
 بِ ًام خدا

 و شهادت جهادبررسی کارکرد مساجد در گسترش فرهنگ 

 1هل٘حِ هحوَدٕ ب٘ات

 مقدمه

 از ٍٗژگییٖ ّییإ بییٖ هاًٌیید آاه،ییِ نگ ًییٖ، مگٌّیی  آْییاد، هتاٍهیی  ٍ عییْادت ا یی   اٗییي  ییِ  ٌ ییگ  

ٗابیید  ییِ دعییوٌاى م،ییام ٍ هْییاآن دب دبٍى آاه،ییِ ٍ ٗییا ب٘ییگٍى  مگٌّگییٖ دب برییظگٕ  ْییَب ٍ بییگٍز هییٖ

ٍ عیدُ   ى، مگض ٍ ت یَب عیَد  دب یٌی٘ي بریظگٕ ا ی   یِ هریا،ِ آْیاد، هتاٍهی  ٍ عیْادت، ه یگ             

ٍ هرییاآد از ًتییای  ل٘ییدٕ دب  هییادُ  ییازٕ ٗییی آاه،ییِ نگ ًییٖ عییْادت  لیی   ٌ٘٘یی  د٘ییدا هییٖ  ٌیید  

ِ  ا   ییگا  آیب  آَاًیاى بیگإ د٘دیاگد اّیداال اًتی  ،         یام دمیام هتید     8دب صیدب ا ی م ٍ دب     ی

اٗجاد بٍح٘یِ حوا یٖ دب بی٘ي بزهٌیدگاى،  یاز ٍ  یاب هگاحی  هزظلیو ا یاام ٍ صیدّا م،ا،٘ی  دٗگیگ دب             

ٖ    دد  آاِْ  یاًَى اصیلٖ تحیَجت آٌی  دب ددی        ٍ اٗیي هایاى   عید  ّا دب هراآد عیْگّا هیدٗگٗ  هی

ً٘ا عیاّد ّریظ٘ن  یِ خا یظگاُ اصیلٖ عیْدإ هیدامس حیگم هریاآد ا ی  ٍ  ًْیا از            اهگٍز  .ّا بَد آاِْ

ِ    اًید ٍ  هیَزُ    َد ٖ دب اٗي هااى هتد  بعید  یگدُ   بری٘ابٕ از اٗیي عیْدا از      اًید  ّیإ دٌٗیٖ با  هَخظی

ٖ   دب تَاًدیاى بیَد،  ّیإ هزظلیو ّیگ  وایٖ  یِ       اًید ٍ دب هٌا یا    هظَ،٘اى هرجد بیَدُ  دادًید    اًجیام هی

ٕ    ا ی   ّإ تابٗزٖ  یِ  ٘یاى  دیَب بیِ خ یگ امظیادُ      ُ دب باًگا،با  با  هدیا ت ّیا   حضیَب بهیِ هریجد

 ٕ اًتی   ّیا   یاز هریاآد دب  یَم  یام     ًتی  هْین ٍ اًریاى   ٍ  از هگدم ٍ اٗي  یگزه٘ي دٍب  یگدُ ا ی    

 ب٘  از ّگ زهاى دٗگگٕ بِ یدن  هدُ ا    

 مسجد

جدُ ٍ هحی   ایادت ا ی  ٍ از    بیِ ه،ٌیإ آاٗگیاُ  ی     «ٗریجد  ، یجد »ٍاژُ هرجد دب ،غ ، ا ین هایاى   

نا دُ ه،گٍال ا ین زهیاى ٍ هایاى دب م،ی     یٖ هجیگد هضیوَم ا،،ی٘ي هرظلٌا ی   ا،اظیِ، ،غی  داًیاى             
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بابگ بگ ًٌد  ِ هرجد بیِ میظع  ی٘ي ا، ،ی  ً٘یا آیاٗا ا ی ، اگیگ ییِ بیا اٗیي تل یع تیا ٌَى ا یظ،وام               

ًظییگ ًااعیید،  ایی، ن٘ییا ،   بییِ گ ظییِ  یی٘اَِٗ ّییگ گییاُ م،یی  ٍ  ویی  دب اٗییي ٍاژُ هییَبد   1ًدییدُ ا یی 

 2ه ظَ  خَاًدُ هٖ عَد 

  بییِ اٗییي 3 : هییدُ ا یی ً٘ییا یٌیی٘ي دب ه ییگدات با یی  اصیی ْاًٖ  

ا یی ، دب زبییاى  « ییجد»تگت٘ی ، هرییجد  ییِ دب زبییاى  گبییٖ ا یین هاییاى هدییظ، از بٗدییِ    ییٖ هجییگد  

 ماب ٖ بِ ه،ٌإ آاٗگاُ ًواز ٍ هح   اادت بِ  اب بمظِ ا    

از  ًجیا  »هرجد بیگإ هایاى  ایادت ٍ هحی  ًویاز ا یظ،وام عیدُ ا ی ، گ ظیِ اًید:           ٍاژُدب اٌٗاِ یگا اها 

 ییِ  ییجَد، عییگٗ ظگٗي ٍ هْوظییگٗي اب ییاى ًوییاز ا یی ، دب  ى بیی٘  از دٗگییگ ام،ییام ًوییاز اًرییاى بییِ     

ٖ عَد، ،یبا ا ین هایاى با از اٗیي م،ی  اتزیا  ٍ بیگ هحی   ایادت ٍ ًویاز ا ی    یگدُ             خداًٍد ًادٗی ه

ٖ   4 «اًد ، هریجد  اادتگیاُ خیاس هریلواًاى ا ی ، ٍ،یٖ دب نیگ ى  یگٗن بیگ ه،ابید           ً٘یا  دب اصی     گمی

 ًیاى  یِ بیِ ٍانیس      5  :اّ   ظا  ً٘ا ا    عیدُ ا ی   

 اصحا   ْو ا  م ٗامظٌد، گ ظٌد: بِ ٗادگاب  ًاى بگاٗداى هرجدٕ هٖ  ازٗن   احَام

 ٍ دب  ٗییِ إ دٗگییگ هییٖ مگهاٗیید: 

با از هریجد   ،هحوید   -دیا  ٍ هٌیاُ ا ی  خیدإ  یِ عیاٖ بٌیدُ خیَد          6

حییگام بییِ هرییجد ان ییٖ  ییِ د٘گاهییًَ  با هاییاب  ٍ دییگ ً،ویی   ییاخ ،  یی٘گ داد تییا  ٗاتوییاى با بییِ اٍ   

 .بٌواٗاً٘ن

 مسجد، پایگاه مبارزه علیه طاغوت

هرییاآد دب  ییَم تییابٗر ّوییَابُ داٗگییاُ ّییإ ٍحییدت ٍ ّویید،ٖ ٍ  ییٌگگّإ هاییابزُ  ل٘ییِ  ییا َت ٍ    

بییا تییگ  از اٗییي هگا ییا  ًْییا با بییگإ خییَٗ  خ ییگٕ مرییاد بییَدُ ا یی ،  ییامگاى ٍ اّیی  عییگ  ٍ ً ییا  
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آدٕ بِ حرا   ٍبدُ اًد ،با، بِ گیَاّٖ تیابٗر، دعیوٌاى خیدا ّویَابُ  َعی٘دُ اًید  یِ بیا بگًاهیِ ّیا ٍ            

ًتدِ ّیإ گًَیاگَى خیَد، هریاآد با از بًٍی، ٍ گگهیٖ بٌ٘دازًید، بیگ اٗیي ا یا ، نیگ ى  یگٗن ٗایٖ از              

 :از حییگٗن هتیید  هرییاآد داًرییظِ ا یی  هْیین تییگٗي دجٗیی  تدییگٗس آْییاد با دا ییدابٕ  

اگگ خدا ب،ضٖ از هگدم با بیِ ب،ضیٖ دٗگیگ دمیس ًویٖ  یگد دٗگّیا،  ل٘ریاّا،  ٌدی  ّیا            1 

ٍ هرجدّا  ِ دب  ًْیا ًیام خیدا بری٘اب بیگدُ هیٖ عیَد، ٍٗیگاى هیٖ عید، خیدا  ریاًٖ با  یِ اٍ با ٗیابٕ               

   ٌٌد، ٗابٕ هٖ  ٌد،  ِ خدا تَاًا ٍ ً٘گٍهٌد ا  

هگدهییاى هییوهي ٍ هظییدٗي ابتاییای تٌگاتٌیی  دابد،  وییگاى ٍ  بییاداًٖ ه،ابیید ٍ هرییاآد، بییا اٗوییاى ٍ  ت٘ییدُ 

 یِ عیگ ،   یگ، ا،حیاد ٍ ً یا  بیا مگٌّی  هریجد،  یاه   دب تضیاد ا ی  ٍ خگابیٖ  یاّگٕ ٍ               ّوهٌاى

ٍ      .با ٌٖ دب  ى با بیِ دًایام دابد   حضیگت حی، آی  ٍ  ی       دب مگٌّی  ا ی هٖ، هریجد خاًیِ خدا ی  

اٗییي ت،لیی، ا یی   ییِ هرییجد با  2 :  نلوییداد  ییگدُ ا یی  ى با ب٘یی  خییَٗ

 :هییٖ مگهاٗیید  ظویی  بزدیی٘دُ ٍ دٗگییگاى با بییِ ت،ظیی٘ن  ى ٍا داعییظِ ا یی   اهییام صییاد  

  3 

بیِ ّویِ امیگاد بدیگ ت،لی، دابد، ّویاى        ٍ  ًهِ از  ى خدا  ، بگإ بْیگُ بیگدابٕ هیگدم ا ی       ِ از  ًجا

: گًَِ  ِ خداًٍد از  ،اِ بِ  ٌیَاى اٍم خاًیِ إ  یِ بیگإ هیگدم بٌیا ًْیادُ عیدُ، ٗیاد هیٖ  ٌید           

 -هریاآد   -ٍ ت،ا٘یگ اٍم اعیابُ بیِ  ى دابد  یِ دٗگیگ خاًیِ ّیإ خیدا          4 

ٍ دب تحتی،  ْیابت    یگدُ  از اٗیي داٗگیاُ ّیإ ه،ٌیَٕ ا یظ ادُ      د ٍ ّویِ امیگاد باٗید    ٌی ً٘ا بگإ هگدهاً -

 ییِ ملریی ِ ٍآییَدٕ هرییجد ا یی ، گییام 5 ً ییو ٍ  با ییظگٖ بٍ  بییگ ا ییا  

 .بگدابًد
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 طهارت در مسجد؛ نقطه آغاز شهادت

عییْ٘د  ییبْاد  ییِ   ٌییدى از ت،لتییات  ییا،ن خییا ٖ ا یی   یٌییاى ًت ییِ   ییاز عییْادت،  ْییابت بٍ  ٍ دم

عییَد  عییگی عییْ٘د عییدى، عییْ٘د  تییا  رییٖ عییْ٘د ًاییَد، عییْ٘د ًوییٖ»ًیید: حییاق نا یین  ییل٘واًٖ مگهَد

بَدى ا    اگگ اهیگٍز بیَٕ عیْ٘د از بمظیاب ٍ اخی    ریٖ ا ظدیوام عید، عیْادت ً ی٘ا  هیٖ عیَد              

    «توام عْدا دابإ اٗي هدز ِ بَدًد

ازٕ، بریی٘اب  ییز  ا یی   اٌٗاییِ تییگ  توییام ت،ل تییات دً٘ییَٕ ٍ  هییادگٖ بییگإ هییگگ ٍ عییْادت ٍ آاًایی 

اًرییاى آییاى خییَد با دب د یی  گگمظییِ، ٍابد ه٘ییداى آٌگییٖ عییَد  ییِ ا وٌ٘ییاى بییِ بازگدیی  ًییدابد،      

ٖ         هَضَ ٖ ناب  ٖ  تأهّی  ا ی   اٗویاى نیَٕ ٍ ا ظتیاد هحاین، هی ٕ  تَاًید  یزظ ّیإ آٌی  با   ّیا ٍ دعیَاب

ه٘رّییگ ً٘ریی   تاییدٗ   بیگإ بزهٌییدگاى   ییاى  ٌیید  تگب٘یی  ٍ دییگٍبه یٌیی٘ي ً٘گٍّییاٖٗ دب هییدّت  َتییاُ 

          ٖ  لاید ٍ ً٘ازهٌید ابتایای    ا ظتادات بیِ بیاٍب نلایٖ ٍ  هیادگٖ بیگإ آْیاد،  یابٕ بلٌدهیدّت ٍ هریظوگ هی

   ٌٌیید  بْظییگٗي ا تتَٗییداعییظي بییا هگ ییإ ا یی   ییِ هرییلواًاى بظَاًٌیید ا ظتییادات ٍ ه،ٌَّٗیی  خییَد ب  

 ّإ خدا دب بٍٕ زه٘ي)هراآد( ّرظٌد  هااى بگإ اٗي  اب، خاًِ

ٖ  خوٌٖ٘اهام  هریلواًاى  ، «1اٗیي هریاآد  یٌگگّإ ا ی م ٍ هحیگا  هحی  حیگ  ا ی         »مگهاٌٗید:  هی

  دب تییابٗر ا یی م، تییا زهییاًٖ  ییِ مگٌّیی  گ٘گًیید نییگاب هییٖٗییی مضییإ ه،ٌییَٕ  دببییا حضییَب دب هرییجد 

ز یَس عی٘،٘اى، هریاآد    ًظیاهٖ خیَد با ح یع  گدًید  ب    آْاد ٍ عیْادت زًیدُ بیَد، هریاآد،  یاب گد      

ٍ ا لیی  ًْضیی  ّییإ عیی٘،ٖ ا یین از ًْضیی   ییگبداباى ٍ  داًرییظد ا َت٘ییاى هییٖبا  ییٌگگٕ  ل٘ییِ  لیین 

 .ن٘ام ّإ  لَٗاى از هراآد ّداٗ  هٖ گگدٗد

  ٖ ِ   دب هرجد، اًراى با عی٘ اى دبٍى هی إ بیگإ آٌگ٘یدى  ل٘یِ عی٘ اى ب٘یگٍى ا ی          آٌگید  یِ هتدّهی

         ْ ادت،  هیادگٖ ب٘دیظگٕ   بٌابگاٗي، بزهٌیدگاى ٍ ًظاه٘یاًٖ  یِ از اّیا،ٖ هریجد ّریظٌد، بیگإ آْیاد ٍ عی

دٌّیید ٍ دٗییي دب ًظییاهٖ هییٖ  هییَزه صییَبت  ییاَجب ییِ ًظاه٘ییاى با بییِ   دییَبّإ هرییلواًٖدابًیید ٍ 

 ابت  هتظدب ا  هٖ بِ ٍآَد  ٍبًد  تَاًٌد ا هحَبّٗظٖ ًدابد، ًوٖ ًْ
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اهیگٍز    دب ٌّگیاهٖ  یِ حگ ی  ٍ بری٘م هیگدم ه یگ  هیٖ عیَد ییِ           »هتام ه،ظن بّاگٕ هٖ مگهاٌٗید:  

ّیإ ًظیاهٖ   دب ًظ٘جیِ،  هیَزه  «1ٍ یِ ًظیاهٖ بیاز هریاآد  اًًٌَید  اٗیي بگ ی  هریاآد ا ی           ٘ا ٖ

 ٖ  لاییاى دب هرییاآد عییَد ٍ ّرییظِ آْادٗییاى ٍ عییْادتا یی هٖ از هرییاآد، بییا آْییاد بییا ً ییو   ییاز هیی

گ٘ییگد  یٌییاى  ییِ ّویی٘ي اهییگ بهییا د٘ییگٍزٕ آَاًییاى هییا دب ّدیی   ییام دمییام هتیید  بییَد   عییا  هییٖ

ٖ  ییَب  یِ اهییام خو٘  ّویاى  ٕ آییَاى»: مگهَدًییدٌی ٌگگّا با بیِ هرییاآد ٍ ه،ایید   یی بزهٌیدُ،   اٗییا ّیا

 ّإ آٌ  بگدًد ه،ٌَّٗ ،  اادت ٍ مگٌّ  هرجدٕ با بِ آاِْ بِ ت،ا٘گ دٗگگ 2 «تادٗ   گدًد

ٖ     ٍنظٖ مگٌّ  آاِْ ٖ  دّی٘ن، بیِ  هیَزُ   ّإ آٌ  تحو٘لیٖ با هیَبد تحل٘ی  نیگاب هی ب ی٘ن  یِ   ّیاٖٗ هی

دیگٍبٕ، اٗلیاب ٍ    اًجیام اهیَب، ٍمیإ بیِ  ْید ٍ ا یظتاه  ٍ داٗیدابٕ، اًریاى         اًد از: خیدا هحیَبٕ دب    اابت

عییْادت  لاییٖ ٍ      دب اٗییي مگٌّیی ، ّواییابٕ ٍ ّویید،ٖ ٍ بییگادبٕ ٍان،ییٖ حییا ن بییَد ٍ ّییگ  ییو،     

 3 عٌا  ٍ دن٘، بَدًدهدد اب دٗگگٕ بَد  دب هرائ   اادٕ ٍ باب ِ با خدا، ٍن 

ت ا یظاى تْیگاى  یِ بیِ هٌا یا  بٍز آْیاًٖ هرجد) یام         گداب نا ین  یل٘واًٖ دب آویس ائویِ آوا یا     

اٗییي عییْ٘د   ییابُ هرییجد ا یی  دب ت ییَٗگ ا ییابت عییْ٘د حججییٖ »: ب٘ییاى داعیی ، بگگییااب عیید( 1396

ٖ  بٌ٘٘ن:  ى یْگُ دٍ یْگُ با هٖ ٖ   خَاّید  بیع  ٌید،  ى یْیگُ     إ  ِ هی خَاّید  بیع عیَد  ّیگ      إ  یِ هی

ب دابد، ً٘یا  ویگُ هریجد ا ی ، ّویِ د یَإ       دٍ  وگُ هرجد ّرظٌد  خا٘لٖ  ِ ددی   یگ حججیٖ نیگا    

ها دب  ا،ن بگ  گ ٗی هریجد ٗ،ٌیٖ هریجد اجن یٖ ٍ ّویِ ٍحیدت هیا ً٘یا بیگ  یگ ٗیی هریجد ٗ،ٌیٖ              

 ٖ ٖ  آٌی  « .تَاًید آْیاى ا ی م با بیِ ٍحیدت بگ یاًد       هرجد ا،حگام ا  ،  ِ هی  آٌی   هٌ تیِ،  دب م،لی

ِ  ا ی   عیاّد  تیابٗر  ٍ ا ی   ضیگاب  هریجد  دٗگگٕ ٍ تتَا هرجد ٗاٖ ا   هرجد دٍ  بیگ  تتیَا  هریجد   ی

 هرییجد ٍ  ٌیید هییٖ بٍعییٌگگٕ ٍ دّیید هییٖ دییگٍبه خییدا باُ دب هجاّیید تتییَا هرییجد ا یی ، د٘ییگٍز ضییگاب

 باّاییگد ا یی ، دا یی  ٍ ٍّاب٘یی  ٍ گییگٕ  ییل ٖ  ى اهییگٍز ًوییاد ٍ ا یی  دعییوي خییده  دب ضییگاب

  ا   هباّ  آٌ  ضگابَٗى

ابیگاز بٌیدگٖ ٍ  یگض  یبا  بیِ دبگیاُ       حاص   ًاِ دا ٖ ٍ  ْیابت بٍ  هح یَم حضیَب دب هریاآد ٍ     

 ییاٗ٘دى ا یی   بییا  دگٍبدگییاب  ا،و٘ییاى، بییِ ،حییاا ً،ویی  ّییا ٍ هَّایی  ّییإ هییادٕ ٍ ه،ٌییَٕ خداًٍییدٕ
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      ٖ ٖ   ٍ ،د٘داًٖ بیگ خیا ، بیِ ًدیاى  اَدٗی  ٍ بٌیدگ بٍ   اَدٗی  ٍ بٌیدگٖ اًریاى ٍ     ،ادإ میگاٗ  دٌٗی

ٍ  هییادگٖ ٍ تااهیی  اًرییاًٖ  ییِ زهٌ٘ییِ  ییاز بعیید  حاصیی  هییٖ عییَد ، ات انیید  اٍ بییِاًت٘ییاد  اهیی  

 دبٗگه ،تاءاهلل ا   

 فهرست منابع

األ وییام ٍ  تییا  اج وییام،نن، ًریی٘ن     )عیی٘ر صییدٍ (، َا    ابییي بابَٗییِ، هحویید بییي  لییٖ،     1

  1382 َ گ،

 دابا،اظییی  تْیییگاىجٗحضیییگُ ا، ت٘یییِ،  ابیییي بابَٗیییِ، هحویییدبي  لیییٖ، )عییی٘ر صیییدٍ (،هي   2

  1388، اج  هِ٘

   1416نن: هَ رِ  م ا،ا٘ ، ا،د٘،ِ، ٍ ائ حگ  اهلٖ، هحودبي حري،   3

  داٍٍدٕ  ییدًاى صیی َاى: تحت٘یی،  ا،تییگ ى ا، ییاا ه ییگدات  هحویید بییي حریی٘ي اصیی ْاًٖ، با یی   4

     1413 دابا،تلن،: دهد،

ٔ  ،اٌاى:هٌدیَبات  ،(ا،تیاهَ   اّیگ  هیي ) ا،،یگٍ   تیاق  هگتضیٖ،  هحوید  ا،اب٘دٕ،  5 ا،ح٘یآ،   دابهاظای

 بٖ تا 

 ه یی  ٖ ا،َمییاء ابییَ تحت٘یی، ا،ورییاآد، باحاییام ا،ورییاآد ا یی م  اییداهلل، بییي هحویید زب دییٖ،  6

    ُ 1443 ناّگُ، ا،و گٗٔ، دابا،اظ  ا،وگا ٖ،

 .1388،هگ ا  ا  ٍ ًدگ   اب دمام هتد تْگاى،  آْاد،  ازهاًٖ مگٌّ  بضا،  لٖ زٍابُ،  7

نن،هاظاییِ  ٗیی  اهلل ا،،ظوییٖ   ا،دییَابُ، ٍ ا،،گب٘ییٔ م ییع مییٖ ا،وییَابد انییگ   یی،٘د، عییگتًَٖ،  8

   1443وگ دٖ ا،ٌج ٖ، ا،

ٔ  حریٌٖ٘،  احوید   ی٘د  تحت٘ی،  ا،احیگٗي،  آویس : مزگا،دٗي ا، گٗحٖ،  9  تْیگاى  ا،وگتضیَٗٔ،  ا،واظای

1368 ُ    

 ،)بُ(اهییام   ییاب ًدییگ ٍ تٌظیی٘ن تْییگاى: هو ّرییِ ًوییاز،  ییٌگگ دب هَ ییَٕ خوٌ٘ییٖ، بٍ  اهلل، اهییام  14

1391  
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