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دیباچه««
در طلیعه چهل سالگی انقالب شکوهمند اسالمی و بعد از چهار دهه تالش و مجاهدت در عرصه 
های اقتصادی، سیاســـی، نظامی و فرهنگی، فکر و کالم رسا و راسخ امام راحل به گوش می رسد 
که: »مسجد محلی است که از آن باید امور اداره شود. این مساجد بود که این پیروزی را برای ملت 
ما درست کرد. این مراکز حساسی است که ملت باید به آن توجه داشته باشند. اینطور نباشد که 
خیال کنند که حاال دیگر ما پیروز شدیم، دیگر مسجد می خواهیم چه کنیم. پیروزی ما برای اداره 

مسجد است.«1 
در تمام این سالها، فعالیت های شایان توجهی در بسیاری از نهادها و سازمان های متولی در حوزه 
مسجد صورت گرفته است. اما دانش تخصصی مدیریت مسجد و تدوین نظریات و تجربیات مرتبط 
با آن، در این دوره، امری مغفول و فراموش شده بود که در آستانه چهل سالگی انقالب اسالمی و 
عطف به فرمایش امام عزیز )ره( که پیروزی ما برای اداره مســـجد است، بر آن شدیم، داشته های 
خود را در مرکز رسیدگی به امور مساجد که به تعبیر مقام معظم رهبری، به عنوان »مرکز و مرجع 
مقبول، آگاه و نافذالکلمه ای در امر مساجد2 « محسوب می شود، در حوزه های مطالعاتی، برنامه ای 

59/4/20 :  1
2  : ابالغیه ی رهبر معظم انقالب به آیت  اهلل مهدوی کنی برای تاسیس مرکز
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و عملیاتی تجمیع و تدوین نموده و به محضر صاحب نظران، دست اندرکاران و کارگزاران عرصه 
مسجد تقدیم نماییم. 

امید است ضمن مطالعه و بهره مندی از این مجموعه، با ارائه نظرات و پیشنهادات خود، در تکمیل 
هر چه بهتر و کیفی محصوالت در حوزه مدیریت مسجد، سهیم باشید. فراموش نکنیم »چنانچه 
مساجد کیفیت شایسته خود را بیابد، هزینه های مادی و معنوی بسیاری از دوش جامعه، مردم و 

مسئوالن برداشته خواهد شد1«. 
مرکز رسیدگی به امور مساجد

1  : رهبرمعظم انقالب –1390/7/19
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مساجد«باید«مدرس«تفسیر«و«حدیث«و«منبر«معارف«اجتماعی«و«سیاسی«و«کانون«
موعظه«و«پرورش«اخالق«باشند.زمزمه«ی«محبت«متولیان«و«مدیران«و«امنای«
مساجد،«باید«دلهای«پاک«جوانان«را«مجذوب«و«مشتاق«کند.حضور«جوانان«و«

روحیه«های«بسیجی«باید«محیط«مسجد«را«زنده«و«پر«نشاط«و«آینده«پو«ولبریز«از«
امید«سازد.میان«مسجد«و«مراکز«آموزشی«در«هر«محل،«همکاری«و«پیوند«تعریف«

شده«و«شایسته«ای«برقرار«گردد.چه«نیکوست«که«دانش«آموزان«برجسته«و«
ممتازدر«هر«محل،«در«مسجد«و«در«برابر«چشم«مردم«و«از«سوی«امام«جماعت«

تشویق«شوند.مسجد«باید«رابطه«ی«خود«را«با«جوانانی«که«ازدواج«می«کنند،«به«
کسانی«که«به«موفقیت«های«علمی«و«اجتماعی«و«هنری«و«ورزشی«دست«پیدا«

می«کنندبا«صاحب«همتانی«که«کمک«به«دیگران«را«وجهه«ی««همت«می«سازند،«با«
غمدیدگانی«که«غمگساری«می«جویند«و«حتی«با«نوزادانی«که«متولد«می«شوند،«

برقرار«و«مستحکم«کنند.
پیام«مقام«معظم«رهبری

«به«نوزدهمین«اجالس«سراسری«نماز
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نظام«مدیریت«فرهنگی:««
الگویی«نسبتا«جامع«از«کارکرد«فرهنگی«مسجد«مشتمل«
بر«ابعاد«اثرگذاری«فرهنگی«مسجد،«راهبردها،«کنشگران«
و«عوامل«موثر«و«نقش«آن«ها،«شاخص«های«ارزیابی«و«تحلیل«

وضعیت«و«چهارچوب«برنامه«ای«است.
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سخن«اول:««
تجربه ی مواجهه ی نهادهای متولی امور مساجد و مرتبط با کارکردها و بخش های مختلف مسجد 
در پاره ای موارد به مخدوش شدن ویژگی مردمی بودن این نهاد اصیل اسالمی انجامیده و در موارد 
دیگر نیز به ندرت موجبات رشد و ارتقای کارکردهای مسجد را فراهم ساخته است.اگرچه در این 
بین نباید از تالش های خالصانه و موثر مسئولین و متولیان امر که اغلب خود نیز از پرورش یافتگان 

این نهاد ارزشمند بوده اند گذر کرد و آن را نادیده گرفت.
در این بین مرکز رسیدگی به امور مساجد به ویژه در سال های اخیر کوشیده است با حاکم نمودن 
این اصل ارزشـــی )حفظ ماهیت و هویت مردمی( بر روابط خود با مسجد، پشتیبانی ها و رویکرد 
حمایتی، هدایتی و نظارتی خود را در بستر توانمندی های بالقوه و بالفعل کارگزاران مسجد به ویژه 

ائمه ی محترم جماعات جاری سازد و از این طریق بر ظرفیت ها و توانمندی های مسجد بیفزاید.
با این وجود آن چه در مواجهه ی مرکز با برنامه ها و کارکردهای فرهنگی مسجد می توان مشاهده 
کرد، تقویت برنامه ها از طریق ارائه ی محتوا و محصوالت پشتیبان و یا ارائه ی دستور العمل هایی 
در مناسبت ها و مواقف زمانی مختلف بوده است. از سوی دیگر برخی برنامه ها نیز با رویکردهایی 
استراتژیک و در راستای توجه به موضوعاتی معّین طراحی و در سطح مساجد ترویج گردیده اند که 
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از آن جمله می توان به ویژه برنامه های نهضت قرآنی اشاره کرد که استقبال به نسبت خوبی نیز از 
سوی ائمه ی محترم جماعات و فعاالن مسجدی در این برنامه ها صورت گرفته است.

هدف از تدوین این نظام نامه مواجهه ای هدفمند در حوزه ی فرهنگی با مساجد است که موجب 
شـــود کارکرد فرهنگی مسجد در بستر فعالیت ها و برنامه های فرهنگی ارتقا یافته و زمینه برای 
رشـــد و تعالی آن فراهم گردد. رویکرد این نظام نامه ارائه ی چهارچوبی به نسبت جامع، فراگیر و 
قابل انعطاف برای مدیریت فرهنگی مسجد است که مخاطب اصلی آن امام جماعت به عنوان مدیر 
طبیعی مسجد می باشد.در این نظام نامه ضمن ارائه ی چهارچوب، اصول حاکم، راهبردها و بایسته 
ها، شاخص هایی به عنوان شاخص های نظام مدیریت فرهنگی مسجد ارائه و تبیین می گردد، که 
امام جماعت و کارگزاران مسجد می توانند، شاخص های تعیین شده را با شرایط موجود مسجد 
تطبیق داده و در نهایت راهکارهایی برای حرکت به ســـمت افق ها و شاخص های تعیین شده 

طراحی نمایند.
امید آن می رود با ارائه و استقرار این نظام نامه در مساجد استان تهران، الگویی شایسته در حوزه ی 

کارکردهای فرهنگی مساجد محقق گردد و در سراسر کشور قابل استفاده و الگو برداری باشد.
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««فصل«اول:««کلیات««
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21 فصل اول:  کلیات

مسجد«و«کارکردهای«اصیل«آن««
گســـترش و اعتالی نقش و جایگاه مســـجد در جامعـــه ی امروز ما، دغدغه ای اســـت که 
اندیشـــه ی بســـیاری از فعاالن، صاحب نظران و متولیان امـــور فرهنگی،اجتماعی و تربیتی 
را به خود مشغول ساخته است.در اسناد باال دســـتی نظام مقدس جمهوری اسالمی نیز توجه 
به مســـجد را به ویژه در کارکردهای فرهنگی و اجتماعی، تا حد زیادی می توان مشاهده نمود.
نقشـــه ی مهندســـی فرهنگی کشـــور در محور اولویت های فرهنگی و همچنین راهبردها 
 و اقدامـــات به احیا و تقویت جایگاه مســـجد و انس با این نهاد مقدس اشـــاره کرده اســـت1.
ناکارآمدی نهادها و مجموعه های فرهنگی و اجتماعی غیر اصیل و نامتجانس با فرهنگ اسالمی و 
ایرانی از یک سو و مخاطرات گسترده ی ناشی از تهاجم و نفوذ فرهنگی تمدن منحط غرب از سوی 
دیگر، هر روز ضرورت احیای جایگاه و کارکردهای مسجد، این نهاد اصیل و ارزشمند اسالمی را 

بیش از گذشته نمایان می سازد.
مسجد، آنچنان که در آیینه ی قرآن و روایات و سیره ی پیامبر مکرم اسالم و ائمه ی اطهار  قابل 
مشاهده است، از صدر اسالم دارای کارکردهایی متنوع و متناسب با نیازها و اقتضائات جامعه ی 

1 . نقشه ی مهندسی فرهنگی کشور/ بند اول از اولویت های فرهنگی و اقدام چهارم و پنجم ذیل راهبرد کالن اول
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اسالمی بوده است.
به تعبیر بهتر، این مسجد است که ســـپهر معارف توحیدی را بر ابعاد مختلف فعالیت ها و نظام 
ارتباطی جامعه ی اسالمی می گســـتراند و موجب می شود تا اصول ارزشی اسالم بر ابعاد زندگی 

آحاد جامعه ی اسالمی حاکم گردد.
کارکردهای اصیل مسجد را می توان در محور کارکردهای عبادی و نیایشی، کارکردهای فرهنگی، 
آموزشی و تربیتی، کارکردهای اجتماعی و کارکردهای سیاسی دسته بندی کرد، که نمونه هایی 
از هر یک را می توان در روایات مرتبط با موضوع مسجد و همچنین سیره ی پیامبر مکرم اسالم و 

ائمه ی اطهار  یافت.
در واقع می توان گفت مسجد، این نهاد اصیل اسالمی از یک سو بستر مناسبی برای ارتباط بندگان 
با خدا و کسب معنویت از انس با خالق بی همتاست و از سوی دیگر محیطی برای تقویت ارتباطات 

و تعامالت انسانی جامعه ی اسالمی است.
در بیان اهمیت جایگاه و نقش مســـجد در شکل گیری تمدن اسالمی از آغاز تا کنون و همچنین 
تنوع کارکردهای این نهاد مقدس، شـــیواترین تعابیر را می توان در کالم نورانی رهبر حکیم و 
عالیقدر انقالب جستجو کرد. آنجا که معظم له با بیان برخی ویژگی های ذاتی مسجد، تصویری 
زیبا و دلنشین را از این نهاد مقدس پیش روی مخاطبان می گذارند و می فرمایند: "پدیدآوردن 
هویتی به نام مسجد، نخست درقبا وسپس درمدینه، درشمار زیباترین وپرمغزترین ابتکارهای 
اسالم درآغازتشکیل جامعه ی اسالمی است:خانه ی خدا وخانه ی مردم؛ خلوت اُنس با خدا وجلوت 
حشربا مردم، کانون ذکر و معراج معنوی وعرصه ی علم وجهاد وتدبیردنیوی؛ جایگاه عبادت وپایگاه 
سیاست، دوگانه ی به هم  پیوسته  ای است که تصویرمسجداسالمی وفاصله ی آن با عبادتگاه های 
رایج ادیان دیگر را نمایان می سازد. درمسجداسالمی، شوروبهجت عبادت خالص با نشاط زندگی 
پاك وخردمندانه وســـالم، درهم می آمیزد وفرد وجامعه را به تراز اسالمی آن نزدیک می کند. 
مسجد، مظهرآمیختگی دنیا وآخرت وپیوستگی فرد وجامعه در دیدگاه و اندیشه ی مکتب اسالم 
 است. با این نگاه، دل های ما برای مسجد می تپد وازشوق واحساس مسئولیت، لبریزمی گردد1".

در جای دیگری نیز رهبر معظم انقالب در توصیف کارکردهای اصیل مسجد از صدر اسالم تا دوران 
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و پس از آن می فرمایند:"درصدراسالم هم، درزمان نبّی مکّرم 

1 پیام رهبر معظم انقالب به نوزدهمین اجالس سراسری نماز



23 فصل اول:  کلیات

اسالم   و همچنین در زمان حکومت با برکت امیرالمؤمنین  ، مسجد مرکز همه تصمیم  
گیري های مهم وکارهای بزرگ بود. نمی خواهیم از لحاظ وضع زمان،مســـجد امروز را به مسجد 
کوفه زمان امیرالمؤمنین تشبیه کنیم؛ زیرا اقتضاهای هرزمان متفاوت است. به  طورکلّی مسجد 
به عنوان یک پایگاه دین، عبودیّت و معرفت، می تواند برای جوامع اسالمی منشأ وسرآغاز حرکات 
بزرگ وبرکات ماندگار باشـــد. یکی ازعلل پیروزی این انقالب مبارك درایران اسالمیـ   ویا الاقل 
ســـهولت این پیروزیـ    این بودکه مردم به مساجد اقبال پیداکردند؛ جوانان مساجد را پرکردند 
وعلمای اعالم، مســـاجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم، تربیت، روشنگری افکار و اذهان، مورد 
استفاده قراردادند و مسجد، مرکزی برای حرکت، آگاهی، نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد 
وخود فروخته رژیم طاغوت شد. دردوره مشروطیت هم همین طوربوده است؛ دردوره ملی شدن 
 صنعت نفت هم تاحدودی همین طوربود؛ درزمان انقالب هم که این مسأله، به حّد اعلی  رسید1."

 چنین رویکردی به نقش و جایگاه مسجد، مســـجد را از نهادی منزوی که اختصاص به اقشاری 
خاص و اعمال عبادی معدود داشته باشد، به نهادی پویا که محور شکل گیری تمدن اسالمی بوده 

و جایگاهی تاثیرگذار در اداره و رشد و تعالی جامعه ی اسالمی دارد، تبدیل خواهد نمود.

کارکرد  عبادی
 و نیایشی

کارکرد فرهنگی

کارکرد
 آموزشی تربیتی

کارکرد  سیاسی، 
اجتماعی و 
اقتصادی

شکل«1:«کارکردهای«اصیل«مسجد«و«کارکرد«فرهنگی

در بین کارکردهای اصیل مســـجد، پس از کارکرد عبادی و نیایشی که نخستین و اصلی ترین 
کارکرد مسجد است، آنچه بیش از همه اهمیت دارد کارکرد فرهنگی آن است.چه اینکه کارکرد 

1 )بیانات معظم له در دیدار با مردم استان قم(/1375
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عبادی و نیایشی نیز به جهت فرهنگی بعد راهبردی کارکردهای مسجد را تشکیل می دهد و خود 
جنبه ی فرهنگی و تربیتی دارد.

ویژگی کارکرد فرهنگی مسجد

ا بعاد نیایشی و عبادی، آموزشی تربیتی و حتی 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سایه می اندازد

مدیریت فرهنگی مسجد یعنی مدیریت بر بخش 
عمده ای  از کارکردهای مسجد

شکل«2:«کارکردهای«اصیل«مسجد«و«کارکرد«فرهنگی
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اهمیت«و«جایگاه«فرهنگ«در«رشد«و«تعالی«جامعه«اسالمی««
در بیان اهمیت و جایگاه فرهنگ در جامعه ی اســـالمی  باید گفت فرهنگ به مثابه ی هوایی که 
تنفس می شود، بستر رشد و تعالی و شکل گیری همه ی مناسبات اجتماعی را فراهم می سازد. 
نقش فرهنگ از آنجا نقشی اساسی و کلیدی محسوب می شـــود که شکل دهنده ی ارزش ها، 
نگرش ها و رفتارهای انسان است. در بستر این ارزشـــها و نگرش هاست که رفتارهای انسان در 

عرصه های مختلف زندگی شکل می گیرد.
رهبر معظم انقالب در بیان اهمیت و جایگاه فرهنگ می فرمایند:" این خیلی مهم است. فرهنگ  
هویّت یک ملّت است.  ارزش های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملّت است. همه چیز مترتّب 
بر فرهنگ است. فرهنگ حاشـــیه و ذیِل اقتصاد نیست، حاشیه و ذیِل سیاست نیست، اقتصاد و 

سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگند؛ به این باید توّجه کرد1."
در خصوص جایگاه فرهنگ در منظومه ی فکری و آرمانی انقالب اســـالمی نیز باید گفت، بخش 
عمده و اصلی پیام ها، شـــعارها، افق ها و رویکردهای بنیانگذار انقالب شکوهمند اسالمی و رهبر 
حکیم و عالیقدر انقالب مبتنی بر فرهنگ بوده است. با مروری بر شعارهای اصلی انقالب اسالمی 

1 بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی/ آذرماه سال 1392
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نظیر استقالل، آزادی، جمهوری اســـالمی می توان ابعاد فرهنگی این حرکت عظیم را به خوبی 
دریافت.

توجه بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسالمی از همان آغاز معطوف به تحول و انقالب در ارزشها، 
نگرش ها و رفتارهای حاکم بر جامعه ی اســـالمی بوده که بیانگر اهمیت موضوع فرهنگ است.

در این بین تشکیل شورایعالی انقالب فرهنگی نیز با دستور امام راحل جنبه ی فرهنگی حرکت 
انقالب اسالمی را به خوبی روشن می سازد1.

پس از بیان اهمیت و ضرورت فرهنگ، توجه به تعریف و مفهوم فرهنگ  در دایره ی ادبیات نخبگان 
و عموم جامعه ضروری اســـت. فرهنگ در معنای خاص آن و به ویژه در ادبیات عمومی مردم به 
بخشی از رفتارهای  خاص فرهنگی، هنری و رسانه ای تلقی و در جای دیگر به معنای کلی و در بیان 

گرایش ها و ارزش های حاکم بر اعمال، رفتار و نمادها و نشانه های جامعه عنوان می گردد.
در معنای کلی و عام، فرهنگ به معنای بینش و منش هویت دهنده ی انسان در حوزه ی زندگی 
اجتماعی تعریف شده و از آن به معنای فرآورده ی عالی ذهن و فرایند پیشرفته و پیچیده ی فکر 
آدمی یاد شده و کلیتی به هم پیوســـته از باورها، فضایل،ارزش ها، دانش ها، هنرها، فنون، آداب و 
اعمال جامعه است.این تعریف از فرهنگ معطوف به ساخت و تحول کیفیت زندگی جامعه است2.

اینجاست که می توان گفت همه ی رفتارها و عملکرد آحاد جامعه در بستر فرهنگ شکل می گیرد. 
درآثار اندیشمندان اسالمی معاصر نظیر عالمه جعفری و شهید مطهری نیز رویکرد به فرهنگ، 
توجه به جنبه ی فراگیری و فطری بودن آن است و این بزرگواران نیز تکامل و تعالی جوامع را در 

تکامل فرهنگی می بیند.
شهید مطهری معتقد است که فرهنگ جوامع رو به تکامل و یگانگی پیش خواهد رفت و در نهایت 

به فرهنگ یگانه که همان فرهنگ انسانی است خواهد رسید3.
رهبر معظم انقالب نیز که در بســـیاری از بیانات و دیدارها توجهی جدی به موضوعات و مقوالت 
فرهنگی دارند در یکی از بیانات خود در خصوص  رویکردشان به فرهنگ می فرمایند:"به نظر ما 
اینگونه اســـت که بخش عمده ی فرهنگ، همان عقاید و اخالقیات یک فرد یا یک جامعه است. 
رفتارهای جامعه هم که جزو فرهنگ عمومی و فرهنگ یک ملت است، برخواسته از همان عقاید 

1  فرمان تشکیل شورای انقالب فرهنگی از سوی امام راحل موید این اهمیت است.
2 تطور مفهومی رصد فرهنگی، موسی عنبری، دبیرخانه ی شورای عالی انقالب فرهنگی

3 انسان و ایمان، شهید مطهری، انتشارات صدرا، صص 16 و 65



27 فصل اول:  کلیات

است.در واقع عقاید  یا اخالقیات، رفتارهای انسان را شکل می دهند و به وجود می آورند.خلقیات 
اجتماعی رفتارهای اجتماعی را به وجود می آورند و خلقیات فردی باعث به وجود آمدن رفتارهای 
فردی می شوند. بنابر این درست اســـت که مقوله ی فرهنگ در موارد زیادی شامل رفتارها هم 
می شـــود، لیکن اساس و ریشه ی فرهنگ عبارت اســـت از عقیده و برداشت و تلقی هر انسان از 

واقعیات و حقایق عالم  ونیز خلقیات فردی و خلقیات اجتماعی و ملی.1
آنچه اهمیت و جایـــگاه فرهنگ را به ویژه در روزگار ما پر رنگ تر و حســـاس تر می کند، توجه 
بیگانگان به تمدنی اســـت که دوباره در حال شکل گیری و فراگیری است و این مهمترین دلیلی 

است که تهاجم به زیرساخت های فرهنگی این تمدن در دستور کار آنان قرار گیرد.
در این خصوص تعابیر متعددی نیز رهبری حکیـــم و عالیقدر از توجه غرب به مقابله با فرهنگ 
اســـالمی دارند که از آن جمله می توان به تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و 
نفوذ فرهنگی اشاره کرد. این تعابیر  به خوبی بیانگر وضعیت کنونی ما در نسب با جبهه ی فرهنگی 

تمدن غرب است و این خود بر اهمیت موضوع فرهنگ، دلیلی روشن خواهد بود.
رهبر معظم انقالب در یکی از دیدارها در تبیین مفهوم تهاجم فرهنگی به دو بُعد اصلی اشـــاره 
می فرمایند که به خوبی بیانگر جبهه ی فرهنگی غرب می باشد.نخســـتین بُعد از منظر معظم له 
استفاده از ابزارهای متنوع فرهنگی نظیر ابزارها و قالب های رسانه ای و تولید کاالهای فرهنگی 
است که اغلب متوجه زمینه های پاك و ســـالم اخالقی جامعه اسالمی و با رویکرد ترویج فساد و 

فحشا است.
بُعد دوم در بیان معظم له بیانگر آن قسم از تهاجم فرهنگی است که فرهنگ انقالبی حاکم بر ذهنیت 
 جامعه را مورد تهاجم قرار دهد و دل ها و ذهن های مومن و مستقر را با ترویج شبهات مردد نماید2.

1 بیانات رهبر معظم انقالب 19 آذرماه1379
2 بیانات رهبر معظم انقالب در تاریخ22 تیرماه 73 و در تاریخ18 اسفند 76
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این«خیلی«مهم«است.«فرهنگ«هویّت«یک«مّلت«است.«
ارزشهای«فرهنگی«روح«و«معنای«حقیقی«یک«مّلت«است.«
همه«چیز«مترتّب«بر«فرهنگ«است.«فرهنگ«حاشیه«و«ذیِل«
اقتصاد«نیست،«حاشیه«و«ذیِل«سیاست«نیست،«اقتصاد«و«
سیاست«حاشیه«و«ذیل«بر«فرهنگند؛«به«این«باید«توّجه«کرد

"مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی"
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ویژگی«های«مسجد«از«حیث«اثرگذاری«فرهنگی««
نهاد مقدس و اصیل مســـجد، با جایگاه و اهمیتی که از فرهنگ در گفتار پیشین مورد اشاره قرار 
گرفت و در شرایطی که مخاطرات متعدد و متنوعی فرهنگ جامعه ی اسالمی ما را مورد توجه و 
تهاجم قرار داده است، در نسبت با این موضوع مهم  نقشی متفاوت و کلیدی دارد. نقش کلیدی و 
اثر گذار مســـجد در عرصه ی فرهنگی و به تبع آن کارکردهای فرهنگی مسجد، از آن جهت حائز 
اهمیت اســـت که این نهاد مقدس دارای ویژگی هایی منحصر به فرد در بین سایر نهادها و ارکان 

فرهنگ ساز جامعه ی اسالمی است.
برای روشن تر شـــدن موضوع، تعدادی از ویژگی های مسجد از حیث اثرگذاری فرهنگی را بدین 

شرح بررسی می نماییم:

1-ریشه«و«اصالت«این«نهاد،«در«اندیشه«ی«توحیدی«سرچشمه«دارد.««
مسجد نهادی است که اصالت آن از اندیشـــه ی اسالمی سرچشمه می گیرد.خداوند متعال می 
فرماید: " و ان المساجدهلل فال تدعوا مع اهلل احدا"مساجد ویژه ی خداست پس هیچ کس را با وجود 
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خداوند نخوانید1.
بی تردید این اصالت، موجب می شود اثر گذاری فرهنگی مسجد در سپهر اندیشه ی توحیدی و 
معارف اسالمی صورت پذیرد. با چنین ریشه و اصالتی که مسجد دارد گرایش افراد به مسجد امری 

فطری و مبتنی بر گرایش های توحیدی آنان است.

2-«مبّلغ«اصلی«در«مسجد«علما«هستند.««
علمای دینی از صدر اســـالم تا کنون یکی از اصلی ترین گروه های مرجع در جامعه ی اسالمی 
  محسوب می شـــده اند و این مرجعیت به ویژه در دوران غیبت با توصیه و هدایت امام عصر
تقویت گردیده اســـت.مرجعیت نهاد روحانیت در جامعه ی ایرانی نیز از گذشته تا کنون مشهود 
است. چه اینکه پیروزی انقالب شکوهمند اســـالمی نیز که با پرچمداری امام راحل و پیشتازی 
روحانیون و علمای اعالم به عنوان مهمترین پدیده ی قرن حاضر صورت گرفته اســـت، نشانه ی 

بارزی بر این جایگاه و مرجیعت می باشد.
حضور علما به عنوان امام جماعت، که نقشـــی فراتر از اقامه ی نماز  و با رویکرد فراگیر نسبت به 
نیازها و موضوعات مبتال به جامعه ی اسالمی دارند، در مسجد موجب گردیده است که اثر گذاری 
فرهنگی مساجد به ظرفیتی عظیم تبدیل شود که البته در برخی موارد همچنان بالقوه باقی مانده 

و در برخی دیگر نیز با همت و درایت امام محترم جماعت بالفعل گردیده است.

3-مسجد«مکانی«مردمی«و«حضور«در«مسجد«حضوری«خودجوش«و«داوطلبانه«است.««
اگر چه بســـیاری از نهادها و مجموعه های فرهنگی می کوشند اثرگذاری فرهنگی داشته باشند 
و ارزش ها و پیام های فرهنگی را در جامعه ی اســـالمی منتشر کنند اما در این بین ویژگی ممتاز 
مسجد مردمی بودن آن است. مسجد را هم می توان خانه ی خدا و هم خانه ی مردم نامید. محلی که 
مردم به صورت خودجوش و داوطلبانه در آن حضور می یابند و بی تردید این خود انگیختگی نقش 

مهمی در تاثیرگذاری و نفوذ مسجد در عرصه ی فرهنگی دارد.

4-رویکرد«مسجد«در«همه«ی«ابعاد«و«کارکردها،«رویکردی«عقیدتی«و«معرفتی«است.««

1  سوره ی مبارکه ی جن آیه ی 18
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همانگونه که در گفتارهای پیشین درباره ی مفهوم و جایگاه فرهنگ بیان شد، فرهنگ مجموعه ی 
ارزشها و نگرش ها و رفتارهایی است که بر اساس اصول ارزشی و عقاید هر جامعه شکل می گیرد 
و بروز می کند. در این بین، مســـجد که رویکرد اصلی  همه ی برنامه ها و کارکردهایش رویکردی 
عقیدتی اســـت، می تواند با این سپهر گسترده ی معرفتی، اثرگذاری بسیار عمیق و موسعی را در 
پی داشته باشـــد.در واقع مخاطبان با این پیش فرض پای در مسجد می گذارند که به پیام ها و 

رویکردهای ارزشی مسجد توجه دارند یا خود را در معرض آن قرار می دهند.

5-«مخاطبان«مسجد،«طیف«های«گوناگون«و«متنوعی«را«از«طبقات«اجتماعی«و«اقشار«شامل«««
می«شود.

تنوع مخاطبان بالقوه و بالفعل مسجد در مقایسه با نهادها و مجموعه های دیگر فرهنگی تنوعی 
قابل توجه است. مســـاجد هم محل حضور اغنیا و برخورداران جامعه و هم محل حضور طبقات 
متوسط و پایین هستند. در مســـاجد اصناف مختلف هم حضور دارند و طیف های گوناگونی از 
آنان را می توان در این نهاد مقدس مشـــاهده کرد. حتی در برخی از اصناف و گروه ها مساجدی 
اختصاصی وجود دارد که به جهت جغرافیایی یک صنف و گروه خاص را مخاطب خود قرار داده 

است.
بی تردید این تنوع در مخاطب می تواند زمینه ی بســـیار مناســـبی برای اثرگذاری فرهنگی 
مســـجد باشـــد. مقام معظم رهبری در خصوص تنوع مخاطبان مســـجد می فرمایند:"چه 
نیکوســـت که دانش آموزان برجســـته و ممتاز در هر محل، در مســـجد و در برابر چشم مردم 
و از سوی امام جماعت تشـــویق شوند.مســـجد باید رابطه ی خود را با جوانانی که ازدواج می 
کنند، با با کســـانی که به موفقیت های علمی و اجتماعی و هنری و ورزشـــی دست می یابند، با 
صاحب همتانـــی که کمک به دیگـــران را وجهه ی همت می ســـازند، بـــا غمدیدگانی که 
 غمگســـاری می جویند و حتی با نوزادانی که متولد می شـــوند برقرار و مســـتحکم سازد1".

6-«مسجد«محل«حضور«خانواده«و«تقویت«پیوند«های«خانوادگی«است.««
خانواده، نخستین جامعه  و مهم ترین جامعه ای است که انسان در آن متولد می شود و رشد و نمو 

1  پیام مقام معظم رهبری به نوزدهمین اجالس سراسری نماز/1389
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پیدا می کند. یکی از ویژگی های مســـجد این است که اعضای یک خانواده را به صورت جمعی و 
بهم پیوسته در آغوش خود می پذیرد و زمینه را برای تقویت ارحام و پیوند های خانوادگی فراهم 
می سازد.اینچنین است که می توان انتظار داشـــت اثر گذاری مسجد، به ویژه در ابعاد تربیتی و 
فرهنگی با جهت گیری های فرهنگی تربیتی خانواده همراه و همسو باشد و زمینه را برای اعتالی 

فرهنگی فرد و جامعه فراهم سازد.
همراه بودن اعضای خانواده با یکدیگر در سپهر معنوی و معرفتی مسجد می تواند ضامن دوام اثرات 
فرهنگی مسجد در بستر زندگی افراد باشد.اینجاست که اهمیت موضوعاتی چون سبک زندگی 
اســـالمی در بین موضوعات و پیام های مورد نظر مسجد در بخش فرهنگی روشن می شود که در 

گفتار های پیش رو به آن خواهیم پرداخت.

7-«تنوع«فرصت«ها««و«قابلیت«های«درون«مسجد،«برای«انتقال«پیام«های«فرهنگی«و«فرهنگ«««
سازی

مسجد هم به جهت فضای فیزیکی و هم به جهت تنوع برنامه ها و فرصت هایی که در اختیار دارد از 
ظرفیت و امکان فوق العاده و ممتازی برای انتقال مفاهیم و پیام های فرهنگی و همچنین جهت 

دهی به نگرش ها، ارزش ها و رفتارهای مخاطبان برخوردار است.
هر یک از فضاهایی که مسجد در اختیار دارد این فرصت را فراهم می کند که برای آن برنامه ریزی 
فرهنگی صورت پذیرد و پیام هایی مناســـب و متناسب با آن تدارك و پیش بینی شود. برنامه ها، 
فعالیت ها و خدمات مسجد هم هر یک فرصتی هستند که می توان از آن برای برنامه های فرهنگی 
بهره برد. البته بهره مندی از هر یک از این فرصت های زمانی و مکانی، الزامات و بایسته هایی دارد 

که در این نظام نامه به تفصیل به آن ها خواهیم پرداخت.

8-ظرفیت«شبکه«ی«مساجد«در«راستای«گفتمان«سازی«فرهنگی:««
گفتمان سازی را می توان یکی از اصلی ترین راهبردها در مسیر نشر یک رویکرد فرهنگی دانست. 
مقصود از گفتمان ســـازی آن چنان که در بیان رهبر معظم انقالب آمده است، فراگیر سازی یک 
معرفت و یک فرهنگ است. در تبیین مفهوم گفتمان سازی معظم له می فرمایند:"گفتمان یعنی 
یک مفهوم ویک معرفت همه گیربشـــود دربرهه ای از زمان دریک جامعه. آنوقت، این مي شود 
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گفتمان جامعه. این، با کارهای جدا جدای برنامه ریزی نشده، حاصل نخواهد شد؛ اینکار احتیاج 
دارد به برنامه ریزی وکاِرفعال ومثل دمیدن پیوسته ی دروسیله ی فشاری است که مي تواند آب یا 
مایه ی حیات یا هوا را به نقاط مختلفی که مورد نظراست، برساند. باید دائم با این دم دمید، تا این 

اشتعال همیشه باقی بماند. این کار هیچ نباید متوقف بشود و به برنامه ریزی احتیاج دارد1."
با این توصیف نقش مســـاجد که از شبکه ای فراگیر در مناطق مختلف جغرافیایی برخوردارند و 
اقشار مختلف مردم را تحت پوشش قرار می دهند، در مسیر گفتمان سازی، نقشی بی بدیل است.
به ویژه اینکه حضور ائمه ی محترم جماعات به عنوان اصلی ترین مبلّغان دینی و مرّوجان معارف 

اسالمی، بر نفوذ و تاثیر جایگاه مسجد در آحاد مختلف جامعه می افزاید.

ریشه و اصالت مسجد، در اندیشه ی 
توحیدی سرچشمه دارد و   گرایش 

افراد به مسجد امری فطری است

مسجد   مکانی مردمی  و حضور در 
مسجد حضوری خودجوش و داوطلبانه 

است.

مخاطبان مسجد  طیف های گوناگون و 
متنوعی از  طبقات اجتماعی و اقشار 

هستند

تنوع فرصت ها  و قابلیت های درون مسجد برای 
انتقال  پیام های فرهنگی و فرهنگ سازی

مبّلغ اصلی در مسجد علما هستند

رویکرد مسجد  در همه ی  ابعاد و 
کارکردها رویکردی  عقیدتی و معرفتی 

است

مسجد  محل حضور خانواده  و تقویت  
پیوند های خانوادگی است

ظرفیت شبکه ی مساجد در راستای   
گفتمان سازی فرهنگی

شکل«3:«8«ویژگی«مسجد«از«حیث«اثرگذاری«فرهنگی

1 رهبر معظم انقالب/دیدار با جمعی از علما و روحانیون/1388
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رویکرد«مدیریتی«به«کارکردها«و«برنامه«های«فرهنگی«مسجد««
با وجود ظرفیت های قابل توجه و عظیمی که در بســـتر مسجد و برنامه ها و کارکردهای این نهاد 
مقدس، برای ترویج فرهنگ اسالمی برشمرده شد، بهره مندی مطلوب از این ظرفیت ها و تبدیل 
ظرفیت های بالقوه به ظرفیت ها و فرصت های بالفعل، مســـتلزم رویکرد مدیریتی به کارکردها و 

برنامه های فرهنگی مسجد می باشد.
با اتخاذ رویکرد مدیریتی به فعالیت ها، برنامه ها و کارکردهای مســـجد می توان امیدوار بود که 
همه ی ظرفیت های فعالیت فرهنگی شناسایی و بسیج شوند، عوامل و عناصر فرهنگی موثر در 
فرهنگ و فعالیت های مسجد با یکدیگر هماهنگ شوند و ظرفیت یکدیگر را تکمیل کنند، برای 
برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مســـجد هدف گذاری معینی صورت پذیرد و مخاطب هر یک از 

برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مشخص باشد.
در نقطه ی مقابل رویکرد مدیریتی به فعالیت های فرهنگی مســـجد، رهـــا کردن برنامه ها و 
فعالیت های مسجد از حیث اثر گذاری فرهنگی است.در چنین مسجدی آن چه واضح و روشن 
اســـت، فقدان هدف گذاری برای موضوعات فرهنگی خواهد بود و نتیجه ی طبیعی آن این است 
که یا هیچ برنامه ی فرهنگی در مســـجد طراحی و اجرا نخواهد شـــد ـ  که نمونه هایی از چنین 
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مساجدی در جامعه ی کنونی ما به روشنی قابل مشاهده است و یا اینکه پیام ها و جهت گیری های 
فرهنگی مســـجد بدون هماهنگی و یکپارچگی و مبتنی بر ســـالیق و تصمیم گیری های افراد 
مختلف، طراحی و اجرا می شود و نتایج غیر قابل پیش بینی را در ابعاد مثبت و منفی دربرخواهد 

داشت.
به راستی این نوع مواجهه ی با مسجد، با وجود ظرفیت ها و فرصت های فوق العاده ای که برای آن 

برشمرده شد، از بین بردن یک نعمت عظیم و هدردادن سرمایه ای ارزشمند خواهد بود.
بسیاری از اختالفات و مناقشاتی که در بین عوامل تصمیم گیر و کارگزاران مسجد، روی می دهد و 
برخی نهادها و مراجع متولی و مرتبط را نیز به میدان رسیدگی و حل و فصل اختالفات می کشاند، 

بر خواسته از عدم اتخاذ رویکرد مدیریتی به کارکردها و برنامه های فرهنگی مسجد می باشد.
از ســـوی دیگر جذب بدنه ی فعال جامعه به مســـجد و برنامه ریزی برای حفظ و نگهداشت این 
سرمایه ی ارزشمند و رشد و ارتقای ظرفیت های معنوی و معرفتی افراد در بستر این نهاد مقدس، 

مستلزم برنامه ریزی، هدف گذاری و سازماندهی فعالیت های فرهنگی مسجد می باشد.
بدین ترتیب گریزی از اتخاذ رویکرد مدیریتی در برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مسجد نیست. 
با اتخاذ چنین رویکردی در مساجد می توان انتظار داشت دژی مستحکم در برابر تهاجم و نفوذ 
فرهنگ بیگانه تشکیل شود و مساجد به عنوان بدنه ی اصلی تبلیغ معارف و فرهنگ اسالمی، نقش 

خود را بدنه ی جامعه ی اسالمی ما به انجام برسانند.
رویکرد این نظام نامه به کارکردها، برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مسجد، رویکردی مدیریتی 
خواهد بود و می کوشد در فصول آتی، با تبیین ابعاد مختلف مدیریت فرهنگی مسجد و ارکان این 
مدیریت، شاخص هایی را در قالبی منظم، به هم پیوسته و منسجم در اختیار کارگزاران مسجد 
به ویژه ائمه ی محترم جماعات که رهبری حکیم از آنان به عنوان مدیران طبیعی مســـجد یاد 

کرده اند، قرار دهد.

توسعه«و«گسترش
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««ابعاد«مدیریت«فرهنگی«مسجد««
به نظر می رسد مدیریت فرهنگی مسجد از چهار بعد اصلی برخوردار باشد که متناسب با هر یک 
از این ابعاد نیز شاخص های متعددی برای ایجاد امکان سنجش و ارزیابی و همچنین جهت دهی 

به کارکردها و برنامه های مسجد قابل پیش بینی است، که در فصول بعد به آن خواهیم پرداخت.

مدیریت بر نرم 
افزار مسجد

مدیریت بر
امکانات و سخت 

افزار مسجد

مدیریت بر
نظام ارتباطی 

مسجد

مدیریت بر  
سرمایه ی انسانی 

مسجد

شکل4:ابعاد4«گانه«در««مدیریت«فرهنگی«مسجد
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بعد«اول؛««مدیریت«بر«سرمایه«ی«انسانی«مسجد««

بی تردید سرمایه ی انســـانی را می توان مهمترین بعد مدیریت فرهنگی مسجد دانست. در بین 
اهالی مسجد چه آنانکه با عشق و ایمان و با نیاتی  خداجویانه  به همکاری در امور اجرایی و برنامه 
ریزی مسجد می پردازند و از آنان به عنوان کارگزاران مسجد یاد می شود و چه آنان که برای اقامه ی 
نماز جماعت یا بهره مندی از خدمات، برنامه ها و فعالیت های مسجد، به این مکان مقدس آمده اند، 

از اهمیتی بسیار برخوردارند.

کارگزاران«مسجد:««
رویکرد اصلی در خصوص کارگزاران مسجد، گسترش این بخش از سرمایه ی انسانی مسجد، از 

طریق جلب مشارکت و همراهی همه ی اهالی مسجد در فعالیت های داوطلبانه می باشد.
ممکن است افراد از حضور در جمع کارگزاران مسجد انگیزه های متنوعی داشته باشند.آنچه در 
این خصوص الزم اســـت تقویت انگیزه های الهی، یادآوری اجر معنوی خدمت به مسجد و نماز 

گزاران و به طور کلی تاکید بر نظام ارزشی مسجد در مواجهه با این عزیزان است.
در بعد فرهنگی آنچه بیش از همه حائز اهمیت است، تناسب کارگزاران و افراد مرتبط با فعالیت های 
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فرهنگی مسجد با اهداف و رویکرد های فرهنگی تعیین شده می باشد.چه اینکه برخی از افراد از 
روحیه، نگرش و توانمندی مناسب با فعالیت های فرهنگی برخوردار نبوده و حضور آنان به عنوان 

دست اندرکاران برنامه های فرهنگی، متضمن برخی آسیب ها و مسائل حاشیه ای خواهد بود.
به این ترتیب در مدیریت فرهنگی مسجد مدیریت بر کارگزاران مسجد امری مسلم، ضروری و 

ظریف می باشد که بخش عمده ای از آن بر عهده ی ائمه ی محترم جماعات است.

اهالی«مسجد«و«نمازگزاران:««
اهالی مســـجد و نمازگزاران، کسانی هســـتند که به صورت داوطلبانه و خودجوش برای انجام 
فریضه ی نماز به صورت جماعت و همچنین بهره مندی از خدمات و فعالیت های این نهاد مقدس، 

به مسجد روی آورده اند.
پویایی، نشاط و کارآمدی مسجد مستلزم حضور و مشارکت حداکثری ساکنان محیط پیرامون 
مسجد در برنامه های مسجدی است. به ویژه در بعد فرهنگی، آنچه بر پویایی و اثر گذاری مسجد 
می افزاید حضور بدنه ی فعال جامعه، به ویژه جوانان و نوجوانان، در مسجد و برنامه های مسجدی 

است.
همچنین با توجه به اختصاصات و ویژگی هایی که برای هر گروه از مخاطبان مســـجد قابل تصور 
اســـت ضروری است توسط امام و دســـت اندرکاران برنامه های فرهنگی مسجد، هدف گذاری 

متناسب و اختصاصی صورت پذیرد.
در غیر اینصورت این بیم وجود دارد که اهالی مسجد و نمازگزاران ارتباطی با برنامه ها و فعالیت های 

فرهنگی مسجد برقرار ننموده و تالش های مسجد برای اثرگذاری فرهنگی به ناکامی بیانجامد.
در خصوص این بخش از ســـرمایه ی انسانی مســـجد، چند نکته قابل ذکر است که از آن جمله 
می توان به ضرورت اســـتمرار ارتباط مسجد با مخاطبان با هدف حفظ و نگهداشت این سرمایه، 
اشاره کرد.در فصول بعدی بخشی از شاخص ها و برنامه های عملیاتی، ناظر به سرمایه ی انسانی 

مسجد خواهد بود.
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هدفگذاری متناسب و اختصاصی

حفظ و نگهداشت
اهالی مسجد و نمازگزاران

جلب مشارکت و همراهیکارگزاران مسجد

توسعه و گسترش

تقویت انگیزه های الهی

تاکید بر نظام ارزشی مسجد

تناسب با هویت مسجد

شکل5
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بعد«دوم؛««مدیریت«بر«نرم«افزار««مسجد««

مدیریت بر بعد نرم افزاری فعالیت های فرهنگی مســـجد، به واقع مدیریت بر اهدافی است که از 
فعالیت های فرهنگی دنبال می شود.در این بعد آنچه بیش از همه مورد نظر می باشد، از یک سو 
مدیریت بر محتوای فعالیت ها و برنامه های فرهنگی  مســـجد است و از سوی دیگر مدیریت بر 

پیام های فرهنگی است که در محیط مسجد تولید و مبادله می گردد.

محتواها«و«پیام«ها:««
بی تردید اســـاس و ریشه ی مســـاجد بر پایه ی تقوای الهی و عبودیت می باشد.مسجد خانه ی 
خداست و رویکرد مسجد رشـــد و تعالی آحاد جامعه ی اسالمی در مسیر انسان تراز اسالم است. 
به این  ترتیب ضرور ی اســـت کلیه ی محتواها و پیام هایی که در محیط معنوی مسجد تولید و 
منتشر می شود مبتنی بر آموزه های شریعت مقدسه باشد. دربین ابعاد مدیریت فرهنگی مسجد، 
مدیریت بر محتواها و پیام ها، بیانگر حساسیت جایگاه مســـجد و بستری است که برای انتقال 
پیام های فرهنگی،تربیتی در این محیط فراهم گردیده است.ضروری است دقت شود که محتوای 
کلیه ی برنامه ها و فعالیت ها و پیام هایی که از طریق سامانه های تبلیغی و فرهنگی مسجد منتشر 
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می شود، مبتنی بر منابع اصیل وحیانی و معارف اهل بیت عصمت و طهارت و آموزه های ناب 
اسالمی باشد.رویکرد رشد و تعالی نیز به عنوان رویکرد اصلی مسجد، در نسبت با مخاطبان خود، 

ضروری است در کلیه ی محتوا ها و پیام های مسجد مد نظر قرار گیرد.
نکته ی دیگر در خصوص محتوا ها و پیام های قابل انتشـــار در محیط مسجد این است که طیف 
موسع مخاطبان مسجد، باید در مضامین محتوایی و پیام ها و همچنین در نحوه ی ارائه ی آن ها 
مورد توجه قرار گیرد. چه اینکه انحصار و اختصاص محتواها و پیام های مســـجد به قشر  یا اقشار 
خاص، یا مقطع سنی خاص، موجب می شود که بخشی از مخاطبان طبیعی مسجد، نیاز های خود 
را در محیط معنوی مسجد نیابند و در سپهر فرهنگی و تربیتی مسجد قرار نگیرند. در این خصوص 
روزآمدی محتواها و پیام ها موجب می شـــود تحوالت اجتماعی و شرایط روز جامعه، مورد توجه 

واقع شده و نیازهای مخاطبان مسجد نیز در نسبت با این شرایط برآورده گردد.
در خصوص پیام ها و محتواهای مســـجدی، هماهنگی و انسجام در اهداف  و موضوعات، نکته ی 
دیگری است که عدم توجه از سوی مدیریت مسجد، نتایجی نامطلوب در پی خواهد داشت.چه 
اینکه دریافت پیام های متناقض و ناهماهنگ از سوی کارگزاران مسجد و یا برنامه ها و فعالیت های 
مسجدی، گاه اثراتی مخّرب را در ارزش ها و نگرش ها و رفتارهای مخاطبان و اهالی مسجد خواهد 

داشت.

برنامه«ها«و«فعالیت«ها:««
برنامه ها و فعالیت های مسجدی را می توان بدنه ی اصلی کارکردهای فرهنگی مسجد دانست که 

مدیریت و تدبیر در خصوص آن ضروری است.
در خصوص مدیریت بر برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مســـجد، یکی از مهمترین نکات، هدف 
گذاری محتوایی و تعیین پیام هایی مناسب و متناســـب با گروه های مختلف مخاطب مسجد 
می باشـــد. چه اینکه در برخی موارد برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مسجدی علیرغم اینکه در 
مسجد برگزار می شوند و با عناوین فرهنگی معرفی گردیده اند، فاقد محتوایی اصیل و پیام های 

فرهنگی مناسب برای مخاطبان مسجد هستند.
در خصوص برنامه ها و فعالیت های مسجد، مدیریت مســـجد می تواند با بهره مندی از ظرفیت 
همه ی کارگزاران این نهاد مقدس، تشکل ها و فعالین مسجدی و حتی نمازگزاران، ضمن جلب 



45 فصل دوم:  ابعاد مختلف مدیریت فرهنگی مسجد

مشارکت آن ها در طراحی و اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی، تنوع و گستردگی این برنامه ها 
را در نسبت با سالیق گوناگون و طیف های مختلف مسجد رقم بزند.

در خصوص برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مسجد نیز انســـجام و هماهنگی در محتوا و قالب 
برنامه ها امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

نکته ی کلیدی دیگر در خصوص برنامه ها و فعالیت ها، توجه به مواقف مناسبتی متعددی است 
که در طول سال پیش روی مدیریت مســـجد قرار دارد.به واقع داشتن برنامه  ای منسجم برای 
بهره مندی فرهنگی از مواقف مناسبتی و ایام اهلل سال، که با رویدادهای مذهبی،انقالبی و امثال آن 
مصادف شده است می تواند مسجد را از مواجهه ی شتابزده و بی برنامه با این مواقف و مناسبت ها به 

مواجهه ای هدفمند و مهندسی شده رهنمون سازد.
از سوی دیگر ضروری اســـت در سنوات مختلف و پیاپی برگزاری مراسم و برنامه های مناسبتی، 
اهالی مسجد تنوع، ابتکار و خالقیت را در طراحی و اجرای برنامه های مناسبتی احساس کنند و 
برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مسجد در مناسبت ها به رویدادی تکراری و بی روح مبدل نگردد.

با وجود ضرورت توجه به برنامه ها و فعالیت های متعدد و متنوع فرهنگی در مسجد، نباید از نظر 
دور داشت که این برنامه ها و فعالیت ها نه تنها نباید به برنامه ی نماز جماعت صدمه ای وارد سازند، 
بلکه باید مقّوم این برنامه ی اصلی مسجد باشند.تداخل زمانی و مکانی برنامه های فرهنگی با نماز 
جماعت، به نوعی عدم مهندسی فعالیت ها و کارکردهای فرهنگی مسجد محسوب می شود.چه 
اینکه نماز جماعت با کیفیت، خود بهترین برنامه و فعالیت فرهنگی مســـجدی بوده و می تواند 

همه ی طیف ها و اقشار مخاطب را نیز با خود همراه سازد.
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ابتنا بر آموزه های شریعت مقدسه

رویکرد رشد و  تعالی

توجه به اختصاصات  مخاطبان

هماهنگی و انسجام اهداف و موضوعات

محتوا و پیام ها

برنامه ها و فعالیت ها

هدف گذاری محتوایی

بهره گیری از همه ی ظرفیت ها

برنامه ریزی به هنگام و منسجم

هماهنگی و عدم تزاحم با نماز

خالقیت و ابتکار

شکل6:«مدیریت«بر««نرم«افزار«مسجد
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بعد«سوم؛مدیریت«بر«امکانات«و«سخت«افزار««مسجد««

بودجه و امکانات در فعالیت ها و برنامه های فرهنگی عنصری تاثیر گذار است.البته نباید این نکته 
را از نظر دور داشت که اصلی ترین بعد از ابعاد مدیریت فرهنگی مسجد، بودجه و امکانات نیست. 
به تعبیر دیگر می توان گفت اگرچه بودجه و امکانات، در کمیت و کیفیت فعالیت های فرهنگی 
مسجد موثر است، لیکن اولویت با هدف گذاری و مخاطب گزینی صحیح و با دقت بوده و بودجه و 
امکانات، با درایت و تدبیر مدیریت مسجد، فراهم خواهد شد.با این وجود، مدیریت بر بعد سخت 
افزاری فعالیت های فرهنگی مسجد نیز مستلزم دقت، تدبیر، خالقیت و التزام مدیریت مسجد به 

اصول ارزشی حاکم بر این نهاد مقدس می باشد.

امکانات«و«تجهیزات:««
مسجد مکانی است عمومی و متعلق به همه ی مردم محله و منطقه ی پیرامونی و همه ی کسانی 
که برای بهره مندی از برنامه ها و فعالیت های مسجد، به این مکان مقدس پای می گذارند.یکی از 
ابعاد مدیریت فرهنگی مسجد، مدیریت بر امکانات و سخت افزار است که در کیفیت و مطلوبیت 

فعالیت ها و برنامه های فرهنگی مسجد نیز تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.
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اگر چه بعد سخت افزاری همواره یکی از ابعاد مدیریت بر منابع محسوب می شود، اما مدیریت بر 
امکانات و تجهیزات مرتبط با فعالیت های فرهنگی آن هم در مسجد ویژگی ها و اقتضائات خاص 

خود را دارد.
نخســـتین ویژگی در خصوص امکانات و تجهیزات مسجد این است که استفاده از آن ها با توجه 
به قواعد مرتبط با اموال مسجد  و احکام وقف و ســـایر احکام مربوط باید صورت پذیرد.ضروری 
است این امر توسط امام محترم مسجد مورد توجه واقع شود و البته این دقت و توجه مانعی برای 
استفاده ی صحیح فعالین و عناصر فرهنگی مسجد از این امکانات در مسیر صحیح خود واقع نشود.

از سوی فعالین و کارگزاران مسجد، نیز دقت در استفاده ی صحیح و مجاز از امکانات و تجهیزات 
مسجد، در برنامه ها و فعالیت های فرهنگی، ضروری است.

با عنایت به پیشـــرفت های فناوری به ویـــژه در فناوری های مرتبط با تبلیغ، اطالع رســـانی و 
فعالیت های فرهنگی و ترویجی، تجهیز مسجد به امکانات و لوازم روزآمد، بادوام و مناسب برای 
فعالیت ها و برنامه های فرهنگی می توانـــد زمینه را برای اجرای هرچه بهتر، مطلوب تر و موثر تر 
برنامه ها و فعالیت های فرهنگی، فراهم آورد.از جمله اینکه اســـتفاده از فناوری های ارتباطی و 
اطالع رسانی نظیر سامانه ی پیام کوتاه)برای اطالع رسانی برنامه های مسجدی و استمرار ارتباط 
با نمازگزاران(،تهیه و استفاده از تابلوهای دیجیتال برای انتقال پیام های فرهنگی و سیستم صوتی 
مناسب، امکان  بهره مندی بهتر و مطلوب تر نمازگزاران و شرکت کنندگان در برنامه های فرهنگی 

و عبادی مسجد را فراهم می سازد.
با توجه به اســـتمرار فعالیت ها و برنامه های فرهنگی مســـجد، ضروری است مدیریت مسجد، 
تمهیدات الزم برای نگهـــداری مطلوب و با دقت امکانات و تجهیزات فرهنگی بیاندیشـــد و از 
تحمیل هزینه های مجدد برای تهیه ی امکانات و تجهیزات به ویژه امکانات و تجهیزات سرمایه ای 

جلوگیری نماید.
روشن است که در مســـاجد دارای برنامه ی ساالنه در بخش فرهنگی، امکانات و تجهیزات نیز به 
تناسب این برنامه ها از قبل پیش بینی می شود و در وقت مناسب برای استفاده در برنامه به خدمت 

گرفته خواهد شد.
شاید این نکته در خصوص بهره مندی از امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته در مسجد، مطرح 
گردد که ورود چنین تجهیزاتی به مسجد می تواند از آرامش محیطی و هویت اصیل مسجد بکاهد 
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که البته این موضوع، نکته ای قابل توجه بوده و باید دقت شود که بکار گیری امکانات و تجهیزات 
مرتبط با فعالیت های فرهنگی نباید مغایر با هویت و اصالت مســـجد بوده و محیط مسجد را از 
چهارچوب آرام و معنوی خود دور نماید.با این وجود چنین مالحظه ای نباید مانع اســـتفاده از 

امکانات مناسب و مطلوب در برنامه های فرهنگی مسجد باشد.

بودجه«و«اعتبارات:««
در برنامه ریزی و مدیریت فرهنگی، نوع توجه به بودجه و اعتبارات متضمن مالحظات و بایسته هایی 
اســـت که عدم دقت در آن ها می تواند علیرغم تامین بودجه برای یک فعالیت فرهنگی و تربیتی 
تاثیرات سوء و نامطلوبی را از حیث ثمر بخشی و دستیابی به اهداف فرهنگی تعیین شده داشته 

باشد.
بودجه ی فعالیت ها و برنامه های فرهنگی ضروری است از محل مناسب و پاك تامین شده باشد 
و چنانچه این بودجه از محل مشـــارکت ها و همکاری های مردمی اســـت، با رضایت کامل اهدا 
کنندگان و در همان محل مورد نظر آن ها و چنانچه از محل بودجه های نهادها و ارگان ها تهیه شده 

است، با دقت در خصوص محل تامین اعتبار و قواعد و قوانین مرتبط با آن صورت پذیرد.
به این ترتیب، شـــفافیت و دقت در بودجه و اعتبارات مرتبط با برنامه ها و فعالیت های فرهنگی 

مسجد می تواند در کیفیت و ثمر بخشی این فعالیت ها بسیار موثر باشد.
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تامین«از«محل«مناسب«و«پاک

شفافیت«در«ثبت«و«ضبط

دقت«در«هزینه«کرد

بهره«گیری«از«ظرفیت«های«مردمی

بودجه«و«اعتبارات

امکانات«و«تجهیزات

برنامه«ریزی«برای«نگهداشت

کاربری«با«رعایت«احکام«مرتبط

روزآمدی،«کیفیت«و«دوام

استفاده«از«فناوری«های«روز
باحفظ«هویت«و«ویژگی«های«مسجد

مناسب،کافی«و«دردسترس

شکل«7:«مدیریت«بر««سخت«افزار«مسجد
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بعد«چهارم؛««مدیریت«بر«نظام«ارتباطی««مسجد««

نظام ارتباطی  نیز یکی از ابعاد مدیریت و برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی مسجد است.مدیریت 
صحیح بر نظام ارتباطی مسجد می تواند ضمن بهره مندی و بسیج ظرفیت های مرتبط با مسجد، 

در مسیر فعالیت ها و برنامه های فرهنگی، بر تاثیر و نفوذ این برنامه ها بسیار بیفزاید.

ارتباط«با«نهادهای«پیرامونی«مرتبط:««
نهادهای پیرامونی مسجد را می توان به چند گروه تقسیم کرد که بر قراری ارتباط با هر یک از این 

گروه ها مستلزم توجه به قواعد و اتخاذ رویکردی صحیح و مدبّرانه می باشد.
در خصوص نهادهای آموزشـــی و تربیتی که موضوع ماموریت آن ها رشدو ارتقای انسانی جامعه 
می باشد، تعامل صحیح مســـجد، می تواند بر جذب مخاطب به ویژه از بین دانش جویان و دانش 

آموزان تاثیر به سزایی داشته باشد.
چقدر شایسته است که مسجد با مهد های کودك، مدارس، مراکز دانشگاهی و حوزوی در محیط 
پیرامون خود ارتباطی منســـجم برقرار نماید و مخاطبان این نهادها را به محیط معنوی مسجد، 
دعـــوت و جذب نماید و از ظرفیت عناصر فرهنگی و تربیتی ایـــن مراکز نیز در طراحی و اجرای 
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برنامه ها و فعالیت های فرهنگی، بهره مند شود.
تعامل صحیح مسجد با نهادهای متولی امور مســـاجد )نظیر سازمان اوقاف و امور خیریه، مرکز 
رسیدگی به امور مساجد و سازمان تبلیغات اســـالمی( نیز زمینه را برای بهره مندی مسجد، از 

پشتیبانی فکری، برنامه ای، ارتباطی و اعتباری این نهادها فراهم می سازد.
ارتباط مســـجد با سایر نهادهای حاکمیتی و خدمت رسان در ســـطح محله و منطقه نیز از بعد 
فرهنگی تقویت کننده ی ارتباط مردم با مســـئولین نظام اسالمی بوده و نگرش مردم را نسبت 
به نقش و جایگاه مسجد در اداره ی جامعه ی اســـالمی جهت دهی می نماید. چه اینکه حضور 
مسئولین در برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مسجد، می تواند پیام های خوبی برای مخاطبان و 

نمازگزاران داشته باشد و بهانه ای برای تقویت ارتباط مردم با مسئولین فراهم سازد.

ارتباط«با«سایر«مساجد
)«نظام«شـــوراها«و«شبکه«ی«

ارتباطی«مساجد(

امکان«جریان«سازی«و«گفتمان«سازی

تبادل«تجربه«ها

امکان«تحلیل«محیطی

اقدامات«مشترک«یا«هماهنگ

ارتباط«با««نهادهای«پیرامونی«
مرتبط

سایر«نهادهای«حاکمیتی
)تقویت«کننده«ارتباط«مردم«با«مسئولین«نظام«اسالمی«
وجهت«دهی«به«نگرش«مردم«نسبت«به«جایگاه«مسجد«

در«اداره«جامعه(

نهادهای«متولی«امور«مساجد
)بهره«مندی«از«پشتیبانی«فکری،«برنامه«ای،«اعتباری«

و«ارتباطی(

نهادهای«آموزشی«تربیتی«
)جذب«مخاطب«وتبادل«سرمایه«انسانی(

شکل8:«مدیریت«بر««نظام«ارتباطی«مسجد
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ارتباط«با«سایر«مساجد«)«نظام«شوراها«و«شبکه«ی«ارتباطی«مساجد(:««
 ایفای نقش موثر مســـاجد به ویژه در بعد جریان سازی و گفتمان سازی در موضوعات فرهنگی 
مورد نیاز جامه ی اسالمی، بی تردید مستلزم ایجاد هماهنگی و انسجام بیشتر بین مساجد و ایجاد 
شبکه ای منسجم از مساجد است که در محالت و مناطق مختلف حضور دارند و نقطه ی تماس 

مستقیم با آحاد جامعه ی اسالمی محسب می شوند .
مساجد می توانند از فرصت جلسات مشترك، که بین ائمه ی جماعات و کارگزاران مساجد مستقر 
در یک محله یا ناحیه یا منطقه ی مشخص برگزار می شود، برای تحلیل وضعیت منطقه ی پیرامون 

و تعیین فرصت ها و تهدید ها و موضوعات دارای اولویت استفاده نمایند.
چنین تحلیلی می تواند گاه به اقداماتی مشترك و گاه به اقداماتی هماهنگ دربین مساجد، یک 

ناحیه و منطقه ی مشخص منجر شود.
همچنین برقراری ارتباط منسجم بین مساجد، به صورت یک شبکه می تواند زمینه را برای تبادل 
تجربه ها و ظرفیت ها به خوبی فراهم آورد و به نوعی دانش و تجربه ی زیســـته ی مســـاجد را در 

موضوعات فرهنگی و در نسبت با طیف ها و گروه های مخاطب به اشتراك بگذارد.

ارتباط«با«نخبگان«و«گروه«های«مرجع«در«محیط«پیرامونی««
مقصود از نخبگان  کسانی هســـتند که از دانش و مهارت هایی خاص و ممتاز بهره مند باشند، بر 
اساس تعریف رسمی از نخبگان، نخبه به فرد برجسته وکارآمدي اطالق مي شود که اثرگذاري وي 
درتولید وگسترش علم و هنر و فناوري و فرهنگسازي و مدیریت کشور محسوس باشد و هوش، 
خالقیت، کارآفریني ونبوغ فکري وي درراستاي تولید وگسترش دانش ونوآوري موجب سرعت 

بخشیدن به رشدوتوسعه علمي واعتالي جامعه انساني کشور گردد1.
در این بخش مقصود ما از نخبگان و گروه های مرجع، تعریفی عمومی تر و ناظر به افرادی اســـت 
که در محله و منطقه ی پیرامونی مســـجد، زندگی می کنند و از نوعی برجستگی علمی، هنری، 

ورزشی و امثال آن برخوردارند و در بین سایر اقشار و گروه های مردم مرجعیت دارند.
این تعریف شامل نخبگان علمی و اساتید حوزه و دانشـــگاه، معلمان، افراد برجسته ی اصناف، 
هنرمندان، ورزشکاران، صاحبان تالیف و امثال آن می گردد. باتوجه به مرجعیت و تاثیر گذاری 

1 اساسنامه ی بنیاد ملی نخبگان،فصل اول،ماده 4
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این اقشار، در بین سایر اقشار مردم، نحوه و سطح تعامل مسجد با آنان می تواند بر میزان اثرگذاری 
مسجد و جذب و ارتباط گیری با عموم مردم نیز بیفزاید.

میزان موفقیت مســـجد در جذب نخبگان از محیط پیرامون خود، برای حضور در نماز جماعت 
و سایر برنامه های فرهنگی مســـجد، تاثیر مشخصی در میزان گرایش عموم مردم به این محیط 
معنوی خواهد داشت. برای ارتباط گیری شایسته و مناسب با نخبگان و گروه های مرجع، ضروری 
است برنامه ها و فعالیت هایی متناسب با اقتضائات و ذائقه ی نخبگان تدارك و در محیط مسجد 
برگزار شود. به عنوان مثال در صورت وجود تعداد قابل توجهی از آنان در یک رشته و قشر خاص 

می توان برنامه هایی گروهی با محوریت یکی از آن ها، برایشان پیش بینی کرد.



55 فصل دوم:  ابعاد مختلف مدیریت فرهنگی مسجد

ارکان«مدیریت«فرهنگی«مسجد««
ارکان مدیریت فرهنگی مسجد، عناصری هســـتند که نقش آن ها در اداره ی این نهاد مقدس، 
مشخص بوده و در مدیریت فرهنگی مسجد نیز دارای نقش و تاثیر به سزا هستند.امام جماعت به 
عنوان مدیر طبیعی مسجد، امنای مسجد به عنوان مرجع سیاستگذاری کالن امور مسجد، شورای 
فرهنگی به عنوان مرجع تصمیم سازی و تصمیم گیری در خصوص برنامه ها، فعالیت ها و کارکرد 
فرهنگی مسجد، تشکل های مسجدی به عنوان متولی بخش عمده ای از فعالیت ها و برنامه های 
فرهنگی مسجد، خادم مسجد به عنوان میزبان و خدمتگذار مسجد و نمازگزاران به عنوان بدنه ی 
اصلی سرمایه ی انسانی مسجد، هر یک نقشی اثرگذار در امور فرهنگی مسجد خواهند داشت، که 

به اختصار به بررسی و نقش این ارکان در مدیریت فرهنگی مسجد می پردازیم.
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امام جماعت

هیئت امنای 
مسجد

نمازگزاران

شورای 
فرهنگی 

مسجد

خادم مسجد

تشکل های 
مسجدی

شکل9:«ارکان«مدیریت«فرهنگی«مسجد

امام«جماعت«مسجد:««
امام جماعت مسجد آنگونه که رهبری حکیم و عالیقدر انقالب اسالمی فرموده اند، مدیر طبیعی 
مسجد محسوب می شود. نقش امام جماعت در ابعاد مختلف مدیریت مسجد، حائز اهمیت است 
اما نقش او در مدیریت فرهنگی مسجد نقشی بسیار مهم، اثرگذار و اصیل است. چه اینکه رسالت 
تبلیغی امام جماعت نیز در همین بعد از مدیریت مسجد، یعنی مدیریت فرهنگی جلوه گر می شود. 

اصلی ترین نکات در خصوص نقش امام جماعت در مدیریت فرهنگی مسجد، بدین شرح است:

اول(«««حضور«اثرگذار«امام«جماعت«در«محیط«مسجد«به«مثابه«ی«یک«طبیب«معنوی
 اینجاســـت که می توان امام جماعت را رکن اصلی مدیریت فرهنگی مســـجد دانست. اخالق 
شایسته و نیکوی امام جماعت، ظاهر آراسته و چهره ی متبسم او، برخورد صمیمانه و مهربان او با 
مخاطبان مسجد، به ویژه نسل جوان، ویژگی هایی کلیدی در راستای مدیریت فرهنگی مسجد 

تلقی می شود.
ضروری است امام جماعت وقت مناســـبی را برای حضور در محیط مسجد اختصاص دهد .چه 
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اینکه نفس حضور امام جماعت در مسجد، به ویژه ساعتی قبل از اقامه ی نماز کارکردی فرهنگی 
خواهد داشت، که هیچ برنامه ی دیگری جایگزین و بدیل آن نخواهد بود. این حضور می تواند زمینه 

را برای ایفای نقش اصلی امام جماعت، به عنوان مدیر مسجد در بخش فرهنگی نیز فراهم سازد.

دوم(«علم«و«آگاهی«امام«جماعت«نسبت«به«مسائل«فرهنگی«روز«آمد«
به ویژه اقتضائات فرهنگی محیط پیرامونی مسجد نیز یکی دیگر از ابعاد نقش آفرینی او در مدیریت 
فرهنگی مسجد است.چنین ویژگی مهمی در امام جماعت می تواند زمینه را برای هدایت برنامه ها  

فعالیت های فرهنگی مسجد، در مسیر نیاز ها و بایسته های روز جامعه ی پیرامونی فراهم آورد.
برای حصول این ویژگی پیشنهاد می شود امام جماعت اشراف مناسبی را نسبت به بیانات رهبر 
معظم انقالب در زمینه های فرهنگی داشـــته باشد.حضور در محافل و جلسات فرهنگی به ویژه 
گردهم آیی های مرکز رسیدگی به امور مساجد و جلسات ویژه مبلغین که توسط نهادهای مرتبط 

تشکیل می شود می تواند در دستیابی به اولویت ها و موضوعات فرهنگی روزآمد موثر باشد.
با این وجود برای شناخت مســـائل فرهنگی محیط پیرامون مسجد، ضروری است امام جماعت 
ارتباط خود را با گروه های مرجع در عرصه ی فرهنگی تربیتی و مسائل اجتماعی اطراف مسجد، 
تقویت نماید. به عنوان مثال ارتباط منســـجم امام جماعت با فرهنگیان، مسئولین دستگاه های 
فرهنگی و اجتماعی و نخبگان حاضر در محیط پیرامونی مســـجد، راهکارهایی مناسب برای 

دستیابی به اشراف و آگاهی از مسائل فرهنگی روز هستند.
اختصاص بخشـــی از جلسات شورای فرهنگی مسجد به تحلیل مسائل فرهنگی روز و با دعوت و 

بهره مندی از صاحب نظران فرهنگی نیز در این مسیر، امکان پذیر و موثر می باشد.

سوم(«انتخاب«کارگزارانی«مناسب«و«برخوردار«از««دیدگاه«فرهنگی
از آنجاکه امام جماعت به عنوان مدیر طبیعی مسجد از سوی نهادهای متولی امور مساجد نیز به 

رسمیت شناخته شده است، انتخاب و معرفی کارگزاران مسجد نیز بر عهده ی او قرار دارد.
به این ترتیب، ضروری است امام جماعت مسجد در انتخاب و اعتبار بخشی به کارگزاران مسجد، 
کارکردهای فرهنگی مسجد را مد نظر قرار داده و افرادی را برگزیده و معرفی نماید که در خصوص 
کارکردهای فرهنگی، نیز دغدغه مند بوده و حضور آنها در مسیر تقویت برنامه ها و فعالیت های 
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فرهنگی مسجد باشد.
این کارگزاران به ویژه اعضای هیئت امنا و خادم، می توانند با فهم درست از اهمیت فعالیت های 
فرهنگی مسجد، زمینه را برای ایجاد محیطی مناسب و مستعد فعالیت های فرهنگی فراهم آورند.
البته عالوه بر انتخاب صحیح، الزم اســـت امام جماعت نسبت به ارتقا و تقویت دیدگاه فرهنگی 
کارگزاران مسجد، اقدام نماید.ارائه ی تحلیل های مناسب از شرایط فرهنگی روز جامعه، تبیین 
کارکردهای فرهنگی مســـجد و آموزش مهارت ارتباط گیری صحیح با نوجوانان و جوانان اهل 
مسجد، از جمله موضوعات آموزشی توجیهی است که می تواند موضوع فعالیت امام جماعت در 

نسبت با سایر کارگزاران مسجد باشد.

چهارم(جلب«مشارکت«سایر«ارکان«و«مهندسی«نقش«ها«در«بستر«شورای«فرهنگی:
نکته دیگر که پیرامون نقش امام جماعت در مدیریت فرهنگی مســـجد قابل توجه و تاکید است 
جلب مشارکت همه ی ارکان و ایجاد زمینه ی تصمیم گیری مشارکتی در خصوص فعالیت های 

فرهنگی مسجد و همچنین تقویت کار گروهی و همکاری بین ارکان است.
با بررسی موارد اختالفی حادث شده در مساجد این نکته روشن می شود که تزاحم نقش ها و فقدان 
روحیه ی تعاون و همکاری بین ارکان مختلف مسجد به ویژه در برنامه های فرهنگی و مناسبتی، 
موجب گردیده اســـت زمینه ی اختالف در محیط معنوی مسجد فراهم گردد و به جای تجمیع 

ظرفیت های مختلف موجود در مسجد، این ظرفیت ها یکدیگر را خنثی نموده و از بین می برند.
ساز و کار اصلی برای مهندسی نقش ها در فعالیت های فرهنگی مسجد، شکل گیری و فعال سازی 
شورای فرهنگی مسجد اســـت؛جمعی که با محوریت امام جماعت تشکیل می شود و عناصری 
فعال و موثر از جنبه ی فرهنگی، در آن گرد هم می آیند و برنامه ای منسجم را برای فعالیت های 

فرهنگی مسجد تدارك و طراحی می نمایند.
در این شورا، ارکان مختلف از جمله تشکل های مسجدی، فعالین مسجد و حتی امام و امنا نقش 
خود را در هر برنامه و موقـــف برنامه ای، در می یابند و هماهنگی الزم برای ایفای نقش مطلوب و 

مبتنی بر تعاون و همکاری صورت می پذیرد.
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پنجم(««صیانت«از«اصول«ارزشی«حاکم«بر«فعالیت«های«فرهنگی«مسجد:
همانگونه که در گفتار آتی تبیین خواهد شد، کلیه ی فعالیت های فرهنگی مسجد بر اساس اصول 

ارزشی خاصی خواهد بود که برخواسته از هویت الهی و ایمانی مسجد می باشد.
بی تردید همه ی ارکان فعال در امور فرهنگی مسجد، می بایست نسبت به این اصول ارزشی پایبند 

باشند، اما مرجع اصلی برای صیانت از این اصول ارزشی امام جماعت مسجد است.
ضروری است امام جماعت مسجد در عین جلب مشارکت ها و زمینه سازی برای تعاون و تصمیم 
گیری مشارکتی در مسجد، تالش الزم را برای ترویج و تبیین اصول ارزشی مسجد، به انجام رساند. 
البته در کنار تبیین اصول ارزشـــی، صیانت از این اصول در محتواها، پیام ها و قالب های برنامه 

فرهنگی مسجد بر عهده ی امام جماعت است.

اعضای«هیئت«امنای«مسجد:««
اعضای هیئت امنای مسجد را می توان بازوان امام جماعت برای تصمیم گیری و مدیریت بر امور 
مختلف مسجد دانست. پویایی و توانمندی هیئت امنای مسجد، می تواند زمینه را برای تصمیم 
گیری مشارکتی و تعاون و همکاری در کارهای مسجد فراهم سازد.در خصوص اعضای هیئت امنا 

و نقش آن ها در نظام مدیریت فرهنگی مسجد، موارد زیر قابل توجه و تاکید می باشد:

اول(فهم«مناسب«و«دغدغه«مندی«نسبت«به«ضرورت«فعالیت«های«فرهنگی«:
اعضای هیئت امنای مسجد، هم بخش مهمی از کارگزاران این نهاد مقدس را تشکیل می دهند 
که فهم مناسب و دغدغه مندی آن ها نسبت به مسائل فرهنگی، در پیشبرد اهداف و برنامه های 
فرهنگی مســـجد، تاثیری جدی و مهم دارد. در این خصوص ضروری است امام جماعت مسجد 
ضمن انتخاب و معرفی افرادی شایســـته به عنوان امنای مســـجد در حفظ و تقویت دغدغه و 
انگیزه های فرهنگی و شناخت مسائل روز فرهنگی از ســـوی این عزیزان بکوشد.ایجاد ترکیب 
مناســـبی از افراد با تجربه و همچنین افراد جوان در هیئت امنای مسجد با حفظ انسجام و امکان 
مدیریت امام جماعت، بستر مناسبی برای تصمیم گیری های کالن مسجد با رویکرد پشتیبانی از 

فعالیت های فرهنگی خواهد بود.
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دوم(هدایت«زیر«ساخت«ها«و«امکانات«مسجد«برای«پشتیبانی««و«فراهم«آوری«امکان«برنامه«ها«و«
فعالیت«های«فرهنگی«:

تامین و پشتیبانی فعالیت ها و برنامه های مسجد بر عهده ی امنای مسجد می باشد. تهیه و تامین 
امکانات و تجهیزات مسجد، گســـترش و نگهداری ساختمان و ابنیه ی مسجد و تامین بودجه و 
اعتبارات مورد نیاز مسجد از جمله مواردی است که جزو ماموریت ها و وظایف امنای مسجد قرار 
دارد. با این توصیف، ضروری است با هدایت امام جماعت مسجد، به عنوان مدیر مسجد و رئیس 
هیئت امنا، فضاها، امکانات و بودجه ی مناسبی برای فعالیت های فرهنگی مسجد، از سوی هیئت 
امنا اختصاص یابد و زمینه برای فعالیت متنوع و گســـترده ی فعالین فرهنگی مسجد و برنامه 

ریزی های شورای فرهنگی فراهم شود.

شورای«فرهنگی«مسجد:««
شـــورای فرهنگی را می توان مرکز ثقل برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مسجد دانست. جمعی 
همدل و همراه که با محوریت امام جماعت گرد هم می آیند و سیاستگذاری، طراحی و مدیریت بر 
فعالیت های فرهنگی مسجد را بر عهده دارند. شورای فرهنگی به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان 
مدیریت فرهنگی مسجد نقشـــی مهم و اثرگذار بر عهده دارد، که موارد زیر در این خصوص قابل 

توجه می باشند:

اول(اشراف«و«شناخت«نســـبت«به«اولویت«ها«و«موضوعات«فرهنگی«مهم«محیط«پیرامونی«
مسجد:

ضروری است اعضای شورای فرهنگی مسجد شرایط و ویژگی های فرهنگی روز، به ویژه مسائل و 
اولویت های فرهنگی منطقه و محله ی پیرامونی خود را به خوبی بشناسند. بی تردید این شناخت 
و اشـــراف می تواند زمینه را برای تعیین هوشمندانه ی اولویت های برنامه ای وموضوعی مسجد 

توسط شورای فرهنگی مسجد فراهم آورد.

دوم(ترکیب«دقیق«و«هدفمند«اعضای«شـــورای«فرهنگی)عضویت«نماینده«ای«از«بین«بانوان«
مسجدی،مسئولین«تشکل«های«مسجدی،«یکی«از«فرهنگیان«و«یا«اساتید«دانشگاه(:

ترکیب دقیق و هدفمند شورای فرهنگی مسجد می تواند سودمندی این ساختار تشکیالتی را 
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در مســـیر اعتال  و بهبود کارکرد فرهنگی مســـجد و به ویژه تقویت مشارکت جمعی در برنامه 
ریزی های فرهنگی میسر سازد.عضویت نماینده ای از بین بانوان، مسئولین تشکل های مسجدی 
و همچنین فرهنگیان و یا اساتید دانشـــگاه، این رکن مدیریت فرهنگی مسجد را به عاملی موثر 

تبدیل می نماید.

سوم(طراحی«برنامه«ی«راهبردی«برای«مســـجد،«با«نگاه«ارتقای«کارکردها«و«ظرفیت«های«
فرهنگی«مسجد«در«بلند«مدت«و«میان«مدت:

طراحی و تدوین اسناد راهبردی اگر چه در ســـازمان های رسمی عمومی، خصوصی و یا دولتی 
مرسوم است، اما توجه به این مهم از سوی مسجد، به عنوان اصیل ترین سازمان اسالمی، می تواند 
زمینه ســـاز توجه دادن مسجد به افق های بلند مدت و میان مدت باشد.اعضای شورای فرهنگی 
مسجد با این نگاه از پیچ و خم برنامه ها و فعالیت های روزمره ی مسجد، افقی دور دست را می نگرند 
و برای دستیابی به آن هدف گذاری می نمایند.طراحی، تدوین و انتشار اسناد راهبردی مسجد به 

این ترتیب می تواند انگیزه بخش و رشد دهنده باشد.

چهارم(برنامه«ریزی«و«بودجه«ریزی«ساالنه،«برای«برنامه«ها«و«فعالیت«های«فرهنگی«سال«مسجد:
همه ی رویکردهای راهبردی، اهداف، محتواها و موضوعات مورد نظر و حرکت مسجد در اعتالی 
کارکرد فرهنگی، به نوعی در آیینه ی برنامه ای منعکس خواهد شد که برای یک سال مسجد پیش 
بینی شده است.تخصیص مناسب منابع با توجه به امکانات و ظرفیت ها و تقسیم کار بین ارکان 
مختلف و همچنین پیش بینی اقدامات به هنگام و متناسب با مواقف مناسبتی، در قالب برنامه ی 
راهبردی، یکی از دستورات مهمی است که در جلسات شورای فرهنگی مسجد قابل طرح خواهد 

بود.

پنجم(ارزیابی«مستمر«فعالیت«ها«و«برنامه«های«فرهنگی«مسجد،«با«هدف«رفع«آسیب«ها«و«نقاط«
ضعف«و«تقویت«نقاط«مثبت:

یکی از اصلی ترین جهت گیری های شورای فرهنگی مسجد، می تواند ارزیابی مستمر فعالیت ها 
و برنامه های فرهنگی مسجد با نگاهی تیزبینانه و عمیق باشد. شورای فرهنگی مسجد، به عنوان 
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یکی از اصلی ترین ارکان مدیریت فرهنگی این نهاد مقدس، عملکرد فرهنگی مسجد را در مقاطع 
زمانی مشخص مورد بررسی قرار داده و به راهکارهایی برای تقویت نقاط مثبت و رفع نقاط ضعف 

می پردازد و در این مسیر سایر ارکان را هم با خود همراه می سازد.

ششم(مهندسی««ظرفیت«های«فرهنگی«مسجد،«به«ویژه«برنامه«ها«و«فعالیت«های«تشکل«های«
مسجدی:

با توجه به حضور عناصر متعدد در مدیریت فرهنگی مسجد، به ویژه حضور تشکل های مسجدی، 
حضور داوطلبانه ی نمازگزاران و اهالی مسجد و ســـایر فعالین فرهنگی، مهندسی نقش ها در 
طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی مســـجد ضروری به نظر می رسد. شورای فرهنگی مسجد 
می تواند بهترین بستر برای این موضوع تلقی شود.چه اینکه عناصر موثر در برنامه های فرهنگی 
مسجد در این جلسه حضور یافته و با طرح نظرات و دغدغه های خود نسبت به مشارکت در تصمیم 
گیری ها و همچنین اجرای برنامه های فرهنگی مسجد اقدام می نمایند.تردیدی نیست در صورت 
مدیریت صحیح شورای فرهنگی توسط امام جماعت و مشارکت مطلوب و منطقی اعضا در این 

شورا، از بروز اختالفات و نا هماهنگی های بعدی تا حد زیادی جلوگیری خواهد شد.

هفتم(همکاری«و«تعاون«در«اجرای«برنامه«های«فرهنگی«مسجد«:
شورای فرهنگی مسجد بستری برای تجمیع ظرفیت های موجود در مسجد اعم از ظرفیت های 
تشکیالتی و همچنین ظرفیت نمازگزاران و فعالین مسجدی می باشد.با برنامه ریزی مطلوب در 
شـــورای فرهنگی و همچنین وجود نگرش کار جمعی در اعضا می توان امیدوار بود تشکیل این 

شورا، همکاری و تعاون را در اجرای برنامه های فرهنگی مسجد رقم بزند.

هشتم(دریافت«و«بررسی«نظرات،«پیشـــنهادات«و«ایده«های«فرهنگی«نمازگزاران«و«صاحب«
نظران:

همانگونه که در اصول و ارزش های حاکم بر مدیریت فرهنگی مســـجد بیان خواهد شد، مسجد 
خانه ی مردم محسوب گردیده و این مهم مستلزم توجه به نیازها، اقتضائات و سالیق اهالی مسجد 
در برنامه ریزی فرهنگی این نهاد مقدس می باشـــد.عالوه بر این موضوع، بهره مندی از نظرات، 
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پیشنهادات و ایده های فرهنگی نمازگزاران می تواند در تقویت و ارتقای کارکرد فرهنگی مسجد 
بســـیار موثر باشد.ایفای نقش موثر شـــورای فرهنگی در این زمینه با پیش بینی سازو کارهای 
مناسبی برای دریافت این نظرات به صورت مکتوب  و یا با دعوت از نمازگزاران صاحب نظر برای 

حضور در برخی جلسات شورای فرهنگی مسجد، محقق خواهد شد.

نهم(تشکیل«جلسات«مستمر،«منظم«و«دغدغه«مندانه:
احساس مسئولیت مسئول و همچنین دبیر شورای فرهنگی)امام جماعت و مسئول پایگاه بسیج(

در خصوص تشـــکیل به هنگام و منظم این شورا، که برخواسته از دغدغه مندی ایشان نسبت به 
کارکرد فرهنگی مسجد می باشد، زمینه را برای شـــکل گیری شورای فرهنگی به عنوان یکی 
از ارکان اصلی مدیریت فرهنگی مســـجد فراهم می سازد.در این صورت شورای فرهنگی از یک 
جلسه ی تشریفاتی به یک ســـازو کار موثر برای برنامه ریزی، تحلیل و ارزیابی و تشریک مساعی 

کارگزاران مسجد در مسیر تقویت و ارتقای کارکرد فرهنگی مسجد تبدیل خواهد شد.

تشکل«های«مسجدی:««
تشکل های مسجدی هم یکی از ارکان اصلی مدیریت فرهنگی مسجد هستند و طراحی و اجرای 

بخش عمده ای از فعالیت های فرهنگی مسجد را بر عهده دارند.
اصلی ترین تشکل های مسجد را پایگاه های مقاومت بسیج و کانون های فرهنگی هنری مساجد 
تشکیل می دهند.تشکل های مسجدی اغلب از ارتباطی منسجم با حوزه های ستادی و باالدستی 
خود برخوردارند و برنامه های آن ها با هماهنگی این نهادها انجام می پذیرد، اما با این وجود تشکیل 
منظم شورای فرهنگی مسجد، ظرفیت ارزشمند این مجموعه ها را نیز به خدمت مدیریت مسجد 
درآورده و با همراهی و همکاری آنان می توان امیدوار بود که مسجد از پویایی و نشاط فرهنگی الزم 

برای جذب و فعال سازی مخاطبان به ویژه کودکان،جوانان و نوجوانان برخوردار باشد.
تجربه ی ســـالیان متمادی فعالیت پایگاه های مقاومت بسیج و نقش کلیدی آن ها در انگیزش و 
بسیج مردمی برای حضور در مقاطع مورد نیاز انقالب اســـالمی از دوران دفاع مقدس، تا دوران 
ســـازندگی و همچنین در مواجهه با تهاجم و نفوذ فرهنگی دشمن را نمی توان از نظر دور داشت.
پایگاه های مقاومت بسیج در بسیاری از مساجد مستقر هستند و برنامه های متنوعی برای جوانان 
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در عرصه های فرهنگی،نظامی، علمی و ورزشی در حال اجرا دارند.
هچنین کانون های فرهنگی هنری مساجد نیز از سال 1371 و با رویکرد گسترش فعالیت های 
فرهنگی،هنری و قرآنی در مساجد شکل گرفته اند و برنامه هایی متنوعی نیز توسط این تشکل 

مسجدی در مسجد به اجرا گذاشته می شود.
در خصوص نقش تشکل ها به عنوان یکی از ارکان در نظام مدیریت فرهنگی مسجد، نکاتی به شرح 

زیر قابل ذکر می باشد:

اول(عضو«گیری«موفق«تشکل«ها«به«تناسب«ظرفیت«های«نیرویی«محله«و«منطقه:
یکی از اصلی ترین کارکردهای تشکل های مسجدی می تواند جذب و ارتباط گیری با مخاطبان 
باشد.به این ترتیب موفقیت تشـــکل ها در عضو گیری به تناسب بافت جمعیتی و ظرفیت های 
نیرویی محله و منطقه از جمله مواردی است که موجب پویایی، نشاط و تقویت کارکرد فرهنگی 

مسجد می شود.

دوم(تعامل«مثبت«و«سازنده«ی«تشکل«ها«با«امام«جماعت«و«شورای«فرهنگی«مسجد:
اگر چه هر یک از تشکل های مسجدی از استقالل در مدیریت برخوردارند اما این تشکل ها بخشی 
از بدنه ی فرهنگی و مدیریتی مسجد محســـوب گردیده و تعامل مثبت و سازنده ی آن ها با امام 
جماعت به عنوان مدیر طبیعی مسجد و همچنین شـــورای فرهنگی مسجد، به عنوان شورای 

هدایت کننده ی فعالیتهای فرهنگی مسجد ضروری است.
آنچه که تقویت کننده ی این هماهنگی و انسجام است از یک سو شکل دهی به شورای فرهنگی 
به عنوان بستر هماهنگی و هم افزایی ظرفیت های فرهنگی مسجد است و از سوی دیگر برنامه ی 
فرهنگی این نهاد مقدس است که با همکاری همه ی ارکان تدوین می شود و هر یک از تشکل ها 

متناسب با هویت ذاتی خود، بخشی از این برنامه ها را بر عهده می گیرند.
با واکاوی موارد و مسائل اختالفی پیش آمده بین کارگزاران مسجد و تشکل های مسجدی آنچه 
مشهود است، فعال نبودن شورای فرهنگی و یا نداشتن برنامه ی منسجم فرهنگی دراغلب موارد 

اختالفی است.
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سوم(تنوع«فعالیت«ها«و«برنامه«های«فرهنگی«تشکل«ها:«
با توجه به اینکه مخاطب تشـــکل های مســـجدی را طیف های گوناگونی از مخاطبان تشکیل 
می دهند، تنوع فعالیت ها و برنامه های فرهنگی این تشـــکل ها برای تحت پوشـــش قرار دادن 
گروه های مختلف مخاطب، ضروری می باشـــد.چه اینکه تمرکز تشکل های مسجدی بر یک یا 
چند برنامه ی خاص می تواند در دراز مدت آن ها را از اثر گذاری بر مخاطبان و ایفای نقش جدی به 

عنوان یکی از ارکان مدیریت فرهنگی مسجد بازدارد.

چهارم(غنای«برنامه«های«تشکل«ها«از«حیث«محتواها«و«پیام«های«فرهنگی:««««
در عین تنوع و گستردگی برنامه های فرهنگی، همانگونه که پیشتر عنوان گردید، رمز موفقیت 
برنامه های فرهنگی تعیین اهداف موضوعی و پیام های فرهنگی متناسب با نوع و سطح مخاطبان 
برنامه می باشد.توجه به غنای برنامه های تشکل ها از حیث محتوا و پیام های فرهنگی، موضوعی 
است که هم مسئولین و دست اندرکاران این تشکل ها و هم امام جماعت و کارگزاران مسجد در 

هنگام بررسی و تصویب آنها در شورای فرهنگی به آن توجه خواهند نمود.
در نهایت اینکه کارکرد تشکل های مسجدی را به عنوان یکی از ارکان مدیریت فرهنگی مسجد، 
عالوه بر جذب مخاطبانی از طیف های گوناگون، می توان در فعال ســـازی و جلب مشارکت آنان 
جستجو کرد.چه اینکه بستر کار تشکیالتی، خود زمینه ی رشد و ارتقای افراد را نیز فراهم می سازد 
و بدین ترتیب بخش عمده ای از راهبردهای فرهنگی مذکور در این نظام نامه، در بســـتر کارکرد 

تشکل ها قابل حصول می باشد.

خادم«مسجد:««
خادم مسجد اگر چه ظاهرا جزو دست اندرکاران مستقیم فعالیت های فرهنگی مسجد نمی باشد، 
اما به جهت حساســـیت نقش او و تاثیر آن در ایجاد یک فضای مثبت، صمیمی و مناسب برای 
فعالیت های فرهنگی، می توان خادمین مســـاجد راهم یکی از ارکان مدیریت فرهنگی مسجد 

دانست.
چه اینکه به نوعی خادم مســـجد را می توان میزبان اهالی مسجد دانســـت و برخورد محبت 
آمیز،محترمانه،کریمانه و برخواســـته از دغدغه مندی فرهنگی و ســـعه ی صدر او، در انگیزش 
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نمازگزاران برای حضور و کارگزاران برای ایفای نقش خود، تاثیری کلیدی دارد.

نمازگزاران:««
نمازگران اگر چه مخاطب بسیاری از فعالیت ها و برنامه های فرهنگی مسجد محسوب می شوند 
اما نقش آنان در کارکرد فرهنگی مسجد نقشـــی مهم و تاثیر گذار است و به این ترتیب می توان 
نمازگزاران را نیز یکی از ارکان مدیریت فرهنگی مســـجد دانســـت.در خصوص نقش و تاثیر 

نمازگزاران در نظام مدیریت فرهنگی مسجد نیز موارد زیر قابل ذکر است:

الف(نقش«نظارتی:«
بهترین ناظر بر برنامه های فرهنگی مســـجد، از حیث حفظ اصول ارزشی این نهاد مقدس، در 
شکل و محتوای برنامه ها، نمازگزاران هستند.چرا که حضور اقشار مختلف مردم به ویژه نخبگان، 
فرهیختگان و صاحب نظران در بین اهالی مســـجد، فرصتی اســـت که از آن برای نقد و ارزیابی 

برنامه های فرهنگی مسجد می توان استفاده کرد.

ب(همراهی،«همکاری«و«مشارکت«مادی«و«معنوی:
 با توجه به اصل مردمی بودن به عنوان یکی از اصول سه گانه ی ارزشی حاکم بر مسجد، همراهی، 
همکاری و مشارکت مادی و معنوی نمازگزاران پشتوانه ی اصلی برنامه ی های فرهنگی مسجد 

محسوب می شود.
البته نکته ی کلیدی و مهم، سازو کار مناسبی است که باید برای این امر پیش بینی شود و انتخاب 
کارگزاران امین و مورد اعتمادی که به واســـطه ی آن ها نمازگزاران به مشارکت در امور مسجد 

ترغیب شوند.
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اصول«و«ارزش«های«حاکم«بر«مدیریت«فرهنگی«مسجد««
مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مسجد اگر چه ابعاد و موضوعات متنوع و متعددی را شامل می شود 
اما آنچه مسلم است، ضرورت توجه به اصالت و هویت مسجد است.به واقع این اصالت و هویت مسجد 
را می توان در قالب ارزش هایی که بر همه ی ابعاد کارکردی مسجد حاکم خواهد بود، متمرکز ساخت 
که در این نظام نامه از آن به اصول و ارزش های حاکم بر مدیریت فرهنگی مسجد، تعبیر می شود.

در این خصوص قبل از بیان اصول ارزشی مذکور باید گفت پرچم ترویج و صیانت از ارزشهای اصیل 
مسجد، بر دوش مدیر طبیعی مسجد یعنی امام جماعت می باشد.چه اینکه رهبر معظم انقالب در 
 این خصوص می فرمایند:"مدیریت محتوایی و معنوی مسجد بر دوش روحانی مسجد است.1"

1 پیام به بیستمین اجالس سراسری نماز/1390
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مسجد
 خانه ی خداست

مسجد
پایگاه والیت

است

مسجد
 خانه ی مردم

است

شکل10:«اصول«ارزشی«حاکم«بر«««نظام«مدیریت«فرهنگی«مسجد

اصل«نخست:مسجد«خانه«ی«خداست:««
به عنوان نخستین اصل ارزشـــی حاکم بر مدیریت فرهنگی مسجد باید گفت مسجد خانه ی 
خداســـت.خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید"َو انَّ الَمساِجَد هلل َفال تَدعوا َمع ا هلل اََحدا     و 

مساجد ویژه ی خداست، پس هیچ کس را با خدا نخوانید1"  .
دو نکته در ایـــن آیه ی شـــریفه هســـت؛نکته ی اول اینکه مســـاجد به خدا انتســـاب 
داده شـــده انـــد و نکتـــه ی دوم لـــزوم اخـــالص در امـــور مختلف مســـجد اســـت.
 در مســـاجد هـــر کاری که انجام می شـــود بایســـتی بـــرای خـــدا انجـــام بگیرد2.
این موضوع مهمترین اصل ارزشی حاکم بر مسجد می باشد و تردید ی نیست که در بعد فرهنگی 

هم اینگونه خواهد بود.
با توجه به این اصل ارزشـــی، ضروری اســـت کلیه ی برنامه ها و فعالیت های فرهنگی که در 
محیط معنوی مسجد، طراحی و اجرا می شوند، در مســـیر تقرب الهی و رشد و تعالی معنوی 
بندگان خدا برنامه ریزی شوند.از ســـوی دیگر ضروری است همه ی دست اندرکاران برنامه ها 

1 سوره ی مبارکه ی جن/آیه ی شریفه ی 18
2 مدیریت مسجد/ انتشارات ثقلین/1386/مرکز مطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به امور مساجد/ص22
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و فعالیت های فرهنگی مســـجد نیز با نیت الهی و با رعایت اصول و موازین شـــرع مقدس در 
فعالیت ها و برنامه های فرهنگی حضور یافته و ایفای نقش نمایند.

اصل«دوم:مسجد«پایگاه«والیت«است:««
مسجد نخستین پایگاه حکومت اسالمی است و تاریخچه ی این نهاد مقدس به تاسیس حکومت 
اسالمی باز می گردد. بسیاری از تصمیم های کلیدی جامعه ی اسالمی در زمان پیامبر مکرم اسالم، در 
مسجد اتخاذ می شده و فعالیت مسجد ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی را نیز در بر می گرفته است. 
مروری بر تاریخ انقالب شکوهمند اسالمی هم ایفای نقش مسجد را به عنوان پایگاه والیت به خوبی 

روشن می سازد.
با توجه به این اصل ارزشی، سمت و ســـوی برنامه های فرهنگی مسجد نیز باید در جهت تقویت و 
تحکیم روحیه ی والیت مداری بوده و اندیشه ی موعود باوری و پرورش اعتقاد و باور به ظهور امام عصر 

 و انس با آن حضرت در راس رویکردها و محتواهای برنامه های فرهنگی مسجد قرار گیرد.
در دوران کنونی ما که نائب امام عصر، رهبری جامعه ی اسالمی را بر عهده دارند، نقش برنامه ها و 
فعالیت های مسجد درپیگیری دغدغه ها و منویات ولی فقیه و رهبری عالیقدر، نقشی بی بدیل 

است.
بدین ترتیب می توان انتظار داشت مسجد به عنوان پایگاه والیت از یک سو پرورش دهنده ی اعتقاد 
و محبت نسبت به امام عصر بوده و از سوی دیگر پایگاهی برای تقویت و تحکیم والیتمداری 

شهروندان جامعه ی اسالمی و پیگیری کننده ی منویات ولی فقیه زمان باشد.

اصل«سوم:مسجد«خانه«ی«مردم««است:««
سومین اصل ارزشی حاکم بر همه ی ابعاد کارکردی مسجد، از جمله بعد فرهنگی، اصل مردمی بودن 
مسجد است. دعوت به مسجد یک دعوت عمومی، همگانی و فراگیر است و این دعوت اختصاص به افراد 
یا اقشاری خاص ندارد.در واقع مسجد خانه  و پناهگاه همه ی بندگان خداست و به این ترتیب می توان 
گفت مسجد خانه ی مردم است .خداوند متعال در سوره ی مبارکه ی آل عمران می فرماید:»اَِنّ اوَّل 
ه ُمبارکا و ُهدی لِلعالَمین    در حقیقت نخستین خانه ای که برای عبادت  بَیٍت ُوِضَع لِلّناس لِلَّذی بَِبَکّ
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 مردم نهاده شده همان اســـت که در مکه است و مبارك و برای جهانیان مایه ی هدایت است1«.
از این آیه استنباط می شـــود که اولین پایگاه مردمی که در زمین به وجود آمده مسجد است، به 

عالوه اینکه مسجد برای همه ی مردم بنیان شده است.2
توجه به این اصل ارزشی مستلزم پذیرش روحیات، اقتضائات و سالیق و نیازهای اقشار مختلف 
مخاطبان مسجد می باشد.بازتاب این اصل ارزشی در برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مسجد، در 

گام نخست توجه به نیازها، اقتضائات و روحیات اقشار مختلف مخاطبان مسجد است.
نکته ی حائز اهمیت دیگر به عنوان بازتاب این اصل ارزشـــی، پرهیز از دولتی شدن برنامه های 

فرهنگی مسجد و حفظ هویت مردمی این بخش از فعالیت ها می باشد.
ضروری است برنامه های فرهنگی مسجد با حفظ هویت و اصول ارزشی این نهاد مقدس، توسط 

مردم و فعالین مسجدی طراحی و اجرا گردد.
در نهایت اینکه با توجه به حضور اقشـــار مختلف مردم در مســـجد، توجه به طیف های مختلف 
مخاطبان در برنامه های فرهنگی، حفظ ماهیت و هویت مردمی بودن مسجد تلقی می گردد. به 
عنوان مثال توجه هماهنگ به کودکان، نوجوانان و جوانان و میانساالن و افراد مسن در برنامه های 
مسجد ضروری است .چه اینکه غفلت از یکی از این اقشار در طراحی برنامه های فرهنگی، آسیب ها 

و مخاطراتی جدی را پیش روی مسجد و محله و منطقه  ی پیرامون مسجد خواهد گذاشت.

1 سوره ی مبارکه ی آل عمران/آیه ی شریفه ی 96
2 مدیریت مسجد/ انتشارات ثقلین/1386/مرکز مطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به امور مساجد/ص21
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راهبردهای«اصلی«در«مدیریت«فرهنگی«مسجد««
مقصود از راهبردهای مدیریت فرهنگی مســـجد، مجموعه ای از جهت گیری های استراتژیک 
برگرفته از نقش و کارکرد فرهنگی مسجد، اصول ارزشی حاکم و همچنین اولویت ها و بایسته های 

جامعه ی اسالمی در شرایط کنونی و عصر حاضر می باشد.
با توجه به این راهبردهاست که کارگزاران مسجد می توانند ضمن بررسی و توان سنجی در زمینه ی 
ظرفیت ها و مقدورات مسجد، برنامه هایی متنوع و در عین حال منسجم را در بعد فرهنگی طراحی 

نموده و در بستر موقعیت ها و مواقف زمانی و مناسبتی پیش روی مسجد به اجرا گذارند.
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جذب و
 ارتباط گیری

رشد و ارتقای 
معنوی

آگاهی بخشی و 
دانش افزایی

فعال سازی و توان افزایی
جلب مشارکت

حفظ و نگهداشت

گفتمان سازی 
و جریان سازی

شکل«11:«راهبردهای«اصلی««در«مدیریت«فرهنگی«مسجد

راهبرد«اول:جذب«و«ارتباط«گیری:
دعوت به مسجد، همانگونه که در گفتار پیشین عنوان گردید، یک دعوت همگانی است و همه ی 
اقشار و طیف های مختلف مردم مخاطب برنامه ها، خدمات و فعالیت های این نهاد مقدس هستند.

رهبر معظم انقالب اســـالمی در پیامی که به نوزدهمین اجالس سراسری نماز ارائه فرموده اند، 
ارتباط گیری مسجد با اقشار مختلف را مورد تاکید قرار داده و می فرمایند:"مسجد باید رابطه ی 
خود را با جوانانی که ازدواج می کنند،با کســـانی که به موفقیت های علمی و اجتماعی و هنری و 
ورزشی دســـت می یابند،با صاحب همتانی که کمک به دیگران را وجهه ی همت می سازند، با 
غمدیدگانی که غمگســـاری می جویند و حتی با نوزادانی که متولد می شوند برقرار و مستحکم 

کند."1
به این ترتیب، نخســـتین راهبرد مدیریت فرهنگی مسجد، راهبرد جذب و ارتباط گیری است، 
که توجه به این راهبرد مســـتلزم اهتمام امام جماعت و کارگزاران مسجد در جذب مخاطبانی از 
طیف ها و اقشار مختلف، به محیط معنوی مسجد می باشد.تقویت نظام ارتباطی مسجد با مدارس، 
مراکز فرهنگی، خانواده ها و گروه های مرجع می تواند در جذب حداکثری مخاطبان به مسجد، 

1 پیام مقام معظم رهبری به نوزدهمین اجالس سراسری نماز/1389
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موثر و نقش آفرین باشـــد.همچنین توجه به جایگاه و نقش تشکل های مسجدی نیز در جذب و 
ارتباط گیری با مخاطبان، به ویژه جوانان و نوجوانان، از جمله اقداماتی است که به واسطه ی آن ها 
محیط مسجد مملو از دلهای مشتاق به این نهاد مقدس خواهد شد. با این وجود ویژگی های فردی 
و شایستگی های امام جماعت مسجد به عنوان مدیر طبیعی و رهبر معنوی این نهاد مقدس، یکی 

از شاخص هایی است که نمی توان نقش کلیدی آن  را در جذب مردم به مسجد نادیده گرفت.
 در نهایت اینکه تنوع برنامه ها و خدمات مســـجد، متناسب با ذائقه و نیاز اقشار مختلف مردم هم 
از جمله اقدامات تاثیر گذار در ذیل این راهبرد محسوب می شود.رهبری حکیم و عالیقدرمان در 
این خصوص می فرمایند:" برای مســـجد جاذبه درست کنید تا بچه ها، جوان ها و زن و مرد محله 

مجذوب مسجد شوند."1

راهبرد«دوم:رشد«و«ارتقای«معنوی:
دومین راهبرد در مدیریت فرهنگی مسجد، رشد و ارتقای معنوی است بی تردید رشد و ارتقای 
معنوی کســـانی که پای به خانه ی خدا می گذارند، باید در راس برنامه ریزی ها و طراحی های 
فرهنگی مسجد، قرار گیرد.اگرچه حضور در مسجد، خود به نوعی گام نخست در رشد و ارتقای 
معنوی مخاطبان مسجد محسوب می گردد، لیکن ضروری است برای این مهم برنامه ریزی های 
شایسته و منسجمی نیز در بعد فرهنگی صورت پذیرد.در این مسیر برگزاری نماز با کیفیت، یکی 
از اقدامات اصلی و کلیدی محسوب می گردد.در این خصوص نیز رهبر معظم انقالب در پیام خود 
به هجدهمین اجالس سراسری نماز می فرمایند:"مسجد نیز باید کانونی باشد که مشکات نماز در 
آن بدرخشد و نور معرفت و محبت و انس وصفا از آن ساطع شود.امامان جماعت، هیئت های امنا، 
خادمان موظف و متبرع هر یک باید بخشی از این کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود حس کنند."2

در ذیل راهبرد رشـــد و ارتقای معنوی، ضروری است به نقش بی بدیل ائمه ی محترم جماعت در 
این مهم، اشاره ای خاص صورت پذیرد.چه اینکه به تعبیر رهبر حکیم و عالیقدر انقالب، ائمه ی 
جماعات نقش خود را به عنوان طبیب معنوی اهالی مســـجد باید بشناسند و تقویت نمایند و 

مواجهه ی سایرین نیز با این مهم باید یاری دهنده ی امام جماعت باشد.3

1 بیانات در دیدار فرماندهان بسیج سراسر کشور1371
2  پیام مقام معظم رهبری به هجدهمین اجالس سراسری نماز/ 1388
3 پیام مقام معظم رهبری به نوزدهمین اجالس سراسری نماز/1389
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وقت گذاری و حضور مفید امام جماعت در ساعاتی قبل و بعد از اوقات نماز، ارتباط گیری صمیمانه 
و مطلوب او با عموم اهالی مسجد، توانمندی امام در ارائه ی مشاوره در زمینه های فکری، عقیدتی و 
اخالقی، پیش بینی جلسات وعظ و سخنرانی در مواقف مختلف مناسبتی با بهره گیری از ظرفیت 
امام جماعت راتب مسجد  و همچنین وعاظ و خطبای توانمند مدعو، برنامه ریزی برای بهره مندی 
از فرصت های معنوی و عبادی ایام خاص نظیر ماه های رجب، شعبان و رمضان و برنامه هایی نظیر 
اعتکاف، فهرســـتی از برنامه های مفید و موفقی هستند که در سال های اخیر بسیار مورد توجه و 

استقبال عموم مردم به ویژه جوانان واقع شده اند.

راهبرد«سوم:آگاهی«بخشی«و«دانش«افزایی:
سومین راهبرد از راهبردهای مدیریت فرهنگی مسجد، آگاهی بخشی و دانش افزایی است.پیامبر 
مکرم اسالم در این خصوص می فرمایند: هر نشستنی در مسجد لغو است مگر نشستن سه 

کس: نمازگزاری که قرآن قرائت کند،کسی که ذکر خدا بگوید و کسی که به دنبال دانشی باشد1.
با مروری به تاریخ اسالم نیز ایفای نقش مسجد در آگاهی بخشی به مردم و رفع حجاب های جهل 
و نادانی و گشودن دریچه ی نورانی دانش و آگاهی به خوبی قابل مشاهده می باشد.با نگاه به تاریخ 
درخشان انقالب اسالمی نیز مساجد را مهد آگاهی و بصیرت می یابیم و در تجربه ی مساجد موفق 
ایران اسالمی نیز مصادیق و نمونه های متعددی را از چنین مساجدی مالحظه خواهیم نمود.در این 
خصوص امام راحل عظیم الشان می فرمایند:"این مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد و بحمد اللـه 
 مساجد اکثرا این طوری است.افرادی که در مسجد می روند باید تربیت بشوند به تربیت های اسالمی2" 
و رهبر حکیم و عالیقدرانقالب اسالمی نیز بر نقش مساجد در آگاهی بخشی و دانش افزایی تاکید 
داشته و می فرمایند:" ما در مساجد و منابر، در مجالس قرآن و در همه ی اجتماعات دینی که مردم 
دارند باید مردم را انذار کنیم. بحمد اللـه حرکت آکاهی بخشی سیاسی و اجتماعی و دید وسیع 
سیاسی به مردم دادن، از پیش از انقالب شـــروع شد، امروز هم هست و ادامه دارد و ادامه خواهد 

داشت.3"
ذیل راهبرد آگاهی بخشـــی و دانش افزایی، برنامه های متنوع و متعددی متناسب با موضوعات 

1 بحار االنوار/3/86/77 
2 صحیفه ی امام/ج12/ص500

3 سخنرانی در جمع روحانیون، وعاظ و ائمه ی جماعات نقاط مختلف کشور در آستانه ی ماه مبارك رمضان / 1369
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مختلف و همچنین طیف مخاطبان مســـجد قابل پیش بینی است اما آنچه مسلم است توجه به 
مهمترین ابزار تبلیغی در مســـجد که همان تبلیغ سنتی و منبر است، می باشد.در این خصوص 
می توان به سخنی از رهبر معظم انقالب اشاره کرد که می فرمایند:"تبلیغ سنتی ما- که مسجد و 
منبر و سخنرانی روبه روست- بدیل ندارد،این را باید حفظ کنیم.این که شما بنشینید و با یک نفر 
روبه رو صحبت کنید، نگاه شما به او بیفتد و نفس گرم شما به او برسد.این چیز خیلی خوبی است، 

این را باید حفظ کنیم.1"
با این وجود ضمن توجه حداکثری به تبلیغ اصیل و سنتی مساجد یعنی وعظ و منبر برنامه های 
متنوع دیگری نیز با محوریت معارف الهی و اسالمی برای مخاطبان مسجد قابل پیش بینی خواهد 
بود که استفاده از ابزارهای متنوع تبلیغی و فرصت هایی که مناسبت ها و مکان های متنوع مسجد 

در اختیار کارگزاران فرهنگی این نهاد مقدس می گذارد، از آن جمله هستند.

راهبرد«چهارم:توان«افزایی:
چهارمین راهبردی که در نظام مدیریت فرهنگی مسجد، قابل ذکر است، توان افزایی است.اگر 
چه می توان توان افزایی را نیز ذیل راهبرد آگاهی بخشی و دانش افزایی مورد توجه قرار داد، لیکن 
با نظر به اهمیت تقویت توان و مهارت زندگی مومنانه در مخاطبان مسجد، مبتنی بر آموزه های 
اصیل وحیانی و سبک زندگی اســـالمی، باید راهبرد جداگانه ای را تحت عنوان توان افزایی ذکر 
نموده و متناسب با آن امام جماعت و کارگزاران مسجد را به طراحی و اجرای برنامه هایی در این 

خصوص متذکر شد.
چه اینکه بی توجهی به موضوع مهارت های زندگی در برنامه های فرهنگی مســـاجد از یک سو 
مخاطراتی نظیر ایجاد محیط های مهارت آموزی بر اســـاس سبک زندگی غربی و غیر اسالمی 
را موجب گردیده و از ســـوی دیگر برخی مساجد را محدود به اقامه ی نماز کرده و از کارکردهای 

فرهنگی تربیتی در این مساجد خبری نمی باشد.
رهبر معظم انقالب در پیام خود به نوزدهمین اجالس سراسری نماز نیز با توصیفی که از مسجد 
تراز اسالمی ارائه می دهند، اشاره ای روشـــن به کارکردهای مسجد در نسبت با زندگی دنیوی 
مخاطبان خود داشـــته اند:"در مسجد اسالمی شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندگی پاك 

1 بیانات در دیدار با علما و روحانیون استان کرمان/ 1384 
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 و خردمندانه و ســـالم در هم می آمیزد و فرد و جامعه را به تراز اســـالمی آن نزدیک می کند1"
و در پیام به اجالس نماز سال بعد نیز می فرمایند:"مسجد را با این نگاه باید نگریست،روح مسجد 

کالبد زندگی را پر نشاط و پر انگیزه می سازد2"
در ذیـــل راهبرد توان افزایی، توجه به موضوعات مهم مرتبط بـــا متن زندگی مردم مورد تاکید 
می باشـــد.در خصوص این موضوعات رهبر معظم انقالب اســـالمی در دیدار با جوانان استان 
خراســـان شـــمالی به بیان مصادیقی روشـــن پرداخته و می فرمایند:" اما بخش حقیقی، آن 
چیزهائی اســـت که متن زندگی ما را تشـــکیل میدهد؛ که همان سبک زندگی است که عرض 
کردیم. این، بخش حقیقی و اصلی تمدن اســـت؛ مثل مســـئله ی خانواده، سبک ازدواج، نوع 
مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، نوع خوراك، نوع آشپزی، تفریحات، مسئله ی خط، مسئله ی 
زبان، مسئله ی کســـب و کار، رفتار ما در محل کار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار 
ما در فعالیت سیاسی، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رســـانه ای که در اختیار ماست، رفتار ما با 
پدر و مادر، رفتار ما با همســـر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئیـــس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با 
پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، ســـفرهای ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوســـت، رفتار ما با 
 دشـــمن، رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخشهای اصلی تمدن اســـت، که متن زندگی انسان است.
تمدن نوین اســـالمی - آن چیزی که ما میخواهیم عرضه کنیم - در بخش اصلی، از این چیزها 
تشکیل میشود؛ اینها متن زندگی اســـت؛ این همان چیزی است که در اصطالح اسالمی به آن 
میگویند: عقل معاش. عقل معاش، فقط به معنای پول در آوردن و پول خرج کردن نیســـت، که 
چگونه پول در بیاوریم، چگونه پول خرج کنیم؛ نه، همه ی این عرصه ی وسیعی که گفته شد، جزو 
عقل معاش اســـت. در کتب حدیثِی اصیل و مهم ما ابوابی وجود دارد به نام »كتابالعشرة«؛ آن 
كتابالعشـــرة درباره ی همین چیزهاست. در خود قرآن کریم آیات فراوانی وجود دارد که ناظر به 

این چیزهاست.3
تدارك برنامه هایی بـــرای تقویت مهارت های زندگی، مبتنی بر موضوعات متنی و اصلی زندگی 
روزمره ی مردم می تواند به عنوان مصادیقی از ایفای نقش مسجد ذیل راهبرد توان افزایی محسوب 
شود.پیش بینی جلسات و کالس های آموزشـــی، حلقه های مباحثه، بهره مندی از مشاورین و 

1 پیام مقام معظم رهبری به نوزدهمین اجالس سراسری نماز/1389
2 پیام مقام معظم رهبری به بیستمین اجالس سراسری نماز/1390 

3 دیدار با جوانان خراسان شمالی/1388
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کارشناسان متعهد و مجرب نیز به عنوان برنامه هایی از این دست قابل ذکر می باشد.

راهبرد«پنجم:فعال«سازی«و«جلب«مشارکت:
پنجمین راهبرد از راهبردهای مدیریت فرهنگی مســـجد، فعال سازی و جلب مشارکت افراد 
در طراحی و اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی اســـت.بی تردید بهره مندی از ظرفیت های 
نمازگزاران، در این مهم می تواند از یک سو در پیشبرد فعالیت های فرهنگی مسجد موثر باشد و از 
سوی دیگر زمینه را برای حضور افراد به ویژه جوانان در فعالیت های گروهی و مشارکت در اداره ی 
مسجد فراهم می سازد.بسیاری از مهارت ها و آگاهی ها، در بستر همین مشارکت جمعی میسر 

گردیده و در ضمن بر احساس تعلق افراد به محیط معنوی مسجد نیز خواهد افزود.
به این ترتیب، مطلوب این است که افراد به جای آنکه در برنامه های مسجدی صرفا مصرف کننده 
و شنونده باشند، سهم خود را در طراحی و اجرای این برنامه ها بیابند و هر یک متناسب با امکان، 
ظرفیت و قابلیت های فردی که دارند، به خدمت مســـجد در آیند و در برنامه ها  مشارکت داشته 
باشند.در ضمن، اتخاذ چنین راهبردی می تواند زمینه را برای تنوع و بروز خالقیت در برنامه های 

فرهنگی مسجد نیز فراهم سازد.

راهبرد«ششم:حفظ«و«نگهداشت:
ضرورت استمرار ارتباط مســـجد با اهالی محله و منطقه ی پیرامونی، موجب گردید که حفظ و 
نگهداشت به عنوان ششـــمین راهبرد در نظام مدیریت فرهنگی مسجد، مورد توجه قرار گیرد. 
در ذیـــل این راهبرد، آنچه بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد، در گام نخســـت، ایفای نقش 
مطلوب امام محترم جماعت و ســـایر کارگزاران مسجد در ارتباط گیری صمیمانه با عموم اهالی 
مسجد اســـت، که می تواند در حفظ ارتباط افراد با این نهاد مقدس بسیار موثر باشد.رهبر معظم 
انقالب در ضرورت و اهمیت این ارتباط گیری به ویژه با اقشـــار کلیدی و حساسی چون جوانان 
می فرمایند:"زمزمه ی محبت متولیان و مدیران و امنای مســـجد، بایـــد دلهای پاك جوانان را 

مجذوب و مشتاق کند.1"
از سوی دیگر پیش بینی برنامه ها و خدماتی متنوع و متناسب با نیازهای اقشار مختلف، که توسط 

1 پیام مقام معظم رهبری به نوزدهمین اجالس سراسری نماز/ 1389
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مسجد و در چهارچوب اصول ارزشی این نهاد مقدس، ارائه می گردد عامل دیگری است که نقش 
به سزایی در حفظ و نگهداشت سرمایه ی انسانی مسجد خواهد داشت.به هر حال ضروری است 
که افراد از محیط مسجد رانده نشوند و مخاطرات ناشی از این موضوع در ذهن و یاد امام جماعت و 
سایر کارگزاران مسجد، همواره روشن و پر رنگ باشد.چه اینکه در سیره ی پیامبر مکرم اسالم نیز 
بسیار مشاهده می شود که در صورت غیبت احدی از نمازگزاران در چند روز پیاپی، ایشان جویای 
احوال فرد غایب شده و در صورت بیماری به عیادت او رفته و در سایر موارد نیز به پی جویی و حل 

مسئله می پرداخته اند.
البته الزم به ذکر است الزمه ی پای بندی به راهبرد حفظ و نگهداشت، این است که رابطه ی امام 
جماعت با اهالی مســـجد، فراتر از رابطه ی یک پیشنماز بوده و امام جماعت مخاطبان خود را در 

مسجد به نام بشناسد و برای این شناخت وقت گذاری مناسبی داشته باشد.

راهبردهفتم:گفتمان«سازی«و«جریان«سازی:
مقصود از گفتمان سازی که در این نظام نامه به عنوان هفتمین راهبرد مورد توجه واقع شده است، 
آنگونه که رهبری حکیم و عالیقدر انقالب تبیین فرموده اند، فراگیر سازی یک معرفت در سطح 
عموم مردم می باشد.ایشان در این خصوص می فرمایند:” تبلیغ باید جریان ساز باشد، تبلیغ باید 
گفتمان ساز باشد، تبلیغ باید فضا ایجاد کند؛ گفتمان ایجاد کند. گفتمان یعنی یک مفهوم و یک 
معرفت همه گیر بشود در برهه ای از زمان در یک جامعه. آنوقت، این میشود گفتمان جامعه. این، 
با کارهای جدا جدای برنامه ریزی نشده، حاصل نخواهد شد؛ این کار احتیاج دارد به برنامه ریزی و 
کارِ فعال و مثل دمیدن پیوسته ی در وسیله ی فشاری است که میتواند آب یا مایه ی حیات یا هوا 
را به نقاط مختلفی که مورد نظر است، برساند. باید دائم با این دم دمید، تا این اشتعال همیشه باقی 

بماند. این کار هیچ نباید متوقف بشود و به برنامه ریزی احتیاج دارد. 1"
با توصیفی که از گفتمان ســـازی صورت پذیرفت، می توان گفت ظرفیت مساجد از چند جهت 
برای گفتمان سازی ظرفیتی بی بدیل می باشد؛ نخست اینکه مساجد با گستردگی که در مناطق 
و محالت و شهر و روستای سراسر کشـــور دارند، نقطه ی تماسی بسیار ارزشمند با عموم مردم 
محسوب می شـــوند، از سوی دیگر حضور مردم در محیط مسجد، برای بهره مندی از این محیط 

1 رهبر معظم انقالب/دیدار با جمعی از طالب و روحانیون/1388
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معنوی و با رویکردی داوطلبانه صورت می پذیرد. لذا می توان گفت ظرفیت مساجد برای ایجاد و 
گسترش گفتمان ارزش های اسالمی و انقالبی بسیار ارزشمند می باشد.

با مروری بر تاریخ انقالب شکوهمند اســـالمی نیز، ایفای نقش مساجد در مسیر گفتمان سازی 
و جریان سازی ارزش های اســـالمی و انقالبی و بر انگیختن انگیزه ها و اراده ها برای ایفای نقش 

توده های مردم در مسیر آرمان های انقالب اسالمی، به خوبی مشهود است
امام راحل عظیم الشان در این خصوص می فرمایند:"مسجد در اسالم و در صدر اسالم، همیشه 
مرکز جنبش و حرکت های اســـالمی بوده است.از مسجد تبلیغات اسالمی شروع شده است و از 
مسجد حرکت قوای اسالمی برای سرکوبی کفار و وارد کردن آن ها در بیرق اسالم بوده است.شما 
که از اهالی مسجد و از علمای مسجد هستید، باید پیروی از پیغمبر اسالم و اصحاب آن سرور کنید 
و مساجد را برای تبلیغ اسالم و حرکت اسالمیه و قطع ایادی شرك و کفر و تایید مستضعفین در 

مقابل مستکبرین قرار بدهید. 1"
از جمله مهمترین اقدامات مساجد در مسیر گفتمان سازی و جریان سازی، بهره مندی از ظرفیت 
بی بدیل منبر و خطابه، برای انتقال معارف و ارزش های اســـالمی و انقالبی، با توجه دیدگاه های 
رهبری حکیم و عالیقدر انقالب و شرایط و ویژگی های عصر حاضر و مصادیق مقابله ی حق و باطل 

در این دوران است.
حضور گسترده ی مردم در مسجد، به ویژه در مناسبت هایی نظیر ایام محرم و صفر و ایام و لیالی 
ماه مبارك رمضان، از جمله فرصت هایی اســـت که باید توسط کارگزاران مسجد مغتنم شمرده 
شـــود و برای بهره مندی از آنها برنامه ریزی مناسب صورت پذیرد.چه اینکه امام راحل و رهبری 
عالیقدرمان هم همه ی موفقیت های انقالب اسالمی را به واسطه ی ایفای نقش مساجد و به ویژه 

در محرم و صفر می دانند.

1 صحیفه ی امام ره / ج7 /  ص 65
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در فصل سوم این نظام نامه، شاخص های ارزیابی مساجد در حوزه ی نظام مدیریت فرهنگی، ارائه 
و تبیین خواهد شد.ارائه ی شاخص ها از یک سو بر اساس اصول ارزشی و راهبردهای بیان شده در 
نظام مدیریت فرهنگی، نقاط تمرکز را در میدان عمل نشان می دهد و از سوی دیگر امکان قضاوت 

و ارزیابی وضعیت مسجد را در نسبت با این نظام نامه فراهم می سازد.
برای تعیین شاخص های این نظام نامه بایسته های زیر مورد توجه قرار گرفته است:

تالش شده است شاخص ها عینی و ملموس باشد وامکان سنجش  و ارزیابی وضعیت مسجد برای 
گروه کارشناسی طرح بر اساس این شاخص ها فراهم گردد.

بی تردید می توان مجموعه ای بســـیار متنوع از شاخص ها را در نسبت با عملکرد مسجد در ابعاد 
مختلف به ویژه در ابعاد فرهنگی اجتماعی بر شمرد، لیکن شاخص های این نظام نامه از بین وجوه 
مختلف کارکرد فرهنگی مســـجد، به نقاط استراتژیک بسنده کرده و مواردی را  مدنظر قرار داده 
است که از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و همچنین بر سایر شاخص ها و ابعاد نیز تاثیر گذار باشد.
با توجه به ظرفیت فضای فعالیت های فرهنگی، از حیث تنـــوع خالقانه ی روش ها و قالب های 
فعالیت فرهنگی و انتقال پیام ها و محتوا ها، در تعیین شاخص های این نظام نامه، تالش شده است 
ضمن احترام و به رسمیت شناختن ابتکار عمل و خالقیت های فرهنگی مسجد، خطوط اصلی و 

کلیدی مورد توجه واقع شود و از اعمال سلیقه در قالب ها و روش های برنامه ای پرهیز شده است.
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در کنار هر یک از شاخص های تعیین شده، سنجه هایی هم برای ایجاد امکان سنجش شاخص ها 
پیشنهاد گردیده است که گروه کارشناســـی طرح می تواند با بهره گیری از آنها وضعیت موجود 
مسجد را با شاخص های تعیین شده مطابقت دهد و نظر کارشناسی خود را در فرم های گزارشی 

درج نماید.
نوع دســـته بندی شاخص ها این امکان را به گروه کارشناســـی طرح می دهد که پس از ارزیابی 
وضعیت مسجد، در حوزه ی کارکرد فرهنگی، راهکارهایی را برای بهبود عملکرد و رشد و ارتقای 

فعالیت ها و برنامه های فرهنگی مسجد پیشنهاد نماید.

ویژگی های کالبدیکارگزاران مسجد

برنامه های فرهنگی

خدمات فرهنگی

نظام تصمیم گیری 
و تصمیم سازی

محتواها و پیام هانظام ارتباطی

مخاطبان مسجداقتصاد فرهنگ

شکل12:«محورهای«9گانه«ی«شاخص«ها
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شاخص«های«مرتبط«با«کارگزاران«مسجد««
تاثیر کارگزاران مسجد بر کیفیت و کمیت برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مسجد، تاثیری به سزا 
و مهم می باشد. چرا که  کارگزاران مسجد سرمایه ی انسانی مسجد در حوزه ی مدیریت و برنامه 
ریزی فعالیت ها و برنامه های فرهنگی، محسوب شده و توانمند ی و ویژگی های فردی و جمعی 
آنان تاثیری مستقیم در کیفیت کارکرد فرهنگی مسجد، خواهد داشت. با توجه به هویت مردمی 
نهاد مقدس مسجد، ویژگی کارگزاران مسجد این است که به صورت داوطلبانه و خود انگیخته به 
خدمت فعالیت های مسجدی در آمده اند و اغلب به صورت تبرعی فعالیت می نمایند.کارگزاران 
مسجد شـــامل امام جماعت، اعضای هیئت امنای مســـجد، فعالین فرهنگی مسجد از جمله 

مسئولین و اعضای تشکل های مسجدی و همچنین خادم مسجد می باشند .

الف(امام«جماعت«مسجد:««

امام جماعت مسجد که به تعبیر رهبر معظم انقالب، مدیر طبیعی مسجد نیز محسوب می شود، 
را می توان مهمترین عنصر فرهنگی مسجد دانست.چه اینکه صیانت از اصول ارزشی حاکم بر این 
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نهاد مقدس و همچنین هدایت و راهبری برنامه ها و فعالیت های مسجد، در همه ی ابعاد به ویژه   
بُعد فرهنگی، از مسئولیت ها و نقش های او محسوب می شود.

در نسبت با نظام مدیریت فرهنگی مسجد، شاخص های زیر برای امام جماعت مسجد کلیدی و 
مهم تلقی می گردد:

ویژگی«های«فردی:«««
قابلیت ها و ویژگی های فردی امام جماعت، زمینه ای مهم برای احراز توانمندی  ها و شایستگی های 
او در زمینه ی فعالیت های فرهنگی محســـوب می شود.اگر چه در تعیین شاخص های مرتبط با 
ویژگی های فردی امام جماعت، باید موقعیت و شرایط مسجد و ظرفیت و توان خاص امام را نیز 
مورد توجه قرار داد، اما به طور کلی مقطع سنی 30 سال تا 50 سال به عنوان  بازه ی سنی مناسب 

برای مدیریت فرهنگی مسجد، قابل پیش بینی می باشد.
بهره مندی از تحصیالت حوزوی سطح دو نیز به عنوان شاخص مهمی در ویژگی های فردی قابل 
اشاره می باشد.همچنین آراستگی ظاهری امام جماعت نیز به عنوان شاخصی دیگر در جذب و 
ارتباط گیری با مخاطبان موثر خواهد بود ودر نهایت اینکه برخورداری از بیان مناسب نیز ویژگی 

دیگری است که در بین ویژگی های فردی امام جماعت قابل توجه می باشد.

دغدغه«مندی«و«انگیزش:««
مقصود از دغدغه مندی و انگیزش این اســـت که امام جماعت از انگیزه ی کافی برای هدایت و 
برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی مسجد برخوردار باشد.در محور انگیزه ها دو شاخص اصلی قابل 
بررسی می باشد ؛ شاخص نخست دغدغه مندی و نگرانی از مخاطرات  و چالش های فرهنگی پیش 
روی جامعه ی اسالمی و شـــاخص دوم نیز دغدغه مندی در خصوص مغفول ماندن کارکردهای 
فرهنگی مساجد می باشد.این دو شاخص مذکور در گفتگوی صمیمانه ی گروه کارشناسی با امام 

جماعت در خصوص مسائل فرهنگی جامعه قابل استخراج است.
آگاهی«و«دانش:«««

بهره مندی از دانش کافی برای مدیریت و برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی مســـجد، ضروری 
است.در این محور نیز دو شاخص قابل ذکر و توجه می باشد ؛ شاخص نخست آگاهی و دانش امام 
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جماعت نسبت به اولویت های فرهنگی جامعه ی اسالمی امروز ما است.در این بخش توجه امام 
جماعت به مصادیق نفوذ فرهنگی، اولویت های تبیین شده توسط مقام معظم رهبری و همچنین 
معضالت و مخاطرات فرهنگی متناســـب با محیط پیرامونی مسجد، امکان سنجش و ارزیابی را 

برای گروه کارشناسی طرح فراهم می سازد.
شاخص دوم نیز در این محور، آگاهی نســـبت به مصادیق کارکردهای فرهنگی مسجد از جمله 
تحت پوشش قرار دادن مخاطبان کلیدی، اثرگذاری بر سبک زندگی اهالی مسجد و کارکردهای 
تربیتی و آموزشـــی مسجد برای نســـل جوان و خانواده ها، می تواند از جمله نکات راهنما برای 

سنجش و ارزیابی  باشد.

توان«و«مهارت«مدیریت«و«برنامه«ریزی«فرهنگی:«««
امام جماعت  مدیر طبیعی مسجد محسوب می شود و ماموریت او صیانت از اصول ارزشی مسجد 
و همچنین راهبری و هدایت برنامه ها و فعالیت های فرهنگی است.به این ترتیب برخورداری از 
توان و مهارت مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، یکی دیگر از محورهای شایستگی امام جماعت 

محسوب می شود.
در این محور مهارت هدف گذاری و اولویت سنجی یکی از شاخص های اصلی محسوب می شود.
این شاخص از طریق واکاوی اهداف برخی از برنامه های جاری مسجد، در گفتگو با امام جماعت 

قابل استخراج است.
شاخص دیگر در این محور، مهارت مخاطب گزینی است.تعیین مخاطب معّین یا گروه مخاطبان 
معّین برای هریک از فعالیت های فرهنگی جاری مسجد که در گفتگو با امام جماعت در خصوص 

چرایی و نقطه ی اثر برنامه ها قابل سنجش و ارزیابی می باشد.
از جمله دیگر شاخص های قابل توجه در این محور، مهارت تقسیم کار و مدیریت منابع در فعالیت ها 
و برنامه های فرهنگی است. چنانچه در طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی مسجد منابع مالی و 
همچنین امکانات سخت افزاری و از همه مهمتر ظرفیت های انسانی مسجد به نحو مناسبی مورد 
توجه و بهره برداری قرار گرفته باشد، این موضوع نشان دهنده ی شایستگی امام جماعت در این 
شاخص است.ایجاد تنش در بین تشکل ها و فعالین مسجدی در تقسیم کار فعالیت های فرهنگی 

نیز نشان دهنده ی ضعف امام جماعت، در این مهارت کلیدی است.
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تردیدی نیست که همه ی اقشار مردم، مخاطب برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مسجد محسوب 
می شوند اما اگر بخواهیم در این بین مخاطبان مهم و کلیدی را جستجو کنیم بی تردید به سمت 
کودکان، نوجوانان و جوانان اشاره خواهیم کرد.مهارت و توان ارتباط گیری مطلوب امام جماعت، 
با این بخش از مخاطبان، یکی از شـــاخص های کلیدی موفقیت مسجد، محسوب می شود که 
گفتگوی گروه کارشناسی طرح با تعدادی از نمازگزاران و مشاهده ی ارتباط این مخاطبان با امام 

جماعت در محیط مسجد، قابلیت سنجش این شاخص را نیز فراهم می سازد.
مهـــارت بهره مندی از ابزارهای ارتباطی روز نیز در حد نیاز و ضرورت یکی دیگر از شـــاخص های 
توانمندی امام جماعت، در فعالیت های فرهنگی محسوب می شود.این شاخص نیز در گفتگو با امام 

جماعت پیرامون امکان بهره مندی از فضای مجازی و ابزارهای ارتباطی روزآمد قابل سنجش است.
در نهایت اینکه یکی از شاخص های مهم در محور توان و مهارت امام جماعت، توان و امکان وقت 
گذاری مناســـب برای مدیریت برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مسجد می باشد. این شاخص از 
طریق بررســـی حضورکیفی امام جماعت در جلسات شورای فرهنگی مسجد، حضور در هیئت 
امنای مسجد، حضور در یک مقطع زمانی مناسب قبل و بعد از اقامه ی نماز و حضور در برنامه ها و 

مراسم های فرهنگی مسجد، قابل ارزیابی است.

ب(اعضای«هیئت«امنای«مسجد:«««

پس از امام جماعت اعضای هیئت امنای مســـاجد را می توان یکی از ارکان اصلی تصمیم گیری و 
تصمیم سازی در برنامه ها و فعالیت های مسجد دانست.اعضای هیئت امنای مسجد می توانند به 
نوعی خرد جمعی را برای طراحی و پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی مسجد، به خدمت بگیرند.
البته با توجه به پیش بینی شـــورای فرهنگی مسجد در نظام مدیریت فرهنگی، تصمیم سازی و 
تصمیم گیری در خصوص برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مسجد بر عهده ی این شورا می باشد، 
اما نقش هیئت امنای مسجد در مدیریت ظرفیت ها، امکانات و بودجه و پشتیبانی از فعالیت های 

فرهنگی انکار ناپذیر است.
در خصوص اعضای هیئت امنای مسجد نیز شاخص های زیر محورهایی است که در شایستگی های 

این افراد برای پشتیبانی از نظام مدیریت فرهنگی قابل توجه اند:
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ویژگی«های«عمومی:«««
در این محور برخی ویژگی های عمومی اعضای هیئت امنای مســـجد، به عنوان شاخص های 
مطلوبیت، قابل ذکر است که از آن جمله می توان به حضور عناصر فرهنگی در بین اعضای هیئت 
امنای مسجد، اشاره کرد .چه اینکه حضور و عضویت حداقل یک فرهنگی یا مدرس دانشگاه و یا 

یک نفر از فعالین فرهنگی در بین اعضای هیئت امنا، مطلوب می باشد.
با توجه به ساختار پیش بینی شده برای تقسیم کار در بین اعضای هیئت امنا، تعیین یک نفر به 
عنوان مسئول امور فرهنگی، در بین اعضای هیئت امنا یکی از شاخص های این محور می باشد.
بازه ی  سنی بین 25 سال تا 55 سال نیز بیانگر ظرفیت فعالیت در اعضای هیئت امنا است، لیکن 
در این شاخص حضور افراد جوان و میانسال به صورت همزمان در ترکیب هیئت امنا نیز یکی از 

سنجه های این شاخص محسوب می شود.
حضور نماینده ای از بین بانوان مسجد هم یکی دیگر از شاخص های مطلوبیت در خصوص هیئت 

امنا بوده و نشانگر توجه هیئت امنا به نیمی از مخاطبین مهم خود یعنی بانوان می باشد.
چنانچه حدقل یک نفر از اعضای هیئت امنای مســـجد از تحصیالت عالیه)کارشناسی ارشد و 
یا ســـطح دو حوزوی( بر خوردار باشد، این موضوع نیز در کیفیت عملکرد هیئت امنا در نسبت با 
فعالیت های فرهنگی موثر خواهد بود و یکی از شاخص های نظام نامه نیز بر همین اساس تنظیم 

گردیده است.

دغدغه«مندی«و«انگیزش:««
دغدغه مندی اعضای هیئت امنای مســـجد و برخورداری از انگیزه ی مناسب برای پشتیبانی از 
فعالیت ها و برنامه های فرهنگی نیز یکی دیگر از محورهای این بخش محسوب می شود.در محور 
انگیزش دو شاخص اصلی مورد بررســـی قرار خواهد گرفت؛ شاخص نخست، دغدغه مندی و 
حساســـیت اعضای هیئت امنای مسجد نسبت به مخاطرات فرهنگی جامعه و شرایط  فرهنگی 
روز است و شـــاخص دوم نیز دغدغه مندی نسبت به مغفول ماندن کارکردهای فرهنگی مسجد 
در روزگار معاصر است.نحوه ی سنجش این شـــاخص ها نیز بر اساس گفتگویی است که گروه 
کارشناسی طرح در جلسه ی هیئت امنای مسجد آغاز می کند و مشارکت اعضای هیئت امنا در 

بحث و نحوه ی بیان دغدغه های ایشان می تواند به خوبی بیانگر دو شاخص فوق باشد.
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آگاهی«و«دانش:««
در محور آگاهی و دانش نیز دو شاخص اصلی مورد بررسی قرار می گیرد ؛ شاخص نخست آگاهی و 
دانش اعضای هیئت امنای مسجد نسبت به اولویت های فرهنگی روز جامعه، مبتنی بر دغدغه های 
رهبر معظم انقالب در زمینه ی نفوذ فرهنگی و ســـبک زندگی و همچنین شرایط و مقتضیات 
محیط پیرامون مسجد می باشد.همچنین در این محور،آگاهی و دانش کافی اعضای هیئت امنای 
مسجد، نســـبت به کارکردهای فرهنگی این نهاد مقدس نیز یکی دیگر از شاخص ها محسوب 
می شود که تحت پوشش قرار دادن مخاطبان کلیدی)کودك، نوجوان و جوان ( و همچنین تنوع 
برنامه های آموزشی و تربیتی نشانه هایی از احراز این شایستگی در اعضای هیئت امنا است.هر دو 
شاخص فوق در این محور نیز از طریق مباحثه ای که در جلسه ی هیئت امنا ترتیب داده خواهد 

شد، برای اعضای گروه کارشناسی قابل سنجش و استخراج می باشد.

توان«ومهارت«برای«همکاری«وپشتیبانی«ازفعالیتهای«فرهنگی«مسجد:«««
با توجه به جایگاه هیئت امنا، در پشتیبانی  حمایت از فعالیت های فرهنگی مسجد، انتظار می رود 
اعضای هیئت امنا از توان و مهارت الزم برای این همکاری برخوردار باشند.در این محور، همکاری 
با شورای فرهنگی مسجد یکی از مهمترین شاخص ها محسوب می شود که از طریق طرح سوال 
از امام جماعت قابل سنجش می باشـــد.همکاری با تشکل های مسجدی از جمله بسیج، کانون 
فرهنگی و دارالقرآن مسجد نیز یکی دیگر از شاخص های این محور است که از طریق طرح سوال از 

امام جماعت و همچنین مسئولین این تشکل ها ارزیابی خواهد شد.
در نهایت اینکه در این محور تحمل و ســـعه ی صدر  اعضای هیئت امنـــا در مواجهه با جوانان و 
نوجوانان و همچنین اعضای تشکل های مســـجدی یکی دیگر از شاخص ها بوده و در گفتگو با 
تعدادی از جوانان اهل مسجد، در مراجعه ای که گروه کارشناسی به مسجد خواهد داشت، قابل 

سنجش خواهد بود.

ج(خادم«مسجد:««

خادم مسجد اگر چه در فعالیت ها و برنامه های فرهنگی مسجد نقش مستقیم ندارد، اما با توجه 
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به نقشی که در خدمت رسانی به اهالی مســـجد و میزبانی از آنان بر عهده دارد عنصری موثر در 
کارکرد فرهنگی مسجد محسوب می شود.بازه ی سنی 25 تا 55 سال برای خادم می تواند یکی از 
شاخص های مطلوبیت در این محور محسوب شود.برخورداری خادم از تحصیالت حداقل دیپلم 

نیز در عملکرد مثبت او موثر و نقش آفرین است.
یکی دیگر از شاخص های این محور دغدغه مندی خادم در خصوص آسیب های فرهنگی محیط 
پیرامونی اســـت.این دغدغه مندی، در گفتگوی صمیمانه با خادم و همچنین طرح سوال از امام 

جماعت، قابل سنجش می باشد.
در نهایت اینکه سعه ی صدر و مهارت ارتباط گیری خادم با کودکان،نوجوانان و جوانان مسجدی، به 
ویژه اعضای تشکل ها، یکی دیگر از شاخص های مهم و تاثیرگذار است که در گفتگوی صمیمانه ی 
اعضای گروه کارشناسی با تعدادی از جوانان مسجد و مشاهده ی میدانی رفتار خادم ارزیابی می گردد.

د(فعالین«فرهنگی«مسجد:««

مقصود از فعالین فرهنگی مســـجد از یک طرف اعضای فعال تشکل های مسجدی نظیر بسیج و 
کانون فرهنگی و دارالقرآن بوده و از طرف دیگر مسئولین و فعالین برنامه های فرهنگی مسجد را 
شامل می شود.انتظار می رود ویژگی های فردی فعالین فرهنگی مسجد و همچنین دغدغه مندی 
و انگیزش و توانمندی و مهارت های فردی و جمعی آنان نیز در اعتالی برنامه ها و کارکرد فرهنگی 
مسجد، موثر و نقش آفرین باشد.همچنین ضروری است فعالین فرهنگی مسجد، از حسن شهرت 

و مقبولیت در بین اهالی مسجد نیز برخوردار باشند.
توان و مهـــارت کار گروهی و همچنین خالقیت و پویایی در تولید پیام های فرهنگی و همچنین 
بکارگیری روش ها و قالب های متنوع کار فرهنگی نیز از جمله ی شـــاخص های مرتبط با فعالین 

فرهنگی مسجد می باشد.
در نهایت اینکه حضور و وقت گذاری مناسب فعالین با توجه به مسئولیتی که بر عهده گرفته اند، 
نیز شاخصی دیگر در این محور است. شاخص های مرتبط با فعالین فرهنگی مسجد در گفتگوی 
گروه کارشناســـی با امام جماعت و همچنین خود فعالین فرهنگی مسجد و حضور در جلسه ی 

شورای فرهنگی مسجد قابل ارزیابی است.
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شاخص«های«مرتبط«با«نظام«تصمیم«گیری«و«تصمیم«سازی««
همانگونه که در اصول ارزشی حاکم بر مدیریت فرهنگی مسجد عنوان گردید، مردمی بودن، یکی 
از ابعاد هویتی مسجد و یکی از اصولی است که بر همه ی فعالیت ها و کارکردهای مسجد، از جمله 

فعالیت ها و برنامه های فرهنگی حاکم خواهد بود.
به این ترتیب تصمیم سازی و تصمیم گیری در خصوص فعالیت ها و برنامه های فرهنگی مسجد 
و همچنین طراحی و اجرای برنامه هـــا بر عهده ی افراد داوطلب از بیـــن مردم خواهد بود که 

مسئولیت های مختلفی را در برنامه های فرهنگی مسجد بر عهده گرفته اند.
در این بخش، شورای فرهنگی مسجد به عنوان اصلی ترین مرجع طراحی و برنامه ریزی فرهنگی 
مسجد، نمازگزاران به عنوان سرمایه ی انسانی اصلی مسجد وامام جماعت به عنوان مدیر طبیعی 

مسجد، در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی فرهنگی هر یک نقشی موثر بر عهده دارند.

الف(شورای«فرهنگی«مسجد:««««

با توجه به اینکه تشکیل شورای فرهنگی مسجد به طور رسمی در چند سال اخیر از سوی مرکز 
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رسیدگی به امور مساجد، مطرح گردیده اســـت، اطالع امام جماعت وامنای مسجد از موضوع 
شورای فرهنگی و آیین نامه ی آن، نخستین شاخص در این محور محسوب می شود. تشکیل یا 
عدم تشکیل شورای فرهنگی مســـجد نیز نشان دهنده ی اهتمام امام و امنای مسجد، نسبت به 

ایجاد سازوکار مناسبی برای تصمیم گیری در حوزه ی فعالیت های فرهنگی است.
با توجه به ترکیب پیش بینی شده در آیین نامه ی شورای فرهنگی مسجد، انطباق این ترکیب در 

مسجد با آیین نامه ی ابالغی نیز یکی دیگر از شاخص ها است.
همچنین در خصوص شورای فرهنگی مسجد، برخورداری این شورا از برخی ویژگی های عمومی 
نیز در تاثیر گذاری مطلوب شورا موثر می باشد.دغدغه مندی و انگیزش نسبت به وضعیت فرهنگی 
جامعه و کارکردهای فرهنگی مسجد، دانش و آگاهی نسبت به اولویت های فرهنگی  و کارکردهای 
فرهنگی مسجد و توانمندی و مهارت جمعی اعضای شورای فرهنگی در برنامه ریزی و تخصیص 
منابع، از جمله شاخص هایی هستند که به عنوان شایستگی های عمومی شورای فرهنگی، مورد 

توجه می باشند.
میزان اثرگذاری مثبت،منفی یافقدان تاثیرشـــورای فرهنگی درطراحی واجرای فعالیت های 
فرهنگی، یکی دیگر از شاخص هایی است که از تحلیل گروه کارشناسی طرح و با حضور در جلسه ی 
شورای فرهنگی و همچنین گفتگوی صمیمانه با فعالین فرهنگی مسجد، استخراج خواهد شد.در 
واقع ضروری است ذیل این شاخص بررسی شود که شورای فرهنگی مسجد، چه میزان در طراحی 
برنامه ای جامع، فراگیر و مبتنی بر ظرفیت های متنوع مســـجد در حوزه ی فرهنگی موثر بوده و 

تصمیم گیری های این شورا چه میزان در واقعیت جامه ی عمل به خود می پوشد.

ب(«نقش«امام«جماعت«در«نظام«تصمیم«سازی«و«تصمیم«گیری:««

در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی فعالیت ها و برنامه های فرهنگی مسجد، سه نقش اساسی 
برای امام جماعت  قابل پیش بینی است.نخستین بعد از نقش آفرینی امام جماعت، نقش هدایتی 
است که از طریق حضور و ایفای نقش فعال در شورای فرهنگی و همچنین هیئت امنای مسجد، 

حاصل می شود.
تالش درجهت حمایت حداکثری ازایده ها وطرحهای فرهنگی تا اجرایی شدن آنها، بیانگر نقش 
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حمایتی امام جماعت است که از طریق گفتگوی گروه کارشناسی طرح با فعالین فرهنگی مسجد 
قابل تشخیص و استخراج می باشـــد. در نهایت اینکه، نظارت بر محتواها و پیام های ارائه شده در 
قالب برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مســـجد، نیز بیانگر نقش نظارتی امام جماعت است که از 

همان طریق فوق الذکر قابل ارزیابی خواهد بود.

ج(«نقش«نمازگزاران«در«نظام«تصمیم«سازی«و«تصمیم«گیری:««

با عنایت به هویت مردمی مسجد، به عنوان یکی از اصول ارزشی حاکم بر نظام مدیریت فرهنگی، 
نمازگزاران نیز در طراحی، اجرا و پشـــتیبانی از فعالیت ها و برنامه های فرهنگی مسجد، دارای 
نقش و سهمی به سزا هستند.پیش بینی سازوکار مناسبی برای اخذ انتقادات، ایده ها و طرح های 
نمازگزاران در موضوعـــات فرهنگی)نظیر صندوق انتقادات و پیشـــنهادات فعال و اتاق فکر( 

شاخص های مرتبط با نقش نمازگزاران در این بخش هستند.
همچنین با توجه به اینکه تامین هزینه و امکانات برنامه های مسجد نیز از محل همکاری و مشارکت 
مردمی امکان پذیر می باشد،پیش بینی سازوکاری مناسب برای جلب این مشارکت ها نیز از جمله 

شاخص های مرتبط در این بخش است.
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شاخص«های«مرتبط«با««ویژگی«های«کالبدی««مسجد««
اگرچه برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مســـجد، اغلب محتوا محور هستند و جلوه ای انسانی و 
بیرونی دارند، اما هماهنگی و تناســـب ویژگی های کالبدی مسجد نیز در کیفیت و حتی کمیت 

برنامه ها و فعالیت های فرهنگی این نهاد مقدس، بسیار موثر است.
در این گفتار شاخص های مرتبط با ویژگی های کالبدی مسجد شامل فضاها و محیط ها و همچنین 

امکانات سخت افزاری مسجد بررسی و مورد توجه قرار می گیرد.

الف(فضاها«و«محیط«ها:««

درخصوص تناسب فضاها و محیط های مســـجد با کارکرد فرهنگی مسجد، دو محور قابل ذکر 
می باشد.

«اختصاص«فضای«مناسب«برای«فعالیت«های«فرهنگی:«««
محور نخست، اختصاص فضای مناســـب برای فعالیت های فرهنگی است که شامل اختصاص 
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فضای مناسب برای استقرار و فعالیت پایگاه بسیج خواهران و برادران، اختصاص فضای مناسب 
برای کانون فرهنگی و همچنین اختصاص فضای مناســـب برای خدمات فرهنگی مسجد نظیر 

کتابخانه می باشد.

آرایه«های«محیطی:««
 آراستگی و زیبایی محیط مسجد نیز از جمله محورهایی است که توجه به آن در جذب مخاطبان 
به این محیط مقدس موثر خواهد بود.در این محور استفادهازنمادها،نشانه ها وآرایه های فرهنگی 
هنری متناسب درمحیط های مختلف مسجد، با حفظ سادگی، نظم و شئونات مسجد و همچنین 
توجه هماهنگ به آرایه های محیطی شبستان خواهران دو شاخص مهم و قابل توجه محسوب 
می شـــود.چه اینکه اغلب، محیط آرایی شبستان اصلی مسجد، دســـت اندرکاران را از توجه به 
شبســـتان خواهران باز میدارد و این نکته مغفول می ماند که نیمی از مخاطبان مسجد را بانوان 

گرامی تشکیل می دهند.

ب(سخت«افزار:«««

مقصود از سخت افزار، مجموعه ی امکانات و تجهیزاتی است که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم 
در فعالیت ها و برنامه های فرهنگی مورد استفاده و یا موثر هستند.

این ملزومات، شامل امکانات و تجهیزات صوتی و تصویری مناسب و همچنین امکانات مناسب 
برای تبلیغات محیطی و محیط آرایی در مناسبت ها می باشند.

رایانه«و«امکانات«و«تجهیزات«صوتی«و«تصویری:««
 برخورداری مســـجد از رایانه و امکان اتصال به اینترنت برای فعالیت ها و برنامه های فرهنگی از 
جمله مواردی است که به عنوان زیر ساخت مناسب برای کارکرد فرهنگی مسجد قابل ذکراست.
همچنین تجهیزات صوتی مناسب در مسجد، می تواند امکان برگزاری برنامه های فرهنگی  را با 

بهره مندی از صوت مطلوب برای فعالین فرهنگی مسجد، فراهم آورد.
یکی دیگر از مجموعه امکاناتی که باتوجه به رشد محتواهای تصویری استفاده از آن ها در برنامه های 
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فرهنگی، متداول می باشد امکانات نمایش تصویری شامل ویدئوپروژکتور و مانیتورهای دیواری 
می باشد که تجهیز به این امکانات نیز در کیفیت بخشی به برنامه های فرهنگی موثر خواهد بود.

امکانات«و«تجهیزات«برای«تبلیغات«محیطی«:««
 تبلیغات محیطی از جمله روش هایی اســـت که برای انتقال پیام های فرهنگی مورد اســـتفاده 
قرارمی گیرد و اغلب بســـیار اثرگذار نیز می باشد.برخورداری مسجد از امکانات و تجهیزات برای 
تبلیغات محیطی، شامل امکانات مناسب برای تزئینات محیطی در موالید، اعیاد و مناسبت های 
عزاداری و ایام اللــــه و همچنین امکانات الزم برای برپایی نمایشگاه های مناسبتی در محیط 
مسجد از جمله ی این ملزومات هستند که شاخص های مرتبط با امکانات و تجهیزات را تشکیل 

می دهند.
وجود تابلوهای اعالنات در محیط داخلی، شـــامل شبستان و حیاط مسجد، برای اعالم برنامه ها 
و اخبار برگزیده و همچنین تابلوهایی برای اطالع رســـانی و اعالم برنامه های مسجد در محیط 
پیرامون مسجد و مسیرهای آمد و شـــد نیز می تواند در جذب مخاطبان به این مکان مقدس و 
انتقال پیام های فرهنگی مورد نظر مسجد با استفاده از ظرفیت های بصری، از جمله شاخص های 

مطلوبیت در محور امکانات و تجهیزات محسوب می شوند.
در مجموع، شاخص های مرتبط با ویژگی های کالبدی مسجد، از طریق مشاهده ی گروه کارشناسی 
طرح و همچنین گفتگو با امام جماعت و یکی از امنای مسجد قابل تشخیص و استخراج می باشد.



98

شاخص«های«مرتبط«با«نظام«ارتباطی«مسجد««
یکی از زیر نظام های حائز اهمیت در نظام مدیریت فرهنگی مسجد، نظام ارتباطی مسجد با عناصر 
مرتبط در کارکرد، فعالیت ها و برنامه های فرهنگی مســـجد است.در این بخش، سطح و نحوه ی 
برقراری ارتباط مسجد با نهادهای تربیتی محیط پیرامونی خود، ارتباط با تشکل های مرتبط و 
همچنین ارتباط مسجد با نهادهای حاکمیتی و دستگاه های دولتی و عمومی مرتبط با کارکرد 

فرهنگی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الف(ارتباطات«فرهنگی«تربیتی«مسجد:««

ارتباط مسجد با نهادهای آموزشی و تربیتی، مستقر در محله و منطقه ی پیرامونی، می تواند پیوند 
مناسبی را بین مخاطبان کلیدی مسجد که در این مکان به تحصیل  و تدریس مشغول هستند، 
برقرار نموده و آنان را به محیط معنوی مسجد دعوت نماید. با توجه به اهمیت کار فرهنگی و تربیتی 
در سنین کودکی و نوجوانی، ارتباط مسجد، به ویژه امام جماعت مسجد، با مدارس پیرامونی از 
اهمیت فراوانی برخوردار است که شاخص های مرتبط با آن، شناخت امام جماعت از مساجد محله 
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و منطقه،حضورامام جماعت درمدارس پیرامون مســـجد برای ارتباط گیری با معلمان ودانش 
آموزان واجرای برنامه های مشـــترك بین مدارس و مسجد برای پیوند دانش آموزان با این نهاد 

مقدس، می باشد.

ب(ارتباطات«تشکیالتی«مسجد:«««

مقصود از ارتباطات تشکیالتی مسجد، ارتباط با مساجد همجوار مسجد در محله و منطقه،هیئت های 
مذهبی  پیرامون مســـجد وهمچنین ارتباط با حوزه های ستادی تشکل های مسجدی از سوی 
دیگر می باشد.در خصوص ارتباط مسجد با هیئت های مذهبی محیط پیرامونی،حضور هیئت ها 
در مراسم های مسجد و همچنین اجرای برنامه های مشترك بین مسجد و هیئات مذهبی اصلی 
ترین شاخص های قابل بررسی در نظام مدیریت فرهنگی مسجد می باشند.از سوی دیگر ارتباط 
منسجم مســـاجد همجوار در یک منطقه و محله می تواند در ایجاد شبکه ای از مساجد برای اثر 

گذاری بیشتر و به اشتراك  گذاری ظرفیت ها موثر و مفید باشد.
برای فعال سازی هرچه بهتر تشکل های مســـجدی به ویژه بسیج و کانون فرهنگی ارتباط امام 
جماعت، هیئت امنا و اعضای شورای فرهنگی با حوزه ی ستادی این تشکل ها در سطح مناطق و 

نواحی بسیار تاثیر گذار و مطلوب است.

ج(ارتباطات«حاکمیتی«مسجد:«««

مقصود از ارتباطات حاکمیتی، متناسب با رویکرد این نظام نامه که توجه به کارکردهای فرهنگی 
مسجد می باشـــد، ارتباط گیری مثبت و سازنده ی مســـجد با نهادهای فرهنگی پیرامونی یا 
بخش های فرهنگی دستگاه های عمومی و دولتی است.البته بدیهی است که این ارتباط گیری 
نباید به هویت مردمی مســـجد صدمه وارد نماید و آن را مخـــدوش کند .در این بخش ارتباط با 
معاونت فرهنگی اجتماعی و معاونت آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد و همچنین ارتباط با 

بخش های فرهنگی سایرنهادهای عمومی ودولتی)شهرداری ها و ..( مورد نظر می باشد .
در خصوص ارتباط گیری مثبت و سازنده ی مسجد با معاونت فرهنگی اجتماعی و معاونت جذب 
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و آموزش مرکز،اطالع مســـجد و به ویژه امام جماعت از برنامه ها و رویکردهای فرهنگی مرکز و 
مشارکت درفراخوان ها، جلســـات و برنامه های هماهنگ معاونت فرهنگی اجتماعی  و معاونت 

آموزش مرکز به عنوان شاخص های اصلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در  محور ارتباط گیری مسجد با سایر نهادها نیزطراحی و اجرای برنامه های فرهنگی مشترك با 
سایر نهادها، با حفظ هویت و شان مسجد و همچنین جلب حمایت، همکاری و ظرفیت این نهادها 

در اجرای برنامه های فرهنگی، حایز اهمیت و قابل سنجش می باشد.
شاخص های مورد نظر در محور نظام ارتباطی مســـجد، از طریق بررسی سوابق و گزارش های 
دریافتی از مسجد و همچنین گفتگوی گروه کارشناسی با امام جماعت و اعضای شورای فرهنگی 

و فعالین فرهنگی مسجد، بررسی و ارزیابی خواهد شد.



101   فصل سوم:  شاخص های ارزیابی نظام مدیریت فرهنگی مسجد

شاخص«های«مرتبط«با«برنامه«های«فرهنگی«مسجد««
برنامه های فرهنگی مسجد، بخش اصلی را در کارکرد فرهنگی این نهاد مقدس تشکیل می دهند. 
ضروری اســـت در عین خالقیت و ابتکار در طراحی و اجرای این برنامه ها، اصول ارزشی و ابعاد 
هویتی مســـجد در قالب، محتوا و نحوه ی بر گزاری برنامه های فرهنگی، همواره مورد توجه قرار 

گیرد.
در این محور، شـــاخص های مرتبط با برنامه های فرهنگی مســـجد مورد بررسی و واکاوی قرار 

می گیرد.

اول(نماز«جماعت:«««

بی تردید می توان گفت مهمترین برنامه ی فرهنگی مســـجد نماز جماعت است.مسجد برای 
اقامه ی نماز جماعت شکل گرفته اســـت و برگزاری مطلوب و با کیفیت آن می تواند به تنهایی 
ثمرات و برکات فراوانی را برای مخاطبان و اهالی مسجد به ارمغان آورد. به تعبیر دقیقتر می توان 
گفت همانگونه که نماز ستون و رکن دین محسوب می شود، در بین برنامه های فرهنگی مسجد 
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نیز نماز ستون اصلی بوده و در صورتیکه که از کیفیت و مطلوبیت برخوردار نباشد، سایربرنامه ها و 
فعالیت های فرهنگی نیز قرین توفیق نخواهد بود.

در خصوص نماز جماعت مطلوب دو دســـته از شـــاخص ها قابل بررســـی می باشد که شامل 
شاخص های کیفی و شاخص های کمی می گردد.

شاخص«های«کمی«نماز«جماعت«مطلوب:««
برای شاخص های کمی نماز جماعت مطلوب دو مورد حائز اهمیت است که شامل اقامه ی نماز 

جماعت در سه وعده و استقبال اهالی و ساکنان محله و منطقه از نماز جماعت است.

شاخص«های«کیفی«نماز«جماعت:«««
علیرغم برگزاری نماز جماعت بر اساس شـــاخص های کمی فوق، کیفیت نماز جماعت نیز در 
بهره مندی از فیوضات و برکات معنوی آن تاثیر به سزایی دارد.از جمله شاخص های کیفی نماز 
جماعت مطلوب، می توان به برگزاری به هنگام نماز جماعت، قرائت صحیح و دلنشین نماز توسط 
امام جماعت، نظم و شـــکوه صفوف، قرائت اذان، تکبیر، تعقیبات و ادعیه با صوت زیبا و مناسب و 

رعایت احکام مرتبط با نمازجماعت ) نظیر اتصال صفوف و ... ( اشاره کرد. 

دوم(برنامه«های«فرهنگی«مناسبتی:««

 بی تردید می توان مناسبت ها را مهمترین بستر برای طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی دانست.
چه اینکه بهره مندی از مناسبت های مذهبی و انقالبی می تواند از یک سو اثرگذاری بیشتری را در 
بدنه ی مخاطبان مسجد رقم زند و از سوی دیگر امکان بهره مندی طراحان برنامه ی فرهنگی را از 

محتواها و پیام های آن مناسبت در غنی سازی برنامه ی فرهنگی، فراهم می سازد
ویژگی دیگر مناسبت های مذهبی و انقالبی حضور تعدادی بیشتر از مخاطبان در محیط مسجد 
می باشد. در واقع در مناسبت ها عالوه بر نمازگزاران همیشگی مسجد، میهمانان و افراد جدیدتری 

هم در محیط مسجد حضور می یابند که این خود بر فرصت و ظرفیت مناسبت ها می افزاید.
با مروری به تاریخ انقالب اسالمی هم می بینیم که تا چه میزان از فرصت مناسبت ها برای انتقال 
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پیام های دینی و انقالبی بهره گرفته می شده است.
در این محور، دو شاخص اصلی مورد نظر می باشد ؛ شاخص نخست، بهره مندی مسجد از فرصت 
مناســـبت های مذهبی برای اجرای برنامه های فرهنگی است و شاخص دوم نیز به بهره مندی از 

مناسبت های انقالبی توجه دارد.

1-«بهره«مندی«از«مناسبت«های«مذهبی«برای«اجرای«برنامه«های«فرهنگی:««
با توجه به هویت دینی مسجد،توجه به مناســـبت های مذهبی و تعظیم این مناسبت ها یکی از 
شـــاخص های اصلی نظام مدیریت فرهنگی مسجد محسوب می شود.در مناسبت های مذهبی 
اگر چه سایر نهادها و مجموعه های فرهنگی، نظیر هیئات مذهبی، نهادها و محیط های فرهنگی 
و سایر مجموعه ها نســـبت به اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی اقدام می کنند، اما بی تردید 
مساجد نخستین مکانی هستند که توجه به این مناسبت ها از آن ها انتظار می رود و به طور طبیعی 
گرایش شهروندان به حضور در مسجد در این مناسبت ها بیش از سایر مکان ها و زمان ها می باشد.

الف(«اجرای«برنامه«های«نیایشی«در«مناسبت«های«مرتبط:
 مناسبت هایی نظیر شـــبهای قدر، روز عرفه، ایام اعتکاف و سایر ایام مشابه، بهترین زمان برای 
اجرای برنامه هایی با رویکرد نیایشـــی بوده و اغلب دارای دعاها و اعمالی خاص هم هستند که از 

سوی معصومین وارد شده و مورد توجه عموم مردم قرار می گیرند.
توجه حداکثری به این مناسبت ها و طراحی و اجرای برنامه های نیایشی با کیفیت، نشان دهنده ی 
عملکرد مطلوب مسجد، در این بخش می باشـــد.توجه و دقت در اعمال نیایشی وارد شده در هر 
مناسبت، طراحی و برنامه ریزی به هنگام و تقسیم کار مناسب می تواند این مواقف مناسبتی را به 

موقعیتی برای تقویت پیوند های معنوی مردم با مسجد تبدیل نماید.
در این خصوص، ضروری است حتی االمکان از مناسبت های مرتبط با برنامه های نیایشی، مواردی 

از قلم نیفتد و مسجد برای اغلب این مناسبت ها برنامه ای منسجم و هدفمند داشته باشد.

ب(«اجرای«برنامه«های«عزاداری:
 ارتباط معنوی مردمان سرزمین ما با خاندان عصمت و طهارت ، ارتباطی عمیق و ریشه دار 
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است و مناسبت های عزاداری نیز فرصت هایی بسیار ارزشمند برای عرض ارادت به پیشگاه این 
بزرگواران و البته مهمتر از آن نشر معارف اهل بیت عصمت و طهارت می باشد.

در خصوص این دسته از برنامه ها نیز اگر چه سایر نهادها و مجموعه های مردمی و حاکمیتی هم 
دست اندرکار بوده و برنامه هایی را پیش بینی می نمایند، اما باز هم نقش محوری مساجد در این 

بین فراموش نشدنی است.
در خصوص برنامه های عزاداری اهل بیت ، از حیث کمی، توجه به همه ی مناســـبت های 
مرتبط و برنامه ریزی مناسب، به هنگام و در خور شـــأن برای هر یک از این مناسبت ها ضروری 
می باشد.نظم و انســـجام برنامه ی عزاداری، پیش بینی برنامه ی سخنرانی با هدف انتشار معارف 
نـــاب اهل بیت   و برنامه ی روضه و مرثیه با رعایت اصول و آداب مرتبط با آن نیز در بعد کیفی 
از جمله مواردی است که باید در مناسبت های عزاداری مورد توجه امام جماعت و سایر فعالین و 

دست اندرکاران مسجدی باشد.

ج(اجرای«برنامه«های«جشن:
 اجرای برنامه های جشن در مناســـبت های مذهبی، از جمله اعیاد مذهبی و همچنین موالید 

فرخنده ی اهل بیت  ، پویایی، نشاط و شادمانی را به محیط معنوی مسجد ارمغان می آورد.
ضروری است دست اندرکاران مساجد به همه ی این مناسبت ها در حد امکان و بضاعت مسجد 
توجه نمایند و برنامه های فرهنگی مناسبی را با رویکرد جشن و پاسداشت مناسبت طراحی و اجرا 

کنند.
حفظ شئونات مسجد در طراحی و اجرای برنامه و همچنین بهره گیری از سخنرانی برای انتقال و 
ترویج معارف مرتبط با آن مناسبت و مدح اهل بیت ، ازجمله مواردی هستند که در بررسی 

موفقیت مسجد در این شاخص مورد توجه قرار می گیرند.

2-«بهره«مندی«از«مناسبت«های«انقالبی«برای«اجرای«برنامه«های«فرهنگی:««
 انقالب شکوهمند اسالمی، انقالبی مردمی، با مبنا و ریشه های مذهبی و با محوریت نهاد مقدس 
مسجد می باشد.به این ترتیب رویکرد انقالبی در برنامه های فرهنگی مسجد رویکردی است که به 

طور طبیعی از امام جماعت و دست اندرکاران مسجد مورد انتظار است.
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به این ترتیب، توجه به مناســـبت های انقالبی و برخورداری از این مناسبت ها می تواند زمینه ی 
بسیار مناســـبی را برای طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی در مسجد و بارویکرد نشر معارف 

انقالب اسالمی فراهم آورد.
در خصوص مناسبت های انقالبی و طراحی برنامه های فرهنگی مطلوب در هر مناسبت، توجه به 
ایام اهلل انقالب اســـالمی، مفاخر و شخصیت های انقالبی و ایام مرتبط با آن ها و موضوع حماسه و 

ایثار و مناسبت های مرتبط با این موضوع  مورد توجه می باشند.

الف(برنامه«های«گرامیداشت«ایام«اهلل«انقالب«اســـالمی«درمناسبتهای«مرتبط)نظیرروز«
جمهوری«اســـالمی،«روز«15«خرداد،«روز«17«شهریور،«روز«13«ابان،«روز«9«دی«و«دهه«ی«مبارک«

فجر(«:
مناسبت های انقالب اسالمی اگر چه متعدد هستند، اما از جمله مهمترین آن ها را می توان موارد 
فوق دانست.این مناسبت های ارزشمند تقریبا در تمام ماه ها و فصول سال پراکنده هستند و هر 
یک از آن ها فرصتی را برای بازخوانی تاریخ پر فراز و نشیب انقالب اسالمی و ترویج معارف انقالبی 

در بین عموم مردم، برای نهاد مسجد فراهم می سازد.
بهره مندی حداکثری از این مناسبت ها و توجه به یکایک آنها و طراحی برنامه ای فرهنگی برای هر 

مناسبت، نشان دهنده ی روحیه ی انقالبی و توان برنامه ریزی فرهنگی مسجد، می باشد.
شایسته است در این مناسبت ها، از ســـخنرانی برای انتقال معارف انقالبی بهره گرفته شود و در 
صورت امکان با رویکردی خالقانه و با تولید محصوالت فرهنگی، نسبت به یادآوری تاریخ انقالب 

اسالمی به ویژه برای نسل جوان اقدام شود.

ب(برنامه«های«بزرگداشت،مفاخر،شخصیتهاوبزرگان«انقالب«اسالمی«)نظیرامام«خمینی-«
شهیدان«بهشتی،رجایی«وباهنر(:«

بزرگداشت مفاخر، شخصیت ها و بزرگان انقالب اسالمی، از یک سو پاسداشت انقالب اسالمی و 
ارزش های مرتبط با آن بوده و از سوی دیگر الگوهایی شایسته را پیش روی همگان به ویژه جوان و 

کارگزاران نظام اسالمی می گذارد.
برنامه ریزی به هنگام، خالقانه و مناسب برای روزهای مرتبط با این بزرگان و بهره مندی از ابزارها 
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و روشـــهای مختلف، برای انتقال پیام ها و ارزش های مرتبط با هریک از آنان، ازویژگی های یک 
مسجد موفق در زمینه ی فعالیت ها و برنامه های فرهنگی محسوب می شود.

ج(برنامه«های«گرامیداشت«حماسه«وایثاردرمواقف«ومناسبتهای«مرتبط)نظیرهفته«ی«دفاع«
پیکرشهدا،یادواره«های« شاخص،تشییع« شهدای« بسیج،سالروزشهادت« مقدس،هفته«ی«

شهدا(:
روحیه ی حماسی در شریعت مقدس ما و به ویژه در مکتب تشیع جایگاه ومنزلتی بسیار باال دارد.
در تاریخ انقالب شکوهمند اسالمی نیز حماسه هایی ارزشمند می درخشد که بی تردید شاخص 
ترین آنها حماسه ی دفاع مقدس است.اگرچه با شرایط و اوضاع جهانی و منطقه ای که در سالها و 
روزهای اخیر سپری کرده ایم، به جرات می توان گفت حماسه ی دفاع مقدس همچنان جاریست 
و گواه آن حماسه سازانی هســـتند که پیکرهای مطهرشان هر چند روز یکبار بر دوش این ملت 
به سمت ملکوت جاری می شـــود،حفظ روحیه ی حماسی در آحاد ملت، مستلزم توجه همه ی 
نهادهای فرهنگی و در راس آن ها مســـاجد است که در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی نیز 
نقشی بسیار ارزشمند و محوری در این موضوع داشته اند.مناسبت هایی همچون هفته ی دفاع 
مقدس،هفته ی بسیج،سالروز شـــهادت شهدای شاخص و تشییع پیکر شهدا، مواقفی ارزشمند 
هستند که اهالی مســـجد می توانند با برنامه ریزی به هنگام،خالقانه و منسجم و با بهره گیری از 
ظرفیت تشکل های مسجدی به ویژه بسیج،برنامه های مناسبی را در مسجد طراحی و اجرا نمایند.

سوم(طراحی«و«برنامه«ریزی«فرهنگی:««
ایجاد و تقویت زیر ساخت های برنامه ریزی فرهنگی، از حیث الگوهای برنامه ای،اسناد باال دستی، 
خالقیت و ابتکار در طراحی برنامه ها  و زمینه سازی برای غنای برنامه ها از حیث پیام ها و محتوا ها، 

می تواند در احیای کارکرد فرهنگی مسجد تاثیری به سزا داشته باشد.
با این توصیف این محور از شـــاخص ها را می توان یکی از مهمترین بخش ها  از شاخص های نظام 

مدیریت فرهنگی مسجد دانست.
در این محور، شاخص های اصلی کیفیت و اتقان برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مسجد در کوتاه 

مدت، میان مدت و بلند مدت بدین شرح مد نظر خواهد بود:



107   فصل سوم:  شاخص های ارزیابی نظام مدیریت فرهنگی مسجد

1-«برخورداری«از«اسناد«راهبردی«باال«دستی«در«حوزه«ی«فعالیت«های«فرهنگی)شامل«چشم«
انداز-برنامه«ی«راهبردی-نظام«ارزش«ها(:

برخورداری از اسناد راهبردی اگر چه در خصوص سازمان ها و نهادها متداول می باشد اما مسجد 
نیز به مثابه ی یک سازمان اصیل اسالمی می تواند با ترسیم افق هایی در بلند مدت و میان مدت، 
در ابعاد مختلف به ویژه ابعاد مرتبط با کارکرد فرهنگی مسجد، مسیری روشن و رو به رشد و ارتقا 
را پیش روی خود قرار دهد.ترسیم چشم انداز به عنوان افق ها و مواقفی که دستیابی مسجد به آن 
قابل تصور می باشـــد، با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های مسجد اقدام نخست بوده و پس از آن به 
عنوان مسیر دستیابی به این افق ها می توان به برنامه ی راهبردی پرداخت.برنامه ای که اقدامات 
اصلی مســـجد را در بازه ی زمانی میان مدت و بلند مدت تعیین می کند و از بروز و ظهور اقدامات 
خارج از قاعده و پراکنده جلوگیری می نماید.داشتن برنامه ی راهبردی می تواند رویکردی مناسب 
برای مواجهه ی منطقی با فرصت ها و تهدید ها و با بهره گیری از ظرفیت ها و نقاط قوت مسجد را 
اتخاذ نماید و برنامه های کوتاه مدت ساالنه و فصلی را نیز تحت الشعاع قرار داده و جهت دهی کند.
تدوین نظام ارزش ها نیز برای صیانت از اصول ارزشی حاکم بر مسجد و ایجاد وفاق و ائتالف فکری 

در بین کارگزاران مسجد، بسیار سودمند و موثر خواهد بود.

2-««بهره«مندی«مسجد«از«برنامه«ی«منسجم«فرهنگی«برای«مقطع«یکساله:
در این محور، بهره مندی مسجد از یک برنامه ی منسجم فرهنگی، برای مقطع یکساله به عنوان 
میثاق مشترك کارگزاران فرهنگی مسجد، برای بهره مندی از فرصت های فعالیت های فرهنگی، 

محسوب شده و از اهمیت زیادی برخوردار است.
تدوین چنین برنامه ای یکی از دستور جلسه های اصلی شورای فرهنگی مسجد می باشد.بسیار 
مطلوب و منطقی است که شـــورای فرهنگی مسجد در ابتدای سال یا حتی مقطعی پیش از آن، 
با بررسی ظرفیت ها و قابلیت های مسجد و تجربه ی ســـالیان پیشین، برنامه ای را برای کارکرد 
فرهنگی مسجد در یک بازه ی یکساله طراحی و تصویب نماید و نهایت تالش کارگزاران مسجد 

برای تحقق حداکثری اهداف این برنامه در طول دوره ی اجرا بکار گرفته شود.
از جمله مواردی که در این برنامه بسیار حائز اهمیت است، استخراج جدول زمان بندی برنامه های 
فرهنگی مسجد در طول یک سال پیش روست.استخراج این جدول زمان بندی می تواند زمینه 
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را برای ایفای نقش به هنگام مسجد در فرصت های برنامه های فرهنگی به ویژه مناسبت ها فراهم 
سازد.

تعیین مخاطب، تعیین اهداف هر قسمت از برنامه، بودجه ریزی و تعیین الزامات برنامه ای هم به 
استحکام و غنای برنامه ی ساالنه ی مسجد می افزاید.

3-«خالقیت«و«ابتکار«در«قالب«و«روش«اجرای«برنامه«ها:
با توجه به حضور طیف های مختلف مخاطبان در محیط مســـجد به ویـــژه کودکان، جوانان و 
نوجوانان، ضرورت خالقیت و ابتکار در قالب و روش اجرای برنامه ها، روشـــن است.البته ناگفته 
نماند که صیانت از اصول ارزشی مسجد در بروز این ابتکار و خالقیت ضروری است، اما بهره مندی 
از نظرات مختلف نمازگزاران و فعالین فرهنگی حاضر در مسجد و همچنین تجربیات و الگوهای 
استفاده شده در سایر مساجد می تواند هر ســـاله زمینه های تازه ای را برای طراحی فعالیت ها و 

برنامه های فرهنگی مسجد فراهم سازد.

4-«غنای«برنامه«ها«از«حیث«محتواها«و«پیام«های«فرهنگی:
اجرای برنامه های فرهنگی، بـــدون تعیین پیام ها و هدف گذاری موضوعی، از دســـت دادن 
ظرفیت های نرم افزاری و ســـرمایه ی انسانی مسجد محســـوب می شود.چه اینکه ویژگی یک 
برنامه ی فرهنگی خوب اثرگذاری آن بر نگرش، دانش و رفتار مخاطب خود می باشـــد و این مهم 

مستلزم تعیین اهداف موضوعی و پیام های برنامه قبل از اجرای آن می باشد.
به عنوان نمونه، برنامه ریزی مراسم شبهای ماه مبارك رمضان و دعوت از یک سخنران توانمند 
برای ایراد ســـخن در جمع اهالی مسجد می تواند با بررســـی اقتضائات و نیازهای آنان و ارائه ی 

پیشنهادات موضوعی به خطیب ارجمند باشد.
البته تردیدی نیست که تعیین محتواها و پیام های هر برنامه مستلزم این است که مخاطب برنامه 

معین شده باشد و به واقع تعیین مخاطب گام نخست در برنامه ریزی فرهنگی است.

چهارم(برنامه«های«آموزشی«تربیتی:««
چهارمین محور از شاخص های مرتبط با برنامه های فرهنگی، برنامه های آموزشی و تربیتی است. 
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با عنایت به راهبردهای نظام مدیریت فرهنگی مســـجد که در فصل پیشین به آن اشاره گردید، 
مسجد موفق مسجدی اســـت که برای مخاطبان خود به ویژه مخاطبان کلیدی، هدف گذاری 
آموزشی تربیتی نموده و متناســـب با آن برنامه ها و فعالیت هایی را با این رویکرد طراحی و اجرا 

نماید.

1-«طراحی«و«اجرای«برنامه«های«آموزشی«در«محیط«مسجد:
نخستین شاخص ذیل این محور طراحی و اجرای برنامه های آموزشی برای مخاطبان در محیط 
معنوی مسجد می باشد.در این بخش، پیش بینی برنامه هایی برای تقویت علمی درسی نوجوانان و 
جوانان مسجدی می تواند از یک سو موجبات جذب حداکثری این مخاطبان کلیدی را در مسجد 

فراهم سازد و از سوی دیگر زمینه ی ارتقای سطح علمی و تحصیلی آنان را فراهم آورد.
عالوه بر برنامه ی فوق با توجه به اهمیت فراگیری راه و رسم زندگی مطلوب و مهارت های زندگی 
مومنانه در بین عموم اهالی مسجد پیش بینی برنامه هایی با این رویکرد آموزشی نیز برای عموم 
به ویژه بانوان و زوج های جوان در محیط مســـجد ضروری است.در این محور مسجد می تواند با 
بهره مندی از اساتید و کارشناســـان متعهد، مذهبی و مشرف به منابع اصیل اسالمی کالس ها 
و جلســـاتی را با موضوعات مهارت های انتخاب همســـر، روابط صحیح زوجین، فرزند پروری و 
موضوعاتی از این دست پیش بینی نماید.تجربه ی مدیریت مساجد در برخی کشورهای اسالمی 
دیگر نشان از بهره مندی بیشتر این کشور های اسالمی از ظرفیت مساجد برای ارائه ی آموزش های 

مرتبط با مهارت های زندگی و خانواده دارد. 1

2-«طراحی«و«اجرای«برنامه«های«تربیتی«در«محیط«مسجد:
برنامه های تربیتی مساجد در تاریخ انقالب شکوهمند اسالمی، سابقه ای دیرین دارد.خاطره ی 
خوب اردوهای مســـجدی، برنامه های اوقات فراغت، کالس هـــا و دوره های تربیتی، در اذهان 

نسل های مختلف انقالب ماندگار است.
با عنایت به اهمیت پرورش نســـلی خداجو و مهذب برای آینده ی انقالب و جامعه ی اسالمی، 
مخاطب اصلی در این برنامه ها کودکان، نوجوانان و جوانان مســـجدی خواهند بود.در ذیل این 

1  شیوه های مدیریت موفق مساجد در کشور سنگاپور/محمد علی موظف رستمی/نشر پرهیب/1390/ص172
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شـــاخص، گام اول توجه و شناخت امام جماعت و کارگزاران فرهنگی مسجد نسبت به کودکان، 
نوجوانان و جوانانی است که در مسجد حضور پیدا می کنند.

پرداختن به برنامه های تربیتی برای کودکان و نوجوانان، مســـتلزم برنامه ریزی و هدف گذاری 
منسجم بوده و توجه به قابلیت ها و ظرفیت های نرم افزاری و سرمایه ی انسانی مسجد نیز در این 

خصوص ضروری است.
چه اینکه فرصت های متنوعی نظیر اوقات فراغت، در اختیار کارگزاران مســـجد خواهد بود که با 
بهره گیری از آن ها برنامه های تربیتی مناسبی را طراحی و اجرا نمایند.ایجاد گروه های تشکیالتی 
و حلقه های معرفتی، ارائه ی سیر مطالعه، برگزاری اردوهای فرهنگی تربیتی و فعالیت های ادبی، 
هنری، نظامی و ورزشـــی از جمله گرایش های برنامه ای در بخش برنامه های تربیتی مســـجد 

می باشد.
در این بخش، بهره گیری از تجربیات مســـاجد الگو و موفق می تواند امام جماعت و کارگزاران 

مسجد را در طراحی یک برنامه ی خوب و موثر یاری نماید.

پنجم(برنامه«های«تشکیالتی:««
حضور و فعالیت موثر تشـــکل های مسجدی )بســـیج و کانون های فرهنگی هنری( از جمله 
فرصت هایی است که پیش روی مسجد قرار دارد و بواسطه ی آن می تواند اقدامات و برنامه های 
موثری را در زمینه ی جذب، رشد، ارتقا و نگهداری ســـرمایه ی انسانی مسجد به ویژه کودکان، 
نوجوانان و جوانان، پیش بینی و به اجرا در آورد.رهبر معظم انقالب نیز بر جایگاه و اهمیت بسیج و 
همچنین کانون های فرهنگی هنری تاکید داشته اند.ایشان در دیدار با فرماندهان بسیج سراسر 
کشور می فرمایند:"مســـاجد را رها نکنید، نیروی مقاومت بسیج بهترین جایی که دارد همین 
مساجد است.منتها مساجد را مسجد نگه دارید. 1 " و در جای دیگری می فرمایند:"حضور جوانان 

و روحیه های بسیجی باید محیط مسجد را زنده و پر نشاط و آینده پو و لبریز از امید سازد 2".
همچنین معظم له در خصوص کانون های فرهنگی هنری مساجد نیز نکات دقیق و قابل توجهی 
دارند و می فرمایند:"من سفارش می کنم که کانون های فرهنگی هنری مساجد را فراموش نکنید.

1  بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با فرماندهان بسیج سراسر کشور/1371
2 پیام مقام معظم رهبری به نوزدهمین اجالس سراسری نماز/1389
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البته با همکاری بسیج، روحانی مسجد،این کانون های فرهنگی هنری مساجد را موثر کنید.برایش 
کار کنید، بنشینید فکر کنید،مطالعه کنید و سخنی که متناسب با نیاز آن جوانی است که آنجا 
حضور پیدا می کند فراهم کنید.مطالعه کنید، کتاب هایی وجود داردکه می شود از این کتاب ها 
استفاده کرد.کتاب هایی هست، بروید بپرسید،تحقیق کنید از کسانی که اهلش هستند،خودتان 
را مجهز کنید، مسلح  به سالح معرفت و استدالل کنید.بعد به این کانون های فرهنگی هنری بروید 

و پذیرای جوان ها باشید."1
در خصوص هر یک از این تشـــکل ها عضو گیری موفق در نسبت با ظرفیت های نیرویی مسجد و 
محله و منطقه ی پیرامونی نشانه ای از موفقیت تشکل محسوب می شود، لیکن این تعامل صحیح و 
مطلوب مسئولین تشکل ها با امام جماعت به عنوان مدیر طبیعی مسجد است که می تواند ظرفیت 
نیرویی جذب شده توسط تشـــکل را به ظرفیت های مسجد بیفزاید.در این خصوص نیز رهبری 
حکیم و عالیقدر بر تعامل مثبت امام و مســـئولین تشکل ها تاکید دارند و در دیدار با فرماندهان 
بسیج می فرمایند:"شـــما و امام جماعت آن مسجد،هر کس که هست، مشترکا مسجد را حفظ 

کنید.2"
در نهایت اینکه تنوع فعالیت های فرهنگی این دو تشکل که در بسیج اغلب در جنبه های معرفتی و 
عقیدتی، نظامی و ورزشی پر رنگ تر بوده و در کانون های فرهنگی هنری شامل برنامه های هنری، 

ادبی و مطالعاتی می شود، شاخص های مطلوبیت عملکرد مسجد محسوب می گردند.
با این وجود، پرهیز از برنامه های تشـــریفاتی و توجه به غنای محتوایی برنامه ها در هر دو تشکل 

مسجدی ضروری است که در بیانات فوق الذکر رهبر معظم انقالب نیز بر آن تاکید گردیده است.

1 بیانات در دیدار با علما و روحانیون خراسان شمالی/ 1391
2  بیانات در دیدار فرماندهان بسیج سراسر کشور/1371
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شاخص«های«مرتبط«با«محتواها«و«پیام«ها««
همانگونه که پیشتر و در گفتار قبل بیان گردید تعیین اهداف موضوعی و پیام های  محتوایی در 
برنامه های فرهنگی، از جمله اصلی ترین بایسته های تاثیر گذاری این برنامه ها محسوب می شود.

در این خصوص مرکز رسیدگی به امور مساجد کوشیده است با توجه به شرایط و اقتضائات عمومی 
مساجد ونیاز ها و بایسته های اقشار کلیدی مورد توجه مسجد، اولویت های موضوعی مشخصی 
را برای فعالیت های فرهنگی مســـجد، به عنوان رویکرد ساالنه ی مرکز، مورد توجه قرار دهد که 
تعیین سال های اخیر با عناوین مســـجد و کودك و نوجوان، مسجد و جوانان و پیش بینی سال 
پیش رو)1395( به عنوان سال مسجد و بانوان از جمله ی این اولویت ها می باشند.همچنین توجه 
مرکز به موضوع فعالیت های قرآنی نیز بیانگر یکی دیگر از موضوعات دارای اولویت در برنامه های 
فرهنگی مساجد می باشد که برنامه هایی هماهنگ نیز در قالب نهضت قرآنی مساجد، طراحی و 

در اختیار ائمه ی محترم جماعات قرار گرفته است.
به این ترتیب توجه به اولویت های موضوعی مرکز در تعیین اهداف موضوعی و پیام های برنامه های 
فرهنگی مسجد، یکی از شاخص ها در این محور است که هر یک به تفکیک از اهمیتی فوق العاده 
بر خوردار است.نکته اینجاست که توجه به هدف گذاری متناسب در این اولویت های موضوعی 
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می تواند بخش موثر ومهمی را از مخاطبان مسجد تحت پوشـــش قرار داده و در رشد و ارتقای 
فکری، معنوی و اخالقی آنان موثر باشد.

دومین شـــاخص در این محور، توجه به اولویت هایی است که برگرفته از نیازها و اقتضائات محله 
و منطقه ی پیرامون مسجد بوده و شورای فرهنگی مســـجد با بررسی ویژگی های این محیط، 

اولویت هایی را برای برنامه های فرهنگی مسجد تعیین خواهد نمود.
شرایط متنوع محالت و  مناطق مختلف استان تهران و تفاوت اولویت ها با توجه به نیاز های محل 
استقرار هر یک از مساجد، موضوعی مهم و تاثیر گذار اســـت که توجه ویژه ی امام و کارگزاران 
مسجد را می طلبد.چه اینکه شورای فرهنگی بهترین بستر برای تحلیل و بررسی شرایط محله و 
منطقه بوده و اثرات آن در تعیین موضوعات و پیام های برنامه های فرهنگی مسجد، قابل مشاهده 

می باشد.
توجه به اولویت های موضوعی را از یک سو در برنامه های فرهنگی مسجد و از سوی دیگر در محتوا 

و محصوالتی که در بخش های فرهنگی مسجد تولید و ارائه می گردند، می توان جستجو کرد.
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شاخص«های«مرتبط«با«خدمات«فرهنگی«مسجد««
ارائه ی برخی خدمات فرهنگی و فعالیت های جانبی متناسب با هویت مسجد و با توجه به اصول 
ارزشی حاکم بر این نهاد مقدس، می تواند در جذب مخاطبان به مسجد و رونق و پویایی آن موثر 
باشد.چه اینکه با هدف گذاری دقیق و رویکرد فرهنگی در ارائه ی این خدمات، می توان امیدوار بود 
بخشی از جهت گیری ها و اهداف فرهنگی اصلی مسجد نیز در قالب این خدمات، قابل پیگیری و 

تحقق باشد.

1-«ایجاد«دسترسی«به«محتوا«و«محصوالت«فرهنگی:««
ایجاد دسترسی به محتوا و محصوالت فرهنگی در محیط مسجد، از جمله خدمات فرهنگی است 
که در مساجد ســـابقه ای دیرینه دارد.کتابخانه های مساجد از سالها قبل از انقالب و پس از آن، از 
جمله مکان هایی است که محل تردد و حضور نوجوانان و جوانان مسجدی و مورد اعتماد والدین 

آن ها بوده است.
امروزه با گسترش رســـانه ها و فناوری های نوین و امکان دسترسی های فوق العاده به محتوا ها 
و پیام های فرهنگی در بســـتر رســـانه های نوظهور، این ایجاد دسترسی در محیط مسجد باید 
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هوشمندانه و با هدف گذاری دقیق صورت پذیرد.مسجد می تواند عالوه بر کتابخانه که همچنان از 
ارزش و جایگاه خاص خود برخوردار است، بانک نرم افزارهای مفید را نیز در کنار آن ایجاد نموده 
و به ارائه ی خدمات به مخاطبان خود اقدام نماید.در خصوص کتابخانه و بانک نرم افزارهای مفید 
آنچه به عنوان شاخص های مطلوبیت قابل ذکر است از یک سو گستردگی و تنوع محصوالت در 
دسترس مخاطبان و استقبال آن ها و از سوی دیگر دقت در مضامین و موضوعات این محصوالت 

است که تناسب آن ها را با اصول ارزشی مسجد رقم می زند.

2-«ارائه«ی«خدمات«مشاوره:««
امروزه سودمندی استفاده از مشاور امین، متعهد و متخصص در عرصه های مختلف زندگی، امری 
روشن می باشد.نیاز به مشاوره نیز با توجه به مخاطرات متنوع پیش رو در عصر حاضر، روز به روز 
رو به افزایش بوده است.ارائه ی خدمات مشـــاوره در مسجد نیز یکی دیگر از محورهای خدمت 
رسانی فرهنگی تربیتی مسجد است که می تواند نتایج بسیار ارزشمندی را در مسیر رشد و تعالی 
مخاطبان و اهالی مسجد رقم بزند، لیکن دقت در انتخاب مشاورین، اصلی ترین موضوع در صیانت 

از اثرات مثبت این خدمت فرهنگی است.
در محور ارائه ی خدمات مشاوره، می توان به ارائه ی خدمات مشاوره در زمینه های علمی، درسی 
و تحصیلی اشاره کرد که اغلب مخاطبین آن نوجوانان و جوانان مسجدی هستند و همچنین به 
مشاوره های خانوادگی، تربیتی و ازدواج که مخاطب آن زوج های جوان  و خانواده های اهل مسجد 

خواهند بود.
در بخش نخست، مسجد می تواند از دانش آموختگان زبده ی اهل مسجد، برای ارائه ی مشاوره ی 
علمی و تحصیلی استفاده نماید، اما ارائه ی مشاوره در بخش خانوادگی، تربیتی و ازدواج، مستلزم، 
دانش، آگاهی و مهارت های ویژه ای اســـت که در امام جماعت یا مشاورین مدعو مسجد که برای 

ارائه ی مشاوره انتخاب و پیش بینی شده اند، ضروری می باشد.

3-«زمینه«سازی«برای«سفرهای«زیارتی«و«اردویی:««
بسیاری از مســـاجد در برگزاری برنامه های اردویی و سفرهای زیارتی تجربه ای طوالنی و اغلب 
موفق دارند.با این وجود توجه به اصول ارزشـــی و هویت مسجد در پیش بینی چنین خدماتی 
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ضروری می باشد.
در این صورت و با هدف گذاری دقیق و انتخاب مخاطبان مناسب برای چنین فعالیت هایی، سفر ها 
و اردوهایی که توسط مسجد طراحی و اجرا می شـــوند، می توانند به فرصت های مناسبی برای 

انتقال پیام های فرهنگی و انقالبی تبدیل شوند.
برگزاری اردوهای راهیان نور و سفر به سرزمین هایی که یادگار دوران دفاع مقدس هستند، طراحی 
و اجرای اردوهای جهادی به ویژه برای جوانان مسجد و همچنین سفرها و اردوهای زیارتی از جمله 
برنامه های فرهنگی مساجد است که اغلب با استقبال بسیار زیاد اهالی محله و منطقه مواجه شده 

و فرصت مناسبی برای جذب مخاطبان جدید برای مسجد نیز تلقی می گردند.
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شاخص«های«مرتبط«با«اقتصاد«فرهنگی«مسجد««
مقصود از تعیین یکـــی از محورهای این نظام نامه به عنوان اقتصاد فرهنگی مســـجد، تعیین 
بایسته هایی در مسیر نحوه ی تامین و هزینه کرد بودجه ی فرهنگی برنامه های مسجد می باشد. 
توجه و دقت نظر امام و کارگزاران مسجد به این بایسته ها می تواند از اصول ارزشی مسجد در تامین 

و هزینه کرد بودجه ی فرهنگی صیانت نماید.

1-«تامین«بودجه«ی«مکفی«برای«برنامه«ها«و«فعالیت«های«فرهنگی:««
مسجد نهادی مردمی است و وابستگی آن به بودجه های اداری و دولتی با اصول ارزشی این نهاد 
مقدس هماهنگ نمی باشد. به این ترتیب ضروری است امام جماعت و سایر کارگزاران مسجد به 
ویژه امنای محترم با درك شرایط فرهنگی روز جامعه و مخاطراتی که از ضعف کارکرد فرهنگی 
نهادهای اصیلی چون مســـجد، جامعه ی اسالمی و به ویژه نســـل جوان را تحت تاثیر قرار داده 
اســـت،برای تامین بودجه ی فعالیت های فرهنگی، دغدغه مندانه ایفای نقش نموده و به ویژه 
اینکه تالش خود را برای جلب مشارکت های مردمی مصروف دارند.البته دقت در نحوه ی تامین و 
طهارت بودجه ی فرهنگی مسجد، که مسئولیت اصلی آن بر عهده ی امام جماعت می باشد، ضامن 
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اثرگذاری برنامه های فرهنگی مسجد خواهد بود.
البته تجربه ی مساجد موفق ثابت کرده است که هماهنگی و انسجام کارگزاران مسجد و طراحی 
برنامه هایی با اســـتفاده از خرد جمعی و جلب اعتماد اهالی مســـجد، خود زمینه ساز مشارکت 

حداکثری آنان در تامین هزینه ی برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مسجد خواهد بود.

2-«هزینه«کرد«قاعده«مند«و«با«دقت«بودجه«در«فعالیت«ها«و«برنامه«های«فرهنگی:««
شـــاخص دوم در محور اقتصاد فرهنگ، هزینه کرد قاعده مند و بـــا دقت بودجه در فعالیت ها و 
برنامه های فرهنگی مسجد است.چرا که اســـراف و ریخت و پاش در این برنامه ها عالوه بر اینکه 
موجبات ضمان شرعی را برای کارگزاران و دست اندرکاران فرهنگی مسجد فراهم می سازد، به 

طور طبیعی اثرات نامطلوبی را بر نگرش های مخاطبان این فعالیت ها نیز خواهد داشت.
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شاخص«های«مرتبط«با«مخاطبان«مسجد««
همانگونه که در بخش اصول ارزشی نظام مدیریت فرهنگی مسجد بیان گردید، مسجد خانه ی 
مردم است و دعوت به حضوردر مسجد یک دعوت فراگیر و متوجه اقشار و طیف های مختلف مردم 
می باشد.به این ترتیب حضور افراد از اقشار، سنین،جنسیت و طیف های گوناگون مردم در مسجد، 
به صورت متعادل و متناسب با بافت جمعیتی محله و منطقه ی پیرامون مسجد، موضوعی است 

که به عنوان یکی از شاخص های اصلی این نظام نامه مورد توجه قرار گرفته است.
این بخش از شاخص ها به عنوان یکی از شاخص های کلیدی نظام نامه، قابل طرح می باشد. چرا 
که بهره مندی مسجد از مخاطبانی در طیف های مختلف و متعادل، نتیجه ی طبیعی برنامه ریزی 
دقیق و هدفمند مســـجد، برای جذب مخاطب و اجرای برنامه های فرهنگی متناسب با نیازها و 

سالیق آنهاست. در این محور دو شاخص اصلی مورد توجه می باشند.

حضور«اقشار«فعال:««
در این شـــاخص حضور کودکان و نوجوانان، جوانان، بانـــوان و نخبگان و فرهیختگان به عنوان 
شاخص های زیر مجموعه قابل ذکر می باشد که البته به تناسب ظرفیت ها و بافت محله و منطقه ی 

پیرامون مسجد، سنجش  و ارزیابی خواهد شد.
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حضور«طیف«های«متنوع«مخاطبان:««
حضور طیف های مختلف مخاطبان شامل کسبه و بازاریان، ســـالمندان و کارگزاران دولتی و 
عمومی، نشانگر موفقیت مسجد در جذب حداکثری مخاطب می باشد که این شاخص ها نیز به 

تناسب ظرفیت ها و بافت محله و منطقه ی پیرامون مسجد، قابل سنجش می باشد.
در پایان این فصل، الزم به ذکراست مجموعه ی شـــاخص های نظام مدیریت فرهنگی مسجد 
در قالب جداول پیوســـت شـــماره ی 2 تنظیم و امتیاز مربوط به هر یک از شاخص های اصلی و 

شاخص های زیر مجموعه نیز در مقابل آنها درج گردیده است.
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پیوست«یک:««فرایند«ارزیابی«و«««
استقرار«نظام«مدیریت«فرهنگی«

مسجد
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با عنایت به فصول پیشین این نظام نامه، توجه به کارکرد و برنامه های فرهنگی مسجد با رویکردی 
مدیریتی الزمه ی احیای هویت و کارکردهای اصیل این نهاد مقدس و مواجهه ی هوشمندانه و 

فعال در برابر فرصت ها و ظرفیت های پیش رو در مسیر رشد و اعتالی جامعه ی اسالمی است.
در فصول پیشین ضمن بررســـی ضرورت، ابعاد، اصول وراهبردهای حاکم و شاخص های نظام 
مدیریت فرهنگی مسجد، نمایی نســـبتا جامع و فراگیر از این نظام ترسیم و ارائه گردید. با این 
وجود، آنچه از تدوین این نظام نامه مورد توجه مرکز رســـیدگی به امور مساجد می باشد نه فقط 
تبیین  ابعاد کارکرد فرهنگی مسجد و فعالیت ها و برنامه های مرتبط با آن، بلکه تالش برای جاری 

سازی آن در سطح مساجد به ویژه مساجد استان تهران است.
بدین ترتیب طراحی و پیش بینی برنامه ای عملیاتی و گام بندی دقیق برای تبیین این نظام نامه 
و آموزش، توجیه و پشتیبانی از جاری سازی آن در مساجد، ضروری به نظر می رسد.در این فصل 
فرایند ارزیابی و اســـتقرار نظام مدیریت فرهنگی در مسجد، مورد بررسی قرار می گیرد و گام ها 

واقدامات عملیاتی آن برشمرده خواهد شد.

«مقصود«از«استقرار«نظام«چیست؟««
آنچه از استقرار نظام مدیریت فرهنگی در مســـجد در این نظام نامه مد نظر است" تالشی«است«
برای«تحلیل«و«ارزیابی«وضعیت«مسجد،«انطباق«نتایج«این«تحلیل«وضعیت«با«شاخص«های«نظام«مدیریت«
فرهنگی،آموزش،«توجیه«و«آماده«سازی«کارگزاران«مسجد،«ارائه«ی«بسته«ی«پشتیبان«محتوایی،«مالی«و«

برنامه«ای«و«در«نهایت«نظارت«بر«روند«پیشرفت«مسجد«در«مسیر«افق«های«این«نظام«نامه«".
استقرار نظام مدیریت فرهنگی در مسجد را می توان به صورت یک فرایند، مشتمل بر مجموعه ای 
از فعالیت های متوالی و به هم پیوســـته دانست که با محوریت گروه کارشناسی طرح و همراهی 
و همکاری معاونت فرهنگی مرکز، نواحی امور مســـاجد و همچنین کارگزاران مساجد هدف، به 

انجام خواهد رسید.

مراحل«استقرار«نظام«مدیریت«فرهنگی«در«مسجد:««
در نخستین اقدام در فرایند  استقرار نظام مدیریت فرهنگی ، ضروری است مساجد مورد نظر برای 

اجرای طرح، که از آن ها با عنوان مساجد هدف نام برده می شود، با دقت الزم انتخاب شود.
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پس از تعیین مساجد مورد نظر برای اجرای طرح، در گام دوم، اسناد مرتبط با مسجد مورد بررسی 
قرار می گیرند و گزارشی از فعالیت های فرهنگی مسجد نیز از طریق مکاتبه ی مرکز رسیدگی به 
امور مساجد با امام جماعت اخذ می گردد.گروه کارشناسی طرح، ضمن بررسی اسناد موجود در 
مرکز و همچنین گزارش دریافتی از مسجد بخشی از شاخص های تعیین شده در جدول شاخص 

ها را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج آن را در فرم های مربوطه ثبت خواهد نمود.
بازدید میدانی از مسجد نیز یکی دیگر از ابزارهای گردآوری اطالعات در فرایند اجرای این طرح 

می باشد که البته خود کارکرد تبیینی توجیهی و آموزشی نیز خواهد داشت.
پس از انجام بازدید میدانی در دو مرحله،گروه کارشناسی طرح، نتایج ارزیابی خود را از مجموعه ی 
شاخص های این نظام نامه، بررسی نموده و خروجی آن را برای ارائه در جلسه ی با امام جماعت و 

کارگزاران مسجد آماده سازی می نماید.
در پنجمین مرحله از فرایند استقرار نظام مدیریت فرهنگی مسجد، نتایج ارزیابی و تحلیل صورت 
گرفته توسط گروه کارشناسی در قالب یک جلسه ی هم اندیشـــی با امام جماعت و کارگزاران 
مسجد در میان گذاشته خواهد شد و گروه کارشناسی از آنان می خواهد نظر خود را در خصوص 
این تحلیل ارائه دهند و درباره ی راهکارهای رشـــد و ارتقای کارکرد فرهنگی مسجد، به بحث و 

تبادل نظر بپردازند.
پس از برگزاری این جلسه و تنظیم صورتجلسه ی مشترك بین معاونت فرهنگی مرکز و کارگزاران 
مسجد، دغدغه ی اصلی، پیگیری و تثبیت نظام مدیریت فرهنگی می باشد که به عنوان ششمین 
مرحله، تدابیری نیز با رویکرد هدایت، حمایت و پشـــتیبانی از مسجد برای این مهم، پیش بینی 

شده است.
در نهایت اینکه گزارش فرایند استقرار نظام، در اختیار معاونت فرهنگی مرکز و همچنین ریاست 
مرکز رسیدگی به امور مساجد قرار خواهد گرفت.گزارش مذکور همچنین در پرونده ی پایش و 
ارزیابی مسجد نیز ثبت خواهد شـــد و در ارزیابی های روندی که توسط نواحی مرکز و همچنین 

حوزه های ستادی مرتبط، از مسجد انجام می شود، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
به طور طبیعی این امکان نیز وجود خواهد داشـــت که چنانچه در مســـیر فرایند استقرار نظام 
مدیریت فرهنگی مسجد و ارزیابی و تحلیل وضعیتی که توسط گروه کارشناسی مربوطه صورت 
می پذیرد، نکاتی قابل ارجاع و پیگیری از ســـوی واحد های مختلف تخصصی مرکز)نظیر دفتر 
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نظارت و ارزیابی، مدیریت فنی و مهندســـی، مشاور اداری مالی، معاونت جذب و آموزش و سایر 
ارکان مرتبط( و یا حوزه های ستادی تشکل های مسجدی)ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد، نیروی مقاومت بسیج( و یا سایر نهاد ها و دستگاه ها)شهرداری ها، ارگان ها و نهادهای 
فرهنگی، نهادهای امنیتی(باشد،این موارد نیز در گزارش نهایی درج و از طریق معاونت فرهنگی 

مرکز به مراجع و حوزه های مرتبط ارائه خواهد شد.
انتظار می رود پس از طی فرایند اســـتقرار نظام مدیریت فرهنگی در مسجد، امام و کارگزاران 
مسجد، تصویری روشـــن، ملموس و نسبتا جامع از کارکردها و برنامه ها و فعالیت های فرهنگی 
مســـجد پیدا کنند، انگیزه و دغدغه ی الزم برای تحقق این الگو را در مسجد خود داشته باشند، 
مهارت ها و توانمندی های الزم برای تحقق این الگو را داشته باشند یا اینکه با برنامه ی آموزشی 
منسجم و منظم در مســـیر توان افزایی قرار گرفته باشند و ارتباط حمایتی و نظارتی مرکز نیز در 

بخش فرهنگی خود با مسجد بر اساس این نظام نامه شکل گرفته باشد.
در ادامه به اختصار مراحل فوق الذکر را بررسی می نماییم:

مرحله«ی«نخست«؛انتخاب«مساجد«هدف«برای«اجرای«طرح:««
با توجه به گستردگی تعداد مساجد در سطح استان تهران و همچنین شرایط متفاوتی که مساجد 
در مناطق مختلف شهری و روستایی این استان از آن برخودار هستند، تعیین مساجد هدف برای 

اجرای این طرح از اهمیت بسیاری برخوردار است.
در این مرحله اقدامات زیر پیش بینی گردیده است:

اول(اعالم«ویژگی«های«مســـاجد«دارای«اولویت،«از«سوی«معاونت«فرهنگی«مرکز«به«نواحی«
مرکزرسیدگی«به«امور«مساجد:

با توجه به اینکه مدیران و کارشناسان محترم نواحی هجده گانه ی مرکز رسیدگی به امور مساجد 
از اشراف بهتری نسبت به مساجد تحت پوشش ناحیه ی خود برخوردار هستند، انتخاب مساجد 
هدف برای اجرای این طرح توسط آنان صورت خواهد گرفت، لیکن برخی ویژگی ها برای مسجد 
مورد نظر قابل اشاره می باشـــد که در مقطع آغاز اجرای طرح از سوی معاونت فرهنگی مرکز به 

نواحی اعالم خواهد شد. این ویژگی ها بدین شرح است:
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مسجد فعال بوده و کارگزاران مسجد به ویژه امام جماعت، معیَّن و فعال باشند. 1

مسجد فاقد مشکالت اساسی نظیر اختالفات و  یا مسائل فنی عمرانی موثر در کارکردهای . 2
اصلی مسجد باشند.

از نظر مدیریت ناحیه ی مربوطه، هدف قرار دادن مسجد در طرح استقرار نظام مدیریت . 3
فرهنگی مســـجد در ارتقای ظرفیت ها و کارکرد فرهنگی مسجد در آن مقطع زمانی مفید و 

موثر باشد.

دوم(بررسی،«انتخاب«و«معرفی«مساجد«هدف«از«سوی«نواحی«به«معاونت«فرهنگی«مرکز:
با توجه به زمان بندی که در آغاز اجرای طرح تعیین خواهد شد، مدیران محترم نواحی نسبت به 
بررسی وضعیت مساجد تحت پوشش و اعالم مساجد هدف برای اجرای این طرح اقدام خواهند 
نمود.تعداد مساجد و سهمیه ی هر ناحیه متناسب با تصمیم های معاونت فرهنگی مرکز و ظرفیت 

گروه کارشناسی طرح، تعیین و اعالم می گردد.

سوم(بررسی«اولیه«ی«مساجد«معرفی«شده«توســـط«گروه«کارشناسی«طرح«و«نهایی«سازی«
مساجد«هدف:

پس از معرفی اسامی مساجد مورد نظر نواحی، گروه کارشناسی طرح با بررسی اجمالی و اولیه، 
شاخص های ذکر شده را در خصوص این مساجد بررسی نموده، لیست نهایی مساجد را برای آغاز 

فرایند استقرار نظام مدیریت فرهنگی به معاونت فرهنگی مرکز ارائه می نماید.

مرحله«ی«دوم«و«سوم«؛بررسی«اسناد«مرتبط«با«مسجد«و«دریافت«گزارش«و«بازدید«میدانی«از«««
مسجد:

درمرحله ی دوم و ســـوم از فرایند استقرار نظام، هدف گروه کارشناسی طرح، دستیابی به تحلیلی 
نسبتا جامع از شـــرایط و وضعیت مساجد هدف، در نسبت با شاخص های تعیین شده در این نظام 
نامه می باشد.در مرحله دوم از فرایند استقرار نظام مدیریت فرهنگی مسجد،اسنادی که در نتیجه ی 
تعامل مرکز رسیدگی به امور مساجد با مساجد هدف تولید گردیده است، توسط گروه کارشناسی 
طرح بررسی و همچنین گزارشی نیز از فعالیت های فرهنگی مسجد اخذ خواهد شد و در نهایت اینکه 



129 پیوستها

در مرحله ی سوم گروه کارشناســـی طرح دو بازدید در دو مقطع زمانی متفاوت از مسجد به عمل 
خواهد آورد. 

آنچه در مرحله ی دوم و از بررسی اسناد و گزارش ارسالی از سوی مسجد، مد نظر می باشد، بررسی 
اولیه ی وضعیت فرهنگی مسجد و محیط پیرامونی آن است.در این مرحله، گروه کارشناسی ضمن 
بررسی شاخص های زمینه ای موثر از محیط پیرامونی مسجد فرصت ها و تهدید های محیطی را 
استخراج نموده و این موارد را در فایل نمایه ی ویژه ی جلسه ی کارگزاران مسجد درج می نمایند. 
در خصوص چگونگی ارزیابی و تحلیل وضعیت محیط پیرامونی و همچنین ارزیابی و ســـنجش 

شاخص های نظام نامه، ذکر توضیحات زیر ضروری است:

اول(نحوه«ی«ارزیابی«و«تحلیل«وضعیت«محیط«پیرامونی«مسجد:
با توجه به تنوع شاخص های زمینه  ای موثر در محیط پیرامونی مسجد در نسبت با نظام مدیریت 
فرهنگی، روش هایی برای بررسی و گردآوری اطالعات و تحلیل وضعیت به شرح زیر قابل استفاده 
می باشد که گروه کارشناســـی طرح متناسب با اقتضائات و شرایط مسجد و محیط پیرامونی آن 
نسبت به استفاده از یک یا چند روش از موارد ذیل الذکر اقدام نموده و در نهایت  نتایج این ارزیابی 

را در گزارش خود از مسجد می آورد.
پیش از بررسی روش های تحلیل وضعیت محیط پیرامونی مسجد به بررسی و تبیین تعدادی از 

شاخص ها و محورهای قابل ارزیابی در این بخش به عنوان تحلیلی پایه و زمینه ای می پردازیم:

الف:«شاخص«های«زمینه«ای«محیط«پیرامونی«مسجد:

بافت جمعیتی:. 1
بافت جمعیتی محیط پیرامونی مسجد، موضوعی مهم و موثر در نحوه ی برنامه ریزی کارکردها و 

فعالیت های فرهنگی مسجد می باشد.در این موضوع چند شاخص  قابل توجه و اشاره اند:

تراکم جمعیتی: تراکم جمعیت و نسبت آن با مساجد در دسترس در یک منطقه و محله،  ■
شـــاخصی موثر و مهم تلقی می گردد.این تراکم به تناسب جمعیت ساکن در محله ومساجد 
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فعال در هر محله و در چهار ســـطح تراکم بسیار باال، تراکم باال، تراکم متوسط و تراکم پایین 
ارزیابی می شود.

در این شاخص تراکم جمعیتی بسیار باال و باال در نسبت با مسجد به نوعی مولفه ی تهدید محسوب 
می شود. چرا که امکان دسترسی مناسب برای اهالی به محیط مسجد فراهم نمی باشد. همچنین 
تراکم پایین نیز که اغلب به جهت بعد مســـافت و نوع پراکندگی جمعیت در سطح جغرافیایی 
گسترده می باشد، تهدیدی از همین دست برای کارکردهای فرهنگی مسجد محسوب می گردد.

ترکیب ســـنی جوان: ترکیب ســـنی جوان در هر محله، بیانگر میانگین سنی پایین تر  ■
اهالی محله می باشد.این ترکیب جمعیتی اغلب به جهت حضور زوج های جوان یا کودکان و 

نوجوانان و جوانان در ترکیب ساکنین محیط پیرامونی مسجد می باشد.
این شاخص به جهت امکان پیش بینی برنامه های فرهنگی بلند مدت، پایه و موثر برای کودکان، 
نوجوانان و جوانان و همچنین ترویج ســـبک زندگی مطلوب در بیـــن زوج های جوان، فرصت 
مناسبی پیش روی کارکردها و برنامه های فرهنگی مسجد قرار می دهد که البته با سهل انگاری 
و بی توجهی مســـجد و کارگزاران آن به این فرصت، چنین ویژگی مهمی تبدیل به یک تهدید 

فرهنگی اجتماعی خواهد شد.

بافت قومیتی، اقشار و اصناف خاص: این ویژگی، درنقاط متعددی از استان تهران به چشم  ■
می خورد.با توجه به این ویژگی بافت جمعیتی محله و منطقه ی پیرامونی مسجد، از قومیت 
هایی خاص و یا از اقشـــار و اصنافی خاص شکل گرفته است و این ویژگی نیز در صورت توجه 
و دقت نظر مســـجد و کارگزاران آن و تناسب ویژگی ها و توانمندی های آنان با این شاخص، 
فرصتی مناسب برای اعتالی کارکردها و برنامه های فرهنگی مسجد محسوب می شود.اما 
عدم توجه و سهل انگاری مسجد و کارگزاران آن نسبت به این ویژگی تهدیدی موثر را از جهت 
فرهنگی و اجتماعی پیش روی مســـجد قرار خواهد داد.متناسب با این شاخص برنامه های 
متنوعی از جمله سنت های پسندیده ی مذهبی اقوام و همچنین خدمات فرهنگی متناسب با 

نیاز های  اقشار و اصناف، قابل پیش بینی می باشد.

ویژگی ها و ظرفیت فرهنگی محیط پیرامونی:. 2

حضور نخبگان و گروه های مرجع و افراد موثر فرهنگی در محیط پیرامونی مسجد:حضور  ■
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و سکونت افراد موثر، نخبگان و گروه های مرجع نظیر روحانیون و علمای شناخته شده، اساتید 
دانشگاه و فرهنگیان، هنرمندان، اهالی رســـانه و فرهنگ و اهل قلم فرصت مناسبی را برای 
بهره مندی از ظرفیت این گروه ها در تقویت برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مســـجد فراهم 

می سازد.

وجود مراکز  فرهنگی، آموزشی و تربیتی:مراکز آموزشی، فرهنگی و تربیتی نظیر مدارس  ■
و دانشگاه ها، فرهنگ سراها، کتاب خانه ها، موزه ها، هیئت های مذهبی در محیط پیرامونی 
مسجد فرصت مناسبی را از دو جهت پیش روی برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مسجد قرار 
می دهد:جهت اول امکان طراحی برنامه ها و فعالیت های فرهنگی مشترك بین مسجد و این 
مراکز بوده و جهت دوم امکان جـــذب اعضا و مخاطبان این مراکز در برنامه ها و فعالیت های 

فرهنگی مسجد می باشد.
البته در صورت عدم توجه و سهل انگاری مسجد و کارگزاران آن نسبت به دو فرصت فوق الذکر، 
مراکز فوق به نوعی رقیب مسجد در فعالیت های فرهنگی محسوب گردیده و با ضعف برنامه ها و 
فعالیت های فرهنگی مسجد، مخاطبان این نهاد مقدس نیز به سوی مراکز فوق  پراکنده و جذب 

خواهند شد.

آسیب ها و مشکالت فرهنگی، اجتماعی، اخالقی و امنیتی:. 3
آســـیب ها و معضالت فرهنگی، اجتماعی، اخالقی و امنیتی در برخی از نقاط شهری و روستایی 

استان تهران پراکندگی و نمود بیشتری دارند.
به عنوان مثال آسیب هایی نظیر شـــیوع مواد مخدر، بد حجابی و بی بند و باری اخالقی، سرقت 
و مزاحمت های خیابانی، جرائم خشـــونت آمیز،تکدی گـــری و کارتن خوابی در برخی از نقاط 
پراکندگی و نمود بیشـــتری داشـــته و به طور طبیعی می تواند تهدیدی برای امنیت اخالقی و 
فرهنگی محله و منطقه محســـوب شود و لذا دقت نظر و اهتمام بیشـــتری را از سوی مسجد و 

کارگزاران مسجد می طلبد.
عدم توجه به این آســـیب ها در برنامه ها و کارکرد فرهنگی مسجد به ویژه در جهت پیش بینی 
برنامه های فرهنگ ساز و تولید پیام های فرهنگی تربیتی مناسب تهدیدی جدی برای مسجد و 
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کارکردهای فرهنگی آن محسوب می گردد.

وضعیت اقتصادی:. 4
طبقه ی اجتماعی ســـاکن در هر محله و منطقه و وضعیت اقتصادی ســـاکنان نیز یکی دیگر از 

محورهایی است که در کارکرد و برنامه های فرهنگی مسجد بی تاثیر نخواهد بود.
قرار گرفتن مسجد در منطقه ای با طبقه ی اجتماعی متوسط و باال می تواند از یک سو فرصت هایی 
را برای طراحی و اجرای برنامه های متنوع فرهنگی با بهره گیری از مشارکت اهالی محله و منطقه 
فراهم آورد .  از سوی دیگر با توجه به امکان دسترسی بیشتر این طبقه ی اجتماعی به فناوری های 

نوین و ماهواره و اقتضائات مترتب بر آن تهدید هایی را نیز به همراه داشته باشد.
وضعیت اقتصادی متوسط ســـاکنین و اهالی محله و منطقه نیز فرصت ها و تهدید هایی را پیش 
روی کارکردها و برنامه های فرهنگی مسجد می گذارد.چه اینکه موضوعاتی نظیر سبک زندگی 
می تواند در اولویت برنامه های فرهنگی مســـجد در نسبت با خانواده های طبقه ی متوسط قرار 
گیرد.چه اینکه بسیاری از آسیب های مرتبط با سبک زندگی در این طبقه ی اجتماعی به چشم 

می خورد.
طبقات پایین تر اجتماعی از حیث وضعیت اقتصادی  اقتضائات و شـــرایط خاصی دارد که توجه 
مسجد به این موضوع می تواند فرصت های مناسبی را پیش رو قرار دهد سهل انگاری و بی توجهی 

عواقب و تهدید هایی را زمینه سازی نماید.

ب:«ابزارها«و«روش«های«قابل«استفاده«جهت«تحلیل«وضعیت«محیط«پیرامونی«مسجد:
با توجه به محورها و شاخص های فوق الذکر یکی از اقدامات گروه کارشناسی طرح استقرار نظام 
مدیریت فرهنگی مسجد دستیابی به تحلیلی اجمالی از وضعیت محیط پیرامونی مسجد از حیث 
موضوعات و شاخص های زمینه ای موثر و ارائه ی این تحلیل در کنار بررسی کارشناسی وضعیت 

عملکردی مسجد در حوزه ی فرهنگی می باشد.
نکته ی مهم در دســـتیابی به این تحلیل این اســـت که فرصت و امکان محدودی که برای گروه 
کارشناسی در فرایند استقرار نظام مدیریت فرهنگی مســـجد وجود دارد این اجازه و امکان را 
نمی دهد که پیمایشی مســـتقل صورت پذیرد لذا چاره ای جز بهره مندی از داده های توصیفی و 
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تحلیلی تولید شده در پیمایش ها و بررسی های خارج از این طرح نمی باشد.لذا ابزارها و روش های 
زیر برای دستیابی به تحلیل فوق قابل استفاده می باشد:

بهره مندی از داده های توصیفی و تحلیل تولید شده توسط نهادها و ارگان های دیگر به  ■
ویژه شهرداری تهران:

شهرداری تهران متناسب با ماموریت ها و وظایف ذاتی خود نسبت به انجام پروژه های پژوهشی 
مهمی نظیر اطلس کالنشهر تهران، نیمرخ محالت تهران و طرح سنجش عدالت در سطح شهر 
تهران نموده است که در این پروژه ها داده های توصیفی و تحلیل متنوعی مرتبط با محورها 
و شاخص های فوق الذکر تولید و ارائه گردیده است.گروه کارشناسی طرح می تواند با مراجعه 
و بهره مندی از نتایج این پژوهش ها، اطالعات قابل استفاده و مورد نظر خود را استخراج و در 
فرم پیوست که مربوط به تحلیل وضعیت محیط پیرامونی مسجد می باشد و همچنین فایل 

نمایه ی پیوست که ویژه ی جلسه ی کارگزاران مسجد پیش بینی شده است درج نماید.

گفتگو با تعدادی از اهالی و کسبه ی همجوار مسجد:  ■
گفتگوی صمیمانه ی گروه کارشناســـی طرح با تعدادی از اهالی و کسبه ی محیط پیرامونی 
مسجد می تواند در کشف اطالعات مربوط به تعدادی از محورها و شاخص های فوق الذکر در 

خصوص محیط پیرامونی مسجد مفید باشد و نتایج آن در فرم و نمایه ی مذکور وارد گردد .

گفتگو با امام جماعت و کارگزاران مسجد: ■
در جلســـه ی حضوری و هنگام مراجعه ی گروه کارشناسی به مسجد، گفتگو با امام جماعت 
و کارگزاران مســـجد می تواند در کشـــف اطالعات مربوط به محورها و شاخص های فوق و 
همچنین اعتبار بخشی به اطالعاتی که در این خصوص قبال اخذ و گردآوری شده است مفید 

واقع گردد.
دوم(نحوه«ی«ارزیابی«و«تحلیل«وضعیت««فرهنگی«مسجد:««

گام دوم در بررسی و تحلیل وضعیت، دستیابی به تحلیلی از وضعیت برنامه ها، فعالیت ها و کارکرد 
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فرهنگی مسجد می باشـــد.دغدغه ی اصلی از این تحلیل وضعیت انطباق شاخص های تعیین 
شده در این نظام نامه با وضعیت مسجد و استخراج نقاط ضعف و قوت عملکرد مسجد می باشد.

در واقع مقصود این اســـت که در هر یک از محورهای 9گانه ی شاخص های نظام نامه وضعیت 
عملکرد مسجد چگونه می باشد.نتایج این ارزیابی و تحلیل وضعیت، پس از استخراج توسط گروه 
کارشناسی در فرم پیوست و همچنین نمایه ی ویژه ی جلسه با کارگزاران مسجد درج خواهد شد.

برای انجام ارزیابی و تحلیل وضعیت توسط گروه کارشناســـی روش های زیر قابل پیش بینی 
می باشد:

مطالعه و بررســـی سوابق، مســـتندات و گزارش های موجود در مرکز رسیدگی به امور . 1
مساجد: 

با عنایت به تعامل بخش فرهنگی مرکز با مساجد در قالب برنامه ها و فعالیت های هماهنگ و 
همچنین گزارش های واصله از مسجد که سوابق آن در مرکز موجود می باشد، گروه کارشناسی 
می توانند ضمن بررسی مستندات و ســـوابق مذکور )در صورت وجود این سوابق( نسبت به 
بررسی اولیه ی شاخص های نظام نامه اقدام نمایند.در این بخش اطالعات و سوابق مرتبط با 
میزان تحصیالت و توانمندی های کارگزاران مسجد در پرونده ی موجود در معاونت جذب و 

آموزش  قابل دسترسی و مطالعه می باشد.

اخذ مستندات و گزارش مستقیم از مسجد، قبل از مراجعه برای استقرار نظام:. 2
پس از تعیین مساجد هدف برای اســـتقرار نظام مدیریت فرهنگی، موضوع به نواحی امور 
مساجد اطالع رســـانی گردیده و این نواحی ضمن مکاتبه با امام جماعت مسجد نسبت به 
دریافت اطالعات اولیه از فعالیت ها و برنامه های فرهنگی مســـجد اقدام می نمایند.در این 
مکاتبه، کلیه ی مستندات قابل استفاده در فرایند ارزیابی نظیر گزارش برنامه ها، صورتجلسات 
شورای فرهنگی و هیئت امنای مسجد و سایر مدارك سودمند در این بررسی اخذ و تحویل 
گروه کارشناســـی خواهد شد تا با مطالعه و بررسی این مستندات بتوانند نسبت به استخراج 

اطالعات مربوط به بخشی از شاخص های نظام نامه اقدام نمایند.
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حضور گروه کارشناسی در محیط مسجد :. 3
در این بخش گروه کارشناسی ضمن حضور در مســـجد و مشاهده ی فضاهای مختلف آن 
و همچنین شـــرکت در برنامه ی نماز جماعت و یکی از برنامه های مناسبتی)اعیاد، وفیات، 
موالید، شـــبهای جمعه و ...( نســـبت به تکمیل فرم مربوط به تحلیل وضعیت مسجد اقدام 

می نمایند.

گفتگو با تعدادی از نمازگزاران و اهالی مسجد:. 4
ضروری است گروه کارشناسی برای ارزیابی دقیق از وضعیت برنامه ها و فعالیت های فرهنگی 
مسجد نسبت به گفتگو با تعدادی از اهالی مســـجد در مراجعه ای که به مسجد دارند اقدام 
نمایند.تعدادی از شـــاخص ها در محورهای 9 گانه ی تعیین شده در نظام نامه در این گفتگو 

قابلیت استخراج و کشف را دارند.
البته ذکر این نکته ضروری اســـت که این گفتگو نباید موجب بر انگیختن حساسیت را در 
امام جماعت و کارگزاران مسجد گردد و باید در فضایی غیر رسمی، صمیمانه و با اطالع امام 

جماعت صورت پذیرد.

برقراری جلســـه و گفتگو با امام جماعت و تعدادی از کارگزاران مرتبط با فعالیت های . 5
فرهنگی مسجد)از جمله مسئول پایگاه بسیج، عضو هیئت امنا در بخش خواهران، مسئول 

کانون فرهنگی هنری،خادم مسجد(:
در این جلسه گروه کارشناسی ضمن طرح سواالتی بر اساس محورهای 9گانه ی تعیین شده 
در نظام نامه و سنجه های ذیل هر یک از شـــاخص ها وضعیت مسجد را در محورهای فوق 

ارزیابی می نماید.

حضور در جلسه ی شورای فرهنگی مسجد و در صورت عدم تشکیل شورای فرهنگی در . 6
جلسه ی امنای مسجد:
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 این جلسه که به درخواست گروه کارشناسی طرح تشکیل می شودبه موضوع ارزیابی و تحلیل 
وضعیت فعالیت ها و برنامه های فرهنگی مســـجد اختصاص دارد.اداره کننده ی این جلسه 
همچون جلسات قبلی امام جماعت و دبیر جلسه می باشد و نماینده ی گروه کارشناسی صرفا با 
طرح بحثی مختصر درباره ی اهمیت موضوع فعالیت ها و برنامه های فرهنگی از سوی مساجد 
از اعضای جلسه و مسئول جلسه می خواهد وضعیت مسجد را در خصوص این فعالیت ها به 

بحث و تبادل نظر بگذارند.
چنانچه مسجد تاکنون نسبت به تشکیل شورای فرهنگی اقدام ننموده است، در این جلسه 
نماینده ی گروه کارشناسی از امام جماعت می خواهد نسبت به تعیین اعضای شورای فرهنگی 

و تشکیل آن حداکثر در دو هفته ی آتی اقدام نماید.
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مرحله«ی«چهارم؛«تحلیل«و«بررسی«نتایج«ارزیابی:««
پس از بهره مندی اعضای گروه کارشناســـی از روش های فوق برای گردآوری اولیه ی اطالعات 
جلسه ای مشترك بین گروه کارشناســـی طرح و مدیر ناحیه ی مرکز رسیدگی به امور مساجد 
تشکیل می شود وبر اســـاس نتایج ارزیابی صورت گرفته به بحث و تبادل نظر می پردازند و جمع 
بندی نهایی را در گزارش گروه کارشناســـی از وضعیت فرهنگی مســـجد ) از حیث برنامه ها و 

فعالیت ها و کارکرد فرهنگی( وارد می نماید.

مرحله«ی««پنجم؛«برقراری«جلسه«با«امام«جماعت«و«کارگزاران«امور«فرهنگی«مسجد:««
پس از تنظیم گزارش تحلیل وضعیت توسط گروه کارشناسی طرح، نتایج این بررسی در اختیار 
معاونت فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد قرار می گیرد و جلسه ای با حضور امام جماعت 
و کارگزاران امور فرهنگی مســـجد برقرارخواهد شد.پیشنهاد می شود اعضای شورای فرهنگی 
مسجد به این جلسه دعوت شوند و موضوع جلسه نیز ارائه گزارش تحلیلی گروه کارشناسی طرح  
از وضعیت فعالیت ها و برنامه های فرهنگی مســـجد باشد.این جلسه می تواند در محل معاونت 

فرهنگی مرکز و یا نواحی مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار شود.
در این جلسه مسئول گروه کارشناسی ضمن ارائه ی نتایج ارزیابی خود در قالب نمایه ی ویژه ای که 
برای این جلسه تنظیم گردیده است ضمن تقدیر از تالش های امام جماعت و اعضای هیئت امنای 
مسجد نسبت به ارائه ی راهکارهایی پیشـــنهادی برای ارتقای فعالیت ها و برنامه های فرهنگی 
مسجد اقدام می نماید.سپس معاون فرهنگی مرکز نیز ضمن تقدیر از امام و کارگزاران مسجد به 
خاطر همکاری دغدغه مندانه با گروه کارشناســـی طرح در مسیر و فرایند ارزیابی، اقدامات قابل 
پیش بینی از سوی مرکز را در مســـیر تقویت و ارتقای این فعالیت ها و برنامه ها در قالب بسته ی 
پشـــتیبان ارائه و معرفی می نماید و از امام و کارگزاران مســـجد می خواهد با بهره مندی از این 

بسته ی پشتیبان اقداماتی کلیدی را در این خصوص به انجام رسانند.
ضروری است فضای این جلسه صمیمانه باشد و با اعالم مکرر قدردانی مرکز و گروه کارشناسی 
طرح از همکاری و زحمات مسجد در برنامه های فرهنگی و با رویکرد دلسوزانه نسبت به وضعیت 

فرهنگی جامعه ی اسالمی و نقش کلیدی مسجد در اعتالی فرهنگی آن برگزار شود.
در پایان این جلسه صورتجلسه ای بین حاضرین تنظیم می گردد و این صورتجلسه ی به منزله ی 
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توافقی است که بین مرکز و کارگزاران مسجد صورت می پذیرد و اقداماتی برای تقویت و ارتقای 
کارکرد فرهنگی مسجد مطابق با نتایج تحلیل های صورت گرفته در آن قید می گردد. 

به این ترتیب  گروه کارشناسی طرح می کوشد ضمن بررســـی و تحلیل وضعیت کارکردهای 
فرهنگی مسجد در نسبت با شـــاخص های مطلوبیت ارائه شده در نظام نامه نقاط ضعف و قوت 
عملکرد مسجد را استخراج نموده و ضمن ایجاد حساسیت و دغدغه در امام جماعت و کارگزاران 
مسجد راهکارهایی عملی را برای بهبود و ارتقای  این دسته از کارکردهای مسجد به ایشان ارائه 

نماید.
از جمله راهکارهای قابل ارائه به کارگزاران مسجد می توان به موارد زیر اشاره کرد که متناسب با 
تحلیل وضعیت صورت گرفته از مسجد، یک یا تعدادی از آن ها به امام و کارگزاران مسجد پیشنهاد 
خواهد شد و معاونت فرهنگی مرکز نیز همکاری و پشتیبانی الزم را در جهت استفاده از راهکارهای 

مذکور به انجام خواهد رسانید.
برخی از راهکارهای پیشنهادی به شرح زیر می باشد:

اصالح نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی و بازنگری در ترکیب و نحوه ی عملکرد هیئت . 1
امنا و شورای فرهنگی مسجد:

با توجه به تحلیل وضعیتی که توسط گروه کارشناسی طرح از وضعیت کارکرد و فعالیت های 
فرهنگی مســـجد صورت می پذیرد چنانچه ترکیب و عملکرد هیئت امنا و شورای فرهنگی 
مســـجد موجبات ضعف و اختالل در عملکرد فرهنگی مســـجد را فراهم کرده باشد به امام 
جماعت پیشنهاد می شود نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای این دو مرجع مهم در تصمیم 
گیری و جهت دهی به فعالیت های مسجد اقدام نماید.در صورتی که چنین راهکاری مدنظر 
گروه کارشناسی طرح باشد ضروری است به صورت محرمانه و در گزارش نهایی که صرفا در 

اختیار امام جماعت قرار داده می شود این موضوع ذکر گردد.
تشکیل اتاق فکر از بین فعالین فرهنگی و نخبگان و فرهنگیان محله و منطقه ی پیرامونی نیز 
می تواند در اصالح نظام تصمیم سازی فرهنگی در مسجد موثر باشد.امام جماعت می تواند 
با بهره مندی از طرفیت این اتاق فکر نســـبت به طراحی و هدف گذاری مناسب برنامه های 
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فرهنگی مســـجد اقدام نماید و از نظرات اعضای اتاق فکر نهایت استفاده را برای غنی سازی 
برنامه های فرهنگی بنماید.

بازدید از چند مسجد الگوی منتخب:. 2
در صورتیکه انگیزه و دغدغه ی الزم در امام و کارگزاران مســـجد وجود داشته باشد ارائه  و 
معرفی نمونه ها و الگوهایی تحقق یافته از کارکردهای موفق فرهنگی مسجد می تواند زمینه 
را برای ارتقای کارکردها و فعالیت های فرهنگی مسجد فراهم سازد.گروه کارشناسی طرح 
می تواند در صورت تشخیص وجود ظرفیت برای الگو برداری از مساجد موفق و الگو موضوع 
را با امام و کارگزاران مسجد مطرح نماید و همچنین معاونت فرهنگی مرکز را نیز در جریان 

موضوع قرار دهد تا زمینه برای بازدید از یک یا چند مسجد الگو فراهم شود.

حضور امام و کارگزاران مسجد در برنامه های آموزشی مرتبط:. 3
ارتقای توانمندی امام جماعت و سایر کارگزاران مســـجد در زمینه های مختلف دانشی و 
مهارتی می تواند تاثیر مســـتقیم در بهبود و ارتقای کارکرد و فعالیت های فرهنگی مسجد 

داشته باشد.
گروه کارشناســـی طرح می تواند پس از بررســـی وضعیت فعالیت های فرهنگی مسجد، 
مجموعه ای از برنامه های آموزشی مرکز را در جهت تقویت توانمندی امام و کارگزاران مسجد 
به آنان پیشنهاد نماید.در این راستا ضروری است هماهنگی الزم با معاونت جذب و آموزش 
مرکز برای پیش بینی ســـرفصل ها و عناوین آموزشی متناســـب با برنامه ریزی ومدیریت 

فرهنگی مسجد صورت گرفته باشد.
از جمله عناوین و سرفصل های آموزشی مرتبط می توان به مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، 

مخاطب شناسی، جذب و ارتباط گیری موثر و ده ها عنوان آموزشی دیگر اشاره کرد.

طراحی و تدوین برنامه ی فرهنگی)بلند مدت، میان مدت و یا کوتاه مدت(:. 4
برخورداری مسجد از برنامه ی فرهنگی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت ساالنه می تواند 
بسیاری از خالها و نقاط ضعف برنامه های فرهنگی مسجد را مرتفع نماید.ویژگی برنامه این 
اســـت که فرصت ها ظرفیت ها را پیش روی امام و کارگزاران مسجد قرار می دهد، امکانات و 
مقدورات را در بخش های مختلف مســـجد به خدمت می گیرد و نوعی دور اندیشی و آینده 
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نگری را به همراه خواهد داشت.
یکی از راهکارهای موثری که می تواند توسط گروه کارشناسی طرح به امام و کارگزاران مسجد 
توصیه و پیشنهاد شود تدوین برنامه اســـت.برای تدوین این برنامه نمایه ی الگوی برنامه ی 

مسجد نیز می تواند به کمک امام جماعت بیاید.
الزم به ذکر است چنانچه مسجد از برنامه ی ساالنه برخوردار نیست، راهکار پیشنهادی تدوین 
برنامه ی ساالنه خواهد بود و چنانچه مســـجد از برنامه ی ساالنه بر خوردار است اما برنامه ها 
و فعالیت های فرهنگی رویکردی ارتقایی و روبه رشد ندارند طراحی و تدوین برنامه ی میان 

مدت و بلند مدت توصیه می شود.

اصالح و به سازی نظام ارتباطی مسجد با افراد و نهادهای پیرامونی:. 5
یکی از نقاط ضعف جدی در عملکرد فرهنگی مسجد که در بسیاری از شاخص های مطلوبیت 

مندرج در این نظام نامه نیز موثر خواهد بود ضعف در نظام ارتباطی مسجد می باشد.
با توجه وضعیت فعالیت های فرهنگی تربیتی مســـجد، یکی از راهکارهای پیشنهادی گروه 
کارشناسی طرح به امام و کارگزاران مسجد، اصالح نظام ارتباطی مسجد با نهادهای فرهنگی 

تربیتی پیرامونی نظیر مساجد، مراکز آموزشی و نهادهای فرهنگی باشد.
چنانچه مسجد در برقراری ارتباط تشکیالتی با حوزه های ستادی تشکل های مسجدی و یا 
هیئت های مذهبی محله  و منطقه ی پیرامون مسجد ارتباط منسجم و موثری نداشته باشد، 
یکی از توصیه های گروه کارشناسی طرح می تواند اصالح این موضوع باشد. در این خصوص 
مرکز نیز به واســـطه ی ارتباط با این نهادها به ویژه حوزه ی ســـتادی تشکل های مسجدی 

می تواند در تقویت ارتباط مسجد با این نهادها موثر باشد و ایفای نقش نماید.

سایر راهکارهای پیشنهادی به تناسب نیازها و اقتضائات مسجد: . 6
گروه کارشناســـی طرح پس از بررسی وضعیت مســـجد عالوه بر راهکارهای پیشنهادی 
فوق الذکر می تواند مجموعه ای متنوع از راهکارها و پیشـــنهادهای اجرایی را جهت ارتقای 

کارکرد فرهنگی مسجد ارائه نماید.
اصالح وضعیت کالبدی مســـجد در برخی موارد، بازنگری در وضعیت جذب و بهره مندی 
از بودجه در فعالیت های فرهنگی، توجه به اولویت هـــای فرهنگی روز در تعیین پیام های 
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فرهنگی مسجد و مواردی از این دســـت، از جمله راهکارهای قابل ارائه به امام و کارگزاران 
مسجد می باشد.

مرحله«ی«ششم؛«پیگیری«و«تثبیت«نظام««مدیریت«فرهنگی«مسجد«:««
پس از برگزاری جلســـه ی ارائه ی گزارش تحلیل وضعیت نســـبت بـــه کارکردهای فرهنگی 
مسجد،ضروری اســـت اقداماتی با هدف پیگیری و تثبیت نظام مدیریت فرهنگی مسجد بدین 

شرح پیش بینی و اجرا گردد:

اول(هدایت«امام«جماعت«و«کارگزاران«فرهنگی«مسجد«برای«تشکیل«شورای«فرهنگی:
با توجه به اهمیت نقش و جایگاه شـــورای فرهنگی در تقویـــت و ارتقای نظام مدیریت فرهنگی 
مسجد،ضروری اســـت متعاقب اجرای این طرح تشکیل منظم این شورا از سوی معاونت فرهنگی 
مرکز پیگیری شود.در صورت لزوم حضور کارشناس معاونت فرهنگی یا ناحیه ی امور مساجد در چند 
جلسه ی شورای فرهنگی مسجد و همچنین اخذ صورتجلسه ی این شورا تا 6ماه می تواند از جمله 

اقداماتی باشد که در شکل گیری و تقویت این رکن از نظام مدیرت فرهنگی مسجد موثر باشد.

دوم(دریافت«برنامه«ی«فرهنگی«از«مسجد:
با توجه به سطح مســـجد و ارزیابی صورت گرفته، یکی از اقداماتی که در تثبیت نظام مدیریت 
فرهنگی مسجد بسیار موثر خواهد بود تدوین برنامه ی فرهنگی در بازه های زمانی)فصلی، ساالنه 
و بلند مدت (می باشد.در این محور نیز کارشناسان معاونت فرهنگی مرکز ضمن ارائه ی مدل ها و 
الگوهای موفق در این زمینه مسجد را برای تنظیم برنامه ی فرهنگی راهنمایی می نمایند.ضروری 
است برای تدوین این برنامه مهلتی برای مسجد معین گردد و در مهلت مقرر برنامه ی مذکور اخذ، 

بررسی و نتیجه ی آن به مسجد اعالم شود.

سوم(بازدید«ادواری«از«مسجد«در«بازه«های«زمانی«سه«ماهه،شش«ماهه«و«یکساله:
پس از طی فرایند اســـتقرار نظام مدیریت فرهنگی مسجد،متناسب با نتایج ارزیابی و وضعیت 
مسجد،بازدید های ادواری توسط کارشناسان فرهنگی نواحی و یا عند اللزوم کارشناسان معاونت 
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فرهنگی مرکز از مساجد هدف پیش بینی خواهد شد.هدف از انجام این بازدید ها بررسی روند رشد 
و ارتقای مسجد متناسب با نتایج ارزیابی اولیه می باشد.

چهارم(پیگیری«بهره«مندی«مسجد«از«بسته«ی«پشتیبان«و«پیشخوان«فرهنگی«مرکز:
در کنار فرایند استقرار نظام مدیریت فرهنگی در مساجد هدف، معاونت فرهنگی مرکز با هدف 
پشتیبانی نرم افزاری از مساجد در بعد فرهنگی،نســـبت به تدارك و پیش بینی مجموعه ای از 
محتوا،محصوالت و برنامه های پشتیبان نموده است که از آن به پیشخوان فرهنگی مرکز تعبیر 

می شود.
پیشخوان فرهنگی مرکز شامل مجموعه ای از خدمات، محتواها،برنامه های تبیینی توجیهی و 
الگوهای برنامه ای است که مطابق با محورهای تعیین شده در این نظام نامه و همچنین اولویت 
های موضوعی مرکز تدارك دیده شده و پس از انجام طرح استقرار نظام مدیریت فرهنگی، امام 

جماعت و کارگزاران مسجد به حضور و بهره مندی از این پیشخوان دعوت می گردند. 
به هر صورت عالوه بر حضور و بهره مندی از پیشخوان بسته ی محتوایی زیر نیز در همان جلسه ی 

پایانی ارائه ی نتایج ارزیابی، به امام و کارگزاران مسجد تقدیم خواهد شد.
بسته ی محتوای پشتیبان فوق الذکر شامل موارد زیر می باشد:

نمایه ی مربوط به خالصه ی نظام مدیریت فرهنگی مسجد:. 1
این نمایه که پیوست  این نظام نامه نیز می باشد خالصه ای ازالگوی ارائه شده در این نظام نامه 
را در قالب فایل پاورپوینت در اختیار امام جماعت و سایر کارگزاران مسجد قرار می دهد.الزم 
است فایل مربوط به این نمایه از قبل آماده و تکثیر شده باشد و در جلسه ی کارگزاران مسجد 

در اختیار این عزیزان قرار گیرد.

در این نمایه خالصه ای از نظام نامه شـــامل فصـــل اول و دوم)کلیات، ضرورت، راهبردها و 
ارزش های حاکم بر کارکرد فرهنگی مسجد( و همچنین فصل سوم شامل شاخص های نظام 

مدیریت فرهنگی مسجد با بیانی ساده و روان تنظیم و ارائه گردیده است.
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جزوه ی خالصه ی نظام مدیریت فرهنگی مسجد:. 2
این جزوه نیز شامل خالصه ای از فصل اول، دوم و سوم این نظام نامه می باشد که جهت مطالعه 

و بهره برداری امام جماعت وسایر کارگزاران مسجد تنظیم گردیده است.

مجموعه ی آیین نامه ها و شیوه نامه های برنامه های متمرکز هماهنگ فرهنگی مرکز: . 3
در طول سنوات اخیر آیین نامه ها و شیوه نامه هایی برای انسجام فعالیت های فرهنگی مسجد 
و ارائه ی الگو برای برنامه های فرهنگی مسجد توسط معاونت فرهنگی مسجد تنظیم و ارائه 
گردیده است.از آن جمله می توان به آیین نامه ی شورای فرهنگی مسجد، طرح نهضت قرآنی 
مسجد و ســـایر موارد اشاره کرد.مجموعه ی این آیین نامه ها و شیوه نامه ها نیز از قبل تهیه و 
تکثیر گردیده و در جلسه ی ارائه ی گزارش به کارگزاران مسجد به این عزیزان ارائه خواهد شد.

تنظیم«و«ارائه«ی«گزارش«نهایی«از«فرایند«استقرار«نظام«مدیریت«فرهنگی«در«مسجد«:««
پس از ارائه ی نمایه ی گزارش در جلســـه ی مشترك گروه کارشناســـی طرح با امام جماعت و 
کارگزاران مسجد و معاونت فرهنگی مرکز و ارائه ی توضیحات احتمالی از سوی امام و کارگزاران 
مسجد و تبادل نظر در محورهای مختلف این نمایه، گزارش نهایی گروه کارشناسی طرح از فرایند 
استقرار نظام مدیریت فرهنگی در مسجد مذکور در قالب فرمی که به پیوست این نظام نامه نیز 
می باشد،تنظیم و در اختیار معاونت فرهنگی مرکز قرار می گیرد و در سامانه ی الکترونیکی جامع 
مرکز نیز به عنوان یکی از سوابق مسجد مذکور ثبت خواهد شد و به واسطه ی این سامانه در اختیار 

ارکان مرتبط در مرکز و ناحیه مربوطه قرار خواهد گرفت.
این گزارش در مراجعه ی ادواری ناحیه جهت ارزیابی ســـنواتی و دوره ای مسجد نیز مورد توجه 

ارزیابان قرار خواهد گرفت.
همچنین پس از ثبت گزارش مذکور در سوابق مسجد، ریاست مرکز رسیدگی به امور مساجد نیز 
در جریان ثبت این گزارش قرار خواهد گرفت و نســـخه ای از آن از طریق سامانه ی الکترونیکی 

جامع مرکز در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.
در این گزارش وضعیت عملکرد مســـجد مسجد در محورهای 9گانه ی شاخص هایی که در این 
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نظام نامه ارائه گردیده است ثبت خواهد شد و گزارش مختصری از جلسه ی ارائه ی گزارش به امام 
و کارگزاران مسجد شامل راهکارهای ارائه شده و توضیحات کارگزاران مسجد نیز درج می گردد.

ویژگی«های«گروه«کارشناسی««و«اجرایی«فرایند«استقرار«نظام«مدیریت«فرهنگی«و«ماموریت«««
این«گروه«:

پیش بینی مرکز رسیدگی به امور مساجد برای نحوه ی پیاده سازی فرایند طراحی شده در این 
نظام نامه، تشکیل یک یا چند گروه کارشناسی و اجرایی است که ماموریت استقرار نظام مدیریت 
فرهنگی را در بخش میدانی بر عهده گرفته و بتوانند در محدوده ی زمانی مشـــخص نسبت به 
گسترش موضوع در سطح مساجد استان تهران شامل تهران بزرگ و شهرستان های استان تهران 
اقدام نمایند.در این گفتار ابتدا به بیان ماموریت این گروه کارشناسی می پردازیم و سپس ویژگی 

های این گروه را بر خواهیم شمرد:

الف(ماموریت«گروه«کارشناسی«و«اجرایی«طرح:
ابعاد ماموریتی گروه کارشناسی طرح مطابق با فرایندی که برای استقرار نظام مدیریت فرهنگی 

در گفتار پیشین ارائه گردید بدین شرح می باشد:

فهم دقیق از شاخص های نظام نامه پیدا کنند:ضروری است گروه کارشناسی طرح ضمن . 1
مطالعه ی دقیق این نظام نامه و گفتگو با طراحـــان آن و همچنین معاونین و مدیران مرکز 
رسیدگی به امور مساجد که طراحی و پیاده سازی این نظام نامه را در دستور کار مرکز قرار داده 

اند نسبت به چرایی، چیستگی و چگونگی آن اشرافی کامل پیدا کنند.
این اشراف می تواند نتایج  کار را به اهداف تعیین شده هر چه نزدیک تر نماید.

مطالعه ی دقیق سوابق مسجد مورد نظر و مستندات دریافتی قبل از ورود به مسجد جهت . 2
اشراف اولیه نسبت به وضعیت فعالیت های فرهنگی مسجد

حضور در مسجد در دو موقف برای بررسی وضعیت مسجد: . 3
گروه کارشناسی طرح موظف است پس از تعیین مساجد هدف و مطالعه ی اولیه ی مستندات 
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و سوابق دریافتی از مسجد، طبق هماهنگی به عمل آمده با مدیر ناحیه ی مربوطه و معاونت 
فرهنگی مرکز نسبت به حضور در مسجد در دو زمان مجزا اقدام نمایند.

ضروری اســـت در یکی از اوقات عادی نماز و همچنین یکی از برنامه های مناسبتی)اعیاد، 
وفیات، موالید یا مناسبت های انقالبی و یا شبهای جمعه( گروه کارشناسی طرح در مسجد 
حضور پیدا نموده و برنامه ی فرهنگی مســـجد و همچنین سایر شاخص های تعیین شده در 

نظام نامه را مطابق با چک لیست و فرم مربوطه بررسی و ثبت اطالعات نماید.
در این برنامه ی بازدید، گفتگو با امام جماعت و تعدادی از کارگزاران مسجد)با هماهنگی امام، 
گفتگوی صمیمانه با تعدادی از نمازگزاران )در بخش خواهران و برادران به طور مجزا( و حضور 
در جلسه ی شورای فرهنگی مســـجد نیز از جمله ماموریت گروه  کارشناسی و اجرایی طرح 
خواهد بود.ضروری است در جلسه ای که اعضای گروه کارشناسی در شورای فرهنگی مسجد 
حضور می یابند، تالش کنند گردش مباحث جلســـه طبق روال جاری اتفاق بیفتد تا بتوانند 

نسبت به کارآمدی شورا و توانمندی اعضای آن اشراف و اطالع پیدا کنند.

بررسی نتایج بازدید و تحلیل آن در جلسه ی اعضای گروه با یکدیگر:. 4
ضروری است اعضای گروه کارشناســـی پس از انجام بازدید و تکمیل فرم های مربوطه در 
مشاهده ی میدانی جلســـه ای را با حضور اعضای گروه تشکیل داده و نسبت به بحث و تبادل 
نظر در خصوص نتایج مشاهده ی میدانی خود از مسجد اقدام نمایند و جمع بندی آن را در فرم 

های مربوطه به صورت نهایی ویرایش نموده و برای جلسه ی با کارگزاران مسجد آماده شوند.

حضور در جلسه ی مشترك با کارگزاران مسجد و نماینده ی معاونت فرهنگی مرکز:. 5
پس از تکمیل و آماده سازی گزارش ماموریت گروه کارشناسی حضور در جلسه ی مشترکی 
اســـت که با امام جماعت و اعضای شورای فرهنگی مســـجد در مرکز ترتیب داده می شوند 
حضور یابند و در فضایی صمیمانه و کارشناسی نتیجه ی ارزیابی و تحلیل خود را ارائه نمایند و 
راهکارهایی را متناسب با شرایط و اقتضائات مسجد برای بهبود و ارتقای فعالیت های فرهنگی 

مسجد ارائه نمایند.
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تکمیل نمایه ی مخصوص جلسه با امام و کارگزاران مســـجد متناسب با نتایج ارزیابی . 6
صورت گرفته و راهکارهای پیشـــنهادی و همچنین سایر فرم های طراحی شده در این نظام 

نامه

ب(«ویژگی«های«گروه«کارشناسی«و«اجرایی«طرح:

با توجه به مجموعه ی هدف در این نظام نامه، که مساجد استان تهران می باشند و موضوع این 
پروژه که ارزیابی و استقرار نظام مدیریت فرهنگی در این نهاد مقدس می باشد، ضروری است 
گروه کارشناســـی و اجرایی فرایند استقرار نظام مدیریت فرهنگی از ویژگی ها و مختصاتی 
متناســـب با هویت مجموعه ی هدف و ماهیت ماموریت محوله یعنی اســـتقرار این نظام 

برخوردار باشند.

ترکیب گروه از حداقل سه نفر کارشناس: . 1
ضروری است گروه کارشناسی طرح از حداقل از ســـه نفر کارشناس تشکیل یابد .ترکیب 
کارشناسی گروه متشـــکل از یک نفر روحانی به عنوان سرپرست گروه کارشناسی و یک نفر 

کارشناس خواهر و یک نفر کارشناس برادر می باشد.

افراد گروه از سوابق فرهنگی مطلوب و موفق برخوردار باشند و تجربه ی کافی را در زمینه ی . 2
برنامه ریزی و مدیریت فرهنگی در کارنامه ی خود داشته باشند.

شناخت مطلوب اعضای گروه از هویت و کارکردهای اصیل مسجد:. 3
ضروری اســـت اعضای گروه خود از بین فعالین و کارگزاران مساجد باشند و از کارکردها و 

هویت مسجد شناخت کافی و مطلوب را داشته باشند.

آشنایی افراد گروه با مختصات و ویژگی های فرهنگی و اجتماعی استان و شهر تهران:. 4
ضروری است افراد گروه ساکن شهر و یا استان تهران باشند و از ویژگی ها و مختصات این شهر 
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و استان شناخت کافی را داشته باشند.

توانمندی در تنظیم فرم ها و گزارش مربوطه:. 5
ضروری اســـت افراد گروه از توانایی الزم برای تکمیل فرم ها و تنظیم گزارش های مورد نظر 

طرح برخوردار باشند.

دارای سعه ی صدر و صبر و حوصله:. 6
ضروری است اعضای گروه کارشناســـی و اجرایی طرح از سعه ی صدر کافی در مواجهه ی با 
امام جماعت و کارگزاران مسجد برخوردار باشند و در بحث و تبادل نظر در جلسات مشترك 
با اعضای شورای فرهنگی مسجد و همچنین جلســـه ی ارائه ی گزارش در مرکز با حوصله و 

سعه ی صدر در بحث ها مشارکت نمایند.

دارای سابقه ی پژوهشگری باشند:مطلوب اســـت که اعضای گروه کارشناسی طرح از . 7
سوابق فعالیت های پژوهشی به ویژه پژوهش های میدانی برخودار باشند.با توجه به اینکه ابزار 
گردآوری اطالعات در این طرح مشاهده و همچنین مصاحبه می باشد، تسلط اعضای گروه بر 

این ابزارهای گردآوری اطالعات می تواند در اتقان نتایج طرح مفید و موثر باشد.

والسالم
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پیوست2،«فرم«ها«و«جداول««
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امتیازمحوربعد

کارگزاران«مسجد
)149امتیاز(

74امام«جماعت

34امنای«مسجد

13خادم«مسجد

30فعالین«مسجدی««

نظام«تصمیم«گیری«و«تصمیم«سازی
)46«امتیاز(

27نقش«شورای«فرهنگی«««

10نقش«امام«جماعت««

9نقش«نماز«گزاران««

ویژگی«های«کالبدی«مسجد
)72«امتیاز(

36فضا«ها«محیط«ها««

36سخت«افزار«

نظام««ارتباطی«م«سجد
)75«امتیاز(

17ارتباطات«فرهنگی«تربیتی«

28ارتباطات«تشکیالتی««

20ارتباطات«حاکمیتی««

10سامانه«های«ارتباطی««

برنامه«های«فرهنگی
)192«امتیاز(

48نماز«جماعت««

34برنامه«های«مناسبتی«مذهبی«و«انقالبی«

30طراحی«و«برنامه«ریزی«فرهنگی««

40برنامه«های«آموزشی«تربیتی««

40برنامه«های«تشکیالتی«

محتواوپیامها«)اولویتهای«موضوعی(
)64«امتیاز(

52اولویت«های«مرکز«

12اولویت«های«محله«و«منطقه««

خدمات«فرهنگی
)51«امتیاز(

29ایجاد«دسترسی«به«محتوا«و«محصوالت«فرهنگی««

10خدمات«مشاوره«

12زمینه«سازی«برای«سفرهای«زیارتی«و«اردویی«

اقتصاد«فرهنگ
«)19«امتیاز(

13تامین«هزینه«ها«

6هزینه«کرد«در«برنامه«ها««

مخاطبان«مسجد
)27«امتیاز(

18حضور«اقشار«فعال«در«محیط«مسجد««

9حضور«طیف«های«متنوع«مخاطبان«در«مسجد««

700«جمع«امتیاز

جدول«امتیازات«نظام«مدیریت«فرهنگی«مسجد««
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جدول«شاخص«های«قابل«حذف«از«ارزیابی««مساجد««
«)متناسب«با«ظرفیت«و«اقتضائات«مسجد(

کارگزاران«مسجد

هیچ شاخصی قابل حذف نمی باشدامام«جماعت 

هیچ شاخصی قابل حذف نمی باشدامنای«مسجد

هیچ شاخصی قابل حذف نمی باشدخادم«مسجد
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