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 باسمه تعالی 

 نقش مسجد در ترویج معارف مهدوی 

 چکیده 

در گسترش و اشااع  ررهناد دینا   همواره نقش بسیار کلیدی در    ،ز ترویج مهدویتین مرکترعنوان مهمبهمسجد  

بخشا  باه هویاتو  ساایی مهادوی  جهاان   در  جایگاه خاص این پایگاه دین  و معنوی.  داشته است  اسالم   جوامع

   انکارناپذیر است.امری  ،مسئل  ظهور

این مراکاز مهام و نقش  و    پرداختهدر پژوهش حاضر به بررس  نقش و عملکرد مساجد در اشاع  ررهند مهدوی  

 این مطلب اسات کاه بیانگر ،های مشترک میان مسجد و مهدویتمولفهرا در این یمینه بیان خواهیم نمود.   حساس 

  دارند.در تحوالت قبل و پس ای ظهور   پراهمیتمساجد نقش 

 .عدالت جهان ، تربیت دین ررهند مهدوی، مهدویت، ظهور، مسجد،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

به معنای جایگاه سجده و محل عباادت اسات. در االاطال    "د یسجد جََس"»واژۀ مسجد در لغت، اسم مکان ای رعل  

شاده اسات . ب نیاز االاال  گاه خاص مسلمانان است، ول  در قرآن کریم بر معاباد اهال کتااعرر ، مسجد عبادت

. ای آن جمله در قرآن کاریم بسیار واال معرر  شده است  مسجد در آیات و روایاتگاه  جای  (71:  1391)عباس ،  

أمرَ رَبّ  بالقسِط وَ اَقیمُوا وُجوهَکم عِنَدکُلِّ مسجِد و ادعُوهُ مُخلصینَ لَه الّدینَ کَما یَادأکم تُعاودوُنَ . قُل  آمده است: »

هنگام عبادت( به سوی و بهبگو: پروردگارم به عدالت ررمان داده است و توجه خویش را در هر مسجد ) ؛(29)اعراف:  

گونه که در آغای شما را آررید، باار دیگار دین خود را برای او خالص گردانید و بدانید همان  او کنید و او را بخوانید و

 گردید.در رستاخیز بای م 

سجدی ای مساجد خدا به تالوت کتااب خادا و هرگاه گروه  در منقل شده است: »  رحدیث  ای پیامب  چنین درهم

شود و خداوند نام آنان را در یمارۀ یااران خاویش رراگیری آن بپردایند، قطعاً آرامش و رحمت خدا بر آنان نایل م 

   1 .ررماید ثبت م 

»و اَن المساجَد هللِ رَالَ تادعوا  .د استترین محل برای عبادت و تقرب جستن به خدای متعال مسجبرترین و االیل

ایان بلکه    ،ا این تنها کارکرد مسجد نیستپرستش و عبادت هدف مسجد است، امّواقع  به  (18مع اهللِ اَحداً . )جن:  

ایان   .چند جانباه دارد  یو کارکرد  نیز در جامعه استهای اجتماع  و ررهنگ  مختلف   مرکز رعالیت  ،مکان مقدس 

نقش مهم  ترین محل برای عبادت و تقرب جستن به خدای متعال است، که برترین و االیلوه بر اینپایگاه اله  عال

 تعالیم دین  و انسانسایی بر عهده دارد. در روشنگری و انتقال مفاهیم و نیز 

بااور و ی دیادگاه تماام  ادیاان، ادارد و  وجاود خاواه و عادالت گرایش به سوی حا   ،هاانسانو نهاد  در رطرت  

تاوان ما ام  بشریت است؛ ود )عج( منج  تمظهور مهدی موع  ،محق  خواهد نموداین امر را  درنهایت  اعتقادی که  

شود؛ چراکه حرکت ای رضای »باورداشت مهدویت چون ای مقول  اعتقاد و باور است یک امر رطری محسوب م   گفت

ای  (60:  1384گیرد . )مرتضای ،  جوی ( را در بر م آل )حس کمالع  ایدهسوی رضای مطلوب یعن  جامموجود به

در تفکار که    چون  و  استمسجد    ارراد گسترش خواهد داد  در ذهنی که این باور اله  را  ترین مرکز، مهماین میان

 رند. در اشاع  ررهند مهدویت دا  و بسیار مهمحیات   مساجد نقش  بین  مهدوی حاکم است،جهان ،شیعه

این دو ط مشترک میان  ای این پژوهش، بررس  تاثیر و عملکرد مساجد در مسئل  مهدویت و دستیاب  به نقاهدف  

و باه  خاواهیم پرداخاتمولف  مشترک میاان مساجد و مهادویت    هشت  به بررس ،  حاضر  جستاردر  است؛ بنابراین  

 ییر پاسخ خواهیم گفت:های اساس  پرسش
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توانناد باه هاای  ما . مسااجد در چاه یمیناه2پس ای ظهور چگونه خواهد باود  ل و  قبنقش و جایگاه مساجد    .1 

. تفاوت میاان مسااجد قبال و 4های مشترک مسجد و مهدویت کدامند   مولفه  .3گسترش مهدویت کمک نمایند   

  پس ای ظهور چیست 

 بینی مهدوی جهان

موعودی که برابری و عادالت را در  .بسیار باریی دارداعتقاد و باور به ظهور منج  موعود در تمام  ادیان اله  نمود 

ی ِذالَّ  وَهُ»  :آمده استدر قرآن کریم    .است  م  نیز چنین بشارت  داده شدهدر بینش اسال  .خواهد ساختدنیا محق   

براساس این آیاه، خداوناد دیان  (33 . )توبه:  وَ لَو کَرِهَ المُشرِکُونَهِلِکُ ینِ  الِدّلَعَ هُرَظهِیُلِ  ّالحَ ینِدی و دِالهُبِ  لَرَسأ

رغم مخالفت و کراهت مشارکان و دشامنان، حاکمیات و دهد و بهح  را بر تمام  ادیان و مکاتب جهان برتری م 

 کند.  گسترش آن را تضمین م 

ترش تعبیر دقیق  ای گسنیز  حدیث معروف نبوی )ص( »یمأل اهلل االرض به قسطاً و عدالً کما مُلِئَت ظلماً و جوراً   

عد که در تماام ابعااد، ای اقتصااد عدالت جهان  در یمان ظهور مهدی موعود )ع( است. »این عدل و داد، نه در یک بُ

  (168: 1391الملل ، حاکم خواهد شد . )جهانیان، ها گررته تا مراکز بینگررته تا ررهند و عقاید و ای داخل خانه

سیاس ، اجتماع ، اقتصاادی، ررهنگا  و قضاای  اسات. عادالت، ای آکنده ای عدالت جامع  آرمان  مهدوی جامعه

های حیات انسان  و ای آریوهای آغایین حیات اجتمااع  بشار باوده و آیادی، امنیت، آسایش، آرامش و... ای کلیدواژه

ییرساای نظاام   ،»در اندیش  شیعه، مهدویت بر محوریت توحید، امامت و عدالت قرار دارد. مهدویت در شایعه  هست.

مند اسالم  است که توسط پیامبر برای بشریت به ارمغان ندیش  سیاس  و عقیدت  است و الر  جامع علم  و نظاما

 (51: 1386  )المدی، .گذاشته شده و اجرای کامل آن به ظهور خاتم اوالیاء حضرت مهدی )ع( واگذار شده است

 پیش از ظهور ، نقش و جایگاه مساجد

تا رو  جامعه پرورش و تربیت یارته و پیوندی عمی  میان ارراد آن ایجاد شود و   آوردمسجد بستر مناسب  رراهم م 

بساتگ  و های االیل اسالم  و اله  در جامعه اجرا شود؛ ای سوی ، مسجد نقش بسایار کلیادی در ایجااد هماریش 

ا ایستاد و با تهاجمات هها و دودستگ توان در برابر تفرقهبستگ  است که م و در سای  این هم  انسجام مردم داشته

 گوناگون دشمن مباریه کرد. 

یعنا  ای یماان هجارت   ،نخستین رویهای اللوع رجار اساالملزوم ایجاد مرکزیت جدید دین  و ررهنگ  ای همان  

تعالیم اساالم  و ررایض دین  پرداختن به عالوه بر در آن رسول خدا )ص( ای مکه به مدینه شکل گررت. محل  که 

هاای نقش مسجد در رعالیات». د صادی، ررهنگ  و سیاس  نیز توجه ش اقتن تربیت ، اجتماع ،  وناگهای گویمینه  به

آمویش ، پس ای ورود پیامبر به مدینه و بنای مسجد، هرگز با قبل ای آن قابال مقایساه نیسات. باا بناای   –ررهنگ   

و سرشار ای شور و نشااط علما    گاه  ساخته شد، بلکه دانشگاه  رعالمسجدالنب  درواقع نه تنها معبد و پرستش
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هاای ( »تردیدی نیست که کار تبلیغ  پیامبر )ص( در مسجد، سرشار ای مایه94:  1373ریزی شد . )نوبهار،  نیز پ 

ای برای هدایت داشتند، شیفته و شیدای اساالم های اله  کسان  را که اندک یمینهمعنوی و روحان  بود. این آمویه

 (113: هماننمود . )م 

ایان  و اساس  است؛ چراکه ای هماان آغاای انقاالب،  د در انقالب اسالم  ایران نیز بسیار مهمبدیل مساجنقش ب  

»در دوران انقالب اسالم ، مردم ایران علیه نظام  .بودسنگری برای مباریه با دشمنان خارج  ستاد ررهنگ  و دین   

تاوان انقاالب جاا کاه ما آشکارا مشاهده کردند، تا آنستیزی، های  ای نقش مسجد را در بعد ستمشاه ، جلوهستم

هشت سال دراع مقدس نیز نمون  باری این مسائله   (63:  1379برشمرد . )ضراب ،    "رریند مسجد "اسالم  ایران را  

تربیات های مقاومت تبادیل شادند و ای  مساجد به پایگاه  ،آید. در همان رویهای نخستین جند تحمیل شمار م به

 شایان  به ریمندگان اسالم کردند. هایآذوقه کمک ه تا اعزام نیرو، پشتیبان  و تهیهارراد گررت

ارشاد و تبلیغ اساالم   ر خداوند متعال نیست؛ بلکه پایگاههار بندگ  و سجود در برابمسجد تنها محل عبادت و اظ

 ارراد در این مکان مقدس، سببهمای  گرددارد. را برعهدۀ خود و نقش  بسیار رراتر ای اقام  نمای  رودشمار م به نیز

  شود.ارراد جامعه م دین  به  هایانتقال اریش 

 مسجد در گسترش اندیشۀ مهدویترین کارکردهای مهم

 رسالت تعلیم و تربیت مهدوی در مساجد.  1

دینا ، هاای  سایی و تعلیم و تربیات، نقاش بسایار بزرگا  در انتقاال اریش ترین نماد ررهندعنوان کهنمسجد به

مردما   -ها و هنجارها در اجتماع دارد. مساجد ساایمان الها سایی و آمویش بسیاری ای اریش گری، ررهندروشن

مدیریت معنوی و نفوذ کلمه و  است که دارای رسالت هدایت ، معنوی، آمویش ، تربیت  و تبلیغ  است که با رهبری

  (72: 1391شود . )عباس ، ده  م انمردم و اقشار مختلف آن سایم امام جماعت و با حضور تودۀ

تربیت  است که سمت و سوی اله  داشته و قصد و قرب اله    ،های دین ، تربیت الحیحبراساس تعالیم و آمویش 

اسات.  پروردگااررابطه انساان باا  ۀند کنخدامحور و االال تربیت معنوی، تربیت  در آن مالک عمل ارراد قرار گیرد. 

عبودیّت و بندگ    ران  )شناخت و معررت خدا( و روحیهای اعتقادی و عری، تقویت بنیانباری چنین رویکرد  ویژگ 

و مسیر  منزلت واقع  خود را درک نموده، رسید خودشناس  به  و   کرداالال     را  رابطه با خودانسان  که  هنگام  است.

شاود مساجد اسات کاه انجام ما  های  که تحق  این امر در آنترین مکانای مهمکند. درست و اله  را انتخاب م 

»پایگاه یکتاپرست  و مکان  است برای ایجاد یمیناه وحادت و یکپاارچگ  جامعاه موحاد و یکتاپرسات . )رضاای  

 ( 129: 1382بیرجندی، 
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کناد و کفار را رریندی ای نسل پیامبر )ص( جهان را پر ای عدل و داد م   ،در ذهنیت تمام  شیعیان در آخرالزمان

؛ اما مسئل  بسیار مهم در این است که آیا تماام  سایدهای اله  و قرآن  را ینده م قوانین و سنتدر هم شکسته و 

یات الیم  تحق  بخشیدن به جامع  مهدوی تربیت مهدوی است. ترب»د یا نه   نارراد درک درست  ای واقع  ظهور دار

ش و تقویات ایماان و نگ  بارای پارورمنظم رره  تدابیر و اقدامات سنجیده ومهدوی در مفهوم خاص آن، مجموعه  

 ( 59: 1368باورهای مهدوی در رراگیران است . )المدی، 

-توانیم ای مسجد بهبا ارراد ارائه دهیم م   را  آن  یمان و مرتبط ی ظهور و وقایع هماگر بخواهیم درک کامال درست  ا

. در این رویگار دارند برعهده در این یمینه  ترین وظیفه راسنگینعنوان بهترین گزینه برای این امر نام ببریم؛ چراکه 

گمان مسجد »ب است  های دین  گسترش یارته  .. به قلمرو اندیشهو.  دامن  تهاجمات گوناگون ررهنگ   سوکه ای یک

باره ساکت و تواند درایننم  ،عنوان سنگری که ای آغای بنای آن تاکنون دارای نقش ررهنگ  و آمویش  بوده است  به

یمینه، عالوه بر رعال نمودن مساجد، بنا نهادن مؤسسات و مراکز . ایجمله کارهای ییربنای  در اینل نماید..خنث  عم

-ناپاذیر باهان ما یک ضرورت اجتنابهاست. این امر در یمررهنگ  در کنار مساجد و کامال نزدیک به آن  –آمویش   

 (163: 1373رود . )نوبهار، شمار م 

 در مساجد ضوع مهدویتپیرامون مو تبلیغات.  2

 ،شاودشود و به بحث و تبادل نظر پیرامون آن پرداخته م های مهم  که امرویه در مساجد کشور مطر  م ای بحث

معتقد به  شیعه جایگاه مساجد داشته باشد. یسایی و ارتقاتواند تاثیر ییادی در ررهندمسئل  مهدویت است که م 

باشند آررین  مهدویت نقش   توانند در جهت گسترش و تعمی  اندیشاجد م مس؛ بنابراین  است  سایی مهدویجهان 

دن آن را نیز رراهم ش یمین  و بستر مناسب گسترش و جهان     ،عالوه بر گسترش اندیش  مهدوی در میان شیعیانو  

در ایان  د کاهالبته باید خاالرنشان کار ؛بسیار مهم و حیات  است ،در این امر نقش امام جماعت ،. ای این میانسایند 

مهارت و تواناای  در  ،دانش و معلومات نظریشامل های بسیاری در شایستگ  این ارراد وجود دارد که مؤلفه  ،یمینه

ایمان و تقوا، دانش و علم، سع  و کوشش، تالش و جدیت، شجاعت، مهارت در سخنوری،   ها،دانسته  عمل نمودن به

 2است. و... اخال  و برخورد نیکو داشتن، الداقت

 تظران واقعیتربیت من. 3

آرارین و نیارو سااینده، تعهادآور، گااه ممکن است به دو الورت در ارراد بروی کند کاه  یندهامید بستن به آو  انتظار  

منتظر واقع  کس  است که هار لحظاه   (15:  1384)مطهری،    .کننده و ویرانگرو در مواقع  رلجاست  بخش  تحرک

-»این اندیشه بیش ای هر چیز مشتمل بر عنصر خاوش خویش را ای دست ندهد. آماده باشد و در هیچ شرایط  امید 

بین  نسبت به جریان کل  نظام البیعت و سیر تکامل  تاریخ و االمینان به آینده و الرد عنصار بادبین  نسابت باه 

 ( 14: همانالعاده تاریک و ابتر است . )ها رو ها و ررضیهپایان کار بشر است که الب  بسیاری ای نظریه
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واقع  براساس تعالیم ائم  معصومین )ع( منتظر خودسایی و تهذیب نفس است.  ،منتظرترین وظایف ای جمله مهم

باید هر لحظه آمادۀ ظهور باشد و یندگ  خود را چنان سامان دهد که هر یمان، ارادۀ خادا باه ظهاور تعلا  گررات 

ترین خودسایی ارراد و تربیت منتظران واقع  ای مهم  کمک و یاری بهربلندی در پیشگاه خدا حاضر شود.  بتواند با س 

ار هدایت رکری و تربیت  نیروهای جامعه را بر دوش ییرا این مسجد است که برود؛ »شمار م کارکردهای مسجد به

های مسجد نمونه پرورش نیروهای متعهد برای ادارۀ امور جامعه اسالم  توان گفت یک  ای رسالترو م دارد؛ ای این

های شایستگ  هماه اراراد »تمایل یا قصد خودسایی و تهذیب نفس، ای جمله شاخص  (65:  1375)نوبهار،     .ستا

ساای و »مساجد دانشاگاه انساانچراکاه  (81: 1391)عباس ،  تر امام مسجد است ؛و ای همه مهم  حاضر در مسجد 

امام عل  )ع( در حدیث  پیراماون (  129:  1382تربیت عنصر الالح انسان  . )رضای  بیرجندی،  بستری است برای  

هرچه داناش   3 .کُلَّما یادَ علُم الرجلِ یادَت عِنایَتُهُ بِنَفسِهِ و بََذلَ ر  رِیاضَتِها و الالحِها جَهَده»  ررماید:خودسایی م 

یابد و برای نیل به سعادت و الال ، کوشش خاود را باه کاار توجهش به نفس خویش رزون  م   ،آدم  ییادتر گردد

 یرد. گم 

 جذب جواناان  گیری شخصیت انسان دارد،ر پرورش و شکلدنقش بسیار مهم و حساس     دورۀ جوان جا که  نای آ

-های جذب جوانان به مسجد م ترین راهای مهم برای پرورش دین  آنان در مساجد بسیار مهم است.و تالش   متعهد 

ریازی مناساب، د، برخورد مناسب با جوانان، برناماه: مدیریت الحیح و خردوریانه مسجکردتوان به این موارد اشاره  

جلسات بحث و گفتگو، ایجاد اعتماد در جوانان، اهمیت دادن به شکل ظااهری و داخلا  مسااجد، ارتبااط برگزاری  

  4.حضوری با ساکنان االراف مسجد 

ترین تکلیف  کاه همواقع مشناخت واقع  ای امام عصر است؛ به  ،وظایف و تکالیف شیعیان در دوران غیبتای دیگر  

پیاامبر در حادیث  ای گونه که . همانبر عهدۀ منتظر واقع  است کسب معررت نسبت به وجود مقدس حضرت است

هرکس بمیرد و امام یماانش را نشناساد باه   5.»مَن ماتَ و لَم یَعرِفَ إمامَ یَمانهِ ماتَ میتهً جاهلیهً   آمده است:(  )ص

هاای ررهنگا  و تبلیغا  خاود و داشاتن توانند با برناماهن امر مساجد م برای تحق  ای  مرگ جاهلیت مرده است.

 .کمک بسیاری به ارراد کنند  مبلغان عالم در یمین  مهدویت

 اجتماعی ظهور  -سازی سیاسیمقدمه.  4

ین ر و ای همان رویهای آغایدر دوران پیامب. نمود بسیار باریی داردهای سیاس  نیز  مسجد در جنبهرعالیت و کارکرد  

هاای سیاسا  ای قبیال ساخنران ، های مسجد در ابعاد عبادی و حت  آمویش  محدود نبود و رعالیترعالیت  اسالم،

جهت جند با کفار در کارکرد مساجد   سایی نیروهای گوناگون و تجهیز و آمادهاعزام مبلغ، گفتگو با گروه  تبلیغات،

گررت. یک  ای آنها این بود که های متعدد انجام م وش »ارتباط بین مسجد و سیاست به ردر آن یمان  .  وجود داشت

کردند مسجدی در وسط شهر و نزدیک محل اسکان حاکم شهر که داراالمااره پس ای هر رتح ، مسلمانان سع  م 
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دهندۀ این واقعیت بود که حاکم شهر مسئول مذهب  و سیاس  آن نشان ،این ارتباط نزدیکشد، بنا کنند... گفته م 

 (67: 1379  )ضراب ، .ساخت و جوهر اسالم در این است که مذهب و سیاست ای هم جدا نباشد ست. جامعه ا

های نیرومند انقالب اسالم  و سنگرهای مستحکم مباریه درآمدند و ای مثاب  پایگاهدر دوران انقالب نیز »مساجد به

های دینا  شار انقالب  ایران با مسئولیتهای عظیم نظری و محل  بود که اقالری  ورا  گروه  در درون این پایگاه

های انقالب  و تعاون اجتماع  آشنا شدند و خود را برای یک نبرد الوالن  به منظور حاکمیت بر سرنوشات و تصمیم

»در جامع  کنون  ما با توجه به الری رکر و ارزایش ساطح درک و  (84: 1380پور،   )شریف.خویش آماده ساختند 

شود مردم مسجد را پایگاه دین  کارآمد و مطااب  های سیاس  مسجد، سبب م وم ، رعالیتشعور سیاس  ارکار عم

ترتیب به این نظر نمایند؛گیرند، الرفشکل م ها و مظاهر دین  ه به سنتشبهات  ک  روی در نظر بگیرند و ای بسیاری

محمادی،   ).شاودوب ما های سیاس  در ارزایش ارراد مسجدی موثر است و ای نقاط مثبات مساجد محسارعالیت

1384 :300 ) 

 مهادویو در رویگاری که جوامع غرب  تمام تالش خود را برای ای بین باردن اساالم و ررهناد   در شرایط کنون 

سایی غربا  جهان مقابله با راهکار بسیار مناسب  برای مباریه و    ،دین  ای جمله مساجد   وجود مراکز،  دهند انجام م 

تواند پشتیبان محکم  اس  م مسجد آشنا به سیاست و دارای یک برنام  سیه وجود یک  امروی.  است  سکوالریسمو  

 یمینه باشد.در این

 پس از ظهور  ، نقش و جایگاه مساجد

باور و احساس خردگرایانه بر این االل مبتن  است که سایمای مساجد در ایان عصار باه پیاروی ای   ،در عصر ظهور

-نشان م   مهدی )عج(  اما دقت در مبان  حکومت جهان  حضرت  ی  است؛ای جلوۀ ظاهری کامل و ییباگذشته دار

دهد مساجد عصر ظهور »مساجدی هستند عیناً در نماد مساجد عصر نباوی )ص(؛ یعنا  باا سااختاری مبتنا  بار 

 ..؛ بانما و.های نگارین ای قبیل کنگره، محراب، گنبد، گلدسته، الا بندیرعایت االول بندگ  و به دور ای هرگونه آرایه

-تاری سااخته ما های خیل  بزرگلحاظ کثرت جمعیت مسلمانان در مقیاس این تفاوت که مساجد عصر ظهور به

 هااویژگا این  شامل  سیمای کل  مساجد در عصر ظهور  توان گفت  الور کل  م به  (287:  1382)رهبری،     ؛شوند 

و پاکساایی مسااجد ای ظاواهر اباداع  و گرای   ای تجمل  دوری.  2؛  . رعایت االل سادگ  در تاسیس مساجد 1  :است

آرای  در عصار گرای  بر ظواهر. اولویت درون4؛  های االیل اسالم  در ساختمان مساجد . احیای اریش 3؛  غیراسالم 

 (294: همان) .ظهور

 های حضرت مهدی )عج( پیرامون مساجدبرنامه

گانا  هشاتآید شامل موارد م  برساجد های حضرت مهدی )عج( نسبت به مچه ای منابع دین  درخصوص برنامهآن

 ییر است:
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، »پایتخت حکومت واحد جهان  حضرت مهدی )عج( شهر کوراه اسات. در آن یماان  :. توسعۀ فیزیکی مساجد1

 در جوار پرریض و نوران  امامت بهمندی مومنان نسبت به حضور هبنا به اقتضای مرکزیت سیاس  جهان و عالق  کوره

رود و متناسب باا جهان به شمار م   "بالد کبیر"ترین  یابد که یک  ای بزرگیزیک  توسعه م قدری ای لحاظ کالبد ر

 ( 287: 1382  )رهبری، .یابند جمعیت شهری، مساجد کوره نیز توسعه م 

رِ »إذا قامَ قائِمُ آل مُحمٍّد )عج( بُنَ ِ ر  ظَها  ای امام الاد  )ع( نیز چنین نقل شده است:  "عمربنمفصل"در روایت  

چون قائم آل محماد )ص( قیاام کناد در پشات کوراه 6 .الکورَهٍ مسجداً لَهُ اَلفَ بابٍ، وَ اتَّصَلَت بُیُوتُ اَهلِ بِنَهرِ کربال

 های مردم کوره به نهرهای کربال متصل شود.شود که دارای هزار در خواهد بود و خانهمسجدی ساخته م 

د، ررمود: »یَتَّصِلَنَّ هِذهِ بِهِذهِ وَأَوْ مَأَ بِیَِدهِ اِلَ  الْکُورَ ِ وَالْحِیرَۀِ حَتّا  رسی  هکه به شهر حیرهنگام   )ع(امیرالمؤمنین  

 یفَ ُ الْقائِمِ علیاه الساالم الِنَنَّیُباعَ الِذراعُ رِیما بَیْنَهُما بَِدنانِیرَ وَلَیُبْنَیَنَّ بِالْحِیرَۀِ مَسْجٌِد لَهُ خَمْسُمِائَ ِ بابٍ یُصَلِّ  رِیهِ خَلِ

مَسْجَِد الْکُورَ ِ لَیَضِی ُ عَلَیْهِم...؛ ]رویی برسد که[ این به آن والل شود و با دستش اشااره باه کوراه و حیاره کارد و 

]چنان مرغوبیّت پیدا کند که[ یک ذراع یمین آن به چند اشرر  رروخته شود و مساجدی در حیاره بناا شاود کاه 

 7 .هاا تناد خواهاد باودگزارد؛ ییرا مسجد کوره برای آننمای م ود و نماینده قائم در آن  دارای پانصد در خواهد ب

-ت را که م مؤمنان! آیا مسجد کوره در آن روی گنجایش این همه جمعیگوید: من عرض کردم که ای امیرراوی م 

ست. مسجد رعلا  ا  هاترین آنشود که مسجد کوره کوچکررمایید، دارد  ررمود: چهار مسجد برای قائم ساخته م 

کوره و  ،نهر اهل بصره مسجد دیگر در آن روی در این دو الرف کوره واقع است و با دست مبارک اشاره به  وره و دوک

 نجف کرد.

های خویش را به یاران کند، برنامهآن حضرت وقت  قیام م :  . دستور عدم تخریب مساجد به اصحاب خویش2

تخلف  د که الب  دستورات اعالم شده، ررتار نمایند و نگیرم آنها تعهّد و بیعت  تمامو ای  کردهو االحاب خود اعالم 

 بناابراینتخریاب نکنناد؛  هاالهرگیری نظام  و رتح شهرها و محمساجد را در هنگام د  کهاین. ای جمله  انجام ندهند 

؛ مگار در ماواردی کاه خاود اماام الاال  نماید ت و خودسرانه مسجدی را تخریب کس اجایه ندارد که بدون علّهیچ

نقل شده است: )ع( مؤمنان عل  ای امیر .های عبور و مرور، چنین امری را ایجاب نماید های توسعه راهد و یا الر ندانب

)مهادی   راسات  او. واَل یُخَرِّبُوا مَسْجِدا؛ باه»أَنَّهُ یَأْخُُذ الْبَیْعَ َ عَنْ اَالْحابِهِ عَل  اَنْ ال یَسْرِقُوا واَل یَزِنُوا واَل یَسُبُّوا مُسْلِما..

- بو مسجدی را  د مان  دشنام ندهنگیرد که سرقت نکنند و ینا ننمایند و به مسلعلیه السالم ( ای یارانش بیعت م 

 (289: 1382)رهبری،  تخریب نکنند. جهت

هاای  ای مساجد کاه »پاکسایی قسامتساخته شده خارج از سنت نبوی: . پاکسازی آن قسمت از مساجد  3

: 1382باشاد . )رهباری،  های حکومت  آن حضرت ما خته شده است ای دیگر برنامهخارج ای سنت نبوی )ص( سا

رَقالَ: إذا قامَ القائِمُ اَمَرَ بِهَدمِ المناارِ کُنتُ عنَد اَب  مُحَمٍَّد )ص( »: گوید باره م اینهاشم جعفری درسعدبن اب   (290

هُ لام ذا  رَاَقبَلَ عَلَ َّ رَقالَ: مَعن  هذا اِنَّها مُحَِدثَاهُ مُبتَدِعَاو المقاالیر الَّت  ر  المَساجد رَقُلتُ ر  نفس : ألیّ مَعن  ه
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گاه که حضارت قاائم ظهاور ری بودم که ررمود: آنکمن در حضور حضرت امام حسن عس»  8یبنها بَن ٌ و ال حُجتهُ .

نیدن این ساخن در دل گوید: من با ش های مساجد را تخریب نمایند. راوی م ها و مقصورهتا منارهکند دستور دهد  

وقت دیدم که حضرت بر من پیش  گررت و ررمود: دلایلش کار یعن  چه  و دلیل آن چیست  آنخود گفتم که این

ای   (290:  1382این است که آن کارها بدعت هستند و هیچ پیامبر و امام  بدان اقادام نکارده اسات . )رهباری،  

رُها و یَأمُرُبهاا »  :حضرت امام محمد باقر )ع( نیز چنین نقل شده است اَوَّلَ ما یَبَدأُ بِهِ قائِمُنا سُاقُوفُ المَسااجِِد ریکساِّ

کستن سقف مسااجد اسات کاه دهد ش م م نخستین اقدام  که قائم ما )عج( انجا  9 .رَتُجعَلُ عَریشاً کَعَریشِ موس 

 . چون سایبان موس  )ع( تعبیه شودهمدهد برای آنها سایبان  دستور م 

های  کاه جهات تخریب مراکز و کانون  ساخته شده بدون قصد قربت:  ساجد ملعونه و مساجدی. تخریب م4

امری که تنها مخاتص   .های مهدی موعود )ع( خواهد بوداند ای دیگر برنامهجود آمدهتضعیف و تحریف دین اسالم به

دساتور تخریاب اند و  داده  نیز چنین شدت عمل  را ای سوی خود نشان  )ص(  پیامبر اکرم  بلکه  باشد،حضرت نم به  

این دستور پیاامبر پاس ای نازول   نمودند.  الادررا که ای سوی منارقان و برای نیت راسدی ساخته شده    مسجد ضرار

 وَ »وَالَّذینَ اتَّخُذوا مَسجِداً ضِراراً وَ کُفراً و تفرِیقَا بَینَ المُومِنینَ وَ إرالااداً لِمَان حَاارَبَ اهللَشد:    دادهایشان    هاین آیه ب

( و ماردم مناارق  هساتند کاه 107  )توبه: .إلَّا الحُسن  واهللُ یَشهَُد إنَهُم لَکَِذبُونَرَُسولَهُ مِن قَبلُ وَلَیَحلِفُنَّ إن أرَدنآ  

گاه  است برای کس  کاه قابالً باا کردند و کمینرای کفر و تفرقه بین مسلمین برپا  مسجدی برای ییان اسالم و ب

کنناد کاه )در بناای ایان مساجد( ماا های موکد یاد م و )با این همه( قسم  د برخاسته بودو پیامبر او به جن  خدا

 گویند.دهد که آنها محققاً دروغ م قصدی جز خیر )و توسعه اسالم( نداریم، ول  خدا گواه  م 

هاای الشاهتا  ای قرار دهد  روایت شده که پیامبر )ص( عماربن یاسر را ررستاد و دستور داد که آن مسجد را مزبله

و بار  منحصر به یمان خاال  نیساتپراکن  آنان بنابراین مباریه آشکار با منارقان و تفرقه 10مردار را در آن بیفکنند؛

های آنان برخورد خواهد کرد و دستور تخریب پایگاه  موارد)ص( با این    مانند پیامبرهنیز  امام یمان )عج(    ،این اساس 

 باشد را الادر خواهد نمود.که حت  ممکن است در پوشش مسجد 

در گاذر یماان   النبا مساجد و  الحارام  مساجد   :اش. بازگرداندن مسجدالحرام و مسجدالنبی به شکل اولیه5

مورد رضایت پیامبر اساالم )ص( و ائما    ،ن برخ  ای این تغییراتالور یقیاند، اما بهتغییرات بسیاری را به خود دیده

 خود در  هحالت اوّلیهمان  عظمت به    در عهد ظهور، این دو مسجد مهم و باین  ؛ بنابراعلیهم السالم نیستمعصومین  

ررماید: حضرت قائم ساختمان مساجدالحرام م   خصوص)ع( دراین  امام الاد   خواهند گشت.ای  ب)ص(  دوران پیامبر  

نیاز پاس ای ویاران گرداند. مسجد پیاامبر را اش بای م کند و آن را به ساختمان نخستین و اندایۀ االل را ویران م 

  11.سایداش م  گرداند و کعبه را در جایگاه االلاش بای م کردن به اندایۀ االل 

قرارگاه برای هر حکومت یاک امار مسالم و   :)عج(  عصرگاه و قرارگاه سیاسی حضرت ولیسکونتمسجد  .  6

گاذار خرین مصلح جهان  و بنیانعنوان آ جانشین پیامبر اسالم و بهعنوان  عصر )عج( هم بهحضرت ول ».  ثابت است
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چاون علا  کند و همچون پیامبر ای مکه ظهور م . او همالاحب چنین تشکیالت  خواهد بود  ،حکومت واحد جهان 

نماید. منابع اسالم ، مسجد سهله را محل سکونت و مسجد کوره را داراالماره آن حضارت )ع( در کوره حکومت م 

اَما اَنَّهُ مَنزِلُ الااحِبّنا اِذا قَاِدمَ : »در حدیث  ای امام الاد  )ع( آمده است  (294  :1382  )رهبری،  .اند معرر  نموده

   12 .باَهلِهِ

 ،جا که هار حکاومت  نیاای باه مرکاز ررماانروای  داردای آن:  تکوفه محل امارت و فرمانروایی حضر  . مسجد7

گذار حکومت واحد جهان  نیاای و مُصلح جهان  و بنیان  (ص)عنوان آخرین جانشین پیامبر  نیز به  (ع)حضرت مهدی  

ای مکاه ظهاور    بزرگوارشانچون جّدهم  (ع)که حضرت مهدی    آید برم د. ای روایات  نبه چنین مرکز و تشکیالت  دار

االمارۀ خویش و دهد و مسجد کوره را دارکوره را مقرّ حکومت خویش قرار م )ع(  د و مانند امیرمؤمنان عل   نکنم 

آماده اسات: بااره  دراینخطاب به مفضل  در حدیث  ای امام الاد   د.  ندهمسجد سهله را محل سکونت خود قرار م 

مساجد   الماال و غناائم»مقر سلطنت وی شهر کوره است و محل حکومتش مسجد جامع کوره و محل تقسیم بیت

  13.باشد های سفید نجف م ن حضرت ریدسهله و محل خلوت و استراحت آ

گوناه کاه ای ننباود، بلکاه آ باه دوران پیاامبر )ص(  ویژگ  آمویش  مساجد تنها منحصار  :وزش در مساجد. آم8

-باره م اینآید مساجد عصر ظهور نیز واجد چنین خصوالیت  خواهند بود. حضرت امام الاد  )ع( دراحادیث برم 

سجِِد الکوران ثُمَّ خَرَجَ اِلیهِمُ المِثاالُ مُساتَانِفُ اَمارٍ کَیفَ اَنتُم لَو ضَرَبَ االحابُ القائمِ )عج( الفساالیَط ر  مَ»  :ررمایند 

هاای آمویشا  در مساجد کوراه که االحاب قاائم )ع( خیماهخواهید بود یمان چگونه    14 .جَدیٍد عَلَ  الَعَربِ شدیٍد

 د.گاه ررمان کامالً جدیدی برای آنها الادر نماید که انجام آن بر عرب بسیار دشوار باش آن ؛برقرارند 

 یتوهای مشترک میان مسجد و مهدمؤلفه

 . توحید1

جایگاه نیایش با معبود ایل  اسات. ترین کانون و پایگاه یکتاپرست  و بندگ  در برابر ذات مقدس اله  و  مسجد مهم

ترین بنیاد مهمتوحید نخستین و ( ای سوی   4  )حج:  .و اَقیمُوا وُجوهَکُم عِنَد کُلَّ مَسجٍد وَ ادعُوهُ مُخلصینَ لَهُ الدین»

همتاای او است؛ اعتقاد به وجود خداوند متعال و پرساتش ذات با نیز  و اساس حکومت جهان  مهدی موعود )عج(  

تواناد باه سایی مهدوی است؛ درواقع کس  که به وجود خداوند اعتقاد نداشته باشد نم اولین رکن اعتقاد به جهان 

حکومت جهان  مهدوی نیز همانند حکومت انبیا تالش بر این اسات رو در  . »ای اینظهور منج  بشریت معتقد گردد

: 1386  )الامدی،  .ها را به غایت تربیت ساو  دهناد که با گشودن راه بندگ  خدا و نف  هر معبودی جز او انسان

اال انا  گونه که خدای متعال به پیامبر )ص( ررمود: »و ما ارسلنا من قبلک من رسول اال وح  الیه انه ال الههمان (52

( و پیش ای تو هیچ پیامبری نفرستادیم مگر آنکه به او وح  کردیم که خدای  جز من نیسات، 24راعبدون  )انبیاء:  

 پس تنها مرا بپرستید.



11 
 

 امامت.  2

عضو کوچک  ای جامعه اسالم  نقش مهم  در مدیریت اجتماع و راهنمای  ارراد دارد و ای این میان   نوانعمسجد به

ای االول اساس  مسجد وجود یاک اماام جماعات   که  یطه بسیار حائز اهمیت است؛ چرات در این حنقش امام جماع

وجاود اماام  های بسایاری باشاد.گونه که در قبل اشاره شد امام جماعت باید واجد ویژگ عادل است و همان  آگاه و

 شود.  ویژه جوانان مسایی ارراد بهجا مهم است که سبب آگاهجماعت آگاه و عالم ای آن

در  ،کنناد مسجد به یک نفار اقتادا ما  الور که ارراد درویت است؛ همانوجه مشترک میان مسجد و مهد   ،امامت

 د.اقتدا خواهد نمومنج  موعود به یمان ظهور نیز تمام  مردم جهان 

ت در دسات ای دیدگاه قارآن ایان منزلا  .یمین است  خلیف  خدا بر روی  ،مو اماد  جایگاه واالی  دار  امامت در قرآن

ویش را به بهتارین وجاه ظیف  بندگ  خوهای معررت  دست یارته باشند و گیرد که به باالترین مقامکسان  قرار م 

( و ای آناان اماماان و 24و جعلنا منهم ائمهً یهدونَ بامرنا لمّاا الابروا و کاانوا بآیاتناا یوقناون  )ساجده:  »  ادا کنند.

 برای آنان که البر کردند و به آیات ما یقین داشتند. .کردند دم را هدایت م پیشوایان  قرار دادیم که به امر ما مر

بلاور رو مسئل  مهدویت تای این یابد؛م معن  و مفهوم   این موضوع است کهدر چارچوب    یتهای بشرتحق  آرمان

بان  رکاری بحاث م  گررتنالر  موضوع مهدویت بدون در نظر    ؛ بنابراینآید شمار م   و نماد کامل مسئل  امامت به

و مسئل  والیات و ارتبااط آن باا حضرت مهدی قائم به امر والیت است  ».  نه قابل درک است و نه قابل الر   ،امامت

والیت بایاد چناان باشاد کاه جنب  حق  دین است.  گونه است که والیت یعن  تقرب به خدا، والیت  نبوت دین این

 (54: 1386 دوست  میان ررد و خدا بدون راالله باشد . )المدی،

 عدالت.  3

الور رطری در نهاد هر انسان  وجود دارد و ارراد همواره با تمام وجود خواهان عدالت جهان  نیای و عالقه به عدالت به

آورد که سرانجام اللح و عدالت در جهان رراگیر و بسااط ساتم برچیاده ضو  رریاد برم وها بههستند. رطرت انسان

. ای خاوردبه چشام ما نیز اله   های پیامبرانوعدهها دارد و در  ریشه در رطرت انسان  ،خواهد شد. این اعتقاد کهن

ای ترین مراکز دین  جهت حفظ و گسترش عدالت مسجد است. نقش این نهاد مقدس در گسترش عدالت جمله مهم

مام جماعت مسجد که »ای دیدگاه رقه اسالم ناب، ا  رود.شمار م بهسیاس     –های اجتماع   در یمینه  های آنکارکرد

ترین عنصر گردانندۀ مسجد است باید به ییور عدالت آراسته باشد. به الور البیع  این امر سبب خواهد شد تاا االل 

 ( 60: 1375)نوبهار،  انگیز عدالت معطر شود. به عطر دلرضای مسجد 

گررتناد باه مساجد پنااه قرار م  که مورد تعدی و ستمکه پیامبر )ص( مسجد را بنا نهاد، همواره کسان ای یمان  

شد. دادگستر جهان، اماام مهادی )عاج( های امیرالمومنین عل  )ع( نیز در مسجد کوره انجام م آوردند. قضاوتم 

کند. پایگاه آن حضرت نیز مساجد هم قیام مقدس خویش را برای حاکمیت عدالت در یمین ای مسجدالحرام آغای م 
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ای برخوردار است. به نیای رردی، البیع  و غریزی انسان، مهدوی ای معنای گسترده»عدالت    (59:  همانکوره است. )

نیای اجتماع  و نیای تاریخ  انسان نظر دارد؛ ای این رو عدالت در جامعه مهدوی در سه ساطح تااریخ ، اجتمااع  و 

  ای امام الااد  )ع( در روایت  (57:  1386)المدی،     .دهد البیع  )رردی( خود را به تمام مدعیان عدالت نشان م 

إذا قام القائم حکم بالعدل و ارتفع ر  ایّامه الجور و أمنت به السُل » هر سه سطح عدالت مورد توجه قرار گررته است:

  15 .و أخرجت االرض برکاتها و رُدّ کلّ ح  إل  أهله و لم یب  أهلُ دین حت  یظهروا االساالم و یعترراوا باالیماان...

ها ایمن شود و یماین واسط  او راهدر یمان او ستم رخت بربندد و به  کند، به عدالت حکم راند و  گاه که قائم قیامآن

برکاتش را بیرون ریزد و هر حق  به الاحب آن برگردانده شود و پیروان تمام ادیاان، اساالم را اظهاار و اعتاراف باه 

 ایمان کنند.

ه راه  است برای تکامل قرب به ساوی حا . اساتقرار گرا و خدامحور، عدالت الرراً هدف نیست؛ بلکدر نظام قرب

. 1  :ای جملاه  هاای  اساتویژگا   شاملگرا برابر با نوسایی معنوی جامعه است. چنین عدالت   عدالت در جامعه ح 

دالنا  ساهم تااثیر در رقریدای  به معنای عام آن در توییاع عا.  2؛  (تکامل و گسترش دیانت و معنویت )تکامل قرب

رضایلت .  5؛  یدایا تبعیض.  4؛  توییع عادالن  آمویش و ررهند و توییع عادالنه ثروت و امکانات.  3؛  حیات اجتماع 

 (57: 1386)المدی،  .رضیلت یهد اجتماع . 6؛ مجاهدت اجتماع 

 وحدت و همبستگی.  4

ای هیک  ای نیایهای اساس  جامعه اسالم  وحدت و همبستگ  نیروهای مسلمان بر محور ررامین اله  است. جامعا

های داخل  ای دست خواهد ها و درگیریبخش مهم  ای توان خود را در کشمکششود گررتار تفرقه و پراکندگ  که  

تواناای  حال   بلکاه  ،شاودما ای نه تنها در رویاروی  با دشمنان خارج  دچاار ضاعف و نااتوان   داد. چنین جامعه

-رو در مکتب حیاتشود؛ ای اینرو م جانبه روبههمهمشکالت درون  خود را نیز نخواهد داشت و سرانجام با شکست 

 . شده است رراوان  تاکید نصر وحدت در جامعه اسالم  بخش اسالم بر ع

مساجد عامال نیرومنادی در های نمایش وحدت و همبستگ  اسالم  است؛ چراکه  برگزاری نمای جماعت ای جلوه

-توان نادیده گررت؛ بهررهنگ  آن را ای این بابت نم همبستگ  و اتحاد مسلمانان جهان است و اهمیت اجتماع  و 

جویاان الورت مراکز تربیت روحان  و پایگاه جنبش امت مسلمانان نسبت به سلطهویژه در دوران معاالر، مساجد به

آیار شایرایی، اناد. )با های نخستین الادر اساالم را باه دسات آوردهتدریج مساجد موقعیت سالدرآمده است و به

 ، به نقل ای مارسل بوایار(22: 1377

ای سوی  مسجد عامل تشکّل سیاس  در جامع  اسالم  است. این پایگااه »در یاک جامعا  اساالم  باا توجاه باه 

تواند چنین نقش  را ایفا کند و محور و مرکز مناسب  برای های  که داراست همواره و در هر عصر و یمان  م ویژگ 

رویه برای تحکیم میثا  بندگ  و پرستش در مسجد حضور جو، همهمنان ح تشکل و هماهنگ  مسلمانان باشد. مو
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شاود و های مختلف روشن م های ارراد در یمینهها و شایستگ یابند. در این همایش عبادی، سیاس ، الالحیتم 

 (256: 1373  )نوبهار، .شودرکر و اندیش  سیاس  آنان هویدا م 

)ع( برای ایجاد همبستگ  اجتماع  و محو تفرقه و جدای  در جامعاه   هدیکارهای مهم  که حضرت میک  ای راه

 های االیل اسالم اسات. براسااس اس آمویههای یگانه بر اس بین  واحد و اریش به کار خواهند گررت، گسترش جهان

ه نیز به تبع گردد و الگوهای ررتاری جامعای بر جهان حاکم م پارچهبین  یک، جهاندر دوران پس ای ظهورروایات،  

 خواهد شد. نمایان ررتار  و یگانگ  واقع  در اندیشه و رنگ پارچه و منسجم خواهد بود و یکیکبین ، آن جهان

خورد و مردم ای هر قبیله و قوم  کاه باشاند باا کماال در یمان ظهور هیچ اختالر  در سرتاسر دنیا به چشم نم 

لَیُرْرَعُ عَنِ الْمِلَلِ وَ الْأَدْیَاانِ الِاخْتِلَاافُ وَ است: »  مام الاد  )ع( آمدهکنند. در حدیث  ای االلح و الفا با هم یندگ  م 

پس سوگند به خدا ای مفضل، که اختالف 16   .إِنَّ الدِّینَ عِنَْد اللَّهِ الْإِْسالم  :یَکُونُ الدِّینُ کُلُّهُ وَاحِداً، کَمَا قَالَ جَلَّ ذِکْرُهُ

گونه که خداوند ررمود: همانا دین در نزد خادا اساالم ود، همانش ود و دین یگانه م ش ها و ادیان برداشته م ای ملت

 .است

 گسترش فرهنگ اسالمی .  5

جانباه را های اساس  خود مسایر توساعه هماهنقش  بنیادین در سرنوشت جامعه دارد و متناسب با ویژگ   ،ررهند

و   توجاه باه بزرگا   و رأس تمام  امور قرار دارد،ور  خداوند در محکه  ررهند اسالم     در  .کند هموار یا مسدود م 

و همواره خداوند را ناظر بار اعماال خاود  دهند گاری را سرلوحه اعمال خود قرار  رستارراد  گردد  سبب م   اوعظمت  

ها نمود باریتری نهای دین  در آها و خصلت گاین ویژ  به مسجد مراجعه دارند   اررادى که بیشترای این میان  بدانند؛  

و ررهناد   ر دیناىآثاار و ررتاا  دارند و  نظم بیشترى  یندگى خوددر  ضایع نموده،  کمتر  حقو  دیگران را    ارد. آناند

 خورد.به چشم مىبیشتر  در یندگى اجتماعى آنان مهدوی

 دیان واقعا  را باا هماان های مهدی موعود )عج( بوده و ایشاانای برنامه  در یمان ظهورگسترش ررهند اسالم   

امام در این دوران، حقیقت   .اند آورده  یدین جدید رود  که گمان م درحال ؛  نمایند رت حقیق  ارائه م ماهیت و الو

چناان نمایناد و آنه و به راه درست هدایت ما کنند و مردم را ای بیراهه نجات دادناب اسالم را برای مردم بیان م 

 کناد.کشد که بنای  کامال جدید جلوه م رست بیرون م و تفسیرهای ناد  هاها، تحریفی میان انبوه خرارهاسالم را ا

محمدبن عجالن ای امام الاد  )ع( روایت کرده است که: »اذا قام القائم دعا ال  الناس ال  االسالم الجدید هداهم ال  

قیاماه امر قد دثر و ضل عنه الجمهور و انما سمّ  القائم مهدیّاً النه یهادی الا  امارٍ مضالول عناه و سام  القاائم ل

ام کند مردم را به اسالم نو و تایه رراخواند و آنها را باه اماری کاه کهناه گشاته و یکه قائم )ع( قهنگام   19 .بالح 

کند و همانا قائم )ع( مهدی نامیده شده است، ییرا مردم را به امری راهنمای  اند هدایت م مردمان ای آن گمراه شده

است، ییرا قیام به آن   اند و آن حضرت القائم نامیده شدهاند و به بیراهه ررتهکند که ایشان ای آن دچار خطا شدهم 

جای عش  به دنیا عاش  عبادت هستند و کماال خاویش را در تمام  مردم به چنین در این دوران، همخواهد کرد؛ 
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گویناد: »... یحسان باره م گردند. امام الاد  )ع( در اینکنند و گرد معصیت نم عبادت و بندگ  خدا جستجو م 

مفاساد   ای گناهاان و  و  اناد یکتاپرسات  جامع  یمان ظهاورهمگان در    17االرضه... .یعص  اهلل ر الناس... الل عامهحا

 جا هر البح وکه در آنای نخواهد ماند، مگر آنهیچ آبادی :است  آمده  نیز  )ع(عل   حدیث  ای امام    در  .کنند دوری م 

 18.ه خواهد شد شهادت داد شام به یکتای  خدا

 گسترش امنیت.  6

نقاش مساجد در   و ارراد مورد ستم را در پناه خاویش آورده اسات.ه  آمد شمار م مسجد همواره حریم امن اله  به

شود، بلکه این مکان اله  ضامن امنیات جسام ، روحا  ررهنگا  و... یمین  امنیت تنها در این مبحث خالاله نم 

گیر ماردم آخرالزماان شیطان  و انحرارات گوناگون اخالق  و ررهنگ  گریبان  در یمان ظهور که ارکار منحرف  .است

ترین پایگاه برای مردم خواهد بود. بنا به ررمایش پیامبر اکرم )ص( اهل مسجد در این دوران شود مسجد مطمئنم 

-ای اهل یمین( نایل م که مشکالت و بالها )برهنگام 20 .: »اذا نزلت العاهات و االرات عور  اهل المسجد درامانند 

و ارکار شایطان  در   بودهدرامان  گوناگون  اهل مسجد ای انحرارات    ،شود اهل مساجد درامانند. با توجه به این حدیث

الیم باه ذکار دچار نخواهند شاد؛ ها آخرالزمان  بالها و گررتاری،  انحرارات  ها،رساد  چنین بههم  ؛ا اثر نخواهد کردهآن

هاا و هاا پاس ای تحمال ساخت انساانای وجاود نادارد.  دلهره  ترس وگونه  نیز هیچدوی  شهر مهدر آرمان  است که

الیظلام احاد کس به حقو  دیگری تجاوی نخواهد کارد. »و هیچ  ند داشتآرامش خواهروان     روح  و  هایآشفتگ 

ن باارانش را بریازد و هرگاه قائم ما قیام کند آسما»  د:نررمایم (  )ع  به نقل ای حضرت عل (  امام الاد  )ع  21اً .احد 

ها باین شاام و ای که ینگونهحیوانات درنده رام شوند به  ها برود وکینه ای دل  .گیاهان یمین سر ای خاک برون آرند 

 22 .عرا  بدون هیچ ترس  آمد و شد کنند 

 گسترش علم.  7

مرکز االل  تربیت باوده که مسجد ای الدر اسالم کانون مهم آمویش و   دهندۀ این واقعیت استتاریخ به خوب  نشان

پیامبر اکرم )ص( راه آمویش دین و دانش را در یماان خودشاان  .شده استهای درس و بحث در آن برپا م و حلقه

مطلوب تاا باه اماروی بااق  د که با گذشت یمان، ارتباط مسجد و آمویش به نحو  برای مسلمانان هموار نموچنان  آن

الور کاه در الادر همان تری به خود گررت و مراکز خاص یارت.ت پیشررتهآمویش الور  ،؛ اگرچه با توسع  علومماند 

 انسته ایان جایگااه را ای هماان آغاایتو  این پایگاه دین اسالم یک  ای کارکردهای مهم مسجد امر تعلیم و تعلم بود،  

ل در مساجد قه و االوهای علمیه جلسات باشکوه بعض  ای دروس خارج راکنون نیز در حویهتاکنون حفظ کند و هم

شاود. )همتا ، و در بیشتر مساجد آمویش قرآن و احکام و مسائل عقیدت  و سیاس  آماویش داده ما   برگزار شده

1384 :164) 

نیز دارای چناین خصوالایات  خواهناد باود و آماویش علاوم آید مساجد یمان ظهور برم گونه که ای احادیث  آن 

کَااَن  اَنظُارُ الا  »ررمایاد: بااره ما حضرت علا  )ع( درایناشت. چنان جریان خواهد دها هماسالم  و قرآن در آن
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ماان را باا چشام خاود در گاوی  شایعیان  23 .بِمسجِِد الکورهِ و قَد ضَرَبوا الفساالیط یُعَلِّمونَ الناس القرآنَ کما اُنزِلَ

 .آمویند چنان که نایل شده م اند و قرآن را آنبینم که چادرهای  یدهمسجد کوره م 

دهند: »العلم سبعه و عشرون حررا رجمیاع ماا نیز ای گسترش علم و دانش در یمان ظهور خبر م )ع(  الاد     امام

جائت به الرسل حرران رلم یعرف الناس حت  الیوم غیر حررین راذا قام القائم اخرج الخمسه و العشرین حررا ربثَّهاا 

رف )بیسات و علم و دانش بیسات و هفات حا  24 .حرراً  و ضمّ الیها الحررین، حتّى یبثّها سبع  و عشرین  ر  الناس 

چه پیامبران الهى براى مردم آوردند دو حرف بیش نبود و مردم تاکنون جاز آن تمام آن  .هفت شعبه و شاخه( است

که قائم ما قیام کند بیست و پنج حرف )بیست و پنج شااخه و شاعبه( دیگار را ا هنگامىاند، امحرف را نشناختهدو  

کند تا بیست و هفت حارف کامال و ساید و دو حرف را به آن ضمیمه مىدر میان مردم منتشر مى  ته وساخآشکار  

 منتشر گردد.

 دوایدهبه میزان بیش ای  که  لى  تحونماید.  ص مىمشخ  ظهورعصر  را در    علمى  نظیرتکامل ب روشنى  هاین حدیث ب

  و درهااى هما آید شد، پیش مىت اعطا به بشریران پیامب تمام هایى که در عصر نسبت به تمام علوم و دانش  برابر

هزاران ساال پیماوده باه   الىدر  شود و راهى را که بشر  ها گشوده مىهاى علوم مفید و ساینده به روى انسانشاخه

 .پیماید مىبرابر در دوران کوتاهى  دوایدهمیزان 

 گسترش فضائل اخالقی.  8

 برای انساان  روائد و آثار االال  تربیت  رراوان تاثیرگذار نیست، بلکه  ررت و آمد ارراد به مساجد تنها ای جنب  دین 

بنا به ررمودۀ امام الااد  )ع(   .کند روائد بسیاری را نصیب خود م   ،این حضور. انسان در سای   داشتحاالل خواهد  

 ررمایند: آنان که بههای یک جامعه هستند. پیامبر نیز در حدیث  م ترین و برترینهای اهل مسجد ای برگزیدهانسان

 25شتابند ای اهل بهشتند.سوی مسجد م گویند و بهندای مؤذنان پاسخ م 

سای ظهاور منجا  بشاریت باشاد بسایار مهام و نقش مساجد در تربیت ارراد و گسترش رضائل اخالق  که یمینه

شارایط  و به ا لبیک گویند اند تا دعوت امام خویش رتربیت منتظران واقع  که هر لجظه آمادهحساس خواهد بود.  

ررمایند: »الخیر کله باره م الور که امام حسین )ع( در اینهمان؛ ها در آن جمع استکه همه خوب  ای برسند یمان 

وریناد و کس با دیگری دشمن  ندارد و مردم به هم حسادت نما در این یمان هیچ  26 .ر  ذلک الزمان یقوم قائمنا

 27 .ررمایند: »... و ال تشا  و ال تحاسد و التباغضخصوص م در ایننیز سول خدا رهمه با هم المیم  هستند. 

 گیرینتیجه

 ترین مرکز ترویج مهدویت است.مسجد مهم. 1
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، در اسخ به شبهات اراراد، ارتقای سطح رکری و ررهنگ  جامعه و پهای گوناگون ررهنگ قش مساجد در یمینه. ن2

قع ، کمک به ارراد جهت کسب معررات باه وجاود مقادس حضارت و در یمیناه تربیت منتظران وا  ،تربیت   یمینه

 های دشمنان و ایجاد همبستگ  میان ارراد جامعه است.سیاس  مباریه با دسیسه

های مشترک میان مسجد و مهدویت شامل توحید، امامت، عدالت، وحدت و همبستگ ، گسترش ررهناد . مولفه3

 گسترش رضائل اخالق  است. اسالم ، گسترش امنیت، گسترش علم و

الاور کامال گرای  هستند و باهلحاظ شکل ظاهری بسیار ساده و به دور ای هرگونه تجملمساجد پس ای ظهور به  .3

ها رعایت خواهد شد و ای این نظر با مساجد قبل ای ظهور متفاوتند؛ اما ای لحااظ کثارت جمعیات سنت نبوی در آن

 بت به مساجد قبل ای ظهور ساخته خواهند شد.های بزرگتری نسمسلمانان در مقیاس 

 پیشنهادات

 .به مساجد جوانان ویژه  جذب ارراد به. 1

 .. توجه به کارکردهای مجالس و مراسم مهدوی در مساجد 2

 .تر ساختن ارراد با مسئل  مهدویتجهت آگاه ،. وجود امام جماعات عالم3

 .ظهور در مساجد مسئل  ها پیرامون شستهای ررهنگ  و ن. تالش در جهت رراهم آوردن برنامه4

 .های ارراد در یمین  مهدویتگوی  به پرسش. تعلیم و تربیت مبلغان دین  جهت پاسخ5

 .. احیای مراکز آمویش  مساجد 6

 نوشتپی

 .355، ص3الوسائل، ج. مستدرک1

تدوین الگوی شایستتگی منتاب  مسجد؛ مدیریت  ،غالمرضا الالقان ،. برای االالع بیشتر در این یمینه ر. ک 2

 .4و  3ش  ،1389 پاییز و یمستان ،های مدیریت منابع انسان پژوهش  نشری، انسانی

 .248غررالحکم، ص .3

، دکتر سید مصطف  نقش مساجد در استحکام انقالب اسالمیر.ک مقال    خصوصجهت آگاه  بیشتر در این.  4

 .204، ص 1385، 4در کتاب رروغ مسجد  مندرجابطح ، 

 .368، ص  8االنوار، ج بحار. 5

http://www.noormags.com/view/fa/creator/64620
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/745
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/745
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/745
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/46660
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/46660
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 .360، ص 2االرشاد، ج. 6

 .362، 52ج  بحاراالنوار،. 7

 .323، ص همان. 8

 .488، 3الشیعه، ج . وسائل9

 .72، ص 5البیان، ج . مجمع10

 .705. االرشاد، ص 11

 .1159مهدی موعود، ص . 12

 .649همان، ص  .13

 .365، ص 52االنوار، ج بحار. 14

  .200، ص السّائلرال . 15

 .4، ص 53. بحاراالنوار، ج 16

 .128، ص 52، ج همان. 17

 .۶۰، ص ۵۱، ج همان. 18

 .44االرشاد، ص . 19

 .۲۲۶، ص ۱مستدرک الوسائل، ج . 20

 .۱۹۵ص ،۵۲ج  ،. بحاراالنوار21

 .۳۱۶ص  همان،. 22

 .364همان، ص . 23

 .336. همان، ص 24

 .213. الغیبه، ص 25

 154، ص81بحاراالنوار، ج. 26

 .333، ص 14. کنزالعمال، ج27
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 .1377، نشر یکات علم، مسجد قلب جامعهیی، عبدالکریم، آیار شیرا. ب 2

 .1380، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالم ، ، مسجد و انقالب اسالمیپور، رضاشریف. 3

، چ سوم، تهاران، نشار موعاود عصار )عاج(، معرفت امام عصر و تکلیف منتظرانشفیع  سروستان ، ابراهیم،  .  4

1387. 

 (،راه تربیات) لاوم تربیتا شناسا  و عروان هنشری ،مهدویتسازی، عدالت اقتصادی و جهانی، ناالر جهانیان،. 5

  .216 -163الص ،1391 تابستان، 19ش سال هفتم، 

 .1381چ اول، نشر مولف،  ان، المهدی یا حکومت امام زمدولهمحمد، حسین  بهارانچ ، سید . 6

ها و مقتاتت )مجموعه سخنرانی  2مقاله مدیریت مسجد، مندرج در کتاب فروغ مسجد. حیدری، نوراهلل،  7

 .1384، چ اول، تهران، ناشر موسسه ررهنگ  ثقلین، برگزیده دومین همایش هفته جهانی مساجد(

 ،1383الزهرا، هنما محمود تراب ، دانشگاه جامعه، استاد راهای منتظران حضرت مهدیویژگی. دالوری، شکوه،  8

ام، انتشاارات دارلکتاب االساالمیه، ، چ سا مهدی موعود )ترجمه جلد سیزدهم از بحاراتنوار(. دوان ، عل ،  9

1382. 

 .1382، تهران، موسسه ررهنگ  ثقلین، جایگاه مسجد در فرهنگ اسالمیرضای  بیرجندی، . 10

هاای ررهنگا  چ دوم، نشر دبیرخانه ستاد عاال  کاانون  عبادت و ستاد وتیت،   مسجد نهاد. رهبری، حسن،  11

 . 1382هنری مساجد، 

علوم انسان     نشری،  دهی جامعه مهدویم و تربیت در شکلرسالت نظام تعلی  مهدویت،  معصومه  المدی،.  21

 .74 - 47الص  ،1386ماه، شهریور، 66ش ، دانشگاه امام حسین)ع(

راروردین و   ،33ش    ، معررات»  علاوم انساان    نشری،  نقش و عملکرد مسجد در تربیتلرضا،  . ضراب ، عبدا13

 .75 - 61، الص 1379 اردیبهشت

ریت هاای مادیپژوهشنشریه  ،  تدوین الگوی شایستگی مناب  انسانی  مدیریت مسجد:،  غالمرضا  الالقان ،.  14

 .80 -55، الص 1389، پاییز و یمستان، 4و  3ش  ،منابع انسان 

 .  1388چ هفتم، نشر بوستان کتاب،  اندازی به حکومت مهدی )عج(، چشمالدین، . البس ، نجم15
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