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  اهللا الرحمن الرحيم  بسم

اهللا نورالسموات و االرض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح فـي زجاجـه الزجاجـة كانهـا كوكـب دري                     «
اهللا لنوره    هديء و لولم تمسسه نارنور علي نور ي         يوقدمن شجرة مباركة زيتونه الشرقيه و الغربيه يكاد زيتها يضي         

ُ يسبح له فيها  في بيوت اذن اهللا ان ترفع و يذكر فيِها اسمه      * شي عليم   اهللا االمثال للناس واهللا بكل      يشأُ و يضرب    من
 رجال التلهيهم تجارة و البيع عن ذكراهللا و اقام الصلوة و ايتأ الزكوة يخافون يومـاً تتقلـب فيـه                     * بالغدو واالصال 

 والـذين  * هم اهللا احسن ما عملوا و يزيدهم من فضله واهللا يرزق من يـشأ بغيرحـساب   ليجزي* القلوب و االبصا
كفرواعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمان مأ حتي اذا جأه لم يجده شيئا و وجداهللا عنده فوفيه حسابه واهللا سريع                   

، اذا  وق بعـض  او كظلمات في بحر لجي يغشيه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فـ    * الحساب
، مثَـل نـور    ها و زمين است خداوند نور آسمان«. »اهللا له نوراً فماله من نور   اخرج يده لم يكديريها و من لم يجعل       

خداوند همانند چراغداني است كه در آن چراغي باشد، آن چراغ در حبابي قرار گيرد حبابي شفاف و درخشنده                   
شود كه از درخت پربركت زيتوني گرفته شده كه نه  ي افروخته مي، اين چراغ با روغن     همچون يك ستاره فروزان   

ور شود، نوري است بر فراز نـوري و خـدا هـر       ، نزديك است بدون تماس با آتش شعله         شرقي است و نه غربي    
 اين  * زند و خداوند به همه چيز داناست        ها مي   كندو خدا براي مردم مثل      كس را بخواهد به نور خود هدايت مي       

فروغ در خانه هايي قرار دارد كه خداوند اجازه فرموده ديوارهاي آن را باال برند، خانه هايي كه نام خدا                    چراغ پر 
اي آنـان را    مرداني كه نه تجارت و نه معاملـه * گوين ها تسبيح او مي شود و صبح و شام در آن ها برده مي در آن

هـا    هـا و چـشم      ترسند كه در آن دل      ها از روزي مي     نكند، آ   از يادخدا و برپا داشتن نماز و اداي زكات غافل نمي          
انـد پـاداش دهـد و از فـضل خـود بـر         تا خداوند آنان را به بهترين اعمـالي كـه انجـام داده   *دشو  زير و رو مي   

 كساني كـه كـافر شـدند، اعمالـشان          *دده  پاداششان بيفزايد و خداوند به هركس بخواهد بي حساب روزي مي          
آيد   پندارد، اما هنگامي كه به سراغ آن مي         وير كه انسان تشنه از دور آن را آب مي         همچون سرابي است در يك ك     

دهد و خداوند حسابگري سريع است        يابد كه حساب او را به طور كامل مي          يابد و خدا را نزد آن مي        چيزي نمي 
ي و برفـراز آن  يا همچون ظلماتي در يك درياي عميق و پهناور كه موج آن را پوشانده و برفرازآن مـوج ديگـر                  

، آن گونه كه هرگاه دست خود را خارج كنـد ممكـن               هايي است يكي بر فراز ديگري       ، ظلمت   ابري تاريك است  



   39 تا 35سوره نور آيات .  ، نوري براي او نيست وكسي كه خدا نوري براي او قرار نداده! نيست آن را ببيند



پـذيرد و   پذيرد، مي  يابد و نمي    يابد، مي   جويد و نمي    يم. گردد  هزاران سال است كه انسان به دنبال خويش مي        

از اصلي به وجود آمد كه او را برگزيـد و چـه   1. برد و فراموشي سرشتش و جهالت و ستم مرام اوست        از ياد مي  

. او را چون خود قرارداد و بر همه فرمان اطاعت سرداد2 .از روحش در او دميد و بر همگان برتري داد  !  گزيدني

و از خود در او دميده و فـرو  4او را به دست خويش آفريدم3، اين مخلوق جانشين من است   !  هان:  رد كه اعالن ك 

آن كه از اين فرمـان پيـروي كـرد         5 .،  اكنون بر او كرنش كنيد و در مقابل عظمت او سر بر خاك گذاريد                 ريختم
ز جــوار حــق اخــراج عزيــز مانــد و آن كــه ســر پيچيــد، مهــر ذلــت و خــواري خــورد و طومــارش پيچيــد وا

حـذر و  . بر او نهاد تا آبرويي برايش نماند و كـسي آبـرودارش ندانـد       7خدايش رسم و نشان رانده شده     6.گرديد
 بـا صـدايي رسـا گفـت و گفـت و             ؛پرهيز داشت كه شايد رسمش از ياد برود و دشمنيش به وادي نسيان سپرد             

خواهد تو را از من كه اصلت هستم جدا سازد،  او مي9، ، اين رجيم دشمن توست اي آدم:  كه8سخت بر آن سفت   

 بـه    و اگر  11اي  ، پيوسته   گر از او بريدي به من پيوسته      10جانشينيت را بگيرد و آنچه به تو آموختم از يادت ببرد،          

 چه آن كه از اصـل  12، دور شده و در برهوتي بي انتها گم گشته و سرگشته خواهي شد، او پيوستي از من بريده    

 و در نيستان بـي كـسي تنهـا و آواره بـه سـر                13بريده و هر آن كه اصل از ياد برد خود از ياد برد            بريد از خود    

   14.برد

   15 .تا آن شد كه نبايد و خدا آن كرد كه بايد
از مقام انس و قربت به حضيض هجر و غربت و از جايگاه سلطنت و مكنت به مكان بردگي و فالكت و از                       

 از لذت و محبت به رنج دشمني و عصبيت و از بهشت نعم و راحت اتّـم بـه                    سرور و نور به شرور و ظلمت و       

  16 .زمين محنت و متاع و راحت موقت و كم فرو افتاد

،   امـا او كـه مهـر و لطفـش    17 .ها باز شد سرگرداني آدم و فرزندانش آغاز و وادي گم گشتگي و حيراني آن    
 رها شده از اطاعت را رها نكـرد و بـرايش در سـراي               ، اين   ، رفاقت و دوستيش را پاياني نيست        عشق و محبتش  

هبوط و نزول قراري قرار داد و متاعي فرانهاد، خوان و رزقي گسترد و ساز و برگي ساخت تـا از آن برگيـرد و                         

   18 .كار خويش از سرگيرد
ش شما را   ، او و گروه     ، حاشا كه همچو پدر نفريبد شما را ابليس          و باز قصه از سرگرفت كه اي فرزندان آدم        

 19، هايشان لبريز اسـت از تلبـيس   دانند و صندوق هايتان را مي شناسند، ضعف بينند شما را بهتر از خودتان مي   مي

 اگر گوش داديد و بر هي هي او دل رانديد، آنچـه             20هايتان خواهند راند،    بر گوشهايتان خواهند خواند و بر دل      

، مفلـس و در ايـن          در ايـن حيـات سـفلي       21 . بر باد خواهيد داد    تان  تان از ياد خواهيد برد و آنچه دادم         آموختم



 و چه تلخ كه در حيـات عليـا بـي مقـدار و در                22، مسكين و در اين دنياي حقير، فقير خواهيد شد           مسكن قليل 

هاي من پناه يابيد و از شر ديوان و شيطان  هاي امن من در آييد و در پناهگاه       پس به خانه   23 .جهان عقبي گرفتار  

 بدانيد كه من پيدايي هـستم كـه از شـدت    25؟ ، كجايم و با كيانم ام   و بايد معرفت يابيد كه كي      24 .ر امان مانيد  د

هـا و زمـين بـه نـور مـن روشـن                آسـمان  27 . كه نور پيداست و ديگران پيدا به او        26پنداريد،  ، ناپيدا مي    پيدايي

ر آنچـه هـست از مـن اسـت و بـه سـوي مـن                  هـ  29 خورشيد و ماه و ستارگان با نور من درخشانند،         28. است

 نـزديكم و دور، اولـم و چيـزي    32،   در هر زمان و هر مكان با شمايم        31اي نيست   ، ميان من و شما پرده     30 است
، مانع آشـكار بـودنم نيـست و آشـكار            ، آخرم و پس از من موجودي نخواهد بود، پنهان بودنم            پيش از من نبوده   

تـر از مـن     چنان آشكارم كه فراتر از من نيست و چنـان پنهـان كـه پنهـان       33دارد، شدنم از پنهان ماندنم باز نمي     

 اگر شناختم   35 .هايتان آشنا و بر ديدگانتان بينا       ، با دل    تر هستم و بر اسرارتان آگاه        از همه انس گيرنده    34 . نيست

 36بنگريـد، . نـشينم در زميننـد    را خواهيد و راهم را جوييد و دل به  عشقم نهيد، به دوستانم كه مثَل نورم و جا                  
، درختان ثابت و استواري كـه ريـشه در            ، ستارگان درخشانند و افروختگان افراشته       همانا كه چراغند و چراغدان    

ها همـين بـس        همچو زيتون سبز و مباركند، از فرخندگي و سترگي آن          37،  جهان و هستي دارند و سر به آسمان       
، پربها و گـرم و        ها روشن و واضح     محصول آن . اند  ان و مكان فراتر جسته    كه از شرق و غرب فراتر رفته و از زم         

 چـرا كـه بودشـان از مـن و     ؛ ها گم نه شود و نور آن   ها كم نمي    روشني آن .  فزاست  ها اميدبخش و جان     گرماي آن 
. افزايد  ميها    ها نيست و نور من هر لحظه نوري بر نور آن            نوري غير از نور من فوق نور آن       . نورشان از من است   

 اگر مرا جوييد و مرا خواهيد و خوانيد، از پس           38،  ها كم و گم     بر هر نوري فائقند و هر نوري تحت نورانيت آن         

هـاي روشـن     آنـان پـرچم  40،  تا شما را نيز مانند آنان به نور بيارايم و از ظلمـت بپيـرايم  39آنان راه پيش گيريد  
پايان علـم و فهـم و آينـه           هاي بي   ار و كليدهاي رستگاري و گنج     هاي استو   هاي محكم و كشتي     افراشته و پناهگاه  

هايي گسترده و سـنگرهايي بـه اسـتواري و بلنـداي              ، فرش   هايي آراسته    خانه 41 .تمام نماي جالل و جمال منند     
، شيران به دفاع از شما ايستاده و رفيقاني از رنج شما سوخته و در شوق دسـتگيري                    هاي سر به فلك كشيده      كوه

 43 .انـد   انـد و مـرا از مـن سـتانده            مردان مردي كه دل و جان به مـن داده          42،  جات شما به جان دادن آميخته     و ن 
،  اند و درخـشان  ، ستاره ، ماهند و فروزان     ، نيكند و نيكوكار، خورشيدند و تابان        ، راهند و راه دان      صالحند و صادق  
، تنها اميـد بريـدن        كننده كژان   ننده ستمگران و راست   ، برك   ، درفشهاي دين و اساس دانش و علم         شهابند و سوزان  

،   بخـش قلـوب و عقـول        ، حيات   ، بازگرداننده مردم گمراه و سرگردان       ، ذخائر خداي رحمان     دست و پاي ظالمان   
هاي كذب و تزويـر،       ها و رشته    ، برندگان ريشه    ، امحأكننده خودخواهي و هواپرستي      كننده دورويي و دروغ     ويران



، ريسمان متصل بين دنيا و آخرت و خالق           ، بارگاه ورود به درگاه الهي       تان و خواركننده دشمنان   عزت بخش دوس  
هـايي كـه    گيرندگان از جنايتكاران تاريخ و خـون  ، انتقام   هاي فرزندان آدم و مظلومين عالم       ، صاحبان خون    و ملت 

هـاي    ، قدرشناس اشـك     برون افتاده هاي سرد و سوزان       ، خريداران بغضهاي فروخورده و آه       مدام به ناحق ريخت   

 45،  هـا در خانـه عقبـي         شاهدان مردم در خانه دنيا و دست گيرندگان آن         44،  محرومان و شنونده فرياد بيچارگان    

كننـدگان سـر       و تـصديق   47 علت آفرينش هـستي    46،  بندگان  مهرباني و رحمت پيوسته جهانيان و درهاي نجات       

 شجاعاني كه بار امانت الهي      49،   و هوشياراني مست از جمالي خدايي       مستاني بي هوش از تجلي الهي      48،  الستي

هـاي او    و در خانـه 51هاي خداينـد   بيوت و خانه 50،  پذيرفته و آنچه ديگران از آن امتناع ورزيده به جان خريده          
ي او  غير از او نخواهند، اعضا و اندامشان مساجد الهي است و در مساجد الهي ياد و نام او گرامي و وصـف رو                      

هايشان گشوده شود از عظمت آن ملك         اگر دل .  هايشان خانه دوست و دوست صاحبخانه اوست         قلب 52،  جاري

 اوجـشان در  53 .و ملك و ملكوت به لرزش آيد و جهانيان از شهود جمال و جالل دوست بـي هـوش گردنـد              

 هـيچ ملـك   55 . خـارج از فهـم   و تواضعشان در مزرعه دنيـايي معشوقـشان   54،  بارگاه معبودشان خارج از وهم    
طرازي با ايشان ندارد، اگر جبرئيل با اينان به پرواز آيد حريفشان نيـست و اگـر ميكاييـل كيـل                       مقربي ياراي هم  

 خدايـشان   57،  هايشان و نورانيت وجودشان در حد ما نيست          و چون خانة دل    56 . هستي كند هم وزنشان نيست    

ها خود مثلي از اسمأ       هايشان باشد، چنان كه آن      هاي دل    تا مثلي از خانه    58 .هايي براي مردم بسازند     اذن داد خانه  
هـا و     السافلينند، تا مردم در بزرگداشت و آباداني و رفعـت آن جايگـاه              و صفات الهي و نور تامه او در اين اسفل         

فتخـار نـشان بـي       و ا  59ها رفعت يابند و از هبوط به صعود و از قوس نزول به قوس عروج نائل آيند                  اين پايگاه 

 خدايشان چنين اذن    60 .را دريابند و تاج شرف بندگي آستان قدس الهي بربايند         » ايد  شما از اهل اين خانه    «:  مثال

 اذان دادند كه بر كشتي ما در آييد تـا از آتـش سرگـشتگي و                 61 .هاي خدا   ها شد در خانه     داد و اين اذن اذان آن     
 بد زيان كاري و آتش قهـر خودكـامي و خـود سـوختگي و     حسرت گم گشتگي و شرم سر شكستگي و فرجام   

خواننـد بـشتابيد بـه سـوي           و هزاران سال است كـه مـي        62 .غرق در درياي ژرف سياهي و دلبستگي بدر آييد        
، بشتابيد به سوي برترين رستگاري و بشتابيد به سوي بهترين كارها، بشتابيد كه خانه رحمت                  رحمت و سالمت  

، آغـوش گـشاده و حجلـه بياراسـته و سـفره نعمـت        اهللا باز و ريزان    و دست رحمت   63و خان سالمت برپاست   

 65 به آستان او سرساييد تا سرهايتان رفعت يابد، بر عظمت او تعظيم نماييد تا بزرگي و عظمت يابيد                  64گسترده

 دريـايي   66كران خداوندگاري شنا كنيـد،      و خاك شويد تا پاك شويد، تواضع كنيد تا وزين شويد، در درياي بي             
بخـش و     هايش بلند و سترگ ولي آرام       موج.  اولش نور و ميانش شور و پايانش سور است        . كه ابتدا و انتها ندارد    



 چون خيزد اوجت دهد و چون فرونشيند ساكن و راكـدت نگـذارد، آبـش گـوارا و لـذت افـزا،                       67اطمينان زا، 
كنند و پشت سر تو شنا، و با تو تعظـيم و              ميگياهش خوش طعم و جان فزا، ماهيانش فرشتگاني كه به تو اقتدا             

 و برداريد هر گنجي كه خواهيـد،        69 شنا كنيد در دريايي كه عجايبش و خزائنش پايان ندارد          68 .كنند  كرنش مي 
ژرف و عميق است در آن فرو رويد، در آن غرق شويد تا برق شويد، رعـد شـويد و بـر آسـمان و زمـين سـر                             

ا ديگران درآييد، به جماعت بياييد، با هم بهـره بريـد كـه مـن بـا هـم بـودن را          بهاست ب    دريايي گران  70 .شويد

هايي    مانند و همراه مردان جوانمرد من باشيد همان        72 . و شيطان در هم بودن و برهم بودنتان را         71دوست دارم 

هـر لحظـه برپـايم و       هايشان     در دل  73شوند،  كه نه استمراراً و نه منقطعاً از ياد و نام و اسم و رسم من جدا نمي                

   74 . كنندگان بزرگي من و به جا آورنده سپاس من ، اقامه ها برپادارندة آيين من آن

 هر چـه  75ها عرضه شود هيچ از آن نخواهند كه گنجي چون من دارند،    ها و زمين بر آن      هاي آسمان   اگر گنج 

 و ارزش 77ها چون كفي بر روي آب   ي  آن   تمام دنيا برا   76 .يابند با بندگان خورند و چون نيابند از غيرنخواهند        

 79 . ها از حـضرت دوسـت و فقرشـان بـسوي اوسـت                ثروت آن   78،  آن به اندازه ارزش عطسه بزي در سراب       

 قدمي براي خود نكوشند و درهمي براي خـود          80 . جانشان هديه معبود و مالشان هديه بندگان حضرت اوست        

 اگر دنيـا را  82انفاق و طعامي از بيچاره و يتيم و اسير دريغ ندارند،          اگر جانشان به لب آيد، زكات و         81نگزينند،

 بـه   84،   به رفاقتش مشعوف و از هيبتش مدهوش       83 .بين بندگان خدا تقسيم كنند به اندازه حرفي منت نگذارند         

 خوفشان نه از قصور و تقـصير كـه   85 . فضل و رحمت و رضوانش دلخوش و از خشم و قهر و عتابش دلريش   

 87شنود آنچه ناگفته است هايشان مي بيند آنچه ناديده است و گوش  ديدگانشان مي 86 . وع و تصغير است   از خش 

 88،  ، بنـد از بنـد وجودشـان گـشاده و گسـسته              ها را واژگـون سـاخته       ها و قلب    فراراه بندگان آن بينند كه چشم     

خـواهي دارد و      ملتهب كه فرياد زياده    آتشي   89وحشتي را بينند كه همه سر به زير انداخته و كس نفس بر نيارد،             

چنگـالي كـه گـردن و پيـشاني        91خوانـد،     وري خويش مـي      و هيزمي براي شعله    90حريفي براي گنجايش خود   

  92 .راند اي از خاليق را گرفته و به سوي آتشي چنين مي عده
هزاران سال است كـه     دارند و     ها را فرامي خوانند و حذر مي        گويند و آن     و هزاران سال است كه به مردم مي       

 فقط خسران   95 و نه بر اذان انذار پاييدند،      94 نه بر اذان بشارت باليدند     93 !!شنوند  هزاران هزار فرزندان آدم نمي    

 پناه كشتي و كشتيبان در غرقاب را رها كرده و به آنچه پناه نيست پناه                97 . و جان مؤذن آزردند    96خود گزيدند 



   99 .ا وانهاده و گوش و افسار به بانگ و دست شيطان سپردند رهبران هدايت و نجات ر98 .بردند

 ريسمان محكم الهي را گسستند و به فرجام آن در عـالم            100ها را رها كرده و دام شيطان برگزيدند،         دامن آن 

 مقابلـه بـا   101 .هستي بي وزن شده با هر نسيمي به هر سويي سرگردان شده و به غل و زنجير ابليس پيوسـتند               

 چـون گـوش و چـشم و دل از           102 .يافتنـد »  اولئك كاالنعام بل هم اضل    «ند و قابليت زشتي خطاب      حق گزيد 

اي  ، بـي كـس و تنهـا فراموشـخانه      بر حضيض كفر افتادند در بياباني خشك و سـوزان        103حريم حق پوشاندند  
شـيدند تـا   ، به سوزش عطش و الهتاب گم گشتگي بـه هـر سـو دويدنـد، آب نمـايي ترا       ساختند از سراب وهم   

هايي از تار عنكبوت تنيدند تا        هاي پر رفعت و مستحكم الهي را نپذيرفتند و براي خود خانه              خانه ؛سيراب شوند 

 و آنگاه كـه اجـل فـرا         105 . ولي هيهات و كالّ كه سراب سيراب سازد و بيت عنكبوت پايدار ماند             104بيارامند

هاي مـرده را مـرگ        هاي كور و گوشهاي كر و قلب        چشم 106،  رسيد و مهلت ماندگاري در اين گذرگاه به پايان        

 آه و حسرت و نـدامت       108 . يافت در كمينگاه يافت      و آنچه را بايد در گذرگاه مي       107شفا داده و بيدار ساخت    

  109 . كه كيست صاحب كمينگاه جز خداي حسابگر و دادگري در دادگاه

 110.ريغ و از توضيح و تفسير براي تو ابايي نـدارد          اگر در نيافتي با كي نيست كه او از گفتن و هدايت تو د             
  :  بشنو و بفهم كه

هاي نوراني من دوري گزينـي بـه سـياهي در دريـايي               اگر كشتي و كشتيبان را ترك گويي و از خانه و خانه           
، دريايي كه موجش هراس و اضطراب آورد، چون خيزد تو را در خويش فرو برد و چون فرو                     ژرف گرفتار آيي  

ساكن و آرامت نگذارد، چون به خودآيي موجي ديگر و باز موجي ديگر، در اين درياي متالطم و در اين                    نشيند  
، سقفت ابرهاي سنگين و سياه كه هر كدام از سياهي بر ديگري برتـري دارد، هـر چـه پـيش             هاي خروشان   موج

، نـسياني بـه عظمـت آن          ينـي تر و نااميدتر گردي تا آن كه از سياهي و ظلمت ديگر هيچ  از خود نب                  روي خسته 

 و حتي سوسوي نور فطرت هم كه همه         111درياي گمراهي و آن موجهاي سنگين و آن ابرهاي تيره و تار بيابي            

   112 ...را به آن خلق كردم خاموشي گزيند

   113؟ تو مرا گذاشتي ولي چه برداشتي!  اي انسان آه

، اذان  دار و كشتيبان از خود راندي  و خانه114نديهمه اسباب حيات و نجات حقيقي را به اسباب بازيي تارا
و مؤذن و مأذنه را، قائم و قيام و قيامت را، نور و منور و نائره را، چراغ و چراغـدان و روشـنايي را، درخـت و                            

 ، تـو را  خدايي بودم كه تو را خواسـتم . سبزي و خرمي را، اشراق و اكرام و ارتفاع را، پناه و پناهگاه و پناهگر را      
، همواره دستانم را برايت گشادم و آغوشم را برايت گـستردم و هـيچ از                  ، تو را برگزيدم     ، تو را خواندم     پسنديدم



   115 ... ، همه را براي تو آفريدم و تو را براي خود خواستم تا تو خود مرا خواهي تو دريغ نداشتم

 نااميـدي كنـار زن كـه چـاه عظـيم            117 .  تا فرصت باقي و عمرت در اين راه جاريست         116به سويم بگريز  

 و تالشـگران را وعـده هـدايتم         119 تالش كـن كـه دسـتم بـراي ياريـت آمـاده همكاريـست               118 . شيطانيست

 از دار فريب پهلو بركش و جام شيرين بازگشت سركش و مهيا شو براي دريافـت تـن كـه مـرگ           120. كافيست

  121 . آغاز پرداخت و زندگانيست

هاي خدا باصدايي رسا و بـدون ابهـام            از حلقوم خانه   122» فاين تذهبون «كه سروش   و هزاران سال است     ... 

   123 . جاريست

   124آيا دلي هست كه جان گيرد؟

   125اي هست كه پند يابد؟ آيا پندگيرنده

  126 آيا يادآوري هست كه ياد كند
  

  ، پرستشگاه  ، پرستنده پرستش

 نه ذرات عالم و نـه       127 .ود با پرستش بوده و خواهد بود      هر آنچه بود، هر آنچه هست و هر آنچه خواهد ب          

 128هاي باال و نه فرشتگان آسمان دنيا،        ، نه فرشتگان آسمان     ، نه ساكنان خاك و نه نشستگان بر افالك          وجود آدم 

ـ    نه دشمناني كـه بـا آن  130،   نه رسوالن الهي و نه پيروان رباني       129،  نه شياطين دمنده و نه شياطين جهنده       ه هـا ب
ها صف آراستند، نـه مـؤمنين مكاتـب الهـي و نـه پيـروان        نزاع و جنگ برخاستند و نه دوستاني كه در مقابل آن       

هيچ گاه و هيچ جا از معبود بي نياز و ... ها كه حزب شيطانند اند و نه آن  اهللا  ها كه حزب    ، نه آن    131مذهب انساني 

 و اين همان است كـه در وجـود آدمـي            132 .اند   نبوده از پرستش بيگانه و از پرستنده خالي و از پرستشگاه تهي          
  .  است و همچون خون در رگهايش جاري است

  133پرستش ركن هستي است

  134سبب اتصال خالق و مخلوق 

  135علت ارتباط فرع با اصل 

  136 . و دليل پيوست ناقص به كامل است

 آن را نردبـان     137 .آن تابيـد  اين ركن در انسان همان است كـه خـدايش فطـرت ناميـد و سرشـتش را بـر                     



 تـا بـه او   138نـور و هـدايتي  از درون  . وجودش ساخت تا پس از هبوط صعود نمايد و از سقوط در امان ماند          
هايي دارد و     ، آرمان   هايي دارد و مقاصدي     ، خواست   هايي  هايي دارد و خوبي     ، زشتي   اصلي دارد و اساسي   : گويد كه 
، مطلـوبي دارد و   ، آفريـدگاري دارد و فرامينـي   هـايي  هـايي دارد و راسـتي        كـژي  ،  ، اعراضي دارد و اقبالي      اهدافي

  139 . ، مطلقي دارد و غايتي كمالي

 او را بـه تفكـر       140 . ، پرسشگر است و منتظر جـواب        جستجو گراست و كنجكاو، متحرك است و بي تاب        
نمايـد و بـه گـنج درونـش در            ي؟ او را از خـويش راه مـ          ؟ و رو بـه كجاسـت        ؟ از كيـست     اندازد كه چيست    مي
ّ بگذارنـد، خـود راه    اگر اين فطرت نيااليد و غرايز و هوسها و زينتهاي جهان و شياطين انس و جـان . گشايد  مي

انـسان ضـعيف آفريـده    .   ولي همه ماجرا ايـن نيـست      141 .راست در پيش گيرد و به سر منزل مقصود نايل آيد          

 و شيطان  143؛سازد  ها مخلوط مي    كند و با هوس     ا با غرايز ممزوج مي    آاليد، آن ر     نور فطرت خود را مي     142شد،

 غرايـز سـيري ناپـذيرش و    145،  دنيـا را در نظـرش جلـوه داده    144 .زنـد   نيز به اين درهم آميختگي دامـن مـي        

 بي منتهايش را تحريك كرده و او را به ورطه هـوي و هـوس و طمـع و حـرص و تكبـر و حـسد                     146اشتهاي
 راه فطرت نشسته با دروغ و تزوير و وعده و وعيـد او را بـه چيزهـايي سـرگرم و مـشغول و                         بر سر . كشاند  مي

 تو  147،  انگيز نيست   هراساند كه هراس    دارد و مي    نمايد كه دلخوشي نيست و از چيزهايي برحذر مي          دلخوش مي 
 مزورانـه بـه سـوي       ، با هزاران سخن فريبنده و سوگندهاي        را كه تشنه آبي و حيات و خواستار سيرابي و نجات          

فشارد تا دم      با دستانش گلوي فطرت را مي      148 . كشاند كه نيست چيزي جز سراب و كفي از حباب           برهوتي مي 
بر نيارد و نهيبش تو را آگاه و هوشيار نسازد و با پاهايش بـر راه راسـت نـشيند تـا راه نيـابي و بـر صـراط پـا                                

پوشـاند تـا از        مـي  150كنـد    چراغـدان تاللـؤ مـي      نور فطرت كـه در درونـت همچـو چراغـي در           . 149 نگذاري
اندازد تا آتـش آن را نـور و سـوزش     ، از خود هيچ نداني و غرايزت را به جوشش مي اش بي خبر ماني  روشنايي

آميـزد تـا بـي         پرستش آن بي همتا كه در فطرتت حك شده را بـا پرسـتش غيـر او مـي                   151،  آن را شور پنداري   

ري و هوايـت را الهـه خـود          تا آن جا كه خـداي را كنـار گـذا           152 .و اخالل يابد  همتايي او انكار شده توحيد ا     

  153 . گرداني
اميـدت را  . داند كه اگر نور فطرتت بتابد نـورش تـو را روشـن و او را كـور خواهـد كـرد       شيطان خوب مي 

ت خواهد پرورده و تالشت را گسترده و جهادي بدون توقف و قيامي بدون قعود و حركتي بدون گمراهي نصيب           

 تا به وسـيله آن آزاده شـوي و آزادگـي     154كرد و خواهي دانست كه خدايت تو را براي  عبادت خويش آفريد            
، چرا كه عبادت و پرستش يعني رهـايي از بنـد و اطاعـت از پنـد، فراموشـي را                    ، نجات يابي    ، سرافراز شده    يابي



، در راه   غل و زنجير و حيراني در پس و پـيش       ، بازگشت به خويش و رها شدن از         گذاشتن و ذكر را برپا داشتن     
، باالرفتن تا جايي كه فقط خدا به نزدت بزرگ و همه چيز غيـر                 راست رفتن و در آن راه درست و راست رفتن         

، رشد، كمـال و       ، حكمت   ، علم   ، مدارا، صبر، تواضع     ، عشق   ، محبت    پرورش دوستي  155او كوچك و حقير گردد،    

، طمـع و همـه        ، تكبـر، حـسد، حـرص        ، اضطراب   ، خشم   ، كينه    و پيراستن دشمني   156ها در وجودت    همه خوبي 
نور خويش افزودن و نور ديگران را پروردن و دست در دست ديگران تا خدا و رسـتگاري                  .  ها از وجودت    بدي

ره خواهنـد تـا از تـو بهـ           عبادت دركي است تا بداني كه در اين جهان همه تو را در بند خويش مـي                 157 . رفتن

هـا و     مـرا عبـادت كنيـد تـا رحمـت         :  فرمـود  158 . گيـري   خواهد تا از او بهره      گيرند و او تو را براي خودت مي       

، نه سرش پيدا       و آن دهم و آن چنان دهم كه نه طولش پيدا باشد نه عرضش              159هاي فراوان بر شما ريزم      نعمت

   160 . باشد نه عمقش

داند كه تنها بـا نـور          و مي  162شناسد  ت را بهتر از خودت مي      ضعفهاي 161،  اما او خدايي است حكيم و عليم      
فطرت خويش توان حركت نيابي و حركت صحيح نتواني چرا كه خطرها و دشمنان فراوان از درون و برون بـر              

 لذا ريسماني محكم و پيوسته در كنار        163 . آن هجوم خواهند آورد و آن را از صراط مستقيم باز خواهند داشت            
، هدايتي از درون       وجودت قرار دارد تا با آن نردبان و اين ريسمان نلغزي و اگر لغزيدي سقوط نكني                اين نردبان 

هـدايت درونيـت را فطـرت و هاديـانش را رسـول نـام               .  و هادياني از برون براي رشد و تكاملت  مهيا ساخت          

يـد و تـو را از خطـرات و     كردتا اگر نور فطرت كم سو شد نور رسولش ياريت نما 165»نورعلي نور  «164.نهاد

  166 .عقبات به سالمت عبور داده و رهاند
بخشندگي و لطف و كرم و عنايات  او را پاياني نيست كه به اين دو نيز بسنده نكرد، كتابي بر رسولش نازل                       
كرد كه در غياب او از حق غائب نشوي و باطل بر تو غالب نشود، كتابي كه هدايتش دائمي و نورش پرفروغ و                       

 به بهترين طريق رهنمونت گردد و با بهترين داليل و مثلهـا             167،  گريش پيوسته و يادآوريش هميشگي است     شفا

 و سخت سفارش كرد كه آن را تالوت كنيـد و از             169 آن را براي فهميدن توآسان قرارداد      168 .روشنت گرداند 

ناسي و سـره را از ناسـره        تـواني مكـر شـياطين و تلبـيس ابلـيس را بـش                بـا آن مـي     170 .گنجهاي آن برگيريـد   

 ثروتـي بـدون     172،  ، پشت سر او به سالمت قدم بـرداري          تواني آن را پيشواي خود قرار داده         مي 171،  بازشناسي

 اگر آن را به دلت بندي و مهار اعمالت قرار دهـي تـو را محفـوظ دارد و                    173،  اي فوق هر سرمايه     فقر و سرمايه  

 حـديث   175 . در دنيا تو را حفظ كند و در  عقبي تو را باال كشد              174 . اگر رهايش كني از شرور در امان نماني       
ها، اگر همراهش شوي تو را از خود جدا نـساخته و تنهايـت                ، بهترين گفتار و بهار دل       گذشتگان و علم آيندگان   



دريـايي ژرف و راهـي      .  نوري است كه خاموشي ندارد و چراغي كه درخـشندگي آن را زوالـي نيـست               . نگذارد
، شفاي است كـه   هايش را خرابي نيست ، بنايي كه ستون ، جداكننده حق و باطل      اي پيوسته فروزان    ت و شعله  راس

.  ، قدرتي كه ياورانش را نيست شكـست و برتـري كـه پيـروانش را نشكـست                   هر بيماري سختي را عالج است     
، دريـايي كـه       ه عـدالت  ، نهرجـاري عـدل و سرچـشم         هاي دانش و درياهاي علم      ، چشمه   معدن ايمان و اصل آن    

كندن از آن نتوانند، ريـسماني        بخش كه بينندگانش دل     تشنگان را سيراب و خود كم نشود، كوهساري زيبا و فرح          
، محل امن كسي كه به آن وارد شد و سـپر              هاي آن محكم و سفت و پناهگاهي كه قله آن بلند و سخت              كه رشته 

  176 .... نگهدارنده آن كه آن را برگرفت
، سـپر و      كس و هيچ چيز شبيه او نيست و هيچ كريمي فـوق او نيـست                همتايي كه هيچ    از آن خداي بي   ولي ب 

اي ديگر براي تو آفريد و بعد از رسول و كتابش اوصيايي قرار داد تا با نبودن رسولش به تزلـزل نيفتـاده و                          قلعه

ها برخاست     و  اگر فتنه    177مسك جويي ها ت   اگر اختالفي يافتي و از فهم مسايل فروماندي به آن         .  گمراهي نيابي 
ها پناهنده شوي تا معارف وحي را بر تـو            ها آشكار شد و گمراهان و دروغگويان حكومت يافتند به آن            و بدعت 

هـاي علـوم      آشكار و درهاي بسته آن را بر روي تو بگشايند، ايشان درهـاي ورود بـه خانـه خداينـد و گنجينـه                      
، دانايــان علــم قــرآن و  ، معــادن علــم و درختــان حكمــت ر دل و جــانهــاي راهنــد و نــو چــراغ. پروردگارنــد

، حـق     هاي استوار اسالم و پناهگاه مردم       ، ستون   ، مايه حيات دانش و باعث ممات جهل         كنندگان مسايل آن    روشن
شت و  ، ميـزان اهـل بهـ        ، تدبيركنندگان امور مردم و كارگزاران آگاه عمـوم          ها رانده   ها شناخته و باطل به آن       با آن 

هـاي آسـمان را از راههـاي زمـين بهتـر              هـا كـه راه      ، همـان    دهندگان هر سؤالي و آشنا به هر راهي         ، پاسخ   دوزخ

  178... شناسند مي
گيـري  و از آسـيب         و باز سنگري و دژي ديگر تا اگـر سـنگري را از دسـت دادي در سـنگري ديگـر پنـاه                      

و بيـوت خـود را نـشان داد تـا در آن درآييـد، آن را               هاي امن خود را عرضـه كـرد، مـساجد             پايگاه.  گيري  كناره

 روندگان به سوي آن را 180،  و از آباد كنندگان آن آفات و بليات برداشت      179محبوبترين جايگاه شهرها ساخت   

هاي مردم     خانه خود را خانه    181بشارت نور تمام و عالقمندان به آن را وعده در سايه بودن الهي در قيامت داد،               

آن كه مرا دوسـت دارد مـسجد را خانـه و بـست     :  فرمود183 دستور داد آن را خانه خود قرار دهند        و 182ناميد
كننده خود را بزرگ شمرده و از او احسان  خود سازد، كه آن جا خانه من و درگاه زيارت من است و من زيارت  

 185 .  را وارد بهشت سـازم  هر گاه به جماعت در آن درآييد و ياد من كنيد به غير حساب شما          184،  دريغ نسازم 
اگر كسي مرا دوست دارد بايد رسول را دوسـت بـدارد و هـر كـه رسـولم را دوسـت دارد بايـد خانـدان او را                        

دار قـرآن بايـد    دارد بايد قرآن را دوست بـدارد و دوسـت          دوستدار باشد و هر كس خاندان رسول را دوست مي         
،   ك است و فرخنـده و اهلـش محفـوظ اسـت و ايمـن              ، مبار   مساجد را دوست بدارد كه آن جا محضر خداست        



 اگـر در راهـش بميـري ضـامن بهـشتت خـود              186هـا،   نمازگزارانش حاجت روا و خداوند ياور و پـشتيبان آن         

ها در پرسـتش و عبـادت و خـدا در بـرآوردن              ، آن    ميمون و مبارك و اهلش سعادتمند و خوشبخت        187،  اوست

 نشـستگان در آن     188 . ست و دوست به دنبال مشگل گشايي اوسـت        ها در مسجد و خانه دو       ها، آن   خواست آن 
هـا ده ده در آن پـاك شـود و             بـدي . اي در بهشت يابند و درودي از فرشـتگان سـتانند            چون نفس برآرند درجه   

 جايگـاه انـوار     191،   و خانـه مـؤمنين و پرهيزكـاران        190 بازارهاي آخرتند  189 .ها ده ده در آن حك شود        خوبي

، ميـشهاي      با يكديگر به مسجد درآييد كه شيطان همچـون گـرگ           192 . الهي است انبيا   نشستگاه   يكتايي است و  

 آن جا بارگاه من است با پاكي و وقار بـه بارگـاهم              193 .گريزد  شدگان مي   درد و از جمع     دور و تك افتاده را مي     
امتـان ريـزم و ازجـام رحمـتم         درآييد با تواضع و فروتني در خانه من قدم گذاريد تا شـيريني مناجـاتم را در ك                 

 .سرمستتان سازم و هداياي فراوان عطايتان نمايم و به زمين و طبقات آن فرمان دهم تا براي شـما عبـادت كننـد     

194  
 و خداوند به هر     195انگيز  داشتني و دشمنان مسجد زياد و نفرت        آگاه باشيد، دوستان مسجد فراوان و دوست      

، نـابودي و كـسادش را خواهنـد و خدايـشان آن كنـد كـه                   نقش و دشمنان  دو آگاه و بصير، دوستان آبادي و رو       

  196 ...دوستانش پسندند و خواهند و آن نمايد كه دشمنانش نپسندند و نخواهند
كه پرستش خود را در وجودت آفريد و بـر          !  چه بي مانندي  !  چه بي همتايي  !  چه معبودي !  شگفتا چه خدايي  
 ؛ اي  اي بعد از خانه     ، خانه   ، دژي پس از دژي      ، سنگري ميان سنگري     ها گماشت   ها و پناهگاه    حفاظت آن پرستشگاه  

  اكبر  اهللا:   كه يكتا و بي منتها فقط اوست198 به سوي او بشتابيد197به سوي او سبقت گيريد،
  

   انبيااولين پرستشگاه در تاريخ 

قرار داده شد همان اسـت كـه در         ) ها  نو عبادت آ  (اي كه براي مردم       همانا اولين خانه  «: فرمايد  قرآن كريم مي  

  199 . سرزمين مكه است كه پربركت و مايه هدايت جهانيان است

 200، مكان پرستش خداوند يگانـه از آغـاز هبـوط            خانه كعبه و اطراف آن كه به مسجدالحرام نامبردار است         
هـي و توسـط حـضرت آدم        ، اين خانه ساده و كوچـك بنـابر فرمـان ال             بر زمين است  )  السالم  عليه(حضرت آدم   

را شش هزار و دويست و شانزده سـال قبـل از هجـرت              )  السالم  عليه(تاريخ هبوط آدم    . بنا گرديد )  السالم  عليه(
اند كه با احتساب گذشت هزار و چهارصد و بيست و نه سال از هجرت                 گفته)  اهللا عليه و آله     صلي(پيامبر اسالم   
بـر زمـين    )  الـسالم   عليـه (ل و پنج سـال از هبـوط حـضرت آدم            ، اكنون هفت هزار و ششصد و چه         آن حضرت 

اند خانه كعبه پس از دو هزار و دويست و چهل و دو سال پـس از هبـوط و در عـصر حـضرت                           گفته. گذرد  مي



 201؛ كه طوفان و طغيان آب سراسر جهان را فرا گرفت و تمام زمين بـه زيـر آب فـرو رفـت             )  السالم  عليه(نوح  

 ولـي   ؛گوينـد    نيز مـي   202» العتيق  بيت« زير آب نرفت و غرق نشد و به همين مناسبت به آن              گرچه خانه كعبه به   
هاي فراواني به آن وارد شد تا اين كه حضرت ابراهيم و همسرش هاجر و كـودك خردسـالش اسـماعيل                       آسيب

ند و خداونـد    به امر پروردگار از سرزمين شام به مكه مهاجرت نمودند و در آن جـا سـاكن شـد                  )  السالم  عليهم(

القعده سـال      گفته شده آن حضرت با همكاري فرزندش در پنجم ذي          203 .دستور داد كه كعبه را مجدداً بنا كنند       
چيدن پي ديوار كعبه را آغاز كردنـد  )  السالم  عليه(سه هزار و چهار صد و بيست و نه بعد از هبوط حضرت آدم               

 و سپس حجراالسـود را كـه از         204 .يد آن را پايان دادند    القعده همان سال ترميم و تجد       و در بيست و هفتم ذي     

  205 .هاي بهشت است به ديوار آن نصب كردند سنگ
ساختمان كعبه به شكل مكعب مستطيل و داراي چهـار ركـن اسـت مجموعـه چهـار ركـن را اركـان كعبـه                      

سـود در آن اسـت و       گويند و هر گاه واژه ركن بدون پسوند به كار رود مقصود از آن ركني است كه حجراال                   مي
رسد پس از آن به ركن شامي و سپس به            شود سپس به ركن عراقي مي       مسير طواف از ركن حجراالسود آغاز مي      

 متر  85/14ساختمان كعبه   . يابد  ركن يماني و آنگاه باز به ركن حجراالسود و همين جا يك دور طواف پايان مي               
.  هاي سياه و سـخت سـاخته شـده اسـت            اي كعبه از سنگ   بن.  متر عرض دارد   22/10 متر طول و     58/11،    ارتفاع

اي بر كعبه كشيد و بعدها قريش نيز چنـين كردنـد و               پرده)  السالم  عليه(گويند نخستين بار حضرت اسماعيل        مي

هاي ديگري هـم دارد كـه     اين بناي شريف بخش206 .شد داري منصبي ويژه و مهم براي آنان محسوب مي  پرده
  : عبارت است از

 5/1 يا سنگ سياه كه از اجزاي بسيار مقدس مسجدالحرام اسـت و در ركـن كعبـه در ارتفـاع                      :االسودحجر
  .  متري قرار گرفته است

 قسمتي از ديوار و پائين ديوار كعبه كه در يك سوي آن حجراالسـود و در سـوي ديگـرش در كعبـه                      : ملتزم
چـسبند و دعـا       ايستند و به ديوار مي      ر آن قسمت مي   نامند كه مردم د     اين محل را از آن روي ملتزم مي       . قرار دارد 

  207 .خوانند مي
، مستجار در لغت به معنـاي پنـاه بـردن بـه                محلي است پشت درب كعبه كمي مانده به ركن يماني          :مستجار

هاي استجابت دعا است و محلي است كه مردم در آن جا به خـدا پناهنـدگي جـسته و     همجوار است و از مكان   

  208 .ندخواه امان مي
شـيخ  . مساحت ميان حجراالسود و زمزم و مقام ابراهيم و قسمتي از حجر اسماعيل را حطيم گوينـد                :  حطيم

حطيم فاصله ميان در كعبه و حجراالسـود را گوينـد و جـايي اسـت كـه خداونـد توبـه                      «:  فرمايد كه   صدوق مي 

  209 ». را پذيرفت)  السالم عليه(حضرت آدم 



 متر كـه از ركـن عراقـي تـا           10 بين كعبه و ديواري نيم دايره به عرض حدود           فضايي است :  حجر اسماعيل 

  210 .  متر به شكل قوسي است30/1اين ديوار با ارتفاع . شود ركن شامي را شامل مي
متـر كـه جـاي پـاي حـضرت             سـانتي  50متر و ارتفاع       سانتي 40 سنگي است به طول و عرض        : مقام ابراهيم 

   211 .خورد و مقابل در كعبه قرار دارد ي آن به چشم ميرو)  السالم عليه(ابراهيم 
درباره اهميت مسجدالحرام بايد گفت كه خداوند آن را جايگاه امن و امنيت قرار داده و هـر نـوع كـارزار و       

چنين پيامبر اسالم مدت سـيزده سـال در  مكـه و چنـد مـاه در                     هم 212 . ريزي در آن حرام و ممنوع است        خون
خواند، يهوديان در مدينه پيامبر را سرزنش كردند و ايـن             المقدس نماز مي     خداوند به سوي بيت    مدينه به دستور  

موضوع را دستاويزي قرار دادند كه مسلمانان از خود استقاللي ندارند چون قبله مستقلي كـه رو بـه آن عبـادت                     
 خداونـد در ايـن بـاره ابـالغ و           ها ناراحت بود و منتظر و چـشم بـه راه تـا              پيامبر از اين سرزنش   . نمايند ندارند 

المقدس به سوي مـسجدالحرام از طـرف خداونـد             تا اين كه دستور تغيير قبله از بيت        213دستوري نازل فرمايد،  

   214 .نازل شد و از آن لحظه حضرت و اصحابش به سوي مسجدالحرام نماز گزاردند

هـاي الهـي توسـط پيـامبران و ضـرورت             بعد از ذكر آزمايش    215البالغه  در نهج )  السالم  عليه(حضرت علي   
هـاي    ها براي به دست آوردن اخالص در پرستش خداوند متعال و دريافـت پـاداش                تسليم در برابر اين آزمايش    

، و فلـسفه و بنـاي آن در      هـا و عظمـت و ارزش آن         عظيم از طرف او، در خصوص اين اولين پرستشگاه انـسان          
لت انجام اعمال و عبادتهاي خاص در موسم حج در گرداگـرد آن             نامساعدترين شرايط جغرافيايي و طبيعي و ع      

  : فرمايد مي
تا آيندگان ايـن جهـان      )  السالم  عليه(هاي پيشين از آدم       ، انسان   كنيد كه همانا خداوند سبحان      آيا مشاهده نمي  «

ـ     رسانند و نه نفعي دارند، نه مي        هايي در مكه آزمايش كرد كه نه زيان مي          را با سنگ   شـنوند؟ ايـن      ه مـي  بينند و ن
تـرين    سـپس كعبـه را در سـنگالخ       . ها را خانه محترم خود قرار داده و آن را عامل پايداري مردم گردانيـد                سنگ
هاي   هاي فراوان و چشمه     ، سنگريزه   هاي خشن   ها، در ميان كوه     ترين دره   ها و كم فاصله     ترين زمين   گياه  ها، بي   مكان

كه نه شتر، نه اسب و گاو و گوسفند هيچ كدام در آن سرزمين آسـايش  هاي از هم دور قرار داد      كم آب و آبادي   
و فرزندانش را فرمان داد كه به سـوي كعبـه برگردنـد و آن را مركـز اجتمـاع و                    )  السالم  عليه(سپس آدم   . ندارند

از هـاي دور و     ها به سرعت از ميان فالت و دشـت          سرمنزل مقصود و باراندازشان گردانند، تا مردم با عشق قلب         
هـاي خـود را    هاي عميق و جزاير  از هم پراكنده درياها به مكـه روي آورنـد، شـانه           درون شهرها، روستاها، دره   

بر زبان جاري سازند و در اطراف خانه طواف كنند و با موهاي آشفته و               » ال اله اال اهللا   «بجنبانند و گرداگرد كعبه     
را كه نشانة شخـصيت هـر فـرد اسـت در آورنـد و بـا       هاي خود  لباس. هاي پرگرد و غبار در حركت باشند  بدن

هاي خود را تغيير دهند، كه آزموني بزرگ و امتحاني سخت و آزمايشي آشـكار                 اصالح نكردن موهاي سر، قيافه    



اگـر خداونـد   . ، كه خداوند آن را سبب رحمت و رسيدن به بهشت قرار داد   است براي پاكسازي و خالص شدن     
هاي سبز و هموار و پردرخت        ها و نهرها و سرزمين      جام مراسم حج را در ميان باغ      هاي ان   خانه محترمش و مكان   

زارهـا و باغـات       ، در ميان گندم     هاي به هم پيوسته     هاي بسيار و آبادي     ها و كاخ    ، مناطقي آباد و داراي خانه       و ميوه 
داد به  هاي آباد قرار مي ادهخرم و پر از گل و گياه داراي مناظر زيبا و پرآب در وسط باغستاني شادي آفرين و ج                

هايي كه در ساختمان آن       هاي كعبه و سنگ     اگر پايه . شد  تر مي   همان اندازه كه آزمايش ساده بود، پاداش نيز سبك        
رسـيدند و   ها ديرتر به شك و ترديد مي به كار رفته از زمرد سبز و ياقوت سرخ و داراي نور و روشنايي بود، دل       

در صـورتي كـه     . هاي پنهـاني او در مـردم كـارگر نبـود            گذاشت و وسوسه     اثر مي  ها كمتر   تالش شيطان بر قلب   
خوانـد و بـه اقـسام         آزمايـد و بـا مـشكالت زيـاد بـه عبـادت مـي                ها مي   خداوند بندگان خود را با انواع سختي      

رهـاي  هايشان خارج كندو به جاي آن فروتنـي آورد و د            سازد تا كبر و خودپسندي را از دل         ها مبتال مي    گرفتاري
  » .فضل و رحمتش را به رويشان بگشايد و وسائل عفو و بخشش را به آساني در اختيارشان گذارد

اي از رشد و تكامل انسان به سـوي خداونـد              در مكه معظمه مرتبه    انبياو بدين سان با بناي اولين پرستشگاه        
بندگي و تزكيه و تعليم بنـدگان او  هايي براي عبادت و      الهي پس از مبعوث شدن خانه     انبيامتعال آغاز شد و همه      
ها در حركت به سوي خداونـد   هايي براي تجمع مؤمنين و بالندگي و شكوفايي وجود آن           فراهم نمودند تا پايگاه   

  . هاي مختلف حيات حفظ و پاسداري نمايد ها را از مكر و فريب دشمنانشان در عرصه باشد و آن
   

  گيري مساجد در صدر اسالم لو شك)  اهللا عليه و آله صلي(هجرت پيامبر 

و مـسلمانان مكـه     )  اهللا عليه و آله     صلي( با پيشرفت سريع اسالم در شهر يثرب مقدمات هجرت رسول خدا            
هـا را     زيرا مشركين مكه روز به روز دايره فشار و شكنجه را بر مسلمانان تنگتر كرده و آن                . بدان شهر فراهم شد   

رسول خدا نيز در مـشكل عجيبـي        . مورخين بعضي را از دين خارج كردند      آزردند تا جايي كه به گفته         بيشتر مي 
پشتيبان و حامي داخلي و خارجي خود را از دست          )  السالم  عليهم(طالب و خديجه      گرفتار شده بود از طرفي ابي     

تر و جسورتر ساخته بود و از طرف ديگـر ديـدن و               باك  داده و اين دو حادثه دشمنان را نسبت بدان حضرت بي          
دادند طاقتش را كم كرده و در عين حـال از      نيدن اين مناظر و رفتاري كه مشركين نسبت به پيروانش انجام مي           ش

  216 .طرف خداي متعال مأمور به تحمل و صبر بود
نفوذ اسالم در شهر يثرب فرج و گشايش بزرگي براي پيامبر و مسلمانان بود و او بـه مـسلمانان دسـتور داد                   

روز به روز بـر     . ل آزار اينان را ندارد به نزد برادران خود كه در شهر يثرب هستند، برود              هر يك از شما كه تحم     
اي مواجـه شـده     مشركين با خطر تازه   . گرديد  شد و تدريجاً مكه از مسلمانان خالي مي         تعداد مهاجرين افزوده مي   

تـوان   ه و تهديد و اذيت و آزار مي    كردند با شكنج    كردند، زيرا تا به آن روز فكر مي         بيني آن را نمي     بودند كه پيش  
جلوي پيشرفت اسالم را گرفت اما با گذشت زمان ديدند كه اين شدت عملها نتوانست جلوي پيشرفت اسـالم                   

كردند اما وقتـي ديدنـد مـسلمانان          در آغاز مهاجرت افراد تازه مسلمان نيز مشركان احساس خطر نمي          . را بگيرد 



رب آغوش خود را براي استقبال اينان باز نموده و چيزي نخواهد گذشت كه              اي پيدا كرده و شهر يث       پناهگاه تازه 
ها و پيونـد مهـاجر و انـصار در شـهر      حمله انتقامي مسلمانان از همان جا شروع خواهد شد و با نيرو گرفتن آن           

،    افتـاده  رو بـه فكـر مـصادره امـوال مـسلمانان            يثرب پاسخ آن همه اهانتها و قتل و آزارها را خواهند داد از اين             
 ولي اين اقدام نيز كوچكترين تزلزلي در اراده مسلمانان ايجاد           ؛خواستند از اين راه جلوي هجرت آنان را بگيرند        

تـر آمـاده      تـر و سـخت      رو مشركين خود را براي تصميمي قاطع        از اين . نكرد و نتوانست مانع هجرت آنان گردد      
بـراي مـشورت در     . افتادنـد )  اهللا عليه و آله     صلي(دا  كردند و به فكر نابودي رهبر نهضت مقدس يعني رسول خ          

هاي مختلف تـصميم   و باالخره پس از مرور راه    ...  جمع شدند  217اين كار چهل نفر از بزرگان مكه در دارالندوه        
هاشم يك مرد را انتخاب كنند و هر كـدام            هاي عرب حتي از بني      اي از قبايل و تيره      گرفتند كه از هر تيره و قبيله      

ري به دست بگيرند و يك مرتبه بر او بتازند و همگي بر او شمشير بزنند و در قتل او شـركت جوينـد و                         شمشي
اند  هاشم نيز كه خود در قتل او شركت داشته بدين ترتيب خون او در ميان قبايل عرب پراكنده خواهد شد و بني         

از آن سـو جبرئيـل بـر پيغمبـر          . شوند  ميبها راضي     توانند مطالبه خونش را بكنند و به ناچار به گرفتن خون            نمي
و اذ يمكر بك الـذين كفـروا ليثبتـوك او يقتلـوك او يخرجـوك و           «:  نازل شد و توطئه مشركين را در ضمن آيه        

پيامبر تـصميم گرفـت همـان شـب از مكـه            .  به اطالع آن حضرت رسانيد     218» يمكرون اهللا و اهللا خير الماكرين     
ها نيز ضروري بود، زيرا باتوجه بـه ايـن             هم در پيش داشت كه مقابله با آن        خارج شود اما اين كار خطرهايي را      

توانستند رفت و آمد افـراد        هاي مكه در آن زمان عموماً ديوارهاي بلند نداشته و مردم از خارج خانه مي                كه خانه 
تر بخوابانـد تـا   بايـد مـردي را بـه جـاي خـود در بـس         )  اهللا عليه و آله     صلي(خانه را در نظر بگيرند، رسول خدا        

زيرا اين مرد بايد شخـصي  . البته انتخاب چنين فردي آسان نبود    .  مشركين نفهمند او در خانه و بستر خود نيست        
پيغمبـر بـه فرمـان خـدا، علـي      . فداكار و از جان گذشته و مـؤمن باشـد و تمـام خطـرات ايـن كـار را بپـذيرد                     

يامبر به همراه ابوبكر سه روز در غار ثور ماند و در ايـن سـه                 پ 219 ...را براي اين كار انتخاب كرد     )  السالم  عليه(
دادند پيغمبر خدا به آن جا رفته باشد زير پا گذاردند و چون اثري              روز مشركين قريش جاهايي را كه احتمال مي       

از آن حضرت نيافتند تدريجاً مأيوس و موقتاً از جستجو و تفحص منـصرف شـدند، يـأس مـشركين از يـافتن                       
تـا  ... سبب شد كه راهها امن شود و از غار بيرون آمده و به سوي مدينه حركت كند)  اهللا عليه و آله    يصل(محمد  

باشـد ايـن      اش تا شهر مدينه حدود دو فرسخ مـي          اين كه به جايي رسيد به نام قبأ كه در نزديكي مدينه و فاصله             
آيد به همين دليـل    مدينه به شمار ميهاي سرسبزي بود و از جمله مناطق زراعي و پرآب اطراف           محل داراي باغ  

اين منطقه به دليل واقع شدن در جنوب شهر مدينه اولين محلي            . هاي زيادي در قبا وجود داشته و دارد         نخلستان
بـه آن وارد شـد و چنـد روزي را در آن جـا بـه سـر بـرد تـا آن كـه حـضرت علـي                 )  ص(بود كه رسول خدا     

در سـه يـا   . اش به ايشان پيوستند، آنگاه همگي راهي يثرب شدند  خانوادهو برخي ديگر از اعضاي    )  السالم  عليه(
بنا بـه   . در قبا بود، مسجدي در اين ناحيه بنا فرمود و ديوارهايي گرد آن كشيد             )  ص(چهار روزي كه رسول خدا    



 220» لمسجد اسس علي التقـوي مـن اول يـوم احـق  ان تقـوم فيـه                 «:  نقل روايات بسيار مسجد قبا مصداق آيه      
. شـناختند  مي»  مسجدالتقوي«به دليل نزول همين آيه در شأن مسجد قبا در آن زمان مسجد قبا را به نام                . باشد  مي

در »  فيه رجال يحبون ان يتطهـروا و اهللا يحـب المطهـرين   «: فرمايد هم چنين در ادامه آيه مذكور نقل شده كه مي   
مسجد قبا نخـستين مـسجدي اسـت كـه رسـول خـدا       بدين ترتيب  .  شأن نمازگزاران مسجد قبا نازل شده است      

  : آن حضرت درباره نماز خواندن در مسجد قبا فرمود.  آن را بنا كرده است)  اهللا عليه و آله صلي(
اش تطهير كند، آنگاه به مسجد قبا درآيد و دو ركعت نماز بخواند ثواب يك عمره را بـرده             كسي كه خود را در خانه     «

   221». است
انـد    االول سال سـيزدهم بعثـت دانـسته         را به قبا، دوشنبه  دوازدهم يا چهاردهم ربيع        )  ص(ا  ورود رسول خد  

به مسجد قبا عالقه داشت و بعدها نيز كه در مركز مدينه ساكن شد، هر هفته روزهاي شنبه و                   )  ص(رسول خدا   
قرن اول هجري تخريـب و      اين مسجد در آخرين دهه      . گزارد  آمد و در اين مسجد نماز مي        گاه دوشنبه به قبا مي    

هايي نيز ساختند و از آن زمان تاكنون به علت توجه مسلمانان بـه آن بارهـا                   از نو بازسازي شد و براي آن رواق       
، در ميـان   در ادامه مسير از قبا به يثـرب )  ص(پيامبر .  تعميرات اساسي در آن صورت گرفته و توسعه يافته است        

 نماز جمعه را اقامه كرد و همين مسأله سبب شد تا محل نماز خواندن ايـشان                 ، براي نخستين بار     قبيله بني سالم  
ايـن  .  اسـت ) وادي رانونا(هاي ديگر آن مسجد عاتكه و مسجدالوادي   نام. شناخته شود »  مسجدالجمعه«به عنوان   

 مسجد جمعه بعـدها بـا     .  از خشت و گل ساخته شده بود و سقفي كوچك داشت          )  ص( مسجد نظير مسجدالنبي  
در قرن نهم هجري مسجد بازسازي شـد و طـول آن از             . سنگ ساخته شد، اما تا قرن هشتم مساحت آن كم بود          

، ايـن    متر بوده و شبستان مسقفي نيـز داشـته اسـت           26/8 متر و عرض آن از شرق به غرب          10شمال به جنوب    
. چنين توسعه داده شد     سعود مجدداً بازسازي و مرمت شد و هم         مسجد در دوره عثماني و سپس در حكومت آل        

هـاي   هاشان سر راه آن حضرت بود همگي از خانه   در مسير عبور حضرت از قبأ تا مدينه رؤساي قبايلي كه خانه           
كردند كه در محله آنـان فـرود          شد تقاضا مي    به  محله آنان وارد مي     )  ص(خود بيرون آمدند و چون پيغمبر اكرم        

جلوي شتر را باز كنيـد و او را رهـا كنيـد و بـه حـال خـود                    «: ودآيد و منزل كند ولي حضرت در پاسخ آن فرم         
بـدين ترتيـب   . بگذاريد كه او مأمور است ـ يعني هر كجا او فرود آمد و زانو زد من همانجا فرود خواهم آمد ـ  

ـ    ، بني حارث و بني عدن عبور كرد و بزرگان هر يك از محله               ساعده  ، بني   بياضه  ، بني   سالم  از محله بني   ور هاي مزب
داد تا اين كه به محله        گرفتند و تقاضاي نزول او را داشتند و پيامبر همان جواب را مي              سر راه بر آن حضرت مي     

قـرار دارد ـ رسـيد، شـتر آن حـضرت زانـو زد و       )  ص(بني مالك بن نجار ـ همان جايي كه اكنون مسجدالنبي  
كـه  » عمـرو «اين جا متعلق به دو فرزند يتيم        «: عرض كردند » ؟  اين زمين از كيست   «: پرسيد)  ص(خوابيد پيغمبر   

باشد و پس از مذاكره با سرپرست آن دو كه شخصي به نام معاذبن عفرأ بود، آن                  ، مي   نامشان سهل و سهيل است    
هـايي بـراي رسـول خـدا      جا بنا كردند و در اطراف آن نيز اتاق جا را از او خريداري و مسجد مدينه را در همان        

سـمهودي كـه    . انـد    مساحت اوليه مسجد را به اختالف ضبط كـرده         222 .ضرت ساختند و همسران آن ح   )  ص(



 35از شمال به جنوب     .  متر بوده است   1050مساحت اوليه مسجد    «: گويد  بيشترين تحقيق را انجام داده است مي      
ي هـا   نخستين بار به دستور حضرت در سال هفتم هجري پـس از فـتح قلعـه               .  متر 30متر و از مشرق به مغرب       

 هجري به دستور عمر بن خطـاب        17در سال   .  متر بالغ گشت  1800خيبر، مسجد توسعه يافت و مساحت آن به         
 هجري عثمان دستور داد مسجد را با سنگ و گچ تجديد بنا نماينـد               29در سال   . مقداري ديگر بر آن افزوده شد     

، وليـد بـن    ، عبـدالملك مـروان   حكـم چنين برخي از خلفا ماننـد مـروان بـن      و محرابي ديگر بر آن بيفزايند، هم      

   223 .عبدالملك اموي و مهدي و مأمون عباسي در توسعه و تعمير بناي مسجد اقداماتي به عمل آوردند
و پس از وي تا قـرن       )  اهللا عليه و آله     صلي(به هرحال از آن تاريخ به بعد مساجد بسياري در عهد رسول خدا            

ماً موقعيت تاريخي دارد و حادثه يا حوادث مهم و قابل توجهي در آن   دوم در مدينه و اطراف آن بنا شد كه عمو         
  : ها عبارتند از برخي از آن.  رخ داده است

  مسجدالفتح 
  مسجد الغمامه 
  مسجداالجابة 
  مسجد سقيا 

  مسجد فضيخ 
  مسجد معرس 

  ظفر  مسجد بني
  )  السالم عليه(مسجد علي 

  مسجد ذباب 
  مسجد ذوقبلتين 

  مسجد مصلي 
نمـود و اجـراي       ها شرط مي    با گروندگان به اسالم اقامه نماز جماعت را بر آن         )  ص(ه به اين كه پيامبر      باتوج

اين شرط مستلزم تأسيس مسجد بود، لذا پس از رحلت آن حضرت نيز همـراه بـا گـسترش اسـالم و گـرايش                        
هاي معابـد     اجد بر ويرانه  ، مسجدسازي نيز توسعه يافت و گاهي اين مس          روزافزون مردمان ساير ممالك به اسالم     

  224 .شد در كشورهاي فتح شده ساخته مي
  ه  17(مسجد جامع كوفه : توان از از جمله مساجد مهم كه در سده اول و دوم هجري قمري ساخته شد مي

، مـسجد  )  ق ه  14( ، مـسجد جـامع بـصره   )  ق ه  21(، مسجد جامع قسطاط كه به جامع عمر معروف است ) ق
، )  ق ه  114(، مسجد جامع زيتونـه در تـونس   )  ق ه  96 تا 88(، مسجد اموي دمشق )  ق ه  50 (جامع فيروزان

، مسجد جامع  ابن طولون )  ق ه  170(، مسجد جامع اعظم در قرطبه )  ق ه  146(مسجد جامع منصور در بغداد 
 هـزار،  36شمار مساجد قاهره را تـا  برخي از مورخان . ، نام برد)  ق ه  361(االزهر  و مسجد جامع)   ق ه  265( 



  . اند  هجري قمري متذكر شده6 تا 5 هزار در قرنهاي 3 هزار و بغداد را تا 12مساجد اسكندريه را تا 
، در قرن سوم هجري قمري تعداد مساجد در بغداد سه هـزار بـاب بـوده اسـت و همـين                        طبق گفته يعقوبي  

آميز باشد ولي به       ارقام آمده در تعداد مساجد كمي اغراق       اگر چه ممكن است   . گويد  مطلب را ياقوت حموي مي    

  225 . هر حال نشان دهنده فراواني مساجد در اين شهرهاست
  

  ورود اسالم به ايران و ساخت مساجد 

اي بـراي مـسجد و سـاخت آن قائـل             العاده  اهميت فوق )  عليه و آله    صلي(گونه كه گذشت پيامبر اسالم        همان
، توقف ايشان ميـان       يشان در منطقه قبأ و ساخت اولين مسجد در آيين اسالم در آن محل             توقف چند روزه ا   . بود

سالم و برگزاري نماز جمعه در آن و ساخت مسجد جمعه و سپس ورود حـضرت بـه مدينـه و بنـاي                         قبيله بني 
بـه  .  ستنام گرفت نشان دهنده اين اهميت ا   )  ص(مسجد در اولين محل فرود ايشان در آن شهر كه مسجدالنبي            

فرمود   هاي خود بنا كردن مسجد را تبليغ كرده و به آن تشويق مي              عالوه اين كه پيامبر هميشه در سخنان و آموزه        
نمود، به عنوان نمونه بـه   و از آن به عنوان كاري مهم و در خور ستايش خالق و دريافت پاداشهاي فراوان ياد مي 

  . توان اشاره كرد سخنان زير مي
اي در بهشت بنـا   بنا كند اگر چه به اندازه النة مرغي باشد خداوند متعال از براي او خانه            ـ هر كس مسجدي     

  226 .كند

  227 .ها را محل اجتماع خود قرار دهيد ـ مساجد را بنا كنيد و آن
 كسي كه علمي تعلـيم دهـد   ؛ـ هفت چيز است كه پاداش آن براي بنده در قبر او و پس از مرگش دوام دارد          

 جريان اندازد، يا چاهي حفر كند، يا نخلي بكارد، يا مسجدي بسازد، يا مصحفي بـه ارث گـذارد، يـا                   يا نهري به  

  228 .فرزندي بجا نهد كه پس از مرگش براي او آمرزش خواهد
اي بـراي او      ، خداونـد در بهـشت خانـه         ـ هركه براي خدا مسجدي بـسازد، خـواه كوچـك و خـواه بـزرگ               

  229.بسازد

  230 .سازد اي در بهشت براي او مي رضاي خدا بسازد خداوند همانند آن خانهـ هر كه مسجدي براي 
اي   ـ هر كه براي خدا مسجدي بسازد و در آن ريا و خودنمايي به كار نبرد، خـداي تعـالي در بهـشت خانـه                        

  231 .برايش بنا كند
رو   گروندگان بـه آن ، به موازات گسترش اسالم و ازدياد به همين دليل ساخت مساجد در مدينه و اطراف آن         

، باالخص اين كه مساجد مسلمين ماننـد   العرب رونق و فراواني يافت به افزايش گذاشت و در جاي جاي جزيرة  
،   ، سياسي   ، اجتماعي   هاي ديگر صرفاً محل عبادت و اعمال فردي نبود بلكه بسياري از شؤون آموزشي               معابد آيين 



جوشـش و   «: گويـد   شهيد مطهري در اين باره مـي      . رسيد  انجام مي فرهنگي و نظامي در آن متمركز گرديده و به          
اولين كتابي كه انديشه مسلمين را به خود جلـب كـرد و مـسلمين در    . جنبش علمي  مسلمين از مدينه آغاز شد      

مسلمين با حرص و ولع فراواني آيات قرآن را         ... پي درس و تحصيل آن بودند قرآن و پس از قرآن احاديث بود            
دانستند از افرادي كه رسـول        سپردند و آن چه را كه نمي        گرفتند و به حافظه مي      گشت فرا مي     نازل مي  كه تدريجاً 

بـه عـالوه بنـا بـه        . پرسـيدند   ها را مأمور كتابت آيات قرآن كرده بود و به كاتبان وحي معروف بودند مي                خدا آن 
در . گرفتند  ود از يكديگر فرا مي    هاي مكرر رسول خدا سخنان آن حضرت را كه به سنت رسول معروف ب               توصيه

شد و در آن حلقه به بحث و گفتگو دربـاره مـسايل اسـالمي و                  هاي درس تشكيل مي     مسجد پيغمبر رسماً حلقه   

  232 »...شد تعليم و تعلم پرداخته مي
كند خصوصاً اين كه سرپرستي اين جلسات با          روايات بسياري تشكيل جلسات علمي را در مسجد تأييد مي         

بعضي از اين مساجد در هنگـام جنـگ تبـديل بـه بيمارسـتان               . ين افراد و خصوصاً شخص نبي اكرم بود       تر  عالم
در جريان جنگ خندق به سفارش و دستور پيامبر خيمه خود را در مسجد نبـوي برپـا                  »  رفيده«شد چنان كه      مي

  233 .نمود

فت و گسترش علم و توسـعة   محوريت نقش مسجد را در توليد و پيشر       234،  مساجد سبعه در منطقه احزاب    
هـايي    ، بلكـه مكـان      اين مناطق به طور قطع تنها محل عبادت نبوده اسـت          . سازد  تر مي   سياسي و اجتماعي نمايان   

، توجيه و سازماندهي مسلمين در نبرد بود، نكته مهم ديگر اين كه يكي از اين مساجد بـه       جهت تجهيز، آموزش  
اشته كه گوياي اين مسئله است كه زنان نيز پا بـه پـاي مـردان در ايـن                   اختصاص د ) اهللا عليها   سالم(فاطمه زهرا   

پژوهي موقعيت ويژه خـود       پس از رحلت آن بزرگوار نيز مسجد از نظر تعليم و دانش           . اند  ها تالش نموده    عرصه
بعـدها كـه دامنـة فتوحـات     . داد نشست و  تفسير قرآن آموزش مي ابن عباس در مسجدالحرام مي    . را حفظ نمود  

هـا شـد      هاي مهمي كه از آن      المي گسترش يافت مسجدهاي بزرگ و باشكوهي ساخته شد و يكي از استفاده            اس
زماني كه وارد مسجد نبوي شـدم  «: كند معاوية ابن ابي سفيان نقل مي. ها بود   تشكيل جلسات درس متعدد در آن     

س حـضرت اباعبداللهالحـسين     حلقة درسي را ديدم كه در آن مردم با توجه كامل نشسته بودنـد و آن حلقـة در                  
اي برسرشان نشسته بود  بود كه جمع چنان محو سخنان و بحث علمي او شده بودند كه گويا پرنده         )  السالم  عليه(

كردند، همه با توجه كامل براي فهم و درك بهتر به سخنان حسين               و آنان از ترس اين كه پرواز كند حركت نمي         

  235 .كردند گوش مي)  السالم عليه(
، محل قضاوت و سياست و ميعادگاه تجمع و تصميمات بـود و ايـن                 سجد در صدر اسالم مركز فرماندهي     م

نيز ادامه داشت و طبيعي است كه چنـين باشـد زيـرا             )  السالم  عليه(سنت در زمان خلفا و حكومت اميرالمؤمنين        
دنيا و دين در ايـن      . ي ندارد ، دين جامع دنيا و آخرت است و تفكيك دين از سياست و اجتماع در آن جا                  اسالم

  236 .اند و حاكم بردنيا بايد دين و خدا باشد مكتب ادغام شده



 را پـشت  237، بيش از هفتاد غـزوه و سـريه       پيامبر از هنگام ورود به مدينه تا رحلت يعني در مدت ده سال            
لشكر پيامبر پـس از     در جنگ اُحد    . كردند  ها سپاهيان مسلمان از مسجد حركت مي        در اغلب جنگ  .  سر گذاشت 

حتي پس از بازگشت از جنـگ  . به پاداشتن نماز عصر در مسجد با بدرقه مسلمانان به سوي احد عزيمت كردند     
سـاير فرمانـدهان نيـز از ايـن         . گزارد كه به مفهوم شكرگزاري بود       آمد و نماز مي     نيز پيامبر نخست به مسجد مي     

 مراجعت از نبرد مؤته در حالي كه پرچم جنـگ پيـشاپيش او              اسامة بن زيد پس از    . كردند  عمل پپامبر پيروي مي   
چنين اخبار جنگي در      هم.  اش بازگشت   شد، نخست به مسجد رفت و پس از آن كه نماز گزارد به خانه               حمل مي 

معروفتـرين  . شـد   رسيد و مشاوره نظامي نيز درباره مسايل جنگ در مسجد انجام مـي              مسجد به آگاهي مردم مي    
د است كه پيامبر پس از مشورت با مردم در مسجد با وجود آن كه نظر ديگـري داشـت امـا                      نمونه آن جنگ اح   

اي را براي مسجد ترسيم كرد كه بعدها با گسترش قلمـرو              عملكرد پيامبر نقش جاودانه   .  رأي اكثريت را پذيرفت   
ه ساير نهادهـا    ، بخشي از كاركردها و وظايف مسجد ب         هاي اداري و حكومتي     حكومت اسالمي و توسعه سازمان    

  238 . و سازمانها انتقال يافت
بـاره   كه خود احيأكننده نقش مساجد در دوران معاصر بوده اسـت در ايـن   )  قدس سره (حضرت امام خميني    

  : فرمايد مي
هـا و مركـز امـور اجتمـاعي و         ها و مركز سياست     مركز جنگ )  ص(اين مسجدالحرام و مساجد در زمان رسول اكرم         «

همان مسايل عبادي و نماز و روزه باشـد،         )   اهللا عليه و آله     صلي(ينطور نبوده است كه در مسجد پيغمبر        ، ا   سياسي بوده 

هـا،   خواستند به جنگ بفرستند اشخاص را و بسيج كنند مردم را براي جنگ   ، هر وقت مي     اش بيشتر بوده    مسايل سياسي 

،   لكن سياست دارد اسـالم    .   از ابواب اسالم است    دعا و زيارت يك باب     «239 .كردند اين امور را     از مسجد شروع مي   

، مـسجد   تفاوت كليسا و مسجد، خيال نكنند كه اسالم هـم      .... كند  ، ممالك بزرگ را اداره مي       اداره مملكتي دارد اسالم   

 اش ريختـه    ها شـالوده    اند، جنگ   كرده  ، تكليف معين مي     شده است   مسجد وقتي نماز در آن برپا مي      .  ، مثل كليساست    هم

مـسجد  ...  مـسجد مثـل كليـسا نيـست       .  شده است   اش ريخته مي    ، تدبير ممالك از آن جا، مسجد شالوده         شده است   مي

اهللا عليه و آله و سلم و در زمان خلفايي كه بودند ـ هر جور بودند ـ مسجد مركـز     مسلمين در زمان رسول خدا صلي

  240 ». سياست بوده است

آينـد    نـشيند، همـه مـي       آيـد مـي     ، توي ايـن مـسجد مـي         هش اين مسجد است   هم دستگاه و بارگا   )  ع( حضرت علي «

فرستد به اين طرف و آن طرف بـراي پيـشرفت             كند، مي   از مسجد هم لشكر درست مي     . زنند  هايشان را به او مي      حرف

  241 ». اسالم

 او نيز كم و     ها بود و خلفاي بعد از       مسجد همچنان مركز ثقل انواع فعاليت     )  ص(پس از رحلت پيامبر اسالم      
المقدس بـه     گفته شده پس از فتح بيت     . دادند  بيش همين روش را در كاركردهاي مسجد مد نظر و عمل قرار مي            

، خليفه دوم براي سركشي و بازديد از فتوحات به عمل آمده با سر و وضعي ساده به اتفاق     دست ابوعبيده جراح  
راسـت  «: گويـد  المقدس مـي  شود، پس از رسيدن به بيت زبير بن عوام و عمرو بن مالك قيسي راهي آن ديار مي    



كردند تا ببينند امروز ارتش پيروزمند تو بر لشكريان           اهللا، كجايند كساني كه گفته تو را تكذيب مي          گفتي يا رسول  
المقـدس از كليـساها و معابـد ديـدن            خليفه و همراهان او پس از ورود به بيت        » . فارس و روم غلبه نموده است     

  242 .در مسجداالقصي نماز گزاردندكردند و 
  : نويسد  سرتوماس آرنولد مي

، پيامبر سفيران را در مسجد بـه          ، اجتماعي   مسجد تنها يك عبادتگاه نبود، بلكه مركزي بوده است براي حيات سياسي           «

منبـر پيـام    كرد و براي مردم در امور سياسي و دينـي از فـراز                ، شئون دولت را از مسجد اداره مي         پذيرفت  حضور مي 

   ».فرستاد مي

المللـي در   پذيرفتند و قراردادهاي مهم دولتي و بـين  خلفاي بعد از پيامبر نيز سفرا را در مسجد به حضور مي      

  243 .شد ارتباط با مصالح  عمومي در مسجد منعقد مي
ين سـبب  مسجد در هر شهر و هر دياري مركز تجمع مسلمين و تالقي افكار و عقايد آنان بوده و نيز به همـ              

گرفت و همين سنت تا چنـد قـرن بـاقي             بود كه تعليمات پيامبر اسالم و خلفا غالباً در مسجد مدينه صورت مي            
درهاي مسجد شب و روز بـاز بـود،         .  گرفت  در قرون نخست هر نوع تجمع سالمي در مسجد صورت مي          . ماند

عـات و پـرداختن بـه اخبـار نـو در      ، كـسب اطال   مردم عادي پس از اداي نماز ساعاتي براي مالقات با دوسـتان           
هـاي    ماندند و صرفاً يك مكان مـذهبي بـه معنـاي مـصطلح نبـود، بلكـه در آن فعاليـت                      محوطه مسجد باقي مي   

  244 . گرفت فرهنگي و اجتماعي نيز صورت مي
از آن جايي كه دين اسالم يك آيين جهاني بود و پيامبر اسالم مأموريت داشت كه ايـن ديـن مقـدس را بـه                         

 لذا چند سال پس از هجرت به مدينه نامه هايي بـه سـران كـشورهاي                 245 جاي دنيا بسط و گسترش دهد      همه
  : نويسد شهيد مطهري مي. جهان نوشت و پيامبري خود را اعالم و آنان را براي تشرف به دين اسالم دعوت كرد

هايي به سـران كـشورهاي جهـان     ، نامه   پيغمبر اكرم در زمان حيات خودشان پس از چند سالي كه از هجرت گذشت             «

اي بـود كـه بـه         هـا نامـه     يكـي از آن نامـه     . ها را به دين اسالم دعـوت كردنـد          نوشتند و پيامبري خود را اعالم و آن       

، خسروپرويز تنها كـسي       ايم  ولي چنان كه همه شنيده    . خسروپرويز پادشاه ايران نوشتند و او را به اسالم دعوت كردند          

  246 ». حضرت اهانت كرد و آن را دريدبود كه نسبت به نامة آن

دنبال كردند و با فراهم آوردن سپاه وساز و برگ به اين كار             )  ص(همين وظيفه را خلفاي بعد از پيامبر اكرم         
 ميالدي به طـول     644  تا    634 هجري قمري مطابق با      23 تا   13در زمان حكومت عمر كه از سال        . اقدام نمودند 

سرزمين حيره را در عراق متصرف شد و پس از شكست ارتش ايران در جنگ قادسـيه                 انجاميد سپاه اسالم ابتدا     
و نهاوند مركز حكومت ساساني را كه در آن زمان يزدگرد سوم پادشاه آن بود، در عـراق تـصرف نمـوده و بـه                         

ه خـود   هجري قمري تقريباً تمام قلمرو ايران را تحت سـيطر   99دنبال آن مناطق غربي و مركزي ايران و تا سال           
  . گرفتند

 هجري قمري در نقاط مختلف ايران حضور داشتند و در اين مدت يقينـاً             99 تا   13پس ارتش اسالم از سال      



مساجد بسياري تأسيس نمودند و چنان كه گفتيم روش لشكر اسالم و مسلمين اين بـود كـه در هـر كجـا وارد                        
البتـه گذشـت    . كردند  د و محل عبادت بنا مي     كردند، براي خود و همراهانشان مسج       شدند يا مدتي اقامت مي      مي

، چيزي باقي نگذاشته است ولي بنا بـه داليـل             زمان از مساجد آن دوره جز معدودي از مساجد سده اول هجري           
، لشكر اسالم پـس از ورود بـه ايـن منـاطق بناگـذاري كـرده        ذكر شده اولين مساجد را در قلمرو ايران آن زمان         

 هجـري  15 تـا   13هـاي بـين       كوب  در شرح چگونگي فتح مـدائن در سـال             زرين آقاي دكتر عبدالحسين  .  است
  : نويسد قمري مي

هاي چهارصد سالة     هاي گران   هاي شاهنشاهي و گنج      با كاخ  247بدين گونه بود كه تيسفون و ديگر شهرهاي مدائن        ... «

سـعد  [سـعد   . چ چيز بر جـاي نمانـد      آميز جز ويراني هي     از آن قصرهاي افسانه   ... خاندان ساساني به دست اعراب افتاد     

 تيسفون مـسجدي بـسازند و از آن پـس دريـن شـهر               248فرمان داد تا در كهندز    ] ابي وقاص فرمانده سپاه اسالم      ابن

 جـز بانـگ اذان و   249، ها مركز موبدان و كانون ثنويت زرتشتي بود به جاي آتـشگاه و بـاژ و برسـم                 بزرگي كه قرن  

انـدك انـدك شـهر نيـز از         .  ديگر هرگز در آن جا رسم و آيين مغان تجديد نشد           شد و   صداي قرآن چيزي شنيده نمي    

اش جز شهري كوچك و       ، از مدائن و آن عظمت و حشمت ديرينه          اهميت افتاد و با رونق يافتن بصره و واسط و كوفه          

آمد مقـر   ه شمار مي مدائن كه تا آن زمان پايتخت ايران ب  251 بعد از جنگ قادسيه و فتح سواد       250 ...اهميت نماند   بي

هم از آن جا بود كه در سال شانزده هجرت جلـوالء و حلـوان و تكريـت و موصـل و                      .  سعدوقاص و سپاه او گشت    

  253 »....  فتح گشت252قزقيسيا و ماسبدان

توان گفـت ايـن مـسجد كـه هـم       چنان كه خوانديد سعد ابن ابي وقاص در تيسفون مسجدي بنا نمود و مي             
ن بر جاي نمانده و يا اطالع دقيقي از آن در دست نيست اولين مسجد سـاخته شـده پـس از     اكنون نام و نشان آ    

  .  ورود سپاه اسالم به ايران بوده است
هـاي اول بـه بعـد را ذيـالً مالحظـه              ترين مساجد بر جاي مانده در ايـران در سـده            در پايان تعدادي از قديم    

  . نماييد مي
 هجـري   90 اسير از شهرستان مهر استان فارس مربوط بـه سـال              واقع در مركز بخش    ـ مسجد جامع اسير   1

هـا مطلبـي ديـدم كـه          چندي پيش در يكي از روزنامـه      ... «: نويسد  آقاي دكتر اكبر اجرايي در اين باره مي       .قمري  
 هجري قمري را به عنوان اولين مسجد ساخته شده در استان            281مسجد جامع عتيق شيراز ساخته شده در سال         

از ديدن آن مطلب به شدت تعجب نمودم زيرا مساجد ديگري در استان فارس را سراغ                .  كرده بود  فارس معرفي 
ها هـم اولـين مـسجد         اند و قطعاً آن     داشتم كه نزديك به دو قرن زودتر از مسجد جامع  عتيق شيراز ساخته شده              

مهر از جملـه مـساجدي   مسجد جامع اسير واقع در مركز بخش اسير از شهرستان     . ساخته شده در فارس نيستند    
 هجـري   90در سـال    ... است كه بنابر اسناد معتبر همچون فارسنامه ناصري و جغرافيا و اسامي دهـات كـشور و                

   . قمري ساخته شده است



اگر حتي اين مسجد را نيز اولين مسجد ساخته شده در فارس بدانيم با روحيه مسلمانان و سـوابق تـاريخي                     
النبـي اقـدام بـه        به محض ورود بـه مدينـة      )  ص(ين اسالمي كه نبي مكرم اسالم       در د . آنان در تضاد خواهد بود    

ساخت پايگاه توحيدي و مسجد نمود، چگونه ممكن است شيفتگان و پيروان شايسته آن بزرگ مرد در ايرانـي                   
يـن   سال پس از ورود اسالم بـه ا        75اند حدود     كه عاشقانه و با آغوش باز پذيراي آيين رهايي بخش اسالم شده           

  ! سرزمين شروع به ساخت مسجد نموده باشند؟

  254 »... مسلماً تا قبل از ساخت مسجد جامع اسير نيز مساجدي در استان فارس ساخته شده است
 در كتاب تاريخ بخارا كه در قرن چهارم تأليف گرديده و در قـرن شـشم                 ـ مساجد و مسجد جامع بخارا،     2

  :  دههجري قمري ترجمه و بازنويسي شده چنين آم
و چون سعيد ابن عثمان از كارهاي بخارا فـارغ          ...  سعيد ابن عثمان از جيحون بگذشت و به بخارا آمد          56در سال   ... «

هر بار كه لشكر اسالم به بخـارا آمـدي جنـگ            ... هاي بسيار كرد و ظفر او را بود         شد به سمرقند و سغد رفت و جنگ       

خاتون زن فرمانرواي بخارا بود و چون فرمانرواي بخارا خردسـال           [ون  ، تابستان و زمستان و باز رفتي و اين خات           كردي

قتيبه ابن مسلم سه بار ايـشان را  ....  با هر كه بيامدي لختي جنگ كردي و باز صلح كردي      ] كرد  بود، خاتون سلطنت مي   

از بعد رنـج بـسيار   مسلمان كرده بود، باز ردت آورده كافر شده بودند اين بار چهارم قتيبه جنگ كرده شهر بگرفت و             

و  ...  و مسجدها بنا كـرد و آثـار كفـر و رسـم گبـري برداشـت      ... اسالم آشكار كرد و مسلماني اندر دل ايشان بنشاند   

مسجد جامع بنا كرد و مردمان را فرمود تا نماز آدينه آوردند تا اهل بخارا را ايزدتعالي ثواب اين خير ذخيـره آخـرت        

مر اهل بخارا را فرمود تا هـر آدينـه در آن            . 94امع بنا كرد اندر حصار بخارا به سال         قتيبه ابن مسلم مسجد ج    . او كند 

و مردمـان بخـارا     .  هر كه به نماز آدينه حاضر شود دو درم بدهم         :  ، چنان كه هر آدينه منادي فرمودي        جا جمع شدندي  

، مـردي بـود        چون وقت ركوع شدي    و.  به اول اسالم در نماز قرآن به پارسي خواندندي و عربي نتوانستندي آموختن            

  255»... نگونبان كنيت«:  و چون سجده خواستندي كردن بانگ كردي»  بكنيتان كنيت«:  كه در پس ايشان بانگ زدي

، در سيـستان    سيستان فرمانداري بنام عبدالرحمن سمره در قرن اول هجري داشت، ـ مسجد آدينه سيستان   3
حسن بصري به مـسجد آدينـه انـدر نشـست و            ... به حسن بصري بنهاد   اي ساخت و محراب آن را         مسجد آدينه 

  256 .مردمان بر او علم خواندند
 مسجد فهرج اولين مسجدي است كه در قرن اول هجري در زمان سعيد بن عثمان از                 ـ مسجد فهرج يزد،   4

   257 . ، كاهگل و ريگ است و داراي حياط محدودي است نماي خارجي مسجد اندود گل. خشت ساخته شد
مسجد فهرج يكي از اولين مساجد شبستاني و شامل بخشي سرپوشيده در جبهـه قبلـه و حيـاط مركـزي و                      

انـد ظـاهراً مـسجد        كف آن را با گچ و شـيرآهك پوشـانده و كوبيـده            . باشد  ايوان و سكوها در اطراف حياط مي      
تـرين     به عنـوان يكـي از كهـن        مذكور توسط استاد ارجمند آقاي مهندس كريم پيرنيا مورد بررسي قرار گرفته و            

  258 . مساجد شناخته شده در ايران معرفي شده است
هـاي آجـري و        پروفسور گيرشمن در شهر شوش آثاري از يك مسجد خشتي با پي            ،  ـ مسجد شهر شوش   5



اي كه    او با توجه به سكه    .   متر را يافته كه داراي طرحي شبستاني است        25/45 و عرض    65/55اضالعي به طول    

  259 .داند ن جا كشف شد، اين مسجد را متعلق به اواخر قرن اول هجري و جزء اولين مساجد ايران ميدر آ
اي مستطيل شكل و مركب از يك حياط مركـزي مربـع               اين مسجد داراي نقشه    ،  ـ مسجد تاريخانه دامغان   6

اي اسـت و قـوس     هـاي آن گهـواره      باشد طـاق    هايي در اضالع ديگر مي      شكل و شبستاني در سمت قبله و رواق       
در نزديكـي مـسجدمذكور كـاخي از دوره         ...  هـا عمـود اسـت       هاي آن بر ديوار واقع در پشت آن         هاي رواق   طاق

هاي آن بدون اندود با قطر        اند كه از نظر شيوه ساختماني با تاريخانه مشابه است و حتي قطر ستون               ساساني يافته 

  260 . ج دارد، يك اندازه استهاي تاريخانه كه اندود بسيار نازكي از سارو ستون
ترين مساجد چهارطاقي است كه عالوه بر ديوارهايي كه در سه سـوي    يكي از كهن  ،  ـ مسجد يزدخواست  7

مسجد يزدخواست يا متعلق به اوايل اسالم و        .  ، ايواني هم در جلوي آن ساخته شده است          چهارطاقي اضافه شده  

  261 . ساني استيا به نظر برخي از محققين متعلق به دوره سا
قـدمت ايـن مـسجد      «:   سرپرست عمليات كاوش شـهر سـيمره گفـت         ،  ـ مسجد دره شهر در استان ايالم      8

ايـن مـسجد داراي يـك       : وي افـزود  .   هجري قمري است   133مربوط به دوران حكومت خلفاي عباسي و سال         
:  وي گفـت .  ل بـوده اسـت  اي شـك   هـاي گهـواره     ، وضوخانه و سقفي با طاق       ، حياط مركزي    ، دو محراب    شبستان

اي بوده كه در شبستان و ايوان مسجد از       مصالح اصلي اين بنا از سنگ و گچ و ورودي معابر آن به شكل گهواره              
، كار كاوش و بررسي دقيق روي اين اثر تاريخي به ماههـاي آينـده موكـول                   هاي زيبا استفاده شده است      گچبري

 135ان ساساني و اسالمي بوده و در كنار شهر كنوني دره شهر در شهر تاريخي سيمره مربوط به دور.  شده است
اين شهر كه در دوران حيات خود يكي از شهرهاي مهم و آباد ايـران بـوده در نيمـه دوم                     .  كيلومتري ايالم است  

  262 . قرن چهارم هجري قمري بر اثر زمين لرزه تخريب شده است
بنـا  )   هجـري قمـري  158 تـا  136(فت منـصور عباسـي   ، اين مسجد در زمان خال  ـ مسجد جامع اصفهان   9

ترين آثار به دست آمده در اين مسجد نشان از            قديم.  هاي بعد چند بار تعمير و توسعه يافت         گرديد ولي در سده   

  263 .ساخت آن روي يك آتشكده ساساني دارد
  

  تهران قديم و جديد و مساجد آن 

چـون ايـن    . شـود   به معني دامنه تشكيل مي    »  ران« به معني انتها و      كه»  تَه«اند كه واژه تهران از دو بخش          گفته
را بدان جهت كـه     »  شميران«در مقابل قريه    . اند  قريه در انتهاي دامنه كوه البرز واقع بوده است آن را تهران ناميده            
سـعيد نفيـسي در     ،  ) بـاالي دامنـه   :  ران+ شـم   (در فراز دامنه كوه البرز و باال دست شهر تهران قرار دارد شمران              

باشد و تَه به معني انتهاي گودال و ران يعنـي دامنـة كـوه و                  مي»  ت«تهران به فتح    «: نويسد  كتاب تهران قديم مي   



  264 . ، يعني تهران در دامنة توچال واقع است تپه
و اين شهر فراخ و گسترده و پرجمعيت كه در جلگه وسيعي واقع و در دامنة جنوبي البرز قرار گرفته اسـت                      

هـا خانـه و وسـايل         ، ميليون   ، با چندين ميليون جمعيت      شناسيم  امروز آن را به عنوان مركز جمهوري اسالمي مي        
هـاي گذشـته يكـي از     در سـده ... نقليه عمومي و شخصي و هزاران خيابان و كوچـه و معبـر قـديم و جديـد و             

پـس از   . انـد   ا عـراق عجـم خوانـده      هـا ر    روستاهاي ري و بخشي از واليات مركزي ايران بوده كه اصطالحاً آن           
هاي پر رونق اين شهر باستاني به دست مغوالن در قرن هفتم هجـري                ويراني شهرري و انهدام بسياري از آبادي      

هـاي ري مـورد توجـه و در           ، تهران كه طبعاً از موقعيت ممتازتري برخوردار بـود، بـيش از ديگـر آبـادي                  قمري
هاي آن نظيـر دوالب و دوربـست          الخص آن كه كشاورزي شهر و حومه      ، با   معرض توسعه و آباداني قرار گرفت     

هنگامي كه تهران روستايي بيش نبود، آب و هـوايي بهتـر از شـهرري               . نيز قابل مالحظه و مدنظر بود     )  طرشت(
  .  ولي محصوالتي همانند آن شهر داشت

نوشته زكريا پـسر محمـود نـوة محمـد          » آثارالبالد«، كتاب     ترين كتابي كه در آن از تهران ياد شده          ظاهراً كهن 

تهران روسـتاي بزرگـي از      «: نويسد   هجري قمري نگارش يافته است وي مي       661 كه در سال     265قزويني است 
هايي زنـدگي     هاي زياد و درختان ميوة بسيار دارد و ساكنان تهران در سرداب             ها و بستان    دهات ري است كه باغ    

هاي زيرزمينـي پنهـان       آورد،در آن خانه     هنگامي كه دشمن بدانها روي مي      ماند و   كنند كه به النة مورچگان مي       مي
اهالي تهران بيـشتر  . گردد شود باز مي گيرد و چون نوميد مي ها را در محاصره مي دشمن چند روزي آن. شوند  مي

زده محلـه   تهـران دوا  .  اوقات نسبت به پادشاه زمان نافرمانند و براي ضبط ايشان تدبيري جز مدارا كارگر نيست              
ترسند كـه     كنند زيرا مي    اهالي تهران با گاو كشت و زرع نمي       ...  دارد كه هر يك با ديگري در جنگ و ستيز است          

و . ها كارهاي زراعي را به وسيلة بيل انجـام ميدهنـد            آن. ، گاوهاي ايشان ضبط گردد      به هنگام نافرماني و خيانت    
بـه  .  هايشان فـراوان و نيكـو اسـت         ميوه. كنند  خودداري مي ) ها  از بيم مصادره آن   (از نگاهداري گله و چهارپايان      

  » .شود ويژه اناري دارند كه در هيچ يك از ديگر شهرها نظيرش يافت نمي

تهران لفظ عجمي اسـت و عجـم آن را بـه تـأ              «: كند   تهران را چنين توصيف مي     266البلدان  ياقوت در معجم  

 تهـران از روسـتاهاي ري اسـت و          267 . لغت عجم نيامده است   كند، براي اين كه طأ مؤلف در          منقوط تلفظ مي  
فاصله است و آن آبادي بزرگـي اسـت كـه بيوتـات آن را زيـر      ) شش كيلومتر (ميان آن روستا و ري يك فرسخ        

باشد مگر اين كه اهل قريه خود بخواهند و بارها بـر سـلطان وقـت                  اند و احدي را به قريه راه نمي         زمين ساخته 
جمـاعتي از اهـل علـم منـسوب بـه تهـران             ... اي نـدارد     سلطان جز مدارا كردن با ايـشان چـاره         اند و   ياغي شده 

   268.باشد مي
بايد دانست كه تهران در گذشته بخشي كوچك از قصران يا كوهسران بوده و قـصران سـابقاً بـه سـرزميني                      

  269 . شد كه ميان ري باستان تا مرز مازندران امتداد داشته است اطالق مي



ـ روسـتايي از    1: توان به ده دوره تقسيم كرد        و مشخصه تاريخي تهران را در يك مرزبندي تقريبي مي          حدود

  270 . روستاهاي قصران بزرگ تابع شهر ري
  .  ـ در دوران پادشاهي صفويان2
ـ در آغاز سلطنت آقا محمدخان قاجار مؤسس سلسلة قاجاريان و دورة پادشـاهي خـان باباخـان جانـشين      3

  .  به فتحعلي شاهوي معروف 
  .  ـ در عصر پادشاهي پنجاه سالة ناصرالدين شاه4
  .  ـ در عصر مشروطيت5
  .  هجري شمسي تا بركناري او1299ـ از كودتاي رضاخان در سال 6
  .  و بركناري دولت دكتر مصدق1332 مرداد 28ـ از سلطنت محمدرضا پهلوي تا كودتاي 7
  .1341 انقالب سفيد شاه در سال ـ از كودتاي مذكور تا آغاز اجراي اصول8
  . ، تا سقوط رژيم پهلوي ـ در عصر دولت هويدا، عصر چيرگي سياست آمريكا در امور ايران9

  .  ـ در عهد برقراري حكومت جمهوري اسالمي10
، المـسالك و الممالـك نوشـتة ابواسـحق            ترين سند تاريخي معتبري كه نام تهران در آن بـرده شـده              اما كهن 
، او به تفصيل از قريه تهران سخن بـه ميـان               هجري قمري نگاشته   340وي اثر خود را در تاريخ       .  تاستخري اس 
متعاقب ابواسحق استخري سـه تـن از مورخـان اسـالمي يعنـي يـاقوت حمـوي صـاحب كتـاب                      .  آورده است 

، هـر     االرض  رة، محمد قزويني صاحب كتاب آثارالبالد و اخبارالعباد و ابن حوقل مؤلف كتاب صـو                البلدان  معجم
نخستين گـام در راه توسـعه و        . اند كه به دو مورد آن در سطور پيش اشاره شد            يك شرحي دربارة تهران نگاشته    

راونـدي مؤلـف كتـاب      .  گسترش تهران از لحظة آغازين حمـالت مغـوالن بـه شـهر ري برداشـته شـده اسـت                   
اي آن تاريخ سلطنت ارسـالن بـن طغـرل           هجري تأليف شده و محتو     599السرور كه به سال       الصدور و آية    راحة

  :   نوشته است561است در ذكر وقايع سال 
، والدة سلطان و اميرسپهساالر كبير مظفرالدوله والدين قزل ارسالن از لـشگرگاه حركـت         روز شنبه هفتم ماه رجب    ... «

  271 ».فرموده و بر عزيمت نخجوان و به باالي تهران فرود آمدند

گونه كه گذشـت      ن و ابنيه و مساجد آن زمان اطالع دقيقي در دست نيست ولي همان              از تعداد جمعيت تهرا   
هاي قابل توجهي داشته در نتيجه جمعيت آن نيز نسبت به زمان خـود چـشمگير                  تهران قريه بزرگي بوده و خانه     

ز آن كـامالً  هاي دوازده گانـه و يـا پـيش ا         ها وجود مسجدهايي در اين محله       بوده و با توجه به مسلمان بودن آن       
هـاي فـراوان آن        هجري قمري نيز آباد بودن تهران و داشتن باغات و ميـوه            600حتي قبل از سال     .  متصور است 

 هجـري   366االرض كه در حدود سال        ابوالقاسم بن حوقل در كتاب صورة     .  نويسان بوده است    مورد توجه تاريخ  
  : نويسد قمري تأليف كرده در توصيف تهران مي

مردم قريه بيشتر اوقات . باشد  هاي فراواني است و ميوة آن بسيار متنوع مي          مال ري واقع است و داراي باغ      تهران در ش  «



  272 »...كنند در زيرزمين زندگي مي
هاي متنوع حكايت از كثرت نفوس در اين قريه دارد و همان گونه كـه                 هاي فراوان و ميوه     بنابراين وجود باغ  

، هـر چنـد     اي براي احداث و ايجاد مسجد انگيزه كافي بـوده           مسلمان در منطقه  قبالً متذكر شديم وجود تعدادي      
  :براي اثبات اين مطلب به خبر و گزارش زير توجه نماييد. خبر و اثري از آن به ما نرسيده باشد

 برخي هايي تاريخي كشف شد كه به گفته        به دنبال گود برداري غيرقانوني در محوطه مسجد جامع بازار تهران سفالينه           «

خـاني كارشـناس سـازمان ميـراث فرهنگـي و             حـسين قـره   ... رسـد    سال پيش مي   1000از كارشناسان قدمت آن به      

محلي كه در حال حاضر اين مسجد تـاريخي         :  ها گفت   گردشگري استان تهران ضمن ترديد به هزار ساله بودن سفالينه         

رود و كشف آثار ديرينه در آن غيرواقعـي و دور             يگيري بافت تاريخي تهران به شمار م        قرار دارد نخستين هسته شكل    

  273 ». از ذهن نيست

اي اولين مسجد جامع تهـران   به گفته»  ، بازار مسجد جامع واقع در پانزده خرداد، كوچه نوروزخان (مسجد جامع عتيق    «

ـ  دهند، زيرا از شواهد چنين بر مـي  است كه به داليلي آن را به دوران قبل از اسالم نسبت مي        د كـه شبـستان ضـلع    آي

تاريخ احداث بنـا مـشخص      .  ، آتشكده زرتشتيان بوده كه در حال حاضر بسته است           ، معروف به چهل ستون      شرقي آن 

 ق توسط يك فرانسوي بنام كرشـيش          ه1275اي است كه در سال        ترين سند موجود در اين زمينه نقشه        نيست و قديمي  

تـر   دهـد كـه بـيش     به همين صـورت فعلـي آمـده و نـشان مـي           در نقشه كرشيش بناي مسجد جامع     .  تهيه شده است  

گيري تـدريجي مجموعـه بنـا         هاي مختلف حاكي از شكل      معماري بخش . هاي بنا تا اين تاريخ ساخته شده بود         قسمت

 ق در  عهد شاه عبـاس دوم صـفوي بـر               ه1072در كتاب مرآت البلدان تاريخ ساخت اولين قسمت بنا به سال            .  است

  274» ...گردد مي

ها و معابد زرتشتيان از بدو ورود اسالم به ايران و پذيرش آن از طرف مردم                  ساخت مسجد بر روي آتشكده    
ها و بناي مسجد به جاي آن از جمله سوابق قطعي و روشن تاريخ سـده اول                   و در نتيجه متروك ماندن آن مكان      

  .  و دوم هجري قمري است
شاه طهماسب صفوي كـه قـزوين       «.  فويان آغاز گرديده است   دومين مرحلة رشد و توسعه تهران از دوران ص        

امام زاده حمزه بـن موسـي ابـن          (275را پايتخت خود قرار داده بود چون جد اعالي صفويان به نام سيد حمزه             
مدفون بود و گاه به گـاه بـه زيـارت آن مرقـد              )  اهللا عليه   سالم(در جوار حضرت عبدالعظيم     )  السالم  جعفر عليهم 

هاي متعدد فراوان و هم چنين چون در حول و حوش             الوه بر اين به علت وجود آبهاي گوارا و باغ         رفت و ع    مي
هـاي طـوالني    كرد، كم كم به قرية تهران ميل و رغبتي پيدا كرده و تدريجاً در اين محل سكونت                  تهران شكار مي  

ور داد پيرامون قريه بـاروي     نمود، و همين قضيه توجه سلطان صفوي را به تهران برانگيخت به حدي كه دست                مي
او اولين پادشاه صفوي بود كه دستور داد در تهران بناهـاي تـازه و كـاروان ـ سـراها و بـرج و       . محكمي بكشند

 ق به دستور وي ساخته شده و صـد   ه.  961به هر حال اين بناهاي رسمي در سال . باروهاي مستحكم بنا كنند
اي از قـرآن را دفـن    هاي قرآن بود و زير هر برج نيـز سـوره   ابق سوره و چهارده برج در آن جا ايجاد كرد كه مط         



هـزار قـدم دور آن بـود، بـراي            ها و حصاري كه به دور تهران كشيده شده و در حدود شش              فزون بر برج  . نمود
برداري كردند كه بعدها يكي از اين منـاطق   هاي آن از دو منطقه خاك  ساختمان اين حصار عظيم و باروها و برج       

، بـه     ، در زمان شـاه  عبـاس         بعد از شاه طهماسب صفوي    . ه چال ميدان و ديگري به چال حصار معروف گرديد         ب
بـاغ بزرگـي در تهـران احـداث گرديـد و            )  اهللا عليـه    سالم(علت مجاورت تهران با حضرت عبدالعظيم الحسني        
ق  از هر حيث آمـاده گرديـد و     ه.  988اين باغ در سال . ساختماني براي سكونت موقتي شاه در آن ايجاد شد

  . كرد شاه عباس به هنگام زيارت حضرت عبدالعظيم در اين باغ به طور موقت سكونت مي
سلطان حـسين     ، عمارت ديگري با  تجمل بيشتر در آن باغ بنا گرديد و شاه               در زمان پادشاهي سليمان صفوي    

ها بـه ايـران و        بعد از حملة افغان   ...  پذيرفت، سفير دولت عثماني را نيز در  عمارت همين باغ به حضور                صفوي
، چندي در تهران اقامت گزيد و همـين           ، شاه طهماسب دوم     تصرف اصفهان پايتخت ايران توسط محمود افغاني      

اي   مردم تهران در برابر تهاجم دشمن مقاومت دليرانه       .  كه افاغنه نزديك تهران رسيدند، وي به مازندران گريخت        
 و بسياري از مهاجمان افغاني را كشتند و سرانجام شهر به دست سپاهيان افغان افتـاد و آنـان   از خود نشان دادند   

در عمارات حكومتي ارگ تهران جاي گرفتند و براي اين كه از حملة ناگهاني مردم شـهر در امـان باشـند و راه                       
اي بـه     در كنار آن نيز دروازه    فراري نيز براي روزهاي مبادا داشته باشند بر روي خندق شمالي ارگ پلي بستند و                

، نـادر شـاه       بعد از انقراض سلـسلة صـفويان      . نام دروازة ارگ ساختند كه بعدها به دروازة دولت معروف گرديد          
پس از كشته شدن نادر و پيـدايي  .  ق تهران را در تيول پسر خود رضاقلي ميرزا قرار داد ه. 1154افشار در سال 

، تهـران را      خان زند به سبب منازعة دايمي كه با محمدحسن قاجار داشـت             ريم، ك   زنديان در صحنة سياسي ايران    
بود مركز استقرار خود قرار داد و در آبـادي          ) محل سكونت اصلي و عمده ايل قاجار      (چون نزديك به مازندران     

از فـوت  بعـد  ... آن تا حدي كوشيد و دستور داد عمارت بزرگي به عنوان ديوان و حرم خانه در آن جا بنا كننـد     
 ق بـه همـراه چهـارده تـن از      ه.  1193كريم خان زند، آقامحمدخان قاجار فرزند محمدحـسن خـان در سـال    

بستگان خود، از شيراز فرار كرد، نخست خود را به حضرت عبدالعظيم رسانيد و شهرت داد كه به ميان اهـل و                      
، غفورخـان     رد و بعـد از چنـدين جنـگ        اي سوار به دور خود جمع ك        گردد، ليكن در خفأ عده      قبيلة خود باز مي   

  276 .حاكم شهر تهران را مغلوب نمود و تهران را به تصرف خود درآورد
از زمان برپايي حكومت صفويه در ايران تا برپايي حكومت قاجاريه چه تعداد مسجد در تهران ساخته شـده                   

هـا و در همـه        دورانو در كجاها قرار گرفتـه اطـالع دقيقـي در دسـت نيـست ولـي سـاخت مـسجد در همـه                         
هاي حاكمـان قبـل از        شود، حتي سلسله    اند امري مسلم و قطعي تلقي مي        هايي كه بر ايران حكومت كرده       سلسله

منـدي مردمـاني كـه        صفويه نيز چه به خاطر توسعه شهرهاي محل استقرار و حكومت خود و چه براي رضايت               
نمودند كه مساجد نيـز جـزء    م از مذهبي و غير آن مي  آمدند اقدام به تأسيس بناها اع       ها در مي    تحت حاكميت آن  
  : نويسد آقاي ناصرالدين شاه حسيني در اين باره مي.  آن به شمار است

گرد بودند، همين كه با فرهنگ اسالمي آشنا شدند، حمايـت از آن را وجهـه همـت                    سلجوقيان با اين كه قومي بيابان     «



 آن جا پـيش رفتنـد كـه بـه معمـاري ايـران ـ بـا تأثيرپـذيري از          خويش قرار دادند و در گسترش بناهاي مذهبي تا

  277 ».اي بخشيدند هاي ديني ـ شكوه ويژه ارزش

  :نويسد آقاي غالمرضا گلي زواره پژوهشگر علوم ديني در مقاله خود مي
 سـاختمان   اي براي   وقتي اصفهان را مركز حكومت قرار دادند در اين شهر مسجدي ساختند كه پايه             )  سلجوقيان(آنان  «

پديدة اصلي معماري ايران در عصر سلجوقي سبكي چهـار ايـواني در   )...   ق ه.  473سال (ديگر مساجد ايران گرديد 

،   سـلجوقيان در اصـفهان    . توان در مسجد جـامع ورامـين مـشاهده كـرد            ، كه كاملترين آن را مي       احداث مساجد است  

هاي مـشترك در   ها به قدر كافي داراي ويژگي ي برآوردند كه همه آنا ، اردستان و زواره مساجد تازه    ، برسيان   گلپايگان

در مـسجد   ... در عهد صفويه سبك قديم معماري ايران در احداث بناهاي مذهبي تجديـد شـد              ... سبك و نقشه هستند   

 عـصر   معمـاري ... انـد   اي شكل نهاده شـده      اهللا و مسجد امام خميني اصفهان گنبدها برگردني بلند و استوانه            شيخ لطف 

اي به مساجد داد و مردم نيز به زودي در ساخت مساكن و ساير اماكن اين سبك را مـورد توجـه                        صفوي زيبايي ويژه  

  278 ».هاي مسكوني سرايت پيدا كرد قرار دادند و نوعي معماري ملهم از مساجد به مكان

ها   ن صفويه مورد توجه آن    شهرهاي ديگر نيز از اين اقدامات خالي نبوده است باالخص اين كه تهران در زما              
محل تردد شاهان اين سلسله بوده و چنان كه گذشـت           )  ع(بوده و به خاطر نزديكي به حرم حضرت عبدالعظيم          

براي خود در تهران كاخ و بناهايي احداث نمودند كه يقيناً در اين احداثها مـساجد نيـز از ايـن مـسئله مـستثني         
شـمردند، از طرفـي       د را پرچمدار نشر و ترويج تـشيع در ايـران مـي            نبودند، به عالوه اين كه شاهان صفويه خو       

دهد كه تشيع  ها نشان مي ، امام زاده يحيي و امام زاده زيد و آثار به دست آمده در آن           رونق سه بقعة سيداسماعيل   
، از    يهترين محالت شهر تـا دورة صـفو         آيد كه قديم    پيش از دورة صفويه در تهران رواج داشته و از قراين بر مي            

يك طرف نواحي مجاور بقعة سيداسماعيل تا حوالي بازار آهنگران در جنوب شرقي شهر قديم در محلـة چـال                    
زاده يحيـي در قـسمت شـرقي شـهر قـديم در محلـة                 هاي سيداسماعيل و امام     ، و از طرف ديگر بين بقعه        ميدان

تـر از     ، قـديم    اسماعيل و سه راه آهنگـران     عودالجان بوده و زيارتگاه چهل تن و كوچة آن در بازار بين بقعة سيد             
زاده  زاده يحيي و امـام  ، امام هاي سيداسماعيل هاي عربي ـ فارسي روي بقعه  چنين نوشته هم. باشد عهد صفوي مي

  .  زيد بيانگر نكاتي دربارة وقف و شيعه بودن ساكنان محلي و اهميت تهران آن ايام است
 ق نگارش آن را پايان برده طهران را شـهر   ه.  1002م كه در سال امين احمد رازي در كتاب خود هفت اقلي

، حمـام و      خوانده و در همين زمان در تهران مساجدي هم ساخته شد و به دستور خواهر شاه طهماسب صفوي                 

  279 . مدرسه و تكيه بزرگي در آن جا ساختند كه به تكية خانم شهرت يافت
 سال پيش از اين سلسله حكومـت آل  459 ق ادامه داشت و  ه.  1135 تا 907حكومت صفويان در ايران از 

كه شيعه مذهب بودند در ري سكونت گزيده و آن جا را مركز حكومـت خـود قـرار    )   ق ه.  448 تا 320(بويه 
دادند و طبيعتاً ري و روستاها و توابع نزديك و دور آن پررونق و آبـاد گرديـده و ايـن آبـاداني شـامل احـداث                     

  .  بوده استمساجد نيز 



  : نويسد نويسنده كتاب تاريخ مردم ايران مي
شان به اظهـار شـعاير و مراسـم     ها در حق ائمه و علويان و عالقه       ديالمة آل بويه شيعه مذهب بودند و بزرگداشت آن        «

ـ              ها و مخصوصاً تدفين امرأ آن       شيعه كه زيارت مشاهد و تعمير و تزيين آن         ،   تها در اين مـشاهد هـم از لـوازم آن اس

فقيـه  )   ق ه.  381وفـات  (الدوله در حق شيخ صدوق ابوجعفرابن بابويه  چنين تكريم ركن هم.  شاهد اين دعوي است

عـالم بـزرگ شـيعه در    )   ق ه.  403وفات (، عالقه و انس و تفقد عضدالدوله نسبت به شيخ مفيد  بزرگ شيعه در ري

البالغه از همين عالقة  جامع نهج)   ق ه.  406وفات محرم (بغداد و بزرگداشت بهأالدوله در حق خاندان شريف رضي 

اي نشان دادند كه بعضي       آل بويه به آباداني وشهرسازي و عمارت ابنيه هم عالقه         ... رسد  ها حاكي به نظر مي      مذهبي آن 

ناهايي به وجـود    در واليات جبال مؤيدالدوله و فخرالدوله ب      . دارد  ها هنوز خاطرة دوران امارت ايشان را زنده مي          از آن 

در ري هـم    ... ، عمـارات جالـب بنـا كـرد          ها صاحب بن عباد هم در ري و هم در قـزوين             آوردند و وزير معروف آن    

اين قلعـه بعـدها    .  فخرالدوله قلعة طبرك را توسعه داد، چنان كه قلعة قديم ري را نيز آباد كرد و با ابنيه تازه بياراست                   

ها باقي مانـد، از عالقـة    رة او هم كه به نام گنبد فخرالدوله يا گنبد شاهنشاه تا مدت           مقب. به نام او فخر آباد خوانده شد      

صاحب بن عباد كه در ري و قزوين ابنيه عالي سـاخت و قبـرش هـم هنـوز در      . آل بويه به ايجاد عمارت حاكي بود      

اب بود و اكنون جز آنچـه       اي بنا كرد كه در عصر وي مورد تحسين و اعج            اصفهان باقي است در همة اين شهرها ابنيه       

  280» . ها باقي نيست ها به بيان آمده نشاني از آن شعرأ عصرش در باب عظمت آن»  داريات«در 

 11آقامحمدخان قاجار سرسلسله قاجاريه پس از تصرف تهران آن را به عنوان پايتخـت انتخـاب كـرد و در            
او سكه زدند و خطبه خواندند، بار ديگر پس  ق برتخت پادشاهي جلوس كرد و به نام  ه  1200جمادي االولي 

.  در تهـران تاجگـذاري كـرد و دوبـاره بـه نـام او سـكه زدنـد                   1210از كشتن لطفعلـي خـان زنـد در رمـضان            
جمعيـت تهـران را در   ...   ذكـر كـرده اسـت   1210 و بار ديگر 1209اعتمادالسلطنه تاجگذاري دوم او را يك بار       

 تـا   1212حكومـت از سـال      ( فتحعلـي شـاه      1212در سال   ... اند  رآورد كرده زمان آقامحمدخان پانزده هزار تن ب     
هـاي رشـد و توسـعة         از اوايل قرن سيزدهم بـه تـدريج زمينـه         . برادرزادة آقامحمدخان جانشين وي شد    ) 1250

اعتمادالسلطنه از قول ژاك موريه نماينده سفارت انگليس كـه          ... ، اجتماعي و اقتصادي تهران فراهم شد        فرهنگي
با فتحعلي شاه مالقات كرده بود نوشته كه دور باروي شهر چهارونيم تا پنج              )   ميالدي 1807مطابق با    (1222ر  د

ها به كاشيهاي با صورت ببر و حيوانات ديگر مـزين   ميل بود و شهر شش دروازه داشت كه سر در و جوانب آن    
تنها بنـاي شـايان توجـه    .  ه ابنيه عاليه كمتر استها ب اند و شباهت آن   عمارات تهران غالباً با خشت بنا شده      ... بود

تهران سـه يـا چهـار       .  اين شهر مسجد شاه است كه ناتمام است و غير آن شش مسجد كوچك در تهران هست                
ها و احـداث      هم زمان با تكميل كار كاخ     ...  حمام دارد  150 كاروانسرا و    150مدرسه بزرگ بيشتر ندارد و ظاهراً       

مـسجد  :  شد كه از آن جملـه اسـت         ، بناهايي نيز با كاركرد ديني احداث مي          فتحعلي شاه  هاي جديد در زمان     كاخ
ايـن  .   ق ضبط شـده اسـت   ه.  1299كه تاريخ بناي آن )  كنوني)  ره(مسجد امام خميني (شاه يا مسجد سلطاني 

از .  دورة قاجاريه است  مسجد در خيابان پانزده خرداد فعلي جنب بازار تهران واقع گرديده و از بناهاي ارزشمند                
.   سـاخته شـده اسـت   1231 تا 1229ديگر آثار اين دوره در تهران مسجد ـ مدرسة فخريه يا مروي است كه در  



اين بناها را حاج محمدحسين خان مروي ملقب به فخرالدوله به همراه امالك و قنوات و مستغالت آن در دورة                 
، بر اثر تغيير كاربري اراضي موقوفة محمدحسين خان    ستغالتعالوه بر افزايش م   .  فتحعلي شاه وقف كرده است    

فـراوان ديگـري را   )  امالك و مـستغالت (، متوليان در سدة سيزدهم و چهاردهم رقبات  مروي به كاربري تجاري   
گذاري در امور معنـوي در آن دوره   اين موارد نشان دهندة توجه به سرمايه. وقف مسجد ـ مدرسة مروي كردند 

  .  است
 احداث شـده و از آثـار دوره شـاه    1072جد جامع تهران كه ذكري از آن در صفحات پيش آمد، در سال          مس

بعـدها  .  شـيخ رضـا آن را مرمـت كـرد    1252است كه در سال )   ق ه.  1077 تا 1052حكومت از (عباس دوم 
ستان چهـل سـتون   ، شب پس از چندي حاج ميرزا مسيح تهراني. شبستان بزرگ و شبستان گرمخانة آن ساخته شد       

، اعتمادالسلطنه نوشته است كه به گفتة بعضي تـاريخ            دربارة تاريخ بناي اين شبستان    . را در مشرق مسجد بنا كرد     
، امام جماعت مسجد جـامع      )  ش 1375متوفي  (اهللا حسن سعيد تهراني       ، ولي به گفته آيت       است 1202اين بنا در    

.   اسـت  1240اريخ مرمت آن نيز براساس كتيبة سر در شبستان          ت.   است 1226در شبستان مذكور، تاريخ بناي آن       
بـه دليـل نزديكـي مـسجد جـامع بـه       .  گلدستة چوبي قديمي شبستان بزرگ احتماالً  متعلق به دورة قاجار است      

از ديگـر مـساجد   . گوينـد  مي)  الحرمين بازار بين(الحرمين  ، فاصله بين آن دو راـ كه بازار است ـ بين  مسجد امام
 فتحعلي شاه قاجار، مسجد سيد عزيزاهللا واقع در محلة بازار قديم نزديك چارسوق كوچك است كه كاشي              دورة

، تهـران بـا   )  مـيالدي 1811مطابق  (1226، مستشرق انگليسي در     به نوشتة سرويليام اوزلي   . كاريهاي زيبايي دارد  
.  مي و شـش دروازه داشـت  ، سي مسجد و مدرسه و سيصد حمـام عمـو      جمعيتي معادل چهل تا شصت هزارتن     

در صـورتي كـه     .  هاي تهران را پانزده هزار واحد ذكر كـرده اسـت            السياحه خانه   العابدين شيرواني در رياض     زين
هـم زمـان بـا      .   تن بـوده اسـت     75000، جمعيت تهران در آن زمان         ساكنان هر خانه را دست كم پنج تن بدانيم        

هـاي    شد، به طوري كه از آن پس تهران يكي از مراكز و حـوزه               هاي علميه نيز تشكيل مي      احداث مساجد، حوزه  

   281.هاي برجستة ديني شد معتبر علمي با شخصيت
  : ، ايران شاهد پادشاهي افراد زير از خاندان قاجار بود بعد از فتحعلي شاه

  .   است، قبر وي در قم  ماه11 سال و 41، مدت عمر   سال14 به مدت 1264 تا 1250، حكومت از  محمدشاه
، قبـروي در حـضرت       سـال  67، مـدت عمـر         سـال  50 به مدت    1314 تا   1264، حكومت از      ناصرالدين شاه 

  .  عبدالعظيم است
  . سال مدفن كربال55، مدت عمر   سال10 به مدت 1324 تا 1314مظفرالدين شاه حكومت از 

  . مدفن كربال،  سال54، مدت عمر   سال2 به مدت 1326 تا 1324، حكومت از  محمدعلي شاه

   282 .، مدفن كربال  سال22 به مدت 1344 تا 1326احمدشاه حكومت از 
 ق رشـد چنـداني در    ه  1344ق تا سـقوط قاجاريـه در سـال     . ه  1250از زمان سلطنت محمدشاه در سال 

، مـسجد     مـسجد مشيرالـسلطنه   :  شود ولـي تعـدادي مـسجد از جملـه           ساخت و توسعه مساجد كشور ديده نمي      



هاي مقـيم تهـران بـه مـسجد           اده در گذر وزير دفتر، مسجد چال حصار كه بعداً به خاطر بازسازي اردبيلي             شاهز
، مـسجد     ، مدرسـه و مـسجد سـراج الملـك در خيابـان چـراغ گـاز، اميركبيـر كنـوني                      ها شهرت يافـت     اردبيلي

مه كه اكنون بـه مدرسـه       السلطان در ابتداي خيابان فردوسي و مسجد و مدرسه سپهساالر در خيابان سرچش              امين

  283.  برداري قرار گرفت ، ساخته و مورد بهره شهيد مطهري نام بردار است
مثالً آمـار نـاقص و نـه چنـدان دقيقـي كـه از دوره                .  آمارهاي ارائه شده از اين دوران مؤيد اين مطلب است         

   خانه 19275 :  ق ه.  1317دهد كه در رمضان سال  مظفرالدين شاه به جاي مانده است نشان مي
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، نخستين سرشماري علمي كه در تهران انجام           و مقارن با پايان دورة قاجاريه      284در شهر تهران وجود داشته    
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  286 حمام190
توان دوره فترت و مهجوريت مساجد نام نهاد زيرا عـالوه             از دوره احمدشاه تا پايان حكومت رضاشاه را مي        

بر تهي شدن از آباداني ظاهري از آبادي باطني كه عبارت اسـت از حـضور فعـال مـؤمنين در آن و فعاليـت در                          
 و مقابله با دشمنان دين و تشريك مساعي در حل معـضالت اجتمـاعي و سياسـي                  جهت نشر و گسترش اسالم    

خـورد، در پايـان و زوال حكومـت قاجاريـه اوضـاع               ، خالي گرديده و يا آثار كمي در آن بـه چـشم مـي                جامعه
،   علت عمده اين وضـع بـود و پـس از روي كارآمـدن رضـاخان               .... اجتماعي و سياسي و بي لياقتي احمدشاه و       

توري مطلق وي و درگيري شديد با مظاهر ديني و اسالمي و علماي مـدافع آن و قلـع و قمـع و تبعيـد و                          ديكتا
رضـاخان فرزنـد داداش     .  دهـيم   ها دليل آن بود كه به صورت اجمال و اختصار توضيحي درباره آن مي               حبس آن 

.   تبار قفقازي بـوده اسـت       شمسي متولد شد و مادرش از      1252در سال   . بيك افسر سوادكوهي از ايل پاالني بود      
ها به موجـب قـرارداد تركمـان چـاي بـه ايـران پناهنـده             نياكان مادرش هنگام واگذاري شهرهاي ايران به روس       



مادر رضا همراه او به نزد برادر خود به نام ابوالقاسـم بيـك   ... رود در همان اول تولد پدرش از دنيا مي      . شوند  مي
رود و رضـاخان در نـزد دايـي و مـادر خـود بـزرگ                  ه سرهنگي رسيد مـي    كه خياط قزاقخانه بود و بعد به درج       

، دايي او وي را به عنوان پياده قـزاق بـه فـوج                در پانزده سالگي به خاطر داشتن قدي بلند و بدني قوي          . شود  مي
ن اي قزاق قـرار داشـته و از سـ           رضاخان از دوران كودكي تحت تربيت و تعليم خانواده        ... سپرد  اول قزاقخانه مي  

پانزده سالگي نيز خود وارد اين نيروي نظامي شده و تحت سرپرسـتي فرمانـدهان روسـي كـه در زورگـويي و                       
ديكتاتورمنشي و خوي حيواني و دور بودن از رفتار و منش انساني مشهور بودند تربيت شـده و شخـصيتش در      

نظر استعمار انگليس بود لذا به هر حال يك چنين شخصيتي مورد ... چنين محيطي رشد يافته و شكل گرفته بود       
 ش نيـز از او حمايـت كردنـد و بـه            1320بعد از اين كه او را انتخاب كردند و كودتا را راه انداختنـد تـا سـال                   

، از  1299رضـاخان پـس از انجـام كودتـا در اسـفند             . صورت غيرمستقيم و پنهاني هميشه كمك و يار او بودند         
... شـود  ردان را پذيرفت به منصب سرداري و لقب سردارسپهي نايل ميطرف احمدشاه كه نهايتاً باالجبار كودتاگ    

وي در پنج كابينه پس از سقوط سيدضيأالدين طباطبـايي يعنـي        .. شود   وزير جنگ مي   1300 خرداد   14در تاريخ   
 طي حكمي از طرف     1302 آبان   16كند و در       سمت وزارت جنگ را حفظ مي      1302 مهر   29 تا   1300از خرداد   

وزيري خود بعـضي از وكـالي         رضاخان در مدت نخست   ... شود  وزيري منصوب مي    ه سمت نخست  احمد شاه ب  
. سـازد   مجلس را با تطميع يا زور به طرف خود كشانده زمينه را براي طرح انقراض سلسله قاجاريـه آمـاده مـي                     

نـوان نيابـت    احمدشاه را از سلطنت بركنار كرده و رضاخان را بـه ع       1304سرانجام مجلس شوراي ملي در آبان       
در همين زمان مجلس مؤسسان براي تغيير مواد قانون اساسي و تفويض سلطنت به              . گزيند  موقت سلطنت بر مي   

كنـد و او   رضاخان تشكيل شد و باالخره در آذر همان سال رضاخان پهلوي را به عنوان پادشاه ايران معرفي مـي         
اتوري او و بعـد از او فرزنـدش محمدرضـا پهلـوي             نمايد و دوره سياه ديكت      گذاري مي    تاج 4/2/1305در تاريخ   
رضاخان كار خود را با تظاهر بـه اسـالم و دوسـتي و عالقـه بـه خانـدان عـصمت و طهـارت                         ... گردد  آغاز مي 

ها پابرهنه دسـتجات سـينه زنـي راه           شروع كرد، او در ابتداي به قدرت رسيدن حتي در عزاداري          )  السالم  عليهم(
كرد طوري كه حتي بعضي از مراجع حوزه علميـه            ها پذيرايي مي    كننده  مانان و شركت  ، و خود از ميه      انداخت  مي

نمودند كه فعالً او تنها پادشاه كشور شيعه اسـت و بايـد او را تقويـت                   نجف بر اثر اين قبيل تظاهرات تصور مي       
 دسـتور   1304 آبـان    11اي در     او طـي اعالميـه    . كرد لذا پس از جلوس او به تخت سلطنت به او تبريك گفتنـد             

تا اين كه شاه شد و از آن        ... ها در سراسر كشور تعطيل شود       هاي مشروب فروشي و قمارخانه      دهد كليه دكان    مي
هاي شوم استعمارگران را آشكار و نمايـان          ستيزي خود و سرسپردگي به نقشه       پس رفته رفته به كلي ماهيت دين      

، مهـديقلي     خواري داشـت    ه مشروبات الكلي و مشروب    و كار بدان جا كشيد كه دولت اصرار در اشاع         ...  ساخت
فروشـي    در اين دوره دكاكين مـشروب     «: گويد  وزير رضاشاه بود در اين مورد مي        ها نخست   هدايت كه خود سال   

نوشتم در قم اقالً رسميت به خريد و        . رسومات را در قم داير كردند     ... رو به تزايد گذارده اخيراً تداول يافته بود       

 رضـاخان عـالوه بـر ايـن         287 ». ات ندهيد، اثري نكرد، كانّه در اشاعه مـشروبات عمـدي اسـت            فروش مشروب 



ها يعني مـساجد نمـود    هاي اصلي آن ، شروع به مبارزه با روحانيت و پايگاه اقدامات براي از ميان برداشتن اسالم  
 گرفته تا تبعيد و زنداني كـردن        و در اين مبارزه از هيچ اقدامي فروگذار و روگردان نبود، از منع لباس روحانيت              

هاي علميه و زدن و كـشتن در مـسجد و             روحانيون مخالف و از بين بردن سازمان روحانيت و اضمحالل حوزه          

)  ره( حضرت امـام خمينـي    ). اهللا عليها   سالم (288و حضرت معصومه  )  السالم  عليه(در حرمهاي شريف امام رضا      
االسـرار    رضاخان توسط استعمار انگليس در كتاب خود به نام كشف         در تحليل دقيقي از روند به قدرت رسيدن         

  : نويسد مي
ها و از طرفي با فشارهاي سخت به روحانيين و خفه كـردن               مردم را از طرفي با تبليغات و كاريكاتورهاي روزنامه        ... «

كشف حجاب و كـاله     ها در تمام كشور و از طرفي شايع كردن اسباب عشرت و سازونوا و سرگرم كردن مردم به                     آن

ها، تمـدن و تعـالي    گونه بازي ها را به اين كه اين دانيد و گول زدن آن لگني و مجالس سينما و تĤتر و آن چيزها كه مي 

هـا و     بـا ايـن حيلـه     . ها مانع از ترقيات كشور و اساس زندگي هستند          كشور است و دينداران مانع آن هستند، پس آن        

همـه  ...  ، دنبال آن از دست رفت ها بدبين كردند و عالقه به دين ي دل سرد بلكه به آنصدها مانند آن توده را از روحان 

هاي كشور غالب وقـت خـود و خواننـدگان آن را     ديدند كه تبليغات برضد دين به طوري شايع بود كه بيشتر روزنامه  

تبليغات روحاني در آن بيست     لكن  ... كردند  كردند و به هر طوري ممكن بود به توده تزريق ضد آيين مي              صرف آن مي  

مدارس علمي  . ها حكم ترياك قاچاق يا بدتر از آن را پيدا كرده بود             سال كه ممكن نبود انجام بگيرد، مجالس تبليغ آن        

ها گرفته يا بستند و يا مركز فحشأ مـشتي جـوان تـازه رس قـرار      را كه سرچشمة اين منظور بود در تمام كشور از آن  

در ايـن ميـان     ... در تهران كه از آن هزاران عالم روحاني بيرون آمده بود، جايگاه ارامنه كردند             مدرسه مروي را    . دادند

چند تن آخوند قاچاق كه از علم و تقوي يا دست كم تقوي عاري بودند، به نام روحانيـت تـرويج كردنـد و بـا نـام            

ها را با اجازه اداره مطبوعات با خرج          آنهاي    ها را به نوشتن و گفتن وادار كردند و كتاب           ، برخالف دين آن     اصالحات

شـد، طبـع آن را اجـازه          رساندند و اگر كتابي بر ضد آن نوشـته مـي            خود يا كساني كه گول خورده بودند به طبع مي         

در اين بيست سال كـه      ... دينداران نيز در اين كوران بي ديني خود را باختند و از روحانيين كناره گرفتند              ... دادند  نمي

، همه ديديد و ديديم كه باالتر هدف رضاخان علما بودنـد و آن                رفت   دورة اختناق ايران و دين به شمار مي        به درست 

ها را در هر  دانست اگر گلوي اينها را با سختي فشار ندهد و زبان آن             ها بد بود با ديگران نبود چون مي         قدر كه او با آن    

خواسـت بـرخالف      هايي كه مي    د مسموم او طرفيت كند و با رويه       گوشه با زور و سرنيزه نبندد، تنها كسي كه با مقاص          

ها و اهانتها كه به خصوص        با همه فشارها و شكنجه    ... ها هستند   نفع مملكت و صالح دين اتخاذ كند مخالفت نمايد آن         

ـ        ] علماي مبارز [به مالها در آن روزهاي اختناق ايران توجه پيدا كرد،            سادهايي كـه   به نوبه خود چند مرتبه براي دفع ف

از اصفهان و تبريز و مشهد ولي سستي مـردم كـه      . ها خصوصي از منابع صحيح اطالع داشتند قيام و نهضت كردند            آن

  289 »....ها را عقيم كرد قوة اجراي مقاصد مدبرانه علما هستند اقدامات آن

نمـود و در ايـن بـاره         اقدام به تغيير لباس مردان به سبك و سياق لبـاس اروپائيـان               1304 رضاخان از سال    
 كشف حجاب زنان را در دستور كار خود قرار داد و از سال  1307نهايت شدت و حدت را خرج داد و از سال           

 اعالن رسمي كشف حجاب نمـود و از آن روز فجـايع ايـن               1314 دي   17 در نشر آن جديت نمود و در         1313
يكي از بزرگتـرين ايـن جنايـات بـه          . ها آغاز نمود    تها و جناي    اقدام ضد اسالمي و ملي را با انواع و اقسام ظلم          



لحاظ وسعت و ابعاد و بازتاب آن كشتار مردم در مسجد گوهر شاد و در جوار حرم مطهر حـضرت امـام رضـا                   
 بود كه به دستور رضاخان و عامليت استاندار و فرمانـده لـشكر              1314 تير   22 لغايت   20در تاريخ   )  السالم  عليه(

وع پيوست و طي آن عدة كثيري از مردم متدين و بي گناه مشهد به خاك و خون غلتيدنـد،             وقت آن استان به وق    
رضاخان بر اين گمان بود كه با جنگ روانـي كـه عليـه              . اي تبعيد و زنداني شدند      علما دستگير و شكنجه و عده     

ومـت در برابـر     انـد و ديگـر قـادر بـه مقا           روحانيت برپا كرده بود، علما به وضع انفعال و ضعف كـشانده شـده             
هاي حجاب زدايـي      ، زمزمه   لذا هم زمان با اجباري شدن كاله لگني       . طرحهاي سلطه طلبانه استعمار نخواهند شد     

هـايي سـازمان يافتـه        هـا و ميتينـگ      جشن. گردد  سازي اذهان عمومي ايراد مي      نطقهايي جهت آماده  . شود  بلند مي 
بارترين طرحهاي استعمار يعني كـشف حجـاب          اسارتشود تا زمينه پذيرش يكي از خطرناكترين و           تشكيل مي 
شـوند و     ها دور هم جمـع مـي        ها و گفتار اصحاب دولت و جشن        روحانيت پس از شنيدن اين زمزمه     . فراهم آيد 

اهللا يونس اردبيلي محل ديدار و پايگاه مقاومت روحانيون بوده  منزل آيت. كنند  به طور مخفي جلساتي برگزار مي     
مسجد گوهرشـاد كـه چنـد روزي        ... كنند  ين حوزه علميه مشهد در اين جلسات شركت مي        و اكثر علما و مدرس    

اهللا حاج آقا حسين قمي كه براي مذاكره بـا            المللي است با بازداشت آيت      محل اجتماع و سخنراني عليه كاله بين      
د، حـال و هـواي      المالقات شده بـو     الملك شهرري بازداشت و ممنوع      رضاشاه به تهران آمده بود و در باغ سراج        

 شمـسي مـردم در مـسجد       1314 تيـر    20 قمري برابر با     1354الثاني     ربيع 10صبح روز جمعه    ... يابد،  ديگري مي 
گشايند و حدود يكصد نفر را كـشته و           نمايند، قزاقان رضاخان بي محابا روي مردم آتش مي          گوهرشاد تجمع مي  

مـردم اطـراف    ... گريزنـد   الظـاهر مـي     ند و نظاميان علي   نماي  اما مردم متفرق نگشته و مقاومت مي      . كنند  زخمي مي 
شوند، غذاي مورد نياز مردم متحصن در مـسجد از            مشهد با داس و چهارشاخ و بيل به طرف مسجد سرازير مي           

مسجد پيرزن كـه    . شوند  گردد، زنان خواستار شركت در نهضت و حضور در آن مي            بيرون توسط مردم تأمين مي    
 11روز شـنبه    ... گردد  قع است با زدن چادري براي زنان مسلمان و شجاع آماده مي           در وسط مسجد گوهرشاد وا    

 مسجد ديگر جاي سوزن انداختن ندارد، شعارهاي ضد سلطنت رضاشـاه            1314 تير   21 برابر با    1354الثاني    ربيع
 تـار و مـار      مـسجديان را  :  دهد كه   رضاخان دستور مي  ... شود  زدايي داده مي    المللي و ضد حجاب     و ضد كاله بين   

ها و توپهاي سنگين بر بامهاي مشرف به حياط مسجد گوهر شـاد و در خيابـان تهـران روبـروي                       مسلسل... كنند
،    گذشته بود كه صداي  غرش مسلسلهاي نظاميان        1314 تير   22هاي شب     پاسي از نيمه  ... يابد  مسجد استقرار مي  

! اندهي سرلشگر ايرج مطبوعي براي فتح مـسجد آسمان مقدس خراسان را به لرزه انداخت و قشون شرق به فرم  
نظاميان با كشتن بيش از     ... ها نكرده بودند    به قول خودشان كاري كردند كه روس      . شروع به قتل عام مردم كردند     

دو هزار تا پنج هزار تن و دستگير كردن هزار و پانصدنفر توانستند قلب مقـاومين مـسجد گوهرشـاد را درهـم                       
شـدگان در گـودالي در        ها را هم همراه كـشته        كاميون جنازه بردند و زخمي     56اهد عيني   به گفته يك ش   .. شكنند

 چند ساعت پس از گذشت     1314 تير   23از صبح روز يكشنبه     ... مال و باغ خوني مشهد دفن كردند        محله خشت 
ر مخفـي  اي ديگ شوند و عده شود، عدة زيادي گرفتار مي حماسة خونين گوهرشاد بازداشت روحانيون شروع مي    



حوزة علمية مشهد تقريباً از هم پاشيده و تعدادي از مدارس ديني تخريب             ... كنند  شده و سپس ايران را ترك مي      

  290 ....شود مي
ـ تبعيد سلطان الواعظين به كرمان به خاطر بدگويي عليه مذهب بهائيت واز كرمان به نقاط ديگـر بـه خـاطر                 

   291 . حمايت مردم از وي

ها به حفظ حجـاب در مـسجد          ي به نام سيدمحمد يزدي عليه كشف حجاب و ترغيب زن          ـ سخنراني روحان  
پز در آن مجلـس عليـه كـشف حجـاب كـه منجـر بـه تبعيـد          ملك كرمان و شعار دادن فردي به نام صفر كاشي    

  292 .پز به سيرجان شد روحاني مذكور به يزد و صفر كاشي
در يكـي از    :   بـدين شـرح كـه      1313در سال   )  اسيري  لفا(الدين فالي     ـ دستگيري و زنداني شدن سيد حسام      

اصغر حكمت وزيـر      شود در اين جشن علي       در مدرسة شاهپور شيراز جشني برپا مي       1313شبهاي جمعه اسفند    
پـس  .. گـردد  افتد كه چون بمب در شهر شيراز منفجر مي         در پايان جشن اتفاقي مي    . كند  معارف وقت شركت مي   

اي دختر جوان بر روي سن ظـاهر گـشته و پوشـش از روي برگرفتنـد و بـا                      ها عده  از ختم گفتارها و سخنراني    
،  اي بنـا بـه اعتـراض    حاضرين دچار شگفتي شده و عـده . اي باز و گيسواني نمايان پايكوبي را آغاز كردند  چهره

 بداننـد  خواستند مردم مي.  فرداي آن روز در مسجد وكيل شيراز اجتماع عظيمي برپا گشت          . جشن را ترك گفتند   
بر فراز منبر قـرار گرفـت و در         )  فال اسيري (سيدحسام الدين فالي    . كه در مقابل اين توطئه عظيم چه بايد بكنند        

آميز ديروز را محكوم ساخت و مسئولين حكومت را بـه بـاد               حاكميت جو اختناق و خفقان و زور، رفتار توهين        
،   سيد مذكور در چنگال دژخيمان رضاشاه افتـاده       ... اشندها ب   انتقاد گرفت و به مردم هشدار داد كه مواظب توطئه         

  ....  دستگير و محبوس گشت
در )  السالم  عليه(جلوگيري از مجالس وعظ و خطابه و سخنراني و روضه و عزاداري براي اباعبداهللا الحسين                

بـا خرافـات و   آوردنـد مبـارزه      مساجد و تكايا از جمله اقدامات رضاشاه بود و دليلي كـه بـراي توجيـه آن مـي                  
هـا و مـساجد بـا گذاشـتن صـندلي و نشـستن                گونه مجالس در تكيـه      دهد كه اين    او دستور مي  ... موهومات بود 

دولت نيز در جهت انجام اراده و خواست او دستورات اكيدي به اسـتانداران  ! شنوندگان بر روي آن انجام پذيرد  
كنند كه زنـان و       وه بر اين كه در اين دستورها قيد مي        عال. نمايند  و بخشداران صادر و عين دستور او را ابالغ مي         

هـا بايـد بـدون     خـواني كننـد و البتـه زن    مردان با هم در يك جا روي صندلي و نيمكت نشسته و استماع روضه   

  293!! حجاب هم باشند
دشمني سرسختانه رژيم پهلوي با روحانيت از زمان به قدرت رسيدن رضاخان تا سقوط محمدرضا پهلـوي                 

اي از محـدود      ، لحظـه    از زمان سلطنت رضـاخان    . از آن مسايلي است كه نياز به بررسي همه جانبه و عميق دارد            
 كردن و از خاصـيت انـداختن        ها و تخريب و نابودي مساجد يا بي اثر          ، سركوب نمودن و قتل و تبعيد آن         كردن

، تشكيل مؤسسه وعظ و       ، صدور تصديق با شرايط خاص براي روحانيون         اتحاد شكل لباس  . ها فروگذار نكرد    آن



ها  ، تأسيس دانشكده معقول و منقول براي جذب روحانيون و خالي كردن حوزه  خطابه در مقابل حوزة علميه قم     
اي از اين اقـدامات رسـمي هـستند و     گوشه...  علميه براي طالب و، برقراري امتحانات خارج از حوزه   از طالب 

حال آن كه اقدامات مختلف ديگري نيز به انجام رسيده كه رسماً نه اعالن شـده و نـه بـه صـورت كتبـي از آن                           
هـا يعنـي مـساجد و     هـاي آن  رازي در تشريح وضع روحـانيون و پايگـاه   محمد شريف.  مدركي باقي مانده است 

شـباهت     بي ] مؤسس حوزه علميه قم   [اهللا حائري     زمان آيت «: نويسد  در زمان حكومت رضاخان مي    مدارس ديني   
خوار )  السالم  عليه(، چنانچه در آن زمان شيعيان آل علي           يوسف ثقفي نبوده    بن  اميه و حكومت حجاج     به زمان بني  

، نيز مـؤمنين و پيـروان         بوده)  ره (اهللا حائري   و محكوم به اعدام بودند در زمان رضاشاه كه معاصر با مرحوم آيت            
چه مقدار از شـيعيان فـداكار و گوينـدگان نـامي اسـالم را           ... ذليل و زبون بودند   )  اهللا عليه و آله     صلي(آل محمد   
االسالم بافقي و حاج آقا حسين قمي و          اهللا حاج آقانوراهللا اصفهاني و برادرش حاج آقا جمال و حجت            چون آيت 

هـاي دينـي      نشين نمـوده و از مـساجد و پـست            را تبعيد و يا مسموم و مقتول و يا خانه          علماي عالي قدر اسالم   
گفت زبانش را از دهانش بيـرون آورده و او را خفـه               زد كلمة حقي مي     هر كس حرفي مي   .ساقط و ممنوع كردند   

ـ ... مسجدخراب كردند، جلوي نماز جماعت را گرفتند، مردم را از رفتن بـه مـسجد و               ... كردند  مي ... ع كردنـد  من
هـا    از پـستوي خانـه    . را ممنوع كردنـد   )  السالم  عليه(اذان گفتن و قرآن خواندن و عزاداري نمودن بر امام حسين            

سـاختند و محكـوم بـه زنـدان و جريمـه       بردند و پرونده مـي  روضه خوانها و وعاظ و مستمعين را به دادگاه مي         
 حوزه علميه و اين عده محدود و معدود اهل علم بود و             ها تصميم و جديتشان در به هم زدن         دولتي... كردند  مي

حقاً هم كوتاهي نكردند، آنچه را كـه نكردنـد توانـايي و قـدرت آن را نداشـتند و اال مـضايقه از مقـدور خـود                
 سال عمر دار فـاني را وداع  83پس از )   ش ه.  1315( ق  ه.  1355وقتي مرحوم حائري در ذي قعده . ننمودند

اول كاري كـه نمـود      ...  ذي قعده كه خبر فوت ايشان در قم و تهران و ساير بالد منتشر شد               17بح  در ص ...  گفت
اين بود كه نگذاشتند نصف روز هم براي آن فقيد مجلس سوگواري گذارده شود و آمدند و به خصوص علمـا                     

ند و هـر وقـت بـه        ، آن را جمع كرد      و طالب را متفرق كرده و مجلس فاتحه را در همان ساعت اول به هم زده               
چرا شما معطـل هـستيد، بزرگتـان كـه مـرد و از ميـان شـما رفـت ديگـر چـه                        «: گفتند  رسيدند مي   اهل علم مي  

  294».خواهيد، برويد از قم و متحدالشكل شويد و متفرق گرديد، دوره آخوندي تمام شد مي
يس بنـابر مـصالح خـود       ، تـا ايـن كـه انگلـ           اين وقايع تلخ تا آخرين روزهاي سلطنت رضاخان ادامه داشت         

 بر جـاي پـدر      1320، محمد رضا در شهريور سال         تصميم به بركناري او و جايگزيني پسرش محمدرضا گرفت        
وي نيـز هماننـد پـدر تـاج دارش در           . نشست و دوره دوم ديكتاتوري پهلوي با انتصاب او به سلطنت آغاز شد            

پرچمداران آن يعني روحانيت آگاه و مبارز       طول بيش از سي سال حكومت خود نسبت به آيين مقدس اسالم و              
ها را روا داشت و از قتل و شكنجه و بستن و تخريب               ها و جنايت    هاي اسالم يعني مساجد بدترين ظلم       و پايگاه 

هاي اربابان انگليسي و امريكايي خـود         مساجد فروگذار نكرد و در جهت برآوردن منافع و دستورات و خواست           
  . دريغ و مضايقه ننمود



الملوك پـرورش يافتـه و بـديهي اسـت محـصول           حمدرضا در خانه و دامان شخصي چون رضاخان و تاج         م
در مورد رضاخان توضيحات مختصري داده شد و اما در مورد مادر            . چنين خانه و پدر و مادري چه خواهد شد        

  .  ارايه نماييمالملوك و كالً وضع و مهد پرورش پهلوي دوم ضروري است توضيح مختصري را  وي به نام تاج
، دومين همسررضاخان بود، كه پس از درگذشـت           الملوك فرزند تيمورخان ميرپنج     مادر محمدرضا به نام تاج    

الملوك فرمانده فوج قزاقي بود كه رضاخان از آن برخاسته بود و از               تيمورخان پدر تاج  . همسر اولش اختيار كرد   
در آن زمان براي رضاخان افتخاري      .  و سكونت گزيده بودند    مهاجران آذربايجان شوروي بودند كه به ايران آمده       

الملـوك ازدواج كـرد و از او داراي            ش با تاج   1294وي در سال    .  بود كه با دختر يك ميرپنچ ازدواج كرده است        
، تنـدخو، هوسـباز،       وي زني بداخالق  ... ، محمدرضا و اشرف كه دوقلو بودند و عليرضا          شمس: چهار فرزند شد  

الملـوك در     بعد از اين كه رضاشاه در تبعيد مرد، هنوز كفن او خشك نـشده بـود كـه تـاج                   . فاسد بود بي حيا و    
تهران غالمحسين صاحب ديوان را به عنوان معشوقه خود برگزيد و چهار سـال بعـد از آن بـا يكـديگر ازدواج                       

ه غالمحسين اكتفـا نكـرد و       اما ملكه مادر ب   ... الملوك بود   صاحب ديوان در واقع هم سن و سال پسر تاج         ! كردند
،  علـي خـرم    سالگي رحـيم 80 ـ  85بعدها چندين همسر رسمي و غيررسمي انتخاب كرد كه آخرين آن در سن 

بعد از انتخاب توسـط     . سواد با هيكلي درشت بود      علي خرم يك روستايي بي      رحيم. يك كارگر آسفالت كار بود    
كاري ترقي كـرد كـه تأسيـسات          لگي ساده يك شبه به مقاطع     ، از كارگري و عم      ، به عنوان معشوقه      ساله 85ملكه  

حميدرضـا پهلـوي    ... و كاباره جزيره جزء امـالك او بـود          )  ، كرج   پارك ارم فعلي در بزرگراه تهران     (پارك خرم   
:  داشـت   پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران اظهـار مـي         )  الملوك  فرزند رضاخان از زن چهارمش بنام عصمت      (
يك بـار كـه   . بسيار آلوده به فساد اخالقي بود و حتي درزمان حيات رضاشاه نيز داراي معشوقه بود     الملوك    تاج«

با همسرش مشكوك شده بود آن قـدر او را          )  به نام سليمان بهبودي   (رضاشاه نسبت به  ارتباط خادم منزل خود         
)  شمس بنام مهرداد پهلبـد     شوهر(او مدتي با تهديد و ارعاب با دامادش         . كتك زد كه در معرض مرگ واقع شد       

ملكـه مـادر كـه      «: به گفتة يكي از رهبران سلطنت طلب در خارج از كشور          » .ارتباط نامشروع برقرار ساخته بود    
اي كه از اين رهگذر       كند بدون مالحظه سن و سال خود و لطمه          نزديك به نود سال دارد و به سختي حركت مي         

و ايـن   ....  در آپارتمانهايـشان در نيويـورك     !! آيـد   هـا وارد مـي      طلب و پرسـتيژ آن      به مبارزات گروههاي سلطنت   

  295 »! آبرويي نهضت شده است موضوع باعث بي
لـذا  .  ، تحت تربيت مربيان غربي نيز قـرار گرفـت           هاي ناپاك و آلوده     محمدرضا عالوه بر تربيت در اين دامن      

او از كـودكي تحـت سرپرسـتي زنـي          . بيگانگي او از دين و فرهنگ ملي از پدرش نيـز بيـشتر و شـديدتر بـود                 
شـد، قـرار گرفتـه و تـا           ، خانم ارفع ناميده مي      الدوله  فرانسوي كه به لحاظ ازدواج با يكي از پسران خانواده ارفع          

اين خانم از جملـه معـدود   .  ، سرپرستي او را به عهده داشت        زماني كه محمدرضا براي تحصيل به سوئيس رفت       
شد و او تنها زني بود كه در          ، بدون حجاب از خانه خارج مي        ل از كشف حجاب   زناني بود كه حتي چند سال قب      

محمدرضا پـس از رسـيدن بـه     .  زمان تغيير سلطنت و تفويض آن به رضاشاه در مجلس مؤسسان شركت داشت            



هاي پدر را ادامه داد بلكه به آن شدت و حرارت بيشتري داده و بـا گـسترش بـي حـد و                         سلطنت نه تنها روش   
، جشنهاي فرهنـگ   ها و مجالت ، سينما، روزنامه اهر غربي و تبليغ و نشر آن از طريق راديو و تلويزيون           حصر مظ 

هـا باعـث      هـا و حمايـت      مبارزه با مظاهر اسالم و فرهنگ ملي و تشويق        ... و هنر، جشن دو هزار و پانصدساله و       
نان پاك و ذاتاً مذهبي و معتقد اين مرز و بوم           ها شد و جوا     ها و كافه    ها، قمارخانه   رشد فزاينده مراكز فساد، كاباره    

ها پيگيري همين موضوعات بوده و از سرنوشت خود  را آن چنان آلوده كرده بود كه تمام ذكر و فكر و همت آن
، مظاهر    و كشور غافل و دورمانده بودند و  كار به جايي كشيده شده بود كه بنا بود در چند سال اواخر حكومت                     

  296.ن كشور جنبه قانوني و رسميت پيدا كند و براي آن آيين نامه اجرايي تنظيم و ابالغ نمايندفساد غربي در اي
منتهي با خروج رضاشاه از ايران و ايجاد آزادي نسبي كه به واسطة هرج و مرج ناشي از جنگ جهـاني دوم                      

ضاشاهي مجال چـاپ و نـشر       ايجاد شده بود و انتشار انواع وا قسام نشرياتي كه به علت ديكتاتوري و اختناق ر               
محمدرضـا  ... يافتند و باال رفتن سواد و درك عمومي از اوضاع و حوادث و بروز روحانيت بيدار و آگـاه و                     نمي

خواهي از اين  طلبي و عدالت هاي مبارزه يعني مساجد را قلع و قمع نمايد و صداي حق            ، پايگاه   هيچگاه نتوانست 
ي جاري و ساري بود، اگر چه كه بسياري از روحانيون و مردم مـؤمن و                هاي خدا تا پيروزي انقالب اسالم       خانه

هايي از اين مبارزه بين آنچـه         به عنوان نمونه گوشه   . متدين اين مملكت بهاي آن را با جان و مال خود پرداختند           
  .  كنيم محمدرضا در پي آن بود و آنچه با مبارزات روحانيت انقالبي به دست آمد را ذيالً ذكر مي

 پس از گاليه از بي حرمتي به مساجد، از وجود موانع بر   17/7/1320اهللا سيدابوالقاسم كاشاني در تاريخ        تآي
.. «:نويـسد   كنـد و مـي      سر راه تحصيل علوم اسالمي در حوزه و جايگزيني آن با علوم جديد، به شدت انتقاد مي                

، كالس جديد و ورزش و فوتبـال   ، با كمال بي شرمي و جسارت مساجد كه احترامش ضروري دين اسالم است   
انـد، از جملـه ايـن كـه اوقـاف راجـع بـه حـضرت            هاي آن را به ثمن بخس به يهود فروختـه           قرار داده و فرش   

، صرف كالس رقص      را كه متعذر المصرف قرار داده و عوايدش را وزارت اوقاف تصرف نموده            )  ع(سيدالشهدأ
ادي نقض اين قـوانين محكمـة الهيـه و مملكتـي را علـي رئـوس                 كدام قانون اقتص  . نمايد  و موسيقي و امثاله مي    

حرمتي مأموران رژيم بـه مـسجد، بـه      آبادي نيز با بي     اهللا شاه   آيت» . ، معلوم نيست    شرمي نموده   االشهاد با كمال بي   
وي به مأموراني كه با كفش به مسجد وارد شده بودند تا او را دستگير كنند، پرخاش كـرده                   . شدت برخورد كرد  

  . ها ترسيدند و از مسجد بيرون رفتند ود و چنان اين عمل قاطع و كوبنده بوده كه همگي آنب
حجابي در مساجد به مبارزه       به دنبال دخالت رژيم در مساجد بود كه فدائيان اسالم تصميم گرفتند تا عليه بي              

 كـه در جلـوي خـان مـسجد          اي  بـر روي پـرده    . آنان برنامة خود را از مسجد شاه و بازار آغاز كردنـد           . برخيزند
حجاب به مسجد سـلطاني       ورود زنان بي  «:  نصب شده بود، نوشته بودند     ] ، مسجد امام فعلي     مسجد شاه [سلطاني  

  »  اكيداً ممنوع است
اي نيز به اين منظور منتشر كردند و مأموراني از جوانان تعيين كردند تا جلوي درهـاي مـسجد شـاه                       اعالميه

اين مقاومت به حدي شديد و گسترده بود كه سـرتيپ  . حجاب جلوگيري كنند   زنان بي نگهباني دهند و از ورود      



، به منزل آقاي بهبهاني رفت و خود مسئوليت ا ين امـر را بـه عهـده                    شهرباني) 1326سال  (صفايي رييس وقت    
مي گرفت و سپس با درخواست آقاي بهبهاني از نواب صفوي و مذاكراتي كه بين نواب صفوي و سيدحسين اما                 

  297 .، مسئوليت اين كار برعهدة شهرباني قرار گرفت و كار با موفقيت فدائيان اسالم دنبال شد انجام گرفت
 اسـت و آن مـاجراي       1327كند مربـوط بـه سـال          االسالم فلسفي نقل مي     واقعة ديگري را كه مرحوم حجت     

يشان فيصله يافـت و در نتيجـه        اهللا بروجردي و وساطت ا      تخريب بنا و مسجد مادر شاه است كه با دخالت آيت          
هـا بـه مـساجد در زمـان رضاشـاه و              حرمتـي   اين امر يكي از بزرگترين بـي      . مسجد ارك به جاي آن ساخته شد      

جريان از اين قرار بـود كـه   . محمدرضا پهلوي بود كه خوشبختانه از چشم تيزبين علماي آن دوران مخفي نماند          
 1319هايي از مسجد تخريب و قسمت ديگـر آن در سـال               سمت، ق   هاي اطراف ميدان ارك     براي گشايش خيابان  

 ريال دريافـت و     840/194جزء وزارت پيشه و هنر شد، ادارة اوقاف نيز بهاي زمين و مصالح مسجد را به مبلغ                  
داري كـل تحويـل نمايـد تـا طبـق             به ادارة حسابداري تسليم كرد كه به حساب وجوه عمومي اوقاف به خزانـه             

اگر چه ساختمان مسجد در زمان رضاشاه به كلـي ويـران            . مصرف  خريد رقبة ديگري برسد     مقررات قانوني به    
در دورة محمدرضا شاه تصميم قطعي گرفته شـد كـه سـاختمان    .  شده بود ولي هنوز بقايايي از آن وجود داشت    

رت خانـه از    ، يكـي از كارمنـدان آن وزا         در اين زمان  . مسجد به كلي ويران و زمين آن جزء وزارت اقتصاد شود          
ايـشان در همـان زمـان بـراي         . اهللا بروجردي رسـانيد     قضية تخريب مسجد آگاه شد و موضوع را به آگاهي آيت          

هاي وقت چندين بار پيغام فرستاد تا از تخريب مسجد مادر شاه جلوگيري شود، اما اين درخواستها بدون                    دولت
، مرحوم بروجردي در تاريخ       جد شروع شده است   پاسخ ماند تا اين كه به ايشان خبر رسيد كه تخريب كامل مس            

منـدي ايـشان بـه        االسالم فلسفي نوشت كه شاه را مالقات كند و ضمن بيان عالقه             اي به حجت     نامه 15/9/1327
، تأثير سوء بي توجهي مقامات دولتي را نسبت به اين امر كه به ضرر مقـام سـلطنت نيـز                       حفظ موقعيت سلطنت  

  :  ، بگويد، در قسمتي از نامه ايشان چنين آمده گذاشتهست و اثر نامطلوب خواهد 
، مساجد و معابد مسلمين را علناً خراب كنند و بعد محلـي را كـه                  سوء تأثير اين معني كه در مركز مملكت اسالم        ... «

  » ...ها عمل شود، گوشزد و عرض نمايند كنند، با نهايت تجليل از آن بعضي فرق ضاله به عنوان معبد بنا مي

، سـرانجام هيـأت    وزير بـراي بررسـي ايـن موضـوع        به دنبال مالقات فلسفي با شاه و دستور او به نخست           و
، مسجد را به آقايان فلسفي و حاج   جلسه تشكيل دادند و پس از رايزني و مشورت   1327 دي ماه    30وزيران در   

داننـد عمـل    د، هرگونـه صـالح مـي   ، تحويل دادند تا در امور مسج اهللا بروجردي ، نمايندگان آيت  رضا شاهپوري 

  298 .كنند
 ش به مجلس فرستاد ولـي چـون         1338اي به نام اصالحات ارضي در سال          شاه با فشار دولت آمريكا اليحه     

به دنبال سفر چندين مقام بلندپايه امريكايي به ايران همچون مستر پاولز،      . زمينة اجراي آن آماده نبود متوقف شد      
 رهسپار امريكا شـد و      1341 فروردين   21براي اجراي رفرم آمريكايي خويش در       ، شاه     مشاور مخصوص كندي  

اولـين  . وزيري منصوب كـرد      تيرماه همان سال به نخست     2را در   ) وزير دربار (، اميراسداهللا علم      پس از بازگشت  



يـشي آن اتخـاد     بر ضد اين انقالب شاهانه و رفراندوم نما       )  ره( گيري آشكار و سازمان يافته را امام خميني         موضع
  :  از اين توطئه بزرگ پرده برداشتند2/11/1341كردند و در اعالميه سه شنبه 

اي بـراي از بـين        ، مقدمـه    رسد اين رفراندوم    كنند و به نظر مي      مقامات روحاني براي قرآن و مذهب احساس خطر مي        «

  » . بردن موارد مربوط به مذهب است

تهران شاهد تظاهرات بر ضد آن بود و مردم با قـرار قبلـي        )  ره(ني  به دنبال تحريم رفراندوم توسط امام خمي      
، اعالميه    اهللا بهبهاني در سه راه سيروس راه افتاده و در آن جا آقاي فلسفي طي سخنراني مهم                  به سوي منزل آيت   

آقايان خوانساري و بهبهاني را در خصوص تحريم رفراندوم خواند و سـپس از مـردم خواسـت بعـدازظهر، در                     
،   مأمورين رژيم با اطالع از اين مـسئله       . سجد سيدعزيزاهللا در بازار تهران اجتماع و مخالفت خود را اعالم كنند           م

مشابه ايـن  . بعدازظهر در بازار حاضر شدند و مردم را به خاك و خون كشيدند و تعداد زيادي را دستگير كردند                
ا سركوب نيروهاي انقالبي و معترضـين بـه وسـيله    حادثه در چند جاي تهران و شهرستانها نيز رخ داد كه همه ب        

،    با اعالم نتايج رفراندوم نمايـشي      1341باالخره شاه در ششم بهمن      . نيروهاي نظامي و انتظامي رژيم مواجه شد      
هاي قبلي خـود كـه عمـدتاً براسـاس            رژيم پهلوي در پي سياست    . گانه انقالب را به تصويب رساند       اصول شش 

، 1341 مهـر    16ريزي شده ديگري را انجـام داد و در            ستيزي بود، يك حركت برنامه      اسالمزدايي و     تئوري اسالم 
 1342هاي ايالتي و  واليتي را در هيأت دولت اسداهللا علم و در غياب مجلس بيستم كـه تـا سـال                         اليحه انجمن 

عنـا كـه برخـي      در اين اليحه نسبت به مباني اسالم تعرض شده بود بـه ايـن م              . تشكيل نشد، به تصويب رساند    
  : شرايط مهم و اساسي را حذف كرده بود

ــ حـذف سـوگند بـه قـرآن در           .  ـ حذف اعتقاد به دين اسالم از شرايط احراز صالحيت نمايندگان مجلس           
  .  مراسم تحليف نمايندگان

  ـ اعطاي حق رأي به زنان 
با اين اليحـه شـد   )  ره(يني آنچه كه مسلم است دو بند اوليه باعث مخالفت بيشتر روحانيت به ويژه امام خم          

اي بـراي بـه فـساد         و در خصوص بند سوم نظر امام اين بود كه اعطاي حق شركت بانوان در انتخابـات مقدمـه                  
كشي از زن به عنوان نيروي كار ارزان قيمت و مسخ نقش تربيتي زن و تبـديل شـدن او بـه                        كشيدن زنان و بهره   
ر حالي كه مردها آزادي عمل ندارند، شـعار آزادي زنـان معنـايي جـز     د«: فرمود باشد، امام مي كاالي تبليغاتي مي 

هـا و     هـا، تلگـراف     ها با اين اليحه به وسيله اعالميه        ، مخالفت   با هدايت و روشنگري امام    » . توطئه نخواهد داشت  
شت نشيني كرد و اين اليحه را پس از گذ          سرانجام دولت عقب  . هاي وعاظ در مساجد و تكايا آغاز شد         سخنراني

  299.   پس گرفت1341 آذر 21حدود دو ماه از تصويب آن در 
 حضرت امام در مقابله با اقـدامات ضـد اسـالمي شـاه در تـصويب و اجـراي                    1342با نزديك شدن نوروز     

بود، تحريم كرد، در دوم فـروردين  )  ع(انقالب سفيد، نوروز آن سال را كه مصادف با شهادت امام جعفر صادق      
سبت مراسم سوگواري در مدرسه فيضيه قم برگزار شد كه ناگهان مأموران انتظـامي و امنيتـي      به همين منا   1342



رژيم وارد مدرسه شده و مردم و طالب را به خاك و خون كشيدند و عده زيادي را كشته و مجروح نمودنـد و                        
: اي فرمـود    الميـه امام با صدور اع   .در سوم فروردين نيز پس از ورود به مدرسه به ضرب و شتم طالب پرداختند              

تقريباً همه آيات عظام و مراجع عاليقدر و روحانيون و خطبا شـروع بـه               » ، خاطرات مغول را تجديد كرد       دولت«
 21اهللا حكـيم در تـاريخ         محكوم نمودن و تقبيح اعمال جنايتكارانه رژيم شاه نمودند، طوري كه از طـرف آيـت               

  300 .م در مسجد ارك تهران برگزار شد مراسم ختمي به مناسبت فاجعه فيضيه ق42ارديبهشت 
، مردم در پوشش عزاداري بار ديگر صداي اعتراض خود را نسبت به رژيم بلند كرده             با فرا رسيدن ماه محرم    

. ، حتـي تـا پـشت درهـاي كـاخ مرمـر پـيش رفتنـد                  هاي عزاداري و در واقع تظاهرات       و با به راه انداختن دسته     
 ق  1383 محـرم    12شـب   . مدرسه و مسجد حاج ابوالفتح تظـاهرات كردنـد        دانشجويان نيز از مسجد هدايت تا       

يورش برده و او را دستگير و )  ره( ، نيمه شب به منزل امام خميني  ش مأمورين ساواك1342 خرداد 15مطابق با 
هد و  اهللا قمـي در مـش       ، آيـت    در همان شب و هم زمان با دستگيري امام        .راه محافظين به تهران اعزام كردند       به هم 
ها مردم قم به پا خاستند، مردم        به دنبال اين دستگيري   . اهللا محالتي در شيراز دستگير و به تهران انتقال يافتند           آيت

پوشان حركت كردند و آن جنايت هولناك در كشتار سبعانه مـردم بـه                ورامين نيز از پيشوا به سوي باقرآباد كفن       

هران و شهرستانها دستگير و راهي زندان شدند و مـساجد بـه    پس از آن بسياري از علماي ت      301 . وقوع پيوست 
رژيم شاه در اطاعت كامل از اربابان خود در مهرماه          .  شدت تحت كنترل مأموران ساواك و شهرباني قرار گرفت        

را در مجلـس شـوراي ملـي بـه تـصويب            )  كاپيتوالسـيون ( طرح مصونيت قضايي مستـشاران آمريكـايي         1343
رسـيد و ايـشان در      )  ره(ييات اين مصوبه با اين كه محرمانه بود، بـه دسـت امـام خمينـي                 جز. نمايندگان رساند 

  : چهارم آبان اقدام به سخنراني عليه اين مصوبه نمودند، در بخشي از سخنان خود فرمودند
 يـا   اگر يك خـادم امريكـايي     ... ، عظمت ارتش ايران پايكوب شد       عزت ما پايكوب شد، عظمت ايران از بين رفت        ... «

يك آشپز امريكايي مرجع تقليد شما را در وسط بازار ترور كند، زير پاي خود منكوب كند، پليس ايران حـق نـدارد                       

هـا    جلوي او را بگيرد، دادگاههاي ايران حق محاكمه وي را ندارند، بايد پرونده به امريكا بـرود و در آن جـا اربـاب                       

  302 »... ما با اين مصيبت چه كنيم. تكليف معين كند

حـضرت امـام عـالوه بـر ايـن سـخنراني            .  سخنراني امام به صورت نوار به سرعت در كـشور پخـش شـد             
اي نيز در اين باره نوشته و فرداي همان روز توسط حاج مهدي عراقي جهت چاپ و نشر ازامام تحويل                      اعالميه

  303 . هزار نسخه آماده و پخش شد250گرفته شد و بيش از 
در قم به صحنة مبارزه تبديل شد و هـر شـب يكـي از               )  ع(د امام حسن عسگري     بعد از اين سخنراني مسج    

در .  اين برنامـه تـا شـب سـيزدهم آبـان ادامـه داشـت              . كرد  علما در محكوميت طرح كاپيتوالسيون سخنراني مي      
 ايشان را   اي كماندو و چترباز، خانة امام را در قم محاصره نموده و             ، عده   نخستين دقايق بامداد روز سيزدهم آبان     

دستگير و بالفاصله به فرودگاه مهرآباد برده و سوار هواپيما نموده و به تركيه تبعيد كردند، ساواك اطالعيه تبعيد              
در قم و تهران حكومت نظامي اعـالم شـد و بـازار قـم و تهـران تعطيـل                    . اهللا خميني را از راديو انتشار داد        آيت



،   المالقات شدند و فرزند ارشد حـضرت امـام          و شريعتمداري ممنوع  ، مرعشي     ، گلپايگاني   آيات عظام قم  . گرديد
، درسـهاي حـوزة علميـه و          بـه همـين مناسـبت     . قلعه تهران منتقل شد     حاج آقا مصطفي دستگير و به زندان قزل       

، تهران و مشهد و بسياري از شهرستانها تعطيل شد            عنوان اعتراض در قم     نمازهاي جماعت بسياري از مساجد به     

  304 .تعطيلي حدود يك ماه طول كشيدو اين 
يكي ديگر از وقايعي كه در تحريك احساسات ضدشاهنشاهي مردم و انقالبيون مـؤثر بـود، بلكـه خـود بـه                      

 2500هـاي     عنوان نقطه عطف در شروع و جوشش مبارزات مسجد و اهل مسجد شد، برگزاري مراسـم جـشن                 
ساجد بهتـرين محـل بـراي ابـراز ايـن احـساسات و       دانست كه مـ  رژيم مي .  بود 1350ساله شاهنشاهي در سال     

هـا اقـدام بـه        تواند باشد، لذا پـيش از آغـاز جـشن           ها و بهترين مكان براي روشنگري و رسوايي او مي           مخالفت

  305 .داد، نمود ها را مي العمل آن ، روشنفكران و دانشگاهياني كه احتمال عكس دستگيري روحانيون
توان از فـوت مرحـوم        مت محمدرضا پهلوي و حركت انقالبي مساجد مي       از جمله وقايع مهم در زمان حكو      

آميـز در روزنامـه اطالعـات و اعتـراض گـسترده       ، حاج مصطفي خميني و درج مقاله تـوهين      دكتر علي شريعتي  
 و برگزاري چهلـم شـهداي قـم در تبريـز در             1356 دي   19روحانيون و مردم متدين و مبارز قم و واقعة كشتار           

هـاي   گير شـدن شـعله    و تكرار جنايت رژيم و ادامه زنجيره برگزاري مراسم چهلم و همه     1356من   به 29تاريخ  
 دكتر علي 56 خرداد 29در تاريخ .  ياد كرد1357 بهمن 22انقالب در سراسر كشور و پيروزي شكوهمند آن در 

،  د اعظـم تجـريش  برطبق اسناد موجود، مراسم يـادبود وي در مـساجد سـيدعزيزاهللا، مـسج      .  شريعتي درگذشت 
اهللا كاشاني در پامنار، مسجد شهرري و در          ، مسجدآيت   ، مسجد جامع بازار، مسجد جامع سبز نارمك         مسجد ارك 

 دانشجويان پـس از تجمـع در        5/4/56در مسجد سيد عزيزاهللا در تاريخ       .شهرستانها نيز به همين نحو برگزار شد      
 1/4/56در مـسجد اعظـم تجـريش در تـاريخ           . نمايند   مي مسجد اقدام به دادن شعار عليه رژيم و پخش اعالميه         

هـاي انقالبـي      اقدام به سخنراني در خصوص شخصيت و زندگي آن مرحوم و بيان قسمتهايي از بيانات و نوشته                
در همين  . شوند  كنندگان در مراسم ترحيم خواستار اعدام قاتلين شريعتي مي          در مسجد ارك شركت   . نمايند  او مي 

در عراق در تاريخ    )  ره(اهللا سيد مصطفي خميني فرزند ارشد حضرت امام خميني            كوك آيت اثنا خبر رحلت مش   
، مشهد و تقريباً تمام شـهرهاي         ، شيراز، اصفهان    ، تهران   گردد، در قم    وري حركت انقالب مي      باعث شعله  1/8/56

ات حضرت امام كشور مراسم متعدد بزرگداشت آن مرحوم و سخنراني و روشنگري نسبت به شخصيت و مبارز
  : در تهران مراسم ختم متعددي در مساجد. گيرد انجام مي)  ره(خميني 

، مـسجد ارك در ميـدان         ، مسجد وفا در ميـدان شـوش         جامع تهران در بازار، مسجد لرزاده در خيابان لرزاده        
واقع در ميدان   )  ع(، مسجد امام حسين       زاري در شهرري    النبيين معروف به مسجد الله      پانزده خرداد، مسجد خاتم   

،   مرغـي   ، مـسجد فـالح در خزانـه قلعـه           ، مسجد امـام     ، مسجد همت تجريش     ، مسجد جامع كرج   ) ع(امام حسين   
، مـسجد جليلـي در خيابـان     ، مسجد امام چهارصددسـتگاه  مسجد جامع دماوند، مسجد شيخ صدوق در شهرري    

، مـسجد     آبـاد شـميران     ا، مسجد اعظم رستم   ، مسجد قب    رباط كريم تهران  )  ع(ايرانشهر، مسجد حضرت ابوالفضل     



 و روزهاي بعد از آن بـه مناسـبت چهلـم رحلـت              56 آذر   10گردد و اين مراسم در تاريخ         ، برگزار مي    امام كرج 
اين مراسم با سخنان كوبنده سخنرانان و شعارهاي انقالبـي جمـع كثيـري از               .يابد  مرحوم حاج مصطفي ادامه مي    

كننـدگان از مـساجد و انجـام          هاي مختلف و در بعضي مواقع خروج شـركت          ميهكننده و پخش اعال     افراد شركت 
اي با عنـوان ارتجـاع         روزنامه اطالعات با درج مقاله     1356 دي   17در تاريخ   . گيرد  تظاهرات عليه رژيم انجام مي    

،   ايـران و مردم متـدين و انقالبـي        )  ره(مطلق و توهين به حضرت امام خميني          سرخ و سياه به قلم احمد رشيدي      
شود روحانيون و مـردم قـم در مـسجد            و باعث مي  . گردد  موجب انفجار خشم مردم ايران باالخص مردم قم مي        
گـردد، طـالب      هاي علميه قم و مشهد تعطيـل مـي          حوزه. اعظم و ديگر شهرها اقدام به تجمع و اعتراض نمايند         

 به طرف ميـدان آسـتانه و سـپس بيـت            دي در مدرسة خان تجمع كرده و با دادن شعار          18علوم ديني در تاريخ     
شـود و رژيـم بـا حملـه            دي انجـام مـي     19مانند همين تظـاهرات در روز       . نمايند  اهللا گلپايگاني حركت مي     آيت

اين حادثه باعث سرعت گرفتن حركت عمـومي        . نمايد  اي را كشته و مجروح مي       مسلحانه به تظاهركنندگان عده   
 و تظاهرات مختلف و مجـالس متعـدد در مـساجد و تكايـاي اكثـر                 مردم عليه شاه و دستگاه حكومتي وي شده       

 بهمـن انجـام مراسـم       29در تـاريخ    . پذيرد  شهرهاي بزرگ و كوچك كشور در محكوميت اين جنايت انجام مي          
يادبود و چهلم شهداي قم در تبريز و اجراي مجدد كشتار مردم در آن شهر، حركت مقـدس مـردم ايـران را تـا                         

  306 .دهد  امتداد مي57 بهمن 22مي در پيروزي انقالب اسال
هـا، چـاپ و       ، هماهنگي   ها، تظاهرات   در تمام اين مبارزات نقش مساجد، نقش اساسي و بنياني بوده و تجمع            

از مساجد آغـاز و در      ...  هاي استعمار و رژيم وابسته به آن        ها، بيداري و روشنگري نسبت به توطئه        پخش اعالميه 
  : فرمايد رهبر كبير انقالب اسالمي در اين باره مي)  ره(امام خميني . رسيد مساجد به انجام مي

خواهنـد از دسـت شـما         ، ايـن را مـي       ، حـرب اسـت      مسجد يك سنگر اسالمي است و محراب محل جنگ است         ... «

ود در اين دو سه سال اخير، مسجد يك محلي ب         . اينها از مسجد بد ديدند، خصوصاً در اين دو سه سال اخير           ... بگيرنند

شـياطين دنبـال ايـن    ... خواهند اين سنگر را بگيرند اينها مي. كرد كه مردم را به نهضت و به قيام بر ضد ظلم تهييج مي      

هـاي آتيـه بايـد        ما بايد و نـسل    ... هستند كه اين اسالم را بشكنند، شياطين آنچه كه ازا اسالم ديدند از هيچي نديدند              

 در زير پرچم اسالم مجتمع شوند و اسالم همه چيز دارد؛ اسالم هـم دنيـا   متوجه باشند كه اين اسالم را حفظش كنند،  

  307 ».دارد، هم آخرت دارد، اسالم همه بعدها را نظر به آن دارد

، مركز انقالب و مركز آشنايي مردم با اسالم و وظـايف شـرعي آنـان در جهـت                     مساجد در انقالب اسالمي ايران    ... «

اين مساجد بـوده    . مسجد محلي است كه از آن بايد  امور اداره بشود          .  الم بوده است  هاي واالي اس    پاسداري از ارزش  

اين طور  . اين مراكز حساسي است كه ملت بايد به آن توجه داشته باشند           . كه اين پيروزي را براي ملت ما درست كرد        

يـروزي مـا بـراي اداره مـسجد     ؟ پ خواهيم چه كنـيم   ، ديگر  مسجد مي      نباشد كه خيال كنيم حاال ديگر ما پيروز شديم        

  308» . است

شمايي كه ايـن    .  هايتان و منبرهايتان را حفظ كنيد و بيشتر از سابق           شما بايد هوشيار باشيد كه مسجدهايتان و محراب       «



  309 ».، نه رها كنيد او را معجزه را از مسجد ديديد، حاال بايد برويد دنبال اين مركز معجزه

  : ن مورد فرمودمقام معظم رهبري نيز در اي
علت اين كه اين انقالب مبارك در ايران اسالمي پيروز شد، يكي از علل اين پيروزي و سهولت اين پيـروزي الاقـل                       «

ها مساجد را پر كردند، علماي اعالم مساجد را به عنوان يك مركـزي                اين بود، مردم به مسجد اقبال پيدا كردند، جوان        

،  شنگري افكار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد شد مركزي بـراي حركـت              ، براي رو    ، براي تربيت    براي تعليم 

، در دورة مـشروطيت هـم         ، براي افشاي اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژيم طاغوت           ، براي نهضت    براي آگاهي 

ب هم كه اين بـه      ، در دوره ملي شدن صنعت نفت هم تا حدودي همين جور بود، در زمان انقال                 همين جور بوده است   

مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در كشور عزيز اسالمي ما، بلكه در نقـاط مختلـف عـالم و در                        ... احد اعلي رسيد  

مـثالً در همـين كـشورهايي       .  هاي بزرگ و حركات اسالمي بزرگ شده اسـت          ، منشأ آثار بزرگ و نهضت       طول تاريخ 

هـا در زيـر سـلطه         د، مثل كشور الجزاير و ديگر كشورهاي كه سـال         آفريقا، كشورهاي شمال آفريقا كه مسلمان هستن      

ها بودند، قيام اين مردم از مساجد شروع شد، كه به پيروزي هم رسـيد و كـشورها اسـتقالل                      نظامي استعمار فرانسوي  

سـت  ها از د    آن روزي هم انقالب در اين كشورها رو به شكست رفت و استقالل خودشان را دوباره ملت                . پيدا كردند 

مـساجد را بايـد ملـت ايـران مغتـنم           ... دادند كه رابطه خودشان را با مساجد و با دين و ايمان مساجد قطـع كردنـد                

، هم دانـشگاه      هم مدرسه است  ... بيني و روشنگري و استقامت ملي به حساب بياورند          بشمارند، پايگاه معرفت و روشن    

، هم مركـز اتـصال بنـده بـه            ، هم مركز خلوص است      است، هم مركز تصفيه روح        ، هم مركز تفكر و تأمل است        است

بـه  . كنـد   جايي است كه انسان خود را به منبع اليزال فيض و قدرت وصل مي             .  ارتباط زمين و آسمان است    .  خداست

در مـساجد حـضور بايـد پيـدا         . بنابراين قـدر مـساجد را بايـد دانـست         . كند  خدا انسان خود را در مسجد متصل مي       

   310».كرد

انگيز مساجد در به وجود آوردن انقالب و هـدايت و رهبـري آن تـا رسـيدن بـه سـرمنزل                         تأثير شگفت  اين
مارسل بـوازار در    . مقصود از ديد انديشمندان خارج از كشور نيز پنهان نمانده و با صراحت به آن اعتراف دارند                

  : نويسد كتاب خود مي
هان است و اهميت اجتماعي و فرهنگي آن را از اين بابـت             مسجد عامل نيرومندي در همبستگي و اتحاد مسلمانان ج        «

مخصوصاً در روزگار معاصر كه مسلمانان شور و حرارت صـدر اسـالم را دگربـاره از خـود                   .  توان ناديده گرفت    نمي

مساجد به صورت مراكز تربيت روحـاني و پايگـاه جنـبش امـت مـسلمانان نـسبت بـه سـتمگران و                       . دهند  نشان مي 

انـد، تأسـيس      هاي نخستين ظهور اسالم را به دست آورده         اندك مساجد موقعيت سال     اندك.  مده است جويان درآ   سلطه

سازد كه مساجد در اسـالم بـدان گونـه كـه              ها و تاالر اجتماعات در درون مساجد اين حقيقت را آشكار مي             كتابخانه

.  اكز سياسي و فرهنگي مهـم اسـالم اسـت         اند منحصراً براي اداي فريضه نماز نيست و يقيناً يكي از مر             بعضي پنداشته 

اي براي گردهمايي مسلمانان در روز تعطيل و طرح مسايل مهم اجتمـاعي و بحـث و گفتگـو                     اقامه نماز جمعه وسيله   

هاي اخير و در ممالك       گردهمايي جمعه مخصوصاً در سال    .  گيريهاي سياسي و غيره     درباب كمبودهاي رفاهي و تصميم    

هـا   در اين سال.  روند، كارآيي بسيار داشته است سوي پيشرفت اقتصادي و حاكميت سياسي ميآزاد شده اسالم كه به  

هـاي فاسـد، در درون همـين          رغم تفرقه و پراكندگي سياسي مردم و گروههاي مسلمانان ناخـشنود از حكومـت               علي

ايي دست نشاندگان اسـتعمار   مساجد طرح و قيام عمومي و مبارزه عليه ستمگران را ريخته و تزلزلي در اركان فرمانرو               



  311 ».اند كاري كه احزاب و گروههاي سياسي مخالف در ممالك غرب از انجام آن هنوز ناتوانند غرب پديد آورده

هـا را بـه خويـشتن خـويش آشـنا و              معجزه انقالب اسالمي ايران موجب شد تا مردم بار ديگر به آنچـه آن             
وباره بخشيده و استعدادهاي سـركوب شـده سـاليان گذشـته را      ها را حيات د     كند و فرهنگ اصيل آن      مأنوس مي 
هاي عظيم    كند، روآورند و اين پايگاه      ها را به دين نجات بخش اسالم راهنمايي و هدايت مي            كند و آن    شكوفا مي 

هاي سراسر نور و شكوه را تعظيم و تكريم نمـوده و آن را از خمـود و جمـود رهـايي بخـشيده و                           الهي و خانه  
.   مسجد در كشور گزارش شـده اسـت    59320 تعداد   1382براساس آمارگيري انجام شده در سال       . ندخارج نماي 

برداري گرديـده     هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي ساخته و بهره           درصد در سال   5/38از اين تعداد در مجموع      
 واحـد مـصلي   191 واحـد مـسجد جـامع و    7877،   واحد آن مسجد عمومي 48983: از تعداد كل مساجد   . است
 غيرفعـال مـستمر بـوده و يـا مـورد بررسـي قـرار        2269 واحد فعال مستمر و تعداد 57051از اين تعداد    .  است

  . اند نگرفته
، خراسان شمالي و      قبل از تقسيم آن به سه استان خراسان رضوي        (بيشترين مساجد كشور در استان خراسان       

تهـران بـزرگ بـا    . كننـد   واحد فعاليـت مـي  269تان ايالم با  واحد و كمترين آن در اس     7947با  )  خراسان جنوبي 
هاي    واحد مصلي است در رده     1 واحد آن مسجد جامع و       88 واحد آن مسجد عمومي و       1307 واحد كه    1444

  312 .بعدي قرار دارد
از جهت كاركرد نيز مساجد كشور پس از پيروزي انقالب به جايگاه واقعي خود بيش از پيش نزديك شـده                    

هاي عظيم و گسترده در طول هـشت سـال            ، نظامي گرديدند كه فعاليت      ، سياسي   ، فرهنگي   هاي اجتماعي   گاهو پاي 
  . اي از اين كاركردهاي اساسي است دفاع مقدس در آن نشانگر گوشه
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  كند  ها شكايت مي   از جدايي-كند  بشنو از ني چون حكايت مي

  ....اند اند  ـ   از نفيرم مرد و زن ناليده كز نيستان تا مرا ببريده
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      هر كه او از هم زباني شد جدا ـ  بي زبان شد گرچه دارد صدنوا
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االزهار، السيد علي   ـ نفحات 430، صفحه  ، جلد اول ، السيد المرعشي الحق  ـ شرح احقاق 119، جلد اول صفحه  علي اليزدي الحائري

  :  مولوي نيز گفت.  ، صفحه11، جلد  الميالني

  ر عشق او را خدا لوالك گفت ـ   به با محمد بود عشق پاك جفت

  تخصيص كرد انبيامنتهي در عشق چون او بود فرد ـ  پس مراو را ز 

  گرنبودي بهر عشق پاك را  ـ  كي وجود دادمي افالك را 

  ) 853، صفحه  ، دفتر پنجم مثنوي معنوي(

  . 81، سوره آل عمران آيه 172ـ سوره اعراف آيه 48

  . 143ـ سوره اعراف آيه 49

  . 72 احزاب آيه ـ سوره50

،   تفسير نمونـه  :  مراجعه كنيد به  .  الهي تعبير شده است   اوليا   و   انبيا سورة نور به وجود      36ـ در روايات و تفاسير، بيوت خدا در آيه          51

  . البيان ذيل آيه مذكور الميزان و مجمع

  . 18ـ سوره جن آيه 52

  . 17 تا 7 و 7 تا 5ـ سوره نجم آيه 54و 53

  .107 آيه انبيا، سوره 57، سوره يونس آيه 159، سوره آل عمران آيه 215يه ـ سوره شعرأ آ55

  هوش ماند جبرئيل  ـ تا ابد بي ـ احمد ار بگشايد آن پر جليل56

  ـ  وز  مقام جبرئيل و از حدش  چون گذشت احمد از سدره و مرصدش



  ام  ام  ـ   گفت رو رو من حريف توني گفت او راهين بپراندر پي

   را بيا اي پرده سوز  ـ  من به اوج خود نرفتستم هنوز باز گفت او

  گر زنم پري بسوزد پرمن  گفت بيرون زين حد اي خوش فرمن  ـ  

  ) 721، صفحه  ، دفتر چهارم مثنوي معنوي(

  : گويد ، مولوي نيز در مثنوي مي الجنان ، مفاتيح ـ زيارت جامعه57

   نبشتن شير، شير كار پاكان را قياس از خود مگير ـ  گرچه ماند در

  جمله عالم زين سبب گمراه شد ـ  كم كسي ز ابدال حق آگاه شد 

   را همچو خود پنداشتند اوليا برداشتند  ـ  انبياهمسري با 

  گفته اينك ما بشر ايشان بشر  ـ ما و ايشان بستة خوابيم و خور 

  .... ـ  هست فرقي در ميان بي منتها اين ندانستند ايشان از عمي

  ّ االَنَام  ْ رب ُ قَلْبي عن ـ  الينام  غمبر كه عيناي تَنَام گفت پي

  چشم من خفته دلم در فتح باب  چشم تو بيدار دل خفته به خواب ـ   

  ـ  حس دل را هر دو عالم منظر است  مر دلم را پنج حس ديگر است

  ـ بر تو شب بر من همان شب چاشت گاه تو ز ضعف خود مكن در من نگاه

  عين مشغولي مرا گشته فراغ  دان بر من آن زندان چون باغ  ـ  برتو زن

  ـ  مر ترا ماتم مرا سور و دهل  پاي تو در گل مرا گل گشته گُل

  ...  دوم بر چرخ هفتم چون زحل ـ  مي در زمينم با تو ساكن در محل

  ـ  كي بود بر من مگس را دست رس  ، انديشه مگس من چو مرغ اوجم

   اوج بلند  ـ  تا شكسته پايگان بر من تنند قاصدا زير آيم از

  ـ بر پرم همچون طيور الصافات  چون ماللم گيرد از سفلي صفات

  ـ  برنچسبانم دوپر من با سريش  پر من رسته ست هم از ذات خويش

  ) 328، صفحه   و دفتر دوم16، صفحه  ، دفتر اول مثنوي معنوي(

  . 36ـ سوره نور آيه 58

  . 10 تا 8ـ سوره شمس آيه 59

كند بر اهل بيت بودن اصـحابي چـون    چنين رواياتي كه داللت مي ، هم 29، سوره فجر آيه     71، سوره اسرأ آيه     58ـ سوره مريم آيه     60

سلمان فارسـي اسـتاندار     :  مراجعه كنيد به  )  السالم  عليهم(سلمان فارسي و ابوذر غفاري و برخي از صحابه واالمقام پيامبر و اهل بيت               

  . 459، صفحه  ، قم ، انتشارات شريف رضي فضل طبرسي ابن الدين حسن ، رضي االخالق ته احمد صادقي اردستاني و مكارممداين نوش

و ايـشان نيـز از پـدر بزرگـوارش          ) اللهعليهـا   سـالم (كه ايشان نيز از حضرت فاطمه زهرا        )  السالم  عليه(ـ در روايتي از امام سجاد       61

المنتهي رسيدم با قلبم اذان را جفت         چون به آسمان عروج كردم و به سدرة       «:  كند آمده كه    نقل مي )  اهللا عليه و اله     صلي(محمدمصطفي  

، شـهادت   ها و زمينم و بردارنـده عـرش الهـي    اي فرشتگان و اي ساكنين آسمان : داد  تك شنيدم كه منادي ندا مي       جفت و اقامه را تك    

و شهادت دهيد كه محمد     . ها شهادت دادنند و اقرار كردند       شريكم و آن     و بي  دهيد كه من اللهام و هيچ خدايي جز من نيست كه تنها           

ها شهادت دادند و اقرار كردند و شهادت دهيـد كـه علـي دوسـت مـن و دوسـت رسـول مـن و                            بنده من و فرستاده من است و آن       

ابن ابراهيم ابن فرات الكـوفي   اسم فرات، الشيخ ابوالق تفسيرفرات كوفي . (ها شهادت دادند و اقرار كردند       سرپرست مؤمنين است و آن    

  ) 453 و 452، صفحه  ذيل سورة النجم

  .  ، سوره نوح از اول تا پايان سوره37ـ سوره هود آيه 62



  .  ، حي علي خيرالعمل در اذان و قدقامت الصلوة در اقامه مندرج است ، حي علي الفالح الصالة ـ اين معاني در حي علي63

.  ي در مورد نماز و برگزاري نماز در مساجد در آيات و روايات فراواني با تكـرار و تأكيـد ذكـر شـده اسـت                         ـ همه اين معان   65و  64

  . ،بخش نماز ، جلد هفتم شهري ، محمدمحمدي ري ترجمه كتاب ميزان الحكمة:  مراجعه كنيد به

، جريان سيارات و ستارگان در مـدار خـود،   ـ تسبيح در لغت به معني شنا كردن است و در نماز، تنزيه خداوند از شريك و فرزند       66

:  هـاي   مراجعه كنيـد بـه لغـت نامـه        .  ، كشتيها، ارواح مؤمنين و فرشتگان به كار رفته است           ، فراغت   روان روي اسب در موقع راه رفتن      

،  بن منظـور، جلـد دوم    ، محمدابن مكرم ا     العرب   و لسان  151، صفحه     ، انتشارات هجرت قم     ، جلد سوم    ابن احمد فراهيدي    ، خليل   العين

، 1387، سـال   ، دفتـر نـشر فرهنـگ اسـالمي     ، جلـد دوم  ، فخرالدين بن محمد طريحـي  البحرين  و مجمع470، صفحه    دارصادربيروت

  . 366صفحه 

  . 28ـ سوره رعد آيه 67

في از فرشتگان كه دو سـوي آن        اگركسي اذان بگويد و نماز برپاي دارد پشت سر او ص          «: فرمود)  اهللا عليه و آله     صلي(ـ پيامبر خدا    68

كنند و چنانچه اذان و اقامـه بگويـد صـفي از              ايستند و اگر اقامه بگويد و به نماز ايستد دو فرشته به او اقتدا مي                ناپيداست به نماز مي   

،   اول، جلـد      شـهري   ، محمـد محمـدي ري       الحكمـه   ترجمه ميـزان  . (آفريدگان خدا كه دوسوي آن ناپيداست پشت سر او نماز گذارند          

  )  بخش اذان و اقامه

.  هاي فراواني نگاشته شده است و در ژرفاي آن سخنان بسيار ارزشمندي ايـراد شـده اسـت                   ـ درباره نماز و آثار و اسرارش كتاب       69

)  ره(، اسـرار الـصلوة امـام خمينـي         1373، دفتر نشر فرهنگ اسالمي سـال          اي  اهللا سيدعلي خامنه    از ژرفاي نماز، آيت   :  مراجعه كنيد به  

، 1363، انتـشارات پيـام آزادي سـال     زاده ، مترجم رضا رجـب     ، ميرزا جواد ملكي تبريزي      ، اسرار الصلوة    مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام     

، 1364، دفتر نشر فرهنگ اسـالمي سـال    اهللا بهشتي ، شهيد آيت ، نماز چيست  1374، ستاد اقامه نماز سال        ، جواد چناري    آبشار رحمت 

  . 1369، سال  ، نشر نورمحمدي ، دكتر علي شريعتي ساننماز شدن ان

، رسـتگاري     عزت در دنيا و آخرت    «:  خداي تبارك وتعالي سه خصلت به مؤمن عطا فرموده است         «: فرمود)  السالم  عليه(ـ امام باقر    70

  . » هاي ستمگران در دنيا و آخرت و هيبت در سينه

تمند نيست كسي كه در برابر خدا ذليل نباشـد و بلنـدي نيابـد كـسي كـه در برابـر خـدا                        بدان كه عز  «: فرمود)  السالم  عليه(امام علي   

  » .افتادگي نورزد

خواهـد   هـر كـه مـي   «: فرمود)  اللهعليه و آله صلي(پيامبر » .  الهي كمال عزت است اوليافرمان بردن از    «: فرمود)  السالم  عليه(امام سجاد   

شما را اي بندگان خدا به تقواي الهـي         «: فرمود)  السالم  عليه(امام علي   » .پروا داشته باشد  عزيزترين مردم باشد بايد از خداي عزوجل        

هاي عـزت     هاي آسايش و جايگاههاي رفاه و حصارهاي محافظ و منزل           كنم به حقايق آن چنگ زنيد تا شما را به پناهگاه            سفارش مي 

  )  ، باب عزت تم، جلد هف ري شهري ، محمد محمدي الحكمه ترجمه ميزان(» .برساند

  . 46، سوره انفال آيه 78، سوره حج آيه 103ـ سوره آل عمران آيه 71

  .53، سوره اسرأ آيه 48، سوره انفال آيه 91 و 90ـ سوره مائده آيه 72

كه تجارت به دادو ستدي اختصاص دارد كه از شـخص تـاجر بـه صـورت مـستمر انجـام         : اند   سوره نور گفته   37ـ در تفسير آيه     73

. پـذيرد   گويند كه از طرف افراد به صورت منقطع و گاه گاه انجام مي              ه و به اصطالح شغل وي است ولي بيع به داد و ستدي مي             گرفت

  .نگاه كنيد به تفسير نمونه وا لميزان ذيل آيه مذكور

 مفصلي به جناب ابـاذر در مـورد   در نصايح)  اهللا عليه وآله   صلي(الذكر پيامبر گرامي اسالم       ـ عالوه بر معناي آشكار آيه كريمه فوق       74

گونه كـه غـذا را محبـوب     اي اباذر خداوند روشني چشم مرا در نماز قرار داده و نماز را محبوب من نموده است همان       «: خود فرمود 

شـود و تـشنه بـا نوشـيدن آب سـيراب          اما بدان كه گرسنه با خوردن طعـام سـير مـي           .  گرسنه و آب را محبوب تشنه قرار داده است        

  ) 459، صفحه  فضل طبرسي بن الدين حسن ، رضي االخالق مكارم(» . شوم گردد ولي من از نماز سير نمي مي



اي اباذر بدان كه جبرئيل خزاين دنيا را بروي استري شـهبأ  «: در نصايحش به جناب اباذر فرمود)  اهللا عليه و آله صلي(ـ پيامبر 76 و 75

اي از حظ و بهره تو نـزد خداونـد            حمد اين خزاين دنياست آن را بگير بدون اين كه ذره          اي م :  براي من آورد و گفت    ) سياه و سفيد  (

آورم و اگر گرسنه باشم از        اي دوست من جبرئيل من حاجتي بدان ندارم زيرا اگر سير باشم شكر خدا را به جاي مي                 :  گفتم. كم شود 

  ) همان(» . كنم خدا طلب مي

  . 17ـ سوره رعد آيه 77

سوگندبه خدايي كه دانه را شـكافت و جـان را آفريـد اگـر حـضور فـراوان                   «: در خطبه شقشقيه فرمود   )  السالم  عليه(ـ مولي علي    78

بـارگي   كردند و اگر خداوند از علمأ عهد و پيمان نگرفتـه بـود كـه برابـر شـكم      كنندگان نبود و ياران حجت را بر من تمام نمي   بيعت

سـاختم و آخـر خالفـت را بـه            ار شتر خالفت را بر كوهان آن انداخته رهايش مـي          ستمگران و گرسنگي مظلومان سكوت نكنند، مه      

،   ، خطبه سـوم     البالغه  نهج. ( ارزشتر است   اي بي   ديديد كه دنياي شما نزد من از آب بيني بزغاله           ، آنگاه مي    كردم  كاسه اول آن سيراب مي    

  .  ا است، سراب در اين جا كنايه از دني)49، صفحه  ترجمه استاد محمد دشتي

  . 15ـ سوره فاطر آيه 79

  . 9ـ سوره حشر آيه 80

اي اباذر خداوند به من نفرموده است كه مال جمع كـرده و ثروتـي انباشـته                 : به حضرت اباذر فرمود   )  اهللا عليه و آله     صلي(ـ پيامبر   81

اي ابـاذر مـن لبـاس     ....  ه يقـين برسـي    كنندگان باش وخدا را آن قدر پرستش كن تا ب           كنم بلكه فرموده خدا را تسبيح كن و از سجده         

شوم و ديگران را هم       ليسم و بر االغ بدون زين سوار مي         نشينم و انگشتانم را بعد از تناول غذا مي          پوشم و بر روي زمين مي       خشن مي 

رت امـام  و حـض ) 459، صـفحه   ، طبرسـي  مكارم االخالق. ( ، پس هر كس از سنت من اعراض كند از من نيست        كنم  با خود سوار مي   

قوت او نان جو بـود و شـيريني او خرمـا و وسـيله          .. «: در مورد چگونگي غذا و وسيله گرمايي پيامبر فرمود        )  السالم  عليه(محمدباقر  

  )138 و 137، صفحه  ، جلد دوم ، مرحوم كليني اصول كافي(» .آمد ها و برگهاي درخت خرما اگر گيرش مي گرمايي او شاخه

  . 8، آيه  ـ سوره انسان82

  . 262ـ سوره بقره آيه 83

  . 143ـ سوره اعراف آيه 84

  . 2، سوره انفال آيه 58ـ سوره يس آيه 85

هاي مهم امامت در مكتـب شـيعه    از بحث)  السالم عليهم(الهي اوليا و انبياـ بحث عصمت و صادر نشدن قصور و تقصير از جانب          86

ي ما اين چنين پرسوز و گداز به درگـاه خـدا نالـه و زاري نمـوده و از                    وليااآيد كه چرا      است و پس از اثبات آن اين سئوال پيش مي         

خدايا من تو را به خاطر بيم از كيفـرت يـا طمـع              «: فرمايد  مي)  السالم  عليه(مولي علي   . آمد  ترس الهي اركان وجودشان به لرزه در مي       

نـان خـود را در برابـر عظمـت و خـدايي او كوچـك              هـا آن چ     يعني آن » . در بهشت پرستش نكردم بلكه تو را شايسته پرستش يافتم         

، كه حالت خشوع و تصغير به ايـشان دسـت داده و در آنحـال خـوف و تواضـع و                     هاي او خود را مديون      بينند و در مقابل نعمت      مي

ه بود سپاسگزاري   اگر خداوند كيفري براي نافرماني معين نكرد      «: فرمود)  السالم  عليه(علي  . آمد  خشوع در حد كمال برايشان پديد مي      

  » .هايش عبادت و بندگي شود كرد كه فرمانش تمرد نشود و به خاطر شكر نعمت ايجاب مي

،   كنـيم   شـان را مالحظـه مـي        ها وقتي كـه مـا ادعيـه         ها بودند آن    هايي كه داراي مقام     آن«: در اين مورد فرمود   )  ره( حضرت امام خميني  

شما وقتي دعاي كميل را بخوانيد، مناجـات شـعبانيه را بخواينـد و              . اند  ها فهميده   ن كه آن  بينيم كه بيشتر از ما عجز دارند، براي اي          مي

وقتـي  ...  ها غير لسان معمـولي ماهاسـت        بينيد كه لسان آن     السالم مطالعه كنيد مي     ادعيه ديگري كه وارد شده است از معصومين عليهم        

،   بحـاراالنوار، عالمـه  مجلـسي      (» ...ريزد، عاجزانه و بايد هم باشند       ز مي اش عج   بيند كه سرتاته    كند مي   انسان گفتارشان را مالحظه مي    
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 ـ مـذهب    ه انـد    قبل از ميالد گفته604پيدايش آن را سال د ـ تائوني كه تاريخ  .  پيدايش آن قرن هفتم و يا ششم پيش از ميالد است

  .  پيش از ميالد پديد آمد560و ـ بودايي كه سال . رسد  پيش از ميالد مي599كه تاريخ پيدايش آن به سال )  جيني(جايني 

  .  پيش از ميالد پديد آمد551ز ـ كنفوسيوسي كه سال 

،   و تاريخ اديـان و مـذاهب جهـان   51، صفحه 1376، تابستان  14، مجله حوزه شماره       ني، علي رباني گلپايگا     شناسي  مقاله كليات دين  (

  )  ، نوشته عبداهللا مبلغي آباداني جلد اول

.  ترين ابعـاد وجـود آن حـس نيـايش و پرسـتش اسـت       ترين تجليات روح آدمي و يكي از اصيل  ـ يكي از پايدارترين و قديمي 132

، چيـزي كـه    دهد هر زمان و هر جا كه بشر وجود داشته است نيايش و پرسـش هـم وجـود داشـته        مطالعه آثار زندگي بشر نشان مي     

به شهادت تاريخ باستاني كه از اقـوام مختلـف اعـم از متمـدن و وحـشي بـه                 .  ، شكل كار و شخص معبود متفاوت شده است          هست

 و در حفاريهـا و كاوشـهاي علمـي كـه بـه وسـيله       دست آمده است اعتقاد به خدا و مبدأ جهان در ميان تمام ملل وجود داشته است   

همـواره زيـر   .  شناس براي به دست آوردن طرز زندگي پايه تمدن و طرز تفكر اقـوام گذشـته انجـام گرفتـه اسـت                     دانشمندان باستان 

 عبـادت   باشـد كـه ملـل ديرينـه در ايـن امـاكن              كه همگي حاكي از اين مـي      .  ها كشف شده است     گاه  ، معابد و پرستش     هاي بزرگ   تل

در فـصول  . انـد  ها در تشخيص معبود اشتباه كرده و يا بعداً از حقيقت معبود يكتـا منحـرف شـده          اي از آن    اند گو اين كه عده      كرده  مي



جـان ـ ر ـ ايـورث اسـتاد دانـشگاه كلمبيـا        . توان فصلي يافت كه در آن تمايل انساني به ماورأ طبيعـت منفـي باشـد    تاريخ بشر نمي

توان يافت مگر آن كه در آن فرهنـگ و تمـدن شـكلي از مـذهب وجـود                     هنگ و تمدني را در نزد هيچ قومي نمي        هيچ فر «: گويد  مي

پاسـكال  » . هاي مذهب تا اعماق تاريكي از تاريخ كه ثبت نشده و به دسترس بشر نرسيده است كشيده شده اسـت                     ريشه.  داشته است 

البته حقيقت آن است كـه      ]دهد نه عقل      به وجود خدا دل گواهي مي     «: يدگو  مي)   ميالدي 1662متوفاي  (دان معروف فرانسوي      رياضي

» . دل داليلـي دارد كـه عقـل را بـه آن دسـترس نيـست               . آيد  و ايمان از اين راه به دست مي       [ دهند  دل و عقل هر دو به آن گواهي مي        

درباب تاريخ عمـومي اديـان نوشـته يكـي از     كه آثار انتقادي ارجمندي )   ميالدي1748 ـ  1810(گر آلماني  كريستوفر ماينرز پژوهش

تـرين    دين پيچيـده  «:  هنري لوكاس گفته  » . هرگز قومي بدون دين وجود نداشته است      «:  نخستين محققان جديد است كه تأييد كرد كه       

ت هـزار سـال     دهد كه مربوط به چهل تا شص        اي از تاريخ را نشان مي       شناسي دوره   شواهد باستان » . عنصر فرهنگ ابتدايي انسان است    

در دورة ماقبـل  . حكايت از رواج گـسترده مـذهبي و دينـي در ايـن سـرزمين دارد              )  لرستان(آثار مكشوفه از غرب ايران      .  پيش است 

از عصر حجر جديد معابد چهارسنگي به يادگار مانده است كـه            .  ساخته است   تاريخ كه بشر هنوز پايه تمدن را نگذارده بود معبد مي          

  . يز نمونه هايي از آن وجود دارددر جزيره خارك ن

بشر اوليه به يك نوع يكتاپرستي اعتقاد داشته و به يك مبدأ متعـال اخالقـي در ديـن خـود     «: گويد  اندروالنگ دانشمنداسكاتلندي مي  

 بـه يـك     تواند بيش از يك پدر داشته باشد بشر اوليه نيز كم و بـيش يكتاپرسـت بـوده و                    همان طور كه انسان نمي    .  مؤمن بوده است  

دهنده فوق انساني كه رفتار و زندگي انسان را تحـت نظـم               دين يعني نيروي تسكين   «: گويد  فرايز مي » . خداي برتر اعتقاد داشته است    

شايد همه چيز تحليل رود ولي اعتقاد به خدا كـه اصـل نهـايي همـه                 .  دين ذاتي ذهن انسان و مكمل طبيعت بشري است        ...  درآورده

مسجد يا معبد مركز پرستش خـداها و مظهـر          «: گويد  مهدي بازرگان در كتاب مسجد و اجتماع مي       » .واهد ماند اديان است بر جاي خ    

هايي كه منكر و فاقد خدا هستند اتخـاذ مـسلك نمـوده               حتي ملت . ها يا مذاهب است و بشر هميشه پرستنده بوده و خواهد بود             آيين

  » .  معبد استسازند كه از نظرعمومي يك نوع مذهب و مراكز حزبي مي

دارد متفاوت اسـت   ها همان گونه كه قرآن بيان مي  البته نه انسان بلكه همه موجودات با پرستش عجين هستند، منتهي نوع پرستش آن             

حتي شياطين نيز دنبال كمـال مطلقنـد ولـي آن را در مقابلـه بـا خـالق                   . و همه به كمال مطلقي باور دارند كه به سوي او در حركتند            

، فلـسفه     فطـرت :  هاي  رجوع كنيد به كتاب   . (  همين جستجوي كمال مطلق و مطلق كمال و به دنبال آن بودن پرستش است              جويند،  مي

، اسالم و مقتضيات زمان استاد شهيد مرتضي مطهري در صفحات مختلف و الهيات و معـارف                   ، انسان و ايمان     ، انسان در قرآن     اخالق

، مهندس    ، جلد اول و مسجد و اجتماع        ، عبداهللا مبلغي آباداني     وتاريخ اديان و مذاهب جهان     26اهللا جعفر سبحاني صفحه       اسالمي آيت 

  136 تا 133)  مهدي بازرگان صفحه

چنين تفـسير آيـات مـذكور در تفـسير الميـزان و                ذكر شد و هم    127 و تمام آياتي كه در پاورقي شماره         56ـ سوره ذاريات آيه     133
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هـا بـه عنـوان الوهيـت و           گردد از همه آن     ها گم مي    ها در مدت زماني هستند و سپس از ديدگان ناپديد شده و تأثير آن               چون همه آن  

هـا و زمـين را آفريـده در حـالي كـه       من روي خود را به سوي كـسي كـه آسـمان   :  رسد كه ربوبيت بيزاري جسته و به اين نتيجه مي   

را » فطر«به وحدانيت خدا كلمه     )  السالم  عليه(قرآن در اين شهادت حضرت ابراهيم       .  ورزم بازگرداندم   ه خدا شرك نمي   يكتاپرستم و ب  

  .  برد كه خود بيانگر همان گرايش فطري و هدايت تكويني الهي است بكار مي
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  . 38 تا 28استاد شهيد مطهري صفحه 
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  .  البالغه معروف به خطبه همام  نهج193 ـ خطبه 155

، سـوره عـصر و تمـام    46 ـ سوره سبأ آيه  157.  ذكر شد140 و 139  ـ اينها قسمتي از عملكردهاي فطرت است كه در پاورقي 156

  .  آياتي كه به ايمان و عمل صالح فرمان داده و همگي به صورت جمع آمده است

  :  ـ مولوي نيز در مثنوي گفت18 تا 10، 4، 3، سوره نوح آيه 52 تا 50 ـ سوره هود آيه 158

   احسان بوده است قصد من از خلقـ  گفت پيغمبر كه حق فرموده است

  آفريدم تا ز من سودي كنند ـ  تازشهدم دست آلودي كنند 

  وز برهنه من قبايي بركنم  ني براي آن كه تا سودي كنم ـ  

  ) 288، صفحه  ، دفتر دوم مثنوي معنوي(

  . 66، سوره مائده آيه 7 ـ سوره ابراهيم آيه 159

  . 133، آيه   ـ سوره آل عمران160

  . 8، آيه   ـ سوره حجرات161

  . 16 ـ سوره ق آيه 162

  . 86 ـ سوره اعراف آيه 163

  . 35 ـ سوره نور آيه 165. 15، سوره مزمل آيه 25، سوره حديد آيه 45، سوره زخرف آيه 78 ـ سوره غافر آيه 164

  . 158 ـ سوره اعراف آيه 166

، سـوره  89 و 9 ـ سوره اسـرأ آيـه    168. 104وسف آيه ، سوره ي174، سوره نسأ آيه 2، سوره بقره آيه 82 و 9 ـ سوره اسرأ آيه  167

  . 35نور آيه 

  . 40، 32، 22، 17 ـ سوره قمر آيه 169



  . 20 و 4 ـ سوره مزمل آيه 170

  . 1 ـ سوره فرقان آيه 171

ر خـداي جهانيـان   با قرآن مأنوس شويد و آن را پيشوا و رهبر خويش گيريد كه قرآن گفتا«: فرمود)  اهللا عليه و آله صلي( ـ پيامبر  172

  ) 1360، سال  ، جاويدان ، انتشارات419، صفحه 1979، حديث  ، ترجمه ابوالقاسم پاينده الفصاحه نهج(» . است

، حـديث   همـان (» . قرآن ثروتي است كه پس از آن فقري نيست و جـز آن ثروتـي نيـست   «: فرمود)  اللهعليه و آله صلي( ـ پيامبر  173

  ) 523صفحه  2507 و حديث 448 صفحه 2109

حكايت قرآن چون شتر بسته است كه صاحبش اگر آن را ببندد محفوظ ماند و اگر ولـش  «: فرمود)  اهللا عليه و آله صلي( ـ پيامبر  174

  ) 562 صفحه 2720، حديث  همان(» .كند از دست برود

  . 332، ترجمه استاد محمد دشتي صفحه 176البالغه خطبه   ـ نهج175

 ـ سوره  177. 418 و 416 صفحه 198، خطبه 294 صفحه 158، خطبه 252 صفحه 133، خطبه 210 صفحه 110 ـ همان خطبه  176

  . 59نسأ آيه 

 صـفحه  239، خطبه 372 صفحه 189، خطبه 280 صفحه 152، خطبه 264 صفحه 144، خطبه 192 صفحه 105 ـ پيشين خطبه  178

474 .  

  .   صفحه71، حديث  ، ترجمه ابوالقاسم پاينده الفصاحه  ـ نهج179

  . 137 صفحه 682 ـ همان حديث 180

  . 366 صفحه 1731 و حديث 219 صفحه 1090 ـ همان حديث 181

هاي من در زمين مساجد است كه  خانه: فرمايد خداوند متعال مي«: فرمود)  اهللا عليه و آله صلي(، پيامبر 96 ـ سوره آل عمران آيه  182

خوشا به حال آنان كه مساجد را خانه خويش قـرار           . درخشنند  ارگان براي اهل زمين مي    درخشند آن گونه كه ست      براي اهل آسمان مي   

  ) 268، صفحه  ، جلد اول  قمري1409، سال  ، مؤسسه آل البيت الحيأالتراث قم ، شيخ حرعاملي وسائل الشيعه... (دادند

ـ   ـ ادامه حديث قبلي و هم 184 و 183 : كـه فرمـود  )  اهللا عليـه و آلـه   صـلي (ي اسـالم  چنين حديث قدسي روايت شده از پيامبر گرام

اي احمد هر كس ادعا نمود كه من را دوست دارد چنين نيست مگر اين كـه مـسجد را خانـه خـويش            : خداوند متعال به من فرمود    «

اپ اول  قمـري چـ    1408، قم سال      البيت الحيأالتراث   ، مؤسسه آل  389، حلد سوم صفحه       ، محدث نوري    الوسائل  مستدرك(» .قرار دهد 

)  اهللا عليـه و آلـه   صـلي ( ـ حديثي از پيـامبر   185) 1381، انتشارات گويه سال 145، صفحه  و آيين مسجد، محمدعلي موظف رستمي

  .   ق1404، مؤسسه الوفأ بيروت سال 336، صفحه 76، جلد  بحاراالنوار، عالمه مجلسي:  است مراجعه كنيد به

  . 355، جلد سوم صفحه  ، محدث نوري است مراجعه كنيد به مستدرك الوسائل)   آلهاهللا عليه و صلي( ـ حديثي از پيامبر 186

شش خصلت است كه هر كس در آن حال بميرد خداوند عزوجل ضـمانت  «: فرمود)  اهللا عليه و آله صلي( ـ پيامبر گرامي اسالم  187

د و به سوي مسجد و براي نماز حركـت كنـد و             شخصي كه وضوي خويش را نيكو به جا آور        ... نموده كه او را به بهشت داخل كند       

  ) 364، صفحه  همان. (در راه مرگ وي فرا رسد خداوند بهشت را براي او ضمانت نمايد

ها مردماني با سعادت و خوشبختند،  هاي پرميمنتند و اهل آن مساجد مكان«: كه فرمود)  اهللا عليه و آله صلي( ـ مفاد روايت پيامبر  188

انـد و خداونـد    اهل مسجد مادامي كه در نمازند از طرف خداوند حفاظـت شـده       . ا مزين به صفات معنوي هستند     ه  مساجد و اهل آن   

  ) 355، صفحه  همان(» . ها است گشايي از آن سازد آنان در مسجدند و خداوند به دنبال مشكل ها را برآورده مي نيازهاي آن

االخالق مرحـوم طبرسـي صـفحه     به جناب ابوذر است به كتاب مكارم)  آلهاهللا عليه و  صلي( ـ قسمتي از نصايح حضرت پيامبر  189

)  اهللا عليـه و آلـه   صـلي ( ـ مفاد روايت پيـامبر   190.  مراجعه كنيد474 به بعد و وسائل الشيعه شيخ حر عاملي جلد سوم صفحه 459

  . 361 صفحه 3، محدث نوري جلد  مستدرك الوسائل:  مراجعه كنيد به.  است

مـسجد خانـه هـر      «: و فرمـود  » . مـسجد خانـه هـر مـؤمن اسـت         «: فرمود)  اهللا عليه و آله     صلي(ـ حضرت ختمي مرتبت      192 و   191



، نـشر علمـي و    االخبار، قاضـي قـضاعي مـصري     و شهاب650 صفحه  7، جلد     ، شيخ علي متقي هندي      كنزالعمال(» . پرهيزكاري است 

  )   تهران1361فرهنگي سال 

هاي دور افتاده و كنـار   همانند گرگ كه هميشه ميش.  همانا شيطان گرگ انسان است«: فرمود)   عليه و آلهصلي اهللا( ـ رسول اهللا  193

ها بپرهيزيد بر شما بـاد بـه          بندي  پس از دسته  . دهد  گيرد، شيطان نيز افراد دور از جمع و جماعت را مورد تهاجم قرار مي               گرفته را مي  

  ) 581، صفحه 7، جلد  كنزالعمال(» .حضور در جماعت و مجالس عمومي و مسجد

الشريعه مؤسسه االعلمي للمطبوعـات   مصباح:  مراجعه كنيد به.  است)  السالم عليه( ـ قسمتي از سخنان حضرت امام جعفر صادق  194

  . 86 قمري صفحه 1400سال 

همـه  .  لت و عدالت پيشگان اسـت  ـ يكي از كاركردهاي مهم فطرت تنفر و انزجار از ظلم و ظالمين و عالقمندي و حب به عدا 195

خداوند متعـال در آيـه   . ريزي و جنايت تنفردارند ، خون ، پايمال كردن حقوق ديگران  ، دزدي   ، تهمت   دروغ: ها از چيزهايي مانند     انسان

ـ   ها را منع كردن مـردم از يـاد و نـام خـدا و خـراب كـردن مـساجد آن                        سوره بقره قرآن كريم يكي از بدترين ظلم        114 سته و هـا دان

ولـي  » .كيست ستمكارتر از آن كه مردم را از ذكر نام خدا در مساجد بازداشته و در خرابي آن اهتمـام و كوشـش نمايـد                        «: فرمايد  مي

هاي حفظ، حراست و نشر       هاي ذكر الهي و پايگاه      انجام اين ظلم برتر هميشه در جنگ بين حق و باطل وجود داشته و حمله به محل                

  .  ات تاريخ ثبت و ضبط گرديده استو گسترش اسالم در لحظ

، بـراي انهـدام خانـه كعبـه مكرمـه از وقـايع مهـم ايـن                    ها سخن گفته    حمله سپاه ابرهه و جريان او كه در قرآن سوره فيل درباره آن            

هـاي مـشركان     ها، آزارهـا و اذيـت       مزاحمت)  صلي اهللا عليه و آله    (مكرم اسالم     پس از بعثت نبي   .  رويارويي قبل از ظهور اسالم است     

، سـاخت مـسجد ضـرار در مدينـه بـراي مقابلـه بـا                  مكه نسبت به انجام عبادت توسط او و گروندگان بـه ايـشان در مـسجدالحرام               

هاي فراوان    ها و تعرض    ، جسارت )108 و   107سوره توبه آيه    (مسجدالنبي در شهر مدينه جهت ايجاد اختالف و تفريق بين مسلمين            

در بقيـع در    )  الـسالم   علـيهم (، تخريب قبور ائمه اطهار        اميه تا فروپاشي حكومت عثماني      مان حكومت بني  به كعبه و مسجدالحرام از ز     

 هجـري  1348 مـرداد  30، آتـش زدن مسجداالقـصي در    ق توسط حكومت عثمـاني و سـپس وهـابيون    ه.  1344 و 1220هاي  سال

آبـاد    م در شـهر فـيض     1992 تخريب مسجد بابري در سال       ،  هاي صليبي در اين مكان مقدس       هاي بي مانند در جنگ      شمسي و جنايت  

 ش توسـط   ه.  1359 آبـان  23هند، به آتش كشيدن مردم در مسجد روستاي محمدشاه سفلي سولدوز آذربايجـان غربـي در تـاريخ    

،  هـاي وحـشتناك در كـشورهاي پاكـستان          ، حمالت گسترده تروريستي بـه مـساجد و نمـازگزاران و انجـام جنايـت                 حزب دمكرات 

، مبـارزه و دشـمني بـا ايـن            مخالفت.  انگيز است   هاي نفرت   بخش كوچكي از اين ظلم    ...  م تاكنون و   1980افغانستان و عراق از سال      

.  شگردهاي بسياري براي نابودي يا به انزوا كـشاندن مـسجد بـه كارگرفتـه شـده اسـت                  . اي به بلنداي تاريخ دارد      پايگاه اسالم سابقه  

، مـشاوره و تبـادل    ، تجهيز مجاهـدان اسـالم   ، آموزش و تعليم ت اين پرستشگاه عظيم را در عبادت و تزكيهدشمنان دين نقش و اهمي    

گـر   توانند نظـاره  ، فرهنگي و نظامي را نمي     ، قضايي   ، اقتصادي   ، اجتماعي   آرأ، رتق و فتق مشكالت مردم و كالً دخالت در امور سياسي           

دكتـر حيـدر علـي    . يكي يا از بين بردن و يا الاقل كم كردن اثر بخشي آن دريغ نورزيدند      باشند، لذا از هيچ كوششي براي نابودي فيز       

هاسـت    هـاي آن    به اهميت مسجد و اين كه سدي در برابـر توطئـه           »  محفل وحدت «، استاد اعظم فراماسونري در نشريه داخلي          كرمن

ام و    ام و نمـرده     گويـد مـن زنـده       اي الصلوة است كه مـي     شودمگر غير از صد     صداي اذان كه از رديف مساجد بلند مي       «: كند  اشاره مي 

، براي ما به منزله فريادي اسـت كـه وظيفـه روشـنگري مـا را بـه مـا                       نخواهم مرد؟ اين بانگ تخديركنندة افكار و اذهان روشنفكران        

  » .كند يادآوري و اخطار مي

مأموريت مـا فراتـر     «: گويد  قاهره در سخنرانيش مي   در همين چند سال اخير خانم رايس وزير خارجه دولت جرج بوش در دانشگاه               

العـاده مهـم    هـا بـراي مـا فـوق     ، اين مساجد و سيستم تغذيه مالي آن         ها نيست   ها است و ميدان درگيري ما فقط شامل دولت          از دولت 

يز دنبال كرد، زيـرا عرصـة       هاي دولتي بايد اهداف ديگري را ن        امريكا به اين نتيجه رسيده است كه غير از كار بر روي سيتسم            ...  است

  » . لذا بايد توجه خودمان را بيشتر از قبل بر روي مساجد معطوف كنيم!  جنگ ما عرصة جنگ نرم است



نمونـه برخـي از ايـن    . شد گيري مي ها در ايران پي هاي جاير و وابستگان آن از زمان مشروطيت همين روش تخريبي توسط حكومت       

  : است ازها در زمان مشروطه عبارت  توطئه

، حملـه بـر    هـا بـا چـوب و چمـاق       حمله به مردمي كه به خاطر رفتار عالءالدوله در مسجد شاه تجمع نموده بودند و كتـك زدن آن                  

هـا و كـشتن و زخمـي كـردن      اي و آتـش گـشودن بـه سـوي آن     كنندگان در مسجد جامع در اعتراض بـه كـشته شـدن طلبـه           تجمع

در شـيراز و بـه گلولـه    )  السالم عليهم(به حرم مطهر حضرت احمدبن موسي »  سردار مكرم«ها، حمله  حدوديكصد و بيست نفر از آن   

  ... و هجوم به پناهندگان آن حرم مطهر)  السالم عليه(، حمله آصف الدوله شاهسون به حرم مطهر امام رضا  نشينان آن بستن بست

.  ن پايگاه در عرصه تاريخ معاصر بسي روشن و واضح است          اوضاع در زمان حكومت رضاشاه و محمدرضا پهلوي نيز در مقابله با اي            

سرلشكر سـردار رفعـت و سرلـشكر خـدايار نيـز            .  يك روز رمضان به دربار رفتم     ... «: گويد  سپهبد اميراحمدي در خاطرات خود مي     

 ديـشب بـا سـپهبد بـه         قربان:  آمد، سردار رفعت براي خودشيريني گفت       زد قدري هم عصباني به نظر مي        شاه قدم مي  . حضور داشتند 

كردنـد عمومـاً بـه دعـاگويي اعليحـضرت            داري مـي    زنده  مردم كه شب  .  ، خيلي دعاي اعليحضرت كرديم      مسجد رفتيم نماز خوانديم   

:  مسجد مسجد، آن وقت رو به مـن كـرد و گفـت   :  كدام مسجد؟ سردار رفعت گفت:  يك مرتبه شاه متغير شد و گفت     . مشغول بودند 

ها را جمع كننـد       ام كه فرش    ، گفته   خواهم از بين ببرم     ؟ من آخوندبازي را مي      فهمم كه اشكال كار در كجاست        مي آقاي سپهبد من حاال   

ايـن پيرسـگ هـم      . نـشيند   كند و روي زمين پهلوي آخوندها مي        رود و جانماز پهن مي      و ميز و صندلي بچينند، ولي سپهبد ارتش مي        

  » ...رفتيد؟گويد رفتيم و اعليحضرت را دعا كرديم چرا  مي

 ش و صدها كـار      1314 تير   21 و   20سابقه مردم در مسجد گوهرشاد به خاطر اعتراض به كشف حجاب در تاريخ                كشتار فجيع و بي   

مأموريت رضاخان راجع به مسجد و      ... «: فرمايد  در اين باره مي   )  ره(حضرت امام خميني    . از اين قبيل از جمله اقدامات رضاشاه بود       

، مأمورشان كه رضاخان بود آمد ـ و شايد اكثر شما يادتان نباشد كه چه كرد ـ تمام منابر تعطيل شد، تمـام مـساجد      منبر و روحانيت

هـا را     عمامـه ... هـا داشـتند     هـايي كـه آن      تمام روحانيت دستخوش مفـسده    .  خواني همه از بين رفت      ، تمام مجالس روضه     نيمه تعطيل 

  » ...، بزرگ همه در تحت فشار واقع شدند ، كوچك ، محرابي ، تغيير دادند، منبريها كندند ها را از تن آن برداشتند، لباس

بستن مساجد فعـال    .  اقدامات محمدرضا پهلوي در اين ستيز دايمي بين حق و باطل و تخريب و منع از مساجد نيز قابل توجه است                    

 و اداره مساجد، تحت نظـر قـراردادن شـديد مـساجد و               و گماردن افراد وابسته به توليت      1350، الجواد در دهه       مانند مسجد هدايت  

، تبعيـد و شـكنجه و تهديـد و تطميـع نمـازگزاران و                 ، زنـداني كـردن      ، كـشتن    نمازگزاران و ائمه جماعت توسط ساواك و شهرباني       

ز بررسي اسناد تاريخي    هاي انتشار يافته از سوي مرك       برخي از اين اقدامات در مجموعه     . (از جمله كارهاي وي بود    ... پيشنمازان آن و  

مراجعـه  .) شود و ان شأاهللا با چاپ مجموعه حاضر نحوه عملكرد رژيم محمدرضا پهلوي بخوبي تبيين خواهد شـد                   به وفور ديده مي   

  سـورة 107البيان طبرسي ـ الميزان عالمه طباطبايي و تفسير نمونه ذيل آيه   اهللا جعفر سبحاني تفسير مجمع ، آيت فروغ ابديت:  كنيد به

 195، صـفحه  1376، تهران  ، مركز اسناد انقالب اسالمي ، ترجمه جعفر سعيدي ، گروه تحقيقات علمي تركيه توبه ـ مباني فراماسونري 

 ـ تحليلي بـر نقـش    80، سخنراني دكتر علي الريجاني در همايش هفته جهاني گرامي داشت مساجد صفحه 3ـ فروغ مسجد شماره 

 ـ قيام گوهرشـاد، سـينا واحـد، سـازمان چـاپ و       37 تا 30، مركز ذكر شده صفحه  انقالب اسالميسياسي عالمان شيعي در پيدايش 

 ـ تغيير لباس و كشف حجاب به روايت اسناد،  64 تا 52 صفحه 1366، چاپ چهارم سال  انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

، 8، مؤسسه تنظيم و نـشر آثـار حـضرت امـام جلـد        خميني ـ صحيفه امام 80 تا 76، صفحه 1378، سال  مركز بررسي اسناد تاريخي

  . 184صفحه 

خواهد كه نور خود را كامـل   خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند ولي خدا جز اين نمي كافران مي«: فرمايد  ـ قرآن مي 196

 ـ  199.  و مفـاد اذان و اقامـه نمـاز   133 آيه  ـ سوره آل عمران 198 و 197) 32سوره توبه آيه (» .كند هر چند كافران ناخشنود باشند

  . 96سوره آل عمران آيه 

  . 38 ـ سوره بقره آيه 200



  . 48 تا 27 ـ سوره هود آيه 201

اند چـون در جريـان    العتيق گفته شوند، خانه كعبه را بيت ، عتيق به معني چيزي است كه مالك آن نمي33 و 29 ـ سوره حج آيه  202

ابـن احمـد    ، خليـل  كتـاب العـين  . ( ، چون قديمي است و اولـين خانـه در روي زمـين اسـت                در امان مانده  طوفان نوح از غرق شدن      

، فخرالدين بن محمـد   البحرين ، مجمع234 صفحه 10، محمدابن مكرم ابن منظور، جلد        ، لسان العرب  146، جلد اول صفحه       فراهيدي

  ) 210 صفحه 5، جلد  طريحي

  . 127 ـ سوره بقره آيه 203

  . 37 و 36 ـ سوره ابراهيم آيه 204

 ـ اين سنگ مقدس پيش از اسالم و پس از آن همواره مورد اعتنا و توجه كامل بوده و در حقيقت در شمار عناصر اصلي كعبـه   205

 كـه بـه   هايي را پس از فتح مكه اين سنگ را نگه داشت و ديگر سنگ)  اهللا عليه و آله  صلي(به لحاظ همين تقدس پيامبر اسالم       .  است

،  المعارف تشيع  ـ مراجعه كنيد به دايرة 206.  دست كشيدن و بوسيدن آن جزء اعمال حج است. شكل بت ساخته شده بود از بين برد

اهللا  صـلي ( ـ در روايتي آمده است كـه حـضرت محمـد     207. 1371 تا 1368، تهران 3، جلد  احمد صدر حاج سيدجوادي و ديگران

ملتزم محلي اسـت كـه دعـا در    «: چنين حضرت فرمود   هم. داد  ي خود را روي اين قسمت ديوار قرار مي        صورت و دستها  )  عليه و آله  

يكي از كارهايي كـه در ايـن       » .اي نيست كه در آن جا خدا را بخواند و خداوند دعايش را اجابت نكند                شود و بنده    آن جا پذيرفته مي   

)  الـسالم   عليـه (امـام صـادق     . بخش گذاشته و به گناهان خود اعتـراف كنـد         شود آن است كه بنده دست را بر ديوار اين             جا انجام مي  

. بخـشد  نمايـد جـز آن كـه خداونـد او را مـي           كنـد و طلـب اسـتغفار نمـي          اي در اين جا اعتراف به گناهانش نمـي          هيچ بنده «: فرمود

  ) 410 صفحه 4، جلد  ، شيخ كليني ، الكافي327 صفحه 71بحاراالنوار، عالمه مجلسي جلد (

  . 345 صفحه 13، جلد  ، شيخ حر عاملي الشيعه  ـ وسائل208

 ـ از امـام   210. 230 صـفحه  96، بحـاراالنوار، عالمـه مجلـسي جلـد     209، صفحه 2، جلد  ، شيخ صدوق  ـ من اليحضره الفقيه 209

در برخي از روايات آمـده      »  حجر، خانه اسماعيل و محل دفن هاجر و اسماعيل است         «: نقل شده است كه فرمود    )  السالم  عليه(صادق  

 ـ حجـاج بعـد از طـواف واجـب      211) 410 صفحه 4، جلد  ، شيخ كليني الكافي. (اند است كه پيامبران زيادي در اين محل دفن شده

. شـود  نماز طواف نسأ نيز پشت مقام ابراهيم خوانـده مـي      . دو ركعت نماز طواف به جاي آورند      )  ع(بايست در پشت مقام ابراهيم        مي

شـمرده  )  معجزات(ها  و خداوند متعال آن را جزء نشانه.   آمده است  125آن كريم دستور نماز در مقام ابراهيم در سوره بقره آيه            در قر 

  . 97 و 2، سوره مائده آيه 217 و 191 ـ سوره بقره آيه 212) 97سوره آ ل عمران آيه . ( است

، نـشر   جدد،  مقاله مسجدين اعظمين نوشته محمدتقي فاضل ميبـدي  و كتاب پرستشگاه در عهد سنت و ت144 ـ سوره بقره آيه  213

  . 41 و 40، صفحه 1381سرايي سال 

  . 150، 149، 144 ـ سوره بقره آيه 214

، سـوره  109 ـ سوره يونس آيـه   216. 388، صفحه  ، ترجمه استاد محمد دشتي البالغه مشهور به خطبه قاصعه  نهج192 ـ خطبه  215

  . 127نحل آيه 

هـاي   ، اقدام به تعمير اساسي كعبه نمود و آن را با پايه  قصي بن كالب يكي از اجداد پيغمبر اسالم در قرن دوم قبل از هجرت ـ 217

. عنوان مقر و مجلس شـورا تـشكيل داد          كه به معني مركز مشاوره بود به      »  دارالندوه«محكمتري تجديد بنا نمود و كنار ساختمان كعبه         

  ) 48، صفحه 1362، سال  ، دفتر مركزي حزب جمهوري اسالمي ، ابوالقاسم رزاقي قويمسجد پايگاه توحيد و ت(

كردند تا تو را از مقصد خود كه تبليـغ ديـن    اي رسول ما به يادآور وقتي را كه كافران با تو مكر مي:  ، يعني30 ـ سوره انفال آيه  218

ها بـا تـو مكـر     ز شهر بيرون كنند تو كار خود را به خدا واگذار كه اگر آن      يا به قتل رسانند يا ا     [ يا زندانيت كنند  ]خدا است باز دارند     

 سـوره بقـره در شـأن حـضرت علـي      207 ـ آيـه   219. كند و خـدا بهتـر از هـركس مكـر توانـد كـرد       ها مكر مي كنند خدا هم با آن

و از مردم كساني هستند كه جان خـود را          «: دفرماي  المبيت نازل شده است خداوند متعال در آيه مذكور مي           و جريان ليلة  )  السالم  عليه(



)  ص(در روايت آمـده كـه وقتـي رسـول خـدا      » . فروشند و خداوند به بندگان مهربان است     براي به دست آوردن خوشنودي خدا مي      

 تنها سؤالي كـه     » تو امشب بايد در بستر من بخوابي تا من از شهر مكه خارج شوم             «: گفت به او فرمود   )  السالم  عليه(جريان را به علي     

: فرمـود )  ص(رسـول خـدا     » ماند؟  اگر من اين كار را بكنم جان شما سالم مي         «: كرد اين بود كه پرسيد    )  ص(از رسول خدا    )  ع(علي  

هاي تاريخي اهل     المبيت را اكثر كتاب     جريان ليلة .  سخني ديگر نگفت و لبخندي زد و به دنبال انجام مأموريت رفت           )  ع(، علي   » آري«

آن مـسجدي  «:  ، يعنـي 108 ـ سوره توبه آيه  220. اند  و شيعه در وقايع سال سيزدهم بعثت با طول و تفصيل و يا اجمال آوردهسنت 

، در آن مرداني هـستند كـه دوسـت دارنـد پـاكيزه                تر است كه در آن به عبادت بايستي         ، شايسته   كه از روز نخست برپايه تقوا بنا شده       

، 41، جلـداول صـفحه    ، ابوزيد عمربن شـبه نميـري    ـ تاريخ المدينه ا لمنوره 222 و 221» . دوست داردباشند و خداوند پاكيزگان را

 ـ  223. 1386، سـال   ، دفتر نـشر فرهنـگ اسـالمي   247، صفحه  سيدهاشم رسولي محالتي)  ص( زندگاني حضرت محمدخاتم النبيين

  . 1381، نشر سرايي سال 45 و 44، صفحه   فاضل ميبدي، محمدتقي پرستشگاه در عهد سنت و تجدد، مقاله مسجدين اعظمين

 ـ جايگـاه   225. 106 تـا  102، صـفحه  1362، سـال   ، حزب جمهوري اسـالمي  ، ابوالقاسم رزاقي  ـ مسجد پايگاه توحيد و تقوي 224

  . 1382، خرداد  ، مؤسسه فرهنگي ثقلين117، صفحه  االسالم علي رضايي ، زير نظر حجت مساجد در فرهنگ اسالمي

  . 577، جلد سوم صفحه  ، شيخ حر عاملي الشيعه  ـ وسائل226

  . 364 صفحه 83، جلد   ـ بحاراالنوار، عالمه مجلسي227

، شـيخ علـي     ـ كنزالعمـال  229. 183 صفحه 906 و حديث 366 صفحه 1730، حديث  ، ترجمه ابوالقاسم پاينده  ـ نهج الفصاحه 228

  . 650 صفحه 7، جلد  متقي هندي

  . 649، صفحه  همان ـ 230

  . 655، صفحه   ـ همان231

 ـ تـاريخ بيمارسـتانها در اسـالم     233. 51، انتشارات صدرا، صفحه  ، استاد شهيد مرتضي مطهري  ـ خدمات متقابل اسالم و ايران 232

، مركـز  )3( مـسجد   به نقل از فروغ  15 صفحه   1381، انتشارات علمي و فرهنگي سال         ، ترجمه نوراهللا كسايي     نوشته احمد عيسي بك   

است كه در مدينـه  )   هفت گانه( ـ يكي از اماكن تاريخي اسالم مساجد سبعه  234. 241 صفحه 1385رسيدگي به امور مساجد سال 

اي از سپاه اسالم بـه   روي هر تپه عده.  اي سنگي  اين مساجد در شمال غربي مدينه قرار گرفته و هر كدام روي بلندي و تپه              . قرار دارد 

، ابـوبكر،   ) الـسالم   عليـه (علـي   . ي مشغول بودند، فرماندهي افرادمستقر روي هر تپه به عهده يكي از صحابه پيامبر اسالم بـود                پاسدار

كردند و بقيه به پاسـداري        در وقت نماز افراد پاسدار هر تپه به نوبت نماز جماعت به امامت فرماندهشان برگزار مي               ... عمر، سلمان و  

،  ، مسجدابوبكر، مـسجد سـلمان  ) السالم عليه(، مسجد علي  مسجد فتح : اين مساجد عبارتند از   . شدند  ول مي از خندق و مسلمانان مشغ    

  ) 105 و 104، صفحه  ، ابوالقاسم رزاقي مسجد پايگاه توحيد و تقوي. ( مسجد عمر، مسجد ذباب)  السالم عليهم(مسجد زهرا 

   .1376، انتشارات زائر قم سال 59، صفحه  ، سيدعليرضا سيدكباري) السالم عليهم(الحسين   ـ پيشين به نقل از مسند فاطمه بنت235

  . 4، صفحه  ، مهندس مهدي بازرگان  ـ مسجد در اجتماع236

، مقابله سريه و آن هر جنگي است كـه مـسلمانان بـه امـر      فرموده است در آن شركت مي)  ص( ـ غزوه به هر جنگي كه پيغامبر  237

 ـ پرستشگاه در عهد سـنت و   238) اكبر دهخدا لغت نامه دهخدا، علي) ( ص(كرد بي حضور رسول  ره ميبا عرب و غي)  ص(رسول 

  . 68 و 67 صفحه 18نور، جلد   ـ صحيفه239. 204 و 203، صفحه  ، عمادالدين باقي تجدد، مقاله مسجد و دفاع هشت ساله

  . 31، صفحه 2جلد )  ره( ـ صحيفه امام خميني 240

  . 181فحه ، ص  ـ همان241

 به نقـل از كتـاب   111، صفحه   ـ همان 243. 55، صفحه  ، مسعود كمالي  ـ پرستشگاه در عهد سنت و تجدد، مقاله مسجداالقصي 242

  .  ، ترجمه سيدابراهيم سيدعلوي ابراهيم حسن نقش فرهنگ آفرين مسجد، دكتر حسن

  . 113 و 112، صفحه   ـ همان244



خواست مردم قريش را هدايت كند، ولي پس  كنند كه پيغمبر اسالم در ابتدا كه ظهور كرد فقط مي ميبرخي از اروپائيان ادعا « ـ  245

ايـن  . از آن كه پيشرفتي در كار خود احساس كرد تصميم گرفت كه دعوت خويش را به همة ملـل عـرب و غيرعـرب تعمـيم دهـد        

ريخي ندارد، با اصول و قرائنـي كـه از آيـات اوليـة قـرآن      سخن يك تهمت ناجوانمردانه بيش نيست و عالوه بر اين كه هيچ دليل تا      

ها در مكه و همان اوايل كار بعثت پيغمبـر اسـالم بـوده و در                  در قرآن مجيد، آياتي هست كه نزول آن       . شود، مباينت دارد    استنباط مي 

ايـن سـوره از     .  قـرآن اسـت   هـاي كوچـك       اي است در سوره تكوير كـه از سـوره           يكي از اين آيات آيه    . عين حال جنبه جهاني دارد    

نيست اين مگـر يـك      :  ، يعني   ان هو اال ذكر للعالمين    «،  : هاي مكيه است كه در اوايل بعثت نازل شده است و آن آيه چنين است                سوره

  ) 27سوره تكوير آيه (»  تذكرو بيدارباش براي تمام جهانيان

تـو را   :  ، يعنـي    كافة للناس بشيراً و نذيراً  ولكن اكثر الناس اليعلمـون          وما ارسلناك اال    «: فرمايد  در آية ديگر كه در سوره سبأ است مي        

 انبيـا نيز در سوره    ) 28سوره سبأ آيه    (» .، ولي بيشتر مردم نادانند      نفرستادم مگر آن كه براي همة مردم بشارت دهنده و بازدارنده باشي           

و هر آينه نوشتيم در زبور پس از ذكر كه زمين           :  ي الصالحون يعني  ولقد كتبنا في الزبورمن بعدالذكر ان االرض يرثها عباد        «فرمايد،    مي

يا ايهاالناس انـي رسـول اهللا الـيكم جميعـاً،     «: فرمايد نيز در سوره اعراف مي) 105 آيه انبياسوره (» .به بندگان صالح من خواهد رسيد   

يـا  «يـا  »  ياايهـالعرب « هيچ جا، خطابي بـه صـورت   در قرآن) 158سوره اعراف آيه (» اي مردم من فرستاده خدايم بر همه شما    :  يعني

 ـ  246)  ، بخـش اول داعيـه جهـاني اسـالم     ، استادشهيد مرتضي مطهري خدمات متقابل اسالم وا يران(» ...كنيد پيدا نمي»  ايهاالقرشيون

  .  ، بخش آغاز اسالم ايرانيان همان

يعني شـهرها، مجموعـة   » مديناثا«: شد  روزگار به زبان سرياني گفته ميدر آن. آمد  ـ مداين تا آن زمان پايتخت ايران به شمار مي 247

حـصارهاي بلنـد برگـرد    . خواندنـد  مـي » مـا حـوزه و مـاحوزه ملكـا    «ها را  هفت شهر بود نزديك به هم و در دو جانب دجله كه آن         

هـا در پايـان روزگـار     رها و دروازهايـن حـصا  . هـا تعبيـه كـرده بودنـد         هاي استوار در آن     مجموعه اين شهرها كشيده بودند و دروازه      

، تـأليف   تـاريخ ايـران بعـد از اسـالم    (» .از اين چند شهر تيسفون در مشرق دجله واقع بود  . ساسانيان بارها تجديد و ترميم گشته بود      

  ) 328و 327، صفحه 1363، مؤسسه انتشارات اميركبير، سال  كوب دكتر عبدالحسين زرين

. انـد  ، غالب شهرهاي ايران در قديم كهـن دژي داشـته   ، حصار كهن قلعة قديم.  شهر و قلعة كهن است ـ كهندزياكهندژ، به معني  248

  ) اكبر دهخدا لغت نامه دهخدا، علي(

كليـة دعاهـاي مختـصر را كـه     . خاموشيي باشد كه مغان در وقت بدن شستن و چيزي خوردن بعد از زمزمه اختيار كننـد :  ـ باژ 249

از كلمه برسمن اوستايي و مشتق از برز به معنـي بـالش             :  برسم.  سروش باژ از داعية زرتشتي است     . رانند   مي زردشتيان آهسته بر زبان   

هـاي خداونـد را از    ونمو و مراد از رسم برسم گرفتن كه در ايران قديم بسيار است و دعاخواندن و اظهار سپاس كردن است نعمـت               

هـاي بريـده درخـت كـه بـه هنگـام        ر كه زرتشتيان آهسته بر زبان رانند و برسم دستهدعاهاي مختص: باژ.  نباتات كه ماية تغديه است   

  )  همان. (هاي خداوند ، عالمت اظهار ستايش بود از نعمت غذاخوردن به دست گيرند و در مجموع

گيـري   ند شـكل رو:  ، مراجعه كنيد به  ـ در خصوص چگونگي از رونق افتادن شهر مداين و تقسيمات شهر از جهت محالت آن 250

نوشـته احمـد قابـل در كتـاب     »  مـسجد جـامع  « و مقاله 131 تا 121، صفحه  زاده ، نوشته حسين سلطان  شهر و مراكز مذهبي در ايران     

  . 66پرستشگاه در عهد سنت و تجدد، صفحه 

هـا و   ت نخلـستان عبارت است از روستاهاي عراق در عهد عمربن خطاب كه بـه دسـت مـسلمانان افتـاد و بـه مناسـب      :  ـ سواد 251

سواد دواند، يكي سواد كوفه و آن سكر است و حلوان اسـت تـا قادسـيه و دوم    .  ها داده شده است زارهاي سبز چنين نام به آن    كشت

، گرداگـر     ، حـوالي شـهر و نـواحي         ، سياهي الوان    ، زمين خاكي    كرة زمين : سواد.  سواد بصره و آن اهواز است و دشت ميشان و فارس          

تـا  .  دهي است به بغداد بريك منزل از خـانقين و جنـگ آن مـشهور اسـت    :  ـ جلوالء 252) اكبر دهخدا نامه دهخدا، علي لغت. (شهر

شهريـست بـه   :  حلوان.  ق جنگي ميان مسلمين و ايرانيان اتفاق افتاد ه.  16در اين موضع به سال . خانقين هفت فرسنگ فاصله دارد

شهري بوده اسـت  .  وي همي گذرد و از وي انجير خيزد كه خشك كنند و به همه جاي ببرند، و رودي اندر ميان  ، بسيار نعمت    عراق



هاي آن و گويند به نام حلوان بن عمران بـن حـاف بـن            بزرگ و پرنعمت در عراق در انتهاي حدود شهر بغداد ونزديك به كوهستان            

اي محكـم دارد كـه از         ، قلعـه    ري است به اقلـيم چهـارم      شه:  تكريت.  گذاري شده است    قضاعه كه يكي از ملوك آن سرزمين بوده نام        

، خواهر بكربن وائـل كـه         ، منسوب به تكريت بن وائل       بناهاي اردشير بابكان است و در سي فرسخي بغداد واقع است بر غربي دجله             

،    ميان جزيره و عـراق     شهري است بر حد   . ديار بكر به او منسوب است و بعضي آن را از ديار عراق عرب و برخي از ارمينه شمارند                  

شهريست ميان موصل و بغداد و به بغداد نزديكتـر اسـت و تـا بغـداد سـي فرسـنگ فاصـله دارد و قلعـة                           .  آبادان و خرم و با نعمت     

. و اين قلعه را نخست شاپور بن اردشير بنـا نهـاد           ...  محكمي در آن جا هست كه بر ساحل غربي دجله واقع و بر دجله مشرف است               

باب عراق و مفتـاح  .  از حيث عظمت و كثرت نفوس و آبادي  .  مشهور بزرگ ويكي از مراكز كم نظير بالد اسالمي است         شهر  :  موصل

 ـ نيشابور  1.  معروف است كه گويند شهرهاي با عظمت جهان سه شهر است. روند باشد و از اين مكان به آذربايجان مي خراسان مي

هـاي كهـن اسـت و در     اين شـهر داراي نـام  .   ـ موصل 3.  ي اين كه درب مغرب است ـ دمشق برا 2.  براي اين كه درب مشرق است

در ايـن شـهر دو جـامع ديـده          . شود  نبي در ميان شهر موصل ديده مي        مقبرة جرجيس .  طرف مشرق در مقابل آن شهر نينوا واقع شده        

اين شهر در هفتاد و چهار فرسنگي بغداد قـرار          .. . ها در وسط بازار جديد و ديگري در بازار عتيق واقع شده است              شود يكي از آن     مي

بالد جبل بـوده و بـا پـشت كـوه و            .  نام شهري به پيشكوه لرستان در ناحيه طرحان در ساحل شط صيمره           :  ماسبذان يا ماسبدان  . دارد

 ـ تاريخ ايران بعد از  253) دااكبر دهخ نامه دهخدا، علي لغت. (اند آباد سابق مطابقت دارد و آن را سيروان هم گفته ظاهراً محل حسين

   .parsiblog.com  asir :  ـ سايت254. 332 تا 330، صفحه  ، تأليف دكتر عبدالحسين زرين كوب اسالم

،   ـ مـسجد پايگـاه توحيـد و تقـوي     www.irantarikh.com 256 : ، نقل از سايت  ـ كتاب تاريخ بخارا تأليف ابوبكر نرشخي 255

  . 25، صفحه  ابوالقاسم رزاقي

، ارديبهـشت و خـرداد    سيري در نماسـازي مـساجد در ادوار اسـالمي   :  ، مقاله زمرشيدي باعنوان38 و 37 ـ مجله مسجد شماره  257

  . 65، صفحه 1377سال 

،   ـ همـان  259. 1362، انتـشارات آگـاه سـال    191، صفحه  زاده ، حسين سلطان گيري شهر و مراكز مذهبي در ايران  ـ روند شكل 258

  . 192 و 191صفحه 

  . 192، صفحه   ـ همان260

  . 196، صفحه   ـ همان261

   19/1/1383 به تاريخ .TEBYAN.NET  www :  ـ سايت تبيان262

   27/6/1384 مورخ 3803 ـ روزنامه همشهري شماره 263

بـاره نظـر    جهان اسالم در ايندانشنامه . 1377، سال  ، چاپ اول ، مؤسسه كتاب همراه6، صحفه  زاده ، بهمن شعبان  ـ تاريخ تهران 264

، ريشه و معناي آن چنـدان         شناسي چندي درباره ريشة واژة تهران صورت گرفته         با اين كه تالشهاي زبان    «: نويسد  ديگري داشته و مي   

 رفته  دانسته و روي هم   ) جا(و ران   )  گرم(و مركب از دو جزء ته       »  جايگاه و سرزمين گرم   «كسروي تهران را به معناي      .  روشن نيست 

) جـا (و ران   ) سـرد (مركب از دو جزء شـمي       » جايگاه و سرزمين سرد   «وي شميران را نيز به معناي       .  معنا كرده است  »  گرمگاه«آن را   

، اما شهريار عدل نظر كـسروي         به نوشتة او شميران تابستانگاه تهرانيان است      .  معنا كرده است  »  سردگاه«دانسته و روي هم رفته آن را        

 ـ  265) 718 صـفحه  8، جلـد   ، زير نظر غالمعلـي حـداد عـادل    دانشنامه جهان اسالم(» . ها نپذيرفته است خش اول اين نامرا دربارة ب

در علـوم  )   مـيالدي 1203 شمـسي ـ   582 هجري ـ  600متولد (زكرياابن محمدبن محمود القزويني از دانشمندان قرن ششم هجري 

نويسي يگانة زمان خود بوده و اثـر معـروف او بـه نـام         و فن شعر و شاعري و خوش      طبيعي و سياسي و تاريخ و جغرافياي آن زمان          

  ) 23، صفحه  م زاوش.، ح  تهران در گذرگاه تاريخ ايران. ( است» آثارالبالد و اخبارالعباد«

 هجـري قمـري   621البلدان دارد كه تاريخ معتبر و مـستندي اسـت و بـه سـال      الدين ياقوت حموي كتابي به نام معجم  ـ شهاب 266

  ) 26، صفحه  همان. ( تأليف شده است



دهد كه تا آغاز عصر مشروطيت واژة تهران با  بررسي آثار گذشتگان و متون كهن و اسناد و اوراق تاريخي و دولتي نشان مي« ـ  267

اشاراتي »  ت«تهران با   شد و تنها يكي دو تن از قدمأ به ارجحيت ضبط              ، نوشته مي    كه به طاي مؤلف يا طاي عربي معروف است        » ط«

 بـه   508از صفحة   )  ، جلد اول  1294،    چاپ تهران (نخستين بار، محمدحسن خان اعتمادالسلطنه مؤلف كتاب مرآت البلدان          . اند  داشته

تـأليف  (الـسياحة     و بـستان  )  تأليف مجدالدين محمدحـسيني اصـفهاني     (البلدان و زينت المجالس       هايي از معجم    بعد ضمن نقل نوشته   

ابـراز  »  طهـران «ترديـد خـود را در ضـبط امـالي واژة            ) تأليف حاج معتمدالدوله فرهادميرزا   (جم    و جام )  العابدين شيرواني   ينحاج ز 

سپس براي صحت استنباط    . بنويسد»  ت«دهد كه اين شهر را با         ، ترجيح مي    نيست» طا«، و با قيد اين كه در زبان فارسي مخرج             داشته

جويد و براي تجويز نگارش تهـران      وزير علوم وقت كه شخصي متتبع و مطلع بوده ياري مي          )  ضادالسلطنهاعت(قلي ميرزا     خود از علي  

ليكن ادباي روزگارش به اسـتدالل وي در ارجحيـت نگـارش واژة تهـران بـا                . خواند  فارسي او را به حكميت فردا مي      »  ت«با حرف   

 ق  ه.  1324شد تا ايـن كـه در سـال     نوشته مي» طا«، تهران همواره با  دهند، و بعد از كتاب ياد شده بي توجهي نشان مي»  ت«حرف 

، سپس به پيـروي   هاي وقت  كه فرمان مشروطيت صادر شد، مسئله تعصب ملي در خط وز بان فارسي مطرح گرديد، نخست روزنامه                

و »  تهـران «اريخ به بعد نوشتن هر دو امالء        پذيرا گشتند و از آن ت     »  ت«، انديشه نگارش تهران را با حرف          ها بسياري از اهل قلم      از آن 

  ) 436 و 435، صفحه  همان(» ...در آثار نويسندگان متداول گرديد»  طهران«

هايي كه دربـاره تهـران و     از نخستين نوشته  »  طهران«نگارش نام اين شهر به صورت       «: نويسد  دانشنامه جهان اسالم نيز در اين باره مي       

نوشـتند اغلـب      نويسان و ساير مؤلفان كه به زبـان عربـي مـي             هاي اخير، رايج بود، زيرا جغرافي       ين سال تهراني در دست داريم تا هم     

، اين كلمه را عجمـي   ياقوت حموي با اين كه طهران را به كار برده . ضبط كرده بودند  » ط«شد با     آغاز مي »  ت«هاي ايراني را كه با        نام

در آثـار مورخـان و   . وجـود نـدارد  » ط«هـا    گوينـد، چـون در زبـان آن          را تهـران مـي     دانسته و متذكر شده است كه اهالي آن جا، آن         

) 1305معتمدالدولـه متـوفي   (فرهادميرزا قاجـار  . ، بيشتر واژه طهران متداول بود      ، تا دورة رضاشاه پهلوي      شناسان  دانان و لغت    جغرافي

 وزيـر علـوم   1270، كـه در   ميـرزا اعتضادالـسلطنه   قلـي  لـي ، امـا ع  آورده اسـت » ط«تهران را بـا    ) 460صفحه  (نيز در كتاب جام جم      

 29(و مـتمم آن  ) 1324القعـده    ذي14(در متن قانون اساسي مـشروطه  . ترجيح داد»  ت«ناصرالدين شاه شد نگارش واژه تهران را با      

ضاشـاه امـالي تهـران رسـميت         طهران نوشته و با اين كه در دورة ر         1339زاده هم در      جمال.  طهران به كار رفته است    ) 1325شعبان  

.  آمـده اسـت   »  طهـران «نامة دهخدا اطالعات دربـارة تهـران ذيـل            نوشتند، مثالً در لغت     ها برخي نويسندگان طهران مي      ، تا مدت    يافت

  ) 718 و 717، صفحه 8، جلد  دانشنامة جهان اسالم(

ابوعبـداهللا محمـدبن حمـاد را    ... انـد  از آنان تهرانـي بـوده  برد كه بعضي   ـ ياقوت چندين نفر از علمأ و مشاهير تهران را نام مي 268

گويد كه وي از ثقات اهل حديث بودو به مصر رفت و از آن جا مراجعـت   منسوب به همين تهران واقع در نزديكي ري دانسته و مي         

، مرتـضي سـيفي     آيينـه زمـان  تهران در. (  قمري در عسقالن از توابع فلسطين وفات يافت261كرد و به شام آمد و در آن جا در سنه          

  ) 12، صفحه  فمي تفرشي

، تأليف دكتـر حـسين    قصران«:   ـ مراجعه كنيد به كتاب 270. 1369، سال  ، چاپ اول ، انتشارات اقبال14، 11، 9، صفحه   ـ همان 269

، چـاپ اول سـال    ، نشر اشاره27، 26، 14، 13، صفحه  ، تأليف زاوش  ـ تهران در گذرگاه تاريخ ايران 271» 34 و 33، صفحه  كريمان

  . 26، صفحه   ـ همان272. 1371

   24/2/1384، تاريخ 909 ـ روزنامه ابتكار، شماره 273

   www.Ketabeavval.ir ،  ـ سايت كتاب اول274

بـت   ـ اطالق نسب سيادت به جد صفويان منشأ تاريخي ندارد، مورخان ايراني پيرامون ايـن موضـوع بـه تحقيـق پرداختـه و ثا      275

، بـراي مقابلـه بـا تركـان           هاي سياسي آن    اند كه انگيزه    نامه و نسب سيادت دست زده       اند كه صفويان در اين باره به جعل شجره          نموده

  . 29 تا 27، صفحه   ـ همان276) 28، صفحه  ، زاوش تهران در گذرگاه تاريخ ايران. ( سني مذهب عثماني بوده است

نقـش  :  ، مقالـه 1382، مرداد و شـهريور سـال   69، به نقل از مجله مسجد شماره  الدين شاه حسيني، ناصر  ـ سير فرهنگ در ايران 277



  .   ـ همان278. 31، صفحه  زاده ، نوشته غالمرضا گلي گيري فضاهاي شهري و مناسبات فرهنگي مسجد در شكل

  . 1383، سال  ، چاپ اول المعارف اسالمي ياد دايرة، بن ، زيرنظر غالمعلي حداد عادل720، صفحه 8، جلد  نامه جهان اسالم  ـ دانش279

  . 1367، انتشارات اميركبير، سال 481 و 478، صفحه  ، جلد دوم كوب ، تأليف دكتر عبدالحسين زرين  ـ تاريخ مردم ايران280

  . 724 تا 722، صفحه   ـ پيشين281

  .  اكبر دهخدا، ذيل كلمه قاجاريه نامه دهخدا، علي  ـ لغت282

. ، معروف به مشيرالسلطنه را ميرزا احمدخان مشيرالسلطنه آذربايجاني در خيابان مولوي احداث كرد  مسجد ـ مدرسه اقصي ـ283

  .  است)   ق ه  (1321تاريخ برج ساعت اين بنا 

نـي بـه    ش دوبـاره در زمي  ه  1375 ق ساخته شـد و سـپس بعـد از تخريـب در سـال       ه  1287السلطان ابتدا در سال  ـ مسجد امين
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