
 علت ترس دشمه از مسجذ

 )کارشىاس ارشذ فلسفٍ( سیذ محمذ طٍ مًسًی

ٕٝ ٔسّٕب٘بٖ ای ٘ضد ٞ سبجذ ثٛد. ٔىب٘ی وٝ تمذس ٚیژٜثبس دس ثشخی اص وطٛسٞبی اسالٔی، تخشیت ٔ یىی اص ٚلبیغ تأسف

اػٓ اص استؼٕبس  ٞبیی دس ٟ٘بد ٔمذس ٔسجذ ٟ٘فتٝ است وٝ دضٕٙبٖ دیٗ ٚیژٌیوٝ چٝ  ایٗ سئٛاَ سا ثبیذ طشح وشد. داسد

 ؟ص٘ٙذ ٚ اص ٞیچ أشی پشٚا ٘ذاس٘ذ. ب دست ثٝ چٙیٗ الذأبت ٍ٘ٙیٙی ٔیخبسجی ٚ ٔضدٚساٖ داخّی آٟ٘

جٛ وشد. ٚ سا ثبیذ دس جبیٍبٜ سفیغ ایٗ ٔىبٖ ٔمذس دس ص٘ذٌی ٔسّٕیٗ جست ٞب ثذٖٚ تشدیذ سیطٝ ٕٞٝ ایٗ دضٕٙی

ختّف فشٍٞٙی، سیبسی ٚ حتی التػبدی ثشخٛسداس٘ذ ٚ دس ٔسبجذ اص وبسوشدٞبی ٔتفبٚت فشدی ٚ اجتٕبػی ثب اٞذاف ٔ

. دس یه جّٕٝ ی فشٍٞٙی ثٛدٜ استٞب ی ٔشدٔی ٚ ٘ٛآٚسیٞب خیضش ،طَٛ تبسیخ ٔجذأ ثسیبسی اص تحٛالت اجتٕبػی

 ػضت ٔسّٕیٗ است. ٔسجذ ٔٛجت

ٚ تٛاٖ آٖ ثىبٞٙذ تب ا٘ذ وٝ اسالْ ٚ ٔسّٕیٗ سا رِیُ وٙٙذ ٚ اص لذست  ْ ٚ ٔسّٕیٗ ٕٞیطٝ دس پی آٖ ثٛدٜدضٕٙبٖ اسال

ی ٔبدی ٚ فشٍٞٙی آ٘بٖ سا چپبَٚ وٙٙذ ٚ ثب حبوٓ ٕ٘ٛدٖ ٔضدٚساٖ خٛد، جّٛ پیطشفت ٚ تشلی ٞب ساحتی سشٔبیٝ ثتٛا٘ٙذ ثٝ

ا٘ذ ایٗ ٔب٘غ ثشي سا ثٝ  وشدٜ آ٘بٖ ثٛدٜ است ٚ ٕٞٛاسٜ سؼیٔسّٕیٗ سا سذ وٙٙذ. اص ایٗ سٚ، ٔسبجذ ٔب٘غ ثضسٌی ثش سش ساٜ 

تش دضٕٙی دضٕٙبٖ خبسجی ٚ ٔضدٚساٖ ثب ٔسبجذ  اوٖٙٛ ثشای فٟٓ دلیكی ٔختّفی اص سش ساٜ خٛد ثشداس٘ذ. ٞب ثٟب٘ٝ

 وٙیٓ. ٚ ثٝ ٘فغ ٔسّٕب٘بٖ است اضبسٜ ٔی وبسوشدٞبی ٔسبجذ وٝ ثٝ ضشس ٔستىجشاٖاسالٔی ثٝ ثشخی اص 

 مؤمىانخًدبايری مذاری ي  عست. مسجذ پایگاٌ 1



ص٘ٙذ ٚ تٕبْ د٘یب سا پطت سش  سا فشیبد ٔی« اهلل اوجش»ش حٕبسی آٍ٘بٜ وٝ ٔؤٔٙیٗ دس غفٛف ٔتحذ دس وٙبس یىذیٍش رو

لذستی  وٙٙذ، ػظٕت ٚ ٔیغذا فمط خٛد سا دس ٔحضش حضشت ثبسی تؼبِی ٔطبٞذٜ  دَ ٚ یه ٟ٘ٙذ ٚ ٍٕٞی یه ٔی

 .«اى العزۀ هلل جویعا»دا٘ٙذ  ٔیوٝ خٛد  ؛ چشاتٛا٘ٙذ ثیبثٙذ ٕیسا ٘ ای ٚ ٞیچ ٔىب٘ی ثٝ ٔب٘ٙذ آٖ ٝ دس ٞیچ ِحظٝیبثٙذ و ٔی

بثُ ٚغف لٙذ وٝ ثبی ٔیوٙٙذ ٚ ثٝ خٛدثبٚسی ػظیٕی دست  ٔیثذیٗ جٟت ػضت سا ثٝ تٕبٔٝ اص ٔؼجٛد خٛد دسیبفت 

 ٘یست. 

 بخشی . مسجذ پایگاٌ آگاَی2

 .ٌزاس٘ذ ٔیی سیبسی وطٛس ثسیبس اثش ٞب ثش جشیبٖدٞٙذ ٚ  ٔیافىبس ػٕٛٔی، حجٓ ٌستشدٜ ٚ ٔؤثشی اص جبٔؼٝ سا تطىیُ 

ی اسالٔی ٔسبجذ ٔحُ اسضبد ٚ ٞذایت ٘یشٚٞبی ٔؤٔٗ ٚ ٔتؼٟذ، خٛاستٍبٜ تظبٞشات ٔشدی ثش ٞب دس طَٛ تبسیخ ا٘مالة

دٜ سا ثشای ػٙٛاٖ سٞجشاٖ اغیُ ا٘مالثی ٕٞٛاسٜ اص ٔٙجش ٚ ٔحشاة ثٟتشیٗ استفب . سٚحب٘یبٖ ٚ ػّٕب ثٝضذ طبغٛت ثٛد

 ا٘ذ.ی ثخطی ٔشدْ وشدٜ آٌبٞ

 ًَیت اسالمیحفظ ي تقًیت . پایگاٌ 3

دس  اسالْی التػبدی، سیبسی ٚ ٘ظبٔی، ساٜ دیٍشی سا ثشای تٟبجٓ ثٝ ٞب پس اص پطت سش ٌزاضتٗ ساٜ اسالْدضٕٙبٖ 

٘ظبْ دس حفظ ٚ تمٛیت صیشا ٔسجذ  ؛سذ ٔحىٕی دس ثشاثش تٟبجٓ فشٍٞٙی دضٕٙبٖ ثٛدٜ استٔسجذ، أب ؛ ا٘ذ پیص ٌشفتٝ

٘ذ اص: ا ػجبست ٟبی ثسیبسی دس ایٗ ٔىبٖ غٛست ٌشفتٝ است وٝ ثشخی اص آ٘ٞب اسصضی ٘مص ثسیبس ٟٕٔی داسد ٚ وٛضص

ی ٞب ثشپبیی ٔجّس ؛اسائٝ ٔذسن ٚ ضٙبخت غحیح اص دیٗ ؛ی دیٙیٞب ٚ آسٔبٖ ٞب ی اسصشٞب ثیبٖ ٔؼیبسٞب ٚ ضبخع

اجشای  ؛ٞب ٚ ضذ اسصش ٞب ثیبٖ اسصش ؛ی ٔزٞجیٞب ستدس ٔٙب ٞب ی دیٙی ٚ ٚیژٜ ثش٘بٔٝٞب چٖٛ سخٙشا٘یٔزٞجی ٕٞ



ی ٚ احىبْ ٔطشح وشدٖ ٔسبئُ اػتمبد ؛ی دػب ٚ ٘یبیصٞب ٚ اػٕبَ دیٙی ٔب٘ٙذ ثشلشاسی ٕ٘بص جٕبػت ٚ ٔجّس ٞب اسصش

ٚ  ؛ایجبد ٘ظبْ تشثیت دیٙی ؛ی دیٙی ٚ اػتمبدیٞب پبسخ ثٝ ضجٟٝ ؛ٔؼشفی ٚ تشثیت اٍِٛ ؛ی دیٙیٞب ثیبٖ ا٘ذیطٝ ؛فمٟی

 .تمٛیت ٞٛیت دیٙی

  يحذت اجتماعی مسلماوان . پایگا4ٌ

اسالْ ثشای سسیذٖ ثٝ ایٗ ػٙػش حیبتی، دس جٛٞش خٛد ٕٞٝ أتیبصٞبی ْٔٛٞٛ سا ٘فی وشدٜ ٚ وشأت ٚ اسصش ا٘سبٖ سا 

س ٞٓ ٔسجذ پبیٍبٜ ایٗ وشأت ٚ اسصش اِٟی است وٝ ٔسّٕیٗ سا ثب ٞش سً٘ ٚ ٔزٞت وٙب .ثش پبیٝ تمٛا ثٙب ٟ٘بدٜ است

ی ٌٛ٘بٌٖٛ جبٔؼٝ ثب ٞب ٔسجذ، وب٘ٛ٘ی است وٝ ٕٞٝ سٚصٜ ٔؤٔٙبٖ اص ٌشٜٚوٙذ تب حٕبسٝ تٛحیذ سش دٞٙذ.  ٔیجٕغ 

یی ثٝ ٞٓ پیٛستٝ ٚ ٞب ضٛ٘ذ. ٍٕٞبٖ دٚش ثٝ دٚش ٚ دس غف ٔیی اجتٕبػی ٔتفبٚت، دس آٖ حبضش ٞب ٚ ٔٛلؼیت ٞب پست

ی ٞب آٚس٘ذ وٝ دس ثبسٌبٜ خذاٚ٘ذ، ٔٛلؼیت ٔیٌضاس٘ذ. آ٘بٖ ثب تىشاس ٕٞٝ سٚصٜ ایٗ وبس، ثٝ یبد  ٔیسٚ ثٝ یه سٛ، ٕ٘بص 

یص ٕٞجستٍی اص سٛی دیٍش ثب ٕ٘ب .٘ذا ٕٞٝ ٔسّٕب٘بٖ یىسبٖ ٚ َ، ٔمبْ ٚ ٔٙػت تؼییٗ وٙٙذٜ ٘یستاجتٕبػی، ٔب

ی ٞب ٗ چٙیٗ، اص یه سٛ، دٌَشدد. حضٛسی ای ٔیذِی ٚ ٕٞشاٞی آ٘بٖ ٕٞٝ سٚصٜ اػالْ ٔسّٕب٘بٖ دس ٔسجذ، ٕٞ

تفشلٝ ٚ ضٛد تب دضٕٙبٖ دیٗ، یؼٙی آ٘بٖ وٝ ثٝ ا٘تظبس  ٔیثخطذ ٚ اص سٛی دیٍش سجت  ٔیایٕبٖ سا ٘یشٚ  ٔسّٕب٘بٖ سست

 .ا٘ذ، ٘ب أیذ ضٛ٘ذ پشاوٙذٌی ٔسّٕب٘بٖ ٘طستٝ

 پىاَان . پىاَگاٌ امه درماوذگان ي بی5

. ثٛد٘ذ  (غّی اهلل ػّیٝ ٚ آِٝ)خذا ٔٛسد تٛجٝ ٚیژٜ سسَٛ ٔسجذاِٙجی پٙبٜ ثشدٜ،دستب٘ی ثٛد٘ذ وٝ ثٝ غفّٝ  اغحبة غفّٝ تٟی

اص ظّٓ ٚ ستٓ ثٝ ستٜٛ آٔذٜ ثٝ ٔسجذ ٚ دستی ثشآٔذٜ  ایٗ فشًٞٙ ٘طبٍ٘ش ایٗ ٔطّت است وٝ اٌش ا٘سب٘ی اص فمش ٚ تٟی



تٛا٘ذ ثٝ  ٔیٝ أٛسی ٞستٙذ وٝ ٕٞ اسبس فشًٞٙ غٙی اسالْ ا٘فبق، غذلبت جبسیٝ ٚ ٔٛلٛفبت ٔسبجذ صیشا ثش ؛پٙبٜ ثجشد

تٛا٘ٙذ ػّیٝ ضشایط  ٔیثسیبس  ،داس٘ذ ٞب وٝ اص دِٚت ای ٖ دس آیذ. ثٝ ػجبست دیٍش ٔسبجذ ثب استمبَ ٔبِیوٕه ٔؤٔٙب

 . تحٕیّی جبٔؼٝ ضٛسش وٙٙذ

 ٔسجذ ا٘ذس ضبْ ٚ ٔػش آثبد وٗ         خبطش دسٚیص ٚ ٔسىیٗ ضبد وٗ

 مسجذ پایگاٌ اصیل بسیج َمگاوی. 6

ایٗ آیذ،  دست ٔیٝ ثٔسّٕیٗ ٞبی ا٘مالثی  ٚ دس طَٛ ٔجبسصات ٚ فؼبِیت جٟبٖ اسالْآ٘چٝ دس تبسیخ ٔسجذ دس سشاسش 

ٔسبجذ تٟٙب جبیٍبٞی ثٛدٜ است وٝ دس جّٛی آوٙذٜ اص ٚحذت ٚ اخٛت ٚ ٔؼٙٛیت، ٘یشٚٞبی ٔجبسص ٚ ٔؤٔٗ ٚ است وٝ 

ٞبی ٔختّف ٔشدٔی،  ٚ ٌشٜٚ ٞب آٌبٞی ثخطی ثٝ تٛدٜ ضجبع سا دس خٛد جبی دادٜ ٚ اص ایٗ طشیك دس جٟت ثیذاسی ٚ

ٔشوض ٘یشٚٔٙذ پطتیجب٘ی ا٘مالة ٚ  ساٗ دِیُ است وٝ دضٕٙبٖ اص ٔسجذ سسبِت خٛیص سا ػیٙیت ثخطیذٜ است. ثٝ ٕٞی

٘یض دضٕٙبٖ اوٖٙٛ  ا٘ذ. لشاس ٌشفتٝ دضٕٙبٖحٕالت  ٔٛسدثبسٞب ٔسبجذ دا٘ٙذ ٚ  ٔی ستبد ػّٕیبتی سٞجش ا٘مالة اسالٔی

 ٞستٙذ. خػٛظ جٛا٘بٖ اص ٔسبجذ ذد خّٛت وشدٖ ٚ دٚس وشدٖ ٔشدْ ثٝداخّی ٚ خبسجی دسغ

 ػّیٝی اسالٔی ٞب ٌیشی ٟ٘ضت ىُصٔیٙٝ ٔسبػذی ثشای ض ،ٖٚ ثسیج ػٕٛٔی ٔؤٔٙب ٔسجذ ثب ایجبد سٚحیٝ ا٘مالثی

 ػبِٓ ٘خٛاٞذ ثٛد.ٌبٜ خٛضبیٙذ ٔستىجشاٖ  ٘طذ٘ی ٞیچ ٚ ایٗ ظشفیت تٕبْ آٚسد ی ضذ دیٙی ثٝ ٚجٛد ٔیٞب لذست

 سازی شُیذپريری ي مجاَذٍ . مسجذ مذرس7

ی فشًٞٙ اسالٔی است وٝ ثشخٛاستٝ اص سٚح ػضت اسالٔی، غیشت دیٙی ٚ ٞب تشیٗ آٔٛصٜ ضٟبدت طّجی یىی اص ٟٔٓ

  ٔؼٙٛیتی اغیُ است.



تُیُوتٍ أَذِىَ اللَّهُ أَىْ تُسْفَعَ فِي »: ا٘ذ ٞبی سفیغ آٖ اراٖ ضٟبدت ٚ سضبدت سشٚدٜ ٌّذستٝچٙبٖ جبیٍبٞی است وٝ اص  ٔسجذ

زِجَالٌ ال تُلْهِیهِنِ تِجَازَۀٌ وَال تَیِعٌ عَيْ ذِكْسِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّالۀِ وَإِيتَاءِ  *وَيُرْكَسَ فِیهَا اسِوُهُ يُسَثِّحُ لَهُ فِیهَا تِالْغُدُوِّ وَاآلصَالِ

تب   ِجصبط  وٝ  است  ٌٕطذٜ  ٔحجٛثی ضٟبدت،دس فشًٞٙ اسالٔی،  1«.قُلُوبُ وَاألَتِصَازُالزَّكَاۀِ يَخَافُوىَ يَوِهاً تَتَقَلَّةُ فِیهِ الْ

 دس ایٗ فشًٞٙوٙذ.  ٔی  سا سیشاة  افتبدٜ  ٚ اص ٘فس  سٔك ثی  تطٍٙبٖ  وٝ  است  حیبتی  ٚ آة ذٌ٘یش ٕ٘ی  آساْ ذ،ٙ٘شس  آٖ  ثٝ

  آ٘ىٝ ثٝ د٘جبَ سٚح ثیبیذ.اى ٘ذاسد جض  ٚلتى سٚح ثضسي ضذ، جسٓ ٚ تٗ چبسٜاست وٝ 

 ثب دضٕٙبٖ دیٗ خذا اص سش سبصش دسآیٙذ؟  ا٘ذحبضش یبفتٍب٘ی آیب چٙیٗ تشثیت
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