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 باسمه تعالی

 نقش مسجد در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

 مقدمه 

در طلول    و  شلدههای مسلماانان مسسلو   گاه، کانون فعالیتافزون بر  نیایش  ،مساجد در طول تاریخ

اند؛ پیامبر اکرم)ص( از روزگاران نخست دعوت به دیل  االل م  تاریخ کارکردهای متنوعی را ارائه کرده

نظلامی و تلروی     _الیااللی  در زمینله  مهایای داشتند و مسجد نقش  توجه ویژه به ای  پایگاه معنوی

 فرهنگ از خودگذشتگی داشته االت.

های الیاالی جامعه اال می و به نلوعی دارالسوومله بلوده  ع وه بر ای  مسجد پایگاه تاام فعالیت

هلای پتلت  یلتهای بسلیاری از مسلاجد ااااالت. در جنگ تسایمی عراق و ایران نیز، شاهد فعالیت

های اول، نقلش  هلای مقاوملت بسلی  از هالان اللالجبهه که در مساجد اضور داشته برپایی پایگاه

هلا و  ها به صورت جذ  و اعزام نیرو بله جبهلهکمیدی و الهای در اایای مساجد داشت. ای  ااایت

ایگلاه بسلی   هلا تواللپ پتر ای  فعالیتهای معنوی و مادی از رزمندگان بود. و بیشچنی  هاایتهم

 گرفت.واقع در مساجد انجام می

 نیاز جامعه  به فرهنگ ایثار و شهادت  

ها و عموم مختمف ملورد برراللی قلرار  ایثار و شهادت طمبی یوی از موضوعاتی االت که در موتب

های فطری انسان االت، زیرا در تاام جوامع ای  فرهنگ وجود داشلته  گرفته االت؛ ایثار یوی از ویژگی

های االت که جملوی  ادیان مختمف برای آن پاداش وعده داده شده االت؛ ایثار از جامه عمت االت و در

گیرد و عاممی االت تا افراد به اقوق دیگران ااترام بگذارند. ایثار و شلهادت  الوء االتفاده شدن را می

 کنند.طمبی نتیجه تفور منطقی انسان االت که آن را در خود شووفا می

های کسانی بود که آماده از گذشت  از جان خلود در راه دیل  و کتلور  لیتپایگاه بسی  مرکز فعا

هایی چون ایسلت بازراللی و  خصوص در زمان جنگ مساجد با برنامهیل انق   و بهاخود بودند و از او

  دیگلر  از  ؛پرداختنلدگتت در الطح شهر در کنار نیروهای امنیتی به اراالت از جان و مال مردم ملی

دهلای انتظلامی در افاظلت از شلهرها بلود و  نها  بله  کال   مسلاجد  مقاومت  هایوظایف مهم پایگاه
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،  شلدمی  افاظلت  مسلاجد  پایگلاه هلایبچله تواللپ برق هایتاالیسات اساس و مهای مثل نیروگاه

  هاله بلر ایثلار و خملوص روایله زیرا و بود مسجد هایچنی  نگهبانی از ای  مراکز بر عهده پایگاههم

  نیلز  ملردم  به  رالانید روایه هادلی و اط عایجا مساجد، هایپایگاه مهم ایه نقش از یوی بود؛ ااکم

 .گرفتمی انجام  مسجد  هایبچه  توالپ

از زمان جنگ تسایمی مخصوصا در جنو  کتور مساجد مرکزی برای رزمندگان تبدیل شده بود  

 .گرفتجام میاان در ای  موان مقدس انوریزی، الازماندهی و پتتیبانی و مداوای مجرو از برنامه

های متعدد رواانیون و دانتگاهیان در مساجد مردم را با فساد و ظمم اللازمان الیااللی  الخنرانی

الاختند. برگزاری مجالس ختم برای شهدا و تسص  در مساجد از دیگر کارکردهلای  آن زمان آشنا می

 های اولیه انق   اال می بوده االت.مساجد در الال

می الرشار از ایثار و گذشت کسانی االت که جان و مال خود را در راه  تاریخ پر افتخار انق   اال 

ترقی و پیترفت جامعه اهدا ناودند. اکنون با توجه به اهایت بسیار باالی فرهنگ ایثار و شهادت باید  

ت ش بسیاری در زمینه معرفی، تروی  و نهادینه الاخت  ای  امر در میلان اقتلار مختملف انجلام داد.  

مسمه و تقدیر از کسانی کله موجلب    تون با نام بردن از شهادگهای گونان مسترم در مناالبتورواانی

توانند تاثیر بسیار خوبی را بر ذه  جوانان بگذارنلد. تقویلت باورهلای دینلی  اند میامنیت جامعه شده

انی  شلود، نیلاز بله مولتری  مسائل اعتقادی و فرهنگی مردم مسسو  میمردم که امروزه یوی از مهم

تلوان از  برای ارائه الگوهای مختمف دارد. در میان مراکزی که امروزه مورد توجه اکثر افلراد االلت، ملی

اللازی  کار و انجام بهتلر فرهنلگمسجد الخ  گفت، و بهتری  پایگاه و ناونه کاممی در زمینه ارائه راه

 ایثار و شهادت االت.

ان محالتهای ایثار و تجلیل از ایثارگرضرورت برگزاری همایش   

توانلد  هایی در داخل مساجد و بررالی ابعاد مختمف قرهنلگ ایثلار ملیها و کنفرانسبرگزاری هاایش

تری  جملوه شلهادت طمبلی در اللال دفلاع  موجب اشاعه و زنده نگه داشت  ای  فرهنگ شود و بزرگ

هلا  گلوییهمقدس تجمی یافته بود و با در دالت داشت  چنی  گهرهایی و االتفاده از تجربیات و خلاطر

هلا و تلامی   دانلیم مسلاجد در زمینله پتلتیبایی از جبهلهگونه که میبسیار ضروری االت، زیرا هاان

تلوان گفلت کله  الزایی ایفا کرده االت. به جرات ملینیروی انسانی و الایر مایستاج رزمندگان نقش به

هلایی کله در  فعالیلتگرفلت و ها از درون مساجد نتات ملیهای افراد به جبههریته بسیاری از اعزام
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نگلاهی بله برگلزاری  ها بود؛ شد، الرآغازی برای آمادگی نیروها برای اضور در جبههمساجد انجام می

گیلری و تلروی   ویژه در ماه مسرم به خوبی نقش ای  موان الهی را در بهرههای ائاه بهمراالم عزاداری

 دهد.یثار و شهادت نتان میوا فرهنگ

هلای از  رنگ کردن ای  امر، لزوم بیان جموهدنبال کمهای اخیر بهالال تهاجم فرهنگی دشانان در

های اقتصادی ای  فرصلت را  فرهنگ ایثار و شهادت را بیش از پیش  ضروری کرده االت؛ وجود دغدغه

به دشانان ما داده االت تا با اولویت قرار دادن مسایل اقتصادی به مصلالح هاگلانی موجلب تضلعیف  

  می شوند.اال _باورهای فرهنگی

های فرهنگلی و ضلعف ملدیریتی در ارتبلاط اقتلار  ها و الازماننبودن ارتباط کافی میان خانواده

 مختمف موانع بزرگی را بر الر رالیدن به اهداف مورد نظر قرار داده االت.

در    مسلاجد  مقاوملت  های در پایگاه  که  الزم به ذکر االت بیتتر شهدای عزیز، جانبازان و آزادگان

  ای تخصص داشتند؛ داشلت  شلهیدان متعلدد در رشلتهکردند، هرکدام در زمینهعالیت میآن زمان ف

تلوان  . با الگو قراردادن ایثارگران هتت الال دفلاع مقلدس، ملیمختمف خود گویای ای  واقعیت االت

 روایه متارکت و هادلی میان مردم را افزایش داد.

 منابع

 ، اول، قم، ثقمی 1383، 2نا، فروغ مسجدبی .1

 ، اول، قم، ثقمی 1383، 2نا، فروغ مسجدبی .2

 


