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  تاریخچۀ مسجد
دربــارۀ  می تــوان  کــه  مباحثــی  از  یکــی 
ایــن  کــرد،  بررســی  مســجد  تاریخچــۀ 
همــان  از  مســجد  کارایــی  کــه  اســت 
صــدر اســام چــه بــوده اســت؟ پیامبــر 
شــهر  در  را  خــود  مســجد  گرامــی)ص( 
مدینــه بنــا کردنــد و قبــل از شــهر مدینــه، 
مســجدی در منطقــۀ قبــا بیــرون شــهر 

ســاختند. مدینــه 

  ارتباط اجتماعی در مسجد
عبــادت  محــل  قطعــاً  مســجد 
از  به غیــر  آیــا  امــا  مسلمان هاســت؛ 
داشــته  نیــز  دیگــری  کارایــی  عبــادت، 
از  مســجد  کــه  اســت  روشــن  اســت؟ 
بــدو تأســیس، کارکردهــای دیگــری نیــز 
داشــته کــه یکــی از کارایی هــای مهــم آن، 
ارتبــاط اجتماعــی در مســجد اســت. در 
ــوان  نمــاز  ــا اینکــه می ت شــرع مقــدس، ب
را فُــرادا خوانــد، بــر اقامــۀ نمازجماعــت 
تأکیــد فــراوان شــده اســت؛ زیــرا مــردم 
باخبــر  یکدیگــر  از  واســطه،  ایــن  بــه 
می شــوند و ارتبــاط اجتماعــی در جامعــه 

می گیــرد. شــکل 
کــه  آمــده  متعــددی  روایــات  در 
از  پــس  گرامــی)ص(،  پیامبــر  شــخص 
نمازجماعــت، در مســجد می نشســتند و 
بــا مــردم احوال پرســی می کردنــد. مثــاً 
حضــرت پــس از نمــاز صبــح، یکی یکــی 
بــا اصحــاب احوال پرســی کردنــد تــا بــه 
»کیــف  گفتنــد:  و  رســیدند  جــوان  آن 

اصبحــت؟« عــرض کــرد: »یــا رســول هللا، 
اصبحت موقناً.« )»حالت چطور اســت؟ 
چطــور صبــح کــردی؟« گفــت: »مــن در 
حضــرت  کــردم.«(  صبــح  یقیــن  حــال 
یقینــک؟«  عامــة  مــا  »و  فرمودنــد: 
هرچیــزی نشــانه ای دارد. نشــانۀ یقیــن 
»مــن  کــه:  کــرد  عــرض  چیســت؟  تــو 
اکنــون بهشــت و جهنــم را می بینــم. اهــل 
ــم. در همیــن  ــم را می بین بهشــت و جهن
اصحــاب شــما نیــز می توانــم نشــان دهــم 
اهــل بهشــت و چه کســانی  چه کســانی 
اهــل جهنــم هســتند« کــه حضــرت اجــازه 
ندادنــد افشــا کنــد؛ امــا ادعــای او را قبــول 
اجتماعــی  ارتباطــات  این هــا  کردنــد. 
اســت تــا مــردم از حــال هم باخبر شــوند.

  امام مسجد؛ امام و راهبر جامعه
امــام مســجد در حقیقــت امــام جامعــه 
او  اســت.  رهبــر مســلمانان  و  راهبــر  و 
مــردم  بــا  مســجد  بســتر  در  می توانــد 
می تواننــد  نیــز  مــردم  و  بگیــرد  ارتبــاط 
ــا او  ــا امــام مرتبــط شــوند ت در مســجد ب
مشــورت  و  کنــد  حــل  را  مشکاتشــان 
ارتبــاط  ایــن   بدهــد.  را  الزم  رهنمــود  و 
دوطرفــه از کارایی هــای مســجد اســت 

پژوهــش شــود. دربــاره اش  بایــد  کــه 

  برخی موضوعات پژوهشی مسجد
متعــددی  موضوعــات  مســجد  دربــارۀ 
به عنــوان  می تــوان  کــه  دارد  وجــود 
از  پرداخــت؛  آن  بــه  پژوهشــی  مســئلۀ 

: جملــه
مسجدســازی  مســجد:  ســاختمان   •

باشــد؟ بایــد  چطــور 
• مســائل مالــی مســجد: تأمیــن مالــی 
مســجد و به طــور اعــم، نظــام اقتصــادی 

ــد باشــد؟ مســجد چگونــه بای
چگونــه  مســجد  مســجد:  مدیریــت   •

شــود؟ اداره 
ضــروری  آموزش هــای  و  مهارت هــا   •
بــرای امام جماعــت چیســت؟ امــام بایــد 
ــاً  ــده باشــد؟ مث دوره هــای خاصــی را دی
مهندســی فرهنگــی بدانــد یــا مدیریــت 

بحــران را آموختــه باشــد؟
• تاریخ مسجد: جای پژوهش دارد.

• حقوق مســجد: مســجد از نظر قوانین 
داخلــی چــه ضوابطــی دارد؟ مســجد در 

حقــوق بین الملــل چــه جایگاهــی دارد؟ 
جــای  نیــز  جنــگ  حقــوق  در  مســجد 

بحــث دارد.

   جایگاه فقه مسجد
به غیــر از موضوعــات پیش گفتــه، ابــواب 
محــور  کــه  دارد  وجــود  نیــز  مختلفــی 
آن خــود مســجد اســت؛ از جملــه فقــه 
فقــه  در  متعــددی  مســائل  مســجد. 

جملــه: از  می شــود؛  مطــرح  مســجد 
• اگــر مســجد نجــس شــود، حکمــش 

چیســت؟
• اگــر مســجد در مســیر خیابان کشــی 
قــرار بگیــرد، چــه وضعیتــی پیــدا می کند؟
داده انــد،  مســجد  بــه  کــه  هدایایــی   •
ماننــد فــرش، پــول، اســتکان و ظــرف، 

دارد؟ حکمــی  چــه  این هــا 
• آیــا می شــود امــوال و متعلقــات مســجد 

را تبدیــل بــه احســن کرد؟
مســجد،  بــه  هدیه شــده  امــوال  آیــا   •

دارد؟ را  موقوفــه  عیــن  حکــم 

  مسجد؛ محلی برای پژوهش
بــه  می تــوان  نیــز  دیگــر  منظــری  از 
مســجد نــگاه کــرد و آن اینکــه مســجد 
ایــن پژوهــش  و  محــل پژوهــش شــود 
نــه صرفــاً در ارتبــاط بــا خــود مســجد، 
بلکــه در یــک دامنــۀ گســترده تر، تاشــی 

باشــد بــرای حل شــدن معضــات جامعــۀ 
مســئلۀ  اکنــون  نمونــه،  بــرای  دینــی. 
جامعــۀ  مبتابــه  مســائل  از  یکــی  آب 
ماســت کــه فــروض مختلــف و راهکارهــا 
بــرای حــل آن  و راهبردهــای گوناگونــی 
همســایه  کشــورهای  و  مــا  کشــور  در 

اســت. قابل طــرح 
مســجد می توانــد از ظرفیتــی کــه بیــن 
مــردم محــل  و  نمازگــزاران و مراجعــان 
مشــکات  حــل  بــرای  دارد،  وجــود 
اجتماعــی اســتفاده کــرده، بــرای یافتــن 
کنــد.  پژوهــش  مناســب  راهکارهــای 
در  می تواننــد  پژوهشــی  حلقه هــای 
مســجد، بــا ظرفیــت همیــن مراجعــان و 
ســاکنان اطراف مســجد تشــکیل شــوند. 
جوانــان  و  اســتادان  و  فرهیختــگان 
ــرای حــل  ــون مســجد ب ــد در کان می توانن
مشــکات اجتماعــی پژوهــش کننــد و 

دارد. را  کارایــی  ایــن  مســجد 

  اقسام پژوهش مسجدی
پژوهــش در مســجد دو معنــا دارد: یکی 
پژوهــش حــول محــور مســجد و دیگــری 
مســئله های  محــور  حــول  پژوهــش 
اجتماعــی جامعــۀ اســامی در مســجد 
بیــن  در  کــه  ظرفیتــی  از  اســتفاده  بــا 
مســن تر  افــراد  و  جــوان  نمازگــزاران 

دارد. وجــود 

  مسجد؛ گره گشای اختالفات
را می توانــد  بســیاری  گره هــای  مســجد 
کــه  می بینیــد  تاریــخ  در  کنــد.  بــاز 
محــل  رحمــت)ص(  پیامبــر  مســجد 
حــل مشــکات مــردم بــود. در همیــن 
مســجد کوفــه، »دکةالقضــاء« بــوده کــه 
می شــده. برطــرف  آن  در  اختاف هــا 

البتــه برخــی اختافــات ســنگین طبیعتــاً 
بــه  و  می طلبــد  کارشناســی  کارهــای 
مســائلی همچــون قضــاوت، دادگســتری 
و اجــرای احــکام نیــاز اســت؛ امــا مردم در 
اختافــات ســاده نبایــد ســریع به ســمت 
دســتگاه قضایــی برونــد. شــوراهای حــل 
اختــاف را می تــوان بــا جلــوداری امــام 
مســجد، در خود مســجد تشــکیل داد تا 
مشــکات را حل کنند. فی نفســه حضور 
در  قســم خوردن  و  مســجد  محیــط  در 
اســت.  بســیاری  مشــکات  مانــع  آن 
کــه مــن  مثــاً شــخصی مدعــی  اســت 
۱۰۰میلیون از طرف مقابل طلبکارم و به 
مــن نمی دهــد. طرفیــن بــه مســجد نــزد 
مدعی علیــه  مثــاً  امــام  می آینــد.  امــام 
را ســوگند می دهــد و قســم خوردن در 
ســنگین  افــراد  بــرای  مســجد  فضــای 
ــوان  اســت. از ایــن فضــای مقــدس می ت
و  خانوادگــی  اختافــات  حــل  بــرای 
غیرخانوادگــی اســتفاده کــرد و ایــن یــک 

کارایــی بــرای مســجد اســت.

 حل مشکل کارتن خوابی توسط مساجد
جامعه شناســان  یــاری  بــا  می توانیــم 
کــه مســجد  کنیــم  پژوهــش  مســلمان 
مســائل  رفــع  در  می توانــد  چطــور 
اجتماعــی اثرگــذار باشــد. بــرای نمونه، در 
جامعــه مشــکل کارتن خوابــی وجــود دارد 
کــه ایــن مشــکل در هــر فصــل زمســتان 
دل هــای نیک  اندیشــان را آزار می دهــد. 
مســاجد بــرای حــل مســئلۀ کارتن خوابــی 
چــه نقشــی بایــد ایفــا کننــد؟ آیا نمی شــود 
درِ مســجد را بــاز کــرد تــا آن هایــی کــه 
جایــی بــرای اســتراحت ندارنــد، بــه آنجــا 
آن هــا  اختیــار  در  امکاناتــی  و  بیاینــد 
مثــاً  نمی شــود  آیــا  شــود؟  گذاشــته 

پژوهش های مسجدی  گامی موثر در جهت حل مسائل جامعه
حجـــــــت االســــــام و المسلمیـــــــن سید حســــــــن وحــــدتـــــــی شبــــــیـــــــــری
اســتـــــاد حــــــوزه و دانـــــشـــــگــــاه و مــــدیـــــــر ســـــــاخـــــت مــســـــجــــــد روح الــــه )ره(

پژوهــش در مســجد دو معنــا دارد: یکــی پژوهــش حــول محــور مســجد و دیگــری 
بــا  مســجد  در  اســامی  جامعــۀ  اجتماعــی  مســئله های  محــور  حــول  پژوهــش 
اســتفاده از ظرفیتــی کــه در بیــن نمازگــزاران جــوان و افــراد مســن تر وجــود دارد.
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عــاج  و  بیاینــد  مســجد  بــه  معتــادان 
شــوند و مســجد اشــتغال زایی کنــد و در 
رفــع بیــکاری و اعتیــاد اثرگــذار باشــد؟ 
کــه  اســت  مســجد  کارایی هــای  ایــن 

کــرد. تأمــل  می شــود روی آن هــا 

  پیشینۀ پژوهش در مسجد
ســؤال شــده اســت که »آیا شــما پیشــینۀ 
ارزیابــی  را خــوب  پژوهــش در مســجد 
می کنیــد؟« بنــده در واقــع ایــن پیشــینه 
را خــوب ارزیابــی نمی کنــم. مســجد در 
خیلــی از جوامــع مســلمان فقــط کارایــی 
یــک معبــد را دارد کــه صرفــاً افــراد آنجــا 
می کننــد؛  اســتفاده  عبــادت  بــرای  را 
ولــی حــل مســئله ها و اســتحکام روابــط 
اجتماعــی و خانوادگــی در ایــن مســاجد 

نمی افتــد. اتفــاق 

  آسیب شناسی مساجد موجود
در خیلــی از شــهرها و کشــورها و حتــی 
مســاجد  خودمــان،  ایــران  همیــن  در 
دســت  از  بعضــاً  را  خــود  کارکردهــای 
داده انــد. بــرای نمونــه، مســجد قدیمــی و 
مهــم شــهر یــزد، محلــی برای توریســت ها 
شــده اســت. فرش هایــش را هــم جمــع 
کرده انــد تــا فقــط توریســت های اروپایــی 
بگیرنــد  پــول  آن هــا  از  و  بیاینــد  آنجــا 
امــام  مســجد  در  برونــد!  و  بچرخنــد  و 
علــی)ع( در هامبــورگ آلمــان دیــدم کــه 
شــهروندان می آینــد و به طــور مختصــر بــا 
اســام نــاب آشــنا می شــوند و هــم بازدیــد 
ــن خــوب اســت. ــد. ای ــد و می رون می کنن
آیــا ایــن امــر کارایــی مســجد اســت یــا 
اینکــه بایــد مســجد در همــان فضاهــای 
در  باشــد؟  مشــکات  حــّال  قدیمــی 
ــار  ــه آث ــز برخــی از مســاجد ب اصفهــان نی
ایــن  کــه  باســتانی مبــدل شــده  اســت 

نیســت. خــوب 

  رابطه مسجد و شهرسازی
مســئلۀ دیگــری کــه بــه پژوهــش نیــاز 
توســعۀ  هنــگام  کــه  اســت  ایــن  دارد، 
شهرســازی،  قوانیــن  در  بایــد  شــهرها، 

فضایــی بــرای ســاخت مســجد در نظــر 
گرفتــه شــود. بــرای مثــال، آســتان قــدس 
خــوب  بســیار  نقــاط  در  را  زمین هایــی 
فروخته است و نقطه های خوبی را برای 
ــه اســت؛  ســاخت مســجد در نظــر گرفت
نیســت؛  کافــی  مســاحتش  اوالً  منتهــا 
ــرای ســاخت  ــد ب ــاً آســتان قــدس بای ثانی
ــز بودجــه ای اختصــاص  ایــن مســاجد نی
دهــد. آســتان قــدس می توانــد بخشــی از 
ــه دســت  ــی را کــه از فــروش زمیــن ب پول
می آیــد، بــه ایــن کار اختصــاص دهــد.

   مسجد باید اثرگذار باشد
و  فرهنگــی  مجتمعــی  بایــد  مســجد 
از  جهالــت  رفــع  جهــت  در  اثرگــذار 
منطقــه و تربیــت مــردم باشــد. ســابقاً 
علمــا و امامــان مســجد مــردم را تربیــت 
ائمــۀ  از  بســیاری  االن  امــا  می کردنــد؛ 
بســنده  نمازخوانــدن  بــه  جماعــت، 
می کننــد. ایــن واقعــاً فاجعــه ای اســت کــه 
مســجد از بطــن زندگــی مــردم جــدا شــود 
و جوانان در مساجد ارتباط الزم را با آن 
فضــای معنــوی برقــرار نکننــد. این هــا بــه 

نیــاز دارد. پژوهــش و کار 

  شناسایی پژوهشگران مسجدی
امامــان  کــه  اســت  خــوب  چقــدر 
اهــل  علمــی  شــخصیت های  مســجد، 
پژوهــش را شناســایی کننــد و احیانــاً از 
و  جامعه شناســان  و  مســلمان  علمــای 
روان شناســان مســلمان کــه عِــرق دینــی 
مســاجد  در  کــه  کننــد  دعــوت  دارنــد، 
ارتقــای فرهنــگ و دانــش مــردم  بــرای 

دهنــد. ارائــه  مطلــب 

 مطالعه دربارۀ اقتصاد مسجد
موضــوع مهــم دیگــر، اقتصــاد مســجد 
اســت. مســجد بــرای ایــن فعالیت هــای 
پژوهشــی و تبلیغــی بــه پــول نیــاز دارد. 
اینکــه امــام بلنــد شــود بــرای برنامه هــای 
درســت  کنــد،  مطالبــه  پــول  مســجد 
مســجد  اقتصــاد  دربــارۀ  بایــد  نیســت. 
منابــع  بــه  مســجد  و  شــود  مطالعــه 
پایــداری متصــل شــود کــه نیــاز نباشــد هر 
شــب بلنــد شــوند و پاســتیکی بردارنــد و 
از مــردم کمــک بگیرنــد. البتــه جمــع آوری 
دســتگاه  نصــب  و  مردمــی  کمک هــای 
پــوز بــرای دریافــت ایــن کمک هــا عیبــی 
نــدارد و خــوب اســت؛ منتهــا در کنــار آن 
بایــد اقتصــاد پایــدار بــرای مســجد در نظر 
از گذشــته مســاجد موقوفــات  گرفــت. 
داشــته اند کــه همــان ســنت بایــد احیــا 

شــود.

   نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری
چگونگــِی  همیــن  نرم افــزاری،  نظــر  از 
علمــی  شــخصیت های  پایــش  و  رصــد 
در محــل و منطقــه و ارتبــاط بــا آن هــا و 
جــذب آن هــا بــه مســجد، محتــاج برنامــه 
و سیســتمی اســت کــه بایــد نرم افــزارش 

مســاجد  امــور  بــه  رســیدگی  مرکــز  در 
تهیــه شــود.

ســخت افزاری  نیازمندی هایــی  دربــارۀ 
پژوهــش در مســجد نیــز بایــد گفــت کــه 
فضاهــای  مســاجد  در  اســت  ضــروری 
خــاص ماننــد کاس هــای درس وجــود 
داشــته باشــد. یــا مهدکودکــی باشــد بــرای 
می خواهنــد  کــه  خانم هایــی  فرزنــدان 

بــرای کاس هایشــان مراجعــه کننــد.
بایــد دیــد نمازگــزار چــه احتیاجاتــی دارد 
بگیریــم.  نظــر  را در  احتیاجاتــش  آن  و 
قدیم هــا این گونــه بــوده اســت کــه مثــاً 
ــات، اشــیا،  ــرای نگهــداری حیوان محلــی ب
لباس هــا و کفــش وجــود داشــت و بایــد 
ایــن نیازهــای ســخت افزاری احیــا شــود.

  توجه به اذان و دعوت به نماز
اولویــت  در  بایــد  را  مســائل  ایــن 
فعالیت هــای پژوهشــی قــرار دهیــم کــه 
خــود  بــه  راجــع  پژوهــش  آن،  رأس  در 
مســجد، کارایــی مســجد، به روزشــدن و 
ارتقای مســجد و فرهنگ مســجد اســت.
در قدیــم تــا اذان می گفتنــد، مغازه دارهــا 
جلــوی  و  می بســتند  را  مغازه شــان  درِ 
»الصــاة،  می گفتنــد.  اذان  مغازه شــان 

ترغیــب  مــردم  و  می گفتنــد  الصــاة« 
می شــدند بــرای حضــور در مســجد. حتی 
در حرم هــا نیــز آن مقــداری کــه شایســته 
در  شــرکت  و  اذان  بــه  توجــه  اســت، 
نمازجماعــت مشــاهده نمی شــود. اذان 
ایــن  امــا  از مأذنه هــا پخــش می شــود؛ 
کافــی نیســت. بایــد در حــرم به صــورت 
مرتــب بــه زائــران تذکــر داده شــود کــه 
وقــت نمــاز اســت و ضریــح مطهــر را رهــا 
کنیــد و بــرای نمــاز برویــد. ایــن مطلــب 
را بایــد مکــرر تذکــر داد تــا زائــر از اینکــه 
در لحظــۀ نمــاز مشــغول بــه کار دیگــری 
باشــد، احســاس شــرم کنــد. این هــا بــه 

مطالعــه و پژوهــش نیــاز دارد.

  چالش نوظهور در ارتباط با مسجد
ایــن  دربــارۀ  نوظهــور  چالش هــای  امــا 
اســت کــه می بینیــم شــهر توســعه پیــدا 
توســعۀ شــهر،  بــا  و متناســب  می کنــد 
ــارِ مســجد  مســجد ســاخته نمی شــود. ب
بایــد بــه دوش مــردم باشــد. مــردم بایــد 
به مســجد رغبت داشــته باشــند و زمانی 
کــه در مســجد حضــور دارنــد، خودشــان 

را مثــل ماهــی در آب ببیننــد.
مســجد در قدیــم کانــون دانــش بــوده 

اســت. االن نیــز می توانیــم همیــن کار را 
بکنیــم. درِ مســجد نبایــد فقــط برای نماز 
بــاز شــود؛ بلکــه مســجد بایــد در همــۀ 
شــب  باشــد.  داشــته  کارایــی  ســاعات 
موقــع خــواب بــه بی خانمان هــا امکانــات 
روز ساعت به ســاعت  طــول  در  و  دهــد 
و  عبــادت  نمــاز،  مختلــف،  درس هــای 
دعــا برقــرار باشــد. امــا دراین بــاره بایــد 
مطالعــۀ علمــی صــورت پذیــرد کــه اگــر 
رغبــت جوانــان یــا مــردم بــه مســجد کــم 

شــده اســت، علــت آن چیســت.

  علت جاذبه  نداشتن برخی مساجد
چــرا در برخــی مناطــق، مســجد جاذبــۀ 
کافــی بــرای جــذب مــردم را نــدارد؟ گاهــی 
اخــاق و رفتــار امام جماعــت و ضعــف او 
در مــردم داری باعــث می شــود مــردم از 
مســجد رمیــده شــوند. امــام بایــد جاذبــه 
و جذابیــت کافــی داشــته باشــد؛ لــذا بایــد 
دربارۀ کارایی و کارآمدی مسجد پژوهش 
کنیم و نقش مســجد را بازخوانی کنیم و 

از گذشــته درس بگیریــم.
دوم  چلــۀ  قلــۀ  انقــاب  معظــم  رهبــر 
انقــاب اســامی را در بیانیــۀ گام دوم، 
گذاشــته اند.  اســامی  نویــن  تمــدن 
نویــن  تمــدن  مؤلفــۀ  عناصــر  از  یکــی 
روی  بایــد  اســت.  مســجد  اســامی 
مســجد ســرمایه گذاری کــرد. مســجد بــه 

دارد. نیــاز  پژوهــش 
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  مسجد پایگاه تفکر و تدبر
و  علــم  و  پژوهــش  مســجد،  مســئلۀ 
معرفــت یکــی از بســترهای مهــم زندگــی 
اجتماعــی اســامی اســت. اصــوالً مســجد 
از نامــش پیداســت از ســجود، تواضــع 
و تفکــر و تدبــر آغــاز می شــود و اولیــن 
پیامــش، مســئلۀ علــم و معرفت گرایــی 
اســت  کافــی  زمینــه  ایــن  در  اســت. 
کــه مــا تاریــخ اســام را مــرور کنیــم. آن 
اســت:  کــه معــروف و مشــهور  مــوردی 
ــی مکــرم اســام وارد مســجد شــدند،  نب
گروهــی  گــروه حلقه زده انــد.  دو  دیدنــد 
حلقــۀ ذکــر و دعــا دارنــد و گروهــی هــم 
تحقیقــات  و  علمــی  گفتگــوی  مشــغول 
علمی انــد. مشــغول پرســش و پاســخ های 
علمــی و معرفتی انــد. نبــی مکــرم اســام 
ــد:  ــه و ســلم فرمودن ــه و آل ــی هللا علی صل
گــروه  دو  هــر  الحــق«  علــی  »کاهمــا 
مــن  للعلــم«   بعثــت  برحق انــد. »لکــن 
مبعــوث شــده ام بــرای علــم و معرفــت. 
کــه  نشســتند  گروهــی  کنــار  رفتنــد 
مشــغول علم آمــوزی، تحقیــق و تطبیــق 
و پژوهــش در مســائل انسان شناســی و 
حقیقت شناســی بودنــد؛ بنابرایــن ســابقۀ 
مســجد در طول تاریخ اســام ســابقۀعلم 

اســت. ســابقۀ معرفــت اســت.

 خــود نمــاز جماعتــی کــه در مســجدها 
برگــزار می شــود، نمــاد اصلــی آن تدبــر و 
تفکــر اجتماعــی اســت کــه انســان هایی 
در کنــار هــم جمــع بشــوند و در قالــب 
هســتی  واقعیت هــای  بــه  نمازخوانــدن 
بیندیشــند. فکــر کــردن و اندیشــیدن در 
اطــراف حقایــق و واقعیت هــا را امروزی هــا 
پژوهــش و تحقیــق می گوینــد. اصــوالً هــر 
انســان موحــدی محقــق اســت. انســان ها 
در نــگاه اســامی و توحیــدی وقتــی انســان 
حقیقــی هســتند کــه در جهــات معرفتــی 
بیندیشــند. انســان و انســانیت حقیقــی بــا 
ــا می شــود و تفکــر چیــزی جــز  تفکــر معن
مسئلۀ تحقیق و تدبر و پژوهش نیست. 

  سمت وسوی به معرفت افزایی
مســاجد اگــر بخواهنــد بــه ایــن حقیقــت 
دردانــۀ خودشــان کــه در اســام عزیــز 
درون هــر مســجدی تعبیه شــده برســند، 
بــا محوریــت مــردم و امــام جماعــت و 
مســئولینی کــه عهــده دار ادارۀ مســجد 
را  مســجد  فضــای  بایــد  هســتند، 
سمت وســوی بــه معرفت افزایــی بدهنــد. 
نــگاه هیئت امنــا، نــگاه روحانــی و امــام 
جماعــت و همــۀ مــردم بــه ایــن باشــد کــه 

معرفت یابــی  کنیــم.  در مســجد 

علیه الصــاة  مجتبــی  امــام  تعبیــر  بــه 
والســام کســی که وارد مســجد می شــود 
یکی از چیزهایی که به او می رسد »علم 
مســتطرف« اســت ، علم جدید، معرفت 
جدیــد، نکتــۀ جدیــد؛ بنابرایــن مســاجد 
بایــد سمت وســو داده بشــوند به ســوی 
واقعیت هــای مســجد کــه خانــۀ معرفــت 
اســت. بــرای ایــن جهــت امــام جماعــت 
امــام جماعتــی کــه  خیلــی نقــش دارد. 
ــی باشــد باألخــص  ــه فکــر معرفت افزای ب
امــام جماعت هــای جــوان، بنــده خــودم 
در ایــن قســمت تجربیاتــی دارم کــه وقتی 
امــام جماعــت بــا مــردم همــراه مــی شــود 
می توانــد  می کنــد،  زندگــی  آن هــا  بــا  و 
کنــد،  تنظیــم  را  متنوعــی  برنامه هــای 
باألخــص از نســل جــوان و نوجــوان بــرای 
پژوهش هــای  و  تحقیقــات  و  تبلیغــات 

علمــی اســتفاده کنــد. 

  الزامات پژوهشی مسجد
ــر عهــده    آنانــی کــه مدیریــت مســاجد را ب
می تواننــد  مســاجد،  امــور  مثــل  دارنــد 
امکانــات ســخت افزاری  کننــد  مدیریــت 
مــورد نیــاز مســاجد تهیــه بشــود، در اختیــار 
ــا هماهنگــی  مســاجد قــرار بگیــرد البتــه ب
هیئت امنــا و بانیــان مســاجد و از جهــت 

نرم افــزاری بــاذوق و ســلیقه های مختلفــی 
پیــدا می کننــد،  در مســجد حضــور  کــه 
مسئوالن مسجد، امام جماعت ورود پیدا 
کننــد و نگاهشــان بــه مردم حتــی در اقامۀ 
نمــاز جماعــت، نــگاه پژوهشــی و تحقیــق 
باشــد. ایــن مباحثــی کــه در درون مســاجد 
اتفــاق می افتــد از منبــر، منبرهــا یکــی از 
ابعــاد نرم افزاری پژوهش گرایی مســاجدند 
کــه هیچ چیــز جــای منبــر را نمی گیرد. منبر 
و بیــان معــارف دیــن در مســاجد در طــول 
تاریــخ یکــی از امتیازاتــی بــوده که شــاخصۀ 
پژوهش محــوری مســاجد را تعریــف کــرده 
و مانــدگار کــرده اســت؛ بنابرایــن از جهــات 
مختلــف می شــود در وضــع فعلــی مــا کــه 
دورۀ اینترنــت و فضــای مجــازی اســت، این 
مســاجد  یعنــی  اعجازآفریــن  کانون هــای 
خیلــی از عــوارض ســوء فضــای مجــازی را 

خنثــی  کننــد. 

  مساجد برای همه
اگــر مســاجد بــه شــکل حقیقــی خودشــان 
حضورداشــته  مــردم  زندگــی  درصحنــۀ 
باشــند و مــردم از ایــن بیــوت عتیقــه، بــه 
تعبیر روایات ما »بیت العتیق« خانه های 
آزادی کــه همــۀ انســان ها  بــا هــر شــکل و 
شــمایلی، بــا هــر گرایــش فکــری می تواننــد 
 داخــل ایــن مســاجد بیاینــد. آزاد باشــد. 
مــا مســجد را نگوییــم مخصــوص کســانی 
اســت کــه بــا گرایش هــای خــاص دقیــق 
متدینانــه وارد می شــوند. نــه؛ آزاد باشــد 
مســاجد. بــا هــر فکــری، بــا هر اندیشــه ای، 
بیاینــد،  مســاجد  در  پوششــی  هــر  بــا 
بــزرگ،  شــخصیت  آن  کــه  همان طــوری 
ســردار دل هــا، حــاج قاســم ســلیمانی ایــن 
را توصیــه می کــرد مــا حــق نداریــم بگوییــم 
بدحجاب هــا و بی حجاب هــا را بــه مســاجد 
راه ندهید. پس هرکســی با هر پوششــی، 
پوشــش های  بــا  پســرها  جوان هــا، 
مختلف، بتوانند بیایند مسجد را ببینند. 
ایــن  تنفــس کننــد.  در فضــای مســجد 
فضــا ملکوتــی اســت، خــود تنفــس در 
فضــای مســجد اثــر وضعــی دارد. خیلــی از 
جوان هــای مــا، از پســران و دختــران گاهــی 

در مســجد می نشــینند، فکــر می کننــد و 
بــا چنــد لحظــه فکــر کــردن زندگی شــان 
وجــود  خــود  بنابرایــن  می شــود؛  عــوض 
افــراد  اینکــه  بــرای  باشــد  آزاد  مســجد 
مختلــف بــا نگاه هــای مختلــف بیاینــد و 
ایــن خانــه و چهاردیــواری را از خودشــان 
بداننــد، ایــن خــودش تبلیــغ و ســوق دادن 
جوان هــا بــه اندیشــیدن و پژوهش اســت. 
ایــن تشــویق بــه تفکــر کــه در دیــن مــا 
مطرح شــده، اینکــه خصوصــاً در مســاجد 
خــودش  کنــد،  فکــر  و  بنشــیند  انســان 
تولیــد علــم اســت. بــا ســوادهای مختلــف 
می آینــد، حــاال ســواد کــم دارد، زیــاد دارد، 
متوســط دارد، مدرک هــای علمــی دارد. در 
آکادمی هــا و مراکــز علمــی درس خوانــده 
چنــد  و  در مســجد می نشــیند  می آیــد، 
لحظــه فکــر می کنــد. از ایــن اندیشــیدن 
چنــد لحظــه ای گاهــی قله هایی از معرفت 
را طــی می کنــد کــه بــا گفت وشــنود حــل 
نمی شــود. مــا انســان ها و فرزنــدان آدم 
موجوداتی هستیم که خیلی پیچیده ایم. 
نیــم  از  گاهــی  داریــم.  رمــزوراز  خیلــی 
ســاعت، بیســت دقیقــه، ده دقیقــه، پنــج 
دقیقــه تفکــر بــه یک چیزهایــی می رســیم 
و  مدرســه  و  درس  کاس  چنــد  از  کــه 

اســتاد بــه آن نمی رســیم.

  مسجد مقام جمع الجمعی
البتــه هــر چیــزی به جــای خــودش اســت. 

اســتاد و مدرســه و دانشــگاه و حوزه همه 
کارهــای خودشــان را می کننــد امــا فضــای 
مقــام  معرفــت  اهــل  به تعبیــر  مســجد 
جمع الجمعــی اســت یعنــی همــۀ فضائــل 
علمــی، اخاقــی و اعتقــادی را می تــوان در 
مســجد دیــد. ازاین جهــت اســت کــه در 
روایــات آمــده اســت انســان متفکــر داخل 
مســجد، مثــل ماهــی داخــل آب اســت. 
آب مایــۀ حیــات ماهــی اســت. معرفــت 
هــم، مایــۀ حیــات انســان اســت. انســان 
اســت.  متحــرک  مــردۀ  معرفــت  بــدون 
بالنــده  و  زنــده  انســان  انســان،  وقتــی 
ــر  ــا تدب ــا فکــر زندگــی کنــد. ب اســت کــه ب
بیندیشــد و اهــل تحقیــق باشــد. بــه یــک 
ســری حقایقــی برســد. از همین جاســت 
کــه عنــوان دانش طلــب، دانشــجو، طلبــه 
اینکــه  می آیــد.  پدیــد  علــم  طالــب  یــا 
بــه معنــای  گفته انــد مســاجد ســنگرند 
جامــع ســنگرند؛ یعنــی پایگاهــی اســت 
کــه می توانــد همــۀ نیازهــای انســان را در 

بُعــد انســانی تأمیــن کنــد. 
 ان شــاءهللا همــۀ کســانی کــه در بُعــد 
علم و اندیشــیدن و تدبر و تفکر زحمت 
می کشــند چــه در کانــون مســاجد و چــه 
ایــن  بــه  علمــی  مراکــز  و  مــدارس  در 
حقیقــت اســام عزیــز کــه معرفــت گرایی 
ــد  ــم و فکــر کنن اســت، بیشــتر فکــر کنی
و بهــرۀ بیشــتری ببریــم بــا موفقیــت و 

ان شــاءهللا. عاقبت به خیــری 

مساجد پایگاه تفکر و تدبر
حجت االسالم والمسلمین محسن ملکی ابرده
استـــاد درس خــــارج و مدیـــــر مسجـــد غدیـــــر بابا علــــی
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مســاجد  امــور  بــه  رســیدگی  مرکــز 
اســتان های خراســان در اولیــن حضــور 
فنــاوری  پژوهــش،  نمایشــگاه  در  خــود 
ارائــه  بــا  رضــوی،  خراســان  فن بــازار  و 
در  مؤثــر  گامــی  جدیــد،  دســتاوردهای 
گفتمان ســازی  و  فرهنگ ســازی  جهــت 
مســجد طــراز انقــاب اســامی برداشــته 

اســت.
راهبــردی  دســتاورهای  مهمتریــن  از 
ایــن مرکــز در عرصــه پژوهــش می تــوان 
مســجدنا  انتشــارات  راه انــدازی  بــه 
اشــاره کــرد؛ ایــن انتشــارات در 4 حــوزه 
کــودک و نوجــوان بــا عنــوان »بچه هــای 
مســجد«، شــهدای مســجدی بــا عنــوان 
»گلدســته های گلگــون«، تاریخ نــگاری و 
ــراث  ــوان »می ــا عن ــگاری مســجد ب وقایع ن
و  راهبردهــا  اهــداف،  و  تمدن ســاز« 
طــراز«  »مســجد  مســجد  برنامه هــای 
شــروع بــه فعالیــت نمــوده کــه در ایــن 
نمایشــگاه و بــا حضــور حجــت االســام 
والمســلمین مهــدوی ارفــع، رئیــس مرکــز 
رســیدگی بــه امــور مســاجد اســتان های 
خراســان از نشــان رســمی ایــن انتشــارات 
رونمایــی شــد. انتشــارات مســجدنا تنهــا 
مراکــز  و  مســاجد  رســمی  انتشــارات 
از  کــه  مرتبــط در ســطح کشــور اســت 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی مجــوز 

نموده اســت. دریافــت  را  نشــر 
یکــی دیگــر از اقدامــات راهبــردی ایــن 

راه انــدازی  فنــاوری،  زمینــه  در  مرکــز 
ســامانه مســجدنا اســت؛ ایــن ســامانه 
نشــر  و  تولیــد  جهــت  مناســبی  بســتر 
محتــوا در حوزه هــای آموزشــی، پژوهشــی، 
فرهنگــی و تبلیغــی بــرای ائمــه جماعات و 
ــا در مســیر  دیگــر ارکان مســجد اســت ت
مرکــز  نماینــد.  حرکــت  توانمندســازی 
رســیدگی بــه امــور مســاجد اســتان های 
هــای  بخــش  نمایشــگاه،  در  خراســان 
عمــوم  بــرای  را  ســامانه  ایــن  مختلــف 

مراجعیــن بــه نمایــش گذاشــته بــود.
مرکــز  بــر  عــاوه  نمایشــگاه  ایــن  در 
ــه امــور مســاجد اســتان های  رســیدگی ب
فعــال  مســاجد  از  برخــی  خراســان، 
همســنگرهای  عنــوان  تحــت  مشــهد، 
مســجدی نیــز حضــور داشــتند کــه آن 
پرشــور  و  گــرم  اســتقبال  بــا  نیــز  غرفــه 

خیلــی  بــرای  شــد.  مواجــه  مخاطبیــن 
فعالیــت  از  حجــم  ایــن  مراجعیــن،  از 
مســاجد در حوزه هــای مختلــف بســیار 
شــگفت انگیــز بــود. مســاجد حاضــر در 
ایــن غرفــه، عــاوه بــر اقدامــات فرهنگــی 
راه انــدازی  ســمت  بــه  مذهبــی،  و 
مراکــز  بنیــان،  دانــش  مجموعه هــای 
حــل  شــورای  نیکــوکاری،  کارآفرینــی، 
اختــاف و گروه هــای هنــری حرکــت کرده 
را  چشــمگیری  دســتاوردهای  و  بودنــد 
ارائــه نموده بودنــد. مســجد ارشــاد الرضــا 
)ع(، مســجد و مجتمــع فرهنگــی امــام 
حســین )ع( و مســجد جــواد االئمــه )ع(، 
مســاجد حاضــر در غرفــه همســنگرهای 
مســجدی بودنــد کــه آخریــن تولیــدات 
کتــاب،  نمایــی،  پویــا  حــوزه  در  خــود 
نرم افــزار و طــرح پژوهشــی ارائــه کردنــد.

رونمایــی از نشــان رســمی و مجــوز انتشــارات مســجدنا
نشــان رســمی و مجوز انتشــارات مســجدنا در بیســت و ســومین نمایشــگاه پژوهش، فناوری و فن بازار خراســان رضوی با حضور رئیس 

مرکز رســیدگی به امور مســاجد اســتان های خراســان رونمایی شــد.

نمایشـــگاه پژوهــــش، فنــــاوری و فــــن بــازار خراســـان رضـــــوی

 بازدید رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان های خراسان

 بازدید دبیر شورای عالی و مدیر حوزه علمیه خراسان 
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