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  مقدمه

 را آن برخي گرچه ،است گاه سجده معناي به »د -ج -س« ةريش از عربي اي واژه جِدمس
؛ »مزگـت « مـدخل  ،4063ص ش،1376 معـين، ( دانند    مي »مزگِت« آرامي واژة ةشد    عربي

EI2; v6, ''Masdjid'', pp.644(�.      گـاه   سجده يكي از اجـزاي نمـاز اسـت و شـايد سـجده
در مـسجد،   . ناميدن مكان برگزاري نماز از باب مهم شـمردن ايـن جـزء از نمـاز باشـد                 

 »ة المـسلمين للـصال    ةفالمكان الموقوف علي كا   «: تري دارد  اصطالح شرعي تعريف دقيق   
بـر ايـن    . يعني مكاني كه براي نماز گزاردن همة مسلمانان وقـف شـود            ؛)1378 بابانيا،(

موقوفه بـودن و در تملـك فـرد خاصـي           « : سه ويژگي اصلي مسجد چنين است      ،اساس
  بـراي خوانـدن نمـاز      ،  ويژة عدة خاصـي نبـودن و بـراي همـة مـسلمانان بـودن              ،  نبودن

  . »ندركاستفاده 
 بـسيار گرامـي     »هاي خـدا در زمـين      خانه«ن  در متون ديني اسالمي، مساجد به عنوا      

 و پاداش و فضيلت بسياري بـراي        )297، ص 5ق، ج 1409حر عاملي،    (داشته شده است  
آباداني و پررونق نگاه داشتن مسجد و آمدوشـد بـه آن وجـود              ،  بنا نهادن مسجد، تعمير   

 كنـد  بنـا مـي   اي در بهـشت      خانه    به استناد اين متون، خداوند براي بناكنندة مسجد،         . دارد
ــاملي، ( ــد   ) 203، ص5ق، ج1409حــر ع ــا صــفاتي مانن ــز ب ــسجد ني ــدگان م و آبادكنن

كننـدگان زكـات و      آورندگان به خدا و روز جزا و برپادارنـدگان نمـاز و پرداخـت              ايمان
پيامبر دوستداران خود و    ). 18:توبه(اند    ستوده شده  ،كساني كه جز از خدا خشيت ندارند      

 ،3 جق،1414نــورى، (ه اســت وســتداران مــسجد ناميــداهــل بيــت خــود و قــرآن را د
  نيز در سخني هـشت فايـده بـراي رفـتن بـه     )ع(اميرالمؤمنين عليو  ) 363و   355صص

 فراگيري دانش سودمند    ،ها پيوند دوستي با مؤمنان         كه از جملة آن     است  مسجد برشمرده 
  ). 483، ص3 ج و40، ص1، ج1362 ،صدوق(و ترك گناه است 

  كاركردهاي مسجدها و     نقش

هاي تأسيس      پژوهشگران حوزة سيرة نبوي، تاريخ اسالم، فرهنگ و تمدن اسالمي انگيزه          
شـايد بتـوان    . انـد     ردهكـ هـاي مختلـف بررسـي           را به شكل  كاركردهاي مسجد   مسجد و   

  �: نكات مورد توجه پژوهشگران را در قالب محورهاي زير برشمردةمجموع
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نماز برترين  . ترين كاركرد مسجد، كاركرد عبادي آن است       اصلي :كاركرد عبادي . الف
تـوان آن را در هـر مكـاني اقامـه كـرد،               گرچه مي  .ترين ادب و وظيفة ديني است         و مهم 

 از -خواندن نماز در مسجد مورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت و پـاداش نمـاز در مـسجد             
د هـزار برابـر نمـاز در         از دوازده برابـر تـا صـ        -مساجد كوچك محلي تا مـسجدالحرام     

غيـر از   ). 213-212، صص 1تا، ج     ، بي )شهيد اول (العاملي  (غيرمسجد شمرده شده است     
هاي عبادي ديگري نيز مانند برگزاري مجالس قرائت قرآن، مجالس و               نماز، آداب و آيين   

هاي قدر در ماه مبارك رمضان، مجالس عزاداري بـراي              مراسم خواندن دعا، مراسم شب    
 در مساجد برگـزار     ، انجام نذورات و خيرات و مبرات      )در جوامع شيعي  (االر شهيدان   س

توان در زمرة كاركردهاي عبادي مساجد مـورد توجـه           اين نوع مراسم را نيز مي     . شود مي
  . قرار داد

 در تحليـل    ؛تـوان نگريـست       اهميت وجه عبادي مسجد را از منظري ديگر نيز مـي          
اي نو، آنچه در نگاه          نخستين گام بنا نهادن جامعه     ،يس مسجد براي تأس ) ص(اقدام پيامبر 

 در  ،خواسـت      با اين اقدام خود مـي      )ص( اين است كه پيامبر خدا     ،آيد    نخست به نظر مي   
 يعنـي   ؛اقدامي نمادين جوهرة عبودي جامعه و حكومت را در انديشة اسـالمي بنمايانـد             

سازي عبادت برداشته و فضايي كالبدي           آسان سازي و     وقتي نخستين گام در مسير نهادينه     
هـاي      شود كـه گـام        شود، گويي بذري افشانده و نهالي نشانده مي           براي عبادت ساخته مي   

هاي اصـلي       بعدي همگي بار و بر و ثمر آن بذر و نهال و برخوردار از جوهره و ويژگي                
ر مدينه در   د) ص(پيامبرحضرت   هاي بعدي       در چنين تصويري تمامي فعاليت    . آن است 

ت ئالمركز از همان جوهرة عبودي نش         هاي متحد     مسير ساختن جامعة اسالمي مانند دايره     
 بايد عبوديت خدا را جوهرة      )ص(پيامبر حضرتگرفته است و مسلمانان نيز با تأسي به         

 .جامعة اسالمي بدانند
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   ديني    ها در يك جامعة    مة فعاليتعبوديت، جوهرة ه: 1نمودار شمارة 

 )ص(مسجد در همان آغاز و از عصر تأسـيس در عهـد پيـامبر              :كاركرد آموزشي . ب
اي از چوب و بعدها بر فراز منبـر           بر كُنده  )ص( پيامبر ؛داراي كاركرد آموزشي بوده است    

يز ادامه  اين كاركرد بعدها ن   . پرداخت در مسجد به بيان احكام الهي و معارف اسالمي مي         
در فضاي   . از كاركردهاي مسجد بدل ساخت     ناپذير    جداييآموزش را به بخشي     يافت و   

بـه  . داخلي مسجد، محراب نماد وجه عبادي مسجد و منبر نماد وجه آموزشي آن اسـت              
ها به وسيلة امـام         كنندة جهت هدايت انسان        محراب به صورت نمادين تعيين     بياني ديگر، 

هـاي دينـي از سـوي         منبر نيز به صورت نمادين انتقال آموزه       متقابالًبه سوي خداست و     
  .دهد اطت امام نشان ميبه وسخدا براي بشر را 

    
  
  
  
  
  
  

   و فرد و جامعه در مقياس مسجد، تعامل انسان و خدا.2نمودار شمارة 

  

 عبوديت

  قبله  /  محراب  
   

  

   

 مردم /منبر  
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اين رابطة تعاملي بين انسان و خدا كه بـا وسـاطت يـك پيـشواي دينـي صـورت                    
استه از يك مبناي بسيار مهم ديني در زمينة چگونگي تعامل فرد و جامعه               برخ ،پذيرد مي

  . در انديشة اسالمي است، و انسان و خدا از سوي ديگر،از يك سو
هاي مختلف علـوم اسـالمي بـه ويـژه قـرآن،                در مساجد شاخه  ي،  در نگاهي تاريخ  

آمـوزش داده   م و فقـه     ويژه علـم كـال    ه  ها ب     احاديث، احكام، اخالق و علوم متعلق به آن       
هاي بزرگ و معتبر در مساجد نيز        تأسيس كتابخانه ). 97-96، صص 1361شلبي،  (شد      مي

مرتبط با نقش آموزشي مساجد و برخاسته از نيازمندي آموزش به كتاب و كتابخانه بوده               
هاي قابل توجهي از مـساجد       نمونه دربردارندة   صفحات تمدن شكوهمند اسالمي    �.است
: هـا همچنـان آمـوزش رواج دارد           ي است كه در بسياري از آن       كاركرد آموزش  دارايمهم  

جـامع عمـرو بـن      ( جـامع فـسطاط          مسجدالحرام، مسجدالنبي، جامع بصره، جامع كوفه،     
، مسجداالقصي، جامع دمشق، جامع زيتونه، جـامع قيـروان، جـامع منـصوري در               )عاص

طولـون و جـامع االزهـر از         جامع ابن ،  )فاس مراكش (بغداد، جامع قرطبه، جامع قرويين      
در كنار نقـش    ). 82-61صص ،1372غنيمه،  (اند    مساجد داراي حلقات درس بوده     ةنمون

 محل تـشكيل كـالس درس و        ،ثابت آموزشي مساجد كه مسجد مانند يك نهاد آموزشي        
شده و از      ريزي بحث علمي بوده است، مساجد به صورت پراكنده و غيرثابت و غيربرنامه           

 ينقش يق مراجعة پراكندة مردم به امام جماعت يا مدرسان دروس ديني در مسجد نيز             طر
  . ه استكردآموزشي ايفا 

. رك(وجه تربيتي مسجد معموالً در پيوند با وجه آموزشـي             :كاركردهاي تربيتي . ج
 آن          مورد توجه قرار گرفته و هنوز مطالعاتي مستقل و مـستوفي در بـارة             ) 1379ضرابي،  

توان اين پيوند و نيز پيوند مباحث تربيتـي را بـا وجـه                  گرچه نمي . ته است گرفورت ن ص
اي     عبادي مسجد ناديده گرفت، ترديدي نيست كـه بـه هـر حـال مقولـة تربيـت مقولـه                   

مسجد كانوني براي رشد اخالق فـردي و اجتمـاعي          . متفاوت با عبادت و آموزش است     
متحلي شدن  هاي      رذايل اخالقي و راه   و    فضائل ها با     آحاد جامعة اسالمي و آشنا شدن آن      

ون زنـدگي   ئآفريني مسجد بر ديگر شـ         فرهنگ. دوري جستن از رذائل است    به فضائل و    
نكتـه  ايـن   هاي اقتصادي و تجـاري           فعاليت ة در حيط   مثالً ؛شهري نيز اثرگذار بوده است    

هـاي      منتهي به مساجد فعاليـت    و يا    هاي نزديك     در مسير و راه    غالباً قابل توجه است كه   
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فروشـي و يـا فـروش و تعميـر آالت               تجاري آميخته با منكرات ماننـد بـساط مـشروب         
  ).38-37 صص،1370زاده،     سلطان (شده است    يموسيقي داير نم

دهـي افكـار عمـومي،       ترين مكان شـكل     مسجد اصلي  :كاركرد فرهنگي و ارتباطاتي   . د
در عهد  »  ه جامع هالصال«نداي  . رساني در تمدن اسالمي بوده است      سازي و اطالع   فرهنگ

 و دوران پس از آن، يك فراخوان عمومي براي گردهم آوردن مـسلمانان در               )ص(پيامبر
پـس از تـشريع   . مسجد و آگاهي از يك امر مهم به هنگام اقامة نماز جماعت بوده است           

م، 1985 سـعد،     بـن ا(آمدند    مسجد مي  ذان، مردم در غير اوقات نماز نيز با بانگ مؤذن به          ا
هاي مورد نظـر نيـز در           سوق دادن مسلمانان به سمت هنجارها و گرايش       ). 146، ص 1ج

 و جانـشينانش در مـسجد مـردم را بـراي            )ص( پيامبر ؛پذيرفته است  مساجد صورت مي  
 كـه سـخنگويان     ،انـد و خطيبـان جمعـه نيـز         انگيختـه  حضور در جنگ و جهادها برمـي      

هـاي حكومـت را مطـرح         از همين طريق و در فـضاي مـسجد خواسـته           ، ودهحكومت ب 
مساجد در فضاي كالبدي    . اند ساخته ها همسو مي    و افكار مردم را با اين خواسته       هكرد مي

 همـان   »مـساجد محلـي   «؛  انـد  بـوده » مساجد محلـي  «و  » مسجد جامع « ةشهر بر دو دست   
 ولي در هر شهر، يك مسجد      ،هاي مختلف شهر است    مساجد قابل دسترس ساكنان محله    

تر و از نظر موقعيت در فضاي كالبدي شهر تقريبـاً               هم كه معموالً از نظر مساحت بزرگ      
در نقطة مركزي قرار گرفته است، وجود دارد كه محـل اجتمـاع عمـومي مـردم شـهر و                 

به دليل  . نددخوان  مي »مسجد جامع « اين مسجد را     ،محل برگزاري نماز جمعه بوده است     
دهي به افكار عمومي، امام جماعت ايـن گونـه           گاه مسجد جامع و تأثير آن در شكل       جاي

شـده اسـت و لـذا        حكومـت تعيـين مـي     توسط   ،مساجد كه حكم امام جمعه نيز داشتند      
اي فراتر از       در مرحله . آمده است   رسمي حكومت به حساب مي     بلندگوي ،مساجد جامع 

اي      مسجدالنبي و مسجدالحرام در پهنـه      ، كوفه اي مساجد مانند مسجد       مساجد جامع، پاره  
اعتبار و دامنة تأثيرگذاري مساجد در جهـان        . اند    تر مورد توجه مسلمان قرار گرفته         وسيع

  : توان در قالب نمودار زير نشان داد    اسالم را مي
  
  
  



  99   مسجد؛ ارتباطات و توسعة پايدار

 

 دامنة تأثير

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   اسالمهرم حيطة تأثيرگذاري مساجد در جهان: 3نمودار شمارة 
  

 جهـان   هاگر حيطة عمل و دامنة تأثيرگذاري مسجدالحرام و مساجد نوع دوم را پهن            
  . اند    اسالم بدانيم، در فضاي كالبدي شهرها مساجد جامع و مساجد محلي فعال بوده

 ؛سـت ا مساجد داراي كاركردهاي اجتماعي مختلفي نيز بوده و          :كاركرد اجتماعي . هـ
هايي مانند مراسم ترحيم مردگـان،          ستمندان، برگزاري آيين  گردآوري كمك براي م   : مانند

، )به ويژه در روستاها و شهرهاي كوچـك (نگهداري جنازة متوفي تا پيش از خاكسپاري      
در مساجد روستاها و شـهرهاي      (ها   ها و گردهمايي      برگزاري مراسم عمومي مانند جشن    

بـه  (مانـدگان       ، اقامـت موقـت در راه      )اه    هاي بسته مانند مسجد دانشگاه        كوچك يا محيط  
گرچـه ايـن    (، اعالم اشياي گمشده يا پيداشده در مـسجد          )ها ويژه در مساجد كنار جاده    
، مراجعة مردم به امام جماعـت بـراي اسـتخاره و تفـأل بـه                )كار در مسجد مكروه است    

 و كاركردهاي اجتماعي مسجد ثابت و يكسان نيست و متناسب با محيط فرهنگـي        . قرآن
   .يابد    جغرافيايي با يكديگر تفاوت مي

 يكي از كاركردهاي مساجد در تاريخ و تمـدن اسـالمي، كـاركرد              :كاركرد سياسي . و
هاي حكومت نوپاي مدينه را در مسجد مدينه محكـم            پايه )ص( پيامبر ؛سياسي آن است  

  مسجدالحرام
  

  ...كوفه، مسجد مسجدالنبي،
  

  امعج مسجد
  

  محليمساجد
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از رحلـت   پـس   . هاي سياسي خود را در مسجد انجـام داد            ريزي كرد و بسياري از برنامه    
در عهـد   .  بيعت رسمي با خلفاي جانشين ايشان در مسجد صـورت گرفـت            )ص(پيامبر

 خطبة مشهور خود عليـه خليفـه را در مـسجد ايـراد             )س(خالفت ابوبكر، حضرت زهرا   
هايي مانند جنبش مختار، جنبش زيد بن علي و جنبش صـاحب فـخ نيـز از                     جنبش. كرد

 كـاركرد سياسـي مـساجد در كـشورهاي          هاي معاصر نقـش و     در سده . مسجد آغاز شد  
 در رونـد    ، نمونـه  راي ب ؛دشو ميديده  هايي از احياي آن      اسالمي كمتر شده بود، اما نشانه     

پيروزي انقالب اسالمي در ايران، مساجد بار سياسي بسيار سنگيني را بر دوش كشيدند              
  چـشم  المقدس كه پاي در بند صهيونيـسم و        و در حال حاضر نيز مسجداالقصي در بيت       

  . آفريني و كاركرد سياسي چشمگيري برخوردار است    به همت مسلمانان دارد، از نقش
 وجه ديگـر كـاركرد مـسجد،        : شهري كالبديآفريني در فضاي        نقشري و   كاركرد معما . ز

معماري مسجد يك معماري    . توجه به فضاي كالبدي شهري و كاركرد معماري آن است         
 و واسـطة عـالم علـوي بـا عـالم            يي نماد انديشة توحيد   پررمز و راز و در يك نگاه كل       

 نخستين اقدام خـود را  )ص(اي ديگر اينكه پيامبر     از زاويه).EI², v6, p.949(سفلي است 
دهندة     تواند نشان     براي ساختن يك جامعة جديد و الگو با فعاليتي معماري آغاز كرد، مي            

 ، ترتيـب   بـدين . عـة آرمـاني باشـد     اهميت و نقش فضاهاي كالبدي شهري در يـك جام         
مسجد به عنوان نخستين فضاي كالبدي شهري در جامعة اسالمي جاي خـاص خـود را                

اي نو در اين شهر را        شهر يثرب را تأسيس نكرد ولي ساختن جامعه        )ص(پيامبر. باز كرد 
بعدها مسلمانان ساختن شهرهاي جديد مانند كوفه، بـصره          .از بنا نهادن مسجد آغاز كرد     

در اين شهرها ابتدا مكان مـسجد مـشخص         . كردند قاهره را با ساختن مسجد آغاز مي      و  
هـا و بـازار و ماننـد آن شـكل               ها و خيابـان    شد و سپس با محور قرار دادن آن، محله         مي
اين اقدام نمادين جوهرة عبودي شهر و جامعه و حكومت در انديشة اسالمي             . گرفت مي

ت مسجد در معماري شهري و نيز چرخة امـور شـهر            محوري .دهد را به خوبي نشان مي    
مـساجد  نسبي   كثرت   وبه مسجد   مردم  ، سهولت دسترسي    ساز     يك قطب فرهنگ   مثابهبه  

د در فـضاي    جدر گذشتة تاريخي جوامع اسالمي از ديگر ابعـاد جايگـاه مـس            ها   در محله 
زندة مسجد و مدرسه در ميان عناصـر سـا        تبديل به دو قطب شدن      . كالبدي شهري است  

 نمـاد   ،انـد     دوش داشـته   سازي را بـر       در گذشته تمدن اسالمي كه بار اصلي فرهنگ       شهر  
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هـا در تفكـر دينـي           بيروني و تجسم جايگاه عبادت و علم به مثابه دو بال تعـالي انـسان              
هـا و جوامـع       يعني اگر عبادت و علم را دو عامل اصلي تعـالي و سـعادت انـسان      ؛  است

رهاي اسالمي از منظر فرهنگي بر پايه اين دو عنصر قوام داشت و اين               شه ،بشري بدانيم 
هـاي       موفق، بنياد و اساس اغلب فعاليـت       ةساز در يك تجرب       دو قطب فرهنگي و فرهنگ    

اي مهـم و        معماري داخلي مسجد نيز مقولـه     . اند    گيري الهي بوده      فرهنگي شهرها با جهت   
حـاج سـيدجوادي،    (ش مورد توجه پژوهشگران بوده است       بيو       كمقابل توجه است كه     

   ).245-209، صص1374 به بعد؛ زبرشيدي، 367صص1375
اي از كاركردهـاي مـسجد كـه در گذشـتة            پاره :كاركرد حقوقي، نظامي و اقتصادي    . ح

  مثـل  ؛و يا كمرنـگ شـده اسـت        از بين رفته      تقريباً ،تاريخي رواج داشته، در حال حاضر     
اي از    نيـز در گوشـه     )ع(اميرالمؤمنين علـي  (مانند حل دعاوي مردم     كاركردهاي حقوقي   

كـاركرد  ،  ))162ص  ،  159ص ق،1409الولى،  (پرداخت   مسجد كوفه به امور قضائي مي     
 4هاي نظامي بـه ويـژه در صـدر اسـالم،              پرداختن به امور نظامي و مشورت     نظامي مانند   

در مـسجد   ) المـال     بيـت ( حفظ و نگهداري امـوال نقـدي عمـومي        كاركردهاي اقتصادي   
ها و درآمدهاي يك مسجد همچنان          البته مسائلي مانند هزينه    ).116، ص ق1409لولي،  ا(

  . از مسائل رايج مساجد است
ولـي  . دهـد      مـي      اين كاركردها، به مسجد، نقشي پويا و بانشاط در محيط اجتمـاعي           

 بحثي مقدماتي پيرامـون مفهـوم       نشان دادن نقش مسجد در فرايند توسعة پايدار، نيازمند        
  . توسعه در فرهنگ و انديشة ديني است

  توسعه در نگاهي ديني

تـرين مـسائل فكـري و           كه از مهـم   ) development(توسعه به مفهوم رايج و امروزي آن        
آيد، همـزاد كنـار زدن ديـن از صـحنة مـديريت                 هاي معاصر به حساب مي        اجرايي سده 

هـاي اربـاب كليـسا،          هـا در واكـنش بـه تنـدروي            اروپائي.  است اجتماع در مغرب زمين   
را شرط و عامل الزم يا يكـي از شـرايط و عوامـل الزم و يـا                  ) secularism(گرايي   عرف

نتيجة قطعي توسعه شمردند و در سه الية انديشه، فعاليت و نهـاد سكوالريـسم را مبنـا                  
اين فهم از توسعه،    . قتصادي بيابد قرار دادند و همين سبب شد توسعه در غرب وجهي ا          
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رفتـه بـه        بعدها راه خود را براي رخنه در شرق و سرانجام سيطره بر آن نيز يافت و رفته                
اما در دوران معاصر بار ديگر فضايي مناسب براي بـه ميـدان             . اي جهاني بدل شد       انديشه

 عـصر   ،ع در عصر حاضر   گرهاي اين موضو      ترين نشان     يكي از مهم  . آمدن دين فراهم شد   
هـاي      نظريـه هاي اخالقـي در         احياگري ديني، تحول در مفاهيم توسعه و توجه به ارزش         

هاي متعـالي و مبـاني اخالقـي بـه دايـرة                جديد توسعه و راه يافتن مفاهيمي مانند ارزش       
  ).129، ص1376؛ قادري، 1380،     جهانيان(عناصر اصلي توسعه است 

يـافتگي      به هر حال، طبيعي است توسعه به مفهوم متعارف با مفهوم اسـالمي كمـال              
محـور اسـت،        اي ديـن      توسعه در تفكر اسالمي را كـه توسـعه        . فرد و جامعه تفاوت دارد    

از آيات  ). 1381 ،اكبري    علي. رك( يكسان شمرد    »حيات طيبه «شايد بتوان با تعبير قرآني      
توان نمايي كلـي     اند، مي  هاي انسان و جامعة آرماني پرداخته          ويژگي و روايات كه به بيان    
اين تلقي  ). حكيمي، الحياه . رك(يافته را به دست آورد          يافته و توسعه      از يك جامعة كمال   

هاي اسالمي بـا توسـعه       اي آموزه    زنندة توهم ناسازگاري پاره      اسالم از توسعة پايدار برهم    
 ٥    . زهد اسـت    و گرايي، توصيه به انفاق    اندوزان، آخرت     گرايي، سرزنش ثروت  مانند تقدير 

 مبـاني  .رك( اسـت  ديگر فرصتي نيازمند محور    دين     توسعة ابعاد و ها    ويژگي مباني، تبيين
 و خداسـت  غايـت  چون است، عبوديت بر مبتني كه توسعه اين در .)1381 ،...و انديشه

 ادعـا  توانند نمي ،برسند كمال به كه هم اندازه هر به جامعه و سانان است، اليتناهي خدا
 يـافتگي  توسعه ميزان از توان مي تنها لذا و اند رسيده يافتگي توسعه كمال نقطة به كه كنند
 يافته توسعه را -موعود جامعة از غير -جامعه يك توان نمي ولي ،گفت سخن جامعه يك

 ديگـر  از هـا     انـسان  درونـي  تحـول  از توسـعه  آغاز و نبود پايه    عدالت .كرد تلقي نهايي
 بـه  نگـاه  ايـن  يهـا     ويژگـي  ترين    مهم از ديگر يكي .است محور    دين توسعة يها    ويژگي
 قـرآن  از آيـاتي  .استتقو و ايمان با جهاني اين يها    نعمت از برخورداري پيوند توسعه،

 در و ورزيدن كفر و الهي يها    نعمت از ريدابرخور با تقوا و ايمان رابطة از صراحت به
   :مانند ؛است گفته سخن ها    نعمت اين دادن دست از ،نتيجه
 ولكـن  واالرض الـسماء  مـن  بركـات  عليهم لفتحنا واتقوا آمنوا القري اهل ان ولو«
  ؛)96:اعراف( »يكسبون كانوا بما فاخذناهم كذبوا
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 را ييهـا     بركـت  ما ،ساختند مي پيشه اتقو و آوردند مي ايمان ها    آبادي ساكنان اگر و«
 را هـا     آن نيز ما و كردند تكذيب )را پيامبران( ولي گشوديم مي ها    آن بر زمين و آسمان از
   .»ساختيم مبتال كردارشان نتيجة به

 فكفـرت  مكـان  كـل  من اًرغد رزقها يأتيها ةمطمئن ةمنآ كانت ةيقر مثالً اهللا وضرب«
  ؛)112:نحل( »يصنعون كانوا بما والخوف الجوع لباس اهللا هافأذاق اهللا بانعم

 هـر  از فراوانـي  به آن روزي و بود آرام و ايمن كه آورد مثال را اي قريه خداوند و«
 شـان  كـرده  ايـن  سبب به نيز خداوند و ورزيد كفر خدا يها    نعمت به ولي رسيد، مي جا

   .»پوشاند ها    آن به ترس و گرسنگي لباس
  :است استوار مهم پاية دو بر ديني باور در توسعه

 بـه  تنهـا  محـور،  ديـن  توسـعة  در :او وجـودي  ابعـاد  و انـسان  به جانبه    همه نگاه  . 1
 و عاطفي ،علمي ،معنوي و مادي نيازهاي همة بلكه شود    نمي توجه انسان مادي نيازهاي
  .گيرد    مي قرار جهتو كانون در مساوي الزاماً نه و متعادل نگاهي در بشر روحي و جسمي

 قلمـرو  محـور،     دين توسعة در :دنيا به ابزاري نگاه و انساني حيات نديدن موقت  . 2
 حيـات  بلكـه  نيـست  مـادي  حيات تنگ ةمحدود فقط انسان، معنوي و مادي رستگاري

     طباطبـائي، ( گيـرد     مـي  بـر  در نيز را ها    انسان مرگ از پس زندگي كه است بشري جاويد
 اين باره اين در .)46-38صص .ش1379 منصورنژاد، ؛213 آية ذيل ،135ص     ،2ج ا،ت    بي

 مـؤثر  هاي آموزه ترين بنيادي از يكي آخرت و دنيا تعامل كه رسد    مي نظر به الزم توضيح
 حـضور  دورة به محدود انساني حيات ديني نگاه در .است آن ديني مفهوم در توسعه در
 زننـدة  رقم او دنيوي زندگي و است جاويدان حيات داراي سانان و نيست دنيا اين در او

 هـر  لـذا  دارد، ابزاري نقش آخرت به نسبت دنيا يعني ؛اوست اخروي زيست چگونگي
 خـاطر  از را دنيـا  ابـزاري  نقش يا و كند غافل خود جاودان حيات از انسان كه اي برنامه

 بـراي  تالش عدم معناي به نسخ اين .كند مي دور خود واقعي سعادت از را انسان ،ببرد
 ايـن  و برگرفـت  دنيـا  همـين  از بايـد  را آخـرت  توشة نيست، ها    انسان دنياي كردن آباد

  .شد نخواهد درو آن از درخور محصولي ،نباشد آباد اگر مزرعه

 توسـعه  و مـسجد  تعامـل  درك سـوي  بـه  گـامي  توان    يم توسعه، از تعريف اين با
 دو در كـه  آن فرهنگـي  و ارتبـاطي  كـاركرد  ويـژه  به مسجد مختلف هايكاركرد .دوگش
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 و ترويج در بلند جايگاهي است، يافته تجلي اطالعات انتقال و سازي    فرهنگ كلي قالب
 و فـرد  تعـالي  يعنـي  ،دين واالي اهداف به يافتن دست و توسعه فرهنگ ساختن نهادينه
 در را مسجد جايگاه تواند    مي كه ،مسجد ديگر كاركرد دو به توان    مي اكنون .دارد اجتماع
  :كرد اشاره ند،ك باز تر    روشن اي    گونه به توسعه فرايند

 و سـخت  راهـي  )ص(پيـامبر  :دينـي  مطلـوب      جامعة از كوچك اي    نمونه و الگو ارائة .ط
 يكـي  شايد و داشت روي پيش وسط امتي و اسوه و الگو اي    جامعه ساختن براي دشوار

 سـاكنان  كـردن  همساز مسير، اين در )ص(پيامبر دشواري ترين    مهم شايد و نتري    مهم از
 و سـودمندترين  از يكـي  و بـود  مطلـوب  جامعـة  بـا  عربستان جزيرة    شبه مركزي نواحي

 در نمونه و الگو يك ةارائ كند، كمك هدف اين به توانست    مي كه اقداماتي ترين    اثربخش
 سـطح  بـردن  بـاال  ضـمن  )ص(پيامبر عمل اين .بود لوبمط جامعة از تر    كوچك مقياس
 نگـاهي  زا برخـورداري  و نگري    آينده و نگري    كالن با را آنان مسلمانان، ديد افق و بينش

 واننهـاده  را آن و دارد عهده بر را نقش اين همچنان مسجد .ساخت    مي مأنوس يراهبرد
 مـديريت  و ريـزي     برنامـه  يهـا     شچـال  و مباحـث  تـرين     مهـم  از يكي نيز امروزه .است
 با مردم تودة يا اجتماعي گروه يا سازمان يك اعضاي ساختن همسو چگونگي مشي    خط

 وضعيت از اي     نمونه ارائة ،ها    حل راه جمله از و است مديران و ريزان    برنامه كالن اهداف
 .اسـت  كوچـك  مقياسي در آينده از ليك دركي به رسيدن زمينة آوردن فراهم و مطلوب
 اسـالمي      جامعـة  يهـا     ويژگـي  بـا  مـسجد  آداب ترين    مهم از اي    گزيده اي    مقايسه بررسي

 مـوارد  اين .رساند مدد مسجد كاركردهاي از دركي چنين به رسيدن براي را ما تواند    مي
 ازگوكننـدة ب و ترجمـان  تواند    مي -خود عبادي جوهرة حفظ كنار در -آن مشابه موارد و

  .باشد هم ديني جامعة يك يها    ويژگي و معيارها
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  ديني جامعة ويژگي  مسجد آيين و آداب
 زمـين  فروش حرمت و مسجد ملكيت امكان عدم

  مسجد اموال و
 طبيعي مواهب از اسالمي جامعة آحاد يكسان سهم

  عمومي امكانات بر جامعه حاكمان مالكيت عدم و
  ديني جامعة شهروندي نخست شرط ؛دروني اكيپ   جدمس به طهارت با ورود

ــواره وجــوب ــاك هم ــاه پ ــسجد داشــتن  نگ  از م
 شـدن  آلـوده  صـورت  در و )نجاسات( ها    آلودگي
  آن كردن پاك براي درنگ    بي تالش     مسجد،

 جامعـة  معنـوي  و مـادي  فضاي پاكي براي تالش
  اسالمي

 عملي ندادن انجام مسجد، در نگفتن سخن بيهوده
  مسجد در بيهوده

 مــسير در هــا    فرصــت از بهينــه اســتفادة ضــرورت
  ديني جامعة در خداجويي

  اسالمي جامعة حرمت و حريم حفظ ضرورت  مسجد درون به غيرمسلمان ورود نبودن مجاز
 شـنيدن  از بعـد  مـسجد  از شدنن خارج استحباب

  اذان
 و عمـومي  شعائر به نسبت بودن حساس ضرورت
  اسالمي ةجامع يها    فراخوان

 و مـسجد  بـه  رفـتن  در ديگـران  بـر  گرفتن يشىپ
  آن از خروج در خيرأت

 اسـالمي  جامعـة  بـه  پيوسـتن  در تسريع ضرورت
  آن از نشدن دور و )پذيري    جامعه(

 كـردن  خوشـبو  و پـاكيزه  و فـاخر  لبـاس  پوشيدن
  مسجد در خويش

  ديني جامعة ظاهري يها    زيبايي حفظ

 پيوند و مشورت و همسايگي و همنشيني كراهت
  روند نمي مسجد به كه كساني با خانوادگي

 كـه  كـساني  به نسبت ييها    محدوديت اعمال لزوم
  ندارند را الزم تعهد اسالمي جامعة ضوابط به

 موقعيت از فارغ جماعت نماز صفوف در ايستادن
  خود ياجتماع

 تعـدد  وجـود  بـا  ديني جامعة در برابري و عدالت
 و منزلـت  تفـاوت  و جتماعيا يها    گروه و طبقات
  ها    آن جايگاه

 از نمـاز  صـفوف  بودن خلل بدون و پيوسته    هم به
  جماعت

 جامعة يك در پيوستگي    هم به و انسجام و وحدت
  ديني

 جانـشيني  شايـستگي  كه افرادي ايستادن تر    نزديك
  امام به دارند را جماعت امام

  نيدي جامعة يك قدرت هرم در ساالري    شايسته

ــشتازي  نامأموم به نسبت امام ايستادن تر    نييپا و جلوتر ــين در و پي ــال ع ــادگي ح ــي و افت  فروتن
  ديني جامعة يك پيشواي

 سوي از شده    تعيين يها    ويژگي از امام برخورداري
  مردمي مقبوليت حال عين در و مقدس شرع

 مـديريت  نظام مردمي مقبوليت و الهي مشروعيت
  ديني ةجامع در رهبري و

 توسط نمازگزاران ترين    ضعيف شدن گرفته نظر در
  جماعت امام

 در جامعـه  اقشار ترين    پايين حال رعايت ضرورت
  اجتماعي يها    ريزي    برنامه و تدبيرها

 جـز  -الفـاظ  در نامأمومـ  تبعيـت  ضـرورت  عدم
  امام از -االحرامةيربتك

 جامعة در شرعي ضوابط به محاط اظهارنظر آزادي
   المياس

ــزوم  اعمال در امام از نامأموم نگرفتن پيشي ضرورت ــت ل ــردم تبعي ــت از م ــانون و حاكمي  در ق
  ها    گيري    تصميم

  اجتماعي مواسات و خيرخواهي  يكديگر از نمازگزاران تفقد ضرورت
 بـه  واردان    تـازه  پيوستن براي شرايط آوردن فراهم
  جماعت نماز

 و پـــذيري    جامعـــه يهــا     راه تـــسهيل ضــرورت 
  ديني جامعة در پذيري    فرهنگ
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 نقش بارة در ديدگاهي ارائة براي تنها گرفت، قرار اشاره مورد جدول اين در آنچه
  .بخشيد غنا آن به بيشتر بررسي و تأمل با توان    مي و است مسجد اجتماعي

 آداب چنـين  با مسجد در نمسلمانا مستمر حضور :اسالمي جامعة شهروندي تمرين .ي
 در ولـي  ،داد    مـي  آينـده  افق به نسبت كالن نگاهي ها    آن به نخست درجة در ،احكامي و

 را ها    آن و ساخت    مي آماده اي    جامعه چنين ساختن در مشاركت براي را ها    آن ،حال عين
 مسجديان چه .كرد    مي تربيت مطلوب و آرماني جامعة با متناسب اي    گونه به و تدريج به

 آمـادة  تـا  نـد كن    مي تمرين تر    كوچك مقياسي در را ديني جامعة يك در شهروندي آداب
 در مهمـي  نقـش  توانـد     مـي  مـسجد  كاركرد اين .شوند اسالمي بزرگ جامعة در حضور
 فضاي در مسلمانان .دباش شتهدا اسالمي جامعة تحقق ايبر ديني كالن يها    آرمان تحقق

 و مواسـات      صـميميت،  خـدامحوري،  از آكنـده  اسـالمي  جامعة يك در زندگي مسجد،
 حـضور  بـه  توجـه  بـا  و كنند مي تجربه كوچك اي محدوده در را معنويت و خيرخواهي

 ايـن  بـر  .گيرنـد  مـي  انس ديني جامعة يك در زندگي فرهنگ با عمالً مسجد در مستمر
 و آرمـاني  جامعـة  تحقـق  سـاز  زمينـه  مـسجد  كوچـك  محدودة در سازي فرهنگ اساس
  .است اسالمي يافتة    توسعه
 فرهنـگ  و انديـشه  در مسجد مختلف كاركردهاي و توسعه ديني مفهوم به توجه با

 محـيط  مـسجد  كـه  رسـيد  نتيجـه  ايـن  بـه  بيـشتري  اطمينـان  با توان    مي اكنون اسالمي،
 پايـدار  توسـعة  زمينـة  در سـازي     فرهنـگ  و آمـوزش  بـراي  مناسبي ارتباطاتي -فرهنگي

 ايـن  به بخشيدن تحقق توانمندي كه است شهرونداني تربيت و )جهاني    آن و انيجه    اين(
  .دارند را توسعه

  ها    يادداشت

                                                 
 از در مزگت اندر )ع(چون علي«:  چهارم به كار رفته استةكلمة مسجد در متون فارسي سد .1

  .)674، ص1380نامة طبري،     تاريخ(» ملجم علي را بيافت، شمشير بزد آمد و ابن
؛ همو، 267-265صص ،1365زاده،     سلطان.  نمونه ركرايهايي در اين زمينه، ب     براي بحث.2

  . ش1378زاده،      نقي و61- 57صص ش،1365؛ فالمكي، 208-204 صص    ،ش1362
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هاي  نقش كتابخانه«اين كتاب با نام (  الف-1373سباعي، . هاي مساجد، رك در بارة كتابخانه. 3
 سازمان مدارك توسط علي شكوئي ترجمه و توسطنيز » فرهنگ و تمدن اسالميمساجد در 

هاي  ؛ در زمينة كتابخانه) منتشر شده است1373فرهنگي انقالب اسالمي در همان سال 
  . ش1378كريميان سردشتي، . مساجد ايران نيز رك

 .ايج بودالزم به ذكر است كه آموزش نظامي در اوايل جنگ تحميلي در مساجد ايران ر. 4

-171صص     ،1375؛ عيسوي، )ويژه فصل دوم و سومه ب(.  ش1381ش؛ 1380موسايي، . 5
  .647-623صص     ،1375؛ بناء رضوي، 576-537صص     ،1375خليليان،  و مازار    ؛ عرب223

  كتابنامه

 .قرآن -

  .بيروت دار: بيروت .1 ج.الطبقات الكبرى .)م1985 (محمدسعد،     ابن -

  .32شمارة آبان،  .ماهنامة كوثر .»سار مساجد در سايه« .)1378 (ا، محمدباقرباباني -

مجموعـه مقـاالت اولـين       .»رويكرد اسـالمي توسـعه اقتـصادي       «.)1375( بناء رضوي، مهدي   -

 .647-623 صص    دانشگاه شهيد بهشتي،:  تهران.همايش اسالم و توسعه

:  تهـران  .محمـد روشـن   :  تـصحيح  .لعمـي  گردانيدة منسوب بـه ب     .)ش1380( تاريخنامة طبري  -

  .سروش
 .اقتـصاد اسـالمي    .»)ره(نقش دولت در توسعه از ديدگاه امام خميني        «.)1380(، ناصر     جهانيان -

   .3شمارة . پاييز

 1ج .ة، فني ة آثاري ة حضاري ة تاريخي ةدراس: مساجد ايران  ).ش1375( حاج سيدجوادي، سيدكمال   -

سـروش؛ معاونـت فرهنگـي وزارت       :  تهـران  .)ابع الهجـري  منذ القرن االول حتي القرن الس     (
 .ارشاد

:  قـم  .5 ج .وسائل الشيعه الـي تحـصيل الـشريعه        .)ق1409( حر عاملي، شيخ محمد بن حسن      -
  .1 ط.البيت الحياء التراث مؤسسه آل

 . 1367-1358 .دفتر نشر فرهنگ اسالمي:  تهران.ج6 .الحياه .الحكيمي، محمدرضا و ديگران -

هـاي فرهنگـي        مركز مطالعات و پـژوهش    :  قم .اسالم و توسعه   .)1381( ، محمدجمال خليليان -
  . 1 چ.حوزة علمية قم

  .1كيهان، چ:  تهران.مسجد در معماري ايران .)ش1374( زبرشيدي، حسين -
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  و  محمـد عباسـپور    ة ترجمـ  .هـاي مـساجد    تاريخ كتابخانه  .) الف -1373( سباعي، محمدمكي  -
  .هاي اسالمي     بنياد پژوهش:مشهد. محمدجواد مهدوي

 . علـي شـكوئي    ة ترجمـ  .هاي مساجد در فرهنگ و تمدن اسـالمي        نقش كتابخانه  .) ب -1373( همو -
  .سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي: تهران

  .1آگاه، چ: ، تهرانگيري شهر و مراكز مذهبي در ايران    روند شكل .)1362 (زاده، حسين    سلطان -

 . 1آبي، چ: تهران .اي بر تاريخ شهر و شهرنشيني در ايران    مقدمه .)1365 (همو -

  .هاي فرهنگي    دفتر پژوهش:  تهران.هاي تاريخي ايران    فضاهاي شهري در بافت. )1370 (همو -

دفتـر  :  تهـران  . محمدحسين سـاكت   ة ترجم .تاريخ آموزش در اسالم    .)ش1361( شلبي، احمد  -

  .نشر فرهنگ اسالمي
  .  انتشارات اسالمى:قم .3 و 1ج .الخصال .)ش1362( جعفر محمدوب ا،صدوق -
 –فــروردين  .معرفــت .» و عملكــرد مــسجد در تربيــتقــشن «.)1379( ضــرابي، عبدالرضــا -

  .33شمارة . ارديبهشت

مؤسسه االعلمي   : بيروت .2 ج .الميزان في تفسير القرآن    .)تا    بي( محمدحسين  السيد     طباطبائي،ال -

  .للمطبوعات
دار :  بيـروت  .1 ج .اللمعـه الدمـشقيه   ،  )تا    بي (الدين مكي  ، محمد بن جمال   )شهيد اول (العاملي   -

 .العالم االسالمي

سازگاري مفاهيم فرهنـگ اسـالمي بـا         «.)1375( اكبر و خليليان، محمدجمال       مازار، علي     عرب -
دانـشگاه شـهيد    : ان تهـر  .مجموعه مقاالت اولين همايش اسـالم و توسـعه         .»توسعه اقتصادي 

  .576-537صص     بهشتي،

  .نسل كوثر:  تهران.حيات طيبه .)1381 (اكبري، حسن    علي -

مجموعـه مقـاالت اولـين       .»بررسي روابط دين و توسعة اقتصادي      «.)1375( عيسوي، محمود  -

 .دانشگاه شهيد بهشتي:  تهران.همايش اسالم و توسعه

   : تهـران  .ينـوراهللا كـساي   ة   ترجمـ  .ي بـزرگ اسـالم    يهـا  دانـشگاه . )1372(عبدالرحيم  نيمه،   غ -

  . تهراندانشگاه
 دانشگاه تهـران،  : تهران. سازي بناها و شهرهاي تاريخي        زنده    باز .)1365 (فالمكي، محمدمنصور  -

 .61-57صص

 .مجموعه مقاالت اولين سمينار بررسـي تحـول مفـاهيم          ).1376(،  )به اهتمام (سيدعلي  ،   قادري -

  .المللي دفتر مطالعات سياسي و بين. فاهيمبحث تحول م
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كتابخانـه، مـوزه و   :  تهـران .هاي مساجد ايران تاريخ كتابخانه .)1378( كريميان سردشتي، نـادر   -
  . مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي

هـاي      مجموعـه گـزارش   ). 1381(» هـاي توسـعه       هاي ديني در برنامـه        مباني انديشه و ارزش    «-
 . اسفند. 4اندازهاي توسعه ايران، دفتر اول، محور     ها و چشم    همايش چالش

  .11 چاميركبير،:  تهران.فرهنگ فارسي .)1376( معين، محمد -

 بـه  . دفتـر نخـست  .دين و توسعه فرهنگي، سياسي و اقتصادي    .)ش1379 (منصورنژاد، محمـد   -

 .1مؤسسة نشر علوم نوين، چ:  تهران.اهللا محمدشاهي كوشش حجت

  .1سرزمين ما، چ:  تهران.اسالم و فرهنگ توسعه .)1380( وسايي، ميثمم -
مجموعه مقـاالت همـايش     . »كالبد مسلط بر مجتمع اسالمي    : مسجد« .)1378 (زاده، محمد     نقي -

  . دانشگاه هنر:  تهران.گذشته، حال، آينده: معماري مسجد

  .الحياء التراث) ع( آل البيتسسهؤ م:قم .3ج .مستدرك الوسائل .)ق1414( يرزاحسينم، ينور -

  .العلم للماليين دار: بيروت .االسالم  المساجد فى .)ق1409( ، طهيالول -

  
� Encyclopedia of Islam; (New Edition), (EI2). v6, Leiden: Brill, "Masdjid". 


