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 پیشگفتار

ت به تعدد بآسیب شناسی نسبه نوعی  شماستی که پیش روی ا هجزو

 مثمر ثمر باشد.تواند  می که توجه به آن مراکز مذهبی است

 و آن هم قرآن استت و برای هدایت وجود دارد کتاب  یکدر اسالم 

و  پیتامبر ستیره   یک سنت بترای تمستک پتیش روی ماستت و آن هتم     

ته یک مکان جهت تبلیتغ دیتن بته رستمیت شتناخ      و اهلبیت مطهرش است

 شده و آن مسجد است.

ی جتتز انحتتراف ا هو هرکتتدام از متتدار ختتود ختتارج اتتردد قطعتتا نتیجتت

 نخواهد داشت.

متادی یتا برتتری جتوئی دستت بته رقیتب          با اغراض سیاسی وی ا هعد

د کته بعضتا از   کننت  زنند و چنان با ظرافت عمل متی  می تراشی برای مسجد

 ماند. می دور چشم تیز بین علما نیز

 مثتل حستینیه،   یتحتت عنتاوین   غیرمستجد  مرکز مذهبی امروزه هزاران

غیتتره مشتت ول  و منظتتوره هتتای چنتتد ستتالن فرهنگتتی،  مجتمتت  ،دارالقتترآن

 د.نقرار ندار س آنها علماء دیندر رأ ند و عموماًا فعالیت

دور ختود جمت  کترده و    بته  متردم را   این اماکن در شهرها و روستاها

احساستات متذهبی آنتان    راحتتی از  به  ای  عده و برند می پناه به آن افرادی
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ح عرفتانی بتدون   بته اطتطال  هتای   شتکیل حلقته  بتا ت  ده، وسوء استفاده کتر 

 نهند.  م پایه یک انحراف جدید را بنا میکم ک دلسوز راهنمائی علمای

یتا یکتی از اولیتاء الهتی را در      ند امام زمتان نک می راحتی ادعا  هب

بتدون   و .باید ستاخته شتود  فالن مکان  کهو ایشان فرموده اند خواب دیده 

 د.نکن یمزاحمت اهداف خود را پیگیری م

تتا   از روحانیت قطت  کترده   را کنند ارتباط خود می اینگونه افراد سعی

 دار شود. آنها خدشههای  برنامه آنان، مبادا با روشنگری

روی  شناستی  ه انقالب رو به فزونی نهاده و آسیبدر سه ده این مراکز

  ار نگردیده است.مه و آن طورت نگرفته

 برداری نمتوده و امیتد دارد   ها را پرده آسیباین  مقداری ازاین جزوه  

ان و کارشناستان  شما عزیزبا همفکری و ارشادات راه برون رفت از آن را 

 .دی شایسته در اختیار عموم قرار دهطورت کتاب هب

از زحمات کلیه کسانی که در تهیه وتنظیم ایتن مجموعته متا را یتاری     

 ندتشکر میکنیم و از خداوند متعال برایشان آرزوی موفقیت مینماییم.کرد

 

 قم( -)موسسه مسجد تقی قرائتی
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 مقدمه

  2.)...إنَّمَا یَخشَی اللَّهَ مِن عِبَادِهِ العُلَمَاءُ...( 

یَعمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالیَومِِ ااََِِورِ...وَ لَو     )إنَّمَا 

  2.لَّا اللَّهَ...(یَخشَ إ
 

اار این آیات را در کنار هم متورد توجته قترار دهتیم مطتالبی بدستت           

 آید که برای بحث پیش روی ما وبرای مبل ین عزیز خواندنی است. می

ن و روایتات  دین است چون علتم در قترآ   علماز علم در این آیه  مراد

وعلوم  از خداستی علم دین، ترس  د و الزمهشو می به علوم انسانی اطالق

 .دیگر چنین ثمره ای ندارند 

 ترسند. فقط علماء هستند که از غیر خدا نمی

                                                           
 82. فاطر  1
 12. توبه  8
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کتته از کستتی جتتزء ختتدا استتت  مستتاجد منحصتتر در کستتانی آبتتادانی

 ترسند.  نمی

بتا  همتواره   استت،  رسالت الهی که همانامسجد عمران مادی و معنوی 

از غیتر  نترستیدن   با که جز همراه بودههایی قهری یا عمدی و فشار هاتنگنا

 عبور کرد. توان از آن خدا نمی

وجه اشتراك شیعه اثنا عشری با همه اهل سنت مسجد و وجته افتتراق   

 شیعه دوازده امامی با همه فرق ضاله شیعه در مسجد است.

لذا نبایتد تبلیتغ زمتان     کند با داشتن حکومت نوع و شیوه تبلیغ فرق می

در امر تبلیغ  د حکومت اسالمی فرددر نبو .طاغوت را با امروز مقایسه کرد

شتود، ولتی در حکومتت     موفق میو  خود، به طورت انفرادی عمل میکند

 زیتر نظتر   ید حرکت جمعی وموفق نیست بلکه با یفردحرکتهای اسالمی 

ده و مثتل  ، سیستمی تعریف نشت حکومت در هنوز حاکم باشد. اما متاسفانه

ایتن تشتتت    کته   هستتند  ان طاغوت افراد و موسسات جلودار امر تبلیتغ زم

 د.شو نامالیمات برای مبل ین و مردم می موجب فتنه و

سفرهای تبلی ی  قبل از هر چیز هویتت شناستی نیتاز     در برای نشر دین

 د آمده و چگونه باید مرتف  اردد.وجوه ب که چرا و چه چالشی است

مُلُمنَ )لِ َ تِقُ خود داردهای  به افته مبلغ نیاز به التزام عملی تبلیغ مؤثر

  .مِا اتَفعَلُمن(
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باید نتیجه هتم داشتته    یا ارشاد به کار خوب تبلیغ دین و ترویج احکام

  نه اینکه فقط ادای تکلیف باشد. باشد

آن هستتند  ایتر  اهند عمل به اسالم است و پتی خو آنچه مردم از ما می

  ما تنها ادعا داریم یا ادعای ما همراه با عمل است.  ندکه ببین

را هتا بهتتر از آن    اویند کته رستانه   چیزهائی می ل ین و خطباءمبعمده 

چون طالب  ندارد رادر بین مردم مبلغ کنند ولی تأثیر حضور طلبه  یبیان م

 طرفته   های دیگر یتک  کنند و رسانه مردم را دعوت می ،با عمل و معاشرت

   .اند و تنها اویندهبیان میکنند 

و به ایتن دلیتل    ،نه معلم است،  مربی جامعه نیکه روحا توجه به اینبا 

 .اوینده عامل به اسالم باشد نه فقطباید 

داری باشتد نته دیتن دانتی و      تبلیتغ بایتد شتریعتمداری و دیتن     ی نتیجه

  اریزی. شریعت

باید به اندازه اعتبتار ختود   هر کسی عالوه بر موارد باال باید بدانیم که 

وحرفهتا را   ،نجی کنتد ست اعتبار از تکلتم نیتز    تر وپیشتتر سخن بگوید و بیش

ااتر متا روایتتی خوانتدیم و متردم از متا ستند         و مستند ومستدل بیان کنتد. 

 ،باری ما استاعت خواستند دلیل بر بی

اویند منقول استت   علماء اخالق در کتب خود هنگام نقل روایت می 

ستند الزم استت و بتا     ،با اینکته در کتابتت   کنند و معموال سند را ذکر نمی

واین دلیل بر اعتماد خواننده وشنونده بر کالم عالم  ،کند یسخنرانی فرق م
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 در ستخنرانی هتای ختود    )ره( کمتر از متن قترآن همانگونه که امام  است.

کرد، ولی کالم و کردارش مطتابق بتا کتل قترآن بتود نته مثتل         استفاده می

و کتتل قتترآن را مشتتکوك جلتتوه  میکننتتد برختتی کتته یتتک آیتته را تفستتیر

 دهند. می
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 ی ممفقیت در تبلیغ دین راهکارها 

 پرسش وپاسخ -1

مردم نیاز به ابزار شناخت دارند نه خود شناخت، نیاز به ط ری، کبری 

معنتا   )ا اِکورَاه( باشیم تتا   )تَبَیَّن الرّشد( مصداق دارند نه نتیجه. ما باید

دیتتن  نتد مانبتتی اثتر بلکته مضتر استت     دهتد و الّتا دیتن اکراهتی و ابتزاری      

 . روانی م ای و بنی امیه بنی

اکثتر   و کمتر در مقام وعظ و خطابه و ستخنرانی بودنتد   ائمه اطهار

 متا  ااتر وعتظ وخطابته بتود،     روایات ما به طورت ستوال وجتواب استت.   

 یم.هزاران جلد کتاب خطابه و سخنرانی داشت

 ائمته اطهتار   دارنتد  به سخنرانی بعضی از خطبا که ای عشق و عالقه

در  و مناب  اهل بیت ، مقدار کمی از آنهادر مجموعه روایات لذا   نداشتند

هتا کمتتر    و جالب این که در اسناد فقهی هم بته خطبته   مقام سخنرانی بوده

که بهترین و   است در قالب سؤال و جواب ،روایات و بیشترشود  استناد می

 .استمؤثرترین شیوه تبلیغ 

ستخنرانی   ینتدازیم و مرتبتا  لتف ن خود را بته تک  وکمتر سخنرانی کنیم 

تفتاوتی متردم بته     سبب پایین آوردن قداست قرآن و حدیث و بی کنیم که

 شود. میو عدم موفقیت ما منبر و محراب و مسجد 
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 جایگاه شناسی -2

هم نماز با  آن ،(الصاله )اوّل ما یُحاسب به العبداار معتقدیم که 

عمالً بته جامعته تزریتق    را  اقامه آن در مسجد خاص خودش، پس شرائط 

در مستجد،   وبدانیم با اقامه نماز جتذاب  م را به مساجد بکشانیمکنیم و مرد

همه خیرات دیگر را بته همتراه ختود خواهتد کشتاند چنانچته در روایتات        

  .اذا اعتاد الرجل بالمسجد فاشهدوا له بکل ِیر()داریم که: 

 مشاوره دادن -3

 هاست کته از برکتات آن   زمینه همه خیرات و خوبی جماعت و مسجد

اشتن سواالت علمی و دینی و مالقات و حشتر و نشتر بتا علمتاء     به همراه د

 است. 

 ل حتالّ  های ختود  زیادی در مسجد با مشاوره ، ساعاتخیلی از ائمه جماعات

آوری اعانتات   دنبال جمت  به موفق هستند و بعضی هم همیشه  اند و ردممشکالت م

در اداره دانی توفیتق چنت   باشتند و در نهایتت    کتابخانه و غیره متی  م و کانون ومرد

 یاطتل مستاله   مستجد تتدارکات   ، چرا که در این طتورت ندارندامور مسجد خود 

 .رود و امامت و نظارت و مشاوره به حاشیه میمحسوب میشود 
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 درد آشنایی -4

و  کنتد  متی  مریض مشتکل ختود را بته پزشتک حتاذق عرضته       همیشه

نتد کته   نه اینکه دکتر ستخنرانی ک  پزشک نیز درمان مناسب را بیان میکند.

بتا بیتان درد    کس نیتاز دارد مراجعته کنتد بلکته     من چه داروهائی دارم هر

 مبل تانی  .کنتد  ک نسخه مناسب همان فرد را تجویز میپزش ،توسط مریض

 کننتد  ونیتاز آنهتا را بررستی نمتی     کننتد  نمتی  توجته  ختود  بیمتار درد  که به

 .توانند موفق باشند نمی

 تمجه به زمان ومکان -5

 ،غ توجه به زمان و مکتان تبلیتغ استت   توجه در تبلییکی از نکات قابل 

ماه مبارك رمضتان و   ،در تشی  بهترین ایام تبلیغویژه  به در فرهنگ دین ما

ای الزم جهتت  متردم آمتاد   ختود اکثتر   هماه محرم الحرام است کته خودبت  

ها بترای تمتام ستال     باید در این فرطت ، البتهشنیدن وعظ و اندرز را دارند

جد انه اینکه کاری کند که بعد از محرم و ماه رمضان مس دریزی کر برنامه

 دشود و امام تنها بمان خلوت 

بهترین مکان تبلیغ مسجد استت ولتی متأستفانه در یتک قترن اذشتته       

ای دانسته یا ندانسته در طدد انتقال این مکان تبلی ی منحصر به فرد بته   عده

مشتکالتی   ،با جابجائی انداخته و ؤثر را از کارهای دیگرند تا تبلیغ م مکان

 ند.وجود آور هرا ب



 
 

 05  آسیب شناسی مراکز فرهنگی 

 

 

 فصل اول

 مسجدالف. 

خصوطیاتی که در مسجد هست و در مراکز به اطتطالح فرهنگتی دیگتر وجتود         

 :توان اینگونه بر شمرد ندارد را می

 

 تنها ِانه ِدا

مَنْ أَظْلَ ُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ یُوْْکَرَ   وَ)با توجه به آیتات  

)إنَّمَا یَعمُورُ مَسَواجِدَ اللَّوهِ مَون     و  2...(فِی َِرَابِهَا  یهَا اسْمُهُ وَسَعَىفِ

و آنچته در متتون    2ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالیَمِِ ااََِِرِ...وَ لَ  یَخشَ إلَّا اللَّهَ...(

ساخت مسجد عبادت و یک اطتل استت و موضتوعیت    دینی آمده است؛ 

                                                           
 111بقره  1

 12توبه  8
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حاضر نخواهد شد باز هم مسجد سازی  دارد ولو اینکه بدانیم کسی در آن

 عبادت است.

های وجودی مسجد نظارت عالم بر عابتد استت کته در     یکی از فلسفه

 شود.  غیر مسجد از کنترل خارج می

احترام ازاردن به مسجد، واجب عینی است و هیچ کتس حتقّ تحقیتر    

 «.ملعمن ملعمن من ل  یمقر المسجد»مسجد را ندارد؛ 

آید و فقط برای اقامه نماز  خداوند به شمار می رفتن به مسجد، زیارت

 نیست.

 ی خداوند متعال است. دفاع از مسجد، خواسته

هر کار و مکانی که متردم را بته نحتوی از مستجد جتدا کنتد، منت  از        

 مسجد و سعی در تخریب آن است.

رفتن به مسجد مستحب ولتی متان  شتدن یتا نرفتنتی کته باعتث نترفتن         

 است. دیگران شود بدترین ظلم 

تطهیر مسجد، الزم است )واجب کفایی(، اار چه کستی در آن نمتاز   

 خالف تعمیر حسینیه و امثالهم. نخواند، به

چرا باید خیلی از متولیان امر، ناخواسته و بدون توجته در لیستت ستیاه    

قرار ایرنتد و بتر کتار     )مَن اظل  ممن منع مساجداهلل(مانعین مسجد 

و از آن بتتاالتر بتتا شتتعارهائی همچتتون  ختود مباهتتات و افتختتار هتتم بکننتتد 

سازی بهتر از مسجدسازی و ترغیب مردم و حمایتت از ستازنداان    مدرسه
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دهنتد ولتی    ها، هدیه دادن و امتیتازاتی متی   غیر مسجد و راهنمائی و تشویق

کسی که مسجد ساخته تاکنون هیچ تقدیر و تجلیلی بایسته نداشته بلکته بتا   

 شی هم برای آنان شده.طرق مختلف و غیر رسمی مان  ترا

ختوانیم   اویند ما در نمازخانه یا حستینیه نمتاز جماعتت متی     بعضی می

چون مسجدی نیست که نزدیک باشد. در جواب باید افتت  ااتر همتین    

افتادنتد و همتین در تخریتب     نماز خانه نبود مردم به فکر ساخت مسجد می

 مسجد کافی است. 

رفتته شتده و لتو ستاخته     مخفی نماند زمینی که برای مسجد در نظتر ا 

 نشده باشد حکم و فضیلت مسجد دارد. 

 وایت یت برایمرکز

شد چرا  ساعده اار در مسجد بود، غصب خالفت نمی وقای  سقیفه بنی

حتی بعد از عثمتان حاضتر بته بیعتت در خانته نشتد و         که امیرالمؤمنین

وقتتی مرکزیتت استالم از مستجد بته       .«ا بیعة اا فی المسجد»فرمود: 

ها رفت عاشورا پدید آمد . همه میدانیم که نماز انسان را متعادل  اراالمارهد

کند واز فحشا ومنکر باز میدارد، مسجد نیز جامعه را در حتالتی ختارج    می

دارد. بتاالترین ارزش علمتاء و ائمته مستاجد بته       متی  از افراط وتفریط نگه

 هنگتام  کنترل جامعه است و بتر همتین استاس استت کته امتام زمتان       

 داد. ظهور، مرکز حکومت خود را مسجد قرار خواهد 
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وسعت هر حکومت استالمی بته داشتتن مستاجد زیتاد و همراهتی آن       

طتوری کته حتتی ستالطین جتور هتم بترای         مساجد با حکومتت استت بته   

کردند در امور اداره مساجد و بتر طترف کتردن     نگهداشتن مردم سعی می

ی ما تشکیل احزاب،  بته  مشکالت آن همکاری کنند. اما در انقالب اسالم

است  جای آن را  وجود آمدن مراکز فرهنگی متعدد، نشریات و... نتوانسته

 بگیرد.

حاکم با مساجد فراوان و فعال است کته میتوانتد حکومتت کنتد و اال     

 والیت فقیه در حاکمیتش با مشکالت متعددی روبرو خواهد شد.

 مسجد محل زیارت ِدا،پیامبر، ائمه و مممنین:   

 « ثمّ زارنی فی بیتی » ... زیارتگاه خداوند و أنبیاء الهی.  -2

ار چه محلّ زیارت خداستت و در روایتات زیتادی بته آن اشتاره       -1

شود و حال آنکه از آداب مسجد نمتاز   شده ولی کمترین توجّه به آن نمی

جتائی کته   است نه اینکه یکی از آداب نمتاز وقتوع آن در مستجد باشتد؛     

 در آن اذشت و بیشترین آیات الهی در آن نازل شد.   بیشترین عمر پیامبر

)السوالِ علیو    خوب است در هنگام ورود به مستجد بگوییتد    -1

 ایهاالنبی و رحمه اهلل و برکاته(

  «ولد علیّ فی الکعبة » زایشگاه والیت و روحانیّت.  -4

 در کعبه(. پرورشگاه امامت و رهبری. )سه روز ماندن علی
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 لهی.مزار أنبیاء ا -5

  )المساجد بیمت اانبیاء(استراحتگاه أنبیاء الهی.  -6

 «المساجد مجالس األنبیاء »مجالست أنبیاء علیهم السالم.  -1

 مساجد سنگرند 

یابیم که دشمنان دین ما، به نیکی دریافتنتد   با مروری در تاریخ  در می

هتایی ستخت و    تترین د  و ستنگری کته از آن ضتربه     ترین و محکتم  اطلی

ن ناپذیر ختورده و خواهنتد ختورد، وجتود مکتان مقدستی همچتون:        جبرا

 است. ن آن، و ایامی همانند محرّم و فصول تبلی ی دیگرمساجد و اماما

آری، مساجد سنگرهای نفوذناپذیر اسالم و مسلمین هستتند؛ از همتین   

ترین توان و کوشش خویش را برای تخریب و تضتعیف   رو دشمنان، بیش

ای جدیتد در طتدد مبتارزه بتا آن      روز با طترح نقشته  کار ارفته، هر  آن به

هتای مبتارزه بتا ایتن مکتان را، احتداث        هستند. آنان یکی از مؤثرترین راه

های فرهنگی، مذهبی  هایی با عنوان حسینیه و تکیه و مراکز و مجتم  مکان

هتای اخیتر بتا     این کار در اذشتته و در ستال  اند. و ... مورد توجه قرار داده

اروهی از مردم نیز آااهانه، یا ناآااهانه بته   شود.  نبال میشدت بیشتری د

چنین مراکزی که معموالً در چند قدمی مساجد، در هر کوی و برزنی پیدا 

 اند! اردان شده های خدا روی شود، روی آورده و قهراً از خانه می
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ر شده و لکن مستجد و  کارکردهای مسجد بعد از انقالب  چندین براب

ه بت  نحتوی کته   ، بته پیدا نکرده اندرا و اطلی خود ه بایسته جایگا امامت آن

آمار نماز طبح  به کمتر از پنج درطد مساجد رستیده، از نظتر   عنوان مثال 

درطتد مستاجد     مشکل جتدی وجتود دارد. شصتت    ،سرانه و تعداد مسجد

را  حدود ستی درطتد جمعیتت کشتور     هستند. کهموجود کشور روستایی 

هم در بافتت قتدیم(    مساجد در شهرها ) آنو چهل در طد  تشکیل میدهند

  از کل جمعیت کشور. با جمعیتی بالغ بر هفتاد درطد میباشد 

 بحتران نیتز  ها و حاشیه شهرها  در محدوده توسعه یافته شهرها، شهرك

و  مسجدستازان تنها کشوری باشیم کته  ما شاید  مسجد وجود دارد. کمبود

هزینته آب و بترق و اتاز از    د و هنتوز  نت اهالی مسجد پشتتوانه قتانونی ندار  

 شود در حالی که مستاجد بیشتترین ختدمات را بته نظتام      می ارفتهمساجد 

 دهد. می اسالمی ارائه

بایست بتا دقتت    بعد از پیروزی انقالب و جنگ همه امور فرهنگی می

شتتد چتترا کتته الزمتته حکومتتت وجتتود نیروهتتای منتتافق و   کارشناستتی متتی

و اار مراقبت نشتود نتیجته   ند که باید شناسایی و طرد شوطلب است  پست

 معکوس خواهد داد. 
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 کارکردهای بزرگ 

 -انقالب اسالمی، از ساختمان و فضای مسجد ی  دشمنان قسم خورده

هراسند که  هراسی ندارند، بلکه از آن می -و چه بزرگ  چه کوچک باشد

و بتتا هتتدایت  -اهتتل ایمتتان،  مردمتتانی وارستتته و طتتاحب آن بنتتا، بدستتت

را فریفتت و   توان آنان ، که هراز نمیهای علمیه و حوزه نیت راستینروحا

آنان را سرنگون کنتد و نقشته    -ندیا به انحراف کشا تهدید، یا تطمی  کرد

 شوم آنها را نقش بر آب سازد 

حرکت مردم بدون روحانیت یا روحانیت بدون متردم  دشمنان میدانند 

 جمت  د قابل ن دو فقط در مسجهمواره ابتر و محکوم به شکست است و ای

 .است

 ای برای همه ِانه جدمس

پیشتوایی الهتی )پیتامبر و     پتذیرش  های اسالم عزیز، دیتن در  بنابر آموزه    

 )االسالم هو التستلیم( . و)ان الدین عند اهلل االسالم (شود،  ائمّه( خالطه می

نباشتد، هتر    ی پیامبر اکرم چنانچه کسی از لحاظ عقیدتی، وابسته عقیده

بر زبان بردارد، دیندار نیست. هراز نباید « اهلل،اهلل»لحظه فریاد چند لحظه به 

وَأَطِیعُما اللَّهَ وَأَطِیعُما الرَّسُوملَ فَونِن   )پیام قرآن را به فراموشی سپرد: 
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و پیامبر، راه ختویش را بته    2(رسُملِنَا الْبَالَغُ الْمُبِینُ  تَمَلَّیْتُ ْ فَنِنَّمَا عَلَى

قُلْ هِْهِ سَبِیلی أَدْعُوما إِلَوى اللَّوهِ    ) ساختفرمان خدا، چنین آشکار 

؛ 1(بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِی وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکینَ  عَلَى

تر افراد جامعه، حتی کسانی که مدّعی روشنفکری و تحول  اما چه بسا بیش

ختوش کترده و از   هستند، فقط و فقط بته عنتاوین و شتعارهایی چنتد، دل     

که تنها در پرتو تفقّه و درك همراه بتا بصتیرت     -پرداختن به حقایق دین 

 بازمانده اند. -اردد حاطل می

آیتد کته در عصتر پیتامبر      از بررسی متون دینی و روایات چنین بر متی 

مسجد، دارای منبر، محراب، طفّه، روضه الصّبیان )=محتلّ بتازی    اکرم

آب بود، ولتی از مرافتق دیگر)مثتل طتندوق،      کودکان( و احیاناً درخت و

توان یافت. و ستپس در   کتابخانه، مست الت و حسینیه و امثالهم( نشانی نمی

دارای مکان امانات و کتاب نیز  –های عبّاسی  به ویژه خلیفه –دوران خلفا 

 1اردیده است.

ارچه مسجد در طدر اسالم محل حکومت بود و در عصر ظهور نیتز  

های حکومت باید در مسجد برپا باشد.  هد بود و همه شعبههمین اونه خوا

                                                           
 18تغابن/ 1
 102یوسف/ 8
زی، بدون آن که در ساختمانی مستتق  و مزت ن کتتاا یتا امانتاد بابتد. طات  است اد تتاری          3

مستقر در مستجد، نته در ب تایی گداهانته،     ی  نزستین چی ی که به مسجد ملح  بده، کتابزانه
 هردید، اما حکم مسجد را ندابت. می نی  تا چ دی پیش در گوار مساگد، ب اها  هاست. حسی ی
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اما چرا بعضی امور که بودجته و ختدمات دولتت را دارد بایتد در مستجد      

توان سراغ از مساجدی کوچک و بتدون منبتر    باشد. همچنین در تاریخ می

خوانده اند و نیز مساجد جام ،  ارفت، که فقط در آن ها نماز جماعت می

انتد. ایتن    ساخته و حکیمان برای نماز جمعه و تدریس می که غالباً حاکمان

اونه مساجد بته اروهتی ختاص تعّلتق نداشتت و درهتای آن هتا پیوستته         

ی  های مختلف، راه داشتت و ثتواب حضتور و اقامته     اشوده بود و به محله

 تر از مسجدهای محلی است. نماز در چنین مساجدی، افزون

، پل، درمانگاه و مستافرخانه  کسی با ساختن مراکز خدماتی )مثل جاده

مجانی( برای مردم مخالف نیست ولی در ساخت مراکز عبادی، متذهبی و  

 فرهنگی باید دقت کرد. 

 مسجد و مدرسه

ها معتقتد بودنتد: مستجد مکتان      عالمان هوشمند، هنگام احداث حوزه

 2درس و تعلیم و تعلّم است و حتی خوابیدن طلّاب در آن بی اشکال است.

مخالف ساخت مدارس به طورت جدااانته بودنتد، امتا پتس از     در نتیجه: 

اذشت زمانی چند، و کثرت دانتش پژوهتان دینتی و ازدحتام در مستجد،      

                                                           
مسجد در دوران ناوی )ص( فقت  مزوتوص ااتادد ناتود، بلکته در آن بته امتور مزتلتف          1

آید مساگد اور ظهور نی  گایگتاه   می پرداخت د. از روایاد بر می سیاسی فره گی، اگتماای و
 آموزش قرآن و الوم اسالمی خواهد بود.
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هایی را در طحن و حیاط مساجد برای ستکونت آنتان در    ها و حجره غرفه

نظر ارفتند )مسجد جتام  االزهتر کشتور مصتر نمونته آن استت(. پتس از        

ت این سیره و سنّت مبتارك استتمرار یابتد و    رف انقالب اسالمی، انتظار می

کته جماعتت   ؛ چنتان  2های علمیه از مراکز شهرها و بازار، جدا نشود حوزه

تبلی ات، سکونت، خوردن و خوابیدنشان در مسجد است  تبلی ی اهل سنت

. خوردن در مسجد خصوطا اار به قصتد تبترك باشتد پستندیده استت و      

جد جایز است و کراهتی ندارد. خوابیدن خصوطا برای خادمان دین و مس

وجود مدرسه علمیه در کنار مستاجد بتزرگ تتوفیقی استت بترای طتالب       

 جهت شرکت در نماز و تامین کننده نیروی انسانی مسجد است.

ی ستاخت غیتر    وقتی عالمان بزراتوار، بترای ستکونت طلّتاب، اجتازه     

توان مکانی را ساخت که رقیتب مستجد، باعتث     مسجد ندادند، چگونه می

ویگردانی مردم از آن، و عاملی بترای تلبتیس و تلویتث ستاحت مقتدّس      ر

ها )=وهّابی ها( زشت ترین نقدها را  شیعه اردند؛ آن اونه که بدترین فرقه

 1کنند. بر ضدّ ما بر زبان جاری می

                                                           
اختواصتی  از گملته   هتای   احتمتاً  گایگتاه  و اسکان طالا در بهرک ها، مجتمع هتا و ...   1

ً هتای   معضالتی است، که باید در مجالی هسترده بته آستیه هتا و چتالش      آن پرداخت.اگمتا
که گدای از مردم و مسجد تحوی  الم ک د در تالیغ و مواگهه با مردم دچتار مکتک    ای  هطلا

ک  د و  می خواهد بد که بده و بعضی از طالا در پادهانی تحوی  کرده و در پادهانی تالیغ
 از تالیغ در بین اامه مردم ااگ ند.

افضتته یرفضتتون المستتاگد و  انّ للکتتیعه مستتجد  تترار یستتمکی بالتّکایتتا و الح)ستت یکاد  و)الر    8
 ها...( یعطلونه
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 مساجد و مراقد مطهّر

ستاختند و شتاید نتتوان     تتر از مراقتد متی    علمای دین مساجد را بزرگ

مسجدی در کنار یا قسمت باالسر آن پیدا کرد، )حترم   مرقد معتبری بدون

مطهر همه ائمه که ساختمان و بنائی دارنتد( چنتان کته مستجد اوهرشتاد،      

 و مسجد اعظم، کنار مرقد حضرت معصتومه  کنار مرقد امام هشتم

های بایسته و الزم را  شود، این نمادها، به دوستان و دشمنان، درس دیده می

 2آموزد. می

 اد هر شهرمسجد، نم

در ورودی برختتتی شتتتهرها، نمتتتایی از حیوانتتتات و یتتتا محصتتتوالت 

خورد، کته نمتاد    های اونااون به چشم می کشاورزی در قالب ها و هیأت

های سبز، در کشورهای استالمی   اقتصادی و سبب ایجاد توقّ  است. چراغ

ی طبّتاخی، کبابسترا، و    عالمت مسجد بتوده و هستت، امتا در ایتران نشتانه     

شناستند و   آید. اکنون شهرها را با برج ها متی  ز )شکم( به شمار مینمادی ا

در حتالی کته رضاشتاه     ها را غبار غفلت و فراموشتی پوشتانده استت.    مناره

پهلوی افته بود که  نماد شهرها نباید مسجد باشد بلکه باید شهربانی باشد 

                                                           
هفت ی است: فق  در ک ار حرم حضرد معوومه چهار مسجد ب اسایی بده استت: مستجد    1

 باًسر، مسجد طااطاایی، مسجد ااظم و مسجد محمکدیه.
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وبرخی سعی دارند به جتای مستجد در هتر شتهر، ستاختمان استتانداری و       

 اری ، نماد باشد.شهرد

احداث مسجد در ورودی شهرها، بسی شایسته و بایستته تتر از مظتاهر    

 رسد زیرا؛ دیگر به نظر می

 شود؛ تابلوی شهر محسوب می -2

 سازد؛ هنر معماری آن شهر را جلوه ار می -1

 برای مهمانان قابل بهره برداری است؛ -1

 د.کن جامعه شناسی و بهداشت روانی شهر را معرفی می -4

 افزاید. می مقدّس است و روح معنویت را در شهر -5

هتتر شتتهری متناستتب بتتا آب وهتتوای ختتودش مستتجد ستتاخته    در -6

 شود. می

 ااه است. برای مسافران استراحت -1

 برای حاضران نماد دینداری و فرهنگ دینی. -8

 برای دشمنان دلهره و برای دوستان سنگری مطمئن است. -1

 :مسجد نماد دین

تاریخ، بر اساس رخدادهایی همچون ت ییر قبلته، ردّ شتمس و   در طول 

های میان مدینه و  ها(، منزل بستند )میقات احرام می هائی که پیامبر مکان

تبوك و ... مساجد فراوانتی بنتا اردیتده کته در شتمار مستاجد محستوب        
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شوند. و سیره وروش حاکمان این بوده که در هر مکانی که یک اتفاق  می

داده است مسجدی به عنوان یادبود ستاخته شتود، امتا امتروزه     تاریخی رخ 

سازند، که عالوه بر اسراف، بی  هایی را می ها و مجسمه جای آن، تندیس به

هویتی و مخارج سنگین، قابل استفاده نبوده، ااهی مظهر فساد و فحشا نیتز  

 شوند. واق  می

 مساجد شیعه و سنی

ن کَمَون صولّی َِلوفَ    من صلّی َِلفهُ  کَمَو »عباراتی ماننتد :  

و ... که از امامتان   «کَمَن شاهر سَیفَهُ فی سبیلِ اهلل»یا « رسمل اهلل

نقل شده مؤیّد این مطلب است که حکم مسجد چه از شتیعیان   معصوم

باشد وچه از اهل ستنت تفتاوتی نتدارد و هتر دو فضتیلت مستجد بتودن را        

 دارند.

ااون جهتان و فرقته   ها و کشورهای اونت  هیچ تفاوتی بین مساجد قاره 

های اسالمی وجود ندارد و حکم مساجد اهل سنت و فِرق آنها با مستاجد  

 شیعه یکی است مانند قرآن که در بین تمام فرقه ها واحد است.
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 مسجد: سابقهب. 

إنّ أوّل »هتای روی زمتین همانتا مستجد بتوده       تترین ستاختمان   کهن

خلقت انسان مسجد  دو هزار سال قبل از و به قول امام طادق  «بیت...

ساخته شده، امّا چگونه و به دست چه کسانی؟ این مطلبی استت کته بایتد    

 بررسی شود.

آخرین چیزی که در روایات به بقای آن اشاره شده نیز مسجد استت.  

و خورشتتید  «إذا زلزلووت اضرز زلزالهووا»وقتتتی زمتتین زلزلتته شتتود 

چستبد   متی مانتد و هماننتد جزیتره بته هتم       خاموش، فقط زمین مساجد متی 

دهد کستانی کته در    و تاریخ اذشته نشان می «ینض  بعضها إلی بعض»

مسجد و با مسجد بوده اند مثل مسجد مانداار شده اند. انبیائی کته در امتر   

ایتم   انبیائی داشتته مانداار ترند.  مسجد سازی و تطهیر آن اام برداشته اند،

وند. که از مسجد ختارج نشتده تتا نکنتد در ختارج مستجد قتبض روح شت        

هم در مسجد به دنیا آمد و هتم پترورش یافتت و هتم در      امیرالمؤمنین

خواستته   مسجد ضربت شهادت خورد و آنچه خداوند از انبیاء و ائمّته 

و إذ »است در مرحلۀ اوّل ستاخت مستجد و نگهتداری و ختدمت بته آن      

بوده و در مرحلتۀ بعتد تطهیتر مستجد و      «بمأنا إلبراهی  مکان البیت...

 از آالیش هاست.غبارروئی 
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 سیمای مسجد در قرآن:  ج.

و بته دلیتل   « أوّل بیت وضع للنّوا  »اوّلین خانه برای مردم استت؛       

اینکه برای مردم است، هرکس به حقوق مستجد تجتاوز کنتد حتق النتاس      

 انجام داده واناهش نا بخشودنی خواهد بود مگر با رضایت مردم.

حتی اطراف آن هتم   «رکاللْی ببکّة مبا»مبارك ترین قطعۀ زمین 

 . ) بارکنا حمله(مبارك است 

  )و اذ بمانا ابراهی ...(.طراح و معمار آن خود خدا است؛ 

خدمت کردن در مسجد نذری بوده که برازیداان انجام میداده اند و 

)نْرت ما فی افتخار همه انبیاء بوده است. و بر آن مستند شرعی داریتم.  

 که در قرآن آمده.تنها نذری است  بطنی محررا(

أمنیّتت اجتمتاعی،    «و مون دِلوه کوان آمنوا     » امن ترین مکتان  

سیاسی، اقتصادی، ختانوادای، فرهنگتی، غتذائی و روانتی کته هتر کتدام        

 احتیاج به بحث مفصّل دارد.

قیاماً »ها نیستت.   ای است که بدون آن قوام ومقاومتی برای انسان خانه

 «.للنّا 
 . )واتخْوا من مقاِ ابراهی  مصلی(. یاداار مانداار انبیاء است
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)مووا کووان در ستتاخت آن شتترائطی بتترای ستتازنداان وجتتود دارد   

)انما یعمر مساجد اهلل مون  یتا   للمشرکین ان یعمروا مساجد اهلل(

  آمن باهلل...(
 )سماء فیه العاکف و الباد (حضور در آن غریبه و خودی ندارد 

شود که مسجد  برای همتۀ   یاز )قیاماً للنّاس( و )وض  للنّاس( فهمیده م

 وضع لکافّة النوا  فرمایند:  ها است و در موضوع وقف مسجد می انسان

 نه فقط برای مؤمنین یا مسلمانان.

فی بیمت أذن اهلل أن »  تواند رفی  باشد؛ ای است که می تنها خانه

 «.ترفع

 .«إنّما یعمر مساجد اهلل»ساختن آن کار همه کس نیست؛ 

فیه رجال یحبّومن أن  » داران پاکی استت؛  محلّ پاکان و دوست 

 «. یتطهّروا
« و ل  یخش إا اهلل»... مسجد جایگاه علماء و مراج  دینی است. 

 و )انما یخشی اهلل من عباده العلماء(.

فیوه رجوال یحبومن أن    »نمایشگاه موحّدان  پیر و جتوان استت؛   

 «یتطهروا

فیه » ند.خواستگاه خوبان و کسانی است که دوست دارند خوب باشت 

 «رجال یحبمن أن یتطهروا
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و لما دفوع اهلل النوا  بعضوه     » پاسگاه نگهداری دین استت .  

 «ببعض لهدّمت صمامع و بیع و مساجد 
ال  تر شتود. )  هر کس با آن در افتد زود طومارش در هم پیچیده می 

 ( کیف فعل رب  باصحاب الفیل

سوبحان  »ت. سفرهای آسمانی و محل عروج و نزول پیامبر است  مبداء

 « الْی أسری بعبده 

موون أحووبّ القوورآن فلیحووبّ » محتتلّ آشتتنائی بتتا قتترآن استتت.  

 «المساجد
فیه رجال »هتا.   ها و نابسامانی آمادااه برای برطرف کردن ناهنجاری

  «یحبمن أن یتطهروا
 «.غدو و ااصال»طبحگاه سحر خیزان. 

 .«و عشیّاً ةبکر»شامگاه شب زنده داران. 

 «.فی بیمت أذن اهلل أن ترفع»دینی. بارزترین نماد 

خدمت به مسجد شرف و فضیلت برای انبیاء نیتز هستت چته رستد بته      

 سایر مردم.

مون أحوبّ القورآن    »پایگاه قرآن و قرائت و عمل به قرآن است . 

 «.فلیحبّ المساجد
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 احکاِ بنای مسجدویژگیهای  د. 

  ساخت آن عبادت است ارچه کسی در آن نماز نخواند. -2

کنتد یعنتی    اار حاکم شرع مخالف باشد حکتم مستجد پیتدا نمتی     -1

 شرط والیت است نه ال بشرط.  به

تمام مساجد، مشترك المناف  هستند. ااتر تجهیزاتتی در مستجدی     -1

 یابد. بالفایده بود به مساجد دیگری انتقال می

اندازه خاطّی ندارد مستجد بتزرگ و کوچتک هتر دو مستجدند.       -4

 2.«لم کمفحص قطاه...من بنی هلل مسجدا و »

اش بقدری کوچتک   ای است کوچکتر از انجشک و النه )قطاه پرنده

است که سر و دُم آن از النته بیترون استت. کستی بته ایتن انتدازه مستجد         

 بسازد.(

تعدّدش مضرّ نیست هر چه زیاد باشتد. آنچته ضترار استت مستجد       -5

 شود. نیست و مسجد هیچگاه ضرار نمی

بتاز استت و کستی حتق بستتن یتا منت          درب مسجد بته روی همته   -6

 دیگران از ورود را ندارد. 

احکتتام و آداب خاطتتی دارد و بعضتتی احکتتام در مستتجد مت یتتر    -1

 شود.  می

                                                           

 56/65/07. بحاراالنوار  1
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های بی محتوا و مخدّر و اشتعار خیتاالتی    ها و رمان خواندن داستان -8

 در مسجد ممنوع.

ستتکوت در آن، آبتتادی و ستتر و طتتدا کتتردن در آن، تخریتتب  -1      

 «کیف یعمر المساجد؟ قالما ا ترفع فیها اضصومات »د است. مسج

)و هر اونه سر و طدائی که مردم را از مسجد فتراری دهتد مصتداق آیته     

 است. سعی فی ِرابها(

شتتود بتته ختتالف    تنهتتا مکتتانی کتته کتتاربردش عتتوض نمتتی     - 24

 کاروانسراها، حمامها و دانشگاهها.

 ند.إمام مسجد، بانی و مؤسّس حق وتو ندار  - 22

توانتد استتفاده کنتد.     ای است که خود واقف هم متی  تنها موقوفه -21

 ها برای واقف امکان استفاده نیست. بعضی موقوفه

 مبداء مناسک حج و عمره است. )لزوم احرام از مساجد میقات(    -21

توانتد بتر آن تستلّط پیتدا کنتد. چتون        مرکزی که هیچ کسی نمی -24

 إختصاطی ندارد. تولیّت پذیر نیست و هیچ کس حقّ

 « حیّ علی ... »  شرکت برای عموم مسلمین آزاد است. -25

 

 فضائل مسجد:. ه

 حتی نماز فرادی در آن فضیلت دارد.  -2
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 رفت و آمد به مسجد سفارش شده و ثواب دارد.  -1

ساختنش عبادت است اارچه کسی در آن نماز نخواند. مسجد  -1      

ختتودش عبتتادت استتت یعنتتی هتتم   ستتازی مقدّمتتۀ عبتتادت نیستتت، بلکتته 

 موضوعیّت دارد هم طریقیّت. 

 هر تعداد مسجد کنار هم باشد رقیب برای هم یا ضرار نیستند.  -4

ساختنش آسان است چراکه به اندازۀ طاف کردن زیتر پتای یتک     -5

انسان که به نام مسجد باشد کافی است. حتی نیاز بته مصتالح ستاختمانی و    

 بسیار ساده باشد.تواند  تجهیزات ندارد و می

 داند. مسجد را وظیفه خود میمومن واقعی عمران  -6

خاکش مقدّس است زیرا هر جا مسجدی بنا شتود قبتر پیتامبر و یتا      -1

 وطیّ پیامبر است یا قطره خون شهیدی در آنجا ریخته شده است. 

 صْحَابِهِأَ بَعْضِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ رَفَعَهُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ

 مَسَواجِدِهِ ْ  فِوی  الصَّولَاةَ  لَوأَکْرَهُ  إِنِّی اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِی قُلْتُ قَالَ

 نَبِویٍّ  وَصِوی   أَوْ نَبِیٍّ قَبْرِ عَلَى إِلَّا بُنِیَ مَسْجِدٍ مِنْ فَمَا تَکْرَهْ لَا فَقَالَ

 فِیهَوا  یُْْکَرَ أَنْ اللَّهُ فَأَحَبَّ دَمِهِ مِنْ رَشَّةٌ الْبُقْعَةَ تِلْ َ فَأَصَابَ قُتِلَ

 1«.فَاتَ َ مَا فِیهَا اقْضِ وَ النَّمَافِلَ وَ الْفَرِیضَةَ فِیهَا فَأَد 

                                                           
 3/307/الكافي.  1
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دهتد و هتم شتکایت     مسجد با شتعور استت کته هتم شتهادت متی       -8

 کند.  می

 اللَّهِ إِلَى الْمَسَاجِدُ شَکَتِ قَالَ» :اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ رُزَیْقٍ عَنْ وَ

 وَ عِزَّتِی وَ إِلَیْهَا اللَّهُ فَأَوْحَى جِیرَانِهَا مِنْ یَشْهَدُونَهَا لَا الَِّْینَ لَىتَعَا

 النَّوا ِ  فِوی  لَهُو ْ  أَظْهَورْتُ  لَا وَ وَاحِدَةً صَلَاةً لَهُ ْ قَبِلْتُ لَا جَلَالِی

 1«.جَنَّتِی فِی جَاوَرُونِی لَا وَ رَحْمَتِی نَالَتْهُ ْ لَا وَ عَدَالَةً
 حترام و تعظیم آن واجب و از شعائر اسالمی است. ا -1

و ا یسمی المسجد » 1«.ملعمن ملعمن من ل  یمقر المسجد»

  3«.مسیجدا
 تَعْظِوی ِ  فِی الْعِلَّةِ عَنِ اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ قَالَ بَصِیرٍ أَبِی عَنْ

 فِوی  اللَّوهِ  بُیُومتُ  لِأَنَّهَوا  الْمَسَاجِدِ بِتَعْظِی ِ أُمِرَ إِنَّمَا فَقَالَ الْمَسَاجِدِ

 4«.الْأَرْزِ

  5«.الْقُلُمبِ تَقْمَى مِنْ فَنِنَّها اللَّهِ شَعائِرَ یُعَظِّ ْ مَنْ وَ ذلِ َ»
الغفلووة »رفتتتن بتته آن، هوشتتیاری و نتترفتن آن، غفلتتت استتت.   -24 

 «فاسعما إلی ذکر اهلل». «ترک  المسجد

                                                           
 6/195/الشيعة وسائل.  1
 05/366/21. بحاراالنوار  2
 05/363/23اراالنوار . بح 3

 6/290/هالشيع وسائل.  6
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و آخترت استت کته ایتن     محلّ پیدا کردن بهترین نعمت در دنیا  -22 

 «.أِاً مستفاداً فی اهلل»نعمت ، رفیق است. 

همه در استفادۀ از آن یکستانند. شترافتی بترای طتاحبان پتول و       -21 

 ثروت و زر و زور نیست. 

محلّ إتّصال نسل اذشته و آینتده، بته دلیتل حضتور کودکتان و       -21

 سالمندان.

 وند. ش تر می دوستان در مقابل دشمنان محکم و متحد -24

تترین   ها، هنتوز رستانۀ مستجد پتاك     با وجود تعدّد و تجدّد رسانه -25

 است. 

 «.أحبّ البقاع»محبوب ترین قطعۀ زمین نزد خداوند متعال؛  -26

 «.أحبّ البقاع»بهترین وسیله برای إبراز ادب نسبت به خداوند؛  -21

تتوان در آن دنیتا و آخترت را آبتاد      ای که می بهترین تجارتخانه - 28

 «.المساجد سمق من أسماق اآلِرة»کرد. 

بهتتترین آرزوی اهتتل قبتتور و کستتانی کتته دو جهتتان را مشتتاهده  -21 

)ما من یمِ إا و مل  ینادی فی المقوابر مون یغبطومن    کنند  می

 قالم هل المساجد(.
من اعتاد إلی المسجد فاشهدوا »نشانه عدالت فردی است.  -14 

 «.له بکلّ ِیر
 ال اجتماعی است.محل تعادل و اعتد -12
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فیه رجال »ها؛  ها و معرفت بهترین مکان برای شناخت معروف -11 

و  بزراتترین منکتر نشتناختن و نترفتن بته مستجد        «یحبّمن أن یتطهّروا

 است.

 «الصلمة فی البیت هباءً منثومراً »محلّ بیمه کردن عبتادت.   -11

 شرکت در جماعت سبب دوری از شکّ و سهو و اشتباه میشود .

)ایوا   بهترین مکان برای تعاون در عبادت و إستعانت در دعا.  -14

 نعبد و ایا  نستعین(.
من ألّف المسوجد  »مکانی که الفت با آن الفت با خداستت ؛   -15 

 «.ألّفه اهلل
سوویاحة أمّتووی لووزوِ »بهتتترین ستتیاحت اتتاه امتتت استتالمی.  -16

 «.المساجد
و آله، حضرت امیتر   دااإلماره و دارالحکومه پیامبر طلی اهلل علیه -11 

 و امام عصر عجل اهلل فرجه.

 «فارتعما فیها » محلّ خوشه چیدن و بهرمندی واقعی.  -18

» کنتد.   ای از باغهای بهشتی که دل را بیش از شکم سیر می نمونه -11

 «روضة من ریاز الجنّة 
 محلّ عروج عبادت و نزول برکات و آیات الهی. -14

تر  ذنبواً ِشویة أو   »ها ومنکترات.   پاالیشگاه انسان از بدی - 12

 «.حیاء
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 «لما دفع اهلل النا »آمادااه رزمنداان.  -11

عیدااه برای جشن ها و سرورها. ) ازدواج حضرت امیرالمومنین -11 

 و حضرت زهراء )علیهما السالم( در مسجد (

رجال ا تلهیه  تجارة و ا » ااه مجاهدان و دلستوزان.  وعده -14

 .«بیع عن ذکر اهلل

 «تفرّجما فی المساجد » تفرّج ااه خستگان و غمزده ها.  -15

 «فهم حظّه»دانشگاه  طالب علوم دینی.  -16

 «علماً مستطرفاً»دانشکده علوم انسانی.  -11

 «حکمة بالغة»پژوهشگاه فقه و درایت.  -18

من اعتاد إلی المسجد فاشهدوا له »آموزشگاه تمامی دیتن.   -11

 «.باایمان

ای از معبودهای غیر حقیقی در آن نیستت. نته عکستی و نته      نشانه -44

 ای از معبود داشته باشد. تمثالی و نه حتّی چیزی که شمّه

رفتنتد تتا مبتادا ختارج از      بعضی از پیامبران از مسجد بیترون نمتی   -42

  مسجد رحلت نمایند

  محوریت مسجد با علماء و کارشناسان  دین است. -41

اص و متعتددی در خصتوص آن وارد   در کتاب و سنت آداب خ -41

 شده. 
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منتتافقین در آن راهتتی ندارنتتد و ااتتر هتتم نفتتوذ کننتتد زود رستتوا  -44

 شوند. می
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 مسجدآثار برِی ازو. 

 نماید.  دشمنان دین را غضبناك و مکتب را بیمه می -2

استفاده از مسجد برای ما بی اشکال است و حقّ تحقیق و تفحّت    - 1

 از بانی را نداریم.

قشار جامعه از هر طنفی و هر قشتری استت )   محلّ تجم  و دیدار ا -1

 مسجد جام  به معنای جام  اطناف است(

با وجود مراکز تفریحی و فرهنگی و حتّی متذهبی جدیتد و متورد     -4

حمایت دولت، هنوز مسجد پر استفاده ترین و ارزان ترین مکتان عمتومی   

 است.

 گ نرم و سایبری است.بهترین سنگر برای در امان ماندن از جن -5

مصداق بارز التزام عملی به إسالم. چون أطول دین کته إعتقتادی    -6

است و عمل ندارد و فروع دین  برای همه در هر شرایطی نیست تا نمایشی 

آید کته بتارزترین مصتداق إلتتزام      داشته باشد. از روایات چنین بدست می

وز بتدیلی بترای   عملی به دین و والیت همانا حضور در مسجد است و هنت 

 آن پیدا نشده است.

تنها پایگاه وحدت بین شیعه و سنّی است که باید آن را غنیمت  - 1    

 شمرد.

حضور در آن مثل در کشتی بودن سبب نجات است، و جدائی از  - 8

 آن موجب غرق شدن است.
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نشانۀ مدنیّت و اجتماعی بودن همۀ دستورات إسالم است. )مستجد   -1

 جام (.    

بهترین میراث فرهنگ دینی و دینداری  است نه مثل کاخهتا کته    -24

هتا   میراث ظلم پذیری ما است  و کاروانسراها که میراث خدماتی و حمّتام 

 که میراث بهداشتی ماست.

ال بیعتتۀ إال فتتی » بهتتترین ستتتاد والیتتت و بهتتترین نهتتاد عبتتادت.  - 22

 « المسجد 

ر مسجد کوفته  ظهور، و د« مسجد الحرام»در  حضرت مهدی  -21

 مستقر خواهد شد .

 بهترین نماد اطاعت دینی و استقالل فرهنگی.-21 

)حاذو « کما نودی الجیش بالشعار » بهترین پاداان نظم و انتظام.  -24

 بین مناکبکم  سووا طفوفکم.(

متن اعتتاد إلتی المستجد     » بهترین پاسگاه دف  مفاستد اجتمتاعی.    -25

 «فاشهدوا له بکلّ خیر 

ن زایشگاه و پرورشگاه ) محل تولد ابرمترد تتاریخ بشتریّت    بهتری -26

 . (إمام علی 

بهترین نمایشگاه برای معرّفتی کتل دیتن. ) از عبتادت و اطاعتت       -21

از نماز تا تولّی و تبرّی و  –از توحید تا معاد  –ارفته تا أخوّت و معاشرت 

) ... 
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مشتکالت   بهترین محلّ برای ادارۀ امور ختانواده و تنظتیم و حتلّ    -28

 آن.

بهترین مرکز تجمّ  با کمترین ضایعات) غیبتت ممنتوع، رعایتت     -21

های آن با همته، حفتظ و نگهتداری آن بتا      نظافت، وجوب طهارت، هزینه

 همه(

بهتتترین محتتلّ بتترای انتختتاب همستتر و همکتتار و همکالستتی و    - 14

 و )الیناکحون و ال یعاشروننا(« أخاً مستفاداً فی اهلل»همسفر. 

 رین محل برای همگرائی یاران.بهت -12

بهترین محلّ برای إطالح ذات البین چون تقدس مکان از شدت  -11

 کاهد. مشاجرات می

بهترین محل برای مهمان شدن و مهمانی دادن، بدون دیپلماسی و  -11

 کالس و بدون شکّ و تردید و بدون زحمت و فشار.

دارد لتذا هتر   ای که مردودی و فتارغ التّحصتیلی نت    بهترین مدرسه -14

متن  « » فهتو حظّته   » توانتد شترکت کنتد.     کسی با هر سنّ و معلومتاتی متی  

 « اختلف إلی المسجد  أطاب إحدی الثمان ... 

 بهترین جا برای سود خال  ) شکر و قناعت. ( -15

 «ال بیعۀ إال فی المسجد » محلّ انتخاب حاکمان.  -16

ی استت تتا غتالم    پرورشگاهی که تربیت یافتگان آن از سیّد قرش -11

 حبشی.
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ابزار تربیت در آن کامل و بی بدیل است مانند: محبّت، مشتافهه    -18

 و محیط .

نمایشگاهی از بهترین اهل قبیله و محلّ استت ) ال یتاتی متن کتلّ      -11

 قبیله إال وافدها و من کل اهل بیت إال نجیبها.(

 محلّ اعتماد سازی و بارور کردن اعتبارها. -14

ترین محلّ تجم  اسالمی. هر کار و کالمی که بتوی   در دسترس -12

دهتد   دهد آزاد، و هر کار و کالمی که بوی تفرقه و سستی می وحدت می

 حرام ...

 «المنافق فی المسجد کالطیر فی القفس»محلّ بروز ناخال  ها.  -11

المتتؤمن فتتی »محتلّ إعتتالن و امتحتان راستتتی هتا و طتتداقت هتا.      -11

 «المسجد کالسمک فی الماء

 بهترین مهد برای کودکان است. )روضه الصبیان( -14

های اردشگری کته انستان را بته تعبّتد و تفکّتر و تحترّك        جاذبه -15

 کند.)ال تشد الرحال اال الی ثالثه مساجد( دعوت می

، و «أختاً مستتفاداً   » محلّ پیدا کردن بزراترین نعمت. یعنی رفیق  -16

 دوری از بدترین نکبت 

المللی )کنفرانس اسالمی( که در سراسر دنیا شتعبه   بینتنها مکان  -11

 های به هم پیوسته و بدون وابستگی دارد.
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محّل تولید اعتمتاد مّلتی و اعتبتار بتین المللتی کته از بزراتترین         - 18

 پشتوانه های اقتصادی است.

ملعتتون متتن اختتت  نفستته »کاراتتاه عبتتادت جمعتتی و جماعتتت.  -11

 «بالدعاء

ن و وسواستی هتا و مضتطرّها و مضتطرب هتا و      درمانگاه افراطیتو -44 

 إضطرارها. 

قیامگاه نهضتهای بزرگ، پیامبر، امام حسین و امام مهدی )علیهم  -42

 السالم(.

 قرارااه همراهان و اطحاب وارسته. -41

اذا همّ لکتم هتمّ   » های روحی.  اشای مشکالت و نارسائی مشکل -41

 «من هموم الدنیا 

 باشگاه همفکران. - 44

 ورزشگاه روحی. -45

 خیمه ااه دین و تشیّ . -46

 قبله ااه مردان خدا. -41

 ندامتگاه شیطان. -48

 بازداشتگاه منافقین. -41

 دادااه باغیان و یاغیان. -54

 بیمارستان آالم و خستگی ها. -52
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 دبستان نوجوانان. -51

 دبیرستان جوانان. -51

فعوما فیهوا   ا تر»هم محلّ فریتاد استت ) أذان (، هتم ستکوت      -54

 «.اضصمات 
 دهد. هم کوچکی به فرد، هم بزرای به جامعه می -55

 هم بناء است، هم مبنا. -56

 هم کوچک، هم بزرگ. -51

 هم ساده، هم با زینت. -58

 هم موضوعیّت دارد، هم طریقیّت. -51

 هم کیفیّت، هم کمّیّت. -64

 هم عبادت، هم اطاعت. -62

 هم حریم دارد، هم حرمت. -61

 هم برای همه است، هم فکّ الملک. -61

 هم شیعه، هم سنّی. -64

 هم زادااه، هم قتلگاه. -65

 هم محلّ عروج، هم محلّ نزول. -66

 هم شاهد، هم شاکی. -61

 هم خاموش، هم با شعور. -68

 هم خوشحال، هم ناراحت. -61



 
 

 آسیب شناسی مراکز فرهنگی   46

 هم فرد، هم جم . -14

 هم إعتکاف، هم جماعت. -12

 هم دنیا، هم آخرت. -11

مسجد تنها مکانی است که خداوند سیستم دفتاعی آن را درون و   -11

ویروستی در   بیوتیتک و آنتتی   ماهیت خودش قترار داده،بته اطتطالح انتتی    

ماهیت خود دارد کته هتر نتوع میکتروب، ویتروس، آلتودای و انحتراف        

کند. هرچند ممکن است چند طباحی نفتوذی   عقیدتی را ناکام و نابود می

ایجاد کند ولی قطعا توان نابودی مسجد را ندارد  هم داشته باشد و تبی هم

بایتد کتاربری آنترا     ،بخالف دیگر اماکن کته بتا ورود آلتودای انحتراف    

دانتی   عوض کرد و آن مکان را تبدیل به پتارك، پارکینتگ و حتتی زبالته    

 ای در یزد و غیره. ها در قم یا مهدیه کرد مثل حسینیه طوفی

 

 تخریب مسجدز. 

هتای انحرافتی، فتراوان     یکتی، و راه « راه مستتقیم  »ما آموخته ایم کته  

است. از مسجد حتی قبل از اسالم نیتز تعبیتر بته مستجد شتده: )وَ لخنختَخِتذنخ       

علیهم مسجداً( و تا عصر ظهور و پس از آن نیز با همین عنوان، یاد خواهد 

ها با عناوین فراوانی مثل مهدیه، عباستیه   شد. هر چند دارالقرآن ها، حسینیه



 
 

 47  آسیب شناسی مراکز فرهنگی 

 

ها با نتام   و نیز نمازخانه 2القرآن استرش یافتند ینبیه، مهدالقرآن و جامعهو ز

ههتای همتایش و کنفترانس،     های چنتد منظتوره، آمفتی تئتاتر، ستالن      سالن

 تاالرهای کذایی و ... .

ایرند و از متردم پتول    بعضی زمین وسیعی برای مسجد در نظر می      

ستازند و در ستاخت ختود     یایرند و اول مرافق و تجهیزات مسجد را م می

کنند به این بهانه که اار اول مستجد بستازیم دیگتر متردم      مسجد تعلل می

نام مسجد از متردم پتول    دهند لذا به برای سالن، کتابخانه و امثالهم پول نمی

ستازند کته حکتم شترعی آن را بایتد از مراجت         ایرند و غیر مسجد می می

 عظام تقلید پرسید.

مصتتداق تخریتتب، بتتی احترامتتی، تنقتتی ،  پتترداختن بتته غیتتر مستتجد،

تنجیس، جلوایری از زیارت خداوند، بزرگ ترین ظلم و... استت. کتدام   

ای را سراغ دارید که ساختن آن هتا از   حسینیه، مجتم  مذهبی، یا نمازخانه

 توجه و حضور مردم در مسجد نکاسته باشد؟

ست؛  یکی از اطول علمی و عقلی، وقوف در هنگام برخورد با شُبهه ا

آیا به احداث غیر مسجد در هتر قتالبی، یقتین داشتته و بتاورداریم؟! و آیتا       

طرف هزینه در ستاخت مرافتق مستجد، اتتالف سترمایه ختود و دیگتران        

 شود؟ محسوب نمی

                                                           
 در مااحث پیکین، برخی ا اوین مربوط را از نظر هذراندیم. 1
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ی نوشتتار آمتده، هنتوز یتک قترن از تتاریخ تولتد         همانگونه که طلیعه

شتاهد   حسینیه سپری نشده است، ولی در طتول ایتن متدت، بارهتا و بارهتا     

ویتژه   تعطیلی یا ت ییر موض  این اونه بناها و دفترها و مراکز اختصاطی بته 

پس از دراذشت بانی و واقف آن ها بوده ایم؛ در حالی که مساجد هراز 

ای در  تعطیلی بردار نیست و رحلت بانی و واقف آن ها هراز خلل و وقفه

رای هیچکس کند و ب روند کارشان حتی برای کوتاه ترین مدت ایجاد نمی

وقتف مستجد، بتر ختالف ستایر      کند. چترا کته    حق اختصاطی ایجاد نمی

حتبس  »موقوفات، شرط پذیر نیست؛ زیرا وقف در اکثر متوارد بته معنتای    

است؛ همچتون: آزادی بترده   « فک الملک»است اما وقف مسجد « الملک

سازد. بنابراین، هیچ بانی و واقفی  )=عتق رقبه( که تمام حقوق را ساقط می

ی  مسجد، والیت و حقّ وتو نتدارد و حفتظ و نگهتداری آن بتر عهتده      در

من سَنّ سنّه سیّئه کتان  »ی مردم است. و اما امثال حسینیه، اار مصداق  همه

چگونه بانیان آن پاستخگوی اناهتانی کته در     2«وزرها و وزر من عمل بها

 آن انجام خواهد ارفت میباشند.

شتود و در حتدیث آمتده     ه متی چگونه با سیئاتی که احیاناً در آن دیتد 

مقابله کند؟ در حالی که ثواب و خیر در مستجد بته بتانی و مؤستس تعلّتق      

ی متردم   ایرد، امّا اار خالف و اناهی نیتز طتورت پتذیرد، بتر عهتده      می

                                                           
 801، ص 11بحاراًنوار،ج  1
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ی مردم استت، نته    ی همه است؛ همچون تعمیر و طهارت مسجد که وظیفه

 .فقط واقف و بانی

 

 ر:مساجد آِرالزّمان و عصر ظهمح. 

برخی که با مساجد و عملکرد آن، مخالفند، قبل از شتناخت مستجد و   

زنند، و پیش از پیتروی از   بهره مندی از فضایل و مناف  آن، دم از ضرار می

دهند، و بتا تمسّتک    عالمان ربّانی و روحانیون راستین، اخباری را رواج می

وسّتط  هتا ت  به برخی روایات آخرالزمان، از تخریب سقف مستاجد و منتاره  

 اویند! سخن می حضرت ولیّ عصر
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 جواب این است که :  

مثل اباء و اجتداد مطهترش بهتترین     -روحی له الفدا–آن حضرت  -2

آبادکننداان مستجدند چتون در مستجدالحرام ظهتور خواهنتد کترد و در       

بته اداره و اطتالح    مسجد کمفه مسوتقر و ستکونت و در   مسجد سهله

ی جهتان، نیتازی بته     ، حضترتش بترای اداره  پردازنتد. بنتابراین   تمام دنیا می

داراالماره، یا کاخ ریاست جمهوری و ... ندارد. بلکه بته واستطه مستجد و    

امامت آن جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. مستاجد عصتر ظهتور، و    

پذیرد، محتاج کتابی مستقل استت کته در ایتن     آنچه در آن ها طورت می

دن اذهان، باید بحتث تخریتب را در   انجد؛ اما برای روشن ش مختصر نمی

 این زمینه باز بینی کرد.

تخریب مناره و سقف مسجد که در برختی روایتات از آن ستخن     -1 

که متراد    افته شده به معنای ویرانگری و تخریب همه مسجد نیست، چنان

 از ساختن و تعمیر مسجد، ساختن فیزیکی آن نیست.

هر زمتان و علتی الخصتوص در    تحول در معماری و ساختمان، در  -1

شتود، و کارشناستان و معمتاران، تتاریخ      زمان ما، یک اطل محستوب متی  

دهنتد، لتذا    احداث و قدمت بنا را از مصالح و طرح معماری تشتخی  متی  

 نداشتن سقف و مناره تحولی در معماری مساجد خواهد بود.
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از کیفیتت ستاخت و     در یکی از روایات آمده که امام طتادق  -4

آن را ختتراب  آن خرستتند نبودنتتد و فرمودنتتد: قتتائم آل محمتتد شتتکل 

 خواهد کرد و بهتر از آن را بنا خواهند کرد.

دلیلش این است که مصالح ساختمانی عوض شده معماری مساجد هم 

عوض خواهد شد پس تخریب آن حضترت بترای عمتران بهتتر استت نته       

صتر  براندازی مسجد. چنان کته ممکتن استت ستوخت وستایل نقلیته در ع      

تتوانیم  مصترف بنتزین و اتاز را      ظهور، ت ییر کند، وبه دلیل این ت ییر نمی

تحریم کنیم. اطوالً تخریب سقف مستاجد درمنتاطق سردستیری همچتون     

رسد. شاید دستگاه ها ارمایشی خاطتی   سیبری روسیه، عاقالنه به نظر نمی

در زمان آن حضرت  وجود داشتته باشتد و مستاجد را از زیتر اترم کنتد؛       

ن اونه که هم اکنون در مستاجد ترکیته بتا وجتود ایتن اونته سیستتم        هما

 کند. ارمایشی، هیچ کس احساس سرما نمی

اند، اما  امیرمؤمنان در روایاتی بر خالف بودن وجود مناره پرداخته  -5

انتد؛ بلکته همتواره بته حضتور در       هراز به ترك آن مسجد، فرمتان نتداده  

یز ممکن است جتایگزینی بهتتر   اند. در عصر ظهور ن مسجد، سفارش کرده

های پیش ساخته یا مناره  برای مناره پیدا شود؛ چنان که امروزه شاهد مناره

 و ستون نوری هستیم.

امروزه ما موظفیم مساجد را در مناطق سردسیر و ارمسیر، با توجه  -6

های موجود، مسقّف بنا کنیم؛ هر چند در عصر ظهور، تخریب  به ضرورت



 
 

 آسیب شناسی مراکز فرهنگی   52

کته    ین عملکردها، غیر منطقی و ناعاقالنه نیست؛ چنتان شود؛ هیچ یک از ا

تخریتتب و ستتاخت مجتتدد ستتاختمان هتتا خصوطتتا مستتاجد، بتته طتترفه و   

 تر از تعمیر آن است. اساسی

چنانچه مراد از مسجد فقط مکان مسقف یا شبستان آن نیست بلکه هتر  

زمینی که وقف مسجد شود مسجد است، اار چه بنتا وستاختمانی نداشتته    

ه اندازه تسطیح زمین و برداشتن موان  برای نماز کتافی استت ولتو    باشد و ب

 حتی دیوار نداشته باشد.

شاید منظور ازاین روایات، تخریب مساجدی که زمین آن غصتبی   -1

کشتند   است و در واق  مسجد نیستند ولتی اطتطالح مستجد را یتدك متی     

 باشند.

 

 «مساجداهلل»یا  «مساجده »ط. 

. مساجد هو  یممذوْ عوامِره مِون     یأتی علی النّا  زمان ..»

 2«.البناء ِراب من الهدی

یتابیم کته مقصتود     درمتی « مستاجدهم »در رویارویی بتا تعتابیری چتون   

نیست! )چنان کته در مستجد ضترار، افتتیم کته ااتر چته در        « مساجد اهلل»

آیات قرآن این مکان به نام مسجد ضرار نام اذاری شده اما قبل از اینکته  

                                                           
 .861نهج الاالغه، فیض اًسالم، حکمت  1
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ن تبدیل اشت.( بلکه مراد از آن، مراکزی است که مسجد شود به زباله دا

بتته امتتان ختتویش کتتار و کوشتتش در آن عبتتادت استتت ودر آن  مراکتتز 

پندارند! همان  خوانده میشود و آن را مسجد می فرهنگی؛ نماز جماعت هم 

این اونه مکانها در کوفته فتراوان بتود، و     اون که در عصر سیّدالشّهدا

کانون ها و مراکز مذهبی، فرهنگی یتا دینتی    در دوران کنونی نیز در قالب

 کنند! جلوه می
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 فصل دوم 

 

 دیگر مراکز فرهنگی

درمانگاه یا داروخانه ای می ماند که بدون  فرهنگی غیر مسجد بهمراکز 

نظارت پزشک اداره شود که از قبل تکلیف بیماران این  حضور و

است و  آناندرمانگاه مشخ  است که هر چه خسران ضرر هست متوجه 

می کنند و شدت با چنین پدیده هائی مقابله  طبیعتا متولیان امر بهداشت با

متولیان امر دین و فرهنگ مردم هیچ  هآنچه مایه تعجب است اینک

 حساسیتی نسبت به مراکز فرهنگی بدون نظارت کارشناسان دینی ندارند

هتا نبتود ولتی سترعت      تا چندی پیش دلیلی برای طرح اینگونته بحتث  

کنتد. در   ها و امثال آن هر متدینی را نگران می ساخت و ساز حسینه ارفتن

بایتتد  -خصوطتتا امتتور دینتتی  -حتتالی کتته در شتترائط کنتتونی، همتته چیتتز 

شتود.   نام انقالب  و اسالم ثبتت متی   کارشناسانه باشد و اال اینگونه موارد به

طفویه به شدت مراقب اینگونه امور بودنتد )بتا    هایی مثل حال آنکه دولت
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خانه را  ینکه در اطل طوفی بودند ولی مساجد را محور قرار دادند و جم ا

 به حاشیه بردند( که بحمداهلل آثار آن تا کنون ادامه دارد.

هتا و   هتا و تکیته   های اخیتر، حستینیه   یکی از معضالت و مشکالت دهه

معطتتوف شتتدن کتتانون توجتته متتردم بتته چنتتین     مراکتتز فرهنگتتی استتت، 

بته دنبتال   را به مساجد خطری بتزرگ   ن نسبتیی، و کم توجه شدها مکان

 . دارد

موضوع بحث ما فقط حسینیه نیست، بلکته هتر مرکتز تجمعتی غیتر از      

شود اعم از مهدیته، زینبیته، دارالقترآن، مهتد، جامعته،       مسجد را شامل می

نمازخانه، مصلی و دیگر موسسات فرهنگی یا مذهبی، البتته غیتر از مراقتد    

 هستند. که در حکم مسجد مطهر ائمه

 

 اما حسینیه: الف.

 قربانی انحراف اماِ حسین .1

استالم را از بتدعتها و    هیچکس منکر نیستت کته قیتام امتام حستین     

استت   تحریفات نجات داده است و این فرهنگ عاشورا و امتام حستین  

و سبب بقاء  که خون را بر شمشیر و امامت را بر خالفت پیروز کرده است

 .دین اردیده
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بته تعتدد و تنتوع     جتاودانگی قیتام امتام حستین     وطالبت  سالمت،

هتتای آن استتت و علمتتای دیتتن و زعمتتای حکومتتت بایتتد از افتتراط و  پیتتام

برد و یتا   ها جلوایری کنند. چرا که تندروی یا موضوع را از بین می تفریط

 دهد. نتیجه معکوس می

استالمی توستط روحانیتت و     ظهتور انقتالب   دیدندوقتی  ندشمنان دی

پتیش  بوده است و در ادامه نیز با همین شیوه   امام حسین منابر مساجد و

ان مقابلته و از بتین   تتو  وقتی کته فهمیدنتد   و و استرش پیدا میکند رود می

و های مؤثر در تبلیتغ   مهرهجا کردن سعی کردند با جابند، بردن آن را  ندار

بتی منبتر یتا    هتای   همثتل )روضت   .به هم ریختن آن بته اهتداف ختود برستند    

 پیشتروی  مستجد( و تتا حتدودی نیتز      روحانی بیو  بی روحانی های هروض

 .کردند

ها است که اولویت دوم  جابجا کردن اولویتهای دشمن  یکی از شیوه

ربه را به اسالم و راترین ضزبو  کنند اولویت اول مطرح جای  به یا چندم را

 (یم.ده اآور جا   و سنت به  : )ترك واجب کردهقول معروف بهزنند. جامعه ب

کرده قصد خدشته زدن بته نیتت خیترین و دلستوزان ستاحت        خدای نا

بحث در رهبری فرهنگی و ضرورت  را نداریم بلکه مقدس امام حسین

 باشد. می هماهنگی ونگرش کارشناسانه به شعائر مذهبی و مسائل دینی
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 اهداف مقد   .2

ساستتات پتتاك و استتتفاده از اح امتروزه دشتتمنان استتالم در پرتتتو ستتوء 

ورزی و ارادت آنتان بته متذهب، بته ویتژه نفتوذ       ردم و عشتق  آالیش م بی

و تکیته هتایی را بتا    هتا   هعاطفی و فکری عاشورا در میان مسلمانان، حستینی 

کنند؛ تا حتدّی کته نته تنهتا بته       هدف رقابت و تضعیف مسجد احداث می

ای امتور،   رستاند، بلکته در پتاره    اهداف واال و مقدّس مستجد، یتاری نمتی   

 اردد. مسجد نیز میهای  مزاحم برنامه

در زمان حیات خویش حتی اجازه تعمیر و ساخت  آری، امام امت

لکتترد هتتیچ عم حستتینیه جمتتاران را ندادنتتد، و مقتتام معظتتم رهبتتری  

از  در سراسر کشتور، ها  ه، اما در عین حال، حسینیهتأیید نکردای را  حسینیه

مومتاً  از مساجد ربتوده استت! و ع  اوی سبقت را  ...  نظافت نظر ساخت و

در برنامته  شتود و معمتوالً    متی  اداره یامتور دینت  در توسط غیر کارشناسان 

 یتا روحتانی در  . و کننتد  نمتی   هاز روحانی استتفاد ریزی ها وکارهای خود 

زود بتا روحتانی   اینکته خیلتی   یتا  و  ،آنجا بعنتوان مهمتان استت نته میزبتان     

شتوند و   متی  ها ختالی از محتتوا   طبیعتاً عزاداریکنند و  می اططکاك پیدا

 اظهار محبت به سید و ستاالر شتهیدان بتاقی    و از عزاداری ها تنها ظواهری

های وارداتی یتا اعمتال    با سبک اوقات اهل حسینیه، و حتی بعضی ماند می

 .کنند می دوستان را ناراحتناشایست دشمنان را شاد و 
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 حسینیّهتاریخچه  .3

شتد کته    یحستینیه افتته مت    ،به اروهی از فرقه زیدیهاز لحاظ فکری: 

 ند و سه امامی بودند.عقاید و امامانی خاص داشت

توسط  د ودار حسینیه، قدمتی کمتر از طد سال اما از لحاظ تاریخی، 

و پهلتوی  سلطه ارانی همانند انگلیس و سلطه پذیرانی  همچتون قاجاریته   

اار چه در ظاهر ، این کار ضربه ای به استعمار وستلطه  ، است ساخته شده

تبتدیل بته نقطته    در دراز مدت نقطته قتوّت متا را    شود اما ی او محسوب می

 کند. می ضعف

اونته   با کمال تأستف بایتد افتت: اکنتون ستاخت امتاکنی کته هتیچ        

ای در اذهان مردم ریشه دوانده که  سندیّت روایی و تاریخی ندارد، به اونه

پندارند. چندان کته در   می از مسجدتر  تر و مقدس احداث آن ها را واجب

هتای   ، اما حستینیه یا متروکه است اطق کشور، مسجد وجود نداردبرخی من

یا  احداث اردیده،از مساجد تر و تمیزتر  تر، زیباتر، مناسب بزرگعظیمی 

و یتا بته نتام    انتد   بعضا مساجدی که در توسعه خود تبدیل به حستینیه  شتده  

رود که مصداق بارز  و بیم آن می 2حسینیه مشهورند و مسجد متروکه مانده

 مَنْ أَظْلَ ُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّوهِ أَنْ یُوْْکَرَ فِیهَوا اسْومُهُ وَ     وَ)ۀ آی

                                                           

 . مانند حسينيه اعظم زنجان که اصل آن مسجد بوده است. 1



 
 

 59  آسیب شناسی مراکز فرهنگی 

 

فِی َِرَابِهَا أُولذِ َ مَا کَانَ لَهُ ْ أَنْ یَدُِْلُمهَا إِلَّا َِائِفِینَ لَهُ ْ   سَعَى

شتویم. زیترا هتر     2(َلَهُ ْ فِی الْآِِرَةِ عََْابٌ عَظِی ٌ و  فِی الدُّنْیَا ِِزْیٌ

مَنْ  وَرونقی مسجد شود، مصتداق )  کاری که خود یا، نتیجۀ آن، سبب بی

 1( است.أَظْلَ ُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ

 سرا کاروان .4

که در مسیر کربال قترار   ه استشد می افتهسراهایی  حسینیه به کاروان

هتایی از چنتین    نمونته  نتد. ه اکترد  ا استراحت متی جها در آن و کاروان هداشت

کته در مستیر کتربال     خوزستتان   های لرستان و در استان هایی هم اکنونبنا

  1نامند. سرا میزائر را وجود دارد و امروزه آنقرار داشته اند 

 خواستتند  کته نمتی   )احیانا حیتاط(  مقداری از مسجدبه تا چندی پیش 

حتتی  ارچته حستینیه    ،افتنتد  حسینیه می یاباشد تکیه وداشته مسجد  حکم

قهترا در دراز   جدااانته اش  هویتت  سجد باشد باز هم بدلیلاار در کنار م

 کند. مدت با مسجد تضاد پیدا می

آن قستمت از مستجد کته حکتم مستجد نتدارد را       در بعضی کشورها 

دارد کتته در مستتجدالنبی مخصتتوص را نامنتتد و کتتارکرد طتتفه  زاویتته متتی

                                                           
 111بقره/  1

 ، ذی  آیة مربوطهر.ک: تفسیر نمونه 8
 دهزدای  ر.ک: لغت نامه 3
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ل )البته اینکه آیتا طتفه داخت    مهمانان و تازه واردین و مهاجرین بوده است

 .مسجد بوده یا نه بحثی فقهی است(

ه امتروزه تبتدیل بته رقیتب     مسجد بتود و در کنار مرافق  کهحسینیه  لذا

 ی برای مستجد بته حستاب نمتی آیتد     که کمکطوری   به است. مسجد شده

کلیددار آن دو یکی بوده و محور هر دو علماء  قبالًاست. آن بلکه مزاحم 

)ماننتد   هتای ختاص   رادی با ویژاتی ها اف محور حسینیه امروزهاند ولی  بوده

  (هستند. انگشتر بزرگ اخالق باز، سبیل بلند، هیکلی درشت،

 مقیتد،  فهتیم،  عتالم،  روحتانی ای دیتده شتود کته     شاید کمتتر حستینیه  

 باشد.در راس آن مخل  و متخلق به اخالق اسالمی 

 ها احداث حسینیهمروّجین اهداف از برِی   .5

2روحانیت؛دور کردن مردم از محوریت مسجد و 
 

 اشراف به اخعمال مذهبی مردم؛

 رقیب تراشی برای مسجد، محراب، منبر و روحانی؛

1نواختن آالت موسیقی؛مجوز برای 
 

                                                           
 سالمی، رهاتری متردم توست  االمتان    در حالی که یکی از اوام  اساسی پیروزی انقالا ا .1

 مساگد بوده است.

استتفاده از آًد موستیقی، بتا ات اداری ستاًر       -زیکتد ات ّه  –از دیدهاه مقام معظم رهاتری   .8
 اداری به همان صورد متعتارفی کته از قتدیم    نیست و بایسته است مراسم اسازهار بهیدان 

 .312متداول بوده، بره ار بود؛ ر.ک: رساله اگوبه اًستفتائاد/
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 داری و شریعتمداری دینجای  به زدایی دین اریزی و تدیّن

 کمرنگ سازی عقاید مذهبی مردم؛

 خارج کردن عمود دین )=نماز( از مرکز دین )=مسجد(؛

ن )=ستتفیران اروپتتایی( بتترای شتترکت در مراستتم   دعتتوت از مشتترکا

 عزاداری؛

هتای   زیته تع ریتق از ط نفوذ انحرافات به هدف اطلی قیتام اباعبتداهلل  

 .شبهه در اطول و ایجاد شبهه در فروعات برای القاء همراه با انحراف

 ردن شبهات و کم رنگ کردن مسلمات.پر رنگ ک

 ِط قرمز  .6

ی وجود دارد، که هراز نبایتد پتا   در تمام ادیان، خطّ قرمزها و مرزهای

از جهان بینی و زیربنای فکتری   اونه مرزها معموالً نهاد! اینرا فراتر از آن 

 بستگی دارد. افرادهای  ایرد و به عقاید و باور می ادیان و جوام  نشأت

در آیات قرآن و روایات شریف ائمه  هتعداد انبیاء و ائمّ 

شتمار   تتوان بتر   نمتی  هراز ردیده وای واضح، تبیین ا به اونه معصممین

توان امام سیزدهم  ها را نمی ترین انسان حتی شایسته !م کردک آنان افزود، یا

ااه جزئتی از   ترین سخنان، هیچ محسوب کرد! همچنین برترین و حکیمانه

که رو، قرآن کریم ثابت کرده است  ازهمین آید؛ نمی آیات قرآن به شمار

 ندی از آیه قرآن بیاورد. تواند حتّی همان نمی هیچ کس
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تتوان   نمتی  پاك پیامبر اکترم ی  از سادات و سیادت نیز جز در ذرّیه

 سراغ ارفت.

تواند رفی   می یی کهاست؛ تنها بنا چنین مواردی از نیز« مسجد»و اما 

فِی بُیُمتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَیُْْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَب حُ لَهُ فِیهَا )باشد 

در طتول مراحتل اونتااون حیتات       ، و رسول خدا2(بِالْغُدُو  وَاآلصَالِ

پیش از هجترت و تشتکیل حکومتت، هنگتام هجترت و      –مبارك خویش 

و متردم را از   فقط و فقط بته ستاخت مستجد، همتت اماشتته      -پس از آن

  .اند داشته و تجم  در آن بر حذر -در هر قالبی–ساختن غیر مسجد 

 

 نکات مثبت حسینیه:  .7

از نظر حکم آزاد است، ورود جنب و حائض در حسینیه بتال متان     -2

 است.

توان درب حسینیه را بست و روز قیامت معاقبه نشد، به ختالف  می -1

 توان به روی مردم بست و اار بسته شود ظلم و اناه است. مسجد که نمی

عنتوان مهمانخانته و    علماء و بزراان حسینیه دارنتد. ولتی از آن بته    -1

 کنند انیه استفاده میدیو

                                                           
 36نور/  1
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و انجام قمته زنتی و قربتانی و    نصب عکس آوردن وسائل موسیقی  -4

 جا بالمان  است.آنورود کفار و مشرکان برای تماشای عزاداری به 

مسجد کراهت دارد، در حسینیه بتال  ربرازاری مجالس فاتحه که د -5

 مان  است.

راب لحاظ الزم نیست در ساخت حسینیه، جهت قبله یا ساخت مح -6

 شوند. ها معموال پشت به قبله ساخته می شود بلکه حسینیه

 تطهیر آن واجب نیست. -1

تواند اسماً  یا موقتا حسینیه باشد و در حقیقتت ملتک باشتد امتا      می -8

 مسجد اینگونه نیست. 

کنند و از آنجا ختارج   معموالً اجناس و اموال حسینیه را وقف نمی -1

 تواند کاالیی باشد و وقف نباشد(. ز میکنند )ارچه در مسجد نی می

هر شرطی را با اختیتار واراده واقتف وبتانی میتتوان در ستاخت و       -24

 اداره حسینیه لحاظ کرد اما مسجد تاب  شرایط خودش است نه واقف.

توان جهت انبار و پارکینتگ در غیتر مراستم    از مکان حسینیه می -22

 استفاده کرد.

 نمیشود . عبادی  غیر عزاداری استفاده از مکان حسینیه در ایام -21

 حضور افراد جنب، زنان حائض و حتی کفار بالمان  است. -21

 به عنوان مسافرخانه یا زائرسرا میتوان از آن استفاده کرد.  -24



 
 

 آسیب شناسی مراکز فرهنگی   64

در کشورهائی که پیروان اهل بیتت در اقلیتت هستتند از حستینیه      -25

 کنند. استفاده می

 کتابخانه داشته باشد. الزم نیست بسیج و کانون و -26

 تواند برکنار کند. اار واقف تولیت بگذارد، دولت نمی -21

 عمامل کثرت حسینیه  .8

عنتتوان یتتک  شتترکت نکتتردن متولیتتان دیتتن و فرهنتتگ در مستتاجد بتته

 مسلمان.

هایی کته از ناحیته نبتود قتانون بترای ستاخت و نگهتداری         محدودیت

 مساجد وجود دارد .

 جوابگو نبودن هریک از آنان.تعدد متولیان دولتی مساجد و 

 سوء استفاده از تعبیر مردمی بودن مساجد توسط حضرت امام)ره(.

فشارهای معنوی رهبران بدون راهنمایی بته مرکتز معرفتت و معنویتت     

 مسجد )تأمین نکردن نیاز فطری مردم(

 همراه کردن مساجد با ساخت مست الت و طندوق و بسیج و ...

ئمه جماعات و جذب روحانیون بته مراکتز و   نبود احترام بایسته برای ا

 کارهای اداری جهت امرار معاش.

 همسان نبودن ساخت مساجد با توسعه شهرها و روستاها.

 ها برای نیازهای فطری. کافی نبودن رسانه
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هتا و   های عاشورا و قدر و دیگتر برنامته   تمرکز بخشیدن به مراسم شب

 ها. سوق مردم به حسینیه

 ها:   آسیب  .9

نماز در حسینیه هیچ فضیلتی نقل نشده و مثل خانته و امثتالهم    برای -2

 باشد. می

)در  حسینیه، عاملی است جهت عدم بهره برداری از حضور علماء -1

مسجد روحانیتت میزبتان و دیگتران مهماننتد ولتی در حستینیه ایتن قضتیه         

 برعکس است(. 

مسجد مشروط به والیت استت و مستجدی کته امتام و ولتی فقیته        -1

شتود )مثتل مستجد ضترار( ولتی       ه ندهد یا مخالفت کند مستجد نمتی  اجاز

حسینیه چنین نیست یعنی حسینیه ال بشرط و احیانا بشرط ال است( حستینیه  

 سازند تا از والیت اریزان شوند . می

الملک است لذا در  الملک و وقف مسجد فک وقف حسینیه حبس -4

 حسینیه حق وتو وجود دارد بر خالف مسجد . 

توان حسینیه را در اطل وقف نکرد ولی نام حسینیه بر آن نهتاد   می -5

 عنوان ملک شخصی استفاده کرد.  و از آن به

مستجد، عالمتت حاکمیتت و حستینیه عالمتت محکومیتت استت،         -6

 کند.  مسجد ما را مهاجم و حسینیه ما را مقهور می
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 تاسیس یا تعمیر حسینیه دلیل شرعی ندارد.  -1

 در اینگونه اماکن رشد دارند نه در مسجد. های نوظهور  فرقه -8

 شعارهای غلو آمیز در اینگونه اماکن رایج است.  -1

 کارکرد حسینیه و خانقاه و امثالهم به هم نزدیک است.  -24

در طورت وجود مستجد ااتر اقامته جمتاعتی در حستینیه باشتد        -22

 توهین به مسجد است.

ناشایستت مثتل کتف     نداشتن حرمت و احترام،)لذا بعضتا اعمتال   -21

فایده، وجود آالت لهتو و   های بی وسوت زدن، مصرف مواد مخدر، تجم 

هتای کتذائی  در اینگونته امتاکن      ها و تمثال لعب، موسیقی و نصب عکس

 ایرد(.  طورت می

هر جا حسینیه است قهرا مقابل مسجد استت نته موافتق یتا مرافتق       -21

 مسجد.

کننتد ولتی از    ه نمتی چون مسجد مقدس است هتر پتولی را هزینت    -24

 شود.  ناك در حسینیه ابائی نمی طرف پول شبهه

معموال حسینیه به نام افتراد و در اختیتار آنتان استت ولتی مستجد        -25

 تواند منحصرا در اختیار فرد یا اروهی خاص باشد.  نمی

)مساجده  ِالیه من الهدی در عالئم آخرالزمان آمده کته   -26

یتن جتای تامتل دارد شتاید حستینیه مصتداق       و نگفته مساجداهلل که ا و...(

 مساجدهم باشد.
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شتویم امتا هتر چته حستینیه       نیاز می با ساخت مسجد از حسینیه بی -21

 شویم.  نیاز نمی بسازیم از مسجد بی

)ان للشویعه مسوجد ضورار    اویند  ها در کتب خود می وهابی -28

برای و ما سند محکم و جواب قان  کننده  یسمی بالتکایا و الحسینیات(

 آنان نداریم.

وجه اشتراك شیعه اثنی عشری با اهتل ستنت در مستجد استت و      -21

های ضاله )طوفیه و امثالهم( نیز در مستجد استت، چتون     جدایی ما از فرقه

 خانه دارند.  آنها خانقاه و جم 

یکی از عوامل پیروزی انقالب، رهبری عاشورا توسط علمتاء و   -14  

هند و پاکستان( که توستط ذاکترین و عتوام    مراج  بود اما در مثل کشور )

رسند چرا که در حسینیه ها علماء محتور   شود کمتر به نتیجه می هدایت می

 نیستند.

در آن کمتتر استت چتون محتور مستجد       التزام به نماز و واجبات -12

ها نماز به حاشیه میرود.  نماز و محور حسینیه عزاداری است قهرا در حسینیه

در حسینیه تقریبا نداریم و بعضاً در هنگتام نمتاز در    لذا نماز جماعت طبح

 دهه محرم مش ول مراسم عزاداری هستند..

متا همته غترق    متثالین نکتات کته )    خرافته پرستتی   محل تترویج   -11

 حسین داریم.(!و یک اناهیم 
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یکی از علل و  هرج و مرج فرهنگی را باعث میشود که این خود، -11

.چراکه از مهمتترین عوامتل بته    استت  عوامل بوجود آمتدن واقعته عاشتورا   

 وجود آمدن واقعه کربال، افراط و محور نبودن مسجد و امام آن بود.

تعدد مراکز و مسئولین فرهنگی  بتدترین بتال و مصتیبت استت و      -14

ستراها و ستازمانها در کنتار     وجود مراکز فرهنگی مثل مجتم  ها، فرهنتگ 

وجتود   ت( خطتر بته  مسجد )که مرکزیت تاریخی و دینی و انحصتاری است  

 آمدن عوامل پیدایش عاشوراها را دارد.

افراط و تفریط در معارف و احکام و آداب بایتد کنتترل شتود و     -15

 در حسینیه این کنترل نیست و بعضا علت پیدایش آن است.

هتای منفتی    هزار حسینیه بدون والیت و روحانیتت، پیتام   14آمار  -16

 بسیاری برای نظام دارد.

هتای غیتر مفیتد     و نشستت  د مخدر در اینگونه امتاکن مصرف موا -11

 و وجود افراد الابالی زشت و زننده نیست. است

بدنبال عباسیه و حسینیه یک امامی شدن و نشناختن ائمه دیگتر و   -18

حتی ااهی اهانت به انبیاء را در پی دارد و مسجد بیوت االنبیتاء و اوطتیاء   

 کنند. تالف پیدا میاست و اما دیده شده حسینیه با عباسیه اخ

برداری و استفاده طحیح از حتوادث و   شعار بی شعورو عدم بهره -11

 وقای  کربال.

 تمرکز زدائی از مسجد و روحانیت. -14
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توسعه اسمی از حسینیه به عباستیه، مهدیته، فاطمیته، دارالقترآن و      -12

 جامعه القرآن و غیره. 

هتزار   14زتضعیف و متوقف شدن ساخت مسجد و ساخت بیش ا -11

حسینیه بعد از انقالب و چند برابرشدن ساخت حسینیه و امثالهم نستبت بته   

 مسجد. 

حانیت و نماز بتدون مستجد و   وعترت بدون قرآن، اسالم بدون ر -11

 خطر تفرقه.

 دین اریزی و تدین زدائی. -14

 برای مسجد و محراب و منبر و روحانی. یرقیب تراش -15

 حقایق و واقعیات. مشابه سازی و مشترك سازی -16

دو دستتگی فتتامیلی، طتتنفی و منطقته ای. هرجتتا حستتینیه هستتت،    -11

اختالف طنفی و فامیلی نیز هست، ولی مسجد بترای همته قشترها و اقتوام     

 است، مگر اینکه حسینیه تاب  مسجد و روحانی باشد.

هتم   حسینیه مصداق اسراف است چون عمدتاً سالی چنتد روز آن  -18

 خالف مسجد. بهچند ساعت باز است 

 های تندرو. محل رشد و نمو فرق ضاله و اروه -11

خارج کردن عمود دین )نماز( از مرکز دیتن )مستجد( و آستیب     -44

 و خلوت کردن مساجد از اثرات آن است. پذیر شدن نماز
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ارایی و چشم و هتم چشتمی    داشتن مرکزی برای تخریب و فرقه -42

احیانا غیر خودشتان حتق ورود    و برتری های قومی و فرقه ای. بطوری که

 ندارند.

ترك والیت اهل ستنت را از حتق دور ستاخته و تترك مستجد       -41 

 کند. شیعیان را با خطر مواجه می

آوردن االت موسیقی و نواختن آن که متأسفانه از حالتت عتادی    -41

جتای ستینه زنتی و ستینه زنتی       اذشته، خصوطا زیاد شدن زنجیتر زنتی بته   

 اهداف عاشورا . جای شناخت قیام و به

 حسینیه و حضمر زنان: .11

یکی از مهمترین دالئل و توجیهات سازنداان حسینیه و امثالهم فراهم 

نمودن زمینه حضور زنان معذور در مناسبات و مراسمات مذهبی استت در  

 دالیل متعددی پذیرفتنی نیست:  حالی که این بهانه به

 نباشند.(زنان هیچگاه کمتر از مردان نیستند، )اار بیشتر 

انتشار محرمیت از طریقه زنان است و کوثر قترآن بته همتین دلیتل زن     

 باشد.  می

سال بیشتر است و با در نظر اترفتن   4میانگین عمر زنان معموال حدود 

سال زودتر از پسران شروع میشود، بته ایتن نتیجته میرستیم      6بلوغ آنان که 

یتام حتیض زنتان بته     خواننتد چتون تمتام ا    که زنان کمتر از مردان نماز نمی
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شتود و حتدود    سالگی شروع متی 24سال نماز نمیشود )از حدود  24اندازه 

 شوند. پنجاه سالگی یائسه می

ستاله   25طول جوانی آنان بیشتر از مردان است )به اعتبار بلوغ(مردان  

 1بالغ و تا چهل سالگی کامل میشوند و به سمت پیتری میرونتد و زنتان از    

 نجاه سال یائسه میشوند و به طرف پیری میروند.سالگی بالغ و بعد از پ

تحمل درد و رنج آنان بیشتر است و حتی شکستتگی استتخوان آنتان     

 شود. زودتر از مردان جبران می

اند تا  اند تاثیر بیشتری داشته پیامبرانی که زنانشان همراه و هم فکر بوده

گتو هستتند   پیامبرانی که زنانی مختالف داشتته انتد، زنتان در خیتر و شتر ال      

)ضورب اهلل موثال   و  ٰ )ضرب اهلل مثال للْین آمنما امرئه فرعمن(

 تواند الگو باشد.  برای مردان زن می للْین کفروا امرته نمح(

حضور زنان در قبل از اسالم و ظهور بعثتت پیتامبر در مستجد همتواره     

مطرح بوده است. از اولین کسانی که به نماز پیتامبر اقتتداء کترد حضترت     

 بود.خدیجه 

بیش از ده ادب بترای حضتور در مستجد از متردان بیشتتر دارنتد کته         

 عالمت توجه و افضلیت است.

درمسجد پیامبر زنتان بترای ورود، درب مخصتوص بته ختود داشتتند        

ای وجتود نداشتته و روزی هتم     )باب النساء( و بین زنان و مردان حتی پرده

، پتتیش مخصتتوص مالقتتات پیتتامبر بتتا زنتتان بتتوده و تتتا محتتراب حضتترت  
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پرداختند و حتی ایشان با شرایطی با زنان  اند و با پیامبر به افتگو می رفته می

 بیعت کرده است.

اولین کسی که جلو حضور زنان در مسجد را ارفت و آنان را محروم 

 از فیوضات فراوان مسجد کرد خلیفه دوم با همدستی عایشه بود.

داشته و هم  همواره زنان در خدمت به مسجد و ساخت مسجد شرکت

 اکنون در امور خیر از مردان پیشتازند. 

شتود و   اار مادر، خوب باشد پدر، هر کس باشد فرزندشان طالح متی 

اار مادر طالح نباشد پدر، حتی اار پیامبر هم باشد پسرش مانند پسر نتوح  

 شود. می

تاثیراذاری در تربیت مرهتون متادران و همستران استت و در مستائل      

 سیاسی پیشگامند.عاطفی و مذهبی و 

شاید یکی از ادله من  حضور حایض در مسجد کنترل حضور آنان در 

خارج از خانه است. چرا که ااتر زنتان شتیفته مستجد شتوند ودر همته ی       

زمانها ، بدون قید وشرط بتوانند در مسجد حاضر شوند، به ستختی میتتوان   

ل حستاب در مستجد زنتدای را مختت     آنان را کنترل کرد. و با حضتور بتی  

 میکنند اارچه حضور عبوری زنان حائض و استفاده از مسجد من  نشده .

 :ویژای حیض

)نسائک  حرث لک  فاتما حورثک ...(  فرماید  با اینکه قرآن می -2

هر اونه استفاده و استمتاع از زنان را جتایز و مبتاح شتمرده و تشتویق هتم      
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)ا یتا   ن()ا تمسمهکرده و لکن برای ایام حیض در مورد آنان نفرموده 

یعنتی   المحویض(  )فاعتزلما النسواء فوی  فرمایتد   بلکه می تباشروهن(

 جدائی زن از مرد، نه طرف عدم کامروائی. 

از طالق زنان در ایام حیض نهی شده چون در این ایام، طالق داده  -1

 طبیعی هستند.

زنای مرد با نامحرم در ایام حیض همسر، زنای محصتنه محستوب    -1 

 دارد. شود و رجم ن نمی

در دوره قاعدای از همه چیز معاف هستند حتی در بعضی منتاطق   -4

 از اموری مثل آشپزی.

 نه خنده زیادی دارند نه اریه.  -5

 حضور آنان نزد محتضر و تشی  جنازه کراهت دارد.  -6

با هر چه در ایام حیض تماس داشته و آمیخته شتوند بعتد از پتاکی     -1

 «الصلمة و المسوجد   تر »ند و شاید کن با آن حساسیت منفی پیدا می

 به همین دلیل باشد که مسجد و نماز منفور آنان نشود. 

طوری که ااتر زن و شتوهر از    در اختالفات زناشوئی تاثیر دارد به  -8

 هم متنفر شوند یکی از ادله ی آن معاشرت ایام حیض دانسته شده.

شتن و  دهتد بتا ایتن حالتت، میلتی بته شترکت در ج        آمار نشان متی  -1

 خوانی.  عروسی هم ندارند چه رسد به جلسات روضه
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معموال به طور متوسط همیشه یک پنجم زنان حائض هستند ولی  -24

کننتد یتک پتنجم آنتان حتائض       وقتی جمعیتی که برای مراسم شرکت می

 نیستند.

مندی از وعظ و ارشاد ندارنتد لتذا ااتر جتائی هتم       آمادای بهره -22

 داری ندارند. بر شرکت کنند آمادای بهره

 از نظر پزشکی در طول دوره نباید اریه کنند.  -21

 زا است.  روی زیاد آنان حتی برای رفتن به مسجد، مشکل پیاده -21

 

 ایریم:  با بر شمردن اینگونه موارد نتیجه می

دانند که زنان در آن  سازند نمی کسانی که به بهانه زنان حسینیه می -2

و یا اار هم بروند تاثیر مثبت آنچنانی نتدارد. یتا   روند،  حال به حسینیه نمی

دهند برای رستیدن بته اهتداف     دانند و تنها حضور زنان را بهانه قرار می می

 خود. 

فکر ستاخت جایگتاهی    سازند به کسانی هستند که وقتی مسجد می -1

مناسب برای زنان نیستند )جائی مثل زیر بالکن و پله یا نیم طبقه باال در نظر 

شوند یتا   هائی بیشتر عصبانی می دانند زنان در چنین مکان رند ( و نمیای می

اند یا کتودك   تحمل باال رفتن از پله را ندارند بدلیل اینکه معموال یا حامله

به همراه خود دارند در حتالی کته مثتل بعضتی کشتورهای استالمی)مانند       

 توان دو شبستان ساخت.  مراکش( می
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نیه هستند بترای پتذیرائی اول بته فکتر     چرا وقتی حتی زنان در حسی -1

 دهند.  آنان نیستند ولی در ساخت حسینیه حضورآنان را بهانه قرار می

ستازند حتتی درستاخت سترویس      آنان که به بهانه زنان حسینیه می -4

 بهداشتی به فکر زنان نیستند تا جائی مناسب داشته باشند . 

محوریتت در آنجتا بتا    ستازند و بتاز هتم     نام زنان حسینیه می چرا به -5

 مردان است.

 

زنتان در مستجد آرامتش و حضتور بیشتتری       در نهایت باید بدانیم که

 دارند. 

 کنند.  در کمک به مسجد بیش از حسینیه اقدام می

 دانند نه حسینیه و امثال آن .  نظافت و غبار روبی مسجد را مقدس می

ن برداشته چه وقتی خداوند مهمترین واجبات مثل نماز و روزه را از آنا

 دلیلی برای کشاندن آنان به امور مستحبی داریم. 

هر کاری را که در مسجد نمی تتوان انجتام داد، در حستینیه نیتز نبایتد       

 انجام داد. 

ای بترای حضتور    چرا پیامبر و ائمه به این فکر نبودند تا جایگتاه  ویتژه  

 زنان حائض درست کنند. 

عی دارنتد، حستینیه را بزراتتر و    چرا باید به بهانه چند نفر که عذر شر

 شود.  مجهزتر از مسجد ساخت که بعضا اهانت به مسجد هم محسوب می
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و چرا باید به بهانه کسانی که عذر شرعی دارند بیشترین فضای مسجد 

را از ثواب طی ه شترعی مستجد محتروم کنتیم و تنهتا محتراب و انتدکی        

 اطراف آن را شرعا مسجد قرار دهیم. 

هتتای علمیتته ختتواهران و   هتتای زنانتته و حتتوزه  شتتگاهای کتتاش در دان

کردنتد و   هتا کتار تحقیقتی متی     های پزشکی نسبت به این فرضتیه  دانشکده

 کردند.  جواب علمی هم برای آن ارائه می

 راهکارهای تصحیح: .11

هستند دلیلش این استت کته روحتانیون      اار مردم معتقد به حسینیه -2

کنون نیز باید با مالیمت نظر آنان را آنان را به این کار تشویق کرده اند، وا

 ه بگیریم هبراردانیم لذا نباید جب

دیث مستجد را مرتتب بختوانیم و آنهتا را بته طتورت       اآیات و اح -1

پوستر، کتیبه و کاشی با خط خوانا در معرض دید وتوجه قرار دهتیم و بته   

 این وسیله فرهنگ مسجد را ترویج نماییم . 

هتتا را تتترویج و تبلیتتغ  اداره حستتینیه روحتتانیون، ستتاخت، تعمیتتر و -1

 ننمایند و عضو هیئت امناء آن نشوند. 

هتائی بدهتد کته تتاب       دولت مجوز و ختدمات ختود را بته حستینیه     -4

 مسجدند نه مستقل .

 ها با مسجد باشد .  مدیریت حسینیه -5
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 سعی شود حسینیه در کنار مسجد و تحت امر مسجد باشد.  -6

د در حسینیه امامت نکنند. و ااتر مستجد   سعی کنند با وجود مسج -1

نبود و مجبتور شتد در حستینیه و نمازخانته نمتاز بخوانتد بته قصتد تبلیتغ و          

 ساخت مسجد بخواند.

 در جائی که مسجد نیاز است، حسینیه ساخته نشود. -8

هتتا معمتتوال موجتتب  انحطتتاط فکتتری و     تبیتتین اینکتته حستتینیه   -1

 شوند.ارائی و تفرقه در اطول می حزب

باید فقط برای ساخت مسجد اجازه طتادر شتود زیترا )کتل بنتاء       -24

 وبال علی طاحبه اال المسجد( و )فی بیوت اذن اهلل ان ترف (

توجه دادن به اینکه امام راحل)ره( و مقام معظم رهبری تا کنتون   -22

 ترغیب و تشویق قولی برای ساخت و ترویج حسینیه نداشته اند.

ز مسجد و به مسجد باشد تتا محوریتت   ها ا شروع و ختم عزاداری -21

 مسجد مخدوش نشود.

جلوایری از ساخت حسینیه در مراکز دولتی و نظامی مثل ارتش  -21

 و سپاه و ادارات. 

ای کته شترعا وقتف نیستت و قابلیتت مستتجد دارد آن را       حستینیه  -24

ویتا بتا توستعه از طترف قبلته و انضتمام حستینیه بته         تبدیل به مستجد کنیم. 

 ت را تا حدودی حل کنیم.مسجد، مشکال
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روحانی در حسینیه تبلیغ نکند و پول جمت  نکنتد و عضتو هیئتت      -25

 مستجد نشتود.  رونقتی  باعتث بتی    تتا هدایت کند  آنراامنا نشود و اار شد، 

 همچنین ساخت، تعمیر و اداره آن را ترویج نکند.

اعالم اینکه نماز فقط در مسجد استت کته ده هتا و طتدها برابتر       -26

د در حالیکه حسینیه شأن مسجد را نتدارد و ثتواب اقامته نمتاز و     ارزش دار

عبادت در آن به مانند خانه است. و اار توهین باشتد چته کستی جوابگتو     

 است.

استتنادی بته   حتتی  و تبیین اینکه حسینیه جایگاه فقهی و تتاریخی   -21

 ائمه نداشته و ندارد.و  سنت پیامبر

ترسند نه حستینه   م از مسجد میتببین اینکه امریکا و دشمنان اسال -28

 و امثالهم.

تر و هتوای بهتتری داشتته باشتد تتا وجتود        مسجد مجهزتر و تمیز -21

 حسینیه توهینی به مسجد محسوب نشود.

هم )اول بیت( است و هم )وضت  للنتاس( و   مسجد اینکه ه توجه ب -14

هم )قیاما للناس(، لذا بنتاء و مبنتاء و بتانی مستجد، هتویتی قتوی و محکتم         

 دارند و مورد عنایت قرآن هستند.

کارکردهای مسجد را تبیین کنیم، به طوری که فرهنگ مسجد و  -12

و عالمت و نمادی از سرویس نگیرد مسجدی جزء فرهنگ متحجرین قرار 

 .نشودبهداشتی و تابوت اریه و بداخالقی 
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روحتتانیون و علمتتاء نستتبت بتته امامتتت و متتدیریت  ی بیشتتتراعتنتتا -11

 مسجد.

و استرش حسینه به فاطمیته مهدیته زینبیته     ساخت وایری از جل -11

 باشد. …عباسیه کاظمیه و

های متعدد در یک خیابان یا کوچه چرا کته   جلوایری از حسینیه -14

فاطتتله دو مستتجد منعتتی در شتترع مقتتدس نتتدارد ولتتی بتترای حستتینیه جتتز 

 ای دیگر مترتب نیست. استرش اختالف و تفرقه ثمره

نام مسجد انجام دهنتد، و مثتل    توسعه حسینیه را بهدر تجدید بناها  -15

های رنگی مشخ  شده مسجد هتم   مسجدالنبی که قسمت روضه با ستون

 با حسینیه با ستون رنگی مشخ  شود.

 اذاری و حمایت از مساجد و ساخت آن. سیاست -16

 

 معابد یا مسجد ضرار .12

اف توانیم در هر کشوری مسجدالحرام بستازیم و در آنجتا طتو    ما نمی

کنیم ولی از مواردی که به پیتامبر ختاتم امتیتاز داده شتد ستاخت مستاجد       

)الحمد هلل الْی جعول لوی اارز   است در هر کجای زمین است 

مگر در مکان مسجد ضرار که پیتامبر اجتازه نتداد در     مسجدا و طهمرا(

 دانی کنند. توسعه مسجد هم قرار ایرد و دستور داد آنجا را زباله
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توستط  و چته بعتد از فتتح    مستلمانان  ر چه قبل از فتتح  معابد ادیان دیگ

هبی داخل دین کته در مقابتل   دارند اما اماکن مذرا حکم مسجد مسلمین، 

نتام   حتی بته  شوند به هر اسمی که باشد دین قرار ایرند ضرار محسوب می

مسجد. نتیجه اینکه معبد همه ادیان الهی برای متا حکتم مستجد دارد ولتی     

 .نداردرا حکم مسجد  های ضاله معابد اروه

بتا   «کُلّ بناء وَبال عَلوی صواحبه اِلّوا المَسوجِد    »حدیث نبوی  

، «سقیفه بنی ستاعده »توافق دارد. بنابراین:  فرهنگ و احادیث اهل بیت

مردود شمرده  -همانند مسجد ضرار –ها و مراکز فساد و تفرقه «دارالنّدوه»

 است؛ شده

را بتترای مستتجد، اتختتاذ  مفسّتتران معتقدنتتد: دشتتمنان ختتدا، آن مکتتان

 2کردند، نه خداوند 

و توان ضرار نامید؛  نمی توان نتیجه ارفت: هیچ مسجدی را می بنابراین

 مسجد ضراری که در قرآن آمده قبتل از  مستجد شتدن توستط پیتامبر     

هراز در آن مکان، حاضتر نشتد و نمتاز     و رسول اکرمتخریب اردید 

اینکه مستجد  دانند نه  نمی را مسجد  و لذا هیچکدام از مفسرین آن 1نخواند

زیرا وجود چندین مسجد در مکانی واحد نیتز از   شد و بعد ویران اردید. 

                                                           
 101به/ وت 1

گرفت، و هرگز پيامبر خراب  . آن مكان، قطعاً با قيام برای عبادت، نام مسجد به خود مي 2

 او هستند. کرد و مساجد، مكان هایي مقدّس و متعلق به خدا و ملک نمي
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. چترا کته   واشتکالی بتر آن مترتتب نیستت     استت « کثرت در وحدت»باب 

کارکرد مساجد ، یکسان بوده، در فراخوانی متردم بته آفریتداار، دیتن و     

 واحد، تفاوتی ندارند.ای  هقبل

فتتتوائی  فاطتتله بتتین در مستتاجد را بیتتان نکتترده بلکتته  هتتیچ روایتتت و

سابقه  که در کنار هم ساخته شده اند مساجدی مثل مساجد سبعه و امثالهم

 تاریخی دارد.

در دوران اذشته، در شتهرهای ایتران نیتز مستاجد بتا فواطتل انتدك        

اردید، و در بعضی مناطق هر هفت خانه مسجدی داشتند یا هر  احداث می

در آن  و جماعتت  ای مستجدی داشتتند و بترای نمتاز فترادی      هدربند و قلع

امنیتت و حتامی   کردند و برای زنان ستهل الوطتول بتود و     حضور پیدا می

ها در این مساجد تجم  کرده و نماز را فرادی و احیانتا  داشت و در ناامنی 

خواندنتد امتا همتواده پررونتق بتوده، متردم هنگتام ابتتال بته           با جماعت می

ردنتتد و بتته ب دوه هتتا، شتتکرازاری بتته مستتاجد، پنتتاه متتی مصتتیبت هتتا و انتت

 پرداختند. های خدا می در خانه طلبی حاجت

 متردم تتر   مساجد در هر مکان و دیاری، موجب رشد و بالندای بتیش  

افزاید و هنگام نیاز بته   می برای شرکت در مساجد تعداد مردمشود و بر  می

مته نمتاز جمعته و    پیام رسانی وسی  و عمومی مستاجد جتام  کته محتل اقا    

ران و مفیدتر استت. و لتذا نبایتد نگت    تر  اعتکاف است حضور مردم پررنگ

اهتل ستنت قائتل بته      یبعضی فقها بود. کثرت مساجد در محالت مختلف
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ی بترای مستجد   نتقتال اجنتاس مستجد   لذا ا، المناف  بودن مسجدند  مشترك

مستجد را  دانند چنانچه فقهای شیعه اجناس بالاستفاده در  دیگر را جایز می

  دهند. ه انتقال به مساجد دیگر میاجاز

 و مسجد ضرار ائمه .13

حتی  ،ندنامگذاری نفرمود« ضرار»هیچ مسجدی را  ی طاهرین ائمه

مستتاجدی مثتتل مستتجد جتتام  اُمتتوی شتتام و چتته بستتا در مستتاجدی کتته    

و در  یافتنتد  ت، حضتور متی  اشت رواج د امیرالمؤمنینناسزااویی و سَبّ 

بترای ختود یتا    را ده که ائمه معصتومین مستجدی   هیچ کتاب و سندی نیام

، که اختصاص به پیروان خودشتان داشتته باشتد    اخته باشنداطحاب خود س

شدن مردم در مستاجد  همچنین از آن بزراواران، افتاری مبنی بر حاضر ن

و  انتد  ... نقل نگردیتده، بلکته بتر حضتور، ستفارش کترده       منسوب به خلفا

چه از نظر حکم  و سنی با هم فرقی ندارد نظر فقهاء مساجد شیعهبه امروزه 

 .و چه از نظر فضیلت

 ؟چرا غربت مساجد، .14

در پرتتو  و  امروزه با سوء استتفاده از افتتار حضترت امتام راحتل     

اندیشان، سهل انگاری برختی متولیتان امتر فرهنتگ، و تبتدیل       تدبیر دیگر

 های فرهنگی، ستاخت و تترویج غیتر    تهسقبل از انقالب به بایهای  ضرورت
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موزش امور غیر ضرور و استرش و تبلیغ فرهنگ سراها و آمانند  ) ،مسجد

ای شتتابنده و   ها به اونته  به دست خودی عنوان کار فرهنگی( بعضا مضر با

 2فزاینده آغاز اردیده، استردای عنوان و مُعَنون را در پی داشته است.

 در تقسیم کار پیش خود بگویند نسل جوانو با دشمنان وحدت داشته 

بینیم کار عمالً به ایتن   می و . ها مسجدیبرای ما و نسل بازنشسته برای شما 

رود و جالب اینکه هر ساله برای ایتن امتر مبتال ی کتالن از      می سمت پیش

 (شود. می طرف دولت و بیت المال و متولیان امر فرهنگ هزینه

معموالً توسط متولیان فرهنگی کشور، و  غیرمسجدهم اکنون ساخت  

بتی دلیتل    پتذیرد،  می از احداث مسجد طورتتر  اظ قانونی نیزآساناز لح

نیست که ساخت حسینیه خصوطا در دو دهه اخیر چند برابر مستجد شتده   

این قوانین و  میشود. تر است و روز به روز مسجدسازی از نظر قانون سخت

که  دده دست وپا ایر مردم را از روی آوردن به ساخت مسجد فراری می

بتین  مق نفتوذ عقیتدتی و شتبیخون فرهنگتی دشتمنان استالم       حکایت از ع

 دارد.خواص ما 

راننتد و امتام و    حکم متی بر مساجد  بیش از ده اراان منتسب به دولت

ای مساجد را محتدود   اند و با هر بخشنامه امامت مسجد را به حاشیه کشانده

                                                           
به گای مساگد؛ همچ ین از دارالقرآن به مکتته  ها  هو حسی یها  همذهای، نمازخانهای  مجتمع 1

 القرآن، بیت القرآن، گامعه القرآن و ... و از حسی یه به ااکاسیه، بیت الرّقیکه و ...  
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دهند بترای امتور    ای به مسجد اختصاص می کنند و اار بودجه و مأمور می

 .است یرضروری و غیرمربوط و احیاناً محصور کردن مسجدغ

ها را نداشتته   سازند تا تسلط اراان جهت نیست که مردم مسجد نمی بی

سازند که در اختیار خودشان باشد و کستی مزاحمشتان    باشند و حسینیه می

هتای دلستوزانه مستاجد را وادار بته ستاخت       نشود. عالوه بر آن با دخالتت 

پزخانه و طندوق و کانون و بسیج و امثالهم کترده و  سرویس بهداشتی، آش

نماینتد در حتالی کته ایتن امتور از وظتایف دولتت         مسجد را مقروض متی 

 اسالمی است.

 

 نماز در حسینیه .15

ننوشتته  نیتز  دو رکعت حتی  کعت نماز در امثال حسینیه را،ثواب هر ر 

و طتدها  هتا   ه؛ چته رستد بته د   خانه و امثال آن فرقی نداردنماز در و با  اند

برابر. و اطوالً خواندن نماز جماعت در خارج از مستجد، توطتیه نشتده و    

 ود بودن و قبول نشدن آن، سخن به میان آمتده حتی در برخی تعابیر از مرد

 2است.

                                                           
ویتهه  بته   -التیهم الستالم  –ثواا نماز در هیچ مرک ی، هر چ د مقدس، گ  مرقد ائمه اطهار  1

 .و میدانیم که مراقد ائمه در حکم مسجد هست د مضااف ذکر نکده است )ع(مرقد امیر مؤم ان
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 2هتا  و برای نمتاز، کمتتر در حستینیه    خوشبختانه مردم، خردمند و آااه

ختود نشتان   از دیگتر  شوند و رغبت چندانی به مراکتز فرهنگتی    می حاضر

ا عناوینی مقدّس جلوه کنند، همواره از دهند. این اونه بناها، هر چند ب نمی

 .محرومندمردمی  بایسته های کمک

به تعبیر دیگر ، مردم بدون هیچ تبلی ی هزینته هتای مستجد را اارچته     

ااهی سنگین است، میپردازند وبته غیتر مستجد حتتی در طتورت تشتویق       

   ک کردن ندارند.وتبلیغ استقبال چندانی برا کم

 

                                                           
 بود. می به ندرد یافتها  هویهه نماز صاح در حسی یه اقامه نماز گماات ب 1
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 امتیازات مسجد بر حسینیه و امثال آن: 

 شویم.  بی نیاز می یه و امثال آنبا ساخت مسجد از حسین -2

 و اهداف اوست. توجه به مسجد توجه به امام حسین -1

و شتبهه  ساخت مسجد متیقن است و ساخت غیر مسجد مشکوك  -1

ل و میدانیم یکی از اطواست )از جهت ثواب و مجوز الهی( ناك

 . )وقوف عند الشبهات( است فقه شیعه

هر چه در مسجد باشد مانداار و جاودانته استت)مثل کتابخانته و     -4

 حمام و قبور طالحین در کنار مسجد(. 

اهمیت دادن به مسجد توان مسابقه ما با دیگر فرق اسالمی را بتاال   -5

 برد.  می

شود بلکه موجب تقویت و  کجا محکوم نمی با رونق آن شیعه هیچ -6

  اردد. ق میتفو

هتتا از  هتتا یتتا جشتتن بهتتترین کنتتترل کننتتده عواطتتف در عتتزاداری -7

 انحرافات است.

 تر است. عزاداری ایام محرم در آن مفیدتر و هدایت شده -8

شتود)در زمتان طتاغوت حکومتت      هتا نمتی   ااه تاب  حکومت هیچ -1

وقت نتوانست هیچ تسلطی بر مستاجد پیتدا کنتد و انقتالب از راه     

 رسید(. همین مساجد به پیروزی 

 مروجین مساجد اولیاء و متقین هستند نه حاکمان و طواغیت.   -24
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 شود.  در آن شبهات زیادی دف  می  -22

 ترسند.  دشمنان از مسجد بیش از اماکن دیگر می  -21

اند  های انحرافی و نوظهور مثل دعانویسان در مسجد رشد نکرده اروه

 ی ندارند. یو جا

الّه است. چون همۀ آنتان بتا   إمامی با فرق ض21محلّ إفتراق شیعۀ  -21

 مسجد إرتباطی ندارند )و اماکنی چون خانقاه و جم  خانه دارند(. 

 جای شریعت اریزی است. محلّ بروز شریعت مداری به - 24 

 مسجد اثر تربیتی و غیر مسجد اثر آموزشی دارد.  -25

جتای امتداد،  همزیستتی     جتای بیمته،  انصتاف بته     محلّ توکّل به  -26 

جتای حترص، تواضت      جای شراکت،  قناعت به هزیستی، رفاقت بهجای ب به

جتای افتراط    جتای تفقّتر و اعتتدال بته     جای تکبر، فخر فروشی، و ایثار به به

 است.

جتای   جای استراف، بتذل بته    جای طم ، مصرف به محلّ إطعام به -21

جتای تعریتف،    جتای تزهّتد، عترف بته     جای تکاثر، زهد بته  تبذیر، تعادل به

جتای استتعمار،    جای استتعمال، عمتران بته    ی تعارف، عمل بهجا معروف به

جتای تترحم، بهتاء     جتای إنعتام، احتترام  بته     جای تحقیر، إکرام به تکریم به

جای سرارمی، استتواری   جای اشت ال، سربلندی به جای بهانه، فراغت به به

  جای سردرامی است. جای سرافکندای و طراط مستقیم به به
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جتای   جتای قستم، تعبّتد بته     شهادت، قسمت به جای محلّ تشهّد به -28

جتای   جای دلهره، پشتگرمی بته  جای إعانه،، دلگرمی به عبادت، استعانت به

جتای ستود،    جای ربا، سوز به جای نا امیدی، رضا به دلسردی، امید واری به

جای تکثر،  جماعتت   جای تنبلی، برکت به جای شنیدن، تحرّك به دیدن به

 جای احتکار است جای تحمیل و عرضه به جای تجمّ ، تحمل به به

 مصلّی  .ب

، ختود  که اخیرا مطترح شتده   و نهضت مصلّا سازی« مصلّا»و اما بحث 

مبحثی بسیار استرده است، که باید در کتابی مستقل بته آن پرداختت. در   

، اجتازه نفرمتود بترای احتداث     تاریخ نبوی خوانده ایم که پیامبر اکترم 

کته هتیچ بنتائی     مصتال جائیستت   ،بگذارنتد مصلّا خشتی روی خشت دیگر 

و  خواننتد  نماز استسقاء و احیانا نماز عیدین میدر آنجا باشد و فقط داشته ن

الحرام اطالق  اسم مصلی به مسجد اطالق نشده بلکه به جای نماز در مسجد

در ایتن زمینته فقتط بته      .)و اتخْوا من مقاِ ابراهی  مصلی( شود می

 ود؛ش ذکر نکاتی چند، بسنده می

 نماز جمعه در مصلی. 1

 شود. ثواب هر رکعت نماز در مصلّا حتی دو رکعت محسوب نمی
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ون مستجد  چ ،دانند میجایز در مسجد تنها را در نماز علماء امامیه تقیه 

. از اردهتائی د  تفتاوت  ارچته نمتاز   ،ندارد در فرهنگ شیعه و سنی تفاوتی

ر مجالستی کته در   دو لزوم شترکت   الزم نیست غیر مسجد تقیهاین رو در 

خواننتد   خارج از مسجد میگیرند و احیانا نمازی که در خارج از مسجد می

 و تقیه الزم نیست . نداردوجود 

 اهل سنت، یکی از شرایط برپایی نماز جمعه را، وجتود مستجد جتام    

  .و جائی که مسجد نباشد شرائط نماز جمعه را ندارد دانند! می

اتذاری   ن بته نتام شتورای سیاستت    سندشتا  ااها وقف نیستند؛ زیرمصلّ

 !را در پی خواهد داشت حقوقی های آسیباست، که این مسأله، 

حاضتر   ها برای نماز جمعه و ...مصلّا با تاخیر و دیرتر در مردم، معموال

شتوند و   زودتتر حاضتر متی    و در مساجد جام  برای نماز جمعته   شوند می

 .روند دیرتر می

ه خود نشان نتداد بتی از مصلّا، رغ های مردم بر پرداخت و تحمل هزینه

 تتتاکنونرا نیتتز و آب و بتترق ستترایداران ی  هزینتته حتتتی بتته انتتدازه و نتتدا

 پردازند. نمی

 مصلی و اعتکاف. 2

بته  وشتبختانه  اعتکتاف، کته خ  ایتام  به دلیل نداشتن عنتوان مستجد، در   

و مساجد جام   برداری نیست رایج اردیده، قابل بهرهعنوان یک فرهنگ 
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مستجد  در حکتم   (که امکانتات دارد )ندارد و مصلی را  عتکافا امکانات

و اار اعتکاف به جمعه برسد قهرا معتکفین در نماز جمعته شترکت    نیست

تکتاف در مستجد جتام  حضتور     در حالی که شاید از دالئتل اع  .کنند نمی

 .باشد معتکفین در نماز جمعه 

 دفاع از مصلی. 3

وارد نشده است و  آن یت طهارتمسجد نیست، لزوم دفاع و رعا چون

 باشند. م که آنرا ملحق به احکام مسجد کردهفتوائی بر آن نداری

مردم، تعمیر آن ها استت،  ی  فهمصلّی بر خالف مساجد جام ، که وظی

انَّما یعمر »نداریم که عامران آن مصداق آیه تعمیر ندارد و دلیلی  وجوب

 باشند. «اهلل مساجد

بال اریتز از محوریتت استالم بودنتد،     ه به دنحاکمان با این  که هموار

 هراز مصلّایی را بر مسجد ترجیح ندادند و آن را ترویج نکردند.

عطیل هستتند و فقتط بترای    مصلّاها غالباً در طول ایام سال، ماه و هفته ت

ختالف   انتد، بتر   بترداری  در روز جمعه یتا نمتاز عیتدین قابتل بهتره     ساعاتی 

 پردازنتد  نمازهتای یومیّته نیتز متی     مساجد جام  که عالوه بر نماز جمعه، به

 .نماز حج طاًوخص
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لّای ستاخته شتده یافتت و هتم اکنتون      توان نشانی از مص در تاریخ نمی

از آن،  موفّتق ای  هنمونت  و توان پیدا کرد که تکمیل باشد ی مییمصال کمتر

 وجود ندارد.

اار امام جمعه بامسجد جام  یا هیآت امنا مشکلی دارند بایتد مشتکل    

دنه اینکه طتورت مستاله را منحتل کترد. ومتاستفانه آمتار نشتان        را حل کر

میدهد تعداد ائمه ای که درمسجد اقامه جماعت میکنند سال به سال کمتتر  

 می شود.
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 حرف آِر

حسینیه و مصلی دو نمونه از اماکن مذهبی مهم بودنتد کته بته اجمتال     

ظتم  مورد بحث قرار ارفتند، وجا دارد اهل فضل و طالب و روحتانیون مع 

مراکتز فرهنگتی بیشتتر از پتیش همتت      به آسیب شناسی این اونه اماکن و

بگمارند. اماکنی همچون دارالقرآن، مهدیه، عباستیه، و... امیتد استت ایتن     

چند طفحه توانسته باشد بابی برای تحقیق و تفحت  بیشتتر بتر روی اهتل     

علتتم اشتتوده باشتتد. متتا را از تحقیقتتات و نظتترات مفیتتد ختتود بتتی نصتتیب 

 .نگذارید

 

 

 دارالشفاء-قم                 

 موسسه مسجد                   
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