مسجد؛ ارتباطات و توسعة پايدار
دکتر محسن الويري

چکيده :کارکردهاي مسجد را به گونه ههاي مختله عبهادي آموزشه ،ارتبهاي،
اجتماع ،فرهنگ ،تربيت ،معماري هنهري و ماننهد آن تقسهي کهرد انهد .کهارکرد
ارتباي ،و فرهنگ ،مسجد ه ب استناد متون دين ،و ه ب اسهتناد تجربه تهاريخ،
مسلمانان در دو قالب کل« ،فرهنگسازي» و «انتقال ايالعات» تجله ،يافته اسه .
اين دو در خدم يک هدف واالي دين ،يعن ،تعال ،فردي و اجتماع ،اسه  .اگهر
از منظر توسع ب اين تعال ،بنگري درم،يابي ک اسالم توسع پايدار را در پيوند با
دو مؤلف اصل« ،نگا هم جانب ب انسان و ابعهاد وجهودي او» و «محهدود ندانسهتن
زندگ ،انسان ب حيات دنيوي» در نظر گرفت اس  .ب بيان ديگر در انديشه دينه،
توسع پايدار توسع اي اس ک از يک سو ب تمام ،نيازههاي انسهان توجه کنهد و
زمين تعال ،انسان را در هم زمين ها فراه آورد و از سوي ديگر هم ادوار زندگ،
انسان را -حيات دنيوي و اخروي -در برگيهرد .بها توجه به کارکردههاي مختله
مسجد در فرهنگ اسالم ،ب نظر م،رسد مسجد محيط ،ارتبايهات ،مناسهب بهراي
آموزش و فرهنگسازي در زمين توسع پايدار دينمحور و تربي شهروندان ،اس
ک توانمندي تحقق بخشيدن ب اين توسع را دارند.
کليدواژه :مسجد ارتبايات توسع پايدار فرهنگسازي آموزش اسالم،

 استاديار دانشگا امام صادق(ع)
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مقدمه

مسجِد واژ اي عرب ،از ريش «س -ج -د» ب معناي سجد گا اس

گرچ برخ ،آن را

عرب،شدة واژة آرام« ،مزگِ » م،دانند (معهين 7316ش ص 3663مهدخ «مزگه »؛
pp.644

 . )EI2; v6, ''Masdjid'',سجد يك ،از اجهزاي نمهاز اسه

و شهايد سهجد گها

ناميدن مكان برگزاري نماز از باب مه شهمردن ايهن جهزز از نمهاز باشهد .مسهجد در
اصطالح شرع ،تعري

دقيقتري دارد« :المكان الموقوف عل ،کافۀ المسهلمين لللهالۀ»

(بابانيا )7311؛ يعن ،مكان ،ک براي نماز گزاردن هم مسهلمانان وقه

شهود .بهر ايهن

اساس س ويژگ ،اصل ،مسجد چنين اس « :موقوفه بهودن و در تملهک فهرد خاصه،
نبودن ويژة عدة خاصه ،نبهودن و بهراي همه مسهلمانان بهودن بهراي خوانهدن نمهاز
استفاد کردن».
در متون دين ،اسالم ،مساجد ب عنوان «خان هاي خهدا در زمهين» بسهيار گرامه،
داشت شد اس

(حر عامل7361 ،ق ج 5ص )711و پاداش و فضيل

بسياري بهراي

بنا نهادن مسجد تعمير آبادان ،و پررونق نگا داشتن مسهجد و آمدوشهد به آن وجهود
بنها مه،کنهد

دارد .ب استناد اين متون خداوند براي بناکنندة مسجد خان اي در بهشه

(حههر عههامل7361 ،ق ج 5ص )763و آبادکننههدگان مسههجد نيههز بهها صههفات ،ماننههد
ايمانآورندگان ب خدا و روز جزا و برپادارنهدگان نمهاز و پرداخه کننهدگان زکهات و
کسان ،ک جز از خدا خشي
اه ه بي ه

ندارند ستود شد اند (توب  .)71:پيامبر دوستداران خود و

خههود و قههرآن را دوسههتداران مسههجد ناميههد اس ه

صص 355و  )363و اميرالمؤمنين عل(،ع) نيز در سخن ،هشه
مسجد برشمرد اس
و ترك گنا اس

(نههور

7373ق ج3

فايهد بهراي رفهتن به

ک از جمل آنها پيوند دوست ،با مؤمنان فراگيري دانش سودمند

(صدوق  7367ج 7ص 36و ج 3ص.)313

قشها و کارکردهاي مسجد

پژوهشگران حوزة سيرة نبوي تاريخ اسالم فرهنگ و تمدن اسالم ،انگيز هاي تأسيس
مسجد و کارکردهاي مسجد را ب شك ههاي مختله

بررسه ،کهرد انهد .شهايد بتهوان

مجموع نكات مورد توج پژوهشگران را در قالب محورهاي زير برشمرد:
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الف .کارکرد عبادي :اصل،ترين کارکرد مسجد کارکرد عبادي آن اس  .نماز برترين
و مه ترين ادب و وظيف دين ،اس  .گرچ م،تهوان آن را در ههر مكهان ،اقامه کهرد
خواندن نماز در مسجد مورد تأکيهد قهرار گرفته اسه

و پهاداش نمهاز در مسهجد -از

مساجد کوچک محل ،تا مسهجدالحرام -از دوازد برابهر تها صهد ههزار برابهر نمهاز در
غيرمسجد شمرد شد اس

(العامل( ،شهيد اول) ب،تا ج 7صص .)773-777غيهر از

نماز آداب و آيينهاي عبادي ديگري نيز مانند برگزاري مجالس قرائ

قرآن مجالس و

مراس خواندن دعا مراس شبهاي قدر در ما مبارك رمضان مجالس عهزاداري بهراي
ساالر شهيدان (در جوامع شيع )،انجام نذورات و خيرات و مبرات در مسهاجد برگهزار
م،شود .اين نوع مراس را نيز م،توان در زمرة کارکردهاي عبادي مساجد مهورد توجه
قرار داد.
اهمي

وج عبادي مسجد را از منظري ديگر نيهز مه،تهوان نگريسه ؛ در تحليه

اقدام پيامبر(ص) براي تأسيس مسجد نخستين گام بنا نهادن جامع اي نو آنچ در نگها
نخس

ب نظر م،آيد اين اس

ک پيامبر خدا(ص) با اين اقدام خود مه،خواسه

اقدام ،نمادين جوهرة عبودي جامع و حكوم

در

را در انديش اسهالم ،بنمايانهد؛ يعنه،

وقت ،نخستين گام در مسير نهادين سازي و آسانسازي عبادت برداشت و فضاي ،کالبدي
براي عبادت ساخت م،شود گوي ،بذري افشاند و نهال ،نشاند م،شود که گهامههاي
بعدي همگ ،بار و بر و ثمر آن بذر و نهال و برخوردار از جوهر و ويژگ،هاي اصهل،
آن اس  .در چنين تلويري تمام ،فعالي هاي بعدي حضرت پيامبر(ص) در مدين در
مسير ساختن جامع اسالم ،مانند داير هاي متحدالمرکز از همان جوهرة عبودي نشهئ
گرفت اس

و مسلمانان نيز با تأس ،ب حضرت پيامبر(ص) بايد عبودي

جامع اسالم ،بدانند.

خدا را جوهرة
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عبوديت

ودار
ب .کارکرد آموز

ار  :3عبوديت جوهر ه ة فعاليتها در يک جامعة ديني

ي :مسجد در همان آغاز و از علر تأسهيس در عههد پيهامبر(ص)

داراي کارکرد آموزش ،بود اس ؛ پيامبر(ص) بر کُند اي از چوب و بعدها بر فراز منبهر
در مسجد ب بيان احكام اله ،و معارف اسالم ،م،پرداخ  .اين کارکرد بعدها نيز ادامه
ياف

و آموزش را ب بخش ،جداي،ناپذير از کارکردهاي مسجد بدل ساخ  .در فضهاي

داخل ،مسجد محراب نماد وج عبادي مسجد و منبر نماد وج آموزش ،آن اسه  .به
بيان ،ديگر محراب ب صورت نمادين تعيينکنندة جه
ب سوي خداس

هداي

انسانها ب وسيل امهام

و متقابالً منبر نيز ب صورت نمادين انتقال آموز ههاي دينه ،از سهوي

خدا براي بشر را ب وساي

امام نشان م،دهد.

محراب  /قبل

منبر  /مردم

ودار

ار  .2تعامل ا سا و خدا و فرد و جامعه در مقياس مسجد
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اين رابط تعامل ،بين انسان و خدا که بها وسهاي

يهک پيشهواي دينه ،صهورت

م،پذيرد برخاست از يک مبناي بسيار مه دين ،در زمين چگونگ ،تعام فرد و جامع
از يک سو و انسان و خدا از سوي ديگر در انديش اسالم ،اس .
در نگاه ،تاريخ ،در مساجد شاخ هاي مختل

علهوم اسهالم ،به ويهژ قهرآن

احاديث احكام اخالق و علوم متعلق ب آنها ب ويژ عله کهالم و فقه آمهوزش داد
م،شد (شلب 7367 ،صص .)11-16تأسيس کتابخان هاي بزرگ و معتبر در مساجد نيز
مرتبط با نقش آموزش ،مساجد و برخاست از نيازمندي آموزش ب کتاب و کتابخان بود
اس  .صفحات تمدن شكوهمند اسالم ،دربردارندة نمون هاي قاب توجه ،از مسهاجد
مه داراي کارکرد آموزش ،اس

ک در بسياري از آنهها همچنهان آمهوزش رواج دارد:

مسجدالحرام مسجدالنب ،جامع بلر جامع کوف جهامع فسهطا( (جهامع عمهرو بهن
عاص) مسجداالقل ،جامع دمشق جامع زيتون جهامع قيهروان جهامع منلهوري در
بغداد جامع قريب جامع قرويين (فاس مراکش) جامع ابنيولهون و جهامع االزههر از
نمون مساجد داراي حلقات درس بود اند (غنيم  7317صص .)17-67در کنار نقهش
ثاب

آموزش ،مساجد ک مسجد مانند يک نهاد آموزش ،مح تشهكي کهالس درس و

بحث علم ،بود اس

مساجد ب صورت پراکند و غيرثاب

يريق مراجع پراکندة مردم ب امام جماع

و غيربرنام ريزيشد و از

يا مدرسان دروس دين ،در مسجد نيز نقش،

آموزش ،ايفا کرد اس .
ج .کارکردهاي تر يتي:

وج تربيت ،مسجد معموالً در پيوند با وجه آموزشه( ،رك.

ضراب )7311 ،مورد توج قرار گرفت و هنوز مطالعات ،مسهتق و مسهتوف ،در بهارة آن
صورت نگرفت اس  .گرچ نم،توان اين پيوند و نيز پيوند مباحهث تربيته ،را بها وجه
عبادي مسجد ناديد گرف

ترديدي نيس

که به ههر حهال مقوله تربيه

مقوله اي

متفاوت با عبادت و آموزش اس  .مسجد کانون ،براي رشد اخالق فهردي و اجتمهاع،
آحاد جامع اسالم ،و آشنا شدن آنها با فضائ و رذاي اخالق ،و را هاي متحل ،شدن
ب فضائ و دوري جستن از رذائ اس  .فرهنگآفرين ،مسجد بر ديگر شهئون زنهدگ،
شهري نيز اثرگذار بود اس ؛ مثالً در حيط فعالي هاي اقتلادي و تجهاري ايهن نكته
قاب توج اس

ک غالباً در مسير و را هاي نزديک و يا منته ،ب مسهاجد فعاليه ههاي
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تجاري آميخت با منكهرات ماننهد بسها( مشهروبفروشه ،و يها فهروش و تعميهر آالت
موسيق ،داير نم،شد اس

(سلطانزاد  7316صص.)31-31

د .کارکرد فرهنگي و ارتباطاتي :مسجد اصل،ترين مكان شهك دهه ،افكهار عمهوم،
فرهنگسازي و ايالعرسان ،در تمدن اسالم ،بود اس  .نداي «اللال جامع » در عهد
پيامبر(ص) و دوران پس از آن يک فراخوان عموم ،براي گرده آوردن مسهلمانان در
مسجد و آگاه ،از يک امر مه ب هنگام اقام نماز جماع

بود اس  .پهس از تشهريع

اذان مردم در غير اوقات نماز نيز با بانگ مؤذن ب مسجد م،آمدند (ابهنسهعد 7115م
ج 7ص .)736سوق دادن مسلمانان ب سم

هنجارها و گرايشهاي مورد نظهر نيهز در

مساجد صورت م،پذيرفت اس ؛ پيامبر(ص) و جانشهينانش در مسهجد مهردم را بهراي
حضور در جنگ و جهادها برمه،انگيخته انهد و خطيبهان جمعه نيهز که سهخنگويان
حكوم

را مطهرح

بود از همين يريق و در فضهاي مسهجد خواسهت ههاي حكومه

م،کرد و افكار مردم را با اين خواست ها همسو م،ساخت اند .مساجد در فضاي کالبدي
شهر بر دو دست «مسجد جامع» و «مساجد محله »،بهود انهد؛ «مسهاجد محله »،همهان
مساجد قاب دسترس ساکنان محل هاي مختل
ه ک معموالً از نظر مساح

شهر اس

بزرگتر و از نظر موقعي

در نقط مرکزي قرار گرفت اس

ول ،در هر شهر يک مسجد
در فضاي کالبدي شههر تقريبهاً

وجود دارد ک محه اجتمهاع عمهوم ،مهردم شههر و

مح برگزاري نماز جمع بود اس

اين مسجد را «مسجد جامع» م،خواندند .ب دلي

جايگا مسجد جامع و تأثير آن در شك ده ،ب افكار عموم ،امام جماع
مساجد ک حك امام جمع نيز داشتند توسط حكومه
مساجد جامع بلندگوي رسم ،حكوم

ايهن گونه

تعيهين مه،شهد اسه

و لهذا

ب حساب م،آمد اس  .در مرحل اي فراتهر از

مساجد جامع پار اي مساجد مانند مسجد کوف مسجدالنب ،و مسجدالحرام در پهنه اي
وسيعتر مورد توج مسلمان قرار گرفت اند .اعتبار و دامن تأثيرگذاري مسهاجد در جههان
اسالم را م،توان در قالب نمودار زير نشان داد:
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دامن تأثير

مسجدالحرام
مسجدالنب ،مسجد کوف ...
مسجد جامع
مساجد محل،

ودار

ار  :1هرم حيطة تأثيرگذاري مساجد در ج ا اسالم

اگر حيط عم و دامن تأثيرگذاري مسجدالحرام و مساجد نوع دوم را پهنه جههان
اسالم بداني در فضاي کالبدي شهرها مساجد جامع و مساجد محل ،فعال بود اند.
ه  .کارکرد اجت

اعي :مساجد داراي کارکردهاي اجتماع ،مختلف ،نيز بود و اسه ؛

مانند :گردآوري کمک براي مستمندان برگزاري آيينهاي ،مانند مراس ترحي مردگهان
نگهداري جنازة متوف ،تا پيش از خاکسپاري (ب ويژ در روستاها و شهرهاي کوچهک)
برگزاري مراس عموم ،مانند جشنها و گردهماي،ها (در مساجد روسهتاها و شههرهاي
کوچک يا محيطهاي بست مانند مسجد دانشگا ها) اقامه

موقه

در را مانهدگان (به

ويژ در مساجد کنار جاد ها) اعالم اشياي گمشد يا پيداشد در مسهجد (گرچه ايهن
کار در مسجد مكرو اس ) مراجع مردم ب امام جماعه
قرآن .کارکردهاي اجتماع ،مسجد ثاب

و يكسان نيس

بهراي اسهتخار و تفهأل به
و متناسب با محيط فرهنگه ،و

جغرافياي ،با يكديگر تفاوت م،يابد.
و .کارکرد سياسي :يك ،از کارکردهاي مساجد در تهاريخ و تمهدن اسهالم ،کهارکرد
سياس ،آن اس ؛ پيامبر(ص) پاي هاي حكوم

نوپاي مدين را در مسجد مدينه محكه
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کرد و بسياري از برنام ريزيهاي سياس ،خود را در مسجد انجهام داد .پهس از رحله
پيامبر(ص) بيع
خالف

رسم ،با خلفاي جانشين ايشان در مسجد صهورت گرفه  .در عههد

ابوبكر حضرت زهرا(س) خطب مشهور خود عليه خليفه را در مسهجد ايهراد

کرد .جنبشهاي ،مانند جنبش مختار جنبش زيد بن عل ،و جنبش صهاحب فهخ نيهز از
مسجد آغاز شد .در سد هاي معاصهر نقهش و کهارکرد سياسه ،مسهاجد در کشهورهاي
اسالم ،کمتر شد بود اما نشان هاي ،از احياي آن ديد م،شود؛ براي نمونه در رونهد
پيروزي انقالب اسالم ،در ايران مساجد بار سياس ،بسيار سنگين ،را بر دوش کشهيدند
و در حال حاضر نيز مسجداالقل ،در بي المقدس ک پاي در بند صهيونيسه و چشه
مسلمانان دارد از نقشآفرين ،و کارکرد سياس ،چشمگيري برخوردار اس .

ب هم

ز .کارکرد مع اري و قشآفريني در فضاي کالبدي

ري :وج ديگهر کهارکرد مسهجد

توج ب فضاي کالبدي شهري و کارکرد معماري آن اس  .معماري مسجد يک معماري
پررمز و راز و در يک نگا کل ،نماد انديش توحيهدي و واسهط عهال علهوي بها عهال
سفل ،اس

(v6, p.949

 .)EI²,از زاوي اي ديگر اينك پيامبر(ص) نخستين اقدام خهود را

براي ساختن يک جامع جديد و الگو با فعاليت ،معماري آغاز کرد م،تواند نشاندهندة
اهمي

و نقش فضاهاي کالبدي شههري در يهک جامعه آرمهان ،باشهد .بهدين ترتيهب

مسجد ب عنوان نخستين فضاي کالبدي شهري در جامع اسالم ،جاي خهاص خهود را
باز کرد .پيامبر(ص) شهر يثرب را تأسيس نكرد ول ،ساختن جامع اي نو در اين شهر را
از بنا نهادن مسجد آغاز کرد .بعدها مسلمانان ساختن شهرهاي جديد مانند کوف بلهر
و قاهر را با ساختن مسجد آغاز م،کردند .در اين شهرها ابتدا مكهان مسهجد مشهخص
م،شد و سپس با محور قرار دادن آن محل ها و خيابهانهها و بهازار و ماننهد آن شهك
م ،گرف  .اين اقدام نمادين جوهرة عبودي شهر و جامع و حكوم
را ب خوب ،نشان م،دهد .محوري
ب مثاب يک قطب فرهنگساز سهول

در انديش اسالم،

مسجد در معماري شهري و نيز چرخه امهور شههر
دسترس ،مردم ب مسجد و کثرت نسب ،مسهاجد

در محل ها در گذشت تاريخ ،جوامع اسالم ،از ديگر ابعهاد جايگها مسهجد در فضهاي
کالبدي شهري اس  .تبدي ب دو قطب شدن مسجد و مدرس در ميان عناصهر سهازندة
شهر در گذشت تمدن اسالم ،ک بار اصل ،فرهنگسهازي را بهر دوش داشهت انهد نمهاد
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بيرون ،و تجس جايگا عبادت و عل ب مثاب دو بال تعهال ،انسهانهها در تفكهر دينه،
اس ؛ يعن ،اگر عبادت و عل را دو عام اصل ،تعهال ،و سهعادت انسهانهها و جوامهع
بشري بداني شهرهاي اسالم ،از منظر فرهنگ ،بر پاي اين دو عنلر قوام داش

و ايهن

دو قطب فرهنگ ،و فرهنگساز در يک تجرب موفق بنياد و اساس اغلهب فعاليه ههاي
فرهنگ ،شهرها با جه گيري اله ،بود اند .معماري داخل ،مسجد نيز مقوله اي مهه و
قاب توج اس

ک ک و بيش مورد توج پژوهشگران بود اسه

(حهاج سهيدجوادي

7315صص 361ب بعد؛ زبرشيدي  7313صص.)735-761
ح .کارکرد حقوقي

ظامي و اقتصادي :پهار اي از کارکردههاي مسهجد که در گذشهت

تاريخ ،رواج داشت در حال حاضر تقريباً از بين رفت و يا کمرنهگ شهد اسه ؛ مثه
کارکردهاي حقوق ،مانند ح دعاوي مردم (اميرالمهؤمنين عله(،ع) نيهز در گوشه اي از
مسجد کوف ب امور قضائ ،م،پرداخ

(الهول7361 ،ق ص 751ص  ))767کهارکرد

نظام ،مانند پرداختن ب امور نظام ،و مشورتهاي نظهام ،به ويهژ در صهدر اسهالم

3

کارکردهاي اقتلادي حفظ و نگهداري امهوال نقهدي عمهوم( ،بيه المهال) در مسهجد
(الول7361 ،ق ص .)776البت مسائل ،مانند هزين ها و درآمدهاي يک مسجد همچنهان
از مسائ رايج مساجد اس .
اين کارکردها ب مسجد نقش ،پويا و بانشا( در محيط اجتمهاع ،مه،دههد .وله،
نشان دادن نقش مسجد در فرايند توسع پايدار نيازمند بحث ،مقهدمات ،پيرامهون مفههوم
توسع در فرهنگ و انديش دين ،اس .
توسعه در گاهي ديني

توسع ب مفهوم رايج و امروزي آن ( )developmentکه از مهه تهرين مسهائ فكهري و
اجراي ،سد هاي معاصر ب حساب م،آيد همهزاد کنهار زدن ديهن از صهحن مهديري
اجتماع در مغرب زمين اس  .اروپائ،هها در واکهنش به تنهدرويههاي اربهاب کليسها
عرفگراي )secularism( ،را شر( و عام الزم يا يكه ،از شهرايط و عوامه الزم و يها
نتيج قطع ،توسع شمردند و در س الي انديش فعاليه

و نههاد سكوالريسه را مبنها

قرار دادند و همين سبب شد توسع در غرب وجه ،اقتلادي بيابد .اين فه از توسهع
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بعدها را خود را براي رخن در شرق و سرانجام سيطر بر آن نيز ياف

و رفت رفته به

انديش اي جهان ،بدل شد .اما در دوران معاصر بار ديگر فضاي ،مناسب براي به ميهدان
آمدن دين فراه شد .يك ،از مه ترين نشانگرهاي اين موضوع در علر حاضر علهر
احياگري دين ،تحول در مفاهي توسع و توج ب ارزشههاي اخالقه ،در نظريه ههاي
جديد توسع و را يافتن مفاهيم ،مانند ارزشهاي متعهال ،و مبهان ،اخالقه ،به دايهرة
عناصر اصل ،توسع اس

(جهانيان 7316؛ قادري  7316ص.)771

ب هر حال يبيع ،اس

توسع ب مفهوم متعارف با مفهوم اسهالم ،کمهاليهافتگ،

فرد و جامع تفاوت دارد .توسع در تفكر اسالم ،را که توسهع اي ديهنمحهور اسه
شايد بتوان با تعبير قرآن« ،حيات ييب » يكسان شمرد (رك .عل،اکبري  .)7317از آيات
و روايات ک ب بيان ويژگ،هاي انسان و جامع آرمان ،پرداخت اند م،توان نماي ،کله،
از يک جامع کماليافت و توسع يافت را ب دس

آورد (رك .حكيم ،الحيا ) .اين تلق،

اسالم از توسع پايدار بره زنندة توه ناسازگاري پار اي آموز هاي اسالم ،بها توسهع
مانند تقديرگراي ،سرزنش ثروتاندوزان آخرتگراي ،توصي ب انفاق و زهد اسه .

5

تبيين مبان ،ويژگ،ها و ابعاد توسع دينمحور نيازمند فرصت ،ديگر اسه

(رك .مبهان،

چون غايه

و

انديش و .)7317 ...در اين توسع ک مبتن ،بر عبودي
خدا اليتناه ،اس

اس

خداسه

انسان و جامع ب هر انداز ه ک ب کمال برسند نم،تواننهد ادعها

کنند ک ب نقط کمال توسع يافتگ ،رسيد اند و لذا تنها م،توان از ميزان توسع يهافتگ،
يک جامع سخن گف

ول ،نم،توان يک جامع  -غير از جامع موعود -را توسع يافت

نهاي ،تلق ،کرد .عدال پاي بودن و آغهاز توسهع از تحهول درونه ،انسهانهها از ديگهر
ويژگ،هاي توسع دينمحور اس  .يك ،ديگر از مه ترين ويژگه،ههاي ايهن نگها به
توسع پيوند برخورداري از نعم هاي اين جهان ،با ايمان و تقواسه  .آيهات ،از قهرآن
ب صراح

از رابط ايمان و تقوا با برخورداري از نعم هاي اله ،و کفر ورزيهدن و در

نتيج از دس

دادن اين نعم ها سخن گفت اس ؛ مانند:

«ولو ان اه القري آمنوا واتقوا لفتحنا علهيه برکهات مهن السهماز واالرض ولكهن
کذبوا فاخذناه بما کانوا يكسبون» (اعراف)16:؛
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«و اگر ساکنان آباديها ايمان م،آوردند و تقوا پيش م،ساختند ما برکه ههاي ،را
از آسمان و زمين بر آنها م،گشودي ول( ،پيامبران را) تكذيب کردند و ما نيز آنهها را
ب نتيج کردارشان مبتال ساختي ».
«وضرب اهلل مثالً قريۀ کان

آمنۀ مطمئنۀ يأتيها رزقها رغداً من که مكهان فكفهرت

بانع اهلل فأذاقها اهلل لباس الجوع والخوف بما کانوا يلنعون» (نح )777:؛
«و خداوند قري اي را مثال آورد ک ايمن و آرام بود و روزي آن ب فراوانه ،از ههر
جا م،رسيد ول ،ب نعم هاي خدا کفر ورزيد و خداوند نيز ب سهبب ايهن کهرد شهان
لباس گرسنگ ،و ترس ب آنها پوشاند».
توسع در باور دين ،بر دو پاي مه استوار اس :
 .7نگا هم جانب ب انسهان و ابعهاد وجهودي او :در توسهع ديهنمحهور تنهها به
نيازهاي مادي انسان توج نم،شود بلك هم نيازهاي مادي و معنوي علم ،عايف ،و
جسم ،و روح ،بشر در نگاه ،متعادل و ن الزاماً مساوي در کانون توج قرار م،گيرد.
 .7موق

نديدن حيات انسان ،و نگا ابزاري ب دنيا :در توسع دينمحهور قلمهرو

رستگاري مادي و معنوي انسان فقط محدودة تنگ حيهات مهادي نيسه
جاويد بشري اس

بلكه حيهات

ک زندگ ،پس از مرگ انسانها را نيز در بهر مه،گيهرد (يبايبهائ،

ب،تا ج 7ص 735ذي آي 773؛ منلورنژاد 7311ش .صص .)36-31در اين بار اين
توضيح الزم ب نظر م،رسد ک تعام دنيا و آخرت يك ،از بنياديترين آموز هاي مهؤثر
در توسع در مفهوم دين ،آن اس  .در نگا دين ،حيات انسان ،محدود ب دورة حضهور
او در اين دنيا نيس
چگونگ ،زيس

و انسان داراي حيات جاويدان اس

اخروي اوس ؛ يعن ،دنيا نسب

و زندگ ،دنيوي او رق زننهدة

ب آخرت نقش ابهزاري دارد لهذا ههر

برنام اي ک انسان از حيات جاودان خود غاف کند و يا نقش ابهزاري دنيها را از خهاير
ببرد انسان را از سعادت واقع ،خود دور م،کند .اين سخن ب معناي عدم تالش بهراي
آباد کردن دنياي انسانها نيس

توش آخهرت را بايهد از همهين دنيها برگرفه

و ايهن

مزرع اگر آباد نباشد محلول ،درخور از آن درو نخواهد شد.
با اين تعري

از توسع م،توان گهام ،به سهوي درك تعامه مسهجد و توسهع

گشود .کارکردهاي مختل

مسجد ب ويهژ کهارکرد ارتبهاي ،و فرهنگه ،آن که در دو
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قالب کل ،فرهنگسازي و انتقال ايالعات تجل ،يافت اس
نهادين ساختن فرهنگ توسع و دس

جايگاه ،بلند در تهرويج و

يافتن ب اهداف واالي دين يعنه ،تعهال ،فهرد و

اجتماع دارد .اکنون م،توان ب دو کارکرد ديگر مسجد ک م،تواند جايگا مسجد را در
فرايند توسع ب گون اي روشنتر باز کند اشار کرد:
ط .ارائة الگو و

و هاي کوچک از جامعة مطل وب دين ي :پيهامبر(ص) راهه ،سهخ

دشوار براي ساختن جامع اي الگو و اسو و امت ،وسط پيش روي داش

و

و شايد يكه،

از مه ترين و شايد مه ترين دشواري پيامبر(ص) در اين مسير همسهاز کهردن سهاکنان
نواح ،مرکزي شب جزيرة عربستان بها جامعه مطلهوب بهود و يكه ،از سهودمندترين و
اثربخشترين اقدامات ،ک م،توانس

ب اين هدف کمک کند ارائ يک الگو و نمون در

مقياس کوچکتر از جامع مطلوب بود .اين عم پيامبر(ص) ضهمن بهاال بهردن سهطح
بينش و افق ديد مسلمانان آنان را با کالننگري و آيند نگري و برخهورداري از نگهاه،
راهبردي مأنوس م،ساخ  .مسجد همچنان اين نقش را بر عهد دارد و آن را واننههاد
اس  .امروز نيز يكه ،از مهه تهرين مباحهث و چهالشههاي برنامه ريهزي و مهديري
خطمش ،چگونگ ،همسو ساختن اعضاي يک سازمان يا گرو اجتماع ،يا تودة مردم با
اهداف کالن برنام ريزان و مديران اس

و از جمل را ح ها ارائ نمون اي از وضعي

مطلوب و فراه آوردن زمين رسيدن ب درک ،کل ،از آيند در مقياس ،کوچهک اسه .
بررس ،مقايس اي گزيد اي از مه ترين آداب مسهجد بها ويژگه،ههاي جامعه اسهالم،
م،تواند ما را براي رسيدن ب چنين درک ،از کارکردهاي مسجد مدد رساند .ايهن مهوارد
و موارد مشاب آن -در کنار حفظ جوهرة عبادي خود -م،تواند ترجمهان و بازگوکننهدة
معيارها و ويژگ،هاي يک جامع دين ،ه باشد.
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آداب و آيين مسجد

ويژگي جامعة ديني

عدم امكان ملكي مسجد و حرم فروش زمهين سه يكسان آحاد جامع اسالم ،از مواهب يبيع،
و عدم مالكي حاکمان جامع بر امكانات عموم،
و اموال مسجد
پاک ،درون،؛ شر( نخس شهروندي جامع دين،
ورود با يهارت ب مسجد
وجههوب همههوار پههاك نگهها داشههتن مسههجد از تالش براي پاک ،فضاي مهادي و معنهوي جامعه
آلودگ،ها (نجاسات) و در صهورت آلهود شهدن اسالم،
مسجد تالش ب،درنگ براي پاك کردن آن
بيهود سخن نگفتن در مسجد انجام ندادن عمل ،ضهرورت اسههتفادة بهينه از فرصه ههها در مسههير
خداجوي ،در جامع دين،
بيهود در مسجد
ضرورت حفظ حري و حرم جامع اسالم،
مجاز نبودن ورود غيرمسلمان ب درون مسجد
استحباب خارج نشدن از مسهجد بعهد از شهنيدن ضرورت حساس بودن نسب ب شعائر عمهوم ،و
فراخوانهاي جامع اسالم،
اذان
پيش ،گرفتن بهر ديگهران در رفهتن به مسهجد و ضرورت تسريع در پيوسهتن به جامعه اسهالم،
(جامع پذيري) و دور نشدن از آن
تأخير در خروج از آن
پوشيدن لبهاس فهاخر و پهاکيز و خوشهبو کهردن حفظ زيباي،هاي ظاهري جامع دين،
خويش در مسجد
کراه همنشين ،و همسايگ ،و مشورت و پيوند لزوم اعمال محدودي هاي ،نسب ب کسهان ،که
ب ضوابط جامع اسالم ،تعهد الزم را ندارند
خانوادگ ،با کسان ،ک ب مسجد نم،روند
عدال و برابري در جامع دين ،بها وجهود تعهدد
ايستادن در صفوف نماز جماع فارغ از موقعي
يبقات و گرو هاي اجتماع ،و تفهاوت منزله و
اجتماع ،خود
جايگا آنها
ب ه پيوست و بدون خل بودن صهفوف نمهاز از وحدت و انسجام و ب ه پيوستگ ،در يک جامع
دين،
جماع
نزديکتر ايستادن افرادي ک شايسهتگ ،جانشهين ،شايست ساالري در هرم قدرت يک جامع دين،
امام جماع را دارند ب امام
پيشههتازي و در عههين حههال افتههادگ ،و فروتنهه،
جلوتر و پايينتر ايستادن امام نسب ب مأمومان
پيشواي يک جامع دين،
برخورداري امام از ويژگ،هاي تعيينشد از سوي مشروعي اله ،و مقبولي مردم ،نظام مهديري
و رهبري در جامع دين،
شرع مقدس و در عين حال مقبولي مردم،
در نظر گرفت شدن ضعي ترين نمازگزاران توسط ضرورت رعاي حال پايينترين اقشار جامعه در
تدبيرها و برنام ريزيهاي اجتماع،
امام جماع
عدم ضهرورت تبعيه مأمومهان در الفها  -جهز آزادي اظهارنظر محا( ب ضوابط شرع ،در جامع
اسالم،
تكبيرةاالحرام -از امام
ضرورت پيش ،نگرفتن مأمومان از امام در اعمال لههزوم تبعيهه مههردم از حاکميهه و قههانون در
تلمي گيريها
خيرخواه ،و مواسات اجتماع،
ضرورت تفقد نمازگزاران از يكديگر
فراه آوردن شرايط براي پيوستن تهاز واردان به ضههرورت تسهههي را هههاي جامعهه پههذيري و
فرهنگپذيري در جامع دين،
نماز جماع
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آنچ در اين جدول مورد اشار قرار گرف
اجتماع ،مسجد اس
ي .ت رين

تنها براي ارائ ديدگاه ،در بارة نقهش

و م،توان با تأم و بررس ،بيشتر ب آن غنا بخشيد.

رو دي جامعة اسالمي :حضور مستمر مسلمانان در مسجد با چنهين آداب

و احكام ،در درج نخس

ب آنها نگاه ،کالن نسب

عين حال آنها را براي مشارک

ب افق آينهد مه،داد وله ،در

در ساختن چنين جامع اي آماد م،ساخ

ب تدريج و ب گون اي متناسب با جامع آرمان ،و مطلوب تربي

و آنهها را

م،کرد .چ مسجديان

آداب شهروندي در يک جامع دين ،را در مقياس ،کوچکتر تمرين مه،کننهد تها آمهادة
حضور در جامع بزرگ اسالم ،شوند .اين کهارکرد مسهجد مه،توانهد نقهش مهمه ،در
تحقق آرمانهاي کالن دين ،براي تحقق جامع اسالم ،داشت باشد .مسلمانان در فضهاي
مسجد زندگ ،در يک جامعه اسهالم ،آکنهد از خهدامحوري صهميمي
خيرخواه ،و معنوي

مواسهات و

را در محدود اي کوچک تجرب م،کنند و بها توجه به حضهور

مستمر در مسجد عمالً با فرهنگ زندگ ،در يک جامع دين ،انهس مه،گيرنهد .بهر ايهن
اساس فرهنگسازي در محدودة کوچهک مسهجد زمينه سهاز تحقهق جامعه آرمهان ،و
توسع يافت اسالم ،اس .
با توج ب مفهوم دين ،توسع و کارکردهاي مختل

مسجد در انديشه و فرهنهگ

اسالم ،اکنون م،توان بها ايمينهان بيشهتري به ايهن نتيجه رسهيد که مسهجد محهيط
فرهنگ -،ارتبايات ،مناسب ،بهراي آمهوزش و فرهنهگسهازي در زمينه توسهع پايهدار
(اينجهان ،و آنجهان )،و تربي

شهروندان ،اس

ک توانمندي تحقق بخشيدن ب ايهن

توسع را دارند.
ياددا تها
 .7کلم مسجد در متون فارس ،سدة چهارم ب کار رفت اس « :چون عل(،ع) از در مزگ
آمد و ابنملج عل ،را بياف

اندر

شمشير بزد» (تاريخنام يبري  7316ص.)613

 .7براي بحثهاي ،در اين زمين براي نمون رك .سلطانزاد  7365صص761-765؛ همو
7367ش صص761-763؛ فالمك7365 ،ش صص 67-51و نق،زاد 7311ش.
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 .3در بارة کتابخان هاي مساجد رك .سباع -7313 ،ال (اين کتاب با نام «نقش کتابخان هاي
مساجد در فرهنگ و تمدن اسالم »،نيز توسط عل ،شكوئ ،ترجم و توسط سازمان مدارك
فرهنگ ،انقالب اسالم ،در همان سال  7313منتشر شد اس )؛ در زمين کتابخان هاي
مساجد ايران نيز رك .کريميان سردشت7311 ،ش.
 .3الزم ب ذکر اس

ک آموزش نظام ،در اواي جنگ تحميل ،در مساجد ايران رايج بود.

 .5موساي7316 ،ش؛  7317ش( .ب ويژ فل دوم و سوم)؛ عيسوي  7315صص-717
773؛ عربمازار و خليليان  7315صص516-531؛ بناز رضوي  7315صص.631-673
کتا نامه
 قرآن. ابنسعد محمد (7115م) .الطبقات الكبرى .ج .7بيروت :دار بيروت. بابانيا محمدباقر (« .)7311در ساي سار مساجد» .ماهنامة كوثر .آبان شمارة .37 -بناز رضوي مهدي (« .)7315رويكرد اسهالم ،توسهع اقتلهادي» .مجموعه مقها ت ايله

همايش اسالم ي توسع  .تهران :دانشگا شهيد بهشت ،صص.631-673
 تاريخنامة طبري (7316ش) .گردانيدة منسوب به بلعمه .،تلهحيح :محمهد روشهن .تههران:سروش.
 -جهانيان ناصر(« .)7316نقش دول

در توسع از ديدگا امام خمين(،ر )» .اقتصها اسهالم .

پاييز .شمارة .3
 حاج سيدجوادي سيدکمال (7315ش) .مساجد ايران :دراسۀ تاريخيۀ حضاريۀ آثاريۀ ،فني ۀ .ج7(منذ القرن االول حت ،القرن السابع الهجهري) .تههران :سهروش؛ معاونه

فرهنگه ،وزارت

ارشاد.
 حر عامل ،شيخ محمد بن حسن (7361ق) .يسائل الش ع اله تصصه ل الشهريع  .ج .5قه :مؤسس آلالبي

الحياز التراث.7( .

 الحكيم ،محمدرضا و ديگران .الص اه6 .ج .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالم.7361-7351 .، خليليان محمدجمال ( .)7317اسالم ي توسع  .ق  :مرکز مطالعات و پهژوهشههاي فرهنگه،حوزة علمي ق  .چ.7
 -زبرشيدي حسين (7313ش) .مسجد ر معماري ايران .تهران :کيهان چ.7
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 سباع ،محمدمك -7313( ،ال ) .تاريخ كتابخان ههاي مسها د .ترجمه محمهد عباسهپور ومحمدجواد مهدوي .مشهد :بنياد پژوهشهاي اسالم.،
 همو ( -7313ب) .نقش كتابخان هاي مسا د ر فرهنگ ي تمدن اسهالم  .ترجمه عله ،شهكوئ.،تهران :سازمان مدارك فرهنگ ،انقالب اسالم.،
 سلطانزاد حسين ( .)7367ريند شكلگ ري شهر ي مراكز مذهب -همو ( .)7365مقدم اي بر تاريخ شهر ي شهرنش ن

ر ايران تهران :آگا چ.7

ر ايران .تهران :آب ،چ.7

 همو ( .)7316فضاهاي شهري ر بافتهاي تاريخ ايران .تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگ.، شلب ،احمد (7367ش) .تاريخ آموزش ر اسالم .ترجم محمدحسين سهاک  .تههران :دفتهرنشر فرهنگ اسالم.،
 -صدوق ابوجعفر محمد (7367ش) .الخصال .ج 7و  .3ق  :انتشارات اسالم.،

 ضههراب ،عبدالرضهها (« .)7311نقههش و عملكههرد مسههجد در تربي ه » .معرفههت .فههروردين –ارديبهش  .شمارة .33
 الطبايبائ ،السيد محمدحسين (ب،تا) .الم زان ف تفس ر القرآن .ج .7بيروت :مؤسس االعلم،للمطبوعات.
 العامل( ،شهيد اول) محمد بن جمالالدين مك( ،ب،تا) اللمعه الدمشهق  .ج .7بيهروت :دارالعال االسالم.،
 عربمازار عل،اکبر و خليليان محمدجمال (« .)7315سازگاري مفاهي فرهنهگ اسهالم ،بهاتوسع اقتلادي» .مجموع مقا ت ايل

همايش اسهالم ي توسهع  .تههران :دانشهگا شههيد

بهشت ،صص.516-531
 عل،اکبري حسن ( .)7317ح ات ط ب  .تهران :نس کوثر. -عيسوي محمود (« .)7315بررس ،روابط دين و توسع اقتلادي» .مجموعه مقها ت ايله

همايش اسالم ي توسع  .تهران :دانشگا شهيد بهشت.،
 -غنيم عبدالرحي ( .)7317انشهااهههاي بهزر

اسهالم  .ترجمه نهوراهلل کسهاي .،تههران:

دانشگا تهران.
 فالمك ،محمدمنلور ( .)7365باززندهسازي بناها ي شهرهاي تاريخ  .تهران :دانشگا تههرانصص.67-51
 -قادري ،سيدعل( ،ب اهتمام) ( .)7316مجموع مقا ت ايل

بحث تحول مفاهي  .دفتر مطالعات سياس ،و بينالملل.،

سم نار بررسه تصهول مفهاه .
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 کريميان سردشت ،نهادر ( .)7311تاريخ كتابخان هاي مسا د ايران .تههران :کتابخانه مهوز ومرکز اسناد مجلس شوراي اسالم.،
 «مبان ،انديش و ارزشهاي دين ،در برنامه ههاي توسهع » ( .)7317مجموعه گهزارشههايهمايش چالشها و چش اندازهاي توسع ايران دفتر اول محور  .3اسفند.
 معين محمد ( .)7316فرهنگ فارس  .تهران :اميرکبير چ.77 منلورنژاد محمد (7311ش) .ي ي توسع فرهنا  ،س اس ي اقتصا ي .دفتهر نخسه  .بهکوشش حج اهلل محمدشاه .،تهران :مؤسس نشر علوم نوين چ.7
 موساي ،ميث ( .)7316اسالم ي فرهنگ توسع  .تهران :سرزمين ما چ.7 -نق،زاد محمد (« .)7311مسجد :کالبد مسلط بر مجتمع اسالم .»،مجموع مقها ت همهايش

معماري مسجد :گذشت  ،حال ،آينده .تهران :دانشگا هنر.
 نوري ميرزاحسين (7373ق) .مستدرك الوسائل .ج .3ق  :مؤسس آل البي (ع) الحياز التراث. الول ،ي (7361ق) .المسا د فى ا سالم .بيروت :دار العل للماليين.- Encyclopedia of Islam; (New Edition), (EI2). v6, Leiden: Brill, "Masdjid".

