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One of the central components in the formation and victory of the Islamic Revolution 
of Iran has been the Formation of Protest movements around the Mosque. Despite 
Literature and Lots of works in this area, most of these discussions have ignored the 
role of Mosques as public Domain. It was meant to be open to criticism and discussion 
and debate. Considering the above subject, this study seeks to first explain the posi-
tion and function of the mosque as a public sphere, then the impact of the mosque as 
a traditional public sphere and also the discourse disputes around it and consequently 
its impact on Examine the formation of the Islamic Revolution. The results show that 
the mosque in the second Pahlavi era, by regaining its political function, as a common 
public sphere between the clergy, religious intellectuals and the masses for discussion, 
political dialogue and subsequently the formation of ideological discourse. – A revo-
lution led to a secular discourse and paved the way for the victory of the revolution. 
The research method in this research is descriptive-analytical and data and informa-
tion have been collected using library resources and Internet resources )Persian and 
English articles) related to the subject.

Keywords: Mosque, public sphere, intellectuals, clergy, Pahlavi, Islamic Revolution 
of Iran.
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مسجد به مثابه حوزه عمومی و تأثیر آن بر شکل گیری انقالب اسالمی

دریافت 1400/05/09 هادی ابراهیمی کیاپی1     

پذیرش 1400/10/10        

چکیده

یکی از مؤلفه های محوری در شکل گیری و پیروزی انقالب اسالمی ایران، شکل گیری 
که  زیادی  آثار  و  ادبیات  علی رغم  است.  بوده  مساجد  اعتراضی حول محور  حرکت های 
به مثابه حوزه  نقش مساجد  مباحث،  این  از  اما حجم عمده ای  دارد،  زمینه وجود  این  در 
عمومی را نادیده گرفته اند. بررسی حاضر در راستای رفع این کاستی به دنبال آن است تا 
تاثیرمسجد به مثابه یک حوزه عمومی سنتی و متعاقباً تأثیر آن بر شکل گیری انقالب اسالمی را 
موردبررسی قرار دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مساجد در دوران منتهی به انقالب 
اسالمی به صورت یک حوزه عمومی مشترک بین روحانیت، روشنفکران مذهبی و توده های 
مردم به منظور بحث، گفت وگو های سیاسی و نیز متعاقباً شکل گیری گفتمان ایدئولوژیک– 
انقالبی در مقابل گفتمان سکوالر درآمدند و زمینه ساز پیروزی انقالب گردیدند. روش تحقیق 
در این پژوهش، از نوع تفسیری و از نوع کیفی بوده و داده ها و اطالعات با استفاده از منابع 

کتابخانه ای و منابع اینترنتی مربوط به موضوع جمع آوری شده است.

کلمات کليدی: مسجد، حوزه عمومی، روشنفکران، روحانیت، پهلوی، انقالب اسالمی ایران
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 مقدمه

بررسی سیر تحوالت و تاریخچه حرکت های مردمی و جنبش های سیاسی، اجتماعی از 
گذشته تاکنون نشان می دهد که این تحوالت و جنبش ها همواره از جایگاه و خاستگاه به 
خصوصی برخوردار بوده اند. به عنوان نمونه خاستگاه و خیزشگاه انقالب کبیر فرانسه که در 
سال 1789 میالدی به وقوع پیوست، »زندان باستیل« در شهر پاریس بوده است. در انقالب 
روسیه که در اکتبر 1917 به وقوع پیوست، محیط های کارگری، کارخانجات و جوامع دهقانی، 
نقش مهمی درزمینه سازی و گسترش جنبش مارکسیستی داشتند. در کنار این نهادها می توان 
به نقش قهره خانه ها در شکل گیری جنبش های روشنفکری در جوامع غربی نیز اشاره نمود 
که نقش مهمی در شکل گیری اعتراض ها و جنبش های مردمی در جوامع غربی ایفاء نمودند.

در میان مسلمانان نیز مساجد به عنوان مراکز آغازین شکل گیری جنبش ها و حرکت های 
مردمی در مبارزه علیه ظلم و ستم به ویژه در دوران معاصر، نقش تعیین کننده ای داشته اند. 
مساجد به عنوان یکی از گونه های تأسیسات عمومی در شهرها، از زمان قاجار، به ویژه از 
انقالب مشروطه و سال های منتهی نقش بسیار زیادی در شکل گیری فضای جدلی، گفت و 
گوئی و نهایتاً شکل گیری نهضت مشروطه ایفا نمود. به گونه ای که بسیاری از حرکت ها و 

جنبش های اعتراضی در این دوره از مساجد سازمان دهی و رهبری می شدند.

در دوره پهلوی نیز، به رغم یک وقفه کوتاه که ناشی از شرایط استبدادی کشور بود، 
مساجد در کنار کارکرد عبادی، بار دیگر نقش پررنگی درزمینه بحث وجدل های سیاسی یافت. 
در این دوران و علی الخصوص در دوران پهلوی دوم روحانیون و روشنفکران به جای ترسیم 
دو مسیر موازی، با شکل دهی یک زیست جهان مشترک، در کنار یکدیگر، دریک فضای 
عمومی تحت عنوان »مسجد« گرد هم آمدند. درحالی که درگذشته منبر و خطابه و وعظ 
مختص روحانیون بود، اما این بار بسیاری از روشنفکران مذهبی غیرروحانی، در مساجد، 
در کنار روحانیون حضور یافتند و زمینه ساز بحث های گسترده ای درزمینه فساد و ناکارآمدی 
و  انقالبی  از حرکت های  بسیاری  که  به گونه ای  آن شدند  با  مقابله  نیز چگونگی  و  رژیم 
روشنگرایانه در نهاد مسجد سازمان دهی و پی ریزی شد و مسجد به مهم ترین پایگاه انقالبیون 

برای سازمان دهی حرکت های اعتراضی بدل شد.
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تزریق آگاهی عمومی و شکل گیری مباحث و جدل های سیاسی از طریق منابر و مساجد 
این سؤال را در ذهن متبادر می سازد که: نهاد مسجد چگونه با شکل دادن به یک حوزه 
عمومی در پیروزی انقالب اسالمی ایران مؤثر بوده است؟ فرضیه ما این است که مسجد در 
دوره پهلوی دوم با شکل دادن به یک زیست جهان مشترک و یک رابطه بین اال دهانی بین 
روشنفکران و روحانیون، آنان را در یک ائتالف نانوشته، حول یک » دشمن مشترک« تحت 
عنوان »استبداد« گرد هم آورد و زمینه ساز سقوط و روی کار آمدن نظام سیاسی تحت عنوان 
»جمهوری اسالمی ایران « شد که وجه »جمهوریت« آن دغدغه عمده روشنفکران و وجه 

»اسالمیت«، دغدغه عمده روحانیت بود.

پیشینه پژوهش

مقاالت بسیاری درباره تأثیر مسجد در انقالب اسالمی ایران؛ به نگارش درآمده است ولی 
هیچ پژوهشی از دریچه نظریه »حوزه عمومی« به مساجد و جایگاه و تأثیرگذاری آن نپرداخته 
است، خألیی که نوشتار حاضر به دنبال برطرف کردن آن است. لذا در ادامه به مهم ترین آثار 

در این حوزه به عنوان پیشینه پژوهش پرداخته می شود:

رشید جعفر پور در مقاله »نقش رسانه منبر در شکل گیری و تداوم انقالب اسالمی« به 
نقش منبر و وعظ و خطابه در شکل گیری انقالب اسالمی ایران می پردازد. از دیدگاه نویسنده، 
در راستای تداوم جریان انقالب اسالمی وزنده نگه داشتن آرمان انقالب الزم است تا همچنان 

از این رسانه استفاده بهینه صورت گیرد.

ناصر جمال زاده در مقاله ای تحت عنوان »نقش مساجد در پیروزی انقالب اسالمی ایران« 
کوشید تا از منظر نظریه کارکردگرائی تالکوت پارسونز و رابرت مرتن، و با استناد به نمونه های 
تاریخی مرتبط با تحوالت ایران در سال های انقالب به تحلیل موضوع پژوهش بپردازد. آنچه 
در این مقاله عمدتاً موردتوجه قرار گرفت، کارکرد فرهنگی و ارزشی مساجد و تأثیر آن 

برنهادهای سیاسی بوده است.

محسن سعیدی در مقاله ای تحت عنوان »مسجد هدایت یادمانی از مبارزات و فعالیت های 
مرحوم طالقانی«، به نقش آیت اهلل طالقانی در گردهمائی نیروهای انقالبی اعم از روشنفکران 
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و نیروهای انقالبی و مذهبی در شکل گیری انقالب اسالمی می پردازد. از دیدگاه نویسنده 
مسجد هدایت به یمن علم، تقوا و فضیلت او به ستاد مرکزی تبدیل شده بود که بسیاری از 
یاوران انقالب نظیر رجائی، باهنر، چمران و گروه های غیرمذهبی نظیر مارکسیست ها را جذب 

کرده بود.

عالوه بر مقاالت فوق، می توان به مقاالت دیگری نظیر دوجهان ایرانی: مسجد و کافی شاپ، 
نوشته دکتر آزاد ارمکی، سرمایه اجتماعی مساجد و انقالب اسالمی ایران نوشته محمد سمیعی 
و حنیف عموزاده »نقش روحانیون و مساجد در انقالب اسالمی« نوشته محمد وحیدی نژاد 
و عقیل محمدی و دیگر مقاالتی که در این حوزه به رشته تحریر درآمده اند، اشاره نمود. 
مقاالتی که هرچند هرکدام به نوبه خود به تأثیر مساجد در پیروزی انقالب اسالمی می پردازند، 
اما هیچ یک از آنان از منظر حوزه عمومی و متعاقباً شکل گیری گفتمان ایدئولوژیک –انقالبی، 

به بررسی این موضوع نپرداختند.

چارچوب نظری

حوزه عمومی1 نه نهاد است و نه سازمان، حتی چارچوبی از هنجارها یا قابلیت ها و 
نقش های تفکیک شده تنظیمات عضویت و از این قبیل نیست، بلکه حوزه عمومی می تواند 
به عنوان شبکه ای از ارتباط اطالعات و نقطه نظراتی از قبیل بیان افکار و نگرش های سلبی یا 
ایجابی تعریف شود )Calhoun et al, 2007: 304(. درواقع حوزه عمومی، مفهومی است که به 
فضاها و فرایندهای ارتباطات اجتماعی آزاد، به لحاظ سیاسی مناسب، و درعین حال مستقل 
داللت می کند )کوهن،45:1383(. حوزه عمومی را عرصه یا قلمرویی از حیات اجتماعی 
دانسته اند که در آن می توان مسائل و موضوعات موردعالقه عمومی را به بحث و بررسی 
گذاشت. عرصه ای که در آن می توان اختالف نظرات و تضارب آرا و افکار را از طریق بحث 
منطقی و نه از طریق توسل به جزمیات جاافتاده و یا با توسل به احکام و جزمیات سنتی 
صادره از سوی عرف و عادات حل نمود. هابرماس ریشه های تاریخی و مکانی ظهور حوزه 
عمومی را درون سالن ها و مجامع عمومی بحث های آزاد و علنی قرن هجدهم جستجو و 
پیشگام  باشگاه ها، کافه ها، روزنامه ها و مطبوعات که درواقع طالیه دار و  پیگیری می کند: 
روشنگری ادبی و سیاسی اروپا به شمار می رفتند. در این مجامع و مراکز مناقشه های متعدد 
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درباره نقش سنت صورت می گرفت و  در همین مراکز بود که شالوده نخستین معارضه و 
رویارویی بااقتدار فئودالی پایه ریزی شد )نوذری، 1389: 433-4(.

هابرماس در ترکیبی از تحلیل تاریخی و بازرسی تئوریک مدعی شد، حوزه عمومی 
که در نخستین جوامع دموکراتیک قرن 18 اروپا ظهور کرد، تجسم ایدئال هنجاری بنیادین 
عقل به مثابه گفتگوی انتقادی و توافق بین االذهانی بود. حوزه عمومی متشکل از دسته ای 
از گفتمان های2 ازلحاظ تشکیالتی نامحدود است که از دولت و جامعه متمایزند و در آن 
شهروندان می توانند کنش های دولت و بازار را از طریق فرآیند شکل گیری اراده جمعی، 
تحت هدایت بحث آزادانه و انتقادی بر سر موضوعات جمعی، جهت بدهند. ازنظر هابرماس 
در حوزه عمومی افراد برای منافع تعمیم پذیرشان با همدیگر گفتگو می کنند. وی در تفسیری 

عملیاتی از حوزه عمومی می نویسد:

»منظور ما از حوزه عمومی قبل از هر چیزی آن قلمرو زندگی اجتماعی است که در آن 
چیزی نزدیک به افکار عمومی بتواند شکل گیرد. شهروندان هنگامی که به شیوه ای خالی 
از قیدوبند- یعنی تضمین آزادی تجمع و همکاری و آزادی بیان و نشر افکار آن ها- در 
مورد مسائل موردتوجه عموم تبادل نظر نمایند، همچون یک پیکره عمومی رفتار می کنند. 
عبارت افکار عمومی به وظایف نقد و کنترلی اشاره دارد که پیکره عمومی شهروندان به طور 

)Habermas,1964,220( ».غیررسمی در برابر طبقه حاکم انجام می دهد

حوزه عمومی مفهومی خاص و محدود به موضوعی ویژه نیست. بلکه به اعتقاد هابرماس 
می-توان به انواع متنوعی از حوزه های عمومی اشاره کرد که ازجمله آن ها حوزه عمومی 
سیاسی، حوزه عمومی اقتصادی، حوزه عمومی اجتماعی، حوزه عمومی ادبی یا فرهنگی است 
)همان( هابرماس حوزه عمومی را قبل از هر چیز قلمرویی از حیات اجتماعی می داندکه 
در آن چیزی نظیر افکار عمومی بتواند شکل بگیرد. وی انتظار دارد تمامی شهروندان بتوانند 
از امکان دسترسی به حوزه عمومی برخوردار باشند؛ »در جریان هر مکالمه یا گفتگو که آن 
اشخاص خصوصی در کنار هم جمع می شوند تا یک )اجتماع( عموم3 را تشکیل دهند، در 
حقیقت بخشی از حوزه عمومی تشکیل یا ایجاد می-گردد و این امر زمانی امکان پذیر است 
که تضمین های الزم برای گرد هم آمدن و اجتماع آن ها فراهم باشد و آزادانه بتوانند به یکدیگر 
بپیوندند و آزادانه افکار خود را بیان و تبلیغ نمایند.« )نوذری، 343:1389( از دیدگاه وی پیامد 

این امر شکل گیری مفهوم زیست جهان است.
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به اعتقاد هابرماس، زیست جهان4 عبارت است از عرصه، مکان یا محل شناخت یا دانش 
اخالقی- عملی یا همان مناسبات معنایی مشترک میان خانواده و محل کار )حوزه خصوصی( 
و مناسبات معنایی مشترک میان کنش های سیاسی و افکار )حوزه عمومی(. از دیدگاه وی، 
زیست جهان الیه ای است که عمل ارتباطی در آن جایگیرشده و به عنوان افقی است که عمل 
ارتباطی در آن حرکت می کند. زیست جهان مجموعه ای از اعتقادات مشترک زمینه ای درباره 
جهان، جامعه و غیره است که اعضای جامعه آن را مسلم می دانند. مجموعه ای از تفسیرها 
و تأویل های پذیرفته شده که فرآیندهای رسیدن به توافق و تفاهم را که اجزای تشکیل دهنده 
عمل ارتباطی هستند تسهیل می کند و شکل می دهد. به زعم وی، زیست جهان را نمی توان 
به تفاسیر فرهنگی محدود ساخت بلکه باید به شکلی که به صورت سمبلیک قابل فهم باشد، 
سطح نهادهای اجتماعی و ساختارهای شخصیتی را هم در آن گنجاند. ازاین رو زیست جهان، 
فرآیند متحولی است که در آن هر جنبه فرهنگ، جامعه و شخصیت در گفتگویی مداوم و 
متقابل قرار دارند و به همین سان سه وظیفه بازتولید فرهنگی، تولید همبستگی اجتماعی و 
وفاق اجتماعی مشترکاً و بدون تفکیک درهم تنیده شده اند. براین مبنا در اندیشه هابرماس 
ساختار اساسی عقالنیت ارتباطی به گونه ای است که در آن بازیگران و گروه های مختلف 
می توانند انواع عقل و درنتیجه انواعی از گفتگو را تشخیص داده و با زیست جهان خود 

»تجربه« و »مطابق« کنند.

حوزه عمومی سنتی5 و مدرن6 

مراکز و نهادهای ارتباطات سنتی که درواقع به تعبیر می توان آن را حوزه عمومی سنتی 
نامید متعدد و متنوع اند. تا قبل از پیدایش وسایل ارتباطی نوین و خصوصاً پیش از روی 
کار آمدن رادیو و تلویزیون، اینترنت و فضای مجازی که آن ها را می توان وسایل ارتباطی 
نوین و یا به تعبیری حوزه عمومی مدرن نامید، پرتعدادتر و در برخی زمینه ها کارآمدتر 
بودند. عمده ترین مراکز ارتباطات سنتی عبارت اند از: مساجد، تکایا و حسینیه ها، مجالس 
روضه خوانی و وعظ و خطابه، حوزه های علمیه، بازارها، قهوه خانه ها، زورخانه ها، عتبات 
متبرکه، حمام های عمومی، میدان گاه ها و بازارچه های محلی، کاروان سراها و نیز شب نشینی ها 
و دیدوبازدیدهای دوره ای بین افراد خانواده، دوستان یا اهالی یک محل یا منطقه. هر یک از 
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این مراکز ارتباطات سنتی خود یکی از نهادهای جامعه مدنی به حساب می آید که درزمانی 
که این نوع جامعه مدنی در غرب شکل نگرفته بود در ایران باقدرت عمل می کرد و نقش 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود را به خوبی در تنظیم روابط گوناگون میان مردم و نیز بین 
مردم و حکومت ایفا می نمود. شاید بتوان مراکز ارتباطات سنتی را علی رغم وجوه مشترک و 
عالیق مشابهی که دارند از حیث پایگاه اجتماعی به دو بخش » مذهبی « و »غیرمذهبی« تقسیم 
کرد. بخش مذهبی شامل حوزه های علمیه، مساجد و تکایا، منابر، مجالس وعظ و خطابه، 
عتبات و تا حدودی بازارهای سنتی است و بخش غیرمذهبی- و نه ضد مذهبی- نیز شامل 

قهوه خانه ها، زورخانه ها، حمام ها، بازارچه ها، میدان گاه ها و امثال آن خواهد بود.

روش تحقیق

ازآنجاکه در این پژوهش، اطالعات و داده ها از طریق مطالعه و بررسی کتب و مقاالت 
موجود در کتابخانه ها و جمع آوری خواهند شد، روش گرداوری داده ها در این پژوهش، 
کتابخانه ای می باشد. از سوی دیگر چون تجزیه وتحلیل اطالعات در اشکال مختلف غیر کمی 
یا غیر مقداری هستند و مداخلـه کنترلی از سوی محقق اعمال نخواهد شد، روش تحقیق این 

مقاله تفسیری و از نوع کیفی می باشد.

 جايگاه و کارکرد مسجد به مثابه حوزه عمومی

بنا بر نظر »هابرماس«، حوزه عمومی ایده ای مشتق از توده ای از انسان ها است، که گرد 
از  هم می آیند تا موارد »عالقه عمومی« یا »منفعت جمعی« را به بحث بگذارند. مساجد 
و خبرگیری ارتباطات  مراکز مهم خبررسانی  یکی از  اسالم  صدر  آغاز  همان  از  و  دیرباز 
گروهی و پاسخگویی به کنجکاوی های عبادی، سیاسی و اجتماعی بوده است. در بسیاری 
از اوقات، دلیل اصلی مراجعه به مساجد دیدارها و گفتگوها و بحث ها و پرسش ها و پاسخ ها 

بوده است.

نقش مسجد در اسالم محدود به امور عبادی نبوده و حضور پررنگی در عرصه ارتباطات 
اجتماعی و سیاسی داشته است. عالوه بر شکل جلسه های وعاظ و ارشاد، حلقه ها و مجالس 
درس و بحث نیز در مساجد تشکیل می شده است. این امر به نوبه خود سبب شد، که نخستین 
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مدارس اسالمی از دل مساجد بیرون آیند و فضای جدیدی تحت عنوان مسجد - مدرسه را 
شکل دهند )سلطان زاده،7:1365 - 206(. از سوی دیگر اهمیت مسجد در حوزه ارتباطات 
سیاسی و اجتماعی تا جایی است که درگذشته، بسیاری از فرمان های حکومتی در مساجد 
اعالم و منتشر می شد. بنا بر گفته ابن خلدون گاها منصب پیش نمازی از مقام پادشاهی نیز 

باالتر بوده است )ابن خلدون،135:1352(.

به هرحال یکی از مهم ترین ابعاد مسجد را می توان جایگاه آن در شکل گیری فضای عمومی 
دانست. بسیاری از کارکردهای مسجد، به طور مستقیم و غیرمستقیم، نمایانگر آن است که 
مسجد را می توان به مثابه یک حوزه عمومی در نظر گرفت. درمجموع، مساجد در طول تاریخ 
و به درجات مختلف، عالوه بر محل عبادت و تشکیل نمازهای جمعه و جماعت، مکانی 
برای تشکیل جلسات بحث و درس، تعلیمات دینی و علمی، انجام امور قضائی، حل وفصل 
اختالفات، رسیدگی به امور عمومی و عام المنفعه، دستگیری از مستمندان، نگهداری از خزانه 
)بیت المال( و برگزاری مراسم سیاسی بودند. بدین ترتیب گستره عبادی و سیاسی مساجد 
بسیار چشم گیر بود و انبوهی از پیام های اجتماعی و سیاسی از فراز منبر مسجد، منتشر می شد.

درواقع، حوزه عمومی عرصه ای است که بر اساس برابری در دسترس همه شهروندان 
است، بنابراین تحت سلطه یا کنترل کنش گران قدرتمند اقتصادی یا مقامات دولتی نیست 
به عنوان شاخص های  بدان  از دولت و دسترسی همگان  استقالل  )کیویستو، 110:1385(. 
بارز حوزه عمومی، یکی از مشخصه های های بارز مسجد است. حسین هیکل» دراین باره 

می نویسد:

بدان  دسترسی  به  قادر  قدرت،  که  می خورد  چشم  به  نهادی  اسالمی  کشورهای  »در 
نمی باشد و آن نهاد مسجد است. با این نهاد نمی توان مذاکرات پنهانی داشت و یا به آن رشوه 
داد، زیرا انجام چنین عملی به مثابه توهین به عمیق ترین و گرامی ترین اعتقادات مردم است. 
مسجد برای اجتماع مردم مکانی فراهم آورد که حتی از دسترس مؤثرترین پلیس مخفی به 
دور است.«)هیکل، 1363: 236( ازین روی استقالل از قدرت و امکان دسترسی همگان به 
آن شاخصه های بارز یک حوزه عمومی است که مسجد به عنوان یک نهاد سنتی از آن به خوبی 

برخوردار می باشد.
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4- مسجد به مثابه حوزه عمومی و تأثیر آن بر شکل گیری انقالب اسالمی

مطالعه سیر تحوالت و تاریخچه جنبش های سیاسی، اجتماعی و حرکت های مردمی و 
انقالبی در ادوار گذشته، به ویژه تاریخ معاصر جهان که باهدف ایجاد اصالحات و یا دگرگونی 
در ساختار نظام های حاکم بر جوامع بشری صورت گرفته، نشانگر آن است که  این جنبش ها 
همواره از خاستگاه و پایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند. به عنوان نمونه در انقالب کبیر فرانسه 
که در سال 1789 میالدی به وقوع پیوست، خاستگاه و خیزشگاه آن، زندان باستیل در شهر 
پاریس بوده است. در انقالب اکتبر 1917 میالدی روسیه نیز محیط های کارگری، کارخانه ها 
و جوامع دهقانی، نقش زمینه سازی و گسترش جنبش مارکسیستی را بر عهده داشتند، در 

تحوالت اخیر خاورمیانه، »میدان ها« کانون مبارزه و اقدامات انقالبی توده های مردم بود.

مطالعه تاریخ معاصر کشور ما نشان می دهد که مساجد به عنوان مرکز و پایگاه دینی و 
فرهنگی، نقش بسیار حساس و خطیری در ایجاد هسته های اولیه نهضت پویا و اصیل، احیای 
اسالم انقالبی و جهت دهی به حرکت ها و جریانات مردمی داشته است. »انقالب اسالمی 
ایران به عنوان یک جنبش اجتماعی، با استفاده از مساجد، فراگیر شد. شبکه مساجد و جلسات 
مذهبی همانند حلقه واسط میان رهبران انقالب و مردم انقالبی بودند که وظیفه بسیج مردم را 

در جهت  مخالفت سیاست های حاکم بر عهده داشتند.« )شریف پور، 7:1380(

آوانگارد  ایران، روحانیون و روشنفکران مذهبی، قشر  انقالب اسالمی  در شکل گیری 
نهضت بودند. آنان نقش مهمی در آگاهی و شکل گیری فضای انتقادی و جدلی به منظور 
بیداری توده ها داشته اند. خاستگاه و پایگاه مبارزاتی عمدتاً ً کالمی و غیر خشونت آمیز این 
اقشار پیشرو در فضایی تحت عنوان »مسجد« به وقوع پیوست. استقالل مسجد از دولت و 
دسترسی همگانی بدان، به عنوان دو مؤلفه اساسی در شکل گیری یک حوزه عمومی، این مکان 
عبادی را به مرکز آغازین شکل گیری انقالب ها و حرکت های مردمی در مبارزه علیه ظلم و 
ستم بدل نمود. »جان. دی استمپل« از کارشناسان سفارت آمریکا در مورد نقش مساجد در 

حرکت انقالبی مردم ایران می نویسد:

»یک جنبه مهم رشد حرکت انقالبی، مشارکت دائمی و فزاینده سازمان های شیعی مذهب 
ایرانیان در جنبش بوده است. در کشور 35 میلیونی ایران تقریباً 80 تا 90 هزار مسجد و 180 
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تا 200 هزار روحانی وجود دارد و سریع ترین و مطمئن ترین راه برای رساندن پیام از شهری 
به رهبران شهر دیگر از طریق شبکه مساجد انجام می گرفت« )استمپل،68:1378(.

در طول مبارزات انقالبی و در اوج مبارزات ملت در سال های 56-57 و علی رغم تمایلی 
که انقالبیون به مبارزات مسلحانه داشتند، امام با آگاهی از نقش »آگاهی بخشی مردم« در 
مبارزه با رژیم شاه، از صدور هر حکمی مبنی بر وجوب جهاد مسلحانه، علیه رژیم شاه و 
حامیان آن خودداری ورزید. امام از حلقه های سیاسی و اجتماعی که در آن مسائل سیاسی 
اعتقاد داشت.  از مبارزات مسلحانه  و اجتماعی، موردبحث و جدل قرار می گرفت، بیش 
»جمعیت سری اصالح حوزه«، »سازمان مجاهدین انقالب اسالمی«، »المنصورون«  و ده ها 
تشکل سیاسی، مذهبی، نتیجه آگاه سازی، اطالع رسانی و هدایت صحیح شاگردان امام امت 
و روحانیت هوشیار در مساجد و جلسات مذهبی و نهادهای دینی بود و نیز برخی بنیادهای 
رفاهی، اقتصادی چون بنیاد رفاه و تعاون اسالمی را می توان نام برد. )شریف پور،160:1380(

رژیم با آگاهی از تأثیری که مساجد در شکل گیری کنش سیاسی و اجتماعی ایفاء می نمود 
در برخورد با این مرکز قیام خیز، پا را از کنترل و مراقبت فراتر نهاد و در »اقدامی شدیدتر برای 
مقابله بانفوذ مساجد، درهای برخی از مساجد را بست. این عمل نشانه اوج ضعف و ناتوانی 
حکومت در مقابل قدرت ایمان مردم و مبارزات اسالمی بود، زیرا هرگاه از سوی دین و مسجد 

ضربات شدیدتری دریافت می کرد، شدت عمل بیشتری نشان می داد.«)میزبانی،33:1382(

با توجه به این که مساجد عموماً محل اجتماع انبوه نمازگزاران است، هنگامی که مردم 
با تعطیلی آن ها مواجه می شدند، کنجکاوانه در پی کشف علت آن برمی آمدند و با فهمیدن 
علت آن، بیش ازپیش در جریان اهداف ننگین شاه و مخالفت علماء و روحانیان و مراجع قرار 
گرفتند. این جریان نیز به خوبی نقش حساس این پایگاه عبادی، سیاسی را در پیشبرد اهداف 
انقالبی  و گسترش نهضت های سیاسی – مردمی، نشان می دهد. دولت شاه در برخورد با 
مسجد، شدیداً دچار مشکل شد همچنان که باز بودن مسجد و حضور گسترده نمازگزاران در 
آن برای دولت شاه همراه با ترس بود تعطیلی مساجد نیز این بار زمینه ای برای افزایش آگاهی 

مردم نسبت به وضعیت موجود مملکت فراهم می نمود.

عالوه بربسته نمودن درب های برخی از مساجد، اقدام دیگری که رژیم پهلوی مبادرت 
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به انجام آن می نمود، تبعید انقالبیونی بود که از طریق مساجد، اقدام به نشر پیام انقالب 
می نمودند. درواقع »رژیم پهلوی برای اینکه انقالبیون را از مبارزه از طریق وعظ و منبر بازدارد 
و آن ها را مورد تحدید قرار دهد، تصمیم به تبعید آن ها گرفت. تبعیـدها بـه شـهرهایی کـه 
به لحاظ سکونت و دسترسی بسیار مشکل داشتند صورت گرفـت. درنتیجه ایـن سیاسـت، 
انقالبیون به شهرهای مختلف تبعید شدند که در شرایط عادی نمی توانستند بـه آن شـهرها 
سفرکرده و با مردم ارتباط برقرار کنند. اما، تبعیـد انقالبیـون بـه شـهرهای مختلـف باعـث 
گسترده شدن حوزه مبارزه و شبکه پیام رسانی انقـالب اسـالمی شـد و پیـام انقـالب از ایـن 
طریق در شهرها و روستاهای مختلف پخش و انتشار یافت. افراد تبعیدشده در اکثر شـهرها 
با حضور در مساجد و تکایا به مناسبت های مختلف به سخنرانی می پرداختند و پیام امام کـه 
همان پیام انقالب بود را برای مردم بازگو می کردند. درواقع سیاسـت تبعیـد انقالبیـون کـه 
باهدف جلوگیری از گسترش انقالب صـورت گرفـت، بـالعکس در گسـترش انقـالب بـه 

اقصی نقاط ایران بسیار مؤثر بود )جعفر پور،115:1387(.

نیروهای انقالبی تبعیدشده از طریق سخنرانی در منابر مساجد، تکایا، حسینیه ها و مختلـف، 
مردم را به انقالب و حمایت از امام خمینی فرامی خواندند و پیام امام را کـه تـا قبـل از تبعید 
به توده مردم در شهرهای کوچک و روسـتاها منتقل نمی شد، اکنـون در تمـام نقاط ایران و 
حتی شهرهای صعب العبور منتشر می شد و جامعـه ایـران را علیـه حکومـت پهلـوی بسیج 
انقـالب« در  پیام رسانی، باعث »عمومی سازی  بنابراین مسجد به مثابه یک شبکه  می نمود. 
سـطح جامعـه و در دل توده های مردم ایران شد. اگر سال ها قبل، پیام امام فقط به بخشی 
از جامعه و آن هم به نخبگان در شهرهای بزرگ می رسید و اثـرش در حـد نخبگـان بـاقی 
می ماند اکنـون بـا گسـترش ایـن شـبکه پیام رسانی از طریق مساجد، در افکار عمومی تمام 

ملت ایران اثرمی گذاشت و آنان را برای انقالب اسالمی آماده می ساخت.

بنابراین، علی رغم تمام سخت گیری هایی که توسط رژیم پهلوی در خصوص مسجد 
صورت گرفت، هیچ یک از ترفندهای آن، نتوانست به آن ها این امکان را بدهد تا بتوانند نقش 
و کارکرد سیاسی مسجد را از بین ببرند و مانع تداوم و استمرار این جنبش و حرکت انقالبی 
مردم مسلمان ایران گردند. به این ترتیب، »هیچ کدام از شگردهای رژیم نتوانست در به زیر 
سلطه درآوردن امور مسجد، به انزوا کشیدن آن، ایجاد محافل و مجالس موازی و دستگیری 
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روحانیون، مسدود ساختن درهای مساجد، شکستن حرمت آن و قتل و خونریزی و به آتش 
کشیدن این مکان مقدس، مؤثر افتد و مسجد را برای همیشه در سکوت و خمودی نگه دارد، 
بلکه با رشد بینش سیاسی و مذهبی مردم  و اوج نهضت، مسجد جایگاه ویژه مبارزاتی خود را 
بازیافت، به گونه ای که مرکز تجمع مردم و مرکز پخش اعالمیه و اخبار مربوط به نهضت، مرکز 
سازمان دهی یا تسلیح نیروهای مردمی، مرکز آموزش کادرهای انقالبی و مدرسه فرهنگی، 
و یک جایگاه مردمی برای انقالب باقی ماند که یکی از ویژگی های انقالب ایران محسوب 

می شود.« )میزبانی،65:1382(

برای مشارکت  پایگاهی  و  کانون سیاسی  به مثابه یک  از مسجد  استفاده  براین،  عالوه 
سیاسی در کنار انجام فرایض دینی و عبادی، نزاع های گفتمانی در جامعه را شدت بخشید 
و به شکل گیری نزاع های سیاسی حول دو گفتمان سکوالر به مثابه گفتمان حاکم و گفتمان 
ایدئولوژیک-انقالبی که به مثابه یک گفتمان مقاومت از سوی روشنفکران دینی و رهبران 
نهاد  به مثابه هر  انجامید، چراکه مسجد  بود،  آمده  به وجود  ایران  اسالمی  انقالب  مذهبی 
پیوند داشت، گروه هایی که هرکدام  با گروه های مختلف در درون خود  اجتماعی دیگر، 
خاستگاه فکری و زمینه های اجتماعی متفاوتی داشتند. موضوعی که زمینه ساز شکل گیری 
نزاع های گفتمان در جامعه حول دو گفتمان سکوالر و گفتمان ایدئولوژیک- انقالبی که 

آوانگارد انقالب اسالمی ایران در سال 1357 بود، گردید.

بر اساس گفتمان سکوالر که بر مبنای رهیافت لیبرال در پی فرآیندهای مدرنیزاسیون یا 
نوگرائی در کشورهای اسالمی به وجود آمده بود، »مسجد هم از حیث روال های درونی و هم از 
حیث تنظیم روابط خود با دیگر مراکز و مؤسسات، قواعد بازی آزادی خواهی را رعایت می کند 
و در هیچ یک از رفتارهای خود از اصل آزادی، خودمختارانه بودن و داوطلبانه بودن حضور 
افراد در انواع فعالیت ها )چه نیایشی و چه اجتماعی( عدول نمی کرد«)محمدی،271:1384( 
بر اساس این رویکرد، مسجد یک مرکز دینی بود که بر اساس نیازهای مذهبی و اجتماعی 
و نه سیاسی برپا می گردید. درواقع این رویکرد وظیفه اصلی مسجد را انجام فرایض دینی 

می دانست و نقش دیگری برای آن قائل نمی شد.

در مقابل گفتمان سکوالر که سال ها در فضای سیاسی حاکم بر ایران قبل از انقالب، 
سیطره داشت، گفتمان دیگری تحت عنوان »گفتمان ایدئولوژیک –انقالبی« به مثابه یک گفتمان 
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مقاومت شکل گرفت. این گفتمان بر اساس قرائت روشنفکران دینی به مانند دکتر علی شریعتی 
و رهبران مذهبی انقالب اسالمی، به خصوص حضرت امام خمینی به وجود آمد. ریشه های 

این گفتمان در قرائت سیاسی و ایدئولوژیک از اسالم استوار است.

امام به عنوان راوی مذهبی گفتمان ایدئولوژیک –انقالبی، به نقد روایت گفتمانی گفتمان 
را  اسالم  اسالم،  اسم  با  بود.  منزوی  در مساجد  اسالم  است:  معتقد  و  می پردازد  سکوالر 
منزوی کردند. در چهار دیوار مساجد، مساجد بی تحرک. این مسجدالحرام و مساجد در زمان 
رسول اکرم )ص( مرکز جنگ ها و مرکز سیاست ها و مرکز امور اجتماعی و سیاسی بوده، 
این طور نبوده است که در مسجد پیغمبر )ص( همان مسائل عبادی نماز و روزه باشد؛ مسائل 
سیاسی اش بیشتر بوده. هر وقت می خواستندمردم را به جنگ بفرستند، اشخاص را بسیج 

کنند، از مسجد شروع می کردند، )امام خمینی، ج 68-67:18(

از دیدگاه امام خمینی مسجد نه تنها کانون فرایض عبادی و دینی مردم بود بلکه مرکزی 
برای فعالیت سیاسی در صدر اسالم بود. به گونه ای که عمده فعالیت های سیاسی و نظامی 
صدر اسالم در آنجا طرح ریزی و برنامه ریزی می شد. درصورتی که امروز آن را به گونه ای 

درآوردند که از انجام هرگونه فعالیت سیاسی و حتی بحث و گفت وگو سیاسی تهی گردد:

»به این نتیجه رسیدند که مسجد و محراب و منبر و دانشگاه را باید به وضعی درست 
کرد که نتیجه نداشته باشد. یعنی آن نتیجه ای که از مسجد و محراب و منبر و از دانشگاه 
باید حاصل گردد خنثی کنند. چه باید بکنند؟ مأمورشان که رضاخان بود و آمد و شاید شما 
یادتان نباشد که چه کرد ف تمام منابر تعطیل شد، تمام مساجد نیمه تعطیل تمام مجالس 

روضه خوانی نیز از بین رفت« )امام خمینی، ج 137: 7(

در گفتمان فوق، مسجد به مثابه کانونی برای فعالیت های سیاسی، تبلیغاتی، ایدئولوژیکی، 
اصالح جامعه و نقطه ثقلی برای هدایت افکار عمومی جامعه تلقی می شد که برخالف گفتمان 
سکوالر می بایست نقش سیاسی خود را بازمی یافت. درنتیجه این گفتمان که روزبه روز جاذبه 
آن در جامعه فزونی می یافت، مسجد به مثابه کانونی برای بحث ها و گفت وگوهای سیاسی و 
به تعبیر دقیق تر به صورت یک حوزه عمومی درآمد که عمده فعالیت های سیاسی و انقالبی 
رهبران سیاسی و مذهبی گفتمان ایدئولوژیک انقالب در آن صورت می گرفت. مسجد جاوید 
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به امامت آیت اهلل مفتح و سخنرانی مبارزانی چون آیت اهلل علی خامنه ای، مسجد جلیلی به 
امامت آیت اهلل مهدوی کنی و سخنرانانی مبارزانی چون باهنر، حسینیه ارشاد با سخنرانی 
روشنفکرانی چون شریعتی، مسجد هدایت به امامت آیت اهلل طالقانی، مسجد امیرالمؤمنین به 
امامت آیت اهلل موسوی اردبیلی، مسجد لرزاده به امامت حجه االسالم عمید زنجانی، مسجد 
رستم آباد به امامت حجه االسالم شاه آبادی، مسجد هدایت، مسجد آرک، مسجد جاوید، 
مهدیه تهران، مسجد بازار، مسجد صاحب الزمان ـ عجل اهلل تعالی و فرجه الشریف، مساجد 
قم با سخنرانی امام و شاگردانش نظیر آیت اهلل مطهری، بهشتی و منتظری و ... از مراکز فعال 
و تجمع و سازمان دهی نیروها و چاپ و نشر اعالمیه ها و نوارهای انقالبی بود و به کانونی 
برای مبارزات و فعالیت های سیاسی درآمدند. به گونه ای که در ارتباط با مساجد دیگر در 
سرتاسر کشور، شبکه ای از خیل عظیم نیروهای مردمی و انقالبی را شکل دادند و زمینه ساز 

پیروزی انقالب گردیدند.

 نتیجه  گیری

مسجد به مثابه یک حوزه عمومی سنتی، نقش مهمی در تکوین انقالب اسالمی ایران 
ایفاء نمود. درواقع مساجد از آغاز شکل گیری انقالب اسالمی، یکی از مهم ترین کانون های 
تجمع و تبادل پیام های انقالب و تعمیق جریان انقالبی محسوب می شدند. رژیم شاه با آگاهی 
از نقش سیاسی مساجد در افزایش آگاهی های سیاسی مردم، از یک سو کوشید با ترویج 
گفتمان سکوالر و نادیده گرفتن نقش سیاسی مساجد و تاکید بر نقش عبادی و انجام فرائض 
دینی، مسجد را به یک نهاد دینی و مذهبِی فارغ از کارکرد سیاسی تقلیل دهد. تاکید رژیم بر 
عدم بحث پیرامون مباحثی نظیر اسرائیل، آمریکا، کاپیتوالسیون و ... که به صورت دستوری 
به سخنرانان مساجد دیکته می شد، نمونه بارزی از این موضوع می باشد. امری که واکنش 
نیروهای مذهبی جامعه را برانگیخت و زمینه ساز شکل گیری گفتمان ایدئولوژیک-انقالبی از 

سوی روشنفکران دینی نظیر شریعتی و رهبران مذهبی چون امام خمینی شد.

رژیم شاه عالوه بر ترویج گفتمان سکوالر، به منظور خالی نمودن نهاد مسجد از ایفای نقِش 
سیاسی، با مساجد و سخنرانانی که برخالف سیاست اعالمی عمل می نمودند، برخورد قهری 
می نمود. بسته شدن برخی از مساجد و تبعید سخنرانان مذهبی به شهرها و مناطق دوردست 
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کشور ازجمله اقدامات دولت در این زمینه بود. اقدامات دولت در هردو زمینه شکست خورد، 
ترویج گفتمان سکوالر به شکل گیری یک گفتمان مقاومتی تحت عنوان گفتمان ایدئولوژیک-
انقالبی انجامید و برخوردهای قهری نظیر بستن مساجد و تبعید واعظان و سخنوران آن، به 
گسترده شدن پیام انقالب به اقصی نقاط کشور انجامید. موضوعی که زمینه ساز سازمان دهی 
نیروهای انقالبی در سرتاسر کشور گردید. درواقع سیاست های رژیم نه تنها مؤثر نبود بلکه با 
گسترده شدن نقش مساجد در امر آگاهی رسانی در سرتاسر کشور، ناخواسته، حوزه عمومی را 
به نحوی از حوزه برخی از شهرهای بزرگ به سراسر کشور گسترانید، به گونه ای که بعدازآن، 
تمامی فریادها، خروش های نهضت اسالمی در سرتاسر کشور، به طور مستقیم و یا غیرمستقیم 

از آن نشئت می گرفت.

در مسیر منتهی به انقالب نیز، هرچه انقالب، مسیر حرکت و رشد خود را به طور سریع تر 
طی می نمود، نقش مساجد در تسریع آن حرکت محسوس تر می شد. در آستانه پیروزی نیز 
مسجد به مهم ترین کانون تالش و مبارزه مردم بدل شد، به گونه ای که راهپیمایی های گسترده 
از مساجد نشئت می گرفت و پیام های انقالبی امام نیز عمدتاً از سوی تریبون های مساجد نشر 
می گردید. بعد از پیروزی انقالب نیز پاسداری از نهضت در قالب نهادهایی چون کمیته های 
انقالب و بسیج مستضعفین از سوی مراکزی چون مسجد سازمان دهی و نهادینه شد. بنابراین 
مسجد در فرآیند انقالب به عنوان یک نهاد مذهبی، به مثابه یک حوزه عمومی که در آن بحث و 
گفت وگوهای سیاسی به منظور افزایش آگاهی جامعه شکل می گیرد درآمد و زمینه ساز انقالب 

شکوهمند اسالمی در بهمن 1357 گردید.

پی نوشت
1. Public sphere
2. Discourses
3. public
4. World Life
5. Traditional
6 . Modern
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