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  چكيده
فتـۀ هـای نه ترين نهـاد فرهنگـى برخاسـته از انديشـۀ دينـى، ظرفيت عنوان اصـيل مسجد، به

مساجد مانند هر پديـدo . آفرينى در حيات فرهنگى جامعۀ اسالمى دارد فراوانى برای نقش
توانند نقش خود را به بهترين  گذاری و مديريت صحيح مى ديگر، تنها در صورت سياست

گذاری و مـديريت  يكى از ابعاد مهـم سياسـت. وجه در مناسبات مختلف جامعه ايفا كنند
در ايـن مقالـه، بـا بررسـى منـابع . كاركردی اين نهاد مقـدس اسـتمساجد، توجه به ابعاد 

تاريخى و دينى، ده كاركرد برای مساجد در جامعۀ اسالمى شناسايى و احصاء شده و سير 
دوران صـدر ) 1: تطورات اين كاركردها در چهار دوره مورد بررسـى قـرار گرفتـه اسـت

ات و آغـاز ارتبـاط مسـلمانان بـا دوران فتوح) 2دورo شكوفايى و بالندگى مسجد؛ : اسالم
دوران پـس از ) 3دورo آغاز افول و انحراف مسجد از جايگاه دينى خـود؛ : ها ديگر تمدن

) 4دورo ركود مسجد و تقليـل كـاركردی آن؛ : های سياسى دينى فتوحات تا آغاز جنبش
در . دوران بازگشـت بـه كاركردهـای غيرفـردی: های سياسى امت اسـالمى دوران جنبش

ت، نحوo پرداختن به اين كاركردها در دورo پس از پيروزی انقالب اسالمى تـاكنون، نهاي
گذاری اعتالی  مورد تحليل و بازخوانى قرار گرفته است تا از اين رهگذر بتوان به سياست

   .جايگاه مسجد در جمهوری اسالمى ايران انديشيد
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  مقدمه

هـای نهفتـۀ فراوانـى  ترين نهاد فرهنگى برخاسته از انديشۀ دينى، ظرفيت عنوان اصيل مسجد، به
مسجد، در فرهنگ دينـى، . آفرينى در حيات فردی و اجتماعى جامعۀ اسالمى دارد برای نقش

  . آموزی است ورزی و علم مكان بندگى و عبادت، جوشش و حركت، سياست
مختلف تاريخى، توجه جامعۀ اسالمى به مسجد با فراز و فرودهايى همراه بوده و  های در دوره

ايـن فـراز و فرودهـا، از عوامـل مختلفـى . رو كـرده اسـت اين مكان قدسى را با تحوالتى روبه
تغييرات و تبادالت فرهنگى، تغييرات سياسى و . اند سرچشمه گرفته و هميشه يك علت نداشته

، همگـى در زمـرo ...داران، ظهور رقيبان جديد در كنار مسجد و زمام رويۀ متفاوت حاكمان و
اين تغييرات، غالبـاً در كاركردهـای اصـلى مسـاجد در جامعـۀ دينـى . اند ها و عوامل اين علت

ای را  هـای گونـاگون تـاريخى تـوان دوره مبتنى بر همـين تحـوالت، مى. اند ظهور و بروز يافته
  .افانه تحليل نمودشناسايى كرد و هر دوره را موشك

خاطر شرافت اين مكان و جايگاه ويژo آن  تعريف كاركردهای مسجد، امری دشوار است و به
از طرفى مديريت ايـن . در اسالم، مالحظات فقهى و غيرفقهى بسياری در اين كار وجود دارد

نهاد فرهنگى، مسـتلزم شـناخت كاركردهـای آن اسـت و بـدون فهـم دقيـق ايـن كاركردهـا، 
بـدين منظـور، بايـد مـروری . وان نقش اين نهاد را در فضای فرهنگى جامعه تعيـين كـردت نمى

صورت گيرد تا تصويری جامع  -در منظومۀ معارف دينى  -موشكافانه بر كاركردهای مسجد 
در ايـن مقالـه . از اين مسئله ارائه شده و راه برای مديريت صحيح اين نهاد دينى همـوار گـردد

  .امعى از اين كاركردها صورت پذيردآنيم تا تبيين ج بر
های ايـن  عنوان دورo شكوفايى مجدد ظرفيت در ادوار حيات مسجد، عصر انقالب اسالمى، به

رفتۀ مسجد بـار  های نهفته و از ياد در اين دوره، ظرفيت. شود مكان مقدس در ايران قلمداد مى
چهـارم انقـالب اسـالمى،  ديگر احيا شد و مسجد جايگاه اصيلش را بازيافت و اينك در دهـۀ

باره بر مسجد و وضعيت آن در جامعه صورت پذيرد و با بازخوانى  الزم است تا مروری ديگر
. های ادارo مساجد بـازبينى شـود ها و برنامه جايگاه مسجد در منظومۀ معارف اسالمى، سياست

ختلف تاريخى، رو، اين نوشتار بر آنست تا با تحليل كاركردی مساجد در طى ادوار م از همين
صـورت كلـى ترسـيم كنـد و تـا حـدودی افـق  وضعيت كنونى مساجد در ايران اسـالمى را به

  .  تغييرات سياستى پيرامون مساجد را روشن نمايد

 تعريف مسجد. 2

 ريشه از عربى اى واژهرا  مسجدبرخى : دو نظر عمده وجود دارد» مسجد«شناسى واژo  در ريشه
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 واژه، ايـن هكـ باورنـد ايـن بـر دانند و برخـى نيـز مى )گاه دهسج(محل سجده معناى به »سجد«
��� �]ـ�'،( ستبه معنای خانۀ خدا »َمِزگت« آرامى oواژo شد عربى: I�:  T!8ـ9« �ـ�=�«، S 3o:p ؛

 T!�� ،א�q?/»98=�«(  گرچه اديان و مذاهب و يا اقوام مختلف، هر يك برای خويش معبـدی بـا
نـام نهـاده اسـت؛ نـامى كـه  »مسـجد«خـويش را » معبـد«سالم اند، اما ا های گوناگون داشته نام

همزاد  »نماز«و  »مسجد«يادآور اوج كرنش، خضوع و بندگى است و به همين جهت است كه 
اند؛ زيرا از ميان عبادات، عبادتى چون نمـاز اسـت كـه  يكديگر بودهo كنند هم و هماره تداعى

ــجده مــى ــه س ــى ب ــ در آن آدم ــت معب ــر عظم ــر خــاك رود و در براب ــر ب ود و مســجود س
�	א7( سايد مى  ،+L41אX��: :��%(.  

 اصـطالح امـا در شـود، مى اطـالق مسلمانان گاه عبادت به اسالمى فرهنگ و عرف مسجد در

 »للّصـالة كافّـة المسـلمين على الموقوف المراد بالمسجد المكان«: دارد ترى دقيق تعريف فقهى
)،�_5� ��%&، I�3، S:�( باشد شده وقف همۀ مسلمانان نماز براى اقامۀ  كه وقفى مكانى يعنى؛.  

 :از اند عبارت مسجد اصلى ويژگى سه اساس، بر اين

 نبودن؛ خاصى فرد تملك در و بودن موقوفه )الف

 مسلمانان؛ همه تعلق آن به) ب

 .نماز ی اقامه براىبرداری از آن  بهره) ج

در  بـار ٢٨جمعـاً  ،)المسـاجد( جمـع و )مسـجد(مفـرد  صورت به واژه اين كه شود مى يادآور
 در آن كعبـه كـه مسـجدى -»المسـجدالحرام«صورت به آن بار ١5 كه است رفته كار به قرآن

 آمـده -المقـدس بيت معـروف مسـجد -»المسجداالقصـى»: صورت به نيز بار يك و -دارد قرار

��אH	���، ( است:S ،%3.(  

 جايگاه مسجد در منظومۀ انديشۀ دينى. 3

: ، خانـۀ خـدا شـمرده شـده اسـت»مسـجد«رافت ايـن مكـان، همـين بـس كـه در اهميت و شـ
گونـه كـه  درخشـند، آن های من در زمين، همـان مسـاجداند كـه بـرای اهـل آسـمان مى خانه«

  1.»...درخشند ستارگان برای اهل زمين مى
 ابوبصـير«: آن اسـتبـودن  فلسفۀ لزوم تعظيم و تكـريم ايـن مكـان شـريف نيـز خانـۀ خـدا

 بـه: فرمودنـد 7امـام. پرسـيدم مسـاجد تعظـيم لـزوم علتo دربار 7صادق امام از گويد مى

                                                        
لِ الْـأَرضِ     إِنَّ بيوتي في اْلأَرضِ اْلمساجِد تُضيء لأَهلِ السماء كما: عاليقال اهللا تبارك و ت« .1 أَهـل وم النُّجـ يء حـر   (» ... تُضـ

 ).268:  1ج ،1403العاملي، 
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  1.»اند زمين در خدا هاى خانه مساجدكه  آن براى شده داده فرمان مساجد تعظيم

روايات فراوان و متنوعى كه دربارo مسـجد وارد شـده و احكـام، آداب و الزامـات خـاص 
. كنــد مشــخص مىنــدگى در اســالم را اهميــت ايــن پايگــاه بورود، حضــور و خــروج از آن، 

بـرای مسـاجد، سـرعت شـدن  استحباب ساخت مسجد، استحباب تردد در مساجد، حريم قائل
كردن و پوشـيدن  گرفتن برای ورود به مساجد، مالزمـت بـر طهـارت، قرائـت قـرآن، خوشـبو

 و نهـى از سـو و تميز در آن، تميز نمـودن مسـاجد، آرامـش و وقـار از يـك آراستههای  لباس
نقش و نگـار در مسـجد و بـه امـور  ايجاد خريد و فروش، ورود ديوانگان، خوردن، خوابيدن،

ويژه بـرای  ىسازی و فراهم آوردن مكان ر راستای زمينهد 2ديگر، سویاز شدن  دنيوی سرگرم
�	א7( هاست انسانشدن  بندگى خالصانه و پاك  ،+L41אX��: :�3&(.  

بخشـد، كاركردهـای  ای مى هميت و جايگـاه ويـژهمسئلۀ ديگری كه به اين مكان شريف، ا
كه مجموعۀ اين   فرد و متنوعى است كه مسجد در حيات جامعۀ اسالمى دارد؛ چنان منحصر به

كنـد كـه فعاالنـه در عرصـۀ  تبـديل مى ی»نهـاد«كاركردها، مسجد را از يك مكان صرف، به 
د االهى، در منظومۀ معـارف اين نها. آفرين خواهد بود حيات فردی و اجتماعى مسلمانان نقش

گر اين مهـم اسـت كـه  فرد است و مجموعۀ آيات و روايات، بيان رقيب و منحصر به دينى، بى
تعبير ديگر، از مجموعۀ ادلّۀ دينى، چنـين  به. اين جايگاه باال و واال، اصالت و موضوعيت دارد

هايى كه از جانـب  ها و شاخصه با همان ويژگى -شود كه جايگاه مسجد در جامعه برداشت مى
الشعاع نهادهای ديگـر قـرار  بايد حفظ شده و اين نهاد، نبايد تحت -شارع مقدس رسيده است

  . های محوری خود در نظام فردی و اجتماعى اسالم را از دست دهد گرفته و نقش

 مسجد یكاركردها. 4

خت تـا بـه برای شناخت جايگاه مسجد، بايد كاركردهای آن را در منظومۀ معارف دينى شـنا
از مجموعـۀ آيـات و روايـات و . بديل آن در تحقق اهداف ديـن در جامعـه پـى بـرد نقش بى

آيد كه مسجد، مكانى است بـرای عبـادت  دست مى ، به: همچنين با بررسى سيرo معصومين
ايـن مسـئله بـا . عبـارتى، مسـجد، مكـانى اسـت ويـژo بنـدگى و نـه چيـز ديگـر  بـه. پروردگار

كه بـا تمسـك بـه انحصـار  كسـانى. ، متفـاوت اسـت»نيايش«مسجد در كردن كاركرد  منحصر
اند،  كاركرد مسجد به كاركرد عبـادی، آن را تنهـا مكـانى بـرای نيـايش بـا پروردگـار دانسـته

  . در معارف االهى ندارند »عبادت«درك صحيحى از معنای 
                                                        

 .»ضاالر فى الّله بيوت النها المساجد بتعظيم امر انما فقال ،جدفى تعظيم المسا ةعن العل 7أباعبدالّله سألت«. 1

 .518 -477  :، ابواب احكام المساجد2ج ،1403حر العاملي،   :نك .2
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بادی بـه ع تواند رنگ مى ىهای انسان در وضعيت خاص در فرهنگ اسالمى، تمامى فعاليت
. نـدا معنـوی و اخروی ،در اين صورت، اعمال به ظـاهر مـادی و دنيـايى، در واقـع. خود بگيرد

ها وجـود دارد اسـتفاده  انسانۀ تربيت دينى در صدد است تا از اين ظرفيت و قابليت كه در هم
زنـدگى او ۀ تواند بـه درجـاتى نايـل شـود كـه همـ يافته در اين مكتب، مى انساِن تربيت. نمايد

 . )&:�: א�]אC( )قل إن صالتى ونسكى ومحيای ومماتى ّهللاٰ رب العالمين( :االهى و عبادی شود

تقسيم » عبادت عام«و » )نيايش( عبادت خاص«در فرهنگ دينى، به » عبادت«بدين ترتيب، 
  . انجام هر دو دسته از عبادات خواهد بودۀ محل عبادت است، شايست» مسجد«شود و اگر  مى

ديگر قـرار  متر توجه شده است كه چرا خانه پيامبر و مسجد او در كنـار يـكبه اين نكته ك
بـه . ای بـا خـدا و پيونـدی بـا مـردم دارد رابطـه ؛گرفتند؟ پيامبر واسطه ميان خدا و خلق اسـت

از مسـجد ) ارتباط با خـدا و ارتبـاط بـا مـردم(گواهى تاريخ، پيامبر در برقراری هر دو ارتباط 
پيونـدی ناگسسـتنى  ؛خانه او با مسجد همين بوده است همجواریرمز ا بس گرفته و چه بهره مى

 . و دائمى با خداوند و مردم، از پايگاهى به نام مسجد

ت نيـز در ارتبـاط بـا جامعـه و اّمـ. مسجد تنها محلى برای ارتباط با خدا نبـود ،بدين ترتيب
ه آن پيونـدی هميشـگى و امور مربوط ب» اجتماع«و » مسجد«گرفت و ميان  دستور كار قرار مى

و  »مسـجد و مـردم»انگيز پيامبر را بايد در همين پيوند  های شگفت يكى از موفقيت. برقرار بود
�	א7( وجو كرد از طريق مسجد جست«دين و دنيا «يا به تعبيری پيوند   ،+L41אX��: :�3�(.  

  :كنند سان تشريح مى رهبر انقالب اسالمى، اين پيوستگى را بدين
 شـمار در نه،يمد در سپس و قبا در نخست مسجد، نام به ىتيهو نآورد ديپد
 ىاسـالمۀ جامعـ ليتشـك آغـاز در اسـالم یابتكارهـا نيپرمغزتـر و نيباتريز

 مـردم، بـا حشـر جلـوت و خـدا با انس خلوت مردم؛ۀ خان و خداۀ خان. است
 گـاهيجا دنيـوى؛ تـدبير و جهـاد و علـمۀ عرص و یمعنو معراج و ذكر كانون

 مسجد ريتصو كه است ای وستهيپ هم به یها دوگانه است،يس گاهيپا و عبادت
. سـازد ىمـ انيـنما را گريد انياد جيرا یها گاه عبادت با آنۀ فاصل و ىاسالم

 و پـاك ىزنـدگ نشـاط بـا خـالص عبادت بهجت و شور اسالمى، مسجد در
 آن اسـالمى طـراز بـه را جامعـه و فرد و آميزد مى هم در سالم، و خردمندانه

 و فـرد پيوسـتگى و آخـرت و دنيـا آميختگى مظهر مسجد،. كند مى زديكن

+ א�C$( است اسالم مكتبۀ انديش و دگاهيد در جامعه �?/D	��' *ـ�� ��4א4ـ� א

Dא��، &�/�/��%( . 

گران و محققان مسـلمان  ترين نقاطى است كه پژوهش موضوع كاركردهای مسجد، از كليدی
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. ها از اين كاركردها ارائه شده اسـت بندی ن ميان، انواع دستهدر اي. اند در مورد آن سخن گفته
هايش، يكــى از  كــه بــا تمــام نــواقص و كاســتى- 1االســالم المســاجد ف
در كتــاب  مثــال، بــرای
نويسنده در فصل چهـارم،  -شده دربارo مسجد است های نگاشته ترين كتاب ترين و جامع متقدم

مركـز اسـالمى و ) 1: انـد از اره كـرده كـه عبارتبه يازده كاركرد مسجد در تاريخ اسـالم اشـ
مركـز توليـد ) 3المـال مسـلمانان و خزانـۀ كشـور؛  محل حفظ بيت) 2محل اجتماع مسلمانان؛ 

) 7دادگسـتری؛ ) 6پناهگـاه مـردم؛ ) 5زندان و محل نگهـداری مجرمـان؛ ) 4نقدينگى و پول؛ 
كـز تبليغـات و رسـانۀ جهـان مر) 9گـذاری؛  مجلـس شـورا و قانون) 8بيمارستان و داروخانـه؛ 

3�����L5، ( كتابخانه) 11مركز تعليم و آموزش و ) 10اسالم؛  :�%(.  
. اند پژوهان غيرمسلمان نيز به مسجد و كاركردهای آن توجـه ويـژه داشـته مستشرقان و دين

 فرهنـگ، در مسـجد نيرومنـد نقـش دربـارo -سويسـى شناس اسالم -بوازار نمونه، مارسل برای
  :نويسد مى مسلمانان وحدت و ستاقتصاد، سيا

 اهميت و است جهان مسلمانان اتحاد و همبستگى در نيرومندى عامل مسجد

ويژه در  گرفـت، بـه ناديـده تـوان نمى بابت اين از را آن فرهنگى و اجتماعى
 خـود دگربـار از را اسالم صدر حرارت و شور مسلمانان معاصر كه روزگار

 امت پايگاه جنبش و روحانى تربيت كزمرا صورت به مساجد دهند، مى نشان

 مساجد، تدريج، به و است درآمده جويان سلطه و ستمگران برابر در مسلمانان

تأسـيس . انـد آورده دسـت به را اسـالم ظهـور نخسـتين هاى سـال موقعيـت
ها و تــاالر اجتماعــات در درون مســاجد، ايــن حقيقــت را آشــكار  كتابخانــه

منحصراً برای  ،اند گونه كه بعضى پنداشته نسازد كه مساجد در اسالم، بدا مى
 ادای فريضۀ نماز نيست و يقيناً يكـى از مراكـز سياسـى و مهـم اسـالم اسـت


	אDא1، (��:� :���-��&( 

بندی  صــورت موضــوعى دســته نظران، مصــاديق كــاركردی مســجد را به بســياری از صــاحب
كاركردهـای  مثـال، بـرای. دارد های موضوعى وجـود بندی در اين زمينه، انواع دسته. اند نموده

ذكر اســت برخــى از  الزم بــه. از ايــن قبيــل هســتند...اجتمــاعى، سياســى، اقتصــادی، نظــامى و
 oكاركردها يا مصاديقى از هر كاركرد كه در منابع محققين ارائه شـده اسـت، مسـتند بـه سـير

اره شـده نيست و تنها به استناد عمـل مسـلمين بـه آنهـا اشـ: رسول خدا يا ديگر معصومين
  . است

                                                        
 .، دارالعلم للمالييناالسالم المساجد ف
، )ق. ه1409( الولي، طه .1
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ی منابع دينى و تاريخى، مجموعۀ كاركردهايى كه مسـتند  در ادامه، تالش شده تا با مطالعه
ايـن كاركردهـا در ده سرفصـل . ای جامع ارائه شود بندی است در دسته :به سيرo معصومين

  :بندی شده است ذيل احصاء و جمع
) تربيتـى؛ ج-ركرد اخالقـىكـا) ؛ ب)معنای خـاص عبادت بـه(نيايشى -كاركرد عبادی) الف

ــى ــى) آموزشــى؛ د -كــاركرد علم ــاركرد فرهنگ ــاعى؛ و.)  تبليغــى؛ ه -ك ــاركرد اجتم ) ك
) كـاركرد اقتصـادی؛ ی) كـاركرد قضـايى؛ ط) كـاركرد نظـامى؛ ح) كاركرد سياسى؛ ز

  . كاركرد الگوسازی جامعۀ نمونه
  . شرح مختصر اين كاركردها خواهيم پرداخت در ادامه، به 

  )معنای خاص عبادت به(نيايشى  -رد عبادیكارك. 1.4

 نـو، اى جامعـه نهـادن بنـا گـام نخستينعنوان  به مسجد تأسيس براى 9پيامبر اقدام تحليل در
 در خواسـت ىمـ خـود اقـدام ايـن بـا پيـامبر هك است اين آيد ىم نظر به نخست نگاه در آنچه

 وقتـى يعنـى بنمايانـد؛ مىاسال انديشه در را حكومت و جامعه عبودىo جوهر نمادين، اقدامى

 بـراى البـدىك فضـايى و برداشـته عبـادت سـازى آسـان و سازى هنهادين مسير در گام نخستين

 ،بعـدى هـاى گـام هكـ شـود مـى نشـانده نهالى و افشانده بذرى گويى د،شو مى ساخته عبادت
 در. انـد آن اصـلى هـاى ويژگـى و جوهره از برخوردار و نهال و بذر آن ثمر و بر و بار همگى

 ،اسـالمى جامعـه سـاختن مسـير در مدينه، در پيامبر بعدى هاى فعاليت تمامى تصويرى، چنين
 بـا نيـز مسـلمانان. است گرفته سرچشمه عبودىo جوهر همان از ز،كمتحدالمر هاى دايره مانند

אHـ	���، ( بداننـد اسـالمى نظـام و جامعـه و شهر هرo جوهر را خدا عبوديت بايد پيامبر، به تأسى

��: :%�(.  
 -كنـد، بعـد عبـادی روشن است كه اولين كاركردی كه در مورد مسجد به ذهـن تبـادر مى

كارگيری  با استفاده از اين ذهنيت و سپس با بـه 9اما رسول اكرم. آن است -معنای خاص به
های حيـات اجتمـاع  های مختلف، جوهرo عبادی مسـجد را بـه ديگـر سـاحت مسجد در زمينه

. نيايشى مسـجد، نظـر انـداخت - وان از منظری ديگر به اهميت بعد عبادیشايد بت. تسری دادند
تك افرادی اسـت كـه در  گيری هويت اجتماعى يك جامعه، مبتنى بر هويت تك شيوo شكل

كنند؛ پس استحكام يك جامعـه، بـر اسـتحكام شخصـيت افـراد آن جامعـه  جامعه زندگى مى
ای داشـت كـه در  يافتـه های تربيت انسـان مبتنى است و برای ساختن يك جامعۀ آرمانى، بايـد

نيايشى مسجد كه  - با اين تعبير، حتى بعد عبادی. يك كالم، عبد و بندo صالح پروردگار باشند
  . شود، از يك منظر، هويت اجتماعى دارد ای فردی تلقى مى جنبه
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به هر صورت، نيايش و اعمـال عبـادی، ركـن هـويتِى مسـجد اسـت و ديگـر كاركردهـای 
شـاهد ايـن مسـئله آنسـت كـه در تمـام . يابنـد در طول اين بعـد از هويـت آن معنـا مى مسجد،

خوش  دسـت -ولـو بـه خطـا - های تاريخى پس از اسالم، بسياری از كاركردهای مسـجد دوره
  . گاه از ميان نرفته است نيايشى آن، هيچ -اند، اما كاركرد عبادی تغيير و كاستى شده

  تربيتى -كاركرد اخالقى. 2.4

 -اش  های زندگى و عناصر پيرامـونى ای است كه با همۀ ساحت تربيت شخصيت انسان، مسئله
مـرتبط اسـت و از آنهـا  -...اعم از نيايش، آموزش، اعمال سياسى، اقتصاد، روابط اجتمـاعى و

حقيقتى مستقل و شايد بتوان گفت اعـم » تربيت«اما در عين حال، روشن است كه . جدا نيست
  . د استاز همۀ اين موار

. اخالقـى، تزكيـه، كسـب فضـائل و رفـع رذائـل اسـت -جا منظور از كاركرد تربيتى در اين
اگرچه اين تزكيه و كسب فضائل، گاه با آموزش و تعليم، گاه در بستر روابط اجتمـاعى، گـاه 

آيـد، امـا  هـای شخصـى بـه دسـت مى در حوزo سياست و گاه با اعمال عبادی فـردی و نيايش
  . دارد... خود هويتى مستقل از تعليم، نيايش، روابط اجتماعى، سياست و تخلّق و تربيت،

ها  ، مسجد را محيطى برای موعظه و تربيـت نفـوس انسـان:رسول خدا و ائمۀ معصومين
های سراسـر پنـد و موعظـه  خطبـه. گماشتند قرار داده و در تزكيه و تطهير وجود آنها همت مى

در لسان روايات، تخلق به . در مسجد كوفه ايراد شده است ، غالباً البالغه نه[در  7اميرمؤمنان
. اخالق حميده و دوری از معاصى، يكى از دستاوردهای حضور در مسجد معرفى شـده اسـت

، 1با تعبيرهای گوناگون نقـل شـده اسـت : در حديث مشهوری كه از شش تن از معصومين
، او ....د، اصـاب احـدی الثمـانمـن اختلـف الـى المسـاج«: مستقيماً به اين كاركرد اشاره شده

يتـرك ذنبــاً خشـيًة، او حيــاءاً؛ كسـى كــه بــه مسـاجد رفــت و آمـد داشــته باشـد، بــه يكــى از 
كنـد، يـا بـا حيـا  ترك مى] از خدا يا مردم[، يا گناهى را از روی ترس ...رسد مى] فايده[هشت

  . »]كند از روی حياء االهى، ترك معصيت مى[شود  مى

  موزشىآ -كاركرد علمى. 3.4

واسطۀ اين مكان مقدس، جلوo  دهى و نشر علم به در منظومۀ كاركردهای مسجد، نقش معرفت
تـرين و  تـوان آن را جـزء مهم اين كاركرد چنان برجسته است كـه مى. ای دارد ويژه و برجسته

در ايـن زمينـه 9روايت مشهوری كه از رسول اكرم. ترين كاركردهای مسجد دانست اساسى
                                                        

 .28-21): ب( 1371؛ همو، 15 -12): الف( 1371مصباح يزدي، : براي آشنايي با حديث و شرح آن نك .1
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  :ی اين اهميت و جايگاه ويژه استوارد شده، گويا
كـه در مســجد دو  سـوی مســجد خـارج شـدند و هنگامى به 9رسـول خـدا

تعلـيم و تعلـم (يكى مجلسى كه در آن تفقه در دين كـرده  -مجلس برپا بود 
پـس  - و ديگری مجلسى كه به دعا و سؤال از خداوند مشـغول بودنـد) دين

ما آنهـا مشـغول نيـايش حضرتش فرمود، هر دو مجلس به سوی خير است، ا
بخشــى بــه  پروردگارنــد و آنهــا در حــال تعلــيم و تعلــم و يــاددهى و آگاهى

. برترند، من برای تعليم فرسـتاده شـدم] اهل مجلس تعليم و تعلم[آنها. جاهل
  1.نشست] آموزی گروه مشغول به علم[سپس در كنار آنها 

هـای مختلـف  رود در دورهرغم فـراز و فـ اين كاركرد مسجد، در زمرo مـواردی اسـت كـه بـه
دo بردارنـ در اسـالمى شكوهمند تمدن صفحات. ها حفظ شده است تاريخ، در اغلب اين دوره

آنهـا  از بسـيارى در هكـ سـتآنها آموزشى ردكارك و مهم مساجد از هىتوجّ  شايان هاى نمونه
 جـامع وفـه،ك جـامع بصـره، جـامع مسـجدالنبى، مسـجدالحرام،. دارد رواج آمـوزش همچنان

 قيـروان، جـامع زيتونـه، جـامع دمشـق، جـامع مسجداالقصى، ،)عاص بن عمرو جامع( طاطفس
 و طولـون ابـن جـامع و ،)شكمرا فارس( قرويين جامع قرطبه، جامع بغداد، در منصورى جامع
���e#��+، ( اند بوده درس حلقات داراى ی هستند كهمساجد نمونه از ،االزهر  جامع& ::�- در. )&

 ويژه به اسالمى، علوم گوناگون هاى شاخه مساجد، در متعارف هاى موزشآ تاريخى، نگاهى

שـ-�2، ( اسـت بوده فقه و المك ويژه علم آنها به به متعلق علوم و اخالق احكام، احاديث، قرآن،

rp:r :%:-%�(.  
هايى  اين كاركرد، ساختن كتابخانه در جوار مساجد، يكـى از پديـدهشدن  به خاطر نهادينه

 و كتـاب بـه آمـوزش نيازمنـدى ازشـود و برخاسـته  های مختلـف ديـده مى دهاست كه در سـ
آمـوزی، چنـان بـا مسـجد گـره خـورده و جـزء ناگسسـتنى  كاركرد علم 2.است بوده كتابخانه

شـود كـه  ای از زمان، اين بحث در ميان فقها مطـرح مى هويت آن شده است كه حتى در برهه
شـود كـه بـا وجـود مسـاجد، آيـا  بحـث چنـان مىآيا ساختن مدرسه جايز است يا خير؛ يعنى 

                                                        
كـال المجلسـين   : مجلس يتفقهون، ومجلس يدعون اهللا ويسألونه، فقال: جلسانفإذا في المسجد م 9خرج رسول اهللا «. 1

 »هؤالء أفضل، بالتعليم أرسلت ثم قعد معهم. إلى خير، أما هؤالء فيدعون اهللا تعالى، وأما هؤالء فيتعلمون ويفقهون الجاهل
  ).206: 1، ج1362 مجلسى،(

 اسالمc تمدن و فرهنگ در مساجد هاى تابخانهک نقشنام  با تابك اين ،1373 سباعى،  :نك مساجد، هاى تابخانهكدربارة . 2
 زمينه در .است ردهك منتشر  سال همان در اسالمى انقالب فرهنگى مدارك سازمان و ترجمه شكوئى على همت به نيز
 .1378، نادر سردشتى، آريميان: نك نيز ايران مساجد هاى تابخانهك
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	ש��A، ( ساختن مدرسه جايز است؟ �#� ����% :3�آمـوزی،  های علم در حقيقت، اولين مكان ).
اند و همين امر سبب شد تا فقها ايجاد رقيبى مانند مدارس را برای مسـاجد، محـل  مساجد بوده

آموزشى مسـجد را تـا حـد زيـادی  تأمل بدانند؛ چراكه پديد آمدن مدرسه يا مكتب، كاربری
  . داد الشعاع قرار مى تحت

چـون  ،بعـده چهـارم بـo از سداوج كاربرد آموزشى مسجد در چهار سدo اول بوده است و 
جا را مخصـوص  گو و مناظره را خالف احترام مساجد و آن بحث و گفت ،ای از مدّرسان پاره

آن  ليم و تعلم را در مدارس قرار دادنـد و ازرو محل تع دانستند، از اين مىو نياز نماز و عبادت 
���4ـא��، ( بر تعداد مدارس در شهرها افزوده شـد ،بعده تاريخ ب& :��روشـن اسـت كـه چنـين  )

آفرينـى  كردن آن در نماز و نيايش، به افول نقش ای از كاركرد مسجد و منحصر تلقى انحرافى
   .مسجد در عرصۀ حيات علمى جامعه اسالمى انجاميده است

  تبليغى -كاركرد فرهنگى. 4.4

رسـانى و ابـالغ پيـام  عنوان پايگـاه اطالع تبليغى، استفاده از مسجد به -مراد از كاركرد فرهنگى
ای مسـجد اسـت و  آفرينـى رسـانه گر نقش تبليغى، نشـان -در حقيقت، كاركرد فرهنگى. است

  . كرد» تبليغى -رهنگىكاركرد ف«توان جايگزين عنوان  را مى» ای كاركرد رسانه«حتى عنوان 
وجـود دارد كـه  9ويژه در سـيرo نبـى اكـرم ، به:های فراوانى در سيرo معصومين نشانه

اين پيـام، تنهـا پيـام وحـى نبـوده و . اند ايشان مسجد را به پايگاه اصلى ابالغ پيام تبديل فرموده
  . ه استداد ابالغ هر نوع پيامى كه مربوط به عموم جامعه باشد از اين پايگاه رخ مى

 عمـومى، افكـار دهـى شـكل مكـان تـرين اصـلى ،»مسـجد«اين سنت نبـوی سـبب شـد تـا 

��אH	���، ( شود اسالمى تمدن در رسانى اطالع و سازى فرهنگ�» ةاعـمجمـع ال ةالصال« نداى. )
 و مسـجد در مسـلمانان آوردن هـم گـردِ  بـراى عمومى فراخوانى ،آن از پس و پيامبر عهد در

 غيـر در مـردم اذان، تشـريع از پس. است بوده جماعت نماز اقامه هنگام به مهم امر از آگاهى


' 4]�، א( دآمدن مى مسجد به مؤذن بانگ با نيز نماز اوقات��:� :�3:(.  
ابالغ پيام، منحصـر بـه مسـلمانان نبـود و غيرمسـلمانان نيـز از همـين پايگـاه، پيـام اسـالم را 

نـام  های مسـجد كـه تـا بـه امـروز نيـز بـه  ستوندر كنار يكى از  9پيامبر. كردند دريافت مى
ای را كـه از سـوی قبايـل  های اعزامى شود، هيئت شناخته مى) ها ستون هيئت(» الوفود  اسطوانة«

های دينـى و اجتمـاعى  پذيرفتند و با آنان به مذاكره آمدند به حضور مى گوناگون به مدينه مى
سياسى نيـز برخـوردار بـود؛ ولـى از آن رو كـه های  ها از جنبه گرچه اين مذاكره. پرداختند مى

وگو دربـارo  آمدند، بحث و گفـت منظور گرويدن به اسالم به مدينه مى  ها معموالً به اين هيئت

Aא1، ( داد خود اختصاص مى از اين مذاكرات را بههای  معارف اسالمى، بخش	�����I ،& :��:(. 
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ــام، تنهــا از گفــ9رســول اكــرم ــرای ابــالغ پي . گرفتنــد رانى بهــره نمى وگو و ســخن ت، ب
دانسـتند و  ايشان محيط مسجد را كامًال فرهنگـى مى. های ابالغ پيام در مسجد متنوع بود روش

 مثال، برای. فرمودند های خود را به ديگران منتقل مى های فرهنگى غيرمستقيم، پيام گاه با شيوه
در مسـجد برگـزار ) ننـد مسـابقۀ شـعرما(هايى  در حضور آن حضرت و با اجازo ايشان، مسابقه

جـا شـاهد بـوده و گـاه خـود ايشـان در اعطـای جـوايز و هـدايا  نيـز در آن 9شد و پيامبر مى

	ש��A، ( كردند مشاركت مى �#� ����، شواهد فراوانى 9در كتب سيره و تاريخ پيامبر. ):3: %

بلكـه گـاهى . انـد پرداختـه شود كه شعرا در حضور آن حضرت به سرودن اشـعار مى يافت مى

Aـא1، ( نمودنـد را برای سرودن اشعار به مسـجد دعـوت مى» حّسان«ايشان برخى از شعرا مانند 	�

����I ،� :���(. 

هـايى كـه محتـوای دينـى و  رسانى در مسجد مورد تأييد نبوده و تنهـا پيام البته، هر نوع پيام
های دنيـوی و مـاّدی از  ابالغ پيام .رسانى شوند صبغۀ االهى دارند بايد از مساجد ابالغ و اطالع

روشـنى  آيـد، به روايتى كـه در ادامـه مى. پايگاه مسجد، از جانب بزرگان دين نهى شده است
المسجد ينشد ضالّه له فقال رسول اّهللاٰ قولوا لـه ال رّد   ان رجًال جاء الى«: گويای اين مسئله است

؛ مردی به مسجد آمـد و »...المساجد يكره اّهللاٰ عليك، فإنها لغير هذا بنيت قال ورفع الّصوت فى
را  پيامبر فرمودند به او بگوييد خداونـد آن. با صدای بلند اعالم كرد كه چيزی گم كرده است

: و همچنـين فرمـود. ايـن بنـا شـده اسـت  به تو باز نگردانـد؛ چراكـه مسـجد بـرای كـاری جـز
، I&:���5- �، (» ...كردن صدا در مساجد ناپسند است بلند� :(.  

های جمعـى اسـت،  ای مسجد، در عصر حاضر كه عصر ظهـور انـواع رسـانه كاركرد رسانه
ای خاصى است كه در  تواند مورد توجه باشد؛ چراكه محيط مسجد، محيط رسانه چنان مى هم

رهبر انقالب بارها ايـن . تواند با آن رقابت كند ای مى ميزان اثرگذاری و نفوذ پيام، كمتر رسانه
  :اند مبلغان دينى گوشزد نمودهنكته را به 

ايـن منبـر تبليـغ و ايـن ....تبليغى خودتان را مغتنم بشـماريد ۀشما اين رسان... 
. را قدر بدانيد 7حسين امامۀ پايگاه عظيم تبليغ مسجد و حسينيه و زير خيم

 ،�K-2א7 � 1��א��	7 � .-�א �א�1/ /1 
�א�אW( تاين چيز بسيار نافذ و مؤثر و مباركى اس

&�/�/���.(  

ــاد مــن...  ــتبل كــه دارم اعتق ــنتى غي ــا س ــر و مســجد كــه - م ــخنرانىِ  و منب  س
 كي با دينيبنش شما كه نيا. ميكن حفظ ديبا را نيا ندارد؛ ليبد - روست روبه

 نفـِس  و فتـديب شما به او نگاه فتد،يب او به شما نگاه د؛يكن صحبت رو روبه نفر
 م؛يكنـ حفـظ ديـبا را نيـا است؛ خوبى خيلى چيز نيا برسد، او به شما گرم

3��/&/�� ،כ��א7 1��א��	7 � .-�א �א�1/ /1 
�א�אW( ستين كافى نيا ليكن( .  
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  كاركرد اجتماعى. 5.4

منظور از كاركرد اجتماعى، استفاده از محيط مسجد برای تقويت ارتباطات انسانى مسلمانان و 
گيری اجتمـاع  ا محلى بـرای شـكلمسجد، از ابتد. كردن رابطۀ اخوت در ميان آنهاست نهادينه

هميـاری و تعـاون، نيكـى و احسـان، . برادرانه و سرشار از مهر و عطوفت مسلمانان بوده اسـت
همدردی و مساوات، مشورت و نصيحت، مرابطـه و محبـت و هـر مفهـوم دينـى ديگـری كـه 

رتباطـات يابد، در مسـجد تجلـى پيـدا كـرده و نظـام ا ای در ذيل رابطۀ برادری معنا مى گونه به
بر همين مبناست كه بسـياری . دهد الشعاع خود قرار مى اجتماعى در اين مكان مقدس را تحت

مسـجد بـه پايگـاه شـدن  ، بـر تبـديل:شده و معصومين ها در اين مكان برگزار مى از مراسم
امـام موسـى «برای نمونه نقل شده اسـت كـه . اند مرابطه و مراودo برادرانۀ مؤمنين تأكيد داشته

برای يكى از فرزندانش وليمه داد و اهالى مدينـه را بـه مـدت سـه روز در مسـجد و  7مكاظ
، مسجد 9گرامى اسالم همچنين رسول. )���: I3 ،&:���5- �، ( »...بازارها با فالوده اطعام كرد

امـام . دادنـد ويژه مسـاكين و محرومـان قـرار مى را محل مجالست و مؤانست خود با مردم، بـه
در مسـجد  9مساكين در زمـان رسـول خـدا « :فرمايد چنين نقل مى 7شاز پدر 7صادق

با فقرايى كه در مسجد بودند، نزديك منبر در ظرفـى  9بيتوته مى كردند و يك شب پيامبر 
  .)%�&: :�I ،&:���5- �، (» ....غذا تناول فرمود

ئـۀ يكى ديگر از مصاديق كاركرد اجتماعى مسجد در صدر اسالم، تبـديل آن بـه محـل ارا
 در جنـگ مجروحـانبنا بـه نقـل كتـب تـاريخ، درمـان . بوده است درمانى و پزشكى خدمات

�: �، I::��אK�Hא�D، ( ه استگرفت مى صورت مسجد�(.  
ارائۀ خدمات درمانى، بعدها از رسيدگى به مجروحان جنـگ نيـز فراتـر رفتـه و در برخـى 

نقـل برخـى مورخـان، روزهـای بنـابر  مثـال، برای. تری به خود گرفته است مساجد، شكل عام
ای  شـدند و داروخانـه جمعه در جامع ابن طولون، نمازگزاران بيمار در محل خاصى مـداوا مى

3: 3���.��א7، ( كرد جا نيازهای مردم را رفع مى نيز در همان�(  
هـای اجتمـاعى در مسـاجد، مشـاوره، راهنمـايى و غمگسـاری از  از ديگر مصـاديق فعاليت

ويژه خطـاب بـه روحـانيون  هبر انقالب در اين زمينه تأكيدات فراوانى، بـهر. نمازگزاران است
  :مساجد دارند

تواند جايگاه امن و صفا  ها و ديگر مراكز انسانى انبوه، مسجد مى در دانشگاه
ۀ ى و همـدلى را در كنـار اقامـيجماعـت، غمگسـارى و راهنمـا باشد، و امام


ـ+ א�Cـ$( »ازگزاران هديه كندنماز، در آن مهبط رحمت و هدايت االهى به نم 

*����/:/:�، ��אD �4אa�4 א�( .  
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محل كار خودش بداند؛ قبل از وقـت،  نمازى، يعنى آدم مسجد را واقعاً  پيش
جا برود؛ اوضاع مسجد را ببيند؛ اگر اشكاالتى در  حتى قبل از ديگران، به آن

ر اش را پهـن نمايـد؛ منتظـ وضع ظاهرى مسجد هست، برطرف كند؛ سـجاده
توانـد،  جا كه مى آيند، تا آن يك افرادى كه مى مردم بماند كه بيايند؛ با يك

پرسى نمايـد؛ اگـر مشـكلى  تماس بگيرد؛ به آنها محبت بكند؛ از آنها احوال
كـه پـادوى  دارند، در آن حدى كه برايش ميسور است، برطرف كند، نه اين

زهـايى وجـود در بعضى از مساجد، چنـين چي -كارهاى خدماتى مردم بشود 
جـا بنشـيند، مـردم بـه او مراجعـه بكننـد،  در آن -دارد كه قطعـا غلـط اسـت 

دل بكنند، خودش را بر مردم عرضه كنـد، در معـرض مراجعـات مـردم  درد
، ?ـאa כשـ	1 /��א1 
א א.sאa שـ	1אa ��כـ=a ��א�#ـ�8א 7�Hـ� @�Uـ+ /1 /א�שـ<א"( »قرار بدهد

/�/��:%( 

ــه ر نمــازان مســاجد نيســت و افــراد معتمــد و  وحــانيون و پيشالبتــه، مشــاوره دادن، منحصــر ب
. عهـده گيرنـد توانند در در كنار روحانى مسـجد، ايـن امـر را به كارشناسان خبرo ديگر نيز مى

اعـم از مشـاورo خـانواده، مشـاورo  -های مختلـف  تشكيل دفتر مشـاوره و راهنمـايى در زمينـه
  . گيری است پى ای است كه در اين راستا قابل ايده -... درسى و
های اجتماعى و همكاری و تعاون مؤمنان حاضر در مسجد بسـيار فـراوان  های فعاليت نمونه

خود  تری بـه است و گاه از چارچوب نيازها و مصالح اشخاص فراتـر رفتـه و وجهـۀ اجتمـاعى
رهبـر . تأمين امنيت محالت محدودo مسجد، يكى از همين مصاديق است مثال، برای. گيرد مى

  :فرمايند ب در اين زمينه مىانقال
الزم است با دخالت افراد دلسوز و متدين و همكـارى و همفكـرى علمـاء و 

جلـوى هرگونـه هـرج و  ،روحانيون و ديگر نخبگان و بـا محوريـت مسـاجد
مرج و قتل و تجاوز و غارت اموال عمومى و خصوصى گرفته شود و فضاى 

آيد تا ملت عراق بتوانـد در  وجود هامن و محيط آرام براى كليه شهروندان ب
 א�C$( ى و آگاهى خود را به نمايش بگذارديوحدت و يكپارچگى، توانا ۀساي

+
 C/�� t3& ،.�א/�/��&(. 

 oــير ــتقيماً در س ــت مس ــن اس ــد ممك ــجد، هرچن ــاعى مس ــاركرد اجتم ــاديق ك ــى از مص برخ
ديل مسـجد بـه منظور تبـ ديده نشده باشد، اما با تكيه بر اصل اين كـاركرد و بـه :معصومين

شـايد  مثـال، برای. توان ابتكاراتى مبتنى بر نياز روز داشت پايگاه روابط اجتماعى اسالمى، مى
انـدازی دفتـری بـرای امـور خيريـه در  الحسـنه يـا راه بتوان اموری مانند تشكيل صندوق قرض
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كـه  گونـه  مسجد را مجاز دانست و اهالى مساجد محالت را در ايـن امـور همـراه نمـود؛ همان
البته، ذكر اين نكته الزم است كه انجام . شوند موارد يادشده، امروزه در مساجد بسيار ديده مى

هر كاری نياز به نظر كارشناسى كارشناسان دينى و بررسى فقهى دارد و بدون پشتوانۀ علمـى، 
  . توان انجام هركاری را در مسجد مجاز دانست نمى

جتماعى، افزون بر اثبات وجود ايـن كـاركرد در ها و مصاديق كاركرد ا غرض از ذكر مثال
ويژه در عصـر  آفرينى اجتمـاعى مسـاجد، بـه مسجد، اشاره به امكان خالقيت و ابتكار در نقش

  . حاضر دارد

  كاركرد سياسى. 6.4

اسـت كـه در  9پيوستگى سياست و ديانت، يكى از اصول تغييرناپذير اسالم نـاب محمـدی
عنوان  مسـجد نيـز از ايـن قاعـده مسـتثنى نيسـت و بـه. دهـد همۀ مظاهر دينى خود را نشـان مى

ــه خــود گرفتــه اســت اصــلى ــان . ترين نهــاد دينــى در تمــدن اســالمى، كــاركرد سياســى ب بني
آفرينى سياسـى مسـجد، از همـان صـدر اسـالم گذاشـته شـد و بـا تـدبير شـخص رسـول  نقش
همـين . تبـديل شـدعنوان كانون عبادت و بندگى، به كـانون سياسـت نيـز  ، مسجد به9اعظم

  . رفتار، پيام پيوستگى سياست و ديانت را در خود نهفته دارد
هـای مختلـف  ترين نهاد سياسى جامعه در نظر بگيـريم، بخش عنوان مهم اگر حكومت را به

شده و از طرفى در  داری مرتبط مى نحوی با مسئلۀ حكومت كه به 9گرامى اسالم سيرo رسول
ترديـد  بـىبـا ايـن نگـاه، . توان از منظر سياسى تحليل نمود مى داده است را بستر مسجد رخ مى

به هنگـام مهـاجرت از مكـه  9پيامبر خدا. ريزی شد اوليه حكومت نبوی در مسجد پىۀ هست
های مهم سياسى و اجتماعى در زمـان  گيری را بنا نهاد، بسياری از تصميم »مسجد قبا«به مدينه، 

مردم برای انجام هر امری، در مسـجد گـرد هـم  اً اساس. گرفت در مسجد صورت مى  9پيامبر
بـا سـوق دادن امـور بـه سـمت  9پيامبر خدا. شناختند شدند و مركز ديگری را نمى جمع مى

ديـن بودن  داد و عمًال بر تك بعدی مساجد، ظرفيت باالی اين مركز دينى را به مردم نشان مى
�	א7( كشيد خط بطالن مى ،اسالم +L41אX ،��:: �3�(.  
پررنـگ اسـت،  9تنها در سيرo رسول اكـرم سياست و مسجد، نهو پيوستگى  ئلۀ پيوندمس

  :نويسد مى، الحديد ابن ابى. شود ديده مىنيز  :كه در ميان ديگر معصومين
 امتنـاع حضـرت آن نند،ك بيعت 7على امام با تا آوردند هجوم مردم وقتى

 ايـن در. نداشـت اى چـاره حضـرت هكـ بـود حدى در اصرارها ولى ورزيد

 آن بـر حجت و گشته همراه عمومى مقبوليت با االهى مشروعيت هك مرحله

 بيعـت، انجـام بـراى ولـى پـذيرفت، را ميـتكحا امـام شـد، تمـام حضـرت
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 زيـرا د؛مسـج در پـس نيـد،ك بيعـت من با است قرار ناچار به اگر«: فرمودند

 و مسلمانان خواست با بايد بلكه باشد، پنهان و مخفى طور به نبايد من با بيعت
 در شـدند بلند حضرت پس. »گيرد انجام مسلمين اجتماع محل و عام مأل در

 از مردم شدند، مسجد داخل تا. ردندك مى تكحر اطرافش در مردم هك حالى


'א(كردند  بيعت ايشان با و ريختند حضرت سر بر طرف هر �
 �]H=Lـ�، אH^��ـ� א

r�:�I ،�� :%(  
در برخـى از ادوار، ايـن . هايى در طول تاريخ داشته استكاركرد سياسى مسجد، فراز و فرود

های مسجد خـارج گشـته  آفرينى كاركرد تا حدود زيادی به حاشيه رانده شده و از دايرo نقش
مسجد محل اين بود كه مسـائل سياسـى در آن «: فرمايد در اين زمينه مى )1"( امام خمينى. است

» يم كه به كلـى از مصـالح مسـلمين دور باشـداألسف مساجد را ما كاری كرد مطرح بشود، مع
)�	4	� C�� ،�#��qHא Cא�א Z_�^u 1א@=א( .  

داران بـه تضـعيف نقـش سياسـى مسـاجد  گرچه پس از دورo صدر اسالم، بسياری از زمـام
و در اقصـى نقـاط عـالِم اسـالم،   ای نداشـته اند؛ ولى همۀ حكـام سياسـى چنـين سـيره پرداخته

در قاهره،  ق. ه169در سال مثال، برای. شده است د و حكومت ديده مىهايى از پيوند مسج نشانه
شـود و  ای در ارتباط مستقيم با مسجد سـاخته مى جنب مسجد جامع جديد العسكر، داراالماره

سازد كه در بخش جنـوبى آن، سـاختمان حكـومتى داراالمـاره قـرار  طولون، مسجدی مى ابن
ران اسالمى متـداول بـوده كـه مسـاجدی ماننـد مسـجد دا ها ميان زمام دارد و اين روش تا قرن


�( ارك از همين قبيل است  ،�Dא1 ש��אDX���& :�( .  
عنوان احياگر پيوند سياست و ديانـت در جهـان اسـالم،  در عصر حاضر، به )1"( امام خمينى

توان ايشـان را احياكننـدo  گمان مى بديلى در احيای كاركرد سياسى مسجد دارد و بى نقش بى
عنوان كانون مبـارزات سياسـى خـويش، بسـتر ايـن  ايشان با قرار دادن مساجد به. مساجد ناميد

  :احياگری را فراهم آورد
 با جنگ هم و شيطان با جنگ هم جنگ، مكان حرب، مكان يعنى محراب

 هـا محـراب از تـر چنĤنچه پـيش شود، پيدا جنگ بايد ها محراب از طاغوت،

 حفـظ را مسـجدهايتان ؛ملـتاى   شـد، ىمـ پيـدا مسـجدها از شـد، مـى پيدا

  . )א@=אZ_�^u 1 א�אC אC�� ،�#��qH �	4	�( دبرس ثمر به نهضت اين تا...دنيك

  كاركرد نظامى. 7.4

گيـری  دليل بهره توان بخشى از كاركرد سياسى آن دانست؛ اما بـه كاركرد نظامى مسجد را مى
  . پردازيم به آن مىعنوان كاركردی مستقل  فراوان از مسجد در اين زمينه، به
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ای كه به قلم مورخان همۀ فرق اسالمى نگاشته شده، بـه ايـن حقيقـت اشـاره  كتب تاريخى
های مربوط به جنـگ  مشاوره ،در بسياری از موارد 9پيامبر اعظمبه گفتۀ اين مورخان، . دارد

هـا در  ريّهسپاهيان اسالم نيز به هنگام اعـزام بـرای غـزوات و سـ. اند هداد را در مسجد انجام مى
�	א1X 7אL4+، ( كردند مسجد تجمع مى��: :�3�بسيج سپاه اسالم بـرای جنـگ احـد،  مثال، برای. )

و مـردم مسـلّح در ميـان حجـره و منبـر  ندهنگامى بود كه پيامبر نماز عصر را در مسجد خواند
  .)��&: �، I::��אK�Hא�D، ( آماده برای اعزام به جنگ بودند 9پيامبر خدا

حضـرت «: نيـز چنـين آمـده اسـت 9های پيامبر تاريخى يكى ديگر از جنگدر گزارش 
: گزارد، مردم همه جمع شـده بودنـد، پيـامبر فرمـود ركعت نماز چهار ،پس از ورود به مسجد

جـز چشـمانش ديـده  ،واسطه پوشـيدن زره هب هك اسبش را بر در مسجد حاضر كنند و در حالى
��: �، I::�� אK�Hא�D،(» شد به سوی دشمن حركت كرد نمى�(. 

ای نيست كه نياز به اثبـات تـاريخى  كاركرد نظامى مسجد در صدر اسالم، موضوع پوشيده
. قدری زياد است كه به حـد تـواتر رسـيده اسـت های رسيده در اين زمينه به داشته باشد و نقل

كـرده و نيز با تكيه بر همين موضوع، به پيوستگى ميان سياست و ديانت اشاره  )1"( امام خمينى
افتـاد، مركـز تبليـغ  هـا راه مـى هـا، ارتـش در صدر اسالم از همين مسجدها، جيش«: فرمايد مى

كردنـد،  كردنـد، صـدا مـى احكام سياسى و اسالمى بوده، هر وقت يك گرفتاری را طرح مـى
  .)א@=אZ_�^u 1 א�אC אC�� ،�#��qH �	4	�(» كردند الصالة مع الجماعة، اجتماع مى

  ىكاركرد قضاي. 8.4

در آن دوران، . گردد بـازمى 9سابقۀ محل قضاوت قرار دادن مسجد، بـه عصـر پيـامبر اكـرم
شـده و  كاران، همگى در مسجد انجـام مى امور قضايى، فصل خصومات و محكوم ساختن بزه

تمام معنا  اين سخن، غيرواقعى نخواهد بود اگر بگوييم مسجد در آن روزها يك دادگستری به
�� Dא/"، ��U( بوده است: :� مسجدها اين از«: نيز به اين امر اشاره دارد )1") چنانچه امام خمينى. (

از جملـه ). א@ـ=אu 1ـ^�_Z א�ـאC אC�� ،�#��qH �	4	�( »بود قضاوت محل مسجد رفت، بيرون مى چيز همه
  :است كه فرمودند 7احاديثى كه مؤيد اين كاركرد مسجد است، حديثى از امام صادق

ْ بَِأن َأميرَ   ةَو قَضى فيـِه بَـيَْن النّـاِس َو َدكـ ةَحكََم فى َمْسجِِد الْكُوفَ  7ُمْؤِمنينَ ال
در مسـجد كوفـه حكـم  7؛ اميرالمؤمنين...فيِه إِلى يَْوِمنا هذا ةالْقَضاِء َمَعُروفَ 

در ايـن  1قضـاءۀ نمودنـد و دكّـ بـين مـردم قضـاوت مـى ،كردند و در آن مى
، I &:�� �، �5-( ....مسجد تا به امروز معروف است� :�:&(.  

                                                        
  .كردند تند و قضاوت مينشس بر آن مي) ع(محلي كه حضرت علي 1.



  151                          »يرانا ىجمهورى اسالم هاى ياستمسجد در س يگاهجا«بندى  درآمدى بر صورت

 

كردن در مسجد جائز شمرده شده و استفاده از مسـجد بـرای  شايان ذكر است كه تنها قضاوت
بـرای مثـال، . در شرايطى مـورد نهـى قـرار گرفتـه اسـت -مانند اجرای حكم -تبعات قضاوت

شـكى . بر پايۀ روايات، اقامۀ حـدود در مسـجد مكـروه اسـت. اجرای حدود از اين سنخ است
دارد اما با ايـن  های جامعه گرم نگه مى ست كه اجرای حدود االهى، خون حيات را در رگني

های اين حكم آنست كه مسجد را  شايد يكى از فلسفه. همه، انجام آن در مسجد كراهت دارد
كنـد، دور سـاخت و از آن محلـى امـن بـرای  بايد از هرچه ترس و رنجش در مردم ايجـاد مى

مؤيد اين مطلب، احكام ديگـری اسـت كـه . رغبت كامل به مسجد بيايند همگان قرار داد تا با
كراهت نصب شمشير در قبلۀ مسجد و كراهت دعـوا و نـزاع : نسبت به مسجد وارد شده، مانند

�����K-2، (در مسجد : :�%( .  
عنوان محل قضاوت و دادرسى، در تـاريخ اسـالم ثبـت شـده  كارگيری مسجد به هر چند به

عمـده دليـل صـدور چنـين حكمـى، . اند از فقها حكم به كراهت اين امر داده است، اما برخى
های طرفين دعوا در مجلـس قضاسـت و از  مجلس دادرسى با مشاجره و قيل و قالبودن  همراه

به هر طريق . جا كه حفظ حرمت مسجد امری الزم است، اين حكم فقهى صادر شده است آن
بنـدی موضـوع از  ها و جمع ه وجود دارد و طرح ديدگاهميان فقها در اين زمينه اختالف ديدگا

��L41<א1 (حوصلۀ اين مقاله، خارج است � :���-���(.  

  كاركرد اقتصادی. 9.4

برخى از امور  :در سيرo معصومين. مسئلۀ اقتصاد و ارتباط آن با مسجد، وجوه مختلفى دارد
های اقتصـادی در  برخى فعاليت گرفته و در مقابل، از انجام اقتصادی از طريق مسجد انجام مى

  . مسجد نهى شده است
انـد و از ايـن  داده آوری و توزيع زكات را از كانـال مسـجد انجـام مى جمع 9پيامبر اكرم

يـا بـرای مثـال،  ):3: %���� ـ�#� 
	שـ��A، ( دادنـد طريق، عملكرد اقتصادی را به مسجد ربـط مى
در مسـجد رخ داد، از آن جهـت كـه در ركوع نمـاز كـه  7بخشى اميرمؤمنان  ماجرای خاتم

انفاق است و يكى از ابعاد انفاق نيز بعد اقتصادی آنست، نشانۀ پيوند مسجد بـا برخـى از امـور 
و مسـلمانان صـدر  :های ديگـری از سـيرo معصـومين نشـانه. اقتصادی جامعۀ اسالمى است

مجاهـدان  مثـال، بـرای. توان يافت كه بر پيوند امور اقتصادی و مسـجد داللـت دارد اسالم مى
های خـود رونـد، در  كـه بـه خانـه ها پيش از اين های صدر اسالم، در مراجعت از جنگ جنگ

يافتند و به شكرانۀ اين توفيق، سر به سجده گذاشـته و اگـر غنـائمى نيـز بـه  مساجد حضور مى
سـاختند و در  المـال، در مسـجد متمركـز مى های بيت همراه آورده بودند، مانند ديگـر قسـمت

����	�1 ?��א��، (پرداختند  جا به تقسيم آن مى مانه� :�.(  
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صـورت مسـتقيم رخ نـداده و نحـوo معمـاری  آفرينى مسجد در حيطۀ اقتصـاد، تنهـا به نقش
واسـطۀ حضـور در قلـب  شهرهای اسالمى، سبب شده تا مسجد، كه در طول ادوار مختلف، به

 ،اسـالمى شهرهاى همه در. ين داشته باشدای بر اقتصاد مسلم بازارهای اسالمى، تأثير با واسطه
 ميان پيوند يجانت يكى از. اند جامع بوده مساجدويژه  ، بهمساجد شهر، بناهاى ترين مهم جمله از

 و آمـد مـىدر  اجـرا بـه خـود بـه خـود اغلب اسالمى اقتصاد قوانين هك بود اين مسجد و بازار
ربوط به خريد و فروش و معامالت را فرا واسطۀ تردد به مساجد، هم احكام فقهى م به ،بازاريان

هـای  گاه دام لغزش تـر بـه كننـدo مسـجد، كم واسطۀ حضور در فضـای تزكيه گرفتند و هم به مى
 صـورت زيـادی اعتماد با اسالمى بازارهاى معامالت رو اين از. شدند امور اقتصادی دچار مى

��، � �#�( دانستند نمى عبادت از جدا چيزى را تجارتشان و ارك ،مسلمانان و گرفت مى: :�-.(  
های مسجد  نظران، ظرفيت واسطۀ همين ارتباط تنگاتنگ است كه برخى از صاحب شايد به

آفرينى اقتصادی در بافـت اجتمـاعى جامعـۀ اسـالمى را بسـيار فراتـر از كاركردهـای  در نقش
ی آن در نظـر محور و اساسـى بـرا ابتدايى و مقدماتى در حوزo اقتصاد برشمرده و نقش توسعه

��א����، (اند  گرفته� :�::( .  
های ميان اقتصاد و مسجد، برخى از امور اقتصـادی نيـز وجـود دارد كـه از  با همۀ پيوستگى

  :خريد و فروش، يكى از اين امور است. صراحت، نهى شده است انجام آنها در مسجد، به
o كننـد وتهركس كـه دعـ! ای اباذر«، به من فرمود9پيامبر: گويد ابوذر مى

را اجابت و مساجد خـدا را بـه نيكـى آبـاد كنـد، پـاداش او از جانـب االهى 
چگونـه  ! ای رسول خدا  !پدر و مادرم به فدايت: گفتم. خداوند بهشت است
در آنها صـدا بلنـد كـرده نشـود و در آنهـا : شود؟ فرمود مساجد خدا آباد مى

  1. ...فروش نشودو مشغول امور باطل نشوند و در آنها خريد 
های اقتصـادی مختلـف در  جواز مصاديق فعاليت به هر طريق، تعيين مالك فقهى جواز يا عدم

نظران اين حوزه است، ولى آنچه مسلم اسـت آنسـت كـه  مسجد، نياز به بررسى فقهى صاحب
  . شده و مسبوق به سابقه در سيرo بزرگان دين است اين كاركرد، جزء كاركردهای پذيرفته

  لگوسازی جامعۀ نمونه در مقياسى كوچككاركرد ا. 10.4

همۀ كاركردهايى كه پيش از اين گفته شد، نشان از آن دارد كـه مسـجد، مكـانى چنـدوجهى 
                                                        

ه      نةَ الجَ مساجِد اللَّه َكانَ ثَوابه منَ اللَّه َة يا أَباذَر منْ أَجاب داعي اللَّه وأَحسنَ عمار«. 1 ولَ اللـَّ سـا ر ي يـ أُمـِبأَِبي و 9َفُقلْت 
، 1362مجلسي، ( ؛...الْءصوات و َلا يَخاض فيها ِبالْباطلِ و َلا يشَْترَي فيها و َلا يباعكَيف يعمرُ مساجِد اللَّه َقالَ َلا ُترْفَع فيها ا

  ).369 :80ج
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  توجـه بـه پاسـخ ايـن. برای پرداختن به بسياری از ابعاد حيات فردی و اجتماعى مسلمين است
رد و كاركردهـای ايـن پرسش كه چرا بسياری از ابعاد حيات انسان در خانۀ خدا نيز حضور دا

: رسـاند هـای رايـج اسـت، مـا را بـه دو نكتـه مى گاه مكان شريف، بسيار فراتر از ديگر عبادت
كه تجميع ايـن كاركردهـا در پرستشـگاه حضـرت حـق، بـدين معناسـت كـه هـيچ  نخست آن

ساحتى از ساحات زندگى بشر خارج از دايرo زندگى االهـى نيسـت و همـۀ ابعـاد حيـات، در 
چـه در  - های حيـات طيبـۀ انسـان كه شاخص روی انسان نقش دارند؛ نكتۀ دوم آنسعادت اخ

اند كه در اجتماع مـؤمنين در مسـجد لحـاظ  هايى همان شاخص - مسجد و چه در خارج از آن
های  شده برای استفاده از مسجد، همان مؤلفـه های ارزشى سفارش عبارتى، مؤلفه به. شده است

اين بدين معناست كه اجتماع كوچكى كـه در . اند ول زندگىارزشى مورد سفارش در تمام ط
در صـورت رعايـت ضـوابط و دسـتورات  -شـود  روز، پنج نوبت در مسـجد تشـكيل مى شبانه

توانند با الگو گرفتن از اين  مؤمنين مى. نمونۀ آرمانى يك جامعۀ اسالمى است -شارع مقدس 
هـای خـود  ه حضور در مسجد، زمانهای كوتا جامعۀ كوچك و تمرين زندگى االهى در زمان

  . در خارج از آن را نيز مانند زمان حضور در آن بگذرانند
گر كاركرد ديگری برای مسجد باشد كه جامع همـۀ كاركردهـای  تواند بيان اين تحليل مى

 مطلـوبۀ جامعـ از الگـويىۀ عرضـ« ايـن كـاركرد،. پيشين نيز هست و به نوعى نتيجۀ آنهاست
ۀ جامعـ در شـهروندى تمـرين بـراى مناسـب فضايى آوردن فراهم و وچكك مقياس در دينى
��אH	���، (است  دينى: :��3-��:(. 

 و خـرد هـاى نمونـه بـر تكيه خود، النك هاى آرمان تحقق براى اسالم كارهاى راه از يكى
 تجربه اين تعميم سپس و آن پذيرى نامكا اثبات و وچكك اى محدوده در ها آرمان آن تحقق

 سـاختن بـراى دشـوار و سـخت راهـى 9اكـرم پيـامبر. اسـت تـر هگسـترد قياسـىم در موفق
 تـرين ممهـ شـايد و تـرين مهـم از يكى و داشت روى پيشِ  وسط امتى و اسوه و الگو اى جامعه

o جزيـر شـبه زىكـمر نواحى نانككردن سا ساز هم مسير، اين در 9رپيامب روی پيش دشوارى
 به توانست مى هك اقدامانى ترين اثربخش و دمندترينسو از يكى. بود مطلوبۀ جامع با عربستان

 آوردن فـراهم و مطلوبۀ جامع از تر وچكك مقياس در يىالگو طرح ند،ك مكك هدف اين

شـدن  آماده منظور به وچك،ك الگوى اين در زندگى ممارست و تمرين براى مناسب فضايى
  .)?�א7(بود  پيامبر نظر مورد و مطلوبۀ جامع در شهروندى براى تاريخى

توانـد سـريان داشـته  اين سازوكار، مربوط به دورo صدر اسالم نيست و در همـۀ تـاريخ مى
سازی مطلـوب  ای برای جامعه عنوان زمينه توانند به مى» مسجد«مديران جامعه، از فرصت . باشد

  . كار گيرند های جامعه به بهره برند و همان راهبرد نبوی را در ساختن بنيان
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  مسجد  هایكاركرد تاريخى تطورات ريسى بررسى اجمال. 5

: نمايـد، سـه چيـز اسـت در تبيين تحوالت مسجد در بستر تـاريخ، آنچـه بـيش از همـه رخ مى
نخست، پايداری حيات مسجد و حضور هميشگى آن در جوامع اسالمى در هر عصـر و دوره؛ 

ــر يــك ا ــراز و فــرود در ه ــر دورo تــاريخى و ف ــاركردی مســجد در ه ــرات ك ز دوم، تغيي
ای كه پيش از ايـن ذكـر شـد؛ و سـوم، تغييـر و تحـول در وجهـۀ تمـدنى  گانه كاركردهای ده

  . مسجد، يعنى ظاهر و قالب آن كه غالباً با نحوo معماری و شيوo ساخت مساجد مرتبط است
عنوان يكــى از  توانــد بــه عنوان كاركردهــای مسـجد تبيــين شــد، مى آنچـه پــيش از ايــن بــه

تبيين تحوالت تاريخى حيات مسجد در جامعۀ اسالمى مد نظر قرار های تحليل، برای  شاخص
  :توان ادوار ذيل را برای آن در نظر گرفت بر همين مبنا و با مطالعۀ تحوالت مسجد، مى. گيرد

 دوران صدر اسالم. 1.5

آفرينى پيامبر  واسطۀ نقش اين دوره، دورo تولد مسجد و رشد و بالندگى آن است كه عمدتاً به
و نظارت مستقيم ايشان بر مسجد، اين مكان مقدس، به اوج جايگاه خود در جامعـۀ  9اسالم

ها اشاره شد،  در اين دوره، تمامى كاركردهايى كه پيش از اين بدان. يافته است اسالمى دست 
  . اند رنگ در مسجد داشته حضوری پر

ايـن بـرای كـه پـيش از » كوچـك ىاسـيمق در جامعۀ نمونه الگوسازی«به فراخور كاركرد 
هـای بـارز مسـاجد ايـن دوره، سـادگِى معمـاری و پرهيـز از  مسجد تبيين شد، يكى از ويژگى

گرايى افراطى است تا ايـن سـبك از معمـاری و نحـوo آرايـش مكـانى، الگـويى بـرای  تجمل
  . های زندگى جامعۀ دينى قرار گيرد سادگى توأم با زيبايى در ديگر مكان

. اهميت فراوانى داشته است :سجد، برای معصومينشيوo ساخت و چگونگى معماری م
هـايى بـرای رعايـت  ترين دقايق معماری و صـدور امـر و نهى ترين و ظريف دقت در كوچك

  . بايدها و نبايدهای معماری، نشان از حساسيت اين مسئله دارد
دربارo چگونگى سـاختن مسـاجد ذكـر شـده  :ها و اوامری در روايات معصومين توصيه
جمله، نهى از زينـت مسـجد بـا طـال و نقـش و نگارهـای مختلـف، نهـى از سـاختن  كه از آن

كردن ديوارها و بنای مسجد، نهى از ساختن محراب، نهـى از  دار های بلند، نهى از كنگره مناره
است كـه همگـى در ...كاری در مسجد و ، كراهت درخت)نماز اتاقك پيش(ساختن مقصوره 


Aא1، (. گيرند زمرo احكام فقهى مسجد قرار مى	�����I ،� :&�&-&:�(.  

 ها دوران فتوحات و آغاز ارتباط مسلمانان با ديگر تمدن. 2.5

پس از آغاز لشگركشى خلفا به اقصى نقاط عالم، مسلمانان با فرهنگ و تمدن ديگر ملل آشنا 
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شدند و همين امر سبب شد تا انحرافات بزرگى در شكل و محتوای مساجد ايجاد شود و ايـن 
هـای  گاه وساز عبادت نخست، مشاهدo نحوo ساخت. گرفت ر از دو زمينۀ اصلى سرچشمه مىام

اهالى اديان ديگر و الگوگيری از آنهـا و دوم، انحرافـات فكـری و رفتـاری حاكمـان پـس از 
  . پى امرای بالد اسالمى در استفاده از مساجد در های پى گذاری و بدعت 9رسول اكرم

. دورo آغاز افول و انحـراف مسـجد از جايگـاه دينـى خـود دانسـتحق بايد  اين دوره را به
اقـداماتى كـه كاركردهـای . شواهد تاريخى فراوانى از اقدامات انحرافى اين دوره وجود دارد

اين رويكـرد مربـوط بـه منطقـۀ خاصـى از جهـان . مسجد را از موضع اصلى خود خارج نمود
برخـى از . نين رويكردی در حـال رشـد بـوداسالم نبود و در همۀ اقصى نقاط بالد اسالمى، چ

  :اند وقايع تاريخى كه مبين اين تحوالت است به شرح ذيل
در ايـن دوره مسـجد را سـفيدكاری . در دورo عثمان بـر مسـاحت مسـجدالنبى افـزوده شـد

جز از طـرف شـرقى، از ديگـر  كار بردنـد و بـه های منقوش در عمـارت آن بـه كردند و سنگ
اميـه،  در زمان خلفای بنى. های سنگى در آن كار گذاشتند ادند و ستونجهات، آن را توسعه د

 -دلبستگى به زر و زيور دنيا فزونى گرفت و به تبع، جايگاه و نقش اصلى و مهم مساجد خود 
جای  فـروغ شـد و بـه كم -عنوان كانون هدايت و رهبری جامعه در ابعاد سياسى و اجتمـاعى به

$v�?ש� אD כ�� �	7 א��Lא.� ��כ= �8��41 
+ א�ـ	1 � ـא��، (ر برافراشتند ها س ها و دارالحكومه آن، كاخ

���� :�( .  
را به مسـاجد افـزود كـه بـه » مقصوره«معاويه در دوران حكومت خويش، بدعتى بنا نهاد و 

مكانى در داخل مسجد بود كه اطراف آن حصاری بود » مقصوره«. سبب آن مالمت بسيار شد
  )?�א7(مقصوره برای حفظ جان خليفه ساخته شد . و به خليفه اختصاص داشت

غزوان در بصـره  بن نخستين مسجدی كه در نواحى مفتوح بنا شـد، مسـجدی بـود كـه عتبـه
مسجد كوفـه را . بنيان كرد كه از گل و خشت ساخته شده و طاقش از علف پوشانده شده بود

نو به شيوo ساسـانى سـتون نهـاد و  از -حاكم معاويه - ابيه بن كه به شيوo ساده بنا شده بود، زياد
در آفريقا و مصر نيز در ابتدا، مساجد ساده بنا شد، اما بعـدها عمروعـاص، منبـری كـه پادشـاه 

ـــود را در مســـجد مصـــر قـــرار داد ـــه ارمغـــان آورده ب ـــرای او ب ـــز . مســـيحى ب در ايـــران ني
، وليـد اول، در دمشـق. وقاص، ايـوان شاهنشـاهى ايـران را محـل عبـادت قـرار داد ابى  بن سعد

در حمص، ساختمانى بود كـه هـم . را مسجد ناميد  كليسای قّديس يوحنا را از نو ساخت و آن
  )?�א7(شد  عنوان مسجد و هم كليسا از آن استفاده مى به

ق كليسـای سـنتياگو را . ه 387در سال ) ق. ه400-366(عامر از خلفای اموی آندلس  ابن ابى
كه گروه فـراوان  گاه در حالى شدند ويران كرد و آن جا مى دانگران از اقطار اروپا ب كه زيارت

كردند، پيروزمندانه به قرطبه  های كليسا را پيشاپيش او حمل مى اسيران مسيحى، درها و ناقوس
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درهايى كه از كليسای سنتياگو آورده بود در مسجد بـزرگ پايتخـت نصـب شـد و . بازگشت
كار بردند و مسيحيان را به همان حال كه زنجير  اغ بهجای چر ها را در بناهای اسالمى به ناقوس

  .)%�: ?�א7(به پا داشتند به تعمير مسجد گماردند 
ترين مسـاجد دنيـا و از حيـث  از باشـكوه -اميـه  معروف به مسجد بنى -مسجد جامع دمشق 

 او از. مـروان سـاخته شـد  بـن  عبـدالملك  بـن  هاست كه بـه دسـت وليـد نظيرترين زيبايى از بى
دوازده . جـا را بـرای او بفرسـتند امپراطور روم در قسطنطنيه درخواست كرد كه صنعتگران آن

های طاليى معروف به نسيفساء  هزار صنعتگر از روم به دمشق آمدند و بنای مسجد را با صفحه
گنبـد . )?�ـא7( های گوناگون غريب و زيبا برآميخته بود، تزيين كردنـد و موزاييك كه با رنگ

در تاريخ چنين ذكر شده است كه نخستين گنبد . ه تقليد از كليساهای شام ساخته شدمساجد ب
-86(عبـدالملك   بـن دست مسلمانان، گنبد مسجداالقصى اسـت كـه بـه فرمـان وليـد شده به بنا

3: 3���.��א7، (بنا شد ) ق. ه96�(.  
چـۀ بسـياری از تاريخ. ای از موارد ذكر شده دربارo مساجد است آنچه گفته شد، تنها نمونه

مسـاجد مهــم جهــاِن اسـالم ثبــت و ضــبط شـده و مطالــب ذكرشــده در مـورد آنهــا، نشــان از 
  . ها اشاره شد انحرافاتى دارد كه در ابتدا بدان

 های سياسى دينى دوران پس از فتوحات تا آغاز جنبش. 3.5

ود ، دورo ركـ9آمده در دورo فتوحات و خلفای پس از رسـول اكـرم پس از انحرافات پيش
. شـوند آمـده در مسـاجد نهادينـه مى شـود و انحرافـات پيش ای بـر مسـاجد حـاكم مى طوالنى

روند و يـا در  گذارند و به حاشيه مى بسياری از كاركردهای مسجد در اين دوره رو به افول مى
كاركرد سياسى مسجد يكى از اين موارد است كـه . روند كار مى موضعى غير از موضع حق به

حتى برخى از كاركردها كه ربطى به معادالت قـدرت ندارنـد، . ز اين گذشتشرح آن پيش ا
مدرسـه و (آموزشى مسجد، بـر اثـر عـواملى چـون ظهـور رقيبـان جـدی  -مانند كاركرد علمى

حرمتى به مسجد در صورت برگزاری جلسات درس و بحـث در آنهـا،  يا اعتقاد به بى) مكتب
. كننـد چنـان حفـظ مى كاركردها جايگـاه خـود را همالبته، برخى از . شوند به حاشيه رانده مى

همچنـين كـاركرد . عبادی مسجد، هميشه و در همۀ ادوار حضور داشته اسـت -كاركرد نيايشى
بـه گفتـۀ مورخـان، مسـجد . ها از جمله ايـن دوره حضـور دارد قضايى مسجد در اغلب دوران

يل جلسـات ديـوان گاه نقش اساسى خود را در برگـزاری مجـالس حكـم و قضـا و تشـك هيچ
مظالم و رسيدگى به تخلفات و امور قضايى از دست نداد و خلفا و امرا در روزهـای معينـى از 

  .)��3: %:��� '،   א
�א?�>(پرداختند  يافتند و به اين امور مى هفته، شخصاً در مسجد حضور مى



  157                          »يرانا ىجمهورى اسالم هاى ياستمسجد در س يگاهجا«بندى  درآمدى بر صورت

 

سجد، در ساخت م 9های مغاير با سنت پيامبر همچنين رويۀ معماری غيراسالمى و بدعت
های مختلــف،  اغلــب مســاجد تــاريخى جهــان اســالم در ســده. در ايــن دوره نيــز ادامــه دارد

ايـن مسـئله در مسـاجد . شده در معماری اصـيل دينـى را دارنـد هايى از انحرافات نهادينه نشانه
هايى چـون  حكومـت سلسـله  مربوط بـه دوران  مساجد تاريخى. شود بزرگ ايران نيز ديده مى

آاليشــى مســجد رســول  ، اثــری از ســادگى و بى...ز يــا صــفويه در اصــفهان وزنديــه در شــيرا
هـای بلنـد و گنبـدهايى  و نگـار و نمادهـايى چـون مناره  را ندارند و سرشار از نقـش 9اكرم

. هستند كه اصوالً در معماری سادo صدر اسالم جايى نداشته و گاه از آنها نهى نيز شـده اسـت
  . دورo ركود مسجد و تقليل كاركردی آن دانستتوان  در مجموع اين دوره را مى

 های سياسى امت اسالمى دوران جنبش. 4.5

اين دوره با ورود مدنيت مدرن به جهان اسـالم و ظهـور تمـدن غـرب از يـك طـرف و آغـاز 
خواهانه و گاه مبتنى بـر اهـداف اسـالمى در برخـى از نقـاط جهـان  های سياسى آزادی جنبش

توان بارزترين جلوo اين دوره را دوران مبارزات مربـوط بـه  يران، مىدر ا. رو است اسالم، روبه
هــای سياســى مــردم   هــا، حركت جــا كــه در بســياری از ايـن جنبش از آن. مشـروطيت دانســت

ترين  عنوان يكـى از اصــلى هـای مـذهبى و دينـى آنهـا گـره خـورده بـود، مسـجد بـه گرايش با
در مبـارزات مشـروطۀ . آفرينى كرده است نقشنهادهای مذهبى در جامعه، در فرايند مبارزات 

ای در  ای از زمـان، نقـش ويـژه و محـوری ايران، از آنجا كه عالمـان و فقيهـان شـيعه در برهـه
در خـارج از . دادنـد های علميـه قـرار  مبارزات داشتند، پايگاه راهبری خود را مساجد و حوزه

  ...اقبال الهـوری و محمد عبده، البنا، حسن الدين اسدآبادی، سيد جمال ايران نيز افرادی مانند
های اخير اسـتفاده  ی سياسى اصالحى در سدهاه پايگاهى برای آغاز جنبشعنوان  از مسجد به

�]_��، .א
��( اند كرده ��3 :%(. 

توان دوران بازگشت به كاركردهـای  طور كلى، اين دورo تاريخى از حيات مسجد را مى به
ــمرد ــجد برش ــردی مس ــهدر ا. غيرف ــن دوره، زمزم ــه  ي ــت آن ب ــجد و بازگش ــای مس های احي

چنان تا بلوغ و شكوفايى مسـجد فاصـلۀ  رسد؛ هرچند هم كاركردهای اصيل خود به گوش مى
از نظر سبك معماری نيز همچنـان رويـۀ پيشـين وجـود دارد و تغييـری در . زيادی وجود دارد

 . شود های كلى مسجدسازی مشاهده نمى گيری جهت

 س از انقالب اسالمى در ايران دوران پ. 5.5

های حيات بشر معاصر است  گيری حضور دين در همۀ عرصه انقالب اسالمى ايران، آغاز اوج
. يابد ترين نهاد دينى، هويت اصيل خويش را باز مى عنوان اصيل و در اين انقالب، مسجد نيز به
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دهد و با  را مسجد قرار مىعنوان رهبر اين انقالب، خاستگاه نهضت خويش  به )1" ( امام خمينى
مسـاجد سـنگر اسـت، «: بـرد پيش مى ، انقالب خـويش را بـه«هر مسجد يك سنگر«استراتژی 

رهبـر انقـالب در تشـريح نقـش مسـجد در  )א@=אZ_�^u 1 א�אC אC�� ،�#��qH �	4	�( »سنگرها را پر كنيد
  :فرمايند پيروزی انقالب اسالمى مى

ــ ــالب از خان ــذهب  ۀانق ــجد و -م ــى مس ــ يعن ــى  ۀمدرس ــد و  -دين ــاز ش آغ
روز افزايش پيدا كرد و نقش مذهب و  گيرى مذهبى در انقالب روزبه جهت
قدر قوى شد كه كسانى را به ميدان انقالب كشاند كه هاى معنوى، آن ارزش

حتى افراد مسن و . آيند ها به ميدان نمى گونه آدمدر هيچ انقالبى، اين معموالً 
هايى را كه در شهرها و روسـتاهاى دورافتـاده  مخبر از مسائل سياسى و آدبى

ــى ــدگى م ــاندزن ــارزه كش ــالب و مب ــدان انق ــه مي ــد، ب ــ+( كنن 2E! aא? Dــא �� 

+[�� ،&�/��/��:(.  
مساجد توانسـتند نارسـايى نبـود تشـكيالت در انقـالب اسـالمى را جبـران كننـد و بـه پايگـاه 

ای در  كننـده ، مساجد نقش تعييندر اين برهه. دهى و انسجام نيروهای مردمى بدل شوند سامان
. تربيت كادرهای اصيل اسالمى داشتند و بستری برای كادرسازی در انقـالب فـراهم آوردنـد

فراموشى نخواهد سپرد، مبارزاتى كه گاه تـا  تاريخ، مبارزات علنى رژيم پهلوی با مساجد را به
  . است 1ع كرماناز آن جمله، به آتش كشيدن مسجد جام. به آتش كشيدن مساجد پيش رفت

با پيروزی انقالب و افـزايش مـوج بيـداری اسـالمى برآمـده از انقـالب اسـالمى ايـران در 
سراسر جهان اسالم، روند احيای جايگاه مسجد، از ايران به ديگر نقاط بالد اسالمى نيز تسّری 

تعريـف نقـش مسـجد در حيـات فـردی و  يافته و جوانان و مبارزان كشورهای اسالمى، به باز
  :فرمايند باره مى رهبر انقالب، در اين. اجتماعى خويش اقدام نمودند

هـا، از جملـه عـواملى  ر اسالمى و مساجد و نمازهاى جمعـه و عـزاداریئشعا
. ى داشـته اسـتا كننـده   است كه در پيروزى انقالب و تداوم آن، نقش تعيين

ملـت ۀ گيـرى از تجربـ اكنون در همه جاى عالم، بـا بهـره ،هاى مسلمان ملت
نهضـت فلسـطين . دهند ر دينى اهتمام خاصى نشان مىئايران به مساجد و شعا

                                                        
 هفـدهم  هزار نفر از مردم كرمان به منظور بزرگداشت اربعين شهداي 20كه حدود  1357مهر  و چهارم  بيستروز در  .1

در  -بـه دعـوت علمـا و روحـانيون كرمـان       -مصطفي خمينـي   اهللا حاج سيد آيةشهريور تهران و اولين سالگرد شهادت 
 اتيـ ادب دفتـر : بـه نقـل از  ( اين مسجد به دست عوامل رژيم پهلوي به آتش كشيده شد. مسجد جامع اجتماع كرده بودند

 ).6ج ،1378ي، اسالم انقالب
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هاى ديگر، امـروزه از مسـاجد و نمازهـاى جمعـه و جماعـت،  و بسى نهضت
ر را ئسزاوار است كه ملت عزيز ايران، نقـش ايـن شـعا. گيرد نيرو و توان مى

 ،)1"( #ـ��!� א�ـאC א1\^ـא1 F�Aw�' D-�ـ /1 �א7،�ـא �-9 
+ א�C$( همواره به ياد داشته باشد

&�/3/��:(.  
ناگفته نماند كه حيات مسجد در دوران پس از پيروزی انقالب اسالمى، خود دارای تطـورات 

آفرينى مسجد در همۀ ادوار ساليان پـس از انقـالب، بـه يـك انـدازه  نقش. مختلفى بوده است
رو بوده است، اما  ها روبه برهه هايى در برخى از ها وكاستى مطلوب نبوده و اين مسئله با ضعف

را در  تـوان دورo انقـالب اسـالمى و پـس از آن  هـای مختلـف تـاريخى، مى در قياس بـا دوره
  . های آن در كشور به حساب آورد مجموع، دوران احياء مسجد و شكوفايى مجدد ظرفيت

اسـت  قوت خويش باقى نيايشى مسجد به -های پس از انقالب، كاركرد عبادی در همۀ سال
های  ای بـا سـال گير و غيرقابـل مقايسـه های چشـم ها، در اين زمينه نيز جهش و در برخى دوره

  . هاست های اخير، يكى از اين نمونه در سال» اعتكاف«پديدo . شود پيش از انقالب ديده مى
 های انقالبى مردم، تقريباً همـۀ واسطۀ پيوند مسجد با فعاليت در دهۀ اول انقالب اسالمى، به

های رسمى و سازمانى، بـه  گذاری صورت خودجوش و فارغ از سياست كاركردهای مسجد به
آنچه پيش از اين در مورد وضـعيت مسـاجد در دوران انقـالب اسـالمى . رسد منصۀ ظهور مى

  . گفته شد، ناظر به همين دهه است
بـازی وقـايع و رويـدادهای ملـى و اسـالمى   تك ای در تك در اين دهه، مساجد نقش ويژه

نيايشـِى خـود، پايگـاه سـوادآموزی و نهضـت  -مساجد، افزون بر ايفـای نقـش عبـادی. كردند
سوادی، پايگاه آموزش و سازماندهى نيروهای داوطلب و بسيجى بـرای اعـزام بـه  مبارزه با بى

های جنگ، پايگاه حفظ امنيت شهری و محالت در قالب كميتۀ انقـالب و نهـاد بسـيج،  جبهه
هى و اعزام جهادگران جهادسازندگى به روستاها و نقاط محروم كشور، پايگاه پايگاه سازماند

هـای  آوری كمك ويژه برای جوانان و نوجوانـان، پايگـاه جمـع تربيتى به -های فرهنگى فعاليت
گونــاگون، مبــدأ   ها و حــوادث مختلــف، پايگــاه اخــذ رأی در انتخابــات مردمــى در مناســبت

 در ی دولـتاقتصـادای، بخشـى از پايگـاه  بـى و حتـى در برهـههای انقال ها و تجمع پيمايى راه
  . بوده است یاقتصاد جيبس ستاد ليتشك و ارزاق ىكوپنۀ عرض دوران

در دهـۀ . شـود رو مى های بعدی بـا تغييراتـى روبـه اما اين شور و سرزندگى مساجد در دهه
ن حلقـۀ واسـط عنوا خودی مساجد بـه اتمام جنگ و حذف خودبه«دوم انقالب، عواملى چون 

خانه و كاهش مشاركت مردمى در  تغيير نهاد جهادسازندگى به وزارت«، «ها ميان مردم و جبهه
عنوان پايگـاه اعـزام مردمـى بـه روسـتاها و منـاطق  سازندگى كشور و بالتبع، حذف مسجد بـه
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 های توسعه و قدرت يافتن نهادهای آموزشى رسمى و بـالتبع، بـه حاشـيه آغاز برنامه«، «محروم
ــهشــدن  رانــده ، »عنوان مكــان تحصــيل مــردم نقــش نهضــت ســوادآموزی و حــذف مســجد ب

، »سـراها بـرای مسـاجد هـای فرهنگـى و فرهنگ چـون كانون گيری نهادهای رقيبـى هم شكل«
ساختار نهادهايى چون بسيج و تبديل آن از يـك نهـاد مردمـى بـه سـازمان شدن  بروكراتيك«

البتـه، كاركردهـای . اند دهای مختلف مسـجد شـدهكاركرشدن  تر رنگ ، سبب كم...و» رسمى
اجتماعى ايـن  - واسطۀ تغييرات سياسى بندند، بلكه به طور كامل از مساجد رخت نمى مذكور به

  . شوند دهه، غالباً تضعيف مى
دهۀ  هشتاد شمسى، دوران استقرار و تثبيت دهۀ پيشين است و تحول جـّدی و جديـدی در 

وزارت جهـاد «البته، برخى تغييرات، همچون انحـالل . دهد شرايط كاركردی مساجد رخ نمى
های اميـد  پروندo اين نهاد انقالبى در دوران اصالحات، آخـرين بارقـهشدن  و بسته» سازندگى

گيری نهـاد  كند و در ادامه، شكل برای پيوند مردم و حاكميت از طريق مساجد را خاموش مى
رهبـر انقـالب، افـق جديـدی بـرای احيـای مجـدد  با تدبير» بسيج سازندگى«نام   جايگزينى به

گشايد و بالتبع زمينـۀ احيـای برخـى كاركردهـای مسـجد  جهادسازندگى دهۀ اول انقالب مى
مردمى  -بازتعريف نهادی انقالبىبودن  بر اين نهاد و زمانبودن  دليل نوپا شود، لكن به فراهم مى

نهاد در احيای برخى كاركردهـای گيری اين  اجتماعى كشور، اثرات شكل -در شرايط سياسى
  . گير نيست مسجد، چندان چشم

ناميـده شـده، نقـش مسـاجد بـا » پيشرفت و عـدالت«اكنون در دهۀ چهارم انقالب كه دهۀ 
گذاری و عملكـرد نهادهـای متـولى ادارo  نحـوo سياسـت«اعم از  -توجه به متغيّرهای مختلفى 

هـای  ماننـد بسـيج مستضـعفين و كانون( نهادهـای مـرتبط بـا مسـاجد  نحوo فعاليـت«، »مساجد
فرهنگ عمـومى و اقبـال مردمـى بـه «و » ظهور رقبای جديد برای مساجد«، »)فرهنگى مساجد

  . در معرض تغيير و تحول است -» حضور در مساجد

  بندی جمع. 6

در يك نگاه كالن، پس از انقالب اسـالمى، وضـعيت مسـاجد از حيـث تحقـق كاركردهـای 
، »آموزشـى -علمـى«، »تربيتـى -اخالقـى«، »)معنای خـاص عبـادت بـه(يايشـى ن -عبـادی«گانۀ  ده

الگوسازی جامعـۀ «و » اقتصادی«، »قضايى«، »نظامى«، »سياسى«، »اجتماعى«، »تبليغى -فرهنگى«
مطلـوب و  -غير از صـدر اسـالم بـه -های تاريخى تحوالت مسـجد ، نسبت به تمام دوره»نمونه

تا وضعيت آرمانى و نقطۀ اوج جايگـاه ايـن نهـاد مقـدس  اما روشن است كه. قابل دفاع است
آفرينـى مثبـت مسـاجد در  خاطر تضعيف نقش در پى اين فاصله و به. فاصله زيادی وجود دارد
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ادواری از انقالب اسالمى، رهبر انقالب نسبت به اين مسئله واكنش نشان داده و خطرات ايـن 
  : اند رويه را گوشزد كرده
ِ  انقالب، از شيپ هاى دوره در  و خوانـد مى نمـازى رفت، مى مسجد به مىعال

 و شـد مى دعـوت منبـرى كيـ هـم مخصـوص اميـا در گفـت؛ مى ىا مسـئله
 اسـالمى هاى ارزش و اسالم تيحاكم روز كه- امروز اگر. كرد مى سخنرانى

 اداره ىكّمـ و فـىيك افـت بـا مواردى در بلكه شكل، همان به مساجد -است
 پـس اسـت؟ پيشـرفت نيا آيا است؟ مصلحت و حق مقتضاى نيا آيا بشود،


א �אq4 1/ /�1#�א��( چه؟ عنىي »مغبون فهو وماهي استوى من« �[�� Dא� א��1�،7	א)�  Z

Wא.א�� � x.א�، �3/�&/����( . 

چنـدان مطلـوبى از وضـعيت  های رسيده از وضعيت مساجد، آمارهـای نه در برخى از گزارش
ی ايـن وضـعيت، تنهـا كاسـتى و نقـص در قـوانين و گير عامل شكل 1.مساجد ارائه شده است

ها، فرهنـگ  شده نيست، بلكه عوامل ديگری چـون شـيوo اجـرای سياسـت های تدوين سياست
  . در اين شرايط نقش دارند...عمومى، ظهور رقبای جديد برای مساجد و

گذاری دقيـق و صـحيح، مسـجد در رقابـت بـا نهادهـای رقيـب،  در صورت عـدم سياسـت
ظهـور انـواع . شـود لى خود را در جامعه از دست خواهد داد و به حاشـيه رانـده مىجايگاه اص

ريزی، بـه مسـائلى  رقبا كه بعضاً بسيار قدرتمند نيز هستند، مستلزم آنست كـه در فراينـد برنامـه
                                                        

 مسـاجد  در مردم حضور كاهش علل بررسى به ،نظرى اى مطالعه در 1374 سال در اسالمى غاتيتبل سازمانبراي مثال،  .1
 عنوان به مردم فعلى ازهاىين با مسجد كاركردهاى تناسب نداشتن و مردم ازهاىين رييتغ از قيتحق نيا در. است پرداخته

 تهـران  در 1376 سـال  در كه قىيتحق در نيچن هم سازمان نيا. است شده ادي حاضر حال در مساجدبودن  خلوت علل
 ةدربـار  جوانـان  نگـرش  و جوانان دگاهيد از موجود مساجد وضع مسجد، در جوانان حضور مسئله بررسى هب داد انجام

 كي روى بر نامه پرسش از استفاده با و شىيمايپ روش به است، فىيتوص قاتيتحق نوع از كه قيتحق نيا ؛پرداخت مسجد
 زانيـ م و سـن  شيافـزا  بـا  ق،يـ تحق نيـ ا اىهـ  افتـه ي طبـق . گرفـت  صورت ساله 25 تا 15 جوانان شامل نفرى 650 ةنمون

 حضـور  زانيـ م بـر  مسـجد  بـه  نيوالـد  رفـتن  زانيم مجموع در. است شده كاسته مساجد در حضور زانيم از ،التيتحص
 مجموع در .)درصد 61 برابر درصد 66/6. (ابندي مى حضور مساجد در زنان از شيب مردان و دارد مثبت رىيتأث جوانان

 منفى نگرش نيا ،التيتحص سطح شيافزا موازات به و دارند منفى نگرشى مسجد به انيگو پاسخ درصد چهل از شيب
 نوسـازى  و قيـ تحق گـاه يپا مسـجد « عنوان با نظرسنجى كي درنيز  اسالمى جمهورى ماىيس و صدا. ابدي مى شيافزا زين

. است پرداخته مسجد اىه ىينارسا و مسجد در ضورح مسجد، ةدربار تهرانى جوانان نگرش سنجش به) 1376( »معنوى
 بـه  كـه  تهرانى جوان تن 650 روى بر نامه پرسش از استفاده با و شىيمايپ روش به است فىيتوص نوع از كه قيتحق نيا

 آنها درصد ستيب حدود كه است نيا از حاكى قيتحق نيا جينتا است، گرفته صورت اند، شده انتخاب نمونه افراد عنوان
 شيافـزا  بـا  كه دهد مى نشان قيتحق نيا نيچن هم. روند نمى مسجد به گاه چيه درصد سى و روند مى مسجد به ندرت به

 پايگاه( روند مى مسجد به پسران از كمتر هم دختران است، افتهي كاهش مسجد در افراد حضور زانيم ،التيتحص سطح
 .)22/4/1390 مساجد، امور به رسيدگي مركز رساني اطالع
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تر  كنندo كاركردها و اقدامات رقبا بيش مانند جذابيت، نياز مخاطب، رفع موانع و عوامل مختل
های جمعـى،  ها و اقدامات رقيبانى مانند انواع رسـانه ر صورت غفلت از جذابيتد. توجه شود

انگارانه و  های مربوط به مسـاجد، بسـيار خـام، سـاده ، قطعاً سياست...سراها و مدارس، فرهنگ
  . های جامعه شكل خواهند گرفت بدور از واقعيت

 سـوی كـه جامعـه به به نهادهايى ،بسياری از كاركردهای مسجداين يك واقعيت است كه 
اگـر مسـاجد  ،شـده و از ايـن جهـت فروكاسـته حركـت كـردهتقويت و گسترش آنها  ايجاد،

يكـى از صـورت  بايـد بـه تنهـاخـود را  اوالً  ،داشـته باشـند ىبخواهند نقش اجتماعى مسـتقيم
 نيـاً معرفى كنند و ثا )o آنهاكنند تنها عرضه و نه(آن خدمات و كاركردها o كنند نهادهای عرضه

و حتـى وعـظ (بايسـت بـه نحـوی تخصصـى بـه موضـوعات  كاركردها مى  همانo در محدود
مسـاجد  مثـال، اگـر بـرای. بپردازند تا بتوانند در كنار رقبای جدی به رقابـت بپردازنـد )خطابه

متوجـه خواهنـد شـد كـه تنهـا يكـى از  ،بخواهند به امور فقـرا و درمانـدگان رسـيدگى كننـد
رقابت و همكاری با ديگر نهادها  ،شدن تخصصى تنها باند بود و دهنده خواه دماتنهادهای خ

ــاقى مــى ــه ب ــن عرص ــد در اي ــد  توانن ــא1א7،( بمانن ــא�Y � ?�כ 
 ��� :&3ــق. ) ــارت دقي ــه عب تر، در  ب
گذاری و ادارo مساجد، افزون بر توجه به كاركردهای اصيل اين نهاد، بايد به وضعيت  سياست

های ُخرد و كالن مسـجد  ز نظر داشت و راهبردها و سياسترقبا و نهادهای جايگزين مسجد ني
گرايشـات  نيازهـا و«، »های رقبـا ها و برنامـه سياسـت«را با توجـه بـه متغيرهـای مختلفـى چـون 

  .تنظيم نمود...و» های فقهى مالحظات و چارچوب«، »مخاطبان
  



  163                            »يرانا ىجمهورى اسالم هاى ياستمسجد در س يگاهجا«بندى  درآمدى بر صورت

 

  نامه كتاب
  قرآن کریم .۱
 .دارالجبل: روت، بي1، جتاریخ االسالم، )1369(حسن، حسن  ابراهيم  .2

 اّهللاٰ  تآيـ تابخانـهك :قـم ،١١ج ،البالغـه نهـ[ شـرح )1361( ، عبدالحميدمعتزلى الحديد ابى بنا .3
 .مرعشى

 اقتصـاد در مسـجد نقـش«: ای محلـه توسـعه همایش مقاالت چ,یده) 1383( محمد  احمدى، على .4

 .تهران شهرداری فرهنگى و اجتماعى امور تحقيقات و مطالعات مركز :، تهران»محله

 و مـوزهۀ تابخانـك: تهـران ،ایـران مسـاجد هـاى تابخانـهک تاریخ )١٣٧٨( نادر سردشتى، آريميان .5
  .اسالمى شوراى مجلس اسناد زكمر

 مجموعـه مقـاالت،، گـاه در عهـد سـنت و تجـدد پرستش) 1381( عماد الدين و همكاران باقى، .6
 .نشر سرايى: تهران

 .سروش: تهران شن،رو محمد: تصحيح طبرى، نامه تاريخ )1380( بلعمى .7

دفتـر نشـر : ترجمۀ دكتـر علـى مؤيـدى، تهـران ،امروز جهان در اسالم) 1361( بوازار، مارسل .8
  .فرهنگ اسالمى

 .7، شمسجد، نشريۀ »بعد سياسى مسجد از نظر قرآن«) 1372( آزار شيرازی، عبدالكريم بى .9

، ن و جوانان به مساجدعوامل و موانO جذب مردم به ویژه نوجوا )1390( فاطمه تويسركانى راورى؛ .10
 .رسانى مركز رسيدگى به امور مساجد پايگاه اطالع

 .43، شح,ومت اسالم
 ، مجلهکارکرد مسجد در ح,ومت نبوی) 1386( آراسته، حسين جوان .11

  .21، شمسجد، نشريۀ »مسجد، مكانى به قدمت تاريخ انسان«) 1374( حجتى، محمدباقر .12
عبـدالرحيم : ، بـا تصـحيح و پـاورقىالشـیعه  ایلوسـ) ق. ه1403( حر العاملى، محمد بن الحسن .13

 .انتشارات اسالميه، چاپ ششم: ربانى شيرازی، تهران

، مبلغان، نشريۀ »كاركردهای مساجد در گذشته و حال«) 1379( بوشهری، سيدهاشم حسينى  .14
 .12ش

مجموعه مقـاالت : مسجد اجتماعc و فردى کارکردهاى و برکات آثار،) 1386( حميد سيد، حسينى .15

 .ثقليننشر  ثقليننشر : قم) 5فروغ مسجد( الملل
 مساجد نجمین کنگرۀ بینپ

 :تهران ها، داديرو و روزها :6ج ،
اسالم انقالب روزشمار )1378( ىاسالم انقالب اتيادب دفتر .16
 . سورo مهر، چاپ اول انتشارات

 مسـاجد المللـ
 مجموعه مقاالت چهارمین کنگرۀ بین، قضاوت در مسجد) 1385( رستگار، مرتضى .17

 .ثقليننشر : قم )۴فروغ مسجد(



  1392 تابستان ،ولشماره ا، اولسال                                             164

 

مسـاجد بـزرگ ( سـیر دانـش و فرهنـگ ایـران در ادوار مختلفـه بعـد از اسـالم) 1352( سامى، على .18

 .126، شهنر و مردممجله  )های نخستین اسالم نخستین مراکز و مجامO درس
 در سده

 محمدجواد ر،پو عباس محمد مۀترج ،مساجد هاى تابخانهک تاریخ )١٣٧٣( محمدمكى سباعى، .19
  .اسالمى هاى بنيادپژوهش :مشهد، مهدوى

 نشـر دفتر :تهران ساآت، حسين محمدۀ ترجم ،اسـالم در آموزش تاریخ )١٣6١( احمد شلبى، .20

  .اسالمى فرهنگ

طراحــى مــدل مطلــوب كــاركرد و مــديريت «) 1384( و همكــاران جعفری، حســن عابــدی .21
 .60ش ،مصباحمجلۀ  ،»مذهبىۀ مساجد به عنوان يك سازمان داوطلبان

 بـر نظـارت و هماهنگى عالى ستاد: تهران ،١ج ،مسجد شناسc تابک )1380( سعيد نيا، عباسى .22
  .مساجد هنرى -فرهنگى هاى انونك

  .24، شمسجد ، نشريۀ»تاريخچۀ مسجد«) 1374( عريان، مرضيه .23
 نشگاهدا :تهران آسايى، ترجمۀ نوراّهللاٰ  ،اسالمc بزرگ هاى دانشhاه )1372( معبدالرحي غنيمه، .24

 .تهران

انتشـارات : ، تهـرانگذاری عمـوم
 مشـ
 گیری سازمان
 و خط تصمیم) 1387( پور، رحمت اّهللاٰ  قلى .25
 .سمت، چاپ اول

  .10، شفرهنگ کوثر، مجلۀ »فقه مسجد«) 1376( مبلغى، احمد .26
  .االسالمية دارالكتب تهران، ،بحاراالنوار )1362( محمدباقر مجلسى، .27
  .داربيروت :بيروت ،1ج ،برىال, الطبقات )1363( سعد بن محمد .28
 .3، شمسجد ، نشريۀ»جايگاه و رسالت مسجد«) 1370( مركز رسيدگى به امور مساجد .29

، نشـريۀ »)بخـش نخسـت(مسجد يا زمينـۀ تكامـل «)) الف(1371(مصباح يزدی، محمدتقى  .30
 . 4، شمسجد

 .5، شمسجد، نشريۀ »)بخش دوم(مسجد يا زمينۀ تكامل «)) ب(1371(  ـــــــــــ .31

  .بيركامير انتشارات: نتهرا، ١ ج ،فارسc فرهنگ )1376( محمد ن،معي .32
 .االعلمى للمطبوعات ةمؤسس: بيروت ،1ج )ق. ه 1409( المغازی، محمد بن عمر بن واقد .33

 .انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ اول: ، اصفهانتاریخ صدر اسالم )1373( ، اصغرمنتظرالقائم .34

 .نشر گويه، چاپ اول: ، تهرانآیین مسجد) 1381( موظف رستمى، محمدعلى .35

 .االسالمية دارالكتب: تهران ،14 ج ،ال,الم جواهر )ق. ه1392( حسن محمد نجفى، .36

  .96، شمبلغان، نشريۀ »بررسى كاركردهای مسجد«) 1386( زاده، حسين نقى .37
 .مؤلف، چاپ دوم نشر: ، قم2و1، جسیمای مسجد) 1373( نوبهار، رحيم .38

اسالمى در مديريت مساجد و ميزان اختيارات واقف در ادارo  نقش نظام«) 1377(  ـــــــــــ .39



  165                            »يرانا ىجمهورى اسالم هاى ياستمسجد در س يگاهجا«بندى  درآمدى بر صورت

 

  .24و23، ش»وقف میراث جاویدان«، فصلنامۀ »امور مساجد
 . 4، شمسجد، نشريۀ »نقش مساجد در اسالم«) 1371( نوری همدانى، حسين .40

 .دارالعلم للماليين: ، بيروتاالسالم المساجد ف
) ق. ه 1409( ولى، طه .41

نامۀ تخصصى -، دوفصلنامۀ علمى»مسجد ارتباطات و توسعۀ پايدار«) 1386( الويری، محسن .42

 .31، شصادق

  افزارها نرم/ منابع الكترونيكى

  :های اينترنتى ها و پايگاه سايت 1
  .رسانى مركز رسيدگى به امور مساجد پايگاه اطالع 2
های رهبـر انقـالب، مؤسسـۀ  هـا و نامـه افـزار حـديث واليـت، مجموعـه بيانـات، پيام نرم 3

 )ای اّهللاٰ خامنه تنظيم و نشر آثار آيت( پژوهشى انقالب اسالمى -فرهنگى

 ).ره(، مؤسسۀ تنظيم ونشر آثار امام 3، نسخۀ صحیفۀ امامافزار  نرم 4




