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  مقدمه
ــا ــده ،نهادمنــدي ديرپ اي  وجــوه كــاركردي متفــاوت و ســاحات كــارويژه  ،فراگيــري فزاين

گوناگون مسجد، آن را بـه تأثيرگـذارترين نهـاد مـذهبي در جامعـه ايرانـي مبـدل سـاخته و         
هاي گوناگون در حيات سياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي    آفريني آن را در زمينه موجبات نقش

رون، مسـجد همـواره   طي قـ . ايران در دوره اسالمي را به انحاء گوناگون فراهم آورده است
ند در آن جمـع  سـت توان فضاي عمومي مركزي بوده است كه دايره وسيعي از افراد جامعه مي

اي از موضـوعات   دارند و درباره طيف گسـترده  گردند، مناسك ديني گروهي خود را به پا
  ). 11 :1393صادقي و دريس، (نظر و اطالعات كنند  هم تبادل شخصي و گروهي با

وجـه در مقـام مكـاني جهـت       هـيچ   در فضاي عمومي جامعه ايراني بـه  واقع، مسجد در
بر شـرايط جامعـه و    هاي تاريخي مختلف بنا عبادت صرف پروردگار باقي نمانده و در دوره

نيز مبتني بر جايگاه روحانيت و نهاد مسجد در كليت ساختار سياسـي، اجتمـاعي كشـور در    
ورود يافتـه كـه   ... ، نظـامي، آموزشـي و  هاي فرهنگي، سياسي، اجتمـاعي، اقتصـادي   ساحت

هـاي سياسـي اجتمـاعي     گيري نهضت تأثيرگذاري كاركردهاي نهاد مذهبي مسجد در شكل
ساسـان،  (ايرانيان در ادوار مختلف، مانند قيام سربداران، نهضـت مشـروطه، قيـام گوهرشـاد     

ران تثبيـت  و پيـروزي آن و همچنـين در دو   1357خيز انقالبي بهمـن   ويژه هو ب) 580 :1386
گرچـه مسـجد نهـادي    . تـري يافـت   جمهوري اسالمي و دوران دفاع مقـدس نمـود ملمـوس   

هـا و امكانـات خـاص فرهنـگ      هاي اسالمي است، اما ويژگـي  مشترك بين همه فرق و نحله
كـه  ) 88 :1391پـور،   نظـري و حسـن  (شيعه، جايگاه و اهميتي مضاعف به آن بخشيده است 

ه بودن حداكثري مردم ايران، برخي شرايط خـاص اسـلوب   اين جايگاه به سبب شيع  اهميت
زيست ديني در جامعـه ايرانـي و نيـز پيـروزي انقـالب اسـالمي و ايجـاد حكومـت اسـالمي          

  . منزله حكومت برآمده از اين انقالب دوچندان شده است به
بـدين  . كنـد  داللت بر جايگاه خاص عبادت مـي  ،»سجد«واژه مسجد، برگرفته از ريشه 
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هـيلن برانـد،   (بـراي عبـادت فـردي روزانـه ـ نمـاز ـ اسـت          خاصدهنده محلي  كه نشان معنا
در قلمرو مفاهيم قرآني، مسـجد  . رفته است كار به 28اين واژه در قرآن كريم ). 453: 1376

شـود   شـود كـه خداونـد در آن پرسـتش مـي      اصطالحي قرآني است و به مكـاني گفتـه مـي   
تأسيس اولين مسـجد در   ،تبع آن ي حكومت اسالمي و بهگير  با شكل). 16: 1389شايگان، (

فزاينـده در كليـت سـاختار جامعـه       ، اين نهاد مـذهبي ضـمن اهميـت   )مسجد قبا(النبي  مدينهًْ
د و عالوه بر كاركرد عبادي شاي از كاركردها در ابعاد مختلف  نبوي، دربرگيرنده مجموعه

هاي علمـي و فرهنگـي،    كانون فعاليتهمچون  ،هاي ديگر اي از كارويژه و معنوي، مجموعه
وفصـل دعـاوي، مقـر     هاي سياسي و حكومتي، دادگستري و مرجـع حـل   گيري مركز تصميم

مركـز حـل    و رسـاني  فرماندهي و بسيج نيروهاي نظامي، ارائه خدمات پزشكي، مركز اطالع
  . دار شد را عهده) 138 :1386جوان آراسته، (مشكالت اجتماعي 

شـده اسـت     اي تعريـف  گونه سالم، نسبت بين مسلمان و مسجد بهواقع، در قاموس ا در
توانـد   كـه مسـيحي مـي    كه مسلمانان در تماس و ارتباط دائمي با مسجد هسـتند، درصـورتي  

از سـوي  ). 264 :تا محمدي، بي(اي بسيار فرعي از زندگي خويش تلقي كند  كليسا را حاشيه
شود و هر عملي كـه بـا    ديگر، عبادت در نگاه مسلمانان به اعمال خاص مذهبي محدود نمي

رو، ظرفيـت   ازايـن . شـود  قصد قربت به او انجام شود، عبادت محسوب مـي   نيت خدايي و به
 :همان(دربرگيري كاركردهاي ديگر غير از كاركرد عبادي و معنوي در مسجد وجود دارد 

264 .(  
اي از كاركردهاي ديگر در كنار كـارويژه اصـلي مسـجد     ابراين، قرارگيري مجموعهبن

جزئي الينفـك از وجـوه كـاركردي     ،به سبب نوع پردازش مفهوم عدالت در قاموس اسالم
اي از كاركردهـاي سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي،      چنانكه مجموعه. اين نهاد مذهبي گرديد

در طـول  ) عبـادي ـ معنـوي   (كاركرد اصلي مسـجد   در كنار... اقتصادي، نظامي، آموزشي و
تاريخ حيات اين نهاد مذهبي و در جوامع مختلف براي آن وجود داشته كه در عـين وجـود   
اشتراكاتي كاركردي ميان مساجد مختلف مبتني بر شرايط اجتماعي، فرهنگي و سياسي هـر  

ه و يـا نسـبت بـه سـاير     دكرها تغيير پيدا  جامعه و دوره تاريخي مختص به آن برخي كارويژه
ك بـه ده  كه در ميانه دهه پنجاه شمسي، نزدي طوري به. اند اولويت و تبلور بيشتري يافته ،ابعاد

تـرين شـبكه اجتمـاعي     اسـر ايـران وجـود داشـت كـه گسـترده      شـده در سر  هزار مسجد ثبت
از ايـن منظـر، نهـاد مسـجد بخـش اصـلي       . دادنـد  يافته در درون كشور را تشكيل مي سازمان
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و در كنـار دارا  ) 14 :1393صادقي و دريس، (داد  فضاي عمومي جامعه ايراني را تشكيل مي
اي ـ ارتباطي، نقش حلقه واسـط ميـان روحانيـت و اقشـار مختلـف        بودن كاركردهاي رسانه

 چـارچوب ده و در كنار كاركرد سياسـي و بسـيج عمـومي مـردم در ايجـاد      كرمردم را ايفا 
تبع آن پيروزي انقالب اسالمي  ايران عليه حكومت وقت و به معنايي جنبش اعتراضي جامعه
  . نقش مهمي بازي كرده است

در اين ميان، با پيروزي انقالب و روي كار آمدن نظام جمهوري اسالمي، كاركردهاي 
معطوف بـه تثبيـت حكومـت و كاركردهـاي آموزشـي ـ عقيـدتي در نهـاد مـذهبي مسـجد           

از سـوي  . دشـ ع مقدس به عقبـه جبهـه جنـگ تبـديل     اولويت بيشتري يافت و در دوران دفا
تهاجم فرهنگي غرب، نهاد   ديگر، با توجه به اولويت ابعاد فرهنگي انقالب اسالمي و شدت

اي  مثابه تأثيرگذارترين نهاد مذهبي در فضاي عمومي جامعه داراي اهميت فزاينـده  مسجد به
  در بعـد نظـري و   ) 1387اميـري،   صـالحي (مالحظـه بـه سـمت فرهنـگ      چرخش قابل. است
اهميـت  ) 48 :1389ارمكي و منـوري،   آزاد(بخشي فرهنگ به ساير ابعاد زندگي انسان  تعين

  . سازد مسجد را دوچندان مبرهن مي
طوركلي، برگزاري مراسم مـذهبي، كمـك بـه امـور خيريـه و آموزشـي در منـاطق         به 

هاي گروهـي،   محروم، تنوير افكار عمومي، بسيج مردم، تقويت وجدان جمعي، تبليغ ارزش
هـاي اجتمـاعي غيررسـمي     هـاي دينـي و سـنتي، ايجـاد و تقويـت شـبكه       پاسداري از كـنش 

)McDaniel, 1991: 45 (دهـي و بازتوليـد بـه     جمعي مسـلمانان، شـكل  هاي  بخشي هويت شكل
پـذيري،   هويت مذهبي مشترك، ايجـاد انسـجام و همبسـتگي اجتمـاعي، كمـك در جامعـه      

يـابي   هـاي فرهنگـي، بسترسـازي جهـت عموميـت      آفريني در انتقـال مواريـث و ارزش   نقش
 بخشي به حوزه عمومي، افزايش فرهنگ شورا، ايجاد روح تعاون و همكاري، تقويت و قوام

بخشـي   سازي ابعاد فرهنگي ـ ارزشي جامعه، آگاهي  هاي اجتماعي و فرهنگي، مقاوم آگاهي
ترين كاركردهاي فرهنگـي ـ اجتمـاعي     از زمره مهم... به افراد نسبت به تهاجمات فرهنگي و

رو، طبعاً توجه به ابعاد فرهنگي ـ اجتماعي نهاد مسجد و اتخاذ   ازاين.  آيد مسجد به شمار مي
در اين مقالـه، نـوع نگـاه بـه      .نمايد استي نسبت به آن بسيار ضروري و حياتي ميرويكرد سي

د تـا از  شـو  كاوي مـي واهاي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران  نهاد مذهبي مسجد در سياست
هاي فرهنگي و ميـزان توجـه بـه آن در ابعـاد      سياست چارچوباين راه، جايگاه اين نهاد در 

  . گوناگون مشخص شود
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  شناسي روش. 1
گيـري از روش   در اين مقاله سعي بر آن است تا با رويكردي توصـيفي ـ تحليلـي و بـا بهـره     

مطالعات اسنادي و روش تحليـل سـند، بـه واكـاوي نـوع نگـاه بـه نهـاد مـذهبي مسـجد در           
رو، ابتـدا بـه    ازايـن . هاي فرهنگي جمهوري اسالمي ايـران پرداختـه شـود    سياست چارچوب

نظريـه فرهنگـي،   (اي آن  سـت فرهنگـي و بررسـي پيوسـتار چهارمرحلـه     مداقه در مفهوم سيا
شـود و   پرداختـه مـي  ) ريـزي فرهنگـي و مـديريت فرهنگـي     گذاري فرهنگي، برنامه سياست

ازآنجاكه اين پژوهش، بر بعد نظري و كالن نوع نگاه به مسجد در سياست فرهنگـي تأكيـد   
اي سياسـت فرهنگـي جمهـوري     رحلـه كند، به تبيين دو مرحله آغـازين پيوسـتار چهـار م    مي

بـه   بنـابراين . پردازد مي) گذاري فرهنگي نظريه فرهنگي و سياست(اسالمي در حيطه مسجد 
بررسي نوع نگاه به مسجد در اسـنادي همچـون؛ قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي، اصـول        

انـداز   سياست فرهنگي جمهوري اسالمي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي و سند چشم
و  )ره(امام خمينـي (هاي رهبري حكومت جمهوري اسالمي  ري اسالمي ايران و انديشهجمهو

سـاله اول تـا پـنجم توسـعه      هـاي پـنج   و برنامـه » نظريـه فرهنگـي  «مثابـه   به) مقام معظم رهبري
گــذاري  سياســت«منزلــه بعــد  اقتصــادي، اجتمــاعي و فرهنگــي جمهــوري اســالمي ايــران بــه

ود تا از ايـن راه نـوع نگـاه، اهميـت و جايگـاه مسـجد در       ش اختصار پرداخته مي به» فرهنگي
  . سياست فرهنگي جمهوري اسالمي در ابعاد مختلف آن تبيين گردد چارچوب

  اي سياست فرهنگي و پيوستار چهار مرحله: مباني نظري. 2
هاي فرهنگي در جوامعي مانند ايران كه به دنبال ايده و آرمان واال و حفظ فرهنـگ   سياست

فاضـلي،   و  شـريفي (اي برخـوردار اسـت    د، از اهميـت ويـژه  هستن  مورد تأييد نظامارزشي و 
هـاي قــانوني   هـاي فرهنگـي، مجموعـه تصــميمات كـالن و چـارچوب      سياسـت ). 58 :1391

ها براي حفظ و استقرار شـرايط فرهنگـي ـ اجتمـاعي مطلـوب و       خاصي هستند كه حكومت
و ) 32 :1391اشـتريان،  (كنند  اتخاذ مي  مناسب براي پيشبرد اهداف فرهنگي خود در جامعه

ند كه در قالب راهبردهـايي فرهنگـي، جامعـه و    هستجامعه » پويايي نظام«به عبارتي، ناظر به 
اگوسـتين  ). 1387، 1تـوكلي (كنند  سوي شرايط مطلوب و راه صواب هدايت مي  تمدن را به

  دانـد كـه   مـي   هايي و شيوه  غايي، مقاصد عملي  از اهداف  را نظامي  فرهنگي  جيرارد سياست
                                                                                                                                                       
1. http://www.rasekhoon.net/article/show/126315  
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-Girard, 1983: 171(گـردد   مي  اعمال سازمان   يك  وسيله شود و به مي  دنبال  گروه  توسط يك

  رشـته   نيـز مركـب از يـك     فرهنگـي   امـر فراگيـر اسـت، سياسـت      يـك   فرهنـگ   كهچنان). 2
  . شود مي   انجام  فرهنگي  زندگي  توسعه  براي  كه  است  اقداماتي

پيوستاري كـه   ،دكراي تبيين  توان در يك پيوستار چهار مرحله سياست فرهنگي را مي
ترين سطح فراگرد يك سياست  ترين و اجرايي ترين سطح تا عملياتي ترين تا بنيادي از نظري

اري ذگـ  سياسـت . 2پـردازي فرهنگـي،    نظريـه . 1: فرهنگي را در برگرفته و عبـارت اسـت از  
 :1389اميـري و ديگـران،    صـالحي (مديريت فرهنگي . 4فرهنگي و ريزي  برنامه. 3فرهنگي، 

واقع، تدوين و طراحي هر برنامه يا سياست فرهنگي منوط به وجود يك نظريه مدون  در). 8
هاي مترتب بر آن و نيـز   آل و آرماني و بايسته نظر جهت نشان دادن نقطه ايده زمينه مورد در

در وهلـه اول و  ) نظريـه فرهنگـي  (سوي آن  ت بههاي بنيادين چگونگي حرك اصول و بايسته
ها در جهـت نيـل    ها و راهبردهاي الزم و همچنين ارائه سياست مشي در گام بعد، ترسيم خط

و در مرحله بعـد،   است )گذاري فرهنگي سياست(بندي شده در نظريه  آل مفهوم به نقطه ايده
بـر اسـاس يـك برنامـه مـدون و       سازي آنها براي اجـرا،  سازي اين راهبردها و آماده عملياتي
و در گام پايـاني اجـراي صـحيح، جـامع و مـنظم      ) ريزي فرهنگي برنامه(گذاري شده  هدف

  ). 162 :1392عبدالملكي، ( است) مديريت فرهنگي(راهبردهاي عملياتي شده 
) مرحله اول و دوم اين پيوستار(گذاري فرهنگي  از اين منظر، نظريه فرهنگي و سياست

نـاظر بـه   ) مرحلـه سـوم  (ريـزي فرهنگـي    د نظري و كالن سياست فرهنگي و برنامهناظر به بع
هـاي عملـي و مـديريت     هاي كالن و تعيين شـاخص  سازي سياست سازي و عملياتي شاخص

ازآنجاكه زاويه ديد ايـن پـژوهش نـاظر    . استنيز ناظر به مرحله اجرا ) بعد چهارم(فرهنگي 
هـا   سازي و سنجش عيني و ملموس سياست عملياتي به بعد كالن و نظري مسئله است، نحوه

  . گنجد و نحوه اجراي آنها در حيطه اين پژوهش نمي
گونـه اول   :توان به دو صورت مورد ارزيابي قـرارداد  سياست فرهنگي يك نظام را مي

بر اساس مطالعه مدل فرهنگي، اهداف فرهنگي و منابع فرهنگي است كه همه با هم سياست 
عسـگري،  (هـاي مـدون فرهنگـي     بررسـي سياسـت   ،مـدل ديگـر  . دهند ميفرهنگي را شكل 

اسناد رسـمي جمهـوري اسـالمي    . و يا به عبارتي، اسناد رسمي فرهنگي كشور است) 1388
دسـته   توان در قرائتي در قالـب دو  اين اسناد را مي. هاي فرهنگي آن است خود مبين سياست

و تغييرناپذيرنــد و جابجــايي در  نخســت آن دســته از اســنادي كــه ثابــت :دكــربنــدي  طبقــه
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كند؛ مانند قانون اساسي، اصول سياسـت   كارگزاران فرهنگي، دگرگوني در آنها ايجاد نمي
انـداز و دوم، اسـنادي كـه بـا تغييـر در كـارگزاران        فرهنگي جمهوري اسالمي و سند چشـم 

بخـش فرهنگـي   مانند  ،كنند هاي سياسي، تغيير مي ها و قدرت تبع تغيير در دولت فرهنگي، به
واقــع، اســناد ثابــت فرهنگــي در جمهــوري اســالمي،  در. هــاي توســعه اول تــا پــنجم برنامــه

) مقطعــي(كننـده نظريـه فرهنگـي در سياسـت فرهنگـي هسـتند و اسـناد تغييرپـذير          مـنعكس 
زائري،  و صديق سروستاني(گذاري فرهنگي در سياست فرهنگي هستند  بازنماياننده سياست

1389 :19 .(  

  مسجد و سياست فرهنگي نهاد. 3
كـاوي نـوع نگـاه بـه نهـاد مسـجد در       وا«، بـراي  شـد بر اسـاس آنچـه در بخـش پـيش ذكـر      

پـردازي فرهنگـي بـه اسـناد ثابـت       در بعـد نظريـه  » هاي فرهنگي جمهـوري اسـالمي   سياست
و نيـز  ) انـداز  قانون اساسي، اصول سياست فرهنگي جمهوري اسالمي و سند چشم(فرهنگي 
گـذاري   زمينـه مسـجد و در بعـد سياسـت     و مقام معظم رهبـري در  )ره(راحل هاي امام انديشه

رجـوع  ) هـاي توسـعه اول تـا پـنجم     بخـش فرهنگـي برنامـه   (فرهنگي، به اسناد رسمي متغيـر  
توجـه   نهـاد فرهنگـي از صـدر اسـالم مـورد       مثابـه يـك   اصوالً نگـاه بـه مسـجد بـه    . دشو مي

. گرفـت  فرهنگـي مسـلمانان در مسـجد انجـام مـي     هـاي   قرارگرفته است و بسياري از فعاليت
 :1387، الـف  عباسـي (گرفته اسـت   طوركلي، پايگاه فرهنگي جهان اسالم از مساجد شكل به

دانستند، تـا جـايي كـه در حضـور      محيط مسجد را كامالً فرهنگي مي )ص(پيامبر اسالم). 382
-28، 1381مي، موظـف رسـت  (شـد   آن حضرت و با اجازه ايشان برخي مسابقات برگزار مي

27 .(  
سازي اسـالمي و نهـاد تأثيرگـذار بـر الگوهـاي       عنوان مركز فرهنگ واقع، مسجد به در

گيـري فرهنـگ و    صورت محسوس و نامحسوس در شـكل  ها، به رفتاري افراد در تمام زمينه
مجيـري  (كند  هويت افراد چه در سطح فردي و چه در سطح اجتماعي نقش بسزايي ايفا مي

  . 1)2: 1391چي،  و لمسه
هاي فرهنگي قبل از انقـالب اسـالمي، بيـانگر آن     در اين ميان، نگاهي گذرا به سياست

است كه نوع نگاه به جايگاه مسجد در قاموس سياست فرهنگـي حكومـت پهلـوي، نگـاهي     
                                                                                                                                                       
1. http://www.masjed.ir/fa/article/3  
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ويـژه در   بـه  ،سلبي و تضعيفي است و اين حكومت، تالش زيادي در به حاشيه راندن مسجد
اين امـر پـس از اتخـاذ اصـول سياسـت فرهنگـي نيـز كـامالً         . ه استاشكال غيرمستقيم داشت

، اصـول سياسـت   1347كـه شـوراي عـالي فرهنـگ و هنـر در سـال        طـوري  بـه  ،مبرهن است
، »توجـه بـه ميـراث فرهنگـي    «، »فرهنـگ بـراي همـه   «فرهنگي كشور را مبتني بر چهار اصل 

ي و شناسـاندن فرهنـگ   فراهم كردن بيشترين امكانات براي ابـداع، نـوآوري فكـري، هنـر    «
) 1381اكبـري،   ؛1385شـكيبانيا،  (» هاي ديگر آگاهي از مظاهر فرهنگ«و » ايران به جهانيان

كـه   درحـالي . هاي ديني نشده اسـت  اي به نهاد دين و ارزش ذكر كرده كه در آن هيچ اشاره
تـوجهي از ابعـاد هـويتي و     هـا و هنجارهـاي معطـوف بـه آن بخـش قابـل       نهاد ديـن و ارزش 

  . داد هنگي جامعه ايراني را شكل ميفر
هاي فرهنگي نظـام شاهنشـاهي،    رغم رويكرد سلبي ـ تضعيفي سياست  نهاد مسجد، علي

شـد، در پيـروزي    به سبب آنكه در متن جامعه ايراني قرار داشت و نهادي ديرپا محسوب مي
و وجـوه  چنانكه بر اهميـت روزافـزون     ،نقش مهمي ايفا كرد 1357 در سال انقالب اسالمي

در اين صورت است كه حضور مردم در . دشمختلف تأكيد  انحاء  كاركردي مختلف آن به
مثابه نوعي هـدف فرهنگـي بـراي      هاي حكومت، بلكه به تنها براي دفاع از آرمان مساجد، نه

  ). 119 :1387فاضلي، (شود  جمهوري اسالمي تلقي مي

سياسـت فرهنگـي   پردازي فرهنگي معطوف بـه مسـجد در قـاموس     نظريه. 4
  جمهوري اسالمي

طـور عـام و    طوركلي واكاوي نظريه فرهنگي هر سياست فرهنگي در جمهوري اسالمي به به
از طريـق واكـاوي نظـام انديشـگاني انقـالب      ) نهـاد مسـجد  (تبع آن موضوع اين پـژوهش   به

ناد آنان به موضوع بحـث و نيـز بررسـي اسـ      اسالمي و انديشه رهبران اين انقالب و نوع نگاه
در اين راستا به بررسي اصـول سياسـت فرهنگـي    . پذير است فرهنگي تغييرناپذير نظام امكان

هاي فرهنگي قـانون   شوراي عالي انقالب فرهنگي و بخش 1371جمهوري اسالمي مصوب 
 و مقـام معظـم رهبـري در    )ره(ساله و نيز ديدگاه امـام خمينـي   انداز بيست اساسي و سند چشم
  . پردازيم اي اجمالي مي گونه زمينه نهاد مسجد به

  قانون اساسي و نهاد مسجد. 1-4

كـه در    اسـت اصـل   177فصـل و   14قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران شـامل مقدمـه،    
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در ). 11 :1391آزاد ارمكـي و منـوري،   (پـردازد   به مسائل فرهنگي مي 30تا  1برخي اصول 
ه نهـاد مسـجد نشـده و تنهـا در بخـش      اي ب طور مستقيم هيچ اشاره اصل قانون اساسي به 177

هـاي پـيش از انقـالب     گيري نهضت ضد استبدادي در سـال  مقدمه آن و در بيان آغاز شكل
اسالمي، به نقش مساجد در افزايش آگاهي و عزم ملت ايران در مبـارزه بـا اسـتبداد تأكيـد     

و  هـاي علميـه   قشر آگـاه و مسـئول جامعـه در سـنگر مسـجد، حـوزه      «شده و آمده است كه 
  . پرداخته است» دانشگاه به روشنگري

. همچنين اشاراتي ضمني و غيرمستقيم نيز به نهاد مسجد در قـانون اساسـي وجـود دارد   
منظور تحقق اهداف منـدرج در اصـل دوم قـانون     ده است بهشدر اصل سوم، دولت موظف 

هـي، معـاد،   جمهوري اسالمي بر پايه ايمان به خداي يكتا، وحـي ال «اساسي كه مبتني بر آن، 
، همـه  »گرفتـه اسـت   شـكل ... الشـرايط و  عدل، كرامت انساني، اجتهاد مسـتمر فقهـاي جـامع   

صـورت   تـوان از اصـل سـوم قـانون اساسـي بـه       وجود مي اين با. امكانات خود را به كار بندد
ضمني و تلويحي به تكليف دولت در به كار بردن همه امكانات خود جهت برپايي و رونـق  

هاي مناسب جهت رشد فضايل اخالقـي   بديهي است كه يكي از محيط. بردامور مساجد پي 
مردم، مبارزه با مظاهر فسـاد و تبـاهي و ايجـاد مـودت، تعـاون عمـومي و بـرادري اسـالمي،         

بنابراين شايسته بود كه نهاد مسـجد و امـور آن بيشـتر    ). 1375قانون اساسي، (ند هستمساجد 
، هرچند كه كليت فضاي گفتماني حاكم بـر قـانون   شد توجه واقع مي در قانون اساسي مورد
تأكيدي در بخش فرهنگي نسبت به   مسجد و اتخاذ رويكردي ايجابي ـ   اساسي، مبين اهميت

  ). 1392، 1اكبري عليحاج (آن است 

  نهاد مسجد و اصول سياست فرهنگي. 2-4

هـاي اول   سـال آمـدهاي مربـوط بـه     مسـائل و پـيش   ،در اولين دهه از حيات انقالب اسـالمي 
اي مــدون بــراي  آن جنــگ تحميلــي مــانع از آن شــده اســت كــه برنامــه  از انقــالب و بعــد

اولـين سـند مكتـوب در زمينـه     ). 89 :1376اجاللـي،  (گذاري فرهنگي تدوين شـود   سياست
گذاري فرهنگي، اصول سياست فرهنگي كشـور اسـت كـه آن را شـوراي فرهنـگ       سياست

با اصالحاتي به تصويب شوراي عالي  20/5/1371مورخ  288كرده و در جلسه  عمومي تهيه
  ). 1383قرباني، (انقالب فرهنگي رسيد 

                                                                                                                                                       
1. http://www.tasnimnews.com/Home/Single/122353  
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جمهوري اسالمي ايران نشان  هاي اصول سياست فرهنگي نگاهي گذرا به كليت بخش
هـاي   هـا و ارزش  دهد كه رشد و تعالي فرهنگ اسـالمي انسـاني، حفـظ و اشـاعه آرمـان      مي

تـرين   معنوي و فضائل اخالقي و بسط پيام انقالب اسالمي در بطن و متن جامعه ازجمله مهم
ه رود كـ  تبع آن اهداف سياست فرهنگي به شمار مي اهداف فرهنگي جمهوري اسالمي و به

در . تواند يكي از تأثيرگذارترين نهادها در نيل به ايـن اهـداف باشـد    در اين راستا مسجد مي
 به نهاد مسـجد اشـاره   ،صورت مستقيم صورت ضمني و چه به چه به ،اصول سياست فرهنگي

  . شده است 
،  دينـي   مختلـف   هـاي  در عرصـه   و ملـي   تـاريخي   و سنن  مواريث  و ارزيابي  بازشناسي«
  و حفظ  و ملي  اسالمي  از مĤثر و مواريث  و نگاهباني  عمومي  و فرهنگ  و هنري  ، ادبي علمي
شـوراي عـالي انقـالب    (» در ايـران   اسـالم   و ارزشـمند تمـدن    مثبـت   دسـتاوردهاي  يو احيا

صورت ضمني به نهاد  نخستين گزاره از اصول سياست فرهنگي است كه به) 1371، فرهنگي
بدون ترديد، يكي از مصاديق مواريث و سنن تاريخي و ملـي در زمينـه   . مسجد ارتباط دارد

  مناسـب   و هنـري   فرهنگـي   امكانات  افزايش«هاي  همچنين، گزاره. است» مسجد«ديني، نهاد 
  بـه   و تبليغـي   هـاي مـذهبي   هـا و دفـاتر و مراكـز فعاليـت     ها، تكايا، انجمن در مساجد، حسينيه

  در جهـت   و تبليغـي   مراكز مذهبي  و هنري  هاي فرهنگي ليتاز فعا  حمايت«و » اخص  معناي
موجـود    ها و امكانـات  از ظرفيت  مناسب  گيري بهره  ميزان  كشور و افزايش  فرهنگي  سياست

هـاي   اي مسـتقيم بـه افـزايش امكانـات فرهنگـي و حمايـت از فعاليـت        گونه ، به)همان(» آنها
ها و امكانـات آن در   ري حداكثري از ظرفيتگي فرهنگي و هنري نهاد مسجد در جهت بهره

ده كه مبين نمود كانوني كاركردهـاي فرهنگـي ايـن    كرزمينه سياست فرهنگي كشور اشاره 
  . نهاد مذهبي است

  1404انداز افق  نهاد مسجد و سند چشم. 3-4

هـاي فرهنگـي، اجتمـاعي،     گيـري خـرد و كـالن كشـور را در عرصـه      انداز جهت سند چشم
بيني آينده، بلكه بـه خلـق    فقط به پيش  گيرد و نه ي، امنيتي و دفاعي در برميسياسي، اقتصاد

 20انـداز   مبتني بر سند چشـم «). 1387فراهاني،  فرميهني(نگرد  اي مطلوب و مناسب مي آينده
يافتـه بـا جايگـاه اول اقتصـادي، علمـي و       ، ايـران كشـوري اسـت توسـعه    1404ساله، تا سال 

بخش در جهان اسـالم و بـا تعامـل     هويت اسالمي و انقالبي، الهامفناوري در سطح منطقه، با 
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يافتـه، متناسـب بـا     اي اسـت، توسـعه   جامعه ايراني نيـز جامعـه  «و » الملل سازنده در روابط بين
هاي اسالمي، ملي و  مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود، متكي بر اصول و ارزش

هاي مشروع، حفظ كرامت  ي، عدالت اجتماعي، آزاديساالري دين انقالبي، با تأكيد بر مردم
سـاله،   انـداز بيسـت   سند چشـم (» ...مند از امنيت اجتماعي و قضايي و ها و بهره و حقوق انسان

1382 .(  
اي به نهاد مسجد  مشي كلي نظام اشاره در اين سند به سبب راهبردي بودن و تعيين خط

داز بـر كـانوني بـودن ايـن نهـاد مـذهبي و       انـ  نشده است، اما در الزامات فرهنگي سند چشـم 
احيـاي مراكـز فرهنگـي و مسـاجد،     «: كاركردهاي فرهنگي آن تأكيـد شـده و آمـده اسـت    

سازي فضاهاي فرهنگي، ايجاد هماهنگي مراكز مختلـف فرهنگـي و توجـه خـاص بـه       سالم
  ). همان(» ...نهادهاي اجتماعي و
يـابي نهـاد    مهـم در زمينـه اهميـت   ساله، موجبات دو تحـول   انداز بيست ابالغ سند چشم

هـاي   كـه در ايـن راسـتا، هـر يـك از دسـتگاه       آوردمسجد و وجوه كاركردي آن را فراهم 
اقــدام بــه تهيــه ســند راهبــردي و تعيــين  ،هــا و وظــايف خــود كشــور بــه فراخــور مأموريــت

دنـد كـه در برخـي از ايـن     كرانـداز   هاي درون مختص به خود مبتني بر سند چشـم  مشي خط
ويـژه در ابعـاد    ، به نقش كانوني نهاد مسجد در ابعـاد مختلـف و لـزوم توجـه بـه آن بـه      اسناد

  . فرهنگي تأكيد شده است
انـداز   ، سـند چشـم  1404سـاله در افـق    انـداز بيسـت   از سوي ديگر، مبتني بر سند چشـم 

هـاي ايـن سـند و اجرايـي شـدن       شده كه در صورت عملياتي شدن گزاره  مساجد نيز ترسيم
ويژه در بخـش   حولي اساسي در نهاد مسجد و نوع تأثيرگذاري آن در جامعه و بهجامع آن ت

نهـادي اسـت فعـال، اثرگـذار،     « 1404بر اساس اين سند، مسـجد  . فرهنگ ايجاد خواهد شد
صحنه تعامالت فرهنگي، برخوردار از روحيه تعاون، سازگاري اجتماعي،  پذير در مسئوليت

منـدي از   ترويج، آموزش و تبليغ فرهنـگ اسـالمي، بـا بهـره    توانا، پويا، كارآمد، توانمند در 
هـاي   حضور و مشاركت مردمي و حمايت از حضور و مشاركت مردمي و حمايت دسـتگاه 
هـاي   فرهنگي، اجرايي، متعهد به انقالب و نظام اسالمي بر اساس تعاليم عاليه اسالم و انديشه

ت تربيت و هويت اسالمي انقالبـي،  رهنمودهاي مقام معظم رهبري در جه )ره(،گوهربار امام
، ب عباسـي (» ويژه كشـورهاي اسـالمي   بخش، مؤثر براي جهان معاصر به وحدت ملي، الهام

1387 .(  
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 )ره(ديدگاه امام خمينـي : نهاد مسجد و نظام انديشگاني رهبري انقالب اسالمي. 4-4
  و مقام معظم رهبري

تأثيرگـذاري و بـه عبـارتي، بازشناسـي كليـت      واكاوي جايگاه، اهميت، كاركردها و ميزان 
و مقام معظم رهبـري در نـوع نگـاه بـه نهـاد مسـجد، در كنـار         )ره(دستگاه فكري امام خميني

پـردازي   هـاي بعـد نظريـه    توانـد در فهـم گـزاره    ، مـي گفته پيششده از اسناد  موارد استخراج
گـاه نظـري بـه مسـجد     فرهنگي در سياست فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، در زمينه نوع ن

  . بسيار راهگشا باشد
ضــمن تبيــين وجــوه كــاركردي مســجد و تأكيــد بــر   )ره(در ايــن زمينــه، امــام خمينــي

هاي مختلف چون قضاوت، بسيج عمـومي، تبليـغ ديـن،     هاي گوناگون آن در زمينه كارويژه
گر بـر سـن   )ص(با اتكا به خصائص مسجد صدر اسالم و زمـان پيـامبر  ... كاركردهاي نظامي و

ايشان در موازات ). 65 :7ج  ؛ 58 :15، ج )ره(امام خميني(كردند  قرار دادن مسجد تأكيد مي
آفريني كانوني نهـاد مسـجد در پيـروزي انقـالب اسـالمي، لـزوم اسـتمرار         تذكر مكرر نقش

كانوني شدن اين نهاد در شئون مختلف حيات انقالب اسـالمي را مـورد تأكيـد قـرار داده و     
مسجد محلي است كه از آن بايد امور اداره بشود و اين مسـاجد بـود كـه    «كه بر اين باورند 

  ). 230 :12ج ، )ره(امام خميني(» اين پيروزي را براي ملت ما درست كرد
مسجد و اداره آن جزئي الينفك از كيان انقالب و اسـالم بـوده    ،زعم ايشان واقع به در

. داننـد  ضمن و هم پيوند با اداره مسجد مـي پيروزي انقالب اسالمي را متايشان و به عبارتي، 
شـود   ، نهاد مسجد به مثابه مركز ستاد اسالم نيز شمرده مي)ره(در نظام انديشگاني امام خميني

آمريكـا و  (و قوام اين نهـاد را مايـه عـدم هـراس از دشـمنان غـرب و شـرقِ ايـران و اسـالم          
ما پشت كنيد به اسالم، پشـت  آن روز بايد ترس داشته باشيد كه ش«: دشو تلقي مي) شوروي

  ). 234 :همان(» كنيد به مسجد
: داننـد  مقام معظم رهبري نيز شروع آغاز حركت انقالبي مردم ايـران را از مسـاجد مـي   

شود  كه حركت و بسيج مردم مطرح مي انقالب از مساجد شروع شد؛ امروز هم در هنگامي«
. 1)14/12/1388(» بركـت مسـاجد اسـت   ـ چه سياسي و چه نظامي ـ باز مساجد كانونند؛ اين  

مظهر آميختگي دنيا و آخرت و پيوستگي فرد و جامعـه در  «عنوان  ايشان با اشاره به مسجد به

                                                                                                                                                       
1. http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2604  
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آن را كانون دين دانسته و ضمن انگارش آن  1)18/7/1389(» ديدگاه و انديشه مكتب اسالم
مسجد فقـط جـاي اقامـه    «: فرمايند هاي گوناگون مي مثابه نهادي چند ساحتي و با كارويژه به

ملـت ايـران بايـد مسـاجد را مغتـنم بشـمارند و پايگـاه معرفـت و         . چند ركعت نمـاز نيسـت  
  . 2)14/12/1370(» حساب آورند بيني و روشنگري و استقامت ملي به روشن

هـاي   مقام معظم رهبري در جهت جذب حداكثري و ارتباط تنگاتنگ مسـجد بـا اليـه   
مساجد، جايگـاه  «بر اين اعتقادند كه  ،هاي مسجد امي ظرفيتمختلف جامعه و استفاده از تم

هـاي اجتمـاعي و سياسـي جوامـع      گيـري  ارتباط انسان با پروردگار و ازجمله مراكز تصـميم 
ريـزي صـحيح و اسـتفاده از ابزارهـاي فرهنگـي، هنـري، عمـران         بايد با برنامه .اسالمي است

شـورآفريني مسـاجد بـراي جـذب      آوري و معنوي مساجد را تقويت كرد و از ظرفيت شوق
ــره    ــارف اســالمي، به ــاهيم و مع ــغ مف ــردم و تبلي ــرد  قشــرهاي مختلــف م ــل ك ــري كام » گي

)30/5/1384(3 .  

گذاري فرهنگي معطوف به مسـجد در قـاموس سياسـت فرهنگـي      سياست. 5
  جمهوري اسالمي
جد، گذاري فرهنگي در زمينه نوع نگاه به نهاد مسـ  كاوي بعد سياستوادر اين بخش جهت 

منزلـه مرحلـه دوم ايـن پيوسـتار، بـه       اي سياست فرهنگـي و بـه   در قالب پيوستار چهار مرحله
سـاله توسـعه اقتصـادي،     هـاي پـنج   برنامـه (بررسي اسناد باالدستي متغيـر جمهـوري اسـالمي    

  . شود پرداخته مي) اجتماعي و فرهنگي اول تا پنجم

  ساله اول نهاد مسجد و برنامه پنج. 1-5

منـد، جـامع و مـدون در ابعـاد      امكان تدوين يك راهبرد برنامه ،جنگ تحميلي پس از پايان
-1368(برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور  بنابراين. دشمختلف فراهم 

ها و تبعات ناشي  هاي جنگ و خرابي اين برنامه، به سبب مسائل و آسيب. تدوين شد) 1372
ناظر بـه بازسـازي و نوسـازي و مسـائل اقتصـادي بـوده و        از آن و مشكالت اقتصادي، بيشتر

واقع، بخش  هرچند در). 1368برنامه اول توسعه، (تر است  رنگ توجه به فرهنگ در آن كم
                                                                                                                                                       
1. http://www.leader.ir/langs/fa/?p=contentShow&id=7339  
2. http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=657  
3. http://www.leader.ir/langs/fa/?p=contentShow&id=2780  
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فرهنگ اين برنامه، نخستين سندي است كه به امر فرهنگ و اتخاذ رويكرد سياسـتي نسـبت   
. انقـالب اسـالمي توجـه دارد    شـده و هدفمنـد پـس از پيـروزي     ريـزي  به آن به شكلي برنامه

هاي كـالن، كلـي و مـبهم     گذاري بندهاي فرهنگي اين برنامه بيشتر ناظر به اهداف و سياست
هـايي ضـمني بـه نهـاد مسـجد در آن سـراغ        توان اشاره است و هرچند با نگاهي تفسيري مي

اهـداف  كرد، هيچ اشاره مستقيم و يا حتي اشاره قوي ضمني به نهاد مسجد و جايگاه آن در 
اما در كنـار عـدم توجـه شايسـته و بايسـته بـه       . شده در اين برنامه وجود ندارد فرهنگي طرح

جايگاه و اهميت مسجد در اهداف فرهنگي كشور در برنامـه اول توسـعه، در سـال نخسـت     
اهللا مهـدوي   دهي به امـور مسـاجد، آيـت    مقام معظم رهبري، جهت سامان) 1368(اين برنامه 

  ). 15 :1389شايگان، (يل مركزي براي رسيدگي به امور مساجد كردند كني را مأمور تشك

  ساله دوم نهاد مسجد و برنامه پنج. 2-5

هاي ناشي از آن از  گيري از دوران جنگ تحميلي و در جريان افتادن بازسازي خرابي فاصله
با مقوله تهاجم فرهنگي از سوي ديگر، مقارن با اتمام دوره نخستين برنامه   ههسو و مواج يك
ازجملـه نكـات   . دشـ ) 1378-1373(ساله و تدوين دومين برنامه توسعه فرهنگي كشـور   پنج

هـاي   هـاي كلـي و تأكيـد بـر آمـوزش      مشي توان به ترسيم خط مورد تأكيد در اين برنامه مي
 ،جـويي  صـرفه  ،پـذيري  و فنون و پرورش روحيه مسئوليتاخالقي، معنوي، اعتقادات، علوم 

اگرچه در الگوها و راهبردها مشابه برنامـه پيشـين بـود،    . دهي و هماهنگي اشاره كرد سازمان
كه ) 7 :1393پور،  مهدي(هاي كالن آن به وجود آمد  گذاري اي در هدف اما تغييرات عمده

  . سعه در آن مبرهن استتوجه بيشتر به ساحت فرهنگ نسبت به برنامه اول تو
هـاي آن در قيـاس بـا برنامـه      نهاد مسجد و كاركردها و ظرفيت  در اين برنامه بر اهميت

صـورت   پيشين بيشتر تأكيد شده و در كنار وجود اشارات ضـمني بـه ايـن نهـاد مـذهبي، بـه      
كـه در   درحـالي . اسـت ها و اهداف كالن برنامه دوم توسعه  مستقيم موضوع دو بند از تبصره

  . برنامه اول هيچ اشاره مستقيمي به نهاد مسجد وجود ندارد
پربـار  «سـازي امكانـاتي جهـت     برنامه دوم توسعه دولت موظف به فراهم 60در تبصره 

ده كه بند ل ايـن تبصـره   ش» آموزان و بالندگي نسل جوان كشور كردن اوقات فراغت دانش
ــه  ) 1374نامــه دوم توســعه، بر(» هــاي فرهنگــي، هنــري مســاجد  توســعه و تجهيــز كــانون«ب

عنـوان   دهـي و توسـعه فعاليـت مسـاجد بـه      توجه به سازمان«همچنين به . يافته است اختصاص
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هـاي اساسـي    مشي منزله يكي از خط به» هاي معنوي هاي رشد فضائل اخالقي و ارزش پايگاه
كمـي و كيفـي فرهنـگ عمـومي      يرشد فضائل بـر اسـاس اخـالق اسـالمي و ارتقـا     «نيل به 
اين بنـد  . تأكيد شده است -استاز اهداف كالن كيفي برنامه دوم توسعه  -) همان( »جامعه

 ناظر به قائل شدن كاركردي ديني ـ معنوي ـ فرهنگي بـراي مسـجد بـوده و مبـين تأكيـد بـر        
  . گذار است داشتن نگاهي چند ساحتي نسبت به اين نهاد مذهبي از سوي قانون

  مساله سو نهاد مسجد و برنامه پنج. 3-5

ريـزي تغييـر    در قانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي، سـاختار برنامـه        
اين برنامه مبنـاي  . پيداكرده و شكلي متفاوت از برنامه اول و دوم توسعه به خود گرفته است

 :1390بيـات و جانبـاز،   (اصلي خود را بر اصالح نظام مديريتي و نهادسازي گذاشـته اسـت   
فرهنـگ و هنـر، ارتباطـات جمعـي و     «اين برنامه، تحت عنوان  21م فصل در بخش دو). 57

در ايـن برنامـه بـراي    . شـود  به ساحت فرهنگ و امور مترتب بـر آن اشـاره مـي   » بدني تربيت
شـده كـه در ذيـل فصـل       به نهاد مسجد پرداختـه ) 163ماده (نخستين بار در يك ماده كامل 

  . مربوط به فرهنگ قرار دارد
هاي اجرايي مختلف را با توجه به اهميت گسترش فضاهاي مذهبي و  تگاهدس 163  ماده

وساز، احيـا، تعميـر و تجهيـز مسـاجد از طريـق       مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهي، ساخت
  :كند هاي مردمي و شوراهاي شهري و روستايي، موظف به انجام اقداماتي مي مشاركت

هــاي مربوطــه موظفنــد  نهــا و ســاير ارگــا وزارت مســكن و شهرســازي، شــهرداري« 
ــه شــهرك    طــرح ــه و اجــرا نمــوده و در كلي ــا محوريــت مســاجد تهي هــاي  هــاي خــود را ب

بينـي   هاي مقاومت بسيج پيش جديداالحداث اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و پايگاه
  . »سازي و بدون اخذ هزينه در اختيار متقاضيان اين امر قرار دهند نموده و پس از آماده

منظـور تسـهيل دسترسـي مسـافران بـه       هاي راه و ترابري و نفت موظفنـد بـه   نهوزارتخا«
اماكن مذهبي، از محل اعتبارات خود نسبت به احداث، نگهـداري و مـديريت مسـجد و يـا     

  . »شهري اقدام كنند هاي بين بنزين هاي مسافري و پمپ نمازخانه، در پايانه
پرداختـي توسـط اشـخاص حقيقـي و     كليه وجوه  دباي وزارت امور اقتصادي و دارايي «

عنـوان   حقوقي در ارتباط با احداث، تعمير و تجهيز مسـاجد و سـاير فضـاهاي مـذهبي را بـه     
  . »قبول منظور كند هزينه قابل
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ها و مراتع كشـور موظفنـد نسـبت بـه اختصـاص فضـاي        ها و سازمان جنگل شهرداري«
   .»خانه اقدام كنندهاي ملي و عمومي براي ايجاد مسجد يا نماز مناسب در پارك

هــاي اجتمــاعي، فرهنگــي  همچنــين بــر اعــتالي جايگــاه مســجد و مدرســه در فعاليــت
هــاي معنــوي و اخالقــي و  محــالت، روســتاها و شــهرها در جهــت ارتقــاي ايمــان و ارزش 

ويـژه نوجوانـان و جوانـان از طريـق      بـه  ،هـاي مختلـف جامعـه    هاي گـروه  شكوفايي خالقيت
هـاي آموزشـي،    هاي كاربردي و تعريف فعاليت حمايت مالي، قانوني و حقوقي از پژوهش«

سـازمان  «شـود و در ايـن صـورت     تأكيـد مـي  » فرهنگي و هنري مشـترك مسـجد و مدرسـه   
تبليغات اسالمي موظف است در سال اول برنامه طرحي را جهت ساماندهي نحوه اختصاص 

زمينه احيا و بازسازي مساجد، كمك به مراكز تحقيقـاتي   مصرف منابع اعتباري دولت در و
هـدف تقويـت و متناسـب كـردن      هاي مربوط به تبليغات ديني و با هاي علميه، فعاليت حوزه

ده تـا پـس از بررسـي و    كـر هـا، تـدوين    هاي مردمي در تـأمين منـابع ايـن فعاليـت     مشاركت
همچنين بـر اسـاس    .»صرف منابع دولتي در اين امور قرار گيردبيني و م تصويب، مبناي پيش
درصــد    دولــت موظــف اســت در منــاطق روســتايي در صــورت پنجــاه « ،تبصــره ايــن مــاده

برنامـه سـوم   (» مانـده را تـأمين نمايـد    درصد بـاقي  خودياري مردم براي احداث مسجد پنجاه
  ). 1379توسعه، 

فرهنـگ و هنـر، ارتباطـات    (سوم توسعه برنامه  21هرچند اختصاص يك ماده از فصل 
يابي نهـاد مسـجد در قـاموس سياسـت      دهنده سير تكاملي اهميت نشان) بدني جمعي و تربيت

 ،رود فرهنگي جمهوري اسالمي است و از اين منظر، نقطه عطفي در اين زمينه به شـمار مـي  
زا و مستقل از اما از منظري ديگر، بايد به اين مسئله توجه داشت كه اختصاص يك ماده مج

تـرين عناصـر در پيـروزي     مثابـه يكـي از مهـم    برنامه سياستي كالن كشور به نهـاد مسـجد بـه   
تـرين پايگـاه ديـن، معنويـت و      اصـلي  و )ره(زعم امـام خمينـي   به ،انقالب و مركز ستاد اسالم

تـرين سـمبل مـادي     زعم مقام معظم رهبري و نماد كالبدي اسالم و به عبارتي، مهم اخالق به
هنگ اسالمي پس از گذشت بيش از دو دهه از حيات انقالب اسالمي بسيار قابل اعتنـا و  فر

انگـاري نسـبت بـه ايـن نهـاد چنـد سـاحتي و         تـوجهي و سـهل   دهنـده كـم   تأمل بوده و نشان
  . پرظرفيت اسالمي و انقالبي است

ب سـازد كـه قريـ    از سوي ديگر، تأملي در اين ماده نيز ما را به اين نكتـه رهنمـون مـي   
احـداث، تعميـر،   (اتفاق بنـدهاي آن نـاظر بـه اشـاعه كمـي و ابعـاد كالبـدي نهـاد مسـجد           به
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 يهـاي حـداكثري، ارتقـا    بوده و توجه چنداني به اسـتفاده از ظرفيـت  ) مديريت و نگهداري
سازي ابعـاد مختلـف فرهنگـي، توجـه بـه وجـوه        ضريب نفوذ، تأثيرگذاري در تعالي و سالم

تنهـا  . دشو اين نهاد مذهبي نمي... هاي فرهنگي و ري از ظرفيتگي كاركردي گوناگون، بهره
طور مستقيم چندان بـه اشـاعه كمـي و بعـد كالبـدي نهـاد مسـجد ارتبـاط          بند اين ماده كه به

كـه نـاظر بـه رابطـه     است  »و«پردازد، بند  هاي فرهنگي آن مي نداشته و به عبارتي، به ظرفيت
  . تنگاتنگ مسجد و مدرسه است

  ساله چهارم مسجد و برنامه پنجنهاد . 4-5

-1384(برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران سـال     
هايش بـا سـه برنامـه اول، دوم و سـوم توسـعه،       ها و شباهت ، گذشته از تمامي تفاوت)1388

انـداز   غ سند چشـم اين برنامه تقريباً مقارن با ابال. هاي پيشين دارد وجه مميزه خاصي با برنامه
د كه جامعـه  شو اي محسوب مي واقع، اولين گام از چهار مرحله شده و در  ساله تدوين بيست

انـداز نائـل    شـده در سـند چشـم    ها و اهـداف تعيـين   به آرمان 1404ايران اسالمي را در سال 
ي محور و شاخص اصـل  شعار اصلي برنامه چهارم توسعه، رشد پايدار اقتصاد دانايي. سازد مي

  ). 304 :1390نوبخت، ( استريزي از پايين  يابي گرايش به سمت برنامه آن، محوريت
شود و قـانون برنامـه    گذاري عمومي در ايران دچار تحول مي از اين دوره مدل سياست
و اسـناد   )هاي كلـي ابالغـي رهبـري    انداز و سياست سند چشم( توسعه داراي اسناد باالدستي

ريـزي در   گذاري و برنامـه  سياست. دش )فرابخش، تلفيقي و استانيبخش،  توسعه(دستي پايين
ينـدي متفـاوت از گذشـته را    احوزه فرهنگ و هنر هم مطمئناً متأثر از اين تغيير و تحـول، فر 

  ). 65 :1390بيات و ديان، (شاهد است 
ريزي براي تحقق فرهنگ سـازنده و   فصل نهم برنامه چهارم توسعه، نخستين گام برنامه

انـداز   شـده در سـند چشـم    كننده پرورش انسان مطلوب يا شهروندان و جامعه ترسـيم  تقويت
در بخـش  ) توسـعه فرهنگـي  (فصـل نهـم    106در اين ميان، مـاده  ). 52 :1388اميري، (است 

دولت را مكلف كرده است كه ) ـ ايراني   اسالمي  و فرهنگ  از هويت  صيانت(چهارم برنامه 
،  ــ ايرانـي   و نيـز حفـظ هويـت اسـالمي      معنويـت   ها، باورها، فرهنـگ  ارزش  تعميق«منظور  به

  طـرح   تهيه« »ه«؛ اقداماتي را انجام دهد كه بند »قرآني  فرهنگ  و توسعه  ديني  معرفت  اعتالي
و   و اوقـاف   اسـالمي  هـاي تبليغـات    سـازمان   و مساجد توسط  مذهبي  فضاهاي  گسترش  جامع
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 »ز«و بنـد  » چهـارم  برنامـه    اول  سـال   تا پايـان   فرهنگي  ميراث  زمانسا  با همكاري  امور خيريه
  و طراحـي   محـروم   در كشـور، خصوصـاً منـاطق     ديـن   خواني در حـوزه  كتاب  سهم  تقويت«

؛ ايــن اقــدامات بــه نهــاد مســجد »مــذهبي  در مســاجد و ســاير امــاكن  ديــن  حــوزه  كتابخانــه
  ). 1384، برنامه چهارم توسعه(يافته است  اختصاص

بنابراين، برخالف سير صعودي توجه به مسجد در سه برنامه پيشـين و اختصـاص يـك    
ماده از برنامه سوم توسعه به نهاد مسجد، برنامه چهارم در اين زمينه سير نزولي داشـته و تنهـا   

  . را به نهاد مسجد اختصاص داده است) 106(گذار، دو بند از يك ماده  قانون

  ساله پنجم برنامه پنجنهاد مسجد و . 5-5

دي  15نيـز در تـاريخ   ) 1390-1394(سـاله پـنجم توسـعه جمهـوري ايـران       قانون برنامه پنج
عنوان دومين گام در راه  اين قانون به. به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است 1389

ترين اقتضائات آن  شود كه مهم ساله كشور محسوب مي انداز بيست تحقق اهداف سند چشم
ــد ازعب ــذيري اصــول و       . 1: ارتن ــي و تغييرناپ ــالمي ـ ايران ــاب اس ــگ ن ــودن فرهن ــور ب مح

گام نهادن به دهه چهارم انقالب اسالمي و ضـرورت توجـه بـه    .2 ،هاي حاكم بر آن سياست
رهنمودهـاي رهبـر معظـم انقـالب اسـالمي در خصـوص       . 3 ،ويژگي و اقتضائات ايـن دوره 

هاي اقتصادي، اجتمـاعي، سياسـي    ها و برنامه حضرورت تهيه پيوست فرهنگي براي تمام طر
كـارگروه  ... (هاي برآمده از ابعـاد مهندسـي فرهنـگ كشـور و     انتظارات و ضرورت. 4 ،...و

  ). 11: 1388تخصصي فرهنگ و هنر برنامه پنجم، 
گيـري بهينـه از بقـاع     منظور توسعه فضـاهاي مـذهبي فرهنگـي و بهـره     در اين قانون، به
تـرين پايگـاه    عنـوان اصـلي   و اماكن مذهبي و تثبيت جايگـاه مسـجد بـه    متبركه، گلزار شهدا

  : عبادي و تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي اقدامات زير انجام بايد انجام شود
ها موظفنـد در   وزارت مسكن و شهرسازي، بنياد مسكن انقالب اسالمي و شهرداري. 1
اي احـداث مسـجد و خانـه عـالم     ، اراضـي مناسـبي را بـر   تازه تأسـيس ها و شهرهاي  شهرك
مالكـان  . 2 ،سازي، در اختيار متقاضيان احداث مسـاجد قـرار دهنـد    بيني و پس از آماده پيش

سـازمان  . 3 ،نـد كنموظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث  تازه تأسيساماكن 
ها موظفند نسبت به احـداث يـا اختصـاص     ها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري جنگل

هـاي شـهري    هـاي ملـي و بوسـتان    فضاي كافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه در پـارك 
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اعـم از دولتـي يـا    ... هـا و  ــ آموزشـي، بيمارسـتان    هـاي اجرايـي   كليه دستگاه.4 ،اقدام نمايند
نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كـافي و مناسـب بـراي     غيردولتي، موظفند

هـاي راه و ترابـري و نفـت موظفنـد نسـبت بـه        وزارتخانـه . 5 ،نـد كنمسجد يا نمازخانه اقدام 
هاي عرضـه   هاي مسافري و جايگاه احداث، نگهداري و مديريت مسجد و نمازخانه در پايانه

وزارت فرهنـگ و ارشـاد   . 6 ،م نماينـد شـهري از طريـق بخـش غيردولتـي اقـدا      سوخت بين
كاركرد فرهنگي و هنـري مسـاجد، برقـراري عـدالت      يمنظور ارتقا اسالمي مكلف است به

فرهنگي و ترويج فرهنگ اسالمي و جذب جوانان و نوجوانان به مسـاجد، تـا پايـان برنامـه،     
كـانون   چهارم مساجد شهري و روستاهاي باالي هزار نفر جمعيت، برخوردار از حداقل يك

  ). 1389برنامه پنجم توسعه، (فرهنگي و هنري باشند 
شود جهت افزايش سرانه استفاده  اين برنامه به دولت اجازه داده مي 9همچنين در ماده 

هـاي الزم بـراي توسـعه فعاليـت      از فضاهاي فرهنگي، هنري و ورزشـي و ايجـاد زيرسـاخت   
  تـأمين حـداكثر پنجـاه   «ين ماده ناظر به فرهنگي و هنري اقداماتي را انجام دهد كه بند الف ا

درصد هزينه تكميل مراكز فرهنگي، هنري، ديني و قرآني داراي پيشرفت فيزيكـي حـداقل   
درصد بخش غيردولتي و همچنين احداث اماكن ورزشي همجوار و متعلق به مسـاجد    پنجاه

  ). همان(» استهاي فرهنگي ورزشي جوانان بسيج  و كانون
هـاي   گـواه بـر وجـود هماننـدي     ،برنامه پنجم توسعه 9و بند الف ماده  6نگاهي به ماده 

واقـع،   در. فراواني ميان اين برنامه و برنامـه سـوم در زمينـه پـرداختن بـه نهـاد مسـجد اسـت        
 »و«برنامه سوم است و تنها بند  163اين برنامه، تكرار بندهاي ماده  6بسياري از بندهاي ماده 

هـاي   مساجد شهرها و روسـتاهاي بـاالي هـزار نفـر بـه كـانون       چهارم تجهيز يك«كه ناظر به 
در برنامه سوم وجود نداشته و مابقي بندها تقريباً » استفرهنگي ـ هنري تا پايان برنامه پنجم  

 163عنوان تبصـره ذيـل مـاده     اين برنامه نيز به 9شبيه برنامه سوم هستند و حتي بند الف ماده 
اين برنامه نيز همانند برنامه سـوم بـه نهـاد مسـجد بيشـتر بـه       بنابراين، نوع نگاه . موجود است

  . يافته است تا ابعاد فرهنگي آن اشاعه كمي و وجه كالبدي اختصاص

  گيري نتيجهبندي و  جمع. 6
د نوع نگاه به نهـاد مسـجد در قـاموس سياسـت فرهنگـي جمهـوري       شدر اين پژوهش سعي 

سياست فرهنگي با زاويه ديد كالن و نظري و اي  اسالمي ايران مبتني بر پيوستار چهار مرحله
ها ـ كه خود نيازمند پژوهشـي مجزاسـت ـ      بدون توجه به بعد عملياتي و اجرايي اين سياست
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انداز و اصـول سياسـت    قانون اساسي، سند چشم(اسناد باالدستي ثابت  بنابراين. بررسي شود
و مقام معظم رهبـري در   )ره(يو نظام انديشگاني امام خمين) فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

هـاي   برنامه(پردازي فرهنگي و اسناد باالدستي متغير  مثابه بعد نظريه زمينه اين نهاد مذهبي، به
گذاري فرهنگي واكـاوي   مثابه بعد سياست به) ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پنج

  . دوششده تا رويكرد سياست فرهنگي جمهوري اسالمي به نهاد مسجد تبيين 
و مقام معظم  )ره(هاي استخراجي از اسناد و با اتكا به انديشه امام خميني با مداقه در داده

بخشـي و گسـترش وجـوه     كـارگيري و عمـق    تأكيد بر به«هايي چون  توان گزاره رهبري مي
بسترسازي جهـت اسـتفاده از ظرفيـت حـداكثري     «، »كاركردي نهاد مسجد در امور مختلف

سـاختاري    هاي نهفته و مغفول مانده مسجد مبتني بر الگوي نهادي ـ  رفيتبازيابي ظ«، »مسجد
مندي و متني بودن نهاد مسـجد در قـاموس فرهنـگ     توجه به زمينه«، »مساجد در صدر اسالم

مثابه يك سـنگر و پايگـاهي مقـاوم جهـت حفـظ و       نگاه به نهاد مسجد به«، »اسالمي ـ ايراني 
پايداري و اشاعه انقالب اسالمي با پايـداري   ،انگاري بستههم«، »مانايي كيان اسالم و انقالب

مثابه نهادي چند ساحتي با تأثيرگذاري عميق در   انگارش مسجد به«، »و بالندگي نهاد مسجد
تالزم يابي ترويج و تعالي فرهنگ اسالمي و انسـاني بـا   «، »ها و شئونات گوناگون جامعه اليه

، »راز اسـالمي تـ هـاي مسـجد    احصـاء شاخصـه  «، »حفظ و مـداومت شـكوفايي نهـاد مسـجد    
نواسازي نهاد مسجد و كاركردهاي آن با خصائص و پاسخگويي به نيازهاي روز جامعه  هم«

ــ تأكيـدي بـه     اتخـاذ رويكـردي ايجـابي   «، »راز اسـالمي تـ در عين پايبندي و ابتنا بـه مسـجد   
سـتگاه نظـري   بنـدي د  را اسـاس و بنيـان پـي   » آفريني مسجد در ابعاد فرهنگـي مختلـف   نقش

) اي مرحله اول از پيوسـتار چهـار مرحلـه   (پردازي فرهنگي  مثابه بعد نظريه قلمداد نمود كه به
 د و درشـو  هاي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در نوع نگاه به نهاد مسجد تلقي مي سياست

  . گذاري فرهنگي درزمينه نوع نگاه به اين نهاد مذهبي است واقع، مبناي سياست
هـاي   ترين نكاتي كه در اين زمينه بايد به آن توجه داشت، كمبـود گـزاره   ميكي از مه

 در. زمينه نوع نگاه به مسجد در قاموس سياست فرهنگي جمهوري اسـالمي اسـت   نظري در
ويـژه در   توجهي به نهاد مسجد و ظرفيت و كاركردهاي آن در ابعاد مختلـف و بـه   واقع، كم

پـردازي فرهنگـي در    منزله بعد نظريـه  و راهبردي كه بهبعد فرهنگي در اسناد ثابت باالدستي 
رو، طبعاً درصدي از  ازاين. شوند تا حدي فراوان است پيوستار سياست فرهنگي محسوب مي

يـابي نگـاه بـه مسـجد را      گذاري فرهنگي در زمينه اهميـت  مشكالت موجود در بعد سياست
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. دكـر ن مورد مربوط دانسته و تبيـين  هاي نظري در اي توان با تأثيرپذيري از كمبود گزاره مي
د، اصول و بندهاي بسيار كمـي از قـانون اساسـي، اصـول سياسـت      شطور كه مشخص  همان

صورت مستقيم و يا حتـي ضـمني بـه نهـاد مسـجد و       ساله به انداز بيست فرهنگي و سند چشم
اسـالم و  اند كه با توجه بـه جايگـاه بنيـاني مسـجد در قـاموس       كرده امور مترتب بر آن اشاره

هـاي چنـد سـاحتي     آفريني پيروزي انقالب اسالمي و همچنين ظرفيت باالي آن جهت نقش
  . بعد از پيروزي انقالب، چنين توجهي به اين نهاد مذهبي راهبردي شايسته و بايسته نيست

عدم اشاره مستقيم به نهاد مسجد در برنامه اول توسعه، وجود تنهـا دو بنـد معطـوف بـه     
ماده در برنامه دوم، اختصاص يابي يك مـاده از برنامـه سـوم، وجـود دو      نهاد مسجد از يك

و نيـز   6برنامه چهارم و اختصاص يافتن يك ماده كامـل   106بند درباره نهاد مسجد در ماده 
گـذاري   مشـي  به نهاد مسجد در برنامه پنجم توسعه، نمايانگر ضـعف خـط   9بند از ماده   يك

وسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نسـبت بـه نهـاد    كالن در قالب پنج قانون برنامه ت
  . ويژه در بخش فرهنگي است مسجد و استفاده از ظرفيت حداكثري آن به

واقع، در برنامه سوم و پنجم نيز كه بيشترين توجه به نهاد مسجد معطوف شده، تنهـا   در
فراتـر آنكـه ايـن     .يافته است يك ماده به اين نهاد مهم و حياتي در جامعه اسالمي اختصاص

بيشتر معطوف بـه اشـاعه كمـي و وجـه كالبـدي      ) برنامه پنجم 6برنامه سوم و  106(دو ماده 
رغـم آنكـه ايـن مـواد در بخـش فرهنگـي        مسجد بوده و در آنها چندان بعد فرهنگي ـ علـي  

بنـابراين، در كنـار كمبـود    . الـذكر قـرار دارندــ مـدنظر قـرار نگرفتـه اسـت        هاي فـوق  برنامه
گذاري كالن در زمينه نهاد مسـجد   توجهي در سياست هاي نظري و در طول آن با كم گزاره
رغـم   به عبارتي، علي. ساله كشور مواجه هستيم هاي پنج ويژه، وجه فرهنگي آن در قانون و به

هـاي توسـعه كشـور بـه      گـذاران در برنامـه   گاه سياست ماهيت فرهنگي انقالب اسالمي، هيچ
گـاه در ذهـن    رغم تمام شـعارها، مسـئله فرهنـگ هـيچ     و عليفرهنگ، توجهي جدي نكرده 

هـاي توسـعه كـه عمـالً برنامـه       در برنامـه . مجريان به دغدغه اصلي كشور تبديل نشده اسـت 
انـد، فرهنـگ همـواره در درجـه آخـر       اجرايي كشور در طي بيش از دو دهـه گذشـته بـوده   

كه  مسجد نيز ) 68: 1392ن، و ديگرازاده  شريف(بوده ... د و سياست واهميت پس از اقتصا
  . نصيب نمانده است توجهي بي از اين بي

پـردازي   در بعـد نظريـه  » هـاي نظـري محـدود    گـزاره «از سوي ديگر، گذشته از وجود 
زمينـه نـوع    گـذاري فرهنگـي در   در بعد سياست» هاي سياستي محدود گزاره«فرهنگي و نيز 
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المي ـ كه هر دو آسيبي مهم در اين  نگاه به مسجد در قاموس سياست فرهنگي جمهوري اس
هـاي سياسـتي و بـه     هاي نظـري بـر گـزاره    يابي گزاره روند ـ عدم حاكميت  زمينه به شمار مي

هـاي نظـري در زمينـه نـوع نگـاه بـه        عبارتي، عدم استخراج رويكردهاي سياسـتي از گـزاره  
رد؛ يكي ديگـر از  و رهبري وجود دا )ره(مسجد كه در اسناد باالدستي و نظام انديشگاني امام

  . مشكالت و مسائل مهم در اين حيطه است
هاي نظـري معطـوف بـه نـوع نگـاه بـه مسـجد در قـاموس          اتفاق گزاره چنانكه قريب به

سياست فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ناظر بـه ابعـاد فرهنگـي ـ اجتمـاعي ـ معنـوي نهـاد         
هاي سياستي موجود در پنج برنامه توسـعه در زمينـه مسـجد،     كه گزاره مسجد بوده، درحالي

هرچنـد  . آن توجـه دارنـد  ) احداث، تعمير و نگهداري(دي بيشتر به اشاعه كمي و وجه كالب
مسجد بسيار مهم است، اما عدم توجه به ديگر ابعـاد ايـن نهـاد    » احداث، تعمير و نگهداري«

هاي سياستي كالن موجـود، مبـين عـدم     ويژه در بعد فرهنگي ـ اجتماعي در گزاره  مذهبي به
هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي  زمينههاي حداكثري اين نهاد مذهبي در  استفاده از ظرفيت

هاي بسيار مهم در اين زمينه، در بطن و متن حيـات   رغم برداشته شدن گام كه البته علي است
جامعيت در رويكردهاي   همچنين، عدم. اجتماعي ـ فرهنگي جامعه ايران كامالً مبرهن است 

بر بودن سياسـت   رغم زمان علي ،هاي بعدي شده و عدم استمرار آنها در برنامه سياستي اتخاذ
ها و مشكالتي است كه در زمينه نوع نگاه به مسـجد در قـاموس    از ديگر آسيب ،شده اتخاذ

  . هاي اين پژوهش وجود دارد سياست فرهنگي ايران مبتني بر داده
پـردازي و   هـاي موجـود در بعـد نظريـه     هـا و آسـيب   از سوي ديگر، مجموعه نارسـايي 

د ـ مبتنـي بـر    شـ نگاه به مسـجد ـ كـه در بـاال بـه آن اشـاره        گذاري فرهنگي در نوع سياست
اي  تواند در مراحل ديگر پيوسـتار چهـار مرحلـه    هاي فرهنگي جمهوري اسالمي مي سياست

نيـز بـازنمود يابـد و موجبـات     ) ريزي فرهنگي و مـديريت فرهنگـي   برنامه(سياست فرهنگي 
در  ويـژه  ، بـه عينـي كـردن آنهـا   ها و كمي و  سازي سياست ريزي و عملياتي ضعف در برنامه

يـابي سـاليق در نحـوه     ريزي فرهنگـي و ضـعف در اجـرا و راه    سطوح خرد در مرحله برنامه
ها به سبب ضعف موجود در تدوين آنها را در مرحله مديريت فرهنگي فـراهم   اجراي برنامه

  . سازد
ناكارآمدي سو و   مهري به مسجد در دو دهه اخير، از يك توان استنتاج كرد كه بي مي

اين نهاد در حل برخي مسائل فرهنگي و اجتماعي ـ كه طبعاً بـا ورود كارآمـد و فعـال نهـاد      
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حل بود ـ از سوي ديگـر، مبتنـي بـر مجموعـه       ها با سهولت بيشتري قابل مسجد به اين عرصه
هاي موجود در قاموس سياست فرهنگي جمهوري اسالمي در زمينه نوع  ها و نارسايي آسيب

رو، تنظيم يك الگوي سياستي جامع و يـا بـه عبـارتي،     ازاين. سجد قابل تبيين استنگاه به م
سو   سند راهبردي جامع مسجد با ضمانت اجرايي قوي و در باالترين سطح حكومتي از يك

و ايجــاد نهــادي در چــارچوب هــدايت و نظــارت دولــت و بــا اســتفاده از پتانســيل مــردم و  
نهاد مسـجد كـه بـا    ... سازي و يري، ساماندهي، هماهنگهاي غيردولتي در زمينه پيگ سازمان

رفـت از ايـن    تواند در برون رويكردي جامع و در تمامي ابعاد به اين نهاد مذهبي بپردازد، مي
سازي نهاد مسجد به نهادي پويا، كارآمد، كانوني و تأثيرگذار  ها و مبدل ها و نارسايي آسيب

ابعـاد مختلـف در بطـن و مـتن حيـات اجتمـاعي       گيري از ظرفيت حداكثري آن در  و با بهره
  . مؤثر باشد
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