
 نقش مساجد در تعمیق باورهای دینی

 *حامد قرائتی

چکیده
گذاری عناصـر مختلـف داخلـی و خـارجی در عرصـه  تاریخ پرفراز و نشیب اسالم شاهد تأسیر

هتمـام الزم در تعمیـق اندیشه و فرهنگ اسالمی بوده است. تأسیر و تأسری که بـه دلیـل فقـدان ا
هـا را تبـدیل بـه تهدیـدهای معرفتـی کـرده اسـت؛ باورهای دینی، در مـوارد متعـددی فرصـت

ــار  ای گونه به ــه دچ ــان ک ــهداء)ع( آن زم ــام سیدالش ــدویت و قی ــون مه ــواردی همچ ــه در م ک
تواند به تهدیدی عقیـدتی همچـون ظهـور  بهره باشد، می گرایی شده و از عمق کافی بی سطحی
گرایانه در موضـوع قیـام سیدالشـهدا)ع( مبـد   های اباحهدروغین مهدویت و یا قرائت مدعیان

های اجتمـاعی و گردد. این مقاله تالش دارد با تکیه بر منابع قرآنی، حدیثی و تاریخی و واقعیت
تحلیلی، به بررسی نق، مسـاجد در تعمیـق باورهـای  ـ با رویکردی کاربردی و روش توصیفی

هدف مقاله تبیین نق، مسجد در تعمیق باورهای دینی اسـت و در پایـان بـه ایـن دینی بپردازد. 
نتیجه دست یافته است که مساجد در مقایسه با دیگر اماکن مذهبی عـالوه بـر تـأمین نیازهـای 

هـای دینـی پرداختـه و کمتـر دچـار احساسی و آیینی، به تقویت ابعاد استداللی و برهانی آموزه
 اند. ههای انحرافی شدگفتمان
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مقدمه

های  سبب شد تا مذاهب و فرقـه ماندن جوامع اسالمی از رهبری معصومانۀ اهل بیت محروم
کنندۀ مسـیرهایی از  هایی که آگاهانه یا ناآگاهانـه ترسـیم مختلفی پا به عرصه ظهور گذارند. گروه

چه بیشتر انسجام و اتحاد امت اسالمی را تهدید کرده و آحاد مسـلمانان را  وری بودند که هربا دین
ویژه عصـر  که تاریخ اسـالم و بـه ای گونه ساخت؛ بهاز دستیابی به حقایق راستین اسالمی دور می

تنها بهره چنـدانی از معـارف  های متعددی در جوامع اسالمی است که نهحاضر شاهد ظهور فرقه
اند. چنین سرنوشتی را عالوه بـر تـاریخ اهـل  المی نبرده، بلکه حتی به نابودی اسالم کمر بستهاس

توان در دیگر عناصر حیاتی دین اسالم همچون قرآن و مسـاجد نیـز مشـاهده کـرد؛ می بیت
سـاختن امـت اسـالمی از مقومـات  سـازی و منصرف توان از آن بـه عنـوان بد سرنوشتی که می
شـود کـه تر مـی زننده گاه آسیب پوش، نوآوری یاد کرد. چنین تلّون و تعددی، آنمعرفتی خود در 

هـای دینـی احتما  از سر دلسوزی، پشتوانه این میهمانان نوخوانده یا ناخوانده از سوی برخی و به
هـایی بـا هـدف خلـق اسـالمی جدیـد کـه بـا آمـا  و باز افـراد و گـروه یابند. چه اینکه از دیرمی

های اسالمی اقدام کردنـد؛ ان در تعارض نباشد، به بازتعریف معارف، مبانی و آموزههایش خواسته
گرایـی و گرایی، بـاطنی گریزی، اباحـهمکاتبی که با تسامح رویکردهای مشترکی همچون تکلیف

 اند و این اتفاقی نیست که اجتماعشان حتی المقدور از مساجد به دورند.  گرایی داشتهافراط
ترین متغیرهـای ایـن تحقیـق عبـارت اسـت از نـوعی دینی به عنوان یکی از مهم تعمیق باورهای

باورمندی به معارف دینی که مبتنی بر منابع معتبر و تحت اشراف عالمان دینی شـکل گرفتـه و از 
هـا،  زدگی به دور باشد. در این تعریف، باورهای دینی محدود به آیینگرایی و عوام روی، افراط کج

بخ، اعتقـادی، فقهـی،  های ادبی، احساسی و نمادین نبوده و دارای حقایق تعـالیمراسم و جنبه
 باشند. اخالقی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می

مسجد دیگر متغیر این تحقیق است. نهادی با اهداف، احکام و قوانین منضبط در منابع اسـالمی 
بـاره و  خانـه، امام خانـه، جماعتاط، جـمرغم ظهور اماکنی مانند تکیه، خانقـاه، ربـ است که به

نمازخانه، هنوز جایگاه و کارکرد خود را در تمـامی جوامـع اسـالمی حفـظ کـرده و دارالحکومـه 
بـه عنـوان خـاتم االوصـیا خواهـد بـود  به عنوان خاتم النبیین و مهدی منتظر رسو  خدا

که مساجد اربعـه )مسـجد  یا گونه . مساجد مراتب متعددی دارند؛ به(135 : ص1419، ی)المشهد
الحرام، مسجد النبی، مسـجد االقصـی و مسـجد جـامع کوفـه( دارای فضـایل و حتـی احکـام 
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اختصاصی هستند و در رتبه بعدی مساجد جامع، محله، شخصی و بازار قرار دارند. در این میـان 
شده است. این گذاری عرفی در برخی از مناطق از تکایا به عنوان مساجد شیعیان یاد  و در یک نام

و  51: صـص1387، ی)عناصـردرحالی است که تکیه در فرهنگ صوفیانه نام دیگری از خانقاه است 
و در فرهنگ متشرعه عبارت است از مکانی برای عـزاداری و یـادکرد از فضـائل و مصـائب  (126

بـه عنـوان فاطمیـه، حسـنیه، حسـینیه،  عمده با نام یکی از اهل بیت طور  که به اهل بیت
مهدیه، عباسیه، زینبیه و... زینت یافته و در گذشته نـه چنـدان دور مشـتمل بـر برخـی نمادهـای 

از دیگـر امـاکنی کـه در  .(265: ص1370، ی؛ نجم442: ص1، ج1386، ی)مستوفصوفیانه بوده است 
کـه ایـن  باشـند؛ درحالیها میخانه شوند، نمازکاربردهای عرفی و با تسامح، مسجد انگاشته می

ن نیز به لحاظ لغوی و فقهی فاقد شرایط، ضـوابط و فضـایل مسـجد بـوده و ابتکـاری بـرای اماک
شوند. به هر روی مراد از مسـجد تأکید بر نماز جماعت در برخی از فضاهای عمومی دانسته می

در این تحقیق تنها اماکنی خواهد بود که استعما  این نام بر آنها به لحاظ لغوی و فقهـی صـحیح 
 رای احکام و فضایل اختصاصی و منصوص باشند.بوده و دا

بار نیسـت کـه مـورد  بررسی کارکرد و نق، مساجد در تعمیق باورهای دینی گرچه برای نخسـتین
توجه قرار گرفته با این همه ابعاد مختلف این موضوع نیازمند اهتمام بیشتر است. برخی از آسـاری 

نق، امـاکن مـذهبی تهـران »تند از: مقاالت اند عبارکه به صورت ضمنی به این موضوع پرداخته
بررسـی »، (159-115: ص1392)قرائتـی، « در تقویت گفتمان مقاومـت و پایـداری در دوره قاجـار

ها در اصال، و ارتقای گفتمان دینی؛ نمونه پژوهشی تهـران در مدرسه آفرینی مسجد تاریخی نق،
هــای امــاکن مــذهبی در گفتمــان نقــ،»، (30: ش1395)صــفری فروشــانی و قرائتــی، « دوره قاجــار

هایی با عنـوان  و کتاب (60، ش1393)قرائتی، « اجتماعی و سیاسی دوره قاجار؛ بررسی مورد تهران
اسـر صـالح بـن ناصـر الخـزیم  وظیفه المسیجد فی  المجتمی اسر عبدالمعطی،  رساله المسجد

المسیجد و روره   (،1419به قلم صالح بن غانم السـدالن ) األثر التربوی للمسجد (، 1419)
جایگیاه مسیاجد  (، 1408اسر عبدالله الوشـلی ) صبر العرور من خالل الحلق العلمیهالتعلیم 

بـه قلـم جمعـی از نویسـندگان  رر مسیاجدکارکی(، 1382بـه قلـم رضـایی ) رر فرهنگ اسالم 
ان یی)از آغیاز اسیالم تیا پا آن رر جامعیه اسیالم  و اجتمیاص  رات صلمیمسجد و تاث(، 1384)

(. گرچـه ممکـن اسـت در بخشـی از ایـن آسـار بـه صـورت 1382) یاسر فراهت(یومت اموکح
مستقیم به نق، مساجد در تعمیق باورهای دینی پرداخته شده باشد، این موضوع بـه صـورت  غیر

فارسی قرابت بیشتری با مسئله این  مستقل مورد توجه نبوده است. همچنین با وجود اینکه آسار غیر
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ها و اسـتعدادهای اند و بیگانه از فرصت شیعی بوده ی ناظر به جوامع عربی و غیرتحقیق دارند، ول
 باشند.موجود در جامعه ما می

نقشمساجددرتبلیغوآموزشباورهایدینی.1

بایست به مرحله آموزش منتهـی شـود. در  های دینی از مرحله تبلیغ شروع شده و میباور به آموزه
تال  و ناکارآمدی در هر دو حیطـه بـه ظهـور باورهـای جاهالنـه و این میان، روشن است که اخ

ناپـذیری خواهـد انجامیـد؛  های جبران های ناصحیح از تعالیم دینی منجر شده و به آسیب قرائت
رو اهتمام نهادهای متولی تبلیغ و آموزش دینی به محتوا، ابزار و بستر آموزشـی بسـیار تـأسیر  این از

های معـارض یـا  گفته و فعالیت نهادها، افراد، مکاتب و گروه ت پی،گذار است و فقدان مالحظا
مستقیم عامل ظهور و بروز باورهـای انحرافـی و  کم ناکارآمد خواهد توانست مستقیم یا غیر دست

باوری بـه دلیـل  کـه در تـاریخ معاصـر، مهـدی طور التقاطی در عرصه دین و مذهب گردد. همان
هـای انحرافـی همچـون بابیـت، ها و گروهها باعث ظهور فرقهخروج از مسیر تبلیغی و علمی بار

ویژه در عصـر  بهائیت و در عصر حاضر احمد الحسن بصری شده است. بررسی این موضوع بـه
 اند، اهمیت بیشتری دارند. حاضر که ابزارهای تبلیغی و آموزشی تنوع قابل توجهی یافته

اولویتکارکردعلمیوآموزشی.1ـ1

هـای هـای دینـی در قالـبرباز و مبتنی بر احادیث اولیای دین، محل فراگیری آموزهمساجد از دی 
ای، بلکه بـه عنـوان  متنوع رفتاری و گفتاری بوده و هستند و این امر نه به عنوان یک کارکرد حاشیه

در حـدیثی توصـیه  یک هدف و انگیزه اصلی از حضور در مساجد بوده اسـت. رسـو  خـدا
تنها رسو   نه 0دادن باشد. مؤمنان از حضور در مساجد فراگیری علم و یا آموزش اند که انگیزۀکرده

                                                           

ير يتعلمُ أو يعلمُ َمو بمنزل  المجاهد َهي سهبيل اللّ ومها جهاء : ». قا  رسو  الله0 ما جاء مسجدي هذا ل  يأت اا ُل

سجد من آید و هدفی جز این نداشته باشد کـه خیـری را یـاد ؛ هر کس به ملغير ذل  َمو بمنزل  رجل ينظر إل  متاع غيره
بگیرد یا یاد بدهد، او در حکم مجاهد در راه خداست و هر کس که برای غیر آن آید، همانند مردی است که به کاالی 

 :2 ، ج 1425شـهری،  ؛ محمـدی ری83: ص1تا، ج  ؛ قزوینی، بی418: ص2تا، ج  )ابن حنبل، بی« شخصی دیگر نظر دارد
يهر يتعلمهُ أو »کند که  الدرداء از رسو  الله نقل می ی. یا در حدیثی دیگر أب(342ص ما ما رجل يغدوا إله  المسهجد ُل

؛ هر کسی که بامدادان برای یاد گرفتن یا یاد دادن خیری بـه مسـجد در يعلمُ إا كتُ ُل أجر مجاهد، ا ينقلُ إا ]مغاهما[
 .(173: ص8 ، ج 1403)کوفی، « مند گردد مگر بهره باز نمیآید، دارای اجر مجاهد در راه خداست و 
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رغم حاکمیـت  نیز به در عصر حاکمیت خود در مدینه، بلکه دیگر پیشوایان معصوم خدا
کـه  ای گونه دیگران، بر حضور در مساجد با هدف آموزش و تبلیغ باورهای دینی اصرار داشـتند؛ به

تازگی مصائب کربال را متحمل شده و در عصر خفقان  در شرایطی که به امام علی بن الحسین
گرفتنـد های اسالمی در مسجد النبی را پی میزیستند، رسالت تبلیغ آموزه( می132-40اموی )

از  0و وعظ و ارشاد دینی ایشان در روزهای جمعه از برنامه منظم و مستمر در مسـجد النبـی بـود.
احتما   بـه –شود که برخی از صحابه از حضور در مسجد  تنباط میمضمون برخی از احادیث اس

   1اند. هدفی جز طلب علم نداشته -اوقات نماز در غیر
های بیانی، ادبی، عالوه بر انتقا  معارف دینی به صورت تبلیغ که مشتمل بر قالب معصومین

ی نیـز اهتمـام ویـژه های علمـ احساسی و استداللی است، بر ارائه معارف دینی در قالب مباحثـه
یـابی نیازمنـد طـی یـک فراینـد  هـای اولیـه و انگیزهداشتند؛ زیرا همواره مخاطبان پس از آگـاهی

منضبط آموزشی هستند تا باورهای اولیه را عمق بخشیده و به علم و ایمان و عمـل تبـدیل کننـد و 
 قدرت یابند. ها، بر دفاع عالمانه از باورهای خود نیز ماندن از بدعت عالوه بر محفوظ

های علمـی در مسـجد  خوریم که حضرت جلسهبه مواردی بر می با مطالعه سیره رسو  خدا
دادند و طالبان علـم در مسـجد را افضـل از عابـدان توصـیف  های عبادی ترجیح می را بر جلسه

تنها خود بلکه اصحاب را نیـز بـه تبلیـغ و آمـوزش معـارف دینـی در  نه بیت اهل 3کردند. می
                                                           

  با ال سيا يعظ الناس ويزهده  َي الدهيا ويرغبم  َي أعمال اآلخرة بمذا الكهمم َه  عا سعيد با المسيُ قال: كان عل. »0

رجعون َتجد كهل هفهس مها مسجد رسول اللّ وحفظ عنُ وكتُ كان يقول: أيما الناس اتقوا اللّ واعلموا أهك  إليُ ت  كل جمع  َ

عملت َي هذه الدهيا ما خير م ضرًا وما عملت ما سوء توي لو أن بينما وبينُ أمدا بعيدا وي هذرك  اللّ هفسهُ، وي ه  يها ابها 

 .(593 : ص1417؛ صدو ، 72، ص8، ج 1362)کلینی، « آيم الغاَل وليس بمغفول عنُ
أحمهر، َقلهت لهُ: يها   عله  بهري عله  المسجد متك  ، وهو َ اللّ عنُ قال: أتيت النب  وعا صفوان با عسال رض. »1

! إه ! يا رسول اللّ الممئكه  بأجن تمها،  ه  يركهُ   ُ فُّه ُ تَ لَ جئت أطلُ العل . َقال: مرحباً بطالُ العل ، إن طالُ العل    رسول اللّ

؛ 54: ص8 ، ج 1405، یبرانـ؛ ط107: ص1368، ی)شـهید سـان« بعضما بعضًا حت  يبلغوا سماء الدهيا ما م بتم  لمها يطلهُ
 .(23: ص1تا، ج  ، بییفیض کاشان

مسجده، َقال: كمهما عل  خيهر، وأحهدهما أَضهل مها صهاحبُ، أمها   عا عبداللّ با عباس: أن رسول اللّ مرل بمجلسيا َ. »3

، ويعلمهون الجاههل، َمه  هؤاء َيدعون اللّ ويرغبون إليُ، َإن شاء أعطاه  وإن شاء منعم ، وأما هؤاء َيتعلمهون الفقهُ والعله 

؛ قزوینـی، 79: ص1379شـهری،  ؛ محمـدی ری312تـا: ص شهری، بی )محمدی ری« أَضل. وإهما بعثت معلما.    جلس َيم 
 .(83: ص1تا، ج  بی
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شـاید بتـوان تأکیـد و توصـیه بـه  0کردنـد.د توصیه کرده و آنها را در این زمینه راهنمایی میمساج
هایی همچون شکایت مسـاجد از تارکـان آنهـا در   حضور در مساجد و بیان فضایل دینی و یا بیان

قیامت و یا آبادانی مسجد به حضور در آن و.. را تالش اولیای دینی برای گسترش فراینـد آمـوزش 
 ارف دینی در نهاد مسجد دانست. مع
حاکمیتضوابطمادیومعنوی.1ـ2

نمایـد، ضـوابط آنچه ترویج و گسترش باورها در مساجد را از دیگر امـاکن مـذهبی متمـایز مـی
تنها معمـاری و کالبـد مسـاجد کـه  گیرانه الزامی و ارشادی در مساجد است؛ چه اینکه نـه سخت

ها،  کنـد، بلکـه برنامـهای و تبلیغی مسجد تأکید مـینق، رسانهمتشکل از مأذنه و منبر بوده و بر 
بایسـت بـر ضـوابط و شـرایط فقهـی، های قابل طر، در مسجد نیـز مـی متولیان و حتی موضوع

فرمود: هـر  به نقل از رسو  خدا اخالقی و اجتماعی منطبق باشد؛ برای نمونه امام صاد 
ریزه  فرهنگ جاهلی است او را با پرتاب سـنگزمان شیخی را دیدید که در مسجد در صدد طر، 

ها و عملکردها حکایتگر اهتمام دیـن بـه صـیانت از جایگـاه تبلیغـی و این توصیه 1متنبه سازید.
گفتـه  آموزشی مسجد و ممانعت از فعالیـت تبلیغـی ناآگاهـان اسـت. بـا تکیـه بـر گـزارش پی،

ورها و معارفی که تنها در قالب بیان خـواب، اند؛ زیرا با آفرین های ارائه نیز بسیار مهم و نق، قالب
ناپذیری از جـنس خـود  هـای سـنج، های شخصی عرضه شـوند، بـا قالب قصه، شعر یا تجربه

کننـده سسـتی ابزارهـا و  توانـد جبران رو اعتبار محتوا و معارف دینی نمی این ابطا  خواهند شد؛ از
 های ارائه باشد.  قالب

آموزشاستمرارفرایندتبلیغو.1ـ3

شده در مساجد در مقایسه با دیگر نهادها، استمرار و گستردگی ارتبـاط  امتیاز دیگر معارف عرضه
سـاز ظهـور نـوعی از  های مذهبی در ایام خاص، زمینهاست؛ چه اینکه برگزاری مجالس و برنامه

                                                           
َهإن له  أجهبم  له    المسجد َيجيئ النهاس َيسهألوه  أقعد َ  عبد اللّ عليُ السمم: إه  عا أبان با تغلُ، قال قلت ِلب. »0
تـا، ج  )طوسـی، بی« : اهظر ما علمت أهُ ما قولم  َهأخبره  بهذل  ، وأكره أن أجيبم  بقولك  وما جاء عنك  َقال ل وا منيقبل

 .(80: ص2تا، ج  ؛ مجلسی، بی622: ص 2
: اذا رأيت  الشيخ ي هد  يهوم الجمعهُ َه  المسهجد بأحاييهه الجاهليهُ َهأرموا رأسهُ از رسول خدا امام صايق. »1

 .(433: ص1 ، ج 1404 ، )صدو« بال ب 
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و کـه در چنـد روزی از سـا  کـوی  ای گونه داری موسمی و مناسبتی در جامعه شده است؛ به دین
های معرفتی شده و پس از اتمام این ایـام،  ها مملو از ابزارهای ارتباطی، مفاهیم و پیامبرزن و خانه

 دهندگان.  ها، مخاطبان و حتی پیام ماند و نه از پیامیکباره نه از ابزارها نشانی می به
فهـم و ساختن  داری فصلی و محدود بودن مراسم و تبلیغات معنوی باعث رواج دین گویا موسمی

گونـه  تنها این شدۀ زمـانی و مکـانی شـده اسـت. نـه های تعیینعمل به باورهای دینی در محدوده
ای ها نیز در ایام محدودی از سا  با ساز و بـرگ رسـانهگونه از فعالیت داری، بلکه متولیان این دین

های مستمر مـذهبی را  عریزان فعا  در اجتما ها و برنامهیکباره ظهور کرده و برنامه پر زر  و بر  به
هـا ها و پیامدهای مثبـت و منفـی ایـن برنامـه نمایند بدون اینکه نسبت به بازتاب متأسر از خود می

هـای هـای مسـجد گرچـه متـأسر از محـدودیتمسئولیتی را بپذیرند. این درحالی است که برنامه
نبودن  محــدودکننــده نیســت، بــه دلیــل  هــای خیرهفقهــی و اخالقــی چنــدان دارای زر  و بــر 

کنندۀ گفتمان دینـی فراگیـر و مسـتمر بـوده و بـا  های، به روزهای خاصی از سا ، ترسیم فعالیت
 شدۀ دینی )سکوالر( تناسب چندانی ندارند. باورهای نمادین، زودگذر و محدود

بودنمحتوایتبلیغیوآموزشیجامع.1ـ4

شـود، یـق باورهـای دینـی مـیهای دینـی در مسـاجد کـه موجـب تعماز دیگر امتیازات آموزش
هـای های مناسکی و آیینی است؛ چه اینکـه از آسـیبشده در قالب نماندن باورهای تبلیغ محدود

شدن باورهای دینـی و کـارکرد نمـادین یـافتن  ویژه در عصر حاضر، آیینی رایج در باورهای دینی به
مختلـف اجتمـاعی جـاری و  باشد. در چنین شرایطی معارف دینی به جای اینکه در ابعادآنها می

حاکم باشد، به بهانه تقدیس شدن، از دسترا مردم خارج شده و نـوعی از تشـیع مناسـکی را در 
هـای شـعری و ادبـی دارد. در تشیع مناسکی باورهای دینی در قالـب مقابل تشیع فقاهتی بر پا می

هـای مختلـف ای در عرصـهرایج در مراسم مذهبی محدود مانده و قرار نیسـت نقـ، مسـئوالنه
اجتماعی ایفا نمایند. مساجد بر خـالف بیشـتر امـاکن مـذهبی، متـأسر از احکـام اختصاصـی و 

آور خود که از ساخت مسجد آغاز شده و حتی برگزاری نماز، امامـت جماعـت و تولیـت  تکلیف
توانـد محـدود بـه شـعارها بـاقی مانـده و مخاطبـان مسـجد  شـود، نمیمسجد را نیز شامل مـی

هـای  ها و معارف دینـی را تنهـا در تشـکیل اجتماعـات و حرکتپایبندی خود به آموزه توانند نمی
هایی از این دست به منصه ظهور رسانند؛ چه اینکه حتی حضور  نمادین و یا زمزمه اشعار و قالب

در مسجد، مشروط به تحصیل شرایط اولیـه و تعهـدات فقهـی، اخالقـی، اعتقـادی، فرهنگـی و 
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لزامات حتی در معماری و تزیینات به کار رفته در اماکن مـذهبی نیـز قابـل اجتماعی است. این ا
هـا و تـوان شـاهد تصـاویر، مضـامین، کتیبـهکه در مسـاجد کمتـر مـی ای گونه مالحظه است؛ به

 های دینی بود.شده در آموزه محتواهای نکوه،
بهمنابعوکارشناساندینیآساندسترسی.1ـ5

مساجد که نق، مهمی در تعمیـق باورهـای دینـی دارد، فراگیـری و  های آموزشیاز دیگر ویژگی
ای در نبودن متغیرهای صـنفی، اجتمـاعی، سیاسـی، نـژادی و حتـی فرقـه تنوع مخاطبان و حاکم

مندی مردم  کننده از بهره مساجد است؛ بدین معنا که بر اساا آیات قرآنی هرگونه عامل جلوگیری
که فضـای حـاکم در   در چنین شرایطی است 0سته شده است.ها دانترین ظلم از مساجد از بزرگ

های مذهبی متخاصم نیز قادر نخواهند بود های اجتماعی بوده و حتی فرقهمساجد به دور از تن،
از حضور مخالفان در مساجد خود ممانعت کنند. این ویژگی افزون بر ایجاد شـرایط عادالنـه در 

وگو، تعامل و تضـارب آرا در مقـوالت معرفتـی  از گفتس های مسجد، زمینهمندی از آموزش بهره
کـه خداونـد در  خواهد بود و این امر خود یک اصل مهم در تعمیق باورهای دینی است. همچنان

ْر ِعبزدِ »قرآن کریم به این اصل تصریح دارد:  ِبُعاَن َأْحَس َنُ   (17)َفَبشِّ ذيَن َيْسَتِمُعاَن اْلَقْاَل َفَیتا الا
ْلبزبُأولِئَك الا  ُ  َو ُأولِئَك ُهْم ُأوُلاا اْْلَ ( آنهایی که سـخنان 17پس مژده ده بندگان مرا ) ؛ذيَن َهداُهُم اللا

کنند، آنها هستند که خدا هدایتشـان کـرده و آنهـا  دهند و از بهترین آنها پیروی می مرا گوش فرا می
 .  (18-17)زمر: « اند. هستند که صاحبان خرد ناب

ــه دور از  هــای اســالمی و افــو  گفتمان سیاســی دولت های بــه دلیــل مناقشــه هــای تقریبــی و ب
تـوان در مناسـک حـج بخ، را تنها می ورزی اجانب، در عصر حاضر این عنصر نجات سیاست

های خونین مذهبی در عصـر حاضـر  های تکفیری و مناقشهمشاهده کرد. با توجه به رواج جریان
آفرینی مساجد در ایـن کـارکرد خـود  ی که فروکاهنده نق،گونه اقدام و یا تدبیر رسد هربه نظر می

 ناپذیر در این زمینه خواهد بود. باشد، اشتباهی جبران
هـا کـه از  «مدرسهـ  مسجد»گفته در بیشتر مساجد وجود دارد،  های پی،البته گرچه عمده ویژگی

کـه  ای گونه انـد؛ به هماندۀ عصر ما هستند، در این کارکرد دارای نق، مؤسرتری بود نهادهای مهجور
                                                           

ْن َمَنَع َمسزِجَد اللا  َأْن ُيْذَكَر فیَهز اْسُم . »0 تر از کسی که از مساجد خدا جلوگیری کـرد از  ؛ و کیست ظالمَو َمْن َأْظَلُم ِمما
 .(114)بقره: « این که نام او در آنها برده شود
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در اکثر شهرهای مذهبی و حتی تهران و در مقطع زمانی عصر قاجار، شاهد فعالیت بی، از سـی 
ـ  مسـجد 0طلبه را داشتند. 200مدرسه هستیم که برخی از آنها ظرفیت آموزش بی، از ـ  مسجد
ه در آنهـا کـ یمدارس ه در آنها تنها به امور عبادی پرداخته شود و نهکبودند  یها نه مساجد مدرسه

ه مسـاجدی کـگاهی مباحث نظری و بیگانه از نیازها و مطالبات واقعی جامعه تـدریس شـود، بل
مندی از فضایی آموزشی و علمی، طالب را به صورت خاص و عموم مردم را بـه  بودند که با بهره

ـ  مسـجدژۀ ساختند. برخی از امتیـازات ویـمند می های آموزشی خود بهرهصورت عام از فعالیت
 اختصار چنین برشمرد: توان بهدر تعمیق باورهای مذهبی را میها  مدرسه

های جامعـه و هـدایت مباحـث بـه شدن مدرسان و محصالن علوم دینی با نیازها و چال، آشنا ه
 سوی این نیازها و مطالبات؛

، اسـتادان و حتـی بودن طالب واسطه مردم با عالمان و منابع دینی به دلیل در دسترا ارتباط بی  ه
 منابعی همچون کتابخانه برای عموم مردم؛

واسطه ارتباط مسـتمر و  ها به ترین شبهات و چال، یافتن روحانیون و مبلغان دینی با جدید اطالع ه
 روزه با مردم. همه

مشارکت و فعالیت استادان، محققان، طالب، امامان و مبلغان دینی در یک نهاد و برنامۀ فراگیـر  ه
ویژه تعمیـق باورهـا را بـه صـورت جـامع و  های دینی بهتوانست فعالیتآموزشی که میـ  عبادی

 جانبه تحقق بخشد. همه

نقشمساجددرنظارتبرباورهایدینی.2

ها و چگونگی انتقا  مفاهیم، خواهـد  داشتن بر پیام کردن به تباد  محتواهای دینی و نظارت بسنده
تی در جهــت تبلیــغ و تعمیــق باورهـای دینــی بــه تهدیــدی توانسـت ارتباطــات دینــی را از فرصـ

پذیری   شان، آسـیب آمیز تبدیل کند. در این میان، مساجد به دلیل ضوابط دینی و اجتماعی مخاطره
 اختصار چنین برشمرد: توان به کمتری دارند. امتیازات مساجد در نظارت بر باورهای دینی را می

نیهایدینظارتعالمانبرفعالیت.2ـ1

های تبلیغی و در نتیجـه تعمیـق از امتیازات مساجد، اشراف عالمان و کارشناسان دینی بر فعالیت
                                                           

مجزا بودنـد کـه بـا  یه، مسجد و مدرسه دو بنایّ اظمکمدرسه  ـ ن اماکن، مانند مسجدیاز ا ی. به لحاظ کالبدی برخ0
ی(، ساختمانی تلفیقی و مطهرد یم )شهیمدرسه سپهساالر قد ـ مانند مسجد یشدند و برخ یی به هم متصل میراهرو

 .(45: ص1386)حسینی بالغی، اطی مشترک داشتند یح
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باشد. این امتیاز از آن جهت اهمیت دارد که در عرصه تبلیغ و تعمیـق باورهـای باورهای دینی می
ه بـر رواج اند باعث شده است تا عـالو های الزمآفرینی افراد و اصنافی که فاقد آگاهی دینی، نق،

بـاوری کـاذب، تغییـر  هایی ماننـد ایجـاد دین اعتبار، آسـیب های نامعتبر یا کمها و گفتمانقرائت
زا در مواردی نه  های التقاطی بروز و ظهور یابد. این فرایند چال،گرایی و اندیشه ها، افراط اولویت

از جوامع اسالمی تبـدیل های همیشگی  برخی به عنوان یک تهدید بالقوه، بلکه به یکی از ویژگی
شده و شرایط نامطلوبی را در سطح کمی و کیفی باورهـای مـذهبی ایجـاد کـرده اسـت. انگـارۀ 

بـه  شـدن شـناخت از ائمـه ، محدودیا انبیـای الهـی برتری  برخی امامزادگان بر ائمه
مسیر انتقـا   شدن ها و ناتوانی مؤمنان از صیانت و دفاع عالمانه از باورهای دینی، منحصرسوگواره

هـای چنـین معارف دینی از طریق ادبیات آیینی و برخوردهای نمادین بـا مفـاهیم دینـی از نشـانه
رسد شایسته است ذاکران و دیگر متولیـان تبلیـغ دینـی مرجعـی رو به نظر می این آسیبی است؛ از

و معادالت معمو  بجز عالمان فرهیخته دینی نداشته باشند و مناسبات دینی را به بازارهای رقابتی 
 در عرضه و تقاضا تبدیل نکنند.

رسد برخی از متولیان دینی نیز بدون توجـه بـه ضـرورت تعمیـق باورهـای در این میان به نظر می
سازی برای باورها و رفتارهای عوامانه و حتی خرافی در عرصه دیـن و  دینی، در صدد توجیه و سند

طلبی یا فقدان جسارت، از رسالت اصـلی  دلیل موقعیتها برآمده و به  ها بر کیفیتیا تقدم کمیت
 اند. خود در هدایت مردم بازمانده

ها و حتی رفتارهای دینی افراد در مساجد، تحت اشراف عالمـان بـاتقوا  به هر روی باورها، عبادت
گیرند؛ شرایطی که از یک اصل مهم پیروی  ها قرار می پذیری همچون امامان جماعت و مسئولیت

و احادیث متعدد بـر آن  0است. موضوعی که در قرآن کریم« نظارت عالم بر عابد»د و آن نمای می
و  3زیرا عابد در پی  نفع و مصلحت خود و عالم در پی نجات امت بوده 1بسیار تأکید شده است؛

                                                           
ذيَن ُأوُتا. »0 ذيَن آَمُناا ِمْنُكْم َو الا ُ  الا اند و کسانی را کـه بـه  ؛ خدا هم کسانی از شما را که ایمان آوردها اْلِعْلَم َدَرجز َيْرَفِع اللا

گاه است ا شده درجاتی )در دنیا و آخرت( باال برد و خداوند از آنچه میطآنها دان، ع  .(11)مجادله: «  دانید آ
ُُ   َعالِ     قَال: َعْا َأبِي َجْعفَرٍ . »1 ُِ   يُنْتََف عالمی که از علم، سود برده شـود افضـل اسـت ؛ ِمْا َسبِْعيَا َألَْف َعابِدَأََْضُل   بِِعلِْم

 .(33: ص0، ج0361)کلینی، « از هفتاد هزار عابد
َضا. »3 ُجُل كُنَْت   : يُقَالُ  قَاَل َعلِيُّ بُْا ُموَس  الرِّ تَُ  َذاُت هَْفِسَ  َو كَفَيَْت  -لِلَْعابِِد يَْوَم الِْقيَاَمِ  هِْعَ  الرَّ َمئُوهَتَهَ  ََاْيُخهِل الَْجنَّهَ   ِهمَّ

َََّر َعلَيِْمْ  هَِعَ  جِ  َُ َمْا َأََاَض َعلَ  النَّاِس َخيَْرُه َوَأهْقََذهُْ  ِمْا َأْعَدائِِمْ  َو َو ِ تََعهالَ  َأَا ِإنَّ الْفَِقي َل لَُمهْ  ِرْضهَواَن اللّ  تََعالَ  َو َحبَّ
ِ نَاِن اللّ
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هایی که شیطان آنها را از راه بدعت و عبادت بدون علـم بـه شـرک و کفـر و الحـاد  بسیار امت چه
افزایی و تعمیق باورهای دینـی مـانع چنـین  ده است و این عالمان هستند که با بصیرترهنمون ش

 1شوند. هایی می هالکت
نظارتعمومیمؤمنان.2ـ2

در محیط مسجد افزون بر نظارت عالم و امام مسجد بـر فعالیـت هـای تبلیغـی و دینـی، عامـل 
تـار، گفتـار و بـاور دینـی رف اصـال،مسـتقیم بـه نظـارت و  دیگری نیز به صورت عمـومی و غیر

انجامد و آن اجتماع مؤمنان است. مؤانست، ارتباطات، الگوگیری و تعـامالتی از ایـن دسـت  می
هـا  روی ها و کج هـا و باورهـای صـحیح و اصـال، کاسـتی افزایـی در فعالیت همواره موجب هم

صـلی ایـن نهـاد را های مسجد نباید رسالت اخواهد بود. البته نباید فراموش کرد که دیگر فعالیت
توان در احادیث نبوی نیـز آوردن مقدمات این اجتماع مفید از میان ببرد. این اهتمام را می در فراهم

های اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و حتـی رفـاهی مسـاجد در  رغم فعالیت مشاهده کرد؛ آنجا که به
ازمانـده و بـه محلـی فرمود که نباید مسجد از وظیفه اصلی خود بعصر نبوی، ایشان تصریح می

 1ها، برکشیدن شمشیر، انشای شعر و حتی مسیری بـرای عبـور قلمـداد شـود؛ برای اعالم گمشده

                                                                                                                                        
ُِ يَا أَ  َُ لِكُلِّ مَ َو يُقَاُل لِلْفَِقي ٍد الَْماِيي لُِضَعفَاِء ُمِ بِّيِمْ  َو ُمَوالِيِمْ  ِقْف َحتَّ  تَْشَف ُل ِِلَيْتَاِم آِل ُمَ مَّ

َِ ْا َأَخَذ َعنْهَ  َأْو تََعلَّهَ  ِمنْهَ  يَُّما الْكَا
ئَامًا َحتَّ  قَاَل َعْشراً  َِ ئَامًا َو  َِ ئَامًا َو  َِ  ُُ هْا َأَخهَذ  ََيَِقُف ََيُْدِخُل الَْجنََّ  َمَع ُُ َو َعمَّ ْا َأَخَذ َعنْه ُُ َو َأَخُذوا َعمَّ ُُ ُعلُوَم َو هُُ  الَِّذيَا َأَخُذوا َعنْ

ُُ ِإلَ  يَْوِم الِْقيَاَمِ  ََاهُْظُروا كَْ  ُصِرَف َما بَيَْا الَْمنِْزلَتَيْا ْا َأَخَذ َعنْ ن! چـه آدم خـوبی! یآفـر»نـد: یعابـد گو  امت بـهی؛ روز ق َعمَّ
گاه باشـیاری به دکچ یجات دادی و هخودت را ن ه کـسـی اسـت که یـه فقکـد یگران نداشتی. پس داخل بهشت شو. آ

ی را تمـام و یهای بهشـت خـدا رهاند. و برای آنان نعمت رساند، و از دست دشمنانشان می مردم می  رش را به همهیخ
تـام آ  محّمـد، یفته شود: ای سرپرست اه گیآورد. و به فق شان بدست مییند، و رضوان الهی را براک افت مییما  درک

سـتد یا ی، پس مییه از تو دانشی آموخته، نماکست تا شفاعتت را مشمو  هر یعه و موالی آنان، بایدوستدار ضعفای ش
شان همان افـراد علـم آموختـه و شـاگرد او تـا روز یند، و اک و گروه گروه؛ تا ده گروه صد هزار نفری را وارد بهشت می

 .(07: ص0 ، ج 0413)طبرسی، «  دی[ را بنگر هیگاه ]عابد و فقیان دو جایتفاوت م امتند، حا یق
هيَْطاَن يَهَدعُ ََْضُل الَْعالِِ  َعلَ  الَْعابِِد َسبِْعيَا َيَرَجً  بَيَْا كُلِّ َيَرَجتَيِْا ُحْضُر الْفََرِس َسبِْعيَا َعامًا َو َذلَِ  أَ  َو قَالَ . »0 الْبِْدَعهَ    نَّ الشَّ

ُُ لََما َوَا يَْعِرَُمَ لِلنَّ  ُِ َا يَتََوجَّ  .(14: ص1تا، ج  )مجلسی، بی« ااِس ََيُبِْبُرهَا الَْعالُِ  ََيَنَْم  َعنَْما َوالَْعابُِد ُمقْبِل  َعلَ  ِعبَاَيِت
1« . ٍُ ِ   قَالَ  َعْا َأِميِر الُْمْؤِمنِيَا َعلِيِّ بِْا َأبِي َطاِل هي الَْمْسهِجِد ... َو هَمَ هََم  َرُسوُل اللّ َِ الَُّ   ْعُر َأْو يُنَْشَد الضَّ   َعْا َأْن يُنَْشَد الشِّ

يُْف   َو هََم  َأْن يَُسلَّ  ِ »؛ (8: ص4 ، ج 1404)صدو ،  «الَْمْسِجد  َِي  السَّ ُُ  هََم  َرُسوُل اللّ َعِا اِْلَكِْل َعلَ  الَْجنَابَهِ  َو َقهاَل ِإهَّه
َِي الَْمَساِجِد َو هََم  َعْا َأكِْل ُسْؤِر الْ   قْلِي ِ يُوِرُ  الْفَقَْر َو هََم  َعْا تَ   ُِ ُُّ اِم َوالتَّنَ ي الَْ مَّ

َِ َواِك  َفهْأَرِة َو َقهاَل اِْلَْظفَاِر بِاِْلَْسنَاِن َو َعِا السِّ
يَما َركَْعتَيْاِ  َِ  .(4)همان، ص« َا تَْجَعلُوا الَْمَساِجَد ُطُرقًا َحتَّ  تَُبلُّوا 
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 اند. کارکردهایی که امروزه به صورت مجالس ختم و عزاداری در مساجد توطن یافته
جد تنها در فعالیت، بلکه در تأسیس مساجد نیز تأکید شده است؛ چه اینکه مسـا بر این ویژگی نه

بایسـت تـابع مصـالح دینـی و اجتمـاعی باشـند. ایـن موضـوع را حتی در مرحله ساخت نیز می
و برخـی  تفسیر مجم  البیاننیز پیگیری کرد. طبرسی در  توان در تاریخ و سیرۀ معصومین می

دیگر از مفسران، علت اصلی تخریب مسجد قبیله بنی غنم بن عوف )مشهور به مسجد ضرار( به 
اند؛ زیرا انگیزه این گـروه،  شدن اتحاد و انسجام امت اسالمی بیان کرده را تهدید دستور پیامبر

: ص 5 ، ج1415)طبرسـی،  ایجاد پایگاهی در مقابل مسجد النبی تحت عنوان مقدا مسجد بـود
از خواندن نماز در چهـار محوطـه در کوفـه  به نقل از امیر المومنین . نیز امام صاد (125

نکه این چهار محل را کسانی ساخته و مسجد نام نهاده بودند که تالش داشـتند منع کردند؛ چه ای
هـا در . ایـن ظرافـت(333: ص1تا، ج )صدو ، بیجماعت حضرت در مسجد کوفه را خلوت کنند 

 رغم تعدد و تنوع زیاد، اهمیتی دو چندان دارد.  فعالیت مساجد به
مستقیمنظارتمحیطیوغیر.2ـ3

گفتـه، یـک امتیـاز  المان دینی با مردم در محیط مسجد افزون بـر اصـل پی،مؤانست مبلغان و ع
باشـد. موضـوعی کـه در احادیـث بـا مـی« دعوت به غیر زبان»اختصاصی دیگری نیز دارد و آن 

   0مورد تأکید قرار گرفته است.« كوهُوا ُيعاَة الناِس بغيِر َالسنتكُ »عنوان 
یابـد.  و راهبـری مـادی و معنـوی جامعـه را مـی روحانیت تنها در مسجد فرصت نظارت، ارشاد

توانند آن را  فرصتی که به زمان و مکان خاصی محدود نبوده و شرایط محیطی و پیرامونی کمتر می
یافتنـد، بلکـه بـر افـراد و مبلغـان  تنها خـود در مسـجد حضـور می نه به خدمت گیرند. ائمه

ن آنها را در حوزه محتوا، ابـزار و قالـب مساجد نیز حتی المقدور نظارت داشته و در صورت امکا
کـرد و  نیز در غیر اوقات نماز به مسـجد سرکشـی می رسو  خدا 1کردند. انتقا  راهنمایی می
شد نظارت داشتند و عالوه بـر مشـارکت، بـه وگوهایی که در مسجد برگزار می بر مجالس و گفت

                                                           

ِ قَاَل َأبُو . »0 ََهِإنَّ َذِلهَ  َياِعيَه   بِغَيِْر َألِْسنَتِكُ ْ   كُوهُوا ُيَعاًة لِلنَّاِس  َعبِْد اللّ يْهَر  َُ هَمَة َوالْ « لِيَهَرْوا ِمهنْكُُ  الْهَوَرَع َواِاْجتَِمهاَي َوالبَّ
 (.78: ص1، ج 0361)کلینی، 

ول اللّ و ان يكلممه  و يُاصهمم  حته  ن يجالس اهل المدينهُ َه  مسهجد رسهيأمر م مد با حكي  اَ  كان ابوال سا. »1
: 2تـا، ج  )مجلسـی، بی« كللمم  َ  صاحُ القبر َوكان اذا اهبرف اليُ، قال: ما قلت لم  و ما قالوا لک. و يرضه  بهذلک منهُ

 .(137ص
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 0کردند. بندی آنها اقدام می اولویت
زای اجتمـاعی ماننـد نـژاد،  عصر حاضر به دلیل تنوع و تعدد عناصر تمایز باید توجه داشت که در

قومیت، طبقات اجتماعی، احزاب سیاسی و حتی مقلدان مراجع دینی مختلـف، امـام جماعـت 
های مختلفـی ها و دان،بایست مهارتبرای حفظ اشراف و نظارت خود بر مسجد و اهل آن می

های خارج از برنامه و متفرقـه، بلکـه بـه ه نه به عنوان فعالیتهایی ک ها و مهارترا بیاموزد. دان،
ریزان حوزه قرار داشته باشد. به باور مقام معظـم رهبـری  های اصلی مورد توجه برنامه عنوان درا

ای ذاتـی و طبیعـی دارنـد. اگـر  سازی روحانیانی در این طراز، وظیفه های علمیه برای آماده حوزه»
های مادی و معنوی بسیاری از دوش جامعه و مردم و  د را بیابد، هزینهخو  مسجد، کیفیت شایسته

 1«.مسئوالن برداشته خواهد شد

گوییبهمسائلنقشمساجددرپاسخ.3

ها، متـون و در مـواردی اسـتادان از  گرفتن مراکز آموزش معارف دینی و به تبع آن سرفصـل فاصله
و بیگانه از مطالبات اجتماعی باعث شـده متن جامعه و غور در مطالعات و مباحث نظری صرف 

آفرینـی مـؤسر نهادهـای دینـی در  مندان و کنشـگران اجتمـاعی از نق،است هم برخی از دغدغه
پژوهان علوم دینی در مواجهه با مسـائل و های مختلف اجتماعی مأیوا شوند و هم دان،عرصه

ام رسالت دینی خـود ببیننـد. مشکالت، خود را فاقد دان، و مهارت الزم برای پاسخگویی و انج
 توان چنین برشمرد: گویی به مسائل جامعه را می ترین امتیازات مسجد در پاسخ برخی از مهم

فهمدقیقازمطالبات،مسائلوشبهاتدینی.3ـ1

های مختلف اجتماعی در مطالبه راهکارهای دینـی در حـل  افزون گروه در کشاک، تقاضای روز
عرضـه نـه چنـدان مطلـوب محتـوا و راهکارهـای دینـی، موجـب  مشکالت فردی و اجتماعی،

                                                           
: يها رسهو وعا صفوان با عسال رضي اللّ عنُ قال: أتيت النبي. »0 ل وهو َي المسجد متكي عل  بري عل  أحمر، َقلت ُل

! إهي جئت أطلُ العل . َقال: مرحبًا بطالُ العل ، إن طالُ العل   ! يا رسول اللّ الممئكه  بأجن تمها،  ه  يركهُ بعضهما   ُ فُّ  ُ تَ لَ اللّ

؛ فـیض 54: ص8 ، ج 1405؛ طبرانـی، 107: ص1368)شـهید سـانی، « بعضًا حت  يبلغوا سماء الدهيا ما م بتم  لمها يطلهُ
 .(130: ص6تا، ج  وطی، بی؛ سی23: ص1تا، ج  کاشانی، بی

2. http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=17503 

 .19/7/1390پیام به بیستمین اجالا سراسری نماز، 
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های مـادی و معنـوی از  ظاهر معنوی و تحمل آسیب سرگردانی و در مواردی تجربه راهکارهای به
رسد در میـان گـروه هـای مختلـف حـوزوی، سوی مخاطبان شده است. در این میان به نظر می

تی واقعـی از مطالبـات مـردم داشـته و در حـد اند برداشـ بیشتر روحانیون مرتبط با مسجد توانسته
 مقدور پاسخ این مطالبات را در منابع، نهادها و محافل دینی بجویند.

شناختدقیقپرسشوپرسشگر.3ـ2

های جمعـی یـا  که ارائه راهکارهای معنوی برای مشکالت فـردی آحـاد جامعـه در رسـانه آنجا از
تردگی مخاطبان و سهولت و صرفه اقتصـادی در های اجتماعی، گرچه مزایایی از جمله گسشبکه

ها، شـرایط و مالحظـات فـردی، جنسـیتی، قـومی، جد از صالحیت انتقا  معارف دینی دارد، به
هـایی بـرای کند و در بهتـرین حالـت نسـخه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مخاطبان غفلت می

انـد،  ی افـراد حقیقیهای اجتمـاع افرادی فرضی هستند؛ زیـرا گرچـه مخاطـب کتـاب یـا شـبکه
کارشناا دینی به دلیل نداشتن ارتباط حضوری با مخاطب، تنها قادر خواهد بود تصویری مبتنی 

وگو یا اطالعات مندرج در پروفایل مخاطب را در ذهن خود ایجاد کند و بـا محـور قـرار  بر گفت
 دادن این تصویر به ارائه راهکار بپردازد.

ارهای ارتباطی در توسـعه و تبلیـغ آمـوزه هـای دینـی بـود، ولـی توان منکر نق، ابز گمان نمی بی
ندادن مخاطبان به ارتباط مسـتقیم بـا کارشناسـان، نهادهـا و  کردن به چنین ارتباطی و احاله بسنده

یابی  باورهای دینی در آحـاد جامعـه دانسـته شـود. در ایـن  تواند از علل نبود عمق منابع دینی، می
اجد این امکان را خواهند داشت تا پس از شناسایی اسـتعدادها و نقـاط میان، عالمان دینی در مس

ضعف و قوت آنها، همچنین شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی مخاطـب، بـه کشـف پرسـ، 
 گیری آن و ارائه راهکار اختصاصی و کاربردی برای مخاطب بپردازند. اصلی و علل شکل

دسترسیآسانپرسشگربهپاسخگو.3ـ3

هـای اداری، میزبـان سـاالری هـا و دیوانگویی به دلیل فقدان محدودیت کارکرد پاسخمساجد در 
افراد مختلف بوده و مبلغان و امامان مسجد به دلیل حضور پیوسته در مسجد شناخت اجمالی از 

گو  و گویی بـه گفـت مخاطب و نیز فرصت آشنایی بیشتر بـا وی را دارنـد. همچنـین ابـزار پاسـخ
های متعدد و بدون هزینه، هم عالم دینـی و هـم پرسشـگر دلیل امکان مالقات محدود نبوده و به

زیادی برای شناخت بیشتر یا آزمودن راهکارهـا در اختیـار خواهنـد داشـت. مسـاجد در  فرصت
شـان در تمـامی شـهرها،  مقایسه با دیگر نهادها دارای استقال  بیشتری هستند و به دلیـل فراگیری
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 توانند دسترسی فراگیر و آسانی را برای مخاطبان ایجاد کنند. یمحالت و حتی روستاها م
ارائهراهکارهایکاربردی.3ـ4

ــاط دو ــگر و ارتب ــاجد در  ســویه و پی شــناخت پاســخگو از پرسش ــر از دیگــر امتیازهــای مس گی
باشد؛ زیرا امام مسجد به دلیل حضور مسـتمر در مسـجد بـا های دینی می گویی به پرس، پاسخ

ح و شــرایط فــردی و نــوعی مخاطبــان، همچنــین مســائل و نیازهــای مــادی و شــناخت از ســط
بنـدی  ها و راهکارهای مورد نیاز در حل مسـئله و اولویت شان، به انتخاب محتواها، قالب معنوی

بـودن مخاطبـان  ها و یا متغیر بودن فعالیت کند. این در حالی است که به دلیل موقتآنها اقدام می
 لغان در غیر از مسجد کمتر وجود دارد.چنین امکانی برای مب

هایی کـه دیگـر اهـالی  تواند به وی کمک رساند تا از فرصتجایگاه اجتماعی امام مسجد نیز می
مسجد در اختیار دارند برای حل مسئله مورد نظر سود جویـد. نقـ، مسـجد در حـل مسـائل و 

بلکـه در تـاریخ معاصـر دارای  1تنها در سخنان رهبر فقید انقالب، مشکالت فردی و اجتماعی نه
گویی امامان مساجد به مسائل و نیازهـای  شماری است. مقام معظم رهبری نیز پاسخمصادیق بی

هـای بایست فرصت و آموزشکه می 1اند آحاد جامعه را از وظایف مهم و همیشگی ایشان دانسته
 الزم را برای آن در نظر گرفت.

گیرینتیجه

، جامعیت و اعتبار باورهای دینـی در جامعـه سـبب شـده اسـت کـه توجهی به اصالت، اتقان بی
اطالعـی یـا  دلیل کم داری در جامعه بروز و ظهور یابند که به طیف وسیعی از باورها و مظاهر دین

شـوند. دسـتاورد ایـن نـوع از  های اعتقادی و فکری رهنمون میعامدانه جامعه مؤمنان را به بیراهه
گرایی،  زدگی، خرافــه نــدن مفــاهیم اصــیل دینــی اســت، بلکــه عــوامما تنها مهجور داری نــهدیــن

                                                           
افتـاده، مرکـز تبلیـغ احکـام ها راه میها، ارت، مسجد مرکز تبلیغ است، در صدر اسالم از همین مسجدها جی،. »0

اجتمـاع «. الصـلو  مـع الجماعـه»کردنـد: کردند صدا میرفتاری را طر، میسیاسی ـ اسالمی بوده، هر وقت یک گ
 .(17و  16: ص10تا، ج  )امام خمینی، بی« کردندها را میکردند، صحبتکردند، این گرفتاری را طر، می می

را   جماعت  زهای، نما تعطیل  و بدون  سر وقت  جماعات  برگزار شود و ائمه  نماز جماعت  وعده  باید در مساجد سه. »1
  بـه  جماعـت  و امـام  سنگر است مسجد دهند.  آنها پاسخ  سؤاالت  به  با مردم  گفتن  سخن  ضمن  از آن  کنند و پس  اقامه

ای،  )خامنه« کند  تالش  آن  سوی  به  مردم  جذب  برای مسجد خود در  سنگر باید با حضور همیشگی  این  صاحب  عنوان
4/8 /1373). 
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داری  شـدن دیـن داران از جامعه، محدود گریزی موجب انزوای دین و دین گرایی و مسئولیت اباحه
شدن دین( و یأا از کارگشایی دین در جامعه خواهـد بـود.  های خاص)موسمیبه اماکن و زمان

کردن  ان نداشتن اهتمام به تعمیق باورهای دینی و بسندهتو گفته را می های پی، علت اصلی چال،
دادن جامعـه بـه مرجعیـت  توانـد از ایـن نابسـامانی بکاهـد توجـهها دانست. آنچه مـیبه کمیت

روحانیون آگاه و مساجد به عنوان نهادهای معتبر دینی است؛ زیرا باورهای دینی افزون بر تبلیـغ و 
محسـوا رت، هشدار و صیانت از انحرافات محسوا و ناآموزش در موارد متعددی نیازمند نظا

هـای فـردی و گویی بـه مسـئله باشد. از سوی دیگر کارآمدی دین نیـز بـه پاسـخداری میدر دین
اجتماعی با رعایت مالحظات دقیق وابسته است و این پاسخگویی و کارآمدی در بهترین حالـت 

 در فضایی مانند مساجد محقق خواهد شد.
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