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مقدمه
مســجد عبادتــگاه عاشــقان و بنــدگان صالــح خداونــد و بزرگتريــن و مهمتريــن پايــگاه 
اســام اســت. در طــول تاريــخ اســام مســاجد همــواره كانــون عبوديــت، علــم و دانش، 
ع  فقــه و فقاهــت، آمــوزش قــرآن و اخــاق، تبليــغ ديــن و اصــول آن و ابــاغ احــكام شــر
كه به مدارج عالي  و... بوده، هســت و خواهد بود. و بســياري از علما و دانشــمندان 
كمــال دســت يافتنــد در پرتــو انــس بــا مســجد و تعليــم و تربيــت در آن بــوده اســت. 

مســجد از جهــات مختلــف در بــه كمــال رســاندن افــراد و جامعــه نقــش دارد.

بــه تعبيــر  مقــام معظــم رهبریمــد ظلــه العالــی : »مســجد اهّمّیــت دارد، پایــگاه اســت؛ 
همچنان کــه معــروف شــده در زبانهــا واقعــًا پایــگاه اســت. نه فقــط پایــگاه بــرای 
فــان مســئله ی اجتماعی، ]بلکه [ مســجد میتواند پایگاه همــه ی کارهای نیک 
باشــد؛ پایــگاه خودســازی، انسان ســازی، تعمیــر دل و تعمیــر دنیــا و مقابلــه ی بــا 
ــراد؛ و  ــِی اف ــرای ایجــاد تمــّدن اســامی و بصیرت افزای دشــمن و زمینه ســازی ب

ــّمَ َجــّرا. مســجد یــک چنیــن جایگاهــی اســت.«
ُ
َهل

كــه بــرای نوزدهميــن اجــاس سراســری نمــاز صــادر       همچنيــن ايشــان در پیامــی 
كلــی مســجد طــراز اســامی اشــاره نمــوده و فرمودنــد:  فرمودنــد، بــه چارچــوب هــای 
كــه در همــه ابعــاد هماننــد مســجد  منظــور از مســجد طــراز اســامی مســجدی اســت 
كــه در  گيــرد. بــه عبــارت بهتــر مســجدی  النبــی صــدر اســام باشــد و در آن طــراز قــرار 
همــۀ ابعــاد سياســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی به عنوان نقطۀ ثقــل و كانون 
كــه بتوانــد نظــام اســامی را بــه ســمت  جامعــه و نظــام اســامی باشــد. مســجدی 
دســتيابی بــه تمــدن نويــن اســامی نزديــک كند مســجدی اســت كه مــردم بــرای رفع 
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همــه نيازهــای مــادی و معنــوی اساســی خــود بــه آن مراجعــه نمــوده و از ايــن نقطــه 
كانونــی هدايــت و رهنمــون شــوند. 

     بــه فضــل الهــی و بــا همــت ائمــه ی محتــرم جماعــات و ســاير فعــاالن مســاجد طــی 
ســال های گذشــته بــا ارتقــای بارمعنايــی و قــدرت فرهنگ ســازی دهــه ی غبارروبــی 
بــه ســمت  گذشــته(،  مســاجد )اقدامــی تحســين برانگيز و مردمــی طــی ســاليان 
نهادينه ســازی مفهومــی جامع تــر و نزديک تــر بــه شــأن و منزلــت بيــت اهلل حركــت 
كــرده و بــه تكريــم خانه هــای خــدا و مــردم پرداختيــم. امســال نيــز شــعار »مســجد، 
كــه بخشــی از فرمايشــات مقــام معظــم رهبــری مــد ظلــه  كارهــای نيــک« را  پايــگاه همــه 
العالــی در ديــدار بــا ائمــه محتــرم جماعــات اســتان تهــران در تاريــخ 95/5/31 می باشــد 

را ســرلوحه طراحــی برنامه هــای دهــه تكريــم و غبارروبــی مســاجد قــرار داده و فضــای 
مســجد را از همه نظر مهيای حضور ميهمانان خدا می گردانيم و مصمم هســتيم تا 
عــاوه بــر غبارروبــی از فضــای كالبــدی و ظاهــری مســجد، بــه غبارروبــی از ظرفيت هــا 
كمرنــگ شــده ی ايــن نهــاد محــوری جامعــه ی اســامی بپردازيــم و در  كاركردهــای  و 
گيرتــر و عميق تــر، تكاليــف امت اســامی را دربــاره ی كانون های توحيد  گســتره ای فرا

و عبــادت و محورهــای بصيــرت و نشــر معــارف اســامی بازشناســی نمايیــم.

     چنانكــه مســتحضريد، درســال 92 موضــوع خانــواده در اولويــت برنامه هــای 
كــودكان  گرفــت و در ســال جــاری پــس از پرداختــن بــه موضوعاتــی ماننــد:  مركــز قــرار 
و نوجوانــان، جوانــان و بانــوان، مجــددًا مبحــث خانــواده بــه عنــوان رويكــرد اصلــی 
گرديــد و بــر ايــن اســاس، بخــش عمــده ی  مركــز رســيدگی بــه امــور مســاجد انتخــاب 
برنامه هــای فرهنگــی مركــز در ســال جديــد بــا هــدف نقــش آفرينی مســجد در تحكيم 

ــواده برنامه ريــزی شــد.  ــی خان و تعال

     از ســوی ديگــر دهــه تكريــم و غبارروبــی مســاجد، نقطــه ی آغــازی جهــت پرداختــن 
بــه شــعار ســال برگزيــده از ســوی رهبــر معظــم انقــاب در ســال 1397 می باشــد 
انديشــه ورزی  هيئت هــای  برگــزاری  و  صاحب نظــران  كمــک  بــا  می بايســت  و 
کاالی ایرانــی" پرداخــت. مســلمًا مســاجد يكــی از بهتريــن بســترهای  به"حمایــت از 

تحقــق ايــن موضــوع می باشــد.  
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ــرداری ائمــه ی محتــرم جماعــات و فعــاالن  ــرای بهره ب ــه ب ك      شــيوه نامه ی حاضــر 
گرامی داشــت دهــه ی  ــه تبيیــن اهــداف  مســاجد تنظيــم شــده اســت، تــاش دارد ب
تكريــم و غبارروبــی، به ضميمــه ی رويكردهــا و سياســت ها، عناويــن مصــوب بــرای 
دهــه ی مذكــور، اقدامــات جريان ســاز، اقدامــات عمومــی و برنامه هــای اختصاصــی و 

باألخــره تدابيــر حمايتــی و تشــويقی بپــردازد.

معاونت فرهنگی و اجتماعی
 مرکز رسیدگی به امور مساجد
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ترغيب به مشاركت  مردم در برنامه های مساجد . 1

ايجــاد نشــاط معنــوی و زمينه ســازی اســتقبال شايســته از مــاه مبــارک . 2
رمضــان، مــاه ميهمانــی خــدا

كاركردهــا ، ويژگــی هــا و جايــگاه واالی مســاجد در جامعــه . 3 تبيیــن و معرفــی 
اســامی

فرهنــگ ســازی، اصــاح نگــرش و تقويــت مطالبــات حقيقــی عمــوم بــرای . 4
حركــت بــه ســوی تحقــق آرمــان مســجد طــراز

تــاش بــرای معرفــی و الگوســازی مســاجد نمونــه در جهــت ارتقــای ســطح . 5
كيفــی فعاليــت مســاجد

قدرشناســی از تاش هــای خالصانــه ی اركان و فعــاالن خدمتگــزار در فضای . 6
محيطی و محاطی مســجد 

توجــه بــه اهميــت تقويــت بنيــان خانــواده بــا محوريــت مســجد وتقويــت . 7
ــر در تربيــت پیونــد ايــن دو بــه عنــوان دو نهــاد مؤث

تــاش بــرای حركــت بــه ســمت تقويــت جايــگاه مســجد در مديريت مســائل . 8
محلــه و رســيدن بــه مســجد محــوری در رقــم خــوردن جريان هــای اجتماعــی
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فرهنگ سازی جهت مردمی شدن برنامه دهه تكريم. 1

نمايــش اتحــاد و انســجام يــاوران نظام مقــدس جمهوری اســام  به عنوان . 2
اصلــی ترين پايــگاه دفــاع از ارزش ها 

تمريــن فعاليــت هــای فرهنگــی جمعــی ذيــل پرچــم شــورای فرهنگــی . 3
مســجد  

زمينــه ســازی جهــت ارتقــای نقــش مســاجد بــه عنــوان پايگاهی بــرای همه . 4
كارهــای نيک 

انتقــال دغدغه ی گرامی داشــت مســاجد و فرهنگ ســازی پیرامــون دهه ی . 5
تكريــم، از دســتگاه ها و نهادهــا، بــه فضــای متنــی مســاجد و مردمــی شــدن 

ايــن مناســبت در قالــب برنامه هــای موثــر و هماهنــگ

كــردن از . 6 تمريــن فعاليت هــای فرهنگــی جمعــی در مســجد و صرف نظــر 
گرفتــن ذيــل پرچــم "شــورای فرهنگــی  آرم هــا، بــه نفــع آرمان هــا و قــرار 
مســجد"كه آيین نامــه ی پیشــنهادی بــرای تشــكيل شــورای فرهنگــی 

ــم شــده اســت. ــًا تقدي مســجد، قب

جلــب نظــر نمازگــزاران و فرهنگ ســازی در ميــان عمــوم مــردم در خصــوص . 7
كاركرد مســاجد بازشناســی نقــش و 

جلــب توجــه و جــذب اهالــی محــل بــه ســمت مســجد از طريــق مراجعــه و . 8
مواجهــه چهره به چهــره و بــذل محبــت بــه همســايگان در خــارج از محيــط 

مسجد

كــه در تعامــل . 9 اصــاح روش هــای مرســوم از ســوی برخــی فعــاالن مســاجد، 
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بــا اهــل محل،دافعــه ايجــاد می كنــد و ايجــاد تحــرک و نشــاط بــرای جــذب 
يــاران جديــد بــرای بيــت اهلل .

يــادآوری و بازآمــوزی آيــات و روايــات مرتبــط بــا عمــران و آبادانــی مــادی و . 10
معنــوی مســجد بــه مــردم و نمازگزاران و نيز فضا ســازی و تبليغات محيطی 
گرفتــه و  كــه مــورد بی توجهــی قــرار  در محــات، به عنــوان امــری ضــروری 
به تدريــج در اذهــان عمومــی، علــی الخصــوص نســل جديــد، كمرنگ شــده 

اســت.

ــه ی . 11 ــر فرزان ــات امــام راحــل عظيــم الشــأنره ورهب انتقــال مطالبــات و منوي
كاركردهــای مســجد طــراز اســامی بــه عمــوم  انقابدامــت بركاتــه، درخصــوص 

نمازگــزاران و فعــاالن خانــه ی خــدا.
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چند یادآوری

آنچــه در ادامــه تقديــم می گــردد، صرفــًا بــه منزلــه ی پیشــنهاد اســت و . 1
كــه ابتــكار، تدبيــر، تجربــه و شــناخت دقيــق ائمــه ی  ترديــدی نيســت 
محتــرم جماعــات از مختصــات ويــژه ی هر مســجد و در نهايت، تشــخيص 
و مديريــت بزرگــواران، فضايــی جــذاب و به يــاد ماندنــی را در مســاجد ايجــاد 

خواهــد نمــود.

ــن . 2 ــاجد و همچني ــرای مس ــاليانه ب ــه ای س ــور برنام ــت و مح ــاب اولوي انتخ
كــه موجبــات هم افزايــی  تعيیــن شــعار متناســب، از آن رو صــورت می پذيــرد 
و حركــت هماهنــگ و فرهنگ ســاز مســاجد را بــرای جلــب توجــه نخبــگان و 
گروه هــای مرجــع جامعــه بــه موضوعــات حســاس و كليــدی، فراهــم نمــوده 
ــات  ــودن اقتضائ ــم نم ــرای فراه ــدا را ب ــه ی خ ــاالن خان ــرد فع ــر رويك و تغيی
گــردد و در ايــن رابطــه،  جــذب مخاطبــان جديــد بــه مســاجد، موجــب 
دهــه ی تكريــم و غبارروبــی، بهتريــن بســتر زمانــی بــرای حساس ســازی 

افــكار عمومــی تلقــی می گــردد. 

تــاش شــده در ايــن شــيوه نامــه، بــه حداقل هــا پرداختــه شــود و حتــی . 3
بــه مســاجد،  از دســترس  ايــده آل و پیشــنهادهای دور  نــگاه  از  المقــدور 

گــردد. خــودداری 

ــز آمادگــی دارد نظــرات و پیشــنهادات . 4 معاونــت فرهنگــی – اجتماعــی مرك
ائمــه ی محتــرم جماعــات در خصــوص برنامه هــای ارائــه شــده و ســؤاالت 
كنــون تــا پايــان دهــه ی تكريــم و غبارروبــی مســاجد، از  بزرگــواران را از هــم ا
طريــق تلفــن : 66346924 ، طــی روزهای شــنبه تا چهارشــنبه از ســاعت 

9 لغايــت 12 صبــح دريافــت نمــوده و پاســخگو باشــد.

 .5
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هماهنگــی بــا صــدا و ســيما و ســاير رســانه ها و نيــز تدابيــر الزم بــرای پوشــش - 1
ــد. ــد آم ــل خواه ــه عم ــوان ب ــد ت ــی در ح ــات محيط تبليغ

ترويج شعار راهبردی : "مسجد، پایگاه همه کارهای نیک" به اشكال مختلف، - 2
علی الخصــوص بــا تكــرار از زبــان گروه هــای مرجــع مدنظــر قــرار خواهــد گرفــت.

ســتادخبری دهــه تكريــم و غبارروبــی مســاجد، از ابتــدای ارديبهشــت مــاه 97 - 3
كســب اطــاع از برنامه هــای الگوســاز مســاجد بــه  ، آمادگــی دارد در صــورت 
ايــن مناســبت، از طريــق شــماره تلفــن 4-66348943 )معاونــت فرهنگــی – 
اجتماعــی(، نســبت بــه پوشــش خبــری و تهيــه گــزارش اقــدام نمايــد. همچنين 
كــه از طريــق پايــگاه تخصصــی مســجد بــه نشــانی:  ايــن آمادگــی وجــود دارد 
صــورت  بــه  مســاجد  تصويــری  و  متنــی  گزارش هــای   ،  ir.Masjed.www

ــردد. گ ــت  ــی درياف اينترنت

خبرنــگاران ســتاد خبــری دهــه ی تكريــم، ضمــن برقــراری تمــاس تلفنــی بــا - 4
ائمــه ی محتــرم جماعــات، در ارتبــاط بــا مضاميــن و عناويــن دهــه ی تكريــم، 
ويژگی هــای مســجد طــراز اســامی و تجربيــات قابــل انتشــار بزرگــواران، بــه 
مصاحبــه خواهنــد پرداخــت. همــكاری اعــزه، موجبــات دلگرمــی فعــاالن ســتاد 

را فراهــم خواهــد ســاخت.

موضــوع 	-  در  محتوايــی  مرجــع  به عنــوان  مســجد"،  تخصصــی  "پایــگاه 
"مســجد"، از ابتــدای ارديبهشــت مــاه، عــاوه بــر تقديــم مقــاالت مرتبــط، بــه 
تأميــن محتــوای پیشــنهادی بــرای ســخنرانی ائمه ی محترم جماعــات )فيش 

گماشــت. ســخنرانی( همــت خواهــد 

كــه بــه صــورت َبِنــر در - 6 در هميــن ســايت، پوســتر طراحــی شــده به ايــن منظــور، 
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ابعــاد 90 ســانتيمتر در دو متــر، قابــل چــاپ اســت، در قالــب فايــل  اليه بــاز و قابــل 
دانلــود )جهــت تكثيــر و اســتفاده های داخلــی و پیرامونــی مســجد( ارائــه شــده 

اســت.
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فعال ســازی يــا تشــكيل شــورای فرهنگــی مســجد بــه ايــن مناســبت، . 1
بــا مديريــت و نظــارت امــام جماعــت محتــرم و ميدان گشــايی بــرای 

مســجد  مؤثــر  اركان  و  فعــاالن  كارگروهــی 

ــا دعــوت از ســخنرانان . 2 ســخنرانی هرشــب ائمــه ی محتــرم جماعــات، ي
مســلط بــه تناســب عناويــن دهه ی تكريــم، كه محتوای پیشــنهادی آن 

گرفــت. از طريــق درگاه الكترونيكــی مركــز در دســترس قــرار خواهــد 

ــتان . 3 ــاجد در شبس ــی مس ــم و غبارروب ــه ی تكري ــر ده ــه و بن ــرار دادن پاي ق
بــرادران و خواهــران، حتی المقــدور در مقابــل دِر ورودی يــا در كنار محراب 
مســجد و نصــب بنــر بيــرون از ســاختمان، در معــرض ديــد اهالــی محــل و 

همســايگان مسجد

نصــب آيــات واحاديــث مرتبــط بــا فضايــل حضــور در مســجد و خدمــت به . 4
مســجد در معــرض ديــد نمازگــزاران و اهالــی محــل 

آذين بنــدی و چراغانــی ســر دِر مســاجد و فضاســازی داخلــی، به مناســبت . 5
فرارســيدن مــاه مبــارک رمضان

برگــزاری مســابقات مختلــف فرهنگــی بــا موضــوع اهميــت و جايــگاه . 6
حضــور جوانــان در مســجد طــراز اســامی

قرائــت و توجــه بــه مفاهيــم فرمايشــات رهبــر فرزانــه انقــاب )دامــت . 7
ــی  ــران در روز جهان ــتان ته ــاجد اس ــات مس ــه جماع ــدار ائم ــه( در دي بركات
مســجد ســال 1395 و همچنيــن پیــام معظــم لــه بــه اجــاس اقامــه نمــاز 
بيرجنــد، در جمــع نمازگــزاران، بــه عنــوان منشــور مطالبــات معظــم لــه در 

گــردد( خصــوص مســجد )بــه قســمت ضمائــم مراجعــه 
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اعــام فراخــوان در مســجد و محيــط پیرامونــی بــرای جلــب مشــاركت . 8
امــكان  ايجــاد  و  اهلل  بيــت  زيباســازی  و  غبارروبــی  امــر  در  مردمــی 
مــردم. مختلــف  اقشــار  و  عاقمنــدان  از  بيشــتری  تعــداد  بــرای  نقش آفرينــی 

مطالبــه واســتفاده از تــوان و ظرفيــت شــهرداری ها بــرای شستشــوی . 9
فرش هــا، نظافــت عمومــی و تعميــرات مــورد نيــاز مســجد، به خصــوص 

كيفيــت ســرويس های بهداشــتی ارتقــای وضعيــت و 

كارشناســان مطلــع . 10 بررســی دقيــق وضعيــت ايمنــی مســجد بــا دعــوت از 
آتش نشــانی

ــجد و . 11 ــد از مس ــرای بازدي ــق ب ــت مناط ــت ادارات بهداش ــتفاده از ظرفي اس
كارشناســان اعزامــی ــی  ــرادات احتمال اهتمــام در امــر رفــع اشــكاالت و اي

ــتان ها، . 12 ــق و شهرس ــرورش مناط ــوزش و پ ــوان آم ــت و ت ــتفاده از ظرفي اس
شــورای شــهر و روســتا، ســاير ادارات و نهادهــای مربوطــه بــرای حمايــت 

از برنامه هــای فرهنگــی مشــترک بــا مســجد در ايــن ايــام

برگزاری مسابقه كتاب خوانی و معرفی منبع با موضوعات مرتبط. 13

ــا حضــور طــاب خارجــی مقيــم . 14 برگــزاری نشســت های جــذاب تبليغــی ب
ايــران و تــازه مســلمانان و مســتبصرين

برپايی نمايشــگاه ، اعم از نمايشــگاه كتاب و محصوالت فرهنگی امين، . 15
متناســب بــا گروه هــای ســنی مخاطب، جهــت اســتفاده خانواده ها

كــه بانــوان در طبقــه فوقانــی بــه اقامــه ی نمــاز می پردازنــد، . 16 در مســاجدی 
امــكان نصــب آسانســوری ســاده و در عيــن حــال ايمــن بــرای اســتفاده ی 
زنــان بــاردار و ســالخورده، بــا جلــب مشــاركت خيريــن، قابــل بررســی اســت.

فراهــم آوردن امــكان رويــت ســخنران، بــا حفــظ حــدود شــرعی بــرای . 17
بانــوان و يــا اســتفاده از دوربيــن مداربســته، تكريــم ايشــان را درپــی داشــته 
و شــرايط بهره بــرداری بيشــتر از مباحــث مطروحــه و منبــر را ايجــاد خواهــد 
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نمــود.

بازديــد امــام جماعــت محتــرم و اعضــای شــورای فرهنگــی مســجد از . 18
مســاجد مجاور و مســاجد موفق با هدف آشــنايی با برنامه ها و تجربيات 

موفــق ايشــان در حــوزه  فعاليت هــای فرهنگــی– اجتماعــی

هماهنگــی بــا يــک مشــاور حقوقــی اميــن بــرای حضــور در مســجد وارائــه . 19
دانســتنی های  تبيیــن  و  نمازگــزاران  بــه  رايــگان  خدمــات مشــاوره ای 

كــه در زندگــی روزمــره مــورد نيــاز مــردم اســت. حقوقــی 

هماهنگــی بــا پزشــكان متخصص، بهداشــت تغذيــه، طب ســنتی )مورد . 20
تايیــد مراجــع ذيصــاح( و متخصصيــن ورزشــی، برای حضور در مســجد و 
ارائــه توصيه هــای عمومــی پزشــكی و ســامتی بــه نمازگــزاران بــا اولويــت 
موضوعــات پیشــگيرانه مثــل ديابــت، چاقــی، ســرطان، بيماری هــای 

قلبــی، بيماری هــای تنفســی، آلــرژی و تغذيــه ی ســالم .

كــردن . 21 كارشناســان زلزلــه بــرای آمــوزش نمازگــزاران و آمــاده  دعــوت از 
ايشــان بــرای وقــوع حــوادث احتمالــی

بــه . 22 ايمنــی  نــكات  آمــوزش  بــرای  آتش نشــانی  كارشناســان  از  دعــوت 
نمازگــزاران

و . 23 امنيتــی  توصيه هــای  ارائــه  بــرای  انتظامــی  كارشناســان  از  دعــوت 
اقدامــات پیشــگيرانه خانواده هــا در زمينــه ی  آســيب های اجتماعــی و 

مــوارد مرتبــط

اجــرای طــرح نمادين"بركــت مســجد"، بــا هــدف جلــب نظــر اهالــی محــل . 24
كــه هرچــه داريــم از مســجد داريــم و بركــت در  كليــدی  بــه ايــن موضــوع 
كــرد.در ايــن طــرح  زندگــی را بــه واســطه ی زندگــی مســجدی بايــد طلــب 
بــا مشــاركت خيريــن، هزينــه ی يــک دور پخــت نانوايــی محلــه از طــرف 
كــه مــردم ميهمــان  مســجد پرداخــت می گــردد و بــه مــردم اعــام می شــود 

مســجد هســتند.
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اينكــه شــكايت های همســايگان مســجد در خصــوص . 25 بــه  بــا توجــه 
چگونگــی پخــش اذان از بلنگــوی مســجد شــيوع دارد و داليــل آن متنــوع 
اســت پیشــنهاد می شــود در ايــن فرصــت زمانــی، متناســب بــا وضعيــت و 

نيــاز مســجد بــه مــوارد زيــر توجــه شــود:

الــف( پخــش صــدای ملكوتــی اذان از مســاجد در هــر ســه وعــده، بــا صــدای خــوش، 
حتی المقــدور به وســيله مــؤذن مســلط و توانمنــد، يكــی از حقــوق و مطالبــات مؤمنين 
از فعــاالن مســاجد اســت و محــروم مانــدن همســايگان از پخــش اذان، اتفــاق دور از 
انتظــاری اســت كــه متأســفانه )البتــه بــه ندرت( در برخی مســاجد مشــاهده می شــود.

كــه موجــب آزار همســايگان  ب( پخــش اذان بــا درجــه ی صــدای متناســب )نــه بلنــد 
شــود و نــه ضعيــف كــه شــنيده نشــود(، بــدون مناجــات و مقدمــه و مؤخــره با دســتگاه 
پخش كننــده ای كــه پارازيــت )نويــز( ايجــاد نمی كنــد، ســليقه و دقــت امــام جماعت و 

ســاير فعــاالن مســجد را نشــان می دهــد.

ج( آنچــه كــه در مــورد اذان صبــح توصيه شــده اســت، شــدت صدای پايین تر نســبت 
بــه دو وعــده ی ديگــر اذان می باشــد و انتخــاب لحــن مايم تــر )كــه از قاريــان مختلــف 
كــردن از  متناســب بــا اذان صبــح در دســترس اســت( بــه علــت اين كــه صرف نظــر 
پخــش ايــن وعــده ی اذان، بــا ماحظــات فوق الذكــر صحيــح نيســت، ضمــن اينكــه 

رعايــت همســايگان كــه درحــال اســتراحت هســتند بايــد مــورد توجــه قــرار گيــرد.

د( گاهــی مشــاهده می گــردد كــه برخــی مســاجد، عــاوه بــر پخــش اذان، صــوت مكبــر 
كــه ايــن امــر مــورد تأيیــد  و قرائــت نمــاز را هــم از بلندگــو ی بيرونــی پخــش می كننــد 

. نيست



برنامه های اختصاصی 
پیشنهادی،
 به تفکیک هر روز 
از دهه تکریم
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ویژه برنامه:برگزاری پویش » #کاالی#ایرانی_میخریم «
کاالی ایرانی در مساجد  در راستای حمایت از 

بــر آن در شــرايط  كيــد  كاالی ايرانــی و داليــل تأ 1    تبيیــن ضــرورت حمايــت ار 
ضــر حا

2    تشــريح نقــش مســجد در دســتيابی بــه اهــداف مدنظــر رهبــر فرزانــه ی انقابمــد ظلــه 
كاالی ايرانــی  در خصــوص حمايــت از 

كمــک بــه مســئله اشــتغال جوانــان )ســتاد  3      تهيــه طرحــی در مســجد بــرای 
)... و  كاريابــی  ســتاد  كارآفرينــی، 

4     برنامــه ريــزی جهــت پرهيــز از اســراف، تجمل گرايی و اســتقبال نكــردن از كاالهای 
خارجــی در مســجد و تشــويق نمازگــزاران بــه آن

از محصــوالت خــوب داخلــی  كننــده  كســبه ی اســتفاده  از ادارات و  5     تقديــر 
كــه مثــًا از فــان مغــازه بــه علــت فــروش  در مســجد و پارچــه زدن در محــل و... 

می شــود. تشــكر  ايرانــی  محصــوالت 

6  برگــزاری مســابقه ی ابتــكارات در صرفــه جويــی بــرای خانواده  هــا، كســبه و دانــش 
آمــوزان

نزديكــی  در  توليــدی  كارخانــه  يــا  و  كارگاه  يــک  از  بازديــد  اردوی  برگــزاری   7
مسجد

روز    اول
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اوقــات  برنامه هــای  ســاير  و  تابســتانی  پايگاه هــای  برنامه هــای  اعــام     1
خانواده هــا.  و  نمازگــزاران  جمــع  در  مســجد  فراغتــی 

2   دعــوت از يــک اســتاد علــوم تربيتــی و مشــاوره )بــا رويكــرد دينــی( بــرای 
نوجوانــان و  كــودكان  تربيــت  ع  موضــو بــا  آموزشــی  كارگاه  برگــزاری 

3   دعــوت از مشــاوران تحصيلــی مجــرب بــرای ارائــه ی مشــاوره تحصيلــی 
بــه دانش آمــوزان و دانشــجويان ايشــان در فضــای مســجد

شناســايی  بــرای  محــل  ســطح  در  فراخــوان  و  مــدارس  بــا  همــكاری     4
دانش آمــوزان ممتــاز و تقديــر از چنــد نفــر ايشــان در مســجد بــه قيــد قرعــه و 
توجــه  مــورد  می توانــد  مســجد  اعانــات  تابلــوی  در  ســايرين  اســامی  نصــب 
گيــرد. در چنيــن مــواردی اهــدای تقديرنامــه بــا امضــای امــام جماعــت  قــرار 
حداقــل  صــرف  به نســبت  گل،  شــاخه  يــک  ضميمــه ی  بــه  مســجد  مهــر  و 
ايــن  در  را  فراخــوان  داشــت.)می توان  خواهــد  زيــادی  تأثيــر  ريالــی،  هزينــه 
ــه ســليقه ی  ــات و ب ــج امتحان ــر بعــد از اعــام نتاي روز انجــام داد و مراســم تقدي

اجــرا( چگونگــی  نظــر  از  فرهنگــی  شــورای 

كــودكان و نوجوانــان مــؤذن و مكبــر مســجد و همچنيــن تقديــر  5   تجليــل از 
و  مؤثــر  كمــک  مختلــف  حوزه هــای  در  كــه  مســجدی  فعــال  جوانــان  از 

دارنــد. توجــه  قابــل  مشــاركت 

ــا  ــوان ب ــودک و نوج ك ــنی  ــروه س گ ــژه ی  ــای وي كتاب ه ــه ی  ــدازی قفس 6   راه ان
گوشــه ای از شبســتان مســجد  مشــاركت خانواده هــا در 

روز    دوم
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كــودكان در مســجد، می توانــد بــا سرپرســتی يكــی  7   راه انــدازی اتــاق بــازی 
كــودک بــه هنــگام اقامــه نمــاز جماعــت  از مــادران آموزش ديــده يــا يــک مربــی 
كــودكان و آســايش خانواده هــا را فراهــم نمايــد. مســجد، موجبــات ســرگرمی 

8   فراخــوان و اعــام محلــی بــرای شناســايی جوانــان نخبــه ی محل در رشــته ها 
و زمينه های مختلف و تقدير از ايشــان درقالب جشــنواره ی مســجدی

9   راه انــدازی مســابقات ورزشــی ويــژه ی جوانــان، درقالــب ليــگ محلــه ای 
ميــان مســاجد مجــاور 
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ویژه برنامه: برگزاری جشنواره تقدیر از خانواده های موفق مسجدی

ــا همراهــی بزرگترهــا و امــام جماعــت  1   مراجعــه ی شــورای فرهنگــی مســجد ب
محتــرم مســجد بــه منــزل حداقــل يــک زوج جــوان و غيــر مســجدی ) در فرآينــد 
يــک  بــا  و شــيرينی، حتی المقــدور همــراه  گل  يــک شــاخه  تقديــم   ، جــذب( 
كتــاب يــا لــوح فشــرده بــا موضوعــات تحكيــم بنيــان  بســته ی آموزشــی، اعــم از 
خانــواده يــا تربيــت فرزنــد و دعــای خيــر بــرای عاقبــت به خيــری و خوشــبختی 

ايشــان ، می توانــد در ســطح محلــه جريان ســازی نمايــد. 

كــه توانمنــد بــوده و رويكــرد دينــی داشــته  2   دعــوت از يــک مشــاور خانــواده 
باشــد، بــرای ســخنرانی يــا ارائــه ی مشــاوره ی رايــگان بــه خانواده هــا می توانــد 

مفيــد باشــد.

كمتــر از  كــه در آن، به صــورت جمعــی بــرای نــوزادان  3   جشــن مواليــد محلــه 
شــش مــاه )حتی المقــدور بــا حضــور خانــواده ی نــوزادان در مراســم(، بــا قرائــت 
فهرســت نــام ايشــان، بــرای ســامتی و عاقبــت به خيــری ســربازان آينــده ی 

امــام زمانعــج دعاخوانــده می شــود.

بــه  جوانــان،  و  نوجوانــان  كــودكان،  به ويــژه  مســجد،  اهــل  4   فراخوانــدن 
پدربزرگ هــا و  مادربزرگ هــا  دست بوســی 

5   اهتمــام فعــاالن مســجد بــر امــر بررســی وضعيــت جايــگاه اســتقرار بانــوان 

روز    سوم
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كــردن تســهيات الزم  ــی و فراهــم  در شبســتان مســجد، رفــع مشــكات احتمال
بــرای نظــم ظاهــری، زيبايــی و نظافــت بخــش بانــوان و ايجــاد شــرايط حضــور 

ــجد ــوان در مس ــه بان كريمان

كننــدگان،  6   برگــزاری اردوهــای خانوادگــی بــا تأميــن هزينــه از ســوی ثبت نــام 
كــن مذهبــی يــا تفريحــی، بــا حفــظ حريــم و شــئونات بــه مقصــد اما
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ویژه برنامه: اجرای ویژه برنامه دهه تکریم در مساجد استان

1   برگــزاری ويژه برنامــه بــه مناســبت دهــه تكريــم و غبارروبــی مســاجددر قالــب 
مراســم جشــن و ســرور

2   برپايی ايستگاه صلواتی و توزيع شربت و شيرينی

كودكان و نوجوانان ع مسجد برای  3   طراحی و اجرای مسابقه ای با موضو

4   سركشــی و حضــور امــام جماعــت و اعضــای هيــأت امنــا در محــل پايــگاه 
كانــون فرهنگــی – هنــری و آشــنايی بــا ديــدگاه ايــن عزيــزان، می توانــد  بســيج و 
كارگــزاران مســجد را فراهــم آورد. ــا  موجبــات تأليــف قلــوب مومنيــن و جوانــان ب

كمک هزينه سفر زيارتی مشهد مقدس ويژه زوج های جوان 5   تأمين 

كــه در مقطعــی از زمــان، در ارتبــاط با مســجد  6   تجليــل از پیشكســوتان مســجد 
زحماتــی بــر عهــده داشــته اند، می توانــد مناســب باشــد.

7   سركشــی و حضــور امــام جماعــت و اعضــای هيــأت امنــا در محــل پايــگاه 
كانــون فرهنگــی– هنــری و آشــنايی بــا ديــدگاه ايــن عزيــزان، می توانــد  بســيج و 
كارگــزاران مســجد را فراهــم آورد. ــا  ــان ب موجبــات تأليــف قلــوب مؤمنيــن و جوان

8   تجليل از زحمات اعضای هيأت امنا و خادم مسجد در جمع نمازگزاران

روز    چهارم
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كارگــزاران مســجد بــه همــراه جمعــی از نمازگــزاران  1   برنامه ريــزی بــرای حضــور 
در نمــاز عبــادی سياســی جمعــه بــه صــورت دســته جمعــی

2   برنامه ريزی برای اعزام هفتگی نمازگزاران مسجد به محل نماز جمعه

ج و دعــای ســامتی امــام زمان)عــج( و تــاش  3   تبيیــن ويژگی هــای دعــای فــر
بــرای مرتفــع شــدن اشــتباه رايــج در خصــوص مفهــوم صحيــح انتظــار و روشــن 

نمــودن وظايــف منتظــران

4   دعــوت از اســاتيد ممتــاز در حــوزه امامــت و واليــت بــرای تبيین و پاســخگويی 
بــه شــبهات رايج 

ح جزء خوانی و ختم قرآن به نيابت از امام زمان )عج( 5   اجرای طر

6   اعام برنامه ی هفتگی دعای ندبه و قرائت زيارت آل ياسين در مسجد 

7   قرائت زيارت آل ياسين و توسل به امام زمان )عج( در مسجد

ــان و  ــتر نوجوان ــس بيش ــرای ان ــی ب كتابخوان ــابقات  ــت مس ــتفاده از ظرفي 8   اس
ع انتظــار و مهدويــت ــا موضــو ــان ب جوان

9   كوهنــوردی دســته جمعــی و يــا پیــاده روی خانوادگــی اهالــی مســجد بعــد از 
اقامــه ی نمــاز جماعــت صبــح و دعــای ندبــه

روز    پنجم
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1   عيــادت اعضــای شــورای فرهنگــی مســجد از حداقــل يــک همســايه بيمــار 
گل و شــيرينی بــا هــدف احيــای ســنت های  مســجد و هديــه يــک شــاخه 

ــه عنــوان محــور فرهنگــی محــات ــادآوری نقــش مســاجد ب دينــی و ي

2   تــاش نماديــن و فرهنگ ســاز بزرگترهــای مســجد بــرای رفــع اختــاف 
چنــد تــن از مومنيــن در محلــه 

3   مراجعــه ی شــورای فرهنگــی مســجد بــا همراهــی بزرگترهــا و امــام جماعــت 
محتــرم مســجد بــه منــزل حداقــل يــک زوج جــوان و غيــر مســجدی ) در 
گل و شــيرينی، حتی المقــدور همــراه بــا  فرآينــد جــذب( ، تقديــم يــک شــاخه 
كتــاب يــا لــوح فشــرده بــا موضوعــات تحكيــم  يــک بســته ی آموزشــی، اعــم از 
بنيــان خانــواده يــا تربيــت فرزنــد و دعــای خيــر بــرای عاقبــت به خيــری و 

خوشــبختی ايشــان ، می توانــد در ســطح محلــه جريان ســازی نمايــد. 

كــه توانمنــد بــوده و رويكــرد دينــی داشــته  4   دعــوت از يــک مشــاور خانــواده 
خانواده هــا  بــه  رايــگان  مشــاوره ی  ارائــه ی  يــا  ســخنرانی  بــرای  باشــد، 

باشــد. مفيــد  می توانــد 

5   هماهنگــی بــا پزشــكان متخصــص تغذيــه و طــب ســنتی  بــرای حضــور 
ــت  ــا اولوي ــزاران ب ــه نمازگ ــكی ب ــی پزش ــای عموم ــه توصيه ه ــجد و ارائ در مس
موضوعــات پیشــگيرانه مثــل ديابــت، چاقــی، ســرطان، تغذيــه ی ســالم و ...

روز    ششم
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ــر  كمت ــوزادان  ــرای ن ــه در آن، به صــورت جمعــی ب ك ــه  ــد محل 6   جشــن موالي
از شــش مــاه ) حتی المقــدور بــا حضــور خانــواده ی نــوزادان در مراســم(، بــا 
قرائــت فهرســت نــام ايشــان، بــرای ســامتی و عاقبــت به خيــری ســربازان 

آينــده ی امــام زمانعــج دعاخوانــده می شــود.
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ویژه برنامه: برگزاری همایش بانوان مسجدی در مساجد فعال 

و غبارروبی مسجد

1  دعــوت از يــک اســتاد علــوم تربيتــی و مشــاوره )بــا رويكــرد دينــی( بــرای 
انجــام  و  بانــوان  بــا  مرتبــط  ع مســائل  بــا موضــو آموزشــی  كارگاه  برگــزاری 
تبليغــات در ســطح محلــه جهــت دعــوت از بانــوان بــرای حضــور در ايــن 

برنامــه

مشــاوره  ارائــه ی  بــرای  صاحب نظــر  تحصيلــی  مشــاوران  از  دعــوت    2
مســجد فضــای  در  دانشــجو  و  دانش آمــوز  دختــران  بــه  تحصيلــی 

گوشــه ای از شبســتان  كتاب هــای ويــژه ی بانــوان در  3  راه انــدازی قفســه ی 
خواهــران

ــوان  ــگاه اســتقرار بان ــر امــر بررســی وضعيــت جاي 4  اهتمــام فعــاالن مســجد ب
كــردن تســهيات  در شبســتان مســجد، رفــع مشــكات احتمالــی و فراهــم 
الزم بــرای نظــم ظاهــری، زيبايــی و نظافــت بخــش بانــوان و ايجــاد شــرايط 

ــوان در مســجد ــه بان كريمان حضــور 

5  برگــزاری جلســه ای بــا حضــور امــام محتــرم جماعــت، هيــأت أمنــا و جمعــی 
از بانــوان نمازگــزار مســجد بــرای بررســی مشــكات ايشــان 

6  تجليل و تقدير از مادران و همسران شهدای مسجد و محله

7  برگزاری ويژه برنامه ای با محوريت بسيج خواهران مسجد

روز    هفتم
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كــه تربيــت شــده ی مســجد محســوب شــده  1  معرفــی شــهدای شــاخص محــل 
ــد،  ــی می گردن ــجد تلق ــط مس ــی در محي ــت حماس ــی تربي ــادی از اثربخش و نم
ايشــان در جمــع  بيــان خاطــرات  و  از خانــواده ی مكــرم  بــا تجليــل  همــراه 

نمازگــزاران. 

2   سركشــی بــه خانــواده ی معظــم شــهدا، جانبــازان و ايثارگــران همســايه 
مســجد، بــا همراهــی جوانــان معــزز و امــام جماعــت محتــرم. 

بيــان  در  توانمنــد  ايثارگــران  و  رزمنــدگان  انقابــی،  مبــارزان  از  دعــوت     3
خاطــرات  بــا  شــبی  برنامــه ی  برگــزاری  و  خاطــرات 

گــروه نمايــش نوجوانــان  گــروه ســرود يــا  4  در صــورت برخــورداری  مســجد از 
كــه ممكــن  و جوانــان، اجــرای ســرودهای انقابــی و حماســی)نه موســيقی 
ــا مضاميــن دفــاع مقدســی،  ــا اجــرای نمايــش ب اســت محــل اشــكال باشــد( ي
شــب بــه يادماندنــی ای را بــرای بچه هــای مســجد و خانــواده ی ايشــان رقــم 

ــد زد. خواه

كــودكان، نوجوانــان و جوانــان بــرای  5  برگــزاری مســابقه ی دل نوشــته های 
شــهدا، شــامل متــون ادبــی يــا شــعر 

ــارزات انقــاب و دفــاع مقــدس  ع مب ــا موضــو ــزاری مســابقه ی نقاشــی ب 6  برگ
ــان  ــودكان و نوجوان ك ــرای  ب

7  تبيین نقش مساجد در پیروزی انقاب اسامی و دفاع مقدس

روز    هشتم
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كه پدر جانباز دارند. كودكان، نوجوانان و جوانانی  8  اهدای هديه به 

9  برگــزاری يــادواره ی شــهدای محــل در صــورت امــكان بــا محوريــت پايــگاه 
بســيج مســجد

10  تبيیــن ابعــاد حماســه 15 خــرداد ســال 1342 و نقــش آن حادثــه در شــكل 
گيــری نهضــت امــام خمينــی )ره(
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اوقــات  برنامه هــای  ســاير  و  تابســتانی  پايگاه هــای  برنامه هــای  1  اعــام 
خانواده هــا.  و  نمازگــزاران  جمــع  در  مســجد  فراغتــی 

كانــون فرهنگــی–  2  برگــزاری برنامــه ی فرهنگــی مشــترک بــا پايــگاه بســيج و 
هنــری مســجد بــه منظــور جــذب نوجوانــان و جوانــان محــل و رشــد و ارتقــاء 

فكــری و عقيدتــی ايشــان.

3  برگــزاری برنامــه ی شــبی بــا مســجد و يــا برگــزاری اردوی يــک روزه مختص 
نوجوانــان و جوانان

4  همــكاری بــا مــدارس اطــراف و فراخــوان در ســطح محــل بــرای شناســايی 
دانش آمــوزان ممتــاز و تقديــر از چنــد نفــر ايشــان در مســجد بــه قيــد قرعــه 
و نصــب اســامی ســايرين در تابلــوی اعانــات مســجد می توانــد مــورد توجــه 
گيــرد. در چنيــن مــواردی اهــدای تقديرنامــه بــا امضــای امــام جماعــت و  قــرار 
مهــر مســجد بــه ضميمــه ی يــک شــاخه گل، به  نســبت صــرف حداقــل هزينه 
ريالــی، تأثيــر زيــادی خواهــد داشــت. )می تــوان فراخــوان را در ايــن روز انجــام 
ــه ســليقه ی شــورای  ــات و ب ــج امتحان ــر بعــد از اعــام نتاي داد و مراســم تقدي

فرهنگــی از نظــر چگونگــی اجــرا(

كــودكان و نوجوانــان مــؤذن و مكبــر مســجد و همچنيــن تقديــر از  5  تجليــل از 
كمــک مؤثــر و مشــاركت  كــه در حوزه هــای مختلــف  جوانــان فعــال مســجدی 

قابــل توجــه دارنــد.

روز    نهم
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كــودک و نوجــوان بــا  گــروه ســنی  كتاب هــای ويــژه ی  6  راه انــدازی قفســه ی 
گوشــه ای از شبســتان  مشــاركت خانواده هــا در 

ــگاه  ــا در محــل پاي 7  سركشــی و حضــور امــام جماعــت و اعضــای هيــأت امن
عزيــزان،  ايــن  ديــدگاه  بــا  آشــنايی  و  هنــری  فرهنگــی–  كانــون  و  بســيج 
كارگــزاران مســجد را  می توانــد موجبــات تأليــف قلــوب مؤمنيــن و جوانــان بــا 

فراهــم آورد.

8  فراخــوان و اعــام محلــی بــرای شناســايی جوانــان نخبــه ی محــل در 
جشــنواره ی  درقالــب  ايشــان  از  تقديــر  و  مختلــف  زمينه هــای  و  رشــته ها 

برتــر مســجدی جــوان 

ــه ای  ــگ محل ــب لي ــان، درقال ــژه ی جوان ــی وي ــابقات ورزش ــدازی مس 9  راه ان
گــردد( ميــان مســاجد مجــاور )بــه زمــان امتحانــات مــدارس توجــه 
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1  تشــكيل شــورای فرهنگــی مســجد بــا حضــور نخبــگان قرآنــی، بــا هــدف 
طراحــی برنامه هــای قرآنــی مســتمر، به ويــژه تفســير و تــاوت، بــا عنايــت بــه 

كاركــرد ويــژه ی قرآنــی مســاجد.  كيــد اهــل بيــت )عليهم الســام( بــر  تأ

كرسی تاوت در سطح مطلوب، با دعوت از قاريان برجسته 2  برگزاری 

ح نهج الباغــه  3   تعيیــن و اعــام روزهــای ثابــت برنامــه تفســير قــرآن، شــر
ايــن  از  منظــم  صــورت  بــه  كــه  مســاجدی  در  ســجاديه  صحيفــه  ح  شــر و 

نبوده انــد. بهره منــد  نورانــی  ســه گانه ی 

بيــان  جهــت  نمازگــزاران،  شــرعی  ســواالت  جمــع آوری  صنــدوق  4  نصــب 
امــام جماعــت  از ســوی  بــه شــبهات  احــكام و پاســخ 

كــودكان، نوجوانــان و جوانــان حافــظ )دختــر و پســر( و قــاری  5  تشــويق 
بــا مشــاركت خانواده هــا بــا فراخــوان قبلــی و  قــرآن، 

و  حفــظ  بــرای  مســجد  آموزشــی  جلســات  زمان بنــدی  برنامــه ی  6  اعــام 
گروه هــای ســنی و جنســی در طــول  كريــم ، بــه تفكيــک  صحيــح خوانــی قــرآن 

تعطيــات تابســتان

روز  دهم



        ضــرورت حضــور فعــال خانواده هــا در مســاجد

        آثــار و بــرکات »ارتبــاط بــا  مســجد« و نقــش آن در 
تحکیــم و تعالــي بنیــان خانــواده 

        اقدامــات پیشــنهادی و قابــل انجــام در ســطح 
مســاجد در در موضــوع خانــواده

        شیوه نامه ی طرح مسجد برقرار 

        اقدامات پیشنهادی و قابل انجام در سطح 
مساجد در خصوص »حمایت از کاالی ایرانی«

        شیوه نامه اجرایی پویش

» # کاالی_ایرانی_میخریم «

        شــیوه نامه اجرایی جشــنواره ی » خانواده برگزیده 
مسجدی «

        شــیوه نامــه اجرایــی ویــژه برنامــه دهــه تکریــم در 
ــجد مس

        شیوه نامه اجرایی همایش بانوان مسجدی

        ایده های مرتبط با دهه تکریم و غبارروبی مساجد

        شــاخص های امام جماعت مســجد طراز اســام 
چیست؟

ضمــــائم
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و  بالندگــی  و  رشــد  جهــت  در  الهــی  كانــون  تريــن  عالــی  و  مهمتريــن  مســجد 
و  هنــری،  خانوادگــی،  اجتماعــی،   ، فرهنگــی   ، علمــی  معنــوی،  شــكوفايی 
ايــن  بــود.  خواهــد  هســت  و  بــوده  مختلــف  اعصــار  در  مســلمانان  اقتصــادی 
ــد  ــه در عبوديــت و بندگــی خداون ك گذشــته از نقــش مهمــی  مكان هــای مقــدس 
داشــته اســت، اســباب عزتمنــدی و توانمنــدی مســلمين در زمينه هــای مختلــف 
علمــی، آمــوزش، تربيتــی و خانوادگــی و ... را ايفــا نمــوده اســت . شــايان ذكــر 
گــر جامعــه اســامی خواســتار نظــام خانوادگــی مطلــوب و سرشــار از معنويــت  اســت ا
و اخــاق بــوده و بــه دنبــال تحكيــم بنيــان خانــواده و شــكوفايی و پويايــی آن 
كانونهــای مقــدس و و بوســتان های الهــی و بهشــتی  اســت، می بايســتی بــه ايــن 
كانون هــای بيــداری و معرفــت و بصيــرت اســامی نيــز بــوده،  كــه در طــول تاريــخ 
كــه دارای فوايــد ارزنــده ای می باشــد و  بيشــتر توجــه نماينــد و ارتبــاط بــا مســاجد 
از اســباب عمــده ی وحــدت در نظــام خانوادگــی و اجتماعــی بــوده را حفــظ نماينــد 
تــا قله هــای رفيــع ســعادتمندی و پیشــرفت تــوام بــا افتخــار را در جهــان بپیماينــد 

ــند. ــان باش ــرای جهاني ــی ب ــت الگوي ــر جه و از ه

خانــواده و در ايــن بيــن، خاصــه مــادران بــه عنــوان اوليــن و بــا دوام تريــن عوامــل 
پايــگاه  بــه عنــوان مهــم تريــن  نيــز  بــوده و مســجد  رشــد شــخصيت فرزنــدان 
كاركردهــای مخصــوص بــه خــود، مــی توانــد در  عبــادی و اجتماعــی اســام بــا 
صــورت تعامــل و ايفــای نقــش ســازنده اش، بهتريــن و ســالم تريــن اثرگــذاری را بــر 
كــودكان، نوجوانــان و جوانــان داشــته باشــد. از ديــدگاه آمــوزه هــای اســامی  روی 
فرزنــد بــه عنــوان امانــت در دســت خانواده هــا بــوده و از ايــن رو آنهــا وظيفــه 
دارنــد تــا فرزندانشــان را دينــی، اخاقــی و مــودب تربيــت نماينــد. در ايــن رابطــه 
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نقــش مــادران از ديــدگاه بــزرگان دينــی و روانشناســی دارای اهميــت بيشــتری 
می باشــد و از طرفــی چــون وظيفــه تربيــت بســيار ســخت و ســنگين می باشــد، 
پايگاه هــای  عنــوان  بــه  كــه  مســاجد  از  خواســتن  يــاری  بــا  می تواننــد  والديــن 
تربيتــی و اخاقــی شــناخته می شــوند در ايفــای وظيفــه خــود بهتــر عمــل نماينــد. 
كاركردهــای مختلــف  ــا  ــد در ســطح مســجد طــراز اســامی ب البتــه مســاجد نيــز باي
كامــل تــری بتوانــد  تربيتــی، آموزشــی، تبليغــی ، عبــادی و.... باشــد تــا در ســطح 

ــد. ــرار نماي ــل برق ــم تعام ــن مه ــای اي ــا در ايف ــا خانواده ه ب
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1- مسجد كانون آرامش بخش و بازتاب آن در خانواده ي اهل مسجد:

 بــا حضــور والديــن و فرزندانشــان در مســجد و اقامــه ي نمــاز يــا شــركت در جلســات و 
مناســبت هاي ديني،  ســخنراني،  عزاداري و اعياد اســامي كه معمواًل در مســاجد برپا 
مــي گــردد، روحيــه نشــاط و آرامــش و شــادابي در خانــواده اهل مســجد مهيا مــي گردد. 
زيــرا مســجد خانــه ي خداســت و قرارگاهــي اســت كــه بــا نــام و يــاد خــدا آرامــش بر قلوب 

و اهــل خانــواده حاكــم مــي گــردد.

2- مسجد الهام بخش نظم و انظباط در زندگي خانوادگي:

كــه در اوقاتــي معيــن بويــژه همــراه بــا جماعــت و  كــه بــه انســان توصيــه شــده   نمــازي 
گــردد،  انســان را وقــت شــناس و منظــم مــي نمايــد. پرواضــح  حضــور در مســجد اقامــه 
اســت حضــور خانــواده اهــل مســجد در خانــه ي خــدا ضمن ثــواب و پــاداش فــراوان كه 
گــردد. زمينــه نظــم و وقــت شناســي در  از ناحيــه ي حــق تعالــي بــه آنــان عنايــت مــي 

زندگــي را نيــز بــه آنــان مــي آمــوزد.

 3- مهيــا ســاختن خانــواده اهــل مســجد در جهــت اعتــاي شــناخت و معرفت نســبت 
بــه ديــن و دســتورات دينــي: 

بــراي رســيدن بــه تكامــل، نخســتين گام كســب »معرفــت و بصيــرت« يعنــي نورانيــت 
كــه از يــك ســو بــه فهــم و مقــام واالي پــروردگار  دل و ديــده اســت. شــناخته و معرفتــي 
و از دوم ســو شــناخت ديــن برگزيــده ي آن يعنــي اســام و از ســوم ســو شــناخت نســبت 
بــه دســتورات ارزنــده ي آن بينجامــد سرمنشــاء ايــن معرفــت رســيدن بــه كمــال يعنــي 
قــرب الــي اهلل اســت كــه بخــش عمــده اي از آن را مــي تــوان در مســجد و اقامــه ي نمــاز 

جماعــت يافت. 
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 4- مســجد کانــون ايمــان و عبوديــت علــم و دانــش و معــارف قرآنــي و بازتــاب 
آن در زندگــي خانوادگــي:

ي  زمينــه  كــه  تاشــند  در  خــدا  ي  خانــه  در  حضــور  بــا  مســجد  اهــل   خانــواده 
رســد  مــي  بنظــر  گرداننــد.  مهيــا  خــود  در  را  انــدوزي  دانــش  و  كامــل  ايمــان 
بــه  كــه  بــود  ايــن  مســجد  دربــاره  اســام)ص(  مكــرم  نبــي  اهــداف  از  يكــي 
كجــا  كــه علــم و ايمــان بــا يكديگــر تــوام اســت يعنــي هــر  مــردم تفهيــم نماينــد 
كانــون تعليــم و تربيــت و علــم و دانــش نيــز مــي باشــد.   مســجد بنــا شــد، آنجــا 

5- مسجد عامل بازدارنده خانواده از انحرافات

خانــواده اهــل مســجد بــا حضــور در خانــه ي خــدا و اقامــه نمــاز نيــرو و جــان تــازه اي 
مــي گيرنــد و خــود را پیوســته در محضــر خداونــد مــي بيننــد و از اينكــه در محضــر الهــي 
گردنــد. در واقــع انــس بــا مســجد عامــل بازدارنــده از  معصيــت نماينــد، شرمســار مــي 
انحرافــات اســت. رســول خــدا )ص( در ايــن راســتا فرمــود:» كســي كــه بــا مســجد انــس 
گيــرد« )عزيــزي فضايــل و آثــار مســجد ص 50 بــه  گيــرد خــداي تعالــي نيــز بــا او انــس 

كنزالعمــال ج 7 ص 649( نقــل از 

خانــواده: کانــون  در  صبــر  و  اســتقامت  در  آن  پیامدهــاي  و  مســجد   -6 
كــه انــس حضــور در مســجد،  تمامــي وجودشــان را مملــو از  خانــواده ي اهــل مســجد 
عشــق بــه خــدا نمــوده از صبــر و نماز در زندگي كمك مي گيرنــد و در مقابل تند بادهاي 
مختلــف و شــبيخون هــاي فرهنگــي خود را نباخته و همــواره و با ثبات قــدم در صراط 
مســتقيم بــه حركــت خــود ادامــه مــي دهنــد و از دشــمنان خــدا و حضــرات معصوميــن 

)عليهــم الســام( و مغرضــان هراســي بــه خــود راه نمــي دهنــد.

 7- مسجد و امنیت خانوادگي و اجتماعي

 يكــي از آثــار و بــركات عمــده ي نمــاز »دوري از زشــتي هــا و منكــرات« اســت كــه خداونــد 
در ســوره ي عنكبــوت آيــه ي 45 بــه آن اشــاره نمــوده اســت. بديهــي اســت خانــواده 
كــه پیوســته در مســجد رفــت و آمــد دارد و از بــركات آن بهــره منــد شــدند،  خداونــد  اي 



41

را حاضــر و ناظــر اعمــال خــود مــي داننــد و پیوســته اهــل مراقبــه از خويشــتن بــوده و بــه 
محاســبه ي نفــس خــود مــي پردازنــد. از ايــن رو جامعــه از خانواده اهل مســجد و بطور 
كلــي از مســجديها نوعــي امنيــت خاطــر احســاس مــي كنــد و اعتمــاد به آنان نســبت به 

بقيــه افــراد جامعه بيشــتر اســت. 

8- مسجد و گسترش عواطف انساني در کانون خانواده:

 حضــور خانــواده اهــل مســجد، در بيــت اهلل،  زمينــه را بــراي آراســته شــدن بــه صفــات 
كنــد. زيــرا خداونــد زيباســت و زيبايــي را دوســت دارد.  زيبايــي الهــي فراهــم مــي 
 )ان اهلل جميــل و يحــب الجمــال( )نهــج الفصاحــه،  حديــث شــما 188 ص172(
در واقع با حضور در مســجد عواطف سرشــار انســاني و صفات پســنديده الهي در وجود 
انســان رشــد نموده و كانون خانواده محل آرامش و صداقت،  صميميت، مهرورزي، 
عفــو و گذشــت، تعــاون و همــكاري مــي گــردد و زمينــه را بــراي شــكوفايي اســتعدادها و 

نبــوغ و خاقيــت و نــوآوري فراهــم مي نمايد.

9- مسجد کانون حیا، غیرت، حجاب، و بازتاب آن در خانواده ي اهل مسجد:

مقــدس  جايــگاه  ايــن  بــراي  كــه  خاصــي  احتــرام  و  مســجد  در  حضورمــان  بــا 
ســخن  ســرزند،  خطايــي  مــا  از  نكنــد  كــه  هســتيم  مراقبــه  در  پیوســته  قائليــم 
كنــد ايــن مراقبــت بــه نوعــي زمينــه  بيهــوده اي يــا حركــت ناشايســتي از مــا بــروز 
زمينــه  ايــن حيــا در  كنــد. وســعت  مــي  فراهــم  مــا  از خداونــد در  بــراي حيــاي  را 
آورد. مــي  ارمغــان  بــه  نيــز  را  خانــواده«  در  »حيــا  بويــژه  زندگــي  ديگــر   هــاي 

10- مسجد و تكامل خانواده:

 نماز اين توانمندي را دارد كه بخاطر پشــتوانه عظيم معارف اســامي از انســان هاي 
عادي نمونه هاي فضيلت، تقوا و شــيفتگان كرامت انســاني و ره يافتگان به شــاخه 

طوبي تربيت نمايد. )ســعيد تهراني، فروغ نيايش، ص 108(
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11- خانواده ي اهل مسجد و برخورداري از انواع فضايل و کماالت:

 بــا حضــور در خانــه ي خــدا و انــس بــا مســجد و نمــاز انــواع فضايــل و كمــاالت بــراي 
ــون  كان ــر  كــه نتايــج ارزنــده ي آن عــاوه ب گــردد  ــا مــي  ــواده ي اهــل مســجد مهي خان

خانــواده در جامعــه نيــز بــروز مــي يابــد
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11 سخنرانی با موضوع سبک زندگی اسامی و بيان ويژگی های آن.

21 برگــزاری كارگاه هــای آموزشــی بــا موضــوع مديريــت خانــواده، اصــاح روابــط بيــن .
اعضــای خانــواده و ســبک زندگــی اســامی

31 حضــور در مراســمات شــادی و غــم خانواده هــای محلــه مســجد جهــت برقــراری .
ارتبــاط بــا آنــان و جــذب بــه مســجد

41 كوهپیمايــی و پیــاده روی خانوادگــی اهــل مســجد جهــت ايجــاد . برنامه ريــزی 
انــس و الفــت

51 كــم هزينــه خانوادگــی بــه ويــژه . گروهــی  طراحــی و اجــرای اردوهــا و زيارت هــای 
كــم درآمــد بــرای اقشــار 

61 برگــزاری جلســات هم انديشــی در مســجد و دعــوت از خانواده هــا جهــت بيــان .
تجــارب خــود در زمينــه ســبک زندگــی، مديريــت مصــرف و..

71 معرفی هفتگی كتاب با موضوعات مرتبط جهت تحكيم خانواده.

81 برگزاری جلسات مشاوره ی خانواده و حل اختافات خانوادگی به طور مستمر.

91 كانــون مداخلــه در بحــران طــاق در مســجد جهــت ارائــه مشــاوره های . تأســيس 
الزم و جلوگيــری از بــروز طــاق

101 ارســال دعــوت نامــه مكتــوب بــه خانواده هــا بــرای حضــور در نمــاز جماعــت يــا .
مراســمات مذهبــی و عزاداری هــا

111 برگزاری همايش خانه و مسجد و تقدير از خانواده های شركت كننده در نماز جماعت.



44

121 مصاحبــه بــا خانواده هــای موفــق مســجدی و چــاپ و توزيــع در قالــب مجــات .
و...

131 حضــور امــام جماعــت و افــراد برجســته و موجــه مســجد بــه صــورت دوره ای در .
منــازل همســايگان مســجد و احوالپرســی و رســيدگی بــه مشــكات آنــان

141 آشــنا كــردن خانواده هــا با عواقب طاق و آســيب های ناشــی از آن بــرای فرزندان .
و زوجين

151 تشكيل كارگروهی جهت رسيدگی به مشكات خانواده ها.

161 استفاده از ظرفيت فضاهای مجازی در آموزش خانواده ها.

171 اهداء محصوالت فرهنگی و آموزشی به خانواده های مسجدی.

181 كارگروهــی جهــت بررســی علــل طــاق خانواده هــای محلــه مســجد و . تشــكيل 
راه هــای مقابلــه بــا آن
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طرح يک دغدغه:

كــرده ام، ايــن اســت كــه مســجد بايســتی  كــه بنــده بارهــا ايــن راعــرض  "يــک نكتــه ای 
برقرار باشد؛ كه حاالخب ]باتوّجه به[ آمارهايی كه بيان كردند، بحمداهلل تاحدودی 
كــرده لكــن بايدكامــل بشــود. وقــت نمــاز، مســجد بايــد  گويــا اين جورشــده، تحّقــق پیدا
ــد  ــا را برايــن باي ــد نمازجماعــت برگزاربشــود؛ بن ــاز باشــد. هرســه وقــت درمســجد باي ب
كــه هرســه وقــت  كنيــد توانايــی نــدارم  گذاشــت. حــاال ممكــن اســت بنــده مثــًا فــرض 
بــروم، خــب يــک نفرديگــر را حتمــًا آنجا بگذارم كه ســه وقت دراين مســجد نمــاز اقامه 
بشــود. ودِرمســجد از پیــش از ظهركــه بــاز می كننــد بــرای نمــاز ظهروعصــر، تــا شــب بعد 
از نمــاز عشــا بــاز باشــد؛ اين جــور نباشــد كــه دِرمســجد را ببندند. بنده شــنيدم بعضی ها 
می گفتنــد »عصــری وارد تهــران شــديم، نمازظهروعصرمــی خواســتيم بخوانيــم، 
دِرهرمســجدی رفتيــم بســته بــود«؛ البّتــه مــال چنــد ســال پیــش اســت؛ نــه، مســجد 

بايــد بــاز باشــد." 

ــا ائمــه جماعــات مســاجد اســتان تهــران  فرمايشــات رهبــر معظــم انقــاب در ديــدار ب
 1395/5/31

برنامه های پیشنهادی

برنامه ريــزی و طراحــی راهكارهــای مناســب بــرای اداره مســجد توســط خــود 	 
ــی محــل. مردمــی بــودن مســجد الزمــه  مســجد برقــرار اســت مــردم و اهال

بــاز بــودن درب مســجد از بعــد از اذان و نمازجماعــت صبــح تــا طلــوع آفتاب، بعد 	 
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از اذان و نمــاز جماعــت ظهــر و عصــر تــا غــروب آفتــاب و تــا ســاعتی بعــد از اذان و 
نمــاز جماعــت مغرب و عشــا

برگــزاری جلســه ی توجيهــی بــا هيئــت امنــا، خــادم مســجد و ســاير دســت 	 
انــدركاران مســجد جهــت تبيیــن اهميــت اقامــه ی نمــاز جماعــت در ســه وعــده 
)بــه ويــژه نمــاز جماعــت صبــح( و بــاز بــودن درب مســجد در ســاعات ميانــی روز

پیشــنهاد می شــود در غيــر از زمــان اقامــه نماز جماعت، بــرای جلوگيــری از اتاف 	 
انــرژی در شبســتان اصلــی مســجد، فضــای كوچكتــری از مســجد بــرای اقامه ی 

گــردد. نمــاز فراهم 

فراخــوان، جــذب، آمــوزش و ســازماندهی خادمــان افتخــاری در راســتای تأميــن 	 
نيــروی انســانی كافــی بــرای تحقــق مســجد برقــرار

تأميــن هزينه هــای مترتــب بــر بــاز بــودن درب مســجد بــه ويــژه هزينــه انــرژی و 	 
گرمايش و ســرمايش محيطی، از طريق مديريت درآمدهای مســجد و يا رايزنی 
بــا ارگان هــای مســئول بــرای جلــب حمايــت )شــهرداری، اداره اوقــاف، ســتاد 

اقامــه نمــاز و ...(

برنامه ريــزی و هماهنگــی بــا نهادهــای متولــی برقــراری امنيــت بــه ويــژه نيــروی 	 
انتظامــی و همچنيــن اســتفاده از ظرفيــت پايــگاه بســيج جهــت تأميــن امنيــت 
ــاز بــودن درب مســجد و بــه خصــوص در هنــگام نمــاز  نمازگــزاران در ســاعات ب

جماعــت صبــح 

كارت دعــوت و دعــوت از همســايگان مســجد بــرای حضــور در نمــاز 	  طراحــی 
جماعــت و مشــاركت در برنامه هــای مســجد

تقديــر از نوجوانــان و جوانانــی كــه بــه صــورت مســتمر در نمــاز جماعــت )بــه ويژه 	 
نمــاز جماعــت صبــح( شــركت می كننــد، در جمــع نمازگــزاران 

توليــد محتواهــای اثرگــذار )بروشــور، كتابچــه و...( بــا موضــوع اهميت و فضائل 	 
اقامــه نمــاز جماعــت در مســجد )بويــژه اقامــه نمــاز جماعت صبح(
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نصب طرح های گرافيكی مخصوص روايات اقامه نماز جماعت صبح	 

خطابــه بــا موضــوع فضائــل ســحرخيزی و عبــادت در بيــن الطلوعيــن و فضائــل 	 
اقامــه نمــاز جماعــت صبــح

تــدارک پذيرايــی بعــد از نمــاز صبــح حتــی المقــدور تــدارک صبحانــه مختصــر يــا 	 
چــای و...

ورزش صبحگاهی اهالی مسجد بعد ازاقامه ی نماز جماعت صبح 	 

مناجات خوانی يا قرائت زيارت عاشورا بعد از اقامه ی نماز جماعت صبح	 

كوهنــوردی دســته جمعــی و يــا پیــاده روی خانوادگی اهالی مســجد در روز جمعه 	 
بعــد از اقامــه ی نمــاز جماعــت صبح و دعــای ندبه

 مراعــات حــال همســايه های مســجد در پخــش اذان صبــح )عــدم پخــش قــرآن 	 
قبــل از اذان و دعاهــای بعــد از اذان(

اســتفاده از طلبه هــای ســاكن محلــه مســجد جهــت امامــت نمــاز جماعت صبح 	 
)در صــورت عــدم توانايــی حضــور امــام جماعــت راتــب(

تهيــه ليســتی از اعضــای داوطلــب جهت تمــاس گرفتن و بيــدار كردن آنهــا برای 	 
حضــور در نمــاز جماعت صبح
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رهبر معظم انقاب، چند ســال اخير را با عناوين اقتصادی مزين فرموده اند تا گامی 
در راســتای حمايــت از اقتصــاد ملــی و رشــد و شــكوفايی اقتصــاد كشــور برداشــته شــود. 
ايشــان همچنيــن در اواخــر ســال 1392 سياســت های كلی »اقتصاد مقاومتــی« را اباغ 
كردنــد تــا بــا اجــرای ايــن سياســت ها بتــوان زمينه هــای مقــاوم ســازی اقتصــاد كشــور 
كــرد. رهبــر انقــاب  در مقابــل تكانه هــا و شــوک های وارده بــه اقتصــاد كشــور را فراهــم 
همچنيــن در آغــاز ســال جــاری، عنــوان »حمايــت از كاالی ايرانــی« را بــه عنــوان شــعار 
ســال برگزيدنــد كــه قطعــا تحقق اين شــعار نقش تعيین كننــده ای در موفقيت اقتصاد 
مقاومتــی دارد. امــا رســيدن بــه ايــن مهــم عزمی ملــی و اراده ای همگانی می طلبد و هر 

يــک از افــراد جامعــه بايــد در ايــن مســير ياری رســانی كننــد. 

كــه مقــام معظــم رهبــری در پیــام نــوروزی در خصــوص حمايــت از كاالی  همانطــور 
ايرانــی فرمودنــد، »ايــن فقــط مربــوط به مســئولين نيســت؛ آحاد مّلت همــه می توانند 
در ايــن زمينــه كمــک كننــد و بــه معنــای واقعــی كلمــه وارد ميــدان بشــوند.« بنابرايــن 
مســاجد بــه عنــوان مجموعــه ای كــه حضور اقشــار مختلــف را در خــود دارد، می توانند 
بســتری بــرای كار فرهنگــی در ايــن حــوزه باشــند و در عمــل و گفتــار مــردم را تشــويق و 

ترغيــب بــه مصــرف كاالی داخلــی كننــد. 

از جمله برنامه هايی كه می تواند در دستور كار مسجد قرار بگيرد:
گفتمان سازی :

گفتمان ســازی بــا برنامــه ريــزی و اجــرای يــک ســری برنامــه هــای منظــم بايــد صــورت 
بگيــرد كــه مهمتريــن آن تكــرار و يــادآوری اســت. البتــه بــه نكتــه بايــد توجه داشــت كه 
ايــن تكــرار نبايــد مــال آور باشــد. بــه شــكلی كــه مــی تــوان با ايجاد تنــوع در شــيوه های 
ارائــه ی مطلــب و همچنيــن اســتفاده از روش هــای غيــر مســتقيم، از بــروز ايــن آســيب 
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جلوگيــری كرد.آمــوزش و توجيــه نمازگــزاران مســجد و بــه خصــوص فعــاالن تشــكل 
ــزوم حمايــت از كاالی ايرانــی و  ــاره مــورد ل ــا برگــزاری جلســاتی درب هــای مســجدی، ب
كارشناســان  دعــوت از اســاتيد مجــرب )در خصــوص دعــوت از اســاتيد می تــوان از 

معاونــت فرهنگــی مركــز كمــک گرفــت(

كاوی بيانــات  همچنيــن بازخوانــی فرمايشــات مقــام معظــم رهبــری در ايــن مــورد و وا
كار امــام محتــرم جماعــت و  فعــاالن  ايشــان بــرای درک بهتــر موضــوع بايــد ســرلوحه 

مســجدی قــرار بگيــرد.

فرهنــگ ســازی مصــرف کاالی داخلــی بــا دومحــور اصــاح الگــوی مصــرف و 
اســتفاده از تولیــد داخلــی:

• ــا اســتفاده از پوســترهای طراحــی شــده و موجــود، محتواهايــی 	 ــوان ب می ت
ــجد،  ــل مس ــه مث ــد محل ــت و آم ــر رف ــی پ ــای عموم ــرد و در مكان ه ك ــاده  آم
كــرد. صف هــای نانوايــی، شيشــه ی مغازه هــای پــر رفــت و آمــد و… نصــب 

• می تــوان يــک ســری از افــراد مؤّثــر بر فرهنگ عمومی مثــًا ائمه ی جماعت، 	
مداح هــا، اســاتيد دانشــگاه هــا، معلمــان و… را بــرای تذكــر دادن مطلــب 

كــرد. توجيــه 

• كاالهــای صهيونيســتی متهمــان رديــف اول بــرای اخــراج از كشــور هســتند. 	
كــه در چنيــن شــرايطی دســت گذاشــتن روی آن هــا مؤثرتــر اســت. بــا معرفــی 

گاه ســازی نمايیــد. ليســتی معتبــر از كاالهــای صهيونيســتی آ

• تقديــر از ادارات و كســبه ی اســتفاده كننــده از محصــوالت خــوب داخلــی، در 	
مســجد و پارچــه زدن در محــل و… كــه مثــًا می توانــد بــا مراجعــه ی عمومــی 
بــرای خريــد، گل دادن دســته جمعــی، نصــب بنــر يــا پــرده تقديــر و… صورت 

بپذيرد.

• در 	 ايرانــی  كاالی  از  اســتفاده  ترويــج  در  ابتــكارات  مســابقه ی  برگــزاری 
ــا  ــا صحبــت ب ــوان ب كــردن مــدارس می ت ــر  ــرای درگي خانواده  هــا و كســبه )ب
كار را بــه  مديــر مدرســه يــا امــور تربيتــی و بســيج مدرســه و… بخشــی از ايــن 
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كــرد.) صــورت مســابقه ی ايــده در مــدارس برگــزار 

• انجــام حركــت هــای مشــابه فرهنگ ســازی مصــرف توليــد داخــل كــه در بــاال 	
ذكــر شــد بــه جهــت ترويــج فرهنــگ صرفــه جويــی. )ماننــد انجــام تبليغــات، 
توليــد و توزيــع محتواهــای تبليغــی و ترويجــی، برگــزاری جلســات تبيینــی و 

)...

• ســخنرانی در مســجد در خصــوص هدايــای ســفرهای زيارتــی و ترغيــب 	
ــه ســوغات ســفرهای خارجــی از داخــل كشــور از قبــل از  ــه تهي ــزاران ب نمازگ
مســافرت. حتــی می تــوان بــا فروشــگاهی كــه اجنــاس ايرانــی عرضــه می كنــد 
بــرای ايــن موضــوع هماهنــگ كــرد و تخفيفاتــی بــرای اهالی مســجد در نظر 

گرفــت. 

بسترسازی برای تولید، توزیع و يا معرفی کاالها و يا محصوالت ایرانی

• كــز توليــدی ماننــد قالی بافــی، شــيرينی پــزی، توليــدی لبــاس، 	 تقويــت مرا
كــه نقــش مهمــی در  ــا دامــی  پــرورش قــارچ و ديگــر طرح هــای كشــاورزی ي

ايجــاد اشــتغال و توليــد داخلــی داشــته اســت، از ســوی مســئولين مســجد

• شناســايی ظرفيت هــای محلــه و منطقــه و برنامه ريــزی بــرای اســتفاده 	
كثــری از منابــع موجــود بــرای رونــق كســب و كار اهــل محــل و كمــک بــه  حدا

معيشــت مــردم

• مســتند ســازی  و انتشــار تجربيــات موفــق توليــدی و يــا توزيعــی از ســوی 	
گذشــته بــه ايــن امــور مبــادرت داشــته اند.  كــه در  مســاجدی 

• كاالی ايرانــی را در مســاجد خــود دعــوت 	 تمــام مســاجد، توليد كننــدگان 
نمــوده، و از آنهــا درخواســت شــود، رونــد رشــد توليــد خــود را بــرای مــردم 

تشــريح نماينــد.

• برگــزاری نمايشــگاه از آثــار و توليــدات كارآفرينــان محله و منطقــه و تجليل از 	
نخبــگان كارآفريــن در مســجد و در جمع نمازگــزاران
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• يــک قســمت از تابلــو اعانــات مســجد را اختصــاص بدهيــد بــه معرفــی 	
كننــد . كاالهــای ايرانــی را معرفــی مــی  كــه  كاالهــای ايرانــی و يــا ســايت هايــی 

• كارگاه و جلســات ســخنرانی و هم انديشــی بــا دعــوت از اســاتيد 	 برگــزاری 
كارآفرينــی مجــرب حــوزه 

• كــه فقــط چــای ايرانــی مــی خرنــد؛ شــما هــم بــه جمــع 	 مســاجدی هســتند 
ــد.  ــذورات خارجــی را هــم نپذيري ــد. ن آن هــا بپیوندي

• هدايــای مســابقات مختلــف متاســفانه خيلــی وقــت هــا از توليــدات خارجــی 	
كنيــد. ايرانــی بــودن  كنتــرل ايــن مســاله تدبيــر  ــرای  انتخــاب مــی شــود. ب

هديــه خــودش بايــد تبليــغ بشــود. 

فرهنگ سازی مقاومت

• ايجــاد روحيــه اميــد و طــرد يــأس و نااميــدی و بدبينــی. هم چنيــن بايــد 	
كــه همــه ی مشــكات مــا بــه تحريــم و غــرب برنمی گــردد  مــردم را توجــه داد 
ــا مديريــت صحيــح در داخــل كشــور قابــل حــل اســت. و بخشــی از مســائل ب

• پخــش فيلــم و برگــزاری ســخنرانی بــا موضــوع ضــرورت مقاومــت در مســجد 	
ــخنران  ــوت از س ــب و دع ــای مناس ــه فيلم ه ــوص تهي ــارک و …)در خص و پ

گرفــت( كارشناســان معاونــت فرهنگــی مركــز كمــک  می تــوان از 

• برگــزاری نمايشــگاه پوســتر و عكــس مــا می توانيــم بــر اســاس محتــوای 	
موجــود در فضــای وب

• پی گيــری جمــات مســئولين كشــورهای متخاصــم )اســرائيل و آمريــكا و 	
اروپــا( و همين طــور كشــورهای دوســت در مــورد مقاومــت مــردم ايــران و اثــر 

ــی ــای عموم ــا در مكان ه ــب آن ه ــا و نص ــتن تحريم ه نداش

• فرســتادن پیامــک بــه مــردم محلــه بــا شــعر، جمــات مفهومــی مربــوط بــه 	
كشــور و…. كاالی ايرانــی، مقاومــت مــردم، اعــام دســت آوردهای  حمايــت از 
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نــام گــذاری ســال 97 بــه نام حمايــت از كاالی ايرانی توســط رهبــر معظــم انقاب 
كــو سيســتم اقتصــاد  كار كشــور در ا و تاكيــد ايشــان بــه توســعه فضــای كســب و 
مقاومتــی كــه نــگاه درون زا و بــرون نگــر را در مختصــات اقتصــاد ملــی تبيیــن مــی 
ــون توجــه مســئوالن،  كان ــی را در  ــه توليــد داخل ــار ديگــر اهميــت توجــه ب كنــد، ب
رســانه هــا، مــردم و فعــاالن اقتصــادی در ابتــدای ســال جديــد قــرار داد. ايــن بــرای 
چندميــن بــار پیاپــی در ســال هــای اخير اســت كــه در ادامــه روند نام گذاری ســال 
هــا توســط ايشــان، موضوعــی اقتصــادی در نظــر گرفتــه مــی شــود و بر اهميــت آن 

تاكيــد مــی گــردد.

در ادامه مباحث فوق و در راستای نقش آفرينی مساجد در نيل به اين اهداف مهم، 
كمپیــن » #كاالی_ايرانی_ميخريــم «، بــا عــزم ملــی در خريــد محصــوالت و خدمــات 
ايرانــی و بــا مشــاركت حداكثــری اهالــی مســاجد اجرايــی مــی شــود. مركز رســيدگی به 
امور مساجد در سطح ستاد با برنامه ريزی برای اجرای دقيق اين كمپین اقدامات 
متعددی انجام داده اســت اما مســاجد در زمينه فرهنگ ســازی اين مســئله نقش 
اساســی دارنــد و كار اصلــی بايــد در خــود مســاجد و توســط مــردم صــورت پذيــرد.

كمپیــن تبليغاتــی بــه معنای اســتفاده از كانــال های مختلف برای رســاندن پیام 
تبليغاتــی اســت. يــک پیــام يكســان بــا شــعار و تمــی مشــترک از طريــق رســانه هــا 
و بســترهای مختلــف، كــه در برخــی مواقــع ثابــت هســتند، بــه اشــتراک گذاشــته 
مــی شــود. ايــن تبليغــات كــه بــه اشــكال مختلــف توليــد مــی شــوند، در يــک زمان 
مشــخص و بــه صــورت هماهنگ امــا از روش هــای گوناگونی با مخاطب ارتباط 
برقــرار می نماينــد. چهارچــوب زمانــی عرضه كمپیــن  های تبليغاتی ثابت بــوده و 

از قبــل مشــخص مــی شــود. 
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يک کمپین می تواند اهدافی از قبیل اهداف ذيل را دنبال کند:

• گاهی بخشی به مردم در مورد موضوع كمپین	 اطاع رسانی و آ

• قانع كردن مخاطبان برای همراه شدن در مسير	

• ارائــه راهــكار و آســان ســازی حضــور مــردم در تحقــق اهــداف كمپیــن 	
)شــركت در يــک فعاليــت اجتماعــی يــا مشــاركت اقتصــادی( 

مراحل اجرای کمپین در مسجد:

اجــرای ويژه برنامــه در اوليــن شــب دهــه تكريــم بــا هــدف ترويــج شــعار . 1
#كاالی_ايرانی_ميخريــم

تشكيل تيم مطالعاتی و تهيه محتواهای الزم. 2

طراحی تراكت و بروشورهای تبليغاتی. 3

ارســال پیامک هــای فرهنگ ســاز بــا محتــوای تبليغــی و ترويجــی از . 4
طريــق ســامانه پیامكــی مســجد

تهيه و تدوين محتواهای الزم برای ارائه در تابلو اعانات مسجد. 5

تهيــه محتواهــای مناســب و اثرگــزار بــرای پخــش از سيســتم های . 6
صوتــی و تصويــری مســجد

كانــال مســجد در . 7 اســتفاده از ظرفيــت شــبكه هــای اجتماعــی )گــروه يــا 
ــی( شــبكه های پیام رســان داخل

ارائــه ديدگاه هــای . 8 بــرای  نظــران  و صاحــب  از ســخنران ها  دعــوت 
تخصصــی بــه مــردم

برپايی جلسات كرسی آزاد انديشی با موضوع حمايت از كاالی ايرانی. 9

دعوت توليدكنندگان داخلی برای شــركت در كمپین و ارائه تجربيات . 10
موفق
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ارائــه مشــاوره بــه مــردم در حــوزه اســتفاده از كاالی ايرانــی و ميــا معرفــی . 11
بــه افــراد مطلــع و صاحب نظــر

چــاپ برگه هايــی بــا نوشــته: #كاالی_ايرانی_ميخريــم و گرفتــن عكس . 12
از افــراد بــا در دســت داشــتن ايــن برگه هــا

گرفتــن عكــس از . 13 چــاپ بنــر بــا نوشــته: #كاالی_ايرانی_ميخريــم و 
نمازگــزاران بــا زمينــه ايــن بنــر بــه صــورت فــردی و جمعــی

راه اندازی مسابقه بهترين عكس با شعار #كاالی_ايرانی_ميخريم . 14

راه اندازی نمايشگاه عكس از بهترين عكس های رسيده. 15
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مقدمه:

     نهـاد مسـجد و خانـواده هـر دو از اهميـت ويـژه ای در تربيت انسـان برخوردارنـد 
طوريكه نهاد مسـجد همـواره مكمـل نقـش نهـاد خانـواده در تربيـت دينـی انسـانها 
بوده اسـت. ليكـن امروز نهادهـای هم عـرض متولـی تربيت و يـا مدعی تربيـت، 
زياد شـــده اند و ابزارهای تربيتـــی كه همان رســـانه ها باشـــند بـــه شـدت گسـترش 
يافته انـــد؛ از طرفــی نيــز ســـبک زندگـــی جديــد )زندگــی ماشـــينی و شهرنشـــينی( و 
فرهنـگ منحـط غـرب، از طريـق نفـوذ در نهادهـا و ابزارهـای رسـانه ای، بر نظام 
خانـواده مؤثـر واقـع افتـاده و عاوه بـر مواجـه سـاختن كاركردهـای آن بـا مشـكل، 
آســـيبهای فـــراوان بـــدان وارد نموده انـد. نتيجـه آنكـه نقـش تأثيرگذار مسـجد بر 

خانـــواده در تربيـــت، با چالش مواجه شـــده اسـت.

   بــا توجــه بــه مطالــب فــوق و بــا عنايــت بــه اهميت ارتبــاط خانواده ها با مســاجد، 
مركــز رســيدگی بــه امــور مســاجد، در ســال 97 زمينــه ســازی جهــت حضــور مؤثــر و 
خانوادگــی نمازگــزاران در مســاجد و آمــاده نمــودن شــرايط مســاجد بــرای ايــن امــر 

مهــم را بــه عنــوان اولويــت اول در دســتور كار خــود قــرار داده اســت. 

   لــذا در اوليــن گام، جهــت شناســايي و معرفــي الگوهــای دردســترس و تجليــل از 
خانواده هــای برتـــر مســجدی، بــا هــدف زمينـــه سازي بـــراي توســعه ی ارزشــهاي 
ــواده و مســجد،  ــد ميــان خان ــي، افزايــش نشــاط اجتماعــي و تقويــت پیون متعال
ــات  ــرم جماع ــه ی محت ــه ائم ــر مســجدی، ب ــواده برت ــواره ی خان ــزاری جشنـ برگ

ــردد. پیشــنهاد می گ

حضــور  افزايــش  موجبــات  می تــوان  ســويی  از  جشــنواره،  ايــن  برگــزاری  بــا 
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خانواده هــای هــر محــل در مســاجد را فراهــم نمــود و از ســوی ديگــر می تــوان 
بــه ايــن واســطه، شــاهد رونــق فعاليت هــای فرهنگــی و تربيتــی در مســاجد بــود. 
گرانبهــا بــه عنايــت مســئوالن و  ادامــه ی ايــن مســير و اســتفاده از ايــن ظرفيــت 
كارگــزاران مســجد وابســته می باشــد. اميــد مــی رود ايــن برنامه، بــا لطف و محبت 
ائمــه محتــرم جماعــات در مســاجد اســتان تهران آغــاز گــردد و به زودی شــاهد آثار 

پــر خيــر و بركــت آن باشــيم.

اهداف جشنواره:

زمينه ســازی بــروز اســتعداد و خاقيــت خانواده هــای مســجدی و افزايــش نشــاط 	•
اجتماعی.

ايجــاد پیونــد و رابطــه ی مســتحكم ميــان خانــواده و مســجد به واســطه ی 	•
حمايــت معنــوي از ايشــان. 

الگوســازي شايســته بــراي خانواده هــا و كمــك در جهــت رشــد و ارتقــای جامعه ی 	•
هدف.

شناســايي افــراد مســتعد و توانمنــد محلــه و مســجد و برنامه ريــزي مناســب بــراي 	•
ســازماندهی ايشــان بــا محوريت بيــت اهلل.

 محورهای جشنواره:

خانواده ايثارگر )خانواده جانباز يا خانواده شهيد(( 1

خانواده برتر در زمينه ی فعاليت های قرآنی و مذهبی( 2

خانواده برتر در زمينه ی علم و فناوری ، اختراع و ابتكار( 3

خانواده برتر در عرصه های هنری ( 4

خانواده برتر در فعاليتهای اجتماعی( 5

خانواده برتر در رشته های ورزشی( 6

خانواده برتر در زمينه ی كارآفرينی و صنعت( 7
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ســاير محورهــا، متناســب بــا ظرفيــت محــل و تشــخيص شــورای فرهنگــی ( 8
مســجد

شیوه ی اجرا:

   ايــن جشــنواره در ســطح مســجد برگــزار می گــردد و در صــورت دريافــت بازتــاب 
گيــر شــدن آن، افــراد برگزيــده ی مســاجد به جشــنواره ی اســتانی راه  مثبــت و فرا
می يابنــد و در مرحلــه ی اســتانی نيز برگزيدگان مورد تقديــر قرار خواهند گرفت. 
جهــت برگــزاری بهتــر و اثر بخشــی بيشــتر ايــن جشــنواره، مــوارد ذيــر پیشــنهاد 

می گــردد:

اعــام فراخــوان برگــزاری همايــش در ســطح محلــه بــا نصــب اطاعيــه و . 1
اطاع رســانی چهــره بــه چهــره.

و . 2 برنامه ريــزی  جهــت  مســجد،  فرهنگــی  شــورای  جلســه  برگــزاری 
وقــت. ع  اســر در  جشــنواره  برگــزاری  بــرای  مســجدی  فعــاالن  بــا  همفكــری 

انتخــاب يــک نفــر از اعضــای شــورا بــه عنــوان دبيــر برگــزاری جشــنواره در . 3
مسجد.

تعيیــن تيــم داوری فرهيختــه و معتمــد بــرای بررســی مــدارک، گواهی هــا  . 4
ومســتندات شــركت كنندگان و انتخــاب نفــرات برتــر.

تهيــه لــوح تقديــر و هدايــای مناســب و در شــأن برگزيــدگان )بــا توجــه بــه . 5
بضاعــت و تــوان مســجد(.

برگــزاری مراســم اختتاميــه ی جشــنواره در يــک زمــان مناســب و معرفی و . 6
تجليل خانــواده برگزيده.

  چند يادآوری : 

• بــه منظــور شــناخت و معرفــي چهره هــاي برتــر در زمينــه ی مســابقات و 	
جشــنواره هاي منطقه اي، ملی و بين المللي، كســب مقام ها و امتيازات 
3 ســال اخيــر و در زمينــه ی رتبه هــای علمــی و تحصيلــی، 2 ســال اخيــر 
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مبنــاي تقديــر اســت .

• در انجــام فراخــوان و انتخــاب خانــواده برتر، تمركز بر محدوده ی مســجد 	
باشــد. )منتخبين در محدوده مســاجد ديگر نباشد.(

• مســاجد مجــاور مــی تواننــد در اســتفاده از ظرفيــت خانواده هــای محــل، 	
شــورای مشــترک جهــت هماهنگــی تشــكيل دهنــد.

• امــام جماعت هــای محتــرم می تواننــد بــا توجــه بــه اهميــت موضــوع، از 	
منابــع مالــی مســجد و يــا از طريــق خيريــن و خانواده هــا به عنــوان اولويــت 
اول تأميــن اعتبــار نماينــد و در صــورت ضــرورت، بــا جلــب مشــاركت 
دســتگاه های دولتــی، جوايــز متناســبی بــه منتخبيــن إهــدا نماينــد و 

كيفيــت برگــزاری برنامــه را افزايــش دهنــد .
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در ابتــدا ائمــه محتــرم جماعــات می بايســت برگــزاری ويژه برنامــه 
كار شــورای فرهنگــی  دهــه تكريــم و غبارروبــی مســاجد را در دســتور 
مســجد قــرار دهنــد و بــا كمــک اعضــا بــه برنامه ريــزی در ايــن خصوص 
ــا انجــام تبليغــات، ســخنرانی و ارتبــاط چهــره بــه  بپردازنــد. ســپس ب
چهــره، از نمازگــزاران، مســئولين، معتمديــن و ســاير اهــل محل جهت 
مشــاركت در امــر غبارروبــی و عطرافشــانی مســجد و برگــزاری برنامه ای 
ويــژه، دعــوت بــه عمــل می آورنــد و از تمــام ظرفيت هــای محــل بــرای 
كــه توصيــه  اجــرای ايــن برنامــه اســتفاده می نماينــد. در ايــن برنامــه 
می گــردد در فضايــی شــاد و جــذاب برگــزار شــود، می تــوان از حضــور 
برخــی چهره هــای مطــرح در ســطح محــل و يــا شــهر همــراه بهــره بــرد. 
همچنيــن جهــت غنــای بيشــتر برنامــه، مــوارد ذيــل پیشــنهاد می گــردد:

قــرار دادن پايــه و بنــر دهــه ی تكريــم و غبارروبــی مســاجد در معــرض ديــد اهالــی . 1
محــل و همســايگان 

نصــب آيــات واحاديــث مرتبــط بــا فضايــل حضــور در مســجد و خدمــت به مســجد . 2
در معــرض ديــد نمازگــزاران 

اعــام فراخــوان در مســجد و محيــط پیرامونــی بــرای جلــب مشــاركت مردمــی در . 3
ــرای تعــداد  ــاد امــكان نقش آفرينــی ب ــازی بيــت اهلل و ايج ــی و زيباس ــر غبارروب ام

بيشــتری از عاقمنــدان و اقشــار مختلــف مــردم.

قرائت و توجه به مفاهيم فرمايشــات رهبر فرزانه انقاب )مد( در موضوع مســجد، . 4
در جمع نمازگزاران 
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برگزاری مســابقات مختلف فرهنگی با موضوع اهميت و جايگاه حضور جوانان . 5
در مسجد 

تجليل از زحمات اعضای هيأت امنا و خادم مسجد در جمع نمازگزاران. 6

تجليل از برخی از افراد باسابقه مسجد و .... 7

دعوت از يک سخنران برجسته و مطرح . 8

ارائه سرود توسط گروه سرود يكی از مساجد.. 9

هماهنگی با پزشــكان متخصص تغذيه و طب ســنتی  برای حضور در مســجد . 10
و ارائــه توصيه هــای عمومــی پزشــكی بــه نمازگــزاران بــا اولويــت موضوعــات 

پیشــگيرانه مثــل ديابــت، چاقــی، ســرطان، تغذيــه ی ســالم و ...

هماهنگی با ستاد خبری برای انعكاس اخبار. 11
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ماده اول :شرح برنامه:

بــا توجــه بــه اهميــت موضــوع بانــوان و لــزوم تقديــر از تاش هــا و زحمــات بانــوان فعــال 
مســجدراه اندازی شــبكه بانــوان مســجدی، همايــش بانــوان فعــال در مســجد برگــزار 
مــی شــود. در ايــن برنامــه بايــد از تمامــی خواهــران فعــال مســجد و از همــه تشــكل ها 

دعــوت بــه عمــل بيايــد.

ماده دوم: اهداف

• شناسايی و فراخوان بانوان فعال و موثر مسجدی	

• جريان سازی فرهنگی در حوزه فعاليتهای بانوان   	

ويكردها ماده سوم: ر

• تصحيــح نــگاه وتقويــت اقــدام وعمــل در خصــوص ارتقــاء شــأن بانــوان در 	
مســاجد

• فراهم سازی امكان حضور كريمانه و بامنزلت بانوان در مساجد	

• تقويت مشاركت بانوان در برنامه های فرهنگی واجتماعی	

ماده چهارم: زمان

بهتــر اســت ايــن برنامــه در دهــه تكريــم و روز يكشــنبه 23 ارديبهشــت برگــزار 
گــردد.
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ماده پنجم: مكان برگزاری

مــكان برگــزاری ايــن همايــش، بســته بــه ظرفيــت مســجد و برنامه هــای 
پیــش بينــی شــده، می توانــد در شبســتان يــا ســالن اجتماعات مســجد برگزار 

شــود..

ماده ششم: محتوای همايش

اهــم برنامــه هــای پیــش بينــی شــده در همايــش، تــاوت كام اهلل مجيــد، 
كليــپ  اجــرای ميــان برنامه هــای مناســب نظيــر ســرود، تواشــيح يــا پخــش 
و... ، ســخنرانی امــام محتــرم جماعــت، پذيرايــی، اهدايــه هديــه يادبــود به 

بانــوان برگزيــده و بســته هــای فرهنگــی و ... خواهــد بــود.

و  عملكــرد  گــزارش  ارائــه  بــرای  زمينــه ای  شــود  تــاش  االمــكان  حتــی 
گــردد. فراهــم  مســجد  بانــوان  تشــكل های  فعاليت هــای 

ماده نهم: تبلیغات و مستند سازی

پوشــش مناســب تبليغــی و رســانه ای، انجــام تبليغــات محيطــی و منطقــه 
ای برنامــه، جــزء نــكات حايــز اهميــت و از شــاخص هــای مثبــت در ارزيابــی 
برنامــه هــا توســط مركــز مــی باشــد. تهيــه فيلــم، عكــس و طراحــی و چــاپ 
پوســتر، بنــر و ســاير اقــام تبليغاتــی و توزيــع مناســب آنهــا از مــوارد مــورد توقــع 

در ايــن همايــش هاســت.

ماده دهم : ارايه گزارش

مســاجد می بايســت پــس از برگــزاری همايش گــزارش مكتوب و تصويــری را 
بــه ناحيــه مربوطه ارســال نمايند.
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سام همسايه
“همســايه” و همســايگان شايســته در احاديــث دينــی، حقيقتــا مرواريدهائــی در شــهر  
اســامی هســتند كــه بــه موجــب آنهــا شــهرها بركــت يافتــه و آبــادان می گردنــد. چنانچه 
كــرم)ص( می فرماينــد: خــوش همســايگی، شــهرها را آبــاد و عمرهــا را زيــاد  پیامبــر ا
كــه در آن همســايه بســيار مــورد  می كند)الكافــی، ج 4، ص 491(.يكــی از مكان هايــی 
كــه نســبت بــه آن مــكان  ســفارش اســت و از ســويی همســايه را ســفارش نموده انــد 
موظــف و مســئول باشــد، مســاجد اســت. ايــن رابطــه دو طرفــه هــم بــر شايســتگی 
همســايه مســجد می افزايــد هــم بــه واســطه توجــه همســايه بــه مســجد، موجــب رونــق 
و آبادانــی شــهر و محلــه اســت. مســجد می توانــد بــا رجــوع بــه همســايه خــود و ارســال 

دعوتنامــه ای جهــت حضــور، در ايجــاد ايــن رابطــه پیشــقدم باشــد:

ارسال كارت دعوت با امضای مسجد برای اهالی محل و همسايگان مسجد.

ده
ای

لــزوم فعــال بــودن نقــش مســجد در برقــراری ارتبــاط بــا اهــل محــل و 
همســايگان. له

سئ
م

بــا توجــه بــه انفعــال طبيعــی انســان ها در برابــر احســان از يــک ســو و بــا 
لحاظ جايگاه قدسی مسجد و تاكيد بر گستره همسايگی آن با بناهای 
همجــوار تــا 40 بــاب، مناســب به نظر می رســد كه به منظور تــاش برای 
كثــری بــه مســجد، از كســانی كــه كمتر به مســجد می آيند)يا  جــذب حدا
اصا نمی آيند( در قالب يک كارت شــكيل، دعوت رســمی به عمل آيد.

ده
ح ای

شر
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كارت دعــوت حتمــا بــه دســت اشــخاص برســد و از انداختــن در الی 
درب هــا پرهيــز شــود. ها

اید
نب

كارت اســت       از  جدابيــت، زيبايــی و ســادگی توأمــان از الزامــات ايــن 
اشــخاص موّجــه و خــوش نــام محلــه و يــا اقشــاری كــه بــرای خانواده هــا 
جذابيــت دارند)مثــا كــودكان و نوجوانــان( اســتفاده شــود.       پیراســته 
كــه بــرای بيننــده  بــودن ظاهــر نامه رســان)دعوت كننده( از هرآنچــه 

دافعــه دارد.

ها
ید

با

اســتفاده از عبــارات مناســب و مهيج)ترجيحــا بــا بــار عاطفــی( در تهيــه 
از عناوينــی چــون: “ســام  نامــه، مثــا  محتــوا و مخصوصــا عنــوان 
همســايه” اســتفاده شــود.بهره گيری از متــون دينــی و تاكيــد بــر شــرافت 
همسايه بودن با مسجدقرين گشتن نامه با يک شاخه گل        مقارن 
گشــتن ابــاغ دعــوت بــا يــک مناســبت ويژه: شــب جمعه، اعيــاد مذهبی 
كــه افزاينــده  و…         دعوت كننــدگان برخــوردار از يــک نمــاد خــاص 
كــودكان اســتفاده می شــود،  گــر از  كننــد، مثــا ا جذابيــت اســت اســتفاده 

لبــاس فــرم يــا حمايــل خادمــی داشــته باشــند.

ت
حبا

ست
 و م

ها
ت 

زین

الذين يبلغون رساالت اهلل….)احزاب39(

يــا ايهــا الذيــن آمنــوا اســتجيبوا هلل و للرســول اذا دعاكــم لمــا يحيیكــم…
)انفال24(

ری
 نظ

نه
توا

ش
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پیكان مسجدی
گنبــد و صــدای اذان در ســه نوبــت از شــبانه روز، از  گلدســته های مســجد، مناره هــا، 
وجــود مســجد در ميانــه شــهرها خبــر می دهــد. امــا در زمانه كنونی به دليل قدكشــيدن 
ســاختمان های مســكونی، شــركت های تجــاری و بانک هــا، جايــگاه مســجد بــه 
حاشــيه رانــده شــده و در هياهــوی صدای ماشــين ها و صنايــع، صــدای اذان را ضعيف 

و يــا اصــا نمی شــنويم و در تكثيــر بردهــا و تبليغــات نشــان مســجد را نمی يابيــم.

بنابرايــن شايســته اســت هيئــت امنــای مســجد بــا همــكاری مســئولين دولتــی بــرای 
مســاجد تابلوهــای راهنمــا و عائــم هدايت گــری طراحــی و نصــب كنند كه عمــوم را به 
مســجد راهنمايــی كند. نصــب بردها و تابلوهای راهنما در كنار برنامه هــای كاربردی 
كــه اقتضــای جهــان رســانه ای امــروز اســت می توانــد در شاخص ســازی مســجد در 

معمــاری شــهری موثــر باشــد:

اســتفاده از پیــكان و يــا تابلــوی ويــژه جهــت آدرس دهــی عمــوم بــه 
مســجد؛ مســجد نمايــی. ده

ای

نمايان نبودن مساجد در برخی موارد و تحّير مومنين مسئله

ــا گلدسته هايشــان در  ــا منــاره ندارنــد و ي كــه ي كــم نيســتند مســاجدی    
هياهــوی شهرســازی نويــن مخفی مانــده و لذا مومنين جويای مســجد 
ــرای رفــع ايــن  در يافتــن اينگونــه از مســاجد دچــار زحمــت می شــوند. ب
ــی  ــتفاده از تابلوهاي ــت:     اس ــره جس ــر به ــوارد زي ــوان از م ــه می ت نقيص
كــه در ابتــدای محدوده هــای شــهری واقــع شــده و بــرای وارديــن بــه 
آن منطقــه اطاعــات ضــروری مســاجد محــل را بــه ترتيــب نزديكــی 
مسافت)شــامل نــام مســجد، نشــانی مســجد و فاصلــه آن تــا مســجد 

بعــدی و…( بيــان می كنــد.

ده
ح ای

شر
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كــه مســجد در آن واقــع اســت، تابلويــی        در ابتــدای هــر كوچــه ای 
مانند مورد 1 واقع شــود       اســتفاده از تبليغات كف پیاده رو در فواصل 
مناســب)مثا از 100متــر قبــل از مســجد(، ماننــد فلش هــا يــا پیكان هــای 
جهت نمــا كــه بــا جلــب توجــه بيننــده نهايتــا منتهی به مســجد می شــود    
  اســتفاده از نقاشــی ســه بعــدی در:الــف( زميــن مقابــل مســجد- ب( 
ــد  ــا باغچــه ندارن ــه حــوض ي ك ــوار مســجد)مثا مســاجدی  ــاط و دي حي

می تواننــد از تاثيــر شــگرف ايــن هنــر بهــره ببرنــد(.

ده
ح ای

شر

تذكــر: هرچنــد كه در نظام اســامی مســئول مســتقيم اجــرای چنين ايــده ای نهادهای 
مرتبــط هســتند لكــن در صورتــی كــه بــه هــر دليــل چنيــن امــری واقــع نشــد، اهل محل 

خــود می تواننــد بــا صــرف هزينــه ای انــدک چنيــن ايــده ای را عملــی كنند.

      لــزوم جانمايــی مناســب تابلوهــا و فلش هــا     لــزوم دقــت در 
صحــت اطاعــات منــدرج بــر روی تابلوهــا      لــزوم دقــت در وضــوح 
تابلوها)شــب نما بــودن، خوانــا بــودن خــط و…(     دقــت در زيرپــا واقــع 
نگشــتن نمادهــا و تصاويــر مقــدس)در ايــده فلش هــای كــف پیــاده رو يــا 

نقاشــی ســه بعــدی روی زميــن(.
ها

ید
با

كــردن تابلــو بــا اســتفاده از تصويــر يــک  شــب نما بــودن تابلوهــا- مصــّور 
پســر بچــه و يــک دختــر بچــه بــا عبــا و چــادر و درج عبــارت :” بفرمايیــد 

مســجد” همــراه بــا اشــاره دســتان ايشــان بــه ســمت مســجد. ا و 
ت ه

زین
ات

حب
ست

م

مقــام معظــم رهبری)پیــام بــه اجاس19نمــاز(:      دسترســی آســان 
بــه مســجد، نيــاز ضــروری مؤمنــان و جوانــان و نوجوانــان مــا اســت.      
پرداختــن بــه آرايه هــای معنوی و ظاهری]مســاجد[، وظيفه ی همگان 
اســت و هر كســی به اندازه  توان و همت بايد در آن ســهيم گردد. مردم، 
شهرداری ها و دستگاه های دولتی هر يک در آن بايد سهمی ايفاء كنند.
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هیئت امنای مسجد طراز اسامی
گــرم خانواده هــا آغــاز می شــود تــا بــه ســطح  كوچكتريــن جمــع اجتماعــی مــا از محفــل 
اجتمــاع می رســد و ســطوح اجتماعــی همچــون آينه هايــی تو در تو هســتند كــه در واقع 
يــک الگــوی واحــد را بــه نمايــش می گذارنــد. در ايــن طــرح، بزرگترها در كنــار كوچكتر و 

كوچكترهــا بــه تبــع بزرگترهــا ايفای نقــش می كنند.

بــرای اداره هــر نهــاد اجتماعــی بــه ويــژه نهادهــای فرهنگی چنيش اينگونــه وظايف و 
مســئوليت ها از ضروری تريــن كارهاســت. بنابرايــن بايــد بگويیــم مســجد امــروز، تنهــا 
مســجدی متعلــق بــه بزرگترهــا و ســالمندان جامعــه نيســت بلكــه همزمــان نيازمنــد 

حضــور جوانــان و نوجوانــان و مســئوليت پذيری ايشــان هــم هســت:

بهسازی تركيب هيأت امناء مسجد.

ده
ای

امنــای  فعلــی هيــات  تركيــب  در  انســانی  نبــودن نقش هــای  جامــع 
مســاجد. از  بســياری 

مسئله

در ضــرورت وجــود هيــأت امنــاء در مســجد ترديــدی نيســت، لكــن از 
آنجــا كــه معمــوال تركيــب هيــأت امناهــای موجــود تــک صدايی)مردانــه 
و مســّن( می باشــد و از طرفــی دو قشــر مهــم و اثرگــذار در جامعــه جوانــان 
و بانــوان می باشــند، وجــود نماينــده ای از ايشــان در تركيــب هيــأت امنــاء 

كامــا بجــا و مــورد انتظــار اســت.

ده
ح ای

شر

برابــر بــودن حــق رأی نماينــده جوانــان و بانــوان بــا تمامــی اعضــا - لــزوم 
برگــزاری جلســات منظــم بــا جامعــه هــدف توســط ايــن دو نماينــده 

دغدغه هــا(. و  حرف هــا  خاص)شــنيدن  ده
ح ای

شر
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انعكاس كامل و امينانه نظرات به اعضای هيأت امنا

لزوم رعايت حسن برخورد و تعامل با همه اعضا ها
ید

با

پرهيز از تعصب ورزی در اجرايی كردن رای هيئت امنا

پرهيز از مشاجرات لفظی در جلسات ها
اید

نب

متأهــل بــودن نماينــده بانوان - متأهــل بودن نماينده جوانــان -موفق 
بــودن ايشــان از حيــث نقش های اجتماعی)علمی، خانوادگــی و…(.

ا و 
ت ه

زین
ات

حب
ست

م

بينهــم… شــوری  عمران159(.-امرهــم  االمــر…)آل  فــی  شــاورهم 
)شــوری38()امر در ايــن آيــات امرالنــاس اســت نــه امــراهلل، لــذا بــرای 
كــرد(      مقــام معظــم  شناســايی ايــن امــور بايــد بــه اهــل هــر قــوم رجــوع 
رهبری)پیــام به اجاس19نماز(: زمزمه ی محبت متوليــان و مديران و 
امنــای مســاجد، بايــد دل هــای پاک جوانــان را مجذوب و مشــتاق كند.
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همیار خادم
بپرســی ماهی هــای ســرخ، شــمعدانی ســرپله ها،  كــه  را  خــادم مســجد؛ نشــانش 
كفشــداری، ادعيــه كتابخانــه، مهرهــای بهــم ريختــه جامهــری، آزين هــای رنگارنــگ 
،پرده هــا و پنجره هــا، جــاروی قديمــی مســجد همــه برايــت از او خواهند گفــت. همان 
كــه  اســم اش  را  می شــنوی، بــوی اســپند را بــه خوبــی احســاس می كنــی و طنيــن  دم 
كــه بــه بهشــت مســجد  گــرم صدايــش  را همــه جــای خانــه خــدا می شــنوی.قدم 
بگــذاری اوســت كــه اول بــار به اســتقبالت می آيد و تــو را تا صف های بندگی راهنمايی 
كــه  می كنــد. دوشــادوش امــام مســجد، راهنمــای زائــران خداســت و گاه می بينــی اش 
گر  همبــازی كودكانه هــای مســجد شــده اســت. او خــادم بهشــت اســت و امــروز تــو هــم ا
آســتين هايت را بــاال بزنــی و لبــاس خدمــت بپوشــی، هميار خادم بهشــت خواهی شــد:

تبيین اهميت جايگاه خدمت به مسجد

ده
ای

روشــن نبــودن جايــگاه خــادم مســجد طــراز اســامی و حــدود وظايــف او در 
مسجد

مسئله

ــوان خــادم)از  ــل ت يكــی از معضــات مســاجد، هــم ســنخ نبــودن متقاب
رســالت های  بــا  و…(  ارتباطــی  مهارت هــای  جســمی،  علمــی،  نظــر 
مســجد طــراز اســامی اســت. بــرای رفــع ايــن معضــل و تكريــم جايــگاه 
خدمــت بــه مســجد می تــوان از راهكارهــای زيــر بهــره جســت: متوليــان 
مســجد)خصوصا امــام جماعــت( بــا تكيــه بــر ثواب هــا كم نظيری كــه در 
متــون دينــی بــرای منصــب شــريف خدمــت بــه مســجد آمــده، اين شــأن 
گــزاران  قــرار دهنــد       از داوطلبيــن بــرای  شــريف را مــورد غبطــه نمــاز 
شــركت در ايــن امرثبــت نــام بــه عمــل آيــد     امــام جماعــت و هيــأت امنــا 
در معرفــی خــود بــه عنــوان خــادم افتخــاری مســجد پیشــگام شــوند       
ليســتی از نقش هــای خدمــت مســجدی را عرضــه و بــرای آن طلــب نيرو 

كنند.

ده
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تعريــف نقش هــای ريــز بــرای همــه اقشــار مســجد)كودكان، نوجوانــان، 
خادمــان  و  نقش هــا  ميــان  هماهنگــی  رعايــت  و…(.-لــزوم  بانــوان 
افتخاری.-عرصه هايــی كــه بيشــتر ديــده مــی شــوند در اولويت خدمت 
گيرنــد، مثــا  :     چينــش نيروهــا از ابتــدای مســجد همــراه  رســانی قــرار 
ــا خــوش آمدگويــی بــه وارديــن و اهــدای كيســه كفــش بــه ايشــان        ب
ــه  ــه ســالمندان ناتوان)گرفتــن دســت ايشــان و هدايت شــان ب كمــک ب
صندلی هــای مربوطــه(       كمــک بــه بانــوان بچــه بــه بغــل در زمانی كه 
كــردن كفش هــا     بــرای برداشــتن كفــش شــان خــم می شــوند        جفــت 
ــع چــای و...        جــارو زدن مســجد كــس زدن كفش هــا        توزي    وا

ها
ید

با

ــاجد)دهه  ــی مس ــام غبارروب ــه اي ــجد ب ــه مس ــردن خدمــت ب بســنده نك
فعاليــت  زمان هــای  همــه  بــه  آن  كّمــی  توســعه  و  شــعبان(  آخــر 
مســجد)مخصوصا اوقاتــی چــون شــب های جمعــه(       در حاشــيه 

نرفتــن نقــش خــادم مســجد.
ها

اید
نب

از  برخــوردار  كــه  محله)شــخصيت هايی  بــزرگان  از  دعــوت  لــزوم 
عنوان هــای اجتماعی انــد(، بــرای  مشــاركت در ايــن امــر       اســتفاده 
از نمادهــای ســخت افزاری مناســب بــرای خــدام افتخاری)مخصوصــا 
خادمان كم سّن(، مواردی چون:گل سينه-يونيفورم-حمايل-كارت 
قابل نصب بر روی سينه       استفاده از عناوين جذاب بر روی نمادهای 
و… مســجد  بهشــت/هميار  خــادم  چون:هميــار  عناوينــی  مربوطــه، 

ت
حبا

ست
 و م

ها
ت 

زین

آياتــی كــه بــه عمــران مســجد توجــه دارند)18توبــه(       رواياتــی كه برای 
انجــام كوچكتريــن اعمــال خدماتــی در مســجد فضايــل فــراوان قائــل 
شده اند)روشــن كردن چراغ در مســجد، زدودن غبار از مســجد و…-من 

اليحضــره الفقيــه، ج1، ثواب االعمــال ص29 ری
 نظ

نه
توا

ش
پ
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غمگساران مسجدی
غمگساری از غمديدگان و مستمندان جامعه يكی از مولفه های مهم مومنان است 
كــه در قــرآن بــدان اشــاره شــده اســت. همچنيــن وقتــی ســيره عملــی ائمــه معصــوم را 
می خوانيــم، روايت هايــی موثــر خواهيــم ديــد كــه در آن ائمــه در نيمه هــای شــب، غــذا 
بــر دوش خــود نهــاده و مســتمندان جامعــه را يــاری می رســانند و حتــی در ميانــه نمــاز 
خويش هم، از آن چشــم نپوشــيده اند.اولين صندوق امداد را جوانان مســجد جليلی 
تهــران بنيــان گذاشــتند. هميــن ايــده بعدهــا در فرمــان امــام خمينی)رحمــه اهلل( بــرای 
تشــكيل صندوق كميته امداد برای همه نيازمندان تبلور يافت و جنبه ای سراســری 
و ملی يافت. تشكيل كميته امداد كه خود بتواند از اين صندوق و خيرين آن حمايت 
ــت: ــال اس ــجد فع ــک مس ــانه های ي ــات و نش ــد از ضروري كن ــاماندهی  ــرده و آن را س ك

تشكيل كميته امداد”غمگساران مسجدی” در مسجد

ده
ای

ــاز  ــراز ني ــجد؛ از اب ــا مس ــدان ب ــاط نيازمن ــت  ارتب ــودن وضعي ــب ب نامناس
ــا مراحــل رســيدگی بــه نيــاز گرفتــه ت

مسئله

نــه در اهميــت غمگســاری ترديــدی هســت و نــه ناشايســت بــودن 
كــه در بســياری از مســاجد شــاهد آن هســتيم  وضعيــت فعلــی ابــراز فقــر 
كراهــت شــديد تكدی گــری،  قابــل چشم پوشــی اســت. لــذا بــا توجــه بــه 
شايســته اســت كــه مســاجد بــرای هدفمنــد ســاختن كمک هــای مردمی 
كار ويــژه ای جهــت  و هدايــت آن بــه ســمت نيازمنــدان واقعی،ســاز و 
ــان  ــت متولي ــود كه:نخس ــنهاد می ش ــذا پیش ــند. ل ــته باش ــر داش ــن ام اي
مســجد)مخصوصا امــام جماعــت( بــر اهميــت امــداد بــه مومنــان و 
دســتگيری از ايشــان تاكيــد كنند.)الاقــل يــک ســخنرانی مهّيــج در ايــن 
گداپــروری تاكيــد شــود.-  زمينــه انجــام شــود(       بــر ناپســند بــودن 
كميتــه ای جهــت شناســايی مســتمندان، جمــع كمک هــا و رســاندن 

صدقــات بــه نحــو شايســته بــه ايشــان تشــكيل شــود.

ده
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كميتــه مذكــور زيــر نظــر امــام جماعــت باشــد        در شناســايی و بازديــد 
از محــل زندگــی فقــرا، احتياطــات الزم از قبيــل رعايــت مســائل شــرعی 
بانــوان  از  مددجــو  كــه  هنگامــی  نامحرم)مخصوصــا  بــا  برخــورد  در 
بی سرپرســت اســت( و حفــظ شــأن و آبــروی افــراد مــورد تاكيــد قــرار گيــرد    
   عــاوه بــر شناســايی مســتمندان واقعــی، امتيازاتــی همچــون مومــن 
ــرد. گي ــرار  ــر ق ــدی مّدنظ ــرای اولويت بن ــودن و…ب ــراز نب ــل اب ــودن و اه ب

ها
ید

با

از افــراد مســّن در تركيــب اعضــای كميتــه بهــره جســته شــود.-برای فقــرا 
شناســنامه صــادر شــود)يعنی مجموعــه ای از اطاعــات ضــروری ايشــان 
مــورد ثبــت و ضبــط قــرار گيــرد(       از تكــدی گــری در مســجد جلوگيــری 
كــرد او را متوجــه مســئول كميتــه  بــه عمــل آيد)هــر كــس علنــا ابــراز فقــر 
كنند(.-گــزارش عملكــرد كميتــه در فواصــل زمانــی مناســب بــه اطــاع 
خيريــن رســانده شــود تــا ضمــن جلــب اعتمــاد بيشــتر، نمايشــی از يــک 
تعاون منسجم هم صورت پذيرد       غير از كمک هايی كه به صورت 
منظــم در اوقاتــی چــون شــب های جمعــه و… جمــع آوری می شــود، 
برنامــه ای ثابــت، همچــون ذبــح گوســفند در اول هــر مــاه قمــری و توزيع 
آن بيــن فقــرا، وجــود داشــته باشــد و عــده ای عضــو ثابــت در ايــن طــرح 
مشــاركت كننــد و مســئول كميتــه هــم قبــل از موعــد مذكور)مثــا اول هــر 
مــاه( از طريــق امكانــات موجود)پیامــک، شــبكه تلگــرام و…( بــه اعضــا 

گــزارش اجــرا داشــته باشــد. يــادآوری و هــم  پــس از آن حتمــا 

ت
حبا

ست
 و م

ها
ت 

زین

بــرای  تــاش  و  مومنانــه  تعــاون  بــر  كــه  رواياتــی  و  آيــات  مجموعــه 
قضــاء حوائــج مومنــان تاكيــد دارنــد       مقــام معظــم رهبری)پیــام بــه 
كــه  اجاس19نمــاز(: مســجد بايــد رابطــه ی خــود را بــا …غمديدگانــی 

كنــد. و مســتحكم  غمگســاری می جويند…برقــرار  ری
 نظ

نه
توا

ش
پ
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شب حیات

يكی از نشــانه های مومنان، شــب زنده داری و اســتفاده از خلوت و آرامش شــب برای 
ارتبــاط بــا معبــود حقيقــی عالــم اســت. خداونــد در تاريكــی شــب ها و در شــورانگيزی 
كــه بنــدگان خالــص خويــش را برمی گزينــد و بــر بندگی شــان مهــر تايیــد  اســحار اســت 

می زنــد، دعاهــا را مســتجاب می نمايــد و آرزوهــا را بــر بــال پــرواز می نشــاند.

كــه بســيار  يكــی از شــب های حيــات مومنــان، بــه راســتی شــب های جمعــه اســت 
گرديــده اســت. تــدارک شــب های جمعــه مســجد  در احيــاء و اســتفاده از آن ســفارش 
كــه زندگــی امــروز بــه انســان مهلــت خلــوت و تفكــر  بــه عنــوان شــب حيــات در زمانــی 
ــژه  ــه وي ــان ب ــه مومن ــوای جامع ــال و ه ــود ح ــرای بهب ــده ای ب ــد اي ــد، می توان نمی ده

جوانــان باشــد:

احيای يک شب جمعه در ماه ايده

لــزوم بازتعريــف نقــش مســجد در ايجــاد فضــای خلــوت بــا 
معبود

مسئله

كــه ســيمای مومنيــن در منظومــه معــارف  شــكی نيســت 
ديــن، بــا زهــد در شــب و خــروش در روز شناســانده شــده و 
نيــاز بــه خلوت گزينــی بــا معبــود، از جملــه نيازهــای اساســی 
ــوان  ــه می ت ك ــی  ــه برنامه هاي ــت.از جمل ــن اس ــان موم انس
ــاء و  ــا محوريــت مســجد انجــام داد، توســعه مراســم احي ب

بســنده نكــردن بــه شــب های قــدر اســت.

شرح ايده

جمعــی بــودن ايــن مراســم نبايــد مانــع حلوت گزينــی شــود، 
لــذا حتمــا بايــد وقــت خلــوت هــم در برنامــه لحــاظ شــود       
كــه فردايــش  در شــب هايی ايــن برنامــه صــورت پذيــرد 
تعطيــل رســمی اســت       از زحمــت بــرای مجــاوران پرهيــز 

گــردد       مديريــت زمــان حتمــا لحــاظ شــود.

بايدها
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جماعــت  امــام  توســط  انگيزه ســازی  و  فرهنگ ســازی 
ــع پذيرايــی مختصــر در خــال  ــر اســت       توزي بســيار موث
ــه  ــه منظــور حفــظ نشــاط       اســتفاده از ادعي برنامه هــا ب
پرمغــز و مختصــرو توضيــح فرازهــا       توجــه بــه فضاســازی 

مناســب)دما، نــور، صــوت و…(.

زينت ها و مستحبات

خلــوت ُانــس بــا خــدا و جلــوت حشــر بــا مردم…دوگانــه  
بــا  كــه تصويــر مســجد اســامی و فاصلــه  آن  ای اســت 
می ســازد. نمايــان  را  ديگــر  اديــان  رائــج  عبادتگاه هــای 
مقام معظم رهبری)پیام به اجاس19نماز(

پشتوانه نظری
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گر مســجد نور  مســجد نــور و اميــد محلــه اســت و آبادانــي مســجد بــه امام آبادگر اســت. ا
محله اســت، امام مســجد طراز اســام هم نور مســجد و محور مســجد اســت . انســان 
الهــي، محيــط خــود را روشــن مي كنــد و چشــم  اميــد جامعــه، به مســجد اســت و چشــم 

اميــد مســجد، بــه امــام جماعتــی اســت كه بايــد مايه حيات و روح مســجد باشــد .

كــه در ادامــه، بــدون تنظيــم از بــاب اهميــت و اولويــت، بــه عنــوان ويژگی هــا       آنچــه 
و شــاخص های امــام جماعــت مســجد طــراز تقديــم شــده اســت، در صــورت تحقــق 
موجــب عــزت و كرامــت مســجد نــزد مومنيــن می شــود و بــدون ترديــد مســاجدی كــه از 
امــام جماعتــی در ايــن ســطح برخــوردار باشــند، هرگز گــرد مظلوميت و مهجوريــت را بر 

خــود نخواهنــد ديــد.

     پروردگار متعال را شــاكريم كه بســياری از مســاجد از وجود چنين ائمه ی جماعاتی 
برخوردارنــد و در طــول ســال مــورد تكريــم قــرار می گيرند:

كــودكان و نوجوانــان بــه مســجد . 1 در ارائــه برنامه هــای الگوســاز، بــرای جــذب 
موفــق اســت.

در ارائه برنامه های الگوساز، برای بانوان موفق است.. 2

بــرای . 3 ظرفيــت  ايــن  از  و  اســت  داده  تشــكيل  را  مســجد  فرهنگــی  شــورای 
برنامه ريــزی و اجــرای برنامه هــای فرهنگــی – مذهبــی، مناســبتی و جريان ســاز 
مثــل: كرســی های تــاوت، دهــه تكريــم و غبارروبــی مســاجد، روز جهانی مســجد 

و... اســتفاده می نمايــد. 

در ارائــه برنامه هــای الگوســاز، بــرای تقويــت بنيــان خانــواده، هماننــد: خدمــات . 4
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مشــاوره ای تخصصــی، حــل اختافــات، زمينه ســازی بــرای معرفــی جوانــان هــم 
كفــو و مناســب ازدواج بــه خانواده هــا تــاش می كنــد.

بي تكلف است و از نگاهيبا نشاط و با طراوت برخوردار می باشد.. 5

فرهنــگ دينــی امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر را در ميــان اهــل مســجد تقويــت . 6
می كنــد.

روحيه اش انقابي و شخصيتش مجاهد و خستگي ناپذير است.. 7

سيره اش هماهنگ با سيره معيار و خلقش خلق نبوی است .. 8

امامت مسجد را از همه كارها مهم تر و مقدس تر مي داند .. 9

بنا بــر نظــر رهبــر فرزانــه انقاب)دامــت بركاتــه( كــه فرمودند: هركســي هرجا هســت، بايد . 10
كار بــه حســاب بيــاورد، مســجد  كار را مهم تريــن  آن جــا را مركــز عالــم بدانــد و آن 

خــود را مركــز عالــم مي دانــد.

در مســجد حضــور منظــم دارد، قبــل از همــه مومنيــن در مســجد حاضــر و بعــد از . 11
همــه مومنيــن از مســجد خــارج مــي شــود.

از ظرفيــت مســجد بــرای ترويــج و گســترش اخــاق اســامی در ميــان مومنيــن و . 12
اهــل محــل بهــره می بــرد.

مأمومين خود را به نام مي شناسد و احوال آن ها را مي پرسد. . 13

بــه نظافــت مســجد اهميــت مي دهــد و ايــن امــر را بــه تنهايــی بــر عهــده خــادم . 14
مســجد نمي انــدازد. 

بــا برنامــه وارد مســجد مــي شــود، بــه مســجد نــگاه نظام  منــد و برنامــه اي دارد و . 15
كــرده  گرفتــه و بــرای آن برنامه ريــزي  تــا ســال های آينــده مســجد خــود را درنظــر 

اســت . 

كــه مســجد . 16 بــا همســايه هاي مســجد ارتبــاط برقــرار می كنــدو مراقبــت می نمايــد 
بــراي احــدي مزاحمــت نداشــته باشــد. 
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بــه پشــت پــرده مســجد هــم توجــه دارد. بخــش بانــوان در مســجد او، منــزوي و . 17
فرامــوش شــده نيســت، گاهــي مراجعــه مي كند و به بررســی وضعيت می پــردازد و 
بــرای  ارتبــاط مســتمر بــا بخــش بانــوان مســجد، از محــارم خود رابطي مشــخص 

می نمايــد. 

ــازوی خــود و وزرای خــود در مســجد محســوب . 18 ــه عنــوان ب ــان مســجد را ب جوان
گــذارد، مســئوليت مي دهــد و مســئوليت مــي  می نمايــد، بــه ايشــان احتــرام مــي 

خواهــد .

بــراي اداره مســجد، از تــوان و ظرفيــت موجــود در محلــه و محيــط پیرامونــی . 19
اســتفاده مي كنــد. روحانيــون محلــه را شناســايي مي كنــد، خدمتشــان می رســد و 
گاهــي منبــر و محــراب را بــه  از ايشــان بــراي حضــور در مســجد دعــوت می كنــد و 

ــپارد.  ــان می س ايش

شــهدای مســجدش را به خوبی مي شناســد و ســوابق، خاطرات و شخصيتشــان . 20
را می شناســاند. بــا خانــواده شــهدا مانــوس اســت، بــه خانه هــاي آن ها رفــت و آمد 
دارد و جويــای احــوال پــدران و مــادران پیرشــان هســت و خانــواده شــهدا را تكريــم 

می كنــد.

بــا فنــاوري هــاي جديــد ارتبــاط برقــرار كرده، آشــنا شــده و براي مطالعــه، پژوهش . 21
و حتــي بــراي اداره مســجد، متناســب بــا شــأن و نيــاز، از امكانــت نويــن بهره منــد 

ــردد. می گ

اســتعدادهاي مســجدي خــود را مي شناســد و از توانمنــدي و تجربــه ايشــان در . 22
كارهــای مســجد اســتفاده مي كنــد. امــورات و 

ــا . 23 هيئــت امنــای شايســته، باتركيــب مناســب انتخــاب مي كنــد و جمــع آنهــا را ب
تدبيــر اداره مي كنــد. 

زيــادی روبــرو هســتيم، محــور جمــع  . 24 بــا مشــكات عاطفــي  كــه  درشــرايطی 
مســجدي ها اســت و بيــن آنهــا اخــوت، بــرادری ، مهربانــي و صميميــت ايجــاد 

می كنــد. 
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در پاســخ گويي بــه ســواالت مومنيــن مســجد، مخصوصــا جوانترهــا، بــا حوصلــه . 25
وقــت مي گــذارد. 

قرائت نمازش را به عنوان يک مسئله جدي، مرتب بررسي مي كند .. 26

فضــاي مســجد را قرآنــي می نمايــد. هــم تــاوت روزانــه دارد، هــم كرســي تــاوت . 27
دارد، هــم جلســه تفســير دارد، هــم جوانــان را بــه حفــظ تشــويق مي كنــد و باالخره 

بــراي تدبــر در قــرآن راهنمايــي مي كنــد. 

بــه آراســتگي ظاهــر خــود و بــه زيبايــي عمامــه خــود، توجــه دارد و بــه معطــر بودن . 28
هنــگام حضــور در مســجد هــم توجــه مــي كند .

كــردن اهميــت مي دهــد و بــه . 29 بــه نشــاط جســمي، بــه چابــك بــودن و بــه ورزش 
كنــد. ايــن ترتيــب، مســجد را بــا نشــاط مــي 

منتظــر نمی مانــد اهالــي محــل بياينــد مســجد و خدمــت برســند، بلكــه ســراغ . 30
كــه بــه مســجدنمي آيند، مــی رود. آنهايــي 

بــا مغــازه داران و كســبه محــل، ارتبــاط برقــرار می كنــد وبــراي بيــان احــكام كســب . 31
و كار و تجــارت، صبــر نمی كنــد آنهــا بــه مســجد بياينــد، بلكــه به مغازه هــا مراجعه 

می كنــد.

كــه چنــد مدرســه در . 32 ــا مــدارس محــل خــود ارتبــاط برقــرار می كنــد، اطــاع دارد  ب
همســايگی مســجد هســت در مقاطــع مختلــف، بچه هــا را بــه مســجد دعــوت 
كــرده، خــود را معرفــي می نمايــد، بــا معلمــان جلســه منظــم دارد و از دانش آمــوزان 

ممتــاز در مســجد تقديــر می نمايــد.

بــا مســاجد اطــراف خــود ارتبــاط برقــرار كــرده ودر قالــب شــورای ائمــه ی جماعــات . 33
و ارتباطاتناحيــه اي، منطقــه ای و محلــه اي، بــه تقويــت انســجام روحانيــون و 

تشكيلشــبكه ای تعريــف شــده و هدفمنــد، كمــک می نمايــد. 

به مسائل مالي مسجد نظارت دارد. ثبت دقيق ورودي و خروجي مالی مسجد . 34
و درآمد هــا و تنظيــم دفاتــر مالــي را از مســئول مالــِی هيــات امنــا مطالبــه می نمايد.
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تربيت فكري مخاطبان خودش را دست كم نمی گيرد .. 35

كوتــاه ، يــك دوره شــرح  . 36 در هــر مقطــع زمانــی پنــج ســاله، يــك دوره تفســير قــرآن 
نهج الباغــه، يــك دوره ترجمــه تفســيري صحيفــه ســجاديه و يــك دوره احــكام 

رســاله بــه مخاطبــان خــود ارائــه می نمايــد.

فرمايش هــای رهبــر عزيــز و عاليقدرمــان را بــا دقــت و نــه فقــط بــرای بهــره . 37
گــوش مي كنــد، مطالعــه  شــخصي، بلكــه به منظــور انتخــاب موضــع و مأموريــت 
مي كنــد، بــه ســايت ايشــان مراجعــه مي كنــد، اســتنباطمي كند و بــه روز، ايــن 

مســائل را در مســجد تبيیــن مي نمايــد.

بــرای مومنيــن مســجد روشــنگري مي كنــد، در مــورد مســائل روز، مســائل جهاني . 38
و مواضــع داخلــي بــه عنــوان يــك امــام قــوي و روشــن فكر، تــوان ســازماندهي 

انقابــي مســجد خــود را دارد.

بــا آثــار و ديدگاه هــای امــام راحــل عظيم الشــأن)ره( آشــنا و مأنــوس اســت و بــرای . 39
پاســخ گويي بــه شــبهات نســل جــوان ومخاطبــان خــود، مراجعــات مســتمري بــه 
آثــار شــهيد مطهــري)ره( دارد، بــا حســن ســليقه مضاميــن را انتخــاب می كنــد و 

رونــق علمــی بــه مسجدشمی بخشــد.

براي ســخنرانی و ارائه مطلب به مومنين، بهترين محتوا را از امين ترين منابع . 40
و كتاب هــا انتخــاب می كند. 

عــزت نفــس دارد و خــودش را تحــت هيــچ شــرايطی بــه نمازگــزاران تحميــل . 41
. نمي كنــد 

در شرايط سخت مالي و اقتصادي، كوچك ترين نكته اي كه حكايت از نيازش . 42
باشــد، نــزد اهــل مســجد و هيــأت امنــا بــه زبــان جــاري نمي كنــد و از مناعــت طبــع 

روحانيــت پاســداري مي كند.

بــه احــوال خــادم مســجد هــم توجــه دارد و مي دانــد كــه خــادم، يكــي از موثرتريــن . 43
افــراد در مســجد اســت. او را زيــر نظــر دارد، نظــم و رفتــار در شــأن نمازگــزاران را از او 
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مطالبــه می كنــد، در حقــش دعــا می كنــد و بــه او رهنمــود می دهــد . 

اقامــه نمــاز صبــح مســجد را جدي گرفته اســت. از اينكه افــراد كمی در نماز صبح . 44
شــركت كنند، ناراحتی ندارد. 

يــاد حضــرت بقيــه اهلل ) ارواحنافــداه( را مبتنــي بــر معــارف روشــن و دقيــق، همــراه . 45
بــا عواطــف، زنــده نــگاه مــي دارد و مســجد را بــه شــعبه ترويــج معــارف مهــدوي 

كــرده اســت . مبــدل 

كانــون حيــات طيبــه، مركــز نشــر معــارف نــاب و مــروج ســبک زندگــی . 46 مســجد را 
اســامی می دانــد.

از نفــوذ معنــوی و نورانيــت مســجد بــرای حــل و فصــل اختافــات ميــان مومنيــن . 47
اســتفاده می كنــد.

كارهــای خيرخواهانــه و دســتگيری از . 48 بــه ظرفيــت مســجد بــرای ســازماندهی 
نيازمنــدان توجــه دارد.

به سه وعده نماز مسجد اهتمام دارد.. 49

بــه پايــگاه بســيج مســجد نــگاه پدرانــه و نيروســازی دارد و از ايــن ظرفيــت بــرای . 50
تحقــق اهــداف مســجد بهره بــرداری می نمايــد.

از تــوان و ظرفيــت مشــاركت مردمــی بــرای بــاز نگه داشــتن در مســجد، از ظهــر تــا . 51
مغــرب اســتفاده می نمايــد و در ايــن امــر واليــی و ضــروری، موفــق اســت.


