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Abstract 

Properties of NGO are classified within 4 main items including: Non-
profit-making, nonpolitical, non-governmental and volunteer oriented and 
its mission is filling probable gaps between government, citizens and 
transferring goals of society to public authorities within specific 
framework. Although “realistically” speaking and under influence of some 
policies, there are some differences between “current” status of Iranian 
mosques with functions of NGO and in relation to the feature of being 
“Non-governmental”, there is no significant compatibility; from 
“Theoretical” point of view there is maximum compatibility and proximity 
between “noble” functions of mosque with that of NGO. Findings of this 
descriptive-analytical research showed that it can and should be considered 
negligent in considering the mosque as an NGO, so that by reforming the 
laws, regulations and macro-cultural policies in this field and 
accompanying the mosque with all the main components of the NGO, the 
strengthening and developing of the "civil society" can be achieved.. 
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های   سمن در نظام حقوق ی   ا ی ران :  مسجد و سنجه   ی ازمان ادار س 
 تقابل  ی ا   تقارن؟   

   صداقتيکيوان 
واحد تهران جنوب، تهران،   یدانشگاه آزاد اسالم یگروه حقوق عموم اریاستاد

 ران یا
  

   علي فقيه حبيبي 
احد تهران جنوب، تهران،  و یدانشگاه آزاد اسالم یگروه حقوق عموم اریدانش

 ران یا

 یدهچک
ها  را   در  چهار مولفه غيرانتفاعي،  غيرسياسي،  غيردولتي   و  داوطلبانه  بودن  خالصه و رسالت آن سمن  ویژگي 

انتقال آمال و  آهنگ  بدنه جامعه به مقامات   را در  ترمي   شكافهای  احتمالي   ميان  دولت  و شهروندان  و 
عمومي  چارچوببندی مي كنند. گرچه از منظر  »واقع گرایانه«، تحت تأثير  برخي  سياستها، ميان وضعيت 
»فعلي «  مساجد  ایران  با  سنجههای  سمن  تمایزهایي   است  و  خاصه  در  باب  خصيصه  »غيردولتي   بودن«،  
سازگاری  چنداني   به  چش   نمي آید،  اما  دستك   از  منظر  »تئوریك«   و   در  ساحت  نظر،  ميان  كاركردهای  
دارد.  یافته های   پژوهش  توصيفي -  تحليلي    حداكثری  وجود  »اصيل«  مسجد  با  سنجه های   سمن،   قرابت 
مي باشد و  نشان  مي دهد  مي توان  و   شایسته  است در تلقي   مسجد به  مثابه   نهاد ی  مردم نهاد،  به  دیده   اغماض  
نگریست  تا  با  اصال   قوانين و   مقررات و   سياستگذاری های  كالن فرهنگي   در ا ین  عرصه  و همنشيني   مسجد  

 با تمامي  مولفههای اصلي  سمن، تقویت و  توسعه  هر چه بيشتر »جامعه مدني « را به نظاره  بنشيني .

 .یردولتیغ ،یمسجد، سازمان مردم نهاد، دولت، جامعه مدن  واژگان کلیدی:

 

  مسئول:  نویسندهk_sedaghati64@yahoo.com 
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 مقدمه

نهاد بعنوان یكي از عوامل ایجاد جامعه خودآگاه، روابط ميان مردم و دولت  مردم   انسازم
ایي مانند برگزاری انتخابات، به غير  هار اصولي نظير تفكيك قوا و اهرمو در كن   1را تنظي  

سازمان    2نماید. متمركز ساختن قدرت كمك كرده و به مثابه چش  جامعه مدني عمل مي
مردم نهاد با برخورداری  از ویژگيهایي نظير  1-  غيرانتفاعي بودن،  2-  عام المنفعه بودن،  
بدون،  7-   بودن،  6 -  غير سياسي  بودن،  4-  دموكراتيك  بودن،  5-  مستقل  3-  داوطلبانه 
نياز   یك  پيرامون  آشكار  و  مشخص  اهداف  با  یافتگي،  و  8 -  سازمان  بودن  غيردولتي 

آمده گرد  مشتركي  مي  3اجتماعي  انجام  خير  كارهای  تعری  4هد.د و  در  رسمي،  اما  ف 
سمن ها به تشكلهایي اطالق ميشوند كه با رویكردی اجتماعي توسط جمعي از اشخاص  

به داوطلبانه  شكل  به  مي  حقيقي  دارند.ثبت  غيرسياسي  و  غيرانتفاعي  اهدافي  و    5رسند 
بعبارت دیگر، سازمان غيردولتي به ابتكار اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي و  

نهاد    6گرددلت دولت تأسيس ميخابدون د از  اما  اهداف عمومي در سر دارد  و گرچه 
دولت، استقالل ارگانيگ و مالي دارد و به مثابه شخص حقوقي حقوق  خصوصي فعاليت  

 7كند. مي

 

اجتماع  هاتشكل  فرایند »  حقي،  محمدعلي.  1 توسعه  اقتصاد  يدر  نقش    مجموعهدر:    ،«یرانا  یو  جامقاالت    یگاهو 
فعال  يردولتيغ  یهاسازمان عرصه  ب  يمل  هایيتدر    وزارت   سياسي  تتحقيقا  و  عاتمطال  دفتر:  هرانت)  الملليينو 

 . 120  ص (1380 كشور،

پژوهش، شماره    ،«یرانسعه در امدت تو   يانم  یهادر برنامه  يردولتيغ  یها»مشاركت سازمان  سعيدی،  ضامحمدر.  2

 . 135 -136(، صص 1382، )6

 . 90  ص ،(1384، )40 صادق، شماره یندا ،«يقيدر نگاه تطب يردولتيغ ی ها»سازمان صادقي، ی مر.  3

كاركردها  ي»بررس  كوهكن،  عليرضا.  4 و  پژوهش  ،«المللي ينب   يردولتيغ  یهاسازمان   ینقش  مركز    ی ها گزارش 

 . 1  -2 صص   ،(1389) ياسي،تر مطالعات سدف  ي،اسالم یمجلس شورا

 نامه  تشكلهای مردم نهاد، مصوب 5931 هيأت  وزیران.یينآ 2. ماده 5

متحد  سا  »مناسبات  عسكری،  پوریا.  6 ملل  سازمانزمان  آ  يردولتي غ  یهاو  پژوهد  ،«ييرتغ   یينهدر  فصلنامه    ی ها شو 

 . 345 ص  ،(1388، )15شماره   ي،حقوق 

فزا  »علل  ي،كواسم   امير   ایوب.  7 ب  ،يخارج  ياست س  ، «يردولتيغ  یهاسازمان  ینده رشد  ،  1سوم، شماره    و  يست سال 

 . 181 ص  ،(1388)
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های غيردولتي  توان در قالب سازمانهای مردم نهاد را مياز قضا ریشه تاریخي سازمان  
دیني امور  زمينه  در  جس   -»سنتي«،  خيریه  و  صندوقمذهبي  وجود  نمود.  قرض  تجو  های 

حسينيه تكایا،  خيریه،  بنيادهای  مردمي،  جملگي    ها،الحسنه  موقوفات،  و  مذهبي  هيأت 
با این وجود به جهت وجود    1های مردمي مدني امروزی بودند. ي خفيف از سازمانشكل
به سازمانای ذهنيتپاره نسبت  منفي  ميانهای  نهاد در  از سياستگذار ب  های مردم  ان  رخي 

اجتماعي   و  سازمان  -فرهنگي  لفظ  توطئهكه  یادآور  را  غيردولتي  شركتهای  ی  هاهای 
سازی  هایي نسبت به شبيههمواره مقاومت  -دانندمار ميچندمليتي و دستان پشت پرده استع

باشد، مله  از   به  OGN  صورت گرفته كه بيش از آنكه مضاميني حقوقي داشته  مسجد 
پژوهش آن   این  از  ادبيات و گفتمان س ياسي-  اجتماعي كشور است. وجه همت  بخشي 
است تا با واكاوی سنجههای سمن در حقوق موضوعه ایران، خاصه آیين نامه تشكلهای  

نهاد، مصوب   با كارویژه  2هيأت وزیران  5931مردم  یافتن وجوه اشتراک  های مسجد،  و 
انطباق   مردمنهاد،  سازمان  و  ادا ری  مسجد  سازمان  ميان  كه  نماید  ثابت  را  فرضيه  این 
معناداری وجود دارد. امر مهمي كه ميتواند از جمله ثمرات آن در   آتيه، كمك به حل  

 معضل یافتن قالب  ثبتي مسجد در نظام حقوقي ایران باشد. 

 

برا1 ب  ی.  زم  يشترمطالعه  ا  ردولتييغ  یهاسازمان  چهخ یتار  ينهدر   و   وقحقسردشت،    شفيعي  جعفررک:    رانیدر 
  حقوق  و  آموزش تحقيقات، ونتمعا جمهوری، ریاست: تهران) ایران حقوقي  نظام  در غيردولتي  های  زمانسا تكاليف 

 .  18  -21( صص 1391 اول،  چاپ  شهروندی،

های  خاصي  از دوره های  مجلس  در  ایران،  تالشهایي  برای  تصویب  قانوني  خاص  درباره   سمن  . هر چند در برهه2

صورت گرفت  اما تاكنون  این  امر محقق  نشده و صرفاً به صدور مقررات دولتي  بسنده شده است. تا پيش  از تصو یب  

آیيننامه  تشكلهای  مردمنهاد،  آیيننامه  اجرایي  تأسيس  و  ف عاليت  سازمانهای  غيردولتي،  مصوب  8/ 4831/5  

الزماالجرا  بود  كه  به   نظر   ميرسد   بایستي  با  وضع  آیيننامه   اخيرالتصویب  و   عليرغ   عدم   تصریح  به   ملغي   االثر   شدن   

 آیيننامه سال   48، حك  به نسخ ضمني آن  داد.
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 های اصلي سمن . مسجد در آیینه سنجه 1
 . غیرانتواعي بودن 1-1

ویژگي سمن از  مه   شرایط    كه ها  های  فراخور  و  به  تغيير  دستخوش  كشورها،  سياسي 
، نباید تحت سيطره یا  ني كه سمن بدین مع   1شود، استقالل ساختاری آنهاست.تحوالت مي

آزادانه    -فوذ قدرت دستگاه حاكمه یا مقامات عمومي باشد و در اداره امور داخلي خود  ن
سازی و اجرای تصميمات مينماید. پر واض ح  است از مهمترین  لوازم  تصمي   -و مستقل 

آنچه   واقع  در  است.  دولت  به  مالي  وابستگي  عدم  اداری،  و  ساختاری  استقالل  كسب 
ساخ مخدوش  را  سمن  استقالل  نان«هميشه  »غ   درآوره،  پای  از  را  آن  شاید  و  و    2ته 

استفاده   سوء  به  منجر  است  ممكن  كه  امری  است.  سازمان  هزینههای  تأمين  چگونگي 
سازمانهای دولتي،  دستاویزی جهت مداخله در امور و در نهایت، نفي استقالل سازماني  

باً به منظور نيل  ر كنار تأسيس مسجد وجود دارد، غالآنچه از وقف »رقبات« د 3سمن شود. 
كما اینكه راز حيات   4های دولتي است.به همين هدف و دورماندن مسجد از غالب كمك

پهلوی، استقالل مالي  دوران مشروطيت و    درو اثربخشي زاید الوصف    5های علميه حوزه
 

پا.  1 به  ن  يالتيتشك  رییداراجع  و  يز مسجد  از  تردسمن  هاییژگيكه  ز  توان ينم  یدیهاست  داد،  راه  خود   یرابه 

حقوق   يداتتأك  يشترینب نظام  شرع   يدر  ال  يو  بر  وقف  باب  ح  يدر  بودن  است  ياتاألبد  شرا  موقوفه  در   یط)مگر 

 (.یياستثنا

  سعدی،   گلستان )  ملكوت  رد  سير  ز  آرد  بازت   / قوت  و  هامج  و  نان  و   فرزند  غ :  دارد  مضمون   همين   با   بيتي   سعدی.  2

 (.32 شماره  حكایت یشان،درو اخالق در ،دوم باب

كه سروده    یهپاده، تا بدان  بشر بو   یابنا  یبانگيرگر  یاماال  ی و ظاهراً از قدها نبوده  موضوع مختص به سمن  ین. البته ا3

ش »آنچه  احت  يرانشاعر:  مزاج/  روبه  كند  احت  ياجرا  احت   اج ياست  المثل به ضر  یل تبد  ،«ياجاست  شده    يب  پركاربرد 

 است.

  ین ارج بود، مخارج امساجد جامع از توان مردم خ  ی و نوساز  ی ساخت، نگهدار  ینه چون هز  شين، يپ  یها در سده   .4

المال   پرداخت  ميشد.  مسلمانان  راه حل  گسست  يتب منصبان، از ب و صاح  ينسالط اغلب توسط خلفا،    یمكان عباد

وابستگي  مالي  و اداری  این  مساجد  را   از  نظام  سياسي   حاك ،  در  وقف   اموال   و  امالک   خو یش  به  مساجد  یافتند   تا  ه   

 از اعمال   نفوذ مقامات قدرت  عمومي كاسته شود  و ه   از گزند  تغيير  و تحوالت سياسي و اقتصادی مصون  بمانند.

رزند  به نجف و كربال و مالقات با ف   سفر دو روزه   ده  مجلس( از  تا  هشت   یهادوره   ینده )نما  یمطهر  يعل  یت. روا5

 از مصر است    يستانيالل س  یتبود كه آ  ینكردم ا  یافتدر  یشانكه در مذاكره با فرزند ا  یا : »... نكتهيستانيسالل    یتآ

  را   خود  تقاللاس   باید  شيعه  روحانيت  و  علميه   هایحوزه   كه  است  معتقد   و  نكند  دریافت  ليما  كمك  هيچ   قعرا  دولت

شان  محفوظ   بماند...  متأسفانه   امروز...  ردیفهای   بودجه   برای   حوزه های   مردمي  قدرت   تا   كنند   فظح  ها دولت  از
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های دولتي نيست.  افت كمكالبته این امر به معنای نكوهيدگي مطلق دری  1آنها بوده است. 
انجام   نخست-  در  باشد:  مه   شرط  دو  لحاظ  با  مساعدتهایي  آنست  چنين  مه  
كمكهای مالي، تبعيضي صورت نپذیرد. دوم-  منجر به وابستگي سازمان به كمكهای  
تبعيض و تحميل   بدون  بالسویه و  از سمن ها  -  اما  این رو حمایت دولت  از  نشود.  دولتي 
باشد. كمكها و   بلكه ميتواند اثربخش و جانافزا  نبوده،  شرایط خاص-  نه تنها مذموم 
غيردولتي   سازمانهای  مالي  منابع  مهمترین  از  و...،  موقوفات  نذورات،  مردمي،  هدایای 

 است كه مسجد، خود نمونه بارز استفاده از  چنين اعانات و مساعدتهایي هستند. 
ما  وانگهي   منابع  تأمين  برای  اقتصادی  سازمانفعاليت  وصف  لي  با  غيردولتي  های 
رانتفاعي بودن آنان منافات ندارد، ليكن این امر نباید تا بدان پایه پيش رود كه سازمان  غي 

موسسه به  سازرا  مبدل  انتفاعي  مقاصد  با  تجاری  این   2د.ای  صَرفاز  عواید    رو  و  منافع 
مذموم.    3ن اعضا، اكتسابي سازمان در مسير تحقق اهداف فرارو، ممدو  است و تقسي  ميا

همانگونه كه پيشت ر گفته شد، از دیرباز وجود رقبات به جهت حفظ استقالل مالي اماكن  
كن عبادی،  اامورنه عدم وجود انگيزه مادی در ميان مدیران  4عبادی از نهاد دولت بوده،  

 

علميه در بودجه ساالنه كشور وجود دارد، هرچند این بودجهها برای عمران و ساخت  و ساز و نگهداری حوزه هاست  

نه  برای  شهریه  طالب،  ولي  همين  حد  ه    تا  حد  زیادی  حوزه ها  را   وابسته   به   دولت  كرده   و  از  حریت  و  آزادگي  و  

نظارت  آنها  بر  دولت  كاسته  است«،  روایت  مطهری  از  سفرش  به  نجف  و  كربال   و  دیدار  با  آیت  الل  سيستاني؛  

 حوزه های علميه استقالل مالي ندارند، روزنامه اعتماد، سال  چهارده ، شماره 6663،  یكشنبه 61 آبان 5931، ص  2. 

آنكه    یبرا  یغال كردند، مقامات استعماررا اش  یرالجزا  م،1831در سال    ی سربازان فرانسو كه    يل، زمانمثا   عنوانب  .1

:  آوردنديد در ما به تصرف خو ر  ي امالک وقف  يرند،گ  بدست   كردند يآنان شورش م  يهرا كه عل  ینيكنترل رهبران د

   4چاپ اول، جلد    یگران،و د  راد  يسن طارم: حيقمه و تحقرجت  اسالم،  نوین  جهان  المعارف  یره دا  اسپوزیتو،  ال   جان

 . 504 ص(  1391( ی -مرجع و نشر كنگره، )حروف ل  هران: نشر كتاب)ت

  ها، فعاليت  انجام  از   حاصل  اقتصادی  منافع  سایر  و  سود  غيرمستقي   یا  مستقي   برداشت  عدم   رانتفاعي،ي»...منظور از غ  .2

  نهاد.ممرد هایتشكل هنامآیين  2 ماده 1 تبصره:  «است آنان وابسته  افراد یا نانركاك و مدیران موسسان، اعضا، نفع به

 .كاركنان و مدیران از اع . 3

رقب 4 آنكه  بدون  مسجد  وقف  صو   یدرآمد  یاه  .  در  و  انتفاع«  »وقف  را  باشد  پداشته  حصول    بينييشرت  و  رقبه 

منفعت« گو  »وقف  دستورالعمل  ینددرآمد،    خيریه   امور  و  وقاف ا  تحقيق   داره ا  از  انتفاع  ياهو گ  صدور   نحوه . رک: 

 . 1391/ 3/12 مور   ،1141940 شماره  ه ب ها،استان
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ا  سازمانبيش  سایر  غيردولتي ز  است.  1های  نظر  تشكيل    2مطمح  از  اصلي  هدف  آنچه 
عقد   به  عبادی  مكان  این باره  است.  در  غيرمادی  و  معنوی  اهداف  است،  تحقق  مساجد 
نكاحي ميماند كه پيوند عاطفي، عشقورزی و تمتع از لذایذ جنسي و معنوی، شرط اصلي  
از بنای عقد بوده و مهریه، نفقه، جهيزیه  و... چهره فرعي دارد. با این وجود از آنجا كه  
اغلبِ ارزشها و هنجارهای اجتماعي  در سالهای اخير، در تغّير و تبدیل رنگ و ذائقه  
بوده، جای شگفتي نيست كه در برخي عقود نكا  اثری از ماهيت اصلي آن دیده نشود یا 
از   فرار  یا  به قصد  پولشویي  افراد سودجو  برخي  از حضور  رسانههای جمعي  گهگاه در 
ماليات و...، تحت پوشش عنوان چش نواز و فریبنده »خيرین مسجدساز« مطلع   پرداخت 
شوی ! امری كه واكاوی آن در این مقال نميگنجد و پژوهش های اجتماعي و فرهنگي را 

 ميطلبد.

 3غیرسیاسي بودن . 2-1
جامعه مضيق و مجال  رقابت سياسي در    هتر چه دایره فضای آزاد و رشد دموكراسي ج ه

قتدارگرا اندک  احزاب سياسي جهت خودنمایي و رقابت با احزاب مورد حمایت دولت ا
آ روی  احتمال  سازمانباشد،  تشكيل  به  فعاليت  وردن  انجام  جهت  غيردولتي  های 

كارانه سياسي افزونتر ميشود. در واقع از جمله علل انتقادات برخي سياستگذاران و  پنهان
از   بخشي  واهمه   ،OGN  به مسجد  ماهيت حقوقي  تشابه  ایده  به  نسبت  فره نگي  مقامات 
نگراني  -  خاصه در سالهای   این  اما  از  شبهسياسيكاریهای سمن هاست.  جریان دولت 

 

نمازی  كه  حقوق  بگير  دولت  است،  كاری  از  پيش  نميبرد،  پایگاه   خبری  الف،  يشستاد اقامه نماز كشور: پ  یيس. ر1

 شناسه خبر:  858071، شنبه 72 آبان  1931، )تاریخ مراجعه به  سایت: 3 اسفند  5931(،  در:

 http://alef.ir/vdcgnz9q7ak9u74.rpra.html?170858. 

گاه   تعبد  و  منزل   قرب  فرد  با  معبود  خویش  است  و  از  اینرو  وجود  اجرت  المسمي  و  مثل  برای  متوليان  . مسجد جلوه 2

 و نظار، یا حقالقدم برای  امامان جماعت را نباید به معنای  زایل شدن  وصف  غيرانتفاعي بودن آن پنداشت. 

ا  .3 غ»منظور  فعال  ياسي،س  يرز  قان   ياسيس  يتنداشتن  فعالموضوع  انجمن  هايتاحزاب، جمع  يتون  و    ياسيس  ی هاو 

انجمن  يصنف مصوب    یني د  هایيتاقل  یا  ي اسالم  ی هاو  شده،  تب1360شناخته  است«:  نامه   یينآ  2ماده    1صره  ... 

تشكلهای   مردمنهاد.  شایان  ذكر  است  به موجب  ماده  32   قانون نح وه فعال يت  احزاب و گروه های  سياسي  )مصوب  

5931(  كه  حدوداً  دو  ماه   پس  از  آیيننامه  تشكلهای  مردم  نهاد  به  تصویب  مجلس  رسيد،  قانون  فعاليت  احزاب  /62/8

 سال  0631،  نسخ شد.
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بر ساختار دولت سبب شده تا نظارت سمن   -اخير به نظارت و تحدید    1ها  جای خود را 
این   2ت دهد! ل دوها توسط  های سمن فعاليت وجود اماكن عبادی عمدتاً در پي كسب    با 

نبوده  سياسي  عمو  3قدرت  »منفعت  تأمين  بر  سعي  داشتهو  تاریخ صدرمي«  طول  در    اند. 
به   اسالم و پس از آن، سعي مومنين بر حفظ حریت و آزادگي مسجد و عدم تعلق آن 
دستهجات سياسي و حزببازیهای رایج در عال  سياست و مكاني  بوده كه امكان حضور  
برای كليه مسلمانان فارغ از جنسيت-  رنگ-  نژاد-  زبان-  مذهب -  قوميت-  طبقه اجتماع ي 
یا سياسي و نظایر آن فراه  بوده است. از باب نمونه زماني كه در اقدامي غيردموكراتيك، 
نام   به  به انحالل احزاب نظام سياسي دو حزبي و ادغام آنها را  محمدرضا پهلوی دستور 
»حزب رستاخيز ملي  ایران«  -  تحت این پوشش عوامفریبانه كه وجود وحدت و همراهي  
و   سياسي  پيشرفت  و  توسعه  برنامههای  بر  مبتني  واحد  ایدئولوژی  و  هدف  با  نيروها 
اقتصادی، سبب شكوفایي و تسریع در روند توسعهیافتگي نظام خواهد شد-  صادر كرد و  
نمود،   مخير  ایران  از  و  خروج  گذرنامه  حزب  یا  اخذ  یك  در  عضویت  بين  را  ایرانيان 
مسجدیان با این دستور استبدادی كه منجر به ایجاد خفقان در جامعه ميگشت مبارزه و از  

در این زمينه در گزارش شهرباني وقت آمده    4م درخواست عدم عضویت را كردند.مرد

 

ذا  ت نه عكس آن! ل اس  شهروندان، خطاب به حكمرانان  یهست غالباً از سو   یاز منكر  يعروف و نهاگر امر به م.  1

كنز  فرمود: افضَلُ الجِهادِ كَلِمَهُ عدٍل عندَ امامٍ جائرٍ )  يمهربان يامبركه پ طانسل با  كنند احتساب  كه را  رعيت است یزجا

 (. 5576العمّال،  

زدایي  از جامعه مدني : تجربه سازمانهای  غيردول تي  سياست»  صادقي،  فاطمهرک:    ينهزم  نیدر ا  يشترمطالعه ب  ی. برا2

در دوره اصالحات«، گفتگو، ش ماره  74، )5831(،  صص  65-  45.  همچنين  برای  آشنایي  بيشتر  با نظارت پيشيني  و  

پسيني  بر سمنها در ایران  رک:  محمدحسين  رمضاني  قوامآبادی،  »مطالعه تطبيقي   وضعيت  حقوقي  سازمانهای  مردم  

ز مستان،  شماره   2،   شش ،  پایيز  و  حقو ق  تطب يقي،  دوره  فعاليت«،  مطالعات  تأسيس  تا  از  فرانسه؛  ایران  و  در  نهاد 

 )4931(،  صص  765- 145.

در    یكار  ياسيبودن مسجد و عدم س  ياز امامان جماعت مسجد درباره »لزوم فراجناح  یكيمطالعه مصاحبه    یرا. ب3

،  3452ه  ار مش  يزده ، مسجد نبض نظام است، روزنامه اعتماد، سال س  ي،فراهان  ي اشقانو  يعل  يخ با ش آن« رک: گفتگو  

 .  8ص ، 1394بهمن   8مور  

  ي گ : موسسه فرهنتهرانچاپ اول ) ،(اسناد روایت)به  اسالمي  انقالب  روزیپي در مسجد  نقش   اصل، خيری  خيرالل .4

 . 49  ص( 1392 ي،و انتشارات مركز اسناد انقالب اسالم یهنر
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بود: »اعضای مجمع دین و دانِش مسجد همت تجریش از ثبت نام در حزب  رستاخيز ملي  
 1ای بستگي نداری «. دارند ما به هيچ حزب و دستهران خودداری، و اظهار ميای

ا   تشيع، كاركردهای  صحيح  فقه سياسي  است، ست كه  قائل  مسجد  برای  اما    2سياسي 
مقوله قدرت،  بر  تأثيرگذاری  و  قدرت  سياسي  نقد  كار  یا  كاری  سياسي  از  متفاوت  ای 

  -همانگونه كه پيشتر سخن به ميان رفت  -ها  شكيل سمن ت ي  است. از قضا از اهداف اصل
صدای مردم نزد مقامات عمومي است    ای واسط ميان ملت و دولت و انعكاسایجاد حلقه

نمي محقق  قدرت  بر  تأثيرگذاری  با  جز  هدف  این  به  نيل  انجام  و  قبح  وانگهي  شود. 
فعاليتفعاليت )مانند  سياسي  ذاتاً  معرفهای  انتخاباتي،  انتخابات،ني  های  اختيار    امزد  در 

ا و...(،  خاص  جریاني  كاندیداهای  برای  مسجد  امكانات  ناعادالنه  نگویي   قراردادن  گر 
 ها نيست. متر از سمن برای مسجد بيشتر است، ك

 ی، آزادی پیوستن و خروج داوطبانه اشخاص برابر .3-1
سمن  تشكيل  شرایط  جمله  ماده  از  مطابق  تأسيس  آیين   2ها  مردمنهاد،  تشكلهای  نامه 

سازمان بر اساس اراده آزاد اشخاص و بدون الزام قانوني یا قضایي است. عضویت اجباری 
در سازمان با ماهيت آن منافات دارد  و این همان وجه افتراق سمن   با نظامهای صنفي یا  
خروج   و  پيوستن  آزادی  برابری،  كه  ميداني   نيك  وكالست.  كانون  نظير  حرفهای 
منظر   این  از  است.  خصوصي  حقوق  اشخاص  مهمترین   ویژگيهای  از  داوطلبانه  افراد، 
از جهت خروج  اختياری   فعاليت، خواه  افراد در  ورود و  از جهت آزادی  مسجد، خواه 
اعضا به سمن ها نزدیك  است. در واقع، چه اعضای مسجد را موقوف عليه  آن  -  یعني  

 

 . 213گزارش رک: همان، ص  ینسند ا یدند ی. برا1

بيشتر    .2 مطالعه  رک:  ر  دبرای  باره  جوان    -1این  حكومحسين  در  مسجد  »كاركرد  حكومت آراسته،  نبوی«،    ت 

اول، )43اسالمي، سال دوازده ، دوره   محبوبه اسماعيلي و دیگران، »بررسي   -2.  138-152(، صص  1386، شماره 

پایيز و  ختلف مسجد دركاركردهای م ستان، زم  عصر صفویه«، پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمي، سال چهل و شش ، 

فر  -3.  145-172(، صص  1392)  ،2شماره   و  مفتخری  »محسين  بویه«،  یبرز سجادی،  آل  در عصر  سياست  و  سجد 

ان  پژوهشنامه  فرهنگي؛  تاریخ  شماره  مطالعات  تاریخ،  ایراني  چهارم،14جمن  سال  زمستان،  -158(، صص  1391)  ، 

133 . 
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ييری در فرض  تغ  1هنده مسجد،دل  بداني  و چه مدیران و اعضای تشكي   -عبادت كنندگان
 باال ایجاد نشده و نسبت به هر دو گروه از اعضای مسجد، آزادی اراده حكمفرماست. 

فع  گستردگي  دیگر  سوی  پارهاز  در  مساجد  در  افراد  اليت  »استخدام«  اوقات،  ای 
موجب  تمام نباید  را  مواردی  چنين  ميرسد  نظر  به  ميشود.  موجب  را  مزدبگير  و  وقت 

خروج مسجد  از شمول سمن ها دانست. زیرا سمن ها نيز ميتوانند از اعضای نيمهداوطلب  
یا غيرداوطلب تحت شرایط ي در كنار افرادی كه كاماًل به نحو تبرعي و داوطلبانه فعاليت  
مينمایند بهره برند. خط قرمز در این زمينه عدم تبدیل سمن به موسسهای انتفاعي یا تقسي  
قانون   مشمول  و  غيرتبرعي  است كه وجود خادم  استدالل  اعضاست.  با  همين  ميان  سود 

یا ناظر،  ناچيزی از عواید موقوفه به متولي  گردد و امكان پرداخت درصد  توجيه مي  2كار 
باعث خروج مسجد از فهرست سمن ها نميشود. چه اینكه فعاليت سایر اعضای مسجد نيز  

 به نحو داوطلبانه و مبتني بر اراده آزادانه اس ت.

 تي بودن غیردول .4-1
مردمي  سمن  خواستگاهي  و  خودجوش  مبنایي  بایستي  مدني  جامعه  از  بخشي  بعنوان  ها 

وقي حقوق عمومي، نه به تنهایي حق تشكيل این دسته  رو اشخاص حق از این  3داشته باشند. 
در   حقوق خصوصي.  حقوقي  یا  حقيقي  اشخاص  انضمام  به  نه  و  دارند  را  سازمانها  از 
عدم   غيردولتي،  از  »منظور  است:  آمده  مردمنهاد  تشكلهای  ماده  1  آیين نامه  تبصره 
در   نهادهای  حاكميتي  و  دولت  دخالت  عدم  حاكميتي،  نهادهای  و  دولت  به  وابستگي 
تأسيس، اداره و استمرار و همچنين عدم فعاليت مقامات و مسئوالن و كاركنان دولتي و  
نهادهای حاكميتي با استفاده از جایگاه حقوقي خود بعنوان موسس یا عضو است«. هرچند 
تصویب برخي قوانين و مقررات در دهههای اخير و ورود دستگاههای اجرایي متعدد به  

 

 امنا، امام جماعت، ناظر. يأته  ي،متول ير. نظ1

فرما  هستند،  یشخو   مهيخدام مساجد، بكه    يباستدالل عج  ینبا ا  یدارعدالت ا  یواناز شعب د  یكي،  ودجو  ینبا ا  .2

رابطه  كارگر-  كارفرمایي  و  قوانين  و   مقررات  كار  را  بر  آنها   حاك   ندانست.  دادنامه  7260061090799029  مور    

 2931 شعبه  61 دیوان عدالت اداری. /71/4

نامه   تشكلهای  مردم  ن هاد،  بيان  ميدارد:  »نهاد   مدني،  نهادی  غيردولتي  است  یينآ  1  ه ماد  ،«ي»نهاد مدن  یفدر تعر  .3

 كه به منظور  فعاليت در راستای توسعه اجتماعي، فرهنگي و  سياسي ایجاد  شده  یا ميشود«.
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تأسي   دو ساخت عرصه  و  مدیران    1س  بودن  انتصابي  )مانند  مسجد  مدیریت  و  اداره  و 
را   استيالی قواعد حقوق عمومي داشته و مداخله دولت در مسجد  از  مسجد(، حكایت 
سنجه   از  حدی  تا  مساجد  عمل«،  عرصه  »در  و  »واقعگرایانه«  از  منظر  و  شده  موجب 
غيردولتي بودن خویش دور  افتادهاند، اما این فاصله سبب نفي ماهيت اصلي آنان كه همانا  
خصوصي بودن شخصيت حقوقي موقوفه مسجد است نشده و دستك  از منظر تئوریك  
بيشينه   همنشيني  با سمن،  مسجد  »سنتي«  »اصيل «  و  كاركردهای  ميان  نظر،  ساحت  در  و 
مقامات   برخي  مذكور،  حضور  تبصره  مخالف  مفهوم  به  توجه  با  وانگهي  دارد.  وجود 
عمومي یا كاركنان دستگاههای اجرایي بعنوان مدیران مسجد، چنانچه به معنای استيالی  
دولت بر آن و دخالت در تصمي گيریهای این دو مكان عبادی نباشد، نميتواند به زایل  

 شدن وصف غيردولتي مسجد بينجامد.

 ها و تکالیف سمن با کارکردهای مسجد . همنشیني حق 2
 ها انطباق حق  -لفا

حقوقي    صرفنظر اشخاص  شناختن  حق  صاحب  باب  در  كه  آرایي  اختالف  همانند    -از 
عادل  تد  و برخي جهت ایجا  2ميان اندیشمندان فلسفه حقوق وجود دارد   -اشخاص حقيقي

 

  ار گخبرن  سئوال  به   پاسخ  در   چهارم،  دوره   در  تهران   شهر   شورای   اجتماعي  -گيفرهن  كميسيون   عضو  آباد،  معصومه .  1

  به   مساجد،  بازسازی  و  تجهيز  ترمي ،  یبرا  ميلياردی  یهاكمك  بجای  تواندنمي  هرداریش  آیا  اینكه   بر   مبني  ایلنا

نهاد  و  انجمنهایي  كه  پيرامون  مسائل  اجتماعي  فعاليت  ميكنند  نيز  بودجهای  اختصاص  دهد،  پاسخ  مردم  هایسازمان

داد:  »قدمت  مساجد،  اعتبار  و   رفت  و  آمدی  كه  مردم  به  این  مكان  مقدس  دارند،  بركسي  پوشيده  نيست  و  مساجد  

بعنوان یك تشكل دیني، همواره  مورد توجه عموم مردم بوده  است. اقشار آسيب دیده و آسيبپذیر جامعه دیدگاهي 

تقدسگونه  نسبت به مساجد دارند  و هر فرد آسيب  دیده  اگر جایي   برای  ماندن پيدا  نكند، به مساجد پناه ميبرد  و  

به مساجد حتي  در رق های   از همين  دیدگاه   است و كمك  ارگان دیگری  به مساجد  دليل  ت وجه شهرداری  یا  هر 

ميلياردی،  ضروریتر  از كمك به هرگونه انجمن  یا   سازمان مردم نهاد است«: كمك به مساجد ضروریتر   از كمك  

 به OGNها است، روزنامه اعتماد، سال   هشت ، شماره   8412، دوشنبه  12/ 1/01 883،  ص 01. 

ب  یرا. ب2 باح  یه»نظر  راسخ،   محمدرک:    يشتر مطالعه  فصلنامه  نابارور  ی رورق«،   ، (1388، )4سال ده ، شماره    ی،و 

تكل   ینظر  یدند  یبرا  ين . همچن  308  -310صص   و  قطع  يفكه حق  و  اش  يشرع  يمسل   متوجه    ي خاص حقوقرا 

  شماره   ایيز،پ  ي، وق اسالمفقه و حق  ی هاشوه ژپ  ،«يحقوق  يت شخص  یگاه »جا  ی، هرند  جعفری  محمد رک:    داند ينم

1( تكال  قائل  كه  نظری  ن دید  برای.  51  -66صص    ،(1384،  و  و    يقيبه حق  ياشخاص حقوق  يفبر شباهت حقوق 

توسط شخص حقوق صح ن  يت وقف  بر  ياز و عدم  قربت  قصد    ابراهي    سيد است رک:    ي قوق وقف شخص ح  ی ابه 
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دو مطر    ميان  را  حقيقي  اشخاص  سایه  در  گروهي  حقوق  توجيه  پيشنهاد  گروه، 
نظام    1نمایند؛مي كه در  حقوقي  اشخاص  حقوق  ایران،  آن  سمن   حقوقي  از  قسمي  ها 
با  مي منظر تفاوتي ميان آنان  به رسميت شناخته شده و از این  باشند صراحتاً توسط مقنن 

باشد. از سوی دیگر،  ن است( نميه مخصوص انسات ذااشخاص حقيقي )مگر حقوقي كه بال
نامه تشكلهای مردمنهاد، سمن ها را پس   از ثبت از حقوقي نظير »دیدهباني« و  آیين   29ماده  

»برگزاری   اجتماعي«،  خدمات  »ارائه  جامعه،  بخش های  سایر  عملكرد  بر  »نظارت« 
اجتماعات و راهپيمایيها«، »دادخواهي« در مراجع قضایي و »انع قاد قرارداد  و تفاه  نامه«  
برخوردار ميداند كه از قضا شباهت زیادی با كاركردهای مسجد دارد و در   ادامه مورد  

 واكاوی قرار گرفتهاند.

 حق بر دادرسي. 1-2 
 طرح دعوی یا دفاع از دعاوی مطروحه   .1-1-2

د.  شبامطابق قواعد و تشریفات آیين دادرسي، خواهان دعوی ممكن است شخص حقوقي  
رت طر  دعوی وفق اساسنامه شخص حقوقي، با شخص یا اشخاصي است كه  در این صو

ح  شخص  از  نمایندگي  اینبه  در  باشند.  امضا  حق  دارای  با    قوقي  باید  دادرس  صورت 
شخص   ثبت  نحوه  و  آمده  عمل  به  تغييرات  آخرین  و  حقوقي  شخص  اساسنامه  بررسي 

نامه حك  اساسنامه را داشته كه ممكن  قفحقوقي، به این مه  پي ببرد. درباره مسجد، و
است واقف، سمت نمایندگي موقوفه را به متولي سپرده باشد. در  غير این صورت ميتوان  
حقوقي   شخص  از  نمایندگي  به  موقوفه  امنای  یا  امين  سوی  از  طر   شكایت  به  قائل 
حقوق   در  مسجد  رقبات  و  شبستان  ميان  تمایز  و  تفكيك  عدم  به  توجه  با  مسجد-  و 
موضوعه ایران-  باید قائل به سمت متولي یا امنای موقوفه در هر دو قسمت عرصه مسجد  
گردید. به نظر ميرسد دخالت ادارات اوقاف جهت طر  دعوی در مراجع قضایي تنها در 
جایي است كه متولي یا امنای موقوفه به تكاليف قانوني یا قراردادی خود عمل ننموده و  

 

سو   ساماني،   احسانو    ينيحس از  حق  ،«يوقحق  اشخاص   ی »وقف  اول   ي، وق معرفت  تابستان،    بهار ،  سال  ،  3  شمارهو 

 . 51 -68 صص   ،(1391)

 . 33 ص پيشين، سردشت، شفيعي جعفر. 1
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توان در این فرض نيز دخالت  ین وجود حتي ميبا ا  1ت است.یفومنافع موقوفه در شُرف ت
مستقي  اوقاف بعنوان نماینده دولت در طر   دعوی به نمایندگي از موقوفه را زیر سئوال  
قانوني،   اختيارات مصرحه  بنابر  كه  ترتيب  بدین  نمود.  طریق  ارائه  نحو دیگری  به  و  برد 
اشخاص   را  از  دعوی  فوراً  اقامه  مواردی  چنين  در  ميتواند  اوقاف  سازمان 

 2»جدیداالنتصاب« تقاضا نماید.

 . تعقیب دعوای عمومي2-1-2
و انجام اصالحاتي تأمل برانگيز    92قانون آیين دادرسي كيفری در سال    66با وضع ماده   

سال   سازمان94در  مردم،  و  های  اطفال  از  حمایت  زمينه  در  آنها  اساسنامه  كه  نهادی 
منابع   زیست،  محيط  ذهني،  یا  جسمي  دارای  ناتواني  و  اشخاص  ب يمار  زنان،  نوجوانان، 
طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمایت از حقوق شهروندی است، ميتوانند   
نسبت به جرای  ارتكابي در زمينههای فوق اعالم جرم و در تمام مراحل دادرسي شركت  

توانستند عالوه  مينهاد  ی مردماه، سازمان49البته تا پيش از انجام اصالحات سال    3كنند. 
نيز   مراجع قضایي  آرای  به  نسبت  دليل،  اقامه  مراحل دادرسي جهت  بر شركت در تمام 

با این    4ق در اصالحات جدید، بدون توجيه خاصي سلب گردید. اعتراض كنند كه این ح

 

و    یاده« در معرض تعدز  يفاسداله س موقوفه »  ینكه غرب تهران به تصور ا  يریه و امور خ  . مانند آنكه اداره اوقاف1

  9409970226800684شماره  رک: دادنامه  نمود.    ی ر  دعو ط  ر از موقوفه مزبو   یندگي و نما  ی است، به تصد  یطتفر

 تهران.  ي بهشت يد شه  يحقوق   يدادگاه عموم 8 شعبه 26/7/1394مور  

ماده  2 موجب  به  نامه   نحوه   انتخاب   و  بركناری،  شرایط  و  حدود  اختيارات   و   وظایف  امين  یا  هيأت  امنای  یينآ  1. 

اماكن  مذهبي   و  موقوفات،   سازمان  اوقاف   ميتواند   برای  اماكن  مذهبي   و  نيز  موقوفاتي  كه  متولي  ندارد،  در  هر  مورد   

هيأت   امنایي  انتخاب  نماید.  به   موجب   بند  و   ماده  7  این   آیيننامه، طر   دعوی  و   دف اع   از  حقوق  اماكن  مذهبي   و   تعقيب  

 دعاوی مطروحه له یا عليه آنها، از وظایف امين یا هيأت  امنا است. 

  يب عقو به فعال در ت: از انفعال تا مشاركت ردولتيغير  هایزمانسا»  كوشكي،  حسنمالغرک:    يشترمطالعه ب  ی. برا3

نگاه  يعموم  یدعوا آ  ي)با  قانون  پژوهش  يفریك  يدادرس  یينبه  ك(«،  دوم،    يفری،حقوق  ،  4  شماره   پایيز،سال 

 . 65 -86 ص ص  ،(1392)

ماده    ينهمچن   .4 بند پ  موجب  دائم  38به  احكام  مصوب  كش  توسعه   یهابرنامه  ي قانون  مجلس    11/1395/ 10ور، 

نهاد   در  صورتي   ميتوانند  از   حق  مذكور  در   ماده  66  قانون  آیين   دادرسي  كيفری  مردم  ی هاسازمان  ي،اسالم  یوراش

استفاده كنند كه از مراجع ذیصال    قانون ي  ذیربط  مجوز اخذ كنند و اگر سه مرتبه متوالي  اعالم جرم  یك  سازمان  



 1400زمستان |  73شماره  | 23 دوره| عمومي پژوهش حقوقعلمي  فصلنامه  | 264

  1ای در حقوق موضوعه ایران را بایستي به فال نيك گرفت. وجود صِرف وضع چنين ماده
ميان موضوعات   مثابه سمن، سنخيتي  به  پذیرش مسجد  با فرض  و  نگاه نخست  شاید در 
عبادی   و  دیني  تأسيس   اماكن  فلسفه  و  فعاليت  اساس  با  ماده  66  ق.آ.د.ک،  در  مندرج 
شيعه-  برای   فقه  در  كه  –  دستك   مختلفي  كاركردهای  به  باتوجه  اما  ننمود،  مشاهده 
مسجد برشمرده شده و سير تطور تاریخي  ای ن نهاد نيز موید این معناست، ميتوان كارویژه 
»حمایت از حقوق شهروندی« در زمينه حقوق و آزادیهای دیني و مذهبي را در زمره  
و   داشته  را  اساسنامه  حك   وقفنامه،  اینكه  چه  دانست.  مسجد  دادخواهي  فعاليتهای 
مسجد، وقف عام و بر جهات عمومي است و چه مطالبهای مهمتر از تضمي ن  و صيانت از  

 حق بر عبادت و حق بر اجرای مناسك دیني.

 . میانجیگری و داوری3-1-2
نامه ميانجيگری در امور كيفری  كه ابتدا در تاریخ  4931/9/8  و در  ين باتوجه به وضع آی

تاریخ   در  و سپس  قضایيه  قوه  ریيس  ماده  48  ق.آ.د.ک مصوب  29  به تصویب  اجرای 
59 با اصالحاتي به تصوی ب ه يأت وزیران رسيد، ميتوان در صورت تلقي مسجد به  /7 /82
مثابه سازمانهای مردمنهاد، از ظرفيت آنان جهت  حصول صلح و سازش ميان بزهدیده و  
مته  بهره برد. به موجب آیين نامه اخيرالذكر، ميانجيگر ميتواند شخص حقيقي یا حقوقي  
تسهيل   و  مدیریت  كيفری،  طرفين   امر  ميان  را  سازش  ایجاد  و  گفتگو  فرایند  كه  باشد 

غ   2نماید. مي موسسات  بر  حاك   مقررات  و  قوانين  مطابق  نيز  ميانجيگر  يرتجاری  موسسه 
اقدام مينماید. تجربه وجود »دكه القضا« در مسجد جامع كوفه در قرن نخست هجری را  

 در همين راستا ميتوان ارزیابي نمود. 

 

قطع ي  رد شود، برای  یك  سا ل  استفاده  از  حق  مذكور  در  ماده  66   قانون  ذكر   مردم نهاد در محاك  صالحه به   ط ور 

 شده، محروم ميشوند. 

همچن 1 پا  ين.  قسمت  حقو   45ماده    یانيدر  شهروندمنشور  دسترس  ی، جهور  یاستر  ی ق  حق    ی هاسازمان  يبه 

 نهاد به دادگاه های  صالح، جهت دادخواهي درباره   نقض حقوق شهروندی اشاره شده است. مردم

 .یرانوز يأته  28/7/1395مصوب   يفری،در امور ك يانجيگریامه من یينآ 1اده  بند ب م .2
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 باني و نظارت بر دولت. دیده 2-2

مهسمن  از  اعمال ها  و  ایران  اساسي  قانون  هشت   اصل  اجرای  در  موثر  نهادهای  مترین 
بر دست  ایجاد  گاهنظارت مردم  نهادهای دولتي م يباشند. چه، فلسفه اصلي  های اجرایي و 

سيست    از  خارج  و  مردمي  تشكيالتي  آفرینش  نخست،  وهله  در  مردمنهاد  سازمانهای 
قدرت عمومي جهت تحدید قدرت  و  مقابله با سركشيها و تركتازیهای دستگاه حاكمه  

است.  مين یااز    1بوده  پرو  مثابه  به  را  مسجد  و  توان  انتقال  و  قدرت  نقد  برای  ایگاهي 
نمود  تصور  مردم  اعتراضي  صدای  مانند    2انعكاس  نظارتي  دستگاهي  همچون  كه 

آمبودزمان در اروپا و سازمان بازرسي در ایران؛ هر زمان كه تخلف، جرم،  سوء جریان  
فریاد   جارچيان،  همچون  نمود  مشاهده  را  عمومي  مقامات  انحراف  یا  و  مالي  و  اداری 

اطيان را با شمشير انتقاد و مطالبه راست  و قامت منحرف خ  3دادخواهي سر دهد  عدالت و
زمان خالفت خود   »در  دوم  زماني كه جناب خليفه  مسجد كوفه  گرداند. همچنانكه در 
زندگاني   شما  با  حق  و  عدل  سيرت  خالف  بر  من  اگر   ... پس  گف ت:  ميكرد...  خطبه 
نميكن ، شما چه ميكنيد؟ اصحاب گفتند: اذن  قَوَّمناک تقوی  الِقد : یعني آن  زماني كه  
كجي كني، تو را همچنان راست گرداني  كه نيزه تراشيده را راست ميگردانند؛ یعني تو  

 

ب به م  مسجد   در  كارویژه  این  ایران  در  است   واضح  پر  .1 توجه    و   يد و آتشكده مورد تأك  يسه كن  يسا،از كل   يش راتب 

 بوده است.  ینيد بزرگان

ب  هایتسياجهت اعتراض به س  يدور، مسجد مكان  ی ها. از زمان2 و    آمديبه مسجد در م  يود. گاه كسحكمرانان 

فرمانرواب  یادیفر ن  زديم  یير  منبر  بر  حكمرانان  مذمت  بود.  منبر  سر  بر  بود:    يزكه    سيد   حاج  صدر  مداحمعمول 

  ص (  1394( )تهران: حكمت، چاپ اول،  مينوی  -)مأثر  15  جلد  ع،تشي  المعارف  یره دانظر(،    یر)ز  یگرانو د  جوادی

289 . 

ا3 سج   ز.  حاج  مرحو  ي،ان زنج  يریشب   ي سمو   يد مله  قول  از  معاصر،  س مرجع  حاج  كه    ي نجانز  يدرضا م  كردند  نقل 

قدگفتيم »در  برا  ی ،:  زنجان  فر  ی مردم  اول  ي دادخواه  یادآنكه  گوش  به  را  تظلمشان  برسا  يای و  جمع  امور  نند، 

باال  شدند يم   "حقِ   یا"  یو . غرشيدندكيم  "حق  یا"د  لن ب   یو با صدا   رفتند يزنجان م  يدها و مأذنه مسجد سمناره   ی و 

  یا   «كرديبود و توجه همگان را جلب م  يج مه   ياربس  گرفت،يت كمك انجام متنصار و درخواسآنها كه به نشانه اس

ن فر  یابر  يوكل عباسهوشمند در عصر مت  ياطشب آن خ  يمه»... اذان  به گوش    یده فرد ستمد  یكتظل     یادرساندن 

تار  يزن  يفهخل   ها پاسخ  و  اهپرسش  نوری،  الل  فضل  شيخ  كارنامهمُنذِر(،  )  ابوالحسني  علياست«. رک:    ورهمش  یخدر 
 . 62  ( ص1385  سوم، چاپ  ایران، معاصر تاریخ مطالعات: تهران)
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رو  مسجد ر  داد. از این  ر فضای عموميد ه  و این هم  1را احتساب كني  و نصيحت نمایي «
اقتصادی و   و  بازگویي رسوایيها و فسادهای اخالقي  مسجد ميتواند نقش شگرفي در 
رعایت   رانت -  پارتيبازی-  عدم  وجود  نظير  مالي  تباهيهای  مظاهر  به  نسبت  افشاگری 
شایستهساالری در دستگاههای اجرایي و نهادهای دولتي و تشریح آنها  بر  روی   منابر برای  

 مردم داشته باشد.

یه  از اعالم تحریم نوشیدن پپسي و کوکاکوال تا  نصب و پخش اعالم  .3-2
 در مساجد 

در اماكن دیني و عبادی در انجام مبارزات منفي خودجوش توسط  از نقش رهبران مذهبي  
ین  رتشهروندان در پيش از انقالب اسالمي ایران نباید به سادگي گذشت. آنان از محبوب

های اجتماعي در ایران بودند كه با در اختيار داشتن مسئوليت موقوفات،  ن گروهو نافذتری
برابر   در  به كرنش  اغلب دولتها را  اماكن عبادی، حرمهای مذهبي،  و  توليت آستانها 

های پپسي  توان به تحری  نوشيدن )مصرف( نوشابهدر این زمينه مي2نمودند.خود وادار مي
طریق   از  دولت  خارجي  سياستهای  به  اعتراض  بيان  و  مخال فت  نشانه  كوكاكوال  به  و 

مسگر خاوران  مسجد  در  اعالميه  نمود.پخش  اشاره  شا  3آباد  رژی   جهت  همچنين  هي 
فراموش كردن نام و یاد فعاالن آزادیخواه و محبوب از اذهان عمومي جامعه به نحو غير  
حساسيت   و  آنها  اقدام  كردن  االس  «  »ممنوع  و  التصویری«  »ممنوع  به  نسبت  مستقي  
این   وجود   با  داشت.  مساجد  در  ایشان  از  خاطرهای  و  نام  آوردن  به  نسبت  شدیدی 
توزیع   به  نسبت  مسجد  سنگر  طریق  از  و  مخفيانه  طرق  به  مينمودند  سعي  نمازگزاران 
بيانيههای چنين افراد شاخصي اقدام نمایند. نصب اعالميههای بزرگ   عكس، مصاحبه و 
مقابل  درب مساجد قبا ، ارک، خاوران و چيزر، نسبت به فاجعه آتش سوزی سينما ركس  

 

  اول،   چاپ  خوارزمي،:  تهران)   موحد  علي  محمد  ترجمه  ،ملوکال  سلوک  ي،اصفهان  يخنج  روزبهان  الل  فضل  .1

 . 183( ص 1364

برا2 الف  يشترب  عهلمطا  ی.    در   اجتماعي  ل كنتر   مشكله  و  ت دول»  شاهكوه،  عباسي  مهدیو    تيشریع  شهروز   -رک: 

پژوهي،  مجله   دانشكده   حقوق  و  علوم   سياسي،  دوره   یك ،  زمستان، شماره  4، )4931(،  صص   002- 891  دولت  ،«ایران

و  صص  702-  502.  ب-  جان  ملك ،  تاریخ  ایران،  ترجمه  ميرزا   اسماعيل  حيرت   )تهران:  ان تشارات  فرهنگسرای  

 یساولي، 2631( ص 145.

 . 279ص  يشين،پ اصل،  خيری خيرالل تهران رک:  يتازمان اطالعات و امنس یيس د گزارش رسن  یدند ی. برا3
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آبادان از دیگر مواردی است  كه حكایت از نقش مساجد در بيان اعتراضات و انتقادات  
 1مردمي داشت.

 ها های امامان جماعت مساجد در نقد سانسور دولتي رسانه سخنراني .4-2
نهاد در پيش از انقالب  75  وجود  ه مثابه سازماني مردمز نقش مسجد با ي  های فراواننمونه

مردمي،  افزایش   تودههای  بسيج  در  اماكني  چنين  معنوی  قدرت  بيانگر  كه  دارد 
و   دموكراسي  تحقق  راه  در  مدني  مبارزات  انجام  و  اجتماعي  بينش  و  خودآگاهي 

 آزادیخواهي و استقالل است.
از    9/9/1341محمدتقي فلسفي در مسجد ارک در تاریخ    خنراني مرحومسه  برای نمون 

انتقاد و آنان    از روش استبدادی رژی  سياسي پهلویاین قبيل است. فلسفي در این مسجد  
آزادی و  به سلب حقوق  مرده...  را  ایران، مجلس...  در   ...« نمود:  مته   مردم  اساسي  های 

به  قانون اساسي مرده. یك مشت بي با اتكا  پيدا كردهاند...  حيثيت  كه   در دستگاه تسلط 
ر  این سخنراني د   2اند...«. لب كردههای مردم را س]نيروهای نظامي[، تمام حقوق و آزادی

انتقاد به اعمال استبداد و سانسور و نقض حق بر آزادی بيان در رژی  پهلوی حكایت دارد  
و در عين حال نشان از آن دارد كه مسجد كانوني عل يه  خفقان و استب داد بوده است. وی  
در سخنراني دیگری در همان مسجد مور   1431/9/7، گفته بود: »دولت ]دولت[ هرگز  
اجازه نداده است كه صدای مردم مسلمان ایران در جراید درج و در رادیو پخش شود...  
ولي... با همه دقتها و سانسور جراید كه از طرف دولت ]دولت[ به عمل ميآید، ما  به هر 

همچنين ایشان در یكي   3كه باشد صدای خود را به گوش جهانيان خواهي  رساند«. عنواني  
از سخنرانيهای خود در شب عاشورا در مسجد آذربایجانيها عنوان كردند: »امشب در  

فلسفي در این سخنراني، دولت را به    4كن «. این منبر، دولت ]دولت[ را استيضا  ملي مي
كنترل   مطبوعات،  و  رادیو  در  مردم  خواستههای  سانسور  قانون،  تخلف  از  نظير  جهاتي 
امنيتي كردن فضای عمومي جامعه،   مراجع،  از پخش اعالميههای  چاپخانهها، جلوگيری 

 

 . 75  -78رک: همان، صص   .1

 . 23 -24 صص   همان،. 2

 . 24همان، ص   .3

 . 32 ص  همان،. 4
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آزادیهای   سلب  و  بيگناه  مردم  نمودن  محبوس  مخالفين،  با  سركوبگرایانه  برخورد 
قانوني آنها به باد شدیدترین انتقادات گرفت و مردم  حاضر در مراس  عزاداری مسجد با  

ر مساجد ادامه داشت بيدادگری د  1نمودند.های وی را تأیيد ميفریاد »صحيح است«، گفته
بيان استفاده ميكردند. از جمله   انتقاد از فقدان آزادی  برای  و مسجدیها از  هر فرصتي 
از   صراح تاً  خود  سخنراني  در  تهران  جامع  مسجد  در  همداني  جعفری  غالمحسين  شيخ 
سانسور منابر توسط مقامات قدرت عمومي انتقاد ميكند: »... از یك طرف تلفن ميزنند  

  2فرستند كه حق صحبت كردن نداری...«. مينمایند و از طرف دیگر مأمور د ميو تهدی

 . حق برگزاری اجتماعات 3
فرهنگي مي و  مذهبي  دیني،  مشتركات  دارای  مسجد  د د  توانن باشند، ميشهرونداني كه  ر 

جمع شده و با پدیدآوردن شخصيت حقوقي مستقل از بدنه دولت، پيام خود را به    گرده 
. مثل قدیمي پارسيِ »یك دست صدا  شفاف به گوش مقامات عمومي رسانند  نحو رسا و

را    3ندارد«،  مردم  انفرادی  صدای  هرگز  دولت  زیرا  است.  ظریف  نكته  همين  بيانگر 
عبادی  نمي اماكن  اما  ظرفيت  وبخ شنود!  از  مشاركت  بي  به  شهروندان  ترغيب  و  تشویق 

به  توانند مقامات عمومي را وادار ميبيشتر و اعمال نظارت عمومي بر دولت برخوردارند و 
 گيری، پاسخگویي و شفافيت در امور اداری و مالي كنند.موضع 
گا هاً  افراطي  دست  حساسيتهای  نيز  و  ایران  ژئوپلتيك  و  منطقهای  شرایط  در  ك  

انعكاس   ميتوانند  مسجد  نظير  عبادی  اماكن  غيردولتي،  سازمانهای  تشكالت  نسبت  به 
صدای ملت  بوده و گامهای استواری را در رفع  اختالفات قومي، مذهبي و نژادی برداشته  
و با سرلوحه قراردادن »منفعت« و »خير عمومي«، سبب ارتباط بيشتر اقشار مختلف جامعه با 
دولت شوند.  وانگهي كاركرد  مسجد، غيرسياسي و فارغ از جنا  بندیهای سياسي است  
و ميتوانند نقش شگرفي را در ایجاد وحدت ميان مذاهب مختلف و گروههای مذهبي  
كاركردهای   مهمترین  از  كه  آنجا  از  و  نمایند  ایفا  تسنن  اهل  فرق  و  شيعه  مختلف 

 

برا1 ب  ی.  ا  يشتر مطالعه    ( 1341-1343)  ایران  در  شيعه  مرجعيت  ستيز  سال   سه  سينيان،ح  الل  رو رک:    ينهزم  یندر 
 .  306 -313( صص  1387 اسالمي، انقالب ناداس مركز: تهران)

 . 153 ص پيشين،  اصل، خيری خيراللرک:  يسخنران ینسند گزارش ا یدند ی. برا2

 . یرانيا ي. ضرب المثل3
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سازمانهای غيردولتي بعنوان یكي از جوامع مدني،  مشاركت در اموری  است كه دولت  
عالقه چنداني به انجام آنها ندارد و یا دخالت دولت در آن تنش زاست )از  جمله موضوع  
خواسته   ميتواند  بيشتری  سهولت  با  مسجد  یكدیگر(،  با  اس المي  مذاهب  ميان  اختالف 

 1نژادها و مذاهب مختلف را دریابد و به نقطه مطلوب برساند.

 . انعقاد قرارداد4
سمن اهم كه  انعقاد  نطور  حق  ایران،  موضوعه  حقوق  وفق  و  خود  اساسنامه  مطابق  ها 

تصدی و  قراردادهای  استمرار  برای  م يتوانند  نيز  مساجد  دارند،  غيرحاكميتي  گرایانه  و 
تدوام فعاليتهای خود به انعقاد انواع قراردادهای تجاری نظير قرارداد اجاره رقبات و كار 

ه دیگر سخن با پذیرش شخصيت حقوقي برای موقوفه  بپردازند. ب  2عي با كارگر یا غيرانتفا
از  سازمان   مسجد  خيریه،  امور  و  اوقاف  و  اختيارات سازمان ح ج  و  تشكيالت  قانون  در 
جزء   رقبات،  طبعاً  و  است  برخوردار  مشخص  دارایي  و  تكاليف  و  حقوق  با  حقوقي 

یند و بستانكار،  اب بانكي نماسح  توانند به نام خود افتتا  مي  3»دارایي« آنان محسوب شده؛
 بدهكار یا طرف قرارداد با اشخاص شوند.

 

بر حق1 م   یها . عالوه  نظر  به  دربارهسمن  حق   از   توانيم  رسديمطر  شده،  با    ها  سازمانده  دیگریكتعامل  و    ي و 

  22  ماده   رد.  گفت  سخن(  عبادی  و  دیني  ئلمسا  يرخاص )نظ  يدر موضوع  يو جهان  یاهمنطق  هایيوناسفدر  يلتشك

این  اساس  ينب  ميثاق بر  نهادهای  جمعي  اشاره شده است.  بر تشكيل  مجامع و  المللي  حقوق  مدني  و س ياسي  به   حق 

 مجموع برخي مساجد برخي كشورهای  منطقه، ميتوانند  با گره خوردن به یكدیگر ت شكيل نهاد دیني واحدی  دهند.

 . هنری و ورزشي فرهنگي،  آموزشي، قراردادهای  مانند. 2

  پذیرفته  باشند، مي مسجد از  جدای جداگانه،  حقوقي  خصيت ش  دارای خود  موقوفه رقبات  كه  استدالل  این نتيجه در. 3

  و   تشكيالت   قانون  ياجرای  نامه  یينآ  در  مندرج  اصطالحات  و  تعاریف  به  مربوط  ملدستورالع  18  ندب  رد.  نيست  شدني

  ه رقب   تعریف  در  اوقاف،  و  حج  سازمان   سرپرست  3/65/ 27  مصوب  خيریه،  امور   و  اوقاف  و  حج  سازمان  اختيارات

  یا   یك  دارای  است  ممكن   ي بمذه  مكان   یا  موقوفه  هر.  غيرمنقول   ملكي  واحد  یك  از  است   عبارت  رقبه »:  است  آمده 

اجرا  یينآ  3ماده    است در تبصره   ربهت  رسدمي  نظر  به.  «باشد  قبهر  چند اخت  يالتقانون تشك  یينامه  سازمان    ياراتو 

  و   است  موقوفه  خود  مسجد،  زیرا.  ودش  حذف   رقبه   ه واژ   وزیران،  هيأت  65/ 10/2  مصوب  يریهوقاف و امور خحج و ا 

  راجع   ولو   ید،آمي  عمل  به  مسجد  حقوقي  شخص  تطرفي  به  سجد،م  عليه  یا  له   یعو د  طر    رو،  این  از!  موقوفه  رقبه  نه

  شخص   دارایي  از  جزیي  مسجد،  رقبات   یراز.  نيست  مسجد  رقبات  برای  جداگانه  دعوای  طر    به  نيازی  و  آن  رقبات  هب

 . ستا مسجد  حقوقي



 1400زمستان |  73شماره  | 23 دوره| عمومي پژوهش حقوقعلمي  فصلنامه  | 270

 انطباق تکالیف  -ب
فزاینده سمن رش هف د  دهه  اواخر  در  بر  ها  مبني  منفي  نگاه  هشتاد شمسي،  دهه  اویل  و  تاد 

آميز بودن حمایت سازمان ملل متحد از تأسيس این سازمانها به منظور تسریع فرایند  توطئه
جهان ي شدن اقتصاد   بازار آزاد و مآالً تسهيل سلطه ابرقدرتها، انحراف برخي سازمانها  
تا   و همه موجب گردید  اقتصادی و سيا سي، همه  به عرصههای  اوليه  و ورود  اهداف  از 
اتخاذ   سمن ها  فعاليت  به  نسبت  را  بسته«  »دربهای  سياست  ایران،  در  عمومي  مقامات 
به سمن های سازمانیافته   ایران  امدادی در  و  فعال يتهای خّيرانه  بيشتر  این رو  از  و  نمایند 
دولتي )SOGNOG( یا به تعبيری دیگر، موسسات عمومي غيردولتي  -كه غلطي مصطلح 

  1واگذار گردید. -است
سمن   برخي  استفاده  صالحيتسوء  حدود  از  تجاوز  خود،  مردمي  جایگاه  از  و ها   ها 

ب به  ورود  )اساسنامه(،  سي   خشاختيارات  و  و اقتصادی  داخلي  امنيت  در  اخالل    اسي، 
ها را توجيه و تقویت  سمن خارجي كشور و... از مواردی است كه لزوم نظارت دولت بر  

بنمایدمي مي.  نوع نظر  از  البته  دولت  نظارت  و  مداخله  نيازمند  همه  از  بيش  آنچه    رسد 
سمن  مالي  عملكرد  دغدغه  است،  سود»حداقلي«  تقسي   ممنوعيت  و  ميا  و  ها    ندارایي 

این   2اعضاست.  تكليف سمن از  منظوررو  به  مالي  و  اجرایي  ارائه گزارش عملكرد  به    ها 
اساس   این  بر  نظر ميرسد.  به  و ضروری  منطقي  مالي،  و  اداری  فساد  بروز  از  پيشگيری 
سمن ها  مكلف  شده   غيردولتي،  سازمانهای  فعاليت  و  تأسيس  اجرایي  آیين نامه  مطابق 
بودند  گزارش عملكرد اجرایي  و  مالي  ساالنه خود را حداكثر تا دو  ماه پس از  پاپان هر  
سال مالي  به مرجع نظارتي مربوط  و نيز در طي سال، سایر گزارشهای  عملكرد اجرایي و  
انتشار   به  همچنين   نسبت  و  ارائ ه  مورد  یادشده،  حسب  مرجع  به  درخواست  بنا  را  مالي 
فعاليت   از گزارش ساالنه مذكور  برای  »اطالع عموم«   در  محدوده  جغرافيایي  خالصهای 

  های مليها و عملكرد تشكلفعاليت  نامه جدید، مقوله نظارت بردر آیين   3نند. خود اقدام ك 
به   از عملكرد تشكلها  و گزارشهای رسيده  باب تخلفها  در  نظر  اعالم  و  منطقهای  و 

 

 .خميني امام امداد كميته  و احمر  هالل   نظير. 1

 .هست  و  بوده  همراه  زیادی چاشني با  ها،سمن به سياسي  و يتي منا نگاه كه ایران از صرفنظر. 2

 نامه  اجرایي تأسيس  و  فعاليت  سازمانهای غير دولتي.ينیآ 5. ماده 3
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ها  سمن   اد و مدارکن اسفراه  ساختن موجبات بازرسي    1شورای ملي واگذار شده است. 
توسط بخش های نظارتي دولت  –  بيآنكه به استقالل و آزادی عمل آنها خدشهای وارد  
موجب   را  آنان  بيشتر  و  بهتر  هر چه  و  مسئوليتپذیری  پاسخگویي  شفافيت،  آید-  بستر 

 ميگردد.
ماده    موجب  به  تحقيق  ادارات  دارد.  وجود  مسجد  به  نسبت  تكليف  همين   14شبيه 
اتن  قانو و  از  شكيالت  ساله  همه  موظفند  خيریه،  امور  و  اوقاف  و  حج  سازمان  ختيارات 

تحساب درآمد و هزینه را  اماكن مذهبي )از جمله مسجد(، صور  متوليان و امنای وقف و
نمایند. اخذ    2مطالبه  قبال  در  ابالغ  از  بعد  ماه  سه  باید حداكثر ظرف  مزبور  صورتحساب 

 3تسلي  شود.اف مربوطه قاورسيد به اداره تحقيق یا اداره 

 گیرینتیجه
مولفه  -1 حداكثری  انطباق  نوشتار،  این  در  نویسندگان  سنجهتالش  با  مسجد  های  های 

در  مردمهای  سازمان را  سمن ها  اصلي  ویژگي  چنانچه  شد  داده  نشان  و  است  نهاد 
»غيرانتفاعي بودن«، »غير دولتي بودن«، »غير سياسي بودن« و »عضویت و فعاليت   داوطلبانه« 
خالصه نمایي ، مسجد به شرط استقرار در »وضعيت مطلوب« خود با سنجههای مذكور تا  
عبادی   اماكن  سایر  بسان  مسجد  به  رویكردمان  اگر  باری؛  دارد.  سازگاری  زیادی  حد 
موجود در ادیان جهاني )نظير معابد مردمان آسيای شرقي( باشد، در این صورت پر كردن  
محسوب   مسجد  كارویژه  زمره  در  چندان  مردم،  و  مي ان  دولت  موجود  خالء های 
دارای   شده،  تأكيد  بدان  شيعه  فقه  در  كه  همچنان  را  مسجد  چنانچه  اما  نميگردد؛ 
كاركردهای اجتماعي و فرهنگي دانست، داشتن چنين انتظاراتي از آن بجاست. در ایران  

 

 نامه  تشكلهای مردم ن هاد.یينآ 8بند ث ماده   .1

  يق غ نظر شعبه تحقپس از ابال  ند توانيمسجد(، م  ري)نظ  ياسالم  ينفع و اماكن مذهب   ی. ادارات اوقاف، اشخاص ذ2

های  دادگستری  طر    نمایند: )ماده  51   قانون   (، اعتراض خود را در دادگاه يحسابرس  و   ي و قسمت حقوق )مركب از د

تشكيالت   و  اختيارات  سازمان  حج   و  اوقا ف  و  امور   خيریه(.  چنين   دعوایي  كه   به   طرفيت  متولي،  ادارات   اوقاف   و  یا  

اشخاص   ممكن   است  مطر   گردد،  تابع   قواعد  عمومي  راجع   به   دعوای   حقوقي   است  و  مالزمه   با   محل   استقرار   شعب  

تحقيق   صادركننده  رأی   ندارد:  رأی  وحدت  رویه   هيأت  عمومي  دیوان   عالي   كشور،  شماره   216،  مور    

81/01/ .5731 
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به جهت نارسایي حلقههای واسط ميان مردم و فرمانروایان، از  دست  دادن ظرفيت مساجد  
به مثابه عامل كاهنده شكاف ميان دولت و شهروند، خطایي استراتژیك است. كمااینكه  
تشكل   مصداق  را  مذهبي«  »هيأتهای  نهاد،  مردم  تشك لهای  تبصره  3  ماده  2  آیين نامه 

 مردم نهاد نپنداشته و از شمول آیين نامه مذكور خارج ساخته است.
بخسمن   -2  دارند  حق  هزینه  شيها  هبه،  هاز  اعانه،  هدیه،  دریافت  طریق  از  را  خود  ای 

تأمي  حقوقي  و  حقيقي  اشخاص  از  حبس  و  چني وقف  ميزان  و  چگونگي  اما  نمایند.  ن  ن 
ميكمك كه  به  هایي  كه  باشد  نحوی  به  نباید  باشد،  نيز  دولتي  بخش  طریق  از  تواند 

نهادهای  مردم   وابستگي سازمان برخي  از  سي استهای  بلندگوی  به  را  آن  و  بينجامد  نهاد 
دولتي تبدیل و رُل مُبلغ، مروج و پمپاژكننده ایده گروه یا جریاني خاص را بازی نماید. از  
همين رو بود كه  از دیرباز از استقالل حوزههای علميه و مساجد سخن به ميان ميآمد. اما  
شهرداریها،   نظير  عمومي  نهادهای  كمك  به  اخير  سالهای  در  مساجد  فراوان  اتكای 
وزارت   و  اسالمي  تبليغات  سازمان  مساجد،  امور  به  رسيدگي  مركز  اوقاف،  سازمان 
فرهنگ و ارشاد اسالمي، دست نياز دراز نمودن مرتب و مكرر مسئوالن مسجدی  -  كه  
بيشتر ریشه در ساخت مساجد غيرمردمي و صِرف اتكا به كمك نهادهای دولتي دارد - به  
خودجوش بودن این نهاد، خدش ه  اساسي وارد كرده به گونهای كه بخشي از مخالفان تلقي 
خود   ادعای  صحت  بر  دليلي  را  ضعف  نقطه  این  نهاد،  مردم  سازماني  مثابه  به  مسجد 
البته   به سمن ها و  با كمكهای دولتي  این ميان مه  است مخالفت  ميپندارند. آنچه در 
مساجد نيست بلكه اساساً ميتوان حمایت دولت در جهت تقویت »جامعه مدني« را تشویق 
و ترغيب نمود، اما سازوكار این حمایتها را ميتوان در دو مفهوم خالصه  نمود: »بدون  

 تبعيض« و »بدون چش  داشت« باشد!
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