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 چکیده
در عصر صفویه، کثرت بناهای مذهبی و فرهنگی، از جمله مساجد، با کارکردهای منحصر به فرد 

 رفتارهای اجتماعی های دینی در مدیریت آن، حاکی از توجه این حکومت به اِعمال سیاست
هرچند . ها بوده است ها و بقای بیشتر آن های دینی از عوامل تثبیت قدرت این نوع مدیریت. است

هایی اِعمال شده است، رسمی شدن تشیع در این  های پیشین نیز چنین سیاست در حکومت
اعصار قبل تری را برای مساجد رقم زد که وجوه تمایز آن را نسبت به  دوره کارکردهای متفاوت

خوبی این واقعیت را  خصوص در نیمۀ اول، به شده از مساجد این دوره، به آمار ارائه. دهند نشان می
سازد که دین در حیات اجتماعی و سیاسی جامعۀ ایران کارکرد اساسی داشته است و  عیان می

اف مذهبی، هایی به اهد های چنین مکان اند با استفاده از امکانات و ظرفیت صفویان توانسته
دهد در کنار صفویان، فقهای  های تحقیق نشان می یافته. سیاسی، و اجتماعی خویش دست یابند

های تشیع را در  شیعه موفق شدند از طریق کارکردهای عبادی، تربیتی، و آموزشی مساجد، آموزه
هده جامعۀ ایرانی گسترش دهند و در این حوزه، بخشی از مدیریت رفتارهای اجتماعی را بر ع

همچنین برپایی مناسک  .های فقه شیعه را در مساجد به عموم مردم بیاموزند گیرند و آموزه
سازی  های شیعی، برجسته عزاداری شیعه در مساجد، توجه به برگزاری نماز جمعۀ توأم با خطبه

های سیاسی فقه شیعه، و برگزاری مراسم اعتکاف توسط دو فقیه شیعی، شیخ بهایی و  اندیشه
کند  فردی است که ما را قانع می هللا، در مساجد عصر صفویه، از جمله موارد منحصربه طفشیخ ل

در پژوهش حاضر، . بپذیریم عصر صفویه شرایط متفاوتی را در کارکردهای مساجد رقم زده است
 .تفصیل از این کارکردها بحث شده است به
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Abstract 

The multiplicity of Safavid religious and cultural buildings 
such as mosques, through their functions suggests that the 
focus of this reign is on apply of religious policies to 
social behavior management. Such religious managements 
are one of the factors of consolidation of power and its 
further survival.  Although such policies, are applied in 
previous reigns, but Shi'ism formalization is marked by 
different functions in this period that show its distinctions. 
The provided statistics from mosques in this period, 
especially in the first half, show the fact that the religion 
had a basic function in social and political affairs of 
Iranian society and Safavids managed to achieve their 
religious, political and social purposes by using available 
potentials and capacities in such places. The results of this 
research illustrate that shia juris consults manage to spread 
Shi’ism in Iranian society through devotional and didactic 
practices and partly controlled social manners. Performing 
such shia sermons as Friday Prayer, mourning for the 
Shiite Imams shows that Safavids has provided different 
conditions for mosque’s functions. 
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  ١٤٧  جد در عصر صفویهبررسی کارکردهای مختلف مسا  

 بیان مسأله
شده یدضاهای جمعی تولفتوان همان  را میبناهای مذهبی و فرهنگی با معماری متنوع 

این نوع فضاها .  آشکار استها ر آنو مذهب دت دردر یک عصر دانست که کارکرد ق
 قواعد وی از شده با مقررات خاص است که فرد را مقید به رعایت بسیارمحیطی محصور

چه  آموزد با به او می دهد و چارچوب نظمی خاص قرار می را در و او کند  میوانینق
 .  مطلوب را تجربه کندیتواند زیست هنجارهایی می ها و ارزش

 ، صفویان،در تاریخ ایران پس از اسالم که کردتوان ادعا   می،با چنین استنباطی
و کیفی بناهای مذهبی و فرهنگی، همانند مساجد، برای بسط ی دلیل اهمیتی که به رشد کمّ به

 شکوه چنین بناها و .ای برخوردارند جایگاه ویژه از، اند دادهمذهب تشیع و ترغیب مردم به آن 
امور  «ضمن آنکه با تعابیری چون،  مورخانبوده است کهحدی  به صفویه عماراتی در عصر

ها یاد کرده و به شرح و توصیف آن همت   از آن»ابواب البر«و » عمارات عالیه«، »مستحدثه
ها فی ثلُق مِخلَ التی لم یُ العمادِ ذاتِمَارَ«ها را   آن،گرایانه به آیات قرآن ویلأبا رویکرد تاند،  گماشته

ن در هیچ سرزمینی شاکه هماننداند  ، دانستههای روی زمین یعنی بهشت، )٨ـ٧: فجر(» الدالبِ
بدون تردید، شرح و ). ٢/١٣٧٠منشی، ، ٣٩٧، اله اصفهانی؛ و٧٥٨جنابندی،  (ساخته نشده است

های مذهبی صفویان بوده  تفسیر این نوع بناها از سوی مورخان کوشش برای تبیین سیاست
 سبب اوضاع متفاوت  ، بهعباس  و شاه،طهماسب اسماعیل، شاه  شاه، البته سه پادشاه صفوی.است

ها پرداخته  اند که به بیان آن هایی مواجه بوده سیاسی، در تأکید بر مساجد با فراز و نشیب
های مختلف، از  گذاری با این توضیح،  فرضیۀ این تحقیق آن است که صفویان با سرمایه. شود می

  .اند های اساسی برداشته انی، در تقویت مذهب تشیع گامجمله حمایت از مساجد و منابع انس
 

 پیشینۀ تحقیق
 پژوهشگران ،های کاربردی آن  و ظرفیتامکاناتدلیل تنوع کارکردهای مساجد و  به

 ها،  که بخشی از آناند دادهای دربارۀ آن صورت  های مختلف تحقیقات گسترده رشته
 مربوط به معرفی فضای کالبدی ،سیاقیدبیرو همانند تحقیقات ریاحی، هنرفر، سپنتا، 

به  تحقیقات جعفریان، معطوف چونهم ، نیزبخشیمساجد با رویکردهای تاریخی است و 
واسطۀ این  بهتا ها، بوده است  جمله برگزاری نماز جمعه در آن از ،کارکرد مساجد

  برخی.در عصر صفویه برجسته سازندرا  سیاسی شیعه فقهی اندیشۀکارکرد مطالعات 
  مساجد مختلفهای تنها به کارکرد،شناختی هایی جامعه با رویکرد،پناه  وحدتمانند نیز،
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رغم اهمیت مساجد دورۀ صفویه در ترویج مذهب تشیع و  همه، به بااین. اند اشاره کرده
توجهی که  شعایر آن، از جمله مناسک آیینی عزاداری، نماز جمعه و اعتکاف، تحقیقات قابل

 ترویجی و تبلیغی باشد، صورت نگرفته است و بیشتر تحقیقات یا متمرکز بر این هدف
اند یا بدون توجه به نظام  سوی معرفی مساجد و توصیف فضای کالبدی آن سوق یافته به

مدیریتی مساجد، تنها به کارکردهای مناسکی و شعایری آن، همچون برگزاری نماز جمعه 
، در پژوهش حاضر تالش شده است با تکیه از این جهت. اند ها، پرداخته یا عزاداری در آن

بر منابع تاریخی، ابتدا به خود مساجد، و سپس، به کارکردهای آن در ترویج تشیع تمرکز 
ای پیشین ه های متمایز و متفاوت مساجد دورۀ صفویه در مقایسه با دوره شود و ویژگی

  .داد ها قرار می آنآشکار گردد؛ ادواری که مساجد را در خدمت تعالیم اهل سنت و ترویج 
 
  نظریمبانی
 ها و قرار انسانرفتار مند کردن   برای چارچوبد،های تربیتی خو ریزی در برنامه، اسالم
 در .ه استدادارائه کارهای مختلفی و ساز،از هنجارهای مطلوبای   محدوده در شاندادن

 .شوند  ظاهر می اجتماعۀعرص های متنوعی در  این کارکردها با ویژگی،شناسی دینی جامعه
به شان  در رویکرد اجتماعی، هانت و جمله هورتن  از،برخی اندیشمندان علوم اجتماعی

 الگویی از ۀارائ) ١: اند کرده به سه نوع کارکرد اشاره آن، تبیین کارکردهای آشکار  ودین
عریف با خدا ت را ها  ارتباط آنها را با یکدیگر و  انسانۀها که ماهیت رابط  آموزهعقاید و

 هنجارهای ۀئارا )٣ ؛ وعقاید است ها و آموزه این نمادهای که یانجام مراسم )٢ ؛کند می
ای  این کارکردها منجر به الگوی پیچیده .ندک  میپابرجا رفتاری که این عقاید را استوار و

همچنین با استناد به . )Horton & Hunt, 241(ود ش  می و تبلیغ،از عبادت، یادگیری
توان به این موضوع اشاره کرد که  می،  شهرت دارد1 حس مکانه به نظریۀک ای نظریه
ی مقدس های  تبدیل به مکان،ها و هنجارهای انسانی  کارکرد ارزشواسطۀ  به،ها مکان
 پیچیده از احساسات ای مجموعه رویکردهای پدیدارشناسانه،چنین تصوری در . شوند می

. شود وزمره یا مقدسش با آن را شامل می و مناسبات رانسان با محیط های و دلبستگی
احساسات  محیط و معنای ادراک ذهنی مردم از به را حس مکانس، شولت نوربرگ

ص را در ارتباطی درونی با اشخاداند که   از محیط خود میۀ ایشاناهانیش آگبو کم
 فضایی پیوند خورده و ۀ با زمینها آناحساس  طوری که فهم و ه ب،دهد محیط قرار می

                                                                                                                                            
1. sence of place 



  ١٤٩  جد در عصر صفویهبررسی کارکردهای مختلف مسا  

 این حس موجب تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و. شود کپارچه میی
 ).Norberg-Schulz, 16(د گرد  خاص می برای افراد رفتاری ویژه

 ای ویژه جایگاه همین باور است و  بر،های یک مکان  در بررسی ویژگی،مونتگمری نیز
اقع، هرچند معانی مکان، و در «: تصریح کرده است وشده انسان قائل در این زمینه برای

 ، خصوصیات کالبدیهای وابسته بدان دارد، آن فعالیت ریشه در خصوصیات کالبدی و
 بلکه مقاصد و اهداف و تجربیات انسانی هستند که خصوصیات ؛دهند مکان را شکل نمی
 کنشکند، عملکردی است که   آنچه محیط ارائه می،بنابراین. دهند مکان را شکل می

 ).Montgomery, 94(» دده  میما آن را شکل  خودۀارزند
 

  صفویه در عصربناهای مذهبی جایگاه 
به همین .  امنیت پایدار است و ساخت بناهای مذهبی وجود تولیدبرایشرط اساسی 

 کمتر فرصت ،های سیاسی و نظامی با بحرانه مواجهعلت   به، صفویۀ سلسلبنیانگذار ،دلیل
ان، در این مورخگزارش  به؛ برای نمونه بپردازدهایی ایجاد و تأسیس چنین بنابه داشت 
 ؛ جنابندی،٢/٧٨٤، قمی (کردند  حتی مساجد را ویران ،در ورود به تبریز ها عثمانیدوره، 
حکم «، )٤/٦٥ (قول خواندمیر ه این بود که ب نیزاسماعیل حد سیاست ممکن شاه). ٦٣٣

 کار به ،مثل به در مقابله. » دهندتغییر  محراب اهل سنت را،فرمود که در مساجد و معابد
قبور و «شد که  باعث اعتراض بایزید دوم ،)٦٤ (قول اسپانقچی هنیز رسید که ب تخریب

که  نگذارند مساجد و تکایا و زوایا و سایر آثار سالطین و امرا و امرای سالفین و سابقین را
ها را ملک  موقوفات آنخواهند  می اغوای انبوهی از مغرضین کهه صوفیه ب های بعضی نادان

  ختم شد کهاقداماتیها بعدها به  این سیاست. »قرار داده غصب کنند، خراب نمایند
عنوان   به،، ساخت مساجد شیعهاند کردهگزارش  گونه که تاورنیه و شاردن  آن،حاصلش

 شدن مساجد اهل سنت در تبریز بوده  یا مخروبه و تداوم متروکه،آموزشیهای   مکاناولین
مسجدی از اهل سنت باقی ماند،  هم اگر). ٢/٤٧٩ ،؛ شاردن٦٩ـ٦٧، تاورنیه: ـ نک( است

، اولیا چلبی (خواندن در آن نبود دیگر کسی راغب به نمازسیاح ترک،  ،قول اولیا چلبی به
 رسوم ،مدرس و معابد اهل سنت و جماعت جایی رسید که ازه ب کار« و حتی )١٧ـ١٦

واله (» ایشان نشان ندید در جهان از آن  که کس بعد از ایشان به نوعی بد افتادۀمبتدع
 رسد بعد از صلح بین عثمانی و صفویه در عصر البته به نظر می). ١٢٣، اصفهانی

طهماسب  شاهشاهد آنکه  ؛داده نشد  تخریب مساجد اهل تسننۀ دیگر اجاز،طهماسب شاه
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از اعیان لشکر رفته و باشد یکی  کجا مسجدی مقرر کردم که هر«: نویسد میاش  هدر تذکر
 ). ٨٥ـ٥٧ طهماسب، شاه (»در آنجا بنشیند که کسی متعرض مساجد نشود

سیس مساجد و مدارس أ بود برای آنکه شاهان صفوی بیشتر به تاملیاین شرایط ع
 اما شاردن). ١٧، اولیا چلبی (دهد مدرسه در تبریز خبر می ٤٧از وجود چلبی . بپردازند

  مسجدمانند ، که از نام برخی مساجدداده گزارشتبریز  مسجد در ٢٥٠ از )٢/٤٧٧(
را نیز شامل  از صفویه پیش مساجد گزارش اوشود   مشخص می،علیشاه و مسجد کبود

تدریج  ه بنیز یعنی قزوین، ، دومین پایتخت صفوی به عربۀبا ورود فقهای شیع. شود می
، )٣٩٨ـ٣٩٧ (یواله اصفهانگفتۀ  به .مساجد فراهم شد بسترهای ساخت مدارس و

اجتهاد به تقدیم  ابداع عمارات عالیه جد و سیس مبانی رفیعه وأدر ت «طهماسب شاه
 هتمام از ا ودادهچنین گزارشی ارائه  نیز) ١/١٢٢(بیگ منشی راسکند. »رسانید

از وجود هم ) ٥٠ (اولئاریوس.  استگفتهمدارس سخن   مساجد وساختطهماسب به  شاه
 اند صفویان ساخته شده  در عصرماًها مسلّ  که بخشی از آنهداد مسجد در قزوین خبر ٥٠
نیز، از مساجد معروف  پیغمبریه ۀمدرس  مسجد و.ست مسجد جامع بوده اشانترین  مهمکه

. )٥٧٩ـ٥٧٨، ٥٦٦ ؛ دبیرسیاقی،١٤٦، ریاحی(بوده است طهماسب  در عصر شاهشده  ساخته
 اجتماعیِ  رفتار مدیریت  وبسط فرهنگ تشیعها به منظور  بدون تردید، این سیاست

نام  شخصی بهتبعیت از شاه،  در همین دوره، به. متناسب با این مذهب بوده است
 نام ی به مسجد، )ع(به حبّ علی ،٩٥٠محمد الصفی نمقه محمد سیاوش در سال  شیخ

آورد اصفهان ساخته شد تا  پرجمعیت نیم  قدیمی وۀ این مسجد در محل ساخت؛ذوالفقار
 سردر این مسجد چنین نوشته ۀدر کتیب. کند مرتفع  راعلمی مردم محل نی ونیازهای دی
 السلطان االعظم ةخالفالفقار فی ایام  هللا هذا المسجد الموسوم بذی رعمّ قد «:شده است

افاض  افاض ملکه و د هللا ملکه وطهماسب الحسینی بهادرخان خلّ االکرم ابوالمظفر شاه
 ةسنهللا شیخ محمد الصفی نمقه محمد سیاوش فی  اضعف عباد. علی العالمین عدله

در » شیخ« لقب از) ١: قابل توجه استله أ مسدو ،متن این کتیبهدر ). ٣٨٤، هنرفر (»٩٥٠
با ) ٢ .استو وقف کرده  را ساخته آنشود فردی روحانی   میمعرفی سازندۀ آن، آشکار
، کوشیده سید بودن شاه  وبا بیان شیعیه و دادنسبت طهماسب  القابی که این فرد به شاه

در ، در عمل، خود را )ع(با ساخت مسجد به نام امام علی یید وأرا ت  مقبولیت اواست
 ۀ که در نیمهحدی بود شهرت این مسجد به اعتبار و. گسترش فرهنگ تشیع سهیم کند

 ). ٣٨٥همان، : ـ نک( وقف آن شده استرقباتی ق نیز،  ١١٠٩ در سال  وصفوی دوم عصر
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تحوالت و فضایی شد که  طهماسب منجر به ایجاد شاه ها در عصر این سیاستتداوم 
.  دنبال داشت به، یافت  تجلی می در ساخت مساجدویژه به که  را فرهنگیتصمیماتی

حدی  به  چون تاورنیهینویس  برای سفرنامه،عباس ها پس از شاه  این سیاستپیگیری
 ،هر سمت که به طرف اصفهان بروند از« :نویسد کننده بوده که در گزارش خود می خیره

در شرح ) ٦٧٥( نیز اولئاریوس). ٣٧٩، تاورنیه(» شود می های مساجد نمودار اول مناره
. »ای یک مسجد یا مدرسه وجود دارد  در هر کوچهتقریباً«  گزارش داده است کهاصفهان،
 در بررسی ،ال مثنظری مشابه ابراز کرده و برایهای اصفهان   در بررسی محله همشاردن

 ).٤/١٥٥٥، شاردن(داده است  مسجد و مدرسه خبر ١٢  وجود از،آباد اصفهان  عباسۀمحل
های فرهنگی و توجه به  بسط سیاست  است،کردهاشاره ) ٧٨ (که کمپفرگونه  همان
 که در این ه اجتماعی بودیامنیت  سیاسی وی ثباتۀ فرهنگی نتیجبناهایسیس أت ساخت و

عباس، عالوه بر ساخت کاخ   در زمان شاهاز همین روست که. توجود داشته اسزمان 
مسجد برای نمونه، باید از . فراوان شدمسجد نیز توجه به ساخت  سازی، مدرسهو قاپو  عالی
عباس برای  دستور شاه  بهنااین ب. است واقعجهان   نقشۀ در مجموعنام برد کههللا  لطف شیخ

جمله   از،نویسان برخی سفرنامه .خته شد سا1م بن عبدالکریهللا لطف  شیخداشت گرامی
؛ کمپفر، ٣٩ـ٣٨دالواله، : ـ نک (اند کرده یاد خود ۀ سفرنام دراز آنز نی ،پفرو کم دالواله
علمای زیادی در   وهگرفت بعدی نیز مورد توجه قرار این مسجد در ادوار .)٣٩٢ـ٣٩١

) ١٠برگ (  اعتکافیهۀسالردر  هللا لطف  خود شیخ.اند پرورش یافته ۀ مجموعۀ آندرسم
 ۀخراسان شهر مسجد او اکنون در عراق و«: چنین گفته است شمسجدجایگاه  دربارۀ

آن فالن شیخ، مسجد جامعی در  همه جا گفتگوی این است که سلطان بر آفاق شده و
پرسند این شیخی که شاه مسجد جامع جدیدی برای   آنان می...اصفهان بنا کرده است

 :در ادامه نیز آورده .»... را تبرک کرده خدمتگزار او باشیمست تا ویوی بنا کرده کجا
خواهم برای شما مسجد  می :خواست این را بنا کند مرا خطاب کرده گفت شاه وقتی می«

 ترکان و و هزار نفر را در خود جای دهد خودم بسازم که هزار تا دوۀبرابر خانجامعی در 
                                                                                                                                            

هللا بن عبدالکریم میسی، از علمای شیعۀ لبنانی مهاجر به ایران در عصر صـفویه اسـت کـه               شیخ لطف  .١
گـاه،   ابتدا در مشهد ساکن شد و از محـضر بزرگـانی چـون مالعبـدهللا شوشـتری اسـتفاده کـرد و آن                      

ت و پـس از انتقـال پایتخـت، وارد اصـفهان        عباس به قزوین رفت و به تدریس اشتغال یاف         دعوت شاه  به
. عباس مدرسه و مسجدی به نام او برای تدریس و نمازگزاری ساخت            دلیل نفوذ و قدرت او، شاه      به. شد

بهایی بود که نماز جمعه و اعتکاف در اصفهان برگـزار و فقـه عبـادی شـیعه       با تالش او و حمایت شیخ     
 ).٩ـ٥، رساله اعتکافیههللا،  شیخ لطف؛ ١/١٥٧منشی، : ـ نک(وارد مرحلۀ جدیدی شد 
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،  برتری این مسجد اوالًهللا، لطف بنا به این متن شیخ. »دیگران در نزد تو گرد آیند بندگان و
 برداشت ثانیاً  وشود فهمیده می بر مساجد غیرسلطنتی ،دستور شاه ساخته شده که به

 برترین  کرده که سعیو ها و مزایای آتی ساخت آن خبر داشته شاه از کارکردشود که می
وجهۀ بیشتر  مساجد با نفوذ و تبلیغ در آن قرار دهد تا  مجموعۀسأاالسالم خود را در ر شیخ
 .در مهار خود داشته باشد ی رافقهایچنین  قدرت و توان ،دیگر  و ازسویبیابد

 
 های مختلف مساجد در عصر صفویه بررسی کارکرد

 جایگاه ،گونه که از نام آن پیداست همان مسجد، .د عبادی و آیینیکارکر ـ الف
خوذ از أ ماین معنا. است خدبرابر انسان در بندگی  اوج عبادت و، و سجده استسجده

در نگاه  .)٤٠: حج ( بیان کرده استیاد خدا ای است که مسجد را جایگاه ذکر و آیه
 به شسوق دادن وتجهیز او  و  انسانتحول روحی الزم برای واجد ظرفیتجد مس الهیاتی،

افضل « به،  مقدسیچنین مکاناز همین روست که گاه از .  است آرمان برتر و مقصود نهایی
 ـ  عبادیهایی  کانونعنوان ویژه به مساجد، به). ٢٦٨حر عاملی، : ـ نک( شده است تعبیر» البقاع
 به ،در مسجد که نمازگزار  هنگامیکنند؛ که فرهنگ نماز را تبلیغ و تعمیق می اند  مطرحتربیتی

 ی ساختارچارچوبدر ، درواقع، ایستد  نماز می، به قدس و مرتبط با عالم مقدسیعنوان مکان
 شامل گیرد که می قرار» ساز فرصت«، و »تعاملی«، »نمادی«، »یهنجار«وجوهی تربیتی با 

 کند قصد میارزشی هایی  ها، کنش اساس آن انسان برکه  رفتاری است  و قواعدیمراتب سلسله
 انسان در ،بر این اساس). ١١٠ـ٩٩پناه،  وحدت(ند  دار سازندهثیرأرفتارهای اجتماعی او ت که بر

آرامش  به رشد معنوی و، عبادت او  سازنده با خداوند ویطریق ارتباط از، این مکان مقدس
کند که  می رفتاری متناسب با ساحت قدسی با همنوعانش اتخاذ ،ل آنبَقِ از  ورسد میروحی 

ک  با حضور در مناسها این ارتباطدامنۀ . کند می سالمت اجتماعی جامعه را تضمین تداوم آن،
  و هویت دینی جمعی حاضرانشود و  میتر  و اعتکاف گستردهاجتماعی نماز جمعه ـ  عبادی
تحکیم و  ها در آیین نماز جمعه واسطۀ تکرار ارتباط ها به در ضمیر آنهای دینی   ارزشتثبیت

 .شود ذیالً به برخی کارکردهای مساجد بر اساس آیین نماز جمعه اشاره می. شود تقویت می
 

 جمعهنماز ـ ١
آن  انسان به حضور در ،)٩: جمعه (قرآندر آیینی است که  ـ نماز جمعه از مناسکی عبادی

 بر حذر داشته در روز جمعه مادی فعالیت اقتصادی ومنظور برگزاری آن، از  تشویق شده و به
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 پیوستن است هم همعنی گردهمایی و ب  به»جمع« ۀ که از ریش،ی لغوی جمعهامعن.  استشده
، تهذیب ،طوسی: ـ نک(» سید ایام« القاب دیگری چون  انتسابو، )»جمع «یل، ذطریحی(

حاکی از تأثیر شگرف  ،)٢/٢٦٤، الخصالشیخ صدوق، ( به آن »ازهر روز«و ، »عید روز «،)٣/٢
 .های رفتاری باورمندان است های جمعی دینی و مدیریت آن در کنش

   پیچیدههایی چندوجهی و فرایند، درتبلیغی  ارتباطی وای عنوان رسانه  به،ین آیینا
گیرنده  پیامو  ،دهنده یا خطیب رودرروی پیام های ارتباطدهد؛  کنشگران را تحت تأثیر قرار می

 . های مختلف الهیاتی، سیاسی، و اجتماعی باشد یا نمازگزار، ممکن است محمل القای پیام

  
  که،مذهب  سنیهای  حکومت،هایی است که در تاریخ اسالم به دلیل چنین ویژگی

عمال  اِدرابزار مناسبی عنوان  ، به نماز جمعه، از قدرت را در قبضه داشتندغالباً
 مردم را ،برگزاری چنین آیینیواسطۀ  به ها این حکومت. اند شان، بهره گرفتههای سیاست

 همواره با ها  این سیاستگواینکه، دادند خود قرار می ی و تبلیغی مدیریتچارچوبدر 
شان،  در حیات سیاسیمذهب  های سنی ؛ برای نمونه حکومتم نبوده استأوموفقیت ت

 شیعیان. رسیدند می ن سیاسی به تفاهم، امامیهۀ شیع، همچونهای معارض  با گروهغالباً
 را سفاهت ها تحت امامت آننماز خواندن  دانستند و ب حق ائمه میصاهل تسنن را غا

امام تو شفیع توست « :شد می کیدأ تیانبه شیع ،بر اساس روایتکه  کردند؛ چنان  می تلقی
  علل ،شیخ صدوق( »فاسق را شفیع خود قرار مده  فرد سفیه و، بنابراین.نسبت به خدا

 نام حاکم علت تکریم بهانجامید که   به این نتیجه میاتی تفکرچنین ).٧٩٧ ،الشرایع
آن برای رکت در  برگزاری یا ش در نماز جمعۀ اهل تسنن،مشروعیت یافتن او غاصب و
ی  فراموشمنزلۀ هچنین اعتقادی ب اما ).١٥٨، گرجی(واجب نیست یا حرام است  شیعیان

 ، در برخی مقاطع تاریخی؛ اهل تشیع نبوده است و حذف آن نزد شیعیاناین آیین
 ولو ،گذرانیدند  می حاکمیت اهل تسنن روزگارتحتحالی که  در تنگناها و ۀرغم هم به
در روایتی شیعی چنین آمده . کردند برگزار میجمعه   نمازعیت اندک،اختصار و با جم به
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 من ة القل من خمسةال جمع  نفر من المسلمین وة علی سبع الجمعةتجب«است که 
شیخ (» خطبهم مهم بعضهم وألم یخافوا   وةفاذا اجتمع سبع المسلمین احدهم االمام
 عملی چنین گفتمانی، ودنم ).٦٨ ،تهذیب ،؛ طوسی٤١٢ـ٤١١الصدوق، من ال یحضر، 

 . غیبت بود برگزاری نماز جمعه توسط شیعه حتی در عصر
اعتقاد داشتند  در پاسخ به برخی اهل تسنن که ، در قرن ششم،عبدالجلیل قزوینی

انصاف فهم باید کردن تا فایده  به «: نوشته است،»تا امام بیاید رافضی نماز آدینه نکنند«
 ،نباشد ور در شهر به مذهب بوحنیفه اگر یک پیشه ...حاصل شود و شبهت زایل باشد

 به مذهب . واجب نباشد،و به مذهب شافعی تا چهل نفس نباشند وجوب ساقط باشد
او تا نماز آدینه واجب  قائم شیعت نیز چنانست که امام معصوم باید که حاضر باشد یا

ب شیعت نیز  به مذه،خللی نکند واجب نباشد و شرط وگر به مذهب فریقین بی .باشد
 ). ٥٥٢ـ٥٥١قزوینی،  (» هم نقصانی نباشد،شرطی اگر وجوب آن موقوف باشد بر

  :شد می  نماز جمعه برگزاریان، به دو شرط شیعنزددهد که  نشان می متن فوق
 تعدادی که در فقه  بهچندین تن از شیعیان،وجود  )٢ ؛امام زمان قائم یا نایبوجود ) ١

شرایط ،  همراه با حوادث تاریخی دیگرأکیدها و توجهات،تهمین .  تبیین شده استشیعه
  اهل شیعیان از حاکمیتاستقاللبا سقوط خالفت عباسی و . را به نفع شیعه تغییر داد

به  مغوالن گرایش برخی از مغول و  فضای باز سیاسی در عصرآمدنتسنن و فراهم 
کاشانی این باره، در .  شدمهیّا شیعیان ۀتری برای اجرای نماز جمع  فضای مناسب،تشیع
 اللهم صلّ :اتست که فرمودتحیّ قیاس خطبه بر« :نوشته  وکرده الجایتو اشاره ۀبه گفت

از  گانه در خطبه بدعت است و ای سهذکر خلف. آلش صحابه وا علینفرمود،  علی محمد و
 ).٩٤کاشانی، (»  واجب، است ایشان مقدمی که علبیت و آن اهل

  و از زمانهمان ابتدای تشکیل حکومت صفویه دهد از میهای تاریخی نشان  گزارش
خوانی به نام اهل بیت  خطبه رواج بسترهای الزم برای برپایی نماز جمعه با ،اسماعیل شاه

 نماز بار در این شهر برای نخستینو  فراهم ،یعنی اولین پایتخت صفویه پیامبر در تبریز،
فرمان   در اول جلوس همایون« ،)٤٦٨ـ٤/٤٦٧( خواندمیرگفتۀ  به. شدجمعه برگزار 

 ۀاالذعان شرف نفاذ پیوست که خطبای ممالک آذربایجان خطبه بنام نامی ائم واجب
 ةپیشنمازان تمامی بلدان در اقامت صلو خوانند و الحشر اثناعشر سالم هللا علیهم الی یوم

جمعه از  خطبه در نماز شدنمرسوم . »منسوخ گردانند  رسوم مبتدعه را،سایر عبادات و
 میرزاگزارش  به. جمعه بوده است ترین اصول شیعه در نماز تحقق مهم اسماعیل سوی شاه
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پیش از آنکه  و شد خطیب در روزهای جمعه در مسجد جامع حاضر می«، )١٢٤(رفیعا 
 .»نمود خواندن می شروع به خطبه جمعه گزارده شود، او نماز

به برگزاری نماز ، واله اصفهانی  و،صفوی، روملو، اسکندربیگ سه مورخ معروف عصر
، ؛ منشی٢٤٩، روملو (اند کرده فقها اشاره و همت امامت به جمعه در شهرهای ایران

 نیز  رانام این علماد، های خو چنین مورخان در گزارشهم. )٤٣٣، ، واله اصفهانی٢/٢٤٧
 معهکه در اجرای نماز جاند  دانستهنخستین فقیه شیعی  را ١محقق کرکی  وذکر کرده

). ٣٢٣، ؛ روملو٢٢٥، جهانگشای خاقان (اسماعیل حضور داشته است همراه شاه به
 عتیق نماز جمعه مسجد جامعدر «:  نوشته استمیر نیز این خبر را تأیید کرده وخواند

  نیزای کتیبه). ٤/٦١٠، خواندمیر(» که دیگر جایی نماند تمام مسجد پر شد. بجا آوردند
 در آن هدف از ساخت مسجد شاه را اجرای نماز جمعه  دارد کهددر این مسجد وجو

 ). ٤٢٩، هنرفر (دانسته است
اند و از  های مفصلی ارائه داده نویسان هم دربارۀ برگزاری این آیین گزارش سفرنامه
استقبال برگزاری  تدریج به ه نیز ب، یعنی قزوین، دومین پایتخت صفویهاند که جمله گفته

 در وصف مسجد جامع قزوین، به برگزاری نماز )٥١٦ (اریوساولئ. نماز جمعه رفته است
در  نماز جمعه برگزاری نیز) ١٤٤٠ـ٤/١٤٣٤ (شاردن.  استکرده اشاره  همجمعه در آن

برای . استرا ذکر کرده   در جمعهاصفهانی ها تعطیلی دکان مسجد شاه اصفهان و
 ۀتوصی  به،صفوی ر اول عصۀنیم ، ازتر و مدیریت تشکیالت نماز جمعه برگزاری منظم
در هر شهر و ملزم کرد  کرکی. ای انتخاب شد جمعه  شهر امام  برای هر،محقق کرکی

اصول اسالم را به مردم  پا دارد و  هجمعه ب ای امام جماعتی تعیین شود تا نماز دهکده
رسمیت یافت منصب امامت جمعه ، عباس در زمان شاه). ٤/٣٦١خواندمیر،  (بیاموزد

جعفریان،  (منصبی شدنددار چنین  االسالمان عهده شیخ و) ٢٥/٢٨، نیآقابزرگ تهرا(
  ).١/٢٣٧، صفویان

                                                                                                                                            
محقق کرکی از نخستین علمای شیعۀ جبل عامل در لبنان است کـه بـا تأسـیس حکومـت صـفوی و              . ١

طهماسـب،   اسماعیل و شـاه    رسمیت تشیع در آن، در قرن دهم به ایران مهاجرت کرد و در خدمت شاه              
تـوجهی   عـه در مـساجد، نقـش قابـل        در بسط شعائر شیعی، از جمله خطبۀ شیعه و برگزاری نمـاز جم            

وی با نیل به مقام اجتهاد، در ساخت قدرت و نظام دیوانی صـفویه نفـوذی چـشمگیر یافـت و                     . داشت
، به تـرویج    جامع المقاصد قدرت علمای شیعه را در حکومت افزایش داد و با تألیفات مختلف، از جمله               

هللا  خی علمای شیعه، از جمله فطیفی و نعمـت        در منابع، به اختالفات او با بر      . فقه شیعه اشتغال ورزید   
 ).١/٢٣٨؛ قمی، ٣٢٤ـ١/٣٢٣روملو، : ـ نک(حلی، اشاره شده است 
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واله اصفهانی در .  این اقدامات را ادامه داد١پس از محقق کرکی، حسین عبدالصمد
 :گفته است و دانستهجمعه   را برگزاری نمازویترین اقدام   مهم،وصف این مجتهد شیعی

معاد کرده، حضرتش را   وأمبد زمان اذعان اجتهاد رموزدانشمندان  علمای عهد و و«
 بنا بر اختالف ،جمعه چون مدتی بود که اقامت نماز الشرایط شمردند و مجتهد جامع

شیخ بزرگوار ، متروک بود و  در میان مسلمانان مهجور،وقوع آن علما در شرایط وجوب و
 جمعه را در میان ارباب ایمان در ادای آن لوازم اهتمام به تقدیم رسانیده، گزاردن نماز

 ،محقق کرکی و حسین بن عبدالصمد عالوه بر). ٩٣ـ٩٢واله اصفهانی،  (»شایع گردانید
عنوان امامان جماعت نام  به  هملمجلسی او و ،هللا لطف شیخ 3،میرداماد 2،بهایی شیخ

 ). ٣٢٤ـ٢/٢٣٥، ؛ خوانساری٣/٥١٣، روضة المتقین محمدتقی مجلسی،(اند  برده شده
پایگاه   که زمانی کانون و هم، قزوین در چنین فقهایی بوده است کهتحت تأثیر

 که از شهر قزوین ،)٥١٦ (ریوسئااول. از برگزاری نماز جمعه استقبال شد ،تسنن بود
  وخواندهجد اترین مس آن را مهم ،جامع این شهر در معرفی مسجد،   استکردهدیدن 

  .»خوانند می  را در آنجاجمعه شهر نماز روز اهالی «:نوشته است
، در مسجد خویش  اعتقاد به وجوب عینیبا ،عباس زمان شاه در  هم،هللا لطف شیخ

فرزندش نیز پس  و )٢٩٧ـ٢٩٥، ؛ تبریزی٤١٨ـ٤/٤١١افندی،  (کرد می  اقامهنماز جمعه،
 جمعه حاضر در نماز همعباس  شاه .)جا همان (داشت ۀ نماز اقام،در همین مسجدوی، از 
  ).١٤٩ ،های تازه کاوش ،جعفریان(د خوان نماز میپشت سر امام جماعت  و شد می

                                                                                                                                            
حسین بن عبدالصمد، پـدر شـیخ بهـایی، از دیگـر علمـای شـیعۀ مهـاجر لبنـان اسـت کـه در عـصر                 .١

 االسـالمی، نقـش   هـای دینـی محقـق کرکـی را دنبـال کـرد و در مقـام شـیخ         طهماسب، سیاسـت   شاه
 ).٢١٣ـ٢١١جبعی عاملی، : ـ نک(توجهی در برگزاری نماز جمعه داشت  قابل

بهایی، فرزند حسین بن عبدالصمد، از دیگر علمای جبل عامل لبنان است که با مهاجرت به ایران                  شیخ. ٢
او نیـز بـا نیـل بـه مقـام           . عباس داشـت   طهماسب و شاه   های مذهبی شاه    توجهی در سیاست   تأثیر قابل 

های مختلف علمـی،      می به برگزاری نماز جمعه اهتمام ورزید و با تألیفات گسترده در شاخه            االسال شیخ
جایگاه رفیعی در نظام سیاسی و تعلیمی و تربیتی صفوی یافت و بسترهای بسط تشیع را در سـاختار                   

 ).٢٣٧ـ٢/٢٣٦؛ خوانساری، ٢٤٦ـ١/٢٤٩منشی، : ـ نک(قدرت صفویه فراهم ساخت 
لدین محمد استرآبادی، مشهور به میرداماد، دخترزادۀ محقـق کرکـی، از علمـای          ا میرمحمدباقر شمس . ٣

عباس و ملقب به محقق ثالث است که در علـوم نقلیـه و عقلیـه تألیفـات متعـددی                     شیعه در عصر شاه   
دلیـل   بـه . او در مشهد و قزوین به درس اشتغال داشت و در کاشان و اصـفهان اقامـت گزیـد                  . داراست

: ـ  نکـ (دار برگزاری نماز جمعـه شـد          االسالمی رسید و برای مدتی، عهده       ه مقام شیخ  شهرت و اعتبار، ب   
 ).٢٣٩ـ٢/٢٣٦؛ خوانساری، ١/١٦٦٤؛ منشی، ٧٧ـ٥/٧٠افندی، 
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 ، )٤/١٤٣٤(  استکردهشاردن گزارش  گونه که  آنهللا، لطف مسجد شیخ عالوه بر
 آندره نظرخالف   برگفتنی است. جمعه بود مسجد شاه نیز محلی برای برپایی نماز

 هدف به نیزنام سلطان ، های آن هخطب جمعه و  نمازۀ اقام تصور کرده ضمن که،نیومن
، )Newman ،89-88 (شده ذکر می بخشی به آن  و مشروعیتیید حکومت صفویهأت

درود بر پیامبر و اهل  تحیات و تنها به صلوات و واند  گاه چنین نکرده هیچعلمای شیعه 
این بر   وشده است بدعت تلقی این مسأله ،زیرا در سنت شیعی اند، کرده می بیت او اکتفا

شهید ( شده است نمینام حاکم یا سلطان وقت ذکر  ،های نماز  در خطبه، طبعاًاساس
برگزاری نماز جمعه  ناگزیر به  صفویان،حال درعین). ٢٣٨ـ٢٣٧، االفهام مسالکثانی، 

وی مخالفان  ساز یک حکومت شیعی،حاکمان عنوان  به  در غیر این صورت، زیرا،ندا هبود
شروانی که برای نمونه،  ؛ چنان بودندشعایر اسالمی اجرای  درکوتاهی متهم به خود،سنی 

؛ ٧٣٧، شروانی (اند گفتههای شیعیان  یکی از یاوه  راترک نماز جمعهو میرمخدوم 
موقعیت صفویان رو، کوتاهی در اجرای چنین مناسکی ممکن بود  ازاین). ٢٢٨شوشتری، 

 به همین .کند  تضعیف، داشتندجهان اسالم  که ادعای ریاست بران،را در مقابل عثمانی
عقد  ۀ رسالهای  یکی از بابدر) ق٩٨٤توفای م(حسین بن عبدالصمد ، منظور

 و بحث کردهجمعه  نمازتفصیل از  به ،طهماسب نگاشته  برای شاه آن را که،الطهماسبی
جمله چیزهایی  از «:هم اشاره داشته و نوشته است به اهل سنت ،اجرای آن کید برأدر ت

ین برای دفع تشنیع اهل سنت  ام آن در زمان ما ضروریست، نماز جمعه است وکه انجا
 علما اجماع بر کنند و با خدا و رسول مخالفت می) شیعیان (این باورند که است که بر

 یا باید از طریق ]انجام این نماز. [ها دارد ظاهر حال نیز موافقت با آن ترک آن دارند و
 نظر روشنی بر وجوب آن از  قطعیۀ چراکه ادل،باشدیا وجوب عینی  وجوب تخییری و

 صریح بوده و ائمه وجود دارد که صحیح و له وآو علیه هللا احادیث رسول صلیقرآن، 
کید بر أچنین ضمن تهم،  وی).٢١٢ـ٢١١جبعی عاملی،  (»ویل کردأها را ت توان آن نمی

 نامطلوب اوضاعبه  ،صفوی  شرایط مناسب برای اجرای نماز جمعه در عصرآوردنفراهم 
خالف متقدمان ما که عذرشان در  بر«: کرده و نوشته استشیعیان قبل از حکومت اشاره 

آنان نیز  و کردند  میام جور نصبزیرا امامان جمعه را حکّ، ترک نماز جمعه روشن بود
 را توانستند امام مورد رضایت خود شیعیان نمی گماشتند و بدین کار می اق رافسّ

شاه و شمشیر  در حالی که شمشیر  صفوی وۀاما امروز با وجود دولت قاهر .برگزینند
 وار است که باز با مجرد وهم واشیعیان اهل بیت مسلط بر دشمنان دین است، آیا سز
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آیا چیزی بهتر از  چنین ثواب عظیمی از دست برود؟ جمعه تعطیل شود و خیال نماز
 ای را که بر چنین سنت حسنه ند واین هست که شاه در ایام دولت خود به آن امر ک

این تنها یک  گذاری کند؟ پایهرسد،   آن تا روز قیامت به او هم میۀاجر اقام ،طبق روایات
 هللا تاشاء ان نوشته شود و  اعمال اوۀ صحیفتوفیق الهی است که نصیب شاه شده تا در

 ).جا همان (»ید باشدؤم د وقیامت مسدّ روز
  نماز جمعه، فقهای شیعه به یکی ازۀالطین صفوی از اقام با حمایت س،ترتیب این هب
 فقها در برگزاری ،البته در همین زمان نیز. اجتماعی خویش دست یافتند  مذهبی و آمال

 فقهای ، که اشاره شدگونه  همان، زیرا اوالً؛اند رو بوده هموانع اساسی روب با نماز جمعه
ی سیاسی ا شعیرهنماز جمعه  ،اند و ثانیاً هالقول نبود نماز جمعه متفق شیعه در برگزاری

. یافت  میطریق نماز جمعه به مردم انتقال بسا فقه سیاسی شیعه نیز از چه نیز بود و
ل ئجمعه را بیان مسا  یکی از شروط نماز،جمله شهید ثانی از، برخی از فقهای شیعه

هرگاه   نیزصفوی سالطین ).١/٢٣٨،  االفهاممسالک ،شهید ثانی( اند فقهی دانسته
علمای  جمعه به خطر افتاده است و  از طریق برگزاری نمازشانکردند منافع احساس می
این . کردند میسیاست حذف رقیب را اتخاذ ، اند شده ها تبدیل  جدی آنانشیعه به رقیب

عباس قرار گرفته  ظن شاه  مورد سوءشد و وی، کهداماد  میرگریبانگیر سیاست از جمله
رسد برگزاری  به نظر می). ٧٥ـ٧٤، میرداماد ( شدعبرگزاری نماز جمعه من ۀاز ادامبود، 

خارج  و ایران نقش اساسی در موقعیت سیاسی او در میرداماداین مناسک آیینی توسط 
وفصل  برای حلّش  که بیانگر تالش، مکاتبات سیاسی او با علمای بغداد.ایران داشته است
مقابل  در  رایاسی اوه مواردی است که قدرت سجمل  از،عثمانی است اختالفات ایران و

  ).٧٢ـ٧١، همان (رساند  میعباس به اثبات شاه
 

 اعتکافـ ٢
  و، و کارکرد عبادی، تربیتیشد میصفوی که در مسجد برگزار   عصرعبادیمناسک  دیگر از

. بودشد، اعتکاف  های خاص اداره می ریزی  مدیریتی با برنامهای و در شبکهداشت عرفانی 
اکرام یا  رو کردن به چیزی با تعظیم و  وکردنمتوقف  معنی حبس و در لغت بهاعتکاف 

 ). ٣٤٣راغب اصفهانی،  (قصد قربت است به  مسجددردرنگ  اصطالحاً التزام به توقف و
به تقواپیشگی  که مکرری، قرآن و آیات نصوص دینی  بهاستناد ا  ب، منابع فقهیدر
، از این )٢٨٢:  بقره؛١٤: حجرات ؛٢٦: اعراف: ـ کمونه، نبرای ن( اند توصیه کردهانسان 
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 ،»وقایه« تأکید توصیه شده است، از مادۀ ، که در این آیات بهتقوا( آیین بحث شده است
 کریم قرآن در ).٨٨١ راغب اصفهانی،: ـ نک.  در پناهگاه است دادن خودمعنای قرار به
. نوان امری ستوده، اشاره شده استع در مساجد، بهاعتکاف به  نیز) ١٨٧، ١٢٥: بقره(

 در میان پیامبران دیگر وجود داشته  همقبل از اسالماعتکاف، دلیل اهمیت   بهگفته شده
این فریضه را بازتولید و اهل بیت او  واکرم  پیامبر و )٢٣٩،  الفقهاتذكرةحلی، (است 

 ی بخشش گناهانای برا آن را وسیله  وکردهمناسک اعتکاف دعوت م را به انجا مسلمانان
 به  نیز،صفویاپیش  اعتکاف در متون فقهی،قرآنتبعیت از  بهاین ترتیب،  به  .اند دانسته

 ها،  از این کتاب نیز بابی مستقلگاهی  وبود مورد توجه »دفقه المساج«عنوان بخشی از 
عاملی،   حر:ـ ، نکبرای اطالع بیشتر (داشت به آن اختصاص ،»کتاب االعتکاف«نام  هب

 عدم خروج از مسجد مگر برای حاجت مهم، چون یآداب شرایط و در این متون،. )٥/٢٣٣
: ـ برای نمونه، نک( استذکر شده  برای آن، روزه پرهیز از همۀ محرّمات، و داری روزه

  المتعلمینةتبصر چون  صفوی نیز،فقهی منابعدر ). ٢/١٢٧؛ ١/٢٩٩، االستبصارطوسی، 
 محمدتقی  المتقینروضة، )٣٥٤ـ١/٣٥٠(شهید ثانی  مسالک االفهام، )١٤٧ـ١٤٥(حلّی 

اعتکافیه  رسالۀویژه  ، و به)٢٩٤ـ٢٩٣(بهایی   شیخجامع عباسی، )٥٠٢(مجلسی 
  .همین آداب و شرایط ذکر شده است) ٩ـ٥(هللا  لطف شیخ
 اجرای این آیین دینی قبل از صفویه اطالع چندانی در ۀ جزئیاتسابق  پیشینه واز

منابع ، هرچند  استات مربوط به آن در عصر صفوی بیشترمستند دست نیست و
 در اختیار  و تفصیلیکیفیت اجرای آن اطالعات مبسوط چگونگی و از  صفوی نیزتاریخی

نیز  در خانقاه آیین اعتکاف اجرای به) ١٢٨(بیگ  توجه آنکه عبدی نکتۀ قابل. نهند نمی
برگزاری مناسک آیینی   از،الرشادعنوان دارا ا اردبیل ب یادکرد با وی اشاره کرده است؛

، »ه علویۀ حسینیۀه موسویۀ صفوۀ صفیۀ متبرکۀ معطرۀ منورۀ مقدسۀحظیر«اعتکاف در 
 در ها جایگاه خانقاه  نقش وبر ترتیب، این و به گفته سخن ،صفی  خانقاه شیخیعنی

های  گزینی  خلوتبیگ گزارش عبدی .دورۀ صفوی تأکید کرده استمدیریت اجتماعی 
  اختصاصتداوماز جمله دالیل رسد   میه نظرب. آورد را به یاد میها   در خانقاهانصوفی

 شده، همینعباس گزارش  شاه  عصران مورخ در آثار که،صفی خانقاه شیخ بهموقوفات 
های  گزینی خلوت ای دیگر گونه ا برگزاری آن، بهب  تادر آن بوده باشد اعتکاف ترویج

 ایران ۀجامعاجتماعی  مدیریتدر چنان تصوف همفرهنگ   ازصوفیانه بازتولید و
 فقهای شیعه داد ای نیز به بهانه فرصت وتأکید و تأیید همین  احتماالً .برداری شود بهره
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، را در مسجد برگزار کنند و آن خود فقهی اجتهادات و را طبق سنت اسالمی تا اعتکاف
چارچوب مدیریت در آن ا  شیعه را بۀجامع و رسمیت  در اجرای آن، طوالنیوقفۀ از پس

 . دهند قرارشان  فقهی
 صافی ماء الحیات و«  اصلی با عنوان به زبان عربی،هللا لطف  شیخ اعتکافیهۀرسال
 موجود ٢٢٤٤ ۀ به شمار، آستان قدس رضویخانۀ کتابای از آن در  نسخهکه  ،»الفرات

  بر اساس آن،وانت دهد که می اختیار قرار میباره اعتکاف در است، اطالعات جامعی در 
 ،ای  با نگارش چنین رسالههللا لطف  شیخ.خت مرتفع سابارهنقص منابع دیگر را در این 

  تاریخی وۀ با ادل،ثانیاً  وسازدخارج  صوفیانه قالب  اعتکاف را از، است اوالًکردهتالش 
 الزم را برای اجرای های زمینه و ه را در احیای این آیین دینی توجیخود تالش ،فقهی

راجع بیان احادیثی   اعتکاف در اسالم وۀ و سابق مرتبط آیاتیادکرداو با . کندآن فراهم 
 آخر ۀ در ده)ص(کند که پیامبر اکرم  دیرینه در اسالم معرفی میی را سنتبه آن، اعتکاف

 )ع( صادق و امام)ع(جمله امام حسین  از، و امامان شیعهآورده آن را به جا می ،ماه رمضان
 رو،  و ازایناند کردهیید أو جمع کثیری از فقهای شیعه آن را تبه آن اهتمام داشته نیز 

 آیین بود که  ز طریق همین ادلها). ٩، ٧ـ٥های  برگ: ـ نک(دانست  آن را بدعت نبایست
به ، )٨برگ (خود  ۀدر رسالهللا هم  لطف شیخ. یافت عصر صفوی رونق ۀاعتکاف در جامع

 در پاسخ به او. گفته استبهایی سخن  از تبعیت خویش از شیخ وکرده یت اشاره همین موفق
 که ،بهایی  به روش شیخ، اعتکاف مطرح شدههنگام خیمه زدن در مسجد ۀای که دربار شبهه

ة خاتمشیخ اجل اکرم، « :گفته است استناد کرده و ،ترین عالم آن زمان بوده برجسته
» را انجام داده است این کار غیراصفهان دین در اصفهان وال  وةالملالمجتهدین، شیخ بهاء 

 حقایق و رجوع خالیق به نور«  را از تالش برای برگزاری چنین آیینیش هدفنیز). جا همان(
این آیین لطف الهی و « که کردهکید أپس از آن ت و) ٢ برگ ،همان( کردهذکر  »اتباع خالق

 اثر قوی دارد و حقی آشکار است که پنهان ؛شود پنهان نمی گاه خاموش و نوریست که هیچ
 ).٣همان، برگ ( »شریف به سوی آن تمایل دارند وضیع و. شود نمی

 به هللا لطف شیخاهتمام از  که  داشتهیمخالفان جمعه، همچون نماز  نیز،اعتکاف
 در پاسخ به این هم  اعتکافیهۀرسالرسد  به نظر می. اند کردهگیری   خردهاجرای آن

 ماء« را ، با اشاره به نام آن، رساله زیرا در متن رسالهباشد،ها نگاشته شده گیری خرده
علت  به و  استخوانده »دفع واهی الشبهات صافی الفرات فی رفع التوهمات و الحیات و

کرده  یاد» بعض الناقصیین من المعاصرین«  عنواناآنان باز ، توهمات مخالفانهمین 
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 آیین اعتکاف را اند که علمایی ایرانیدر این تعبیر   اوانمخاطب ).٢ گبر همان،( است
 به دلیل عرب و شعوبی  هم،در ابتدای رسالهوی ). جا همان (اند بدعت و اختراع دانسته

 ،)٧ـ٥های  برگ(و در بخش دیگری از رساله ) جا همان(است   از خداوند شاکرشبودن
 از  که همه عرب هستند وردهب  نام، از قرن چهارم تا قرن دهم را،کثیری از فقهای شیعه

 ،صفویه دهد در عصر  نشان میتصریحاتهمین . اند کردهآیین اعتکاف حمایت 
های قومیتی  شکاف ورواج داشته  یان،میان شیعحتی در  ،ایرانی ـ گرایی عربی قومیت

 ایرانی ،با توجه به آنکه مخالفان شیخ. بوده استفراوان  اجتماعی ۀعرصچنان در  هم
 مرسوم ،رسد سنت اعتکاف تا زمان ورود علمای لبنان تا قرن نهم نظر می به ،هستند

مذهب صفوی نخستین حکومت در ترویج اعتکاف در ایران بوده  حکومت شیعینبوده و 
اجرای  راجع بهها   آنۀچهارگاناشکاالت   واعتراضیاالت ؤس موضع مخالفان و از. باشد

در عصر صفویه اعتکاف  ، که اوالًکردنباط توان است  می)٢ برگ همان،: ـ نک( هم اعتکاف
 برای ،و ثالثاً ماه رمضان بود  آخرۀده برپایی آن در ،ثانیاً و شد یم در مسجد شاه برگزار

. شد می برگزار  نیزءحیا اِ، مراسمهای اعتکاف در شب ،شد و رابعاً ه زده می قبّاجرای آن،
های   که با مخالفت،کاف در مساجدهللا برای برگزاری اعت لطف رسد تالش شیخ به نظر می

ترویج  های خانقاهی و گزینی  تالشی برای به حاشیه راندن خلوت،زیادی نیز همراه بود
 .باشد عارفانه در مساجد بوده تر های رسمی عبادت

 جلب کردهخود شاه را در حمایت از نظر ،  مخالفان پیروزی بر برای هللا، لطف شیخ
قرار داده  ،عنوان مسجد جامع  به،ینی را مسجد شاه مکان اجرای چنین آی؛ ویاست

 از شهرت زیادی در جهان اسالم ،دلیل اجرای اعتکاف در آن که به )١٠ گ برهمان،(
 سلطنت ۀدولت علوی«برای حفظ ، این مسجدیادکرد  در وی .است شدهبرخوردار 

 مخالفان ،یب تا بدین ترتکند  دعا می، است)عج( که متصل به حکومت امام زمان،»موسویه
 ،واقعدر ).٢ گبر همان،: ـ نک( کند فراهمرا پشتوانۀ اقداماتش  و  خود را تضعیف

 ، تالش داشته است به مخالفان خویش بفهماند قدرتی فراتراظهاراتهللا با این  لطف شیخ
او . کند  از این آیین حمایت می، که مسجدش را در اختیار او قرار داده است،یعنی شاه

دست ه شاه را ب  حمایت بیشترکرده تالش ای  نامهبا ، اجرای اعتکافۀ بر ادامپافشاریدر 
این نامه که در فهرست رسایل خطی . شاه کارگر افتد آورد تا مبادا دیدگاه مخالفان بر

هللا بروجردی   آیتۀخان کتابدر  ،٣٥٥ ۀشمار به ، او نمازۀ اعادۀرسالهللا در  لطف شیخ
 در  اعتکاف گسترش آییندریغ شیخ در های بی  تالشاز  استموجود است، سند معتبری
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 که مورد ،بهایی دادن شیخ  او با واسطه قرار،)١٥ـ١٤برگ ( در این نامه. شهرهای ایران
 نشان ۀ اونام.  تالش کرده است حمایت بیشتر شاه را جلب کنده،عباس بود توجه شاه

 به آن مند بوده و اعتکاف عالقههایی به اجرای آیین ب شیخ هللا، لطف شیخ دهد پیش از می
 : نیز انعکاس یافته استشاشعار  این دربهایی،  و این اهتمام  است کردهمبادرت 
 ساجد دیدم همه را پیش رخت راکع و زاهد د وــ عابۀ صومعم به درــرفت

 مسجدگه ساکن  ه معتکف دیرم وــگ در صومعه عابد در میکده رهبانم و
 ).٨٧، کلیاتبهایی،  شیخ(

 اعتکاف در شهرهای قزوین و اصفهان برگزاریها بود که شاه با  تالشتأثیر همین  هب
قزوین و های  به اجرای اعتکاف در شهر، مخالفانپاسخدر هم هللا  لطف  شیخ.کردموافقت 
، اعادۀ نمازهللا،  لطف شیخ (است کردهاشاره » سنت حسنه و جاریه« عنوان یک  به،اصفهان

هم قدرت مذهبی علمای شیعه را  توانست هم قدرت مذهبی شاه و یمآیینی چنین  ).٢ برگ
دولت شیعی صفویه را در  مدیریت رفتارها به نمایش بگذارد و هان وذا  نفوس ومهاردر 

های معنوی تشیع را در نظام مدیریتی   و داشتهکند تقویت  عثمانیمذهب مقابل دولت سنی
گونه   مخالفان این، این فوایدبدون تردید. ه دهدهای اهل تسنن جلو  آموزهبا  و تربیتی متفاوت

 معنوی او ۀاندیش  با منافع شاه وها  این آیینتنها چراکه نه ،کشاند میها را به حاشیه  آیین
 و داشت تا حدودی سنخیت نیز شاه ۀ صوفیانه و الهیات بلکه با اندیش،تعارض نداشت

 . کرد ن تداعی می ایراۀهای خانقاهی اجدادش را برای جامع گزینی خلوت
 

 های مرتبط با عاشورا  آیینـ ٣
 را متمایز از که مساجد عصر صفوینمادهایی  و ی شیعیها رین شاخصت از برجسته

.  بودها ، برگزاری مناسک و آیین عاشورا در این مکانساخت میهای قبل  مساجد دوره
های  قی و ارزش تجلی اخالرفت که شامل  به شمار میتاریخیای   حادثه و واقعهعاشورا
 حکومت صفوی .شد به کار گرفته میعنوان الگوی مدیریتی جمع عزادار  به بود ودینی 

 تبلیغی ای عنوان رسانه این مناسک به از ،های تشیع در ایران  آموزهترویج برای ،نیز
برگزاری مراسم  مذهب عثمانی، به دشمن سنی و در مقابل رقیب و کرداستفاده 

منشی،  (هویت متمایز خود را نشان دهدتا  جدیت بیشتر ورزید یی اهتمام وعاشورا
 که در تقارن و آمیختگی عید ئل بودعباس برای این آیین چنان جایگاهی قا شاه .)١/٩٥

 ).١٤٠٧ـ٢/١٤٠٦همان،  (مقدّم داشتعزاداری را بر جشن عاشورا، نوروز و 
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 محبت و عشقدر  که شد می فضای مساجد مملو از مردمی ،دو ماه محرم و صفردر 
 و با تالشی شوق فراوان داشتندهای کربال  امام حسین و اهل بیت ایشان و احیای ارزش

ها نشان  ها و فرقه  خود را متمایز از دیگر گروه، دینییمضاعف در همگرایی و انسجام
 از آن به عنوان تظاهرات عظیم عمومی )٧٠ ( که دالواله،در این رویداد بزرگ. دادند می
  جمعیت عزادار را در خود جای،های عمومی دیگر  در کنار مکان، است، مساجددهکریاد 
 محل تجلی به ، از طریق چنین مناسکی، این فضاهای کالبدی شهری،واقعدر. دادند می

باورمندان  مشارکت و هویت جمعی شد که های متعالی شیعه تبدیل می فرهنگ و ارزش
 . کرد ها را تقویت می به این ارزش

 فضاهای این اهمیت، به های عاشورایی  آیینیادکرد ضمن ،نویسان اروپایی امهسفرن
 در این زمینه  رامساجدویژه نقش   به وکرده اشاره مناسککالبدی شهری در برگزاری 

غروب آفتاب تا یک  ازها  دسته «ه ممبره،میکلگفتۀ  به). ١٠١همان،  (اند کردهبرجسته 
کمپفر،  .٤١ممبره، (» شوند  میخند و وارد مساجدچر  در سرتاسر شهر می،ساعت از شب

  های عمومی اکتفا کرده  تنها به لفظ مکانها، در گزارشش از محل برگزاری این آیین
 ). ١٨٠کمپفر، : ـ نک. است

 با به تصویر کهخوانان بود  ویژه مکان مناسب روضه بهمساجد در روزهای عزاداری، 
هایی متعالی را به مردم نگی مقدس با الگو فرهکوشیدند ، می عاشوراشیدن فاجعۀک

آمادۀ القای را ی مخاطبان  جهان ذهن، فضایی مملو از شور و گریهایجادد و با معرفی کنن
 ،خوان  روضهه جایگاه ویژۀ ب،)١٢٤ (دالواله. های عبادی کنند هنجارهای مکتبی و عرف

] امام[خوانی و توصیف  روی آن به روضه مال بر «:کرده و گفته اشاره ،یعنی منبر مساجد
پردازد و گاهی شمایلی چند نشان   می،حسین و شرح وقایعی که منجر به قتل او شد

بندد تا هر چه ممکن   تمام سعی و کوشش خود را به کار می،رفته هم رویدهد و  می
 .»است بیشتر حاضرین را وادار به ریختن اشک کند

 
 تربیتی و آموزشی مساجدکارکرد  ـ ب

 و به منظوراند  دهد مساجد تنها کارکرد عبادی نداشته قرائن تاریخی نشان می شواهد و
  آموزشی و تربیتیهای واجد ظرفیت ،انتقال فرهنگ اسالمی به مسلمانان پذیری و جامعه
  در اسالمتربیت  تعلیم وهای  اولین محل یکی ازعنوان مسجد به. اند بوده  نیزتوجهی قابل

متولیان   ویافت نیز می اجتماعی کارکردی، ی کتب علمینگهدار و محلی برای حفظ و
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 از. داشتند اسالمی ۀرفتارسازی جامع  در مدیریت نظام اجتماعی وچشمگیرآن نقشی 
 .نامیدسه درم ـ  مسجدهای مقدس را این مکانتوان   می،تااین جه

ی از اند و همواره بخش بودهنهاد تربیتی  مصداق بارز مساجد میراث ماندگار پیامبر و
امکان فراگیری  ،دلیل  کسانی که به هرویژه برای آموزش عمومی جامعه را، به

 کارکرد آموزشی مساجد، .اند بر عهده داشته اند، یافته های رسمی مدارس را نمی آموزش
 هرکس در بامدادان به مسجد برود و« :نیز تصریح شده است )ص( این سخن پیامبردر

 اجر ،دهد یا به دیگری یاد بیاموزدخوبی  رهدفی جز این نداشته باشد که کا
 ). ٨/١٨٥، محمدباقر مجلسی(» خواهد یافت کامل را ۀ عمرۀآورند جای به

  نظام آموزشی مساجدند،داشت مسلمانان چیرگی  برمذهب سنی مان تا زمانی که حاک
 سیاست ، اما با رسمی شدن تشیع در ایران،های مذهب تسنن بود آموزه  مبتنی برنیز
 معارف اهل بیت  مساجد در راستای تقویت مذهب تشیع و و ترویج آن درنگی صفویانفره
علمای عطف توجه حاکمان صفوی به کارکردهای تربیتی مساجد متأثر از تالش . گرفت قرار

 بهره ،آموزشتعلیم و   امر از مساجد در،همواره در کنار مدارس نیز بود که بزرگ شیعه
  بیش ازخوبی این واقعیت را تشریح کرده است؛ او به ، چهارم در  قرن،مافروخی. بردند می

در مسجد اصفهان به ها   آن که اکثرفهرست کردهدانشمندان اصفهان را  و  تن از فضال٢٧٦
 ). ١٦٣ـ١٥٦، مافروخی (اند تدریس علوم مختلف مشغول بوده کار تحصیل و
ۀ این علمای شیع ت وصفویه نیز ادامه یاف در عصربری تربیتی از مساجد  سنت بهره

برای مثال، شهید ثانی در قرن دهم، در مقدمۀ کتاب . همین رویه را دنبال کردنددوران 
بر تبیین و تعلیم  که ،به کارکرد تعلیمی و تربیتی مساجد، )٥٥ـ٥٤، ٤١( خود المرید منیة

ری از گی بهرهبنیان فکری مناسبی برای استوار است، پرداخته و  مسائل حالل و حرام عمومی
  تعلیمرسد به نظر می. استفراهم ساخته  در عصر صفویه  مساجدهای آموزشی ظرفیت

 مروج چنین وه نمازان آغاز شد  پیش توسط، ابتدا از مساجد و در این عصرمذهب تشیع
 موضوع اشاره این به ،)١٥١( لولوء البحرین بحرانی در کتاب باشد؛اقدامی محقق کرکی بوده 

بود پیشنمازان با مردم شده داده   که در آن دستورکرداحکامی صادر  که محقق کرکی کرده
تدریج  هاین احکام ب. مراسم اسالمی را به آنان توضیح دهند احکام دینی و نماز بگزارند و

تربیت طالب با چنین  رواج تحصیل علوم دینی در آن گردید و رونق مساجد و عامل
 کردهاشاره  کمپفر  کهگونه همان. ج خود رسید به او،عباس در عصر شاه  و شدشرایطی آغاز

آنکه در اوقات مقرر در مساجدی که خارج از مدرسه قرار  طالب عالوه بر، )١٤٤ (است
 .دادند گزاردند، به درس عمومی نیز گوش فرا می  نماز می،داشت
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 نمونه، در مسجد برای. رواج داشت نیز تدریس علوم دینی ، اصفهاندر برخی مساجد
 سکونت طالبان علم وجود  مخصوصۀ چندین حجر،ها ایوان ها و  بین پایهۀفاصلر  د وشاه

 و استقبالشان از امر طالبان علم کثرت همیندلیل   بهظاهراً ).٤/١٤٣٥، شاردن (داشت
برای  ها  از شبستان، حتی در زیر مسجد شاه،)جا همان (قول شاردن ه بوده که بتعلیم

نویسان اروپایی نیز نشان  سفرنامههای متعدد   گزارش.شد  میتحصیل انواع علوم استفاده
کسانی چون   واست همواره در کنار عبادت، تدریس نیز در مساجد مرسوم بودهدهد  می

موضوع همین نیز به  )٤٣ (سانسون .اند کردهاین موضوع را تصدیق  )٦٧٥٩ (اولئاریوس
 ۀدرج د ونک  می تدریسامنقول ر  علوم معقول و مسجدنماز  که پیشکردهاشاره 
و همانند   قاضی قرار داد یکردیف را همآنان توان  است که می  به حدیشاهمیت
  در وصف حال، نیز)١/١٢٠ (اسکندربیگ منشی. دانستصدر  االسالم و شیخ
تنقیح  علوم دینیه وبا افادۀ   گزید ودر حریم مسجد منزل «:نوشته است ،هللا لطف شیخ

 چنین گزارشی را حسینی عاملی هم در. »د قیام داشتمسایل یقینیه و پیشنمازی مسج
هللا در مسجد به امامت خلق و درس فقه و حدیث و طاعت  لطف شیخ« :کتاب خود آورده

تربیتی  ثیرأدر مسجد ت ها وع اقامت ناین). ٢٨٠حسینی عاملی،  (»و عبادت مشغول بود
 نیز ،محمدتقی مجلسی چون ، علمایی دیگر،هللا لطف از شیخپس . طالب داشت بر وافری

اصفهانی نیز ). ٢/٣٢٦خوانساری، (اند  یس اصول فقه پرداختهدر همین مسجد به تدر
 طالب در مدرسان و  به بیان آمار، رشد نظام تعلیم و تربیت در مساجدضمن بحث از

 حجره وجود داشته ١١ طلبه با ١٥ ،در مسجد شاهو گفته است که مسجد شاه پرداخته 
ف به ظموتعطیل،  جز دو روز  به، در ایام هفته نیزس مدر١١ّ. )١١٠، اصفهانی (است

 ). ٦٠ـ١/٥٨سپنتا،  (اند بودهدر مسجد تدریس 
 بوده است تعداد مدارس بیشتر ازشمار مساجد  ،مساجد اصفهان شده از ارائه آماردر 
 ،آموزشی مساجد بر عموم مردم اصفهان تربیتی و ثیرأت دهد احتماالً  نشان میو این

به  ،ناجمله صفوی  از،های ایرانی  حکومت و بر این اساس،مدارس بوده است تأثیر  ازشبی
 از دریابل فننویسانی چون  گزارش سفرنامه. اند ساخت مسجد تمایل بیشتری نشان داده

 ۀشد ئهدر آمار ارا. همین عالقه دارد داللت بر، )٥٧ (وانی مساجد در عصر صفویهافر
 وجود مدرسه ٥٧جد و مس ١٣٢  اصفهان،آموزشی رسمید نها ١٨٩در  ،)٥/٤٦ (شاردن

 .اساس گزارش شاردن در نمودار زیر ترسیم شده است فراوانی مساجد بر. دارد
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  به این دلیل نیزممکن است  بر مدارس در دورۀ صفویاین تفوق و برتری مساجد

توانستند به عموم مردم دسترسی  ین شیعه از طریق مساجد ماه مجتهد باشد کبوده
تقی  محمدگفتۀ به. وارد کنند د خویآموزشبه مجموعۀ ارتباطی و را ها   آنداشته و
 .» عوامۀس گفتن طلبه و موعظیفه داشت به درظس دو ومدرّ«، )١١، لوامع (مجلسی

مساجد و از جمله نیروهای مرتبط با امور تعلیمی،  انسانی موجود در شمار نیروهای
سپنتا در بررسی . دارد بر نظام تربیتی و علمی شاهان صفوین از توجه ویژه نشا
.  استدادهتوجهی از آن ارائه  آمار قابل و کرده توجه نیروها مسجد شاه به این نامۀ وقف

 نفر طلبه ٣٧ و  خدمه و عمله، نفر٤٣ مدرس، ١١ در این مسجد ،نامه  اساس وقفبر
 .)٦١سپنتا، (اند  حضور داشته

  
آن استقبال  مردم نیز از و  بود علومانحصاری شدن  ازپیشگیری ۀمنزل  بهرویکردن ای
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 ۀکمپفر که با دقت رابط. به تعلیم و تعلّم نیز بپردازندکردند در کنار عبادت،  تالش می و
مردم « :نوشته است  است، در تحلیل این ارتباطکردهمردم را موشکافی  مجتهدان و

تواند به تمام  می سهو و خطا است و نحوی عاری از  بهپنداشتند که ذهن مجتهد می
 چنین تفسیرهم  مشکوک ولِئمساهای وجدانی خاتمه دهد، در  ناراحتی ها و تشویش

). ١٢٥کمپفر، (» عشری مرجعی قطعی هستند  اثنیۀمئروایات معنوی ا درست قرآن و
 ثیرأت  بیی آنوزشی آمها فرصت استفاده از ها در مساجد و آن همین تصور مردم در حضور

.  بودنا مجتهد تعلیمات عمومیبرای بعد از نمازها، فرصت مناسبی معموالً. نبوده است
 مسجد ۀشدند به گوش نماز فارغ می مجتهدین هنگامی که از«، )١٢٧(گفتۀ کمپفر  به
 های متمادی، اصول عقاید شیعه و برای متدینینی که سراپا گوش بودند ساعت و رفتند می
به جایگاه ) ٥٩٠ـ٥٨٩(نیز  تاورنیه. »ردندک تدریس می تشریع و کل شرعی رال مشئمسا

تفسیر قرآن برای   وقرائت را آنانبخشی از وظایف   وکرده در مساجد اشاره انپیشنماز
 و در جذب یتربیت  ویآموزشهای  رسانی این خدمت. مردم در روز جمعه دانسته است

 هواداری مردم از مجتهدان. ار بوده استثیرگذأت  بسیار توسط مردمپذیرش مجتهدان
سوی مردم انتخاب   است مجتهدان از کردهکه تصوره توجه بود قابل چنان برای کمپفر

همدلی  نه همراهی و نه عنایت خاص شاه و «،)٢٢٢(؛ به نوشته تاورنیه اند شده می
مبنای  بر تنها کسی که .ثر نیستؤیک در رسیدن به این مقام م روحانیون یا بزرگان هیچ

 طرف توجه بینش متفوق خود در طول زمان و متدرجاً دانش و زندگی زاهدانه و طرز
   اینحال آنکه. »ل گرددئانتواند به این مقام  گرفته باشد، می مردم قرار خاص همه

 مگر آنکه ،شدند  از سوی شاه انتخاب می، برای پیشنمازی یا تدریس در مساجد،نامجتهد
 .ن غیررسمی و غیرحکومتی بوده استان، مجتهدااز مجتهد رشود منظور کمپف تصور

 سو مکانی برای حفظ علوم دینی یکاز،  فضای معنویبرخورداری ازدلیل   به،مساجد
 ر د راسازندگی اخالقی طالبان علمر، دیگ سوی از  واند ه بودهای دنیوی  آفت  ازو عاری

 محلی برای منازعات والًمعم که ، برخالف مدارس.کردند فراهم می خودحریم قدسی 
 اخالقی یرفتارهای غیرمتعارف اخالقی بود، در مساجد شرایطها و  گاه، حسادت علمی و

  یا رفتارهای مغایر با موازین عبادیبیهوده حاکم بود که مانع از بیان سخنان لغو و
  ریزی برنامه ثیر منشور اخالقی منظم وأوجود این شرایط در مساجد تحت ت. شد می
 برای مسلمانان به ارزشمند یعنوان میراث  به)ص(پیامبرزمان   بوده است که ازای شده

 و درایت  آن بیانگرمضامینکه   نقل شده به ابوذر از پیامبروصیتی. یادگار مانده است
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 است و شایسته است مسلمانان آینده در مساجد در تنظیم رفتارهای پیامبر تدبیر
خوبی نشان  دقت در این سخنان به. قرار گیردد فرهنگی در مساج های  سیاستۀسرلوح

 ـ  ارتباطی منظم بین عبادتۀ یک شبکالزم است ،دهد که در نظام تربیتی مساجد می
 که در منابع حدیثی ، در این منشور اخالقی)ص(پیامبر. اخالق و آموزش وجود داشته باشد

 آبادانی ۀآن را مایطیب را نوعی صدقه دانسته و   یافته است، سخن پاک و انعکاسشیعه
کردن مسجد به این است که صداها در آن بلند  آباد« : فرموده استوکرده مساجد قلمداد 

خرید و فروش در مسجد  از بیهوده در آن صورت نگیرد و نشود، گفتگوهای باطل و
اگر این امور را . پرهیز شودسخنان بیهوده   از، در مسجدحضور زمانتا  خودداری شود و

  ).٤٦٧، طبرسی (»مکنسرزنش  غیر خودت را مالمت و قیامت کسیدر  ،ردیرعایت نک
 در تألیفاتشان ضوابط ،تاریخی مختلفر ادوا بزرگان دینی، در  اندیشمندان واین، بر  افزون

 )٢٣٧ـ٢٣٦، من ال یحضرشیخ صدوق، : ـ برای نمونه، نک(اند  کردهنیز وضع رفتاری دیگری را 
حرمت اهانت به محترمات «و » احکام المساجد« عنوان  تحت بابی راخودحتی در آثار  و

 را یوع احکام، نظام تربیتی مشخص نعلمای شیعه در بیان این اکثر. اند کردهتدوین » دینی
ثیر احکام أنظام آموزشی مساجد تحت ت بخشی ازدهد   می نشان  آنۀ که مطالعاند پی گرفته

 به ، احکام استداللیۀه در مجموعک است تهیافحقوقی  ماهیتی کامالً فقهی قرار گرفته و
کتاب «، »یمکان المصلّ «در ابوابی از کتب فقهی، مانندشده و  اطالق  »فقه المساجد «ها آن

 المتعلمین ةتبصر، در برای نمونه. ها پرداخته شده است  به آن»ةالجماع ةصلو«، یا »ةالصلو
 در صورت انسان یا حیوانوجود کراهت  در قرن هفتم مباحثی چون ،)٩٦ـ٩٤ (یحلّ عالمه
نی شعرخوامنع ،  در آنفروش و خریدنع شود، م می  که باعث تشویش خاطر نمازگزار مسجد
 چنین نظیر.  در آن آمده است ریختن آب دهان، و مسجدبه، راه دادن دیوانگان در آن
 و ائدةالفمجمع و مقدس اردبیلی در ) ٣/٨٠( المتقین روضة محمدتقی مجلسی در  راقوانینی
 ورود غیرمسلمانان به منع : جمله شامل این مواردندازاند که  کردهتکرار ، )٧/٥٢١ (البرهان

پرهیز  احترام به مسجد و تکریم ودر مسجد ترویج شود؛  غیراسالمی ۀمبادا اندیش مسجد تا
تنافی است و حرام است یا کراهت  ن مسجد در تعارض وأرفتاری که با ش از هرگونه عمل و

  استفاده از موسیقی و؛ و خوابیدن، غذا خوردن،زدن، انداختن آب دهان فریاد  مانند،دارد
  . حالت مستی مسجد در بهورود و ؛طرب

 ازمنکر نهی معروف و  امربهۀ اجرای فریضو مستعد مسجد را مکانی تربیتی ضوابطاین 
  به طالبیییها با همین رویکرد توصیه، )١٧٩ ( المریدمنیة در ثانی، شهید. ساخت می
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س در مساجد امام جماعت و مدرّ نماز و عنوان پیش مند بودند در آینده به هکند که عالق می
 نمازهای یومیه در مساجد ۀ اقام؛ از جملهدر ارتباط مستقیم با مردم باشند حضور یابند و

،  مردمعامی  عالم وبهم با محبت أتودلجویی از مردم و سالم صورت جماعت،  هب
 .آن، و دعوت مردم به حقتحمل و رنج در طریق  صبر و ازمنکر و نهی ف ومعرو امربه
 

 نتیجه 
مانده از تمدن اسالمی،   و میراث باقیترین بنای مذهبی و فرهنگی عنوان مهم هجد، بمس

 با تالش پادشاهان صفوی و علمای .یافت ی کارکردهای اساسی و متفاوتدر عصر صفویه
 ترویج ساز  زمینه تحوالت اجتماعی ودهی دِ جهتهایی مستع به مکانشیعه، مساجد 

 . متناسب با آن تبدیل شدندمذهب تشیع و مدیریت اجتماعی 
 ، مساجد با دو کارکرد عبادی و آموزشی دورۀ صفوی،مذهب ایران یعی شجامعۀدر 

این . شدند و نماز جمعه عزاداری عاشورا،جایگاه برگزاری مناسک آیینی اعتکاف، 
شده از ساخت  آمار ارائه. های دینی صفویه بوده است از سیاست متأثر های جدید کاربری

 مقدس از های  از این مکان مردمتأثیرپذیری دهد که مینشان در این دوره مساجد 
ضمن آنکه برگزاری شعایر . بوده است توجه صفویان به ساخت مساجد  اصلیدالیل

ی مذهبی صفویان در رقابت با های تمرکزگرای شیعی در مساجد در این دوران با سیاست
 .های غیرشیعی همسایه، همخوانی داشته است حکومت
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