
 

 

 

نقش سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ساخت مسجد طراز و نهادینه سازی فرهنگ 

 1مسجدمحوری در جامعه

 2سجاد عربی

 چکيده

دون شیک  اسالمی از جمله ایران بر هیچ کیس پوشییده نیسیت و بی    اهمیت و نقش مساجد در جوامع 
یابید و تقوییت   میی  فرهنیگ اسیالمی بیشیتر جلیوه    ، هرچه تعداد مساجد و کاکردهای آن بیشتر باشید 

تقوییت   االترین سیطوح بی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران به عنوان نهادی که همواره در . شودمی
 واجد طیراز  تاکنون سهم بسزایی در زمینیه سیاخت مسی   ، ر داشتهفرهنگ اسالمی در جامعه حضور مؤث

سیاخت  . تنهادینه کردن فرهنگ مسجدمحوری در جامعه و در بین جوانیان و شیهروندان داشیته اسی    
از  یکیی ، سیاجد اصرار بر ترویج فرهنگ مسجد و عینیت بخشیدن به کارکردهای برگرفته از م، مساجد
ن آن سیالمی برگرفتیه از مسیاجد و نهادینیه کیرد     اویت فرهنگ های تأثیر این نهاد مقدس در تقنشانه

نقیش سیپاه   ، ایتحلیلیی و کتابخانیه   –شود براساس روش توصیفیدر این مقاله تالش می. بوده است
دلییل   ور نمونیه  پاسداران در زمینه ساخت مسجد طراز و نهادینه کردن فرهنگ مسجد در جامعه با ذک

دیه کیردن  سازی برای نهاده است که سپاه پاسداران از طریق زمینهنتایج تحقیق نشان دا. بررسی گردد
 از اول، فرهنگ مسجد محوری و سهیم بودن در ساخت مساجد و تاکیید همیه جانبیه بیر ایین مسیاله      

 وق وظیایف  تطبیی . انقالب تاکنون در راستای نهادینه کردن فرهنگ مسجد طراز گیام برداشیته اسیت   
 .  دهدها را نشان میرابطه دوسویه و تکاملی میان آن، کردهای مساجدکارکردهای سپاه پاسداران با کار

 . فرهنگ اسالمی، مسجدمحوری، سپاه پاسدارن، مسجد: های کلیدیواژه

                                                           
 . ارائه شده است «اسالمی انقالب از پاسداری سنگر و طراز مسجد تحقق» این مقاله پیشتر در همایش 1
 دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر  2
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 مقدمه -1

ل تالقی مواره محاین نهاد ه؛ مسجد از صدر اسالم تاکنون نقش بسزایی در جوامع اسالمی داشته و دارد
ت در چنین مکان مقدسی اسی . ختلف بوده استمها و نژادهای از رنگمسلمانان مذاهب مختلف اسالمی 

ها شکل خورد و تربیت دینی آنهای دین اسالم یعنی وحدت مسلمانان رقم میترین جلوهکه یکی از مهم
می اییران  غاز انقالب اسالآبه طوری که از ؛ ایران اسالمی نیز از این موضوع مستثنا نبوده است. گیردمی

های ایین  نمونه. ترین اماکن برای تعالی و پیشرفت ایران اسالمی بوده و هستساجد از محوریم، تاکنون
نیین  همچ توان در دوران پیروزی انقالب اسالمی ایران و حوادث هشت سال دفاع مقدس وموضوع را می

 . تشکیل نهاد مقدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران به وضوح مالحظه کرد

، ها برای نهادینه کردن فرهنگ اسالمی و رشد و ترقی جوامع اسالمیترین زمینهجمله مهمبدون شک از 
، ا کیه مسیجدی بنیا شیده    به طوری که هیر کجی  . های اسالمی استساخت مساجد در مناطق و سرزمین

ش یش از پیی فرهنگ اسالمی نیز به بهترین شکل ممکن نهادینه شده و حس اتحیاد و پیونید بیرادری بی    
رواییات   و ثاحادی وبنابراین ساخت مساجد و ترویج فرهنگ آن عالوه بر آنکه در قرآن ؛ ه استتجلی یافت

ت تیا  یب شده اسدر سخنان بزرگان دین اسالم نیز به شدت نسبت به آن ترغ، به شدت به آن تاکید شده
مسیجد و   ه اهمیتبنیز  18در سوره توبه آیه . ن ذکر شده استآبار در قر 28جایی که کلمه مسجد حدود 

رِ وَ أَقامَ الصَّالةَ وَ لْیَوْمِ الْآخِلَّهِ وَ اإِنَّما یَعْمُرا مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِال»: ساخت آن اشاره شده و آمده است

فقط در  ساجد خدا)آباد کردن م «هْتَدِینَالْمُأاولئِكَ أَنْ یَکاوناوا مِنَ  فَعَسیآتَی الزَّکاةَ وَ لَمْ یَخْشَ إِلَّا اللَّهَ 
ختیه و جیز از   کات پرداصالحیت کسانی است که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و نماز را برپا داشته و ز

 .  ﴾18توبه/ ﴿ پس امید است که اینان از راه یافتگان باشند(؛ اندخدا نترسیده

رخوردار بودنید  بیی ها مساجد در اوایل پیروزی انقالب اسالمی ایران نیز از اهمیت بسیار باالعالوه بر این
نقیالب  اغیاز وقیوع   نهادهیای مختلفیی از آ  . و سهم بسزایی در تربیت جوانان مؤمن و انقالبی ایفا کردنید 

سپاه »اند که تهمبارک اسالمی در ایران در زمینه ساخت مساجد و نهادینه کردن فرهنگ مسجد نقش داش
، می اییران ز پیروزی انقالب اسیال واقع پس ا در. ها بوده استیکی از آن« پاسداران انقالب اسالمی ایران

پیکره اصلی بسیج را تشیکیل  ، های سپاه پاسدارانترین مولفهپایگاه بسیج مسجد به عنوان یکی از اصلی
وه بر اینکه این نهاد عال. ش(. هی 1392، زهیهاشم) باشدداد که حوزه نفوذ اولیه این پایگاه در شهروندان می

ت های فرهنگی نظییر سیاخت مسیاجد و تربیی    در زمینه، جهادی همواره پیش قدم بودههای کار در زمینه
توان در جنیگ تحمیلیی   های عینی این موضوع را مینمونه؛ نیروهای مسجدی سهم بسزایی داشته است

جد فضای مسا جایی که میزبان جوانانی بود که از همین؛ هشت سال دفاع مقدس به وضوح مالحظه کرد
 . ه بودندهای نبرد حق علیه باطل شدهی جبههبرخاسته و را
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 بیان مسأله. 1. 1

ی ام مقیدس جمهیور  پایه و اسیاس خیود را حفیظ نظی    ، گیریسپاه پاسداران انقالب اسالمی از آغاز شکل
بیین   ایجاد وحدت، هادیجتقویت فرهنگ کار ، امنیت جامعه، مدارتربیت جوانانی متعهد و والیت، اسالمی

دهیی  آگیاهی ، محور برای حفظ نظام مقیدس جمهیوری اسیالمی   ایجاد پایگاه مردم ،اقشار مختلف جامعه
ست کیه بیا   نقالبی انسبت به خطرات پیرامون و موارد دیگری قررا داده است که همه و همه بر آمده از ا

ر آن افیزوده  بیه روز بی   و قیام مردمی به بار نشست و ثمراتی را به بار آورد که روز )ره(رهبری امام خمینی 
، ها برای نهادینه کردن این مفاهیم در جامعه اسالمی اییران ترین پایگاهبدون شک یکی از مهم. گرددمی

بیرای   نهای مختلف و به بهتیرین نحیو از آ  مسجد بوده است که سپاه پاسداران انقالب اسالمی با شیوه
داد ردم اسیتم نهادینه کردن فرهنگ اسالمی و فرهنگ مسجد طراز و همینطور فرهنگ کار جهادی بین م

 انیان بیرای  ترغییب جو ، راین اساس سپاه پاسداران به طرق مختلف از قبیل ساخت مسیاجد ب. جسته است
سیازی فرهنیگ   های فرهنگی مؤثر برگرفته از مساجد و راههای دیگر در راستای نهادینهحضور در عرصه

رده کی یفای نقش اینکه این نهاد چگونه در این زمینه ا؛ مسجد و مسجدسازی در جامعه تالش کرده است
ق کیه تحقیی   سوالی است، و چگونه توانسته است نسبت به تقویت هرچه بیشتر چنین فرهنگی تالش کند

 : دهدمی ر تشکیلبرهمین اساس سؤاالت تحقیق را سؤاالت زی. حاضر در پی پاسخ دادن به آن است

لموسیی  قدامات ماآیا سپاه پاسداران انقالب اسالمی در امر مسجد سازی و نهادینه کردن فرهنگ مسجد 
 ؟ انجام داده است

ن از سوی ای بین مسجد و کارکردهای آن از یک سو و بین نهاد سپاه پاسداران و کارکردهای آچه رابطه
 ؟ دیگر وجود دارد

 ؟  افته استهایی تجلی یالب اسالمی در امر تقویت فرهنگ مسجد محوری در چه زمینهتأثیر سپاه پاسداران انق

 ضرورت و اهمیت تحقیق. 1. 2

ساخت آن و کارکردهایش در ترقی و پیشرفت جامعه اسالمی به طور کلیی  ، تأثیر باال و بی شائبه مسجد 
پاسداران انقالب اسالمی به عنوان سپاه ، هاهای توسعه این فعالیتزمینه، و جامعه ایران به طور خصوصی

موثرترین نهاد در راستای عینیت بخشیدن به این مهم و همچنین جایگاه باالی این نهاد و اقدامات مهم 
ضرورت و اهمیت تحقییق حاضیر را نشیان    ، ها در این زمینه که تاحدود زیادی نادیده گرفته شده استآن
سیداران انقیالب اسیالمی نقیش بسیزایی را تیاکنون در       از سوی دیگر هم مساجد و هم سیپاه پا . دهدمی

هیای فرهنگیی خیود را از    الخصوص سپاه که مفیاهیم و ارزش علی اند وپیشرفت ایران اسالمی ایفا کرده
ای را در این راه انجام داده است کیه لیزوم   تاکنون خدمات ارزنده، مکان مقدسی چون مسجد الهام گرفته
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 . ناپذیر استو بررسی و پژوهش در زوایای مختلف آن از ضروریات اجتنابها های آنپرداختن به فعالیت

 روش تحقیق. 1. 3

ای که در ابتدا مطالب به گونه؛ استای خانهحلیلی و البته کتابت -روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی
ثیال و  صله با ذکیر م آوری و سپس فیش برداری شد و در نهایت نیز نتایج حاجمع، مرتبط با موضوع پژوهش

 .  گرددشود و در نهایت نیز نتایج حاصل از تحقیق به صورت مجزا ذکر میتحلیل و توصیف می، دالیل

 اهداف تحقیق. 1. 4

 اقیدامات  هدف از تحقیق حاضر درواقع ترغیب نسبت به ترویج فرهنگ مسجد محوری و کیار جهیادی و  
ه کیردن هرچی   این نهاد مقدس در راستای نهادینیه سپاه محور در جامعه و همچنین برجسته کردن نقش 

ین حقیق همچنعالوه بر این ت. بیشتر فرهنگ اسالمی و فرهنگ مسجد طراز و ساخت آن در جامعه است
ر در نقش آن در جامعه و همچنین تحقیقیات بیشیت  ، مسجد کند مسیر تحقیقات بیشتر در زمینهتالش می

 . دانداسالمی برای ایران اسالمی را هموار گرحوزه خدمات ارزنده سپاه پاسداران انقالب 

 های تحقیقفرضیه. 1. 5

 . ستاای دوسویه رابطه مسجد و سپاه پاسداران انقالب اسالمی و کارکردهای آن دو در جامعه رابطه

 پیشینه تحقیق. 1. 6

ده اسیت  شی  ن نوشتهتحقیقات زیادی تاکنون درباره مساجد و همچنین سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایرا
الیب  و دیگیر مط  ها به بررسی وظایف و کارکردهای مساجد و همینطیور سیپاه پاسیداران   که در بیشتر آن

های سپاه عالیتفنویسنده در جستجوهای خود به تحقیقی که موضوع . مرتبط با آن دو پرداخته شده است
سیت  د، ه باشید جسته کرددر امر مسجد سازی و نهادینه کردن فرهنگ مسجد و ترویج آن بر پاسداران را

ه حاضیر  ضوع مقالنیافت اما در این جستجوها به مقاالت و تحقیقاتی چند دست یافت که تاحدودی به مو
 : شودها در زیر اشاره میها در این تحقیق استفاده شده است به برخی از آننزدیک هستند و از آن

فرهنگی در مدیریت بحران با تاکیید بیر   یارینقش مردم » ای با عنوانش( در مقاله. هی 1383«)الیاسی»
آورده ، نشریه مطالعات بسیج منتشر شید  25که در شماره « ش(. هی 1360بحران کردستان ایران در دهه 

، اعم از کتابخانیه ) اندازی مراکز فرهنگیتالش وسیعی برای راه، سپاه با ورود به مناطق کردنشین»: است
ایجیاد مرکیز آموزشیی بیرای     ، از سرگیری فرایند آمیوزش رسیمی  ، (سینما و مراکز نمایش، فروشیکتاب

ترمیم وتعمیر و بازسازی مراکز فرهنگیی و  ، حمایت از اهل فرهنگ و هنر و ادب... احکام و، آموزش قرآن
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ها طی ییک دهیه بحیران    ( و جز آن مبذول داست که حاصل این تالش... ها وکتابخانه، مذهبی )مساجد
، افیزایش نیرخ روزانیه مطالعیه    ، افزایش دانش عمومی میردم ، سوادینرخ بی کاهش چشمگیر، کردستان

 . ش(. هی 1383، )الیاسی «پرورش صدها قاری قرآن و نظایر آن بود

ره کیه در شیما  « سازی فضای محلهبررسی عملکرد پایگاه بسیج مساجد در اسالمی» زهی در مقالههاشم
بسییج  »: آورده اسیت ، ش منتشیر شیده  . هیی  1393سال نشریه فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج در  62

مرکیز ثقیل    های اجتماعی به عنیوان در اختیار داشتن مساجد و پایگاه. پشتیبانی نهاد مقدس سپاه را دارد
ن و روحیانیو  تعامالت اجتماعی و فرهنگی و مذهبی در محله و ارتباط مسیتحکم و وسییع و گسیترده بیا    

 . (ش. هی 1393، زهی)هاشم «های بسیج در مساجد استپتانسیل های علمیه و عمالً نخبگان ازحوزه

م )با های اسالمی در بین جوانان استان ایالحضور در مسجد و ارزش»در مقاله « جهانبخش و همکاران»
« رهنیگ اییالم  ف»نشریه  53و  52ش در شماره . هی 1395که سال « تاکید بر شهادت طلبی و ایثارگری

ش نق، مذهبی ومسجد به عنوان یک نهاد دینی در جهت حفظ اعتقادات دینی »: آورده است، منتشر شده
فیزایش  انیه تنهیا در    حضور در مسجد. کندبسزایی را هم به لحاظ فردی و هم به لحاظ اجتماعی ایفا می

یمنیان  رابر اهربش بسیاری دارد بلکه ضامن مصونیت و حفظ جامعه در قکماالت انسانی و معرفت دینی ن
ران انقالب سپاه پاسدا، نظیر بنیاد شهید، ایثار و شهادت های مرتبط با فرهنگبنابراین سازمان؛ نیز هست
ر تربییت  بعالوه ، حضور در مساجد. پژوهش بهره ببرند توانند از اینفرهنگ و ارشاد اسالمی می، اسالمی
 ای اسیالمی تارهی شهادت طلبی و ایثارگری و گیرایش بیه رف  ، موجب تقویت روحیه خودسازی، درونی فرد
... عیا و نییایش و  د، فیداکاری ، اخیالص ، جهاد در راه خدا، عبادت، امر به معروف و نهی از منکر: همچون
 . ش(. هی 1395، )جهانبخش و همکاران «شودمی

نهادینه  د سازی ومقاله حاضر از این حیث که به بررسی نقش سپاه پاسدران انقالب اسالمی در امر مسج
مییان   پردازد و از این حیث که با ذکر مثال و با دالیل روشین رابطیه  در جامعه میکردن فرهنگ مسجد 

کیر بیه   بتحقیقی بیدیع و  ، کندکارکردهای مساجد و کارکردهای نهادی چون سپاه پاسداران را بررسی می
 . رسدنظر می

 اهميت مسجد در جامعه اسالمی -2

های دین مبین ترین نشانهار است و یکی از اصلیمسجد از اهمیت بسیار باالیی در جوامع اسالمی برخورد
و اهل بیت علیهم  )ص(احادیث پیامبر ، در قرآن کریم. اسالم است که تاکید زیادی بر ساخت آن شده است

میورد در   28کلمیه مسیجد   . السالم و سخنان بزرگان اشارات بسیاری زیادی به اهمیت مسجد شده است
موردی که مفیرد   22مساجد( آن ) بار به صورت جمع 6 مسجد( و) دبار به صورت مفر 22، قرآن ذکر شده
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ها همان مسجد مخصوص و معروف و مقدس حرام( است که مراد از همه آن) مورد مقید به قید 15، آمده
گیاه  باشد و یک مورد هم مقید بیه قیید )االقصیی( کیه میراد از آن اولیین قبلیه       مسجدالحرام در مکه می
مقیید گشیته کیه    ، یک مورد دیگر بیه قیید اضیطرار   . باشددر بیت المقدس میمسلمانان مسجد االقصی 

، دایرة المعارف طهور) مقصود همان مسجد معروف ضرار است که به دست منافقان در مدینه ساخته شده بود

 . ش(. هی 1397 /09 /06

سییار  باهمییت  ه عالوه بر این بنای مسجد احادیث فراوانی از طریق اهل بیت و اهل سنت رسیده است ک
 له بیتاً مسجدا بنی اهلل من بنی»: در حدیثی چنین فرودند )ص( پیامبر اکرم. دهدباالی این کار را نشان می

 /5 ج: م 2012، ملی)الحرالعا کند(ای در بهشت بنا میخداوند برای او خانه، هرکس مسجد بنا کند«)فی الجنة

نی اهلل بمن بنی مسجدا و لو کمفحخ قطاة »: استهمچنین در حدیث دیگری فرموده  )ص( پیامبر. (202

ای در هاونید خانی  خد، کسی که مسجدی بنا کند هرچند به اندازه النه مرغی بوده باشد)«له بیتا فی الجنة
 . (204، )همان بهشت برای او بنا خواهد ساخت(

تر ست که بیشی انیز درباره اهمیت مسجد و جایگاه آن سخنان زیادی مطرح کرده  )ره( حضرت امام خمینی
ر اداره مسجد محلی است که از آن باید امیو »: فرمایددر جایی می. ها در صحیفه نور منتشر شده استآن
 هبی ست که ملیت  ااین مراکز حساسی ، این مساجد بود که این پیروزی را برای ملت ما درست کرد، بشود
خیواهیم  ر مسجد میی دیگ، این طور نباشد که خیال کنیم حاال دیگر ما پیروز شدیم، وجه داشته باشندآن ت

 . (13 ج، ش. هی 1368، )امام خمینی «پیروزی ما برای اداره مسجد است؟ چه کنیم

دی را بیر  بیانات زییا  دامت برکاته( نیز درباره اهمیت مسجد سخنان و) ایحضرت آیت اهلل العظمی خامنه
ضور روحیانی  حبنای مسجد و ، نخستین مطلب هم»: شودات اشاره میاند که به یکی از این بیانزبان آوره

، وستاهارجای هزاران مسجد دیگر در ، شورها هزار مسجد در کهم اکنون با وجود ده. شایسته در آن است
 وز ضروری مؤمنیان  نیا، دسترسی آسان به مسجد. های ساختمانی خالی استها و مجتمعشهرک، شهرها

 . (1389 /07 /20، مقام معظم رهبری) جوانان و نوجوانان ما است

 نهاد سپاه پاسداران و اهميت آن -3

اهمیت سپاه پاسدارن انقالب اسالمی در جمهیوری اسیالمی اییران و نقیش ایین نهیاد میردم محیور در         
 نهاد همین بس که امام خمینیی پاسداری از جمهوری اسالمی بر هیچ کس پوشیده نیست در اهمیت این 

، اگر سپاه نبیود . گرددبرنمیو به هیچ وجه نظرم از شما ، من از سپاه راضی هستم»: درباره آن فرمودند )ره(
شیما هییچ   . چشیم مین بیه شماسیت    . دارممیمن سپاه پاسداران را بسیار عزیز و گرامی . کشور هم نبود

من به همیه  . شما متشکرم یهمهمن از . به همه برسانید سالم مرا. اسالمی ندارید یسابقهجز  ایسابقه
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خطرْ مملکیت را تهدیید   . شودمیرفع  هانارضایتی؛ شودمیبه تدریج درست  شاءاللّهاناوضاع . کنممیدعا 
اوضیاع  . باید بیدار بود؛ باید بیشتر کار کرد. کنیممیرا سرکوب  هاآن. کندمیزحمت ما را فراوان ، کندنمی

سریعاً به کارهای شما رسیدگی کند و  دهممیبه دولت دستور . ماندنمیو این طور  شودمیب مملکت خو
 . (314: 9 ج، ش. هی 1368، )امام خمینی «شما را تأیید کند یهمهخداوند . را هرچه زودتر بپردازد تانبودجه

قیالب  رهبیر معظیم ان  ای عالوه بر این اهمیت و جایگاه سپاه در سخنان حضرت آیت اهلل العظمی خامنیه 
یک ، د ماخ شناخته شده خوسپاه در تاری»: فرمایداسالمی هم کامالً هویداست آن حضرت در این باره می

شید و نمیای آن در صیحنه    رموجودی است که والدت و ، یعنی سپاه؛ است نظیربیو شاید  نظیرکمپدیده 
ایشان همچنیین در  ( ش. هیی  1394، )بصیرت« . انقالب بود هایآزمونآن هم در عرصه دشوارترین ، انقالب

ه انقالبیی و  در سایه روحیی ، یسپاه پاسداران انقالب اسالم»: فرمایدجای دیگری درباره سپاه پاسداران می
ته پیوسی ، انمعنویتی که از سرچشمه جوشان دل منیوّر و روح مصیفای آن امیام عارفیان و قُیدوه صیالح      

ییین  توانست نقیش تع ، کردمیده و خالص سپاه و بسیج را سیراب جوانان رزمن، و بیش از همه جوشیدمی
 «ضمین کنید ترار نظام را و حفظ و استم... ایفا، در دفع حمله ایادی استکبار به جمهوری اسالمی ایکننده
 ش(. هی 1394، )بصیرت

و حضرت آیت  ره() م خمینیبنابر آنچه درباره اهمیت باالی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران از زبان اما
توانید  ر میی توان به این نتیجه رسید که این نهاد میردم محیو  می، دام ظله العالی( گفته شد)ای اهلل خامنه

یفیا  اهای دیگری را نیز در جمهوری اسیالمی اییران   نقش، سازندگی و تربیتی، های دفاعیعالوه بر نقش
ز طرییق  نظیر نهادینه کردن فرهنیگ اسیالمی ا   هایینقش؛ ها تداوم داشته باشدکند که اثرات آن تا سال

پاه سی اگرچه . ساخت مساجد و ترویج فرهنگ مسجد محوری در جامعه که اثرات آن بارها دیده شده است
تواند با دوچندان کیردن  اما می، اشتهای از خود برجای گذهای گذشته در این زمینه خدمات ارزندهدر سال
هیایی را تحوییل   اسالمی بیفزایید و نسیل   از پیش براقتدار جمهوری بیش، های خود در این زمینهفعالیت

 . دنیای امروزی دهد که نمونه آن را در صدر این نهاد مردم محور شاهد هستیم

 بررسی تطبيقی کارکرد مساجد و سپاه پاسداران -4

سیپاه   و طی فرمیانی بیه شیورای انقیالب رسیماً تأسییس       1358در دوم اردیبهشت سال  )ره( امام خمینی
اردیبهشیت   16برابر بیا  ای پاسداران انقالب اسالمی را اعالم کردند و و شورای فرماندهی آن در اطالعیه

وظایف کلی سپاه را اعالم کرد که یکی از این وظایف مشیورت و اسیتفاده از نیروهیای انسیانی و      1358
هیای عمرانیی دولیت    رحتخصصی سپاه به هنگام بروز بالیا و حوادث غیرمترقبه و کمک بیه پیشیبرد طی   
. ش(. هیی  1387، شیماعی ) جمهوری اسالمی ایران به منظور استفاده هرچه بیشتر از نیروهای پاسیداران بیود  
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های عمرانی بوده است که از سوی سپاه در ها نیز یکی از طرحقطعاً موضوع ساخت مساجد و بازسازی آن
بیه وضیوح   ، ایف سپاه پاسداران انقالب اسالمیبا نگاهی به وظایف و ریز وظ. دستور کار قرار گرفته است

مسیاجد  ، یابد یا بیانی دیگیر ها در مساجد تجلی میهایی را پیدا کرد که بخش اعظمی از آنتوان نقشمی
های سپاه پاسدارن گره خورده است بنابراین چنانچه سپاه پاسیداران  هایی است که با نقشنیز دارای نقش
هیای بزرگیی را در   توانید گیام  قطعیاً میی  ، جد به بهترین نحوه استفاده ببردهای اساسی مسابتواند از نقش

 . راستای هرچه بیشتر مسجد محوری و نهادینه کردن فرهنگ اسالمی و مسجدی در جامعه بردارد

از فقیر  اعم، همه اقشار جامعه. ی گوناگونی در جامعه استها و کارکردهابراین اساس مسجد دارای نقش
بیه عبیادت    گذارند و در کنار هیم در مسجد امتیازات خود را کنار می... امتیاز و متاصب و صاحبان، و غنی
شیبرد فرهنیگ و   بنابراین مساجد از عوامیل تاثیرگیذار در پی  ؛ ها داشتن تقواستپردازند و تنها امتیاز آنمی

. ش(. هیی  1395، نبهش و همکاراجهان) تربیتی وفرهنگی هستند، های مختلف آموزشیزمینه مدن اسالمی در

بیه بسییج    های الزم برای پیوستناز ویژگی، شوندبا توجه به اینکه بیشتر افرادی که در مساجد حاضر می
عی نیز رابطیه  بنابراین چنین موضو، اسداران انقالب اسالمی برخوردارندای از سپاه پبه عنوان زیرمجموعه

 . دهدمتقابل مسجد و سپاه را بازتاب می

تقرار ر جهیت اسی  تیالش د »، ز آنجا که یکی از وظایف خطیر سپاه پاسداران انقالب اسیالمی با این حال ا
عنوان ش( . هیی  1387، )شماعی «کامل فرهنگ و ضوابط اسالمی در سپاه و بسیج زیر نظر نمایندگی رهبری

پیس از   جیایی کیه  ؛ توانیم ببینیملذا همین نقش و کارکرد را در بین کارکرهای مساجد نیز می، شده است
میت دارای بیشترین اه، ها و کارکردهای مسجدنقش فرهنگی در بین دیگر نقش، نقش عبادی و آموزشی

ت و با دانستند تا جایی که در حضور آن حضرمحیط مسجد را کامالً فرهنگی می )ص( پیامبر اکرم. باشدمی
بردباری  با حوصله و، ن کارشد و حضرت ضمن ابراز خرسندی از ایاجازه ایشان برخی مسابقات برگزار می
 . ش(. هی 1381، موظف رستمی) کردندکامل از چنین مسائلی استقبال می

این نقیش از زمیان   ؛ کارکرد سیاسی آن بوده است، های بسیار مهم مسجدیکی دیگر از کارکردها و نقش
در  )ره( خمینیی  حضرت امیام . خص استشبه آن تاکید شده و هم اکنون نیز اهمیت آن کامالً م )ص( پیامبر

شروع کردند تبلیغات کردن به اینکه اسالم یک ، اما راجع به اسالم»: فرمایندتبیین بعد سیاسی مسجد می
آیند یک مکتبی است که مربوط به دعا و ذکیر و  البد پیش می. کم کم، مالیم: گویدمکتبی است که می

بیه  ، اسالم به حکومت کیاری نیدارد  ، نداردکاری به آن ، یک روابطی مابین مردم و مابین خالق و سیاست
هیا هیم   این را آنقدر تبلیغات روی آن کردند که در جامعه روحانیت هم به خیورد آن ، سیاست کاری ندارد

که روحانی مسجد برود و نماز بخوانید و عیرض   . ها هم همین اعتقاد را پیدا کردنددادند که بسیاری از آن
هیا  آن. ید و مباحثه بکند و آن آداب شرعیه را به مردم نشیان دهید  درس بگو؛ کنم از این صنف کارهامی
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، )فجیری  «خواهند نمیاز بخواننید  هرچه می، ها ضرر ندارددیدند که نماز روحانیون و نماز اسالم هیچ به آن

از سوی دیگر از ابتیدای پییروزی انقیالب اسیالمی یکیی از نهادهیای تبلیغیی و فرهنگیی         . ش(. هی 1383
توانمندی سپاه به دلیل حضور نیروهیای  . سراسر کشور نهاد مقدس سپاه پاسداران بوده استتاثیرگذار در 
وانقالبی از یک سو و پشتوانه امکانات تبلیغی و فقدان نهادهیای  ، خستگی ناپذیر، هوشمند، تحصیل کرده
فرهنگیی و  هیای  از جمله ایین فعالییت  . فرهنگی در گستره کشور بوده است قویترین نهاد، فرهنگی دیگر

 اشیاره کیرد   )عیج(  و علیوم پزشیکی بقییه اهلل   )ع(  توان به تأسیس دو دانشگاه امام حسیناجتماعی سپاه می
فرهنگی امیدهای  های سیاسیال کارنامه سه دهه پر افتخار سپاه در عرصهحبا این . ش(. هی 1387، شماعی)

بدون شک سپاه . هان ایجاد نموده استفراوانی را بر مسئوالن نظام و همه دوستداران انقالب درسراسر ج
از مسیاجد در ایین زمینیه    ، های دارای اولویت برای آن بیوده های فرهنگی و سیاسی از فعالیتکه فعالیت

 . نهایت استفاده را برده و تالش زیادی در این راستا انجام داده است

هیا از  می فعالییت ی اسالم تمیا از ابتدا؛ بعد جهادی و کارکرد جهادی آن است، از دیگر کارکردهای مسجد
در ، دهی و تجمع نیرو به هنگام احسیاس خطیر و بییم از تعیرض دشیمن     سامان، تجهیز، جمله گردآوری

های جنگی روها و طرح نقشهدر صدر اسالم مسجد نه تنها محل اعزام نی. پذیرفته استمسجد صورت می
آن  ادر فرمانیدهی ایشیان را در کنیار   چ، مسجددادند در صورت وجود دستور می )ص( بلکه رسول اهلل، بوده

سیجد  ا در کنیار م به بالل دستور داد تا خیمه ایشیان ر « بنی نضیر»به طوری که در جنگ با ؛ نصب کنند
، فتقرار گر کوچکی نزدیک آن محل نصب کننداما زمانی که آن خیمه مورد شناسایی و هدف تیر دشمن

موظف ) ه دور باشدمنتقل نمایند تا از تیررس دشمن ب« ضیحمسحد ف»حضرت فرمودند تا خیمه را به کنار 

 . ش(. هی 1381، رستمی

راین اساس و بنابر آنچه گفته شد سپاه پاسداران از طریق مساجد به خوبی بیه کیارکرد جهیادی آن نییز     ب
دفاع مسلحانه از انقالب و دستاورهای آن و حفاظت و دفیاع از کشیور   »جامه عمل پوشانده است چرا که 

تجهیز و به کیارگیری  ، سازماندهی، آموزش، جذب»، «ر مقابل هرگونه تهدید و تعرض مسلحانه از داخلد
ایجاد و حفیظ آمیادگی   ، آموزش تجهیز، سازماندهی»، «آحاد مردم به منظور تشکیل ارتش بیست میلیونی

آمیوزش و آمیاده بیه    ، سازماندهی»و « های سپاهبرای انجام ماموریت، نیروهای سپاه متناسب با تهدیدها
همواره از وظیایف اصیلی سیپاه    « رزم نگه داشتن پرسنل وظیفه سپاه در دوران خدمت ضرورت و احتیاط

پاسدران از زمان تشکیل بوده است و در این وظیفه نیز به خوبی جایگاه مساجد را حفظ کرد و در راستای 
بایسته اسیت در  . کشور تالش کردنهادینه کردن این کارکرد و مسجد محوری وترویج فرهنگ مسجد در 

اشاره  معاون فرهنگی رزمندگان غرب و شمال غرب کشور« سردار داوود غیاثی راد»این زمینه به سخنان 
در ابتیدا بسییج ملیی عنیوان     . بسیج پس از پیروزی انقالب با فرمان امام تشکیل شید »: گویدشود که می

سیپاه  . ه پاسداران انقالب اسالمی قرار گرفیت داشت و به بسیج مستضعفین و سپس تحت فرماندهی سپا
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مسجد ، در بسیج. گیردیک تشکل نظامی است و سازماندهی نیروهای بسیج در تمام کشور را برعهده می
، شیدید وقتی در آن دوران وارد مسجد می. شروع آموزش نظامی بسیج از مساجد آغاز شد. رأس قرار دارددر 

 . ش(. هی 1396، )رادیو گفتگو «در حال تمرین نظامی و کار با اسلحه هستند ها و آقایانکردید خانممشاهده می

 سپاه و امر خطير ساخت مسجد -5

نکرده اسیت   افی ورودکشاید در ابتدا چنین به نظر برسد که سپاه پاسداران در امر ساخت مسجد به اندازه 
آن  ه کمتیر بیه  انجام داده است کی اما برعکس این نهاد تاکنون در زمینه مسجدسازی خدمات خطیری را 

هم بیوده و  نون متولی این امر مسپاه پاسداران از زمان تشکیل تاک؛ ای شده استتوجه شده و کمتر رسانه
هیای سیپاه   هیایی همیواره در بطین فعالییت    چنین فعالییت ؛ مساجد زیادی را ساخته و یا تعمیر کرده است

ین نهاد خدماتی که ا توان برخی ازجستجوی اندکی می با بررسی این موضوع و با. پاسداران بوده و هست
کمتیر بیه    ورفته شده گاما متاسفانه این خدمات تاکنون نادیده . مقدس تاکنون انجام داده را مالحظه کرد

ویج سیجد و تیر  مآن توجه شده است بنابراین لزوم برجسته سازی تأثیر بی بدیل سپاه در زمینیه سیاخت   
محور در  رود این نهاد مردمایران یکی از راهبردهایی است که انتظار می فرهنگ مسجد سازی در جامعه

عه دیروزی و های آتی خود قرار دهد تا مردم بیش از پیش به جایگاه واالی این نهاد مقدس در جامبرنامه
ام طراز انجی  میر مساجددر زیر به برخی از خدماتی که سپاه پاسداران در امر ساخت و تع. امروزی پی ببرند

 : شوداشاره می، داده

ی اردوهیای  ش اعالم کرد کیه بیا برگیزار   . هی 1393دی  22مسئول بسیج سازندگی ناحیه عشایر فارس 
، آمیزی مدارسعمیر و رنگت -های تعمیر و ساخت مسجد و حسینیهنفر در زمینه 2887روزه به تعداد یک
درمانی به مناطق محروم عشیایری و   م بهداشتیتی 3اعزام ، آوری محصوالت کشاورزی و پشم چنیجمع

رسانی بسییج سیازندگی اسیتان    پایگاه اطالع) تهایی صورت گرفته اسنفر فعالیت 2000ارائه خدمات به بیش از 

 . ش(. هی 1393 /10 /22، فارس

رح طی  311ش بیا اشیاره بیه اجیرای     . هیی  1394اردیبهشیت   5مسئول بسییج سیازندگی اسیتان فیارس     
اط محروم میلیارد ریال در نق 110ها با اعتباری افزون بر این طرح: گفت، استان فارسزدایی در محرومیت

امل هیای اجیرا شیده شی    طرح. اجرا شده است )ص( استان فارس با همکاری قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء
 ،خانیه بهداشیت  ، روبیاز  مجموعیه ورزشیی  ، هاخانهغسال، ساماندگی گلزار شهدا، ساخت مسجد و حسینه

 سیاخت مجتمیع  ، رسیانی آب، خانیه ایتیام  ، پایگاه بسییج ، آسایشگاه معلوالن، مصلی، جاده و پل، کتابخانه
پایگیاه  ) سیت حمام و سیرویس بهداشیتی و مدرسیه بیوده ا    ، بیمارستان صحرایی، الیروبی قنات، فرهنگی

 . ش(. هی 1394 /20 /05، )ع(  رسانی ناحیه مقاومت بسیج سپاه ثاراهللاطالع
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بیه  : ش گفیت  هیی  1397آبیان   29شییراز  )ع( سرهنگ مرتضی خسروانی فرمانده ناحیه احمد بن موسیی  
، روبی قبیور شیهدا  اقتصادی در شرق شیراز اعم از غبار، برنامه فرهنگی 300مناسبت هفته بسیج بیش از 

هیای  ساخته شیده توسیط گیروه    قبرداری از مناطبهره، زنی ساخت مسجدگکلن، های جهادیاعزام گروه
، سالمیایشگاه طب ابرپایی نم،  )ص( برپایی جشن میالد پیامبر، برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی، جهادی

هیای روشینگری و   نشسیت ، تیداران اقتصیاد مقیاوم  های جهادی برتر تحت عنوان سیتاره تجلیل از گروه
پایگاه اطالع رسانی ) باشدعه شیراز در دست اجرا میمهای میقات صالحین در نماز جبصیرت افزایی و برنامه

 . ش(. هی 1397 /08 /29، )ع(  ناحیه مقاومت بسیج سپاه احمد بن موسی

احییه  نهادی ایین  جشیراز شهریور امسال از ساخت مسجدی توسط گروه  )عج( یه بقیة اهللحفرمانده سپاه نا
اه آینده با همت م 6خبر داد و گفت که این محل مسجد نداشته و با کمک خیرین تا « همیانه»در منطقه 

 . ش(. هی 1397 /6 /18، شبستان) گروه جهادی این منطقه دارای مسجد خواهد شد

ماهه اول همیین   ش در هشت هی 1397سپاه پاسداران در سال ، ن قمبراساس اعالم ستاد اقامه نماز استا
 های مختلف این استان و به شکل جهادی ترمیم و سیاخته اسیت  نمازخانه و مسجد را در بخش 31، سال
 . ش(. هی 1397 /09 /07، تسنیم)

زدایی با حرومیتمقرارگاه : استان کرمانشاه گفت )ص( سردار بهمن ریحانی فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم
 نیت خالص در حال کمک به مردم به خصیوص محیرومین اسیت و طیی چنید سیال گذشیته در اسیتان        

ه جهیزیی ، مسجد، رسانیآب، راه، میلیارد تومان در چندین پروژه از جمله ساخت خانه 25کرمانشاه بیش از 
: ی نیز گفیت اران انقالب اسالمزدایی سپاه پاسدسردار حزنی دبیر قرارگاه محرومیت. هزینه کرده است... و

نفیر   500ی هیر  مقام معظم رهبری امر فرمودند که بیرا ، مسجد وجود دارد 316هزار و  78در کل کشور 
. میر محقیق شیود   هزار مسجد بسیازیم تیا ایین ا    538هزار و  81باید مسجد ساخته شود و اکنون ما باید 

ا کیه کیار   هرج. اده است و بسیار مقاوم هستندتحان خود را پس دسازیم در برابر زلزله اممساجدی که می
 سیت ار مهیم ا نگهداری این مساجد دست سپاه نبوده تبدیل به ویرانه شده چرا که بحیث نگهیداری بسیی   

 . ش(. هی 1397 /06 /14، باشگاه خبرنگاران جوان)

فه مساجد وظیهای مقاومت در ساخت پایگاه: گفت)ع( مسئول بسیج سپاه مساجد و محالت سپاه امام رضا 
کنید بیه   میک میی  ک، سازمانی سپاه است و البته به ساخت مساجد در صورتی که کار بر زمین مانده باشد

 . ش(. هی 1397 /06 /11، تسنیم) مسجد در حاشیه شهر مشهد توسط سپاه ساخته شد 100ای که امسال گونه

مراسم افتتاحیه مسیجد حضیرت    ش در. هی 1394سردار سید ضیاء الدین حزنی مشاور فرمانده سپاه سال 
روسیتای علیی آبیاد قیم بیا بییان اینکیه قرارگیاه خیاتم االنبییاء و قرارگیاه مرکیزی             )ع(  موسی بن جعفر

هیای اسیتانی کمبیود    زدایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی مأموریت دارد با کمیک همیه سیپاه   محرومیت
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 شیوند باتقوا و با ایمان در مسجد تربییت میی  های انسان: بیان کرد، مساجد در سراسر کشور را جبران کند
 . ش(. هی 1394 /06 /15، فارس)

جد در راسیتای  ینکیه مسیا  افرمانده قرارگاه کوثر خاتم االنبیاء سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تاکیید بیر   
شیانه  ن، ر کشیور بی توجهی به سیاخت مسیاجد د  ، ارتقاء سطح معنوی و فرهنگی مردم تأثیر بسزایی دارند

مسجدسیازی  ، ترین اولویت قرارگاه سازندگی قرب کوثر سپاه در گیالنماندگی فرهنگی است و مهمقبع
بیه  . ها قیرب کیوثر قیرار دارد   او گفت که ساخت مساجد در اولویت کاری قرارگاه. زدایی استومحرومیت

کیه ایین   ده مسجد توسط سپاه سیاخته شی   40در شهرستان رودسر بیش از ، گفته سید ضیاء الدین حزنی
 . ش(. هی 1394 /04 /31، خبرآنالین) تعداد باید افزایش یابد

 مسجد از عناصر سازنده سپاه پاسداران -6

قدس مین مکان نقش ا؛ از صدر اسالم تاکنون مساجد از اماکن راهبردی برای جهان اسالم بوده و هست
و  اجتمیاعی ، اقتصیادی ، گیی های مختلیف فرهن این نقش در زمینه. در بین مسلمانان بی بدیل بوده است

 سیالم مسیجد  ادر بسیاری از عزوات نقطه آغاز حرکت سیپاه  »حتی نظامی جلوه کرده است به طوری که 
گییری  مبیدأ شیکل  ، های متعدد صیدر اسیالم  عالوه بر این در جنگ. هی( 1386، )زرگر و دیگران «بوده است

ه و جد با صحابدر مس )ص( خندق پیامبر مثالً پیش از جنگ. مسجد بوده است، حرکت در بسیاری از موارد
های پیس از نمیاز میردم را بیه جنیگ بیا       ها در خطبهپیش از جنگ)ع(  عموم مردم مشورت کردند و علی

 . ش(. هی 1389، مهدوی نژاد ومشایخی) خوانددشمن می

ر دش اساسیی  با نگاهی به نحوه تشکیل نهاد مقدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و عناصیری کیه نقی   
تیوان گفیت   یتوان دید که مسجد تأثیر بسزایی در تشکیل این نهاد داشته و تقریباً ممی، ندظهور آن داشت

 )ره( مینیی یر حکیمانه امیام خ دوم اردیبهشت هر سال یادآور تدب. گذاری شداساس آن از همین مساجد پایه
را  هیای شیرق و غیرب   در تأسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی است که ایسیتادگی در برابیر ابرقیدرت   

سیپاه  . ییران کنید  ه کار خود قرار داد تا عزت و افتخار حسینی را بیش از پیش نصیب ملیت غییور ا  حسرلو
 . ل شدتشکی ه()ر پاسداران انقالب اسالمی پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران به دستور امام خمینی

سداران انقیالب  ش شورای انقالب با تأسیس شورای فرماندهی سپاه پا. هی 1358در اردیبهشت ماه سال 
ی بازمانده دستگاه دفاعی و امنیت، ن زمانآدر . دهی این نهاد برداشتگامی اساسی در راه سازمان، اسالمی

های انقالب اسیالمی بیا حضیور و    کمیته، راساس همین نیازسازی نیاز داشت که ببه پاک، از دوره پهلوی
ییان در  د انقالبشرکت فعال مردم در مساجد به صورت خودجوش تشکیل شد تا از فعالیت ناجوانمردانه ض

 . ش(. هی 1395 /2/2، آوای جنوب) ایدهای دشمنان را خنثی نمداخل کشور جلوگیری کند و توطئه
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های بهای آن حضرت درباره تأثیر بسزای مساجد در جنبشو سخنان گران )ره( با رهنمودهای حضرت امام
در . های اسالمی بود که سپاه پاسداران انقالب اسالمی و بسیج مستضیعفان نییز شیکل گرفتنید    و حرکت

های مسجد تدارک مقدمات فکری و بسیج عمومی مسیلمانان  ترین نقشیکی از مهم )ص( زمان رسول اهلل
ل مینیی در سیا  خبیه رهبیری امیام    ، همین نقش در جریان نهضت روحانیان شیعه. ر بودبرای جهاد با کفا

سیجد در طیول   تیأثیر م . ش و پس از آن در جریان پیروزی انقالب اسالمی ایران مشاهده شد. هی 1342
هیای  ها و پشتیبانی و فعالییت ی بسیجی و آموزش آندر جذب نیروهای رزمنده، هشت سال دفاع مقدس

و در صیدر   سیجد در اسیالم  م»: امام خمینی در این بیاره فرمیود  . پوشیده نیست سبرهیچ ک، پشت جبهه
؛ شده اسیت غات اسالمی شروع میاز مسجد تبلی... های اسالمی بودهاسالم همیشه مرکز جنبش و حرکت

ما کیه  ش. ها در بیرق اسالم بوده استاز مسجد حرکت قوای اسالمی برای سرکوبی کفار و واردکردن آن
و اصیحاب آن   (وآلیه علییه اهللصیل ) باید پیروی از پیغمبر اسیالم ، اهالی مسجد و علمای مساجد هستید از

تأییید   وسرور کنید و مساجد را بیرای تبلییغ اسیالم و حرکیت اسیالمیت و قطیع اییادی شیرک و کفیر          
 . ش(. هی 1380، )امام خمینی «مستضعفین در مقابل مستکبرین قرار دهید

می اشاره الب اسالفه نور به وضوح به ارتباط محکم میان مسجد و سپاه پاسدران انقامام خمینی در صحی
 یین مسیجدها را بایید   ا، بسیج سپاه بود. مسجد مخل بسیج بود»: فرمایدآن حضرت چنین می. کرده است

انقیالب   ام؛ ما انقالب کردیم؛ خواهیم چه کنیمنگویند به شما که دیگر مسجد می. شما محکم نگه دارید
مردم ، ران بگویندکه االن در ایران هر وقت که سپاه پاسدا، این بسیج عمومی. کردیم مسجد درست کنیم

 . همان() این دنبال همین معناست که مسجدها مرکز این مسائل بود، شوندبسیج می

 اسیدارای از پ بدیل مساجد در ترویج فرهنگ و تفکر بسیج وبنابرآنچه گفته شد با توجه به نقش مؤثر و بی
د از طی دو سیویه بیوده اسیت و مسیاج    ارتباط مساجد و سپاه پاسیداران ارتبیا  ، های انقالب اسالمیارزش
 . گیری سپاه پاسداران بوده استترین اماکن شکلاصلی

 ارتباط با مردم از روزنه بسيج -7

بیه  ، عنوان آیین زنیدگی و نبیرد  باشد که تعالیم و فرامین رهبر را به سپاه پاسداران دارای این خاصیت می
صورت یک دکترین قدرتمند در سیستم فرماندهی و کنترل خود تسری و تعمیم دهد و از سیوی دیگیر از   

هیدایت و کنتیرل ایین    ، انداز بسیج به منافع عظیم ملت متصل باشد و قدرت سیازماندهی روزنامه و چشم
لذا از همین منظر و از آنجا کیه بسییج نقیش    . ش(. هی 1394، بصیرت) نیروی بزر  را در اختیار داشته باشد

بنابراین سپاه از ایین  ، کند و دارای پایگاه قدرتمندی در بین مردم برخوردار استمی محوری در جامعه ایفا
های خود را منصه ظهور برساند همانطور که تاکنون به این موضیوع جامیه عمیل    تواند پتانسیلمحور می
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 . پوشانده است

سیال   )ره( ینیی ش یعنی سال شروع مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی به رهبری امام خم. هی 1342سال 
 نقالبیی اسیت کیه   االزمیه  ، بسییج کیردن میردم    )ره( در اندیشه اسالمی امیام . رودآغاز بسیج به شمار می

سیایت  ) کنید ای صحیح و حساب شده سییر میی  نامهو با بر آرام آرام، سال قبل 15های اولیه آن از حرکت

ها ه احزاب و گروهمشی امام در قبل از پیروزی انقالب اسالمی عدم اتکا ب. (10 ش. هیی  1397 /09 /08، بسیج
بیه  . دا کیرد تمرار پیی و تاکید بر مردمی کردن مبارزه بوده است و در برهه پس از پیروزی نیز این مشی اس

ر اندیشیه  دیچ انعطاف و تغیییر اساسیی   اما ه، الب سهم داشتندهای زیادی در پیروزی انقرغم اینکه گروه
پذیری میردم در اداره  ای ماالمال از مسئولیتبلکه اندیشه. وجود نیامد امام برای اداره حکومت اسالمی به

بیه عنیوان    نقالب اسیالمی اکمیته ، بنابراین وقتی به فاصله یک روز پس از پیروزی انقالب. اندجامعه داشته
ب اسیالمی  سپاه پاسداران انقال، ی)در مقطع اوان پیروزی( و سپس جهاد سازندگترین نهادها یکی از مردمی
   .همان() اندشود که هر کدام برای پاسخگویی به نیازهای اساسی و ضروری انقالب ایجاد شدهتأسیس می

شیود و  های سپاه پاسداران محسیوب میی  بنابرآنچه گفته شد و از این منظر که بسیج یکی از زیرمجموعه
سپاه پاسداران همیواره  ، ها از اوایل روزهای پیروزی انقالب اسالمی تا کنونوجه به ارتباط تنگاتنگ آنبات

آویزه . ش(. هی 1388، )امید انقالب «مسجد پایگاه اصلی بسیج است»: را که فرمود )ره( این سخن امام خمینی
دلیل چنین موضوعی هم این است کیه  های زیادی را انجام داده است گوش قرار داده و در این راه تالش

چیرا کیه اقشیار بسییجیان     . کندی اقشار متمایز میهایی است که آن را از بقیهبسیج مساجد دارای مولفه
های مساجد این زمان بسیار بیشیتر و شیامل   توانند در بسیج سپری کنند اما در پایگاهزمان کمتری را می

عالوه بر این چون معموالً . ش(. هی 1388، امید انقالب) باشدمی اکثر اوقات فراغت و حتی در روزهای تعطیل
فاصله پایگاه بسیج تا محل سکونت اعضاء بسیار اندک است این امر باعث ایجاد زمینه مناسب حضیور در  

ها حضور در پایگاه بسیج مسجد همواره بار معنیوی اسیتفاده از نمیاز    در کنار این. باشدپایگاه مقاومت می
هیا  مراسم مذهبی و ذکر و دعا و توسل و کسب فضایل اخالقی همراه است که بسیج بدون آنجماعت و 

بسیج نخواهد بود و تفاوت اصلی بسیج در ایران با دیگر نیروهای مردمی در سراسر جهان در همین نکته 
های رفیتتوان از تمام ظضور دارند و میحها در بسیج مساجد همه اقشار اساسی است و در کنار همه این

شود که سیپاه همیه   براین اساس دیده می. همان() بردافراد برای پیشبرد امور انقالب و ترویج اسالم بهره
ها استفاده کرد و از این موضوع برای ترویج فرهنیگ  این موضوعات را مد نظر قرار داده و از این پتانسیل

فرهنگ مسجد طراز در جامعیه بهیره    مسجد محوری در جامعه و ترویج فرهنگ اسالمی و نهادینه کردن
توان قانون و بهترین دلیل این مدعا را هم می. های زیادی نیز نائل آمده استبرد و در این راه به موفقیت

مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی دانسیت کیه در آن بسییجی از اهمییت بسییار بیاالیی       
سپاه پاسداران انقالب اسالمی بیه مجموعیه سیتاد کیل     »: ستدر این قوانین چنین آمده ا. برخوردار است
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دریایی و ، هوایی، نیروهای زمینی، سازمان حفاظت اطالعات سپاه، سپاه حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه
 . «گرددها اطالق میهای وابسته به آنمقاومت بسیج و قدس و سازمان

 نتایج تحقيق -8

وسیی  امات ملمسپاه پاسداران انقالب اسالمی در امر مسجد سازی و نهادینه کردن فرهنگ مسیجد اقید   
 . تانجام داده است که این موضوع در زمینه ساخت و تعمیر مساجد بیشتر تجلی یافته اس

در  ،های مسیاجد ها و مفاهیم و کارکردهای خود با کارکردها و نقشسپاه پاسداران از طریق انطباق ارزش
 . سازی فرهنگ مسجد در جامعه و ترویج آن تالش کرده استراستای نهادینه

هایی را پیدا کرد توان نقشبه وضوح می، با نگاهی به وظایف و ریز وظایف سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ه با هایی است کیز دارای نقشمساجد ن، یابد یا بیانی دیگریها در مساجد تجلی مکه بخش اعظمی از آن

هیای اساسیی   های سپاه پاسدارن گره خورده است بنابراین چنانچه سیپاه پاسیداران بتوانید از نقیش    نقش
تری را در راستای ترویج هرچه بیشیتر  های بزر تواند گامقطعاً می، مساجد به بهترین نحوه استفاده ببرد

 . فرهنگ اسالمی و نهادینه کردن فرهنگ مسجد در جامعه بردارد

کرده اسیت  نافی ورود کابتدا چنین به نظر برسد که سپاه پاسداران در امر ساخت مسجد به اندازه شاید در 
مینه شود که این نهاد تاکنون در زمشخص می، ای شده استاما با جستجوی این موضوع که کمتر رسانه

ه گرفته ادیدو ن مسجدسازی و تعمیر مساجد خدمات خطیری را انجام داده است که کمتر به آن توجه شده
 . شودشده است بنابراین لزوم برجسته کردن آن احساس می

 ،هنیده آن دبا نگاهی به نحوه تشکیل نهاد مقدس سیپاه پاسیداران انقیالب اسیالمی و عناصیر تشیکیل       
توان گفت اساس آن از همین توان دید که مسجد تأثیر بسزایی در تشکیل این نهاد داشته و تقریباً میمی

 . ذاری شده استگمساجد پایه

وییزه  آ« سییج اسیت  مسجد پایگاه اصلی ب»: را که فرمود )ره( سپاه پاسداران همواره این سخن امام خمینی
توان در قیانون و  های زیادی را انجام داده است این موضوع را هم میگوش قرار داده و در این راه تالش

ت بسیار ی از اهمیجایی که در آن بسیج؛ دمقررات استخدامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی به وضوح دی
 . باالیی برخوردار است

 اسیدارای از پبدیل مساجد در ترویج فرهنگ و تفکر بسیج و بنابرآنچه گفته شد با توجه به نقش مؤثر و بی
د از طی دو سیویه بیوده اسیت و مسیاج    ارتباط مساجد و سپاه پاسیداران ارتبیا  ، های انقالب اسالمیارزش
 . است گیری سپاه پاسداران بودهاماکن شکلترین اصلی
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 پیشنهادها -1-8

محققیان و   های عمرانی سپاه پاسداران انقالب اسالمی کمتر مورد توجیه با توجه به اینکه موضوع فعالیت
هیای پژوهشیی   مقامیات و طیرح  ، هاینه پژوهششود در این زمپیشنهاد می، پژوهشگران قرار گرفته است

فرهنیگ   های سپاه پاسداران و بسیج سازندگی در امر نهادینیه سیازی  ضوع فعالیتزیادی انجام شود و مو
 . ای سپرده شودمسجد به دست تحقیقات ریشه

های سپاه پاسداران و بسیج مسجد بیشتر توجیه کننید و   گردد محققان به بعد تبلیغاتی فعالیتپیشنهاد می
هیای دانشیگاهی   برای مثال دانشجویان رشته. ددستور کار خود قرار دهن هایی را در این زمینه درپژوهش
 . های خود را برپایه مسجد محوری و رابطه آن با نهادهایی نظیر سپاه پاسداران قرار دهندنامهپایان

 ارائه راهکارهای عملی. 8. 2

و تعمییر   هیای زییادی را در امیر سیاخت    از آنجا که سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران تاکنون فعالییت 
لیذا پیشینهاد   ، شودهایی معموالً نادیده گرفته میاجد انجام داده است و با توجه به اینکه چنین فعالیتمس
ای برای پوشش دادن خدمات ارزنده سپاه در این خصوص راه اندازی شود و اساس آن نیز گردد رسانهمی

 . مسجد و سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرار داده شود

دیید بیرای   جگردد که مراکز جدیدی با عناوین یه مسجد و سپاه پاسداران پیشنهاد مینظر به ارتباط دوسو
ماهنیگ  ههای فرهنگی و سازندگی مرتبط میان دو نهیاد را  چنین منظوری تأسیس گردد تا بتواند فعالیت

 . نظیر اتاق فکر مسجد و سپاه تأسیس شود کند برای مثال مرکزی

، وردار اسیت کند و از پایگاه قدرتمندی در بین مردم برخی ه ایفا میاز آنجا که بسیج نقش محوری در جامع
های خود را به منصه ظهور برساند همانطور که تاکنون به این تواند پتانسیلبنابراین سپاه از این محور می

های بسیج در این زمینه و برجسیته سیازی   توان با توسعه فعالیتموضوع جامه عمل پوشانده است اما می
بیشیتر   أثیر هرچیه تراه را بر ، بسیج مساجد از طریق راهکارهایی نظیر استخدام از بین بسیج مساجدنقش 

 . سپاه پاسداران و بسیج در امر نهادینه کردن فرهنگ مسجد باز کرد

 منابع 

هیای  و ارزش حضیور در مسیجد  ، ش(. هیی  1395مییثم ) ، بهروز قدسیی ، سپیدنامه، اسماعیل، بخشجهان. 1

ترویجیی   -علمیی  فصیلنامه ، ین جوانان استان ایالم )با تاکید بر شهادت طلبی و ایثیارگری( اسالمی در ب
 . 165 -146 از صفحه، ش(. هی 1395)پاییز و زمستان ، 53و  52شماره ، دوره هفدهم، فرهنگ ایالم

مؤسسسیة آل  : تحقییق ، الجزء الثانی عشیر ، وسائل الشیعة، م( 2012) الشیخ محمد بن الحسن، حر العاملی. 2
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 . مکتبة الحدیث و علومه، البیت علیهم السالم إلحیاء التراث

، جله حصیون م، نگاهی به سه دهه خدمت سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ش(. هی 1378محمد )، شماعی. 3
 . 99 -68از صفحه ، 17شماره 

 . 50ماره ش، له حضورمج، )ره( جایگاه مسجد از منظر امام خمینی، ش(. هی 1383) محمد مهدی، فجری. 4

 . تهران، گویه اول، آیین مسجد، ش(. هی 1381محمد علی )، موظف رستمی. 5

های طراحی مسجد برمبنای کارکردهای بایسته، ش(. هی 1389محمد )، مشایخی، محمد جواد، نژادمهدوی. 6
 . 78 -65صفحات ، ش. هی 1389ییز و زمستان پا، 5شماره ، شهرمجله آرمان، اجتماعی -فرهنگی

، سیازی فضیای محلیه   بررسی عملکرد پایگاه بسییج مسیاجد در اسیالمی   ، ش(. هی 392نوروز )، زهیهاشم. 7
  .86 -58از ص ، 62شماره ، سال هفدهم، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج

 های اینترنتیسایت

 پایگیاه اطیالع   ،؟ شید سپاه پاسدارا ونقش آن/ سپاه پاسداران چگونه تشکیل ، ش(. هی 1395آوای جنوب ). 8
 : قابل دسترس در لینک زیر، ش. هی 1397 /09 /07: تاریخ استفاده، رسانی آوای جنوب

http: //avayejonoob. com/19894. html 

. )س( تنظیم و آثار امام خمینیی مؤسسه : تهران، امصحیفه ام، ش( .هی 1379 -1368روح اهلل )، امام خمینی. 9
 : قابل دسترس در آدرس زیر

http: //www. imam-khomeini. ir/fa 

 /09 /07: سیتفاده تیاریخ ا ، خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جیوان ، ش(. هی 1397) باشگاه خبرنگاران جوان. 10
 : لینک زیرقابل دسترس در ، ش. هی 1397

https: //www. yjc. ir/fa/news/6657658/ 

یخ تیار ، یت بسییج سیا ، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، مصاحبه با سردار سید حجازی، بسیج )بدون تاریخ(. 11
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http: //tanvir. ir/fa/news/110080 
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