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 تسمه تعالی

 «انقالتیاز انقالب مسجد تا مسجد »
 

 فرهنگیان مجتثی

 مقدمه

ّبییپسیسُثٌسیصَضت پیطاهَىوِ ضخ پصیطاهىبىآسبًیثِگبُ،زّسهیهب ٍ ػلتثِ،گبُاست

ضاپسیسُهرتلفّبیالیِزلیكًگبّیثبثبیس،ّطحبلزضَاضاست.ثِ،پسیسُثَزىػلتیٍچٌسپیچیسگی

وطزوبٍش ّبیالیِتب هجْن ضٍضيضَز. پیچیسُ سیبسی-فطٌّگیّبیپسیسُپسیساض چٌیيهؼوَالً

.ّبستپسیسُایيتطیيسبزُحبلزضػیيٍزضَاضتطیياظیىیایطاىاسالهیزاضًس.اًمالةایذصیصِ

سبزگی ٍلَع هطزهیاًمالثیآى ػلیِاست استجسازسیبسیًظبم ذصلت زٍ وِ ٍظزگیحبون

استؼوبضی آى خبى زض ضیطِثَزى اهب ثَز. ػَاهلثِپسیسُپیچیسگیزٍاًسُ اًمالة، سبذتبض خْت

استآىّبیضیطِوٌٌسٍُایدبز ایطاىزازُضسُاًمالةیچگًَگیٍلَعزضثبضُفطاٍاًیّبیًِظطی.

 است، سبذتبضگطااضظشّبیًظطیِاظ تب گطفتِ ،گطا ضجِالتصبزیّبیایسُاظ سیستیوهبضٍ تبگطفتِ

.ٍ...آلیستیایسُّبیًگطش

وِّوبىهسدس،ضااسالهیاًمالةتطىیالتیسبظهبىوِهىبىٍخبیگبُآًینثطِهمبلایيزض

وٌینٍاوبٍیلسضی،است تَاًستزضیبثینٍ هسدسچگًَِ آىضیعیپیسبذتبضیوِ زض وٌسوِ

اضتطااًمالثیًیطٍّبییّوِ ثب ٍ آهسًس ّن گطز حَظُثِاًمالثیهفبّیننزض ػولیسطػتثِ

ثِ طَضیضسیسًس، وِ ّوعهبى ػول ٍ ایضجىِصَضتثِاًمالثیًظط گستطزُ گًَِثٍِ ذَزوبضای

ٍاًمالثیضّجطاىهطزم،یتَزُضاثبهسدسیضاثطِذَاّینزیگط،هیسَی.اظًَضزیسضازضایطاىیّوِ

ضّطسِهَضزضٍضيضَز.ًمصهسدسزتبوٌینثطضسیحبووبى

زًیبییّوِوِزضّبیاختوبػیایياستیًمصهسبخسزضحطوتپطسصثٌیبزیيزضثبضُ

 حضَض هسبخس اهباًسزاضتِاسالم ثرص، ػظیویزض هستجسذبناظ حبووبى ثَزُاسالم وِاًسی

اًسزاضتِهطزهیضسحبوویتی ثبططح؟وٌٌسایفبالثیاًمیاًسًمطهٌبطكهسبخسًتَاًستِایيزض؛چطا

ایي.استضیؼِهصّتوٌطگطیّستینوِّوبىهبخطاایياظزیگطیضلغپیزض،زضٍالغ،الؤسایي

تَاًبییهصّت ظیبزی ذلك آهَظُثبتَخِفضبّبییچٌیيزض ّبثِ حبلهؼطفتیهجبًیٍ زاضز. ،ذَز

.ینوٌتطسینهَضزًظطضافضبیثتَاًینتبزّینهیاظهسدسٍػٌبصطفؼبلاضائِتصَیطی
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 شیعی عناصر مسجد

 ثطایػجبزیاستهحیطیهسدس تبهسلوبًبى ػجبزیهطاسن ثطگعاض آى زض ضا هٌبسهذَز .وٌٌسٍ

 زضٍالغ، یبهؤهٌبى ًبهربطجّوبى ی هسدس»وِ اّل هی« ًبهیسُ ضطوتضًَس، زض فضبیایيوٌٌسگبى

هْنػسالتیذصیصِزٍظیطا؛زػْسُزاضثطضاهسدسضّجطیاهبمخوبػتیبضٍحبًیٍّستٌسهصّجی

 .ضازاضززیٌیهجبًیِثآضٌبییٍلجَل(ٍتمَا)زضحسلبثل

ّبیضٍایتًگْساضتيزاضزٍآىظًسُیًیعزیگطسیبسیهْنفؼبلیتهسدس،ضیؼِزضهصّت

ضازضذَزضیؼِتآضهبىهصّیّوِ،ّبایيضٍایت.ّستٌسٍالؼیاهبایوِفطااسطَضُاستایتبضیری

سَگوٌساًِذَاًیهسدسّطسبلِثِثبظ.ػبضَضاٍوطثالستیحبزثِّبآىتطیياصلیٍاستزازُخبی

ثبظ ایيهؼطفتیضٌبسیٍ پطزاظزهیٍالؼِ زضلبلتذطجِ ٍ ایضیَُػعازاضیٍ ضااًسبًیًگطضیاظ

ِهٌدطضسُاست.ضیؼهصّجییذبططُتطیيػویكٍتطیيلَیثِتبضیدطَلوِزضپطٍضاًسهی



 تأثیر عاشورا در مکتة تشیع

ػیٌیایٍِالؼاظاًسبًیّبیتریلخبیِث؛ظیطاستاایفطااسطَضُضگطفاهباییػبضَضاٍالؼٍِالؼِ

 ػبضَضاگَیسهیسريیتبضیرٍ ًِیؼٌی؛استًیعهؼطفتیفطا. ًَزیٌیّبیآهَظُیّوِتٌْب اظ ضا

ثِگصاضز.ػبضَضاًیعاثطهیضفتبضهؤهٌبىزضًگطشػالٍُثطزاضزوًِیعیلػوسیثؼثلىِ،آهَظزهی

ضٍستوِزضهىتتزاضز.اظایيضاثِػولٍاهیضیؼیبىیّوِوِاًدبهسآضهبًیهیالگَییٍآضهبى

هساضحكلیتاللیبمػبضَضاٍیثبالْبماظٍالؼِضیؼیبىّطضٍظػبضَضاٍّوِخبوطثالست.ٍالؼیتطیغ

یزضحَظُبىضیؼیوٌصتبثس.ثبطل،ّوَاضُزضپیاسالهیػولیّستٌسوِظلنضاثطًویاوثطیتػلیِ

ًیعسیبسی-اختوبػی اظ ثطگطفتِ وبهالً ػبضَضاآضهبى وِ ،هحَضیػٌبصطشػسالتتطیيهْنست

حوبیت،ستیعیظلن هظلَهبى، .استضدبػتٍهحَضیحمیمتاظ ػظینوِستاایآهَظُػبضَضا

.اًگیعزهیثطضیؼیبىهیبىآضهبًیایخبهؼِایدبزثطایزضًٍیضَلیزّسٍفطٌّگضْبزتضاضٍاجهی

 مسجد و انقالب اسالمی

گصضتثبتَخِ،حبل آًچِ ثطزپیتَاىهیثِ زض هطزم فضبیوِ استجساز ٍ آىایطاىاذتٌبق ٍضٍظ

تطیيهْنزضآىزٍضاى،اًمالةزاضتٌس.ثطایهسبػسییظهیٌِ،ضیؼیهؼطفتیهجبًیٍّبآهَظُثِثبتَخِ

؛هسًظطاستثیطتطهسدسایضسبًِوبضوطزالجتِ،زضًَضتبضهب،.هسدسثَزتطىیالتیسبذتبض ایيلصا

.وٌینهیثیطتطثطضسیضاثؼس
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اختوبػیّبیالیِتطیيػومیثبًفَشزض.هسدساستاسالمزًیبیزضایضسبًِپبیگبُتطیيسٌتیهسدس

اختوبػیّوجستگیًَػی هیضا اًمالةاست.زیٌیّبیآهَظُّوجستگیایيوبًَىٍوٌسایدبز

اسالهی ًوبزی ایطاى زیٌیوبهالً حَازث ٍ زضاختوبػیزاضز ضا هیزیيثستط ثبوٌس.ثبظذَاًی

اختوبػیّبیگسستضٌبسیآسیت وِزضهی،هؼطفتیٍ یبثین ضاُ ثحطاىثطایپیططٍتٌْب اظ ػجَض

ظیطاّبیزیٌیاستآهَظُ حیثیتیّبیزیٌیسَآهَظُاظیه؛ اظسَیػولفؼبلٍ زاضًسٍ زیگطگطا

ّبیاختوبػیّبیهْنزیيزضللوطًٍْضتتًَبییّسایتافىبضػوَهیٍثسیحهطزم،یىیاظٍیػگی

؛استاختوبػیّبیالیِهؼبضفثِاتصبلیٍحلمِزیيّبیآهَظُتجلیغٍتفسیطپبیگبُهسدساست.

ُثَز.اسبسیثسیبضاسالهیاًمالةپیسایصًمصهسدسزضضٍاظایي

اًمالةًیبظزاضز.تطىیالتییٍسبظهبًفضبثِوِثرَاّسضسسبذتبضػولوٌستحَلییباًمالةطّ

یِاًمالةتَزُثلىثبضسثْطهٌسیذبصتطىیالتیاظسبظهبىوِاًمالةًرجگبىًجَزُاستاسالهی

آگبّیذَزتطٍیحگفتوبىثبظگطتٍپطٍضاًسىاسالهیثطای.اًمالةًظبمحبونثَزُاستػلیِهطزم

زضزستطؼثَز.هسبخسططیكاظییوِفضبًیبظزاضت.ذبضجاظسبذتبضلسضتفضبییثِاختوبػی



 ی مساجد شثکه

 یگستطزُیضجىِهسبخس زاضتٌسهٌسیسبهبىٍ هتيضتطاناخْتثِوِ ٍ هٌسدنهفبّین،فضب

ثبووهوِثَزًسخبهؼًِْبزتطیيػوَهیهسبخسّوچٌیي،.(اًمالثیهفبّین)فطاٍاًیضاتَلیسوطزًس

وٌص هطزم ػوَم ّبیاختوبػیثعضگیزاضٌتٌس. زاضتهَاًؼیگطچِ ٍخَز اهب ، هسدس فضبیتٌْب

یحَظُ ثٌسیطجمِّیچٍثَزّوگبًیاضتطان خٌسیت، ضططیٍ ًساضت. ٍخَز آى هسدسزض

،اهبمًسگطٍُزضاًمالةثَزپیططٍتطیيوِیبى،ضٍحبًظیطا؛ثَزاًمالثیػَاهلفؼبلیتوبًَىتطیيهْن

ثِگَشّبیآضهبىهٌجطططیكهسبخسثَزًسٍاظ وبًًَیهسدستٌْب.ضسبًسًسهیىبهربطجهمبٍهتضا

تجؼیضثَزوِزضآى ػٌبصطزضٍىهسدسثیيثٌسیطجمٍِثٌسیتمسین، اهبمٍهأهَمٍخَزًساضت.

طجیؼیضضسٍآٍضی،ًَذاللیتثطایثَزظهیٌِثْتطیيفضبایيٍزاضتٌسّوگبًیٍهطَضتیهطبضوت

.ًطیيحبضیِّبیاًسبى فضبیی چٌیي ٍ ظَْض استؼسازّبییضىَفبییثِ تبلجلضسهٌدط زضوِ اظآى

ثَزًس.ًطیيحبضیِّبییىاًسبٍضسُاستجسازگطفتبضیچٌجطُ
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 توسعه و مسجد

ضاثطهحَضایطاىاسالهیةاًمالضلغهسدسسٍِضیؼیضٍحبًیت،هطزمّبیولیسٍاغُضسوِچٌیي

هصّتو آٍضزًسپسیسضیؼٌِطگط ػوسُ، وبض هسبخسزٍ زیگطیاهب ًس:وطزهیپطتیجبًیثبیسًیعضا

اتفبقتحویلیزٍمثؼساظخٌگیهطحلِ.زیٌیسًیهًظبمآفطًیصٍحطوتاًمالةتساٍمٍحفظ

افتبز ٍ ٍ تَسؼِ گیطاىتصوین.ّوعهبىضسّبظیطسبذتثبظسبظییبًَسبظیثب زض یاضائِپیوطَض

ثطططفٍالتصبزیثتَاًٌسهطىالتوِاظتَسؼِثَزًسهسلی ًیعایطاًیفطٌّگیالگٍَثَمٍضا ضا

هَاضز،وٌٌسضػبیت ثطذیاظ زض اضائِیلتَسؼِهس. ثِ ًسجیضضسٍزضخبهؼِفطٌّگیضىبفضسُ

سضث،خبهؼِثَززیٌیٍفطٌّگیپبیگبُتطیياصیلوًِیعضس.هسدسهٌدطاظخبهؼِثرطیثطٍتزض

ٍخَزآهسِثضلیتًْبزّبیهسدسثطای،ظهبىّویيزضزاز.ثطذیاظهَاضز،ًتبیدیًبهٌبستثطٍظهی

 ًسهسدسثَزیوبضوطزّبهَاظیوِ ؛ زض ،هطحلِایيلصا افَلگبُ ثِ ّطچٌس،ًمصهسبخسضٍ ًْبز.

غحسبؼهَالثطایهطزهیپبیگبُتطیياصلیهسدسثَزوِفمطًْبز،ثبظایيزیطپبییثِلسهتٍثبتَخِ

ثَز.



 و مسجد تمدن

زستیبثیثطای توسى فبػلییچْبضگبًِّبیػلتثبیسثِ هبزی، ثبضس،حبضغبییٍصَضی، یؼٌیط

آهبزُ هالنظهبًیخبهؼِ ثط هجتٌی توسى حصَل ثبضس. هسًی استیّبیضػبیتًظن وِهرتلفی

ثبیستِ ٍ ظهیٌِّطیهضطٍضی ٍ هیاًس ضوبض ثِ هتوسى فطٌّگیخبهؼِ هسدسضاستبایيزضضًٍس.ی ،

استزیٌیتوسىبذتیضٌظیجبییٍهؼوبضی،ٌّطیػٌصطتطیيثٌیبًیهسدسّن.توسىذَاّسثَزپیطبًی

 زیٌیتوسىضْطًٍساىثطایهؼطفتیپبیگبُتطیياصیلّنٍ . ذلكًظبم تطیيحسبؼًظطثِتوسًیلصا

 ططاحیًیبظهٌسظیطااست؛هطحلِ استایهؼطفتیًظبم ثِ پسیساضیوِ هٌدطایطاىاسالهیتوسى

هی زض تب یسبیِضَز ثِ ثتَاى خْبًیتؼطیفآى زضیؼِاظ اسالم یبفتستٍ ثِوبضآهسالگَییٍ

وِزضثطزاضزهؼٌَیتاظغٌبییٍاستاًسبىهؼبصطًیبظّبیخَاثگَیًظبهی.چٌیياضائِزازخْبًیبى

وٌس.هیپسبهسضىضاپطّبیاضظشذأل
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 ریسی ترای تهره از مساجد ترنامه

ثبیسزضوبًَىهسدسگطزآٍضزٍضٍحبًیّوِ ُضاهسئَلآىوطز.ایآگبیایيػٌبصطضطٍضیضا

تطخوٍِ،ًَیسیحبضیِاظگطیعاختْبزٍٍالؼیثِهفَْماهطٍظیًگبّی.1:طلجسهیاهطزٍخْسضاایي

تلفیك.چیعّوِاًگبضیٍهبزُزًیبظزگی،ظزگیسطحیثِاهطٍظٍاختٌبةاظزیطٍظیًگبّی.2تملیس

پیططٍّنسبحتتَاًسهیزٍایي هٌمحگطزاًسیبحتسٍّنوٌستسَیِضا وبضیایي.پطتسطضا

زضتؼصتظهبىٍهىبى.وسبًیوِآیسهیػبلوبىٍفطظاًگبىثطیاظػْسُفمطزضَاضٍیبضاستثس

ًٍوی هبًٌس اظ ذَیصیهبًِظفطاتط ٍ اظ الْبم ایضٍظًِزیٌیّبیآهَظُثب فطزا ثطای.گطبیٌسهیثِ

 استاتفبقافتس.اهیسوِّستینػٌبصطهؤثطزضهسدسیّوِزضزضًٍیتحَلیًیبظهٌسایٌىبض

هطوعضسیسگیثِاهَضهسبخسهٌجغ:




