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 آسيب شناسي مسجد )بزرگ سازی( 

اجداد ما گرچه خانه خشتي داشتند اما مساجد را با آجر و كاشي مي ساختند و سر هر كوچه و برزني مسجد يا 

به آنجا مراجعه مي كردند و گاها ديده مي شد با مساجدي بود كه مردم به آن دسترسي داشتند حتي براي نماز فرادي 

 نفر مسجد پر مي شد كه هنوز هم باقي است. 01

متاسفانه معلوم ه و داشتشهرهاي ما چند برابر قبل انقالب شده ولي متاسفانه مساجد ما رشد چنداني ن وسعت با اينكه

 .شايد مساجد جديد چندان بیشتر از مساجد متروكه و مخروبه نیستنیست: 

: وقتي مسجد كوچك باشد ساخت و نگهداري آن راحت تر و با انگیزه بیشتر و گاها يك نفر بزرگ جدامسساخت 

 مي سازد چنانچه مساجد بزرگ را سالطین و بزرگان مي ساختند 

مسجد كوچكتر باشد موفقیت و تسلط بر افكار و اعمال آنها بیشتر  توجه داشته باشیم كه هرچه جمعیت فوج فوج تر و

است  و هر چه مسجد بزرگتر باشد يا پر نمي شود يا اگر بشود نظارت عالم )امام( كمتر است )معموال مساجدبزرگ از 

 كنترل بیرون است(

فقط  مرافق براي مسجد )مستقالت( نمي سازند در ايران مسجد مي سازند اين است كه ي هايكي از روشهاي خلیج

متر مرافق  011متر مسجد است و  011متر بنا  011ق مي سازند كه گاهي از مسجد مي سازند ولي ايراني ها آنقدر مراف

ساخت آن دو برابر همكف غیر از اينكه كف مسجد را باال آورده و بالكن را باالتر هزينه زيرزمین كه  است خصوصا

مي سازند  …ورزشگاه و  برده و قهرا بالكن بال استفاده مي ماند يا مغازه اي كه هیچ مقرون به صرفه نیست يا باشگاه و

 كه كمتر عنايتي به مسجد است

 01متر خانه عالم در بالكن باشد قهرا  011 داراي متري 011اگر مسجد  بهترين مرافق خانه عالم است،در حالیكه 

 و منظم مي شود.سه وعده حضور امام درصد هزينه امام كم شده و 

 نیستبا منابع هماهنگ  هزينهدرصد مساجد مشكل فني دارد و  01متأسفانه طبق آمار 

  جايز نیست مگر وضوخانه مسجد و مصرف آن در مرافق مسجدبراي پول  گرفتن

 هاست. ها و ظرفیت ها و سلیقه جواز ساخت مسجد در هر اندازه و سطح گوياي پذيرش معماري مسجد از همه ذوق

 و آسان و در دسترس است و احكام مسجد به بنیه مسجد برمي گردد نه به بناي آن. شرايط ساخت مسجد بسیار ساده
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نه  ساختند؛ مسجدي كه با چند سنگ كوچك و بزرگ مسجد مي است پیامبر و آسان مسجدسازي مهمقدر  آن

 شتاگر ساخت مسجد ضرورت ندا هندسه آن بود.تشخیص مسجد از غیر مسجد با سقفي داشت و نه ديوار و دربي، 

 ت كه مسجد باشد وگرچه با چند سنگ.اين همه اصرار نداش پیامبر

مسجدسازي و دعوت مردم به مسجد از ضروريات و شايسته است آنقدر مسجد بسازيم كه  هر كس در نزديكي خانه 

و  0يا محل كار خود چند مسجد مشاهده كند و براي حضور در مسجد بر اساس سلیقه و میل خود يكي را انتخاب كند

هنوز در مساجد بزرگ جماعت هاي متعدد اقامه  از سوي ديگر حس رقابت در مديريت و امامت مساجد ايجاد شود.

 مي شود تا مردم خود انتخاب كنند 

جماعت هاي متعدد تنظیم مي ، با فضاهاي اصلي و فرعي و داشتن شبستان هاي متعدد ،جد بزرگ و جامعامعماران مس

تا ضمن صرفه جويي در برق و انرژي و سرما و گرما مسجد بي رونق جلوه داده نشود نه اينكه مسجد را  كردند

 يكپارچه بسازند براي سالي يكي دومرتبه كه پر مي شود چنانچه مسجد الحرام و مسجد النبي با اين مشكل مواجه است.

گردند نعمت و بركت، مردم شاداب و امیدوار مياگر مسجد در سبد زندگي مردم قرار گیرد عالوه بر شكر و افزوني 

سازي تدين و تشیع بسیار آسان يابند و امامت و رهبري اهالي مسجد و مقاومها رهايي ميها و سردرگميو از سرگرمي

 خواهد بود.

 الف(ساخت مسجد

"باقیات الصّالحات"و از بهترين  2هاي عظیمي دارد سازي عبادتي بزرگ و پاداش مسجد
آيد و مصداق مار ميبه ش 3

"تعاونوا علي البرّ و التّقوي"بارز 
 است. 0

 رغبتي به شعائر ديني تلقي گردد.توجهي به مسجد و بيبي نبايد نبود مسجد،

در دسترس كه خداست. مسجد نعمت بزرگي است  بندگانخشنودي خدا و بهترين خدمت به  سببفراواني مساجد 

 مي گیرد. همگان قرار

و يك هدف دارند و مشكلي ايجاد نمیكند و جمعیت را فزوني میدهد و حاكم شرع قبل از  لمنافع اندمشترک ا مساجد 

ساخت میتواند )در صورت صالحديد( منع از وقف مسجد كند كه در تاريخ هنوز چنین دستوري صادر نشده است 

                                                            
. مخصوصًا امروزه در اثر وجود بلوارهای تندرو در مسیر برخی مساجد و عدم وجود پل های هوایی عبور  1

 ها با مشکالتی همراه شده است.مسجدیو مرور 

َقطاٍة َبَنى ّللاهُ َلُه َبْیتًا ِفي   َمسْجِدًا َكَمْفَحصِ   َبَنى  : َمنْ  َأنَُّه َقالَ  َعْن َأبي َجْعَفٍر : » 55، ص 1. محاسن، ج 2

 «.اْلَجنَّةِ 

 ِعنَد َربِّکَ َثواباً الباِقیاُت الصهاِلحاتِ َخیٌر  : وَ 64و سوره مریم، آیه  64، آیه . سوره کهف 3

 : َتعاَوُنوا َعَلی الِبرِّ َو التَّقوی َو ال َتعاَوُنوا َعَلی اإلثِم َو الُعدوانِ 2، آیه . سوره مائده 6
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بعد از مسجد ضرار )كه  0یستنداگر نزديك به هم باشند، مصداق مسجد ضرار نلذا  ولي بعد از ساخت اختیاري ندارد

و هیچ كس حق ندارد به اند.  به مسجدي ضرار نگفته و حتي شخص پیامبر اعظم  يك ازائمه مسجد نبوده( هیچ

قصد تخريب، تعرضي به آنها داشته باشد. مسجدسازي به هرحال پاداش دارد حتي اگر كوچك باشد و يا كسي در آن 

 7نماز نیست و خودش با صرف نظر از نماز آثار و بركات فراواني دارد. ظرفچون مسجد 0نكند؛ حضور پیدا

 0اي از آن بشود، همه در قبال آن مسئولندمسجد هیچ آفت و زياني ندارد و خیر و بركت است و حتي اگر سوءاستفاده

خالف ساير اماكن ، به وبالي نیست 9باني و مؤسسبراي  بر عهده عموم مردم است. و  تعمیر، بازسازي و نگهداري آن

 و هم مصداق سنت سیّئه باشد.  01مذهبي و موقوفات كه ممكن است هم مصداق سنت حسنه

-ساختمان مسجد، مبلّغ اسالم و آمر به معروف و ناهي از منكر است و نگاه به آن ثواب دارد و در آن و اطراف آن كم

 شود. تر گناه مي

ها در مساجد ديگر گر تجهیزات و مصالح آنها بالاستفاده باشد، از آنو ا 00مساجد مشترک المنافع و پشتیبان يكديگرند

 .میشوداستفاده 

 كند. مسجد و حضور در آن جامعه را پاک و از آلودگي دور مي

 و توفیق بزرگي است كه لیاقت آن را به هر كس ندهند.  02هاي حسنه هستند گذاران سنّت بانیان مساجد از پايه

 بزرگ(  وسعت مسجد: )آسیب مساجد

چنانچه در انواع مساجد  متذكر شديم بهترين مساجد در كاركرد تربیتي مساجدي با وسعت كم است چرا كه  -0

امام جماعت نظارت بهتر و بیشتري دارد. متأسفانه توسعه مساجد رايج شده كه كمتر موفق اند. مساجدي را توسعه 

 31اي نداشته و بیش از  مدينه توسعه است. در زمان پیامبردهند كه الزمه آن نبود مسجد تا مسافتهاي طوالني  مي
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 ها یکی است لذا مؤیهد همدیگرند نه مضر و ضرار به همدیگر. . چون کارکرد و اهداف آن 

 «َقطاٍة َبَنى ّللاهُ َلُه َبْیتًا ِفي اْلَجنَّةِ   َمسْجِدًا َكَمْفَحصِ   َبنى  :  َمنْ 6قاَل أُبوَجعَفٍر : »55، ص 1محاسن، ج . 4

 . ان شاء ّللا در جای خودش به آن خواهیم پرداخت. 6

ش در آن توانند بگویند هر کس ساخته خودش هم آن را تعمیر و از آن نگهداری کند و خود. مردم نمی 8

 هایش را بپذیرد.نماز بخواند و همه مسئولیت

 های  از آن هستند.. البته مردم موظف به تعمیر و تطهیر مسجد و مقابله با سوءاستفاده9
گویند که سنت حسنه مهم یا اهمی را از بین نبرد. برخی ساختن کاری "سنت حسنه" می . وقتی به 10

-در حالی که ساخت این گونه اماکن، مسجد را تحت الشعاع قرار میدانند مهدیه و حسینیه را سنت حسنه می

ای ندارد و با خانه یکسان است دهد این در حالی است که عبادت و سایر کارها در این اماکن ثواب افزوده

ها سنت حسنه ها به مسجد ضرر بزند عالوه بر این که ساخت این مکانو اگر انجام امور عبادی در این مکان

 به جهت مضر بودنشان حکم دیگری هم دارند که معلوم است. نیست

در آداب و احکام با هم فرقی ندارند و در قرآن کریم،   -در هر کجای دنیا که باشند  -. مساجد  11

به کار رفته است و   -مساجد و کل مسجد  –عمومًا به صورت جمع  -غیر از مسجدالحرام   –واژه مسجد 

 اگر مفرد آمده در احکام است که حکم آن برای همه مساجد است.

ُکلُّ ِبناٍء َوباٌل َعلی صاحِِبِه َیوَم الِقیاَمِة إاله َمسجِدًا َفإنَّ َلُه ِبِه َقصرًا ِفی : »212، ص 4. عمدة القاری، ج12

 «.الَجنَِّة ِمن ُلؤُلؤٍ 
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كه  03مسجد نماز مي خواندند   9با اذان مسجد پیامبر مسجد وجود داشته و فاصله بین دو مسجد بسیار كم بوده است

 حاكي از كوچكي و نزديك بودن مساجد است 

مند شوند و  ر بتوانند از نعمت مسجد بهرهتا همسايگان بهت هاي كم،  تعدد مسجد را در فاصله، به جاي توسعه

 .نباشندمحروم 

شود مسجد  عالوه بر اين گاهي توسعه مسجد بیش از ساخت كل مسجد هزينه تلفیق دارد چرا آنكه راضي نمي

 كوچك خراب شود تا بزرگتر ساخته شود. 

هیم و يكي از آفت هاي  نیست كه براي سالي چند مرتبه مثل نماز عید و شب قدر مسجدي را توسعه د اقتصادي

 است وشده كوچك از عهده ساخت آن بر نمي آيند و هم اداره آن مشكل و مانع ساخت مسجد  ههم :مساجد بزرگ

مسجد  جد كوچك از فكر فرهنگ مردم بیرون رفته با اينكه امتیازات مسجد كوچك بي شمار است و پیامبر امس

ر آن زمان ساخت مسجد آنقدر امكانات نمي خواست ديواري كه مي ساخت نسبت به خودش كوچك بود با اينكه د

 را به هم مي ريزد. مسجد امت انسان داشت لذا توسعه، شكلبه اندازه ق

)خانه هاي بزرگ( و گاهي چهل خانه  همسايه مسجد تا جايي است كه صداي اذان بدون بلندگو برسدگاهي 

  مالک قرار مي گیرد. بدلیل چند طبقه بودن يا كوچك بودن خانه ها است كه

وقتي همسايگي مسجد ارزش است هر خانه اي كه به مسجد نزديكتر است ارزش و فضیلت بیشتري دارد و بهتر از 

 آن آن است كه  هر خانه همسايه چند مسجد باشد 

در بعضي روايات خانه نزديك سفارش شده و در بعضي روايات منع شده از اينكه كسي خانه دور را بفروشد و 

كه هر كسي حال پیاده روي دارد و جوان است دور و هر كسي طاقت راه رفتن  نزديك مسجد بخرد. جمع آن اين

 .تهیه كندندارد، خانه نزديك 

پر  معمواللذا مسجد بايد طوري طراحي شود كه  مي كندسخت و غیر معقول  را رسیدن به مسجد گاهي بلواري

 باشد 

ساجد كوچك تدابیري مي انديشند تا مسجد اتصال با كوچه و بیرون را براي مواقع خاص براي م موسسانبعضي 

عادي در ايام سازند كه  و ايوانهاي متعدد مي غیر محصور يهامسجد را كوچك ولي رواق و حیاط 00داشته باشد.
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 ِفي َفُیَصلُّونَ   ّللاَِّ  َرسُولِ  َعْهدِ  َعَلى ِباللٍ  َتْأِذینَ  َأْهُلَها َیسَْمعُ   النَِّبيِّ  َمسْجِدِ  َمعَ  َمسَاجِدَ  ِتسَْعةُ  ِباْلَمِدیَنةِ  َكانَ ».  

 َوَمسْجِدُ  ُعَبْیٍد، َبِني َوَمسْجِدُ  َدَة،سَاعِ  َبِني َوَمسْجِدُ  النَّجَّاِر، َبِني ِمنْ  َمْبُذولٍ  ْبنِ  َعْمِرو َبِني َمسْجِدُ  َأْقَرُبَها َمسَاجِِدِهْم،

 َوَمسْجِدُ  َأسَْلَم، َوَمسْجِدُ  ِغَفاٍر، َبِني َوَمسْجِدُ  ُزَرْیٍق، َبِني َوَمسْجِدُ  اْلَشَْهِل، َعْبدِ  َبِني ِمنْ  َراِبحٍ  َبِني َوَمسْجِدُ  سََلَمَة، َبِني

 330 ص المقاصد تسهیل      68 ص 1ج – داوود ابي مراسیل - «التَّاِسعِ  ِفي َوَیشُكُّ  ُجَهْیَنَة،

صورت لزوم قابل اتصال به هم و توسعه باشدهای در زاویه که در . مثل شبستان اصلی و شبستان16
. 
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و اتصال به مسجد دارد  محل حضور مردم و اقامه نماز جماعت و و در ايام خاص و شلوغ گاه و پاركینگ است تفرج

هزار نفر فضا  011گیرد ولي تا  هزار نفر جمعیت مي 21شود مثل مسجد ملك حسن كه  جمعیت محصور در مسجد مي

دارد بنابراين در روستاها و شهرها وسعت مسجد به اندازه  جمعیت ساكن در شعاع چهل خانه كافي است اگر زمین 

 وچك است در چند طبقه طراحي شود.كینگ و اگر زمین كوسعت دارد در يك طبقه وبقیه حیاط و پار

 مسلمان فصلي يا دائم:

بعضي از اربابان فرهنگ به مسلمانان فصلي دلخوش كرده اند مثل اعتكاف و اربعین و عاشورا ... و حال آنكه 

مسلمانان دائما نیاز به تقويت اراده و ايمان دارند كه نتیجه آن دينِ سیاسي مي شود نه سیاستِ ديني )سیاست ما از 

 ديانت ماست نه ديانت ما از سیاست( 

دور كردن مردم از جمع هاي كوچك و الگو قرار دادن اسالم شديدا با ان مبارزه كرده ي كه از ويروس هاي مذهب

هاي بزرگ ولي كم اثر است. در اسالم اعیاد مشخص و مراسمات معلوم و تجمعات بزرگ معین شده است مثل  جمع

و تعطیل جمع زياد نداريم نماز جمعه كه مسافت آن و فاصله آن را مشخص كرده اند اما براي نماز عید دلیلي بر ت

 دلیل ندارد. بزرگنان به مساجد كردن مساجد و كشاندن آ

يكساله مردم برنامه ريزي مي شود اجتماعي و فرهنگي و حتي خانوادگي از جمله شب قدر كه در مساجد محلي امور 

اجد را به تعطیلي پخش مستقیم مراكز خاص مردم را از مساجد محلي دلسرد كرده و عموم مسبا ولي صدا و سیما 

وقت بسیاري مي گیرد با اينكه  آمد به آنرفت و  با زرگ معموال معنويت كمتري دارد ومراسمات ب با اينكهكشانده 

برابر است ولي اولي مسجد محلي است كه در حكم وجوب و اين آسیب كم كم به روستا  011نماز در مسجد جامع 

شركت در مراسمات بزرگ چند مرتبه مردم سالي در آن ندارند به ساخت مسجد و حضور  يسرايت كرده و احساس

و عالوه التزام آور است و مردم اقل روزي يك مرتبه شركت مي كند مي كنند و حال آنكه اگر مراسم محل باشد حد

 تحت نظارت بیشتري هستند و آسیبهاي اجتماعي كمتر است 

از نظر گنجايش جمعیت كافي باشد ولي يا پر نمي شوديا بعد از انقالب مساجد، بزرگ كم ساخته نشده است و شايد 

اگر بشود ترافیك ايجاد مي كند در نتیجه از نظر دسترسي به دلیل بزرگ بودن و ايجاد فاصله زياد مشكالتي بوجود 

استفاده از مساجد كوچه بیشتر از استفاده از مساجد بزرگ است و هزينه اش كمتر از مساجد بزرگ . آورده است

 توفیقي مردم در ساخت مسجد شده است تأسیس مساجد بزرگ، باعث كم است.

 مساجدي كه و استحباب نماز در مسجد جامع هم مؤيد آن است ولي باشدمسجد بزرگ و جامع  مي گويندبعضي 

 نزديك به هم بوده است. ذراعي و 30تاسیس كرده معموال  پیامبر
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كاربر بیشتر و بهرمندي بهتري خواهد  مسجد هرچه بیشتر باشدگرچه جمعیت هرچه بیشتر باشد بهتر است ولي تعدد 

 داشت

متولیان گرچه مراسمات و مساجد بزرگ شايد فوائدي چون استفاده از شخصیت ها و خطبا و امثالهم داشته باشد ولي 

 ي شوداست بدون اينكه آسیب شناسكه اينگونه مراسم رو به فزوني  تدبیر اند تمام سال مشغول درمراسمات بزرگ 

 فقه و معارف به ان توجه شده را تايید كرده و در ن شعوب و قبائل كه قرآگرچه علماء جامع الشرايط توجه دارند 

 الزم به ذكر است كه مساجد بزرگ را اشخاص نمي توانند بسازند، حكومت ها مي ساختند

ف در تجهیزات و خدمت اينكه مساجد بزرگ را گروهي بسازند مشكالتي بوجود آورده است از جمله اختال

)محراب دارد منبر ندارد، چلچراغ دارد فرش ندارد( اما مسجدي كه يكنفر مي سازد معموالً تجهیزات و طراحي آن 

 متناسب با بودجه خودش است.

نفر در ايام  01تر از نفر و باال 01 از كمتر معموال هر شخصیتيدر هر شرايطي و  كشور  سراسرنماز جماعت صبح در 

ن هم نیاز به كارشناسي دارد كه در قم با رونق حرم صدها مسجد بي رونق شده كه آ هاي مطهرمگر حرمنیست  عادي

و مثل پیاده روي اربعین كه سبب  )مسجد است ولي سیصد مسجد را بي رونقي كرده است 01جمعیت حرم به اندازه )

 تعطیلي اربعین داخل كشور شده است.

میلیونها انسان سرگردان و به مراكز تفريحي مي روند  در شهرستانها مردم در تهران سالگرد امامو با منحصر كردن  

 چون امكان حضور همه در تهران نیست 

 ايد(مدهايد و به اينجا آا كردهگفت چرا مساجد همسايه را رهديد زياد مسجدش را جمعیت  يجماعت )وقتي امام

هزار  01درحالیكه حدود  در ايران نیاز داريممحلي هزار مسجد  صدها. بزرگ مشكلي را حل نمي كند مسجدساخت 

نیاز دولتي در اماكن هزار مسجد  ده هاها هستند با يك سوم جمعیت. در روستا آندو سوم  مسجد در آيران است كه

 . است

 وسعت مساجد

الحرام در جاي ديگر چنانچه ما هم اجازه ساخت مسجد شود نمي بعضي اديان اجازه ساخت مساجد جديد داده 

ترين نعمت  شود مسجد ساخت و اين ترخیص بزرگ زه داده شده كه هرجا و هر زمین را مينداريم  و در اسالم اجا

. چرا كه اگر مسجد براي همه نیازهاي عبادي و اجتماعي است )الحمد هلل الذي جعل لي االرض مسجدا و طهورا( است

نفر  21دانشگاهي بیش از  كالستربیت اندازه دارد حتي « هلل مثني و فرادي تقوموا»كه از جمله آن تربیت است و آن 

گرچه هرچه صبر كنیم جمعیت زيادتر  آمدهانتظار جماعت در باب ها است. ولي  نیستند و مسجد جاي تربیت انسان
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نفر مسجد  01بیش از در صدر اسالم رايج بوده كه براي  اند و رسید ديگر منتظر نبوده نفر مي 01شود ولي وقتي به  مي

براي جذب . اينكه بوده استاي يك بار(  براي نماز جمعه )هفتهنفر  01تجمع بیش از و  جديدي ساخته مي شده است

 مرتبه سالي چند كوچك و بزرگ عالوه بر اينكه مساجدتجربه موفقي نبوده دهند  جمعیت بیشتر مسجد را توسعه مي

 ، نبايد مسجد را بزرگ و در نتیجه كم رونق كنیممرتبه در سال و براي چند  ازدحام دارد

متأسفانه امروزه ساخت مساجد بزرگ با مرافق متعدد و توسعه مساجد كوچك،مساجد را از رونق انداخته است و 

زنند و مساجد را از حالت اولیه خود خارج اي بدون هدف يا اهداف نامعیني دست به تخريب مساجد كوچك ميعده

اي نزديك، مسجد ديگري بنا كرد توان با هزينه كمتر با فاصلهزنند؛در حالي كه ميعماري آن را به هم ميسازند و م مي

نشود و مردم بیشتر از همسايگي مسجد  و مخارج زيادي تا هم مردم به فیض بهتري برسند و هم مسجد دچار تخريب

 00استفاده كنند.

دهند و در تلفیق  مسجد را توسعه مي جذب مي كنندتر باشد جمعیت بیشتري  هرچه مسجد بزرگ اندتوهم مبعضي 

بلكه  نبوده موفق كه متاسفانهمعماري مشكل پیدا كرده يا بايد همه را خراب كنند و يا با هزاران زحمت ضمیمه كنند 

تر و  عه، مسجد جديدي بسازند، هم ارزانجاي توس تجربگي امام و مسؤولین مسجد است و حال آنكه اگر به دلیلي بر بي

 تر خواهد بود و هم مشكل مهندسي نخواهد داشت. هم سريع

و اين به معني تخريب مساجد ديگر همه مسجدها بسته باشد تا مسجدشان آباد باشد بر اين باورند كه بعضي  چنانچه

داشته باشد جمعیت هركدام زياد . چرا كه هر محلي بیشتر مسجد است سرچشمه گرفتهو از وساوس شیطاني است 

 و حال آنكهكه اكثر آن كوچك است فعال دارد شلوغ و مسجد  011شهريور تهران بیش از  07خواهد شد. خیابان 

 جمعیت بايسته ندارد با اينكه بزرگ ساخته شده هرجا مسجد كمتر است 

هزار  01جاي يك مسجد  اگر بهمشكل پاركینگ زياد است يعني ت حمل و نقل آسان شده است ولي گرچه امكانا

متري ساخته شود، هم هزينه كمتر و هم اصراف نشده و هم امامت و كنترل و حفظ و نگهداري  011متري، صد مسجد 

 آن آسان خواهد بود.

هزار مسجد و بنگالدش كه كمتر از يك نهم  011كشورهايي مثل اندونزي با بیش از آمار نیست   بزرگي مسجد جزء

 .استو تعدد مساجد مطلوب آمار  هزار مسجد دارد قهرا مساجد كوچك است و اال ممكن نیست 311ايران است 

                                                            
البته در نگاه کالن و کلی ساخت مساجد بزرگ، الزم است و سالطین و حاکمان هم در گذشته به این   . 15

ساختند توجه داشت که آنان هم در یک شهر بزرگ فقط یک مسجد بزرگ میورزیدند ولی باید امر مبادرت می

تر مساجد را بزرگ بسازیم مخصوصًا  که امروزه مساجد بزرگ بنابراین دلیلی نداریم بر این که همه یا بیش

نیاز به تأسیسات و هزینه های بسیار سنگینی دارد که اغلب از عهده و حتی از عمر یک نفر بیرون 

ه امروزه بهتر است دولت به جای مصاله، در هر شهر یک مسجد بزرگ بسازد و نماز جمعه در مسجد است.البت

 های متعددی دارد. برگزار شود نه در مصاله که آسیب
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تطهیر و تعمیر مادي و معنوي مردم موظف شوند براي مردم است تا  حاكم اسالمي تهیه مسجد يكي از وظايف

 كنند (حضور)

خانه دور است سواره بیايد تا خسته وارد اند. جمع: اگر  بعضي روايات پیاده روي و بعضي سواره را سفارش كرده

 مسجد نشود و هركس نزديك است پیاده برود.

هاي كوتاه رفتن را. جمع:  را سرعت رفتن به مسجد و بعضي ديگر آهسته و با قدم« سارعوا الي مغفرة»بعضي روايات 

 اگر قبل از اذان و اقامه است آهسته و اگر دير شده با عجله برود.

من اخرج اذي من المسجد بني »ند مسجد بسازد مسجد را تمیز كند كه ثوابش مثل مسجدسازي است توا كسي كه نمي

 «.اهلل له بیتاً في الجنة

اهل سنت خواسته بگويند كسي كه سیر و پیاز بخورد به مسجد نرود كه اشكال دارد ولي روايت داريم كه اشكال 

 ندارد.

 «اال من علةال صالة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمین »

وقتي نابینايي )كور بودن( حتي در شب علت نیست و دوري و نزديكي علت نیست، سرما و گرما علت نیست پس چه 

 تواند علت باشد. البته در مورد جدا شده يكي باران نیز و ديگري بوي بد. چیز مي

، توهین به مسجد، جسارت به «تحقیر المساجد« »زخرفت المساجد« »هدم المساجد»عبارات تخريب مسجد در روايات 

 «تدمیر المسجد»مسجد، 

 نماز مستحب در خانه مگر در مساجد خاص كه نماز مستحب مخصوص به خود دارد

 بسیاري از افراد قدرت ساخت مساجد بزرگ را ندارد. .0

 پاركینگ مساجد بزرگ با مسجد فاصله دار مي شود   .2

 انجامد. ساخت آن به طول مي .3

شود و میزان  پذير نیست، به ناچار فاصله بین مساجد زياد مي بزرگ با فواصل كوتاه امكان. چون ساخت مساجد 3

 يابد. دسترسي مردم به مساجد كاهش مي

 كند. رونق جلوه مي شود و در اذهان عمومي كم . اكثر اوقات از جمعیت پر نمي0

 ورد.آ شود، آزار و اذيّت همسايگان را فراهم مي هايي كه پر مي . در مناسبت0
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 يابد. . تعهّد مردم به حضور در آن و نگهداري از آن كاهش مي0

 . نگهداري و حفظ آن و خدمت در آن از توان يك نفر خارج است.7

يك نفر افتخار ساخت و نگهداري آن را داشته باشد و مساجد بزرگ معموال از عهده يك نفر خارج : مسجد نمونه

 است

 شود.و معماري و بر اساس معیارهاي كارشناسانه ساخته نميغالباً مبتني بر اصول صحیح مهندسي  .0

خواهد كه عوارض دارد و تقسیم كار در . حفظ و نگهداري آن از عهده يك خادم بیرون است و تعدد خادم مي01 

 خدمت هم هنوز بررسي نشده است.

 نكتة مهم

 :امتیازات مساجد كوچك

ساخت مساجد كوچك تبديل به يك فرهنگ عمومي شود، بهتر اگر  مسجد و گران بودن قیمت زمینبه دلیل كمبود 

 است؛ چرا كه:

 شود. ساخته ميتر و بهتر مسجد كوچك، زود  .0

 يابد. ت مردم در اقدام به ساخت آن افزايش ميأجر .2

آن را به عهده تواند هزينه ساخت  يك نفر مييك صنف يا يك فامیل و حتي  تر و ساخت آسان و  هزينه  .3

 بگیرد.

 كوتاه و نزديك مسجد ساخت و همه مردم را همسايه مسجد و دسترسي به مسجد آسان.در فواصل  .0

 شود و همیشه پررونق است. د پر ميچون كوچك است، زو .0

 بندند. شوند و به آن دل مي مردم به حضور در آن تشويق مي .0

 00اداره آن آسان و میزان تأثیرگذاري آن زياد است. .7

 كندانتخابگر ميفتن به مسجد در ررا مردم  ،متفاوت انگیزه هاي. 0

 شوند.كنند و باعث پیشرفت همه مساجد مي. خدمتگزاران مساجد، نقاط قوت را بهتر شناسايي و به هم منتقل مي9
                                                            

تر . مسجد همانند کالس است که هر چه افراد آن زیادتر باشند میزان تأثیرگذاری معلم و مربی کم 14

ضیلت نماز جماعت در مسجد، از دو تا ده نفر ثواب برشمرده شده است ولی شود چنانچه در روایتِ بیان فمی

تر از آن ثواب معینی ذکر نشده است گویی حد نصاب حاضرین در مسجد، ده نفر است چنانچه در برای بیش

ای کوچک نماز جمعه حد نصاب، پنج نفر است و بی جهت نیست که پیامبر برای هر فامیل یا ساکنین هر قلعه

شود که مساجد، کوچک و خواندند معلوم میساخت و از این که با اذان بالل، نه مسجد نماز میدی میمسج

 اند. نزدیک به هم بوده
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شود؛ رقابتي مفید و سازنده كه نه در آن ريا موضوعیت دارد و نه . حس رقابت در خدمتگزاران مساجد ايجاد مي01

 ضرار 

 ها دارد. و نظارت بهتري بر مسجد و مسجدي. امام مسجد تسلط 00

 آيد. . يك خادم نیز به خوبي از عهده انجام وظايفش بر مي02

 كنند.. مساجد كوچك نسبت به مساجد بزرگ نیروهاي بهتري تربیت مي03

 ها.كند، تعداد و كثرت مساجد است، نه بزرگ بودن آن. آنچه فرهنگ ديني را تقويت مي00

متري مي توان  011نه بزرگ بودن بجاي يك مسجد ده هزار متري يكصد مسجد  مالک است . تعداد مساجد 00

 ساخت.

 هاي پنج گانه را پنج وقت بخوانیم.توان نماز. اگر مساجد زياد باشد و در دسترس همه قرار داشته باشد بهتر مي07

مسجد عالوه بر اينكه بهتر از جماعت مساجد كوچك براي نماز فرادي آمادگي بیشتري دارد و نماز فرادي در . 00

 بیرون است منجر به جماعت مي شود

 رَجُلًا فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ حَتَّى لَوْ دَعَوْا عَلَى جَبَلٍ لَأَزَالُوهُ.  أَرْبَعُونَ  لَا يَجْتَمِعُ  قَالَ النَّبِيُّ ص 

 390؛ ص 91 ؛ جبیروت(  -بحار األنوار )ط 

 امامت در مساجد كوچك بدلیل تسلط بیشتر، خدمات فراگیرتر و همیشه بارونق است . 91

هرچند نماز در اينگونه مساجد نسبت به مسجد جامع كمتر ثواب دارد ولي ساخت و حضور در آن با ساير مساجد 

عد از استحباب به معني ال يجوز تركها تفاوتي ندارد و گاها نماز در مسجد قبیله اولي از مسجد جامع است )اولي ب

 است(

با نبود مسجد قبیله، مسجد جامع هويت ندارد. )كاركردهاي مساجد جامع با كمبود مساجد خانوادگي تضعیف مي  

 شود(

 امنیت زنان بهتر و حضور آنان بیشتر مي شود. 

هیئت و حسینیه هاي كوچك حضور و غیاب آسان، خوبي ها جال و بدي ها در محل مضمحل مي شود. از گسترش 

 جلوگیري مي شود.
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معموال خادم مسجد، سرايدار مجتمع و قلعه است و هزينه هاي آن جزء شارژ به حساب مي آيد و باعث گسترش كمي 

و كیفي مسجد مي شود. امام و روحاني افراد را بهتر میشناسد و در امنیت اجتماعي، سیاسي و حتي اقتصادي موثر است. 

عروسي، ديد و بازديدها و پذيرايي ها نیاز به باشگاه نخواهیم داشت چون قلعه ها تبديل به ساختمان براي ولیمه، 

 طبقاتي شده است و نیاز به محل ارتباط و جلسات عمومي بیشتر است.

چرا بزرگترين فضا هر واحد مسكوني به پذيرايي اختصاص يابد در حالي كه فقط سالي چند مرتبه از آن استفاده مي 

ود و با اينگونه مساجد، نیازي به آن اتاق هاي پذيرايي نیست؛ و با توجه به قداست مسجد جلسات، مفید و زمینه گناه ش

 كمتر مي شود. 

 ساخت مسجد و تعدد آن اسراف نیست. -0

 مردم شهرهاي مهاجر پذير بیش از روستا نیاز به مسجد دارند -2

 استمساجد تخريب شده و متروكه بیش از مساجد ساخته شده  -3

 مسجد ساده ثوابش از مسجد مجلل كمتر نیست -0

 مسجد اندازه ندارد )كوچك يا بزرگ باشد(: -0

 پیامبر مساجد را كوچك مي ساختند جز مسجد مدينه كه آن را هم چندان بزرگ نساخت 

 عمده مساجدي كه پیامبر ساخته به نام فامیل و قبائل بوده است و بزرگ نبوده است 

  باز هم شب قدر و عاشورا، عید قربان وفطر كمبود داريم بهتر آن است كه مسجد هر چه مسجد بزرگ بسازيم

 بگونه اي باشد كه در ايام شلوغي امكان اتصال باشد

  بزرگ ساختن مسجد جوابگوي تعدد مسجد نیست)همه مي دانیم صد مسجد صد متري بهتر از يك مسجد ده

 هزار متري است؛ 

 با ساخت مساجد بزرگ: -0

 زياد مي كنیم فاصله مساجد را 

 كارگزاران مسجد را به چالش مي كشیم 

 قدرت انتخاب را از مردم مي گیريم چون فاصله زياد میشود 

 ترافیك و پارک وسائل نقلیه اطراف مسجد باعث اذيت همسايه ها مي شود 

 دسترسي زنان به مسجد مشكل مي شود 

 آثار تربیتي مسجد كم میشود 

 نظارت امام كمرنگ مي شود 

 والپرسي سختتر مي شودتفقد و اح 
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 هزينه هاي جاري مسجد بیش از حد مي شود 

 .ساخت آن از توان يك نفر خارج است 

 ساخت آن طول مي كشد 

 قهرا تغییرات معماري پیدا مي شود 

 يك خادم كم و چند خادم چالشزا  است 

  فقط ايام خاصي پر میشود و مسجد از رونق مي افتد چون هر روز پر نمي شود 

دو مسجد يا چند مسجد بیان نشده است و هر كسي بخواهد مي تواند ملك خود را وگرچه كوچك فاصله میان  -7

بر ساخت مسجد براي هر قلعه و مجتمع مسكوني و فامیل  مسجد كند و مزاحمت او جايز نیست و  اصرار پیامبر

چنان جاري است كه و اصناف بدون لحاظ فاصله و ايجاد مسابقه بین اقوام در حضور مسجد و تعمیر آن كه هم

مساجد فامیلي و صنفي مجهز تر و حضور افراد در آن چشمگیر تر و احساس مسئولیت براي آن و در آن بیشتر 

 است 

 


