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 كشوری فرهنگ ترین نهادامروز مساجد به عنوان مهمنقد و ارزیابی گذشته و 
 

  كوثر السادات آقاپور

 

 :چكيده

 

هاي براال، جامعره اسرالمي هنروز قرادر بره افرزايش و ارتقراء         رغم وجود چندين و چند فرهنگستان و با تحميل هزينهعلي

گي بدون مبنا و هردف نخواهرد توانسرت رشرد فرهنرگ را      در واقع يك مجموعه فرهن. فرهنگي مطلوب جامعه نشده است

اساسراً جهرت تعلريم مفراهيم     . سبب شود؛ يا در سمت و سوي همان فرهنگي كه هست و يا كمتر از آن پيش خواهد رفت

تر وكراراتر  در حقيقت، مسجد پرمايه. تر از مسجد بنايي يافت نشود كه فرهنگ در جوار آن تهذيب يابدتر و منزهالهي پاک

زنرد، بيشرتر از آن اسرت كره در     شود و توان روح اهورايي كه در مسرجد مروج مري   از آن است كه امروزه به كار گرفته مي

كره بردان   شود بي آنكه كمكي باشد در ارتقاء فرهنگ انسانيت آنران اي به سان كليسايي در اوقاتي خاص پر و خالي گوشه

اند كه نيازهاي روحاني و ماورايي انسان را جوابگو اي توخالي بدل شدهدر حقيقت مساجد كنوني به پوسته. گذارندپاي مي

كه اگر مسجد همان حقيقت انسان را . گيردگونه است كه آدمي را افسردگي و خستگي روحي در چنگال مينيستند و اين

ه سرمت ايرن جايگراه فررود     به او بنمايد و يادآور بزرگ منشي و جايگاه واالي او باشد چه بسيار خواهندگان انسانيت كه ب

از . آمده تا وامدار آيين روحاني مسجد گردند كه تشنگان آيين انسانيت بسيارند و آموزنده و درس جاي ايرن آيرين انردک   

ي مساجد اين سرزمين؛ اما برا ديرد   ي مسجد مدرسه هاست همسان گذشتهاين رو پيشنهاد طرح، طراحي مساجد به گونه

ي عبرادي و علمري   ي امروز باشد كه حضور و نفروذ دو مجموعره  روح تشنه و تواناي جامعهو نگرشي امروزي كه جوابگوي 

تواند ميسرر سرازد در جهرت نزديرك     فرهنگي در دل يكديگر در جامعه انساني ارتقاي فرهنگ و مكارم واالي اخالق را مي

 ...سازي انسان به حق و حقيقتش
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