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 چکیده

مهدویت این است که حکومت آخرین مصلح جهان حضرت مهدی عج بر چهه باب در  های مهمپرسش از

 د بود؟ ها چه خواهگیریاساسی بنا خواهد شد و مبنای ایشان در عمل و مستند ایشان در تصمیم

 عصر بازگشت به کتاب و سنت است و این دو منبع، پاسخ اجمالی این پرسش آن است که عصر ظهور،

ایهن یه   نهدارد  خریهداریدر آن دوران  قیاس و اجمها  ورأی سکة و  هستنداساسنامة حکومت مهدوی 

کهه در ایهن  یافهتتوان با جستجو در روایات، ادله و شواهد متعددی برای آن بحث است که میعام زاویه 

از زاویهة خهان نیه  تهوان میاین بحهث را  از سوی دیگر  ایمها بسنده کردهنوشتار به ذکر دو نمونه از آن

مطرح کرد؛ یعنی با بررسی سیرة مهدوی و بیان انطباق آن بر سنت نبوی به شکل خان و با بیهان مصهادی  

 بیین کرد اصالحات آن حضرت این بحث را اثبات و ت

بها انتاهاب ، )ن( بر سنت نبهوی)عج( نوشتار پس از بیان اجمالی و کلی انطباق سیرة مهدوی در این 

یم  اهآن را با سنت پیامبر اکرم ن سهنجیدنسبت  ،در عصر ظهور امام مهدی عج اصالحاتیکی از مصادی  

راسهتا ابتهدا در ایهن  اسهت  اسالم تبلیغیترین پایگاه عبادی و مساجد به عنوان مهم بازسازی، فوقمصداق 

اصالحات آن حضرت را نسبت به مساجد خان همچون مسجد الحرام و مسجد النبی ن و مسجد کوفهه 

ایم که سهیرة آن حضهرت کردهو با آوردن شواهد متعدد اثبات  ایمکردهو سپس نسبت به عموم مساجد بیان 

عهج همچهون جهد   مههدی سیرة امهامایم که و نتیجه گرفته بر سنت پیامبر ن مطابقت دارد  دراین باب

مسهاجد درون سازی فضهای سانیکو  های زائد از آنهپیرای زدودند و سازی مساجرسول خدا ن بر ساده

و مسجد النبی ن و مسجد کوفهه  مساجد خان همچون مسجد الحرام اف ون بر آن، امام مهدی عجاست  

  گرداندبازمی ناستینشبه همان اساس  را

گرایانهه از موعهود آخهر ال مهان در اذههان ای واقعدر بر دارد؛ مهثال  چههره فواید متعددی چنین مباحثی

  این مباحث جنبة فرامذهبی دارد داردبرمیهای پندار را از دل و اندیشة آنان کند و پردهمسلمانان ترسیم می

مفیهد در تواند گامی رو میازاین ،و طرح آن در فضاهای غیر شیعی )دیگر مذاهب اسالمی( نی  ممکن است

از دیگر  باشد  تدر جهت گستر  فرهنگ مهدویمؤثر و نی  گامی اسالمی مذاهب  تقریبجهت وحدت و 

در سهاخت از سهنت نبهوی وبیش کم جوامع اسالمیهمة دهد امروزه این بحث آن است که نشان می فواید

گفتنهی اسهت کهه   گردنهد، و بایهد بهه آن بازپیماینهدرا نمی میانه و صوابمسیر اند و فاصله گرفتهمساجد 

  ایمپرداختهتحلیل و بررسی به و در کنار آن  بودهای در این نوشتار به رو  کتاباانهگردآوری اطالعات 
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 درآمد

خهود را حکومت عج حضرت مهدی  عالمآخرین مصلح این است که مهدویت  بابکلیدی در  پرسشی  

 ؟چه خواهد بودها گیریدر تصمیم  ندعمل و مستدر  شو مبنای کردخواهد بنا  اساسیبر چه 

 عصر بازگشت به کتاب و سهنت اسهت و ایهن دو منبهع، پاسخ اجمالی این پرسش آن است که عصر ظهور،

عمل به رأی یا قیاسِ )شاصی( یا اجما ِ )ابناء نهو  بشهر( در آن سکة و  هستنداساسنامة حکومت مهدوی 

توان با جسهتجو در روایهات ادلهه و بحث است که می عام و کلی از این ی  زاویة  افتداز ارز  میدوران 

سهیرة  تتبهع در؛ یعنی با نگریستاین بحث از زاویة خان به توان می سپسشواهد متعددی برای آن یافت  

ایهن بحهث را  امهاممهدوی و بیان انطباق آن بر سنت نبوی به شکل خان و با بیان مصادی  اصالحات آن 

بر سهنت  امام مهدی عجشتار بر آنیم تا پس از بیان اجمالی و کلی انطباق سیرة اثبات و تبیین کرد  در این نو

 بپردازیم  «بازسازی مساجد»مصداق خان یعنی نبوی، به اثبات و تبیین این مطلب در 

گرایانه از موعود آخر ال مان در اذهان مسلمانان ای واقعفواید متعددی در بر دارد؛ مثال  چهرهاین مبحث 

  همچنین ایهن مباحهث جنبهة فرامهذهبی زندکنار میهای پندار را از دل و اندیشة آنان کند و پردهترسیم می

تواند گامی مفیهد رو میدارد و طرح آن در فضاهای غیر شیعی )دیگر مذاهب اسالمی( نی  ممکن است ازاین

سهتر  جههت گ شدن مذاهب دیگر بهه مهذهب تشهیع و نیه  گهامی دردر جهت وحدت اسالمی و ن دی 

دهد امروزه جوامهع اسهالمی از سهنت فرهنگ مهدوی نی  باشد  فایدة دیگر این بحث آن است که نشان می

 کنند های الزم در این باب را رعایت نمیاند و بسیاری از سنتنبوی در بنای مساجد فاصله گرفته

 واژگان کلیدی

ه و نه همة باشی از قرآن به  ناظربیشتر  ،رودبه کار می« سنت»چون در کنار : به معنای قرآن است که کتاب

 است  قرآن احکامتشریعات و یعنی باش آن ه 

تشریع کرده است  باید دقهت  آن را در دین: مراد از سنت، احکام و دستوراتی است که پیامبر اکرم ن سنت

 است  سنت اخص از حدیثزیرا  ؛دنخلط نشوبا هم  «حدیث» و «سنت»دو لفظ شود که 

 دو واژه  نیه  در آن نهفتهه اسهتاستمرار  معنایرفتار است که  سب  به عبارت بهترمعنای رفتار یا : به سیره

معنایی خهان سنت  ،متشرعهو اصطالح ولی در عرف خان  اندبسیار به هم ن دی در لغت سیره و سنت 

 شده است  هاآنیافته که سبب تمای هایی میان 
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 بازگشت به کتاب خدا

 پهس ههدف ازت مهدوی بر پایة عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر ن بنا خواهد شد  که گفتیم حکومچنان

ه و قانون اساسی حکومهت نامست  کتاب خدا اساسعمل به کتاب خدا ،ی در درجة ناستحکومت مهدو

ُ َعزَّ »امام باقر   در ضمن حدیثی فرمود:  مهدوی است؛ نْ َيا ََل َتْذَهُب َحَّتَّ يَ ْبَعَث اَّللَّ َو َجلَّ َرُجًلا ِمنَّ ا ََْه َل اْلَبْي ِ   ِإنَّ الدُّ

گفتهة امیهر بههانکار منکر در حقیقت همان نهی از منکر است کهه   1«يَ ْعَمُل ِبِكَتاِب اَّللَِّ ََل يَ َرى ِفيُكْم ُمْنَكراا ِإَلَّ ََْنَكَرهُ 

قصد شهده اسهت   آنو در این حدیث هر سه قسم  2گاه با قلب است و گاه با زبان و گاه با دست مؤمنان  

یعنهی « ََل ي َ َرى فِ يُكْم ُمْنَك راا ِإَلَّ ََْنَك َرهُ »جملة  کند؛ پسدانیم استثنا در سیاق نفی داللت بر عموم میکه میهمچنان

ترین نهی از منکهر در رو ب رگها، ازاینکند و نه فقط از باشی از آناز همة منکرات نهی میزمان عج امام 

شود و بنای امام بر نهی تقیه برداشته میمالحظاتی همچون در آن زمان دیگر یرا نماید؛ زعصر ظهور رخ می

ست  مبنای تشایص منکر نی  کتاب خداست کهه سهیاق کهالم و خدااز همة منکرات و اجرای همة احکام 

 ههر منکهری با کتاب خدابه استناد  بااست که امام زمان عج  آنا  بر آن داللت دارد و مفاد کالم پیوستگی

را در سیرة مهدی عهج بازگشت به کتاب خدا  متعدد است کهای از روایات نمونهروایت این  کند میمبارزه 

 کند بیان می

 بازگشت به سنت

آن حضهرت در   بنها شهده اسهتسنت و سیرة رسول خهدا ن بر پایة  پس از کتاب خداحکومت مهدوی 

همگان را به سنت رسول   با گفتار و کردارید و زدادین میچهرة ها را از زنگار بدعت ظهوردوران طالیی 

محمهد بهن مسهلم کنیم  در اینجا دو نمونه از شواهد کلی ایهن مطلهب را ذکهر مهی ؛گرداندباز میخدا ن 

 گوید:می

ُ فَ َرَج  ُم ِإَ ا  َ  ا َ  َُّ  َل اَّللَّ َِ  اَِِّم َع  ِبرِي  ةَِ  َم  ا َس  اَر بِ  مِ  :َِ  ا َ ف َ  ؟اسِ ِس  ةَ ع َيرِي  ُة ِل النَّ   ِبَِيِ  َس  لَْلُ  َََ  َجْعَر  رع ن َع  ِق اْل
ْسًَل َ  َ َل َم ا َك اَن ِل اْهَاِهِليَّ ِ  َو  ؟َو َما َكاَنْ  ِسةَُ  َرُسوِ  اَّللَِّ ص : ُ ْل ُ  .َرُسوُ  اَّللَِّ ص َحَّتَّ يُْظِهَر اْْلِ  َ اَ  ََبَْ

َِ اَُِّم ن ِإَ ا  َ اَ  ي ُ  َبَل النَّاَس ِ ْلَعْدِ  َو َكَذِلَك اْل ِْ ِبُل اْسَت ِْ َِ ُل َم ا َك اَن ِل اْدُْدنَ ِ  ِ َّ ا َك اَن ِل ََيْ ِدي النَّ اِس َو َيرْي َت ْب
 3.ِِبُِم اْلَعْد َ 

                                                           
 .795، ح693، 8، جالكافي. 1

 .36، باب األمر بالمعروف و النهي عن المنكر، ح181ص 3، جتهذيب األحكام. برای مثال رک: 2

 .1، باب سيرة اإلمام، ح171، 3، جتهذيب األحكام. 3
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گویهد: از امهام مینیه  عفهی مهر جُل بن عُمفضّکند  یعنی عدل را برای آنان آغاز می ؛یستقبل بهم العدل

 گفت:صادق   شنیدم که می

ُ َعزَّ اْْسُُم  ِ ِ ِإَ ا ََِ َن اَّللَّ َِاَِِّم ِل اْْلُُروِج َصِعَد اْلِمْنََبَ َفَدَعا النَّاَس ِإََل نَ ْررِيِم َو ََنَشَدُهْم ِ َّللَِّ َو َدَعاُهْم ِإََل َح ِم َو لِْل
ُ َج لَّ َجًَللُ  ُم َجَبَْ  ِبَعَملِ  مِ  فِ يِهمْ  ِبرِي  ةَِ  َرُس وِ  اَّللَِّ ص َو يَ ْعَم  لَ  ََْن َيرِي َة فِ يِهمْ  َِّي َل ن َح  َّتَّ َيْتِيَ ُم فَ َيْن  زَِ  فَ َيْبَع ُث اَّللَّ

ُِ   وُ  ِإََل ََيِ  َش    ْ  َِ   يِم يَ  ُِ   وُ  َجَْبَِّي   ُل ََََن ََوَُّ  َم   ْق يُ َباِيُع   َك اْبرُي   ْ  يَ   َدَ  َعلَ   ْل اطَْ َِ   اَُِّم ن فَ َي ءع تَ   ْدُعو فَ ُيْر   َبُُه اْل
ِِيُم ِبَكََّ  َحَّتَّ يَِتمَّ ََْصَحابُُم َعْشَرَ  آََلِف فَ َيْمرَيُح َعَلْل يَِدِه َو َ ْد َوافَاُه َثًَلُُثِاََّ ع َو ِبْضَعَ  عَ  َشَر َرُجًلا فَ ُيَباِيُعوُه َو ُي

 1.نَ ْرسع ُُثَّ َيرِيُة ِمْنَها ِإََل اْلَمِديَن ِ 
به سنت پیامبر ن ایشان عمل پایة بر  ،با ایشان امامکند که بیعت جبرئیل و یاران این حدیث داللت می

 است 

 مساجدبازسازی ر بازگشت به سنت د

آن انطباق سهیرة بر  ،از اقدامات اصالحی امام مهدی عج های متعددینمونه بیان ضمن کتب روایی شیعهدر 

شهیوة  در ایشهان اصهالحات ،ههاآن قسهمی از شده است که تأکیدبر سنت و سیرة پیامبر اکرم ن  حضرت

نیه  عمهوم مسجد کوفهه و  و لحرام، مسجد النبی نمسجد ا اعم از مساجد خان همچون مساجدساخت 

 پردازیم می این مطلب شرحمساجد است که به 

 و مسجد النبی ص مسجد الحرام بازسازی. 1

مسهجد خانهة کعبهه و مسجد الحهرام و ک  اسالمی یعنی اترین مربه سراغ ب رگپس از ظهور امام زمان عج 

در  یعنی همان وضعی کهه گرداند؛باز می ناستینشوضع همان را به  مساجد شریفاین و  رودمیالنبی ن 

َِ اَُِّم » :کنهدچنهین نقهل میابو بصیر از امام صادق     است داشته پیامبر اکرم نظهور اسالم و زمان  عصر اْل

َد الرَُّس وِ  ص ِإََل َََساِس ِم َو ي َ ُردُّ اْلَبْي  َ  ُِ َد اْطَرَاَ  َحَّتَّ يَ ُردَُّه ِإََل َََساِسِم َو َمرْي  ُِ  2«ِم...ِإََل َمْوِض ِعِم َو ََ َاَم ُم َعلَ ْل َََساِس  يَ ْهِدُ  اْلَمرْي

اسهت پیامبر اکهرم ن  زماناین اماکن مقدس در  ساخت نو ِ ،در این روایت« اساس»کلمة مراد از  ش بی

  شودساخت می کم و کیفکه شامل 

                                                           
 .686-683، ص3. اإلرشاد، ج1

 .681-686، ص: 3ج ،از ابو بصير از امام صادق ع نقل کرده است؛ رک: اإلرشاد ارشادابه اين حديث را شيخ مفيد نيز در . مش153، الغيبةشيخ طوسي،  . 2
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 مسجد کوفه بازسازی. 2

و آن را  گهذاردمیآن دسهت بهر پس از ظهور عج  مهدیکه امام است  مساجد شریفدیگر مسجد کوفه از 

ِد اْلُكوفَ ِ  َو   [ ن]َي َم ة اؤ نمننَحَّتَّ انْ َتَه ْل »چنین آمده است: اصبغ بن نباته  روایتدر  ،کندبازسازی می ُِ ِإََل َمرْي 

َِاَ  َوْيٌل ِلَمْق َهَدَمَك َو َوْيٌل ِلَمْق َسهََّل َهْدَمكَ  َو ِدََننع  َكاَن َمْبِني اا ِِبََزفع  َُْبوِخ اْلُمَغةِ ِ ِ ْبلَ َ  نُ و ع طُ وَ   َو ِطنع فَ  َو َوْيٌل لَِبانِيَك ِ ْلَم
همهان  یعنهیل پاتهه گِ از مطبوخ ظاهرا مراد . 1«ِ  َم َع ََبْ  رَاِر اْلعِ ْةَ ِ ِلَمْق َشِهَد َهْدَمَك َمَع  َاَِِّم ََْهِل بَ ْيِِت َُولَِئَك ِخيَ اُر اْأُمَّ 

این است  «اْلُمَغةِ ِ ِ ْبَلَ  نُ و ع » مراد از عبارت:  آمده است روایت صدردر که  قرار دارددر برابر طین  وآجر است 

بها ناستین بار این نبی اولی الع م مسجد را به دست خهود و  ظاهرا بوده و نبی   قبلة نوح مسجد کوفه که 

 روازایهن نهد،بنا ر مثل آجتوانست آن را با وگرنه میاست  بنا نهاده و تعمدی در این کار داشتهگل سفال و 

و  فقیههامهام صهادق   در کتهاب  علهی بهن مه یهار از مطاب  روایت  برگردد وضع ناستینشباید به همان 

و پهیش از او  دگرگون کهردبنای مسجد کوفه را در اسالم کسی بود که ناستین زیاد بن ابی سفیان  ،تهذیب

 2 نی  در مراحلی از تاریخ دستاو  تغییر شده بود

َِاَُِّم ن َدَخَل اْلُكوفَ َ  َو » از حدیثی طوالنی از ابو بصیر از امام باقر   نی  چنین آمده است:در باشی  ِإَ ا  َاَ  اْل

َُها َعرِيشاا َكَعرِيشِ  همة  کند کهداللت می حدیثذیل این  3«   ُموَس ْل َََمَر ِِبَْدِ  اْلَمرَياِجِد اْأَْربَ َعِ  َحَّتَّ يَ ْبُلَغ َََساَسَها َو ُيَصةِ 

مهراد از  بر طبه  سهنت نبهوی اسهت شریف اصالحات عمرانی آن حضرت در راستای بازسازی این اماکن 

روایهت مطهاب   شاید مسجد الحرام، مسجد النبی ن، مسجد کوفه و مسجد األقصی باشد کههمساجد اربعه 

چههار مسهجد  ،آنمهراد از ههم و شهاید  4انهدترین مساجد روی زمینشریف ابو حم ة ثمالی از امام باقر  

بسیار  یدر این روایت تعبیر« ُموَس ْل َعرِيش اا َكَع رِيشِ »باشد  تعبیر از جمله مسجد کوفه و سهله معروف در کوفه 

در روایت حَبّة عُرَنی از امیر المؤمنین   نی  دربارة مسهجد   کردخواهیم  را شرحلطیف است که در ادامه آن 

 5« َاََِّمَنا ِإَ ا  َاَ  َكرَيَرُه َو َسوَّى ِ ْبَلَتمُ  َََما ِإنَّ  »   : کوفه چنین آمده است

برگهردد  پیشینبه همان وضع یا مسجد الحرام اگر بنای مسجد کوفه  که بپرسددر اینجا کسی  شایدالبته 

 شت؟ناواهد دادر آن زمان جمعیت را انبوه گنجایش 

                                                           
 .156، الغيبة. شيخ طوسي، 1

 .31د، ح، باب فضل المساج377، ص6؛ جتهذيب األحكام، مرسالً؛ 391، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ...، ح362، ص1، جمن ال يحضره الفقيه. 2

 .191؛ منتخب األنوار المضيئة، ص157، الغيبة. شيخ طوسي، 3

 .381، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ...، ح339، ص1، جمن ال يحضره الفقيه. 4

 .618للنعماني،  الغيبة. 5
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ازدحهام و مشهکل  است شناستینوضع همان به  نگهداشتن آن مساجد امام،است که غرض  اینپاسخ 

در  آمده است که آن حضهرتدر برخی روایات  مثال  ؛کرد حلتوان می هم جمعیت را با راهکارهای دیگری

جمعیت ، بنابراین دیگر مشکلی به نام ازدحام دارد بدر (یا ه ار)که پانصد  نهدمیبنا جدید  یکوفه مسجد

 :در مسجد کوفه ناواهد بود

َِ  اَ  لََتِص َلقَّ َه  ِذِه ِِبَ ِذِه َو ََْوَم  ْل بِيَ  ِدِه ِإََل اْلُكوفَ ِ  َو اْطِ  ةَِ  َح َّتَّ َخ رََج ََِم  ُة اْلُم ْنمِ  رَاُن  ِنَن ن ِإََل اْطِ  ةَِ  فَ  يُ بَ  اَن ال  ذِ 
َْْرُي ِماََِّ  َ بع ُيَص لِ   ِفي ِم َخِليَر  ٌد لَ ُم  ُِ ُ تَ َع اََل فَ َرَج ُم ِفيَما بَ ْيَنُهَما ِبَدََنِنَة َو لَُيْبَنَنَّ ِ طِْةَِ  َمرْي  َُّ َل اَّللَّ َِ اَِِّم َع ُ  اْل

َد اْلُكوَفِ  لََيِضيُق َعْنُهْم َو لَُيَص لِ َنَّ ِفي ِم اثْ نَ ا َعَش َر ِإَمام اا َع ْدَلا  ُ ْل ُ  رَي ََِم َة اْلُم  ُِ ُد ِأَنَّ َمرْي ُِ ْنِمِنَن َو َيرَي ُع َمرْي 
َداِن  - َاَ  تُ ْبََن َلُم ََْربَُع َمرَياِجدَ اْلُكوَفِ  َهَذا الَِّذي َتِصُف النَّاَس يَ ْوَمِئذع  ُِ ُد اْلُكوَفِ  ََْصَغُرَها َو َه َذا َو َمرْي  ُِ َمرْي

 1.ِل َطَرلَِ اْلُكوَفِ  ِمْق َهَذا اْهَاِنِب َو َهَذا اْهَاِنِب َو ََْوَمْل بَِيِدِه ََنَْو اْلَبْصرِيِ َن َو اْلَغرِي َّْنِ 
 مساجد سایبانسقف و تغییر . 3

ن مساجد خان همچون مسجد الحرام و مسجد النبی  نسبت بهعج ن بر اصالحات عمرانی امام زمان اف و

 یفضای درونها به که برخی از آن دهدتغییراتی میساجد نی  م عموم آن حضرت در ساختار و مسجد کوفه،

حضهرت تغییهر  باشهی از اصهالحات آن مثال  ؛مساجد یبیرون فضایبه ها از آنو برخی  گرددبرمیمساجد 

ُس ِئَل ََبُ و َعْب ِد اَّللَِّ ن َع ِق »در روایتی از امام صادق   چنین آمهده اسهت:  که؛ چناناستسقف و سایبان مساجد 

البته  2«...ْيَف ُيْص َنُع ِل َ لِ كَ َلَرََيْ ُتْم كَ اْلَعْدُ   اْلَمرَياِجِد اْلُمظَلََّلِ  ََ ُيْكَرُه الصًََّلُ  ِفيَها  َاَ  نَ َعْم َو َلِكْق ََل َيُضرُُّكُم اْلَيْوَ  َو َلْو َ ْد َكانَ 

هایی سایبانمراد ، هر نو  سایبانی نیست بلکه هلشود که مراد از مساجد مظلّبه قرینة روایات دیگر روشن می

َو ََوَُّ  َم ا »روایتی از امام باقر   نی  چنین آمهده اسهت:  در  متداول بوده است   صادق است که در زمان امام

َعُل َعرِيشاا َكَعرِيشِ ي َ  ُْ ُرَها َو َيُْمُر ِِبَا فَ ُي ُِوُف اْلَمرَياِجِد فَ ُيَكريِ   3«ُموَسْل ْبَدَُ ِبِم  َاَُِّمَنا ُس

امهام کهاری  اولویهتکند که بنای مساجد میتجدید داللت بر اهمیت نی   «َو ََوَُّ  َما يَ ْبَدَُ ِبِم  َاَُِّمَنا»عبارت 

َعُل َعرِيشاا َكَعرِيشِ »است  عبارت رار حکومت پس از تشکیل و استقزمان عج  ُْ نی  عبارتی بسیار پرمغ  « ُموَسْل فَ ُي

 دهیم  است که آن را شرح می

                                                           
 ي.، بإسناده إلي حبة العُرَن19، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ ...، ح371-376، ص6؛ جتهذيب األحكام. 1

 ، باب فضل المساجد.367، 1، جمن ال يحضره الفقيه؛ 17، باب فضل المساجد، ح376، 6، جتهذيب األحكام: 1، باب بناء المساجد...، ح638، 6، جالكافي. 2

 ، باب فضل المساجد و...، مرسالً.363، 1، جمن ال يحضره الفقيه. 3
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یعنی سایبان است  البته برخی از اههل لغهت  1«ما یستظلّ به»به معنای « عریش»به گفتة بیشتر اهل لغت 

َظَ ا َّ ال ِت ُتري وَّى » گوید:ازهری می اند؛ مثال آن را به نو  خاصی از سایبان اطالق دادهنی  
ي ُ  الع رب تري مِ   اؤ   د َر

: اأص ل تك ون في م و الع ريش»گویهد: و ابن سیده می 2«ُعروش اا  و الواح د منه ا ع ريش  ُ مق جريد النَّرل و يَُرَ  فوَ ه ا الُُّّم ا

 َْْ نتیجة بحهث مها در از این معانی باشد که عریش به هر ی   3«ع ق َ  عم رو س. حك اه َب و حنير  َربَُع ََنًَلت َو 

یکهی از امثهال عربهی اسهت کهه بهرای بیهان نیه  « موسْل َل ص رُ  هام انَ  َعرِيشُ »عبارت   داشتناواهد  تأثیری

خیمه از چهوب و رود و بهه شهبهطلبی فرعونی به کار میگرایی و برتریزیستی موسوی در برابر تجملساده

 4شود گفته میاست(  مام )گیاهی که برگش مثل برگ نالثُ

َع ُل »تعبیر  ُْ ایهن تعبیهر  ؛و گویها اسهت لطیفتعبیری بسیار در حدیث محل بحث  «ُموَس ْل َعرِيش اا َكَع رِيشِ فَ ُي

در هنگام بنای مسجد النبی ن در مدینه به کار رفته است  شرح این و در لسان پیامبر اکرم ن از آن  ترپیش

 یت عبد اهلل بن سنان از امام صادق   چنین تبیین شده است:کیفیت بنای مسجد النبی ن در روامطلب و 

َِ اُلوا رَي َرُس وَ  اَّللَِّ لَ ْو  َدُه ِ لريَِّميِ  ُُثَّ ِإنَّ اْلُمرْي ِلِمَن َكُُّ ُروا فَ  ُِ ِد َفزِي َد ِإنَّ َرُسوَ  اَّللَِّ ص بَ ََن َمرْي ُِ َََم ْرَت ِ ْلَمرْي 
َِاَ  نَ َعْم َفَلَمَر ِبِم َفزِيَد فِ  ِد ِفيِم فَ  ُِ َِاُلوا رَي َرُسوَ  اَّللَِّ َلْو َََمْرَت ِ ْلَمرْي يِم َو بَ َناُه ِ لريَِّعيَدِ  ُُثَّ ِإنَّ اْلُمرْيِلِمَن َكُُُّروا فَ 

َِاَ  نَ َعْم َفَلَمَر ِبِم َفزِيَد ِفيِم َو بَ ََن ِجَداَرُه ِ ْأُنْ َُّْل َو الذََّكِر ُُثَّ اْشَتدَّ َعَلْيهِ  َِاُلوا رَي َرُس وَ  اَّللَِّ لَ ْو ُم اطَْ َفزِيَد ِفيِم فَ  رُّ فَ 
َِ اَ  نَ َع ْم فَ َلَمَر بِ ِم َفلُِ يَم ْ  ِفي ِم َس َوارع ِم ْق ُج ُذوِن النَّْر لِ  ِد َفظُل ِ َل فَ  ُِ ُُثَّ طُرَِح ْ  َعَلْي ِم اْلَع َواِرُو َو  َََم ْرَت ِ ْلَمرْي 

ْ ِخ  ُر فَ َعاُش  وا ِفي  ِم َح  َّتَّ َََص  ابَ ْتُهمُ  َِ  اُلوا رَي َرُس  وَ  اَّللَِّ لَ  ْو ا اْلََْص ُف َو اْْلِ ُد َيِك  ُف َعلَ  ْيِهْم فَ  ُِ َع  َل اْلَمرْي   َُ ْأَْمََ  اُر َف
َِاَ  َدُْم َرُسوُ  اَّللَِّ ص ََل  َ فَ  َُنِ  ِد َف ُِ ََ َرُس وُ  اَّللَِّ  َعرِيٌش َكَعرِيِش ُموَسى عَََمْرَت ِ ْلَمرْي فَ َلْم ي َ َزْ  َك َذِلَك َح َّتَّ  ُ ِب

َو  َاَ  الريَِّميُ  لَِبَنٌ  لَِبَنٌ  َو الريَِّعيَدُ  لَِبَنٌ  َو ِنْصٌف َو الذََّكُر َو اْأُنْ َُّْل … َ ْبَل ََْن يُظَلََّل  َاَم ا  ص َو َكاَن ِجَدارُهُ 
 5لَِبَنَتاِن ُُمَاِلَرَتاِن.

عهریش »عبهارت شهأن صهدور و دههد را نشان میاین روایت به روشنی ساختار سادة مسجد النبی ن 

نقهل پیهامبر اکهرم ن  را ازدر روایات متعدد اهل سنت نی  این عبهارت   گویدمی بازرا  «کعریش موسی  

و  6«موس ْل كع ريش ع ريش موس ْل  َخ   ع ق رغب   يب ليس»آمده است:  چنین عباد  بق صام در روایت  مثال  ؛اندکرده

                                                           
 .633، ص1، جالمحكم و المحيط األعظم؛ 1157، ص5، جشمس العلوم؛ 337ص ،1، جمعجم مقاييس اللغه؛ 325، ص6، جالنهاية. رک: 1

 .331، ص1، جتهذيب اللغة. 2

 .633، ص1، جالمحكم و المحيط األعظم. 3

 .111، صأساس البالغة. 4

فدي الصدحاح سدوارم جمدر سدارية و  دي گويدد: مرحوم رباني در شرح اين بخش از حديث مي .1، حاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ص، بَابُ بِن397َ، ص6؛ جالكافي. 5

: السوارم من الخشب: ما يوضر في الطول و العوارض ما يوضر في العرض و الخصف: ورق النخل يكف القطر. انتهى. -رحمه اللّه -و قال الفيض -األسطوانة

 و االذخر: الحشيش االخضر.

 .5127، ح696، ص6، جالعمال کنز. 6
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 1ُث ا  موس ْل؟ كع ريش ع ريش: فِ ا  ص اَّلل رس و  َتين ا ُث اؤري ُد   رعن ا»چنهین آمهده اسهت:  الهدرداء بیادر روایت 

عریش مثل عریش موسی نیه  ی  این روایت سرّ توصیه به ساختن ذیل در  2« ل ك م ق َعُ ل واأمر وخشيبات 

از ابهن ابهی الهدنیا نی  بهه نقهل ابن رجب  جامع العلومدر در  زودگذری دنیا است  همانبیان شده است که 

 إ ا   ا  موس ْل ع ريش وم ا للحري ق  ي ل ن موس ْل كع ريش عريش ا ابن وه   ا  مري ُده ص اَّلل رس و  بَن ؤا»چنین آمده است: 

در   بودن سهقف تفسهیر شهده اسهتبه کوتهاهدر این روایت عریش موسی  3«(الري ِف يع ي) الع ريش بل غ يده رفع

 موس ْل كع ر  الن اس ع ر ص  اَّلل رس و    ا »روایت لیث از سالم بن عطیه این عبارت چنین تفسیر شهده اسهت: 

دهد این عبارت به اطالقش شامل نفی طهاق در مسهجد که نشان می 4«اؤري ُد ح واي ل الَ ا  يك ره ك ان َنم يعي

مؤید مطالب فوق حدیثی دیگر نی  هست که ابو  شود که در ادامه متعرض این بحث نی  خواهیم شد نی  می

 5«اْلَمرَياِجدِ  ْشِييدِ بِتَ  َُِمْرتُ  َما»کند: داوود در سنن خود از ابن عباس از رسول خدا ن چنین نقل می

البتهه  «اسهت  بسهمین که سایبانی باشد » :این است« عریش کعریش موسی»از عبارت  پس مراد پیامبر ن

« ظَلَّْلن ا َعلَ ْيِهُم اْلَغم ا »عبهارت شهریف نهاظر بهه تشبیه به عریش موسی   در عبهارت رسهول خهدا ن شاید 

و موسهی و  دانهدمیابر آسمان را  ،سایبان حضرت موسی   و قومشباشد که رآن کریم قدر ( 161)اعراف: 

دیدند که همچون فرعون بر سهر خهود و نیازی نمی ددنای باالی سرشان بود راضی بویههمین که ساهارون 

در میان مأل خود نقل شده است که متکبرانه چنین که در قرآن کریم از زبان فرعون چنان ؛بیارایندآجری کاخ 

« الطِّینِ عَلَى …لِی فَأَوْقِدْ» عبارت( که 38)قصص: « صَرْحا  لِی فَاجْعَلْ الطِّینِ عَلَى هَامَانُ یَا لِی فَأَوْقِدْ» ندا داد:

 تهیة آجر است  معنای به

این مشهکل ها نیست و به معنای تهویة نامناسب آن ل وما  کردن سقف مساجدالبته روشن است که کوتاه

 کرد  رفعتوان می نی  هادر و پنجره کثرت چونهم یهای دیگررا از راه

دسهتاو   آن حضهرتمسهجد النبهی ن پهس از ساخت در روایات اهل سنت تصریح شده است که 

دَ  ََنَّ »کنهد: د با سند خود به عبد اهلل بن عمر چنین نقل میوداو ؛ در سنن ابوتحریف شد ُِ  َعْه دِ  َعلَ ْل َك انَ  اْلَمرْي 

 بَِناَِّمِ  َعَلْل َوبَ َناهُ  ُعَمرُ  ِفيمِ  َوزَادَ  َشْيئاا َبْكرع  ََبُو ِفيمِ  يَزِدْ  فَ َلمْ  (النَّْرلِ  َخَشبِ  ِمقْ  َوَعَمُدهُ  :ُُمَاِهدٌ   َا َ ) َواْهَرِيدِ  ِ للَِّبِ  اَمْبِني   ص اَّللَِّ  َرُسو ِ 

                                                           
 درخت است.  ای. ثمام به معنای شاخه1

 .11726، ح689، ص17، نيز رک:  مان، ج8517، ح586، ص6، جالعمال کنز. 2

 .13: ص ،والحكم العلوم جامر .3

 .169، ص 3، جالكبرم البيهقي . سنن4

 .118، حالْمَسَاجِدِ بِنَاءِ فِى باب، 152، ص 1، جداود أبى سنن. 5
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َهُ  (َخَش  باا ُعُم  َدهُ  :ُُمَاِه  دٌ   َ  ا َ ) َعَم  َدهُ  َوَََع  ادَ  َواْهَرِي  دِ  ِ للَّ  ِبِ  ص اَّللَِّ  َرُس  و ِ  َعْه  دِ  ِف   ِج  َداَرهُ  َوب َ  ََن  َكُِّ  ةَ ا  زرَِيَد ا  ِفي  مِ  فَ   زَادَ  ُعَُّْم  انُ  َوَغ  ةَّ
َُ اَر ِ  ُِوَش   ِ  ِ طِْ َِصَّ  ِ  اْلَمْن َُ  اَر ع  ِم قْ  َعَم  َدهُ  َوَجَع  لَ  َواْل ُِوَش   ع  ِح ََِّرمُ  َمْن ُرمُ  :ُُمَاِه دٌ   َ  ا َ . ِ لريَّ  اجِ  َوَس  ِْ َِصَّ   ُ  َداُودَ  ََبُ  و  َ ا َ . الريَّ  اجُ  َوَس    اْل
 2را صحیح دانسته است آن این حدیث در ذیل البانی  1«اهِْصُّ 

سند خود بهه انهس بهن  بهدر سنن ابن ماجه   مباهات مکانی برای ست نهمساجد جایگاه یاد خدا اصوال 

باههات در مو ایهن  3«اؤري اجد ل الن اس يتب اهْل ح َّت الري اع  تِ و  َل»کنهد: مال  از رسول خدا ن چنین نقهل می

را افهرا  راه و در ته یین مسهاجد است  شده مسلمانان وبیش دامنگیر همةکمآفتی است که امروزه مساجد 

  پیمایندمی

 هامحرابو  هاهمنار انهدام. 4

  ابهو هاشهم هاسهتآنمساجد حذف منهاره و محهراب از  نسبت بهیکی از اقدامات اصالحی امام زمان عج 

 گوید:جعفری می

َِ  اَُِّم َََم  َر ِِبَ  ْد ِ ُكْن  ُ  ِعْن   َِ  اَ  ِإَ ا َخ  رََج اْل ُِْل  ُ  ِل نَ ْررِي     َد ََيب ُُمَمَّ  دع فَ  َِاِص  ِة الَّ  ِِت ِل اْلَمرَي  اِجِد فَ  اْلَمنَ  اِر َو اْلَم
ٌ .ِأَيِ  َمْعَنا َهَذا َفلَ ْ َبَل َعَل َّ َو  َاَ  َمْعََن َهَذا ََن ََّها ُُمَْدثٌَ  ُمْبَتَدَعٌ  َلَْ يَ ْبِنَها نَ  َُّ  4ِبٌّ َو ََل ُح

َطِويلَ  ع فَ َلَمَر  ََنَّ َعِلي اا ن َمرَّ َعَلْل َمَناَر ع  ُرِويَ »گوید: است که می فقیهاین حدیث روایت شیخ صدوق در کتاب  شاهد

دِ  :ُُثَّ  َا َ  ِِبَْدِمَها ُِ َِْح اْلَمرْي  5«ََل تُ ْرَفُع اْلَمَناَرُ  ِإَلَّ َمَع َس

مشهور بین اصحاب کراههت تطویهل »گوید: میابو هاشم جعفری پیشین از  عالمة مجلسی در شرح حدیث

های عمهر از بهدعت بلنهدای ههنشوند و منارهمشرف  بر همسایگان تا مؤذنانمناره بیش از بام مسجد است 

 6«]مسجد[ است درونهای و مراد از مقاصیر نی  محراب است

                                                           
 .173، ح153، ص1، جداود أبى سننوايت ديگر نيز آورده است: رک: . نيز اين مضمون در ر171، ح151، ص 1، جداود أبى سنن. 1

 .. مان2

. الباني اين حديث را صحيح دانسته است. البته ممكن است مبا ات در مساجد به اين معنا باشد کده مدردم بده جدای 569، ح311، ص1، جماجه ابن سنن. 3

زيرا مبا ات بر  م در امور دنيوی  ؛کندگفتيم بيشتر به ذ ن تبادر ميمعنای اول که در متن  کنند وليمبا ات مي ديگربر  م ،در مساجد پرداختن به ياد خدا

  م جريان داشته است و اختصاصي به آخر الزمان ندارد.)غير از ساخت مساجد( علي القاعده در زمان پيامبر ص 

ه اين دو مطلب کاست م اين شخص داود بن قاسم جعفری عنوان شده . در غيبت شيخ طوسي نا118، 3؛ کشف الغمة، ج325-323، صالغيبة. شيخ طوسي، 4

 با  م تعارضي ندارند؛ زيرا در يک جا اسم و در يک جا کنيه وی آمده است. ظا راً

، أَحْمَددُ عَدنِ 62مَسَداجِدِ وَ ...، ح، بَابُ فَضْلِ ال373ْ، ص6؛ جتهذيب األحكام؛ مرسالً، 533، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ...، ح369، ص1، جمن ال يحضره الفقيه. 5

 .. .الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ عَلِيّاً ع.

 .653، ص82. بحار األنوار، ج6
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مجهاز  فاصهلة بهیش از بین امام و مأمومانکه  استی هایدر این روایات محراب «مقاصیر» قدر مسلم از لفظ

هم ها   هدف از ساخت این محرابکندمیباطل  رانماز مأمومان  اندازد وفاصله می( قدمبیش از ی  یعنی )

شهده می (یها محصهور)ها مقصور ای امام جماعت در آنگونهو بهجماعت بوده  امامحفاظت از جان  ظاهرا 

َا » زراره از امام باقر   چنین آمده است: که در روایت؛ چناناست َِاِصُة َلَْ َيُكْق ِل َزَماِن َََحدع ِمَق النَّاِس َو ِإَّنَّ َهِذِه اْلَم

َتِدريا ِبَصًَلِ  َمْق ِفيَها َص ًَلٌ ... ِْ  انهد کههبرخی از اهل سنت تصهریح کرده 1«ََْحَدثَ َها اْهَبَّاُروَن لَْيرَيْ  ِلَمْق َصلَّْل َخْلَرَها ُم

بعهد از  شهدن در ایهام فتنهه خصوصها هها را از تهرس کشتهکه اُمهرا آن هگونهایی است محرابمقاصیر غرفه

 2اند داشتهبه پا می] [  شدن عمر و علیکشته

از امام صادق  دي طلح   ب ق ز در روایت  مثال کند؛ ها را نفی میالبته برخی از روایات مطل  است و همة محراب

ُِ وُ  َكلَن ََّه ا َم َذاِبُح اْلَيُه ود َعْق َعِل  ع ن»  چنین آمده است:  سهنن در  3«ََنَُّم َكاَن َيْكرِيُر اْلَمَحارِي َب ِإَ ا َرآَه ا ِل اْلَمرَي اِجِد َو يَ 

کنهد: نقهل میچنهین از کتب اهل سنت نی  با سند خود به عبد اهلل بن عمرو عان از پیامبر اکرم ن  بیهقی

ابن ابی شیبه با سند خود به ابراهیم بن مههاجر از علهی   نقهل  مصنفو در  4«(اري باحمل يع ي) اؤ ذابح هذه اتِوا»

َّ ا ِ  ِل  الصَّ ًَل  َك رِهَ  ََنَّمُ »کند که می  5کنهد نقهل میمبنی بر انکار صحابه نسبت به طاق و اخبار متعدد دیگری  «ال

 رود ر میاکنون در فارسی نی  به همین معنا به کاطاق فارسی معرَّب است که هم

در اسهت کهه های پیامبران و حجج الههی در معماری اماکن مقدسه تابع سنت امام زمان عج نی  بنابراین

را هیچ پیهامبر و حجهت خهدایی مقاصیر( یا ) هانو  از محراباست و چون این  ن پیامبر خاتم آنانرأس 

 پس بدعت است و باید ویران شود  ،نساختهپیش از امام زمان عج 

                                                           
، عَلِيُّ بْنُ إِبْرَا ِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَدنْ أَبِدي 1ال يتخطى، ح ، باب الرجل... يكون بينه و بين اإلمام ما687، ص6، جالكافي. 1

. صددر ايدن 91بداب أحكدام الجماعدة و...، ح 73، ص6، جتهذيب األحكام؛ 1111باب الجماعة و فضلها، ح ،683، 1، جمن ال يحضره الفقيهجَعْفَرٍ ع قَالَ؛ 

َم اُ  َدُ ْم  َِِم ا ع َو ََيُّ » روايت چندين اسدت: َّ ْل فَ لَ ْيَس َ لِ َك اْْلِ َم اِ  َم ا ََل ي َُتَر َص ف ع َك اَن ََْهلُ ُم ُيَص لُّوَن ِبَص ًَلِ  ِإَم ا ع َو بَ ْي َنُهْم َو ب َ ْنَ الصَّ فِ  الَّ ِذي  ِإْن َص لَّْل  َ  ْوٌ  َو بَ ْي َنُهْم َو ب َ ْنَ اْْلِ
ُمُهْم َ ْدرَ  َِدَّ َّْل فَ َلْيَس تِْلَك َدُْم فَِإْن َكاَن بَ ْيَنُهْم ُسْةٌَ  ََْو ِجَداٌر فَ َلْيرَيْ  تِْلَك َدُْم ِبَصًَل ع إِ  يَ َت  «وَ قَالَ َلَّ َمْق َكاَن ِمْق ِحَياِ  اْلَباِب  َا َ َما ََل ي َُتَر

 رضدي علدي و عمر استشهاد بعد خصوصاً الفتنة أيام في القتل خشيه هايقيمون االمراء کان کالمحاريب غرف:  المقاصير ،178، ص 3، جشيبة أبي ابن مصنف. 2

 البته روشن است که عمر در محراب به شهادت نرسيد. «عنهما اهلل

 طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ. بإسناده إلي، 13، باب فضل المساجد، ح376، ص6؛ جتهذيب األحكام. 3

 .1123، ح169، ص 3ج، الكبرم البيهقي . سنن4

 .32-79، ص 3، جشيبة أبي ابن . رک: مصنف5
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 بالکن از مساجد . حذف5

  در باشهی از حهدیثی طهوالنی از ابهو مساجد استیکی دیگر از اصالحات امام زمان عج حذف بالکن از 

َِ اَِّ »بصیر از امام باقر   نی  چنین آمده است:  لَ ْل َتُك وُن اْلَمرَي اِجُد ُكلَُّه ا َاَّ اَء ََل ُش َرَف َدَ ا َكَم ا َكانَ ْ  عَ ُم ن... ِإَ ا  َ اَ  اْل

شیخ آن است   تفسیر« ََل ُشَرَف َدَا»و عبارت  2معنای یکسانی و یکپارچگی است به «اءجمّ» 1«ُسوِ  اَّللَِّ صَعْهِد رَ 

داا ِ ْلُكوَفِ  َ ْد ُشرِ َف  َا َ »گوید: صدوق می ُِ  3«َكلَنَُّم بِيَعٌ  ِإنَّ اْلَمرَياِجَد ََل ُتَشرَُّف تُ ْبََن ُا اا   :َو َرََى َعِل ٌّ ن َمرْي

 ابن وا: »کنهدچنهین نقهل مین اکرم پیامبر از به طری  خود از انس بن مال  نی  از اهل سنت بیهقی در سنن 

 َم رت: »کنهدچنهین نقهل میپیهامبر اکهرم ن  ازو باز به طری  دیگر از انس بن ماله   4«ا ا واخت ذوها اؤري اجد

و باز به طری   6«ش رفا واؤ داَّق ا ا اؤري اجد نبي َن َُِمرَن»کند: ابن عباس نقل می ازنی  به طری  خود  5«اا  ؤرياجد

در سنن ابن ماجه هم به طریه  خهود از  7«مش رف مري ُد ل نصل  َن هنينا َو هناَن»کند: خود از ابن عمر نقل می

 وكم ا كناَّري ها اليه ود ش رف  كم ا بع دي مري اجدكم فونش ر  ستُ  َراك م»کنهد: ابن عباس از پیامبر اکرم ن چنین نقل می

  برای ما نحن فیه است یاست ولی مؤیدالبته سند این حدیث ضعیف  8«بيعها رىالنصا شرف 

 حذف تصویر از مساجد. 6

َسلَْلُ  َََ  »گوید: نی  می عمرو بن جُمَیْع  استامام زمان عج حذف تصویر از مساجد  اصالحاتاز دیگر یکی 

 َِ ُتْم َكْيَف ُيْصَنُع ِل اَ  ََْكَرُه َ ِلَك َو َلِكْق ََل َيُضرُُّكْم َ ِلَك اْلَيْوَ  َو َلْو َ ْد  َاَ  اْلَعْدُ  َرََي ْ َجْعَررع ن َعِق الصًََّلِ  ِل اْلَمرَياِجِد اْلُمَصوََّرِ  فَ 
نقل شده که مؤید ایهن  ()ت یین مساجد زخرف  اؤري اجددر احادیث اهل سنت نی  اخباری دال بر کراهت  9«َ ِلكَ 

 11روایات است 

                                                           
 .191؛ منتخب األنوار المضيئة، ص157، الغيبة. شيخ طوسي، 1

 «.الجَمَّاء استواء الناس حتى ال ترم لبعضهم على بعض فضال، ليس فيهم متقدم لصاحبه، کأنهم حزم: »38، ص: 3. رک: کتاب العين، ج2

عَنْدهُ ممحمدد بدن  -15، باب فضل المساجد، ح376، ص6؛ جتهذيب األحكام؛ مرسالً، 528، بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ...، ح363، ص1ج ،من ال يحضره الفقيه. 3

 . …اً ع رَأَمأَنَّ عَلِيّ يحيي عن ُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْد[ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ

 .1298 ، ح169، ص3الكبرم، ج البيهقي . سنن4

 .1299، ح مان. 5

 .1121 ، ح مان. 6

 .1122، ح مان. 7

 .512 ، ح311، ص1ج ،ماجه ابن سنن. 8

 .13، باب فضل المساجد...، ح379، 6، جتهذيب األحكام؛ 3، باب بناء المساجد...، ح639، 6، جالكافي. 9

 .118، حالمساجد بِناء ىف باب، 152، ص 1، جداود بىأ سنن. برای مثال رک: 11
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شود که امام زمان در یکهی از ناسهتین اقهدامات اصهالحی خهود ات استفاده میدر مجمو  از این روای

آنچهه را کهه ذههن مظاهر دنیا و و تصاویر و و تجمالت  نهدمی یعنی مساجد دینی مکانترین دست بر مهم

 ،داردبهاز مهیکند و از توجه به یاد خدا و آخرت به دنیا مشغول میکند و مشغول می خودرا به  اهل مسجد

  سازدمی بوده بازرا مشابه آنچه در صدر اسالم  مساجدو  داردرمیب

بسهته الهی و سنن نبوی در اجرای احکام اهل بیت   ائمه دست دهد که نشان می روایت عبارت پایانی

 ،کنهدنمی آنهان تأییددلیل بر  ،معضالتبا این  آنان آشکار نکردنماالفتاند و بردهدر تقیه به سر میبوده و 

در اجهرای آن  یابدو امام عصر عج بسط ید می شودفراهم می احکامدر عصر ظهور که زمینة اجرای این  لذا

 قرار گیرد  مدنظر بایدداللت سیره نی   مبحثکه در اصولی است ای و این نکته آیدکوتاه نمیای احکام ذره

 و تحلیل نتیجه

طرحهی نهو خهان و عهام سهبت بهه مسهاجد امام زمان عج پس از ظهور نشد که روشن  مطالب گذشتهاز 

ایهن  همهةههدف مهم این اسهت کهه اما  ،کندبازسازی می پیرایهی جدید و بیها را به شکلاندازد و آندرمی

بهر خهود و پهیش از  نهو یقهانون گیتیگستر عدالتن است و آن  اکرمسنت پیامبر بازگشت به  اصالحات

همة انبیای الهی در ساخت وایات گذشته روشن شد که برخی ر خاللبلکه از   آوردسنت نبوی نمیخالف 

 ا گذشهتهبهرادران بها سهنت در این بهاب سنت پیامبر اکرم ن اند و داشته مشابهیوبیش رویة مساجد کم

  هماهنگ بوده است   و موسی کلیم   و دیگر پیامبران الهی نبی همچون نوح

 در سهاختن اکهرم چرا پیامبر که  نمایدیرخ م پرسش اساسی دیگری   مطلباین پس از اثبات البته 

مسهاجد  چهرا ؟اسهت ساختهمیپیرایه چنین ساده و بی مساجد راو  گرفتهمیرا پیش  ایشیوهمساجد چنین 

لاهت و عریهان  چنهینمساجد  درون و برونباشد و ت یین نقش و و و محراب و بالکن  گلدستهبیاسالمی 

آبهادتر و هرچهه  مسهاجدعلهی القاعهده ، آدمهیطلهب یبایینه چنین است که به سبب فطهرت زمگر  باشد؛

 ؟شودبیشتر نی  باید ها اقبال مردم هم به حضور و ماندن در آنباشد و زیباتر تر مستحکم

که همان   جسترا باید در یکی از مفاهیم کلیدی اخالق اسالمی  پرسشپاسخ این رسد که ر میبه نظ

)که در برخی احادیث گذشته ست جه به گذرا و فریبابودن دنیاو توگرایی و ماالفت با تجملزهد مفهوم 

حضوری است  معنوی کانونترین مهممسجد که  درو این امر نی  به صراحت به آن اشاره شده بود( 

  تر داردپررنگ
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و  ،کثرت مظاهر دنیانه به  ،ستهادر آن آخرتیاد یاد خدا و کثرت به خدا  هایخانهآبادانی حقیقت در

ََهَُّروا ََنْ  ُيُِبُّونَ  رَِجا ٌ  ِفيمِ » مسجدی که: و (41حج:)« َکُِّةاا  اَّللَِّ  اْسمُ  ِفيَها يُْذَکرُ » :که مسجدیچه بسا   «(118توبه: ) يَ َت

یاد خدا چندان در آن زنده  اما داردآباد  جدی که بناییمسو چه بسا  پیرایه استساده و بیدر حالی که 

ه  و حریم کبریایی حضرت ح  شد، خانة خدا در بیرون گشتخدا آباد یاد با  خانة دلاگر درواقع   نیست

باشد یا از  گلینجد از خشت مس دیوارحال چه فرق که شود و درایننی  آباد میکه همان مسجد است ه 

ُِراا ِمْق ِفضَّ ع »برای مسجد ، و چه فرق که خشت زرین چه و « ُموَسْل َعرِيشاا َكَعرِيشِ »یا  باشد( 33زخرف: ) «ُس

  سر بر نداردسر به آسمان بردارد یا از بام مسجد گلدستة مسجد  فرق که

و  نبد و گلدسته و محراب و کاشیکشاند گجد میادهد که آنچه مردم را به مستجربة عینی هم نشان می

 ایمههان و تقههوای درونههی مؤمنههان، حضههور مههردان و زنههان باایمههان ونیسههت، بلکههه  مسههجد چههراغو  آینههه

را به  مردمکه  استدر مسجد دلسوز و مهربان  خادمان های عادل و پرهی کار وامام جماعتبرخورد، خو 
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