبلر اکلرم نله تنهلا کسلل کننده نبلود بلکله بلرای یلاران 

1 . همان، ج 3، ص 24.
2 . کّتانی، التراتیب الداریه، ج 2، ص 219.

3 . ابن جوزی، الوفاء بأحوال المصطفی، ج 1، ص 182.
4 . طبرسی، احتجاج، ص 22.
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بسلیار پرجاذبله و باطلراوت می نملود. ایلن جلسلات هلر روز برگزار نمی شلد تلا مبادا 
شلنوندگان خسلته شوند. نوشلته اند که برگزاری جلسلات سلخنرانی بعد از نماز صبح 
و شلام منعقلد می شلد؛1 زیرا ملردم مدینه برای انجلام کارهای کشلاورزی و دامپروری 
بله خلارج از شلهر می رفتنلد و نمی توانسلتند بله هنلگام ظهلر و عصر در نماز رسلول 

خلدا حضلور یابند. 
گاهلی رسلول خدا قبل از حضور در مسلجد، همگان را برای نملاز دعوت می نمود. 
در این گونله ملوارد اصحلاب پیامبلر یکدیگلر را بلرای ثبلت و ضبلط سلخنان آن 

حضلرت سلفارش می کردنلد تلا کلمات آن بزرگلوار از دسلت نرود.2 
در مجاللس سلخنرانی پیامبلر زنلان نیز حضور داشلتند. جالب آن کله گاهی زنان 
درخواسلت می نمودنلد کله پیامبر برای آنهلا مجلس جداگانه ای برگلزار کند و آن 

حضلرت بلا این پیشلنهاد موافقلت می نمود و مجلسلی زنانه برپا می شلد.3 
پیامبلر خلدا معلاذ بلن جبل را برای آملوزش قرآن در مسلجدالحرام نصلب نمود.4 
در دوران امویلان و بخشلی از عصلر عباسلیان جلسلات قلرآن در آن جلا فّعلال بلود. 
معروف تریلن مدّرسلانی کله در مسلجدالحرام جلسلات درس برقلرار می کردند عبارت 

بودنلد از ابلن عّبلاس، عطابن ابی ربلاح، ابلن جریلح و مسللم بن خالد.5

دوم( مسجدالنبی 
اولیلن معلّلم مسلجدالنبی، پیامبلر اکلرم بلود. یلاران آن حضلرت همچلون 
 را چون نگینلی دربرمی گرفتند و بلا آن حضرت شلاگردانی بلا وفا آن حضلرت
بله بحلث و گفتگلو می نشسلتند. تاریلخ نشلان می دهلد کله شلاگردان ایلن مدرسله 
در سراسلر بلالد اسلالمی پراکنلده شلدند و اسلالم را بله اقصلی نقلاط قلملرو آییلن 

محملدی رسلاندند.6 
معلاذ بلن جبل جلوان انصاری بلود و در فراگیری قلرآن تالش زیادی کلرده بود و بعد 

1 . کّتانی، التراتیب الداریه، ج 2، ص 232.
2 . همان، ص 236.

3 . بخاری، الصحیح، ج 1، ص 178.
4 . ذهبی، تذکره الحفاظ، ج 1، ص 98.

5 . همان، ص 98 و 255.
6 . همان، ص 14.
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از فتلح مکله، رسلول خلدا او را بلرای تعلیلم قرآن به اهلل مکه در مکه گذاشلت و 
خلود بله سلوی حنین رهسلپار شلد. هنلگام رحللت پیامبلر همین معلاذ در یمن 
مشلغول ترویلج اسلالم بود و بعد از رحلت پیامبر به سلوی شلام رفلت و در آن جا 
بلرای ملردم فقله و قلرآن می گفلت. شلخصی به نام ابلو بُحریله می گوید: وارد مسلجد 
حملص شلدم، جوانلی را دیلدم کله ملردم اطرافلش نشسلته اند و او سلخن می گویلد 
مثلل این کله از دهانلش نلور خلارج می شلود. باالخره معاذ در سلال هجلده هجری در 

سلن سلی و پنج سلالگی بر اثر طاعون در شلام درگذشلت.1
 هلر چنلد محور فعالیت های فرهنگی و آموزشلی در مسلجدالنبی، شلخص پیامبر
بلود اّملا در زملان علدم حضلور آن حضلرت، اقداملات آموزشلی و دینلی تعطیلل 
نمی شلد. در ایلن شلرایط افلرادی از سلوی پیامبلر نصلب می شلدند و بله این امر 
خطیلر گملارده می شلدند. تاریلخ نشلان می دهلد کله فلردی بله نلام عبلداهلل بلن ام 
 مکتلوم کله نابینلا و از جنبه های فرهنگی شلاخصی برخوردار بود از سلوی پیامبر
اماملت نملاز را در مسلجدالنبی بلر عهلده داشلت و در آن جلا بلرای مردم سلخنرانی 

می کرد. 
از نلکات جاللب توجله این کله پیامبلر سلخنان خویش را متناسلب با شلنوندگان 

تنظیلم می نملود املام صلادق در ایلن رابطله فرمود: 
پیامبلر هرگلز بلا ملردم بر پایله عمق اندیشله و عقلل خویش سلخن نگفت. آن 
حضلرت، خلود فرملود: ملا گلروه پیامبلران مأموریلم تا بلا مردم بله فراخلور عقل و 

اندیشله آنان سلخن بگوییم.2

رسلول خلدا هملواره در سلخنرانی ها املوری را ملد نظلر قرار ملی داد بلا منطق و 
اسلتدالل سلخن می گفت، متناسلب بلا میزان اندیشله مسلتمعین سلخنرانی می کرد 

و معملوالً سلخنرانی های آن حضلرت از چنلد دقیقله تجلاوز نمی کلرد.
 گفتنلی این کله برگزاری جلسلات سلخنرانی و کالس های آموزشلی بعلد از پیامبر
اسلتمرار یافلت و در مسلاجد دیگلر نیلز برقلرار می شلد. مکان هایلی چلون مسلجد 

1 . همان، ص 20 و 21.
2 . مجلسی، بحار االنوار، ج 1، ص 85.
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االقصلی، مسلجد بصلره، جاملع اموی دمشلق، جاملع منصور بغلداد و مسلاجد مصر از 
جملله مسلاجدی بودنلد کله کانلون فرهنگی و آموزشلی بله حسلاب می آمدند.1

سوم( استمرار حیات علمی مساجد توسط امامان شیعه 
توسلط  تنهلا  می شلد  تشلکیل  مسلجدالنبی  و  مسلجدالحرام  در  کله  کالس هلای 
پیامبلر اداره نمی شلد. گاهلی عللی بله فرمان پیامبلر از منبلر آن حضرت 
بلاال می رفلت و یلک پلله پایین تلر از ملکان رسلول خدا می نشسلت و بلرای مردم 
 را شلنیده بودند که رسلول خدا سلخن می گفلت.2 همگان ایلن حدیث پیامبر
شلهر عللم اسلت و دروازه اش عللی. للذا اصحاب پیامبلر از دروازه علم رسلول 
 فیلض می بردنلد. حضلرت عللی وارد می شلدند و از محضلر عللی خلدا
از هیلچ سلؤالی روی گلردان نبلود و هلرگاه کسلی از آن املام سلئوالی می کلرد، 
بی جلواب بازنمی گشلت. ابلن ابلی الحدیلد از عملر نقلل می کنلد که گفت خلدا روزی 
را نیلاورد کله معضللی پیلش آیلد و ابوالحسلن پیش ملا نباشلد.3 همچنین عملر دائم 

می گفلت: هلرگاه عللی در مسلجد اسلت کسلی جلز او حلّق فتوا نلدارد.4 
بعلد از امیلر مؤمنلان، املام حسلن بله سرنوشلت پلدر دچلار شلد و از صحنه 
سیاسلت کناره گیلری کلرد اّملا حرکت حضلرت علی را اسلتمرار بخشلید. بالذری 
نقلل می کنلد کله امام حسلن وقتلی نماز صبلح را در مسلجدالنبی به جلای آورد 
تلا طللوع آفتلاب مشلغول ذکلر می شلود. آن گاه بله یکلی از سلتون های مسلجد تکیه 
می دهلد و می نشلیند. هلر کلس مسلجد باشلد می آیلد و از او اسلتفاده می کنلد تلا 
این کله آفتلاب بلاال می آیلد، پلس او برمی خیلزد و دو رکعلت نملاز می خوانلد و بله 
خانه هلای همسلران پیامبلر ملی رود و از احوال آنلان جویا می شلود و بعد به منزل 
خلود رهسلپار می شلود. دوباره هنلگام عصر به مسلجد ملی رود و برنامه نملاز و رجوع 

ملردم بله او تکرار می شلود.5 
1 . ابللن خلللدون، مقدملله، ص 355؛ غنیملله، تاریللخ دانشللگاه های بللزرگ اسللالمی، ترجملله نللورا کسللائی، ص 66؛ ابللن جبیللر، 

سللفرنامه، ترجملله پرویللز اتابکللی، ص 323؛ ابللن بطوطلله، رحللله، ص 111.
2 . مجلسی، بحار االنوار، ج 40، ص 45.

3 . ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج 1، ص 18.
4 . همان. 

5 . بالذری، انساب االشراف، ج 3، ص 21.
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شلکوفایی دانلش اسلالمی در عهد امام صلادق به اوج رسلید. در زمان آن حضرت؛ 
مسلجدالنبی بسلان زملان پیامبلر چونلان خورشلیدی درخشلید و به کانون نشلر 
معلارف دینلی تبدیل شلد. در عصر امام صادق معارف اسلالمی تدریس می شلد و 
دانلش پژوهان و دانشلمندان گرداگلرد آن امام حلقه می زدند و از محضر درسلش 
 فیلض می بردند. نقل شلده اسلت که شلمار شلاگردان جلسلات درس املام صادق
تلا چهلار هلزار نفلر بلرآورد شلده اند.1 آن حضلرت شلاگردان ممتلاز خویلش را بلرای 
تدریلس و مناظلره در رشلته های مختللف علملی آملوزش ملی داد. در آن زملان بازار 
عللم و فرهنلگ چنلان رونلق گرفت که دیگر مسلاجد نیلز جایگاه فرهنگلی خویش را 
بله دسلت آوردند. املام رضا درباره جلسلات درس خویش در مسلجدالنبی فرمود: 
ملن در مسلجد پیامبر می نشسلتم؛ بلا آن که شلمار عالمان در مدینله زیاد بود، 
وللی هلرگاه در مسلأله ای بلا مشلکل مواجله می شلدند، هملگان معتقلد بودنلد که 
بایسلتی مسلأله را با من در میان بگذارند. آنان همچنین مسلایل و مشلکالت علمی 

خویلش را بله سلوی من می فرسلتادند و ملن بدانها پاسلخ می گفتم.2

حاصلل آن کله مسلجد نقلش مهملی در برگلزاری جلسلات درس و آملوزش داشلت. 
گسلترش مراکلز آموزشلی و فرهنگلی مرهلون سلاختار مسلجد اسلت. مسللمانان 
بسلیاری از دانش هلا و آگاهی هلای خویش را در مسلاجد فراگرفتنلد و از حضور در این 
ملکان مقلدس بدسلت آوردند. مسلجد نله تنها »عبادتلگاه« اسلت بلکه »دانشلگاهی 
بلزرگ« بله حسلاب می آیلد کله شلور و نشلاط علملی و فرهنگلی را پی ریلزی کلرد. 
بلر متولیلان مسلجد اسلت کله ایلن ملکان را بله پایلگاه عللم و دانلش تبدیلل کنند، 
در آنجلا برنامه هلای مختللف فرهنگلی وارد نماینلد و مسلجد را پایلگاه فّعلال آموزش 
و فرهنلگ قلرار دهنلد. در ایلن مسلیر الزم اسلت معلارف دینلی و مباحلث اعتقلادی 
اولویلت یابنلد و سلکان داران فرهنگلی مسلاجد مباحثلی نلو و بلا زبانلی مخاطب فهم، 
عقائلد دینلی و دانش هلای اسلالمی را برای قشلرهای مختللف طراحی و ارائله نمایند 
تلا جلان تشلنگان از زالل معلارف قلرآن سلیراب گلردد. گرملی بلازار »عللم دینلی« 

1 . اسد حیدر، االمام الصادق و المذاهب االربعه، ج 2، ص 28.
2 . مجلسی، بحار االنوار، ج 49، ص 100. 
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بایلد در مسلاجد باشلد، جایلگاه ارتقلا »رشلد اخالقی« جامعه مسلجد اسلت و در این 
ملکان بایلد فضائل اخالقی ترویج و برجسلته شلوند. امروزه خوشلبختانه شلاهدیم که 
بسلیاری از درس هلا در حوزه هلای علمیله در مسلاجد برگزار می شلود. ضروری اسلت 
مسلأله آملوزش و فرهنلگ را در مسلاجد جلدی گرفلت و آن را به یکلی از ابعاد اصلی 

مسلجد تبدیلل نملود. رسلول خلدا فرمود: 
هلر کلس هملواره بله مسلجد رفلت و آملد نمایلد، این هشلت خصللت را به دسلت 
آورد: نشلانی اسلتوار، فریضه ای انجام یافته، سلنتی به پا داشلته شلده، علمی جدید، 
دوسلتی مفیلد، سلخنی کله او را به راه راسلت هدایت کند یا از هالکلت برهاند و نیز 

تلرك گنلاه به جهت بیلم از خلدا یا شلرم از مردم.1

مبالغه آمیلز نیسلت اگلر بگوییم قرآن کریم سلنگ بنای سلوادآموزی برای مسللمانان 
اولیله بلود. از هملان ابتلدا، مسللمانانی کله خوانلدن و نوشلتن می دانسلتند، افتخلار 
ثبلت و ضبلط مطاللب وحلی را پیلدا کردنلد. قلرآن در اوائلل نلزول بلرای مسللمانان 
زبلان رسلمی و متلن معتبلر بله حسلاب می آملد. قلرآن اولیلن کتابلی بلود کله در 
دسلترس تملام مسللمان ها قلرار گرفت. جاللب این که بدانیلم واژه »قلرآن« به معنای 
»خوانلدن« اسلت. گذشلته از این کله ایلن کتلاب آسلمانی بیشلترین مشلّوق بلرای 
کسلب علم توسلط مسللمانان بوده اسلت. براین اسلاس، آموزش عللوم مختلف قرآن، 
تدبّلر در آیلات و فهلم عمیلق مضامیلن وحلی بایلد در مسلاجد توسلعه فراوانلی یابد؛ 

به گونله ای کله قلرآن اصلی تریلن موضلوع در مسلاجد باشلد. 

ب( وعظ و خطابه 
پیامبلر در سلخنرانی های خویلش بلا اسلتفاده از آیلات قلرآن و نقل هلای تاریخی 
مسللمانان را موعظله می کلرد آملوزش معلارف دیلن و ایلراد خطابه هلای آتشلین از 
دیگلر بخش هلای مجاللس رسلول خلدا در مسلجدالحرام و مسلجدالنبی بلود. 
سلخنرانی های آن بزرگلوار فقلط جنبله آموزشلی نداشلت بلکله عنصلر موعظله و 
پرهیلزدادن ملردم از گنلاه در آن ملوج ملی زد. از همین رو، اصحلاب پیامبر گاهی 

1 . همان، ج 81، ص3.
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جلسلات آن بزرگلوار را مجللس وعلظ نلام می نهادنلد.1 
هلر وقلت پیامبر گناهکاری را مشلاهده می کلرد آنان را دعوت به مسلجد می نمود 
و بله پنلد و اندرز آنلان همت می گماشلت. آن حضرت چنان با جدیّلت و قاطعّیت 
بله انلذار می پرداخلت کله آثار خشلم در چهلره تابناکش هویلدا می گشلت. عبداله بن 

عباس نقلل می کند: 
خداونلد متعلال بله موسلی وحلی کرد کله اّملت پیامبلر باغهایلی دارند که 
گیلاه و درخلت آن، آملرزش اسلت. موسلی گفت: اینهلا چگونه باغ هایی اسلت؟ 
خداونلد متعلال فرملود: جلسله های یلاد خلدا؛ در این جلسله ها، گویندگانلی آنان را 
بله سلوی ملن فرا می خواننلد. پرچم و نشلان آنان همچلون پرچم و نشلان پیامبران 
اسلت. بندگانلم را بله کارهلای نیلک تشلویق می کننلد، آنان را بله گریله وامی دارند 
و روح زهلد و گرایلش بله خلدا را در جانشلان می دمند. ایلن گوینلدگان، بندگانم را 
چنلان پلرورش می دهنلد کله ملن دوسلت ملی دارم. رحملت، آمرزش و خشلنودی 

واالی ملن از آِن چنیلن بندگانی اسلت.2

ج( تربیت مبلِّغ 
رسلول خدا به امر تبلیغ دین اهتمام ویژه ای داشلت. اسلالم از طریق فعالیت های 
خالصانله مبلِّغیلن در صلدر اسلالم در تمام جزیره العلرب و دیگر بالد توسلعه یافت. آن 
حضلرت مبلّغلان فراوانلی را تربیلت و بله مناطق مختلف اعلزام می نمود تلا قرآن، 

احلکام و معارف بیلان کنند و اسلالم را ترویج دهند. 
پیامبلر اکلرم قبلل از هلر سلفری شلخصی را جهلت واگلذاری مناصب بله عنوان 
جانشلین خلود برمی گزیلد. همچنیلن یلک نفلر بله عنلوان املام جماعلت عهلده دار 
املر نملاز جماعلت می شلد و نیلز فلرد دیگری بله عنلوان بیان کننلده و معلِّلم معارف 
دیلن انتخلاب می شلد. ایلن مناصلب حتی بلرای یک بلار معّطلل و رها نشلد. حضرت 
رسلول در هیچ شلرایطی اجازه نمی داد در این امور مسلامحه و سوء اسلتفاده شود. 
بله نمونله ای تاریخلی توجله کنیلم: در غلزوه تبلوك پیامبلر به خوبی می دانسلت 

1 . غزالی، احیاء علوم الدین، ج 2، ص 399.
2 . ابن اخوه، معالم القربه فی احکام الحسبه، ترجمه جعفر شعار، ص 272.
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کله منافقلان و برخلی از افلراد قریلش به دنبلال فرصت می گردنلد تا در غیاب ایشلان 
وضلع را دگرگلون سلازند و حکوملت نوبنیلاد اسلالمی را واژگلون نمایند. او بلا این که 
محملد بلن مسللمه را جانشلین خلود در مدینه قلرار داده بلود به عللی فرمود: تو 
سرپرسلت اهلل بیلت و خویشلاوندان من و گلروه مهاجر هسلتی، و برای ایلن کار جز 

ملن و تو کسلی دیگر شایسلتگی نلدارد.1
پیامبلر گراملی بلا اعلزام مبلّغیلن و حّتلی گروه هلای تبلیغلی به مناطلق مختلف، 
قللوب آنلان را بله سلمت اسلالم و معارف آن جللب می نملود. مبلّغان از جان گذشلته 
دعلوت پیامبلر را لبیلک گفتله عقایلد نلاب قرآنلی را بلا بیلان واضلح و صریلح به 
گلوش ملردم می رسلاندند. اّملا در بسلیاری از ملوارد کّفلار و بت پرسلتان آنهلا را بلا 
وضعّیلت فجیعلی بله قتلل می رسلاندند. نخسلتین مبلّغ اسلالم مصعب بلن عمیر بود 
کله قبلل از هجلرت و بله فرملان پیامبلر جهت تعلیلم قرآن بله مدینه اعزام شلد. 
برخلی از گروه هلای تبلیغلی کله بله مناطلق مختللف اعلزام شلدند و به دسلت قبایل 
مدعلو بله شلهادت رسلیدند2 عبارتنلد از: اعلزام یلک گروه شلش نفلره )و بنا بله قولی 
ده نفلر( از مبلغیلن بله منطقله رجیلع، یلک گلروه چهل نفلره بله منطقه نجد، سلپاه 
تبلیلغ اسلالم بله دو قبیلله عضلل و قلاره، کعب بن عمیلر غفلاری و یک گلروه پانزده 

نفلره از مبلغیلن ورزیلده بله منطقله ذات اطالح.

د( کتابخانه های مساجد 
عللم و دانلش مسللمانان ریشله در قلرآن دارد. اعلراب مسللمان در داخلل و خلارج از 
مکله از مسلائل مختلفلی نظیر پوسلت، لوح های سلنگی، بلرگ خرما و کاغلذ پاپیروس 
اسلتفاده می کردنلد. گرچله شلرایط آب و هوایلی بلرای حفلظ و حراسلت نگاشلته ها 
چنلدان مناسلب نبلود اّملا برخی از این نوشلته ها باقلی مانلد و ازاین طریلق، کتاب های 
فراوانلی شلکل گرفت. واقعیلت مهم و جالب این که بسلیاری از این کتاب ها در مسلاجد 

نگله داری می شلد و بسلیاری از مسلاجد بخلش مهملی به نلام کتابخانه داشلتند.3 

1 . سبحانی، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم، ص 222.
2 . یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج 2، 72؛ واقدی، المغازی، ج 1، ص 354 و ج 2، ص 752.

3 . مّکی السباعی، نقش کتابخانه های مساجد در فرهنگ و تمدن اسالمی، ترجمه علی شکوئی، ص 290-95.
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اول( پیدایش کاغذ 
گرچله اغللب اعلراب جاهلّیلت بی سلواد بودنلد اّما تعلداد اندکلی از آنها تلوان خواندن 
و نوشلتن داشلتند و آنلان بلا اسلتفاده از خط حبشلی قراردادهلا و پیمان هلای خود را 

ثبلت می کردند. 
آیلات آسلمانی قلرآن که بلر پیامبر نازل می شلد بر روی پوسلت حیلوان، لوح های 
اسلتخوانی و کاغلذ پاپیلروس نگاشلته می شلد. پیامبلر اولیلن کسلی بلود کله در 
عربسلتان نوشلته های خود را مهلر می نمود. قرآن نیز از مسللمانان خواسلت معامالت 

و میلراث نامه هلای خویلش را ثبت و ضبلط نمایند.1
رویداد مهم در گسلترش علم در میان مسللمانان آشلنایی آنان با صنعت کاغذ سلازی 
بلود. هرچنلد سلاخت و تولیلد کاغلذ حدود صد سلال پس از میالد مسلیح در کشلور 
چیلن آغاز شلد اّملا کاغذ چینی بوسلیله تّجار عرب به حجاز وارد شلد، گفته می شلود 
اواخلر قلرن اول هجلری لشلکریان اسلالمی از نواحلی آسلیای مرکلزی گذشلتند و به 
شلهر سلمرقند رسلیدند. مسللمانان در این شهر با کاغذ مصری آشلنا شدند. همچنین 
برخلی از اسلیران جنگلی در سلمرقند کله چینلی بودنلد با صنعت کاغذسلازی آشلنا 
بلوده هنلر خلود را در اختیلار مسللمانان قلرار دادنلد. آهسته آهسلته کاغلذ در میلان 
مسللمانان رواج داد و جای خود را به پوسلت و لوح اسلتخوانی بخشلید. جالب این که 

بدانیلم اّولین کارخانه کاغذسلازی در بغداد در سلال 177 هل.ق سلاخته شلد. 

دوم( نگارش کتاب 
اّولیلن نسلخه قلرآن کله بله دسلت زیلد بلن ثابلت نگاشلته شلد صفحه هایی بلود که 
بله کتابلت شلباهت داشلت. در اوائلل کتاب هلا بله صلورت اوراق جلدا از هلم تنظیلم 
می شلد. اّملا در اواسلط سلده دوم هجلری بله دلیلل عالقله زیلاد بله نویسلندگی و 
شلاعری کتابلت رشلد یافلت. در ایلن دوره نویسلندگان متعلددی پدیلد آمدنلد و بلا 
نلگارش داسلتان ها و سلرودن اشلعار بلازار کتابلت را رونلق بخشلیدند. در ایلن عصلر 
کتاب شناسلی و کتاب خوانلی شلکوفا شلد. در رشلته های ادبی و شلعر و عللوم حرکت 

1 . بقره / 282.
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عظیلم آغلاز شلد. کمک فلراوان ماللی در اختیار دانشلمندان قلرار گرفت. هم نشلینی 
بلا دانشلمندان ارزشلمند تلّقی شلد. کتاب ها بلا دقت تکثیلر و تزیین می شلد و کتاب 

بله عنلوان میلوه ای ارزشلمند تلّقی شلد. 
یکلی از مسلائل جاللب کله دالللت واضلح بلر فرهنگ دوسلتی مسللمانان می کنلد 
این کله مجموعه هایلی از کتلاب فراهلم آملد. تاریخ ملوارد فراوانی را نشلان می دهدکه 
اتاق هلا تلا سلقف از کتاب هلا پلر بلود. ایلن کتاب هلا در موضوعلات مختللف نگاشلته 
یلا گلردآوری می شلد. ارزش کتلاب تلا بلدان حلّد اوج گرفلت کله برخلی از شلاهان 
و خلفلا کتابخانه هلای شلخصی تشلکیل دادنلد و در آنهلا کتاب هایلی دربلاره تاریلخ، 
زبلان، کیمیلا، نجلوم، رمان، قانلون، حسلاب و الهّیات نگله داری می کردنلد. البته خبر 
تأسلف بار این کله بسلیاری از ایلن کتاب هلا و کتابخانه هلا بله آتلش کشلیده شلد و 

 . خت سو

سوم( ظهور کتابخانه ها در مساجد 
 بسلیاری از مسلاجد جاملع و بلزرگ کله دارای فضلای وسلیعی بودنلد قسلمتی را به 
کتاب خانله قلرآن اختصلاص می دادنلد. ایلن قرآن هلا از طریلق هدیله یلا وقلف در 
آنجلا نگله داری می شلد. مسللمانان امن تریلن ملکان را بلرای نگله داری نسلخ قلرآن، 
مسلاجد می دانسلتند. برخلی از ایلن مسلاجد کله بله لحلاظ تأسلیس کتابخانه هلای 
قرآنلی شلاخص بودنلد عبارتند از مسلجد قروییلن در منطقه فاس، مسلجد صنهاجی 
وابسلته بله حاکلم تونلس، مسلجد بلزرگ مصلر متعلّق بله الحاکلم بامر اهلل و مسلجد 
این تونلون در ناحیله خطایلی در حومه قاهره که در آن هشلتصد و چهلارده جلد قرآن 

می شلد.  نگه داری 
بله تدریلخ کتابخانه هلای مسلاجد رشلد یافلت و در بلالد مختللف اسلالمی رو بله 
گسلترش گلذارد. اولیلن گلروه از کتابخانه هلای مسلاجد در بخلش مسلمان نشلین 
اسلپانیا و آفریقلای شلمالی قلرار داشلت. مسللمانان بعلد از اشلغال ایلن منطقله نلام 
اندللس بلر آن نهادنلد و در آنجلا مسلاجد زیلادی برپلا نمودنلد. یکلی از مهم تریلن 
مسلاجد اندللس، مسلجد بلزرگ قرطبله بلود کله در آن هلزاران جللد کتلاب خطی و 
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نسلخ قرآنلی نگله داری می شلد. 
تونلس یکلی از بالد مهم اسلالمی بود که در آن دو مسلجد بزرگ به هملراه کتاب خانه 
عظیلم بله چشلم می آملد. کتاب خانله مسلاجد قیلروان و زیتونله مدت هلا پیلش از 
مسلجد االزهلر در قاهره سلاخته شلد و به یکلی از مراکز عمده فرهنگی جهان اسلالم 

بدل گشلت. 
مصلر سلومین کشلور بزرگ آفریقای شلمالی بود کله در آن مسلجدها و کتابخانه های 
فراوانلی پدیلد آملد. اولیلن و مهم تریلن کتاب خانله مسلجد در ایلن کشلور فرهنگلی، 
مسلجد و کتاب خانله شلیخ ابراهیلم پاشلا اسلت کله در آن کتاب هلای ارزشلمندی 
نگله داری می شلد و بیلش از ششلصد طلبله در آنجا بله تحصیل دانش مشلغول بودند. 
از سلوی دیگلر در کشلورهای عربلی کتابخانه هلای مسلاجد بلزرگ سلاخته شلد. 
کتاب خانله مسلجد االقصلی، کتلاب مسلجد علکا و کتاب خانه مسلجد حللب از جمله 
آنهاسلت. نگاشلته اند کله مسلجدالحرام یکی از اولین مسلاجدی بود کله کتاب خانه ای 
دارای چندیلن قفسله کتاب داشلت و آهسلته آهسلته در آنجلا چندیلن کتاب خانه به 
نلام شلرابّیه، کتبغا، شلروانی و سللیمانیه وجود داشلت. مسلجد پیامبلر در مدینه 

کتاب خانله عظیملی بله نلام مکتبه الحلرم النبوی داشلت. 
رفته رفتله کتلاب رو بله اوج گلذارد، دانشلمندان کتاب هلا را از کتابخانه هلای مسلاجد 
بله امانلت می بردنلد، کتابخانه های مسلاجد یک به یک نامگذاری شلد، در سلاختمان 
مسلاجد محللی مناسلب بلرای کتاب خانله در نظر گرفته می شلد، فرهنلگ هدیه دادن 
یلا وقف نملودن کتلاب بله کتابخانه هلای مسلاجد پدیلد آمد، تعلداد و حجلم کتاب ها 
رو بله فزونلی گرفلت، کتاب هلا در موضوعلات مختللف رده بنلدی شلد، کتابخانه هلای 
مسلاجد سلازماندهی مناسلبی بله خلود گرفت، کتاب ها فهرست نویسلی شلد، سلالن 
و اتاق هلای مطالعله پدیلد آملد، دسترسلی ها بله کتلاب تسلهیل گردیلد، کتابخانه ها 
دارای مخلازن یلا کتابلدار شلد و کتابخانه هلا مرکز حلقه هلای درس و آموزش شلدند. 
بله راسلتی ایلن همله، مرهلون تشلویق ها و ترغیب هلای قلرآن نسلبت بله فرهنگ و 
دانلش بلود و از ایلن رهگلذر تملدن اسلالمی در قلرون متملادی پدیلد آملد و چشلم 

جهانیلان را خیلره کرد. 
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اّملا املروزه بلا کملال تأسلف بلا پدیلده ای شلوم مواجهیلم. کتابخانه هلای مسلاجد رو 
بله افلول و زوال گذارده انلد، دانلش و دانشلمندان از مسلاجد بیلرون رفته انلد، عللوم 
مختللف از مسلجد فاصلله گرفتله اسلت و فرهنلگ عللم و آملوزش جلای خلود را بله 
بیلرون از مسلاجد بلرده اسلت. البتله عواملل مختلفلی در روزگاران قدیلم و جدید در 
ایلن پدیلده تأسلف بار نقلش داشلته اند اّملا می تلوان بلا احیلا کتابخانه هلای مسلاجد، 
ایلن ملکان مقلدس را بله مرکلزی بلزرگ برای عللوم و فنلون اسلالمی تبدیلل نمود. 

هـ( مسجد؛ کانون حفظ ارزش ها 
علده ای از جوانلان یکتاپرسلت کله جلور و سلتم زملان و بیدادهای پادشلاه آنهلا را به 
سلتوه آورده بود، دسلت از عالئق شسلتند و با ترك خانه و کاشلانه خویش غارنشلینی 
را برگزیدنلد. آنلان در غلار ماندنلد و برای سلالهای طوالنی به خواب فلرو رفتند. آن گاه 
کله اهاللی منطقله به وجلود آنها پلی بردند، حقیقتلی دیگر از آیات الهی آشلکار شلد 

و آیتلی بر املکان معاد ظاهر گشلت: 
لاَعَه ال َریْلبَ فیهلا إِْذ  ِ َحلقٌّ َو أَنَّ السَّ َو َکذلِلَک أَْعَثْرنلا َعلَْیِهلْم لَِیْعلَُملوا أَنَّ َوْعلَد اهللَّ
ُُّهلْم أَْعلَُم بِِهْم قلاَل الَّذیَن َغلَُبوا  یََتناَزُعلوَن بَْیَنُهلْم أَْمَرُهلْم َفقالُوا ابُْنلوا َعلَْیِهْم بُْنیاناً َرب
َعللی  أَْمِرِهلْم لََنتَِّخلَذنَّ َعلَْیِهْم َمْسلِجدا1ً؛ و این گونه ]مردم آن شلهر را به وسلیله آن 
سلکه قدیملی [ از حلال آنلان آگاه کردیلم تلا بداننلد که وعلده خلدا ]در برانگیختن 
ملردگان در روز قیاملت [ حلق اسلت و در برپلا شلدن قیاملت هیچ تردیدی نیسلت. 
هنگاملی کله ]کاشلفاِن غار[ میان خودشلان در کار آنان نزاع و سلتیز داشلتند، پس 
]یلک گلروه [ گفتنلد: سلاختمانی بله روی ]جایلگاه [ آنلان بنلا کنیلد ]تلا از دیده ها 
پنهلان بماننلد[ البتله پروردگارشلان بله آنان داناتر اسلت. وللی آنان که بر کارشلان 
]نسلبت بله اصحلاب کهلف [ پیلروز شلدند، گفتنلد: بله یقیلن مسلجدی بلر روی 

]جایلگاه [ آنلان بنا خواهیلم کرد. 

پادشلاه موّحد دسلتور داد مسلجدی در آن محل برپا کنند تا یاد و خاطره آن جوانان 
خداپرسلت و مجاهلد زنلده بماند و روح زندگلی در زائران مرقد شریفشلان زنده بماند. 

1 . کهف / 21.
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بدسلت می آیلد کله سلاختن مسلجد بلر ملزار اولیلاء خلدا ریشله قرآنلی دارد. از هلر 
فرصتلی بلرای حفلظ ارزش هلا می تلوان اسلتفاده کرد. سلاختن مسلجد در کنلار غار 

یکتاپرسلتان مجاهد ارزشلی ماندگار شلد.1
بله گواهلی تاریلخ در هلر عصلری کله پیامبلر، املام یا عارفلی بلزرگ از دنیلا می رفت 
یلا بله شلهادت می رسلید، ملردم بنایلی بلرای تجلیل بلر آن شلخصیت الهلی در آنجا 
می سلاختند تلا هلم خاطلره ای از آنها بله یلادگار بماند و هم نشلانه ای بلرای تقّرب به 

درگاه خداونلد آشلکار گردد. 
آملده اسلت2 کله علده ای از ملردم نلزد پیامبر آمدنلد و درخواسلت نمودنلد تا در 
بلاالی مسلجد بنشلینند تلا فقرایی نظیر سللمان و ابلوذر را از خود دور کنلد و آنها در 
کنلار پیامبلر باشلند؛ زیلرا حضلور این افراد و هم نشلینی آنلان با پیامبلر مانع 
از مجالستشلان بلا آن حضلرت می شلد. در ایلن حاللت آیه ای نازل شلد کله می فرمود 

شلکیبایی پیشله کلن و چشلم از زینت های دنیلا بربند: 
َُّهلْم بِالَْغلداِه َو الَْعِشليِّ یُریلُدوَن َوْجَهلُه َو ال  َو اْصِبلْر نَْفَسلَک َملَع الَّذیلَن یَْدُعلوَن َرب
نْیا َو ال تُِطلْع َملْن أَْغَفلْنا َقلَْبُه َعلْن ِذْکِرنا  تَْعلُد َعْینلاَك َعْنُهلْم تُریلُد زیَنلَه الَْحیلاِه الدُّ
َو اتََّبلَع َهلواُه َو کاَن أَْملُرُه ُفُرطلاً 3؛ بلا کسلانی کله صبلح و شلام، پروردگارشلان را 
می خواننلد در حاللی کله هملواره خشلنودی او را می طلبند، خود را پایدار و شلکیبا 
دار، و در طللب زینلت و زیلور زندگلی دنیلا دیدگانلت ]از التفات [ به آنان ]به سلوی 
ثروتمنلدان [ برنگلردد، و از کسلی کله دللش را ]بله سلبب کفلر و طغیانلش [ از یاد 
خلود غافلل کرده ایلم و از هوای نفسلش پیلروی کلرده و کارش اسلراف و زیاده روی 

اسلت، اطاعلت مکن .

مسلجد جایلگاه اصیللی دارد کله آن حفلظ و بقای ارزش هلای دینی و اخالقی اسلت. 
ارزش هلای از یلاد رفتله در مسلاجد احیلا می شلوند. پیامبر اسلالم با سلخنرانی ها 
و خطابه هلای خویلش ارزش هلای واالی قرآنلی را بله ملردم گوشلزد می کلرد و آنها را 

1 . طبرسی، مجمع البیان، ج 15، ص 36؛ قرشی، احسن الحدیث، ج 6، ص 197.
2 . طبرسی، مجمع البیان، ج 6، ص 718.

3 . کهف / 28.
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بلا زبانلی مناسلب به سلوی حفظ ارزش هلا فرامی خوانلد. در مسلاجد ارزش هایی نظیر 
توحیلد، عبودیلت، ایثلار و گذشلت ارائله می شلود و مسلجد یادمان حفلظ ارزش های 
دینلی بلوده و هسلت. بلر واعظلان و خطبلا فلرض اسلت تلا هنجارهلا و ارزش هلای 
مقلدس دینلی را بلا زبانی سلاده و هملراه با مثلال برای مخاطبلان بازگوینلد و در دل 
آنهلا انگیلزه ایجلاد کننلد. می تلوان نمونه ای از قلرآن را نشلان داد: مالک عاللم، خالق 

عاللم اسلت و خداونلد خاللق هر چیزی اسلت: 
ُ خالِلقُ ُکلِّ َشليْ ٍء َو ُهلَو َعللی  ُکلِّ َشليْ ٍء َوکیلٌل 1؛ خدا آفریننده هر چیزی اسلت  اهللَّ

و او بلر هلر چیزی نگهبان و کارسلاز اسلت. 

اگلر او آفریننلده هلر شلی در عالم اسلت، پس هر شلی و کل ماسلوی مخلوق اوسلت. 
مالکیلت بلا خالقیلت نسلبتی مسلاوی دارد. للذا آفریننده عاللم، حق تصلرف در تمام 
اجلزاء عاللم دارد. پلس تنهلا او مالک اسلت و یکی از شلئون توحید، توحیلد ربوبیت و 

مالکیت می باشلد: 
لماواِت َو األْْرِض َو ملا بَْیَنُهملا َو إِلَْیلِه الَْمصیُر2؛ فرمانروایی آسلمان ها  ِ ُملْلکُ السَّ ُ َو هلِلَّ
و زمیلن و آنچله میلان آن دو می باشلد از آن خداسلت و بازگشلت [همله] به سلوی 

اوست.

توحیلد مالکیلت بله ملا می گویلد فقلط او ماللک اسلت و غیلر او در عاللم کسلی توان 
مالکیلت نلدارد مگلر بله اذن او. هلر گونله مالکیتلی چله به صلورت تکوینلی و چه به 
صلورت اعتبلاری، ظهور و توسلعه مالکیت خداسلت. مظاهلر مالکیلت در عالم اصالت، 

حقیقلت و اسلتقالل ندارند. 
نتیجله مهملی کله از ایلن مطللب حاصل می آیلد این که ما ماللک هیچ چیز نیسلتیم. 
بهره ما در این عالم فقط سلعی و تالش اسلت و سلعی و کوشلش ما از توان ما ناشلی 
می شلود و توان منلدی  انسلان ها نیلز از خداسلت.3 از سلوی دیگلر فعالیتلی کله انجام 
می دهیلم طبعلاً بله نتیجله ای می انجامد و نتیجه بخش در عالم خداسلت یعنی اوسلت 

1 . زمر / 62.
2 . مائده / 18.
3 . کهف / 39.
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کله بله دنبال فعلل ما نتایجلی پدید ملی آورد؛ معنای »تلوکل« دقیقاً همین اسلت. 
حلال اگلر براسلاس تلالش و فعالیتلی چیزی بدسلت آمد، آن املر مملوك و »داشلته 
ملا« نیسلت بلکله »داده خداسلت«. در اینجلا مفهوملی جاللب شلکل می گیلرد: تمام 

داشلته های ملا داده هلای خلدا و ممللوك اوسلت نه ممللوك ما. 
اگلر چنیلن اسلت کله چنین اسلت پلس ملا نباید نسلبت به هلر آنچله در اختیلار ما 
گلذارده شلده اسلت، »احسلاس مالکیلت« داشلته باشلیم. توحیلد مالکیت نسلبت به 
خلدا بلا احسلاس مالکیلت ما نسلبت بله اشلیاء قابل جمع نیسلت. للذا بله میزانی که 

حلس تمللک داریلم از ایملان دوریلم. اجازه بدهیلد دو مثلال بزنیم: 
مثال اول: اگر همسلایه شلما یکی دو روزی قصد سلفر کرد و خانه و فرزند خود را به 
شلما سلپرد تا از آنها نگهداری کنید، پرسلش این اسلت که احسلاس شلما نسلبت به 
آن منلزل، امکاناتلش و فرزنلد همسلایه چیسلت؟ آیا نسلبت به آنها احسلاس مالکیت 
داریلد یلا احسلاس امانلت؟ اگر فلرش آن خانه زیلو باشلد یا فلرش گران قیملت، برای 
شلما تفاوتلی می کنلد؟ و اگلر هلم تفاوتلی کند، نسلبت به کاالی ارزشلمندتر بیشلتر 
احسلاس نگهلداری خواهیلد داشلت؟ آیا احسلاس شلما نسلبت بله فرزند همسلایه با 
فرزنلد خودتلان یکسلان اسلت؟ واقعیت آن اسلت کله حس ما نسلبت به داشلته های 
خلود بایلد هماننلد احسلاس ملا نسلبت به خانله و فرزند همسلایه باشلد و نسلبت به 

همه »احسلاس امانت« داشلته باشلیم. 
مثـال دوم: اگر روزی شللوغ به شلعبه مرکزی بانکی سلر بزنیم و دو سلاعتی نظاره گر 
عملکلرد صندوق دار بانک باشلیم، مشلاهده می کنیم که وی میلیون ها ریال اسلکناس 
می گیلرد، می شلمارد و بله دیگلری واگلذار می کنلد. صنلدوق دار بانلک هرگز نسلبت 
بله اسلکناس های زیلر دسلتش، احسلاس تمللک نلدارد، در حاللی کله او هلم تلالش 
می کنلد. اگلر درون ما چنین احساسلی نسلبت بله خانه، فرزنلد، امکانات، پلول درون 

جیلب و حتلی جسلم خلود شلکل گیرد، ایلن حس با توحید سلازگار اسلت. 
شلخص موحلد و انسلان مؤملن درون خلود حلس تمللک نسلبت بله امکاناتلی که در 
اختیلار او گذارده انلد، نلدارد. مؤملن بایلد تمریلن کنلد و بکوشلد روز بله روز از حلس 
تمللک خویلش و منافع شلخصی بکاهلد و خداوند را بله صحنه حیات خویلش بیاورد. 
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بهتریلن تمریلن بلرای کاهش احسلاس تملک گرایلی، توجه بله هم نوعلان، خدمت به 
آنلان و بخشلش به دیگران اسلت. 

اگلر فکلر کنیلم کله چگونله نیلاز دیگلران را تأمیلن کنیم یلا دیگران را شلاد سلازیم 
یلا جهانلی بسلازیم کله همنوعلان در آن راحت تلر زندگی کننلد، این فکر ارزشلمند و 
الهلی اسلت. جهانلی کله خداونلد سلاخته اسلت بدین صلورت عملل می کنلد که هر 
چله بیشلتر بله دنبال خواسلته ها و منافع شلخصی باشلیم، کمتر به آن می رسلیم، در 

عیلن حلال که احسلاس تمللک خویلش را فربه سلاخته ایم. 
جهلان این گونه سلاخته شلده اسلت کله اگر احسلاس مالکیت بله آن نداشلتیم و آن 
را بلرای دادِن بله دیگران خواسلتیم و برای خود نخواسلتیم، بیشلتر خلود را در اختیار 
خواهلد گذاشلت و دراین صلورت، هلر کجلا رویم ملا را تعقیب می کند و خلودش را در 

اختیلار می گذارد. 
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سه( کارکرد اجتماعی و سیاسی  «

الف( نقش اجتماعی 
مسلجد نله تنهلا جنبله عبلادی، معنلوی، فرهنگلی و آموزشلی داشلت اّملا ایلن نهاد 
مؤثلر کارکردهلای دیگری هم در صدر اسلالم داشلته اسلت. مسلجد به عنلوان نهادی 
پرتحلرك و بلا نشلاط در جامعله اسلالمی، دارای مؤلفه هلای اجتماعلی و سیاسلی 
بلوده اسلت. پیامبلر اکلرم دو مسلجد بلزرگ صلدر اسلالم یعنلی مسلجدالحرام و 
مسلجدالنبی را بله پایلگاه بلزرگ اجتماعلی و سیاسلی تبدیلل کلرد و از گلبانگ های 
ایلن دو مسلجد شلاخص، نلدای اسلالم را به بلالد دیگلر و به گلوش جهانیان رسلاند. 
رسلول خلدا نقشلی بلزرگ در جنبله اجتماعلی بله مسلجد داد و آن را در سلیره 

خویلش نمایلان کرد. 

اول( توسعه و ترویج اسالم 
یکلی از مهم تریلن وظائلف مسلجد ایلن بود که محل نشلر شلریعت اسلالمی و ترویج 
فرهنلگ قرآنلی بود. هرگاه مجاهدان مسللمان سلرزمینی را فتح می کردند، نخسلتین 
اقلدام ایلن بلود کله در آنجا مسلجدی بنا کنند تا تبلیغ اسلالم شلروع شلود. در مورد 
مسلجد جاملع بخلارا نوشلته اند کله قتیبه بلن مسللم در بخارا مسلجد جاملع بنا کرد 
و دسلتور داد هلر کلس در هلر آدینله جملع شلود و بله نملاز آدینله حاضر گلردد دو 

درهلم گیرد.1 
همچنیلن عبلداهلل بلن عاملر بعلد از فتلح نیشلابور مسلجد جاملع سلاخت و از پیروان 

مسللمان دعلوت نملود به آنجلا بیاینلد و احلکام و معلارف دینلی فراگیرند.2
گفتنلی این کله مسللمانان بله همراه فتوحلات جدید و توسلعه مرزهای جهان اسلالم، 
در آخریلن حلد مرزهلا مسلجد می سلاختند و بله ایلن ترتیلب ندای اسلالم بله داخل 
مرزهلای کفلر راه می یافلت. واقعیلت آن اسلت کله مسلیر اصلی گسلترش اسلالم در 
دوران نخسلتین بدین وسلیله محّقق می شلد؛ چنانکه اسلالم بیشلتر سلرزمین ها را با 

1 . نرشخی، تاریخ بخارا، ص 67.
2 . خلیفه نیشابوری، تاریخ نیشابور، ص 141.
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دل و نله با شمشلیر فتلح کرد.1
عبلداهلل بلن سلعد بلن ابی سلرح کارگلزار مصلر در سلال 31 هل.ق بله سلرزمین نوبه 
لشلکر کشلید و در محللی بله نلام دمقلله بلا آنلان جنگیلد و شکستشلان داد. وی بلا 
رئیلس ناحیله نوبله عهدنامله ای نوشلت و بلا او پیمانلی امضاء کلرد که بله موجب این 
پیملان ملردم نوبه هم پیمان مسللمانان شلدند. پس از آن عبداهلل مسلجدی سلاخت تا 
طلیعه اسلالم در سلرزمین نوبه باشلد. در متن پیمان نامه آمده شلما باید مسلجدی را 
کله مسللمانان در کنلار شلهرتان سلاخته اند، حفظ کنید. هیلچ نمازگلزاری را از رفتن 
بله آن بازنداریلد، بایلد آن را جلارو کنیلد، روشلناییش را تأمین نماییلد و آن را گرامی 

دارید.2
هنگاملی کله منطقله شلام در قلملرو حکوملت فاطمیان مصر قلرار گرفلت، رومی ها با 
جنگهلای ایذایلی خلود، مسللمانان را ملورد هجلوم قلرار می دادنلد تلا این کله در یک 
جنلگ دریایلی و زمینلی رومی ها از فاطمیان شکسلت سلختی خوردنلد و تن به صلح 
دادنلد. در پیملان صللح قید شلده بود که باید مسلجد قسلطنطنیه تجدید بنا شلود و 

در معابلد روم بله خلیفله فاطملی دعا کننلد که این صلح بعدها شکسلته شلد.3 
اهتملام بله املر توسلعه مسلجد و نشلر معلارف دینلی از سلوی مجاهلدان و حاملالن 
فرهنلگ اسلالمی پی گیلری می شلد؛ چنانکله تاجلران و بازرگانلان مسللمانان نیلز در 
ایلن مسلیر حرکلت می کردند. شلیوه بازرگانان مسللمان در شلرق هندوسلتان چنین 
بلود کله اگر کارواِن مسللمان در یک محلل چندین بار فرود می آمد در آنجا مسلجدی 
می سلاختند تلا از ایلن طریلق دیگلران بله آیین اسلالم دعوت شلوند و زمینه رشلد و 

توسلعه فرهنگ اسلالم فراهلم گردد.4

دوم( پناهگاه مسافران و غریبان 
مسلجد جایلگاه غریبان، دورافتلادگان و بی پناهان بود. هر گاه شلخصی در راه می ماند 
یلا به غربت مبتال می شلد مسلجد ملأوی و ملجأ او بود. در صدر اسلالم مسللمانانی که 

1 . ابن فقیه، مختصر البدان، ترجمه ح مسعود، ص 150.
2 . مونس، المساجد، ص 42.

3 . جعفری، مسلمانان در بستر تاریخ، ص 82.
4 . مونس، المساجد، ص 42.
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به مدینه آمدند و مکانی برای سلکونت نداشلتند در ایوانی مسلقف کنار مسلجدالنبی 
گلرد آمدنلد و به عنوان اصحلاب صّفه در آنجا سلکنی گزیدند. 

شلاید فرهنلگ پنلاه دادن بله بی پناهلان از ایلن پدیلده مهلم تاریخلی نشلأت گرفتله 
 . شد با

یکلی از مورخلان نگاشلته اسلت کله در هیچ شلهری جز به مسلجد جامع نرفلت تا در 
آنجلا دورافتلادگان و جهانگلردان هماننلد خود را مالقلات نماید و با آنلان انس بگیرد. 
او می گویلد هلرگاه پلس از نماز عشلاء بیرون می رفتنلد مردان زیلادی را می دیدند که 
کاسله های غلذا می بردنلد. ایلن غلذا را مردمان خّیر بلرای غریبه هلا می فرسلتادند. به 
هیلچ شلهری وارد نشلدم، مگر این کله این خصلت لطیلف را از ویژگی های مسللمانان 

آن شلهر یافتم.1
ابلن جبیلر سلیاح قلرن ششلم دراین بلاره می گویلد میلان دو شلهر مصلر و قاهلره 
مسلجدی اسلت بزرگ منسلوب بله ابوالعبلاس احمد بن طوللون که از مسلاجد جامع 
کهن با بنایی زیبا و شلالوده ای وسلیع اسلت و سللطان، آن مسلجد را پناهگاه غریبان 
مغلرب قلرار داده کله در آن سلکونت می کننلد و حلقه هلای دایر می نماینلد و خوراك 

مقلرری هلر ماهه بله آنان داده می شلود.2
تاریلخ صلدر اسلالم نشلان می دهلد3 که مسلاجد مرکلز زندگلی اجتماعی مسللمانان 
بوده اسلت. مسلافران تهیدسلت در مسلجد پنلاه می گرفتنلد. هرگاه اهل اسلالم مبتال 
بله جنلگ یلا بلالی طبیعلی می شلدند پناهگاهلی جلز مسلجد نداشلتند. در مواقلع 
خشکسلالی و بلروز املراض مسلری، ملردم بله مسلجد روی می آوردنلد. پیامبر از 
نماینلدگان قبیلله ثقیلف در مسلجد پذیرایلی کرد. بسلیاری از فقراء مدینله در حیات 
مسلجد پیامبلر چلادر و خیمله برپلا می کردنلد. بسلیاری از فقلرا و پناهجویلان 
شلب ها را در مسلجد بله سلر می بردنلد، چنانکله روزهلا در آنجلا بله درس مشلغول 
می شلدند و در یلک کالم مسلجد »نقلش هتلل« را بلرای در راه  مانلدگان، بی پناهان، 

مددجویلان و تهی دسلتان ایفلا می کلرد. 

1 . همان، ص 39.
2 . ابن جبیر، سفرنامه، ترجمه پرویز اتابکی، ص 84.

3 . مّکی السباعی، نقش کتابخانه های مساجد در فرهنگ و تمدن اسالمی، ترجمه علی شکوئی، ص 31-28.
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سوم( جشن و مراسم 
مسلجد بله علّلت در دسلترس بودن بلرای هملگان، محلل مناسلبی جهلت برگلزاری 
مراسلم و همایشلهای مختلف بود. در اسلالم دو جشلن بلزرگ به نام هلای عید قربانی 
 اضحلی( و عیلد فطلر )پایلان ماه مبلارك رمضان( وجلود دارد که از زملان پیامبر(
تلا بله امروز در مسلاجد برگزار می شلود. برنامه های دیگلری که معموالً تاریخ مسلجد 
آنهلا را بله خلود دیده اسلت عبارتنلد از روز میالد پیامبلر، روز مبعث، روز عاشلورا 
و ایلام اعتلکاف. در ایلن مواقلع، مسلاجد بلرای برنامه های شلاد یا غمناك آماده شلده 

در آنهلا خوردنیها و آشلامیدنیها فراهم می گشلت. 
رسلم مسللمانان از زملان پیغمبلر این بلود که هنگام بلروز حادثه ای مهلم منادی 
نلدا ملی داد: »الصلاله جامعله«؛ یعنلی بلرای نماز در مسلجد جمع شلوید. ایلن جمله 
بلرای ملردم معنلای خاصلی داشلت. هلرگاه خبلر مهّملی یلا پیاملی الهی مطلرح بود 
جملله مزبلور از زبلان منلادی شلنیده می شلد و مسللمانان مّطللع می شلدند کله امر 

خطیری در راه اسلت.1 
محملد الواللی نقلل می کنلد که رسلول خلدا به گروهلی از سلودانی ها اجلازه داد 
بلا سلپر و نیلزه در مسلجد نمایش اجرا کنند. همچنین مراسلم تشلییع جنلازه و نماز 
میلت در مسلجد انجلام می شلد و در آنجا به بازماندگان اعالم تسللیت می گشلت.2 لذا 
از زملان پیامبلر مسلجد محل برگزاری همایشلها، جشلن ها و مراسلم متنوع بود و 

انجلام چنیلن برنامه هایی به مسلجد هویّلت اجتماعی فّعال می بخشلید. 

چهارم( محل ازدواج و طاق 
از دیگلر ابعلاد مسلجد این بلود که جشلن های ازدواج و نیلز برنامه های طلالق معموالً 
 در مسلجد رخ ملی داد. در بعضلی از نقل هلا آملده اسلت کله در زملان پیامبلر
ازدواج هلا و طالق هلا در مسلجد انجلام می شلد و توسلط افلرادی ثبلت می گشلت.3 
همچنیلن شلیخ طوسلی آورده اسلت کله سلفره ازدواج حضلرت عللی و فاطمله 

1 . ابن سعد، طبقات الکبری، ج 1، ص 190؛ بیهقی، سنن الکبری، ج 2، ص 439.
2 . الوالی، المساجد فی االسالم، ص 114.

3 . مّکی السباعی، نقش کتابخانه های مساجد در فرهنگ و تمدن اسالمی، ترجمه علی شکوئی، ص 30.
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زهلرا در مسلجد گسلترانده شلد.1 

پنجم( برنامه شعرخوانی 
در برخلی از مسلاجد مراسلم شلعرخوانی اجلرا می شلد. بله عنلوان نمونله می تلوان از 
مسلجدی در بغلداد نلام بلرد کله در آنجلا قسلمتی مخصلوص بله نلام قبله الشلعراء 
داشلت. شلعرای بغداد در آنجا اجتماع می کردند و به خواندن اشلعار مذهبی مشلغول 
می شلدند. گاهلی شلعرها و شلعر خوانی ها چنلان جذاب یا سلوزناك بود کله عابران را 

بله خلود جللب می کلرد و در آن جلا سلاعاتی را می گذراندند.2
و  می آمدنلد  یکدیگلر  گلرد  ادب  بلزرگ  مدینله سخن سلرایان  مسلجد  در  گاهلی 
سلروده های جدیلد خلود را کله جنبله اخالقلی و تربیتلی داشلت، در حضلور پیامبلر 
اکلرم قرائلت می نمودنلد. بله عنلوان نمونله می تلوان از قصیلده معلروف کعب بن 
زهیلر یلاد کلرد کله اشلعار خویلش را در ملدح پیامبلر و در حضلور آن حضلرت 
خوانلد و از دسلت مبلارك خاتلم النبییلن جایزه بزرگلی دریافت نملود. همچنین 
لان بلن ثابت با اشلعار خود در حلرم نبوی از حریم اسلالم دفاع می نمود.3 مسلجد  حسَّ
در صلدر اسلالم و دوره هلای بعلد نقلش ادبلی نیلز ایفلا کلرد و آوردگاه بزرگ شلعر و 

ادب دینی شلد. 

ششم( مکان خرید و فروش 
مسلاجد در آغلاز ظهلور اسلالم بسلیار پررفت و آملد بلود و در آنجلا کارهلای متنلوع و 
قابلل مالحظله ای می شلد.4 یکلی از مسلئولیتهای مسلجد آملوزش ِحلَرف و برگزاری 
انلواع مختللف داد و سلتد بود. نان و آب در مسلجد فروخته می شلد. دوخلت و دوز به 
عنلوان شلغل پررونلق در مسلجد انجام می گرفت. انجام شلغل آرایشلگری در مسلجد 
کاری نامتعلارف نبلود. زن هلا در مسلجد می نشسلتند و بله فلروش نلخ می پرداختند. 
کلودکان عالقمنلد در ایلن ملکان مقلدس بله یادگیلری شلغلهای مختللف مشلغول 

1 . طوسی، امالی، ص 49.
2 . مّکی السباعی، نقش کتابخانه های مساجد در فرهنگ و تمدن اسالمی، ترجمه علی شکوئی، ص 30.

3  . الوالی، المساجد فی االسالم، ص 220.
4 . مّکی السباعی، نقش کتابخانه های مساجد در فرهنگ و تمدن اسالمی، ترجمه علی شکوئی، ص 32.
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بودنلد. گاهلی عطلر، ادویله، شلمع و ظلروف در مسلجد برای فلروش عرضه می شلد. 
در دوره های بعد گاهی مسلاجد برای خرید و فروش سلازماندهی می شلد. نگاشلته اند 
کله در مسلجد بزرگ اندللس بیش از هزار کارمند مشلغول کار بودند و بخشلی از آنها 

در امور حرف اشلتغال داشتند.1 

هفتم( عامل وحدت بخش 
سراسلر تاریلخ اسلالم خصوصلاً در آغاز ظهور اسلالم، نشلان از حقیقتلی واال دارد و آن 
این که همیشله مسلجد محل تجمع مسللمانان بود. مسللمین صدر اسلالم در مسلجد 
تشلّکل می یافتنلد، گلرد یکدیگر می آمدند و بسلان اّمتی واحد اسلتمرار حیات اسلالم 

را تضمیلن می نمودند. 
از مهم تریلن مکانهلای وحدت آفریلن مسلجدالحرام بلود. در سلال دوم هجلرت کله 
قبلله مسللمانان تغییلر کلرد و پیلروان پیامبلر بله سلوی کعبله نملاز گزاردنلد، 
مسلجدالحرام و مکله پایلگاه اصلی اسلالم شلد. ایلن اقدام علالوه بر پیلروزی فرهنگی 
بلر قلوم یهلود، پیروزی بلر قریش نیز بلود؛ زیرا تا پیلش از این کعبله در انحصار عقائد 
شلرك آلود کفلار قریلش بلود. با ایلن حرکلت آییلن توحیلدی ابراهیم احیا شلد، 
مکله موقعیتلی ممتلاز یافلت و تملام مسللمان ها رو بله قبله ای واحلد نملاز گزاردند:

َه ُمبلاَرکاً َو ُهدًی لِلْعالَمیَن 2؛ یقیناً نخسلتین  إِنَّ أَوََّل بَْیلتٍ ُوِضلَع لِلنَّلاِس لَلَّلذي بَِبکَّ
خانله ای کله بلرای ]نیایلش و عبلادت [ ملردم نهلاده شلد، همان اسلت کله در مکه 

اسلت، کله پر برکلت و وسلیله هدایت بلرای جهانیان اسلت .

کعبله نخسلتین خانله توحیلد بود که به سلوی آن نیایش و پرسلتش پلروردگار انجام 
می شلد و نیلز نخسلتین نقطه ای شلد که بله صورت مرکلز اجتماع مبارك مسللمان ها 
درآملد. خداونلد از ایلن طریق به امت اسلالمی هویّت بخشلید، وحدت آنهلا را تضمین 
نملود و از آنهلا دعلوت نملود تا اختالف هلا و تفاوت ها را کنلار نهنلد و اجتماعی بزرگ 

و واحد تشلکیل دهند.3 
1 . همان، ص 32.

2 . آل عمران / 96.
3 . سید قطب، فجر ظالل القرآن، ج 1، ص 134.
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اگلر کسلی از باال به صفلوف نمازگزاران مسللمان بنگرد دایره های متعلددی را خواهد 
دیلد کله یکلی درون دیگلری قلرار گرفتله تلا بله کانلون اصللی خویلش یعنلی کعبه 
برسلد. جهان اسلالم یعنلی دایره های متداخلی کله مرکز واحلدی دارد و یکپارچگی و 
وحلدت خصیصه اصلی آنهاسلت براین اسلاس، مسلجد یعنی محل اجتماع مسللمانان 
کله تلا در ایلن ملکان بلا شلکوه گلرد یکدیگلر آینلد، تضلارب آراء نمایند، بلا یکدیگر 

تعاملل فرهنگلی نماینلد و بّر و تقلوی را به اشلتراك گذارند.1
قلرآن کریلم نملاز، قبلله و کعبله را براسلاس حکمتلی واال تشلریع نمود. ایلن حکمت 
چیلزی جلز این نیسلت کله مسللمانان ید واحده باشلند. تفرقله در میان آنان نباشلد. 
مرکلزی وحدت بخلش آنهلا را گلرد یکدیگر جملع کند و بلا یکدیگر پرسلتش خداوند 

یگانله کنند.2
نقلل کرده انلد کله ملرد نابینایلی بله محضلر پیامبر آملد و اظهلار داشلت که من 
نابینلا هسلتم، چله بسلا صلدای اذان را می شلنوم وللی کسلی نیسلت ملرا بله نملاز 

جماعلت مسلجد آورد. پیامبلر فرملود: 
از منلزل خلود تلا مسلجد ریسلمانی ببنلد و بله جماعلت حاضلر شلو تلا از اجتماع 

مسللمین دور نمانلی.3

هشتم( امنیت عمومی 
در مسلاجد امنیلت حاکلم بود. مسلجد محلی امن برای مسللمانان به حسلاب می آمد 
و ایلن ملکان منلّزه نملاد امنیلت اجتماعلی محسلوب می شلد. امنیلت اجتماعلی از 

مسلجد بله جامعله تسلّری می نمایلد. خداونلد امنیت را در مسلجد قلرار داد: 
َو إِْذ َجَعلَْنلا الَْبْیلَت َمثابَلًه لِلنَّلاِس َو أَْمنلاً َو اتَِّخُذوا ِملْن َمقاِم إِبْراهیَم ُمَصلًّلی َو َعِهْدنا 
وِد4؛ و  لجُ ِع السُّ کَّ ائِفیَن َو الْعاِکفیَن َو الرُّ را بَْیِتلَي لِلطَّ إِللی  إِبْراهیلَم َو إِْسلماعیَل أَْن َطهِّ
]یلاد کنیلد[ هنگاملی که ما ایلن خانه ]کعبه [ را بلرای همه مردم محلل گردهمایی 
و جلای املن واملان قلرار دادیلم، و ]فرمان دادیلم:[ از مقلام ابراهیلم جایگاهی برای 

1 . مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 1، 495؛ جوادی آملی، تسنیم، ج 6، ص 563.
2 . مطهری، خدمات متقابل اسالم و ایران، ص 251.

3 . طوسی، تهذیب األحکام، ج 3، ص 25.
4 . بقره / 125.
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نملاز انتخلاب کنیلد. و بله ابراهیم و اسلماعیل سلفارش کردیم کله: خانله ام را برای 
طلواف کننلدگان و اعتکاف کننلدگان و رکلوع کننلدگان وسلجده گذاران ]از هلر 

آلودگلی ظاهلری و باطنی [ پاکیلزه کنید. 

کعبله و مسلجدالحرام ملکان امنلی بلرای مسللمانان بله حسلاب می آملد. خداونلد به 
آنجلا برکلت بخشلید و آن مسلجد را فضلای املن و آرام قلرار داد. در سلایه امنیلت و 
آرام مسلجد، برکلت امکان پذیر اسلت. مسلجد نقشلی بازدارنده در ناهنجاریهلا، نزاع ها 
و سلتم ها دارد؛ به گونله ای کله در آنجلا مسللمانان تمریلن علدل ورزی و مهلرورزی 
می کننلد. در مسلجد مسللمان ها بلا تملام اختالفلات قومی، نلژادی، زبانلی و مذهبی 
جملع می شلوند و بلا یکدیگلر از فیلض الهلی بهره منلد می گردنلد. مسللمان ها در 
مسلجد یادمی گیرنلد تلا خصومت هلا را کنلار گذاشلته و سلیر تعاملل و امنیلت پیش 

 . ند گیر

ب( نقش سیاسی 
بسلیاری از املور سیاسلی در زملان پیامبر اکلرم در مسلجد انجام می شلد. پیامبر 
اکلرم مسلجد را بله بزرگتریلن پایگاه سیاسلی حکومت تبدیل کلرد و در آنجا امور 

حکومتلی را به اجلرا می گذارد. 

اول( دیدار با هیئت های سیاسی
سلران قبائلل و نیلز نماینلدگان و فرسلتادگان آنان برای آشلنایی با اسلالم و مذاکره با 
شلخصیت اول جهلان اسلالم بله مدینله می آمدند و رسلول خدا آنها را در مسلجد 
بله حضلور می پذیرفلت. آنهلا سلؤاالت خویلش را مطلرح می کردنلد و پاسلخ های 
منطقلی و روشلن از رسلول خاتلم دریافلت می نمودنلد. گاهلی در حیات مسلجد، 

چادرهایلی برپلا می شلد تلا از میهمان هلای حضلرت محملد پذیرایی شلود. 
آورده انلد کله انلس ابلن ماللک می گفلت1 ملا در مسلجد نشسلته بودیلم کله ملردی 
شترسلوار وارد مسلجد شلد و شلترش را در مسلجد بر زمین خواباند، سلپس پایش را 

1 . ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج 1، ص 449.
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بسلت و از افلراد مسلجد کله رسلول خلدا نیز در میلان آنان نشسلته بود، پرسلید 
کدامیلک از شلما محملد هسلتید؟ )راوی( می گویلد: این ملرد سفیدپوسلت که تکیه 
داده اسلت. آن ملرد بله پیامبر گفلت: ای فرزند عبدالمطلب! پیامبلر فرمود: تو 
را اجابلت نملودم. آن ملرد بله پیامبلر گفت: ای محملد مرا از تو پرسلش هایی 
اسلت کله در گرفتلن پاسلخ آنها سلخت پافشلاری می کنلم. مبلادا از این بابلت بر من 
 فرملود: هلر چله می خواهلی بپلرس. آن ملرد بله پیامبر خشلم گیری. پیامبلر
گفلت: تلو را بله پلروردگارت و پلروردگار پیشلینیانت سلوگند می دهلم آیلا خداوندی 
تلو را به سلوی همه مردمان فرسلتاده اسلت؟ رسلول خلدا فرملود: آری. گفت: تو 
را بله خلدا سلوگند می دهلم آیلا خداونلد تلو را املر نمود تلا نمازهلای پنجگانله را در 
روز و شلب بله جلای آوری؟ رسلول خلدا فرملود: آری. گفت: تو را به خدا سلوگند 
می دهلم آیلا خداونلد تلو را فرملان داد کله ایلن ملاه از سلال را روزه بگیلری؟ رسلول 
خلدا فرملود: آری. گفلت: تلو را بله خلدا سلوگند می دهلم، آیلا خداوند تلو را امر 
کلرد کله ایلن صدقله را از ثروتمنلدان بگیلری و بیلن فقرایمان تقسلیم کنی؟ رسلول 
خلدا فرملود: آری. آن گاه آن ملرد گفلت: بله آن چله آوردی ایملان آوردم و ملن 
فرسلتاده کسلانی از قلوم خلود هسلتم کله در پی ملن می آیند. ملن ضمام بلن ثعلبه 

از قبیلله بنلی سلعد بن بکر هسلتم. 
در آغلاز اسلالم رویله پیامبلر ایلن بود که در مسلجد می نشسلت و افلراد مختلفی 
یلا هیئت هلای سیاسلی بلا ایشلان مالقلات می کردند و بلا یکدیگلر به بحلث و گفتگو 
می پرداختنلد. پیامبلر از مسلجد به عنوان مرکلز عبادت و نیز دیدار بلا نمایندگان 
اسلتفاده می نملود. رسلول خلدا بله جز این که فرسلتادگان سیاسلی را در مسلجد 
می دیلد، از مسلجد نمایندگانلی بله نقلاط دوردسلت می فرسلتاد و بلا آنها بله بحث و 

گفتگلو می پرداخت. 
ابلن اسلحاق نقلل می کنلد1 پلس از این کله رسلول خلدا از تبلوك برگشلت، ملاه 
رمضلان بلود. هیئلت ثقیلف خدملت آن حضلرت رسلیدند و پیامبلر بلرای آنها در 
 گوشله مسلجد خیمله ای به پاداشلت و در آن می زیسلتند و بلالل از خانله پیامبلر

1 . کتانی، التراتیب االداریه، ج 1، ص 447.
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بلرای آنلان غلذا می بلرد و رسلول خلدا هر شلب بعد از شلام نلزد آنلان می رفت و 
با ایشلان حلرف می زد. 

ابلن سلعد می نویسلد کله پیامبر اکلرم به هنلگام اسلتقبال از هیئت هلای خارجی 
بهتریلن لباس هایلش را می پوشلید و بله بلزرگان اصحلاب دسلتور ملی داد کله چنین 

1 کنند.
در مسلجدالنبی مکانلی بله نلام اسـتوانه الوفـود وجلود دارد کله تلا بله املروز جایگاه 
آن معللوم اسلت. رسلول خلدا در کنلار ایلن سلتون می نشسلت و بله گفتگلو 
بلا هیئت هلای سیاسلی و فرسلتادگان اعزاملی از سلوی قبائلل و طوایلف مختللف 
می پرداخلت. همزملان بلا رشلد و توسلعه اسلالم و ظهور اقتلدار و عظمت مسللمانان، 
حضلور ایلن هیئت هلا رو بله فزونلی  گلذارد و مباحلث آنان از مسلائل سیاسلی، جنبه 

اعتقلادی و ایمانلی نیلز گرفت. ایلن مذاکرات گاهی بله انعقاد عهدنامه منجر می شلد.2

دوم( روشنگری افکار عمومی 
از دیگلر رسلالت های مسلجد ایلن بلود که مبلارزات بلا کج روی هلا و انحرافلات فکری 
در ایلن ملکان پلاك انجلام می شلد. سلیره حضلرت محمد این بلود که بله هنگام 
مشلاهده ناهنجلاری یلا کج روی در مسلجد حضلور می یافلت و ذهن و فکر مسللمانان 

را روشلن می نمود. 
گفتنلی این کله نقلش روشلنگرانه مسلجد بعلد از پیامبلر اکلرم بله تدریلج رنلگ 
باخلت و بلا فشلار اختنلاق حاکملان املوی و عباسلی، مسلجد نتوانسلت این رسلالت 
بلزرگ خلود را آن گونله کله بایلد ایفلا کند. املا گاهی این نقش عمده مسلجد توسلط 
اولیلای حلق احیا می شلد. بله نمونه های تاریخلی در ایلن زمینه می تلوان توجه نمود؛ 
خوانلدن خطبله حضلرت فاطمله زهلرا پیراملون مسلأله فدك، سلخنرانی ابلّی بن 
کعلب در نملاز جمعله پیراملون فضایل اهلل بیت، سلخنرانی امام حسلین در 
حضلور خلیفله دوم3. زمانی که به امام سلجاد خبر رسلید عّده ای در مسلجدالنبی 

1 . ابن سعد، طبقات الکبری، ج 4، ص364.
2 . واقدی، المغازی، ص 734.

3 . همان، ص 292.
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بله ناسلزاگویی دربلاره امیلر مؤمنان زبان گشلوده اند، امام به مسلجد شلتافت 
و آنلان را انلدرز نمود.1

 ،آنلگاه کله معاویله در مسلجد بلزرگ دمشلق پیلروزی خلود را بلر اهلل بیلت
پیلروزی بلر دشلمنان خلدا برشلمرد، صعصعه بلن صوحان با شلجاعت برخاسلت و به 

پاسلخ گفلت.2 او  یاوه سلرایی های 
املام صلادق روزی بله مسلجد درآملد و مشلاهده نملود کله فرمانلدار منصلور به 
بدگویی از حضرت علی مشلغول اسلت. آن امام از جای برخاسلت و سلخنانی 
عالمانله و شلجاعانه بلر زبلان جلاری کرد. این عملل چنلان تأثیرگذار بود کله نماینده 

منصور مسلجد را تلرك کرد.3

سوم( انجام بیعت
در صلدر اسلالم رسلم بلر این بلود که تازه مسللمانان به جهلت وفاداری خلود به آیین 
اسلالم بله مدینله می آمدنلد، در مسلجد حاضلر می شلدند و بلا حضلور مسللمانان بلا 
پیامبلر بیعلت می نمودنلد. ایلن عملل پایبنلدی آنهلا را به آییلن جدیلد و فرامین 
 نشلان ملی داد؛ چنانکله بلرای تازه گرونلدگان بله آییلن پیامبلر رسلول خلدا

جنبله سیاسلی نیز داشلت.4
حاصلل آن کله رسلول خدا چله در مکه و چه در مدینه، از مسلجد بله عنوان یک 
سلنگر سیاسلی و اجتماعلی بلرای هویت بخشلی بله کیلان جامعه اسلالمی بیشلترین 
بهره هلا را بلرد. آن حضرت این نهاد مقدس را برای حیات سیاسلی و تشلکل اجتماعی 
در جامعله آن روز همچلون قلبلی تپنلده در آورد. انجلام مراسلم، برنامه هلا، دیدارها و 
روشلنگری ها همله و همله، جهلت اقتدار سیاسلی و اجتماعلی حکومت اسلالمی بود. 
پیامبلر هلم رییس حکومت اسلالمی بلود و هم عهده دار امور مسلجدالنبی بود و از 
ایلن رهگلذر پیونلد مبارکلی میان مسلجد و حاکمیت برقلرار نمود. همراه با گسلترش 
اسلالم در مناطق و بالد مختلف، مسلجد به عنوان پیام آور حاکمیت اسلالمی توسلعه 

1 . مجلسی، بحار االنوار، ج 46، ص 143.
2 . همان، ج 44، ص 132.
3 . همان، ج 47، ص 165.

4 . واقدی، المغازی، ص 568.
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یافلت و محللی امن برای مسللمانان شلد. بیشلترین حضور پیامبر در مسلاجد بود 
و هملواره کارگلزاران و نماینلدگان خویلش را دعلوت می نملود تلا مسلجد بسلازند و 
فرهنلگ دینلی را در مسلاجد برپلا دارند و در یلک کالم خالصه می توان گفت مسلجد 

مهم تریلن نهلاد حکومت نبلوی به حسلاب می آمد. 
بسلیار زیبنلده اسلت کله ایلن نقش مسلجد املروزه احیلا گردد. مسلجد خانله خدا و 
مکانی مناسلب برای طرح مسلائل عمومی مسللمانان اسلت. الزم اسلت نقش سیاسی 
و اجتماعی مسلجد به رسلمّیت شلمرده شلود و این رسالت بزرگ به مسلجد بازگردد. 
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چهار( کارکرد نظامی  «
از دیگلر نقش هلا و عملکردهلای مسلجد ایلن بود که جنلگ و نیز صلح از مسلجد آغاز 

می شلد. مسلجد پایلگاه اصللی حکومت در املور نظامی به حسلاب می  آمد. 

اول( اردوگاه سپاه 

در عصر رسلول خاتم سلپاهیان و مجاهدان اسلالم در مسلجد تجمع می نمودند و 
از آنجلا بله سلمت جبهه های جنگ گسلیل می شلدند. در جنلگ احد ملردم مدینه از 
هلر سلو به طرف مسلجد پیامبر شلتافتند و در آنجلا اجتماع نمودند. فرماندهان شلب 
را در مسلجد سلپری کردنلد و صبلح با سلپاهیان عازم احلد جهت جنگ با سلپاهیان 

قریش شلدند. 

دوم( مداوای مجروحان 
بعلد از جنلگ، مجروحلان زیلادی را به سلمت مدینله یا مکله می آوردند و آنلان را در 
مسلجد قلرار داده مشلغول ملداوا می شلدند. سلعد بلن معلاذ بعلد از آن کله در جنگ 
خنلدق مجلروح شلد در مسلجد بسلتری گشلت و زنلی از قبیلله خلودش مشلغول 
ملداوای او شلد. نلام ایلن زن رفیلده بلود کله خلود را وقلف خدملت بله مجروحلان و 

بیملاران نملوده بود. 
نوشلته اند اولیلن شلخصی که در عالم اسلالم بیمارسلتان سلاخت ولید بلن عبدالملک 
در سلال 88 هل .ق بلود. او این بیمارسلتان را در مسلجدی بزرگ برپا نملود و اطبایی را 
بله آنجلا دعلوت کلرد. وی دسلتور داد در این مکان بلرای جذامیان، کلودکان و کوران 

مکانلی را تهیله دیدنلد و از بیت المال مخلارج آنجا را تأمیلن می نمود.1

سوم( مقّر فرماندهی 
رسلول خلدا در مسلجد با ایلراد خطابه های آتشلین ملردم را برای اعلزام به جهاد 
و مقابلله بلا کفلر و الحلاد آملاده می نملود. مقدملات جنگ هلا و غزوه هلا در مسلجد 
تلدارك دیلده می شلد و مسلجد پایگاهلی مهم بلرای بسلیج عمومی مسللمان ها برای 

1 . ابن بطوطه، رحله، ص 208. 
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جهلاد بله حسلاب می آملد. رسلول خلدا مسلجد را مقلّر فرماندهی جنلگ و صلح 
قلرار داده بود. 

روزی سلپاه اسلالم اطلراف قلعه بنی نضیر را محاصره کرد، آنان شلروع بله تیراندازی و 
سلنگ زدن کردند. شلبانگاه رسلول خدا علی را به فرماندهی سلپاه گماشلت 
و بله مدینله بازگشلت. قّبله رسلول اهلل کله از چلوب و ملو بود ملورد اصابلت قرار 
گرفلت. ایلن مسلجد تا به امروز پابرجاسلت و از مسلاجد مهم شلیعیان قبا به حسلاب 

می آید.1
مسللمانان پس از امضا صلح حدیبیه در سلال ششلم توانسلتند در سلال هفتم هجرت 
)یلک سلال پلس از تاریلخ قرارداد( وارد مکه شلوند و پس از سله روز اقاملت در مکه و 
انجلام اعملال عملره شلهر مکه را تلرك گویند. آنلان می بایلد در این مدت جز سلالِح 
 مسلافر کله هملان شمشلیر اسلت سلالح دیگلری هملراه نداشلته باشلند. پیامبر
از مسلجد مدینله احلرام بسلت و دیگلران نیلز از وی پیلروی نمودنلد. دو هلزار نفلر 
لبیک گویلان بلا لباس هلای احلرام راه مکه را پیلش گرفتند. این کاروان آنچنان شلکوه 
و جالللی داشلت کله بسلیاری از مشلرکان را بله معنویلت و حقیقلت اسلالم متوجله 

سلاخت. ایلن سلفر تبلیغلی بلود و این افلراد در حقیقلت سلپاه تبلیغ اسلالم بودند.2

1 . جعفریان، تاریخ سیاسی اسالم، ص 543.
2 . سبحانی، فرازهایی از تاریخ پیامبر اسالم، ص 260.
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پنج( کارکرد قضا  «
 هلر گاه اختالفلی میلان دو مسللمان پیدا می شلد، آنها دعلوای خود را نلزد پیامبر
می بردنلد و رسلول خلدا در مسلجد می نشسلت و نزاع هلا و کشلمکش های آنلان 
را حلّل و فصلل می نملود. اگلر بله تاریلخ صلدر اسلالم بنگریلم بله دسلت می آیلد که 
اولیلن قاضلی در اسلالم وجلود مبارك نبلی خاتم اسلت. آن حضرت اشلخاصی را 
 هلم بلرای داوری بله مکان هلای دور یلا نزدیک می فرسلتاد، چنانکه حضلرت علی
را بلرای قضلاوت بله یملن فرسلتاد. امیلر مؤمنلان بله رسلول خدا گفلت: من 

جوانلم و سلن کملی دارم و علملم بلرای قضلاوت کم اسلت. آن حضلرت فرمود:
خلدا قلبلت را هدایلت می کنلد و زبانلت را ثابلت می گردانلد. وقتلی کله دو نفلر برای 
قضلاوت نلزد تلو آمدنلد و مقابللت نشسلتند، داوری نکلن مگلر این کله سلخن هر دو 
طلرف را بشلنوی. آن گاه امیلر المؤمنیلن فرملود: بعلد از آن هیچلگاه در قضاوتلی 

نلرزیدم.1
گفتنلی این کله کار قضلات در آغلاز عمدتلاً پرداختلن بله شلکایت و حلّل دعلاوی 
مسللمانان بلود. اّملا رفته رفتله با توسلعه جهان اسلالم، دامنله امور قضاوت گسلترش 
یافلت و املوری نظیلر مجانیلن، ایتام، مفلسلین، مهجوریلن و اوقاف به عهلده قاضیان 

شلد.2  گذارده 
 در مسلجد بله املر قضلاوت می پرداخلت، چنانکله امیلر مؤمنان رسلول خلدا
در مسلجد کوفله مکانلی بله نام دکله القضا سلاخت و در آنجلا اختالفات مسللمانان را 
فیصلله ملی داد. املر قضلاوت بعد از رسلول خلدا و حضلور اهل بیت اسلتمرار 
یافلت و از رویه هلای عمومی مسللمین گشلت. مقدسلی نقلل می کند که از رسلم های 
نیکلوی نیشلابوری، بله داوری نشسلتن سپهسلاالر بلا وزیر اوسلت که بلا کمک قاضی 
و رئیس و چند تن از دانشلمندان و بزرگان، روزهای دوشلنبه و پنجشلنبه در مسلجد 

رجلا حکلم صلادر می کننلد و این در کشلور اسلالم بی مانند اسلت.3 
البتله گاهلی منازعلات مسللمانان در حلّد شلکایت و قضاوت نبلود و تنها مشلاجره ای 

1 . ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج 1، ص 18.
2 . ابن خلدون، مقدمه، ص 220.

3 . مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفه األقالیم، ج 1، ص 223.
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سلاده و اختالفلی کوچلک شلکل می گرفلت. رسلول خدا بله هنگام بلروز اختالف 
کوچلک، طرفیلن را بله مسلجد فلرا می خوانلد و بلا گفتگو و بله صورت مسلالمت آمیز 

آنهلا را بلا یکدیگلر آشلتی ملی داد تا نلزاع و دلخلوری کاماًل از بیلن برود. 
مسلجد نهلادی بلود کله قسلط و علدل را برپلا می کلرد، مبلارزه بلا ظللم و بی عدالتی 
از مسلجد آغلاز شلد، مسلجد داد مظلومان را می سلتاند و مسلجد فصل الخطلاب بود. 
بله زبلان دیگلر مسلجد در آن روزگار جایلگاه قلّوه قضائیه و شلورای حلل اختالفات را 
بلر عهلده داشلت و املور دادخواهلی و دادگسلتری برای عملوم در آنجا انجام می شلد. 
در ایلن میلان مسلجدالنبی جایلگاه ویژه ای داشلت و بارها شلاهد اسلتغاثه مظلومان و 

شلکایت سلتم دیدگان بود. 
رسلول خلدا هملواره یلاور و پشلتیبان سلتم دیدگان بود و هلرگاه اختالفلی میان 
دو نفلر یلا دو قبیلله پدیلد می آمد بلا عدل میلان آنان قضلاوت می کرد و فتلوا می داد. 
بلرای رسلول خلدا قبیلله، نلژاد، جنسلیت و جایلگاه فلرد اهمّیلت نداشلت بلکله 

ایشلان تنهلا براسلاس قانلون خلدا و عداللت داوری می نمود. 
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2( مسجد تراز 

قلرآن، سلیره نبلوی و تاریلخ صلدر اسلالم سلیمای مسلجد ایلده آل را در اختیلار ملا 
قلرار می دهلد. مسلجِد مطللوب دارای کارکردهلا و نقش هلای فراوانی در ابعاد وسلیع 
اسلت. مسلجِد آرمانی بله اندازه تملام ابعاد اسلالم و تمام جنبه های حکومت اسلالمی 
رسلالت و وظیفله دارد. ارگان اصللی حکومت نبوی مسلجد تلّقی می شلد. سلیره اهل 
بیلت بله ملا نشلان می دهلد کله مسلجد جهلت فرهنگ سلازی و نیز انسان سلازی 
مهم تریلن پایلگاه بلوده اسلت. مسلجد تملام حمله هلای دشلمنان را خنثلی می کلرد. 
گسلترش دیلن و توسلعه فرهنلگ اسلالمی از طریلق مسلجد شلکل گرفلت و در یک 
سلخن خالصه مسلجد مقلّر حکوملت پیامبر بلود. مسلجد معیلار دارای ویژگی ها 
و ابعلاد متنوعلی اسلت کله توجله بله آنهلا می توانلد در بازشناسلی مسلاجد موجود و 

احیلا آنهلا تأثیرگذار باشلد. 
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یک( انسان سازی و رشد معنوی  «
مسلاجد انسلان ها را بلا خلدا آشلنا می کننلد. از آنجلا کله مسلجد خانله خداسلت و 
عبادتلگاه مسللمانان محسلوب می گلردد، انسان سلاز ترین ملکان، مسلجد به حسلاب 
می آیلد. دعلا، راز و نیلاز با خلدا، نماز، اعتلکاف، یاد خلدا و تمام عبادتهلا مکانی اصیل 
بله نلام مسلجد دارنلد و انسلان از طریق این املور به خدا نزدیک شلده بله درگاه الهی 

بلار می یابد. 
مسلجد کانلون تربیلت و هدایلت انسان هاسلت. نظلارت بلر سلیر و سللوك عرفانی در 
مسلجد انجلام می شلود. تربیلت الهلی محصلول ارتبلاط با مسلاجد اسلت. مسلجد در 
رسلاندن آدمیلان بله قلرب خدا نقلش مهمی ایفلا می کند. دیلن می تواند نیلاز معنوی 

بشلر را تأمیلن نمایلد و ایلن املر در سایه سلار هدایلت مسلجد امکان پذیر اسلت. 
عبلادت پلروردگار یکلی از حقلوق الهلی اسلت. بلر آدمیان فرض اسلت این حلق را به 
شایسلته ترین وجله تحقلق بخشلند. معنویلت و عبلادت باعث رشلد روحی و جسلمی 
انسلان می شلود. عبلادات تکامل بخلش انسلان ها بلوده آدملی را تلا مبلدأ عاللم بلاال 
می برنلد. رشلد آدملی جلز از رهگلذر عبادت و پرسلتش ممکن نیسلت و مسلجد تنها 

مرکلزی اسلت کله نمایان گلر رابطله انسلان بلا خالق جهان اسلت. 
مسلجد کانلون ذکلر و مرکلز رابطله مسلتقیم بلا خداسلت. حضور شلکوهمند انسلان 
بلرای عبلادات جمعلی در این مکان مقلدس محقق می گلردد. اهل مسلجد همواره به 
ذکلر، تسلبیح، یاد آخلرت، خودسلازی و تهذیب نفس مشلغولند. مسلجد خلوتگاه راز 
 و نیلاز بلا معبلود اسلت و بندگلی انسلان در مسلاجد ظاهلر می شلود. رسلول خدا

فرمود: 
اهلل مسلجد بله داشلتن ایلن نعمت مفتخرنلد که هلر گاه دعایلی خواننلد، خداوند 

بهشلت ارزانلی آنلان نماید و به سلبب دعایشلان بلالی دنیلا از آنلان بگرداند.1

حضرت محمد اشاره فرمود: 
ماداملی کله انسلان در مسلجد نشسلته باشلد خلدای تعالی بله ازای هلر نفس یک 

1 . حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 194.
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درجله در بهشلت بله او عطلا کنلد، مالئکله بله او درود فرسلتند، ده حسلنه برایش 
بنویسلند و ده گنلاه از نامله اعمالش محلو کنند. اگر در حال رفتن به مسلجد بمیرد 

خداوند بهشلت را بلرای او ضمانلت گرداند.1 

امام صادق در مناقب امیر مؤمنان می فرماید: 
پنلج تلن در محلراب بشلارت هایی را بله دسلت آوردنلد: سللیمان تا یک سلال 
پلس از مرگلش همچنان پادشلاه بلود )سلبأ/14(، داود عفو خدا را بدسلت آورد 
)ص/24(، مریلم را طعلام بهشلتی نصیلب شلد )آل عمران/37(، یحیلی را به 
زکریّلا بشلارت دادنلد )آل عملران/39( و عللی به امامت رسلید )مائلده/55(.2

1 . مجلسی، بحار االنوار، ج 80، ص 30.
2 . ابن شهر آشوب، مناقب، ج 3، ص 263.
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دو( فرهنگ سازی و توسعه ارزش های دینی  «
یکلی از اصلی تریلن رسلالت های مسلجد نشلر معلارف قرآنلی و فرهنگ سلازی اسلت. 
مسلجد بله دلیلل جایلگاه رفیعلی کله دارد می توانلد فرهنلگ عموملی را بازسلازی 
نمایلد و سلبک زندگلی انسلان ها را اصلالح کنلد. نقش جامعه شلناختی مسلجد به ما 

می گویلد ایجلاد تغییلرات اجتماعلی بلا مسلجد امکان پذیراسلت. 
در مسلجد ملردم بلا آموزه هلای دینلی آشلنا می شلوند. مسلجد انسلان را بلا پلاکان و 
نیلکان همنشلین می نمایلد. هدایلت الهی در مسلجد توزیع می شلود و هدایت یافتگان 

در ایلن مرکز آسلمانی به سلوی پلروردگار عاللم رهنملون می گردند.
اصلالح مفاسلد اخالقلی و نابهنجاری هلای اجتماعلی از طریلق ارتبلاط بلا مسلاجد 
تحّقلق می یابلد؛ زیلرا کله یکلی از مهم ترین کارکردهای مسلجد این اسلت کله مأمن 

نمازگلزاران بلوده انسلان نمازگلزار را از منکلرات و زشلتیها دور سلازد: 
الَه تَْنهلی  َعِن الَْفْحشلاِء َو  لالَه إِنَّ الصَّ اتْلُل ملا أُوِحلَي إِلَْیلَک ِملَن الِْکتلاِب َو أَقِلِم الصَّ
ُ یَْعلَلُم ملا تَْصَنُعوَن1؛ آنچله را از این کتاب به تو وحی  ِ أَْکَبلُر َو اهللَّ الُْمْنَکلِر َو لَِذْکلُر اهللَّ
شلده اسلت، بخوان و نماز را برپا دار، یقیناً نماز از کارهای زشلت، و کارهای ناپسلند 
بلاز ملی دارد؛ و همانلا ذکلر خلدا بزرگ تلر اسلت، و خلدا آنچله را انجلام می دهیلد، 

می دانلد.

مشلاهده صالحلان و هدایت یافتلگان، شلنیدن داسلتان های زیبلای قلرآن، برگلزاری 
دعاهلا و زیلارات، مشلاهده اماکن مشلرفه، ذکر خدا و همنشلینی با صالحلان می تواند 
ارزش هلای دینلی را در ذهلن اهلل مسلجد زنلده نگه داشلته زشلتی ها را از آنلان دور 

 . ید نما
مسلجد می توانلد در تبییلن مسلائل اعتقلادی و معلارف دینلی کملک نماید. مسلجد 
می توانلد بله دفلع شلبهات دینلی و پاسلخ دادن به سلؤالهای اعتقلادی مدد رسلاند و 
مسلجد هملواره توانسلته اسلت مرکلز تعلیلم و تربیت باشلد. آموزش معارف اسلالمی 
چنلان بلا مسلاجد عجین شلده اسلت که هلر کس با دیدن مسلجد بله یاد دیلن و نام 

1 . عنکبوت / 45.
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خلدا می افتلد. برگلزاری کالس های آموزشلی و کرسلی های اعتقادی در کنلار عبادت، 
نقلش مسلجد را کاملل می کنلد. اهلل مسلجد بایلد بیشلترین اطالعلات را نسلبت به 
احلکام، ارزش هلای اخالقلی و مسلائل اعتقلادی داشلته باشلند. از آنجلا کله نیازهای 
دینلی ملردم توسلعه یافتله متنلوع گردیلده اسلت، مسلجد باید بلا مدیریتلی فعال به 
املر تربیلت و نشلر آموزه هلای دینی بپلردازد تا در جلذب مخاطبین خصوصلاً جوانان 

موفلق ظاهلر گردد. 
پایلداری و حفلظ ارزش هلای دین در گرو حفظ مسلاجد اسلت. مسلجد در هر کوی و 
بلرزن یادملان ارزش هلای نلاب بوده پایلگاه جوانمردان اسلت. هر کس بله حریم دین، 
مقدسلات و ارزش هلا تجاوز کنلد خود را رودرروی مسلجد می بیند. پیلروزی در جهاد 
اکبلر و حفلظ ارزش های اخالقی برای کسلانی اسلت که در مسلجد پلرورش یافته اند. 
حفلظ ارزش هلا تنهلا از طریق آشلنایی با آنهلا امکان پذیر اسلت و آگاهی بله هنجارها 

و ارزش هلای الهلی از طریلق آموزش گاه های مسلاجد حاصل می آید. 
سلنت های دینلی می تواننلد فراملوش شلوند و حتلی جلای خلود را بله خرافلات و 
ارزش هلای نلاروا دهنلد. این مسلجد اسلت که سلنت های الهلی را زنده نگه داشلته و 
مانلع فراموشلی آنهلا می گلردد. بلا زنلده نگه داشلتن سلنت های دینلی و آداب قرآنی 

می تلوان نسلل جدیلد را نجلات داد و آنلان را سلمت حقیقلت رهنملون شلد. 
تاریخ اسلالم نشلان می دهلد که همواره دین دسلتخوش تحریلف و ورود خرافات بوده 
اسلت. فرصت طلبلان و حاکملان ظاللم بلا انگیزه هلای گوناگلون بدعت هلا و انحرافات 
مختلفلی را بله دیلن وارد می کردنلد و آنهلا را به عنلوان دین به مردم نشلان می دادند. 
مهم تریلن مکانلی کله می توانلد بلرای مقابله بلا بدعت گلران و خرافه سلازان خطرناك 
باشلد مسلجد اسلت. مسلاجد می توانلد بلا سلازماندهی مناسلب و انجلام آموزش ها و 
اقداملات مؤثلر تحریفلات و خرافلات را از دیلن بیرون کند و در این راسلتا روشلنگری 

یند.  نما
مسلجد ملکان مناسلبی بلرای پاسداشلت مکتلب اسلت. هملواره آزادی خواهلان و 
جان برکفلان مسلجد را پایلگاه خویلش قلرار می دادند تلا آرمان های بزرگ اسلالمی و 
انقالبلی را از مأذنه هلای مسلاجد فریلاد می زدنلد. همواره مسلاجد بودند کله جوامع و 
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گروه هلای اجتماعلی را بله حرکلت درآورده اند و آنها را به سلوی اهلداف مقدس پیش 
برده انلد. مسلجد منلادی ارزش هلای دینی، محلل نظر معلارف الهی، یادملان فرهنگ 

اسلالمی و سلنگر حفلظ نسلل جوان اسلت. رسلول خلدا فرمود: 
هلر کلس بله مسلجد رفلت و آملد نماید، هشلت خصللت را به دسلت آورد: نشلانی 
اسلتوار، فریضله ای انجلام یافتله، سلنتی بله پا داشلته شلده، علمی جدید، دوسلتی 

مفلر، سلخنی کله او را بله راه راسلت آورد، آبلاد کلردن مسلاجد و تلرك گناه.1

1 . مجلسی، بحار االنوار، ج 81، ص 3.
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سه( جامعه سازی و رشد سیاسی  «
مسلجد کانلون حلل اختالفلات مردم اسلت. محور انسلجام مسللمانان مسلجد اسلت. 
کسلانی کله بلا مسلجد در ارتباطنلد، بله وحلدت و همدللی بلا یکدیگلر پایبنلد بوده 
اقامله نملاز جماعلت و تشلکیل صفلوف منظلم، درس  خواهلان اقتلدار اسلالمند. 
یکپارچگلی و هماهنگلی می دهلد. اگلر برای حضور در مسلاجد تشلویق بسلیار شلده 
اسلت، ایلن املر بله دلیل حفلظ اتحلاد مسللمین و تحقق یکدللی آنان اسلت. وحدت 

اسلالمی تلا بلدان پایله اهمّیلت دارد کله اماملان معصلوم فرموده انلد: 
هلر کلس با ایشلان )اهل تسلنن( در صلف اّول نماز بخواند، همانند کسلی اسلت که 

در راه خلدا جهاد کند.1

مسللمانان عواملل وحلدت زای فراوانلی دارنلد و تفاوت هلا و اختالف هلای آنهلا بسلیار 
کمتلر از اشلتراکات آنهاسلت. للذا بایلد بله ریسلمان الهلی چنلگ زننلد و از عواملل 
تفرقه افکلن بپرهیزنلد تلا نفلاق از میلان آنان برچیده شلود و بله ویرانی دیلن نینجامد 

خداونلد بله مسللمانان املر فرمود: 
قلاً لِما بَْیَن یََدیْلِه َو أَنْلَزَل التَّلْوراَه َو اْلِنْجیَل2؛ این  َل َعلَْیلَک الِْکتلاَب بِالَْحلقِّ ُمَصدِّ نَلزَّ
کتلاب را تدریجلاً بله حلق و راسلتی بر تو نلازل کرد، کله تصدیق کننلده کتاب های 

پیلش از خود اسلت؛ و تلورات و انجیل را.

مسلاجد تلوده مسللمانان را بلا املام و پیشلوا مرتبلط می کننلد. ایلن ارتبلاط مسلتمر 
می توانلد آنلان را بلا مسلائل سیاسلی و اجتماعلی زملان آگاه سلازد. مسلجد هملاره 
بزرگتریلن پایلگاه اعلالن مسلائل حکومتلی بلوده اسلت. هنلوز طنیلن خطبه هلای 
 در دفلاع از والیلت و نیلز خطبه رسلواکننده امام سلجاد آتشلین فاطمله زهلرا
پلس از فاجعله کربلال بله گلوش می رسلد و از این طریلق اسلالم در عالی ترین شلکل 

خویلش بله حیات خلود ادامله داد. 
پیامبلر اکلرم مبلارزه با بت پرسلتی را از مسلجدالحرام آغلاز کرد؛ چرا کله به حکم 

1 . حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 8، ص 301.
2 . آل عمران / 3.
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قلرآن بایسلت مسلجد را برای طلواف، اعتکاف و نماز پلاك می کرد: 
ِع  کَّ ائِفیلَن َو الْعاِکفیلَن َو الرُّ لرا بَْیِتلَي لِلطَّ َو َعِهْدنلا إِللی  إِبْراهیلَم َو إِْسلماعیَل أَْن َطهِّ
ود1؛ و بله ابراهیلم و اسلماعیل فرمان دادیم که خانه مرا بلرای طواف کنندگان  لجُ السُّ

و معتکفلان و رکوع و سلجود کننلدگان پاکیزه کنید. 

 زائلران خانله خلدا کله در ماه هلای حلرام بله مّکله می آمدنلد بله دیلدار پیامبلر
می شلتافتند و تحلت تأثیلر تبلیغلات آن حضلرت قلرار می گرفتنلد. آنلان پلس از 
بازگشلت بله میلان قبایلل خویلش، حاملل پیلام اسلالم و پیامبر اکلرم بودنلد. از 
ایلن طریلق پیام اسلالم و قلرآن در میلان قبایل و طوایلف پیچید و ضربه ای شلکننده 
بله بت پرسلتی و شلرك وارد شلد. رسلول خدا بله جز این کله خود بله تبلیغ دین 
می پرداخلت، یلاران خویلش را بلرای تبلیلغ دین بله اطلراف و اکناف گسلیل می کرد. 
پیامبلر خاتلم هیئت هلای نمایندگلی دیگلر اقلوام و بلالد را در مسلجد بله حضور 
می پذیرفلت و بلا آنلان بله گفتگلو می پرداخلت. همچنیلن نمایندگانلی از سلوی خود 
را در مسلجد تعییلن می نملود و آنلان را بلرای تبلیلغ و ارسلال پیلام الهلی بله میلان 
قبایلل و طوایلف می فرسلتاد تلا نلدای توحیلد را گسلترش دهنلد و مردم را بله آیین 

محملدی دعلوت نمایند.
پلس از سلقوط هبلل از بلام کعبله آن را در کناب باب بنی شلیبه دفن کردنلد و رفت و 
شلد موحدان در اینجا به معنای کوبیدن شلرك و بت پرسلتی اسلت. اسلتحباب ورود 
از این در به مسلجد به همین دلیل اسلت. در سلمت شلمالی مسلجدالحرام افزون بر 
درهلای متعلدد، مهم تریلن دری کله در امتلداد کلوه مروه قلرار دارد، باب الفتح اسلت 
کله ورودی آن بسلیار بلزرگ می باشلد. ایلن همان دری اسلت که رسلول خدا در 

فتلح مکه )20 رمضان سلال هشلتم هجلرت( از آن وارد گردید.2
اسلالم دینلی کاملاًل سیاسلی اسلت. بلدون شلک سیاسلت بلا قلدرت قریلن اسلت و 
پیداسلت کله قدرت نظارتلی نیرومند را الزم دارد. مسلجد از مهم تریلن عوامل کنترل 
سیاسلی بله حسلاب می آید. رسلول خلدا مسلجد را پایلگاه حکومت خویلش قرار 

1 . بقره / 125.
2 . جعفریان، آثار اسالمی مکه و مدینه، ص 104.
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 و نیلز امیر مؤمنان داد و از آنجلا املور سیاسلی را نظارت می کلرد. پیامبر اکرم
افلرادی را بله عنلوان »عیلون« یلا ناظر بلر اعملال حاکمان و والیلان تعییلن می نمود. 
ایشلان هملواره از ملردم می خواسلت بر صاحبان قدرت و ثروت نظارت داشلته باشلند 
تلا از حلدود الهلی تخطلی نکنند. مسلجد محلل بسلیج همگانلی مؤمنیلن و مؤمنات 

اسلت و ضاملن و کنترل کننلده قدرت. 
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چهار( دادخواهی و عدل گستری  «
اقامله قسلط و علدل از فرامیلن مهلم قرآن اسلت و مسللمانان بله اجرای حلدود الهی 

دعلوت شلده اند. خداونلد ارسلال رسلل را با هدفلی مهم انجلام داد: 
لََقْد أَْرَسللْنا ُرُسللَنا بِالَْبیِّنلاِت َو أَنَْزلْنا َمَعُهُم الِْکتلاَب َو الْمیزاَن لَِیُقوَم النَّاُس بِالِْقْسلِط 
ُ َمْن یَْنُصُرُه َو ُرُسللَُه  َو أَنَْزلَْنلا الَْحدیلَد فیلِه بَلْأٌس َشلدیٌد َو َمنافُِع لِلنَّلاِس َو لَِیْعلَلَم اهللَّ
َ َقلِويٌّ َعزیلز1؛ همانلا ما پیامبران خود را با دالیل روشلن فرسلتادیم و  بِالَْغْیلِب إِنَّ اهللَّ
بلا آنلان کتلاب و ترازو ]ی تشلخیص حلق از باطل [ نلازل کردیم تا ملردم به عدالت 
بلر خیزنلد، و آهلن را که در آن برای مردم قوت و نیرویی سلخت و سلودهایی اسلت 
فلرود آوردیلم و تلا خلدا مشلخص بلدارد چله کسلانی او و پیامبرانلش را در غیلاب 

پیامبلران یلاری می دهنلد؛ یقیناً خلدا نیرومند و توانای شکسلت ناپذیر اسلت .

سلیره رسلول خلدا به ملردم نشلان داد که مسلجد در اجرای عداللت و دادخواهی 
نقلش مهلم دارد. اجلرای حلدود الهی و اصلالح کژی هلای اجتماعی در مسلجد انجام 
می شلد. آغلاز حرکت اصالحی مصلحان از مسلجد بود. مسلاجد کانون حلل اختالفات 
ملردم و مهم تریلن نهلاد املر به معلروف و نهی از منکر بلود. بهترین تشلّکل های مردم 

جهلت مبلارزه بلا پلیدی ها و مفاسلد اجتماعی با مسلجد گلره می خورد. 
فسلاد بلا مسلجد رابطه ای نلدارد. فاسلدان و مفسلدان با مسلجد بی ارتباطند. مسلجد 
ناهنجاری هلا و ضدارزش هلا را برنمی تابلد. مسلجد حاملی سلتم دیدگان و پشلتیبان 
مظلومان اسلت. شیوه رسلول خدا این بود که در صورت بروز اختالفات خانوادگی، 
قبیلله ای و همسلایه ای بله حکمیت می پرداخلت و بدین منظلور از معتمدین محل در 
مسلجد اسلتفاده می کلرد و از ایلن طریق خصومت هلا و کشلمکش ها را فیصله می داد. 
حاصلل آن کله مسلجِد معیلار، کارکردهلا و بایسلته های متنوعلی دارد. املروزه ایلن 
نقش هلا بایلد احیلا گلردد و باید مسلاجد موجود رسلالت های خلود را تا حد مسلاجد 

صدر اسلالم توسلعه داده تأثیرگذاری بیشلتری داشلته باشلند. 

1 . حدید / 25.
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کارکردها و بایسته های مسجد )مسجد تراز(

کارکرد عبادی و معنوی
نماز ●
یاد خدا ●
 دعا ●
اعتکاف ●
 قرائت قرآن ●
توبه ●
 همنشینی با پاکان ●
تقرب معنوی ●

کارکرد فرهنگی

آموزشی ●
 وعظ و خطابه ●
تربیت مبلغ ●
کتابخانه های مساجد ●
پاسخ به سؤاالت و شبهات ●
 مسجد کانون حفظ ارزش ها ●
 مبارزه با تحریف ها و خرافات ●

کارکرد اجتماعی و سیاسی
نقش اجتماعی

توسعه و ترویج اسالم ●
پایگاه مصلحان اجتماعی ●
پناهگاه مسافران و غریبان ●
 جشن و مراسم ●
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بسیج همگانی ●
 محل ازدواج و طالق ●
برنامه شعرخوانی ●
 مکان خرید و فروش ●
 عامل وحدت بخش ●
امنیت عمومی ●

نقش سیاسی

 دیدار با هیئت های سیاسی ●
روشنگری افکار عمومی ●
انجام بیعت ●
کنترل سیاسی ●
پایگاه حکومت ●

کارکرد نظامی

اردوگاه سپاه ●
 مداوای مجروحان ●
 مقر فرماندهی ●

کارکرد قضا

 قضاوت ●
حل اختالف ●
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3( جایگاه مسجد در جهان امروز 

املروزه مسلاجد در غلرب و نیلز جهلان اسلالم از جایلگاه مطلوبلی برخوردار نیسلتند. 
البتله ممکلن اسلت جایلگاه مسلجد در منطقله ای نسلبت بله منطقله دیگلر متفاوت 
باشلد اّملا بلا یلک نلگاه کللی می تلوان دریافت که مسلاجد کنونلی با مسلجد در صدر 

اسلالم فاصلله زیلادی دارند.
امروزه از یک سلو تهدیدهای دشلمنان علیه اسلالم فراوان و روز افزون اسلت؛ اسلرائیل 
سلرزمین های قلدس شلریف را بله اشلغال در آورده و تخریلب مسلجد االقصلی را در 
سلرمی پروراند، آمریلکا بلا دخالت هلای فلراوان در کشلورهای اسلالمی و ظلم هلا و 
فشلارهای روزافزون نسلبت به آنان شلروع مجدد جنگهای صلیبی را فریاد می کشلد، 
تملام امکانلات و تجهیلزات اسلتکبار جهانلی علیه اسلالم فّعال شلده هجمله فرهنگی 
بله صلورت وسلیع در جریلان اسلت و نیز اختالفات شلدید میان کشلورهای اسلالمی 

دل هلر مسللمانی را پلر از اندوه می سلازد. 
از سلوی دیگر ظرفیت هلا و امکانلات جهلان اسلالم بسلیار چشلمگیر می باشلد؛ جهان 
اسلالم بخلش عظیملی از آسلیا، آفریقلا و اروپلا را در دسلت خویلش دارد، امکانلات 
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اقتصلادی جهلان اسلالم به گونله ای اسلت کله جهلان غلرب را به خلود وابسلته کرده 
اسلت و مهمتر این که گسلتردگی مسلاجد در جهان اسلالم و پراکندگی آن در اقصی 
نقلاط عاللم، سلنگری مسلتحکم و پایگاهلی قدرتمنلد بلرای برون رفت از مشلکالت و 
مقابلله بلا توطئه هلای دشلمنان در اختیلار حاکملان مسللمان قلرار داده اسلت و بلر 

ماسلت از ایلن سلنگر ارزشلمند و ظرفیلت واال بله نحلوی شایسلته اسلتفاده کنیم. 
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یک( مسجد در کشورهای غیراسالمی  «
شلاید بتلوان گفلت کله جایگاه مسلجد در میلان غیرمسللمانان بهتر از جایلگاه آن در 
جهلان اسلالم اسلت؛ زیلرا که بله لحلاظ کارکلردی و نقش آفرینلی به مسلجد معیار و 
مطلوب اسلالم نزدیک تر اسلت. شلاید بتلوان علّلت را در نکته ای جالب جسلتجو کرد. 
تجربله نشلان داده اسلت که هر گاه مسللمانان تحت فشلارهای حکومتهلای خود قرار 
گیرنلد سلعی می کننلد خود را بله یکدیگر نزدیلک سلاخته انسلجام و هماهنگی پیدا 

 . کنند
برخلی از گروه هلای اسلالمی جهلت دفلاع از حقلوق مسللمانان و کملک بله آنلان 
اقلدام بله تشلکیل سلازمان های مردم نهلاد می کننلد. گسلتردگی و پراکندگلی چنین 
سلازمان هایی در کشلورهای غیلر مسللمان فلراوان اسلت. بله عنلوان نمونله می تلوان 
بله صندوق هلای قلرض الحسلنه، ایجلاد کشلتارگاه های گوشلت حلالل، راه انلدازی 
آشلپزخانه های پخلت غلذای حالل و تشلکیل گروه هلای ازدواج اسلالمی اشلاره کرد. 
نکتله جاللب این کله محلور انسلجام اسلالمی و فعالیت هلای گروه هلای مسللمان، 

است.  مسلجد 
مخاطبیلن اصللی مسلاجد در کشلورهای غیلر اسلالمی دارای مذاهلب و سلالئق 
متفاوتلی هسلتند. اّملا دو عاملل دیلن و مسلجد آنهلا را بله یکدیگلر گلره زده اسلت. 
عملده فعالیت هلای مسلاجد در مماللک غیراسلالمی عبارتنلد از: برگلزاری مراسلم 
نملاز بله صلورت دسلته جمعی، توزیلع و آملوزش قلرآن کریلم، راه انلدازی کتابخانه، 
ایجلاد مدرسله، اطعام نیازمندان، برگزاری جشلن های اسلالمی، دادن افطلاری در ماه 
مبلارك رمضلان، برگلزاری مراسلم سلخنرانی و مدیحه سلرایی، تشلکیل صندوق های 

قلرض الحسلنه و راه انلدازی سلفرهای زیارتلی. 
مسلاجد در کشلورهای غیراسلالمی عموملاً از طریلق کمک هلای مردملی و خّیریلن 
اداره می شلوند. متولّیلان مسلاجد علالوه بلر جملع آوری کمک هلای مسللمانان، اعانه 
نیلز می پذیرنلد. برخلی از مسلاجدی کله توسلط اقلوام یا ملّیلت خاص ایجاد شلده اند 
بله کملک امکانلات اهدایلی ملردم کشلور متبلوع خلود اداره می شلوند. در ایلن میان 
کمک هلای برخلی دول اسلالمی را نمی توان نادیده گرفت. این گونه مسلاجد از سلوی 
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دولت هلای اسلالمی حمایلت می شلوند و طبعلاً وضلع بهتلری دارند. 
حکومت هلا و دولت هلای غیراسلالمی معملوالً فعالیت هلای مسلاجد را کنتلرل و گاه 
محلدود می کننلد. در کشلورهای اروپایلی و آمریکایلی مسلاجد اجلازه فعالیت هلای 
عموملی و خلارج از محلدوده مسلجد را ندارنلد. بله بهانله مبلارزه بلا تروریسلم ورود 
و خلروج نمازگلزاران بله مسلجد کاملاًل کنتلرل می شلود. مسللمانان اجلازه فعالیلت 
سیاسلی ندارند و از برگزاری مراسلم باشلکوهی نظیر راهپیمایی روز قدس منع شلده 

یلا بلا مشلکالت اساسلی مواجه می شلوند. 
مسللمانان مقیلم کشلورهای غیراسلالمی در رابطله بلا املور مسلاجد بلا چند مشلکل 

اساسلی مواجه هسلتند.1
ممنوعیت سـاخت مسـجد؛ در برخلی از کشلورهای اروپایی مسجدسلازی بلا موانع 
قانونی یا سیاسلی روبرسلت. براسلاس طرحی سلاختن مسلجد در اروپا محدود شلده 
تحلت کنتلرل دولت در آمده اسلت. براین اسلاس، مسلاجدی مجوز سلاخت می گیرند 
کله در فاصلله یک کیلومتری کلیسلا سلاخته شلوند. شلرط دیگلر این کله از اهالی آن 
محلل نظرسلنجی مثبلت به دسلت آیلد. همچنین حلزب راسلت گرای افراطلی ایتالیا 
بلا ارائله الیحله ای بله پارلملان این کشلور خواسلتار ممنوعیت سلاخت مسلجد شلد. 
ممنوعیلت سلاخت مسلجد در اتریلش بله تصویلب قانونلی رسلیده اسلت. گذشلته از 
این کله اقلّیلت مسللمان بلا پدیلده ای جدیلد مواجله شلده اند و آن تخریلب مسلاجد 
اسلت. آلیسلون رائوف یکلی از اعضای شلورای عمومی کلیسلا به عنلوان هیئت حاکم 
کلیسلا خواسلتار ممنوعیلت سلاخت مسلجد در بریتانیلا شلد تلا چهلره ایلن کشلور 

نشود.  اسلالمی 
محدود بودن مسـاجد؛ مسلاجد در کشلورهای غیر اسلالمی بلرای مسللمانان روز به 
روز بلا محدودیلت بیشلتری مواجله می شلوند. به عنلوان نمونه در کشلور گویان 130 
هلزار نفلر مسللمان زندگلی می کننلد. نسلبت جمعیلت مسللمانان بله کل جمعیلت 
کشلور 17 درصد اسلت، در حالی که در این کشلور فقط 130 مسلجد وجود دارد. در 
کشلور سلورینام کله 25 درصلد از جمعیلت آن را مسللمانان تشلکیل می دهنلد، تنها 

1 . جهانگیری، مسجد مجازی، ص 123-112.
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حلدود 150 مسلجد وجلود دارد. در کشلور برزیلل، بیلش از 400 هزار مسللمان و در 
کشلور آرژانتیلن نیلز بیلش از 400 هلزار مسللمان زندگلی می کننلد کله بی شلک از 
مسلاجد بله میزان کافلی برخلوردار نیسلتند. در نیویورك آمریلکا، برای یلک میلیون 
مسللمان، تنهلا صلد مسلجد وجلود دارد. از دیگلر محدودیتهای مسلاجد کمبلود امام 
جماعلت اسلت. بلرای نمونه در کشلور بلغارسلتان بیش از 1500 مسلجد وجلود دارد 
اّملا تنهلا 900 املام جمعله تحلت پوشلش دارالفتوا بله عنلوان عالی ترین مقلام دینی 
اسلالمی فعالیلت دارنلد. کمبلود املام مسلاجد، حلدود دویسلت مسلجد در سراسلر 

بلغارسلتان را در طلول ملاه رمضلان تعطیل کرده اسلت. 
مسـلمانان و هویـت فرزنـدان؛ خانواده هلای مسللمان مقیلم کشلورهای اروپایلی و 
آمریکایلی هملواره بلا نگرانلی شلدیدی مواجهنلد. ایلن نگرانلی و دغدغله چیلزی جز 
انحلراف یلا فراملوش شلدن فرهنلگ اسلالمی و آداب و رسلوم اصیل کشلور اسلالمی 
توسلط فرزنلدان نیسلت. از یک سلو والدین بله فرهنگ اصیل اسلالمی پایبند هسلتند 
و از دیگرسلو فرزنلدان بلا فرهنلگ غربلی انلس گرفتله همرنلگ جوانلان کشلور مقیم 
می گردنلد. مسلجد در هویت بخشلی بله گروه هلای اسلالم و تقویلت انسلجام دینلی 
آنلان نقلش بسلزایی دارد و کمبلود یلا محدودیلت مسلاجد آنهلا را بلا تهدیلد جلّدی 

مواجله کرده اسلت. 
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دو( مسجد در سرزمین های اسالمی  «
خوشلبختانه مسلجد در چند دهه اخیر در جهان اسلالم به صورت شایسلته ای تکریم 
شلده اسلت. املروزه نسلبت بله امر مسلجد در جواملع اسلالمی توجه جّدی می شلود. 
بسلیاری از تحوالت اجتماعی و سیاسلی که در سلرزمین های مسللمانان روی می دهد 
خاسلتگاهی جلز مسلجد نلدارد. خیزش عظیم اسلالمی و بیلداری مسللمانان پیوندی 

عمیلق با احیا مسلجد دارد. 
بلا تصویلب پیشلنهاد ارزشلمند جمهلوری اسلالمی ایلران1 در اجلالس سلی ام وزرای 
املور خارجه کشلورهای اسلالمی در تهلران مبنی بلر نامگذاری هفته جهانی مسلاجد 
در 21 آگوسلت )30 ملرداد(، انتظلار ملی رود اقداماتلی اساسلی در راسلتای توسلعه 

ارزش هلای اسلالمی در تحکیلم مسلجد انجلام گیرد.
بایلد دانسلت کله حفظ جایگاه مسلجد در جهان اسلالم بله تنهایی با صلدور قطعنامه 
یلا برگلزاری چندیلن همایلش صلورت نمی گیلرد بلکله شایسلته و بایسلته اسلت 
سلردمداران کشلورهای اسلالمی حرکتی جّدی و اقدامی عملی در این راسلتا بردارند. 
افلزون  بلا پدیده هلای جدیلدی روبلرو هسلتیم؛ اسلتقبال و گرویلدن روز  املروزه 
اندیشلمندان و جوانلان جهلان بله سلمت اسلالم، ظهلور بیلداری اسلالمی، تهاجلم 
فرهنگلی شلدید علیله اسلالم و مسللمانان، بلروز مقاوملت عظیلم اسلالمی، تعمیلق 
اسالم  هراسلی.  نلام  بله  پدیلده ای  و شلکل گیری  اسلالمی  اندیشله های  و  آموزه هلا 
ایلن همله مسللمانان را وادار می کنلد تلا بله نقلش محلوری مسلاجد واقلف گردنلد، 
وحلدت و تحلرك خویلش را بلر پایله مسلجد قرار دهنلد، حرکلت فرهنگلی عظیمی 
برای احیاء مسلاجد انجام دهند، از ظرفیت های بسلیار وسلیع مسلجد اسلتفاده کنند، 
ارتبلاط معنلوی ملردم بلا جوانلان را گسلترش دهنلد، روح هم گرایی و اخلوت را میان 
مسللمانان افزایلش دهنلد، روابط دوسلویه یا چندسلویه را میان مسللمانان و از طریق 

مسلاجد برقلرار نماینلد و بلر شلکوه و عظمت ایلن نملاد اصیل دینلی بفزایند. 
بدیلن منظلور الزم اسلت متفکران جهان اسلالم از طریق سلازمان کنفرانس اسلالمی 

1 . ایللن پیشللنهاد در 31 مللی 2003 توسللط سللازمان کنفرانللس اسللالمی بلله تصویللب رسللید و از روز 21 آگوسللت کلله مصللادف بللا به 
آتللش کشیده شللدن مسللجد االقصللی توسللط صهیونیسللت ها بللود، هفتلله جهانللی مسللجد اعللالم شللد. )بلله نقللل ازسللایت سللازمان 

.)www.oic-oci.org کنفرانس اسللالمی
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هم اندیشلی کننلد و بلا دلسلوزی بله احیلاء مسلجد فکرکننلد، بلرای آن برنامه ریلزی 
نماینلد و فرصتهلای طالیلی موجود را از دسلت ندهند. می توان به کشلور سلنگاپور به 
عنلوان یلک کشلور الئیک اشلاره کرد با مسللمانان این کشلور بلا برنامه ریلزی اصولی 
و منظلم توانسلته اند یکلی از بهتریلن الگوهلای مدیریلت مسلجد را طراحلی و اجلرا 
نماینلد. ایلن در حالی اسلت که این کشلور عضو سلازمان کنفرانس اسلالمی نیسلت و 
للذا نمی تلوان در قاللب این سلازمان الگوی مدیریت بهینه مسلجد را تعمیم و توسلعه 
داد. همچنین مناسلب اسلت مسلاجد بزرگ و موفق در جهان اسلالم شناسلایی شلده 
و بله عنلوان الگلو معرفلی گردنلد تا هم شلکوه آنان آشلکار شلود و هم گسلتره جهان 
اسلالم بله رخ جهانیلان کشلیده شلود. در ایلن میلان اسلتفاده از قالب هلای هنلری 

مخصوصلاً معماری مسلاجد بالد اسلالمی چشلمگیر اسلت.
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4( نقش آفرینی مساجد ایران 

از زمانلی کله ایرانیلان بله افتخلار تشلرف بله دیلن مبین اسلالم نائلل آمدند، مسلجد 
جایگاهلی مهلم در میلان آنلان پیلدا کلرد. تاریخ ایلران نشلان می دهد که هملآره نام 
زریلن مسلاجد در تحکیلم ایملان دینلی، نقشلی بی بدیلل ایفلا کلرده اسلت. مسلجد 
در صفحلات تاریلخ ایلران چلون نگینلی می درخشلد. کارکردهلای متنلوع مسلجد در 
ایلران بسلیار فراتلر از کشلورهای دیگلر بوده اسلت. مسلاجد نقشلی مهلم در تحوالت 
اجتماعلی ایلران ایفلا کرده انلد و نقش آفرینلی آنها بر سلبک زندگی مردملان این مرز 

و بلوم بی بدیلل اسلت.1

1 . دایللره المعللارف بناهللای تاریخللی در دوره اسللالمی، ص 123؛ عبللد الغافللر، تاریللخ نیشللابور، ص 170؛ رزاقللی، مسللجد پایللگاه 
توحیللدی و تقللوی، ص 25 و 26؛ مللا فروخللی، محاسللن اصفهللان، ترجملله ابی الرضللا آوی، ص 62 و 63؛ جمعللی از نویسللندگان، 
جلوه هللای هنللر در اصفهللان، ص 228؛ ابللو نعیللم اصفهانللی، ذکللر اخبللار اصفهللان، ص 30؛ هدایللت، روضلله الصفللای ناصللری، ج 8، 
585؛ مهللدوی، تاریللخ علمللی اجتماعللی اصفهللان در دو قللرن اخیللر، ج 3، ص 304؛ سللعیدی رضوانللی، بینللش اسللالمی و پدیده هللای 
جغرافیایللی، ص 40؛ مّکللی السللباعی، نقللش کتابخانه هللای مسللاجد در فرهنللگ و تمللدن اسللالمی، ترجملله علللی شللکوئی، ص 34؛ 
ابراهیللم حسللن، تاریللخ سیاسللی اسللالم، ترجملله ابوالقاسللم پاینللده، ج 1، ص 450؛ فتحللی، منبللر یللک رسللانه عمومللی در اسللالم، 
ترجملله قاسللم هاشللمی نژاد، ص 21 و 22؛ الللول سللاتن، رضللا شللاه کبیللر یللا ایللران نللو، ترجملله عبدالعظیللم صبللوری، ص 432، 

مسللتوفی، شللرح زندگانللی مللن یللا تاریللخ اجتماعللی و اداری دوره قاجاریلله، ج 3، ص 244.
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یک( ادوار پیشین  «
بلا نگاهلی گلذرا بله تاریلخ ایلران در دوره هلای دور و نزدیک می تلوان نقلش بی نظیر 
مسلجد را مشلاهده کلرد. مسلجد در صلدر اسلالم در ایلران بنا شلد و همیشله کانون 
آملوزش، تهذیلب و ایجلاد تحلوالت اجتماعلی بلوده اسلت. می تلوان در ایلن راسلتا 

نمونه هایلی را برشلمرد. 
مسلجد آدینله در قلرن اول هجری در سیسلتان بنا شلد. این مسلجد توسلط  ●

عبدالرحملن سلمره پایه گلذاری شلد و در آنجا محافلل درس برگلزار می گردید.
در اواخر سده اول هجری مسجد جامع بخارا پایه گذاری شد.  ●
نیشلابور کله مهم تریلن مرکلز علمی ایلران به شلمار می رفت دارای مسلاجد  ●

فراوانلی بلود. برخلی از آنهلا عبارتنلد از مسلجد مطلرزی، مسلجد قدیلم، مسلجد 
عقیلل، مسلجد خلان، مسلجد خبلازی، مسلجد نوقانلی و مسلجد جاملع منیعلی. 
جاللب این کله مسلجد جاملع منیعلی دارای کتابخانله بلزرگ و معتبلری بلود. 
چنانکله حلقله درس شلیخ ابوعبلداهلل محملد جوینلی و نیلز ابوتلراب عبدالباقلی 

مراغلی در ایلن مسلجد برگلزار می شلد. 
در منطقله بردسلیر کرملان مسلجد توران شلاهی پایه گلذاری شلد و در آن  ●

کتابخانله ای بلزرگ جلای گرفت. 
عالء الدوله امیر از امراء سلجوقی مسجد جامع قدیم یزد را ساخت.  ●
مسجد جامع شیراز که در آن ابن بطوطه به تدریس حدیث مشغول بود.  ●
یکلی از مسلاجد بلزرگ ایران مسلجد جاملع عتیق اصفهلان بود کله در آنجا  ●

هلر روز بیلش از 5 هلزار نمازگلزار گلرد می آملد. ایلن مسلجد از مراکلز مهلم عهد 
آل بویله بلود و در آنجلا کتابخانله ای بلزرگ نگله داری می شلد کله در حملله شلاه 

مسلعود غزنلوی ویران شلد. 
مسجد جامع ری از مراکز مهم آموزش اسالمی بوده است.  ●
در زمان آل بویه مسجد جامع جورجیر در اصفهان بسیار پررونق بود. ●

بهره گیلری از مسلاجد در دوران فاطمیلان مشلهود بلود. حمله مغلول و ویرانگری های 
آنهلا موجلب از بیلن رفتن مرکز خالفت و تضعیف علمای دین شلد. انزواجویی شلدید 
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ملردم، تقّیله عالملان و تعطیللی حکوملت مذهبلی، حضور ملردم را در مسلاجد تحت 
تأثیلر قلرار داد و مسلاجد را به صلورت موّقت از رونلق انداخت. 

هجلوم ویرانگلر تیموریلان موجلب شلد که آنلان بر سلرزمین های اسلالمی مسلتولی 
گردنلد. اّملا بدلیلل گرایلش فرزنلدان تیمور به اسلالم، مجلدداً قلمرو تحت نفلوذ آنان 
شلاهد رشلد و شلکوفایی علم و مذهب شلد و در این دوره مسلاجد بسلیاری بازسازی 
شلد. بنلای مسلجد بلزرگ گوهرشلاد و گسلترش بلارگاه حریلم رضلوی در ایلن دوره 

انجام شلده اسلت. 
مسلجد در حکوملت صفویله کانلون توجله پادشلاهان بلود. در ایلن زملان مسلاجد با 
معملاری حیرت انگیلزی سلاخته شلدند اّملا نقلش آنهلا در ابعلاد سیاسلی و اجتماعی 
کمرنلگ شلد. فعالّیلت مسلاجد در عهلد صفویله بله انجلام برخلی مراسلم رسلمی و 

دولتلی خالصه شلد. 
کمرنلگ شلدن نقش مسلاجد در دوره قاجار اسلتمرار یافت و فعالیت هلای مذهبی در 

ایلن مرکز اسلالمی تنهلا به بیان احکام شلرعی محدود گشلت. 
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دو( پیش از انقالب  «
رضلا شلاه که فلردی وابسلته بود سیاسلت راهبلردی مذهب سلتیزی را پیلش گرفت. 
او در بسلیاری از ملوارد بله شلئون دینلی و عبلادی ملردم و مسلجد بی حرمتلی کرد. 
مذهلب و آداب دینلی تحلت تأثیلر برنامه هلای تجددمآبانله از رونلق افتاد. بلا محدود 
سلاختن نقلش علملا و روحانیلون و تبعیلد و کشلتن برخلی از آنلان، سلعی شلد دین 
از جامعله حلذف گلردد. رضلا شلاه از هیلچ اقداملی نظیلر تهدیلد، تحقیلر، تمسلخر، 
تخریلب، سلخت گیری، ممنوع سلازی و حلذف صرف نظلر نکلرد. مرحلوم املام بلا 

دریافتلی عمیلق از شلرایط در پیاملی اوضلاع را چنیلن توصیلف نمود:1
در ایلن میلان از همله اسلف بارتر وضلع ایلران اسلت کله رژیلم آن مأموریلت دارد با 
چلاپ قلرآن، تظاهلر بله اسلالم، به اسلم سلپاه دیلن، سلازمان اوقلاف و بله عناوین 
فریبنلده دیگلر، یکبلاره اسلالم را ریشله کلن سلازد. مللت اسلالم را بیلش از پیلش 
بله ذللت و خلواری بکشلد، مسلجد و محراب پیامبلر اسلالم را به صلورت بنگاه 
تبلیغاتلی دربلار ضد اسلالمی خلود درآورد و برای اجرای نقشله های شلوم، به کمک 
و مسلاعدت روحانی نماهلای خود فروختله و سرسلپرده نیاز کاملل دارد و با همکاری 
آنهلا می خواهلد مسلاجد و دیگلر محافلل اسلالمی را قبضه کنلد. مراسلم مذهبی را 

تحلت نظلارت و مراقبلت خلود درآورد و بله حوزه هلای علمیله دسلت یابد. 

 توجله بله ایلن نکتله ضروری اسلت کله مسلجد در ادوار مختللف ایران هر چنلد فراز 
و فلرود داشلته اسلت اّملا هرگلز نقش آفرینی هلای تأثیرگلذار و آگاهی بخلش خلود را 
از دسلت نلداده اسلت. آنلگاه کله حاکملان دین سلتیز، توده هلای مسللمان را منزوی 
می سلاختند، مسلجد بله پایگاهلی جهلت شلکل گیری مبلارزات ملردم و حرکت های 
سلازماندهی شلده قلرار می گرفلت. ادوار پیشلین ایلران نشلان می دهلد کله قیام های 
بلزرگ از مسلجد نشلأت گرفلت و در مسلجد رونلق پیدا کرد؛ قیام سلربداران مسلجد 
جاملع سلبزوار را مرکلز خلود قلرار داد، نهضلت تحریلم تنباکلو ریشله ای در مسلجد 
داشلت، در انقلالب مشلروطیت علملاء و ملردم مسلجد را کانلون فعالیلت خویش قرار 

1 . امام خمینی، صحیفه نور، ج 2، ص 487.
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دادنلد، مخالفلت بلا قانون منع حجلاب در صحن مطهر حضرت رضا به اوج رسلید 
و نهضلت اصفهلان یلا تبریلز یلا مشلهد کله از سلوی مراجلع بلزرگ هدایلت می شلد 

پایگاهلی جز مسلجد نداشلت. 
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سه( دوران انقالب اسالمی  «
از آن زملان کله مبلارزات ملردم ایلران علیله شلاه بلا هدایلت روحانیلت و رهبلری 
مرحلوم املام آغلاز شلد، مسلجد نقطله آغلاز و مرکلز فعالیت بلود. روشلن گری ها، 
برنامه ریزی ها، خطابه های آتشلین و تظاهرات با مسلجد پیوند داشلت. ایران اسلالمی 
پیلروزی خلود را مرهلون مسلجد اسلت. بله همین دلیلل معملار انقالب اسلالمی این 

فرمود:  گونله 
مسلجد یلک سلنگر اسلالمی اسلت و محلراب محل جنلگ اسلت، حرب اسلت. در 
ایلن دو سله سلال اخیلر یلک محلی بلود که ملردم را به نهضلت و قیام بلر ضد ظلم 

تهییلج می کرد.1

مأموران شلاه با احسلاس خطر، به سلوی مسلاجد حمله ور می شلدند، در آنجا دسلت 
بله کشلتار ملردم بی گنلاه می زدند و به حریم مسلجد تعلرض می کردند. ایلن تجاوزها 

گاهلی منجر به آتش زدن مسلاجد نیز می شلد. 
بلا پیلروزی انقلالب اسلالمی، مسلجد چونلان بنیانلی مرصلوص بله اصلل خویلش 
بازگشلت، شلکوفا شلد ونقشلی بسلیار تأثیرگلذار و کم  نظیلر در تاریلخ ایلران را بله 
عهلده گرفلت. در ایّلام دفاع مقدس مسلجد اولیلن پایگاهی بلود که به بسلیج نیروها، 
جملع  آوری کمک هلا و دفلاع از کیلان اسلالمی پرداخلت. مسلجد در دوران بعلد از 
ظهلور جنبلش عظیلم اسلالمی و شلیعی در ایلران بلا تمام قد بله صحنه آملد و نقش 
خلود را در تحلوالت اجتماعلی و سیاسلی ایلران ایفا کلرد. می تون دهله اول انقالب را 
دوران طالیلی مسلجد در ایلران دانسلت. رهبلر معظم انقلالب درباره جایگاه مسلاجد 

فرمودند: 
یکلی از عللل پیلروزی این انقالب مبارك در ایران اسلالمی ل و یا الاقل سلهولت این 
پیلروزی ل ایلن بلود کله ملردم به مسلاجد اقبال پیلدا کردنلد؛ جوانان مسلاجد را پر 
کردنلد و علمای اعالم، مسلاجد را به عنلوان مرکزی برای تعلیم، تربیت، روشلنگری 
افلکار و اذهلان، ملورد اسلتفاده قلرار دادند و مسلجد، مرکزی برای حرکلت، آگاهی، 

1 . همان، ج 13، ص 362.
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نهضلت و افشلای اسلرار زماملداران فاسلد و خلود فروختله ی رژیم طاغوت شلد. در 
دوره ی مشلروطیت هلم همینطلور بلوده اسلت؛ در دوره ی ملی شلدن صنعلت نفت 
هلم تلا حلدودی همین طلور بلود؛ در زملان انقلالب هم کله در ایلن مسلأله، به حد 

اعلی رسلید.1 

کارکردهلا و نقش هلای مسلجد در دوران انقلالب اسلالمی را می تلوان در تصویلر ذیل 
2 دید.

159

هم تا حدودی همین طور بود؛ در زمان انقالب هم که در این مسئله، به حد اعلی 
رسید.1 

کارکردهـا و نقش هـای مسـجد در دوران انقـالب اسـالمی را می تـوان در تصویـر 
ذیل دید.2

1. بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم قم: 1375/10/19.
2. ر.ک: پایـان نامـه سـطح 3 آذر انجمـن شـعاع، »نقـش مسـاجد ایـران پـس از انقـالب اسـالمی«، ص 148 )بـا 

اندکـی تصـرف(. 

1 . بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم قم: 1375/10/19.
2 . ر.ك: پایان نامه سطح 3 آذر انجمن شعاع، »نقش مساجد ایران پس از انقالب اسالمی«، ص 148 )با اندکی تصرف(. 



154

160





155 فصل دوم: نقش مسجد در سبک دهی به زندگی مسلمانان

5( آمارها 

طبق آخرین آمار گزارش شلده از سلوی وزارت فرهنگ و ارشلاد اسلالمی )1382( در 
سلطح کشلور تعداد 59320 مسلجد گزارش شلده اسلت که 72/5 %از آنها در مناطق 

روسلتایی قرار دارند.1
وضعیلت فعالیلت 88 % از مسلاجد کشلور فعلال مسلتمر گزارش شلده اسلت. در بین 
مسلاجدی کله فعلال غیلر مسلتمر اعلالم شلده اند، 89 % در ایلام محلرم، 88 % در ایام 
ملاه رمضلان، 51 % در ایلام ملاه صفلر، 42 % در اعیاد و وفیلات، 11% در ایلام دهه فجر 

بله فعالیلت می پردازند. 
3/5 % از مسلاجد وضعیلت خلود را غیرفعلال اعالم کرده انلد. 76 % از مسلاجد غیرفعال 
در میان مسلاجد مناطق روسلتایی قرار دارند. سلال شلروع فعالیت 39/5 % از مسلاجد 

سلطح کشلور از سلال 1358 به بعد گزارش شلده اسلت. 
غیرفعـال: واحلدی کله در 12 ملاه پیلش از هنلگام آمارگیلری بله هر دلیلل از قبیل 
مشلکالت ماللی، کمبلود یا نداشلتن ابلزار کار و نیروی انسلانی و تعمیلرات اضطراری 

1 . فضاهای فرهنگی ایران: آمارنامه محصوالت فرهنگی، طرح های ملی وزارت ارشاد اسالمی، ص 19.
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سلاختمان یلا تجهیزات فعالیت نداشلته اسلت. 
فعـال غیـر مسـتمر: مکان هلای فرهنگلی در 12 ملاه پیلش از آمارگیلری، بله طلور 

غیرمسلتمر فعلال بوده انلد. 
فعـال مسـتمر: واحدهلای کله در زملان مذکور به طور مسلتمر بله فعالیلت فرهنگی 

بوده اند.  مشلغول 
وضعیت فعالیت

غیرفعالفعال غیرمستمرفعال مستمرمساجد کل کشور

570515022348751963

 
وضعیت حقوقی 90/5 از مساجد کشور مستقل اعالم شده است. 

اسـتقال حقوقـی: اگلر واحد ملورد مراجعه، تابلع واحد دیگر نباشلد، وضعیلت آن از 
نظلر حقوقلی مسلتقل تلقلی می شلود. و چنانچله تابلع واحد دیگلری باشلد، وضعیت 

آن وابسلته محسلوب می شود. 
وضعیت استقال

نامشخصوابستهمستقلتعداد کل مساجد

57051516025255194

وضعیت وقف
سایروقفیکل کشور

570515699556

وضعیت اقامه نماز و برگزاری مراسم در ایام عادی
محرمرمضانبرخی از ایامتمام ایامعنوان

55572553745523855182مساجد کل کشور

13546202343448828751جماعت صبح
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محرمرمضانبرخی از ایامتمام ایامعنوان

18401247604263537938جماعت ظهر و عصر

22462253704400740982جماعت مغرب و عشاء

3793321764068136486سخنرانی مذهبی

4018280963100127997دعا و نیایش

1938259263187935535سوگواری

4483370112378123188مراسم ترحیم

1881168201225111234سایر مراسم

از مجملوع فعالیت هلای عبلادی انجلام شلده در 12 ملاه قبلل از آمارگیلری، در ایلام 
علادی »نملاز جماعلت مغلرب و عشلا« کله فقلط در 49% مسلاجد برگلزار می شلود، 
بیشلترین نسلبت را بله خلود اختصلاص داده اسلت. در مقابلل، نملاز عیلد و جشلن و 
موللودی هلر یلک بلا 1% از کمتریلن نسلبت برخوردارنلد. نملاز جماعت ظهلر و عصر 
فقلط در 40% مسلاجد و نملاز صبلح فقلط در 29/5% مسلاجد برگزار می گلردد. با این 
حلال، از جملله پرشلمارترین فعالیت هلای عبلادی انجام شلده در مسلاجد محسلوب 
می شلوند. طبلق آخریلن آملار گلزارش شلده در سلال 1385، در23% مسلاجد کل 
کشلور، نملاز جماعلت صبلح؛31  %، نملاز جماعلت ظهلر و 38 %، نملاز جماعلت شلب 

می گردد.  اقامله 

وضعیت مراسم فوق در ایام خاص
24984نماز صبح

30882نماز ظهر و عصر

32267نماز مغرب و عشاء

32089نماز عید

31513سخنرانی مذهبی
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26892سوگواری

22829جشن و مولودی

28211دعا ونیایش

29086ترحیم

18171سایر مراسم

55390جمع

1 % از مسلاجد کشلور برگزارکننلده ی جشلن و موللودی در ایلام خلاص بوده انلد کله 
ایلن میلزان، کمتریلن نسلبت در عملکلرد مسلاجد بلوده اسلت. 65 % از جشلن ها و 
مولودی هلای برگلزار شلده در ایلام خاص در مسلاجد مناطق روسلتایی کشلور برگزار 

است.  شلده 
بیشلترین نسلبت فعالیت های عبادی انجام شلده در مسلاجد کشلور در برخی از ایام 
علادی مراسلم ترحیلم با 67 % گزارش شلده اسلت. سلخنرانی مذهبی 58 % و مراسلم 

دعلا و نیایلش 51 % از جملله فعالیت های پرشلمار دیگر مسلاجد اسلت. 

وضعیت بازبودن مسجد در طول شبانه روز
55417کل کشور

31037قبل از نماز صبح

30206بعد از نماز صبح

39471قبل از نماز ظهر

33952ظهر تا مغرب

34428بعد از نماز مغرب

12646شب تا صبح

76/5 % مسلاجدی کله قبلل از نملاز صبلح مفتلوح بوده انلد در مناطلق روسلتایی قرار 
دارند. 

67/5 % مسلاجد کشلور، زملان مفتلوح بلودن خلود در ایام علادی را قبلل از نماز صبح 
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اعلالم کردنلد و 27/5 % مسلاجد نیلز شلب تا صبح باز هسلتند.

مساجد برحسب دارا بودن فعالیت های آموزشی
تعداد افراد آموزش گیرندهتعداد مساجد تحت پوششفعالیت های آموزشی

---55718کل کشور

223492990950قرآن

1093110451دروس حوزوی

100832199341احکام

3814927956معارف اسالمی

80968008بهداشتی و کمک های اولیه

18310917عکاسی

101366529نقاشی

138777421خطاطی

2357118903سوادآموزی

54135317فنی و حرفه ای

1418114545کالس تقویتی

44521968رایانه

2715282812نظامی

65335840زبان خارجی

در فعالیت هلای آموزشلی مسلاجد در 12 ملاه گذشلته )زملان آمارگیلری( بیشلترین 
نسلبت 40 % بله آملوزش قلرآن اختصلاص دارد. آملوزش احلکام بلا 18 % و معلارف 
اسلالمی با 7 % از دیگر فعالیت های آموزشلی مسلاجد به شلمار می روند که از نسلبت 
باالیلی برخلوردار هسلتند. ایلن همه در حالی اسلت کله جمعیت کل کشلور در زمان 
آمارگیلری )1379( )60055488( نفلر بلوده اسلت. در کل کشلور، مسلاجد برگلزار 

کننلده فعالیت هلای ذیلل چنین گلزارش شلده اند. 
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بررسی کارکردهای مسجد
مسابقات حفظ 

و قرائت
مسابقات ادبی و تئاترنمایش فیلمسخنرانی

علمی
برگزاری 
نمایشگاه

امور خیریه

829180614175162090415419350

از تعلداد 59129 بلاب مسلجد، 808 مسلجد یعنلی 1/4 % دارای مدرسله یلا حلوزه 
علمیله می باشلند. 6/5 % از مسلاجد دارای کانلون فرهنگلی یلا دارالقرآن می باشلند. از 
سلال 1363 تا آخر سلال 1383 تنها 6 % از کالسلهای نهضت سلوادآموزی در مساجد 

تشلکیل گردیده اسلت. 
براسلاس آملار موجلود 30 % از اماملان جماعلت دارای تحصیلالت عالیه و 40% سلطح 
متوسلطه دارنلد. 70 % از مساجدکشلور املام راتلب ندارنلد و متوسلط سلنی اماملان 

کنونلی بلا نظلری خوشلبینانه، باالی 48 سلال در کشلور می باشلد. 

وضعیت مساجد از نظر دارا بودن ائمه جماعت
مساجد دارای امام جماعت نایبمساجد بدون امام جماعت راتبمساجد دارای امام جماعت راتب

17232418973602

از تعداد 59129 باب مسلجد در سلطح کشلور 59 % مسلاجد دارای خادم و 41 % بدون 
خلادم می باشلند. از طرفلی 12 % مسلاجد دارای محلل اقاملت خلادم می باشلند. 64 % 
اعضلاء هیئلت امنلاء مسلجد باسلواد و 63 % آنهلا بی سلواد می باشلند. همچنیلن 35 % 

خادمین باسلواد و 65 % بی سلواد هسلتند. 

سواد خادم و هیئت امنا
تحصیات جدیدتحصیات حوزوی

عالیراهنمایی متوسطهابتداییخارجسطحمقدمات

2 %29 %67 %للل1 %1 %خدام
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تحصیات جدیدتحصیات حوزوی

1 %45 %47 %2 %1 %4 %امنا

املروز پلس از گذشلت 36 سلال از تأسلیس اولیلن صندوق قرض الحسلنه در مسلجد 
للرزاده بنلام صنلدوق قرض الحسلنه جاویلد، تنهلا 4 % از مسلاجد کشلور به احیلاء این 

سلنت حسلنه پرداخته اند. 

کارکرد اجتماعی مسجد
درصدقرض الحسنه مسجدتعداد مساجد کشور

591292434% 4/1
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6( آسیبها، زمینه ها و پیامدها 

زمانلی مسلجد سلّکان دار اصللی تحلّوالت و تحلرکات اجتماعلی بود. مسلجد در صدر 
اسلالم جایلگاه رفیلع داشلت. در دوران نخسلتین مسلجد قللب تپنلده ی جامعله 
اسلالمی بلود. مقّر حاکمیت اسلالم مسلجد بلود. حضلور بزرگ ترین فرسلتاده خدا در 
مسجدسلازی و درون مسلجدها، ایلن مرکلز مقلدس را بله کانلون توجه مسللمان ها و 
فعالیت هلای حاکمیلت تبدیلل نملود. تمام مسللمانان سرنوشلت خویش را با مسلجد 

گلره زده بودند. 
اّملآ بعلد از ارتحلال نبلی اکلرم هلر چنلد گاهی مسلاجد رشلد کّملی داشلتند اّما 
آهسته آهسلته از نظلر کیفیلت تضعیلف شلدند. حاکملان ظاللم و بی لیاقلت املوی و 
عباسلی مسلجد را به مرکلز فعالیت های خود تبدیلل کردند و کار را به جای رسلاندند 
کله در آن بله خلیفله راسلتین پیامبلر حضلرت عللی لعلن می فرسلتادند. 
براین اسلاس، مسلجد از مرکزیّلت جامع اسلالمی به حاشلیه رانده شلد و اهلم نقش ها 
و کارکردهلای خلود را از دسلت داد. علی رغلم تالش هلای پراکنلده و دوران های زّرین 
کوتاه )نظیر دوران انقالب اسلالمی(، مسلجد بیشلترین نقش های خویش را از دسلت 

داد و رو بله افلول گلذارد و هلم اکنلون ما وارث مسلجدی کمرنگ هسلتیم. 
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یک( آسیب ها و زمینه ها  «
برای درك درسلت از دوران افول مسلجد کافی اسلت به آمار سلاده ذیل توجه کنیم. 
در ایلن اواخلر حلدود شلصت هلزار مسلجد در کشلور ما شناسلایی شلده کله بیش از 
نیملی از آنهلا کاملاًل غیلر فّعلال هسلتند. در بین مسلاجد فّعال نیز سلی هزار مسلجد 
دارای نملاز جماعلت مغلرب و عشلا بلوده و از آن سلی هلزار، هفلده هلزار دارای نملاز 
جماعلت ظهلر و عصلر و از آن هفلده هزار فقلط دو هزار مسلجد دارای برگلزاری نماز 

جماعلت صبح اسلت.1 
در گذشلته شلهرها و روسلتاها با محوریت مسلجد به وجلود می آمد، تملام برنامه های 
آموزشلی در مسلجد برگلزار می شلد، مبلّغیلن در مسلجد پلرورش می یافتنلد و بله 
بلالد اعلزام می شلدند، مسلاجد حلاوی کتابخانه هلای بلزرگ و رسلمی بود، مسلافران 
و در راه  مانلدگان بله مسلجد پنلاه می آوردنلد، مسلجد محلل برگلزاری جشلنها و 
برنامه هلای شلاد بلود، هیئت هلای خارجلی به مسلجد رفت و آملد می کردند، مسلاجد 
مقلّر فرماندهلی و محل اردوگاه نظامی بود، شلوراهای حّل اختالف و دسلتگاه قضاوت 
در مسلجد برگلزار می شلد، مسلجد تفریلح گاه ملردم بلود و مسلجد مهم تریلن پایگاه 
حکوملت اسلالمی تلّقلی می شلد. اّملا املروزه از بیشلترین فعالیت هلا و رسلالت های 
مسلجد خبلری نیسلت. نکتله اینجاسلت کله بسلیاری از ایلن وظایلف و کارکردها به 

مراکلزی دیگلر واگلذار شلده و مسلجد املروزه رقبلای فراوانی یافته اسلت. 
پلس از ظهلور انقلالب اسلالمی بله یلک باره مسلاجد جلان گرفتنلد و حیاتلی جدید 
یافتنلد. ضرورت هلا و فعالیت هلای دهله اول انقالب سلبب شلد تا مسلجدها به سلوی 
ایفلاء نقلش نخسلتین بازگردنلد. اّما ایلن امر چنلدان دوام نیافلت و در ادامه مسلاجد 
تلا حلّدی کارکردهلای بازیافتله خلود را از دسلت دادنلد. مسلجد در دو دهله 80 و 
90 چنلدان وضعیلت مناسلبی نلدارد و از نظر عبلادی، تربیتلی، فرهنگلی، اجتماعی، 
سیاسلی، قضایلی و مدیریتلی از آسلیب های مختلفی رنج می برد. افول جایگاه مسلجد 
بسلیاری از قابلیت هلا و ظرفیت هلای ایلن مکان مقلدس را به تعطیلی کشلانده و عماًل 

خاصّیلت »سلبک دهی« را تلا حلدی از مسلجد گرفته اسلت. 

1 . قرائتی، مدیریت مسجد، ص 165.
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مسلجد در دوران ملا بله برگلزاری نماز جماعلت، انجام مراسلم دعلا و مجالس ترحیم 
تبدیلل شلده چنانکله از نظلر موقعیت، فضلا و بهداشلت در معرض تهدید قلرار گرفته 
اسلت. مناسلب اسلت اهلّم تهدیدهلا و آسلیب های مسلجد را از نظلر بگذرانیلم تلا بلا 

بصیلرت زمینه هلا و عواملل را شلناخته راهکارهای مناسلب ارائله دهیم. 

الف( درونی 
برخلی از آسلیب ها و تهدیدهلای مسلجد بله پدیده هلای درون آن بازمی گردنلد. اگلر 
مسلجد را دارای سله الیله کالن، میانله و خلرد بدانیلم1، بخلش مهملی از ضعلف و 
کاسلتی های مربلوط بله املور مسلاجد، در درون ایلن مرکز اسلالمی شلکل می گیرد. 
مسلجد مکانلی اسلت کله آبادانلی آن بله منزلله آبادانلی جامعله و حکوملت اسلت؛ 
چنانکله ضعفهلای آن نشلان از ضعلف جامعله اسلالمی دارد. آسلیب ها و ضعف هلای 

درونلی مسلجد را می تلوان در بخش هایلی رصلد نملود. 

اول( اهل مسجد 
فّعلاالن درون مسلاجد  اهاللی و  ناتوانلی  بله  از کم رونقلی مسلاجد  بخلش مهملی 
بازمی گلردد. آسلیب های درونلی، عاملل اصللی ضعلف کارکردهای مسلجد می باشلد. 
اگلر بلر مسلجدی مدیریلت ناکارآملد حاکلم گلردد بخش هلای مسلجد رو بله افلول 

گذاشلته ایلن مرکلز مقلّدس کارآیلی خویلش را از دسلت می دهلد. 

امام جماعت 
یکلی از ارکان اصللی مسلجد، املام جماعت اسلت. بسلیاری از مسلاجد املام جماعت 
ثابلت و دائملی ندارنلد، بیشلتر اماملان جماعلت تملام فعالیت هلای خلود را در یک یا 
دو بلار اقامله نملاز خالصله کرده اند و در املور فرهنگی مسلجد دخالت فّعاللی ندارند، 
در برخلی از مسلاجد نقلش خلادم از املام جماعلت بیشلتر اسلت، ضعف حضلور امام 
جماعلت موجلب می شلود عواملل دیگلر مدیریلت اصللی مسلجد را به دسلت گیرند، 
املام جماعلت نیازمنلد دوره هلای آموزشلی و پژوهشلی ضملن خدمت می باشلد، امام 

1 . کرم اللهی و کاشانی زاده، تبیین الگوی مفهومی آسیب شناسی وضعیت مسجد در ایران، ص 31 ل 48.
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جماعلت باید مخاطب شلناس باشلد، الزم اسلت وی از امکانلات و تکنوللوژی روز آگاه 
باشلد و از آنهلا به درسلتی اسلتفاده کند. 

همچنیلن ائمله جماعلت فرصلت چندانلی بلرای مطالعله ندارنلد، بسلیاری از مباحث 
منابلر کاربلردی نیسلت، برخلی از مسلائلی کله در سلخنرانی ها ارائه می شلود تکراری 
و کلیشله ای اسلت، ائمله جماعلات گاهی کم حوصله انلد و در ارتباط با سلال خوردگان، 
جوانلان و کلودکان کلم تحّمل اند، آنها به شلبهات و سلؤاالت روز کم تر آشلنا هسلتند، 
اختالفات اندك یا گسلترده میان آنها و دیگر عوامل درون مسلجد بر معضالت مسلجد 
می افزایلد، کم آشلنایی بلا مسلائل روز و تحلیل هلای سیاسلی از دیگلر آسیب هاسلت، 
برخلی از روحانیلون بله دلیلل اشلتغال به املور اجرایی فرصلت الزم را برای تمشلیت 
املور نمازگلزاران ندارنلد، تبلیلغ دیلن دارای تکنیک هلای مختلفلی اسلت کله باید به 

ائمله جماعات آموزش داده شلود. 
 شلاید مهم تریلن تهدیلد در ارتبلاط بلا روحانیلون جماعلات، مربلوط به حلوزه روابط 
اجتماعلی اسلت؛ آنهلا بایلد در تهذیلب نفس الگو باشلند، بلا تهدیدی از میلدان به در 
نرونلد، بلا نگاهلی عنلان از کلف ندهنلد، پول و ثلروت آنهلا را از یلاد خدا دور نسلازد، 
صداقلت را دسلتمایه اصللی گفتلار و رفتار قلرار دهنلد، در روضه خوانی منابع مسلتند 
را ملد نظلر قلرار دهنلد، سلاده زیسلتی را پیشله خلود قراردهنلد و بلا مردم با حسلن 

معاشلرت و رفتلاری خلوش بلا چهره ای بلاز تعاملل نمایند. 
البتله در ایلن نکتله بایلد تاکید کلرد که بسلیاری از اماملان جماعت واجلد لیاقت ها و 
شایسلته های فراوانی هسلتند؛ آنان نفسلی مهذب دارند، انسلانهایی اخالقی هسلتند، 
در ارتبلاط بلا ملردم دارای رفتلاری مناسلب می باشلند، اهلل مطالعله و باسلوادند و 
از شلرایط مناسلب بلرای ایلن رسلالت واال بهره منلد می باشلند. بله راسلتی می تلوان 

بسلیاری از ائمله جماعلات را الگلوی اخلالق، تهذیب و اسلالمی معرفلی نمود.

هیئت امنا 
برخلی هیئلت امنلا بله دورکاری مبتلال شلده اند و املور مسلجد را دورادور مدیریلت 
و کنتلرل می کننلد، آنلان محللی غیلر از مسلجد را بله مدیریلت مسلجد اختصلاص 
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می دهنلد، هیئلت امنلا چنلدان در جلذب کمک هلای مردملی توفیلق دارنلد و برخی 
مشلکالت مالی مسلجد الینحل باقی می ماند. آنان باید به مسلائل بهداشلتی، سیسلتم 
صوتلی، سلرویس بهداشلتی، وضوخانله، کتابخانله و دیگلر اجلزاء مسلجد اهتمام الزم 
را داشلته باشلند. اگلر هیئلت امنلا حضور جّدی در تدبیر مسلجد داشلته باشلند درب 
مسلاجد هملواره بلاز می ماند. در واقع، بیشلتر مسلاجد بله نمازخانه هلای می مانند که 

روزانله یکلی دو بلار بلاز می شلوند و گاه صرفلاً کارکلرد بهداشلتی دارند. 
هیئلت امنلا می توانلد بلا خالقّیلت، جوانلان و کلودکان را با مسلاجد آشلنا سلازند، در 
کار جدیّت داشلته باشلند، مشلورت با امام جماعت و مردم را سلرلوحه مدیریت خود 
قلرار دهنلد، اختالفلات را کنلار گذارنلد، تملام اهلل مسلجد را پیکلر واحلد ببینند، از 
نیروهلای متخصلص اسلتفاده کننلد، بله جناح بندی و سیاسلت زدگی داملن نزنند و با 
شلناخت دقیلق از مسلئولیت خطیر خود سلطح مسلجد را ارتقلاء بخشلند. البته الزم 
اسلت سلازمان های مربلوط نظلارت دقیق تلر نسلبت بله هیئلت امنا مسلاجد داشلته 

شند.  با
گفتنلی ایلن کله در بسلیاری از مسلاجد هیئلت امنلاء به صلورت فعال و خلاّلق ظاهر 
می شلوند، در کارهلا جلدی هسلتند و با شلناختی دقیق از رسلالت خویش مسلجد را 

پایگاهلی مناسلب بلرای مؤمنلان و جوانان قلرار می دهند.

خادمان 
برخلی از خلّدام مسلاجد بی سلوادند و طبعلاً بلا وظایلف خلود در ارتبلاط با مسلجد و 
اهاللی آن آگاهلی الزم را ندارنلد. یکلی از مهم تریلن ضعف هلای خادملان در مسلاجد 
ایلن اسلت کله بلا نمازگلزاران خصوصاً کلودکان و نوجوانان حسلن معاشلرت نداشلته 
ایلن تلازه واردان را بلا خشلونت و تندی از مسلجد که خانه خداسلت، می راننلد و برای 

همیشله ذائقله آنهلا را نسلبت به مسلجد، ذکلر، عبادت و خلدا تلخ می سلازند. 
خلادم نبایلد کم حوصلله باشلد. بلر اوسلت کله در تماملی اوقلات روز بله خدملت بله 
مسلجد و اهاللی آن مشلغول باشلد و ایلن ملکان تقدیس شلده را پاکیلزه و زیبلا نگله 
دارد. خلادم بایلد بله خوبلی مراقب اموال مسلجد باشلد و از بروز تخریلب در اموال آن 
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پیشلگیری نماید. چه زیباسلت که درب های مسلاجد توسلط خادملان در اغلب اوقات 
روز بلاز و آنلان بلا چهلر ه ای گشلاده و خندان از ملردم اسلتقبال کنند. 

بانیان 
در برخلی از مسلاجد کله قدمت زیادی دارند، معموالً مشلکلی به نلام بانی وجود ندارد 
اّملا بعضلی از مسلاجد جدیدالتأسلیس که بانی یا وارث آن زنده اسلت، مشلکلی به نام 
احسلاس مالکّیلت آنهلا وجلود دارد و آنلان خلود را صاحلب اختیلار تمام املور مربوط 
بله مسلجد می داننلد. آنهلا احسلاس می کننلد تعییلن امام جماعلت و نحلوه مدیریت 
هیئلت امنلا و خلّدام به دسلت آنهاسلت و اجلازه دخالت را به کسلی نمی دهنلد. وّراث 
معملوالً افلراد خودشلان را بلر املور مسلجد می گمارند و هر جا به صالحشلان نباشلد 
خلود را بله عقلب می کشلند. ایلن درحاللی اسلت که وقلف نمودن مسلجد بله معنای 
خریلداری رضایلت خداسلت و بانلی و وارث آن می توانلد پلاداش کار خلود را از خلدا 
طللب کنلد و در صلورت تمایلل بله دخاللت در املور مسلجد، هم گرایی و مشلورت را 

پیشله سازد. 

گروه های فّعال 
املروزه در درون مسلاجد گروه هایلی نظیلر پایلگاه مقاوملت، کانون هلای فرهنگلی و 
دارالقرآن هلا و شلوراهای حلّل اختلالف فعالّیلت می کنند. آسلیب مهم در ایلن زمینه 
مدیریلت جزیلره ای آنهاسلت. از یک سلو بخش هلای مزبلور بلا هیئلت امنلا و اماملان 
مسلاجد هماهنگ نیسلتند و از سلوی دیگر هر یلک از کانون های پیش گفتله از نهادها 

و سلازمان های خلود دسلتور می گیرند. 
در برخلی از مسلاجد اختالفلات فّعلاالن تلا حلّدی گسلترش می یابلد کله مسلجد را 
بله ضدمسلجد تبدیلل سلاخته ملردم را از دیلن و خلدا منزجلر می کننلد. بخشلی از 
آسلیب هاِی نهادهلای فرهنگلی داخل مسلاجد عبارتند از عدم هماهنگلی یا اختالفات 
ریلز و درشلت، فقلدان مدیریت قدرتمنلد، تداخل برنامه هلا، موازی کاری هلا، اقدامات 

خودسلرانه، فقلدان نظلارت و ارزیابلی مسلتمر و کمبلود آموزش هلای کارآمد.



168

البتله حضلور نهادهلای فرهنگی بویژه بسلیج در مسلجد املری ضلروری و گریزناپذیر 
اسلت اما مناسلب اسلت این نهاد پربرکلت در کنار حضور فعال خویلش و با هماهنگی 

بیشلتر بلر نشلاط و پویایی مسلجد می افزاید.

دوم( ضعف برنامه ها 

ضعف برنامه های مربوط به مسجد را می توان به شرح ذیل فهرست نمود: 
تعطیلی برخی از مساجد مگر در ایام خاص  ●
عدم اقامه نماز جماعت در پنج نوبت روزانه  ●
بسته بودن درب مساجد جز در وقت نماز  ●
عدم برنامه مستمر برای دعا و قرآن آموزی  ●
عدم اجرای برنامه های جّذاب برای جوانان، نوجوانان و کودکان  ●
عدم اطالع رسانی صحیح در مساجد  ●
کوتاهی در غنی سازی کتابخانه های مساجد ●
عدم استفاده از امکانات هنری، رایانه ای و نرم افزاری  ●
عدم حضور خادم جوان و فّعال و خوشرو  ●
ضعف کیفی سخنرانی ها و منابر  ●
عدم هماهنگی عوامل مساجد  ●
ضعف برنامه ها نسبت به بانوان  ●
تداخل برنامه ها  ●
حاکمّیت مجالس ترحیم  ●
عدم تنوع در برنامه ها و کسالت آور و خسته کننده بودن آنها  ●
استفاده از روش مدیریتی خشک  ●
عدم مالحظه شاخص های بومی در برنامه ها  ●
ضعف استفاده از اندیشمندان و متخصصین حوزوی و دانشگاهی  ●
طوالنلی شلدن برخلی از برنامه های مسلاجد نظیر سلخنرانی ها، نماز جماعت  ●

و مراسلم دعا 
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عدم انطباق برنامه ها با نیازهای مردم  ●
رابطه های افراطی یا تفریطی مساجد با حاکمّیت  ●
افراط در مناسبت گرابودن مساجد  ●
انحصارطلبی مدیران در برنامه ریزی  ●
اشاعه خرافه گرایی در برخی از برنامه ها  ●
عدم وجود الگوهای تربیت  ●

سوم( موقعّیت و فضا؛ سبک معماری 
املروزه برخلی از مسلاجد بله لحلاظ موقعّیت، فضای درونلی و کالبد ظاهلری وضعیت 
مناسلبی ندارنلد. احلداث مسلاجد بدون توجله به معملاری اصیل اسلالمی پیامدهای 
ناگلواری خواهلد داشلت. آسلیب های فیزیکی و کالبدی مسلاجد به ضعلف معماری و 

موقعیلت مسلاجد بازمی گردند. 

گونه نخست( موقعیت مسجد 
املروزه شلهرها بلر ملدار مسلجدها بنلا نمی شلوند بلکله ایلن مسلاجد هسلتند کله با 
محوریلت شلهرهای جدیلد بله وجلود می آینلد. احلداث مسلاجد در شلهرها و اماکن 
جدیلد معملوالً بعلد از طراحلی شلهر صلورت می گیرد. بله عبلارت دیگر ابتدا شلهر یا 
شلهرکی سلاخته می شلود و بعلد از آن کله سلاکنان احسلاس نیلاز به مسلجد کردند، 
ایلن ملکان بنا می گلردد. دراین صلورت، در گوشله ای مکانی نامناسلب در نظلر گرفته 

می شلود و مسلجدی بدقلواره شلکل می گیرد. 
از سلوی دیگلر پراکنلش و گسلتردگی ناملوزون مسلاجد معضللی دیگلر در موقعّیلت 
مسلاجد جدیلد االحلداث اسلت. بله عنلوان نمونله در شلهر تهلران برخلی از مناطلق 

مسلاجد زیلاد دارد اّملا در بخشلهای دیگلر کمبلود مسلجد احسلاس می شلود.
امروزه بسلیاری از مسلاجد موقعیت مناسلبی ندارند، مرکزیت خود را از دست داده  اند، 
نسلبت بله سلاختمانهای اطلراف در شلرایط خوبلی بله سلر نمی برنلد و جایگاهلی در 

خلور اسلالم و نظام اسلالمی بلرای آنهلا در نظر گرفته نمی شلود. 
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گونه دوم( فضای فیزیکی
برخلی از مسلاجد بله لحلاظ فضلای فیزیکلی و کالبلدی از آسلیب های مختللف رنلج 

می برنلد. می تلوان برخلی از اهلم ملوارد را بله شلرح ذیلل برشلمرد:
برخی مساجد آشپزخانه استاندارد ندارند.  ●
کفشلداری  های برخلی از مسلاجد کثیلف، شکسلته بلا نمایلی زننلده اسلت.  ●

در آنجلا امنیلت وجلود نلدارد. البتله گاهلی اصلوالً جاکفشلی وجلود نلدارد کله 
دراین صلورت، ملردم کفش هلای خلود را روی پنجلره یا بخلاری یا آب سلردکن یا 
داخلل پالسلتیک گذاشلته یا اساسلاً قبلل از ورود آنهلا را رها می کنند و شلاید بعد 

از بازگشلت اثلری از آن نباشلد. 
مسلجد محلل پاکی و پاکیزگی اسلت. اّما گاه مشلاهده می شلود کله فرش ها  ●

کثیلف اسلت، تکله تکله و پاره پلاره شلده اسلت، شیشله ها بله دلیل کثیفلی دیده 
نمی شلوند یلا بعضاً شکسلته شلده اند، برخی از ورودی هلا یا خروجی های مسلاجد 
بلا کارتن یا نایلون کهنه پوشلانده شلده اند، جا قرآنی ها شکسلته شلده یلا آویزانند 
و قرآن هلا یلا مفاتیح هلا رهلا شلده بی نظمنلد و گلرد و خلاك روی طاقچه هلا و 

فرش ها نشسلته اسلت. 
مساجد کمتر از امکانات برودتی یا حرارتی مناسب بهره مندند. ●
در عموم مساجد جایی برای مهد کودك دیده نمی شود. ●
گاهلی دیوارهلای مسلاجد بلا عکس هلای نامناسلب یلا غیرمسلتند تزییلن و  ●

نقاشلی می شلوند. همچنیلن دیوارنوشلت هایی کله با جمالتلی ناخوانا و نامناسلب 
هملراه اسلت، دیده می شلود. 

بله لحلاظ جایلگاه رفیلع قلرآن و ادعّیله الزم اسلت هملواره موقعیلت آنلان  ●
بررسلی و کنتلرل شلود. در برخلی ملوارد پاره گی، کهنگلی، بی نظملی و کثیفی به 
جایلگاه آنهلا لطمله وارد می کنلد. می توان بله این مجموعله افزود بی نظملی، نبود 

آملار دقیلق و فقدان مسلئول رسلیدگی کننده.
برخلی از جامهری هلا وضعیلت مطلوبلی ندارنلد. گاهلی مهرهلای کثیلف  ●

یلا شکسلته نمازگلزار را آزرده خاطلر می کنلد و چهلره ای نامناسلب بله مسلجد 
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می بخشلد. مطللوب اسلت جامهلری در ملکان مناسلب قلرار گیلرد و مهرهلا بله 
انلدازه کافلی خریلداری شلوند.

برخلی از در و پنجره هلا از سلالمت کافلی برخلوردار نیسلتند. اسلتفاده از در  ●
و پنجره هلای کلج، بلا لوالهلای خراب و شیشله های شکسلته شایسلته ایلن مکان 

مقّدس نیسلت. 
آبخوری هلا چنلدان وضعیلت جالبی ندارد. مناسلب اسلت آبخوری هلا مکانی  ●

مناسلب داشلته از آب سلالم برخوردار باشلند و در کنلار آنها لیوان بله اندازه کافی 
قلرار گیرد. 

سلقف ها و دیوارهلا نقشلی مهلم در نمای ظاهری مسلجد دارنلد. نباید گچ ها  ●
خلراب شلوند چنانکله الزم اسلت در کتیبه هلا، رنگ هلا و خطلوط دقلت الزم بله 

عملل آید. 

گونه سوم( سبک معماری 
تاریلخ نشلان می دهلد کله همواره مسلاجدی با شلکوه و بلزرگ در جهان اسلالم و در 
ایلران اسلالمی پدیلده آمده انلد. گسلتره ایران زمیلن گلواه دینلداری و اسالم دوسلتی 
مردملان ایلن ملرز و بلوم اسلت. اکنلون کله بیش از سله دهله از ظهور انقلالب عظیم 
اسلالمی می گلذرد و حکوملت دینلی بلرای ایرانیلان سلدها، نیروگاه هلا، جاده هلا، 
کارخانجات سلاخته اسلت، شایسلته اسلت سلاخت مسلاجد با معماری اصیل اسالمی 
در اولویلت قلرار گیلرد. مسلاجد بلا عظملت، منحصلر در حلرم رضلوی و حضرت 
معصومله و حضلرت عبدالعظیلم نیسلت بلکله بایلد بلا نگاهی وسلیع و همتی 

واال در سلاخت مسلاجد شلکوهمند اقلدام نمود. 
سلبک معملاری می توانلد زنده کننلده اصلل توحیلد و عبودیّلت باشلد. جهان بینلی 
اسلالمی، خود را در معماری مسلاجد نشلان داده است. مسلاجدی که در ادوار مختلف 
ایلران طراحلی و سلاخته شلده اند فرهنلگ گران سلنگ اسلالمی و ایرانلی را بله ظهور 
رسلانده اند. بلر ملا فلرض اسلت معملاری اصیل اسلالمی را در قالب مسلاجد اسلتمرار 

بخشلیم تلا نلدای یکتاپرسلتی و الگلوی ارزش هلای الهی مداوملت یابد. 
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متأسلفانه املروز شلاهدیم کله مسلاجد از نقشله و طراحی اسلالمی چنلدان برخوردار 
نیسلتند. برخلی از نقشله ها از جهلان غلرب و عصلر مدرنیتله می آید. به همیلن دلیل 

پیامدهلای ناگلواری را بله ارمغان آورده اسلت. 
فضای مساجد کم است و با جمعّیت محیط اطراف سازگار نیست.  ●
مسجِد مطلوب دارای حیاتی است که در وسط آن قرار دارد.  ●
مسلجد بایلد به گونله ای طراحلی شلود کله نله مشلرف باشلد و نله مشلرف  ●

داشلته باشلد. 
مسلجد می توانلد بلا فضلای سلبز و گلهایلی زیبلا آراسلته گلردد تلا فضایلی  ●

آرامبخلش را بلرای نمازگلزاران بله ارمغلان آورد. 
اجلزای مسلجد بایلد به گونله ای طراحی گلردد کله مبتنی بر الگوی اسلالمی  ●

باشد. 
معنویت و آرامش در طراحی مساجد باید نقش اول را ایفا کند.  ●
در عیلن حلال کله می تلوان از ابلزار هنلر در معملاری مسلاجد بله خوبلی  ●

اسلتفاده کلرده املا الزم اسلت بله ایلن نکتله مهلم توجله کلرد کله مسلجد قصلر 
نیسلت و نبایلد بله صورت کاخ هلا آذین بندی گلردد. زرق و برق های مسلجد نباید 

توجله نمازگلزاران بله خلود مشلغول سلازد و آنلان را از معنویلت تهلی کند. 

چهارم( کمبود اعتبارات مالی 
هلر چنلد ادعلا می شلود سلاالنه میلیاردهلا بله مسلجد اختصلاص می یابلد اّملا آنچله 
واقعیلت دارد ایلن اسلت کله برخلی از مسلاجد بله لحلاظ ماللی تأمین نمی شلوند. به 
همیلن دلیلل مدیلران مسلاجد مجبورنلد دسلت نیلاز بله سلمت نمازگلزاران و تلوده 
ملردم دراز کننلد و همیلن املر دلیللی بلر کم رونقی مسلاجد شلده اسلت. الزم اسلت 
مدیریلت کالن مسلاجد ایلن مسلأله را بله صلورت جلّدی ملّد نظر قلرار دهلد و بدین 
منظلور از طریلق بودجه هلای رسلمی، کمک هلای مردملی، هدایلا، نلذورات و وقلف 

نماید.  اقلدام 



173 فصل دوم: نقش مسجد در سبک دهی به زندگی مسلمانان

پنجم( مشکات نمازگزاران 
بی تردید بخشی از مشکالت و آسیب های مساجد به مأمومین بازمی گردد:

اهمیت ندادن نمازگزاران به خواسته های به حق مدیریت مسجد ●
بی نظملی در مسلجد اعلم از کفشلداری ها، جامهری هلا، قفسله های قلرآن یا  ●

صفوف نملاز جماعت
استفاده از تلفن همراه در فضای روحانی مساجد  ●
سخن گفتن بایکدیگر با صدای بلند به هنگام سخنرانی  ●
دخالت های نابجا در امور مربوط به مدیریت مسجد  ●
اظهار انتقادهای پی درپی و با لحنی تند و خشن  ●
حضور طلبکارانه در مسجد  ●
عدم رعایت اصول اخالقی نظیر صداقت و حسن خلق  ●

ب( بیرونی 
بخشلی از تهدیدهایلی که به مسلاجد آسلیب می رسلاند بیرونلی بوده توسلط عواملی 
خلارج از مسلجد شلکل می گیلرد. ایلن نقص هلا و آسلیب ها دارای ابعلاد مختلفلی 

می باشند. 

اول( عدم تبیین درست جایگاه مسجد 
مسلجد فقلط محلل عبلادت و نملاز نیسلت. از منظلر دیلن بسلیاری از املور فلردی، 
اجتماعلی و خانوادگلی می توانلد در مسلجد تحقلق یابلد. آیلات قلرآن کریلم و نیلز 
سلیره نبلی مکلرم اسلالم و اهلل بیت با وضلوح تمام بله ما نشلان می دهد که 
مسلجد نقش هلا و رسلالت های متعلددی داشلته اسلت. مسلجد مکانی چنلد منظوره 
اسلت و بلرای اجلرای تمامی ابعاد دین طراحی شلده اسلت. بسلیار ضروری اسلت که 
جنبه هلای مختللف مسلجد و نقش هلای متعلدد آن تبیین و تشلریح شلود تلا جایگاه 
واقعی مسلجد آشلکار گلردد. تأکیدهلای فلراوان بنیان گلذار جمهوری اسلالمی ایران 

بله نقلش بی بدیلل مسلجد را می تلوان در همیلن راسلتا ارزیابلی کرد:
بایلد اسلالم بیلن مردم قدرت داشلته باشلد. هرچه قدرت اسلالم پیش ملردم زیادتر 
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باشلد مسلجدها بهتلر می شلود و منبرهلا بهتر، یعنلی اجتملاع برای خداسلت و هر 
چله قلدرت الهلی در یک منطقه ای بیشلتر باشلد مسلاجد آبادتر اسلت و هرچه این 

قدرت بیشلتر باشلد منابر رواجش بیشلتر اسلت.1 

ارتلش اسلالم هلر جا رفته اسلت و سلردارهای اسلالم هلر جا پلا گذاشلته اند همان 
جایلی کله پا گذاشلته اند اول مسلجد درسلت کرده اند. وقتلی به قاهره رسلیدند اول 
خلط کشلیدند برای مسلجد و هر جلا این طور بود مسلجد مطرح بلود، معبد مطرح 

بلود و ارتش اسلالم بلرای آبادکردن مسلاجد، محراب، کوشلش می کردند.2

الزم اسلت بله قلدرت افلکار عموملی توجله داشلت و بلرای هدایلت آن برنامه ریلزی 
کلرد. اگلر فرهنلگ عمومی ملردم به صلورت صحیح جهت دهی شلود می تلوان از این 
ظرفیلت بلزرگ در راسلتای تحقلق اهلداف اسلالم و حکوملت دینلی بهره جسلت. اّما 
گاهلی عواملل متعلدد آن را دسلتخوش تغییرات منفی می سلازند که اهلم آن عبارتند 
از ورود خرافات، خمودگی و کسلالت، گذشلته گرایی افراطی، رواج رسلانه های همگانی 
و غلبله ارزش هلای ملادی در میلان مردم. اگر جایلگاه رفیع مسلاجد به گونه ای صحیح 
و شلفاف تبییلن گردد، بسلیاری از آسلیب  ها تقلیل یافتله به فرصت تبدیل می شلوند. 

دوم( معضل جمعّیت 
از دیگلر مشلکالت مسلاجد، بحلران جمعّیلت اسلت. املروزه شلاهدیم کله توسلعه و 
گسلترش مسلجد و دیگلر اماکلن مذهبی متناسلب با جمعیت نیسلت؛ گاهلی در یک 
محلله چندیلن مسلجد برپا می شلود در حالی کله در محلله ای دیگر از کمبود مسلجد 
رنلج می برنلد، در بعضلی از مناطلق مسلاجد در فاصله بسلیار کمی از یکدیگر سلاخته 
می شلوند در صورتی کله در مناطلق دیگلر بسلیار از یکدیگلر دورنلد و گاهلی مسلجد 
در منطقله خلاص بلا جمعّیلت آن محلله تناسلبی نلدارد. در اینجا سلؤال مهمی پدید 
می آیلد و آن این کله آیلا رشلد کّملی مسلاجد در تهلران و شلهرهای دیگلر بلا رشلد 

1 . امام خمینی، صحیفه نور، ج 9، ص 478.
2 . همان، ج 18، ص 276.
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تعلداد کسلانی کله به تکلیلف رسلیده اند، تناسلب دارد؟

سوم( وجود نهادهای موازی 
املروزه در جامعله ایلران نهادهلا و سلازمان هایی شلکل گرفته انلد کله همله در حوزه 
دیلن و فرهنلگ اسلالمی فعالّیلت می کننلد، فعالیت بسلیاری از این نهادهلا در عرض 
مسلجد بلوده کارکلردی مشلابه نقلش مسلجد پیلدا کرده انلد. فعالیلت ایلن مراکلز با 

رسلالت های مسلاجد هم پوشلانی داشلته نهادهلای ملوازی تلّقلی می شلوند. 
چلون نیلک بنگریم تشلکیالت موازی با نهادهای رقیب نسلبت به مسلجد کم نیسلت. 
می تلوان برخلی از آنهلا را برشلمرد؛ حسلینیه ها، فاطمیه هلا، مهدیه هلا، زینبیه هلا، 
و  مصلّی هلا  ارگان هلا،  نمازخانه هلای  محلّله،  خانه هلای  فرهنگسلراها،  عباسلیه ها، 
رسلانه های ارتبلاط جمعلی. بلا این وجلود آیا می توان سلخن از مسلجد تلراز و پررونق 

به میلان آورد؟
حلال اگلر نگاهلی وسلیع بله کارکردهلای مسلجد داشلته باشلیم و مسلجد را همانند 
مقلّر حکومتلی در صلدر اسلالم ببینیلم، سلازمان ها و نهادهای موازی وسلعت بسلیار 
گسلترده ای خواهنلد داشلت کله می تلوان بله برخلی از آنهلا اشلاره کلرد؛ دار القرآن، 
جامعله القلرآن، سلازمان ملردم نهلاد، کانلون قلرآن، کانلون فرهنگی هنری، سلازمان 
بهزیسلتی، کمیتله امداد، امور اجتماعی اسلتانداری، مرکز فرهنگی هنری شلهرداری، 

محافلل خانگلی و ادارات فرهنگلی وزارت خانه هلا. 
اگلر بگوییلم انجام فعالیت هلای دینی و فرهنگی منهای مسلجد، یک انحراف اسلت 
گزافله نگفته ایلم. اگلر بله دنبلال اتحلاد اسلالمی و مللی هسلتیم، مهم تریلن مرکلز 
وحدت آفریلن مسلجد اسلت و اگلر بله دنبلال حیلات مجلدد دیلن و ظهلور تملدن 
بلزرگ اسلالمی هسلتیم، راهلی جلز احیلا مسلجد در پیلش نداریلم. معملار کبیلر 

انقلالب این گونله فرملود: 

پیغمبلر اکلرم وضعلش ایلن طلور بود که مجلسلش در مسلجد و همله کارهای 
بلزرگ دنیلا را هلم در مسلاجد انجلام می دادنلد و ملا امیدواریلم حلاال هم مسلاجد 
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برگلردد بله آن وقتلی کله مسلجد محلل حلل و عقلد املور باشلد و مسلجد محلل 
نقشله های جنگ باشلد، همه چیز باشلد و مسلجدی ها باشلند کله بتواننلد کارها را 

بخوبلی انجلام بدهند.1

چهارم( ظهور دینداری فردگروانه 
یکلی از ویژگی هلای دینلداری جدیلد کله در جهلان و تلا حلّدی در ایلران رخ داده 
اسلت، این کله ملردم بیشلتر مایلنلد دینلداری فلردی پیشله کننلد. البته ایلن جریان 
ریشله در فرهنلگ غلرب، دوران رنسلانس و فعالیت هلای متفکرانی نظیر لوتر، شلالیر 
ماخلر و ویلیلام جیملز در قاللب جریلان تجربه گرایلی دینلی دارد.2 این جریلان بزرگ 
ایملان را بله درون انسلان ها  بلرد و دین شلخصی و خصوصلی فراهم آورد. املروزه نگاه 
فردگروانله بله دیلن و ایملان وارد جهان اسلالم هم شلد اسلت. دراین صورت، مسلجد 
آهسته آهسلته کارکلرد اجتماعلی خلود را از دسلت داده بله محللی انحصلاری بلرای 

عبلادت تبدیلل خواهد شلد. 
شلاید بتلوان گفلت کله تلوده مردم ایلران خصوصلاً جوانلان در الیه های عمیلق درون 
خویلش دیندارنلد و حتلی شلاید بتلوان گفلت کله دیندارتلر شلده اند اّملا نکتله قابل 

توجله این کله میلل بله دینلداری فردی نیلز افزایلش یافته اسلت. 
نویسلنده کتلاب مسـجد مجازی3 بله نکته جالبی اشلاره می کنلد؛ نکته قابلل توجهی 
کله در مقایسله مسلاجد داخلل بلا مسلاجد خلارج کشلور به دسلت می آید این اسلت 
کله بیلن دو مقولله »میلزان تحصیلالت جوانلان« و »میلزان حضلور در مسلجد« بین 
مسلاجد خلارج کشلور و داخلل، رابطه متضاد وجلود دارد. یعنی در ایران هلر چه افراد 
دارای تحصیلالت بیشلترند، حضلور کمتری در مسلجد دارنلد؛ ولی در خلارج، هر چه 
افلراد دارای تحصیلالت عالیله هسلتند، از حضلور بیشلتری در مسلاجد برخوردارنلد. 
حاصلل تحقیلِق سلال 1376 نیلز نشلان از ایلن دارد کله افزایلش تحصیلل جوانان با 
میلزان کاهلش حضلور آنلان در مسلاجد، رابطله دارد. نگارنده بلا تأمل در ایلن پدیده 

1 . امام خمینی، صحیفه امام، ج 17، ص 233.
2 . ر.ك، فّعالی، تجربه دینی و مکاشفه عرفانی.

3 . جهانگیری، مسجد مجازی، ص 142 و 143.
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بله ایلن نتیجه دسلت یافلت که مسلاجد خارج کشلور دارای تنلوع و تعلدد کارکردی 
متناسلب بلا نیلاز مخاطبلان بلوده کله مسلاجد داخلل کشلور از ایلن بی بهره انلد. این 
مطللب ملورد اذعان نویسلنده کتاب »مسلاجد نیویورك« نیز هسلت. نویسلنده کتاب 
»مسلاجد نیویورك« سلعی در شناسلاندن این نکتله دارد که مسلاجد نیویورك، فقط 
محللی بلرای برگلزاری نملاز نیسلتند، بلکله دارای اهمیلت فلوق العلاده ای در زندگی 
عامله ملردم مسللمانان نیویلورك می باشلد. لذا اکثلر مسلاجد دارای کتابخانله، محل 
فلروش کتب، سلالن کنفرانس، ملدارس دینی ل اسلالمی، اماکن تفریحلی و اتاق هایی 
برای سلکونت هسلتند. چاپ کتلاب، مجالت و نشلریات گوناگون، برپایی جشلنواره ها 
و نمایشلگاه ها، برپایلی دوره هلای آموزشلی و تربیلت کادرهلای متخصلص وتهیله 
فیلم هلای آموزشلی از اقداملات جاللب این مسلاجد بودند کله بعد از هجلوم تبلیغاتی 

بلر ضلد مسللمانان پس از حلوادث 11 سلپتامبر ضرورت آنها احسلاس می شلد. 

پنجم( عدم هماهنگی الزم 
بخشلی از آسلیب ها و مشلکالت مسلاجد بله نهادهلای مدیریتلی و متولیلان املور 
مسلاجد ارتبلاط پیلدا می کنلد. ایلن معضلالت ابعلاد گوناگونلی دارنلد کله بخشلی از 
اهلم آنهلا عبارتنلد از علدم نظلارت بر تمام مسلاجد، علدم کنتلرل تملام فعالیت های 
مسلاجد، علدم پشلتیبانی ماللی از هیئت امنلا، فقدان شلبکه ارتباطی میان مسلاجد، 
ضعلف سلازوکار گزینلش، علدم برنامه ریلزی بلرای فّعلاالن و مدیران مسلاجد و ضعف 

هماهنگلی میلان بخش هلای مختللف یک مسلجد.
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دو( پیامدها  «
هلر چنلد مسلجد دارای جایگاه بلند و ارزشلمندی در جهان اسلالم بوده اسلت اّما کم 
توجهلی یلا بیگانگی با نقش فرهنگ سلاز مسلجد ملا را بلا پیامدهای هولناکلی مواجه 
خواهلد سلاخت/ مسلجد پایلگاه فرهنگلی اسلالم اسلت و می تواند انسلان مسللمان را 
در تملام ابعلاد حیلات فلردی و اجتماعلی آملوزش دهلد و او را بالنده سلازد. مسلجد 
انسلان عصلر جدیلد را آملاده ورود بله جنجال های زندگلی اجتماعی می کنلد و چنان 
او را بلا سلالح تقلوی و ایملان مجهلز می سلازد کله در هر شلرایطی حقیقلت را ببیند 

و از آن تبعیلت نماید. 
پایلگاه تبلیلغ دین و فرهنگ اسلالم مسلاجد هسلتند. کسلانی که اهل مسلجد باشلند 
رفتلاری متفلاوت خواهنلد داشلت و در محیلط خانله از نابسلامانی ها و ناهنجاری هلای 
اخالقلی کمتلری رنلج می برنلد. مسلجد می توانلد ارزش هلا را بله جامعله بازگردانلد و 
امنیلت روانلی و اخالقلی را بله مردم هدیه دهلد. اگلر کارکردهای مسلاجد تقلیل یابند 
و حضلور ایلن نهلاد مقدس در جامعه کمرنگ شلود، آثلار ناگواری در پی خواهد داشلت:

پدید آمدن روحیه بی اعتمادی نسبت به دین و متولیان آن  ●
کاسته شدن از غیرت وحساسیت دینی  ●
کم رنگ شدن ارزش ها و سنت های اسالمی  ●
توسعه و ترویج بزه ها و انحرافات اجتماعی  ●
ترویج روحیه دنیاگروانه، راحت طلبی و رفاه زدگی  ●
ترویج ابتذال اخالقی  ●
به سستی گراییدن مبانی اعتقادی  ●
ایجاد زمینه برای ترویج افکار غربی  ●
جدایی دین و مسجد از جامعه و سیاست  ●
کم رنگ شدن الگوهای دینی  ●
توسعه فرقه های انحرافی  ●
ورود هجمه فرهنگی به جامعه و خانه ها  ●
ترویج سبک زندگی غربی و شرقی ●
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7( نقش مسجد در سبک دهی به زندگی 

از مباحلث پیشلین بله دسلت آمد که مسلجد در صلدر اسلالم جایگاهی بلس رفیع و 
بلزرگ دارد. رسلول خلدا این نهاد اسلالمی رابنا کلرد و آن را جایگزین معابد دیگر 
نملود. پیامبلر اکلرم مسلجد سلازی را فرهنلگ عموملی کلرد و از تملام قابلیت ها 
و ظرفیت هلای ایلن الگلوی دینلی بهلره جسلت. در زمان های دور مسلجد تملام امور 
فلردی و اجتماعلی مسللمانان را اداره می کلرد. املت اسلالمی تعلّقلی شلدید بلا ایلن 
نهلاد مقلدس داشلتند. مسلجد مطللوب در زملان نبی خاتم شلکل گرفلت و تمام 

نقش هلا و رسلالت های خلود را ایفلا کرد. 
املروزه هلر چنلد بسلیاری از نقش هلا و شلئون مسلاجد تقلیلل یافته انلد و گاه رو بله 
افلول گذارده انلد اّملا می توان کارکردهای مسلجد را ارتقاء بخشلید. پرواضح اسلت که 
املروزه مسلجد در وضعیلت مطلوبلی بله سلر نمی بلرد و نیز آفتابی اسلت که مسلجد 
تلراز دارای بایسلته ها و ویژگی هایلی اسلت کله هلم اکنلون برخلی از آنهلا موجلود 
نیسلت. بلر ملا فلرض اسلت کله بلا یک نلگاه بله وضعیلت موجلود و بلا نگاهلی دیگر 
بله وضعیلت مطللوب، جهلت انتقلال از وضعیلت موجود که مطلوب نیسلت، به سلوی 
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وضعیلت مطللوب کله موجلود نیسلت، برنامه ریلزی کنیلم و طرحلی نلو دراندازیم. 
جایلگاه مسلجد بایلد تلا بلدان پایله ارتقلا یابلد کله بتوانلد بلرای تملام ابعلاد زندگی 
ایرانیلان الگلوی دینلی و سلالم عرضله کنلد. تنهلا دراین صلورت، اسلت کله مسلجد 
هویّلت خویلش را بازخواهلد یافلت و بله پایلگاه حکومت اسلالمی تبدیل خواهد شلد. 
اگلر املروزه سلبک زندگلی غربلی در جای جلای فرهنگ ما رسلوخ کرده اسلت، بدون 
شلک احیلای جایلگاه مسلجد می توانلد راهلکاری بسلیار تأثیرگلذار در مقابلل هجوم 
ایلن پدیلده بیگانله باشلد، می تلوان از مسلجد، دانشلگاه، رسلانه ای مؤثلر و مبلّغلی 
شلوق آفرین سلاخت. مسلجد می توانلد و بایلد بیشلترین نقلش را بلر سلبک دهی 

مسللمانان و ایرانیلان داشلته باشلد. 
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یک( عبادی و الهی  «
هلدف آفرینلش براسلاس نلگاه قلرآن، عبلادت اسلت1 و مسلجد بهتریلن عبادتلگاه و 
پرستشلگاه روی زمیلن اسلت.  خاللق زمیلن و آسلمان به انسلان ها فرمان داده اسلت 
کله ملرا در مسلجد پرسلتش کنیلد و تواضع و خشلوع خویلش را در مسلجد نثار من 

 : یید نما
ِ أَْن یُْذَکلَر فیَها اْسلُمُه َو َسلعی  في  َخرابِهلا أُولِئَک  لْن َمَنلَع َمسلاِجَد اهللَّ َو َملْن أَْظلَلُم ِممَّ
نْیلا ِخلْزٌي َو لَُهْم فِي اآْلِخلَرِه َعذاٌب  ملا کاَن لَُهلْم أَْن یَْدُخُلوهلا إاِلَّ خائِفیلَن لَُهلْم فِلي الدُّ
َعظیلم 2؛ و چله کسلانی سلتمکارتر از کسلانی می باشلند کله از بلردن نلام خلدا در 
مسلاجد خلدا جلوگیلری کردنلد، و در خرابی آنها کوشلیدند؟ آنان را شایسلته نیسلت 
کله در آن ]مراکلز عبلادت [ درآینلد، جز در حال تلرس ]از عدالت و انتقلام خدا[. برای 

آنلان در دنیلا خلواری و زبونلی اسلت و در آخلرت عذابی بزرگ اسلت 
ِ أََحلدا3ً؛ و مسلاجد ویلژه خداسلت، پلس هیچ  ِ َفلال تَْدُعلوا َملَع اهللَّ َو أَنَّ الَْمسلاِجَد هلِلَّ

کلس را بلا خدا مپرسلتید.

ِّلي بِالِْقْسلِط َو أَقیُملوا ُوُجوَهُکلْم ِعْنلَد ُکلِّ َمْسلِجٍد َو اْدُعلوُه ُمْخلِصیلَن  ُقلْل أََملَر َرب
یلَن َکملا بََدأَُکلْم تَُعلوُدوَن4؛ بگلو: پلروردگارم بله میانله روی ]در همله امور و  لَلُه الدِّ
بله اجتنلاب از افلراط و تفریلط[ فرملان داده، و ]املر فرملوده [: در هر مسلجدی ]به 
هنلگام عبلادت [ روی ]دل [ خلود را ]آن گونله [ متوجله خدا کنید ]کله از هر چیزی 
غیلر او ُمنقطلع شلود[، و او را در حاللی کله ایملان و عبلادت را بلرای وی از هر گونه 
شلرکی خاللص می کنیلد بخوانیلد؛ همان گونله که شلما را آفرید، ]پلس از مرگ به 

بازمی گردیلد.  او[ 

آیلات مزبلور بلا تأکیلد فلراوان نسلبت بله املر یاد خلدا، عنایتلی ویژه نسلبت بله امر 
مسلجد از خلود نشلان می دهنلد. مسلجد شلریف ترین مکان بلرای خضوع، خشلوع و 

1 . ذاریات / 56.
2  . بقره / 114.

3 . جن / 18.
4 . اعراف / 29.
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بندگلی خداسلت. از آنجلا کله مهم تریلن نمونله بندگلی خلدا در نملاز متجلّی اسلت، 
نملاز پیونلدی ناگسسلتنی بلا مسلجد برقلرار خواهلد نملود و از آنجا که اسلالم دینی 
اجتماعلی اسلت، برگلزاری نملاز را بله جماعت توصیه نموده اسلت. در ایلن میان نماز 

جمعله جایگاه ویلژه ای دارد. 
حضلور در مسلجد بلرای عبلادت و گفتگو بلا خدا از چنلان جایگاه و ارزشلی برخوردار 

اسلت کله انتظلار برای آن، عبادت تلّقی شلده اسلت. رسلول خلدا فرمود: 
نشسلتن در مسلجد در انتظلار نماز، عبادت اسلت ماداملی که حدثی از او سلر نزند. 

علده ای پرسلیدند: ای رسلول خدا حدث چیسلت؟ فرمود: غیبلت کردن.1

مسلاجدی کله بله نملاز جماعلت اهمیلت نمی دهنلد از رونلق کمتلری برخوردارند و 
میلزان تأثیرگلذاری آنلان تقلیلل خواهد یافت. مطلوب اسلت مسلاجد بلرای برگزاری 

نمازهلای روزانله بله صلورت جماعلت و با کیفیتلی مناسلب برنامه ریلزی نمایند. 
از دیگلر اقداملات معنلوی اسلالم دعلا و مناجلات اسلت. خوشلبختانه املروزه برخلی 
از دعاهلا هویّلت اجتماعلی پیلدا کلرده در مسلاجد بله صلورت دسلته جمعلی تالوت 
می شلوند. مناسلب اسلت اوالً ایلن برنامه ها بلا کیفیت مطللوب انجام گیلرد، ثانیاً تمام 
مسلاجد بله مراسلم دعلا اهتملام ورزنلد و ثالثلاً از ظرفیت تملام زیلارات و ادعیه الهی 

نظیلر مناجلات شلعبانیه، جامعه کبیره و خمسله عشلر اسلتفاده شلود. 
اعتلکاف عبلادت دیگلری اسلت کله املروزه بلا شلکوهی خلاص در مسلاجد برگلزار 
می شلود. مناسلب اسلت از ایلن ظرفیلت جهلت تقویلت باورهلای دینلی جوانلان و 

تهذیلب نفلس بیشلترین بهره هلا را بلرد. 
جنبله عبلادی مسلجد می توانلد شلکل های دیگلری هم داشلته باشلد. هلم اکنون در 
کلیسلاها مراسلم اعتلراف یک فرد مسلیحی نزد کشلیش برگلزار می شلود و می دانیم 
کله اعتلراف یلک بنده خدا، نلزد بنده ای دیگر نه اسلالمی اسلت و نه انسلانی. بگذریم 
از این کله در برخلی از کلیسلاها برنامله فلروش و خریلد گنلاه برگلزار می شلود. اّما در 
اسلالم پدیلده ای جاللب به چشلم می خلورد و آن اعتراف بنلده به گناه، نزد خداسلت. 

1 . کلینی، الکافی، ج 2، ص 357؛ ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 47؛ صدوق، امالی، ص 420. 
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مناسلب اسلت فّعلاالن مسلجد بلرای برگلزاری مراسلم توبه هملراه بلا راز و نیلاز خدا 
تدبیلری بیندیشلند. البتله املروزه مراسلم توبله در قاللب برنامه هایلی نظیلر اعتکاف، 

قرائلت دعلای کمیلل، دعلای ندبه و توسلل انجام می شلود.
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دو( علمی و آموزشی  «
قلرآن نسلبت به فراگیلری علم اهتمام ویژه ای از خود نشلان داده اسلت. آخرین کتاب 
آسلمانی بلا »بخلوان« آغلاز شلد1 و به عنلوان یک راهبلرد کلی بلرای دانلش اهمیتی 

فراوان قائل شلده اسلت. 
ِّلِه ُقْل َهْل  أَمَّلنْ ُهلَو قانِلٌت آنلاَء اللَّْیلِل سلاِجداً َو قائِماً یَْحلَذُر اآْلِخلَرَه َو یَْرُجلوا َرْحَمَه َرب
لُر أُولُلوا األْلْبلاِب2؛ ]آیا چنین  َّملا یََتَذکَّ یَْسلَتِوي الَّذیلَن یَْعلَُملوَن َو الَّذیلَن ال یَْعلَُملوَن إِن
انسلان کفران کننده ای بهتر اسلت [ یا کسلی که در سلاعات شلب به سلجده و قیام و 
عبادتلی خالصانله مشلغول اسلت، از آخرت می ترسلد و بله رحمت پلروردگارش امید 
دارد؟ بگلو: آیلا کسلانی کله معرفلت و دانش دارند و کسلانی کله بی بهلره از معرفت و 

دانش انلد، یکسلانند؟ فقلط خردمنلدان متذّکر می شلوند.
سلیره رسلمی پیامبلر اکلرم نیلز بلر ایلن منوال بلود کله مسلجد را پایلگاه علم و 
دانلش سلازد. با نگاهلی باریک بین می توان گفت که مسلجدالحرام و نیز مسلجدالنبی 
نخسلتین دانشلگاه های بلزرگ اسلالم بودنلد. بعلد از آن طّی قلرون متمادی مسلاجد 
بزرگلی در بلالد اسلالمی پدیلد آمدنلد کله وظیفله آملوزش و گسلترش دانلش را بله 
عهلده گرفتنلد. ابلن بطوطله می نویسلد3 کله پانصلد دانلش آملوز و طلبله در مسلجد 
جاملع املوی دمشلق در حلقه هلای علملی و آموزشلی شلرکت می کردنلد و برنامله 
غذایلی رایلگان دریافلت می نمودنلد. سیسلتم آموزشلی مسلاجد بسلیار سلاده بلود. 
چنانکله بیشلتر دانش جویلان خودجلوش و صرفلاً بله بخاطلر کسلب عللم بله مرکلز 

آملوزش مسلجد مراجعله می کردند. 
پیامبلر نشلان داد کله مسلجد فقلط مرکلز پرسلتش نیسلت بلکله تملام معلارف 
اسلالمی را می تلوان در آن آملوزش داد. ایلن رویه چنان توسلعه پیدا کرد که مسلاجد 
جهلان اسلالم در غیلر اوقلات نماز، مدرسله بلود و حلقه هلای تدریس فلراوان در آنجا 

تشلکیل می شلد. رسلول خلدا ایلن گونله فرمود: 
هلر کلس در بامدادان به مسلجد برود و هدفی جز این نداشلته باشلد کله کار خوبی 

1 . علق / 1.
2 . زمر / 9.

3 . مّکی السباعی، نقش کتابخانه های مسجد در فرهنگ و تمدن اسالمی، ترجمه علی شکوئی، ص 77.
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را یلاد بگیلرد یلا بله دیگلری یاد بدهلد، اجر بله جای آورنلده عملره کاملل را دارد و 
کسلی که در شلب به مسلجد برود و هدفی جز این نداشلته باشلد که کار خوبی را 

فلرا بگیلرد یا بله دیگری بیاملوزد پاداش یلک حج کاملل را دارد.1

1 . مجلسی، بحار االنوار، ج 1، ص 185.
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سه( فرهنگی و تربیتی  «
مسلجد از مهم تریلن عواملل توسلعه و گسلترش فرهنلگ دینی اسلت. مسلجد عاملی 
اثربخلش در تثبیلت آرمان هلای اسلالمی اسلت فرهنلگ اسلالمی در تاریلخ از طریق 
ارکانلی مهلم نظیلر مسلجد تلا بله امروز اسلتمرار یافته اسلت. شایسلته اسلت ملا نیز 

نقلش فرهنگلی مسلجد را تقویلت کنیلم و آن را بله جایلگاه اصلی ارتقا بخشلیم. 
اوسلت.  نگرش هلای  و  بینش هلا  اعتقلادات،  انسلان  وجلود  الیه هلای  بنیادی تریلن 
مسلجد می توانلد از طریلق خطابه هلا، موعظه هلا و سلخنرانی ها در اصلالح اعتقلادات 
ملردم کوشلا باشلد، بینش های درسلت برای اهالی مسلجد به ارمغلان آورد و باورهایی 

مسلتحکم در اختیلار جوانلان قلرار دهد. 
ارزش هلا از دیگلر الیه هلای عمیلق درون انسان هاسلت کله مسلجد می توانلد در ایلن 
بُعلد نیلز نقش آفرینلی کنلد. ارزش هایلی نظیلر ایملان، آخرت گرایی، تقلوی، اخالص، 
هم گرایلی، فداکاری، ظلم سلتیزی، تواضع، عظمت امت اسلالمی، دعا و عدل گسلتری 
از طریلق مسلاجد توسلعه یافته انلد. بی تردیلد نقلش مسلجد در تثبیلت ارزش هلای 
الهلی و انسلانی شلاخص بلوده اسلت. مسلجد می توانلد بلا برنامه هایلی متنلوع نظلام 
ارزشلی مخاطبلان خویلش را اصلالح نمایلد و آن را بله سلمت هنجارهلا و الگوهلای 

قرآنلی سلوق دهد. 
یکلی دیگلر از ابعلاد وجلودی انسلان رفتار اوسلت. تاریخ صدر اسلالم و ادوار اسلالمی 
حکایتلی روشلن از دخالت مسلجد در اصلالح الگوهای رفتلاری دارد. این مسلجد بود 
کله مسللمانان را اهلل جهلاد کلرد، این مسلجد بود کله امت اسلالمی را با خدا آشلنا 
سلاخت و ایلن مسلجد بلود کله بلا ارائله برنامه هلای متنلوع رفتارهلا و فعالیت هلای 

مسللمانان را بله سلمت آرمان هلای مقدس اسلالمی سلوق داد. 
از دیگلر نقش هلای مسلجد در حلوزه فرهنلگ، پدیده هویّت اسلت. مسلجد بله عنوان 
مهم تریلن نهلاد اسلالمی، بسلتری مناسلب بلرای هویّت سلازی  شلد. نگاهلی گلذرا به 
حلوادث صلدر اسلالم نشلان می دهلد کله مسلجد علرب عصلر جاهلیلت را بله فردی 
خداجلو، فلداکار، مجاهلد و ظلم سلتیز تبدیلل نملود. ایلن مسلجد بلود کله مردملان 
دنیا پرسلت، تجمل طللب و خودخلواه را تحویلل گرفلت و از آنلان انسلان هایی آرملان 
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طللب، ایثارگلر و خدادوسلت سلاخت. مسلجد بله عنلوان مهم تریلن ارگان اسلالمی، 
هویّت انسلان عصر ظهور را تغییر داد، مسلجد همبسلتگی، استکبارسلتیزی و بندگی 

خلدا را بلرای مسللمانان معنلا کلرد و از آنها انسلانی متفاوت سلاخت. 
بلدون شلک مسلجد نقشلی مؤثلر در تربیلت مخاطبلان خویلش دارد؛ مسلجد میلان 
مسللمانان برادری و هم گرایی را تقویت می کند، مسلجد نمازگلزاران را با روحیه انفاق 
و ایثلار آشلنا می سلازد، مسلجد نقشلی بازدارنلده در ارتلکاب جرائلم و بزهکاری هلای 
اجتماعلی ایفلا می کنلد، مسلجد الگوهای تربیتلی و دینی بله جوانان عرضله می کند، 
در مسلجد اطالعلات مذهبلی مخاطبلان رشلد می یابلد، با مسلجد ارزش هلای انقالبی 
اسلتمرار می یابلد، مسلجد در بالندگلی اخالقلی نمازگزاران نقشلی مؤثر ایفلا می کند، 
مسلجد می توانلد با تقویت عنصر عّفلت در نوجوانان و جوانان غریزه جنسلی را در آنها 
مهلار کنلد، بلا فراخوانلی مسلاجد جامعه منسلجم شلده نظم پذیلر می شلود، از طریق 
مسلاجد می تلوان بسلیاری از هجمه هلای فرهنگلی غلرب را کنتلرل و تضعیلف نمود، 
اعتقلادات و باورهلای دینلی از طریلق مسلاجد پاسلخی شایسلته دریافلت می کننلد، 
فرقه هلای نوظهلور در مسلاجد بلا سلّدی عظیلم مواجله می گردنلد، مسلجد می تواند 
ابلزاری مهلم برای تربیت انسلان های شایسلته برای حکومت اسلالمی باشلد، مسلجد 
می توانلد مهارت هلای اسلالمی و هنلری که در زندگلی روزمره کارآیی مؤثلر دارد ارائه 
دهلد، تربیلت هنری در مسلجد قابل اجراسلت، می تلوان تملام نیازهلای خانواده های 
اسلالمی را از طریلق مسلاجد تأمیلن نملود و در یک سلخن خالصه نقش مسلجد این 
اسلت کله الگوهلای تربیتلی را در اختیلار جوانان قلرار داده و آنها را به انسلانی متعالی 

 :و باتقلوی تبدیلل نمایلد. چه زیبلا فرمود مرحلوم امام
بله نملاز و مسلاجد اهمیلت دهید کله پرونده های دادگسلتری مال بی نمازهاسلت و 
نماز خوان هلای واقعلی در دادگسلتری پرونلده ندارنلد. شلیطان ها از مسلاجد و نماز 
می ترسلند، آنهلا می خواهنلد، از نماز جلوگیری کننلد و بعد از خالی کردن سلنگرها 

حملله کنند.1

1 . امام خمینی، صحیفه نور، ج 18، ص 93 .
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چهار( ارتباطاتی و رسانه ای  «
قلرآن کریلم مسلجد را حلاوی پیام های مهملی می دانلد. اصلی ترین پیام های مسلجد 
عبارتنلد از امنّیلت1، هدایلت2 و ارتبلاط بلا خلدا3. پیامبلر اکلرم بلا سلخنرانی ها و 
خطبه هلای خویلش افلکار عموملی را اصالح نمود و مردم را به سلمت تشلکیل جامعه 
آرمانلی هدایلت کلرد. رسلول خلدا نشلان داد که مسلجد یک رسلانه دینی اسلت 
و می تلوان از طریلق آن پیام هلای قرآنلی و الهلی را بله مسللمانان و حّتلی جهانیلان 
رسلاند. مسلجد محلل تبلادل افلکار و اندیشله ها در ارتبلاط با مسلمانهاسلت. مسلجد 
بلرای همیشله پناهگاهلی املن برای توده های مردم بوده اسلت و مسلجد ایلن قابلیت 
بلزرگ را دارد کله همله انسلان ها را بله سلمت خلود جلذب کند. مسلجد حلاوی یک 

پیلام بلزرگ بلرای جهانیان اسلت: صللح جهانی.
ویژگی ها مسجد با نگاه رسانه ای عبارتند از: 

خطبلا در مسلجد می تواننلد بلا سلخنرانی های جلذاب، نقلش هدایت گلری  ●
مسلجد را بلر عهلده گیرند. 

از جملله رسلالت های مسلجد ایجاد و تقویلت انگیزه های دینلی در مخاطبان  ●
است. 

مسلجد بلا ایفلای نقلش افشلاگری می توانلد بله سلنگری مسلتحکم در برابر  ●
ظالملان و مسلتکبران جهلان قلرار گیرد. 

مسلجد رسلانه ای اسلت کله بلرای همگان قابل دسترسلی اسلت و دسلتیابی  ●
بله آن برای عموم آسلان اسلت. 

مسلجد با ایفای رسلالت رسلانه ای، نقشلی مهم در اسلتمرار فرهنگ اسلالمی  ●
داشلته است. 

از آنجلا کله مسلجد فراجناحلی اسلت، ظرفیت شلگرفی در ایجلاد هماهنگی  ●
میلان احلزاب و طوایف اسلالمی دارد. 

مسلجد تشلکیالت خودجلوش برای سلاماندهی فرهنگ اسلالمی به حسلاب  ●

1  . بقره / 125.
2  . آل عمران / 96. 

3 . بقره / 114؛ حج / 40.
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می آیلد. 
افلکار و اندیشله های مسللمانان از طریلق ایلن رسلانه اسلالمی مسلتحکم و  ●

نلاب می شلود. 
مسلجد رسلانه ای بزرگ و باشلکوه اسلت کله قادر اسلت ارزش هلا و الگوهای  ●

دینلی را در ذهلن مخاطبلان خویلش قلرار دهد یا آنهلا را تقویلت نماید. 
اگلر در میلان جواملع اسلالمی در جسلتجوی تریبونلی آزاد باشلیم، مسلجد  ●

بهتریلن پناهلگاه املن و آزاد مسللمانان می باشلد. 
بلا نگاهلی دقیلق بله شلرایط امروز جهلان اسلالم و کل جهان می تلوان گفت  ●

کله در دو محلور بایلد فعالیلت کلرد1: یکلی مسلجدی کلردن رسلانه های مدرن و 
دیگلری رسلانه ای کلردن مسلاجد با اسلتفاده از ابزارهلای مدرن. 

1 . جهانگیری، مسجد مجازی، ص 114.
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پنج( اوقات فراغت «

الف( چیستی
 Licere و برگرفتله از واژه التیلن Leisure  فراغلت در زبلان انگلیسلی معلادل واژه
بله معنلای »مجلاز بلودن« یلا »آزاد بلودن« اسلت. در زبلان فرانسله واژه Loisir بله 
معنلای وقلت آزاد اسلت و معنلای آن تقریبلاً شلبیه Liberty اسلت کله بله انتخلاب 
آزادانله و نبلود اجبلار اشلاره دارد. در فرهنلگ الروس، اوقلات فراغلت، عبلارت اسلت 
از: سلرگرمی ها، تفریحلات و فعالیت هایلی کله افلراد، هنلگام آسلودگی از کار عادی با 
شلوق و رغبلت بله آنهلا می پردازنلد. در فرهنگ جامع انگلیسلی ل فارسلی حییم، واژه 
مذکلور بلا معادل هایلی همچلون وقلت آزاد از کار یلا وظایف دیگر، وقلت اضافی و یک 

رشلته از فعالیت هلای اضافی آورده شلده اسلت1.
در زبلان عربلی، فراغلت بله معنلای بی تابی و اضطراب اسلت. در کتلب و فرهنگ چند 
معنلا بلرای ایلن لغلت آملده اسلت از جملله: تمام شلدن، دست کشلیدن از کار، هلدر 

رفتلن، بله پایلان رسلیدن، خالی شلدن، ریختلن، بیلکاری و تهی بودن2.
دربلاره تعریلف اصطالحلی اوقلات فراغلت در میلان اندیشلمندان عللوم اجتماعلی، 
توافلق کللی وجلود ندارد. املا انجملن بین  الملللی جامعه شناسلی، آن را چنین تعریف 
می کنلد: مجموعله ای از اشلتغاالت فلرد کله کاملال بله رضایلت خاطلر خلود بلرای 
اسلتراحت، تفریلح یلا به منظلور توسلعه اطالعات یلا آملوزش غیرانتفاعی، مشلارکت 
اجتماعلی و داوطلبانله بعد از آزاد شلدن از الزامات شلغلی، خانوادگی و اجتماعی بدان 

می پردازد.3
سلازمان مللی جوانلان نیز بر اسلاس سله رویکلرد مختلف، تعاریفلی را از فراغلت ارائه 

:4 کرد

1 . فراهانی، مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی، ص 4.
2 . موظف رستمی، اصول برنامه ریزی اوقات فراغت، ص 20.

3 . حیللدری و سللاعی، بررسللی اثللر مصللرف فرهنگللی فراغتللی جوانللان بللر سللبک زندگللی و ارزش هللای اجتماعللی آنللان، مقللاالت 
کنگللره ملللی اوقللات فراغللت و سللبک زندگللی جوانللان، مللرداد مللاه 92، شللیراز، ص 101؛ قهرمانللی فللرد و کاظمللی، آسیب شناسللی 
الگوهللای نویللن گللذران اوقللات فراغللت جوانللان و ارائلله راهبردهللای مدیریتللی ل فرهنگللی، مقللاالت کنگللره ملللی اوقللات فراغللت و 

سللبک زندگللی جوانللان، مللرداد مللاه 92، شللیراز، ص 681.
4 . ر.ك: اوقات فراغت و سبک زندگی جوانان، گروه اجتماعی ل فرهنگی، تهران، سازمان ملی جوانان، ص31-27.
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فراغـت به مثابـه زمـان: براین اسلاس، فراغلت، زمانلی اسلت کله آنچله را می توانیم، 
می کنیم. انتخلاب 

و  وجلود  ابلراز  سلبب  کله  اسلت  فعالیتلی  فراغلت،  فعالیـت:  به منزلـه  فراغـت 
اسلت. فلردی  خودشلکوفایی 

روانلی،  ● روحلی،  وضلع  بله  توجله  درونلی:  تجربله ای  به مثابله  فراغلت 
اسلت. فراغلت  بلا  ارتبلاط  در  تجربله  و  شلرایط  گرایش هلا،  جهت گیری هلا، 

بلا صلرف نظلر از بررسلی تعریف هلای مختللف و متفاوتلی کله از اوقات فراغلت وجود 
دارد می تلوان نلکات مشلترکی را از میلان آنهلا اسلتخراج نمود: 

اوقات فراغت مخصوص زمان آزاد افراد است. ●
نحلوه گلذران اوقلات فراغلت و فعالیلت فراغتی، بلرای افراد، املری انتخابی و  ●

آزادانه اسلت.
در نتیجله گلذران اوقلات فراغت، احسلاس رضایت خاطر، آرامش و آسلودگی  ●

در فلرد ایجاد می شلود.
فلرد در زملان فراغلت از هرگونه تعهدات شلغلی، اجتماعلی و خانوادگی آزاد  ●

است.
فعالیت هلای مربلوط بله اوقلات فراغلت بلا توجه بله افلراد مختللف، متفاوت  ●

ست. ا
خالصله آنکله فراغلت، زمانی اسلت که فلرد از تعهدات شلغلی، خانوادگلی و اجتماعی 
رهاسلت و در آن بله انجلام فعالیت هلای فرح بخلش و نشلاط آور می پلردازد. فراغلت 
زمانلی اسلت کله فلرد آن را طبلق سلالیق، تمایلالت و عالیلق خلود برنامه ریلزی 
می کنلد و ایلن برنامه ریلزی بله نیازهلای روحلی، سلن، موقعیلت و پایلگاه اجتماعلی 
و توانایی هلای ماللی وی نیلز بسلتگی دارد. ایلن فعالیت هلا، بله طلور کلی سلبب ابراز 

وجلود و خودشلکوفایی فرد می شلود.

ب( کارکردهای اوقات فراغت
اوقلات فراغلت از طریلق کارکردهلای متفلاوت، نقلش مؤثلری در ایجلاد تعلادل در 
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زندگلی افلراد دارد. بایلد توجله داشلت کله انسلان، موجلودی مکانیکلی نیسلت کله 
تغذیله و کار بتوانلد سلالمت، حیلات و دواملش را تأمیلن کنلد. کیفیت زندگلی افراد 
بله نحلوه اسلتفاده از اوقلات فراغتشلان مربلوط می شلود. غفللت از نقش مؤثلر اوقات 
فراغلت در توسلعه و جهت دهلی بله زندگلی، باعلث نادیلده انگاشلتن کانلال ورود 
بسلیاری از موفقیت هلا و شکست هاسلت. فراغلت سله کارکلرد اصللی دارد: تفریلح و 
سلرگرمی، توسلعه  آزادی فلردی و تجدیلد قوا. فعالیت هلای اوقات فراغلت، این امکان 
را در اختیلار افلراد قلرار می دهلد کله وضعیلت اجتماعلی دلخلواه خلود را برگزیننلد. 
ایلن فعالیت هلا، افلزون بلر جبلران بخشلی از ناراحتی هلا، جنبه های ملالل آور زندگی 

را برطلرف کلرده، فلرد را از خسلتگی ناشلی از آن خلارج می سلازد. 
کارکردهای عمده اوقات فراغت را می توان بدین شرح خالصه کرد:

نیلاز بله اسلتراحت و رفلع خسلتگی: اشلتغال مسلتمر و بلدون وقفه، سلبب  ●
خسلتگی جسلمی و روانی می شلود و به تدریج، نشلاط و شلادمانی را از افراد سللب 
می کنلد. یکلی از آثلار و نتایلج اوقلات فراغلت، جبلران صدملات جسلمی و روانلی 
ناشلی از هیجانلات کاری و رهایلی از کسلالت ناشلی از یکنواختلی انجلام وظایلف 

اسلت. روزانه 
نیلاز بله تفریلح و سلرگرمی: انسلان از یکنواختلی گریلزان اسلت و عالقه مند  ●

بله تنلوع و ارضلای ذوقیلات خویلش اسلت. ایلن املر در جامعله شلهری املروز، 
اهمیلت بیشلتری پیلدا کرده اسلت؛ زیلرا افراد، مشلاغل تکلراری، خسلته کننده و 

دارند. کسلالت آوری 
پلرورش و شلکوفایی اسلتعدادها و خالقیت هلا: معملوال آدملی تلا زمانلی که  ●

درگیلر کار موظلف و املور روزانله اسلت، تمام انلرژی  خویلش را صرف انجلام آنها 
می کنلد و هرچله بیشلتر غلرق در ایلن وظایلف گلردد املکان بلروز بسلیاری از 
خالقیت هلا کاهلش می یابلد. زملان فراغلت، فرصلت گرانبهایلی اسلت که انسلان 

می توانلد ابعلاد دیگلر وجلود خویلش را کشلف کنلد و پلرورش دهلد.
کسلب اطلالع و تکمیلل معلوملات: در جامعله املروز کله هلم زملان فراغت،  ●

طوالنی تلر و هلم امکانات کسلب اطالع و آموزش، بیشلتر شلده و همچنیلن نیاز به 
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معلوملات بیشلتر فزونلی یافته اسلت،  ایلن کارکرد، اهمیت بیشلتری یافته اسلت.
مشلارکت اجتماعلی: فراغلت بلا فراهم کلردن امکانلات و فرصلت برقلراری  ●

روابلط خانوادگلی، دوسلتانه، گروهلی و حرفله ای بله تقویلت انسلجام اجتماعلی 
کملک می کنلد و زمینله را بلرای انجلام فعالیت هلای مشلارکتی فراهلم ملی آورد. 
بله عبلارت دیگلر فراغت هلای گروهلی، فرصتی بلرای تمریلن مشلارکت اجتماعی 

اسلت و مسلئولیت پذیری و احسلاس تعهلد اجتماعلی را افزایلش می دهلد.

ج( ویژگی های فراغت در عصر حاضر
تغییلرات بسلیار سلریِع اجتماعلی و فناوری، رشلد شهرنشلینی و صنعلت، پدیدآمدن 
وسلایل ارتبلاط جمعلی، جهانی شلدن و همگانی شلدن فراغت، از جملله عوامل مهمی 
بله شلمار می آینلد کله در عصلر حاضر، زندگلی انسلان ها را تحلت تأثیر قلرار داده اند. 
در دوران جدیلد زندگلی بشلر، رشلد شهرنشلینی و مشلکالت ناشلی از آن به ویلژه در 
شلهرهای بلزرگ، مسلائلی مانند تنهایی انسلان ها، کاهلش صمیمت هلا و برخوردهای 

عاطفی را سلبب شلده است. 
افلزون بلر ایلن، یکنواختی کارهلای صنعتلی و اداری، افسلردگی، فشلارهای عصبی و 
فرسلودگی انسلان ها، توجله به اوقلات فراغت را افزوده اسلت. همچنیلن اوقات فراغت، 
در حلال حاضلر بلا سلاخت سیاسلی جامعله نیلز پیوند برقلرار کرده اسلت. بلر خالف 
گذشلته کله فراغلت، موضوعلی شلخصی بلود، در دنیلای املروز با دسلتگاه سیاسلی، 
ارتبلاط مسلتقیم دارد. از یک طلرف، دولت هلا بله شلکل های مختللف و بلا کملک 
وسلایل ارتبلاط جمعلی در زملان فراغت ملردم، نفوذ پیدا کلرده، و در سلوق دادن آنها 
بله سلمت اهلداف خاص، نقلش زیادی دارنلد. از طلرف دیگر، ملردم انتظلار دارند که 

دوللت، آنهلا را دربلاره پلر کردن مناسلب و متنلوع اوقات فراغتشلان یاری رسلاند. 
افلزون بلر ایلن، موضوع مهم دیگلر درباره اوقلات فراغلت در دوران حاضلر، ارتباط آن 
بلا وسلایل ارتبلاط جمعلی اسلت. وسلایل ارتبلاط جمعلی، به ویلژه از نیمله دوم قلرن 

بیسلتم، بزرگ تریلن تحلول را در ارتبلاط بلا زملان فراغلت ایجلاد کرده اند. 
می توان مشخصات فراغت در عصر مدرن را به  این شرح، دسته بندی کرد:
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کاهلش تحلرك فیزیکلی: برخلالف گذشلته کله فعالیت هلای اوقلات فراغت،  ●
اغللب بلا تحلرك بدنی هملراه بوده، امروزه سلهم تماشلاگری همراه بلا فعل پذیری 
)انفعلال حرکتلی( افزایلش یافتله و بلا وجلود افزایلش سلهم آن از لحلاظ زمانلی، 

میلزان تحلرك جسلمی را کاهش داده اسلت.
رسانه ای شلدن: اسلتفاده از رادیلو، تلویزیلون و سلایر رسلانه ها و اتلکای بیش  ●

از حلد و تقریبلاً انحصلاری بله وسلایل ارتبلاط جمعلی در شلکل های گوناگلون و 
آن. متنوع 

تجاری شلدن اوقلات فراغلت: املروزه بلر خلالف گذشلته کله اوقلات فراغلت  ●
در چارچلوب محیلط خانله و میلان خانواده صلرف می شلد، مؤسسلات گوناگونی، 

کارکلرد تنظیلم اوقلات فراغلت را بلر عهلده گرفته اند.
عمومیلت یافتلن اوقات فراغت: در گذشلته اگلر طبقات ممتلاز، عمدتا امکان  ●

دسترسلی بله برخلی جنبه هلای اوقلات فراغلت را داشلتند، املروزه بهره منلدی از 
ایلن اوقلات و فرصت هلای متناظلر بلا آن بله کل طبقلات اجتماعی، تعمیلم یافته 

ست. ا
اختیاری شلدن اوقلات فراغلت: صلرف نظلر از تأثیلر افراطی تبلیغلات، امروزه  ●

بلا تنوعلی کله در امکانلات و فرصت هلای گلذران اوقلات فراغلت پدیلد آملده، 
نحلوه گلذران اوقلات از کنتلرل فعالیت هلای اقتصلادی و کاری رهلا و بله سلمت 

فعالیت هلای دلخلواه و آزاد، معطلوف شلده اسلت.
از اینلرو، می تلوان اذعلان داشلت کله اوقلات فراغلت از مسلأله های صرفلا اجتماعلی، 
فراتلر رفتله و بله مقولله ای اقتصلادی، فرهنگی، سیاسلی و حتی حقوقی تبدیل شلده 

ست. ا

د( مبانی اسامی اوقات فراغت
بلا مطالعله آموزه هلای اسلالمی، درمی یابیلم کله دیلن اسلالم نیلز بله اوقلات فراغت، 
توجله زیلادی دارد و ایلن آموزه هلا اهمیلت، اصلول و روش هلای ناظلر بله گذرانلدن 
اوقلات فراغلت را بله دقلت بیلان کرده انلد.   شلماری از مهم تریلن اصوللی کله در ایلن 
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زمینله از آموزه هلای اسلالمی بله دسلت می آیلد، از ایلن قلرار اسلت: 
برنامه ریلزی  ● خلود،  فراغلت  اوقلات  بلرای  افلراد  از  برخلی  برنامه ریلزی: 

نمی کننلد ؛ در حاللی کله آموزه هلای دینلی، ملا را بله غنیمت شلمردن از وقلت، 
موظلف کرده انلد.  ایلن مسلأله، نیازمنلد برنامه ریلزی درسلت بلرای بهره بلرداری 
از اوقلات فراغلت اسلت. رسلول خلدا در مقلام توصیه بله ابوذر چنیلن فرموده 
َتَک َقْبَل ُسلْقِمَک  اسلت: اِْغَتِنلْم َخْمسلاً َقْبلَل َخْمٍس؛ َشلبابََک َقْبلَل َهَرِملَک َو ِصحَّ
َو ِغنلاَك َقْبلَل َفْقلِرَك و َفراَغلَک َقْبلَل ُشلْغلَِک َو َحویِتَک َقْبلَل َمْوتِلَک؛1 پنج چیز را 
پیلش از پنج چیلز غنیملت شلمار: جوانلی ات را پیلش از پیلری، سلالمتت را پیش 
از بیملاری، بی نیلازی ات را پیلش از تنگدسلتی، فراغتلت را پیلش از گرفتلاری و 

حیاتلت را پیلش از ملرگ.
جهت گیلری الهلی: یکلی از مسلائل مهلم در رویکلرد اسلالمی بله اوقلات  ●

فراغلت، آن اسلت کله آدملی نمی تواند هلر عملی را کله بخواهد، انجلام دهد؛ بلکه 
جهت گیلری اوقلات فراغلت نیلز بایلد الهی باشلد و به گونله ای انتخاب شلود که در 
مسلیر اطاعلت و رضلای الهلی قرار گیلرد. امام سلجاد در یکلی از مناجات های 
فرملود پلس اگر برای ما آسلودگی از کاری، مقدر فرموده ای، آن را آسایشلی سلالم 

قلرار ده کله پیاملدی )گناه آللود( نداشلته باشلد و رنجی به ما نرسلد.«2

اَر  ُ الدَّ در ایلن زمینله از حضلرت عللی نیز در تفسلیر آیه »َو ابَْتلِغ فیما آتلاَك اهللَّ
نْیلا3؛ و بجلو در آنچله خلدا بله تلو داده، خانله  اآْلِخلَرَه َو ال تَْنلسَ نَصیَبلَک ِملَن الدُّ
آخرتلت را و بهلره ات از دنیلا را فراموش مکن.« چنین وارد شلده اسلت: تندرسلتی و 
قلّوت و فراغلت و جوانلی و نشلاطت را فراملوش مکلن و به وسلیله  ایلن )پنج نعمت 

بلزرگ( آخلرت را بطلب.4

1 . مجلسی، بحار االنوار، ج 74، ص 75؛ طوسی، امالی، ص 526.
2 . صحیفه سجادیه، دعای یازدهم.

3 . قصص / 77.
4 . الحویللزی، تفسللیر نللور الثقلیللن، ج 4، ص 139؛ صللدوق، امالللی، ص 228. مجلسللی، بحللار االنللوار، ج 67، ص 177 و 267، ج 

70، ص 73.
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همراهلی اوقلات فراغت بلا کار: کار در نظلام مبتنی بر ارزش هلای دینی، امری  ●
مقلدس شلمرده می شلود و در چنین نظامی، انسلان بلا کار و تالش، بیگانه نیسلت. 
در ایلن فرهنلگ، فراغلت به معنلای بیلکاری، بیهوده گذرانی و تنبلی نیسلت و تمام 
اوقلات بایلد وقت کار و زمان فعالیت سلالم و هدفدار باشلد. فراغت شایسلته و سلالم 
در فرهنلگ قلرآن، تنبللی و بیلکار نشسلتن نیسلت. قلرآن کریلم می فرمایلد: َفلإِذا 
ِّلَک َفاْرَغب 1؛ پس هنگاملی که از کار مهمی فارغ شلدی، به  َفَرْغلَت َفانَْصلْب َو إِللی  َرب

مهلم دیگلری بپلرداز و به سلوی خلدا و رضایلت او رغبت کن.
جاللب بلا توجله به  این کله در آیه موضلوع »فلراغ« معّین نشلده و »فانصب« 
از ملاده »نصب«بله معنلای تعلب و زحملت اسلت، شلریفه مزبلور یلک اصل 
کللی و فراگیلر را مطلرح می کنلد و آن این کله پیامبلر را در مقلاِم یلک 
الگلو، از اسلتراحت کردن پلس از پایلان املری مهم بلازدارد و تلالش پیگیر را 
در زندگلی بله او گوشلزد کنلد. ایلن آیله فراغت از هلر مهملی و پرداختن به 
مهلم دیگلر را دربرمی گیلرد و بله طلور کللی توصیله می نمایلد هرگلز بیکار 
نملان و کوشلش را کنلار مگلذار؛ بلکله پیوسلته مشلغول تالش بلاش و پایان 

مهملی را آغلاز مهلم دیگر قلرار ده. 
منحصلر نشلدن در تفریلح: در فرهنلگ اسلالمی، اوقلات فراغلت بلا تفریلح  ●

هم معنلا نیسلت و شلیوه گلذران آن منحصلر بله تفریلح و سلرگرمی نمی شلود. 
بلرای گلذران اوقلات فراغلت انسلان، راه هلای گوناگونی معّین شلده اسلت. در این 
فرهنلگ، اوقلات فراغلت، بخشلی از زملان زندگلی و عملر و دارای ارزش و اهمیت 
اسلت و نبایلد همله آن بله تفریلح سلپری شلود؛ بلکله بایلد بلرای آن برنامه ریزی 

همه جانبله ای صلورت پذیلرد و در املور مختلفلی صلرف شلود. 

1 . انشراح / 7 و 8.
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هـ( الگوی تجویزی گذران اوقات فراغت در مسجد

عبادت 
از نلگاه قلرآن کریلم عبلادت و بندگلی خداونلد، هلدف اصلی آفرینش انسلان اسلت1 
بنابرایلن انسلانی کله می خواهلد براسلاس فلسلفه وجلودی خلود حرکلت کنلد، باید 
همله اوقاتلش بله عبادت خدا مشلغول باشلد. البتله بندگی و عبلادت لزوماً بله معنای 
عبادت هلای مرسلوم و شناخته شلده فقهلی نیسلت. انسلان حتلی می توانلد خلوردن، 
خوابیلدن و تفریحلات خلود را عبلادت الهلی بدانلد؛ مشلروط به آنکله به انگیلزه الهی 
و بلرای وصلول بله مقلام قرب انجلام گیرنلد. در عین حلال، انجلام عبادت هلای ویژه، 
مثلل نمازهلای مسلتحبی،  خوانلدن اذکار و دعاهلای ویلژه، روزه گرفتلن مسلتحبی، 
تمرکلز و توجله بیشلتر بله  آیلات قرآنلی  می توانلد یکلی از شایسلته ترین کارهلا در 

اوقلات فراغت باشلد. 
ْغِنلی لَِملا  حضلرت زهلرا در دعایلی از خلدای متعلال چنیلن می خواهلد: اللهلم َفرِّ
َخلَْقَتِنلی لَلُه؛2 خداونلدا! بلرای دسلت یابی بله آنچه ملرا برایلش آفریلده ای، فراغتی به 

ملن عطلا کن.

تفکر 
برتلری انسلان بلر حیلوان در به کارگیلری قلوه عاقلله اوسلت. قلرآن مجیلد، بارهلا به 
اندیشلیدن در کارهلا و پدیده هلا اشلاره دارد. مفهلوم عبلادت بله زیلاد نماز گلزاردن و 
یلا بسلیار روزه گرفتلن تعریف نشلده؛ بلکه در دایلره تفکر در امر خداوند معرفی شلده 

اسلت؛ املام رضلا می فرماید:
»لیسلت العبلاده بکثلره الصللوه و الصیلام و انملا العبلاده کثلره التفکلر فلی املر اهلل«؛ 
عبلادت آن نیسلت که انسلان، نملاز و روزه بسلیار بجلا آورد؛ بلکه عبادت، اندیشلیدن 
بسلیار دربلاره امور الهی اسلت.3 اوقات فراغلت می تواند بهترین زمان برای اندیشلیدن 

1 . ذاریات / 56.
2 . مجلسی، بحار االنوار، ج 92، ص 406.

3 . ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 442.
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در خلقلت الهی باشلد.
یکلی از شایسلته ترین کارهایلی کله می توانیم بلا فراغ باِل بیشلتری در اوقلات فراغت 
انجلام دهیلم، حسابرسلی اعملال روزانه یا اعمال گذشلته اسلت. گاهی انسلان، چنان 
درگیلر فعالیت هلای شلغلی و کارهلای روزملره خود می شلود که هدف اصللی زندگی 
را فراملوش می کنلد؛ حتلی ممکلن اسلت روزهلا بگلذرد و سلؤاالت اساسلِی حیلات 
انسلانی بلرای او مطرح نشلود؛ چه رسلد بله  این که نوع مواجهله خود با آنهلا را تحلیل 
کنلد: سلؤاالتی از ایلن قبیلل کله از کجلا آمده ام؟ بلرای چه آملده ام؟ چرا آملده ام؟ به 
کجلا ملی روم؟ چگونله بایلد ایلن راه را طلی کنیلم؟ نیازهلا و توشله این راه چیسلت؟ 
همراهلان ایلن راه کیسلت اند؟ راهزنلان این راه چه کسلانی و کجایند؟ اوقلات فراغت، 
بهتریلن زمانلی اسلت کله هر کسلی می توانلد بخشلی از آن را بلرای تأمل دربلاره این 

پرسلش ها اختصلاص دهلد؛ املام عللی می فرماید: 
»ملا اََحلقَّ لاِلِنْسلاِن اَْن تکوَن لَُه سلاعٌه ال یَْشلَغُلُه شلاِغٌل یُحاِسلُب فیهلا نَْفَسلُه، َفَیْنُظَر 
فیملا اَْکَتَسلَب لَهلا َوَعلَْیها فلی لَْیلِها َو نَهاِرها؛1 چقدر شایسلته اسلت انسلان، زمانی در 
اختیار داشلته باشلد که از مشلغولیت های زندگی، چیزی او را سلرگرم نسلازد: ساعتی 
کله از خودش حسابرسلی کنلد و درباره آنچه در شلبانه روز برای خود به دسلت آورده 

و یا از کف داده اسلت،  بیندیشلد.«
همچنیلن در حدیلث دیگلری بله تقسلیم اوقات فلرد دیندار اشلاره دارند و از سلاعت 
حسابرسلی در کنلار سلاعت مناجلات و سلاعات مخصلوص لّذت های حالل،  یاد شلده 
َُّه َو سلاَعٌه یَُخلِّی بَْیَن نَْفِسلِه  اسلت: »إِنَّ لِلُْمْؤِملِن ثَلاَلَث َسلاَعاٍت َفَسلاَعٌه یَُناِجلی فِیَها َرب
تِهلا فِیَملا یَِحلُلّ َو یَْجُمُل!2 برای مومن سله سلاعت اسلت: سلاعت بخوابد خدا  َوبَْیلَن لََذّ

و سلاعتی برای للذات حالل.
املام صلادق  هر مسللمانی دسلت کلم باید یلک روز در هفتله،  خلود را از کارهای 
روزملره فلارغ کنلد و به مسلائل تربیتلی و دینی خود توجله ویژه کرده، مسلائل دینی 

خلود را پی گیلری و ابهاملات خلود را رفلع کند: 

1 . تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، شماره 4749، ص 236.
2 . نهج البالغه، کلمات قصار، شماره 390.
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ُجللِ الُمسلِلِم الیَفُرُغ نَفَسلُه فِي ااُلسلُبوِع یَلوَم الُجُمَعِه ألِمِر دیِنِه َفَیسلأَل َعنه؛1  »اُفٍّ لِلرَّ
اّف بلر مسللمانی کله بلرای کار دیلن خویلش و پرسلش درباره آن، ]دسلت کلم[ روز 

جمعله هلر هفتله، خلود را از ]کارهای دیگلر[ فارغ نمی سلازد.«

دیدار با خویشان و دوستان
یکلی دیگلر از بهتریلن و ارزشلمندترین راه هلای گلذران اوقلات فراغت، دیلد و بازدید 
از خویشلاوندان و دوسلتان اسلت. اسلالم بلرای حفلظ و تقویلت بنیان هلای اجتماعی 
و روابلط خویشلاوندی، تأکیلد زیلادی بلر صلله رحلم و ارتبلاط بلا اقلوام دارد. برکات 
ملادی و معنلوِی فراوانلی بلرای آن برشلمرده اسلت. بله  طلور طبیعلی در زملان کار 
و فعالیت هلای شلغلی و روزانله، فرصلت و امکانلی بلرای انجلام ایلن وظیفله دینلی و 
انسلانی نیسلت. بله همین دلیل، مناسلب ترین اوقات بلرای انجام چنیلن کاری، اوقات 

اسلت.  فراغت 
امام علی می فرماید:

یلنِ َعاَلَملاٍت یُْعَرُفلوَن بَِهلا ِصلْدَق الَْحِدیلِث َو أََداَء األَْماَنلِه َو َوَفلاًء بِالَْعْهلِد  »إِنَّ أِلْهللِ الدِّ
َو ِصلَلَه اأْلْرَحلاِم و...؛2 دینلداران شلاخصه هایی دارنلد کله بلا آنهلا می شلود آنلان را 

شلناخت: راسلتگویی، امانلت داری، وفلاداری، ارتبلاط بلا خویشلاوندان و... .«
امام باقر می فرماید:

لُر الِْحَسلاَب َو  »ِصلَلُه األْْرَحلاِم تَُزکِّلي األْْعَملاَل َو تُْنِملي األْْملَواَل َو تَْدَفلُع الَْبلْلَوی َو تَُیسِّ
تُْنِسلُئ فِلي األَْجلل؛3 ارتبلاط بلا خویشلاوندان، سلبب پاکی اعمال، رشلد املوال،  دفع 

بالهلا، حسابرسلی آسلان و طلول عمر می شلود.« 
امام جعفر صادق می فرماید:

ْزِق َو  ُح الَْکلفَّ َو تَُطیِّلُب النَّْفلَس َو تَِزیُد فِي اللرِّ لنُ الُْخُللَق َو تَُسلمِّ  »ِصلَلُه األْْرَحلاِم تَُحسِّ
تُْنِسلُئ فِلي األَْجلل؛4 ارتبلاط بلا خویشلاوندان، اخالقلی نیکو، دسلت و دلی بلاز، جانی 

پاکیلزه، رزقلی فلراوان و عملری طوالنلی را به ارمغان ملی آورد.«
1 . صدوق، خصال، ج 2، ص 393.
2 . کلینی، الکافی،  ج 2، ص 239.

3 . همان، ص 150.

4 . همان،  ص 151.
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دوسلت مؤملن بله منزلله پناهلگاه آدملی اسلت. بله تعبیلر امام صلادق بلرای هر 
چیلزی تکیه گاهلی اسلت کله بله وسلیله آن، اسلتراحت فراهلم می شلود؛ بلرای یلک 
مؤملن، تکیله گاه و وسلیله اسلتراحت، دوسلت مؤملن اوسلت.1 نکتله مهلم در اهمیت 
انتخلاب دوسلت، این اسلت کله باید اوقات فراغت انسلان با دوسلتانی شایسلته و مایه 

آبلروی و عزت انسلان، سلپری شلود.

همیاری 
اوقات فراغت، فرصتی برای برآوردن نیازهای مؤمنان است. 

شلاید بسلیاری از ملردم، خیلر را در ایلن بداننلد کله در ایلام فراغلت، بله دور از 
مشلغولیت های افلراد گوناگلون بله اسلتراحت بپردازنلد؛ اما بسلیاری هم بلا فراگیری 
از تعالیلم مکتلب وحلی با بلرآوردن نیازهای دیگلران، نه تنها خسلته نمی شلوند؛ بلکه 
بلرای ادامله کار، انلرژی گرفتله و شلادمان توشله ای را بلرای سلرانجام خلود فراهلم 
می سلازد. بله فرملوده رسلول خلدا هنگاملی کله خلدا بلرای بنلده ای اراده نیکی 

کنلد، نیازهلای ملردم را در دسلت او قلرار می دهلد. 

کتابخوانی 
کتلاب، وسلیله خوبلی بلرای گلذراِن بهینله اوقلات فراغلت نوجوانلان و جوانان اسلت. 
وجلود کتابخانه هلا عاملل مؤثلری در جللب جوانلان بله مطالعله کتلاب خواهلد بود و 
داشلتن امکانلات مطالعله، دریچله ای به سلوی دنیلای شلگفت انگیز عللم و معرفت، و 
راهلی بسلیار سلاده و عمللی بلرای پلرورش اسلتعدادهای خدادادی اسلت؛ چله نیکو 
اسلت اگلر بتوانیم مطالعله را در نوجوانلان و جوانان به صورت علادت درآوریم؛ زیرا در 
آن صلورت، ارتبلاط آنهلا بلا جهلان دانش، مشلکل نخواهد بلود و بدون هیلچ زحمتی 
خواهنلد توانسلت، ضملن اسلتفاده بهینه از اوقات فراغلت، از راه مطالعله، میزان درك 

و اندیشله خلود را بله جهان هسلتی رشلد دهند. 
رابطله معکوسلی بیلن افزایش بزهکاری با رشلد فرهنلگ کتابخوانلی در جامعه وجود 
دارد. یکلی از جلوه هلای تعلیلم و تعللم، سلرگرمی بلا کتاب هلای مفیلد اسلت. اوقات 

1 . مفید، االختصاص، ص 30.
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فراغلت، فرصتلی اسلت تا بلا مطالعه بله آگاهی هلا و تجربیلات زندگلی بیفزاییم.

رایانه و اینترنت
املروزه رشلد چشلمگیر فنلاوری اطالعلات در سلطح جهلان باعث شلده کله در زمان 
کملی، بتلوان از اطالعلات وسلیع برخلوردار شلد. بنابرایلن رایانله و اینترنلت اگلر در 
جهلت مطللوب و ارزش هلای اخالقلی قلرار گیلرد، یکلی از بهتریلن گزینه هلا بلرای 
گلذران اوقلات فراغلت نوجوانان و جوانلان جامعه خواهد بلود؛ ازاین رو اسلتفاده بهینه 
از ایلن منابلع ملورد توجله مربیلان تربیتلی اسلت. البتله اگلر ایلن وسلیله در جهلت 
نامطللوب قلرار گیلرد، بیشلترین ضربله را به جامعله وارد خواهلد سلاخت؛ از آن رو که 
دشلمنان از طریلق تهاجلم فرهنگلی و برنامه هلای نامناسلب درصلدد تحقلق اهلداف 
نادرسلت خلود می باشلند. الزم اسلت که مکانی مناسلب نظیر مسلجد بلرای هدایت و 

کنتلرل برنامه هلا ملد نظلر قلرار گیرد. 

فعالیت های هنری 
خللق و ایجلاد، اصلوالً لذت بخلش و تحریک کننلده ذوق انسلان اسلت. لذتلی کله از 
پدیدآملدن یلک اثلر هنلری و یلا حتی از تهیله و تکمیلل یا تعمیر وسلایل ملورد نیاز 
زندگلی با کوشلش شلخص به انسلان دسلت می دهلد، در اصلل، نوعی تغذیله روان و 
تقویلت اسلتعدادهای نهفته انسلانی را به همراه دارد و به سلبب همیلن انگیزه درونی، 
مشلغول شلدن به  این گونله فعالیت ها در اوقات فراغلت، جنبه سلازنده و آموزنده دارد 
و تقویلت و تلطیلف مهارت هلای دسلتی و نیرومندی هنری انسلان را سلبب می شلود. 

غنی سلاختِن اوقلات فراغلت از طریلق فعالیت هلای هنلری، کاربردی فلراوان دارد. 

شرکت در برنامه های کانون های فرهنگی و تربیتی 
یکلی دیگلر از برنامه هلای گلذران اوقلات فراغلت نوجوانلان و جوانلان در مسلاجد 
خصوصلاً در فصلل تابسلتان، کانون هلای فرهنگلی و تربیتلی اسلت. عملده کار آنهلا 
را فعالیت هلای هنلری، آموزشلی، ورزشلی، کالس هلای قلرآن، اردوهلای مختللف و 

کالس هلای تقویتلی تشلکیل می دهلد.
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فعالیت هلای اوقلات فراغلت در نهایلت، سلبب رشلد و توسلعه فرهنگلی در جامعله 
خواهلد شلد و بلر اثلر فعالیت هلای سلالم، از جملله شلرکت در اردوهلای جمعلی، 
پدیلده برنامله ارزشلمند راهیلان نلور نه تنهلا از فرصت های بیلکاری و بعضلاً بزهکاری 
اجتماعلی کاسلته می شلود؛ بلکه اشلاعه فرهنلگ عمومی و توسلعه فرهنگی و نشلاط 

و سلرزندگی در جامعله، افزایلش خواهلد یافلت.

فعالیت های علمی 
کسلب عللوم مختلف، سلن خاصلی را می طلبلد؛ ازاین رو شلاید این بخلش از راه کارها 
بیشلتر بلرای جوانلان، مفیلد باشلد. بلا پیشلرفت عللم در روزگار ملا، اوقلات فراغلت، 
فرصتلی بلرای افلراد هلر جامعله، مخصوصلا جوانان اسلت تلا از آخرین دسلتاوردهای 

علملی، آگاهلی یابند. 
املام صلادق بلا تأکیلد بر تالش در جهت سلهم و اسلتفاده بهینله از دوران زندگی 
لابَّ ِمْنُکلْم إاِلَّ َغاِدیلاً فِلي َحالَْیلِن: إِمَّلا َعالِملاً أَْو  می فرمایلد: لَْسلُت أُِحلبُّ أَْن أََری الشَّ
َط َضیَّلَع، َو إِْن َضیََّع أَثِلَم، َو إِْن أَثَِم َسلَکَن النَّاَر،  َط، َفإِْن َفلرَّ ُمَتَعلِّملًا، َفلإِْن لَلْم یَْفَعلْل َفلرَّ
 1؛ سلوگند به کسلی که پیامبر ُ َعلَْیِه َو آلِِه( بِالَْحقِّ لداً )َصلَّلی اهللَّ َو الَّلِذي بََعلَث ُمَحمَّ
را به حلق برگزیلد! دوسلت ندارم جوانی از شلما را مگر در یکی از ایلن دو حالت ببینم: 
یلا عاللم و دانشلمند باشلد و یا متعلّم و آموزنلده. پس اگر در هیچ کلدام از این دو حال 
نبلود، کلم کاری و کوتاهلی کلرده و در آن صورت، عمر خلود را ضایع نملوده، گناهکار 

اسلت و نتیجله آن علذاب الهی خواهلد بود.« 

ورزش 
در اولویلت فعالیت هلای نوجوانلان و جوانلان بلرای اسلتفاده از اوقلات فراغلت ورزش 

قلرار دارد؛ ازایلن رو بایلد ایجلاد و توسلعه فرهنلگ ورزش را بلا مسلجد پیونلد زد.

1 . طوسی، امالی، ص 303.
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شش( مدیریت شهری  «
رسلول گراملی اسلالم درسلی بزرگ به جامعله اسلالمی داد و آن این کله می توان 
املور مسللمین را از طریلق مسلجد مدیریلت نملود در فرهنلگ اسلالمی شلهر بله 
محلدوده ای اطلالق می شلود کله در آنجا جمعله و جماعت وجود داشلته باشلد با این 
نلگاه مسللمانان بسلیاری از شلهرهای بلزرگ اسلالمی را بنلا کرده انلد و از مأذنه هلای 
مسلاجد املور شلهری را مدیریلت نمودنلد شلهر کوفه، به دسلت مسللمانان نباشلد و 

مسلجد، اولیلن بنلای این شلهر اسلالمی بود. 
از مهم تریلن نقش هلای مسلجد، کارکلرد مدنّیلت آن اسلت مسلجد می توانلد پایله 
و اسلاس شهرسلازی باشلد چناکله ایلن ظرفیلت را دارد کله شلهر را مدیریلت نموده 
سلامان دهلد یکلی از قابلیت هلای مسلاجد این اسلت کله رفتلار شلهروندان را تنظیم 
نمایلد و آنلان را بله انسلان هایی شلرافتمند و با گذشلت تبدیل کند، مسلجد می تواند 
در کاهلش بزهکاری هلای شلهری نظیلر حاشیه نشلینی، کارتلن خوابلی، تکدی گری، 
مشلکالت بهداشلتی و اعتیلاد نقلش مؤثری ایفلا کند. مسلجد می تواند مرکز شلورای 

شلهر اسلالمی باشلد و در آنجا سلازمان مدیریت شلهری شلکل گیرد. 
مسلجد بیلش از آن کله پناهگاه مسللمانان و نیازمندان باشلد، ارائه دهنده شلیوه های 
مناسلب برای سلاماندهی شلهری و سلبک مدیریت دینی اسلت از آنجا که اجتماعات 
مسللمانان هلر روز در مسلاجد برگلزار می شلود، مدیلران می تواننلد از ایلن طریلق بلا 
توده هلای میلیونلی ملردم تملاس مسلتقیم برقلرار کننلد و افلکار عموملی را هدایلت 

یند.  نما
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هفت( اجتماعی و سیاسی  «
سلنت پیامبلر ایلن بود کله هلر گاه مشلکالت فکلری و ناهنجاری هلای اجتماعی 
پیلش می آملد بلا حضلور در مسلجد و ایلراد سلخنرانی، افلکار عموملی را روشلن 
می نملود و پلرده از رخسلار حقیت برمی داشلت ایلن سلخنرانی ها معموالً بعلد از نماز 
جماعلت انجلام می شلد در ایلن هنلگام ملردم بلا نلدای »الصلاله جماعه« در مسلجد 
گلرد می آمدنلد و بله فرمایشلات رسلول خلدا با تملام وجو گلوش فلرا می دادند و 

از فرامیلن آن حضلرت تبعیلت می نمودنلد. 

الف( تقویّت اخّوت اسامی 
زنلان و ملردان بلا حضلور در مسلاجد از روابلط اجتماعلی سلاده بهره منلد می شلوند 
مسلجد بله کانلون انلس، الفلت و همبسلتگی تبدیلل شلده بلود ملردم هلر محلله یا 
منطقله چندیلن بلار در روز بلرای برگلزاری نملاز جماعلات کنلار یکدیگلر مجتملع 

می شلدند و پیونلد زمینلی خویلش را تجدیلد می نمودنلد. 
پیونلد عاطفلی بلا نملاز و مسلجد گلره خلورده بلود بلا تجدیلد حضلور در مسلجد 
دوسلتی ها و محبت هلا تقویلت می شلد و حّتلی گاهی رفاقت در مسلجد آغاز می شلود 
اگلر صمیمّیلت و رفاقلت از مسلجد آغلاز شلود و با عبادتلگاه خلدا پیوند برقلرار کند، 
طبعلاً جنبله الهلی و آسلمانی خواهلد داشلت این دوسلتی برقلرار بوده واقعی اسلت و 

بلا معیارهلای دینلی هدایت می شلود. 

ب( ایجاد همبستگی دینی 
مسلجد مؤمنیلن را کنلار یکدیگر قلرار می دهد و آنلان را چونان دسلت واحدی مقابل 
دشلمنی ها و آسلیب ها واکسلینه می کند. مسلجد به مثابه سیسلتم کنترلی و نظارتی 

عملل می کنلد و مسللمانان را بلرای مقابله با انحرافات و فسلادها مهّیا می سلازد. 
مسلجد از بزرگتریلن عواملل نیرومنلدی اسلت کله همبسلتگی و اتحلاد را در میلان 
مسللمانان پدیلد ملی آورد مسلجد بله صلورت پایلگاه جنبلش املت اسلالمی و مرکز 
تربیلت دینلی بیشلترین نقش هلا را بلرای همبسلتگی مسللمانان ایفلا می کنلد بدون 
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شلک کارکلرد مسلجد منحصلر در نملاز و عبادت نیسلت اقامله نماز و نیز نملاز جمعه 
وسلیله ای اسلت بلرای گردهمایلی امت اسلالمی چله در روزهلای کاری و چله در ایام 
تعطیلل تلا همبسلتگی، اتحلاد و جماعلت را تجربله کننلد و از این طریق نیلروی الزم 

را بلرای ایسلتادگی در مقابلل سلتمگران و سللطه جویان بدسلت آورنلد. 

ج( مقابله با فساد و انحراف 
از مهم تریلن کارکردهلای نملاز ایلن اسلت کله نمازگلزار را از ارتلکاب زشلتی ها و 

پلیدی هلا بلاز ملی دارد و او رابلا بلدی و منکلر بیگانله می سلازد: 
الَه تَْنهلی  َعِن الَْفْحشلاِء َو  لالَه إِنَّ الصَّ اتْلُل ملا أُوِحلَي إِلَْیلَک ِملَن الِْکتلاِب َو أَقِلِم الصَّ
ُ یَْعلَلُم ملا تَْصَنُعون 1؛ آنچه را از ایلن کتاب به تو وحی  ِ أَْکَبلُر َو اهللَّ الُْمْنَکلِر َو لَِذْکلُر اهللَّ
شلده اسلت، بخوان و نماز را برپا دار، یقیناً نماز از کارهای زشلت، و کارهای ناپسلند 
بلاز ملی دارد؛ و همانلا ذکلر خلدا بزرگ تلر اسلت، و خلدا آنچله را انجلام می دهیلد، 

می داند

مسلجد کله جایلگاه عبلادت و نماز اسلت، آدمی را با انحرافها و فسلادها آشلنا می سلازد 
و بلا تقویلت ایملان قلبی وی را برای مقابلله با امراض اجتماعلی و ناهنجاری های اخالق 

مهّیا می کند مسلجد یعنی دشلمن شناسلی، منکرشناسلی و شیطان شناسلی. 
گردهمایلی جماعلات و جمعله در مماللک اسلالمی نله تنهلا از پراکندگی هلا می کاهلد 
بلکله وحدت هلا و همدلی هلا را افزایلش داده مسللمانان را با ارکان ظلم آشلنا می سلازد 
مسلجد می توانلد بله صلورت ریشله ای جوانان مسللمان را بلا ارزش ها و تراز هلای دینی 

آشلنا کنلد و آنهلا را در برابلر ابتالئلات و فتنه هلای زمان مصون سلازد. 
جلرم و جنایلت کمتلر به مسلجد راه پیلدا می کند بندگی خلدا آدمی را به سلمت صلح 
و صفلا پیلش می بلرد پیونلد عاطفلی مسلجدیان موجلب می شلود علّزت نفلس درونی 
تقویت یافته فرهنگ زیبای اسلالمی اشلاعه یابد مسلجد محیط سلالمی است که درون 
هلر مسللمانی ارزش هلا را نهادینله کلرده او را در برابلر ضلد ارزش هلا مصونّیت بخشلی 

می کنلد و مسلجد یعنلی مرکلز واکسیناسلیون در برابلر ناهنجاری هلا و پلیدی ها. 
1 . عنکبوت / 45.
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د( مرکز قانون گرایی و نظم پذیری
 مسلجد می توانلد نقشلی مؤثلر در قانون گرایی مردم مسللمان داشلته باشلد بسلیاری 
از ناهنجاری هلا ریشله در قانلون گریلزی دارد. قانون گریلزی دو گونله اسلت؛ گاهلی 
شلخصی از قانلون فلرار می کنلد اّما خلود را سلرزنش نموده خلود را تقبیلح می نماید. 
اّملا ناهنجلاری زمانلی آغلاز می شلود کله فلردی قانلون را زیلر پلا گلذارد و آن را یک 
ارزش تلّقلی کنلد مثلاًل اگلر به دور از چشلم پلیس قوانیلن راهنمایی را نقلض نماید و 
خلودش را بله عنلوان شلخصی باهوش و زیلرك تلّقی کند یلا به دور از چشلم دیگران 
رشلوه بدهلد یا بگیلرد تا خواسلته اش محّقق گرد دو در خود احساسلی مثبت داشلته 

باشد. 
قانلون گریلزی ریشله در منفعلت جویلی شلخصی دارد هلر گاه انسلانی سلودجو و 
منفعلت طللب شلود برای نیل به هدف و خواسلته، دسلت بله هر کاری خواهلد زد. از 
نظلر او هلدف وسلیله را توجیله می کند کله اگر این بیملاری اجتماعی توسلعه یابد به 
صلورت فرهنلگ عموملی در آملده جامعه را فلج خواهد نمود مسلجد می تواند نقشلی 
روشلنگرانه در قانون گرایلی و نظم پذیلری داشلته باشلد. حضرت علی در واپسلین 

روزهلای عملر مبلارك خویلش پیروان خلود را ایلن گونه نصیحلت فرمود: 
 اُوِصیُکملا َو َجمیلَع َولَلِدی و أَْهلِلی و َملْن بَلََغلُه کتابلی یَتْقلَوی اهللِ و نَْظلِم اَْمِرُکم1؛ 
شلما و همله فرزندانلم و کسلانم و آن را کله نامه من بدو رسلد، سلفارش می کنم به 

تلرس از خدا و آرسلتن کارها. 

هـ( رعایت حقوق دیگران 
یکلی از نابسلامانی های اجتماعلی و فرهنگلی کله در میلان مسللمانان تا حلّدی رواج 
دارد، کلم توجهلی یلا بی توجهلی بله حقوق دیگران اسلت. البتله ریشله آن را می توان 
در خودخواهلی و منفعت جویلی شلخصی پیگلری کلرد. اگلر حاضریلم در رانندگلی 
دیگلران معّطلل شلوند تلا ما عبلور کنیم، اگلر از پرتاب کلردن آشلغالها در معابر گوی 
سلبقت را از یکدیگلر می رباییلم و اگلر در میادیلن مسلابقات حاضریلم به هلر قیمتی 

1 . نهج البالغه، نامه 47.
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برنلده باشلیم، همله و همله حاکی از عدم رعایلت حقوق دیگران و خودمحوری اسلت. 
یکلی از ابعلاد فرهنلگ ایرانیلان کله می تلوان آن را تلا حلّدی در برخی از کشلورهای 
اسلالمی نیلز دیلد، فردگرایلی اسلت. ملا پیلش از آن کله جمع گلرا باشلیم تلک روی 
می کنیلم. شلاید بتلوان گفلت خودخواهلی صفلت غالب ماسلت و بله همیلن دلیل نه 
تنهلا یکدیگلر را تحّملل نمی کنیلم بلکله بله هنلگام تعارضلات نفع خلود را برداشلته 

خودخواهلی را بله اوج می رسلانیم. 
یکلی از بهتریلن دوره هلای تاریلخ ایران کله در آن همگرایی و فداکاری به اوج رسلید، 
در جنلگ تحمیللی بلود. ایرانیلان نشلان دادنلد که در شلرایط سلخت یکدیگلر را رها 
نکلرده پشلتیبان همدیگرنلد. در این میان مسلجد نقشلی ویلژه ایفا کرد و بله پایگاه و 
کانلون همفکلری و همدلی تبدیل شلد. مسلجد نشلان داد که می توانلد مرکز آموزش 

حقلوق باشلد و از ایلن طریق اهالی مسلجد بلا رعایت حقلوق دیگران الگو باشلند. 

و( ترویج فرهنگ مطالعه 
اهمّیلت دانش آملوزی و کسلب عللم در اسلالم بلر کسلی پوشلیده نیسلت. اسلالم 
فراگیلری عللم را در هلر زملان، در هلر ملکان، بلرای هلر فلرد و بلدون هیلچ قیلد و 
محدودیتلی روا داشلته آن را تجویلز نملوده اسلت. روایلات بیان می کنند که گمشلده 
مؤملن حکملت و دانلش اسلت و می تلوان آن را از کافلر و منافلق نیلز دریافلت نملود: 
 الِحْکَمله َضالله المؤِملن َفُخلْذ الِحْکَملَه و لَلو ملن اهلل النِّفلاق1؛ حکمت، گمشلده 

مؤملن اسلت پلس آن را فراگیریلد هلر چنلد در دسلت منافق باشلد. 

اّملا پدیلده شلومی کله بلا آن روبرو هسلتیم فرهنلگ ضعیف مطالعه اسلت. ازیک سلو 
نلرخ مطالعله عموملی بله شلّدت پاییلن اسلت و از سلوی دیگر کتلاب در سلبد کاالی 
خانلوار جایگاهلی نلدارد. دراین صلورت، میلزان آگاهلی عموملی کاهش یافتله زمینه 
بلرای بلروز شلایعات و خرافلات بله خوبلی فراهلم می شلود. مسلجد می توانلد نقشلی 
مؤثلر در هدایلت نسلل جلوان بله سلمت کتابخوانلی و بهره بلرداری از کتلب مناسلب 

باشد.  داشلته 
1 . مجلسی، بحار االنوار، ج 2، ص 99.
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ز( رشد آگاهی های سیاسی 
تاریلخ صلدر اسلالم بله روشلنی نشلان می دهلد که مسلجد پایلگاه حکومت اسلالمی 
و مقلّر فرماندهلی حاکمیلت بلوده اسلت. رسلول خدا و امامان شلیعه مسلجد 
را بهتریلن ملکان بلرای ارائله آگاهی هلای سیاسلی و رشلد آن می دانسلتند. پیامبلر 
اکلرم در مکله و نیز مدینه گفتمان سیاسلی را با مسلجد پیوند داد و جهان اسلالم 

ایلن نقش بارز مسلجد را اسلتمرار بخشلیدند. 
خوشلبختانه در چنلد دهله اخیلر و بعلد از پیروزی انقالب باشلکوه اسلالمی، مسلاجد 
بله لحلاظ سیاسلی احیلا شلده اند و در میلان مللت  جایلگاه مطلوبلی یافته انلد. حضور 
سیاسلی مللت ایلران در نملاز جماعلات و بله ویلژه جمعه نشلان از شلعور سیاسلی و 

اجتماعلی بی همتلای مردملان ایلن سلرزمین دارد. 
مسلجد پایگاه دشمن شناسلی اسلت، مسلجد مکان بصیرت افزایی اسلت و در مسلجد 
نقشله های دشلمن خنثلی می شلود. بسلیاری از حوادث مهم سیاسلی نظیلر انتخابات 
بلا مسلجد پیونلد می خورنلد. مدیریلت سیاسلی حکومت دینلی، پایگاهی جز مسلجد 
نلدارد. مسلجد جایگاهی اسلت که بلا آن می توان نظارت سیاسلی را توسلعه داد و نیز 

بر رفتلار حاکمان مسللمان نظلارت نمود. 
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هشت( امور اقتصادی  «
خداونلد مسلجد را مایله برکلت جهانیلان قلرار داد. مسلجدالحرام اولیلن عبادتلگاه 
مسللمانان اسلت کله خداوند آن را وسلیله برکت بخشلی برای امت اسلالمی قلرار داد: 
لَه ُمبلاَرکاً َو ُهدًی لِلْعالَمین 1؛ یقیناً نخسلتین  إِنَّ أَوََّل بَْیلتٍ ُوِضلَع لِلنَّلاِس لَلَّلذي بَِبکَّ
خانله ای کله بلرای ]نیایلش و عبلادت [ ملردم نهلاده شلد، همان اسلت کله در مکه 

اسلت، کله پلر برکلت و وسلیله هدایت بلرای جهانیان اسلت 

اگلر املت اسلالمی ایملان خویلش را افزایش دهند و پارسلایی پیشله سلازند، خداوند 
شلهرها و روسلتاهای آنلان را آبلاد می سلازد و درهلای برکت خیلز آسلمان و زمیلن را 
بله روی آنهلا می گشلاید. بلا مسلجد می توان به آسلایش عموملی و آبادی بالد دسلت 

فت:  یا
لماِء َو األْْرِض َو  َو لَلْو أَنَّ أَْهلَل الُْقلری  آَمُنلوا َو اتََّقلْوا لََفَتْحنلا َعلَْیِهلْم بََرکاٍت ِملَن السَّ
بُلوا َفَأَخْذناُهلْم بِملا کانُلوا یَْکِسلُبون2؛ و اگلر اهلل شلهرها و آبادی ها ایمان  لِکلْن َکذَّ
می آوردنلد و پرهیلزکاری پیشله می کردنلد، یقینلاً ]درهلایِ [ برکاتلی از آسلمان و 
زمیلن را بلر آنلان می گشلودیم، وللی ]آیلات الهلی و پیامبلران را[ تکذیلب کردنلد، 
ملا هلم آنلان را بله کیفلر اعمالی کله هملواره مرتکب می شلدند ]به عذابی سلخت [ 

گرفتیم 

الف( مرکز پخش کمک های مردمی 
خداونلد خلود را در اول کتابلش، بخشلنده )رحملان( معرفلی کلرد و از مسللمانان 
خواسلته اسلت تلا همانند او شلوند و بخشلندگی پیشله سلازند. اسلالم دینلی و قرآن 
کتابلی اسلت کله در آن انفلاق، زکات، خمس، صدقه و اطعام بسلیار برجسلته شلده و 

مسللمانان بله سلمت آن فراخوانلده شلده اند. 
یکلی از خدماتلی کله در زملان رسلول خلدا مسلجد انجلام ملی داد ایلن بلود که 

1 . آل عمران / 96.
2 . اعراف / 96.
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کمک هلای ماللی بلرای دسلتگیری از مسلتمندان و تهیدسلتان در آنجلا گلردآوری و 
فراهلم و میلان فقلرا توزیع می شلد. 

ب( حفظ خزانه مملکت اسامی 
تاریلخ اسلالم نشلان می دهلد کله مسلجد مکانی بلرای حفلظ خزانه مملکت اسلالمی 
بلود. در مسلجد محللی به نلام »قّبه بیلت المال« طراحی می شلد که حاکملان، ثروت 
عموملی بیت الملال را در آنجلا گلردآوری می نمودنلد. زکات، مالیلات و غنائلم جنگلی 
در محللی خلاص در مسلاجد نگهلداری می شلد. مقریلزی می نویسلد کله بیلت المال 

مسللمانان در بلاالی فلّواره ای در مسلجد جامع حفظ می شلد.1
ابلن رسلته از علملای قرن سلوم بیلان می کند که املوال عمومی و مالیات اسلالمی در 
مکانلی شلبیه قّبله که درهلای آهنین داشلت قرار می گرفت و در سلمت جللوی منابر 

از آن نگهداری می شلد.2 
اینگونله گزارشلها نشلان می دهنلد که از یک سلو مسلاجد بلا حکومت پیوند داشلته و 

از سلوی دیگلر مسلاجد محللی امن بلرای نگهداری ثلروت ملی بوده اسلت. 

ج( رشد تولید ملی 
یکلی از آسلیب های مهملی که جامعه اسلالمی را تهدیلد می کند، رشلد مصرف گرایی 
اسلت. اگلر روحیله مصرف گرایلی در ملتلی رشلد کنلد منابلع هلدر می روند، سلرمایه 
ضایلع می شلود و چلرخ تولیلد از حرکلت بازمی ایسلتد مقلام معظلم رهبلری بارهلا از 
آفت هلا و تهدید هلای روحیله مصرف گرایلی سلخن گفته انلد و نسلبت بله آن هشلدار 

داده اند: 
وضلع جامعله ملا از لحلاظ مصلرف، وضع خوبلی نیسلت... ما بایلد اعتلراف کنیم به 
ایلن مسلأله، عادت هلای ملا، سلنت های ملا، روش هلای غلطلی کله از ایلن و آن یاد 
گرفته ایلم، ملا را سلوق داده اسلت به زیلاده روی در مصرف به نحو اسلراف... اسلراف 
هلم لطمله اقتصلادی می زنلد، هلم لطمله فرهنگی می زنلد. وقتلی جامعله ای دچار 

1 . مقریزی، المواعظ و االعتبار، ج 4، ص 10.
2 . ابن رسته، األعالق النفیسه، ص 116. 
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بیملاری اسلراف شلد، از لحلاظ فرهنگلی هلم بلر روی او تأثیرهای منفی می گلذارد.1

بلدون شلک ایرانیلان دارای الگلو مصلرف مناسلبی نیسلتند. از یک سلو در کشلور بلا 
مصلرف بی رویله آب، بلرق، گاز و بنزیلن مواجهیم و از سلوی دیگر خلوی مصرف گرایی 
در ملا برجسلته اسلت. مسلجد می توانلد با اصلالح الگوی مصلرف، فرهنگ اسلالمی را 
حاکلم کنلد. قلرآن کریم مصرف گرایلی، اسلراف و تبذیر را ناروا دانسلته مسللمانان را 

از آنهلا پرهیز داده اسلت: 
ِّلِه َکُفلورا2ً؛ بی تردیلد  لْیطاُن لَِرب لیاطیِن َو کاَن الشَّ ریلنَ کانُلوا إِْخلواَن الشَّ إِنَّ الُْمَبذِّ
اسلراف کننلدگان و ولخرجلان، بلرادران شلیاطین اند، و شلیطان هملواره نسلبت به 

پروردگارش بسلیار ناسلپاس اسلت. 

آدملی بله صلورِت فطلری زیباطللب اسلت اّملا اگلر ایلن غریلزه خلدادادی از تعلادل 
گذشلت و جانلب افلراط گرفلت، تجمل پرسلتی پدید می آیلد و به دنبال آن فسلادها و 
ناهنجاری هلا شلکل می گیرد. مدگرایی و ثلروت اندوزی نتیجه طبیعی اشراف پرسلتی 
و تجمل گرایلی افراطلی اسلت. اگلر در ایران مصرف کاالی لوکس بسلیار باالسلت، اگر 
در ایلران مصلرف للوازم آرایشلی بله افراط رسلیده اسلت و اگر بلازار فلروش کاالهای 
تقلّبلی پررونلق اسلت، همله حاکلی از روحیله مصرف گرایلی کشلور ماسلت. مسلجد 
می توانلد بلا تعدیلل روحیله مصرف گرایلی به رشلد تولید ملی در کشلور کملک کند. 

د( آموزش حال و حرام 
در اسلالم تأکیلد فراوانلی در یادگیلری حلالل و حلرام و فاصله گرفتلن از حرام خواری 
شلده اسلت. حرام خلواری پیامدهلای مهلکی دارد کله در احادیث به آن بلا صراحت به 

آن پرداخته شلده اسلت. رسلول خدا فرمود: 
َی بالَحَرام3؛ بهشلت بر جسلدی که از حلرام تغذیه  َملٌه عللی َجَسلٍد ُغلذِّ  الَجنَّله ُمَحرَّ

کرده باشلد، حرام اسلت. 

1 . بیانات رهبر انقالب: 88/1/1.
2 . اسراء / 27.

3 . دیلمی، ارشاد القلوب الی الصواب، ج 1، ص 69.
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 مسللمانان اگلر بداننلد کله حلرام خدا کدام اسلت، طبعاً بله دنبلال آن نخواهند رفت. 
هیلچ مسللمانی آگاهانله لقمله حرام نمی خلورد و به سلادگی ملال حرام برنملی دارد. 
یکلی از نقش هلای مهلم اماملان جماعلت این اسلت که حلرام و حالل و حلدود آن را 
بلرای مسلتعمین واضلح سلازند و احکام نورانلی اسلالم را در این زمینه بلرای همگان 
بیلان نماینلد. دقیقلاً بله همیلن دلیل اسلت کله مسلاجد در بلازار شلکل می گرفت و 
جایگاهلی مهلم می یافلت. این مسلاجد رسلالتی عظیم بلر دوش داشلتند و آن این که 

نسلبت بله امر حلالل و حرام ذهلن اهالی بلازار را آگاه سلازند. 

هـ( بیان اصول اقتصاد مقاومتی 
مسلاجد جایگاهلی مهلم در حماسله اقتصلادی دارنلد. اصلول اقتصلاد مقاومتلی در 
مسلجد تبییلن می شلود. بلدون شلک اسلالم دارای مبانلی و اصلول اقتصلادی اسلت. 
اماملان جماعلت و جمعله می تواننلد بلا بهره گیلری از آموزه هلای اقتصلادی اسلالم، 
اصلول اقتصلاد مقاومتی را بلرای توده مردم تبییلن نمایند. بسترسلازی فرهنگی برای 

مقاوملت اقتصلادی در مسلجد صلورت می پذیرد. 
رویله ایلن گونه بوده اسلت کله بازاریان و کاسلب کاران نگرش های اقتصلاد و مالی را از 
مسلجد دریافلت می کردنلد. بلر متولیان مسلاجد فرض اسلت اصول اقتصلاد مقاومتی 
را براسلاس آموزه هلای دینلی فلرا گیرنلد و آن را بلا زبانلی زیبلا بلرای مخاطبین خود 

بازگویند. 

و( ارائه خدمات مالی و اقتصادی 
چله زیباسلت کله مسلجد خدملات اقتصلادی دهلد و از ایلن طریلق ثلروت و ملال با 
مسلجد پیونلد الهلی و آسلمانی پیلدا کنلد. اماملان جماعلت می تواننلد بلا خالقّیت و 
اتخلاذ تدابیلر مناسلب در مسلجد نهادهلای اقتصلادی کوچک و خلرد ایجلاد نمایند، 
جوانلان،  ازدواج  بله  کملک  صنلدوق  الحسلنه،  قلرض  صنلدوق  نظیلر  بخش هلای 
جملع آوری کمک هلای مردمی بلرای آبادانی روسلتاها و گلردآوری کمک های مردمی 
بلرای نیازمنلدان و مسلتمندان را می تلوان در مسلجد راه انلدازی نملود و از این طریق 
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بله بهبلود اقتصلاد کشلور کملک مؤثلر کرد. 
اگلر در اسلالم املوری نظیر صدقله، وقف، خملس، زکات، اطعلام، انفاق، هبله، وصّیت 
و ارث وجلود دارد، ایلن بدیلن معناسلت که احلکام مالی و تجاری اسلالم در مهم ترین 

عبادتگاه اسلالمی قابل اجرا اسلت. 
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نه( تحکیم نهاد خانواده  «
مسلجد جهلت اسلتحکام کیلان خانلواده کارکلرد مهملی دارد. اگلر خانلواده اصیلل 
اسلالمی بله صلورت مطللوب در جریلان باشلد، تربیلت دینی محّقق شلده اسلتحکام 
درونلی ایلن نهلاد مقدس تضمین شلده اسلت. یکلی از پدیده های شلومی کله امروزه 
بلا آن روبلرو شلده ایم، افزایلش آملار طالق اسلت. آن چه بیشلتر تأسلف برانگیز اسلت 
طلالق عاطفلی اسلت. اگر اختالف هلا و چالش هلای درون خانه افزایلش یابند و قلب ها 

از هلم فاصلله گیرنلد، طلالق عاطفی رخ داده اسلت. 
نهلاد مقلدس مسلجد می توانلد بلا تبییلن جایلگاه والدیلن و فرزنلدان، بله اسلتحکام 
درونلی خانله و خانلواده کملک شلایانی کنلد و از ایلن طریق از رشلد طالق رسلمی و 
نیلز عاطفلی بکاهلد. از آنجلا کله املروزه رسلانه های ارتبلاط جمعلی بویلژه تلویزیون، 
فیللم و شلبکه های اجتماعلی نسلبت به خانواده ها تأثیرگذار شلده اند، مناسلب اسلت 
متولیلان فرهنگلی مسلاجد خصوصلاً اماملان جماعلت با شلناخت دقیلق از تکنولوژی 
ملدرن، مخاطبلان جلوان خلود را رهبلری نملوده الگلوی سلبک زندگلی دینلی را به 

بنمایانند.  آنلان 
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ده( حّل دعاوی و اختالفات  «
در صلدر اسلالم و در زملان حیلات نبلی مکّرم  و نیلز اهل بیلت، خصومت ها و 
اختالفلات در مسلجد مطلرح می شلد و فیصله پیلدا می کرد. در حقیقت مسلجد نقش 
دادگاه هلا و دادگسلتری های املروزی را ایفلا می کلرد. پیامبر اسلالم و نیز حضرت 
امیلر محللی خاص را در مسلجد برای مشکل گشلایی از امور ملردم و محل دعاوی 
اختصلاص دادنلد. ایلن رویله در ادوار بعدی توسلط حاکمان مسللمان اسلتمرار یافت 
و حلّکام اسلالمی درون مسلجد یلا در کنلار آن، جایگاهلی را بلرای قضلاوت طراحلی 

می نمودنلد و عملاًل قضاوت هلا با مسلجد قریلن بود. 
اسلالم دینلی عدالتخواه به شلمار می آید. یکلی از بهترین نمونه های عداللت به هنگام 
بلروز اختالفلات و دعلاوی شلکل می گیرد. اولیاء اسلالم دشلمنی ها و ناسلازگاری ها را 
در مسلجد فیصلله می دادنلد و از این طریلق، مجرمان را محکوم و بزهلکاران را مطرود 

می نمودند. 
قضلاوت بله عنلوان یکلی از ارکان حکوملت اسلالمی بلا محوریّلت مسلاجد خصوصلاً 
مسلاجد جاملع و بلزرگ انجلام می شلد. اصلوالً حکملت اجلرای عدالت در اسلالم این 
اسلت که همگان آن را ببینند و از آن باخبر باشلند و این امر تنها در مسلجِد مرکزی 
شلهر امکان پذیلر بلود. نگاهلی بله تاریلخ اسلالم بله ملا نشلان می دهلد کله مسلجد، 

عدالت خانله بوده اسلت. 
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یازده( امور دفاعی و جنگ  «
پیامبلر گراملی اسلالم در زملان تشلکیل حکوملت در مدینله پیوسلته در حلال 
مبلارزه و جنلگ بلود. ایلن جنگ هلا گاهی داخللی و زمانلی خارجی و گاهلی کوچک 
و زمانلی بلزرگ بلود. به شلهادت تاریخ، مسلجد مهم ترین نقلش را در حلوزه نظامی و 
دفاعی ایفا کرد. سلپاه اسلالم از طریق مسلجد فراخوان می شلد. مجاهدان در مسلجد 
گلرد یکدیگلر می آمدنلد و جهلاد و اعلزام بله سلوی جبهه هلا از مسلجد آغاز می شلد. 
بسلیاری از طرح هلای نظاملی در مسلجد رّد و بدل شلده به مباحثه گذاشلته می شلد. 
سیاسلت ها و راهبردهلای دفاعلی در ایلن ملکان مقدس سلاماندهی می گشلت. بعد از 
اتملام جنلگ، پایلان نبلرد در مسلجد اعالم می شلد و مسلجد جایگاهی برای تقسلیم 

غنائلم بود. 
نقلش مسلجد در مسلائل دفاعلی منحصلر به زملان جنگ نبلود بلکه مسلجد در زمان 
صللح نیلز جایگاهلی مهلم داشلت. جامعله اسلالمی در هنگام صللح از مسلجد بی نیاز 

نیسلت و از ایلن ملکان مقلدس می توانلد به صلورت بهینله بهره بلرداری نماید. 
در آغلاز انقلالب اسلالمی و بله هنلگام بلروز جنلگ تحمیللی، مسلجد نقلش خلود را 
بازیافلت. مهم تریلن پایگاه هلای نظاملی در سلپاه، بسلیج و ارتلش در مسلجد بلود. 
بلرای  انجلام می شلد و مسلاجد مهم تریلن محلل  ملداوای مجروحلان در مسلجد 

پشلتیبانی در زملان جنلگ بله حسلاب می آمدنلد.
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دوازده( امور مخاطبان، نمازگزاران و فّعاالن  «
مسلجد پایلگاه مهلم عبادی و اجتماعی اسلت. یکلی از ارکان اصلی مسلجد، مخاطبان 
و فعلاالن ایلن ملکان مقلدس می باشلد. نسلبت به املور مسلاجد، نمازگلزاران، بانیان، 
برنامه ریلزان، کانون هلا و اهاللی مسلجد بایلد اهتملام داشلته باشلیم. در مسلجد بله 
میزانلی کله املام جماعلت تأثیلر دارد، نمازگلزاران نیلز نقش آفریننلد. در ارتبلاط بلا 
مسلجد همانگونله که متولّیان رسلالت خلود را انجلام می دهند خادمان نیلز می توانند 

وظایفلی درخور داشلته باشلند. 
مخاطبان مسلجد طیف وسلیعی را شلامل می شلوند؛ نمازگلزاری که بخشلی از اوقات 
خویلش را در مسلجد سلپری می نمایلد مخاطلب مسلجد اسلت، خادملی کله تقریبلاً 
تملام اوقلات خلود را بلا مسلجد هملراه نملوده مخاطلب محسلوب می شلود و دامنله 
مخاطبلان شلامل کلودکان، اصنلاف، کانون هلای فرهنگلی و حّتلی خانواده هلای اهل 

می باشد.  مسلجد 
واقعیلت ایلن اسلت کله مخاطبلان مسلجد یلک دسلت نیسلتند و از تفاوت هلای 
مختلفلی برخوردارنلد. ناهمگونلی مخاطبان مسلجد می توانلد یک فرصت تلّقی شلود 
و برنامه ریلزان را بلرای طراحلی طرح هلا و فعالیت هلای متنلوع دسلتگیری نمایلد. 

الف( کودکان 
بی تردیلد اصلی تریلن و شلاید مهم تریلن گلروه مخطابلان مسلجد، کلودکان هسلتند. 
مهم تریلن خصیصله کلودکان ایلن اسلت کله بله شلدت سلبک پذیر و تربیت پذیرنلد. 
میلزان تأثیرپذیلری آنلان از دیگلر گروه هلای مخاطلب به مراتب بیشلتر اسلت. پیامبر 
اکلرم بلرای حضور کودکان در مسلجد ممانعلت نمی نمود بلکه بر حضور پرشلکوه 

آنهلا عنایت داشلت. 
شلواهد ذیلل نشلان از حقیقلت مزبلور دارد1؛ ایجلاد روضه رضلوان در مسلجد بلرای 
کلودکان، کوتلاه کلردن نملاز جماعت بله جهت گریله نلوزاد، طوالنی کرن سلجده به 
خاطلر سوارشلدن حسلنین بر پشلت پیامبر، قطلع خطبه توسلط پیامبر و 

1 . قادری، دور المسجد فی التربیه، ص 128 - 132.
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در آغلوش کشلیدن حسلنین، قطع سلخنرانی پیامبلر به دلیل زمیلن خوردن 
املام حسلن و املر کلردن نبلی خاتلم بلرای کوتلاه کلردن نملاز جماعلت به 

دلیلل بلازی کلردن کلودکان در حیات مسلجد. 
از سلوی دیگلر بلا نگاهلی تربیتلی می تلوان بله دسلت آورد کله حضلور کلودکان در 
مسلجد املری ضلروری اسلت. البته ممکن اسلت از حضلور آنها در صلف اول جماعت 
نهلی نملود اّملا تدبیلر املام باقلر نمونله ای جاللب اسلت. روزی جابلر از آن املام 
هملام دربلاره کودکانلی کله در نملاز حضلور می یابنلد سلؤال کلرد، آن حضلرت 

پاسلخ داد: 
ُقوا بَینهلم1؛ آنان را در آخلر صف ها جماعت  التُؤّخرُوُهلم َعلِن الّصلاله المکتوبلِه و فِرِّ

بلا هلم نگذارید؛ بلکله جداگانه در بین بزرگ سلاالن پراکنده سلازند.

ب( نوجوانان و جوانان 
از مهم تریلن مخاطبلان مسلجد، نسلل نوجلوان و جلوان اسلت. دوران جوانلی مرحلله 
مسلتقلی از حیلات بله حسلاب می آید. به دلیل پدیدآمدن تغییرات اساسلی در جسلم 
و روان، می تلوان ایلن مرحلله را از مبهم تریلن و اصلی تریلن دوران زندگلی به حسلاب 
آورد. دوران جوانلی همزملان بلا دوران بللوغ شلکل می گیرد که می تلوان آن را تولدی 

تازه ذکلر کرد. 
در ایلن دوره رابطله انسلان بلا خلودش و نیلز رابطله او بلا محیلط دچلار تحوالتلی 
می شلود. ایلن روابلط جدیلد و تحلوالت تلازه به گونه ای اسلت کله گویا رابطله ای بین 
فلرد و دنیلای گذشلته وجلود نلدارد. در این زملان تجربه هایلی جدید شلکل می گیرد 
و حوادثلی نلو بله وقلوع می پیونلدد؛ تجربه هایلی نظیلر خواسلته های جدیلد، غرائزی 
نلو، بله شلگفت آملدن، طلرد و گاهلی تمکین، نفلی و افلکار، حمله و سلرکوب، تالش 
و مبلارزه، خودنمایلی و غلرور، بلندپروازی، اسلتقالل طلبلی، هیجانلات و بی قراری ها، 

افلراط و تنلدروی، سلر فلرود آوردن و خودشناسلی و بله خلود آمدن. 
مرحلله جوانلی فرصتلی بلزرگ و طالیی اسلت کله اگر نیکو پلرورش یابد و مشلکالت 

1 . کلینی، الکافی، ج 3، ص 409.
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تربیتلی از بیلن بلرود، جلوان می توانلد بله نیروهایلی شلگرف دسلت یابلد و در میلان 
شلرایط گوناگلون، مسلیر خویلش را بیابلد. در ایلن دوران نقلش هدایت گلران بسلیار 
مهلم اسلت و اگلر مسلجد و اهاللی آن به گونله ای شایسلته و بایسلته رفتلار کننلد، 

می تلوان بله تربیلت سلالم نسلل جدیلد و مسللمان امیلد داشلت. 

ج( زنان 
زنلان ماننلد ملردان قشلر مهمی از جامعه را شلکل می دهند. در اسلالم هلر چند برای 
حضلور زن در مسلجد اللزام و تکلیلف نشلده اسلت اّملا زنلان می تواننلد در مسلاجد 
حضلور یابنلد و بله اعمال عبلادی و سیاسلی بپردازند. حضلور بانوان در مسلاجد ابعاد 
مختلفلی دارد؛ از یک سلو نیملی از جامعله را زنلان تشلکیل می دهنلد و حضلور آنلان 
در ایلن ملکان مقلدس می توانلد در رشلد و تهذیلب آنلان نقش مؤثری داشلته باشلد. 
از سلوی دیگر زنلان بلا حضلور خود در مسلاجد، مسلایل تربیتی و اخالقلی را فراگرفته 
آنهلا را بله درون خانله منتقلل می سلازند و از ایلن طریلق فرزندانلی دینلی و امروزی 

تربیلت خواهنلد نمود. 
بررسلی روایلات حلاوی نلکات جالبی اسلت؛ اوالً روایات اندکلی بهترین مسلاجد زنان 

را خانه هایشلان معرفلی کرده انلد. املام صلادق فرمود: 
َخْیُر َمساجدِد نِساِءُکم البیوُت1؛ بهترین مسجد زنان شما خانه ها هستند. 

وللی بلا توجله بله روایلات دیگلر بدسلت می آید کله حدیلث مزبور بله معنلای نهی از 
رفتلن بله مسلجد نیسلت بلکه بیلان اولویت اسلت. بدین معنا کله برای زنلان به دلیل 

مشلغله های فلراوان نمازگلزاردن در منزل بهتر اسلت.
ثانیلاً رسلول خلدا بلا صراحت سلخن از جلواز رفتن زن به مسلجد به میلان آورده 

است: 
2؛ زنانتلان را از رفتن به مسلجد   التَمنُعلوا نِسلاَءُکم الَمسلاجَد و بیوتََهلنَّ َخیلٌر لَُهلنَّ

جلوگیلری نکنیلد و خانه هایشلان بلرای آنها بهتر اسلت. 

1 . طوسی، التهذیب، ج 3، ص 252؛ حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 237.
2 . ابی داود، سنن ابی داود، ج 1، ص 137.
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ثالثلاً رفتلن زنان به مسلجد همراه با شلرایطی اسلت کله احادیث آنها را بلرای ما بیان 
می کنند. رسلول خلدا فرمود: 

 التَْمَنُعلوا إِملاَء اهللِ َمسلاِجَد اهلل ولَِکلنْ لَِیْخُرْجَن و ُهنَّ تَِفلالٌت1؛ کنیزان خدا [زنان] 
را از مسلاجد خلدا منلع نکنیلد وللی زنلان هم بایلد بدون اسلتفاده از بلوی خوش از 

خانه خارج شلوند.

همچنین پیامبر گرامی اسالم پیشنهاد دیگری را مطرح فرمود: 
لَلو تََرْکنلا هلَذا الَبلاَب لِلنَِّسلاء2؛ خوب اسلت این در را بلرای زنان بگذاریلم )مردان از 

آن تلردد نکنند(.

گفتنلی این کله اگلر در سلوره احلزاب محدودیتلی بلرای زنان معین شلده اسلت، این 
حکلم بله دلیلل شلرایط خاصی اسلت که در عهد رسلول خلدا پیش آملد/ حدیث 

معلروف این شلرایط را توضیلح می دهد: 
زنلان از خانله بیلرون و بله مسلجد می رفتنلد و پشلت سلر رسلول خلدا نملاز 
می خواندنلد. آنلان شلب هنلگام برای نملاز مغرب و عشلا و باملدادان از خانله خارج 
می شلدند، املا از آن جلا کله جوانلان در مسیرشلان می نشسلتند و آنهلا را اذیّلت 
می کردنلد و متعرضشلان می شلدند، خداونلد ایلن آیه را نلازل نملود3؛ ای پیامبر، به 
همسلران و دختلران خلود و زنلان مؤملن بگو کله خویشلتن را در چادر فروپوشلند. 
ایلن کار مناسلب تر اسلت تلا بله پاکدامنلی شلناخته شلوند و آزار نبیننلد و خداوند 

آمرزنلده مهربان اسلت.4

د( بزرگساالن 
گسلترده ترین و عمومی تریلن مخاطبان مسلجد، میانسلاالن و بزرگسلاالن می باشلند. 
آنلان کلودکان و جوانلان را بله مسلجد دعلوت کلرده بلا آموزه هلای دینلی آشلنا 

1 . همان.

2 . همان.
3 . احزاب / 59.

4 . مجلسی، بحار االنوار، ج 101، ص 33.
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می سلازند. حضلور ایلن قشلر وقلار و شلکوهی خلاص در میلان اهلل مسلجد پدیلد 
ملی آورد. تجربه هلای بزرگسلاالن ظرفیلت و فرصتلی مغتنلم اسلت کله می توانلد در 
اختیلار اهلل مسلجد قلرار گیلرد. کلودکان و جوانلان در ارتبلاط بلا بزرگ ترهلا ادب 
ورزی و احترام گلذاری را تمریلن می کننلد. شایسلته اسلت متولیلان هلر مسلجدی از 
نصایلح و تجربه هلای سلالخوردگان و پیشکسلوتان مسلجد بهره برنلد و از آموخته ها و 

اندیشله های آنلان در مدیریلت املور مسلجد اسلتفاده کننلد. 

هـ( اصناف 
مسلجد بلا بازاریلان ارتباطلی تنگاتنلگ داشلته و دارد. این ارتبلاط می تواند دو سلویه 
باشلد؛ از یک سلو اصنلاف و بازاریلان از مسلجد بهره می برنلد و آموزه هلای دینی نظیر 
شلناخت حلالل و حلرام، ترغیلب به انفلاق و رعایت اصلول اخالقی در کسلب و کار را 
فرامی گیرنلد و از سلوی دیگر می تواننلد بلا بلذل کمک هلای ماللی از فقلرا دسلتگیری 

کلرده بله آبادانلی مسلجد و محله  یاری رسلانند. 
بله جلز بازاریلان، اصناف دیگلری نیز با مسلجد در ارتباطنلد. گروه هلای دیگری نظیر 
کارمندان، کارگران، کشلاورزان، پزشلکان، معلمان و دانشلگاهیان می توانند با مسلجد 
پیونلدی مسلتحکم برقلرار نماینلد و از ایلن طریلق برنامه هلای مسلاجد را با نشلاط تر 

نماینلد و خلود نیلز بهره هایشلان را از ایلن مکان آسلمانی ببرند. 

و( نمازگزاران 
نمازگلزاران در مسلجد جایلگاه ویژه ای دارند. اهل مسلجد نقشلی مهم در سلبک دهی 
کودکان و نوجوانان دارند. حضور آنها در مدیریت مسلجد تأثیرگذار اسلت. مسلجدیان 
می تواننلد آبادکننلدگان واقعلی مسلاجد باشلند و بلا حضور خلود، مسلاجد را پررونق 
کلرده بلازار آنهلا را گرم نگله دارند. آیلات و احادیث بلرای نمازگزاران و اهالی مسلجد 

ویژگی هایلی را بیلان می کنند. 
اهل مسجد اهل غرور و تکّبر نیستند.1 ●

1 . اعراف / 206.
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در چهره های آنها نشانه بندگی خدا مشهود است.1 ●
مساجد مسلمانان نیمه شب ها پررونق است.2 ●
سجده های نمازگزاران طوالنی است.3 ●
نمازگزاران باید در پاکی و پاکیزگی مساجد کوشا باشند.4 ●
امید، مهم ترین رکن نماز و نمازگزار است.5 ●
نمازگزار اهل کینه و دشمنی نیست.6 ●
نمازگزاران باید اخالص را وجهه هّمت خود قرار دهند.7 ●
مسجد مکانی برای نمایش دادن زیورآالت نیست.8 ●
مأمومین باید در آبادانی مساجد بکوشند.9 ●
نمازگلزاران مردمانلی هسلتند کله دوسلت دارنلد خداونلد آنهلا را از گناهان  ●

سلازد.10 پاك 
مسجد، عروج گاه اهل نماز است.11 ●
یاد خدا در دل نمازگزاران موج می زند.12 ●

خداونلد آسلایش روحلی و روانلی را بلرای اهلل مسلجد ضمانلت کرده اسلت. رسلول 
فرمود:   خلدا

اَحلِه و الجواِز عللی الصراِط13؛  وح و الرَّ  َملْن کانَلت الَمسلاِجُد بَْیُتلُه َضِملَن اهلُل لَُه باللرَّ

هرکلس خانله اش مسلجد باشلد خداونلد آسلایش و آرامش و عبلور از پل صلراط را 
بلرای او ضمانلت می کند. 

1 . فتح / 29.
2 . زمر / 9.

3 . فتح / 29.
4 . بقره / 125.
5 . بقره / 144.

6 . مائده / 2.
7 . اعراف / 29.
8 . اعراف / 31.

9 . توبه / 19.
10 . توبه / 108.

11 . اسراء / 1.
12 . بقره / 114.

13 . نوری، مستدرك الوسائل، ج 3، ص 362.
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زمین برای مسجدیان تسبیح می کند. امام صادق فرمود:  ●
 َملْن َمَشلی اللی الَمْسلِجِد لَلْم یََضلِع ِرْجلاًل َعلَلی َرْطلٍب و الیَأبِلٍس ااّل یَُسلبُِّح لَلُه اِللی 

لابعِه1؛ هلر کس گامی به سلوی مسلجد برملی دارد، بر هیچ تر و خشلکی  األرضیلنَ السَّ
پلا نمی نهلد، مگلر این کله از زمیلن اول تلا هفتلم بلرای او تسلبیح می کنند. 

نمازگزاران را شرایطی است که می توان آن را در طرح ذیل دید:2

شایستگی های مأمومین

«سرمایه ایمانی - اخالقی
 خلق نیکو ●
الفت میان قلبها ●
 قصد کسب ثواب و مغفرت ●
رسیدن به عبودیت از رهگذر عبادت ●

«سرمایه اجتماعی
 مشارکت پذیری و روحیه کارهای جمعی ●
اعتماد به یکدیگر ●
بخشندگی مالی ●

«آ گاهی به آداب حضور
آشنایی با احکام مسجد و آداب حضور ●
آشنایی با فضیلت، جایگاه و تقدس مسجد ●
آشنایی با احکام و آداب نماز جماعت ●

1 . طوسی، التهذیب، ج 3، ص 255؛ ابن طاووس، فالح السائل و نجاح السائل، ص 91.
2 . عباسی، الگوی مدیریت اثر بخش مسجد، ص 180.



224

«رعایت آداب حضور
ترك محرمات و مکروهات ●
زینت در مسجد ●
رعایت مستحبات ●
 جبران مافات ●

شایستگی های اما م جماعت مسجد

«هدفداری
 عبودیت از راه عبادت و مردم داری ●
انگیزه خودسازی و تهذیب نفس ●
انگیزه هدایت دیگران ●

«فضایل اخالقی و رفتاری
اخالص ●
 خلق نیکو و حسن معاشرت ●
 سعه صدر و مدارا ●
 صداقت و وفای به عهد ●
 عدالت فقهی و تقوا ●
عدالت در رفتار با مردم ●
امانتداری و مسئولیت پذیری ●
نظم و وق تشناسی ●
تواضع و تکبرستیزی ●
 ساده زیستی و دوری از تجمالت ●
 والیت پذیری و تبعیت از ولی فقیه ●
 وقار و ثبات شخصیت ●
 شجاعت و استقالل رأی ●
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آراستگی و جذابیت ظاهری ●
 خودباوری و قاطعیت ●
 حسن شهرت ●

«تمایل انگیزشی

اهتمام به حل مشکالت مردم ●
تالش و پشتکار در مسجد ●

«دانش و مهارت
 پیشگامی در ارتباطات ●
 مخاط بشناسی ●
 شنیدن مؤثر ●
ارتباطات مؤثر ●
 فن خطابه ●
 هوش عاطفی و هیجانی ●
 دید کالن و تفکر راهبردی ●
تفکر تحلیلی و توانایی درك و تشریح اهداف و ارزش های مسجد ●
تفکر خالق ●
آگاهی، بصیرت و بینش سیاسی ●
دانش دینی ●
 دانش روز ●
 دانش مدیریت، مشاوره و روان شناسی ●
 شناخت خرده فرهنگ ها ●
 قرائت صحیح نماز و قرآن و تأ کید به تدبر در آن ●



226

ز( امام جماعت 
تردیلدی نیسلت کله امام جماعلت نقش بسلیار مهمی در سلاماندهی امور مسلجد به 

عهلده دارد. در ارتبلاط بلا اماملان جماعلت دو گونه می تلوان داوری کرد. 

گونه نخست( وظائف اهل مسجد 
درسلت اسلت کله املام جماعلت بایلد شلرایطی داشلته باشلد اّملا اگلر برخلی از آن 
شلرایط موجلود نبلود، مأمومیلن نبایلد از حضلور خلود در مسلجد بکاهنلد یا بله امام 
جماعلت توهیلن کننلد. شلاید برخی از آنلان به دلیلل کهنسلالی و فرتوتی نتوانسلته 
باشلند بله نحلو شایسلته حضور یابنلد یا تدبیر املور کننلد. دراین صلورت، نمازگزاران 
و متولیلان بایلد حرملت نگه دارنلد و با حضور کمرنلگ خود، ضعف هلای امام جماعت 

را جبلران نکنند. 
همچنیلن اهاللی مسلجد نبایلد انتظلارات بلاال و نابجلا از امام جماعت داشلته باشلند. 
طبیعلی اسلت کله انسلان ها متفاوتنلد و هلر کلدام از سلالیق خاصلی برخلوردار. 
انتظارات از مسلجد و اهالی مسلجد باید متناسلب با موقعّیت و شلرایط مسلجد باشلد. 
روا نیسلت زحمات ائمه جماعات نادیده انگاشلته شلود و سپاسلگزاری نگردد. رسلول 
خلدا در غیلاب خود کسلانی را عهلده دار نماز و اداره مسلجد می نملود. آنان هرگز 
نمی توانسلتند هماننلد پیامبلر بله وظایلف خلود عملل کننلد اّملا ملورد احتلرام 

رسلول خلدا بودند. 

گونه دوم( بایسته های امام جماعت 
املام جماعت پیشلوا، راهنما و مقتدای مسلجد و مسلجدیان اسلت. او نه تنهلا به اقامه 
نملاز اقلدام می کنلد بلکله سیاسلت ها و راهبردهلای اصللی تدبیر مسلجد را بلر عهده 
دارد. بله دلیلل جایلگاه واالی املام جماعت شلرایطی بلرای او می تلوان در نظر گرفت؛ 
املام جماعلت باید علدل و انصاف را رعایلت نماید، از خودمحلوری و خودنمایی پرهیز 
کنلد، حلل مشلکالت دیگلران را سلر لوحله برنامه هلای خلود قلرار دهلد، گشلاده رو 
و خوش رفتلار باشلد، بله حلّل مشلکالت ملردم اهتملام ورزد، نظلم را پیشله سلازد، 
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مخاطب شلناس باشلد، بله جریان هلا و نحله های موجلود در جامعه آگاه باشلد و بتواند 
مسلجد و اهلل مسلجد را در راسلتای اهلداف نظلام اسلالمی تربیلت سلازد. تحقیقلی 

بایسلته های املام جماعلت را در چهلار بخش بررسلی کرده اسلت.1

 ح( بانیان 
یکلی از عناصلر دخیلل در املور مسلجد، بانیان مسلاجد هسلتند. با مراجعله به متون 
دینلی می تلوان گفلت کله در ارتبلاط با احلداث مسلجد مهم تریلن عنصر نّیت اسلت. 
در قلرآن بله جلز این که بر مسجدسلازی تأکید شلده بر نّیت بانی مسلجد تأکید شلده 
اسلت. روح مسلجد را نّیلت سلازنده تشلکیل می دهلد. قلرآن کریلم بله ما دو مسلجد 
را نشلان می دهلد و از یکدیگلر تفکیلک می کنلد؛ یکلی مسلجدی که براسلاس تقوی 
شلکل گرفتله و اهاللی آن دوسلتان پاکلی و پاکانند2 و دیگری مسلجد ضرار اسلت که 
بله دلیلل سلوء نیت سلازندگان، پیامبر دسلتور تخریلب آنان را صلادر نملود و آنجا را 

بله زباله دان تبدیلل کرد.3
آیاتلی از سلوره توبله بله ملا نشلان می دهلد کله آبادسلازی مسلجد مرهون شلرایطی 
اسلت. آن شلرایط عبارتنلد از ایملان به خدا، اقامه صلاله، پرداخلت زکات و جز از خدا 

نهراسیدن.4
بدسلت می آیلد کله بانیلان مسلاجد بایلد از میلان پاك ترین افراد باشلند. دسلت های 
ناپلاك نبایلد بله سلاختن محل پاك مسلجد اشلتغال یابد. کسلانی که مال و نیتشلان 
آللوده اسلت یلا به خاطلر حفظ مقام دسلت به ایلن عمل می زننلد، حّق دسلت اندازی 
بله املور مسلجد را ندارند. مسلجد را با زملام داران ناپلاك و ثروتمندان آللوده چه کار! 
عملران و نگهلداری مسلاجد بایلد به دسلت افلراد مؤمن، با شلهامت و شلجاع صورت 
پذیلرد. هنگاملی مسلاجد می تواننلد بله کانون هلای انسان سلاز و کالسلهای عاللی 
تربیلت تبدیلل شلوند کله بنیان گلذاران و متولیان آن افرادی شلجاع و مؤمن باشلند.5 

1 . همان، ص 175.
2 . توبه / 108.
3 . توبه / 107.

4 . توبه / 17 و 18.
5 . مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 7، ص 317؛ طباطبائی، المیزان، ج 9، ص 531؛ قرائتی، تفسیر نور، ج 50، ص 143.
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ط( متولّیان 
املروزه بیشلترین سلهم را در مدیریت امور مسلاجد هیئت امناء دارنلد. آنان می توانند 
کمک هلای مردملی را جملع آوری کننلد، بله سلاخت یلا بازسلازی مسلجد بپردازنلد، 
در برنامه هلای فرهنگلی دخاللت داشلته باشلند و مدیریلت مالی مسلجد را در دسلت 

ند.  گیر
بلا توجله بله این کله در هیچکلدام از متلون دینلی اعلم از آیله و حدیلث، سلخنی از 
هیئلت امنلاء بله میلان نیامده اسلت، ولی بلا التفات بله این کله در احادیث بلرای امام 
جماعلت نقلش مؤثلری دیده شلده، می توان گفلت هیئت امنلا به دو صلورت می تواند 
فعالّیلت کنلد؛ یکلی این کله توسلط املام جماعلت تعییلن شلود و در املور مشلورت 
دهنلد. گونله دیگلر این کله هیئلت امنلا توسلط حکوملت اسلالمی تعیین و بله عنوان 
بلازوی املام جماعلت بله او مشلورت دهنلد و در اختیلار مدیریلت املور مسلجد قرار 

 . ند گیر
اعضا هیئت امناء دارای شلرایطی هسلتند. اهم شلرایط عبارتند از سلالمت جسلمی و 
روحلی، آشلنایی با امور مسلجد، حسلن سلابقه، حضور جلّدی در برنامه های مسلجد، 

حسلن اخلالق و تعهد به نظام اسلالمی. 
مهم تریلن نقلش تولیت مسلجد، آبادانی و پویایی مسلجد اسلت. متولیان امور مسلجد 
موظفنلد بله عملران مسلجد بپردازند. قلرآن کریم آبادانی مسلجد را بلرای اهل ایمان 
و مجاهلدان شایسلته می دانلد.1 عمارت یا آبادانی مسلاجد دارای ابعاد مختلفی اسلت. 
یکلی از جنبه هلای عمارت مسلجد، تعمیلر، مرّمت و نگهداری مسلجد اسلت. متولیان 
باید در سلالمت کالبدی مسلجد کوشلا باشلند. مسلجد باید مکانی پاکیزه و زیبا برای 

نمازگزاران و کاربران باشلد. 
بعلد دیگلری از عمران مسلجد وجلود دارد. مدیریت ماللی یکی از رسلالت ها و وظایف 
متولیلان املور مسلاجد اسلت. از آنجلا کله رونق بخشلی بله مسلجد، نیازمنلد تأمیلن 
منابلع ماللی اسلت مدیران مسلجد باید در این جهت کوشلا باشلند. آنلان می توانند از 

1 . توبه / 19.
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طریلق زکات1، خملس2، وقلف3 و انفلاق4 بله صورتی شایسلته مخارج مسلجد را تأمین 
و ایلن ملکان مقلدس را برای عبلادت خدا آملاده نمایند. 

مهم تریلن بعلد مدیریلت مسلجد، مدیریلت نیلروی انسلانی می باشلد. راهبلران املور 
مسلاجد بایلد بیشلترین نقلش را بله نمازگلزاران، املام جماعلت و کاربلران مسلجد 
بدهنلد. بلر آنلان الزم اسلت تملام همت خویلش را صرف کنند تلا ملردم از این مکان 
مقلدس بیشلترین بهره هلا را ببرنلد و در آنجلا با آسلودگی و راحتی بندگلی خدا کرده 

معلارف و ارزش هلای اسلالمی را فلرا گیرند. 

ی( خادمان 
نقلش خادملان در تربیلت اهل مسلجد و فرهنگ سلازی کمتلر از دیگران نیسلت. این 
پسلت یکلی از نقش هلای کلیلدی در مسلجد اسلت. خلادم بلا تملام اجلزاء و عناصلر 
مسلجد در ارتبلاط اسلت و بلا تالش و کوشلش اوسلت که مسلجد بلرای ایفلای تمام 
نقش هلای خلود آماده می شلود. رسلول خلدا جایلگاه خدمتگلزاران به مسلجد را 

اینگونله توصیلف کرد: 
 إنَّ اهللَ عّزوَجللّ إذا أَحلبَّ َعْبلداً َجَعلَُه َقیَم َمسلِجٍد5؛ خلدای عزوجل هر گاه بنده ای 

را دوسلت بلدارد، او را برآورنده نیازهای مسلجدی قرار می دهد. 

بله گواهلی قلرآن کریلم دو پیامبلر خلدا یعنلی ابراهیلم و اسلماعیل خلادم 
مسلجد بودنلد: 

َو إِْذ َجَعلَْنلا الَْبْیلَت َمثابَلًه لِلنَّلاِس َو أَْمنلاً َو اتَِّخُذوا ِملْن َمقاِم إِبْراهیَم ُمَصلًّلی َو َعِهْدنا 
ود6؛ و  لجُ ِع السُّ کَّ ائِفیَن َو الْعاِکفیَن َو الرُّ را بَْیِتلَي لِلطَّ إِللی  إِبْراهیلَم َو إِْسلماعیَل أَْن َطهِّ
]یلاد کنیلد[ هنگاملی که ما ایلن خانه ]کعبه [ را بلرای همه مردم محلل گردهمایی 
و جلای املن واملان قلرار دادیلم، و ]فرمان دادیلم:[ از مقلام ابراهیلم جایگاهی برای 

1 . توبه / 60.
2 . انفال / 41.
3 . مریم / 76.
4 . بقره / 261.

5 . متقی هندی، کنز العمال، ج 7، ص 653.
6 . بقره / 125.
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نملاز انتخلاب کنیلد. و بله ابراهیم و اسلماعیل سلفارش کردیم کله: خانله ام را برای 
طلواف کننلدگان و اعتکاف کننلدگان و رکلوع کننلدگان وسلجده گذاران ]از هلر 

آلودگلی ظاهلری و باطنی [ پاکیلزه کنید. 

ک( کانون ها 
کانون هلای فرهنگلی نقشلی مهلم در مسلجد برعهلده دارند. ایلن مراکز کله عمدتاً با 
هملت قشلر جوان شلکل می گیلرد جایگاه مهم برای تربیت نسلل جوان و سلبک دهی 
به نسلل جدید اسلت. خوشلبختانه بعلد از انقالب اسلالمی کانون هلای فرهنگی داخل 

مسلاجد فّعلال شلده اند و از این طریق تالش های شایسلته ای رخ داده اسلت. 
گفتنلی این کله هماهنگلی میلان کانون هلای فرهنگلی از یک سلو و عناصلر دیگلر 
مسلجد نظیلر هیئلت امنلا و اماملان جماعلت املری ضلروری اسلت و در ایلن زمینله 
الزم اسلت ائمه جماعت پیش قدم باشلند. همچنین شایسلته اسلت مراکز باالدسلتی 
فرصتلی مناسلب را بلرای مدیریلت املور مسلاجد بله اماملان جماعلت بدهنلد و آنان 
را در هدایلت نسلل جلوان حمایلت کننلد. رهبلر معظم انقلالب خطاب بله روحانیون 

فرمودند: 
ملن سلفارش می کنم کله کانون هلای فرهنگی ل هنری مسلاجد را فراملوش نکنید؛ 
البتله بلا همکاری مسلجد، ایلن کانون های فرهنگلی ل هنری مسلاجد را مؤثر کنید، 

برایلش کار کنید.1

1 . بیانات رهبر معظم انقالب، 91/7/19.
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سیزده( معماری و زیباسازی  «
اولیلن طلّراح و معمار مسلجد رسلول خداسلت. آن حضلرت هر چنلد معابد دیگر 
مللل را دیلده بلود و بلا اهلل کتلاب ارتبلاط داشلت اّملا هرگلز مسلجد را بله شلکل 
کلیسلاها و دیرهلا طّراحلی نکلرد. بعلد از رحلت پیامبلر و در عصر خلفلای اموی و 
عباسلی، طرح و شلکل معابد مسلیحیان، یهودیان و زرتشلتیان در سلاختمان مساجد 
تلا حلّدی تأثیرگلذار بلود. البتله مسللمانان هرگز بله زور معابلد دیگر مللل را تصاحب 

نکردنلد اّملا بله تدریج از برخلی نمادهلای معماری دیگلران اسلتفاده کردند. 
مسلاجد اّولیه صحن بزرگ مسلتطیل شلکلی داشلت که در سله ضلع آن شبسلتان ها 
و داالن هلای درازی بلود کله روی سلتون ها قلرار گرفتله بودند و در ضلع چهلارم بنای 
وسلیع و محکملی قلرار داشلت کله محلل خوانلدن نماز بله حسلاب می آملد. معموالً 
در مسلاجد نخسلتین سلقف وجود نداشلت. در وسلط مسلجد صحن قرار داشلت و در 
زوایلای آن چندیلن منلاره. معموالً در مسلاجد مکان هایی برای فقرا، مسلاکین، غربا و 
مسلافران وجود داشلت؛ گویا مسلجد بله عنوان مسلافرخانه یا هتل نیلز عمل می کرد. 
از آنجلا کله طّراحلی و معملاری مسلجد می توانلد در سلبک دهی زندگلی فلردی و 
اجتماعی نقش داشلته باشلد، مناسلب اسلت بله ابعاد مختللف معماری مسلجد توجه 

داشت. 

الف( اصول معماری 
معملاری مسلجد از اصوللی تبعیلت می کند و مسلاجد اسلالمی باید براسلاس قواعد و 

اصول اسلالمی بنا شلوند. 

اول( دسترسی آسان 
از دیربلاز مسلاجد در شلهرها به گونله ای احلداث می شلدند کله دسترسلی مؤمنیلن 
بله آنهلا آسلان بلود. مسللمانان بله راحتلی بله مسلاجد می رفتنلد و بله سلمت آن 
گام برمی داشلتند. مسلجد نمی توانلد بله یلک گلروه یلا طبقله خاصلی تعلّلق داشلته 
باشلد. مسلجد بلرای نمازگلزاردن عملوم مسللمانان اسلت. براین اسلاس، موقعیلت 
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احلداث مسلجد بایلد به گونله ای باشلد که دسترسلی بله آن بلرای همگان بله راحتی 
باشلد.  امکان پذیلر 

مسلجد یکلی نهلاد دولتلی نیسلت و هیچ گونله وابسلتگی بله دولت هلا را نلدارد. البته 
الزم اسلت مدیلران مسلاجد در راسلتای اهلداف و منافع عالی اسلالم و حکومت دینی 
فعالیلت کننلد اّملا به لحلاظ سلازمانی هیچ مسلجدی زیر مجموعله نهادهلای دولتی 
و رسلمی بله حسلاب نمی آیلد. همچنیلن بانیلان بایلد بداننلد کله ماللکان مسلاجد 
نیسلتند. مسلجد بلرای اسلتفاده عملوم مسللمانان و مؤمنان اسلت لذا بایلد به گونه ای 

احلداث گلردد کله بلرای هملگان در دسلترس بوده قابل اسلتفاده باشلد. 

دوم( سادگی 
سلادگی ویژگلی مهملی اسلت که بایلد در طّراحلی، معملاری و چیدمان تملام اجزا و 
مسلجد ملّد نظلر قلرار گیلرد. به هلر میلزان کله مسلجد دور از تجمالت و تشلریفات 

باشلد، بهتلر می توانلد بله نمازگلزاران آراملش و تمرکلز دهد. 
البتله بسلیاری از ویژگی هلای مسلجد بلا توجله بله شلرایط زملان و ملکان، متفلاوت 
اسلت. اّملا می تلوان بله هنلگام سلاختن یلک مسلجد در معملاری و طّراحی بله اصل 
بی پیرایگلی، بی تکلّفلی و سلادگی توجله نملود مسلجد می توانلد در عیلن شلکوه و 
عظملت سلاده باشلد. مسلجد بایلد از پیرایه هلای دنیلوِی تکلّف آفریلن پلاك باشلد. 

مسلاجد صلدر اسلالم از سلادگی فلوق العلاده ای برخلوردار بودنلد. آنهلا هرگلز بلا 
زینت هلای فاخلر تزییلن نمی شلدند و هماننلد کلیسلاها آذین بندی نمی گشلتند. امام 

صلادق در رابطله بلا سلادگی مسلجد عهلد پیامبلر چنیلن می فرمایلد: 
رسلول خلدا دیوار مسلجد خلود را با پهنای یک خشلت باال برد، مّدتی گذشلت 
و شلمار نمازگلزاران افلزون شلد و گفتنلد: ای رسلول خلدا کاش می فرمودیلد 
تلا مسلجد را وسلیع کننلد. رسلول خلدا فرملود: بللی، بعد فرملود تا بله صحن 
مسلجد افزودنلد و دیلوار مسلجد را بلا یلک خشلت و نیلم باال بردنلد. بعلد از مدتی، 
بلاز بله شلمار مسللمانان افزوده شلد، گفتند: ای رسلول خلدا کاش می فرمودید 
تلا بلر وسلعت مسلجد بیفزاینلد. رسلول خلدا فرملود: بللی و دسلتور داد تلا به 
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وسلعت مسلجد افزودنلد و دیوار مسلجد را با دو خشلت نر و ماده بنلا کردند. گرمای 
تابسلتان شلدید شلد. گفتنلد: ای رسلول خلدا کاش می فرمودیلد تا مسلجد را 
سلایه کننلد. رسلول خلدا فرمود: آری تلا از تیرهلای درخت خرما شلمع زدند و 
سلقفی برافراشلتند و با شلاخه درخت خرما و بوته های گورگیاه سلایه بان سلاختند. 
هنلگام بلارش شلدید باران آب از البه الی شلاخه ها سلرازیر شلد، گفتند: ای رسلول 
خلدا کاش می فرمودیلد تا سلقف مسلجد را با گل بپوشلانند. رسلول خدا به 
آنلان فرملود: نله. فقط سلایبان، همانند سلایبان موسلی بلن عمران و تا رسلول 

خلدا زنلده بلود، سلاختمان مسلجد به هملان صورت باقلی بود.1 

سوم( استحکام 
خداونلد جهلان هسلتی را متقلن و مسلتحکم بنلا کلرد و این شلیوه را بله آدمیان 

آموخت: 
ِ الَّلذي أَتَْقلَن  لحاِب ُصْنلَع اهللَّ َو تَلَری الِْجبلاَل تَْحَسلُبها جاِملَدًه َو ِهلَي تَُملرُّ َملرَّ السَّ
َّلُه َخبیلٌر بِملا تَْفَعُللوَن2؛ و کوه هلا را می بینلی ]و[ آنهلا را ]در جلای  ُکلَّ َشليْ ٍء إِن
خلود[ بی حرکلت می پنلداری، در حاللی که آنهلا مانند ابلر گذر می کننلد. آفرینش 
خداسلت کله ]آفرینلش [ هر چیزی را محکم و اسلتوار کرده اسلت؛ یقینلاً او به آنچه 

انجلام می دهیلد، آگاه اسلت.

آنلگاه کله رسلول خدا فرزند خلود ابراهیم را از دسلت داد بر قبر او حاضر شلد 
و ناهمواری هلای قبلر را صاف نمود آنلگاه فرمود: 

هر گاه کسی کاری را بر عهده گرفت باید آن را متقن و محکم انجام دهد.3
رعایلت اسلتحکام در بنلای مسلجد اهمّیلت ویلژه ای دارد. مسلاجد از ایلن طریلق بله 
نسللهای آینلده منتقلل می شلوند و دیگلران از آنهلا بهره منلد خواهنلد شلد. اگر اصل 
اسلتحکام در مسلاجد توسلط معملاران رعایت گلردد ایلن اماکن مقدس عملری دراز 

در قلرون متواللی خواهند داشلت. 
1 . کلینی، الکافی، ج 3، ص 295.

2 . نمل / 88.
3 . حّر عاملی، وسائل الشیعه، ج 2، ص 883.
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چهارم( تناسب جمعّیتی 
از آنجلا کله مسلاجد در محله هلا و منطقه هلای مختلف بنا می شلوند و ملکان عمومی 
محسلوب می گردنلد، الزم اسلت مسلاحت مسلاجد بلا میلزان جمعیلت آن منطقله 
تناسلب داشلته باشلد. اگلر مسلجدی بلزرگ در منطقله کم جمعّیلت یلا مسلجدی 
کوچلک در منطقله ای پرازدحلام احلداث گردد، تناسلب رعایت نشلده بهره بلرداری از 

آن بلا مشلکالتی رو بلرو خواهد شلد. 
روزی رسلول خلدا گروهلی را دیلد کله مشلغول سلاختن مسلجد بودنلد. آن 

حضلرت از آنلان خواسلت مسلجد را وسلیع بسلازند تلا از جمعیلت پلر شلود.1

پنجم( زیبایی و آراستگی 
مسلاجد بایلد به گونله ای طراحلی گردنلد کله زیبلا و آراسلته باشلند. سلادگی نبایلد 
بهانله ای بلرای نازیبایی مسلجد گردد. سلاختمان مسلجد در عین حال که باید سلاده 
و بی تکلّلف باشلد، الزم اسلت از زیبایلی و نظلم ویلژه ای برخلوردار گردد. قلرآن کریم 

دسلتور می دهلد کله مسللمانان بلا زینت وارد مسلجد شلوند:
َّلُه ال  یلا بَنلي  آَدَم ُخلُذوا زیَنَتُکلْم ِعْنلَد ُکلِّ َمْسلِجٍد َو ُکُللوا َو اْشلَربُوا َو ال تُْسلِرُفوا إِن
یُِحلبُّ الُْمْسلِرفیَن2؛ ای فرزنلدان آدم! ]هنلگام هر نماز و[ در هر مسلجدی، آرایش و 
زینلِت ]ملادی و معنوی خود را متناسلب بلا آن عمل و مکان [ هملراه خود برگیرید، 
و بخوریلد و بیاشلامید و اسلراف نکنیلد؛ زیلرا خدا اسلراف کنندگان را دوسلت ندارد. 

ملراد از زینلت در شلریفه مزبلور ملوارد ذیلل اسلت؛ پوشلیدن لبلاس پلاك و پاکیزه، 
شلانه زدن بله موهلا، اسلتفاده از عطلر و داشلتن انگشلتر فاخلر. خداونلد می خواهلد 
مسللمانان و مکان هلای مذهبلی آنلان در برابلر کّفلار و مشلرکان بلا شلکوه باشلد.3 

زیبایلی مسلاجد دوگونله اسلت؛ ظاهلری و معنلوی. مسلجد و اهالی آن به جلز این که 
بایلد به ظاهر زیبا و آراسلته باشلند، الزم اسلت از زیبایی معنوی نیلز برخوردار گردند. 

1 . بیهقی، سنن الکبری، ج 2، ص 439.
2 . اعراف / 31.

3 . مللکارم شللیرازی، تفسللیر نمونلله، ج 6، ص 148؛ طباطبائللی، المیللزان، ج 8، ص 79؛ طبرسللی، مجمللع البیللان، ج 4، ص 637؛ 
قرائتللی، تفسللیر نللور، ج 4، ص 52؛ حویللزی، تفسللیر نللور الثقلیللن، ج 2، ص 18 و 19.
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یلک مسللمان نمازگلزار شایسلته اسلت از رذائلل اخالقی بله دور و فضائلل اخالقی را 
واجد باشلد.1

ب( فنون معماری
سلاخت و معملاری مسلجد در سلبک زندگی انسلان اعلم از فلردی و اجتماعی، نقش 

بسلزایی دارد. می تلوان فنلون معملاری مسلجد را در سله محور بررسلی کرد.2 

اول( موقعیت در بافت شهری 
موقعیت بیرونی مسلجد در سلاختن شلهرها باید اصالت داشلته باشلد. در صدر اسلالم 
رویله ایلن بلود که نخسلت مسلجد بنلا می شلد و سلپس گرداگرد آن شلهری شلکل 
گرفتله توسلعه می یافلت. شلهرهای اسلالمی مسلجدمحور بودنلد. براین اسلاس، الزم 
اسلت نخسلت ملکان و ابعلاد بنایی مسلجد با توجله به فضای شلهر یا منطقه بررسلی 

و سلپس طراحلی مطللوب نسلبت به مسلجد صلورت گیرد. 
بلا در نظلر گرفتن مرکزیت مسلجد، ضروری اسلت دانشلگاهها، مراکز علملی، بانک ها، 
دسلتگاههای دولتلی، نهادهلای قضائلی و بلازار بنلا شلوند. همچنیلن مناسلب اسلت 

ورودی هلا و خروجی هلا مسلجد متناسلب بلا مرکزیلت آن پدیلد آید. 

دوم( ابعاد کالبدی 
مسلجد از جهلت نلوع معملاری بایلد تمایلزی آشلکار بلا سلایر ابنیله داشلته باشلد. 
می تلوان ویژگی هایلی را بلرای مسلجد لحلاظ کلرد کله این ملکان مقلدس را از دیگر 

بناهلا جدا سلازد. 
عریش بودن )سایبان به جای سقف، در شرایط اقلیمی مناسب(  ●
داشلتن قّبله )گنبلد، در صلورت نیاز به سلقف، ترجیحلاً به رنگ سلبز یا آبی  ●

آسمانی( 
ساده و بی آالیش بودن  ●

1 . طباطبائی، المیزان، ج 8، ص 99.
2 . قربانللی و همللکاران، شللاخص های معمللاری و شهرسللازی اسللالمی، ص 101 - 136؛ نوبهللار، کللوی دوسللت، ص 79-97؛ محّرمللی، 

نقللش مسللجد در جامعلله اسللالمی، ص 45-68؛ ری شللهری، فرهنگ ناملله مسللجد، ص 43-31.
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دیواره ها و شبستان ها بدون کنگره و دندانه دار باشند. ●
مسجدها بر روی قبور بنا نشوند. ●
قبرستان در سمت قبله مسجد نباشد. ●
ابعاد مسجد باید متعادل و متوازن بوده برای توسعه احتمالی آماده باشد.  ●
مطللوب اسلت بنای مسلجد به صلورت چهارضلعلی اعم از مربع یا مسلتطیل  ●

باشلد تا تناسلبی با نماد و ندای بزرگ اسلالم داشلته باشلد: »َسلْبحاَن اهللِ َو الَحْمد 
هلل و ال اِلَله ااّل اهلل و اهلل اَْکبر« 

ضروری است در ساخت مسجد استحکام و امنیت در نظر گرفته شود.  ●
کاربری مسجد نباید تغییر کند.  ●

سوم( فضای مسجد 
هلر مسلجدی دارای اجزائلی اسلت کله بایلد در معملاری و طراحی مسلجد از جهات 
مختللف ملورد توجله قرار گیلرد. از آنجلا که مسلجد عبادتگاه مسللمانان اسلت، الزم 
اسلت مکانلی املن و آرام بخلش بلرای نمازگلزاران باشلد. براین اسلاس، ورودی هلا، 
خروجی هلا، سلایبان، کفشلداری ها، آشلپزخانه، آبدارخانله، بخاری، چلراغ و وضوخانه 
بایلد به گونله ای طراحلی گلردد کله مانعلی بلرای حضور قللب اهالی مسلجد نباشلد.

صّفـه؛ تعبیله فضایلی در کنلار در ورودی مسلجد کله در جهلت خلالف قبلله باشلد، 
بلرای املوری نظیلر آموزش، مدیریلت، کانون های فرهنگی و نیز اسلکان فقرا مناسلب 

ست. ا
صحـن؛ ایجلاد صحن هلای بلدون سلقف بله جهلت انجلام اعملال عبلادی نظیلر نماز 
عیلد فطلر، نملاز عیلد قربلان و نملاز جمعله در زیر آسلمان آبلی، نمایان گلر معماری 

اسلالمی خواهلد بود. 
دیـوار؛ بنلای دیوار مسلجد باید کمتر از 8 ذراع )تقریباً 3 متر و 75 سلانتیمتر( باشلد 
و در صورتلی کله دیوارهلا بلندتلر بود مناسلب اسلت در بلاالی آن آیه الکرسـی با خطی 
زیبلا نگاشلته شلود. همچنیلن علدم اشلراف بله همسلایه ها و علدم اضلرار بله آنهلا از 

ضرورت هلای معملاری بنلای ایلن مکان مقدس اسلت. 
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منـاره؛ در سلاخت مناره ها باید سلعی شلود کله بلند نباشلند. همچنیلن مناره ها باید 
در کنلار دیلوار مسلجد نله درون آن تعبیه شلوند. مناره تنهلا یک نماد و راهنماسلت. 

للذا بایلد حدود آن رعایلت گردد. 
محـراب؛ محلراب نبایلد در داخل دیلوار قرار گیلرد. همچنین نباید بلرای آن حصاری 
)مقصلوره( در نظلر گرفته شلود. ملکان محراب نبایلد بلندتر از محل نمازگزاران باشلد 

و اگلر تا حلّدی پایین تر باشلد، مطلوب اسلت. 
شبسـتان؛ در مسلاجد قسمتی مسلقف بوده اسلت که در سلمت قبله قرار می گرفت. 
زمانلی کله شلرایط جلوی نامسلاعد بلود از آن بلرای انجلام مراسلم عبلادی اسلتفاده 

می شد. 
منبـر؛ منبلر در سلمت قبله و متناسلب با اندازه مسلجد و جمعیت سلاخته می شلود. 
منبلر نبایلد مانلع اتصلال صفوف یلا رؤیت املام جماعت توسلط صف اول باشلد. منبر 

بلرای هدایت، ارشلاد و موعظه مردم اسلتفاده می شلود. 
طـاکاری؛ آراسلتن مسلجد بلا طال روا نیسلت. مسلجد محل انقطلاع از دنیاسلت. لذا 

شایسلته نیسلت آن را بلا فلزی گران بهلا تزییلن نماییم. 
نقاشـی؛ آراسلتن مسلجد با نقاشلی موجودات دارای روح مناسلب نیسلت. همچنین 

نقاشلی موجلودات فاقلد روح نظیلر گل و درخت در مسلاجد مکروه اسلت. 
عکـس؛ نصلب عکلس روی دیوارهایی کله رو به قبله نباشلند مانعی نلدارد. البته الزم 
اسلت عکس هلا به گونله ای نصب شلوند که آراملش و حضور قللب نمازگلزاران را برهم 

نزنند.
در ورودی؛ مناسلب اسلت بلرای ورود بانلوان دری اختصلاص یابلد. البتله ایلن امر در 

زملان پیامبلر رایلج نبلوده اسلت اّما در پسلندیده بلودن آن تردید نیسلت. 
وضوخانـه؛ مناسلب اسلت وضوخانله و دستشلویی در کنلار مسلجد قلرار گیلرد. این 
کار سلبب می شلود مسلجد کمتلر در معرض نجاسلت قلرار گیرد و قداسلت آن حفظ 

 . د شو
کتابخانـه؛ بسلیار بله جاسلت کله در کنلار مسلجد بخشلی بلرای کتابخانله و مراکلز 

فرهنگلی بنلا شلود تلا پاسلخ گوی نیازهلای املروز جوانلان و تلوده ملردم باشلد. 
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پارکینـگ؛ مسلتحب اسلت انسلان پیلاده بله مسلجد بلرود. اّملا بلا توجه به شلرایط 
املروز، مناسلب اسلت بخشلی بله عنلوان پارکینگ ماشلین و موتلور در کنار مسلجد 
احلداث شلود تلا هلم مایه آراملش نمازگلزاران گلردد و هم بلرای همسلایگان موجب 

آزار نباشلد. 
ضلروری اسلت بخش های دیگری نظیر پاشلویی، کفش کنی، شبسلتان زنانله و انباری 
بلرای مسلاجد در نظلر گرفته شلوند. همچنین مناسلب از هرگونه نلو آوری در طراحی 
و بنلای مسلجد اسلتقبال شلود تلا معابلد مسللمانان بلا شلکوه و عظمت باشلد. تاریخ 
اسلالم از حقیقتلی زیبلا پلرده برملی دارد و آن این که مسللمانان نسلبت به روشلنایی 

مسلاجد اهتمام داشلته اند.1

1 . سمهوری، وفاء الوفاء، ج 2، ص 670؛ ناصر خسرو، سفرنامه، ص 68.
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چهارده( مدیریت مسجد  «
مسلجد می توانلد مرکلزی اثربخلش باشلد و از رخوت خلارج گردد. جایگاه مسلجد در 
سلبک دهی رفیلع و بلند اسلت. بله منظور تقویلت مدیریلت اثربخش مسلجد و ارتقاء 

نقش آفرینلی آن در سلبک زندگلی اسلالمی در دو محلور می توان سلخن گفت. 

الف( مدیریت پیام 
مدیریلت پیلام در مسلجد توسلط امام جماعت و در سلطح دوم به کملک دیگر عناصر 
مسلجد صلورت می پذیرد. مسلجد و منبر بلرای مخاطبیلن پیامی دارد. ایلن پیام باید 

مدیریلت شلود و اثربخشلی آن مضاعف گردد. 
پیلام یکلی از عناصلر محلوری ارتباطلات اسلت. پیلام بله محتلوا، قاللب و شلیوه های 
مختلفلی اطلالق می گردد که از سلوی فرسلتنده به سلمت مخاطب هدایت می شلود. 
اگلر فرسلتنده ای بخواهلد به صورت هوشلمند، مفهومی را از طریق کانلال خاص برای 
گیرنلده ای ارسلال نمایلد و از ایلن طریق او را متأثر کند، پیام دهی محّقق شلده اسلت. 
پیلام می توانلد بینلش، نگلرش، احساسلات و ارزش های دیگلران را متأثر نمایلد و آنها 
را در جهلت برنامه ریلزی، هدف گلذاری و آینده  پژوهلی هدایلت کنلد. در پیلام عواملل 

متعددی نقلش دارند.

اول( عوامل جذابّیت پیام 
ایجلاد جاذبله در پیلام جایگاه مهملی در مدیریت پیلام دارد. برای این که فرسلتنده یا 
یلک مبلّلغ بتوانلد پیاملی را تولید کنلد و آن را به بهترین شلکل مدیریلت نماید، الزم 
اسلت بله ابعلاد جذابّیلت پیلام توجه کافلی مبلذول نمایلد. عواملی که موجلب جذاب 

شلدن پیلام می شلوند، دارای ابعاد مختلفی می باشلند. 

عامل نخست( بعد محتوایی 
عواملل محتوایلی، بله ابعلادی اطالق می شلود که بله محتوا، معنلا یا منظلوری که در 
پیلام وجلود دارد، ارتبلاط پیلدا می کنلد گاهلی خلود پیام بلا قطع نظلر از فرسلتنده، 
گیرنلده، قاللب و نحلوه ارسلال، جذابّیلت دارد. دراین صلورت، ذات پیلام جلّذاب بوده 
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اثربخش می باشلد. 
می تلوان نمونه هایلی از آن را در آیلات قلرآن کریلم مشلاهده نملود؛ انطبلاق پیلام بلا 
فطلرت انسلان1، پاسلخ گو بلودن پیلام نسلبت به غریزه هلای بشلری2. ناظر بلودن پیام 
نسلبت بله وجدانیلات درونلی3، سلازگاری محتلوا بلا عقلل سللیم4، و مطابقلت پیام با 

واقعیت5.

عامل دوم( بعد قالبی 
هماننلد  قالب هلا  بوده انلد.  ارتباط گلران  اسلتفاده  ملورد  هملواره  پیلام  قالب هلای 
بسلته های کاال عملل می کننلد کله پیلام را در نظلر گیرنده، جلّذاب یا ناجلّذاب جلوه 
می دهنلد. اگلر قاللب پیلام با محتوای آن تناسلب داشلته باشلد، پیام را جلّذاب نموده 
در غیلر ایلن صلورت پیلام نازیباسلت. قلرآن کریلم از قالب هلای شلگفت انگیزی برای 
جلّذاب نملودن پیلام اسلتفاده کرده اسلت؛ قّصله و تاریخ، شلعائر، صور هنری، سلجع، 

حاللت موسلیقایی، تمثیلل، الگودهلی و مجاز.

عامل سوم( بعد پیرامونی 
عواملل پیرامونلی یلا زمینله ای بله بعلدی از پیلام اطلالق می گلردد کله خلارج از آن 
باشلد وبلا افلزودن آن بتلوان پیلام را جلّذاب نملود. بعلد پیرامونلی می توانلد در اقناع 
مخاطب نقش شلایانی داشلته باشلد. بعد زمینه ای دسلتاویزی در دسلت برنامه ریزان 
پیلام اسلت تلا آنهلا بتواننلد از ادراك پیلام توسلط گیرنلده یقیلن حاصل نماینلد. بعد 

پیرامونلی جنبه هلای گوناگونلی را دربرمی گیلرد. 

گونه نخست( مربوط به فرستنده 

منزللت و موقعیلت پیلام دهنلده عامللی تأثیرگلذار در پیام اسلت. این بعلد را می توان 
در قلرآن بله صلورت آشلکار دید؛ شلخصیت هایی که در قلرآن مطرح می شلوند، کالم 

1 . روم / 30.
2 . بقره / 205.
3 . انعام / 46.
4 . نحل / 12.

5 . اعراف / 105.
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شلیوایی کله قلرآن بلکار می بلرد، عدم تعصلب در قصص قرآنلی، تخصص فرسلتنده و 
سلعه صدر. 

گونه دوم( مربوط به گیرنده 

پیام هلا نسلبت بله مخاطبیلن اثلر یکسلانی ندارنلد بلکله نسلبت بله نلوع شلخصیت، 
درجله اعتقلاد و شلرایط فرهنگلی وی متفلاوت خواهنلد بلود. در این جهلت قلرآن 
عوامللی را برمی شلمارد؛ منافلع مخاطلب1، نیاز مخاطب2، شلخصیت مخاطب3، سلطح 

فهلم مخاطلب4، گرایلش مخاطلب5 و شلرایط روحلی گیرنلده6. 

گونه سوم( مربوط به زمینه های محیطی 

موقعیت هلا و زمینه هلای ارسلال پیلام نسلبت بله جلّذاب بلودن می تواننلد اثلر بخش 
باشلند. محیطلی کله پیلام در آن ارسلال می شلود قادر اسلت اثلرات آن را تغییر دهد. 
بدون شلک شلرایط ارسلال پیام بر انسلان تأثیرگذار اسلت و او را رشلد می دهد یا به 

انحطاط می کشلاند. 
شلرایط بسلته بله موقعیلت فرسلتنده و گیرنلده دارای حالت هلای مختلفی اسلت. اّما 
بلدون شلک بهتریلن حاللت ایلن اسلت که هلم فرسلتنده و هلم گیرنلده در موقعیت 
مناسلبی قلرار گیرنلد. بلدون تردیلد بهتریلن شلرایط بلرای ارتباط گیری فرسلتنده با 
مخاطلب در ملکان مقدسلی بله نلام مسلجد شلکل می گیلرد؛ زیلرا در آنجا ارتبلاط با 

خلدا برقلرار شلده حضور خالق هسلتی محسلوس اسلت. 

عامل چهارم( بعد روشی 

پیلام را می تلوان بلا روش ها و شلیوه های مختلفی ارسلال نملود. اگر شلیوه انتقال پیام 
درسلت نباشلد، ارسلال کننده به هدف مورد نظر نخواهد رسلید. 

1 . تغابن / 9.
2 . اعراف/ 160.
3 . شمس / 8.

4 . انعام / 104.
5 . انفال/ 12.
6 . غافر / 83.
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در قلرآن بلا شلیوه های جّذابلی روبرو می شلویم که تمام آنهلا پیام های قرآنلی را فّعال 
و اثرگلذار نموده اند؛ اسلتفاده از اسلتدالل1، ارسلال تدریجلی پیام )تکرارهلا در قرآن(، 
اسلتفاده از شلیوه تلقین، آسلان جللوه دادن پیلام2، بدیع و نوبلودن3، ایجاز4، اسلتفاده 
از شلیوه سلؤال5، بهره گیلری از شلعار6، اسلتفاده از روش نفلی و اثبلات )پرمحصولی و 

قحطلی زملان یوسلف( و ارتباط چهره بله چهره.7

دوم( کارکردهای پیام 
پیلام دارای کارکردهلای متنوعی اسلت. پیامهای دینلی می تواند دارای اثرات سلازنده 
و مفیلدی باشلند. اگلر پیلام در مسلیر درسلت بکار بسلته شلود و تقوای الهلی در آن 

رعایلت گلردد، می توانلد آثار فراوانی داشلته باشلد. 
قلرآن کریلم نمونه هایلی از اثربخشلی پیلام را مطلرح می کنلد و آن را پیشلاروی ما قرار 
می دهلد؛ پیلام الهلی آرام بخلش بلوده حلاوی همدللی و صللح اسلت8، معنویت بخشلی 
انسلان ها حلول محلور توحیلد از دیگر کارکردهلای پیام قرآنی اسلت9، ادیلان الهی برای 
رفلع تفرقه هلا و ایجلاد همبسلتگی و وحلدت نلازل شلده اند10، پیام هلای قرآنلی آدملی 
را بله سلعادت و کملال می رسلانند11، در منطلق قلرآن پیام هلای دینلی آگاهی بخلش 
بلوده مخاطلب را بصیلر می نماید12، امیدبخشلی و شلورآفرینی از دیگلر ویژگی های پیام 
الهلی اسلت13، یکلی از کارکردهلای ملورد انتظلار پیام این اسلت که مخاطلب را توانمند 
و مسلئولیت پذیر می سلازد14 و پیام هلای قرآنلی در دل مخاطبیلن ایملان و آراملش 

1 . انعام / 149.
2 . کهف / 88.

3 . طه / 47.
4 . مؤمنون / 2.
5 . انعام / 19.

6 . اعراف / 127.
7 . یوسف / 39.

8 . فتح / 26.
9 . انفال / 24.

10 . زخرف / 63.
11 . مائده / 32.
12 . توبه / 97.

13 . ابراهیم / 31.
14 . انفال / 66.
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برمی انگیلزد.1

ب( مدیریت تشکیات 
مسلجد، در جهلان اسلالم محلور سلبک زندگی مسللمانان اسلت. تملام ابعلاد زندگی 
املت اسلالمی از مسلجد تأثیلر می پذیلرد. آموزه های اسلالمی با سلاختار مسلجد گره 
خورده اسلت. آرمان های بلند مسلجد و اسلالم با یکدیگر در ارتباطند. اهل مسلجد از 
ایلن ملکان مقلدس نقش می پذیرند و نسلبت بله دیگلران تأثیرگذارنلد. دراین صورت، 
مدیریلت تشلکیالت و سلازمان مسلجد می توانلد نقشلی مؤثلر در هدایلت مؤمنلان و 

مسللمانان داشلته باشد. 
مدیریلت مسلجد می تواند صمیمیلت و یکدلی را باعث شلود، دلخوری هلا و اختالفات 
را بله حداقلل رسلاند، تیرگی هلا و کدورت هلا را تقلیلل دهلد، بدگمانی هلا و قهرهلا را 
بله آشلتی بلدل سلازد، نیکی هلا و مهربانی هلا را توسلعه بخشلد و آرمان هلای قرآنلی 
و اسلالمی را عینیلت دهلد. مدیریلت سلازمانی بله نلام مسلجد دارای ابعلاد مختلفلی 

می باشلد. 

اول( جذب جوانان 
مسلجد جایلگاه عبلادت و پایلگاه هدایلت اسلت. در مسلجد بایلد جاذبه هلای خاصی 
باشلد تلا افلراد به سلوی خدا جلذب بشلوند و روح ایملان در وجودشلان تازگلی یابد. 
رونلق و شلکوفائی مسلجد بله مدیریلت آن ارتبلاط نزدیلک دارد. اگر در اداره مسلجد 
عواملل جذابیت آفریلن بلرای نسلل جلوان اسلتفاده شلود، مسلجد بله کانونلی پویلا، 

پرتحلّرك و کارا تبدیلل خواهلد شلد. 
جلذب کلودکان و جوانلان بایلد سلرلوحه مدیلران مسلجد باشلد. مسلجد بله دلیلل 
بهره منلدی از ظرفیلت بلاال، نقش بسلزایی در سلازندگی معنوی جوان خواهد داشلت. 
ذهلن جوانلان سرشلار از سلؤالها، ابهام هلا و شبهه هاسلت. حضلور روحانیلون و علملاء 
دیلن در مسلجد پاسلخی بله این مطالبه جلّدی جوانان اسلت. امام صلادق فرمود: 

1 . فرقان / 20.
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َُّهلم اسلرع اللی ُکّل الَخْیلر1؛ جوانلان را دریابید، زیلرا که آنان   َعلَْیلَک بالْحلداِث، َفإِن
سلریع تر به کارهلای خیلر روی می آورند. 

ضلروری اسلت مسلاجد الگوهلای رفتلاری در تمام ابعلاد زندگلی را به جوانلان عرضه 
کننلد تلا بتلوان رفتارهلای فلردی و اجتماعلی آنلان را در قالب های دینلی ریخت و از 
آنلان جوانلی دینلدار، خداخلواه و مؤمن تربیت نملود. از وظایف اصلی مدیران مسلجد 
ایلن اسلت کله سلبک زندگلی اسلالمی را به گونله ای شایسلته در اختیار جوانلان قرار 
دهنلد در ایلن رابطه بیشلترین نقش را امام جماعلت دارد. او می تواند بلا ارتباط گیری 
مناسلب بلا گروه هلای سلنی کلودك و جلوان، شلخصیت آنان را شلکل دهلد. در این 

رابطله املام جماعت بایلد اصولی را رعایلت نماید. 
بلا جلوان بلا ابلزار عاطفله و احساسلات برخلورد نمایلد و بلا او از در دوسلتی  ●

در آیلد. املام جماعلت بایلد همیشله خلود را در کنلار جلوان ببینلد نله در مقابلل او.
مدیلران مسلاجد باید بلا نیازها، روحیات و اقتضائات این نسلل آشلنا باشلند.  ●

املام جماعت فردی اسلت که با شلناخت درسلت از جلوان بتواند او را از آسلیب ها 
برهاند.

برگلزاری جلسلات و برنامه هلای مختللف بلا نسلل جلوان نیازمنلد یادگیری  ●
مهارت هلای مختلفلی اسلت کله بایلد آن را آموخلت. 

دوم( بهره گیری از نخبگان 
انقلالب اسلالمی در تملام زمینه ها کارایلی خود را به اثبات رسلاند. یکی از ابعاد برجسلته 
انقلالب بلزرگ شلیعی ایلن بلود کله مدل هلای جدید بله جهانیلان عرضه نمود. مسلجد 
در ایلن جنبلش عظیلم کانونلی برجسلته و مرکلزی هدایت گر بلود. این مرکز توانسلت با 

اسلتفاده از دانلش نخبگان و اندیشله فرهیختگان مدیریت شلود. 
متولیلان املور مسلاجد بایلد فرهیختلگان محله هلا را شناسلایی کننلد و ضملن تأمیلن 
نیازهلای ماللی و معنلوی مسلجد از طریلق آنلان، در برنامه ریلزی جّذاب بلرای مخاطبان 

1 . کلینللی، الکافللی، ج 8، ص 93؛ حمیللری، قللرب االسللناد، ص 128، حللّر عاملللی، وسللائل الشللیعه، ج 16، ص 187. مجلسللی، بحللار 
االنللوار، ج 23، ص 236؛ فیللض کاشللانی، الوافللی، ج 3، ص 903؛ بحرانللی، البرهللان فللی تفسللیر القللرآن، ج 4، ص 85.
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از دانلش نخبلگان اسلتفاده کننلد. بهره گیری از فکلر و خالقّیت فرهیختلگان می تواند در 
پیشلرفت نسلل امروز نقش بسلزایی ایفلا کند. خرد جمعلِی برآمده از مشلارکت نیروهای 

متخصلص در راه گشلایی طرح هلای نلو و بالندگی مسلاجد نقشلی بی بدیلل دارد. 
نخبلگان دین ملدار و الگوسلاز بلرای نسلل جلوان جذابنلد. اسلتفاده از فرهیختلگان 
جلوان و پرتلوان در نشلاط و پویایلی اهل مسلجد و همانندسلازی آنان اثرگذار اسلت. 
املروزه جهلان اسلالم و از جملله ایران بلا جنگ نرم روبروسلت. این امر لزوم اسلتفاده 

از قشلر فرهیختله و نخبله را ضرورتلی دوچندان می بخشلد. 

سوم( مدیریت برنامه ها 
اگلر مسلاجد بخواهنلد نقلش تاریخی خلود را در تربیت دینلی و اجتماعلی مخاطبان 
ایفلا کننلد، الزم اسلت از برنامه هلای مطللوب و بهینله برخلوردار باشلند. پاکیزگلی 
مسلجد از لحلاظ ظاهلری ضلروری اسلت اّملا ضروری تلر از آن اصلالح برنامه هلای 

مسلاجد اسلت. برنامه هلای مسلاجد بایلد دارای ابعلاد مختلفلی باشلند. 
استفاده از مسابقات  ●
بیان لطایف و ظرایف عبادات ●
بهره گیری از روش قصه گویی و رمان  ●
استفاده از کانون های فرهنگی مسجد  ●
بهره گیری از برنامه های احساسی و عاطفی  ●
امکاناتی نظیر کتابخانه، رایانه و شیوه های جدید مطالعه می تواند مؤثر باشد.  ●
تشکیل گروه های سرود، تواشیح و هم خوانی  ●
استفاده از برنامه های عرفانی مبتنی بر آیات، احادیث و ادعیه  ●
بیان اصول عقائد به صورت ساده و استداللی  ●
پاسخ منطقی به سؤاالت ذهنی جوانان و اقناع آنها  ●
ایجاد ارتباط بین مسجد و مراکز تفریحی و ورزشی  ●
تشکیل بانک اطالعات و مرکز اطالع رسانی  ●
تنوع بخشی به برنامه های فرهنگی مساجد  ●
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داشتن مدیریت زمان  ●
بهره گیری از وجود اساتید و صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی  ●
اجرای برنامه های هنری و علمی  ●
استفاده از ابزار تحسین و تشویق به ویژه نسبت به نسل جوان  ●

چهارم( پیشگیری از تعارضات 
گاهلی درون مسلجد اختالفلات سلطحی رخ می دهلدو ایلن اختالف هلا اگلر در ابتلدا 
مهلار نشلوند و بله سلرانجام خوشلی نرسلاند، آهسته آهسلته عملق پیلدا می کننلد و 
بله تعارضلات شلدید تبدیلل می شلوند. نفوذ کینله و کلدورت در دل مؤمنان، مسلجد 
را از رونلق انداختله، معنویلت را از ایلن ملکان مقلدس می بلرد. مطللوب اسلت جهت 

پیشلگیری از اختالف هلا و تعارضلات بله املور ذیلل توجه شلود: 
معرفی اهداف مشترك و تأکید بر آنها ●
شفاف سازی نسبت به اهداف، تصمیم ها، مأموریت ها و برنامه ها  ●
آگاهی بخشی نسبت به پیامدهای منفی تعارضات  ●
نشر و توسعه ارزش های اخالقی نظیر محّبت، رفاقت، انصاف و وفای به عهد  ●
تشویق و تأکید به همگرایی و همکاری  ●
تنبیه نیروهای تنش زا و تفرقه افکن  ●

در جریلان فتلح مکله سلعد بلن عبلاده پرچملدار نیروهلای مدینله بلود. او بلا شلعار 
»املروز، روز انتقلام اسلت« بله صحنه آملد و عواطف دشلمنان را تحریک کلرد. بدین 
ترتیلب، تعلارض میلان مهاجریلن و انصار باال گرفلت. پیامبر اکرم با علزل وی این 
شلعار را مطلرح نملود: املروز، روز رحملت اسلت. سلپس امیلر مؤمنان بله عنوان 

فرماندهلی نصب شلد.1

پنجم( ارتباط با مسئولین منطقه 
متولیان مسلجد باید ارتباط سلازنده با مسلئولین محلی، منطقه ای و شلهری داشته 

1 . طبری، تاریخ الطبری، ج 3، ص 56؛ ابن هشام، السیره النبویه، ج 2، ص 406.
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باشلند. مسلئوالن بله عنلوان حلقله وصلل میلان ملردم و حاکمیت عملل می کنند. 
آنهلا بلا شلناختی درسلت از نیازهلا و مشلکالت مسلجد و اهالی آن سلعی می کنند 
از حداکثلر تلالش خویش در این راسلتا اسلتفاده کنند. چه زیباسلت که مسلئوالن 
خلود را جزئلی از مسلجد دانسلته از تنلگ نظری ها دسلت بکشلند و نقلش خویش 
را نسلبت بله تقویلت مسلجد ایفلا کننلد. و چه زیباسلت که اهالی مسلجد بلا ایجاد 
ارتباطی مناسلب از مسلئوالن در راسلتای ارتقا همبسلتگی و مشلارکت های مردمی 

بهلره برند.
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نتیجه گیری «
تاریلخ جهلان اسلالم خصوصلاً صلدر اسلالم بله ملا نشلان می دهلد کله مهمتریلن 
عنصرسبک سلاز در زندگلی مسللمانان، مسلجد بلوده اسلت. براسلاس آیلات قلرآن، 
احادیلث معتبلر و سلیره عمللی پیامبر گرامی اسلالم و اهل بیلت، هیچ مکانی 
منزللت و رفعلت مسلجد را نداشلته و ندارد. مسلجد پایگاه سلاجدان، جایلگاه ذاکران 
و نلور دل عارفلان اسلت. مسلجد جایلگاه نشلر معلارف اسلالمی و تربیلت مؤمنلان و 
پرهیلزگاران اسلت. کانلون اتحلاد و انسلجام مسللمانان، مسلجد اسلت. دفلاع از تمام 
ارزش هلای دینلی و اسلالمی در مسلجد محّقق می شلود. خداوند به مسلجد و اهل آن 
نظلر دارد. مسلجد بلارگاه کبریایلی خداوند بلزرگ اسلت. برکت های زمین از مسلجد 
بله دیگلر سلرزمین ها سلرازیر می شلود و حیات اسلالم با مسلجد پیوند خورده اسلت. 
مسلاجدی کله پیامبلر بنلا نملود و در صلدر اسلالم شلکل گرفتنلد نقش هلا و 
کارکردهلای مختلفلی داشلتند؛ مسلاجد سلجده گاه و عبادتلگاه مسللمانان بودنلد، 
مسلاجد بله مثابله دانشلگاه عملل می کردنلد، مبلّغلان از مسلاجد اعلزام می شلدند، 
مسلجدها دارای کتابخانه هلای بلزرگ و کوچلک بودنلد، در مسلاجد جشلن ها برگلزار 
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بودنلد، رسلول خلدا)ص(  می شلد، مسلاجد عاملل وحدت بخلش جامعله اسلالمی 
هیئت هلای سیاسلی را در مسلجد بلرای دیلدار می پذیرفلت، مسلاجد اردوگاه سلپاه 

مسللمانان بلود و حلّل دعلاوی و اختالف هلا در مسلجد فیصلله پیلدا می کلرد. 
اسلالم در آغلاز ظهلور نهلادی اجتماعلی و سیاسلی را شلکل داد. ایلن نهلاد در رشلد 
معنلوی انسلان ها نقش آفریلن بلود. فرهنگ سلازی و تربیت انسلان ها از طریق مسلجد 
هدایلت می شلد. آگاهی هلای سیاسلی و اجتماعلی در مسلاجد عرضله می شلدند و 

مسلجد محلل دادخواهلی مظلوملان تلّقی می شلد. 
املروزه هلر چنلد بسلیاری از نقش هلا و شلئون مسلاجد تقلیلل یافته انلد و گاه رو بله 
افلول گذارده انلد اّملا می توان کارکردهای مسلجد را ارتقاء بخشلید. پرواضح اسلت که 
املروزه مسلجد در وضعیلت مطلوبلی بله سلر نمی بلرد و نیز آفتابی اسلت که مسلجد 
تلراز دارای بایسلته ها و ویژگی هایلی اسلت کله هلم اکنلون برخلی از آنهلا موجلود 
نیسلت. بلر ملا فلرض اسلت کله بلا یک نلگاه بله وضعیلت موجلود و بلا نگاهلی دیگر 
بله وضعیلت مطللوب، جهلت انتقلال از وضعیلت موجود که مطلوب نیسلت، به سلوی 

وضعیلت مطللوب کله موجلود نیسلت، برنامه ریلزی کنیلم و طرحلی نلو دراندازیم. 
جایلگاه مسلجد بایلد تلا بلدان پایله ارتقلا یابلد کله بتوانلد بلرای تملام ابعلاد زندگی 
ایرانیلان الگلوی دینلی و سلالم عرضله کنلد. تنهلا دراین صلورت، اسلت کله مسلجد 
هویّلت خویلش را بازخواهلد یافلت و بله پایلگاه حکومت اسلالمی تبدیل خواهد شلد. 
اگلر املروزه سلبک زندگلی غربلی در جای جلای فرهنگ ما رسلوخ کرده اسلت، بدون 
شلک احیلای جایلگاه مسلجد می توانلد راهلکاری بسلیار تأثیرگلذار در مقابلل هجوم 
ایلن پدیلده بیگانله باشلد، می تلوان از مسلجد، دانشلگاه، رسلانه ای مؤثلر و مبلّغلی 
شلوق آفرین سلاخت. مسلجد می توانلد و بایلد بیشلترین نقلش را بلر سلبک دهی 

مسللمانان و ایرانیلان داشلته باشلد.
نوشلتار حاضلر در نظلر دارد ضملن بررسلی نقلش کلیلدی و سرنوشت سلاز مسلجد 
در صلدر اسلالم و نیلز بررسلی عللل و عواملل کاهلش نقلش مزبلور در جهلان امروز، 
برنامله ای ارائله دهلد تلا جایلگاه مسلجد رفعلت و ارتقلاء یابلد. مسلجد می توانلد در 
عین حلال کله بعلد عبادی و آموزشلی داشلته باشلد، اوقات فراغت نسلل جدیلد را پر 
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کنلد، شلهر اسلالمی را مدیریت نماید، بلا خرافات و انحرافلات مقابله کند، مسللمانان 
را قانون گلرا و نظم پذیلر سلازد، بله محللی بلرای حمایلت مسلتمندان و نیازمنلدان 
درآیلد، عامللی بلرای تحکیلم نهاد خانواده باشلد، با جلذب حداکثری مخاطبان نسلل 
جدیلد را هدایلت کنلد، پیام هلا و ارزش هلای اسلالمی را در جامعله و جهلان منتشلر 

سلازد و مدیریلت املور مسللمانان را بلر عهلده گیرد. 
مسلجد می توانلد مقلّر اصللی حکوملت اسلالمی باشلد. مسلجد می تواند مسللمانان را 
احیلا کنلد. در مسلجد ظرفیتی اسلت کله آن را بلرای بیشلترین تأثیرگذاری هلا مهّیا 
کلرده اسلت و ایلن مرکلز مقلدس قادر اسلت مشلکالت جهلان اسلالم را کاهش دهد 
و از آالم مسللمانان بکاهلد. بله امیلد روزی که مسلجد جایلگاه آغازین خلود را بازیابد. 
مسلجد می توانلد نقشلی بی بدیلل در سلبک دهی بله زندگلی مسللمانان و ایرانیلان 
داشلته باشلد. نقش آفرینی مسلجد ابعاد بسلیار وسلیع و گسلترده ای دارد که بخشلی 
از آنهلا عبارتنلد از: علملی و آموزشلی، فرهنگلی تربیتلی، ارتبلاط رسلانه ای، اوقلات 
فراغلت، مدیریلت شلهری، اجتماعی سیاسلی، املور اقتصلادی، تحکیم نهلاد خانواده، 
حلل دعلاوی و اختالفلات، امور دفاعی و جنلگ، امور مخاطبان، معماری و زیباسلازی، 

مدیریلت پیلام و مدیریت تشلکیالت.
پلر واضلح اسلت کله تماملی نقش هلا و رسلالت ها در مسلجد در ابتلدا بلر دوش املام 
جماعلت اسلت. او جایگاهلی واال در حلوزه سلبک زندگلی دارد. ائمه جماعلات باید با 
توسلعه دانلش دینلی و مهارتلی در راسلتای ترویج فرهنگ اسلالمی و توسلعه اهداف 

متعالی انقالب اسلالمی کوشلا باشلند. 
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