
 مسجد سنگر وحدت ساز

 «کار کرد مسجد در فرهنگ سازی و نقش آن در ارتقاء معنویت و اتحاد ملی»

 سید محمد کاظم مدرسی

 امام جمعه بخش مرکزی یزد

و است که با وجود تفاوت هایی مانند زبان نژاد جهان اسالم مجموعه ای به هم پیوسته از کشور های اسالمی 

اشتراک دارند که بدون شک از آموزه های مهم این آیین اتحاد و «اسالمآیین »مذهب در عنصری به نام 

 همگرایی میان مسلمانان است.

را بر دوش تمامی گروندگان به این آیین اعم از دولتمردان و مردم این آموزه ارزشمند مسئولیتی سنگین  قهراً

، ابزار . اسالم برای رسیدن به این هدفعادی ایجاد می کند و آنان را به همدلی و همرنگی بیشتر فرا می خواند 

هایی را نیز در نظر گرفته و با نگرش همه جانبه به آنها ،فرایند روشن این آموزه را درقالب های گوناگونی و راهکار

 (1) متذکر گردیده است.

جغرافیای ها عامل همگرایی و اتحاد میان انسان های مومن خواهد بود که گاهی در محدوده این ابزار و راهکار

 زندگی می کنند.« ملت»و در قالب « کشور»خاص به نام 

 ها از یک نظر به دو دسته تقسیم می شوند.این راهکار

 های مقطعی و کوتاه مدت راهکار .1

 های اساسی و دراز مدتراهکار .2

جاد پیامبر اعظم)ص( که خود معلم راستین این آموزه است با در نظر گرفتن تمامی این راهکار ها سعی در ای

 الفت و همگرایی در بین امت اسالمی داشته و پیوسته بر آن تاکید می ورزید

 

 

 اینکه به گونه ای فهرست وار به سیاست ها و عملکردهای پیامبر اسالم )ص( در این راستا اشاره می شود.



 الف: سیاست ها و عملکرد های مقطعی

 ایجاد عقد اخوت میان مسلمانان به ویژه مهاجرین و انصار  .1

که بیش از « خزرج»و « اویس»برقرای صلح و آشتی میان دو قبیله بزرگ و مهم آن زمان به نام های  .2

 یکصد سال با یکدیگر در حال نبرد بودند و خون های زیادی بر زمین ریختند .

 گذاشتن قداست بت ها و شکستن آنها که از روشن ترین عوامل و مظاهر تفرقه و تشتت بودند. زیر پا .3

 ن مسجد ضرار که عامل تفرقه بود.خراب کرد .4

ونه ای که از ایرانیان سلمان فارسی و از رومی ها می از تمامی اقوام و قبایل ،به گشکل دادن امت اسال .5

 صُهیب رومی و از سیاهان و آفریقایی ها بالل حبشی را در بین امت اسالمی می بینیم.

 سیاست ها و عملکردهای درازمدتب: 

قُولُوا لَا الَه اال اللّه » و وحدت کلمه در ازای کلمه توحید قابل شرک و تفرقهبیان شعار توحید در م .1

 «تُفلِحُوا

سررجام انجررام پررذیرد اررون نمرراز تشررریو و تبررین احکررامی کرره نوعررا بایررد همررراه بررا اتحرراد و ان .2

 ..و. حج،،جمعه، جماعت

بیانرات  ایری امرت اسرالمی درقالربایجاد حرس مسرئولیت همگرانی بررای تقویرت همبسرتگی و همگر .3

 نی و روایی از قبیل:قرآ

وْلْرروْ آمْررنْ ةْهْررلُ  وْتُؤْملنُررونْ بلاللأررهل (2)کُنْررتُمْ خْیْرررْ ةُمأررْر ةُخْرلجْررتْ لللنأرراُل تْرراْمُرُونْ بلررالْمْعْرُوفل وْتْنْهْرروْنْ عْررنل الْمُنْکْرررل

 {ال عمران110}الْکلتْابل لْکْانْ خْیْرًا لْهُمْ ملنْهُمُ الْمُؤْملنُونْ وْةْکْثْرُهُمُ الْفْاسلقُونْ

متی بودید که به سرود انسران هرا آفریرده  شرده انرد )اره ایرن کره( امرر بره معرروف و نهری از شما بهترین اُ»

 «منکر می کنید..........

ئلررکْ هُررمُ وْةُولْ (3) وْیْنْهْرروْنْ عْررنل الْمُنْکْرررلملررنْکُمْ ةُمأررْد یْرردْعُونْ اللْررْ الْخْیْرررل وْیْرراْمُرُونْ بلررالْمْعْرُوفلوْلْررتْکُنْ 

 { ال عمران104}الْمُفْللحُونْ

 «باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند......» 

 

 



هْرْ الْحْررْامْ وْلْرا الْهْردْیْ وْلْرا الْقْلْاالردْ وْلْرا آم رینْیْا ةْیُّهْا  عْاالرْ اللأرهل وْلْرا الشرأ الْبْیْرتْ الْحْررْامْ  الأرذلینْ آمْنُروا لْرا تُحللُّروا شرْ

وْانًا وْ لًا ملررنْ رْب هلررمْ وْرلضررْ طْادُوایْبْتْغُررونْ فْلررْ نْ نُ الذْا حْلْلْررتُمْ فْاصررْ دُّوکُمْ عْررنل  وْلْررا یْجْرررلمْنأکُمْ شررْ قْرروْمر ةْنْ صررْ

النأ  وْاتأقُروا اللأرهْ (4)وْلْرا تْعْراوْنُوا عْلْرْ الْرمل ْمل وْالْعُردْوْانل  وا عْلْرْ الْبلرر  وْالتأقْروْ وْتْعْراوْنُالْمْسْجلدل الْحْرْامل ةْنْ تْعْتْدُوا 

 {مااده2}اللأهْ شْدلیدُ الْعلقْابل

 «  ری باهم تعاون کنید و در را گناه و تعدی با یکدیگر همکاری نکنید......در راه نیکی و پرهیزگا»...........

 

 (5)« هِتِیَّعِن رَعَ ولٌسئُم مَلکُکُ وَ  اعٍم رَلکُکُ »

 «پیامبر خدا )ص( فرمودند: همه شما جوانان اوپانی هستید و باید پاسخگوی جامعه خود باشید.»

  

 . مساوی دانستن همگان در مقابل قانون 4  

              و آزاد خواندن این فلا ها« مسجد»افراد و گروه ها به نام . ابداع مکان هایی مستقل و غیر وابسته به 5      

یر ملک( و معرفی آنها به عنوان بهترین مکان های روی زمین و تشویق و ترغیب مسلمانان به عمران و  )تحر

 سته و گسترده در آنها.آبادانی این مساجد در ابعاد گوناگون و حلور پیو

ر صدد بیان درها فرصت مناسب را می طلبد و این مقال این سیاست ها و راهکااز قهرا بحث پیرامون هر یک 

نقش مساجد به عنوان سنگری وحدت ساز جهت ایجاد الفت و همگرایی ملی و انسجام اسالمی است که به 

 فلل الهی رقم خواهد خورد.

 سالمیج: مساجد زمینه ساز وحدت ا

در زمین ، فلایی برتر برای تامین فرهنگ و معنویت مردم  (6)بی تردید مساجد به عنوان خانه های خدا    

و عمران  (7)اند. با نگاهی به آیات و روایات در خواهیم یافت که مساجد بهترین مکان های روی زمین معرفی شده

 ،ین دلیل است که تالش برای رونق دادن مساجدبه هم (8) و آبادانی آنها از موانو برجسته نزول عذاب الهی است.

کردهای فراوان و متنوعی مساجد با کار (9) از بارزترین سمت های فرهنگی است که قران بدان تصریح می ورزد.

که از ابتدا تا کنون داشته اند مهم ترین کانون رشته فرهنگی معنوی به حساب می آیند. بدان جهت پیوسته 

 مداران و محور ارزشمند خدا جویان بوده است. مرکز توجه دین



دعوت به همگرایی و همبستگی و ایجاد الفت و وحدت بین انسان ها در پرتو  ،از فرایندهای زیبای این مساجد

ایمان است . گراه در طول تاریخ برخی از نابخردان و کژ اندیشان با اهداف شیطانی خود قصد داشته اند تا هر از 

علیه فرهنگ مسجد قیام کنند و عملکرد وحدت ساز مساجد را در راستای منافو خویش  سجدگاهی به نام م

است . مسجد ضراری که در مقابل مسجد قبا تاسیس شد و « مسجد ضرار »وارونه جلوه دهند، که نمونه بارز آن 

پس از تخریب آن  ر فرمود تات با آن به مبارزه برخواست و دستوبا استفاده ازسراشمه وحی به شد )ص(پیامبر

 (10) را آتش زده و جای آن را مزبله قرار دهند.

 می شود:اینک برای ا بات وحدت ساز بودن مسجد به محور های ذیل پرداخته 

 فلسفه وجودی مسجد .1

نْ ملنْ قْبْلُ وْلْیْْحللفُنأ ال حْاْربْ اللأْه وْْرسُولْهُوْالأذلینْ اتأخْذُوا مْسْجلدًا ضلرْارًا وْکُفْرًا وْتْفْرلیقًا بْیْنْ الْمُؤْملنلینْ وْالرْصْادًا للمْنْ 

 {سوره توبه107}وْاللأهُ ْیشْهْدُ النأهُمْ لْکْاذلبُونْ ةْرْدْنْا اللأا الْحُسْنْْ

و کسانی که)منافقانی که( مسجد برای زیان اسالم بر پا کردید و مقصود شان کفر و عناد و تفرقه بین مسلمانان »

 «با دشمنان دیرینه خدا و رسول بود.......و مساعدت 

از مهمترین فلسفه  پیرامون مسجد ضرار بر پیامبر )ص( نازل گردیدتوبه یکصد و هفتمین آیه از سوره مبارکه 

وند با نکوهش سازندگان های وجودی مساجد را اتحاد و همبستگی مسلمانان می داند. ارا که در این آیه خدا

ا در راه ترویج کفر و تفرقه افکنی میان مسلمانان می داند و جالب اینکه از دیدگاه حرکت آنان ر ،مسجد ضرار

 این آیه شریفه شکستن وحدت مسلمانان هم طراز کفر خوانده شده است.

 ،رای آسیب رساندن به جامعه اسالمیسازندگان مسجد ضرار را از آن جهت که آن را مرکزی ب این که خداوند،

نشر کفر و کمینگاهی برای دشمنان محارب خدا و رسول او قرار داده بودند مورد  ،مانانایجاد تفرقه میان مسل

سرزنش و توبیخ قرار می دهد،استفاده می شود که مسجد باید تامین کننده منافو مسلمانان و مایه تحکیم ایمان 

 و وحدت مومنان و سنگری وحدت ساز بر ضد دشمنان خدا و رسول باشد.

که عالمان مذاهب گوناگون اسالمی هیچگونه حساسیتی نسبت به امکان مذهبی به ویژه  بر همین پایه است

مساجد،اگر با حسن نیت و انگیزه الهی ساخته شده باشد را نداشته و نخواهند داشت ارا که از دیدگاه اسالم 

یزه ای صحیح و الهی اتحاد و یگانگی در سایه وحدت عقیده محکم ترین نوع اتحاد خواهد بود و مساجد اگر با انگ

 و مدیریت شایسته همراه باشند بستری مناسب برای تبین عقاید اسالمی به شمار خواهد رفت.



 آداب مسجد بیانگر تجمع و همدلی  .2

که از این منظر به  از آن جا مسجد باید پایگاهی برای وحدت و همدلی باشد دارای احکام و آدابی است

 برخی از آنها اشاره می شود.

 الف: منع خوردن سبزیجات نا مطبوع  

پرسیدم فرمودند: )رسول خدا )ص( تنها به خاطر بویش  «سیر»محمد بن مسلم گوید از امام باقر)ع( در باره

آن را نهی کرد و گفت : هر کس این گیاه بد بو را بخورد نزدیک مسجد ما نشود و هر کس آن را بخورد و به 

 (11) .(اید اشکالی نداردبمسجد ن

در روایتی دیگر دارد که رسول خدا )ص( فرمودند،) هر کس از دو گیاه سیر و تره بخورد ،به مسجد ما 

 (12) نزدیک نشود و هر کس خواست از آن دو بخورد با پختن بویشان را از بین ببرد(

 ب:نظافت و خشبو کردن مسجد   

–آزار است از مسجد بیرون برد ابو سعید خدری گوید : رسول خدا فرمود )) هر کس ایزی را که موجب 

 (13) خداوند خانه در بهشت برایش بنا کند.(( -نظافت کند

برای زنی از بنی عبد اُالْسهْل توصیه می کنند حتی برای حفظ نظافت مسجد و بهداشت فردی پیامبر)ص( 

 (14) که وی راهی را برای رفتن به مسجد انتخاب کند که تمیز تر و نظیف تر است.

ای رعایت بهداشت فردی که از عوامل بستر ساز تجمو و الفت در مسجد است روایات فراوانی همچنین بر

 وجود دارد که از جمله آنها فرموده امام صادق )ع( در معنای آیه شریفه:

 خُذُوا زِینَتَکُم عِندَکُلِّ مَسجِد

 (15)«زینت خود به هنگام عبادت در مسجد را بر گیرید»

گرداند می  را افزون می کند، مو را نیکو خود را شانه بزنید که شانه زدن مو ،رزقحلرت می فرماید ))موی 

 (16) حاجت را روا می سازد.((و 

 



 نماز از برترین اعمال در مسجد .3

ونه ای انجام گرفته است که فرد و اجتماع را خواسته یا نا خواسته به هم در اسالم تشریو عبادات به گ

 می خواند.گرایی و اتحاد در عمل فرا 

        جد برگزار سکه عموماً در فلای معنوی م از جمله این عبادات نماز های جماعت و جمعه است

گردد.و تاکید اسالم بر حلور مومنان در صف جمعه و جماعت گواه روشنی بر اراده دین نسبت به می 

 (17) همدلی و همگرایی است.

فقیه ارجمند برای انجام نماز جماعت که نوعا در مسجد  در این زمینه می توان به سفارش هایی از یازده

 برگزار می گردد اشاره کرد.

 مستحب است نماز های واجب به خصوص نمازهای یومیه را به جماعت بخوانند. (ة

 شرکت در نماز جماعت برای هر کس مستحب است به ویژه برای همسایه مسجد (ب

 اند.مستحب است انسان صبر کند که نماز را با جماعت بخو (ج

 نماز جماعت هر اند اول وقت خوانده نشود از نماز فرادای اول وقت بهتر است. (د

 نماز جماعت که مختصر خوانده شود از نماز فرادایی که طول بدهد بهتر است. (ه

 سزاوار نیست انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند. (و

 حاضر نشدن در نماز جماعت از روی بی اعتنایی به آن، جایز نیست. (ز

قتی جماعتی بر پا می شود مستحب است کسی که نمازش را فرادا خوانده دوباره به جماعت و (ح

 بخواند.

د نمازی را که به جماعت خوانده انددوباره به جماعت بخوانند در صورتی که انامام یا ماموم می تو (ط

 (18) جماعت دوم و اشخاص آن غیر از اول باشند.

شود به هر میزان که وابستگی کمتری به افراد و طوایف مسجدی که در آن نماز جماعت بر پا می  (ی

داشته باشد نماز در آن دارای فلیلت بیشتر خواهد بود همچنانکه اگر تعداد شرکت کنندگان در 

خواه این افراد دارای رتبه های  (19) نماز جماعت افزایش یابد بر  واب آن نماز نیز افزوده می گردد.

 ردم معمولی.باالی کیفی باشند یا در حد م

برگرداندن نیت از نماز واجب به نماز مستحبی صحیح نیست مگر آن که نمازگزار احساُ کند که  (ک

 (20) نماز جماعت بر پا گردیده و خوف آن داشته باشد که از جماعت عقب بماند.



است .  احکام دیگری وجود دارد که همه زمینه ساز تجمو و وحدت امت اسالمی ،برای انجام همین امر عبادی

امام جماعت باید دارای شرایطی باشد که مجموعه این شرایط مقبولیت عمومی او را در میان مومنان در پی 

متحد و همنوا سازد او  ،صفو اوست که باید اونان بند تسبیح مامومین خود را عمال در یک  (21)خواهد داشت

سنگر وحدت ساز بهره برداری کنند.و شاید به همین  باید نماز را به گونه ای اقامه کند تا همگان بتوانند از این

دلیل باشد که با وجود عملکرد های مختلفی که مساجد در طول تاریخ اسالم داشته اند علی )ع(از اجرای حد در 

ارا که اوال بر اساُ آموزه های فقهی ،اجرای حد را باید کسانی به عهده گیرند  (22)مسجد خوداری می فرمود

و  انیا در پاره ای از موارد همین اجرای حد )به خاطر ضعف  (23)ین گناهی آلوده نشده باشندکه خود به ان

فرهنگی جمعی از انسان ها(موجب کشمکش های بعدی خواهد شد و از آن جا که مسجد می بایست مرکز 

 شد نباید محل اجرای حد قرار گیرد.تجمو همه انسان های مومن و الفت و همدلی بین آنان با

 نوشت پی

 به نقل از سنن ابی داود  186حدیث مسجد، -14                    ه اتحاد        ژوا 2/84دایره المعارف قران کریم -1

 37اعراف آیه  -15                                                      110آل عمران آیه -2

 117ص 76بحار النوار ج  -16                                                     104آل عمران آیه  -3

 388ص 1جامو آیات و احادیث موضوع نماز ج -17                                                     2مااده آیه  -4

 199آموزش فقه ص -18                                                38ص 57بحار النوار ج  -5

 1/572عروه الو قی فصل فی الجماعه  -19                                                    143حدیث مسجد  -6

 147آموزش فقه ص -20                                                    137حدیث مسجد  -7

 عروه الو قی فصل فی شرایط امام الجماعه -21                   16ص 84و بحار االنوار ج 1/35سیمای مسجد  -8

 330ص 25جامو االحادث الشیعه ج -22                                                           114بقره آیه  -9

 286ص مبانی تحریر الوسیله کتاب الحدود -23سوره توبه              107ذیل آیه 110و 5/109مجمو البیان  -10

 247ص 66بحار االنوار ج -11

 205همان ص  -12

 1/248به نقل از سنن ابن ماجد  185حدیث مسجد  -13

 


