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بررسی اقدامات سیاستی پیامبر اکرم (ص) در نهاد فرهنگی -ارتباطی مسجد
چکیده
مساجد از جمله نهادهای فرهنگی -ارتباطی حائز اهمیت هستند که نقش بی بدیلی و ارزندده ای
را در جامعه اسالمی ایفا می نمایند .این نوشتار در صدد است تدا ادددامات و فعالیدتهدای سیاسدتی
پیامبر مکرم اسالم (ص) به عنوان حاکم شریعت اسالمی را در نهاد مسجد  -که نمایدانگر و بیدانگر
ظهور و بروز ایشان در این پایگاه دینی است -مورد واکاوی و مداده درار دهد .بدین منظور ادددامات
سیاستی پیامبر اکرم (ص) مانند تاسیس نهاد فرهنگی مسجد ،عزل و نصب امامان جماعدت ،تعیدین
مسجد به مثابه جایگاه طرح مسائل علمی -آموزشی ،بسیج اجتمداعی مسدلمانان (تجیدیش جیدو
مسلمین) در مسجد ،استقرار مسجد به مثابه ی پایگاه وحدت و همبستگی مسلمانان ،خبدر رسدانی و
اطالع دهی به مسلمانان از طریق مسجد و مددکاری اجتماعی مسلمانان در مسجد حداکی از نقدش
فعال پیامبر اکرم (ص) در حوزه نهاد فرهنگی-ارتباطی مسجد می باشد .از منظدر نویسدنده ادددامات
مذکور نشان دهنده این مطلب است که حاکم اسالمی وظیفه ی هدایت جامعه به سوی رشد ،فدالح
و شکوفایی استعدادهای نهفته و عظیم انسانی را بر عهده دارد .بدین منظور -بدرای هددایت جامعده
اسالمی به سوی اهداف متعالی -ادتضا می کند که پیامبر (ص) در زمان خود به صورت مستقیم  -و
برخی موارد غیر مستقیم -در شوون فرهنگی جامعه (به ویژه از مجرای نهاد مسجد) دخالت نمایند تا
مسلمانان را به سر حد مقصود و مطلوب برسانند.
کلید واژه :مسجد ،سیره نبوی (ص) ،اددامات سیاستی ،نهاد فرهنگی -ارتباطی
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مقدمه:
پیشینه اندیشه ی اددامات سیاستی در حوزه ی فرهنگ و نهادهای فرهنگی را میتوان به انددازه
ددمت بشریت دانست .این تال ها از سدوی انبیدا و صدالحان در دالدب ندوعی اهتمدام (در سدطوح
مختلف) به وجه نمادین حیات اجتماعی دابل تبیین است .در وادع «در طول تاریخ ،حکومت ها معتقد
به تعریف وضعیت فرهنگی مطلوب خود در جوامع تحت سیطره شان و تحقدق رفتارهدای اجتمداعی
خاص متناسب با ارز های سیاسی و مذهبی شان بوده اند این بدین معناست که زیست جهانهای
انسانی از گذشته دارای سیاستگذاری فرهنگی ضمنی یا صریح برای خود بوده اند 1».در این راستا از
جمله نهادهای فرهنگی حائز اهمیت که نقش مهم را در جامعه اسالمی ایفا می نماید ،مسداجد مدی
باشند .مسجد ،از زمان ظهور اسالم به عنوان نماد این شدریعت آسدمانی مطدرح شدده اسدت .علدت
نامگذاری آن بدین جهت بوده که «در فرهنگ دینی نام مسجد یاد آور بندگی و کدرنش در پیشدگاه
خداوند متعال است .مسجد یعنی جایگاه سجده و سجده اوج عبادت و بندگی انسان بدرای خداسدت.
در حقیقت برترین و اصیل ترین محل برای عبادت و تقرب جستن به خداوند متعال مسجد

اسدت2».

این نهاد فرهنگی و ارتباطی از فعالترین نهادهای دینی در اسالم بوده است .به عبارت دیگر مسجد
در جامعه اسالمی به عنوان مهمترین کانال ارتباطات اجتماعی ،همواره به عنوان منبع حرکدت هدای
فرهنگی و معنوی عمل نموده و نه تنها در بعد تزکیه معنوی ،که به عنوان منبع داندش و اطالعدات
مربوط به جامعه ،آحاد مردم را تغذیه می کرده است .این نماد جامعه مسلمانان در فرهنگ اسالمی از
جایگاه بسیار رفیع و واالیی برخوردار است به گونه ای که به عنوان خانههدای خددا بدر روی زمدین
معرفی شده است زیرا «اصلیترین پایگاه دین ،اخالق و معنویت و برتدرین مکدان تقویدت ایمدان و
عالیترین مرکز نشر آگاهی و بصیرت و واالترین کانون احیا و تقویدت اندیشده و مهدمتدرین مکدان
گستر

فعالیتهای علمی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی در نظام اسالمی

است3».

نقش کلیدی و بنیادین این نهاد دینی در جامعه اسالمی با هجرت پیدامبر بده مدینده (و تاسدیس
مسجد دبا) صورت گرفت .به گونه اى که بعد از گذشت درنها از ساخت اولدین مسدجد ،ایدن مکدان
مقدس هنوز اصلىترین پایگاه و نهاد اسالمى به شمار مى رود .مسجد در سیره ی پیامبر اکرم (ص)
به مثابه ی مهمترین پایگاه و نهاد فرهنگی مسلمانان نقش بی بدیل و ارزنده ای را ایفا نموده است.
این نوشتار در صدد است تا با نگاه سیاستی در حوزه فرهنگ ،سدیره ی پیدامبر اکدرم (ص) را مدورد
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بررسی درار دهد .از آنجا که مهمترین نهاد فرهنگی-ارتباطی در سیره نبوی مسجد می باشد تدال
بر آن است که اددامات سیاستی پیامبر مکرم اسالم (ص) -در حدوزه ی فرهندگ و ارتباطدات -بده
عنوان حاکم شریعت اسالمی در نهاد مسجد را  -که نمایانگر و بیانگر ظهور و بدروز ایشدان در ایدن
پایگاه دینی است -مورد واکاوی و مداده درار دهد .به عبارت دیگر با تامل و تتبع در سیره نبوی می
توان این گونه عنوان نمود که پیامبر اکرم (ص) به عنوان حاکم نظام اسالمی رویکرد ورود در حدوزه
فرهنگ را بستر سیاستگذاری فرهنگی در جامعه ی آن زمان اتخدا نمدوده و بدر ایدن اسداس امدور
فرهنگی جامعه را هدایت و جهت دهی می کردند .در یل می توان اددامات سیاسدتی پیدامبر اکدرم
(ص) در بستر حوزه ی فرهنگ و ارتباطات پیرامون نهاد مسجد را این گونه معرفی نمود:
 .1تاسیس نهاد فرهنگی مسجد
در طراحی و برنامه ریزی حکومت اسالمی ،تاسیس مسجد نخستین پروژه ای اسدت کده معمدار
نهضت اسالمی – پیامبر اکرم (ص) -در آستانه ورود به یثرب در – محله دبا – آن را به مورد اجدرا
می گذارد .پیامبر اکرم (ص) اولین مسجد را در مدینه بنیان گذاری می نمایند 4.این نهاد فرهنگی به
عنوان یگانه مقر حکومت اسالمی در زمان پیامبر اکرم (ص) محسوب می شده است« .در هیچ منبع
تاریخی نیامده است که پیامبر اعظم (ص) در سال های ادامت در مدینه ،امور حکومتی و اداری را در
جایی جز مسجد انجام داده است .بنابراین از بزرگترین استراتژیهدای ایشدان در تشدکیل حکومدت
دینی ساخت جایگاه و مرکز عمومی به نام مسجد بوده است» 5به دستور آن حضرت زمینی خریداری
و مسجد در آن بنا می گردد.
رسول خدا (ص) در این امر از زمانی که می خواهند زمین مسجد را برگزینند دخالت می نمایندد
و در انتخاب خشت ،چوب ،بنّا و سایر مصالح و ابزار اظهار نظر می فرمایند و شخصا در ساختن مسدجد و
حمل امکانات مشارکت می نمایند و با حضور خود روحیه اصحاب و یاران را تقویت می

کنند6.

همچنین برخی از مساجد اساسا با پیشنهاد پیامبر اکرم (ص) بنا می شد .شروع به ساختن بعضدی
از این مساجد با حضور پیامبر (ص) انجام می گرفت .آن حضرت شخصا در مراسم افتتاح بنای برخی
از مساجد شرکت می نمودند و سمت دبله ی آن را تعیین می فرمودند 7.همچنین ایشان -با در نظدر
گرفتن مصلحت -از تاسیس برخی مساجد جلوگیری می نمودند .برای مثال اینکه ایشان بده عندوان
حاکم شرع تشخیص می دادند با وجود مساجد متعدد در مکانی نیازی به ساخت مسجد جدید نیسدت
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یا اینکه تاسیس مسجد جدید ،مایه ی رکود و کم رونقی سایر مساجد همجوار می شود .بدرای مثدال
در زمان ایشان گروهی از مردم دبیله مزینه و بنیکعدب از آن حضدرت تقاضدا کردندد تدا آندان نیدز
همچون دیگر دبایل در محل زندگی خود مسجدی بنا کنندد .پیدامبر (ص) بده دلیدل اینکده محدل
سکونت آنان تا مسجدالنبی نزدیک بود با پیشنهاد آنان موافقت نکرد و فرمود« :مسجد مدن مسدجد
شما هم هست در همین مسجد نماز

بگزارید»8.

حیطه مداخله ی پیامبر (ص) تنها به تاسیس و ایجاد مسداجد محددود نمدی گشدت بلکده حتدی
تخریب این نهاد فرهنگی را نیز در بر می گرفت .این امر زمانی حادث گردید که گروهی از منافقدان
برای ضربه زدن به اسالم ایجاد تفرده و تضعیف مودعیت مسجد پیامبر (ص) مسجدی به ندام ضدرار
بنا نمودند .پیامبر اکرم (ص) نیز پس از نازل شدن آیه مبارکه  107سدوره توبده افدرادی را گسدیل
داشت تا این مسجد را خراب کنند و آتش بزنند و مکان آن را تبدیل به محل زباله نمایند
دمی در تفسیر

می نویسد« :پیامبر اکرم (ص) عامر بن عدی از بنی عمرو بن عدوف ،اوسدی و

مالک بن دُخشم خزاعی را فرستاد تا این مسجد را آتش بزندد و تخریب کنند! مالک خزاعی به منزل
رفت و آتشی آورد و با آن برگهای خرمایی را که در سقف به کار رفته بود آتش زد و کسانی که در
آن بودند متفرق شدند .پس از آن که مسجد سوزانده شد ،دیوارهای آن را خراب

کردند»9.

 .2عزل و نصب امامان جماعت
از دیگر موارد ورود پیامبر (ص) در مسجد عزل و نصب امامان جماعت بدوده اسدت .بدرای مثدال
پیامبر اکرم (ص) معا بن جبل را به عنوان امام جماعت مسجد دبا منصوب نمودندد 10.پدس از فدتح
مکه در سال هشتم هجری پیامبر (ص) عتاب بن اسید را بده سدمت امدام جماعدت مسدجد الحدرام
برگزید 11.در غیاب پیامبر (ص) امامت مسجد النبی بر عهده ی همان کسی بود که توسط ایشان بده
عنوان جانشین آن حضرت تعیین می شود .فردی که از سوی پیامبر (ص) بدین سمت منصوب مدی
شود هم امام جماعت مسجد و هم کارگزار امور مربوط به ریاسدت و حکومدت آن حضدرت بدود .در
دوران ده سالهی ادامت پیامبر (ص) در مدینه نیز کسانی همچون عبداهلل بن اممکتوم کده در غیداب
پیامبر (ص) امامت جماعت مسجد النبی را به عهده میگرفتند ،از سدوی پیدامبر (ص) بددین سدمت
برگزیده میشدند 12.همچنین نمایندگان دبیلهی ثقیف برای تحقیق پیرامون آیین اسدالم بده مدینده
آمدند و به اسالم گرویدند .آنان هنگام ترک مدینه از پیامبر (ص) درخواست کردندد تدا کسدی را بده
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امامت نماز آنان برگزیند .پیامبر (ص) عثمان بن ابدیالعداص را بدا آنکده از همدهی اعضدای هیدتت
کوچکتر بود به امامت برگزید علت انتخاب عثمان از سوی پیامبر (ص) شوق فراوان او بده فراگیدری
دانش و عالدهی دلبی او به اسالم

بود13.

حوزه دخالت پیامبر (ص) عالوه بر نصب ،عزل امام جماعت در مسجد را نیز شامل می شدود .بده
عنوان نمونه روزی ایشان آثار خلط سینه را در محراب مسجد دیدند .بالفاصله سدوال فرمودندد :چده
کسی امام جماعت این مسجد می باشد؟ گفتند :فالن کدس .پیدامبر (ص) فرمودندد :مدن از امامدت
عزلشت کردم (دد عزلته) .البته بعدا به خاطر اینکه همسر
پیامبر اکرم (ص) اور را عفو

اددام مدوثری در نظافدت مسدجد نمدود

نمودند14.

 .3تعیین مسجد به مثابه جایگاه طرح مسائل علمی -آموزشی
مسجد در همان آغاز و از عصر تاسیس در عهد پیامبر کانونی و محفلدی بدرای تعلدیم و آمدوز
محسوب می شده است .به عبارت دیگر مسجد در زمان پیامبر (ص) کهنترین دانشدگاه اسدالمی و
پایگاه اساسیترین تعلیمات در تاریخ اسالمی به شمار می رفته است که حضدرت ختمدی مرتبدت در
راستای نگاه آموزشی ،تعلیمی و تربیتی یا خود به طور مستقیم مباحث آموزشی در مسجد را بر عهده
می گرفتند یا این امر تحت نظارت و سرپرستی کسانی بود که پیدامبر (ص) آنهدا را بدرای ایدن امدر
تعیین می کردند 15.اهم اددامات فعاالنه ی سیاستی پیامبر اکرم (ص) در این زمینه را می توان موارد
یل بر شمرد:
الف) برگزاری جلسات علمی در مسجد
دین مبین اسالم مردم را به فراگیری علم و دانش تشویق و ترغیب نموده و تحصیل علدم را بدر
هر مرد و زنی واجب کرده است 16.پیامبر اکرم (ص) نیز در زمدان خدود مدردم را بده کسدب داندش
تشددویق مددی نمودنددد و بددرای ایددن امددر مسددجد را انتخدداب کردنددد و آن را محفلددی بددرای برپددایی
گردهمایی های علمی در راستای ارتقای فرهنگ و تعالی مومنین در جامعه گردانیدند .شهید ثدانی در
کتاب منیه المرید نقل می کند:

روزی رسول خدا (ص) به مسجد وارد شدند .در مسجد ،دو مجلس جداگانه برپا بود .گروهی بده
فرا گرفتن دانش و جمعی به دعا و راز و نیاز با خداوند مشغول بودند .پیدامبر (ص) فرمودندد :هدر دو

88

پژوهشنامه تاریخ -سال دهم  -شماره سی و هفتم

گروه به سوی نیکی گام بر می دارند .دسته ای خدا را می خوانندد و گروهدی نیدز آمدوز

مدی بینندد و

ج اهالن را تعلیم می دهند؛ ولی این گروه ،کار برتری را انجام می دهند .من نیز به منظور آمدوز
مردم مبعوث شده ام .آن گاه پیامبر (ص) در میان گروهی که سرگرم درس و بحث بودند،

دادن

نشستند17.

از این گونه شواهد تاریخی به روشنی فهمیده می شود که گروهی از یاران پیامبر (ص) در مسجد
گرد می آمدند و به تشکیل جلسات علمی و در صدر آن جلسات تالوت و آموز

درآن می پرداختده

اند .بی گمان آنها این شیوه را با توجه به راهنمایی ها و تاکیدهای پیامبر (ص) آموخته بودند چرا که
ایشان تاکیدی خاص بر آموز

درآن و گفتگو پیرامون علوم درآنی در مسجد داشتند .ابن عبداس در

این زمینه می گوید « :مردی از رسول خدا (ص) پرسید :کدام عمل برتر است؟ پیدامبر (ص) فرمدود:
به یاد خدا بودن و این پاسخ را سه بار تکرار نمدود؛ آنگداه فرمدود :هدر گروهدی کده در خانده ای از
خانههای خدا گرد آیند تا کتاب خدا را فرا گیرند و درباره ی دانشهای درآنی با یکددیگر بده بحدث و
گفتگو پردازند تا آنگاه که به این کار مشغولند میهمانان خدا به شمار می آیند و فرشتگان بدا بالهدای
خود بر چنین گروهی سایه ی رحمت می

افکنند18».

ب) تاکید بر طرح مباحث مفید فایده برای مسلمین در مسجد
پیامبر (ص) مسلمانان را از طرح مباحث غیر ضروری و بی فایده در مسدجد مندع مدی کردندد .از
منظر نبی اکرم (ص) مردم در مساجد می بایست دانش و علومی را فرا گیرند که دانستن آن نفعی در
پی داشته باشد و ندانستن آن ضرر و خسرانی را متوجه آنان کند .پیامبر (ص) در سفار هدای خدود
به ابو ر می فرمایند:

«برگزاری هر مجلسی در مسجد لغو و بیهوده است .مگر برای سه دسته :کسی که پس از نماز به
درائت درآن بپردازد ،کسی که سرگرم کر و یاد خدا باشد یا کسی که به مباحث علمی اشتغال داشته
باشد 19».یا در جای دیگر نیز پیامبر (ص) به ابو ر بر پرهیز از یاوه گویی و طرح مسائل غیر مفید در
مساجد تاکید می کنند .ایشان می فرمایند« :در آنجا – مساجد -با صدای بلند سخن نگوییدد .حدرف
باطل و سخن نادرست نزنید و داد و ستد و خرید و فرو

نکنید .ای ابا ر تا در مسجد هستی بکو

یاوه و بیهوده نگویی و اگر این چند دستور را رعایت نکردی روز دیامدت جدز خویشدتن را مالمدت و
سرزنش

مکن»20.
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امام موسی کاظم (ع) نیز می فرمایند« :روزی رسول خدا (ص) وارد مسجد شد و مشداهده کدرد
که عده ای دور هم جمع شده اند .پرسیدند :چه خبر است؟ جواب دادند :مدردی عالمده آمدده اسدت.
پرسیدند :عالمه درباره ی چه چیزی است؟ جواب دادند :او از همگان نسبت به نسب عرب و مسدائل
مربوط به آن آگاه تر است و رویدادهای دوران جاهلیت و اشعار و فنون ادبی آن ها را می داند .پیامبر
(ص) فرمودند :این ها دانشی است که نداشتن آن زیانی ندارد و فرا گدرفتن آن نیدز سدودی در پدی
ندارد .دانش در سه چیز است :فرا گرفتن آیه ای محکم یا آموختن واجبی از واجبات دینی یدا سدنتی
پابرجا و غیر از اینها تنها نوعی فضیلت و برتری به شمار می آید».

21

ج) برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در مسجد
از جمله دغدغههای پیامبر (ص) در مسجد این بود که از هر فرصتی برای ارتقدای سدطح علمدی
مسلمین جامعه استفاده کنند .پیامبر اکرم (ص) در آغاز که شمار مسلمانان اندک بود پیامبر (ص) بدا
تکیه بر یکی از ستونهای مسجد که از چوب درخت خرما ساخته شده بدود بدرای مدردم سدخن مدی
گفتند 22.ایشان پس از برپایی نماز جماعت در مسجد به بیان آیات و دستورات الهی می پرداختندد و
به پرسش ها و سواالت مردم پاسخ می دادند 23.در طبقات ابن سعد نقل شده است که پیدامبر (ص)
پس از به جای آوردن نماز صبح در کنار ستون توبه می نشستند .پیش از نشستن آن حضدرت (ص)
ضعیفان ،بینوایان و میهمانان پیامبر (ص) در آنجا جلسه ای برپا می کردند .پیامبر (ص) در جلسه ی
آنان حضور می یافتند و آیاتی را که شبانگاه بر ایشان نازل شده بود ،برای آنان تالوت می کردندد و
تا طلوع آفتاب با آنان به بحث و گفتگو می

پرداختند24.

پیامبر (ص) نه تنها خود مدرس و معلم کالسهای آموزشی در مساجد بودند بلکه برای کالسهای
مختلف و متنوع در مسجد افرادی را منصوب می کردند تا جلسات علمی و آموزشی مسداجد را اداره
کنند برای مثال امیر المومنین (ع) گاه به فرمان پیامبر (ص) بر منبر آن حضدرت مدی نشسدت و در
حالی که یک پله پایین تر از جای پیامبر (ص) بود برای مردم سخن می

گفت25.

د) برگزاری مناظرات فردی و گروهی در مسجد
پیامبر (ص) مسجد (به ویژه مسجد النبی) را مهبط و محل منداظره و گفتگوهدای میدان افدراد و
هیات های محلی و مذهبی درار می دادند و تال

ایشان بر این بود تا بتواند با استدالل و توجیحات
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منطقی به محاجه و مذاکره با آنان بپردازند 26.این اددام سیاستی پیدامبر (ص) در حدوزه فرهندگ بدا
افراد و هیاتهای گوناگون از نقداط مختلدف صدورت مدی پدذیرفت .پیدامبر (ص) در کندار یکدی از
ستون های مسجد که تا به امروز نیز به نام «اسطوانه الوفود» (ستون هیات ها) شناخته می شود این
گونه هیات ها را به حضور می پذیرفتند و با آنان به مذاکرات دینی و اجتمداعی مدی پرداختندد .ایدن
هیات ها عالوه بر بحث و گفتگو پیرامون مسائل اعتقادی بده مدذاکرات سیاسدی و انعقداد پیمدان و
عهدنامه نیز روی می آوردند .از جمله هیات هایی که در مسجد به مناظره با پیدامبر (ص) پرداخدت،
هیات ثقیف

بود27.

از دیگر هیات هایی که به مسجدالنبی آمدند و به منداظره بدا رسدول اهلل (ص) پرداختندد ،هیدات
نمایندگی نجران بود .زمانی که آنان به مسجد وارد شدند ،پیامبر (ص) نماز عصدر را بده جدای آورده
بودند .ودت نماز مسیحیان که فرا رسید ،آندان در مسدجد پیدامبر (ص) بده سدوی مشدرق بده نمداز
ایستادند! برخی از اصحاب گفتند :یا رسول اهلل ،این جا مسجد شماست! اما پیدامبر (ص) آندان را بده
حال خود گذاشتند تا نماز خویش را به جای آورند .آنان برای اثبات ادعای تثلیث دالیلی بیان کردند.
پیامبر اکرم (ص) نیز آیاتی از سوره ی آل عمران را در جواب آنها درائت فرمودند ،اما آنان نپذیرفتند و بر
ادعای باطل خویش اصرار می کردند و دصد گریز از حقیقت را داشتند که مساله مباهله به میان

آمد28.

اددامات مذکور نشان دهنده این است که پیامبر (ص) به مثابه حاکم شریعت اسالم نقش فعال و
پویایی را در نهاد فرهنگی مسجد ایفا می نماید .این امر نشان دهنده این است کده حداکم اسدالمی
هدایت جامعه به سوی رشد ،فالح و شکوفایی استعدادهای نهفته و عظیم انسدانی را بدر عهدده دارد.
هدایت جامعه اسالمی به سوی اهداف متعالی ادتضا می کند که پیامبر (ص) در زمان خود به صورت
مستقیم  -و برخی موارد غیر مستقیم -در شوون فرهنگی جامعه (به ویژه از مجدرای نهداد مسدجد)
دخالت نماید تا مسلمانان را به سر حد مقصود برساند.
 .4بسیج اجتماعی مسلمانان (تجییش جیوش مسلمین) در مسجد
پیامبر اکرم (ص) در دوران حکومت خویش بیش از هشتاد غزوه و سریه را پشت سر گذاشتند که
زمینههای فکری و اجتماعی اکثر آنها در مسجد (به ویژه مسجد النبی) طراحدی گردیدد .بده عبدارت
دیگر مسجد در زمان آن حضدرت (ص) درارگداه و سدتادی بدرای بسدیج ،گردهمدایی و سداماندهی
اجتماعی عموم مردم برای راه اندازی فعالیت ها و جندبشهدای مردمدی و شدرکت در جندگ هدا و
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غزوات به شمار می رفت .از مهمترین عملکردها و فعالیتهای مداخله گرایانه ی پیامبر (ص) پیرامون
این حوزه در مسجد را می توان به موارد یل اشاره نمود:
الف) اعزام سپاهیان اسالم از مسجد
مسجد در زمان پیامبر (ص) پایگاه تجهیز و تدارک و به عبارت دیگدر بسدیج و تجیدیش جیدو
مسلمین برای مبارزه با دشمنان اسالم بوده است .آن حضرت (ص) در این عرصه توجه خاصدی بده
مسجد داشتند به گونه ای که برای عزیمت به صحنه ی نبرد و نیز بازگشت از غزوه ها ابتددا بددین
مکان می رفتند و در آن جا دو رکعت نماز می گزاردند .بده عبدارت دیگدر پیدامبر اکدرم (ص) نهداد
فرهنگی مسجد را مکان و پایگاه اصلی جهت سیاستگذاری و خط مشدی در حدوزه بسدیج اجتمداعی
مسلمانان درار دادند .واددی در زمینه عزیمت پیامبر (ص) به غزوه ی حمراء االسد می نویسد:

« پیامبر اکرم (ص) برای شرکت در غزوه ی حمراء االسد در حالی که بده شددت در جندگ احدد
مجروح شده بودند وارد مسجد شدند .اهالی باالی مدینه هم ودتی فرمان جهاد را شنیدند ،به سرعت
خود را به مسجد النبی رساندند .آن حضرت (ص) دو رکعت نماز به جای آوردندد و امدر فرمودندد تدا
اسب ایشان را بر در مسجد حاضر کنند .ایشان زره پوشیده و کاله خود و مغفَر بر سر گذاشته بودندد،
به طوری که تنها چشمان ایشان دیده می شد 29».ابن هشام نیز می نویسد« :پیدامبر اکدرم (ص) و
اصحابش در غزوه ی احد ،روز جمعه پس از پایان نماز عصر از مسجد النبی بده سدوی منطقده احدد
حرکت

کردند»30.

اینها نمونه هایی از تجهیز و تدارک و اعزام سپاهیان اسالم توسط رسول اکدرم (ص) در مسدجد
است اما آن حضرت (ص) نیز در هنگام بازگشت از غزوه ها توجه خاصی به مسجد داشدتند .ایشدان
هر گاه از غزوه ای باز می گشتند ابتدا به مسجد می رفتند و در آنجا دو رکعت نماز می

گزاردند31.

ب) مشورت و مشاوره با مسلمانان جهت تدارک آنها به سوی جبهههای نبرد
پیامبر اکرم (ص) بحث و گفتگو پیرامون شیوههدای رزم ،نبدرد و نحدوه مواجهده و رویدارویی بدا
دشمن را در مسجد مطرح می کردند .ایشان در این زمینه در کنار رعایت مسائل امنیتی و اطالعداتی
با اصحاب و یاران خویش -مومنان و افرادی که از صالحیتهدای الزم برخدوردار بودندد -پیرامدون
چگونگی برخورد و رویارویی با دشمن به گفتگو و مشدورت مدی پرداختندد .ایشدان نظدرات و چداره
اندیشیهای مختلف را کامال لحاظ می نمودند و حتی در بسیاری از موارد نظرات دیگران را به لحاظ
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رعایت برخی مصالح بر نظر خویش ترجیح می دادند .برای مثال در متون تاریخی آمده است کده آن
حضرت (ص) برای موضع گیری مناسب در جنگ بدر ،در یکی از مساجد اطراف مدینه به نام عدرق
الظبیه با اصحاب خود به مشورت پرداختند 32.یا در جنگ احد هنگامی که پیامبر (ص) از حرکت سدپاه
دریش به سوی مدینه آگاه شد در مسجد حضور یافت و در اجتماع مردم پیرامون این رویداد سخن گفت
و از مسلمانان خواست تا آرای خود را درباره ی چگونگی رویارویی با دشمن مطرح کنند که سدرانجام بدا
آنکه خود مایل به بادی ماندن در مدینه و جنگ گردن با دشمن در شهر بودند با توجه به افکدار عمدومی
مسلمانان بر آن شدند تا بیرون از شهر و در دامنه ی کوه احد به رویارویی با دشمن بپردازند33.
از دیگر مسائل مربوط به بسیج مسلمانان در مسجد بررسی وضعیت کسانی بدود کده بده دالیدل
گوناگون از حضور در جنگ خودداری کرده بودند .چنین کسانی پس از بازگشت پیامبر (ص) از جنگ
به حضور آن حضرت در مسجد می رسیدند و عذر خویش را نسبت به عدم شرکت در جنگ با پیامبر
(ص) در میان می گذاشتند .برای مثال کسانی که در جنگ تبوک از همراهی با سپاه اسالم خوددای
کرده بودند پس از ورود پیامبر (ص) به مدینه در مسجد حضدور یافتندد و مراتدب عدذر یدا نددامت و
پشیمانی خود را نسبت به عدم حضور در جبهه اعالم کردند34.
 .5استقرار مسجد به مثابه ی پایگاه وحدت و همبستگی مسلمانان
پیامبر (ص) مسجد را مرکز وحدت و همبستگی مسلمانان معرفی و تعیین می کند و برای حضور
دایمی مسلمانان در آن ،آداب و رسوم خاصی را در برنامه خود منظور می نماید .ایشدان تمدام ادشدار
جامعه ،فقیر و غنی ،سیاه و سفید ،عرب و عجم ،زن و مرد را به حضور در این محفل فرا می خواندد.
از منظر پیامبر اکرم (ص) اجتماع در مسجد موجب اتحاد دوا و نیروهای پراکنده مسدلمین در جامعده
می گردد .در این راستا از مهمترین اددامات سیاستی ایشان در حوزه وحدت آفرینی مسجد می توان
به موارد یل اشاره کرد.
الف) شرکت و حضور در صفوف نماز جماعت به مثابه مهمتررین منسرد دینری
وحدت بخش مسلمانان
از منظر پیامبر اکرم (ص) حضور در مساجد و شرکت در نماز جماعت باعث وحددت و همبسدتگی
اجتماعی و ایجاد یک وفاق جمعی میان مسلمین می شود .برپایی و شکل گیدری نمداز جماعدت در
مسجد به مثابه ی یکی از باشکوهترین مصداقهای وحدت و همگرایی اجتماعی در جامعه مسلمانان
تلقی می گردد .مسلمانان در اجرای این عمل اجتماعی صرف نظر از تفاوتهای سیاسدی اجتمداعی،
فرهنگی و ادتص ادی در صفوفی متحد و به هم فشرده ،در کندار یکددیگر بده عبدادت و نیدایش مدی
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پردازند« 35.بدیهی است چنین اجتماع و گردهمایی که در آن تمام ادشار جامعه ،در کنار یکددیگر بده
نماز می ایستند ،تا چه حد نفاق ،کینه ،بدخواهی ،تفاخر و اختالفهای طبقاتی را از میان مدی بدرد و
جای خود را به مهر ،صفا ،برادری و برابری می دهد و تا چه اندازه این صفوف به هم فشرده مومنان
سبب ایجاد وحشت و هراس در دلهای منافقان و دیگر مخالفان آیین نوین می

شود»36.

آن حضرت (ص) مسجد را که محل حضور دایمی مسدلمانان بدود ،بده محدور و پایگداهی بدرای
وحدت و اتحاد مبدل ساخته بودند .عبداهلل بن مسعود درباره ی اهتمام رسول اهلل (ص) در این زمینه
این گونه بیان می کند« :رسول خدا (ص) در نماز جماعت شانههای ما را با دسدتان مبارکشدان مدی
گرفتند و می فرمودند ،مساوی و منظم باشید و نامنظم نایستید که دلبهای شما از همدیگر جدا می
شود» .یا ابو ابوبصیر می گوید :شنیدم که امام صادق (ع) به نقل از رسول خددا (ص) مدی فرمایندد:
«صفهای خود را منظم کنید و شانه ها را به هم متصل نمایید تا میان شما فاصله ای

نباشد37».

ب) بیعت با تازه مسلمانان در مسجد
بیعت با تازه مسلمانان در مسجد و با حضور اصحاب پیامبر صورت می گرفدت .بیعدت بدا پیدامبر
عالوه بر آن که ابراز گرایش و اعتقاد به دین اسالم بود یک پیمان و تعهد اجتماعی وحدت بخش به
شمار می رفت .بدین گونه که تازه مسلمان با ورود به مسجد احساس غربت و تنهایی نکند و خود را
پس از اسالم آوردن و بیعت با پیامبر در جرگه ی مسلمین بداند بدین خاطر پیامبر این عمدل را کده
دارای جنبه های اجتماعی و سیاسی است و نشان از یکپاچگی مسلمانان و هماهنگی آنان با حکومت
دارد ،در مسجد و با حضور اصحاب انجام می داد .تازه مسلمانانی که برای اعدالم بیعدت و وفداداری
خود به آیین جدید به مدینه می آمدند ،در مسجد و در حضور مسلمانان با پیامبر بیعت می کردند این
عمل سبب می شد تا مسلمان شدن آنان جنبه رسمی و علنی بیابد و آنان جزو خانواده بدزرگ امدت
مسلمان حساب شوند.
واددی درباره ی بیعت فردی به نام «واثله» با پیامبر (ص) این چنین می گوید:

«واثله پسر اسقع لیثی به مدینه وارد شد و در کنار شهر فرود آمدد .او بده هنگدام نمداز صدبح بده
حضور پیامبر (ص) رسید و با آن حضرت نماز صبح گزارد .پیامبر (ص) پس از نماز صبح معمدوال بدر
می گشت و به چهره ی اصحاب خود می نگریست .چون نزدیک واثله رسید او را نشدناخت .فرمدود:

94

پژوهشنامه تاریخ -سال دهم  -شماره سی و هفتم

تو کیستی؟ او خود را معرفی کرد .پیامبر (ص) فرمود :برای چه آمده ای؟ گفت :آمده ام تا بیعت کنم.
پیامبر (ص) فرمود :بیعت بدان معناست که به هر (اندازه از احکام و دستورات اسالم) که مدی تدوانی
»38.

عمل کنی؟ واثله گفت :آری .آنگاه پیامبر (ص) با او بیعت نمود
ج) اخراج منافقان از مسجد

پیامبر اکرم (ص) در راستای حفظ وحدت و همبستگی مسلمانان بدا کسدانی کده دصدد خدشده و
آسیب به این یکپارچگی را داشتند مبارزه نموده و آنها را از این پایگاه مقدس و روحدانی اخدراج مدی
کردند .در این راستا مسلمانان به فرمان پیامبر (ص) با چنین کسانی که گداه ادددام بده یدک سدری
رفتارهای نفاق آمیز در مسجد می نمودند برخورد کرده و آنان را از مسجد بیدرون مدی کردندد .ابدن
هشام ماجرایی را نقل می کند که طی آن مسلمانان به فرمان پیامبر (ص) گروهدی از منافقدان را از
مسجد بیرون

نمودند39.

این رویداد تاریخی حاکی از این امر است که مسجد عصر پیدامبر (ص) نقشدی وحددت بخدش و
وحدت آفرین در میان مسلمانان داشته و ایشان با برنامه ریزی و خط مشی مناسدب بدا افدرادی کده
خواستار بروز رفتاری منافقانه بودند به نحو جدی و داطعی برخورد می کردند .همچنین این موضدوع
در ایجاد و تاسیس بنای برخی از مساجد نیز ساری و جاری بوده که هدف از بنیان آن ،ایجاد تفرده و
نفاق در جامعه اسالمی می باشد.در این زمینه نیز در سیره نبوی مخالفت ها و مبارزههای اساسدی و
علنی انجام شده

است40.

د) حضور زنان در مسجد تمرین همبستگی دینی
پیامبر (ص) با فرا خوان زنان به حضور در مسجد و توصیه مردان به عدم ممانعت از حضور آندان
گامهای اساسی الزم برای وحدت آفرینی امت اسالمی برداشت .در وادع تال

ایشان بر آن بود تا با

حضور زنان در مسجد نیمه ی دیگر جامعه ایمانی مسلمان تکمیل شود و شبهه ی تفرق و پراکندگی
میان مسلمانان برطرف گردد .در این زمینه پیامبر (ص) پس از هجرت به مدینه بخشی از مسدجد را
به زنان اختصاص دادند و در سفارشی به اصحاب فرمودند« :اگر همسر یکی از شما اجازه خواست تدا
به مسجد برود مانع نشوید 41».ایشان همچنین در سفارشی دیگر به اصدحاب و مسدلمین فرمودندد:
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« ودتی که زنان از شما اجازه می خواهند تا به مسجد بروند ،آنها را از ثواب و بهره ی مسجد محروم
نکنید»42.

حتی گاهی این حضور جهت همبستگی و اتحاد مسلمین در خارج از مسجد نیز جاری بدود بدرای
مثال ام عطیه می گوید :ودتی رسول خدا (ص) می خواست نماز عید را بخواند ،دسدتور مدی داد کده
زنان و دختران و حتی آنان که در عادت ماهیانه به سر می برند از شهر مدینه بیرون بیایند و در نماز
عید شرکت نمایند .لیکن زنان صاحب عادت در گوشه ای می نشستند و بده خطبدههدای نمداز عیدد
گو

فرا می

دادند43.

 6خبر رسانی و اطالع دهی به مسلمانان از طریق مسجد
مسجد در زمان پیامبر (ص) به مثابه ی چهار راه بزرگ اطالعاتی و خبدری محسدوب مدی شدد.
پیامبر اکرم (ص) از این نهاد دینی به مثابه ی محفلی جهدت خبدر رسدانی و اطدالع دهدی (پایگداه
خبری -اطالعاتی) در خصوص رویدادها و امور اجتماعی به مسلمین اسدتفاده مدی کردندد .در واددع
مسلمانان ب ا حضور در مسجد از طریق این مجرای ارتباطی از ودایع روز ،وضعیت کشدورها و مسدائل
مستحدثه دینی مطلع می شدند و از تحلیل حوادث و ودایع توسط پیامبر (ص) و اصحاب ایشان سود
می جستند .حضور مسلمین در مسجد امکان تبادل اطالعات و مطلع شدن آنها از احوال یکددیگر را
فراهم می س اخت .این شیوه ی اطالع رسانی بده صدورت مسدتقیم ،چهدره بده چهدره و در فضدای
صمیمی و عاطفی صورت می گرفت.
سنت پیامبر نیز این گونه بود که هرگاه مشکالت فکری و ناهنجاریهای اجتماعی پیش می آمد
در مسجد حضور می یافتند و با ایراد سخنرانی به تنویر افکار عمومی می پرداختند .این سخنرانی ها
معموال پس از نماز جماعت انجام می گرفت و گاه که حادثه ای مهم رخ می داد ،مدردم بدا شدنیدن
ندای «الصاله جماعه» در مسجد گرد می آمدند و حضرت برای آنان سخنرانی می کردندد 44.بدرای
مثال آنگاه که مسیلمه کذاب و اسود عنسی ادعای پیامبری کردند و ایدن مداجرا ممکدن بدود افدراد
سست ایمان را دچار انحراف و لغز

کند پیامبر (ص) بی درنگ در مسجد حاضر شددند و بدا ایدراد

سخنرانی مسلمانان را نسبت به پوچ بودن ادعاهای آنان آگداه نمودندد 45.پیدامبر (ص) همچندین در
ماجرای افک که گستر

شدایعات بدی اسداس ممکدن بدود جامعده ی اسدالمی را دچدار تشدتت و
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نابسامانی کند در مسجد حاضر شدند و طی سخنانی مردم را نسبت بده خطدرات چندین حرکتهدایی
هشدار

دادند46.

حضرت رسول (ص) نیز در این زمینه به منظور که این مردم در جریان ایثدارگری هدا و رشدادت
های سپاهیان اسالم درار گیرند تا حمایت و پشتیبانی بیشتری را از آنان به عمل آوردند ،تال

های

صاددانه آنان را در جبهه ها برای مردم تشریح می نمدود و مومندان حاضدر در مسدجد را در جریدان
آخرین رویدادهای جبهه درار می داد .همچنین ایشان در مسجد و در اجتماع سدپاهیان و مسدلمانانی
که به منظور بدرده آنان حاضر می شدند ،فرماندهان سپاه را معرفی می کردند و بدر لدزوم تقویدت و
اطاعت از آنان تاکید می فرمودند .طبرسی در کتاب احتجاج درباره محل انتخداب اسدامه بده عندوان

فرمانده سپاه اعزامی به موته آورده است« :رسول خدا در حالی که بر شانه های علدی (ع) و عبدایش
تکیه داده بودند در مسجد حاضر شدند برای مردم خطبه خواندند آنان را به جهاد ترغیب کردندد و در
47.

همان جا اسامه را به عنوان فرمانده لشکر به مردم معرفی نمودند»

مسجد همچنین محلی و محفلی برای اعالنهای رسمی به صورت گفتداری یدا نوشدتاری بدوده
است .به روایت دائره المعارف مختصر اسالم ،مسجد به طور عام و منبر به طور خاص محلی بود که
اعالنهای رسمی در آن داده می شد 48.همچنین اطالعیه و اخبار مهم مربوط به حکومدت اسدالمی
بر درب مساجد نصب می گردید .طه الولی در این زمینه می گوید« :اطالعیههای حکومت در عصور
اولیه به درهای مساجد به خصوص مساجد جامعه نصب می شد چرا که تجمدع مدردم بدرای نمداز و
حضور در مراسم اجتماعی و دینی و سیاسی زیاد

بود49.

 .7مددکاری اجتماعی مسلمانان از طریق مسجد
در سیره ی پیامبر اکرم (ص) ایشان از مسدجد جهدت ارائده ی خددمات اجتمداعی و رفداهی بده
مسلمانان استفاده می نموند .بر اساس سیره ی نبوی (ص) افراد ضعیف و کسانی که به نوعی دارای
مسائل و مشکالت بودند برای رفع نیازشان به آن حضرت در مسجد روی می آوردند و حضرت نیز با
بذل مساعدت های الزم ،نیاز آنان را تا حد امکان برطرف می کردند .بدین ترتیب مسجد بده عندوان
مکانی که می توانست محل ارتباط مستقیم رهبر و مردم باشد ،مطرح بود .در زمان پیامبر اکرم (ص)

گروهی از مستمندان مسلمان که در مدینه جا و کسی را نداشتند در مسجد زندگی می کردند« .آنهدا
که دریب به چهارصد تن بودند از کمکهای مالی و خدماتی پیامبر (ص) و اصحابش برخوردار بودند.
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به دستور پیامبر (ص) آنها در بخشی از انتهای مسجد که مسقف بود سکنا گزیده و ضمن ادامدت در
آنجا درآن می آموختند ،روزه می گرفتند و به جهاد می

رفتند50».

در طبقات سعد آمده است« :شب ها رسول خدا (ص) اصحاب صفه را فرا می خواندندد و هرچندد
نفر از ایشان را برای صرف شام به منزل یکی از انصار می فرستادند و گروهی را نیز با خود به منزل
می بردند و در آنجا از ایشان پذیرایی می

کردند»51.

همچنین ایشان برای احترام به مجروحان جنگی و استفاده از فضای معنوی مسجد جهت تسدریع
در بهبود مجروحان و بیماران دستور داده بودند تا در مسجد خیمه ای برپدا گدردد و از آنهدا در آنجدا
پرستاری شود .واددی در این زمینه می نویسد« :پس از جنگ احد و زخمدی شددن تعدداد زیدادی از

لشکریان اسالم مسلمانان در مسجد چراغ و آتش برافروختده بودندد و از مجروحدان پرسدتاری مدی
کردند 52».پیامبر اکرم (ص) هنگام جنگ خندق خیمه ای برای درمان زخمیان در مسجد مدینه برپدا
کرد و زنی به نام رفیده را برای رسیدگی به حال مجروحان برای آن تعیین نمود 53.در جندگ خنددق
پس از آنکه سعد بن معا که در این جنگ مجروح شد به دوم او دستور دادند تا سعد را در خیمده ی
رفیده بستری کنند تا آن حضرت زود به زود به عیادت او برود54.

سید جعفر مرتضدی در «اآلداب الطیبده فدی االسدالم» مدی نویسدد « :در مسدجد پیدامبر (ص)
جایگاهی برای معالجه ی بیماران و مجروحان معین شده بود که پیدامبر (ص) و صدحابه از بسدتری
شدگان در آنجا عیادت و دلجویی می کردند55».
از دیگر اددامات سیاستی پیامبر (ص) در حدوزه مدددکاری و خددمات اجتمداعی پخدش و توزیدع
کمک های مالی میان مسلمانان بود .در تاریخ فخری در این باره آمده است که « :در آن زمدان هدر
گاه مالی از ناحیه ای به مدینه می رسید آن را به مسجد پیامبر (ص) می آورند و با نظر آن حضدرت
(ص) میان مردم تقسیم می شد .این رسم در مدت خالفت ابوبکر نیز بادی بود 56.همچنین در سدیره
حلبی آمده است « :مالی را از بحرین برای رسول خدا (ص) آورده بودند .آن حضدرت (ص) فرمودندد:
آن را در مسجد درار دهید تا توزیع شود .و این بیشترین مالی بود که تا آن زمان بدرای پیدامبر (ص)
آورده بودند .آن گاه که رسول خدا (ص) برای ادای نماز به مسجد آمدند در کنار آن مدال نشسدتند و
هیچ کس نماند مگر اینکه حضرت (ص) چیزی از آن را به او بخشیدند57.
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اقدامات سیاستی پیامبر اکرم (ص) در مسجد

مددکاری اجتماعی
مسلمانان در مسجد

اطالع رسانی به
مسلمانان از طریق
مسجد

برپایی خیمه در
مسجد جهت
معالجه مجروحان و
بیماران

فراخوان مسلمانان
با تشریع اذان

توزیع کمک های
مالی میان مسلمانان
در مسجد

تنویر افکار عمومی
ناظر به مشکالت
فکری و اجتماعی

استقرار مسجد به
مثابه ی پایگاه
وحدت مسلمانان

بسیج اجتماعی
مسلمانان در مسجد

شرکت و حضور در
صفوف نماز
جماعت

اعزام سپاهیان
اسالم از مسجد

بیعت با تازه
مسلمانان در
مسجد

مشورت با مسلمانان
جهت اعزام به جبهه
ی نبرد

تعیین مسجد جهت
طرح مسائل علمی-
آموزشی

برگزاری جلسات
علمی در مسجد
تاکید برطرح مباحث
مفید فایده برای
مسلمانان در مسجد

تشریح آخرین
رویدادهای جبهه

اخراج منافقان از
مسجد

برگزاری جلسات
پرسش و پاسخ در
مسجد

طرح اعالن های
رسمی به صورت
گفتاری یا نوشتاری

سفار و فراخوان
جهت حضور زنان
در مسجد

برگزاری مناظرات
فردی و گروهی در
مسجد

تعیین مودعیت امامان تاسیس نهاد عمومی
مسجد
جماعت

نصب امامان
جماعت

عزل امامان
جماعت

افتتاح بنای مسجد
و تعیین سمت دبله

ممانعت از ساخت
برخی مساجد بنا به
مصلحت

تخریب مسجد
منافقان
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نتیجهگیری
فعالیت ها و اددامات سیاستی نبی مکرم اسالم در نهاد فرهنگی مسجد حاکی از آن است که
پیامبر(ص) به عنوان رسول و حاکم شریعت اسالم نقش فعال و پویایی را در مسجد ایفا می نمودند.
اددامات سیاستی ایشان مانند تاسیس نهاد فرهنگی مسجد ،عزل و نصب امامان جماعت ،تعیین
مسجد به مثابه جایگاه طرح مسائل علمی -آموزشی ،بسیج اجتماعی مسلمانان (تجییش جیو
مسلمین) در مسجد ،استقرار مسجد به مثابه ی پایگاه وحدت و همبستگی مسلمانان ،خبر رسانی و
اطالع دهی به مسلمانان از طریق مسجد ،مددکاری اجتماعی مسلمانان در مسجد ،نشان دهنده این
مطلب است که حاکم اسالمی وظیفه ی هدایت جا معه به سوی رشد ،فالح و شکوفایی استعدادهای
نهفته و عظیم انسانی را بر عهده دارد .بدین منظور -برای هدایت جامعه اسالمی به سوی اهداف
متعالی -ادتضا می کند که پیامبر (ص) در زمان خود به صورت مستقیم  -و برخی موارد غیر
مستقیم -در شوون فرهنگی جامعه (به ویژه از مجرای نهاد مسجد) دخالت نمایند تا مسلمانان را به
سر حد مقصود و مطلوب برسانند .با تتبع در سیره نبوی می توان این مساله را مطرح کرد که هر
چند دخالت نظام اسالمی اعم از دخالت مستقیم حاکم شرع یا دیگر افراد یا نهادهای وابسته به
حاکمیت در امور مساجد ،شرعی و دانونی می باشد اما این نحو دخالتها باید به گونه ای باشد که
موجب رشد ،شکوفایی و رونق مساجد در جامعه ی اسالمی شود .از این رو برای دخالت نظام
اسالمی در امور مساجد نباید فقط به مشروعیت این دخالت استناد کرد بلکه باید با ارزیابیهای
صحیح از نتایج مثبت کار مطمئن بود به عبارت دیگر مشروعیت دخالت حاکمیت و حاکم اسالمی در
امور مساجد به معنای حتمیت آن دخالت نمی باشد بلکه هدایت جامعه اسالمی به سمت فالح و
رستگاری ادتضا می کند که حاکم و نمایندگان در این جامعه برای دخالت در نهاد فرهنگی مسجد-
یا به طور کلی در هر شانی از شوون فرهنگی جامعه -فقط به این نکته بسنده نکنند که دخالتشان
پشتوانه ی شرعی دارد بلکه در هر اددام و فعالیتی در حوزه مساجد -یا تمام امور فرهنگی -عالوه بر
مراعات جنبه ی مشروعیت ،باید آثار پیدا و نهان دخالت حاکمیت ارزیابیهای صحیح گردد و سپس
درباره دخالتهای صورت گرفته و نحوه و طریقه ی آن تصمیم مقتضی گرفته شود.
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یادداشتها:
 -1جمشیدیها ،غالمرضا؛ زائری ،داسم« ،سیاست گذاری فرهنگی پیامبر اسالم (ص) و تاثیر آن بر مودعیت
فرهنگی -اجتماعی زنان در زیست جهان جاهلی ،پژوهش زنان ،شماره  ،1387 ،4ص .5
 -2ضرابی ،عبدالرضا ،نقش و عملکرد مسجد در تربیت ،در کتاب کارکرد مسجد به کوشش دبیرخانه ستاد
عالی هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرنگی ،هنری مساجد ،تهران :نشر رسانش ،1384 ،ص .270
 -3جمعی از نویسندگان ،مجموعه مقاالت برگزیده سومین همایش بینالمللی هفتهی جهانی گرامیداشت
مساجد ،1386 ،ج  ،4ص .13
 -4امام زمان(عج) نیز در هنگام تشکیل حکومت در نقاط عالم اولین اددامشان تتسیس مسجد خواهد بود.
عالمه مجلسی در بحار االنوار در این زمینه -مجلسی ،محمد بادر ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة
األطهار ،تهران :انتشارات االسالمیه1111 ،ق ،ج  ،52باب  -27مینویسد :سیره و أخالده وعدد أصحابه؛ وَ
بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی خَبَرٍ طَوِیلٍ إِلَى أَنْ دَالَ وَ یَنْهَزِمُ دَوْمٌ کَثِیرٌ مِنْ بَنِی أُمَیَّةَ حَتَّى
یَلْحَقُوا بِتَرْضِ الرُّومِ فَیَطْلُبُوا إِلَى مَلِکِهَا أَنْ یَدْخُلُوا إِلَیْهِ ...دَالَ وَ اللَّهِ لَکَتَنِّی أَنْظُرُ إِلَیْهِ وَ إِلَى أَصْحَابِهِ یَقْتَسِمُونَ
الدَّنَانِیرَ عَلَى الْجُحْفَةِ ثُمَّ تُسْلِمُ الرُّومُ عَلَى یَدِهِ فَیَبْنِی فِیهِمْ مَسْجِداً وَ یَسْتَخْلِفُ عَلَیْهِمْ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ ثُمَّ
یَنْصَرفُ (مجلسی ،همان ،ج  ،52صص .)388 -389
 -5بعدها مسلمانان ساختن شهرهای جدید مانند کوفه ،بصره و داهره را با ساختن مسجد آغاز میکردند .در
این شهرها ابتدا مکان مسجد مشخص میشد و سپس با محور درار دادن آن ،محلهها و خیابانها و بازار و
مانند آن شکل میگرفت .این اددام نمادین جوهرهی عبودی شهر و جامعه و حکومت در اندیشهای اسالمی را
به خوبی نشان میدهد( .الویری ،1386 ،ص 100؛ نبوی ،محمد حسن ،مدیریت اسالمی ،تهران :انتشارات
دفتر تبلیغات اسالمی ،1376 ،ص .)119
 -6ابن سعد ،محمد ،الطبقات الکبری ،بیروت :دار البیروت1405 ،ق ،ج  ،1ص .239
 -7الکتانی ،عبدالحی ،نظام الحکومه النبویه (التراتیب االداریه) ،بیروت :دارالعربی ،بیتا ،ج  ،2صص .76-77
 -8ابن شبه النمیری ،عمر ،تاریخ المدینه المنوره ،چاپ اول ،دم :دارالفکر1410 ،ق ،ج  ،1ص .63
 -9دمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر دمی ،ترجمه جابر رضوانی ،دم :بنی الزهرا ،1388 ،ج  ،1ص .35
 -10ابن شبه ،همان ،ج  ،1ص .45
 -11ابن هشام ،عبدالملک ،السیره النبویه ،بیروت :دارالقلم1415 ،ق ،ج  ،4ص .54
 -12واددی ،محمد بن عمر ،مغازی ،ترجمه محمود مهدوی ،چاپ دوم ،مرکز نشر دانشگاهی ،1369 ،ص .133
 -13واددی ،همان ،صص .737-736
 -14پیامبر(ص) حتی در مواردی برای تنبیه ،افراد را از مسجد اخراج میکردهاند .کلینی و شیخ صدوق در این
زمینه مینویسند« :عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع دَالَ بَیْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْمَسْجِدِ إِ ْ دَالَ دُمْ یَا فُلَانُ دُمْ یَا فُلَانُ دُمْ یَا
فُلَانُ حَتَّى أَخْرَجَ خَمْسَةَ نَفَرٍ فَقَالَ اخْرُجُوا مِنْ مَسْجِدِنَا لَا تُصَلُّوا فِیهِ وَ أَنْتُمْ لَا تُزَکُّون» (صدوق (شیخ) ابنبابویه،
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محمد بن علی ،ثواب االعمال و عقاب االعمال ،دم :دارالرضی ،1406 ،ج  ،2ص 12؛ کلینی ،محمد بن
یعقوب ،الکافی ،تهران :اسالمیه ،چاپ دوم ،1362 ،ج  ،3ص 503؛ بدرالعینی ،محمود بن احمد ،عمده
القاری فی شرح صحیح البخاری ،داهره :ادارة الطباعة المنیریه1348 ،ق ،ج  ،4ص .)149
 -15برای مثال میتوان به عبداهلل بن رواحه (مسائل اعتقادی) ،عباده بن صامت (مامور آموز درآن و
نوشتن به اصحاب صفه) ،جابر بن عبداهلل ،ابان بن سعید ،ثابت بن دیس بن شمّاس ،ابوعبیداهلل جراح و...
اشاره نمود (الکتانی ،همان ،ج  ،2صص  48-40و .)218-221
 -16احادیثی مانند «طلب العلم فریضه علی کل مسلم اال ان اهلل یحب بغاه العلم»« ،اطلبوا العلم من المهد
الی اللحد»« ،اطلبوا العلم ولو بالصین» در این زمینه حائز اهمیت میباشد.
 -17خَرَجَ رسول اللَّه «ص» فَإِ َا فِی الْمَسْجِدِ مَجْلِسَانِ مَجْلِسٌ یَتَفَقَّهُونَ وَ مَجْلِسٌ یَدْعُونَ اللَّهَ وَ یَسْتَلُونَهُ فَقَالَ
کِلَا الْمَجْلِسَیْنِ إِلَى خَیْرٍ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَیَدْعُونَ اللَّهَ وَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَیَتَعَلَّمُونَ وَ یُفَقِّهُونَ الْجَاهِلَ هَؤُلَاءِ أَفْضَلُ بِالتَّعْلِیمِ
أُرْسِلْتُ ثُمَّ دَعَدَ مَعَهُم (مجلسی ،همان ،ج  ،1ص 206؛ حکیمی ،محمد رضا و دیگران ،الحیاه ،تهران :دفتر
نشر فرهنگ اسالمی ،1380 ،ج  ،1ص .)62
 -18نوری طبرسی ،میرزا حسین ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،بیروت :موسسهی اهل بیت،
1408ق ،ج  ،3ص .363
 -19یَا أَبَا َرٍّ کُلُّ جُلُوسٍ فِی الْمَسْجِدِ لَغْوٌ إِلَّا ثَلَاثَةً :دِرَاءَةُ مُصَلٍّ أَوْ ِکْرُ اللَّهِ أَوْ سَائِلٌ عَنْ عِلْمٍ ای ابو ر( .آشتیانی،
احمد طرائف الحکم ،تهران :کتابخانه صدوق ،چاپ سوم ،1362 ،ج  ،2ص 301؛ ابی فراس ،ورام ،تنبیه
الخواطر (مجموعه ورام) ،دم :مکتبه فقیه ،چاپ اول ،بی تا ،ج  ،2ص 62؛ علم الهدی خراسانی ،علی ،نهج
الخطابه ،چاپ دوم ،تهران :کتابخانه صدر ،1374 ،ج  ،1ص .)440
 -20مجلسی ،همان ،ج  ،83ص .370
 -21دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْمَسْجِدَ فَإِ َا جَمَاعَةٌ دَدْ أَطَافُوا بِرَجُلٍ فَقَالَ :مَا هَذَا؟ فَقِیلَ عَلَّامَةٌ فَقَالَ :وَ مَا الْعَلَّامَةُ
فَقَالُوا لَهُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِتَنْسَابِ الْعَرَبِ وَ وَدَائِعِهَا وَ أَیَّامِ الْجَاهِلِیَّةِ وَ الْتَشْعَارِ الْعَرَبِیَّةِ .دَالَ فَقَالَ النَّبِیُّ (ص) َاکَ عِلْمٌ
لَا یَضُرُّ مَنْ جَهِلَهُ وَ لَا یَنْفَعُ مَنْ عَلِمَهُ .ثُمَّ دَالَ النَّبِیُّ (ص) إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ آیَةٌ مُحْکَمَةٌ أَوْ فَرِیضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ
دَائِمَةٌ وَ مَا خَلَاهُنَّ فَهُوَ فَضْل( .مجلسی ،همان ،ج  ،1ص 211؛ کلینی ،همان ،ج  ،1ص .)32
 -22بعدها به پیشنهاد برخی از مسلمانان منبری که داری سه پایه و از چوب بود برای آن حضرت ساخته شد.
(الکتانی ،همان ،ج  ،1ص 67؛ مصری (سمهودی) ،نورالدین علی بن احمد ،وفاء الوفاء باخبار دار المصطفی،
چاپ سوم ،بیروت :دار احیاء التراث العربی1393 ،ق ،ج  ،2صص .)391-395
 -23در مجالس سخنرانی و محفل پرسش و پاسخ پیامبر اکرم (ص) زنان نیز حضور داشتند .اگر احساس می-
شد زنان به هر دلیل سخنان پیامبر (ص) را نشنیدهاند پیامبر (ص) آنان را مجددا موعظه و نصیحت میکرد.
روزی پیامبر اکرم (ص) در حالی که بالل نیز با او همراه بود دانست که زنان سخنان او را نشنیدهاند؛ دوباره
آنان را موعظه کرد و ایشان را به صدده دادن فرمان داد( .بخاری ،ابوعبداهلل ،صحیح البخاری ،بیروت:
دارالقلم1407 ،ق ،ج  ،1باب  ،75شماره  )96گاه زنان درخواست میکردند که برای آنان مجلس سخنرانی
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جداگانهای تشکیل شود؛ پیامبر(ص) با پیشنهاد آنان موافقت مینمود و مجلسی مخصوص به زنان برپا می-
شد( .بخاری ،همان ،ج  ،1باب  ، 78شماره .)99
 -24ابن سعد ،همان ،ج  ،2ص .445
 -25مجلسی ،همان ،ج  ،40ص .45
 -26موضوع مذاکره برخی از این هیاتها همچون هیات اعزامی از دبیل هوازن ،عالوه بر گفتگو پیرامون
اسالم آوردن و انعقاد عهدنامه ،مطالبه اموال و آزادی اسیرانی بود که مسلمانان در جنگ با آنها به غنیمت
گرفته بودند .نمایندگان این هیات بنا به پیشنهاد پیامبر خواستههای خود را پس ازادای نماز با حاضران در
مسجد مطرح کردند .پیامبر نیز توصیهها و صالح دیدهای خود را در ارتباط با خواستههای آنان با مردم در
میان گذاشت( .واددی ،همان ،ص .)734
 -27واددی ،همان ،صص 736-734؛ طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران:
ناصر خسرو ،1372 ،ج  ،2ص .406
 -28طباطبایی ،محمد حسین ،المیزان ،ترجمه سید محمد بادر موسوی همدانی ،چاپ چهارم ،تهران :بنیاد
عالمه طباطبایی ،1370 ،ص .244
 -29واددی ،همان ،ص .155
 -30ابن هشام ،همان ،ج  ،3ص .67
 -31همان ،صص .859-860
 -32مصری ،همان ،ص .167
 -33واددی ،همان ،ص .152
 -34واددی ،همان ،صص .799-798
 -35جایگاه حضور مردم در مساجد و شرکت در نماز جماعت در اسالم به ددری متعالی است که در برخی
احادیث ترککنندگان مسجد را به سوزاندن خانههای آنان تهدید نمودهاند .برای مثال امام صادق در این زمینه
میفرمایند« :در زمان رسول خدا (ص) برخی از مردم به مسجد و شرکت در نماز کوتاهی مینمودند .رسول خدا
(ص) فرمودند :نزدیک است دستور دهیم خانههای چنین افرادی را با آتش بر سرشان بسوزانند» (حر عاملی،
محمد بن الحسن ،وسائل الشیعه ،تهران :اسالمیه1403 ،ق ،ج  ،3ص 478؛ بخاری ،همان ،ج  ،1ص .)317
 -36یوسفی ،محمدرضا« ،بررسی نقش مساجد در وحدت و انسجام مسلمانان در سیره رسول اعظم (ص)»،
فصلنامه سفیر ،سال اول ،شماره  ،1386 ،4ص .214
 -37یَا أَیُّهَا النَّاسُ أَدِیمُوا صُفُوفَکُمْ وَ امْسَحُوا بِمَنَاکِبِکُمْ لِئَلَّا یَکُونَ فِیکُمْ خَلَلٌ( .صدوق ،همان ،ص 230؛
حکیمی ،همان ،ج  ،1ص .)543
 -38واددی ماجرای بیعت واثله بن اسقع لیثی ،عثمان بن طلحه ،خالد بن ولید و عمرو بن عاص را با پیامبر
(ص) در مسجد پس از نماز عصر بیان کرده است( .واددی ،همان ،ص  568و.)783
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 -39البته پیامبر اکرم (ص) برخی از کسانی که اهتمام بر عمل به واجبات نداشتند را از ورود به مسجد منع و
اخراج میکردند .برای مثال امام بادر (ع) میفرمایند« :در حالی که رسول خدا (ص) در مسجد بودند فرمودند:
فالنی برخیز ...تا اینکه پنج نفر را جدا نمودند .آنگاه فرمودند :از مسجد ما خارج شوید تا هنگامی که زکات
نمیدهید در مسجد ما نماز بجای نیاورید» (حر عاملی ،همان ،ج  ،6ص 12؛ ابن هشام ،همان ،ج  ،2صص
.)175-177
 -40مسجد ضرار از جملهی این مساجد میباشد که دستور پیامبر (ص) مبنی بر تخریب و به آتش کشیدن
آن از نمونههای بارز برخورد با منافقان و ممانعت پیرامون انحراف مسجد از جایگاه اصیل خود در طول تاریخ
است که شرح آن یل تاسیس نهاد فرهنگی مسجد مطرح شد.
 -41إ ا استت نت امرأة أحدکم إلى المسجد فال یمنعها (خرمشاهی ،بهاءالدین؛ انصاری ،مسعود ،پیام پیامبر،
تهران :منفرد ،چاپ اول ،1376 ،ص 706؛ نوری طبرسی ،همان ،ج  ،3ص .)446
 -42التمنعوا النساء حُظُوظَهُنَّ من المساجد ا ا اسْتَتْ َنَوکم( .دشیری نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح
المسلم ،بیروت :دارالفکر1401 ،ق ،ج  ،4ص 161؛ دشیری نیشابوری ،مسلم بن حجاج ،صحیح مسلم،
بیروت :دارالفکر1401 ،ق ،ج  ،4ص .)161
 -43دشیری نیشابوری ،همان ،ج  ،1ص .13
 -44ابن سعد ،همان ،ج 4؛ کلینی ،همان ،ج  ،8ص .342
 -45ابن سعد ،همان ،ج  ،4ص .246
 -46واددی ،همان ،ص .321
 -47طبرسی ،احمد بن علی ،االحتجاج علی اهل اللجاج ،مشهد :انتشارات مرتضی 1403 ،ق ،ج  ،1ص .70
48
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 -49الولی ،طه ،المسجد فی االسالم ،بیروت :دارالعلم للمالیین ،1409 ،ص .163
 -50غنیمه ،عبدالرحیم ،تاریخ الجامعات الکبری ،ترجمه نوراهلل کسایی ،تهران :دانشگاه تهران ،1371 ،ص
.340
 -51بعدها این فرهنگ در میان مسلمانان همهی سرزمینها گستر یافت که غریبان و بیپناهان حق دارند
در مساجد سکنا گزینند و مسافران به محض ورود به شهری به سوی مسجد جامع آن میرفتند و در آنجا
استراحت میکردند( .محرمی ،غالمحسین ،نقش مسجد در جامعهی اسالمی ،دم :انتشارات یمین،1379 ،
ص 151؛ ابن سعد ،همان ،ج  ،1ص .)225
 -52واددی ،همان ،ج  ،1ص .180
 -53غنیمه ،همان ،ص .168
 -54ابن هشام ،همان ،ج  ،3ص .250
 -55مرتضی عاملی ،سید جعفر ،االداب الطیبه فی االسالم ،ترجمه لطیف راشدی ،دم :جامعهی مدرسین حوزه
علمیه دم ،دفتر انتشارات اسالمی ،1380 ،ص .69
 -56ابن طقطقی ،محمد بن علی ،الفخری فی االداب السلطانیه و الدول االسالمیه ،لبنان ،دار بیروت،
1350ق ،ص .112
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 -57حلبی ،علی بن برهان الدین ،السیره الحلبیّه ،بیروت :دارالمعرفه1400 ،ق ،ص .78

