
مساجد، 
اصیل پایگاه های 

شکل گریی و 

هدایت نهضت اسالیم در 

رژیم طاغوت، سنگر مستحکم 

مبارزه ی همه جانبه با خط نفاق پس از 

پریویز انقالب شکوهمند اسالیم و محور 

بسیج مردیم و پشتیباین ماید و معنیو از جبهه ها در 

طول هشت سال دفاع مقدس بوده اند و در یک 

کالم؛ ریشه، خاستگاه وحافظ انقالب اسالیم تا دوره ی 

ثبات محسوب یم شوند.  ایفای نقش یب بدیل و مشهود 

مساجد در فتنه ی سال ، حایو این پیام است که در دهه ی چهارم 

انقالب، کماکان مساجد در جهت حفظ امنیت میل و مقابله با جریان 

نفوذ و اغتشاش گران داخیل، گسرتده ترین و توامنندترین شبکه 

برای انسجام بخیش به نریوهای وفادار این نظام مقدس محسوب 

یم شوند. به حاشیه راندن مساجد به عنوان والد، منشاء و مبداء انقالب و 

نادیده گرفنت منویات امام راحل عظیم الشأن؟رضو؟ و مقام معظم 

رهربیدامت برکاته در خصوص لزوم محوریت واقیع نه شعایر و 

تبلیغایت مساجد در جامعه ی اسالیم و ادامه ی اصرار مسئوالن برای 

هدایت اعتبارات و بضاعت محدوید که حوزه های فرهنیگ - اجتمایع و 

دیین در اختیار دارند، به سیو ساختارها و کالن پروژه های غری بویم و غری 

منطبق با نیاز و مصلحت آحاد مخاطبان، نتایج و تبعات 

نگران کننده ای به دنبال داشته و نگاه های منصف معطوف به 

خارج از 

ساختار مسجد، امروز با مشاهده ی آمارها و تحلیل های مرتبط با 

آسیب های 

فرهنیگ - اجتمایع، اذعان دارند که با اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و 

ریشه ی خود اهتمام 

ورزیم. الزم به ذکر است که آنچه در این مقدمه مورد اشاره قرار گرفته، 

با مفروض گرفنت ضرورت 

اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب از آفات مرتتب بر دولیت شدن یا 

دخالت در شئونات مدیریت 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم  داخیل مساجد بوده و صرفا

حکومت اسالیم برای 

تسهیل گیر و پشتیباین از عمران و آباداین معنیو و ماید خانه های 

خداست. البتهمسجد محویر، اقتضائایت 

دارد و بسیایر از مساجد موجود در نگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم 

برای ایفای این نقش کلیید و درعنی حال 

برخوردار از ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عنی حال، با 

نگاه عمیق تر دریم یابیم که با وجود مشکالت 

پیش ریو مساجد و کم توجیه مسئوالن محرتم برای میدان گشایی و 

تأمنی نیازهای ضرویر خانه های خدا ومشکالیت که 

در امر حساس تأمنی ائمه جماعات توامنند برامیدیریتمساجد وجود دارد و 

با لحاظ اختالالیت که گایه در مدل تعامل مردم با مساجد محل 

مشاهده یم گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالیم، گریزی از 

به رسمیت شناخنت مشیت الیه و سنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه 

هید؟سهم؟، یعین تلیق مسجد به عنوانکانون حیات طیبهنداریم و 

به واقع، عمران معنیو و ماید مساجد به عنوان بزرگرتین ظرفیت برای 

ثبات و امنیت نظام مقدس جمهویر اسالیم، باید در اولویت برنامه ها 

قرار گرید.  آنچه که در ادامه تقدیم یم شود، مرویر اجمایل بر 

مأموریت های اصیل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در این رابطه، 

نقشه ی راه طرایح شده برای دستیایب به اهداف راهربید و باالخره مسری یط شده 

از تابستان سال   تا تریماه سال ، در قالب  فصل است که ماحصل قریب 

به  ماه تالش جمیع پرسنل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در ستاد و نوایح، به پشتوانه ی 

محبت یب دریغ و حمایت ما فوق  تصور ائمه محرتم جماعات و 

کارگزاران مساجد، با همرایه و همدیل صمیمانه ی سایر دستگاه های مرتبط 

یم باشد.انقالب از خانه مذهب- یعین مسجد و مدرسه دیین آغاز شد و 

جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و ارزشهای 

معنیو، آن قدر قیو شدکه کساین را به میدان انقالب کشاند که 

معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت 

خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه و سامل، درهم یم آمزید و فرد و جامعه را 

به طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و 

اندیشه های مکتب اسالم است. هر چه یم توانید در مورد مساجد 

کار بکنید، خییل خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر 

یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی 

مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. مسجد نه 

فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در 

ً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا  طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای اسالیم بزریگ شده است مثال

که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم 

استعمار فرانسویها بودند از مساجد شروع شد که به پریویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند انقالب در این 

ّتها استقالل خودشان را از دست  کشورها هم آن رویز رو به شکست رفت و دوباره مل

دادند که رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن مساجد قطع کردند. حضور در مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو 

حرفها و مسائیل که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، بیفزایند 

ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه داشنت مردم 

در همه احوال، 

تکلیف 

بزریگ است که بر دوش همه است. در صدر اسالم 

  مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای مهم 
هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و همچننی در زمان حکومت با برکت امریاملؤمننی

و کارهای بزرگ بود 

یمن خواهیم 

از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان 

امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا اقتضاهای هر زمان متفاوت است به طور کیلّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم تواند 

برای جوامع اسالیم منشأ و 

سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از 

علل پریویز این انقالب مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به 

عنوان 

مرکزی برای تعلیم تربیت روشنگیر افکار و 

اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای حرکت آگایه نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره مشروطیت هم همنی طور بوده 

است 

در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید همنی طور 

ّاعیل رسید. ملت ایران باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر و استقامت میل به حساب آورند  بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

اگر 

کیس خیال کند که در مسجد فقط چند رکعت مناز 

ً اگر همان چند رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خودِ مناز که به زبان مَُشرِّع مقدّس  یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی دارد خطاست این طور نیست، اواّل

مناز و اذان خریالعمل و فالح است مایه برکات زیاید 

یم شود مناز یک ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز انسانها را از فساد دور و به خلوص و فداکایر نزدیک یم کند. عالوه بر آن مسجد فقط برای مناز نیست در مسجد انواع عبادات 

هست از جمله آن عبادات تفکر است که »تفکر 

ساعة خری مِن عبادة سنة« یا در بعیض از روایات است که »من عبادة اربعنی سنة« یا »سبعنی سنة« البته فکر کردن درست. افراد مسجد برو این فکر را به وسیله شنیدن 

سخنان 

عامل دین و فقیه به دست یم آورندبنابراین مسجد هم 

مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل هم مرکز تصفیه روح هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست ارتباط زمنی و آسمان است جایی است که 

انسان خود را به منبع الیزال فیض و قدرت وصل یم کند 

انسان در مسجد خود را به خدا متّصل یم کند بنابراین باید قدر مساجد را دانست باید در مساجد حضور پیدا کرد. وظیفه ما چیست؟ اولنی وظیفه ما این است که این 

نقش 

روحانیت اصیل را جدى بگرییم.... مسجد، جلسه 

مذهبى، نشسنت روبه روى مردم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حرف زدن یک نقش بى بدیل دارد و هیچ چزیى جاى این را منى گرید و این هم 

مال 

شماست. گروههاى سیاىس خودشان را 

مى کُشند که بتوانند یک چننی نقشى را به دست آورند اما منى شود. شما که معمم و روحانى هستید یا آن خانم طلبه یا مبلغ وقتى در مقابل مخاطبان خودش قرار 

مى گرید و 

مى دانند روحانى است دلبستگى و دلدادگى و اعتماد 

به او از نوع دیگرى است و ربطى به اعتماد به بقیه ى گویندگان و سخنوران ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم، قدر مساجد را بدانیم قدر جلسات مذهبى را بدانیم و 

مسجد 

مورد 

بى اعتنایى قرار نگرید. من با روحانیونى که در یک 

اداره اى مشغول کار مى شوند در حالى که پیشنماز فالن مسجد هم هستند مخالفم چون یک روز در هفته دو روز در هفته سه روز در هفته براى اقامه ى مناز جماعت به مسجد 

منى روند. 

مى گوییم چرا؟ مى گوید گرفتار شدم سرم شلوغ 

بود. یا مى رود مناز ولى دیر مى رود مردم در صف جماعت منتظر نشسته اند حاال آقا بعد از مدتى دوان دوان مى آید گاهى یک کیف سامسونت هم دستش است من با این روش 

موافق 

نیستم. 

پیشنماز مسجد باید مسجد را خانه ى خود جایگاه خود و 

اداره ى خود بداند وقتى وارد مسجد شد »کالّسمک فى املاء« باید باشد احساس کند که اینجا جاى اوست و عجله اى براى بریون رفنت از مسجد نداشته باشد این درست است. جلسات 

مذهبى هم 

همنی 

طور است. البته در درجه ى اول مسجد بعد هم در درجه ى 

بعد جلسات مذهبىروح مسجد، کالبد زندیگ را پرنشاط و پرانگزیه میسازد. در هر جا سامان زندیگ است، مسجد، مرکز و کانون اصیل است. در بنای شهر و روستا، در مدرسه و دانشگاه، در مراکز 

جمعییت 

از 

بازارهای کسب و کار تا فرودگاهها و جاده ها و پایانه های 

سفیر و تا آسایشگاهها و بیمارستانها و بوستانها و گردشگاهها، در همه و همه باید مسجد را همچون قطب و محور بنا نهاد. مسجد در همه جا باید پاکزیه، زیبا و آرامبخش باشد. 

مدیریت 

محتوایی و معنیوِ مسجد که بر دوش روحاین مسجد است 

باید خردمندانه و مسئوالنه، و حیت عاشقانه باشد. حوزه های علمیه برای آماده سایز روحانیاین در این طراز، وظیفه ای ذایت و طبییع دارند. اگر مسجد، کیفیت شایسته ی خود را 

بیابد، 

هزینه های ماید و معنیو بسیایر از دوش جامعه و مردم و 

مسئوالن برداشته خواهد شد. ما بارها، مکرر به آقایان ائمه  جمعه، ائمه ی جماعت و روحانیون محرتم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد باشد؛ صدای اذان باید از 

مساجد بلند شود. باید همه نشانه های توجه به مناز 

و اقامه ی مناز را در شهر اسالیم - بخصوص در شهرهایئ مثل تهران و شهرهای بزرگ کشور - ببینند، باید احساس کنند؛ هم مردم خودمان، هم کساین که وارد این شهرها میشوند. نشانه های 

اسالیم 

باید 

واضح و آشکار باشد؛ کما اینکه در مهندىس های 

ما باید نشانه های اسالیم آشکار باشد. صهیونیستها هر نقطه ی دنیا که خواستند یک ساختماین بسازند، آن عالمت نحس ستاره ی داوود را سیع کردند یکجویر رویش تثبیت 

کنند. 

کار 

سیاىس شان اینجویر است. ما مسلمانها نشانه های 

اسالیم و مهندىس اسالیم را باید در همه ی کارهامیان، از جمله در باب مهندىس بایسیت مراعات کنیم. روحاین پرهزیگار، خردمند، کارشناس و دلسوز در مسجد، همچون پزشک و پرستار در بیمارستان، روح و 

مایه ی 

حیات مسجد است. امامان جماعت باید آماده سایز 

خویش برای طبابت معنیو را وظیفه حتیم خود بدانند و مراکز رسیدیگ به امور مساجد و حوزه های علمیه در همه  جا آنان را یایر دهند. مساجد باید َمدرَِس تفسری و حدیث و منربِ معارف اجتمایع و سیاىس و کانون 

موعظه 

و پرورش اخالق باشد. زمزمه محبت متولیان و مدیران و 

امنای مساجد، باید دلهای پاک جوانان را مجذوب و مشتاق کند. حضور جوانان و روحیه های بسییج باید محیط مسجد را زنده و پرنشاط و آینده پو و لربیز از امید سازد. میان مسجد و مراکز آموزیش در هر محل، 

همکایر 

و 

پیوند تعریف شده و شایسته  ای برقرار گردد. چه 

نیکوست که دانش آموزان برجسته و ممتاز در هر محل، در مسجد و در برابر چشم مردم و از سیو امام جماعت، تشویق شوند. مسجد باید رابطه ی خود را با جواناین که ازدواج میکنند، با کساین که به موفقیتهای علیم و اجتمایع 

و هرنی و ورزیش دست یم یابند، با صاحب هّمتاین که 

کمک به دیگران را وجهه ی همت میسازند، با غمدیدگاین که غمگسایر یم جویند، و حیت با نوزاداین که متولد میشوند، برقرار و  مستحکم کند. مسجد باید در هر منطقه و محل؛ مأمن و مایه ی خری و برکت باشد و به طریق 

اویل، وسیله ی زحمت و آزار مجاوران نگردد. پخش صداهای 

آزاردهنده بویژه در شب و هنگام آسایش مردم، کایر ناروا و در موارید خالف شرع است. تنها صدایئ که باید از مسجد در فضا طننی بیفکند بانگ اذان با صوت خوش و دلنواز است. در مورد کمبود مسجد و منازخانه در مراکز 

پرجمعیت. این را باید دوستاین که از دولت اینجا تشریف دارند - 

وزرای محرتم که اینجا تشریف دارید - در دولت به طور جد مطرح کنید. همه ی کارهای مهندىس بزرگ بایسیت یک پیوست مسجد و منازخانه داشته باشد. وقیت مرتو طرایح میکنیم، برای ایستگاه مرتو، مسجد در آن مالحظه 

شود؛ 

ایستگاه قطار طرایح میکنیم، فرودگاه طرایح میکنیم، مسجد در آن 

ً مالحظه شود. آیا ممکن است ما یک شهرک را طرایح کنیم، خیابان کیِش او را فراموش کنیم؟ میشود شهرِک بدون  ً دیده شود. شهرک طرایح میکنیم، مسجد در مراکز الزم که ممکن است بیش از ییک الزم باشد، در او حتما حتما

خیابان؟ 

با این 

چشم باید به مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معین ندارد. وقیت 

انبوه سازان ساختمان میخواهند مجوز بگریند برای انبوه سایز و ساختمان بسازند، در نقشه ای که ارائه میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشود، باید منازخانه دیده شود. ما باید با منازخانه اینجویر برخورد کنیم. سفارش اینجانب آن 

است که مسجد را نزی همچون دلهای جوان، پاکزیه و پریاسته، و لربیز از 

ُنس و صفا از آن ساطع شود. امامان جماعت، هیئت های امناء، خادمان موظف و متربّع، هر یک باید بخیش از این کار بزرگ و اثرگذار  شور و انگزیه  و نشاط کنید. مسجد نزی باید کانوین باشد که مشکات مناز در آن بدرخشد و نور معرفت و محبت و ا

را بر دوش خود حس کنند. در دانشگاهها و دیگر مراکز انساین انبوه، 

مسجد یم تواند جایگاه امن و صفا باشد، و امام جماعت، غمگسایر و راهنمایئ و همدیل را در کنار اقامه ی مناز، در آن مهبط رحمت و هدایت الیه به منازگزاران هدیه کند. مجامع دانشجویئ و دانش آمویز در آن صورت، جذابرتین مرکز تجمع خود را 

مسجد 

دانشگاه و مدرسه خواهند یافت و پایگاه تقوا، پایگاه فعالیت جوانان 

خواهد شد. به مدیران آموزش و پرورش و علوم یادآویر یم کنم که سهم مسجدسایز و مسجدپردایز باید در اعتبارات فعالیتهای فوق برنامه، در ردیف اوّل و بیش از سهم دیگر بخشهای این سرفصل باشد. اهمیت مسجد در مناطق خاصکار اداره 

مسجد 

در همه جا مهم است، اما بدون شک در نقاط خاص، این شغل اهمیت 

مضاعیف پیدا یم کند، که تهران و تا حدوید،  حومه تهران از این قبیل است. لذاست که نفس مسئولیت امامت جماعت در مساجد، مسئولیت مهیم است. مسجد بهرتین مکان برای حفظ دین مردم ما باید نگران دین مردم باشیم. بهرتین جا برای حفظ 

دین 

مردم، همنی مساجد است. من به شما عرض کنم که: آقایان! بعد از انقالب، 

مساجد در چشم صاحبان مساجد  متاسفانه  ارزششان را از دست دادند. تا کیس در جایی یک اشتغال مختصر پیدا کرد، فورا مسجدش تعطیل شد. اول ظهر و عصر را تعطیل کرد، بعد مغرب و عشا را تعطیل کرد، مناز صبح هم که اصال نبود؛ اینها اشکال است. باید تالش کنید بدون 

تعطیل  

هر سه وقت  در مساجد تهران مناز خوانده بشود: هم صبح بروید مناز؛ هم 

ظهر و عصر را بخوانید؛ هم مغرب و عشا را بخوانید. نفرمایید مامومنی یمن آیند. به تجربه ثابت شده است که اگر ائمه جماعت حاضر باشند، مامومنی یم آیند؛ مردم مناز جماعت یم خواهند. وقیت امام جماعت نرفت یا وقیت دیر و نامنظم رفت؛ اذان مغرب را دادند و نیم ساعت 

هم 

گذشته، وقت فضیلت متام شده، تازه آقا نفس نفس زنان سر یم رسد، این 

مناز جماعت نشدکه! وقت مناز ظهر یم گذرد؛ دکانش را بسته و آمده آنجا نشسته است؛ منتظر است که آقا تشریف بیاورد، آقا یمن آید؛ بعد معلوم یم شود که مثال آقا امروز کار داشته است. این که یمن شود؛ این مناز جماعت نشد. امام جماعت باید اول وقت در محراب 

اقامه 

جماعت بکند باید قبل از وقت آنجا نشسته باشد. بعد از اقامه مناز رویش را به 

مردم بکند و همچناین که مستحب است، با مردم حریف بزند؛ امکاین بدهد تا آنها از او سئوال کنند. وقیت ما خودمان را در مسجد به مردم نشان ندهیم، بعد از شش ماه که یک شب فرصیت پیدا کردیم، همه یم ریزند سرمان؛ ویل وقیت هر شب باشیم، این طور یمن شود. هر شب به چند 

نفر 

از مردم یم رسیم؛ سئوایل یم کنند، مسئله ای دارند، یم خواهند وجوهایت 

بدهند، شکاییت از کیس دارند. مسجد مهم است. همچنان که امام فرمودند، واقعا مسجد سنگر است و این سنگر را باید صاحب سنگر حفظ کند؛ دیگران هم به او جذب یم شوند. بانگ اذان دلهای افسرده را زنده یم کند همه آحاد جامعه باید سیع کنند که صورت جامعه 

را یک 

صورت اسالیم قرار بدهند. من همنی جا، خال اذان در جامعه مان را یادآور 

بشوم. در این تهران، صدای اذان به گوش انسان یمن رسد. چرا؟ اذان، یک شعار اسالیم است. ما با اینکه پشت بلندگو، تا دیر وقیت از شب، شعر یا قرآن یا نوحه بخوانند و مزاحم همسایه ها بشوند، مخالفیم. با چننی چزیی، مقابله هم یم کنیم. اما با اینکه صدای اذان، اول ظهر و مغرب و صبح، 

بخصوص از حنجره ها خارج بشود، صددرصد موافقیم.  اذان، چزی خییل 

خویب است؛ »یح عیل الصلوة«، »یح عیل الفالح«، »الل اکرب«. چرا در جامعه اذان نیست؟ اذان با توجه، به دلها امید یم دهد. بانگ اذان،  دلهای افسرده را روشن یم کند البته در سحرها، برای اذان 

صبح، از بلندگو استفاده نکنند با حنجره اشکایل ندارد. هر چند وقت بیدایر است اما ممکن است 

اسباب زحمت بشود. همه ظواهر جامعه، اینطور باشد. مسجدها در 

وقت مناز، سرشار و ماالمال از انسانهای ذاکر و ساجد و راکع باشد.  چشمها، ظواهر را یم بینند و پشت چشمها، دلها قرار دارند خیال نکنید چشمها، شیشه ای هستند که در اینجا 

گذاشته اند. نخری، پشت چشم، دل و جان و ذهن انساین است. این چشمها و نزی دلهایی که پشت 

آنهاست، باید از نشانه های اسالم پر بشوند.  مسجد بهرتین 

پایگاه بسیج مساجد را رها نکنید. این نرییو مقاومت بسیج بهرتین جایی که دارد این گروههای مقاومت، همنی مساجد است. منتها مساجد را مسجد نگهدارید. با امام جماعت 

مسجد، با عبادت کنندگان مسجد، با مومنیین که در مسجدند، برادرانه و صمییم باشید که 

بحمدالل هستید و آن را حفظ کنید و بیشرت کنید. اول وقت مناز را به 

جماعت پشت سر پیش مناز هر مسجید که هستید بخوانید. در مراسم دیین مسجد، تبلیغات آنجا شرکت بکنید. و در دعا و قرآن و مراسم مذهیب شرکت بکنید، شما 

ً مسجد را حفظ کنید. جاذبه درست  و امام جماعت آن مسجد هر کس که هست، مشرتکا

کنید برای مسجد تا بچه های محل، جوانهای محل، زن و مرد 

محل، مجذوب این مسجد بشوند که شما در آنجا هستید و بیایند. این مسجد بسیار چزی مهیم است و پایگاه مهیم است.  کانونهای فرهنیگ و هرنی مساجد کار فعال کردن 

کانونهای فرهنیگ مساجد کار خویب است، منتها مساجد - شما یم دانید - یک رئیس طبییع دارد و آن امام جماعت است. اگر شما جویر عمل کنید که آن امام جماعت، یا تصور کند 

که دارید شما جای او را تنگ یم کنید، یا واقعا جای او را تنگ کنید، یک معارضه ای در بطن این کار وجود دارد،  حواستان باشد! و حاال اگر یک وقیت امر دائر شد بنی کانون فرهنیگ و امام جماعت، ما امام جماعت را مقدم یم دانیم؛ این را به شما بگویم. غرض، حواستان باشد که نگویید این جا آخوند گرایی شد و گروه گرایی شد. چون قوام مسجد به آن آقای پیشنمایز است که 

ٌ عیل نور« است. غرض، حواستان باشد؛ به این نکته توجه کنید. این را من خواستم برای این که شما » عن بصریه« حرکت کنید.  صندوق  آنجاست. حاال ممکن است میانشان یک آدیم باشد که خییل فعال هم نباشد، چه نباشد، اما طبیعت کار این است. خییل خب،  حاال اگر شما جویر عمل کنید که آن آقا با شما همکایر کند وتشویق بشود به همکایر، این دیگر »نور

عمران مساجد آن پیشنهاد مربوط به صندوق عمران مسجد هم بسیار پیشنهاد نو و جالیب است، من موافقم این کار انجام بگرید. و عقیده ام این است که اگر شما این کار را شروع کنید، ییک از وظایف بنیاد مستضعفان این خواهد بود که به شما کمک بکند. ییک از خرجهای الزم، همنی خرج است. یک جاهایی مسجد نداریم، یک جاهایی مسجد ویرانه داریم. مسجدهایی داریم که 

شود. البته توجه بکنید اوال در این صرف و خرج یک تشکیالت ادایر به وجود نیاید، مسجد یک رئیس طبییع دارد، یک مدیر طبییع دارد؛ و او امام مسجد است، از او استفاده کنید، از هیئت امناهایی که در مساجد هستند استفاده کنید، یک تشکیالت جدیید درست نشود، فقط یک مرکز پشتیباین به وجود بیاید و الغری.  دیگر اینکه مساجد و حسینیه ها باید به پول مردم  به آن رسیدیگ یمن 

ساخته بشوند، این فراموش نشود. سنت صحیح رایج بنی شیعه، که عبارت بوده است از این که مردم مسجد بسازند، حسینیه بسازند. این سنت، بسیار سنت با برکیت است. جویر نباشد که اگر شما یک صندویق درست کردید یک جا، مردم بگویند خب، حاال که دیگر پول هست. الحمدالل - دولت دارد یم دهد، ما دیگر چرا بدهیم؟ این نباید بشود. تبلیغات و جار و جنجال و فالن و 

فالن اصال نباید باشد. بلکه بتوانید پولهای مردم را هدایت کنید به این صندوق در درجه اول و آن: »امنا یعمر مساجدالل من آمن بالل« فوت نشود. این آیه قرآن، مایه تشویق مردم بوده است در طول سننی متمادیه، به ساخنت مساجد، به تعمری مساجد، به آباد سایز مساجد، به فرش مساجد. رو زیلوها یم نوشتند؛ این را ما وقف کردیم. اینها دلبستیگ مردم را به مسجد تامنی یم کند. اینها از بنی نرود 

که این کار یک ظرافیت الزم دارد. البته صندوق اگر نباشد، خب، همنی وضع فعیل است. یک جاهایی اصال مسجد نداریم. محالیت گزارش هست که مسجد اصال نیست! در خود تهران؛ یا بعیض روستاها، شهرها، مسجد ندارند یا کم دارند یا مسجد خراب است و از این قبیل.  لزوم حفظ مساجد در طرح جامع شهرها نقشه جامع را دو جور آدم، ممکن است بکشد؛ یک جور آدیم که معتقد 

است مسجد را باید حفظ کرد، یک جور آدیم که یم گوید نه آقا، مسجد با مثال زمنی بایر چه فریق دارد. دو جور آدم نقشه یم ریزد. در ییک از شهرها بنده رفتم دیدم یک خیابان کشیده اند، که آن خیابان را ممکن بود مثال بیست مرت آن طرف تر بکشند، چهار تا مسجد سالمت بماند. کما این که یک بنای قدمیی و تارییخ را که یم خواستند سامل نگه دارند، توانسته اند سامل نگه دارند؛ اما مسجد را 

اصال اهمیت یمن دادند، ما با اینها اوقات تلیخ کردیم. ما عرضمان این است که مصلحت اگر باشد اشکایل ندارد؛ مصلحت یک جماعیت، مصلحت مردم باشد، یم شود مسجد را خراب کرد، اگر چنانچه واقعا مصلحت باشد. اما این مصلحت چه جویر تشخیص داده بشود؟ االن هر جا که گری یم کنند  برای این که چهارتا خانه را خراب کنند باید یک پویل بدهند، مسجد را که خراب کنند 

پول نباید بدهند. مسجد را یم اندازند در مسری  مساجد را در مسری یم اندازند. نه، این مصلحت نیست، باید با این واقعا مقابله بشود،  ایستادیگ بشود.  راز جذب جوانان به مسجد بروید سراغ مخاطبتان، زبان ویژه او را پیدا کنید و اگر دیدید سخت است، یک راه میان برداریم و آن زبان خوش است. زبان خوش. خییل جای دویر نرویم. مسجد بنده، همیشه مملو از جوانها بود. آنهایی که سنشان 

کفاف بدهد، یم دانند. هیچ وقت مسجید که بنده مناز یم خواندم، بعد از مناز مغرب و بنی مناز مغرب و عشا، تیو مسجد جا نبود. همیشه بریون مسجد جمعیت بود، صید هشتاد هم، جوان برای خاطر این که با جوان متاس یم گرفتم. آن روزها، سالها، آنوقتها مد شده بود پوستینهای وارونه، جوانهای خییل آالمد، یم پوشیدند. یک جواین از این پوستنی وارونه یی ها، آمده بود صف اول مناز، 

پشت سجاده نشسته بود. یک حایج محرتم بازایر هم که خییل مرد فهمیده ای بود -خییل خوشم یم آمد که او یم آید صف اول یم نشیند - آن هم نشسته بود. دیدم او رویش را کرد به گوش جوان، یک چزیی گفت، این جوان مضطرب شد. گفتم یچ گفیت؟ جوان گفت: هیچ چزی او هم گفت هیچ چزی. گفتم: نه، یچ گفیت؟ فهمیدم که آین آقا به او گفته که شما مناسب نیست با 

این لباس صف اول بنشینید. گفتم نه آقا، نه، نه. اتفاقا شما مناسب است همنی جا بنشینید، تکان نخور از این جا، گفتم حایج چرا یم گویی جوان برود عقب؟ بنشنی همنی جا. بگذار بدانند که جوان پوستینه وارونه هم یم تواند بیاید مناز جماعت بخواند و به ما اقتدا کند. اگر پول نداریم، اگر امکانات هرنی نداریم، اگر فعال ترجمه قرآن به زبان سعید زمانه نداریم، اخالق که 

یم توانیم داشته باشیم برادرها! »املومن بشره یف وجهه و حزنه یف قلبه« آن، آین را که باید ابراز کنید، با اخالق، بروید سراغ این جوانها، برید سراغ دلهای اینها، روحهای اینها، ورای قالبهای اینها. آن وقت تبلیغ انجام خواهد شد.    نوآویر در مدیریت و معمایر مسجد نکته اساىس این کار شما این است که شما ابتکار به خرج دادید یعین تالش گوناگون اجتمایع و علیم 

و تحقییق و هرنی و همه را    شتید ریو موضوع مسجد. چزی جدیید است این. نکته دوم این است که در موضوعایت هم که مطرح کردید برای دنبالگریی و تحقیق کردن در آنها هم ابتکارهایی مشاهده  ی شود. اما من یم خواهم ریو دو مسئله تکیه کنم. اول، مدیریت مسجد. خب یک مدیرییت است واقعا، امامت جماعت، 

پیشنمایز یک مدیریت است. ما این را همنی طور  ه صورت خودرو خود ما روحانیون و طلبه ها از اول این کار را انجام دادیم؛ هر کس هم یک جور طبق مذاق خودش، مزاج خودش. مرحوم پدر ما، مسجد وارد یم شدند، سالهای سال ایشان امام جماعت بودند. نه یک کلمه ایشان به کیس حرف یم زد. فقط جواب سالم. نه به کیس ایشان 

نگاه یم کرد حیت همنی طور آرام وارد یم شدند یم رفتند تیو سجاده، مناز یم خواندند یم آمدند بریون. که من خودم که ایشان را دیدم و یم دیدم وضع ایشان را، مالحظه رفتار ایشان موجب شد که بنده وقیت که خودم پیشنماز شدم، اولنی کایر که کردم این بود که وقیت وارد مسجد شدم، ریو سجاده. پشت به قبله نشستم، جلیو مردم. مردم 

تعجب کردند که این آقای پیشنماز چه کار دارد! چرا از این طریف نشسته؟! یعین رو به مردم کردم. کایر هم نداشتیم. نشستم، منتظر کیس اگر حریف یم خواهد بزند، بزند. منازم هم که خواندم همان اولنی مناز، یا دومنی مناز، بلند شدم ایستادم، رو به مردم کردم، و صحبت کردم. یعین سالیق  درجه تفاوت یم کرد خب این واقعا یک 

ً هیچ اشکایل ندارد. اما خب چه قدر خوب است که این معمایر مسجد همچناین که در گذشته تاریخ ما وجود  مدیریت است. چه عیب دارد این فکر بشود رویش، تدوین بشود، آموزش داده بشود، این بسیار فکر نیو است.  دوم مسئله معمایر مساجد است. االن، اتاقیک درست یم کنند اسمش را یم گذارند مسجد. عییب ندارد، شرعا

داشته، یک معمایر شاخیص باشد که در آن نیازها مالحظه بشود. غرض این است که شما ابتکار به خرج بدهید و دنبال کنید همنی کار را. بسیار صحیح است و همنی طور هر چه هم یم توانید دامنه کار را گسرتش بدهید وپیش بروید.  علم و تقوا الزمه امامت جماع برای امام جماعت مسجد، حداقل چزیی که الزم است، علم و تقواست 

دیگر. از این دو تا نبایسیت صرف نظر کرد. حاال چزیهای دیگر هم الزم است، کیس ممکن است جهات دیگر هم داشته باشد خییل خوب است اما در مورد علم و تقوا شما سخت گریی کنید؛ بایسیت آن کیس که آنجا یم ایستد مناز، عامل باشد و عادل باشد؛ این دو تا دیگر غری قابل اغماض است. حاال بقیه خصوصیات را هم داشت،  آدم 

ً مقدم است؛ اما اگر جهات دیگر را ندارد، از علم و تقوا که دیگر یمن شود صرف نظر کرد معمم بودن امام و روحاین بودن امام برای این است که تقدم علم و رجوع مردم به عامل معلوم بشود؛ واالّ اگر این جور نباشد چرا آنها یم ایستند، دیگیر بایستد. تربیت عامل مسجد مهم تر از  سخنویر بود، آدم عاقیل بود، چه بهرت. البته، در مقام ترجیح طبعا

ساخت مسجد اگر چنانچه مسجد، در یک نقطه ای از نقاط نباشد و هیچ راه دیگیر هم وجود نداشته باشد، آن جا را استثنائا ما اجازه یم دهیم از سهم امام مسجد بسازند؛ اما آن جایی که مسجد هست، یم خواهند حاال توسعه بدهند، ییک دیگر یم خواهند بسازند یا احتمال این که از طرق تربع و زکوات بتوانند بسازند هست، این جا 

را بنده شبهه یم کنم. برای خاطر این که من از مسجد واجبرت، عامل مسجد را یم دانم. ما االن وجوهامتان برای اداره عامل مسجد کم یم آید، شما االن مالحظه کنید وضع طلبه ها را ببینید چه جویر است؟ شما خودتان بروید قم یک سیر بزنید، ببینید چه جویر است، با چقدر زندیگ یم کنند. تیو این شرایط این را که پول سهم 

ً من جرات یمن کنم. احیای مسجد قائم به پیش مناز است  هر چه خدمت به مساجد و عمران مساجد بکنید، معلوم است که انشاءالل ثوابش پیش خدای متعال، چه قدر زیاد است: »امنا یعمر مساجد الل من امن بالل والیوم االخر«.  البته دوستاین که اشتغالهای ادایر و کایر و اینها  امام صرف ساخنت مسجد شود، واقعا

دارند، خییل به مسجد اهمیت یمن دهند، اشکال این است. نایب یمن شود، فایده ندارد؛ باید خود پیش مناز به مسجد برود، واال اسم مسجد به نام ییک باشد و ییک دیگر برود، مثل همه کارهای دیگیر است که یک رئیس بیکار و یک نایب فعال دارد. اول انقالب یم خواستیم مشکل را آن جویر حل کنیم، فایده 

نداشت. نه آن رئیس یم توانست کایر بکند، نه آن نایب، قدرت و جرات و مسئولیت انجام کارهای حسایب را داشت؛ لذا کارها غالبا یم ماند. این تجربه موفیق نیست. خود من پیشنمایز کرده ام، یم دانم که مسجد و پیشنمایز، یعین چه. مسجد، قائم به پیشنماز است. خادم، تاثری خییل کیم دارد؛ یعین در 

ً تاثریش ده بر یک هم نیست. البته تاثریایت دارد، اما ملکه زنبور عسل مسجد، پیشنماز است. پیشنماز که آن جا بود و جاذبه داشت، همه هستند. پیشنماز، هر چه و هر کس هم باشد، وقیت اعتنایی به مسجد نداشت، تاثری کیم خواهد داشت؛ مثل آقایان فعیل ما، روحانیون انقالیب  مقایسه با پیشنماز، واقعا

و جوان فاضل، عیب کارشان این است که به مسجد، اعتنایی ندارند. ظهر یم شود، مشغل کارند، یا جلسه دارند، مسجد هم دارند؛ این یمن شود. این جا، سنت پیشنمایز در ایران کجا.  معروف بود یم گفتند که هر وقت پیشنماز نیامد، تابوت را درب خانه اش بربید؛ واقعا این جویر بود.  پدر من چهل، 

پنجاه سال  تا وقیت که از کار افتاد - پیشنماز بود، مگر ممکن بود ایشان یک روز به مسجد نرود. ما در دوره بچیگ و نوجواین و آن وقتهایی که پدرمان برای مناز یم رفت، اصال برامیان معهود نبود که ممکن است نرود؛ یعین اصال چننی چزیی مثل محاالت بود، مثل این بود که یک روز آفتاب در نیاید. 

مگر پیشنمایز این جور یم شود؟ حاال برف است، حاال جلسه است، حاال مهماین است. خوب، همه چزی به جای خود محفوظ، وقیت که وقت مناز یم شد، وقت مناسب مناز، اگر جلسه، یا مهماین، یا مریض هم داشتند، هر چه بود، پا یم شدند یم آمدند پیشنمایز این است. اگر شما 

بتوانید، این روحیه را در آقایان ایجاد بکنید. من هم دائما به این آقایان گفته ام که باید پیشنماز برسد و در پست خودش باشد. من خودم در مشهد، پیشنماز بودم؛ نه از آن پیشنمازهای مسن و پری بودم، نه آن چناین بودم، اما همنی حالت در بنده هم بود. مدیت که من را از مناز جماعت ممنوع 

کرده بودند، فقط شبهای شنبه در مسجد امام حسن ع مناز یم خواندم  مسجد کرامت را بسته بودند. یک سفر به مازندران  سایر  رفته بودیم  برنامه را جویر تنظیم کردم که صبح جمعه در تهران باشم. برای شب شنبه. روز قبلش در سایر بودیم، این جوانها من را شناختند، دور 

و برم آمدند و به زور ما را داخل شبستاین از شبستانهای مسجد جامع سایر، برای مناز جماعت بردند. مناز خواندم و برایشان صحبت کردم. اصرار کردند که باید شما دو سه روز بمانید؛ گفتم نه، التماس کردند  از آن التماسهایی که هر روحاین را میخکوب یم کند  گفتم نه، 

چون شب شنبه، مناز دارم و باید بروم، یک سخرناین برای جوانها یم کنم. هر کایر کردند، گفتم یمن شود. آنها گفتند: ای کاش پیشنماز ما هم مثل شما بود ایشان مرتب به تهران یم روند و خییل اهمیت یمن دهند. پیشنماز، این است؛ اگر وادارشان کنید، خوب 

است. دوم این که هر کس از این آدمهای با صالحیت را که ما گفتیم  مثال از قم  بیایند، فورا گفتند که باید برای آقایان، خانه بگرییم. پیشنماز، شرط پیشنمازیش در یک مسجد، این است که برایش یک خانه بگریند. باالخره در یک شهر، آدم یم خواهد 

زندیگ کند. هر چه بتوانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است. مسجد، کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزیی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مجموعه مساجد است که 

فضا را فضای دیین نگه یم دارد و معارف را از نسیل به نسیل منتقل و با دین، آشنا یم کند. مساجد، پایگاه های اصیل شکل گریی و هدایت نهضت اسالیم در رژیم طاغوت، سنگر مستحکم مبارزه ی همه جانبه با خط نفاق پس از پریویز انقالب 

شکوهمند اسالیم و محور بسیج مردیم و پشتیباین ماید و معنیو از جبهه ها در طول هشت سال دفاع مقدس بوده اند و در یک کالم؛ ریشه، خاستگاه وحافظ انقالب اسالیم تا دوره ی ثبات محسوب یم شوند.  ایفای نقش یب بدیل و مشهود 

مساجد در فتنه ی سال ، حایو این پیام است که در دهه ی چهارم انقالب، کماکان مساجد در جهت حفظ امنیت میل و مقابله با جریان نفوذ و اغتشاش گران داخیل، گسرتده ترین و توامنندترین شبکه برای انسجام بخیش به نریوهای 

وفادار این نظام مقدس محسوب یم شوند. به حاشیه راندن مساجد به عنوان والد، منشاء و مبداء انقالب و نادیده گرفنت منویات امام راحل عظیم الشأن؟رضو؟ و مقام معظم رهربیدامت برکاته در خصوص لزوم محوریت واقیع نه شعایر و 

تبلیغایت مساجد در جامعه ی اسالیم و ادامه ی اصرار مسئوالن برای هدایت اعتبارات و بضاعت محدوید که حوزه های فرهنیگ - اجتمایع و دیین در اختیار دارند، به سیو ساختارها و کالن پروژه های غری بویم و غری منطبق با نیاز و 

مصلحت آحاد مخاطبان، نتایج و تبعات نگران کننده ای به دنبال داشته و نگاه های منصف معطوف به خارج از ساختار مسجد، امروز با مشاهده ی آمارها و تحلیل های مرتبط با آسیب های فرهنیگ - اجتمایع، اذعان دارند 

که با اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و ریشه ی خود اهتمام ورزیم. الزم به ذکر است که آنچه در این مقدمه مورد اشاره قرار گرفته، با مفروض گرفنت ضرورت اداره ی مسجد از سیو مردم و اجتناب از آفات مرتتب بر دولیت 

ً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم حکومت اسالیم برای تسهیل گیر و پشتیباین از عمران و آباداین معنیو و ماید خانه های خداست. البتهمسجد  شدن یا دخالت در شئونات مدیریت داخیل مساجد بوده و صرفا

محویر، اقتضائایت دارد و بسیایر از مساجد موجود در نگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم برای ایفای این نقش کلیید و درعنی حال برخوردار از ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عنی حال، با نگاه 

عمیق تر دریم یابیم که با وجود مشکالت پیش ریو مساجد و کم توجیه مسئوالن محرتم برای میدان گشایی و تأمنی نیازهای ضرویر خانه های خدا ومشکالیت که در امر حساس تأمنی ائمه جماعات 

توامنند برامیدیریتمساجد وجود دارد و با لحاظ اختالالیت که گایه در مدل تعامل مردم با مساجد محل مشاهده یم گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالیم، گریزی از به رسمیت شناخنت مشیت الیه و 

سنت پیامرب اعظم؟ص؟ و ائمه هید؟سهم؟، یعین تلیق مسجد به عنوانکانون حیات طیبهنداریم و به واقع، عمران معنیو و ماید مساجد به عنوان بزرگرتین ظرفیت برای ثبات و امنیت نظام 

مقدس جمهویر اسالیم، باید در اولویت برنامه ها قرار گرید.  آنچه که در ادامه تقدیم یم شود، مرویر اجمایل بر مأموریت های اصیل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در این رابطه، نقشه ی راه طرایح 

شده برای دستیایب به اهداف راهربید و باالخره مسری یط شده از تابستان سال   تا تریماه سال ، در قالب  فصل است که ماحصل قریب به  ماه تالش جمیع پرسنل مرکز رسیدیگ به امور مساجد در 

ستاد و نوایح، به پشتوانه ی محبت یب دریغ و حمایت ما فوق  تصور ائمه محرتم جماعات و کارگزاران مساجد، با همرایه و همدیل صمیمانه ی سایر دستگاه های مرتبط یم باشد.

انقالب از خانه مذهب- یعین مسجد و مدرسه دیین آغاز شد و جهت گریی مذهیب در انقالب روز به روز افزایش پیدا کرد و نقش مذهب و ارزشهای معنیو، آن قدر قیو شدکه 

کساین را به میدان انقالب کشاند که معموال در هیچ انقالیب، این گونه آدمها را به میدان یمن آیند. در مسجد اسالیم، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندیگ پاک و خردمندانه 

و سامل، درهم یم آمزید و فرد و جامعه را به طراز اسالیم آن نزدیک یم کند. مسجد، مظهر آمیختیگ دنیا و آخرت و پیوستیگ فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه های مکتب اسالم 

است. هر چه یم توانید در مورد مساجد کار بکنید، خییل خوب است، مساجد کانون دین است، االن هم همنی است. هیچ چزی جای مسجد را پر یمن کند؛ یعین 

سلویل است که آدم به تنهایی نگاه یم کند، ویل همنی مساجد است که فضا را فضای دیین نگه یم داردو معارف را از نسیل به نسیل منتقل و بادین آشنا یم کند. 

مسجد نه فقط در زمان ما و نه فقط در کشور عزیز اسالیم ما بلکه در نقاط مختلف عامل و در طول تاریخ منشأ آثار بزرگ و نهضتها و حرکتهای اسالیم بزریگ 

ً قیام مردم کشورهای شمال آفریقا که مسلمان هستند مثل الجزایر و دیگر کشورهایی که سالها در زیر سلطه نظایم استعمار  شده است مثال

فرانسویها بودند از مساجد شروع شد که به پریویز هم رسید و کشورها استقالل پیدا کردند انقالب در این کشورها هم آن رویز رو به 

ّتها استقالل خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با دین و امیاِن مساجد قطع کردند. حضور در  شکست رفت و دوباره مل

مساجد همیشیگ بشود، ائمه جماعات به محتیو حرفها و مسائیل که یم گویند، موعظه ای که یم کنند و حدییث که یم خوانند، 

بیفزایند ومهمرت از همه،باید مردم را به دین و به نظام دیین و به آینده دیین امیدوار نگه دارید، این وظیفه همه ماست. امیدوار نگه 

داشنت مردم در همه احوال، تکلیف بزریگ است که بر دوش همه است. در صدر اسالم هم در زمان نیب مکرّم اسالم؟ص؟ و 

  مسجد مرکز همه تصمیم گرییهای مهم و کارهای 
همچننی در زمان حکومت با برکت امریاملؤمننی

بزرگ بود یمن خواهیم از لحاظ وضع زمان مسجد امروز را به مسجد کوفه زمان امریاملؤمننی تشبیه کنیم زیرا 

اقتضاهای هر زمان متفاوت است به طور کیلّ مسجد به عنوان یک پایگاه دین عبودیّت و معرفت یم تواند 

برای جوامع اسالیم منشأ و سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. ییک از علل پریویز این انقالب 

مبارک در ایران اسالیم و یا الاقل سهولت این پریویز این بود که مردم به مساجد اقبال پیدا کردند 

جوانان مساجد را پر کردند و علمای اعالم مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم تربیت 

روشنگیر افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند و مسجد مرکزی برای حرکت آگایه 

نهضت و افشای اسرار زمامداران فاسد و خودفروخته رژیم طاغوت شد در دوره 

مشروطیت هم همنی طور بوده است در دوره میل شدن صنعت نفت هم تا حدوید 

ّاعیل رسید. ملت ایران  همنی طور بود در زمان انقالب هم که این مسأله به حد

باید مساجد را مغتنم بشمارد و پایگاه معرفت و روشن بیین و روشنگیر 

و استقامت میل به حساب آورند اگر کیس خیال کند که در مسجد 

فقط چند رکعت مناز یم خوانند و بریون یم آیند و این چه تأثریی 

ً اگر همان چند  دارد خطاست این طور نیست، اواّل

رکعت مناز هم با چشم بصریت نگاه شود خودِ مناز 

که به زبان مَُشرِّع مقدّس مناز و اذان خریالعمل و 

فالح است مایه برکات زیاید یم شود مناز 

یک ملت را به قیاِم للَّ وادار یم کند مناز 

انسانها را از فساد دور و به خلوص و 

فداکایر نزدیک یم کند. 

عالوه بر آن مسجد فقط 

برای مناز نیست در 

مسجد انواع 
عبادات 

www.masjed.ir

»مسجد محیل است که از آن باید امور اداره شود.
 این مساجد بود که این پریویز را برای ملت ما درست کرد. 

کز حساىس است که ملت باید به آن توجه داشته باشند.  این مرا
اینطور نباشد که خیال کنند که حاال دیگر ما پریوز شدیم، 

دیگر مسجد یم خواهیم چه کنیم. پریویز ما برای اداره مسجد است.« 
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دیباچه
در طلیعه چهل سالگی انقالب شکوهمند اسالمی و بعد از چهار دهه تالش و 
مجاهدت در عرصه های اقتصادی، سیاسی، 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 
مســـجد و تدوین نظریات و تجربیات مرتبط با آن، در این دوره، امری مغفول 
و فراموش شـــده بود که در آستانه چهل ســـالگی انقالب اسالمی و عطف به 
فرمایش امام عزیز  که پیروزی ما برای اداره مســـجد است، بر آن شدیم، 

59/4/20   .1
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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 مساجد1« 
محسوب می شـــود، در حوزه های مطالعاتی، برنامه ای و عملیاتی تجمیع و 
تدوین نموده و به محضر صاحب نظران، دســـت اندرکاران و کارگزاران عرصه 

مسجد تقدیم نماییم. 
امید اســـت ضمن مطالعه و بهره مندی از این مجموعه، بـــا 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 شد2«. 

مرکز رسیدگی به امور مساجد

1.   ابالغیه ی رهبر معظم انقالب به آیت  اهلل مهدوی کنی برای تاسیس مرکز

2. رهبرمعظم انقالب -1390/7/19
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مقدمه
مســـاجد، پایگاه های اصلی شـــکل گیری و هدایت نهضت اسالمی در رژیم 
طاغوت، سنگر مستحکم مبارزه ی همه جانبه با خط نفاق پس از پیروزی انقالب 
شکوهمند اسالمی و محور بسیج مردمی و پشتیبانی مادی و معنوی از جبهه ها 
در طول هشت سال دفاع مقدس بوده اند و در یک کالم؛ ریشه، خاستگاه وحافظ 

انقالب اسالمی تا دوره ی ثبات محسوب می شوند. 
ایفای نقش بی بدیل و مشهود مســـاجد در فتنه ی سال 88، حاوی این پیام 
است که در دهه ی چهارم انقالب، کماکان مساجد در جهت حفظ امنیت ملی 
و مقابله با جریان نفوذ و اغتشاش گران داخلی، گسترده ترین و توانمندترین 
شـــبکه برای انسجام بخشـــی به نیروهای وفادار این نظام مقدس محسوب 
می شوند. به حاشیه راندن مساجد به عنوان والد، منشاء و مبداء انقالب و نادیده 
گرفتن منویات امام راحل عظیم الشأن و مقام معظم رهبری)دامت برکاته( 
در خصوص لزوم محوریت واقعی )نه شعاری و تبلیغاتی( مساجد در جامعه ی 
اسالمی و ادامه ی اصرار مسئوالن برای هدایت اعتبارات و بضاعت محدودی 
که حوزه های فرهنگی - اجتماعی و دینی در اختیار دارند، به سوی ساختارها و 
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کالن پروژه های غیر بومی و غیر منطبق با نیاز و مصلحت آحاد مخاطبان، نتایج 
و تبعات نگران کننده ای به دنبال داشته و نگاه های منصف معطوف به خارج از 
ساختار مسجد، امروز با مشاهده ی آمارها و تحلیل های مرتبط با آسیب های 
فرهنگی - اجتماعی، اذعان دارند که بـــا اغتنام فرصت، باید به تقویت اصل و 
ریشه ی خود اهتمام ورزیم. الزم به ذکر اســـت که آنچه در این مقدمه مورد 
اشـــاره قرار گرفته، با مفروض گرفتن ضرورت اداره ی مسجد از سوی مردم و 
اجتناب از آفات مترتب بر دولتی شدن یا دخالت در شئونات مدیریت داخلی 
مســـاجد بوده و صرفاً ناظر بر ایفای نقش و ادای دین و سهم حکومت اسالمی 
برای تسهیل گری و پشـــتیبانی از عمران و آبادانی معنوی و مادی خانه های 
خداست. البته”مسجد محوری”، اقتضائاتی دارد و بسیاری از مساجد موجود 
در نـــگاه اول، فاقد یک یا چند مؤلفه ی الزم بـــرای ایفای این نقش کلیدی و 
درعین حال برخوردار از ظرفیت های متعدد بالقوه و بالفعل هستند. در عین 
حال، با نگاه عمیق تر درمی یابیم که با وجود مشـــکالت پیش روی مساجد و 
کم توجهی مســـئوالن محترم برای میدان گشایی و تأمین نیازهای ضروری 
خانه های خدا ومشکالتی که در امر حســـاس تأمین ائمه جماعات توانمند 
برای”مدیریت”مساجد وجود دارد و با لحاظ اختالالتی که گاهی در مدل تعامل 
مردم با مساجد محل مشاهده می گردد، هنوز هم برای اداره ی جامعه اسالمی، 
گریزی از به رسمیت شناختن مشـــیت الهی و سنت پیامبر اعظم و ائمه 
هدی، یعنی تلقی مسجد به عنوان”کانون حیات طیبه”نداریم و به واقع، 
عمران معنوی و مادی مساجد به عنوان بزرگترین ظرفیت برای ثبات و امنیت 

نظام مقدس جمهوری اسالمی، باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.
آنچه که در ادامه تقدیم می شود، مروری اجمالی بر مأموریت های اصلی مرکز 
رسیدگی به امور مساجد در این رابطه، نقشه ی راه طراحی شده برای دستیابی 
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به اهداف راهبردی و باالخره مسیر طی شده از تابستان سال  1390 تا تیرماه 
سال 1395، در قالب 10 فصل است که ماحصل قریب به 60 ماه تالش جمعی 
پرسنل مرکز رسیدگی به امور مساجد در ستاد و نواحی، به پشتوانه ی محبت 
بی دریغ و حمایت ما فوق  تصور ائمه محترم جماعات و کارگزاران مســـاجد، با 

همراهی و همدلی صمیمانه ی سایر دستگاه های مرتبط می باشد.
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بیانموضوع؛افقراهبردی«
وماموریتها
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17   بیان موضوع؛  افق راهبردی و ماموریت ها

1.فرصتهایمسجدمحور،دربرابرتهدیدآسیبهایاجتماعی
اگر از آثار و برکات فعال سازی مساجد در عرصه های مذهبی و فرهنگ دینی 
که در زمره ی بدیهیات مغفول محســـوب می شوند عبور کنیم، مرور برخی از 
ظرفیت های مساجد در عرصه ی مقابله با آسیب های اجتماعی، خالی از لطف 

نیست: 

همدلی و پیوند مردم و مسئولین، امکان گفتگوی مستقیم، ( 1-1
رفع شــبهات و پیگیری مشــکالت در بســتر بی نظیر و طبیعی 
مساجد، می تواند منجر به ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد 
میان مردم و مسئولین شــود، کما اینکه کاهش شاخص سرمایه 

اجتماعی، می تواند زمینه ساز بروز بحران تلقی گردد. 

محله های مسجد محور به دلیل برخورداری از امکان ایجاد ( 2-1
زمینه ی پیوند نزدیک و شــناخت میان اهالی محل و همسایگان، 
و تأثیرگذاری خانواده ها بر یکدیگر و نقش آفرینی امام جماعت به 
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عنوان پدر معنوی محل، از جلوه های بی حیایی، ســرقت و فساد، 
کمتر آسیب می بینند.

ایفای نقش مسجد و امام جماعت در تعامل با خانواده ها، زمینه ( 3-1
حل و فصل اختالفات را فراهــم نموده و می تواند منجر به کاهش 
طالق عاطفی یا جدایی قطعی زوجین شــده و از فروپاشــی بنیان 
خانواده ها جلوگیری نماید، حتی در صورت جدایی قطعی، مسجد 
می تواند پناهگاهی برای صیانت از آسیب های مترتب بر طالق باشد.

مسجد می تواند با احیاء و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی ( 4-1
از منکر در جلوگیری از آسیب های اجتماعی ایفای نقش نماید.

مهاجرت و حاشــیه نشــینی پیرامــون کالن شــهرها، با ( 5-1
فعال سازی مساجد روستایی و ایفای نقش روحانی روستا به عنوان 
پشتیبان معنوی و مشاور اهالی و همچنین استقرار خدمات جنبی 
در حــوزه ی طرح های ترویجی کشــاورزی و همچنین طرح های 

بهداشت و سالمت عمومی با محوریت مسجد، قابل کنترل است.

جلوگیری از گسترش اعتیاد به عنوان بالیی خانمان سوز، به ( 6-1
آگاهی بخشی و اقداماتی فرهنگ ساز نیاز دارد که برای تحقق این 
امر، از نقش مساجد به عنوان پایگاه های محلی و امین نباید غفلت 

کرد.

به همان نسبتی که برخی مراکز مشاوره با رویکرد غیر دینی، ( 7-1
آســیب زا بوده اند و به معظالت اجتماعی دامن زده اند، مسجد به 
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عنوان مرکز مشاوره امین می تواند در ارتباط با جوانان و خانواده ها 
نقش مثبت ایفا نماید.

نزاع های خیابانی و درگیری هــای منجر به جرح و قتل، با ( 8-1
ایفای نقش سنتی وساطت و رفع اختالفات میان افراد، با محوریت 

مسجد کاهش یابد.

ذات حیِّ مسجد، خود، مربی است و از طریق حضور در این ( 9-1
فضا، می تواند آثار تربیتی بی بدیلی را برای کودکان و نوجوانان، رقم 
زده و کمک شایانی به شکل گیری هویت دینی و هویت اجتماعی 

این اقشار آسیب پذیر نماید.

وساطت در امر ازدواج، از سنت های فراموش شده ای است که ( 10-1
می تواند در برابر رشد روزافزون تجرد قطعی جوانان، علی الخصوص 
در خانواده های مذهبی که یافتن ُکفو، با دشواری هایی روبرو است، 
مانع ایجاد کند و مسجد امین ترین و در دسترس ترین شبکه برای 

این امر است.

مراکــز فرهنگی غیر از مســجد، به دلیل برخــورداری از ( 11-1
الگوهای غیر بومی، خــود موجب دامن زدن به معضالت فرهنگی 
و اجتماعی شــده اند که باید تالش شود محوریت مسجد در این 

رابطه احیاء گردد.

مساجد، بنیان مرصوص در برابر نفوذ فرهنگی دشمن تلقی ( 12-1
می شوند.
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احیای نقش ســنتی ائمه جماعات و مساجد در تعامل با ( 13-1
کســبه محل و ترویج فرهنگ و احکام رزق حالل از آلوده شــدن 
ســفره ی مردم و آثــار وضعی و تربیتی حاصــل از آن جلوگیری 

می نماید.

روحیه ی سلحشوری، تربیت حماسی و ترویج فرهنگ ایثار ( 14-1
و شهادت در محالت و جامعه می تواند آحاد اقشار را نسبت به بروز 

آسیب ها بیمه نماید.

مســاجد را به عنوان پایگاه نشــر اخالق اسالمی و سبک ( 15-1
زندگی اسالمی، می توانیم از نو، مرکزیت و محوریت بدهیم.

استقرار صندوق های قرض الحسنه، ستادهای دیه ی محلی ( 16-1
و آزادی محکومین و تجمیع اقدامات خیرین برای مقابله با پدیده  
فقر، از جمله تجربیات در دسترس و ملموس از ایفای نقش مساجد 

درحوزه های اقتصادی است.



21   بیان موضوع؛  افق راهبردی و ماموریت ها

محورهایاصلیمأموریتمرکز،درحکمتأسیس
بنابر تدبیر حکیمانه ی رهبر فرزانه انقالب)دامت برکاته(، پس از تشـــخیص 
ضرورت و اهمیت شکل گیری مرکز رسیدگی به امور مساجد، با نقش آفرینی 
علمای صاحب نََفس و متخلق در جریان تأسیس، روح معنویت در کالبد مرکز 
دمیده و ماندگار شد. مرحوم حضرت آیت اهلل مهدوی کنی  به عنوان دریافت 
  کننده ی حکم تأسیس در ســـال 1368 و مرحوم حضرت آیت اهلل انواری
به عنوان اولین رییس مرکز، با تالشی جهادگونه بر تحقق افق ترسیمی برای 
مجموعه همت گماردند و الگویی برای خدمتگذاری به مســـاجد را از خود به 

یادگار گذاشتند. اهم مأموریت های مرکز در حکم تأسیس عبارتند از:
الف( حفظ قداست مســـاجد و تقویت هماهنگ جنبه های معنوی، انقالبی، 

تعلیمی و تبلیغی
ب( تأمین سالمت و امنیت محیط و دورماندن مساجد از منازعات و مناقشات 

داخلی
ج( حمایت از برنامه های اسالمی در مساجد

د( نصب امام جماعت و دیگر مسئولین مربوط به مساجد
ه( کمک به رونق و کارآیی و شـــکوفایی هرچه بیشتر این پایگاه های انقالب و 

اسالم
در این مجلد به بررســـی برخی از مهم ترین اقدامات انجام شـــده در مرکز از 
ســـال 1390 جهت نیل به اهداف و چشم انداز تبیین شده توسط مقام معظم 

رهبری)دامت برکاته(   خواهیم پرداخت. 
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اعمالنگاهبرنامهمحورو«
تدوینبرنامههایراهبردی
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در سال 1390، دور جدید فعالیت های مرکز در شرایطی آغاز شد که با زحمات 
عزیزان دست اندرکار در ادوار قبلی، یکی از اقدامات ارزشمند، طراحی و تدوین 
ســـندی تحت عنوان:”چشم انداز مساجد جمهوری اســـالمی ایران در افق 
1404”بود که در آن برخی فرصت ها و تهدیدها، نقاط قوت و ضعف مساجد در 
عرصه های مختلف احصاء شده بود؛ ولیکن سهم مرکز در این میدان و برنامه ی 
عمل مبتنی بر راهبردهای مشخص و دست یافتنی، در اختیار مجموعه قرار 

نداشت. 
لذا در اولین اقدام اساســـی، طراحی اولین برنامه عمل دوساله بر اساس نگاه 
راهبردی، در شرایطی در دستور کار قرار گرفت که واقعیت های مرکز و مساجد 

به عنوان حوزه های اقدام و اثر بایستی به رسمیت شناخته می شد.
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1.مروریبربرخیاقتضائاتمساجد

از درون، کانون تضارب سالیق متنوع مومنین، نمازگزاران و ( 1-1
فعاالن بوده و از بیرون، مطمع گروه ها، احزاب و افراد با گرایش های 

فکری مختلف می باشد. 

میزبان تشکل های مردمی، با دایره ی عمل متداخل است.( 2-1

تنوع انگیزشی فعاالن، از نیت خالص تحصیل رضای الهی، تا ( 3-1
تأمین معیشت را در بر می گیرد.

رقبات مساجد، در معرض خطر سودجویی نااهالن و بسترساز ( 4-1
اختالف و کدورت میان مؤمنین قرار دارد.

برای تأمین اعتبارات مورد نیاز، حیران تواکل میان مردم و ( 5-1
دولت اسالمی هستند.

ناهمگونی شدید در بضاعت مالی و امکانات مساجد برخوردار ( 6-1
و غیر برخوردار وجود دارد.

ضعف در توانایی ها و مهارت های بخشی از کارگزاران مساجد، ( 7-1
برای ایفای مسئولیت های مترتب کامال مشهود است.

فقدان آگاهــی کافی برای قبول مســئولیت های مدنی در ( 8-1
قبال خدمات تبرعی و داوطلبانه در مســاجد در برخی موارد قابل 

مشاهده است. 
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2.مروریبربرخیاقتضائاتمرکزدرتعاملبامساجدوکارگزاران
آنها

الف( در تعامل با ائمه جماعات، حفظ کرامت، حریم و ُحریت حضرات، 
بایستی مدنظر قرار گیرد.

ب( ظرایف برخورد اقناعی با کارگزاران مسجد که نوعاً تبرعی تالش 
کرده و از احســـاس نیاز الزم برای پذیرش برنامه و خط مشی جدید 

برخوردار نیستند، موجب کاهش سرعت اصالحات می گردد.
ج( تقویت سرمایه ی اعتماد میان مرکز و مساجد، بایستی مورد توجه 

قرار گیرد. 
د( ترمیم تعامالت دستگاهی مرکز به عنوان یک راهبرد، بایستی مد 

نظر قرار گیرد. 
هـ( حل وفصل اختالفات داخلی مساجد و صیانت ازقداست خانه های 

خدا در صدرمأموریت ها قرار گیرد.

لذا باوجود موانع و مشکالت پیش رو، با بهره گیری از منابع غنی آیات و روایات و 
مستندسازی دغدغه های امام راحل عظیم الشان  و رهبر فرزانه انقالب)دامت 
برکاته(  ، با استفاده از ســـاعت ها کار کارشناسی در جلسات شورای برنامه ریزی 

و کمیته های تخصصی اقماری آن، متشـــکل از صاحب نظران داخل و خارج 
تشکیالت و ائمه محترم جماعات، اولین برنامه عمل دو ساله مرکز، مبتنی بر 

راهبردهای مصوب، تدوین شد. 
این برنامه، پس از اصالح نهایی در فروردین ماه 1391، هم زمان با آغاز اجرا، به 
نخبگان حوزوی و دانشگاهی ارائه شده و در اختیار سایر دستگاه های مرتبط با 
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مسجد قرار گرفت، که تحسین و تأیید ایشان را به دنبال داشت و به این ترتیب، 
مرکز از تاریخ مورد اشـــاره، در مسیر مشخص و اعالم شده ای گام برداشت که 
از یک سو مورد وفاق دلسوزان و نخبگان بوده و از سوی دیگر، سرعت حرکت 
و پیشـــرفت آن، به میزان تأمین اعتبارات، پشتیبانی و همراهی متولیان امر و 

کارگزاران مساجد قابل احصاء محسوب می شود.
بر اســـاس برنامه راهبردی اول )از سال 1391 تا ســـال 1393( موضوعات 

راهبردی مرکز رسیدگی به امور مساجد با 7 محور تهیه و تدوین شد. 
بر این اساس در ســـال 1393، تحلیل نتایج حاصل از اجرای برنامه ی اول و 
قوت ها و ضعف های احصاء شـــده با محک تجربیات میدانی، منجر به تکمیل 
راهبردها، ارتقای اهـــداف کالن و اهداف کمی، اصالح پروژه های مرتبط و در 
نهایت، طراحی برنامه ی میان مدت دوساله ی دوم، ناظر براهداف وراهبردهای 
سند فرادستگاهی مصوب شورای فرهنگی دفترمقام معظم رهبری شد که از 

ابتدای سال 1394 عملیاتی شده است.
این برنامه ذیل هشت راهبرد و با محورهای زیر تهیه و تدوین شده است:

توانمند سازی ائمه جماعات و سایر کارگزاران مساجد. 1
الگوسازی. 2
فرهنگ سازی. 3
جوان سازی. 4
شبکه سازی. 5
توانمند سازی مساجد. 6
هماهنگ سازی نهادها. 7
بهبود و تعالی سازمانی. 8
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آنچه کـــه در این خصوص اهمیت دارد، رویکرد اصلـــی در تعیین برنامه ها و 
پروژه های ذیل راهبردهای هشتگانه است، یعنی تجهیز مرکز به مجموعه ای 
از سازوکارها و ظرفیت های الزم برای طراحی و تدوین یک برنامه بلند مدت. 
فلذا تا پایان سال 1395، بدون ایجاد خلل و کندی در روند امور جاری و ارائه ی 
خدمات مرکز، طراحی نظام ها، نظام نامه ها، استخراج شاخص ها و پیاده سازی 
فرآیندهای جدید مدیریتی به ســـرانجام رسید. به عبارت دیگر، برنامه ی دو 
ساله ی دوم مرکز، بر تقویت عقبه ی کارشناسی فعالیت ها و اقدامات متمرکز 
شده اســـت. در ادامه، نمای کلی راهبردهای مورد اشاره در قالب نمودار ارائه 

می گردد: 

نموداربرنامهیراهبردیاولازسال1391تا1393

موضوعات
راهبردی

توانمندسازی
ائمه جماعات

آماده سازی
مرکز

شبکه سازی
هماهنگ

 سازی
نهادها

جوان سازیالگوسازی
فرهنگ سازی
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پیادهسازینظامنامهساماندهی،اعتباربخشیو
آموزشوارتقایهیئتامناوخدام

توانمندسازی
ائمهجماعاتوسایر
کارگزارانمساجد
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نم

دمی
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ح
از
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ب

طراحیوتدویننظامنامهشناسایی،
جذبوآمادهسازیائمهجماعات

پیادهسازیفرایندشناسایی،جذبو
آمادهسازیائمهجماعات

طراحینظامنامهاستقرارائمهجماعاتبه
تفکیکگونهوسطحمساجد

طراحینظامنامهارزیابیعملکردائمه
جماعاتبهتفکیکگونهونوعمساجد

پیادهسازیفرآیندارزیابیعملکرد
ائمهجماعات

طراحینظامنامهیآموزشوارتقای
ائمهجماعات

پیادهسازیفرآیندآموزشوارتقای
ائمهجماعات

پیادهسازیفرآینداستقرارائمهجماعات

طراحیفرآیندوسامانهخدماتتکریمو
پشتیبانیائمهجماعات

پیادهسازیفرآیندوسامانهخدمات
تکریموپشتیبانیائمهجماعات

طراحینظامنامهساماندهی،اعتباربخشیو
آموزشوارتقایهیئتامناوخدام

نمودارراهبرداول
توانمندسازیائمهجماعاتوسایرکارگزارانمساجد
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معرفی و انتشار 
ابعاد و ویژگی های 

مساجد الگوی 
منتخب در بین 

سایر مساجد

تقویت و 
بهسازی 
مساجد 
الگوی 
منتخب

تنظیم نظام 
شاخص های 

مسجد الگو

شناسایی 
مساجد الگو 

در سطح 
استان تهران

تحققالگوهاییشایستهدرمسیرمسجدترازاسالمی

نمودارراهبرددوم
الگوسازی

ارتقاءجایگاهمسجدوفرهنگمسجدی
درارزشهاونگرشهاورفتارهاینخبگانوعموممردم
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نمودارراهبردسوم
فرهنگسازی
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تعییــن کار ویژه های مســاجد و مرکــز در موضوع 
کودکان، نوجوانان و جوانان

حمایت از برنامه های مسجدی در موضوع کودکان، 
نوجوانان و جوانان

طراحی الگوهای برنامه ها و فعالیت های مسجدی 
در محور کودکان، نوجوانان و جوانان

بررســی ویژگی های کودکان، نوجوانان و جوانان و 
طبقه بندی اقشــار مختلف و ارائه تحلیل وضعیت 

موجود در نسبت با مسجد

جوانسازی

ارتقاءجایگاهمسجدوفرهنگمسجدیدرارزشها،نگرشها
ورفتارهایجوانانونوجوانانجامعهومناسبسازیمحیطو
برنامههایمسجدیبرایجذبکودکان،نوجوانانوجوانان

نمودارراهبردچهارم
جوانسازی
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نمودارراهبردپنجم
شبکهسازی

پیاده سازی 
سامانه جدید و اصالح  

و بهینه سازی سامانه های 
ارتباطی موجود

توانمندسازی 
و آگاه سازی کارگزاران 

مسجد در رابطه با 
سامانه ارتباطی

تشکیل 
مجامع موضوعی از 

بین نخبگان و صاحب 
نظران مسجدی

فعال سازی 
شوراهای ائمه 

جماعات در سطح 
مناطق و محالت

طراحی و 
تعیین سامانه های 
مورد نیاز )نشریه - 

فضای مجازی
و ...( شبکهسازی
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نمودارراهبردششم
توانمندسازیمساجد

برقرارینظام
مدیریتدرمساجد
درنسبتبامسجد

ترازاسالمی

ساماندهی نظام مدیریت 
فرهنگی-اجتماعی مسجد

ساماندهی نظام
فنی - مهندسی مسجد

ساماندهی نظام
مالی - مدیریتی مسجد

توانمندسازی
مساجد
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نمودارراهبردهفتم
هماهنگسازینهادها

ت
ما
می
تص
ی
چگ

پار
یک
و
ام
سج

ان
جد

س
ام
طب

رتب
یم

ها
اد
نه گسازینهادها

هماهن

ایجاد ساز و کار ارزیابی، پایش و تحلیل وضعیت 
موجود و بررسی فرصت ها و ظرفیت ها

تقدیر، تشویق و انگیزه بخشی در بین 
نهادها و دستگاه های مرتبط با الگو

فعال سازی و تشکیل شوراها، کارگروه ها و جلسات 
مشترک با نهادهای متولی و مرتبط با مسجد

ترسیم الگوی هماهنگی و عملکرد دستگاه ها در 
نسبت با مسجد)مشتمل بر اهداف و الزامات(

حضور موثر مرکز در فرآیند تصمیم گیری و 
سیاست گذاری در مراجع و نهادهای باالدستی
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نمودارراهبردهشتم
بهبودوتعالیسازمانی

اعتالیجایگاهونقشمرکزدرنسبتبامساجد

ارتقاء و تثبیت 
سرمایه سخت افزاری مرکز

ارتقاء و تثبیت
 سرمایه انسانی مرکز

ارتقاء دقت، سرعت و کیفیت 
پاسخ گویی به مطالبات مساجد از مرکز

ارتقاء جایگاه و معرفی مرکز در بین مساجد، 
افکار عمومی، نهادها و دستگاه ها

تعریف شفاف و معرفی خدمات 
مرکز نسبت به مساجد

ارتقاء نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی 
مرکز  در نسبت با مساجد

طراحی نظام رصد، پایش و 
ارزیابی عملکرد مساجد

بهبودوتعالیسازمانی
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راهبرداول؛توانمندسازی«
ائمهجماعاتوسایر
کارگزارانمساجد
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همگان خوب می دانیم که حرکت به سمت آرمان مسجد تراز اسالمی، مستلزم 
حضور مؤثر و ایفـــای نقش امام جماعت و کارگزارانـــی متعهد و توانمند در 
مسجد است. نقش محوری امام جماعت به  عنوان مدیر طبیعی مسجد و راهبر 
برنامه ها و فعالیت های مسجد مورد تأکید و توجه می باشد. لذا در گام نخست، 
طراحی دقیق و نظام مند مسیر برای شناسایی، جذب، آماده سازی و استقرار 

ائمه جماعات، متناسب با گونه و سطح مساجد هدف، مدنظر است. 
پیش بینی نظام آموزشـــی برای ائمه جماعات و پیاده سازی فرآیند آموزش 
و ارتقاء، و در نهایت، خدمات تکریمی و پشـــتیبانی ائمه جماعات به صورتی 
هدفمند، در قالب سامانه ی مربوطه نیز در این راهبرد پیش بینی شده است. در 
عین حال، سایر کارگزاران مسجد، شامل اعضای هیأت امنا و خادمین مساجد 
هم با رویکرد ساماندهی، اعتباربخشی، آموزش و ارتقاء مهارت ها، با مالحظاتی 

در دستور کار قرار گرفته اند. 
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توانمندسازیائمهجماعاتو
سایرکارگزارانمساجد

توانمندسازی
ائمهجماعاتوسایر
کارگزارانمساجد
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پیادهسازینظامنامهساماندهی،اعتباربخشیو
آموزشوارتقایهیئتامناوخدام

طراحیوتدویننظامنامهشناسایی،
جذبوآمادهسازیائمهجماعات

پیادهسازیفرایندشناسایی،جذبو
آمادهسازیائمهجماعات

طراحینظامنامهاستقرارائمهجماعاتبه
تفکیکگونهوسطحمساجد

طراحینظامنامهارزیابیعملکردائمه
جماعاتبهتفکیکگونهونوعمساجد

پیادهسازیفرآیندارزیابیعملکرد
ائمهجماعات

طراحینظامنامهیآموزشوارتقای
ائمهجماعات

پیادهسازیفرآیندآموزشوارتقای
ائمهجماعات

پیادهسازیفرآینداستقرارائمهجماعات

طراحیفرآیندوسامانهخدماتتکریمو
پشتیبانیائمهجماعات

پیادهسازیفرآیندوسامانهخدمات
تکریموپشتیبانیائمهجماعات

طراحینظامنامهساماندهی،اعتباربخشیو
آموزشوارتقایهیئتامناوخدام
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همانگونه که در نمودار باال مشاهده کردید، راهبرد توانمندسازی ائمه جماعات 
و سایر کارگزاران مساجد با هدف بهره مندی مساجد از حضور ائمه جماعات، 
امناء و خادمین متعهد و توانمند ذیل برنامه راهبردی دوم با محورهای زیر تهیه 

و تدوین شده است:

طراحی، تدوین و پیاده ســـازی نظام نامه و فرآیند شناسایی، جذب و  ●
آماده سازی ائمه جماعات

طراحی و پیاده سازی نظام نامه و فرآیند اســـتقرار ائمه جماعات به  ●
تفکیک گونه و سطح مساجد

طراحی و پیاده سازی نظام نامه و فرآیند ارزیابی عملکرد ائمه جماعات  ●
به تفکیک گونه و سطح مساجد

طراحی و پیاده سازی نظام نامه و فرآیند آموزش و ارتقای ائمه جماعات ●

طراحی و پیاده سازی فرآیند و سامانه خدمات تکریم و پشتیبانی ائمه  ●
جماعات

طراحی و پیاده سازی نظام نامه ساماندهی، اعتبار بخشی و آموزش و  ●
ارتقای هیئت امناء و خدام 

در این فصل با این راهبرد و اقدامات صورت گرفته ذیل آن بیشتر آشنا خواهیم 
شد.
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جذبواستقرارائمهجماعات
ارتقای مســـیر جـــذب و اســـتقرار ائمه جماعـــات، به عنـــوان ”یکی از 
اصلی ترین”مأموریت های مرکز همواره مورد توجه سیاســـتگزاران و دست 
اندرکاران بوده است. بر این اساس، عالوه بر طراحی سامانه ی جذب و گزینش 
با اقتضائات جدید مرکز، عملیات وســـیعی در این راستا انجام شده است، من 
جمله: صدور 2030 حکم اعم از احکام یک ساله، سه ساله و پنج ساله برای ائمه 
جماعات از سال 90 تا 95. نکته شـــایان توجه اینکه از این تعداد احکام مورد 
اشاره، 765 امام جماعت برای اولین بار وارد مساجد استان تهران شده اند که 
با مالحظه ی حداقل تحصیالت سطح دو و برخورداری از توان و نشاط جوانی، 
معدل و تراز تحصیلی ائمه جماعات استان را افزایش داده، که نتایج مثبتی در 
مساجد هدف به دنبال داشته است. در این بین باید اشاره کرد که زمینه  و دالیل 
صدور حکم امامت، عمدتاً معطوف به تمدید حکم، استعفای امام، جابجایی از 
مسجدی به مسجد دیگر و جایگزینی بنا بر مصلحت و صیانت از قداست مساجِد 
هدف یا کهنسالی در حدی که مانع از انجام وظایف گردد، بوده است. هرچند 
که به شکل طبیعی، فوت ائمه محترم جماعات نیز در این میان سهمی داشته 
است. برای تحقق این هدف قریب به 900 فقره مصاحبه تخصصی با داوطلبان 

امامت جماعت در مساجد صورت پذیرفته است.
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طراحیوتدویننظامجامعرشدوارتقایکارگزارانمسجد
نظام جامع رشد و ارتقای کارگزاران مســـجد، با بیان کلیات، اهداف، اصول، 
فرآیند، ساختار، سازمان و برنامه ی کار )نگاشت نهادی و الزامات پیاده سازی( 
و ارائه ی نقشه ای کامل، مسیر را نسبت به ایجاد، تثبیت و ارتقای بایسته های 
هویتی در بدنه ی سرمایه ی انســـانی مرتبط با مسجد )کارگزاران مسجد( از 
طریق طراحی، اجرا، بازخوردگیری و بروزرسانی فرآیندها و برنامه های رشد و 
ارتقایی هموار می نماید. به  عبارت دیگر، به وسیله ی این نظام، امکان پیگیری 
رشد و ارتقای مورد نیاز کارگزاران مسجد فراهم آمده و انتظار می رود با اجرای 
آن، شاهد تقویت جایگاه های تعریف شده، افزایش انگیزه ، دانش و مهارت های 

عمومی و تخصصی مورد نیاز برای امام، امنا و خادم باشیم.

تدویننظامنامهیارزیابیعملکردائمهجماعاتوکارگزارانمساجد
در مورد اهمیت ارزیابی روندی و نظارت و اشـــراف مستمر مرکز بر عملکرد 
کارگزاران مســـاجد، با حفظ حریم خانه های خـــدا، دالیل عقلی، منطقی و 
مدیریتی فراوانی وجود دارد. از منظر درون تشکیالتی نیز،”ارزیابی عملکرد 
ائمه محترم جماعات و کارگزاران مســـاجد”، در کنار رسیدگی و حل و فصل 
اختالفات و مشکالت پیرامونی مساجد، سهم عمده ای از مأموریت های درجه 
اول و توان و ظرفیت تشـــکیالت را طی سال های گذشـــته تاکنون، به خود 
اختصاص داده اســـت. به همین منظور، طراحی و تدوین نظام نامه ای ناظر بر 
میدان، مبتنی بر بن مایه ی تجمیع تجربیات تشکیالت و با بهره گیری از خرد 
جمعی و نگاه کارشناســـی، نیاز ضروری و جدی بوده که به فضل الهی، تأمین 

شده و در دسترس قرار گرفته است.
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اجرایششطرحگستردهینظرسنجیوافکارسنجیدرسطح
ائمهجماعاتوخدام

تردیدی نیســـت که ورود به فرآیند پیچیده تعامل، آموزش و توانمندسازی 
کارگزاران مساجد، مستلزم شـــناخت دقیق از دغدغه های ذهنی، ارزش ها و 
باورهای مخاطب است. لذا طی 5 سال، 4 دوره نظرسنجی با جامعه ی آماری 
گســـترده از ائمه محترم جماعات و دو دوره نظرســـنجی با جامعه ی آماری 
گسترده از خدام اجرایی شده است. رویکرد محوری در ارتباط با ائمه جماعات، 
سنجش میزان رضایت اعزه از نحوه ی ارائه ی خدمت به ایشان در ستاد مرکزی 
و نواحی بوده است که به شـــکل طبیعی، شناخت دقیق تر نقاط قوت و ضعف 
از منظر مخاطبان اصلی و فراهـــم نمودن مجال اصالح فرآیندهای مدیریتی 
تشکیالت را در پی داشته است و لیکن در مورد خدام، مستندسازی وضعیت 

هویتی و دغدغه های شخصی و ذهنی ایشان مدنظر قرار گرفته است.

تدویننظامنامهیسطحبندیوگونهشناسیمساجد
فقدان سطح بندی علمی و گونه شناسی نظام مند، از جمله کاستی های مشهود 
در برنامه ریزی های معطوف به ارتقای جایگاه مســـاجد محسوب می گردد. از 
سوی دیگر تعیین سطح و گونه ی مســـاجد، نسبت مستقیمی با چگونگی و 
ماهیت منعطف اجرای نظام نامه ی ارزیابی عملکرد کارگزاران مســـاجد پیدا 
می کند. لذا این نظام نامه، با استفاده از پشتیبانی علمی کارشناسان ارشد فعال 
در میز تخصصی مسجد، مستقر در دانشگاه امام صادق  و با همت ارکان 
مرتبط داخل تشکیالت، طراحی و تدوین شده و جهت بهره برداری آزمایشی، 

در اختیار نواحی هفده گانه استان قرار گرفته است.
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اجرایبرنامههاینظارت،ارزیابیروندیوناظربراختالفاتمساجد
از سال 1390، عالوه بر 17 ناحیه ی اســـتان، در مجموع 850 فقره ارزیابی 
میدانی و بررسی تخصصی منجر به تهیه ی گزارش تفصیلی از مساجد هدف، 
در ستاد مرکزی انجام شده است. سرکشـــی به مساجد و ارزیابی از وضعیت 
فعالیت کارگزاران و ائمه جماعات و باالخره تهیه گزارش میدانی در خصوص 
پرونده های ارجاعی مســـاجد، نیز یکی از مأموریت های اصلی و برنامه های 
جاری و مستمر مدیران نواحی 17 گانه محسوب می شود که پس از رسیدگی به 
پرونده های اختالفی و حل و فصل مشکالت داخلی و پیرامونی مساجد، رتبه ی 

دوم اختصاص وقت مفید در نواحی را از آن خود نموده است.
در همین ارتباط، سامانه ی هوشمند و تلفنی ارتباط مردمی )61943(، پس 
از راه اندازی در سال 1392، عالوه برگسترش ارتباطات مستقیم نمازگزاران با 

مرکز، دایره ی نظارتی ستاد را نیز گسترش داده است.

رسیدگیوحلوفصلاختالفاتوصیانتازقداستمساجد
رســـیدگی و حـــل و فصل اختالفـــات داخلـــی و بیرونی مســـاجد که 
عمدتاً ناشـــی از اختالف ســـلیقه میان مؤمنین اســـت، از نظر اختصاص 
وقت،”پرحجم ترین”حوزه ی اقدام در نواحی 17 گانه و حساس ترین عرصه ی 
فعالیت مرکز در ســـتاد مرکزی است. از شـــهریورماه سال 93، در قالب یک 
کمیته ی فرابخشی تحت عنوان”کمیته ی صیانت”، متشکل از ارکان تخصصی 
ستادی و ناحیه،مشـــکالت رصد و بررسی می شود و به تدریج از ظرفیت های 
شخصیت های حقیقی و حقوقی امین و مجرب برون تشکیالتی نیز، به اقتضای 
مصادیق مطروحه، بهره برداری می گردد کـــه بعضی از این موارد مصادیق با 
موفقیت منجر به اتخاذ تصمیم و اقدام نهایی شده، تعدادی در حال پیگیری 



46

بوده و شماری نیز مستلزم ارجاع به ســـایر نهادهای مسئول هستند.  البته 
درصدی از مصادیق نیزعلی رغم تالش مرکز، به دالیل متنوع تاکنون موفق به 

حصول نتیجه نشده است.
از ســـوی دیگر، با هدف هم افزایی بیشـــتر میان پایگاه های بســـیج، امام 
جماعت و امنای مســـاجد از تاریخ دهم دی ماه 1391، ذیل کمیته ی اجرایی 
تفاهم نامه  منعقد شـــده، کارگروهی متشکل از نمایندگان مرکز و سپاه تحت 
عنوان”پیشگیری و صیانت”شکل گرفته تا پرونده های دشوارتر در این حوزه 
مورد بررسی دقیق تر قرار گیرند. به فضل الهی و به لطف همکاری صمیمانه ی 
ارکان سپاه، باید اذعان نمود که شرایط حاکم میان پایگاه ها و مساجد به هیچ 
وجه با وضعیت سال های گذشته قابل قیاس نیست، به گونه ای که مشکالت 

به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده است. 
همچنین، اختالفات میان مرکز و سازمان اوقاف و امور خیریه، موجب شده بود 
به تبع، موارد اختالفی مساجد با اوقاف که عمدتاً ناظر به مشکالت و اختالفات 
پیرامون رقبات بود، معطل مانده و شرایط نامناسبی در این عرصه بوجود آید. 
پس از انعقاد تفاهم نامه ی همکاری با اداره کل اوقاف و امور خیریه اســـتان، 
کارگروه مشترکی برای رسیدگی به مشـــکالت مورد اشاره، ذیل تفاهم نامه 
تشکیل شد که از مردادماه سال 1392 تا تیرماه سال1395 با برگزاری جلسات 
متعدد و تصویب مصوبات مورد نیاز، پرونده ی تعدادی از  مساجد مختومه شده 

است.

معاضدتحقوقی
نیاز کارگزاران مساجد به اشراف درحوزه قوانین و مقررات موضوعه و برداشت 
اشتباه در خصوص مصونیت حقوقی کارگزاران مساجد به دلیل تبرعی بودن 
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حضور و خدمت در مساجد، باوجود اهتمام مرکز بر امر مهم آگاهی بخشی در 
این خصوص، موجب شده است که در مصادیقی مثل نحوه تعامل امام جماعت 
و امنا با یکدیگر و باألخـــص این دو رکن با خادم و همچنین در نحوه ی اداره ی 
رقبات مســـجد و در مواردی به دلیل اختالفات ملکی یا بروز حوادث منجر به 
خسارت، جرح، فوت و از این قبیل، مشکالت حقوقی و قضایی دامن گیر ارکان 
مسجد شود. لذا به شـــکل طبیعی در این حوزه نیز مرکز با تراکم پرونده های 
ارجاعی، به نســـبت زمان بر و طوالنی بودن روند رسیدگی در محاکم مواجه 
است. برخی اقدامات و خدمات انجام شده در این رابطه عبارتند از: رسیدگی 
حقوقی به پرونده های اختالفی، رسیدگی به پرونده های ارجاعی از دادسرای 
ویژه روحانیت، معاضدت و مشاوره ی حقوقی به مراجعین، معرفی نماینده ی 
حقوقی به مراجع قضایی، اداری و ثبتی، تألیف و انتشار کتاب مرجع:”مسجد 
در نظم حقوقی کنونی”، برای اولین بار در کشور، شامل: قوانین، مقررات وآرای 

قضایی مرتبط بامسجد.

ارسالبستهیآموزشـــیبهمساجد،باشعار”مدیریتمسجدیک
تخصصاست”

ضرورت و اهمیت توان افزایی و آموزش مهارت هـــای مورد نیاز ائمه محترم 
جماعات، امنا و خدام برکسی پوشیده نیست و عوارض اعمال نگاه هایی، دور 
از انتظار مخاطبان و نمازگزاران و یا بهره برداری حداقلی از ظرفیت بی کرانه ی 
خانه ی خدا به واسطه ی برخورد سطحی برخی ارکان مسجد با وظایف ذاتی و 
مسئولیت  های مترتب، )با شدت و ضعف و تنوعی که در حوزه ی مسجدداری 
کاماًل طبیعی است( کم و بیش مشاهده می شـــود. هر چند که در این میان، 
بسیارند جهادگران فرهنگی که با تجربه و تسلط کامل در محراب می درخشند 
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و در سایر بخش های مسجد، میدان داری می کنند.
در مسیر توانمندسازی کارگزاران مساجد، دشـــواری ها و پیچیدگی هایی 
از قبیل اســـتغنای کاذب، فقدان انگیزه ی کافی، حضور تبرعی، ارتباط غیر 
موظفی، تعصب بر رویکردهای سنتی، شئونات و تراز سنی یا شخصیتی، مکفی 
دانســـتن تجربیات فردی و...، وجود دارد که این همه، مرکز را برای اهتمام بر 
این امر سرنوشت ساز مصمم تر نموده اســـت. لذا روشی که برای دستیابی به 
اهداف مدنظر برگزیده شده است، تقدیم”دفترچهیبرنامههاوخدمات
آموزشی”مرکز به همه ی مساجد استان است تا ائمه جماعات، امنا و خدام بنا 
بر میل، نیاز و فرصت خود، در دوره های مربوطه ثبت نام نموده و در این حرکت 

فراگیر مشارکت نمایند.
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برنامههاوخدماتآموزشیائمهجماعات

الف( آشنایی با طرح فیضیه
در طرح”فیضیه”، که با موضوع توانمند ســـازی و ارتقای امور درســـی ائمه 

جماعات تعریف شده است، اقدامات زیر مورد توجه می باشد:
اجرای آزمون تکمیل نواقص تحصیلی )مقدمات و سطح( ●
برگزاری کالس های فشرده ی درسی با آزمون اختصاصی  ●
برنامه ریزی تحصیل غیرحضوری سطح 2 و 3  ●
تشکیل پرونده ی حوزوی و برخوردارسازی از کد مرکز مدیریت حوزه  ●
برگزاری آزمون های شفاهی مقدمات، سطح 1، 2 و 3  ●
برپایی کرســـی درس خارج”فقه المسجد”با قبول زحمت آیت اهلل  ●

اراکی که از سال 92 آغاز شده و ادامه دارد.
برنامه ریزی جهت برپایی کرسی دروس خارج فقه اصول و تفسیر  ●
جذب ائمه جماعـــات جهت ادامـــه ی تحصیل در رشـــته ی  ●

تخصصی”تبلیغ”در سطح 2و3، با ارائه ی مدرک حوزه ی علمیه قم و 
راه اندازی دیگر رشته های تخصصی حوزوی 

حمایت و هدایت پایان نامه های سطح 3 و 4 حوزوی ائمه جماعات،  ●
باموضوعات مرتبط به مسجد 

فراخوان دریافت، داوری و ارزیابی آثار و تولیدات پژوهشـــی ائمه  ●
جماعات 

اشتراک فصلنامه های تخصصی ویژه ی ائمه  جماعات مستعد  ●
اطالع رســـانی آخرین تحوالت و تولیدات حوزه ی نشر و پژوهش با  ●

محوریت مسجد 



50

برنامه ریزی و اجرای دوره ی آموزشی”روش پژوهش و تحقیق” ●

د( آشنایی با طرح هادیان
 در طرح”هادیان”، که با موضوع آموزش های عمومی و تخصصی تعریف شده 

است، اقدامات زیر مورد توجه بوده است:
برگزاری دوره های نیم روزه ی آموزش های مهارتی، به صورت غیر  ●

متمرکز در سطح نواحی
تولید و ارسال دو بسته ی آموزش با موضوعات روش تحلیل سیاسی  ●

و جریان شناســـی سیاسی با ســـبک نوین، ویژه ی ائمه جماعات، با 
عنوان”رهنمون”. 

برگزاری جلســـات آموزش حضوری و غیرمتمرکـــز پیرامون  ●
موضوعات بسته های رهنمون ویژه ائمه جماعات

برگزاری و انجام آزمایشـــی آموزش های محلـــه ای با محوریت  ●
شوراهای ائمه جماعات در محالت

برگزاری درس اخالق ناحیه ای ویژه ی ائمه جماعات هر ناحیه ●
برگـــزاری دوره ی آموزش های تخصصی بیان تفســـیر با گرایش  ●

مسجدی در اسفندماه سال 94، با همکاری مؤسسه”تمهید”برای ائمه 
جماعت برگزیده

برگزاری دوره ی آموزش های تخصصی بیـــان احکام، با گرایش  ●
مسجدی 

برگزاری دوره ی آموزش های تخصصی فرق و ادیان  ●
برگزاری دوره ی آموزش های تخصصی امامت و مهدویت  ●
برگزاری دوره ی آموزش های تخصصی مدیریت مسجد ●
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رهتوشههایمناسبتیوفیشهایسخنرانیموضوعی
افزایش سطح معلومات و اطالعات مخاطبان مساجد، علی الخصوص جوانان 
در زمینه های مختلف، از جملـــه در زمینه های معارفی و مذهبی، حتی اگر از 
عمق زیادی برخوردار نباشـــد، موجب باال رفتن تراز توقعات از میزان اشراف 
علمی - محتوایی ائمه محترم جماعات و خطباء شده است. این در حالی است 
که برخی از اعزه به دلیل مشغله های جانبی یا دالیل دیگر، از اختصاص وقت 
کافی به مطالعه ی منابع امین محروم مانده اند. این در حالی است که طرح بحث 
و سخنرانی  با مضامین نو و جذاب، یک مطالبه ی جدی در فضای مساجد است. 
تولید 73 عنوان فیش  سخنرانی و ره توشه ی  مناسبتی، تاپایان سال1395یکی 
از اقدامات اساســـی مرکز در حوزه توانمند سازی محتوایی ائمه جماعات به 

شمار می رود.

سفارشوتولیدمقاالتکاربردیوپژوهشی
نظر به خالء جدی موجود در فضای پژوهش های حوزوی و دانشـــگاهی و با 
هدف تأمین و گسترش مبانی نظری با موضوع مسجد، طی سال های گذشته، 
صدها عنوان مقاله ی سفارشی یا تولیدی در دسترس ائمه محترم جماعات و 
عالقمندان قرار گرفته است. چنانکه عالوه بر انتشار مقاالت برگزیده به صورت 
کتاب، در حال حاضر، بالغ بر 1200 مقاله نیز روی پایگاه تخصصی مسجد به 

آدرس:  www.masjed.ir   و در فضای مجازی ارائه شده است.

شناسایی،تهیهوتوزیعکتبتأمینی
دسترسی ائمه محترم جماعات به جدیدترین کتب منتشر شده و همچنین 
گلچین منابع موجود در بازار نشـــر با رویکرد موضوعی و مناسبتی، از اهمیت 
زیادی برخوردار است. ناظر بر این نیاز، مرکز کوشیده است در حد توان، بضاعت 
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و مقدورات خود در قالب بســـته های محتوایی، اقدام به تهیه و توزیع چنین 
کتبی بنماید. در این راستا، طی چهار سال گذشته، 45 عنوان کتاب شناسایی، 

خریداری و به حضرات هدیه داده شده است.

تدوینکتابوجزوهباموضوعاتموردنیازائمهجماعات
با هدف تولید محتوای مورد نیاز ائمه جماعات، در موضوعات و مناسبت هایی 
که منابع در دسترس و متناسب احصاء نشـــده است، عقد قرارداد و سفارش 
تدوین به محققان و پژوهشگران، با تراز علمی قابل قبول صورت پذیرفته که 
این امر طی چهار سال، منجر به انتشار 38 عنوان کتاب تألیفی یا تولیدی شده 

است.

نشریهمسجد
انتشار نشریه ی”مسجد”، از سابقه ی زیادی در مرکز رسیدگی به امور مساجد 
برخوردار اســـت. در دوره ی جدید مدیریتی مرکز تالش شده است از طریق 
نظرسنجی و رضایت سنجی مخاطبان، بازنگری در محتوا و کاربردی شدن این 
نشریه، این محصول فرهنگی- محتوایی نمره قابل قبولی را از دیدگاه مخاطبان 
بدست آورد. در نشریه ی مســـجد تالش می شود با انتقال تجربیات موفق در 
حوزه ی مســـجد داری و طرح مباحث نظری و تحلیل های مفید موضوعی و 

مناسبتی، محتوای غنی و به روزی در اختیار مخاطب قرار داده شود. 

سالنامهیمحراب
طراحی، چاپ و توزیع ســـالنامه ی مســـجد در میان ائمه جماعات، پیش از 
سال 1390 نیز مســـبوق به سابقه بوده است. لیکن آنچه که از سال 1391 در 
دســـتور کار مرکز قرار گرفت و به تدریج تکمیل شد، تولید سالنامه ای تحت 
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عنوان”محراب”، با هویت اختصاصی و محتوای تخصصی جهت استفاده ائمه 
محترم جماعات بود، به گونه ای که بتواند در طول سال، به عنوان کتاب کار و 
دستنامه، برنامه ها و اقدامات قابل انجام در مساجد را همراه با  محتوای مرتبط، 
در دسترس قرار دهد. به عنوان نمونه، ســـالنامه ی محراب در سال 1395، با 
رویکرد”سبک زندگی اسالمی، سبک بندگی”، اجماالً مشتمل است بر: مطالب 
مناسبتی، مباحث مربوط به نقش مســـجد در احیاء سبک زندگی اسالمی، 
مباحث مربوط به مسجد و بانوان، سیره ی علما، تفسیر موضوعی آیات مرتبط 
با سبک زندگی، پیشنهادهای برنامه ای و اجرایی مستمر و مناسبتی، مقاالت 
مسجدی، طرح های تعاملی مســـجد با خانواده، کودک و نوجوان، جوانان، 
بانوان، طرح ارتباط مسجد و مدرسه و برخی اطالعات ضروری مرتبط با مرکز 

که معموالً با بذل محبت و استقبال مخاطبان مواجه شده است.

همایشهایساالنهوسراسریائمهجماعات
طی 5 سال گذشته به طور متوسط، ســـاالنه دو نوبت اجالس سراسری برای 
ائمه جماعات استان تهران، عالوه بر همایش های موضوعی و مناسبتی متعدد 
ناحیه ای و شهرستانی برگزار شده است. در این برنامه های باشکوه که با هدف 
توانمند سازی، تقویت انسجام، هویت بخشی، تقویت روحیه ی اعتماد به نفس 
جهادگران فرهنگی به پشـــتوانه ی تجلی عظمت وحدت و همدلی در میان 
روحانیان و البته با رویکرد تبادل نظر، ارائه ی مباحث مفید و کاربردی، طرح و 
تحلیل مسائل روز در حوزه ی سیاسی و اجتماعی از سوی مسئوالن بلندپایه 
و صاحب نظران برگزار شده است، قریب به 1800 نفر از ائمه محترم جماعات، 
در هر نوبت شـــرکت کرده اند که در مصادیقی از مرز 2100 نفر نیز عبور کرده 
است. این در حالی است که بنا بر توضیحی که در بخش های قبلی ارائه شد، هیچ 
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عامل جذابیت تکمیلی، جز سرمایه ی پیوند عاطفی و اعتماد فی ما بین، پیوست 
جلســـات نبوده و حضور ما فوق رغبت و دلگرم کننده ی بسیاری از معنونین و 

معمرین، همواره زینت بخش این مجالس بوده است.

برنامههاوخدماتآموزشیخدامدرقالبطرح”کرامت”
در طرح”کرامت”، که مختص توانمندسازی خدام تعریف شده است، اقدامات 

زیر مورد توجه بوده است:
برگزاری کالس های آموزشی غیر متمرکز در سطح نواحی ●
تولید و ارسال دو بسته ی آموزشی”کرامت” برای استفاده ی خدام  ●

در مساجد استان، با موضوعات: »بهداشت عمومی مساجد« و »امنیت 
و حفاظت فیزیکی مسجد«

برگزاری دوره تخصصی کوتـــاه مدت با موضوع”آموزش ایمنی”با  ●
مشارکت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

زمینه سازی تحصیل در مقطع کاردانی”رشته ی خدمت مسجد”در  ●
دانشگاه جامع علمی کاربردی

تولید فصلنامه تخصصی-آموزشـــی خدام مساجد و خانواده های  ●
شریف آنها با عنوان”کرامت”

برنامههاوخدماتتوجیهیامنادرقالبطرح”امین”
در طرح”امین”، که با هدف توانمندسازی اعضای هیئت امنای مساجد تعریف 

شده است، اقدامات زیر مورد توجه بوده است:
برگزاری جلسات متعدد توجیهی امنا در سطح ستاد و نواحی ●
تهیه، تدوین و تولید بســـته آموزشی- تکریمی امین ویژه اعضای  ●

هیئت امنای مساجد
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برگزاری جلسات غیر متمرکز در سطح نواحی، با ارائه ی بسته های  ●
آموزشی”امین”

تولید فصلنامه تخصصی-آموزشی اعضای هیئت امنای مساجد با  ●
عنوان”امین”

دوره ی آموزش های تخصصی کوتاه مـــدت )به عنوان نمونه دوره  ●
آیین نامه مالی و استقرار نظام مالی به صورت گسترده برای مسئوالن 
امور مالی در هیأت امنای مساجد از سال 93 برگزار شده و تاکنون ادامه 

دارد(
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برنامههاوخدماتآموزشیبرایخانوادهیمکرمائمهجماعاتو
خدامدرقالبطرح”تعالی”

طرح”تعالی”، با هدف تکریم و اعتالی هویتی خانواده ی محترم ائمه جماعات 
و کارگزاران مســـاجد تعریف شده و اقدامات آموزشـــی، حمایتی، تعاملی و 

مشاوره ای زیر را مورد توجه قرار داده است: 
تامین نشریه”خانه خوبان”، ویژه ی خانواده ائمه جماعات  ●
طراحی و تولید بسته های آموزشی تعالی خانواده ●
طراحی اردوی یک روزه، ویژه ی اعضای خانواده ی ائمه جماعات ●
برگزاری مســـابقه ی کتابخوانی، ویژه ی همسران و فرزندان ائمه  ●

جماعات.
فراهم نمودن سازوکار حمایت  و پشتیبانی درسی و علمی از فرزندان  ●

ائمه جماعات و خدام
ارائه ی بســـته ی محتوایی و محصوالت آموزشی ویژه ی خانواده  ●

مکرم خدام
طراحی و چاپ فصلنامه با عنوان”خانه کرامت” ویژه خانواده خدام ●

طراحیوعملیاتیسازیفرآیندتکریموپشتیبانیازائمهجماعات
هرچند پشتیبانی مالی از ائمه ی محترم جماعات و خدام معزز، متکی به بنیه ی 
مردمی- مسجدی است و حفظ مبنای مانای ارتزاق ائمه ی محترم جماعات از 
خوان پربرکت و ُحریت بخش َکَرم حضرت بقیه اهلل االعظم کاماًل موضوعیت 
دارد، در عین حال، این عزیزان به حمایت های مادی و معنوی مکمل نیز نیاز 
دارند. لذا مرکز طی پنج سال گذشـــته تالش کرده است با طراحی فرآیندی 
مبتنی بر ضرورت های بر زمین مانده و در دایـــره ی توان، ظرفیت و بضاعت 
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محدود خود، با تمرکز بر مخاطب اصلی، یعنی ائمه محترم جماعات، خدمات 
متنوع تکریمی، پشتیبان، حمایتی، عاطفی و هویتی را که اغلب بی سابقه و در 
برخی موارد معدود، با اصالح رویکرد نسبت به روال گذشته همراه بوده است 

را ارائه نماید.

خدماترفاهی-تکریمیبامحوریتخانوادهمکرمائمهجماعات
برگزاری اردوهای تفریحی - خانوادگی ائمه جماعات، طی 4 ســـال، که در 
مجموع، قریب به 1600 خانواده از آن بهره مند شـــده اند از اهم برنامه های 
محور فوق است. در این اردوها، عالوه بر برنامه های فرهنگی مرسوم، امکانات 
متنوع ورزشی و بازی به تفکیک گروه های سنی و جنسیتی برای استفاده ی 
اعضای خانواده ها، همراه با دوچرخه سواری، تیراندازی با کمان و تفنگ بادی 
برای خانم ها و آقایان، اســـتخر برای خانم ها و آقایان، پخش فیلم منتخب در 
سالن مجهز و ماهی گیری خانوادگی در فضایی مفرح تدارک دیده شده است. 
همچنین در این محور، تکریم همسران ائمه جماعات و تشویق فرزندان ممتاز 

ایشان برای اولین بار در دستور کار قرار گرفته و اجرایی می شود.

اختصاصامکاناتاقامتیدرمشهدمقدس)مجتمعوالیت(
 اختصاص امکانات اقامتی و پذیرایی رایگان در مشهد مقدس )مجتمع والیت(، 
متناسب با شئونات خانواده ائمه محترم جماعات، با اعتباری بالغ بر 21 میلیارد 
ریال، موجبات رضایت اعزه را تحت عنایات خاصه حضرت ثامن الحجج علیه 

السالم فراهم نموده است

حمایتمالیغیرمستقیم
پرداخت وام ضروری قرض الحســـنه به ائمه جماعات متقاضی، از 50 تا 200 
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میلیون ریال، با عقد تفاهم نامه و سرمایه- گذاری مشترک با بانک قرض الحسنه 
مهر عملیاتی شده و در حال حاضر، بدون نیاز به سرمایه گذاری جدید، از محل 
بازپرداخت وام ها، به متقاضیان جدید خدمت رسانی می شود. بیمه ی تکمیلی 
ائمه جماعات استان نیز، در ابتدای دوره ی مدیریتی جدید، با ابتکار و پیگیری 
مرکز و همکاری قابل تحســـین مرکز خدمات حـــوزه علمیه، برای اولین بار 

عملیاتی شده که در حال حاضر به سایر روحانیون تسری یافته است.

عیادتازائمهجماعاتبیمار
یکی از جلوه های تکریم، سرکشی و عیادت از ائمه محترم جماعاتی است که یا 
به دلیل بروز حوادث و بیماری هایی که طول درمان دارند و یا به دلیل کهولت 
سن و بیماری های طبیعی ناشی از آن، امکان حضور موقت یا دائمی در مسجد را 
از دست می دهند. در چنین مواردی، گاه مشاهده می شود که در فضای مسجد، 
غفلتی نسبت به امام صورت می پذیرد و توقع نوعی قدرشناسی و توجه عاطفی 
در امام و خانواده ی وی وجود دارد، تا در کنار عوارض روحی و هزینه های مالی 
که به بیمار تحمیل می شـــود، جبرانی صورت گرفته باشد. لذا، عیادت از ائمه 
جماعات بیمار در سه سطح رییس مرکز، نماینده ی ستادی مرکز یا مدیران 
نواحی در دستور کار قرار گرفته که ماحصل آن ، ده ها مورد عیادت در سال، به 
عنوان برنامه ی جاری و اولویت دار است و هر از گاهی در قالب تقدیم هدایایی، 
متناســـب با ضرورت و نیاز مخاطب، به فضل الهی گشایش هایی نیز صورت 

پذیرفته است.

تسهیالتورزشی
اختصاص سانس های استخر، ویژه ی استفاده ی ائمه جماعات و فرزندان ذکور 
ایشان با پراکندگی و تنوع نقاط هماهنگ شده در تهران و برخی شهرستان های 
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استان، با استقبال عالقمندان روبرو شده و از سال 1391 تاکنون در نوبت های 
هفتگی و به صورت مستمر ادامه داشته است. هرچند که توجه علما به مقوله ی 
مهم ورزش و گسترش کمی استفاده از امکانات فراهم شده، هنوز به اقدامات 

ترویجی و فرهنگ ساز نیاز دارد.
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الگوسازی از آن جهت که بستر رشد و تعالی مساجد را با ارائه ی تصویری عینی 
و ملموس از نمونه های موفق و نزدیک به افق تعیین شده فراهم می سازد، یکی 
از کارسازترین اقدامات محسوب می شود. در این راهبرد، مساجد موفق و الگو، 
از دو منظر مورد توجه قرار می گیرند؛ نخست اینکه مرکز در مواجهه با چنین 
مساجدی، رویکردی متناســـب اتخاذ نموده و به تقویت ویژگی های مثبت و 
جنبه های الگویی آنها خواهد پرداخت و در بُعد دیگر، معرفی ویژگی های این 
مساجد به سایر مساجد، می تواند زمینه ی الزم را برای انگیزه بخشی و حرکت 
ارتقایی فراهم آورد. در این مسیر، تنظیم نظام شاخص های مساجد الگو برای 
ایجاد فهم مشترک و سپس شناسایی مصادیق، در دستورکار قرار گرفته است.
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معرفی و انتشار 
ابعاد و ویژگی های 

مساجد الگوی 
منتخب در بین 

سایر مساجد

تقویت و 
بهسازی 
مساجد 
الگوی 
منتخب

تنظیم نظام 
شاخص های 

مسجد الگو

شناسایی 
مساجد الگو 

در سطح 
استان تهران

تحققالگوهاییشایستهدرمسیرمسجدترازاسالمی

الگوسازی

الگوسازی

اهم محورهای راهبرد الگوسازی حسب نمودار باال با هدف تحقق 
الگوهایی شایسته در مسیر مسجد تراز اسالمی به شرح زیر است:

تنظیم نظام شاخص های مسجد الگو ●

شناسایی مساجد الگو در سطح استان تهران ●

معرفی و انتشار ابعاد و ویژگی های مساجد الگوی منتخب در بین سایر  ●
مساجد

تقویت و بهسازی مساجد الگوی منتخب ●
در راستای اجرایی سازی، محورهای راهبرد، موارد زیر سرلوحه فعالیت دست 

اندرکاران قرار گرفته است:

برگزاریجشنوارهیفراخوانایدههایمسجدی)فام(
مساجد به شدت نیازمند پشتیبانی تئوریک در زمینه ایده های نو، برای انطباق 
با نیازهای امروز جامعه و الگوســـازی از تجربیات موفق هستند. از مهمترین 
راهکارهای پیشرفت و ارتقاء سطح کیفی وکمی در حوزه فرهنگ، کمک گرفتن 
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از صاحبان فکر و نظر می باشد. به این معنی که در مرحله ی قبل از برنامه ریزی، 
افکار و ایده های افراد خارج از فضای کاری گرفته شود تا ابعاد نادیده از مسئله، 
برای برنامه ریزان روشن گردد. در ارتباط با مسجد نیز که اداره ی آن توسط خود 
مردم انجام می شود، باید به سراغ خود ایشان رفت و بهترین برنامه ها را از گوشه 
و کنار کشور جمع کرد و در اختیار دیگران قرار داد. در این صورت، هم از اجرایی 
بودن برنامه مطمئن هستیم و هم می توان تجربیات عملی و شکل اجرا شده ی 
برنامه را به عنوان الگوی عملی، در معرض دید همگان قرار داد. اولین، دومین و 
سومین فراخوان ایده های مسجدی،طی سه سال پی در پی، با دریافت قریب 
به 1500 ایده ی قابل استفاده، امیدهای زیادی را برای احصاء، تولید، تجمیع 
و در دسترس قرار دادن ایده هایی با ظرفیت تحولی مساجد، ایجاد نموده است. 
اختتامیه ی جشنواره ی اول در تهران و اختتامیه ی جشنواره ی دوم در شهر 
مقدس قم با حضور صاحبان ایده های برتر برگزار شده و دریافت آثار جدید در 

قالب جشنواره ی سوم، تاپایان سال1395 ادامه داشت. 

باشگاهایدهپردازانمسجدیدرفضایمجازی)بام(
سامانه ی الکترونیکی باشـــگاه ایده  پردازان مسجدی در قالبی جدید )ویکی 
پدیای بومی شـــده(، هم زمان با روز جهانی مسجد در سال 1394 افتتاح و از 
قابلیت ارائه ی دسته بندی شده ی ایده ها برای عالقمندان و دریافت ایده های 
جدید برخوردار اســـت. این سامانه، عالوه بر نشـــانی و دامنه ی اختصاصی  

masjedidea.ir  از طریق پایگاه تخصصی مسجد نیز در دسترس قرار دارد.

دیداربامعنونین
75 فقره برنامـــه ی دیدار و تکریم در محل بیت شـــریف معنونین، با حضور 
رییس مرکز و 186 فقره برنامه ی دیدار از همین دســـت با حضور نمایندگان 
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ستاد مرکزی و اهتمام مدیران نواحی وابسته به مرکز در همین راستا، از یک 
سو نشـــان دهنده ی اراده جدی تشکیالت برای اشراب از سرمایه ی ارزشمند 
تجربیات بزرگان در مدیریت مســـجد، تجمیع و انتشـــار الگوهای موفق در 
ساحت های مختلف مســـجدداری و حاوی این پیام به طالب و ائمه جماعات 
جوان اســـت که با توجه به اهمیت بهره برداری از ظرفیت وجودی بزرگان، 

ادامه ی مسیر خدمت در سنگر محراب را با گام های استوارتری بردارند.

مصاحبههایانکشافیباپیشکسوتان
از آنجاییکه در برنامه های دیدار رسمی با معنونین، مجال طرح برخی سؤاالت 
راهبردی و دریافت دیدگاه ها و نظرات اعزه فراهم نمی گردد، در اقدامی مکمل، 
ضمن مراجعه ی مجدد به حضرات، یک تیم مستندساز، در جلسه ای مفصل، 
با طرح حداقل 30 سوال کلیدی در قالب مصاحبه ی انکشافی، به ثبت و ضبط 
پاسخ های راهگشای مخاطبان می پردازد. تا پایان سال 95، 80 فقره مصاحبه ی 

انکشافی با معنونین و پیشکسوتان ائمه جماعات به سرانجام رسیده است.

نهضتقرآنیمساجدوتجلیلازفعاالنقرآنی
ترویج فعالیت های قرآنی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری)دامت برکاته( 
بوده است. به شکل طبیعی، مساجد، بهترین و مهیاترین پایگاه برای فعالیت 
در این رابطه هستند. در شرایطی که توجه به این امر مهم و اهتمام به برگزاری 
کرسی های تالوت و تفسیر در مساجد استان در حد انتظار نبوده است، مرکز 
تصمیم گرفت فراتر از ارائه ی طرح های جدید و در نظر گرفتن پشتیبانی مالی 
به عنوان مشوق، با شناسایی و معرفی مساجد و ائمه جماعات موفق در زمینه ی 
فعالیت های قرانی، عماًل راهبرد الگوسازی را برای اشاعه و فراگیرشدن فضای 
قرآنی در مســـاجد برگزیند. به فضل الهی از زمان آغاز نهضت قرآنی در سطح 
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مساجد استان )فاز اول در ســـال 93 و فاز دوم در سال 94(، نتیجه ی حاصل 
شده، فعال شدن 400 کرســـی تالوت، 1500 کرسی تفسیر آیات منتخب و 
500 کرسی تفسیر ترتیبی بوده که باوجود رشد چشمگیر، هنوز با تراز مطلوب 

فاصله ی زیادی دارد.
طی سال های گذشته، ســـه نوبت تجلیل از ائمه جماعات فعال و موفق در این 
رابطه صورت پذیرفته که آخرین و باشکوه ترین آن در قالب اجالسی با حضور 
قریب به 600 نفر از ائمه جماعات و فعاالن قرآنی مســـاجد، در سال 1395 در 

سالن همایش های صدا و سیما بوده است.

ترویجاقامهیجماعتصبحدرمساجدوهمایشپرچمدارانبهشت
احیای سنت حســـنه ی اقامه ی نماز جماعت صبح در مســـاجد، از جمله 
مطالبات رهبر فرزانه ی انقالب بوده که ترویج و توســـعه ی آن با دشواری ها و 
پیچیدگی هایی مواجه است و طیف وسیعی از مسائل من جمله تأمین امنیت 
و تردد امام جماعت تا اســـتقبال مردمی و همکاری خدام را در بر می گیرد. در 
این رابطه هم اگر چه در حد توان و بضاعت حمایت های مالی و مشوق هایی از 
سوی مرکز به صورت موردی در نظر گرفته شد، لیکن چاره ی کار در مطالبه ی 
مستمر، یادآوری و معرفی الگوی مساجد موفق به سایر مساجد و تجلیل از ائمه 
جماعات پیشرو اندیشیده شـــد. با این رویکرد و به پشتوانه ی همکاری و بذل 
محبت ائمه محترم جماعات و پیگیری پر حجم ستاد مرکزی و نواحی، تعداد 
مساجد اقامه کننده ی نماز صبح تا پایان سال1395 از مرز 1300 مسجد عبور 
می کند. در همایش پرچمداران بهشت، تجلیل از ائمه جماعات موفق در احیاء 
و اقامه ی نماز صبح در دستور کار قرار گرفت که  بحمداهلل با استقبال چشمگیر 

حضرات مواجه شد.
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ترویجشاخصهایامامجماعتالگو،متناسببامسجدتراز
پنجاه شاخص  و ویژگی  امام جماعت الگو، شامل احواالت شخصی، خلقیات، 
ســـلوک، منش اجتماعی و مدیریتی و... در سال 92 طراحی و تدوین شده که 
عالوه بر مرور مکرر در جلسات مشترک با ائمه محترم جماعات، در قالب های 
متنوع، از جمله به ضمیمه ی شیوه نامه های دهه ی تکریم و غباروبی مساجد، به 

کرات خدمت اعزه تقدیم گردیده است.

تقدیرازائمهجماعاتموفق
طی چهار سال گذشته، بالغ بر 450 نفر از ائمه جماعات موفق، با هدف الگوسازی 
مورد تقدیر قرار گرفته و در جلسات مختلف، علی الخصوص در ویژه برنامه های 

دهه ی تکریم و غباروبی مساجد و روز جهانی مسجد، تجلیل شده اند.

ترویجشاخصهایخادمالگووهمایشخادمانبهشت
ارتقای منزلتی و جایگاه هویتی خدام در صدر دغدغه های مرکز قرار دارد و با 
توجه به اینکه کلید حل و فصل بسیاری از مشکالتی که گریبان گیر مساجد 
هستند، در تغییر رویکرد خدام نهفته است، در عین حال، مشکالت معیشتی 
این قشـــر محروم و زحمت کش، خود مانع جدی برای انگیزه بخشی به ایشان 
محسوب می شود. بنابراین تعریف شاخص های خادم موفق و مطلوب با هدف 
الگوسازی و تقدیر از خدام نمونه، در شرایط فعلی، یکی از بهترین اقدامات قابل 

انجام محسوب می گردد.
در همین راستا طی سه سال متوالی )93 تا95( و برای اولین بار، مرکز مبادرت 
به برگزاری همایش سراسری خدام اســـتان تحت عنوان خادمان بهشت در 
مصالی بـــزرگ تهران و حرم حضرت عبدالعظیـــم  نمود که هر نوبت با 

استقبال قریب به 2000 نفر مواجه گردید. 
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فصلپنجم،راهبردسوم؛«
فرهنگسازی
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با نگاهی به وضعیت جامعه کنونی، به نظر می رســـد نقش مســـجد به عنوان 
نهادی حاضر در متن زندگی مردم و موثر در تمام شئون فرهنگی، اجتماعی، 
سیاســـی، اقتصادی و... آنچنان که در آموزه های دین مبین اسالم و سنت و 
ســـیره  تصویر گردیده، در ارزش ها، نگرش ها، رفتارها و باور مردم و مسئوالن 
متجلی نشده است. از این رو، با وجود دغدغه  های جدی موجود برای حرکت 
به سوی مسجد تراز اســـالمی، چنین مطالبه ای از سوی مخاطبان و صاحبان 
اصلی خانه های خدا و حتی از ســـوی گروه های مرجع، نســـبت به مساجد 
وجود ندارد. لذا »فرهنگ ســـازی«، با هدف ارتقای جایگاه مسجد و فرهنگ 
مســـجدی در ارزش ها، نگرش ها و رفتارهای نخبگان و عموم مردم، به عنوان 
یکی از راهبردهای اصلی مورد توجه قرار گرفته است تا از یک سو، مطالبه ای 
فراگیر را نسبت به نقش وکارکردهای مسجد رقم بزند و از سوی دیگر، همراهی، 
همکاری و مشارکت همگان را در جهت رشد و تعالی مساجد پدید آورد. در این 
خصوص، اصلی ترین محورهای پیش بینی شده، گونه شناسی، طبقه بندی و 
احصای ویژگی های مخاطبان، با هدف اثرگذاری مطلوب فعالیت ها و برنامه ها، 
و همچنین تعیین و به کارگیری روز آمدترین و مؤثرترین ابزارهای فرهنگی- 
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هنری می باشد. 
اهم محورهای راهبرد فرهنگ سازی به شرح زیر است:

گونه شناسی و طبقه بندی مخاطبان و احصاء ویژگی های آنان ●

تعیین ابزارها و قالب های مواجهه صحیح با مخاطبان و بکارگیری این  ●
ابزارها و روش ها

معرفی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی موفق مسجدی ●

معرفی فعالیت های نخبگانی مسجدی ●

تعیین ابزارها و قالب های مواجهه صحیح با نخبگان و بکارگیری این  ●
ابزارها و روش ها

گونه شناســـی و طبقه بندی نخبگان و گروه هـــای مرجع و احصاء  ●
ویژگی های آنان
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تولیداترسانهای

فرهنگسازی

ارتقاءجایگاهمسجدوفرهنگمسجدی
درارزشهاونگرشهاورفتارهاینخبگانوعموممردم
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یکی از چالش های بزرگ پیش رو در مسیر فرهنگ سازی برای سبک زندگی 
مسجدی و جلب توجه نخبگان و عموم مردم به ظرفیت های عظیم نهفته در 
نهاد دینی، اجتماعی و سیاسی مسجد، بی توجهی رسانه ها به این مقوله است. 
چنانکه در حوزه خبر، اساساً ذائقه ی خبری اصحاب رسانه و مخاطبان به گونه ای 
تغییر کرده است که رویدادهای مذهبی و در این مصداق، مسجدی، نهایتاً خبر 
درجه دو و سه محسوب می گردند و در حوزه ی برنامه سازی و تولیدات تصویری 
نیز رسانه ی ملی در میدان عمل، در حد انتظار میل و رغبتی به همکاری نشان 
نمی دهد و یا برای پخش آنچه که با استانداردهای رسانه ای تولید شده است، 
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مبالغ هنگفتی مطالبه می نمایـــد. در عین حال، مرکز تالش دارد در حد توان 
برای پر کردن این خالء بزرگ عالوه بر رایزنی با دســـت اندرکاران تولیدات 
رسانه ای، از طریق عقد قرارداد با مجموعه های خصوصی، اقدام به تولید الگویی 
در این زمینه نماید. ماحصل آنچه که بیان شد این است که عموم مردم و نسل 
جوان کشور، هرچند در مورد موضوعاتی مثل تعظیم شعائر الهی، مناسبت های 
دینی، نماز، حجاب و... از دامنه ی اطالعات باالیی به واسطه ی برنامه های متنوع 
رسانه ای برخوردارند، مع االسف در ارتباط با موضوع مسجد، حتی از احادیث 
و آیات و روایات درجـــه ی اول و تکان دهنده و انگیزه بخش پیرامون حضور در 
مسجد و خدمت به مسجد و جایگاه مسجد، کم اطالع و بعضاً بی اطالع هستند.

طی سه سال گذشته، تولید 35 عنوان کلیپ تصویری و تیزرهای فرهنگ ساز 
متنوع، تولید 18 عنوان فیلم مستند، شـــامل: مستند ائمه جماعات شهید، 
مستند ائمه جماعات موفق، مستند بلند با موضوع مسجداالقصی )به مناسبت 
روز جهانی مســـجد( و 80 مورد مصاحبه ی تصویری با ائمه جماعات معنون 
و پیشکسوت، با رویکرد انکشـــافی و تجربه نگاری و باالخره تولید 40 عنوان 
داستان کوتاه صوتی با مضامین مسجد و ســـبک زندگی، حضور در مسجد 
و خدمت به مسجد، مجموعه ی ارزشـــمندی را فراهم نموده است که پس از 
رایزنی های مفصل با صدا و ســـیما، امید می رود به تدریج در اختیار مخاطبان 

رسانه ی ملی قرار گیرد.

تشکیلدبیرخانهیدائمیستاددههیتکریموغبارروبیمساجد
از سال های گذشته، بنا بر ســـنتی زیبا و خداپسندانه،”دهه ی آخر ماه معظم 
شـــعبان”که دل های اهل ایمان برای تشرف به ضیافت الهی بیش از هر زمان 
دیگر می تپد ، به عنوان دهه ی غبارروبی مســـاجد کم و بیش مورد توجه قرار 
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گرفته و منشاء آثار و برکاتی بوده است.
مرکز رسیدگی به امور مساجد، از ســـال 1391، با اغتنام این فرصت و مقطع 
زمانی ارزشمند، تالش نمود به گونه ای فرهنگ ســـازی شود که هم زمان با 
غبارروبی از فضای کالبدی مســـاجد، غبار مظلومیت از مساجد و غبار غفلت 
و فراموشی از افکار عمومی و نخبگان، نسبت به اهمیت بی بدیل و کارکردهای 
متنوع این پایگاه های معنوی و الهی، در این مناسبت فرهنگ ساز زدوده شود. 
لذا با تشـــکیل دبیرخانه ی دائمی در مرکز و تشکیل ستادی فرا تشکیالتی، با 
مشارکت سایر دستگاه های پشـــتیبان مساجد، عنوان جدید:”دهه ی تکریم 
و غبارروبی مساجد”جایگزین شد که ثمرات این اقدام از سال 92 تاکنون، به 
تدریج و به شکل فزاینده ای در فضای مساجد و فضای عمومی جامعه مشاهده 

شده است.
برخی از اهداف مدنظر عبارتند از:

ایجاد نشاط معنوی و زمینه سازی استقبال شایسته از ماه مبارک  ●
رمضان، ماه میهمانی خدا

تبیین و معرفی کارکردها، ویژگی ها و جایگاه واالی مســـاجد در  ●
جامعه اسالمی

فرهنگ سازی، اصالح نگرش و تقویت مطالبات حقیقی عموم برای  ●
حرکت به سوی تحقق آرمان مسجد تراز اسالمی

برخی از اقدامات انجام شده در دبیرخانه ی دائمی ستاد، که هر سال  ●
ارتقاء پیدا کرده است:

پیگیری و اعمال سیاســـت اصلی که همانا مردمی کردن و به متن  -
مساجد بردن برنامه ها و فعالیت های مرتبط بوده است.

تدوین و توزیع شیوه نامه ی پیشنهادی برای ویژه برنامه های مساجد  -
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در دهه تکریم هر سال، با سبکی جدید و ابتکاری جهت استفاده ی 
ائمه محترم جماعات، شامل: رویکردها و سیاست ها، عناوین روزهای 
دهه ی تکریم، اقدامات جریان ساز، برنامه های مسجدی قابل انجام 
در هر روز، به ضمیمه ی شاخص های امام جماعت مسجد تراز اسالم 

هماهنگ سازی یازده دســـتگاه مرتبط، ائمه جمعه شهرستان های  -
استان، اســـتانداران و فرمانداران و شـــهرداران، برای به میدان آوردن 
ظرفیت های در اختیار و حرکت پشتیبان بر اساس تقسیم کار مشخص 

جریان سازی رسانه ای از طریق رســـانه ی ملی و سایر رسانه های  -
گروهی

فضاسازی شهری در اماکن عمومی تهران و شهرستان های استان -
پشتیبانی و تولید اقالم تبلیغاتی برای فضاسازی داخل مساجد -

گرامیداشتروزجهانیمسجد
بر اساس پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران و تصویب اجالس وزرای خارجه ی 
سازمان کنفرانس اسالمی، روز 21 آگوست، مصادف با سالروز به آتش کشیدن 
مســـجد االقصی در ســـال 1969، به عنوان”روز جهانی مسجد”نامگذاری 
شده است. در ســـطح بین المللی، جدی ترین واکنش در این خصوص، صدور 
قطعنامه ی 271 شورای امنیت ســـازمان ملل در تاریخ 15 سپتامبر 1969، 
با موضوع محکومیت این واقعه ی تلخ بوده اســـت ولی پس از آن، در سایه ی 
دامن زدن دشـــمنان به آتش اختالف میان مســـلمانان، عزم و اتحاد جدی 
میان کشورهای اســـالمی برای برخورد هماهنگ و موثر با ادامه ی جسارت  
صهیونیست ها مشاهده نشده است و سیر تخریب مساجد و توهین به اماکن 

مقدس اسالمی همچنان در ابعاد گسترده تری ادامه دارد.
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اهتزاز پرچم مبارزه با صهیونیسم و یادآوری مستمر واقعه ی به آتش کشیدن 
مسجد االقصی در بستر روز جهانی مســـجد، با نظر مبارک ولی امر مسلمین 
جهان مورد اهتمام مرکز بوده و آغاز دوره ی جدید مدیریتی مرکز در تابستان 
1390، با زمان برگزاری نهمین اجالس روز جهانی مســـجد مقارن گردید. از 
اجالس نهم تا اجالس ســـیزدهم که در سال 1394 برگزارشد، به فضل الهی، 
هر سال شـــاهد ارتقای تراز اجالس به لحاظ کمی و کیفی بوده ایم. به عنوان 
نمونه در اجالس ســـال 94، قریب به 2000 نفر از ائمه جماعات، علما، فضال و 
مسئولین کشوری، همراه با سفرای 9 کشور اسالمی حضور یافتند. روز جهانی 
مسجد در ســـال 95 با حضور ائمه جماعات در حسینیه امام خمینی  و 
سخنرانی رهبر معظم انقالب خاطره ای به یادماندهی را از روز جهانی مسجد 

در روح و جان ائمه جماعات رقم زد. 
بنا بر سنت سنوات گذشته، سخنران اصلی در هر اجالس روز جهانی مسجد، 
یکی از رؤســـای قوای مجریه یا مقننه بوده اند. دردولت های دهم و یازدهم، 
سخنان ضد صهیونیستی رؤســـای جمهور در اجالس روز جهانی مسجد، 

بازتاب گسترده ی بین المللی داشته است.

پایگاهتخصصی”مسجد”
درگاه الکترونیکی مرکز رســـیدگی به امور مســـاجد، در واقع بستر تعامل با 
مخاطبان درجه ی یک تشـــکیالت، یعنی ائمه  محتـــرم  جماعات در فضای 
مجازی محســـوب می شـــود. به دلیل خالء موجود در فضای مجازی برای 
پرداختن به موضوعات مرتبط با مســـجد به صورت تخصصی، عماًل می توان 
گفت که بار فرهنگ سازی در میان ســـایر کارگزاران مسجد و نمازگزاران و 
گروه های مرجع و رسانه ها نیز بر عهده ی ســـایت مسجد است. در سال 90، 
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مرکز از ســـایتی غیر تخصصی، با فناوری قدیمی و امکانات محدود برخوردار 
بود که از سال 91، پس از سه مرحله تالش، درگاه الکترونیکی”محراب”و پس 
از آن پایگاه تخصصی”مســـجد”به صورت سه زبانه شکل گرفت که در دومین 
همایش”ارتقای کیفی محصوالت و خدمات فرهنگی دستگاه ها”که با تدبیر 
شورای فرهنگی دفتر مقام معظم رهبری به صورت دوساالنه برگزار می گردد، 
مورد تقدیر قرار گرفت و در نمایشگاه قرآن سال 92 رتبه ی اول دستگاهی را 

کسب نمود. 
با بذل محبت و عنایت ائمه محترم جماعـــات، به تدریج، این پایگاه زمینه ی 
مبادله ی محتوایی و تقدیم محصوالت تولیدی مرکز را به صورت الکترونیکی 
فراهم نموده که این امر عالوه بر سرعت بخشی، صرفه جویی مالی قابل توجهی 
را با حذف مراحل چاپ و توزیع در برخی موارد موجب شده است. در فازهای 
تکمیلی، امکان ارائه ی زیر پورتال تحت همین دامنه به 200مسجد به صورت 

آزمایشی فراهم شده است که در حال اجرایی سازی می  باشد.
بخش فارسی این درگاه شامل: اخبار مســـاجد ایران و جهان، اطالع رسانی 
برنامه های ویژه ی مســـاجد استان، معرفی مساجد و ائمه جماعات، مقاالت و 
کتابخانه  مجازی، آموزش و بخش های متنوع دیگر است و فازهای توسعه ای 

آن هنوز ادامه دارد.
در بخش های عربی و انگلیسی، تالش می شود، عالوه بر فعالیت های عمومی در 
حوزه ی مسجد و انعکاس وقایع مرتبط با مساجد در اقصی نقاط جهان، تصویر 
قابل درکی از مدل فعالیت مساجد در جمهوری اسالمی ایران، همراه با معرفی 

مساجد شاخص کشور، به مسلمانان سایر کشورها ارائه گردد.
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بزرگداشتمفاخرائمهجماعات،باسلسلههمایشهاوکتب”ستارگان
محراب”

فرهنگ سازی به منظور ارتقای سطح مطالبه ی عمومی نسبت به آرمان مسجد 
تراز اسالمی از طریق شـــناخت ابعاد وجودی مفاخر ائمه ی جماعات و درک 
مجاهدت های علمی، سیاسی و اجتماعی ایشان در دوره ی حیات و همچنین 
آشنایی با سلوک فردی و نورافشانی این بزرگان در فضای مساجدی که امامت 
داشته اند مقدور است. در طرح برگزاری سلسله همایش های ستارگان محراب، 
پس از شناســـایی مفاخر و بر اساس اولویت، هماهنگی با مسجد محل امامت 
شخصیت مورد نظر در زمان حیات، صورت می پذیرد و با حضور مردم محل، 
ائمه جماعات منطقه، طالب و دانشجویان، ابعاد مختلف وجودی این ستاره 

محراب از زبان اساتید برجسته ی حوزه ارائه می گردد.
این برنامه ی تأثیرگذار و بابرکت که ســـه سال قبل، در منزل اول، از لسان نافذ 
عبد صالح خدا، حضرت آیت اهلل مهدوی کنی، به تجلیل از حضرت آیت اهلل 
برهان  اختصاص یافت، بر اساس مشیت الهی، در منزل چهارم، در فضایی 
آکنده از حزن و اندوه، شاهد بزرگداشت افتتاح کننده بود و با تجلیل از رییس 
فقید مجلس خبرگان رهبری و سوابق امامت ایشان در مسجد جلیلی، تا تیرماه 

سال1395، پانزده منزل را پشت سر گذاشته است.
انتشار کتاب”ستارگان محراب”، محتوی شرحی بر زندگی 122 نفر از مفاخر 
و مشاهیر ائمه جماعات تهران در سال 1393، با همین رویکرد صورت پذیرفته 
است. در این اثر ارزشـــمند که برای اولین بار در مرکز تألیف و گردآوری شده، 
از قله های فقه و فقاهت و مرجعیت تا مفاخر اصولی، حکمی، فلسفی، اخالقی، 
عرفانی، سیاسی و انقالبی، از دوره ی مرحوم آیت اهلل العظمی مال علی کنی تا 
دوره ی معاصر و مرحوم آیت اهلل خوشوقت که عالوه بر فضائل خود، به حضور 
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در مســـجد و محراب به عنوان امام جماعت اهتمام داشته اند، مورد توجه قرار 
گرفته است.

جریانسازیوفرهنگسازیازطریقانتخابواعالمرویکردسال
مساجداستان

گفتمان سازی، جریان سازی و فرهنگ ســـازی پیرامون مسجد، از سال 91 
مورد توجه مرکز قرار گرفت و تالش شد در هر ســـال، توجه ائمه جماعات، 
امنا و کارگزاران مساجد اســـتان به اقتضائات گسترش حضور اقشار و تعامل 
با مخاطبان متنوع جلب گردد و ذیل رویکرد اعالم شده، تولیدات محتوایی و 
برنامه های پیشنهادی متنوع در اختیار مساجد قرار گیرد. عناوینی که تالش 

شد در فضای ذهنی و متنی مردم وارد گردد عبارتند از:
انتخاب شعار راهبردی و ثابت:”آینده را از مسجد بسازیم”در سال 1391 ●
جلب توجه نسبت به اهمیت ارتباط مسجد با نهاد خانواده، با انتخاب  ●

عبارت جریان ساز:”خانه خدا، خانه امید خانواده ما”در سال 1392 
جلب توجه نســـبت به اهمیت جذب پایدار کودکان و نوجوانان، با  ●

انتخاب عبارت جریان ساز:”آینده را با فرزندانمان از مسجد بسازیم” 
در سال 1393

جلب توجه نسبت به اهمیت حضور فعال جوانان در مسجد، با انتخاب  ●
عبارت جریان ساز:”آینده را با جوانانمان از مسجد بسازیم” در سال 1394

جلب توجه نسبت به مشکالت و موانع حضور کریمانه ی بانوان در  ●
مسجد، در سال 1395 

همایشمعمرین
حضور بیش از 200 امام جماعت بین 60 تا 90 ســـال در مساجد استان که 
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از 30 سال تا بیش از 50 سال ســـابقه ی امامت و حضور در محراب مساجد را 
در سوابق درخشان خود به ثبت رسانده اند، از یک سو فرصتی ارزشمند برای 
بهره برداری از تجربیات گهربار ایشان تلقی می گردد و از سوی دیگر، مخاطرات 
و دغدغه هایی را به همراه دارد که در این مجال، فرصت پرداختن به همه ی آنها 
وجود ندارد. اما یکی از دغدغه ها، قدرنشناســـی و برخورد قهری با گوهرهایی 
است که عمر و توان خود را در محراب صرف کرده و اکنون در دوران سالمندی 
با اقتضائات جسمی و روحی خاص این سنین روبرو هستند. اولین همایش ائمه 
جماعات معمر استان، تالشی برای اشاعه ی فرهنگ  قدرشناسی و همچنین 
تکریم بزرگانی است که برای پاک کردن زنگار از دل و جان مردم، جان نثار، رنگ 
از محاسن خود زدوده اند. اولین همایش تجلیل از ائمه جماعات معمر، با حضور 
و سخنرانی رییس محترم دفتر مقام معظم رهبری، صحنه های به یادماندنی و 

باشکوهی را رقم زد.

تجلیلازائمهجماعاتایثارگر،درقالبهمایش”شکوهایثار”
جهادگری و ایثارگری، از جمله ویژگی های بارز روحانیون عالم تشیع محسوب 
می شود. این مشـــعل های هدایت، عالوه بر نقش هدایتی و تبلیغی، در میان 
مردم زندگي کرده و پیشتاز آنها در مبارزات بوده اند. حضور علما در هشت سال 

دفاع مقدس، شاهد زنده ی این مدعا در عصر حاضر است.
تکریم و تعظیم مقام ائمه جماعات ایثارگر )رزمنـــده، جانباز و آزاده(، عالوه 
بر اینکه یک وظیفه و ضرورت غیر قابل انکار اســـت، مقابله ای جدی با تهاجم 
فرهنگی دشمنان و تصویر وارونه ای است که تالش دارند از جامعه ی روحانیت، 
به نســـل جوان کشـــور ارائه نمایند. لذا با ابتکار مرکز، پس از شناسایی ائمه 
جماعات ایثارگر اســـتان تهران، این مهم در قالب همایش”شکوه ایثار”، با 
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سخنرانی آیت اهلل حسینی بوشهری و با استقبال زایدالوصف عموم ائمه محترم 
جماعات صورت پذیرفت.

تجلیلازخانوادهیائمهجماعاتشهید،درقالبهمایش”ستارگان
جاوید”

بر اســـاس توضیحات مندرج در بخش قبلی، معرفی شـــخصیت، سوابق و 
رشادت های ائمه مکرم جماعاتی که هر یک در زمان خود حماسه آفریدند و با 
خون سرخ خود، صفحات زرین و سراسر افتخار تاریخ مبارزات علما و روحانیون 
را مزین نمودند، وظیفه ای دینی و انقالبی است. مرکز رسیدگی به امور مساجد، 
در اقدامی فرهنگ ساز، پس از تحقیقات مفصل، روحانیون شهیدی که در یکی 
از مساجد استان تهران به امامت مشـــغول بوده اند، از شیخ فضل اهلل نوری تا 
شهید مطهری و شهدای معاصر ائمه جماعات را شناسایی نمود و پس از رایزنی 
با خانواده ی مکرم ایشان و بازماندگان، معنوی ترین اجالس پنج سال گذشته 
را با حضور خانواده ی شهدا و استقبال پر شور ائمه جماعات استان برگزار نمود.

در همایش ستارگان جاوید، عالوه بر حضرت آیت اهلل مهدوی کنی، نماینده 
محترم ولی فقیه در بنیاد شهید و جمعی از نمایندگان مجلس و سایر مسئولین 
حضور یافته و یاد و خاطره ی ائمه جماعات شهید استان تهران را گرامی داشته 

و از خانواده ایشان تجلیل کردند.

تجمعاتوحضورمیدانیائمهجماعات
به عنوان گروه مرجع و فرهنگ ســـاز اولین تجمع میدانی و خیابانی به دعوت 
مرکز رسیدگی به امور مســـاجد با حضور پرشور ائمه جماعات انقالبی و غیور 
اســـتان و باهدف اعتراض به ســـاخت فیلم موهن و جسارت به ساحت منور 

پیامبراعظم در میدان فلسطین تهران برگزار شد.
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دومین تجمع و راهپیمایی ائمه جماعات اســـتان تهـــران، از مبداء میدان 
فلسطین به سمت چهارراه ولی عصر  و در نهایت تا مقصد سفارت فلسطین، 
در حمایت از نمازگزاران مظلوم 200 مسجد تخریب شده ی غزه و برای ابراز 
انزجار از رژیم کودک کش صهیونیستی، هم زمان با روز جهانی مسجد در سال 

93، بازتاب رسانه ای قابل توجهی داشت.
این دو اجتماع و راهپیمایی اختصاصی روحانیون، با محوریت ائمه جماعات 
مساجد، در نوع خود، پس از پیروزی انقالب شـــکوهمند اسالمی در تهران 
بی ســـابقه بوده اســـت. در این دو اجتماع و راهپیمایی، شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی، حوزه های علمیه و برخی از دستگاه های مرتبط نیز همکاری 

داشته اند.
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راهبردچهارم؛جوانسازی«
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آنچه مرکز را به اتخاذ راهبرد »جوان ســـازی« مجاب نموده، گستره ای وسیع 
از تهدیدهایی اســـت که نســـل جوان را در ابعاد مختلف، به ویژه عرصه های 
فرهنگی- تربیتی، احاطه کرده اســـت. از سوی دیگر، ضعف مساجد به عنوان 
اصلی ترین پایگاه تربیت دینی و تأمیـــن نیازهای معنوی و فکری، در جذب 
و ارتباط گیری با این قشر حســـاس و اثرگذار جامعه نباید از نظر دور بماند. در 
این راهبرد، ارتقای جایگاه مســـجد درنگرش  و باور جوانان و نوجوانان جامعه 
و همچنین مناسب ســـازی محیط و برنامه های مسجد برای جذب کودکان، 
نوجوانان و جوانان، هدفگذاری شـــده اســـت. الزم به ذکر است که با وجود 
پیش بینی راهبردی خاص باعنوان »جوان ســـازی«، توجه به این مسئله در 
طراحی برنامه ها و فعالیت ها، ذیل راهبردهای دیگر نیز به عنوان رویکرد فراگیر 

مورد تأکید بوده است.
عمده محورهای این راهبرد شامل:

بررســـی ویژگی های کودکان، نوجوانان و جوانان و طبقه بندی اقشار  ●
مختلف و ارائه تحلیل وضعیت موجود در نسبت با مسجد
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تعیین کارویژه های مساجد و مرکز در موضوع کودک، نوجوان و جوان ●

حمایت از برنامه ها و فعالیت های مسجدی در موضوع کودک، نوجوان  ●
و جوان

طراحی الگوی های برنامه ها و فعالیت های مسجدی در محور کودک،  ●
نوجوان و جوان

تعییــن کار ویژه های مســاجد و مرکــز در موضوع 
کودکان، نوجوانان و جوانان

حمایت از برنامه های مسجدی در موضوع کودکان، 
نوجوانان و جوانان

طراحی الگوهای برنامه ها و فعالیت های مسجدی 
در محور کودکان، نوجوانان و جوانان

بررســی ویژگی های کودکان، نوجوانان و جوانان و 
طبقه بندی اقشــار مختلف و ارائه تحلیل وضعیت 

موجود در نسبت با مسجد

جوانسازی

ارتقاءجایگاهمسجدوفرهنگمسجدیدرارزشها،نگرشها
ورفتارهایجوانانونوجوانانجامعهومناسبسازیمحیطو
برنامههایمسجدیبرایجذبکودکان،نوجوانانوجوانان

جوانسازی
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تدوینسندتعاملمطلوبمسجدباکودک،نوجوانوجوان
پس از تعیین رویکرد سال 1393 مساجد، معطوف به تقویت تعامل با کودکان، 
نوجوانان جوانان و فراهم نمودن شرایط و اقتضائات تقویت روند جذب پایدار 
آینده ســـازان، ارکان تخصصی مرکز با همکاری میز تخصصی مسجد که در 
دانشگاه امام صادق  تشکیل شده است، موفق به تنظیم اولین سند تعامل 
مطلوب مسجد با کودک، نوجوان و جوان شد. در این سند، اصول تعامل تربیت 
محور مسجد با کودک و نوجوان و اهداف کالن ناظر به حوزه های نرم افزاری، 
نظام تأمین و تعامل ســـرمایه ی انسانی، سخت افزاری و ارتباطات محیطی تا 

مرحله ی تشکیل ستاد اجرایی سازی، مورد توجه قرار گرفته است. 

انتشارکتبمرجعومقاالتمتنوعکاربردیباموضوعتعاملمسجد
باکودکان،نوجوانانوجوانان

عالوه بر شناســـایی و تهیه  کتب و منابع مطالعاتی مـــورد نیاز ائمه محترم 
جماعات، تدوین کتب موضوعی از سوی حوزه ی مطالعاتی مرکز به اقتضای 
رویکردهای مرکز مورد توجه بوده که به عنوان نمونه می توان کتاب”مسجد، 
کودک و نوجوان”را که مشتمل بر 528 صفحه است و در سال 93 منتشر شد، 
مورد توجه قرار داد. در این کتاب، مقاالت پژوهشی و کاربردی با عناوینی مثل: 
بررسی تحلیلی نظام تربیتی مسجد محور، نقش مساجد در شکل گیری هویت 
دینی کودکان و نوجوانان، حکم فقهی آوردن کودکان به مسجد، تبیین عوامل 
ارتباطی مسجد و مدرسه با تأکید بر نقش محوری مسجد و...، جهت استفاده ی 

ائمه ی محترم جماعات، ارائه شده است.
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طراحیسرگرمیهایکودکانهبامفاهیممسجدیوکتابخانهکودکان
مسجدی

آشنا کردن کودکان با محیط مسجد، آداب حضور در مسجد و آموزش ابتدایی 
احکام مرتبط با نماز جماعت و اقتضائات مربوطه، در قالب ســـرگرمی های 
فکری جذاب و قابل هدیه دادن و همچنین از طریق تصویرسازی و با طراحی 
شخصیت های کارتونی که بتواند با این قشر سنی ارتباط برقرار نماید، دغدغه ای 
بود که در حد انتظار به آنها پرداخته نشـــده بود و لـــذا به ناچار مرکز از طریق 
بخش خصوصی و با هدف الگوســـازی، به این عرصه ورود پیدا نمود. طراحی 
کتابخانه ی کودکان با سازه ی سبک و مناســـب برای استفاده در شبستان و 
همچنین طراحی جانماز کودکانه برای قبل از سن تکلیف، از جمله اقداماتی 
است که در این زمینه به سرانجام رســـیده است.  برای تولید این محصوالت، 
تاکنون با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بخش خصوصی مذاکراتی 
انجام شده است که امید می رود منجر به عملیاتی شدن طرح های مذکور شده 

و خروجی نهایی در دسترس مساجد قرار گیرد.

هماندیشیباائمهجماعاتفعالوموفقدرحوزهیکودکان،نوجوانان
وجوانان

مرکز رسیدگی به امور مســـاجد جهت بررسی بایسته های حضور کودکان و 
نوجوانان در مسجد، با هدف دستیابی به ایده های کارآمد و نظرات کارشناسی، 
زمینه سازی برای فعال تر شـــدن ظرفیت های علمی، فرهنگی و کارشناسی 
ائمه جماعات در بحث جذب کودکان و نوجوانان به مســـجد، هم افزایی ائمه 
جماعات و گسترش ارتباطات متقابل و هدفمند، اقدام به برگزاری هم اندیشی 
ائمه جماعات فعال وصاحب نظر در حوزه ی کودک ونوجوان نموده است. در 
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این نشســـت، مهم ترین دغدغه ها و ایده ها پیرامون تقویت حضور کودکان و 
نوجوانان در مسجد به نقد و نظر گذاشته شد. 

طرحتعالیارتباطمسجدومدرسهوعقدتفاهمنامهبااداراتکل
آموزشوپرورشاستان

پیوند هدفمند میان مسجد و مدرسه، یکی از ضرورت های نظام تربیتی است 
که تأکید ویژه ی مقام معظم رهبری را نیز به همراه دارد. در این رابطه هرچند 
تاکنون تالش هایی صورت گرفته، لیکن در میدان عمل و اجرا، با فعالیت های 
محدود و در تراز ســـالیق فردی برخی از دلسوزان در فضای مدارس و مساجد 
مواجه بوده اســـت که رافع نیاز موجود نیســـت. انعقاد تفاهم نامه با اداره کل 
آموزش و پرورش شـــهر تهران و متعاقب آن، انعقاد تفاهم نامه ی همکاری با 
اداره  کل آموزش و پرورش شهرستان های استان در سال 94، پس از تشکیل 
کارگروه مشترک منجر به تدوین بســـته ی برنامه های اجرایی شده که سهم 
ستادی طرفین، سهم ابالغی مدارس و سهم پیشنهادی به مساجد، در آن دیده 

شده است.

برپاییهمایشبزرگجوانانفعالمســـجدی،تحتعنوان”یاران
محراب”

اولین گردهمایی بزرگ جوانان فعال مسجدی با نام”یاران محراب”به مناسب 
والدت حضرت علی اکبر  و روز جوان، با حضور نزدیک به ســـه هزار نفر 
در مصالی بزرگ امام خمینی و با ســـخنرانی حجت االسالم والمسلمین 
قرائتی و شرکت استاندار تهران، مســـئوالن استانی، فرماندهان سپاه محمد 
رسول اهلل، فرماندهان سپاه سیدالشـــهداء  و مسئوالن کانون های 
فرهنگی - هنری مساجد اســـتان، با رویکرد الگوسازی و فرهنگ سازی، در 
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خردادماه 1394 برگزار شد. در این گردهمایی، برای نخستین بار، در سایه ی 
همدلی و همراهی سپاه تهران، سپاه شهرستان ها و دبیرخانه ی ستاد نظارت 
بر کانون های فرهنگی - هنری استان، خواهران و برادران فعال در تشکل های 
مسجدی، در یک برنامه ی مشترک حضور یافته و شیرینی عبور از آرم ها به نفع 

دستیابی به آرمان ها را تجربه نمودند.
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 سند چشم انداز مساجد در افق 1404، سه شاخص: »حضور مؤثر در عرصه ی 
تصمیم سازی فرهنگی کشور«، »توانمندی درفراخوانی مؤثر مردمی و بسیج 
افکارعمومی در راســـتای اهداف انقالب اسالمی« و »برخورداری از شبکه ی 
ارتباطی و سیســـتم کارآمد اطالع گیری و اطالع  رســـانی و برقراری ارتباط 
مردمی« را مدنظر قرار داده است و در این راستا، به نظر می رسد تقویت هم گرایی 
مساجد و طراحی رویکرد فعالیت شـــبکه ای، برای مساجد، الزمه ی تحقق 
چنین چشم اندازی باشد. بی تردید، نگاه جبهه ای به کارکردها و فعالیت های 
مسجدی، به این معنا که مساجد با برنامه های مشترک یا برنامه های هماهنگ، 
همچون عناصر جبهه ای متحد، در مســـیر مواجهـــه با تهدیدهای جبهه ی 
معارض با نظام و انقالب اســـالمی عمل نمایند، مستلزم این است که در بستر 
ارتباطات منسجم مؤمنانه و برادرانه و همچنین بهره گیری از فناوری  و ابزارهای 
روزآمد، شبکه ی ارتباطی مساجد شکل گیرد و امکان سازماندهی ظرفیت ها 
را در مواقف و مقاطع مورد نیاز انقالب اسالمی فراهم آورد. این راهبرد، درگام 
نخســـت، به ایجاد و تقویت سامانه ها و ســـازوکارهای ارتباطی بین مساجد 
پرداخته و همچنین توانمندسازی کارگزاران مساجد را در این خصوص، در 
دستورکار قرار داده است. در گام دوم، تقویت شوراها و مجامع مسجدی، هم به 
صورت موضوعی )در بین نخبگان و صاحب نظران( هم به صورت شبکه ای در 

بین ائمه جماعات در سطح مناطق و محالت مورد توجه قرار گرفته است.
اهم محورهای این راهبرد عبارتند از:

توانمندســـازی و آگاه سازی کارگزاران مســـجد در رابطه با سامانه  ●
ارتباطی

طراحی و تعیین سامانه های مورد نیاز )نشریه، فضای مجازی و...( ●
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فعال سازی شوراهای ائمه جماعات در سطح مناطق و محالت ●

تشکیل مجامع موضوعی از بین نخبگان و صاحب نظران مسجدی ●

پیاده سازی سامانه جدید و اصالح و بهیه سازی سامانه های ارتباطی  ●
موجود

شبکهسازی

پیاده سازی 
سامانه جدید و اصالح  

و بهینه سازی سامانه های 
ارتباطی موجود

توانمندسازی 
و آگاه سازی کارگزاران 

مسجد در رابطه با 
سامانه ارتباطی

تشکیل 
مجامع موضوعی از 

بین نخبگان و صاحب 
نظران مسجدی

فعال سازی 
شوراهای ائمه 

جماعات در سطح 
مناطق و محالت

طراحی و 
تعیین سامانه های 
مورد نیاز )نشریه - 

فضای مجازی
و ...( شبکهسازی

برخورداریمساجداستانتهراناز
شبکهارتباطیفعال،منسجمویکپارچه
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بازآفرینیهویتشوراهایائمهجماعاتدرمحالت،مناطقونواحی
انسجام بخشی، شبکه سازی و تقویت ارتباطات میان ائمه ی محترم جماعات در 
سطح محالت و نواحی، اقدامی اساسی برای هم افزایی، تبادل تجربیات و ایجاد 
اتحاد و وحدت رویه در میان فرماندهان خاکریز اول جبهه ی فرهنگی انقالب 
محسوب می گردد. تشکیل شورا از میان ائمه ی جماعات فعال و پیشکسوت در 
سطح محالت و معرفی منتخبین شورای محالت برای شکل گیری شوراهای 
نواحی و در نهایت برگزاری اجالس های دوره ای با شرکت منتخبین نواحی در 
سطح استان، سه سطح از هرم و شبکه ی نورانی ای است که می تواند در صورت 
رسیدن به بهره برداری حداکثری، تحوالت عمیقی در تعامالت فرهنگی میان 
مساجد و حرکت هماهنگ و یکپارچه برای دفاع از ارزش های انقالب اسالمی 
پدیـــد آورد. پیش از آغاز دوره ی جدید مدیریتی در مرکز، ایده ی تشـــکیل 
شوراهای ائمه جماعات عملیاتی شده بود، لیکن اصالح رویکردها و فعال سازی 
از طریق ورود ائمه جماعاتی که از فرصت و انگیزه ی بیشتری برخوردار هستند 
مورد توجه قرار گرفته و پیگیری شده است. الزم به ذکر است که نهادسازی در 
میان ائمه جماعات و برقراری ارتباطات شبکه ای به گونه ای که به اتخاذ میانی 
و اقدامات هماهنگ و مبتنی بر تقسیم ظرفیت های محله ای - مسجدی منجر 
گردد و یا در مقیاسی بزرگ تر، به مجموعه ی اقدامات هماهنگ در سطح نواحی 
و شهرستان ها بیانجامد، واجد پیچیدگی ها و ظرایف زیادی است که حکایت 
از دشواری مسیر طی شده و مسیر پیش رو دارد. هرچند در سال های گذشته، 
صدها جلسه با حضور ائمه محترم جماعات، در قالب شوراهای محالت، مناطق 
و نواحی با بسترسازی مدیران نواحی برگزار شـــده و ثمرات و برکات زیادی 
داشته است، لیکن تا دستیابی به اهداف مدنظر در این حوزه، فاصله وجوددارد.
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همایشهایاستانیاعضایشوراهایائمهجماعات
اجتماع قریب به 300 عضو شوراهای ائمه جماعات در مناطق و نواحی استان، 
مجالی بوده است برای مرور دغدغه های مشترک و بحث و تبادل نظر پیرامون 
مســـائل مبتالبه مســـاجد و همچنین مرور آخرین تحوالت و تحلیل ها در 

حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 

 masjed.ir فعالسازیتدریجیزیرپورتالمساجد،تحتدامنهی
چنانکه در برنامه های مربوط به راهبرد شبکه سازی نیز مورد اشاره قرار گرفت، 
ایجاد زیرساخت الزم برای تبادل اطالعات میان مساجد و انتقال تجربیات موفق 
ویا معرفی ظرفیت ها و امکاناتی که مجال هم افزایی را برای سایر مساجد فراهم 
می آورد، یکی از اقتضائات و پیش نیازهای شکل گیری فعالیت های هماهنگ 
و ارتباطات شبکه ای میان فعاالن مســـاجد است. از آنجاییکه فضای مجازی 
بهترین و در دسترس ترین بستر برای تحقق چنین هدفی محسوب می شود، 
پس از ایجاد امکان فنی در پایگاه تخصصی مســـجد، در فاز اول و به صورت 
آزمایشی، فرآیند شناسایی 200 مسجد توانمند برای ایجاد زیر پورتال تحت 

دامنه ی masjed.ir آغاز شده است.

آرمانمسجدمحورشدنمحالت،دردورهیفعالشدنشورایاریها
روند شکل گیری شورایاری ها در محالت تهران، اکنون به عنوان یک واقعیت 
به رسمیت شناخته شده و از سال گذشته با فعال شدن هیأت امنای محالت، 
موضوع ایفای نقش مساجد و نسبت ســـنجی میان این نهادهای فرهنگی - 
مذهبی مادر، با مولودی که در بدو تولد، اعتبارات ســـنگینی را برای احداث 
یا تجهیز بیش از 300 ساختمان”ســـرای محالت”و جذب میلیاردها تومان 
بودجه ی فرهنگی برای فعالیت در محالت به خود اختصاص داده است، وارد فاز 
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جدیدی شد. بر اساس تفاهم نامه ی سه جانبه ی منعقد شده با ستاد هماهنگی 
شورایاری ها و ستاد راهبری مشارکت های اجتماعی در محالت تهران، مقرر 
شده است که نماینده ی ائمه جماعات مساجد هر محل، به عنوان عضو در هیأت 
امنای محل ایفای نقش نموده و با رویکرد حفظ محوریت مساجد، به صورت 
شبکه ای، نسبت به ایجاد زمینه ی بهره برداری مساجد از ظرفیت شورایاری ها 
و ســـرای محالت، اقدام نماید. در حال حاضر، این تفاهم نامه عملیاتی شده و 
نمایندگان ائمه جماعات به فعالیت مشـــغولند، لیکن تحقق اهداف مدنظر با 
وجود پیشرفت های چشمگیری که صورت گرفته اســـت، همچنان دور از 
دسترس به نظر می رسد. به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر و تبادل نظر میان 
ائمه جماعات و متولیان امر در مدیریت شـــهری و شورای شهر، دو اجالس 

مشترک تاسال1395 برگزار شده است. 
اگرچه توجه به نقش و جایگاه امام جماعت، به عنوان مدیر مسجد در نخستین 
راهبرد، با عنوان ”توانمندسازی ائمه جماعات”مورد توجه قرار گرفته است، 
لیکن فراهم آوردن بستری مناسب برای اعمال مدیریتی خردمندانه، عالمانه 
و روزآمد و طراحی نظام مدیریتی مســـجد در سه محور فرهنگی- اجتماعی، 

مالی- مدیریتی و فنی- مهندسی، در راهبرد هفتم هدفگذاری شده است. 
مقصود از طراحی نظام مدیریتی در ســـه محور فوق الذکر، استقرار چارچوب 
و الگویی”منعطف”برای مدیریت مســـجد درقالب فهرستی از شاخص ها و 

استانداردها در سطح مساجد استان می باشد. 
در این راهبرد، حوزه های تخصصی ســـتادی، نســـبت به طراحی چارچوب 
و الگوی مدیریتی برای هر یک از ابعاد ســـه گانه اقـــدام نموده و با همکاری و 
محوریت مدیریت های اجرایی مســـتقر در نواحی، منوط به پذیرش و اقناع 
فعاالن هر مسجد، پس از ورود میدانی و بررســـی و تحلیل وضعیت موجود 
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مسجد در نسبت سنجی با الگوی طراحی شده، زمینه را برای استقرار تدریجی 
نظام مدیریتی مسجد فراهم خواهند آورد. 

آنچه ضامن موفقیت این مهم خواهد بود، طراحی دقیق زیرنظام های مدیریتی، 
ذیل هر یک از ابعاد سه گانه  فوق، اولویت بندی ناظر بر واقعیت های هر مسجد 
برای استقرار نظام ها و توجه به نقش و جایگاه امام جماعت و سایر کارگزاران در 

بومی سازی، حفظ و تقویت این نظام خواهد بود.
محورهای این راهبرد که هدف آن برقراری نظام مدیریت در مساجد در نسبت 

با مسجد تراز اسالمی است، عبارتند از:

ساماندهی نظام فنی-مهندسی مسجد ●

ساماندهی نظام مدیریت فرهنگی- اجتماعی مسجد ●

ساماندهی نظام مالی-مدیریتی مسجد ●
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طراحینظاممدیریتفرهنگی،جهتاستقرارواجرایآزمایشیدر
200مسجدالگو

نظام مدیریت فرهنگی، الگویی نسبتاً جامع از کارکرد فرهنگی مسجد، مشتمل 
بر ابعاد اثرگذاری فرهنگی، کنشـــگران و عوامل مؤثر و نقش آنها، شاخص های 
ارزیابی، تحلیل وضعیت هر مسجد و چارچوب برنامه ای است. در روند استقرار 
نظام فرهنگی، پس از تحلیل و ارزیابی وضعیت مساجد منتخب، انطباق نتایج با 
شاخص های معین شده صورت می پذیرد و متعاقب آن، آموزش، توانمندسازی 
و آماده سازی کارگزاران مسجد، همراه با تقدیم بسته ی پشتیبان محتوایی، مالی 

و برنامه ای و باالخره، نظارت و ارزیابی از روند پیشرفت مسجد انجام می پذیرد.
در این راســـتا، ضمن حفظ مبنای استقالل مدیریت داخلی مسجد و با حداقل 
مداخله، با رویکرد اقناعی و توانمندسازی و به میدان آوردن ظرفیت های درونی 
هر مسجد، نسبت به ارتقای چهار بعد مدیریت فرهنگی، یعنی سرمایه ی انسانی، 

نرم افزار، امکانات سخت افزاری و نظام ارتباطی، اهتمام خواهد شد.
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فرآینداستقرارنظاممدیریتفرهنگی

اقدام اصلیمرحله

انتخاب مسجد هدفاول

بررسی اسناد مرتبط بات مسجد و دریافت گزارشدوم

بازدید میدانی از مسجدسوم

تحلیل و بررسی نتایج ارزیابیچهارم

جلسه مشترک با امام و کارگزاران مسجدپنجم

پیگیری و تثبیت نظام مدیریت فرهنگی مسجدششم

توانمندسازیمساجد

برقرارینظام
مدیریتدرمساجد
درنسبتبامسجد

ترازاسالمی

ساماندهی نظام مدیریت 
فرهنگی-اجتماعی مسجد

ساماندهی نظام
فنی - مهندسی مسجد

ساماندهی نظام
مالی - مدیریتی مسجد

توانمندسازی
مساجد
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تدوینشیوهنامهیتشکیلشورایفرهنگیدرمساجد
تداخل نقش و سالیق شخصیت های حقیقی، حقوقی و تشکل های فعال در 
مساجد، موجبات بروز اختالفات و تضعیف بنیه ی مدیریتی مسجد را فراهم 
نموده و ظرفیت نیروهای بی بدیل و ارزشمند درونی را به جای مجتمع شدن در 
برابر تهدیدهای بیرونی، به خود مشغول می نماید.”شورای فرهنگی مسجد”، با 
هدف ایجاد انسجام و اثربخشی افزون تر فعالیت های فرهنگی متنوع مساجد، 
با اشراف امام جماعت، الگویی ارائه نموده است که حاصل مباحثات مفصل و 
جلسات مشورتی با کارشناسان محسوب می گردد. در این سامانه ی جدید، با 
نگاهی”فرصت محور”به تشکلهای فعال مانند پایگاه بسیج و کانون فرهنگی 
- هنری، در کنار هیأت امنای مســـجد و سایر فعاالن فرهنگی نگریسته شده 
و برای ایجاد همگرایی در این بســـترهای تجمع نیروهای داوطلب و در عین 
حال توانمند، امین و دلسوز، تحت مدیریت امام جماعت خردمند و کارشناس، 
تدابیری اتخاذ شده و به این منظور، هماهنگی الزم با ارکان مرتبط در سپاه به 
عمل آمده که در نتیجه پایگاه های مســـاجد آماده همکاری شده اند. اهداف، 
رویکردها و سیاســـت ها، مأموریت ها، اعضای شورا، وظایف هریک از اعضاء و 
مصادیقی از برنامه های قابل اجرا در این قالب، از جمله مواردی است که در این 
شـــیوه نامه مورد توجه قرار گرفته است. هرچندکه طراحی و ارائه مدل و الگو، 
هرگز به مفهوم نفی ابتکار، تدبیر و تجربه بی بدیل ائمه محترم جماعات و عدم 
مالحظه مختصات ویژه هر مسجد نبوده و نیست. الزم به ذکر است که علی رغم 
همکاری نزدیک سپاه و پایگاه های بسیج و برگزاری جلسات توجیهی با ائمه 
محترم جماعات، به دلیل برخی مالحظات پیرامونی و البته اصرار بر رویکرد 
اقناعی که لوازم خاص خود را دارد و مستلزم صبوری حداکثری است، روند کار 
به کندی جلو می رود و لذا تا تیرماه1395 تعداد مساجدی که از مزایای تشکیل 
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شورای فرهنگی برخوردار شده اند، قریب به 300 مسجد برآورد می شود.

ایجادپشتوانهیبیمهیمسئولیتدرمساجد
مساجد، به عنوان محلی برای اجتماع مؤمنین و مرکز ارائه ی خدمات متنوع 
به مخاطبان، همواره مستعد بروز حوادث ناخواسته ای هستند که در صورت 
بروز جرح، فوت یا خســـارات مالی، تبعات حقوقی و مالی سنگینی را متوجه 
ائمه جماعات و هیأت امنـــا خواهد نمود و حضور تبرعی افراد با هدف خدمت 
به خانه ی خدا، مطابق قوانین جاری، سلب کننده ی مسئولیت مدنی از ایشان 
نیست. تکرار حوادثی از این دست که گاهی به دلیل ناتوانی مسجد یا کارگزاران 
از پرداخت مبالغ دیه و خسارت، حواشی دون شأنی را رقم می زد، موجب شد 
که مرکز تالش نماید فرهنگ دریافت خدمات بیمه ای از شرکت های مربوطه 
را در میان مســـاجد استان توسعه دهد. لذا طی ســـال های 93 و 94، ضمن 
انعقاد توافق نامه با بیمه ی البرز و اخذ تخفیف ها و تسهیالت مناسب، اقدامات 
تشویقی همانند گشایش اعتبار برای بیمه ی 500 باب مسجد در نوبت اول، 
گشایش اعتبار برای بیمه ی قریب به 550 مسجد مجری اعتکاف در استان، 
برای نوبت دوم و اعالم آمادگی برای مشارکت در تأمین هزینه ی بیمه نامه ی 
مســـاجد داوطلب که هنوز ادامه دارد، با هدف جلوگیری از آسیب های مالی و 

حیثیتی به مساجد، از سوی مرکز پیگیری و اجرایی شده است.
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جذب و ارتباط گیری

رشد و ارتقای معنوی

آگاهی بخشی و دانش افزایی

گفتمان سازی و جریان سازی

حفظ و نگهداشت

فعال سازی و جلب مشارکت
توان افزایی

سیاستهایاصلی
درمدیریت

فرهنگیمسجد

ابعادمختلفمدیریتفرهنگیمسجد

ارائهیخدماتمشاورهایفنی-مهندسیوعمرانی
مرکز رســـیدگی به امور مســـاجد از نظر مأموریتی، نســـبت به احداث یا 
تعمیر مســـاجد وظیفه مند نیســـت اما همواره تالش کرده است با اندک 
منابع در اختیار و هدایت منابع دســـتگاه های دارای اعتبـــارات عمرانی و 
خیرین در این راه تالش نماید. هرچند کـــه میزان اخذ نتیجه در این زمینه، 
متناسب با وقت و انرژی صرف شـــده برای پیگیری نبوده است. آنچه که در 
این میان به عنوان یک ظرفیت بالقوه از ســـنوات قبل در این تشکیالت حفظ 
و بهسازی شـــد، ارائه ی خدمات مشـــاوره ای در زمینه ی فنی - مهندسی 
و طراحی مســـاجد می باشـــد که با استقبال مســـاجد نیازمند به خدمات 
 مشـــاوره ای، بخش قابل توجهی از مراجعات را به خود اختصاص داده است.
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تدوینسندمرجع”ضوابطومقرراتطراحیمساجد”
قوانین موجود در زمینه ی ساخت و ساز مساجد، به دلیل فقدان یک سند مورد 
وفاق و محتوی کلیات و جزئیـــات و تجربیات و ناظر به کارکردها، نمی توانند 
خیرین مسجدساز یا معماران و مهندسان را به گونه ای هدایت کنند که بناهای 
احداث شده برای کاربری مسجد، از مطلوبیت الزم و استانداردهایی در شأن 
مسجد و نمازگزاران برخوردار باشد. لذا در حال حاضر، حتی در بنای مساجدی 
که طی ســـال های اخیر از سوی دستگاه ها ساخته شـــده است، اشکاالت و 
اشتباهات فاحش مشاهده می گردد و در مساجد مردمی ساز، با وجود نظارت 
شکلی دستگاه های مسئول، گاهی اصول اولیه برای رفاه و ایمنی نمازگزاران 
نادیده گرفته شده است. گردآوری و تدوین”ضوابط و مقررات طراحی مساجد” 
که از سال های قبل آغاز شده بود، به ضمیمه ی تجربیات و قیود شرعی و ناظر بر 
کاربری بنا به عنوان مسجد تراز، فارغ از وسعت و موقعیت، تا پایان سال گذشته 
به اتمام رسیده و به زودی در قالب کتابی منتشر و برای اعتباربخشی به عنوان 
یک سند ملی، با دستگاه های مسئول و شـــورای عالی معماری و شهرسازی 

پیگیری خواهد شد.

حمایتمحدودازبرنامههاواقداماتبهسازی،بازسازیومقاومسازی
مساجد

 در این رابطه، هرچند بودجه، اعتبار و مأموریتی برای مرکز تعریف نشده است، 
لیکن به ناچار و برای جبران بخـــش کوچکی از خالء موجود، اقداماتی مانند: 
تهیه دســـتوالعمل های ایمنی، بهداشتی و فنی - مهندسی، کمک به احداث 
42 باب مسجد)عمدتاً خارج از شهر تهران(، کمک به توسعه و تعمیر تعدادی 
از مساجد، خدمات مشاوره ای و بررسی طرح های معماری و سازه ی مساجد، 
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ارائه ی طرح های معماری، سازه و تأسیسات به مساجد در حال احداث، بازدید 
کارشـــناس فنی - عمرانی از مساجد متقاضی و تهیه گزارش  و مواردی از این 
دســـت با اختصاص 30 میلیارد ریال از محل اعتبارات مرکز، بدون احتساب 
منابع هدایت شده از سایر دستگاه ها، طی چهار سال گذشته صورت پذیرفته 

است.

تدوینآییننامهیمالیمساجدواجرایطرحگستردهیحسابرسی
واستقرارنظاممالیدرمساجد

عدم آشنایی برخی ائمه جماعت و کارگزاران مساجد با قوانین مالی و حقوقی 
و گاهی احساس بی نیازی از مستندسازی گردش مالی و هزینه کرد مساجد 
به دالیل گوناگون موجب بروز اختالف یا بدگمانی در میان مؤمنین و یا ایجاد 
مشـــکالت حقوقی به گونه ای می شود که عالوه بر شکستن قداست مسجد و 
حریم کارگزاران مســـجد، تأثیرات نامطلوبی بر ذهنیت مردم و نمازگزاران بر 
جای می گذارد. لذا با هدف استقرار نظام مالی قابل تکیه و در عین حال منعطف 
و بومی سازی شده با اقتضائات مسجدی، و به منظور جلوگیری از بی انضباطی 
مالی مساجد که ریشه ی بسیاری از اختالفات و گسست پیوند عاطفی میان 
مؤمنین و باالخره از هم پاشـــیدگی فعاالن مسجد تلقی می گردد، آیین نامه 
مالی مسجد طراحی و به مســـاجد تقدیم شد. برنامه ی حساس و بسیار مهم 
استقرار نظام مالی و حسابرسی در مساجد استان که از سه سال قبل آغاز شده، 
به واسطه ی عقد قرارداد با تیم های آموزش دیده و متخصص و تأمین اعتباری 
بالغ بر 15 میلیارد ریال، تاتیرماه سال95 در 2100 مسجد استان اجرایی شده، 
در تعدادی از مساجد، حسب ضرورت برای نوبت دوم تکرار شده و همچنان در 
جریان اســـت. احترام و تکریم امام جماعت و امنای مسجد به گونه ای در این 
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برنامه لحاظ شده است، که حتی در مواردی که استنکافی از سوی کارگزاران 
مساجد وجود داشته اســـت، در نهایت به استقبال و تقدیر منجر شده، ضمن 
اینکه محصول بررسی ها، گزارش تهیه شده و فهرست اصالحات قابل انجام، 
به صورت محرمانه، صرفاً به امام جماعت یا نماینده ی مسجد تقدیم می گردد 
و اقدامات اصالحی به صورت داوطلبانه و متناســـب با شرایط مسجد اجرایی 
می گردد. در دوره های آموزشـــی مرتبط، تاکنون بسیاری از مسئولین مالی 

داوطلب مساجد، آموزش حسابداری دیده اند.
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راهبردهفتم؛«
هماهنگسازینهادها
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با توجه به ابعاد مختلف کارکردی و نقش مسجد در جامعه ی اسالمی، نهادها و 
دستگاه های مختلف و متنوعی با این نهاد مقدس در ارتباط و تعامل می باشند. 
اگر چه این تعامل بر اســـاس مأموریت ها و وظایف فرادستی هر یک از نهاد ها 
و دستگاه ها می باشـــد، لیکن فقدان الگویی جامع و منسجم از تصمیم گیری 
و ایفای نقش هماهنگ و یکپارچه ی نهادها در نســـبت با مساجد، آسیب ها 
و چالش های جدی و زیانباری را موجب می گـــردد. آنچه مرکز را به طراحی 
چنین راهبردی مجاب نموده است، ضرورت ارزیابی، پایش و تحلیل وضعیت 
موجود در زمینه ی تعامل دستگاه ها و نهادها با مسجد است که می تواند امکان 
طراحی الگو و نقشه ی عمل منسجم و مدون را فراهم آورد. بی تردید، ترسیم 
چنین الگویی، می تواند مرجعیت نرم افـــزاری واحدی را در هدایت نهادها و 
دستگاه های مرتبط با مسجد رقم زده و امکان اقدامات مکمل و کلیدی نظیر 
فعال سازی کارگروه های بین دســـتگاهی و حساسیت آفرینی مثبت در بین 
مدیران و متولیان دستگاه ها و باالخره، بستر تقسیم کار مطلوب بین نهادهای 

متولی و مرتبط با مسجد را فراهم آورد.
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همانگونه که در تصویر  می بینید، این راهبرد شامل 5 محور عمده است:

هماهنگسازینهادها

ات
میم

تص
گی

ارچ
یکپ

مو
سجا

ان
جد

مس
طبا

رتب
یم

دها
نها گسازینهادها

هماهن
ایجاد ساز و کار ارزیابی، پایش و تحلیل وضعیت 

موجود و بررسی فرصت ها و ظرفیت ها

تقدیر، تشویق و انگیزه بخشی در بین 
نهادها و دستگاه های مرتبط با الگو

فعال سازی و تشکیل شوراها، کارگروه ها و جلسات 
مشترک با نهادهای متولی و مرتبط با مسجد

ترسیم الگوی هماهنگی و عملکرد دستگاه ها در 
نسبت با مسجد)مشتمل بر اهداف و الزامات(

حضور موثر مرکز در فرآیند تصمیم گیری و 
سیاست گذاری در مراجع و نهادهای باالدستی

ترسیم الگوی هماهنگی و عملکرد دســـتگاه ها در نسبت با مسجد  ●
)مشتمل بر اهداف و الزامات(

ایجاد ســـاز و کار ارزیابی، پایش و تحلیل وضعیت موجود و بررســـی  ●
فرصت ها و ظرفیت ها

تقدیر، تشویق و انگیزه بخشی در بین نهادها و دستگاه های مرتبط با  ●
الگو

حضور موثر مرکز در فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری مراجع و  ●
نهادهای باالدستی

فعال سازی و تشکیل شوراها، کارگروه ها و جلسات مشترک با نهادهای  ●
متولی و مرتبط با مسجد
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پیگیریمطالباتقانونیمساجدازقوایمقننهومجریه
نظر به اینکه در سطح دســـتگاه های ملی، دغدغه ی جدی نسبت به پیگیری 
مطالبات قانونی مســـاجد وجود ندارد و هیچ یک از دستگاه های مرتبط، این 
موضوع را در اولویت های مأموریتی خود تلقی نکرده اند و از سوی دیگر، سایر 
مراکز رسیدگی به امور مساجد فعال در اســـتان ها، از امکانات و توان رایزنی 
در تراز دولت و مجلس برخوردار نیســـتند، لذا این مرکز به پشتوانه ی ارتباط 
مستقیم با دفتر مقام معظم رهبری و اعتباربخشی از سوی معظم له، عماًل در 
جایگاه نمایندگی از سایر مراکز و مساجد قرار گرفته و ارتباط فعال و اثربخش 
با دولت و مجلس را در دستور کار خود قرار داده است. اصالح وضعیت تعرفه ی 
آب، برق و گاز مصرفی مساجد را که در قانون، به برخی نهادهای دینی دیگر نیز 
توسعه داده شد، می توان به عنوان نمونه ای از نتایج رایزنی مفصل و مکاتبات 
متعدد مرکز با دولت و مجلس وقت دانست که سوابق و اسناد آن موجود است. 
همچنین در ابتدای شـــکل گیری دولت یازدهم، در قالب مکاتبات گسترده، 
از شـــخص رییس جمهور تا هر یک از اعضای کابینه و وزرا، در قالب نامه ای، 
ضمن یادآوری نسبت به اهمیت و ضرورت توجه نسبت به پشتیبانی از مساجد، 
سهم هر یک از وزارت خانه ها در ارتباط با مساجد، بر اساس اسناد باالدستی و 
ظرفیت های در اختیار، احصاء و در اختیار ایشـــان قرار گرفت. باالخره اینکه، 
مرکز با حضور در کارگروه ها و شـــوراهای تخصصی و مرتبط، عماًل بار و سهم 
تزریق نگاه کارشناســـی به ارکان تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور در حوزه ی 
مساجد را بر دوش می کشد. شـــورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقالب 
فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی، کمیسیون  فرهنگی مجلس و... نمونه هایی 

از این مقوله هستند.
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اعتمادسازی،ترمیموگسترشتعامالتدستگاهی
تشکیل ستاد دستگاهی ساماندهی مساجد استان، برقراری ارتباطات منطقی و 
معطوف به پیشبرد وظیفه ی پشتیبانی از مساجد، در کنار انعقاد تفاهم نامه های 
الزم و رایزنی های مفصل، از ســـال 92، مرکز را به پرچمدار حوزه ی مساجد، 

همراه با مقبولیت و برخوردار از لطف و همراهی سایر دستگاه ها مبدل کرد.

اصالحمدلارتباطاتمرکزباائمهجمعهمحترماستان
پیوند نزدیک مدیران نواحی وابسته به مرکز در شهرستان های استان، با امام 
جمعه های مکرم، از اهمیت زیادی برخوردار اســـت. انتصاب مدیران نواحی 
شهرستانی با هماهنگی ائمه جمعه و برقراری ارتباطات ستادی موثر، از جمله 
برگزاری اجالس ساالنه ی مشترک میان ائمه جمعه استان و مدیران مرکز، با 
همکاری شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و دفتر نمایندگی استانی شورا، 
فضایی آکنده از همدلی را حکم فرما نموده است. در این جلسات مشترک، عالوه 
بر اطالع رسانی آخرین اقدامات، سیاست ها و رویکردهای مرکز، دیدگاه ها و 
دغدغه های طرفین در ارتباط با وضعیت مســـاجد در شهرستان های استان، 

مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

آغازتأسیسستادساماندهیمساجددرشهرستانهایاستان
ستاد ساماندهی مساجد استان، مرکب از استانداری، شهرداری، ارشاد، اداره 
 ،سپاه سیدالشهداء ،کل تبلیغات اسالمی، اوقاف، سپاه محمد رسول اهلل
اداره اطالعات استان، دفتر نمایندگی شـــورای سیاست گذاری ائمه جمعه 
اســـتان، ادارات کل آموزش و پرورش تهران و شهرستان ها )عضویت از سال 
1395(، شـــبکه تهران )عضویت از ســـال 1395( و حوزه ی علمیه استان 
)عضویت از سال 1395(، از چهار سال گذشته تاکنون، برکات زیادی به همراه 
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داشته است، هرچند که تا دستیابی به همه ی محورهای مورد تفاهم دستگاه ها 
به شرح زیر، راه طوالنی در پیش دارد:

بررســـی و تصویب اقدامات اجرایی هماهنگ در ارتباط با مساجد  ●
استان تهران

نظارت و ارزیابی در خصوص وظایـــف مترتب بر هر یک از اعضای  ●
حقوقی ستاد 

ارائه پیشـــنهادهای اصالحی در ارتباط با سیاست ها، راهبردها و  ●
برنامه های دستگاه های عضو

ساماندهی مسائل و مشکالت ناشی ازفقدان متولی خاص یا ناشی از  ●
تواکل و تزاحم متولیان متکثر 

انسجام بخشی به اعتبارات، تالش ها و خدمات دستگاه های مرتبط  ●
با مساجد استان در جهت هم افزایی و جلوگیری از موازی کاری ها

شناسایی و تشویق دستگاه های برتر اســـتان در زمینه ی ارائه ی  ●
خدمات به مساجد به صورت ساالنه

تشکیل جلسه ستاد ساماندهی مساجد استان، به صورت متوسط  ●
در هر سال 5 نوبت 

)با تصمیم جمعی دســـتگاه های اســـتانی عضو و پس از تصویب  ●
آیین نامه ی مربوطه و ابالغ یکپارچه ی استانداری و سایر دستگاه ها، 
از ابتدای ســـال 1395، روند تشکیل ستاد ســـاماندهی مساجد در 
شهرستان های اســـتان پیگیری شـــده و تاکنون در پنج ناحیه ی 
شهرســـتانی مرکز، از ده ناحیه، ستاد ساماندهی با ریاست امام جمعه 
مرکز شهرستان، نایب رییسی فرماندار و دبیری مدیر مرکز به صورت 

رسمی فعالیت خود را آغاز نموده است.(
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 انعقادتفاهمنامهباقرارگاهثاراهلل
عقد تفاهم نامه با قرارگاه ثاراهلل ، منجر به برقراری ارتباط نظام مند با سپاه 
محمد رسول اهلل  در تهران و ســـپاه سیدالشهدا   در شهرستان های 
استان شده اســـت. بر این اساس، عالوه بر شـــورای هماهنگی که با حضور 
فرمانده هر یک از دو سپاه تهران و شهرستان ها و رییس مرکز تشکیل می شود، 
کمیته ی اجرایی تفاهم نامه با شرکت معاونان طرفین و دو کارگروه ”پیشگیری 
و صیانت” و ”فرهنگی”، با تشـــکیل 50 جلسه و جلسات مناسبتی، با حضور 
نمایندگان دو مجموعه تالش می کنند با اتخـــاذ تدابیری، موجبات پیوند 
عمیق تر و مستحکم تر ائمه جماعات، امنا و پایگاه های بسیج را فراهم نمایند. 
در ادامه ی این تالش، شورای مشترکی نیز در سطح نواحی مرکز و سپاه شکل 
گرفته تا حتی المقدور، نقطه ی ثقل فعالیت ها و جلســـات، از ستاد مرکزی به 
مناطق و نواحی منتقل گردد. برگزاری جلسات متعدد و مشترک ستادی میان 
مرکز و سپاه، و همچنین تشکیل جلسات مشترک میان فرماندهان پایگاه های 
بسیج و ائمه جماعات با هدف ایجاد فضای وحدت و همدلی، از جمله اقداماتی 

است که ذیل تفاهم نامه ی مذکور پیگیری شده است.

انعقادتفاهمنامهباسازماناوقافوامورخیریه
 با عنایت به مشکالت فی مابین مساجد با اوقاف، انعقاد این تفاهم نامه را می توان 
یکی از مهم ترین اقدامات اصالحی مرکز محسوب نمود که بر این اساس، امام 
جماعت هر مسجد، به عنوان امین رقبات پالک مسجد، از طرف اوقاف حکم 
دریافت نموده و با کمک امنای رســـمی مسجد، وفق ضوابط، درآمد رقبات را 
در خدمت مسجد قرار می دهد. عالوه بر جلسات مشترک مدیران طرفین در 
استان با هدف ایجاد مفاهمه ی بیشتر، ناظر بر حل و فصل اختالفات و بررسی 
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و تصمیم گیری در خصوص مصادیق خاص، کارگروه مشترکی میان طرفین 
تشکیل شده و با برگزاری 30 جلســـه تاتیرما1395، در مسیر ایجاد شرایط 

مطلوب تر تالش نموده و این روند همچنان ادامه دارد.

سایرتفاهمنامههایدستگاهی
از سال 91 تا تیرماه95، عالوه بر دو تفاهم نامه ی راهبردی و مهم مورد اشاره، 
10 تفاهم نامه  به شرح زیر با ســـایر دستگاه ها و مجموعه ها به امضا رسیده که 
البته از نظر اجرایی شـــدن و تحقق اهداف مدنظر طرفین، به شکل طبیعی در 
ســـطوح متفاوتی قرار دارند: انعقاد تفاهم نامه با مدیریت حوزه  علمیه استان 
تهران، شـــورای عالی امنیت ملی و شـــهرداری تهران )با رویکرد محوریت 
فرهنگی مساجد در محالت تهران(، ستاد مبارزه با مواد مخدر، مرکز تخصصی 
تبلیغ، نهاد کتابخانه های عمومی، کمیته امداد امام خمینی ، دادگاه ویژه 
روحانیت، اداره کل آموزش و پرورش شـــهر تهران و شهرستان های استان، 
دانشـــگاه علمی کاربردی گفتمان انقالب اسالمی از جمله این تفاهم نامه ها 

است. 
طی پنج سال گذشـــته، پروژه های مشترک و برنامه های متنوعی با همراهی 
دســـتگاه ها و نهادهای مختلف اجرایی شده که گسترش طرح نهضت قرآنی 
مساجد با مشارکت شـــورای عالی انقالب فرهنگی، جانمایی مساجد موجود 
و کمبود مساجد شـــهر تهران و شهرستان های اســـتان که منجر به انتشار 
GIS مساجد در محالت شهر تهران از سوی دبیرخانه ی شورای عالی انقالب 

فرهنگی شد و باالخره همکاری با ســـتاد اقامه نماز استان تهران، در مسیر 
تولید اولین اپلیکیشن مسجدیاب رسمی تحت اندروید، با قابلیت مسیریابی 
و اطالع رسانی برنامه ها و ویژگی های مســـاجد نزدیک که به زودی رونمایی 
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می شود، نمونه هایی از اقدامات انجام شده در سایه ی همراهی و همدلی میان 
دستگاه ها با مرکز محسوب می گردد.
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مرکز رسیدگی به امور مســـاجد، با نگاهی به مأموریت مهم و خطیر خود در 
نسبت با نهاد مقدس مسجد و با بهره گیری از تجربیات ارزشمند حاصل شده 
در سال های پس از تأسیس، تالش جدی و مؤثری را برای آماده سازی و ارتقای 
توان خود در مسیر پیگیری رســـالت و مأموریت تعیین شده در پیش گرفته 
است. در همین راستا، در برنامه ی راهبردی اول نیز، ذیل عنوان »آماده سازی 
مرکز«، اقداماتی به انجام رسیده و در مقطع زمانی اجرای برنامه ی راهبردی 
دوم، »بهبود و تعالی ســـازمانی«، مجدد مورد توجه قرار گرفت و سعی شد در 
تعیین اهداف، برنامه ها و پروژه های مربوطه، اعتالی جایگاه و نقش مرکز در 

نسبت با مساجد دیده شود.
در رویکرد جدید مرکز، نواحی، به عنوان پیشخوان مواجهه وخدمت رسانی به 
مســـاجد، در محدوده ی جغرافیایی تحت پوشش خود، مسئولیت اصلی را بر 
عهده گرفته اند و حوزه های ســـتادی نیز به عنوان مراکز تخصصی و خبرگی، 
نقش حمایتی، هدایتی و نظارتی خود را با بهره گیری حداکثری از سیســـتم 

اطالعاتی روزآمد ایفا خواهند نمود. 
یکی دیگر از محورهایـــی که مورد توجه قرار گرفته اســـت، ارتقاء و تثبیت 
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سرمایه ی انسانی مرکز، مبتنی بر نظام ارزشی اختصاصی، از طریق طراحی و 
پیاده سازی نظام سرمایه ی می باشد. 

طراحی و پیاده ســـازی نظام رصد، پایش و ارزیابی عملکرد مســـاجد نیز که 
الزمه ی ایفای نقش مطلوب مرکز در راستای مأموریت های محوله می باشد، 

دراین برنامه ی راهبردی پیش بینی شده است. 

بهبودوتعالیسازمانی

اعتالیجایگاهونقشمرکزدرنسبتبامساجد

ارتقاء و تثبیت 
سرمایه سخت افزاری مرکز

ارتقاء و تثبیت
 سرمایه انسانی مرکز

ارتقاء دقت، سرعت و کیفیت 
پاسخ گویی به مطالبات مساجد از مرکز

ارتقاء جایگاه و معرفی مرکز در بین مساجد، 
افکار عمومی، نهادها و دستگاه ها

تعریف شفاف و معرفی خدمات 
مرکز نسبت به مساجد

ارتقاء نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی 
مرکز  در نسبت با مساجد

طراحی نظام رصد، پایش و 
ارزیابی عملکرد مساجد

بهبودوتعالیسازمانی



125  راهبرد هشتم؛بهبود و تعالی سازمانی

محورهای ذیل این راهبرد به شرح زیر است:

ارتقاء جایگاه و معرفی مرکز در بین مســـاجد، افکار عمومی، نهادها و  ●
دستگاه ها

تعریف شفاف و معرفی خدمات مرکز نسبت به مساجد ●

ارتقای نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی مرکز در نسبت با مساجد ●

طراحی نظام رصد، پایش و ارزیابی عملکرد مساجد ●

ارتقا و تثبیت سرمایه سخت افزاری مرکز ●

ارتقاء و تثبیت سرمایه انسانی مرکز ●

ارتقای دقت، سرعت و کیفیت پاســـخ گویی به مطالبات مساجد از  ●
خدمات مرکز

اصالحاتساختاری،طراحیمدلمدیریتفرآیندیغیرمتمرکز،
مبتنیبربرنامهوبودجهیساالنهدرستادونواحی

در تابستان سال 90، آغاز دوره ی جدید مدیریتی در شرایطی صورت پذیرفت 
که مرکز فاقد ساختار مصوب، فاقد برنامه و بودجه مشخص و همچنین فاقد 
ردیف بودجه قابل تکیه بود و از اعتبارت جدول کمک ها، به اقتضای شـــرایط 
الیحه ی بودجه در هر سال بهره برداری می کرد. در حال حاضر، مرکز از ساختار 
مصوبی برخوردار است که با سیاســـت تمرکززدایی و اعتباربخشی به نواحی 
مرکز، بر اساس مدل مدیریت فرآیندی طراحی شده و تقسیم مأموریت بین 
ارکان آن، به پشتوانه ی برنامه ی راهبردی دوم و در مسیر تحقق اهداف تصریح 
شده در آن صورت پذیرفته اســـت. همچنین از سال 1391، مرکز از برنامه و 
بودجه ی مشخص و قابل ارائه ی ساالنه برخوردار بوده که میزان تحقق آن در 
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هر برنامه قابل سنجش و ارزیابی است. عالوه بر اصالحات انجام شده در سطوح 
مختلف، ارکانی از مرکز که به لحاظ استقرار نیروی انسانی متخصص و اصالح 
رویکرد و مأموریت کاماًل متحول شـــده اند و شرایط آنها با دوره ی قبل تفاوت 
ماهوی پیدا کرده است، عبارتند از: معاونت فرهنگی، معاونت جذب وآموزش 
)تأسیسی(، معاونت اجرایی )جایگزین معاونت اداری - مالی(، مرکز مطالعات 
قم، دفتر طرح و برنامه، نواحی 17 گانه در استان )جایگزین حوزه های وابسته(

الزم به ذکر است که شرح ویژگی های قدیم و جدید ارکان مورد اشاره به تفصیل 
نیاز دارد و در این مختصر نمی گنجد.

به فضل الهی، عالوه بر ستاد مرکزی، هریک از نواحی مرکز نیز بر خالف روال 
مرسوم در خصوص بخش های میدانی و عملیاتی در دستگاه های مشابه، که 
تابعی از برنامه و بودجه ی مرکزی هستند، طی سه سال گذشته دارای برنامه و 

بودجه ی اختصاصی شده اند.
همچنین معاونت زنان مرکز که با حدود 23 نفر نیروی ثابت در سال های قبل 
از 90، عماًل درگیر اقدامات اجرایی محـــدود، از قبیل اعزام مبلغات و مربیان 
قرآن خواهر به مساجد شده بود، با این مالحظه که برای اعتباربخشی به توان 
و تخصص مربیان یا مبلغات، از همکاری دســـتگاه های مسئول بهره برداری 
نمی کرد طی تفاهم نامه ای، همراه با بنیه ی نیروی انسانی و با حمایت سازمان 

تبلیغات اسالمی، از مرکز منفک و به سازمان زنان انقالب اسالمی منتقل شد.

طراحیوعملیاتیسازیسامانهی”سجم”
با توجه به نیاز روزآمد مرکز رسیدگی به امور مساجد به بهره مندی از اطالعات و 
آمار مرتبط با محیط مأموریت )مساجد، کارگزاران مساجد و رویدادهای مرتبط 
با آنها( و همچنین افزایش سرعت و دقت در گردش کارهای داخلی مرکز در 
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نسبت با مساجد و ائمه  محترم جماعات وســـایر کارگزاران این نهاد مقدس، 
سامانه ی”سجم” به عنوان بســـتر شکل گیری سیستم اطالعاتی یکپارچه ی 
مرکز و همچنین بستر اتوماسیون فرآیندی برای گردش کارها و فرآیندهای 
کاری، طراحی و اجرا گردیده اســـت. سجم، مخفف”سامانه ی جامع مجازی 
مرکز رســـیدگی به امور مساجد”می باشد و مشتمل بر مجموعه سامانه هایی 
اســـت که به صورت یکپارچه و به هم پیوسته، محورهای اطالعاتی مورد نیاز 
واحدهای سازمانی مرکز را در خود جای داده و از سوی دیگر، فرآیندها و گردش 
کارها را به صورت هوشـــمند و خودکار تدارک دیده است. در سامانه ی سجم، 
فعالیت های مرکز و همچنین سیســـتم اطالعات مدیریتی، در دو خوشه ی 

سامانه های مسجد و سامانه های ستادی، سازماندهی گردیده است.
مجموعه سامانه های مسجد در سجم عبارتند از:

سامانه ی جذب و استقرار کارگزاران، شامل؛ اطالعات و فرآیندهای  ●
مربوط به جذب، تشکیل پرونده، احراز صالحیت، بکارگیری، صدور و 

تمدید احکام امام و سایر کارگزاران مسجد می باشد.
سامانه ی آموزش کارگزاران، شامل؛ فرم های اطالعاتی و فرآیندهای  ●

مربوط به برنامه های آموزشی و پروفایل آموزشی ائمه  محترم جماعات 
و سایر کارگزاران مساجد می باشد.

ســـامانه ی تکریم کارگزاران، شـــامل؛ اطالعات مربوط به سوابق  ●
خدمات تکریمی و فرآیندهای ارائه ی خدمات تکریمی به ائمه محترم 

جماعات و سایر کارگزاران مسجد می باشد.
سامانه ی فرهنگی- اجتماعی، شـــامل؛ شناسنامه ی فرهنگی-  ●

اجتماعی مســـجد و فرآیندهای مربوط به اســـتقرار نظام مدیریت 
فرهنگی مسجد می باشد.
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سامانه ی مالی- مدیریتی، شـــامل؛ شناسنامه ی مالی - مدیریتی  ●
مسجد و اطالعات و فرآیندهای مربوط به این حوزه می باشد.

سامانه ی فنی- مهندسی، شـــامل؛ شناسنامه ی فنی - مهندسی  ●
مسجد و اطالعات و فرآیندهای مربوط به این حوزه می باشد.

ســـامانه ی نظارت و ارزیابی، شـــامل؛ فرم های اطالعاتی مربوط  ●
به نظارت و ارزیابی عملکرد مســـاجد و ائمـــه ی محترم جماعات و 

فرآیندهای مرتبط با آن می باشد.

مجموعه سامانه ی های ستادی در سجم عبارتند از:
  سامانه ی مدیریت و راهبری. 1
  سامانه ی برنامه ریزی. 2
 سامانه ی منابع انسانی. 3
  سامانه ی مالی و پشتیبانی. 4
  سامانه ی فناوری اطالعات و ارتباطات. 5

از جمله ویژگی های سامانه ی سجم، می توان موارد زیر را برشمرد: 
این سامانه، از یک بستر نرم افزاری منعطف و روزآمد بهره برده است  ●

که طراحی ها و تغییرات در آن توسط کارشناسان مرکز انجام می پذیرد.
اطالعات در ســـامانه ی فوق، یکپارچه بوده و ســـامانه های زیر  ●

مجموعه ی آن، به یکدیگر متصل می باشـــد و از انباشـــت اطالعاتی 
جلوگیری می نماید.

اطالعات موجود در سامانه ی سجم، به تناسب رویدادهای جاری  ●
در فعالیت های روزانه ی مرکز به طور خودکار به روز آوری می شود و لذا 

می توان آخرین گزارش های اطالعاتی را از این سامانه دریافت نمود.
سامانه ی سجم، امکان انجام فعالیت های جاری مرکز را با سرعتی  ●
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بسیار مطلوب و با دقتی حداکثری فراهم می سازد.
به واسطه ی بهره برداری از سامانه ی سجم، فرم های اطالعاتی مرکز  ●

در این قالب طراحی گردیده و از شکل گیری پرونده های فیزیکی برای 
مساجد و کارگزاران آن، تا حد زیادی جلوگیری می شود.

اطالعات موجود در سامانه ی سجم، در چهار الیه ی اطالعاتی مورد  ●
پشـــتیبان گیری قرار می گیرند و لذا از ضریب اطمینان حداکثری در 

حفظ و نگهداشت اطالعات بهره مند می باشد.

الزم به ذکر است که سامانه ی ســـجم به صورت فازبندی شده و با همفکری 
و همکاری مدیران و کارشناســـان بخش های مختلف مرکز در حال طراحی، 
پیاده سازی و استقرار است و فاز اول، شامل: بخش هایی از سامانه های مسجد 
و همچنین سامانه های ستادی مســـتقر گردیده و در حال بهره برداری است. 
پیش بینی می شود با بهره برداری کامل از”سجم”، تحولی عمیق و چشمگیر 
در اســـتقرار مدیریت فرآیند محور، مبتنی بر بســـتر اطالعاتی و هوشمند و 
تمرکززدایی و ارائه ی خدمات پشتیبان به مساجد استان، به عنوان یک اقدام 

پیشرو و الگوساز دستگاهی، صورت پذیرد. 

اصالحمسیرتخصیصاعتباراتمرکز،شفافسازیگردشمالیو
تجهیزمرکزبهسامانهینرمافزارمالیرسمی

تا پیش از سال 90، گردش اعتبارت در مرکز تحت نظارت و حسابرسی نبوده 
است، لیکن با اقدام داوطلبانه ی مرکز و بذل عنایت از سوی معاونت نظارت دفتر 
مقام معظم رهبری، روند حسابرســـی ساالنه ی مرکز به واسطه ی مؤسسه ی 
مفید راهبر )حسابرسی رســـمی دفتر مقام معظم رهبری( آغاز شد. بر اساس 
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روند جدید، نتیجه ی گزارش حسابرســـی مرکز، موفق شده است در دوره ی 
زمانی مورد بحث، از شرایط مردود، به باالترین تراز ممکن در فرآیند حسابرسی 
دست یابد. مرکز در سال 90، فاقد نرم افزار رسمی حسابداری بود، این شرایط با 
استقرار نرم افزار موقت بهبود پیدا کرد و از ابتدای سال جدید، نرم افزار رسمی و 
مورد تأیید معاونت تخصصی دفتر مقام معظم رهبری در مرکز مستقر و مورد 

بهره برداری قرار گرفته است.

 تشکیلمیزمطالعاتمسجددردانشگاهامامصادق
با وجود تالش های ارزشمند انجام شده توسط متولیان و محققان در عرصه ی 
مســـجد، در حوزه ی نرم افزاری مدیریت”بر”مساجد و مدیریت”در”مساجد، 
خأل جدی احساس می شـــود. که البته ورود به این مسیر، جز با همفکری و 
همکاری مشـــترک متولیان و محققان دغدغه مند از حوزه و دانشگاه میسر 
نیست. مرکز رسیدگی به امور مساجد، ناظر به نیازهای خود و با هدف تقویت 
بنیه ی کارشناسی خود، با همکاری مرکز تحقیقات علوم انسانی و مرکز رشد 
دانشکده مدیریت دانشـــگاه امام صادق ، اقدام به تشکیل »میز مطالعات 
مسجد« نموده است. میز مطالعات مســـجد، برنامه ریزی، تصمیم سازی و 
راهبری فعالیت های علمی )اعم از مطالعات، پژوهش ها، نشست ها و...( و تربیت 
نیروی دغدغه مند و دانش مدار جهت ارتقای جایگاه مســـاجد در تراز انقالب 
اســـالمی را با رویکردی عالمانه، جامع و نظام مند و با تأکید بر اولویت مسائل 

جاری و در زمینه های زیر، برعهده دارد:
تعریف و تعیین اولویت های پژوهشی در حوزه ی مسجد ●
تصویب موضوعات پایان نامه های کارشناســـی ارشد و رساله های  ●

دکتری در حوزه ی مسجد، جهت بهره مندی از پشتیبانی معنوی و مادی
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تعیین و تأیید مجری، ناظر و یا دآور برای پژوهش های تصویب شده،  ●
حسب نیاز

بررســـی و ارزیابی طرح های پژوهشـــی )پروپوزال( پروژه ها و  ●
پایان نامه های مصوب

نظارت بر دوره های آموزشی و مطالعاتی جهت تربیت پژوهشگران  ●
دغدغه مند و توانمند برای انجام پژوهش های مسجدی

برنامه ریزی جهت سازماندهی و بهره مندی از ظرفیت دانشجویان و  ●
طالب برای انجام پژوهش های میدانی

تأسیسوفعالسازیدفترحراست
تا سال 1391، مرکز با وجود حساسیت های ذاتی، مجاورت با دفتر مقام معظم 
رهبری و آســـیب هایی که در حوزه ی نیروی انسانی متحمل شده بود، فاقد 
سامانه ی حراست توانمند بود. پس از پیگیری های انجام شده از سوی رییس 
مرکز و با مساعدت و محبت حراست دفتر مقام معظم رهبری، از سال 1392 
به تدریج مدیریت حراســـت در این مرکز مستقر و شکل گرفته است و شاهد 
برکات ناشی از حضور نظارتی - حراســـتی توانمند و نظام مند، از جمله فعال 
شدن بخش پرسنلی و حفاظت فیزیکی در تشکیالت هستیم. به فضل الهی، 

فعال سازی دفتر گزینش مرکز نیز در دستور کار قرار دارد.

اهتمامبرارتقایمهارتهایشـــغلی،ترازتحصیلیوتوانمندی
همکاران،باتأکیدبرجذبروحانیونمستعد

شأن و جایگاه مخاطبان مرکز، یعنی فعاالن مساجد اقتضاء می نماید که ضمن 
استقرار روحانیون توانمند در پست های کلیدی، نسبت به ارتقای تراز تحصیلی 
در جذب های جدید و جایگزینی ها از یک ســـو و رشد توانمندی ها و مهارت 
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همکاران مســـتقر در تشکیالت از ســـوی دیگر، اهتمام شود. طی سال های 
گذشته، ده ها دوره ی آموزشی در دو بخش آموزش های عمومی و تخصصی، 
در رده ها و سطوح مختلف، از نیروهای خدماتی تا کارشناسان و مدیران ارشد 
برگزار شده و موضوع آموزش و توانمندسازی پرسنل، به عنوان اولویت درون 

تشکیالتی مطرح شده است. 

تشکیلبانکاسنادواعتباربخشیبهاحکامکارگزارانمساجد
مرکز به عنوان امانت دار پرونده های کاغذی و ســـوابق 5539 امام جماعت 
)جمع آوری شده طی20سال گذشته(، به ضمیمه ی پرونده های هزاران نفر 
از اعضای امنا و خدام و انبوهی از اسناد مربوط به مساجد استان، نیازمند تجهیز 
مکانی مناسب و سامانه آرشیوی حرفه ای، برای حفظ و بهره برداری از اسناد 
مذکور بـــود. لذا عالوه بر تحقق این مهم، در قالب بانک اســـناد مرکز، بالغ بر 
154000 برگ کاغذ، اسکن و به فایل الکترونیکی مبدل شد که در حال حاضر 
مراحل ثبت در سامانه ی”ســـجم”را پشت سر می گذارد. همچنین، به دالیل 
منطقی و مدیریتی، اعتباربخشی به احکام ائمه محترم جماعات و بروزرسانی 
احکام هیأت امنای مساجد در تقویت تعامالت مرکز و مساجد از اهمیت باالیی 
برخوردار است که بخش مربوط به ائمه جماعات، پیش از این در فصل دوم مورد 
اشاره قرار گرفت. در بخش امنای مساجد، گفتنی است طی سال های گذشته، 

احکام قریب به 12000 نفر از امنای مساجد، صادر یا تمدید شده است.

دیداربامراجععظامتقلیدوبهرهمندیازرهنمودهایایشاندر
ارتباطبامساجد

بهره مندی از دیدگاه ها و رهنمودهای مراجع عظـــام تقلید و بزرگان حوزه، 
برای تجهیز تشـــکیالت و مدیران مرکز، امری الزم و ضروری است که مورد 
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اهتمام بوده است. دیدار با حضرات آیات عظام و مراجع: نوری همدانی، مکارم 
شیرازی، صافی گلپایگانی و جوادی آملی در همین راستا صورت پذیرفته است. 
همچنین جلسات مکرر با رؤسای جدید و قدیم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 
دیدار با عالمه مصباح یزدی و بسیاری از فضال، صاحب نظران و علمای اعالم نیز 
در پنج سال گذشته به همین منظور انجام شده است که ذکر نام ایشان در این 

مجال نمی گنجد.

ایجادشبکهیاتوماسیوناستانی
در سال 90، صرفاً ســـاختمان مرکزی از امکان اتوماسیون بهره مند بود که در 
نتیجه، نامه های داخلی و برون تشـــکیالتی، از اقصی نقاط استان به صورت 
فیزیکی به دبیرخانه ی مرکزی منتقل و پس از اسکن وارد سامانه ی اتوماسیون 
می شـــد، لیکن پس از تغییر و ارتقای نرم افزار و ایجاد زیرســـاخت الزم، دو 
ساختمان ستادی و 17 ناحیه در تهران و شهرستان های استان، تحت شبکه ی 
داخلی به اتوماسیون متصل هســـتند و از مزایای گردش اداری بدون کاغذ 
استفاده می کنند. این پروژه که از سال 92 آغاز و پس از قریب به یک سال تجهیز 
و توسعه ی شـــبکه و آموزش همکاران به بهره برداری کامل رسید، موجبات 
تسریع و تسهیل در رســـیدگی  و ارجاعات را فراهم نموده و توان پاسخگویی 

تشکیالت را در تعامل با مراجعین، به شکل محسوسی افزایش داده است.

تکمیل،تجهیزوافتتاحمجتمعفرهنگی-آموزشی”محراب”
رویکرد جدید مرکز برای سرمایه گذاری بر امر مهم آموزش و توانمندسازی ائمه 
محترم جماعات و کارگزاران مساجد استان، مستلزم تأمین فضای مناسب برای 
برگزاری کالس های مربوطه و پشتیبانی تخصصی از فعالیت های آموزشی بود. 
پس از اخذ مجوز رهبر فرزانه ی انقالب)دامت برکاته( ،ساختمان محراب با هدف 
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تأمین فضای آموزشی مورد نیاز، جهت بهره برداری  ائمه جماعت فعال در استان، 
پس از تغییر کاربری از حوزه به مجتمع فرهنگی- آموزشی، برای تکمیل و تجهیز 
این مجتمع، با 5500 متر مربع زیربنا، قریب به 30 میلیارد ریال اعتبار از سال 90 تا 
92 اختصاص یافت. تکمیل، تجهیز و افتتاح مجتمع فرهنگی - آموزشی محراب، به 
عنوان اولین مرکز اختصاصی ائمه جماعات، فضای مناسبی را برای توانمندسازی 
این عزیزان فراهم آورده است. وجود کتابخانه ی تخصصی، فضای مناسب برای 
تحقیق و مطالعه، برگزاری کارگروه ها، کالس ها و دو سالن جلسات با ظرفیت 270 
نفره و 70 نفره، از ویژگی های این مجتمع است. در مراسم افتتاح این مجتمع، رییس 
محترم دفتر مقام معظم رهبری، مرحـــوم آیت اهلل مهدوی کنی و جمعی از 

اعضای شوراهای مناطق و نواحی ائمه جماعات شرکت داشتند. 

تقویتنیرویانســـانی،تجهیزوبازآفرینیمدلمدیریتینواحی
وابستهبهمرکز

در سال 90، حوزه های مدیریتی وابسته به مرکز در سراسر استان، عمدتاً به یک 
مدیر روحانی و یک نفر همکار غیر روحانی تحت عنوان رابط و با تراز تحصیلی 
متوسط دیپلم اداره می شد و مکان حوزه ها در بسیاری از موارد مناسب برای 
مراجعه ی ائمه جماعات نبود و از امکانات اولیه برای فعالیت محروم بود. نکته ی 
اساسی این بود که حوزه های مذکور، با حداقل اختیارات مدیریتی، عمدتاً نقش 
رابط میان ســـتاد مرکزی با مساجد را ایفاء می نمودند و با توجه به عدم تمرکز 
برخی از مدیران مســـتقر، در واقع، این رابطین بودند که بار اصلی هماهنگی و 
تعامل با مساجد و ائمه جماعات را بر دوش داشتند. در مسیر تحولی که طی شد، 
ضمن بازتعریف 10 شهرستان استان تحت عنوان ناحیه، به اقتضای استقرار 
ائمه ی محترم جمعه، در سطح تهران نیز 7 ناحیه بر اساس تقسیمات مناطق 



135  راهبرد هشتم؛بهبود و تعالی سازمانی

و پراکندگی مساجد شـــکل گرفت. پس از تثبیت یا تغییر مدیران در نواحی 
جدید که برای هر یک، نام نامی یکی از علمای بزرگ عالم تشـــیع و فضالی 
نام آور و مفاخر روحانی برگزیده شد، روند روزافزون تفویض اختیارات ستادی 
و اجرای سیاست تمرکززدایی، متناسب با ارتقای توان مدیران و بنیه ی نواحی 
آغاز شد. همزمان با این اقدام، و پس از نهایی سازی ساختار ستاد و نواحی، به 
اقتضای تعداد مساجد تحت پوشش، از 3 نفر تا 7 نفر نیروی انسانی برای هریک 
از نواحی در نظر گرفته شد که در این میان، تزریق نیروی تحول آفرین، افزایش 
دو نفر روحانی جوان در کنار مدیر ناحیه، به عنوان معاون و کارشناس فرهنگی 
می باشد )در نواحی بســـیار کوچک، فقط یک روحانی به عنوان کارشناس 

فرهنگی( که شرایط جدیدی را برای مرکز رقم زده است. 

آشناییاجمالیبانواحی18گانهیمرکزومروراجمالیبربرنامههاو
اقدامات

چنانکه در بخش های قبلی توضیح داده شـــد، در حال حاضر ثقل عملیات 
اجرایی بر دوش نواحی 18گانه قرار گرفته است و ستاد مرکزی تالش می کند 
به عنوان پشـــتوانه ی هدایتی و نظارتی، توان خود را معطوف به تولید محتوا و 
طراحی برنامه نماید و در هر رکن تخصصی، با افزایش توان، به ســـمت ایفای 
نقش خبرگی حرکت نماید. با ذکر این پیش فرض که شش محور اصلی فعالیت 
نواحی، به ترتیب اولویت، از نظر میزان وقتی که به خود اختصاص می دهند و 

اهمیتی که دارند، عبارتند از:
برقراری ارتباط نزدیک و میدانی با ائمه جماعات و مساجد، معطوف  ●

به تقویت ارتباطات عاطفی و فراخ کردن دایره ی نظارتی مرکز
حل و فصل اختالفات و رســـیدگی به مطالبات طرح شده از سوی  ●
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مردم یا کارگزاران مساجد
اســـتقرار ائمه جماعات جدید در مساجد و پیگیری مراحل صدور  ●

حکم کارگزاران مساجد
پیگیری و اجرایی ســـازی برنامه های مصوب ســـتادی، از قبیل  ●

فرهنگی، آموزشی و...
رصد و بروزرسانی اطالعات متنوع مورد نیاز سامانه های اطالعاتی  ●

مرکز 
برقراری ارتباطات هدفمند و معطوف با پشـــتیبانی از مساجد، با  ●

دستگاه های فعال و متناظر
در ادامه، به معرفی مختصر هر ناحیه، می پردازیم:

الف(نواحیمربوطبهتهرانبزرگ
:1(ناحیهیشهیدبهشتی

این ناحیه، مناطق 4، 7، 8 و 13 شـــهر تهران را با 293 مسجد تحت پوشش 
داردکه تمامی آنها درحال فعالیت می باشند.

:2(ناحیهیشهیدمحالتی
این ناحیه، مناطق14و15 شـــهر تهران را با تعداد 187 باب مســـاجد تحت 

پوشش قرار داده است که از این میان، 186 باب مسجد،فعال می باشد.
:3(ناحیهیشهیدمطهری

در این ناحیه که شامل مناطق 5، 6 و 22 می شود، 203 مسجد در حال فعالیت 
هستند. منطقه ی 5، 22 و قسمتی از منطقه ی 2 با توجه به اینکه نسبتاً جدید 

هستند، از فقر و کمبود مسجد رنج می برند.
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:4(ناحیهیشهیدمصطفیخمینی
این ناحیه، متشکل از مناطق 9، 17، 18 و 21 شهر تهران است. تعداد 341 باب 
مسجد در این ناحیه مســـتقر می باشد که از این میان،تعداد 272 باب مسجد 

فعال می باشند.  
:5(ناحیهیشهیدنوابصفوی

 این ناحیه، 371 مســـجد را در مناطق11،10و16و19 شهر تهران پوشش 
می دهدکه از این میان، تعداد 309 باب مسجد فعال می باشند.

:6(ناحیهیشهیدباهنر
شهرستان شمیرانات با مســـاحت 1188 کیلومترمربع و با جمعیتی بالغ بر 
550000 نفر، در شـــمال تهران بزرگ قرار دارد، این شهرستان به دو بخش 
شهری)منطقه یک شهرداری( و روستایی )لواسانات و رودبارقصران( تقسیم 
می شود. این ناحیه درمجموع230 مسجد شهری و روستایی راتحت پوشش 
قرارمی دهدکه ازاین میان 189 مسجدفعال می باشند. منطقه 3 تهران، ازنیمه 

دوم سال 96 به این ناحیه ضمیمه شده است.
:7(ناحیهیحضرتعبدالعظیم

عالوه بر شهرری، باقرشهر، کهریزک و حسن آباد نیز تحت پوشش این ناحیه 
قرار دارند. در این ناحیه که از اصیل ترین بافت مسجدی برخوردار است، قریب 
به 209 مســـجد فعال وجود دارد. اغلب مساجد در این ناحیه، از امام جماعت 

مستقر برخوردارند.
:8(ناحیهامامخمینی

این ناحیه منطقه 12 شهر تهران را با تعداد 259 باب مسجد تحت پوشش قرار 
داده است که ازین میان 216 باب مسجد فعال هستند.
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ب(نواحیشهرستانیاستان:
1(ناحیهیامامموسیصدر:

این ناحیه با محوریت شهر قدس، از ابتدای شهرک دانش واقع در چهارراه ایران 
خودرو، تا جنوب در مجاورت شـــهریار و از غرب تا روستای هفت جوی و مرز 
استان البرز را پوشش می دهد. ناحیه امام موسی صدر، مجموعاً 55 باب مسجد 

دارد که از این میان، 48 باب مسجد فعال می باشند.
:2(ناحیهیشهیداشرفیاصفهانی

این ناحیه،به مرکزیت شهریار، شامل: باغستان، اندیشه، وحیدیه، فردوسیه، 
شاهدشهر و صباشهر و دارای 25 روستا می باشد. ناحیه شهیداشرفی اصفهانی، 
مجموعاً 144 باب مسجد دارد که از این میان، 125 باب مسجد فعال می باشند.  

:3(ناحیهیشهیددستغیب
این ناحیه با مرکزیت شهرســـتان اسالمشهر، قریب به 670 هزار نفر جمعیت 
دارد که از این تعداد 510 هزار نفر جمعیت ثابت می باشند و شامل چهار بخش: 
اسالمشهر، احمد آباد مستوفی، چهاردانگه و واوان است. این ناحیه، مجموعاً 

253 باب مسجد دارد که از این میان، 126 باب مسجد فعال می باشند.  
:4(ناحیهیشهیدشاهآبادی

این ناحیه، شامل شهرستان های مالرد و صفادشت، از شمال به استان البرز، 
از جنوب به شهرســـتان رباط کریم، از شرق به شهرستان شهریار و از غرب به 
شهرستان اشتهارد و ماهدشت در استان البرز محدود می شود. جمعیت تحت 
پوشش ناحیه 450 هزار نفر و تعداد مساجداین ناحیه مجموعاً 91 باب است که 

از این میان،73 مسجد فعال می باشند.  
:5(ناحیهیشهیدمدرس
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این ناحیه، شامل شهر پیشوا می باشدکه مجموعاً 52 باب مسجد دارد و از این 
میان، 50 باب مسجد فعال می باشند.  

:6(ناحیهیشهیدمدنی
این ناحیه، شامل دو شهرســـتان ورامین و قرچک، با بخش ها و روستاهای 
متعدد، محدوده ی جغرافیایی وسیعی را در بر می گیرد. این ناحیه، مجموعاً 

236 باب مسجد دارد که از این میان، تعداد 186 مسجد فعال می باشند.
:7(ناحیهیشهیدصدوقی

شهرستان بهارســـتان، مرکز این ناحیه با جمعیتی در حدود 700 هزار نفر، 
جزو پرتراکم ترین شهرستان های کشور اســـت که نسیم شهر، حسن آباد، 
صالحیه، قلعه میر، سلطان آباد و روستاهای امامزاده باقر، اورین، ریه، خیرآباد، 
میمنت آباد و همدانک را شامل می شود و وسعتی کمتر از 100 کیلومتر مربع 
دارد. این ناحیه، مجموعاً 145 باب مســـجد دارد که از این میان، تعداد 113 

مسجد فعال می باشند.
:8(ناحیهیعالمهامینی

این ناحیه، شامل رباط کریم و پرند می باشدکه مجموعاً 91 باب مسجد دارد و از 
این میان، تعداد 79 مسجد فعال می باشند.

:9(ناحیهیعالمهطباطبایی
این ناحیه شامل شـــهرهای دماوند، پردیس و فیروزکوه می باشدکه مجموعاً 
268 باب مسجد دارد و از این میان، تعداد 101 مسجد فعال می باشند. از این 
تعداد، 60% مساجد روســـتایی و 40% شهری بوده و دلیل عمده ی غیرفعال 
بودن مســـاجد مذکور، بافت روستایی بیشتر قسمت های ناحیه و عدم وجود 

جمعیت کافی در روستاها، به خصوص در فصل های سرد می باشد.
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:10(ناحیهیشیخکلینی
این ناحیه که شهرستان پاکدشت راتحت پوشش قرار می دهد، مجموعاً 109 

باب مسجد دارد و از این میان، تعداد 77 مسجد فعال می باشند.














