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دیباچه
در طلیعه چهل سلالگی انقالب شلکوهمند اسلالمی و بعد از چهار دهه تالش و مجاهدت 
در عرصله هلای اقتصلادی، سیاسلی، نظاملی و فرهنگلی، فکلر و کالم رسلا و راسلخ املام 
راحلل بله گوش می رسلد که: » مسلجد محلی اسلت کله از آن بایلد امور اداره شلود. این 
مسلاجد بلود کله ایلن پیلروزی را بلرای ملت ما درسلت کلرد. این مراکز حساسلی اسلت 
کله مللت بایلد بله آن توجه داشلته باشلند. اینطور نباشلد که خیلال کنند که حلاال دیگر 
ملا پیلروز شلدیم، دیگلر مسلجد ملی خواهیم چله کنیم. پیلروزی ما بلرای اداره مسلجد 

است.« 1 
در تملام ایلن سلالها، فعالیلت های شلایان توجهلی در بسلیاری از نهادها و سلازمان های 
متوللی در حلوزه مسلجد صلورت گرفتله اسلت. اما دانلش تخصصلی مدیریت مسلجد و 
تدویلن نظریلات و تجربیلات مرتبلط بلا آن، در ایلن دوره، املری مغفول و فراموش شلده 
  بلود کله در آسلتانه چهلل سلالگی انقلالب اسلالمی و عطلف بله فرمایلش املام عزیز
کله پیلروزی ملا بلرای اداره مسلجد اسلت، بلر آن شلدیم، داشلته هلای خلود را در مرکز 
رسلیدگی بله املور مسلاجد که بله تعبیر مقلام معظم رهبری، بله عنوان » مرکلز و مرجع 

59/4/20 :  1
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مقبلول، آگاه و نافذالکلمله ای در املر مسلاجد1«  محسلوب ملی شلود، در حلوزه هلای 
مطالعاتلی، برنامله ای و عملیاتلی تجمیلع و تدویلن نملوده و بله محضلر صاحلب نظران، 

دسلت انلدرکاران و کارگلزاران عرصله مسلجد تقدیلم نماییم. 
امیلد اسلت ضملن مطالعله و بهره منلدی از این مجموعله، با ارائله نظرات و پیشلنهادات 
خلود، در تکمیلل هلر چله بهتلر و کیفلی محصلوالت در حلوزه مدیریت مسلجد، سلهیم 
باشلید. فراملوش نکنیلم » چنانچله مسلاجد کیفیت شایسلته خلود را بیابلد، هزینه های 

ملادی و معنلوی بسلیاری از دوش جامعله، مردم و مسلئوالن برداشلته خواهد شلد2«. 

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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مسجدوجوان3
آسیبشنایسرابطهدوسویه

نسلجوانبامسجد
محمدعیلموظفرستیم
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مقدمه ناشر
» یکلی از مهم تریلن راه هلای تقویلت درونی، حفلظ روحّیه  انقالبی گری اسلت... بخصوص 
در جوان هلا. سلعی دشلمنان ایلن اسلت کله جلوان ملا را الاباللی بلار بیاورنلد، نسلبت 
بله انقلالب بی تفلاوت بلار بیاورنلد، روحّیله حماسله و انقالبی گلری را در او بُکشلند و از 
بیلن ببرنلد؛ جللوی ایلن بایلد ایسلتاد. جلوان، روحّیله انقالبی گلری را باید حفلظ کند و 
مسلئولین کشلور جوان هلای انقالبلی را گراملی بدارند؛ این همله جوان هلای حزب اللهی 
و انقالبلی را برخلی از گوینلدگان و نویسلندگان نکوبنلد بله اسلم افراطی و امثلال این ها. 
جلوان انقالبلی را بایلد گراملی داشلت، بایلد بله روحّیله انقالبی گلری تشلویق کلرد؛ این 
روحّیله اسلت کله کشلور را حفظ می کنلد، از کشلور دفاع می کنلد؛ این روحّیه اسلت که 

در هنلگام خطلر به داد کشلور می رسلد«.1
اهمیلت و جایلگاه دوران جوانلی بلر کسلی پوشلیده نیسلت و مخاطلرات فلراوان و 
حساسلیت های روحلی و روانلی ایلن بازه زمانلی از عمر انسلان ها توجه و اهتملام ویژه ای 
می طلبلد. رهبلری معظلم انقلالب نیلز علی رغم همله موضوعلات مهم داخللی وخارجی 
بله دلیلل اهمیلت این مسلئله در طول دوران زعامتشلان بیلش از دو هزار بلار از کلید واژه 

.4931/6/81.1
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جوان در سلخنان و رهنمودهایشلان اسلتفاده کرده اند. از منظر معظم له تربیت اسلالمی 
و انقالبلی جلوان جلزء مفروضلات اصللی دسلتگاه های فعال در حلوزه جوان اسلت و همه 
برنامله ریلزی هلای درایلن حلوزه بایلد در راسلتای تربیلت جلوان در طلراز  اسلالمی و 
انقالبلی آن یلا بله عبلارت بهتر »  جلوان مؤملن انقالبی«  باشلد؛ هدفی که طبلق فرمایش 
ایشلان، همله مسلئوالن کشلور موظلف به پیگیلری آن هسلتند و تملام جوانان نیلز باید 

مسلیر زندگلی خلود را در این جهلت تنظیلم نمایند. 
در جهلت رسلیدن بله ایلن مهلم، روحانیلت معظم و طلالب گراملی نقش ویلژه و کلیدی 
بلر عهلده دارنلد. زیرا » آن قلدر آدم سلازی و پرورش انسلان های واال و با ایمان مهم اسلت 
کله اگلر یلک روحانلی همت خلود را صرف کنلد و در طلول زملان بتواند تعدادی انسلان 

مناسلب و اسلتوار بسلازد کار بزرگی را انجام داده اسلت«.1 
از آنجلا کله » اولیلن وظیفله ملا ]روحانیلت[ این اسلت کله این نقلش روحانیلت اصیل را 
جلدی بگیریلم... مسلجد،... نشسلتن روبلروی  ملردم، دهلان به دهلان و نفس بله نفس با 
ملردم حلرف زدن یلک نقلش بی بدیلل دارد و هیلچ چیلزی جای ایلن را نمی گیلرد و این 
هلم ملال شماسلت« ؛2   شلاید سلخن گزافی نباشلد اگلر بگوییلم بهتریلن و مقدس ترین 
ملکان بلرای تربیلت جوانلان مسلجد اسلت. تجربله تاریخی صلدر اسلالم تاکنلون نیز به 
همیلن مهلم اشلاره دارد کله هملواره از ابتلدای بعثلت پیامبر تاکنلون انسلان های پاك، 
باتقلوا و تأثیرگلذار در دیلن و در جهلت تعاللی پرچلم اسلالم، در مسلجد پلرورش یافته و 
رشلد نموده انلد. محلل پلرورش انسلان ها در زملان رسلول خلدا   نیلز مسلجد بلود و 
اساسلاً مسلجد مبنلای هلر حرکت آموزشلی و تربیتلی بوده اسلت. در انقالب شلکوهمند 
اسلالمی ایلران نیلز، بلا اندك تأمل در سلیره بانیلان و پیشلتازان آن درمی یابیلم که همه، 
پرورش یافتله مسلاجد بودنلد و شلهدای گران قلدر انقلالب نیلز از خانه خدا مسلیر عروج 

بله ملکلوت را آغلاز کردند.
 مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد بلا عنایلت بله ایلن موضلوع پراهمیلت و البته بلا علم 
بله تلالش همله جانبه نظام سللطه ودشلمنان قسلم خورده در به انحراف کشلاندن نسلل 

1.سخنان رهبر معظم انقالب در جمع اساتید، فضال و طالب حوزه علمیه قم در سال 9731.
.5831/8/71.2
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آینلده فرزنلدان انقلالب، سلال 1394 را سلال مسلجد و جلوان نام گلذاری نملوده، در 
تلالش اسلت بلا مجموعله ای از برنامه هلا و اقداملات فرهنگلی، متولیلان و اثرگلذاران و 
دغدغه منلدان حلوزه تربیلت را به اهمیت و حساسلیت ایلن موضوع رهنمون سلازد. امید 
اسلت مسلاجد، این خانه هلای امید همچون گذشلته مهلد تربیت و اعتلالی فرهیختگان 
و آینده سلازان فلردای روشلن ایلران و جهلان اسلالم باشلند و خادملان و خدمت گلزاران 

مسلاجد بیلش از پیلش در ایلن راه قلدم بردارند.
ایلن اثرعلملی نیلز حاصلل تالش پژوهشلگر آقلای محمد علی موظف رسلتمی اسلت که 
بلا هلدف ارائله تحلیلل هلا و راه-کارهلای علملی و عمللی بلرای جلذب و رشلد و پرورش 
همه جانبله شلخصّیت جلوان، بله رشلته تحریلر درآملده اسلت و بله حضورتلان تقدیلم 

می گلردد.
در پایان، ضمن تشلکر و قدردانی از نویسلنده این اثر پژوهشلی و همکاران محترم در اداره 
تولیلد و تأمیلن محتلوای معاونلت فرهنگلی- اجتماعلی، امیدواریلم این اثر در نگاه شلما 
گرامیلان بله ویلژه ائمله محترم جماعلات، مقبول افتد و پیشلنهادها و نظرهای ارزشلمند 

خویلش را از خادملان خلود در معاونت فرهنگلی- اجتماعی مرکز دریلغ نفرمایید.

 



مقدمه مؤلف
 مسلجد گوهلری بی همتلا بلر روی زمیلن اسلت کله اولین بار به دسلتور پلروردگار و به  دسلت 
حضلرت ابراهیم و اسلماعیل  سلاخته شلد. حضلرت سللیمان  نیز بیت المقلدس را بنا 
کلرد. حضلرت رسلول    اولیلن بنایلی را کله در مدینه منلوره احداث کرد و خود در سلاخت 
آن به صلورت مسلتمر و فعال شلرکت داشلت، مسلجد بلود؛ بنابراین سلاخت و احداث مسلاجد 
کار پیامبلران بلوده اسلت و بعلد از آن هلا نیز توسلط بنلدگان مخللص و متّدین و دوسلت داران 
و یاری رسلانان پلروردگار صلورت می گیلرد. ملا بایلد ایلن دیلدگاه را بلرای افراد جامعله تبیین 
و در میلان آنلان ترویلج نماییلم تلا همله در ایلن املر مشلمول بهره هلای معنلوی و فیض هلای 
الهلی شلوند و ایلن مکان هلای مقلدس در گسلتره گیتلی احلداث شلود و بنلدگان خداجلوی، 
مؤملن و متعهلد بله اسلالم در آن هلا حضلور یابنلد و در بهتریلن و محبوب تریلن مکان هلا بله 
عبلادت خداونلد مشلغول شلوند. احلداث این بناهلای نورانی و پلاك، در جای جای کشلورهای 
  گوناگلون بنیانلی مسلتحکم و پایگاهلی عظیلم برای گسلترش دیلِن نجات بخلش ابراهیم

تلا محملد  خواهلد بود. 
 مسلجد پایلگاه مهلم عبلادی و اجتماعلی مسللمانان اسلت. از آنجایی کله برنامه هلای آن باید 
در خدملت دیلن و فضلا و موقعیلت آن بایلد بیانگلر حقیقلت آیین اسلالم و مراسلم و مناسلک 
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عبلادی آن باشلد، سلازندگان مسلجد بایلد باتقلوا و باایمان باشلند و نیت سلاخت آن نیز 
فقلط رضلای خلدا باشلد تا مصلداق آیه 8 سلوره توبه گلردد: » انملا یعمر مسلاجد اهلل من 
آملن بلاهلل والیلوم اآلخلر و اقلام الصاله و آتلی اللزکاه و لم یخلش اال اهلل فعسلی اولئک أن 
یکونلوا ملن المهتدیلن«  مسلاجد خلدا را تنها کسلانی باید آبلاد می کنند که به خلدا و روز 
قیاملت ایملان دارنلد و نملاز را برپامی دارنلد و زکات می پردازند و جز از خدا نمی ترسلند. 

امید اسلت کله آنلان از ره یافتگان باشلند.
 بلا توجله بله پیلام رهبلر معظلم انقلالب در نوزدهمیلن اجلالس سراسلری نملاز ملورخ 
1389/7/20، مسلجد طلراز اسلالمی بایلد دارای چنیلن ویژگی هایی باشلد: َمظهر بودن 
بلرای آمیختگلی دنیلا و آخرت و پیوسلتگی فلرد و جامعه در اسلالم، افزایش دهنده شلور 
عبلادِت خاللص و بانشلاط بلرای زندگلی ای خردمندانله و سلالم و کانون عبادت، اندیشله 
و معرفلت بلودن. بلرای رسلیدن بله مسلجد تلراز اسلالمی بایلد بلا نظلری بله وضعیلت 
مسلاجد کشلور و سلیر تطلّور آنهلا در ادوار گذشلته، به خصلوص پلس از پیلروزی انقالب 
اسلالمی و بررسلی جایلگاه و شلأن مسلاجد در ایلران، نگاهلی دقیلق و کارشناسلانه بله 
وضعیت کنونی مسلاجد داشلته باشلیم و ضعف هلا و اختالل های موجلود در کارکردهای 
گوناگلون مسلجد را ملورد مداقه قرار دهیم و آسلیب ها و اشلکاالت وارده بلر دین، معرفت 
دینلی، دینلداری را شناسلایی کنیلم و بلا ارائله راهبردهلا و راهکارهای عمللی و طراحی 
فرایندهایلی اجرایلی، بلا در نظلر گرفتلن جمیع شلرایط و امکانلات و بسلترهای موجود، 

بله اصلالح وضعیت ایلن میعلادگاه بنلدگان خداونلد بپردازیم.
 هدف از نگارش این کتاب، شناسلایی آسلیب های واردشلده به مسلاجد و ارائه راهبردها 
و راهکارهایلی پیشلنهادی جهلت رفلع ایلن آسیب هاسلت تلا بدیلن طریلق بتوانیلم بله 
مسلجِد تلراز اسلالمی در ایران اسلالمی دسلت یابیلم. مطالب ایلن کتاب در چهلار فصل 
تبییلن و تدویلن شلده اسلت: در فصلل اول بله تعریف مفاهیلم و مبانی نظلری به کاررفته 
در ایلن کتلاب پرداخته شلده اسلت. در فصلل دوم آسیب شناسلی مسلجد در چهار حوزه 
سلخت افزاری و نرم افلزاری مسلجد و آسیب شناسلی از ناحیله منابلع انسلانی و ناحیله 
علدم جلذب جوانلان مطلرح  شلده اسلت. فصل سلوم بله عواملل مؤثلر در جلذب جوانان 
بله مسلجد و فصلل آخلر به راهکارهلا و رهیافت هلای پیشلنهادی جهت رفع آسلیب های 
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وارده بله مسلجد اختصاص داده شلده اسلت. 
 در فصل هلای مختللف ایلن کتلاب، ملروری خواهیلم داشلت بلر کارکردهلای مختللف 
مسلاجد، آشلنایی بلا متولیلان و دسلت اندرکاران آن هلا، آسیب شناسلی مسلاجد و ارائله 
راهبردهلا و راهکارهلای پیشلنهادی جهلت رفع آسلیب های موجود در مسلاجد کشلور.

 اللهم وّفقنا لما تحّب و ترضی
محمدعلی موظف رستمی
زمستان 1394
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مسجد
واژه مسلجد در لغلت، اسلم ملکان از فعلل » َسلجَد، یَسلُجُد«  و بله معنلای جایگاه سلجده 
و محلل عبلادت اسلت. در فارسلی بله آن » مزگلت«  هلم گفتله شلده اسلت.1 لغت دانلان 
بزرگلی چلون » فلراء«  بلر آن انلد کله مسلجد به فتلح جیم نیلز جائز اسلت، اگرچله با این 

تلفظ تاکنون اسلتعمال نشلده اسلت.2 
واژه مسلجد، در معاجلم و فرهنگ هلای لغلت بلا تعبیرهلای گوناگونی شلده اسلت که در 
واقلع تماملی آن هلا بله یلک معنلا برمی گلردد. » زجلاج«  در تعریلف مسلجد می گویلد: » 
کل موضلع یتعبلد فیله فهلو مسلجد« 3و » ابن اعرابلی«  گفتله اسلت: » المسلجد بله فتلح 
الجیلم، محلراب البیلوت و مصلی الجماعلات«.4 » راغلب اصفهانی«  در مفلردات می گوید: 
» المسلجد موضلع الصلاله اعتباراً بالّسلجود«.5 بنابراین مسلجد در زبان عربی اسلم مکان 
و مشلتق از ریشله ثالثلی مجلرد » سلجد«  اسلت و در زبان فارسلی نیلز به معنلای جایگاه 
نملاز و محلل عبلادت به  کار رفته اسلت. در اینکه چرا کلمه مسلجد، برای ملکان عبادت و 

1. حسن عمید، فرهنگ فارسی، ج3.
2. فخرالدین الطریحی، مجمع البحرین، ج3.

3. محمد علی موظف رستمی،روش های جذب نوجوانان وجوانان به مساجد و نماز جماعت.
4. همان، ص371.

5. حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص271.
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محلل نماز اسلتعمال شلده اسلت، گفته انلد: ازآنجاکه سلجود از شلریف ترین و مهم ترین 
ارکان نملاز اسلت، بلر آن بیلش از دیگلر افعال نملاز تأکید شلده و بر محل عبلادت و نماز، 

مسلجد اطالق شلده است.
 مسلجد محللی اسلت بلرای سلجده در پیشلگاه بلا عظملت خداونلد و مکانی اسلت برای 
ابلراز بندگلی و علرض حملد و سلپاس بله درگاه پلروردگار عالمیلان، در برابلر آن همله 
نعمت هلا و موهبت هلای ملادی و معنلوی. مسلجد » جایگاهلی اسلت بلرای فرایض دینی 
و موضعلی اسلت برای سلاییدن پیشلانی بر خلاك، به نشلان عبودیت و بندگلی و باألخره 
مسلجد جلای تعییلن حد و ملرز مخلوق در پیشلگاه خالق یکتلا و موالی بی همتاسلت«.1 
در فرهنلگ دینلی واژه مسلجد یادآور سلجده و کرنش اسلت که زیباترین شلکل و شلیوه 
پرسلتش و بندگلی اسلت. مسلجد خانه خدا و مجللس پیامبران بلزرگ و خانه پارسلایان 

اسلت. مسلجد مرکز پرسلتش خالصانله و توحید ناب اسلت«.2
 خالصله سلخن اینکله » مسلجد از مهم تریلن مفاهیم و گزاره دینی اسلت کله بحران عدم 
درك صحیلح جوانلان در خصلوص حقیقلت وجودی آن سلبب پایین آملدن اعتقاد به آن 

و ضعلف گرایلش به حضلور در جمع نمازگزاران می شلود3«.4

الف( معماری و فضای فیزیکی مسجد
از دیربلاز حتلی قبلل از ورود اسلالم بله ایلران، ملردم ایلن سلرزمین فطرتی خداشلناس و 
خداپرسلت داشلته ا ند و بله دلیلل همیلن گرایلش یکتاپرسلتی بود کله ایرانیان بله راحتی 
پذیرای دین اسلالم شلدند. آن هنگام که سلعدوقاص و سلپاهیانش وارد تیسلفون شلدند و 
در کنلار آن کلوه، شلهرکی برپلا کردند که جایگاه سلپاهیان اسلالم باشلد، سلعد دسلت به 
کار سلاخت مسلجد و داراالملاره ای شلد تا از آنجا بر شلهرهای تازه فتح  شلده فرملان براند. 
 مسلجد در آغلاز بنایلی بسلیار سلاده و بی آالیلش داشلت. قدملت سلاختمان مسلجد 
بله چهلارده قلرن پیلش برمی گلردد و از زملان پیامبلر اکلرم   تاکنلون سلاختمان 

1. سیدابراهیم علوی، فصل نامه مسجد، ش17.
2. رحیم نوبهار، سیمای مسجد، ج2.

3. محسن محمدی، فصل نامه مسجد، » راهکارهای مشارکت جوانان در مساجد« ، ش89.
4. محمدعلی موظف رستمی، روش های جذب نوجوانان و جوانان به مساجد و نماز جماعت، ص35-32.
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و معملاری مسلاجد در ایلران در ادوار مختللف و حکوملت دولت هلا و حلکام  مختللف، 
سلبک های متفاوتلی بله خلود دیده اسلت؛ وللی تفلاوت در شلیوه های معماری مسلجد 
هیلچ تأثیلری در مقلام قدسلی و ربوبلی آن ندارد و از شلأن و منزلت خانه خلدا نمی کاهد. 
مسلجد به طورکللی از اجلزا و عناصر مختلفی تشلکیل شلده اسلت. در ادامه بله عناصری 
از مسلجد اشلاره می شلود کله بیشلتر تحلت تأثیر آسلیب  های احتماللی قلرار می گیرند: 
1. ایـوان )سـردر مسـجد(: » در ایلران، عناصلری از معملاری بوملی در فضلای کالبلدی 
مسلاجد ملورد اسلتفاده قلرار گرفلت. ایلوان یکلی از ایلن عناصر بود. نخسلت یلک ایوان 
در شبسلتان اصللی و سلپس دو ایلوان روبلروی یکدیگلر کله اغللب یکی از آن هلا به درب 
ورودی اختصلاص داشلت، بله سلاختمان مسلجد اضافله شلد. تعلداد ایلن ایوان هلا در 

مرحلله ای از تکاملل طلرح مسلجد بله چهلار عدد رسلید«.1 
2. منـاره )مأذنـه، گلدسـته(: » منلار و منلاره در معماری و شهرسلازی اسلالمی جایی اسلت 
کله از آنجلا اذان یلا نلور )کلمله اهلل( سلاطع می شلود تلا مؤمنلان را از طریلق ذکلر و ابالغ 
مضامیلن اساسلی دلیلل و راهنملا باشلد. پیام هایی کله می توانلد انسلان را در بی کرانگی 
زملان و زمیلن از رؤیلای نسلیان و گمراهی برهاند. مناره و گلدسلته، وسلیله خبررسلانی 
بله ملردم بلوده اسلت و در زملان برگلزاری نملاز، از آن مکان با صلوت مؤذن زملان نماز را 

می کردند«.2  اعلالن 
3. صحلن )حیلاط(: » حیلاط یلا فضلای بلاز مسلجد از مهم تریلن عناصلری اسلت کله در 
قلرون متملادی در مسلاجد بنا شلد. در گسلتره ممالک اسلالمی، چه آن هایی که توسلط 
خلفلا و سلالطین سلاخته شلده و چله مسلاجد محللی کله در نهایلت سلادگی به دسلت 
ملردم ایجلاد می شلدند، ضملن هویلت بخشلیدن بله مسلجد، تجللی وحدت آن هلا بوده 
اسلت. عاملل نفلود جهان بینلی اسلالم، الگلوی مسلجد مدینه و سلنت اسلتفاده از حیاط 
مرکلزی کله از دیربلاز در فرهنلگ معملاری ملردم خاورمیانله وجود داشلته، باعث شلده 
اسلت کله اسلتفاده از حیلاط مرکلزی به  عنوان یکلی از عناصر اصلی در سلاخت مسلاجد 
ملورد اسلتفاده قلرار گیرد. صحن مسلجد یلادآور گردهمایی های نخسلتین مسللمانان و 

1. همو، آیین مسجد، ج3، ص88.
2. همان، ص93.
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برگلزاری نملاز جماعت در هوای آزاد اسلت«.1 
4. رواق: » رواق سلرپناهی بلود کله در حیلاط خانه حضلرت محمد  بلرای گردهمایی 
گروهلی از مسللمانان در نظلر گرفتله شلد. گاه املور مسللمانان در رواق بحلث و بررسلی 
می شلد. رواق منلزل حضلرت محملد   در بازسلازی، عمیق تلر و تبدیلل به شبسلتان 
شلد. بعدها شبسلتان ها به تابسلتانی و زمسلتانی تغییر یافتند. در رواق ها یا شبسلتان ها، 
حلقه هلای درس طلالب عللوم دینلی تشلکیل می شلد. همچنیلن رواق محلل گفتگلو 
دربلاره امور مناسلب مسلجد بلود. با درنظلر گرفتن اینکله خانه پیامبلر   همزمان هم 
یلک مسلجد و هلم در حکلم یک مسلکن بلود، مسلاجد جدید کارکلرد مسلکونی خود را 
از دسلت دادنلد. فضلای سرپوشلیده بلرای نملاز )رواق طلرف قبلله( با حیلاط محصور در 

داخلل دیوارهلای محاط کننلده، تنهلا نمونه بلرای مسلاجد جامع نخسلتین بود«.2 
5. شبسـتان: » بله آن قسلمت از مسلجدهای بلزرگ کله دارای سلقف اسلت، شبسلتان 
می گوینلد. به طورکللی هلر فضلای مسلّقِف دارای سلتون های مرتب شلده و ردیف هلای 
ملوازی کله یک طلرف آن به صحن مسلجد باز می شلود، شبسلتان خوانده می شلود. این 

ملکان، ملکان اصلی مسلجد نیز می باشلد«.3 
6. گنبـد: » گنبلد سلقف یلا سلاختمان بیضلی شلکلی اسلت کله اغللب بلا آجلر بلر فلراز 
معابلد، مسلاجد، قبلور و آرامگاه هلا سلاخته می شلود و جنبلذ و شلنب هلم گفتله شلده 
اسلت. گنبلد یلا گنبلذه، عمارتلی مدور اسلت کله سلقف آن محدب بلوده باشلد. گنبد را 
بله هلر چیلز ملدور نیز اطلالق می نماینلد. یکلی از گونه هلا و جلوه هلای زیبلای معماری 
مسلجد، گنبد اسلت کله بارزترین عنصلر معماری ایران به  شلمار ملی رود و در جای جای 
شلهرها و روسلتاها، بلر فلراز بسلیاری از اماکن مقلدس و متبرك همچون مسلاجد، تکایا، 
زیارتگاه هلا و مصالهلا قد برافراشلته و بر شلکوه و جالل این اماکن بسلیار افزوده اسلت«.4 
7. محـراب: » محلراب در لغلت از ریشله حلرب اسلت. ضملن آنکله جهلت قبله، ایلن تنها 
جهلت مقلدس بلرای مسللمین، را بله بیننلده القا می کنلد و محل نبرد با شلیطان اسلت. 

1. همان، ص100.
2. همان، ص104-103.

3. همان، ص16.
4. همان، ص108.
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مقلررات مسللمین بلرای اعمالشلان و از جملله نملاز جماعلت عجیلب اسلت. املام در 
محلل حلرب می ایسلتد و مأمومیلن پشلت سلر او و البتله املام بایلد پایین تلر )و حداکثر 
هم سلطح( مؤمنیلن قلرار گیرد. این امر نشلانه ای اسلت از تواضلع رهبر و پیشلگامی وی، 

نله پنهلان شلدن در پشلت جامعه«.1 
8. منبـر: » ملکان بلنلدی کله واعلظ و خطیلب از آن بلاال ملی رود و بله وعلظ و خطابله 
می پلردازد. همچنیلن مکسلور بلودن آن کلمله بله جهلت تشلبیه اسلت به اسلم آلت. در 
زبلان فارسلی واژه هلای متعلددی چون کرسلی، اورنلگ، سلریر و تختگاه وجلود دارد که 
تلا حلدود زیلادی از نظلر شلکل و ظاهر فیزیکی، مشلابه و متلرادف همین منبر اسلت؛ اما 
کاربلرد وسلایل مذکلور نه بلرای وعظ و خطابله، بلکه برای جللوس و بار دادن پادشلاهان 

در نظر گرفته شلده اسلت«.2 
9. تزئینـات و کتیبـه: » بررسلی معملاری مسلاجد بلدون درنظرگرفتلن تزئینلات آن، در هر 
شلکلی و بلا هلر ملواد و مصالحلی، کامل نیسلت. اهلداف چنیلن تزئیناتی بیلان واقعیات 
غیرململوس اسلت. نقوش اسللیمی، نقوش هندسلی و خطلوط کتیبه ای هر سله منحصر 
بله معملاری مذهبلی اسلالم اسلت و در واقلع جانشلین شلمایل، مجسلمه و نقاشلی در 
کلیسلاها شلده اسلت. امر تزیینلات در مسلاجد، زیارتگاه هلا و یا دیگر مکان هلای عبادتی 
و دیگلر اجزایلی کله بله جهلت زیباسلازی صوری فضلا بله  کار گرفته می شلوند، نله تنها 
بایلد در بلاال بلردن کیفیت فضلای ویژه عبادت و زیارت نقشلی مؤثر داشلته باشلند، بلکه 
بایلد در عملکلرد فیزیکلی و سلاختاری بنا نیلز دخالتی جدی داشلته باشلند. تزئینات در 

مسلاجد شلامل گچ بلری، کاشلی کاری و خط )کتیبه( اسلت«.3 
10. قبلـه: » جهلت مکله، قبلله نامیلده شلده اسلت و بر هلر مسللمان واجب اسلت که در 
اجلرای مراسلم دینلی کله دسلتور به اسلتقبال قبلله داده شلده، اعملال و افعلال عبادی 
خویلش را از قبیلل نملاز، احتضلار، حلاالت دفلن املوات کله بایلد رو بله قبلله خوابانیده 
شلوند، بله جلا آورد. در اجلرای این مراسلم به جهلت توجه دارنلد نه به ملکان و جهت نیز 

1. همان، ص113.

2. همان، ص123.
3. همان، ص134-132.
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صورتلی رملزی بله سلوی خلدا دارد؛ چنانکله الگ گرابلار1 می نویسلد: انجام نملاز به یک 
ملکان اتصلال نلدارد؛ بلکله به یک جهلت توجله دارد یعنلی قبله«.2 

ب( منابع انسانی مسجد

1. امام جماعت
 املام جماعلت فلردی اسلت کله هدایلت و مدیریت مسلجد بلر عهده اوسلت؛ للذا باید از 
جهت هلای مختللف دارای شلرایط و ویژگی هلای خاصلی باشلد و دائملاً بلرای تثبیلت و 
ارتقلای ایلن ویژگی هلا در خلود تلالش نمایلد. املام جماعلت بایلد باللغ، عاقل، شلیعه و 
علادل بلوده، علالوه بلر تحصیلل عللوم رایلج در حوزه هلا، از نظلر علملی بلا قلرآن و علوم 
مختللف آن، به ویلژه تفسلیر، روایلات و سلخنان ائمله معصومین  و منابع روایی آشلنا 
و بلر مسلائل شلرعی مسللط باشلد؛ همچنیلن بایلد از علم کالم و شلبهات کالملی جدید 
آگاه و بلر زبلان و ادبیلات معاصلر تسللط داشلته باشلد و از اخبلار سیاسلی و اقتصلادی و 

اجتماعلی کشلور و جهلان نیلز مطلع باشلد. 
 املام جماعلت بایلد از نظلر وضعیلت ظاهلری، فلردی سلالم، نظیف، آراسلته، خوشلبو و 
معطلر باشلد و از تجملالت ظاهلری و لباس هلای گران قیملت پرهیلز کند. ایشلان باید از 
نظلر گفتلاری و آداب معاشلرت، سلن و موقعیلت و معلومات مخاطب را در نظلر بگیرد و با 
رعایلت موازیلن اجتماعلی با افلراد مختلف سلخن بگوید. او بایلد با مردم با گشلاده رویی، 
خوش برخلوردی، تواضلع و فروتنلی و بله شلکلی بسلیار مؤقلر و متیلن رفتلار نمایلد؛ بله 
نحلوی کله بهتریلن الگلو از یلک پیشلوای مذهبی در بیلن آحاد مردم به  شلمار آیلد. امام 

عللی  دراین بلاره می فرماینلد:
» ملن نصلب نفسله للنلاس اماملا فلیبلدأ بتعلیم نفسله قبلل تعلیم غیلره و لیکلن تأدیبه 
بسلیرته قبلل تأدیبله بلسلانه و معللم نفسله و مؤدبهلا احلق باالجلالل من معللم الناس و 
مؤدبهلم« 3: هرکلس خویشلتن را پیشلوای مردملان قلرار می دهلد، باید قبلل از دیگران، 

.Grabar Oleg.1
2. محمدعلی موظف رستمی، آیین مسجد، ج3، ص137.

3. صبحی صالح، شرح نهج البالغه، ص480.
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سلازندگی را از خلود آغلاز کنلد و پیلش از آنکه از راه زبلان به تربیت دیگران بپلردازد، باید 
بلا سلیره و برخلوردش آنلان را ادب نمایلد. آنکه بله تعلیلم و تأدیب خویش می پلردازد، از 

معللم و ادب کننلده دیگلران به احترام و بزرگداشلت سلزاوارتر اسلت.

2. هیئت امنا
 مسلجد کانون عبادت و سلنگر اصلی مکتب اسلالم و پایگاه نشلر معارف دینی و جایگاه ارائه 
خدملات گوناگلون اجتماعلی، سیاسلی، اقتصلادی و علمی به صورت نهادی مسلتقل اسلت 
کله توسلط افرادی صالح و مؤمن و شایسلته و مسلئول تحت مدیریلت و هدایت امام جماعت 

اداره می شلود. ایلن مسلئوالن هلر کدام تصلدی اموری را در مسلجد بر عهلده دارند.
 » اعضلای هیئلت امنا در کاِر گروهی خود در مسلجد، باید بله دو اصل " وحدت فرماندهی"  
و " اصلل وحلدت جهت" توجه ویژه ای داشلته باشلند تلا بتوانند گروهی منظم، منسلجم و 
موفلق باشلند؛ زیلرا توجله بله اصل وحلدت فرماندهی ایلن نکته را بله آنلان می آموزد که 
هلر کلس بایلد از یلک مافلوق دسلتور بگیلرد و کارهایلش را بلا او هماهنگ سلازد و اصل 
وحلدت جهلت نیلز ایلن مطللب را بیلان می کنلد که بلرای اجلرای هلر برنامله، باید یک 
مسلئول معیلن شلود تلا مدیر بتوانلد با هدایلت همه فعالیت هلای معطوف بله تحقق یک 

هلدف معیلن، آن ها را بلا هم هماهنگ سلازد«.1
 هیئلت امنلای هر مسلجد متشلکل اسلت از: رئیلس )امام جماعلت(، نائب رئیلس )مدیر 
مسلجد(، اعضلا )پنلج نفر از میلان نمازگزاران و اقشلار مختللف و نمایندگان )بهتر اسلت 
نماینلده بانلوان، نماینلده جوانلان و نماینلده پایلگاه بسلیج نیلز حضلور داشلته باشلند؛ 
گفتنلی اسلت کله دو نماینلده اول با رأی گیلری انتخاب می شلوند(. پنج نفلر عضو هیئت 
امنلا هلر کلدام تصلدی یکلی از املور پشلتیبانی-مالی، عمرانی-خدماتلی، تعلاون و امور 
اجتماعلی، فرهنگلی، هنلری، ورزشلی و ارتباطلات و روابلط عموملی را بر عهلده خواهند 
گرفلت. اعضلای هیئلت امنا عالوه بر سلالمت جسلمی و روحلی، موظف به رعایت شلئون 
اخالقلی، اجتماعلی و التلزام عمللی به آموزه های اسلالم و نظام جمهوری اسلالمی و اصل 
والیلت فقیله هسلتند. آن هلا بایلد از حسلن سلابقه و اعتملاد مردملی برخوردار باشلند و 

1. علی رضاییان، مبانی سازمان و مدیریت، ص45.
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هیچ گونله سوءپیشلینه در مسلائل اخالقلی و عرفی و وابسلتگی به گروه ها و سلازمان های 
غیرقانونلی نداشلته باشلند. اعضلا بایلد بله نقلش و رسلالت مسلجد آشلنا باشلند و توان 
نظلارت بلر املور مختللف مسلجد و نیلز وقلت کافی جهلت انجلام املور محوله را داشلته 
باشلند؛ علالوه بلر این هلا بایلد در برنامه هلای مسلجد، به ویلژه نملاز جماعت و مراسلمی 

کله در مسلجد برگلزار می شلود، حضور مداوم داشلته باشلند.

3. خادم
 اهمیلت نظافلت و پاکیزگلی در دیلن مبیلن اسلالم بر کسلی پوشلیده نیسلت؛ چنان که 
همله ملا حدیلث زیبلای رسلول گراملی اسلالم   را دراین بلاره بله یلاد داریلم کله 
فرموده انلد: » النظافله ملن االیمان«.1املام موسلی کاظلم  نیلز می فرماینلد: » ان 
الجنله و الحلور لیشلتاق اللی ملن یکسلح المسلجد او یاخلذ منه القلذی« 2: همانا بهشلت 
و حورالعیلن بله کسلی کله مسلجد را نظافلت نمایلد یلا از آن گردوغبلار و آلودگی هلا را 
برگیلرد، مشلتاق اسلت. مهم تلر از این ها، پلروردگار عالمیلان نیز در آیات 26 و 27 سلوره 
حلج و همچنیلن آیله 125 سلوره بقلره بله حضلرت ابراهیم  دربلاره پاکیزه سلاختن 

کعبله و مسلجدالحرام سلفارش کرده  اسلت.3
 توجله بله ایلن آیات و روایات نشلانگر اهمیت بسلیار زیاد نظافت و پاکیزه سلازی مسلجد 
اسلت. بلا توجله بله وجلود تأکیدهلای فلراوان بر ایلن مسلئله، بهتر اسلت قبلل از حضور 
ملردم در مسلجد، ایلن مکان، پاکیلزه، نظیف، باطراوت باشلد تا هنگامی کله مؤمنان برای 
اقامله نملاز و یلا املور دیگر به آنجلا مراجعه می کنند، با یلک فضای پلاك و معنوی مواجه 
گردنلد. علالوه بلر ایلن نظافلت و زیبایلی مسلجد نقش مؤثلری در جللب و جلذب افراد، 
به ویلژه قشلر جلوان و نوجلوان کله از روحی و طبلع حسلاس و نکته سلنجی برخوردارند، 
دارد؛ پلس ضلروری  اسلت کله انسلان هایی واالیلی افتخار خدملت در مسلاجد را بر عهده 
گیرنلد کله علالوه بر حسلن برخلورد و رعایلت احتلرام و ادب در برخلورد با نمازگلزاران و 

1. میرزا حسین نوری، مستدرك الوسائل، ج 16، ص316.
2. همان، ج1، ص230.

3. حلج: 26و27؛ » و اذ بوأنلا البراهیلم ملکان البیلت ان التشلرك بلی شلیئاً و طهر بیتلی للطائفین و القائمیلن و الرکع السلجود. و اذن فی الناس 
بالحلج یأتلوك رجلاالً و عللی کل ضاملٍر یأتیلن ملن کل فج عمیلق.« ؛ بقلره: 125؛ » و عهدنا اللی ابراهیم و اسلماعیل ان طهرا بیتلی للطائفین و 

العاکفین و الرکع السلجود«. 
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رعایلت شلئون و حریم قدسلی مسلجد، توانایی انجلام وظایف محوله را داشلته باشلند.
 قابلل ذکلر اسلت کله یلک خلادم مطللوب، بایلد جلوان، پلرکار، نظیلف و پاکیلزه، 
خوش برخلورد، خوش صلدا، دارای تحصیلالت حدأقلل سلیکل، آشلنا بلا تعلیلم قلرآن 

کریلم و از مسلائل بهداشلتی آگاه باشلد. 

4. فرمانده پایگاه بسیج
 فرمانلده پایلگاه بسلیج فردی اسلت که وظیفله هدایت، حمایلت و نظارت بلر برنامه های 
ابالغلی از سلوی حلوزه مقاوملت بسلیج را در دفتلر پایلگاه بر عهده دارد. ایشلان از سلوی 
فرماندهلی حوزه مقاومت بسلیج منصوب می شلود. هلدف از ایجاد پایگاه مقاومت بسلیج 
در مسلاجد ایجلاد توانایی هلای الزم در کلیله افلراد معتقلد بله قانلون اساسلی و اهلداف 
انقلالب اسلالمی، به منظلور تشلکیل ارتلش بیسلت میلیونی برای دفلاع از انقلالب و نظام 
جمهلوری اسلالمی و نیلز کملک بله مردم هنلگام بروز حلوادث پیش بینی نشلده اسلت. 
مأموریلت ایلن مرکلز جلذب و سلازماندهی، کمک در امر آملوزش عموملی و به کارگیری 
آنلان در محلدوده پایلگاه مقاوملت اسلت. در ایلن بخلش اشلاره ملا بله عنلوان فرمانلده 
پایلگاه، در واقلع اشلاره بله همله اعضلای بسلیج پایگاه مسلجد اسلت که بیشلتر آنلان از 

جوانان هسلتند.

5. مدیر کانون فرهنگی 
 هیئلت امنلای کانلون فرهنگی مسلجد از املام جماعت، یلک نفر از هیئت امنای مسلجد 
و فرمانلده پایلگاه بسلیج تشلکیل می شلود و یلک نفلر را از میلان خلود و یلا بیلرون از آن 
انتخلاب می کننلد و بلا عنلوان » مدیلر کانلون فرهنگلی«  برای صلدور حکم بله دبیرخانه 

کانون هلای فرهنگلی و هنلری مسلاجد معرفلی می کننلد. 
 یکلی از منابلع انسلانی فعلال مسلجد در حوزه فرهنگلی می توانلد مدیر کانلون فرهنگی 
باشلد. ایلن مدیلر در قاللب کانون هلای فرهنگلی و هنلری وابسلته بله وزارت فرهنلگ و 
ارشلاد اسلالمی و یلا سلازمان تبلیغلات اسلالمی فعالیلت می کند؛ هلر چند پایگاه بسلیج 

هلم در برخلی از مسلاجد کانون فرهنگلی دارد. 
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نلام بلردن از مدیلر کانلون فرهنگی در این قسلمت، به معنای تأکید بر شلخص او نیسلت؛ 
بلکله همله اعضای کانون مدنظر ماسلت. 

6. نمازگزاران
 نمازگلزاران را نیلز بایلد جلزِء منابلع انسلانی فعلال مسلجد محسلوب نملود. هرچنلد در 
ظاهلر شلاید آن هلا مسلئولیتی اجرایلی در مسلجد نداشلته باشلند، ایلن واقعیلت را باید 

پذیرفلت کله مسلجد بلدون حضلور آن هلا رونلق و معنلا و مفهوملی نخواهد داشلت.

ج( تشکیالت و سازمان مسجد
 مسلجد یلک تشلکیالت اداری، انتفاعلی یا تجاری نیسلت؛ بلکله سلازمانی الهی-مردمی 
اسلت کله بلا مدیریلت معنلوی و نفلوذ کلمله املام جماعلت و بلا حضلور تلوده ملردم 
سلازماندهی می شلود.1 مسلجد یک سلازمان منسلجم معنوی اسلت و دارای هدف غایِی 
نزدیلک کلردن انسلان ها بله خداونلد و اعتلالی نلام خداسلت و در ایلن راسلتا دارای 
کارکردهلای مختلفلی اسلت. مدیریلت مسلجد را می تلوان این گونله تعریف کلرد: » اداره 
یلک سلازمان معنلوی از طریق هماهنگ سلازی منابع )انسلانی، مالی و ملادی( در جهت 
تحقلق اهلداف الهلی و معنلوی«. ایلن وظیفله خطیلر مسلتلزم آن اسلت کله مدیریلت 
مسلجد بلا محلور قرار دادن بُعلد عبادی مسلجد، هر فعالیتلی که تحقلق ارزش های الهی 
و دینلی را تسلهیل می سلازد، بله انجلام رسلاند. ایلن فعالیت هلا و کارکردهلا دارای ابعلاد 
مختللف آموزشلی، فرهنگلی، سیاسلی، اجتماعلی، اقتصادی هسلتند و تماملی آن ها در 

جهلت قلرب اللی اهلل صلورت می پذیرنلد. 
 نکتله شلایان ذکلر آن اسلت که بلا چنین مدیریتی، مسلجد تبدیلل به حلوزه ای پیچیده 
و ظریلف می شلود؛ چراکله در ایلن مؤسسله هلم اداره کننلده و هلم محصلول، انسلان ها 
هسلتند؛ به عبارت روشلن تر مدیریت مسلجد با قلمروهلای پیچیده فعالیت های انسلانی 
سلروکار دارد کله اداره املور آن بسلیار پیچیلده و مسلتلزم دانش و بینش عمیلق در ابعاد 
مختللف اسلت؛ چراکله بلر خالف سلایر شلاخه های مدیریلت که عمدتلاً هر یلک از زاویه 

1. علی رضاییان، مبانی سازمان و مدیریت، ص20.
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و چشلم انداز خاصلی مدیریلت را مدنظلر قلرار می دهنلد، نظیلر مدیریت امور آموزشلی، 
مدیریلت فرهنگلی و مدیریلت نظاملی، مدیریلت مسلجد بلا تمام ایلن قلمروها سلروکار 
دارد. بله ایلن دلیلل می تلوان گفت مدیریت مسلجد باید بله قلمروهای مختللف مدیریت 
کله در چارچلوب عملکردهلا و فعالیت هلای مسلجد قلرار می گیلرد، آگاهلی و اشلراف 

داشلته باشد.
 بلا عنایلت بله ایلن ویژگی اسلت کله می تلوان گفلت: » مدیریلت مسلاجد دارای ماهیت 
منحصربه فلرد و پیچیلده ای اسلت کله اعملال کارآملد و اثربخلش آن مسلتلزم خبرگی و 

مهارت هلای متعدد اسلت1«.2 
در حلال حاضلر مسلاجد موجلود در کشلور بله سله شلیوه اداره می شلوند؛ بله ایلن معنا 
کله مسلاجد را می تلوان بله انلواع دولتلی، مردملی یلا عموملی و موقوفلی یلا موروثلی 
دسلته بندی کلرد. در ایلن مقلال روی سلخن ملا با مسلاجد مردمی اسلت؛ » این مسلاجد 
توسلط ملردم سلاخته می شلوند و کلیله مراحلل سلاخت و نگهلداری آن بلا نظلارت و 
مدیریلت ملردم انجلام می گیرد. این گونه مسلاجد یا ممکلن اسلت دارای موقوفات خاص 
خودشلان باشلند کله از درآملد حاصلل از آن برای سلاخت و نگهداری مسلاجد اسلتفاده 
می شلود و یلا ممکلن اسلت بلدون موقوفله بلوده و از طریلق کمک هلای مردمی سلاخته 
شلوند. اکثلر قریلب به اتفاق مسلاجد کشلور، در ایلن گروه جلای می گیرند. این مسلاجد 
از طریلق هیئلت امنلا بلا انتخاب مردم اداره شلده و متولی بله خصوص و ثابتلی ندارند« ؛3
 » آنچله در ایلن مبحلث مدنظلر ماسلت، چگونگلی مدیریت مسلاجد مردمی اسلت که به 
لحاظ کثرت این گونه مسلاجد در سلطح کشلور بسلیار حائز اهمیت اسلت. در این راسلتا 
مهم ترین مسلئله، چگونگی ایجاد تشلکیالت و سلازمان منسلجم در اداره و سلازماندهی 
همسلان و یکنواخلت مسلاجد کل کشلور اسلت. مسلجد به عنلوان مهم تریلن نملاِد نهاد 
مدنلی در جامعله کله انگیلزه ای الهلی و غیرملادی بلر آن حاکلم اسلت، شایسلتگی آن را 
دارد کله تحلت یلک نهاد مدنلی، به صورت سراسلری و زنجیلره ای و مدیریت ایلن نهاد یا 
سلازمان توسلط خلود ملردم انتخاب و گزینش شلود. احیاناً اگر از سلوی دوللت کمکی به 

1. محمدجواد ابوالقاسمی، تبیین جایگاه مسجد در نظام اسالمی، ص11.
2. محمدعلی موظف رستمی، آیین مسجد، ج3، ص21-20.

3. همان، ص21.
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املر توسلعه و تجهیلز مسلاجد در زمینله ساخت وسلاز و گسلترش فعالیت هلای مذهبی، 
فرهنگلی، سیاسلی و نظاملی صلورت گیلرد، بهتلر اسلت از مجرا و کانلال این نهلاد انجام 
شلود. وقتلی مردم مشلاهده کنند کله اداره مسلاجد از طریق منتخبلان و نمایندگان آنان 
در ایلن نهلاد صلورت گرفتله )شلکل دولتلی به خلود نگرفتله(، خودشلان بیلش از پیش 
در تقویلت و کملک بله مسلاجد پیشلقدم خواهند شلد و چشلم انتظار کملک دولت برای 
مسلاجد نخواهنلد بود و مشلکالت و نواقص موجود در امور مسلاجد را با یلاری و همکاری 

یکدیگلر رفع خواهنلد نمود. 
 اگلر نگاهی به تاریخچه سلاخت و نگهداری مسلاجد در طول تاریلخ بیندازیم، درمی یابیم 
کله در طلول تاریلخ عمدتلاً خلود ملردم بودنلد کله فقط بلا هدف کسلب رضایلت الهی و 
بلدون هیلچ انگیلزه مادی، بهتریلن ذوق های هنری و ابتلکارات بدیع را در مسلاجد به کار 
بردنلد و در سلاخت مسلاجد آن چنلان با دقلت و ظرافت کار کردند که شلاید بلرای منازل 
و خانه هلای شلخصی خویلش ایلن میلزان حساسلیت را بله کار نبردنلد. وجلود مسلاجِد 
تاریخلی باسلابقه چندیلن قلرن گذشلته، مؤیلد ایلن ادعاسلت؛ چراکله پلس از گذشلت 
هلزاران سلال هنلوز از اسلتحکام باالیی برخلوردار بوده و از نظلر تزئینلات و زیبایی و هنر 

بر تلارك جهلان هنر می درخشلند«.1 

1. مدیریت مسجد

1-1. شناخت واژگانی و اصطالحی مدیریت
 دربلاره واژه مدیریلت در لغت نامله دهخدا بیان شلده اسلت کله این واژه مصلدری جعلی 
و اصلل آن عربلی واسلم مصلدر و بله معنلای مدیر بلودن و مدیری اسلت؛ ماننلد مدیریت 
کل، مدیریلت عاملل، مدیریلت دبسلتان. در فرهنلگ معین، عللم و هنِر متشلکل کردن، 
هماهنلگ کلردن را نیلز بله معانی قبللی افزوده انلد و آن طور کله در این کتاب ذکر شلده 
اسلت، مدیلر یعنلی از دور گرداننلده، آنکله می گردانلد، دوردهنلده و نعت فاعلی اسلت از 

اداره دهخلدا.

1. همان، ص22.
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در کتلاب خلود این گونله مدیلر را تعریلف کلرده اسلت: کسلی کله کاری را اداره کنلد، 
اداره کننلده، گرداننلده.

 بـرای اصطـالح » مدیریـت«  تعاریـف گوناگونـی در کتاب ها آمده اسـت که بـه مهم ترین آن ها 

می کنیم: اشـاره 

� 
هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران؛1

فراگلرِد تبدیلل اطالعلات بله عمل که ایلن فراگلرِد تغییلر و تبدیلل را تصمیم گیری  �
می نامیلم؛2

� 
فراگرِد هماهنگ سازی فعالیت فردی و گروهی در جهت هدف های گروهی؛3

ایجلاد محیطلی مؤثلر بلرای افلرادی کله در گروه هلای رسلمی سلازمانی فعالیلت  �
4 می کننلد؛

� 
هماهنگ سازی منابع انسانی و مادی در جهت تحقق هدف ها؛5 

فراگرِد برنامه ریزی، سلازماندهی، رهبری و نظارت بر کار اعضای سلازمان و اسلتفاده  �
از همله منابع موجوِد سلازمانی بلرای تحقق هدف های مورد نظر سلازمان؛6 

� 
اداره امور یک سازمان؛7

فراینلد برنامه ریلزی، سلازماندهی، نظلارت و کنترل، انگیلزش، ارتباطلات، هدایت و  �
تصمیم گیلری کله هماهنگلی و نیلل بله هدف ها را میسلر می سلازد و مدیلران برای 

انجلام وظایلف خلود، آن را دنبلال می کنند؛8
فراینلد اجتماعی برنامه ریلزی، سلازماندهی، کارگزینی، هدایلت، هماهنگی، کنترل  �

در راسلتای تعییلن و فائلق شلدن به اهداف سلازمانی در یک محیلط پویا؛9
اداره نملودن، قلدرت بسلیج کلردن و دانش بهره بلرداری از نیروها در جهلت اهداف از  �

1. فالت، 1924.
2. فورستر، 1962، به نقل از آلبانیز، 1975.

3. دانلی و همکاران، 1971.
4. کونتز و اودانل، 1972.

5. کاست و رزنزویگ، 1974.
6. استونر و همکاران، 1995.

7. آلفرد چاندلر،به نقل از: کمال پرهیزگار، تئوری های مدیریت، ص22.
8.سیدمهدی الوانی، مدیریت عمومی، ص17-16.

9. مهدی شریعتمداری، اصول و مبانی مدیریت، ص27.
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قبلل  مشلخص شلده، به نحوی که مطلوب تریلن کار و عملیات ممکلن، در کوتاه ترین 
زملان بلا کمترین صدمله و ضایعه ارائه شلود؛1

پیش بینلی جریانلات و برنامه ریلزی فعالیت هلای آتلی و اداره املور یلک سلازمان  �
جهلت نیلل بله هدف هلای معیلن و مشلخص.2

بلا دقلت در تعاریلف فلوق متوجله می شلویم کله هلر یلک از آن هلا بلر جوانلب خاصی از 
فعالیلت مدیریلت تأکیلد دارنلد و بهتریلن و جامع تریلن تعریلف می تواند این گونه باشلد:

» اداره نملودن یلک مجموعه از طریق برنامه ریزی و سلازماندهی نیروی انسلانی، امکانات 
و تجهیلزاِت موجود برای رسلیدن بله اهداف معین«. 

عللی عالقه بنلد در کتلاب خلود بلا عنلوان مدیریلت عموملی، پلس از بررسلی تعاریلف 
مختللف صاحب نظلران و مؤلفلان دانلش مدیریت، با یلک جمع بندی کللی آن را این گونه 
تعریلف کلرده اسلت: » مدیریلت فعالیتی اسلت منظم در جهلت تحقق هدف هلای معّین 
کله از طریلق ایجلاد روابلط میان منابلع موجود، انجلام دادن کار با مشلارکت افلراد دیگر 

و شلرکت فعلال در تصمیم گیلری صلورت می گیلرد«.3 

1-2. ویژگی های مدیر
 مدیریلت بله شلکل فعالیتلی علام کله الزمله هلر کار و فعالیلت هدفلدار و سلازمان یافته  
اسلت، توصیلف می شلود؛ بنابرایلن یلک مدیلر بلرای اداره کلردن یلک سلازمان یلا نهاد، 
مرکلز مذهبلی یلا دانشلگاهی، مدرسله یلا بیمارسلتان و یلا هلر جای دیگلر، بایلد دارای 
خصوصیلات و ویژگی هلای الزم باشلد تا بتواند مسلئولیت خطیر مدیریلت را در مجموعه 
خلود به خوبلی ایفلا نمایلد. مدیریلت فلن و هنری اسلت که از طریلق درك و فهلم علمی 
قابلل پیشلرفت اسلت. عملل مدیریلت بایلد بلا دانلش علملی، توانایلی هنلری، مهلارت 
فنلی و اخلالق اجتماعلی هملراه باشلد. می تلوان گفلت یلک مدیلر باایملان و باتقلوا باید 
شایسلتگی، صالحیلت و توانایلی جسلمی، علملی و عمللی مسلئولیتی را کله می پذیرد، 

باشد. داشلته 

1. ابوالقاسم اقبالیان، مدیریت و فرماندهی، ص2.
2. هنری فایول، به نقل از: کمال پرهیزگار، تئوری های مدیریت، ص56.

3. علی عالقه بند، مدیریت عمومی، ص11.
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 یلک مدیلر الیلق بایلد در برقلراری ارتبلاط با دیگلران، دارای اخلالق و برخلوردی نیکو و 
شایسلته، چهلره ای گشلاده، تواضلع و فروتنی و سلعه صدر بلوده، خلردورز و دوراندیش، 
متعلادل، جلدی و پرتلالش و پیشلگام، مصّملم و اسلتوار باشلد؛ او باید در گفتلار و اعمال 
خویلش باصداقلت باشلد و از سلخنان کللی و مبهلم جهت جذب یلا فریب افراد اسلتفاده 
نکنلد؛ او همچنیلن بایلد بله عهلد و پیملان خویلش وفلادار باشلد؛ چراکله وفای بله عهد 

یکلی از نشلانه های کرامت انسلانی اسلت. 
 مدیلر بایلد دانلش و اطالعلات خلود را در هر زمینه ای  بلروز و در جهلت دریافت اطالعات 
و عللوم جدیلد نیلز تلالش نمایلد. او بایلد بلا تلرازوی علدل و انصلاف و امانتداری بلا افراد 
تحلت تصلدی خلود رفتار نماید. مدیر باید به آداب اسلالمی مقّید باشلد و از سلر اخالص، 
سلنت های الهلی و دینلی را سلرلوحه اعملال و رفتلار خلود قلرار دهلد. ویژگی هلای یک 

مدیلر موفلق را این گونله می توان برشلمرد: 
1-2-1. مسئولیت پذیری در برابر کارها، فعالیت ها و شکست ها؛ 

1-2-2. داشتن تمایل برای بهبود انجام کارها و به کارگیری ابتکار عمل؛ 
1-2-3. قلمداد کردن کارها به  سرگرمی لذت بخش نه باری بر دوش؛ 

1-2-4. برخورداری از توانایی کافی در زمان بندی مناسب برای انجام فعالیت ها؛ 
1-2-5. داشتن توانایی انجام کارها در فشرده ترین زمان ممکن؛ 

1-2-6. دارا بلودن درك و پذیرش منطقی شلرایط و داشلتن پشلتکار فلراوان برای انجام 
فعالیت ها؛ 

1-2-7. داشتن اعتماد وافر به سایر افراد و مردم؛ 
1-2-8. انجام دادن فعالیت برای دستیابی به موفقیت؛ 

1-2-9. عالقه مندی به فراگرفتن ابزارها و روش های تقویت حافظه؛
 1-2-10. برخورداری از نیروی جسمانی و سالمت بدنی؛ 

1-2-11. داشتن دیدگاه هایی روشن و آشکار و اندیشه ای نافذ و بینشی فراگیر؛ 
1-2-12. داشتن آرزوهایی هدفمند و قابل دستیابی؛ 

1-2-13. انعطاف پذیری در عین استواری و پایداری در رسیدن به اهداف؛ 
1-2-14. میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط؛ 
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1-2-15. برخورداری از شخصیتی پایدار و غیرمتزلزل؛ 
1-2-16. داشتن بردباری و صبر در حل مشکالت؛ 

1-2-17. خویشتن داری در جایگاه ها و موقعیت های سخت و برانگیزاننده؛ 
1-2-18. داشتن آرامش در برابر بحران ها؛ 

1-2-19. واقع بین بودن در برخورد با مسائل؛ 
1-2-20. توجله بله اصلول و موازیلن و ارزش هایلی چلون نظلم، ترتیلب و احتلرام بله 

زمان بندی هلا؛ 
1-2-21. احترام به مقررات و آیین نامه های سازمانی؛ 

1-2-22. یکسان نگری به حال و آینده و فدا نکردن این دو برای یکدیگر؛ 
1-2-23. قاطع بودن در تصمیم گیری و دچار شک و تردید نشدن؛ 

1-2-24.  پای بندی به تصمیماتی که با اندیشه و مشاوره اتخاذ گردیده اند؛ 
1-2-25. داشتن روحیه همکاری و همبستگی در سیستم مدیریتی؛ 

1-2-26. داشتن روحیه انتقادپذیری؛ 
1-2-27. داشتن سیستم مدیریتی هدف گرا و واقع گرا؛

1-2-28. مللزم بلودن بله گلوش فلرادادن بله صحبت هلا و نظلرات دیگلران و احتلرام 
گذاشلتن بله آن ها. 

 شلخصی کله مدیریلت یلک سلازمان و یلا مسلجد را بلر  عهلده دارد، بایلد همله صفلات 
ممتلاز را در مقایسله بلا دیگران داشلته باشلد. در این املر تنها خود رسلول اهلل  بعد از 
خداونلد )عّزوّجلل( شلارع دیلن و معصوم اسلت؛ باقلی همه جانشلینان ایشلان از این امر 
مسلتثنا نیسلتند و بایلد در صفلات ایملان، تقلوا، دانلش، عداللت، طهلارت، راسلتی، وفا، 
شلجاعت، هملت، مدیریلت، قاطعیلت، فصاحلت، بالغت، حکملت، درایت، شلناخت و در 

آخلر حتلی در حسلن صلورت از همله افلراد جامعه برتر باشلد.
 بلرای تشلخیص چنین شلخصی چه چیزی الزم اسلت و چگونه می تلوان آن را از دیگران 
تمییز داد؟ این پرسلش یک سلؤال اساسلی اسلت. در جوامع عقب مانده که سلطح دانش 
و بینلش پاییلن اسلت و مردم در شلناخت اصول و قوانین خلود آگاهی اندکلی دارند، این 
انتخلاب بسلیار دشلوار اسلت. راه حل این اسلت کله مردم با یلک اخالص و دید درسلت، 
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کسلانی را از میلان خلود کله به ایشلان گملان نیک دارنلد، انتخلاب کنند و آن هلا را ملزم 
سلازند کله از میلان خلود کسلی را برای بر دوش گرفتن این مسلئولیت سلنگین و بسلیار 

دشلوار برگزینند.
 اگلر در انتخلاب ملردم، غیلر از صفت هایلی کله ذکر شلد، مالك هایلی مانند قلوم، قبیله، 
نلژاد، زبلان، پلول و موقعیلت، معیلار انتخلاب باشلد، از هملان ابتدا سلوءمدیریت شلکل 
می گیلرد؛ چراکله در یلک بینلش بسلیار ابتدائلی، مدیر بایلد رضایت خاطر کسلانی را که 
بله دالیللی چلون قلوم، قبیله، نلژاد، زبلان، پول و موقعیلت بله او رأی داده انلد جلب کند، 
در غیلر ایلن صلورت بقلای خلود را در مسلئولیت ناممکلن می داند. هرچند اگلر انتخاب 
بلر اسلاس شلروط و ارزش هلای خلوب یادشلده قبللی باشلد، چنیلن مدیلری هیلچ گاه 
ارزش هلای مطلرح نلزد خلود را بلرای رضایت دیگلران زیر پلا نمی گلذارد و در صورت در 

پیلش گرفتلن عداللت اجتماعلی، حامیانلی بیشلتر و صادق تلر پیلدا می کند.1 

1-3. اصول و شیوه های مدیریت از دیدگاه هنری فایول
 » هنلری فایلول2 اولیلن کسلی بود که فراگلرد مدیریت را بله وظایف یا کارکردها تقسلیم 

و تعریلف کلرد. او پنج وظیفه اساسلی در مدیریت تشلخیص داد:
1. برنامه ریزی؛ یعنی پیش نگری و تدارك وسایل برای عملیات آینده؛ �
2. سازماندهی؛ یعنی ترکیب و تخصیص افراد و منابع دیگر برای انجام دادن کار؛ �
3. فرماندهی؛ یعنی هدایت و جهت دهی افراد در انجام دادن کار؛ �
4. هماهنگلی؛ یعنلی بله هلم پیوسلتن و وحلدت بخشلیدن همله کوشلش ها و  �

؛ لیت هلا فعا
5. کنتلرل؛ یعنلی رسلیدگی به اینکه آیا کلیله امور طبق مقررات و دسلتورات صورت  �

می گیرنلد یا نه«.3 
 » بخلش مهملی از وقلت و کار مدیلران صلرف حلل مشلکل و تصمیم گیلری می شلود. 
وظایلف اساسلی برنامه ریلزی، سلازماندهی، رهبلری و کنتلرل، مسلتلزم تصمیم گیلری 

.http://www.edunews.ir.:1. سایت وزیر آموزش وپرورش به نشانی
Henri Fayol .2: هنری فایول دانشمند برجسته مدیریت کالسیک و مدیر یکی از مؤسسات بزرگ فرانسه است.

3. علی عالقه بند، مدیریت عمومی، ص14. 
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اسلت. مدیلران در همله رده هلای سلازمان، بلرای اقلدام تلازه یلا حلل مشلکل تصمیلم 
می گیرنلد و تصمیلم خلود را بله مرحله عمل می سلپارند. هلر تصمیملی در مرحله عمل، 
چارچلوب فعالیلت سلایر کارکنان سلازمان را مشلخص می سلازد؛ بنابرایلن تصیم گیری 
فعالیتلی حسلاس و بااهمیلت اسلت. تصمیم گیلری فراگلرد تشلخیص و گزینلش شلیوه 
عملل خاصلی بلرای حلل یک مسلئله یا مشلکل ویژه اسلت. در ایلن تعریف بله دو مفهوم 
گزینش1 و حل مسلئله2 )مشکل گشلایی( اشلاره شلده که به توضیح بیشلتری نیاز دارند. 
گزینلش بله مجموعله فعالیت هلای محدودی که بلرای انتخلاب راه  حلی از میان شلقوق 
راه  حل هلا صلورت می گیرد، اشلاره دارد؛ بنابرایلن گزینش، جزئی از عملل تصمیم گیری 
اسلت. مشکل گشلایی بله مجموعله وسلیعی از فعالیت هایلی که الزمله یافتلن راه حل یا 

شلیوه عملل و اجلرای آن بلرای اصالح موقعیتی نامسلاعد اسلت، اشلاره می کند«.3 

1-3-1. برنامه ریزی

» برنامه ریلزی عبلارت اسلت از فراگلرد تعییلن و تعریلف هدف هلای سلازمان و تلدارك 
پیشلاپیش و دقیلق اقداملات و وسلایلی کله تحقلق هدف ها را میسلر می سلازند. اقدامات 
و وسلایل ملورد نیلاز عبارت انلد از: پیش بینلی روش هلا، زملان، ملکان، منابلع و افلراد. 
حاصلل نهایلی ایلن فعالیت هلا، فراهلم شلدن برنامله ای اسلت کله راهنملای اعملال و 
فعالیت هلای اعضلای سلازمان قلرار می گیلرد. برنامه ریلزی بله کار مدیلران و غیرمدیران 
جهلت می دهلد و توجله آنان را بلر هدف های سلازمان متمرکز می سلازد. وقتلی که همه 
اعضلا بداننلد کجلا می رونلد و بلرای رسلیدن بله مقصد، هلر یک چله کمکی بایلد بکنند، 
هماهنگلی و هملکاری جمعلی بیشلتری به  وجلود می آیلد. برنامه ریزی موجب می شلود 
کله فعالیت هلای تکلراری و بی ثملر  و  بیراهله روی کاهش یابلد. به طورکللی برنامه ریزی، 
عملیلات سلازمانی را پیش نگلری و بلر هدف هلای سلازمان متمرکلز کرده، عملل نظارت 

را تسلهیل می کنلد«.4 

.Selection .1
.problem solving .2

3. همان، ص26-25.
4. همان، ص37.
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1-3-2. سازماندهی

 » سلازماندهی از طریلق فراگرد سلازماندهی، افلراد به صورت گروهی در سلاختار و روابط 
متشلّکلی قلرار می گیرنلد تلا بلا توانایی هلای الزم و کافلی، کار مؤثلری را بلرای رسلیدن 
بله هدف هلای معّیلن انجلام دهنلد. سلاختار  سلازمان بله هملان انلدازه در مدیریت مهم 
اسلت که کالبدشناسلی در پزشلکی به وسلیله سلازماندهی، طرق و وسلایل منظمی برای 
تفکیلک و هماهنگلی منابلع انسلانی و ملادی جهلت تحقلق هدف هلای سلازمان فراهلم 
می شلود. اعضلای هلر گلروه یلا سلازمان، به طلور انفلرادی از لحلاظ هلوش، اسلتعداد، 
توانایلی، تجربله حرفله ای و کشلش های عاطفلی متفاوت انلد. در نتیجله سلازماندهی، از 

قابلیت هلا و توانایی هلای افلراد به طلور مناسلب و شایسلته اسلتفاده می شلود«.1

1-3-3. فرماندهی )رهبری(

» رهبلری پلس از برنامه ریلزی و سلازماندهی، گام بعلدی فراهلم کلردن موجباتی اسلت 
کله اعضلای سلازمان را در جهلت هدف های آن به حرکلت و فعالیلت درآورد. این کارکرد 
یلا وظیفله بلا اصطالحلات گوناگونی توصیف شلده اسلت: فرماندهی، هدایلت، انگیزش و 
رهبلری ایلن وظیفله به هلر نامی که خوانده شلود، مسلتلزم برقلراری ارتباط مسلتقیم با 

افراد انسلانی اسلت.
 هلدف از رهبلری و فرماندهلی، راهنمایلی زیردسلتان در جهت بهتلر فهمیدن هدف های 
سلازمان و برانگیختلن آنلان بله کار و فعالیلت مؤثلر اسلت؛ از ایلن رو وظیفله هدایلت و 
رهبلری ایجلاب می کنلد که مدیران هملواره با زیردسلتان خود در کنلش و رابطه متقابل 
قلرار گیرنلد. رهبلری یلا فرماندهلی، گرچله مفهومی سلاده اسلت، مع هلذا روش های آن 
پیچیلده و مشلکل اسلت. مافلوق، زیردسلتان خود را بلا هدف ها، سلنت ها و پیشلینه کار 
سلازمان، خط مشلی ها و رویه هلای آن آشلنا می سلازد. زیردسلتان وظایلف و اختیلارات 
خلود را فراگرفتله، بلر مناسلبات و روابلط میلان فعالیت هلا و افلراد واحدهلای مختللف 
آگاهلی پیلدا می کننلد. وقتی زیردسلتان توجیه شلدند، مافلوق دائماً مسلئولیت دارد که 

1. همان، ص53-52.
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آنلان را در انجلام وظایفشلان راهنمایلی کلرده، بله کار و فعالیت مؤثلر برانگیزد«.1 

1-3-4. هماهنگی

 » هماهنگلی عبلارت اسلت از فراگلرد ایجلاد وحلدت و یگانگلی میلان فعالیت هلای 
واحدهلای مختللف سلازمان بله نحلوی کله هدف های سلازمان به طلور اثربخلش تحقق 
یابنلد. بلدون پیش بینلی تمهیلدات و تدابیلر هماهنگ کننلده و اِعملال آن هلا، افلراد و 

واحدهلای سلازمانی ممکلن اسلت از هدف هلای سلازمانی انحلراف پیلدا کننلد.
 وسلعت هماهنگلی بله ماهیلت وظایلف و میزان وابسلتگی آن هلا در واحدهلای گوناگون 
سلازمان بسلتگی دارد. وقتلی کله انجام دادن وظایف مسلتلزم ارتباط میان واحدهاسلت، 
آن هلا بله هماهنگلی بیشلتری نیلاز دارنلد؛ وللی زمانلی کله تبلادل اطالعلات اهمیلت 
چندانلی نلدارد، اثربخشلی کار ممکلن اسلت بله روابلط متقابلل کمتلری میلان واحدها 
وابسلته باشلد. هماهنگلی بیشلتر، احتملاالً در ملورد کارهلای غیرمعملول و غیرقابلل 
پیش بینلی سلودمندتر اسلت؛ زیلرا در ایلن کارها عوامل محیطلی متغیرند و یا وابسلتگی 

متقابلل میلان وظایف بسلیار باالسلت«.2 

1-3-5. کنترل

» وظیفله قابلل مالحظله دیگلر مدیریلت، کنترل اسلت که بله موجب آن معلوم می شلود 
کله اوالً : اقداملات و فعالیت هلای سلازمان، تلا چله انلدازه در جهلت هدف هلا و مطابلق با 
موازیلن پیلش ملی رود و ثانیلاً: هدف هلای سلازمانی تا چله انلدازه تحقق پیلدا می کنند. 
کنتلرل هلم قلدم نهایلی مدیریلت تلقی می شلود و هم قلدم آغازیلن آن؛ زیرا کله پس از 
کنتلرل ممکلن اسلت تغییرات یا اصالحاتلی در هدف ها، برنامه ها، سلاختار، خط مشلی و 

رویه هلای سلازمان صلورت گیرد. مدیریلت خوب، مسلتلزم کنترل مؤثر اسلت«.
 همچنیلن » هلر فعالیلت جمعلی ناظر بله هدف، مسلتلزم کنترل اسلت. اینکه سلازمانی 
کاملاًل فاقلد کنتلرل باشلد، غیرقابلل تصور اسلت. واقعیت هلای زندگی سلازمانی، کنترل 

1. همان، ص97.
2. همان، ص57-56.
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دقیلق آن هلا را الزاملی می سلازد. سلازمان ها در معلرض تغییلرات ملداوم قلرار دارنلد، 
فعالیلت آن هلا روزبله روز پیچیده تلر می شلود کارکنلان سلازمان افراد انسلانی هسلتند و 
رفتلار آن هلا بری از خطا و اشلتباه نیسلت و تفویض اختیار برای تسلهیل کار اجتناب پذیر 
اسلت؛ همله ایلن ملوارد، ضلرورت کنترل و نظلارت و اهمیلت آن را آشلکار می سلازند. با 
ایلن وجلود، کنتلرل غالبلاً معنلای ضمنلی نامطلوبلی نیلز دارد؛ زیلرا به نظر می رسلد که 
اِعملال کنتلرل، آزادی عملل فلردی را تهدیلد می کنلد؛ وللی با توجله به ایلن واقعیت که 
کار سلازمانی ناظلر بله هلدف و رفتلار افلراد در آن، تابلع موازیلن و مقرراتی اسلت، اِعمال 
کنتلرل ضلرورت دارد. تضلاد بالقلوه میان نیلاز به آزادی عملل فردی و کنترل سلازمانی، 
مسلئله ای اسلت کله حلل آن غالباً بلر عهده مدیران اسلت. در حلل این تضاد، تشلخیص 
ایلن نکتله مهلم اسلت که کنتلرل زیلاده  از حد به سلازمان و کارکنلان آن صدمله می زند. 
کنترللی کله اعضلای سلازمان را در کاغذبلازی غلرق می کنلد یلا بسلیاری از رفتارهلا را 
محلدود می سلازد، ممکلن اسلت انگیلزه کار کلردن را در افلراد از بیلن بلرده، خالقیت را 

تضعیلف کنلد و در نهایلت بله بلازده و عملکرد سلازمانی صدمله بزند.
 کنتلرل ناکافلی هلم بله سلازمان صدمه می زند؛ زیلرا که غالبلاً موجب اتالف منابع شلده، 
نیلل بله هدف هلای سلازمانی را مشلکل می سلازد. بله علالوه ممکلن اسلت بله کار افراد 
سلازمان نیلز لطمله بزنلد؛ زیلرا کله کاهلش کنتلرل لزوملاً بله آزادی عمل فلردی منجر 
نمی شلود؛ برعکلس، محیطلی سرشلار از هلرج و ملرج و بالتکلیفلی ایجاد می کنلد که در 
آن، کارکنلان سلازمان نمی تواننلد روی کار یکدیگلر حسلاب کننلد یلا کار خلود را قابلل 
پیش بینلی سلازند؛ بنابرایلن مدیلران بایلد متناسلب بلا وضعیلت، تعادللی بیلن اعملال 
کنتلرل و آزادی عملل بله  وجلود آورنلد تا از مزایلای هر یلک اسلتفاده و از معایب هر یک 

اجتناب شلود«.1

1-4. دیدگاه دیگر صاحب نظران درباره اصول و شیوه های مدیریت
» بعلد از فایلول، صاحب نظلران دیگلر هملان وظایف را بلا مختصری تغییر، بلا اصطالحات 
دیگلر توصیلف کرده انلد؛ مثلاًل    لوتلر گیولیک2، فراگلرد مدیریت را با اصطالح سلاختگی 

1. همان، ص126-125.
2.Luther culick .
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» POSDCORB«  توصیلف کلرده اسلت. ایلن اصطلالح که معلّرف وظایف مدیریت اسلت، 

از     ترکیب سلرواژه های انگلیسلی برنامه ریزی1، سلازماندهی2، کارگزینلی3، فرماندهی4، 
هماهنگلی5، گزارش دهی6 و بودجه بندی7 سلاخته شلده اسلت«.8

 » برخلی دیگلر از صاحب نظلران، وظایلف و مسلئولیت های مدیریت را شلامل پنج وظیفه 
اصللی برنامه ریزی، سلازماندهی، برانگیختلن، به کارگماری و نظارت دانسلته اند«.9 

 » برخلی از دانش پژوهلاِن علم مدیریت، وظایف مدیریت، به ویژه در مدیریت اسلتراتژیک، 
تعییلن اهلداف درازملدت و سلاالنه، تخصیلص منابلع، تغییر سلاختار سلازمانی موجود، 
تجدیلد سلاختار و مهندسلی مجلدد، بازنگلری برنامه هلای پلاداش و تشلویق، مقاوملت 
در برابلر تغییلر، اداره کلردن محیلط طبیعلی، ایجلاد و گسلترش فرهنلگ حمایلت از 
اسلتراتژی، توجله بله فرایندهلای تولید و عملیات، توجه به منابع انسلانی، کوچک سلازی 
در صلورت للزوم را ملورد توجله قلرار داده انلد. از نظلر آنلان مدیریلت اسلتراتژیک، هنر و 
عللم تدویلن، اجلرا و ارزیابلی تصمیماتلی اسلت کله سلازمان را در  رسلیدن بله اهدافش 

توانمنلد می سلازد«.10 
» هوفلر  و  شلندل11 بلرای فراینلد مدیریلت اسلتراتژیک شلش وظیفله اساسلی را الزم 

دانسلته اند:
1. تهیه و تنظیم هدف؛ �
2. تجزیه و تحلیل محیط؛ �
3. تهیه و تنظیم استراتژی؛ �
4. ارزشیابی استراتژی؛ �

1.Planning .
2.Organizing .

3.Staffing .
4.Commanding .
5.Coordination .

6.Reporting .
7.Budgetting .

8. کمال پرهیزگار، تئوری های مدیریت، ص67.
9. دیوید فرد آر، مدیریت استراتژیک، ص63-62.

10. همان، ص19.
.Hofer and Schendel .11
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5. پیاده کردن استراتژی؛ �
� 

6. کنترل استراتژیک«.1 

1-5. وظایف و مسئولیت های اصلی مدیر
 بلا توجله بله مباحلث مطرح شلده قبللی و بلا عنایلت بله دیدگاه هلای صاحب نظلران 
مدیریلت، مهم تریلن وظایف مدیر متناسلب با مدیریت در مسلجد شلامل هشلت وظیفه 

اساسلی اسلت کله بله تبییلن آن هلا می پردازیم:
1-5-1. تدوین استراتژی، تعریف مأموریت و اهداف

 » طراحی استراتژی دربرگیرنده دو اقدام است:
 1. تعریف مأموریت؛
 2. تعیین اهداف«.2 

» اولیلن کار یلک مدیلر ارائله یک تعریف معنلادار از مأموریت اسلت. رهبر یلا مدیر به طور 
معملول مأموریلت مجموعله تحلت مدیریلت خلود را می دانلد، وللی بایلد آن را به طلور 
دقیلق تعریلف نمایلد و بلا هملکاران در میان بگلذارد. پلس از تعریف مأموریلت به صورت 
معنلا دار و روشلن بلرای همله هملکاران، سلازمان یلک قطب نملای دائملی بلرای دنبال 
کلردن مسلیر خلود را در اختیلار دارد و اکنلون آملاده اسلت تلا هدف گلذاری اساسلی را 
شلروع کنلد. قبلل از تدویلن اسلتراتژی، انجلام مطالعات و کسلب آمار و اطالعلات الزم و 
به دسلت آوردن شلناخت کافلی از موقعیلت، امکانلات، منابع انسلانی یک ضرورت اسلت. 
زمانلی کله اسلتراتژی و هلدف کلی روشلن شلد، بایلد اهداف جزئی نیز مشلخص شلوند. 
زمانلی کله یلک سلازمان مأموریتلش را تعریف کلرد و اسلتراتژی و اهداف مشلخص خود 

را تنظیلم نملود، آن گاه آملاده کار می شلود«.3 
 » بلر ایلن اسلاس املام جماعلت باید نخسلت با تعریلف مأموریت مسلجد و هلدف کلی و 
اهلداف جزئلی بلا توجه به شلرایط خاص مسلجد خود، اسلتراتژی حرکت خلود را تدوین 

1. فرزاد فخیمی، سازمان و مدیریت، ص88.
2. مایکل آرمسترانگ، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ص53.

3. غالمحسین لک، بسترسازی برای کارگروهی و کار تیمی، ص49-48.



44

کنلد و آن را بلا کارکنان مسلجد در میان بگلذارد و معیاِر برنامه ریلزی اجرایی قرار دهد«.1 

1-5-2. انتخاب و گزینش همکاران و تأمین نیروی انسانی توانا و متعهد

 » بایلد توجله داشلت کله تعریلف مأموریلت، تعیین اهداف جزئلی و کلی به صلورت دقیق 
بلرای موفقیلت در مدیریلت کافی نیسلت؛ بلکه دسلتیابی به اهداف مسلتلزم برخورداری 
از تعلداد مناسلبی از افلراد بلا مهارت هلای مناسلب در ملکان مناسلب و با درنظلر گرفتن 
زملان مناسلب اسلت«.2 به همیلن دلیل دومیلن وظیفه مدیلر، انتخاب اعضایی شایسلته 
بله عنلوان تیلم هملکاران اسلت. برای انتخلاب هملکاران بایلد شایسلتگی های اخالقی و 
کاری را ملالك گزینلش قلرار داد؛ علالوه بلر ایملان و تقلوا و تعهلد، باید شایسلتگی هایی 
ماننلد تجربله و حیلا و پاکدامنلی، متعلق بودن به خانواده صالح و شایسلته، دارایی سلابقه 
دیلن داری3 و برخلورداری از نشلاط کاری4 را نیلز ملد نظر قلرار داد. اعضای تیلم همکاران 
بایلد دارای روحیله کار اجتماعلی باشلند و از تلک روی خلودداری نماینلد؛ همچنین باید 
شلجاعت سلخن گفتلن و خلرِد گلوش کلردن را داشلته باشلند. بر این اسلاس مدیلر باید 
از به کارگرفتلن، گملاردن و انتصلاب افلراد ناالیلق و ناتلوان بله کارها دوری کنلد. گفتنی 
اسلت در انتخلاب کارکنلان و هملکاران، بایلد مصلحت اندیشلی های پنلداری را کنلار 

گذاشلت و بله شایسلتگی ها توجله نمود«.5
 » قابلل ذکلر اسلت بله این نکته اساسلی اشلاره شلود کله مدیریت منابلع انسلانی را یکی 
از شلاخه ها و وظایلف اساسلی، بلکله کلید موفقیلت مدیریلت دانسلته اند. مدیریت منابع 
انسلانی موضوعی اسلت که اساسلاً با انسلان سلروکار دارد؛ یعنلی همان افلرادی که برای 
یلک سلازمان کار می کننلد. مدیریلت صحیلح منابلع انسلانی از بلروز مشلکالت بلرای 
کارکنلان و توسلط آن هلا و به دلیل سلطح نامناسلب منابع انسلانی، جلوگیلری می کند و 

1. گروه پژوهش های کاربردی مرکز رسیدگی به امور مساجد، مدیریت مسجد، ص111.
2. گراهام ویکاکس و استیو موریس، مدیریت منابع انسانی، ص19.

3. صبحی صالح، شرح نهج البالغه، نامه53.
4.املام عللی : » التتلکل فی امورك علی کسلالن«  درکارهایت بر انسلان های کسلل تکیه نکلن. )عبدالواحد آمدی، غررالحکلم و دررالکلم، 

ج2، ص  321.
5. گروه پژوهش های کاربردی مرکز رسیدگی به امور مساجد، مدیریت مسجد، ص113-112.
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مشلکالتی کله می توانلد بله فاجعله بزرگلی تبدیل شلود را حلل می کند«.1
 » وظیفه مدیر در این راستا عبارت اند از:

اللف( تأمیلن منابلع انسلانی: یافتلن افلراد مناسلب، پلرورش آن هلا در مهارت هلای  �
ملورد نیلاز و حصلول اطمینلان از اینکله نتایج ارزشلمندی را برای سلازمان به همراه 

داشلت؛ خواهد 
ب( توسلعه منابلع انسلانی: تأمین و تدارك افلراد و طراحی آملوزش مهارت های الزم  �

بله آنان بلرای فعالیت هلای آتی؛
ج( مدیریلت عملکلرد و پلاداش: ایجاد نظلام مدیریت بر عملکرد و نظلام پرداختی که  �

هلم عاملل انگیزشلی و هم پلاداش را تأمین نماید. بله مفهوم دیگر ایجلاد انگیزه های 
الزم بلرای پیوسلتن افراد به سلازمان در جهت بهبلود عملکرد مرکز؛

د( برقراری ارتباط سازنده با منابع انسانی. �
 زمینه کلیدی مدیریت منابع انسانی را چنین معرفی کرده اند:

برنامه ریزی سطوح اشتغال و تنظیم آن ها؛ �
انتخاب و به کارگرفتن همکاران؛ �
آموزش  و پرورش کارکنان؛ �
ارزیابی کارکنان؛ �
بهداشت و ایمنی محیط؛ �
� 

روش های اجرایی به خصوص در موارد انضباطی و شکایات«.2 
 » گفتنلی اسلت شلناخت انسلان و قوانیلن حاکلم بلر تاریخ، جامعه و انسلان و اسلتفاده از 
آن هلا در مدیریلت منابلع انسلانی بسلیار مهلم اسلت. همچنیلن باید بله این نکتله توجه 
داشلت کله کارکنلان تمایلل دارنلد نسلبت بله سلازمانی کله در آن کار می کننلد و کاری 
کله بله آن ها واگذار شلده اسلت، احسلاس غلرور و افتخلار کننلد؛ هنگامی  کله مدیریت، 

تصمیم گیلری ناپختله و متوسلط را عمللی می کنلد، غلرور آن هلا آسلیب می بینلد«.3 
 » هدف کلی مدیریت منابع انسلانی عبارت اسلت از تضمین اینکه سلازمان بتواند به کمک 

1. گراهام ویلکاکس و استیو موریس، مدیریت منابع انسانی، ص2 و 4.
2. همان، ص5.

3. دیوید لی، پانزده گفتار در مدیریت منابع انسانی، ص19-18.
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کارکنانلش موفلق شلود. سیسلتم های مدیریلت منابلع انسلانی می توانند منبلع قابلیت ها 
و توانایی هلای سلازمانی باشلند کله بله مجموعله املکان می دهد تلا فرصت هلای جدید را 
شناسلایی و روی آن هلا سلرمایه گذاری کننلد. سلازمان را قلادر سلازد تلا کارکنلان ماهلر، 
متعهلد و باانگیلزه را جلذب کنلد و بله خدملت گیلرد و از طریلق آموزش های ذاتلی آن ها، 
مشلارکت، تلوان بالقلوه و هملکاری آن هلا را تقویلت کنلد و توسلعه بدهلد، جوی مناسلب 
فراهلم آورد کله در آن بتلوان روابطلی مؤثلر و هماهنگ را از طریق مشلارکت بیلن مدیران 
و کارکنلان برقلرار و حفلظ نملود و بلا درنظرگرفتلن تفاوت های فلردی و گروهلی کارکنان 

از حیلث مهارت هلا، سلالیق و روحیلات، نیلروی کاری متنلوع را ایجلاد و مدیریلت کند«.1 
 » بلا عنایلت بله حضور مؤثر و مشلارکت فعال اقشلار مختللف مردم در مسلجد، مهم ترین 
مسلئولیت مدیریتلی یلک املام جماعلت، مدیریلت منابع انسلانی حاضر در یک مسلجد 
اسلت؛ وللی بایلد توجه داشلت که در یک مسلجد، منابع انسلانی که باید مدیریت شلوند، 
فقلط اعضلای هیئلت امنلا، خلدام، نیروهلای بسلیج و کانون های مسلاجد نیسلتند؛ بلکه 
در مدیریلت منابلع انسلانی یلک مسلجد، امام جماعلت باید افلزون بر مدیریلت کارکنان 
مسلجد، مدیریلت عاطفلی، اجتماعلی، علمی و معنلوی مأمومیلن و نمازگلزاران را نیز بر 
عهلده گیلرد و آن را بله خوبی انجام دهد و گرنه مسلجد از جذابیت و رونلق الزم برخوردار 

نخواهلد بود«.2 

1-5-3. مدیریت و رهبری منابع انسانی

 » در مدیریلت منظلور از رهبلری، فراگلرد اثرگذاری بلر رفتار زیردسلتان به منظور تحقق 
اهلداف گلروه کار یلا سلازمان اسلت. مدیلر ،در مقلام رهبلر، بله سرپرسلتی زیردسلتان 
می پلردازد، بلا آن هلا ارتبلاط متقابلل برقلرار می کنلد، انگیلزه کار و فعالیلت در آن هلا 
بله وجلود ملی آورد، بله حلل مشلکالت و کشلمکش های آن هلا می پلردازد و بله اقتضلا، 
تغییراتلی در شلرایط کار پدیلد ملی آورد. تملام این کوشلش ها ناظر بدان اسلت که نیازها 
و هدف هلای سلازمان و اعضلای سلازمان تواملان تحقلق پیلدا کننلد؛ بنابرایلن رهبری و 

1. مایکل آرمسترانگ، مدیریت استراتژیک، ص21-20.
2. گروه پژوهش های کاربردی مرکز رسیدگی به امور مساجد، مدیریت منابع انسانی، ص120-119.
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اثربخشلی آن در مدیریلت حائلز اهمیلت زیلادی اسلت. تحقیقلات درباره رهبری نشلان 
می دهنلد کله رهبلری اثربخلش بله عواملل موقعیتلی نظیلر محیلط سلازمان، ماهیلت 
وظایلف سلازمانی، ارزش هلا و تجربه هلای مدیلران، ویژگی هلای همکاران، زیردسلتان و 
فرادسلتان بسلتگی دارد. سلبک یلا شلخصیت رهبلری مدیلر در کانلون همه ایلن عوامل 

قلرار می گیلرد«.1
» مدیرانلی کله بلا بینش و عملکلرد صحیح خود، شلخصیتی محبوب و الگو نلزد همکاران 
خود یافته و توجه خود را روی تشلویق، توانمندسلازی و پشلتیبانی از گروه همکارانشلان 
متمرکلز می کننلد، مدیرانلی هسلتند کله عالوه بلر مدیلر، رهبر افراد سلازمان خلود نیز 
هسلتند. بایلد توجه داشلت کله فرهنگ توانمندسلازی کارکنلان، تنهلا در فضایی آکنده 
از اعتملاد کله در آن ابتلکار و نلوآوری تشلویق می شلود، شلکوفا می گلردد؛ بنابرایلن باید 
افلزون بلر مهارکلردن تضادهلا و اختالفات به جای سلرپوش گذاشلتن بر آن ها اندیشلید 
و بلا ایجلاد و صلرف وقلت برای مشلارکت افلکار و عقایلد همت گماشلت و به ایلن ترتیب 
توجله و عالقله خلود را بله کارکنلان نشلان داد و بله جلای انباشلتن اطالعلات بله عنوان 
پایلگاه قلدرت، دیگلران را در آن شلرکت داد و منابلع را بله انلدازه مسلئولیت هلر یک در 

اختیلار آن ها قلرار داد«.2 
 » حضور برگزیدگان و شایسلتگان در مسلجد، مسلئولیت مدیر و مسلئوالن آن را افزون تر 
می سلازد؛ بدیلن رو، نه تنهلا املام جماعلت بایلد بکوشلد تلا وظیفله مدیریلت مسلجد را 
به خوبلی انجلام دهلد، بلکله بایلد بله عنلوان یک رهبلر روحانلی و یلک مبلّلغ آموزه های 
دینلی تلالش نماید بلا ارائه بینش و نگلرش متعالی، گفتار سلنجیده، رعایلت آداب دینی 
معاشلرت و ارائله عملکلردی صحیلح از خود، شلخصیتی محبلوب و الگو نزد مسلئوالن و 

نمازگلزاران، بلکله همله ملردم منطقه را بله خوبی ایفلا کند«.3
 » یکلی از مهم تریلن وظایلف و مسلئولیت های اساسلی رهبلری و مدیریت یک سلازمان، 
اثربخشلی و نفلوذ بلر افلراد در جهلت انجلام وظیفله بلا میلل و عالقه و بله عبلارت دیگر، 
فرآینلدی اسلت کله مدیریلت می کوشلد بلا ایجلاد انگیلزه و ارتباطی مؤثلر، انجام سلایر 

1. علی عالقه بند، مدیریت عمومی، ص110.
2. باب نورتون، تعالی سازمانی، ص28.

3. گروه پژوهش های کاربردی مرکز رسیدگی به امور مساجد، مدیریت مسجد، ص123-122.
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وظایلف خلود را در تحقلق اهلداف سلازمانی، تسلهیل کنلد و کارکنلان را از روی میلل و 
عالقله بله انجلام وظایفشلان ترغیلب کند. 

 مسلئولیت مهلم دیگلر مدیلر، تنظیم ارتباطات صحیح سلازمانی اسلت، ارتبلاط، تاروپود 
یلک سلازمان را بله هلم پیونلد داده و موجلب یکپارچگلی و وحلدت سلازمانی اسلت؛ به 
همیلن جهلت وجود ارتباطلات صحیح در سلازمان، یکی از اجزای مهم موفقیت به  شلمار 
می آیلد. منظلور از تنظیلم ارتباطلات، تنهلا مکاتبلات اداری یلا وسلایل ارتباطی نیسلت، 
بلکله ملراد از آن، انتقلال و تبلادل بدون واسلطه یلا با واسلطه اطالعات، مفاهیلم و معانی 
و احسلاس ها بیلن افلراد در سلازمان اسلت« ؛1 » بنابرایلن املام جماعلت بایلد بلا حضلور 
و پشلتکار خلود، همچنیلن از طریلق بله وجلود  آوردن یلک سیسلتم معنوی متناسلب با 
مسلجد خلود و بلا مشلارکت دادن هملگان، امور مسلجد را به طلور صحیح رهبلری نماید 
و بلا عنایلت بله روحیلات مختللف کارکنان و مراجعان، بکوشلد همله افراد را بلا هم پیوند 
دهلد و آن هلا را در پیشلبرد هلدف کللی به  کار گیلرد. امام جماعلت باید به گونله ای مردم 
مسلجد و منطقله خلود را رهبلری کنلد که نقلش رهبلری او به  عنلوان الگویلی معنوی و 

الهی، خودسلاخته، خیراندیش و غیرقابل سوءاسلتفاده شلناخته شلود«.2 

1-5-4. برنامه ریزی

» تدویلن و تعییلن فعالیت هایلی کله بایلد در محلدوده راه هلا و در چارچلوب روش هلای 
مشخص شلده انجلام پذیلرد را برنامه ریلزی دانسلته اند؛ بله دیگلر سلخن، برنامه ریلزی 
یعنلی انتخاب راه و روشلی مناسلب برای بهتر رسلیدن بله هدف. برنامه ریلزی را می توان 

پاسلخ بله سله » ك«  )ِکلی، کجلا، کلی( و سله » چ«  )چه، چلرا، چگونه( دانسلت«.3 
» برنامه ریلزی ایلده آل و مطللوب، برنامه ریلزی جاملع و اسلتراتژیک اسلت کله فرایندی 
اسلت در جهلت تجهیلز منابع سلازمان و وحدت بخشلیدن به تالش های آن بلرای نیل به 
اهلداف و رسلالت های بلندملدت با توجله به امکانلات و محدودیت های درونلی و بیرونی؛ 
بنابرایلن املام جماعلت بایلد برای نیل به اهداف مشلخص هر مسلجد خط مشلی جامعی 

1. غالمحسین لک، بسترسازی برای کارگروهی و کار تیمی، ص17.
2. گروه پژوهش های کاربردی مرکز رسیدگی به امور مساجد، مدیریت مسجد،  124 و   125و   135.

3. مهدی شریعتمداری، اصول و مبانی مدیریت، ص50.
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را طراحلی و بر اسلاس آن برنامه ریلزی نماید«.1 

1-5-5. سازماندهی

 سلازماندهی عبلارت اسلت از فراینلد اسلتفاده از منابلع و کارکنلان سلازمان به شلیوه ای 
منظلم بلرای دسلتیابی به هدف ها و آرمان های بلندمدت یک سلازمان. » در سلازماندهی، 
وظایلف و اختیلارات و مسلئولیت های واحدهلا و افراد مشلخص شلده و نحلوه هماهنگی 
و ارتبلاط بیلن آنلان معیلن می گلردد. بله همیلن جهلت سلازماندهی، فعالیت مسلتمر و 
مداوملی اسلت کله مدیلر همواره بلا آن روبروسلت. مدیلر باید نیلروی انسلانی و امکانات 
موجلود در سلازمان خلود را شناسلایی و سلازماندهی کنلد؛ وظیفله هلر یلک از آنلان را و 

چگونگلی اسلتفاده از امکانلات را معین سلازد.
 پویایلی مدیریلت ایجلاب می کنلد کله هملواره سلازماندهی برای سلازگاری سلازمان با 
محیلِط متغیلر و تکنولوژی هلای جدید و سلایر سلازمان ها اسلتمرار داشلته باشلد. بر این 
اسلاس، مدیران باید به طوری مسلتمر سلاختار سلازمانی خود را با شلرایط جدید تطبیق 
دهنلد و اصالحلات الزم را در آن بله  عملل آورند؛ البته مسلتمر بودن کار سلازماندهی، به 
معنلای آن نیسلت کله سلازمان به طور دائلم دسلتخوش دگرگونی های بنیلادی گردد«.2

 » می دانیلم کله بله مجلرد هملکاری چنلد نفر بلرای نیل به هدف های مشلترك، تقسلیم 
کار بیلن آنلان ضلرورت پیلدا می کنلد؛ وللی مسلئله مهلم چگونگلی تقسلیم مجملوع 
وظایلف متعلدد و متنلوع یلک سلازمان بیلن افلراد و واحدهلای مختلف آن اسلت. افزون 
بلر تقسلیم وظایلف بیلن افلراد گروه هلا، بایلد سلسلله مراتب سلازمانی به صورت رسلمی 
توسلط نملوداری مشلخص گردد که هلم واحدهای تابعه را نشلان می دهلد و هم خطوط 
و مجلاری ارتباطلات و مسلئولیت را تعییلن نمایلد. ضلرورت ایلن اقدام بدان جهت اسلت 
کله هملکاری افلراد در یلک گروه متشلکل به منظلور تأمین مقاصلد معّین، مسلتلزم این 
اسلت کله روابلط آن هلا بلا یکدیگلر معلوم باشلد؛ به گونله ای که معّیلن گردد در سلازمان 
چله کسلی بله چه کسلی گلزارش می دهلد. در حقیقت نمودار سلازمانی نقشله ای اسلت 

1. گروه پژوهش های کاربردی مرکز رسیدگی به امور مساجد، مدیریت مسجد، ص137-136.
2. مهدی شریعتمداری، اصول و مبانی مدیریت، ص78.



50

کله پسلت ها و روابلط درون سلاختار سلازمانی را ترسلیم می کنلد. املام عللی  للزوم 
معّیلن بلودن و رعایلت سلسلله مراتب را چنیلن بیلان می کند: 

"و انلت مسلترعی لملن فوقلک لیلس للک ان تفتات فلی رعیه و التخاطلر اال بوثیقله"1: تو 

نیلز بایلد مطیلع مافلوق باشلی؛ دربلاره کار ملردم حلق نلداری بر اندیشله خود اسلتبداد 
ورزی و حلق نلداری بله کار بزرگلی دسلت زنلی، مگلر بلا پشلتوانه دسلتوری کله بله تلو 

 2 برسد«.

1-5-6. کنترل و نظارت

 » کنتلرل و نظلارت فعالیتلی اسلت منظم که ]مدیر [ به وسلیله آن، هسلت ها را بلا بایدها، 
موجودهلا را بلا مطلوب هلا، عملکردهلا را بلا پیش بینی هلا مقایسله می کنلد و اصالحلات 
الزم را در وضلع موجلود بلرای رسلیدن بله وضلع مطللوب میسلر می سلازد. کنتلرل و 

نظلارت دارای پنلج مرحله اسلت:
الف( تعیین نتایج مورد انتظار یعنی بایدها در کنترل؛ �
ب( تعیین شاخص برای سنجش نتایج مورد انتظار؛ �
ج( تعیین استاندارد یا الگوی مطلوب؛ �
د( تعیین نحوه و روش جمع آوری اطالعات یا طراحی شبکه اطالعاتی در کنترل؛ �
هل(ارزیابی اطالعات و نتیجه گیری از آن و مشخص کردن عملکرد واقعی. �

بنابرایلن املام جماعلت بایلد بلا درنظر گرفتلن بایدها، الگلوی مطللوب، معیلار ارزیابی و 
روش ارزیابلی، نتایلج به دسلت آملده فعالیت هلا و عملکلرد واقعلی مسلجد خلود را مورد 
کنتلرل و ارزیابلی قلرار دهلد و بلا تقویت نقاط قلوت و از بیلن بردن نقاط ضعف، به سلوی 

وضلع مطلوب گام بلردارد«.3 

1-5-7. تصمیم گیری

» تصمیم گیلری چارچوبلی بلرای عملکلرد کارکنلان سلازمان فراهلم می سلازد و ازاین رو 
1. صبحی صالح، شرح نهج  البالغه، نامه 5.

2. مهدی شریعتمداری، اصول و مبانی مدیریت، ص79  و  94  و   95. 
3. گروه پژوهش های کاربردی مرکز رسیدگی به امور مساجد، مدیریت مسجد، ص143-142. 
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نقشلی پراهمیلت در مدیریلت ایفلا می کنلد. همیلن نقلش مهم موجب شلده کله بعضی 
از صاحب نظلران، در واپسلیِن تحلیلل، بلرای مدیریت فقط یلک کارکرد قائل شلوند و آن 

تصمیم گیلری اسلت. 
سلایمون1 )1965( تصمیم گیلری را بلا مدیریلت متلرادف می دانلد و معتقلد اسلت کله 
فعالیلت و رفتار سلازمانی، شلبکه پیچیلده ای از فراگردهلای تصمیم گیری اسلت. منظور 
از تصمیم گیلری تحلت تأثیلر قرار دادن رفتار و عملکرد افرادی اسلت کله اجرای عملیات 
سلازمان را بلر عهلده دارنلد؛ بنابراین برای اینکه سلاختار و روابط سلازمانی را بشناسلیم، 
کافلی اسلت کله نحوه کاربرد قلدرت تصمیم گیلری را در آن کشلف کنیم و بلرای آگاهی 

از طلرز کار سلازمان، شلیوه های تصمیم گیلری آن را ملورد مطالعله قلرار دهیم. 
گریفیلث2 )1959( تصمیم گیلری را قللب سلازمان و مدیریلت تلقلی می کنلد و معتقلد 
اسلت کله تملام کارکردهلای مدیریلت و ابعلاد سلازمان را می تلوان بلر حسلب فراگلرد 
تصمیم گیلری توضیلح داد. تخصیص منابع، شلبکه ارتباطی، روابط رسلمی و غیررسلمی 
و تحقلق هدف هلای سلازمان، بله  وسلیله مکانیسلم های تصمیم گیری کنترل می شلوند؛ 
ازایلن رو تصمیم گیلری بله  منزلله کلیلد فهلم پیچیدگی هلای سلازمان و عملکردهلای 

اسلت. مدیریت 
برخلی دیگلر از مؤلفلان مدیریلت )ماننلد کونتلز و اودانلل، 1972(، "تصمیم گیلری و 
برنامه ریلزی را متلرادف می داننلد، یلا تصمیم گیلری را در کانلون برنامه ریزی قلرار داده، 
تلویحلاً می رسلانند کله تصمیم گیلری چنلدان مرکزیتلی در کارکردهای سلازماندهی و 
کنتلرل نلدارد".3 بلا همله این مالحظلات باید گفلت که تصمیم گیلری فعالیلت و رفتاری 
اسلت کله در تملام وظایلف و فعالیت هلای مدیریت نافذ اسلت، ولی کل مدیریت نیسلت؛ 
زیلرا فقلط یکلی از شلیوه ها و ُطُرقلی اسلت کله مدیلران بله  وسلیله آن می تواننلد تحقق 

مؤثلر هدف های سلازمانی را میسلر سلازند«.4 

.Simon .1
.Griffith .2

.Koontz and o’Donnell, 1972, p: 173 .3
4. علی عالقه بند، پیشین، ص35.
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1-5-8. خالقیت و نوآوری

» همله سلازمان ها بلرای بقلا نیازمنلد اندیشله های نلو و نظلرات جدیلدی هسلتند کله از 
رکلود و نابلودی سلازمان جلوگیلری می کنلد. منظلور از خالقیلت یعنلی پیلدا کلردن یا 
طراحلی یلک اندیشله و فکلر نلو و نلوآوری علملی و عملی بلرای انجلام مأموریلت خود.

 بلا توجله بله تحلوالت روزافلزون و پی درپلی در مسلائل جهانلی، اجتماعلی و تکنولوژی، 
مسلاجد نیلز بایلد در انجام وظایف و امور خود، خالقیت و نوآوری داشلته باشلند و از همه 
تحلوالت و پیشلرفت ها بلرای هدایلت ملردم بهلره و اسلتفاده الزم و کافی را ببرنلد؛ بدین 
ترتیلب املام جماعلت و مدیلر مسلجد بایلد زمینله را بلرای طراحلی و تدوین، پلرورش و 
افزایلش و اجلرای اندیشله های نلو، به منظور پویایی برنامه های مسلجد و جذاب سلاختن 
آن هلا بلرای همله اقشلار و انطباق امکانلات و روش هلا با شلرایط و ابزار جدیلد تکنولوژی 
مهیلا سلازد. املام جماعلت باید بلا رویی گشلاده از پیشلنهاد و طلرح اندیشله های جدید 
و روش هلای نویلن در مسلجد اسلتقبال نمایلد و آن هلا را به صلورت علملی مورد بررسلی 
قلرار دهلد، همله جوانلب آن را سلنجیده، پس از بررسلی های الزم و رفع نواقلص، آن ها را 

بله مرحله اجرا گلذارد«.1 

د( کارکردهای مسجد2
اگلر نگاهلی بله کارکردهلا و خرده نقش هلای مسلجد از زملان شلکل گیری آن در صلدر 
اسلالم تلا بله حلال داشلته باشلیم، درخواهیم یافت که مسلاجد هملواره در طلول حیات 
خویلش از نقش هلا و کارکردهلای بسلیار متنلوع و متکثلری بر حسلب موقعیلت مکانی و 
مقتضیلات زمانلی برخلوردار بوده انلد. در ادامله جهلت جلوگیلری از اطالله مطاللب، تنها 
نقش هلای اصللی و مهلم آن جهلت تبییلن بیشلتر موضلوع مورد بررسلی قلرار می گیرد:

1. کارکرد عبادی
ملراد از عبلادت، خلود عبلادت اسلت نله صالحیلت و اسلتعداد آن و خلود عبلادت یعنی 

1. گروه پژوهش های کاربردی مرکز رسیدگی به امور مساجد، مدیریت مسجد، ص145.
2. محمدعللی موظلف رسلتمی، آییلن مسلجد، ج2، ص15-172. )برای کسلب اطالعات و آگاهی بیشلتر در زمینه کارکردهای مسلجد، ر.ك: 

هملان. مؤللف بلرای جلوگیلری از اطالله کالم، ایلن بخلش از منبع یادشلده را به طلور خالصه در ایلن مقال بیان نموده اسلت(.
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اعماللی کله عبلد با اعضلا و جوارح خلود انجام می دهلد؛ مثلاًل برمی خیزد، می ایسلتد، به 
رکلوع ملی رود و بله سلجده می افتلد کله غلرض بله همه این هلا تعللق می گیرد. مسلجد 
یعنلی جایلگاه سلجده و سلجده اوج عبلادت و بندگی انسلان بلرای خداسلت. در فرهنگ 
دینی نام مسلجد یادآور بندگی و کرنش در پیشلگاه خداوند متعال اسلت. مسلجد پایگاه 
علروج انسلان از خاك به افالك اسلت. بررسلی اهمیلت و جایگاه عبلادت خداوند در دین 
اسلالم روشلن می کنلد که چرا کارکرد نیایشلی یلا عبلادی مهم تریلن و اصلی ترین نقش 

مسلاجد از صلدر اسلالم تاکنون بوده اسلت.
قلرآن کریلم در ایلن خصلوص می فرمایلد: » و ملا خلقلت الجن و االنلس اال لیعبلدون« 1؛ 
بنابرایلن هلدف نهایلی از خلقلت انسلان عبلادت اسلت و هنگاملی کله هلدف از آفرینش 
آدملی عبلادت باشلد، تماملی آنچله در دایره شلمول زندگی وی وجلود دارد، بایلد دارای 
منشلأ عبلادی و نیایشلی باشلد و این چنین اسلت کله خداوند متعال به سلاختن مسلجد 
املر می فرمایلد. مهم تریلن اعملال عبلادی کله در مسلجد انجلام می گیلرد عبارت انلد از: 
برگلزاری نملاز جماعلت، برگلزاری مراسلم دعلا و نیایش )توسلل، کمیلل، ندبله، روزانه، 

ادعیله مخصلوص ملاه مبلارك رمضلان، ملاه محرم(، مراسلم اعتلکاف و قرائلت قرآن.

2. کارکرد آموزشی و علمی )تعلیمی و تربیتی(
خداونلد متعلال یکلی از جنبه هلای مهم رسلالت پیامبلر   را تبیین و تفسلیر آیه های 
قلرآن قلرار داده اسلت. بی تردیلد این مهلم در مرتبه اول در مسلجد صورت گرفته اسلت. 
مسلجد در تاریلخ اسلالم قدملت زیلادی در امر آملوزش دارد؛ زیلرا در آغاز ظهور اسلالم و 
حکومت خلفای راشلدین، مراکز تعلیم اسلالم بیشلتر در مسلاجد و گاه در برخی از اماکن 
عموملی و خصوصلی بوده اسلت. علما و دانشلمندان در مسلجد نبوی و مسلجدالحرام در 
مکله و دیگلر مسلاجد یلا در خانه هلا و اماکلن عمومی انلواع عللوم دینی و ادبلی و موعظه 
و نصیحلت را بله ملردم افاضله می کردنلد. حتلی مراکلزی کله بعدهلا بله عنلوان مدارس 
پیشلرفته در کشلورهای اسلالمی تأسلیس شلد، از نظر معماری تحت تأثیر شلکل و فرم 

مسلاجد بله وجود آمده اسلت.

1. ذاریات: 56.
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بنلا کلردن مسلجدالنبی کله مسلجِد نمونله اسلالم اسلت، در حقیقت فقط تأسلیس یک 
عبادتلگاه نبلود؛ بلکله بله شلهادت مورخلان و محققلان و حتلی خاورشناسلان، پی ریزی 
یلک مدرسله بلزرگ اسلالمی بلود. آغلاز  تاریلخ تأسلیس ملدارس هلر زملان که باشلد، 
محققلان و موّرخلان پذیرفته انلد کله پیش از پیدایش مدرسله، مسلجد یگانله مرکز مهم 
آموزشلی-فرهنگی در کشلورهای اسلالمی بوده اسلت؛ به بیان دیگر در حقیقت مدرسله 
فرزنلد مسلجد بله  شلمار می آیلد. پلس از پیدایلش مدرسله نیلز تلا سلال ها مدرسله در 

داملان مسلجد بنا می شلد.
آملوزش اسلالم املری بلود کله توسلط پیامبلر گراملی   در جایلگاه نخسلتین معللم 
در مسلجد بلا  عنلوان یلک مرکلز تعلیلم و تربیلت آغلاز گشلت. تلقلی مسلجد به عنلوان 
یلک مرکلز آموزشلی و تعلیلم در صلدر اسلالم، به طلور ویلژه از آن رو دارای اهمیت اسلت 
کله ترویلج و گسلترش فرهنلگ اسلالمی، خصوصلاً در دهه هلای آغازیلن ظهلور اسلالم، 
مسلتلزم تربیلت انسلان ها بلود؛ بله همین دلیل مسلاجد در کنلار کارکرد عبلادی، به یک 

پایلگاه آموزشلی مبّدل شلدند. 
اسلالم دیلن عللم و معرفت اسلت. بیلش از همله نظامات اجتماعلی جدید و قدیلم و همه 
ادیلان و شلرایع، اسلالم ملردم را بله فراگیلری دانش تشلویق و ترغیلب و بلرای پی ریزی 
فرهنلگ و تمدنلی قلوی، تحصیلل عللم را بلر هر زن و ملرد مسللمان واجب کرده اسلت. 
در این بلاره دسلتورهایی از پیامبلر اکلرم   رسلیده اسلت کله فرمودنلد: » طللب العلم 
فریضله عللی کل مسللم اال ان اهلل یحلب بغلاه العللم: تحصیلل عللم بلر هر فرد مسللمانی 
واجلب اسلت؛ خداونلد دانشلجویان را دوسلت ملی دارد«.1 پس در اسلالم تحصیلل علم و 
دانلش اختصلاص بله صنلف یلا جنس خاصلی نلدارد؛ بلکه تحصیلل یک فریضله عمومی 
و همگانلی بله  شلمار می رود. رسلول اهلل   در حدیثی دیگلر می فرماینلد: » اطلبو العلم 

ملن المهلد اللی اللحد: زگهلواره تا گلور دانلش بجویید«.2 
 بنیلان مکتلب شلریف اسلالم بلر دیلن و دانلش اسلت. بنیانگلذار آن، حضلرت رسلول 
اکلرم  هملواره آن دو را قریلن و مللزوم همدیگلر می دانلد و بلرای دیلن بلدون عللم 

1. محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج1، ص30.
2. شیخ عباس قمی، سفینه و مدینه الحکم و االثار، ماده لحد.
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ارزشلی قائلل نمی شلود و بلر ایلن بلاور اسلت کله: » اگر شلخصی باملدادان راه مسلجد را 
در پیلش گیلرد و صرفلاً هلدف او چنین باشلد کله راه خیلر و نیکبختی را فراگیلرد و یا آن 
را بله دیگلران تعلیلم دهلد، از لحلاظ اجلر و مزد اخروی همسلان کسلی اسلت کله عمره 
کاملل انجلام داده باشلد و اگر شلبانگاه با چنان هدفلی به مسلجد روی آورد، اجر و پاداش 

او برابلر بلا اجلر و پلاداش کسلی اسلت که مراسلم حج کاملل را برگلزار کرده باشلد«.1
مسللمانان صلدر اسلالم در عصلر رسلول خلدا   در غیر اوقلات نماز، انلواع کالس های 
آموزشلی و حلقه هلای علملی و دینلی و هنلری را بله مقتضای زمان در مسلاجد تشلکیل 
می دادنلد و در موضوع هلای ملورد نیلاز بله بحلث و بررسلی و تمریلن می پرداختنلد. 
پیامبر اسلالم   گاه خود اسلتادِی کالس ها را بر عهده داشلت و گاه کرسلی اسلتادی 
را بله شلخص دیگلری کله از تلوان علمی قابلل قبولی برخلوردار بلود، محلول می فرمود. 
اسلناد و ملدارك موجلود نشلان می دهد کله آن حضرت اغللب اوقات وقت خلود را صرف 
تعلیلم و تربیلت ملردم در مسلجد می نمودند و شلرکت در نشسلت های علمی را بر سلایر 
مجاملع ترجیلح می دادنلد. ایلن الگلو و برداشلت از مسلجد بله عنلوان یک مرکلز تعلیم و 
تربیلت باعلث شلد کله در جامعه اسلالمی، بین مفهوم مسلجد و علم آملوزی نوعی تقارب 
و ارتبلاط نزدیلک بله  وجلود آید و همگام با توسلعه و گسلترش اندیشله های اسلالمی در 
جواملع مختللف کله نتیجه اساسلی آن توسلعه مسلاجد بلود، کارکلرد علمی و آموزشلی 

مسلجد به شلکل یلک فعالیلت اصللی روزبله روز نهادینه تلر گردد. 
» یکلی از نیازهلای اساسلی جوامع، تعلیم و تعلم اسلت. جوامع برای زنلده ماندن و پویایی 
و شلکوفایی خلود بله آن نیازمندند. دعوت بله یادگیری علم و درس و تشلویقی که درباره 
کسلب عللم و رفعلِت جایگاهلی که بلرای علم و عالملان در آیلات و روایات اسلالمی آمده 
اسلت، مسللمانان را بلرای کسلب عللم حریص تلر می سلازد. از آنجاکله اولیلن تعلیملات 
در جواملع، تعالیلم دینلی بلوده و اولیلن محل اجتملاع مؤمنان، مسلجد، به عنلوان اولین 
ملکان آملوزش و تعلیلم و تعلم در جهان اسلالم شلناخته شلده اسلت، نهادهلای تعلیمی 

امروزیلن، اعلم از تعلیمات دینی و غیر آن، انشلعاباتی از مسلاجد آن روز اسلت«.2 

1. سیدمحمدباقر حجتی، آداب تعلیم و تعلم در اسالم، ص54.
2. سعید عباس نیا، کتاب شناسی مسجد، ص5.
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پلس از پیدایلش اسلالم در ایران نخسلتین محللی که پایلگاه تعلیم و تربیت قلرار گرفت، 
مسلجد بلود؛ زیلرا بله وسلیله مسلجد منظلور مسللمانان کله ترویج دیلن مبین اسلالم و 
تعلیلم مبانلی آن بلود، بلرآورده شلد. اوقلات تعلیلم زمانلی بلود کله ملردم از کار عبادت 
فلارغ شلده، به مسلجد نیاز نداشلتند؛ یعنلی از بامداد تا نیملروز. بعدازظهلر در فاصله بین 
نمازهلا جایلگاه درس شبسلتان، رواق و ایوان مسلجد بود. موادی که تدریس می شلد، در 
آغلاز عبلارت بلود از: قلرآن، حدیلث، بحلث در اصول دین و مذهب و تفسلیر قوانین شلرع 
)فقله( و در زمان هلای بعلد، صرف و نحلو زبلان عربلی و ادبیلات علرب، منطلق و علم کالم 

نیلز بلر ملواد مذکور افزوده شلد.1
 پیامبلر اسلالم   در جایلگاه نخسلتین معللم در مسلجد املر تعلیلم و تربیت را شلروع 
کلرد و در ابتلدای کار جهلت بیلان اهمیلت و نقلش تعلیلم و تربیلت و رواج گسلترش این 
طلرز فکلر در میلان جامعله اسلالمی فرملود: » هرکس بله منظور یلاد دادن و یلاد گرفتن 
وارد مسلجدی شلود، ماننلد مجاهلدی اسلت کله در راه خدا نبلرد می کنلد«.2 » در زمینه 
تعلیلم و تربیلت اسلالمی نیلز صرف نظلر از کارکردهای تکمیللی و تثبیتی مسلاجد، اصل 
حضلور و وجلود فیزیکلی و کالبلدی در مکانلی بله نام مسلجد نیز مهم اسلت. مسلجد در 

ایلن زمینله در هویت دهلی بله فرد و معنابخشلی به تجلارب او مؤثر اسلت«.3 

3. کارکرد فرهنگی
 سلاختار تشلکیل دهنده هلر فرهنگلی متأثلر از عواملل زیلادی اسلت کله از مهم تریلن 
آن هلا می تلوان بله سله عامل دیلن، جامعله و طبیعلت )جغرافیا( اشلاره کرد. ایلن عوامل 
در علرض همدیگلر نیسلتند؛ بلکله بله ترتیبلی خلاص در سلاختار شلکل گیری و تحلول 
فرهنگلی تأثیلر می گذارنلد. از میلان عواملل فلوق، طبیعلت عاملی ثابلت و نسلبتاً پایدار 
اسلت کله روش بهره بلرداری از آن متفلاوت و متغیلر اسلت؛ ایلن خلود نیلز بله دو مؤلفله 
فلوق و فرهنلگ مربلوط اسلت. عامل جامعه نیلز تحت  تأثیلر خالقیت و بسلتر فرهنگی از 

سلویی و جغرافیلا از سلوی دیگلر قرارگرفتله، متحلول می شلود.

1. مساجد نخستین پایگاه های تعلیم و تربیت، روزنامه ایران، یکشنبه، 6 اردیبهشت1377.
2. سیدمهدی سجادی، مسجد و تعلیم و تربیت: مسجد نقطه وصل، ص243.

3. همو، مجله مسجد، » مسجد و تعلیم و تربیت« ، ش43، ص30.
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جامعله انسلانی نیازمنلد حکوملت و قانون اسلت. قانلون هنگامی معقول و مطلوب اسلت 
کله برخاسلته از فرهنلگ صحیلح باشلد. ایلن فرهنگ صحیلح تنها بلا وضع قانلون ایجاد 
نمی شلود؛ بلکله ضلروری اسلت که نهادهلای فرهنگلی جامعه، مقلدم بر وضلع قانون آن 
را محقلق سلازند وگرنله جامعه دچلار فقدان و خأل فرهنگی خواهد شلد. مسلجد راه حلی 
اسلت کله دیلن مبیلن اسلالم برای حلل ایلن معضلل فرهنگلی برگزیده اسلت. مسلجد 
مرکلزی فرهنگلی اسلت کله ملردم را در شلبانه روز پنلج نوبلت بله خلود فرامی خوانلد و 
فرهنگلی ارائله می کنلد کله به جلای تکیه بلر امتیازهلا و اختالف هلا، به جهات مشلترك 
بشلری تکیله دارد و ارزش هلای اجتماعلی افلرادش را در قاللب تعالیلم فطلری و الهی که 
منبلع حلق و حقیقلت اسلت، حیات می بخشلد. امروزه پس از گذشلت 1400 سلال هنوز 
مسلجد کارکلرد فرهنگلی خلود را از دسلت نلداده اسلت، بلکله بر وسلعت دامنله آن نیز 

افزوده شلده اسلت.
 آملوزش بله تازه مسللمانان یکلی از جلوه های کار فرهنگی پیامبر اسلالم   در مسلجد 
بلود. افلراد تازه مسللمان یلا آنان  کله قصد گرویدن به اسلالم را داشلتند، بله آموزش های 
ویلژه ای نیازمنلد بودنلد. دامنله فعالیت هلای فرهنگلی پیامبلر   در مسلجد، تنهلا به 
برگلزاری مجاللس سلخنرانی و تشلکیل کالس هلای آموزشلی محلدود نمی شلد؛ بلکله 
جلوه هلای رفتلاری پیامبلر اعظلم   بیلش از هلر چیلز مسلجد را بله کانلون هدایلت 

حق جویلان مبلّدل سلاخته بود.
» پیامبلر اسلالم   محیلط مسلجد را کاماًل یک محیلط فرهنگی می دانسلتند؛ تا جایی 
کله در حضلور آن حضرت و با اجازه ایشلان، مسلابقه شلعر و سلخنرانی در مسلجد برگزار 
می شلد و پیامبلر   ضملن ابلراز خرسلندی از ایلن کار، با حوصلله و بردبلاری با چنین 
مسلائلی برخلورد می کردنلد. گرچله پیامبلر اسلالم   محلور فعالیت هلای فرهنگلی 
مسلجد بلود، وللی چنانچله پیش تلر گذشلت، در غیلاب آن حضلرت کارهلای فرهنگی و 

آموزشلی در مسلجد ادامه داشت«.1

1. رحیم نوبهار، سیمای مسجد، ج 2، ص110- 123.
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4. کارکرد تبلیغی
هلدف از تبلیلغ رشلد و افزایش معرفلت دینی مردم و احیلای آنان بلرای ادای وظایف دینی 
و اسلالمی ایشلان اسلت. قلرآن کریلم همله انبیلا را دارای شلأن تبلیغلی و در نتیجله همه 
ادیلان را تبلیغلی می دانلد. از نظلر قلرآن همله پیامبلران حاملل پیام هایی هسلتند که باید 
آن هلا را بله ملردم برسلانند. از نظر تاریخی نیلز هر یک از پیامبلران پیروانی داشلتند که در 
همله املور ازجملله تبلیلغ دیلن از آنان پیلروی می کرده انلد. شلأن تبلیغی همله پیامبران 
را از متلون کالملی اسلالمی نیلز می تلوان دریافلت؛ بنابرایلن تبلیلغ یلک اصلل جاودانله و 
همیشلگی اسلالم اسلت. ماداملی  کله حکمی از احکام اسلالم از دیلد برخی از ملردم پنهان 
مانلده باشلد، ماداملی  که کسلانی به این دیلن نگرویده باشلند، مادامی  که زمینله گمراهی 
از ایلن دیلن مبیلن وجود داشلته باشلد، تبلیغ هم وجود خواهد داشلت و باید وجود داشلته 
باشلد؛ بله همین سلبب بعضی از اندیشلمندان مسللمان معاصر بله اهمیت و للزوم تبلیغ و 

هویلت تبلیغلی داشلتِن دین اسلالم، کم و بیلش توجه نشلان داده اند.
 پیامبلر اکلرم   از هملان ایلام اولیله شلروع تبلیغ اسلالمی، از ضرورت وجلود مرکزی 
کله متوللی املور تبلیغاتلی باشلد، آگاه و عملاًل در پلی تأسلیس آن بودنلد. وجلود چنین 
مرکلزی بله فعالیت هلای تبلیغاتی انسلجام الزمله را می بخشلید و امکان هدایلت هر چه 
 بهتلر مبلّغلان را فراهلم می آورد. با رجوع به سلیره تبلیغی حضرت رسلول   مشلخص 

می شلود کله ایشلان سله نلوع مرکلز تبلیغاتی داشلته اند: سلّیار، موقلت و ثابت.
عمده ترین محورهای تبلیغی مساجد مطابق با سیره نبوی   عبارت اند از:

اذان، یـک نمـاد تبلیغاتـی: اذان از نظلر لغلوی بله معنلای اعالم اسلت. اذان با  عنلوان جزئی 
معلروف از نملاز، در سلال اول هجلرت بعلد از آنکله رسلول خلدا بلا همیلاری اصحابلش 
مسلجدالنبی را بنیلان نهلاد، واجلب شلد. بلا رجلوع بله محتوای اذان مشلخص می شلود 
کله ایلن متلن کوتلاه و منسلجم نملادی واحلد و پرمعنا بلرای معرفی تمام اسلالم اسلت؛ 
بله تعبیلر دیگر مسلجد مکانی اسلت کله قلب املور تبلیغاتلی در آن می تپد و اذان شلعار 

تبلیغاتلی آن محسلوب می شلود.
نمـاز، نشـان تبلیغـی اسـالم: نملاز را بایلد یلک عطیله الهلی بله  حسلاب آورد کله اقامه آن 
توسلط مسللمانان منشلأ خیلرات بسلیاری اسلت. ملا در اینجلا به بعلد تبلیغی نملاز نظر 
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داریلم کله شلامل ملوارد زیر اسلت:
بله هنلگام نمازهلای یومیله مؤمنلان در مسلجد گلرد هلم می آینلد و همیلن املر امکان 

تبلادل اطالعلات و مطللع شلدن افلراد از حلال یکدیگلر را فراهلم می سلازد.
بله هنلگام نملاز ملردم در مسلجد بلا املام جماعلت ارتبلاط مسلتقیم می یابنلد و از ایلن 

طریلق املر ارشلاد و حلل مشلکل بله  نحلو بهتلری صلورت می پذیلرد.
نمازهلای یومیله، چله به صلورت فلرادا اقامله شلوند و چله به صلورت جماعلت، دارای 
مضامیلن عالیه ای هسلتند که هلر یک می توانلد در تربیت معنوی و اجتماعی مسللمانان 

مؤثلر واقع شلود. 
بعـد تبلیغـی مسـجد: مسلاجد در تماملی اعصلار پایگاه اصللی فعالیت های مسللمانان، در 
معنلای علام آن، بوده انلد و ایلن مطللب کله پیامبر اکرم   به تأسلیس و گرامی داشلت 
و اعتباربخشلی بله مسلاجد نظلر خاصلی داشلتند، مبّیلن همیلن حقیقت اسلت. نباید از 
ایلن ابعلاد و کارکردهلا غافل شلد. مسلجد اصلی تریلن جایگاه ابلالغ آیات قلرآن و احکام 
دیلن و تبییلن احلکام اسلالم در زملان پیامبلر   بوده اسلت. نقش واعظان در مسلاجد 

هم نقشلی انکارنشلدنی است.

5. کارکرد سیاسی و تحولی )مبارزاتی(
 دو واژه دیلن و سیاسلت در آییلن مقلدس اسلالم مقولله واحلدی را تشلکیل می دهنلد؛ 
بله عبلارت دیگلر عبلادت و سیاسلت دو عنصلر هم شلکل هسلتند که بله ملوازات هم در 
جهلت اعتلالی کلمله اهلل تعریلف می شلوند و تجللی می یابنلد و به هیچ وجله از هلم قابل 
تفکیلک نیسلتند. آنلان کله وجود یکی از ایلن دو عنصلر را مزاحم دیگری تلقلی کرده اند، 
بله بیراهله افتلاده و مخاطلب ایلن کالم الهلی شلده اند کله » َفاَیلَن تَذَهبلوَن« 1: کجلا به 

بیراهله می رویلد؟
هرچنلد دیلن ابعلاد وسلیعی را شلامل می شلود و در سیاسلت قابلل خالصله نیسلت، نکتله 
حائلز اهمیلت ایلن اسلت که بقلا و دوام دیلن و پاس داشلتن حلدود و ثغور شلریعت، مرهون 
سیاسلِت دینلی اسلت و دیلن بلر سلر جامعه ای سلایه افکن می شلود کله از جانب سیاسلتی 

1. تکویر: 26.
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سلالم محافظلت می گلردد و رهیافت های سیاسلی آن جامعه بلا آموزه هلای آن دین منطبق 
اسلت. املام عللی  می فرماینلد: » غایه الدیلن االمر بالمعلروف و النهی عن المنکلر و اقامه 
الحلدود« 1 منتهلای آملال دیلن امربه معلروف و نهی ازمنکلر و اجلرای حدود الهلی )حکومت 
دینی( اسلت. بر اسلاس همین آمیختگی دین و سیاسلت در اسلالم اسلت که اعمال عبادی 
و سیاسلی آن نیلز از مرکلز مسلجد هدایت پذیلر بوده و لوای بلند اسلالم بلا عالمت مخصوص 

عبلادت و سیاسلت در سلتیِغ قلوب عارفلان جهان بله اهتزاز درآمده اسلت.2 
 نکتله شلایان ذکلر این اسلت که آنچه مسلاجد را بله یک کانلون سیاسلی-عبادی مبّدل 
می کنلد، اجتملاع مسللمانان در آن بلرای انجام فرایض دینی اسلت و در سلایه این تجمع 
و دسترسلی بله آحلاد مسللمانان در جامعله اسلالمی، کارکلرد سیاسلی مسلجد از رونق 
بیشلتری برخلوردار می گلردد. مسللمانان به واسلطه مراسلم گوناگونی چون اعیلاد، تولد 
پیشلوایان دینی و عاشلورای حسلینی در مسلاجد حضور می بابند و این وضعیت، ارتباط 
جمعلی میلان مسللمانان را تقویلت می کند و فرصت مناسلبی برای روشلنگری سیاسلی 

و تنویلر افلکار عمومی مسللمانان فراهم می سلازد.3 
مسلجد علالوه بلر آنکله محلل اصللی گردهمایلی اجتماعلی مسللمانان بود، خیللی زود 
درگیلر املور سیاسلی آنلان نیز شلد و بله گفتله یکلی از محققان ایلن تحلول گریزناپذیر 
بلود. نّیلات پیامبلر   از آغلاز هرچله بلود، دیلری نپاییلد کله بلر اثلر افزایلش اهمیلت 
اسلالم، مسلجد بله مرکلز مذهبی و سیاسلی جامعه جدید تبدیل شلد. مسلجد جایی بود 
کله مؤمنلان بلرای نملاز گلرد پیامبلر   جملع می شلدند و ایشلان در آنجلا بلرای آنان 
سلخن می گفتنلد. ایلن سلخنان نه تنهلا شلامل دعوت بله اطاعت از خلدا بلود، قوانینی را 
دربرمی گرفلت کله بلر زندگلی اجتماعی مسللمانان نیلز تأثیر داشلت؛ در واقع از مسلجد 

بلود کله پیامبلر   جامعله سیاسلی و مذهبلی اسلالم را رهبلری می کرد. 
رابطله مسلجد و سیاسلت بله چنلد صلورت نملود یافتله اسلت؛ یکلی بله ایلن شلکل کله 
مسللمانان در پلی هلر فتح همواره می کوشلیدند مسلجد اصلی خلود را در مرکز شلهر و در 
مجلاورت محلل زندگلی حاکم که معملوالً داراالماره نامیده می شلد، بنیان نهنلد. در برخی 

1. عبدالواحد آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ص125.
2. حسن رهبری، مسجد نهاد عبادت و ستاد والیت، ص250.

3. کوروش فتحی واجارگاه، مسجد نقطه وصل، » تأملی دوباره بر کارکردهای مسجد«  ص18.
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شلهرها مسلجد چنلان نزدیلک داراالماره سلاخته می شلد کله هر دو سلاختمان ظاهلراً به 
هلم متصلل بودند. این پیوسلتگی نزدیک نشلانگر این عقیلده همگانی بود کله تمام قدرت 
سیاسلی و مذهبلی در دسلت حاکلم اسلت. خصللت ذاتلی اسلالم آن اسلت که سیاسلت و 
مذهلب نمی تواننلد از یکدیگر جدا باشلند. یک شلخص حکملران و دارای تملام اختیار این 

هلر دو ملورد بلود و یلک سلاختمان یعنی مسلجد مرکلز ثقل سیاسلت و مذهب.
یکلی دیگلر از مصادیق بارز در ارتباط با فعالیت های سیاسلی در مسلجد، انتخاب مسلجد 
بلرای محلل اخلذ بیعت اسلت. محوریت مسلجد در املور سیاسلی، اجتماعلی و فرهنگی 
باعلث شلد تلا در هلر شلهر مسلجد جاملع شلکل گیلرد و مسلئوالِن معتقلد حکومتی از 
طریلق آن بله بررسلی مسلائل هر منطقله بپردازنلد. » سلر توماس ارنوللد دربلاره ارتباط 
مسلجد بلا املور سیاسلی و اجتماعلی دوللت می گوید: مسلجد فقلط محل عبلادت نبود؛ 
بلکله محلل زندگلی سیاسلی و اجتماعلی نیلز بلود«.1 همچنیلن » پیغمبلر فرسلتادگان 
را در مسلجد می پذیرفلت و در آنجلا بله کارهلا رسلیدگی می کلرد و بلرای مسللمانان 
دربلاره سیاسلت دیلن سلخن می گفلت. ُعَملر در مسلجد مدینله از منبلر بله مسللمانان 
گفلت کله سلپاهیانش در علراق عقب نشلینی کلرده و برای حرکلت بدان سلرزمین آن ها 
را تشویقشلان کلرد. عثملان نیلز وقتلی ملردم بلر رفتلار او اعتلراض کردنلد، از منبر خود 
دفلاع کلرد. وقتلی خلیفله انتخاب می شلد، نخسلتین خطابه خود را کله به منزلله برنامه 

سیاسلی او بلود، از منبلر می خوانلد«.2 
 اگلر مسلجد را نله فقلط یلک ملکان، بلکله اجتماعلی از مسللمانان بدانیلم و در مسلجد 
بلرای ایجلاد اتحلاد و یکپارچگلی و حفلظ و تقویلت هویلت جامعله اسلالمی، خطبه هلا، 
سلخنرانی ها و جلسلات در نظلر گرفتله شلود، ایلن املر نقلش بسلیار مهملی را در تنویر 
افلکار عموملی جامعله اسلالمی برعهلده دارد. نمونه بلارز ایلن حقیقت، خطبه هلای نماز 
جمعله اسلت کله در کنلار کارکلرد عبادی، نقش سیاسلی آن بسلیار واجد اهمیت اسلت. 
نملاز جمعله نملاد فعالیلت سیاسلی مسلاجد اسلت. از متلون تاریخلی چنیلن برمی آیلد 
کله نملاز جمعله نخسلتین بلار کملی پیلش از هجلرت پیامبلر  ، به وسلیله گروهلی 

1. ابراهیم حسن حسن، تاریخ سیاسی اسالم، ص450.
2. همان.
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از مسللمانان در ایلن شلهر برگلزار شلد و بلر اسلاس برخلی از گزارش هلا، اماملت آن را 
»اسلعدبن زراره«  بلر عهلده داشلت.

 » در جامعله اسلالمی نقلش مسلاجد بدان گونله اسلت کله پیامبلر   فرملود: مسلاجد 
کانون هلای همیشله بیلدار امت اسلت کله مسللمانان آگاه، دل بله دریای عللم و حکمت 
بیکلران خلدا زده، علی رغلم تاریکی هلای شلب، در آن زنلده دل و بیدارنلد و تاریکی هلا را 
بلا نلور دل بیلدار خلود می زداینلد و نورافشلانی می کننلد و سلرانجام بلا نورانیلت کاملل 

محشلور می شلوند«.1
برداشلته می شلود، دنیاسلاز و آخرت آبادکلن و  بله سلوی مسلاجد  گام هایلی کله 
آگاهی آفریلن و وحلدت زا اسلت.2 » در صلدر اسلالم حرکت ها از مسلجد آغاز و در مسلجد 
سلازماندهی می شلد و نیروهلا در مسلجد بسلیج می گردیلد و مشلکالت جامعه اسلالمی 
در مسلجد حل وفصلل می شلد؛ بدیلن ترتیلب مسلجد یلک ابلزار تاکتیکلی موقلت تلقی 
نمی گردیلد؛ بلکله رابطله حرکلت، نهضلت و انقلالب اسلالمی بلا مسلجد پیوند اسلتوار و 

جاودانله و اسلتراتژیکی بلود کله هیلچ جایگاهلی نمی توانلد جایگزین آن گلردد«.3
مطالعله تاریخچله جنبش هلای سیاسلی-اجتماعی و حرکت هلای مردملی و انقالبلی در 
ادوار گذشلته، به ویلژه تاریلخ معاصلر، که بلا هدف ایجلاد اصالحات در سلاختار نظام های 
حاکلم بلر جواملع بشلری صلورت گرفتله اسلت، نشلانگر آن اسلت کله مسلجد هملواره 
خاسلتگاه و پایلگاه ویژه و زمینه سلاز گسلترش و تعمیق و تثبیت ایلن جریانات و تحوالت 
انسلانی بلوده اسلت. از ایلن نظلر مطالعله ایلن پایگاه هلا می توانلد در تحلیلل و بررسلی 

جریانلات یادشلده بسلیار الزم و مؤثلر و پراهمیت باشلد.
نگاهلی بله تاریلخ معاصلر کشلور نیلز نشلان می دهلد کله مسلاجد، در جایلگاه پایگاهی 
دینلی و فرهنگلی، نقش بسلیار حسلاس و خطیری در ایجاد تحّول و تشلکیل هسلته های 
اولیله نهضلت پویلا و اصیلِل احیای اسلالم انقالبلی و جهت دهی بله حرکت هلا و جریانات 
مردملی داشلته اند. مسلاجد به عنلوان جایلگاه و محلل تجملع و گردهمایلی انسلان های 
خداجلوی و مؤمنلان دین بلاور و والیت ملدار، هملواره زمینله حضلور و فعالیت گسلترده 

المّشائین فی الُظلَِم الی المساجد بنوٍر تاٍم یوَم القیمه. )حسام الدین هندی، کنزالعمال، ج 8، ص253( 1. بَّشِر ّ
2. اّن بکّل خطوه یخطوها الی المسجد درجه. )همان، ص258(؛ صحیح مسلم، ج1، ص461.

3. عمید زنجانی، انقالب اسالمی و ریشه های آن، ص30.
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و همه جانبله انقالبیلون را در صحنه هلای اجتماعلی و سیاسلی و حتلی نظاملی فراهلم 
آورده و به عنلوان مکانلی مقلّدس تکیله گاه خیزش هلا و حرکت هلای انقالبلی پایلان 
قلرن بیسلتم بله  شلمار آمده اسلت. بلا مطالعله رونلد روبه رشلد حرکت هلا و فعالیت های 
اسلالمی، مذهبلی، سیاسلی و اجتماعلی، درمی یابیلم کله چگونه ایلن ملکان الهی نقش 
زمینه سلازی و توسلعه و بسلط ایلن جریانلات را ایفلا نملوده اسلت. در حقیقلت مسلاجد 
بلا محوریلت در شلکل گیری و جهت دهلی ایلن جنبش هلا و نهضت ها،هملواره نقشلی 

اساسلی در بسلتر تاریلخ داشلته اند.

6. کارکرد اجتماعی
 پایله و اسلاس دیلن اسلالم بلر اصلل اجتماعلی بلودن قلرار گرفتله اسلت تلا انسلان را از 
زندگلی فلردی و خزیلدن در ُکنلج عزلت و تنهایلی برهاند و او را به سلوی زندگی جمعی و 
اجتماعلی سلوق دهلد؛ به همین دلیل اسلالم هملواره مؤمنان را به شلرکت در اجتماعات 
بلرای عبلادت خداونلد ترغیلب می کنلد؛ زیرا تنهلا از طریق اجتماع اسلت که مسللمانان 
می تواننلد بله صلورت یَلدی واحلد در مقابلل مصائلب و مشلکالت ایسلتادگی نماینلد. 

)یلداهلل ملع الجماعه(
 مسلجد طبلق آموزه هلای اسلالم دیلن و دنیلا را بله یکدیگلر پیونلد می دهلد و آن  دو را 
در قاللب بنیانلی واحلد و اسلتوار طراحلی  می کنلد. مسلجد در طلول تاریخ تملام جوامع 
اسلالمی، مرکلز فّعالیت های اجتماعی بوده اسلت؛ بدین سلبب مسلجد عالوه بلر کارکرد 
اصللی خلود کله عبادتگاه اسلت، محلل ایفای وظایلف اجتماعلی از قبیل تعلیلم و تربیت 
و محلل اجتملاع اّملت، پناهلگاه مسلافران و محلّل توزیلع غلذا در میلان مسلتمندان نیز 

بوده اسلت.
 مسلجد بله مثابله مرکلز اجتملاع حّداقلل در سله زمینله مهم به مؤسسلان خلود خدمت 
کلرده اسلت: زمینه هلای اجتماعی، سیاسلی و آموزشلی. وسلعت و اهّمّیت هر یلک از این 
نقش هلا بنلا بلر اوضلاع خاّص هلر منطقله، از محلّی تلا محّل دیگلر، متفاوت اسلت؛ اما در 
بیشلتر ملوارد مسلجد نیازها و احتیاجلات طرفداران خود را برآورده کرده اسلت. مسلجد 
در وقلت نیلاز بله اعضلای خلود کملک می کرد. ملردم غالبلاً در هنلگام مصائلب نظامی و 
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بالهلای طبیعلی به مسلجد پنلاه می بردند. در خشکسلالی، بلال و طاعون مردم بلرای دعا 
و طللب کملک از خلدا بله مسلاجد می رفتنلد و زنلان نلازا در طللب معجلزه بله بعضلی از 
مسلاجد رومی آوردنلد. مراسلم تشلییع و نملاز مّیلت گاهلی در مسلاجد برگلزار می شلد 
و هنلوز نیلز می شلود و در آنجلا بله بسلتگان متوّفلا تسللیت می گوینلد. معملوالً خطلر 

قریب الوقلوع ابتلدا در مسلجد اصللی شلهر اعالم می شلد.1
یکلی از عللل تأکیلدات پیامبر اسلالم   و ائمله معصومین مبنی بر حضلور در نماز 
جماعلت بله صلورت صفوف فشلرده و نزدیلک، ایجلاد روحیه تعلاون در بیلن نمازگزاران 
و افزایلش بُعلد اجتماعلی در کنلار انجلام اعملال عبلادی بلود و ایلن حضلور می توانلد از 
هرج وملرج و عنان گسلیختگی کله جامعله بله ملرور زمان دچلار آن می شلود، جلوگیری 
کنلد. تشلکیل ایلن اجتماعلات در ملکان مقلدس مسلجد باعث می شلود مؤمنلان تحت 
توجله و ارشلاد عالملان دین، مبنی بلر رعایت و انجام احلکام و اعمال اسلالمی قرار گیرند 

و نتیجله  رعایلت این دسلتورها تحقلق جامعله ای سلعادتمند خواهد بود.

7. کارکرد روانی و رفتاری )تربیتی(
» اضطلراب و نگرانلی یکی از بزرگ ترین ابعاد زندگی انسلان و آرامش یکی از گمشلده های 
مهلم بشلر اسلت که هملواره در جسلتجوی آن بوده و هسلت و از آغاز زندگی بلرای یافتن 
آن تلالش کلرده اسلت. دنیاپرسلتی و دلباختگلی بله زرق وبلرق زندگلی، خیلاالت پوچ و 
بیماری هلا و بی هلدف بلودن زندگلی بله هر انسلانی لطمله می زنلد و موجلب اضطراب و 
نگرانلی او می شلود. در چنیلن حالتلی اسلت کله انسلان، آگاه و ناخودآگاه به جسلتجوی 
گمشلده اش - آراملش - می پلردازد. اعتقاد انسلان به خلدا، او را از دنیاپرسلتی باز می دارد 
و از سلوءظن و خیلاالت پلوچ می رهانلد و بله زندگلی او هلدف می بخشلد و در برابلر 
مشلکالت زندگلی پایلدار کرده و بله آینده امیدوار می سلازد. چله مکانی بهتر از مسلجد، 
ملکان املن الهلی، جهلت یافتلن آراملش معنلوی؟ جایی کله خانله آن خدایی اسلت که 
دل هلا آراملش خلود را از او طلب می کننلد؛ » ااَل بِِذْکلِر اهللِ تَْطَمِئنُّ الُْقُللوُب« 2: داروی همه 
دردهلا ذکلر خداسلت؛ البّتله توّجه داریم کله منظور از ذکلر، تنها الفلاظ و جمالتی که بر 

1. محمد مکی سباعی، تاریخ کتابخانه های مساجد، ص35-32.
2. رعد: 28: آگاه باشید که تنها یاد خدا آرام بخش دل هاست.
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زبلان جلاری می کنیلم نیسلت؛ در عین حاللی که ذکر زبانلی خلود دارای ارزش و فضیلت 
زیلادی اسلت؛ بلکله مهلم ایلن اسلت کله در مرحلله نخسلت ذکلر خلدا آن قلدر عمیق و 
حسلاب شلده و خالصانه باشلد که ارتبلاط محکمی را میلان بنده و خالق بله وجود آورد،و 
در مرحلله دوم ایلن ذکلر به صورت ارتباط حبیب و محبوب و عاشلق و معشلوق در آید«.1

 » قلرآن کریلم هلم فلسلفه نملاز را بله  یلاد داشلتن خداوند دانسلت و ذکلر و یلاد خداوند 
مهربلان هلم موجلب سلکون و آراملش دل ها می شلود«.2 » للذا دعلا و نیایش به پیشلگاه 
خداونلد متعلال خلود زیباتریلن عرصه تجللی کمال جویلی و زیبایی دوسلتی و در نتیجه، 
کاری سراسلر هنرمندانله اسلت؛ ازاین رو مؤمنلان واقعی تحت تأثیر روح زیبای پرسلتش 
الهلی و ربوبلی کله مظهلر عاطفله، رحملت و زیبایی جویی انسلانی می باشلد، قلرار دارند؛ 
همچنان کله خلدای بزرگلواِر آن هلا با کلمله مبارکه » بسلم اهلل الرحمن الرحیلم«  به خلق 

و اراده هسلتی مبادرت جسلته است«.3
 » عللت نام گلذاری مسلجد بله مسلجد نیلز از آن روسلت کله جایلگاه سلجده و تواضع در 
برابلر خداونلد اسلت و سلجده مظهلر اوج بندگلی و نشلان کملال عبودیت اسلت. انسلان 
بلا نملاز خوانلدن و ارتبلاط بلا خلدا احسلاس آراملش روحلی می کنلد و نیلاز روح خلود 
را برطلرف می سلازد. ایلن خلود یلک حقیقتلی اسلت کله علملای روان شلناس اعتلراف 
دارنلد؛ می گوینلد انسلان بله عللل و عوامللی حالتی پیلدا می کند کله یک نوع آشلفتگی 
و ناهماهنگلی در احساسلاتش پیلدا می شلود کله ناشلی از آشلفتگی روح اسلت. قطعلاً 
این گونله افلراد احتیاجاتلی معنلوی دارنلد کله بلرآورده نشلده اسلت و کلم و کسلری در 
روح آن هلا وجلود دارد. یکلی از نیازهلای روح همیلن ارتبلاط بلا خداسلت. هنگاملی کله 
ایلن ارتبلاط برقلرار شلد و بله ایلن حاجت فطلری و تکوینی پاسلخ داده شلود، انسلان به 

اطمینلان خاصی می رسلد«.4
» عبلادت پروش دهنلده روح و روان آدملی و پاسلخ گفتلن بله یلک نیلاز طبیعلی و مهلّم 
اوسلت. کسلی کله نیازهلای جسلمی و روانلی خلود را به طلور منطقلی پاسلخ گویلد، 

1. احمد صادقی اردستانی، جلوه های نماز، ص86.
2. مجله دانشمند، آبان 1346، شماره 1، ص17.

3. فصلنامه پژوهش مطالعاتی نماز نیایش، پاییز79، شماره 3، ص95.
4. سیدمهدی سجادی، مجله مسجد، » مسجد و تعلیم و تربیت« ، ش43، ص7.
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شلخصّیتی متعلادل می یابلد؛ برعکلس علدم پاسلخ منطقی بله نیازهای واقعلی و فطری، 
شلخصّیت انسلان را دچلار تباهلی و یا دسلت کم نقصلان و کمبلود می کند. عبلادت و راز 
و نیلاز بلا خداونلد، نیلاز واقعلی و فطری هر انسلان و مکّمل، بلکه مقّوم شلخصّیت اوسلت. 
گرچله عبلادت در هلر مکانلی ایلن نیلاز روحی را به طلور نسلبی تأمین می کنلد، ولی این 

نیلاز در مسلجد و عبادتلگاه بهتلر و کامل تلر تأمین می شلود«.1
» مسلجد به عنلوان ملکان از دو جللوه و ناحیله متفلاوت برخلوردار اسلت. به عبلارت دیگر 
دو گونله رفتلار می توانلد در ایلن ملکان ویلژه متجللی شلود کله در املر تعلیلم و تربیت و 
جهت دهلی رفتارهلای فلردی و جمعلی افراد بسلیار مؤثر اسلت. ناحیه جلویلی و ظاهری 
مسلجد کله در آن رفتارهلا و اعملال و روابلط پسلندیده دینلی و مذهبی و مقبول شلرع و 
دیلن رخ می نمایلد و ناحیله عقبلی و یا پنهان که طلی آن رفتارهای شلخصی، غیرجمعی 
و کنترللی رخ می دهلد. هنگاملی که انسلان ها به صلورت جمع در حال برگزاری مناسلک 
و انجلام فرایلض هسلتند، رفتارهلای جمعی و مقبلول و عمومی ظاهر می شلود و هنگامی 
کله انسلان ها به صلورت غیرجمعلی و به صلورت فلردی در مسلجد ظاهلر می شلوند، 
خودبه خلود بله محاسلبه کنتلرل و بررسلی رفتارهلای شلخصی و فلردی می پردازنلد. 
ویژگلی مسلجد به عنلوان یلک ملکان در مقابلل دیگلر مکان هلا ایلن اسلت کله مسلجد 
ماهیتلاً علالوه بلر اینکله محللی بلرای تجّملع و همبسلتگی جمعلی اسلت و انسلان ها با 
حضلور جمعلی در آن بله همبسلتگی رفتارهلای جمعلی می اندیشلند، به طلور مکانلی و 
موقعیتلی و بلا عنایلت به نلگاه خاص فلردی که در آن ملکان حاضر می شلود، خودبه خود 
فلرد را بله درون خلود ارجلاع داده و آنچله را کله در جملع از طلرح آن پرهیلز می کرد، در 
حاللت انفلرادی بله طلرح آن می پلردازد و طرح این موضوعات و مسلائل رفتلاری و فکری 

فلردی بیشلتر حاللت اصالح کنندگلی و ترمیمی و کنترللی دارد«.2
حضلور در مسلجد تمریلن توّجله به خداسلت؛ آزمون تلرك دنیاسلت؛ امتحان مبلارزه با 
نفلس و تلرك گناهانلی همچون غیبلت، سلخن چینی، بیهوده گویلی و مانند آن هاسلت. 
راسلتی آیلا اهلداف نظلام تربیتلی اسلالم چیلزی جلز دسلتیابی بله چنیلن فضیلت های 

1. رحیم نوبهار، مسجد نمونه، ص16-15.
2. سیدمهدی سجادی، مسجد نقطه وصل، » مسجد و تعلیم و تربیت« ، ص247.
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ارزشلمندی اسلت؟ مگلر همیلن فضایلل اخالقی نیسلت که هرکلس بدان دسلت یافت، 
در سلایه آن هلا للّذت ایملان را می چشلد و هرگلز به داملن فسلاد و تباهلی درنمی غلتد؟

آثلار سلازنده و تربیتلی حضلور در مسلجد به ملرور بله دیگلر اعملال مؤملن نیلز سلرایت 
می کنلد؛ زیلرا حضلور در مسلجد حضلور در خانله خداسلت. به طلور طبیعلی کسلی که 
بلا خانله خلدا اُنلس دارد، تلالش می کنلد در خلارج از مسلجد نیلز عملکردی متناسلب و 

همگلون بلا حضور در مسلجد داشلته باشلد.
در مقلام شلمارش آثلار سلازنده تربیتی مسلجد، باید از نقلش آن در پلرورش جمع گرایی 
در مسللمانان نیلز یلاد کلرد. » بلرای مسلاجد به عنلوان یلک ملکان می توانیلم نقلش 
دوگانله ای را قائلل شلویم: نقلش اول کملک بله اصلالح و انجلام رفتارهلای جمعلی افراد 
اسلت کله در اینجلا مشلترك بلا مدرسله اسلت؛ چراکه افلرادی که در مسلاجد گلرد هم 
می آینلد، از طریلق دیلن و آیین هلا و مناسلک جمعلی بله  هم متصلل می شلوند؛ زیرا که 
عقایلد مذهبلی درونی انلد و نیلاز بله آیین هلا و شلرکت در مناسلک را ایجلاد می کننلد. 
افلراد بلا شلرکت در ایلن مراسلم و انجلام ایلن فعالیت هلا هویلت جمعلی خود را سلامان 
می دهنلد. بله هلر حلال مسلجد می توانلد بله ایجلاد و تقویلت رفتارهلای مقبلول کمک 
نمایلد. رفتارهایلی که ممکن اسلت، انجام آن در مدارس معمول باشلد، در مسلجد ممکن 
اسلت، پسلندیده نباشلد؛ بنابرایلن نقش مهم مسلاجد ایجلاد تمایز بین رفتارهایی اسلت 
کله در ملدارس رخ می دهنلد، بلا رفتارهایلی کله در مسلاجد قابلل قبول انلد؛ بله عبارت 
دیگلر بلرای ظهلور و تجللی بعضلی رفتارهلا الجلرم بله موقعیتلی مکانلی به نام مسلجد 

نیاز اسلت.
نقلش دوم برگرفتله از دیگلر ویژگلی ملکان اسلت کله احسلاس تعللق و احسلاس درونی 
بلودن انسلان ها را بله خلود جللب می کنلد. مکان هلا بله انسلان ها حلس تعللق خاصلی 
نسلبت بله خلود می دهنلد و ایلن حلس تعللق، خودبه خلود منجلر بله بلروز رفتارهلا و 
واکنش هلای خلاص می شلود کله می توانلد در املر تعلیلم و تربیلت و به خصلوص تعلیلم 
و تربیلت دینلی و اسلالمی )بلا عنایلت بله وجلود مکانلی بله نلام مسلجد( از آن هلا بهلره 
بلرد؛ بنابرایلن مکان هلا موجبلات تعللق رفتلاری افلراد را فراهلم می کنند؛ یعنلی افراد به 
واسلطه حضلور فیزیکلی و مسلتمر در آن مکان ها، کم کم نسلبت به انجلام رفتاری خاص 
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و سلپس حضلور در مراکلز خاص احسلاس تعللق می کنند. مسلاجد نیز می تواننلد )باید( 
ایلن حلس را بله افلراد منتقلل نماینلد که افلراد بلرای انجلام بعضلی رفتارهلا و اعمال به 

حضلور در مسلجد راغب شلوند«.1

8. کارکرد ترغیبی )تشویقی(
یکلی از کارکردهلای مسلجد جنبله ترغیلب و تشلویق نمازگلزاران اسلت. در ایلن راسلتا 
تشلویق و نصیحلت و ترغیلب مؤمنلان جهت انجام اعملال صالح و نیکو موجب می شلود که 
از ایلن طریلق افلراد بله انجام رفتارهلای دینی رهنمون شلوند. موعظه، خطابه و سلخنرانی 
کله توسلط اماملان محتلرم جماعت یا سلخنرانان صلورت می گیلرد، همه با هلدف ترغیب 
مؤمنلان بله انجلام اعمال نیلک و افعال عبادی و نهلی از اعمال منکر صلورت می گیرد. آیات 
و روایلات متعلددی از رسلول گرامی اسلالم و ائمه اطهلار وجود دارد که از پلاداش ویژه برای 
نمازگلزاران و اهلل مسلجد حکایلت می کنلد. پیامبلر اکلرم   می فرماینلد: » اّن اهللَ وعد 
أْن یدخلل الجّنله ثالثله نفر بغیر حسلاب و یشلفع کل واحد منهلم فی ثمانین ألفلا: المؤذن 
و االملام و رجلل یتوضلأ ثُلّم یدخل المسلجد فیصلّی فی الجماعله« 2 خداوند وعلده فرموده 
اسلت سله نفلر را بلدون حسلاب و کتاب به بهشلت می بلرد: ملؤّذن و امام جماعلت و فردی 
کله وضلو می گیلرد، داخل مسلجد می شلود و در نملاز جماعت شلرکت می کند. ایشلان در 
جلای دیگلر می فرماینلد: » من توّضأ فأحسلن الوضوء ثم عملد الی صلاله الجماعه کتب اهلل 
لله بلکل خطلوهِ یخطوهلا حسلنه و کفر عنله سلیئه« 3 هرکس وضو بگیلرد و به طلرف نماز 
جماعلت حرکلت کنلد، در مقابلل هلر گامی کله برملی دارد، خداوند بلزرگ بلرای او ثوابی 

ثبلت و گناهلی را از وی پلاك می کند.
تملام ایلن روایلات و تأکیلداِت صورت گرفتله در دسلتورات اسلالمی مبنی بر بیشلتر بودن 
ثلواب در عبلادات جمعلی مسلاجد در مقایسله بلا عبلادات فردی، بلرای تشلویق و ترغیب 
مسللمانان اسلت تا حضور خویش را در مسلاجد بیشلتر نمایند و این حضور گسلترده نتایج 

بسلیار مثبتلی را در آینلده، چله بلرای فلرد و چه بلرای اجتماع، بله همراه خواهد داشلت.

1. سیدمهدی سجادی، مجله مسجد، » مسجد و تعلیم و تربیت« ، ش43، ص33-32.
2. حسین نوری طبرسی، مستدرك الوسائل، ج 6، ص 449. 

3. همان، ص448.
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تعریف مفهوم جوان و جوانی

الف( تعریف واژگانی جوان
 جلوان در لغلت بله معنلای برنلا، تلازه، نلو و چیزی اسلت که از عملر آن چندان نگذشلته 
باشلد.1 در زبلان عربلی نیلز از آن بله شلباب، حداثلت و دهار تعبیر شلده اسلت. شلباب از 

ملاده » شلّب یشلّب«  به معنلای برافروختن اسلت.2
 » دسلتیابی بله تعریلف یگانله بلرای جلوان و جوانلی و به ویلژه بیلان دقیلق دوره سلنی 
آن در منابلع اسلالمی و روانشناسلی و تربیتلی بسلیار دشلوار اسلت و جملع کلردن آن ها 
دشلوارتر؛ بلا ایلن حلال دوره هلای تربیلت را این گونله دسلته بندی کرده انلد: نلوزادی، 
کودکلی، نوجوانلی و جوانلی. در ایلن میان محدوده سلنی جوانی 16 تا 20 سلال اسلت؛3 
البتله برخلی 20 تلا 30 سلال4 و گروهی نیلز 15 تا 20 سلال را دوره جوانی دانسلته اند«؛5 

1. علی اکبر دهخدا، لغت نامه.
2. مسعود جبران، فرهنگ الفبایی الرائد.

3. غالمحسین شکوهی، تعلیم و تربیت، ص198.
4. کوچتکف،Kenison،Kennethبرگرفته از: علی قائمی، جوان از دیدگاه نیازها، خواسته ها و مصالح، ص15.

5. همان.
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وللی شلورای عاللی جوانلان کشلور سلن جوانلی را از سلن 15 تلا 29 اعالم نموده اسلت. 
بلا درنظلر گرفتلن آنچله از تفسلیر آیلات و روایلات مربلوط بله جوانلی و نظریه هلای 
روان شناسلی بله  دسلت می آیلد، جوانلی را می تلوان این گونله تعریلف کلرد: » جوانلی 
مرحلله ای بی بدیلل از عملر انسلان اسلت کله پلس از پایلان دوره نوجوانلی، یعنلی از 16 
سلالگی آغلاز می شلود و پیلش از دوره بزرگسلالی، در حلدود 24 سلالگی پایلان می یابد. 

شلرایط و ویژگی هلای خلاص دوره جوانلی، آن را از دیگلر دوره هلا جلدا می سلازد«.1  

ب( هویت جوان
 » املام عللی  می فرماینلد: "تعجلب می کنلم از کسلی کله در جسلتجوی گمشلده ای 

برمی آیلد و حلال آنکله )خلود( را گلم کلرده و در جسلتجوی آن برنمی آیلد"«.2
هویلت3 را غالبلاً بله معنلای حقیقت شلیء یا شلخص که مشلتمل بلر صفلات جوهری او 
باشلد، می داننلد؛ بله عبلارت دیگلر آنچه منسلوب به » هو«  اسلت و در تعریلف دیگری آن 

را عبلارت از » تشلّخص«  می داننلد.
 اریکسلون4 بیش از سلایر اندیشلمندان به این مهم پرداخته و معتقد اسلت: » یک هویت 
شلخصی مسلتحکم )باثبلات( ایلن املکان را بلرای یک جلوان مهیلا می کند که آشلنایی 

خویلش را با سلایر مردم توسلعه بخشلد«.5
 بایلد توجله داشلت که بیشلتر روان شناسلان هویلت را در مقابلل بی هویتی یلا گم کردن 
خویلش و به طلور روشلن تر در برابلر » ازخودبیگانگلی«  قلرار می دهنلد و تشلکیل هویلت 
را شلامل تحقلق سله پدیلده می داننلد کله عبارت انلد از: » احسلاس تلداوم و ثبلات« ، 
» احسلاس اینکله دیگلران او را فلردی باثبلات بشناسلند« ، » اطمینلان فلرد بله ثبلات 

خود«.6 شلخصیت 

1. مهدی طهماسبی، چگونگی انتقال مفاهیم دینی به جوانان، ص14.
2. مرتضی مطهری، سیری در نهج البالغه، ص297.

3.Identity .
.Erikson 4.

.Seifert. Educational Psychology, 1996-P.12 .5
6. سعید شاملو، مکتب ها و نظریه ها در روان شناسی شخصیت، ص65. 
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داشلتن هویلت را می تلوان یک نیلاز روحی بلرای جوان تلقی کلرد. اریش فلروم1 در بیان 
نظریلات خلود بله ایلن موضوع اشلاره می کند؛ وللی باید توجه نملود که اگر آدملی نتواند 
بلا خالقیلت، نیلاز بله احسلاس منحصر به فلرد بلودن را ارضا نمایلد، آن گاه این احسلاس 

را راه همانندسلازی بلا انسلان های دیگر تحقق می بخشلد.2
 هویلت را می تلوان در مقوله هلای متنلوع فلردی )شلخصی(، خانوادگلی، فرهنگلی، 
اجتماعلی، مللی، تاریخلی و تمدنی مورد مالحظه قلرار داد. در این بحث به طور مشلخص 
مقولله هویلت فلردی را بله دلیلل اهمیلت بیشلتر آن مطلرح خواهیم نملود. » منظلور از 
»هویت فردی« ، این اسلت که آدمی مایل اسلت خویشلتن را دریابد و بشناسلد و در عین 

حلال می خواهلد فلردی باشلد » ممتلاز«  و برای رسلیدن به ایلن مقام، خود را به شلخص 
یلا گروهلی از اشلخاص نسلبتاً ممتاز و برجسلته نزدیک می کنلد یا به اصطالح، خلود را با 
آن هلا هماننلد می سلازد تلا به واسلطه امتیاز و تشلخصی کله آن افلراد یا آن گلروه دارند، 

تلا حلدی صاحب تشلّخص و امتیلاز گردد«.3 
 » کللود دوبلار4 هویلت را در یلک تقسلیم درونی بله دو بخش "هویت برای خلود" و "هویت 
بلرای دیگلری" تقسلیم می کنلد. "هویلت بلرای خلود" در فرآینلدی بیوگرافیلک شلکل 
می گیلرد و بله سلؤال "چله کسلی می خواهیلد باشلید" پاسلخ می گویلد و در حقیقلت 
هملان هویلت انتظلاری اسلت و "هویلت بلرای دیگلری" کله در فراینلدی ارتباطلی - 
اجتماعلی شلکل می گیلرد، به سلؤال "چله نوع مرد یلا زنی هسلتید" پاسلخ می گوید و در 
 حقیقلت هملان هویت پذیرفته شلده اسلت و سله بعلد در آن ملورد توجه قلرار می گیرد:
 1. حلوزه یلا میلدان سلرمایه گذاری )دسترسلی بله قلدرت(؛ 2. هنجارهلای رفتلاری؛ 3. 

ارزش هلای ناشلی از رفتلار ارتباطی. 
از نظلر دوبلار، هویلت بدین معنلا هرگلز یلک داده ازپیش تعیین شلده نیسلت؛ بلکله در 
یلک علدم اطمینلان کم وبیلش زیلاد و نسلبتاً مداوم سلاخته می شلود. درسلت اسلت که 
هویلت یلک داده ازپیش تعیین شلده نیسلت، وللی بلر پایه و اسلاس مقلوالت اجتماعی و 

1.Erich Froom .
2. علی اکبر سیاسی، نظریه های روان شناسی شخصیت، ص150.

3. محمدرضا شرفی، جوان و نیروی چهارم زندگی، ص165-163.
4.Cloude Dubar .
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موقعیت هلای موروثی نسلل پیشلین سلاخته می شلود؛ به عبلارت دیگر هویلت پدیده ای 
منفعلل نیسلت که تنهلا نتیجه انتقال بی چون وچلرا و تمام و کمال ارزش هلا و هنجارهای 
نسلل پیشلین باشلد؛ بلکله هویلت پویاسلت و بلر اسلاس آنچله از نسلل گذشلته بله ارث 
رسلیده، دائملاً در حلال تجدیلد اسلت و چیزهای نو بله آن افلزوده می شلود. بدین لحاظ 
هویلت جدیلد بلا هویت نسلل گذشلته کاماًل مطابلق نیسلت؛ بنابراین "هویلت چیزی جز 
نتیجله ثابلت و موقلت فلردی و جمعی، ذهنلی و عینلی، بیوگرافیک و اختلی فرایندهای 
مختللف اجتماعلی شلدن نمی باشلد کله همزملان افلراد را می سلازد و نهادهلا را تعریف 

می کنلد"5«.6 

ج( جوان و هویت دینی
» در نظام هلای مختللف اجتماعلی، اعلم از سلنتی و ملدرن، قدیمی ترین راه احلراز هویت 
افلراد، تعللق و وابسلتگی آن هلا بله طبقلات بلود؛ اما اکنلون در جواملع پیچیلده و به ویژه 
در جواملع پیشلرفته صنعتلی )دانش محلور( که شهرنشلینی بله حد اعالی خود رسلیده 
اسلت، هویلت افلراد از حیلث فلردی و جمعلی تفاوت های چشلم گیری پیدا کرده اسلت. 
بله همیلن نسلبت شلناخت این هویت ها دشلوار شلده اسلت؛ زیرا "شلهرها عموملاً مرّوج 
تنلوع و خالقیلت هسلتند و بهترین هلا و باهوش ترین هلا را جلذب می کننلد".7 درواقلع 
می تلوان گفلت ایده ها، شلیوه ها، رسلوم و نیازهلای جدید در شلهرها گسلترش می یابند 

و اذهلان آدمیلان در اینجلا به طلور طبیعلی معطلوف به آینده اسلت.
اکنلون ایلن سلؤال مطلرح می شلود کله چنیلن جوامعلی بلا ارتقلا و رشلد شلاخص های 
مزبلور، چله تأثیلری بلر هویت دینلی و فرهنگی افلراد می گذارنلد؟ در نتایلج تحقیقی که 
بله بررسلی ارزش هلای جهانی در سلال 2003 در تعدادی از کشلورهای جهلان پرداخته 
اسلت، فراینلد صنعتلی شلدن، شهرنشلینی و ارتقای سلطح تحصیالت و ثروت، به شلدت 
از تأثیلر سلازمان های دینلی در جواملع مرّفله کاسلته اسلت؛ بله علالوه میلزان حضور در 

.Dubar Claude, La souali safion construction les identiofe souale pragessionanelles .5 
6. محمدباقر آخوندی، هویت ملی- مذهبی جوانان، ص19.

7. مالکوم واترز، جامعه سنتی و جامعه مدرن، ص234.
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مراسلم و مناسلک دینلی و اهمیلت ذهنی دیلن در زندگی مردم نیز کمتر شلده اسلت«.1 
» از ایلن رو شلاید بتلوان گفلت: شلرایط ملدرن و پیچیدگی هلای زندگلی امروزین بشلر، 
تأثیلر بسلزایی بلر هویلت افراد نهاده اسلت؛ از سلوی دیگلر باید اذعلان نمود: بازاندیشلی 
نسلبت بله هویلت افلراد بله سلبک و سلیاق گذشلته ممکلن نیسلت؛ زیلرا عوامل بسلیار 
مؤثلر و در عیلن حلال پیچیده دیگلری نیز در تاروپود زندگی انسلان ها مؤثر هسلتند و در 
نتیجله نمی تلوان ماهیلت واقعی افراد را از میزان مشلارکت در مراسلم و مناسلک یا صرفاً 

بلا عضویلت آن هلا در گروه خلاص یلا از روی فعالیلت روزانه آن ها شلناخت«.2 
 » بلا توجله بله گسلتردگی مفهوم هویلت، هر فلرد هویت هلای گوناگونلی دارد که هویت 
دینلی یکلی از آن هاسلت. هر انسلانی به هویت دینی نیلاز دارد؛ چون گرایش به پرسلتش 
از نیازهلای فطلری اوسلت؛ به ایلن معنا که فرد، مسلتقل از هرگونه یادگیلری، در درونش 
تمایلل بله عبلادت و بندگلی خلدا را احسلاس می کنلد. تجلی چنیلن احسلاس و تمایلی 
در اعملال و رفتلار دینلی آشلکار می شلود. هویت دینی رابطله بین آدمی و دیلن را تبیین 
می کنلد. تدویلن آن هویت، احسلاس تعهلد و مسلئولیت در قبال ارزش هلا و باورهای آن 

مکتلب را در پی دارد.
برخلی صاحب نظلران تعهلد را بله عنلوان سلنگ بنلای هویلت دینی تلقلی نموده انلد. با 
توجله بله آنچله هویت دینلی در اختیار نسلل جوان قلرار می دهد، اختالل و آشلفتگی در 
آن سلبب ضعلف دیلن داری در میان جوانان می شلود؛ زیلرا تعهد و مسلئولیت پذیری فرد 
را در قبلال گزاره هلای دینلی کاهلش می دهلد و این گونه، ضمانلت اجرایی احلکام دینی 
کاهلش می یابلد. اختلالل در هویلت دینلی سلبب می شلود فلرد نله بتوانلد ارزش هلای 
دینلی گذشلته خلود را ارزیابلی کنلد و نله صاحلب ارزش هایلی شلود که به کملک آن ها 
بتوانلد آزادانله بلرای آینلده طرح ریلزی کنلد. بلا درهم ریختگلی نظلام ارزشلی فلرد، از 
دیلدگاه جلوان املر مثبلت و خوبلی در مفاهیلم دینلی وجلود نلدارد تلا انگیلزه ای بلرای 
گرایلش به آن داشلته باشلد؛ بنابرایلن دچار بی تفاوتی و بی مسلئولیتی می شلود. تخریب 
نظلام ارزشلی دینلی سلبب می شلود بسلیاری از افلرادی کله دچار بحلران هویلت دینی 

1. رونالد اینگلهارت، نوریس پیپا، مقدس و عرفی: دین و سیاست در جهان، ص48.
2. سیدجواد نگارنده، هویت اجتماعی، ص67-66.



74

هسلتند، در پلی هویلت منفلی باشلند و هویتلی بلر خلالف آنچله اولیلای دیلن در نظلر 
گرفته انلد، برگزیننلد. 

بسلیاری از رفتارهلای ضداجتماعلی و ناسلازگارانه نوجوانلان را می تلوان از ایلن دیلدگاه 
توضیلح داد. مسلئولیت گریزی، دل زدگلی و بی تفاوتلی، هلر کلدام از آثلار نبلود هویلت 
هسلتند کله در عرصله دینلی و در قالب هلای بی توجهی بله فرمان های الهلی، بی عالقگی 
نسلبت بله ارزش هلا، گزاره هلا، اماکن، مراسلم و نمادهای دینلی بروز می کند. بلا بیان این 
مطاللب مشلخص شلد کله بحران هویلت دینی، سلبب تضعیلف باورهای دینلی، اختالل 
نظلام ارزشلی مذهبلی و بی توجهلی بله احلکام دینلی می شلود. مسلجد از مهم تریلن 
مفاهیلم و موضوعلات دینلی اسلت کله بحلران هویلت دینلی جوان، سلبب پاییلن آمدن 

اعتقلاد بله آن و ضعلف گرایلش به حضلور در جملع نمازگزاران می شلود«.1 
از گرایش هلای فطلری انسلان می تلوان بله حقیقت جویلی، فضیلت خواهلی، عشلق و 
پرسلتش، تمایلل بله زیبایلی و خالقیت اشلاره کلرد. تمایالتی کله آدملی از درون به این 
پدیده هلا در خلود احسلاس می کنلد، موجلب می شلود بله دنبلال ارضلا و یافتلن پاسلخ 
بلرای آن هلا باشلد. همان طلور کله گفتیلم، » از نیازهلای فطلری آدمی، گرایش به عشلق 
و پرسلتش اسلت؛ بله ایلن معنلا کله فلرد در درونلش تمایل بله عبلادت و بندگی خلدا را 
احسلاس می کنلد. تجللی چنیلن احسلاس و تمایللی، در اعملال و رفتلار دینلی آشلکار 

می شلود«. 
رابطله آدملی و دیلن و نسلبتی که بلا آن پیدا می کنلد، در مقوله هویت دینلی قابل تبیین 
و توضیلح اسلت. بله گفته یکلی از روان شناسلان » هلدف ایدئوللوژی، ایجلاد تصویری در 
ذهلن شلخص اسلت که احسلاس فردی و جمعلی هویلت را در او تقویت نمایلد«.2 بدیهی 
اسلت از پیامدهلای تکویلن هویت دینی، احسلاس تعهد و مسلئولیت در قبلال ارزش ها و 
باورهلای آن مکتلب اسلت. برخلی از صاحب نظران » تعهلد را به عنوان سلنگ بنای هویت 

دینلی تلقلی می نمایند«.3 
اولیلن و مهم تریلن دسلتاورد هویت دینی، پاسلخ به پرسلش های بنیادیلن و عمیق آدمی 

1. محسن محمدی، مسجد و مشارکت جوانان در آن، ص115-113.
2. سعید شاملو، مکاتب و نظریه ها در روانشناسی شخصیت، ص67.

3. همان، ص69.
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اسلت. سلاموئل هانتینگتون معتقد اسلت: » دین برای کسلانی که با پرسلش هایی از این 
دسلت روبلرو هسلتند که "ملن کیسلتم، بله کجلا تعللق دارم"، پاسلخ های قانع کننده ای 

دارد«.1
ژان فوراسلتیه2 صاحب نظلر، اقتصلاددان و جامعه شلناس فرانسلوی نیلز معتقلد اسلت: 
» بشلر املروز پاسلخ بله پرسلش های مربلوط بله انسلان را نیافتله اسلت و از آن مهم تلر 
نتوانسلته اسلت هیچ گونه پاسلخ مشلترکی با دیگلر همنوعانلش بیابد کله قانع کننده نیز 
باشلد؛ بله همیلن دلیلل انسلان های املروزی به تملام پرسلش های عملی کله در زندگی 
سیاسلی، اجتماعلی، خانوادگلی و فلردی مطلرح می شلود، پاسلخ هایی کاماًل متفلاوت با 
یکدیگلر و اغللب متناقلض می دهنلد. افزوده بلر این پاسلخ ها، تصمیم هلا و اقدامات آن ها 
کاملاًل بی ثبلات و فاقلد اعتبلار اسلت؛ زیرا یک فلرد معّین، حسلب سللیقه روز، برخوردها 
یلا آخریلن اطالعلات دریافتلی، هملواره نظریاتلش را تغییلر می دهلد؛ بله ایلن ترتیب به 
عللت فقلدان نظریات بنیادی مذهبی و اخالقی و فلسلفی درباره هسلتی و انسلان، مفهوم 
زندگلی، شلرایط زندگلی بشلر، خوشلبختی، امکاناتلی کله بشلر به ملدد آن هلا می تواند 
بله سلعادت برسلد و اسلتفاده صحیلح و سلالم از زندگلی و بله دلیلل فقلدان پاسلخ های 
مطمئلن و موثلق دربلاره رازهلای هسلتی و سلرانجام آن، بشلر املروزی خلود را در برابلر 
ایلن مسلائل ناتوان تلر از گذشلته و تنهلا می یابلد«.3 » هویت دینلی توانایلی آن را دارد که 

فلسلفه ارضاکننلده حیاتلی برای بشلر تنظیلم، تدوین و ارائله کند«.4 
» پیاملد دیگلری کله از تکویلن هویلت دینی برای نسلل جلوان عاید می شلود، جهت مند 
شلدن زندگلی اسلت. سلاموئل هانتینگتون معتقد اسلت، دیلن به زندگی نخبلگان نوپای 
جوامعلی کله در حلال ملدرن شلدن هسلتند، جهلت و معنلا می دهلد. روناللد دورکیلم 
می گویلد: "ارزش نهلادن بله یلک دیلن سلّنتی، خواسلته ای اسلت کله در برابلر احتلرام 
گذاشلتن بله فرهنلگ ملت هلای مسللط قلرار می گیلرد و غالبلاً به طلور همزملان، طبقه 
حاکلم کله ارزش هلا و شلیوه های زندگلی خلود را بلا فرهنلگ آن مللِت مسللط تطبیلق 

1. ساموئل هانتینگتون، برخورد تمدن ها و بازسازی نظم جهانی، ص153.
2.John Forsythe .

3. ژان فوراستیه، تمدن سال 2001، ص106و107.
4. محمدرضا شرفی، جوان و بحران هویت، ص97-95.
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داده انلد، در تضلاد قلرار می گیلرد"«.1
 املام خمینلی نیلز در تبییلن رابطه اسلالم و زندگی بلر جامعیت و شلمول همه جانبه 
دیلن تأکیلد نملوده، می گویلد: » مذهب اسلالم، همزملان با اینکله به انسلان می گوید که 
خلدا را عبلادت کلن و چگونله عبلادت کلن، بله او می گویلد، چگونله زندگی کلن و روابط 
خلود را بلا سلایر انسلان ها بایلد چگونله تنظیلم کنلی و حتلی جامعله اسلالمی بلا سلایر 
جواملع بایلد چگونله روابطلی را برقلرار نمایلد. هیلچ حرکتلی و عمللی از فرد و یلا جامعه 
نیسلت، مگلر اینکله مذهلب اسلالم بلرای آن حکملی مقلرر داشلته اسلت؛ چون اسلالم 

هدایلت جامعله را در همله شلئون و ابعاد بله  عهده گرفته اسلت«.2 
 احلراز هویلت دینلی برای نسلل جلوان به منزلله تقویت روحیله امیدواری و نشلاط برای 
آینلده ای بهتلر اسلت؛ زیلرا از جلوه هلای دیلن مبیلن اسلالم، انتظلار حکوملت جهانلی 
حضلرت مهلدی  اسلت. نسللی کله منتظلر اسلت، در حقیقلت بله فردایلی امیلدوار 
اسلت کله به مراتلب بهتلر از املروز اسلت؛ عالوه بلر این املر قومی کله انتظلار مصلحی را 

می کشلند، خلود بایلد صاللح باشلند.
از پیامدهلای دیگلر هویلت دینلی، ایجاد وحلدت اعتقادی اسلت. برنارد لیویلس3 معتقد 
اسلت کله در جهلان اسلالم » در ملوارد اضطلرار، مسللمانان بارهلا ایلن تمایلل را نشلان 
داده انلد کله در قاللب یک وحلدت دینی، هویلت بنیادین و ایملان خلود را بازیابند؛ یعنی 
هویتلی کله نله بلا معیارهلای قوملی یلا سلرزمینی، بلکله به وسلیله اسلالم تعریف شلده 
باشلد«. ژیلل کپلل4 هم بلر اهمیت موضلوع هویلت تأکید می کنلد و می گوید: » اسلالمی 
شلدِن دوبلاره، از سلطوح پایین اجتماع، اولیلن و مهم ترین راه بازسلازی هویت در جهانی 

اسلت کله معنلای خود را از دسلت داده و بی شلکل و بیگانه شلده اسلت«.5
 املام خمینلی نیلز مهم تریلن عاملل پیلروزی را وحلدت عامله ملردم تلقلی می داند: 
»روی موازیلن ملادی، روی موازیلن علادی، باید با یک یلورش ما از بین رفته باشلیم؛ لکن 

1. ساموئل هانتینگتون، برخورد تمدن ها و بازسازی نظم جهانی ، ص159.
2. روح اهلل خمینی، آئین انقالب اسالمی، ص118.

3 .Bernard Lewis .
4.J. Copel .

5. ساموئل هانتینگتون، برخورد تمدن ها و بازسازی نظم جهانی، ص153.
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قلدرت ایملان، پشلتیبانی خلدای تبلارك و تعاللی، اتکال بله ولی عصر  شلما را پیروز 
کلرد. بلرادران ملن از یلاد نبریلد ایلن رملز پیلروزی را. ایلن وحدت کلمله ای کله در تمام 
اقشلار ایلران پیلدا شلد، معجزه بود. کسلی نمی توانلد این را ایجلاد کند؛ این معجلزه بود؛ 
ایلن املر الهلی بلود؛ ایلن وحی الهی بلود نه کار بشلر. رملز پیروزی شلما اول ایملان ثابت 

و بعلد وحلدت کلمله، ایلن دو مطلب را حفلظ کنید«.1
رابطله ادیلان و تمدن هلا یکلی از مباحلث مهلم و تعیین کننلده در میلان تاریخ نلگاران 
و تمدن شناسلان اسلت. هانتینگتلون معتقلد اسلت: » دیلن ویژگلی هلر تمدنلی اسلت و 
بله قلول کریسلتفر داوسلن،2 ادیلان بزرگ، شلالوده هایی اسلت کله تمدن های بلزرگ بر 
آن بنلا شلده اند. از پنلج دیلن جهانلی کله وبر3 برشلمرده اسلت، چهلار دین )مسلیحیت، 
اسلالم، هندوییسلم و آییلن کنفوسلیوس( تداعی کننلده تمدن هلای بزرگ هسلتند؛ اما 
دیلن پنجلم یعنی بودیسلم چنین نیسلت؛ زیرا به سلرعت بله فرقه های مذهبلی مختلف 
تبدیلل شلد«.4 وایتهلد5 نیلز بلر ایلن باور اسلت کله » مسللمانان خلود متمدن گشلتند و 

دانلش و ادب و فرهنلگ را از سلقوط قطعلی نجلات دادند«.6
بلرای درك بهتلر و روشلن تر عبلارت مذکلور کافلی اسلت به ایلن واقعیت توجه شلود که 
طبیعلت جاهللی علرب بلا ظهور اسلالم به طبیعتلی تمّدن خلواه مبدل شلد. املام راحل 
نیلز بلا توجله بله رابطله دیلن و تملدن می گویلد: » اسلالمی کله بیشلترین تأکیلد خلود 
را بلر اندیشله و فکلر قلرار داده اسلت و انسلان را بله بلازداری از همله خرافلات و اسلارت 
قدرت هلای ارتجاعلی و ضدانسلانی دعلوت می کنلد، چگونله ممکلن اسلت بلا تملدن و 
پیشلرفت و نوآوری هلای مفیلد بشلر کله حاصلل تجربه های اوسلت، سلازگار نباشلد« ؟7 
ایشلان ضملن پذیلرش تملدن جدیلد، معیلار علدم وابسلتگی را نیلز بلا صراحلت مطرح 
می نماینلد: » اسلالم همله ترقیلات و همله صنعت هلا را قبلول دارد؛ بلا تباهی هلا مخاللف 

1. سید روح اهلل موسوی خمینی، آیین انقالب اسالمی، ص169-168.
2.Dawson .

3.Veber .
4. ساموئل هانتینگتون، برخورد تمدن ها و بازسازی نظم جهانی، ص71.

5.Withheld .
6. آلفرد نورث وایتهد، سرگذشت اندیشه ها، ص245.

7. محمدحسن حسنی، نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی ، ص128.
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اسلت؛ بلا آن چیزهایلی کله تباه می کنلد جوان های ملا را، مملکت ملا را، با آن هلا مخالف 
اسلت؛ املا بلا همله ترقیلات، همله تمدن هلا موافلق اسلت. اسلالم وابسلتگی شلما را و ما 

خودملان را بله دیگران منکر اسلت«.1 
حضلرت املام در جلای دیگلر بلر ایلن معنا تأکیلد دارنلد که » همله مظاهلر تمدن را 
انبیلا قبلول دارنلد، لکن مهارشلده، نه مطللق و رها؛ شلهوات، جلویلش را نگرفتند؛ جلوی 
اطالقلش را گرفتنلد« ؛2 » للذا می تلوان بلر این مبنا اسلتنتاج نملود که در صلورت تکوین 
هویلت دینلی برای نسلل جلوان، زمینه های شلکل گیری هویلت تمدنی نیلز مهیا خواهد 

شد«.3 
» یکلی دیگلر از پیامدهلای هویت دینلی، مقبولیلت اجتماعی جوانان اسلت. دینداری، نه 
تنهلا پاسلخ بله یک نیلاز فطری اسلت، بلکه بر پذیلرش اجتماعی نیلز اثرگذار اسلت؛ زیرا 
فطرت هلای پلاك، زالل و خدایلی، آن هایلی را کله موحلد و خداجوینلد، بیلش از دیگران 
ملورد اعتملاد می داننلد، هلر چنلد خلود بله دالیلل آن آگاه نباشلند. در روایتلی از املام 
معصلوم  نقلل شلده اسلت کله فرمودند: "من احسلن فیما بینله و بین اهلل احسلن اهلل 
مابینله و بیلن  النلاس": آن کلس کله رابطه خلود را با خدا اصلالح کند، خداونلد رابطه اش 

را بلا دیگلران اصالح خواهلد نمود.4
املام راحلل نیلز در تأییلد همیلن معنلا می گوینلد: "مسلئله، آگاهلی و بیلداری سیاسلی 
ملردم ملا و هویلت اسلالمی آن هلا و معیارهلای اسلالمی اسلت. هرکلس بلر اسلاس این 
معیارهلای اسلالمی بلا ملردم حرکت کنلد، مورد قبلول و محبوبیلت مردم خواهلد بود".5 
هویلت دینلی، جلوان را در جایگاهلی ارزشلمند و رفیلع قلرار می دهلد و تعابیلر واالیی را 
در شلأن او عرضله ملی دارد. دیلن از یلک سلوی جلوان را به ملکلوت نزدیک تلر از دیگران 
می دانلد و از دیگلر سلوی معتقلد به تکریم و بزرگداشلت وی می باشلد و برمبنلای مکلّف 

شلدن بله تکلیلف الهلی، او را هم تلراز و هم شلأن بزرگسلاالن می دانلد. 

1. همان، ص129.
2. همان.

3. محمدرضا شرفی، جوان و بحران هویت، ص101-100.
4. صبحی صالح، شرح نهج البالغه؛ قصارالحکم 423، ص551.

5. محمدحسن حسنی، نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی ، ص190.
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در حدیثلی از رسلول اکلرم   آملده اسلت کله فرمودنلد: "هیلچ جوانلی بله خاطر خدا 
از دنیلا و سلرگرمی آن دسلت برنلدارد و جوانلی خلود را در اطاعلت خدا به پیری نرسلاند، 
مگلر آنکله خداونلد بله او اجلر هفتلادودو صّدیلق را عنایلت خواهلد فرملود"1 و در روایت 
دیگلر از آن حضلرت آملده اسلت: "خداونلد جوانلی را کله عملر خلود را در عبلادت خلدا 
بله سلر می بلرد، دوسلت ملی دارد"2 و نیلز ایلن کالم از آن بزرگوار کله فرمودنلد: "فضیلت 
جلوان عابلد کله از آغلاز جوانی عبادت کنلد، بر پیری که وقتی سلنِّ بسلیار یافت، عبادت 
کنلد، چلون فضیللت پیغمبران بر سلایر مردم اسلت".3 از ایلن روایات این گونله بر می آید 
کله عللت محبلت پلروردگار به جلوان و پلاداش عنایت کلردن خداوند بله او و نیز فضیلت 
بخشلیدن بله وی، مرهلون ابعلاد دینلی و معنلوی اوسلت و بله او اختصلاص دارد و از نوع 

عنایلت علام نمی باشلد، بلکله نوعلی عنایت خاص محسلوب می شلود«.4 
» آخرین پیامدی که هویت دینی می تواند برای نسلل جوان داشلته باشلد، معنابخشلیدن 
بله جهلان در نظلرگاه و اندیشله آن هاسلت. ویلیلام جمیلز5 در تحلیل زیبایی کله از نقش 
دیلن ارائله می دهلد، می نویسلد: "وقتی کله خدا را در همله چیز می بینیم، در پسلت ترین 
چیزهلا، عالی تریلن حقایلق را درخواهیلم یافلت؛ حقیقتلاً که دنیلا، دنیای دیگلری جلوه 
خواهلد کلرد". او همچنیلن معتقد اسلت: "قیافله دنیا در نظر ملردِم باایمان فلرق می کند. 
ملردم مذهبلی به طورکللی قبلول دارنلد که هلر واقعه و امری کله به زندگی آن هلا ارتباط 
دارد، به نظرشلان انعکاسلی از مشلّیت الهی اسلت و این مشلّیت الهی که از نظرها پنهان 
اسلت، در نمازها و دعاها به شلدت مشلهود می گردد. اگر نیرویی برای تحمل پیشلامدها 

الزم باشلد، در اثلر دعلا و نماز به دسلت می آید".6
برخلی از صاحب نظلران تمدن شلناس نیلز بلر ایلن باورنلد کله هویلت دینلی معنلای 
جدیلدی بله جهلان می بخشلد.7 در حقیقلت بایلد اذعلان کلرد کله پیونلد نسلل جلوان 

1. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج77، ص84.
2. فرید گلپایگانی، راهنمایی انسانیت، ص185.

3. همان، ص186.
4. محمدرضا شرفی، جوان و بحران هویت، ص102-101.

5.William James .
6. جمیز ویلیام، دین و روان، ص168-167.

7. ساموئل هانتینگتون، برخورد تمدن ها و بازسازی نظم جهانی، ص153.
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و دیلن در عالی تریلن تجللی آن، موجلب احسلاس همدللی و یگانگلی بلا جهلان هسلتی 
می شلود؛ چنیلن فلردی بلا طبیعت زیبلا، سلتارگان درخشلان، کوه هلا، دره هلای مرموز 
و باابهلت احسلاس خویشلاوندی می کنلد و زبلان حلال وی در ایلن بیلت متجلّلی اسلت:

به جهان خّرم از آنم که جهان خّرم از اوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست«.1 

د( مهم ترین دالیل لزوم توجه ویژه به جوان
جلوان مهم تریلن قشلری اسلت کله تحلوالت اجتماعلی، فرهنگلی و سیاسلی جامعله را 
رقلم می زنلد. جوانلان بلا فطلرت پلاك و خداجویشلان، توانمنلدی و نیلروی سرشلار از 
انلرژی، حلس پرسلش گری و جویندگی عمیق، احسلاس سللوك مذهبلی و پویایی ذهن 
می تواننلد قدرتمندتریلن نیلروی متحول کننلده در هلر جامعله ای باشلند. بلا رویکردی 
کللی بله آیلات قلرآن کریلم، تفّحلص در روایلات برجای مانلده از پیامبلر   و ائمله 
معصومیلن  و توجهلات خلاص رهبلران و علملای دینلی به قشلر جوان، خلاص  بودن 
ایلن قشلر بلر ملا مشلخص می شلود؛ علالوه بلر ایلن جوانلی مهم تریلن دوران زندگلی 
اسلت کله در سلالمت یلا خسلارت دوران میانسلالی و پیلری زندگی بشلر تأثیر گسلترده 
و عمیقلی دارد؛ چراکله در ایلن دوران پایه هلا و اصول شلخصیت انسلان شلکل می گیرد؛ 

بدیلن ترتیلب می تلوان بلر دالیلل اهمیلت توجله ویلژه بله جوانلان پی برد. 
بلر اسلاس آخرین آملار موجود، اکنون جمعیلت 24 میلیون نفری جوانلان2 بخش بزرگی 
از مخاطبلان دسلتگاه های فرهنگلی، مذهبلی و تربیتلی کشلور را تشلکیل می دهنلد؛ از 
ایلن گذشلته، موضلوع جلوان و جوانی مسلئله ای اسلت که آن طلور که باید و شلاید به آن 
پرداختله نشلده اسلت و نیاز به نلگاه مجدد دارد؛ بنابرایلن الزم اسلتکه آن  را از جنبه های 

گوناگلون بررسلی کنیم.
 در گذشلته بیلن سلن بللوغ و مسلئولیت پذیری بلا سلن ازدواج فاصلله چندانلی وجلود 
نداشلت؛ وللی املروزه این گونله نیسلت؛ بلرای مثلال نیلاز جنسلی در نوجوانلی بلروز 
می کنلد، وللی بله دالیلل گوناگون، سلال ها بعد به آن پاسلخ داده می شلود؛ علالوه بر این 

1. محمدرضا شرفی، جوان و بحران هویت، ص103-102.
2. بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران سال 1390.
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قبلاًل عواملل اثرگلذار بر جریلان هویت یابی جلوان، به بافلت خانواده، اجتملاع و روحانیت 
به عنلوان گلروه مرجلع محلدود می شلد؛ وللی اکنلون جلوان بله جلز آن هلا از عوامللی 
همچلون مدرسله، دانشلگاه، رادیلو و تلویزیلون، سلینما، مطبوعلات، رایانله، اینترنلت و 
شلبکه های اجتماعلی بلرای یافتلن و حتلی سلاختن هویلت خویلش تأثیلر می پذیلرد؛ 
از طلرف دیگلر تهاجلم فرهنلگ بیگانله، آییلن و فرهنلگ دین ملدار جامعله را بلا خطلر 
روبلرو کلرده اسلت. با توجله به ملواردی که برشلمردیم، واجب اسلت بلا تیزبینی خاصی 
خصوصیلات دوره جوانلی، هویلت دینلی جلوان، گرایلش و پای بندی او به دیلن و مذهب 

و نیازهلای او را بررسلی کنیلم.

هـ( جوان و جوانی در قرآن کریم

1. جوانی، دوران توانایی
در سلوره مبارکله روم عملر انسلان بلرای زندگلی در ایلن دنیا به سله دوره تقسلیم شلده 
اسلت کله بلا ناتوانلی آغلاز می شلود و دوبلاره بله ناتوانلی بازمی گلردد. در میلاِن ایلن دو 
دوره ناتوانلی کله هملان کودکلی و پیری اسلت، دوره توانمنلدی و جوانی قلرار دارد: » اهلل 
اللذی خلقکلم ملن ضعلف ثلم جعلل ملن بعد ضعلف قلوه ثم جعلل من بعلد قلوه ضعفاً و 
شلیبه«1 پروردگارتان کسلی اسلت که شلما را در آغاز از جسلمی ناتوان )نطفه( بیافرید. 
آن گاه پلس از ناتوانلی )کودکلی(، شلما را توانلا کرد و دوبلاره از توانایی و )نیلروی جوانی( 

بله سسلتی پیلری برگرداند.
 ملراد از توانمنلدی پلس از ناتوانلی، رسلیدن کلودك بله دوران بلوغ اسلت.2 همچنین در 
چنلد آیله دیگلر، عبارت » بلغ اشلده« 3 آمده اسلت که در کتاب های تفسلیر، » بلوغ اشلّد«  
این گونله معنلا شلده اسلت: » بللوغ اشلّد، سلنینی از عمر انسلان اسلت که در آن سلنین، 
توانایلی بلدن رفته رفتله بیشلتر می شلود و به تدریلج آثار کودکلی زایل می گلردد و این از 
سلال هیجدهلم تلا سلن کهولت و پیری اسلت کله در آن موقلع دیگر عقل آدملی پخته و 

1. روم: 54.
2. سیدمحمدحسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ج16، ص307.

3. یوسف: 22؛ قصص: 14.
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کاملل اسلت«.1 در زیلر ایلن آیله بلر اسلاس حدیثلی از امام صادق  گفته شلده اسلت 
که » بلوغ اشلّد، هیجده سلالگی اسلت«.2 

2. بلوغ جنسی و رشد عقلی در جوان
 خداونلد در آیله ای دیگلر به شلرط الزم بلرای جایز بودن تصرف ایتام در اموالشلان اشلاره 
می کنلد. بلر اسلاس ایلن آیه، رسلیدن بله » بلوغ جنسلی«  شلرط کافلی برای تصلرف در 
املوال نیسلت؛ بلکله افلزون بلر آن، رسلیدن به » رشلد عقللی«  نیز بلرای داشلتن اختیار 
ماللی الزم اسلت: » و ابتللوا الیتاملی حتلی اذا بلغلوا النلکاح، فلان آنسلتم منهلم رشلداً 
فادفعلوا الیهلم اموالهلم« 3 یتیملان را هنگاملی که بالغ شلدند و به ازدواج گرایلش یافتند، 
بیازماییلد. اگلر آنلان را بله درك مصاللح خویشلتن دانلا یافتیلد، اموالشلان را به آنلان باز 

پلس دهید.
اسلالم دربلاره عبلادات و حلدود و دیّلات، رسلیدن به بللوغ شلرعی، یعنی سلن ازدواج، را 
کافلی می دانلد؛ وللی دربلاره تصلرف ماللی و اقلرار و ماننلد آن، شلرط رسلیدن بله رشلد 
را نیلز افلزوده اسلت. اسلالم بلا قلرار دادن این شلرط در تشلریع قوانیلن خود، از سلاختار 
زندگلی یلک گلروه اجتماعلی یعنی یتیملان پشلتیبانی کرده اسلت. چنانچه این شلرط 
نادیلده گرفتله شلود و بله نافذ بلودن تصلرف و اقرارهلای یتیِم رشلدنایافته حکلم دهیم، 
می تلوان احتملال داد کله بسلیاری از افلراد بلا بهره بلرداری از ایلن وضعیلت نابسلامان، 
بله راحتلی همله دارایی هلای او را از چنگلش درآورنلد؛ بنابرایلن حکلم شلرعی اسلالم از 
پشلتوانه عقالنلی نیلز برخوردار اسلت و هر خردمندی چنیلن شلرطی را در این گونه امور 

واجلب و الزم می دانلد.4 

3. محدوده سنی دوران جوانی
در نلگاه نخسلت چنیلن به نظر می رسلد که تعییلن محدوده سلنی دوران جوانی بیشلتر 
دربلاره احلکام شلرعی و قوانیلن اجتماعی ضروری اسلت و تشلخیص محدوده سلنی، در 

1. سیدمحمدحسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ج16، ص19.
2. ابوجعفر صدوق قمی، معانی االخبار، ج1، ص226.

3. نساء: 6.
4. شیخ بهایی، به نقل از: سیدمحمدحسین طباطبایی، المیزان فی التفسیر القرآن، ج4، ص276-275.
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تعییلن شلیوه های تربیتلی و فرهنگلی اثر چندانلی ندارد. دلیلل این نگرش نیز آن اسلت 
کله بیشلتر از هلر چیلز نلوع ویژگی هلا، نیازهلا و خواسلته های آدملی اسلت که جلوان را 
از دیگلران متمایلز می سلازد؛ چله بسلیارند میانسلاالن و پیرانلی کله هماننلد جوانلان، 
پرشلور و نشلاط اند و چله بسلیارند جوانانلی کله هنلوز در دنیلای کودکلی و نوجوانلی به 

سلر می برنلد.
خداونلد در قلرآن کریلم هنلگام ترسلیم وضعیت زندگلی دنیلا، دوره های گوناگلون آن و 
انگیزه هلای حاکلم برهلر دوره چنیلن می فرمایلد: » اعلملوا انملا الحیلوه الدنیا لعلب و لهو 
و زینله و تفاخلر بینکلم و تکاثلر فلی االملوال و االوالد1«  همانلا بدانیلد کله زندگلی دنیلا 
تنهلا بلازی و سلرگرمی و تفاخلر در میان شلما و افزون خواهلی در اموال و فرزندان اسلت.
بله ایلن ترتیلب » غفللت، سلرگرمی، تجملل، تفاخلر و تکاثلر« ، دوران هلای پنج گانه عمر 

آدملی را تشلکیل می دهنلد:
دوران کودکلی: آدملی در ایلن دوره در هالله ای از غفللت و بی خبلری و لعلب و بلازی  �

فرو ملی رود.
دوران نوجوانلی: سلرگرمی جلای بازی را می گیرد و انسلان در پی مسلائلی اسلت که  �

او را به خود سلرگرم سلازد و از مسلائل جدی دور دارد.
دوران جوانلی: دوران شلور و عشلق و تجمل پرسلتی اسلت و آدملی در ایلن دوره بله  �

آرایلش خلود و زندگلی اش می پلردازد.
دوران میا نسلالی: دوران به دسلت آوردن مقلام و فخلر اسلت. دیگلر املور قبللی او را  �

قانلع نمی سلازد و بیشلتر بله فکلر تفاخلر به حسلب و نسلب اسلت.
دوران پیری: دوران افزایش مال و فرزندان است. �

مراحلل نخسلتین بر اسلاس سلنین عمر مشلخص می شلود؛ وللی مراحل بعلدی در افراد 
 متفلاوت اسلت و بعضلی از آن هلا تلا پایان عمر ادامله دارد.2 بنلا بر آنچه شلیخ انصاری
در زیلر ایلن آیله شلریفه آورده اسلت،3 هر یک از ایلن دوره های پنج گانه، هشلت سلال از 

1. حدید: 20.
2. ناصلر ملکارم شلیرازی، تفسلیر نمونله، ج23، ص351؛ همچنیلن در زیلر همیلن آیله در تفسلیر المیزان ایلن مطلب از شلیخ بهایی  نقل 

شلده اسلت: )المیزان فی تفسلیر القلرآن(، ج19، ص171-170.
3. شیخ مرتضی انصاری، کتاب المکاسب، ج1، ص372.
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عملر انسلان را در برمی گیلرد. بلا اسلتناد به این سلخن، دوره سلوم یعنلی دوران جوانی را 
می تلوان میلان 16 تا 24 سلال در نظلر گرفت«.1 

و( جوان و جوانی در روایات

1. نعمت جوانی
 » بله فرملوده حضلرت علی ، ارزش جوانی شلناخته نخواهد شلد مگر هنگام از دسلت 
دادن آن: "شلیئان الیعلرف فضلهملا اال ملن فقدهما: الشلباب والعافیه":2 دو چیز اسلت که 
کسلی آن هلا را قلدر نمی دانلد، مگلر آنکه آن ها را از دسلت داده باشلد؛ یکی جوانی اسلت 

و دیگری سلالمتی.

2. جوانی و پاکی نفس 
 پاکلی از مهم تریلن ویژگی هلای دوره جوانلی اسلت؛ بنابرایلن جوانلی را بایلد بهتریلن 
دوره زندگلی انسلان دانسلت کله در آن می تلوان بلا تزکیله نفلس بله قلرب الهی دسلت 
یافلت و پیلش از فرارسلیدن پیلری و هجلوم دلبسلتگی های گوناگلون بله آدملی، خود را 
بلا اخلالق نیکلو آراسلت. پیامبر اکلرم   می فرماینلد: "فضل الشلاب العابد اللذی تعبد 
فلی صبلاه عللی الشلیخ اللذی تعبلد بعد ملا کبرت سلنه، کفضلل المرسللین علی سلائر 
النلاس":3 برتلری جلوان عابلدی کله در جوانلی، ره بندگلی پیش گرفته اسلت، بلر پیری 
کله در بلزرگ سلالی بله عبلادت روی آورده، همچلون برتلری فرسلتادگان الهی بلر دیگر 

اسلت. مردمان 

3. فرصِت آموختن 
 دانش انلدوزی در همله دوره هلای زندگلی، پسلندیده و نیکو اسلت؛ وللی ارزش آموختن 
در دوران جوانلی بله دلیلل میلزان ثبلات و دوام آموخته هلا در ذهلن، با دیگلر دوران های 
زندگلی قابل مقایسله نیسلت. تفلاوت آموختلن در دوره جوانلی و پیری در گفتلار پیامبر 

1. مهدی طهماسبی، چگونگی انتقال مفاهیم دینی به جوانان، ص17-15.
2. عبدالواحد آمدی، غررالحکم و دررالکلم، حدیث5764.

3. عالءالدین علی متقی، کنزالعمال فی سنن القوال و الفعال، ج15، ش43052.
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اسلالم  این گونله بیلان شلده اسلت: "ملن تعللم فلی شلبابه کان بمنزلله الرسلم فلی 
الحجلر و ملن تعللم و هلو کبیلر بمنزله الکتاب عللی وجه الملاء":1 هر کله در جوانی دانش 
آملوزد، دانلش او همچلون نقشلی اسلت که بر سلنگ جای گیلرد و هر که در بزرگ سلالی 

بیاملوزد، کارش همچلون نوشلتن بر روی آب اسلت.

4. گرایش به نیکی 
 از جملله ویژگی هلای پسلندیده و نیکلو در ایلن دوره، گرایلش بله هرگونله خیلر و نیکی 
اسلت. تالش بلرای به دسلت آوردن صفات پسلندیده و آموختن دین از جملله نیکی هایی 
اسلت کله جلوان به آن گرایلش دارد. گفته اند یکی از شلاگردان امام صلادق  که برای 
تبلیلغ احلکام اسلالم به بصلره رفته بود، هنگام بازگشلت بله مدینه، امام صلادق  را از 
کم عالقگلی ملردم بله آموختلن احلکام اسلالم خبلردار کرد. املام نیلز فرمود کله این امر 
طبیعلی اسلت؛ زیلرا بسلیاری از مردم گرفتار دنیا هسلتند. شلما باید به جوانلان بپردازید 
کله هنلوز گرفتلار دنیلا نشلده اند: "علیکم باالحلداث، فانهم اسلرع الی کل خیر"2: بر شلما 

بلاد پرداختلن بله جوانلان؛ زیرا آنان نسلبت بله دیگلران در کارهای نیک، شلتاب دارند.

5. خطر جنون در جوانی 
 غریزه هلا و خواسلته های انسلانی در دوره جوانلی در اوج قلرار دارد. جلوان بیشلتر 
حس گراسلت تلا عقل گلرا. بله همیلن دللی، در صلورت هدایلت نشلدن احساسلات و 
خواسلته های جلوان بله راه خردمندانله، خطرهلا و آسلیب هایی جلدی، جلوان را تهدید 
خواهلد کلرد. پیامبلر گراملی اسلالم در ایلن بلاره فرملوده اسلت: "الشلباب شلعبه ملن 

الجنلون":3 جوانلی شلاخه ای از دیوانگلی اسلت«.4 

ز( جوان و جوانی در سخن بزرگان
 » سلخنان بنیان گلذار جمهلوری اسلالمی و همراهلان آن پیلر فرزانله دربلاره جلوان و 

1. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج1، ص222.
2. همان، ج23، ص236.
3. همان، ج77، ص133.

4. مهدی طهماسبی، چگونگی انتقال مفاهیم دینی به جوانان، ص19-18.
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ویژگی هلای او، منبعلی راهگشلا بلرای دسلتیابی بله راهکاری سلودمند در پرورش نسلل 
جلوان خواهلد بلود؛ ازایلن رو بخش هایلی از سلخنان حضلرت املام ، مقلام معظلم 

رهبلری و اسلتاد شلهید مطهلری را بازگلو می کنیلم.   

 1. امام خمینی
جوانلان عدالت خلواه، آزادی طللب و حقیقت جلو هملواره در شلمار نخسلتین کسلانی 
هسلتند کله بله نلدای منادیلان حلق و عداللت پاسلخ می گوینلد؛ بلرای نمونله جوانلان 
دوران تاریلک جاهلیلت، آرمان هلای عاللی انسلانی و الهی خلود را در شلخصیت حضرت 
محملد  یافتنلد؛ بله همیلن دلیل بلا گرویدن به پیام انسلانی ایشلان، در راه پیشلبرد 
اهلداف الهلی آییلن اسلالم از هیچ تالشلی دریلغ نورزیدند و تا مرز شلهادت جان فشلانی 
کردنلد. در نمونله ای دیگلر، ایلن پیونلد الهلی پلس از گذشلت قرن هلای دراز بلار دیگلر 
تکلرار شلد و ایلن بلار در ایلران. بلاری، املام خمینلی بلا برخلورداری از سلیره پلاك 
نبلوی  ، بله عنلوان مرجلع و رهبلری علادل، خداجلو و آگاه، بله کانلون امیلد و توجه 
جوانلان ایلران و جهلان تبدیل شلد. آن حضلرت با رهبلری خردمندانه و عملکلرد اصولی 
خویش توانسلت راهکارهایی عملی در زمینه بازشناسلی مسلائل جوانان، به ویژه مسلائل 
عاطفلی و انسلانی آنلان، ارائله دهلد و پیونلدی اسلتوار میلان جوانلان بلا والیلت، دولت، 
انقلالب، فرهنلگ و جامعله اسلالمی برقلرار سلازد. اینک بلرای آگاهلی از دیدگاه های آن 

رهبلر فرزانله، بله بازخوانلی سلخنان گهربلار ایشلان می پردازیم.
 حضلرت املام خمینلی  هنلگام بیلان ویژگی هلای دوره جوانلی، ایلن دوره را بهترین 
فرصلت بلرای تزکیله نفلس معرفلی می کنلد و قللب پلاك جلوان را شلدیداالنفعال و 
کثیرالقبلول می شلمارد: "تأثلر قلبلی و تصور باطنی در ایلام جوانی بهتر حاصل می شلود؛ 
زیلرا قللب جلوان، لطیلف و سلاده اسلت و صفایلش بیشلتر اسلت و واردات آن کمتلر و 
تزاحملات و تراکملات در آن کمتر اسلت. پس شلدیداالنفعال و کثیرالقبول اسلت؛ )یعنی 
بله راحتلی تحلت تأثیلر قلرار می گیلرد و بله راحتی قبلول می کنلد( بلکه هر ُخلق زشلت 
و زیبایلی در قللب جلوان بهتلر داخلل می شلود و زودتلر از آن متأثلر و منفعلل می گردد و 
بسلیار اتفلاق می افتلد کله حلق یلا باطل یا زشلت یا زیبلا را به مجرِد معاشلرت بلا اهل آن 
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بلدون دلیل و حجلت قبلول نماید".1
 ایشلان در بیلان اراده نیرومنلد و اسلتقامت جوانلان در برابلر قدرت ها و دشلمنان اسلالم، 
جوانلان را معجزه گلر می خوانلد و می فرمایلد: "شلما جوانلان عزیلز اثبلات کردیلد کله 
می توانیلد در مقابلل تملام قدرت ها ایسلتادگی کنیلد و می توانید کشلور خودتان را حفظ 
کنیلد. شلما ثابلت کردیلد کله هلر چله می خواهیلد، می توانیلد ایجلاد کنیلد. شلما یک 

معجلزه ای در دنیلا بله ظهلور رسلاندید کله آن معجلزه قدرت الهلی در بشلر بود."2
 هوشلیاری در برابلر خطلر انحلراف جوانلان و نفلوذ فرهنگ بیگانه در اندیشله این نسلل، 
سلفارش همیشلگی حضلرت املام بلود. ایشلان بلا اشلاره بله ضلرورت پاکسلازی 
دانشلگاه ها از فرهنلگ بیگانله، همله ملردم، نسلل جلوان و مسلئوالن را بله تلالش برای 
حفلظ دانشلگاه ها از خطلر انحلراف و آسلیب غرب زدگلی و شلرق زدگی فرامی خوانلد: 
"این جانلب بله همله نوجوانلان و جوانان در مرحلله اول و پدران و مادران و دوسلتان آن ها 
در مرحلله دوم و بله دولتمردان و روشلنفکران دلسلوز برای کشلور در مرحلله بعد وصیت 
می کنلم کله در ایلن املر مهلم )حفلظ دانشلگاه ها از خطلر انحلراف( کله کشلورتان را از 
آسلیب نگله ملی دارد، بلا جلان و دل کوشلش کنید و دانشلگاه ها را به نسلل بعد بسلپرید 
و بله همله نسلل های مسلسلل توصیله می کنلم کله بلرای نجلات خلود و کشلور عزیلز و 
اسلالم آدم سلاز، دانشلگاه ها را از غرب زدگلی و شلرق زدگی حفلظ و پاسلداری کنیلد و با 
ایلن عملل انسلانی- اسلالمی، خلود دسلت قدرت هلای بلزرگ را از کشلور قطلع و آنان را 

ناامیلد نمایید".3 

2. مقام معظم رهبری4 
 رهبلر معظلم انقلالب با در پیلش  گرفتن رویله ای اصولی که از منابع اسلالم نلاب، به ویژه 
سلیره و سلنت اهلل بیلت ، برخاسلته، در زمینله برخورد با مسلئله جلوان، افق هایی 
تلازه فراروی مسلئوالن گشلوده اسلت. می توان گفت بررسلی نلوع برخوردهلای معظم له 

1. امام خمینی، شرح چهل حدیث، ص499.
2. امام خمینی، صحیفه نور، ج16، ص58.

3. همان، ج21، ص185.
4. برگرفته از: سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با جوانان، مصالی تهران، تاریخ 1379/2/21.
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بلا پدیلده جلوان در مناسلبت های گوناگلون، راه گشلای بسلیاری از مسلائل تربیتلی و 
فرهنگلی جوانلان کشلور بلوده اسلت. ایشلان در تعریلف جوانلی فرملوده اسلت: "جوانی 
یلک پدیلده درخشلان و یلک فصلل بی بدیلل و بی نظیلر از زندگی هر انسلانی اسلت". در 

دیلدگاه ایشلان ویژگی هلای ایلن دوره بدیلن قرار اسلت:
1. شلخصیت جدیلد: جلوان در حلال تکویلن هویلت جدید خود اسلت و مایل اسلت  �

شلخصیت جدید او به رسلمیت شلناخته شلود.
2. انگیلزش و هیجلان: احساسلات و انگیزه هایلی دارد، رشلد جسلمانی و روحی دارد،  �

بله دنیلای تلازه ای قلدم گذاشلته؛ )چلون( غالبلاً )اطرافیان( از ایلن دنیلا بی خبرند یا 
بله آن بی اعتنایلی می کننلد، للذا )آنلان( احسلاس تنهایلی و غربلت می کنند.

3. پرسلش گری: جلوان بلا مجهلوالت زیلادی روبروسلت )و( مسلائل جدیلدی برای  �
او سلؤال برانگیلز اسلت کله در بسلیاری از ملوارد، پاسلخ بهنلگام و دلنشلین داده 

نمی شلود.
4. پرانلرژی: جلوان احسلاس می کنلد در وجلود او نیروهلای متراکملی وجلود دارد.  �

توانایی هلای جسلمی و فکلری می توانلد معجلزه کنلد. می توانلد کوه هلا را جابجلا 
کنلد؛ املا وقتی احسلاس می کنلد از ایلن توانایی ها بهره برداری نمی شلود، احسلاس 

بیهودگلی و اهملال می کنلد.
5. نیلاز بله مشلاور: جلوان بلرای زندگلی در دنیلای جدیلدی کله تجربله اش نکرده،  �

احتیلاج بله راهنمایلی و کملک فکلری دارد.
پلس از آن ایشلان بلا تأکیلد بلر پلاك بلودن جلوان ایرانلی می فرماید: "ملن اعتقلادم این 
اسلت کله جلوان ایرانلی جوانلی اسلت مؤملن، پا کداملن، پاك گوهلر، دارای زمینه هلای 

دینلی بسلیار زیلاد )و( مایلل بله جنبه هلای معنوی".
 مقلام معظلم رهبلری درباره الگلو قلرار دادن دوران جوانی حضرت عللی  نیز فرموده 
اسلت: "درخشلش امیرالمؤمنیلن  در دوره جوانلی، همان الگوی ماندگاری اسلت که 
همله جوانلان می تواننلد آن را سرمشلق خودشلان قلرار دهنلد. در دوره جوانلی در مکله، 
یلک عنصلر فلداکار، یلک عنصلر باهوش، یلک جوان فعلال، یک جوان پیشلرو و پیشلگام 
بلود. در دوران مدینله، فرمانلده سلپاه، فرمانلده دسلته های فعلال، هوشلمند، جوانمرد و 
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بخشلنده بلود. در عرصله حکومت یلک فرد کارآملد بلود. در زمینه مسلائل اجتماعی هم 
یلک جوان پیشلرفته بله تمام معنلا بود". 

 ایشلان بلا اشلاره بله روش پیامبلر اسلالم  در برگزیدن اسلامه بن زیِد هیجده سلاله به 
فرماندهلی سلپاه اسلالم می فرمایلد:" ملا املروز در کشلورمان اسلامه بن زیدهای زیلادی 
داریلم؛ جوانلان زیلادی داریلم. دختلران و پسلران عظیلم و جمعیلت انبوهلی از ایلن 
مجموعه هلا داریلم کله حاضرنلد در همله میدان هلای فعلال، در میدان درس، سیاسلت، 

فعالیت هلای اجتماعلی، شلرکت کننلد".
 مقلام معظلم رهبلری شلناخت تهدیدهلا و خطرهلای دوره جوانلی را شلرط پیلروزی 
کشلور و نسلل پرشلور و متعهلد آن در صحنه هلای گوناگلون کار و تلالش می دانلد: 
"تهدیدهایلی متوجله کشلور و مللت و به خصلوص نسلل جوان اسلت. گاهی یلک غفلت، 
یلک بی توجهلی، یک سسلتی، یک سلهل انگاری ممکن اسلت یلک محصول عظیلم را از 

دسلت ملتلی بگیلرد؛ نباید اجلازه داد".

3. شهید مرتضی مطهری
اسلتاد مطهلری بله عنلوان اندیشلمندی که بلرای احیای دین و گسلترش اندیشله دینی 
در میلان جوانلان بسلیار تلالش کلرده اسلت، شلناخت و درك جلوان را مهم تریلن عامل 
در هدایلت نسلل جلوان می دانلد: "بایلد نسلل جلوان را بشناسلیم و بفهمیلم دارای چله 
مشلخصات و ممّیزاتلی اسلت. نسلل جلوان ملا مزایایلی دارد و عیب هایی؛ زیرا این نسلل 
یلک ادراکات و احساسلاتی دارد کله در گذشلته نبلود و از ایلن جهلت باید بله او حق داد؛ 
درعین حلال یلک انحرافلات فکلری و اخالقلی دارد و باید آن هلا را چاره کلرد. چاره کردن 
ایلن انحلراف بلدون در نظلر گرفتن مزایلا، یعنلی ادراکات و احساسلات و آرمان های عالی 
کله دارد و بلدون احترام گذاشلتن به این ادراکات و احساسلات میسلر نیسلت. باید به این 
جهلات احتلرام گذاشلت. در نسلل گذشلته، فکرها ایلن اندازه بلاز نبود؛ این احساسلات با 
ایلن آرمان هلای عاللی نبلود. بایلد به ایلن آرمان هلا احترام گذاشلت. اسلالم به ایلن امور 

احترام گذاشلته اسلت".1« 2 
1. مرتضی مطهری، ده گفتار، ص208 و212.

2. مهدی طهماسبی، چگونگی انتقال مفاهیم دینی به جوانان، ص23-20.
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ح( ویژگی ها و خصوصیات جوان
 پلس از تعریلف واژه جلوان و هویلت او و برشلمردن مهم تریلن دالیلل للزوم توجله ویلژه 
بله جوانلان، الزم اسلت بله ویژگی هلای آن هلا بپردازیم تلا خصوصیلات این نسلل را بهتر 
بشناسلیم. بی تردیلد، بررسلی کاملل ایلن ویژگی هلا در ایلن مقلال کوتلاه نمی گنجلد؛ 
بنابرایلن در ایلن بخلش بله مهم تریلن ویژگی هلای آن هلا بله صلورت اجملال اشلاره 
خواهیلم کلرد. بعضلی از ویژگی هلای دوره جوانلی پسلندیده و مثبلت  و بعضی ناپسلند و 

منفلی هسلتند.

الف( ویژگی های پسندیده دوران جوانی
فطرت پاك و راست کرداری؛ �
شادابی، عاشق پیشگی و زیبادوستی؛ �
توانمندی و عدالت خواهی؛ �
نوجویی و نوآفرینی؛ �
جویندگی و پرسش گری؛ �
حس روحانی و گرایش به سلوك مذهبی؛ �
توانایی جسمانی؛ �
پویایی ذهن. �

ب( ویژگی های ناپسند دوران جوانی
الف. بحران هویت )شخصیت جدید(؛ �
ب. تسلیم شدن در برابر خواسته ها و نیازها؛ �

ج. حس گرایی به جای خردگرایی«.1 
بلا توجله بله موضلوع بحث ملا در این کتاب و محوریت نسلل جلوان، از میلان ویژگی های 

جوانلی، احساسلات مذهبلی و تمایالت دینلی را تبیین و تشلریح می کنیم:
» همزملان بلا دگرگونی هلای دوران بللوغ و پیدایلش تمایل های غریزی، احسلاس روحی 

1. همان، ص36-25.
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جدیلد و تمایلل شلدیدی در جلوان پدیلد می آیلد کله او را بله سلوی مذهلب و سللوك 
می کشلاند. ایلن ارتبلاط و دگرگونی به گونه ای اسلت کله ایلن دوره را دوره ماوراءالطبیعه 
نامیده انلد. ایلن احسلاس در دوره جوانلی به صورت تعدیل شلده وجود دارد. با فرارسلیدن 
ایلام بللوغ، احساسلات مذهبلی و تمایالت دینلی در وجود نوجلوان بیدار می شلود و آنان 
را شلیفته فراگرفتلن آموزه هلای روحانلی می سلازد. پلس از دوره بللوغ از شلدت و تمایل 
ایلن خواهلش فطلری شلدید و سلوزان کاسلته می شلود و رفته رفتله خواهلش ایملان و 

اخلالق به صلورت یک تمایلل علادی درمی آید«.1
 پیامبلر اکلرم   نیلز دعلوت خلود را بر همین اسلاس از جوانلان آغاز کلرد: "فاجتمعت 
قریلش عللی  ابی طاللب فقاللوا یلا اباطاللب ان ابن اخیک قد سلب الهتنا و افسلد شلبابنا و 
فلرق جماعتنا":2قریلش گلرد ابوطالب جمع شلدند و گفتند: بلرادرزاده ات خدایان ما را به 

بلدی یلاد کلرده و با فاسلد کلردن جوانلان ما، مایله اختالف و پراکندگی ما شلده اسلت.
 اولیلای گراملی اسلالم نیلز بلا آگاهلی از ایلن موضوع، بلا عرضه بهنلگام احکام شلریعت، 
بله ایلن میلل پاسلخ داده انلد. املام صلادق  فرموده اسلت: "من قلرا القران و هو شلاب 
مؤملن اختللط القلرآن بلحمه و دمه":3 کسلی که قلرآن بخوانلد، اگر جوان باایمان باشلد، 
قلرآن بلا گوشلت و خونلش آمیختله می شلود و در همله بافت هلای بدنش اثلر می گذارد.
جلوان احسلاس تکلیلف، قوانین اخالقلی و مسلئولیت را به تدریج درك می کنلد. او دیگر 
ماننلد دوره نوجوانلی تنگ نظلر نیسلت و افلزون بر شلناخت خلود، به شلناخت دیگران و 
جهلان هسلتی نیلز رغبلت نشلان می دهلد. در این هنلگام عمل بله وظیفه و مسلئولیت، 
جایگزیلن خیال بافلی و پندارهلای نوجوانی می شلود. توانایی و اراده جلوان برای پذیرش 
مسلئولیت به گونله ای آشلکار   اسلت کله املام باقلر  جوانلی را کله از ایلن توانایلی 
بهلره نبلرد، سلزاوار کیفلر می دانلد: "اتیت بشلاّب من شلباب الّشلیعه الیتفقه فلی الّدین 
الوجعتله":4 اگلر یکلی از جوانان شلیعه را که در دین تفقله نمی کند )عللوم و احکام دینی 

را فرانمی گیلرد( نلزد ملن بیاورنلد، او را بله وضلع دردناکلی مجلازات می کنم.

1. محمدتقی فلسفی، جوان از نظر عقل و احساسات، ج1، فصل12.
2. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج6، ص343.

3. محمدبن الحسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج2، ص142.
4. شیخ عباس قمی، سفینه البحار، ج4، ص364.
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بلاری، "جلوان یلا نوجوانلی کله در برابلر هیچ کلس، سلر تسللیم فرونملی آورد و بلر همه 
قدرت هلا عصیلان می کنلد، در درون متوجله ضعف هلا و حقارت هلای خلود اسلت و 

عظملت، قلدرت و بقلا و دوام خلود را در مذهلب می بینلد"1«.2 
 1. جوان و احساس بی هویتی

 » هویلت یکلی از قطب هلای شلخصیت و بله هویلت جمعلی و فردی قابل تقسلیم اسلت. 
مفهلوم هویلت فلردی را اولیلن بلار در سلال 1968 اریکسلون بله کار بلرد. منظلور وی از 
هویلت احساسلی اسلت که فرد در اوایل سلن نوجوانی، خلود را از دیگران مجلزا و متمایز 
دانسلته، بلرای خلود ثبلات و یکپارچگلی قائل اسلت و خلود را شلبیه به تصلور دیگران از 
خلود می دانلد. ایلن تصلور حلّد مطلوب اسلت و گاهلی هم در شلکل گیری این احسلاس 
و تصلوِر از خلود، خللل بله  وجود آید و فلرد از خلودش یکپارچگی نلدارد. او چنین حالتی 
را بحلران هویلت یلا آشلفتگی هویلت می ناملد. اریکسلون در سلیر هشلت گانه مراحلل 
رشلد ملورد نظلرش، هویت یابلی را پنجمین مرحلله می دانلد و معتقد اسلت، عمده ترین 
تضلاد در دوران نوجوانلی، تضلاد بیلن هویت یابلی در برابلر سلردرگمی نقلش اسلت. بله 
نظلر او بسلیاری از عناصلر هویلت مربلوط به دوران کودکی اوسلت که در نوجلوان تثبیت 
می شلوند، وللی نوجلوان هویت شلخصی و شلغلی خویش را حفلظ می کند. علدم توانایی 

در حلل ایلن تضلاد، منجر بله سلردرگمی نقش بلا هویت می شلود3«.4 
2. جوان و احساس ازخودبیگانگی

 » هویلت جلوان تحلت تأثیلر عواملل و مؤلفه هلای فلراواِن شلناخته و ناشلناخته 
درونلی و بیرونلی شلکل می گیلرد. عوامللی چلون وراثلت، خانلواده، جامعله، ملیلت، 
زیسلت بوم، طبقله اجتماعلی، فرهنلگ عصلری مللی و جهانلی، میلزان تحصیلالت، 
از مؤلفه هلای ناشلناخته  نلوع تخصلص، دیانلت، گرایش هلای سیاسلی و بسلیاری 
دیگلر منشلأ و عاملل تغییلرات و ظهلور مقتضیاتلی اسلت کله در شلکل گیری هویلت 
جلوان تأثیرگذارنلد. عواملل پیش گفتله بله دو صلورِت مسلتقیم و غیرمسلتقیم در 

1.محمد خدایاری فرد، مسائل جوانان و نوجوانان، ص34.
2. مهدی طهماسبی، چگونگی انتقال مفاهیم دینی به جوانان، ص31-30.

3. هنری ماسن پاول، رشد و شخصیت کودك، ص581.
4. محمدباقر آخوندی، هویت ملی- مذهبی جوانان، ص18-17.
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شلکل گیری هویلت عموملی و دینلی شلخص نقلش دارنلد: یلا هویت سلاز هسلتند یلا 
 در ایجلاد و تکاملل و تغییلر هویلت تأثیلر زیلادی دارنلد. ایلن عواملل مهلم عبارت انلد از:
 1. والدیلن؛ 2. گلروه همسلاالن؛ 3. الگوهلا؛ 4. محیلط و فضلای اجتماعلی؛ 5. ارزش و 

هنجارهلای اجتماعلی؛ 6. خودباختگلی و ازخودبیگانگلی«.1 
» انسلان متناسلب بلا رشلد و توانایی هایلش در تعاملل بلا دیگلران قلرار می گیلرد و از 
میلان آن هلا کسلانی کله بیشلتر او را تحلت تأثیر قلرار می دهنلد، برایش مهم می شلوند. 
افلرادی کله فلرد آنلان را مهلم تلقلی می کند، "دیگلری مهلم" می نامنلد. "دیگلراِن مهم" 
کسلانی هسلتند کله فرد می کوشلد تلا خود را شلبیه و همانند آن ها بسلازد و بله ریخت و 
قیافله آنلان درآیلد و در راسلتای هویلت آنان خلود را تغییر دهلد. دیگراِن مهلم نمونه ها، 
سرمشلق، اسلوه و الگوی او هسلتند. شلخصیت های علمی، فرهنگی، ورزشلی، سیاسلی و 
مذهبلی، دیگلراِن مهلم تلقی می شلوند که الگلوی رفتارها را تشلکیل می دهنلد. دیگراِن 
مهلم لزوملاً افلراد هم عصلر ملا نیسلتند، بلکه شلخصیت های تاریخلی، رمانی و داسلتانی 

و حتلی افسلانه ای هلم می تواننلد دیگلراِن مهم یک شلخص باشلند.
 زمانلی کله فلرد بله ارزیابلی خلود می پلردازد، معملوالً خود را بلا دیگلراِن مهم مقایسله 
می کنلد و بله میزانلی کله میان خلود و این شلخصیت فاصله و تفلاوت می بینلد، از هویت 

کنونلی اش احسلاس ناخرسلندی می کنلد و در جهلت تغییر آن می کوشلد«.2 
 » دیگلراِن مهلم در ملا جاذبله و شلیفتگی پدیلد می آورنلد و همیلن شلیفتگی به صلورت 
انگیلزه در می آیلد و ملا را وادار می کنلد کله خلود را تغییلر دهیلم. متأسلفانه گاهلی 
میلزان شلیفتگی بله انلدازه ای اسلت کله فلرد وضلع کنونلی خلود را فراملوش می کند و 
تنهلا بله آن دیگلری می اندیشلد. چنیلن حالتلی نه تنهلا موجلب رشلد خلود نمی شلود، 
بلکله نوعلی اختلالل هلم به حسلاب می آید کله از آن بلا عناوینلی چلون "ازخودبیگانگی 
و خودباختگلی و گم کلردن خلود" یلاد می کننلد. متأسلفانه غلرب در سلده های جدیلد 
خلود را یلک دیگلرِی مهلم و نوعلی، بلرای کشلورهای اسلالمی مطلرح سلاخته اسلت. 
کسلانی هلم کله شلخصیت های غربلی بلرای آنان الگلوی مطللوب قلرار می گیلرد، ابتدا 

1. گروه پژوهش های کاربردی مزکر رسیدگی به امور مساجد، مدیریت مسجد، ص76.
2. همان، ص81-80.
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بله تقلیلد و همانندسلازی بلا ظاهلر، قیافله و رفتلار مشلهود غربی هلا می پردازنلد و در 
ادامله می کوشلند تلا در هلر زمینله ای همانند غربیان شلوند و هویلت غربی یابنلد. پیامد 
طبیعلی این گونله خودباختگلی، خودباختگلی دینلی و خودکم بینلی در فکر و اندیشله و 

عملل اسلت. هماهنگلی بلا مهلِم دیگلری، در همله چیلز ظاهلر و نمودار می شلود.
 بنابرایلن در سلاختن هویلت، پلس از انتخلاب الگو، همانندسلازی با ظاهلر و قیافه و رفتار 
نیلز مشلهود اسلت. گام بعلدی، همانندی در نلوع فکر و اندیشله و احسلاس و تغییر دادن 
آن هلا متناسلب بلا الگلو اسلت. در ایلن حالت فراتلر از تقلیلد از ظواهلر فردی کله خود را 
هماننلد او می سلازند، بلا او احسلاس یگانگلی می کنند و بله نوعی هم پنداری شلخصیتی 

بلا نمونه هلا و الگوها می رسلند«.1 
 » جلوان بلا آنکله در میلان اعضای خانواده، همسلاالن، خویشلان و جامعه انسلانی زندگی 
می کنلد و بلا آنان ارتبلاط دارد، از نوعی گسسلت عاطفی و ناهمزیسلتی روانی رنج می برد 
کله از آن بله "احسلاس بیگانگی از خلود" یا "احسلاس ناخودبودن" تعبیر می شلود. نتیجه 
طبیعلی ازخودبیگانگلی، احسلاس بی هویتی اسلت. این مسلئله زمانی تشلدید می شلود 
کله از کودکلی بریلده و ارتبلاط درسلت و منطقی با جامعه بزرگسلاالن و حتی همسلاالن 
برقلرار نکلرده باشلد. فقلدان امنیلت روانلی نتیجله دیگلر ازخودبیگانگلی و بی هویتی در 
نوجوانلان می باشلد؛ زیلرا از آنجایی کله وضعیت خود را نسلبت به بیرون مشلخص نکرده 
و در سلردرگمی بله سلر می بلرد، نوعلی احسلاس ناامنلی بله سلراغ او می آید و گسسلتی 

میلان خود و دیگلران و حتی اشلیای پیرامونلی می بیند«.2 
3. سازگاری جوان با محیط معنوی

 » فرهنلگ، دل بله جاذبله ای سلپردن و بلا آن جذبله و کشلش زندگلی کلردن اسلت. اگلر 
مسلاجد، ایلن مکان هلای معنلوی و مقلدس، کانون جاذبله زندگی و اندیشله تمام قشلرها 
باشلد و بلا فطلرت بشلر ارتبلاط مسلتقیمی پیدا کنلد، نتیجتلاً همه افلراد جذب آن شلده، 
پناهلگاه و محلل اطمینلان و آراملش آن هلا خواهلد بلود. وقتی مسلجد از لحلاظ فیزیکی و 
محتوایلی به گونله ای پرجاذبله باشلد کله مرکلز تجملع ملرد، زن، جوان و کهنسلال باشلد 

1. همان، ص89-88.

2. همان، ص94-93.



95  فصل اول:  تعریف مفاهیم  و مبانی نظری

و سلیل جمعیلت را بله سلوی خلود بکشلاند و تماملی نیازهلای فطلری و ضلروری آن ها را 
پاسلخگو باشلد، ایلن حضلور ملداوِم ملردم در مکان هلای مذهبلی، ضمن حفلظ زحمات و 
دسلتاوردهای صدها سلاله اولیا، علما و مسللمانان، روحیه اسلالمی را در تمامی قشلرهای 

جامعله تقویلت و کیلد دشلمنان اسلالم و مغرضلان منحلرف را خنثی خواهلد نمود. 
در حقیقلت جوانلی کله مجذوب مسلجد شلود، مجلذوب اسلالم و معارف آن هلم خواهد 
شلد. بلرای انجلام ایلن رسلالت بایلد شلرایط مناسلب و زمینه هلای جلذب مردم بله این 
ملکان و بله اسلالم راسلتین فراهم گلردد. مهر و محبت گوهر فرهنگ مسلاجد اسلت. اگر 
جلوان تشلخیص دهد زبان مسلجد زبلان تحمیل نیسلت، زبان پرعطوفت اسلت، به یقین 
جلذب ایلن ملکان معنلوی خواهد شلد؛ چراکله گرایش به فطلرت دارد و حلرف فطرت را 

سلریعاً می پذیلرد. سلخن نیکلو همراه بلا مهر و محبت سلخن فطرت اسلت«.1 
 » بلر اسلاس سرشلماری مرکلز آمار ایلران که چند سلالی یک بار سرشلماری در سراسلر 
کشلور انجلام می شلود، در آخرین سرشلماری که در سلال 1390 انجلام گرفت، جمعیت 
کشلورمان در حلدود 76 میلیلون و 100 هلزار نفلر گلزارش شلده اسلت. بر اسلاس نتایج 
ایلن سرشلماری، ترکیلب جمعیلت ایران در محلدوده سلنی نوجوانان و جوانان به شلرح 

زیر اسلت:
کلودکان و نوجوانلان )زیلر 15 سلال(: 23.4 درصلد، معلادل 17.5 میلیلون نفلر، جوانان 

)15 تلا 29 سلاله(: 31.5 درصلد معلادل 23.7 میلیلون نفلر می باشلد.
از آنجایلی  کله بر اسلاس سرشلماری مرکز آمار کشلور، بیلش از نیمی از مردم کشلور زیر 
15 تلا 29 سلال سلن دارند، اگلر کارگزاران مسلجد نتوانند این جمعیت عظیلم را دریابند 
و آن هلا را بلا مسلاجد آشلنا نکننلد، بله هلدف اصللی مسلجد نرسلیده اند. اگلر مشلاهده 
می شلود ایلن قشلر مجلذوب ورزش، هنلر، موسلیقی، فضای مجلازی شلده و معنویت در 
میلان آنلان کمرنگ گردیده اسلت، علت اساسلی آن در این اسلت که ابلزار و فعالیت های 

فرهنگلی و عقیدتلی ملا جاذبه دار نبوده اسلت.
 اگلر بخواهیلم ایلن قشلر را بیشلتر بلا اسلالم و انقلالب آشلنا کنیلم و از خطلرات تهاجلم 
فرهنگلی مصلون بمانیلم، بایلد ابلزار فرهنگلی اسلالم را از را ه هلای اصیل آن، بلا مراعات 

1. عباس عرشی نیاسر، مسجد گوهر بی همتا، ص23-22.
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مقتضیلات زملان، جلذب کنیلم و موانلع و دافعه هلا را از سلر راه برداریلم تلا دسلتیابی به 
چشلمه زالل اسلالم و قرآن و معارف اسلالم بیشلتر گردد و مزه و لذت واقعی این معارف 
بلر قللوب و اذهلان نسلل جلوان و نوجلوان چشلانیده شلود کله به یقیلن در ایلن صورت 
فرهنگ هلای تهلی و ضددینلی غلرب در مقابلل فرهنلگ واقعلی و اصیلل دوام نیلاورده، 
از کشلورهای اسلالمی ریشله کن خواهنلد شلد و بلکله فرهنگ هلای مبتذل کشلورهای 

دیگلر هلم از ایلن فرهنلگ جلذاب متأثر خواهند شلد.
بله جرئلت می تلوان گفلت بهتریلن راه و روش بلرای کشلاندن نسلل جلوان و نوجلوان به 
معنویلت، اقامله نملاز اسلت و آن در صورتلی آثلار خلود را جلوه گلر خواهلد نملود کله در 
جایلگاه واقعلی خلودش، "مسلاجد" و در بهتریلن زملان،"اول وقلت" و در بهتریلن حاللت 

"نملاز جماعلت" اقامه گلردد«.1 
» جوانلان بله محیط هایلی کله در آنجا مجالس سلخنرانی، وعلظ و تبلیغ و خطابله درباره 

اسلالم نلاب برگلزار می شلود، گرایش و جاذبه نشلان می دهنلد؛ چراکه دین مبین اسلالم 
بلا فطلرت انسلان گلره خورده اسلت. اگلر خطابله و سلخنرانی در ملکان و زمان مناسلب 
بلا مقتضیلات روز مطلرح گلردد و بله مقلدار درك و فهم جوانان سلخن گفته شلود، تأثیر 

مناسلبی در آن هلا خواهد گذاشلت. 
یکلی دیگلر از مسلائل مهملی کله باعلث سلازگاری جوانلان بلا محیلط معنلوی مسلجد 
می شلود، برگزاری جلسله های پرسلش و پاسلخ و رسلیدگی به مسلائل اعتقادی و دینی 
نسلل جلوان و سلیراب کردن تشلنگی و فطرت آنان اسلت. سلیره پیامبلر   به گونه ای 
بلود کله پلس از به جلاآوردن نملاز صبلح، تلا طللوع آفتلاب می نشسلتند و پاسلخگوی 

سلؤاالت ملردم بودند. 
برخلورد مناسلب و شایسلته بلا نسلل جلوان باعلث گرایلش بیشلتر آن هلا به ایلن فضای 
معنلوی و بیلت متعاللی می شلود. باید مسلاجد را پویا و پرتحلرك نملود و در کنار عبادت 
و تربیلت، نیازهلای جوانلان را در حلد املکان فراهلم آورد و مشکالتشلان را برطرف نمود 

تلا مسلجد تداعی کننلده یلک کانلون جاذبه بلرای جوانان باشلد«. 

1. همان، ص29-28.
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ط( جوان و مهم ترین آسیب های اجتماعی
» مشلکالت اقتصادی علت عمده آسلیب های اجتماعی قلمداد شلده اسلت. اقتصاددانان 
و بعضلی از جامعه شناسلان بلا مطالعاتلی کله انجلام داده انلد، منشلأ عملده انحرافلات 
اجتماعلی را در عواملل اقتصلادی اعلالم کرده انلد. از میلان عواملل مختللف اقتصادی که 
منجلر بله کج روی هلا می گردند، می توان از مشلکالت اجتماعلی که خود زاییلده عواملی 
چلون پس افتادگلی فرهنلگ غیرمادی نسلبت به پیشلرفت تکنولوژی اسلت و یلا بحران 
اقتصلادی در یلک دوره به خصلوص، فقلر و بی چیلزی و زندگلی در جایلی کله واقعلاً قابل 
سلکونت نیسلت، نلام بلرد. بیشلتر نویسلندگان بله ایلن حقیقلت معترف انلد کله عوامل 
اقتصلادی در زندگلی اجتماعلی اهمیلت فوق العلاده ای دارنلد و اسلاس بیشلتر جواملع 
مترقلی بلر پایه های اقتصادی درسلت و انسلانی بنا گردیده اسلت. در تبییلن علل پیدایی 
بزهلکاری، جلرم، الکلیسلم، روسلپی گری، امراض روانی، تعصبات نژادی و سلایر مسلائل 

اجتماعلی، بیشلتر به عوامل اقتصادی اشلاره شلده اسلت«.1 

1. فقر و رفتارهای انحرافی
 » آلفلرد مارشلال )1891( اقتصادشلناس معلروف در مقدمله اثلر تاریخی خلود در نظریه 
سلرمایه داری چنیلن می نویسلد: "اغللب تأثیلری کله مقلدار درآملد فلرد روی رفتلارش 
می گلذارد، بله مراتلب کمتلر از اثلری اسلت کله روش های کسلب پلول بر جلا می گذارد 
و ایلن حقیقتلی اسلت انکارناپذیلر کله در روابلط خانوادگلی و مذهبلی و دوسلتانه، 
حتلی آن هایلی کله بضاعلت ماللی چندانلی ندارنلد، قادرنلد در زمینه هلای مختللف بله 
فعالیت هایلی دسلت بزننلد کله منبلع بزرگ ترین دلخوشلی ها باشلد؛ مع ذاللک اوضاع و 
شلرایطی کله از  فقلر  ناشلی می شلود، به خصلوص در  اماکنلی کله تراکلم جمعیت بیش 
از انلدازه باالسلت، فعالیت هلا و مهارت هلای افلراد را بی اثلر می گردانلد. افلرادی کله در 
شلهرهای بلزرگ، خلود را  فقیلر  و  تنها احسلاس می کنند، برای دوسلت یابی و معاشلرت 
بلا دیگلران کمتلر فرصت خواهنلد یافت. بدون شلک ناسلازگاری های جسلمانی و روانی 
و اخالقلی آن هلا معللول علت هلای دیگلری بله جلز فقلر هلم می توانلد باشلد؛ هلر چنلد 

1. لیال سلیقه دار، نقش روحانیت و مساجد در کاهش ناهنجاری های اجتماعی، ص118.
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کله فقلر مهم تریلن عاملل ایلن ناراحتی هاسلت". پژوهش های متعدد نشلان داده اسلت و 
یلا خواسلته اند وانملود کننلد کله علت اساسلی انحرافلات اجتماعلی زاییده فقر اسلت«.1 

2. ویژگی های ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی عمده در ایران
 » در جامعله املروزی ایلران بلا انلواع مسلائل و آسلیب های فرهنگی، اجتماعی، سیاسلی 
و اقتصلادی نظیلر بی سلوادی یلا کم سلوادی، بحلران معنلا، دروغ، آنوملی یلا نابسلامانی 
اجتماعلی، بحلران هویت، بی اعتملادی، اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، پرخاشلگری، جنایت 
و خودکشلی، فلرار کلودکان از منلزل، تکلدی، روسلپیگری، ضعلف مشلارکت جمعلی، 
قانون گریلزی، رابطه گرایلی، بیلکاری، فقلر، سلرقت، اختلالس، تخریلب و آلوده سلازی 
محیط زیسلت و... سلر و کار داریم که در مجموع  آینده  این کشلور  را  از  لحاظ سلالمت 
محیلط و احسلاس امنیلت جانلی، ماللی، تعامالتلی و فکلری تهدیلد می کننلد. بلا وجود 
گسلترش روزافلزون مسلائل و آسلیب های اجتماعلی در ایلران، هنلوز  نهادهلای مللی 
مناسلب و مؤثلری بلرای بررسلی، برنامه ریلزی و پیشلگیری آن هلا به وجود نیامده اسلت؛ 
در نتیجله هنلوز در زمینله هیلچ  یلک از آسلیب های اجتماعی عملده در ایلران، پیمایش 
مللی جامعلی انجلام نگرفته اسلت تلا بر اسلاس آن بتوان ضملن گردآوری اطالعلات قابل 
اسلتفاده بلرای بخش هلای سیاسلت گذاری، برنامه ریلزی و اجرایلی ذی ربلط، مبنلای 
علملی مناسلبی بلرای تکلرار مطالعات بعلدی، امکان مقایسله داده ها و توصیلف و تحلیل 

رونلد تحلول آسلیب ها بله  وجلود آید.
بلر اسلاس نتایلج فراتحلیلل منابلع موجلود2 و اطالعلات تولیدشلده در جریلان برگزاری 
اولیلن همایلش مللی آسلیب های اجتماعلی در ایلران، وضعیلت هلر یک از  آسلیب های 
اجتماعلی ملورد توجله در همایلش مذکلور را می تلوان به طلور خالصله توصیلف نملود:

2-1. اعتیاد و قاچاق مواد مخدر
 در ایلران اعتیلاد و قاچلاق موادمخلدر در ردیلف عمده تریلن آسلیب های اجتماعلی قرار 
می گیرند.اعتیلاد بله ملواد مخلدر بلا ایجاد وابسلتگی های جسلمانی و اختلالالت روانی و 

1. همان، ص119.
2. انجمن جامه شناسی ایران، 1381.
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رفتلاری و قاچلاق ملواد مخلدر بلا خسلارات جانلی و مالی بسلیار فراوانلی که هر سلاله بر 
جامعله تحمیلل می کنلد، بلرای ملردم اشلتغال ذهنلی و نگرانلی روزافزونلی را بله وجود 
آورده انلد. آنچله بلر اسلاس اطالعلات موجلود و نتایلج اولیلن همایلش ملی آسلیب های 
اجتماعلی در ایلران می تلوان گفلت، ایلن اسلت کله روزبله روز بلر دامنله و عمق مسلئله 
اعتیلاد در ایلران افلزوده می شلود؛ اقشلار جدید نوجوانلان و زنان هم به ایلن معضل مبتال 
شلده اند؛ سلن اعتیلاد در حلال کاهش اسلت؛ والدیلن معتاد، کلودکان خود را بله خرید و 
فلروش ملواد مخلدر وامی دارنلد و آنان را بله دام اعتیاد و قاچلاق مواد مخدر می کشلانند؛ 
تعلداد دانش آملوزان شناسایی شلده در معلرض اعتیلاد بله مرز یلک میلیون نفلر نزدیک 
شلده اسلت؛ الگلوی مصلرف ملواد مخلدر هلم از تدخیلن بله خلوردن و تزریلق و از مواد 
کم خطرتلر چلون تریلاك به ملواد پرخطرتلر نظیر هروئیلن در حال تغییر اسلت؛ اقدامات 
انجام شلده در زمینله کنتلرل و کاهلش عرضله  و تقاضا و درمان و پیشلگیری نیلز هنوز به 

نتیجله مطلوب نرسلیده اسلت. 
چنیلن بله نظلر می رسلد کله پدیلده اعتیاد و قاچلاق ملواد مخدر یلک مسلئله پیچیده و 
چندبعلدی اسلت. ایلن مسلئله محصلول تعاملل و ترکیب شلرایط و عوامل عدیلده ای در 
سلطوح خلرد، میانلی و کالن اسلت. به طلوری  کله در تحلیل آن، علالوه بلر عوامل فردی 
در سلطح خلرد نظیلر بیماری هلای جسلمانی و روانلی، نیازهلای درمانلی و بهداشلتی و 
ویژگی هلای شلخصیتی، تعاملل فلرد بلا دوسلتان معتلاد و محیط هلای آللوده، شکسلت 
تحصیللی، بیلکاری و...، بایلد بله عوامل سلطِح میانی چون مشلکالت خانوادگلی ازجمله 
خشلونت، طلالق، نلوع تعاملل خانله و مدرسله و عملکلرد نهادهلای سیاسلی، انتظاملی، 
قضایلی و اداری و حتلی در سلطح کالن به موقعیت جغرافیایی کشلور، سلاختار و کارکرِد 
خرده نظام هلای اقتصلادی، سیاسلی، اجتماعلی و فرهنگلی از جملله ملواد افیونلی، نفوذ 
دالالن در عرصه هلای انتظاملی و سیاسلی، سلطح توسلعه صنعتلی و شهرگسلتری، 
وضعیلت اشلتغال، نابرابلری در توزیلع منابلع ارزشلمند، آنوملی و نابسلامانی اجتماعلی 
و سلطح توسلعه فرهنگلی جامعله و رشلد بصیلرت و دانایلی مردم توجله نملود؛ بنابراین 
در املر درملان و به ویلژه پیشلگیری از مسلئله اعتیلاد و قاچلاق ملواد مخدر که بله مراتب 
سلاده تر و کم هزینه تلر از درملان اسلت، تنهلا توسلل بله زور و کنتلرل بیرونلی کافلی 
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نیسلت؛ بلکله بایلد بله مجموعله شلرایط و عوامل مرتبلط با تولیلد، توزیع و مصلرف مواد 
مخلدر توجه شلود«.1

2-2. پرخاشگری و جنایت
 » پرخاشلگری یلا خشلونت هلم یکلی از آسلیب ها یلا کج روی هلای اجتماعلی عملده در 
جهلان املروز و از جملله در ایلران اسلت کله معملوالً توسلط کنشلگران فردی یلا جمعی 
علیله خلود )خودکشلی یلا خلودآزاری( یا علیله غیر )دیگرکشلی یلا دیگلرآزاری( اعمال 
می شلود. خشلونت ماهیتلی اجتماعلی دارد و بیشلتر در تعاملالت بیلن شلخصی و بیلن 
گروهلی صلورت می گیلرد؛ ولی بله صورت هلای متفلاوت فیزیکلی، اقتصادی، سیاسلی، 
اجتماعلی و فرهنگلی نظیلر قتلل، ضرب و جلرح، تحریم و حصلر اقتصادی، جنلگ، ترور، 
تهدیلد و ارعلاب، هتلک حرملت، تحقیلر، توهیلن، فحاشلی نمود پیلدا می کنلد و امنیت 

اجتماعلی افلراد و گروه هلا را ملورد تهدیلد قلرار می دهلد.
 صلور مختللف پرخاشلگری را می تلوان در روابلط بیلن شلخصی و بیلن گروهلی روزمره 
ملردم ایلران مشلاهده نمود. این گونه خشلونت ها بیشلتر در بیلن افراد جوان، بی سلواد یا 
کم سلواد، بیلکار و کم درآملد اتفلاق می افتلد. اینان بیشلتر در خانواده هلای دارای اعضای 
بیلکار، معتلاد و با سلابقه کیفلری زندگلی می کنند. درگیری هلا و خشلونت های فیزیکی 
بیشلتر در درون منلازل یلا کوچه هلا و خیابان های محله های فقیرنشلین شلهرها صورت 
می گیلرد. افلراد در جریلان ایلن درگیری هلا بیشلتر از اسللحه سلرد، به ویژه ابلزار برنده و 

کوبنلده و وسلایل موجلود و مناسلب با محلل وقوع درگیلری اسلتفاده می کنند.
 بلرای پیشلگیری از مسلئله خشلونت، اصلالح ویژگی هلای شلخصیتی افلراد در سلطح 
ُخلرد و اصلالح محیط هلای سلاختاری محل زندگلی آنان در خانلواده و جامعله بزرگ تر، 
به ویلژه تولیلد و توزیلع عادالنله منابلع ارزشلمند، روزآمد کلردن قوانین و آیین دادرسلی 
و اصلالح دسلتگاه های انتظاملی و قضایلی در جهلت پیشلگیری از تضییلع حقلوق مردم، 
احیلا و تقویلت خانه هلای داوری و ایجلاد فضایی آزاد بلرای ترویج فرهنگ گفتگو و رشلد 

خردگرایلی و خردورزی ضروری اسلت«.2
1. لیال سلیقه دار، نقش روحانیت و مساجد در کاهش ناهنجاری های اجتماعی، ص149-146.

2. همان، ص150-149.
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2-3. فرار از منزل
 » پدیلده فلرار از منلزل مسلئله جدیلدی نیسلت که بله دوره زمانلی خاصی تعلق داشلته 
باشلد. لیکلن فلراز و فلر وِد  آملار کسلانی که اقلدام به فلرار می کننلد و یا گروه سلنی این 
افلراد، همچنیلن جنلس فراریلان از منزل، در هر  دوره بسلته به شلرایط آن، قابل تجزیه و 
تحلیلل  و  تأملل اسلت. فلرار  از خانله یکلی از  انواع آسلیب های اجتماعی یلا کج روی های 
اجتماعلی در ایلران اسلت کله همانند سلایر آسلیب های اجتماعلی، با مجموعله پیچیده 
و به هم پیوسلته ای از شلرایط و عواملل فلردی، خانوادگلی و سلاختاری در سلطح کالن 

مرتبط اسلت. 
سلرخوردگی های کلودکان در خانلواده، افلت تحصیللی، شلیوه گلذران اوقلات فراغلت، 
و  والدیلن  اعتیلاد  و  بیلکاری  بی سلوادی،  ناسلالم،  و محیط هلای  افلراد  بلا  تعاملل 
ازهم گسلیختگی ها و سلردی محیلط خانلواده، اسلتفاده ابلزاری از کلودکان و واداشلتن 
آنلان بله انجلام املوری مافلوق طاقلت و تلوان آنان و فضلای عموملی جامعله درحال گذِر 
ایلران بلا شلرایط اقتصلادی، سیاسلی، اجتماعلی و فرهنگلی خاص خلود، همله در ایجاد 
اسلتمرار و گسلترش این گونله آسلیب ها مؤثرنلد؛ بنابرایلن پیشلگیری از ایلن مسلئله 
موکلول بله شلناخت ویژگی هلای ایلن دسلته از کلودکان، مشلخصات فلردی و وضعیت 
خانوادگلی آنلان، عواملل و دالیلل فرار از خانله و برنامه ریلزی علمی جهت ارتقای سلطح 
آگاهلی والدیلن و خلوِد کلودکان از پیامدهلای فلرار از خانله، ایجلاد مراکلز جایگزیلِن 
خانواده هلای بی سرپرسلت، حمایلت حقوقلی از کلودکان خانواده هلای آسلیب دیده و 

تأمیلن اقتصلادی خانواده هلای آنلان اسلت«.1

2-4. خودکشی
 » خودکشلی گونله ای از آسلیب ها و کج روی هلای اجتماعلی اسلت؛ زیلرا در چارچلوب 
اصلول و قواعلد اخالقلی و اجتماعلی اغلب کشلورهای امروزی قلرار نمی گیلرد و از لحاظ 
دینلی و اخالقلی مذملوم و از نظلر اجتماعی قبیح و ناپسلند اسلت. با اینکه خودکشلی به 
ظاهلر یلک اقلدام فلردی و عمل شلخصی به نظر می رسلد، وللی ماهیتی اجتماعلی دارد. 

1. همان، ص155-153.
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نوعلی کنلِش آگاهانله و برنامه ریزی شلده اسلت که تحت شلرایط و مقتضیلات اجتماعی 
خلاص بله  وقوع می پیوندد؛ بنابراین خودکشلی پدیلده ای قانونمند اسلت و تغییر آن تابع 
تغییلرات اجتماعلی اسلت. هرچنلد نمونه هایلی از خودکشلی در تاریخ ذکر شلده اسلت، 
وللی متعاقلب رنسلانس، انقلالب صنعتی و گسلترش شهرنشلینی و تحلوالت اجتماعی و 
توسلعه عللوم اجتماعی، خودکشلی بله عنوان یک پدیلده اجتماعی قانونمند مطرح شلد. 
امیلل دورکیلم بلرای اولیلن بلار خودکشلی را بله عنوان یلک واقعیلت اجتماعلی مطرح 
نملود؛ واقعیتلی اجتماعلی که عینلی و دارای قانونمندی اجتماعی اسلت. او نلوع و میزان 
خودکشلی را تابعلی از نلوع و میزاِن انسلجام یا کنتلرل اجتماعی می دانسلت. امروز عالوه 
بلر جنبله اجتماعلی و عواملل عینی، بله جنبه فلردی و عوامل روانی و ذهنی-شلخصیتی 

مؤثلر بلر اقلدام به خودکشلی فرد هلم توجه می شلود. 
 در ایلران پدیلده خودکشلی هلم نظیلر سلایر آسلیب های اجتماعلی در سلال های اخیلر 
در سلطح جامعله رسلوخ پیدا کلرده و این اقدام بیشلتر در بیلن افلراد دارای بیماری های 
جسلمانی و روانی، شکسلت خورده، بدبین، ناامید، افسلرده و مورد خشلونت قرار گرفته و 
مبتلال بله مشلکالت خانوادگی و نلرخ باالی آن در اسلتان های در حال  توسلعه چون ایالم 
و کرمانشلاه مشلاهده می شلود کله در آن هلا تعلارض بین زندگی ایلی و شلهری یا سلنت 
و مدرنیتله، مهاجلرت از ایلل و روسلتا بله شلهرها و افزایلش نرخ شهرنشلینی یلا تحول از 
سلنت بله مدرنیته باالسلت و در اسلتان های نسلبتاً مدرن و توسلعه یافته ای چلون تهران 
و اصفهلان یلا اسلتان های سلنتی و توسلعه نایافته ای چلون سیسلتان و بلوچسلتان، نلرخ 
خودکشلی پاییلن اسلت. چنیلن به نظر می رسلد کله پدیده خودکشلی محصلول تعامل 
مجموعله ای از عواملل فردی و سلاختاری اسلت که در شلرایط گذر از سلنت بله مدرنیته 
و در فراینلد توسلعه ناهماهنلگ و نامتلوازن در سلطوح فلردی یلا شلخصی و جمعلی یلا 

سلاختاری، میلزان وقلوع آن افزایلش قابل توجهلی می یابد«.1

2-5. جرایم مالی، اقتصادی و سرقت
 » جرایلم ماللی، اقتصلادی و سلرقت، از آسلیب های اجتماعی عمده در ایران اسلت که در 

1. همان، ص156-155.
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سلال های  اخیلر  هماننلد سلایر آسلیب ها  در  همله اسلتان های کشلور روندی افزایشلی 
داشلته اسلت؛ علالوه بلر این بلا فسلادهای اداری و مالی بسلیار متعلدد و کالنی سلروکار 
داریلم کله بیشلتر به صلورت پنهلان، غیررسلمی و غیرقانونلی، یعنلی جلدا از چارچلوب 
اصلول و قواعلد عملل جمعلی علام، ملورد توافق اکثریلت کنشلگران حوزه های سیاسلی 
و اقتصلادی صلورت می گیلرد. اخبلار وقلوع این گونله آسلیب ها را در روزنامه هلا تحلت 
عناویلن اختلالس، رشلوه گیری، انحصارطلبلی، رانت خلواری، قاچلاق کاال، پول شلویی، 
فسلاد اداری و ماللی، ثروت هلای بادآورده، مفسلدان و تروریسلت های اقتصلادی می توان 
دیلد. این گونله جرایلم معملوالً توسلط مسلئوالن، مدیلران، منتّفلذان و رده هلای بلاالی 
حوزه هلای سیاسلی و اقتصلادی و یلا کارکنلان وابسلته بله آنلان در رده هلای پایین تلر 
صلورت می گیلرد. گاهی برخی از آن ها آشلکار می شلود و بلرای مدتی عناویلن روزنامه ها 
را بله خلود اختصلاص می دهلد و افلکار عموملی را جلب می کنلد، ولی هیچ گاه بله نتیجه 
مشلخص نمی رسلد و تلوده ملردم هم از کنله مطلب بااطالع نمی شلوند و بله همین دلیل 
افلکار عموملی حساسلیت خلود را نسلبت بله نلوع جرایلم از دسلت می دهلد. در جرایلم 
ماللی و اقتصلادی، علالوه بلر سوءاسلتفاده از سلرمایه های اقتصلادی و سیاسلی یعنلی 
ثلروت و قلدرت، بلا رواج بی اعتملادی، نیرنلگ، دروغ و تدلیس به سلرمایه های اجتماعی 

و فرهنگلی هلم زیان هلای جبلران ناپذیلری وارد می شلود«.1 
 » می تلوان گفلت سلرقت و فسلاد اداری و ماللی بله عنلوان دو آسلیب اجتماعلی در ایران 
رواج دارنلد. وقلوع حلدود 250000 ملورد سلرقت سلاالنه و هلزاران ملورد رشلوه گیری، 
اختلالس، رانت خلواری، ده هلا گونه جرایلم مالی-اقتصادی، خود عامل و شلاخص بحران 
نظلام اجتماعلی غاللب در جامعه ای اسلت که آنومی یا نابسلامانی اجتماعلی، یعنی ابهام، 
علدم شلفافیت، تکثلر و تعلارض اصلول و قواعد عمل جمعی علام، در حوزه های سیاسلی 
اقتصلادی و بله دنبلال آن ضعف اخالق عموملی، انحصار قدرت و برخلورداری از اطالعات 
رانتلی، ضعلف شایسته سلاالری، فقلدان تأمیلن اجتماعی، هنجارشلکنی، قانون سلتیزی 
و  فردگرایی هلای خودخواهانله، جمع گرایی هلای خاص گرایانله  قانون گریلزی،  یلا  و 
ترجیلح منافلع فلردی بلر جمعلی یا منافلع جمعی خلاص بر مصاللح جمعی علام، انفعال 

1. هریسی نژاد؛ راغفر، 1383.
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و گوشله گیری ملردم و یلا طغیان و شلورش علیله این گونله وضعیت از نمودهلای بارز آن 
به شلمار می رود1«.2 

 » موضوعاتلی ماننلد اشلتغال، ازدواج و خانلواده، بیلکاری و اوقلات فراغلت، افسلردگی و 
اعتیلاد، جلرم و بزهلکاری و در نهایلت جنایت و شلورش های اجتماعلی، ازجمله مباحثی 
هسلتند کله ذیلل عنلوان مسلئله جوانلان قابل طلرح بلوده و غفلت از هلر کلدام از موارد 
فلوق می توانلد مشلکلی اساسلی بلر سلر راه تحلوالت اجتماعلی ایجلاد کنلد، چله رسلد 
بله اینکله در بعضلی از کشلورهای در حلال توسلعه و از جملله ایلران، ملوارد چندگانه ای 
به طلور همزملان در بررسلی مسلائل جوانلان ایلران بله عنلوان آسلیب اجتماعلی مطرح 
باشلد. البتله در کشلورهایی نظیلر کشلور ما، بلر آن همه موضوعلات مشلترك جهانی در 
خصلوص مسلائل جوانلان، باید بحران مشلارکت سیاسلی- اجتماعلی را هم افلزود و این 

خلود می توانلد بله عنلوان سلرفصلی در مطالعلات جوانلان مطرح شلود. 
در ایلران موضلوع جوانلان و مناسلبات آنان بلا حوزه هلای اجتماعی، فرهنگی و سیاسلی، 
هنلوز بله صلورت "مسلئله اجتماعلی" در نیامده، اما آثار و شلواهد نشلان دهنده آن اسلت 
کله چنلدان هلم فاصله ای با تبدیل شلدن به مسلئله اجتماعلی ندارد. در توصیف مسلئله 
اجتماعلی گفته انلد: آن اسلت کله از طلرف تعلداد زیلادی از ملردم و نخبلگان و مدیلران 
ارشلد جامعله مثلل رئیس جمهور بلا اهمیت فلراوان مطرح شلده و اراده حلل آن موضوع 
نیلز در پشلت قضیله فراهم شلود. به تعبیری بسلیار سلاده باید گفلت که مسلئله جوانان 

در ایران موضوعی بسلیار جدی اسلت«.3 

1. عبدالهی، 1382.
2. لیال سلیقه دار، نقش روحانیت و مساجد در کاهش ناهنجاری های اجتماعی، ص158-156.

3. محمدعلی محمدی، جوانان و مناسبات نسلی، ص12-11.
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شناخت واژگانی و اصطالحی آسیب شناسی 
 واژه » آسلیب«  بله معنلای صدمله، گزنلد و آفت و در اصطلالح عبارت اسلت از عامل هایی 
کله باعلث صدمله زدن بله چیلزی یلا کسلی می شلود. اصطلالح » آسیب شناسلی«  در 
انلواع رشلته های علملی بله  کار رفتله اسلت. آسیب شناسلی اصلوالً بله مطالعه و بررسلی 
دقیلق عواملل زمینه سلاز و پدیدآورنلده آفلات و آسلیب های موجلود در بخش هلای 
روانلی، فیزیولوژیکلی، بیولوژیکلی، تربیتلی و فرهنگلی می پلردازد. هلدف از مطالعلات 
آسیب شناسلانه، شناسلایی، تشلخیص، پیشلگیری و یا درمان آسلیب های وارده و مهم تر 

از ایلن، پیشلنهاد راهکارهلای مناسلب بلرای دفلع یلا رفلع آفت هلا و آسیب هاسلت. 
 » آسیب شناسلی یلا پاتوللوژی )pathology( بلر تشلابهی مبتنی اسلت که دانشلمندان 
بیلن بیملاری عضلوی و انحرافلات اجتماعلی قائلل می شلوند. ایلن واژه از ریشله یونانلی 
)path=patho( بله معنلای رنلج، محنلت و غضلب و )logy( بله  معنای دانش و شلناخت 
ترکیلب یافتله اسلت؛ بلر ایلن اسلاس آسیب شناسلی بله معنلای ناخوشی شناسلی، 
مرض شناسلی و عللم تشلخیص املراض و مطالعله علوارض و عالیلم غیرعلادی بله  کار 
ملی رود. آسیب شناسلی در اصطلالح عللوم طبیعلی عبلارت از مطالعه و شلناخت ریشله 
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بی نظمی هلا در ارگانیسلم انسلانی اسلت؛ ازایلن رو در مشلابهت کالبلد انسلانی بلا کالبلد 
جامعله، اصطلالح آسیب شناسلی اجتماعلی بلرای مطالعله و ریشله یابی بی نظمی هلای 

اجتماعلی، انحرافلات و بیماری هلای اجتماعلی بله کار ملی رود«.1 
 » بر اسلاس تعریف فرهنگ پیشلرفته آکسلفورد، آسیب شناسلی مطالعه علمی آسلیب ها، 
بیماری هلا و اختلالالت اسلت. آسیب شناسلی، موقعیلت و یلا حالتلی زیست شلناختی 

اسلت کله در آن یلک ارگانیلزم از عملکرد صحیح و یا مناسلب منع شلده اسلت«.2 
» آسیب شناسلی دینلی بله معنلای شلناخت آسلیب ها و اشلکال هایی اسلت کله بلر 
دیلن، معرفلت دینلی، دینلداری و ماننلد این هلا وارد می شلود. در آسیب شناسلی دینلی 
این گونله موضوع هایلی بحلث می شلود: آسیب شناسلی دیلن، آسیب شناسلی معرفلت 
دینلی، آسیب شناسلی جامعله دینلی، آسیب شناسلی دین شناسلان، آسیب شناسلی 

نهادهلای دیلن و غیلره«.3 

1. عبدالحسین خسروپناه، آسیب شناسی جامعه دینی، ص125-124. 
2. محسن فرمهینی فراهانی؛ محمدجواد ابوالقاسمی، آسیب شناسی توسعه فرهنگ دینی، ص37-36.

3. سیدمهدی جهرمی؛ محمد باقری، آسیب شناسی دینی از منظر استاد شهید مطهری، ص9.
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آسیب شناسی حوزه دین
 » آسیب شناسلی اصطلالح جدیلدی در حلوزه اندیشله دینلی اسلت و به مفهوم شلناخت 
آسلیب ها و اشلکاالتی اسلت کله بله اعتقلادات و باورهلای دینی و یلا به آگاهلی و معرفت 

دینلی و علملی در یلک جامعله دینلی وارد می شلود و یا ممکن اسلت وارد بشلود.
 آسیب شناسلی دینلداری، شلناخت آسلیب و موانعلی کله در عملل موجلب گریلز 
دین بلاوران، به خصلوص نسلل جلوان و تحصیل کلرده، از دیلن می شلود. در ایلن ملوارد 
می تلوان بله مفاسلد اخالقی اشلاره کرد کله می توانلد افراد یک جامعله، به ویلژه جوانان، 
را از دیلن و معنویلت بلاز دارد«.1 » آسیب شناسلی دینلداری، اصللی کللی و علام بلرای 
شلناخت آفت هلا و موانعلی اسلت کله هویت دینلی و اصالت مذهبلی را مورد هجلوم قرار 

می دهلد. ایلن آفلات می توانلد شلامل ملوارد زیلر باشلد:
لل  اندیشه های معارض دین شامل شبهات و تحلیل های خطا؛

لل  موانع دینداری شامل مباحث فساد اخالقی و حجاب های روحی ؛
لل عوامل معارض دین عبارت اند از عوامل بیگانه، منافقین و دینداران«.2

1. محسن آلوستانی مفرد، آسیب شناسی دینی، ص3-2.
2. محمدعلی موظف رستمی، آیین مسجد، ج3، ص199.
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 در آسیب شناسلی مدیریلت فرهنگی مسلجد، عواملی که موجب صدمله دیدن و تخریب 
برنامه هلای فرهنگلی مسلجد می شلوند، ملورد شناسلایی قلرار می گیرنلد. همچنیلن در 
آسیب شناسلی حرکت هلای فرهنگلی مسلاجد، بله ارائله شلیوه ها و راهکارهلای انجلام 
فعالیت هلای تربیتلی در مسلجد و تدویلن اصلول برنامه هایلی که پس از انقالب اسلالمی 
بلا عنلوان » کار فرهنگلی در مسلجد«  از آن هلا یلاد می شلود و بیلان الگوهلای موفلق و 
تجربیلات برتلر در ایلن زمینله می پردازیلم. آسیب شناسلی مدیریلت فرهنگی مسلجد و 
آسیب شناسلی کار فرهنگلی مسلجد، در همیلن فصلل در بخلش آسیب شناسلی حلوزه 

نرم افلزاری به طلور مفصلل مطلرح خواهد شلد.
 در ایلن فصلل نلگاه آسیب شناسلانه ای بله وضعیلت حضلور یافتن یلا نیافتن کنشلگران و 
دینلداران در مسلاجد خواهیلم داشلت؛ زیلرا حضلور و عدم حضلور دینداران در مناسلک و 
آیین هلای اجتماعی، می تواند شلاخص بسلیار معنلادار و مهمی در جهت سلنجش جایگاه 
مسلجد در ایران اسلالمی و در نهایت پیشلرفت جامعه باشلد و بهره  نگرفتن اقشلار جامعه 
از ظرفیت هلای ارتباطلی و اجتماعلی مسلجد کله اصیل ترین شلبکه ارتباطی و زمینه سلاز 
پیونلد و اعتملاد اجتماعلی اسلت، سلبب تنزل جایلگاه و اهمیت ایلن نهاد دینلی در جامعه 
و بلروز آسلیب ها و چالش هایلی در ایلن زمینله شلده اسلت. از آنجایی که مسلاجد و اماکن 
مقلدس می تواننلد در اشلاعه و گسلترش فرهنگ دینی در جامعه سلهم بسلزا و پراهمیتی 
داشلته باشلند، شلناخت ایلن آفلات و موانلع و آسلیب ها و برنامه ریلزی جهلت مقابلله و 
برخلورد اصوللی بلا آن هلا املری الزم و ضلروری اسلت. در ایلن فصلل سلعی بلر آن اسلت 
کله بلا شلناخت آسلیب هایی کله مسلجد، این ملکان مقلدس مسللمانان، را مورد خدشله 
و هجلوم قلرار می دهلد، راهکارهلای مناسلبی جهلت مقابله بلا آن هلا ارائه گردد؛ باشلد که 
پژوهلش دربلاره آسیب شناسلی مسلاجد، ملا را در جهت نیل به داشلتن مسلاجدی نمونه، 

آن چنان کله خداونلد متعلال سلفارش و تأکید فرموده اسلت، راهگشلا باشلد.
 بلرای آسیب شناسلی هلر پدیلده ای، مراحلل پنج گانله ای را بایلد پیملود. ایلن مراحل در 

فراینلد آسیب شناسلی وضعیلت مسلجد عبارت انلد از:
شلناخت جایلگاه واقعلی مسلجد: در فراینلد آسیب شناسلی وضعیت مسلاجد، اولین  �

گام، شلناخت و تبییلن جایلگاه واقعلی مسلجد در آموزه هلای دیلن اسلالم و تجربله 
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تاریخلی جامعه اسلالمی اسلت.
شـناخت آسـیب ها: در مرحله شلناخت آسلیب های مسلجد نیز مهم ترین آسلیب های  �

وضعیلت کنونلی مسلجد در ایلران، بلا اتلکا بله نظلر صاحب نظلران، مصاحبه هلا، 
گزارش هلا، مقاله هلا و کتاب هلای موجلود در ایلن زمینله احصلا شلده اسلت.

شـناخت علـل بـروز آسـیب ها: در ایلن مرحلله بله ریشله یابی آسلیب ها پرداختله  �
. د می شلو

بررسـی آثـار و پیامدهـا: در ایلن مرحلله آثار و پیامدهای مترتّب بر آسلیب ها شناسلایی  �
می شلوند.

ارائـه راهـکار و رهیافـت: آخریلن مرحلله از ایلن فرایند، بیلان چگونگی درملان آفت ها  �
یلا بیلان راهلکار بلرای مواجهله بلا آسلیب های وضعیلت کنونلی مسلاجد اسلت؛ به 
تعبیلر دیگلر فرایند آسیب شناسلی با بیلان راهکارهلا و رهیافت های پیشلنهادی که 

در فصلل آخلر ایلن کتلاب مطلرح می گلردد، پایلان می یابد.
فرایند آسیب شناسی مسجد، در چهار حوزه زیر انجام می شود:

الف( آسیب شناسی حوزه سخت افزاری و فیزیکی؛ �
ب( آسیب شناسی حوزه نرم افزاری )برنامه ها، مراسم دینی، مناسک عبادی(؛ �
ج( آسیب شناسی حوزه منابع انسانی؛ �
د ( آسیب شناسی جذب جوانان. �

الف( آسیب شناسی حوزه سخت افزاری و فیزیکی

1. جایگاه واقعی مسجد
 مسلجد عمده ترین پایگاه مذهبی در سلطح شلهرها و روستاهاسلت که از عینیت فیزیکی 
برخلوردار اسلت. ایلن مکان مقدس نزد دینداران مسللمان بسلیار بااهمیت اسلت. میزان 
حضلور یلا علدم حضلور دینلداران در آیین های مذهبلی که در مسلاجد برگزار می شلود، 
ماننلد نملاز جماعلت، نماز عیلد فطر، مراسلم اعتکاف، مراسلم عزاداری شلب های محرم 
و ملاه مبلارك رمضلان، می تواند شلاخص معناداری برای سلنجش جایگاه واالی مسلجد 
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در بیلن مسللمانان باشلد. پیامبلر عظیم الّشلأن   و ائّمله  معصومین  بلر اقامه  نماز، 
به  ویلژه نملاز جماعلت در مسلجد بسلیار تأکیلد می کردنلد و بلرای آن فضایلل بسلیاری 
نقلل فرموده انلد؛ از سلوی  دیگلر قلرآن کریلم هلر کسلی را که به نقلش بنیادین مسلجد، 
یعنلی » عبلادت و پرسلتش«  آسلیب برسلاند، ظاللم می دانلد و می فرمایلد: » َو َملْن أَْظلَُم 
لنْ َمَنلَع َمسلاِجَد اهللِ أَْن یُْذَکلَر فیَها اْسلُمُه َو َسلعی  فی  َخرابِها« 1: کیسلت سلتمکارتر از  ِممَّ
آن کسلی کله از بلردن نلام خدا در مسلاجد او جلوگیری و سلعی در ویرانلی آن می نماید؟ 
از طلرف دیگلر مسلجد به عنلوان مهم ترین پایلگاه و مرکلز گردهمایی مسللمانان، عالوه 
بلر کارکلرد عبلادی، کارکردهلای دیگلری نظیر کارکلرد آموزشلی، سیاسلی، اجتماعی، 
فرهنگلی و نظاملی دارد کله ایلن املر نشلان دهنده جایلگاه واالی مسلاجد در جواملع 
اسلالمی اسلت. » مسلاجد یکلی از امتیلازات اسلالم و متعلق به ملردم و جایلگاه عبادت و 
ارتبلاط انسلان بلا پروردگار اسلت و بنابر تعریف نبی مکرم اسلالم، خاتلم النبیین حضرت 
محّملد  ، مسلجد جایلی اسلت که شلرافت حضور انبیا را داشلته اشلد و اطلالق خانه 

خدا بلر آن صلدق کند«.2 
 » از هملان روزهلای آغلاز نهضت اسلالمی، بسلیاری از امور با مسلاجد مرتبلط بودند؛ امور 
داوری، قضلاوت، حلل و فصلل دعاوی، مسلائل مهم و اساسلی اجتماعی، مشلورت و طرح 
جنلگ، پذیلرش وفلود، اعلزام نماینلده بله نقلاط دیگلر، اجتماعلات عمومی، پرسلتاری 
بیملاران و مجروحلان و اعلالم وظایلف حکومتی در مسلجد صورت می گرفلت. به هر کجا 
کله اسلالم گام می نهلاد، چله مسللمانان آن را فتلح می کردند یا می سلاختند، بله زودی و 

بی درنگ مسلجدی سلاخته می شلد«.3

 2. فضای فیزیکی و معماری مسجد 
 » پیلروان همله ادیلان الهلی بله معملاری و فضلای فیزیکلی پرستشلگاه های خلود توجه 
زیلادی داشلته اند. در ایلن میلان مسللمین نیلز از ابتلدا بله معملاری مسلجد توجله 

1. بقره: 114.
2. طالقانلی و دیگلران، فصلنامله پژوهش هلای مدیریت منابع انسلانی، » مدیریت مسلجد، تدوین الگوی  شایسلتگی منابع انسلانی« ، ش3و4، 

ص80-55.
3. محمدبن احمد بن جبیر، مساجداالسالمیه.
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داشلته اند. فضلا و موقعیلت فیزیکلی مسلجد از دو بعلد روانلی و فیزیکلی می توانلد در 
جلذب جوانلان بله مسلجد تأثیرگذار باشلد. مسلجد باید محلی باشلد که موجلب تلطیف 
روحیله مراجعه کننلدگان به مسلجد شلود. مسلاجد باید پاکیزه و آراسلته باشلند و تا حد 
املکان، دور از سلر و صداهلای مزاحلم و در یلک محیلط بلاز و وسلیع با سلقف های بلند و 

معملاری اسللیمی بنلا نهاده شلوند «.1
فضای فیزیکی و معماری مسلجد در سله مقوله 1. موقعیت فضایی، معماری و مهندسلی 
مسلجد، 2. تجهیلزات مسلجد، 3. فضلای فیزیکلی و بهداشلتی قابلل پیگیلری اسلت. در 
آسیب شناسلی فضلای فیزیکلی مسلجد بایلد ضعف هلا و کاسلتی های هریک از این سله 

مقولله را بررسلی کرد.

3. موقعیت فضایی، معماری و مهندسی مسجد
 در بحلث آسلیب های سلاختاری مسلاجد، علالوه بلر ویژگی هلای منفلی در معملاری و 
صلورت ظاهلری و شلکلی مسلاجد، وضعیلت مکانلی و جغرافیایلی و محیطلی و وسلعت 
فضایلی و متلراژ و امکانات مادی سلازمان تشلکیالتی مسلاجد مورد بحث قلرار می گیرند. 
» در ملورد آسلیب های شلکلی و سلاختاری کله معموالً در معملاری و بنای مسلاجد قابل 

مشلاهده اسلت، توجله بله نلکات زیر ضروری اسلت:
1. موقعیت محلی؛ 2. شکل ظاهری؛ 3. قدمت و سابقه؛ 4. اندازه و وسعت؛ 5. گیرایی درونی 
)نور، رنگ، صدا، عالئم و تصاویر و پیام ها، دکوراسیون، فرش و صندلی(؛ 6. زمان یا ساعات 
 اسلتفاده؛ 7. تمیزی و بهداشلت و نظافت؛ 8. تنوع اسلتفاده و خدمات قابل ارائه؛ 9. شهرت؛
 10. آداب و اصول؛ 11. اهداف؛ 12. شرایط استفاده؛ 13. محدودیت ها؛ 14. تسهیالت«.2 
 » هنلر اسلالمی و انسلان کاملل: در معماری مسلاجد ایلران، نمای انسلان حقیقی و کامل 
مشلاهده می شلود. بله عنلوان نمونله بلا وجلود بزرگلی بنلا، از عظملت خبلری نیسلت، 
بلکله بَنلا دارای لطافلت و ُحسلنی اسلت کله انسلان در آن حقلارت را تجربله نمی کنلد. 
ویژگی هلای دیگلر نقلوش اسللیمی: تحلّرك، پیچ وتاب، رشلدونمو، زندگلی و زایندگی از 

1. داوود سلتارزاده و دیگران،مجموعله مقلاالت همایلش منطقله ای نملاز و نمازجماعت، » بررسلی تأثیر نملاز به عنوان یک از ابعلاد دینداری بر 
کاهلش میزان آسلیب پذیری اجتماعلی جوانان«.

2. احمد روستا، مسجد نقطه وصل، » آسیب شناسی و چگونگی پیوند مسجد و مردم« ، ص9.
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دیگلر ویژگی هلای معملاری اسلالمی اسلت«.1 بی تردید چنیلن ترکیبلات هنرمندانه ای، 
جاذبه مسلاجد را در طول تاریخ تمدن اسلالمی برای مسللمانان و اهالی مسلجد افزایش 
داده و حّتلی هنرمنلدان و هنرشناسلان غربلی را دچلار حیلرت و شلگفتی کرده اسلت؛ تا 

جایلی کله بارهلا بله تعاللی هنرمنلدان اسلالمی در آثار خلود اقلرار نموده اند.
 چنیلن ویژگی هایلی در سلاخت و بنلای مسلاجد، روح افلرادی را کله بله مسلجد وارد 
می شلوند، چنلان تسلخیر می کنلد کله بلا ورود بله مسلجد آراملش می پذیرنلد و هنگام 
خلروج از آن احسلاس کمبلود و ُفرقلت می نمایند و این ویژگی همان اسلت کله در روایت 
از املام صلادق  نقلل شلده اسلت که فرمودنلد » مؤمن در مسلجد مانند ماهلی در آب 

اسلت و منافلق در مسلجد ماننلد مرغ در قفس اسلت«.
 در معملاری اسلالمی ویژگی هلای بلارز دیگری نیز سلبب جاذبه و گرد آملدن مؤمنان در 
آن اسلت. عناصلر هنلری ای چون شلکل، تقلارن، جهت منلدی بنای مسلجد، رنگ، خط، 
توجله بله ذات مصالح، محراب، گنبد، سلاقه )هشلت ضلعلی گنبد(، مناره، چهلار ایوانی و 
اسلتفاده از طبیعت جزو عناصر زیباشناسلانه در طراحی مسلاجد هسلتند که بی توجهی 

بله آن هلا می تواند آسلیبی جلّدی در جاذبه مسلاجد به  شلمار آید.
 همچنیلن هلر یلک از عناصر فلوق دارای حدود و ضوابطی هسلتند که رعایت نکردنشلان 
می توانلد آفلت و مانلع و رادعلی جلّدی بله  شلمار آیلد؛ بلرای نمونله طلول و بلنلدی 
مناره هلای مسلجد می توانلد سلبب دلزدگلی و دلسلرد شلدن مردم از مسلجد باشلد که 

در ایلن صلورت بلنلدی منلاره جهلت اشلراف ملؤذن جایز نیسلت.
در ایلن بخلش بله مسلائلی که در معملاری و طراحی مسلاجد باید مورد توجه قلرار گیرد، 

می پردازیلم:
1. » گاهلی اوقلات مشلاهده می شلود کله در سلاخت مسلاجد جدیلد، هنلر معماری  �

اصیلل اسلالمی و سلنتی ایرانلی کمتر بله  کار گرفتله می شلود. هنر اسلالمی یکی از 
ناب تریلن و برتریلن شلیوه های ساخت وسلاز مسلاجد اسلت کله دارای قلوه جذابیت 
فوق العلاده زیلادی می باشلد و ایلن املر در میلزان اقبال جوانلان به مسلاجد می تواند 

مؤثلر واقع شلود.

1. عرفان محمدهادی، معماری مساجد، ص4.
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2. علدم آمایلش مناسلب و در نظلر نگرفتلن موقعیت جغرافیایی در سلاخت مسلاجد  �
متناسلب بلا جمعیلت و فضای منطقه موجب شلده اسلت تلا در یک منطقله محدود، 
چندیلن مسلجد وجود داشلته باشلد بلا جمعیلت نمازگزار انلدك و در یلک محدوده 

بلزرگ دیگلر، هیچ مسلجدی وجود نداشلته باشلد.
3. در شلهرهای بلزرگ کله مشلکل پلارك خلودرو وجلود دارد، می تلوان در طراحی  �

مسلاجد، محللی را بلرای پارکینلگ خودروهلای نمازگلزاران در نظلر گرفت.
4. در سلاختن مسلاجد بایلد ترتیبلی اتخلاذ شلود کله سلاختمان مسلجد در برابلر  �

حلوادث طبیعلی مثلل سلیل، زلزلله، طوفلان و غیره کاملاًل مقلاوم باشلد و ضمناً هر 
مسلجد بله پناه گاهلی نیلاز دارد تلا در مواقلع ضلروری بتلوان از آن اسلتفاده کلرد.

5. در طراحلی مسلاجد بایلد تمهیداتلی اندیشلید تلا قشلر عزیلز جانباز و معللول نیز  �
بتواننلد مثل سلایر مسللمانان از مسلجد اسلتفاده کنند.

6. در طراحلی نملای بیلرون مسلاجد بایلد محللی نیز بلرای تبلیغات مذهبلی از جمله  �
نوشلتن آیلات قلرآن و احادیلث نبلوی و اماملان معصلوم در نظلر گرفتله شلود تلا 
ضملن اسلتفاده از چنین فضای مناسلبی، از نصلب هرگونه تصویر و اعالمیه یا نوشلتن 
هرگونله شلعار خلودداری شلود. این موضلوع نه تنها نشلانه نظافت و پاکیزگی مسلجد 

اسلت، بلکله بلرای جلب توجله نمازگلزاران نیز مؤثلر واقع خواهد شلد.
7. در رنگ آمیلزی مسلاجد و نملای بیرونلی آن هلا از رنگ هلای آرام بخلش هملراه با  �

طرح هلای تلفیقلی معملاری سلنتی و جدیلد اسلتفاده شلود کله ایلن املر در بهبود 
روحیله نمازگلزاران مؤثر اسلت.

8. بله لحلاظ افزایش جذابیت مسلجد بهتر اسلت در حیاط داخل مسلجد و همچنین  �
در نملای بیرونلی آن، فضلای سلبز )آب نملا، چملن و غیره( مناسلبی در نظلر گرفته 
شلود. مطالعلات مختللف و همچنیلن احسلاس هلر انسلان گویلای ایلن واقعیلت 
اسلت کله فضلای سلبز در روحیله انسلان ها مؤثلر اسلت و باعلث جلب توجه بیشلتر 
مسللمانان بله مسلاجد خواهلد شلد و حتلی در مسلاجد سلنتی نیلز بله این مسلئله 

به خوبلی توجله شلده اسلت.
 9. سلاخت مسلجد در جامعله فعللی ملا بلر اسلاس ِعلرق قوملی و مللی اسلت. برای  �
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مثلال در بسلیاری از شلهرهای بزرگ از جملله تهران، مهاجران شلهرهای دیگر برای 
خلود مسلاجدی می سلازند و در شلهرهای کوچلک و حتلی روسلتاها نیلز گروه های 
قوملی مختللف مسلاجد مختللف و گاه نزدیلک به هم می سلازند که این املر اهمیت 
مسلائل قوملی و مللی را نشلان می دهلد؛ املا در جامعه جدیلد باید از این املور قومی 
فراتلر حرکلت کلرد و مسللمانان بایلد در هر محله ای مسلجدی برای همله اهل محل 
داشلته باشلند؛ چراکله بلرای هدایلت در راسلتای وحلدت مسللمانان الزم اسلت که 
ارگان های مسلئول سلاخت مسلاجد، برای سلاخت مسلاجدی که هدف آن ها دامن 
زدن بله مسلائل مللی و قوملی اسلت، مجوز صلادر نکنند و حتلی برای صلدور، محور 

فاصلله فیزیکلی مشلخصی را نیز در نظلر بگیرند.
 10. در جامعله کنونلی ملا سیاسلت ملدون و مشلخصی در زمینله سلاخت مسلجد  �

وجلود نلدارد و در بعضلی از محلالت پرجمعیت یا مسلجدی وجلود ندارد و یا بسلیار 
کوچلک اسلت کله جوابگوی خیلل عظیم نمازگلزاران نیسلت و بر عکلس، در بعضی 
مناطلق کم جمعیلت مسلاجد بزرگلی سلاخته شلده که خلوت بلودن بعضلی از آن ها 
هنلگام اقامه نماز در شلأن جامعه اسلالمی نیسلت؛ لذا پیشلنهاد می شلود کله ارگان 
مسلئول ایلن املر بلر اسلاس مطالعلات آملار و جمعیت شناسلی، بررسلی هایی انجام 
دهلد کله چله مناطقلی به چله تعداد مسلجد و با چه مسلاحتی نیلاز دارند تلا در این 

زمینله افلراط و تفریط هایلی صلورت نگیرد.
11. بلرای حضلور زنلان و ملادراِن دارای فرزند خردسلال، بهتر اسلت مکانی مناسلب  �

همچلون مهد کودك طراحی و سلاخته شلود و در اوقات اقامه نملاز افرادی نگهداری 
نلوزادان را عهلده دار شلوند تلا عذری بلرای راه نیافتن چنیلن زنانی در مسلجد، باقی 

نماند«.1
 12. یکلی از طرح هلای بسلیار خلوب در ارتبلاط بلا فعال تلر کردن مسلاجد، سلاخت  �

خانله عاللم برای ائمه محترم جماعت مسلاجد در مناطق محروم اسلت که متأسلفانه 
ایلن طلرح به طلور جلدی پیگیری نشلده اسلت و یا بسلیار کنلد انجلام می گیرد.

13. در طراحی مسلاجد الزم است تأسیسلات برودتی و حرارتی پیشرفته ای متناسب  �

1. احمد علی پور، روش های احیای مساجد، ص57-56.
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بلا محیلط جغرافیایلی مّدنظلر قلرار گیلرد و بایلد تالش شلود همه مسلاجد از چنین 
تأسیسلاتی بهره مند شلوند؛ برای نمونه متأسلفانه بسلیاری از مسلاجد جنوب کشور، 
از جمله خوزسلتان در فصل گرما از داشلتن کولر گازی و بسلیاری از مسلاجد مناطق 
سردسلیر در فصلل سلرما از داشلتن بخاری هلای مناسلب بی بهره انلد. اگلر این نقص 

برطرف شلود، حضور مسللمانان در مسلاجد چشلم گیرتر خواهد شلد.
 14. نبلود برنامه ریلزی مناسلب جهلت نهایلت اسلتفاده مطللوب و بهینه از مسلاجد  �

کشلور: طبلق آمار رسلمی موجود، مسلاجد با دارا بلودن زیربنایی حلدود 17 میلیون 
مترمربلع و زمینلی حلدود 36میلیون مترمربع که با احتسلاب قیملت زمین، حدأقل 
سلرمایه ای بله ارزش تقریبلی چهلل هلزار میلیلارد توملان )بلر اسلاس آملار سلال 
1375( بلرآورد می شلود و بلا بیلش از 70 هزار مسلجد یعنلی تقریباً بلرای هر 1000 
نفلر یلک مسلجد، بزرگ تریلن و گسلترده ترین پایلگاه تبلیغلی و فرهنگی در سلطح 
کشلور هسلتند. آمایش و نحوه اسلتقرار مسلاجد در سراسلر کشلور به گونه ای اسلت 
کله هلر جلا جمعیت سلاکن و تجمع پیلدا کرده اند، ایلن پایگاه نیلز در آنجا اسلتقرار 
یافتله اسلت؛ بلا وجلود این، متأسلفانه در حلال حاضلر به طور نسلبی از کمتلر از 50 
درصلِد ایلن مراکلز دینلی اسلتفاده می شلود. حلدود نیمی از ایلن مسلاجد به صورت 
نیمه فعلال یلا غیرفعلال هسلتند و اگلر فعالیتلی هلم در آنجا انجلام پذیلرد، در مواقع 
خلاص و مناسلبتی اسلت؛ در صورتلی کله بر اسلاس آموزه هلای دینی، مسلاجد باید 
در پنلج نوبلت جهلت برپایلی نملاز مهیا گلردد. دالیل و عواملل مختلفی در اسلتفاده 
درسلت نشلدن از مسلجدها دخیلل هسلتند کله پرداختلن بله آن هلا نیاز بله کاوش 
و پژوهشلی مسلتقل و جداگانله دارد و در ایلن مقلال فرصلت پرداختلن عمیق تلر و 

دقیق تلر بله آن هلا وجود نلدارد.
15. آسیب شناسلی منلاره در مسلاجد: دربلاره منلاره، عالمله مجلسلی در کتلاب  �

بحاراالنلوار می نویسلد: » در میلان اصحلاب، کراهلت بلنلدی منلاره به خاطر اِشلراف 
منلاره بلر اطلراف خانه مشلهور اسلت«.1در کشلف الغمه راجع بله یکلی از برنامه های 
املام زملان  در هنلگام ظهلور آملده اسلت: » وقتلی املام دوازدهلم ظهلور نماید، 

1. محمدباقر مجلسی، بحار االنوار، ج83، ص376.
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دسلتور می فرمایلد مناره هلای بلنلد را کله سلبب اذیلت همسلایگان اسلت، خلراب 
نماینلد«.1 مالحظله  می شلود کله  بلنلدی  منلاره،  نله از جهلت عالمت بلودن و نشلانه 
قلراردادن مسلجد، کله از جهلت اذیتلی کله ممکن اسلت برای همسلایگان مسلاجد 
هنلگام پخلش اذان فراهلم کنلد، نهلی شلده اسلت. از این جهلت ممکن اسلت بتوان 
بلا تمهیلد سیسلتم صوتی مناسلب، به گونله ای اذان را پخش نمود که چنلدان آزاری 

بلرای همسلایگان مسلجد در پی نداشلته باشلد.
16. آسیب شناسلی دسترسلی و ضریلب نفلوذ مسلجد: میلزان ضریلب نفوذ مسلجد  �

بله انلواع خدملات ملادی و معنلوی کله از سلوی مسلجد ارائه می شلود  نیز بسلتگی 
دارد. هرقلدر مسلجد از تنلوع و تکثلر بیشلتری در ارائله خدملات برخوردار باشلد، با 
دسترسلی بیشلتر عامله ملردم نیلز مواجه خواهد شلد؛ زیرا تنلوِع خدمات ارائه شلده 

موجلب تنلوع مخاطبان مسلجد می شلود.
دربلاره دسترسلی عامله ملردم  تنهلا بُعلد مسلافت و میلزان فاصلله محلل مسلکونی بله 
منطقله یلا محلله بلا مسلجد نباید ملورد تأکید قلرار گیلرد؛ بلکله دو عامل مهلم دیگر نیز 

در ایلن مسلئله دخیلل هسلتند کله بایلد ملورد مالحظه جلدی قلرار گیرند:
عاملل اول: توجله بله موانلع و محدودیت های طبیعلی و توپوگرافی محدوده مسلجد  �

ماننلد وجلود تپه هلا، مسلیل، رودخانه و دره. ایلن موانع طبیعی موجب می شلوند که 
علی رغلم برخورداری مسلاجد از اسلتاندارهای الزم، ضریب نفوذ کمی در دسترسلی 

مردم داشلته باشند.
عاملل دوم: موانلع و محدویت هلای غیرطبیعلی کله نتیجله دخالت انسلان در محیط  �

شلهری و یلا روسلتایی اسلت؛ ماننلد ایجاد حصلار و محدودیلت برای مراکلز صنعتی 
بلزرگ و توسلعه بزرگراه هلا؛ بلرای مثلال اگلر در ضللع شلرقی بزرگلراه ملدرس، بله 
فاصلله 50 متلری آن مسلجدی مناسلب و بلزرگ وجلود داشلته باشلد، در فاصلله  
150 متلری ضللع غربلی آن هلم جمعیتلی بلدون مسلجد حضور داشلته باشلند، به 
دلیلل موانلع ترافیکلی و مشلکل در دسترسلی سلاکنان ضلع غربلی به مسلجِد واقع 
در ضللع شلرقی، علی رغلم رعایلت اسلتاندارد فاصله با مسلجد، ضریب نفوذ مسلجد 

1. علی بن عیسی اربلی،کشف الغمه، ج3، ص296.
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بله میلزان حداقللی خواهلد بود؛ مگلر اینکله در فاصله هایی کم، به تناسلب سلاکنان 
منطقله همجلوار مسلجد، پل هلای هوایی متعلددی نصب گلردد. هلدف از طرح این 
موضلوع بیلان ایلن نکتله مهلم اسلت که بلرای تعییلن ضریلِب نفلوذ مسلجد، نباید 
نگاهلی بخشلی نگر  و  تک بعلدی داشلت  و  تنهلا  بله بُعلد فاصلله یلا جمعیلت توجله 
داشلت؛ بلکله بایلد نگاهلی جامع االطراف و کاملل و چندوجهی به آن صلورت گیرد و 
تملام موانلع و محدودیت هلای موجلود به طلور کامل در ابتلدا مورد شناسلایی دقیق 
قلرار گیلرد و بعلد بلا توجله بله یافته هلا و نتایلج حاصلل از آن، برنامه ریزی درسلت و 
منطقلی جهلت رفع موانع و مشلکالت بلا کمک تماملی دسلتگاه های اجرایی دولتی 
و غیردولتلی صلورت گیرد تا شلاهد نفوذ حداکثری مسلاجد در مناطلق همجوار آن، 

جهلت دسترسلی آسلان عامله مردم بله این ملکان عبادی باشلیم. 
یکلی از ویژگی هلای منحصربه فلرد مسلجد کله می توانلد نقش بسلیار مؤثلری در ارتقای 
سلطح ضریلب نفلوذ مسلاجد داشلته باشلد، توجه جلدی بله بحث انتقلال انلرژی مثبت 
توسلط مسلاجد بله اطرافیلان و همجلواران آن اسلت. اگلر ایلن مهم بله صلورت علمی و 
متقلن )نله فقلط به صلورت انتزاعلی( ملورد واکاوی و کنلکاش دقیق قلرار گیلرد و نتیجه 
تحقیلق بله اطلالع عملوم ملردم برسلد، قطعلاً شلاهد افزایلش جلذب عملوم ملردم بله 
مسلاجد خواهیلم بلود و از ایلن طریلق مسلجد نفلوذ خویلش را در میان الیه ها و سلطوح 

مختللف اجتملاع پررنگ تلر خواهلد نمود.
در  بلاور  عملوم ملردم، مسلجد  مکانلی بلرای انجلام املور عبادی، مناسلکی، خودسلازی 
و تزکیله نفلس، اقامله نمازهلای روزانله بله جماعلت، نملاز اعیلاد، برگلزاری مراسلم 
ترحیلم، برگلزاری مراسلم دعلا و نیایلش، تشلکیل محافلل قرائت قلرآن، مکان اسلتقرار 
صندوق هلای اخلذ رأی انتخابلات، برگلزاری کالس هلای تقویتلی و اعتقلادی، آملوزش 
قلرآن، آموزش هلای متنلوع هنلری و فرهنگلی، مهارت هلای ارتباطلی و دیگلر نقش ها و 
کارکردهلای متنلوع و متعدد اسلت؛ اما علی رغم پیشلینه قلوی مسلاجد در عملکردهای 
مختللف و اثرگلذاری آن هلا بلر سلاختارهای اجتماعلی، اقتصلادی و کالبلدی جامعه، در 
حلال حاضلر از میلزان تاثیلر اجتماعی، اقتصادی و کالبدی مسلاجد کاسلته شلده اسلت. 
بله  نظلر می رسلد عواملل متعلددی در ایلن مسلئله دخیل باشلند کله در این مقلال تنها 
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بله محورهلای اصللی مرتبلط بلا ایلن مسلئله اشلاره می کنیم:
1. عدم جانمایی و مکان یابی مناسب مساجد در گستره فضای شهری؛ �
2. علدم رعایلت آمایلش سلرزمینی و خلأل تناسلب منطقلی و هماهنگی بیلن میزان  �

مخاطبلان و فضلای موجلود اماکلن عبادی؛
3. تعییلن نشلدن اسلتاندارِد محلدوده مسلاجد جهلت دسترسلی آسلان عملوم  �

مخاطبلان در ساخت وسلاز و توسلعه و تجهیلز مسلاجد؛ 
4. درنظرنگرفتلن تناسلب محیلط فیزیکی و سلخت افزاری و مسلاحت فضای عبادی  �

مسلجد بلا میزان تراکلم و جمعیت مناطلق مختلف؛
5. درنظرنگرفتلن منویّلات مقلام معظلم رهبلری در خصلوص مهندسلی فرهنگلی،  �

به ویلژه بحلث پیوسلت فرهنگلی قبلل از اجرای هلر برنامله توسلعه ای در زمینه های 
مختللف اقتصلادی، اجتماعلی، صنعتلی، آموزشلی، شلهری و روسلتایی و...؛

6. وجلود نداشلتن تعریف هایلی درسلت و متناسلب در سله حلوزه مدیریلت: بلر  �
مسلاجد، در مسلاجد و بلا مسلاجد؛

7. وجلود نداشلتن مدیریلت اثربخلش و کارآملد در برنامه ریلزی دقیلق و ایجلاد  �
هماهنگلی میلان سله ضللع اثرگذار مسلجد: محیلط سلخت افزاری و ملادی، محیط 
برنامله ای و معنلوی و محیلط منابلع انسلانی )فعلاالن به ویلژه مدیلران و متولیلان 

مسلجد(؛
8. پیدایلش سلازمان ها، مؤسسلات و نهادهلای گوناگون اجتماعی که سلهم بسلزایی  �

در مصلرف سلرانه محیط هلای فرهنگلی و دینلی به ویژه مسلجد را دارند؛
9. رشلد بی رویله شلهرها و پدیلد آملدن انبوه سلاختمان های بلند و آشلفتگی بصری  �

موجود در منظر شلهرها؛
 10. علدم توجله جلدی بله ابعلاد افقی و عملودی فضلای سلکونت گاهی و حیاتی در  �

کالبلد شلهری و جغرافیای انسلانی.
 در حاللی  کله مسلجِد مطلوب اسلالم مسلجدی اسلت که پناهلگاه و مأمن و ملورد اتکای 
عملوم ملردم اسلت و نقلش مهملی در تبلیغ زندگلی صحیح اسلالمی ایفلا می نماید، اگر 
مدیریلت مسلجد نلگاه جامعلی بله محلله خلود داشلته باشلد، طبیعی اسلت کله تالش 
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می کنلد ایلن نلگاه جاملع را در عملل هلم پیلاده کنلد؛ مثلاّل بلرای تملام شلئون محلله 
اعلم از فرهنگلی، سیاسلی، اقتصلادی، اجتماعلی، قضایلی برنامه ریلزی می کنلد و حتلی 
در صلورت وجلود امکانلات، سلعی در اجلرای ایلن برنامه هلا خواهلد داشلت. ملردم بلا 
توجله بله مشلغله های زندگلی و معیشلتی، هجمه هلای فرهنگلی و نفلوذ شلبکه های 
ماهلواره ای، ارتبلاط خلود را بلا مسلجد قطلع نمی کننلد. علی رغلم واقعیت هلای موجود 
به نظلر می رسلد، هنلوز برخلی از مسلاجد در سلطح شلهرها و سلکونت گاه های انسلانی، 
بله دالیللی چلون قدمت تاریخی مسلجد، تعلدد و تنلوع فعالیت های اجتماعلی، فرهنگی 
و مذهبلی آن، ویژگی هلای کالبلدی بلارز، مدیریلت توانمنلد، پایلگاه اجتماعلی متولیان 
و اماملان جماعلت و موقعیلت جغرافیایلی خلاص، دارای تأثیلرات اجتماعلی و کالبلدی 

هسلتند. ویژه ای 

4. تجهیزات
1. زیبایلی ظاهری و آراسلتگی مسلاجد نیلز در جذب جلوان بی تأثیر نیسلت. پاکیزگی و 
طلراوت مسلجد، جلوان را به سلوی مسلجد و نماز جماعت سلوق می دهد.  برخلی جوانان 
بلوی بلد، فضلای تنلگ نمازخانله، فرش هلا و موکت هلای آللوده را باعلث بی رغبتلی بله 

نملاز جماعلت و مسلجد می دانند. 
2. یلک مسلجِد نمونله الزم اسلت از یلک سیسلتم نوری بلا کیفیت بلاال برخوردار باشلد؛ 
زیرا نور مناسلب و کافی و درخشلش فضای مسلاجد، یاد خدا را در دل ها زنده می سلازد: 
» اهلل نلور السلموات واالرض«. از ایلن جهلت از همان آغاز سلاخت مسلجد، اولیلای دین بر 
روشلنی و نور مناسلب مسلجد تأکید داشلته اند و پیامبر اسلالم   فرموده اسلت: » من 
اسلرج فی مسلجد سلراجاً لم تلزل المالئکه و حمله العرش یسلتغفرون له ملادام فی ذلک 
المسلجد ضلوء لله« 1 هرکلس در مسلجد چراغلی برافلروزد، فرشلتگان و حاملالن عرش 

الهلی تلا وقتلی که نلور آن چراغ در مسلجد می تابلد، بلرای او طلب آملرزش می کنند.
یلک سیسلتم نلوری قلوی و کاملل شلامل بخلش اندرونلی و بیرونلی مسلجد می شلود و 
بلر ایلن مبنلا قسلمت های خارجلی مسلاجد و دیوارهلای آن نیز بایلد از روشلنایی کامل 

1. جمال الدین سیوری، کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج1، ص108.
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برخلوردار باشلند. علالوه بلر نلور مصنوعلی بایلد معماری مسلاجد بله گونه ای باشلد که 
نلور طبیعلی کافلی در هنلگام روز فضلای مسلجد را بلرای مؤمنلان و نمازگزاران روشلن 
و دل انگیلز و پرنشلاط سلازد. عنصلر نورافشلانی مسلجد، خلود نملاد معنلوی و عرفانلی 
قلب هلای پرنلور مؤمنلان اسلت کله از یاد خدا و درخشلندگی ذاکلران الهی نشلان دارد و 
در روایتلی از پیامبلر اسلالم   بله همین موضوع اشلاره رفته اسلت: » قلال اهلل تبارك و 
تعاللی: اال اّن بیوتلی فلی االرض المسلاجد تضلیء الهل السلماء کما تضلیء النجوم الهل 
االرض...« 1 خداونلد تبارك وتعاللی می فرمایلد: مسلاجد خانه هلای من در زمین هسلتند 
و همان گونله کله سلتارگان بلرای اهلل زمیلن نورافشلانی می کننلد، مسلاجد بلرای اهل 

آسلمان ها نورافشلانی می کننلد.
نورافشلانی و تقویت سیسلتم نوری مسلاجد، خود جزئی از تزئینات و تجهیزات مسلاجد 

محسلوب می شود.
3. تقویلت و غنی سلازی کتابخانه هلای مسلاجد کشلور: یکلی از راه هلای جلذب اقشلار 
تحصیل کلرده و باسلواد جامعله بله سلمت مسلاجد، غنی سلازی کتابخانه هلای مسلاجد 
بله کتاب هلای تازه نشلریافته و متنلوع اسلت. تنلوع در انتخلاب کتلاب، زمینه سلاز جذب 
افلراد بلا سللیقه های مختللف و تنلوع آرا و نظرهلا می شلود. متأسلفانه در حلال حاضلر 
کمتلر از 5درصلد از مسلاجد کشلور دارای کتابخانله هسلتند و حدود 95 درصد مسلاجد 
کتابخانله ندارنلد و همیلن تعلداد اندك 5 درصد نیز از داشلتن کتاب هلای جدید و متنوع 
محروم انلد؛ اکثلر کتاب هلای موجلود نیلز قدیملی و مسلتعمل و پلاره و فاقلد جذابیلت و 
غیرجوان پسلند هسلتند. در حاللی  کله اگلر به صدر اسلالم توجله کنیلم، درمی یابیم که 
کتابخانله ابتدا در مسلجد شلکل گرفلت و اولین کتابی کله به کتابخانه های مسلاجد وارد 
شلد، قلرآن کریلم بود. تهیه جلزوات کنکور دانشلگاهی کله از تنوع خاصی نیلز برخوردار 
اسلت، موجلب حضلور جوانان داوطلب کنکور و دبیرسلتانی در مسلجد می شلود. در واقع 
کتابخانه هلای مسلاجد می تواننلد پلل ارتباطی بین قشلر تحصیل کرده و مسلجد باشلند.

4. آسلیب های زینت بخشلی مسلاجد: بی تردیلد علدم زینلت مسلاجد، آسلیبی جلّدی 
بلرای ایلن ملکان مقلدس بله  شلمار ملی رود؛ چراکله عموملاً رغبلت انسلان بله محافل و 

1. حسن بن فضل طبرسی، مکارم الخالق، ج1.
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مجالسلی کله زیبلا و پرنشلاط اند، بیشلتر از اماکنلی اسلت که خاللی از هرگونله آرایش و 
رنلگ و بویلی هسلتند. البتله در اسلالم زینت بخشلی به مسلجد شلرایط و حلدودی دارد 
کله رعایلت آن هلا الزاملی اسلت و نمی تلوان بله بهانه تزیین مسلاجد کله در قلرآن مورد 
تأکیلد قلرار گرفتله اسلت، بله نصلب مجسلمه ها و اشلیای زینتلی غیرمجلاز دیگلر اقدام 
کلرد،1 آن گونله کله در کلیسلاها مشلاهده می شلود؛ اّملا نصلب چراغ هلا و لوسلترهای 
زیبلا و پرنلور و فرش هلای زیبلا و رنگیلن و خطلوط زیبا و کاشلی کاری و مقرنلس کاری و 
آیینله کاری و امثلال آن، کاملاًل پسلندیده و شایسلته اسلت. هلر چنلد در ایلن ملوارد نیز 
نبایلد بله تجّمل گرایلی افراطلی گرایلش یافلت. البتله درجات تزئین بسلته به هر شلهر و 

منطقله و بلا توجله بله فرهنگ هلای مختلف متغّیر و نسلبی اسلت.
زینت بخشلی مقوله ای جدا از پاك سلازی و غبارروبی و بهداشلت در مسلاجد اسلت؛ زیرا 
در آیله شلریفه » و عهدنلا اللی ابراهیلم و اسلماعیل ان طهرا بیتلی للطائفیلن و العاکفین و 
الرکلع السلجود« ،2 بله تطهیلر و نظافلت مسلاجد و اماکن مقدس الهی اشلاره رفته اسلت. 
چله بسلا همیلن زینت های مسلاجد نیلز نیاز بله غبارروبی و پاك سلازی و نظافت داشلته 
باشلند. از ایلن منظلر املوری کله در قاللب تطهیلر نمی گنجنلد، اّملا بلرای یلک مسلجِد 
نمونله، نوعلی امتیلاز بله  شلمار می آیند، ماننلد سیسلتم صوتی مجّهلز و باکیفیلت، جزو 

زینت های مسلجد هسلتند.

5. بهداشت
 بهداشلت مسلاجد عنوانلی کللی و فراگیلر اسلت کله در هلر زملان و شلرایط و مقتضیات 
مختللف، شلامل تملام املور مسلاجد، اشلیا و فرش هلا و در و دیلوار و صحن و شبسلتان و 
نملای داخللی و بیرونلی و مسلجدروندگان و هلر چیزی که بله نوعی با مسلجد در ارتباط 
اسلت، می شلود کله بله برخی ایلن ملوارد در روایلات  صریحاً اشلاره شلده و برخلی دیگر 
بلر عهده تشلخیص خلود مؤمنان و متصدیان مسلاجد گذاشلته شلده اسلت. مقوله هایی 
چلون بهداشلت کفش هلا و پاهلا و پرهیلز از انداختلن آب دهلان در مسلجد و رهلا کردن 

1. » بنابلر احتیلاط واجلب مسلجد را به طال نبایلد زینت نمایند و همچنین نباید صورت چیزهایی که مثل انسلان و حیوان روح دارد، در مسلجد 
نقلش کننلد و نقاشلی چیزهایی که روح ندارند، مثل گل و بوته، مکروه اسلت )امام خمینی، رسلاله توضیح المسلائل(.

2. بقره: 125.
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موجلوداِت آلوده بلدن در مسلجد در روایلات صریحلاً ذکر شلده اسلت.
مسلجد کله پایلگاه اصللی و نخسلتیِن پیامبر اکلرم   در ابالغ رسلالت و تلداوم این راه 
بلوده اسلت، باید پذیلرای دوسلت داران پاکیزگی و تهذیب نفس باشلد. تهذیلب نفس در 
قلرآن از اهداف رسلالت رسلول اهلل   دانسلته شلده اسلت. تزکیله، پاکلی درون و برون 
هلر دو را شلامل می شلود. رسلول اهلل   نظافلت و پاکیزگلی ظاهلری را از عالئلم ایمان 
دانسلته اند: » النظافله ملن االیملان«  و » بنلی االسلالم علی الطهلاره«. وضو و طهلارت نیز 
در اسلالم مقدمله حضلور در درگاه الهلی که به وسلیله نماز تحّقق می یابد، دانسلته شلده 
اسلت: » یلا ایها الذیلن امنوا اذا قمتم الی الصلوه فاغسللوا وجوهکم و ایدیکم« 1 ای کسلانی 
کله ایملان آوردیلد، هنگاملی کله بلرای نماز بله پلا می خیزید، صلورت و دسلت هایتان را 

. یید بشو
 بنابرایلن مهم تریلن رکلن حضلور در مسلاجد بلرای مؤمنلان رعایلت پاکیزگلی و نظافت 
ظاهلری اسلت. بی شلک رعایلت نکلردن ایلن اصلل مهم نوعی آسلیب بلرای مسلاجد به 
هملراه دارد؛ زیلرا دلیللی وجلود ندارد کله مؤمنلان و غیرمؤمنلان در مسلاجِد غیرپاکیزه 
حضلور یابنلد؛ در صورتی کله عکلس ایلن مطللب خلود عاملل گرایلش و اقبال به سلوی 

مسلاجد خواهلد بود.
ازآنجاکله مسلاجد در تبلیلغ اسلالمی بزرگ تریلن نقلش را دارنلد و می تواننلد در جایگاه 
»مرکلز ثابلت تبلیغلات اسلالمی« ، پیام هلا و رسلالت های اسلالم را در جامعله اسلالمی 

انتشلار دهنلد، الزم اسلت بلر اسلاس حدیلث مشلهور از املام جعفلر صلادق  کله 
می فرماینلد: »کونلوا دعلاه الّنلاس بغیر السلنتکم«  ملردم را به غیلر از زبان خود به اسلالم 
دعلوت نماییلد، نوعلی تبلیلغ عمللی در مسلاجد احیلا شلود. این تبلیلغ عمللی می تواند 
شلامل رفتلار عاللم و روحانلی و املام جماعلت و مأموملان و ظاهلر مسلجد باشلد. از ایلن 
منظلر رعایلت نلکات بهداشلتی و آداب نظافتلی و پاکیزگلی و غبارروبلی و عطرافشلانی، 
می توانلد بیشلترین سلهم را در تبلیلغ عمللی به خود اختصلاص دهد و باعلث جلب توجه 
بیشلتر بله مسلجد گلردد. هنگامی که فضای مسلجد و نمازگلزاران پاکیزه و جاذب باشلد 
و عواملل آزاردهنلده در مسلجد وجلود نداشلته باشلد، تمایلل بله حضلور در مسلاجد از 

1. مائده: 6.
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سلوی خداپرسلتان فزونلی خواهلد یافلت؛ به ویلژه اینکه در فضیللت اقامه نملاز جماعت، 
بلا افزایلش تعلداد نمازگلزاران، ثلواب نملاز جماعلت هلم افزایلش می یابلد و ایلن خلود 
انگیلزه ای خواهلد شلد کله نمازگزاران علالوه بر حضلور خود، دیگلران را نیز بله آمدن به 

مسلجد ترغیلب نمایند. 
مسلجد خانه خداسلت و بر طبق روایت نبوی   خانه هر مؤمن نیز هسلت: »المسلجد 
بیلت کل مؤملن« ؛1 بنابرایلن یلک مسللمان همچنلان که باید بله طهلارت و نظافت خانه 
خلود اهتملام ورزد، باید مسلاجد را نیز پاکیزه نگه دارد. بر این اسلاس الزم اسلت نخسلت 
مسلجد را از نجاسلات حفلظ نمایلد؛ زیلرا نجاسلت مانلع یلاد خلدا می شلود و سلپس بله 
تنظیلف مسلجد از کثافلات بپلردازد. منظلور از کثافلات آلودگی هایلی چلون گردوغبار و 
خاك روبله و آب دهلان اسلت کله در روایلات تأکید بسلیار بر خلودداری از قلرار دادن این 
ملوارد در مسلجد شلده اسلت. املام موسلی کاظلم  می فرماینلد: »ان الجنله و الحلور 
لتشلتاق اللی ملن یکسلح المسلاجد و یأخذ منهلا القلذی« 2 به راسلتی که بهشلت و پری 

مشلتاق کسلی هسلتند که غبلار روبی کنلد مسلجد را و خاشلاك آن را بردارد.
 غبارروبلی مسلاجد نیلز از مصادیلق زدودن کثافلات از مسلاجد اسلت کله در روایتلی بلر 
عملل بله آن تأکیلد شلده اسلت. پیامبلر اسلالم می فرماینلد: » ابنلوا المسلاجد و اخرجوا 

القمامله منهلا« 3 مسلاجد را تأسلیس کنیلد و خاك روبله را از آن هلا خلارج سلازید.

مسئولیت امام جماعت در رعایت بهداشت مسجد

از روایلات این طلور برداشلت می شلود کله اماملان جماعت مسلاجد می توانند بیشلترین 
سلهم را در حفلظ پاکیزگلی و تطهیلر و بهداشلت مسلاجد داشلته باشلند. چنان کله در 
روایتلی آملده اسلت: » پیامبلر اسلالم   روزی آثلار خللط سلینه در محلراب مسلجد 

مشلاهده کردنلد، فرمودنلد: » چله کسلی املام جماعلت این مسلجد اسلت« ؟
گفتنلد: » فالنلی «. حضلرت فرمودنلد: » ملن از اماملت عزللش کلردم«. همسلر آن املام 
جماعلت پلس از علزل شلوهرش سلؤال کلرد: چلرا پیامبلر   شلوهرم را از امامت خلع 

1.   علی  بن حسام الدین متقی، کنزالعمال، ج7، ص650.
2. محمدباقر مجلسی، بحاراالنور، ج80، ص382.

3.   علی  بن حسام الدین متقی، کنزالعمال، ج7، ص655.
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کلرد؟ ملردم گفتنلد: چلون آثلار خلط سلینه در مسلجد مالحظله کردنلد. آن خانم رفت 
و مقلداری ملاده خوشلبو آورد و بله محلراب مسلجد مالیلد. روز بعد رسلول اهلل   از آن 
مسلجد عبلور کردنلد و پرسلیدند: » چله کسلی ایلن ملاده خوشلبو را بله محلراب مالیده 
اسلت« ؟ گفتنلد: » همسلر امام جماعت سلابق که َعلزل فرمودید«. حضلرت فرمودند: »به 

خاطلر همسلرش گنلاه او را بخشلیدم و به ِسلَمت املام جماعلت بازگرداندم«.1 
 » بایلد دانسلت کله اسلتعمال عطریلات عالوه بلر جنبه شادی بخشلی و طلراوت در روان 
انسلان ها، سلبب تقویلت انگیلزه در ارتباطات انسلانی و تقویت دوسلتی ها و پیوندها میان 
افلراد جامعله می شلود؛ از ایلن نظر در روایلات می خوانیم کله پیامبر اسلالم   همواره 
قوطلی مشلک دانی داشلتند کله پلس از  وضو با دسلت مرطلوب آن را می گرفلت و هنگام 

خلروج از خانله، ملردم از بوی خلوش آن، آن حضرت را می شلناختند«.2
 بلر ایلن اسلاس گالب پاشلی و اسلتفاده از عطریلات در مسلاجد و پیشلگیری از پراکندن 
بوهلای آزاردهنلده، می توانلد در میزان اسلتقبال از مسلاجد بسلیار مؤثر باشلد. در فضای 
مسلاجد بایلد پیش بینی هلای الزم را جهلت تهویله مناسلب در نظلر گرفت. بلاب 101 از 
جللد سلوم وسائل الشلیعه که بله احادیث اهل بیلت  اختصاص دارد، باب » اسلتحباب 
بخلور بالقسلط و الملّر و اللبلان و العلود هنلدی و اسلتعمال ماءاللورد و المسلک بعلده«  
نامیلده شلده اسلت کله بر ثلواب اسلتعمال عطریلات و ملواد خوشلبوکننده بلرای مؤمن 
تأکیلد دارد؛ بنابرایلن هزینله کلردن مبالغی از وجوهلات و عایدات مسلاجد یا کمک های 
خیریله مردملی جهلت این املور نه تنها اشلکالی ندارد، بلکه بلرای تقویت جاذبه مسلاجد 
املری ضلروری اسلت. از حضلرت املام صلادق  در ایلن زمینه روایت شلده اسلت که 
فرمودنلد: » ملا انفقلت فلی  الطیلب فلیلس بسلرف« 3 آنچله در ملورد بلوی خلوش هزینه 

می کنلی، مصداق اسلراف نیسلت.

1. بدرالدین عینی، عمده القاری فی شرح صحیح بخاری، ج4، ص149.
2. محمدبن الحسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج3، ص316.

3. حسن بن فضل طبرسی، مکارم االخالق، ج1.
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ب: آسیب شناسی حوزه نرم افزاری )برنامه ها، مراسم دینی، مناسک عبادی(

1. عوامل در سطح کالن: حوزه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

1-1. حوزه فرهنگی
 دومیلن کارکلرد مهلم مسلجد کارکلرد فرهنگلی آن اسلت؛ از ایلن رو مدیلر فرهنگلی 
مسلجد بایلد بلا شناسلایی دقیق عواملل و موانع آسلیب زا در بخش فرهنگلی، به طراحی 
و برنامه ریلزی جهلت پیشلگیری و درملان سلریع آسلیب ها اقلدام نمایلد. بلا شناسلایی 
آسلیب ها و درملان آن هلا، برنامه هلای مسلجد جاذبله بیشلتری بلرای تمام اقشلار مردم 
خصوصلاً جوانلان پیلدا خواهنلد کلرد و باعلث حضلور گسلترده اقشلار مختللف ملردم 
در مسلجد خواهلد شلد. » قبلل از بیلان تفصیللی آسلیب ها بله ذکلر چنلد آسلیب مهلم 

می پردازیلم کله مدیلر فرهنگلی مسلجد بایلد بله آن هلا توجهی ویژه داشلته باشلد:

1-1-1. هدف دانستن ابزارهای تربیتی

 هلدف دانسلتن ابزارهلای تربیتلی و توقلف در روش هایی که خلود هدف نیسلتند، بلکه 
راه رسلیدن بله هلدف هسلتند؛ از قبیل هنلر و ورزش. گاه آن قلدر به ایلن برنامه ها توجه 
می شلود کله فعالیت هلای دیگلر مسلجد تحت الشلعاع قلرار می گیلرد. عللت این گونله 
افلراط و تفریط هلا فقلدان برنامله صحیلح و علدم جامع نگلری متولیان فرهنگی مسلجد 

. ست ا

1-1-2. استمرار نیافتن برنامه های فرهنگی و مقطعی بودن آن ها

 در بسلیاری از مسلجدها، برنامله هلای فرهنگی فقط در مقطعی از سلال مانند تابسلتان 
وجلود دارد و در بقیله سلال هیلچ برنامه مسلتمر و پایلداری اجرا نمی شلود . این روش به 
ضعلف برنامه هلا و فعالیت هلای فرهنگلی مسلجد و ناموفلق بلودن املور فرهنگلی منجر 

می شلود.
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1-1-3. عدم تعادل در ایجاد شور و شعور 

 شلور و شلعور در واقلع دو بلال پلرواز دانش آموزان به سلوی قلله هدایت و تربیت هسلتند 
کله بلدون داشلتن هلر کلدام از این دو بلال، نمی توان به مقصد رسلید. شلور بدون شلعور 

بی فایلده اسلت و به فعللی مثبلت نمی انجامد.

1-1-4. گرفتار شدن در دام کمیت گرایی

تعلداد  را  طرح هلا  و  برنامه هلا  موفقیلت  ملالك  فرهنگلی  مسلئوالن  از  بسلیاری   
شلرکت کنندگان می داننلد؛ للذا اکثلر مربیلان مسلجدی و گرداننلدگان املور فرهنگلی، 
در گزارش هلای خلود بیشلتر بله ثبلت آملار و ارقلام و تظاهلر بله پررونق بلودن کالس ها 
می پردازنلد؛ درحالی کله نلگاه اسلالم بله تربیلت افلراد مؤملن نگاهلی کیفلی و ارزشلی 
اسلت. قلرآن کریلم در ایلن بلاره می فرمایلد: » َکم ِمّلن فَِئٍه َقلِیلَلٍه َغلََبلْت فَِئًه َکِثیلَرًه«  چه 
بسلیارند گروه هلای انلدك کله بله اذن خداوند بلر گروه هلای پرجمعیت غالب می شلوند. 
همچنیلن در نلگاه قلرآن، آنچله باعلث پیلروزی مؤمنلان می شلود، تعلداد آن ها نیسلت، 
نُکلْم ِعْشلُروَن  بلکله اراده و مقاوملت آنلان اسلت. قلرآن کریلم می فرمایلد: » إِن یَُکلن ِمّ
لَن الَِّذیَن َکَفُرواْ«  اگر بیسلت  َئلٌه یَْغلُِبلواْ أَلًْفلا ِمّ نُکلم ِمّ َصابِلُروَن یَْغلُِبلواْ ِمَئَتْیلِن َو إِن یَُکلن ِمّ
نفلر از شلما صابلر باشلند، بلر دویسلت نفلر غلبله می کنند و اگلر صد نفر باشلند بلر هزار 

نفلر غلبله خواهنلد کرد.

1-1-5. داشتن نگاه اقتصادی به فعالیت های فرهنگی« 1

یکلی از آسلیب های مهلم در حلوزه فرهنگی، داشلتن نگاهلی صرفاً مبتنی بلر درآمدزایی 
و کسلب سلود توسلط برخلی از مجریلان برنامه هلای فرهنگلی اسلت. هرچنلد تأمیلن 
بخشلی از ایلن برنامه هلا نیازمنلد اعتبلار و تأمیلن منابع مالی اسلت، این مسلئله نباید به 
اصلل و هلدف اول تبدیلل شلود؛ چراکله کار فرهنگلی بلا نگاه ملادی هیلچ گاه قابل جمع 

نیسلت و موفقیلت و نتیجله  خاصلی بلرای آن نمی تلوان انتظار داشلت. 

1. سلایت سلایت حوزه نلت، پایلگاه اطالع رسلانی حلوزه، منبلع: پایلگاه مسلجد، آسیب شناسلی مدیریلت فرهنگلی مسلجد، تاریلخ دریافت: 
 .1393/10/20
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1-1-6. نبود امکانات مناسب فرهنگی، رفاهی، تأسیساتی در سطح مساجد کشور 

 از تعلداد هفتادهلزار مسلجد کشلور تنهلا تعلداد اندکلی و تقریبلاً سله درصلد دارای 
امکانات مناسلب فرهنگی، رفاهی و تأسیسلاتی هسلتند. بیشلتر مسلاجد تنها دارای یک 
شبسلتان کوچلک و سیسلتم نظافلت و آبدارخانله هسلتند. اگلر نگاهی به آملار مراجعان 
بله مسلاجدی کله دارای امکانلات فرهنگی، کتابخانله، سلالن مطالعه، کانلون فرهنگی و 
پارکینلگ و سلالن جلسلات و کالس هلای آموزشلی هسلتند و مسلاجدی کله فاقلد این 
امکانات انلد بیندازیلم، درخواهیلم یافلت کله از مسلاجد فاقلد امکانات اسلتقبال کمتری 
می شلود؛ بله همیلن دلیلل شایسلته اسلت در طراحلی جدیلد بلرای سلاخت مسلاجد، 

امکانلات جنبلی مدنظلر قلرار گیرد.

1-1-7. استفاده نکردن از تجهیزات فرهنگی، هنری، رایانه ای و نرم افزاری رایج روز 

 بلا وجلود گسلترش روزافلزون تکنوللوژی و فلن اطالع رسلانی در جامعله جهانی و بسلط 
و گسلترش ایلن پدیلده، ملا نتوانسلته ایم یکلی از کارکردهلای مهلم مسلاجد را کله از 
گذشلته های دور اطالع رسلانی بلوده اسلت، )وجلود منلاره و ملؤذن و گلدسلته مؤیلد 
ایلن ادعاسلت(، بازسلازی و بازیابلی نمایلم. ایجاد سلازوکاری مناسلب جهلت احیای این 
کارکلرد مهلم، می توانلد زمینه سلاز اطالع رسلانی دقیلق از برنامه ها و فعالیت هلای دینی 
در ارتبلاط و تعاملل بیلن مسلاجد کشلور باشلد. اگرچله تاکنلون چندیلن طلرح جهلت 
تجهیلز مسلاجد کشلور بله رایانله و اینترانت انجلام گرفته و یلا در حال اجراسلت، با توجه 
به گسلتردگی مسلاجد، تسلریع و بسلط طرح های مشلابه و حتلی کامل تلر از آن ضروری 
اسلت. بلا توجله بله اینکله یکلی از وظایلف مسلاجد تبلیلغ و اطالع رسلانی دربلاره املور 
دینلی اسلت، اسلتفاده از تجهیلزات نویلن و فناوری هلای روز جهت کاربردی کلردن این 

مهلم ضلروری بله نظر می رسلد.

1-2. آسیب شناسی هیئت های مذهبی جوانان

1-2-1. » مداح محلوری و الگوبلرداری از افلرادی کله متولی اداره هیئت هسلتند و گاهی 
شایسلته الگوبرداری نیستند؛
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1-2-2. نداشتن برنامه سخنرانی و بیان معارف دینی؛
 1-2-3. گرفتارشدن آسان تر در دام مراد و مریدبازی؛

1-2-4. طوالنلی شلدن برنامه هلای علزاداری و جشلن ها به شلکلی که حلال معنوی اش 
کم شلود؛

1-2-5. کم توجهی به ارتباط با مساجد و نمازهای جماعت و جمعه؛
1-2-6. کمرنلگ بلودن مباحلث مرتبلط با حراسلت از دسلتاوردهای نظام و بزرگداشلت 

مناسلبت های انقلالب؛
1-2-7. کم توجهی به مسائل اخالقی و تربیتی مهره های کلیدی و اثرگذار در هیئت؛

1-2-8. ورود بدعت هلا و مسلائل غیرواقعلی بله مضامیلن شلعری در مدیحه سلرایی و 
مرثیه خوانی هلا«.1

1-3. آسیب شناسی برنامه های اوقات فراغت مساجد
 1-3-1. علدم تطابلق عملیاتلی بیلن برنامه هلای مسلاجد و نیازهلای مخاطلب، به ویلژه 

جوانلان؛
1-3-2. نبود نظم و انسجام بین دستگاه های متولی برنامه ریزی؛ 

1-3-3. اسلتفاده از تریبلون فرهنگی بلرای اهداف غیرفرهنگی و علدم توجه به انتظارات 
خانواده هلا؛

1-3-4. به کارگیلری مربیلان کم تجربله بلرای آملوزش در برنامه هلای اوقلات فراغلت 
مسلاجد؛

1-3-5. عدم فرهنگ سازی و اطالع رسانی دقیق در مورد برنامه های اوقات فراغت؛
 1-3-6. نبود جاذبه در وسعت و فضای فیزیکی مسجد؛

1-3-7. کم توجهلی و علدم تجهیلز مسلاجد بله سیسلتم های سرمایشلی و گرمایشلی و 
بهداشلت مسلجد. توجله مناسلب بله این عواملل خلود زمینه سلاز جاذبه مندی مسلجد 

. ست ا
1-3-8. برنامه هلای اوقلات فراغلت در دوره خلاص و به صلورت مقطعی برگزار می شلوند 

1. شهرام نجاتی، رسالت ناتمام، ص166-165.
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و تمام ایام سلال را پوشلش نمی دهند و مسلتمر نیسلتند؛
1-3-9. برنامه هلای اوقلات فراغلت بلدون درنظرگرفتلن دسلته بندی گروه هلای سلنی 
برگلزار می شلود و افلرادی کله در ایلن دوره هلا شلرکت می کننلد، از نظلر سن وسلال در 
یلک گلروه نیسلتند و بالطبلع از نظلر هلوش و اسلتعداد و توانایلی یادگیلری نیلز بلا هلم 
متفاوت انلد. ایلن مسلئله باعلث عدم بهره وری مناسلب از محتلوای کالس هلا و در نتیجه 

ناخرسلندی شلرکت کنندگان می شلود؛
1-3-10. کمیلت و کیفیت نامناسلب برنامه های آموزشلی و نیز ارائله مباحث غیرمرتبط 
و غیرتخصصلی بلرای شلرکت کنندگان در ایلن دوره هلا، از جملله ملواردی اسلت کله از 

سلوی کارشناسلان، آسلیب برنامه هلای اوقات فراغت مسلاجد عنوان شلده اسلت.

1-4. آسیب شناسی کار فرهنگی در مساجد
 جدی تریلن آسلیب فلراروی متولیلان امور فرهنگی در مسلجد و سلایر بخش های جانبی 
آن، نپرداختلن بله نقلد عملکلرد گذشلته و ارزیابلی نکلردن نتایلج حاصلل از برنامه های 
انجام شلده در مسلجد اسلت. بلا توجله بله اثرگلذاری مسلجد در شلکل گیری شلخصیت 
جوانلان، بسلیاری ضروری اسلت کله به این مسلئله نگاه کارشناسلانه ای صلورت گیرد تا 
جریان هلای فرهنگلی بله رشلد و تعالی و پویایلی الزم برسلند و از ایجاد بدعلت و انحراف 

در مسلیر دعلوت بله دین خلدا جلوگیلری به  عملل آید.
 الزم اسلت قبل از برشلمردن آسلیب های موجود در این بخش، تعریف مشلخصی از » کار 
فرهنگلی«  داشلته باشلیم تا بله تبع آن بهتلر بتوانیم به بررسلی کارکرد فرهنگی مسلجد 
بپردازیلم. هلدف از انجلام کار فرهنگلی در مسلجد ایلن اسلت کله بتوانیلم خواسلته ها و 
تمایلالت و باورهلای انسلان ها را از گرایلش بله مادیلات بله سلوی معنویات تغییلر دهیم 
و جامعله ای بلا انسلان هایی متعاللی، کمال طللب، عدالت جلو و آزادی خلواه بپرورانیلم. 
متأسلفانه در اکثلر مسلاجد کشلور کار فرهنگلی ترکیبلی اسلت از برنامه هلای هنلری، 
آموزشلی، عبادی و گرامیداشلت مناسلبت های مذهبی که در قالب کلیشله هایی یکسلان 
انجلام می گیلرد. اگرچله ایلن برنامه هلا الزم اند، وللی یکنواختلی و تکرار، منجر بله تغییر 
در » جهان بینلی«  و » ایدئوللوژی«  و سلازندگی ابعاد وجودی انسلان ها نمی شلود؛ بنابراین 
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کارهلای فرهنگلی مسلجد بایلد به گونله ای برنامه ریلزی شلوند کله بتوانند انسلان هایی 
مکتبلی پلرورش دهنلد تا بله اهلداف تربیتی مدنظلِر جامعه اسلالمی دسلت یابیم. 

یکلی از کامل تریلن تعاریفلی کله از کار فرهنگلی اصیلل در مسلجد ارائله شلده، تعریفی 
اسلت کله حجت االسلالم نجاتلی در » کتلاب رسلالت«  ناتملام مطلرح کرده اند. ذیلاًل این 
تعریلف را ملورد مداقه قرار می دهیم و با بررسلی آن،به آسلیب های وارده بلر کار فرهنگی 
مسلجد می پردازیلم. ایشلان در کتلاب خلود کار فرهنگلی را این گونه تعریف کرده اسلت: 
» کار فرهنگلی اصیلل در مسلجد شلامل مجموعه برنامه هلای تربیتی هدفمنلد، ابزارمند 
و روشلمند اسلت که به طور مداوم و توسلط کادر مربیگری متعهد و مسلئول در راسلتای 

رشلد و تعاللی متربیان صلورت می پذیرد«.1
 » اثلر کارکلرد فرهنگلی مسلجد در شلیوه زندگلی افلراد به گونله ای اسلت کله حتلی 
رفت و آملد بله مسلجد باعث تغییلر و دگرگونی هایلی در ابعلاد شلخصیتی و فرهنگی فرد 
شلده و از ایلن فوایلد می تلوان بله عنلوان شلاخصه های فرهنگی تربیتی مسلجد نلام برد. 
ایلن هشلت اثلر کله در روایتلی از ملوالی متقیلان حضرت علی  اسلتنباط می شلود، 

از: عبارت انلد 
1. یافتن برادر ایمانی که در مسیر خدا یاری اش کند؛ �
2. یافتن علم و دانش نو و تازه؛ �
3. فهم و درك آیه ای از آیات قرآن؛ �
4. شنیدن سخنی که او را به هدایت رهنمون سازد؛ �
5. رحمتی که انتظار آن را از خداوند می کشد؛ �
6. سخنی که او را از گمراهی نجات دهد؛ �
7. ترك گناه به واسطه ترس از خدا و رفت و آمد به مسجد؛ �
� 

8. ترك گناه به جهت حیا از برادران ایمانی خود در مسجد«.2
 ذیلاًل بله آسلیب هایی کله در جریلان کار فرهنگلی مسلاجد گریبان گیلر متولیلان املور 

می  شلود و رونلد اجلرای آن را کنلد می نمایلد، می پردازیلم:

1. همان، ص24-23.

2. همان، ص36-31.
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1-4-1. افراط و تفریط محتوایی و موضوعی در امور فرهنگی

 در بخلش فرهنگلی بعضلی از مسلاجد بله دلیلل غلبله تفکلر نخبه پلروری، فقلط درباره 
یکلی از املور فرهنگلی فعالیلت می شلود؛ بلرای نمونله فعالیت هایلی ماننلد مداحلی یلا 
قرائلت قلرآن و بله بخش هلای هنلری یا ورزشلی یا آملوزش احلکام و اخالق بهایلی داده 

نمی شلود.

1-4-2. برگزاری و اجرای طرح و برنامه های تک بعدی در درازمدت

 در بسلیاری از مسلاجد کار فرهنگلی یعنلی خوانلدن چنلد آیله از قلرآن بعلد از نمازهای 
جماعلت و یلا هفتله ای یلک بار جلسله مذهبی دعلا و یا مطرح کلردن مسلئله ای از احکام 
بعلد از نمازهلای واجلب. حلال آنکله کار فرهنگلی بایلد منجلر به رشلد و شلکوفایی همه 
ابعلاد وجلودی انسلان شلود و ایلن تربیلت بلا آملوزش اخلالق، احلکام، اعتقلادات، هنر، 

ورزش، مسلائل مذهبلی و دینلی صلورت پذیرد.

1-4-3. تغییر برنامه های متربّیان با تغییر مربی فرهنگی مسجد

 اگلر مربلی بله هلر دلیلل، دیگر قلادر به هملکاری با مسلجد نباشلد، تملام کالس های او 
منحلل می شلود و مدیلر فرهنگلی مسلجد بله  جای حل مشلکل، صلورت مسلئله را پاك 
می کنلد. )یعنلی کادر مربیگلری را مرتبلاً تغییلر می دهنلد، وللی حاضلر بله جایگزینلی 

مربلی در رشلته های قبللی نیسلتند(

1-4-4. طراحی برنامه های فرهنگی روبنایی و ظاهری بدون درنظرگرفتن محتوا

 بعضلی از متولیلان املور فرهنگلی، کیفیلت را فلدای کمیلت کلرده، بلا اعملال ظاهری، 
متربیلان را گرفتلار سلطحی نگری می کننلد و فرصلت تغییلر جهلت در زندگی فلردی را 

از آن هلا سللب و آنلان را دچلار عوام زدگلی می نماینلد.

1-4-5. توجه نکردن به لذت معنوی واقعی در برنامه های فرهنگی

 مربلی فرهنگلی مسلجد بایلد در برنامه هایلی کله بلرای متربیلان در نظلر می گیلرد، بله 
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روحیله و توانایی هلای آن هلا توجه نماید و هیچ گاه جلسلات سلخنرانی را بعلد از برنامه های 
ورزشلی یلا بدنلی سلخت قلرار ندهد تلا موجب کسلالت یلا بی انگیزگلی متربّی شلود.

1-4-6. میدان ندادن به مراد و مریدبازی در فعالیت های فرهنگی مسجد

 مربلی مسلجد بایلد خلود را وسلیله ای بلرای نزدیک تلر شلدن متربلی بله خلدا و اهلل 
بیلت بدانلد، نله اینکله از خود قهرمان و اسلطوره بسلازد. ملراد و مریدبلازی منجر به 
تبعیلت کورکورانله از مربلی می شلود و او را از خودسلازی و یافتلن راه حلق بلاز ملی دارد.

1-4-7. عدم تعادل در ایجاد شور و شعور در جریان اداره امور

 شلور بلا محبلت و ملؤدت هملراه اسلت؛ عنصلر شلور در افلراد بلدون بصیرت بله انحراف 
کشلیده شلده، باعلث به وجودآملدن اعتقلادات خرافلی و بدعلت در جامعه می شلود؛ لذا 
مربیلان مسلجد بلرای تعادل بخشلی بله املر تربیلت، بایلد به گونله ای عملل نماینلد کله 
عنصلر شلور بلا شلعور و درك دینلی تلوأم گلردد تلا موجلب هدایت انسلان شلود؛ یعنی 
» شلور و شلعور«  و یلا هملان » عشلق و بصیلرت« ، عناصلر تربیتلی مؤثلر در جریلان کار 

فرهنگلی مسلاجدند کله بلدون توجله بله آن ها بله سلرمنزل مقصلود نخواهیم رسلید. 

1-4-8. کم توجهی به اهداف کار فرهنگی 

 مربلی فرهنگلی در طلول فراینلد تربیلت باید بداند کله در چه مرحلله ای از تربیت متربی 
قلرار دارد و در تملام طلول مسلیر، ارتبلاط متربلی بلا مسلجد قطلع نشلود؛ بلرای مثلال 
متربلی ای کله عضلو انجملن اسلالمی اسلت، ولی در نملاز جماعت شلرکت نمی کنلد و یا 
در بخش هلای مختلف فرهنگی مسلجد فعال اسلت، ولی در جلسلات وعلظ حضور ندارد، 

دچلار نوعلی آسلیب در رشلد فرهنگی و تربیتی شلده اسلت.

1-4-9. به کار نگرفتن ابزارهای مناسب کار فرهنگی

 در بعضلی از مسلاجد فقلط از ابزارهلای معنلوی ماننلد اذان گویلی، مکّبلری و قرائلت 
دعاهلای بیلن نمازهلا بلرای جلذب و تربیلت افلراد اسلتفاده می کنند یلا در بعضلی دیگر 
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فقلط از طریلق دعلوت مذهبلی به املر تربیت و جذب جوانلان می پردازنلد؛ در صورتی  که 
می تواننلد از ابزارهلای هنری، ورزشلی، آموزشلی برای جلذب بهتر آن ها اسلتفاده کنند.

1-4-10. ترجیح ندادن مسجد بر فرهنگ سرا، باشگاه ورزشی و مؤسسات آموزشی

 مربلی فرهنگلی مسلجد بایلد بتوانلد از ابلزار فرهنلگ، هنلر و ورزش بلرای شلکوفایی 
اسلتعدادهای جوانلان و نوجوانلان در ایلن زمینه ها اسلتفاده کنلد و با اسلتفاده از این ابزار 

در مسلجد، مانلع حضلور جوانلان در محیط هلای نامناسلب شلود. 

1-4-11.عدم تربیت و هدایت افراد به معنای واقعی

 مربلی بایلد افلرادی پویلا و اثرگلذار تربیلت کنلد تا در ایجلاد یلک جامعه صاللح، مفید و 
مؤثر باشلند.

1-4-12. نحوه مواجهه متولیان امور فرهنگی مساجد با مقوله سیاست

 متولیلان املور فرهنگلی مسلجد نباید از شلعار » سیاسلت ما عیلن دیانت ماسلت«  غافل 
شلوند؛ اما مسلجد جای سیاسلت ورزی اسلت نه سیاسلت بازی؛ لذا باید بر اسلاس مصالح 
جامعله اسلالمی موضلع مناسلبی اتخلاذ نملود و از تبدیلل شلدن مسلجد به یلک پایگاه 

حزبلی جلوگیلری شلود تا مبلادا نقلش و جایگاه اصلی مسلجد کمرنگ شلود.

1-4-13. داشتن نگاه اقتصادی به کار فرهنگی

 مربیلان فرهنگلی مسلجد بایلد ترتیبلی اتخلاذ نمایند کله به طلور غیرمسلتقیم نیازهای 
ماللی مسلجد را از محلل خودیلاری مسلجدروندگان یلا متربیلان تأمیلن کنند، نله اینکه 

املور فرهنگلی را فلدای طرح هلای درآملدزای اقتصلادی نمایند.

1-4-14. عدم ارتقای علمی و فرهنگی مربی

 مربلی مسلجدی بایلد در جهلت رشلد و بالندگلی، آگاهلی علملی، فرهنگلی، معنلوی و 
بصیرتلی خلود بکوشلد تلا الگلوی مناسلبی بلرای متربیان مسلجدی باشلد.
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1-4-15. گرفتارشدن در دام کمیت گرایی

 بعضلی از مربیلان فرهنگلی، مالك موفقیت طلرح و برنامه های خود را در میلزان و تعداد افراد 
شلرکت کننده در کالس هلا و برنامه های آموزشلی می داننلد و از نگاه کیفی و ارزشلی به افراد 
غفللت می کننلد و از اهلداف فرایند تربیتی و فرهنگی ایلده آل که پرورش انسلان های فکور و 

اندیشلمند، شلجاع و دلیر، پاسلدار دین و نظام اسالمی اسلت، دور می شوند.

1-4-16.کمرنگ شدن نقش مدیریتی امام جماعت در جریان کار فرهنگی

 روحانیلان در واقلع محلور حرکلت و مرکز تصمیم گیلری جریان کار فرهنگی در مسلجد 
هسلتند؛ بنابرایلن کمرنلگ شلدن نقلش املام جماعلت، یلک آسلیب بلزرگ در کارکرد 
فرهنگلی مسلجد محسلوب می شلود. این آسلیب یلا از ناحیه اماملان جماعتی اسلت که 
جوانلان را بله حلال خلود رهلا می کننلد و یلا از ناحیله متولیان املور فرهنگی مسلجدی 

اسلت کله حضلور روحانلی را مانلع اسلتقالل خلود می پندارند.

1-4-17. تربیـت نشـدن مربـی فرهنگـی از بیـن طـالب جـوان و مسـتعد بـرای مربیگـری در 

مسجد

 می تلوان از طلالب جلوان و عالقه منلد بلرای مربیگلری املور فرهنگلی اسلتفاده نمود تا 
بدین وسلیله شلکاف بیلن روحانلی و جوانان مسلجدی پر شلود.

1-4-18. نیمه تمام ماندن کار فرهنگی و حاصل نشدن نتیجه

 کار فرهنگلی را نیمله کاره رهلا کلردن یکلی دیگلر از آسلیب های کار فرهنگلی اسلت که 
معملوالً از ناحیله مربلی ایجلاد می شلود؛ للذا مربی نبایلد نگاه فصللی و یلا دوره ای به کار 

داشلته باشد.

1-4-19. افراط در برپایی جلسات عزاداری و سینه زنی

 » هیئتلی شلدن«  مراسلم عزاداری در بعضی از مسلاجد و مجموعه هلای فرهنگی و دینی 
بلرای جلذب جوانلان و نوجوانان و شلورمندی هیئت هلای مذهبی، به تنهایلی برای حفظ 
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و حراسلت ارزش هلا و مبانلی دینلی اسلالم کافی نیسلت؛ به عبلارت دیگر بلا گریه کردن 
و سلینه زنی نمی تلوان بله فهلم و بصیلرت دینی و شلناخت روح حماسلی جریلان کربال و 

شلهادت امیرالمؤمنیلن   پلی برد.

1-4-20. حضور نداشـتن افراِد محوری و هدایت گر و یا ناظران قوی در روند اجرای امور

 بلرای کار فرهنگلی وجلود یلک محلور مولّلد به منظلور جهت دهی بله کار و چنلد بازوی 
قلوی در راسلتای حرکلت محور مورد نیاز اسلت تلا از پراکندگی و یکنواختلی کار و عقیم 

مانلدن رونلد اجلرای املور جلوگیری به  عملل آید.

1-4-21. مخـدوش شـدن کار فرهنگـی بـه دلیـل آفت هـای » علم زدگـی« ، » مدرک زدگـی« ، 

»هنرزدگـی«  و امثـال آن

1-4-22. اسـتفاده از مربیـان کم تجربـه، انس نداشـتن با قـرآن، بی نظمی در زمان بنـدی و اجرای 

برنامه هـای فرهنگی

1-4-23. ضرورت نپرداختن متولیان امور فرهنگی مساجد به مسائل حاشیه ای

1-4-24. نبود اتاق فکر فعال در مساجد در زمینه امور فرهنگی

 ایجلاد فضلای مناسلب بلرای تبلادل تجربیلات مسلاجد فعلال وتشلکیل اتاق فکلر برای 
نظریه پلردازی پیراملون کار فرهنگلی در مسلاجد ضلروری اسلت.

1-4-25. سـاخت مراکـز متعـدد فرهنگـی هنری بـه جای تقویت و گسـترش فضـای فرهنگی 

و هنری مسـاجد 

 اگلر نگاهلی بله عملکلرد مسلجد در صلدر اسلالم بیندازیلم، درمی یابیلم کله رسلول 
خلدا    مسلجد را محلور بسلیاری از کارهلای تبلیغلی، فرهنگلی، آموزشلی، قضایی و 
نظاملی قلرار داده بلود. ایلن مسلئله بلرای نشلان دادن اهمیلت و جایلگاه مسلجد در بین 
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مسللمانان بلوده اسلت. پیامبلر اعظلم   مسلجد را بله دیلد یلک پدیلده جغرافیایی و 
مکانلی نمی نگریسلت؛ بلکله اندیشله ای بسلیار فراتلر و باالتلر از دیدگاهلی صرفلاً مکانی 
بله آن داشلت. در حلال حاضلر توسلط نهادهلا و دسلتگاه های اجرایلی، مراکلز متعلددی 
از پایگاه هلای فرهنگلی و دینلی در سلطح کشلور راه انلدازی شلده کله توجه بسلیاری از 
جوانلان را بله خلود جللب نملوده اسلت. نمونله بلارز آن، فرهنگ سلراها و مجتمع هلای 
فرهنگلی و هنلری هسلتند. در واقلع بله جای اینکله این حواشلی و برنامه هلای جنبی در 
مسلاجد طراحی شلود و وابسلته به آن گردد و این مراکز در دل مسلاجد تعبیه و سلاخته 
شلوند، مسلاجد در داخلل ایلن اماکلن تعبیله شلده و اسلتقرار یافته اسلت و این مسلئله 
موجلب شلده اسلت ایلن مراکلز رقیبلی بلرای مسلاجد واقلع شلوند. ایلن مراکز بلا توجه 
بله امکانلات و اعتبلارات و نیروهلای انسلانی آموزش دیلده ای کله دارند، بله راحتی جای 

مسلاجد را گرفته انلد.
 در گذشلته مراکلز فرهنگلی و آموزشلی مانند کتابخانه، مدرسله، مکتب خانه و دانشلگاه، 
اول در مسلجد شلکل گرفته و سلاماندهی می شلدند و هرگاه مسلجد به دالیلی همچون 
افزایش جمعیت و بیشلتر شلدن متقاضیان، گنجایش الزم را نداشلت، این مراکز فرهنگی 
و آموزشلی در کنلار مسلجد به طور مسلتقل مسلتقر می شلدند؛ بله عبارت دیگر مسلجد 
پیش قلراول و پیشلتاز در تأسلیس و راه انلدازی مراکلز فرهنگی و هنری جدید بوده اسلت 
و تماملی ایلن مراکلز، مکملل و اجلزا و عناصر وابسلته به مسلجد محسلوب می شلدند؛ نه 

اینکله ماننلد مراکلز فرهنگی فعلی، مسلجدها وابسلته به آن ها باشلند.

1-5. آسیب های آموزشی- تربیتی مساجد
 یکلی از کارکردهلای اصللی مسلجد، در حلوزه آملوزش و تربیلت اسلت. همان طلور کله 
می دانیلم، از گذشلته های دور علملا و دانشلمندان در مسلاجد علالوه بلر آملوزش قرآن، 
بله آملوزش مباحلث دینلی، فقهلی، ادبلی، حکملت و موعظله می پرداختند. با تأسلیس 
مدرسله در کنلار مسلاجد و بعدها بلا ایجاد حلقه هلای درس و آموزش در مسلاجد جامع، 
حلوزه تعلیلم و تربیلت از لحلاظ تنلوع مباحلث گسلترده تر شلد. کم کلم دانشلکده های 
عموملی یا مسلاجد آموزشلی در کنلار بیت الحکمله و کتابخانه ها دائلر گردیدند و درخت 
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دانلِش مشلتاقان عللم و معرفلت در ایلن حوزه هلای علملی در رونلد دانش انلدوزی به بار 
می نشسلت. 

 هم اکنلون در عصلر پیشلرفت تکنوللوژی و عللوم جدیلد و فناوری هلای نویلن، ارتبلاط 
فرهنگ های متفاوت با فرهنگ ایرانی اسلالمی، ورود اندیشله ها و اعتقادات غیراسلالمی، 
توسلعه روزافلزون وسلایل ارتبلاط جمعلی از جملله ماهلواره و اینترنت، مراکز سلرگرمی 
)مراکلز تفریحلی، فرهنگلی، آموزشلی و ورزشلی( و بسلیاری از عواملل دیگلر منجلر بله 
کمرنلگ شلدن نقلش و رسلالت مسلجد در شلکل گیری اندیشله ها و شلخصیت جوانلان 
شلده اسلت.عواملی کله برخلی از آن هلا را برشلمردیم، منجلر بله بلروز آسلیب هایی بله 

مسلجد در زمینله آموزشلی و تربیتلی شلده اسلت کله مهم تریلن آن هلا عبارت انلد از:
1-5-1. » بی برنامگی و عدم نظارت بر فعالیت های آموزشی-تربیتی مسجد؛

1-5-2. کمبلود امکانلات فرهنگلی و آموزشلی و فقلدان ابزارهلای رایانله ای و نرم افزاری 
روز؛

1-5-3. کمرنگ شدن فعالیت های مسجد در تعلیم و تربیت دینی؛
1-5-4. نداشلتن تبلیغلات روشلمند دینلی و اسلتفاده نکلردن از ابزارهلای تبلیغاتلی 

مناسلب؛
1-5-5. عدم ارتباط مسجد با آموزش وپرورش و مرکزهای آموزشی و فرهنگی دیگر؛

1-5-6. نبود برنامه خاص آموزشی برای کودکان و نوجوانان در اکثر مسجدها؛
1-5-7. مقدم داشتن آموزِش علوم دیگر بر آموزش احکام دین در برخی مسجدها؛

1-5-8. سلاخت مراکلز متعلدد فرهنگلی به جلای تقویت و گسلترش فضلای فرهنگی و 
هنری مسلجد؛

1-5-9. فعال نبودن کتابخانه بیشتر مسجدها و عدم تقویت آن ها؛
1-5-10. تعلدد مراکلز تصمیم گیلری کله موجلب بلروز مشلکالت زیلادی در همله 

می شلود؛ مسلجدها  فرهنگلی  زمینه هلای 
1-5-11. اسلتفاده نکردن از ابزارهای تشلویقی، مانند دادن هدایا در برگزاری مسلابقات 

قرآنی، سلرود، تواشیح؛
1-5-12. کمبلود فضلای مسلجد بلرای آملوزش و برگلزاری کالس هلا و مزاحملت آن با 
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برنامه هلای عبلادی؛
1-5-13. فعلال نبلودن مسلجد در زمینه هلای آموزشلی و تربیتلی، به خصلوص در فصل 

تابسلتان و اوقلات فراغلت جوانان؛
1-5-14. عدم همکاری خادم مسجد با مسئولین آموزشی تربیتی مسجد؛

1-5-15. عدم استمرار برنامه های آموزشی تربیتی؛
1-5-16. کمبلود بودجله و مشلکالت ماللی جهلت برگلزاری و توسلعه فعالیت هلای 

آموزشلی؛
1-5-17. توجله بیشلتر بله تلالوت و فنلون قرائلت و حفظ قلرآن و کم توجهی بله برگزار 

کلردن جلسله های تفسلیر قلرآن و مفاهیلم آن و اخالق؛
1-5-18. علدم ارزیابلی ماهانله یلا سلاالنه آموزشلی-تربیتی مسلجد توسلط مدیریلت 

فرهنگلی مسلجد؛
1-5-19. جریان هلای فکلری ضّددیلن مثل سکوالریسلم و لیبرالیسلم که دیلن را عامل 

مخلدر و افلراد دینلدار را مرتجع معرفلی می کنند؛
1-5-20. ضعلف علملی مدیریلت فرهنگلی مسلجد در مسلائل آموزشلی تربیتلی و عدم 

آشلنایی با روش هلای آموزشلی-تربیتی؛
1-5-21. عدم تجهیز مسجد به شبکه اینترنتی و نبود سامانه اطالع رسانی«.1

 بلا توجله بله معرفی موارد آسلیب زا و بخش هلای آسلیب دیده در حوزه آملوزش و تربیت 
و اعلالم راهکارهایلی در خصلوص ترمیلم بعضلی از ایلن بخش هلا، می تلوان به طورکللی 
این گونله نتیجه گیلری کلرد: آملوزش نیلروی انسلانی فعلال مسلاجد در زمینه هلای 
الزم، اسلتفاده از طلبه هلای خوش فکلر و خلالق و تحصیل کلرده، ایجلاد هماهنگلی بیلن 
مسلاجد بلا آموزش وپلرورش و آملوزش  عاللی بلرای تولیلد طرح هلا و برنامه هلای خلاص 
آموزشلی و فرهنگلی در همله مسلاجد هملراه بلا به کارگرفتن نیروی انسلانی ایلن مراکز، 
اسلتمرار برنامه هلای آموزشلی-تربیتی در مسلاجد، اختصلاص تسلهیالت مالی از سلوی 
نهادهلای دولتلی و مشلارکت های مردملی، همکاری اعضلای مؤثر در مسلاجد با یکدیگر، 
هماهنگلی بیلن مراکلز تصمیم گیرنلده در امور فرهنگی مسلاجد، ایجاد سلایت و شلبکه 

1. سایت حوزه نت، پایگاه اطالع رسانی حوزه، آسیب شناسی مدیریت فرهنگی مسجد، تاریخ دریافت: 1393/10/22.
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اینترنلت و هوشلمند نملودن مسلاجد، می توانلد ازجملله راه هلای بهبلود و درملان ایلن 
نواحلی آسلیب دیده مسلجد باشلد.

1-6. آسیب شناسی امور تبلیغی
 مسلجد یلک نهلاد دینی در جامعه اسلالمی اسلت کله بایلد آداب مذهبی و شلعائر دینی 
در آن هلر روز از سلوی دینلداران بله منّصه ظهور برسلد. برپایی نمازهلای واجب پنج گانه 
بله جماعلت، نمازهلای مسلتحبی، نملاز اعیلاد، نملاز آیلات، نماز مّیلت و نملاز جمعه در 
مسلجد و همچنیلن پخلش اذان از گلدسلته های مسلجد کله نشلانه دعوت بله حضور در 
صفلوف نملاز اسلت، هملراه بلا جمع شلدن ملردم بلرای ابلراز بندگلی در پیشلگاه خالق 
یکتلا در خانله او، از جملله آداب و عبلادات دینلی بله  شلمار می آینلد کله می توان سلنت 

اعتلکاف را نیلز به آن هلا افزود.
 یکلی از کارکردهلای مهلم مسلاجد، تبلیغ دین و ایلراد خطبه های تبلیغلی و ابالغ احکام 
مهلم دیلن )احلکام فلردی و اجتماعلی( اسلت؛ به طوری کله می تلوان مسلاجد راکانلون 
تبلیغلات اسلالمی و بزرگ تریلن مکان مبلغان مسللمان دانسلت. سلّنت وعلظ و خطابه از 
زملان رسلول گراملی اسلالم  متلداول بلود و ایشلان در خطبه هایشلان با پنلد و اندرز 
و طلرح مطاللب حکمت آمیلز، ذهلن مسللمانان را آماده هدایلت می کردند. این سلنت از 
زملان پیامبلر   تاکنون در مسلاجد جاری اسلت، به طلوری  که ائمه جماعلات، علمای 
دیلن و سلخنرانان در خطبه هایشلان از ایلن سلنت پیامبلران تبعیت می کننلد و می توان 
گفلت وعلظ از پایدارتریلن کارکردهلای مسلاجد در طلول تاریلخ اسلالم از صلدر اسلالم 

تاکنلون بوده اسلت.
 در ایلن بخلش مهم تریلن آسلیب های املور تبلیغلی در مسلاجد به صورت اجماللی بیان 

می شلود: 
1-6-1. » عدم برنامه ریزی و نامنظم و ناهدفمند بودن برنامه های تبلیغی در مسجد؛

1-6-2. عدم استمرار برنامه های تبلیغی در طی سال؛
1-6-3. کمبود امکانات تبلیغی برای برنامه های تبلیغی در مسجد؛

1-6-4. عدم کنترل و نظارت بر نحوه اجرای برنامه های تبلیغی در مسجد؛
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1-6-5. علدم ارتبلاط دوسلتانه اماملان جماعت با جوانلان و ناآگاهی از مشلکالت روحی 
روانی؛ و 

1-6-6. مطابقت نکردن اعمال و رفتار بعضی مبلّغان با گفتار و کالم آن ها؛
1-6-7. عدم پاسخ مناسب و قانع کننده در برابر پرسش های جوانان؛

1-6-8. عدم ارزیابی هفتگی یا ماهانه بر عملکرد و برنامه های تبلیغی مسجد؛
1-6-9. آشنا نبودن بیشتر مبلغان با علوم روان شناسی و جامعه شناسی؛

1-6-10. تکراری بودن بحث های سخنرانان؛
1-6-11. عدم توجه جدی به امر نوآوری و ارائه راه های نو در جذب اقشار مختلف؛

1-6-12. کمرنگ شدن مسائل تبلیغی در مسجد؛
1-6-13. علدم برگلزاری دوره هلای آموزشلی کوتاه ملدت و بلندملدت و آموزش هلای 
غیرحضلوری و مکاتبله ای توسلط نهادهلای فرهنگی بلرای امامان جماعت مسلجدها«.1
 همان طلور کله در مقدمله پیشلین اشلاره شلد، مسلجد و خطیلب دو عاملل مهلم در 
املر تبلیلغ دیلن بله  شلمار می آینلد و در صورتلی  کله هلر یلک از ایلن دو دچلار ضعلف و 
کاسلتی شلوند، رسلالت خود را به خوبلی به انجلام نرسلانده اند؛ بنابراین ضروری اسلت با 
ایجلاد امکانلات سلخت افزاری مناسلب در مسلاجد و بلا بهره گیلری از خطیبلان، واعظان 
و مبلغلان خوش گفتلار، آگاه بله مسلائل روز، خوشلنام، دارای کالملی فصیلح و بلیلغ و بلا 

ایجلاد برنامه هلای مسلتمر تبلیغلی و عبلادی ایلن آسلیب را از پیکلره مسلجد زدود. 
1-6-14. نبلودن برنامه هلای تبلیغلی و فرهنگلی مناسلب جهلت فرهنگ سلازی و 

اطالع رسلانی صحیلح دربلاره خدملت بله مسلاجد
 یکلی از افتخلارات مسللمانان در ادوار گذشلته، توجه جدی به سلاخت، تعمیلر و تجهیز و 
افزایلش زیبایلی و ظرافلت مسلاجد بوده اسلت. این امر بلدون هیچ تحکیم و اجبلار، بلکه 
بلا عشلق و عالقله از روی اعتقلادات و آموزه هلای دینلی صلورت می گرفته اسلت. امروزه 
متأسلفانه علی رغلم کمک هلای فلراوان مردملی و مشلارکت آنلان در انجلام ایلن مهلم، 
آن چنلان کله انتظلار ملی رود، توجله بیشلتر و اهتملام جدی تلر بله املر مسلاجد صورت 

1. برگرفتله از سلایت حوزه نلت، پایلگاه اطالع رسلانی حلوزه، منبع پایگاه مسلجد، آسلیب شناسلی مدیریت فرهنگی مسلجد، تاریلخ دریافت: 
.1393/10/21
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نمی گیلرد. اگلر زمینه سلازی الزم در افلکار و اذهلان جامعله، به ویلژه برای قشلر متمّول و 
خّیلر صلورت پذیلرد و کملک مسلتمر و دائمی به مسلاجد، چه قبلل از سلاخت و چه بعد 
از سلاخت و در اجلرای برنامه هلا و فعالیت هلای روزانله نهادینه شلود و با تمسلک به آیات 
و روایلات، به خصلوص آیله شلریفه: » انملا یعمر مسلاجد اهلل... « ثلواب و اجر و پاداشلی که 
خلدای متعلال بلرای آبادکننلدگان و مسلاجد در نظلر گرفته اسلت، تبیین شلود، شلاهد 

افزایلش کمک هلای مردملی خواهیلم بود. 

1-7. آسیب شناسی مراسم  و مناسبت ها
» بیشلتر آسلیب ها دربلاره مراسلم علزاداری اسلت و سلپس جشلن ها کله مهم تریلن 

آسلیب ها را بیلان می کنیلم:
1-7-1. بی برنامگلی و فراموشلی هلدف اصللی: علدم برنامه ریلزی و نظلارت و نظلم در 
برگلزاری مجلس هلا از سلوی مدیریلت فرهنگلی مسلجد؛ مثاًل بسلیاری از مراسلم هایی 
کله جوانلان برگلزار می کنند، تا پاسلی از شلب ادامله می یابد، تلا حدی که افلراد به دلیل 
خسلتگی از نملاز صبلح محروم می شلوند و نمازشلان قضا می شلود؛ در واقلع عمل واجب 

فلدای عمل مسلتحب می شلود.
1-7-2. بلروز بدعت هلا و رفتارهلای سلطحی و احساسلی و بی محتلوا در عزاداری هلا و 

والدت هلا؛
1-7-3. گریانلدن بله مثابله هلدف: بلرای برخلی از مرثیه خوان هلا و مداحلان گریانلدِن 
ملردم هلدف اسلت؛ در صورتلی کله علزاداری فقلط وسلیله ای بلرای یلادآوری زندگی و 

مصائلب ائمله و اولیلای دیلن  اسلت.
1-7-4. دروغ گفتلن و جعلل کلردن روایلات؛ تحریلف در مراسلم نه تنهلا جاذبله واقعلی 
ایجلاد نمی کنلد، کله دافعله ای قلوی برای مسلجد، مسلجدیان، دیلن و مذهب به  شلمار 

می رود.
1-7-5. توجله برخلی از مداحلان بله قالب و وزن و تقلیلد از موسلیقی های مبتذل و عدم 

توجله دقیلق بله پیلام و هدف اصللی در مداحلی اهل بیت ؛
1-7-6. مداح محلوری و سلکوت عالملان: متأسلفانه مجلس هلای کنونی علزاداری بیش 
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از آنکله بلر محلور عالملان و سلخنرانان فاضل باشلد، بر محلور مداح و مداحی اسلت.
1-7-7. آزار و اذیت دیگران با صدای بلندگو یا بسته شدن خیابان ها؛

1-7-8. اسلتفاده از تعبیرهلای خوارکننلده و ترحم انگیلز در ملورد خانلدان عتلرت و 
طهلارت  ماننلد زینلب مضطلر، زین العابدیلن بیملار؛

1-7-9. اکتفلا کلردن بله مداحلی و کاسلتن از برنامه های محتوایی و داشلتن شلوِر بدون 
شلعور و محبِت بلدون معرفت؛

1-7-10. آسیب رساندن به بدن با قمه و یا هر وسیله دیگر؛
1-7-11. استفاده نمودن از اشعار و نواهایی که در شأن عزاداری نیست؛

1-7-12. استفاده از َعلَم و دیگر ابزار عزاداری جهت خودنمایی و فخرفروشی؛
1-7-13. علدم بهره بلرداری مناسلب از جمعیت هلا و اجتماعلات حاضلر جهلت تبییلن 

فلسلفه قیلام سیدالشلهدا  و بیلان فضائلل و مناقلب اهل بیلت  ؛
1-7-14. عدم برگزاری مراسم برای والدت و شهادت دیگر ائمه  در اکثر مسجدها؛

1-7-15. کمرنگ شدن تجلیل از شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس؛
1-7-16. طوالنی شدن برنامه ها؛

1-7-17. عدم سازماندهی وجوه نقدی و غیرنقدی نذرکنندگان؛
1-7-18. غلبه بُعد عاطفی و رثایی بر بعد عقیدتی و حماسی عاشورا؛

1-7-19. استفاده زیاد از زبان حال با وجود کثرت مقتل ها در زمینه وقایع عاشورا؛
1-7-20. افراط در وصف سیمای ظاهری معصومان  در مداحی ها؛

1-7-21. آللوده  کلردن مسلائل مذهبلی و مراسلم سلوگواری در رثلای ائمله  به امور 
ملادی توسلط بعضلی از مداحان و نوحه گلران: البته گرفتن حق الزحمله بابت نوحه خوانی 
هیلچ منلع شلرعی یلا عرفی نلدارد؛ املا اینکه انسلان دسلتگاه دیلن و اهل بیلت را به 
سلفره نلان و نلام تبدیلل کنلد، مذموم اسلت. در روایات ایلن کار منع و از جملله آثاری که 

بلرای آن ذکر شلده اسلت، لعن خداونلد و فقر در زندگی اسلت«.1
1-7-22. اسلتفاده نکردن از ابزار و زبان هنر در برنامه های اجرایی در سلطح مسلاجد:اگر 
نگاهلی بله سلیر تطلور و شلکل گیری مسلاجد بیندازیلم، مشلاهده خواهیم کلرد که هنر 

1- سایت حوزه نت، منبع پایگاه مسجد، آسیب شناسی مدیریت فرهنگی مسجد، تاریخ دریافت: 4931/01/42.
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تلوأم و عجیلن با مسلجد بلوده اسلت و بسلیاری از قالب های هنلری مانند خوشنویسلی، 
تذهیب، نقاشلی و معماری در مسلجد رشلد و نمو یافته و شلکل گرفته اسلت و مهم ترین 
آثلار هنلری ادوار مختللف که بیانگر تاریخ، تمدن و فرهنگ اقوام و ملل گذشلته هسلتند، 
در مسلجد بله  وجلود آملده اسلت. اسلتفاده از هنلر باعلث لطیف تلر و جذاب تلر شلدن 
آموزه هلای دینلی خواهلد شلد و عمق بخشلی بله مبانلی دینلی و اعتقلادی از طریق هنر 

امکان پذیلر اسلت.
علی رغلم اذعلان و اعتقلاد داشلتن همله بله این مهلم، در حال حاضلر کمتلر از مقوله هنر 
در برنامه هلا و فعالیت هلای تدارك دیده شلده بلرای مسلاجد اسلتفاده می شلود و یکلی 
از عواملل گریلز از فعالیت هلا و برنامه هلای مسلاجد را در بیلن قشلر جلوان و نوجلوان، 
می تلوان اسلتفاده نکلردن از هنلر، چله در خطابله و وعلظ و چله در طراحلی، نقاشلی، 
خوشنویسلی دانسلت. بله فرمایلش مقلام معظلم رهبلری: » هیلچ تفکلری در تاریخ ثبت 
نخواهلد شلد، مگلر آنکله بلا هنلر آمیختله شلود«. تنهلا راه مانایلی آموزه هلای دینلی و 
تعمیلق افلکار و اندیشله های معرفتلی، درهم آمیختن آن ها بلا فعالیت های هنری اسلت.

1-8. آسیب شناسی امور ارتباطات یا رسانه ای
 منشلأ تغییلرات اجتماعلی رسلانه های ارتبلاط جمعلی هسلتند؛ بنابراین بلرای موفقیت 
جواملع اسلالمی در عرصه هلای مختللف بشلری و انتشلار اندیشله های اسلالمی بله 
سلرزمین های غیراسلالمی، نبایلد از قلدرت رسلانه غافلل شلد. مسلجد بلا بهره گیلری از 
تریبلون منبلر و خطبه می تواند با آگاهی بخشلی بله نمازگزاران و دیگلر مخاطبان خود، با 
آن هلا ارتباط برقرار سلازد و با اسلتفاده از تکنولوژی رسلانه )سلخت افزارهای کامپیوتری 
و نرم افزارهلای شلبکه های اطالع رسلانی( پیام هلای دینلی، سیاسلی و اجتماعلی خود را 

بله تملام جهان اسلالم ارسلال و ابلالغ نماید.
1-8-1. » عدم برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های ارتباطی و اطالع رسانی مسجد؛
1-8-2. نبود امکانات و مکان مناسب جهت استفاده از مطبوعات و شبکه اینترنت؛

1-8-3. آشنا نبودن مدیر فرهنگی مسجد با مسائل ارتباطات و اطالع رسانی جدید؛
1-8-4. ناهماهنگلی خلادم و هیئلت امنلا بلا مدیریلت فرهنگلی مسلجد در فعالیت های 
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ارتباطلی و اطالع رسلانی؛
1-8-5. عدم ارتباط مسجد با مساجد و مراکز فرهنگی دیگر؛

1-8-6. نبود نشریه های آموزشی جهت استفاده امامان جماعت؛
1-8-7. نبود شبکه اطالع رسانی قوی و بِروز در مسجدهای کشور؛

1-8-8. کمبود مالی جهت تأمین فعالیت های ارتباطی و اطالع رسانی؛
1-8-9. نبلود تبلیغلات مناسلب و قلوی جهلت اطالع رسلانی از فعالیت هلای فرهنگلی 

مسلجد.

1-9. جمع بندی آسیب های مدیریت فرهنگی
در یک جمع بندی کلی مهم ترین آسیب های مدیریت فرهنگی عبارت بودند از:

1-9-1. از مهم تریلن آسلیب های مدیریلت فرهنگلی مسلجد، بی برنامگی و علدم نظارت 
بلر فعالیت های آموزشلی تربیتی مسلجد اسلت.

1-9-2. علدم ارزیابلی ماهانله یلا سلاالنه برنامه هلای فرهنگلی مسلجد نیز یکلی دیگر از 
آسیب هاسلت. مهم تریلن 

1-9-3. ضعلف علملی و مدیریتلی امام جماعت، مدیر فرهنگی مسلجد، مشلکلی بسلیار 
بلزرگ و از مهم تریلن عللل عدم موفقیت مسلجد اسلت.

1-9-4. گرفتلار معضلل کمیلت شلدن و مالك موفقیت در املور فرهنگلی را در ارائه آمار 
چشلم گیر و غیرواقعلی دانسلتن، یکلی دیگر از مشلکل های مسلجد اسلت که متأسلفانه 

در اکثلر مراکلز فرهنگی ملا رواج دارد«.1

1-10. مهم ترین چالش ها و آسیب های پیِش روی مساجد از دید استاد قرائتی
 رئیلس سلتاد اقامه نماز کشلور )محسلن قرائتلی، 1392( در گلزارش گفتلاری در پایگاه 
اینترنتلی دفتلر حفلظ و نشلر آثلار حضلرت آیلت اهلل خامنله ای، مهم تریلن چالش هلای 

پیلِش روی مسلاجد را در مقایسله بلا مسلجد تلراز اسلالمی این گونه برشلمردند:

1. برگرفته از سایت حوزه نت، پایگاه اطالع رسانی حوزه، آسیب شناسی مسائل فرهنگی مسجد، تاریخ دریافت 1393/10/23
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1-10-1. تک قشری شدن مساجد

 مسلاجد بله محلل عبلادت پیرمردهلا و پیرزن ها تبدیل شلده اسلت و یلا در اختیار حزب 
یلا گلروه خاصلی قرار گرفته اسلت و این مسلئله باعث شلود که علده ای از ملردم از حیث 

تفکلرات سیاسلی به مسلجد نیایند.

1-10-2.عام نبودن برنامه مساجد

بایلد مسلاجدی باشلند که فضلای بازی برای کودکان داشلته باشلد تا آن ها هم مشلتری 
ایلن نهلاد مذهبلی و اجتماعلی شلوند. در عین حلال باید مسلاجدی برای برطلرف کردن 
شلبهات جوانلان و نیلز مسلاجدی در سلطح اسلاتید دانشلگاه وجلود داشلته باشلد تلا به 
ایلن ترتیلب همله اقشلار جامعه در مسلجد حضور داشلته باشلند، وللو اینکه هر مسلجد 

مخصلوص قشلر خاصلی از جامعه باشلد. 

1-10-3. محور قرار نگرفتن مساجد در جامعه

 » مؤمنیلن بایلد مسلجد را بله عنلوان محلور فعالیت هلای خودشلان قلرار بدهنلد؛ حتی 
برنامله روزانله خلود را بلا توجله به وقت نماز در مسلجد تنظیلم کنند. مؤمنیلن می توانند 
قلرار مالقات هلای خلود را در مسلجد قلرار دهنلد« ؛ موضوعلی کله در جامعله کنونلی ما 
بله فراموشلی سلپرده شلده و نمود عینی آن در بسلته شلدن دِر مسلاجد بعلد از هر وعده 

نملاز روزانه اسلت.

1-10-4. بد اجرا کردن برخی برنامه های دینی

 » غیلر از صلدای اذان نبایلد صدایلی از مسلجد پخش شلود؛ چه به اسلم مناجلات، چه به 
اسلم پیش خوانلی یا سلحرخوانی. هیلچ مرجعی اجلازه نمی دهد شلما قبلل از اذان صبح 
ملردم را از خلواب بیلدار کنید. فقط برای اذان می شلود ملردم را برای نملاز از خواب بیدار 
کلرد«. قرائتلی در جلای دیگلری می گویلد: » ملا ائمله جماعت نبایلد نمازهلا را طوالنی و 
بین نماز سلخنرانی داشلته باشلیم. سلخنرانی بیلن نملاز گروگان گیری اسلت و می توان 

بعلد نملاز چند دقیقله ای را به مربیان تفسلیر قرآن اختصلاص داد«. 
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1-10-5. مسائل مربوط به مسجد

 قرائتلی در بیلان مختصلات مسلجد خلوب می گوید: » مسلجد باید محکم، سلاده و بدون 
تزئینلات باشلد«. از نظلر او ایلن مختصلات در کنار اینکه مسلجد در محلی سلاخته شلود 
کله خوش سلابقه اسلت، می توانلد ملردم را جلذب کنلد. » دِر مسلجد نبایلد بعلد از نملاز 
بسلته شلود. ایلن آفلت مسلجد اسلت. در خیللی از مسلجدها نماز کله خوانده می شلود، 
در مسلجد بسلته می شلود. توجیهشلان هلم ایلن اسلت کله ملا نمی توانیلم یک مسلجد 
بلزرگ را بلا کولرهلا یلا بخاری هلا و چراغ های روشلن بلاز نگه داریم بلرای اینکله یک نفر 
می خواهلد نملاز بخوانلد. بلله ایلن درسلت اسلت؛ اما شلما می توانیلد در حیاط مسلجد، 
یلک جایلی را بگذاریلد مخصلوص نملاز خوانلدن بعلد از وقلت جماعت. یک وقت کسلی 

مسلافر اسلت، رهگلذر اسلت، می خواهلد نملاز بخوانلد، دِر مسلجد باید باز باشلد«.

1-10-6. اولیای مسجد

 روشلن اسلت کله متولیلان و متصدیلان یلک مسلجد هلم تأثیلر بسلزا در شلکل گیری 
رغبلت عموملی بله ایلن ملکان دارنلد. قرائتلی معتقد اسلت: » در هر مسلجدی یلک نهاد 
بایلد متوللی و مدیلر املور باشلد. این گونله نباشلد کله چنلد شلخص و مجموعله و نهاد و 
کانلون، داعیله اداره مسلجد را داشلته باشلند. از قدیلم گفته اند: آشلپز که دو تا شلد، آش 
یلا شلور می شلود یلا بی نملک. حلاال بعضلی اوقلات ملا در مسلجد سلیزده، چهلارده نفلر 
آشلپز داریم! پیشلنماز مسلجد باید کسلی باشلد که افراد زیادتری را به مسلجد بکشلاند. 
بایلد از نظلر قرائلت بهتریلن باشلد. بایلد از دیگلران عادل تر باشلد. پیشلنمازهای پیرمرد 
کله قلدرت ارتبلاط بلا نسلل جلوان را ندارند، بایلد با یلک طلبه جلوان خوش سللیقه، در 
کار اماملت جماعلت مسلجد شلریک شلوند. آن پیرمرد نملاز را بخواند و ایلن طلبه جوان 
بلا جوانلان ارتبلاط بگیلرد. پیرمرد هفتلاد، هشتادسلاله کله نمی تواند با بچه سیزده سلاله 
ارتبلاط برقلرار کنلد«. غیلر از ایلن دو رکلن نیلروی انسلانی در مسلاجد، قرائتلی در مورد 
خادملان مسلاجد هلم می گویلد که بایلد » جوان، خوش صلدا و خوش قیافه«  باشلند و این 

در حاللی اسلت کله بسلیاری از جوانلان از این شلغل رویگردان هسلتند«.1 

1. برگرفته از سایت خبرگزاری جام جم آنالین، » مسجد و مهم ترین چالش های پیش رو« ، تاریخ دریافت: 1392/6/30.
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حوزه سیاسی
 کارکلرد سیاسلی یکلی از مهم تریلن کارکردهلای مسلجد بله  شلمار می آیلد؛ املا پلس 
از پیلروزی انقلالب اسلالمی در ایلران، رویکلرد سیاسلی بله مسلاجد تغییلر پیلدا کلرد و 
سیاسی شلدن مسلاجد بعد از این بیشلتر با عنوان » سیاسلت زدگی«  و یا » سیاسلت کاری«  
مطلرح می شلود. در گفتگلوی خبری خبرگزاری شبسلتان بلا مؤلف کتاب » املام و مأموم 
در جللوه گاه حضلور«  دربلاره موضلوع آسلیب های سیاسلت زدگی مسلاجد، وی معتقلد 
اسلت کله در قانون برنامه سلوم توسلعه، ملوادی وجلود دارد که تکلیف حکوملت و دولت 
را در املر مسلجد تعییلن کلرده اسلت و همان ملواد در برنامه چهلارم و پنجم تکرار شلده 
اسلت؛ وللی بلاز هلم هیچ  یلک از دولت هلا بله آن هلا نپرداخته اند. اگلر آن قوانیلن اجرایی 
شلوند، سلهم دوللت در مقابلل مسلاجد پرداخت می شلود. اجلرای آن قانون هلا، امکانات 
و امتیازاتلی ایجلاد می کند کله ملردم هلم برای انجام وظایفشلان تشلویق خواهند شلد. 

 الف( سیاست زدایی از مساجد کشور
 » بحلث دیگلر، سیاسلت زدایی از مسلاجد اسلت کله بایلد بلا مطلرح شلدن در رسلانه ها 
صلورت پذیلرد. بایلد در جامعله ما جا بیفتد که مسلجد منطقه امنی اسلت که هر کسلی 
کله می گویلد » اشلهد ان  الالله  اال اهلل« ، می توانلد در آن وارد شلود. باید اهلل » الاله االاهلل«  
از هلر مذهلب و گروهی، از شلیعه و سلنی گرفته تا زیلدی و اباضی و راسلت و چپ بتوانند 
بلدون گزینلش در مسلاجد بیاینلد. مسلجد را قشلری، فرقله ای، حزبلی و گروهلی کردن 
غللط اسلت. چله اشلکالی دارد در مسلاجد اهل سلنت تعلدادی مهر بلرای شلیعیان و در 
مسلاجد شلیعی هم یک سلری سلجاده بدون مهر برای اهل سلنت وجود داشلته باشلد؟ 
یلا چه اشلکالی دارد در وضوخانه های مسلاجد شلیعی، پاشلویه ای هم بلرای وضو گرفتن 

اهل سلنت اختصاص داشلته باشلد؟
 فضلای سیاسلی ای کله بلر جامعله مسللمانان حاکلم شلده بلود، باعلث از دسلت رفتلن 
اعتقلاد بسلیاری از جوانلان شلیعه بله نماز شلد. چلون شلیعیان حکومت های زملان خود 
را قبلول نداشلتند، نملاز ملورد تبلیلغ حکوملت را هلم نمی پذیرفتنلد؛ بله ایلن ترتیلب، 
سیاسلت زدگی در امر مسلجد و نماز باعث رویگردانی و انفصال جامعه شلیعه از مسلاجد 
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شلد و فرهنلگ نمازخوانلی و نملاز جماعلت در بین شلیعیان از بیلن رفت؛ لذا ایلن مقدار 
کله نملاز جماعلت در میلان جامعله اهلل سلنت مطلرح اسلت، در جامعله شلیعه مطرح 
نیسلت. اگلر دو نفلر اهلل سلنت بخواهنلد نملاز بخواننلد، یکلی از ایشلان می ایسلتد و 
 دیگلری بله او اقتلدا می کنلد؛ در حاللی  که در میان شلیعیان متأسلفانه این گونه نیسلت.

 در دوللت صفویله اندکلی جامعله شلیعه جلان گرفلت و در نتیجله مسجدسلازی رونلق 
داشلت؛ املا بعلد از صفویه بلاز هم این رونلد دچار افول شلد؛ چراکه مسجدسلازی تبدیل 
بله فرهنلگ نشلد. اگر هم در دوره ای مسجدسلازی رونلق گرفته، این اقدام عمدتاً توسلط 
خوانیلن و سلالطین بلوده اسلت. تلا آنجایلی که بررسلی کلرده ام، هیچ وقت ملا چیزی به 
نلام نهضلت مسجدسلازی مردملی در جهلان تشلیع نداشلته ایم. ایلن واقعیت بله عنوان 
یلک آفلت تاریخلی در جهان تشلیع وجود دارد؛ لذا ضلرورت دارد فرهنگ مسجدسلازی، 

فرهنلگ مسلجد َروی و فرهنلگ نملاز جماعت در جامعه شلیعه تقویت بشلود«.1

ب( چگونگی ورود دولت به مدیریت مساجد 
 دربلاره چگونگلی حضلور یافتلن یلا نیافتلن دوللت در مسلاجد، دو نظریه کاملاًل متفاوت 
وجلود دارد: علده ای بله دخاللت نکلردن دولت در امر مسلجد اعتقلاد دارنلد و این حضور 
را زمینله رویگردانلی و کاهلش اسلتقبال ملردم در مدیریت و مشلارکت فعال در مسلاجد 
می داننلد. دالیللی را کله ایلن گلروه بلرای تأییلد نظلرات خویلش می آورنلد،  به طلور 
خالصله می تلوان چنیلن بیلان کرد: مسلجد یلک نهلاد مدنلی و غیردولتی اسلت و غالب 
مسلاجد کشلور، از صلدر اسلالم تاکنلون، توسلط ملردم با شلکل دهی کمک هلای نقدی 
و جنسلی و جاری سلاختن سلنت حسلنه وقلف بنلا شلده اسلت. در ادوار گذشلته که این 
همله مسلجد در نهایلت زیبایلی و ظرافلت سلاخته شلده اسلت و  ملردم تماملی ذوق و 
سللیقه های خلود را در مسلاجد بله  کار برده انلد، دولت هلا نقشلی چندانلی در ایجلاد یلا 
کملک بله آن نداشلته اند. مسلاجدی هم که به مسلاجد سللطانیه یا ارگ مشلهور بوده اند 
و توسلط دولت هلا سلاخته شلده اند، ناشلی از اهمیلت و جایگاهلی بود که مسلجد در بین 
ملردم دارا بلود و شلاهان و سللطانان سلعی می کردنلد بلا سلاخت مسلاجد و تظاهلر بله 
1. سلایت خبرگلزاری شبسلتان، » اهتملام دوللت بله مصوبلات زمین مانلده در مورد مسلجد/ آسلیب های سیاسلت زدگی مسلاجد« ، شلماره 

تاریلخ:1392/7/10. خبر297608، 
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دینلداری، از احساسلات ملردم بهره بلرداری کننلد. وقتی مردم خودشلان هزینه سلاخت 
و نگه داشلت مسلاجد را می پردازنلد، تمایللی ندارنلد که در زملان بهره بلرداری، نهادهای 
دولتلی و سلازمان ها در مدیریلت و اداره آن و چگونگلی انتخاب اماملان جماعت و فعالیت 
و اجلرای برنامله دخاللت نمایلد. ایلن عاملل موجلب کم میللی و بی  رغبتلی ملردم بله 

سلاخت و تجهیلز مسلاجد می شلود.
بلر خلالف ایلن گلروه، علده ای موافلق حضلور دوللت در رونلد اداره مسلاجد هسلتند و 
اعتقلاد دارنلد کله بلا توجه به گسلتردگی و وسلعتی که مسلاجد در سلطح کشلور دارند، 
)بلا توجله به شلرایط معیشلتی و وضلع اقتصادی موجلود( در تلوان مردم نیسلت که این 
حجلم عظیلم را سلاخت و تجهیلز و بازسلازی نماینلد. به همیلن دلیل ضروری اسلت که 
دوللت به کمک مسلاجد بشلتابد. به اعتقلاد این گروه، مردمی اداره شلدن مسلاجد یعنی 
همله چیلز مسلاجد یلله و رها باشلد و دوللت هیچ گونه کمکی بله این پایگاه هلای معنوی 
و انسان سلاز ننمایلد و ایلن، نگرشلی درسلت و عمیلق بله مقوله مسلجد نیسلت. آن ها در 
تأییلد ادعلای خویلش می گوینلد: مگلر دفلاع مقدس ملا مردمی نبلود؟ آیا دولت نقشلی 

در آن نداشلت؟ مگلر کشلاورزی ملا کله ملورد حمایت دولت اسلت، مردمی نیسلت؟
بله اعتقلاد آنلان، همیلن دیلدگاه )مردملی اداره کلردن مسلجد( سلبب شلده اسلت که 
برخلی شلرکت های دولتلی، بلا مسلاجد معاملله تجارت خانله ای کننلد و پلول آب و برق 
آن هلا را هلم بله قیملت تجلاری محاسلبه کنند. شلاید کملک گرفتلن روزانه از ملردم در 

مسلاجد، آن هلا را بله یلاد تجارت خانله انداخته اسلت.
 بلا عنایلت بله دو نظریله یادشلده، آنچله در این میان بیلش از همه الزم و ضلروری به نظر 
می رسلد، تعییلن حلدود و ثغلور دخاللت دولت در مسلاجد اسلت. دوللت نبایلد در حوزه 
مدیریلت مسلجد وارد شلود. اداره مسلجد بایلد بلر عهلده خود مردم باشلد که ایلن امر از 
طریلق مدیریلت نماینلدگان آن هلا در هیئلت امنلای مسلجد محقلق می شلود. دولت به 
جلای کملک مسلتقیم که بحث دخالت را تداعلی می کند، می توانلد از طریق تقبل بعضی 
از هزینه هلای جلاری مسلجد به طلور غیرمسلتقیم کملک و پشلتیبانی الزم را از مسلاجد 
بله  عملل آورد؛ مثلاًل در خصلوص دریافلت پلول بلرق، آب، گاز و تلفلن، بلا پرداخت وجه 
بله شلرکت های خدماتلی موردنظلر، املکان فراغت بیشلتر هیئت امنلا و مدیلران را برای 
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پرداختلن بله دیگلر املور مسلجد فراهلم سلازد و یا با بخشلودگی کاملل ایلن هزینه ها، با 
صلدور بخشلنامه ای رسلمی این معضلل را حل کننلد؛ دولت همچنین می توانلد از طریق 
شلهرداری ها کله بخشلی از بودجه آن ها توسلط دولت تأمیلن می گردد،  مسلاجد را مانند 
مکان هلای عموملی دیگلر مثلل بوسلتان ها، فرهنگ سلراها و ترمینال هلا در نظلر بگیلرد 
و بلا گملاردن نیروهلای خدماتلی، به نظافت و بهداشلت آن هلا کمک کنلد )حدأقل برای 
مسلاجد خیللی فعلال(. بلا توجه بله اینکه یکلی از معضلالت کنونی مسلاجد، رسلیدگی 
نشلدن جلدی بله بهداشلت و نظافت آن هاسلت، حلل کردن این مشلکل می توانلد گامی 

مهلم در افزایلش انگیزه حضور اقشلار جامه در مسلاجد باشلد.
یکلی دیگلر از دیگلر زمینه هلای دخاللت غیرمسلتقیم دوللت، می توانلد سلاماندهی و 
تفکیلک وظایلف نهادهلا و دسلتگاه های دخیلل در املور مسلاجد باشلد کله از طریق آن 
می تلوان ضملن تعییلن کانلال مشلخص کمک هلای بالعلوض، از تعلدد ورودی هلا بله 
مسلاجد جلوگیلری بله  عملل آورد. نلوع کملک به مسلاجد نیز بایلد از طریلق نمایندگان 
واقعلی مسلجد باشلد؛ بله طلوری کله شلائبه دولتلی بلودن را در اذهلان به وجود نیلاورد. 
از وظایلف مسللّم دوللت ایلن اسلت کله اعتبارهایلی خلاص جهلت برنامه هلای زیربنایی 
و ساخت وسلاز و آملوزش نیلروی انسلانی و امکانلات و تسلهیالت الزم بلرای شلهروندان 
متدیّلن و دین بلاور فراهلم آورد. ایلن امر و نیز چگونگلی انجام این مهم نیاز به سلازوکاری 

مناسلب و تدوین شلده دارد کله فرصلت پرداختلن بله آن در ایلن بحلث نیسلت.

حوزه اجتماعی
 علالوه بلر مسلائل و آداب و وظایفلی کله بلرای اعمال واجب بیلان می شلود، برخی اعمال 
مسلتحبی نیلز در مسلاجد به صلورت گروهلی در حیلن یلا بعلد از نملاز جماعلت انجلام 
می گیلرد کله رعایلت آن هلا نیلز به بهلره وری بیشلتر و شلکوفایی و ایجاد جاذبه مسلاجد 
کملک شلایانی می کنلد. وجلود برخلی سلّنت های رایلج اسلالمی و آداب اخالقلی باعث 
تحکیلم پیونلد و وحلدت میان نمازگزاران می شلود و بلرای مراجعان و افلرادی که تازه به 
جملع مسلجدیان اضافله شلده اند، میل به اسلتمرار حضور در مسلجد را تقویلت می کند. 

ذیلاًل بله برخلی از ایلن آداب و سلّنت ها اشلاره می کنیم:
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الف( مصافحه
در روایتلی از املام باقلر  وارد شلده کله » المؤمنیلن اذا التقیلا و تصافحلا ادخلل  اهلل 
یلده بیلن ایدیهملا، فصافح اشلّدهما حّبلاً لصاحبله« 1 هرگاه مؤمنلان همدیگلر را مالقات 
می کننلد و بله یکدیگلر دسلت می دهنلد، دسلت خداونلد میلان دست هایشلان قلرار 

می گیلرد و بلا دسلتی مصافحله می کنلد کله بله بلرادر مؤمنلش مهربان تلر باشلد.
 در دنیلای املروز کله حضلور مدرنیتله و ظهلور تکنوللوژی شلهرهای بلزرگ را بلا نوعلی 
سلردرگرمی و ازخودبیگانگلی و فراموشلی هویلت جمعی و دینی و مذهبی روبرو سلاخته 
اسلت، پای بنلدی به آداب و سلنن دینلی و اجتماعی نظیلر مصافحه، در همه جلا و به ویژه 
در مسلاجد، می توانلد بلرای تحکیلم پیوندهلا و تکیه بر سلّنت های صحیلح و مطلوبی که 
از دیربلاز میلان افلراد یلک جامعله با یک دین و فرهنگ وجود داشلته اسلت، بسلیار مؤثر 

و امیدبخلش باشلد و روحیله نشلاط و بالندگی و سلرزندگی و یکرنگلی را تقویت کند.
پیامبلر گراملی اسلالم   می فرماینلد: » هرگاه دو مسللمان با یکدیگلر مصافحه کردند، 
بیلن آن هلا هفتلاد ملورد بخشلش گنلاه توزیلع می شلود کله 69 مورد آن شلامل کسلی 

اسلت کله بلا گرمی بیشلتر و گشلاده رویی دسلت خلود را دراز کند«.2 
 در مسلاجد برخی از کشلورهای اسلالمی نظیر جمهوری آذربایجان و در برخی روسلتاها 
و مسلاجد شلهرهای کشلورمان، پلس از پایلان نماز جماعلت همه افراد از جلای خود بلند 
می شلوند و به صلورت دوره ای و رعایت سلن و دیگلر فضائل با یکدیگلر مصافحه می کنند. 
روان شناسلان نیلز معتقدنلد که هرگاه دسلت با دسلت تملاس حاصل می کند، احسلاس 
جدیلدی بله انسلان دسلت می دهلد. این یک تجربه بشلری اسلت کله همله فطرت های 

سلالم بلر آن گواهلی می دهند.

ب( احترام به بزرگان و اهل علم و سالمندان
 در مسلاجد الزم اسلت حریم بزرگ ترها توسلط کوچک ترها و احترام دانشلمندان و اهل 
عللم از سلوی افلراد عادی حفظ شلود و جوانان در بزرگداشلت سلالمندان کوشلا باشلند. 
محبلت بله کلودکان و نوجوانلان نیلز باید سلرلوحه برنامه هلا و مّدنظلر همله نمازگزاران 

1. مولی محسن فیض کاشانی، المحجه البیضاء: 388/3، نقاًل عن الکافی : 179/2.
2. مولی محسن فیض کاشانی، محجهالبیضاء، ص386.
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باشلد. پیامبلر اکلرم   در ایلن زمینله می فرماینلد: » لیس مّنا ملن لم یوّقلر کبیرنا و لم 
یرحلم صغیرنلا« 1 از ملا نیسلت کسلی کله حرملت سلالخوردگان را رعایت نمی کنلد و به 

کوچک ترهلا نلگاه ترحلم و محبلت نمی اندازد.

ج( پاسداشت اعیاد و جشن های مذهبی
  جشلن ها و اعیلاد مذهبلی و دینلی کله معملوالً در ایلام میلالد بلزرگان و ائمله دیلن 
برگلزار می گلردد، در شلادی و نشلاط و بازسلازی روحیه افلراد جامعه بسلیار مفید و مؤثر 
اسلت؛ بله همیلن دلیل الزم اسلت متولیان مسلاجد برای هرچه باشلکوه تر برگلزار کردن 
ایلن نلوع مراسلم، حدأکثلر تلالش خلود را بکنند و در ایلن زمینله برنامه ریزی مسلتمر و 
تلوأم بلا نوآوری داشلته باشلند. هر چنلد در اجرای این مراسلم نباید راه افلراط و ابتذال را 
پیملود، الزم اسلت از برنامه هلای شلادی بخش و فرح انگیلز کله بلا رعایت ضوابط شلرعی 

و اصلول اخالقلی و دینلی اجرا می گردد، اسلتفاده شلود.
املام صلادق  می فرماینلد: » الَخللق عیلال اهلل فاحّب الخللق الی اهلل من نفلع عیال اهلل 
و ادخلل عللی اهلل بیت سلروراً« 2 مردم خانلواده خداوند هسلتند؛ بنابرایلن )خداوند( هر 

کله را بیشلتر بله این خانلواده خدمت و آن ها را خوشلحال تر کند، بیشلتر دوسلت دارد.
 بنابراین سلزاوار و شایسلته اسلت که مسلئوالن مسلاجد بودجله و هزینه ای بلرای صرف 
در اعیلاد و جشلن ها اختصلاص دهنلد و نبایلد تنهلا بله کمک هلای ملردم و خیلرات و 
مبلّرات عموملی و مراجعلان به مسلاجد اکتفا کلرد. تکریم و بزرگداشلت ایّام ویلژه موالید 
ائمله  و مناسلبت های شلادی بخش دینلی، بهتریلن زمینله را در ایجلاد جاذبله و 
گرایلش عملوم بله سلوی مسلاجد فراهم ملی آورد و مسلاجدی کله در این ملورد کاهلی 
کننلد و اهملال ورزنلد، فرصت هلای خوبلی را کله خداوند برای بلاال بردن جاذبه مسلاجد 
در اختیارشلان نهلاده اسلت، از دسلت داده انلد و در مقابلل سسلتی در ارتقلای فرهنلگ 
دینلی جامعله مسلئول هسلتند. در عملل نیلز مشلاهده می شلود، مسلاجدی که بله این 
ملوارد حسلاس هسلتند و در ایلن راسلتا تلالش بیشلتری می کننلد، از جمعیلت و جاذبه 

برخوردارند. بیشلتری 
1. همان، ص365.

2. محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج3، ص239، حدیث 5.
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 ملردم مسللمان، آگاهانله و ناآگاهانله، تحلت تأثیلر مسلاجد و برنامه هلای آن هلا واقلع 
می شلوند. اگلر احیانلاً در برخلی از مسلاجد برنامه هلا و مراسلم مطللوب از سلوی 
دسلت اندرکاران آن هلا ارائله نشلود، آن مسلجدها بله مرکلزی بلرای تجملع افلراد ناباب 
تبدیلل خواهلد شلد کله در فرصت هلای مقتضلی مشلکالتی را بله  وجلود خواهنلد آورد.

 » بلرای رسلیدن بله وضعیلت مطلوب چاره ای نیسلت جز اینکله وضعیت موجلود را مورد 
بررسلی و تحلیلل دقیلق قلرار داده، نقاط قوت را تقویلت نموده، نقاط ضعلف را به تدریج و 
گام بله گام از بیلن بلرد؛ البتله پرواضح اسلت این کار حسلاس نیاز به زمان زیلاد و نیروهای 
فعاللی دارد کله بلا شلناخت الزم، برنامه ریلزی صحیحلی را فراهلم کلرده و بله تدریلج به 

اجرا درآورند«.1 

حوزه اقتصادی
 » موضوعاتلی از قبیلل تأثیلر وضعیلت اقتصادی ملردم در توجله به مسلاجد و تأثیر مدیریت 
کالن اقتصادی در بهبود وضعیت مسلاجد، از جمله مسلائل این حوزه اسلت. مضامین اقتصاد 
مسلجد نیلز بله دلیل قرابتی که با اقتصلاد جامعه دارنلد، در این حوزه قرار می گیرنلد؛ ازاین رو 
مباحلث پیراملون ایلن حلوزه شلامل دو بخش کلی می شلوند: وضعیلت اقتصلادی جامعه و 
تأثیلر آن در رونلق یلا رکلود وضعیت مسلجد؛ یعنی وضعیت اقتصلادی مردم چله تأثیری در 
توجله و یلا علدم توجله ملردم به مسلجد دارد؟ مدیریلت کالن اقتصلادی چه نقشلی در بروز 
آسلیب های مسلاجد دارد؟ حوزه مسلائل اقتصادی مسجد، بحثی ریشله دار در مسائل فقهی، 

سیاسلی، فرهنگلی و اجتماعلی اسلت. این حوزه در دو بخش قابل بررسلی اسلت:

الف( رویکرد تئوریك به اقتصاد مسجد
ایلن رویکلرد از منظلر فقله سیاسلی و جامعه شناسلی قابلل بررسلی اسلت. در ایلن علوم 
می تلوان در بلاب سلازوکار تأمیلن هزینه هلای مسلجد بحث کرد. بله نظر می رسلد، علل 
بروز بسلیاری از آسلیب های اقتصادی مسلجد ریشله در فقدان رویکرد مشلخص در این 

زمینله دارد.

1. غالمحسین اعرابی، مسجد نقطه وصل، » نگاهی گذرا به مساجد اهل سنت« ، ص195.
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ب( رویکرد عملی به اقتصاد مسجد
ایلن بخلش نیلز در دو مبحلث قابل بررسلی اسلت: 1. سلازوکار کنونی تأمیلن هزینه های 

مسلجد و مشلکالت و آسلیب های آن؛ 2. شلیوه تخصیص درآمدهای مسلجد«.1

ج( اجرای نامناسب و غیرکاربردی پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی
 هلر چنلد اعتبلارات درنظرگرفته شلده بلرای مطالعلات و پژوهش هایلی کله در راسلتای 
اعتلالی مسلاجد انجلام می شلود، بسلیار انلدك و جزئی اسلت، نحلوه اسلتفاده از همین 
مباللغ انلدك پژوهشلی نیلز مناسلب و اصوللی نیسلت و ایلن املر موجلب شلده اسلت 
کله پژوهش هلای انلدِك انجام شلده در سلطح کشلور نیلز، بله دلیل تناسلب نداشلتن با 
نیازهلای واقعلی، در کنلج قفسله ها بایگانلی شلوند و اسلتفاده مناسلب از آن هلا بله  عمل 

نیایلد.

2. عوامل در سطح خرد: چگونگی مدیریت ائمه جماعات، هیئت امنا، خادمان و مخاطبان

2-1. ساماندهی نشدن مناسب منابع نیروی انسانی
 املام جماعلت نفلر اول مسلجد و از جایلگاه ویلژه ای برخلوردار اسلت و حضلور او موجب 
روشلنایی محفل مسلجد و گرمابخشلی به حضور دیگر اقشلار جامعه می شلود. متأسلفانه 
در حلال حاضلر بیلش از نیملی از مسلاجد کشلور فاقد املام جماعت هسلتند. این معضل 
موجلب شلده اسلت که تعداد بی شلماری از مسلاجد کشلور، کم رونق و خاللی از نمازگزار 
جهلت اقامله نملاز جماعلت باشلند. یکلی از مهم تریلن دالیلل حضلور ملردم در مسلجد 

اقامله نملاز جماعلت اسلت و وقتی اماملی نباشلد، نماز جماعتلی نیز نخواهلد بود.
نبلودن تناسلب بیلن مخاطبان مسلجد و املام جماعت از دیگلر معضالت موجلود در این 
زمینله اسلت. گاه در یلک مسلجد املام جماعت با تعلداد حداکثر پنلج تا ده نفلر نمازگزار 
اقامله نملاز می کنلد ،  درحالی کله در مسلجدهای محلالت پرجمعیلت دیگلر، در صلورت 
حضلور آن املام جماعلت، تعلداد مأموملان بالغ بر صلد نفر نیلز خواهد بود. گفتنی اسلت 
کله بعضلی از مسلاجد بله دلیلل دارا بلودن متولیلان خلاص و نیلز سلرمایه غیرمنقلول و 

1. امیرمسلم کاشانی زاده و نعمت اهلل کرم الهی، تبیین الگوی آسیب شناسی مسجد در ایران، ش3، ص48-31.
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وقلف، بلا وجلود اینکه از فضای نسلبتاً مناسلبی برخوردارنلد و ائمه جماعلات خوبی را نیز 
جلذب کرده انلد،  بله دلیلل شلرایط جغرافیایلی و محیطلی، کمتلر شلاهد حضور پرشلور 
ملردم هسلتند. مهم تریلن بحلث در سلاماندهی منابع نیروی انسلانی به خصلوص امامان 
جماعلت و خادملان کله در مقایسله با دیگلر فعاالن مدیریت مسلجد حضور بیشلتری در 
مسلجد دارنلد، توجله بله وضعیت شلغلی و معیشلتی آنان، به خصلوص بیمه، اسلت. نبود 
شلرح وظایلف مشلخص و تعیین نشلدن حدود مسلئولیت ایلن نیروها، از دیگر مسلائل و 

مشلکالت در ایلن زمینه اسلت.
توجله جلدی بله بحلث آملوزش نیروهلای انسلانی )ائمله جماعلات، خادملان، مدیلران 
و هیئلت امنلا( یکلی دیگلر از موضوعلات مرتبلط بلا سلاماندهی مسلاجد اسلت. در ایلن 
راسلتا بایلد ضملن  بِلروز کلردن اطالعلات و دانش این افلراد، زمینله بهره وری و اسلتفاده 

مطلوب تلر از آنلان را در سلطح مسلاجد فراهلم کنیلم.
بحلث سلاماندهی منابلع نیروی انسلانی از مهم ترین مباحثی اسلت که باید ملورد عنایت 
جدی قرار گیرد. هدف از سلاماندهی، نظم بخشلیدن به امور و اسلتفاده مطلوب از امکانات 
موجلود بلا نظلارت مسلتمر و دائلم بر نحلوه عملکلرد و انجلام وظایف اسلت. سلاماندهی 
نشلدن املور موجلب تشلّتت در آرا و تصمیم گیلری نادرسلت درباره فعالیت های مسلجد 
و اسلتقرار نامناسلب نیروها در جایگاه های اصلی اسلت. با سلاماندهی مسلاجد می توانیم 
از نیروهلای مسلجد بهتریلن اسلتفاده و زمینله ترغیلب و تشلویق آنها را نیلز فراهم کنیم 

تلا بلا تلالش مضاعلف و دلگرمی، املور محولله را به نحو احسلن به انجام برسلانند.

2-2. سخنرانی های طوالنی و تکراری
 یکلی از دالیلل گریلز جوانلان از مسلجد، ایلراد سلخنرانی های طوالنلی و تکراری اسلت. 
خطیبلان و گوینلدگان و سلخنرانان بایلد بلرای ایلراد سلخنرانی های کوتلاه پنلج تلا ده 
 دقیقله ای تمریلن و آمادگلی داشلته باشلند. روح زیبا طللب جلوان، کالم جدیلد، رسلا و 

کوتلاه می طلبلد.
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2-3. نبود جوان گرایی در بین تمامی عوامل انسانی مساجد
 جلوان از جلوان بهتلر و زودتلر مسلائل را می پذیلرد؛ بنابرایلن اگر بله نوعلی جوان گرایی 
دسلت بزنیلم، گره گشلا خواهد بلود. تفاوت نسلل ها، کندی رفتلار، طوالنی کلردن نماز و 

طلرح مسلائل بیگانله با فضایی املروز، میلان مخاطلب و گوینده فاصلله می افکند.

2-4. وجود اختالف میان دسته های مختلف و فّعال مسجدها
 ماننلد اختلالف نیروهلای بسلیجی بلا هیئت  امنلا یا املام جماعت یلا اختالفلات مردمی 
و هیئت هلای علزاداری کله در برگلزاری مراسلم مذهبی و عبلادی در مناسلبت های ویژه 

روی می دهلد.

2-5. تغذیه فکری منابع نیروی انسانی
 یکلی از چالش هلای جلدی کله در حال حاضر مسلاجد بلا آن مواجه هسلتند، عدم توجه 
جلدی و نپرداختلن بله مقوله تغذیه و تقویت فکری نیروهای انسلانی مسلاجد اسلت. این 
کم توجهلی موجلب شلده اسلت، بسلیاری از ائمله جماعات مسلاجد که مهم تریلن منابع 
نیلروی انسلانی مسلاجد محسلوب می شلوند، کمتلر در جریان کاملل مسلائل روز جامعه 
باشلند و اطالعلات، اخبلار و دانش ایشلان بِروز نباشلد. همین مشلکل در دیگلر نیروهای 
انسلانی مسلاجد نیلز کاملاًل مشلهود اسلت. هلر قلدر سلطح آگاهی هلای منابلع انسلانی 
مسلاجد را ارتقلا دهیلم، مسلاجد از تلوان پاسلخگویی باالتری به سلؤاالت مطرح شلده از 
سلوی اقشلار مختللف جامعله، به خصوص نسلل جلوان، برخلوردار خواهند بلود. این امر 
زمینه سلاز حضلور گسلترده تر و اقبلال بیشلتر جامعله به مسلاجد خواهد شلد. مهم ترین 
جنبه هلای آموزشلی جهلت تغذیله فکلری منابع نیروی انسلانی مسلاجد که ملورد نیاز و 

الزم اسلت، شلامل موارد ذیل اسلت:

2-5-1. ائمه جماعات 
اللف( آموزش غیرمسلتقیم: ارسلال جلزوات آموزشلی، دروس حوزوی، گزیلده اخبار  �

و رویدادهلای سیاسلی روز هملراه بلا تحلیلل و تجزیله جاملع، مجلالت تخصصلی، 
فرهنگلی، دینلی، کتاب هلای مؤثر و مفیلد تازه نشلریافته، آموزش روش هلای علمی 
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اسلتنباط احلکام و فقله، متلون و کتاب هلای روان شناسلی، رفتارشناسلی و تربیتی. 
بلند ملدت  � ب( آملوزش مسلتقیم: برگلزاری دوره هلای آموزشلی کوتاه ملدت و 

تخصصلی، بلا حضلور اسلتادان و مدرسلان مجلرب حلوزه و دانشلگاه. 

2-5-2. هیئت امنا 

ارسلال جلزوات و متلون آموزشلی و تخصصلی ویلژه هیئلت امنلا بلا هلدف جهت دهی و 
ارائله راهکارهلای عمللی و برنامه هلای نویلن قابل اجلرا با هدف بهبودبخشلی مناسلبات 

و تعاملالت موجلود در بیلن آن ها. 

2-5-3. مدیریت مساجد 
اللف( آملوزش غیرمسلتقیم: ارسلال مجلالت و متن هلا و کتاب هلای ویلژه مدیریلت  �

فرهنگلی و تبلیغلی و ارائله برنامه هلا و راهکارهای جدیلد قابل بهره بلرداری و اجرا در 
مسلاجد. )سلعی شلود حوزه آموزشلی بیشلتر در مباحلث مدیریت، تبلیلغ و فرهنگ 

 ) شد با
ب( آملوزش مسلتقیم: برگلزاری دوره های آموزشلی کوتاه مدت و بلندملدت با هدف  �

ارتقلای سلطح دانلش مدیریتلی و فرهنگلی و تبلیغلی بلا حضلور اسلتادان مجرب و 
کاردان دانشلگاه و حلوزه.

2-5-4. خادمان
بلا عنایلت بله اینکه بیشلتر خادمان مسلاجد از سلطح سلواد مناسلب و باالیلی برخوردار 
نیسلتند، برگلزاری آموزش هلای حضلوری و عمللی، به ویژه در زمینه بهداشلت از سلوی 
کارشناسلان شلبکه بهداشلت و برگلزاری کالس های اخالقلی، رفتارشناسلی و تربیتی از 
سلوی مدرسلان روان شلناس و اخلالق ضروری اسلت؛ چراکله در میان نیروهای انسلانی 
مسلاجد، خادملان بیشلترین حضلور را در مسلاجد دارنلد و بله همیلن دلیلل بیشلترین 
تملاس بلا ملردم از سلوی آن هلا انجلام می گیلرد؛ بله  همیلن دلیلل کالس هلای آموزش 
ملردم داری و برخلورد صحیلح و جلذاب بلا جوانلان و نوجوانان ضلروری به نظر می رسلد. 
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2-6. درنظرنگرفتـن تناسـب توانایی هـای امامـان جماعت مسـاجد با نیازهـای روانی، فکـری و عاطفی 

جوانان منطقه

 سلطح فرهنگلی و علملی هلر منطقله بلا مناطلق دیگلر و هلر شلهر بلا شلهرهای دیگر و 
یلا هلر روسلتا بلا روسلتاهای دیگر متفاوت اسلت. ایلن موضوع ضلرورت انتخلاب صحیح 
اماملان جماعلت و دادن آموزش هلای الزم بله آنلان را تشلدید می کنلد. در برخی مناطق 
کله املواج تخریبلی ماهلواره و شلبکه های تلویزیونلی مبتذل کشلورهای همسلایه، آثار 
تخریبلی بیشلتری دارد، وجلود اماملان جماعلت زیلرك و کاردان و قوی تلر در مسلاجد 

ضروری تلر اسلت.

2-7. آسیب شناسی امامان جماعت و مبّلغان مساجد
 املروز نقلش تبلیغلات کله عبلارت اسلت از القلای ظریلف منّویلات یلک فلرد یا گلروه یا 
نظلام، بلر کسلی پوشلیده نیسلت. تبلیغلات می توانلد شلیطانی یلا رحمانلی باشلد. دین 
مقلدس اسلالم بلر تبلیلغ صحیلح، بله معنلای القلای رحمانلی منّویلات شلارع مقلدس، 
تأکیلد فلراوان کلرده و » تبشلیر«  و » انلذار«  را خمیرمایله تبلیلغ پیامبلران خلدا شلمرده 
اسلت. قلرآن می فرماید: » الذین یبلّغون رسلاالت اهلل و یخشلونه و الیخشلون احلداً ااّل اهلل 
و کفلی بلاهلل حسلیباً« 1 آنلان کله بله نشلر و ترویج پیام هلای الهی مبلادرت جسلته، از آن 
ذات مقلدس بیمنلاك هسلتند و از هیچ کلس جلز خلدا هراسلی در دل راه نمی دهنلد و 

خلدای سلبحان در املر حسابرسلی کافی اسلت.
 » یکلی از موجبلات اِعلراض و روگردانلدن از دیلن، جنلگ و سلتیزی اسلت کله برخلی از 
داعیلان و مبلّغیلن دینلی بی ِخلَرد میلان دیلن و سلایر غرایز فطلری و طبیعی بشلر ایجاد 
می کننلد و دیلن را بله جلای اینکله ُمصللح و تعدیل کننلده غرایلز دیگلر معرفلی کننلد، 
آن را ضلد و منافلی و دشلمن سلایر فطریلات بشلر معرفی می کننلد؛ به عنوان مثال بشلر 
محکلوم اسلت از غرایلز خلود پیلروی کنلد؛ در وجلود بشلر غرایزی نهاده شلده تلا او را به 
سلوی هدفلی کله در متلن خلقلت منظلور اسلت، بکشلاند. البته مقصلود این نیسلت که 
بشلر چشم بسلته بایلد تابلع غرایلز خلود باشلد؛ مقصود این اسلت کله وجود غرایلز عبث 

1. احزاب: 39.
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نیسلت، نمی تلوان آن هلا را نادیلده گرفلت، نتلوان آن هلا را مهملل گذاشلت و نبایلد بله 
معارضله و مبلارزه کللی آن هلا پرداخلت؛ غرایلز را بایلد اصلالح و تعدیلل و رهبلری کرد. 
حلال اگلر بلا نلام خدا و با نلام دین با ایلن غرایز مبارزه شلود، اگلر تحت نام و عنلوان دین، 
تجلّرد و رهبانیلت مقلدس شلمرده شلود، انسلانی را در نظلر بگیریلد کله از طرفلی تحت 
تأثیلر جاذبله دینلی و تلقینلات دینی اسلت و از طرف دیگلر تحت تأثیر جاذبه شلدید این 
املور؛ باألخلره یلا ایلن طلرف را می گیلرد یلا آن طلرف را و یلا مانند بسلیاری از ملردم در 
کشلاکش ایلن دو جاذبله گرفتلار می شلود. از کسلانی می شلود کله درباره شلان گفته اند:

یک دست به مصحفیم و یک دست به جام
 گلله نزد حاللیلللللم و گهللی نزد حلللرام 

 کار دیلن و رسلالت دیلن محو غرایز نیسلت. تعدیل و اصالح و رهبری و حکومت و تسللط 
بلر آن هاسلت؛ چلون غرایلز را نمی تلوان و نبایلد از بیلن بلرد، قهلراً در اجتماعاتلی کله با 
نلام خلدا و دیلن و مذهلب بلرای نابودی غرایلز قیلام می کنند و خداپرسلتی را بلا زندگی 

متضلاد معرفلی می کننلد، خوِد ایلن معانلی و مفاهیم عاللی شکسلت می خورند«.1 
 از ایلن منظلر، املام جماعلت هلر مسلجد بیلش از هلر چیلز بایلد بله نیازهلای تبلیغی و 
فرهنگلی مسلجد خلود اهتملام داشلته باشلد و بلا آملوزش صحیلح و به کارگیلری بهینه 
و تلوأم بلا بهلره وری از شلیوه های صحیلح تبلیغاتلی، به نشلر و گسلترش اسلالم و مبانی 
دینلی بپلردازد. املام جماعلت علالوه بلر اقامه صحیلح نماز که رکن و سلتون دین اسلت، 
بایلد سلخنوری ورزیده و خطیبی آشلنا با روحّیات شلنوندگان خود باشلد؛ زیلرا موفقیت 
یلک سلخنران دقیقاً بسلتگی به مقلدار تأثیر سلخنان وی در مخاطبانلش دارد. هر اندازه 
املام جماعلت بتوانلد در روح و فکلر شلنونده نفلوذ کنلد، از موفقیلت بیشلتری برخوردار 

اسلت؛ بنابرایلن می تلوان مهم تریلن هلدف سلخنوری را نفوذ کالم دانسلت.
 مقبولیلت عموملی در نلزد شلنوندگان، خلود یلک ویژگلی برجسلته در املر تبلیلغ بله 
 شلمار می آیلد. مقبولیلت بلا اعتملاد عموملی و مردمی بله  دسلت می آید و جللب اعتماد 
ملردم غالبلاً بلا عملل به گفتلار امکان پذیر اسلت. اگلر امامان جماعلت و مبلّغان اسلالمی 
و عالملان و امیلران نظلام اسلالمی دچلار دوگانگلی در گفتلار و رفتلار و کلردار باشلند و 

1. علی اصغر خندان، آسیب شناسی دینی از دیدگاه استاد مطهری، ص498.
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اعملال آن هلا گفته هاشلان را تصدیلق نکنلد و توحیلد عمللی و فضایل و ارزش هلای الهی 
و کرامت هلای اخالقلی در آیینله رفتلار و اعمالشلان متجلّی نباشلد، سلبب بدبینی نسلل 
نوجلوان و جلوان بله آن هلا و معتقدات آن ها می شلود؛ زیلرا گویاترین زبان زریِن ارشلاد و 
تبلیلغ و هدایلت، زبلان عمل اسلت نه زبلان کالم و البته پرواضح اسلت کله » دو صد گفته 

چون نیِم کردار نیست«  و » به عمل کار برآید به سخندانی )و سخنرانی( نیست«.  
 اسلتاد جلوادی آمللی می فرماینلد: » تربیلت قبلل از آنکله یک تئلوری علمی باشلد، یک 

روش کاماًل عملی اسلت«. 
 اگلر اعملال اماملان جماعلت مسلاجد، بلزرگان دینلی و عالملان مرشلد و هلادی جامعه 
برخلالف گفته هایشلان باشلد و در اعملال و رفتلار و عملکلرد مسلئوالن نظام اسلالمی، با 
آنچله در تعالیلم دینی بیان می شلود، تفاوتی مشلاهده شلود و آداب و تشلریفات مذهب، 
تصنعلی و در حلد تظاهلر و نمایلش یلا ِصرفلاً بلرای املرار معلاش و تحصیل مال و کسلب 
درآملد و وسلیله معیشلت باشلد و دیلن وسلیله ای بلرای رسلیدن بله قلدرت و حکوملت 
باشلد، مشلخص اسلت کله ضایعله و آثلار سلوء تخریبی به ویلژه بر روی نسلل جلوان چه 

حلد خواهلد بود.
 در بسلیاری از خانواده هلا یلا مراکز آموزشلی و علملی و دینی، وقتی کلودکان یا نوجوانان 
بله سلن بللوغ و جوانلی می رسلند و مراحللی از تحصیلالت را پشلت سلر می گذارنلد، 
به تدریلج بله طغیلان و پوچ گرایلی دچلار می شلوند و به آداب و سلنن دینی پشلت پا زده، 
بی اعتنلا می گردنلد و سلر از ُهرُهری مذهبی و تنفلر از دین و ازخودبیگانگی )الیناسلیون( 
درمی آورنلد. ریشله  ایلن مسلئله را بایلد در هملان دوگانگلی و تناقض هلای موجلود در 
رفتلار و گفتلار بعضلی از مبلغلان دینلی و خلالِف واقع گویی هلای آنلان جسلتجو کلرد؛ 
البتله جنبله عمللی تبلیلغ ناظلر بله کیفّیلت امام جماعلت و مبلّغ اسلت و نفس سلخن و 
سلخنوری آدابلی دارد کله توجله بله آن ها نیز در جاذبه شلخصیتی مبلّغ نقشلی اساسلی 

دارد.
برخلی از ویژگی هلای کالملی و رفتلاری کله بلرای املام جماعلت ضروری اسلت، شلامل 

ملوارد زیر اسلت:
1. داشلتن لحلن عاطفلی: حضلرت عللی  در ایلن رابطله می فرماینلد: » عّود لسلانک 
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لالم یکثلر ُمحّبلوك یقلد ُمبغضلک«  زبانلت را بله گفتلار نلرم و  لیلن اللکالم و بلذل السَّ
مسلالمت آمیز خلوی ده تلا دوسلتانت بسلیار و دشلمنانت انلدك شلوند.

2. دلنشلینی سلخن: حضلرت عللی  می فرماینلد: » ملن علُذب لسلانه کثلر اخوانه« 1 
کسلی کله خوش زبلان و شیرین سلخن باشلد، بلرادران و دوسلتانش افلزون شلوند.

3. تحقیر نکردن شنوندگان؛
4. رعایت ادب در کالم؛
5. پرهیز از اطاله کالم؛

6. کالم متقاعدکننده و مستدل؛
 علالوه بلر این ویژگی هلای کالمی، املام جماعت باید با مسلجدروندگان ارتباط دوسلتی 
برقرار سلازد؛ چراکه در تبلیغ، مؤثرترین روش مجالسلت و همنشلینی اسلت: » المجالسه 

مؤثره«.
آگاهلی از ایلن ویژگی هلا و عناصلر سلازنده و عملل کلردن به آن ها، بلرای هر مبلّلغ و امام 
جماعلت بهتریلن شلیوه بلرای ایجاد جاذبه برای مسلاجد اسلت و رعایت هر یلک از موارد 
فلوق می توانلد موفقیلت املام جماعت را در سلاختن مسلجدی پلر از نمازگزار کله معیار 
و ملالك بسلیار روشلنی بلرای الگو بودن مسلجد اسلت، تضمین نمایلد. بایلد اذعان کرد 
کله مهم تریلن صفلت و ویژگلی مبلغلان و اماملان جماعلت نمونله، مشلاهده هماهنگلی 
میلان گفتلار و رفتلار آنان اسلت؛ چراکه بررسلی های اجتماعی در دوران گسلترش تمدن 
و فرهنگ اسلالمی و تجارب پیشلین و معاصر به خوبی نشلانگر آن اسلت که مردم دیندار 
عموملاً در رفتارهلا و عملکلرد و شلیوه زندگلی خود، رفتلار و مِنش عالمان دینلی و اولیای 

مذهبلی را الگلو قلرار داده و می دهند.
 عالمله محمدحسلین فضلل اهلل در ایلن رابطله می گویلد: » در تاریلخ تبلیغلات اسلالمی 
مالحظله می کنیلم کله بسلیاری از روش هلای عمللی تجّسلم بخش روح و تعالیم اسلالم، 
در ایملان ملردم طلوری مؤثّلر بلوده که نمی شلود آن ها را با هیلچ یک از روش هلای بیانی 
تبشلیری مقایسله نملود. شلاید علّلت این اسلت که انسلانی که سلخن انسلان دیگری را 
می شلنود، چله بسلا تحلت تأثیلر حاالتلی اسلت کله میلان او و سلخنان گوینلده فاصلله 

1. عبدالواحد آمدی، غررالحکم و دررالکلم، فصل77.
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ایجلاد می کنلد؛ در نتیجله در برابلر فکر جدیلد حالت جبهه گیلری پیدا می کنلد و به طور 
کلّلی آن را طلرد می کنلد؛ اّملا در روش عملی، تمام مشلاعر و حواس و افلکار بیننده تحت 
تأثیلر قلرار می گیلرد و در صلدد هیلچ نوع مبلارزه و معارضه ای بلر نمی آید و دربلاره مبلّغ 
هلم هیلچ نلوع مبلارزه و معارضله ای احسلاس نمی کنلد؛ در این حاللت، بیننلده در برابر 
کالبلد زنلده ای از اسلالم قلرار می گیرد و همله افکار متضلاد از وجودش طرد می شلود«.1 
برنامه هلای عبلادی مسلاجد شلامل برنامه هلای شلرعی واجلب و مسلتحبات می شلود. 
املام جماعلت مسلجد عهلده دار برنامه هلای شلرعی واجب اسلت و در ایلن خصوص الزم 
اسلت ملواردی را بلرای ایجلاد جاذبه بیشلتر جهت حضور بیشلتر مأموملان و اهالی محل 

در مسلجد رعایلت نماید.
7. محبوبیلت و رضایلت عموملی: املام جماعلت بایلد از نظر مردم کاماًل شلناخته شلده و 
متعّهلد بله مسلائل شلرعی و ملورد اعتماد باشلد؛ چنین اماملی دارای ویژگی هلا و صفات 
برتر اخالقی و اسلالمی اسلت و در علم و عمل فردی شایسلته و سلزاوار به  شلمار می آید. 
بی شلک داشلتن صفلات اخالقلی حمیلده و پرهیلز از رذایلل اخالقلی و دنیادوسلتی و 
آراسلتگی بله لبلاس تقلوا، املام جماعلت را محبلوب مأموملان و مسلجدروندگان قلرار 
می دهلد و بلر تعلداد نمازگلزاران و جاذبه هلای عموملی مسلاجد می افزایلد. پیامبلر 
اسلالم   فرمودنلد: » ثالثله الیجلاوز صالتهم رُوسلهم ]...[ و امام قوم و هلم له کارهون« 
2 نملاز سله گلروه از سرشلان باالتر نملی رود. )مقبول واقع نمی شلود( یکی از آن ها کسلی 

اسلت کله اماملت گروهلی را عهده دار شلود، در حاللی که آن ها به او خوشلبین نیسلتند.
در روایلت دیگلری آن حضلرت فرمودند: » ان سلّرکم ان تزّکوا صالتکلم فقّدموا خیارکم«3 

اگلر خوشلحال می شلوید که نمازتلان پاك باشلد، خوبان را جللو بیندازید.
8. ایجلاد نظلم در صف هلا: در دسلتورالعمل ها و وظایلف امام آمده اسلت: » املام جماعت 
پیلش از اینکله تکبیره االحلرام بگویلد، صف هلا را منظلم کنلد و بله عقلب برگلردد و بله 
طلرف چلپ و راسلت خلود توجه کنلد و اگلر صف ها نامنظلم بلود، از مأموملان بخواهد تا 

1. محمدحسین فضل اهلل، گام هایی در راه تبلیغ، ص152 و153.
2. مولی محسن فیض کاشانی، محجه البیضاء، ج2، ص4.

3.محمدبن الحسن حر عاملی، وسائل الشیعه، باب صالهالجماعه، باب26، حدیث3.
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صف هلا را تنظیلم کنند«.1 
9. رعایلت حلال مأمومیلن در نملاز جماعلت: الزم اسلت املام جماعلت رعایلت حلال 
نمازگلزاران را، به ویلژه افلرادی کله از توانایلی الزم برخلوردار نیسلتند یلا پیلر و مسلن 
هسلتند، بنمایلد. در روایتلی از پیامبلر اسلالم   نقلل شلده اسلت: » هلرگاه فلردی از 
شلما املام جماعلت شلد، بایلد نملاز را کوتلاه کنلد و بله حدأقلل اکتفلا نمایلد؛ چلون در 
میلان اقتداکننلدگان انسلان های ضعیلف و سلالخورده و مریلض و نوجلوان و افلرادی که 
مشلکالت شلخصی و کاری دارنلد، بسلیارند و هلر زملان بلرای خلودت بله تنهایلی نملاز 

خوانلدی، بله هلر میلزان مایلل هسلتی، نملازت را طوالنلی کن«.2 
 روایلت شلده اسلت کله در یکلی از روزهلا پیامبلر اسلالم   نملاز ظهلر و عصلر را بله  جای 
آوردنلد و دو رکعلت آخلر را بلر خلالف معملول سلریع خواندنلد؛ پلس از اتمام نملاز، اصحاب 
سلؤال کردنلد: » یلا رسلول اهلل! آیلا در بیلن نملاز اتفلاق خاصلی افتلاد« ؟ حضلرت فرمودنلد: 
»چطلور« ؟ علرض کردنلد: » دو رکعلت آخر را با سلرعت به اتمام رسلاندید«. حضرت فرمودند: 

   املا سلمعتم صلراخ الصبلی« ؟3 آیا صلدای گریه طفل را نشلنیدید؟ این حرکلت پیامبر «
نشلانگر للزوم اهتملام ویلژه املام جماعت بله واقعیت هلای اطلراف در هنگام نماز اسلت.

10. حضلور زودتلر قبلل از اذان نملاز و توقلف بعلد از نملاز: املام جماعلت هملواره ملجلأ 
و مرجلع ملردم در مشلکالت ملادی و معنلوی آنلان، به ویلژه در مسلائل دینلی و شلرعی 
اسلت؛ از ایلن جهلت الزم اسلت زودتلر در محلل اقامله نملاز جماعلت حاضلر شلود تا به 
ایلن مهلم بپلردازد. دیر حاضر شلدن ایشلان بلرای نماز، احسلاس بلدی را در نمازگزاران، 
به خصلوص جوانلان، ایجلاد می کنلد. همچنین شایسلته اسلت امام جماعت پلس از ادای 
نملاز نیلز مقلداری از وقلت خلود را بله رفلع و رجوع مشلکالت ملردم محلل و نمازگزاران 

اختصلاص دهد.
11. حضلور فعلال و مشلارکت در برنامه هلای سیاسلی، اجتماعلی و فرهنگلی: علی رغلم 
تملام دیدگاه هلای موافلق یلا مخالفلی کله در ملورد ایلن موضلوع پیرامون املام جماعت 
وجلود دارد، بایلد گفلت: تأکید بیشلتر مراجع و علملا و اولیای دینی، بر حضلور فعال ائمه 

1. محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ص8.
2. همان، ص13.

3. مولی محسن فیض کاشانی، اصول وافی، ج8 ، ص1262.
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جماعلت و مشلارکت آنلان در مسلائل اجتماعلی، فرهنگلی و سیاسلی جامعه اسلت؛ زیرا 
معملوالً ایلن نلوع فعالیت هلا اگلر بلا درایت خلاص و در راسلتای میلل و گرایلش عمومی 
آحلاد جامعله در ایلن مسلائل انجلام گیلرد، سلبب ایجلاد جاذبله و انگیلزه بلرای حضلور 
در مسلجد و همراهلی بلا املام جماعلت می شلود. البتله در ایلن خصلوص الزم اسلت از 

گرایش هلای سللیقه ای و گروهلی، حزبلی و جناحلی مؤّکلداً پرهیز شلود.
12. خدملات ماللی و کمک هلای خیریله: حضلرت عللی  بله عبلداهلل  بلن  عبلاس، 
فرمانلروای بصلره، دسلتور دادنلد: » فحلادث اهلهلا باالحسلان الیهلم« 1 پلس ملردم آن 
سلامان را بلا نیکویلی کلردن بله ایشلان خرم و شلاد گلردان. احسلان در مسلاجد معموالً 
در قاللب کمک هلای ماللی یلا بخشلش ها از راه کمک هلای خیریله ای کله بله مسلاجد 
می شلود، انجلام می گیلرد. این گونله فعالیت هلا بایلد حتملاً تحلت نظارت شلخصی امام 
جماعلت باشلد؛ زیلرا تحبیلب قللوب و ایجلاد جاذبله، اگلر از سلوی امام جماعلت صورت 
گیلرد، در ایجلاد گرایلش و اقبلال به برنامه های مسلجد نیز بسلیار مفید خواهلد بود. این 
نلوع بخشلش ها و کمک هلای خیریله ممکلن اسلت به صلورت فلردی و یلا عام المنفعله 

نظیلر احلداث مراکلز درمانلی و خدماتلی در محلل صلورت گیرد.
 صفات دیگر اخالقی و مدیریتی امام جماعت به طور خالصه عبارت اند از:

13. خوشرویی؛ 
14. بخشش و چشم پوشی از لغزش ها؛

15. آسان گیری؛ 
16. رفق و مدارا؛

17. نوآوری در ارائه سخنرانی و تشریح مسائل مذهبی؛ 
18. پاسخ به شبهات و سؤاالت جوانان .

1. سیدعلی نقی فیض االسالم، ترجمه و شرح نهج البالغه، نامه 18، ص867.

 انسلان در اصل بنده احسلان اسلت: » االنسلان عبد االحسلان«  و رمز تسلخیر قلب ها و ایجاد جاذبه در دل ها احسلان اسلت:  االحسلان تملک 
القللوب«. بدیهلی اسلت اگلر کسلی به دیگری احسلان کنلد، عواطف او را متوجله خود می سلازد و چون امام جماعلت، نماینده و الگلوی پیامبر 
اسلالم   در مسلاجد اسلت، بلا تخلّلق بله ایلن اخلالق الهلی و پیامبرانله می تواند بر میلزان جاذبه هلای مذهبلی و دینی و همچنیلن گرایش 

بیشلتر به مسلاجد بیافزاید.
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 2-7-1. مهم ترین آسیب های مربوط به ائمه جماعات و مبلغان
1. علدم توجله جلّدی بله نلوآوری و ارائله راهکارهلای نویلن در جذب اقشلار به مسلجد: 

متأسلفانه کمتلر از شلیوه های نلو در ایلن زمینله بله  کار گرفتله می شلود.
2.  کمرنلگ شلدن نقلش اصللی اماملان جماعلت کله تبلیلغ دسلتورات اسلالمی و بیلان 
زوایلای فرهنلگ غنلی اسلالمی اسلت، یکلی دیگلر از آسلیب های مسلاجد اسلت. گاهی 
اوقلات مشلاهده می شلود که بعضلی از امامان جماعلت در بعضی از کارهلای غیرضروری 

آنچنلان درگیلر می شلوند کله از وظیفله اصللی خلود غافل می شلوند.
3. برگلزار نشلدن دوره های آموزشلی کوتاه ملدت و بلندمدت و آموزش هلای غیرحضوری 
و مکاتبله ای از سلوی نهادهلای فرهنگلی بلرای اماملان جماعلت مسلاجد کله ایلن املر 
موجلب شلده اسلت بسلیاری از ائمله جماعلت از دانلش و آگاهی هلای روز جامعله اطالع 

کافلی و وافلی نداشلته باشلند و از قافلله تکنوللوژی و عللم روز عقلب بمانند.
4. اماملان جماعلت مسلاجد فاقلد نشلریه یا جزوه های آموزشلی مناسلبی هسلتند که به 

آن هلا کملک کند بله مطالب تازه دسترسلی پیلدا کنند.
5.نامنظلم برگلزار کلردن اقاملۀ نملاز جماعلت باعلث سلرگردانی نمازگلزاران و پراکنده 

شلدن آنلان می شلود.
6. بسلیاری از اماملان جماعلت فقلط در هنلگام نملاز جماعلت در مسلجد حضلور پیلدا 
می کننلد و وقلت کافلی بلرای حضلور بیشلتر در مسلاجد و ارتبلاط نزدیک تر بلا مأمومان 

پیلدا نمی کننلد کله ایلن املر می توانلد آسلیب جلدی به مسلاجد برسلاند.
7. کم توجهلی بعضلی از اماملان جماعلت بله برقلراری ارتباط دوسلتانه بلا جوانان جهت 
شناسلایی مشلکالت روحلی و روانلی آن هلا و تلالش بلرای رفع معضالتلی کله جوانان با 

آن هلا مواجه هسلتند؛
8. بهره منلد نبلودن برخلی از اماملان جماعلت از تلوان کافلی بلرای پاسلخگویی بله 
پرسلش های جوانلان و شلفاف نبلودن پاسلخ های آنلان. همیلن عاملل باعلث می شلود 

بسلیاری از سلؤاالت در ذهلن جوانلان بلدون پاسلخ بمانلد.
9. بی توجهلی بعضلی از اماملان جماعلت بله رعایلت اصلول اخالقلی مشلروحه در دیلن 
مبیلن اسلالم کله این مسلئله، زمینۀ گریلز و عدم اسلتقبال مؤمنلان از مسلاجد را فراهم 
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می سلازد.
10. از عملکلرد اماملان جماعلت و جمعله در سلطح مسلاجد کشلور و نیلز خطبه هلا و 

سلخنرانی های آنلان ارزشلیابی بله  عملل نمی آیلد.
11. تکلراری بلودن حرف هلا و سلخنان روحانیلان در موضوعاتلی خلاص کله موجلب 
می شلود جلوان احسلاس کنلد اگر در مسلجد حضلور یابلد، حّظ و بهلره ای نخواهلد برد.

12. طوالنی بودن نماز جماعت و سخنرانی و به  تأخیر افتادن کارهای واجب.
13. محلل درآملد و املرار معاش بودن مسلجد بلرای بعضلی از روحانیان که سلال ها امام 
جماعلت مسلجد خاصلی بوده انلد و حرف جدیلدی برای گفتلن ندارند و زحملت تحقیق 

و مطالعله و بیلان مطاللب جدیلد را هم به خلود نمی دهند.
14. ظاهلر نامناسلب املام جماعلت یلا مبلّلغ اسلالمی و ناآراسلتگی آن ها در پوشلش که 

ایلن املر در ایجلاد تنفلر در جوانلان از ائمه جماعلات تأثیر زیلادی دارد.
15. وجود تناقض در گفتار و رفتار و کردار.

16. مشلاهده ضعف هلا در وابسلتگان درجلۀ یلک املام جماعلت و افلراد تحلت تکللف او 
)همسلر، فرزنلدان و...(؛ » و انلذر عشلیرتک االقربیلن«.1

و  نامناسلب  کلملات  و  واژه هلا  به کارگیلری  و  کالم  عفلت  نکلردن  مراعلات   .17
سلوء تفاهم برانگیز و دوِن شلأن مبلّلغ اسلالم. در سلخنرانی ها بایلد توجله داشلت کله 
مراعلات ادب در گفتلار، نلگاه و برخلورد زیبا، از نظلر روانی در جذب مخاطب بسلیار مؤثر 

اسلت.
18. وجلود افسلانه، اسلاطیر، موهوملات، خرافلات، شلبهات و تحریفلات بله اسلم مذهب 
در تبلیغلات کله سلبب بدناملی و کاسلتن جاذبله دیلن در اذهلان و اندیشله ها می شلود.

19. کج فهملی در دیلن و تبلیغلات ناقلص و بلد معرفلی کلردن دین بله ملردم، بدآموزی 
و افراطی گلری.

20. ناآشلنایی بلا روان شناسلی تبلیغات، وقت نشناسلی، کج سللیقگی و نداشلتن حسلن 
انتخلاب در طلرح مطاللب بلرای مخاطبان.

21. وجلود اماملان جماعتی در مسلاجد که صالحیت علمی، تبلیغلی، اخالقی و اجتماعی 

1. شعرا: 214.
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الزم را ندارنلد. )کسلانی کله خوشلنام و خوش سلابقه نیسلتند و تبلیغ و امامتشلان به دل 
نمی نشلیند(

22. » تشلخیص ندادن درد و نداشلتن درك صحیح از روان شناسلی دوره جوانی و بیگانه 
بلودن بلا دنیلای جوانلان و ندانسلتن زبلان آن هلا و ناتوانلی در ارائله ارزش هلا و مجلاب 
سلاختن آن هلا و متقاعلد کلردن و پاسلخگو بودن به سلؤاالت آنلان؛ یکی از دالیلل و رمز 
موفقیلت اسلتاد شلهید مطهلری را در بیلان و بنلان و نفلوذ در میان قشلر جلوان تحصیل 
کرده،می تلوان همیلن دردشناسلی و آشلنا بلودن بلا نیاز و زبلان مخاطبان خود دانسلت.

23. القلای تلرك للذت و بهره نبردن از مواهلب و نعمت های الهی و پرهیز از شیک پوشلی 
و آراسلتگی بله اسلم دیلن )تلقیلِن اینکه دینلدار واقعی نبایلد بخندد، لذت ببرد و شلیک 

بپوشد(«.1

 2-8. مهم ترین آسیب های هیئت امنای مساجد
هیئلت امنلای مسلجد نیلز همانند دیگلر بخش های مسلئول در اداره مسلجد هملواره با 
آسلیب هایی مواجله اسلت؛ ازآنجاکله هیئلت امنا بیشلترین املور مربوط به پشلتیبانی و 
حمایلت ملادی و سلخت افزاری از مسلجد را بلر عهلده دارند، بیلش از بقیه قسلمت ها در 
معلرض آسلیب قلرار می گیرنلد. در ایلن بخلش بله مهم تریلن ملوارد آسیب رسلان که از 

ناحیله هیئلت امنلا ایجلاد می شلوند، اشلاره می کنیم:
 �1. ناهماهنگلی بیلن اعضلای هیئلت  امنای مسلاجد از دیگر مشلکالت موجود مسلاجد 
کشلور اسلت کله ایلن ناهماهنگلی گاهلی اوقلات در بیلن نمازگلزاران نیلز رسلوخ پیلدا 

می کنلد.
2. انتخلاب نشلدن اعضلای هیئلت امنای مسلاجد از اصنلاف مختلف: بیشلتر اعضای  �

هیئت امنای مسلاجد، مسلن و از یک قشلر خاص از نظر سلواد و تحصیالت هسلتند؛ 
در صورتلی  کله بلا انتخلاب اعضلای هیئت امنلا از میان افلراد تحصیل کلرده جامعه و 
نیلز جوانلاِن خلوش ذوق، می توانیلم بیلش از پیش فعالیت های مسلجد را گسلترش 

. هیم د
1. ر.ك: علزت اهلل واعظلی، » عواملل و موانلع جلذب جوانلان بله مسلجد« ، ص33 -39، مجموعله مقلاالت همایلش نظلام اسلالمی و احیلای 

مسلاجد.
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3. حضلور نداشلتن بانلوان در هیئلت امنلای مسلاجد: بلا توجله بله اینکله نیملی از  �
جمعیلت کشلور را بانلوان محتلرم تشلکیل می دهنلد، حضلور نداشلتن آن هلا در 
تصمیم گیلری و مدیریلت فعالیت هلای مسلجد می توانلد خلأل ایجلاد کنلد؛ بنابراین 
بایلد ترتیبلی اتخاذ شلود کله بانوان نیلز بتواننلد در برنامه ریزی و انجلام فعالیت های 

مختللف مسلجد حضلوری فعال داشلته باشلند.
4. حضلور نداشلتن جوانلان در برنامه ریلزی بلرای فعالیت هلای مسلجد: بلا عنایت به  �

اینکله ایلران یلک کشلور جلوان اسلت و این قشلر از جامعله تلوان و پتانسلیل انجام 
بسلیاری از کارهلا را دارنلد، ضلروری اسلت در هیئت امنلا و مدیریت مسلاجد به طور 

فعال شلرکت داده شلوند.
5. از دیگلر آسلیب های هیئلت امنای مسلاجد، نداشلتن بینش کافی و روشلن درباره  �

املور مذهبلی و دینلی در برخلی از اعضلای آن اسلت که همیلن امر زمینله انحراف و 
یلا علدول از اصول اساسلی را فراهلم می آورد.

6. غاللب بلودن عوام زدگلی بلر ذهنیلت برخلی از اعضای هیئلت امنا، باعث می شلود  �
دچلار افلراط شلوند و به حیثیت مذهبی خلود و هیئت صدماتی وارد کنند و قداسلت 

ایلن مجموعله دینی را لکله دار نمایند.
7. برخلورد تنلد و زننلده بعضلی از اعضلای هیئلت امنلا و خادملان و گاهلی اوقلات  �

نمازگلزاران بلا کلودکان و نوجوانلان کله زمینله گریلز و دوری جوانان را از مسلجد به 
هملراه دارد.

2-9. آسیب شناسی پایگاه بسیج و نیروهای بسیجی
 پایگاه هلای نیلروی مقاوملت بسلیج در اکثر مسلاجد کشلور فعلال هسلتند و بالطبع باید 
نقشلی در اداره مسلجد و به خصلوص مسلائل فرهنگلی آن داشلته باشلند؛ بنابرایلن در 
بیشلتر مسلاجدی کله دارای پایلگاه مقاومت بسلیج هسلتند، بسلیجیان مسلئولیت امور 
فرهنگلی و تبلیغلی را بلر عهلده دارنلد. مهم تریلن آسلیب هایی کله از ایلن ناحیله ممکن 

اسلت بله پیکلره مسلجد وارد شلود، عبارت  اسلت از: 
1. علدم سلازماندهی و برنامه ریلزی صحیلح بلرای مشلارکت افلراد پایلگاه بسلیج  �
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مسلاجد در برنامه هلای فرهنگلی و دینلی که توسلط هیئلت امنا و یا کانلون فرهنگی 
مسلاجد اجلرا می شلود.

2. حضور مسلتمر و فعال نیافتن افراد پایگاه بسلیج مسلجد در مراسلم نماز جماعت،  �
سلخنرانی ها، مجالس وعلظ و دعا با سلایر نمازگزاران.

3. ناهماهنگلی بعضلی از مسلئوالن پایلگاه بسلیج با املام جماعت مسلجد در اجرای  �
برنامه هلای عبلادی و مناسلکی و فرهنگی مسلجد.

2-10. آسیب شناسی خادمان مسجد
مسلئول املور خدمات مسلجد یلا خادم نیلز وظایف خطیری بلر عهده دارد کله نمی توان 
نقلش و اهمیلت آن را نادیلده انگاشلت یا بلرای آن اهمیت قابلل توجهی قائل نبلود. کلیه 
فعالیت هلای مرتبلط بلا حفلظ و نگهلداری املوال مسلجد، نظافت مسلجد و هملکاری با 
واحدهلای مختللف مسلجد و مراجعلان و نمازگلزاران جلزو مسلئولیت های خادم اسلت؛ 
بنابرایلن الزم اسلت خلادم دارای شلرایط ویژه ای باشلد: متأهل باشلد اّملا دارای فرزندان 
زیلاد نباشلد؛ از سلواد و دانلش نسلبی درباره احلکام و آداب مسلاجد برخوردار باشلد و در 
زمینله امکانلات صوتی یلا تصویلری و جایگاه های مسلجد اطالع و تخّصص کافی داشلته 
باشلد؛ کهنسلال و مسلن نباشلد تلا بتوانلد املور  محّولله را بله نحلو احسلن انجلام دهد؛ 
داشلتن اخلالق حسلنه و تعّهلد از نخسلتین خصوصیلات شلخصیتی خادملان اسلت که 

هنلگام گزینلش آن هلا بایلد در رأس مالك هلا قلرار گیرد.
 برخلی کارشناسلان املور مسلجد، وجلود نگهبلان را به جای خادم در مسلاجد پیشلنهاد 
کرده انلد؛ زیلرا نگهبلان نیلاز بله محل زندگی مسلتقل کله خود هزینله باالیلی را به خود 
اختصلاص می دهلد، نلدارد؛ اّملا باید دانسلت کله جایلگاه سلنّتی و دینی خادملان باالتر 
از آن اسلت کله بتلوان نگهبلان را جایگزیلن آن هلا سلاخت. هرچنلد از نظر ماللی نگهبان 
باصرفه تلر اسلت )نگهبلان تنهلا یلک کیوسلک نیلاز دارد و می تلوان از دو نگهبلان در 
مسلاجد جاملع و بلزرگ به صورت شلیفتی اسلتفاده کلرد و تملام وقت، 24سلاعته، آن ها 
را در خدملت مسلجد قلرار داد(، از نظلر شلخصیتی و وجهله دینلی و مذهبلی، خلادم 
شلخصیت و وظایلف کامل تلری بلر عهلده دارد. ضملن آنکه در سلایر اوقات نیلز می تواند 
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وظایلف نگهبانلی را انجلام دهد.

2-11. آسیب شناسی مؤذن
 هلر چنلد املروزه مؤذن هلا در مسلاجد شلخصیت هایی جداگانله نیسلتند و به طلور کلی 
هلر نمازگلزار می توانلد، عهلده دار اذان گویلی مسلجد باشلد، بایلد دانسلت کله بله دلیل 
جاذبه هلای اذان کله نملاد اجتماعلی و از پایه هلای اساسلی اعتقاد اسلالمی اسلت، اطالع 
از آسیب شناسلی ملؤذن الزم اسلت و بایلد بله دیلد یک مسلئولیت و شلخصیت خاص به 

موّذنان نگریسلت.
 ویژگی هایلی را کله در ملورد قلاری قلرآن در احادیلث و اخبار اسلالمی وارد شلده اسلت، 
می تلوان بله عنلوان مالك هلا و معیارهلای ضلروری بلرای ملؤذن نیلز در نظلر گرفلت. 
ازآنجاکله لحلن ادای اذان و شلخصیت ملؤذن می توانلد بلر جاذبه هلای مسلجد بیافزاید و 
سلبب ترغیب مسللمانان به حضور در مسلاجد شلود، الزم اسلت در این زمینه برنامه های 
تشلویقی ویلژه ای از سلوی متولیلان املور مسلاجد، بلرای مؤذنلان خوش لحلن و دارای 

صلدای نیکلو در نظلر گرفته شلود.

ویژگی های موّذن خوب
1. صـدا و لحـن خـوش: ازآنجاکه کلملات و جملالت اذان، در واقع از متلن اصلی قرآن  �

گرفتله شلده اسلت، الزم اسلت در ملورد ترتیل خوانلی آن ادای درسلت حلروف و 
حفلظ وقلوف مراعلات گردد. علالوه بر لحلن و زیبایی صلوت و رعایت مسلائل زبانی، 
رسلایی صلوت و بلنلدی صلدای ملؤذن از ویژگی هلای مثبلت یلک ملؤذِن نمونله به  

شلمار می آیلد.
2. وقت شناسـی: یلک ملؤذن خلوب و نمونله، نظلم و انضبلاط در ادای اذان در اوقلات  �

خلاص نمازهلا را شلعار خلود می سلازد و هیلچ گاه به دلیلل مسلائل کم بهلا و بیهوده 
یلا مشلاغل و مشلکالت دنیایلی خلود، این وظیفله الهی و تعّهلد دینی و شلرعی را به 
عقلب نمی انلدازد. اینکله در برخلی از مسلاجد، چند ملوّذن در اوقات خاصلی از صبح 
یلا ظهلر و یلا مغلرب اذان بگویند، فی نفسله کار خوب و مطلوبی اسلت، اّملا هر موّذن 
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بایلد بله وقلت اختصاصی خلود پای بند باشلد و زملان شلرعی را در ادای اذان رعایت 
. کند

3. ویژگی هـای اخالقـی عمومـی: ملؤّذن به واسلطه اعلالم عموملی جهلت حضلور  �
مأموملان در مراسلم نملاز جماعلت، ملورد توجله ویلژه  اسلت؛ بله همین دلیلل باید 
از جهلت الگلو و سرمشلق بلودن بلرای ملردم و نمازگلزاران، دارای صفلات نیکلوی 
اخالقلی و رفتلار و گفتاری برازنده باشلد تا بدین وسلیله میزان تجلیلب و جاذبه برای 
حضلور در مسلجد و مراسلم نملاز جماعلت را افزایلش دهلد. ظاهلر متین و آراسلته، 
خوشلرویی، مردملداری، رفلق و ملدارا، اخالص، عفلت و مناعت طبلع و رعایت دیگر 
صفلات حسلنه اسلالمی می توانلد مکّملل شلخصیت خلوِب یلک اذان گلوی موفق و 

خوش لحلن و صلدا باشلد.

2-12. آسیب شناسی مخاطبان مسجد
 آیله شلریفه » خلذوا زینتکلم عنلد کل مسلجد« ، بیلش از هلر چیز بله زینت هلای فردی 
مسلجدروندگان و نمازگلزاران اشلاره دارد؛ چنانکله در روایتلی از امام رضلا  مضمون 
ایلن آیله ملورد پرسلش قلرار می گیلرد و حضلرت می فرمایند: » ملن ذلک التمشلط عند 
کل صللوه« 1 از جمله مصادیق زینت، شلانه زدن موهاسلت، در وقت هلر نمازی. در روایات 
دیگلری پوشلیدن بهتریلن لبلاس هنلگام حضلور در مسلجد و اقامه نماز سلفارش شلده 
اسلت؛ بلرای نمونله از » خثیمله«  نقلل شلده اسلت کله املام حسلن بن  علی  هلرگاه 
بله نملاز می ایسلتاد، بهتریلن لباسلش را می پوشلید؛ بله حضلرت گفتله شلد: » ای فرزند 
رسلول خلدا  ، چلرا بهتریلن لباس را می پوشلی« ؟ فرمودنلد: » خدا زیباسلت و زیبایی 
را دوسلت دارد. ملن خلودم را بلرای پلروردگارم زیبلا می کنلم و اوسلت کله می فرمایلد: 
زینلت خلود را هنلگام رفتلن به مسلجد برگیرید؛ لذا دوسلت می دارم بهتریلن لباس خود 

بپوشم«.2 را 
 در ملورد زینت هلای شلخصی تنهلا می تلوان بله سلفارش و توصیه های شلفاهی یا کتبی 
از طریلق نوشلته های روی تابلوهلا اقلدام کلرد؛ اّما در مورد کسلانی که پیاز و سلیر و امثال 

1. سیدهاشم بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ج2، ص9.
2. همان، ص10.
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آن خورده انلد و بلوی دهانشلان سلبب آزار دیگلران می شلود، می تلوان امربه معلروف یلا 
تبلیلغ نملود؛ زیلرا ورود ایلن علده هلم بله مسلاجد مکلروه اسلت.1 در روایتلی از حضرت 
عللی  وارد شلده اسلت: » َملن اکل شلیئاً ملن المؤذیات ریحهلاً فالیقربن المسلجد« 2 

هرکلس چیلزی بخلورد کله بلوی آن آزاردهنده اسلت، به مسلجد نزدیک نشلود.
همان طلور کله گفتیلم، در ایلن ملوارد شلخصی بیشلتر می تلوان از طریلق تابلوهلای 
راهنملا و هشلداردهنده کله در عیلن رعایلت آداب شلخصی، سلبب تذکلر و یلادآوری 
مسلجدروندگان باشلد، اقلدام نمود و عالئلم و جمالت نوشته شلده بر ایلن تابلوها و مکان 

نصلب آن هلا نیلز نبایلد به گونله ای باشلد کله خلود ایجلاد دافعله نماید.
 تزئیلن مسلاجد کله از حلس زیبایی شلناختی انسلان ها ریشله می گیلرد و ناظلر بلر 
حلاالت درونلی آدمیلان اسلت، رکنلی اساسلی در تجلیلب و ایجلاد جاذبله و گرایلش و 
پیونلد انسلان ها بلا مسلاجد دارد. بلا ارضلای حلس زیبایی شلناختی افلراد در مسلاجد و 
ایجلاد ایلن حلس می تلوان به پلرورش دینی و مذهبلی آحلاد جامعه کمک نملود. مزیت 
جاذبه هلای هنلری مسلجد بله دیگلر مکان هلا ایلن اسلت کله پاسلخی کله مسلجد بله 
نیازهلای زیبایی جویانله انسلان ها می دهلد، پاسلخی ویژه به نفلع دین و متدیّنین اسلت.

 عوامل در سطح میانی: نهادها و سازمان های فرهنگی و مذهبی
در ارتبلاط بلا مسلجد، برخلی از سلازمان ها و نهادهلا یلا خلود مسلتقیماً متوللی املور 
مسلاجد هسلتند یلا بله علت متوللی بلودن در املور فرهنگلی، بلا مسلاجد در ارتباط اند.

الف( سازمان ها و نهادهای متولی امور مساجد
 » از جملله ویژگی هلای مسلجد در ایلران، تعلدد متولیلان مسلتقیم اداره مسلجد اسلت. 
نهادهایلی ماننلد مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد، اداره اوقلاف  و امور خیریه، سلازمان 
تبلیغلات  اسلالمی، بسلیج، شلهرداری ها و میلراث فرهنگی، بلا ذی حق دانسلتن خود در 
تولیلت املور مسلاجد، به سللیقه خود در اداره مسلاجد دخاللت می کنند. تعلداد متولیان 

1. ر ك: امام خمینی، رساله توضیح المسائل، مسئله 915، احکام مسجد.
2. محمدبن حسن ّحر عاملی، وسائل الشیعه، ج3، ص502.
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مسلجد در ایلران بیلن سلیزده تا هفلده نهاد می باشلند«.1 

ب( نهادهای متولی امور فرهنگی
 » گروهلی دیگلر از سلازمان ها و نهادهلای مرتبلط بلا مسلجد، نهادهلای متوللی املور 
فرهنگی کشلور هسلتند. این قبیل نهادها به رغم عدم دخالت مسلتقیم در اداره مسلجد، 
به عنلوان نهادهلای زمینه سلاز حضلور فعلال، پویلا و اثربخلش مسلجد در جامعله، نقلش 
 بسلزایی دارنلد. ضعلف عملکرد متولیلان املور فرهنگی می تواند برای مسلاجد آسلیب زا 
باشلد. ایلن نهادهلا در املوری نظیلر تولیلد محتلوا، زمینه سلازی و فرهنگ سلازی بلرای 
حضلور اقشلار مختللف ملردم در مسلجد و ماننلد آن دخاللت دارنلد. حوزه هلای علمیله، 
وزارت فرهنگ و ارشلاد اسلالمی، آموزش وپرورش، کمیسلیون فرهنگی مجلس شلورای 
اسلالمی، سلازمان تبلیغات اسلالمی، صداوسلیما از جمله این نهادها محسلوب می شوند. 
در میلان ایلن نهادهلا، جایلگاه حلوزه علمیله به دلیلل تربیلت روحانیون و ائمله جماعت 

مسلاجد از اهمیلت بیشلتری برخوردار اسلت.

ج( مراکز و سازمان های موازی
 در جامعله املروز ایلران نهادهلا و سلازمان های متعلددی در حلوزه دیلن و فرهنلگ بله 
فعالیلت مشلغول هسلتند. ایلن سلازمان ها در عرض مسلاجد بله فعالیت مشلغول اند؛ به 
همیلن دلیلل از جهلت کارکلرد با مسلاجد هم پوشلانی کارکلردی دارنلد. تعاملل، تقابل 
و یلا رقابلت مسلجد بلا نهادهلای ملوازی، بخشلی از آسیب شناسلی مسلاجد را شلامل 
می شلود. ایلن نهادهلا، بله غیلر از حسلینیه ها و برخی رسلانه ها، قدملت چندانلی ندارند 

و غالبلاً آغلاز حیاتشلان بله دهه هلای اخیلر برمی گلردد. 

1. حسینیه ها و اماکن مذهبی
حسلینیه بله مراکلز برگلزاری مراسلم و آییلن علزاداری اهل بیلت  و سلایر مراسلم 
مذهبلی ماننلد قرائلت ادعیله و مجاللس وعلظ و سلخنرانی اطلالق می شلود. علالوه بلر 
حسلینیه، مکان هلای دیگلری نظیر فاطمیه، مهدیه، َحسلنیه، عباسلیه، زینبیله نیز برای 

1. امیرمسلم کاشانی زاده، بررسی آسیب شناختی وضعیت کنونی مساجد ایران از منظر نخبگان حوزوی و دانشگاهی، ص42 و 98.
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برگلزاری مراسلم مذهبلی وجلود دارد. عمومیلت و فراگیلری حسلینیه ها، سلبب رواج و 
کاربلرد بیشلتر ایلن اصطلالح از سلایر املکان مذهبی شلده اسلت.

2. فرهنگ سرا
 فرهنگ سلرا بله مجموعله ای فرهنگلی و هنلری اطلالق می شلود کله بلرای ارائله 
خدملات فرهنگلی بله شلهروندان توسلط شلهرداری ها سلاخته می شلود. فرهنگ سلرا 
دارای کارکردهایلی ماننلد برگلزاری جشلنواره ها، برگلزاری کارگاه هلای مختللف اعلم 
از هنلری، فرهنگلی و اجتماعلی، نمایشلگاه های عرضله محصلوالت هنلری، فرهنگلی 
هسلتند. فرهنگ سلرا املروزه مهم ترین نهلاد موازی مسلجد در حوزه فرهنگ اسلت و در 
آسیب شناسلی وضعیلت کنونلی مسلاجد ایلران باید بله آن توجله ویژه ای صلورت گیرد.

3. رسانه ها
 املروزه رشلد شلگفت آور فناوری هلا و رسلانه های اطالعاتلی و ارتباطلی ملدرن و اقبلال 
گسلترده اقشلار گوناگلون جامعله بله این رسلانه ها، افلزون بر ایجلاد فرصت هلای خاص 
و بی بدیلل، تهدیدهلا و چالش هلای مهملی را نیلز فلراروی جواملع گوناگون نهاده اسلت. 
در ایلن زمینله جواملع دینلی با چالش های بیشلتری مواجه هسلتند. فضلای کالن حاکم 
بلر ایلن رسلانه ها )ماهلواره و اینترنلت(، فضایلی متکثلر، سلکوالر و اباحه گرانله اسلت؛ 
ازایلن رو بحِث نسلبت رسلانه مدرن و مسلجد )به عنلوان نهادی دینلی( از اهمیت خاصی 
برخلوردار اسلت و چگونگلی تعاملل و یلا رقابلت ایلن دو نهلاد، یکلی از مباحلث مهلم در 
الگلوی آسیب شناسلی مسلجد اسلت. مباحلث ایلن بخلش در دو بعلد محتلوا و زملان 
قلرار می گیرنلد؛ یعنلی گاهلی رابطله محتوای رسلانه بلا مسلجد موردنظر اسلت و گاهی 
تداخلل زمانلی اسلتفاده از رسلانه بلا زمان حضلور و فعالیت در مسلجد مورد توجه اسلت.

4. نمازخانه ها
 نمازخانه هلا از جملله نهادهلای موازی مسلجد هسلتند که تنهلا کارکرد آن هلا، برگزاری 
نملاز جماعلت و یلا اقامله فلرادای نمازهلای روزانله اسلت. املروزه تعلداد نمازخانه هلای 
کشلور بله انلدازه تعداد ملدارس، دانشلگاه ها و ادارات و به تازگی مراکز تجلاری و تفریحی 
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می رسلد. رشلد روزافلزون تعلداد نمازخانه هلا و انتقلال اصلی تریلن کارکلرد مسلاجد بله 
ایلن مکان هلا سلبب شلده اسلت نمازخانه هلا به عنلوان یکلی از رقبلای مسلجد به  شلمار 

. یند بیا

5. مصاّل ها

 یکلی دیگلر از مکان هلای متعاملل یلا رقیلب بلا مسلجد، مصاّل هلا هسلتند. مصلاّل بله 
مکان هلای برگلزاری نمازجمعله و اعیلاد فطلر و قربلان اطلالق می شلود. در تهلران و 
برخلی از شلهرهای بلزرگ، هزینه هلای هنگفتلی بلرای سلاخت ایلن مکان هلا اختصاص 
یافتله  اسلت. مصلاّل در واقلع رقیب جدی مسلجد جامع اسلت؛ چراکه مهم تریلن کارکرد 

مسلجد جاملع برگلزاری نملاز جمعله در آن اسلت.

6. مجتمع های فرهنگی
 مجتملع فرهنگلی نهلادی مشلابه فرهنگ سراسلت، بلا ایلن تفلاوت کله کارکردهلای 
بیشلتری دارد. مجتمع هلای فرهنگی اصطالحی اسلت که به مجموعله ای چندکارکردی 
اطلالق می شلود. مراکلز تفریحلی، تجاری، ورزشلی و آموزشلی از اجزای تشلکیل دهنده 
ایلن مجتمع هلا هسلتند. املروزه مجتمع های فرهنگلی را یکی دیگر از مراکلزی می دانند 

کله بلا مسلجد ملوازی کاری می کند«.1

د( مهم ترین آسیب های وارد شده از ناحیه سازمان ها و نهادهای موازی با مسجد
1. بی برنامگی و نبودن نظارت بر فعالیت های آموزشی-تربیتی مسجد؛

2. نبودن ارتباط بین مسجد با آموزش وپرورش و مراکز آموزشی و فرهنگی دیگر؛
3. نداشتن تبلیغات روشمند دینی و استفاده نکردن از ابزارهای تبلیغاتی مناسب؛

4. نبودن ارتباط بین مسجد با مساجد و مراکز دینی دیگر؛
5. نداشلتن ارزیابی ماهانه یا سلاالنه آموزشلی-تربیتی مسجد از سلوی مدیریت فرهنگی 

؛ مسجد
6. نداشتن برنامه ریزی و نامنظم و غیرهدفمند بودن برنامه های تبلیغی در مسجد؛

1. امیرمسلم کاشانی زاده و نعمت اهلل کرم الهی، » تبیین الگوی مفهومی آسیب شناسی وضعیت مسجد در ایران« ، ش3، ص48-31.
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7. تعلدد مراکلز تصمیم گیلری کله موجلب بلروز مشلکالت زیلادی در همله زمینه هلای 
فرهنگلی مسلجد می شلود؛

8. نبودن ارزیابی هفتگی یا ماهانه از عملکرد و برنامه های تبلیغی مسجد؛
9. وجلود نداشلتن برنامه ریلزی و نظلارت بلر فعالیت هلای ارتباطلی و اطالع رسلانی 

مسلاجد؛
10. نبودن کنترل و نظارت بر نحوه اجرای برنامه های تبلیغی در مسجد؛

11. نبلود توجله جلدی بله نلوآوری و ارائله راه های نلو در جذب اقشلار مختللف خصوصاً 
نسلل جلوان و نوجوان.

هـ( تعدد مراکز دخیل در امر مسجد
 بیلش از ده نهلاد و سلازمان دینلی وجلود دارنلد کله به صلورت پراکنلده و مجلزای از هم 
و بلدون هیلچ هماهنگلی در املر مسلجد فعالیت می کننلد. وجود ایلن تعداد سلازمان ها 
و نهادهلای درگیلر املر مسلجد موجلب شلده اسلت کله نه تنهلا اقداملی اساسلی و مهم 
کله دارای آثلار مثبلت در جهلت ارتقلای جایگاه مسلاجد باشلد، به صورت جلدی و عملی 
صلورت نپذیلرد، بلکله با تداخلل برنامه هلای ناهماهنلگ و فعالیت های مشلابه، موجبات 

دل زدگلی ملردم و مخاطبلان خلاص مسلجد نیز فراهلم آید.
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آسیب شناسی تعامالت ارتباطی مسجد
 » آسیب شناسلی تعاملالت ارتباطلی سلازمان های دینلی بلا تأکید بر سلازمان مسلجد به 

شلرح زیر تعریف شلده اسلت:
اللف( اختلالل، ابهلام و نوعلی تعلارض عملکردی بیلن سلازمان های دینلی در حوزه  �

ارتباطلات دینی؛
ب( نبود مرکز کنترل و هماهنگ کننده بین سازمان های مختلف؛ �
ج( تغییرهلای اجتماعلی و ورود عناصلر جدیلد بله سلازمان های دینی و ایجلاد ابهام  �

سلاختاری دراین بلاره.
 از  ایلن رو در میلان مسلائل متعلددی کله می تواند به گونه ای سلبب اختلالل در ارتباطات 
دینلی شلوند، مسلائلی ماننلد نلوع تعاملل افراد بلا مسلجد و مردان مسلجدی بلا جامعه، 
مشلکالت مدرنیتله و ضرورت هلای زندگی شلهری، تأثیر مسلائل سیاسلی و اقتصادی بر 
ارتباطلات دینلی، پراکنلش جغرافیایی و محیطی مسلجد و سلایر مراکز دینلی و غیره، به 

دلیلل تمرکلز موضوعی بلاال اهمیتلی ثانویه دارد.
 همان طلور کله در بلاال اشلاره شلد، یکلی از اَشلکال آسیب شناسلی، بله نهادهلا و 
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سلازمان های دینلی مرتبلط اسلت کله به واسلطه آن نوعلی اختلالل، ابهلام و گونله ای 
تعلارض بیلن سلازمان های دینلی بلرای سلاماندهی ارتباطلات دینلی پدیلد می آیلد؛ 
بلرای مثلال در سلازمان مسلاجد بخش هلای گوناگونلی ماننلد سلتاد عاللی نظلارت بلر 
کانون هلای فرهنگی مسلاجد، سلتاد اقامله نماز، کانون های فرهنگی بسلیج در مسلاجد، 
املور مسلاجد سلازمان تبلیغلات اسلالمی، صنلدوق عمران مسلاجد و مرکز رسلیدگی به 
املور مسلاجد فعالیلت می کننلد. هلر چند برخلی از نهادهلا به منظلور ایفلای وظایف در 
حلوزه مشلخصی از فعالیت هلا مأموریلت دارنلد، وللی نوعلاً در ملوارد متعلددی تداخلل 
وظایلف دیلده می شلود. به طورکللی هیلچ سلازمان و نهلاد مشلخصی بلرای هماهنلگ 
کلردن فعالیت هلای گوناگلون ایلن نهادهلا و تمرکلز در سیاسلت گذاری و برنامه ریلزی 
وجلود نلدارد؛ پلس ادغام مجموعه دسلتگاه های بیان شلده و تشلکیل یک سلازمان واحد 
بلا عنلوان سلازمان املور مسلاجد کشلور که بله اصلی تریلن نهاد و سلازمان دینی کشلور 

وابسلته باشلد، ضلروری و اجتناب ناپذیلر اسلت«.1 
» ورود اجلزا و عناصر جدید به سلازمان مسلجد همچون بسلیج، کتابخانله، امور فرهنگی، 
املور اداری و ماللی و ماننلد این هلا، بله دلیلل شلفاف و روشلن نبلودن محلدوده وظایلف 
و اختیلارات آنلان و نظلام سلسلله مراتبی سلّنتی حاکلم بلر آن، تلا حلدی بله هلم خورده 
کله علدم چاره جویلی این املر در بلندملدت، می توانلد ناکارآمدی سلازمان مسلجد را به 

دنبال داشلته باشلد«.2

1. گزارش وضع موجود مرکز ستاد رسیدگی به امور مساجد، 1379، ص7.
2. امیرمسلعود امیرمظاهلری، آسیب شناسلی تعاملالت ارتباطی سلازمان های دینی از دیدگاه جامعه شلناختی )با تأکید بر سلازمان مسلجد(، 

ص175-173.



181  فصل دوم: آسیب شناسی مساجد  

آسیب شناسی منابع انسانی
 مهم تریلن نیروهلای انسلانی در مسلاجد اماملان جماعلت، هیئلت امنلا، خادملان و 
مدیلران فرهنگلی مسلجدها هسلتند که ضعلف در شلخصیت و رفتار هر یلک از این افراد 
می توانلد در جلذب یلا دفلع مخاطبلان مسلجد اثربخلش باشلد که ایلن ملوارد در بخش 
آسیب شناسلی عواملل خرد بررسلی شلد. در ایلن بخش به کاسلتی های منابع انسلانی از 

نظلر کمبلود نیروهلا می پردازیم. 

الف( کمبود نیروی انسانی در مساجد کشور
 بلا توجله بله اینکله موفقیت هلر نهاد از جمله مسلجد در رسلیدن به اهلداف و آرمان های 
خلود نیازمنلد نیلروی انسلانی توانمنلد، الیلق، شایسلته و کارآمد اسلت، می تلوان اذعان 
نملود کله مدیریلت، برنامه ریلزی و اداره املور مسلاجد در مقایسله بلا سلایر حوزه هلای 
انسلانی از حساسلیت و اهمیت بیشلتری برخوردار اسلت که مسلتلزم آشلنایی و آگاهی 
منابلع انسلانی بلا عللوم و معلارف مختللف اسلت؛ از ایلن رو منابلع انسلانی مسلاجد باید 
از توانمنلدی و شایسلتگی های خاصلی برخلوردار باشلند کله ایلن املر نیاز بله آموزش و 
بهسلازی منابلع انسلانی را ایجلاب می نمایلد و در صورت علدم توجه به این مهم، مسلجد 
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دچار آسلیب می شلود.
 در بررسلی به عمل آملده در طلرح » نیلروی انسلانی مسلاجد و طراحلی نظلام جاملع و 
توسلعه منابلع انسلانی مسلاجد«  کله توسلط کورش فتحلی واجلارگاه و یونس اسلدی به 
اجلرا درآملد، وضعیلت منابلع نیلروی انسلانی از جهلات کمی و کیفلی بررسلی و تحلیل 

شلد و نتایلج زیلر بله  دسلت آمد: 
1. بر اسلاس آمار منتشرشلده سلال 1375 تعداد کل مسلاجد کشلور 57635 باب و  �

تعلداد کل اماملان جماعلت کشلور 31091 نفلر برآورد شلده اسلت. بر اسلاس نتایج 
همیلن تحقیلق بله نظلر می رسلد سلطح تحصیلالت اماملان جماعلت از وضعیلت 
مطلوبلی برخلوردار نیسلت و بله اقداملات جبرانلی بلرای آملوزش و بهسلازی آنلان 
نیلاز اسلت. دوره های آموزشلی بلندمدت امامان جماعت مسلاجد، شلامل دوره های 
آموزشلی مدیریلت مسلاجد و مدیریت برنامه ریلزی فرهنگی و دوره هلای کوتاه مدت 
شلامل آملوزش احلکام، اخالق اسلالمی، ملردم داری، آشلنایی با مسلائل سیاسلی و 
تحلیلل آن، آشلنایی بلا مسلائل روز جامعله، مباحلث اقتصلادی، معلارف اسلالمی، 
آییلن سلخنرانی، مباحث روان شناسلی، آسیب شناسلی اجتماعلی، روش های جذب 
جوانلان در مسلجد و تاریلخ اسلالم اسلت. در ضملن مهم تریلن و عملی تریلن روش 
بلرای بهسلازی آموزشلی ائمله جماعلات عبلارت  اسلت از: کالس هلای حضلوری، 

آموزش هلای مکاتبله ای و اسلتفاده از منابلع آموزشلی.
2. تعلداد خادملان مسلاجد کشلور 41883 نفلر برآورد شلده اسلت که مقایسله این  �

تعلداد بلا تعداد مسلاجد کشلور، نشلان می دهلد که در حلال حاضر حداقلل 17752 
مسلجد فاقلد خادم هسلتند و همچنین سلطح تحصیللی خادمان به مراتلب پایین تر 

از تحصیلالت امامان جماعت اسلت.
3. چنانچله بلرای هلر مسلجد حدأقلل یلک املام جماعلت و یلک خلادم ملورد نیلاز  �

باشلد، بله 28546 نفلر املام جماعلت و 17752 نفلر خلادم بلرای مسلاجد سراسلر 
کشلور نیاز اسلت.

4. آمارهلا نشلان داده انلد کله از مجملوع 132969 نفلر هیئلت امنلای مسلاجد، 65  �
درصلد باسلواد و 35 درصلد بی سلواد هسلتند؛ بلا توجه بله همین مسلئله، دوره های 
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آموزشلی موردنیلاز هیئلت امنلا از دیلدگاه متخصصلان و صاحب نظلران بله ترتیلب 
اولویلت عبارت انلد از: آموزش مسلائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسلی، شلیوه مدیریت 
مسلجد، روش هلای تأمیلن منابلع ماللی مسلاجد، برگلزاری دوره هلای توجیهلی، 

احلکام مسلجد و وقف.

ب( ساماندهی مهم ترین منابع نیروی انسانی مساجد
مهم تریلن منابلع نیلروی انسلانی در مسلاجد کله بله ترتیلب اولویلت بایلد سلاماندهی 
شلوند، و مهم تریلن نکته هایلی کله در ملورد سلامان دهی آن هلا بایلد ملورد توجله قلرار 

گیلرد، عبلارت  اسلت از:
1. امامان جماعت مسـاجد:  شلکل دهی به وضعیت شلغلی و معیشلتی، بیمله، ارتقای  �

سلطح آگاهی ها از طریق آموزش مسلتقیم و غیرمسلتقیم.
2. خادمـان مسـاجد: نحلوه اسلتقرار آنلان در مسلاجد، بیمله، حق الزحمله، آموزش،  �

بهداشلت و کارت سلالمت.
3. هیئت امنای مسجد: نحوه انتخاب، مدت مسئولیت، شرح وظایف. �
4. مدیریـت مسـجد: چگونگی انتخلاب، حدود و توانایلی انجام کارهلا، تعیین جایگاه  �

آن در مسجد.
5. رابطان فعال فرهنگی مساجد. �

ج( پیشنهادهایی برای سامان دهی بهتر مساجد

مهم تریلن کارهایلی کله در خصلوص سلاماندهی مسلاجد می تلوان انجلام داد، بله قلرار 
اسلت: زیر 

1. سامان دهی امامان جماعت مساجد �
گملاردن یلک طلبله جوان در کنلار روحانیلون کهنسلال: ازآنجاکله امام جماعلت عالوه 
بلر اقامله نملاز، وظیفه رسلیدگی بله املور نمازگلزاران، برگلزاری جلسلات و کالس های 
آموزشلی و مدیریلت دیگر امور مربوط به مسلاجد را نیز برعهلده دارد، در مورد روحانیانی 
کله بله دلیلل کهوللت سلن و ناراحتلی قلادر بله انجلام ایلن وظایلف سلنگین نیسلتند، 
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می تلوان بلا گملاردن یلک طلبله جلوان در کنلار ایشلان، آن هلا را در انجلام وظایفشلان 
یلاری کرد.

2. برنامه ریلزی بلرای انتخلاب املام جماعلت بلرای کلیله مسلاجد فعلال و نیمه فعلال  �
کشلور

3. استفاده از خادمان افتخاری �
 جلذب خادملان افتخلاری بلرای خدمتگلذاری در مسلاجد یلا به کارگیلری خادملان 
تمام وقلت بلرای کلیله مسلاجد فعلال و تأمیلن حدأقلل هزینله زندگلی ایلن عزیلزان از 
ضروریلات اسلت. سلعی گلردد خادمانلی بله کار گرفتله شلوند کله از حسلن برخلورد و 
معاشلرت بلا مراجعلان، به ویژه جوانلان و نوجوانان، برخوردار باشلند. اسلتفاده از افراد پیر 

و گاه عصبی ملزاج از معضالتلی اسلت کله بعضلی از مسلاجد بلا آن مواجله هسلتند. 
در صورت فراهم شلدن سلازوکار مناسلب در زمینه معیشلت خادمان، جوانان عالقه مند 

زیلادی وجلود دارنلد که می تلوان آن ها را بلرای ایلن کار جذب کرد.
4. تعییلن و تبییلن شلرح وظایلف یکسلان بلرای تملام منابلع انسلانی مسلجد های  �

کشلور
 بایلد بلرای کلیله نیروهلای فعال مسلجدی کشلور )هیئت امنلا، مدیلران و خادمان( 
شلرح وظایف یکسلانی تعیین و تعریف شلود. این امر موجب می شلود که با تقسلیم 
کار، حلدود و شلرح دقیلق وظایلف هلر نیرو به روشلنی مشلخص گلردد تا بلا عمل به 

آن هلا بهلره وری و راندملان کار افزایش یابد.
5. تعیین جایگاه مدیر مسجد �

 مدیلر مسلجد در کنلار هیئلت امنلا و املام جماعت که نقش مشلورتی و راهگشلایی 
دارنلد، وظیفله اجرایلی کلیه امور مسلجد را بلر عهلده دارد؛ به همین دلیلل تعیین و 

تبییلن جایلگاه او در امور مسلجد الزم و ضروری اسلت.
6. طراحی سازوکار مناسب برای انتخاب هیئت امنای مساجد �

 طراحلی سلازوکاری مناسلب بلرای انتخلاب اعضلای هیئت امنای مسلاجد کشلور و 
تعریلف نلوع مسلئولیت و نحوه فعالیلت آن ها ضروری اسلت. انجام ایلن کار می تواند 

بخشلی از خالئلی را کله هیئلت امنای مسلاجد بلا آن روبرو هسلتند، پر کند.
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7. اسلتفاده از گروه هلای کارشناسلی قلوی و کاردان جهلت بازتعریلف نقش هلا و  �
کارکردهلای مسلاجد و بِلروز کلردن آن هلا.

 همان طلور کله پیلش از این بیان شلد، مسلجد در ادوار گذشلته به ویلژه در عصر حضرت 
رسلول اکلرم  ، علی رغلم محدودیلت دانلش و تکنوللوژی و پیوسلتگی ارتباطلی و 
محلدود بلودن رفت و آمدهلای بین الملللی )بله دلیلل اسلتفاده از حیوانات و نبود وسلایل 
نقلیله ماشلینی( دامنله فعالیلت، کارکلرد و نقشلی بسلیار فراگیرتلر و گسلترده تر از 
عصلر حاضلر داشلته اسلت. )کارکردهلای عبلادی، تبلیغلی، فرهنگلی، هنری، سیاسلی، 
اجتماعلی، اقتصلادی، اخالقلی، ارزشلی، تربیتلی، علمی، آموزشلی، مشلاوره ای، قضایی، 

بهداشلتی، درمانلی، نظاملی و حکومتلی( 
 بلا بررسلی سلیر نقش آفرینلی مسلاجد در گذشلته روشلن می شلود کله در هلر دوره ای 
کله بله مسلاجد توجله و عنایلت ویلژه ای شلده اسلت، نقش هلا و کارکردهلای آن ضمن 
بِلروز شلدن، ارتقلا  یافتله و هر دوره ای که توجه کمتری به آن شلده اسلت، شلاهد کاهش 
نقش هلا بوده ایلم. در حلال حاضلر بلا وجلود همسلویی اعتقلادات دینلی عامله ملردم بلا 
نظلام و نیلز گسلتردگی و پیشلرفت روزافلزون در تملام زمینه هلای حیلات بشلری، در 
بسلیاری از ایلن کارکردهلا ازظرفیت و توان مسلاجد اسلتفاده نمی شلود؛ بنابراین بسلیار 
ضلروری اسلت کله گروهلی از کارشناسلان قلوی و مجرب جهلت بازشناسلی و بازتعریف 
کارکردهلای مسلجد و بِلروز کلردن آن هلا اقلدام نماینلد. اگلر بتوانیلم بسلیاری از ایلن 
کارکردهلا را در مسلاجد احیلا کنیلم، می توانیلم شلاهد افزایلش روزافلزون و گسلترش 

توجله اقشلار جامعله بله مسلاجد و فراگیلری برنامه هلای مسلاجد در کشلور باشلیم.

د( خأل یک تشّکل قوی غیردولتی و مدنی منسجم، کارآمد و فراگیر از نیروهای مساجد

 همچنان کله قباًل متذکر شلدیم، مسلجد یک نهاد غیردولتی اسلت و توسلط ملردم اداره 
می شلود؛ بلا وجلود ایلن، نهلادی به این گسلتردگی فاقد انسلجام و تشلکل خلاص  جهت 
سلازماندهی و سلاماندهی الزم اسلت.حضور تشلکلی مردمی و قوی و مسلجدی می تواند 
مسلیر ورود دیگلر نهادهلای ذی ربلط دولتلی و غیردولتلی بله مسلاجد باشلد و از طریلق 
آن ارتبلاط الزم بیلن نهادهلای گوناگلون برقلرار شلود. حضلرت عللی  می فرماینلد: 
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» اوصیکملا و جمیلع وللدی بتقلواهلل و نظلم امرکلم«. حضلرت در کنلار توصیه بله تقوای 
الهلی کله پیش درآملد و از ضروریلات کار افلراد مسلجد اسلت، نظم بخشلیدن بله امور را 
سلفارش می کنلد. بلا کمال تاسلف امروز ما شلاهد پراکندگی و تشلتت آرا و عدم انسلجام 
در اجلرای برنامه هلای متنوع مسلاجد هسلتیم کله انتظار ملی رود با راه اندازی و تشلکیل 

ایلن نهلاد مردملی، کارهلا از نظلم و عمق نگری بیشلتری برخوردار شلود.

هـ ( نبود یک مرکز قوی پژوهشی و تحقیقاتی ویژه مسجد )اندیشکده مسجد(
 مسلاجد بزرگ تریلن و گسلترده ترین پایلگاه فرهنگلی و دینلی در کشلور اسلالمی ملا 
هسلتند و هر روز شلاهد برگزاری هلزاران همایش معنوی و روحانی بلا حضور نمازگزاران 
در ایلن مکان هلای مقلدس هسلتیم. از طلرف دیگلر بسلتر و زیربنلای انجلام بسلیاری از 
فعالیت هلای دینلی و تبلیغلی نیلز در مسلاجد فراهلم اسلت. حضلور میلیون هلا نفلر از 
اقشلار جامعله کله دارای آرا و اندیشله های متفلاوت و متنلوع هسلتند، )وللی در اعتقلاد 
بله توحیلد و یکتاپرسلتی اشلتراك نظلر دارنلد( جهلت انجلام اعملال عبادی، سیاسلی، 
اجتماعلی، تربیتلی، ارزشلی و اخالقلی چنیلن اقتضلا می کند کله یک جمع غنلی و قوی 
از اندیشلمندان و فرهیختلگان و پژوهشلگران گلرد هلم آینلد تلا بلا درنظرداشلتن آرا و 
افلکار مختللف و توجله بله اقشلار مختللف صنفی و شلغلی و نیز بلا توجه به سلن، جنس، 
تحصیلالت، شلغل و حرفله، عالقه هلا و سللیقه های آن هلا، برنامه هایی هدفمنلد و فراگیر 
و جامع االطلراف بلرای مسلاجد طراحلی و تدویلن کننلد. این پژوهشلکده وظیفله تولید، 
آنالیلز و ارزیابلی فعالیت هلا را هملراه بلا ارائله راهکارهایی عمللی و اجرایلی جهت هر چه 

باشلکوه تر برگلزار شلدن برنامه هلای مسلاجد بلر عهلده خواهد داشلت. 

و(  وجود نداشتن بانک اطالعاتی جامع از وضعیت نیروی انسانی مساجد
 یکلی از للوازم ضلروری بلرای برنامه ریزی هلای زیربنایلی و اصوللی، داشلتن اطالعلات 
جامع االطلرف از وضعیلت نیلروی انسلانی و امکانلات مسلاجد کشلور اسلت؛ ازایلن رو 
می توانیلم ضملن تهیله شناسلنامه کامل از کل مسلاجد کشلور تمامی محورهایلی را که 
در هلر برنامه ریلزی در اولویلت قلرار دارد، شناسلایی کنیلم. قبلل از انجام هر نیازسلنجی 
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بایلد بله امکان سلنجی پرداخلت و در صلورت کملی و کاسلتی در امکانلات موجلود، بلر 
اسلاس نیازهلای ضلروری بله تهیله امکانلات و طرح هلا روی آورد. تشلکیل بانلک جاملع 
اطالعلات مسلاجد ایلن املکان را بله ملا می دهلد کله امکان سلنجی دقیقلی از مسلاجد 

کشلور داشلته باشیم.
 املروزه شلاهدیم کله در حاللی کله گاه حتلی یلک مسلجد هلم در بعضی مناطق وسلیع 
شلهرهای بزرگلی مثلل تهلران وجلود نلدارد، در بعضی مناطلق دیگر مسلجدهایی بیش 
از حلد نیلاز وجلود دارد. اگلر اطالعلات جامعلی از مسلاجد موجلود در تماملی شلهرها و 
روسلتاهای کشلور وجود داشلته باشلد، دیگر شلاهد این گونه پراکندگی های نامتناسلِب 
مسلجدها نخواهیلم بلود. شناسلایی، جملع آوری و تنظیم آملار دقیق و اطالعلات مربوط 
بله مسلاجد موجلب خواهد شلد کله ضملن بهره گیلری از تکنوللوژی و ابزار نویلِن روز در 
برنامه ریلزی هدفمنلد فعالیت هلا، بسلترهای الزم بلرای توسلعه و بسلط مسلاجد فراهلم 
آیلد. متأسلفانه در حلال حاضر بله دلیل فقدان چنیلن بانک اطالعاتلی ای تصمیم گیری و 
برنامه ریلزی بلا هدف اسلتفاده بهینله از امکانات مربوط به مسلاجد در تماملی حوزه های 
فرهنگلی و هنلری، تبلیغلی، مذهبلی، هنلری، اجتماعلی دچلار مشلکل شلده و ایلن امر 

موجلب کاهلش بهره منلدی از ایلن مکان مقدس شلده اسلت.
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آسیب شناسی مسائل مربوط به جذب جوانان
 اهمیلت مسلجد در جایلگاه یکلی از ارکان آملوزش مسلائل دینلی، اخالقلی و اجتماعلی 
و نقلش آن در شلکل گیری اندیشله و شلخصیت جوانلان بلرای هملگان مشلخص اسلت. 
در فرهنلگ ایرانلی و اسلالمی ملا، بلر مسلاجد و نحلوه تأثیلر آن ها بلر شلکل گیری رفتار 
جوانلان بسلیار تأکیلد شلده اسلت. از گذشلته های دور جوانلان و دیگلر اقشلار جامعله 
هلر روز بلرای انجلام اعملال و فرایلض دینلی بله مسلجد مراجعله می کننلد و سلاعاتی را 
در آن بلرای عبلادت و کسلب فیض هلای معنلوی بله سلر می برنلد. در بررسلی هایی کله 
پژوهشلگران متعلدد در خصلوص جنبه های مختلف آموزشلی، عبادی و تربیتی مسلاجد 
ایلران پلس از اسلالم انجلام داده اند، به ایلن نتیجه رسلیده اند که روابط جوانان با مسلجد 
و عواملل مسلجدی به تدریلج دچلار ضعف و سسلتی شلده اسلت کله آسیب شناسلی این 

مسلئله را در چنلد حیطله می تلوان پلی گرفت:

الف( خانواده
 خانلواده نهلادی اسلت کله پایله سلعادت یلا شلقاوت انسلان در آن پی ریزی شلده، از آن 
نشلأت می گیلرد و خوشلبختی یلا بدبختلی آینلده و سرنوشلت افتخارآمیلز یلا نکبت بار 
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انسلان از آنجلا رقلم می خلورد؛ ازایلن رو بخشلی از موانلع جلذب جوانلان بله مسلجد، در 
کانلون خانلواده ریشله دارد. در ایلن بخلش بله بعضلی آسلیب های ایلن حلوزه و بعضلی 
پیشلنهادهای کاربلردی بلرای مقابلله بلا آسلیب های مرتبط بلا تربیت دینلی فرزندان در 

خانلواده اشلاره می کنیلم:

1. حساس نبودن بعضی از خانواده های متدّین به تربیت دینی فرزندانشان
بعضلی از والدیلن بله آملوزش و یادگیلری و انجام فرایلض دینی و حدود الهی بله فرزندان 
خلود در سلنین پاییلن توجهلی ندارنلد و حتلی گاه از تأثیرپذیلری آن هلا از آموزه هلای 
سلایر نهادهلای اجتماعلی نیلز ممانعت بله عملل می آورند. نتیجله ایلن بی توجهی ها در 

دوران جوانلی فرزنلدان نملود پیلدا می کند.

2. نبود توجه الزم خانواده ها به مسائل اعتقادی فرزندان 
 ذهلن نیمه هوشلیار فرزنلدان هلر اعتقلادی را که والدین آن هلا انتخاب کننلد، می پذیرد. 
والدیلن توجله داشلته باشلند کله آنچله در حلوزه مفاهیلم دینلی و مسلائل مذهبلی 

می اندیشلند، بله فرزندانشلان نیلز منتقلل می شلود.

3. تقویت ایمان درونی و ایمان قلبی در فرزندان
 حضلور در مسلجد و مکان هلای مذهبلی، ایملان قلبلی فرزنلدان را افزایلش می دهلد و 
منجلر بله تقویلت اعتملاد به نفلس آن ها می شلود و از این طریلق به آن ها کملک می کند 

بهتلر بتواننلد بلر مشلکالت روحی و روانلی خود فائلق  آیند.

4. رعایت نشدن ضوابط و حدود شرعی در نشست های خانوادگی
 رعایلت نکلردن اخالقیلات شلرعی در معاشلرت ها و میهمانی هلای فامیللی و دوسلتانه 
موجلب لذت گرایلی و سرکشلی غرائز می شلود؛ ولی مسلجدَروی و آشلنایی و مؤانسلت با 

دیلن و مسلائل مذهبلی در کنتلرل ایلن غرائلز به افلراد کملک می کند.
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5. احتیاِط بیش ازحد در مراقبت از فرزندان
 بعضلی از والدیلن در حفلظ و نگهلداری فرزندانشلان از خطلر، بسلیار محتاطانله رفتلار 
می کننلد و اجلازه مواجهله شلدن آن ها با خطلرات را نمی دهنلد و بدین ترتیلب فرزندان 

آن هلا ناتوان تلر و آسلیب پذیرتر تربیلت می شلوند.

6. تأثیر بیشتر عمل در مقایسه با حرف و نصیحت 
 آنچله را می خواهیلم بله زبلان بیاوریلم، بایلد صادقانله و بلدون ریلا بلر اسلاس اعتقادات 
قلبلی و بلا نیلت الهلی در رفتلار خلود بله نمایلش بگذاریلم تلا تأثیلر مثبلت آن بلر روی 

شلخصیت مخاطلب بیشلتر شلود.

7. سکوالراندیشی والدین در محیط خانواده 
 برخلورداری از امکانلات ناسلازگار بلا ارزش هلای اعتقلادی، بهره گیلری از درآمدهلای 
نادرسلت، روشلنفکرمآبی و یلا علم زدگلی افراطلی و بی توجهلی بله آموزه هلای دینلی، 
موجلب القلای کنش هلای انفعالی به اندیشله و تصمیم هلای نوجوانان و جوانان می شلود.

8. تزریق آموزه های دینی به فرزندان به صورت مقطعی
 تربیلت در هلر زمینله ای نیلاز به فرایندسلازی و برنامه ریلزی بلندمدت دارد کله از دوران 
کودکلی آغلاز می شلود و تلا مراحلل نوجوانی و جوانلی و حتی بزرگسلالی ادامله می یابد. 
والدینلی کله آملوزش عمللی و انجلام فرایلض دینلی را بلدون بسترسلازی و برنامه ریزی 
درازملدت انجلام می دهنلد، موجلب بلروز دلسلردی و دلزدگلی فرزنلد در دوران جوانلی 

می شلوند.

9. به سخره گرفتن اعتقادات مذهبی و احکام دین در نزاع ها و مشاجرات همسران متدّین
 دعلوا و اختالفلات والدیلن نلزد فرزنلدان و بلر زبلان آوردن آموزه هلای دینلی و احلکام 
شلرعی در ایلن میلان، باعلث بدبینلی و تنفر آنلان از دیلن و مراکز دینی همچون مسلجد 

می شلود.
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10. سختگیری بیش ازحد والدین به فرزنداِن غیرمکلف در انجام اعمال مستحب
 اصلرار بی ملورد والدیلن بله جلذب فرزندان کم سلن خود به مناسلک عبلادی و حضور در 
مسلاجد بلرای انجلام عبادت هلای مسلتحب و غیرضلرور، گاه در آینده منجر بله دلزدگی 

آن هلا از مناسلک عبلادی و مکان های مذهبی می شلود.

11. قطع ارتباط والدین با مساجد و تأثیر ناخواسته آن بر فرزندانشان
 قطلع انلس و الفلت بعضلی از خانواده هلا با مسلجد منجلر به دور شلدن فرزنلدان آن ها از 

مسلجد می شلود.

12. مخالفت والدین با حضور فرزندان در مسجد
 بعضلی از والدیلن بله بهانه هلای مختللف از جملله کم سلن بلودن فرزند، درس داشلتن، 
دور بلودن مسلیر مسلجد و سلرما و گرملای هلوا باعلث در تصمیم گیلری بلرای حضلور 
فرزندانشلان در مسلجد و یلا اقامله نملاز جماعلت تزللزل ایجلاد می کننلد که ایلن امر بر 

هویلت دینلی فرزنلدان تأثیلر منفی می گلذارد.

13. به کارگیری روش های خشونت آمیز و قهرآمیز از سوی والدین
 رفتارهلای خشلن والدیلن کله گاه حتلی با تنبیله بدنی و ناسلزاگویی و شلماتت فرزندان 
نیلز هملراه اسلت، در نهایلت موجلب رشلد زمینه هلای نافرمانلی و لجبلازی در فرزندان 

می شلود.

14. تبلیغ منفی ناآگاهانه والدین علیه مسجد
 ابلراز مطاللب ناخواسلته والدیلن دربلاره متولیلان مسلجد، روحانیلت و دیلن در حضلور 
فرزنلدان باعلث بلروز حلس بدبینلی و القلای باورهای غللط به فرزندانشلان خواهد شلد. 

15. نبود زمینه سازی الزم برای ایجاد آمادگی در فرزندان جهت حضور در مساجد
 گاه ممکلن اسلت جاذبله برنامه هلای تلویزیلون، بلازی فوتبلال و بازی هلای رایانله ای و... 
بلرای فرزنلدان بیلش از نملاز اول وقلت یا حضور در مسلجد بلرای اسلتفاده از برنامه های 

آن باشلد.
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16. ناتوی فرهنگی
 » ناتلوی فرهنگلی1 یعنلی ابرقدرت هلا بلا کمک کلیه وسلایل، فناوری و اطالعلات و حتی 
املواج، بله راحتلی در خانه هلای ملا وارد می شلوند و بلا صلوت و تصویلر، نوشلتار، هنلر، 
ورزش و حتلی عللم، ملا و فرزندانملان را تحلت تأثیلر قرار می دهنلد و با اهداف سیاسلی، 
فرهنگلی و تبلیغلی درصلدد متزللزل کلردن فرهنگ خودی و سلنتی کشلورهای جهان 
سلوم، بله خصلوص کشلورهای مسللمان بر می آینلد. آن هلا به راحتلی کاالهلای خود را 
تبلیلغ می کننلد، پیام هلای روانی شلان را می فرسلتند، روابط نامشلروع بیلن زن و مرد را 
ترویلج می نماینلد، عکس هلای لخلت و سلکس زنان و ملردان را بله نمایلش می گذارند... 
ابهلت فرهنگلی و دینلی خانواده هلا را می شلکنند و برای رسلیدن به اهداف خلود از هیچ 
تالشلی دریلغ نمی کننلد و با کملک فناوری اطالعلات، به ویلژه اینترنت، مرزهلای زمانی 
و جغرافیایلی جواملع مختللف را درهلم شکسلته، وارد تملام جواملع بشلری می شلوند و 

بدیلن شلکل زمینه هلای » آشلفتگی هویلت« 2 را برای جوانلان فراهلم می کنند«.3

17. ایجاد نشدن احساسات مذهبی از طریق الگوهای رفتاری
 » احساسلات مذهبلی یعنلی تلطیلف روان و اعتلالی وجلود، تربیلت و تقویلت احسلاس 
مذهبلی و سلرانجام پلرورش ایلن احساسلات یعنلی متجللی نملودن واالتریلن ارزش ها 
و فضیلت هلای عبلادت در قلملرو تعلیلم و تربیلت. بهتریلن زمینه هلای رشلد و بله کمال 
رسلانیدن فضیللت عبلادت در اعملاق وجلود فرزنلدان، کامل تریلن پاسلخ بله عالی ترین 
نیلاز انسلان یعنلی تأمیلن نیازهلای فطلری انسلان در نملاز و مسلجد اسلت. کلودك و 
نوجلوان در یادگیلری و کسلب علادات مطللوب، به ویلژه در جهلت ارتبلاط با مسلجدها و 
جلسلات مذهبلی، وجودشلان مملو از عواطف و احساسلات می باشلد کله همین خصیصه 
آنلان را مسلتعد پذیلرش می نمایلد و این هلم از طریق زبلان مهر و محبت بزرگسلاالن در 

1. ناتو در لغت یعنی ناسلازگار و ناموافق؛ اما در ادبیات نظامی نام سلازمانی نظامی متشلکل از کشلورهای اسلتعمارگر به سلردمداری امریکاست 
کله یکدیگلر را در مقابلل تعهلدات در مواجهله بلا خطلر حمالت سلایر کشلورها پشلتیبانی و حمایلت می کنند. فرهنلگ یعنی مجموعله ای از 

اعتقلادات، آداب و رسلوم، مراسلم و تشلریفات قوملی و مذهبلی، دانلش و تعلیلم و تربیلت یلک قوم یا ملت که نسلل به نسلل منتقل می شلود.
2. احمد رزاقی، اهمیت و ضرورت تبلیغات، ص97.

3. رقیه سلیقه دار، سایت باشگاه نت، » ناتوی فرهنگی و راه های مقابله با آن« ، تاریخ دریافت: 1394/7/2.
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آن هلا ایجاد می شلود«.1

18. درگیری های چندجانبه خانواده ها
 خانواده هلا در شلرایط فعللی درگیلر مسلائل متعددی هسلتند کله به نحو فزاینلده ای در 
مقایسله بلا گذشلته افزایلش یافته اسلت. کمتر خانلواده ای را می تلوان پیدا کلرد که فاقد 
مشلکل باشلد. بعضلی از امامان جماعلت و روحانیان در مسلاجد، محل رجلوع خانواده ها 
بلرای رفلع مشلکالت خانوادگی هسلتند. محللی بودن روحانلی و فضای روحانی مسلجد 

زمینله مراجعله این افلراد را به مسلجد فراهلم می کند. 

ب( محیط  آموزشی مدرسه
 مدرسله و دانشلگاه جلزو آن دسلته از عواملل محیطلی هسلتند که بلا تأثیر مناسلب و یا 
نامناسلب می تواننلد بلرای جوانلان ایجادکننده جاذبه یا دافعه نسلبت به مسلجد باشلند.

1. الزامی بودن شرکت دانش آموزان در برنامه های مذهبی مساجد
 شلرکت دانش آملوزان و معلملان ملدارس در برنامه هلای نملاز جماعت و یلا جمعه وقتی 
بلا اجبلار و علی رغلم میلل باطنلی شلرکت کنندگان باشلد، باعلث بی انگیزگلی در آن هلا 
می شلود و در درازملدت رغبلت حضلور را از بیلن می بلرد. در جریلان تبلیلغ و گفتگلو بلا 
جلوان هرگلز نبایلد از موضع قلدرت و تحمیل یا حتی تمجید وارد شلد؛ زیلرا خصوصیات 
دوران جوانلی در کنلش و تضلاد بلا ایلن موضلع قلرار دارد و از دریافت واقعلی قصد و نیت 
طلرف مقابلل عاجلز اسلت؛ بنابرایلن ارتباط بلا جلوان در این گونه ملوارد شلرایط ویژه ای 

را می طلبلد تلا منجلر بله تخریب شلخصیت و رفتار او نشلود. 

2. ناآشنایی معلم یا مربی با شیوه های صحیح آموزشی
 ناتوانلی علملی، بی حوصلگی، ناآشلنایی معلمان و مربیان با شلیوه های صحیح آموزشلی 
و هنلری، به ویلژه هنلگام ارائله آموزش مفاهیم دینی، پاسلخگو نبودن به سلؤاالت ناشلی 

1. معاونت فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز، نقش الگوهای رفتاری والدین و ترغیب فرزندان به نماز و مسجد، ج2، ص62.
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از نیازهلای فکلری، عقیدتلی، فرهنگی و حلس حقیقت جویی و کنجلکاوی جوان موجب 
می شلود کله به تدریلج حاللت رویگردانلی از دیلن و مراکلز دینلی در دانش آملوزان و 

دانشلجویان به وجلود آید.

3. نبود برنامه ریزی صحیح در ارائه مطالب اثربخش
 زمانلی کله برنامه ریلزی درسلتی در ارائله مطاللب مفیلد و قابل اسلتفاده در زمینله امور 
دینلی و عبلادی در ملدارس صلورت نگیلرد، مشلکالتی جدی در ایلن زمینله در مدارس 
ایجلاد می شلود کله ایلن مسلئله نقلش بسلزایی در رویگردانلی دانش آملوزان از مسلائل 

دینلی دارد.

4. بهره  نگرفتن از معلمان و استادان خوش اخالق، خوش برخورد، محبوب و الگو
بهره گیلری از مربیلان، معلملان و اسلتادانی کله فاقلد اخلالق حسلنه و برخورد شایسلته 
هسلتند و هنلگام تدریلس مفاهیلم و آموزه هلای دینلی، رفتلاری تنلد و خشلن دارنلد، 
باعلث می شلود علده ای از نوجوانلان و جوانلان، نه تنهلا از کالس درس و آملوزش این گونه 
مربیلان فلراری شلوند، بلکله از یادگیلری مبانلی دینلی نیلز سلرباز زنند.اولیای مدرسله 
نقلش الگودهلی بلرای دانش آملوزان دارنلد و شلرکت نکلردن آن هلا در مناسلک عبادی 
مدرسله، زمینله نوعلی بی انگیزگلی و کم توجهلی در دانش آملوزان بله انجلام فرایلض 

دینلی بله وجود ملی آورد.

5. تأثیر منفی ناخودآگاه مکان امتحانات در دانش آموزان
 برگلزاری امتحانلات دانش آملوزان در نمازخانه های ملدارس باعث گریز ناخواسلته آن ها 
از ایلن ملکان می شلود؛ زیلرا اضطراب ناشلی از آزملون و امتحلان مانع ایجاد انلس و الفت 

دانش آملوزان بلا ایلن مکان مقدس اسلت.

6. نبود جلسات رفع ابهام و پاسخ به پرسش های مذهبی در مدارس
 برگلزار نشلدن نملاز جماعلت و جلسلات دینلی پرسلش و پاسلخ در فقلدان برنامه هلای 
جلذاب و مفیلد و اقناع کننلده، خلأل حضلور مبلّغلان الیلق و آگاه و نبلود کتابخانله و 
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نمازخانله مناسلب در مدرسله ها، همله در کم میللی و بی رغبتلی دانش آملوزان بله انجام 
اعملال عبلادی تأثیلر منفلی دارند.

7. نامناسب بودن سرویس های بهداشتی و وضوخانه های مدرسه ها
بلودن  نامناسلب  ملدارس  نمازخانه هلای  در  دانش آملوزان  حضلور  موانلع  از  یکلی 
سلرویس های بهداشلتی  اسلت کله منجر بله بی میللی و بی رغبتلی دانش آموزان بله مهّیا 

شلدن بلرای نملاز می شلود.

8. کم توجهی به برگزاری مراسم جشن تکلیف و عبادت در مساجد
بی توجهلی مسلئوالن آموزش وپلرورش به ویلژه مدیلران ملدارس بله برگلزاری مراسلم 
جشلن تکلیلف و عبلادت در مسلاجد، مانلع از انس و الفت و آشلنایی و پیوند بیشلتر آن ها 

با مسلجد می شلود.

9. بهره  نگرفتن از روش های نو و بدیع در دعوت به مسجد و نماز جماعت
 بیشلتر مدارس از روش های قدیمی و سلنتی و منسوخ شلده برای دعوت از دانش آموزان 

به مناسلک عبادی اسلتفاده می کنند که با روحیات نوجوانان و جوانان سلازگار نیسلت.

10. منحصر بودن فعالیت ها و آموزش های دینی به معلمان و مربیان دینی

11. هماهنگ نبودن برنامه های تربیتی خانه و مدرسه با هم

12. ناهماهنگی برنامه ها و نظام آموزشی با محتوای کتاب های درسی و دینی
 ناهماهنگلی در متلن برنامه هلای نظلام آموزشلی بلا محتویلات کتلب درسلی و دینلی و 
آنچله در کالس هلای مدرسله مطلرح می شلود، باعلث بلروز تضلاد در اندیشله و عملکرد 

دانلش آملوزان می شلود.

13. دوگانگی در عمل و گفتار مربیان و مدرّسان محبوب دانش آموزان
 متأسلفانه بعضلی از مربیلان، دبیلران و معلمانلی کله نلزد دانش آملوزان محبوبیلت 
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قابل توجهلی دارنلد، خلود آن چنلان کله شایسلته اسلت، اطالعلات کافلی و جامعلی از 
آموزه هلا و مفاهیلم دینلی و فرهنلگ نملاز و مسلجد ندارنلد.

14. حضور نیافتن امام جماعت و هیئت امنای مسجد در مراسم مدرسه
 شلرکت نکردن مدیر و اعضای هیئت امنای مسلاجد در مراسلم مدرسله ها و تالش برای 
حلل مشلکالت و آشلنا نبلودن جوانان با املام جماعت مسلجد محل از دیگلر نقاط ضعف 

روابط مدرسله با مسلجد محل اسلت. 

ج( محیط آموزشی دانشگاه ها

1. نبود توجه کافی مسئوالن وزارتخانه های دخیل در امر آموزش و تحقیقات به امر مسجد
 دانشلگاه ها و مراکز آموزش  عالی و تحقیقاتی توجه، توصیه و تشلویق الزم به دانشلجویان 

بلرای انتخلاب موضوع نماز و مسلجد در کارهای عملی و پایان نامه هایشلان ندارند.

2. نبـود تعامـل و تبـادل آرا در مبانـی دینـی و اعتقـادی بیـن گروه هـا و تشـکل های اسـالمی 
دانشـگاه ها

 در مبانلی دینلی و اعتقلادی بین گروه ها و تشلکل های اسلالمی در سلطح دانشلگاه ها در 
برخلی ملوارد تعاملل و تبلادل آرا و اندیشله وجلود نلدارد کله این املر موجب هلرز رفتن 
پتانسلیل و تلوان دانشلجویان مسللمان در هدایلت و بسلط دامنله فعالیت های اسلالمی 

جهت جذب سلایر دانشلجویان شلده اسلت.

3. کم توجهی به برنامه های غیررسمی و فوق برنامه دانشگاه ها
نبلود برنامه هلای رسلمی متناسلب بلا پلرورش دینلی و ترغیب کننلده بله انجلام فرایض 
دینلی در دانشلگاه ها و کم توجهلی بله برنامه هلای غیررسلمی و فوق برنامه دانشلگاه ها از 

دیگلر آسلیب های موجود اسلت.

4. ضعف علمی بعضی از استادان معارف اسالمی
اسلتادانی کله بایلد ملجأ و پناهگاه دانشلجویان در پاسلخگویی به شلبهات دینی باشلند، 
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اگلر از بنیله علمی قلوی ای برخوردار نباشلند، در جلب و جذب دانشلجویان به آموزه های 
دینلی و مناسلک و مکان هلای مذهبی نقلش منفلی و بازدارندگی دارند.

5. قدیمی و تکراری بودن درس ها و متون اسالمی
 بِلروز نبلودن مطاللب و محتلوای کتاب هلای آموزشلی در حلوزه مفاهیم دینلی و قدیمی 
و تکلراری بلودن آن هلا، در دوری و بی رغبتلی دانشلجویان بله مراسلم عبلادی و نملاز 

جماعلت مؤثر اسلت. 

6. نبود توجه ویژه به مسائل فرهنگی دانشجویان
 دانشلجویان بله دلیلل دوری از خانلواده و نبلود نظارت والدین و نیز مسلئوالن دانشلگاه، 
به ویلژه در خوابگاه هلا، در معلرض برخلی آسلیب های فرهنگلی هسلتند کله منجلر بله 

کمرنلگ شلدن اعتقلادات دینلی در آن ها می شلود.

7. بی توجهـی و سـهل انگاری برخـی از مسـئوالن دانشـگاه بـه رعایت ارزش هـا و هنجارهای 
دینـی و عرفی

8. تکّثر کانون ها و انجمن های اسالمی و پراکندگی نیروهای فکری و مذهبی
 کثلرت انجمن هلا و کانون هلای اسلالمی و پراکندگلی اندیشله های آنان، منجلر به ایجاد 

اختلالف و تشلتت آرا در میلان بعضی از آن ها می شلود.

9. بی انگیزگی دانشجویان و ایجاد نشدن زمینه مناسب از سوی مسئوالن دانشگاه ها
 نبلود انگیلزه الزم از سلوی برخلی از دانشلجویان و ایجلاد نشلدن زمینله مناسلب جهت 
انجلام فعالیت هلای دینلی و مذهبلی از سلوی مسلئوالن دانشلگاه ها از دیگر آسلیب های 

ایلن حوزه اسلت.

10. طرح شبهات فکری و اعتقادی از سوی برخی روشنفکرنماها در دانشگاه
ملواردی  که برشلمرده شلد، از جملله موانع جذب جوانان دانش آموز و دانشلجوی کشلور 

به مسلجد است.
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د( جامعه
 ویژگی هلای محیلط تحصیلل و زندگلی و افلرادی که در آن به سلر می برنلد، از مهم ترین 
موانلع جلذب جوانلان بله مسلجد و اعمال دینلی از جملله نملاز جماعت اسلت. » عده ای 
از افلراد هسلتند کله در اجتملاع سلالم و مطلوبلی زندگلی کلرده و به تدریلج از سلالمت 
و فضیللت فاصلله گرفته انلد؛ جامعله ای کله ملردم آن مسلیر  انحطلاط را پیملوده و بله 
پسلتی گراییلده و فضائلل را جایگزیلن رذائلل سلاخته اند«.1 آیلات قلرآن از ایلن جامعله 
بلا عنلوان » مدینله مبدلله«  یلاد می کنلد: » ایلن افراد کسلانی هسلتند کله روزگاری اهل 
نملاز و عبلادت بودنلد؛ املا بعلد از مدتی بله دالیلل مختلف تارك الصلاله شلدند. از جمله 
دالیلل به وجودآملدن چنیلن جامعله ای می تلوان بله کتلب ضالّله، ماهواره هلا، حلوادث 
و امتحان هلای الهلی ماننلد فلوت نزدیلکان اشلاره کلرد کله فلرد چلون از ایملان قلوی 

برخلوردار نبلوده، دچار لغزش شلده اسلت«.2

1. جامعه رفاه زده و تجمل گرا
 » بلر اسلاس داده هلا و واکاوی های روان شناسلی اجتماعی، رفاه زدگی گسلترده و نامحدود، 
برخلورداری از امکانلات ناسلاز بلا ارزش هلای اعتقلادی، بهره گیلری نادرسلت و نابخردانه و 
نامشلروع از درآمدهلای نیمله کالن و کالن اقتصادی، روشلنفکرزدگی بی محتوا از شلرایط 
و وضعیلت پیرامونلی، علم زدگلی موجلود در محیلط خانلواده، به ویژه از سلوی پلدر و مادر، 
موجلب القلای کنش های انفعالی یا ناسلاز در اندیشله، روحیله و تصمیم جوان می شلود«.3 

گرایلش بله تجمل گرایلی در شلرکت نکلردن جوانان به مسلجد و نماز تأثیلر دارد.

2. سکوالر شدن جامعه
 سلکوالر شلدن جامعله می توانلد در دینلداری جامعله و نوجوانلان و جوانلان و توجله بله 
نملاز و مسلاجد مؤثلر باشلد؛ » در صورتی  که این امر باعث گسلترش نگرش های شلخصی 
و فردی تلر نسلبت بله دیلن در جامعله اسلت کله بلر اسلاس آن افلراد ترجیلح می دهنلد 

1. عبداهلل جوادی آملی، » جامعه در قرآن« ، تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج17، ص29.
2. معاونت فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز، ارائه الگوی تربیت دینی نماز با استفاده از بخش بندی مخاطبان، ج2، ص287.
3. رضا فرهادیان، » عوامل گرایش نوجوانان و جوانان به نماز« ، مجموعه مقاالت برگزیده هشتمین اجالس سراسری نماز، ص158.
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دیلن را بله عنلوان جنبله ای از زندگلی خصوصی خلود به  حسلاب آورند. عدم شلرکت در 
مراسلم عموملی و جمعلی دینلی می تواند نشلانه ای از کاهش نفوذ نهادهای سلنتی دینی 
بلر نسلل جدیلد هلم باشلد و این هلر دو را ممکن اسلت بتلوان به قلدرت یافتلن نیروهای 

سلکوالرکننده در سلطح جامعه تعبیلر کرد«.1
 نیک پلی نیلز از نوعلی دینلداری سلکوالر یلاد می کنلد کله بله معنلای » درهم آمیلزی 
نظام هلای اعتقلادی و مقوله هلای فکلر و عقیدتلی متعللق بله دسلتگاه های گوناگلون 
معرفتلی اسلت و معتقلد اسلت کله ایلن نلوع دینلداری، خلود را در قاللب ویلران کلردن 

دینلداری سلّنتی و علدم توجله بله نملاز و مسلاجد نشلان می دهلد«.2 

3. جامعه دینداران قلب پاک
 غیاثونلد از شلکل گیری نلوع جدیلدی از دینلداری خبلر می دهلد کله افراد، دینلداری را 
بله قللب و نّیلت پاك داشلتن می دانند و از دیلن در تمام ابعلاد زندگی اجتماعی اسلتفاده 
نمی کننلد.3 رفیع پلور نیلز طلی تحقیقلی بله این نتیجه رسلیده اسلت که » تمایلل مردم 
در طی سلال های 1365-1375، نسلبت به مسلاجد، دین و سلمبل های مذهبی کاهش 

یافتله و از طرفلی دیگلر تمایل آن ها بله مادیات افزایش یافته اسلت«.4
 اینگلهلارت نیلز بیلان می کنلد کله » در همله جواملع پیشلرفته صنعتی شلواهدی وجود 
دارد کله مبّیلن وجلود فاصلله ملردم از مراکز دینلی، هنجارهلای فرهنگی و دین سلّنتی 
اسلت«.5 غیاثوندنیلز در تحقیقلی بلا عنلوان » تحلیل جامعه شلناختی وضعیلت دینداری 
جوانلان بلا رویکلرد بی شلکلی دیلن ورزی« ، بله ایلن نتیجه رسلیده اسلت که بلا توجه به 
تغییلرات اجتماعلی کله در زندگلی شلهری ملدرن و جامعله شلکل  گرفتله اسلت، نلوع 
دیلن ورزی معرفی شلده بله جوانلان، همله جنبه هلای زندگی آن هلا را نمی پوشلاند و این 
املر  می توانلد نتیجله برخلورد و عملل والدیلن و بی توجهلی آنلان بله رعایلت هنجارهای 

1. حمیلد سلراج زاده، نمایله پژوهلش،» نگرش هلا و رفتارهلای دینلی نوجوانلان تهرانلی و داللت هلای آن بر نظریله سکوالرشلدن« ، ش7و8، 
ص115-108.

2. امیر نیک پی، فصلنامه انجمن جامعه شناسی ایران، » نگاهی به برخی تحوالت دینی در ایران معاصر« ، ش3، ص27.
3. احمد غیاثوند، بررسی فرآیند جامعه پذیری دینی جوانان، ص22.

4. فرامرز رفیع پور، آناتومی جامعه یا مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی. 
5. رونالد اینگلهارت، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی.
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دینلی ماننلد نملاز باشلد؛ بنابراین جلوان در برخورد با مسلائل روزمره زندگلی اجتماعی، 
راهلی را غیلر از آنچله در دیلن معرفی شلده اسلت، برمی گزیند. در ایلن تحقیق همچنین 
بله مؤلفه هایلی ماننلد خصوصی شلدن دیلن در بیلن جوانلان، توسلعه دیلن شلخصی، 
توجله کمتلر بله مناسلک جمعلی مثلل نملاز جماعلت و کم توجهی بله مسلاجد و مراکز 
دینلی و اولویلت بخشلیدن بله انجلام برخی مناسلک و انتخلاب آن ها، وضعیلت دینداری 
قلب پلاکان و داشلتن نلگاه این جهانلی بله دیلن پرداختله شلده و بله شلکل گیری نلوع 
جدیلدی از دینلداری اشلاره شلده اسلت کله در آن، افلراد اعتقلادی بله انجلام اعملال 
مذهبلی )نملاز و روزه و خملس و زکات( ندارنلد و دینلداری را به قلب و نّیت پاك داشلتن 

می داننلد. غیاثونلد از این گونله افلراد بلا عنلوان » دینلداران قلب پلاك«  یلاد می کنلد.1

4. نبود کنترل و نظارت اجتماعی در جامعه
 » در هلر جامعله ای محلله ای وجود دارد که افراد در آن مقّیدتر هسلتند و قیدوبندهای شلدید 
اجتماعلی نیلز مانلع از علدم رعایلت هنجارهلای، به خصلوص هنجارهلای دینلی می شلود؛ 
بنابرایلن یکلی از عواملل مؤثلر در گرایشلات دینلی، همیلن روابلط و کنلش متقابل بلا افراد 
مذهبلی و قیدوبندهلای شلدید اجتماعلی و بله عبارتلی کنتلرل و نظلارت اجتماعی اسلت؛ 
پلس می تلوان چنیلن نتیجله گرفت فلردی که مهاجلرت می کند نیلز از قیدوبندهلای قوی 
اجتماعلی کله در محلل سلکونت قبلی او بلوده، رها می شلود و کنتلرل اجتماعی نیلز به تبع 
آن کاهلش می یابلد و همیلن املر زمینه را بلرای کم توجهی یا بی توجهی بله معیارهای دینی 
فراهلم می سلازد و ایلن املر بله تأثیر محیلط و فرهنلگ در دینداری اشلاره دارد؛ للذا چنانچه 
محلله ای یلا جامعله ای بله مسلائل مذهبی اهمیلت ویلژه بدهند، فلرد نیز مجبور بله تبعیت 
خواهلد شلد )مثلاًل در قلم( و چنانچله بی توجله باشلند، فلرد نیز کمتر بله آن توجله می کند 
)مثلاًل در شاهین شلهر(. می تلوان نتیجله گرفت، مشلارکت در امور دینی از طریق مسلاجد و 
مراکلز دینلی می توانلد انگیلزه احترام به اخالق یلا اقتدار غیردینلی را ایجاد کنلد و در مقابل، 

قیدوبندهلای قلوی اجتماعلی نیز می توانلد قیدوبندهای دینی را اسلتحکام بخشلند«.2

1. احمد غیاثوند، بررسی فرآیند جامعه پذیری دینی جوانان، ص 22.
2. معاونلت فرهنلگ، آملوزش و پژوهلش سلتاد اقامله نماز، بررسلی موانلع و راهکارهار مؤثلر در تربیت دینلی و گرایش به نماز و مسلجد در نهاد 

خانواده، ص374-373.



201  فصل دوم: آسیب شناسی مساجد  

5. مهاجرت از کشورهای دیگر به داخل یا مهاجرت داخلی
 اثرپذیلری مسلافران خلارج از کشلور از فرهنلگ غیربوملی و مهاجلم دیگلر کشلورها 
)به خصلوص کشلورهای اروپایلی و غربلی( و تقلیلد از بسلیاری از رفتارهلا و منش هلای 
عمدتلاً غیراخالقلی در جامعله، منجر به دور شلدن از فضای معنلوی و روحانی مکان های 
مذهبلی می شلود؛ علالوه بلر ایلن مهاجرت های داخل شلهری نیلز باعث کمرنگ شلدن 
باورهلای دینلی در افلراد می شلود؛ للذا وجلود فرهنگ هلای گوناگلون، تضلاد فرهنگی و 

دوگانگلی ارزشلی از عواملل مؤثلر در تغییلر رفتلار و منش هلای فردی هسلتند. 
» همچنیلن در جوامعلی کله مهاجرپذیرنلد و دارای فرهنگ هلای مختللف هسلتند، جریان 
اجتماعلی ای بله وجلود می آید که عبارت اسلت از تأثیر متقابلل افراد و گروه هلا روی یکدیگر، 
به طلوری کله هلر فلرد یا گروه، محلرك فرد یا گلروه دیگر شلده و در نتیجه رفتلار افراد تغییر 
می کنلد. البتله ایلن روند می توانلد به صورت سلازگاری اجتماعلی، مخالفت و تشلابه صورت 
پذیلرد. چنان کله افلراد نه تنهلا در روند تشلابه، روی هم تأثیلر متقابل دارنلد، بلکه فرهنگ ها 
نیلز در یکدیگلر تأثیلر می کنند و للذا می بینیم پلاره ای از جوانان ما از فرهنگ غرب، عیاشلی، 
الابالی گلری، بی اعتنایلی بله مسلاجد و اصلول و مبانلی اخالقلی و دینلی و نماز، تلن دادن به 

فسلاد را اخلذ کلرده و رفتار خلود را به این گونه امور مشلابه سلاخته اند«.1

6. برگزاری جشن های عروسی غیرمعمول
 برگلزاری جشلن های عروسلی در منلازل و باغ هلای حاشلیه شلهرها کله گاه حتلی بله 
شلکل زننلده ای بله خیابان هلای شلهر هلم بله کشلیده می شلود، زمینه سلاز افزایلش 
ناهنجلاری و نادیلده  گرفتلن ارزش هلا در سلطح جامعله شلده اسلت. حضلور نوجوانلان 
و جوانلان در این گونله مراسلم بله دلیلل جذابیت هلای کاذب و سلهل الوصول آن هلا، 

مقدملات دین گریلزی را در نوجوانلان فراهلم می سلازد.

7. گسترش روزافزون هجمه فرهنگی غرب
 املروزه شلاهد شلیوع و گسلترِش هلر چله بیشلتر هجمله فرهنگی غلرب و القای شلبهه 
و تشلکیک در اصلول دیلن از کانال هلای مختللف ارتباطلی ای هسلتیم کله از خلارج از 

1. علی شریعتمداری، جامعه و تعلیم و تربیت، ص55 و 64.
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مرز هلای جغرافیایلی و به صلورت هدفمنلد هدایلت می شلوند. همچنیلن ملواردی 
دیلده می شلود ماننلد بی ضابطگلی و نبلود نظلارت جلدی بلر ورود سلوغاتی هایی ماننلد 
لباس هلای نامناسلب و نوارهلای ویدئویلی ضداخالقلی و فضیلت سلوز و انتشلار مجالتی 
بلا عکس هلای مسلتهجن که بلا توجه بله کار فرهنگی هدفمنلد غرب در مقابلله فرهنگی 
بلا جهلان اسلالم، بسلیاری از ایلن ابلزار و للوازم به صلورت هدایت شلده، ایملان و اعتقلاد 
و ارزش هلای مذهبلی نوجوانلان و جوانلان را هلدف قلرار داده انلد. هلدف ایلن گروه های 
انحرافلی، رویگلردان نملودن جوانلان از اعتقلادات دینلی و بله انحراف و فسلاد کشلاندن 
آن هاسلت. گروه هایلی ماننلد: َرپ، پانلک و متالیلکا کله هلر یلک دارای ملرام و تفکلر و 
برنامله ضداخالقلی خاصلی هسلتند، دام هایلی هسلتند بلرای شلکار نوجوانلان و جوانان 

معصلوم جامعله ما.

8. شیوع و گسترش اعتیاد در میان جوانان
 یکلی از ارمغان هلای غلرب در لشکرکشلی بله منطقله خاورمیانله، به ویلژه افغانسلتان، 
افزایلش چندیلن برابلری حجلم کشلت ملواد مخلدر در آن کشلور بلوده کله منجلر بله 
گسلترش بیلش از پیلِش اسلتفاده از انلواع ملواد مخلدر و اعتیلاد بله آن هلا در جامعله ما 
شلده اسلت و همچنیلن کاهلش سلن مصرف کننلدگان را در پی داشلته اسلت کله اولین 

قربانیلان ایلن اپیدملی شلوم، نوجوانلان و جوانلان بوده انلد. 

9. ناآشنایی برنامه ریزان امور دینی با نیازهای جوانان
 آشلنا نبلودن برخلی از برنامه ریلزان املور دینلی بلا نیازهلای خلاص جوانلان و تحمیلل 
سللیقه های شلخصی در طراحلی و برنامه ریلزی فعالیت هلای مخصلوص جوانلان یکلی 

دیگلر از مسلائلی اسلت کله بله دین گریلزی جوانلان داملن می زنلد.

10. عملکرد نامناسب برخی از دستگاه های فعال اجرایی در حوزه دین
 برخلی از دسلتگاه های اجرایلی فعلال در حلوزه دیلن و فرهنلگ در مواجله بلا برخلی 
مسلائلی مرتبلط بلا املور اعتقلادی و دینیبایلد بلا ظرافلت بیشلتری برخلورد کننلد تلا 
فعالیت هایشلان پیامدهلای منفلی نداشلته باشلد. نبلود سیاسلت گذاری جاملع، به ویژه 
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در زمینله نملاز و مسلجد و همچنیلن وجود معضالت اجتماعی در سلطح جامعله با مورد 
توجله قلرار گیرد.

11. جدی نگرفتن فریضه » امر به معروف و نهی ازمنکر« 
 جلدی نگرفتلن اجلرای صحیلح و مناسلب این سلنت نیکلو و پاالینلده در سلطح جامعه 
توسلط مسلئوالن و ملردم منجلر بله لغلزش افلراد در دینلداری می شلود. » امربه معروف 
و نهی ازمنکلر یلک نلوع نظلارت عموملی و مراقبلت همگانلی اسلت کله دارای درجلات و 
مراتبلی اسلت، از قبیلل توجیله و بیلان مصاللح و مفاسلد اعملال، پنلد و نصیحلت، الگلو 
دادن، املر و نهلی زبانلی، جلوگیلری از منکرات به وسلیله جرایلم قضایلی. امربه معروف و 
نهی ازمنکلر اگلر درسلت اجرا شلود، یکلی از بهترین و مؤثرترین وسلائل تربیلت و اصالح 
افلراد خواهلد بلود« ؛1 » بنابرایلن یکلی از عواملل مؤثلر بلر باورهلای دینلی همیلن املر 
اسلت کله اگلر درسلت اجرا شلود، الأقلل از نظر ظاهلری افلراد تقّیلدات دینلی را رعایت 
می کننلد. بلا توجله بله چنیلن املری اسلت کله جامعه اسلالمی نیلز بلا طرح هایی بلا نام 
امنیلت اجتماعلی سلعی در برقلراری اهلداف جامعله اسلالمی یعنلی توجه به پوشلش و 
آرایلش و کلردار و رفتلار افلراد دارد و خواسلتار ایلن املر اسلت تلا الأقلل از نظلر ظاهری، 
افلراد ملوارد دینلی را رعایلت کننلد و به این طریلق تربیت دینلی خانواده توسلط جامعه 
تقویلت شلود. مسلاجد بهترین ملکان بلرای امربه معروف و نهی ازمنکر هسلتند کله افراد 
را با احکام اسلالمی از جمله نماز و دالیل اهمیت آن آشلنا سلاخته و باعث اسلتوار شلدن 

آن در جامعله می شلوند«.2 

12. نبود جاذبه مطلوب در تشکل های دینی و اجتماعی
 نبلود جاذبله کافلی در تشلکل های دینلی و اجتماعلی فعال جامعله در امر نماز و مسلجد 

به منظلور جلذب جوانان.

1. ابراهیم امینی، اسالم و تعلیم و تربیت )2(، انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسالمی ایران، ص131.
2. معاونلت فرهنلگ، آملوزش و پژوهلش سلتاد اقامله نملاز، بررسلی موانلع و راهکارهلای مؤثلر در تربیلت دینی و گرایلش به نماز و مسلجد در 

نهاد خانلواده، ص371-370.



204

13. وجود دوستان ناباب و معاشران ناصالح، به ویژه در گروه همساالن در جامعه

هـ( خوِد فرد
 موانعلی کله از جانلب فلرد منجر بله بی رغبتی و بی کششلی او به مبادی و مناسلک دینی 
و مکان های مذهبی می شلود، برخاسلته از شلخصیت و منش فرِد جوان اسلت که ریشله 
در جهان بینلی و نلوع نگرش او به هسلتی و مسلائل پیرامونش دارد. نگلرش منفی به دین 
و دیلن داری و نداشلتن درك صحیلح از جهان بینی دینی در برخلی از نوجوانان و جوانان، 
مانلع از اقبلال آنلان بله مکان هلای مذهبلی و مسلاجد می شلود. در ایلن بخلش منظور از 
عواملل فلردی، بیشلتر باورهلای درونلی افلراد می باشلد و بدیهی اسلت که اگلر باورهای 
درونلی فلرد سمت وسلوی دینی نداشلته باشلد، در رفتارها و اعملال نوجلوان و جوان نیز 
انعلکاس الزم را نخواهلد داشلت؛ بنابراین مسلجدَروی نیلز که یکی از شلاخصه های رفتار 
دینلی اسلت، تعطیلل خواهلد شلد. عوامل فردی کله مانع جلذب جوانان به دیلن و انجام 

اعملال دینلی در مسلاجد و مکان هلای مذهبلی می شلود، عبارت اند از:

1. بحران هویت دینی در جوانان
 بحلران هویلت دینلی سلبب تضعیف باورهلای دینی، اختلالل در نظام ارزشلی مذهبی و 
بی توجهلی بله احلکام دینلی می شلود. مسلجد از مهم تریلن مفاهیلم و موضوعلات دینی 
اسلت کله بحلران هویلت دینی جوان، سلبب پاییلن آمدن اعتقلاد به آن و ضعلف گرایش 

بله حضلور در جملع نمازگزاران می شلود.

2. دین گریزی جوانان
 » مسلجد بله عنوان یکلی از مهم تریلن نهادهای دینلی، در بحران دین گریلزی به گونه ای 

جلدی در خطلر اسلت. برخی از عواملل دین گریزی جوانان چنین اسلت:
2-1. بیان نامعقول از برخی مفاهیم دینی؛ 

2-2. عملی نشدن عدالت اجتماعی در سطح جامعه با وجود شعارهای فراوان؛ 
2-3. توجه نکردن به نیازهای اساسی نسل جوان مانند ازدواج، کار، مسکن؛

2-4. اسلتفاده ابلزاری از دیلن به دسلت برخی سیاسلت بازان برای رسلیدن به هدف های 
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شلخصی و گروهی؛
2-5. نبود برنامه ریزی درست فرهنگی برای نسل جوان؛

2-6. تهاجم برنامه ریزی شده فرهنگی؛
2-7. نبود برنامه ریزی درست فرهنگی برای نسل جوان«.1

» از دیگر عوامل دین گریزی از دیدگاه شهید مطهری عبارت اند از:
ناآگاهلی جوانلان از دیلن؛ آلودگی اخالقلی؛ خرافات؛ محیط فاسلد؛ نبود تبلیغات سلالم؛ 

تبلیغلات سلوء؛ غفلت انسلان از ارزش هلای متعالی خود«.2

3. روحیات و خواسته های جوان
 » جوانلان بله دلیلل روحیات خاص جوانی که سرشلار از شلور و نشلاط و هیجان هسلتند، 
در برخلی از مراسلم دینلی کله شلور و هیجلان بیشلتری دارنلد، حضلور چشلمگیرتری 
پیلدا می کننلد؛ ماننلد مراسلم سلینه زنی، زنجیرزنلی دسلته های علزاداری؛ للذا وجلود 
برنامه هلای کسلل کننده کله حلس کنجلکاوی و تنوع خواهلی جلوان را سلیراب نکنلد، 
می توانلد بله دوری وی از مسلجد بینجاملد. البته این بدان معنا نیسلت کله بین روحیات 
جوانلان و مسلجد اختلالف ذاتلی وجلود دارد؛ بلکله جلوان به دلیلل روحیه بی آالیشلش 
گرایلش بله عبلادت و ارضلای قلوه پرسلتش دارد، وللی در عیلن حال بله دلیل پتانسلیل 

بلاال، خواهلان تحلرك و جنب وجلوش بیشلتری اسلت که باید سلیراب شلود«.3 

4. ناهنجاری ها
 » جوانلان روحیلات عجیبلی دارنلد کله از کنلار هلم قرار گرفتلن قدرت جسلمی و قدرت 
احساسلی بله  دسلت می آیلد؛ بله همیلن دلیلل جوانلان معملوالً بلا اطلراف و بزرگترهلا 
مشلکالت رفتلاری و عقیلده ای دارنلد. این اختالف گاهی زودگذر اسلت که در شلخصیت 
جلوان تأثیلر زیلادی ندارد، وللی گاهی بله ناهنجاری می انجاملد و امنیت روحلی و روانی 
الزم بلرای دینلداری از بیلن ملی رود. در ایلن میلان، مسلجد نیلز در نظام رفتلاری جوان 

1. فریدون موحدنیا، عوامل گرایش نوجوانان و جوانان به فرهنگ بیگانه، ص57.
. http://namaz.blogtak.com2. عوامل اصلی آسیب شناسی دینداری مردم، سایت

3. علی قائمی، جوان از دیدگاه نیازها، خواسته ها، مصالح. 
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جایلگاه چندانلی بله  دسلت نخواهلد آورد. عواملل ظهلور ناهنجاری هلا در نوجوانلان و 
جوانلان چنین اسلت:

4-1. درك نکردن روحیه جوان؛
4-2. الگوی نامناسب؛

4-3. تضاد در روش تربیتی؛ 
4-4. فاصله طبقاتی؛ 

4-5. کم توجهی خانواده ها؛
4-6. ناکارآمدی کانون های دینی؛

4-7. استفاده ابزاری از دین؛
4-8. کم توجهی به مشکالت، تساهل و تسامح«.1

5. تهاجم فرهنگی
در دوره ای کله در آن زندگلی می کنیلم، انلواع تبلیغلات، توطئه هلا و انحرافلات، فطلرت، 
عقلل و دیلن انسلان را ملورد تهاجلم قلرار داده اسلت. دوره جوانلی به دلیلل کم تجربگی 
و غلبله احساسلت از آسلیب پذیرترین مراحلل زندگلی انسلان اسلت. جلوان در کلوران 
حلوادث و رویدادهلا بلا احساسلات خود تصمیم می گیلرد و همه چیلز را از دریچه عواطف 
توجیله و تفسلیر می کنلد. جاذبه هلا و کشلش های خلاص دوره جوانلی در محاسلبه های 
افلراد جلوان، نقلش مؤثلری دارد. آن ها قادر نیسلتند معلادالت پیچیده محیلِط ارتباطی 
خلود را به شلکلی دقیلق تحلیلل و ارزیابلی کننلد؛ بنابرایلن گاه دچلار ساده اندیشلی و 
خوش بینلی افراطلی می شلوند و نهنلگ مهاجلم فرهنلگ غلرب بلا سوءاسلتفاده از ایلن 
ویژگی هلا، بلا بهره گیلری از شلگردهای تبلیغی روانشناسلانه، آن هلا را در خلود می بلعد. 
ایلن تهاجلم باعث فروپاشلی نظلام اعتقادی و فکری نسلل جوان می شلود و از طریق تهی 
سلاختن آن هلا از درون، زمینله جذبشلان را بله مبانلی فرهنگلی بیگانه فراهم می سلازد.

1. فریدون موحدنیا، عوامل گرایش نوجوانان و جوانان به فرهنگ بیگانه، ص57.
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6. نداشتن جهان بینی مناسب و بینش صحیح
 یکلی از موانلع جلذب جوانلان بله مسلجد و دالیلل گریلز آن هلا از مکان هلا و مراکلز 
دینلی، نداشلتن جهان بینلی و بینلش صحیلِح دینلی اسلت؛ این مسلئله بارزتریلن دلیل 
بی عالقگلی جوانلان بله املور مذهبلی و گرایلش آن ها بله پوچلی و انحراف نیز محسلوب 
می شلود. اعملال و کنش هلای رفتلاری فلرد نملودی از باورهلای درونلی اوسلت؛ حتلی 
می تلوان از طلرز لبلاس پوشلیدن، سلخن گفتلن، حلرکات چهلره و واژگانلی که فلرد در 
گفتگوهلای روزملره خلود بله  کار می بلرد، بله عقایلد و باورهلای او پی بلرد. اگلر باورهای 
انسلان منفلی و سلراب گونه باشلد، طبیعی اسلت کله اعمال و کلردار مبتنی بلر آن باورها 

صحیلح، متکاملل و سلعادت آفرین نخواهلد بلود.

7. رعایت نکردن موازین اسالمی، هنجارها و ارزش های مذهبی و عرفی جامعه
 غریلزه دوران جوانلی به زیبایی گرایی، جمال پرسلتی، خودنمایلی و خوداظهاری گرایش 
دارد. بسلیاری از جوانلان در ایلن دوران از وسلایل زینتلِی زننده و پوشلش های نامناسلب 
کله در شلأن جامعله اسلالمی و افلراد مذهبلی، متدیّلن و مقّید به مسلائل دینی نیسلت، 
اسلتفاده می کننلد و دچلار یک نلوع ُمدگرایی سلخی و کم ارزش هسلتند.  آن ها بلا تقلید 
از املوری کله مناسلب شلخصیت آن هلا و بلر اسلاس باورهلای غللط درونی شلان اسلت، 
به گونله ای نامناسلب لبلاس ملی پوشلند و در جامعله ظاهلر می شلوند و بلا زباِن پوشلش 
و لبلاس، باورهلای غللط خلود را بله رخ می کشلند و تفاخلر و خودنمایلی می کننلد؛ زیرا 
آنچله بلرای آنلان مهلم اسلت، ُمدگرایی بر اسلاس بینش و اندیشله های نادرسلتی اسلت 

کله دچار آن هسلتند.

8. نداشتن آگاهی الزم از فلسفه و رموز احکام دین
 جلوان بله دلیلل نداشلتن شلناخت و آگاهلی الزم، حتی به حلد اجمال، در مورد فلسلفه 
احکام دین و دسلتورهای الهی، با داشلتن دیدی سلطحی و اندیشله ای ابتدایی و تصوراتی 
غللط از دسلتورهای دینلی، آن هلا را اعماللی پلوچ و بی فایلده و لغلو تلقلی می کننلد و به 

ایلن نتیجه می رسلند کله دسلتورها و اعمال دینلی ارزش انجلام دادن ندارد.
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9. ناآگاهی از مفاهیم ارزشی اسالم و روی آوردن به سرگرمی های سخیف و زیان بار
 بی اطالعی از مفاهیم ارزشلی اسلالم و روی آوردن به توّهمات، تخّیالت و حقیقت گریزی، 
بلا دل سلپردن بله موسلیقی های مبتلذل، رمان هلا و مجلالت و نشلریات غیرارزشلی و 
سلخیف و خوانلدن داسلتان های سلطح پاییلن و کلم ارزش، بلا پرکلردن اوقلات فراغلت 
جوانلان از راه هلای نامطللوب، منجلر بله ایجاد خأل فکلری و کمبودهای روانلی در جوانان 
می شلود و آن هلا را بله ورطه فسلاد اخالقلی و مکتب هلای الحادی و التقاطی می کشلاند و 
آنلان را بلا مسلجد و آثلار مثبلت و ارزش های انسلانی آن بیگانه می کند و موجب می شلود 

جوانلان از آنچله در دین فلسلفه آفرینش انسلان دانسلته شلده، فاصلله بگیرند.

10. شرم حضور به دلیل ارتکاب اشتباه و ابتال به انحراف های اخالقی
 بعضلی از جوانلان در شلرایطی خلاص از زندگلی خویلش مرتکلب اشلتباه یلا انحلراف 
می شلوند و ایلن اشلتباهات، آنلان را دچلار نوعلی احسلاس گنلاه و شرمسلاری درونلی 
می کنلد و باعلث می شلود آن هلا بله جای بازگشلت به حق و توبله از گناهلان، از حضور در 
مکان هلای مذهبلی و مسلاجد شلرم حضور داشلته باشلند و از ایلن فضاهلا و محیط های 

معنلوی دوری کننلد.

11. اثرپذیری از دنیازدگی محیط زندگی
 اثرپذیلری جوانلان از دنیازدگلی محیط اطراف خود )خانواده، مدرسله، گروه همسلاالن( 
و القلای ایلن ذهنیلت بله آن ها کله زندگی معنلوی و حضور در مسلجد با زندگلی دنیایی 

و رفلاه و آسلایش در تضلاد اسلت، موجب دوری تدریجی آن ها از مسلاجد می شلود.

12. عقده حقارت و احساس خودکم بینی
 احسلاس خودکم بینلی، به ویلژه در اعمال و فرایض دینی، یکی از مشلکالت و دغدغه  های 
روانلی جوانلان اسلت کله اگلر به موقلع از آن پیشلگیری نشلود، در نهایت منجلر به نوعی 

خودنمایی کاذب می شلود.

13. نداشتن آگاهی و شناخت درست از دین
نداشلتن معرفت و شلناخت دینی درسلت، کامل و غیراصولی، و داشلتن برداشلت غلط از 
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دیلن و شلناخت ناقلص و غیراصوللی از مذهب و فلسلفه دیلن باعلث دوری و گریز جوانان 
از مسلجد می شود.

14. وجود مشکالت روحی و روانی و شخصیتی در فرد
 سلرخوردگی روانلی و عاطفلی فلرد و وجود مشلکالت شلخصیتی که مانع درك درسلت 
و دریافلت صحیلح آموزه هلای دینلی می شلود، زمینله فاصلله گرفتلن او را از مکان هلای 

مذهبلی، به ویلژه مسلجد فراهلم می سلازد.

15. درونی نشدن اعتقادات مذهبی در فرد
 سسلت بلودن عقیلده و جهان بینلی دینلی و درونی نشلدن اعتقلادات مذهبلی، ارزش ها 

و هنجارهلای عرفلی در افلراد جوان.

16. عناد و دشمنی با دین و مظاهر آن
 بعضلی از جوانلان بلا اثرپذیری از تبلیغات سلوء و تهاجم فرهنگی اسلتعمار غلرب، با دین 

و مظاهلر دینی بله عناد و دشلمنی می پردازند.
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خود مسجد
 در موضلوع مسلجد، عواملل و موانلع متعلدّدی وجلود دارنلد کله در ایجلاد دافعله بلرای 
مخاطبلان، به ویلژه بلرای نوجوانلان و جوانلان، دارای نقلش و اثرگذاری فراوانی هسلتند. 

موانلع مربلوط بله مسلجد، بله دو عاملل کللی تقسلیم می گردد:
اللف( عواملل داخللی مسلجد کله عبارت انلد از: 1. سلخت افزاری و فیزیکلی؛ 2.  �

نرم افلزاری و برنامله ای؛ 3. منابلع انسلانی.
ب( عواملل بیرونلی مسلجد که عبارت اند از: 1. سلازمان و جایگاه مسلجد؛2. مدیریت  �

و تشلکیالت مسلجد؛3. محیط مسجد. 
نکتله: به دلیلل اشلتراکی کله در آسیب شناسلی عواملل مربلوط بله فضلای فیزیکلی و 
معملاری مسلجد بلا عواملل آسلیب زایی کله از ناحیله مسلجد بلر جلذب جوانلان مؤثلر 
هسلتند، وجلود دارد، در ایلن بخلش بله منظلور جلوگیلری از تکلرار مطاللب، فقلط 

فهرسلت وار بله ایلن عواملل اشلاره می کنیلم.

 الف( عوامل داخلی مسجد 
مهم تریلن موانلع جذب جوانان به مسلاجد که از عوامل داخلی مسلجد ناشلی می شلوند، 

عبارت انلد از:
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1. حوزه سخت افزاری و فیزیکی مسجد
1-1. نبود سیاست گذاری درست در ساخت مساجد متناسب با جمعیت؛

1-2. نبود طراحی و نصب نشدن وسایل و تجهیزات چشم نواز و زیبا در مساجد؛
1-3. نبود تأسیسات برودتی و حرارتی پیشرفته و مناسب؛

 1-4. ایمن نبودن مساجد در برابر حوادث طبیعی؛
1-5. وجود شهرك های مسکونی تازه تأسیِس فاقد مسجد؛

1-6. درنظر نگرفتن محلی برای تبلیغات مذهبی در مساجد؛
1-7. بهره  نگرفتن مساجد از هنرهای اصیل اسالمی و بومی؛

1-8. استقرار بعضی از مساجد در محیط های نامناسب و بدنام؛
1-9. درنظرنگرفتن مکانی مخصوص بانوان معذور؛

1-10. نبود مسیر ویژه جانبازان و معلول در مساجد؛
1-11. نبود کتابخانه های مجهز در مساجد؛

1-12. استفاده نشدن از رنگ های جذاب در مساجد؛
1-13. نبود مکان سکونت برای امام جماعت مسجد )خانه عالم(؛

1-14. توجه کمتر متولیان و بانّیان به ساخت مسجد در مناطق مرزی کشور؛
1-15. بسته بودن در مساجد در ساعاتی غیر از اوقات شرعی؛

1-16. نبود فضای مناسب آموزشی در مساجد؛
1-17. نبود پارکینگ در فضای مساجد؛

1-18. عدم امکان توسعه فضای ساختمان و برنامه مساجد؛
1-19. وجود نداشتن اتاق عقد در مسجد؛

2. حوزه نرم افزاری، شامل برنامه ها، مراسم دینی و مناسک عبادی

2-1. خأل برنامه های شادی آفرین در مساجد
 عملده برنامه هایلی کله در مسلجد اجلرا می شلود، از فضای شلاد و روح افزایلی برخوردار 
نیسلت و ایلن بلا روحیله جوانلان سلازگار نیسلت و یکلی از موانع جلذب آن ها به مسلجد 
اسلت. فضلای شلاد مسلجد در دو بعلد می توانلد ایجاد شلود: یکلی فضای فیزیکی شلاد و 
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دیگلری فضلای برنامه ای شلادی بخش.
2-1-1. فضای فیزیکی

ایلن فضلا می توانلد برخلوردار از رنگ هلای متنلوع و شلاد در رنگ آمیلزی در و دیلوار و 
سلاختمان مسلجد و نصلب متلون و مطالب مناسلب در تراکلت و بنر و پارچه هلای رنگی 

. شد با
2-1-2. فضای برنامه ای

بهره گیلری از برنامه هلا، فعالیت هلا، مطاللب و ابلزار شلاد در فضلای برنامله ای مسلجد 
بسلیار در جلذب افلراد مؤثلر اسلت.

2-2. عدم بهره گیری از سخنرانان، واعظان و مبّلغان زبردست
یکلی از معضلالت اساسلی کله گریبان گیلر بسلیاری از مسلاجد کشلور اسلت، علدم 
بهره گیلری از سلخنرانان، واعظلان و مبلّغلان زبردسلت، قلوی و پُرمایله در مراسلم و 
برنامه هلای مناسلبتی مسلاجد اسلت. در بسلیاری از ایلن برنامه هلا املام مسلجد خلود 
بله ایلراد سلخنرانی های غالبلاً تکلراری و کم مایله می پلردازد و کمتلر فرصت را بله دیگر 
مبلّغلان می دهلد، تلا آن هلا مطالبلی تلازه ارائله کنند. ایلن امر موجلب دل زدگلی و گریز 
جوانلان، به خصلوص آن علده ای کله اهلل فهلم و کملال هسلتند، از مسلاجد می شلود.

2-3. برنامه ریزی نامناسب به ویژه برای بانوان
 علی رغلم اینکله بیلش از نیملی از جمعیلت کشلور را بانلوان تشلکیل می دهنلد، غاللب 
برنامه هلا و فعالیت هلا در درجله اول بلا نگاهلی مردانله تلدارك دیلده می شلود و بانلوان 
نیلز در حاشلیه از آن بهره منلد می گردنلد؛ به گونله ای کله کمتلر برنامله ای به صلورت 
اختصاصلی و یلا بلا درنظرگرفتلن روحیات و خواسلته ها و شلخصیت بانلوان، برنامه ریزی 

و اجلرا می شلود.

2-4. نبود تنوع و تکّثر در کارکردهای مسجد
 بسلیاری از مسلاجد ملا در حلال حاضر تنها از یک نقلش و کارکرد، یعنلی کارکرد عبادی 
برخوردارنلد؛ در صورتلی  کله در صلدر اسلالم، مسلاجد کارکردهلا و نقش هلای متعددی 
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داشلته اند. فقلدان تکثلر و تنلوع کارکردهلای مسلجد و نبلود خدملات و فعالیت هلای 
جانبلی )برنامه هلای آموزشلی، کتابخانله، درمانلگاه، صنلدوق قرض الحسلنه، فروشلگاه 
للوازم فرهنگلی، اتلاق مشلاوره، کانلون فرهنگلی( موجب محدود شلدن دایلره انتخاب و 

زمینله فعالیلت بلرای نوجوانلان و جوانان شلده اسلت.

2-5. بی توجهی به ذوق و سلیقه جوانان در برنامه های مساجد
اغللب اوقلات در طراحلی برنامه هلای مسلاجد ذوق، سللیقه و افلکار قاطبله جوانانلی که 
معملوالً حضلور فعاللی در مسلجد دارنلد، مورد توجله قرار نمی گیلرد. با توجه به شلرکت 
تعلداد بی شلماری از نوجوانلان و جوانلان در مسلاجد، الزم اسلت در اجلرای برنامه هلا 
سللیقه آنلان مّدنظلر قلرار گیلرد. متأسلفانه برنامه ریلزی سلنتی موجب شلده اسلت که 
نظلر و خواسلته های ایلن قشلر نادیلده انگاشلته شلود کله ایلن املر زمینله دلخلوری و 

ناراحتلی آنلان را از مسلجد فراهلم  سلازد.

2-6. به کارگیری شیوه های غلط انتقال آموزه های دینی
اعملال روش هلای خشلک و مسلتبدانه در بعضلی برنامه هلا و آموزش هلای مذهبلی و 
به کارگیلری شلیوه های غللط تعلیملی و درخواسلت اطاعلت کورکورانه و بی قیدوشلرط 
کله موجلب بی عالقگلی و دلسلردی از دیلن و مراکلز دینی بله خصوص مسلاجد در میان 

جوانلان می شلود.

2-7. استفاده نشدن از اندیشمندان و صاحب نظران حوزه و دانشگاه
 کمتلر مشلاهده می شلود کله در انجلام برنامه هلای مذهبی و اسلالمی مسلاجد از حضور 
اندیشلمندان و صاحب نظلران حلوزه و دانشلگاه اسلتفاده شلود. اسلتفاده از اسلتادان 
دانشلگاهی و حلوزوی مطللع، موجلب اقبلال نوجوانلان و جوانان به مسلاجد خواهد شلد.

2-8. استفاده نکردن از شیوه های نوین تبلیغ در جذب جوانان
متنلوع نبلودن برنامه هلای مسلاجد و نیز روش های تبلیغ و ناآشلنا بلودن گردانندگان آن 
بلا شلیوه های نویلن جلذب جوانلان بله مسلجد و در مقابلل، تنلّوع و جّذابیلت برنامه های 
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مراکلز و مکان هلای تفریحلی اجتملاع ماننلد باشلگاه های ورزشلی، کافی نت هلا، ماهواره 
و صفحلات اجتماعلی مجلازی. بایلد اذعان داشلت که برنامه هلای بعضی از مسلاجد غالباً 

یکنواخت، کسلالت آور و خسلته کننده اسلت.

2-9. بی توجهی به اولویت های اصلی در برنامه های تبلیغی

 ملحلوظ نداشلتن شلاخص های مذهبلی، فرهنگی، بومی، نلژادی، زبانی و نیلز بی توجهی 
بله اولویت هلای اصللی در برنامه های تبلیغی، موجب شلده اسلت که تعلدادی از برنامه ها 
و فعالیت هلای اجرایلی بلرای نوجوانلان و جوانلان از نتایلج مثبلت و مطلوبلی برخلوردار 

. شد نبا

2-10. تبیین نشدن درست اهمیت نماز جماعت و منزلت مسجد
 اهمیلت برپایلی نمازجماعلت و آثلار و بلرکات آن در اول وقلت و جایلگاه دعلا و نیایلش و 
نیلز منزللت مسلجد و اهمیلت اُنلس بلا آن و نقلش آن در ارتبلاط بلا زندگی انسلان، برای 

نوجوانلان و جوانلان به درسلتی تبیین و روشلن نشلده اسلت.

2-11. محدود شدن فعالیت های فرهنگی مساجد به زمان های خاص
 محلدود شلدن فعالیت های فرهنگی مسلاجد به ایام خاصی از سلال نظیر ماه مبلارك رمضان، 
دهله عاشلورا، روزهلای میلالد و شلهادت امامان  باعث شلده اسلت کله این برنامه هلا برای 

نوجوانلان و جوانلان  صورتی کلیشله ای و خسلته کننده و خالی از تنّوع بله خود بگیرد.

2-12. مغفول ماندن بسیاری از سّنت ها و مناسک عبادی 
در آموزه هلای دینلی، سلنت ها، مناسلک و مناسلبت های بسلیاری در ارتبلاط با مسلجد 
و نمازجماعلت وجلود دارد کله متأسلفانه بسلیاری از آن هلا در حال حاضر مغفلول مانده 
و در جامعله ملا بله فعلیت نرسلیده و مرسلوم نشلده اسلت؛ سلنت ها و مناسلبت هایی که 

هلر یلک از آن هلا می توانلد در جلذب جوانان به مسلجد تأثیر بسلیار داشلته باشلد.

2-13. حاکم نبودن روحیه جوان گرایی در برنامه ریزی فعالیت های مسجد
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معملوالً مدیلران مسلاجد در برنامه ریلزی برای فعالیت های مسلجد، توجهلی به روحیات 
و تفکلرات و خواسلته های جوانلان ندارنلد و در برنامه هلای مختللف مسلجد از نظرهلا و 

سلالیق آن هلا اسلتفاده نمی کنند.

2-14. یک سونگری در اجرای برنامه ها و فعالیت ها

» یک سلونگری در اجلرای برنامه هلا و علدم به کارگیلری از روش هلای نویلن و نیلز 
علدم اجلرای فعالیت هلای متنلّوع و جامع االطلراف در حوزه هلای فرهنگلی، مذهبلی، 

اجتماعلی«.1

2-14. تبیین نشدن برکات مسجد و پیامدهای منفی رویگردانی از آن
 طلرح و تببیلن نکلردن دو مسلئله مهلِم آثلار و فوایلد مسلجد و بلرکات آن و ویژگی های 
انسلان های اهلل مسلجد از یلک سلو و آثلار سلوء و پیامدهلای منفلی گریلز از مسلاجد و 

ویژگلی افلراد بیگانله بلا مسلجد از سلوی دیگر.

2-15. برقرار نکردن ارتباط فکری مسجد با مخاطبان خود
بسلیاری از مسلاجد نتوانسلته اند بلا مخاطبلان خلود، به ویلژه جوانلان، ارتباطلی فکلری 
برقلرار کننلد. تنهلا رابطله موجلود فی مابین بله  برنامه ها و مراسلمی خالصه می شلود که 

در مسلجد برگلزار می شلود کله ایلن ارتبلاط نیز بلا پایلان برنامه قطع می شلود. 

2-16. حاکم بودن افکار عام نگر در برنامه های مسجد
حاکلم بلودن افلکار عام نگلر، هملراه بلا اجلرای برنامه هلای عامه پسلند و سلنتی کله 

این گونله برنامه هلا بیشلتر ملورد پسندبزرگسلاالن و سلالخوردگان اسلت. 

2-17. خارج شدن برنامه های مسجد از حد حوصله مخاطب
طوالنلی شلدن برنامه هلای اجرایی مسلاجد، به ویژه سلخنرانی و خطابه واعظلان، امامان 

جماعلت و مبلغلان و نیلز اقامله نماز و اجرای مراسلم دعلا و زیارت.

1. مسجد نقطه وصل، » آسیب شناسی مسجد« ، ص210.
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2-18. مقطعی بودن حضور بعضی از جوانان
گاه موانلع حضلور جوانلان در مسلاجد، فصللی و مقطعی اسلت؛ نظیلر همزمانلی ایام ماه 
مبلارك رمضلان یلا محلرم با اوقلات امتحانلات و پایان تلرم دانش آملوزان و دانشلجویان.

2-19. فقدان بانک اطالعاتی در مساجد
فقلدان بانلک اطالعلات و مرکلز اطالع رسلانی و نیز گروه ویلژه تحقیقاتلی و مطالعاتی که 

بتوانلد دربلاره برنامه هلای مسلجد پژوهش جامع انجلام دهند.

2-20. آشنا نبودن مدیریت مسجد با روانشناسی تبلیغات
ناآشلنایی بلا روانشناسلی تبلیغلات، موقع شناسلی و نبلود حسلن انتخلاب در اجلرای 

برنامه هلا بلا هلدف جلذب ملردم، به ویلژه جوانلان.

2-21. بیگانگی برنامه ها و فعالیت های مسجد با مسائل جوانان
 طلرح نشلدن مسلائل جوانلان در مسلاجد و نبلود جدیلت و سلعی و تلالش بلرای ارائله 

راه حلل مناسلب جهلت رفلع مشلکالت نوجوانلان و جوانلان.

2-22. خأل برنامه ریزی منسجم و منظم در مساجد
 خلأل برنامه ریلزی منسلجم، منظلم و منعطلف در مسلاجد موجلب شلده اسلت اغللب 

مسلاجد ملا برنامه هایلی یکنواخلت و کسلل کننده داشلته باشلند.

2-23. عدم انطباق برنامه های مساجد با نیازهای فکری جوانان
منطبلق نبلودن برنامه هلای مسلاجد بلا نیازهلای فکلری و فرهنگلی جوانان و متناسلب 

نبلودن آن هلا بلا شلرایط زملان و مسلائل مبتالبله روز جامعه.

2-24. عدم رعایت تقدم امور در مساجد
 در اکثلر مسلاجد کشلور، تقلّدم امر مهلم » ترویج فرهنگ مسلجد«  قبل از انجلام » برنامه 

فرهنگلی مسلجد«  صلورت نمی گیرد.



217  فصل دوم: آسیب شناسی مساجد  

2-25. فقدان تجهیزات مدرن نرم افزاری
 نبلود تجهیلزات، للوازم و ابزارهلای مناسلب فناوری های ملدرن و بِروز در مسلاجد مانند 

رایانه، وسلایل آموزشلی و کمک آموزشلی.

2-26. نبود برنامه های زمان بندی شده برای فعالیت های مساجد
 نبلود برنامه هلای زمان بندی شلده و تعریف شلده کوتاه ملدت، میان ملدت وبلندملدت 

در فعالیت هلای مسلاجد.

2-27. ناهماهنگی زبان کاربردی مساجد با زبان علمی
ناهماهنگلی موجلود بیلن زبلان کاربلردی مسلاجد بلا زبلان علملی کله ایلن امر شلکلی 

سلنتی بله فعالیت هلای مسلجد بخشلیده اسلت.

3. منابع انسانی مساجد
 ملواردی که ذیاًل برشلمرده می شلود، شلامل موانعی اسلت که تعلدادی از اماملان جماعت و 
برخی از متولیان مسلاجد به آن مبتال هسلتند و ازجمله آسلیب هایی محسلوب می شلود که 
از ناحیله منابع انسلانی مسلاجد بلر پیکلره آن وارد می گردد. ایلن موارد که یک بلار به صورت 
مفصل و مشلروح، در بخش آسیب شناسلی منابع انسلانی مسلجد مطرح شده اسلت، در نظر 
جوانلان آفت هلا و ملوارد آسلیب زایی بله شلمار می آینلد کله دافعه ایجلاد می کننلد و مانع از 

توجله و حضلور جوانلان به فضای پاك و روحانی و انسلان سلاز مسلجد می شلوند:
 تفلاوت در گفتلار و عملل، نداشلتن اطالعلات ضلروری و کافی بلرای ایفای نقلش تبلیغ، 
نداشلتن توانایلی الزم در برقلراری ارتبلاط بلا مخاطبلان، داشلتن شلغل های متعلدد، 
روآوردن بله زندگلی مرفله، فاصلله گرفتن از ملردم و قشلرهای کم درآمد، ارتباط بیشلتر 
بلا افلراد متملّول و برخلوردار جامعله، دیر آمدن بله مسلجد و زود رفتلن از آن، اختصاص 
نلدادن وقلت الزم بله نمازگلزاران برای طرح مشلکالت و مسلائل مبتالبه دینلی و احکام، 
وضعیلت نامناسلب ظاهلری، ناآشلنایی بلا زبلان نوجوانلان و جوانلان، نداشلتن برخلورد 

صمیملی و عاطفلی بلا مخاطبان.
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3-1. مشکالت حاشیه ای امامان جماعت مساجد
علالوه بلر مسلائلی که بیان شلد، بعضی از مسلائل و مشلکالت حاشلیه ای نیز وجلود دارد که 
باعلث بروز عملکرد نامناسلب امامان جماعت مسلاجد می شلود؛ این مشلکالت عبارت اند از:
3-1-1. نداشلتن وسلیله نقلیله شلخصی و زیلاد بودن مسلافت محل سلکونت تا مسلجِد 

تحلت سرپرسلتی آن هلا و نبلود خانله عالم یلا خانه املام جماعت در مسلجد؛
3-1-2. پراکنش نامناسب امامان جماعت در مساجد؛

3-1-3. مشکالت معیشتی و نداشتن حقوق و درآمد ماهیانه مستمر؛
3-1-4. جایگزین نشدن طلبه های جوان با امامان جماعت سالخورده؛

3-1-5.  بِروز نبودن اطالعات و دانش علمی؛
3-1-6. نبود پوشش بیمه درمانی؛

3-1-7. نبود پوشش بیمه بازنشستگی شغلی؛
3-1-8. نبود آموزش مستمر و دائمی.

3-2. تبیین نشدن درست جایگاه امام جماعت در بعضی از مساجد
 بلا توجله بله نلّص صریح روایلت وارده از معصوم ، امام جماعت نفر اول مسلجد اسلت 
و الزم اسلت جایلگاه و شلأن او رعایلت شلود. در بعضلی از مسلاجد اکتفلا کردن بله اقامه 
نملاز جماعلت توسلط آن هلا و دخالت نلدادن ایشلان در برنامه ریزی فعالیت های مسلجد 

باعلث بله حاشلیه رفتن و محدود شلدن املام جماعت می شلود.

3-3. نگرش منفی بعضی از منابع انسانی مساجد به پوشش و تیپ ظاهری جوانان
 دوره جوانلی مقطلع سلنی و مرحلله ای از زندگلی اسلت کله در آن، افراد توجه بیشلتری 
بله نلوع پوشلش داشلته، وسلواس و دقلت بیشلتری در انتخلاب لبلاس دارند. القلای این 
مفهلوم توسلط بعضلی از متولیلان مسلجد که جوان مسلجدی نباید شلیک پوش باشلد، 

موجلب ایجلاد نوعلی دافعله در بیلن آنان خواهد شلد.

3-4. به  کار گرفته نشدن نیروهای توانمند و عالقه مند به مسجد
 نداشلتن برنامه ریلزی مناسلب در به کارگیلری نیروهلای توانمنلد و پتانسلیل بالقلوه 
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نیروهلای مسلجدی و عالقه منلد بله فعالیلت در حلوزه مسلجد، به ویلژه نمازگلزاران. بلا 
توجله بله اینکله مسلجد فضایی اسلت کله در انحصلار هیچ قشلر و صنف خاصی نیسلت 
و محدودیتلی نیلز بلرای حضلور کسلی نلدارد، افلراد برجسلته و آگاه از املور مختللف در 
میلان نمازگلزاران حضلور دارند که بایسلته اسلت به نحو مطلوب از آن ها اسلتفاده شلود.

3-5. ناآگاهی بعضی از مبّلغان، روحانیان و مدیران مساجد از نیازهای واقعی جوانان
بعضلی از مبلّغلان، به ویلژه اماملان جماعلت مسلاجد و مدیلران تربیتلی و پرورشلی، از 
نیازهلای واقعلی جوانلان در حوزه هلای فرهنگلی، دینی، اجتماعلی آگاهی کافلی و وافی 
ندارنلد کله ایلن املر موجب شلده اسلت، بعضلی از برنامه های اجرایی در سلطح مسلاجد 

و ملدارس، از موفقیلت نسلبی باالیلی برخوردار نباشلد.

3-6. نبود اطالع رسانی دقیق از سوی هیئت امنا به نمازگزاران
 اطالع رسلانی درسلت و دقیلق دربلاره مسلائل و مشلکالت مربلوط بله مسلجد از سلوی 
هیئلت اُمنلا بله نمازگلزاران و اهاللی محلل صلورت نمی گیلرد. اطالع رسلانی شلفاف و 
برخلورد صادقانله بلا ملردم و آگاه کلردن آن هلا از وضعّیلت ماللی و هزینه کلرد مسلجد، 
ضملن رفلع اتهاملات احتماللی، موجلب سلهیم شلدن ملردم در اداره امور مسلجد و رفع 

نواقلص و اشلکالت موجلود خواهلد شلد.

3-7. تبیین نشدن صحیح فضائل و حسنات توجه به مسجد توسط متولیان
متولیلان مسلجد، به شلکلی مسلتند و اثرگذار، به تببیلن فضیلت ها و حسلنات موجود در 
توجله بله مسلاجد نمی پردازنلد. بایلد با توسلل به آیلات و روایلات و آموزه هلای دینی، به 
تشلریح قابلل فهم و سلاده میلزان اجر، ثلواب و پلاداش درنظرگرفته شلده بلرای خادمان 

مسلجد و فعلاالن امر برپایلی نماز جماعلت پرداخت.

3-8. نبود ارتباط مناسب مسجد با نهادها و سازمان های دیگر
 نبلود ارتبلاط مناسلب و تعاملل دوسلویه مسلجد بلا هیئت هلا، انجمن هلا، نهادهلا، 
سلازمان های مردم نهلاد )سلمن ها(، تشلکل های مذهبلی و سیاسلی و حتلی ادارات و 
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دسلتگاه های دولتلی کله ایلن خلأل ارتباطلی موجلب کاهلش بهلره وری در فعالیت هلا و 
علدم اسلتفاده بهینله از امکانلات موجلود می شلود.

3-9. دائمی بودن عضویت افراد در هیئت امنای مساجد

3-10. انجام نشدن تجلیل و تشویق از اهالی فعال مساجد 

3-11. نداشتن وقت کافی بعضی از اعضای هیئت امنا

3-14. نداشتن امام جماعت

3-15. نبود برنامه ریزی مناسب از سوی مسئوالن فرهنگی

3-16. برخورد نامناسب بعضی از متولیان مسجد با کودکان

3-17. نبـود امـام جماعـت بـرای بعضـی از نمازخانه هـای وزارتخانه هـا، سـازمان ها، 
مـدارس و  دانشـگاه ها 

3-18. قشری شدن بسیاری از مساجد کشور

3-18. نبود ارتباط منطقی مسئوالن مسجد با اهالی محل

3-19. حضور نداشتن نماینده بانوان و جوانان در هیئت امنای مساجد

3-20. قانون مند نبودن شرح وظایف منابع انسانی فعال مساجد

3-21. عدم همدلی امام جماعت مسجد با جوانان

3-22. پایین بودن سطح علمی و دانش اعضای هیئت امنا
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3-23. همراهی نکردن هیئت امنا با امام جماعت
هملگام نبلودن هیئلت امنلای مسلجد بلا املام جماعلت در بعضلی از مسلاجد کله ایلن 

مسلئله انعلکاس مطلوبلی در بیلن نوجوانلان و جوانلان نلدارد.

3-24. به کارنگرفتن نیروهای کارآمد
 نبود زمینه الزم برای به کارگیری نیروهای کارآمد در مساجد.

3-25. تک محوری اداره شدن مساجد
 اداره مسلاجد به صلورت تک محلوری، نوعلی رقابلت منفی بیلن هیئت امنا بلا هیئت های 

مذهبلی، کانون هلای فرهنگی، پایگاه بسلیج، ملردم و امام جماعت ایجلاد می کند.

3-26. حضور مسئوالن بدُخلق در بعضی از مساجد
وجلود مسلئوالن تنلد و بداخلالق در بعضلی از مسلاجد موجلب ایجلاد دافعله ای قوی در 

جوانلان خواهد شلد.

3-27. برخورد نامناسب منابع انسانی مساجد با مخاطبان و نمازگزاران در مسجد
 برخلورد نامناسلب و دور از احتلرام بعضلی از بزرگ ترهای مسلجد با جوانلان و مخاطبانی 

کله در مسلجد حضور پیلدا می کنند.

ب( عوامل بیرونی مسجد
 در محیلط بیلرون از مسلجد عواملل اثرگلذار زیلادی وجود دارنلد که بله مهم ترین آن ها 
کله نقلش بیشلتری در فاصلله گرفتن جوانلان از مسلجد دارنلد، می پردازیم. ایلن عوامل 
همان طورکله قبلاًل اشلاره کردیلم، در سله حلوزه سلازمان مسلجد، مدیریلت مسلجد و 

محیلط مسلجد قابلل بررسلی اند.



222

1. سازمان و جایگاه مسجد

1-1. عدم بهره مندی از نیروهای ثابت
 بخلش قابلل توجهلی از مسلاجد کشلور فاقلد املام جماعلت ثابلت و دائمی هسلتند. در 
اغللب مسلاجد کشلور یلک وعلده و یلا حدأکثلر دو وعلده )ظهلر و شلب( نملاز جماعلت 
اقامله می شلود و در بیشلتر آن هلا نملاز جماعلت صبلح اقامله نمی شلود. مسلاجد بلا این 
گسلتردگی مناسلب در سراسلر کشلور و داشلتن فرصلت بلرای برگلزاری بیلش از پنلج 
همایلش معنلوی در طلول شلبانه روز، ماننلد دیگلر مراکز فرهنگلی از نیروهلای فرهنگی 

ثابلت بهره منلد نیسلتند.

1-2. نبود وحدت نظر در چگونگی اداره سازمان مسجد
 دربلاره چگونگلی اداره سلازمان مسلجد، نه تنهلا وحلدت  روش و نظلر واحلدی وجلود 
نلدارد، بلکله در مسلائلی چلون دولتلی بلودن یا مردملی بودن مدیریت مسلجد، شلکل و 
نلوع برنامه هلای اجرایلی در مسلاجد، ورود کلردن یلا نکردن مسلجد در حوزه هلای دیگر 

)سیاسلی، اجتماعلی و فرهنگلی( اختلالف نظلر نیز وجلود دارد.

1-3. وجود نهادها و مراکز مجّهز موازی با مسجد
 کم توجهلی بله مسلجد از طریلق ایجلاد نهادهلا و مراکلز ملوازی و مجّهلز نملودن ایلن 
مراکلز بله تجهیلزات نرم افلزاری مدرن و جدیلد. مراکلز فرهنگی، مجتمع هلای فرهنگی، 
کانون هلا، آموزشلگاه ها و فرهنگ سلراها جایگزیلن مسلجد شلده اند و در قیلاس بلا 

مسلاجد، پشلتیبانی گسلترده و وسلیع تری از آن هلا صلورت می گیلرد.

1-4. خأل یک سازمان و یا مرکز هماهنگ کننده تشکیالت مسجد
 بلا توجله بله گسلتردگی و وسلعت فعالیت هلای حلوزه مسلجد، متأسلفانه یک سلازمان 
مسلتقل و یلا مرکلز هماهنگ کننلده بلرای سیاسلت گذاری و برنامه ریلزی فعالیت هلای 
مختللف مربلوط به مسلاجد وجلود ندارد. بیش از سلیزده نهاد و سلازمان در املور مربوط 
بله مسلاجد فعلال هسلتند؛ وللی تاکنلون تولیتلی خلاص بلرای مسلاجد در نظلر گرفته 
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نشلده است.

1-5. معّین نبودن حدود و میزان دخالت دولت در امر مسجد
 حلدود و ثغلور دخاللت دوللت در املر مسلجد و نیلز چگونگلی ارتبلاط و تعاملل دولت با 
مسلاجد تاکنلون به صلورت دقیلق و جاملع تبییلن نشلده و نیز شلرح وظایف مشلخص و 
مدّونلی بلرای مسلاجد و نحلوه ورود دسلتگاه ها و نهادهلای دخیلل بله مدیریت مسلجد 

تعریف نشلده اسلت.

1-6. بی توجهی مدیران و برنامه ریزان به جایگاه ویژه مسجد
 مسلجد در اسلالم از جایگاهلی ویلژه برخلوردار بوده و با تمام شلئون حکوملت و مدیریت 
جامعله اسلالمی پیونلد خلورده اسلت؛ وللی متأسلفانه در رفتلار مدیلران و تصمیم هلای 
برنامه ریلزان حلوزه مسلجد، نوعلی بی توجهلی بله ایلن جایلگاه ویلژه مسلجد به چشلم 

می خلورد.

1-7. نبود سازوکاری مناسب برای گسترش فرهنگ مسجد و نمازجماعت
 علدم جدیّلت در طراحلی سلازوکاری مناسلب و قابل اجرا برای فرهنگ سلازی در سلطح 
جامعله و نیلز نبلود آموزش هلای کافی و وافلی برای ایجاد و گسلترش فرهنلگ حضور در 

مسلجد و نمازجماعت.

1-8. تخصیص نیافتن اعتبارات مالی کافی برای مساجد
 مسلجد علی رغلم برخلورداری از شلأن و جایگاهلی واال در فرهنلگ اسلالمی، از نگاه ویژه 
برنامه ریلزان و متولیلان برنامله  و بودجه کشلور برخوردار نیسلت و اعتبلارات مالی ناکافی 

و نسلبتاً کملی به ایلن مکان مقدس اختصاص داده شلده اسلت.

1-9. نبود سازوکار نظارت و پاسخگویی به شکایات
نبود سلازوکار نظارت مسلتمر و منظم بر فعالیت های مسلاجد و پاسلخگویی به شلکایات 

موجود در حیطه مسلاجد.
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1-10. کمرنگ شدن جایگاه مسجد در جامعه نسبت به گذشته
احسلاس می شلود، مسلاجد بله دالیل مختللف )که نیلاز به پژوهشلی جامع در ایلن زمینه 

وجلود دارد(، نسلبت بله دهه هلای قبل از جایلگاه واقعی خویلش کمی فاصلله گرفته اند.

1-11. نبود سازوکاری مناسب برای تأمین بودجه ساالنه مساجد
 نبلود سلازوکاری مناسلب و برنامه ای جامع برای تأمین بودجه سلاالنه بلرای فعالیت های 
مسلاجد در دو حلوزه سلخت افزاری و نرم افلزاری و نیلز نبود دسلتورالعمل مناسلب برای 

چگونگی جلذب و هزینه کلرد بودجه.

1-12. بهره مند نشدن مساجد از حمایت دستگاه های فعال در امر مسجد
 در حلال حاضلر دسلتگاه های فعلال در املر مسلجد، بیلش از آنکله بله مسلاجد بهلره 

برسلانند و جایلگاه آن را اعتلال ببخشلند، از آن بهلره می گیرنلد.

1-13.  بی توجهـی دولـت بـه اجـرا نشـدن مـواد برنامـه اول تا پنجـم توسـعه در زمینه 
مسجد

 در برنامه هلای پنج سلاله اول و دوم توسلعه دوللت جمهوری اسلالمی، جایگاه مسلجد در 
برنامه هلا بسلیار انلدك و ناچیلز دیلده شلده اسلت. در برنامه سلوم تنهلا در دو بنلد و یک 
تبصلره در ملاده 163 و در برنامله پنجلم فقلط در ماده 6 و 9 به امر مسلجد پرداخته شلده 
اسلت؛ علالوه بلر ایلن مسلئله، همیلن برنامه هلای پیش بینی شلده نیلز به شلکل کامل و 

مناسلب اجرا نشلده است.1

1. تبصره بند » ز«  ماده 163 قانون برنامه سوم توسعه چنین است:

» دوللت موظلف اسلت، در مناطلق روسلتایی در صلورت پنجلاه درصلد )50 درصلد( خودیاری ملردم برای احداث مسلجد، پنجلاه درصد )50 
درصلد( باقی مانلده را تأمیلن نمایلد«. در ملاده نله نیلز چنین آمده اسلت: 

ماده9- بله دوللت اجلازه داده می شلود، بله منظلور افزایلش سلرانه بهره مندی اقشلار مختللف ملردم از فضاهلای فرهنگی، هنری و ورزشلی 
و ایجلاد زیرسلاخت های الزم بلرای توسلعه فعالیلت فرهنگلی و هنلری، اقدام هلای زیلر را انجام دهلد: الفحدأکثر پنجلاه درصلد )50%( هزینه 
تکمیلل مراکلز فرهنگلی، هنلری، دینلی و قرآنی دارای پیشلرفت فیزیکی، حداقل پنجلاه درصلد )50%( بخش غیردولتلی و همچنین احداث 
اماکلن ورزشلی همجلوار و متعللق بله مسلاجد و کانون های فرهنگی-ورزشلی جوانان بسلیج را که تکمیل و بهره بلرداری از آن ها برای اسلتفاده 

عموملی ضلروری اسلت، بلر اسلاس آیین نامه مصلّوب هیئلت وزیلران، به صورت کملک بالعوض تأمیلن نماید.

تبصـره: در صلورت تغییلر کاربلری این گونله مراکز یا تغییلر اسلتفاده از عمومی به خصوصلی، معلادل ارزش کمک های دولتی، بله قیمت روز 
از دریافت کننلدگان ایلن کمک هلا أخذ می شلود.
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2. مدیریت و تشکیالت مسجد

2-1. ساماندهی نشدن مدیریت و منابع انسانی مساجد
 خلأل ایلن مهم موجلب تشلّتت در آرا و تصمیم گیری نادرسلت برای فعالیت های مسلجد 

و اسلتقرار نیافتن مناسلب نیروها در جایگاه اصلی شلان شلده اسلت.

2-2. بِروز نبودن مدیریت مسجد
 مدیریلت مسلجد در حلال حاضر بِروز نیسلت و از عللوم و تکنولوژی نویلن مدیریتی بهره 

نمی گیلرد.

2-3. نبود سازوکار مناسب و فراگیر در مدیریت مساجد
 مسلاجد در حلال حاضلر از هیلچ نلوع سلازوکار مدیریتی برخوردار نیسلتند؛ سلازوکاری 
مناسلب و فراگیلر کله چگونگلی انتخلاب، نلوع مسلئولیت، نحلوه فعالیلت مدیلران، امام 

جماعلت، هیئلت امنلا، کارکنلان و خادملان مسلجد را به طلور دقیلق تبییلن نماید.

2-4. استفاده نشدن از شیوه های نوین مدیریتی در مساجد
در حلال حاضلر غالب مسلاجد به شلکل سلنتی مدیریت و اداره می شلوند و از شلیوه های 

نویلن مدیریلت بی بهره اند.

2-5. بهره نبردن مدیران مساجد از دانش تخصصی مدیریت و روان شناسی
 بسلیاری از مدیلران مسلاجد، حدأقلل دوره هلای آملوزش مدیریلت و یلا دوره هلای 

ندیده انلد. را  روان شناسلی 

3. محیط مسجد

3-1. نبود اطالعات جامع و دقیق درباره مساجد کشور
 یکلی از للوازم ضلروری بلرای برنامه ریلزی زیربنایلی و اصوللی بلرای مسلاجد، شلناخت 
دقیلق وضعیلت و امکانلات مسلاجد کشلور از طریلق داشلتن اطالعلات جاملع و مانلع از 
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آن هاسلت؛ وللی در حلال حاضلر اطالعلات دقیقلی در ایلن زمینله وجود نلدارد.

3-2. وجود نداشتن تقویمی جامع و تاریخی درباره آیین و مناسک عبادی 
  اطالعلات انلدك و ناقلص عملوم ملردم، به ویژه جوانلان از مناسلبت ها، سلنت ها، آیین ها 
و مناسلک عبلادی، بله دلیلل وجود نداشلتن یک تقویلم جامع، مانلع و تاریخلی از آن ها.

3-3. صدمات جبران ناپذیِر داشتن نگاه قشری به مساجد
 مسلجد متعللق بله همله ملردم اسلت، از هلر قشلر و طایفله و نلژاد و قلوم و قبیلله ای که 
باشلند. نلگاه قشلری در مسلجد صدملات جبران ناپذیری را متوجله جامعله خواهد کرد.

3-4. برخورد نامناسب متولیان مسجد با جوسازی های دشمن
 در حلال حاضلر از سلوی دشلمن سلؤاالت انحرافلی گوناگونلی در ملورد احکام شلرعی، 
شلبهه افکنی و تشلکیک در مبانی دینلی، والیلت فقیله و نیلز نظلام اسلالمی ترویلج 
می شلود. وظیفه مسلاجد، زمینه سلازی مناسلب جهت پاسلخگویی شایسلته و منطقی و 
تلوأم بلا سلعه صدر به این گونه جوسلازی های دشلمن اسلت. برخلورد بعضلی از متولیان 
مسلجد بلا افلرادی کله فقلط با هلدف آگاهلی و شلناخت بیشلتر موضلوع، طرح مسلئله 
می کننلد و عمدتلاً نوجلوان و جلوان نیز هسلتند، بعضاً نامناسلب و همراه با نلگاه بدبینانه 
و برچسلب زدن های ناصحیلح اسلت کله ایلن مسلئله موجلب تقویلت شلبهات در ذهلن 

آنلان و رویگردانی شلان از مسلجد می شلود.

3-5. ترویج نشدن و گسترش نیافتن مفاهیم و فرهنگ نماز و مسجد
 به کارگرفتله نگرفتلن بهینله ظرفیت هلای موجلود در محیلط اطالع رسلانی )صداوسلیما، 
مطبوعات و رسلانه های اجتماعی(، جهت بسلط و گسلترش مفاهیم و فرهنگ نماز و مسجد.

3-6. برخورد جناحی بعضی از مساجد با احزاب و تشکل ها
 برخلورد جناحلی و تبعیض آمیلز برخلی از مسلاجد در ارائله خدملات به احلزاب، گروه ها 

و تشلکل هایی کله همله بله اصل نظلام و والیلت فقیه معتقد هسلتند.
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3-7. نبود توجه الزم برنامه ریزان شهری به مساجد 
مسلاجد نیلز مانند بوسلتان ها، فرهنگ سلراها و ترمینال هلا یک مکان عمومی محسلوب 
می شلوند؛ وللی برنامه ریلزان شلهری، نه تنهلا هیچ نیلروی خدماتلی ویژه ای بلرای آن ها 
در نظلر نمی گیرنلد، بلرای خدمات رسلانی، نظافلت و بهداشلت مسلاجد، حتلی در حلّد 

دیگلر مراکلز عمومی نیلز عملل نمی کنند.
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فصل سوم: عوامل مؤثر در 
جذب جوانان به مسجد
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از کانون خانواده به نهاد مسجد

 همان طورکله می دانیلد، خداونلد در قلرآن کریلم خانلواده را عاملل سلکون و آراملش 
معرفلی می کنلد و می فرمایلد: » و ِملن آیاتِله أن َخللَق لکم ِملن أنُفِسلکم اَزواجاً لَِتسلُکنوا 
اِلیهلا« 1 و از نشلانه های خداونلد ایلن اسلت کله از جنلس خودتلان، برایتلان همسلرانی 
آفریلد تلا در کنلارش آرام گیریلد. پیامبلر اعظلم   نیلز فرمودنلد: » هیلچ بنایلی نلزد 
خداونلد عّزوجلّل محبوب تلر از )کانلون( ازدواج و خانلواده نیسلت«. خداونلد متعلال در 
قلرآن خانلواده را بلا عنلوان » آیله«  معرفلی می نمایلد و آراملش قلب هلای آدمیلان را در 
گلرِو داشلتن خانلواده می داند. برای شلناخت ایلن نهاد اجتماعلی کافی اسلت بدانیم که 
هلر چیلزی کله نشلانه و آیله ای از خلدا اسلت، به منزله این اسلت کله صفات الهلی در آن 
بلروز و ظهلور دارد و آن قلدر از تقلرب الهلی برخلوردار اسلت کله می تواند مسلیر بندگی 
و طاعلت و قلرب اللی اهلل باشلد. اینکله پیامبر عظیم الشلأن نیز بر تشلکیل خانلواده تأکید 
دارنلد، دالللت بلر پلاك و مقلدس بودن ایلن کانلون دارد. محیلط صمیمی و فضلای آرام 

1. روم: 21.
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خانله در کنلار اعضلای خانلواده می توانلد بله رشلد و کملال همسلران و فرزنلدان کملک 
کنلد و بسلتری مطللوب بلرای پیشلرفت و خاّلقیلت در زمینه هلای خیلر فراهلم آورد؛ 
بنابرایلن خانلواده پایله اصللی سلعادت هلر فلرد در جامعله محسلوب می شلود. محیلط 
سلالم خانواده فضای بسلیار مناسلبی برای شلکوفا شلدن اسلتعدادهای فکری و روحی و 
جسلمی فرزنلدان اسلت تلا بتواننلد به سلعادت خلود و در نتیجله سلعادت جامعه کمک 

کننلد.
خانلواده اولیلن نهلاد اجتماعلی اسلت کله نقلش بسلیار مهلم و سرنوشت سلازی در 
شلکل گیری شلخصیت نوجلوان و جلوان ایفلا می کنلد. اغلراق نیسلت اگلر بگوییلم، 
دسلتورالعمل چگونله زیسلتن و چگونله بودن هلر فرد بر لوح سلفید فطلرت او، در دوران 
کودکلی و توسلط خانلواده نگاشلته می شلود و آموزه هایلی کله در ایلن دوران توسلط 
شلخص دریافلت می شلود، تا حلدود زیلادی مسلیر زندگی وی را مشلخص می سلازد؛ از 
سلوی دیگلر انسلان ها در تماملی جواملع و به خصلوص در جامعله دین ملدار ما، تلا پایان 
عملر ارتبلاط خلود را بلا خانلواده حفظ می کننلد؛ به گونله ای که توجله و الزام بله اطاعت 
از اواملر و نواهلی والدیلن، جزِء الینفلک خصوصیات اخالقی ایرانیان محسلوب می شلود.

 بلرای پیملودن راه سلعادت و نیکبختلی در دنیا و رسلیدن به سلرمنزل مقصلود، فرزندان 
در کانلون خانلواده و توسلط والدیلن بلا آموزه های دینی و اسلالمی آشلنا می شلوند؛ پس 
از آن در مقطلِع سلنِی مشلخصی آملاده ورود بله پایلگاه اجتماعلی دوم، یعنلی مدرسله 
می شلوند و بیشلتر تحلت آملوزش و تعلیلم  و تربیلت اولیلای مدرسله قلرار می گیرنلد و 
همزملان نیلز به پایگاه سلوم یعنی جامعله وارد می شلوند. در مراحل اولیله جامعه پذیری 
و در کانلون خانلواده اسلت کله جلوان، انگیزه ها و شلرایط اولیله حضور یافتن و یلا نیافتن 
در مسلجد را می یابلد؛ وللی مسلجد بلا ایجلاد جذابیت هلای خلاص خلود، در هلر برهه از 
زملان می توانلد آغلوش خلود را بلر روی فرزنلدان ایلن ملرز و بلوم بگشلاید و بدین گونله 

نقلش و رسلالت خلود را پُررنگ تلر نماید. 
در زمینله جلذب جوانلان به مسلجد عواملل مختلفی مؤثرند کله می توان آن هلا را در یک 
تقسلیم بندی کللی، در چهلار حلوزه تعریلف کلرد: اللف( خانله و خانلواده؛ ب( نهادهلای 

فرهنگلی؛ ج( مسلجد؛ د( محیط. 
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الف( نقش خانه و خانواده )والدین( 
در مباحلث این بخش سلعی می شلود، ابتلدا عوامل اثربخش برشلمرده شلوند و در ادامه، 
روش هلای مؤثلر در جلذب جوانلان بله مسلاجد ارائله شلود. خانلواده در ایلن تعریلف به 
دو شلاخه خویشلان نسلبی )پلدر، ملادر، خواهلر، برادر( و خویشلان سلببی )خویشلان و 

فامیلل( تقسلیم می شلود. 

1. خویشان نسبی
 زندگلی هلر فلرد در کانلون خانلواده شلکل می گیلرد و به تدریلج از ایلن مرکلز بلا آداب و 
هنجارهلای حاکلم بلر فرهنگ و جامعه آشلنا می شلود و بلا رفتارهای رایج خلو می گیرد. 
بیشلترین زملان حضلور و زندگلی فلرد در کنلار خانلواده اسلت و در اثلر ایلن تعاملل و 
برخلورد، به تدریلج هویلت و شلخصیت او شلکل می گیلرد. سلالمت، سلعادت، تعلادل 
و تعاللی خانلواده، بله کیفیلت روابلط بیلن زن و شلوهر و فرزنلدان بسلتگی دارد. اگلر 
خانواده هلا سلالم و متعاللی و اسلتوار باشلند، می تلوان بله داشلتن جامعله ای سلالم و 

متعاللی امیلدوار بلود؛ پلس می تلوان گفلت خانلواده سلنگ بنلای اجتملاع اسلت. 
 فرزنلدان ابتلدا در خانلواده و سلپس در مدرسله تربیلت می شلوند؛ بنابرایلن جلّو تربیتی 
خانلواده در مذهبلی و یلا غیرمذهبلی تربیلت شلدن فرزندان بسلیار مؤثر اسلت. فرزندان 
خانواده هایلی کله از هملان ابتلدای کودکلی فرزنلدان خود را بلا تکالیف دینلی و احکام و 
شلرایع دیلن آشلنا می کنند، در جوانلی از نظر دینلی و اعتقادی در جامعه مشلکل حاّدی 
پیلدا نمی کننلد؛ وللی خانواده هایلی که خلود مقّیلد و پای بند به احلکام دینلی نبوده اند، 
بی شلک در قبلال پلرورش معنلوی فرزنلدان خلود نیلز احسلاس مسلئولیت نمی کنند و 
ایلن بی توجهلی آنلان منجلر بله آسلیب پذیری و خلأل معنویلات در دوران هلای بعلدی 

زندگی فرزندانشلان می شلود. 
بدیهلی اسلت کله پلدر و ملادری کله خلود به نلدرت بله مسلجد می رونلد و در انجلام 
تکالیلف شلرعی کوتاهلی می کننلد، نمی تواننلد فرزندانلی مسجددوسلت و مسلجدرو 
تربیلت کننلد؛ ایلن مسلئله یکلی از جنبه های مهلم مربوط بله تربیت خانوادگلی و نقش 

الگودهلی والدیلن در خصلوص جلذب فرزنلدان بله مسلاجد اسلت.



234

1-1. مراقبت والدین از فرزندان
 مراقبلت والدیلن از فرزنلدان از هملان دوران کودکلی، خردسلالی و نوجوانلی تلا سلنین 
جوانلی می توانلد، نقلش بسلیار اثربخشلی بر مسلجدی شلدن و به قلول روایلات، صاحِب 
مسلجد شلدن آن هلا ایفلا کنلد. مراقبلت در ایلن زمینله، نله بله  معنلای تجّسلس و کاِر 
پلیسلی، بلکله بله معنلای داشلتن نگاهلی مثبلت و خیرخواهانله بله فرزنلدان اسلت که 
در نهایلت می توانلد ایملان فرزنلدان را بیمله کنلد. نقلش پدر و ملادر در مأنوس سلاختن 
فرزنلدان بلا مکان هلای مذهبلی، به خصلوص مسلجد، بسلیار بااهمیلت اسلت. حضلور 
فرزنلدان در سلنین پاییلن و آشلنایی آن هلا بلا ایلن محیلط معنلوی، ضمن ایجلاد عادت 
مثبلت در آن هلا، موجلب خواهلد شلد کله ایلن حضلور اسلتمرار و دوام پیلدا کنلد و در 
نهایلت نهادینله شلود. بلا نهادینه شلدن این حضلور، فرزندان مسلاجد را خانله دوم خود 
می داننلد و بلا عشلق، محّبلت و عالقله خاصلی بله آن نلگاه می کننلد. ایجلاد محّبلت در 
دوران کودکلی و نوجوانلی موجلب مانایلی ایلن عالقله می شلود و سلبب می گلردد که با 
هیلچ طوفانلی، عشلق آنلان به مسلاجد، ویران نشلود. پلدران و ملادران باید جهلت ایجاد 
انگیلزه و افزایلش رغبلت در فرزندان خود، از هر وسلیله ای که اسلباب افزایلش این عالقه 
را فراهلم می کنلد، بهلره بجوینلد؛ بلرای نمونله دادن هدیه به کلودك به دلیلل رفتن وی 
بله مسلجد و حضلور در نمازجماعلت و همراهلی پلدر و ملادر بلا او می توانلد بلر جلذب و 

افزایلش حضلور آنلان در مسلاجد بیفزاید.

1-2. تربیت صحیح والدین
 خانلواده بله عنلوان هسلته مرکلزی تعلیلم و تربیلت، از جهات مختللف در املر ترغیب و 
تحریلض نوجوانلان وجوانلان بله نملاز و حضور در مسلاجد نقلش دارند. پدر و ملادری که 
خلود دارای تربیلت صحیحلی باشلند، به طلور طبیعلی فرزندانلی مؤمن و معتقلد تربیت 
خواهنلد کلرد و فرزنلدان خانلواده نیلز در یک تعاملل فکری و عمللی می تواننلد در نحوه 
رفتلار یکدیگلر مؤثلر باشلند. همچنین پلدر و مادرانلی که به طلور مرتّلب در فعالیت های 
اجتماعلی و مذهبلی حضلور پیدا می کننلد، فرزندانشلان نیز اجتماعی هسلتند؛ از همین 
رو در نمازجماعلت مسلاجد نیلز کله نملاد برتریلن و زیباتریلن حرکلت اجتماعی اسلت، 
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قطعلاً فعاالنه شلرکت خواهنلد کرد.
 تحقیقلات اخیلر نشلان داده اسلت کله نمازجماعلت در جایلگاه یکلی از مناسلکی کله 
جللوه اجتماعلی دارد، نه تنهلا در فراینلد رشلد اجتماعلی افراد مؤثر اسلت، آن را تسلریع 
و تسلهیل نیلز می سلازد. بلدون شلک نمازجماعلت می توانلد، بله هویّلت جوانلان که در 

حسلاس ترین برهله زندگلی خلود قلرار دارنلد، شلکل و قواملی مطلوب ببخشلد.

1-3. تشویق به نماز از سوی والدین و اقوام
 تشلویق فرزنلدان بله نملاز از سلوی پلدر و ملادری کله خود اهلل نماز نیسلتند، مسللماً 
نتیجله مطلوبلی نخواهلد داشلت. همچنیلن خویشلاوندان نیلز در تشلویق فرزنلدان بله 
انجلام فرایلض دینلی مؤثرنلد. اگر آن هلا عامل بله احکام اسلالمی باشلند و در برنامه های 
مسلاجد فعاالنله شلرکت نماینلد، سلخن و گفتارشلان بی تأثیلر نخواهلد بلود؛ درنتیجله 
تشلویق فرزندان توسلط پدر و مادر و در کنار آن تشلویق خویشلاوندان نزدیک به حضور 
در نمازجماعلت زمانلی مؤثلر و از اهمیلت باالیلی برخلوردار اسلت کله خلود آن هلا اهلل 

مسلجد و نماز باشلند.
بله هلر میلزان خانواده ها به مسلائل اسلالمی و مذهبلی آگاه تر باشلند و جایلگاه و منزلت 
مسلجد در نلزد آنلان روشلن تر و مشلخص تر باشلد، فرزنلدان آنلان نیلز از رشلد و آگاهی 
بیشلتری برخلوردار خواهنلد بلود. خانواده هلا می تواننلد بلا توصیه بله فرزندانشلان، آنان 

را در گرایلش بیشلتر به مسلجد سلوق دهند.

1-4. راهکارهای تربیت دینی
در کتاب هلای معتبلر تربیلت دینلی، بله روش هلای زیلر )پنلج روش اول( بله عنلوان 

راهکارهلای تربیلت دینلی اشلاره شلده اسلت:1
1-4-1. الگویی ؛
1-4-2. محبت ؛

1-4-3. تکریم شخصیت ؛

1. در کتلاب 313 روش توسلعه و ترویلج نملاز، تألیلف خسلرو کی منلش، بله پنلج روِش الگویی، محبت، تکریم شلخصیت، موعظله و نصیحت، 
تشلویق و ترغیلب اشلاره شلده و روش هلای تنبیه و مجلازات و هدایت از سلوی نگارنده اضافه شلده اسلت.
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1-4-4. موعظه و نصیحت؛ 
1-4-5. تشویق و ترغیب ؛
1-4-6. تنبیه و مجازات ؛

 1-4-7. هدایت .
 روش هلای تربیلت دینلی یادشلده، تماملاً ملواردی هسلتند کله توسلط والدیلن قابلیت 
اجرایلی و عمللی شلدن دارند. شلاید بتلوان گفلت در بعضلی از عوامل اثربخلش تعدادی 
از ایلن روش هلا کاربلرد بیشلتری دارنلد؛ وللی در ارتبلاط بلا خانلواده، به کارگیلری ایلن 
شلیوه های تربیتلی و روش هلای پیشلنهادی، با تنّوع بخشلی بله آن هلا می تواند،راهکاری 

اساسلی در جلذب فرزنلدان بله مسلجد و نمازجماعت باشلند.
 » بلرای تربیلت دینلی و فرهنلگ مذهبلی نسلل نوجلوان و جلوان مراتبی وجلود دارد که 
بایلد والدیلن، مبلغلان و مربیلان ایلن مراتب و مراحلل را به صلورت پلکانی طلی نمایند تا 

تأثیلرات عمیق و الزم را داشلته باشلند:
الـف( اُنـس دینـی: ایجلاد تعلّقلات معنلوی از طریلق شلرطی شلدن اعملال و افعال  �

مذهبلی؛
ب( عـادت دینـی: ایجاد علادات مذهبی به کمک تکرار اعمال و احسلاس مسلئولیت  �

عبادات؛ در 
ج( معرفـت دینـی: فهلم و اسلتنباط معرفلت دینلی بله کمک تفکلر، تعّقلل و تحلیل  �

مذهبی؛ مسلائل 
د( شـاکله دینـی: تجلّلی و تبللور فرهنلگ مذهبلی در وجلود و شلخصّیت نوجلوان و  �

جلوان؛
هــ( خودجوشـی دینـی: در جسلتجوی عشلق، عرفلان و معنویلت برتلر بله کملک  �

قدسلی«.1 جاذبه هلای 

1-5. روش های اجرایی جذب جوانان به مسجد و نمازجماعت توسط والدین

 1. دبیرخانه شورای عالی جوانان، جایگاه جوانان در پرتو منشور تربیتی نسل جوان، ص34.
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1-5-1. تبیین مفهوم واقعی عشق در خانواده

 عشلق بنلا بر تعریف عبارت  اسلت از » وابسلتگی با صمیمیلت زیاِد یک نفر بله فرد دیگر«. 
همله ملا کمابیلش عشلق را تجربله کرده ایلم. عشلق بله فرزنلد بله هنلگام توللد معموالً 
به طلور غریلزی و خودبه خلود ایجلاد می شود.عشلق بله فرزنلد بایلد بلدون قیدوشلرط 
باشلد. گفتلن یلا القاکردن این مسلئله که » من دوسلتت نلدارم مگر اینکه...«  یک اشلتباه 
جلدی اسلت و هرگلز نمی توانلد پایله و اسلاس محکملی بلرای یک رابطله سلالم و بادوام 
باشلد. البتله عشلق در یک خانلواده در خالل رشلد فرزندان دائملاً در معلرض تهدید قرار 
دارد؛ نوجلوان و یلا جلوان ممکن اسلت، غالباً به روش هایی نادرسلت رفتار کنلد و والدین 
را عصبانلی یلا غمگیلن و حتلی نلزد اقوام و آشلنایان سلرافکنده سلازد؛ به هرحلال وجود 
یلک عشلق خاللص در محیلط خانوادگی سلبب می شلود کله والدین بله رغلم مخالفت با 
رفتارهلای نادرسلت فرزنلدان، هملواره توانایلی ابراز دوسلتی و همدللی با آنان را داشلته 

. شند با
 » در خلالل ایلن اختالف نظرهلا، والدیلن بایلد بله پرتوهلای عشقشلان اجلازه بدهنلد که 
همچنلان تابنلده باشلند. فرزندان اگر عشلق والدینشلان را احسلاس کنند، قلادر خواهند 
بلود کله سلخت ترین تجربه هلا را تحملل نماینلد و برعکلس، فرزندانلی کله احسلاس 
می کننلد از طلرف والدینشلان طلرد شلده اند، عصبانلی و آسیب رسلان تر خواهنلد شلد. 
هرگلز ایلن کار را بلا فرزندتلان نکنیلد. حتلی در زمانی کله شلدیدترین اقداملات را برای 
تنبیله و یلا دسلتور بله او برای انجلام فرایض دینی انجام می دهید،  عشلق خودتلان را به او 
نشلان دهیلد. گاهلی اوقلات ممکن اسلت این طور به نظر برسلد کله فرزند شلما به خاطر 
تنبیله و یلا عصبانیتلی کله نسلبت بله او داشلته اید، دیگلر شلما را دوسلت نلدارد؛ ناامید 
نشلوید. در اغللب ملوارد ایلن مسلئله گلذرا و سلطحی اسلت و در نهایت خواهیلد دید که 

عشلق او مجلدداً از پلرده بیلرون خواهلد آمد و خودش را نشلان خواهلد داد«.1
1-5-2. همراه کردن فرزندان جوان با خود برای شرکت در جشن های مذهبی

 والدیلن سلعی کننلد در مناسلبت ها، به خصلوص عیدهلا و جشلن های اسلالمی کله 
مسلاجد دارای برنامه هلای شلاد و جذاب تلری هسلتند، ضملن حضلور خلود، حتملاً 

2. دونالد ای گریدانوس، مراقبت از نوجوانان، ص51.
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فرزنلدان جلوان خویلش را نیلز شلرکت دهند تلا خاطرات خوب برنامه های شلاد مسلجد 
در ذهلن آن هلا باقلی بمانلد. یکلی از دالیل عمده حضلور نیافتلن خانواده ها در مسلاجد، 
مشلغله کاری و نداشلتن فرصلت کافلی اسلت؛ آن هلا می تواننلد حدأقلل بلا شلرکت در 
برنامه هلای عیدهلای اسلالمی کله در ایلام تعطیل اسلت، جرقه هایی از آشلنایی و انس را 
در فرزنلدان خلود روشلن کنند و با این کار سلبب شلوند که فرزندانشلان بیگانه و ناآشلنا 

بلا مسلاجد بلار نیایند.

1-5-3. نحوه برقراری ارتباط با جوان

 یکلی از ملوارد مهملی کله خانواده هلا بایلد در پلرورش دینلی جوانلان به طلور جلدی 
مّدنظلر قلرار دهنلد، نحلوه برقلراری ارتباط بلا آن هاسلت. در هر نلوع رابطله ای، برقراری 
صحیلح و مؤثلر ارتبلاط ضلروری اسلت، به خصلوص در رابطه والدیلن با فرزنلدان. » روش 
ارتبلاط والدیلن در نحلوه ایجلاد انگیلزه در جوانان در گرایش به سلمت معنویلات و انجام 
فرایلض دینلی، نحلوه ابلالغ ارزش هلا و نحلوه ایجلاد احسلاس مسلئولیت در آن ها نقش 
تعیین کننلده ای دارد. والدیلن معملوالً روش ارتباط شلان را زمانلی کله فرزنلدان آن ها به 
سلن نوجوانلی می رسلند، تعییلن می کننلد. ارتبلاط برقلرار کلردن در خلالل سلال های 
سلخت نوجوانلی می توانلد کاملاًل مشلکل باشلد؛ مگلر اینکله قبلاًل در زمانی کله نوجوان 
خیللی کوچک تلر بلوده، بلرای کسلب مهلارت ارتبلاط برقلرار کلردن بلا وی تلالش و کار 

کرده باشلند«.1

1-5-4. پرهیز از بر زبان آوردن سخنان تحریک آمیز در حضور جوان

بعضلی از والدیلن بله دلیلل اشلتباه یلا سلهل انگاری و یلا خطلای متولیلان املور دینلی 
)مدیلران مسلاجد، املام جماعلت، هیئلت امنا، خلادم(، البته بله زعم خویلش، در حضور 
فرزندانشلان بدگویلی می کننلد؛ غافلل از اینکه با ایلن کار، آینه ذهن پاك آن هلا را درباره 
مسلجد غبارآللود می کننلد و ایلن کار آن هلا به تدریلج در فرزندانشلان نوعلی بدبینلی و 
بدانلگاری بله متولیلان املور دینلی به وجلود ملی آورد و زمینله دین گریلزی در آینلده را 

1. همان، ص54. 
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در آن هلا تقویلت می کنلد؛ ازهمیلن روی بله پلدر و مادرهلا توصیله می شلود، حدأقل در 
حضلور فرزنلدان نوجلوان و جلوان خلود از بیلان ایلن سلخنان تحریک آمیلز خلودداری 
نماینلد و یلا از دیگلر فعلاالن امر دین، به ویژه اهالی مسلجد کله صادقانله فعالیت و تالش 
می نماینلد، بلا هلدف الگوسلازی و ایجلاد نلگاه مثبلت در فرزندانشلان تعریلف و تمجیلد 

کننلد تلا مبادا ناخواسلته، زمینه سلاز مسلجدگریزی در جوانانشلان شلوند.

1-5-5. توجه خاص والدین به دوست یابی فرزندان جوانشان

توجله جلّدی و اهتملام ویلژه والدیلن به معاشلرت فرزندان جوان بلا دوسلتان و نیز ایفای 
نقلش مثبلت و فعال تلر در دوسلت یابی آن هلا می تواند سلالمت اخالقی و رفتلاری آنان را 
در آینلده تضمیلن کنلد. والدین سلعی کنند در انتخاب دوسلتان فرزنلدان خویش، تأّمل 
جلدی داشلته باشلند و زمینه دوسلتی بلا بچه های مسلجدی را برای آن هلا فراهم کنند و 
برعکلس، در ملورد ارتبلاط با دوسلتانی که تقّید کمتری به مسلائل مذهبلی دارند، به طور 
غیرمسلتقیم، رفتاری سلختگیرانه داشلته باشلند؛ زیرا نفس انسلان به گونه ای اسلت که 
بله سلمت مسلائل منفلی کشلش بیشلتری دارد؛ پلس بایلد سلعی شلود زمینه هایی که 
موجلب می شلود، ایلن کشلش و جاذبله افزایش یابلد، کاهش پیلدا کند. کمتریلن کار در 
ایلن خصلوص، معیلار قلرار دادن اقامله نماز و یلا حضور در مسلجد برای انتخاب دوسلت 

بلرای فرزندان جوان اسلت.

1-5-6. تشویق فرزند جوان مذهبی و مسجدی در حضور دیگر فرزندان

یکلی از کارهایلی کله والدیلن بایلد بلا هلدف تشلویق و ترغیلب فرزنلدان جلوان خلود 
)تشلویق ملادی یلا معنلوی( به حضور در مسلجد انجلام دهند، این اسلت کله برنامه های 
تفریحلی را کله نلزد آن هلا از محبوبیلت و مقبولیلت خاصلی برخلوردار اسلت، بلا عنوان 
امتیلاز و تشلویق بله فرزندی اختصلاص دهند که اهتمام بیشلتری به حضور در مسلجد و 
یلا همنوایی با دوسلتان مسلجدی از خود نشلان داده اسلت و به دیگر فرزنلدان نیز تفهیم 
نماینلد کله علّلت گرفتن ایلن امتیاز، حضور منظم او در مسلجد و اقامله نمازجماعت بوده 
اسلت و اگلر احیانلاً تملام فرزنلدان آنان در مسلاجد حضلور پیدا می کننلد، ایلن امتیاز را 
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بله کسلی بدهنلد کله از نظلم و اسلتمرار بیشلتری در رفتن به مسلجد برخوردار اسلت.

1-5-7. نظرخواهی از فرزندان جوان درباره چگونگی رفتن به مسجد

والدیلن سلعی نماینلد نظلر فرزنلدان خلود را دربلاره چگونگلی رفتلن بله مسلجد، محل 
نشسلتن در شبسلتان، نلوع جانملاز، مهر و نحوه پوشلش لباس جویا شلوند و تالش کنند 
تلا آنجلا کله ممکن اسلت، پیشلنهادهای آنلان را عمللی نمایند. بعضاً مشلاهده می شلود 
کله جلوان در مسلجد بلرای اقامه نمازجماعت دوسلت دارد در بین دوسلتان و همسلاالن 
خلود باشلد، وللی والدینلش او را از ایلن کار منلع می کننلد و اصلرار دارنلد آن هلا را کنلار 
خویلش کله عمدتلاً افلراد مسلن و یا بزرگسلال هسلتند، جلای دهنلد. این املر در نهایت 
اسلباب دلزدگلی و بی انگیلزه شلدن فرزندان به حضلور در نمازجماعت و مسلجد را فراهم 

خواهد سلاخت. 

1-5-8. مهیا کردن شرایط رشد جسمی، شناختی و روانی جوانان

 نقلش پلدر و ملادر در ترغیلب فرزنلدان بله انجلام فرایلض دینلی ایلن اسلت که بله آنان 
کملک کننلد تلا بلا کمترین صدمات جسلمی و روحلی، دوره آملوزش و دریافلت مفاهیم 
دینلی را طلی کننلد. الزم اسلت والدیلن در ایلن ملدت، بهتریلن شلرایط را بلرای رشلد 
جسلمی، شلناختی و روانلی فرزندانشلان فراهلم کنند. » در قاملت یک پدر و ملادر، آماده 
باشلید که نوجوانتان شلما را هدف مناسلبی برای سلرزنش های خود بداند. شلما تبدیل 
بله کسلی می شلوید کله مسلئول تملام مشلکالت اوسلت؛ کسلی که جللوی پیشلرفت و 
رشلد او را گرفتله و مانلع تفریح او شلده اسلت و نگذاشلته که او بلا بقیه بچه ها جور شلود. 
بله هرحلال، بیشلتر انتقادهلای او را بله دل نگیرید و نوجوانتلان را رها نکنید. در بسلیاری 
اوقلات، والدیلن نتیجه گیلری می کننلد کله » انلگار هیلچ کلدام از حرف هلای ملن روی 
فرزنلدان اثلری نلدارد؛ دیگلر اختیلار بچه ام دسلت من نیسلت« ؛ اما ناامید نشلوید. شلما 
باللغ هسلتید و تجربله بیشلتری داریلد؛ فرزنلد شلما هنلوز در حلال رشلد اسلت؛ پس به 
تالش تلان ادامله بدهیلد. نوجوان هلا و جوانلان بیشلتر از آنچله کله فکلرش را بکنیلد، در 
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حلال دیدن، شلنیدن و یلاد گرفتن هسلتند«.1

1-5-9. ثبت نام جوانان در کالس های غنی سازی اوقات فراغت مساجد

والدیلن حتی المقلدور تلالش کننلد، فرزنلدان جوانشلان را در کالس هلای غنی سلازی 
اوقلات فراغلت مسلاجد ثبت نلام نماینلد و اگر احیانلاً به دلیل علدم امکان تشلکیل بعضی 
از کالس هلا، مانند رشلته موسلیقی، تئاتلر، کامپیوتلر، ورزش، در مسلاجد فرزندان جوان 
را در مراکلز دیگلر ثبت نلام می کننلد، سلعی کننلد دسلت کم برای یلک رشلته و فعالیت 
هلم کله باشلد، آنلان را در فعالیلت و برنامه هلای مسلاجد شلرکت دهنلد تا حلقله اتصال 

فرزندان با مسلاجد گسسلته نشلود.

1-5-10. حفظ احترام فرزند جوان در مسجد

هنگامی کله والدیلن بلا فرزنلدان جوانشلان در مسلجد حضور دارنلد و به هلر دلیلی قصد 
درمیلان گذاشلتن مطللب و مخاطلب قلرار دادن وی را دارند، سلعی کنند بلا کلمات زیبا 
و احترام آمیلز او را مخاطلب قلرار دهنلد. ایلن مسلئله در مواقعلی کله فرزنلد جوانشلان 
در جملع دیگلر جوانلاِن مسلجدی حضلور دارد، دّقلت نظلر بیشلتری را می طلبلد؛ البتله 
نبایلد از نظلر دور داشلت که علدم تعلادل و صداقت در رفتلار والدین و دوگانگلی رفتاری 
در درون و بیلرون از محیلط خانلواده تأثیلری منفلی و  جبران ناپذیلر بلر فرزنلدان دارد. 
والدیلن در مواقعلی کله بله هملراه فرزندان جوانشلان در مراسلم دینی و عبادی شلرکت 
می کننلد، به خصلوص هنگاملی کله بله مسلجد می رونلد، سلعی کننلد در ملدت زمانلی 
کله در حال عزیمت و بازگشلت از مسلجد هسلتند، از حلرکات تند و خشلن پرهیز نموده 

و لطیف تریلن و مالیم تریلن سلخن ها را بله کار ببرنلد.

1-5-11. چشم پوشی از خطاهای کوچک فرزندان جوان در مسجد

بهتلر اسلت والدیلن در هنلگام همراهلی فرزنلدان جلوان در مسلجد، از خطلای جزئلی 
یلا اشلتباه کوچلک آن هلا چشم پوشلی کننلد و یلا حتی االملکان به طلور غیرمسلتقیم 

 1. دونالد ای گریدانوس، مراقبت از نوجوانان ، ص115. 
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ملوارد اشلتباه را بله آنلان تذکلر دهند؛ به ویلژه در مواقعلی که فرزندانشلان در مسلجد با 
همسلاالن و هم کالسلی ها و یلا هم گروه هلای فعلال مسلجد هملکاری و تعاملل دارنلد. 
بله هنلگام بلروز اختلالف احتمالی میلان آنلان، والدین بایلد در چنین مواقعلی اختالفات 
آنلان را بله حدأقلل رسلانند و بلا پادرمیانلی، تلالش نمایند که دوسلتی بچه های مسلجد 
از بیلن نلرود؛ در غیلر این صلورت این اختلالف موجب گریلز و رویگردانی آن ها از مسلجد 

خواهد شلد.

1-5-12. پررنگ کردن نقش مسجد برای فرزندان جوان

مسلجد بلا برگلزاری کالس هلای ویلژه خانواده هلا و انجلام مشلاوره بلرای آن هلا و نیلز 
ارائله راهکارهلا و الگوهلای عمللی و روش شناسلی رفتلاری در برخورد با فرزنلدان جوان، 
می توانلد ضملن افزایلش آگاهلی والدیلن به طلور غیرمسلتقیم، از طریلق ایلن تعاملل و 
هملکاری متقابلِل ایجادشلده، راه را بلرای حضلور بیشلتر آنلان در مسلجد فراهم سلازد.

1-5-13. قدردانی از فرزندان جوان بابت انجام فرایض دینی

وقتلی کلودکان و نوجلوان و حتلی جوانلان به نماز و انجلام فرایض و مناسلک مذهبی توجه 
می نماینلد، بایلد بله نحو شایسلته ای از آن ها قدردانی شلود؛ ایلن عمل بایلد بالفاصله پس 
از رفتلار آن هلا صلورت گیلرد تلا آنان دلیلل و ارتبلاط آن را با رفتلار مثبلت درك کنند. این 
قدردانلی در ابتلدای شلکل دهی رفتلار، به شلکل مسلتمر و از نوع اولیه باشلد؛ املا تدریجاً از 
مقلدار اولیله کاهلش و به جلای آن قدردانلی ثانویه را اعمال شلود. همچنین الزم اسلت که 
ایلن قدردانلی به شلکل ثابلت و یکنواخت و منظم ارائه نشلود؛ بلکه از شلکل ثابت به شلکل 

متغیلر و نامرتلب ارائه شلود تلا فرزندان جوان به آن وابسلته نشلوند.

1-5-14. تهیه کارت حضور و غیاب فرزندان جوان در مسجد

تهیله یلک کارت ماهانله کله در آن زمان های حضور فرزنلدان جوان در مسلجد به صورت 
روزانله ثبلت شلود، از روش هایی اسلت که می توانلد برای آنلان جاذبه ایجاد کنلد. تعیین 
ارزش جایلزه و هدیله بلر اسلاس تعلداد دفعلات حضلور در مسلجد نیلز مؤثر خواهلد بود. 
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بله هلر میلزان تعداد دفعات شلرکت فرزنلدان در نمازجماعت مسلاجد، در طلول یک ماه 
بیشلتر باشلد، نلوع پلاداش آخلر ماه نیلز با ارزش تلر در نظلر گرفتله شلود. در تعیین نوع 
پلاداش، سلعی شلود از نظلر آنلان نیز اسلتفاده شلود؛ زیلرا ایلن روش از کارایی بیشلتری 

خواهد شلد.

1-5-15. دقت در برقرای ارتباط خانوادگی با خانواده های دیگر 

والدیلن سلعی کننلد در برقلراری ارتبلاط بلا دیگلر دوسلتان و خانواده هلا دقیق تلر عمل 
نماینلد. برقلراری ارتبلاط و دوسلتی والدین بلا خانواده هلای مذهبی و مسلجدی، به طور 
غیرمسلتقیم بلر فرزنلدان جلوان آنلان نیلز اثلر خواهد گذاشلت. حضلور چندین سلاعته 
در منلازل یکدیگلر، نلوع گفتلاری کله در برقلراری ارتباط مورد اسلتفاده قلرار می دهند، 
نلوع فیلم هایلی کله تماشلا می کننلد و نلوع برداشلت و نگلرش خانواده هلا بله پای بندی 
بله املور دینلی و مذهبلی، در درازملدت آثلار مثبلت یلا منفلی خلود را بلر جلای خواهد 

گذاشلت.

1-5-16. اطالع رسانی در جمع درباره حضور فرزند جوان در مسجد

 والدیلن بلا هدف تشلویق و ترغیلب فرزندان، الزم اسلت در حضور دیگر اعضلای خانواده ، 
فامیل هلای سلببی، نزدیلکان و آشلنایان، بله دلیلل حضور منظلم فرزندان جوانشلان در 
مسلجد و نیلز شلرکت در برنامه هلای مختللف مذهبلی، ضملن تشلویق آنلان، به نحلوی 
ایلن موضلوع را اطالع رسلانی کننلد؛ چراکله تشلویق در حضلور دیگلران بلرای فرزندان 
جلوان بسلیار مهلم اسلت. اگر ایلن تشلویق ها در مواقعی انجام شلود که در یک مناسلبت 
خلاص، همله خویشلاوندان و نزدیلکان حضلور دارنلد و بلا یلک هدیله  نیلز همراه باشلد، 

بسلیار مؤثرتلر و کارسلازتر خواهلد بود.

1-5-17. زدودن نگرش منفی فرزندان جوان به رفتارها و مکان های مذهبی

والدیلن در فواصلل زمانلی مختللف، به خصوص در مواقعلی که احسلاس می کنند نگرش 
فرزند جوانشلان به مسلجد و اهالی آن منفی و یا به هر دلیلی دچار مشلکل شلده اسلت، 
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بله محلض دریافلت نشلانه های بلروز چنیلن ذهنیتلی، باید بلا گفتگو بلا فرزندانشلان، از 
نظلر آنلان راجلع بله مسلجد، فعالیت هلای آن، نمازگلزاران، املام جماعت، هیئلت امنا و 
خلادم آگاه شلوند، تلا قبلل از اینکله ایلن نگلرش منفلی در ذهلن آنلان تثبیلت و نهادینه 

شلود، آن را رفلع کننلد و یلا زمینه ایجلاد آن را مرتفع سلازند.

1-5-18. همانندسازی رفتار والدین با سطح رفتاری فرزندان جوان

» بلا توجله بله مقاطلع سلنی مختلف فرزنلدان و با هدف عمق دهی و بسلط نفلوذ کالمی و 
رفتلاری )در حلوزه مبانی، مفاهیم و معرفت دینی( شایسلته اسلت والدین همانندسلازی 
رفتلاری انجلام دهنلد. تلی اچ موریلس در کتلاب درس هایی بلرای والدین می نویسلد: »با 
فرزنلدان خلود رفیلق باشلید و بلا آنلان بلازی کنیلد. برایشلان داسلتان بگویید و بلا آن ها 
گفتگوهلای صمیمانله داشلته باشلید؛ به ویلژه پلدران و ملادران بایلد بداننلد کله خود را 
هم سلطح بچه هلا قلرار دهنلد و بلا زبانی سلخن گویند کله آنلان درك کننلد و بفهمند«.1 

1-5-19. تهیه هدیه برای فرزندان جوان از طرف اعضای مسجد

والدیلن سلعی کننلد در راسلتای تشلویق فرزنلدان و نیلز ایجلاد نلگاه مثبلت در آن هلا 
بله اهاللی مسلجد، در مناسلبت های مختللف، مخصوصلاً در اعیلاد و جشلن های ملّلی و 
مذهبلی، هدایایلی تهیله کننلد و از طلرف مسلئوالن مسلجد و بلا امضلای آن هلا )املام 
جماعلت، هیئلت امنلا، مدیلر فرهنگی و حتی خلادم( به فرزندانشلان هدیه دهنلد. با این 
کار دلبسلتگی فرزنلدان بله اهاللی مسلجد زیادتر و زمینه سلاز اسلتمرار و حضور بیشلتر 

آنلان در مسلاجد خواهد شلد.

1-5-20. عادت دادن فرزندان جوان به عبادت در منزل

 والدینلی کله بله هلر دلیللی کمتلر در مسلاجد حضلور پیلدا می کننلد، شایسلته اسلت 
فضلای درونلی خانه را طلوری سلازماندهی کنند که بزرگسلاالِن خانلواده، مخصوصاً پدر 
و ملادر و نیلز پدربلزرگ و مادربلزرگ، هنلگام اقامه نماز، فرزنلدان جوان را نیلز با خویش 

1. محمدعلی چنارانی، رفتار امامان  با کودکان و نوجوانان، ص28.
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هملراه سلازند تلا حدأقلل در همان سلنین، آن هلا را به نمازجماعلت عادت دهنلد؛ بدین 
ترتیلب والدیلن بلا ترتیلب دادن نوعی نملاز جماعت کوچلک در درون خانلواده، فرزندان 

را بلا چگونگلی برگلزاری و نیلز جذابیلت این مراسلم عبادی آشلنا  می سلازند.

1-5-21. ترغیب ذهنی فرزندان جوان به مسجد

والدیلن سلعی کننلد هلر نوع سلازوکاری را که به ترغیلب ذهنی فرزندان به مسلجد یاری 
می رسلاند و زمینله گرایلش آنلان را بله نمازجماعلت و مسلجد فراهم می کنلد، طراحی و 
اجلرا کننلد. انجلام کارهایی ماننلد تهیه کتاب هلای داسلتان، خاطره، حکایلت، بازگویی 
قصه هلای جاللب و خواندنلی، شلعر، دعاهلا و زیارتنامه هلای مرتبلط با موضوع مسلجد و 
نملاز جماعلت می توانلد در ایلن زمینه راهگشلا باشلد. اگر ایلن کتاب ها همراه بلا تصاویر 
و عکس هلای زیبلا و در عیلن حلال مرتبلط بلا موضلوع باشلد، از اثربخشلی بیشلتری 

برخلوردار خواهلد بود.

1-5-22. مغلوب احساسات نشدن در تربیت

 در تربیلت و پلرورش فرزنلدان بلرای انجلام فرایلض دینلی، » اجلازه ندهیلد کله عواطف 
در خلارج از مرزهلای مشلروع و معقلول سلیر کنلد و عنلاِن اختیلار به دسلت احساسلات 
سلپرده شلود؛ چراکله شلما تبدیلل به فلردی احساسلاتی خواهید شلد. غلبه احساسلات 
سلبب محرومیلت از تفکلر منطقلی می شلود و این املر در افلکار و قضاوت ها به شلدت اثر 

می گلذارد و در نهایلت نتایلج مطلوبلی در پلی نخواهد داشلت«.1

1-5-23. خانواده و مسجد، مکّمل یکدیگر

 خانواده هلا و مسلاجد می تواننلد نهادهلای مکّملل یکدیگلر باشلند؛ چراکله اگلر خانله 
محلل تجلّلی ارزش هلای دینی باشلد، مسلجد رونق پیلدا می کند و اگر مسلاجد در جذب 
و تربیلت افلراد موفلق باشلند، خانلواده سلالمت و قداسلت خلود را حفلظ خواهلد کلرد؛ 
بنابرایلن هلم والدیلن و هلم مسلاجد، بایلد بلرای ارتبلاط منظلم بلا یکدیگلر برنامه های 

1. دونالد، ای گریدانوس، مراقبت از نوجوانان، ص27.
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مناسلبی را طراحلی و اجلرا کننلد.

1-5-24. تثبیت اصول و مبانی تربیت دینی و مهارت های اجتماعی در خانواده

بایسلته اسلت والدیلن » اصلول و مبانلی تربیت دینلی و مهارت هلای اجتماعلی- دینی را 
در خانلواده شلکل دهنلد. اگلر این املِر ضروری صلورت نپذیرد، بسلیار بعید اسلت که در 
دوره هلای بعلدی و بله هنلگام حضور جلدی در بطن اجتملاع، بتواننلد این مهلم را انجام 
دهنلد. یکلی از مهم تریلن ملوارِد این مهارت هلای اجتماعلی- دینی، پدیده مسلجدَروی 

و اسلتقبال از اماکن متبرکه اسلت«.1 

1-5-25. تشویق فرزندان جوان به عضویت در کتابخانه مسجد

 والدیلن تلالش کننلد با هلدف ترغیب فرزنلدان جوان خود بله حضور در مسلاجد، ضمن 
عضلو کلردن آنلان در کتابخانله مسلجد، آن ها را به اسلتفاده از سلالن مطالعله آن ترغیب 
کننلد. اگرچله ممکلن اسلت بله دلیلل مهّیلا بودن شلرایط خانله، نیلازی بله عضویت در 
کتابخانه مسلجد و اسلتفاده از سلالن مطالعه آن احسلاس نشلود، انجام این کار می تواند 

در اُنلس بیشلتر جوانلان با مسلجد بسلیار مفید و مؤثر باشلد.

1-5-26. انتخاب بهترین مسجد برای جوانان

والدیلن در صورتلی  کله مسلجِد محلل را بله هلر دلیللی )ظاهلری، بهداشلت، مدیریت(، 
مناسلب تشلخیص ندهنلد، شایسلته اسلت فرزنلدان جلوان خلود را بله مسلاجد و 
زیارتگاه هایلی رهنملون سلازند کله دارای جاذبله بیشلتری )از نظلر نملای ظاهلری، 
بهداشلت و معملاری( هسلتند تلا دلزدگلی از مسلجِد محلل، مانلع حضور آن هلا در دیگر 

مسلاجد و شلرکت در نملاز جماعلت نشلود.

1-5-27. همدلی والدین در تشویق جوانان به حضور در مسجد

هماهنگلی والدیلن در ترغیلب و تشلویق فرزندان جوان به حضور در مسلجد بسلیار مؤثر 

1. اکبر رهنما، مسجد نقطه وصل، ص206. 
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اسلت. بعضلاً مشلاهده می شلود کله جلوان بلا تشلویق پلدر مایلل بله عزیمت به مسلجد 
اسلت، وللی بلا مخالفلت ملادر مواجه می شلود و یلا بالعکلس که ایلن امر در شلخصیت و 

هویلت دینلی جلوان، تأثیر منفلی خواهد گذاشلت.

1-5-28. داشتن نگاه ویژه به مسائل ریز دینی

بلرای تقویلت اراده فرزنلدان جلوان در انجلام مناسلب و مطللوب املور دینلی و مناسلک 
عبلادی، توجله آن هلا را بله مسلائل ریلز و کوچلک مرتبلط بله این املور بیشلتر معطوف 
نماییلد. داشلتن نلگاه ویلژه بله این مسلائِل به ظاهر ریلز، در نهایلت زمینه تقویلت اراده و 

مقاوملت و پایلداری فرزنلدان جلوان را در انجلام املور مهم تلر مهیلا می سلازد.

1-5-29. بازگویی پیامدهای دوری از مسجد 

والدیلن می تواننلد جهلت ایجلاد دافعله از افراد فاسلد و منحلرف در ذهن جوانلان و ایجاد 
جاذبله بلرای آنان به سلوی مسلاجد و معلارف دینلی، علت انحراف ایلن افلراد را دوری از 
مسلجد و عبلادت معرفلی کنند. )چه بسلا چنیلن چیزی در سلطح جامعله دارای واقعیت 

نیز هسلت(.

1-5-30. آموزش صحیح و اصولی تربیت دینی جوانان به والدین

بایسلته اسلت والدیلن قبلل از اینکله در موضلع املر کردن بله فرزنلدان به انجلام فرایض 
دینلی قلرار گیرنلد، راه هلای اصوللی و صحیح تربیلت دینی فرزنلدان را به  شلکلی علمی 
و هدفمنلد آملوزش ببیننلد تلا درك صحیحلی از عبادت و مفاهیم دینی داشلته باشلند و 

بتواننلد آن را بله  صلورت درسلت بله جوانان انتقلال دهند.

1-5-31. ترغیب فرزندان جوانان به انجام کار گروهی در مسجد

ترغیلب فرزنلدان جلوان بله انجلام کارهلای گروهلی در مسلاجد، می تواند نوعلی تمرین 
زندگلی اجتماعلی بلرای آنلان باشلد و بله شلکلی صحیلح و هدفمنلد منجلر بله افزایش 
اجتماع پذیلری در آنلان شلود. فعالیت هایلی ماننلد تهیله نشلریه دیواری مسلاجد، گروه 
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سلرود، گلروه نمازگلزاران، گلروه تئاتلر از ایلن قبیل اند.

1-5-32. استفاده از عوامل انگیزشی در ترغیب فرزندان جوان

 » والدیلن بایلد بله عواملل انگیزشلی بیشلتر توجله نماینلد. فرزندان جلوان را نسلبت به 
ثلواب و پلاداش و حسلناِت خوانلدن نماز جماعت و نیز نماز در مسلجد کله دارای چندین 
برابلر ثلواب و پلاداِش اقامله در خانه اسلت، آگاه سلازند. در این خصوص مناسلب اسلت از 

آیلات و روایلات ائّمه  بهلره جویند«.1

1-5-33. اصالح اشتباهات نماز فرزندان جوان به شیوه صحیح

 والدیلن بهتلر اسلت از طلرح اشلتباهات نوجوانلان و جوانانلی که تازه شلروع بله خواندن 
نملاز کرده انلد، بپرهیزنلد و بلا تسلامح با اشلتباهات آن ها برخلورد کنند و بلا الگودهی در 
انجلام صحیلح نماز و تعلیم غیرمسلتقیم، سلبب تغییلر و اصالح رفتار نوجوانلان و جوانان 

خود شلوند.

1-5-34. تهیه سوغات برای فرزندان در سفرهای زیارتی

شایسلته اسلت کله والدیلن در » سلفرهای زیارتی-تفریحلی نسلبت بله خواسلته های 
فرزنلدان جوانشلان توجله ویژه داشلته، للوازم خریداری شلده مرتبط با موضلوع زیارتگاه 
و یلا مسلجد و نملاز را در اتلاق او قرار دهند« 2 تلا رؤیت مسلتمر آن تداعی کننده خاطرات 

معنوی باشلد.

1-5-35. استفاده از کلمات و جمالت اثربخش در حضور فرزندان جوان

ضلروری اسلت هنلگام صحبلت و یلا نصیحلت، به خصلوص در مواقعلی کله در ارتبلاط با 
موضلوع نملاز و عبلادت و انجام فرایلض دینی اسلت، از کلمات و جمالتی بهلره گیرند که 

1. پیامبلر مکلّرم اسلالم   می فرماینلد: » ریلاُض الجنله المسلاجد«  مسلاجد باغ های بهشلت اند. ایشلان در روایتی دیگر نیلز می فرمایند: » 
َملن ألَّلَف المسلجَد ألَّفله  اهللُ تعاللی«  هلر کس با مسلجد انس بگیلرد، خدای تعاللی با او انلس می گیرد. 

2. خسرو کی منش و ام کلثوم باقری، 313 روش توسعه و ترویج نماز، ص48.
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دارای بلار عاطفلی روحلی و روانلی مثبت باشلد تا اثربخشلی بیشلتر و عمیق تری داشلته 
. شد با

1-5-36. رعایت حقوق فرزندان جوان در انتخاب نگرش های مذهبی

والدیلن الزم اسلت ضملن » عملل بله موازیلن دینلی و ارائله الگلو بله فرزنلدان جلوان، از 
هملان سلال های کودکلی و نوجوانلی بله آنلان فرصلت اندیشلیدن و آزادی انتخلاب را 
بدهنلد و بلا روش هلای هملراه بلا احتلرام بله نگلرش آن ها، بلا آنلان برخورد شایسلته ای 

باشلند«.1 داشته 

1-5-37. رفع عوامل منفی و حساسیت زا درباره مسجد

والدیلن بایلد سلعی کننلد عوامل منفلی و حّساسلّیت برانگیزی کله زمینه گریلز فرزندان 
جوانشلان از مسلجد و حضلور نیافتلن در آن ها را فراهلم می کنند، شناسلایی کنند و برای 

برطلرف کلردن آن ها اقلدام کنند.

1-5-38. دعوت از دوستان مسجدی جوان به منزل

چله خلوب اسلت در مراسلمی کله بلرای فرزنلدان جلوان ترتیلب داده می شلود، ماننلد 
جشلن توللد، جشلن تکلیلف، جشلن فارغ التحصیللی، سلعی شلود بیشلتر از دوسلتان 
مسلجدی او دعلوت بله  عملل آیلد یا حدأقلل بیشلترین دوسلتان دعوت شلده او، از میان 

نمازگلزاران مسلجدی باشلند.

1-5-39. تشویق فرزندان جوان به اقامه نماز حاجت برای رفع گرفتاری

می تلوان فرزنلدان جلوان را ترغیلب کلرد تلا هلر وقت مشلکلی بلرای آنلان پیلش بیاید، 
بلا توجله بله آموزه هلای دینلی و تأکید پیشلوایان اسلالم، بله ادای دو رکعت نملاز جهت 
گشلایش کار یلا رفع مشلکل، در منزل و یا مسلجد اقلدام نمایند؛ البته در کنلار اقامه نماز 
حاجلت، تلالش و کوشلش نیلز بایلد انجلام شلود. ایلن یک اصلل مهم اسلت کله همواره 

1. فاطمه امیری نژاد، » بررسی راه های تثبیت...« ، روزنامه کیهان، ش18667.
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بایلد مدنظلر قلرار داد که موفقیت از آِن کسلی اسلت که علالوه بر توکل و یاری خواسلتن 
از خداونلد، بله انلدازه کافی سلعی و تلالش کند.

1-5-40. مصافحه فرزندان جوان با امام جماعت بعد از نماز

بلا توجله بله اینکله املام جماعلت باالتریلن مقلام را در مسلجد دارد، بایسلته اسلت کله 
والدیلن زمینله ارتباط دوسلتانه فرزنلدان جوان با املام جماعت را فراهلم نمایند، هرچند 

ایلن ارتبلاط در حلد یلک مصافحله بعلد از اقامه نملاز جماعت باشلد.

1-5-41. برنامه ریزی اوقات فراغت فرزندان جوان به سمت مسائل مذهبی

والدیلن در برنامه ریلزی دینلی بلرای جوانلان سلعی کننلد آن هلا را در اوقلات فراغلت به 
سلمت فعالیت هایلی هدایلت کننلد کله هلوش و فکرشلان را بله سلمت مسلائل دینی و 

مناسلک مذهبلی سلوق دهلد و بله پلرورش عناصلر مذکلور کملک نماید.

1-5-42. گنجاندن بازدید از مساجد و اماکن مذهبی در سفرهای زیارتی

 والدیلن سلعی کننلد در گلردش و سلفرهای تفریحلی و زیارتلی، حتملاً بازدیلد از یلک 
مسلجد تاریخلی و یلا ملکان مذهبلی را که مشلهور و معلروف و دارای برجسلتگی خاصی 

اسلت، در برنامه هلا بگنجاننلد.

1-5-43. ترغیـب کـودکان و تقویـت و بسـط دامنـه آموزه هـای دینـی در آنهـا از کودکـی تـا 

نی ا جو

الزم اسلت والدیلن از هملان اوان کودکلی به صلورت حسلاب شلده، بله ترغیلب فرزندان 
بله انجلام فرایلض دینی اقلدام نماینلد و در مراحلل باالتر، به خصلوص مرحلله جوانی، به 

تقویلت و بسلط دامنله آموزه هلای دینلی در آنلان بپردازند.

1-5-44. تهیه نشریات با محتوای دینی برای فرزندان جوان

والدیلن می تواننلد متناسلب بلا درخواسلت فرزنلدان، بله تهیله کتلاب، مجلله، روزنامه و 
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حتی المقلدور کتلاب یلا مجالتلی کله دارای محتلوای دینلی هسلتند و بله امر مسلجد و 
نملاز می پردازنلد، اقلدام کننلد.

1-5-45. ترغیب فرزندان به شرکت در کالس های واحد فرهنگی مسجد

والدین باید فرزندانشلان را به شلرکت در کالس هایی که از سلوی مسلاجد در زمینه های 
مختللف آموزشلی، تقویتلی، مذهبی، فرهنگی، هنری برگزار می شلود، تشلویق و ترغیب 

. کنند

1-5-46. اصالح الگوی رفتاری در فرزندان جوان

 والدیلن بایلد بلا تغییلر و اصالح رفتار و اندیشله خود )انگاره های شلناختی خلود(، الگوی 
درسلت رفتارکردن و درسلت اندیشلیدن را بله فرزندان جوان خلود آموزش دهند.

1-5-47. برپایی نماز  به صورت جماعت در منزل

 یکلی از راه هلای علادت دادن فرزنلدان جوان به اقامه نملاز جماعت، برپایلی نماز در خانه 
بله صلورت جماعلت اسلت کله ایلن املر می تواند علادت بله خواندن نملاز بله جماعت را 

در فرزنلدان نهادینله کند.

1-5-48. انتخاب افراد فعال و موفق مسجدی به عنوان الگو

 والدیلن سلعی نماینلد افلراد فعلال و موفلق مسلجدی را بله عنلوان الگلو بلرای فرزندان 
جلوان خلود برگزیننلد و یکلی از علت هلای موفقیلت آنلان را حضور مسلتمر در مسلجد 

نمایند. بیلان 

1-5-49. خواندن » نماز مسافر«  در مسجد هنگام سفر

 والدیلن می تواننلد در هنلگام مسلافرت بلرای گلردش، تفریلح و یلا زیلارت، به گونله ای 
برنامه ریلزی نماینلد کله نملاز بین راهلی را حتملاً به جماعت در مسلجدی مناسلب اقامه 

. کنند
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1-5-50. موافقت والدین با حضور فرزندان جوان در فعالیت های مسجد

 والدیلن می تواننلد حضلور فرزندان جلوان را در برنامه هلای دینی، فرهنگلی و فوق برنامه 
و همچنین فعالیت های حاشلیه ای مسلجد تسلهیل کنند. 

1-5-51. ایجاد عشق و عالقه و حس تعاون بین اعضای خانواده

 ایجلاد یلک حلس روحانلی و افزایلش عالقله و احتلرام و محبلت و همچنیلن ایجاد حس 
هملکاری بیلن اعضلای خانلواده، از عواملل مهلم جلذب فرزندان جلوان به انجلام فرایض 

دینی اسلت.

2. افراد سببی خانواده )خویشان و اقوام(
نمی تلوان نقلش خویشلان و فامیل هلای سلببی نزدیلک، به خصلوص در دوران کودکلی 
و خردسلالی تلا مرحلله جوانلی، را در شلکل گیری عالقه هلا و عادتهلای فلرد نادیلده 
گرفلت. در سلنین پاییلن، فرزنلدان بعلد از اعضلای اصللی خانلواده، بیشلترین ارتبلاط 
را بلا خویشلان و نزدیلکان دارنلد. در رفت وآمدهلای فامیللی، اصلوالً اقلوام هم کفلو، بله 
مصلداق مثلل معلروف » کبوتلر بلا کبوتلر، بلاز بلا بلاز« ، بلا هلم بیشلتر ملراوده دارنلد؛ 
به طوری کله خانواده هلای مذهبلی و سلنتی ارتبلاط بیشلتری بلا هلم دارنلد و فرزنلدان 
در ایلن نشسلت های فامیللی از یکدیگلر و والدیلن تأثیلر می پذیرنلد. برعکلِس این حالت 
نیلز وجلود دارد؛ خانواده هایلی کله از یک سلنخ نیسلتند و گرایش های مذهبلی ندارند و 
ملواردی از اعملال خالف شلرع و عرف و معاشلرت های نامشلروع و ضداخالقلی )خصوصاً 
در میلان دو جنلس مخاللف( در ایلن نشسلت های فامیللی وجلود دارد، بی شلک در رفتار 
و کلردار ظاهلری فرزنلدان تأثیلر منفلی می گلذارد و مانع از جلذب نوجوانلان و جوانان به 

مکان هلای مذهبلی و مسلاجد می شلود. 

 3. معاشرت اجتماعی
یکلی از نکاتلی کله خانواده هلا بایلد بلدان توجله خلاص مبلذول نماینلد، بلروز تغییرات 
فلردی )فیزیولوژیلک، عاطفلی، شلخصیتی، خلقلی، مذهبلی( در جوانان اسلت که توجه 
بله ایلن دگرگونی هلا در مراحلل رشلد فرزنلد، زمینله رشلد سلالم و بهنجلار او را فراهلم 



253  فصل سوم: عوامل مؤثر در جذب جوانان به مسجد

می کنلد و بی توجهلی بله آن ها موجلب شلکل گیری بحران هلا و ناهنجاری هلای مختلف 
فلردی و اجتماعلی می شلود. اگلر فرزنلدان در دوران رشلد و تکاملل خلود دارای رشلد 
اجتماعلی مناسلب نباشلند و انزواطلبلی و دوری از دیگلران را ترجیلح دهنلد، مسللماً 
از حضلور در مجاللس و مراسلم مذهبلی نیلز گریلزان خواهنلد بلود و از شلرکت در نملاز 
جماعلت کله یلک فعالیلت جمعلی اسلت، پرهیلز می کننلد. از سلوی دیگلر، جوانانی که 
اهلل معاشلرت اجتماعلی باشلند و در داملان خانلواده بله حضور در جمع تشلویق شلده 
باشلند، طبیعتلاً در نملاز جماعلت نیلز شلرکت خواهنلد کلرد؛ بنابرایلن می تلوان گفلت 
خانلواده نقلش مهملی در جمعلی بارآملدن جلوان دارد و ایلن املر بله بلاروری اعتقادات 

اسلالمی آن هلا نیلز کملک خواهلد کرد.

ب( نقش نهادهای فرهنگی
نملاز و مسلجد در پلرورش روح و روان جوانلان نقلش مهملی ایفلا میکنند؛ برای رسلیدن 
بله عللو درجلات روحی و روانلی جوانان، ابتلدا والدیلن و در کنار آن ها نهادهلای فرهنگی 
می تواننلد آنهلا را بله نمازجماعلت و مسلجد سلوق دهنلد. بلر اسلاس اهمیلت نقلش 
نهادهلای فرهنگلی در گرایلش خانواده هلا و بله تبلع آن هلا جوانلان بله نمازجماعلت و 
مسلجد، بایسلته اسلت کله در ایلن بخلش از بحلث، بله نقلِش سیاسلت های پنلج نهلاد 
مهلم تربیتلی در نظلام جمهلوری اسلالمی ایران اشلاره کنیم کله عبارت انلد از: 1. وزارت 
 آملوزش  و پلرورش؛ 2. وزارت فرهنلگ و ارشلاد اسلالمی؛ 3. سلازمان صلدا و سلیما؛

 4. حوزه های علمیه؛ 5. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. 

1. نقش وزارت آموزش وپرورش
» آملوزش وپلرورش از جملله نهادهلای بسلیار مهلم در زمینله ایجلاد و نهادینله نملودن 
نقش هلای تربیتلی نملاز و مسلجد در بیلن کلودکان، نوجوانلان و جوانان اسلت؛ بنابراین 
ضروری اسلت که به تربیت و آماده سلازی این قشلر عظیم در راسلتای فرهنگ اسلالمی 
بپلردازد. شایسلته اسلت ایلن املر بلا هلدف راهبلردی، در برنامه هلای ایلن وزارتخانه در 
نظلر گرفتله و اجرایی شلود. ازجملله مواردی که می بایسلت در وزارت آملوزش  و پرورش 
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بله آن توجه شلود، بدین شلرح اسلت:

1-1. آموزش خانواده
 خانلواده سلهم اصللی و مهملی را در تربیلت فرزنلدان جلوان بله عهلده دارد و بلا توجه به 
پیونلد و ارتبلاط اولیلا و مربیلان، خانواده هلا می تواننلد کملک بزرگلی در عملیاتی کردن 
برنامه هلای آموزش وپلرورش در زمینه گسلترش نمازجماعت و ارتباط با مسلجد داشلته 

 . شند با

1-1-1. تعلیم خانواده ها جهت تربیت فرزندان بر مدار نماز و مسجد 

در همین راستا می توان به راهکارهای زیر اشاره کرد:
- برگزاری جلسات آشنایی با نماز و مفاهیم آن در مدارس؛

- تشلویق فرزنلدان جلوان بلا هدایلای حلاوی مطاللب نمازجماعلت ماننلد کتلاب، للوح 
فشلرده و برچسلب های تشلویق و للوازم التحریلر؛

- ایجاد عادات خوب در فرزندان از جمله شرکت در نماز جماعت مدارس و مساجد.

1-1-2. آموزش فرزندان، بهخصوص فرزند جوان در جمع های فامیلی و دوستانه

جمع هلا و دیدارهلای فامیللی می تواند محفل مناسلبی بلرای آملوزش ارزش های فرهنگی 
و اخالقلی ماننلد حضلور در نمازجماعت و مسلجد باشلد. اقلوام و خویشلان می توانند به هر 
بهانله ای بله دور از هلر گونله حلب و بغلض دور هم جمع شلده و به جای صحبت هلای لغو و 
یلا غیبلت از دیگر اعضلای فامیل، با برگزاری جلسلات با نشلاِط گفت وگلو، خصوصاً محافل 
فرهنگلی و اخالقلی، ایلن صفلات نیکلو را در فرزندان جوان خلود پرورش دهنلد. خانواده ها 
می تواننلد در محافلل و مجاللس میهمانی هایشلان مقلرر کننلد که مثلاًل هفتله ای یک بار 
به صلورت دوره ای بله دعلوت هر یلک از فامیل و دوسلتان، جلسلات بررسلی و ارزیابی نماز 
جماعلت و آثلار آن را برگلزار نمایند. فایده این جلسلات این اسلت که عالوه بلر دیدوبازدید 
و انجلام سلنت پسلندیده صله رحلم، مجموعه مفیلدی از مطالب اخالقلی و فرهنگی را هم 

خلود و هم فرزنلدان جوانشلان می آموزند.
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1-2. تهیه کتابخانه  با کتاب هایی در خصوص نماز جماعت و مسجد
 بهتلر اسلت کتاب هلای تهیله شلده بلا توجه بله مقاطع سلنی فرزنلدان جوان بله منظور 

بلاال بلردن فرهنلگ کتابخوانلی در نظر گرفته شلوند«.1

2. نقش مدرسه
ملدارس در جلذب جوانلان به مسلاجد تأثیر زیلادی دارنلد و در واقع نقش پلل ارتباطی با 
مسلاجد را ایفلا می کننلد. به هر میلزان در مدارس به موضلوع نمازجماعلت و نمازخانه ها 
پرداختله شلود، میلزان رویکلرد دانش آموزان به مسلاجد بیشلتر خواهد بلود. در مدارس 
می تلوان فرهنلگ نمازجماعلت را نهادینله کلرد. بلا نهادینه سلازی ایلن سلّنت، آینلده 
نوجوانلان و جوانلان و اسلتمرار حضلور آنهلا در مسلاجد بیمله خواهلد شلد. آشناسلازی 
دانش آملوزان بلا نمازخانه هلای ملدارس که در مقایسله بلا مسلاجد، دارای آداب و احکام 
کمتلری در ورود، حضلور و خلروج هسلتند، می تواند جوانلان را برای ورود بله عرصه های 

عبلادی و مکان هلای مقلدس و الهلی مهیلا نماید.
 قبلل از پرداختلن بله چگونگلی و نحلوه حضلور دانش آملوزان در مسلاجد و اقامله 
نمازجماعلت، بایلد نکاتلی را ملحوظ داشلت: » در برنامه ریزی آموزش اقامله نمازجماعت 

در ملدارس بایدبله سله نیلاز مهلم آنلان توجه داشلت: 
الف( نیاز به راهنمایی و رهبری سالم دینی و تشخیص حقایق از موهومات؛ �
ب(نیاز به درك ضرورت قبول مسئولیت؛ �
� 

ج( مسئله دین و اخالق«.2
 در جلذب جوانلان بله مسلجد و نمازجماعلت، روش هایی که ملدارس می تواننلد اِعمال و 

اجلرا نمایند، به شلرح زیر اسلت:

2-1. ایجاد و تقویت روحیه پرسشگری و برنامه ریزی هدفمند در کلیه مبانی نظری
 یکلی از روش هایلی که در نظام آموزشلی کشلورهای پیشلرفته مورد توجه قلرار می گیرد 
و در واقلع از اهلداف راهبردی آنان در مدارس محسلوب می شلود، ایجلاد و تقویت روحیه 

1. مسجد و خانواده » نقش نهادهای فرهنگی در گرایش خانواده ها به نماز و مسجد« ، ج2، ص349-348.
 2. رك: نتایج بیش از 60 طرح تحقیقاتی از واحد تحقیق ستاد مرکزی اقامه نماز کشور.
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پرسشلگری و برنامه ریلزی هدفمنلد در کلیله مبانلی نظلری اسلت. بلا توجله بله اینکله 
جامعله ملا جامعله ای دین ملدار اسلت و اعتقادات ملردم، به ویژه نسلل جلوان، در معرض 
هجلوم اندیشله های غللط و شلبهات مختللف قلرار دارد، ضروری اسلت مدیلران مدارس 
سلازوکاری را اتخلاذ نماینلد کله در وهلله اول فضلای پرسشلگری در مبانلی اعتقلادی و 
عبلادی دانش آملوزان را فراهلم کنلد و در وهلله بعلدی راهکارهلای مناسلب جهلت ارائه 
پاسلخ بله پرسشلهای بله وجودآمده را فراهم سلازد تلا در آینده چنین شلبهاتی در هویت 
دینلی و شلخصیت درونلی آن هلا اثلر منفلی نگلذارد. طلرح سلؤال در ایلن خصلوص نیز 

می توانلد ثمربخلش واقلع شلود. سلؤاالتی چون:
الف( چرا دین اسالم برترین ادیان است؟ �
ب( عبادت در بهداشت روانی چه نقشی دارد؟ �
ج( فلسفه حجاب و مصونیت فرد استفاده کننده در چیست؟ �
د( چرا نماز می خوانیم؟ �

2-2. حضور یافتن همه عوامل مدرسه در نمازجماعت
 بعضاً مشلاهده می شلود در بعضی از مدارس، مدیران و کارکنان مدرسله در نمازجماعت 
شلرکت نمی کنند و در برخی مواقع تنها کسلی که از مسلئوالن مدرسله در نمازجماعت 
شلرکت می کنلد، معللم پرورشلی یلا تربیتلی اسلت. ایلن املر می توانلد نتایلج نامطلوبی 
داشلته باشلد؛ زیلرا حضلور تنهلای معللم پرورشلی، در ذهلن دانش آملوزان نوعلی انجام 
وظیفله توسلط ایشلان تلقلی خواهد شلد و شلرکت نکلردن دیگلر کارکنان و مسلئوالن، 
نوعلی بی توجهلی بله نمازجماعلت و جلدی نبلودن آن را تداعلی خواهلد کلرد. میلزان 
تأثیلری کله ایلن مهلم می توانلد در جلذب دانش آملوزان بله نمازجماعت بگذارد، بسلیار 
چشلمگیر و قابلل توجله اسلت؛ به عبلارت دیگر » اقامه نمازجماعت و شلرکت جسلتن در 
مراسلم مختلف توسلط عوامل مدرسله )مدیلر، معاونان، مربلی و معلمان( بسلیار اهمیت 
دارد. ایلن اهمیلت زمانلی بیشلتر خواهلد شلد کله آن هلا سلعی کننلد بلا دانش آملوزان 
رابطله ای ململوس، صمیملی و دوسلتانه تر برقرار کنند و آنلان را در این املر واجب و مهم 
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تشلویق و راهنمایلی نمایند«.1

2-3. ارائه راهکارهای عملی و ایجاد انگیزه و شوق
از عللل موفقیلت جلذب جوانان در هر طلرح و برنامه فرهنگی و مذهبلی، ارائه راهکارهای 
عمللی، ایجلاد انگیلزه و شلوق و نیلز زمینه سلازی جهلت ترغیلب و تشلویق درخورتوجه 
آنلان اسلت. دانش آملوزان بلا توجله بله قرارگرفتلن در مقطع سلنی جوانی، از ایلن قاعده 
مسلتثنا نیسلتند و حتلی بیلش از سلایر گروه هلای سلنی از ایلن املر تأثیلر می پذیرنلد. 
تهیله دسلتورالعمل جاملع از سلوی وزارت آملوزش وپلرورش جهلت ایجاد نلگاه ویژه به 
ایلن موضلوع می توانلد در درازمدت تأثیلر مطلوبی ایجاد نمایلد. نوع امتیلاز درنظرگرفته 
شلده نبایلد به گونه ای باشلد کله در دانش آموزان توّهم سلود و پلاداش ماّدی بلرای انجام 
عملل عبلادی را ایجلاد نمایلد؛ بلکله بایلد بله صلورت غیرمسلتقیم در تماملی برنامه هلا، 
نلگاه اولویلت در تقلّدم و تأّخلر حضلور مسلتمر و فعلال در مناسلک عبادی و نیز مسلاجد 
گنجانیلده شلود. ایلن مهلم می توانلد حتلی در رفتلار دانش آملوزان نیلز تأثیلرات الزم را 
بگلذارد؛ مثلاًل دادن امتیازهایلی بله دانش آموزانلی کله به طلور مسلتمر در نمازجماعلت 
شلرکت می کننلد؛ ماننلد شلرکت رایلگان در کالس تقویتلی مدرسله، اولویلت در اعلزام 

دانش آملوزان بله اردوهلا و سلفرهای تفریحلی و علملی و زیارتی(

2-4. تشکیل کالس های احکام مخصوص اولیا توسط انجمن اولیا و مربیان
 فعلال شلدن انجملن اولیا و مربیان و انجلام یک برنامه ریزی صحیح و ملدّون و فراخواندن 
اولیلا بلرای شلرکت در کالس هلای احلکام و اعتقلادات، می توانلد به طور مؤثلر در تعیین 
رفتلار مذهبلی اولیلا نقش ایفلا کند. تشلکیل کالس های آملوزش خانلواده ، به عنوان یک 
تجربله مفیلد و موفلق می توانلد ملورد توجله برنامه ریلزان واقع شلود. معملوالً خانواده ها 
عالقه منلد بله شلرکت در این گونله کالس هلای آموزشلی هسلتند. نکته حائلز اهمیت در 
ایلن میلان مهلارت افلراد آموزش دهنلده و ارائله آموزش هلای ملورد تأکیلد اسلت؛ زیلرا 
اگلر تعلیم دهنلده احاطله کافلی بلر موضوع ملورد بحث نداشلته باشلد، قطعاً به تشلکیل 

 1. همان، ص9.
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چنیلن کالس هایلی در آینلده خللل جلدی وارد خواهلد شلد. همچنیلن طرح سلاده و به 
زبلان عامیانله احلکام و مسلائل اعتقادی نیلز عامل ترویج حضلور در نمازهلای جماعت و 

انجلام فرایض اسلت.

2-5. استفاده از دانش آموزان ممتاز و فعال در امور مربوط به نمازخانه

معملوالً در ملدارس دانش آموزانی هسلتند کله از نظر علمی، اخالقی یا شلخصیتی دارای 
امتیلازات ویلژه ای هسلتند. ایلن افلراد بایلد الگلوی دیگلر دانش آملوزان قلرار می گیرند. 
برخلورداری از برجسلتگی خلاص، طبیعتلاً گلروه دیگلری از دانش آملوزان را پیلرو آنهلا 
خواهلد کلرد. بلرای این کار مدیران مدارس سلعی کننلد، این افراد ممتلاز را در قالب یک 
گلروه فّعلال و ویلژه درگیلر فعالیت هلای مذهبلی مسلجد کنند، آنلان را در املر برگزاری 
نمازجماعلت مدرسله مشلارکت دهنلد و مسلئولیت امور نمازخانله و ارتباط با مسلجد را 
بله آنلان واگلذار نماینلد. حضلور آنلان در ایلن نلوع فعالیت ها جلذب دیگلر دانش آموزان 

را بله هملراه خواهد داشلت.

2-6. استفاده از افراد محبوب در مدارس برای برپایی نماز
از دیگلر عواملل مؤثلر و مهم در جلذب دانش آموزان، متولیلان امر برگلزاری نمازجماعت 
و نیلز مسلئوالن نمازخانه هلا و مسلاجد در سلطح ملدارس کشلور هسلتند. خلق وخلوی 
مجریلان اقامله نملاز و مهلارت اجتماعلی آنان در برقلراری ارتباط بلا نمازگلزاران، به ویژه 
جوانلان در ملدارس، فوق العاده حسلاس و مهم اسلت؛ بنابرایلن انتخاب افلرادی به عنوان 
مجریلان اقامله نملاز در مدرسله کله از لحلاظ ظاهلری، اخالقی، درسلی و رفتلاری مورد 

عالقله دانش آملوزان باشلند، توصیه می شلود. 

2-7. اهمیت دادن به تبلیغات بصری در مدارس
اسلتفاده از تابلوهلای زیبلای حلاوی عکلس و طلرح و تصاویلری از مسلجد های مشلهور 
جهلان اسلالم کله از نظلر مذهبلی، تاریخلی یلا اعتقلادی از ارزش و اهمیلت ویلژه ای در 
بیلن مسللمانان برخلوردار باشلند و نصب آن هلا در مکان های مناسلب مدرسله می تواند 
تبلیلغ بصلری خوبلی بلرای ترویلج فرهنلگ نمازجماعت و مسلجدروی باشلد. همچنین 
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می تلوان از پوسلتر، پلالکارد، آویلز و دیوارنویسلی حلاوی مطاللب و اشلعار زیبایلی کله 
احسلاس برانگیز باشلند و فریضله نملاز جماعلت را بله شلکل خوشلایندی نشلان دهند، 
اسلتفاده کلرد تلا احسلاس زیبلا و مطلوبلی از نمازجماعت بله دانش آموزان منتقل شلود.

2-8. فراهم ساختن بسترهای الزم جهت آشنایی دانش آموزان با مبانی دینی

مدیلران ملدارس شایسلته اسلت، بسلترهای الزم را بلرای آشناسلازی دانش آملوزان بلا 
مبانلی دینلی فراهم سلازند. مسلئوالن مدارس بلا مشلارکت دانش آموزان، افلرادی را که 
در تاریلخ بله پای بنلدی بله نمازجماعت شلهرت داشلته اند، با اسلتفاده از تابلوی مدرسله 
معرفلی کننلد و پلس از تعیین زمان مناسلب، مسلابقه ای را با موضوع اطالعات داده شلده 
برگلزار کننلد. مسلئوالن مدرسله همچنیلن می تواننلد کتاب هلای مناسلبی را در ایلن 
زمینله بلرای مسلابقه کتابخوانلی معرفی کنند تلا بدین وسلیله دانش آموزان بلا این عمل 

عبلادی آشلنا شلوند و زمینله بلرای تربیت و تزکیله آن ها فراهم شلود.

2-9. برپایی سخنرانی در مناسبت ها با حضور امام جماعت مسجد
دعلوت از املام جماعت مسلجد همجواِر مدرسله، برای ایراد سلخنرانی در مناسلبت های 
مختللف، به خصلوص ایلام میلالد و برگزاری جشلن های اسلالمی و ملّی، یکلی از راه هایی 
اسلت کله می توانلد زمینله آشلنایی و انلس بیلن دانش آملوزان و مدیلر مسلجد )املام 
جماعلت( را فراهلم سلازد. اگلر اماملان جماعلت مسلاجد بلا برنامه ریلزی دقیلق و ارائله 
سلخنرانی پرمحتلوا، هدفمنلد و جهلت دارو با آمادگی کاملل در این جلسلات حضور پیدا 
کننلد و از نظلر ظاهلری با چهلره ای خندان، آراسلته و پاکیزه در مراسلم شلرکت نمایند، 

زمینله اسلتمرار ایلن ارتبلاط بیشلتر فراهم خواهد شلد.

2-10. باال بردن شناخت و آگاهی دانش آموزان درباره فرایض دینی
شلناخت و آگاهی الزم دانش آموزان درباره نمازجماعت و مسلجد بسلیار مهم اسلت. چه 
بسلا عللت اصللی بسلیاری از بی رغبتی هلای جوانلان به نماز، نداشلتن آگاهی و شلناخت 
کافلی از ایلن فریضله الهی باشلد؛ بنابرایلن خانواده در درجه نخسلت و مربیلان و معلمان 
ملدارس در درجله بعلدی بایلد سلعی کننلد کله در فرصت هایی کله به  دسلت می آید و با 
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برنامه ریلزی دقیلق و منظلم، آگاهی هایلی الزم را دربلاره فرایلض دینلی به آن هلا منتقل 
. کنند

2-11. حضور استادان دانشگاه و حوزه در مدارس
املروزه یکلی از بهتریلن روش هلای گفتگلو روش چهره به چهره اسلت که در املر نهادینه 
کلردن و فرهنگ سلازی بسلیاری از ارزش هلا و هنجارهلا کاربلرد بسلیار زیلادی دارد؛ 
بنابرایلن اسلتفاده از ایلن روش تبلیغلی بلا حضلور اسلتادان فلن آگاه در حلوزه دیلن که 
در میلان دانش آملوزان جلوان دارای حسلن شلهرت و وجهله ای خلوب هسلتند، همراه با 
پرسلش و پاسلخ بلا آنلان، می توانلد در گرایلش دانش آموزان به مناسلک عبلادی و مراکز 

دینلی، به خصوص مسلجد، بسلیار سلودمند باشلد.

2-12. استفاده از دانش آموزان در ویژه برنامه های مذهبی مدارس
 در مراسلم و ویژه برنامه هلای مذهبلی و مللی کله در نمازخانله یا مسلجد مدرسله برگزار 
می شلود، شایسلته اسلت ضملن اینکله کلیله املور اجرایلی را بله دانش آملوزان واگلذار 
می کنیلم و بلرای هلر برنامله اجرایلی، متوللی آن را از میلان کالس ها یا مقاطلع تحصیلی 
معّیلن از دانش آملوزان انتخلاب کنیلم. در واقلع میزبانلی آن برنامه را یلک کالس خاص و 
یلا دانش آملوزان مقطلع معّیلن برعهلده گیرند و بله تناسلب و به صلورت دوره ای، متولی 
هلر برنامله را تغییلر دهیلم؛ به طلوری که امکان مشلارکت کلیله دانش آملوزان در اجرای 

مراسلم و یلا اقامله نماز مهّیلا گردد.

2-13. برقراری ارتباط عاطفی مسئوالن مدرسه با دانش آموزان
برقلراری ارتبلاط عاطفلی مدیلران، معلملان و والدیلن با دانش آملوزان و فرزنلدان یکی از 
مهم تریلن روش هلای جلذب جوانلان به مسلاجد محسلوب می شلود. » به هر میلزان این 
ارتبلاط )تلوأم بلا برخلورد عقالنی( گسلترش یابلد، زمینه حضور بانشلاط تر و گسلترده تر 
آنلان بله مسلاجد مهّیلا می شلود. فرزنلدان )به خصلوص فرزند جلوان( را بایلد در جّوی از 
عاطفله، عشلق، امیلد و مسلئولیت پرورانلد تلا بلا عجیلن  شلدن عواطف بلا مسلئولیت، با 
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رغبلت خاص بله انجام فرایلض دینی بپلردازد«.1

2-14. استفاده نکردن از ابزار نمره برای جذب دانش آموزان به مناسک عبادی
بله هیلچ وجله از ابزار نملره برای ایجلاد عالقله  کاذب در دانش آملوزان، به ویلژه در مقطع 
دبیرسلتان کله عمدتاً از قشلر جوان هسلتند، بله اقامه نماز جماعت اسلتفاده نشلود؛ زیرا 
ارائله مفاهیلم دینلی و نیلز تبییلن جایگاه نملاز، اگر بلا اجبار و اکلراه همراه باشلد، نه تنها 
نتایلج مثبتلی در پلی نخواهلد داشلت، بلکه آثلار و تبعات منفلی نیز خواهد داشلت. نمره 
در زملره مسلائل ملادی اسلت؛ درحالی کله نملاز و عبلادت جلزو معنویلات بله  حسلاب 
می آینلد. در جلذب مخاطبلان، به ویلژه دانش آملوزان، بایلد از روش هلای فراتلر از عوامل 

ملادی بهره جسلت.

2-15. سروسامان دادن به سرویس های بهداشتی در مدارس
یکلی از دالیلل اسلتقبال کلِم دانش آملوزان از نمازخانه هلا و یلا مسلاجد نزدیلک بله 
ملدارس، نامناسلب بودن سلرویس بهداشلتی و وضوخانه های آن هاسلت و همین معضل 
موجلب شلده اسلت دانش آموزان تمایلل کمتری به نماز داشلته باشلند. بله همین دلیل 
رسلیدگی بله وضعیت سیسلتم بهداشلتی آن ها یکلی از ضروریلات مهم در ایجلاد جاذبه 

بلرای مسلاجد و نمازخانه هلای مدارس اسلت.

2-16. تشویق و ترغیب دانش آموزان پایه های باالتر به مناسک عبادی
جوانانلی کله در پایه هلای تحصیللی باالتلر هسلتند، در مقایسله بلا نوجوانلان پایه هلای 
پایین تلر از رشلد اجتماعلی باالتلری برخلوردار هسلتند؛ بله بیلان دیگلر سلن و افزایلش 
آن نسلبت مسلتقیمی بلا تأثیلر نملاز در رشلد اجتماعلی دارد. این مهلم می توانلد اولیا و 
مربیلان را بله توجله بیشلتر به سلطوح باالتلر تحصیلی در اقامله نمازجماعت سلوق دهد.

2-17. برگزاری جلسات مشترک میان اولیا و مربیان با امام جماعت مسجد همجوار
مدیلران ملدارس تلالش کنند طریلق انجمن اولیلا و مربیان به صلورت هفتگلی، ماهانه و 

1. محمود رخ بخش زمین، » روش های ترغیب نوجوانان...« ، روزنامه همشهری، ش2291، ص20.
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یلا مقطعلی جلسلات مشلترکی را بلا املام جماعت مسلجد همجلوار و یا مدیران مسلاجد 
برگلزار نماینلد. تعاملل ایجادشلده موجلب پیوند مدرسله، خانواده و مسلجد خواهد شلد 
و در نهایلت بله تشلویق و ترغیلب بیشلتر نوجوانلان و جوانلان بله نملاز و مسلجد خواهد 

مید. نجا ا

2-18. توجه ویژه به مسائل آموزشی ارائه شده در مدارس
محیلط مدرسله و نلوع آموزش هایلی کله در آن ارائه می شلود، تأثیر زیلادی در حضور در 
مسلجد و انجلام فرایلض دینلی از سلوی دانش آملوزان دارد؛ زیلرا شلخصیت فکلری آنان 
در ایلن محیلط شلکل می گیلرد. ازآنجاکله زندگلی اخالقی جلوان بازتابی از نفلوذ و تأثیر 
محیلط آموزشلی بلر رفتار اوسلت، هرگونه نقلش مثبت و یا منفلی و ناسلازگارانه  محیط، 

بلر رفتلار نوجلوان و جلوان تأثیر خواهد گذاشلت.
مدیلران ملدارس بله دبیلران و معلملان توصیله کنند که در سلر صلف، کالس درس و در 
میلان تدریلس از ضرب المثلل، شلعر، حکایلت و داسلتان  های کوتلاه و جلذاب کله باعث 
افزایلش معلارف دینلی و انگیزه دانش آملوزان در انجام اعمال عبادی می شلود، اسلتفاده 
کننلد. در ایلن خصلوص شایسلته اسلت از سلوی معاونلت پرورشلی وزارت آملوزش و 
پلرورش متن هلا و جزوه هلای حلاوی این گونله مطاللب تهیله شلود و در اختیلار دبیران و 

معلملان قلرار گیرد.
اگلر معلملان علوم پایه )فیزیک، شلیمی، ریاضی( در البه الی درس بحثی از خداشناسلی 
و بیلان جایلگاه عبلادات و فرایلض دینلی، به خصلوص نملاز، داشلته باشلند، نتیجه بخش 
خواهلد بلود. در ایلن نلوع درس ها اسلتدالل بله معنلای واقعی کلمله وجلود دارد و ذهن 
نوجلوان و جلوان آنلان را به راحتلی می پذیلرد. ارتبلاط منطقلی ایلن درس هلا بلا اصلول 

دیلن آنلان را بهتلر قانلع می کند.

2-19. ساخت مسجد یا نمازخانه در مدارس
مهم تریلن ملکان بلرای آشناسلازی نسلل جلوان، خصوصلاً دانش آملوزان بلا آموزه هلای 
دینلی، مسلاجد و نمازخانه هلای ملدارس اسلت. بلا توجه بله اینکله جامعه ملا جامعه ای 
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دینلی اسلت، مهم تریلن و مقدس تریلن ملکان برای عبادت مسلجد اسلت. متأسلفانه در 
حلال حاضلر تعلداد بی شلماری از ملدارس ملا نه تنهلا دارای مسلاجِد هرچنلد کوچلک 

نیسلتند، حتلی از داشلتن نمازخانله نیلز محروم انلد. 

2-20. تأمین سالمت روانی و افزایش قدرت زندگی در دانش آموزان

ازآنجاکله اعتقلادات دینلی بلا سلالمت روانی و قلدرت زندگلی جوانان رابطه مسلتقیمی 
دارد، اگلر بخواهیلم نوجوانان و جوانان مسلتندات دینی محکمی داشلته باشلند، بهترین 
راه آن اسلت کله تلالش کنیلم بلا برداشلتن موانلع موجلود در راه سلالمت روانلی آنلان، 
به خصلوص در محیلط خانلواده و ملدارس، زمینله تأمیلِن هرچه بیشلتر سلالمت روانلی 

آن هلا را فراهلم کنیم. 

2-21. آشناسازی دانش آموزان جوان با فرهنگ ایران در دوره اسالمی
مسلئوالن ملدارس، به خصلوص در مقطلع راهنمایلی و دبیرسلتان، بایلد بلا تکیله بلر 
دسلتاوردهایی گذشلته ایلران، عظملت فرهنلگ چندهزارسلاله ایرانلی، به ویلژه دوره 
اسلالمی، را بله جوانلان بشناسلانند و زندگلی و شلخصیت و روحیلات و اندیشله ها و آثلار 
انسلان های بلزرگ تاریلخ تملدن و فرهنگ ایلران را به آنلان معرفی کنند و بله این ترتیب 

بلرای آن هلا الگوسلازی کنند.

2-22. معرفی دانش آموزان نمازگزار و تأکید بر درجات علمی و اخالقی آن ها
مدیلران ملدارس به نحلوی برنامه ریلزی و اطالع رسلانی کنند کله موفقیلت دانش آموزان 
نمازگلزار در مباحلث علملی و اخالقلی، متأثلر از حضلور منظلم آن هلا در انجلام فرایلض 
عبلادی و حضلور در مسلجد و نیلز تمّسلک آن هلا بله عبلادت و معنویلات بیان شلود و بر 
همیلن اسلاس عللت تنبللی و تکاسلل برخلی دانش آملوزان را دوری آنلان از مناسلک 

عبلادی و معنویلات ذکلر کنند.

2-23. استفاده از بهترین مکان مدرسه برای نمازخانه
بایلد بهتریلن و زیباتریلن ملکان مدرسله بله نمازخانله اختصلاص یابلد و بلا تزئیلن و 
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رنگ آمیلزی مناسلب آن،در دانش آملوزان نوجلوان و جلوان بلرای ورود بله ایلن ملکان 
رغبلت و تمایلل درونلی ایجلاد شلود. جلوان در مقطلع سلنی ای قلرار دارد کله از حلس 
زیبایی شناسلی باالیلی برخلوردار بلوده اسلت؛ به همیلن دلیلل زیبایی مکانی کله در آن 

حضلور پیلدا می کنلد، بلرای او بسلیار مهلم و تعیین کننلده  اسلت.

2-24. برگزاری عیدهای اسالمی و ملی در نمازخانه مدرسه
برگلزاری ویژه برنامه هلای مناسلب در ایلام و مناسلبت های مختلف سلال با حضلور کلیه 
دانش آملوزان جلوان در نمازخانه مدرسله و اجرای مراسلم جشلن در عیدهای اسلالمی و 
ملّلی می توانلد بلرای ایجلاد پیونلد عاطفلی بین دانش آملوزان بلا نمازخانه مدرسله مفید 
باشلد. اگلر ایلن مراسلم در پایلان همراه بلا اقامه نمازجماعت باشلد، بسلیار مطللوب و در 

جلذب دانش آملوزان مؤثرتر خواهلد بود.

2-25. تبیین جایگاه، آثار و نتایج حضور در مساجد
تبییلن جایلگاه و منزللت مسلاجد بلرای دانش آملوزان و نیلز بیان آثلار و نتایلج حضور در 
مسلاجد، بلا تمّسلک بله ذکر آیلات و روایات به شلکلی سلودمند و جذاب )بله خصوص در 
مواقعلی کله فضلای الزم بلرای بیان آن توسلط سلخنرانان، مدیلران، دبیران و مسلئوالن 

تربیتلی مدرسله وجلود دارد(، از دیگلر روش های افزایلش کّمی نمازگزاران اسلت.

2-26. نظرسنجی و استفاده از نظر دانش آموزان درباره نماز و مسجد
اطلالع از نظلر دانش آملوزان جلوان دربلاره نمازجماعلت و مسلاجد می توانلد عاملل 
تعیین کننلده ای در برنامه ریلزی و تصمیم گیلری جهلت ایجلاد رغبلت و تمایلل در 
آن هلا باشلد. ایلن املر مسلتلزم انجام نظرسلنجی هدفمنلد و جاملع اسلت. بهره مندی از 
نتایلج حاصلل از تحقیقلات صورت گرفتله نیلز می توانلد ملا را برای رسلیدن بله این مهم 

رهنملون سلازد.

2-27. سهیم کردن دانش آموزان در مدیریت و برنامه ریزی اقامه نماز در مدارس
مسلئله دیگلری کله در جلذب  دانش آملوزان بسلیار مؤثلر اسلت، سلهیم کلردن جوانان 
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دانش آملوز در مدیریلت و برنامه ریلزی اقامله نمازجماعلت و فعالیت هلای نمازخانه هلا 
و مسلاجد در سلطح ملدارس اسلت. بدیهلی اسلت ایجلاد چنین بسلتری باعث می شلود، 
نوجوانلان و جوانلان با قبول مسلئولیت ، بیشلتر به مسلاجد و نمازخانه هلای مدارس روی 

آورند.

2-28. تهیه لوازم ضروری و اولیه برپایی نماز در مدارس
حضلور دانش آملوزان در نمازخانه هلا و مسلاجد ملدارس و برپایلی نمازجماعلت در آنجلا 
نیازمنلد امکاناتلی اسلت کله فراهلم کلردن آن هلا بر عهلده مدیران ملدارس اسلت. الزم 
اسلت ایلن للوازم ضلروری و اولیله فراهلم گلردد تلا شلریط حضلور آسلوده دانش آموزان 
مهیلا شلود. مهم تریلن اللزام اولیله و حدأقللی برپایلی ایلن برنامه، وجلود یلک نمازخانه 

است. مناسلب 

2-29. فضاسازی الزم برای تبلیغ و اطالع رسانی درباره برنامه های عبادی
 بله دلیلل جذابیلت خاص مدرسله بلرای دانش آملوزان و نیز مدت سلاعات حضور نسلبتاً 
زیاد آنان در آنجا، باید فضاسلازی الزم را جهت تبلیغ و اطالع رسلانی مناسلب در خصوص 
مسلجد و نمازجماعلت فراهلم نملود. ایلن فضاسلازی می توانلد از طریلق دیوارنویسلی با 

تصاویلر و نوشلته های جلذاب، تهیله پالکاردهلای زیبا و تراکت انجام شلود.

2-30. رسیدگی به وضع نامطلوب نمازخانه های مدارس
از نظلر امکانلات، نمازخانه هلای موجود در مدارس بله جز فرش در دیگر ملوارد )حرارتی، 
برودتلی، بهداشلتی( در حلد بسلیار محلدود و نامطللوب قرار دارند؛ لذا بایسلته اسلت که 
آموزش وپلرورش حدأقلل جهلت تهیله امکانلات اولیله بلرای ملدارس واجلد نمازخانله 

اقلدام کند.

2-31. ایجاد انس با مسجد در مدرسه
اگلر بتوانیلم انلس با مسلجد را در مدرسله بلرای جوانلان ایجاد کنیلم، قطعلاً ناظر حضور 
پرشلورتر آنلان در مسلاجد خواهیلم بلود. وجلود نمازخانه هلای جلذاب در مدرسله بلا 
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حضلور املام جماعلت آشلنا با روحیله جوانلان و تبلیغات مناسلب نقش مهملی را در این 
زمینله ایفلا می کنلد.

2-32. ضرورت اصالحات در برنامه های دینی آموزش وپرورش
» ضلرورت اصالحلات در برنامه هلای دینلی آموزش وپلرورش در صلدر برنامه هلای ایلن 

نهلاد آموزشلی قلرار دارد تلا بلا تصحیلح نگلرش خلود نسلبت بله جوانلان و نیلز عملکرد 
مربیلان و معلملان دینلی در ملدارس، نظلر آنلان را نسلبت بله دیلن و اعتقلادات دینلی 

مسلاعدتر کننلد.« 1

2-33. بازدید از مکان های تاریخی و مذهبی در سفرهای زیارتی دانش آموزی
تشلکیل گروه هلای گردشلگری و سلفرهای زیارتلی دانش آملوزی بلا هلدف بازدیلد از 
مکان هلای تاریخلی و مذهبی در دسلتور کار قرار گیرد و در این سلفرها بازدید از مسلاجد 
تاریخلی و مسلاجدی کله بله نحلوی دارای امتیلاز ویژه هسلتند، ملورد توجه واقع شلود. 
طبیعلی اسلت کله دانش آملوزان نمازگلزار باید جهلت حضور در ایلن سلفرها در اولویت 

. شند با

2-34. استفاده از نظر دانش آموزان در برنامه ریزی مراسم عبادی و اداره آن ها
 در چگونگی اداره و برنامه ریزی مراسلم عبادی و فرهنگی و همچنین اقامه نمازجماعت و 
نگهلداری نمازخانه هلا و مسلاجد ملدارس، از نظرهلای دانش آموزان، به خصوص کسلانی 

که در مقایسله با دیگران حضور مسلتمرتر و بیشلتری دارند، اسلتفاده شلود.

2-35. نصب عکس نمازگزاران فعال در نمازخانه مدرسه

2-36. تشویق دانش آموزان نمازگزار و فعال در امور اجرایی برنامه های نمازخانه

 تشلویق دانش آملوزان نمازگلزار و فعلال در املور اجرایلی برنامه هلای مسلجد و نمازخانه 
هملراه بلا دادن هدیله، بله  هنلگام مراسلم صبحگاهلی یلا در برنامه هایلی کله همله 

1. فاطمه امیری نژاد، » بررسی راه های تثبیت...« ، روزنامه کیهان، ش18667، ص10.
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دانش آملوزان حضلور دارنلد، موجلب ترغیلب دیگلر دانش آملوزان نیلز خواهلد شلد.

2-37 تشکیل ستاد اقامه نماز دانش آموزی با عضویت جوانان در مدارس

2-38. برگـزاری جشـنواره نمازگـزاران برتـر در مدارس در رشـته هـای مختلف هنری 
فرهنگی و 

2-39. اجرای زنده اذان توسط دانش آموزان در مدارس

2-40. توجه به مقوله های هویت دینی و ملی دانش آموزان

توجله ملدارس بایلد بله هلر دو مقولله هویلت دینی و هویلت مللی جوانان کله دو ویژگی 
مهلم و اساسلی در شلکل گیری سلاختار شلخصیتی جوانان و مایله اصللی دوام و اعتالی 

کشلور اسلت، متمرکز باشلد.

2-41. تجهیز مدارس به کتاب های مذهبی و دینی با محوریت نماز و مسجد
تجهیلز کتابخانله و مرکز صوتی-تصویری مدرسله به کتاب ها و نرم افزارها و سلی دی های 
مذهبلی و دینلی، به خصلوص کتاب هایلی کله بلا موضلوع نملاز و جایگاه مسلجد نوشلته 
شلده اسلت و نیلز تهیه فیلم های آموزشلی بلا مفاهیم دینی بلرای اسلتفاده دانش آموزان 

می توانلد در ترویلج فرهنگ نماز و مسلجد مؤثر باشلد. 

2-42. استفاده از توان انجمن اولیا و مربیان در ترویج فرهنگ نماز و مسجد

2-43. برگزاری اردوی تفریحی ویژه دانش آموزان نمازگزار

2-44. شناسایی و رفع باورهای غلط دانش آموزان در خصوص فرایض دینی

2-45. استفاده از تشویق های غیرمستقیم در امور مذهبی برای دانش آموزان

2-46. برگـزاری نمایشـگاه آثـار مذهبـی و دینی شـامل کتـاب، فیلم، عکـس ، مجالت 
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و نشـریات و پوسـتر بـا موضوع نماز و مسـجد در سـطح مـدارس، به خصـوص در مقطع 
دبیرستان

3. نقش وزارت فرهنگ  و ارشاد اسالمی
 یکلی از نهادهلای فرهنگلی کشلور وزارت فرهنلگ  و  ارشلاد اسلالمی اسلت کله بعلد از 
پیلروزی انقلالب اسلالمی از ادغلام وزارتخانه فرهنلگ و هنر و برخلی از ارگان های وزارت 
عللوم و آملوزش عاللی تأسلیس شلد. سلتاد عاللی کانون هلای فرهنگی-هنری مسلاجد 

جلزء یکلی از سلازمان ها و مراکلز تابعله ایلن وزارتخانه اسلت. 

3-1. وظایف وزارت ارشاد
طبلق قانلون وزارت فرهنلگ و ارشلاد اسلالمی بلرای پیشلبرد اهداف زیر تأسلیس شلده 

: ست  ا
1. رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان و تقوا؛ �
2. استقالل فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ های بیگانه؛ �
3. اعتلالی آگاهی هلای عموملی در زمینه هلای مختللف و شلکوفایی اسلتعدادها و  �

روحیله تحقیلق، تتّبلع و ابتلکار در جامعله؛
4. ترویج فرهنگ و هنر اسالمی؛ �
5. آگاه سازی جهانیان از مبانی و مظاهر و اهداف انقالب اسالمی؛ �
6. گسلترش مناسلبات فرهنگلی بلا مللل و اقلوام مختللف، به خصوص مسللمانان و  �

جهان؛ مسلتضعفان 
7. فراهم آوردن زمینه های وحدت میان مسلمانان. �

 » از جملله اهلداف وزارت فرهنلگ و ارشلاد اسلالمی رشلد فضایلل اخالقلی، اسلتقالل 
فرهنگلی و مصونیلت جامعله از نفلوذ فرهنلگ اجانلب، اعتلالی آگاهی هلای عموملی در 
زمینه هلای مختللف و از طلرف دیگر رواج فرهنگ اسلالمی در جامعه اسلت؛ للذا این نهاد 
بله عنلوان سلر خ ر گ حیاتلی فرهنلگ کشلور می تواند کملک شلایانی در تمهید شلرایط 

گسلترش نمازجماعلت و حضلور در مسلاجد نماید. 
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3-2. راهکارهای پیشنهادی برای وزارت ارشاد
 برخی از راهکارهایی که می تواند در این راستا طراحی و پیگیری شود از این قرارند:

3-2-1. شناساندن آثار نمازجماعت و حضور در مسجد از طریق:
الف( بهره گیری از امکانات سمعی و بصری خصوصاً اینترنت، کتب و نشریات؛

ب( برگزاری گردهمایی ها در داخل و خارج از کشور؛

3-2-2. ارسلال رایلگان کتلب و نشلریات مربلوط بله نمازجماعلت و مسلجد بله مراکلز 
فرهنگلی؛

3-2-3. مطالعله و تحقیلق در زمینله تبلیغلات رسلانه های جهانلی و کشلف روش هلای 
عملکلرد آنلان و اتخلاذ شلیوه مقابلله بلا آنلان در جهلت پیشلگیری از موانلع گسلترش 
نمازجماعلت و حضلور در مسلجد. مصلداق بلارز ایلن موانلع تهاجلم فرهنگلی اسلت؛ در 

همیلن راسلتا بایلد سیاسلت هایی از ایلن دسلت اتخلاذ شلود:
اللف( جلوگیلری از ترویلج فرهنلگ و اندیشله غربی؛ چراکله فرهنگ غربلی فرهنگی  �

اسلت بلا قدمتلی کمتلر از حلدود یک سلوم عملِر فرهنگ اسلالمی که به طلور جدی 
تماملی ابعلاد و عرصه هلای فرهنلگ اسلالمی را بله هملاورد طلبیلده و بلا اسلتمداد 
از زر و زور و تزویلر سللطه ای بسلان کلِف روی آب بلر جهلان یافتله اسلت. نهادهلای 
فرهنگلی مسللمان بایلد بلا طلی طریق در هملان مسلیِر مقابله بلا فرهنلگ غرب در 

تماملی عرصه هلا هملت گمارند؛
ب( نظارت بر ورود و خروج وسایل سمعی و بصری؛ �
ج( نظلارت بلر آثلار هنلری مطبوعلات و نشلریات و کلیه ملوارد تبلیغلی و فرهنگی و  �

ری؛ تجا
د( نظلارت کاملل بلر فعالیلت مطبوعلات و نشلریات کشلور. جایلگاه مطبوعلات در  �

جامعله بله لحلاظ اطالع رسلانی، جهت دهلی و تنویلر افلکار عموملی از اهمیلت 
ویلژه ای برخلوردار اسلت. وظیفله ایلن نهلاد نسلبت بله دیگلر نهادهلا خصوصلاً در 
ترویلج اندیشله های غلرب زده و تهاجلم فرهنگلی خطیلر اسلت؛ للذا می بایسلت در 

فعالیت هلای خلود نهایلت دقلت را مبلذول نمایلد.
در این راستا وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی چنین است:
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1. تمرکلز و بررسلی اخبلار و اطالعلات مربلوط بله نمازجماعلت و مسلجد جهلت  �
آسیب شناسلی موضوعلی و اتخلاذ روش مقابلله بلا آنلان؛

2. نظلارت بلر فعالیلت مطبوعلات کشلور خصوصلاً هفته نامه هلای اجتماعلی بلرای  �
جلوگیلری از ترویلج فرهنلگ ابتلذال و جریان هلای مخاللف بلا فرهنلگ نملاز و مسلجد؛

3. تهیله آملار دقیلق از کتاب هلای چاپ شلده در زمینه نماز و مسلجد و دسلته بندی  �
موضوعلی آنلان جهت انتشلار و ارائه به مؤسسلات فرهنگی کشلور؛

4. ایجلاد و توسلعه و حمایلت از مؤسسلاتی کله در زمینله فرهنلگ نمازجماعلت و  �
حضلور در مسلجد فعالیلت می کننلد و تعییلن وظایلف و فعالیت هلای آنلان؛

5. همکاری با مراکز اسلالمی و فرهنگی سلایر کشلورها خصوصاً کشلورهای اسلالمی  �
بله منظور:

5-1. اشاعه فرهنگ نمازجماعت و مسجد در سطح جهان اسالم؛
5-2. اتخلاذ تدابیلر مشلترك در جهلت مقابلله با آسلیب های مادی مخاللف فرهنگ نماز 

و مسلجد و نحلوه مقابله بلا آن ها؛
5-3. انعقلاد قلرارداد در زمینله مبادلله دسلتاوردهای نمازجماعلت و فعالیلت مسلاجد 
و هملکاری مشلترك در انجلام طرح هلای مربلوط در حوزه هلای هنلری، سلینمایی، 

جهانگلردی، خبلری و مطبوعاتلی.
5-4. ایجلاد شلبکه جهانلی بلا هملکاری سلازمان های منطقله ای اسلالمی جهلت ترویج 

فرهنلگ نمازجماعت و مسلجد؛
6. هلر نلوع بهره بلرداری از تأسیسلات ایرانگلردی و جهانگلردی جهلت ترویلج  �

مسلجد؛ و  نمازجماعلت 
7. ارائله نشلریات و کتاب هلای جلذاب و کارشناسی شلده در زمینله نمازجماعلت و  �

حضلور در مسلجد به صلورت رایلگان در اماکلن دیدنلی بله مسلافران؛
8. تهیله بروشلورهایی در خصلوص شلناخت تأثیلر نمازجماعلت و حضور در مسلجد  �

و آثلار چاپ شلده در ایلن ملورد و توزیلع آن در تماملی اماکلن دیدنلی جهلت ارائه به 
مسافران؛

9. تقویت روح تحقیق و تتبع و ابتکار در زمینه های نماز و مسجد از طریق: �
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9-1. شناسلایی محققلان نخبله در زمینله نمازجماعلت و مسلجد و گرامیداشلت 
شلخصیت های محقلق ایلن حلوزه جهت تشلویق، حمایلت و انتشلار آثار مربوط بله آنان؛

9-2. حمایت از طرح های پژوهشی با موضوع نمازجماعت و مسجد؛
10. درنظرگرفتلن فضایلی اختصاصلی در تملام کتابخانه هلای عموملی کشلور در  �

حلوزه نملاز و مسلجد؛
11. نظلارت و پیگیلری مسلتمر بلر فعالیت های مخاللف نمازجماعت و مسلجد برای  �

جلوگیلری از تبعلات سلوء در جهلت گرایش جوانلان به ایلن فعالیت ها؛
12. چاپ و انتشارات: �

12-1. شناسلایی و حمایلت از مؤلفلان و ناشلرانی کله بله تألیلف و چاپ کتلاب در زمینه 
نملاز و مسلجد اشلتغال دارند و اختصلاص دادن تسلهیالت ویژه ای به آن ها در نمایشلگاه 

بین الملللی کتلاب و دیگلر عرصه ها؛
12-2. اختصاص دادن غرفه ای به آثار مربوط به نماز و مسجد از ناشران مختلف؛

12-3. حمایلت از نویسلندگان در زمینله نملاز و مسلجد جهت چاپ، خریلد و توزیع آثار 
آن ها؛
13. حمایلت از مؤسسلات، کانون هلا و تولیدکنندگان آثار سلمعی و بصلری در زمینه  �

نماز و مسلجد؛
14. حمایت از همایش های ترویجی نمازجماعت و حضور در مسجد؛ �
15. تحقیلق دربلاره اثلرات وسلایل ارتباط جمعلی و سلنجش میلزان تأثیلر برنامه ها  �

و آثلار تولیدشلده در خصلوص نمازجماعلت و مسلجد در افلکار عموملی بلا همکاری 
دسلتگاه های مربوطله؛

16. انجلام مطالعلات و تحقیقلات پیرامون فرهنلگ عمومی در زمینله نمازجماعت و  �
حضلور در مسلجد و اسلتفاده از نتایج حاصلله در برنامه ریزی هلای فرهنگی در جهت 

بهبلود کیفلی و کمی امور محول شلده؛
17. تنظیم سیاسلت های کلی در خصوص مطالعات راهبردی نماز و مسلجد، خصوصاً  �

آسلیب ها و آفلات و موانع گسلترش این فرهنلگ و ارائه آن ها بله نهادهای مختلف«.1

1. معاونت فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز، مسجد و خانواده، ج2، ص354-351.
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4. نقش سازمان صداوسیما
 ازجملله نهادهلای فرهنگی فوق العاده فعال در کشلور، سلازمان صدا و سلیمای جمهوری 
اسلالمی ایلران یلا به تعبیر امام راحل دانشلگاه عمومی کشلور اسلت؛ دانشلگاهی که 
بله گسلترش آگاهی و رشلد جامعله در زمینه های گوناگلون مکتبی، سیاسلی، اجتماعی، 

فرهنگلی، اقتصلادی و نظامی کملک می کند. 
 در عصلر حاضلر اسلتفاده از رادیلو و تلویزیلون در جایلگاه دو رسلانه ارتباطی سلریع و در 
دسلترس، بخلش جدایی ناپذیلری از زندگلی ملردم و یک ضلرورت اجتماعی به  حسلاب 
می آیلد. ایلن دو رسلانه بله دلیلل جاذبه هلای خلاص خلود و حضلور گسلترده ای کله در 
زندگلی مخاطبلان خلود دارنلد، بلا پیام هایلی کله منتشلر می سلازند می توانند سلاختار 
شلخصیتی، فکلری و رفتلاری و حتلی بافلت فرهنگلی و اجتماعلی جامعه را تحلت تأثیر 

قلرار دهند. 
در شلرایط کنونلی کله امپراتلوری سللطه گر و سللطه جوی رسلانه ای غرب،فرهنلگ 
ملت هلای اسلتقالل یافته از سللطه های بیگانله و غربلی را هدف قرار داده  اسلت، سلازمان 
صداوسلیمای جمهلوری اسلالمی ایران باید با آمادگلی کامل، پررنگ تر از گذشلته، نقش 
فعلال خلود را در تحکیلم هویلت مللی و ایرانی، تقویت انسلجام فرهنگی و مقابلله با امواج 

مخلرب رسلانه های بیگانله ایفلا نماید.
» صداوسلیما از بلا اهمیت تریلن نهادهلای تربیتلی کشلور اسلت؛ به طلوری  کله عضلوی 

فعلال از اعضلای خانلواده بله  شلمار می آیلد و حضلوری دائملی در خانه هلا دارد. از طرفی 
چشلم و گوش حسلاس کشلور اسلت )ماده 15 قانون خط مشلی کلی و اصول برنامه های 
صداوسلیما، مصلوب 1361 مجلس شلورای اسلالمی( و پل ارتباطی میلان دیگر ارگان ها 
و مسلئوالن کشلور بلا ملردم اسلت؛ للذا بله  نظلر می رسلد مسلئولیتی خطیلر نسلبت به 
دیگلر نهادهلا بلر  عهده داشلته باشلد و بتوانلد بار بیشلتری از ایلن مهم را به  دوش کشلد.

 از آنجاکله مسلائل خبلری و تهیه برنامه های تربیتی، آموزشلی و تبلیغلی از جمله وظایف 
صداوسلیما اسلت، للذا بایلد در انعکاس اخبلار و انتقلال فرهنگ نمازجماعت و مسلجد به 

ملوارد زیر توجله کند:
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4-1. برنامه های اجتماعی
4-1-1. ساخت برنامه های مستند مرتبط با آثار نمازجماعت و مسجد؛

 4-1-2. تهیله و پخلش فیلم هلای سلینمایی، پویانمایلی مناسلب جهلت مقاطلع سلنی 
مختللف در راسلتای ترویلج فرهنلگ نمازجماعلت و مسلجد.

4-2. برنامه های آموزشی
بایسلته اسلت در زمینله آشلنایی خانواده هلا بلا تأثیلر فرهنلگ نمازجماعلت و مسلجد، 
برنامه هایلی را تلدارك دیلد تلا آن هلا بتواننلد بلرای اُنلس بیشلتر فرزنلدان جوانشلان به 

مسلجد و نملاز بله کار گیرنلد:
برنامه هایی در خصوص آشنایی تمامی اقشار جامعه با نمازجماعت و مسجد؛ �
فیلم های انیمیشن در خصوص معرفی آثار نمازجماعت و مسجد؛ �
برگزاری مسابقات مربوط به نمازجماعت و حضور در مسجد؛ �
تولیلد و پخلش میان برنامه هلای متعدد، متنّوع و جلّذاب مربوط به آثلار نمازجماعت  �

و حضور در مسلجد جهت پخش در همه شلبکه های رسلانه ای.

4-3. برنامه های تربیتی و اخالقی
از جملله موانلع گسلترش فرهنلگ نمازجماعلت و مسلجد، ملرگ ارزش هلای اخالقلی و 
فرهنگلی در جامعه اسلت. سلازمان صداوسلیما می تواند نسلبت بله تهیله برنامه های زیر 

اقلدام نماید:
سلاخت برنامه هایلی کله نتایلج نمازجماعلت و مسلجد را به صلورت ترویجلی و بلا  �

شلیوه ای جلذاب بلرای جوانلان انعلکاس دهلد؛
سلاخت برنامه هایلی کله آثلار دنیلوی و اخلروی نمازجماعلت و حضور در مسلجد را  �

بله نمایش بگلذارد؛
جلوگیری از نمایش فیلم های مخالف فرهنگ اسالمی و نماز؛ �
برنامه هایلی در خصلوص بررسلی آثلار نمازجماعت و حضور در مسلجد با اسلتفاده از  �

مفاهیلم قلرآن، نهج البالغله، صحیفه سلجادیه و ادعیله و زیارات.
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4-4. برنامه های فرهنگی
نحلوه عملکلرد و تأثیلر روزافلزون فرهنگ بیگانه، در زملان ما یکی از عوامل زمینه سلازی 
بلروز ناهنجاری هلا و اعملال مخاللف بلا ارزش هلای دینلی و اسلالمی اسلت کله این خود 
نمونله ای از موانلع گسلترش فرهنلگ نمازجماعت و مسلجد اسلت. برخلی از برنامه های 

پیشلنهادی در ایلن خصلوص عبارت اند از:
سلاخت برنامه هایلی در خصوص آشناسلازی مخاطبان، خصوصاً نسلل جلوان، با فرهنگ 

غنلی اسلالمی در زمینله آثار نمازجماعت و حضور در مسلجد؛
سلاخت فیللم، تئاتلر و مستندسلازی در خصلوص ارتباط تهاجلم فرهنگلی، نمازجماعت 

و مسجد«.1

5. نقش حوزه های علمیه
حوزه هلای علمیله در تاریلخ اسلالم و در جامعله دینلی ملا از جایلگاه بسلیار واالیلی 
برخوردارند و نقشلی اساسلی و چشلمگیر در تولید، توزیع و ترویج علوم اسلالمی و دینی 
دارنلد. حوزه هلای علمیله، کانون اسلالم خواهی و مبلارزه با اسلتبداد و اسلتکبار، پناهگاه 
جوینلدگان معلارف اسلالمی و احیاگلر قلرآن و مکتب اسلالم هسلتند. حوزه هلای علمیه 
دارای ویژگی هایلی هسلتند کله آن هلا را از نهادهلای مشلابه علملی و آموزشلی متمایلز 
می کنلد. داشلتن جاذبله معنلوی، اسلتقالل از مراکلز قلدرت در زمینه هلای مدیریتلی، 
ماللی و آموزشلی، رابطله متقابلل و صمیملی ملردم و حوزه هلای علمیله و اتلکای آن هلا 
بله یکدیگلر، حاکمیلت طبلع بلنلد، پرهیلز از تجمل گرایلی و اسلراف، زهلد، قناعلت، 
انعطاف پذیلری حوزه هلا در زمنیله املکان تحصیل اقشلار مختللف، تقارن تعلیلم، تعلّم و 

علدم محدودیلت زمانلی بلرای تحصیلل از ویژگی هلای حوزه هلای علمیله هسلتند.
 اهداف حوزه های علمیه به طور اجمالی عبارت اند از:

شناخت صحیح دین )تفّقه در دین(؛ �
ابالغ صحیح دین؛ �
اصالح طلبی در زمین؛ �

1. همان، ص351-349.
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عینیت بخشیدن به دین و اجرای احکام دین. �
بنابرایلن طلالب دانش آموختله در حوزه هلای علمیله پاسلدار حریم دین هسلتند و نقش 

مؤثلری در تبلیلغ و آملوزش علوم اسلالمی و دینی در مسلاجد و ملدارس دارند. 
» روحانیلت در نظلام اسلالمی از جایلگاه ویژه ای برخوردار اسلت و در واقع یکلی از عناصر 
اصللی موللد فرهنلگ دینی اسلت. حوزه هلای علمیله و روحانیلان به  عنوان پلل ارتباطی 
دوللت و ملردم می تواننلد نقلش تربیتلی مهملی در گسلترش فرهنلگ نمازجماعلت و 
مسلجد ایفلا نماینلد؛ خصوصلاً پایلگاه مرکلز حوزه هلای علمیله که در شلهر مقلدس قم 

اسلت، می بایسلت تلالش بیشلتری نمایلد برای:
آملوزش تخصصلی طلبه هلا جهت شلناخت آثلار نمازجماعلت و حضور در مسلجد و  �

تبلیلغ آن در جامعه؛ 
آملوزش طلبه هلا به عنلوان تبیین گر مکتب اسلالم و مرزبانی از احلکام و قوانین دینی  �

و تعمیلق فرهنلگ دینلی جهلت پیشلگیری از عملل نکلردن بله احکام و دسلتورات 
قلرآن در زمینله نماز و مسلجد؛

آموزش طلبه ها همگام با تحوالت روز و تجهیز به فناوری اطالعات از طریق:
 آشنایی با اینترنت و زبان های خارجی؛ �
برگلزاری کارگاه هلا و نشسلت های تخصصلی در خصلوص تعییلن راهبلرد دقیلق و  �

هدفمنلد در راسلتای پیشلگیری و مقابلله بلا موانلع گسلترش فرهنلگ نملاز و مسلجد؛
حفلظ وحلدت حلوزه و دانشلگاه بلا تعاملل و بهره گیلری از توانایلی یکدیگلر بلرای  �

گسلترش فرهنلگ نمازجماعلت و مسلجد؛ 
تربیلت خطیبلان مخللص و صالح بلرای تفهیم اهمّیلت و آثار نمازجماعت در مسلجد  �

: جهت
 تبییلن سلیره پیامبلر اعظلم  و ائمه اطهلار  در زمینه نمازجماعلت و اهمیت  �

؛ مسجد
احیای مفاهیم قرآنی و تفسیر روشن آیات مربوط به نمازجماعت و مسجد؛ �
� 

تفسیر و تشریح روشن و دقیق روایات و احادیث مربوط به نمازجماعت و مسجد«.1

1. همان، ص356-355.



276

6. نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 از حلدود صدوپنجلاه سلال پیلش بلا تلالش امیرکبیلر و بلا تأسلیس دارالفنلون و اعلزام 
دانشلجو بله خارج از کشلور و دعوت از اسلتادان خارجی بلرای تدریس در دانشلکده های 
تخصصلی و فّنلی دارالفنلون، اولیلن پایه هلای آملوزش عالی در ایلران پی ریزی شلد. بعد 
از تأسلیس دارالفنون، دانشلگاه تهران و تعدادی از دانشلگاه ها و مؤسسلات آموزش عالی 
شلکل گرفتند. با تأسلیس » وزارت علوم و آموزش عالی«  و » شلورای مرکزی دانشلگاه ها« 
، نخسلتین گام در جهلت اعملال یلک نظلارت مرکزی بر دانشلگاه ها و مؤسسلات آموزش 

عالی برداشلته شلد.
در سلال 1357 بلا ادغلام » وزارت عللوم و آملوزش عاللی«  و » وزارت فرهنلگ و هنلر« ، 
»وزارت فرهنلگ و آملوزش عاللی«  تشلکیل شلد کله پس از پیلروزی انقالب شلکوهمند 

اسلالمی، بله منظلور ایجلاد تحلول اساسلی در دانشلگاه ها و بله درخواسلت دانشلجویان 
مسللمان و انقالبلی، سلتادی بلا عنوان » سلتاد انقلالب فرهنگی«  بلا فرمان رهبلر انقالب 
حضلرت املام خمینلی تشلکیل شلد کله بزرگ تریلن نقلش را در سیاسلت گذاری 
فرهنگلی و آموزشلی کشلور بر عهده گرفت. به منظور انسلجام بخشلیدن به املور اجرایی 
و سیاسلت گذاری نظلام علملی کشلور و بر اسلاس قانلون برنامه سلوم توسلعه اقتصادی، 
اجتماعلی و فرهنگلی جمهوری اسلالمی ایران، این وزارتخانه بله » وزارت علوم، تحقیقات 
و فّنلاوری«  تغییلر نلام داد و وظیفله برنامه ریلزی، حمایلت، ارزیابلی، نظلارت، بررسلی و 
تدویلن سیاسلت ها و اولویت هلای راهبلردی در حوزه هلای تحقیقلات و فّنلاوری نیلز بلر 

وظایلف آن افزوده شلد.
» آموزش وپلرورش کله در مقطعلی بله آملوزش  و تربیلت دینلی کلودکان و نوجوانلان و 
نهادینله کلردن ارزش های اخالقی و اسلالمی اهتملام دارد، در مقطعی دیگر این سلرمایه 
عظیلم و جلوان را بله وزارت علوم می سلپارد تا در دانشلگاه های کشلور دانش آموختگانی 

مسللمان، متعهلد، متخلّلق، بلا هویلت و آماده به خدمت پلرورش دهد. 
 برخلی از نقش هلای مربلوط بله گسلترش نمازجماعلت و حضور در مسلجد کله می تواند 

در ایلن نهلاد پیگیلری شلوند، عبارت اند از:
درنظرگرفتلن مجموعله مباحثلی از نملاز و مسلجد در فرصت ها و مواقعلی که امکان  �
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طلرح بحلث در فضایلی مناسلب در برنامه هلای مختللف اجرایی در سلطح دانشلگاه 
وجلود دارد، بلا هلدف آشلنایی بیشلتر و تخصصلی جوانان؛

برگلزاری همایش هلا و سلسله نشسلت های تخصصلی در خصلوص نمازجماعلت و  �
مسلجد در دانشلگاه های سراسلر کشلور؛

تهیله و ارائله اولویت های پژوهشلی مطالعات راهبردی نماز و مسلجد برای موضوعات  �
پایان نامه هلای رشلته های عللوم انسلانی به صورت فراخوان به دانشلگاه های سراسلر 

؛ کشور
برنامه ریلزی بلرای شناسلایی اسلتعدادهای درخشلان و معرفلی آن هلا بله مراکلز  �

تحقیقاتلی جهلت بهره گیلری از قابلیت و اسلتعداد آن ها در مطالعلات راهبردی نماز 
و مسلجد در کشلور؛

برنامه ریلزی بلرای اسلتفاده از نتایلج و دسلتاوردهای مطالعلات عللوم انسلانی و  �
پایان نامه هلای دانشلجویان جهلت کاربلرد در پیشلگیری و مقابله با موانع گسلترش 

فرهنلگ نملاز و مسلجد؛
برنامه ریلزی بلرای جلذب متخصصلان ایرانلی داخلل و خارج از کشلور برای بررسلی  �

راه هلای علملی گرایلش خانواده هلا بله نمازجماعت و مسلجد؛
ایجلاد فرصلت و املکان برخلورد سلالم اندیشله ها و گسلترده نملودن پژوهلش در  �

زمینله نمازجماعلت و مسلجد به منظلور جلوگیلری از تهاجلم فرهنگلی«.1

7. نقش مسجِد دانشگاه در جذب جوانان دانشجو
 مسلجد، دانشلگاه انسان سلازی، دانشلکده آملوزش و تربیلت مذهبلی، مؤسسله تربیلت 
صالحلان و پلاکان، سلتاد دفلاع از حریلم عقیلده و ایدئوللوژی اسلالمی، پایلگاه وحلدت 
و یکپارچگلی جامعله، آموزشلگاه عموملی بلرای شلناخت آییلن و آداب و رسلوم زندگی 
فلردی و اجتماعلی، مکانلی بلرای فراهم سلاختن ارزش هلای اخالقی و رفتارهلای واالی 
انسلانی، رفیع تریلن جایلگاه نیایلش و سلجود و محلل خضلوع بنلدگان پاك در پیشلگاه 
خلدای الملکان اسلت. در ایلن بخلش بله نکته هایلی در ارتبلاط بلا نقش اجلزای مختلف 

 1. همان، ص355-354.
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مسلجد دانشلگاه در ترویلج فرهنلگ نمازجماعلت می پردازیلم:

7-1. مدیریت کارآمد مسجِد دانشگاه
» وجلود آمادگلی بلرای تغییلر در جامعله و پیونلد مسلائل مربلوط بله حلوزه دیلن و 
مراکلز علملی بایلد به عنلوان فرصتلی بلرای انجلام تغییلرات مطللوب توسلط نخبلگان 
و برنامه ریلزان جامعله درك گردیلده و از آن کملال اسلتفاده بله  عملل آیلد. سلخن بلر 
سلر ایلن اسلت کله چگونله می تلوان میلان جلواِن دانلا و مسلجد، بله بیلان دیگلر میلان 
دو زیبایلی، پیونلد و یگانگلی آفریلد؟ پرسلش جلدی ایلن اسلت که چلرا در نسللی که به 
دلیلل زیبایی جویلی نمی توانلد از کنلار زیبایی روح )مسلجد و نماز( سلاده بگلذرد، اقبال 
و اسلتقبال و نشلاط بلرای برپایلی نماز در مسلجد نمی بینیلم؟ باید بگوییلم روح حقیقی 
مسلجد کله همله زیبایی هلا را در خلود دارد، هنلوز در معلرض دیلد جوانان قلرار نگرفته 
اسلت و روش هلای جلذاب در ایجلاد گرایلش بله  کار گرفتله نشلده اسلت. در ایلن بخش 
سلعی شلده اسلت راه های جلذب جوانلان )دانشلجو( به مسلجد دانشلگاه مورد بررسلی 
قلرار گیلرد و پیشلنهادهایی بلرای مدیریت مؤثر مسلجد ارائه شلود تا بین ایلن دو، تعامل 

و پیونلدی مسلتحکم ایجلاد نمایلد.

7-2. انتخاب هیئت امنای کارآمد مسجد
دانشلگاه ویژگی هایلی دارد. مسلجدی کله در درون دانشلگاه قلرار دارد نیلز ویژگی هلای 
خاص خود را خواهد داشلت و بنابراین اداره مسلجد دانشلگاه همانند اداره سلایر مسلاجد 
نخواهلد بلود. الزمله مدیریت مسلجد دانشلگاه توانایی های خاصی اسلت کله از توان یک 
فلرد و یلا هیئلت امنلای یلک مسلجد معمولی خلارج اسلت. انتخاب هیئلت امنلا از میان 
اعضلای هیئلت علملی متدیّلن، آشلنا بله زملان، توانمنلد بله برقلراری ارتباط بلا جوانان 
و دانشلجویان مؤملن و فهیلم و بانشلاط در کنلار مسلئوالن فرهنگی دانشلگاه در مسلجد 
دانشلگاه ضلروری اسلت. در ایلن زمینله برخلی دیگر از نقلاط قوت ایلن افلراد را می توان 

بله گونه زیلر بیلان کرد:
- عبادت شمرده شدن این نوع فعالیت ها در مسجد؛
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- وجود آمادگی برای انجام خدمات داوطلبانه در مسجد؛
 - جامع نگری در فعالیت های جانبی مسجد؛

 - آگاهی دست اندرکاران مسجد به اصول مدیریت و رهبری؛
 - آگاهی دست اندرکاران مسجد به تغییرات محیطی؛

 - مشارکت دادن اعضا و نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا، ارزیابی و...؛
 - رعایت اصول مشتری مداری؛

7-3. آموزش مداوم هیئت امنا و متولیان مسجد
 یکلی از ابزارهلای مهلم، اسلتفاده از مدیریلت راهبلردی بلرای مسلجد اسلت. بدین علت 
بایلد بلا برنامه هلای آموزشلی اثربخلش، ایلن ملدل بله دسلت اندرکاران املور مسلاجد 

آملوزش داده شلود تلا:
1. میلزان آگاهلی دسلت اندرکاران املور مسلاجد نسلبت به تغییلرات محیطلی و علل آن 

بایلد افزایلش یابد. 
2. تغییلر بنیلادی در نگلرش دسلت اندرکاران املور مسلاجد نسلبت بله جایلگاه دیلن و 
مسلجد در جامعله، بلر اسلاس ملدل هویت دینی مبتنلی بر ایملان و ارتباط آن با توسلعه 

بایلد صلورت گیرد؛
3. بله ایلن باور برسلند که پیش شلرط فعالیت مسلاجد به عنلوان یک سلازمان داوطلبانه، 

پذیلرش مشلارکت اثرگذار مردم و اعضلا در برنامه ریزی و مدیریت آن اسلت.

7-4. احیای ارزش ها و کارکردهای اصلی مساجد
 چشلم انداز مسلاجد در وضلع مطللوب، فعالیلت در یلک جامعله دارای هویلت دینلی 
مبتنلی بلر ایملان اسلت؛ چنیلن مسلجدی دارای کارکلرد یلا هملان رسلالت بله معنای 
عللم مدیریلت » کملک بله تعاللی انسلان ها«  اسلت. مطابلق بلا نظریله سلسلله مراتِب 
نیازهلای مازللو، رسلالت مسلجد کمک به برآورده شلدن » نیاز خودشلکوفایی«  انسلان ها 
یلا »فرانیازهلای«  آنلان اسلت. این نیاز خودشلکوفایی یلا فرانیازهلا در دو بعد قابل بسلط 
می باشلد: در بعلد عبلادی کله یکلی از جنبه هلای بسلیار مهم نیاز خودشلکوفایی اسلت، 



280

مسلاجد بایلد بله »شلکل گیری هویلت دینلی مبتنی بلر ایملان در جامعه«  کملک کنند. 
در بعلد غیرعبلادی، سلایر کارکردهای مسلاجد در طلول تاریخ و در یک نگلرش اجمالی، 

کارکردهلای آموزشلی، فرهنگلی، اجتماعلی، سیاسلی دفاعلی مطرح اسلت.

7-5.انتخاب امام جماعت شایسته

 رهبلری و هدایلت تملام ایلن مراحلل )کله خطیرتریلن فعالیلت اسلت(، بلر عهلده املام 
جماعلت به عنلوان مدیلر ایلن سلازمان داوطلبانله در نقلش » رهبلر سلازمان«  می باشلد. 
بایسلته اسلت کله املام جماعلت در ایلن نقلش بلا کسلب خصوصیلات رهبلری و انجلام 

بهینله ایلن نقلش، ایلن فعالیت هلا را رهبلری کنلد.

7-6. ایجاد ارتباط عاطفی بین خانه و مسجد
 خانلواده به عنلوان نخسلتین کانلون تعلیم وتربیلت، نقلش عملده ای در برقلراری ارتباط 
جلوان بلا مسلاجد دارد. بسلیاری از کارهلای ناپسلند تلا به صلورت علادت درنیایلد در 
اجتملاع انجلام نمی گیرد. پیشلنهاد می شلود بله مناسلبت های مختلف از حضلور توأمان 

دانشلجویان و خانواده هلای آنلان در مسلجد دانشلگاه اسلتقبال شلود.

7-7. ایجاد ارتباط عاطفی بین دانشگاه و مسجد
 دانشلگاه به عنلوان خانله دوم می توانلد پلل ارتباطلی بین جوان و مسلجد باشلد. جوانان 
ملا در ایلن سلن بیشلتر اوقلات خود را بلا محیط دانشلگاه و بلا تملاس و گفتگو با اسلاتید 
می گذراننلد و بدیهلی اسلت کله گفتلار و کردار آنلان تأثیلر بیشلتری دارد؛ از این فرصت 
بایلد اسلتفاده کلرد و تفکیلک ناخواسلته میلان تعلیلم و تربیلت را از بیلن بلرد. مراکلز 
آموزشلی نبایلد تنهلا دغدغه خود را آملوزش و تدریس بداند. متأسلفانه املروزه در مراکز 
آموزشلی، دو مقولله آملوزش و پرورش از یکدیگر جدا شلده و افراد خاصلی خود را موظف 
بله تربیلت دینلی جوانلان می داننلد؛ از ایلن رو هنگامی کله نمازجماعلت اقامه می شلود، 
اسلاتید حضلور کمرنلگ دارنلد. آیا در قبلال تربیت دینی دانشلجویان وظیفله ای ندارند؟ 
اگلر اسلاتید در کنلار دانشلجویان در نمازجماعت حضور یابنلد، قطعاً اثر به مراتب بیشلتر 

از متولیلان فرهنگلی خواهلد بود.
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 از سلوی دیگلر متصدیلان املور فرهنگلی و مسلاجد بایلد رابطله خلود را بلا دانشلجویان 
و اسلاتید تقویلت نماینلد. اگلر در برنامه هلای علملی و پژوهشلی کله دانشلجویان متولی 
برگلزاری آن هسلتند، املام جماعلت و هیئلت امنلای مسلجد در مراسلم شلرکت کنند، 
چله فضلای مناسلبی سلاخته خواهد شلد. از ایلن طریلق می تلوان موانع میان مسلجد و 

دانشلگاه را از پیلِش رو برداشلت و تعلادل میلان طرفیلن برقلرار کرد.

7-8. ایجاد ارتباط عاطفی بین مسجد و جوان
 الزم اسلت کانلون مذهبلی را به صلورت جلذاب عرضله نملود و فضلای صمیملی و 
خوشلایندی را فراهلم کلرد و در کنلار هدایلت، بلر همدلی تأکیلد ورزید. بلرای توفیق در 
ارتبلاِط بیلن مسلجد و جلوان بایلد بله همدلی برسلیم که ایلن املر نیازمند چند مسلئله 
اسلت: 1. درك جلوان؛ 2. انعطاف پذیلری؛ 3. جوان گرایلی؛ در ایلن رابطله الزم اسلت تلا 
تحوللی در سیسلتم مدیریتلی مسلاجد بله  وقلوع پیوندد و فرهنلگ جوان گرایلی در اداره 
مسلاجد نهادینله گلردد و جوانلان در کنار سلالمندان در هیئلت امنای مسلاجد راه یابند.

7-9. زیباسازی مساجد

7-10. فعال و تجهیزکردن مساجد

7-11. بهبود شیوه های پیام رسانی دینی

 بهتلر اسلت مبلّغلان دینلی با اتخلاذ روش ابتلکاری، خود مجاللس را به صورت پرسلش و 
پاسلخ و هدایت غیرمسلتقیم برگلزار نمایند.

7-12. عمل گرایی
 در شلرایطی کله جلوان بله الگوگرایلی همانندسلازی توجله خلاص دارد، بایلد رویکلرد 
تلازه ای بله ایلن مقولله ارزشلمند صلورت گیلرد و الگوهایلی متناسلب با فرهنلگ دینی 
بله شلکل جلوان معرفلی گلردد و در دو بخلش سلخت افزار و نرم افلزار، شلکل و محتوای 
مسلاجد تغییلر اساسلی بله  وجلود آیلد تلا در تعاملل جلوان و مسلاجد شلاهد خیزشلی 
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باشلیم. همه جانبله 

7-13. پاسخگویی به پرسش های دینی جوانان

7-14. پیوند مسجد با زندگی جوان

 پیشلنهاد می شلود در مسلجد سلتاد رفلع مشلکالت جوانلان تأسلیس گلردد و متولیان 
مسلجد در سلاماندهی و رفلع مشلکالت جوانلان مشلارکت نمایند«.1

1. مسعود منشی زاده نایین، مسجد دانشگاه، کارکردها، چالش هاو راهکارها، ص102-95.
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نقش مسجد
قبلل از ورود بله بحلث بایلد اذعلان کنیلم کله مسلجد تنهلا جایلی اسلت کله بله همله 
ملردم تعلّلق دارد و ماللک واقعلی آن خداونلد اسلت. حضرت املام صلادق  در این باره 
می فرمایلد: » المسلاجد النهلا بیلوت اهلل فلی االرض« 1 همانلا مسلاجد خانه هلای خلدا در 
روی زمیلن هسلتند. بنابرایلن نبایلد تصلّور کلرد کله می توان نوعلی مالکیت شلخصی یا 
جناحلی بلر آن اعملال نملود. وجلود مسلجد در هلر محلله باید نملاد وفاق و همبسلتگی 
بیلن تماملی اهاللی منطقله باشلد. ایلن کانون مقلدس بایلد نقطه ثقلل ایجلاد همگرایی 
بیلن اقلوام، نژادهلا و زبان هلای مختللف باشلد کله اگلر ایلن عاملل وحدت آفریلن در آن 
رعایلت شلود، نتیجله ای کله حاصل خواهلد شلد، افزایش حس دوسلتی و موّدت اسلت؛ 
بنابرایلن اگلر ایلن کارکرد مسلاجد محقَّق شلود، شلاهد افزایش اسلتقبال ملردم از آن ها 

بود. خواهیلم 
بحثلی کله در ایلن بخلش بلا عنلوان » نقلش مسلجد« ، ملورد  نظلر ماسلت، تنهلا فضلای 
فیزیکلی و سلخت افزاری مسلجد نیسلت؛ بلکله به معنایی گسلترده، شلامل تملام عناصر 

1. محمدبن الحسن حرعاملی، وسائل الشیعه، ج3، ص485.
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و اجلزای فّعلال در مسلجد اسلت کله در ایلن املر مهلم اثربخش هسلتند و نقش اساسلی 
دارنلد. مهم تریلن عواملل مؤثلر در ایلن موضلوع شلامل ملوارد زیر اسلت:

محیط فیزیکی مساجد و حوزه سخت افزاری آن؛ �
محیط فعالیت ها و برنامه ها و مراسم اجرایی آن؛ �
محیط انسانی و افراد فعال در آن.  �

ایلن سله عنصلر اساسلی بله مفهوم علام، نقلش و وظیفله مسلجد را در ارتباط بلا افزایش 
جلذب و اسلتقبال از آن تبییلن می کند. در فضای فیزیکی و سلاخت مسلاجد، عناصر زیر 
در جلذب یلا رویگردانلی مخاطبلان مسلجد مؤثر هسلتند و الزم اسلت در تعییلن مکان و 

انتخلاب محلل احداث مسلجد در اولویلت انتخاب قلرار گیرند:

1. محیط فیزیکی مساجد و حوزه سخت افزاری آن
 در ایلن بحلث تنهلا عناویلن و محورهای اصلی و مهلم مرتبط با فضلای فیزیکی و معنوی 

مسلاجد و نیز حوزه سلخت افزاری آن ارائه خواهد شلد:1

1-1. موقعیت جغرافیایی محل احداث مساجد
1-1-1. قرار داشتن مسجد در مسیرهای سهل الوصول

قلرار داشلتن مسلجد در شلاهراه های مواصالتلی روسلتا یا شلهر که دسترسلی بله آن ها 
آسلان اسلت، زمینه سلاز افزایلش مخاطبلان در آن هلا خواهلد بلود. یکلی از سلنت های 
کهن ایرانیان احداث مسلاجد در مرکز روسلتا و شلهرها بوده اسلت، به طوری که مسلجد 
را محلور قلرار می دادنلد و دیگلر مراکلز خدماتلی روسلتا یلا شلهر نهایتلاً بله آن ختلم 
می شلد. حتلی در مواقع زیادی مشلاهده شلده اسلت کله محل اتصلال راه هلای ارتباطی 
و نقطله اتّصلال سلایر راه هلا حیاط مسلجد شلکل بلود و اهالی مجبلور بودند، خواسلته یا 
ناخواسلته، حدأقلل روزی یلک یلا چند بار به حیاط مسلجد ورود داشلته باشلند و این امر 
زمینه سلاز اُنلس و خوگرفتلن آن هلا بلا فضای معنوی مسلجد می شلده اسلت. گسلترش 
فضلای مسلکونی روسلتایی یلا شلهری از مرکلز مسلجد شلروع می شلد و همانند شلعاِع 

1. در ایلن مبحلث، جهلت جلوگیلری از اطالله کالم و نیلز بلا توجله به گسلتردگی مطالب و تنلوع موضوعات در بندهلای 2 و 3، تنها بنلد 1 مورد 
بررسلی قلرار می گیرد.
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دایلره ای بله دیگلر نقلاط ادامله پیلدا می کلرد. ایلن موضلوع در گذشلته دارای اهمیلت 
فوق العلاده ای بلوده اسلت؛ وللی متأسلفانه املروزه کمتلر بله آن توجه می شلود و بیشلتر 
مسلجدها مهجلور می ماننلد و در حاشلیه شلهرها و روسلتاها قلرار می گیرنلد. متاسلفانه 
املروزه بیشلتر متولیلان و بانیلان سلاخت مسلجد، صرفاً به دنبلال مکان های بی اسلتفاده 
یلا رایلگان هسلتند. مسلجد می توانلد در صورت احلداث، بیشلترین فضاسلازی معنوی و 
حضلور فیزیکلی در میلان فضاهلای روسلتایی یا شلهری را داشلته باشلد. از نلکات مثبت 
دیگلر در ایلن خصلوص، شلکل گیری محل هلای برقلراری ارتبلاط و دوسلتی گروه هلای 
همسلاالن در ایلن میادیلن و نقلاط بااهمیلت روسلتایی و شلهری اسلت کله بله دلیلل 
نزدیکلی ایلن محل هلا بلا مسلجد، ناخواسلته پیونلد تنگاتنگی بلا آن در طی زمان شلکل 

می گیلرد.
1-1-2. وجود مسجد در محله های پُرتراکم

در تماملی روسلتاها و شلهرها و بخش هلا معملوالً محل هایلی وجلود دارد کله از نظلر 
جمعیتلی تراکلم نسلبی بیشلتری از بقیله جاهلا دارند. بلا اولویت قلراردادن ایلن محل ها 
بلرای سلاخت مسلجد، تعداد کسلانی کله از این مسلاجد بهره منلد خواهند شلد، افزایش 
بیشلتری نسلبت بله بقیله محل ها خواهد داشلت. احداث مسلاجد در مناطقی که بیشلتر 
به صلورت خانه-بلاغ بلوده اسلت و فاصلله سلاختمان های مسلکونی آن از هم بسلیار زیاد 
اسلت، موجب می شلود که مسلاجد کم مخاطب باشلند. در صلورت رعایلت اولویت موارد 

ذکرشلده، احلداث مسلجد از نلوع » مسلجد محله«  در این مناطق مناسلب اسلت.
1-1-3. ساخت مسجد در محیط های سالم شهری

 در محل هایلی کله اهاللی آن از حسلن شلهرت برخوردارنلد، باعلث جذب جوانلان به آن 
می شلود و سلاخت مسلجد در محله هایلی کله از نظلر فرهنگلی و اجتماعلی و مذهبلی، 
سلاکنان آن دچلار مشلکل و آسلیب های اجتماعلی هسلتند، زمینله دفلع و رویگردانلی 
مخاطبلان را فراهلم می سلازد. در تعییلن موقعیلت جغرافیایی برای سلاخت مسلجد باید 
دقلت شلود تلا عوامل منفلی و مشکل سلاز در آن ایفلای نقش نکننلد. آنچه در این راسلتا 
مهلم اسلت، حفلظ وضعیلت موجلود و تلداوم حضلور فعلاالن در مسلجد اسلت و جلذب 

دیگلران و ایجلاد مخاطبلان جدیلد در درجله بعلدی اهمیت قلرار دارد.
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1-1-4. درنظرگرفتن وضعیت ترافیک شهری در ساخت مسجد

در تعییلن بُعلد ملکان برای سلاخت مسلجد بایلد وضعیلت ترافیک نیلز مورد توجله قرار 
گیلرد. )به خصلوص در مراکلز پلر رفت وآمد شلهرهای بزرگ( املروزه نبلود عنایت جدی 
به این معضل شلهری در هنگام سلاخت مسلجد، مشلکالت فراوانی را در هنگام برگزاری 
مراسلم در مسلاجد بله  وجلود ملی آورد. بلا توجله به گسلترش روزافلزون وسلایل نقلیه و 
نبلود توجله جلدی بله ایلن مشلکل شلهری، ایلن معضلل می توانلد در جلذب و حضلور 
مخاطبلان تأثیلر نامطلوبلی بگذارد؛ بنابراین الزم اسلت، در هنگام طراحی و ساخت وسلاز 

مسلاجد، ضملن توجله به ایلن مسلئله راهلکاری اصولی بلرای آن درنظرگرفته شلود. 
1-1-5. ساخت مسجد در کنار مراکز ارتباطی و رسانه ای

غاللب مسلاجد بله دلیلل نبود پشلتیبانی مالی از سلوی دولت با مشلکل کمبلود امکاناتی 
ماننلد رایانله مواجه انلد. از سلوی دیگلر بیشلتر ملردم نیلز تلوان حمایلت ماللی چندانی 
بلرای تهیله امکانلات مسلاجد ندارند؛ بنابراین شایسلته اسلت مسلاجد با هلدف بهره مند 
شلدن از رایانله و دیگلر امکانات و تجهیزات ملدرن ارتباطی روز، حدأقلل در کنار مراکزی 

قلرار گیرنلد کله بتوان بلا برنامه ریلزی مناسلب از امکانات آن ها اسلتفاده بهینله نمود.
1-1-6. احداث مساجد جدید در کنار مراکز مهم فرهنگی، آموزشی، ورزشی

با توجه بلله اینکه در گللذشته مسللاجد نقش محللوری در شهلرسللازی و شکل گیری 
روسلتاها داشلته اند و املروزه ایلن نقش هلا کمرنگ شلده اسلت و کمتر به ایلن اصل مهم 
در جلذب مخاطبلان به مسلجد توجه می شلود، شایسلته اسلت در تعیین ملکان فیزیکی 
بلرای احلداث مسلاجد، مجلاورت با مراکلز مهلم فرهنگی، آموزشلی، تفریحی و ورزشلی 
در اولویلت قلرار گیلرد؛ زیرا املر در افزایش جذب مخاطبلان، به ویژه نوجوانلان و جوانان، 
بله مسلجد مؤثر خواهلد بود. احللداث مسجللد در کنار ملدارس، دانشلگاه،  مجتمع های 
فرهنگلی و زیارتلی می توانلد نقیصله محلور قلرار نگرفتلن مسلجد را در دوران فعللی تلا 

انلدازه ای جبلران کند.

1-2. امکانات و تجهیزات مساجد
یکلی از عواملل مهلم در جلذب مخاطبلان، به ویلژه جوانلان به مسلاجد، وجلود امکانات و 
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تجهیلزات اسلت. در صورتلی کله امکانلات زیلر در مسلاجد و یا حاشلیه آن وجود داشلته 
باشلد، زمینله افزایلش مخاطبلان فراهم خواهد شلد:

1-2-1. تعبیه » صندوق صاله«  در مساجد

یکلی از اقداملات بسلیار خلوب کله در راسلتای تکریلم نمازگلزاران و بهداشلت مسلاجد 
می تلوان انجلام داد، تعبیله صندوقچه هایلی بله نام » صنلدوق صاله«  در فضای شبسلتان 
و یلا مکان های مناسلب دیگر در سلطح مسلجد اسلت. این صنلدوق حاوی سلجاده، مهر، 
تسلبیح، عطلر، شلانه، آینله، ادعیله مشلهور و سلمباده کوچلک بلرای تمیلز کلردن مهر 
اسلت. ازآنجاکله70 تلا 80درصلد نمازگلزاران مسلجد کسلانی هسلتند که حدأقل سله 
وعلده در هفتله در نمازجماعلت شلرکت می کننلد، مدیریلت مسلجد ایلن صندوقچه ها 
را تهیله می کنلد و کلیلدش را در اختیلار آن هلا قلرار می دهلد و یلک کلید نیلز در اختیار 
خلادم مسلجد قلرار می گیلرد. ایلن صندوقچه هلا صنلدوق شلخصی نمازگلزاران، بله 
معنلای آنچله در علرف جامعله رایلج اسلت، نیسلت؛ بلکله فقلط وسلایل مرتبلط بلا نماز 
در آن قلرار می گیلرد. هلدف از دادن کلیلد بله خلادم مسلجد نیلز ایلن اسلت کله اوالً : 
ایلن صندوقچه هلا جنبله شلخصی پیلدا  نکننلد؛ ثانیلاً خادم مسلجد بعلد از مدتلی تمام 
سلجاده ها را بلرای نظافلت بله خشلکویی بدهلد؛ ثالثلاً: در عیدها و جشلن ها، بسلته های 
کوچلک شلیرینی و شلکالت توسلط خلادم در داخلل تماملی صندوقچه هلا قرارگیلرد تا 
نمازگلزاران بلرای خانواده هایشلان ببرنلد و رابعلاً دعوتنامله مراسلم، جزوه هلا، متن های 
تبلیغاتلی و اطالعیه هلا بلرای ارتباط و تعامل بیشلتر بلا نمازگزاران در داخل آن گذاشلته 
شلود )شلاید بعضلی از نمازگلزاران به دلیل مشلکالت نتوانند چنلد روزی در نمازجماعت 
شلرکت کننلد؛ للذا از طریلق ایلن صندوقچه هلا و اطالع رسلانی صورت گرفته شلده، در 

جریلان رونلد اجلرای برنامه هلای مسلجد قلرار می گیرنلد(.
1-2-2. تنّوع بخشی به امکانات مسجد

مسلجد در آغاز شلکل گیری در زمان رسلول گرامی اسلالمی   فقط شبسلتان داشت؛ 
املا به ملرور زملان بلا کارکردهای جدیلدی روبرو شلد؛ زیرا مسلائل و نیازهلای جامعه آن 
زملان روزبله روز در حلال گسلترش و توسلعه بود. بر اسلاس ایلن نیازها در حاشلیه و بطن 
ایلن فضلای آسلمانی امکانلات جدیلدی بله  وجلود آملد. املروزه با توجله به گسلتردگی 
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عللوم و فنلون، دانلش و آگاهی هلای بشلر، ایجاد این امکانات در حاشلیه مسلاجد بسلیار 
ضلروری و مفید اسلت.

1-2-3. ایجاد امکانات فرهنگی و ورزشی در محدوده مسجد

گسلتردگی فعالیت هلا و امکانلات مسلاجد از نقلاط قلوت آن هاسلت. روحیلات و نیازهای 
نوجوانلان و جوانلان با فضای سلنتی مسلاجد که فقلط مکانی برای برپایلی نمازجماعت و 
مراسلم دینلی اسلت، تفلاوت دارد. با توجه بله ابزارها و شلیوه های نوین فرهنگلی، امروزه 
مسلاجد بلدون امکانلات و فعالیت هلای گوناگلون و حساب شلده، قلادر به رقابت با سلایر 
مراکلز و ابزار هلای به ظاهرفرهنگلی نخواهنلد بود. با توجله به روحیات و فضلای فرهنگی 

جامعله، مسلجد بلرای جللب نوجوانان و جوانلان باید دو نوع امکانات داشلته باشلد:
اللف( امکانلات فرهنگی: کانلون فرهنگی، روزنامه هلا و مجالت، کامپیوتلر، کتابخانه،  �

بانلک سلی دی و ویدئوکللوپ از امکانلات فرهنگلی مسلجد هسلتند کله بلا مدیریت 
صحیلح می توانلد بلرای مسلجد درآملدزا نیز باشلد.

ب( امکانلات ورزشلی: » امکانلات ورزشلی مثلل تلوپ و دروازه فوتبلال، میلز تنیلس،  �
راکلت بدمینتلون، فوتبال دسلتی، توپ و تلور والیبال؛ اگر در محدوده مسلجد مکانی 
بلرای ورزش جوانلان در نظلر گرفته شلود یلا با برنامه ریلزی و هماهنگلی هیئت امنا، 
جوانان مسلجد امکان اسلتفاده از امکانات ورزشلی در سلطح شلهر را با تخفیف ویژه 

داشلته باشند، بسلیار خوب است«.1
1-2-4. پاسداشت و گرامیداشت پیرخادمان مسجد

یکلی از راه هلای ایجلاد انگیلزش در توجله ویلژه بله مسلاجد در بیلن آحلاد جامعله و نیز 
الگودهلی بله جوانلان، پاسداشلت و گرامیداشلت گذشلتگان و پیرخادمانلی اسلت که در 
حوزه هلای مختللف مسلجد )خلادم، بانلی، واقلف، هیئلت اُمنلا، املام جماعلت( زحمات 
زیادی را متحّمل شلده اند و سلالیان سلال برای روشلن نگهداشلتن چراغ مسلجد زحمت 
کشلیده اند و اکنلون در قیلد حیلات نیسلتند. نکوداشلت این عزیلزان در خالل و حاشلیه 
برنامه هلا و مراسلمی کله بلرای شلهادت و وفات ائمله اطهلار  برگزار می شلود، همراه 
بلا دعلوت رسلمی از بازمانلدگان آن هلا، این مسلئله را به اذهلان جامعه یلادآوری می کند 

 1. محسن محمدی، مجله مسجد، » راهکارهای مشارکت جوانان...« ، ش89، ص14.
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کله اهاللی مسلجد هیلچ گاه گذشلتگان را فراملوش نمی کننلد و هملواره در راسلتای 
حدیلث »اَلیَْشلُکُر اهللَ َملنْ اَلیَْشلُکُر النَّلاَس« 1 عملل می کننلد. ایلن حرکلت زمینه سلاز 
نگرشلی نویلن در بیلن ملردم بلرای توجه ویلژه به مسلجد و قدرشناسلی از تلالش اهالی 

آن خواهد شلد.
1-2-5. غنی سازی کتابخانه مسجد با توجه به مراکز همجوار

در خصلوص بحلث تقویلت و غنی سلازی کتابخانله مسلجد بله کتاب هلا و منابلع جدید و 
تازه نشلریافته، ایلن نکتله مهلم بایلد مّدنظر قلرار بگیرد کله کتاب ها بلا توجه به نلوع نیاز 
فضاهلای فرهنگلی، آموزشلی و علملی همجوار مسلجد تهیه گلردد. اگر بیشلتر فضاهای 
موجلود را مدارس تشلکیل می دهند، کتاب های درسلی، کمک درسلی و جلزوات کنکور، 
اگلر غلبله ایلن فضلا بلا حلوزه علمیله اسلت، کتاب هلای مرتبط بلا ملدارس دینلی و اگر 
فضلای موجلود دانشلگاه و مراکلز آموزش عالی اسلت، کتاب های دانشلگاهی تهیه شلود. 

1-3. نوع فعالیت و خدمات مسجد
نلوع فعالیلت و خدماتلی کله در مسلاجد ارائه می شلود، در جلذب مخاطبلان، به خصوص 
جوانان، به مسلاجد مؤثر اسلت. در یک نظرسلنجی، بیشلتر جوانان اهل مسلجد جلسلات 
دعلا را کله توسلط مداحلان اهل بیلت  برگلزار می شلود، مهم ترین عاملل جذب خود 
دانسلته بودنلد. البتله عواملل دیگری چلون کتابخانه و بانک سلی دی، برگزاری جشلن و 
فعالیت هلای فرهنگی-مذهبلی، وجلود کالس های آموزشلی و عقیدتی نیلز در رتبه های 
بعلدی جلای دارنلد و همچنیلن مؤلّفه هایلی همچلون گفتملان سیاسلی، برگلزاری نماز 
وحلدت ملدارس در مسلاجد و وجلود امکانات ورزشلی را نیلز می توان از عواملل اثربخش 

در جلذب جوانلان به شلمار آورد.

1-4. ایجاد امکانات رفاهی برای منابع انسانی مسجد
ایجلاد امکانلات رفاهی و پشلتیبانی )بیمله درمانی و بیمه عمر و بازنشسلتگی( برای منابع 

1. فقیه، ج4، ص380؛ روضه  المتقین، ج13، ص21؛ مستدرك  الوسائل، ج11، ص542.

 روضله ملن الفلاظ رسلول اهلل  : ال یشلکر اهلل ملن الیشلکر الّناس. از سلخنان پیامبلر اکرم   : شلکر خدا را بجا نیاورده اسلت آنکله از مردم 
)در قبال انعامشلان( تشلکر نکند.
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انسلانی فعلال مسلجد موجلب خواهد شلد کله آن ها بلا دلگرمی بیشلتری انجلام وظیفه 
کننلد و خدملات بیشلتر و بهتلری را به مخاطبان و نمازگلزاران ارائه دهند. این امر سلبب 
خواهلد شلد، درصلد رضایلت و در نهایت افزایلش حضور عامه ملردم، به ویلژه جوانان، در 

مسلجد بیشلتر شود.

1-5. داشتن امکانات و مکان های تفریحی و سرگرمی
مسلاجد فعلال بایلد بلا هدف تشلویق و ترغیلب نمازگلزاران نوجلوان و جلوان، اردوگاه ها 
و مکان هلای تفریحلی را بلرای اسلتفاده آنلان مهیلا نماینلد تا در زملان فراغلت بتوانند با 
برنامه ریلزی منسلجم و منظلم، زمینله ترغیلب نوجوانلان و جوانلان را بله افزایش حضور 

در مسلاجد فراهم سلازند.

1-6. نصب تصاویر چهره های خدمتگزار در مسجد
 نصلب قاب عکلس چهره هلا و خادملان و پیرخادمان مسلجد، از زمان های دور تلا به امروز، 
در جلای مناسلب هملراه بلا درخواسلت ذکلر صلوات بلرای شلادی روح آنلان و همچنین 
تصویلر چهره هلای مانلدگار و برجسلته محل کله در زمینه های مختلف علملی، فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشلی دارای برجسلتگی هسلتند، در مکان مناسلب مسلجد، زمینه ترغیب 

و تشلویق دیگلر نمازگلزاران، به خصلوص جوانان، رابه مسلجد فراهم می سلازد.

1-7. ایجاد مراکز فرهنگی برای جوانان در کنار مسجد
وجلود مراکلز فرهنگلی و امکانلات جانبلی که بلرای جوانلان جذابیلت خاصلی دارند، در 
کنلار مسلاجد، یکلی دیگلر از روش هلای جلذب آن هلا بله مسلجد و آشلنا کردنشلان بلا 
محیلط مسلجد و اهل مسلجد اسلت؛ زیلرا جوانلان دارای سللیقه های مختلف هسلتند و 

همله را نمی تلوان تنهلا از یلک راه جلذب و یلا بلا مسلجد آشلنا کرد.

1-8. ایجاد کارگاه نماز در کنار مسجد جهت آموزش جوانان
ایجلاد محللی در کنلار مسلجد جهلت آملوزش نملاز بلا عنلوان » کارگاه  نماز«  کله در آن 
امکانلات فیزیکلی الزم از جملله محلراب، قبلله، نوارهلای تنظیلم صف هلا و وضوخانله 



291  فصل سوم: عوامل مؤثر در جذب جوانان به مسجد

گنجانیلده شلده اسلت، می توانلد در جلذب جوانلان مؤثلر باشلد.

1-9. برگزاری مراسم تجلیل و تقدیر از فعاالن حوزه مسجد
ایجلاد سلازوکار مناسلب بلرای برگلزاری سلاالنه و یلا فصللی تجلیلل و تقدیلر از فّعلاالن 
حلوزه مسلجد )امام جماعلت، هیئت امنلا، نمازگزاران، بانلی، واقف، خادم، نویسلندگان، 
محققلان( بلا رویکلرد و توجله ویلژه بله جوانلان بلا هلدف الگودهلی بله دیگلران جهلت 

پرداختلن بله موضلوع مسلجد می توانلد بسلیار موثلر و مفید باشلد.

1-10. تشکیل و تقویت کتابخانه مجهز در مسجد
تشلکیل و تقویلت کتابخانه مناسلب برای مسلجد و در اختیار داشلتن کتاب هلای مفید و 
متنوع یکی دیگر از روش های جذب جوانان به مسلجد اسلت. برای جذب بیشلتر جوانان 
بله کتابخانله مسلجد می تلوان بله برگلزاری مسلابقاتی چلون کتا بخوانی، قصه نویسلی و 

خالصه نویسلی کتاب اقلدام کرد.

1-11. سـاخت و اداره درمانـگاه، فروشـگاه تعاونـی و صنـدوق قرض الحسـنه از سـوی 
مسجد

ایجلاد امکانلات جانبی ماننلد درمانگاه، کتابخانه، فروشلگاه و صندوق های قرض الحسلنه 
و ارائله خدملات از سلوی مسلجد، بلا هلدف افزایلش زمینه هلای ارتبلاط ملردم بلا آن و 
افزایلش جاذبله مسلاجد می توانلد انجلام گیلرد. در ایلن املور بلا به کارگیلری جوانلان 

مسلجدی می تلوان گام هلای مؤثرتلری برداشلت.

1-12. همکاری و هماهنگی با مراکز فرهنگی، آموزشی و هنری
هماهنگلی بلا مؤسسلات و مراکلز فرهنگی، آموزشلی و هنلری جهت برگزاری بخشلی از 
کالس هلای آموزشلی در مسلاجد می توانلد بر تعلّدد و تنلوع فعالیت هلا و در نتیجه میزان 

جاذبه هلای مسلجد، به ویلژه بلرای جوانلان بیفزاید. 
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فضای تربیتی مسجد
فضلای معنلوی مسلجد و تأثیلر شلگرف آن در شلخصّیت انسلان ها، آن را بله یلک کانون 
اثربخلش در هویت یابلی جوانلان تبدیلل کلرده اسلت. دوران جوانلی » فصلل شلورانگیز 
زندگلی، شلکوفایی اسلتعدادها و سلازندگی ابعلاد گوناگلون شلخصیت انسلان اسلت؛ به 
عبلارت دیگلر ایلن برهله از زندگلی را مرحلله شلکل گیری تاروپلود شلخصیت انسلان 
دانسلته اند. در ایلن مرحلله از زندگلی اسلت کله بلرای اسلتحکام شلخصیت نوجلوان و 
جلوان، به عنلوان سلرمایه های کشلور، ایجلاد عالقله و روابط مسلتحکم با فضلای معنوی 

مسلاجد، ضلرورت می یابلد«. 1
 محیلط معنلوی مسلاجد، بله دلیل اینکله برنامه هلای جلاری در آن جنبه تربیتلی دارد، 

بایلد دارای شلرایط زیر باشلد:
1. اولویلت داشلتن بُعلد عبلادی نسلبت بله دیگر ابعلاد؛ )بلا عنایت بله اینکله اصلی ترین 

کارکلرد مسلجد، کارکلرد عبلادی اسلت و دیگلر کارکردهلا جنبه فرعلی دارند(
2. درنظرگرفتلن نیازهلا و خواسلته های معنوی و تربیتی تمام اقشلار و طبقات مسلجدی، 

 1. مجله مسجد، » مسجد، از گذشته برای آینده« ، ش73، ص22.
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به خصلوص قشلر جوان؛
3. هم راستا و هماهنگ بودن با رشد کمال جویانه مخاطبان؛

4. داشلتن نقلش تعیین کننلده و اثربخلش در تعلادل روحلی و روانلی مخاطبلان، به ویژه 
نان؛ جوا

5. فراهلم کلردن زمینله بلروز و شلکوفایی خالقیلت و اسلتعدادهای بالقلوه مخاطبان در 
مسلیر رشلد و کمال؛

6. تقویت  کردن عواطف و احساسات مثبت مخاطبان در کنار آگاهی بخشی به آن ها؛
7. فراهم آوردن فرصت های مناسب برای فکرکردن و اندیشیدن مخاطبان؛

8. برنامه ریزی های عقالنی و خردمندانه؛
9. داشتن جنبه سازندگی و تکامل بخشی به شخصیت مخاطبان؛

10. روزآمدی و تازگی )طراحی بر اساس اقتضائات زمانی(؛
11.الگوسازی و الگودهی به مخاطبان؛

12. درنظرگرفتن تمام ابعاد و اضالع وجودی مخاطبان؛
13. درنظرگرفتن خواسته های روحی و روانی مخاطبان؛
14. مطابقت با نیازهای ضروری و اولویت دار مخاطبان؛

15. جامع االطراف بودن؛
16.سازمان یافتگی و انسجام؛

17. درنظرگرفتن جنبه کاربردی و عملی برنامه ها؛
18. داشتن کارکرد تکمیلی و جبرانی؛

19. برخورداری از اثرگذاری الزم؛
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روش های اجرایی مشترك بین مسجد و مدرسه
از مهم تریلن روش هلای عمللی در پیونلد دانش آملوزان جلوان ملدارس بلا نمازجماعت و 
مسلاجد، در وهلله نخسلت ایجاد پیونلد و برقراری تعامل و ارتباط بین مسلجد و مدرسله 
و در وهلله بعلد برگلزاری برنامه هلای مشلترك در مناسلبت های مختللف اسلت. در ایلن 
خصلوص، بلرای ایجلاد تعاملل مؤثلر بیلن مسلجد و مدرسله می تلوان برنامه هلای زیر را 

ملورد توجه قلرار داد:

1. استفاده از دانش آموزان با عنوان خادمان افتخاری مسجد
مسلاجد ترتیبلی اتخلاد کننلد کله از دانش آموزان ملدارس همجلوار با عنلوان » خادمان 
افتخلاری مسلجد«  بهلره جوینلد و در مناسلبت های مختللف، از جملله در ایلام دهله 
نکوداشلت و بهداشلت مسلاجد که هر سلاله در ده روز آخر ماه شلعبان در سلطح مسلاجد 
کشلور برگلزار می شلود، از آن هلا اسلتفاده نماینلد. همچنیلن در دیگلر ایّلام تعطیلل یلا 
روزهلای جمعله و عصر پنجشلنبه از وجلود این عزیزان بهلره بگیرند. در ایلن ارتباط الزم 
اسلت مسلاجد بلا همکاری ملدارس از ابزارهای انگیزشلی و تشلویقی بلرای دانش آموزان 
اسلتفاده کنند. در ضمن بایسلته اسلت که مسلئوالن مدرسله نیز با هدف تعمیم و تحکیم 
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بعضلی از برنامه هلای مرتبلط بلا مسلجد، آن دسلته از فعالیت هایلی را کله جنبله فراگیلر 
دارد، در داخلل مدرسله اجلرا نماینلد. یکلی از ایلن برنامه ها انجام مراسلم عطرافشلانی و 
غبارروبلی و تنظیلف نمازخانه هلای مدرسله در ایّلام دهه آخر ماه شلعبان المعظم اسلت. 
برنامه هلای فلراوان دیگلری نیلز هسلتند کله تلوان عمللی کلردن چنیلن هدف هایلی را 

رند. دا

2. ایجاد خوابگاه شبانه روزی دانش آموزی یا دانشجویی در جوار مسجد
هیئلت اُمنلای مسلاجد بلا شناسلایی مکان هلای مناسلب جهلت راه انلدازی خوابلگاه 
شلبانه روزی دانش آملوزی یلا دانشلجویی و یلا مسلکن معلملان و دبیلراِن مسلجدی، 
می تواننلد ضملن کمک بله آنان در تأمین مسلکن، از وجلود دانش آموزان یا دانشلجویان 
و معلملان جلوان در املور مربوط به مسلاجد اسلتفاده کننلد. مسلئوالن آموزش وپرورش 
نیلز بایسلته اسلت، در هنگام سلاخت مدرسله مکانلی را انتخلاب کنند کله در آن منطقه 
مسلجد محلوِر فعالیت هلای آموزشلی و تربیتلی  باشلد. نزدیک بودن مدرسله به مسلجد 

می توانلد در ایجلاد انلس و جاذبله بیلن جوانلان مدرسله بلا مسلجد مؤثر باشلد.

3. دعوت از مدارس برای میزبانی جشن های مذهبی
مسلاجد می تواننلد در طلول سلال بلا یلک برنامه ریلزی منظلم، ملدارس همجلوار را 
بله عنلوان میزبلان یلا میهملان جشلن های مذهبلی و مناسلبتی تعییلن کننلد. فرضلاً 
مسلئولیت برگلزاری جشلن نیمله  شلعبان را بله یلک مدرسله به عنلوان میزبلان واگلذار 
نماینلد و مدیریلت این مدرسله بلا همکاری مسلجد و به صورت مشلترك از دیگر مدارس 
همجلوار بلرای شلرکت در ایلن مراسلم دعوت بله عملل آورد و این حرکت در طول سلال 
بله صلورت چرخشلی به دیگلر ملدارس واگذار شلود. ایلن روش دارای مزایای زیر اسلت:

اللف( رغبلت دانش آملوزان ملدارس برای مشلاهده و شلرکت در برنامه هلای اجرایی  �
همکالسلی ها یلا هم مدرسله ای ها و یلا همنوعلان خود؛

ب( تنوع بخشلی بله برنامه هلای اجرایلی بلا توجه بله وجلود سللیقه هایی مختلف در  �
بیلن دانش آملوزان گوناگون؛
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ج( شخصّیت دادن به جوانان دانش آموز؛ �
د( مشارکت فعال دانش آموزان در طراحی و اجرای برنامه ها. �

4. شرکت دانش آموزان در نمازجماعت مسجِد محل به صورت دوره ای
مسلئوالن ملدارِس نزدیلک بله مسلجد محلل دانش آملوزان جلوان را در فواصلل زمانلی 
خلاص )هفتگلی یا ماهانه( و در مناسلبت های مختللف به نمازجماعت مسلجد ببرند. این 
کار می توانلد بله آشناسلازی و اُنلس بیشلتر دانش آموزان با مسلجد مؤثر باشلد. در هنگام 
حضلور دانش آملوزان در مسلجد، مسلئوالن مسلجد می تواننلد از آنلان با یک شلاخه گل 
یلا شلکالت و شلیرینی پذیرایلی کننلد و با انجام سلخنرانی کوتلاه همراه بلا تمثیل و طنز 

و حکایت هلای جلذاب، بلر شلیرینی خاطرات جوانلان از مسلجد بیفزایند.

5. برپایی نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان در مسجد
دانش آموزانلی کله در مقطلع سلّنی جوانی قلرار دارند، عالقله زیادی به نشلان دادن خود 
و سللیقه و هنرشلان بله دیگلران دارند. مسلئوالن مسلاجد می توانند با بهره گیلری از این 
فضلای معنلوی و مقلدس بهتریلن فضلا را بلرای شلکوفایی اسلتعدادهای دانش آملوزان 
فراهلم کننلد. آثلار هنلری دانش آملوزان ماننلد نقاشلی، عکاسلی، خطاطلی، طراحلی، 
نشلریه دیلواری، شلعر، قصله، خاطلره و نمایلش هلای هنلری در مناسلبت های مختلف 
و برنامه هلای متنوعلی کله مسلاجد دارنلد، می توانلد به راحتلی در معلرض نمایلش قلرار 
گیرنلد. ایلن املر هلم بله فّعال ترشلدن و غنی سلازی برنامه های مسلاجد کملک می کند 

و هلم زمینله بلروز اسلتعدادهای بالقلوه دانش آملوزان را فراهلم می سلازد.

6. معرفی رابط فرهنگی مدرسه به مسجد
مدیلران ملدارس می تواننلد از میلان دانش آملوزان افلرادی را بلا عنلوان رابلط فرهنگلی 
تعییلن و بله مسلجد محلل معرفی کننلد تا مسلئولیت اطالع رسلانی برنامه های مسلاجد 
را بله دانش آملوزان بلر عهلده داشلته باشلند. دانش آموزانلی بایلد بلرای ایلن کار انتخاب 

شلوند که: 
الف( از حسن شهرت در مدرسه و میان همکالسی های خود برخوردار باشند. �
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ب( از نمرات درسی باالیی برخوردار و از شاگردان ممتاز مدرسه باشند. �
ج( وقت کافی و عالقه الزم برای انجام این کار را داشته باشند. �
د( مقید و پای بند و عامل به احکام اسالمی باشند. �

7. درنظرگرفتن کمک هزینه تحصیلی برای دانش آموزان نخبه مسجدی
متولّیلان اداره مسلاجد شایسلته اسلت بلا هلدف تربیلت نخبلگان جلوان مسلجدی، 
دانش آملوزان مسلتعد را شناسلایی و بلا روش هلای مختللف با آن هلا ارتباط برقلرار کنند 
و کمک هزینه هلای تحصیللی بلرای دانش آموزانلی کله به طلور ملداوم در نمازجماعلت 
مدرسله و مسلجد شلرکت می کننلد، در نظلر بگیرنلد. همچنیلن مسلئوالن مسلاجد 
می تواننلد بلا کمک هلای ماللی یلا پرداخلت وام قرض الحسلنه بله دانش آموزانلی کله در 
دانشلگاه پذیرفتله شلده اند و تلوان تأمین هزینله دانشلگاه را ندارند، نوعلی تعّهد اخالقی 

بلرای ادامله هملکاری آن هلا با مسلاجد بله  وجلود آورند.

8. برگزاری اردوهای زیارتی و تفریحی از جانب مسجد برای دانش آموزان نمازگزار
فعالیت هلای فرهنگلی و برگلزاری اردوهلا و سلفرهای زیارتلی و تفریحلی از برنامه هلای 
جلّذاب مسلجد اسلت کله معملوالً در ایام تعطیل و تابسلتان ها برگزار می شلود. شایسلته 
اسلت مسلاجد بلرای ترغیلب و ایجلاد انگیلزه در دانش آملوزان جلوان ملدارس همجوار، 
از افلراد فّعلال در برگلزاری نمازجماعلت مدرسله و نمازگلزاران دانش آملوز مسلجد برای 

شلرکت در این گونله برنامه هلا دعلوت کننلد.

9. تسهیل ایجاد وب سایت و ایمیل برای دانش آموزان نمازگزار توسط مسجد
بلا توجله بله عالقه وافلر جوانان به بهره گیری از فضای مجازی، شایسلته اسلت مسلئوالن 
مسلجد تلالش کننلد ایجاد وب سلایت و پسلت الکترونیک را بلرای دانش آملوزان فعال و 
سلاعی در برگلزاری نمازجماعلت تسلهیل کننلد. بایلد توجله داشلت کله هلدف از انجام 
ایلن کار، افزایلش زمینله حضلور دانش آملوزان در فعالیت هلای مسلاجد اسلت. در ایلن 
خصلوص بایلد طلوری برنامه ریلزی کلرد کله این مراکلز فرهنگلی و هنری، پلل ارتباطی 
بیلن دانش آملوزان بلا فضلای داخل مسلاجد، برای انجام عبلادت و شلرکت در برنامه های 
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آنهلا شلوند. اگلر بله ایلن نکته توجله نشلود، هزینه ای نابجا صرف شلده اسلت.

10. برگزاری جشن های اسالمی و ملی و مراسم عزاداری اهل بیت از سوی مسجد محل
مسلجد محلل ویژه برنامه هایلی را بلرای جشلن های اسلالمی و ملّلی و مراسلم علزاداری 
ایلام محلّرم بلا دعلوت از دانش آملوزان ملدارس همجلوار برگلزار کنلد. حضلور والدیلن، 
مربیلان، انجملن اولیلا و مربیلان و مدیلر مسلجد باعلث افزایش رونق بخشلی به مسلاجد 
خواهنلد شلد. سلعی شلود در ایلن برنامه هلا از جوانلان دانش آملوز بلرای اجرای مراسلم 

بهلره  گرفته شلود.

11. استفاده از دانش آموزان جوان در خبرگزاری ها با عنوان خبرنگار افتخاری 
بلا توجله بله اینکله شلبکه اینترنت در تعلدادی از ملدارس کشلور، به خصلوص در مقطع 
دبیرسلتان، در حلال راه انلدازی اسلت، ترتیبلی اتخلاذ شلود کله دانش آموزانلی کله در 
مدرسله در برنامه هلای دینی و در امر مسلاجد فّعال هسلتند، با  عنوان خبرنلگار افتخاری 
در املور مرتبلط بلرای خبرگزاری هلا و رسلانه های ارتبلاط جمعی کشلور انتخاب شلوند. 
بلرای ایلن کار بایلد تمهیلدات الزم از سلوی خبرگزاری هایلی چون شبسلتان، مسلجد و 

مهلر انجلام پذیرد.

12. عضویت دانش آموزان ممتاز در هیئت امنای مسجد
 شایسلته اسلت مسلاجد نماینلدگان دانش آملوزان جلوان و سلاعی را کله از تلوان علمی 
باالیلی برخوردارنلد، به  عنوان عضو هیئت امنا در جلسلات شلرکت دهنلد. این نمایندگان 
می تواننلد به عنلوان رابلط مدرسله با مسلجد فعالیت کننلد. از دیگر تأثیلرات حضور آنان، 
ایجلاد شلادابی و جوان گرایلی در برنامه هلای مسلجد و افزایلش جاذبله بلرای نوجوانان و 

جوانان اسلت.

13. ایجاد هماهنگی و همسویی در فعالیت های فرهنگی مسجد و مدرسه
وجلود هماهنگلی در فعالیت هلای مسلاجد و ملدارس در جهت پرورش معنلوی جوانان و 
ترغیلب آن هلا به نماز، چشلم انداز روشلنی را بلرای برنامه های مسلاجد ترسلیم می کند؛ 
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» للذا شایسلته اسلت بیلن برنامه هلای مربلوط در ملدارس و مسلاجد همسلویی الزم بله 
وجلود آید. همکاری و مشلارکت نماینلدگان فرهنگیان منطقه در اداره مسلاجد می تواند 

در ایجلاد ایلن ارتباط مؤثر باشلد«.1

14. مراسم ویژه تجلیل از دانش آموزان ممتاز در مسجد
مسلئوالن مسلجد هر سلال پلس از پایان فصل امتحانات و مشلخص شلدن نفلرات ممتاز 
و برجسلته ملدارس همجلوار مسلجد در زمینه هلای علملی، درسلی و ورزشلی، بلا هدف 
ایجلاد ارتباطلی دوسلویه بیلن مسلجد و مدرسله و آشناسلازی دانش آملوزان بلا فضلای 
مسلجد و ترغیلب و تشلویق جوانلان دانش آملوز، بلا فرسلتادن دعوت نامله از آن ها دعوت 
کننلد و در مراسلمی ویلژه از آنلان تجلیلل بله  عملل آورنلد و بلا دادن هدیه هایلی از آنان 
قدردانلی کننلد. ایلن املر در دانش آموزان یلک نگاه مثبت به مسلجد ایجلاد خواهد کرد.

15. راه اندازی نشریه دیواری ویژه مساجد
یکلی از راه هلای ایجلاد بسلتر خالقیلت بلرای جوانلان راه انلدازی نشلریه دیلواری بلرای 
دانش آملوزان اسلت. می تلوان محتلوای اصللی ایلن نشلریات را پرداختلن بله اهمیلت 
و جایلگاه مسلجد و فعالیت هلا و برنامه هلای مرتبلط بلا آن تعریلف و از دانش آملوزان 
درخواسلت کلرد بلا ایلن موضلوع مطالبلی را گلردآوری و در قاللب نشلریه دیلواری در 
تابلوهلای مدرسله نصلب کنند. تهیله این نشلریه به صورت هفتگلی یا ماهانله و نصب آن 
در تابلوهلا، ضمن اطالع رسلانی مناسلب، آگاهی دانش آملوزان را درباره مسلاجد افزایش 
خواهلد داد و بله ایجلاد نگرشلی مثبت دربلاره مسلجد در دانش آموزان مؤثلر خواهد بود.

16. برگزاری مسابقات ورزشی و اردوهای تفریحی و زیارتی توسط مدارس
بلا توجله بله جذابیلت برنامه هلای ورزشلی بلرای جوانلان، حتی المقلدور تالش شلود که 
محلل تجملع بلرای اجلرای برنامه هلا، اعزام و انجام مسلابقه )شلروع و پایان آن( مسلاجد 
باشلند. تجّملع اولیله دانش آملوزان در مسلاجد در هنلگام وقت شلرعی نماز صبلح، برای 
شلروع و مغلرب و عشلا بلرای پایان اردو درنظر گرفته شلود. ایلن امر می تواند در آشلنایی 

 1. » جزوه کمسیون مسجد...« ، دهمین اجالس سراسری نماز.
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و ارتبلاط جوانلان با مسلاجد مؤثر باشلد.

17. نواختن زنگ نماز یا زنگ محراب در مدارس
نواختلن » زنلگ نملاز«  یلا » زنلگ محلراب«  در روزی خلاص در طلول سلال  به ویلژه برای 
دانش آملوزان در مقطلع دبیرسلتان. ایلن زنلگ، زنلگ یلادآوری و ایجاد تلنگلری معنوی 
در فکلر و ذهلن دانش آملوزان اسلت. نواخته شلدن زنگ نماز یلا زنگ محلراب، به گونه ای 
کله بله اقامله نمازجماعلت در نمازخانله مدرسله یلا مسلجد محلل ختلم شلود، بسلیار 

شایسلته و مناسلب خواهلد بود.

18. استفاده از شبکه اینترنت مسجد برای دانش آموزان نمازگزار
در اختیلار گذاشلتن شلبکه اینترنلت مسلاجد بلرای جوانلان محصلل ملدارس همجوار، 
هملراه بلا تعییلن اولویلت بلرای دانش آموزانلی که اهلل نمازجماعت و مسلجد هسلتند. 
اجلرای ایلن برنامله بلا توجله بله اجلرای طلرح هلزار مسلجد و تجهیز مسلاجد کشلور به 

شلبکه جهانلی اینترنلت و اینترانلت امکان پذیلر خواهلد بلود.

19. اعزام روحانی جوان به مدرسه جهت اقامه نمازجماعت
اعلزام روحانلی جوان از سلوی مسلجد محلله جهت اقامله نمازجماعت در ملدارس محله 
و در صلورت نبلود املام جماعلت به تعلداد کافلی، حدأقل هفته ای یلا ماهی یک بلار. امام 
جماعلت مسلجد بایلد به تنلاوب در مدرسله های نزدیلک محلله نمازجماعت برپلا کند و 
در مناسلبت های ویلژه مذهبلی و ملّلی ضملن اقامه نملاز جماعت سلخنرانی کوتاهی نیز 

ایلراد نماید.

20. احداث خانه عالم در کنار مساجِد همجوار مدرسه 
سلاخت خانله عاللم در کنلار مسلاجد و همجلوار بلا مدرسله، ضملن ایجاد زمینله حضور 
دائملی و بیشلتر املام جماعلت در ایلن دو ملکان، شلرایط ارائله خدمات دینلی و معنوی 
بله ایلن دو نهلاد اجتماعلی، فرهنگلی و مذهبلی را بهتلر فراهلم خواهلد کلرد و موجلب 
افزایلش انلس نمازگلزاران، به ویلژه جوانلان، بلا روحانلی محلل خواهد شلد. اجلرای این 
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طلرح موجلب می شلود اماملان جماعلت بتواننلد بیش ازپیش زمینله ارتبلاط نوجوانان و 
جوانلان را بلا مسلاجد محلل فراهلم کنند.

21. تجهیز کتابخانه مسجد به کتاب های آموزشی و کمک درسی
آموزشلی، جزوه هلای  کتاب هلای کمک درسلی،  بله  مسلجد  کتابخانه هلای  تجهیلز 
کنکلوری و نشلریات آموزشلگاه های علملی آزاد و کتاب هلای روز نقلش بسلیار مهمی در 
ایجلاد جاذبله بلرای جوانلان در اسلتقبال از کتابخانله فراهلم خواهد سلاخت. بلا توجه به 
اینکله غاللب خانواده هلای دانش آملوزان به طلور نسلبی دچار فقر هسلتند و تلوان خرید 
جزوه هلا و کتلاب هلای کمک درسلی را ندارنلد، تهیله ایلن کتاب هلا از کتابخانه مسلاجد 

می توانلد در جلذب آنلان بله مسلجد مؤثر باشلد.

22. استفاده از معلمان مدارس در کالس های آموزشی مساجد
مسلاجد در برگلزاری کالس هلای فرهنگلی، آموزشلی و هنلری جوان پسلند بهتلر اسلت 
از معلملان و مربیلان ملدارس کله در بیلن دانش آملوزان دارای وجهله مناسلب اخالقی و 
علملی هسلتند، اسلتفاده نمایند. حضلور این دبیلران و مدّرسلان در برنامه های مسلاجد 

می توانلد حضلور دانش آملوزان عالقه منلد بله آن هلا را در مسلجد در پلی  داشلته باشلد.

23. تشکیل گروه نمازگزاران جوان در مدرسه
 تشلکیل گلروه نمازگلزاران جلوان در مدرسله بلا عنوان های مناسلب و جذاب و تشلکیل 
گرو هایلی از دانش آموزانلی کله دارای وجله اشلتراك خاصلی هسلتند، از دیگلر ملوارد 
اثربخلش در جلذب دانش آموزان اسلت؛ بلرای نمونه گلروه نمازگلزاران کالس الف، گروه 
نمازگزاران مدرسله شلهید بهشلتی، گروه نمازگزاران ورزشلکار مدرسله شلهید بهشتی.

24. تنوع بخشی به برنامه ها و فعالیت های مدرسه و مسجد
تنوع بخشلی به برنامه ها و فعالیت های مدرسله و مسلجد با داشلتن نگاهی جامع االطراف 
در طراحلی و اجلرای ایلن برنامه ها و شلناخت دقیق مخاطبلان )به ویژه جوانلان( از جمله 

ملوارد مهمی اسلت که در جلذب مخاطبان مؤثر واقع خواهد شلد.
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25. هدایت هدفمند فعالیت های فوق برنامه دانش آموزان جوان
هدایلت هدفمنلد و غیرمسلتقیم فعالیت هلای فوق برنامله دانش آموزان جوان به مسلاجد 
ایلن حسلن را دارد کله بله دلیلل تقلدس ایلن ملکان، دانش آملوزان ناچارنلد برنامه های 
اجرایلی خلود را با فضای معنوی و دینی مسلاجد هماهنگ سلازند و از اجلرای برنامه های 

لغلو و بیهلوده بپرهیزند.

26. بازنگری اصولی عناصر مؤثر در ارتباط مسجد با مدرسه
» بازنگلری اصوللی در ملورد عواملل و عناصلر مؤثر در پیونلد و ارتباط مسلجد و مخاطبان 
)به ویلژه در محیلط آموزشلی و ملدارس(، شلامل ویژگی هلا و وظایلف کلیله نیروهلای 
انسلانی مرتبلط بلا مسلاجد، ویژگی هلای گوناگلون مسلاجد، ابزارهلا و شلیوه های ترویج 

تبلیغ«.1  و 

27. برگزاری مسابقات دانش آموزی با همکاری مسجد و مدرسه 
برگلزاری مشلترك مسلابقات دانش آملوزی در زمینه هلای مختلف با همکاری مسلجد و 
مدرسله. بهتلر اسلت ملکان برگزاری این مسلابقات در صورتی که به شلکل کتبلی برگزار 
می شلود، شبسلتان مسلجد باشلد و در صلورت کتبی نبودن نیلز تا جای ممکلن از فضای 

فرهنگی مسلجد اسلتفاده شود.

28. عضویت افتخاری همه دانش آموزان مدارس در کتابخانه های مساجد همجوار
عضویلت افتخلاری همله دانش آملوزاِن ملدارس همجلوار، به ویلژه در مقطع دبیرسلتان، 
در کتابخانه هلای مسلاجد جهلت بهره منلدی از کتاب هلای موجلود بلا هلدف افزایلش 

رفت وآملد و ارتبلاط جوانلان دانش آملوز بلا مسلجد.

29. برگزاری امتحانات رسمی پایان ترم مدارس در مساجد
اسلتفاده از فضلای مسلاجد بلرای برگلزاری امتحان هلای رسلمی پایلان سلال و یلا 
آزمون هلای غیررسلمی در قاللب مسلابقات، جشلنواره ها و یلا کارگاه هلای آموزشلی.

 1. مسجد نقطه وصل، ص12.
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30. اهدای کتاب های آموزش احکام نماز به دانش آموزان مکّلف از سوی امام جماعت
از سلوی املام جماعلت مسلجد بلا هماهنگلی مدیریلت ملدارس همجلوار کتاب هایلی با 
موضلوع آملوزش احلکام نملاز ویلژه جوانلان تهیه و بله دانش آموزانلی که به سلن تکلیف 

رسلیده اند، اهدا شلود.

31. استفاده از امکانات مسجد در تشکیل کالس های فوق برنامه مدرسه
تشلکیل بعضلی از کالس هلای فوق برنامله مدرسله در مسلاجد و اسلتفاده از سلالن 
اجتماعلات، کانلون فرهنگلی، کتابخانله، واحد سلمعی و بصری و سلالن ورزش مسلاجد.

32. برگزاری کالس های تقویتی و کمک آموزشی در مساجد
برگلزاری کالس هلای تقویتلی، کمک آموزشلی و دوره هلای آملوزش فوق برنامله در 

مسلاجد بلا هلدف ایجلاد رغبلت در دانش آملوزان بلرای اقبلال بله مسلاجد.

33. استفاده از امکانات دیگر دستگاه ها و ادارات برای افزایش توان خدمت دهی
شایسلته اسلت مسلاجد جهلت افزایش توان ملادی و معنوی خلود از امکانات و پتانسلیل 
بالقلوه دیگلر دسلتگاه ها و سلازمان ها و ادارات و نیلز مؤسسلات و نهادهلای غیردولتلی و 

مردملی کله در حلوزه جوانلان فعالیلت می کننلد، اسلتفاده نمایند.

34. برگزاری جشنواره نمازگزاران برتِر دانش آموز در مسجد
برگلزاری جشلنواره نمازگلزاران برتلر از بیلن دانش آملوزان ملدارس همجلوار توسلط 

مسلاجد، می توانلد در گرایلش بیشلتر جوانلان بله نملاز و مسلجد مؤثلر واقلع شلود.

35. برگزاری جشن تکلیف در مسجد محل
برگلزاری جشلن تکلیلف دانش آملوزان دختلر و پسلر به طلور مجلزا در مسلجد محلل بلا 

حضلور والدیلن، معلملان و اعضلای انجملن اولیلا و مربیان. 

36. گسترش فضای ذهنی دانش آموزان
گسلترش فضلای ذهنلی دانش آملوزان و وسلیع تر کلردن محلدوده فعالیت هلای آنلان از 
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مدرسله تلا سلطح اجتماع و حضلور در جملع مردم.

37. توانمندسازی مساجد در بهره گیری از فّناوری های نوین ارتباطی
توانمندسلازی و تقویلت مسلاجد در اسلتفاده بهینله و بهره گیری مطللوب از فّناوری های 
نویلن ارتباطلی در انجلام فعالیت هلا و برنامه ریزی هلای اجرایلی، می توانلد در جلذب 

بیشلتر جوانلان به مسلاجد مؤثر باشلد.

38. بهره گیری از نظرها و پیشنهادهای مخاطبان مسجد
بله منظلور بهبلود وضعیلت موجلود فعالیت هلا و برنامه هلای اجرایی مسلاجد، شایسلته 
اسلت از صنف هلا و قشلرهای مختللف ملردم نظرسلنجی بله  عملل آیلد و از نظرهلا و 

پیشلنهادهای مخاطبلاِن مسلجد نهایلت بهلره بلرده شلود. 

39. ایجاد زمینه نقش آفرینی دانش آموزان از سوی مسجد
شایسلته اسلت متولّیلان برنامه هلای مسلجد، بلا تهیله جزوه هلای آموزشلی، فرهنگلی 
نقش آفرینلی  املکان  ملورد  در  را  دانش آملوزان  خانواده هلای  آگاهلی  اجتماعلی  و 
فرزندانشلان در فعالیت هلای مسلجد بلاال ببرنلد تلا انگیلزه  والدین بلرای حضلور فعال به 

هملراه فرزندانشلان در برنامه هلای مسلاجد بیشلتر شلود.

40. تبدیل کردن مسجد به کانون دوستی و محبت
اسلتقبال از حضلور اتفاقلی یا مسلتمر جوانان درمسلجد توسلط امام جماعت بلا چهره ای 
گشلاده و متبسلم احسلاس زیلا و خوشلایندی را در جوانان بله وجود ملی آورد. همچنین 
برخلورد معقلول و متیلن تلوأم بلا عطوفلت و مهربانلی خادملان، متولیان و املام جماعت 
مسلجد بلا نمازگلزاران جلوان و دعوت از دانش آملوزان و جوانلان به هملراه معلمان آن ها 
در مناسلبت های خلاص جهلت صلرف ناهلار و اقامه نملاز می تواند در کاهلش بذر محبت 
بله معنلوی مسلجد در دل جوانلان بسلیار مؤثر باشلد. متولیان امور مسلاجد بایلد افرادی 
خوش اخلالق، بلا جاذبله و ملؤّدب باشلند و  مسلجد بایلد کانلون محبت باشلد تلا حضور 
در آن خاطلره ای زیبلا در ذهلن و روان مراجعلان برجلا بگلذارد. مسلئوالن مسلاجد بایلد 
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شلرایطی را فراهلم آورنلد کله مسلجد بله مرکلزی بلرای دوسلتیابی و بسلته شلدن عقد 
اخلوت اسلالمی درآیلد تلا جوانلان کله به دلیلل موقعیلت سلنی و وضعیت عاطفلی ویژه 
خلود نیازمنلد داشلتن دوسلتانی مناسلب هسلتند. رفلت و آمد بیشلتری به آنجا داشلته 

باشلند و بله تدریج بیشلتر بلا محبط مسلجد انلس بگیرند.
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نقش محیط
در مباحلث ایلن بخلش برآنیم تلا به بررسلی مهم ترین عواملل محیطی که تأثیر بسلزایی 
در جلذب نوجوانلان و جوانلان بله مسلاجد دارنلد، بپردازیلم. در ابتلدا الزم اسلت تعریفی 
از محیلط ارائله شلود: محیلط بله معنای عام شلامل تملام چیزهایی اسلت )اعلم از مادی 
و معنلوی( کله اطلراف ملا را احاطله کلرده  اسلت. ایلن ملوارد هلم فضلای فیزیکلی و هم 

موجلودات زنلده را کله انسلان کامل تریلن آن هاسلت، دربرمی گیلرد. 
در میلان عواملل محیطلی گوناگلون، خانلواده، مدرسله و فضلای مسلجد، مهم تریلن 
عامل هلای مؤثلر در جلذب نوجوانلان و جوانلان بله مسلاجد هسلتند. در ایلن بخلش 
محیط هلای گوناگلون فعالیلت و حضلور افلراد بله دو دسلته کللی محیط هلای اصللی و 
محیط هلای فرعلی تقسلیم شلده  و راه هلای جذب جوانلان بله مسلجد و نمازجماعت در 
محیط هلای گوناگلون اصللی و فرعلی، به طلور مجلزا و به تفصیلل به بحث گذاشلته شلده 

اسلت.
قبلل از ورود بله مبحلث فلوق بیلان ایلن نکته ضروری اسلت که جلوان در ابتلدا باید خود 
و سلپس محیلط اطرافلش را بشناسلد تا بتوانلد در برخورد بلا محیط و عواملل محیطی و 
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رویدادهلا و رخدادهلای موجلود در آن، با اسلتدالل و منطق عمل نماید. اگلر جوان بتواند 
بله شلناخت درسلتی از جایلگاه واقعی خلود در ارتباط با محیط اطراف برسلد، از وسلعت 
ذهنلی برخلوردار می شلود و در ایلن حاللت می تلوان انتظار داشلت کله در انجلام فرایض 

دینلی و مناسلک عبلادی اقدام عمللی نمایند.
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محیط های اصلی
بلر اسلاس اسلتانداردهای موجلود، محیط هلای اصللی بله چهار گروه تقسلیم می شلود: 
اللف( محیط هلای فرهنگلی؛ ب( محیط هلای اجتماعلی؛ ج( محیط هلای سیاسلی؛ د( 
محیط هلای اقتصلادی. روش هلای جلذب افلراد به مسلاجد در هر یک از ایلن محیط های 

چهارگانله به  این شلرح اسلت: 

الف( محیط های فرهنگی
روش های جذب جوانان به مسجد در محیط های فرهنگی بدین قرار است:

1. لزوم وجود یک سازماندهی و برنامه ریزی ملی 
مسلجد بلا توجله به نقلش و کارکردهلای متنوعی کله در عرصه هلای اعتقلادی و تربیتی 
دارد، محیلط مناسلبی را بلرای تعالی نسلل جلوان فراهم می کنلد و می تواند با مشلارکت 
در رشلد و تعاللی ایلن نسلِل پرشلور در همله ابعادشلخصیتی، نقلش خلود را در تضمیلن 
سلعادت دنیلوی و اخلروی آن هلا ایفلا کند؛ بله همین دلیلل اماملان جماعلت و متولیان 
مسلاجد بایلد توجله ویلژه ای بله تهیله و تدویلن برنامه هلا راهکارهایلی عمللی و اجلرای 
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آن هلا داشلته باشلند. دسلتیابی بله ایلن مهلم، مسلتلزم فراهلم شلدن شلرایط و بسلیج 
امکانلات الزم اسلت. تأمیلن ایلن امکانلات نیازمنلد یک سلازماندهی و برنامه ریلزی ملی، 

هملراه بلا رعایلت جنبه هلای علملی و فرهنگلی تملدن اسلالمی و ایرانی اسلت.

2. به کمیت درآوردن فعالیت های اجراشده در مساجد
یکلی از روش های بسلیار مؤثر در بررسلی و تحلیلل نتایج و بازخوردگیلری از فعالیت های 
اجراشلده در مسلاجد بلرای شناسلایی نقلاط ضعلف و قلوت آن هلا، بله کمّیلت درآوردن 
فعالیت هلای کیفلی اسلت؛ از ایلن طریلق می تلوان به راحتلی بلا اسلتفاده از ریاضیلات، 
آملار و احتملاالت، دورنملای آینلده برنامه هلا و فعالیت هلا را بلر اسلاس آنالیلز و واکاوی 

فعالیت هلای گذشلته ترسلیم کلرد.

3. همکاری با شورای محله در حوزه های تبلیغی و فرهنگی
مسلاجد بایلد بلا شلورای محله ارتباطی مسلتمر داشلته باشلند و بلرای بررسلی وضعیت 
فرهنگلی عامله ملردم و به ویلژه جوانلان از آن یلاری بگیرنلد تا بتواننلد با ارائله راهکارها و 
پیشلنهادهایی کاربلردی بلرای بهبود وضعیت فرهنگلی محله، به فرهنگ بومی و سلنتی 
ملردم کله ریشله در عقایلد و باورهلای مذهبلی دارد، توجهی ویژه داشلته باشلند و از این 
طریلق بلا افلزودن بلر انسلجام فرهنگلی، زمینله حضلور پررنگ تلر ملردم را در مسلاجد 

فراهم سلازند.

4. شناخت هرچه بیشتر محیط پیرامون
هلر انلدازه شلناخت ملا از محیلط پیرامونملان، بلا درنظرگرفتلن تقابل هلا، تضادهلا، 
تناقض هلا، ضرورت هلای عصلری و تحلوالت جهانلی هملراه باشلد، بله چشلم اندازی 
روشلن تر و شلفاف تر در برنامه ریلزی فعالیت هلای فرهنگلی دسلت می یابیلم. ایلن 
چشلم انداز مثبلت رابطله نزدیکلی با میزان رشلد و بالندگلی هر جامعله و چگونگی ظهور 
و ورود نسلل های جلوان بله عرصه هلای فرهنگلی، سیاسلی، اجتماعلی و اقتصلادی در 

آینلده دارد.
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5. ایجاد روابط مستحکم میان جوان و مسجد با انجام مطالعه بر روی فرهنگ جامعه
 ایجلاد روابلط مسلتحکم میلان جوانلان و مسلاجد در شلرایط کنونلی یک گام اساسلی و 
در نهایلت متضملن توسلعه و امنیلت پایلدار ایران اسلالمی اسلت. ملوارد فلوق و هرگونه 
سلاماندهی در روابلط میلان جوانلان و مسلاجد بلا انجلام مطالعله و بررسلی های عمیق و 

دقیلق بلر روی فرهنلگ جامعله کارسلازتر خواهلد بود.

6. تغییر نگرش جوانان به شیوه صحیح برآورده شدن نیازهایشان
بهره گیلری از روش هلای نویلن عللوم مرتبلط، ماننلد دانش هلای روز روان شناسلی و 
تربیتلی، می توانلد در اصلالح نگلرش جوانلان بله شلیوه صحیلح بلرآوردن نیازهایشلان 
مؤثلر باشلد و زمینه حضلور فعال تلر آنلان را در مسلاجد فراهلم سلازد؛ مسلاجدی کله 
بلدون اغلراق، تنهلا پایلگاه واقعی برآورده شلدن نیازهلای روحی و روانی انسلان در جهت 

رسلیدن بله سلعادت و کملال هسلتند.

7. توجه به تنّوع دیدگاه های فرهنگی و گوناگونی سالیق
در برنامه ریلزی و اجلرای فعالیت هلای فرهنگلی، تلا جایلی کله بله اصل موضوع مسلجد 
لطمله وارد نکنلد، بایلد بله سلالیق مختللف و دیدگاه هلای متنلوع فرهنگلی توجله کرد؛ 
زیلرا جلذب مخاطبلان جلوان بلا گرایش هلای متنلوع، تنها بلا ملحلوظ داشلتن و احترام 
گذاشلتن بله سللیقه ها و دیدگاه هلای گوناگلون فرهنگلی در فعالیت هلای مسلجد 

امکان پذیلر اسلت.

8. به کارگیری علوم اجتماعی، روان شناسی و تربیتی در حوزه فرهنگی
می تلوان بلا به کارگیلری روش هلای نویلن عللوم اجتماعلی، روان شناسلی و تربیتلی، بله 
برقلراری تعلادل در نیازهلای روحلی، روانلی و فرهنگلی اقشلار مختللف جامعله، به ویژه 
جوانلان اقلدام کلرد و از ایلن راه بلا تقویلت نیازهلای متعاللی افلراد، بله مقابلله بلا نفوذ و 

گسلترش فرهنلگ مهاجلم و ملادی پرداخلت.
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9. تشکیل شورای فرهنگی مسجد
تشلکیل شلورای فرهنگلی مسلجد بلا حضلور چهره هلای فرهنگلی محلل )معلملان، 
مدرسلان، کارشناسلان و اسلتادانی کله در املر فرهنگلی صاحب نظر و یا در دسلتگاه های 

فرهنگلی مشلغول بله کار هسلتند(، بلا هلدف بهره گیلری از تجربیلات آن هلا.

10. ایجاد هماهنگی و همسویی در مدیریت دستگاه های جایگزین مسجد
ایجلاد هماهنگلی و همسلویی در مدیریلت و بدنله کارشناسلی دسلتگاه های جایگزیلن، 
جهلت ایجلاد نلگاه ویلژه در آن ها با هلدف سلوق دادن برنامه ها و طرح هلای اجرایی آن ها 
بله سلوی فعال تلر کلردن مناسلبت های مسلاجد و برنامه ریلزی بلرای افزایلش حضلور 

ملردم در مدیریت مشلارکتی مسلاجد.

11. تدویـن سیاسـت ها، برنامه هـای عملـی و طراحـی و مهندسـی از فضـای مسـجد بـرای 
جوانـان

یکلی از گام هلای اساسلی کله می توانیلم در محیط هلای فرهنگلی برداریلم، تدویلن 
سیاسلت ها، برنامه هلای عمللی و طراحلی و مهندسلی از فضلای مسلجد بلرای جوانان با 

توجله بله ابعلاد روحلی، روانلی،  فکلری و عاطفلی آنلان اسلت.

12. تغییر نگرش به ارزش ها و هنجارها
شلیوه های مناسلب فرهنگلی و متغیرهایی باید به کار گرفته شلود کله بتواند نگرش های 
مثبتلی دربلاره ارزش هلا و هنجارهلا ایجاد کنلد؛ به طوری  که هلدف غایی ایلن تغییرات، 
برتلری نسلبی نیازهلای مبتنلی بلر ارزش های الهلی و متعالی بلر دیگر ارزش هلای مادی 

. شد با

13. استفاده از تمام ظرفیت های موجود در امر فرهنگ
بلا توجله بله اینکه یکلی از کارکردهلای اصلی مسلجد فعالیت هلای فرهنگی اسلت، الزم 
اسلت بلرای اثرگلذاری بهتلر این فعالیت هلا از تماملی ظرفیت های موجود، چه در سلطح 

منطقله و شلهر و چله در سلطح دسلتگاه های دخیلل در املر فرهنگ بهره برده شلود.
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14. استفاده از افراد آگاه از مسائل فرهنگی در هیئت امنای مساجد
حتی المقلدور از افلرادی در هیئلت امنلای مسلاجد اسلتفاده شلود کله حدأقلل از شلّم 
فرهنگلی برخلوردار باشلند و یلا مسلئولیت املور فرهنگی مسلجد بلر عهده فردی باشلد 
کله دارای تجربیلات فرهنگلی باشلد یلا در نهاد و دسلتگاه فرهنگی مشلغول به کار باشلد 

و تلوان تعاملل دوسلویه بلا جوانان را داشلته باشلد.

15. بومی سازی فعالیت های فرهنگی سازمان های فعال فرهنگی
مسلئوالن مسلاجد بایلد تالش کننلد فعالیت هلای فرهنگی سلازمان ها و نهادهلای فعال 
در املور فرهنگلی را بومی سلازی کننلد و روش هلای کاربلردی موجود در دیگر کشلورها 
را بلا برنامه هایلی کله سلطح فعالیت هلای مسلجد را ارتقا می دهلد، همانندسلازی کنند.

16. بهره گیری از برنامه های کارشناسی شده دستگاه های فرهنگی
بلا بهره گیلری از تجربه هلا و برنامه هلای کارشناسی شلده دسلتگاه های فرهنگی ذی ربط 
می تلوان وضعیلت موجلود فعالیت هلای مسلجد را بهبلود بخشلید و تغییراتلی مثبلت و 

رونلدی صعلودی ایجلاد کرد.

17. آگاهی امام جماعت از وضعیت فرهنگی محل
املام جماعلت قبلل از تصلدی امر امامت مسلجد بایلد حتملاً از وضعیت فرهنگلی محله، 
وضعیلت جوانلان منطقه، شلهر یا روسلتایی که مسلجد در آن واقع اسلت، آگاهلی الزم را 
داشلته باشلد تا متناسلب بلا وضعیلت فرهنگی موجلود، برنامه هلای فرهنگی مناسلب را 

برای آن مسلجد طراحلی نماید.

18. شناخت مفاهیم ملی و دینی برای حفظ وحدت فرهنگی
از  نظلر کارشناسلان، شلناخت مفاهیلم مللی و دینلی بلرای حفلظ وحلدت و اسلتقالل 
فرهنگلی ضلروری اسلت. از ایلن دیلدگاه، الزمه فرایند توسلعه ایجلاد روابط و مناسلبات 

منسلجم بیلن نسلل جلوان با مسلاجد اسلت.
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19. برنامه ریزی در امر توسعه فرهنگی و علمی در مساجد
برنامه ریلزی بلرای توسلعه فرهنگی و علمی در مسلاجد با هدف افزایلش کّمی مخاطبان، 
به ویلژه قشلر جلوان، بایلد مبتنی بر اصول علمی و کارشناسلی باشلد تا در روح و اندیشله 

جلوان تأثیر مثبت و سلازنده بگذارد.

20. برگزاری اردوهای فرهنگی برای مخاطبان مسجد
برگلزاری اردوهلای فرهنگلی کوتلاه  و بلندملدت بلرای مقاطلع سلنی و اقشلار مختللف، 
به ویلژه جوانلان و مخاطبلان مسلجدی، در شلهرهای مختللف به ویلژه در شلهرهای 
مذهبلی و مکان هلای مقلدس و تاریخلی می توانلد در جلذب و افزایش مخاطبان مسلجد 

باشلد. مؤثر 

21. استفاده از » مهندسی فرهنگی«  در طراحی و اجرای برنامه ها
اسلتفاده از روش هلای برنامه ریلزی کاربلردی، به ویژه » مهندسلی فرهنگلی« ، در طراحی 
و اجلرای برنامه هلا می توانلد ملا را در دسلتیابی سلریع تر و آسلان تر بله اهدا فملان در 

خصلوص جوانلان رهنملون کند.

22. اسـتفاده از فناوری هـا و ابـزار نویـن فرهنگـی در ارائـه مناسـب فعالیت هـای فرهنگـی 
مسـجد

23. احیای کارکرد فرهنگی مسجد

24. استفاده از پتانسیل واحد فرهنگی پایگاه بسیج مساجد و نیروهای فرهنگی آن

25. حضـور امامـان جماعـت در اردوهـای همجـوار مسـاجد، به ویـژه اردوهـای دانش آمـوزی و 
حضـور در نشسـت های صمیمـی بـا شـرکت کنندگان

26. شناسایی نیازهای عینی و واقعی حوزه فرهنگ و استفاده از استادان مجرب

27. اسـتفاده از شـیوه های کارآمـد در افزایـش انسـجام فرهنگـی در سـطح محلـه در جهـت 
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افزایـش ضریـب امنیـت و وفـاق اجتماعـی

28. روزآمـد کـردن کارکردهـای فرهنگـی مسـاجد متناسـب بـا شـرایط زمـان و مـکان و ذائقـه 
فرهنگـی جوانـان

29. هماهنگـی مسـجد بـا مراکـز و مجامـع فرهنگـی جهـت به کارگیـری تـوان فرهنگـی 
و برنامـه ای و فعالیت هـای همسـو، بـا هـدِف محـور قـرار دادن مسـجد به عنـوان پایـگاه اول 

هنگـی فر

30. برگـزاری مسـابقات فرهنگـی در مناسـبت های مختلـف ملـی و مذهبـی همـراه بـا اهدای 
جوایـز ارزنـده بـه شـرکت کنندگان از جانب مسـجد

ب( محیط های اجتماعی
روش های جذب جوانان به مسجد در محیط های اجتماعی بدین قرار است:

1. شناخت دقیق و جامع نیازهای رشد اجتماعی جوانان

2. » مرزبندی و تقسیم مخاطبین در محیط اجتماعی
الف( تعیین مبنا برای تقسیم و مرزبندی مخاطبین مستقیم و سازمانی:

- تعیین خصوصیات مشترك هر قسمت؛
- تعیین فاکتور جذابیت مخاطب و اولویت بندی قسمت های مختلف آن؛

- تعیین مخاطب یا مخاطبین هدف؛
- تعیین جایگاه برای هر قسمت از مخاطب هدف؛

- تعییلن مطلوبیلت نهایلی خدملات مسلاجد )تحلیلل عوامل داخللی و محیطلی مؤثر بر 
تصمیملات، تعییلن مطلوبیلت، طراحلی خط مشلی های مطلوبیت(.

ب( شناسایی رقبای مسجد در سطح اجتماعی از طریق:
- تحلیل نقاط قوت و ضعف رقبا؛
- برآورد الگوهای واکنشی رقبا؛
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- طراحی استراتژی و خط مشی رقابت و جایگاه مسجد در مخاطبین خدمات؛
- مدیریت تالش های مخاطب.

ج( برنامه ریلزی هدفمنلد در طراحلی سیسلتم عرضله و ارائه خدمات بله مخاطبین هدف 
توسلط مساجد:

- طراحی کانال های ارائه خدمات؛
- طراحی روش های ارائه خدمات؛

- خط مشی های ائمه جماعت و هیئت اُمنا و سایر فّعاالن در مساجد؛
-کارآمدسلازی و بهبلود اعتملاد و اعتبلار عمومی مسلاجد در سلطح اجتماع بلا نگرش به 

جامعله سلنتی ایلران و روش های جدیلد در ارائه خدمات مسلجد«.1

3. آشنایی و آمادگی پذیرش نیازهای دوران بزرگسالی در محیط اجتماعی جوان
جوانلی معملوالً پلی اسلت بین کودکلی و بزرگسلالی؛ بنابراین فرد در این مرحله از رشلد 
و تکاملل طبعلاً می خواهلد خلود را بلرای زندگی بزرگسلالی آملاده کند و بله همین دلیل 
نیازهلای خاصلی دارد کله باید در محیلط اجتماعی مدنظر قلرار گیرنلد. نیازهایی چون:

اللف( آموختلن راه هلای معنلا دار کلردن زندگلی خلود، از راه روی آوردن بله دیلن،  �
عرفلان، خداپرسلتی، معنویلت، عشلق ورزی و نوع دوسلتی؛

ب( کسلب شلناخت های پیچیلده، توانایی هلا و گرایش هلای ضلروری بلرای زندگی  �
دوران بزرگسلالی؛

ج( رشد و تکامل استعدادها و توانایی کار کردن و انتخاب شغل مناسب؛ �
د( آمادگی برای انجام وظایف زناشویی، انتخاب همسر و تشکیل خانواده؛ �
هل( آموختن مهارت های ارتباطی در زندگی اجتماعی. �

4. ایجاد ارتباط عاطفی اولیای مسجد با جوانان به منظور تبیین فرایض دینی
جوانلان بلا توجله بله نیاز هلای عاطفلی و نیازشلان بله کسلب موقعیت هلای اجتماعلی، 
مجبلور بله همانندسلازی خود با بزرگسلاالن هسلتند؛ به ویژه بزرگسلاالنی که بلا او رابطه 

 1. طرح بازسازی کارایی مساجد؛ کانون شعائر الهی، ص7.
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عاطفلی و قلبلی دارنلد. جوانلی کله سلیگار می کشلد، لبلاس مردانله یلا زنانه می پوشلد، 
ماننلد بزرگسلاالن رفتلار می کنلد و به طورکلی خلود را به شلکل بزرگسلاالن درمی آورد، 
در پلی آن اسلت کله بلا کسلب موقعیلت اجتماعلی باالتر، خلود را ارضلا کند. مسلئوالن 
مسلجد و اولیلای مدرسله بایلد بلا ایجلاد ارتبلاط عاطفلی و تعاملل منطقلی بلا جوانلان، 
آن هلا را بله جلای همانندسلازی بلا شلخصیت های منفلی و انجلام کارهای نامناسلب، به 
همانندسلازی بلا شلخصیت های مثبلت و الگوگیلری از آن هلا سلوق دهنلد و بلا ایلن کار 

آن هلا را بله انجلام فرایلض دینلی و مناسلک عبلادی ترغیلب کنند.

5. دعوت از الگوهای محبوب جوانان برای سخنرانی در مسجد
انسلان در مراحلل مختللف حیلات خویلش بله الگلو نیلاز دارد کله بلا افزایلش سلن و 
تجلارب ذهنلی، تقلیلد شلکلی آگاهانله به خلود گرفتله، در حیطله اراده قلرار می گیرد. » 
در ایلن حلال فلرد سلعی می کند با شلخص یلا اشلخاصی که به نظلرش شلخصیتی قابل 
قبلول دارنلد، همانندسلازی کلرده،  نگرش هلا و ویژگی های رفتلاری و اخالقلی آن فرد یا 
اشلخاص را بلرای خود سرمشلق قرار دهلد. جوان نیز یکلی از خواسلته های اجتماعی اش 
الگوپذیلری اسلت. او در جامعه خواسلتار کسلانی اسلت کله در رفتار و گفتار بلرای او الگو 
باشلند. هیئت امنا می بایسلت شلخصیت های محبوب جوانان را شناسلایی کلرده و آن ها 
را بله مسلجد دعلوت کننلد تلا در جملع نمازگلزاران حاضر شلوند و یلا در مراسلم خاص 

سلخنرانی کننلد. ایلن کار با مشلورت و هملکاری جوانلان امکان پذیر اسلت«. 1

6. رعایت آداب اجتماعی حاکم، در برنامه ریزی فعالیت های دینی و فرهنگی
شایسلته اسلت رعایلت و مالحظله آداب اجتماعلی حاکلم، در برنامه ریلزی و انجلام 
نظلر قرار گیلرد؛ ازآنجاکه انسلان موجلودی اجتماعی  فعالیت هلای دینلی و فرهنگلی مدِّ
اسلت، دوسلت دارد زندگلی جمعلی داشلته باشلد؛ از سلوی دیگلر زندگی جمعلی آداب 
و شلرایطی دارد کله بایلد بلدان عملل شلود تلا محیلط بلرای زندگی سلالم و بهتلر آماده 
شلود؛ ازایلن رو املام عللی  با گفتلار و رفتلار خویش، رعایلت آداب اجتماعلی را مورد 

 1. محسن محمدی، مجله مسجد، » راهکارهای مشارکت جوانان در مساجد« ، ش89.
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تأکیلد قلرار می دهلد. آن حضلرت در سلفارش خلود به فرزنلدش امام حسلن  چنین 
می فرمایلد: » حسلن جلان! هلرگاه در شلهری غریلب بلودی، بلا آداب و رسلوم آن محلل 
زندگلی کلن. عقلل خلود را بله  کار گیلر. در میلان آنلان فخلر و مباهلات منملا؛ زیلرا هلر 

جمعیتلی عقلال و خردمندانلی دارد کله آداب و رسلوم خلود را محتلرم می شلمارند«.1

7. درمان حس خودکم بینی در جوانان توسط مبلغان دینی مساجد
یکلی از معضالتلی کله جوانلان در محیلط اجتماعلی بلا آن مواجله هسلتند، احسلاس 
خودکم بینلی اسلت. بهره گیلری از مبلغلان و مدرسلان و نیلز معلملان آگاه کله توانایلی و 
شلناخت کافلی از عواقلب این معضل داشلته باشلند و راه صحیح درملان آن را نیز بدانند، 
ضلروری اسلت. به کارگیلری روش هلای هدفمنلد، به ویلژه هنگامی کله مبلغلان، امامان 
جماعلت و مربیلان در ایلن زمینه پیشلگام می شلوند، می توانلد ضمن آشناسلازی و انس 

جوانلان بلا مسلاجد، در رفلع ایلن احسلاس نامناسلب و منفلی مؤثر واقع شلود.

8. قانون مند کردن وظایف هر یک از اعضای مسجد
مسلجد در قاللب یلک نهلاد اجتماعلی، در صورتلی می تواند دقیلق، منطقلی و کارآمد به 
وظایفلش عملل کنلد کله تعریفی جامع االطراف از شلرح وظایلف فعلاالن و منابع موجود 
انسلانی آن، اعلم از هیئلت امنلا، املام جماعلت، خادملان و نمازگلزاران صلورت پذیرد. با 
قانونمنلد کلردن وظایلف، حلدود و اختیلارات منابلع انسلانی ایلن نهلاد مقلدس، ضملن 
افزایلش کارایلی و ارتقای سلطح فعالیت هلای کمی و کیفی، بلر تعداد مخاطبلان، به ویژه 

نوجوانلان و جوانلان افزوده خواهد شلد.

9. شرکت دادن جوانان در اداره امور مسجد
شلاید بتلوان گفلت از مؤثرتریلن و مهم تریلن عواملل جلذب جوانان به مسلاجد، شلرکت 
دادن آن هلا در اداره املور مسلاجد اسلت. » ایلن املر یعنی دخاللت دادن جوانلان در اداره 
املور مذهبلی و فرهنگلِی خودشلان، ضملن اینکله بله آنان هویت مشلخص و شلخصیت 
می بخشلد،  قابلیلت مسلئولیت پذیری را در آنلان افزایلش داده و موجبلات افزایلش 

1. دیوان امام علی ، ص70.
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اعتمادبه نفلس و اطمینلان بله خلود را در آن هلا فراهلم می سلازد؛ در این صلورت جوانان 
برنامه هلای مسلاجد را برنامه هلای خلود تلقلی کلرده و احسلاس نمی کننلد کله ایلن 
برنامه هلا از بلاال بله آن هلا دیکتله می شلود و آن هلا فقلط مجبلور بله اطاعت هسلتند«.1 

10. شرکت عوامل مسجد در مراسم استقبال، بدرقه و بازدید از زائران
شلرکت در مراسلم اسلتقبال، بدرقله و بازدیلد از حجلاج بیت اهلل الحلرام و زائلران عتبلات 
عالیلات و نیلز مسلافرانی کله مدتلی طوالنلی بله خلارج از محلل عزیملت می کننلد، 
)سلفرهای زیارتلی خارجلی و داخلل کشلور( موجب الفت بیشلتر بین مسلئوالن و اهالی 
مسلجد بلا مسلافران و خانلواده آنلان می شلود و خاطلره ای خلوب از این عملل در اذهان 

آن هلا باقلی خواهد گذاشلت.

11. سکونت امام جماعت هر مسجد در نزدیکی آن
یکلی از عواملل مهلم در جلذب مخاطبلان بله مسلجد، زندگلی و سلکونت املام جماعت 
مسلجد در هملان محلل اسلت. حضلور املام جماعلت در محلل نه تنهلا موجب آشلنایی 
بیشلتر او بلا مسلائل و مشلکالت و معضالت آنجا می شلود، زمینه افزایش ارتبلاط و تعامل 
و انلس و الفلت ایشلان را بلا اهالی فراهم می کنلد. این همدللی و ارتبلاط، در نهایت اهالی 
را به سلوی مسلجد سلوق خواهد داد؛ چراکه آن ها دیگر احسلاس غربت و دوری و غریبه 

بلودن بلا امام جماعلت نخواهند داشلت.

12. وفای به عهده مسئوالن مسجد به وعده هایشان
عملل کلردن منابلع انسلانی مسلجد، به خصلوص اداره کننلدگان آن، بله تعهلدات و 
وعده هایلی کله داده انلد، تأثیلر بسلزایی در جلذب جوانلان بله مسلجد دارد. در بررسلی 
شلاخص رفتلار انحراف آمیلز نمازگلزاران معللوم شلد کله شلاخص وفلای به عهلد دارای 
اهمیلت ویلژه ای اسلت؛ درواقع کنلش اجتماعی نمازگلزاران، در مقوله تعهلد اجتماعی و 

وفلای بله عهلد نقلش معنلا داری دارد.

 1. مسجد نقطه وصل، ص211. 
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13. ارسال کمک های مادی به نیازمندان از طریق مسجد
مسلجد هملواره محلل کملک به همنوعلان و نیازمنلدان بوده اسلت. اکنون کله کمک به 
قشلرهای آسلیب پذیر اجتماعلی جامعله به نهادهای خاص واگذار شلده اسلت، شایسلته 
اسلت جهلت احیلای نقلش اجتماعی تعاون مسلجد، سلازوکاری طراحی شلود کله تمام 
ایلن کمک هلا از طریلق مسلجد هدایلت و ارسلال شلوند. بهره گیلری از پتانسلیل جوانان 

مسلجدی می توانلد در این راه بسلیار کارسلاز باشلد.

14. استفاده از نظر بزرگان و صاحب نظران در برنامه ریزی های مسجد
در برنامه ریلزی فعالیت هلای مختللف در سلطح مسلاجد بایلد ضملن جلوگیلری از ورود 
حساسلیت های قوملی و قبیلله ای، از نظرهلای بلزرگان و صاحب نظران اقلوام و خاندان  ها 
کله برخلوردار از خردجمعی و عقالنیت و از نظرهای احساسلی دور اسلت، اسلتفاده شلود 
و بلرای افزایلش جاذبه مسلجد، به طورغیرمسلتقیم از ایلن پیشلنهادها در برنامه ریزی ها 

اسلتفاده شود.

15. برگزاری نمایشگاه محلی از صنایع دستی اهالی مسجد
باتوجله بله اینکله غالب سلاکنان بعضلی از محلالِت همجوار مسلجد، معملوالً از طایفه ها 
یلا مناطلق جغرافیایلی خاصلی هسلتند، برگلزاری نمایشلگاهی کله در آن جللوه ای از 
آداب، رسلوم، سلنت و صنایلع دسلتی اهاللی مسلجد در معرض دیلد دیگران قلرار گیرد، 
ضملن اینکله افزایلش جاذبه مسلجد را درپلی دارد، زمینه اُنلس، افزایش وفلاق اجتماعی 
و نزدیکلی ملردم را بله مسلجد فراهم خواهد کلرد. عالقه جوانلان به نمایلش و در معرض 
دیلد هملگان قلرار دادن آثلار تولیدی شلان، می توانلد زمینله ترغیلب آن ها را به شلرکت 

فعال تلر در نمایشلگاه فراهم سلازد.

16. توجه به اقامه نمازجماعت به عنوان اصلی ترین فعالیت مسجد 
بلا توجله بله اینکله اصلی تریلن و مهم تریلن کارکلرد مسلجد، کارکلرد عبلادی آن اسلت 
و اقامله نملاز جماعلت محلور اصللی اعمال عبلادی اسلت و به » عنلوان یکی از مناسلکی 
کله جللوه اجتماعلی دارد، در فرآینلد رشلد اجتماعلی جوانلان مؤثلر اسلت و می تواند به 
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هویلت وی شلکل و قواملی مطللوب ببخشلد« ؛ بنابرایلن 1 بایسلته اسلت در برنامه ریلزی 
فعالیت هلای مسلاجد، ایلن مهلم ملورد عنایلت جلدی قلرار گیرد.

17. آسیب شناسی و ریشه یابی علت بی توجهی جوانان به تکالیف مذهبی
یکلی از مشلکالت رایلج جوانلان بی توجهلی، بی خیاللی و نداشلتن احسلاس مسلئولیت 
دربلاره تکالیلف اجتماعلی و مذهبلی خلود اسلت. بلرای جوانی که بلا این مشلکل مواجه 
اسلت، هرگونله اقلدام تربیتلی و تبلیغلی بلدون سبب شناسلی و ریشله یابی این مشلکل، 

نه تنهلا سلودی نلدارد، او را از حقایلق و واقعیت هلای موجلود منزجلر نیلز می کنلد.

18. برگزاری مراسم شاد و به یادماندنی تحویل سال نو در مسجد
 برگلزاری مراسلم تحویلل سلال نلو در مسلجد می توانلد بله جاذبله آن بیفزاید. بلرای هر 
جلوان آغلاز سلال جدیلد پلر از خاطلرات خلوب، شلیرین و به یادماندنلی اسلت. اگلر بلا 
برنامه ریلزی درسلت و اجلرای مراسلمی شلاد، بتوانیلم زمینه ثبلت یک خاطلره خوب را 
در اذهلان جوانلان فراهلم آوریلم،  برای آنان نگرشلی مثبت به مسلجد ایجاد خواهد شلد.

19. رعایت تقدم دوستی و صمیمیت با جوان قبل از امر به معروف
رعایلت تقلّدم دوسلتی و صمیمی  شلدن با جلوان قبل از اقلدام به هرگونله امربه معروف و 
یلا نصیحلت بسلیار کارسلاز و ثمربخش اسلت؛ زیلرا جوانلان نصیحت ها و پندهایلی را که 
از دوسلت و رفیلق خلود می شلنوند، بهتلر می پذیرنلد و در صلدد مقابله و یلا موضع گیری 

در برابلر آن برنمی آینلد.

20. نهادینه کردن فرهنگ احترام به بزرگ تر و حفظ حرمت ها
یکلی از مهم تریلن شلیوه های جلذب مخاطب به مسلاجد، نهادینه کردن فرهنلگ احترام و 
رعایلت حلال و حفظ حرمت و شلخصیت افراد اسلت. رعایلت احترام به بزرگ ترهلا، به ویژه 
افلراد مسلن، جایلگاه بسلیار مهملی در فرهنلگ دینی ملا دارد. ایجلاد نگاهی ویلژه در این 

خصلوص در بیلن جوانلان می توانلد پیامدهای مثبت و مطلوبی در آینده داشلته باشلد.

1. همان، ص9. 
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21. دعوت رسمی از اهالی محل برای حضور در برنامه های مختلف از سوی مسجد
برگلزاری مراسلم ویلژه خانواده هلای محلل در مناسلبت های مختللف، به ویلژه عیدهلا 
و جشلن های اسلالمی و مللی، بلا دعلوت رسلمی حضلوری و یلا ارسلال کارت دعلوت 
می توانلد انجلام شلود. انجلام ایلن کار ضملن آشناسلازی خانواده هلا بلا یکدیگلر، زمینه 
اُنلس آنلان بلا مسلجد را نیلز فراهلم خواهلد کلرد و در این فضلا فرزنلدان آنان نیلز تحت 

تاثیلر قلرار خواهنلد گرفت.

22. درنظرگرفتن شرایط اجتماعی در برنامه ریزی فعالیت های مسجد
در برنامه ریلزی بایلد موقعیلت اجتماعلی جامعه مّدنظر قلرار گیرد. در مناطقلی از جامعه 
شلهری و مناطلق روسلتایی کله بافت سلنتی آن حفظ شلده اسلت، گرایش هلای دینی و 
اعتقلادات مذهبلی در جوانلان قوی تلر اسلت؛ بنابرایلن مسلاجد ایلن مناطق فعال تلر و از 

رونق بیشلتری برخوردار هسلتند. 

23. رسیدگی به خانواده های بی بضاعت از طرف گروه های مسجدی
رسلیدگی بله خانواده هلای بیملار، ناتلوان، یتیلم و کسلانی کله به نحلوی دارای مشلکل 
هسلتند، می توانلد بلا محوریلت مسلاجد انجلام شلود. ایلن کار را می تلوان بلا تشلکیل 
گروه هایلی از اهالی مسلجد که هر یک مسلئولیت رسلیدگی به تعدادی از ایلن خانواده ها 
را عهلده دار می شلوند، انجلام  داد. ایلن عملل می توانلد در ایجلاد انلس و الفلت بیلن ایلن 
خانواده هلا و مسلجد نقلش مهمی ایفلا نماید. در ایلن راه می توان از ظرفیلت جوانان بهره 
مناسلب را بلرد تلا از ایلن طریق ضمن نهادینه سلازی فرهنلگ تعاون و هملکاری در آنان، 

گاملی اساسلی را بلرای کمک بیشلتر و سلریع تر بله ایلن خانواده ها برداشلت. 

24. به کارگیری روش های مختلف ایجاد ارتباط با خانواده های محل از سوی مسجد
تقویلت رابطله خانواده هلای محلل بلا مسلجد و به کارگیلری روش هلای مختللف و قابلل 
اجلرا در ایلن مسلیر، بلا توجه جلدی به سلالیق مختللف خانواده هلا، می توانلد ارتباط دو 
طلرف را تعمیلق کنلد و در افزایلش ارتبلاط و تعامل خانواده ها با مسلاجد موثر واقع شلود 
و از ایلن طریلق، زمینله جلذب آن ها را به مسلجد فراهم و تسلهیل کنلد. در این خصوص 
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الزم اسلت بلرای فرزنلدان جوان ایلن خانواده ها برنامله ای هدفمندتلر و جذاب تر طراحی 
. د شو

25. برقراری ارتباط حسنه بین مدیریت مسجد و همسایگان آن
رعایلت حقلوق همسلایگان باید از نطر مسلجد در درجه اول اهمیت باشلد. تعامل نزدیک 
و دوسلتانه بلا همسلایگان ضملن الگوسلازی بلرای دیگلران، زمینه سلاز افزایلش نفلوذ و 
گسلتره تعاملل و تبلادل با دیگلر خانواده هلای محل خواهد شلد. برقراری ارتباط حسلنه 

بلا جوانان بایلد از اولویت بیشلتری برخوردار باشلد.

26. برگزاری مراسم و برنامه های عمومی و اجتماعی در مسجد
برگلزاری مراسلم و برنامه هایلی کله » جنبله عموملی و اجتماعلی دارنلد، در مسلجد، بله 
دلیلل برخلورداری از طلرح مسلائل و فعالیتلی که عامله ملردم از آن بهره مند می شلوند، 
دارای جاذبله خاصلی اسلت. بلا اجلرای این گونله برنامه هلا می تلوان مخاطبان بیشلتری 

به خصلوص جوانلان را به سلمت مسلاجد سلوق داد«.1 

27. تبیین نقش مسجد در ایجاد آرامش روحی و روانی مخاطبان
بلا توجله بله اینکله مقطع سلنی جوانلی سرشلار از تحلوالت درونی اسلت  و در ایلن دوره 
آراملش روحلی و روانلی از نیازهلای اصللی و مهم جوانان محسلوب می شلود، الزم اسلت 

نقلش مسلجد و عبلادت در ایجلاد آراملش روحلی و روانلی برای آنلان تبییلن گردد.

28. بهره گیری از توان شوراهای اسالمی شهر و روستا در ترویج فرهنگ نماز و مسجد
بهره گیلری مناسلب از تلوان و پتانسلیل شلوراهای اسلالمی شلهر و روسلتا )بلا توجله به 
مردملی بلودن ایلن نهلاد( در جهلت ترویلج فرهنلگ نماز و مسلجد و هدایلت کمک های 
ملادی و معنلوی مردملی از طریلق این شلورا به مسلاجد، از دیگلر فعالیت هایی اسلت که 
می توانلد انجلام پذیلرد. در ایلن ارتبلاط شلوراها می تواننلد بلا تشلکیل یگ گلروه ویژه از 

 1. بلر اسلاس نتایلج یلک نظرسلنجی از مجملوع 1201 نفلر، پاسلخ به پرسلِش » میزان اهمیت مراسلم عمومی بلرای جلب مخاطلب؟«  539 
نفلر یلا 44/9 درصلد ایلن افلراد، گزینله » با اهمیلت«  را انتخلاب کرده اند؛ یعنلی در مجموع بیلش از 85 درصد پاسلخگویان نقش این مراسلم 
را در جلذب مخاطلب بااهمیلت می داننلد )پلروژه مطالعاتی دیلن و برنامه سلوم توسلعه،1380، معاونت فرهنگی سلازمان تبلیغات اسلالمی(.
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جوانلان، در اولیلن گام برنامه هلای تدارك شلده جهلت کملک بله مسلجد را توسلط این 
گلروه عملیاتلی کننلد تلا از مشلارکت فعلال آنلان در کملک بله عملران ملادی و معنوی 

مسلجد اسلتفاده بهینله گردد.

29. رسیدگی مسئوالن مسجد به دعواهای خانوادگی و محلی
رسلیدگی بله اختالفلات خانوادگلی، دعواهلای محللی و ملواردی که توسلط مسلئوالن 
مسلجد املکان حلل و فصل آن وجود دارد. سلعی شلود انجام ایلن امور در صلورت امکان 
در شبسلتان مسلجد و در زمان هایلی کله پایان و حلل موضوع به اقامله نمازجماعت ختم 
می شلود، صلورت پذیلرد. این ملورد برای کمک بله جوان هایی کله تازه تشلکیل خانواده 

داده انلد، ضروری تر اسلت.

30. توجه به نگرش های گوناگون جوانان
بلرای شناسلایی و به کارگیلری بهتریلن و مناسلب ترین راه حل هلا، توجله بله ظرفیلت 
مخاطلب، نگلرش مثبلت و منفلی آن هلا بله طلرح مسلائل و بلاور و پذیلرش آن، بهترین 

شلاخص ارزیابلی و خودسلنجی در کیفیلت ارائله مطاللب اسلت.

31. نیازسنجی برای شناخت مدل رفتاری جوانان
یکلی از شلیوه های موفلق در جلذب جوانلان بله مسلجد، شلناخت نیازهلای واقعلی 
آن هاسلت؛ » نیازسلنجِی شلناخت مدل رفتار مخاطلب، خصوصیات فلردی مؤثر در رفتار 
مخاطلب و علادات بهره گیلری از خدملات وی، شناسلایی و تحلیل فراینلد تصمیم گیری 

مخاطلب پیلش از بهره گیلری از خدملات و رفتلار پلس از آن«.1

32. تکیه کردن مسجد به نیروهای مردمی، به ویژه جوانان
مسلاجد بایلد بلر نیروهلای مردمی، به ویلژه جوانان، خالقیت و اسلتعداد آنان و گسلترش 
فعالیلت اجتماعلی در سلطح محلل تکیله کننلد؛ ایلن املر موجلب رشلد نیروهلا و حلل 

معضلالت اجتماعلی و فرهنگلی خواهد شلد.

 1. طرح بازسازی کارایی مساجد؛ کانون شعائر الهی، ص7.
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33. ایجاد جریان فکری مبنی بر کمک های مددکارانه دستگاه های دولتی به مساجد
جریلان فکلری ای بایلد ایجلاد شلود کله بتواند نقلش دسلتگاه های دولتلی را در کمک به 
مسلاجد مددکارانله معرفلی کنلد و از کملک مسلتقیم بله مسلاجد کله آن هلا را دولتی و 

حکومتلی بله ذهلن متبلادر می سلازد، جلوگیلری نماید.

34. برگزاری ساالنه مراسم بزرگداشت شاخص ترین افراد مسجدی
مراسلم سلالیانه ای بلرای بزرگداشلت نمازگلزاران بلا عناوینلی چلون خردسلال ترین، 
نوجوان  تریلن، جوان تریلن مسلن ترین و منظم تریلن برگزار شلود. بدین ترتیلب نمازگزار 
بلا حضور مسلتمر در مسلجد، جلزو فعال ترین نمازگلزاران در عرصه هلای مختلف خواهد 
بلود. بلا عنایلت بله اثرپذیلری بیشلتر جوانلان از ایلن برنامه هلا، بایلد تمرکلز بیشلتر بلر 

محوریلت جوانان باشلد.

35. تحت پوشش قرارگرفتن خانواده های بدسرپرست از سوی مسجد
مسلاجد خانواده هایلی را کله سرپرسلت آن هلا بله دالیللی در زنلدان بله  سلر می برنلد، 
بلا هلدف اینکله عیلال و فرزنلدان آن هلا بلا مسلجد انلس بگیرنلد و بله داملن فسلاد و 
نابهنجاری هلای اجتماعلی نیفتنلد، تحلت پوشلش حمایتی خلود قرار دهنلد. همچنین 
مسلاجد بکوشلند در حلد تلوان خلود، مشلکالت خانواده هایلی را کله در همسلایگی یلا 
محلله نزدیلک مسلجد قلرار دارنلد، شناسلایی کننلد و بلرای حل آن هلا اقدام کننلد و به 
همسلایگانی هلم کله به نحلوی نیازمنلد توجله ملادی و عاطفلی و روحی هسلتند، مانند: 
خانواده هلای بی سرپرسلت، بیملار و ازکارافتاده، سرکشلی و رسلیدگی کننلد. باید توجه 
داشلت جوان هایلی کله در چنیلن خانواده هایلی زندگلی می کننلد، بیلش از دیگلران 
از آثلار زیان بلار آن متأثلر می شلوند؛ بنابرایلن بیلش از بقیله نیازمنلد عنایلت هسلتند. 
همچنیلن بایلد خانواده هایلی که فرزندان جوان بیشلتری دارنلد، در اولویت قلرار گیرند. 

رفت وآملد افلراد ناتلوان و سلالخورده بله مسلجد نیلز باید تسلهیل شلود.

36. برگزاری کالس های مشاوره خانواده در مساجد با حضور کارشناسان خبره 
در مسلاجد بلا حضور کارشناسلان باتجربله و کاردان، کالس های مشلاوره خانواده، به ویژه 



325  فصل سوم: عوامل مؤثر در جذب جوانان به مسجد

بلرای زنلان و جوانلان که بیشلتر در معلرض تهاجم فرهنگلی و نابهنجاری هلای اجتماعی 
قلرار دارند، برگزار شلود. 

37. رعایت کردن حال همسایگان مسجد
اهاللی مسلجد بایلد حال همسلایگان مسلجد را رعایلت کننلد و از ایجلاد مزاحمت برای 
آن هلا به هر شلکل )بلاال بلردن بیش ازحد صلدای بلندگلو، رفت و آمدهای غیرضلرور و...( 

خلودداری کنند.

38. طراحـی سـازوکاری مناسـب بـرای بهره گیـری از نیروهـای مسـجدی در ارائـه خدمـات 
دینـی و مذهبـی

بایلد سلازوکاری در مسلجد طراحلی و اجرا شلود که بله بهترین شلکل از نیروهلا و منابع 
انسلانی موجلود، به خصلوص جوانلان، در ارائه خدمات دینلی و اعتقادی اسلتفاده گردد تا 
علالوه بر پیشلبرد موفلق برنامه های مسلجد،انگیزه مخاطبلان و نیروها نیلز افزایش یابد. 
برنامه ریلزی هدفمنلد و طراحلی مناسلب، هملراه بلا اجرای درسلِت آن ها نگاهلی ویژه را 
بله مسلجد در افلکار عمومی ایجلاد می کند و باعث می شلود ملردم مسلجد را اصلی ترین 

مرکلز ارائه خدملات دینی و مذهبلی بدانند.1

39. برگزاری سلسله جلسات رسیدگی به مسائل عمومی محل در مسجد
می تلوان بلا دعلوت از عملوم ملردم، سلسله جلسلاتی را بلرای بررسلی وضعیلت رفلاه 
عموملی محلل به شلکل هفتگلی یلا ماهیانله در مسلاجد برگلزار کلرد و در آن جلسلات 
بلا اخلذ پیشلنهادها و نظلر اهاللی محلل، به ویلژه جوانلان، بله راهکارهایلی بلرای حلل 

مشلکالت دسلت یافلت.

40. شناسایی و ایجاد ارتباط با جوانان نیازمند به مشاوره توسط مسجد
مسلاجد و ملدارس محلل تلالش کننلد جوانانلی را کله نیازمنلد راهنمایلی و مشلاوره 

 1. نتایلج یلک نظرسلنجی نشلان می دهلد کله از مجملوع 1201 نفر افراد پاسلخگو، بیشلترین تعلداد از افراد پاسلخگو، یعنی 666 نفلر= 55/5 
درصلد، رسلیدگی بله املور ملردم را در جلذب مخاطلب » خیللی بااهمیت«  دانسلته اند و کمترین نسلبت از ایشلان یعنی 35 نفلر= 2/9 درصد 
افلراد، رسلیدگی بله املور ملردم را در جلذب مخاطلب » خیلی کم اهمیلت«  دانسلته اند  )پلروژه مطالعاتی دین و برنامه سلوم توسلعه، 1380، 

معاونلت فرهنگی سلازمان تبلیغات اسلالمی(.
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هسلتند، شناسلایی کننلد و بلا برقراری رابطله با آن ها، مشلاوره و راهنمایلی و کمک های 
الزم را بله آن هلا ارائله کنند.

41. ایجاد فضای مصافحه و گفتگو بین نمازگزاران مسجد
فراهلم آملدن فضای گفتگلو و مصافحه و احوالپرسلی نمازگزاران در مسلجد موجب انس 
و الفلت بیشلتر آن هلا بلا یکدیگلر خواهلد شلد؛ به ویلژه جوانلان مسلجدی کله از روحیه 

لطیف تلری برخلوردار هسلتند.

42. تشکیل شورایی متشکل از نمازگزاران برجسته فرهنگی محل در مسجد
تشلکیل شلورای نمازگزاران فرهنگی محل توسلط مسلجد با هدف ایجاد بسلتر مناسلب 
جهلت همفکلری و مشلورت اهاللی محلل و پیشلنهاد راهلکار بله مسلئوالن اداره هلا و 
نهادهلای مرتبلط. الزم اسلت در این شلورا نماینده ای از جوانان نیز حضور داشلته باشلد.

43. ایجاد فضای رقابت سالم در محل برای کمک به مسجد
ایجلاد جلو رقابلت سلالم در محلل بلرای کملک بله مسلجد و بهره گیلری از ایلن فضلا در 
سلاماندهی فعالیت هلای مسلجد و کملک بله انجلام بهتر آن هلا. در کنار آن فراهم سلازی 
بسلتری مناسلب کله بتوانلد این زمینله رقابلت را در بین جوانان نیز فراهم سلازد، بسلیار 

مفیلد و ثمربخلش خواهلد بود.

44. تبیین دقیق کارکرد اجتماعی و جایگاه منابع انسانی فعال مسجد برای قشر جوان
تعریلف دقیلق و تبییلن کارکلرد اجتماعی و جایلگاه فعاالن حوزه مسلجد، به ویلژه منابع 

انسلانی اعلم از املام جماعلت، هیئت امنلا، بانی، واقلف و خادم.

بـرای گروه هـای  برنامه ریـزی جهـت گسـترش دامنـه بهره منـدی خدمـات مسـاجد   .45
جامعـه مختلـف 

برنامه ریلزی جهلت گسلترش دامنله بهره منلد شلدن گروه هلای مختللف جامعله از 
خدملات و برنامه هلای مسلاجد و ایجلاد تنلوع در خدملات ویلژه برای طبقلات خاصی که 
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طاللب آن خدمت انلد،  بلا نلگاه ویلژه بله جوانلان.

46. اقدام سریع مدیریت مسجد در بحران ها
پیشلقدم شلدن مدیریلت مسلجد در اقلدام سلریع، سلنجیده و متناسلب بلرای مقابله با 
بحران هلا و حلوادث پیش بینی نشلده ای کله در محلل اتفلاق می افتلد. بهره گیلری از 
پتانسلیل جوانلان مسلجدی می توانلد کمک شلایان توجهلی در کاهش آسلیب ها یا حل 

بحران هلای پیش آملده بکنلد.

47. شناسـایی و به کارگیـری راه هـای وفـاق در محلـه از سـوی امـام جماعـت در راسـتای 
بـه مسـجد محوریـت بخشـیدن 

48. اهدای کارت تبریک و هدیه مناسب به زوج های جوان از سوی مسجد

49. شناسایی تهدیدها و فرصت ها در محیط اجتماعی مسجد
شناسلایی تهدیدهلا و فرصت هلا در محیلط اجتماعلی مسلجد جهت تقویلت فرصت ها و 

قابلیت هلا و از بیلن بلردن تهدیدهلا و محدودیت هلا.

ب( محیط های سیاسی

روش های جذب جوانان در محیط های سیاسی بدین قرار است:

1.پرهیز از ورود مسجد در جناح بندی های سیاسی
پرهیلز از وارد شلدن مسلجد در جناح بندی هلای سیاسلی، حزبلی و گروهلی. در ایلن 
خصلوص بایلد به نحلوی برنامه ریلزی شلود کله تملام احلزاب و گروه هلای سیاسلی کله 
اصلل نظلام را پذیرفته انلد و در چارچلوب قانلون اساسلی فعالیت می کننلد، » حضور آنان 
در مسلاجد جهلت تبلیلغ در ایلام مختللف، به خصلوص کاندیداتلوری مجللس شلورای 
اسلالمی، شلورای شلهر و ریاسلت جمهلوری بالمانلع باشلد. در غیلر ایلن صلورت، دایره 
تعاملل و هملکاری احلزاب بلا مسلجد تنلگ و محلدود خواهلد شلد؛ در نتیجله دافعله بر 
جاذبله برتلری خواهلد داشلت، با توجله به این مهم که بسلیاری از سلمپات ها، هلواداران 
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و اعضلای احلزاب سیاسلی را نوجوانلان و جوانان تشلکیل می دهند. در ایلن خصوص باید 
توجله داشلت کله "الطلرق الی اهلل بعلدد انفلاس الخالئق":1 راه هلای منتهی بله خداوند به 

تعداد مخلوقات اسلت2«.3
2. برگلزاری بی طرفانله نشسلت کاندیداهای انتخابات یا شلورای اسلالمی شلهر و روسلتا 

مسجد در 
3. زمینه سلازی حضلور مسلئوالن دسلتگاه های اجرایلی در مسلجد برای پاسلخگویی به 

سلؤاالت و مشلکالت مردم
4. ریشله یابی عللل نگلرش جوانلان و چگونگلی برخلورد بلا آن هلا در مسلائل پیچیلده 

سیاسلی فرامللی
بلا تجزیله و تحلیلل اندیشله های جوانلان در ملورد ارزش های مللی درمی یابیلم که آن ها 
در مسلائل پیچیلده سیاسلی فراملی اندیشله منسلجمی ندارند و جا دارد بلا پژوهش های 
دقیق تلر، هلم دریافت هلای آنلان از ایلن مسلائل پیچیده را بهتر بشناسلیم و هم ریشله ها 

و عللل نگرش هلای آنلان و چگونگلی برخورد با آن ها را آشلکار سلازیم.
5. برگزاری سلسله نشسلت های سیاسلی با حضور نخبگان، اندیشلمندان و شلخصیت های 

سیاسلی با هدف تعمیق درك و گسلترش بینش سیاسلی مخاطبان در مسلاجد

ج( محیط های اقتصادی
از دیگلر عواملل دخیلل کله موجلب ایجلاد فاصلله افلراد بلا نیازهلای متعاللی و معنلوی 
جامعله و بله تبلع آن، دوری از برنامه هلا و مکان هلای دینلی می شلود، افزایلش سلطح 
انتظلار ملردم از وضعیلت زندگلی و معیشلت و درآملد اقتصلادی اسلت. باال رفتن سلطح 

1. محی الدیلن ابن عربلی، الفتوحلات المکیله، ج2، ص317 و 411.وی تصریلح می کنلد کله این گلزاره از جمالت به کاررفته توسلط » اهل اهلل«  
اسلت و جملله را نیلز بلا اندکلی تغییلر بلا متلن بله صلورت » ان الطرق اللی اهلل علی عدد انفلاس الخالئلق«  نقل می کنلد. اما عارف محقق سلید 

حیلدر آمللی جملله را روایتلی از پیامبر گرامی اسلالم  می داند )جامع االسلرار و منبع االنلوار، ص8 و  121(.
 2. پروژه مطالعاتی دین و برنامه سوم توسعه، 1380، ص140.

 3. » بلر اسلاس نتایلج یلک نظرسلنجی به عملل آملده از میلان 1201 نفلر پاسلخگو، تعلداد 65 درصد به سلؤاِل » میلزان اهمیت غیرسیاسلی 
بلودن برنامه هلای مسلجد و املام جماعلت؟«  گزینله » بااهمیلت و خیللی بااهمیلت«  را انتخلاب کردند )منبع پیشلین(. همچنین بر اسلاس 
آملار سلازمان مللی جوانلان 87/6 درصلد از جوانلان بله هویلت مللی و دینلی خلود تعلق خاطر شلدید دارنلد و تعصب مللی را برای حفلظ آب و 
خلاك و تمامیلت ارضلی و همچنیلن پای بنلدی بله اعتقلادات دینلی، عشلق و محبت بله اهل بیلت  را ضروری برای نیل به سلعادت انسلان 

می داننلد«  )مجلله مسلجد، ش73، ص22(.
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انتظلار، اگرچله در ظاهلر بلا فقلر اقتصلادی تفلاوت دارد، از این جهلت که افلکار، عالیق و 
تالش هلای انسلان را عمدتلاً بله نیازهلای رفاهی معطلوف می کنلد و انگیزه هلای متعالی 
و جمعلی را بله سلود انگیزه هلای رفاهلی ضعیلف می نمایلد، تفاوتی بلا پدیده فقلر ندارد.

روش های جذب جوانان به مسجد در محیط های اقتصادی بدین قرار است:

1. استفاده از ابزار تبلیغی مسجد در تبیین و توجیه فقر اقتصادی خانواده ها

مسلجد بلا برنامه ریلزی صحیلح بلرای خانواده هایلی کله دچلار فقلر اقتصلادی هسلتند، 
سلعی کنلد بلا ابلزار تبلیغلی و خطابله ای کله در اختیلار دارد، اوالً: سلطح انتظلار جامعه 
)در مقیلاس محلله( را منطقلی و منطبلق بلا واقعیت هلای جامعله شلکل دهلد و ثانیلاً: با 
اسلتفاده از آموزه هلای دینلی )آیلات و روایلات( این شلعار اسلالم را کله » راه میانه روی و 
اعتلدال بایلد در رأس املور قلرار گیلرد«  ملورد تبییلن و توجیه قلرار دهد تلا از این طریق 
شلاهد رفاقلت و انلس بیشلتر این قشلر متوّقلع جامعه بلا اهاللی معتدل و معتقد مسلجد 
باشلیم. بایلد توجله کلرد که حساسلیت در ملورد فقلر اقتصلادی در بین این گلروه بیش 
از بقیله قشلرهای جامعله اسلت و اصالح نگلرش آن ها نیاز بیشلتری بله کار تبلیغی دارد. 

2. شـرکت اعضـای مسـجد در برنامه هـای مخصوص کارگـران، اصنـاف و بازاریان بـا اولویت قرار 

دادن جوان هـا

حضلور املام جماعلت و هیئلت امنلای مسلجد در مناسلبت های مختللف، به ویلژه روز 
کارگلر یلا کارمنلد، در محیط هلای اقتصلادی و کارگلری، کارگاه ها، کارخانه ها و شلرکت 
در ویژه برنامه هلای تدارك شلده بلرای کارگلران، اصنلاف و بازاریان و نیز برگزاری مراسلم 
ویلژه جهلت گرامیداشلت ایلن ایّام در مسلجد )بلا دعوت رسلمی از آن ها( با هلدف ایجاد 

انلس و الفلت بیشلتر آنلان با مسلاجد هملراه با اجلرای برنامه هلای هدفمنلد و جّذاب.

3. حضور فعال مسجد و ایجاد پیوند با خانواده های کم درآمد

افلرادی کله بله هلر دلیللی در تهیله حدأقلل امکانات زندگلی با مشلکل مواجه هسلتند، 
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به خصلوص زوج هلای جوانلی که تلازه تشلکیل خانلواده داده اند و با مشلکالت بیشلتری 
دسلت وپنجه نلرم می کننلد، معملوالً تملام ظرفیلت و تلوان خلود را در امور معیشلتی به  
کار می گیرنلد. بخلش اعظلم نگرانی و دل مشلغولی این افلراد معطوف بله نیازهای رفاهی 
اسلت، بله همیلن دلیل بایسلته اسلت، مسلجد خأل نیازهلای متعاللی و جمعی ایلن افراد 
را پُلر کنلد و بلا برنامه ریلزی مناسلب، گسسلت و شلکاِف به وجود آملده در ایلن زمینله را 
مرتفلع نمایلد. حضلور فعلال مسلجد در این گونله ملوارد می توانلد پیونلد محکملی بین 
اقشلار کم درآملد کله تعداد قابلل توجهلی از جامعه ایران را تشلکیل می دهند، با مسلجد 
برقلرار کنلد و بکوشلد بلا فراهم سلازی تمهیلدات تبلیغلی و اجرایلی ویلژه و متناسلب با 

شلرایط ایلن افلراد، بیلن نیاز هلای ملادی و معنلوی آنلان را تعادلی نسلبی ایجلاد کند.

4. حضور بازاریان و کاسبان محل در هیئت امنای مسجد

حضلور تعلدادی از بازاریلان و کاسلبان محل کله از توانایی مالی مناسلبی برخلوردار و در 
میلان ملردم نیز جایگاه مناسلبی داشلته باشلند، در هیئلت امنای مسلجد )جهت جذب 

کمک هلای بازاریلان و کاسلبان محل(.

5. جذب و هدایت کمک های مادی افراد متمّول جامعه به نیازمندان از طریق مسجد

تبییلن و تشلریح جایلگاه مسلجد در بین افلراد متملّول و برخورداِر جامعه بلا هدف جذب 
و هدایلت کمک هلای ماللی ایلن افلراد به مسلجد از طریق گفتگوی مسلتقیم و یلا به طور 
غیرمسلتقیم با ارسلال نشلریه، اطالعیه، بروشلور و.... این نکته مهم را باید یادآور شلویم 
کله افلراد متملّوِل جلوان، بله دلیلل دلبسلتگی کمتری که به ثروتشلان نسلبت بله افراد 

بزرگسلال و مسلن دارنلد، راحت تلر متأثلر می شلوند وهملکاری را می پذیرند. 

6. برنامه ریزی کالن برای سروسامان دادن به معیشت مردم

یکلی از عواملل مهملی کله می توانلد در افزایلش کّملی اقبلال نمازگلزاران بله مسلاجد و 
نمازخانه هلا تأثیلر بسلزایی داشلته باشلد، » برنامه ریلزی کالن در سروسلامان دادن بله 
وضعیلت اقتصادی و رفع مشلکالت معیشلتی اسلت. اختصاص زمان بیلش  از حد معمول 
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و علرف جامعله بله کار و کسلب، موجلب شلده اسلت تلا اقشلار کم درآمد، کمتلر فرصت 
حضلور در مسلاجد را پیلدا کنند« 1؛2

7. داشتن راهکارهای مختلف متناسب با وضعیت اقتصادی خانواده ها

در برنامه ریلزی بلا هلدف جلذب جوانلان بله مسلجد، وضعّیلت اقتصلادی خانلواده را نیز 
بایلد مّدنظلر قلرارداد؛ زیلرا هر طبقله ای از جامعله از نظر سلطح درآمد، راهلکاری خاص 

و متناسلب بلا وضعیلت اقتصلادی خلودش را می طلبد. 

8. بهره گیـری از تـوان مالـی بازاریـان و اصنـاف محل جهت برگزاری جشـن های مذهبـی و ملی یا 
عزاداری ها در مسـجد 

9. هماهنگـی مسـجد بـا بانک ها و مؤسسـات اعتبـاری و قرض الحسـنه موجـود در محل، برای 
ارائه تسـهیالت بانکـی به نیازمنـدان،  به ویـژه جوانان

10. اندیشـیدن تمهیـدات الزم بـرای رسـاندن کمک های نقـدی و غیرنقدی اهالی بـه نیازمندان 
محـل بـا هدف جلوگیری از شـائبه اجبـار و اکراه و رودربایسـتی در پرداخـت این کمک ها

11. برگـزاری جلسـات آمـوزش احـکام معاملـه و تجارت ویژه اصنـاف، بازاریان و کاسـبان محل 

مسجد در 

1. مجله مسجد، ش82، ص9.

2. بلا توجله بله تحقیقلات به عمل آملده، مشلخص شلده اسلت کله » نوجوانانی کله در نمازجماعلت شلرکت می کننلد و درآمد خانلواده آن ها 
در سلطح متوسلط قلرار دارد، نسلبت بله افلرادی کله در طبقلات بلاال و پایین تلر از نظلر درآملدی قلرار دارنلد، ثبلات بیشلتری در رشلد آنلان 
مشلاهده می شلود«. » بلر ایلن اسلاس نتایلج یلک بررسلی انجام شلده از تعلداد 1201 نفلر پاسلخ دهندگان، تعلداد 249 نفلر یلا 20/7 درصد 
اعلالم نموده انلد کله بله عللت مشلغله کاری و زندگلی، کم به مسلجد می رونلد و تعلداد 112 نفر یلا12/44 درصد کمبلود وقت و مشلغله کاری 
و زندگلی را دلیلل اسلتقباِل کلم از برنامه هلای برگزارشلده در مسلجد دانسلته اند« ؛ یعنلی در مجموع 33 درصد پاسلخگویان، مشلغله کاری را 
دلیلل اسلتقبال کلم از برنامه هلای مسلجد و یلا کلم رفتن به مسلاجد ذکر کردند  )پلروژه مطالعاتلی دین و برنامه سلوم توسلعه،1380، معاونت 

فرهنگلی سلازمان تبلیغات اسلالمی(.
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12. ایجـاد صنـدوق قرض الحسـنه ویـژه نمازگـزاران مسـجد بـرای رفـع نیازهای مالـی اهالی 

محل

13. برگـزاری مراسـم سـاالنه تجلیـل و قدردانـی از بهتریـن، منصف تریـن و بـا اخالق تریـن 

کاسـبان و بازاریـان محـل در مسـجد
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محیط های فرعی
در ایلن بخلش جهلت تبیین و تشلریح بیشلتِر نقش محیلط در جذب جوانان به مسلاجد، 

روش هلای قابلل اجلرا در ایلن محیط هلا را به شلکلی جزئی تر مطلرح می کنیم.

الف( محیط همساالن
شلاید بتلوان گفلت در میلان محیط هلای فرعلی، گلروه همسلاالن از بیشلترین میلزان 
اثرگلذاری در جلذب جوانلان بله مسلاجد و نمازخانه ها برخوردار اسلت. قبلل از پرداختن 
بله روش هلای جلذب در محیلط همسلاالن، بایسلته اسلت بلرای شلناخت بیشلتر نقش 

همسلاالن، مختصلر توضیحاتلی را ارائله کنیم: 
گلروه این گونله تعریلف شلده اسلت: » افلرادی که خلود را » ملا«  تلّقلی کلرده و به صورت 
پایلدار و منظلم بلا یکدیگلر تعامل دارند، یلک گروه را تشلکیل می دهند. انگیزه دوسلتی، 
یلا مشلابهت هایی اسلت کله اعضلای یلک گروه بلا هم دارنلد، یا پس از دوسلت شلدن به 
 دسلت می آورنلد. افلرادی کله یلک گلروه را تشلکیل می دهنلد، خلود را به صلورت » ملا«  

درك می کننلد کله فراتلر از هویت هلای فلردِی "مِن" آن هاسلت«.1
 1. مطالعات اجتماعی، کتاب سال اول دبیرستان وزارت آموزش وپرورش، ص7.
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در میلان عواملل محیطلی مؤثلر در ایجلاد جاذبله بلرای جوانلان بله مسلجد و اقامله 
نمازجماعت، نقش همسلاالن و دوسلتان بسلیار چشلمگیر و  انکارنشلدنی است. دوستان 
و همسلاالن، بعلد از خانلواده )در فضلای مدرسله و محیلط زندگلی( بیشلترین تعاملل، 
ارتبلاط و نزدیکلی را بلا همدیگلر دارنلد و نسلبتاً ملدت زملان بیشلتری در کنلار یکدیگر 
هسلتند؛ بله همیلن دلیلل میلزان اثربخشلی و اثرپذیری آنلان از یکدیگر زیاد اسلت. طرز 
نگلرش دوسلتاِن فلرد و یلا الگوهای او به نماز و مسلجد، در روی آوردن او بله نماز و حضور 
در مسلجد مؤثلر اسلت. اگلر دوسلتان و الگوهلای فلرد مذهبلی نباشلند، احتملال اینکه 
اعتقلادات مذهبلی و گرایلش فلرد به انجلام عبادت های فلردی و جمعی کم شلود، وجود 
دارد؛ از طلرف دیگلر چنانچله دوسلتان و همسلاالن و الگوهای او، افلرادی باورمند و مقّید 
بله انجلام فرایض مذهبی باشلند، می تواننلد نقش مؤثلری در تقویت و تثبیلت رفتارهای 

مذهبلی فلرد، از جملله اقامله نمازجماعت در مسلاجد و مدارس داشلته باشلند. 
» بعضلی از افلراد بیشلترین تأثیلر را از دوسلتان و همسلاالن خلود می پذیرنلد و بله 
نظلرات آن هلا دربلاره خلود بسلیار اهمیلت می دهنلد. ایلن انلدازه اهمیلت دادن بله نظر 
همسلاالن دربلاره خلود، ممکلن اسلت گاهلی چنلان حاللت افراطلی بله خود گیلرد که 
منتهلی بله ازدسلت دادن اسلتقالل شلخصیت شلود. روشلن اسلت کله از دسلت دادن 
اسلتقالل شلخصیت، تلا چله انلدازه می توانلد آراملش زندگلی را برهم زنلد و او را ملدام 
بلا اضطراب هلای روحلی روبلرو سلازد؛ زیرا هملواره بایلد مراقلب اظهارنظرهلای دیگران 
دربلاره خلود باشلد و خلود را مطابلق میلل آن ها تغییلر دهد. با توجله به عوامل یادشلده، 
می تلوان نتیجله گرفلت کله دقلت در انتخاب دوسلت از اهمیت زیلادی برخوردار اسلت؛ 
پلس اگلر بخواهیلم دوسلتان خوبلی انتخلاب کنیلم، در درجله اول بایلد سلعی کنیلم 
خودملان خلوب باشلیم و اولیلن صفلِت خوبی کله بایلد در وجلود خودمان ایجلاد کنیم، 
این اسلت که همیشله به خاطر داشلته باشلیم اولین دوسلت ما خداسلت؛ بنابراین سلعی 
کنیلم، در وهلله اول همان گونله رفتلار کنیلم و همان گونله زندگلی کنیم که این دوسلت 
حقیقلی از ملا می خواهلد. اگلر این گونله زندگلی کنیلم بایلد بدانیلم کله دوسلتان خوب 

بسلیاری را به دسلت خواهیلم آورد«.1

1. سیدمحمدکاظم سجادی، می خواهم خوشبخت باشم، ص49.
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ملا در دنیایلی از روابلط انسلانی زندگلی می کنیلم که هم بر دیگلران اثلر می گذاریم و هم 
از آن هلا تأثیلر می پذیریلم. ایلن تأثیلرات، گاهلی مثبلت هسلتند و گاهلی منفلی؛ گاهی 
آگاهانله هسلتند و گاهلی کاملاًل ناخلودآگاه. راهلی را ملا در پیلش می گیریلم، » بلا ایلن 
تصلور کله فکلر خودملان اسلت؛ در صورتلی کله به ملا تحمیلل شلده و متوجه نیسلتیم؛ 
اّملا راه دیگلران راه ملا نیسلت؛ بله همیلن دلیل الزم اسلت هرآیینله خلود و حرکاتمان را 
بیازماییلم تلا راه خلود را برویلم. » بی همتلا بلودن«  هر یک از ملا، خود بهتریلن دلیل برای 
کشلف راه پیشلرفت مختلص بله خودمان اسلت. در ایلن بین شلاید بزرگ تریلن آفت آن 

باشلد کله بخواهیم بله الگوبلرداری و نمونه گزینلی از دیگلران بپردازیم«.1
اگرچله فلرد در تملام مراحلل زندگلی در گروه زندگلی می کنلد، در دوره هایلی از زندگی 
گلروه بلرای او اهمیلت بیشلتری می یابد؛ » از ایلن دوره ها می تلوان دوره نوجوانی و جوانی 
را نلام بلرد کله طلّی آن فرد با عضویلت در گروه هایلی غیر از خانلواده، نقطله اتکایی برای 
عملل مسلتقل خویلش می یابلد و بلا پذیرفتلن نقش هلای مختللف در گلروه، در مسلیر 
شلکل دادن بله شلخصّیتی مّتکی به خلود گام برملی دارد؛ برای پذیرفتلن نقش های آینده 
در جامعله آملاده می شلود و به طلور کللی بلا جهلان اجتماعلی بیلرون از خانواده بیشلتر 
آشلنا می شلود و آن را می آزمایلد. آرمان هایلی کله در جوانلی سلر برمی آورنلد، او را بله 
سلوی یافتلن همفکلر و هملراه و تشلکیل گلروه سلوق می دهنلد. زندگلی در گلروه، بلر 
اسلاس آرمان هلا و اعتقلادات خویلش و رهلا از املر و نهی خانلواده، تجربه ای جدید اسلت 

کله جلوان بله آن دسلت می یازد.
در ایلن مرحلله، عضویلت در گلروه گامی اساسلی و مهم در جهت اسلتقالل جوان و رشلد 
و تکاملل وی محسلوب می شلود. گروه واسلطه ای میان زندگلی فرد در خانلواده و زندگی 
وی در جامعله اسلت. فلرد در سلنین کودکلی بیشلتر نقلش انفعاللی دارد؛ اّملا در دوره 
نوجوانلی و جوانلی فعال می شلود؛ اندیشله ها و احسلاس هایی او را از درون برمی انگیزاند؛ 
کشلش بله عمل مسلتقل، او را به سلوی افلراد همفکلر و هملراه فرامی خوانلد؛ بنابراین تا 
حلّد زیلادی به صلورت هلدف دار به تشلکیل گلروه می پلردازد. در ایلن حالت، گلروه تنها 
مجرایلی بلرای اجتماعلی شلدن او نیسلت؛ بلکله پایگاهی اسلت کله از آن، جهت گیری، 

1. همان، ص41.



336

برخلورد و عملل می کنلد؛ بله عبلارت دیگر بلا زندگی گروهی بله میدان رقابت، سلازش و 
برخلورد بلا گروه هلای دیگر پلا می گلذارد و زندگلی در اجتماع بلزرگ را تجربله می کند. 
از ایلن مرحلله بله بعلد، فلرد بر اسلاس عالیلق و منافلع خویش بله گروه ها می پیونلدد، از 

آن هلا جلدا می شلود و در قاللب گروه هلا عملل می کند«.1
 فلرد بلرای زندگلی در گلروه، همان طلور که بایلد ارزش هلای گلروه را بپذیلرد، الگوهای 
عمللی خاصلی را نیلز بایلد بپذیرد. یک دوسلت خلوب می تواند زمینه سلاز رشلد و تعالی 
دیگلر دوسلتان باشلد و آنلان را به مسلیر سلعادت و کمال رهنملون کنلد و بالعکس، یک 
دوسلت ناالیلق و منحلرف می توانلد زمینله بلروز و ظهلور ناهنجاری هلا و کجروی هلا 
را در دوسلتان و همسلاالن خلود ایجلاد و تقویلت نمایلد. بلا نگاهلی بله آمار افلراد بزهکار 
و دارای فسلاد اخالقلی، می تلوان دریافلت کله غاللب ایلن افلراد )عمدتلاً از قشلر جوان(، 
عللت انحلراف و محلرك اصللی روی آوردن بله کارهلای خلالف را دوسلتان نابلاب خلود 
ذکلر می کننلد و مقصلر اصللی در انحراف و به فسلاد کشلیده شلدن خویش را، دوسلتان 

و رفیقلان بلد و منحلرف می داننلد؛ بنابرایلن:
تا توانی می گریز از یار بد  

یار بد، بدتر بود از مار بد
مار بد تنها ترا بر جان زند 

یار بد، بر جان و بر ایمان زند
» گلروه و زندگلی گروهلی، با وجلود اهمیتی که برای فلرد دارد، گاه پایگاهی می شلود که 
او در آن بله سلتیزه بلا ارزش هلای اجتملاع و گروه بزرگ تلر برمی خیزد و به سلوی تخریب 
نظلم اجتماعلی سلوق می یابلد؛ بله عبلارت دیگلر گروه هلا در ارتبلاط خویش بلا جامعه، 
شمشلیِر دو َدم هسلتند کله هلم می تواننلد نظلم جامعله را تحکیلم بخشلند و هلم آن را 
تخریلب کننلد؛ هلم می تواننلد فلرد را به پاسلداری از ارزش هلای اجتماع وادارنلد و هم او 

را بله فلردی مخالف بلا جامعه تبدیلل کنند«.2
» همچنیلن زمانلی کله گروه هلای دوسلتی در ایلن دوره، اهمیتلی بیلش از خانلواده 

1. مطالعات اجتماعی، کتاب درسی سال اول دبیرستان وزارت آموزش وپرورش، ص16. 
2. همان، ص17. 
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می یابنلد و فلرد بلرای مسلتقل شلدن از خانلواده بله عضویلت در ایلن گروه هلا تمایلل 
بیشلتری می یابلد، بایلد توجله داشلته باشلد کله بلا ایلن کار، در حلال سلاختن هویلت 
خویلش اسلت. در صورتلی کله در گروه هایلی عضو شلود کله از نظلر جامعله نابهنجارند، 
عضویلت او در ایلن گروه هلا بله شلکل گیری هویتی منجر می شلود که بعدهلا تغییر دادن 
آن دشلوار اسلت« ؛1 ازاین رو شلناخت آسلیب های گلروه، حالت هایی که گلروه هماهنگ 
بلا جامعله عملل نمی کنلد یا دچلار حاالتلی غیرعادی می شلود، به انلدازه شلناخت گروه 

اهمیلت دارد.   ملواردی چنلد از آسلیب های گلروه عبارت انلد از: 
الف( دوگانگی ارزشی؛ 
ب( بیگانگی با جامعه؛ 

ج( مطلق گرایی؛
 د( تقلید و شخصیت تابع.2

بایلد توجله داشلت کله میلزان تأثیلر همسلاالن بلر یکدیگلر، در مرحلله جوانلی بیشلتر 
از مرحلله نوجوانلی اسلت. افلراد در مرحلله نوجوانلی در حلال گلذر از نهلاد خانلواده بله 
نهلاد اجتملاع هسلتند و بیشلتر از جوانلان از خانلواده تأثیلر می پذیرنلد؛ وللی افلراد در 
مرحلله جوانلی، ضمن طی کلردن مرحله گلذر از خانلواده، دارای روحیه اسلتقالل طلبی 
شلده،اجتماعی تر می شلوند؛ بله همیلن دلیلل بیلش از خانلواده، از محیلط اجتماعلی 
تأثیلر می پذیرنلد و از میلان محیط هلای اجتماعلی مختللف، گروه همسلاالن بیشلترین 

اثرگلذاری را بلر افلراد دارد.
جوانلان در روی آوردن بله فریضله مهلم نمازجماعلت و حضلور در مسلجد، بله عملکرد و 
رفتلار الگوهلای خلود توجله ویلژه ای دارنلد. در ایلن مقطع سلنی ذهلن پرسشلگر آنان، 
بلرای سلؤاالت گوناگون خلود در خصوص مسلائل مذهبی، بله دنبال پاسلخی پذیرفتنی 
و قانع کننلده اسلت؛ ازاین روسلت کله اسلتاد شلهید مرتضلی مطهلری می گوید: » نسلل 
جلوان فعللی نسلبت به نسلل ماقبل خلود برتری هلا و عیب هایلی دارد«. به گفته ایشلان، 

1. جامعه شناسی، کتاب درسی سال دوم آموزش متوسطه، ص104. 
2. مطالعات اجتماعی، ص17.
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» ایلن نسلل ادراکات و احساسلاتی دارد که در گذشلته نبوده اسلت؛ بنابرایلن باید به او در 
علدم پذیرش بسلیاری از سلنت ها، آداب و رسلوم مللی و مذهبی که گذشلتگان به راحتی 
می پذیرفتنلد، حلق داد«. ایلن اندیشلمند معاصلر می افزایلد: » در عیلن حلال ایلن نسلل 
انحرافلات فکلری و اخالقلی دارد کله بایلد بلرای حلل آن هلا چاره جویلی کلرد کله البته 
یافتلن ایلن راه، بدون احترام گذاشلتن به احساسلات، پرسشلگری ها و تعارضات او میسلر 
نیسلت«. شلهید مطهری معتقد اسلت: » اسلالم به این تعارضات و پرسشلگری ها احترام 

گذاشلته و تأکیلد دارد بایلد شلک و تردید نسلل جلوان را بر طلرف کرد«.
» روح جلوان ظرفلی اسلت پلر از چراهلا و جامعله جلوان ملا ایجلاب می کند که بلرای این 
چراهلا پاسلخ مناسلبی بیابیلم و در اختیلار جوانلان بگذاریلم. در ایلن راه همله ارگان ها و 
نهادهلا و همله خانواده هلا و باألخلره تمامیلت جامعله بایلد بلا علزم و اراده عمومی همت 
نهنلد تلا جلوان در حصلار چگونگی هلا نمانلد و بله دریلای چراهلا نپیونلدد. به طلور قطع 
در دو راهلی چگونگلی و چراهلا، آنکله از دومیلن راه ملی رود، بله یقین و حقیقلت خواهد 

1 رسید«.
بلا ایجلاد شلبهه در مبانی دین توسلط یک جوان، ذهن های آماده دوسلتان همسلال وی، 
به سلرعت جلذب موضلوع و یلا دچلار تحلیلل احساسلی می شلوند. اگلر نتوانیم پاسلخی 
عقالنی و مناسلب به آن ها بدهیم، شلاهد بسلط و گسلترش سلریع این شلبهات در دیگر 
جمع هلای دوسلتانه خواهیلم بلود. در ایلن راسلتا هدایلت فکلری و گروهلی هملراه بلا 
توجیله عقالنلی گلروه رهبلر )گلروه مرجع( در جمع هلای دوسلتانه، می توانلد در کاهش 
آثلار مخلّرِب افلکار و اندیشله های دیلن زدا و دین گریلز مؤثلر واقلع شلود. در ایلن زمینله 
»ایجلاد ارتبلاط دوسلتانه گروه های فعال مسلجد با جمع های دوسلتانه خارج از مسلجد، 

اثربخشلی عمیق تلر و نقلش موثرتلری می تواننلد ایفلا نمایند«.2

 1. ر ك: نتایج بیش از 60 طرح تحقیقاتی از واحد تحقیق ستاد مرکزی اقامه نماز کشور.
 2. بلر اسلاس نتایلج یلک نظرسلنجی از میلان 1201 نفلر جلوان یا نوجوان پاسلخگو، بیشلترین نسلبت افلراد، یعنلی 50/2 درصلد )603 نفر( 
» برقلراری ارتبلاط دوسلتانه توسلط اهاللی مسلجد و گروه هلای فعلال بلا مخاطبلان« ، را » خیللی بااهمیت«  دانسلته اند و کمترین نسلبت از 
ایشلان، یعنلی 1/9 درصلد )23 نفلر(، » برقلراری ارتباط دوسلتانه با مخاطلب«  را » خیلی کم اهمیت«  اعلالم نموده اند  )پلروژه مطالعاتی دین 

و برنامه سلوم توسلعه، معاونت فرهنگی سلازمان تبلیغات اسلالمی،1380(.

بلر اسلاس نتایلج یلک نظرسلنجی از جوانلان تهرانلی، بله نظلر آنلان » مهم ترین ملکان عموملی در محلالت« ، مسلجد و اماکن 
مذهبلی )بلا 29/5 %( پلارك و اماکلن تفریحلی )27/7%( اماکلن ورزشلی )11/3%( در مجملوع تقریبلاً یک سلوم، مسلجد را 
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» جوانلان ابتلدا در خانه از والدین، سلپس در خانه دوم که همان مدرسله اسلت، از مربیان 

مدرسله جهلت آموزش وپرورش مطللب می آموزنلد و در این میان نزدیک ترین دوسلتان 
نیلز در گرایلش آنلان به نمازجماعت نقش مهملی دارند. در صورتی کله انحرافات اخالقی 
در بیلن دوسلت و همنشلین وجلود داشلته باشلد، زمینه کاهلش رغبت و تمایلل دیگران 
را بله نمازجماعلت فراهلم خواهلد آورد؛ پلس سله رکن اساسلی خانله، مدرسله و محیط 
در تربیلت نقلش اساسلی و مهلم دارنلد«.1 بلا توجله بله یافته هلای حاصل از نظرسلنجی 
انجام شلده، جوانلان مسلجد را مهم تریلن ملکان عموملی می پندارنلد؛ بنابرایلن راحت تر 
می تلوان از ایلن گرایلش و سللیقه آن هلا بهلره مناسلب را بلرد و آنلان را بله سلوی اقامله 
نمازجماعلت و آموزه هلای دینلی رهنمون کرد؛ بسلیاری از دیدارهای دوسلتانه و سلپری 
شلدن اوقلات فراغلت جوانلان در مکان هلای عموملی مثلل پارك هلا و فضا های ورزشلی 
صلورت می گیلرد؛ بنابرایلن بایسلته اسلت فضاسلازی تبلیغلی الزم بلا اسلتفاده از عناصر 
فرهنگلی، هنلری و اجتماعلی صلورت گیلرد تلا به محلض ورود جوانلان به ایلن مکان ها، 
فضلای روحلی و روانلی غاللب بلر آن، نوجوانلان و جوانلان )گروه هلای همسلال( را تحت 
 تأثیلر قلرار دهلد؛ مثلاًل بلا به کارگیلری آیلات، روایلات و جملالت نغلز ادبلی و برگزیلده 
بلزرگان و دانشلمندان برجسلته جهلان اسلالم در قالب هلای نقاشلی، تصویلر، گرافیلک، 

آثلار دسلتی، آثار هنلری، خط و خوشنویسلی. 
وجلود نگلرش جمع گلرا بله جلای فردگرایی در بسلیاری از مفاهیلم و آموزه هلای دینی و 
همخوانلی ایلن نگلرش و برنامله الهلی بلا فطلرت و ذات انسلان ها، در بهره جسلتن از این 
گرایلش فطلری بسلیار کارسلاز و مؤثلر اسلت. در اذان و نملاز بله تعبیراتلی برمی خوریم 
کله به صلورت جملع بیان شلده  اسلت یا معنلای جملع از آن ها اسلتنباط می شلود؛ مانند 
ایلن جملالت: » ایّلاك نعُبلُد و ایلاّك نسلَتعین«  و » حلّی عللی الصللوه«. ایلن کلمات که 
سلنگ بنلا و اسلاس اعتقلادات دینلی ملا را تشلکیل می دهند، خلود بیانگر وجلود روحیه 
جمع پذیلری در انسلان هسلتند. ایلن اصلل بلا روحیله جوانلان که بیشلتر تمایلل دارند، 

مهم تریلن ملکان عموملی می داننلد. بلا افزایلش سلواد پاسلخگویان، از میلزان » مهم قلملداد کردن مسلجد در محله«  کاسلته 
می شلود. مناطلق شلمال تهلران کمتلر از سلایرین، » مسلجِد محلله را مهلم قلملداد«  کرده اند. سلاکنان شلمال تهلران کمتر از 

سلایرین آن را مهلم قلملداد می کننلد )نظرسلنجی از جوانلان تهلران، معاونت پژهشلی، سلازمان تبلیغات اسلالمی، 1376(.
1. رك: نتایج بیش از 60 طرح تحقیقاتی از واحد تحقیق ستاد مرکزی اقامه نماز کشور.
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در جمع هلای دوسلتانه باشلند و بله مقتضیلات سنی شلان غالبلاً از گوشله گیری و انجلام 
کارهلای فلردی گریلزان هسلتند، کاماًل سلنخیت و سلازگاری دارد؛ بنابراین ملی توان با 
ارائله راهلکاری هدفمنلد، از گرایلش فطلری آن هلا در ایجاد جاذبه به سلوی مسلاجد که 

نملاد نهلاد اجتماعلی و کار جمعی اسلت، بهلره برد. 
احتملاالً صدهلا بلار یا بیشلتر شلاهد ایلن منظلره بوده اید کله جوان هلا در رسلتوران ها و 
گردشلگاه ها و محل هلای خریلد یلا زمین هلای اسلکیت، پاتوق هایلی دارنلد. آن هلا برای 
دیداربلا یکدیگلر، صحبلت کلردن، جللب توجله و وقت گذرانلی دور هلم جمع می شلوند 
و گاهلی هلم اهلداف خاصلی را دنبلال می کننلد. )مثلاًل حضلور در یک مسلابقه ورزشلی 
یلا یلک مراسلم دینلی( بایلد ایلن واقعیلت را بپذیریلم کله جوان هلا دوسلت دارنلد بلا 
افلراد همسلن خلود باشلند و ایلن گروه هلا قسلمتی از زندگی آن هلا را تشلکیل می دهد. 
آن هلا اغللب بلا دوستانشلان گروه هایلی را تشلکیل می دهند و کوشلش می کنند سلبک 
زندگلی، قوانیلن و روش هلای رفتلاری متحدی داشلته باشلند؛ به طوری که ممکن اسلت 
افلراد غریبله، رفتلار آن هلا را تکّبرآمیلز بداننلد. انلواع زیلادی از ایلن دسلته ها و گروه هلا 
وجلود دارنلد. برخلی از جوانلان در چنلد دسلته از ایلن گروه هلا کله هلر یلک اهلداف و 

اعضلای مخصوصلی دارنلد، عضو هسلتند.
هلر فلرد خلاص بیشلتر احتملال دارد در چله گروهلی عضلو شلود؟ از دیلدگاه نظلری، 
گروه هلا از افلراد همسن وسلال و اقشلار هملرده، بلا فعالیت هلا و عالیق یکسلان تشلکیل 
می شلوند؛ املا در حقیقلت هلر گلروه مقلام و مرتبله خاصلی بله هلر یلک از اعضلا اعطلا 
می کنلد؛ بنابرایلن برخلی از جوانلان بلا عضویلت در بعضلی گروه ها، خلود را برتلر از بقیه 
می داننلد. قوانیلن تدوین نشلده ای نیلز بلرای ورود افلراد بله گروه وجلود دارد کله یکی از 
آن هلا وفلاداری بله فعالیت هلا و اعضلای گلروه اسلت. گروه هلای افلراد همسن وسلال در 
سلنین مختللف جوانلی نقش هلا و عملکردهلای متفاوتی دارنلد. در اوایل جوانلی که فکر 
و ظاهلر جوان هلا به سلرعت در حلال تغییلر اسلت، گروه افلراد همسلال الگوی خلود را با 
ایلن تغییلرات تطبیلق می دهلد و محللی بلرای آن هلا فراهلم می کند کله اعضا بلا حضور 
در آنجلا، احسلاس می کننلد در خانله هسلتند. بلا عضویلت در گروه بلرای جوانلان اثبات 

خواهلد شلد کله توسلط سلایر جوان هلا پذیرفته شلده اند. 
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» وقتلی نوجوان هلا رشلد می کننلد و تکاملل می یابنلد، ممکلن اسلت ایلن گروه هلا را 
تلرك کننلد و بله گروه هلای دیگلری بپیوندنلد که عقایلد و عالیلِق در حال تکاملل آن ها 
را بهتلر منعکلس می سلازند؛ املا برخی اوقلات نوجوانان بعلد از ورود بله گروه های جدید، 
 درمی یابنلد کله فعالیت هلای آن گروه هلا، مغایلر بلا انتظلارات و ارزش هلای آن هاسلت؛ 
درنتیجله مجبلور می شلوند کله تصمیم مشلکلی بگیرند: یا خلود را با گروه سلازگار کنند 
یلا بلا آگاهلی کاملل از مزایلای واضلِح تلرك گلروه و بهایی کله بایلد در ایلن راه بپردازند، 

گلروه را تلرك کنند«.1
ممکلن اسلت حضلور در بعضلی از گروه هاتأثیلر مثبتلی بلر فرد داشلته باشلد؛ املا برخی 
دیگلر ممکلن اسلت آثلاری منفلی در شلخصیت، اندیشله و رفتلار فلرد بگلذارد. » نظلام 
ارزشلی ایلن گروه هلا، بلر اسلاس دیدگاه هلا و فعالیت هلای اعضلای آن شلکل می گیرد و 
معملوالً تغییلرات کملی پیلدا می کنلد. کسلانی که بله آن هلا تعللق دارنلد، می دانند چه 
توّقعاتلی وجلود دارد؛ بلا گلروه راحت انلد و در داخلل گروه ملورد حمایت واقع می شلوند. 
آن هلا از نلوع لبلاس، ملدل مو و رفتلاِر مورد تأییلد گروه پیلروی می کننلد. اگرچه ممکن 
اسلت برخلی فردگرایی هلا تلا زمانی کله گلروه را تحت تأثیر قلرار ندهند، مجاز باشلند«.2
برخلی گروه هلا روی رفتارهلای دیگلران هلم تأثیلر دارنلد؛ بلرای نمونله بعضلی گروه هلا 
» افلراد جلوان را بله تجربله کلردن ملواد مخلدر و داروهلای غیرقانونلی یلا شلرکت در 
فعالیت هلای تبهکارانله و غیرقانونلی تشلویق می کننلد. ایلن باندهلای تبهکاری شلهری 
و آثلار منفلی آن هلا در سلال های اخیلر بیشلتر دیلده می شلوند. ایلن باندها افلراد جوانی 
را جلذب می کننلد کله در جسلتجوی کسلانی هسلتند کله احساسلات آن هلا را درك 
کننلد. تعللق داشلتن بله ایلن باندهلا، حتلی اگلر )ایلن باندهلا( در فعالیت هلای جنایلی 
شلرکت داشلته باشلند، به آن هلا این احسلاس را می دهد که ملورد درك و پذیلرش واقع 

می شلوند«.3 
» در محیلط همسلاالن جوانلان بایلد به ایلن نکته مهم واقلف بود که اغلب آنلان رویکردی 

 1. دونالد، ای، گریدانوس، مراقبت از نوجوانان، ص221.
 2. » تحقیلق در ملورد حاملگلی دوران نوجوانلی نشلان داده اسلت کله چگونله گروه هلای افراد همسلال می تواننلد در این ملورد متقاعدکننده 
باشلند. همچنیلن  عوامللی کله نوجوان هلا را از لحلاظ جنسلی فعال می کننلد، مورد بررسلی قرار گرفلت. نتایج نشلان دادنلد: نوجوان هایی که 
دوستانشلان و یا اعضای گروهی که در آن بودند، از نظر جنسلی فعال بودند، بیشلتر احتمال داشلت که از نظر جنسلی فعال باشلند«  )همان(

 1. همان، ص222.
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نلرم و غیرتهدیدآمیلز را ترجیلح می دهنلد؛ بنابرایلن بسلیار مخاطره آمیز اسلت که بیش 
از حلد سلختگیرانه و منجملد بلا آن هلا برخلورد شلود؛ همچنیلن بایلد بله آن هلا فهماند 
کله گرچله بعضلی رویکردهلا ممکلن اسلت کله در فیللم و تلویزیلون کارگلر باشلد، اّملا 
در زندگلی واقعلی کمتلر کارگلر می افتلد. جوانلان همچنیلن بایلد بله ایلن حقیقلت در 
محیلط همسلاالن آشلنا باشلند کله اگر داسلتان های مربلوط بله دوسلتی های موفق که 
از دوستانشلان می شلنوند یلا در مجلالت می خواننلد، بیشلتر در قلملرو خیلال اسلت تلا 
واقعیلت، سلر صحبت هلای فریب انگیلزی کله ممکن اسلت، باز کننلد تا اسلتفاده کننده 
را از پذیلرش تنهایلی و میلل ارتبلاط شلخصی محافظلت نمایلد؛ املا احتملال دارد کله 

مشلکالت دیگلری برای افلراد ایجلاد کند«.1 
در اواسلط دوران جوانلی، بعلد از اینکله غاللب تغییرات جسلمانی کامل شلود و اعتماد به 
نفلس فلرد افزایلش یابلد، ایلن مشلکل کمتلر وجلود خواهدداشلت؛ چراکله » آن هلا در 
رفتارهایشلان آزادی بیشلتری خواهنلد داشلت و بلا گلروه بزرگ تلری از همساالنشلان 
ارتبلاط برقلرار می کننلد و یلا دوسلتی ها اغللب خیللی راحت تر شلکل می گیرند. سلپس 
در اواخلر نوجوانلی، ایلن ماجلرا دسلتخوش تحوالتلی می شلود: آن هلا بلرای مواجهله با 
آینلده،  دوسلتان قدیملی خود را تلرك خواهند کرد و دوسلتان جدیلدی در محیط کار یا 
دانشلگاه پیلدا می کننلد. وقلوع حوادثی از قبیل وصلال،  فراق و جدایلی، در حین پیمودن 

راهلی که بله بزرگسلالی منتهی می شلود،  عادی اسلت«.2
 سلن نوجوانی مرحله آغاز بلوغ اسلت و فرد در این سلن » تمایل زیادی به گروه همسلاالن 
و اهمیلت دوسلتیابی دارد؛ للذا انتخلاب دوسلتان اثلر زیلادی در جلذب دانش آملوزان به 
نمازجماعلت دارد. اگلر دانش آملوز دارای دوسلتان اهلل نملاز و مقّیلد باشلد، در جذب او 
بله سلوی نمازجماعلت مؤثلر خواهلد بلود؛ در نتیجه داشلتن دوسلتان خوب و اهلل نماز 

بسلیار مؤثلر اسلت و خانواده هلا می بایسلتی بله این مهلم توجه نشلان دهند«.3 
یکلی از روش هلای مهلم تربیتلی در نهادینله کلردن ارز ش هلای دینلی و هنجارهلای 
اجتماعی، الگوپذیری اسلت و این روش تربیتی بیشلترین کارایی را در محیط همسلاالن 

 2. همان.
 3. ر ك: نتایج بیش از 60طرح تحقیقاتی از واحد تحقیق ستاد مرکزی اقامه نماز کشور.

3. محمد نریمانی، کاربرد روان شناسی در خانه و مدرسه، ص77.
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دارد. جوانلان در انتخلاب الگلو بلرای آینده، بیشلتر به کسلانی روی می آورند کله از لحاظ 
سلنی و فکلری بله آنلان نزدیک باشلند. نقش بلارز الگودهی در محیط همسلاالن بسلیار 
روشلن اسلت؛ بنابرایلن طراحلی سلازوکاری کله بلا اسلتفاده از آن بتلوان بلا الگودهلی 

مناسلب بله جوانلان، آن هلا را به مسلاجد جلذب کلرد، اهمیت زیلادی دارد. 
شلیوه توجله بله مسلئله همسلاالن و ایجلاد زمینله جهلت جلذب آن هلا بله مسلاجد و 
نمازجماعلت، در دختلران و پسلران بلا هلم متفاوت اسلت. نقلش همسلاالن در دختران، 
بله دلیلل اینکله زودتلر از پسلران بله سلن تکلیلف و بللوغ می رسلند، از مقاطلع سلنی 
پایین تلری آغلاز می شلود؛ بله همین دلیلل آن ها نسلبت به پسلران زودتر مراحلل زمانی 
دسلتیابی بله رشلد اجتماعلی را کسلب می نماینلد. دختلران بله دلیلل اینکه بیشلتر در 
خانله و در کنلار خانلواده حضلور دارند، با همسلاالن خلود در بیرون از خانله کمتر ارتباط 
دارنلد؛ در نتیجله کمتلر تحلت تأثیلر نگرش هلا و طلرز تفکلرات گلروه همسلاالن خلود 
قلرار می گیرنلد. برعکلس، پسلران بیشلتر از روحیلات و رفتار دوسلتان تأثیلر می پذیرند. 
یکلی از مشلکالت کنونلی جامعله ملا علدم به کارگیلری شلیوه های فراگیر بلرای معرفی 
الگوهلای مناسلب بله نوجوانلان و جوانلان اسلت؛ کاری کله رسلانه های ارتبلاط جمعلی 
می تواننلد آن را بلر عهلده گیرنلد. انتخلاب و معرفلی الگلو در محیلط همسلاالن، بایلد 
بلا ملحلوظ داشلتن شلیوه های نویلن و روز جامعله باشلد و نوعلی همخوانلی بلا افلکار و 
اندیشله های رایلج جوانلان جامعله داشلته باشلد. یکلی از ضروری تریلن و بدیهی تریلن 
اقداملات اولیله در ایلن راه ایلن اسلت کله تعامل و برقلراری مناسلبات با نسلل نوجوان و 

جلوان در چارچلوب قواعلد درسلت تنظیم شلود.

 روش هـای جـذب جوانـان به مسـجد در محیط همسـاالن )گـروه دوسـتان( بدین قرار 

: ست ا
1. شناسایی گروه دوستان و تالش برای حضور مؤثر افراد مسجدی در آن ها

شناسلایی گروه هلای موجلود، به ویژه گروه دوسلتان و بررسلی زمینه های مناسلب جهت 
حضلور در بیلن ایلن گروه هلا، با هلدف برقراری ارتبلاط و تعامل با آن ها توسلط مسلاجد. 

بلرای دسلتیابی به ایلن مهم ملوارد زیر ملورد توجه قلرار گیرد:
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 مرحلله اول: 1. زمینه هلای به وجودآورنده و پیونددهنده گروه دوسلتی؛ 2. شناسلایی  �
اهلداف و انگیزه های تشلکیل گروه؛ 3. شناسلایی مسلائل دارای اولویلت دار در گروه؛ 
4. آشلنایی بلا حساسلیت ها و نلکات چاللش زا در گلروه؛ 5. آگاهلی از تفکلرات و 
نگرش هلای غاللب بلر گلروه؛ 6- شناسلایی اعضلای گلروه؛ 7. شناسلایی راهنملا و 

رهبر گلروه.
مرحلله دوم: 1. القلای نظرهلا و تفکلرات دینلی توسلط فلرد مناسلب در گلروه، بله  �

شلیوه های مناسلب و بلدون ایجاد حساسلیت؛ 2. پیدا کلردن فردی از اهالی مسلجد 
کله بلا تفکلرات و گرایش های گلروه  هماهنگی نسلبی داشلته باشلد؛ 3. برنامه ریزی 
جهلت دار و هدفمنلد در سلوق دادن گلروه بله سلمت مسلجد؛ 4. زمینه سلازی برای 
عضویلت فلرد شناسایی شلده در گلروه؛ 5. برنامه ریلزی با هلدف چگونگی نفلوذ آرام 

در گلروه .

2. ایجاد ارتباط دوستانه با جوان از طریق گروه همساالن مسجدی 
 در بیشلتر ملوارد رفتارهایلی کله تحت تأثیلر گروه هلای همسلال انجلام می شلود، موقت 
هسلتند و دواملی ندارنلد و شلامل کارهلای خلالف قانون نمی شلوند و غالباً بلا ارزش های 
خانوادگلی همسلو هسلتند. در حقیقلت انتخاب جلوان در مورد گروه های افراد همسلال، 
به طلور وسلیعی به تجلارب اولیه زندگلی، خودبلاوری،  اعتمادبه نفس، تمایلالت مذهبی، 

زمینله فامیللی و وضعیت اقتصلادی و اجتماعی او بسلتگی دارد1؛2

3. تشکیل هیئت های مذهبی ویژه جوانان توسط مساجد
تشلکیل هیئلت مذهبلی ویلژه جوانان توسلط مسلاجد بلا عناوینی چون هیئلت حضرت 
عللی اکبلر ، حضلرت عللی اصغلر ، حضرت قاسلم. به دلیل سلنخیت سلنی 
جوانلان بلا اعضلای هیئت هلای مذهبلی و تشلکل های دینلی، ضملن الگوسلازی بلرای 

 1. پروژه مطالعاتی دین و برنامه سوم توسعه.
 2. » بلر اسلاس یلک نظرسلنجی از مجملوع تعلداد 1201 نفلر کله ملورد سلؤال واقلع شلده اند، 41/3 درصد یلا 496 نفلر در گروه سلنی 10 تا 
20 سلال قلرار دارنلد. از ایلن تعلداد بیشلترین نسلبت از افلراد یعنلی 603 نفلر یلا 50/2 درصلد، ایجاد ارتباط دوسلتانه بلا مخاطلب را در جذب 
مخاطلب » خیللی بااهمیلت«  دانسلته اند و کمتریلن نسلبت از ایشلان یعنلی 23 نفر یلا 1/9 درصد، برقلراری ارتباط دوسلتانه بلا مخاطب را » 
خیللی کم اهمیلت«  اعلالم نموده انلد«  )پلروژه مطالعاتلی دیلن و برنامله سلوم توسلعه، 1380، معاونت فرهنگی سلازمان تبلیغات اسلالمی(.
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آن هلا نقلش برجسلته ای در گرایش شلان به سلمت مسلجد دارد.

4. تهیه مجله ها و روزنامه ها و نشریه های جوان پسند
تهیله مجلالت و روزنامه های جوان پسلند و مفید )ورزشلی، حوادث، جلدول( و در اختیار 
گذاشلتن آن ها برای اسلتفاده نوجوانان و جوانان می تواند زمینه سلاز اسلتقبال از مسلجد 
باشلد؛ به ویلژه نشلریاتی کله به صلورت روزانه انتشلار می یابنلد، باعث می شلود نوجوانان 

و جوانلان جهلت خوانلدن آن هلا، حدأقل روزی یک بار در مسلاجد حضلور پیدا  کنند.

5. تهیه زندگی نامه و بیوگرافی جوانان موفق صدر اسالم تاکنون
تهیله و ارائله بروشلور یلا ویژه نامه هایلی حلاوی زندگی نامله و بیوگرافلی جوانانلی کله از 
تاریلخ صلدر اسلالم تاکنلون دارای ویژ گلی و برجسلتگی خاصلی در زمینه هلای دینلی، 
اخالقلی، علملی یلا هنلری بوده انلد، به شلکلی هدفمنلد و جهلت دار؛ به نحوی کله علت و 
زمینله ایجلاد ایلن ویژ گلی و تمایلز آن جوانلان موفلق، عمل آن ها بله آموزه هلای دینی و 

انجلام مناسلک عبادی دانسلته شلود.

6. تشکیل شورای جوانان در مساجد
بلا توجله بله اینکله بیشلتر گروه های دوسلتی و همسلاالن را جوانلان تشلکیل می دهند، 
تشلکیل شلورای جلوان در مسلاجد بلرای ایجلاد ارتبلاط دوسلویه و توجله بله نظرهلا و 
نگرش هلای آنلان الزم اسلت. اگلر اعضلای ایلن شلورا از میلان گروه هلای دوسلتی فعلال 

محلله انتخلاب شلوند، بسلیار کارسلاز خواهلد بود.

7. برگزاری همایش دوستی با مسجد
 برگلزاری همایلش یلا گردهمایلی سلاالنه یافصللی از سلوی انجملن دوسلتی مسلجد با 
شلرکت گروه هلای مختلف دوسلتی محالت کله در زمینه هلای مختلف علمی، ورزشلی، 
ادبلی، هنلری فعالیلت می نماینلد؛ بلا هلدف تبییلن جایلگاه مسلجد و نمازجماعلت بلا 

اسلتفاده از روش هلای غیرمسلتقیم؛
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8. القای فضای دینی و معنوی به عنوان وعدگاه دوستان همسال
 معملوالً گروه هلای دوسلتی دارای محل هایلی خلاص هسلتند کله قرارهلای دوسلتانه و 
صحبلت روزانله آنلان در آنجلا انجام می گیرد. شناسلایی ایلن مکان ها و ایجاد فضاسلازی 
تبلیغلی در آن هلا بله شلیوه های مختللف، به نحوی که فضلای دینی و معنلوی را القا کند، 

می توانلد بلا تلنگلر زدن بله افلراد گلروه، در جذب آن ها به سلوی مسلجد مؤثر باشلد.

9. دعوت به همکاری با مسجد از افراد برجسته در گروه همساالن
در داخلل هلر یلک از گروه هلای دوسلتی افلراد برجسلته ای هسلتند که نسلبت بله دیگر 
همسلاالن خلود برتلری دارنلد. شناسلایی این افلراد خاص و دعلوت به هملکاری آنان در 

برنامه هلای مسلجد می توانلد پلل ارتباطلی دیگلر اعضای گروه باشلد.

10. تربیـت جوانـان متعهـد و خوش فکـر مسـجدی بـه منظـور برقـراری ارتبـاط بـا 
دوسـتی گروه هـای 

تربیلت جوان هلای متعهلد، خوش فکلر و باسلواد از سلوی مسلاجد و برنامه ریلزی جهلت 
به کارگیلری آنلان در محل هلای تجملع جوانلان )میدان هلا، پارك هلا، باشلگاه های 
ورزشلی( بلرای برقلراری ارتبلاط و تعاملل بلا جوانلان روش های مناسلب و کارسلازی که 
ایجلاد جاذبله  نمایلد، می توانلد این جمع های دوسلتانه را به سلمت مسلاجد سلوق دهد.

11. تهیه وسایل آموزشی با هدف ارائه الگوی عملی به گروه های دوستی
تهیله ویژه نامله، کتلاب و نوارهلای آموزشلی با هلدف ارائه الگلوی عملی بلرای گروه های 
دوسلتی از طریلق معرفلی یلک گلروه دوسلتان موفلق در تماملی زمینه هلای علملی، 

اخالقلی و دینلی.

12. ایجاد واحد » معرفی دوست«  یا » سکوی دوست یابی«  در مساجد
تشلکیل واحلد » معرفلی دوسلت«  یا » سلکوی دوسلت یابی«  در مسلجد بلرای تازه وارد ها 

و جوانانلی کله دنبلال گروه های دوسلتی دیلن دار و دوسلتان متعهد و مؤمن هسلتند.

13. برگزاری سلسله جلسات علمی، فکری، سیاسی با حضور استادان مجرب
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برگلزاری سلسله جلسلات و نشسلت های علملی، فکری، روان شناسلی، سیاسلی با حضور 
اسلتادان فلن برای گروه های دوسلتی و القای غیرمسلتقیم آموزه هلای دینی در خصوص 

مسلجد و نماز بله آن ها.

14. اهـدای کارت عضویـت در مراکـز ورزشـی، فرهنگـی و هنـری بـه گروه همسـاالن 
مسـجدی فعال 

 تهیله کارت سلینما، اسلتخر، ملوزه، مراکز فرهنگی و تاریخی و هنری از سلوی مسلجد و 
اهلدای آن هلا در مناسلبت های مختللف به گروه های دوسلتی و همسلاالن فعال.

15. دعوت از گروه های دوستی با فرستادن نامه الکترونیک و پیامک
 ارسلال Email و پیلام کوتلاه بله همله اعضلای گروه های دوسلتی و انجمن هلای مختلف 
محلل در مناسلبت های مختللف و دعلوت از آن هلا برای شلرکت در برنامه های مسلاجد.

16. برقراری ارتباط با کمیته های جوانان احزاب و نهادهای مدنی
 تلالش در برقلراری ارتبلاط بلا کمیته جوانلان احلزاب و نهادهای مدنی موجود در سلطح 

جامعله، به ویلژه کمیته هلای دانش آموزی و دانشلجویی.

17. دعوت از سازمان های مردم نهاد برای کارهای عام المنفعه
 دعلوت از NGO هلای مختللف محل بلرای انجام کارهلای عام المنفعله و خیرخواهانه، از 

زمینه هلای ایجلاد ارتبلاط گروه ها با مسلجد اسلت.

18. ایجاد انجمن دوستان مسجدی با هدایت و راهنمایی امام جماعت و مدیر مسجد

19. حضـور امـام جماعـت در جمـع گروه هـای دوسـتی بـا بهره گیـری از روش هـای 
مختلـف اعتمادسـازی

20. معرفـی سـاالنه بهتریـن گـروه دوسـتی محل از سـوی مسـجد با هدف الگوسـازی 
بـرای دیگـر گروه های همسـال
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ب( محیط های تبلیغی
روش های جذب جوانان به مسجد در محیط های تبلیغی بدین قرار است :

1.آموزش صحیح عملی واقعیت های دینی به جوانان
مبلغلان و مربیلان تربیتلی بایلد ایلن نکتله را در نظلر داشلته باشلند کله جوان خواسلتار 
آن اسلت کله بلر اسلاس تفکلر و برهان عقللی و دالیل منطقلی، مطالب و مسلائل مذهبی 
را بررسلی و قبلول کنلد؛ زیلرا مسلائل مذهبلی غالبلاً در ایلن دوره، یعنلی دوره جوانلی، 
ارزش واقعلی پیلدا می کننلد و در نظام هلای زندگلی ادغلام می شلوند؛ للذا نشلان دادن 
واقعیت هلای دینلی بله آن هلا در گرایلش بیشلتر آنلان بله مذهب مؤثلر اسلت و تعصبات 
غللط باعلث سلرخوردگی آنلان از مذهلب و مذهبی هلا می شلود؛ بنابرایلن شلیوه ارائله 
مسلائل مذهبلی به آن ها بسلیار اهمیلت دارد. باید بدانیلم که در این دوره چه مسلائلی را 
بله آن هلا بگوییلم که دیلن زده نشلوند و در عین حال باید تصلوری تطبیقی از آن مسلائل 
بلا زندگلی به دسلت داد؛ به گونله ای کله مسلائل دینلی بلا تجربله و عمل تلوأم شلود تا به 
سلادگی از ذهلن نوجلوان و جلوان محلو و خلارج نشلود و اثلرش در رفتلار او ثابلت بماند؛ 
یعنلی دیلن و عللم را بایلد بلا هلم به آنلان تعلیلم و آملوزش داد. » اشلپرانگر معتقد اسلت 
کله در دوره جوانلی ارزش هلای اساسلی زندگلی بله ترتیب اهمیلت، به صلورت قطعی تر 
و پایدارتلر شلکل می گیلرد و ارزش هلای حاکلم بلر فلرد، تعیین کننلده نوع شلخصیت او 

به شلمار ملی رود«.1

2. تبلیغات صحیح و دامنه دار برای نشان دادن قدرت معنوی مساجد
برای تقویت روحیه مشلارکت مردم در فعالیت های جمعی مسلجد، الزم اسلت »تبلیغات 
صحیلح و دامنله داری بلرای نشلان دادن مسلاجد و بهره برداری هلای چندمنظلوره از آن 
صلورت گیلرد. سلنت بهره بلرداری چندمنظلوره از مسلجد ابتلکار رسلول اکلرم   در 
صلدر اسلالم بود. ایشلان برای پیشلبرد اهداف، مسلجد را تبدیلل به مرکلز تبلیغات کرده 
بودنلد؛ چنانچله خلود حضلرت رسلول   در فضلای مسلجد بله حل وفصلل مسلائل 
مسللمانان و تشلکیل شلوراهای اجتماعلی، سیاسلی و فرهنگلی اقدام می کردنلد. امروزه 

 1. فاطمه امیری نژاد، » بررسی راه های...« ، روزنامه کیهان، ش18667. 
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نیز وظیفه اسلالمی مسللمانان حکم می کند، روش پیامبر اسلالم   را درباره مسلاجد 
ادامله دهنلد. دراین بلاره الزم اسلت املور تبلیغلی در مسلاجد، از سلوی ائمله جماعات و 
مسلئوالن مسلجد با جدیت و تنوع بیشلتر و هدف نشلان دادن قدرت معنوی مسلاجد و 

جایلگاه ایلن پایگاه در اسلالم اتخاذ شلود«.1

3. به کاربستن هنر ترغیب جوانان در هرگونه کار تبلیغی از سوی مسجد
در محیلط تبلیغلی دانسلتن ایلن نکته مهم اسلت کله جوان دوسلت دارد هملواره تصویر 
مثبتلی از خلود داشلته باشلد. این نلگاه مثبت به خود باعث می شلود که او بله دیگران نیز 
نگاهلی مثبت داشلته باشلد و همین طور بله آینده خویش. چنین احسلاس خوشلایندی 
موجلب رونلق زندگلی و نشلاط و شلادابی روان او می شلود و اگلر چنیلن شلود، بهتریلن 
زمینله رشلد و تعاللی فراهلم می گلردد و در چنیلن شلرایطی اسلت کله می تلوان بلا او 
ارتبلاط سلازنده برقلرار کرد. قبلل از به وجلود آوردن چنین احسلاس و تصویلری از جوان 
در او، هرگونله اقلدام تربیتلی و تبلیغلی، نه تنهلا بله شکسلت می انجامد، بلکله برضد خود 
عملل می کنلد و نتایلج وارونله ای را بله دنبال خواهلد داشلت؛ بنابراین یکلی از جلوه های 
زیباشناسلانه هنلر تبلیلغ، به کاربسلتن هنلر ترغیب اسلت. این مسلئله زمانی بله نتایجی 
مثبلت و کاراملد می انجاملد کله مخاطلب، احساسلی مثبت و نگرشلی خوشلایند به خود 

و آینلده خویش داشلته باشلد. 

4.درنظر گرفتن فضا و شیوه گفتمان با جوانان در امور تبلیغی مسجد
در جلسه گفتگو با جوانان محورهای مهم زیر باید مّدنظر قرار گیرد:

اللف( چگونگلی ورود بله بحلث از لحاظ زمینه سلازی و فضاسلازی و تحلرك اذهان و  �
تشلویق مخاطبلان برای شلنیدن فعال؛

ب( پیش بینلی روش هلای بازخوردسلنجی از مطاللب ارائه شلده و اصلالح و تقویلت  �
تبلیغی؛ روش هلای 

ج( توجه به عالئم و نشانه های غیرکالمی مخاطبان در نحوه دریافت مطالب؛ �

 2. مجله مسجد، » آسیب شناسی گرایش جوانان به مساجد و نماز جماعت« ، ش82، ص9.
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د( کیفیت طرح مطالب از نظر پرسش انگیزی و رغبت زدایی در فضای جلسه؛ �
هل( اتخاذ شیوه مناسب اداره جلسه از نظر روش های گروهی-تعاملی. �

5. توجه به ایجاد انگیزه های مختلف در جوانان در محیط تبلیغی
در محیلط تبلیغلی نبایلد تنهلا بله یلک انگیلزه خلاص توجله داشلت. » اصلوالً بسلیاری 
از کارهلای انسلانی مبتنلی بلر چنلد هلدف و منظلور اسلت و بلرای اقلدام بله آن هلا باید 
چنلد انگیلزه بلا هلم انسلان را پیلش برانلد. کسلی کله انگیلزه معنلوی او چنلدان قلوی 
نیسلت کله او را به سلوی مسلجد هدایلت کنلد، انگیزه های سیاسلی، فرهنگی یلا رفاهی 
می توانلد، تمایلل بیشلتری بلرای حضلور در مسلجد در او ایجلاد کنلد؛ همچنیلن کسلی 
کله انگیزه هلای معنلوی و فرهنگلی در او قوی اسلت و در مسلجد حاضر می شلود، افزوده 
شلدن انگیزه هلای سیاسلی و رفاهلی، دفعلات حضلور یلا کیفیت حضلور او در مسلجد را 

افزایلش خواهلد داد«.1 

6. درنظرگرفتن نیاز اصلی جوانان و ایجاد زمینه رشد و کمال در مخاطب
هلدف هلر تبلیلغ بایلد برخاسلته از نیلاز اصللی و سلازنده مخاطلب باشلد. » هرگونله 
هدف تراشلی و هدف سلازی بیرونلی و تحمیللی، نه تنهلا اثر فعالیلت و اصاللت تربیتی آن 
را از بیلن می بلرد، بلکله خلود به تدریلج بله ضلد آن تبدیل می شلود؛ چنانکه اگلر کودك 
از فعالیتلی ماننلد بلازی کله یلک فعالیلت طبیعلی اسلت و ذاتاً واجلد لذت درونی اسلت، 
از طریلق مشلّوق های بیرونلی و پاداش هلای ملاّدی تقویلت شلود، به تدریلج لذت هلای 
بیرونلی، جایگزیلن لذت هلای درونلی می شلود و ایلن فعالیلِت خودانگیختله را از اصالت 
تهلی می سلازد. در ارتبلاط بلا رفتارهلای دینلی و عبادی که خلود ذاتاً واجد للذت معنوی 
هسلتند، در صورتلی کله تشلویق های بیرونلی و بله شلکل افراطلی و ملداوم آن افزایلش 

یابلد، پلس از چنلدی، اسلاس و ریشله درونلی این گونله رفتارهلا تضعیف می شلود«.2

 1. علی اکبر رشاد، مجله مسجد، » روش شناسی رفتار با جوانان« ، ش53، ص20. 
 2. عبدالعظیم کریمی، تبلیغ راهبردهای روان شناختی، ص80.
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7. قـرار دادن محـور تبلیغـات مسـجد در راسـتای ایجـاد شـور و نشـاط و امیـد بـه آینـده بـرای 
جوانـان

برجسلته ترین نملای زندگلی یلک جلوان، امید بله آینده اسلت. جوانان هنگاملی به حال 
و شلرایط موجلود خلود عشلق می ورزنلد و از اراده و پشلتکار برخلوردار می گردنلد کله 
افلق آینلده خلود را شلفاف و روشلن ببینند. نشلاطی کله از این امیلد سلرمی زند، نیروی 
محرکله  آنلان بلرای زندگلی و للذت بلردن از کار و کوشلش می  شلود. توجله به ایلن نیاز، 
متمرکلز کلردن صحبت هلا و مطاللب تبلیغلی و تربیتی بر ایلن محور می توانلد در هدایت 
جوانلان بسلیار مؤثلر واقلع شلود. اگلر چنیلن توجهلی بله جوانلان از زاویله آینده نگری و 
آینده بینلی بشلود، از بلروز بسلیاری از انحرافلات اخالقلی و اجتماعی جلوگیلری به  عمل 

می آیلد.

8. جایگزین کردن » حکمت سکوت«  به جای » کثرت گفتار«  در برابر جوانان
هلر معللم یلا مبلّغلی بایلد بله یلاد داشلته باشلد کله به موقلع » نصیحت کنلد« ، بله موقع 
»کنلار بکشلد«  و بله موقلع » سلکوت کنلد«. ایلن هنلر پرهیز و هنلر اقدام نکلردن و حرف 

نلزدن بسلیار دشلوارتر و ظریف تلر از هنلر صحبلت کلردن و اقلدام کلردن و حلرف زدن 
اسلت. کسلی کله خواهلان یادگیلری چنین حکملت رمزآمیزی اسلت، باید بنیلاد هنری 
درخشلانی در گفتلار و کلردار خلود داشلته باشلد. البتله بایلد اقرار کلرد که کمتر کسلی 
اسلت کله بتوانلد در جریلان تبلیغ و تربیت، واقعیت را جانشلین نصیحلت کند و » حکمت 

سلکوت«  را جایگزیلن » کثلرت گفتلار«  نماید.

9. آموزش هنر » زیستن دینی«  به جوانان
دینلی کلردن جوانلان و تبلیلغ دیلن بلرای آن هلا بله دادن اطالعلات دینلی و وادارکردن 
آن هلا بله حفلظ روایلات اسلالمی و آیلات قرآنلی محدود نمی شلود؛ بلکله مهم تلر و فراتر 
از آن، آموختلن هنلر » زیسلتن دینلی«  بله آن هاسلت. زیلرا دینلداری به یک معنلا یعنی 
زیسلتن طبلق اعتقلادات دینی، نه صرفاً داشلتن و حفظ کلردن مطالب دینی. چه  بسلیار 
هسلتند جوانانلی کله از نظلر اطالعلات و دانلش مطاللب دینلی ضعیف انلد، املا منلش و 
سلیرت آن هلا بسلیار نیلک و متعالی اسلت. کسلی کله چنین منش و شلخصیتی داشلته 
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باشلد، خودبه خودکسلب دانلش دینلی نیلز عالقه منلد و مشلتاق می شلود؛ مشلروط بله 
آنکله علالوه بلر نیلاز او، زبلان او را هلم بفهمیلم و پیام هلای دینلی را بلا هنرمنلدی بله او 

انتقلال دهیم.

10. توصیف و تبیین انذار و تبشیر الهی )کیفر و پاداش( در کنار هم برای جوانان
 در تبلیلغ دیلن از تبشلیر و انلذار به طلور همزملان و متعلادل اسلتفاده شلود. در محیلط 
تبلیغلی نبایلد صرفلاً بله بیلان مجلازات، توصیلف جهنلم و کیفلر گنلاه بلرای جوانلان 
پرداخلت؛ چراکله بلا » توجله بله اقتضائات سلنی در این مقطع، آن هلا گناه یا اشلتباهاتی 
را مرتکلب می شلوند؛ بایلد راه بازگشلت و توبله را بلرای آنلان تبییلن کنیم تا بلا اطمینان 
خاطلر، به سلرعت از اشتباهشلان برگشلته و بلا توبله دوبلاره به اعملال صالحه بلرای محو 
گنلاه بپردازنلد. قطعلاً بهتریلن وسلیله برقلراری ارتبلاط بلا خداونلد نیلز نماز اسلت. این 
   مهلم دقیقلاً بایلد بلرای آن هلا تشلریح گلردد. رسلول گرامی اسلالم حضلرت محمد

می فرماینلد: » هیلچ چیلز نلزد خداونلد، محبوب تلر از جلواِن توبله کار نیسلت«.1 

11. تربیت و آماده کردن جوانان برای رویارویی با سختی های زندگی
تبلیلغ و شلیوه های تربیتلی بلرای جوانلان بایلد به گونله ای باشلد کله آن هلا را آملاده و 
مهیلای برخلورد بلا سلختی های زندگی کند. آنچه مهم اسلت، شلناخت راه هلای معنا دار 

کلردن مشلکالت زندگلی اسلت، نه حلذف کلردن آن ها.

12. ایجاد ارتباطی منطقی، بارور، نسبی، کارساز و مطلوب با جوانان در محیط تبلیغی
از مهم تریلن للوازم کار تبلیلغ، درنظرداشلتن مقتضیلات اسلت. بهره گیلری از گفتملان 
رخ بله رخ بلا جوانلان، آثلار بسلیار مثبتلی در روند پذیلرش آموزه هلای دینی توسلط آنان 
دارد. » بلرای اینکله بتوانیلم بله آن مقتضیات پاسلخ صحیح بدهیم، می بایسلت مختصات 
را درسلت سلمت و سلامان ببخشلیم و به اسلتخدام اهلداف انسلانی الهی خلود درآوریم. 
الزم اسلت مناسلبات خلود را با نسلل نو در چارچوب قواعد و شلیوه دقیقلی تنظیم کنیم؛ 

 1. محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج5، ص9.
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از ارتباطلی منطقلی، بلارور، نسلبی، کارسلاز و مطلوب بلا جوان برخوردار شلویم«.1

13. رسا و جذاب بودن پیام های تبلیغی برای جوانان
مربلی و مبلّلغ موفق کسلی اسلت کله نه تنها به عللم روان شناسلی،  بلکه بله توانایی درك 
و دریافلت ویژگی هلای فلردی مخاطبلان منحصربه فلرد نیلز مجهلز باشلد. کسلی کله به 
دنبلال برقلراری ارتباطلی فعلال و صمیملی با جوانان اسلت، قبلل از آنکه در پی آن باشلد 
کله چله مطاللب و پیامدهایلی را به آن ها منتقلل کند، باید بله فکر چگونگی انتقال رسلا، 
جلذاب، و نافلذ آن هلا باشلد. رمز بلزرگ تبلیغ، نله در تکرار و تعلدد پیام ها که در رسلایی 

و بالغلت آن ها نهفته اسلت.

14. کم کردن فاصله میان گفتن و بودن در مسائل دینی و مذهبی
حقیقلت نملاز به خصلوص نمازجماعت باید درسلت تبیین و ترسلیم شلود و بلر این نکته 
تاکیلد گلردد کله عملل عبلادی باید نملاد و ظهور بیرونی داشلته باشلد. اظهلار دینداری 
از یلک سلو و داشلتن عملکلردی متضلاد بلا آموزه هلای دینلی  از سلوی دیگلر، در ذهلن 
نسلل جلوان دافعله ایجلاد خواهلد کلرد. اهالی مسلجد بایلد به شلدت از بلروز تناقض در 
رفتلار و کلردار خلود دوری کننلد. در تبلیلغ املور دینلی بایلد به ایلن نکته توجه داشلت 
کله جوانان، حسلاس و زودشلکن هسلتند. » رؤیت فاصلله میان گفتن و بلودن در جامعه، 
زمینله رمیلدن نوجلوان و جوانان اسلت. آن ها کمتلر می توانند به تحلیل عمیلق بپردازند 
و ملرز میلان رهلروان حقیقلی و منتسلبان بله راه را دریابنلد. بلر ایلن اسلاس خیانلت 

هیچ کلس بله انلدازه آنان نیسلت که منتسلب بله روحانیلت دین باشلند«.2

15. شناسایی و حذف محرک های بازدارنده از محیط تبلیغ
قبلل از فعالیلت تبلیغی بایلد محرك های بازدارنده را از محیط درونلی و بیرونی مخاطبان 
شناسلایی و حلذف کلرد. از جمله عوامل درونلی بازدارنده در فرایند گوش  دادن، اشلتغال 
ذهنلی، موانلع عاطفلی و انتقلال شلباهت را می تلوان برشلمرد و از محرك هلای محیطی 

1.همان، ج5، ص9.
2. مجله فاطر، ش41.
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سلروصدا، مزاحمت هلای مکانیکلی و فیزیکلی، فضلای نامسلاعد و آلوده را می تلوان ذکر 
کلرد. قبلل از هرگونله اقلدام تبلیغلی و تربیتلی باید در لطیف سلازی و آرام سلازی محیط 

موعظه بکوشلیم.

16. تالش در جهت ذهنیت شناسی جوانان
در انجلام کار تبلیغی در مسلجد » از لحاظ روان شلناختی و ذهنیت شناسلی، فاصله زدایی 
و جللب اعتملاد مخاطلب از اصلی تریلن بایسلته های کارآمدسلازی مناسلبات اسلت. 
ذهنیت شناسلی مخاطلب بله ایلن معناسلت کله بدانیلم مخاطلِب ما بله چه می اندیشلد 
و دربلاره ملا چگونله می اندیشلد. تلا وقتلی کله ذهلن مخاطلب را نخوانیلم، تالش های ما 
نه تنهلا اثلر مثبلت نخواهلد داشلت، بلکله اغلب اقداملات ما اثلر منفی و معکلوس به جای 

خواهدگذاشت«.1

17. کیفیت افزایی در انتقال پیام های تبلیغی از سوی مبلغان مذهبی
تبلیلغ دو گونله اسلت: » هلادی«  و » عایلق«  یلا » رسلانا«  و » نارسلانا«. رملز هادی سلازی 
تبلیغلات نله در تراکلم و فزونلی کلملات و صحبت هلا، بلکله در کیفیت انتقال آن هاسلت. 
پیلام حتلی می توانلد بدون کالم باشلد و تنهلا با زبان عواطلف در قالب اشلاره و نگاه ظهور 

یابلد. چه بسلا ممکلن اسلت کنایله و اشلاره ای از صراحت هم رسلاتر و نافذتر باشلد.

18. ایجاد بالغت و فصاحت در پیام های تبلیغی با استفاده از داستان، تمثیل و شعر 
نیلاز طبیعلی و مشلترك انسلان ها، به ویلژه در دوره نوجوانلی و جوانلی، شلنیدن مطالب 
در قاللب داسلتان و تمثیلل و شلعر اسلت. هر قلدر بتوانیم پیام هلای تبلیغی را با اسلتفاده 
از سرگذشلت شلخصّیت ها و داسلتان های آموزنلده، آن هلم بلا بیانی جلّذاب و قابل لمس 
و متناسلب بلا دنیلای عاطفلی و ذهنلی مخاطبان بیلان کنیم، بله بالغلت و فصاحت پیام 

افزوده ایلم.2

1. الهه هادیان، مجله مسجد، ش64، ص27.
2. عبدالعظیم کریمی، راهبردهای روان شناختی تبلیغ، ص90 - 94.
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19. ایجـاد زمینـه ارتبـاط جوانـان بـا مداحان و نوحه سـرایان پرطرفـدار و جوان پسـند و قاریان 
خوش صـدا 

ایجلاد ارتبلاط بلا مداحلان، نوحه سلرایان و همله کسلانی کله دارای صوت و لحلن خوبی 
هسلتند، وللی ارتباطلی بلا مسلاجد ندارنلد. بلا توجله بله اینکله این گونله افلراد در میان 
جوانلان طرفلداران زیلادی دارنلد، اجلرای برنامه هلای ویژه با حضلور آن ها، ضملن ایجاد 
ارتبلاط آن هلا بلا مسلجد، زمینله حضلور طرفداران شلان را در مسلجد فراهلم می کنلد. 
بهره گیلری از قاریلان، مداحلان و نوحه سلرایان خوش صلدا و خوش چهلره و جوان پسلند 
و ترجیحلاً جلوان بلرای قرائلت دعاهلا و قرآن کریلم در جشلن ها و برنامه هلای دعاخوانی 
می توانلد در جلذب جوانلان بله مسلجد موثلر باشلد. ایلن افلراد بله دلیلل مقبولیلت در 
میلان نوجوانلان و جوانلان می تواننلد بلا اجلرای برنامه های خلوب، زمینه حضلور فعال تر 

هم قطلاران خلود را در مسلجد فراهلم نماینلد.

20. ایجاد اقتدار علمی و معنوی برای مخاطبان جوان از سوی مبّلغان دینی
کسلی کله در مقلام تبلیغ کننلده قلرار می گیلرد، بایلد طلوری عملل کند کله مخاطب و 
یادگیرنلده، منزللت و پایلگاه علملی و معنلوی او را به عنلوان مرجلع و منبعلی ملورد اتکا 
و اطمینلان بپذیرد.بلدون فراهلم کلردن چنیلن شلرایطی و بلدون توجه به میلزان اقتدار 
معنلوی، نله قلدرت سیاسلی و فیزیکلی، املکان اثرگلذاری بلر مخاطلب بسلیار ضعیف و 

ناپایلدار خواهلد بود.

21. اطالع رسانی شایسته و مطلوب درباره شخصیت امام جماعت برای جوانان
یکلی از عواملل مهلم پذیلرش و اثرپذیلری جوانلان از فعالیت هلای تبلیغی املام جماعت 
مسلجد، شلناخت کافی و درسلت از شلخصیت اجتماعی، علمی، اخالقی ایشلان اسلت؛ 
بنابرایلن بایلد در ایلن زمینله اطالعلات الزم به نحلو شایسلته و مطلوبلی در اختیلار 

نمازگلزاران و اهاللی محلل به ویلژه جوانلان گذاشلته شلود.

22. به کارگیری افراد متدّین و عالقه مند در کارهای تبلیغی مسجد
کار تبلیلغ دیلن بسلیار گسلترده اسلت و املام جماعلت و یا مدیر مسلجد ممکن اسلت به 
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تنهایلی از انجلام دادن مطللوب آن برنیاینلد؛ بنابرایلن بهتر اسلت از حضور افلراد متدیّن 
و عالقه منلد بله کارهلای فرهنگلی، بله ویلژه از میلان جوانلان مسلجدی، یلاری بگیرند و 
دامنله فعالیلت مسلجد را گسلترش دهنلد کله بلا ایلن کار افلراد بیشلتری تحلت تأثیلر 

فعالیت هلای مسلجد قلرار خواهنلد گرفت.

23. راه اندازی هیئت های محلی و جلسات مذهبی خانگی وابسته به مسجد
برنامه ریلزی جهلت راه انلدازی جلسلات قلرآن، هیئت هلای محللی و جلسلات مذهبلی 
خانگلی بلا محوریلت جوانلان وابسلته بله مسلجد و هدایت هدفمنلد این جلسلات جهت 

ایجلاد ارتبلاط تنگاتنلگ و تعاملل نزدیک تلر بلا مسلجد.

24. تشکیل اتاق پرسمان در مساجد
ذهلن جلوان پلر از سلؤال و پرسلش اسلت. تشلکیل اتاق پرسلمان مسلجد جهلت تبلیغ 
چهره به چهلره، انجلام مشلاوره دینلی و پاسلخگویی بله شلبهات جوانان می توانلد به حل 
مسلائل اعتقلادی و دینیلای کله ذهلن جوانلان با آن هلا مواجه می شلود، کملک کند. در 
برنامه ریلزی فعالیت هلای تبلیغلی مسلجد بایلد جایلگاه و » آثار نملاز را به شلیوه امروزی 
و هماهنلگ بلا اندیشله نوگلرا و سلیال جوان بله او آملوزش داد و این نکته مهلم را تقویت 

کرد«.1

25. مهرورزی به جوانان و تکریم آن ها در محیط تبلیغی مسجد
از جملله ارکان اساسلی و مهلم تبلیغ دیلن برای مخاطبان جوان، تکریم شلخصیت، توجه 
بله عواطلف و برقلراری روابط مهرآمیز با آن هاسلت. مهلرورزی مهم ترین عاملل تحکیم و 

تقویلت آثلار موعظله و نصیحت حکیمانه در جوانان اسلت.

26. بازخوردگیری برنامه های تبلیغی مسجد در جلسات خصوصی با جوانان
الزم اسلت املام جماعلت مسلجد بلرای آگاهلی از بازخلورد فعالیلت تبلیغی خلود گاهی 
به طلور خصوصلی بلا جوانلان گفتگلو کنلد و نظلر جوانلان را دربلاره اثرگلذاری و مطلوب 

1. مسجد نقطه وصل، ص46.
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بلودن برنامه هلای اجراشلده جویلا شلود تلا بتوانلد ضعف هلای احتماللی فعالیت هلای 
تبلیغلی خلود را برطلرف و نقلاط قلوت کارش را تقویلت کنلد.

27. تجلیل از خدمتگزاران شایسته و فعال مساجد
برپایلی سلاالنه مراسلم تجلیلل از خدمتگلزاران شایسلته و فعال مسلاجِد نمونله با هدف 
تشلویق آن هلا و تبییلن ویژگی هلا و دالیلل نمونه شدن شلان جهلت تبلیغ این املر و ارائه 

تجربیلات به دیگر مسلاجد.

  و امامان معصوم    28. تبیین سیره اخالقی رسول الله
تبییلن آموزه هلای اخالقلی و دینلی و سلیره عملی رسلول اهلل      و اماملان با روش 
و شلیوهای جلذاب و ظریلف، به طلوری کله اثرگلذاری الزم را در مخاطبان جوان داشلته 

. شد با

29. حضور صمیمی امام جماعت در دیگر محافل فرهنگی و مذهبی محل
حضلور صمیملی املام جماعلت در جایلگاه یلک مبلّلغ دینلی در دیگلر محافلل فرهنگی 
و مذهبلی محللی، تشلکل ها، فرهنگ سلراها، مراکلز آموزشلی، ورزشلی، انجمن هلای 
محللی، اصنلاف، NGO )سلمن ها( کله بیشلتر فعلاالن آن هلا از جوانلان هسلتند، بسلیار 

اسلت. ضروری 
30. صـرف شـدن سـهم امـام در امـور تبلیغـی مسـاجدی کـه بیشـتر نمازگـزاران آن مقلد یک 

تقلیدند مرجـع 

31. بهره مندی از خدمات تبلیغی مدرسان حوزه های علمیه در سطح مساجد

32. ایراد سخنرانی های موجز و مفید )از نظر زمانی( از سوی سخنرانان مسجد
 رعایلت زملان انجلام تبلیغلات گفتلاری )زبانلی( و اختصلار در سلخنرانی یکلی دیگلر از 

عواملل جلذب جوانلان و نوجوانلان به مسلاجد اسلت:
 کم گوی و گزیده گوی چون دّر

تا ز اندك تو جهان شود پر
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)نظامی گنجوی(

33. استفاده از ابزار و وسایل تبلیغی مختلف در ترویج فرهنگ نماز و مسجد 
می تلوان از ابلزار و وسلایل گوناگلون تبلیغلی در تبلیلغ و ترویلج فرهنلگ نملاز و مسلجد 
اسلتفاده کلرد. ابزارهایلی مانند بیلبلورد، بنر، پوسلتر، تراکت، پالکارد، اگلر زیبا، حرفه ای 

و جلذاب طراحلی شلوند، می تواننلد اثرگلذاری مطلوبی بر جوانان را داشلته باشلد.

34. دعوت کردن از سخنرانان توانمند و انتخاب موضوعات مناسب برای سخنرانی
انتخلاب موضوعلات مفیلد و مناسلب و مرتبلط بلا املر نملاز و مسلجد بلرای جوانلان در 
ایلراد سلخنرانی، منابلر وعلظ و خطابله و دعلوت از برجسلته ترین واعظلان و مبلّغلان در 

مسلاجد. مناسلبت های 

35. برگزاری جلسات تبلیغی ویژه برای جوانان 
برگلزاری جلسلات تبلیغلی بلا نلگاه ویلژه بله جوانلان در قاللب کالس، اردو و سلفرهای 

زیارتلی. 

ج( محیط های کاری
روش هلای پیشلنهادی بلرای جلذب جوانلان بله مسلجد در محیط هلای کاری بدین قرار 

: ست ا

1. برقراری تعامل با کارگران از سوی مسجد در محیط کارخانه و کارگاه
صنایلع مختلفلی، اعلم از کارخانه هلای کوچلک و بلزرگ، در اطلراف مسلاجد، به ویلژه 
در شلهرهای صنعتلی وجلود دارنلد. فرهنلگ کار، تلالش و صنعلت در هلر محیطلی 
اقتضائلات خلاص خللود را دارد. مسجللد در ارتباط با مسلائل کارگری و مشلکالت بخش 
صنعلت می توانلد در زمینه هلای زیلر مؤثلر و مفیلد باشلد و در تعاملل با مراکلز صنعتی و 
کارخانه هلا، به طلور غیرمسلتقیم زمینله حضلور کارگلران، صنعتگلران و دیگلر شلاغالن 

آن هلا، به ویلژه جوانلان، را در مسلاجد فراهلم سلازد:
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اللف( پاسلخگویی بله سلواالت شلرعی کارگران جلوان که نسلبت به دیگلر کارگران  �
بلا ابهاملات و پرسلش های دینی بیشلتری مواجه هسلتند؛ اعم از پرسشلهای آنان در 

مسلائل مربلوط بله نملاز، روزه و دیگر املور مربوطه؛
ب( اقامه نمازجماعت در واحدهای صنعتی و کارگری؛ �
ج( تبلیغ فرهنگ کار و تبیین آموزه های دینی در این خصوص؛ �
د( تبییلن مناسلب نقش اعتقلادات مذهبی در انجام درسلت و دقیلق کارهای محوله  �

بلرای کارگلران و صنعتگران جوان. 

2. حضور اهالی مسجد در محیط کارخانه و کارگاه در روز جهانی کارگر
حضلور املام جماعلت و نمازگلزاران مسلجد در روز کارگلر جهت عرض تبریک و تشلکر و 
قدردانلی از تالش هلای بی وقفله و خسلتگی ناپذیر آن هلا در کارخانه هلا و مراکلز صنعتی. 
ایلن کار اگلر هملراه با اهدای دسلته گل به تعدادی از کارگران و صنعتگران باشلد، بسلیار 
مؤثرتلر خواهلد بلود. ایلن عملل اهاللی مسلجد، تأثیر بسلیار مثبتی بلر کارگلران خواهد 
گذاشلت و زمینه سلاز اُنلس آنلان بلا مسلجد و نملاز خواهلد شلد و در نهایلت آن هلا را به 

سلمت مسلجد سلوق خواهد داد.

3. ایجاد فضای همکاری بین مسجد و محیط های کارگری و صنعتی
ایجلاد فضلای تعاملل و هملکاری بیلن محیط هلای کارگلری و صنعتلی با مسلاجد که در 
ایلن هملکاری متقابلل، مسلاجد می تواننلد بله اعلزام روحانلی مبلَلغ بله مراکلز صنعتی 
بلرای اقامله نمازجماعلت و املور فرهنگلی، عقیدتلی و دینلی اقلدام کننلد و محیط های 
کارگلری نیلز بله پشلتیبانی از مسلاجد در امور تأسیسلاتی و نیلز فراهم کلردن تجهیزات 
و امکانلات و اعلزام نیروهلای فنلی بلرای بخش هلای مربلوط به مسلاجد مبلادرت ورزند.

4. برپایی اردوهای یک روزه در محیط های کارگری برای جوانان مسجدی
راه انلدازی سلفرهای ویلژه بلرای آشناسلازی جوانلان مسلجد و یا مدرسله بلا محیط های 
کارگلری و صنعتلی؛ ایلن املر موجلب می شلود ایلن جوانلان از نزدیلک بلا سلختی کار و 
فشلار روحی و فعالیت پدرانشلان آشلنا شلوند و بکوشلند زمینله حفظ آرامش آنلان را در 
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منلزل فراهلم سلازند. البتله ضروری اسلت جهلت رسلیدن این اردوهلا به نتایلج مثبت و 
هدفمنلد کلردن آن هلا، حتملاً امام جماعت مسلجد و یا مربیلان آن هلا را همراهی کنند و 
در طلّی سلفر ضملن بیلان احادیث و روایلات در خصوص اهمّیلت کار و نیز احتلرام به پدر 

و ملادر، ذهلن آن هلا را جهلت بهره بلرداری مناسلب از این سلفر آماده سلازند.

5. در اختیار گذاشتن محیط مسجد برای برپایی برنامه های ویژه کارگری
در اختیار گذاشلتن فضای مسلجد و یا مدرسله برای کارهای فرهنگی، دینی، پرورشلی و 
برنامه هلای ویلژه کارگلری قابل اجلرا بلرای کارخانجلات، کارگاه ها و مراکلز صنعتی. این 

املر موجلب اُنلس کارگران جوان با مسلاجد خواهد شلد. 

6. استفاده از خدمات مراکز آموزش فنی وحرفه ای
اسلتفاده از خدملات مراکلز آملوزش فنلی وحرفله ای و مدیریلت محیط هلای کارگلری و 
صنعتلی جهلت آملوزش فنلون و حرفه هایلی کله قابلیت آموزش بله مخاطبلان و جوانان 

مسلجدی را دارد.

7. تشویق جوانان مسجدی به یادگیری حرفه های صنعتی
 تشلویق و ترغیلب جوانلان مسلجدی بله یادگیلری حرفه هلای صنعتلی در محیطهلای 

کارگاهلی و صنعتلی، به خصلوص در رشلته های ملورد نیلاز مسلاجد.

8. قدردانی از کارگران جوان فعال در برگزاری نمازجماعت در محیط کار
 هماهنگلی بلا مدیریلت بخش های کارگلری و صنعتی برای برگزاری مراسلم و ویژه برنامه 
در مناسلبت های مختللف کارگلری، مذهبلی و مللی جهلت تقدیر از کسلانی کله در این 
محیلط نقلش ارزنلده ای در ترویلج فرهنلگ نمازجماعلت ایفلا می کنند و نیز کسلانی که 
در انجلام فرایلض دینی بسلیار منظم و کوشلا هسلتند و در برگلزاری نمازجماعت حضور 

فعلال دارند.

د( محیط های ارتباطاتی
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اصلوالً بلرای هلر گونله عملل تبلیغلی و فرهنگی با هلدف افزایلش جاذبه و ارتقای سلطح 
کّملی فعالیت هلا و تعلداد مخاطبلان در محیلط ارتباطلی، چنلد پرسلش اساسلی مطرح 
اسلت کله چنانچه پاسلخ های درسلت، مناسلب و کامللی برای آن هلا بیابیلم، می تواند در 

ایجلاد ارتبلاط و پیونلد بلا مخاطبلان بسلیار به ما کملک کند:
الف( مخاطبان ما چه کسانی هستند؟ )نوع مخاطب و گیرنده( �
ب( چرا می خواهیم با آن ها ارتباط برقرار کنیم؟ )اهداف، انگیزه ها، آرمانها( �
ج( چه کسی باید ارتباط برقرار کند؟ )پیام رسان و رابط( �
د(چه پیام هایی را می خواهیم ارائه کنیم؟ )نوع پیام( �
هل( چگونه پیام ها را برسانیم؟ )شیوه انتقال و کانال انتقال پیام( �
و( کجا می خواهیم پیام را ارائه کنیم؟ )محل و مکان( �
� 

ز( چه موقع باید پیام را ارائه کنیم؟ )زمان(1
روش های جذب جوانان به مسجد در محیط های ارتباطاتی بدین قرار است:

1. برقراری ارتباط با جوانان با استفاده از مهارت های شناختی
دسلت یافتلن به احسلاس هویلت و یکپارچگی روحلی و روانی تا حدودی بله مهارت های 
شلناختی بسلتگی دارد. » ایلن مهارت هلا از طریق درك نیلاز نوجوان و جلوان و همدلی و 
هم حّسلی بلا نیلاز و خواسلته های او صلورت می گیلرد. هویت یابی دوره جوانلی، بر خالف 
دوره کودکلی کله بلر مدار دل مشلغولی های فلردی و نیازهلای درونی متمرکز می شلود، 
بلر اسلاس نیازهلای جمعی و ارتباطلات بین فردی، در قالب روابط با همسلاالن، دوسلتی 

بلا جنلس مخالف و نیاز به تشلکیل خانلواده نملود می یابد«.2 

 1. گروه دیگری از جامعه شناسان و متخصصان علوم ارتباطات، عناصر تبلیغ را به گونه ای دیگر نام گذاری و بیان کرده اند: پیام دهنده: 
فرد یا گروهی که به منظور اثرگذاری بر مخاطب اقدام تبلیغی می کند؛ پیام: مجموعه ای از مضامین که از نمادهای مختلف )کلمه، 
تصویر، حرکت( تشلکیل شلده اسلت و پیام دهندگان می کوشلند به یاری آن افکاری را که در نظر دارند، به ذهن دریافت کنندگان 
 منتقل کنند؛ رسلانه: پیام دهندگان ناگزیر باید از رسلانه اسلتفاده کنند؛ یعنی راهی را برای انتقال پیامشلان به مخاطبان بیابند.

 )مطبوعلات، رادیلو، تلویزیلون و دیگلر رسلانه های مکتلوب و گفتلاری و نمادیلن(؛ دریافت کننلده پیلام: فلرد یلا گروهلی کله از 
محتلوای پیلام آگاه ملی شلود. برخلی پیلام را مسلتقیماً از منبع ارتبلاط دریافت می کننلد و در حالی کله عده ای دیگلر به گونه ای 

غیرمسلتقیم؛ یعنلی بله صلورت گزارش هلای دسلت دوم از افلراد دیگلر دریافلت می کنند.
 1. عبدالعظیم کریمی، راهبردهای روان شناختی تبلیغ، ص97.
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2. برقرای ارتباط سازنده با جوانان با درنظرداشتن نیاز آن ها در جهت حفظ مصالحشان
هلر چنلد در فراینلد تبلیلغ و ارتبلاط سلازنده بلا جوانلان باید عالیلق و نیازهلای طبیعی 
و غریلزی آن هلا را بله منزلله سلنگ بنای ارتباطلی همدالنله ملد  نظلر قلرار داد، » وللی 
توجله بله مصلحت هلای او در تلداوم نیازهلای روان زادی اش می توانلد از جهت دهلی 
هوشلیارانه و حکیمانله مربلی و مبلّلغ خبلر دهلد؛ زیلرا جوانلان در بسلیاری از ملوارد بله 
عللت فقلدان رشلد و پختگلی فکلری، عاطفی و ضعلف بصیرت درونی نسلبت بله نیازها و 
خواسلت های واقعلی خلود، نمی تواننلد بیلن آنچله کله » می خواهند«  بلا آنچه کله »باید 
بخواهنلد«  و یلا بیلن آنچله کله ملورد نیازشلان اسلت، بلا آنچله کله مصلحت رشدشلان 
اسلت، تمایلز خردمندانهلای داشلته باشلند. مبلّلغ و مربلی ای کله عنلوان هدایت گلر را 
داراسلت، می توانلد در ایلن زمینله بلدون شلتاب زدگی، فراینلد این جهت دهلی را به طور 

غیرمسلتقیم آغلاز کند«.1

3. ایجـاد تکنولـوژی نویـن ارتباطـی در مسـاجد و امـکان ارائـه خدمـات در ایـن زمینه به نسـل 
جـوان

بهره گیلری از تکنوللوژی نویلن ارتباطلی )IT ،ICT، اینترنلت، اینترانلت( می توانلد گلذر 
مسلاجد را از مرحلله سلنتی بله مرحلله ملدرن تسلهیل سلازد. در ایلن میان می تلوان با 
کملک گرفتلن از جوانلان عالقه منلد بله امور ارتباطلی و شلبکه ای و به کارگیلری آنان در 
فعالیت هلای مسلاجد، ضملن بهره منلدی از ایلن فناوری ها، زمینه مشلارکت فعلال آنان 

را در برنامه هلای مسلاجد فراهلم کلرد.

4. ارسال پیام بر مبنای نیازها و دریافت های جوانان
در محیلط ارتباطلی بلا هلدف ترویلج و تبلیلغ املور معنلوی و دینلی و نیلز زمینه سلازی 
جهلت جلذب جوانلان بله انجام فرایض و مناسلک عبلادی، » فلرد پیام دهنلده مضامین و 
محتلوای تبلیغلی خلود را نله بلر اسلاس تجربیلات و گرایش هلا و دل مشلغولی های خود، 
بلکله بلر مبنلای دریافت هلا و نیازهلای واقعلی مخاطلب بنلا می گلذارد. در ایلن صلورت 
مخاطلب احسلاس نزدیکلی و قرابت بیشلتری با گوینلده خواهد داشلت و همین نزدیکی 

1.. همان، ص98.
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موجلب پذیلرش و اعتملاد درونلی فرد می شلود«.1

5. راه اندازی سایت اینترنتی برای مخاطبان مسجد
راه انلدازی سلایت اینترنتلی بلرای مخاطبان مسلجد. طراحلی، مدیریت و بروز کردن سلایت 
مسلجد محل به نمازگزاران همان مسلجد، به ویژه جوانان، سلپرده شلود. واگذاری بخش های 
مختلف سلایت به افراد و گروه های مختلف، ضمن فراهم آوردن زمینه شلکوفایی اسلتعدادها 

آن هلا، تجربله مدیریت مشلارکتی را در یک فعالیت مسلجد به منصه ظهور می رسلاند.

6. پخـش زنـده برنامه هـا و مراسـم اجرایـی مکان هـای مذهبـی و مسـاجد تاریخـی در مسـاجد 
محـل

پخلش زنلده برنامه ها و مراسلم برگزارشلده در مسلاجد تاریخی و مسلاجدی که به نحوی 
در میلان عاّمله ملردم، به ویلژه جوانلان، از جایلگاه خاصی برخلوردار هسلتند، به خصوص 
نمازجماعلت برپاشلده در مکان هلای مذهبی و مشلهور ایران و جهان اسلالم مانند بارگاه 
املام رضلا ، حضلرت معصومه ، حضلرت عبدالعظیم  حسلنی ، کربالی معلّی، 

نجف اشلرف، مسلجدالنبی و مسجدالحرام.

7. معرفی فعالیت های جوانان در مسجدهای نمونه از طریق شبکه های خبری سیما
معرفلی مسلاجد نمونله، موفلق و فعلال بلا تهیه گلزارش تصویلری و خبلری از مهمترین 
برنامه هلا و فعالیت هلای آن هلا، به خصلوص فعالیت هایلی که بلا محوریت جوانلان برگزار 
می شلود و نمایلش آن هلا در شلبکه های مختللف صلدا و سلیما و جرایلد. پخلش ایلن 
برنامه هلا می توانلد بله الگوسلازی بلرای دیگلر مسلاجد و جلذب مخاطبلان منجر شلود.

8. ارائه محتوای متناسب با سطح انتظارات مخاطبان مسجد به ویژه جوانان
» بلا توجله بله اینکه مسلجد خود رسلانه ای اسلت کله با فرهنگ شلنیداری ملردم جامعه 
ملا تناسلب دارد و املکان ارتبلاط حضلوری و دوجانبله را فراهم می کند، ایلن خصوصّیت 
موجلب می شلود تلا بتلوان مطالب را متناسلب با سلطح معلوملات و انتظارات افلرادی که 

1. همان، ص95.
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در گفتگلو شلرکت می کنند، ارائله نمود«.1

9. تهیـه مجله هـا و نشـریه های تخصصـی مسـجد بـا موضوعـات فقهـی، عقیدتـی و عبـادی 
بـرای نسـل جـوان

تهیله مجلالت و نشلریات تخصصلی در موضوعلات مختللف مسلجد و نمازجماعلت برای 
تبییلن و تشلریح مبانلی فقهلی و عقیدتی، تشلویق بله انجام مناسلک و مراسلم عبادی با 
تکیله بلر مفاهیلم و مطاللب متناسلب بلا مقتضیلات سلنی و خواسلته های جوانلان. باید 

نظلر جوانلان مسلجد در تهیله محتلوای نشلریات ملد نظر قلرار بگیرد. 

10. اعالم جدیدترین اخبار مسرت بخش از تریبون مسجد
 اعلالم خبرهلای تلازه و مسّرت بخشلی که خوشلحالی مردم به ویلژه نمازگلزاران را فراهم 
می سلازد از تریبون مسلجد. سلعی شلود بلا هماهنگی قبلی با مسلئوالن ذی ربلط در بین 
دو نملاز یلا قبلل و بعلد از آن هلا، اخبلار به شلکلی مختصر بله اطالع مردم رسلانده شلود؛ 

به ویلژه خبرهایلی کله مربلوط به املور عام المنفعه هسلتند.

11. الگوپذیری از روحانیان، مبّلغان و مربیان پرورشی موفق در جذب مخاطب به مسجد
 بایلد بلا معرفلی مربیلان پرورشلی، روحانیلان و مبلّغانی کله در جذب جوانان به مسلاجد 
و نمازخانه هلای ملدارس موفلق بوده انلد، بله تبییلن علت هلای موفقیلت  آنلان پرداخت 
تلا مبلغلان و مربیلان دیگلر بتواننلد از روش هلای آنلان بلرای جلذب موفلق مخاطلب 

الگوبلرداری کننلد.

12. مصاحبه با چهره ها و شخصیت های برتر حوزه مسجد
مصاحبله بلا چهره هلا و شلخصیت های موفلق و فعلال در حلوزه مسلاجد ماننلد اماملان 
جماعلت، مدیلران، کارشناسلان، نویسلندگان و هنرمنلدان جهت معرفی به نسلل جوان؛ 

1. ر ك: نتایج بیش از 60طرح تحقیقاتی از واحد تحقیق ستاد مرکزی اقامه نماز کشور.
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علالوه بلر ایلن بایلد آثلار و فعالیت های آنلان را نیلز در معلرض نمایش و معرفلی به عموم 
مردم قلرار داد.

13. پوشش دادن برنامه های فرهنگی و عبادی مساجد از طریق شبکه های خبری
صداوسلیما و مطبوعلات بلا هلدف ترویلج فرهنلگ نملاز و مسلجد در بیلن عامله ملردم، 
به ویلژه نوجوانلان و جوانلان، برنامه هلا و فعالیت هایلی را کله در ارتبلاط بلا نماز و مسلجد 
انجلام می گیلرد، پوشلش خبری بدهنلد. رسلانه ها می تواننلد از سلمینارها، همایش  ها و 
کنگره هایلی کله بلا موضوع هایلی چون نملاز و مسلجد برگزار می شلود و نیز جشلن های 
تکلیلف دانش آملوزان گلزارش زنلده )مسلتقیم( تهیله و پخلش کننلد و یلا از نملاز 
جماعت هلای برپاشلده در مسلاجد و ملدار، به ویلژه در مکان هایلی کله غاللب نمازگزاران 

آن جلوان هسلتند، تصویربلردای کلرده، در صداوسلیما و مطبوعلات منتشلر کنند.

14. شـناخت و ارزیابـی صحیـح مخاطبـان مسـجد بهمنظـور تنظیـم اسـتراتژی و برنامـه 
مناسـب و اجـرای آن هـا

شلناخت و ارزیابلی درسلت از چهلار عاملل اساسلی در محیلط ارتباطلی » مخاطبیلن، 
رقبلا، شلرایط محیطلی و مسلجد جهلت آگاهلی بِلروز و بجلا از کلیله انتظلارات، قّوت ها 
و ضعف هلا، موانلع و منابلع، فرصت هلا و تهدیدهلا، امکانلات و محدودیت هلا و اسلتفاده از 

آن هلا در تنظیلم اسلتراتژی، برنامله و اجلرای آن ها«.1 

15. استفاده از چهره های محبوب جوانان در فیلم ها و سریال هایی با موضوع مسجد
به کارگیلری هنرمنلدان و هنرپیشله های مشلهور و بازیگران جوان پسلند سلینما، تئاتر و 
تلویزیلون در برنامه هلا و فیلم هایلی کله در آن هلا بله شلکلی هدفمند، موضوعاتلی مانند 
نملاز، مراسلم و مناسلک عبلادی مکان هلای مذهبلی بله خصلوص مسلجد از محوریلت 

برخوردار اسلت. 

16. دعوت از اعضای شورای شهر یا روستا به مسجد برای حل مشکالت مردم
دعوت از اعضای شلورای شلهر یا روسلتا به مسلجد جهت اطالع رسلانی درباره فعالیت ها 

1. احمد روستا، مسجد نقطه وصل، » آسیب شناسی و چگونگی...« ، ص12. 
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و عملکلرد شلورا بله ملردم و گفتگو با ملردم محل و نمازگزاران در مسلجد جهت بررسلی 
معضلالت و مشلکالت و نیلز بهره گیلری از پیشلنهادها، نظرهلا و راه حل هایلی کله آن هلا 
بلرای رفلع مشلکالت ارائله می کننلد. شایسلته اسلت کله در ایلن نشسلت ها موضلوع 

جوانلان و مشلکالت آنلان از نظرهلا مغفلول نماند.

17. تبییـن جایـگاه مسـجد و نمازجماعـت از طـرف مدیریـت مسـجد بـه شـیوه اطالع رسـانی 
مکتـوب

 تبییلن جایلگاه مسلجد و نمازجماعلت از طلرف املام جماعلت و هیئت امنای مسلجد به 
طلرق مختللف ازجمله: تهیه مطالب و متون مناسلب در قالب بروشلور، اطالعیه، نشلریه، 

جلزوه، نامله بله منلازل، جهت اطالع رسلانی به اهاللی محل.

18. ارزیابی عملکرد فعالیت های مسجد در پایان هر سال
بلا هلدف کسلب آگاهی از بازخلورد عملکرد و فعالیت های مسلجد و اطلالع از نقاط ضعف 
و قللوت برنامه های مسجللد، الزم اسلت در پایان هر سلال و به شلیوه ای مناسلب )جلسه 
مسلتقیم بلا نمازگلزاران، ارائله فلرم نظرسلنجی، ارزیابلی کارشناسلانه( ارزیابلی صورت 
پذیلرد. در ارتبلاط ضلروری اسلت از جوانلان با توجله به روحیه نقادی بیشلری کله دارند 

در اولویلت قلرار گیرند. 

19. تولیـد برنامه هـای خبـری و نمایشـی هدفمنـد بـا موضـوع مسـجد و پخـش در میـان برنامه هـای     
پرمخاطـب   صداوسـیما

تهیله برنامه هلای خبلری و نمایشلی، نماهنلگ، کارتلون و فیللم بله شلکلی هدفمنلد و 
جلذاب و بلا اسلتفاده از مجریلان و گوینلدگان خوش لحن و خوش چهلره و پخش آن ها در 

خلالل برنامه هلای پرمخاطلب صداوسلیما.

20. نصب صندوق انتقادها و پیشنهادها در همه مساجد کشور
نصلب صنلدوق پیشلنهادها و انتقادهلا در مسلجد بلا هلدف دریافلت نظلر جوانلان و نیلز 
کسلانی کله بنلا بله هلر دلیللی مایل نیسلتند مسلتقیماً ملوارد  را  تذکلر دهنلد و ترجیح 
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می دهنلد از طریلق صنلدوق مطالبشلان را بله مسلئوالن اطالع رسلانی  کننلد. شایسلته 
اسلت برخلی از جوانلان بلر ایلن صندوق ها اشلراف داشلته باشلند.

21. پخش اذان با صدای خوش از مساجد کشور در ساعات شرعی
 شلنیدن صلدای خلوش اذان برای هر مسللمانی، به خصلوص جوان مسللمان، از جذابیت 

خاصی برخوردار اسلت.

22. نصب تقویم مناسبت های مذهبی و ملی در تابلواعالنات مسجد
تهیله تقویلم مناسلبت های مذهبلی و مللی و نصلب آن در تابللو اعالنلات مسلجد و نیلز 
اطالع رسلانی مراسلم و برنامه هلای ویلژه به صلورت تابلوی تبلیغاتی در سلردر مسلجد و 

خیابان هلای اصللی منتهلی بله آن بلرای آگاهلی عملوم مردم.

23. افزایش تبلیغات رسانه ای در شناساندن فرهنگ مسجد
اسلتفاده و بهره گیلری از فضای رسلانه های ارتبلاط جمعی و سلمعی و بصری، به خصوص 
صداوسلیما در ایجاد انگیزه و گرایش نوجوانان و جوانان به سلوی مسلاجد و نمازجماعت 

اثرگذاری عمیقی دارد.1

24. نصب روزنامه های پرمخاطب و جوان پسند در تابلواعالنات مسجد

25. پخش تصاویر زنده اقامه نمازجماعت روحانیان برجسته از صداوسیما

26. تولید برنامه ای با عنوان » چهره های فعال جوان در حوزه مسجد« 
تولیلد برنامله ای بلا عنلوان » چهره هلای فعلال جلوان در حلوزه مسلجد«  و نمایلش آن در 
خلالل برنامه هلای پربیننلده شلبکه های مختللف صداوسلیما به صورتی جذاب و مناسلب.

1. » تحقیقلات نشلان می دهلد کله صداوسلیما بیشلترین تأثیلر را در شناسلاندن فرهنلگ مسلاجد بله عهلده دارد. 54 درصد پاسلخگویان در 
ایلن پلروژه بله ایلن املر پاسلخ مثبت داده انلد«. » تحقیلق دیگر در خصلوص افزایلش ارتقای جایگاه مسلجد«  نشلان می دهد کله از میان 13 
گزینله پیشلنهادی گزینله » افزایلش تبلیغلات از طریق رسلانه ها«  بیشلترین درصد را نسلبت بله بقیه گزینه ها بله خود اختصاص داده اسلت 
و بلا توجله بله ایلن نظرسلنجی نقش اطالع رسلانی در جذب مخاطب به مسلجد مشلخص می گردد )پلروژه دین و برنامه سلوم توسلعه،1380، 

معاونلت فرهنگی سلازمان تبلیغات اسلالمی(.
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 27. معرفـی و تجلیـل از نمازگـزاران جـوان مسـاجد و نمازخانه هـا در مسـاجد، مـدارس، 
و غیردولتـی اداره هـای دولتـی  و  سـازمان ها 

28. استفاده از قابلیت های مطبوعات برای ترویج انس با مسجد
اختصلاص یافتلن سلتونی خلاص در مطبوعلات کثیراالنتشلار کشلور و جرایلد محللی با 

موضلوع انلس و الفلت بلا مسلجد بلا هلدف ترویج و بسلط ایلن فرهنگ؛

29. انتشار نشریه ویژه مسجد
انتشلار نشلریه ویژه مسلجد بلا محتلوای اخبلار و فعالیت ها و برنامه های مسلاجد کشلور 

بلا محوریلت قلرار دادن جوانان

30. معرفی مساجد نمونه
معرفلی مسلاجد نمونله به عنلوان الگو بلرای دیگر مسلاجد در قاللب برنامه هلای هدفمند 
در رسلانه ها. یکلی از معیارهلای الگلو قلرار گرفتلن یلک مسلجد بایلد حضلور پرتعلداد و 

فعلال جوانلان در برنامه هلای مذهبلی و فرهنگلی آن باشلد.

31. آموزش عملی احکام نماز و مسجد در صداوسیما
آملوزش عمللی احلکام مربلوط بله نملاز و مسلجد بلا نلگاه ویژه بله احلکام جوانلان. باید 
احلکام مرتبلط بلا وضلو، قرائت صحیح نملاز، نحلوه حضور در مسلجد و رعایلت آداب آن 
را در قاللب فیللم کوتلاه، گلزارش، نماهنلگ، خبلر و برنامه هلای مسلتند از صداوسلیما و 
دیگلر رسلانه ها آملوزش داد. همچنیلن اشلاعه و ترویلج فرهنلگ نملاز و مسلجدمحوری 
در رسلانه های ارتبلاط جمعلی به خصلوص صداوسلیما که نقشلی فراگیر و گسلترده تر از 

دارد.1 بقیه 

 1. نظرسلنجی های انجام شلده بیانگلر ایلن واقعیلت اسلت کله افلراد کمتلر از هجلده سلال پیلش از آنکله متأثلر از رسلانه هایی چلون کتلاب و 
مطبوعلات علملی و فرهنگلی و دینلی باشلند، متأثلر از رسلانه های تصویلری همچلون سلینما و تلویزیون هسلتند؛ از طرف دیگلر همین نتایج 
نشلان می دهلد که جوانان نسلل گذشلته )دنیای سلنتی( بر اسلاس جایلگاه و پایگاه خانوادگلی و اجتماعی که داشلتند، از الگوهلای خانوادگی 
تبعیلت می کردنلد؛ املا املروزه در نسلل کنونلی )دنیای ملدرن( این جایلگاه اجتماعی افراد نیسلت که هویلت فرهنگی آن را تشلکیل می دهد، 

بلکله ایلن » مصلرف فرهنگلی«  آن هاسلت کهبه » جایلگاه اجتماعلی«  آنان هویت می بخشلد.
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هـ( محیط های آموزشی و علمی

 در محیـط آموزشـی و علمـی بهتریـن مربیان و مبّلغان کسـانی هسـتند کـه دارای این 
شـرایط باشند:

1. خوش برخوردند و رفتار مناسبی با مخاطبان دارند.
2. در برنامه هلای تبلیغلی و فرهنگلی مسلجد یلا مدرسله تحلت مدیریت خلود، مدیریت 

مشلارکتی را بلا حضلور مخاطبان اعملال می کنند. 
3. از پیشنهادهای مخاطبان برای ارتقای سطح برنامه های خود استفاده می کنند.

4. بلرای مخاطبلان جلوان خلود احتلرام ویلژه ای قائلل هسلتند و آن هلا را فرزنلدان خود 
می داننلد.

5. همله رفتارهلا، حلرکات و برخوردهلای مخاطبلان را به طلور غیرمحسلوس زیلر نظلر 
دارنلد و در صلورت وجلود اشلکال یلا ایراد، به شلکلی دوسلتانه و در تنهایلی تذکرات الزم 

را بله آن هلا گوشلزد می کننلد.
6. همواره در زمان اجرای برنامه ها جّوی خوب و نگاهی مثبت ایجاد می کنند.

7. بلا به کارگیلری جملالت و کلماتی شلادی آفرین، فضایلی شلادمانه و رغبت انگیز ایجاد 
می کننلد. 

8. می کوشند روحیه خودباوری را در مخاطبان جوان خود تقویت کنند.
9. از انتقادات سازنده استقبال می کنند.

10. در برنامه هلای خلود مباحلث پرسلش انگیز جهلت ایجلاد طوفلان فکلری طلرح 
1 می کننلد.

روش های جذب جوانان به مسجد در محیط های آموزشی و علمی بدین قرار است:
1. برگزاری دوره های آموزشی و جلسات هم اندیشی برای مدیران، مربیان و معلمان

برگلزاری دوره هلای مختللف آموزشلی، جلسلات هم اندیشلی، کارگاه هلای آموزشلی 

 1. املام صلادق : » دوسلت نلدارم جوانلی از شلما را ببینلم مگلر آنکله روز او بله یکلی از دو حاللت آغلاز گردد: یا دانشلمند باشلد یلا در حال 
آموختلن دانلش. کوتاهلی در انجلام ایلن وظیفه تضییع جوانی اسلت و این کار گناه اسلت. به خدای محمد سلوگند جایگاه گناهلکاران در آتش 

خواهلد بلود«  )محمدعللی چنارانی، رفتار امامان شلیعه با کلودکان و نوجوانلان، ص105(.
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حضلوری و غیرحضلوری )بلا کتاب ها، جزوه ها، نشلریات و متن های مناسلب و کاربردی( 
بلرای مدیلران، مربیلان و معلملان بلا هلدف ارتقلای سلطح دانلش و آگاهی هلای دینی و 
مذهبلی آن هلا. باید در این دوره ها و جلسلات، مناسلک عبادی و نمازجماعلت و جایگاه و 
منزلت مسلاجد در گسلترش فرهنگ دینی به روشلنی تببین شلود و شلرکت کنندگان را 
بله ایلن نکتله توجله داد که وظیفله اصلی تعلیلم و تربیلت دانش آموزان بر عهلده مدارس 
اسلت و مسلاجد در ایلن زمینله کارکلردی تکمیللی دارنلد؛ بنابرایلن هرقدر این افلراد از 
دانلش دینلی و علملی بیشلتری برخلوردار باشلند، بهتلر می تواننلد ارتباطلی مناسلب و 

اثرگلذار با جوانلان برقلرار کنند.
2. عالقه مندکردن نسل جوان به کتاب خوانی با شیوهای اصولی

عالقه مندکلردن جوانلان بله کتلاب و کتاب خوانلی صرفلاً از راه توجیله و اصلرار و یلا 
تشلویق های ملادی و کالملی به دسلت نمی آید؛ بلکله بایلد از دریچه نیاز و خواسلته های 
شلخصی آن هلا بله ایلن مسلئله پرداخلت؛ یعنلی از جایلی آغلاز کلرد کله آن ها دوسلت 
دارنلد و بله جایلی هدایلت کلرد کله بله مصلحت آن هاسلت. ایلن فراینلد از نقطله آغاز تا 
تلداوم و اسلتمرار آن، بله تناسلب خصوصیلات و عالیلق هلر جلوان، متفاوت اسلت و باید 

بله تفاوت هلا توجله کرد.
3. برقراری ارتباط با دانشجویان و دانش آموزان جوان ساکن در جوار مسجد

سلعی در برقلراری ارتبلاط مسلتمر بلا دانشلجویان و دانش آموزانلی که به نوعلی در جوار 
مسلجد سلاکن و یلا مشلغول به تحصیلل هسلتند و برگزاری جلسلات ویژه بلا آنان جهت 
آگاهلی بیشلتر از وضعیلت آن هلا و رفلع مشلکالت احتماللی مالیشلان؛ این املر می تواند 

زمینله انلس بیشلتر آن ها را با مسلجد فراهم سلازد. 
4. تبییـن سـیره عملـی رسـول اهلل   و ائمـه معصومین بـا موضوع دانش انـدوزی برای 

نسـل جوان

بیلان آیلات و روایلات و نیلز شلیوه های رفتلاری و عملی پیامبلر گرامی اسلالم   و ائمه 
هلدی  در خصلوص تعللق گرفتلن اجر و پلاداش به نوجوانلان و جوانانی کله به دنبال 
عللم و دانلش هسلتند. در خلالل بیلان مطاللب فلوق می تلوان به نقلش ایملان و عقیده و 
انجلام فرایلض دینلی و مناسلک عبلادی در تسلریع یادگیری وکسلب دانلش و بینش نیز 
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پرداخت. 
5. آموزش برنامه ریزی، سنجش و ارزیابی فکری در زمینه اعتقادی به نوجوانان و جوانان

در محیطهـای آموزشـی بـه نوجوانـان و جوانـان بیاموزیم کـه در زندگی خـود، به  ویژه 
در زمینـه اعتقـادات دینی و انجـام فرایض:

الف( هدف نهایی و دورنمای زندگی را کمال گرایی و خدایی شدن قراردهند. �
ب( برنامه ریلزی بلرای سلنجش و ارزیابلی روزانله، هفتگلی و ماهانله خلود داشلته  �

باشلند.
ج( در عیلن حلال کله دورنملای فکلری آنلان کمال گرایی اسلت، در زندگلی روزمره  �

خلود واقع گلرا باشلند تلا در صلورت بلروز مشلکالت و ناکامی هلا، تلرس و بحلران بر 
آنان مسلتولی نشلود.

6. راه اندازی مرکز پژوهشی آسیب شناسی مساجد
راه انلدازی مرکلز پژوهشلی جهت آسیب شناسلی عملکرد فعاالن منابع انسلانی مسلاجد 
و نیلز برنامه هلا و فعالیت هلای انجلام شلده در حلوزه مسلجد و نمازجماعلت هملراه بلا 
تجزیله و تحلیلل داده هلا و بازخوردگیلری از فعالیت ها و ارائه راهکار بلرای بهبود وضعیت 
موجلود. ضلروری اسلت کله در این مرکلز موضلوع جوانان یکلی از محورهلای پژوهش و 

آسیب شناسلی قلرار گیرد.

7. به کارگیری زبان علمی در سخنرانی و گفتگو با نسل جوان
به کارگیلری زبلان علملی و زبلان روز در بیلان مطاللب و سلخنرانی ها، به خصلوص زمانی 
کله اکثلر مخاطبان ما جوان هسلتند، بسلیار مهم اسلت؛ زیرا اسلتفاده از ادبیلات گفتاری 

کهلن و گفتمان هلای سلنتی و تکراری برای نسلل جلوان امروز جذابیلت ندارد.

8. راه اندازی مراکز تحقیقاتی و علمی در کنار مساجد فعال
راه انلدازی مراکلز تحقیقاتلی و علملی در کنار مسلاجد فعلال و واجد پتانسلیل و امکانات 
ملادی و معنلوی بلرای پژوهلش در زمینله شلیوه های نویلن و روش های بدیلع در جذب 
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جوانلان بله مسلاجد جهلت اقامه نملاز جماعت.

9. دعـوت از اسـتادان دانشـگاه، پژوهشـگران، محققـان و نویسـندگان مجـرب در 
مسـاجد برنامه هـای 

دعلوت از اسلتادان دانشلگاه، معلملان، دبیلران باسلابقه و سرشلناس و باتجربله و نیلز 
پژوهشلگران، محققلان و نویسلندگان بله مسلاجد جهلت بهره منلد شلدن جوانلان از 

تجربیلات آنلان بلرای ارتقابخشلی بله سلطح فعالیت هلای مسلجد.

10. اسـتفاده از روش هـای نویـن جذب نسـل جـوان با درنظرداشـتن هویـت و فرهنگ 
نی یرا ا

در محیط هلای آموزشلی در به کارگیلری روش هلای نویلن در جلذب جوانلان بایلد از 
هویلت، فرهنلگ و ادب ایرانلی بهره گرفته شلود و یکی از کارهای آموزشلی در این زمینه 

اسلتفاده از آثلار کالسلیک ادبیلات ایلران و در صلورت نیلاز بازآفرینی آن هاسلت.

11. قرائت خطبه عقد ازدواج دانشجویی در مساجد
قرائلت خطبله عقلد ازدواج دانشلجویی و احیانلاً دانش آملوزی )مقطع پیش دانشلگاهی( 
در مسلاجد بلا هماهنگلی مراکلز ذی ربلط بلا توجله بله شلأن و جایگاه مسلجد شایسلته 
اسلت تنهلا خوانلدن خطبله عقلد ازدواج در مسلجد انجام شلود و بقیه مراسلم در سلالن 

اجتماعلات برگزار شلود.

12. تحت پوشش قرار دادن دانشجویان نیازمند و مسجدی
زیلر پوشلش گرفتن دانشلجویان بی بضاعلت محل که عمدتلاً جوان هسلتند، به خصوص 
دانشلجویان و دانش آملوزان مسلجدی کله در دانشلگاه قبول شلده اند و تأمین بخشلی از 

هزینله تحصیللی آن ها توسلط خیرین محلل و با هماهنگی مسلجد.

13. برگزاری سلسـله جلسـات دوسـویه علمی با حضور اسـتادان دانشـگاه و حوزه های 
علمیه
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برگلزاری سلسلله جلسلات دوسلویه علمی بلا موضوعات مرتبلط با عبلادت، نمازجماعت 
و فرهنگ مسلجدی با حضور اسلتادان و مدرسلان مراکز آموزشلی دانشلگاهی و حوزوی 

در مسلاجد بلرای مخاطبان جوان مسلجدی.

14. نظرسنجی مستمر درباره برنامه های اجرایی مساجد

نظرسلنجی مسلتمر، به خصلوص از جوانلان، به منظور اصلالح اشلکاالت و برطرف کردن 
نقاط ضعلف برنامه های مسلاجد.

15. تولید برنامه های آموزشی با محتوای شناساندن آرمان ها و آرزوهای ایرانیان
» شناسلاندن آرمان هلا و آرزوهلای بلنلد ایرانیلان که در متون اسلاطیری و مللی ما نهفته 

اسلت، در قاللب برنامه هلای آموزشلی کله ایلن املر می تواند تأثیلر مهمی در شلکل دهی 
منلش و اخالقّیلات و رفتلار نوجوانان و جوانان داشلته باشلد«.1

16. دعوت رسمی از دانشجویان برای حضور در برنامه های مساجد
دعلوت رسلمی حضلوری یا بلا ارسلال دعوت نامه از دانشلجویان مشلغول بله تحصیل در 
دانشلگاه ها یلا سلاکن در خوابگاه هلای همجلوار مسلاجد جهلت شلرکت در برنامه هلای 
عموملی مسلاجد، به ویلژه عیدهلا و جشلن های مذهبلی و مللی. ایلن کار نشلانه ارزش و 
شلخصیت قائلل شلدن برای دانشلجویان اسلت و می توان بلا اینگونه دعوت های رسلمی، 

پاسلخ عمللی هملراه با حضلور در مسلجد را از دانشلجویان انتظار داشلت.

17. تقویـت و غنی سـازی کتابخانه هـای مسـاجد بـا جدیدتریـن منابع منتشرشـده در 
زمینـه علـم و فناوری.

تقویلت و غنی سلازی کتابخانله مسلجد بله کتاب هلای جدیلد علملی، کمک آموزشلی، 
کمک درسلی و جزوه هلای کنکلوری می توانلد زمینله حضلور فعال تلر نخبلگان فکلری 

جلوان را در مسلاجد فراهلم سلازد.

 1. فاطمه امیری نژاد، » بررسی راه های تثبیت...«  روزنامه کیهان، ش18667، ص10.
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18. درج مطالـب جـذاب دربـاره نمـاز و مسـجد در متـون آموزشـی همـه پایه هـای 
تحصیلـی

گنجانلدن مطاللب مفیلد و جلذاب در ارتباط با نمازجماعت و مسلجد در متون آموزشلی 
دانش آملوزان، به ویلژه مقطع هلای راهنمایلی و دبیرسلتان، بلا هلدف آشناسلازی آن هلا 
بلا مناسلک و فرایلض عبلادی و مذهبلی زمینه سلاز جلذب آن ها به مسلجد خواهد شلد.

19. ترغیب دانشجویان به انجام کارهای پژوهشی پیرامون نماز و مسجد 
بسترسلازی جهلت حضلور فعال تلر دانشلجویان بلا ایجلاد انگیزه و تشلویق غیرمسلتقیم 
آنلان بلرای پرداختلن بیشلتر بله موضوعلات مرتبلط بلا نملاز و مسلجد )انجلام کارهلای 

مطالعاتلی، پژوهشلی، پایان نامله، چلاپ کتلاب(.

20. تجهیز مساجد به شبکه اینترنت و معرفی سایت های علمی و آموزشی
تجهیلز مسلاجد بله شلبکه اینترنلت و معرفلی سلایت های علملی و آموزشلی بلا هلدف 
بهره گیلری از امکانلات علملی و آموزشلی هدفمنلد و جهلت دار موجلود در اینترنلت. 
املروزه بخلش قابلل توجهلی از وبگردهلای شلبکه های مجلازی جوانلان هسلتند کله با 
تجهیلز مسلاجد بله ایلن فناوری هلای نویلن می تلوان انتظار داشلت کله جوانلان حضور 

پررنگ تلری در مسلاجد داشلته باشلند.

21. درخواسـت از مدیـران مـدارس بـرای همکاری در دعـوت از جوانان نخبه و مسـتعد 
بـرای حضـور در برنامه های فرهنگی مسـاجد

22. انجام کارهای پژوهشی مشترک با مراکز علمی با موضوع مسجد

23. عضویت نماینده دانشجویان در هیئت امنای مساجد

عضویلت نماینلده دانشلجویان در هیئت امنای مسلاجد بلا هدف حضور فعال تلر آن ها در 
برنامه ریلزی بلرای فعالیت های مسلجد و برگزاری باشلکوه تر نمازجماعت.

24. تشکیل هسته های علمی با حضور جوانان مقاطع تحصیلی مختلف در مسجد
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25. برگزاری کالس های آموزشی در مساجد برای دانش آموزان
برگلزاری کالس هلای تقویتلی و آموزشلی و کمک درسلی در مسلاجد به منظلور پرکردن 

اوقلات فراغلت دانش آموزان.

26. تشکیل انجمن های علمی در مسجد
 تشلکیل انجمن هلای علملی و آموزشلی با حضلور دانش آموختلگان جلوان و نخبه محل 

در مسلجد و کملک فکلری و مالی بله آن ها.

27. تعامل مسجد با سازمان های مردم نهاد فعال در محالت همجوار

28. بهره گیـری از فناوری هـای نویـن آموزشـی و کمک آموزشـی در ترویـج فرهنـگ 
مسجد

29. همکاری با موسسات مختلف در ساخت مراکز آموزشی و تربیتی در جوار مسجد

هملکاری و هماهنگلی بلا وزارتخانه های آملوزش  و پرورش و  علوم و مؤسسلات خصوصی 
به منظلور سلاخت مراکز آموزشلی و تربیتی بلرای جوانان در جوار مسلجد.

30. تعامل مسجد با مراکز آموزشی و پژوهشی همجوار
تعاملل مسلجد بلا واحدهلای فرهنگی و دانشلجویی مراکز آموزشلی و پژوهشلی همجوار 

. مسجد

و( محیط های تفریحی
روش های جذب جوانان به مسجد در محیط های تفریحی بدین قرار است:

1. حضور اعضای مسجد در جشن های محلی و خانوادگی همراه با دادن هدیه
 اماملان جماعلت، مدیلران و اعضلای هیئلت امنلای مسلاجد می تواننلد بلا حضلور در 
محیط هلای شلاد جشلن های محللی و خانوادگلی مانند جشلن تولد، عروسلی، ترخیص 
از خدملت سلربازی و فارغ التحصیللی و دادن هدیله بله میزبانان به تبلیغ فرهنگ مسلجد 
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بپردازنلد. حضلور اعضلای مسلجد در ایلن مراسلم ها ضملن اینکله بیانگلر شلریک بودن 
آن هلا در شلادی های ملردم اسلت، خاطلره ای خلوش را در ذهلن خانواده هلا برجلای 
می گلذارد و سلبب اُنلس و الفلت آن هلا بلا اهاللی مسلجد و در نهایلت جذب شدنشلان به 

ایلن ملکان مقلدس خواهد شلد.

2. هماهنگـی بـا مراکـز تفریحـی همجـوار مسـجد بـرای اختصـاص دادن سـانس های 
نزدیـک بـه اذان بـرای خانواده هـای مسـجدی

هماهنگلی بلا مراکلز و مکان هلای تفریحی همجوار مسلجد، جهت اختصاص سلانس ها و 
اوقلات نزدیلک بله نملاز مغرب و عشلا و ظهلر و عصر بله نمازگزاران مسلجد تلا خانواده ها 
بتواننلد ضملن شلرکت فرزندانشلان در برنامه هلای ایلن مراکلز، به صلورت رایلگان و یا با 

تخفیلف ویلژه، زمینله تشلویق و ترغیب جوانلان را به حضور در مسلجد فراهم سلازند.

3. برگزاری تورهای تفریحی و زیارتی با محوریت جوانان توسط مسجد
برگلزاری تورهلای تفریحلی و زیارتلی هملراه بلا ارائله برنامه هلای هدفمند جهلت تأکید 

بلر اهمیلت مسلجد و لزوم توجله ویژه بله آن در اذهلان شلرکت کنندگان. 

4. ایجاد تعادل بین آموزش و تفریح برای جوانان در محیط های تربیتی
غیرمسلتقیم بلودن تربیلت دینلی و ملحوظ داشلتن تنلوع و جاذبله در پیکلره آن، هر دو 
از روش هلای مهلم تربیتلی نوجلوان اسلت. » بلرای جلوگیلری از بی نظمی هلا بایلد میان 
تعلّلم و بلازی و تفریلح جوانلان تعادللی ایجلاد کلرد و فعالیت های آنلان را بله رغبت های 
گوناگلون و هدف هایلی پابرجا معطوف سلاخت و در تحصیل آزادی و اسلتقالل، ایشلان را 

یلاری کلرد و بلرای آنلان محیطلی آمیخته بله تفاهم و همدللی به  وجلود آورد«.1

5. اجرای نمایشنامه های هدفمند و جهت دار با بازی جوانان
 اجلرای یلک نمایشلنامه هدفمنلد و جهلت دار می تواند در تحلول فکری و رفتلاری جوان 
مؤثلر باشلد. اگلر در یک نمایشلنامه به خلود جوان هم نقلش مثبتی در ارتبلاط با وظایف 

 1. محمود رخ بخش زمین، » روش های ترغیب نوجوانان...« ، روزنامه همشهری، ش2291، ص2.
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دینلی داده شلود و جلوان بلرای اجلرای آن چنلد مرتبله آن نقلش را بازی کنلد، به تدریج 
نقلش خلود را بلاور می کنلد و در نهایلت در رفتلار خود نیلز آن را پیلاده می کند.

6. برگزاری مسابقه، اردو و تفریحات مفّرح و سرگرم کننده با محتوای مذهبی و دینی

7. طراحی زمینه های شادی و طرب در مراسم مذهبی مختص جوانان

ز( محیط های هنری

روش های جذب جوانان به مسجد در محیط های هنری بدین قرار است: 

1. تهیه فیلم های مستند از مساجد تاریخی و مهم جهان اسالم

تهیله فیلم هلای مسلتند از مسلاجد تاریخلی ای کله از نظلر معملاری دارای ویژگی هلای 
قابلل توجهلی هسلتند، با هدف آشناسلازی عملوم مردم، به ویلژه جوانان، با آثلار بی بدیل 
هنلری. تبییلن این مهم که این مسلاجد نملاد، آیینله و تابلوهای زیبای هنریای هسلتند 
کله سلبک های مختللف هنلری ادوار گذشلته هنرمنلدان مسللمان در آن هلا بله نمایش 

درآمده اسلت.

2. استفاده از سالن مسجد برای نمایش آثار هنری با هدف جذب
در اختیلار گذاشلتن سلالن مسلجد بلرای نمایلش آثلار هنلری هدفمنلد و جهلت دار در 
قالب هلای گرافیلک، هنرهای دسلتی، عکس و خوشنویسلی با هدف جلذب عالقه مندان، 
به ویلژه جوانلان، بله تماشلای آثار هنری در مسلجد. ایلن کار زمینه  ورود و آشلنایی دیگر 

هنرمنلدان و هنردوسلتان را نیلز به مسلجد فراهم می سلازد.

3. ارائه پیشنهاد به گروه های نمایش و تئاتر برای استفاده از فضای مسجد
معملوالً مسلاجد دارای فضاهلای مناسلبی بلرای تمریلن کارهلای گروهلی، به ویلژه در 
زمینه هلای هنلری، بلرای انجمن هلای هنری و گروه های نمایشلی هسلتند. اگر از سلوی 
مسلجد پیشلنهاد در اختیلار گذاشلتن فضای مسلجد )سلالن، حیاط، واحلد فرهنگی( به 
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گروه هلای نمایشلی و تئاتلر  ارائله شلود، می توانلد زمینه جذب ایلن گروه ها را به مسلجد 
فراهم سلازد.

4. تهیه نمایشنامه های مرتبط با موضوع مسجد برای گروه های تئاتر
تهیله نمایشلنامه های متناسلب بلا حلوزه مسلجد و نمازجماعلت بلرای گروه هلای تئاتر 
و دادن کمک هلای ملادی و معنلوی بله اجلرای ایلن نمایشلنامه ها، بلا هلدف تبییلن 

آموزه هلای دینلی در قاللب هنلر نمایلش.

5.معرفـی جوانـان عالقه منـد و مسـتعد مسـجدی به مراکز هنـری و به کارگیـری آن ها 
در فعالیت هـای هنری مسـجد

6. تهیه بلیط سینما برای جوانان مسجدی

 تهیله بلیلط سلینما برای فیلم هلای مفید مذهبلی و خانوادگلی و فیلم هایی بلا محوریت 
نملاز و مسلجد بلرای جوانلان مسلجدی بله منظلور ترغیلب آن ها بلرای آملوزش بصری 

آموزه هلای دینلی و غنی سلازی اوقلات فراغلت آن هلا.

7. اجـرای جشـنواره های هنـری یـا مراسـم افتتاحیه یـا اختتامیه آن ها در مسـاجد به 
فرهنگ سـراها جای 

8. کمک به ساخت فیلم با محوریت فرهنگ مسجدی

هملکاری و هماهنگلی بلا شلرکت های فیلم سلازی جهلت سلاخت فیلم هایلی در زمینله 
ترویلج فرهنلگ مسلجد بلا هلدف ترغیلب جوانان بله اقبال بیشلتر به مسلاجد.

9. ترغیـب و تشـویق عوامـل سـازنده فیلم هـا بـرای سـاخت فیلم هایـی بـا موضـوع 
مسـجد  و نمـاز  و جـوان

10. دعـوت از هنرمنـدان برجسـته کشـور در مناسـبت های مختلف به مسـجد  با هدف 
الگوسـازی دینی بـرای جوانان
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11. بهره گیـری از انـواع قالب هـای هنری)خطاطـی، طراحـی، تصویرسـازی، هنرهـای 
تجسـمی( در جهـت تفهیـم و القـای آموزه هـا و مفاهیـم دینـی

12. ایجـاد عـزم ملـی بین تمامـی اصنـاف و اصحاب هنـر، حرفه ها و پیشـه ها در زمینه 
جـذب مردم به مسـجد

شایسلته اسلت هنرمندان متعهد در راه تبیین و تشلریح هنر مقدس و دینی که مسلاجد 
یکی از نمادهای واقعی آن هسلتند، گام هایی عملی بردارند تا زمینه جذب بیشلتر جوانان 
بله آن فراهلم شلود. همچنیلن بایلد عزمی مللی در تمامی اصحلاب حرفه ها و پیشله های 
مختللف از جملله هنرمندان، هنرپیشلگان، نویسلندگان، کارگردانان، فیلمنامه نویسلان، 
سلردبیران، اسلتادان، مربیلان، معلملان، روحانیلان، مسلئوالن وزارتخانه هلای فرهنگی، 
آموزشلی، تربیتلی و پرورشلی بلرای ایجلاد انگیلزه و گرایلش اقشلار مختلف ملردم برای 
حضور در مسلاجد کشلور و شلرکت در مناسلک و مراسلم عبلادی در آنجا بله وجود آید.

13. قدردانی و تجلیل از هنرمندان جوان فعال درعرصه هنر قدسی در مسجد

14. محور قرار دادن موضوع مسجد در فیلم ها و سریال های تلویزیونی

15. تشـکیل و تقویـت انجمن هـای هنری مسـجد به منظور اسـتفاده از آن هـا در اجرای 
برنامه هـا و فعالیت های مختلف مسـجد

16. اعتـالی هویـت ملـی ایـران خصوصـًا در محیط هـای هنـری جهـت افزایـش جذب 
مسـجد به 

ح( محیط های امنیتی

روش های جذب نوجوانان و جوانان در محیط های امنیتی بدین قرار است:

1. دعوت از پرسنل کالنتری ها، بهویژه سربازان وظیفه برای حضور در مساجد
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دعلوت از پرسلنل کالنتری هلا، به ویلژه نیروهلای سلرباز وظیفله کله عمدتلاً جلوان و از 
نظلر احساسلی نیازمنلد توجله بیشلتری هسلتند، بلرای شلرکت در برنامه های مسلجد، 

به خصلوص جشلن ها و عیدهلای اسلالمی و مللی.

2. نقش مصالحه گرایانه مسجد در نزاع های محلی با رویکرد تربیتی

نقلش مصالحه گرایانله مسلجد در برخوردهلای اجتماعلی و هملراه بلا رویکلرد تربیتی و 
تشلویقی و تلالش بلرای حلل کلردن نزاع هلا و دعواهلای جزئی کله امکان حل شدنشلان 

توسلط مسلجد وجود دارد.

3. برقراری امنیت در محل توسط نیروهای بسیج مسجد
 برقلراری امنیلت در محلل توسلط نیروهای بسلیج مسلجد می تواند در ایجاد نلگاه مثبت 

اهاللی بله مسلجد و احیلای کارکرد امنیتی مسلجد در محل مؤثر باشلد.

4. تعامل مسجد با کالنتری در زمینه پاکسازی محل از افراد مزاحم و هنجارشکن
پاکسلازی محلل از وجلود عواملل مزاحلم و هنجارشلکن، منحلرف و کسلانی کله بلرای 
نوامیلس ملردم ایجلاد مزاحملت می کننلد بلا تعامل میلان مدیریلت مسلجد و کالنتری؛ 
زیلرا حضلور ایلن افلراد علالوه بلر  ناامنی هایلی کله برای سلاکنان محلل ایجلاد می کند، 

آثلار مخلرب اخالقلی نیلز  بلر  روی جوانلان محل می گلذارد.

5. برگزاری کالس های آموزش دفاع شخصی در مسجد
 برگلزاری کالس هلای آملوزش دفلاع شلخصی و ورزش هلای رزملی بلرای نمازگلزاران 

مسلجد؛ ایلن نلوع آموزش هلا در میلان جوانلان عالقه منلدان زیلادی دارد.

6. برگزاری کالس های آموزش نکات امنیتی در مسجد
 برگلزاری کالس هلای آملوزش نلکات ایمنلی و امنیتلی در مسلجد، به ویلژه راه هلای 
جلوگیلری از سلرقت منلزل یلا مغلازه، کیف زنلی، موبایل قاپلی و دزدی هایلی از این نوع.

7. تعامل پایگاه بسیج مسجد با کالنتری محل جهت کمک به برقراری امنیت
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8. ارائـه پیشـنهاد و اجـرای طـرح » سـرباز خادم« در مسـاجد فعال و بـزرگ یا حدأقل 
در مسـاجد جامع کشور

ط( محیط های ورزشی

روش های جذب جوانان به مسجد در محیط های ورزشی بدین قرار است:

1. استفاده از فضای قابل تبدیل مسجد به مکان ورزشی برای جوانان
 معملوالً غاللب مسلاجد دارای فضایلی هسلتند که بلا اندکی تغییلرات و یا تهیله امکانات 
و تجهیزاتلی جزئلی، قابلیلت تبدیلل شلدن بله مکانی مناسلب بلرای انجلام فعالیت های 
ورزشلی را دارنلد. بلا اسلتفاده بهینله از ایلن فضاهلا و تبدیلل آن هلا بله مکانلی ورزشلی، 
زمینله  انس گیلری بیشلتر جوانان با مسلجد فراهم میشلود. ضروری اسلت سلاعات اتمام 
فعالیت هلای ورزشلی در این گونله فضاهلا بله اذان ختم شلود و امام جماعت و مسلئوالن 

مسلجد نیلز به صلورت متنلاوب در آنجلا حضور پیلدا کنند.

2. تبلیغات جذاب و نوین در مکان های ورزشی با موضوع عبادت و مسجد
 تبلیغلات در مکان هلای ورزشلی و ورزشلگاه ها بلا متنهلا و جملالت مناسلب و اثربخلش، 
بلا بهره گیلری از قالب هلای مختللف هنلری، فناوری هلای نویلن ارتباطلی و تبلیغلات 
روانلی، شلیوه های کارآملد روان شلناختی مخاطبلان و جلوه های زیبا و جلذاب که حاوی 
پیام هلای معنلوی در خصلوص نملاز باشلد. ایلن نوع تبلیغلات قطعلاً اثربخشلی الزم را بر 

جوانلان بله هملراه خواهد داشلت.

3. تجلیل از ورزشکاران مشهور و متعهد در برنامه هایی ویژه در مساجد
 دعوت از ورزشلکاران مشلهور و متعهد جوان کشلوری و یا اسلتانی و محلی جهت حضور 
در مسلجد و تجلیلل از آن هلا در مراسلمی خلاص و یلا بین نماز مغرب و عشلا کله معموالً 

بیشلترین نمازگزاران در نمازجماعلت حضور دارند.

4. تشکیل تیم های ورزشی با عضویت جوانان مسجدی
 تشلکیل تیم های ورزشلی توسلط مسلجد بلا عضویلت جوانلان در رشلته های مختلف تا 
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جوانلان محلل، به ویلژه آن هایلی کله به مسلجد رفلت و آمد دارنلد، در محیط هایی سلالم 
ورزش کننلد. بلا عنایلت به اینکه تشلکیل تیم ورزشلی توسلط مسلجد در همه رشلته ها 
امکان پذیلر نیسلت، شایسلته اسلت مسلئوالن مسلجد بلا نظرسلنجی از جوانلان محل و 
نمازگلزاران، رشلته هایی را که دارای بیشلترین طرفدار اسلت، برای تشلکیل تیم انتخاب 

. کنند

5. حضـور مدیران مسـجد در مکان ها و باشـگاه های ورزشـی مجاور مسـجد و گفتگوی 
دوسـتانه بـا جوانان ورزشـکار بـا هدف جذب آن ها به مسـجد

6. تعامل مسـجد با مدیران و مربیان باشـگاه های ورزشـی در جهت جذب ورزشـکاران 
جوان به مسـجد

 برقلراری ارتبلاط و تعاملل بلا مربیلان و مسلئوالن باشلگاه های ورزشلی کله الگوهلای 
ورزشلی ورزشلکاران و ورزش دوسلتان هسلتند و درخواسلت از آن هلا بلرای فضاسلازی 
تبلیغاتلی بلا موضوع مسلجد و نماز و نیز حضور دسلته جمعی شلاگردان و ورزشلکاران در 
مناسلبت های ویلژه و یلا هفتگلی و ماهیانه در مسلجد و نماز جماعت از دیگلر روش هایی 
اسلت کله می توانلد در تمهیلد مقدملات جلذب ورزشلکاران نوجلوان و جوان به مسلجد 

مؤثلر واقع شلود.

7. برگـزاری مراسـم افتتاحیـه یـا اختتامیـه مسـابقات ورزشـی در مسـجد همـراه بـا 
اهـدای جوایـز بـه برگزیدگان

هلر سلاله شلاهد هسلتیم کله مسلابقات ورزشلی متعددی بلا حضلور جوانان در سلطوح 
مختللف برگزار می شلود. شایسلته اسلت بلا هماهنگی با مسلئوالن ذی ربلط، در بعضی از 
رشلته های ورزشلی کله امکان پذیلر اسلت، مراسلم افتتاحیه و یلا اختتامیه مسلابقات در 
سلالن متعللق به مسلجد کله در جلوار آن قرار دارد، برگزار شلود تلا نوعی اُنس با مسلجد 

در بیلن جوانان ورزشلکار ایجلاد گردد.

8. قرار دادن مسجد به عنوان نقطه شروع و یا پایان مسابقات ورزشی در محله ها
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 هماهنگلی بلا مسلئوالن برگلزاری مسلابقات ورزشلی بلرای قلرار دادن مسلجد به عنوان 
نقطله شلروع و یلا پایلان مسلابقات ورزشلی در محله هلا؛ در بعضی از مسلابقات ورزشلی 
ماننلد دوومیدانلی، دوچرخه سلواری، املکان آن وجلود دارد کله مبلدأ و شلروع مسلابقه 
و یلا مقصلد و پایلان مسلابقه در جلوار مسلجد قلرار گیلرد. ایلن کار گامی اسلت در جهت 

آشلنایی بیشلتر جوانلان شلرکت کننده در مسلابقه با مسلجد.

9. انتخـاب ورزشـکار نمونه جهت اعزام به مسـابقات ورزشـی از میـان نمازگزاران فعال 
ی مسجد

10. دادن هدیه به تیم های محلی منتخب در مسابقات ورزشی از جانب مسجد

 متولیلان مسلجد بله جوانلان محلل کله حائلز مقلام و یا رتبله برتر شهرسلتانی، اسلتانی 
یلا کشلوری شلده اند، هدیه هلای را بله رسلم یادبلود اعطلا کننلد؛ ایلن حرکلت فرهنگی 

می توانلد نوعلی عالقله و دلبسلتگی را در جوانلان بله مسلجد فراهلم سلازد.

11. برگزاری مسابقات ورزشی با عناوین مسجدی
برگلزاری مسلابقات ورزشلی بلا عناوینلی چون جلام مسلجد، نملاز، نمازگلزار و محراب، 

به طلوری کله نلام مسلجد و نملاز در آن برجسلته باشلد. 
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چارچوب مفهومی آسیب شناسی مسجد 
 مسلجد بله واسلطه برپایلی نمازجماعلت محلل رفت وآمد و تجملع مؤمنان اسلت و منبر 
و خطابله املام جماعلت بیلن دو نماز و سلخنرانی های واعظان در مسلجد، علالوه بر اینکه 
نملودی از کارکلرد عبادی مسلجد اسلت، نقلش ارتباطاتی مسلجد را نیز بله منصه ظهور 
می رسلاند؛ بنابرایلن می تلوان گفت مسلجد یکی از وسلایل ارتبلاط جمعلی در بین آحاد 
ملردم بله  حسلاب می آیلد. در طلول تاریلخ، مسلجد به عنلوان مهمتریلن پایلگاه و مرکلز 
گردهمایی مسللمانان شلناخته شلده اسلت و علالوه برکارکرد عبادی خلود، کارکردهای 
فرهنگلی، اجتماعی، سیاسلی، آموزشلی و نظامی نیز داشلته اسلت که این خلود حکایت 
از جایلگاه بسلیار بلاارزش و پُراهمیلت ایلن مکان الهلی در پیشلبرد اهداف عالیله جامعه 

اسلالمی دارد. 
بلا نگاهلی به رسلالت مسلجد از صدر اسلالم تا املروز می تلوان دریافت که این ملکاِن واال 
در هلر دوره ای پاسلخگوی تملام نیازهلا و مقتضایلات زمانلی خلود بلوده و از فعال تریلن 
کانون های ارتباطاتی در هر سلرزمینی به  شلمار آمده اسلت. مسلاجد در جوامع اسلالمی 
هملواره ناقلل پیام هایلی با محتلوای ترویج فرهنگ دینلی و دینداری در جامعله بودهاند. 
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در ایلران در سلال های قبلل از انقلالب اسلالمی، نقلش مسلجد در انتقلال دیلن داری در 
جامعله به وضلوح نمایلان بود.

 پیشلرفت تکنولوژی هلای رسلانه ای از یک سلو و تهاجلم فرهنگلی از سلوی کشلورهای 
غربلی بله ایلران و تأثلرات فرهنگلی ناشلی از این عواملل و همچنیلن ایجاد سلازمان ها و 
مراکلز فرهنگلی رقیلب و تخصصلی شلدن فعالیت هلای سلازمان های معاصلر، به ویژه در 
دهه هلای اخیلر، مسلاجد را نیلز دچلار آفلت و آسلیب هایی کلرده کله نتیجله آن کاهش 

حضلور ملردم، به ویلژه قشلر جلوان جامعه، در مسلاجد بوده اسلت.
 نتایلج تحقیقلات انجام شلده توسلط مراجلع ذی صلالح1 نشلان می دهلد کله تمایلزات 
نسللی باعلث بلروز گسسلت در رونلد دیلن داری در بیلن ایرانیلان شلده، وللی در میلزان 
دیلن داری ملردم کاهشلی ایجلاد نشلده اسلت؛ از سلوی دیگر بر اسلاس طلرح مطالعاتی 
بررسلی و تحلیلل وضعیلت موجلود سلازمان و مدیریلت مسلاجد و ارائله الگلوی مطلوب 
آن در انلواع مختللف مسلاجد که توسلط محققان مجرب و کارشناسلان خبره و اسلتادان 
دانشلگاه ها صلورت گرفتله اسلت، می تلوان اذعان کلرد که حضلور مردم و رونق مسلاجد 
در ایلران اسلالمی پلس از انقلالب، از رونلد مناسلبی که در شلأن جامعه اسلالمی باشلد، 
برخوردار نبوده اسلت و اقبال عمومی به مسلاجد به حد شایسلته ای نیسلت. این مسلئله 
در سلطح کشلور دارای عواقلب منفلی اجتماعی بوده، در سلطح بین المللی نیز انعکاسلی 

منفلی دارد کله زیبنده انقالب اسلالمی نیسلت. 
 » دیلن بله عنلوان عامل انتظام بخلش در دوران سلّنت، در وضعیت فعلی دچلار دگرگونی 
جایگاهلی شلده اسلت. مشلارکت در مناسلک مذهبلی نیلز بله تبعیلت از آن، تغییلرات 
فراوانلی یافتله اسلت. رویکردهای اولیه در جامعه شناسلی عمدتاً معطلوف به رویکردهای 
سکوالریزاسلیون اسلت کله حوزه هلای عموملی را از مذهلب و نشلانه های مربلوط به آن 
در حلال گسسلت می بینلد. چنلد عاملل اصللی در ایلن رویکردهلا بله عنلوان عواملل یلا 
زمینه هلای مؤثلر بلر دیلن داری ملورد توجله اسلت کله در حلوزه مشلارکت در مناسلک 

اجتماعلی مسلاجد نیلز ملورد توجله قلرار می گیرد:

1. اجلرای طلرح سلنجش میلزان حضلور در نمازجماعلت و مسلاجد از سلوی دفتلر برنامه ریلزی پژوهش هلای کاربلردی معاونت پژوهشلی و 
آموزشلی سلازمان تبلیغات اسلالمی در سلال 1390.
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1. ملدرن شلدن: افزایلش گسلتره زندگلی ملدرن منجلر بله کاهلش نقلش دیلن در  �
حوزه هلای مختللف زندگلی روزملره، سیاسلت، اقتصلاد و فرهنلگ می شلود.

2. توسلعه یافتگی: برآورده شلدن حدأقلی از نیازهای معیشلتی موجب از دسلت رفتن  �
دغدغله و نیلاز انسلان به مذهب بله منظور تأمین آرامش می شلود.

3. کارکردزدایلی: از جملله اقتضائلات ملدرن شلدن اسلت کله به صلورت خلاص در  �
نظریلات جامعه شناسلانه ملورد بررسلی قلرار گرفتله اسلت.

4. تخصص گرایلی فزاینلده: حرفله ای شلدن حوزه هلای مختللف موجب می شلود تا  �
دیلن نتوانلد متوللی و متکّفلل تماملی حوزه هلا شلود. دین بایلد به حلدود تخصصی 

خلود به منظلور بلرآوردن نیازهلای معنلوی یلا حدود مناسلکی محدود شلود.
5. عقالنلی  شلدن: افسلون زدایی از عاللم منجلر بله ازدسلت رفتن جایلگاه دیلن بله  �

عنلوان رمزآلودتریلن نهلاد در دنیلای ملدرن شلده اسلت«.1 

 در نمودار زیر در یک نگاه کلی، عوامل آسیب زای مسجد ارائه  شده است:
نمودار 4-1: عوامل آسیب زای مسجد در دیدگاهی کل نگر« 

آسیب ها از دیدگاهی 
کل نگر

در حوزه 
مدیریتی

از بعد نقش
 و کارکرد

آسیب های  وارد به مسجد 
در یک نگاه کلی

1. سیاست گذاری 
در مسجد

2. مدیریت مسجد

نبود برنامه ریزی 
و وحدت نظر بین 
متولیان مسجد 
و سازمان ها و 
نهادهای موازی

 عدم آموزش
نیروی انسانی

کارآمد

عدم تأمین توسعه 
نیروی انسانی

1. سیدمهدی اعتمادی فرد، گزارش نهایی طرح سنجش میزان حضور در نماز جماعت و مساجد، ص233-232.
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همان طلور کله در نملودار فلوق مشلاهده می شلود، در یلک نلگاه کللی مسلجد در دو 
حلوزه سیاسلت گذاری و مدیریتلی دچلار آسلیب شلده اسلت. در حوزه سیاسلت گذاری، 
نبلود برنامه ریلزی دقیلق و کارآملد دسلت اندرکاران و متولیلان مسلجد و موازی کاری ها 
و پراکندگلی طرح هلا و برنامه هلای سلازمان ها و نهادهلای مرتبلط بلا مسلجد از یلک 
 سلو و چالش هلای موجلود در بخلش مدیریلت مسلجد از سلوی دیگلر، منجلر بله بلروز 
آسلیب های جلدی و اُفلت کاری مسلجد شلده اسلت؛ البتله شلایان ذکلر اسلت در حوزه 
مدیریلت مسلجد، در سلطح داخللی با تأمین و توسلعه و آموزش مناسلب نیروی انسلانی 
و در سلطح کالن بلا ایجلاد هماهنگلی و هملکاری و همدللی بیلن متولیان و سلازمان ها و 

نهادهلای مربوطله ایلن آسلیب ها برطلرف خواهد شلد.

نمودار4-2: آسیب های مسجد در ابعاد مختلف« 

 

3. مدیریت 
از سوی نهادها

1. مدیریت داخلی 
مسجد

2. ُبعد سیاست گذاری

2. مدیریت 
از سوی متولیان

سیاست زدگی

1. عدم تجهیز 
مساجد

کمبود 
مشارکت های مردمی

آســـیب های 
مســـــــــجد 
ابعـــــــاد  در 
مختــــــــلف

1. ُبعد مدیریت مسجد

3. ُبعد مادی )بودجه بندی(
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 همان طلور کله از نملودار بلاال مشلخص می شلود، مدیریلت مسلجد چله در سلطح خرد 
توسلط املام جماعلت و هیئلت امنا و خادمان و چه در سلطح کالن از سلوی سلازمان ها و 
نهادهلای متوللی املور مسلجد، دچار سلوءمدیریت شلده اسلت کله آن هلا را زمینه هایی 
ماننلد نبلود نظلارت و کنتلرل مناسلب، نبلود ارتباطلات، تصمیم گیلری و سلازماندهی 
مناسلب و نداشلتن برنامه ریلزی مشلاده کلرد. از یلک سلو مدیلران داخللی مسلاجد بله 
دالیللی چلون پاییلن بودن سلطح تحصیلالت، ناآشلنایی با عللم مدیریت و روانشناسلی، 
نداشلتن شلناخت کافلی از مسلائل روز جامعله و نیازهلای جوانلان، وجلود مشلکالت 
معیشلتی و نداشلتن ثبلات و امنیلت شلغلی نمی تواننلد بله شلیوه صحیلح بلا مخاطبان 
خصوصلاً جوانلان ارتبلاط صمیملی و دوسلتانه ای برقلرار کننلد و از سلوی دیگلر اماملان 
جماعلت و خادملان و هیئلت امنای مسلاجد در عملکردهلا، فعالیت هلا و برنامه های خود 
دارای وحدت نظلر و انسلجام الزم نیسلتند. بیشلتر اماملان جماعلت و خادملان مسلاجد 
دچلار مسلائل و مشلکالت رایلج در جامعله نیلز هسلتند؛ مشلکالتی چون بازنشسلتگی، 
بیمله، تأمیلن مسلکن و آتیله، مسلتمری و حقلوق و اسلتفاده از خدملات رفاهلی دولتی 
ماننلد بلن خریلد. بدیهی اسلت مدیرانلی که خلود دچار ضعف و کاسلتی هایی در سلطح 

جامعله هسلتند، نمی تواننلد به خوبلی از عهلده انجلام وظایلف خلود بربیاینلد. 
یکلی از مشلکالت مسلاجد متعلدد بلودن متولیلان اسلت. می تلوان از سلازمان اوقلاف و 
املور خیریله، مرکز رسلیدگی به امور مسلاجد، امور مسلاجد سلازمان تبلیغات اسلالمی، 
سلتاد عاللی هماهنگلی و نظارت بلر کانون های فرهنگی هنلری )وزارت فرهنگ و ارشلاد 
اسلالمی(، بسلیج و بعضلی مؤسسلات ماننلد مؤسسله عملران مسلاجد بله عنلوان ایلن 
متولیلان متعلدد نلام بلرد. متولیان مسلجدی کله هماهنگلی الزم بین آن ها وجلود ندارد 
و هلر یلک بلا هماهنگلی با سلازمان یلا وزارتخانله مسلئول خلود برنامله ای را طرح ریزی 
می کنلد و خواهلان اجلرای آن در مسلاجد می شلود. برنامه هلای ملوازی و دور مانلدن از 
مسلائل مهلم و اصللی مسلجد زاییده ایلن ناهماهنگی اسلت کله هم موجب سلردرگمی 
نیروهلای مسلجدی می شلود و هلم گاهلی بلا درگیری هلای پیش آملده بیلن متولیلان و 
عناصلر فعلال، باعلث رکلود برنامه هلای مسلجد و تضعیف حضلور ملردم در آن می گردد.
 همله ایلن سلازمان ها در چهار زمینله  کلی عمران مسلجد، کارهای فرهنگی در مسلجد، 
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تجهیلز مسلجد و ارتقلای توانایی هلای نیروهلای انسلانی مسلجد فعالیلت می کننلد؛ 
بنابرایلن بلا نگاهلی کللی می تلوان گفلت کله دارای اهدافلی ملوازی هسلتند. از نظر نوع 
اهلداف یلا حیطله جغرافیایلی و یلا کمیت مسلاجد تحت پوشلش، هیچ گونه تقسلیم کار 
یلا محلدوده فعالیتی برای آن ها مشلخص نشلده اسلت. از نظلر تأمین بودجه بلرای انجام 
املور مسلجد نیلز همله دچلار کمبلود هسلتند، )چهلل درصلد از بودجه تخصیصلی این 
مراکلز صلرف املور داخللی و تشلکیالتی خودشلان می شلود( از نظر نیلروی انسلانی نیاز 

بله توسلعه دارنلد و اهلداف میان ملدت و بلندملدت نیلز ندارند. 
مسلاجد از سلوی دیگلر از ناحیله سیاسلت گذاری نیلز دچلار آفلت و آسلیب شلده اند 
کله ایلن املر یلا بله عللت ضعلف در سیاسلت گذاری و یلا ضعلف در اطالع رسلانی اسلت. 
بله دلیلل فقلدان ارتبلاط بهینله و کارآملد میلان بدنله اجرایلی و عملیاتی1 در مسلاجد و 
نهادهلای سیاسلت گذار، سیاسلت گذاری ها به صورتلی کللی، گسسلته، مجلرد و دور از 
فضلای مسلجد طراحلی می شلوند. در مقولله سیاسلت گذاری حتلی می تلوان گفلت که 
نبلود انسلجام و برنامه ریلزی هماهنلگ در میلان فعالیت هلا و املور فرهنگلی و عبلادی 
مسلجد و رقبایلش منجلر بله وارد آملدن آسلیب  دیگلری به پیکره معنوی مسلجد شلده 
اسلت؛ بله عبلارت دیگر وجلود هم پوشلانی، تعلارض یلا تمایز کارکردی مسلجد با سلایر 

نهادهلای اجتماعلی از جملله زمینه هلای بلروز آسلیب هایی اسلت. 
یکلی از آسلیب هایی کله گاه مسلاجد در معلرض آن قلرار می گیرند، ظهور افلکار مختلف 
سیاسلی اسلت. ایلن املر به خودی خلود پیاملد منفلی نلدارد؛ املا اگلر موجلب بلروز 
چنددسلتگی و کلدورت بیلن مؤمنلان گلردد، بی تردیلد مشکل سلاز خواهلد شلد.برخی 
از احلزاب و افلکار سیاسلی کله باورهلای دینلی را در پیشلرفت جامعه معتبلر نمی دانند، 
موجلب شلده اند علده ای از جوانان به حضلور در مکان های دینی مانند مسلاجد بی رغبت 
شلوند. تبلیغات رسلانه ای دشلمنان اسلالم برای مسلموم کلردن فکر پاك جوانلان و دور 

کلردن آن هلا از نمادهلای دینلی ماننلد مسلجد نیلز مزید بر علت شلده اسلت.
در بررسلی آسیب شناسلانه مسلجد، عواملل دخیل و مرتبلط در پنج گونه کلی شناسلایی 

1. منظلور تملام افلرادی هسلتند کله مسلتقیماً درگیلر سروسلامان دادن امور مسلاجدند کله این گروه شلامل روحانیت مسلجد، هیئلت امنا، 
مدیریلت فرهنگلی و آموزشلی کانون هلا و بسلیج می شلود.
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و دسلته بندی شلدند و نقلاط ضعلف و کاسلتی های مربلوط به هلر گونه به صلورت مفصل 
و مبسلوط در فصلل سلوم بیان شلد. در این فصل بله راهکارها و رهیافت های پیشلنهادی 
جهلت پیشلگیری و درملان آسلیب ها اشلاره می شلود؛ البته این ملوارد با نگاهلی اجمالی 

بله حضلور کمرنگ جوانان در مسلاجد ردیابی و شناسلایی شلده اند.

جدول 4-1: دسته بندی عوامل آسیب زای مساجد
آسلیب های وارده به مسلجد در پنج گونه کلی شناسلایی و دسلته بندی  شلدند. تشخیص 

نقلاط ضعلف و کاسلتی ها در هر گونه، به طور مختصر ارائه  شلده اسلت:

معرفی نقاط ضعف و کاستی های موجود شناسایی آسیب ها
در وضعیت فعلی مساجد

1. تأمیلن و توسلعه نیلروی 
انسلانی کارآملد ملورد نیلاز 

مسلجد

امامان جماعت مسجد «
کمبلود املام جماعلت بلا تحصیلالت دانشلگاهی یلا حلوزوی، شلرایط سلنی 
مناسلب، دانلش مدیریلت، آگاه بله اطالعلات و فنلاوری و مسلائل روز جامعله 
)اجتماعلی، فرهنگی و سیاسلی(، واجد دانش روانشناسلی شلخصیت، آراسلته 
بله آداب اجتماعلی درخلور جلذب نوجوانلان و جوانلان، مسللح بله آرایه هلا و 
آموزه هلای تکنیکلی جلذب مخاطب، توانمنلد جهت مقابله بلا تهاجم فرهنگی، 
دارای حسلن سللوك بلا ملردم و مأموملان و دارا بودن توانمنلدی علمی منطبق 

بلا سلجایای اخالقی.

 )از نظلر تعلداد نفلرات، دانش 
و تخصلص(

هیئت امنای مسجد «
کمبلود هیئلت امنای جلوان و تحصیل کلرده، آگاه به مسلائل روز جامعه، آشلنا 
بلا عللم مدیریت مسلجد، آشلنا به روش هلای تأمین منابع مالی مسلجد، آشلنا 
و آگاه بله مسلائل فرهنگلی و اجتماعی و اقتصلادی جامعه، کمبلود حضور زنان 

در هیئلت امنای مسلاجد. 

خادمان مسجد «
کمبلود نیروهلای خدمت گلزار باسلواد و آگاه بله مسلائل روز جامعله، صبلور، 
آراسلته بله اخلالق حسلنه، دارای شلرایط سلنی مناسلب، معاشلر و آداب دان.

2. حوزه های  مختلف جامعه

حوزه مسائل فرهنگی

حوزه مسائل اجتماعی

حوزه مسائل اقتصادی

حوزه مسائل سیاسی
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معرفی نقاط ضعف و کاستی های موجود شناسایی آسیب ها
در وضعیت فعلی مساجد

نهادهلای  و  سلازمان ها   .3
مرتبلط و یلا دخیلل در اداره 
)متولیلان  مسلجد  املور 

) مسلجد

1. سلازمان اوقاف و امور خیریه؛ 2. مؤسسله عمران مسلاجد؛ 3. مرکز رسلیدگی 
بله املور مسلاجد؛ 4. سلتاد عاللی هماهنگلی و نظارت بلر کانون هلای فرهنگی 
هنری مسلاجد )وزارت ارشلاد اسلالمی(؛ 5. سلازمان تبلیغات اسلالمی؛ 6. ستاد 

اقامله نملاز؛ 7. نیروی مقاومت بسلیج.

نهادهلای  و  سلازمان ها   .4
ملوازی بلا مسلجد )رقیبلان 

) مسلجد

فرهنگ سراها و مجتمع های فرهنگی و هنری «
تکیه ها و هیئت های عزاداری «
 حسینیه، حسنیه، عباسیه، مهدیه، فاطمیه و زینبیه  ها «
 علزاداری و روضه خوانلی و سلفره های چنلدروزه در ایلام محلرم و صفلر و  «

طمیه فا
 عزاخانه موقت یا خیمه های سوگواری «
 نمازخانه ها  «
 امام زاده ها و بقاع متبرکه «
 رسلانه های جمعلی یلا گروهلی )رادیلو، تلویزیلون، روزنامله، مجلّله،  «

شلبکه های کامپیوتلری؛ ماهلواره، اینترنلت و دیگلر فضاهلای مجلازی(
 مسجد مجازی «

5. آمایش سلرزمینی مساجد 
کشلور  )تعلداد مسلاجد مورد 

) ز نیا

ضریب نفوذ و میزان دسترسی مردم به مسجد «
اطالع رسلانی مناسلب از شلیوه های سلنتی و ملدرن سلاخت مسلجد، ایجلاد 
شلبکه خوشله ای مسلاجد، درنظرداشلتن تنوع و تکثر مخاطبان مسجد، سطح 
دسترسلی از نظلر جغرافیایلی و محیطلی بلا کیفیلت دسترسلی وسلایل نقلیه، 
چگونگی دسترسلی مسلتقیم و غیرمسلتقیم به فضای درونی و بیرونی مسلجد، 
درنظرگرفتلن معیارهلای مکان یابلی و جانمایی مسلجد، درنظرگرفتن بهترین 
موقعیلت شلهری بلرای سلاخت مسلجد، درنظلر گرفتن شلغل غالب ملردم در 
محل سلاخت مسلجد، سلاماندهی مسلاجد دولتی و یا نظامی بلرای بهره گیری 
عامله ملردم، درنظرداشلتن توپوگرافی و ژئومورفولوژی شلهر تهران در سلاخت 
مسلاجد جدیلد، تعییلن ضریلب نفلوذ در اوقلات شلبانه روز، درنظرگرفتلن 
معیارهلای جمعیت و نرخ رشلد جمعیت سلاکنان شلهر تهران، توجله به تراکم 

واحدهلای مسلکونی مناطلق مختللف هر شلهر به سلاخت مسلاجد جدید.

بنابرایلن نتایلج مطالعلات و بررسلی ها نشلان می دهد که مسلائل و آسلیب های مربوط به 
نهلاد مسلجد در پنلج حوزه کلی قلرار می گیرنلد. در بحث ارائله راهکارهلا و رهیافت های 

پیشلنهادی در جهلت رفلع ایلن آسلیب ها، دو نگرش کلی وجلود دارد کله عبارت اند از: 
الف( توجه به رهیافت های نیازمحور؛ �
ب( توجه به رهیافت های آسیب محور.  �
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 پلس از ارائله راهکارهلا و رهیافت هلای پیشلنهادی کله هلر کلدام در زمینله نواحلی 
آسلیب دیده مسلجد )مدیریلت فرهنگلی، تعامالت ارتباطلی، مشلارکت در نمازجماعت، 
عواملل سیاسلت گذاری و رقیبان( اسلت، در ادامه ایلن فصل، پیشلنهادهایی برای درمان 

ایلن آسلیب های اجتماعلی مطلرح می شلود. 
نکتله: بخلش رهیافت هلای نیازمحلور و آسلیب محور در رابطله بلا حضلور جوانلان در 
مسلجد، خالصله ای  از نوشلته حمیلد میرعباسلی در سلایت مرکلز رسلیدگی بله املور 

مسلاجد اسلت.

الف( رهیافت های نیازمحور
 در ایلن رهیافت هلا بحلث بر سلر نیلاز جامعه کنونی ایران اسلت؛ جامعه ای کله امروز پس 
از پشلت سلر گذاشلتن مسلائل و پیامدهای انقالب اسلالمی، دفاع مقلدس، اختالف های 
سیاسلی و مدیریتلی، شلبیخون و تهاجملات فرهنگلی دشلمنان و هملگام بلا پیشلرفت 
دنیلای ملدرن و فناوری هلای رسلانه ای، خلود نیلز دچلار تغییلر و تحوالتلی شلده اسلت 
و خواسلتار تأمیلن نیازهلا و تغییراتلی در کارکردهلای بعضلی نهادهلا و سلازمان های 
اجتماعلی در سلطح جامعله اسلت؛ در ایلن میلان سلازمان و تشلکیالت مسلجد به عنوان 

یلک سلازمان مردم نهلاد نیلز از ایلن توقعلات جامعله بله دور نمانده اسلت.
 برخلی از صاحب نظلران معتقدنلد وقتی نهادهلای دیگر جامعه وظایف خود را به درسلتی 
انجلام ندهنلد، توجیهلی بلرای وروِد فعالیت هلای غیردینلی بلا وجهله مذهبی بله داخل 
نهلادی ماننلد مسلجد بله  وجلود می آیلد و بلا عنلوان یلک کارکلرد جدیلد در مسلجد 
تعریلف می شلود؛ بله تعبیلر دیگلر تحمیلل کارکردهلای جدید به نهاد مسلجد بله نوعی 
ناشلی از کلم  کاری دیگلر نهادهلای موجلود در جامعله اسلت؛ به گونله ای  کله مسلجد در 
جایلگاه یلک پایلگاه عبلادی، در ایلن شلرایط کارکردهای غیردینلی را بلا توجیهی دینی 
برعهلده می گیلرد؛ کارکرد هایلی ماننلد کارکلرد باشلگاه های ورزشلی، سلالن های یلوگا 
و مدیتیشلن و محلل فعالیلت پیلروان عرفان هلای نوظهلور، کالس هلای آملوزش تئاتر و 

هنرپیشلگی، آملوزش زندگلی و مرکز مشلاوره و روان شناسلی.
 بحلث رهیافت هلای نیازمحلور در دو بخلش کلی قابل پیگیری اسلت که عبارت اسلت از: 
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1. ارتباطلات؛ 2. فعالیت هلای جانبلی. هلر یلک از ایلن مقوله هلا دارای زیرمجموعه هایی 
هسلتند کله همله نشلان از جامعه در حلال  تحول ایلران و ناکارایلی نهادهلای موجود در 
آن دارنلد. مقولله ارتباطلات خلود به دو بخلش 1. ارتباطلات فلردی؛ 2. ارتباطات جمعی 
تقسلیم می شلود. مقولله فعالیت هلای جانبلی نیز بله دو بخلش 1. امکانلات؛ 2. فعالیت ها 
تقسلیم می شلود. بلا ایلن مقدمات، اکنلون به بررسلی جداگانه ایلن مقوله هلا می پردازیم 
و راهکارهایلی پیشلنهادی بلرای رفلع آسلیب هایی کله در هلر زمینله بله مسلاجد وارد 

می شلود، ارائله می کنیلم.

1. ارتباطات

1-1. ارتباطات فردی
 آسلیب هایی کله از ناحیله ارتباطلات فلردی بله مسلجد وارد می شلود، دربلاره نحلوه 
برقلراری ارتبلاط افلراد مسلجدی بلا جوانان اسلت؛ یعنی بررسلی این موضوع کله چگونه 

می تلوان جوانلان را بله مسلجد فراخوانلد؟
راهکارهای پیشنهادی

1. دعلوت از جوانلان بلرای حضلور در مسلجد بلا گفتگلو توسلط املام جماعلت مسلجد 
)دوسلتی هملراه بلا تشلویق(؛

2. شناخت نیازها و خواسته های جوانان و درك آن ها با: 
الف( توجه به طرز فکر جوانان؛  �
ب( هم صحبتی اعضا و عوامل فعال مسجد با جوانان و نزدیک شدن به آن ها. �

 به طورکللی در رهیافلت نیازمحلور، برقلراری ارتبلاط بلا جوانان بلرای فهلم نیازهای آنان 
از طریلق بحلث و گفتگلو مطلرح اسلت. ایلن روش کله جلزو نیاز هلای ضلروری فضلای 
کنونلی مسجدهاسلت، بلر پایه شلناخت دیدگاه های جوانان با نزدیک شلدن بله آن ها در 
قاللب روابط دوسلتانه طراحی شلده اسلت. اگر مسلجد نتواند بله نیازهای جوانلان و افراد 
جامعله پاسلخ دهلد، حیلات آن در جامعله پایلان خواهد پذیرفلت و نهادهلای دیگری که 
می تواننلد ایلن نیازهلا را برطلرف کنند، جای مسلجد را خواهنلد گرفلت؛ بنابراین در این 
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رهیافلت ارتبلاط مسلتقیم املام جماعلت با جوانلان و گفتگوی موفلق با آن ها زمینه سلاز 
و عاملل تداوم دهنلده حضلور جوانلان به  حسلاب می آید. 

1-2. ارتباطات جمعی
 منظلور از ارتباطلات جمعلی در ایلن رهیافت، ایجاد ارتباط در ابعاد وسلیع جامعه بشلری 
بلا مسلاجد از طریلق وسلایل و ابزارهلای فراگیر ارتباطی اسلت. در این حلوزه بحث اصلی 

حلول محلور تبلیغات اسلت. این محور شلامل دو زیرمقوله اسلت:
1. چه تبلیغی باید انجام شود؟ �
2. متولّیان این تبلیغ چه کسان یا نهادهایی هستند؟ �

 نحلوه شلکل گیری ارتباطلات مذهبلی در جامعله فعللی ملا به گونله ای اسلت کله امروزه 
رسلانه ها و به ویلژه تلویزیلون، بلا ارائله برنامه هلای مختللف در حلوزه مذهلب در ایلام 
مختللف سلال ایلن ذهنیلت را بله وجلود آورده اند کله عامل اصللی تبلیغ دیلن در جامعه 
آن هلا هسلتند؛ درحالی کله مخاطبلان کمتلر نشلانه ای در زمینله تبلیلغ نماز یا مسلاجد 
در ایلن رسلانه ها مشلاهده می کننلد. بلرای پلر کلردن ایلن خأل الزم اسلت این رسلانه ها 
همان طلور کله در دیگلر موضوعلات دینلی برنامه های مفصلل و خوبی ارائله می کنند، در 
زمینله مسلاجد و نملاز نیز بیشلتر به سلاخت و پخلش برنامه هلای مفید و مؤثلر بپردازند؛ 
بنابرایلن ضلروری اسلت که تبلیغات پررنگی تری در زمینه نماز و مسلاجد شلکل بگیرد.  

راهکارهای پیشنهادی
1. تبلیغ از طریق دوستان؛ �
2. تبلیغ از طریق صداوسیما )بیشتر به شکل ساخت برنامه های جذاب تلویزیونی( �
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نمودار 4-3: مقوله ارتباطات در نگرش نیازمحور« 

ارتباطات
ارتباطات جمعی ارتباطات فردی

متولیان تبلیغ؟ چه تبلیغی؟

تبلیغ برای نماز خواندن

متولیان تبلیغ:
1. تبلیغ کالمی از طریق دوستان

2. صدا و سیما )خصوصًا تلویزیون(

تبلیغ مسجد

تبلیغات

چه تبلیغی؟

2. فعالیت های جانبی
 الزم اسلت در کنلار نمازجماعلت برنامه هایلی از طلرف املام جماعلت و متولیان مسلجد 
در زمینله حضلور جوانان در مسلجد برگزار شلود. ایلن فعالیت های جانبی باید متناسلب 
بلا نیازهلا و خواسلته های جوانلان باشلند. این مقوله شلامل دو بخلش اسلت: 1. امکانات؛ 

2. فعالیت هلا.

2-1. امکانات
 وجلود امکانلات اسلتفاده از رایانله، اینترنلت، کتابخانه، سلالن مطالعه، آرشلیو مجالت و 
روزنامه هلا و سلالن ورزشلی در فضلای سلاختمانی مسلجد یلا در کنلار آن در املر جلذب 
جوانلان بسلیار اثرگلذار اسلت. بلا توجله بله نیازهلای املروزی جامعله ملا الزم اسلت در 
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سلاخت مسلاجد علالوه بلر فضلای عبلادی، قسلمت هایی بلرای برطلرف سلاختن ایلن 
نیلاز بله ایلن امکانلات درنظرگرفتله شلود. بدیهی اسلت این امر مسلتلزم وجلود بودجه و 
هزینه هلای زیلادی اسلت؛ بنابرایلن متولیلان و املام جماعت مسلجد بایلد توانایی جذب 

کمک هلای مردملی و دولتلی را نیلز داشلته باشلند.

2-2. فعالیت ها
 شلرایط املروز جامعله ایجاب می کنلد که در برنامه هایی که در مسلاجد برگزار می شلود، 
تحوالتلی صلورت گیلرد تلا مسلجد بتوانلد در جایلگاه یلک نهلاد ملورد اعتملاد جامعله، 
حداکثلر نیازهلای جوانلان را در هنلگام حضورشلان برطرف کنلد؛ به صورتی کله جوانان 
تملام نیازهلای خلود را در جامعله مسلجد و یلا به واسلطه مسلجد برآورده شلده ببینلد. با 
توجله بله آنچله بیلان شلد، در این حلوزه چند رهیافلت نیازمحلور مطرح می شلود که در 

دو حیطله کللِی 1. نلوع فعالیلت؛ 2. نحلوه فعالیت قلرار می گیرند.
2-2-1. نوع فعالیت

 فعالیت هایلی کله موردنظلر ایلن رهیافلت اسلت، عبارت انلد از: برنامه هلای شلاد و 
سلرگرمی، کالس هلای ورزشلی ماننلد کوهنلوردی، بهره منلدی از کتابخانله، برگلزاری 
کالس هلای فلوق برنامله و فعالیت هایلی از ایلن قبیل. بر اسلاس این تلقی، مسلجد محور 
برآورده شلدن تملام نیازهلای جامعه اسلت؛ پس مسلجد هم باشلگاه ورزشلی اسلت، هم 
محللی بلرای آملوزش انواع معلارف و مهارت هلا و هم محلی بلرای مطالعله و فعالیت های 

علملی؛ بنابرایلن طبیعلی اسلت کله طیلف گسلترده ای از فعالیت هلا را دربربگیرد.
2-2-2. نحوه فعالیت

 رهیافلت نیازمحلور معتقلد اسلت کله  بایلد فعالیت هلای موجلود در مسلجد بلا ویژگی های 
جوانان نیز همخوانی داشلته باشلد. امروزه از یک  سلو بیشلتر جوانان اسلتقالل مادی ندارند و 
از نظر اقتصادی و اجتماعی به خانواده هایشلان وابسلته هسلتند و از سلوی دیگر تنوع طلبی 
خصللت جوانان اسلت؛ بنابرایلن برنامه  ها و فعالیت هایی که در مسلاجد بلرای جوانان تعریف 

می شلود، بایلد از یلک سلو » به صورت رایلگان« و از سلوی دیگر » متنوع«  باشلد.
 بنیلاد تملام بحث هلا در زمینله نیازمحلور بودن مسلجد این اسلت کله مسلجد را مکانی 
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فراغتلی بدانیلم. البتله مفهلوم فراغلت در حلوزه عللوم اجتماعلی بله نوعلی یلک مفهوم 
هویت سلاز اسلت. فراغلت در یلک تعریلف وسلیع بله تملام فعالیت هلای فلردی اطلالق 
می شلود کله نمی تلوان آن را کار نامیلد؛ ازایلن  رو حتی می تلوان عبادت و انجام مناسلک 
دینلی را نیلز در ردیلف فراغلت به حسلاب آورد؛ اما اگلر بخواهیم معنلای دقیق تری برای 
فراغلت بیلان کنیلم، می توانیلم بله فعالیت هلای داوطلبانله مشلارکتی و جمعلی اشلاره 
کنیلم. در ایلن حاللت انجلام هلر نلوع فعالیت هلای دینلی و مذهبلی را چنلدان نمی توان 

پنداشلت. فراغت 
 بحلث اصللی این اسلت که در جامعله ما مراکزی که افلراد بتوانند در آن هلا، زمان فراغت 
خلود را بلا انجلام فعالیت هلای سلودمند پلر کنند، کم اسلت و یلا در بسلیاری از مواقع در 
دسلترس نیسلت؛ ازایلن رو شلرایطی پیش می آید کله در آن از فضاهلای غیرفراغتی برای 
برگلزاری برنامه هلای فراغتلی اسلتفاده می شلود. یکلی از ایلن فضاها مسلجد اسلت. اگر 
کارویلژه اصللی مسلجد را برگلزاری نملاز و برنامه هلای مذهبلی در جهلت جامعه پذیری 
دینلی بدانیلم، برگلزاری کالس هلای مختللف فرهنگلی، هنلری و ورزشلی در مسلجد را 
چگونله می تلوان توجیله کلرد؟! علده ای بلرای توجیه ایلن مسلئله، فعالیت های مسلجد 
در صلدر اسلالم را مطلرح می کننلد؛ املا به راسلتی چنلد درصلد فعالیت های مسلجد در 

صلدر اسلالم در جهلت فراغلت افراد بوده اسلت؟!
 علده زیلادی از افلراد معتقدنلد کله شلرایط املروز جامعله ایجلاب می کنلد که مسلاجد 
تبدیلل بله باشلگاه، فرهنگ سلرا، کافی نلت، کالس هلای آملوزش بازیگری و فیلمسلازی 
شلوند تلا بتواننلد بدین وسلیله جوانلان را بله خلود جلذب نماینلد؛ ایلن اندیشله بدیلن 
معناسلت کله مسلجد بایلد محلی بلرای تأمین تملام نیازهای فلردی جوانان باشلد. حال 
ایلن پرسلش مطرح می شلود کله اگلر کارکرد نهایلی مسلجد جامعه پذیری دینی باشلد، 

آیلا بلا برگلزاری این گونله برنامه هلا در مسلاجد می تلوان بله ایلن هدف رسلید؟!
 سلاختار فراغتلی جامعله ملا تعریلف نشلده اسلت. افلراد نمی داننلد زملان فراغلت خود 
را چگونله و در کجلا بگذراننلد؛ بنابرایلن علده ای می کوشلند مسلاجد را بله محل هایلی 
بلرای پرکلردن ایلن خلأل تبدیلل کننلد؛ به همیلن دلیلل  می بینیم کله ابتلدا کارکردی 
غیرواقعلی را بلرای مسلجد تعریلف می کننلد و در ادامه با عادی سلازی مسلئله می بینیم 
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کله اساسلاً تملام فعالیت هلای مسلجد و کارهایلی که هیئلت امنا، املام جماعلت و دیگر 
فعلاالن در مسلجد انجلام می دهنلد، همیلن برنامه ریلزی بلرای پر کلردن اوقلات فراغت 

افلراد اسلت، نله برنامه ریلزی در جهلت جامعه پذیلری دینلی آن ها. 
زمانلی کله نهلادی در جامعله نتوانلد بله کارکردی کله از آن انتظلار می رود، پاسلخ دهد، 
الجلرم یلا بایلد منحلل شلود و یلا کارکردهلای جدیدی بلرای خلود تعریف کند. مسلجد 
نمی خواهلد نهلادی منفعلل باشلد؛ ازایلن رو دسلت بله فعالیت هایلی می زنلد کله کمتلر 
می تلوان آن هلا را وظایلف اصللی، واقعلی و ذاتلی آن دانسلت؛ بلکله بیشلتر جلزو وظایف 
فرعلی و جنبلی مسلجد بله شلمار می رونلد و در صورتلی  قابلل اعتنلا و اجلرا هسلتند که 

وظایلف اصللی و ذاتلی مسلجد تملام و کمال انجام شلده باشلد.

ب( رهیافت آسیب محور
 بلر اسلاس ایلن رهیافلت، در ذهلن کنش گلران نمونله ای آرمانلی از مسلجد وجلود دارد 
کله فضلای فعللی مسلجد از آن فاصلله گرفتله اسلت. ایلن رهیافلت معتقلد اسلت کله 
مسلجد دارای ناکارآملدی )کلج کارکلردی( در زمینله وظایلف و مسلئولیت هایش شلده 
اسلت؛ بله بیلان دیگر مسلجد از پتانسلیل های مسلجد بودن خلودش اسلتفاده نمی کند 
و یلا نمی توانلد اسلتفاده کنلد. در ایلن رهیافلت مباحلث مختلفلی مطلرح می شلود کله 

مهم تریلن آن هلا عبارت انلد از: 1. آسلیب های فلردی؛ 2. آسلیب های سلاختاری.

1. آسیب های فردی
 آسلیب های فلردی بلر اثلر کنش هلای افلراد مختللف در حوزه مسلجد به  وجلود می آید. 
ایلن آسلیب ها را می تلوان بله چهلار دسلته کللی تقسلیم کلرد: 1. آسلیب های ناظلر بلر 
رفتلار افلراد حاضلر در مسلجد؛ 2. آسلیب های ناظلر بلر رفتلار متولیلان مسلجد )هیئت 
امنلا(؛ 3. آسلیب های ناظلر بلر رفتارهلای املام جماعلت؛ 4. آسلیب های ناظلر بلر رفتلار 

جوانلان.

1-1. آسیب   های ناظر بر رفتار حاضران در مسجد
در ایلن بخلش بیشلترین بحلث در زمینله نلوع رفتلار افلراد مسلن و شلخصیت های 
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صاحب نفلوذ در مسلجد اسلت. بیشلتر ایلن نلوع آسلیب ها بلر اثر ذهنیلت گذشلته افراد 
مسلن ایجلاد می شلود؛ بدین معنلا کله افلراد سلالمند حاضلر در مسلجد، حضور افلراد با 
وضعیت هلای ظاهلری ای را که آنان نمی پسلندند، متناسلب با شلأن مسلجد نمی دانند و 
از ایلن روی رفتارهایلی دارنلد کله مانلع حضلور جوانان می شلود؛ به تعبیر دیگلر می توان 
گفلت تعصبلات و سلختگیری های بعضلی از بزرگترهلای مسلجد و برخوردهای خشلک 
و اشلکال گیرانه آن هلا بلا جوانلان آسلیب هایی را بله وجلود ملی آورد. افلراد مسلن حاضر 
در مسلجد از ظاهلر و رفتلار جوان ترهلا ایلراد می گیرنلد و جوانلان ایلن مسلئله را مطلرح 
می کننلد کله مسلجد مختلص پیرمردهلا و پیرزن ها شلده اسلت و آن ها اجلازه هیچ گونه 
اظهارنظلر و جایلگاه مناسلبی در میلان نمازگلزاران ندارنلد. در ایلن زمینله توجله به این 
نکتله ضلروری اسلت کله ایلن فضلا تولیدکننلده تخاصلم میلان جوانلان و پیران اسلت و 

نتیجله  آن حضلور نیافتلن جوانلان و یا کمرنگ شلدن حضورشلان در مسلجد اسلت.
  در ارتبلاط بلا آنچله بیلان شلد، شایسلته اسلت بله حدیثلی از امیرالمؤمنیلن عللی 
اشلاره کنیلم. ایشلان می فرماینلد: » آداب مخصلوص خودتلان را بلر فرزنلدان تحمیلل 
نکنیلد؛ زیلرا آنلان بلرای شلرایط و اوضلاع زمانلی ای، غیلر از اوضلاع و شلرایط زمانلی که 
شلما زندگلی می کنیلد، خللق شلده  اند«. بر اسلاس این کالم، بایلد وضعیت هر کلس را با 
توجله بله زملان او تحلیلل کرد، نه بلر اسلاس دیدگاهی که فلرد تحلیل کننده از گذشلته 
بلا خلود دارد؛ زیلرا تلقی ای کله امروزه افلراد از زندگی خلود و دیگران دارند، با برداشلتی 
کله نیم قلرن پیلش داشلته اند، تفاوت هایلی دارد؛ بنابراین الزم اسلت که در دیلدگاه افراد 

سلالمند تغییلر و تحوالتلی صلورت بگیرد.
 گاه مشلاهده می شلود کله افلراد متنّفلذ و صاحب جایلگاه در مسلجد، به شلکل مانلع و 
سلدی در برابلر فعالیت هلای جوانلان عملل می کنند؛ بله طوری کله می توان ایلن منع را 

از اذان و اقامله گفتلن در مسلجد مشلاهده کلرد تلا برگلزاری برنامه هلای مختلف.

1- 2. آسیب های ناظر بر رفتار متولیان مسجد
 ایلن آسلیب ها تفلاوت چندانلی بلا آسلیب هایی کله در بخلش قبلل بیلان شلد، ندارنلد؛ 
بدین معنلا کله هملان رفتارها و رویکردها معموالً در متولیان مسلاجد مشلاهده می شلود 
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و تفلاوت آن بلا ملورد قبلل ایلن اسلت کله سلطح اثرگلذاری ایلن رفتارها بیشلتر اسلت؛ 
زیلرا متولیلان مسلاجد کسلانی هسلتند کله املور جلاری مسلجد و برنامه ریزی هلای آن 
را بلر عهلده دارنلد. در ایلن رویکلرد انتظلار ملی رود کله جوانلان در صلدر فعالیت هلای 
مسلجد نقلش داشلته باشلند. ممکن اسلت هیئت امنلا بودجله الزم را در اختیلار جوانان 
قلرار ندهنلد و معتقلد باشلند کله جوانلان صرفلاً بایلد بله حضور در مسلجد و شلرکت در 
نمازجماعلت کفایلت کننلد؛ ولی این مسلئله بلرای جوانلان قابل درك نیسلت و منجر به 

حضلور کمتلر و یلا دوری آن هلا از مسلجد می شلود.

1-3. آسیب های ناظر بر رفتارهای امام جماعت
 املام جماعلت از شلخصیت های محلوری مسلجد بله  شلمار ملی رود؛ از ایلن رو انتظار از 
املام جماعلت دارای ابعلاد مختلف اسلت و اگر یلک امام جماعلت نتواند ایلن انتظارات را 
بلرآورده کنلد، عملاًل در انجلام وظایف خود در مسلجد دچار مشلکالت گوناگلون خواهد 
شلد. بعضلی از آسلیب هایی کله ممکلن اسلت متوجله املام جماعت شلود، بله بدین قرار 
اسلت: حرف و عملش یکسلان نباشلد؛ رفتارش درسلت نباشلد؛ برخلورد جذب کننده ای 
بلا حاضلران در مسلجد نداشلته باشلد؛ املام جماعتلی کله عملده مخاطبلان آن جوانان 
هسلتند، فلردی مسلن و سلالخورده باشلد. کارهایلی انجام دهد کله ملردم را از حضور در 
مسلجد بلاز دارد؛ فهلم مباحثلی کله در مسلجد مطرح می کنلد، بلرای مخاطبان دشلوار 

باشلد؛ صحبت هایلش بلرای مخاطبلان جذابیتی نداشلته باشلد.
 از مجملوع آنچله بیان شلد، می توان این گونه برداشلت کرد که در رهیافت آسلیب محور، 

املام جماعلت بله دو صورت می تواند باعث کاهش حضور افراد در مسلجد شلود:
1. روابط اجتماعی ضعیف و غیرمنعطف؛  �
2. نداشلتن شلناخت دقیلق از مخاطلب )یعنی بیان مطاللب یا انجلام کارهایی خارج  �

از ظرفیلت مردم حاضر در مسلجد(.
 در حلوزه روابلط اجتماعلی بیشلترین بحث پیرامون یکسلان بودن قلول و عمل امام  �

جماعلت اسلت؛ بله صورتلی که اگر املام جماعت نتوانلد صداقت و برادری خلود را به 
ملردم نشلان دهد، عملاًل جایگاه واالیی نلزد مردم نخواهد داشلت. 
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 در حلوزه مخاطب شناسلی معملوالً بحث هلای فرهنگی و شلناخت جامعه ملورد خطاب، 
از مهم تریلن عوامللی اسلت کله موجلب می شلود املام جماعت بتوانلد اثرگلذاری الزم را 
بلر مخاطبلان داشلته باشلد. امام جماعت بایلد با حضور دوسلتانه خود در یلک منطقه، از 
میلزان بصیلرت و بینلش دینلی ملردم آن منطقله آگاهی بیابد و بر اسلاس این شلناخت، 
سلخنان خلود را متناسلب بلا سلطح آن هلا تنظیلم کنلد و از سلوی دیگلر رفتلار خلود را 

به شلکلی سلامان دهلد که بلا علرف ملردم آن منطقه در تضلاد قلرار نگیرد. 
 در کنلار دو بحلث اصللی مطرح شلده، بحث جلوان بودن اماملان جماعت نیلز قابل طرح 
اسلت؛ بله این معنا کله برای جذب جوانان باید شلخصی مسلئولیت اماملت جماعت را بر 
عهلده بگیلرد که از این گروه سلنی شلناخت کافی داشلته باشلد و این شلناخت هنگامی 
بهتلر حاصلل می شلود که سلن امام جماعلت به سلن جوانان نزدیلک باشلد و از وضعیت 

فعللی جوانلان در جامعله چنلدان بی اطلالع و با دانش هلای امروزی بیگانه نباشلد.

1- 4. آسیب های ناظر بر رفتار جوانان
 در ایلن حلوزه بیشلتر در ملورد جامعه پذیلری دینلی جوانلان و میزان شلناخت و معرفت 
دینلی آن هلا بحلث می شلود. ایلن دیلدگاه معتقد اسلت که دشلوار بلودن مسلائل دینی 
بلرای جوانانلی کله از آن اطالعلی ندارنلد، موجب می شلود آنلان کمتر در مسلجد حاضر 
شلوند. دیلدگاه رهیافلت آسلیب محور در حلوزه معرفلت دینلی در میان جوانلان، از چند 
ناحیله می توانلد بله عنوان یک آسلیب ملورد نظر قرار  گیلرد: در مرحلله اول »کارهایی که 
جوانلان نمی داننلد و انجلام می دهنلد« ؛ در مرحلله بعد » با دلیلل منطقی با آنلان برخورد 
نمی کنیلم«  و در نهایلت اینکله اگلر قلرار اسلت مسلجد یلک ملکان بلرای جامعه پذیری 
دینلی در جامعه شلناخته شلود، باید » به صورت غیرمسلتقیم به جوانلان آموزش بدهیم« 
؛ وللی متأسلفانه در بسلیاری از اوقلات آنچله اتفاق می افتد، غیر از این اسلت. آسلیب های 
ناظلر بلر رفتلار جوانلان را می تلوان در قاللب آسلیب های سلاختاری جامعله ملورد بحث 

داد: قرار 
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2. آسیب های ساختاری
 در رهیافلت آسلیب محور ایلن اعتقلاد وجلود دارد کله حضلور نیافتن جوانان در مسلجد 
می توانلد بله عللت سلاختار فعللی جامعله باشلد و ایلن سلاختار اسلت کله جوانلان را از 
حضلور در مسلجد بلاز ملی دارد. در ایلن مقولله ملا بلا سله بحلث کللی روبرو هسلتیم که 

از: عبارت انلد 
2-1. آسیب های ساختاری خرد؛

2-2. آسیب های ساختاری میانی؛
2-3. آسیب های ساختاری کالن.

 2-1. آسیب های ساختاری خرد
 در ایلن بخلش عملده بحلث پیرامون دو مسلئله اسلت؛ یکی خانلواده و دیگلری وضعیت 

دینداری.
 در حلوزه بحلث خانلواده رهیافلت آسلیب محور معتقلد اسلت کله اگلر خانلواده ای بله 
مسلجد رفلت وآملد نداشلته باشلد و تربیت دینی در خانه درسلت شلکل نگرفته باشلد و 
رفتلن نوجلوان و جلوان به مسلجد نیز با تشلویق هملراه نباشلد، حضور جوان در مسلجد 
بسلیار نامحتملل می شلود؛ بله عبلارت دیگلر ایلن مسلئله کله خانواده هلای ملا در مورد 
تربیلت دینلی فرزنلدان خلود احسلاس مسلئولیت نمی کننلد و خلود نیز رابطله  چندانی 
بلا مسلجد ندارنلد، موجلب می شلود کله عماًل جوانلان ملا از کودکی بلا این ملکان بیگانه 
باشلند و در دوران نوجوانلی و جوانلی نیلز بلا آن بیگانله بماننلد. در مجموع بر اسلاس این 
نظلر، چلون ارتبلاط جلوان با مسلجد از ابتدا برقرار نبلوده اسلت، در ادامه نیز غالبلاً برقرار 

نمی شلود.
 از سلوی دیگلر خانواده هایلی هلم اعتقلاد دارنلد کله  بایلد از اجبلار و زور برای فرسلتادن 
نوجوانان و جوانان به مسلجد اسلتفاده کرد که البته این مورد هم از دیدگاه آسلیب محور 
یلک آسلیب بله شلمار می آیلد. این دیلدگاه معتقد اسلت کله الزم اسلت جوانلان خود از 
روی اختیلار بله مسلجد برونلد. اینکله خانلواده چگونله می توانلد فراینلد جامعه پذیلری 
دینلی را بله انجلام برسلاند، نکتله اصللی و مرکلزی این حلوزه اسلت؛ چراکه اگلر خانواده 
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در بحلث جامعه پذیلرِی دینلی تلوان الزم را نداشلته باشلد، نمی تلوان انتظلار ویلژه ای از 
جامعله و نهادهای آموزشلی آن داشلت.

 دربلاره سلطح دیلن داری و وضعیلت جامعه پذیلری دینلی جوانلان در جامعله، رهیافلت 
آسلیب محور معتقلد اسلت کله » ملردم همله دین گریز هسلتند و یلا دین گریز شلده اند« 
؛ البتله ایلن سلخن را نمی تلوان بلرای همله فراگیلر و صددرصلد دانسلت، املا بر اسلاس 
یافته هلای تحقیقلات مختللف در ملورد دیلن و دیلن داری ملردم در ایلران، این گونله 
می تلوان متصلور بلود کله سلطح انجلام مناسلک به صلورت فلردی در طلول سلی سلال 
گذشلته تفلاوت چندانلی نکرده اسلت؛ وللی در حوزه مناسلک جمعی و به ویلژه در زمینه 
نمازجماعلت و حضلور در مسلاجد، در حلال حاضر با وضعیت مناسلبی روبرو نیسلتیم؛ به 
معنلای دیگلر اگلر بخواهیم مفهلوم دین گریزی را به درسلتی و بر اسلاس شلواهد تحلیل 
کنیلم، بایلد بگوییلم کله در جامعه ما، سلطح عمل بله مناسلک دینی به صلورت انفرادی 
ماننلد گذشلته اسلت و در میلان اغلب افلراد جامعه ملا رواج دارد؛ ولی مناسلک جمعی با 
اقبلال کمتلر و حدأکثلر در حلدود 45 درصلد افلراد جامعه مواجه اسلت. ازهمین روسلت 
کله علده ای بیلان می کننلد کله سلطح دیلن داری در جامعله ملا از جایلگاه شایسلته ای 

نیسلت.  برخوردار 

2-2. آسیب های ساختاری میانی
 آسلیب هایی اسلت کله بلا فضلای مسلجد ارتبلاط دارد و باعلث می شلود ایلن فضلا برای 
افلراد مختللف، اعلم از بزرگسلاالن و جوانلان، غیرقابلل تحمل شلود. این آسلیب ها در دو 

حلوزه سلخت افزاری و نرم افلزاری قابلل بررسلی اند.
در حلوزه سلخت افزاری می تلوان بله نظافلت و بهداشلت بخش هلا و اجلزای مختللف 
مسلجد، ماننلد فضلای درونلی مسلجد، فرش هلا و موکت هلا و سلرویس های بهداشلتی، 
نبود مشلکل در سیسلتم صوتی، وجود نور کافی و مناسلب در مسلجد، وسلایل سرمایشی 
و گرمایشلی مناسلب، وجلود وضوخانله مجهز و قابل اسلتفاده برای تمام افراد اشلاره کرد 
کله همله ایلن ملوارد در صورت نامناسلب بلودن می توانند از آسلیب هایی به شلمار بروند 

کله زمینله دفع افلراد را از مسلجد فراهلم می کند.
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 در حلوزه نرم افلزاری بحلث بر سلر تعامل و یا عدم تعامل نیروهای انسلانی مسلجد اسلت 
کله مسلجد به نوعلی بر اسلاس این هملکاری و مشلارکت  اداره می شلود؛ اما بسلیار پیش 
می آیلد کله ایلن همکاری هلا و یلا مشلارکت ها چنلدان در فضلای مسلجد قابلل رویلت 
نیسلت و بیشلتر اختلالف و نلزاع میلان افلراد وجلود دارد. در رهیافلت آسلیب محور ایلن 

مسلئله بله دو صلورت ملورد بحث قلرار گرفته اسلت:
 1. فعالیت هلای مسلجد نیلاز بله برنامه ریلزی دارد و یلک نفلر نمی توانلد به تنهایلی  �

ایلن کار را انجلام دهد. 
2. متولیان مسجد باید در اجرای برنامه های آن هماهنگ عمل کنند.  �

بله بیانلی کللی از یلک  سلو آسلیب در سلطح نیلروی انسلانی و ناشلی از فعلال نبلودن 
همله نیروهلای مسلجد اسلت کله باعلث می شلود همله فعالیت هلا و برنامه ریزی هلا بلر 
عهلده یلک فلرد خلاص قلرار بگیلرد. از سلوی دیگلر نهادهلای تصمیم گیلر مسلاجد در 
املر برنامه ریلزی بلا یکدیگلر اختلالف نظلر دارنلد؛ به نحوی کله میلان هیئت امنلا و امام 
جماعلت، بسلیج و املام جماعلت، هیئلت امنلا و بسلیج بلر سلر برنامه هلا و فعالیت هلای 
مسلجد اختلالف دیلدگاه وجلود دارد. هم چنیلن وجلود نداشلتن برنامله سلالیانه بلرای 
مسلجد و نبلودن روحیله هملکاری و تعاملل میلان نمازگلزاران و مسلئوالن و متولیلان 

مسلجد از دیگلر ملواردی اسلت کله معملوالً آسلیب ایجلاد می کند. 
بنابرایلن در حلوزه آسلیب های سلاختاری میانلی دو بحلث کللی را می تلوان بیلان کلرد: 
1. وضعیلت ظاهلری و امکانلات ملورد نیلاز در مسلجد؛ 2. چگونگی تعاملل و برنامه ریزی 

مسلئوالن مسجد.

 2-3. آسیب های ساختاری کالن

 آسیب های ساختاری کالن نیز در دو بخش قابل بررسی اند:
2-3-1. آسیب های نمایان

 در ایلن بخلش رهیافت آسلیب محور معتقد اسلت که مسلئله حضلور نیافتلن جوانان در 
مسلجد بیشلتر ناشلی از آسلیب هایی اسلت که آن ها در جامعه با آن مواجه هسلتند. این 
آسلیب ها از دیلدگاه رهیافلت آسلیب محور عبارت انلد از: تهاجلم فرهنگی، نفلوذ فرهنگ 
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غربلی و ماهلواره ، مشلکالت فرهنگی، تغییلر الگوهای جوانلان و بی حجابی.
 همان طلور کله مشلاهده می شلود، از دیلدگاه رهیافلت آسلیب محور، طیف گسلترده ای 
از آسلیب های موجلود در جامعله به عنلوان عواملل مؤثلر بلر حضلور نیافتلن جوانلان در 
مسلجد مطلرح می شلود. حلال اینکله واقعاً هر یلک از موارد یادشلده تا چه حلد بر حضور 
نیافتلن جوانلان در مسلجد اثلر می گلذارد، بله پژوهشلی مسلتقل نیلاز دارد؛ املا بسلیار 
واضلح اسلت کله فضای املروزی جامعه ما به واسلطه تغییراتی که در سلطح جهلان انجام 
صلورت گرفتله، تغییلر کرده اسلت که این مسلئله نیازمند بررسلی و تحلیلی ویژه اسلت.
اسلتدالل کانونلی در ایلن زمینله ایلن اسلت که آسلیب های مختللف موجلود در جامعه، 
بلر جوانلان کله گلروه اصللی هدف ایلن آسلیب ها هسلتند، بیشلترین تأثیلر را می گذارد 
و موجلب می شلود آنلان در مرکلز دایلره ای بسلته از ایلن مشلکالت قلرار گیرنلد و کمتر 
بتواننلد بله حضلور در مسلجد یا فعالیت هلای مذهبی دیگلر روی بیاورند؛ بله تعبیر دیگر 
جوانلان نیازهایلی دارنلد که از راه های نادرسلتی مانند فحشلا، اعتیاد، مصرف مشلروبات 
الکللی، تماشلا کلردن شلبکه های بیگانله ماهلواره ای و متأثلر از آن هلا در زمینه هلای 
فرهنگلی، در فضاهلای دیگلری جز مسلجد در حال تأمین شلدن اسلت؛ بنابراین مسلجد 
بلرای ایلن جوانلان فاقلد کارکرد اسلت و آن ها دلیللی برای حضلور در مسلجد نمی یابند.

2-3-2. آسیب های پنهان )آسیب های مدیریتی کالن(

 ایلن حلوزه از آسلیب های سلاختاری بله ایلن مسلئله می پلردازد کله بعضی از مسلائل و 
مشلکالت موجلود در جامعله کله در ظاهلر هیلچ ارتباطلی بلا موضلوع نملاز و حضلور در 
مسلجد ندارنلد، عملاًل موجب می شلوند که جوانان از حضور در مسلجد رویگردان شلوند. 
مسلائلی چلون بیلکاری، نبود تأمین ماللی کافی، نبود نگرش درسلت به بحلث فراغت در 

جامعله از مهم تریلن مسلائلی اسلت کله در ایلن حوزه مطرح اسلت.
 به طورکللی در بحلث سلاختارهای پنهلان می تلوان بله این نکتله توجه کرد کله رهیافت 
آسلیب محور معتقلد اسلت کله تنهلا مسلجد و فضلای حاکلم بلر آن نیسلت کله ممکلن 
اسلت از حضلور جوانلان در آن بکاهلد؛ بلکه مسلائل اجتماعلی نیز می تواند به  شلیوه های 

مختللف در این مسلئله نقش داشلته باشلد.
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نمودار 4-4: رهیافت آسیب محور وضعیت حضور جوانان در مساجد« 

رهیافت آسیب محور

آسیب های ساختاری آسیب های فردی

  1. ناظر بر رفتار حاضران      2. ناظر بر فتار هیأت امنا     3. ناظر بر رفتار امام جماعت     4.ناظر بر رفتار جوانان

   1. آسیب های ساختاری خرد                 2.آسیب های ساختاری میانی             3. آسیب های ساختاری کالن

آسیب های ساختاری میانی:

1. حوزه نرم افزار         2.حوزه سخت افزار

آسیب های ساختاری کالن:

1. آسیب های نمایان 2. آسیب های پنهان )آسیب های مدیریتی کالن(

آسیب های فردی

آسیب های ساختاری
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راهکارها و رهیافت های آسیب شناسی مدیریت فرهنگی مساجد
 » بلا بررسلی موضلوع آسیب شناسلی مدیریلت فرهنگی به این نتیجه رسلیدیم کله اصل و 
اولویلت ایلن اسلت که امام جماعت مسلجد عهده دار مسلئولیت مدیریت فرهنگی مسلجد 
باشلد و بلا ایجلاد معاونت های الزم، امور مختلف مسلجد را مدیریت کند. متأسلفانه بیشلتر 
اماملان جماعلت ملا ویژگی هلای یلک مدیلر قلوی و کارآملد، آنچنان کله شایسلته جایگاه 
مدیریت مسلجد اسلت، را ندارند؛ لذا باید سلازمان یا مرکزی مانند مرکز رسلیدگی به امور 
مسلاجد بله این مسلئله توجه بیشلتری داشلته باشلد و با برنامه ریلزی دوره های آموزشلی 
الزم، ایلن مشلکل را برطلرف کنلد تلا ائمه جماعلات ما بعد از آشناشلدن با اصلول مدیریت 

و تقویلت علمی، مدیریتی مناسلب و قوی داشلته باشلند.

الـف( راهکارها و پیشـنهادهایی در جهت رفع آسـیب های وارده از سـوی مدیریـت  )فرهنگی( 
مسجد

1. املام جماعلت مسلجد، بلا عنلوان مدیلر فرهنگلی مسلجد، موظلف اسلت کله بلا  �
توجله بله نیازهلای مختلف مسلجد در زمینه های اعتقلادی، فقهی، اخالقلی، تربیتی 
معاونت هلا و یلا واحدهایلی را ایجلاد کند و افرادی را بله عنوان مسلئول آن ها بگمارد 
کله از تعهلد و تجربله و تخصلص الزم برخلوردار باشلند. املام جماعت باید بلا نظارت 

دقیلق و مسلتمر بلر برنامه هلای فرهنگی مسلجد آن هلا را سروسلامان بدهد.
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2. مدیلر فرهنگلی مسلجد علالوه بلر اینکله الزم اسلت هملواره تلوان علمی خلود را  �
افزایلش دهلد، بایلد سلطح معرفتلی مخاطبان را نیلز ارتقا دهلد؛ به گونله ای که اهل 
مسلجد احسلاس کننلد رفت وآملد آن هلا بله مسلجد موجلب تقویلت بُعلد معنوی و 
معرفتلی آنلان می شلود، نله اینکله احسلاس خسلتگی و تکراری بلودن برنامه هلا بله 

آن هلا دسلت دهد.
3. مسلجد کارکردهلای بسلیاری دارد و پرداختلن بله همله آن ها برای اکثر مسلاجد  �

ملا امکان پذیلر نیسلت. )بله دلیل های مختلفلی چون نبود نیلروی انسلانی باتجربه و 
کمبلود امکانلات( للذا مدیلر فرهنگی مسلجد بایلد اوالً با توجله به نیازهلای مختلف 
مسلجد بله مهم ترین کارکردها بپلردازد و ثانیاً طلوری فعالیت های فرهنگی مسلجد 

را برنامه ریلزی کنلد کله همله آن هلا در جهت رشلد و تعاللی و قرب الهی باشلد.
4. یکی از مسلائل مهم در مدیریت فرهنگی مسلجد که نقشلی بسلیار مهم در جذب  �

جوانلان دارد، مسلئله محبلت و احترام گذاشلتن به جوانان اسلت؛ للذا مدیر فرهنگی 
مسلجد بایلد بلا عامل هلا و مانع هلای جذب کاماًل آشلنا باشلد و از تجربه دیگلر مراکز 

فرهنگلی و مسلجدهای موفق اسلتفاده کند.
5. یکلی از مهم تریلن فعالیت هلای فرهنگلی مسلجد فراهلم  نملودن بهداشلت روانی  �

اسلت؛ زیلرا زملان ملا را دوره اضطلراب نامیده انلد؛ چراکله پلر از نگرانلی و اضطلراب 
اسلت. مسلجد، طبلق آیلات و روایلات، بهتریلن ملکان بلرای فراهلم نملودن آرامش 
و بهداشلت روانلی بلرای افلراد اسلت؛ بنابرایلن مدیلر فرهنگلی بایلد بلرای ایلن بُعد 
فرهنگلی مسلجد برنامه ریلزی دقیقلی بکند؛ زیلرا نتیجه آن سلالمت جامعله و خانه 

و خانلواده اسلت.
6. یکلی از فعالیت هلای مهلم فرهنگلی مسلجد بُعلد تبلیغی مسلجد اسلت؛ چراکه از  �

صلدر اسلالم تاکنلون مسلجد بهترین پایگاه تبلیغ و نشلر معارف اسلالم بوده اسلت و 
تأثیلری کله ایلن ملکان برای ارشلاد و هدایلت انسلان ها دارد، با هیچ ملکان فرهنگی 
دیگلر قابلل مقایسله نیسلت؛ بنابرایلن مدیلر فرهنگلی مسلجد باید تالش بیشلتری 
دراین بلاره بکنلد؛ مثلاًل به طلور علنلی ملردم را بلرای دادن خملس و زکات و تبّرعات 
تشلویق کنلد. املام جماعلت می تواند بلرای انجلام این املر کمیته ای تشلکیل دهد. 
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مسلئول کمیتله جملع آوری خملس و زکات و اعانلات بایلد از معتمدیلن باشلد تا به 
آن هلا اطمینلان باشلد و بایلد برخلی از جوانلان ملورد اعتملاد نیز بلا آنان مشلارکت 
کننلد. اگلر بخواهنلد بله شلخص خاصی کمکلی کننلد، باید بیلرون مسلجد و بدون 
اینکله کسلی بفهملد بله او کمک کننلد؛ اما اگلر می خواهند به همه اشلخاص کمکی 

کنند، بهتر اسلت در مسلجد باشلد.
7. یکلی از املور مهلم فرهنگلی مسلجد فعالیت هلای کتابخانله اسلت کله بهتریلن  �

مکان برای جذب نسلل جوان به مسلجد و ارشلاد و هدایت آن هاسلت؛ اما متأسلفانه 
اکثلر مسلجدهای ملا از ایلن املکان فرهنگلی بی بهره اند؛ للذا مدیر فرهنگی مسلجد 
بایلد در ایلن زمینله سلرمایه گذاری زیادی بکنلد و کتابخانله مسلجد را تقویت کند. 
ایجلاد کتابخانله ای کله در آن کتاب هلای حدیلث، دعا، اخالق، تفسلیر قرآن، سلیره 
پیامبلر   و ائمله معصومیلن  ، تازه تریلن کتاب هلای منتشرشلده در سلال در 
هلر زمینله ای، انلواع نشلریه ها و مجلالت و انلواع روزنامه هلای پُرتیراژ موجود باشلد؛ 
همچنیلن نوارهلای کاسلت یلا سلی دی از قلرآن و سلخنرانی های مفیلد از علملا و 
اسلتادان معلروف تهیله شلود. قابل ذکر اسلت که وجلود کتابخانه در مسلجد یکی از 

انگیزه هلای حضلور جوانان در آنجاسلت.
8. یکلی از پرمخاطب تریلن فعالیت هلای فرهنگلی مسلجد برنامله عزاداری و جشلن  �

اسلت کله متأسلفانه در زملان ملا در معلرض آسلیب های زیادی قلرار گرفته اسلت و 
بسلیاری از برنامه هلای مهلم فرهنگلی دیگلر را تحت الشلعاع خلود قلرار داده اسلت. 
مدیلر فرهنگلی مسلجد بایلد بلا شلناخت آسلیب ها و راهکارهلای مقابله بلا آن آگاه 
باشلد تلا بتوانلد این گونله برنامه هلا را در جهت صحیلح هدایت کند. بهتر اسلت مدیر 
فرهنگلی مسلجد از جوانلان نیرومنلد در مراسلم تعزیه ها و موالید اسلالمی اسلتفاده 
کنلد و در صورتلی کله خطایلی از آنلان سلرزد، به طورغیرمسلتقیم به آن ها گوشلزد 
شلود؛ چراکله یلادآوری خطلا به طورمسلتقیم، موجلب کناره گیلری و علدم حضلور 
آن هلا در مسلجد می شلود و دل هلای جوانلان تحملل انتقاد مسلتقیم را نلدارد، بلکه 

انتقلاد را عیب جویلی بله  حسلاب می آورند«.1

1. سایت پایگاه اطالع رسانی حوزه، آسیب شناسی مدیریت فرهنگی مسجد، تاریخ دریافت: 1393/10/22. 
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ب( راهکارها و رهیافت های آسیب شناسی تعامالت ارتباطی سازمان مسجد
» آسیب شناسی تعامالت ارتباطی سازمان های دینی به شرح زیر تعریف شده است:

اختلالل، ابهلام و نوعلی تعلارض عملکلردی بین سلازمان های دینلی در حلوزه ارتباطات 
؛ ینی د

نبود مرکز کنترل و هماهنگ کننده بین سازمان های مختلف؛
تغییرهلای اجتماعلی و ورود عناصلر جدید به سلازمان های دینی و ایجاد ابهام سلاختاری 

دراین باره.
 از ایلن رو در میلان مسلائل متعلددی کله می تواند به گونه ای سلبب اختلالل در ارتباطات 
دینلی شلوند، مسلائلی ماننلد نلوع تعاملل افراد بلا مسلجد و مردان مسلجدی بلا جامعه، 
مشلکالت مدرنیتله و ضرورت هلای زندگلی شلهری، تأثیلر مسلائل سیاسلی و اقتصادی 
بلر ارتبلاط دینلی، پراکنلش جغرافیایلی و محیطلی مسلجد و سلایر مراکلز دینلی وجود 
دارد؛ بنابرایلن توجله بله ابعلاد کارکلردی دیلن و نقلش سلازمان های دینی اهمیلت پیدا 

می کنلد«.1 
 » مهم تریلن کارکردهلای اجتماعلی دیلن عبلارت اسلت از: انسجام بخشلی، تسلهیل در 
جامعه پذیلری، ارائله ارزش هلا و هنجارهلا و نظلم اخالقلی مشلترك بله اعضلا، تقویلت 
پایه هلای کنتلرل اجتماعلی، جهت دهلی بله نهادهلا و سلازمان های اجتماعلی، تنظیلم 
و هدایلت تغییرهلای اجتماعلی و پشلتیبانی از آرمان هلای مشلترك. روانشناسلان دیلن 
بلر کارکردهلای دیلن در تسلکین ناراحتی هلا و کاهلش نومیلدی بشلر، تمکین هملراه با 

آراملش روانلی و ایجلاد شلخصیت همسلاز تأکیلد کرده اند«.2
 » یکلی از اشلکال آسیب شناسلی بله نهادهلا و سلازمان های دینلی مرتبلط اسلت کله 
بله واسلطه آن نوعلی اختلالل، ابهلام و گونله ای تعلارض بیلن سلازمان های دینلی بلرای 
سلامان دهی ارتباطلات دینلی پدیلد می آیلد؛ بلرای مثلال در حلوزه مسلاجد بخش های 
گوناگونلی ماننلد سلتاد عاللی نظارت بلر کانون های فرهنگی مسلاجد، سلتاد اقامله نماز، 
کانون های فرهنگی بسلیج در مسلاجد، امورمسلاجد سلازمان تبلیغات اسلالمی، مؤسسه 

1. امیرمسعود امیرمظاهری، آسیب شناسی تعامالت ارتباطی سازمان های دینی از دیدگاه جامعه شناختی، ص176-175.
2. علی رضا شجاعی زند، دین، جامعه و عرفی شدن، ص57.
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عملران مسلاجد و مرکلز رسلیدگی به املور مسلاجد فعالیت می کننلد. هرچنلد برخی از 
نهادهلا به منظلور ایفلای وظیفله در حلوزه مشلخصی از فعالیت هلا مأموریت دارنلد، ولی 
نوعلاً در ملوارد متعلددی تداخلل وظایلف دیلده می شلود. به طلور کللی هیلچ سلازمان و 
نهلاد مشلخصی بلرای هماهنگ کلردن فعالیت هلای گوناگلون ایلن نهادهلا و تمرکلز در 
سیاسلت گذاری و برنامه ریلزی وجلود ندارد؛ پس ادغام مجموعه دسلتگاه های بیان شلده 
و تشلکیل یلک سلازمان واحلد بلا عنوان سلازمان امور مسلاجد کشلور که بله اصلی ترین 

نهلاد و سلازمان دینی کشلور وابسلته باشلد، ضلروری و اجتناب ناپذیر اسلت«.1 
» آسیب شناسلی عملکلرد سلازمان های دینلی در زمینله ارتباطلات دینی نشلان می دهد 
کله بلا وجلود فعالیلت سلازمان های متعلدد بلرای توسلعه فرهنگ دینلی، هر یلک از این 
سلازمان ها بلدون هماهنگلی و داشلتن برنامله جاملع و هدفمنلد مشلغول فعالیت هلای 
فرهنگلی و دینلی هسلتند« ؛2 بله عبلارت دیگلر وضعیلت متداخلل، ملوازی و مشلابه 
فعالیت هلا باعث شلده اسلت که انسلجام الزم در املور اجرایی و حاکمیت بخلش تبلیغات 

دینلی بله  وجلود نیاید.

پیشنهادهای در زمینه آسیب شناسی ارتباطی مسجد
 » مراکلز و سلازمان های متعلددی بلرای تحقلق و نهادینله کلردن ارتباطلات دینلی در 
بعلد حاکمیتلی و اجرایلی ایجاد شلده اسلت که توانسلته اند تا حلدی نقش مؤثلری را در 
اعتلالی ارتباطلات دینلی ایفلا کننلد؛ وللی در کنار ایلن فرصت هلا و تعامالت سلازمانی، 
باعلث چالش هایلی نیلز شلده اسلت کله بله آن هلا اشلاره و راهکارهلای مناسلب ارائله 

می شلود:
1. ارتباطلات، ابلزار و ظلرف تعاملالت انسلانی اسلت و بله عبلارت دیگلر در ارتباطات  �

دینلی، تکنولوژی هلای ارتباطلی بلرای اشلاعه مفاهیلم دینی به کار بسلته می شلود؛ 
ازایلن    رو سلازمان های فرهنگلی بایلد ظرفیلت و هماهنگلی الزم بلرای انتشلار جنبه 
ربانلی و متعاللی پیام هلای دینلی و ترویج آموزه هلای دینی به کملک تکنولوژی های 

ارتباطلی را در خلود ایجلاد کنند.
1. گزارش وضع موجود مرکز ستاد رسیدگی به امور مساجد، 1379، ص7.

2. همان، ص12.
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2. سلازمان ها و نهادهلای دینلی ماننلد سلایر سلازمان های اجتماعلی هملواره یلک  �
کارکلرد و وظیفله مشلخص بلرای حفظ تعلادل اجزا و کل نظلام اجتماعلی دارد و در 
هنلگام گلذر از جامعله سلنتی بله نویلن، نوعلی اختلالل و تعلارض نهلادی بلر ایفای 
نقلش سلازمان های دینلی را به دنبال دارد؛ بنابراین شایسلته اسلت که سلازمان های 
دینلی بلا درنظلر گرفتن ایلن شلرایط، سیاسلت گذاری ها و برنامه ریزی هلای اجرایی 

خلود را تحقق بخشلند.
3. بلا توجله بله تعهلد و تکلیلف سلازمان های گوناگلون در املور دینلی، پژوهلش و  �

ارزشلیابی مسلتمر عملکلرد سلازمان های ذی ربلط می توانلد در سلنجش رویه هلا 
و وظایلف و ایجلاد اللزام نهلادی در بیلن سلازمان های بیان شلده مؤثلر باشلد؛ 
همچنیلن هماهنگلی منطقلی مناسلبی را در بین سلازمان های گوناگون )مسلتقیم 
و غیرمسلتقیم مؤثلر در فرهنگلی دینلی( از لحلاظ نلوع تعاملالت، حلدود وظایلف و 

اختیلارات دراین بلاره بله دنبلال داشلته باشلد.
4. سلاماندهی ارتباطلات دینلی بلا توجه بله متولیان مختللف این حلوزه چالش های  �

فراوانلی را بله  وجلود آورده کله برون رفلت از آن بلدون تدابیلر نهلادی و نبلود مرکلز 
کنتلرل و هماهنگی کننلده بین سلازمان های گوناگلون، بازبینی رویه ها و تشلکیالت 
و سلرانجام برنامه ریلزی جاملع دینلی امکان پذیلر نیسلت؛ بنابرایلن شایسلته اسلت 
کله بلا آملوزش کارگلزاران فرهنگلی سلازمان های دینلی، بله جلای خاص گرایلی با 

سلازمان مداری بلر کلیلات و محتلوای فرهنلگ دینلی تأکیلد کنند.
5. سلازمان های متوللی املور دینلی بایلد بلرای ترویج آموزه هلای دینلی، نوجوانان و  �

جوانلان را در اولویلت کار خلود قلرار دهنلد و متناسلب با شلرایط زملان، تغییرهایی 
را در برنامله ارتباطی شلان داشلته باشلند تلا بتواننلد بلا ذائقله و انتظلارات مخاطبان 

فوق همسلو باشلد.
6. توسلعه ارتبلاط سلازمان های دینلی بلا دانشلگاه ها و مراکلز پژوهشلی یکلی از  �

ضرورت هلای اسلتراتژیک تحلول سلازمان های دینلی در جواملع کنونلی اسلت«.1

1. امیرمسعود امیرمظاهری، دین، جامعه و عرفی شدن، ص176-175.
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جدول 4-2: الگوی کلی آسیب شناسی مساجد
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ایلن جلدول از مقالله » تبیین الگلوی مفهومی آسیب شناسلی وضعیت مسلجد در ایران«  
نوشلته امیرمسللم کاشلانی زاده و نعمت اهلل کرم الهی بلا اندکی تغییر اسلتخراج و مطالبی 

در جهلت تکمیل به آن اضافه شلده اسلت.

ج( راهکارها و رهیافت های آسیب شناسی مشارکت در نمازجماعت در مسجد

 همان طلور کله در فصلل سلوم به طورمفصلل تبییلن شلد، مهم تریلن عوامللی کله در 
حضلور و مشلارکت نوجوانلان و جوانلان در مسلجد مؤثرنلد، در درجله اول نهلاد خانواده 
اسلت و پلس از آن دیگلر نهادهای آموزشلی و تربیتی مانند مدرسله، دانشلگاه، رسلانه ها 
)وسلایل ارتبلاط جمعلی(، خلوِد فلرد، فضلای درونلی و بیرونلی مسلجد و محیلط نقلش 
دارنلد. بله دلیلل گسلتردگی عواملل اثربخلش در مشلارکت در مسلجد و نمازجماعلت، 
ناگزیلر بله دسلته بندی ایلن عواملل در سلطح خلرد و کالن شلده ایم تلا بهتلر بتوانیلم از 
تبییلن و تفهیلم ایلن پدیلده اجتماعلی برآییلم. عوامل خلرد مربلوط به سلطح اجرایی و 
عملیاتلی مسلاجد هسلتند و عواملل کالن مربوط بله ابعلاد فرااجرایی و عمدتلاً متعلق به 
سلایر نهادهلا و دسلتگاه ها و سلازمان های سیاسلت گذار در خصلوص مسلاجد هسلتند.

 » موانلع مشلارکت افلراد در فضلای مسلاجد و نمازجماعت نیلز به دو بخش خلرد و کالن 
تقسلیم می شلوند. بخلش خلرد مربلوط به مواردی اسلت کله ماهیتاً به سلطوح فلردی یا 

اجرایلی مسلجد بازمی گلردد. عمده ایلن ملوارد عبارت اند از:
1. شلیوه های فعالیلت املام جماعلت در مسلجد و کیفیلت مواجهله وی بلا مخاطبان  �

و مشلارکت کنندگان )به ویلژه جوانلان(؛
2. آسلیب های ارتباطی فعاالن مسلجد )خصوصاً امام جماعت( با مشلارکت کنندگان  �

جلوان و وجلود ذهنیتی همراه با فاصله نسللی؛
3. مشکالت فردی از جمله شیوه های پوشش در زمانه حاضر؛ �
4. مشکالت مربوط به فضای مسجد؛ �
5. حاکمیت ارزش های منفعت گرایانه بر کنش های فردی. �
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نمودار 4-5: ابعاد مربوط به عوامل مؤثر بر مشارکت در مساجد« 

ابعاد خرد

1. مؤلفه های خاص 
)از جمله شیوه های عملکرد 
روحانیان مساجد به ویژه در 

مواجهه با جوانان(

1. مؤلفه های خاص 
)از جمله ارتباط میان 

نهادهای سیاست گذار  و بدنه 
اجرایی و عملیاتی در مساجد(

2. مؤلفه های عام 
)از جمه همپوشانی، تمایز و 

تداخل کارکردی میان مساجد 
و سایر نهادهای اجتماعی(

2. مؤلفه های عام 
)از جمله شیوه های اجتماعی 
شدن افراد به ویژه در ارتباط 

با نهاد خانواده، نهادهای 
آموزشی و تعلیمی و 
رسانه های ارتباطی(

ابعاد کالن

عوامـل اثربخـش بر مشـارکت مردم در مسـاجد شـامل دو دسـته عوامل خـرد و کالن 
به شـرح زیر هسـتند:

الف( عوامل خرد: عوامل خرد از دو مؤلفه خاص و عام تشکیل شده اند:

1. مؤلفه هلای خلاص: آن دسلته از وجوه جزئی در سلطوح عملیاتی و عینی اسلت که  �
موجلب می شلود افلراد به مسلاجد جلذب شلوند. در میلان مصادیق مختلف، شلیوه 
عملکلرد روحانیلت مسلاجد بسلیار تعیین کننلده اسلت. یکلی از ایلن مؤلفه هلای 
خلاص کله در گذشلته نفلش بسلیار مهملی در جذب افلراد به مسلاجد داشلته اند، » 
آخوندهلای محللی«  هسلتند. آخوندهلای محللی بله روحانیانی اطالق می شلود که 
مرکلز رجلوع افلراد محللی بلرای رفلع نیازهای متعلدد آن ها هسلتند. نقلش و تعداد 
ایلن روحانیلان روز بله روز در حلال کاهلش اسلت؛ برای نمونله هنگام بروز مشلکالت 
قضایلی یلا مناقشلات محللی، این افلراد، معتمد و محلل رجوع اصلی مردم محسلوب 
می شلدند؛ وللی املروزه در بیشلتر فضاهلای شلهری، این کارکلرد به سلایر نهادهای 
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رسلیدگی بله املور انتظامی و قضایی سلپرده شلده اسلت. علالوه بر روحانیت، سلایر 
بدنله فعلال در مسلاجد شلامل هیئت امنلا، خادم، نیروهلای کانون فرهنگی و بسلیج 

نیلز در چنیلن مؤلفه هایلی ذی اثر هسلتند.
2. مؤلفه هلای علام: آن دسلته از وجوه کلی در سلطوح عینی و روزمره اسلت که منجر  �

بله شلکل گیری و تلداوم ارزش های خاصلی در افراد می شلود. در میلان مصادیق این 
حلوزه می تلوان بله شلیوه های جامعه پذیلری افلراد اشلاره کلرد. نهادهلای مؤثلر در 
ایلن زمینله دارای بیشلترین تأثیلر در سلطح عموملی ابعلاد خلرد هسلتند. برخی از 
مهم تریلن آن هلا عبارت انلد از خانلواده، نهادهلای تربیتلی و تعلیملی مانند مدرسله 
و دانشلگاه، گروه هلای همسلاالن )در جایلگاه اولیلن حلقله ارتباطلی مؤثر بیلرون از 

حلوزه خانواده(، شلرایط محلل و منطقله زندگی.

ب( عوامـل کالن: ابعـاد کالن، سـاحت فرانهادی و رسـمیت یافته ای اسـت کـه به صورت 
سـازمانی در سیاسـت گذاری مساجد مؤثر اسـت. عوامل کالن نیز از دو دسته مؤلفه های 

عام و خاص تشـکیل شـده است:
1. مؤلفه هلای خلاص: ارتبلاط بهینله و کارآملد میلان بدنله اجرایلی و عملیاتلی در  �

مسلاجد و نهادهلای سیاسلت گذار در این حلوزه از جمله زمینه های مؤثلر در افزایش 
مشلارکت کنندگان یلا حفلظ مشلارکت کنندگان موجود اسلت. در اثر فقلدان چنین 
ارتباطلی، سیاسلت گذاری ها به صورت انتزاعی و کالن و دور از فضای مسلاجد شلکل 

خواهلد گرفت. 
2. مؤلفه هلای علام: همپوشلانی، تعلارض یا تمایز کارکردی مسلجد با سلایر نهادهای  �

اجتماعلی از جملله زمینه های مژثر در افزایش مشلارکت مردم در مناسلک اجتماعی 
مسلاجد اسلت. تمایز کارکردی سلبب افزایش کارکردزدایی از مسلاجد شلده اسلت 
و موجلب گشلته از محلدوده فعالیت های مسلاجد کاسلته شلود. برخلی از مهمترین 
نهادهلای رقیلب مسلجد در ایلن زمینله عبارت انلد از: خانلواده، نهادهلای آموزشلی 
)آموزش وپلرورش و دانشلگاه ها و موسسلات آملوزش عاللی( و رسلانه های ارتباطی.

 بایلد توجله داشلت کله آنچله در واقعیلت اتفاق می افتلد، ترکیبی اسلت از ملوارد مذکور 
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در ابعلاد و سلطوح چهارگانله، یعنلی کنش هلای سلازمانی و نهلادی )در بعلد کالن( کله 
می توانلد منجلر بله بلروز برخلی از بی اعتمادی هلا و ناکارآمدی هلا در سلطوح عینلی 
)در بعلد خلرد(  شلود. ابعلاد کالن و خلرد و مؤلفه هلای مرتبلط بلا آن هلا، در واقعیلت از 
یکدیگلر جلدا نیسلتند؛ بلرای نمونله در شلرایط پرمشلغله شلهری و زندگی هایلی کله 
زملان در آن نقلش مؤثلری دارد، مسلاجد نیز نمی تواننلد فارغ از وضعیلت اجتماعی عمل 
کننلد و همچنلان مشلارکت کننده داشلته باشلند؛ بنابرایلن املام جماعت الزم اسلت به 
کاهلش زملان اقامله نملاز یلا برنامه هلا توجله کنلد. ائمله مسلاجدی که بله مقولله زمان 
اهمیلت نمی دهنلد و صرفلاً برگلزاری مناسلک نماز با تمامی آداب و شلرایط آن برایشلان 
اهمیلت دارد، مخاطبلان و مشلارکت کنندگان بسلیاری را از دسلت می دهنلد، خصوصلاً 

در نمازجماعلت ظهروعصلر. 
نمونله دیگلر مربلوط به سلطح خلرد بله کیفیت پوشلش افلراد در شلرایط فعللی جامعه 
مربلوط می شلود؛ بله ایلن معنلا کله یکلی از مسلائلی کله بله مانعی بلرای حضلور بعضی 
جوانان در مسلجد تبدیل شلده اسلت، حساسلیت تعصب آمیز برخی از اهالی سلنتی نگر 
مسلجد در برخورد با پوشلش های امروزی آن هاسلت. تغییرات مدرن، در شلیوه مصرفی 
افلراد در سلطوح خلرد تغییلر ایجلاد کرده اسلت. منطق » هزینله - فایده«  و خلرد، ابزاری 
تسللط یابنده اسلت کله بلر کلیه سلاحات زندگی سلایه می افکنلد و حتی منطلق عبادی 
و مذهبلی را نیلز دربرمی گیلرد. حضلور در مسلاجد، اگلر بله قیمت ازدسلت رفتن فرصت 
انجلام سلایر کارهلا تملام شلود، در چنیلن فضایلی از جملله املور غیرعقالیی به حسلاب 

می آیلد.
 بنابلر آنچله بیلان شلد، الزم اسلت اماملان جماعت و سلایر فعلاالن مسلاجد و کانون های 
فرهنگلی بله اقتضائات و شلرایط معاصر توجه داشلته باشلند و تالش کننلد ضرورت های 
زندگلی در جامعله کنونلی را لحلاظ نماینلد. دو مقولله اصلی در ایلن زمینله عبارت اند از: 
زملان و جذابیت هلای کارکلردی بلرای پاسلخگویی بله نیازهلا و رفلع مشلکالت. هرچند 
اهلداف فرهنگلی، بله دلیلل ماهیتلی کله دارند، در مقایسله بلا سلایر اهلداف نتایج خود 
را سلریع آشلکار نمی سلازند، نیلاز اسلت کله در سلسلله مراتب نیازهلا، به صورتلی کاملاًل 
مشلخص، تصویلری روشلن از شلیوه ها و برنامه هلای کوتاه ملدت، میان ملدت و بلندمدت 
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بلرای دسلتیابی بله آن ها داشلت. مراکلز فرهنگلی، کانون ها و ائمله جماعات در مسلاجد 
نبایلد بلدون برنامله دسلت بله اقداملات موقتلی بزننلد؛ زیلرا بله ایلن صلورت نمی تلوان 
انتظلار بلروز نتایلج ثابلت و مسلتمری داشلت. اقتضائلات زندگلی معاصلر افلراد را، در هر 
شلرایطی کله باشلند، بلا خود درگیر کرده و گروه های بسلیاری را اسلیر للوازم خود نموده 
اسلت؛ بنابرایلن بایلد برنامه ریزی هایلی متناسلب بلا شلرایط کنونلی بلرای دسلتیابی به 

اهلداف مشلخص و بلا اتلکا بله وسلایل و ابزارهای مناسلب صلورت بگیرد.
وقلوع انقلالب اسلالمی و نقش پررنلگ حوزه هلای دینی و مسلاجد، به عنلوان پایگاه های 
اصللی مذهبلی، در آن از جملله عواملل مؤثری بوده اسلت کله در برخلی زمینه ها موجب 
افزایلش مشلارکت کننده و در برخلی دیگلر موجلب کاهلش آن شلده اسلت. علده ای از 
ملردم، مخاللف دخالت مسلتقیم رهبران مذهبی در مسلائل سیاسلی هسلتند. طبعاً ائمه 
جماعلات نیلز از این دسلته محسلوب می شلوند؛ اما از سلوی دیگلر مردم ایلران همچنان 
قائلل بله حضلور پررنلگ دیلن در حلوزه عموملی هسلتند؛ بنابرایلن نبایلد بلدون هیلچ 
محدودیتلی مسلاجد را درگیر مسلائل سیاسلی و حزبی کلرد. دخالت هلای بی حدوحصر 
و بی منطلق، گاهلی بله نقلض غلرض و کاهلش تعلداد مشلارکت کنندگان مذهبلی 
می انجاملد. درگیلری مسلاجد بلا مسلائل سیاسلی در سلطوح کللی می تواند بله افزایش 
تعلداد مشلارکت کنندگان بینجاملد. پایگاه هلای بسلیج، مخاطبلان ائمله جماعلات و 
فعلاالن کانون هلای فرهنگلی در فعالیت هلای کالن بایلد سمت وسلوی سیاسلی داشلته 
باشلند؛ املا درگیلر شلدن در سلطح علادی سیاسلت و فعالیت هلا و نزاع هلای حزبلی 
نمی توانلد در بلندملدت چنیلن تأثیلری داشلته باشلد. روحانیانلی کله بله هلر بهانله ای 
در ملورد ماجراهلای سیاسلی اظهارنظلر و در برخلی موارد نظرهلای غیرکارشناسلانه ای 
ابلراز می کننلد، ممکلن اسلت مانعی برای جلذب جوانان دارای سلالیق مختلف سیاسلی 
ایجلاد کننلد. تند شلدن فضاهای سیاسلی مسلاجد نیلز از جمله چنین موانعی محسلوب 
می شلود؛ رعایلت حلدود تعادللی در چنیلن وضعیتلی بسلیار تعییلن کننده خواهلد بود.

 سیاسلت گذاری مسلاجد نیلز بایلد معطلوف بله شلرایط عینلی موجلود در آن هلا باشلد. 
بله نظلر می رسلد، سیاسلت گذاران در مرحلله اول بایلد خلود مشلارکت کنندگان فعلال 
در مسلاجد باشلند تلا بتواننلد از نزدیلک مسلائل را بشناسلند. د ر مرحله بعد، نیاز اسلت، 
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اطالع رسلانی شلفاف و دقیقلی از فعالیت هلا و رونلد سیاسلت گذاری ها ارائله شلود تلا 
فعلاالن در مسلاجد از آن اطلالع داشلته باشلند. همچنین الزم اسلت، سیاسلت گذاری ها 
معطلوف بله شلرایط کنونلی و متناسلب بلا کارکردهلای نهلاد مسلجد در شلرایط فعللی 
باشلد. رعایلت تنلّوع و تکّثلر در کارکلرد مسلاجد می توانلد از جملله زمینه هلای جلذب 
مشلارکت کننده باشلد. توجله و تأکیلد بلر وجلوه تبلیغلی از طریق نصلب پوسلتر و اکتفا 
کلردن بله این وجوه سلطحی و صلوری، نمی تواند راهگشلا باشلد. ممکن اسلت نهادهای 
مربلوط، بله دنبلال افزایش مشلارکت کننده در نمازجماعت باشلند؛ اما باید توجه داشلته 

باشلند چنیلن املری صرفلاً بلا افزایلش تبلیغلات محقق نخواهد شلد.
 مسلاجد بله عنلوان پایگاه هلای اصلی مذهبی در شلهرها، باید نیازهای معنلوی، فرهنگی 
یلا آموزشلی جوانلان را برطلرف کننلد یلا پاسلخگوی مشلکالت آن هلا در ایلن حوزه هلا 
باشلند؛ در غیلر ایلن صلورت مشلکالت و مشلغله های فزاینلده زندگلی شلهری، عرصله 
را بلرای حضلور فعلال در مسلاجد حتلی بلرای نمازجماعلت تنلگ خواهد کلرد. افزایش 
فعالیت هلای محللی و گسلترش روابلط چهره به چهلره، از جملله فعالیت هایلی اسلت 
کله بدنله فعلال مسلاجد، خصوصلاً ائمه جماعلات، باید ملورد توجه قلرار دهنلد. موعظه، 
تبلیلغ و نصلب تراکلت  در سلطح شلهر بلرای جلذب به مسلاجد کافی نیسلت. نیاز اسلت 
سیاسلت گذاران علالوه بلر نزدیکلی بله بدنله اجرایلی و عملیاتلی در مسلاجد و آشلنایی 
نزدیلک بلا فعالیت هلای آنلان، حوزه هلای سیاسلت گذاری را از شلعارزدگی ها و تبلیغات 
صلوری کله بلرای حفلظ حیلات سلازمانی در سلسلله مراتب اداری صلورت می پذیلرد، 
دور نگله دارنلد و در سیاسلت گذاری های خلود بله تنلوع کارکلرد مسلاجد بلرای افزایش 

کارایلی آن هلا ملتزم باشلند. 
تنلوع نیازهلای مخاطبلان بایلد لحلاظ شلود، املا نبایلد جلذب مشلارکت کننده بله هلر 
قیملت صلورت گیلرد. نمایلش هلر نلوع فیللم یلا ترویلج برخلی از فعالیت هلای مغایلر 
بلا فضلای معنلوی مسلاجد یلا دخاللت بی حدوحصلر پایگاه هلای بسلیج در عرصه هلای 
روزملره سیاسلی ممکلن اسلت مشلارکت کنندگانی را جللب کند، املا می توانلد به نقض 
غلرض نیلز بینجاملد. تنلوع کارکلردی، با حفلظ شلأن و اهداف ارزش شناسلانه مسلاجد 
می توانلد اهلداف اصلی را در جلذب حداکثری مشلارکت کنندگان محقق سلازد؛ ازاین رو 
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سلایر نیازهلای سیاسلی، اجتماعلی و اقتصلادی نیلز بایلد بلا رنلگ و بلوی فرهنگلی در 
مسلاجد تجّسلد و تعّیلن یابد.

 فعالیت هلای هسلته های فرهنگی، سیاسلی یلا اقتصادی در مسلاجد مانند پایگاه بسلیج 
یلا قرض الحسلنه ها یلا کانون هلا می تواننلد زمینله را بلرای حضلور جوانان فراهلم کنند. 
جوانلان در سلسلله مراتب هسلته های مذکور، با نقش های محول شلده آشلنایی می یابند 
و آملاده پذیلرش نقشلی در آینلده می شلوند. کلوران حوادث انقالبی شلاهدی بلر توانایی 
مسلاجد بلرای سلازماندهی و ظرفیت سلازی اجرایی در میلان نیروهای مذهبلی خصوصاً 
جوانلان اسلت. در کنلار توجله بله تنلوع کارکلردی مسلاجد، الزم اسلت تا بله خطری که 
هملواره چنیلن جمع هلا و یلا گروه هایلی را تهدیلد می کنلد، توجه شلود: خطر دورشلدن 
از اهلداف و غایلات اصللی. ممکن اسلت درگیری های سیاسلی یلا فعالیت هلای اقتصادی 
و فرهنگلی، افلراد درگیلر را از فضاهلای معنوی و اهداف تربیتی که مشلارکت در مسلاجد 

در اصلل بلرای آن ها صلورت می پذیلرد، دور کند.
 در سیاسلت گذاری ها، گروه هلای هلدف جلوان کله پرجمعیت تریلن گروه سلنی در هرم 
جمعیتلی کشلور هسلتند، از اهمیت باالیلی برخوردارند. ممکن اسلت افلرادی به صورت 
بالقلوه تمایللی بلرای آملدن بله مسلجد در شلرایط کنونلی نداشلته باشلند؛ در چنیلن 
ملواردی بایلد در فراینلد اجتماعلی شلدن، به صلورت تدریجی نیلاز به حضور در مسلجد 
را در درون شلخص برانگیخلت و کارکردهلای الزم بلرای حضور وی در مسلاجد را پررنگ 
نملود؛ بنابرایلن از جملله راهکارهلای مناسلب بلرای افزایش حضلور افلراد، » راهکارهای 
رشلدمدار«  اسلت. از جملله نیازهلای اصللی افراد کله در هلر دوره اقتضائلات خاص خود 
را دارد، نیازهای فرهنگی اسلت. هویت فردی و برداشلت شلخص از کیسلتی و چیسلتی 
خلود، متناسلب بلا همیلن نیلاز اسلت کله در هلر دوره، شلکل خلاص خلود را می یابلد. 
فراینلد هویت یابلی املری زمان بلر و تدریجی اسلت کله به صورت مسلتمر نیلاز به حضور 
در مسلاجد را درونلی می کنلد؛ بله عبلارت دیگر اجتماعی شلدن افلراد، در احسلاس نیاز 
آن هلا بله مسلجد و مشلارکت در فعالیت هلای آن اثرگلذار اسلت. هنگاملی کله فلردی از 
سلنین رشلد نوجوانلی و جوانلی نیازهلای فرهنگلی و هویتی خلود را در محافلل مذهبی 
)خصوصلاً مسلاجد( بلرآورده نسلازد، دیگلر چنیلن املری بلرای او درونلی نمی شلود. 
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»راهکارهلای رشلدمدار«  اشلاره بله سلالیق هلر گلروه در هر دوره سلنی و نیازهلای آن ها 

در بعلد فرهنگلی اسلت کله به تدریج به » ملکله ای«  درونلی و عادتی همیشلگی برای فرد 
می شلود.1 تبدیل 

د( راهکارها و رهیافت های آسیب شناسی عوامل سیاست گذار در مسجد

 همان طلور کله قبلاًل اشلاره شلد، مسلجد بلا عواملل سیاسلی نیز روبروسلت کله هر یک 
به نحلوی موجلب دفلع جوانلان یلا دیگلر مخاطبلان از مسلجد می شلوند. در ایلن بخلش 
به اختصلار ایلن عواملل را برمی شلماریم و بله راهکارهلا و رهیافت هلای پیشلنهادی در 

ایلن زمینله اشلاره می کنیلم:
پیشنهادهایی در زمینه آسیب شناسی عوامل سیاست گذار در مسجد

1. » ظهلور و بلروز افلکار مختللف سیاسلی در فضلای مسلجد کله موجلب چنددسلتگی 
و کلدورت بیلن مسللمانان می شلود، فضلای منسلجم و وحدت آفریلن مسلجد را نیلز 
دسلتخوش تغییلرات نامناسلب می نمایلد. چنیلن فضلای نامطلوبی، مسلجد را که کانون 
تفاهملات اجتماعلی اسلت، در نظلر جوانلان غیرقابل تحمل می سلازد. در ایلن میان باید 
نقلش روحانی مسلجد، به عنوان شلخص اوِل مسلجد، بیشلتر جللوه کنلد. وی می تواند با 
تشلکیل جلسلاتی صمیملی بلا اهلل مسلجد، به ویژه جوانلان مسلجد، و اجلازه اظهارنظر 
بله آنلان و احتلرام به سلالیق مختلف سیاسلِی آن هلا، مانع از ایجلاد تفرقه شلود و این امر 
مسلتلزم آن اسلت کله شلخص روحانلی مسلجد در رفتلار و گفتار خلود مراقبلت نماید تا 

خلود، عاملل تفرقله نگردد.
2. مسلجدی کله در آن تنهلا بله اقامله نملاز و روضه بسلنده شلده اسلت، نه تنهلا مطلوب 
مسلجد اسلالمی نیسلت، بلکه مطلوب جوان امروزی نیز نیسلت؛ بنابراین علالوه بر اینکه 
وجلود کانلون های فرهنگی و بسلیج در مسلجد ضروری اسلت، ایجاد تشلکل های سلالم 
سیاسلی در مسلاجد هلم جلای بررسلی دارد. البتله ایجلاد و اسلتمرار چنین تشلکیالتی 
دقلت و رعایلت ویلژه ای را می طلبلد کله نیازمنلد ذکاوت و مدیریلت روحانلی مسلجد 
اسلت. یکلی از نیازهلای طبیعی جوانلان حضلور در فعالیت های اجتماعی اسلت. روحانی 

1. برگرفته از: گزارش نهایی طرح سنجش میزان حضور در نماز جماعت و مساجد.
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مسلجد نیلز بلا درك این نیلاز می تواند آنان را در فعالیت های سیاسلی مسلجد مشلارکت 
دهلد. فعالیت هایلی چلون مدیریلت و برگلزاری بحث هلای آزاد سیاسلی و اجتماعلی و 

تشلکیل اتلاق مطبوعلات در مسلجد قابل اجرا هسلتند.
3. برخلی از احلزاب و افلکار سیاسلی کله باورهلای دینلی را در پیشلرفت جامعله معتبلر 
نمی داننلد، موجلب شلده اند تلا علده ای از جوانلان بله حضلور در مکان های دینلی مانند 
مسلاجد بی رغبلت شلده و در این گونله ملوارد روحانلی مسلجد می توانلد بلرای آشلنایی 
جوانلان بلا اندیشله های مختللف سیاسلی، کالس هلای » جریان شناسلی سیاسلی« را در 
مسلجد تشلکیل دهلد تلا تشلخیص حقیقت بله انتخاب خلوِد جوان باشلد. البتله برپایی 
ایلن جلسلات نیازمنلد دعلوت از صاحب نظلران سیاسلِی منصلف اسلت که اگلر روحانی 
مسلجد اهلل مطالعله و نقلد منصفانله باشلد و خلود، برگزارکننلده ایلن جلسلات باشلد، 

کارکلرد بهتلری خواهد داشلت.
4. تبلیغلات رسلانه ای دشلمنان اسلالم بلرای مسلموم کلردن افکار پلاك جوانلان، امری 
اسلت ثابت شلده و دور کلردن جوانان از نمادهای دینی مانند مسلجد یکلی از برنامه های 
رسلانه ای آنان اسلت. هوشلیاری روحانیون مسلاجد در این زمینه نیازمند ارتباطی قوی، 

صمیملی و پایدار با جوانان و روشلنگری های سیاسلی اسلت«.1

هـ( راهکارها و رهیافت های آسیب شناسی رقیبان مسجد2
 املروزه در ایلران سلازمان ها و نهادهلای متعلددی در زمینله دیلن و فرهنلگ فعالیلت 
می کننلد. ایلن مراکلز بلا توجله بله امکانلات و اعتبلارات و نیلروی انسلانی آموزش دیده، 
به سلادگی جلای مسلاجد را در بیلن ملردم گرفته انلد. ایلن سلازمان ها در عرض مسلجد 
فعالیلت می کننلد؛ بله همیلن دلیلل از لحلاظ کارکلردی بلا مسلاجد همپوشلانی دارند. 
فعالیت هلای ایلن مراکلز باعلث شلده اسلت، تعلدادی از مسلاجدی کله نمازگلزار ندارند 
و از وجلود املام جماعلت ثابلت و دائملی نیلز بی بهره انلد، بله حاللت نیمه فعلال و حتلی 

تعطیلل دربیاینلد.

1. حسین رجب خانی، » عوامل سیاسی- اجتماعی که موجب ترك مسجد می شوند« ، سایت مناره، تاریخ دریافت: 1394/6/29.
2. مطالب ارائه شلده در این قسلمت برگرفته از:مقاله حسلین اسلالم پور با عنوان: » آسلیب شناسلی وجود رقیب برای مسلجد«  منتشرشلده 

در وب سلایت مرکز رسلیدگی به امور مسلاجد 1393ش اسلت.
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رقبلای مسلجد بلدون هماهنگلی بلا یکدیگلر، به صلورت پراکنلده و جلدا از هلم، در املر 
نظلارت و مدیریلت و برنامه ریلزی املور مسلجد فعلال هسلتند. تشلابه فعالیت هلای این 
مراکلز و تداخلل برنامه هلای ناهماهنلگ آن ها، منجر بله دلزدگی مخاطبلان و پراکندگی 
آن هلا از مسلجد می شلود. علدم برنامه ریلزی منسلجم و هم راسلتا بیلن ایلن مراکلز و 
نهادهلا، باعلث بدبینلی ملردم خصوصلاً نوجوانلان و جوانلان کله از همه آسلیب پذیرترند 
می شلود؛ بنابرایلن الزم اسلت متولیان امور مسلاجد و طراحلان برنامه هلای فرهنگی، در 

ایلن زمینله چاره جویلی و راهکارهلای مقتضلی را ارائله کنند.

نمودار: 4-6. تعامل یا تقابل رقبای مساجد با هم« 

نمازخانه

مجتمع
فرهنگی

رسانه های
جمعی

مسجد
مجازی

مسجد

مهدیه
حسینیه،
زینبیه  و
فاطمیه

تکیه

فرهنگسرا

مساجد
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در ایـن بخـش آسـیب های وارده از ناحیـه رقبـای مسـجد برشـمرده می شـود و پس از 
آن راهکارهـا و رهیافت هـای پیشـنهادی در ایـن خصـوص ارائـه می گردد:

1. تّکیه از قدیمی ترین رقیبان مسجد
 تّکیله در ابتلدای دوللت عثمانی مطرح شلد و جایگاه عبادت و اقامت درویشلان و صوفیان 
و نیازمنلدان بلود. در دوران صفویله بلرای نخسلتین بلار تکیه هلا کارکلرد علزاداری برای 
املام حسلین  پیلدا کردنلد. در آن زملان به دلیل منلش حکومت صفلوی، در تکیه ها 
آییلن و عبلادات صوفیانله که شلامل مراسلم ذکلر و نیایلش و آداب صوفیگری بلود انجام 
می شلد و تکیله نقلش آرامگاه دراویلش و صوفیان و نقش خانقاهی داشلت. پلس از مدتی 
بله دلیلل عالقله و الفتلی کله صفویان بله اهل بیلت  داشلتند، کارکرد تکیه هلا تغییر 
یافلت و بله مکانلی برای سلوگواری اهلل بیت  خصوصلاً در ماه محرم تبدیل شلد. این 
فعالیت هلا در دوره زندیله شلدت گرفلت. در دوران ناصرالدین شلاه در تکایا شلبیه خوانی 
و تعزیه خوانلی رواج یافلت؛ وللی پلس از او تکیه هلا رو بله ویرانلی نهادنلد. در دوران قاجار 
برخلی از تکیه  هلا کارکلرد سیاسلی داشلتند، برخی جنبه شلاهی و دولتلی و برخی جنبه 

اعیانلی و اشلرافی و برخلی نیلز برای عامه مردم در شلهر و روسلتا فعلال بودند. 

راهکارهای پیشنهادی درباره تکایا
 تّکیله از خاسلتگاهی بله مراتلب ضعیف تلر از مسلجد برخلوردار اسلت و منزللت آن بلا 
مسلاجد بله عنلوان بیت اهلل قابل مقایسله نیسلت. عامل اصلی توسلعه تکایا بعلد از اعمال 
صوفی گلری، تعزیه خوانلی بوده اسلت. با تحلیل روند تاریخِی ایجاد و توسلعه و گسلترش 
تکایلا مشلّخص می شلود که در بنا شلدن بعضی از آن هلا، نّیات غیرمسلجدی دخیل بوده 
اسلت. یکلی از آسلیب های تکایلا ایلن اسلت کله ضملن کاهلش رونلق مسلاجد، برخلی 
فّعالّیت هلای غیرمسلجدی )بله خاطر تقلّدس کمتلر( در آن انجام می شلود. همچنان که 
برخلی احلکام فقهلی مسلجد و تخفیفاتی مانند حضور بانلوان معذور و حّتلی حضور افراد 
غیرمسللمان کله در نگهلداری تکایلا در نظلر گرفتله شلده اسلت، بلر این مطللب گواهی 

می  دهلد.
 وجلود جایلی بلرای نشسلتن ملردان تماشلاگر، غرفه هلای رختکلن بلرای تعزیه خوانلان، 
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اسلتفاده از اسلباب درویشلی مانند کشلکول، تسلبیح، منتشلا، پوسلت تخت، وصله ها برای 
تزئیلن تّکیه هلا بله تقلّدس کمتر تکیله در مقابل مسلجد در گذشلته و حال دالللت دارد. این 
موضلوع می توانلد دسلت آویزی، هرچنلد کم اهّمیت تلّقی شلود که برخی دشلمنان فرهنگ 
مسلجدی بله بیلان توجیهاتلی برای رفتلار خلود در تکایا اقلدام نماینلد؛ چراکه تکایلا از امور 
صوفی گلری برخاسلته و فقلط بلا انجلام تعزیه خوانلی در ایّام محلّرم و صفر به صلورت تکایای 
املروزی درآمده انلد. اسلتفاده از تکایلای قدیملی به عنلوان انبار و فّعلال بودن آن هلا فقط در 
ماه  هلای محلّرم و صفلر و داشلتن نگلرش قبیلله ای و محلّه ای به تکایلا و بسلیاری از امور قابل 

انجلام در آن هلا، املروز از عواملل آسلیب زایی هسلتند کله بایلد در مقابله با آن ها کوشلید.
 تکایلا بخشلی از فرهنلگ و نگرش هلای اجتماعلی محاّلت و روسلتاها و برخی شلهرها را 
تشلکیل می دهلد و حلذف آن هلا خود، آسلیب های متعلّدد دیگلری را ایجلاد می کند. در 
برخلی ملوارد شلاید اعتقلاد و تعّصب ملردم به خصوص در روسلتاها و محلاّلت کوچک به 
تکایلا بیشلتر باشلد و احتملال دارد وجود بنلای تّکیه در کنار بنای مسلجد خلود به رونق 

و اعتبلار مسلجد در نظر عملوم بیفزاید. 
  راه حلل کنونلی این اسلت کله نگرش هلای فرهنگی متضاّد با مسلجد در خصلوص تّکیه 
 کله در اذهلان ملردم وجلود دارد، با تبلیغات مسلجدی توّسلط امامان جماعلت و متولّیان 
مسلاجد و بلر اسلاس آموزه  هلای قرآنلی اصلالح شلود و بلر حسلب ملورد بلا نگرش هلای 
اسلالمی غنی سلازی گلردد؛ بله عبلارت دیگلر باید اصل  بلودن مسلجد و فرع بلودن تّکیه 
تبییلن شلود و تکایلا را در قاللب مدیریلت مسلجدی اداره نملود. تکایلا بایلد زیرمجموعه 
مسلاجد باشلند و تحت لوای آن ها و زیر نظر متولّیان مسلجد و برحسلب قوانین و تفّکرات 
مسلجدی اداره شلوند، نله در قالب یلک مدیریت خودمختلار. بامدیریت مسلجدی، تکایا 
می تواننلد محلّل برخلی از فّعالّیت هلای مسلجدی ماننلد مراسلم های زنانله، مجاللس 

جوانلان و نوجوانلان باشلند کله همزملان و هملراه با مسلجد برگزار می شلوند.

2. حسینّیه
بلرای اولیلن بلار بله دسلتور معزالدولله در عاشلورای سلال 353 قملری علزای عموملی 
  اعلالم شلد و ملردم انلدوه و ماتم خود را بلا نوحه خوانی در مراسلم عزای امام حسلین
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نشلان دادنلد. بلا روی کار آملدن دوللت صفویه، شلکلی از علزاداری مذهبلی در ارتباط با 
واقعله کربلال پدیلد آملد. از این زمان بله بعد تکیه هلا و حسلینیه ها و موقوفلات مربوط به 
علزاداری املام حسلین  در ایلران شلکل گرفت و گسلترش یافلت؛ اما حسلینیه ها در 

دروه قاجاریله تثبیت شلدند.
در دهه هلای اخیلر حسلینّیه های سرپوشلیده بلا عملکلردی مشلابه مسلجد در برخلی 
شلهرها و روسلتاها سلاخته شلده اند. املروزه برخلی از حسلینّیه ها مجموعله ای وسلیع 
و شلامل مسلجد، محلّل برپایلی اجتماعلات و سلخنرانی و محلّل فّعالّیت هلای مختللف 
فرهنگلی هسلتند؛ ماننلد حسلینیه ارشلاد تهلران. کارکلرد اختصاصلی حسلینّیه ها، 
برگلزاری مراسلم سلّنتی علزاداری و روضه خوانلی، به ویلژه بلرای املام حسلین  و 
یلاران ایشلان اسلت و کارکلرد عموملی آن هلا، برگلزاری آیین هلای مذهبلی و فرهنگی، 
تشلکیل صندوق هلای قرض الحسلنه، سلکونت گاه موّقلت زائلران در شلهرهای زیارتلی 

بلرای تقویلت روحّیله همدللی اسلت.

راهکارهای پیشنهادی در خصوص حسینیه ها
 حسلینّیه پلس از مسلجد پرکاربردتریلن ملکان مذهبلی در میلان شلیعیان و از رقبلای 
جلّدی و قدرتمنلد آن بله شلمار ملی رود و گاه فعالیلت آن موجلب خالی شلدن مسلاجد 
همجلوار می گلردد. بررسلی تاریلخ علزاداری حسلینی و تحلّوالت و تطبیقلات عملی آن 
در جامعله نشلان می دهلد کله هلر انلدازه ایلن مراسلم  در فضایلی سلالم برگزار شلود، به 
هملان مقلدار از افلراط و خشلنونت و لغزش هلای احتماللی در اجلرا فاصلله می گیلرد. 
ضلرورت اسلتقالل علزاداری املام حسلین  از عواملل پیرامونلی خود به نلدرت مورد 
تردید واقع شلده اسلت؛ به ویژه آنکه مراسلم عزاداری حسلینی، در درون خود از سلوپاپ  
اطمینان هایلی برخلوردار اسلت و آن قداسلت نهضت عاشلورا و ارزش های انقالبی اسلت 
کله مانلع هرگونله سوء اسلتفاده از آن می شلود؛ با این حال مراسلم عزاداری حسلینی نیز 
هماننلد هر رسلم و سلّنت ملّی ل  مذهبلی دیگر در معلرض تالش هایی برای سوءاسلتفاده 

و تخریلب از ناحیله سلودجویان و مغرضان قلرار دارد. 
 یکلی از دالیللی که به سلاخت حسلینّیه ها اقدام می شلود، این اسلت که در بنای مسلجد 
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مکانلی بلرای علزاداری زنان یلا جایی برای برپایی برخی مراسلم  زنانه سلاخته نمی شلود. 
نامتناسلب بودن حجلم جمعّیلت تحت پوشلش برخلی مسلاجد بلا فضلای آن هلا عاملل 
دیگلر ایجلاد حسلینّیه ها بلوده اسلت. برخی از مهندسلان و معماران در سلاخت مسلجد، 
جایلگاه ویلژه ای بلرای زنلان )بلا رعایلت ملوارد خلاّص زنانله( درنظرنمی گیرنلد. این امر 
موجلب می شلود کله پس از اتملام بنلای مسلاجد، متولّیان به سلاخت حسلینّیه در کنار 
مسلجد اقلدام نماینلد کله ایلن عملل مسلتلزم تحّملل هزینه هلای مجلّدد و مضاعف در 

عمران و توسلعه بنای مسلاجد اسلت. 
 همچنیلن بله دلیلل علدم فعالیلت )مناسلب( مسلجد و بسلته بودن درب آن در بعضلی 
سلاعت ها، برخلی فعالیت هلای خلاّص مسلجد، مانند کالس هلای اخالق، قلرآن و احکام 
در سلرای محلّه هلا و یلا حسلینّیه ها برگلزار می شلود کله ایلن املر بلا » مسلجد تلراز 
اسلالمی«  مغایلر اسلت. حسلینّیه ها به دلیل داشلتن فضای سرپوشلیده زیلاد و پرحجم، 
کانلون ارتبلاط و توّجهلات اجتماعلی در شلهرها و روسلتاها در ماه هلای محلّرم و صفلر 
هسلتند و در بسلیاری از ملوارد، همزملان بلا برنامه هلای مسلجد و عزاداری هلای آن هلا، 
حسلینّیه ها نیلز بله فّعالّیلت می پردازنلد و بدین ترتیلب بلا مسلاجد رقابلت می کننلد. 
بلرای حلّل ایلن مشلکل باید مسلاجد بر حسلب اصلول مهندسلی و معماری و بر اسلاس 
چشلم اندازی از جمعّیلت شلرکت کنندگان و جمعّیلت تحت پوشلش سلاخته شلوند. در 
ایلن خصلوص، رعایلت ظرفّیت مسلجد بر حسلب سلاکنان محلّله یا بخش تحت پوشلش 
مسلجد الزامی اسلت و متولّیان امر باید رشلد نسلبی جمعّیت در سلال های آتی را مّدنظر 
داشلته باشلند؛ زیلرا ناکافی بلودن ظرفّیت مسلاجد بلرای جمعّیت علزاداران حسلینی از 
مهم تریلن دالیلل برپایی حسلینیه ها و عزاخانه های موّقت اسلت؛ بنابراین بایسلته اسلت 
که با سلاخت مسلاجد مناسلب، مسلاجد را بله حسلینّیه و عزاخانله واقعی در ایّلام محّرم 
و صفلر و فاطمّیله تبدیلل کنیلم، نه اینکه عزاخانه موّقتی یا حسلینّیه بسلازیم و مسلاجد 

را از رونلق بیندازیلم و رقیبلی بلرای مسلاجد ایجلاد نماییم. 

3. مهدّیه
 اسلتقبال گسلترده مردم از جلسلات سلخنرانی مرحوم حاج شلیخ احمد کافی و مراسلم 
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دعلای کمیلل و ندبله، باعث شلد که ایشلان سلاخت َمهدیّله تهران پیشلنهاد کنلد. آقای 
کافلی بلا کملک بازاریلان خوشلنام تهلران و دیگلر قشلرهای ملردم در سلال 1348در 
خیابلان ولی عصلر تهلران َمهدیّله ای بنا کرد که سلاختمان اّولیله آن پانزده هلزار نفر را در 
خلود جلای می داد. مردم تهران و برخی شهرسلتان ها مشلتاقانه در جلسلات ایلن َمهدیّه 
شلرکت می کردنلد. مهدیله تهلران علالوه بلر این منشلأ خدمات و خیلرات ارزنلده ای بود 

کله بسلیاری از آن هلا هم اکنلون نیز ادامله دارد.

راهکارهای پیشنهادی در خصوص مهدیّه ها
 قدملت َمهدیّله از قدملت حسلینّیه و تّکیله کمتلر اسلت. ایلن مکان هلا بلرای تکریلم و 
تعظیلم مقلام حضلرت مهلدی   تأسلیس شلده و گسلترش یافته اند. فلسلفه وجودی 
َمهدیّه هلا در ابتلدا انجلام املور و قرائلت دعاهلای منتسلب بله حضلرت ولی عصلر   و 
انتظلار فلرج آن حضلرت بوده اسلت؛ با این حلال امروز برخلی فّعالّیت های مسلجدی نیز 
در َمهدیّه هلا انجلام می شلود. امتیلاز مهم َمهدیّه ها داشلتن فضای بزرگ و مسلّقف اسلت 
کله برگلزاری خطابه هایلی بلا شلنوندگان زیلاد و برپایی مجاللس و محافلل پرجمعّیت را 
امکان پذیلر می سلازد؛ وللی توجله بیلش از حلّد بله بناهلای َمهدیّله، صلرف هزینه  هلای 
مهدیّه هلا از محلّل مشلارکت خّیریلن و نیکلوکاران و تالش در اسلتقالل یافتلن َمهدیّه ها 
و انجلام فعالیت هلای مسلجدی در آن هلا موجلب کاهش منزلت مسلاجد در انظلار عموم 
می شلود و مسلاجد را از رونلق می انلدازد؛ از سلوی دیگلر انجلام املور خلاّص و مقطعلی 
ماننلد برگلزاری دعلای ندبله و کمیلل و جشلن های نیمه شلعبان و نپرداختلن بله املور 
عبلادی و اعتقلادی مسلتمر در َمهدیّه هلا، اهمیلت آن هلا را در برابلر مسلاجد کاهلش 
می دهلد. ایجلاد بانک هلای اّطالعاتلی مسلتقل بلرای َمهدیّه  های سراسلر کشلور و ایجاد 
یلک مرکلز رسلیدگی بله املور َمهدیّه ها بلا عنلوان » شلبکه مهدی یلاران« ، یلک فّعالّیت 
شبیه سلازی شلده و ملوازی  کاری بلا مرکلز رسلیدگی بله امور مسلاجد کشلور اسلت که 

جامعّیلت عملکلرد و مدیریلت ایلن مرکلز را مخلدوش می  کند.
 َمهدیّه هلا بایلد تحلت نظارت مرکز رسلیدگی به امور مسلاجد کشلور و به عنلوان مرکزی 
تحلت نظلارت و مدیریلت متولّیان و مسلئوالن مسلاجد بله ادامله فعالیت بپردازنلد. باید 
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بلا انجلام املور فرهنگلی و تبلیغلی، نگرش های خّیریلن َمهدیّه سلاز را به اهّمیت سلاخت 
مسلاجد روشلن یلا اصلالح نملود. در حقیقلت بلرای رفلع هرگونله آسلیب های احتمالی 
َمهدیّله بلرای مسلاجد، باید مسلجد جمکلران را الگوی کاربردی سلایر َمهدیّه هلا قرار داد 
تلا مسلاجد، محوریّلت مسلجدی بودن برنامه هلای خلود را رعایلت نماینلد. بهتر اسلت با 
انجلام املور معنلوی در راسلتای فرهنگ انتظلار، مسلاجد را َمهدیّه کنیم و با بزرگداشلت 
ایلن فرهنلگ کله متمایزتریلن بخلش فرهنگ شلیعه با سلایر مذاهب اسلت، مسلاجد را 

رونلق دهیم.

4. فاطمّیه و زینبّیه
زنلان مؤملن بلا الهام گیری از شلیرزن کربال وتأّسلی به ایشلان بلا همکاری برخلی مردان 
مؤملن اقلدام بله تأسلیس بناهایلی با نلام گرانقدر حضلرت زینلب  کرده انلد. آن ها در 
ایلن عملل خلود، ایجاد اسلتقالل مفلرط در مجاللس خلاّص زنانله را مّدنظر داشلته اند و 
می کوشلند بلا ایلن کار خلود بلا زینب کبلری  در مصائب بلزرگ آن بانلوی گرامی هم 

صدا  شلوند. 
 زینبّیه هلا و فاطمّیه هلا و برخی مکان های دیگر با اسلم هایی مشلابه )حسلنّیه، عباسلّیه( 
بلا هلدف تأّسلی از بلزرگان دیلن تأسلیس می شلوند کله خلود نوعلی هملکاری در املور 
خیریّله اسلت. برخلی از زینبّیه هلا و فاطمّیه هلا و... به طلور منسلجم فّعالّیلت می کننلد؛ 
به گونله ای کله حّتلی مّداحلان و سلخنرانان و اماملان جماعلت راتب ایلن بناهلا از بانوان 
روحانلی و تحصیل کلرده در حوزه هلای علمیله هسلتند. آن هلا در مناسلبت های محلّرم 
و صفلر و ایّلام فاطمیله بیشلتر بله برگزاری مراسلم متعّدد در سلوگواری شلهدای کربال و 

سلایر معصوملان  اقلدام می کننلد. 
بلا بررسلی بیشلتر وضعّیلت فعللی ایلن مکان هلا و گفتگو بلا برخی بانیلان و متولّیلان این 
آن هلا مشلّخص می شلود که فلسلفه وجلودی این بناهلا معذوریّت شلرعی برخلی بانوان 
بلرای شلرکت در مراسلم های مذهبی برپاشلده در مسلاجد، هملکاری نکلردن مدیران یا 
متولّیلان مسلاجد بلرای مراسلم های خاّص و مسلتقل زنانله، ناتوانی زنان بلرای حضور در 
مسلجد بله دلیلل فاصله زیلاد خانه با مسلجد، توّجله و اعتقاد بله برخلی خواب دیدن ها و 



433  فصل چهارم:راهکارها و رهیافت های  آسیب شناسی مسجد

رؤیاهلای برخلی عارفلان و زنلان مؤملن، نبود مکان مناسلب بانوان در مسلاجد یلا ناکافی 
بلودن امکانلات و تجهیلزات فضلای بخش زنانه در مسلاجِد ساخته شلده بوده اسلت.

 وجلود مکان هایلی ماننلد زینبیله و فاطمیه  موجب دور شلدن بانوان از مسلاجد می شلود 
و سلبب می شلود آن ها کمتر در مراسلم و مجالس مسلاجد شلرکت  کنند. تعّصب خاص 
و ترجیلح جنسلیتی کله متأّسلفانه بلا اعتقادات هم عجین شلده، موجب شلده اسلت که 
مجاللس زینبّیه هلا و فاطمّیه هلا پُرازدحام تلر از محافلل مسلاجد باشلد؛ به گونله ای که در 
بیشلتر ملوارد بانلوان بله دلیلل ظرفّیت محلدود ایلن مکان هلا، از مّدت ها قبل از مراسلم 
در آن حضلور می یابنلد و بله انتظلار شلروع مراسلم می نشلینند. هرچنلد بیشلتر بانلوان 
بله دلیلل معذوریّلت بله حضلور در ایلن مکان ها ترغیلب می شلوند، ناآگاهلی در توجه به 
مسلاجد موجلب می شلود کله در شلرایط علادی و رفلع معذوریت های شلرعی بلاز هم به 
مسلاجد توّجهی نداشلته باشلند و مسلجد خالی از حضور زنان باشلد؛ این در حالی اسلت 

کله در آموزه  هلای اسلالمی به حضور بانوان در مسلاجد سلفارش شلده اسلت.
راهکارهای پیشنهادی در خصوص فاطمیه ها و زینبیه ها

 آموزه هلای اسلالمی بله زنلان اجازه داده اسلت کله با حفظ حریلم و عّفلت و پاکدامنی در 
اجتملاع حضلور یابنلد و بلرای رشلد و ترّقلی خلود و جامعله گام بردارند. حضلور زنان در 
مسلاجد بلرای انجلام فرایض دینلی مصداق تعظیم و بزرگداشلت و رونق مسلاجد اسلت؛ 
وللی شلرط حضلور آن هلا رعایلت عّفلت، حجاب و شلئون اسلالمی اسلت. در مسلتندات 
متعلّدد قرآنلی یلا روایلی، شلواهدی دال بلر حضلور زنلان در مسلاجد و شلرکت  آنلان در 
سلخنرانی یلا مجاللس وعظ پیامبلر  یا انعقاد جلسلات اختصاصی توّسلط آن حضرت 

بلرای زنان وجلود دارد. 
 بلرای رفلع آسلیب هایی کله از ناحیله فعالیلت فاطمیه هلا و زینبیه هلا بله وجلد می آیلد، 
ابتلدا بایلد مسلئله حضلور بانلوان در مسلاجد و سلایر محافلل مذهبی بله هملراه آقایان، 
توّسلط مبلّغلان ملرد و مبلّغلان زن در مجاللس تشکیل شلده در مسلاجد یلا زینّیه هلا 
تبییلن شلود. بایلد به مسلئله حضور بانلواِن معذور از نظر شلرعی در مسلجد بیش ازپیش 
توّجله گلردد و در طراحلی سلاختمان مسلاجد و معملاری و مهندسلی آن هلا، از بانلوان 
صاحب نظلر کملک گرفتله شلود. عضویّلت تعلدادی از بانلوان صاحب نظر و اندیشلمند و 
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عالقه منلد بله املور اجرایلی و مدیریتلی در مجموعله هیئت امنلای مسلاجد بلرای کمک 
بله تصمیم گیلری در ایلن زمینه هلا الزاملی بله نظلر می رسلد. 

 یکلی از راه حل هلای رفلع مشلکل فضلای کافلی بلرای حضلور بانلوان در مسلاجد و 
توسلعه مسلاجد فعللی، ایجلاد همبسلتگی اجرایلی و تعاملالت بین سلازمانی در میلان 
سلازمان هایی ماننلد اوقلاف و املور خیریّله، راه و مسلکن و شهرسلازی، میلراث فرهنگی 
و وزارت فرهنلگ و ارشلاد اسلالمی اسلت تلا بر اسلاس اهداف سلازمانی آن هلا، تخصیص 
بودجه و تمهیدات الزم برای مرّمت و توسلعه و گسلترش مسلاجد به سلهولت و با سلرعت 
بیشلتری امکان پذیلر گلردد. نکتله مهم این اسلت که بی توّجهلی به تسلهیل حضور زنان 
در مسلاجد موجلب می شلود که متولّیلان زینبّیه هلا و فاطمّیه ها، برنامه ریزی منسلجم تر 
و گسلترده تری بلرای ایلن مکان هلا انجلام دهنلد و به رقابت آشلکار بلا مسلاجد بپردازند.

5. عزاخانه موّقت یا خیمه های سوگواری
 همله افلراد جامعله و همه عاشلقان سلرور و سلاالر شلهیدان و یلاران آن حضلرت، بر این 
نکتله اتّفاق نظلر دارنلد کله در همله مراحلل علزاداری آن حضلرت و علزاداری در سلایر 
مناسلبت ها، بایلد منزللت، شلأن و جایلگاه ایلن بلزرگان و واقعه عاشلورا توّسلط متولّیان 

املر و همله علزاداران رعایت شلود. 
 عزاخانله  و ماتم خانله یلا بیت االحلزان خانله ای اسلت کله در آن علزا برپلا می کننلد؛ بله 
عبلارت دیگلر جایلی که در آن مراسلم عزا برپا دارند، ماتم سلرا یا مصیبت سلرا یلا عزاخانه 
محسلوب می شلود. موضلوع عزاخانه هلای موّقلت به طلور معملول در ایّلام محلّرم و صفر 
مطلرح می شلود. ایلن مکان ها کله مخصلوص هیئت های دارای تشلکیالت و گسلتردگی 
خلاص هسلتند، در کوچه هلای خللوت یا در محّوطله میادین پُرتلرّدد با اسلتفاده از چادر 
و داربسلت هایی ویلژه و یلا سلایر ابلزار اسلکلتِی آماده احلداث می شلوند و در ایّلام محّرم 
و صفلر علزاداری شلهدای کربلال در داخلل آن هلا انجلام می پذیلرد. در قدیم در ایلران، به 
دسلتور معزالدولله دیلملی، در ایلام عاشلورا خیمه هلای سلوگواری را بلرای علزاداری در 

خیابان هلا برپلا می کردنلد و ملردم در آن هلا به سلوگواری مشلغول می شلدند.



435  فصل چهارم:راهکارها و رهیافت های  آسیب شناسی مسجد

راهکارهای پیشنهادی در خصوص خیمه های سوگواری و عزاخانه های موقت

 در روزهلای پایانلی ملاه ذی الحّجله برخلی از مسلئوالن اجرایلی و خدماتلی هیئت هلا، 
مقّدملات برپایلی عزاخانه هلای موّقتی را در سلطح شلهر آملاده می کنند. بسلیاری از این 
عزاخانه هلا بلا فاصلله کملی از مسلاجد برپلا می شلوند. برخلی از ایلن عزاخانه هلا بسلیار 
مهم و فراگیر هسلتند و بسلیاری از مسلئوالن کشلوری و لشلگری و شلهری نیز در مراسم  
آن هلا شلرکت می کننلد و در میلان علزاداران حضلور می یابنلد. بسلیار روشلن اسلت که 
برگلزاری مراسلم علزاداری در خیمه هایی که شلکلی نمادیلن دارد و انجام دسلته روی ها 
در میدان هلا و خیابان هلا، نشلان دهنده همصلدا شلدن و بله نمایلش گذاشلتن مقلام 
تشلّیع و قلدرت ایملان آن اسلت و در راسلتای وحلدت و یکپارچگلی، حفلظ فرهنگ هلا 
و سلّنت های مربلوط بله سلبک علزاداری و ایجلاد پیونلد عاطفلی و قلبلی بلا اهل بیلت 
 ، به خصلوص املام حسلین  و یارانشلان بسلیار مطللوب اسلت. بلا وجلود ایلن 
ممکلن اسلت ایلن مراکز دچار آسلیب هایی شلوند کله به برخلی از آن ها اشلاره می کنیم: 
حرمت شلکنی احتماللی توّسلط برخلی فرصت طلبلان بله دلیلل فقلدان قداسلت مکان، 
بی توجهلی مّداحلان و نوحه خوانلان بله اشلعار و مضامیلن و مفاهیلم نوحه هلا، کاهلش 

اعتبلار مسلاجد و خاللی شلدن آن هلا از عزاداران حسلینی.
علزاداری سلنتی منبرهایلی پلر از آیلات قلرآن و حدیلث می خواهلد و مداحی هایلی را 
طللب می کنلد کله از اشلعار شلاعران بزرگی چون محتشلم کاشلانی بهره داشلته باشلد؛ 
وللی متاسلفانه املروزه این گونله عزاداری هلا کلم پیلدا می شلود، و در غربلت و انلزوا قرار 
دارد. بلرای جلوگیلری از پراکندگی هلای غیلرالزِم محافلل علزاداری، ماننلد چادرهلای 
متعلدد وللی پراکنلده ای کله در خیابان هلا و کوچه هلا دیلده می شلوند، می تلوان آن ها را 
در مسلاجد محلل گلردآورد که ایلن کار می توانلد یکی از اقداملات مؤثّر بلرای ممانعت از 
هرزرفتلن امکانلات و نیروهلا و جلوگیلری از پدید آملدن انحرافات، خرافلات و آلودگی ها 
در محافلل و مجاللس عزاداری باشلد. متأّسلفانه پدیده پراکندگی غیرضلروری چادرهای 
علزاداری، در سلال های اخیلر در حلال رشلد اسلت و یکی از عوامل سلطحی شلدن و دور 
شلدن عزاداری هلا از مسلیر صحیح نیلز همین پدیده اسلت. خودداری مراکلز حمایتی از 
دادن امکانلات بله ایلن چادرهلا و هدایلت مشلفقانه آن ها به ادغلام شلدن در مراکز اصلی 
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محلّه هلا، از یلک سلو موجلب رونلق بیشلتر مسلاجد می شلود و از سلوی دیگر بله حذف 
یکلی از عواملل انحلراف در عزاداری هلا می انجاملد.

 یکلی از دسلتگاه های صاحب نقلش در برپایلی مراسلم و محافلل مذهبلی و فرهنگلی 
وزارت فرهنلگ و ارشلاد اسلالمی اسلت. همان گونله کله ایلن وزارتخانه در صلدور مجّوز 
برگلزاری جشلنواره ها، کنگره هلا و مراسلم فرهنگلی و ادبلی فعالیت دارد، بهتر اسلت که 
بله املور مربلوط بله مجاللس و محافلی که خارج از مسلاجد و در فضای غیررسلمی شلهر 
و در کلوی و بلرزن برپلا می شلود، نیلز ورود کنلد تلا احتملال فّعالّیلت برخلی گروه هلای 

سوءاسلتفاده گر کاهلش یابلد.
بلا توجه به اینکه سلازمان تبلیغات اسلالمی مسلئولیت سلازماندهی هیئت هلای مذهبی 
را بلر عهلده دارد، بایلد بلا تأکید بر محوریّلت مسلاجد، فعالیت اصلی هیئت هلای مذهبی 
را در مسلاجد متمرکلز کنلد و بلا هلدف جلوگیلری از رقابلت برخلی از ایلن هیئت هلا و 
عزاخانه هلای موقلت بلا مسلجد و فعالیلت نادرسلت آن هلا که بله کاهش رونق مسلاجد و 
خاللی شلدن آن ها از علزاداران منجلر می شلود، حسلب آیین نامه های سلازمانی برخورد 

و ارشلاد های الزم را صلورت دهلد.

 6. عـزاداری، روضه خوانـی و برگـزاری سـفره های چنـدروزه در ایـام محّرم، صفـر و فاطمّیه در 
ل ز منا

 در آموزه هلای اسلالمی بله برگزاری مجالس عزاداری در سلوگ معصومان  سلفارش 
ْحَراِء...  شلده اسلت. املام باقر  در ایلن مورد فرمودنلد: » إَِذا َکاَن َذلَِک الَْیْوُم بََرَز إِلَلی الصَّ
ثُلمَّ لینلُدب الُْحَسلْیَن  َو یَْبِکیلِه َو یَْأُملُر َملْن فِلی َداِرِه بِالُْبلَکاِء َعلَْیلِه َو یُِقیلُم فِلی َداِرِه 
ُمِصیَبَتلُه بِإِْظَهلاِر الَْجلَزِع َعلَْیلِه َو یََتاَلَقْوَن بِالُْبلَکاِء بَْعُضُهْم بَْعضلاً فِی الُْبُیوِت َو لُْیَعلزِّ بَْعُضُهْم 
بَْعضلاً بُِمَصلاِب الُْحَسلْیِن «  )شایسلته اسلت کله شلیعه ملا( در روز عاشلورا به سلوی 
صحلرا بلرود و سلپس بلر حسلین  ندبله و علزاداری و گریله کنلد و به اهلل خانه خود 
دسلتور دهلد کله بلر  او )امام حسلین  ( بگرینلد و در خانله اش با اظهار گریله و ناله بر 
حسلین  مراسلم علزاداری برپلا کنلد و یکدیگر را بلا گریه و تعزیت و تسللیت گویی در 
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سلوگ امام حسلین  در خانه هایشلان مالقلات کنند.1
راهکارهای پیشنهادی در خصوص عزاداری، روضه خوانی و سفره های چندروزه 

 برگلزاری سلفره های علزاداری چنلدروزه در محّرم، صفلر و ایّام فاطمّیله در برخی منازل 
به منظلور ادای نلذر مرسلوم اسلت. معملوالً در ایلن مراسلم  یلک فلرد حقیقلی یلا یلک 
شلخصّیت حقوقلی بانلی و برنامه ریلز اسلت و همله املور مربلوط را بلر عهلده می گیلرد. 
بیشلتر اوقلات این مراسلم ها همزمان بلا برنامه هلای  عزاداری محلّرم، صفر، ایّلام فاطمّیه 
یلا شلب های قلدر و سلایر شلب های ملاه رمضاِن مسلاجد برگلزار می شلود که ایلن امر به 
کاهلش رونلق مسلاجد می انجاملد. مبلّغان یلا خطیبان مراسلم  روضه خوانی، بایلد قبل از 
هلر سلخن و بیلان، ابتلدا به اهّمیت مسلجد و جایگاه معنلوی و منزلت اعتقلادی و عرفانی 
آن بپردازنلد تلا بانیلان این گونله مراسلم جلسلات بعلدی خود را در مسلاجد برپلا کنند. 

 در برخلی ملوارد دلیلل اسلتفاده از منلازل بله جلای مسلجد بلرای این گونله مجاللس، 
فقلدان فضلای کافلی یلا امکانلات و عدم تمایلل متولّیلان مسلاجد بله برگلزاری این گونه 
محافلل در مسلجد اسلت. برخلی از ایلن مجاللس در قالب محفل خلاّص زنانله و با حضور 
خواهلران روحانلی به عنلوان روضه خلوان و واعلظ برگزار می شلود؛ زیرا بعضی از مسلاجد 
فاقلد قسلمت مخصلوص بانلوان هسلتند و ایلن مسلئله بله انگیلزه ای بلرای رقابلت بلا 
مسلاجد تبدیلل می شلود. متولّیلان و معملاران مسلاجد و مسجدسلازان بایلد بلا رعایلت 
عداللت و عدم تبعیض جنسلّیتی، مسلاجد را طوری بسلازند که همه گروه  هلای جمعّیتی 
و جنسلّیتی بتواننلد بله راحتلی در برنامه هلای مسلجد شلرکت کنند و مجاللس مذهبی 
و اعتقلادی را برپلا نماینلد. بله نظر می رسلد بلرای ایلن کار، تخریلب مسلاجد ناکارآمد و 
دارای عملکلرد ضعیلف )بلا رعایلت احکام مسلاجد و اسلتعالم فقهلی از علملای دینی در 

صلورت نیلاز(، بلرای توسلعه فیزیکلی و رفلع کمبود امکانلات، ضروری باشلد.

7. مساجِد مصداق مسجِد ضرار
 مقولله کمبلود مسلاجد در برخلی از شلهرها ماننلد تهلران بسلیار جلّدی اسلت. تعداد و 
پراکندگلی مسلاجد بایلد با پراکندگی جمعّیت سلرانه در هر محدوده جمعّیتی متناسلب 

1. جعفربن محمد  قولویه قمی، کامل الزیارات، ج1، ص579؛ حسین نوری طبرسی، مستدرك الوسائل، ج10، ص316.
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باشلد. زیلاد بلودن تعلداد مسلاجد نسلبت بله ظرفّیلت جمعّیلت تحت پوشلش یکلی از 
عوامللی اسلت کله رونلق مسلاجد را کاهش می دهلد. گاهی اوقلات در ابتلدا و انتهای یک 
خیابلان کوچلک دو مسلجد احلداث می شلود و افراد سلاکن در کوچه های ُمشلرف به این 
خیابلان، در تصمیم گیلری بلرای حضلور در این مسلاجد مرّدد می شلوند. گاه در بررسلی 
برخلی روسلتاها و شلهرها و محاّلت، مسلاجدی مشلاهده می شلود که با نّیتلی غیردینی 
بنلا  شلده اند؛ بله تعبیلر دیگلر در برخی از واحدهلای کوچلِک جمعّیتی، مانند روسلتاها و 
محلاّلت و دهکده هلا، بله دلیلل وجود مسلائل فرهنگلی و اجتماعی خاّص بیلن گروه  های 
جمعّیتلی و وجلود نگرش هلای قبیلله ای، تعلّدد مسلاجد بیشلتر به چشلم می خلورد که 
خاسلتگاه سلاخته شلدن بسلیاری از آن هلا، درگیری هلا یلا اختالفلات موجود بیلن افراد 

بلوده اسلت؛ چنین مسلاجدی مصادیق مسلجد ضرار هسلتند.
 سلازمان اوقلاف و املور خیریّه باید با همراهی سلایر سلازمان های اثرگلذار، هنگام صدور 
مجلوز بلرای احداث مسلاجد، درباره فرهنلگ محّل ملورد تقاضا و افلراد متقاضی تحقیق 
کنلد و بکوشلد بله کملک مبلّغلان محلّی مسلتقر، به انگیلزه معنوی یلا غیرمعنلوی افراد 
متقاضلی پلی ببلرد و بلر حسلب مقلررات و آیین نامه های سلازمانی خود، مانع از سلاخت 
احتماللی مسلاجد مصلداق مسلجد ضرار گلردد. همچنیلن این سلازمان بایلد در صورت 
نیلاز بله یلاری سلازمان تبلیغلات اسلالمی، بلرای توسلعه فرهنگلی و اجتماعلی محاّلت 
و روسلتاهای دورافتلاده و کوچلک تلالش کنلد. البّتله املروز بلا رشلد فرهنگلی و اشلاعه 
آموزه  هلای فرهنلگ اسلالمی ایلن تفّکلرات و این گونه مسلاجد کمتر مشلاهده می شلود. 
بلر اسلاس احلکام فقهلی مسلتخَرج از آیلات شلریف قلرآن، سلاختن مسلجد در نزدیک 
مسلجدی دیگلر بلرای ایجلاد تفرقه، احداث دو مسلجد جاملع در درون یک شلهر، امامت 

دو املام در یلک مسلجد و انعقلاد دو جماعلت همزملان در یک مسلجد جایز نیسلت.
راهکارهای پیشنهادی در خصوص مساجد مصداق مسجد ضرار

 تعلّدد مسلاجد و مسلافت غیرمنطقلی و انلدك بیلن مسلاجد مشلکالت متعلّددی را بله 
وجلود ملی آورد. رقابلت ناسلالم مسلاجد با یکدیگر و سلاختن مسلاجد بر اسلاس چشلم  
و همچشلمی، نگرش هلای تعّصبلی و قبیلله ای و بلدون نّیلت دینلی، آفتلی بلزرگ بلرای 
مسلاجد محسلوب می شلود. ایلن موضلوع مدیریلت و سلازمان دهی آن هلا را نیز دشلوار 
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می سلازد. مسلائلی ماننلد رقابت شلدید و ناصحیح، توّسلل بله راه های مختللف در جذب 
افلراد، خاللی شلدن بعضلی از آن مسلاجد از نمازگلزار، ایجلاد تفرقله بین افلراد و کاهش 
وحلدت  اهاللی محلل و تغییلر نّیلات خاللص بله نّیلات شلخصی یلا گروهلی یلا قبیله ای، 
آسلیب ها و کشلمکش هایی اسلت کله تعلدد زیلاد و نابجای مسلاجد بله وجود ملی آورد.
 بعضلی از ایلن مسلاجد ممکلن اسلت مصادیق مسلجد ضلرار باشلند که چنیلن مواردی 
بایلد بلا تحقیقات فرهنگی و اجتماعی محلّی شناسلایی شلوند تا بررسلی موضلوع، انگیزه 
بانیلان از سلاخت آن هلا مشلّخص گردد؛ سلپس مسلئله به طلور دقیق بلا اسلتفاده از نظر 
فقیهلان اندیشلمند و بلر اسلاس احلکام ثانویّه و دسلتورات حکومتلی ملورد مطالعه قرار 
گیلرد تلا در نهایلت اقداملی شایسلته شلأن مسلاجد انجلام پذیلرد. روشلن اسلت که در 
صلورت وجلود مسلجِد مصداق مسلجد ضلرار، مسلئوالن محلّلی و مؤمنان راسلتین باید 
بلر حسلب دسلتورات قرآنلی و سلّنت نبلوی عملل کننلد و تکلیف خلود را تملام و کمال 

انجلام دهند.
گاه نیلز ضرورتلی وجود دو مسلجد را در نزدیکلی هم ایجاب می کنلد. در چینین مواردی 
بایلد راهلکار دیگلری پیش گرفته شلود. در برخی موارد الزم اسلت که دو یا چند مسلجد 
رقیلب در کنلار هلم بله فّعالّیلت بپردازنلد. نکته مهم این اسلت کله حدأقلل فّعالّیت های 
مسلجدی بایلد به طلور مسلتمر در همه مسلاجد انجام شلود و هیچ مسلجدی به مسلجد 
غیرفّعلال تبدیلل نشلود. با درنظرداشلتن این نکتله مهم، برخلی از راهکارهلای مدیریت 
بهینله مسلاجِد نزدیک به هلم و رونلق دادن بیشلتر به مسلاجد رقیب به شلرح زیر اسلت:

1. تقسیم جمعّیتی همسایگان این گونه مساجد به کمک مسئوالن محلّی؛ �
2. تقسیم مجالس و محافل مذهبی و دینی بین دو مسجد بر اساس نوع مراسم ؛ �
3. تقسلیم بندی دو مسلجد بلر اسلاس وظایف تخّصصی نسلبی با مدیریلت فرهنگی  �

توانمنلد توّسلط متولّیان و کارشناسلان مذهبی و فّعلاالن فرهنگی؛
4. تضعیلف یلا حلذف احتماللی سلایر رقیبلان غیرمسلجدی نزدیک به آن مسلاجد؛  �

منظلور رقیبانلی اسلت کله قداسلت و معنویّلت کمتلری نسلبت بله مسلجد دارنلد؛ 
بلرای نمونله حلذف یلک خانله فرهنگ روسلتایی یا یلک عزاخانله موّقلت نزدیک به 
مسلاجد. بلا مطالعلات میدانلی، ضملن مدیریلت آسلیب های فرهنگلی و اجتماعی و 
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بررسلی تبعلات املور، می تلوان بلا تلالش و هملکاری فرهنگلی شلخصّیت  های نافذ 
ایلن رقیبلان را حلذف کرد.

8. رقابت نادرست درون مسجدی
 همله رقیبلان مسلجد وجلود خارجلی ندارنلد تلا رقابلت آن هلا بلا مسلجد بلرای کاهش 
رونق مسلاجد آشلکارا مشلهود باشلد. برخی از رقیبان مسلجد نامحسلوس یا نامشهودند؛ 
بله  ایلن  معنلا کله گاه عناصر داخلی مسلجد به شلکل یلک رقیب نامحسلوس بلرای خود 
مسلجد عملل می کننلد. البّتله تا زمانلی که عملکلرد عناصر مسلجد مطلوب باشلد، خود 
مسلجد، رقیلب دیگلر نهادهلای مقابلِل خلودش محسلوب می شلود و رونق خوبلی دارد؛ 
وللی در صلورت بلروز مسلائل خلاص و وجلود ضعف یلا نقلص در عملکرد ایلن عناصر، هر 
مسلجد ممکلن اسلت بله رقیبی بلرای خلودش تبدیلل شلود و این مسلئله باعلث  گردد 

افلراد از مسلجد و برنامه هلای مسلجدی بیزار  شلوند. 
راهکارهای پیشنهادی در خصوص عوامل مدیریتی مسجد

 عواملل و عناصلر متعلّددی در بهبلود یلا کاهلش رونلق هلر مسلجد نقلش دارنلد؛ برخی 
از ایلن عواملل عبارت انلد از: زرق وبلرق بی ملورد مسلجد، بِلروز نبلودن مسلاجد از جهات 
مختللف، شلیوه مدیریت مسلاجد توّسلط عواملل آن )امام جماعلت، متولّیان، مسلئوالن 

اجرایلی(، تعلّدد مدیلران و نبلود تمرکلز در مدیریلت و نبود بودجله کافی.
 مدیریلت مسلجد زیرمجموعله مدیریلت فرهنگلی و تربیتلی اسلت و بلا توّجه بله اهداف 
مدیریلت فرهنگلی و تربیتلی می تلوان نتیجله گرفلت کله اصلول و قواعلد مدیریلت در 
عرصه هلای فرهنگلی، تربیتلی و نیلز اجتماعی و سیاسلی از پیچیدگی و گسلتردگی های 
بسلیاری برخلوردار اسلت. مدیریلت مسلجد )که هدف غایی آن رسلاندن بشلر بله کمال 
مطللوب دنیلوی و اخلروی اسلت(، عبارت اسلت از: » اداره یک سلازمان معنلوی از طریق 
هماهنگ سلازی منابلع انسلانی، ماللی و ملادی در جهت تحّقلق اهداف الهلی و معنوی« ؛ 
بنابرایلن محورهلای مدیریلت مسلاجد عبارت اند از: مشلّخص کردن وظایلف و اختیارات 
مدیلر مسلجد، تعریلف موقعّیت و جایلگاه اجتماعی مسلجِد مورد مدیریلت، تعیین هدف 
یلا اهلداف مسلجدی، برنامه ریلزی فّعالّیت هلای مسلجدی، ایجلاد انگیلزه در مجریلان و 
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شلرکت کنندگان در مسلاجد، سلازمان دهی و اجلرای برنامه هلا و فّعالّیت های مسلجدی، 
کنتلرل و نظلارت بلر برنامه هلا و بررسلی اشلتباهات و اجرای اصالحلات الزم.

 راه حلل همله آسلیب های مربوط به مسلجد کله در برابلر رونق آن مطرح اسلت، مدیریت 
بهینله و مطللوب مسلاجد اسلت. مرکز رسلیدگی بله امور مسلاجد و برخی سلازمان های 
اثرگلذار بایلد نظلارت دقیق تلری بلر عملکلرد مسلاجد و مسلئوالن آن ها داشلته باشلند. 
البتله بحلث در ملورد نحلوه مدیریلت اثربخلش مسلجد و تبییلن جزئیلات آن، مباحلث 

متعلّددی را شلامل می شلود کله ذکلر آن در ایلن مقلال نمی گنجلد.

9. فرهنگ سرا )خانه فرهنگ( 
 فرهنگ سلرا فضایلی بلا امکانلات آموزشلی اسلت کله بلرای ترویلج فرهنگ و گسلترش 
ادبیلات و هنلر و یلا اجلرای برنامه هلای فرهنگی ایجلاد می شلود؛ بنابراین فرهنگ سلرا و 
خانله فرهنلگ بله یک معناسلت. فرهنگ سلرا مکانی بلرای انجلام فّعالّیت هلای فرهنگی 
مراجعه کننلدگان اسلت کله به طلور معملول دارای کتابخانه، سلینما، تماشلاخانه، موزه، 
میدان هلای ورزشلی و بخش هایلی دیگلر اسلت. به طلور خالصله می تلوان گفلت کله 
فرهنگ سلرا بله مجموعله ای فرهنگلی و هنلری اطالق می شلود که توّسلط شلهرداری ها 
بلرای ارائله خدملات فرهنگلی بله شلهروندان سلاخته می شلود. فرهنگ سلرا دارای 
کارکردهایلی ماننلد برگلزاری جشلنواره ها، برگزاری کارگاه هلای مختلف اعلّم از هنری، 
فرهنگلی و اجتماعلی، نمایشلگاه های عرضله محصلوالت هنلری، فرهنگلی و اجتماعلی 

. ست ا
مجتملع فرهنگلی مکانلی مشلابه فرهنگ سراسلت، بلا ایلن تفلاوت کله مجموعله ای 
چندکارکلردی متشلکل از مراکلز تفریحلی، تجلاری، ورزشلی و آموزشلی اسلت. املروز 
مجتمع هلای فرهنگلی و فرهنگ سلراها را یکلی دیگلر از مراکلزی می دانند که با مسلجد 

ملوازی کاری می کنلد.
راهکارهای پیشنهادی در خصوص فرهنگ سراها

 فرهنگ سلرا املروز مهم تریلن نهلاد ملوازی مسلجد در حلوزه فرهنلگ اسلت و در 
آسیب شناسلی وضعّیلت کنونلی مسلاجد ایلران باید بله آن توّجله ویژه ای صلورت گیرد. 
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فرهنگ سلراها بر پایه شلیوه فّعالّیت به یکی از محورهای سله گانه شلخصّیت )کیسلتی(، 
محتلوا )درونمایله( و نهلاد می پردازنلد. فرهنگ سلراهای شلخصّیت محور عبارت انلد از: 
فرهنگ سلراهای کودك، نوجوان، جوان، دانشلجو، دختران و سلالمند. فرهنگ سلراهای 
محتوامحلور عبارت انلد از: فرهنگ سلراهای اندیشله، قلرآن، والء، انقالب، پایلداری، هنر، 
قانلون، تیره هلا )اقلوام(، ورزش، دانش هلا، تندرسلتی، طبیعلت و فّنلاوری اّطالعلات. 

فرهنگ سلراهای نهادمحلور عبارت انلد از: خانلواده، مدرسله و شلهر.
 فرهنگ سلراها در رشلته هایی ماننلد قرائت، تجویلد، روان خوانی، ترجمه و تفسلیر قرآن، 
تفسلیر نهج البالغله، تحلیلل تاریخ اسلالم، کالس هلای اعتقادی   - مذهبلی، گفتمان های 
نویسلندگی،  آملوزش  کتلاب، کالس هلای  نقلد  اخالقلی،  مفاهیلم  احلکام،  دینلی، 
مقاله نویسلی، خالصه نویسلی داسلتان و ویراسلتاری فّعالّیلت می کننلد. ایلن در حاللی 
اسلت کله انجلام ایلن آموزش هلا بایلد در مسلاجد خاللی و بی رونلق کنونلی انجام شلود. 
َّملا نُِصَبلِت الَْمسلاِجُد لِلُْقلْرآِن« 1: مسلجدها را بلرای قلرآن  رسلول اهلل   فرمودنلد: » اِن
خوانلدن سلاخته اند. ایشلان در جلای دیگلری می فرماینلد: » َو َمْن اًَحلبَّ الُْقلْرآَن َفلُْیِحبَّ 
الَْمسلاِجَد«  کسلی کله دوسلت دار قلرآن اسلت، مسلاجد را نیلز دوسلت دارد« 2؛ بنابراین 
قلرآن کالم خلدا و مسلجد خانه خداسلت و هلر دو نوِر خدا هسلتند و بین قرآن و مسلجد 

پیونلدی غیبلی وجلود دارد.
 بلرای مقابلله بلا آسلیب هایی که ممکلن از ملوازی کاری فرهنگ سلراها با مسلاجد پیش 
بیایلد، یلک راه حلل این اسلت که در شلرایط کنونلی فرهنگلی و اجتماعی، فرهنگ سلرا 
در کنلار مسلاجد سلاخته شلود تلا نوجلوان و جوانی کله در فرهنگ سلرا حضلور می یابد، 
در کنلار آن بله مسلجد هم سلوق داده شلود. در همین راسلتا فّعالّیت ها و رشلته هایی که 
فرهنگ سلراها در قاللب آن هلا بله ارائله خدملات اقلدام می کننلد، نبایلد بلا فّعالّیت های 
دایلر در مسلاجد تداخلل داشلته باشلد؛ بلکه بهتر اسلت رشلته هایی مانند آملوزش قرآن 

و تفسلیر در مسلجد برگلزار گردد. 
 از سلوی دیگلر وزارت فرهنلگ و ارشلاد اسلالمی و شلهرداری ها بایلد نظلارت بیشلتر و 

 1. محمدبن الحسن حّر عاملی،وسائل الشیعه، ج3، ص493.
2. حسین نوری طبرسی، مستدرك الوسائل، ج3، ص355.
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دقیق تلری بلر عملکلرد فرهنگ سلراها داشلته باشلند تلا انحرافلات احتماللی عملکردی 
آن هلا از اساسلنامه مصلّوب و فّعالّیت هلای خلالِف اصلِل اشلاعه فرهنگ اسلالمی، اصالح 
و برطلرف گلردد. نکتله دیگلر اینکله فّعالّیت هلا و برنامه هلای فرهنگ سلراها در سلاعات 
اقامله نمازجماعلت و سلاعات برگلزاری مجالس و محافلل مذهبی )ماننلد عزاداری ها( در 
مسلاجد تعطیلل گلردد و ارجحّیلِت پرداختلن بله فّعالّیت هلای خاّص مسلجدی آشلکارا 

رعایلت گردد. 
  برخی از دشلمنان اسلالم و قرآن با سلرمایه گذاری های بلندمّدت و منسلجم درصدد آن 
هسلتند تلا از پتانسلیل اجتماعلی و تجّملع و تلرّدد نوجوانلان و جوانان در فرهنگ سلراها 
سوءاسلتفاده کننلد. آنلان از هلر فرصتلی بلرای اهلداف شلوم خلود و تضعیلف فرهنگ و 
آییلن نلاب اسلالمی بهلره می گیرنلد؛ بنابرایلن فّعلاالن نشلر فرهنلگ اسلالمی و مبلّغان 
دینلی بایلد بلا همکاری نهادهای کشلوری برای نظارت بر فرهنگ سلراها تالش بیشلتری 
کننلد؛ چراکله نشلر فرهنگ های غیراسلالمی و غیرایرانلی به تدریج اهّمیت مسلجد را در 

ذهلن نوجوانلان و جوانلان تضعیلف و رونق مسلاجد را کلم می کند. 

10. رسانه های جمعی
رسلانه های جمعلی یلا هملان رسلانه های گروهلی وسلیله هایی هسلتند کله اخبلار و 
اّطالعلات را بله ملردم می رسلانند. رادیلو، تلویزیلون، روزنامله، مجلّله، شلبکه های 
اینترنتلی، کتلاب، عکلس، فیلم، نوار صوتلی و تصویری، ماهلواره و امثال آنهلا نمونه هایی 

از رسلانه های جمعلی هسلتند.
راهکارهای پیشنهادی در خصوص رسانه های جمعی

 املروز رشلد شلگفت آور فناوری هلا و رسلانه های اّطالعاتلی و ارتباطلی ملدرن و اقبلال 
گسلترده اقشلار گوناگلون جامعه بله آن ها، افزون بلر ایجاد فرصت های خلاص و بی بدیل، 
تهدیدهلا و چالش هلای مهّملی را نیلز فراروی جواملع گوناگون نهاده اسلت. جوامع دینی 
در ایلن زمینله بلا چالش هلای بیشلتری مواجه هسلتند. فضلای کالن حاکم بلر بعضی از 
مهم تریلِن ایلن رسلانه ها، یعنی ماهلواره و اینترنت، فضایلی متکّثر، سلکوالر و اباحه گرانه 
اسلت؛ از ایلن رو چگونگلی تعاملل و یا رقابت این رسلانه ها با نهاد مسلجد یکلی از مباحث 
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مهلم در زمینله آسیب شناسلی مسلجد اسلت. مباحث این بخلش در دو بُعد قابل بررسلی 
اسلت: اّول محتلوا، یعنلی بررسلی رابطله محتلوای رسلانه بلا مسلجد؛ دّوم زملان، یعنلی 

بررسلی تداخلل زمانلی اسلتفاده از رسلانه با زمان حضلور و فّعالّیت  در مسلجد.
راه حلل ایلن اسلت که رسلانه ها، به ویلژه صداوسلیما، در فرهنگ سلازی در مورد مسلجد 
بیشلتر تلالش کننلد و در برنامله و فیلم هلا و سلریال ها، به طور عملی بر قداسلت مسلجد 
در برابلر سلایر مکان هلا تأکیلد نماید. برنامه های جلّذاب و پرمخاطب بایلد در زمان اذان و 
هنلگام فّعالّیلت مسلاجد، بله تعویق بیفتد تا همه مخاطبان به سلمت مسلاجد و شلرکت 
در برنامه  هلای مسلجدی ترغیلب شلوند؛ همچنیلن زملان پخلش برنامه  های زنلده مانند 
فوتبلال نبایلد با اوقات شلرعی و برنامه  های مسلجدی تداخل داشلته باشلند. بهتر اسلت 
کله در تهّیله فیللم و سلریال ها، شلخصّیت های مسلجدی و افلراد متدیّلن و  پرورش یافته 
مسلجد حضلور یابنلد و در صحنه هلای فیلم  هلا، بله انجلام فرایلض دینلی اسلالم، به ویژه 
نمازجماعلت، توّجله بیشلتری شلود؛ به گونه ای که برای مخاطب غیرمسللمان، مسللمان 
بلودن بازیگلران، فیلم سلازان و دیگلر عواملل تهیه فیلم مشلّخص شلود. باید از سلاخت یا 
تولیلد هرگونله فیللم و برنامله و سلریالی کله موجلب تضعیف شلخصّیت افراد مسلجدی 
و پرورش یافتله مسلجد و کاهلش رونلق مسلاجد می شلود، خلودداری شلود و بلرای 
تولیدکننلدگان این گونله فیلم هلا، برنامه هلا و سلریال ها، حلّق اسلتفاده از حمایت هلای 

معنلوی، ملاّدی و مدیریتی حذف شلود.

11. مسجِد مجازی
 مسلجد مجلازی عبلارت اسلت از وجلود همله سلازوکارهای )ارکان( یک مسلجد واقعی 
در یلک فضلای مجلازی ماننلد اینترنت. مسلجد مجازی هملگام با پیشلرفت های فّناوری 
جدیلد مطلرح شلده و بله یلاری تبلیلغ اسلالم در دنیلای مجلازی اینترنلت آمده اسلت و 
راهلی بلرای مقابلله با جنگ نرم دشلمنان اسلالم اسلت. هر چند بله فرموده رهبلر معّظم 
انقلالب  تحلّول، راز مانلدگاری و تعالی بشلر اسلت و کناره گیلری از تحّول موجلب از بین 
رفتلن و یلا منلزوی شلدن خواهلد شلد،1 مسلاجد مجلازی نوعلی رقیلب بلرای مسلاجد 

1. سخنان رهبر معّظم انقالب اسالمی در دّومین روز از سفر به استان سمنان در جمع دانشگاهیان، قابل دسترس در:
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واقعی محسلوب می شلوند.1 
راهکارهای پیشنهادی در خصوص مساجد مجازی

 گسلترش مسلاجد مجلازی موجلب دوری ملردم از مسلاجد واقعلی می شلود. رسلانه ها 
اعلّم از تلویزیلون، رادیلو و اینترنلت خلود به نحلوی رقیلب مسلاجدند. بلردن مسلاجد به 
فضلای وب )web(، در کاهلش اسلتقبال از مسلاجد و تضعیلف رونلق آن هلا مؤثّر اسلت؛ 
زیلرا بعضلی از نیازهایلی که مسلاجد پاسلخگوی آن ها بودنلد، به آسلانی در اینترنت قابل 

است. دسترسلی 
 تقلّدس مسلجد بله دلیلل سلاختمان فیزیکلی آن اسلت. وجلود احکاملی کله در ملورد 
سلاختمان مسلجد در فقله اسلالمی مطلرح اسلت، بیانگر آن اسلت کله خوِد سلاختمان 
مسلجد جایگاهلی خلاص دارد. مسلجد مجلازی بله دلیلل فقلدان ایلن مزیّلت نمی تواند 
مطلوب باشلد. آنچه به مسلجد قداسلت بخشلیده اسلت، انتسلاب آن به خداسلت. قرآن 
در ایلن ملورد می فرمایلد: » فلی  بُُیلوٍت أَِذَن اهلُل أَْن تُْرَفَع َو یُْذَکَر فیَها اْسلُمُه یَُسلبُِّح لَُه فیها 
بِالُْغلُدوِّ َو اآْلصلال«  در خانه هایلی کله خدا رخصلت داده که قدر و منزللت  آن ها رفعت یابد 
و ناملش در آن هلا یلاد شلود. در آن خانه هلا هر بامداد و شلامگاه او را نیایلش می کنند .2 بر 

اسلاس ایلن آیله علّلت رفعت ایلن خانه هلا هملان » یُْذَکَر فِیَها اْسلُمُه«  اسلت.3 
تعلّدد مسلاجد مجلازی در فضای وب و اسلتفاده از آن هلا موجب تقدس زدایی از مسلاجد 
واقعلی، اعتیلاد بیشلتر جوانلان و جوانلان بله اینترنلت، محرومّیلت از ثلواب حضلور در 
فضلای فیزیکلی مسلاجد و در نهایلت کاهلش رونق مسلاجد می شلود. در شلرایط کنونی 
بایلد به گونله ای عملل کلرد که ایلن » رقیلب«  رسلانه ای مسلجد » رفیق«  مسلجد گردد؛ 
بله عبلارت دیگلر بهتلر اسلت مدیلران فضاهلای فرهنگلی  -  سلایبری تلالش نماینلد که 
مسلاجد مجلازی در راسلتای کارکردهلای رسلانه ای مسلاجد واقعلی فّعالّیلت کننلد و 
هملگام بلا فّعالّیت هلا و مناسلبت های دینلی، فضلای مسلاجد مجلازی تغییلر یابلد و بلا 

 .www.leader.ir/langs/fa 
1. بلرای مطالعله بیشلتر رك: یحیلی جهانگیلری سلهروردی، مسلجد مجلازی، رهیافت هلا و راهکارهلا در تبییلن جایلگاه مسلاجد در فضلای 

مجلازی، انتشلارات ثقلیلن، 1 تیلر 1388، قابلل دسلترس در:

www.masjed.ir/fa/digitallibrary/25 
2. نور: 36.

3. سیدمحّمدباقر موسوی همدانی، ترجمه تفسیرالمیزان، ج15، ص175.
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مسلاجد فیزیکلی همسلو باشلند. مسلئوالن فرهنگلی کشلور اسلالمی بایلد بکوشلند تا 
رسلانه های ملدرن، رقیلب و در علرِض مسلجد نباشلند، بلکله یلاور مسلجد و در طول آن 
قلرار بگیرنلد؛ زیلرا اگلر فعالیت آن هلا از کارکرد رسلانه ای مسلجد بکاهد، مصلداق » منع 

مسلاجد«  خواهلد بود. 

13. نمازخانه ها، امامزاده ها، برخی بقاع متبرکه
علالوه بلر مراکلز مذهبی ای کله در بخش های قبل با  عنوان رقیبان مسلجد مورد بررسلی 
قلرار دادیلم، بلا دقت نظر و ریزبینی بیشلتر می تلوان رقیبان دیگلری را نیز نام بلرد؛ مانند 
نمازخانه هلای واقلع در اداره  هلا و سلازمان ها و مراکلز تفریحلی، امامزاده هلا و برخی بقاع 
متبرکله. غاللب مباحثلی کله تحت عنلوان آسیب شناسلی فعالیت رقیبان مسلجد مطرح 
کردیلم و راهکارهایلی را کله بلرای مقابلله بلا آن آسلیب ها بله بحلث گذاشلتیم، در مورد 
نماز خانه هلا، امامزاده هلا و دیگلر بقلاع متبرکله نیلز قابلل طلرح و بحلث اسلت؛ بنابریلان 

بلرای رعایلت جانلب اختصلار از بحلث تفصیلی دربلاره آن ها خلودداری می کنیم.
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جمع بندی بحث آسیب های واردشده بر مسجد از ناحیه رقیبان آن
بلا نگاهلی کللی بله مباحلث مطرح شلده در بلاب رقیبلان مسلجد، می توانیلم به اختصلار 
آسلیب های مترتّلب بلر مسلجد از سلوی رقیبلان آن را بدین شلکل جمع بنلدی و خالصه 

: کنیم
1. کاهلش رونلق مسلاجد و تضعیلف کارکردهلای آن در همله ابعلاد و کاهش حضور  �

اقشلار مختللف مؤمنلان در همله گروه هلای سلّنی و جمعّیتلی و کاهلش منزللت 
همه جانبله و قداسلت مسلاجد در نظلر ملردم به خصلوص جوانلان؛

2. ایجلاد شلبهه های اعتقلادی و مذهبی به دلیل اسلتفاده نشلدن از متخّصصان دین  �
و املور فقهلی و منزوی شلدن برخی سلّنت های گرانقلدر مذهبی و بعضلی آیین های 

اعتقادی تأییدشلده اسالم؛
3. فراهلم شلدن فرصلت سوءاسلتفاده بلرای برخلی دشلمنان فرهنلگ اسلالمی و  �

قرآنلی در داخلل یلا خلارج کشلور؛
4. تحّملل هزینه هلای متعلّدد و غیراثربخلش بله دلیلل ایجلاد یا گسلترش مکان ها و  �

بناهلای دارای اهلداف موازی؛
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5. علدم بهره گیلری از اسلتادان، خطیبلان، عالملان دیلن و اندیشلمندان روحانلی به  �
دلیلل حلذف یلا کاهش یلا غیرفّعال شلدن مسلاجد؛

6. تضعیلف برخلی آموزه هلای دینلی خلاّص محیلط و فضلای مسلجدی و بی نصیب  �
مانلدن ملردم از اثرگلذاری معنلوی و عرفانی محیلط فیزیکی مسلجد و محرومّیت از 

ثلواب حضور بیشلتر در مسلاجد؛ 
7. فراهلم شلدن برخی موقعّیت هلای احتمالی بلرای دور ماندن کلودکان و نوجوانان  �

و جوانلان از تربیلت دینی و پرورش مسلجدی؛ 
8. کاهلش میلزان جمعّیلت مسلجدی بااخلالص بلرای تصّدی گری مسلئولّیت های  �

مدیریتلی و اجرایلی در آینلده بلرای سلاختن و آبلاد کردن ایران اسلالمی.
نتیجه گیری، ایده پردازی و پیشنهادات کاربردی در خصوص رقیبان مسجد

 مراکلز و نهادهلای رقیلب مسلجد نمی توانند از نظام هلای اجتماعی حذف گردنلد؛ زیرا با 
توّجله به توسلعه و گسلترش فرهنگی، برخلی از نیازهای فرهنگی، اجتماعلی و اقتصادی 
ملّت هلا از طریلق ایلن نهادهلا بلرآورده می شلود؛ بله عبلارت دیگلر توسلعه همه جانبله 
اجتماعلی و جمعّیتلی باعلث شلده اسلت ایلن نهادها کله رقیب مسلاجد هسلتند، ایجاد 
شلوند و توسلعه یابنلد؛ بنابرایلن نمی تلوان بلا یلک سلبک مدیریلت مکانیکلی و سلبک 
رهبلری غیرارگانیلک بله حلذف آن هلا اقلدام نملود. همان گونله کله مدیریلت مسلاجد 
بلر عهلده مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد کشلور اسلت، ایلن نهادها نیلز بایلد به طور 
مسلتقیم یلا غیرمسلتقیم، تعامللی یلا مشلاوره ای، زیر نظلر مرکز مزبلور فّعالّیلت نمایند. 

در ایلن راسلتا پیشلنهادهای زیلر ارائه می شلود: 
1. بسلیاری از ایلن مراکلز از  سلازمان های دولتلی مانند شلهرداری ها، سلازمان تبلیغات، 
وزارت فرهنلگ و ارشلاد مجلّوز فّعالّیلت  دریافلت می کننلد و دارای دسلتورالعمل های 
خلاص خلود هسلتند؛ با وجود این به دلیل تشلابه نسلبی عملکلرد این نهادها با مسلاجد، 
بهتلر اسلت برخلی از نلکات و مفلاد این دسلتورالعمل ها توّسلط مرکز رسلیدگی بله امور 

مسلاجد یلا زیلر نظلر آن تهّیله، تنظیم و تدوین شلود.
2. یلک گلروه بازرسلان فرهنگلی از نخبلگان امور مدیریت و مهندسلی فرهنگی تشلکیل 
شلود و نمایندگانی از سلازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، فرهنگ و ارشلاد اسلالمی، اوقاف 
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و املور خیریله و شلهرداری ها در آن عضویلت داشلته باشلند. ایلن گلروه وظیفه بررسلی 
و نظلارت بلر نحلوه عملکلرد مبلّغلان، روحانیلان، متولّیلان و خادملان مسلاجد و کارکرد 
مسلئوالن فرهنگ سلراها، خانه هلای فرهنلگ و هنلر و فضاهلای مجلازی فرهنگلی را بلر 

عهده داشلته باشلد.
3. بلا مدیریت سلازمان رسلیدگی به امور مسلاجد، تعاملل و تفاهم سلازمانی یکپارچه ای 
بیلن سلازمان های مسلئول و دسلت اندرکار ماننلد سلازمان تبلیغلات، دفتلر تبلیغلات، 
فرهنلگ و ارشلاد اسلالمی، اوقلاف و املور خیریله و شلهرداری ها بلا موضلوع مدیریلت 
نهادهلا و مراکلز فرهنگلی رقیلب مسلجد شلکل بگیلرد تلا به صلورت ضمنلی و همپایله 
بلر عملکلرد ایلن مراکلز فرهنگلی نظلارت شلود و بلا بازدید هلای دوره ای سله ماهه یلا 
شلش ماهه یلا مناسلبتی، اقداملات الزم جهت کشلف موارد خلاص مربوط بله آن ها و رفع 

اشلکاالت موجلود در عملکردشلان انجلام شلود.
4. تلالش شلود کاسلتی ها، نقص هلا و ضعف هلای فعللی مسلاجد برطلرف شلود؛ بله 
عبلارت دیگلر بایلد نقص هلا و اشلکاالتی مانند مشلکالت مربوط بله مکان حضلور بانوان، 
کم توجهلی بله برگلزاری مجاللس خلاّص زنانه یا سلایر گروه هلای جمعّیتلی، کمبود فضا 
و امکانلات الزم بلرای گروه هلای سلنی مختللف، مشلکالت و مسلائل وقفلی و ضعف های 

مدیریتلی مسلاجد بله بهترین شلکل رفع شلود.
5. مکا ن هلای فاقلد شلأن مذهبلی و اعتقلادی تعطیلل شلوند یلا فّعالّیت  هلای تخّصصلی 

مذهبلی انجلام ندهنلد و ایلن امور به مسلاجد سلپرده شلود.
6. عملوم ملردم کله متقاضلی دریافلت خدملات از مراکلز رقیب مسلجد هسلتند، از نظر 
نگرشلی توجیله و بلا فرهنگ سلازی، تصلّورات ذهنلی آنلان اصلالح شلود؛ به گونله ای که 

محوریّلت و برتلری مسلجد بلر سلایر مراکلز رقیلب به خوبلی آشلکار گردد.
7. برنامه ریلزان املور فرهنگلی و اجتماعلی تلالش کننلد به گونله ای برنامه ریلزی کننلد 
کله آغلاز و پایلان همله فّعالّیت هلای سراسلری مردملی و ملّلی )ماننلد راهپیمایی هلا( از 
مسلجد شلروع و به مسلجد ختم شلود تا محوریّت مسلجد در همله امور زندگلی نهادینه 

گردد.
8. در شلهرهای فاقد مسلجدجامع، مسلجدجامع مناسلب بنا شلود و فّعالّیت های مذهبی 
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و نمازهلای خلاّص یا املور دارای جنبه همبسلتگی و وحدت عمومی، بلا مدیریت و تعامل 
متولّیان مسلاجد غیرجامع، در مسلاجد جامع برگزار شلود. 

9. همله مراکلز بایلد اولویّلت را به مسلجد بدهند و مسلجد سلرآمد و فوق همله رقیبانش 
باشلد و مراکلز و نهادهلای دیگلر مؤیّلد مسلجد و فّعالّیت هلای مسلجدی باشلند، نله در 

مقابلل یلا خالف مسلیر آن.
10. تعاملل و همفکلری و نشسلت های دو یلا چندجانبله مرکز رسلیدگی به امور مسلاجد 
بلا مراکلز یلا سلایر نهادهلای مرتبط بلا مسلاجد باید دقیق تلر و کامل تلر انجام شلود. این 
نشسلت ها بایلد بلا بسلته شلدن تفاهم نامه هلای کاربلردی در راسلتای رونلق و توسلعه 

مسلاجد هملراه باشلد و محوریّلت و جامعّیلت مسلاجد حفظ و تقویّلت گردد.
11. مهندسلان و معملاران مسلاجد و شهرسلازی باید بلا توّجه به سرشلماری ها و تخمین 
جمعّیلت و عنایلت بله رونلد و نلرخ رشلد آن به سلاخت مسلاجد در محلّه ها، شلهرك ها و 
شلهرها اقلدام نمایند. نباید مسلاجدی سلاخته شلود که پلس از اندك زمانلی، گنجایش 
مسللمانان و مؤمنلان نمازگزار را نداشلته باشلند و نمازگلزاران ناگزیر به مراکلز یا محافل 

رقیب مسلاجد سلوق داده شوند.
12. بایلد بله موضلوع معذوریت های شلرعی بانلوان از حضور در مسلاجد توّجه بیشلتری 
مبلذول گلردد. با انتخلاب بانلوان توانمند برای عضویلت در هیئت امنای مسلاجد، نظرها 
و مشلاوره های الزم در املور زنلان از آن هلا اخلذ و در اجلرای تصمیملات لحلاظ شلود. بلا 
مهندسلی دقیلق می تلوان به گونله ای مسلاجد را معملاری و احلداث نملود کله فضاهایی 
بلرای بانلوان معلذور در نظلر گرفتله شلود. ایلن فضاهلای شبه مسلجدی بایلد به گونه ای 
سلاخته شلود کله ضملن اتّصلال یلا ارتبلاط بله بنلای اصلی مسلاجد، بلا رعایت قداسلت 
مسلجد و رعایلت احلکام شلرعی، اسلتفاده بانلوان معلذور از برخلی برنامه هلای مذهبی، 
فرهنگلی و سلخنرانی ها به سلهولت امکان پذیلر باشلد. ایلن مسلئله موجلب می شلود که 
بانلوان بله بهانله ایّلام معذوریّلت، به سلوی مراکز رقیلب مسلاجد متمایل نشلوند و تا حّد 

املکان در برخلی فّعالّیت هلای مذهبلی و فرهنگلی مسلاجد شلرکت نمایند.
13. نظارتلی تعامللی و مشلاوره ای بلر مراکلز رقیلب مسلجد به منظلور رفلع اشلکاالت و 

ضعف هلا و بهینه سلازی عملکلرد آن هلا اِعملال شلود.
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14. مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد نظارت هلای دوره ای سله ماهه یلا شلش ماهه یلا 
مناسلبتی بلر عملکلرد مسلاجد داشلته باشلد و ضملن تأکیلد بلر مردمی  بلودن مدیریت 
مسلاجد، سلازوکارهای الزم بلرای حسابرسلی بله صورت هلای ماللی مسلاجد را طراحی 
و اجلرا کنلد. ایلن مرکلز بلا ایلن نظارت هلای دوره ای خلود، بلا کملک اماملان جماعلت، 
توانمندی هلای هیئلت امنلا و خادملان مسلاجد را احلراز و صالحّیلت اخالقلی آن هلا را 
تأییلد نمایلد و یلا در صلورت احلراز تخلّلف یلا ارتلکاب جرِم آن هلا، بلا تعاملل و ارتباط با 

مراجلع قضایلی بلا آنلان برخلورد کند.
 

نمودار: 4-7. شناسایی عوامل بروز آسیب های مسجد در یک نگاه کلی
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مواردی که الزم است در ساماندهی مساجد کشور مد نظر قرار گیرد:
 تشلکیل یلک شلورای عاللی به منظلور سلازماندهی تماملی نهادهلا و سلازمان های  �

متوللی در املر مسلجد؛
انتصلاب یلک نفلر به عنلوان نماینلده ولی فقیله برای ریاسلت شلورای عالی یادشلده  �

در بنلد قبل؛
معرفلی یلک نماینلده از طرف هر یلک از نهادها و سلازمان های متولی در سلطح وزرا  �

و یلا رؤسلای سلازمان ها و نهادهلا یلا نماینلده تام االختیلار آن هلا به عنلوان اعضلای 
تصمیم گیرنلده شلورا؛

انتخلاب نمایندگانلی از دسلتگاه های اجرایلی و نهادهلای مرتبلط با امر مسلجد برای  �
تشلکیل سلتاد و کمیته های اجرایی شلورا؛

تخصیص کل بودجه سلاالنه رسلیدگی به امور مسلاجد کشلور به این شلورا و تقسلیم  �
و اختصلاص بودجله هلر مرکلز بلر حسلب نلوع وظایلف محولله توسلط سلتاد، برای 

بهینه تلر کلردن هزینه هلا در املور مسلاجد؛
اتخلاذ سلازوکاری مناسلب بلرای بهره منلدی از نظر هلای شلخصیت های حقیقلی  �

)محققان، پژوهشلگران، نویسلندگان و اسلتادان( و شلخصیت های حقوقی در جهت 
بهتلر اداره نملودن امور مسلجد؛

برنامه ریلزی بلرای مدیریلت مشلارکتی  در اداره مسلجد بلا هملکاری تشلکل های  �
دینلی و مردملی فعلال و سلازمان های مرد م نهلاد کله در حلوزه مسلجد فعالیلت دارنلد؛

ایجلاد اندیشلکده مسلجد بلرای ارائله برنامه هلای راهبلردی و کالن بلرای اداره بهتر  �
؛ جد مسا

تشکیل اتاق فکر مسجد با حضور نخبگان و متخصصان حوزه مسجد؛ �
انجام مستمر کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه های مختلف مسجد؛ �
برنامه ریلزی کاربلردی و فراهم  سلازی بسلتری فعلال در جهلت ارائله راهلکاری  �

اثربخلش در جهلت ترویلج فرهنلگ مسلجد در بیلن تملام سلطوح و الیه هلای جامعله؛
اتخلاذ برنامله ای هدفمنلد جهلت تفکیلک و یلا ادغلام وظایلف دسلتگاه ها، نهادهلا و  �

سلازمان های دخیلل در امر مسلجد با هدف جلوگیلری از پراکندگلی در فعالیت های 
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اجرایلی آن هلا کله در نهایلت موجلب هدررفلت سلرمایه انسلانی، ماللی و برنامله ای 
مسلاجد خواهد شلد؛

برنامه ریزی برای تعاملی دوسویه با دیگر مساجد جهان اسالم؛  �
تأمین منابع مالی مساجد از طریق مشارکت های مردمی با پشتوانه دولت؛ �
تأسیس دانشکده مخصوص تعلیم و تربیت امام جماعت، مدیر فرهنگی و خادم؛ �

درنظرگرفتن اهداف مشخص زیر برای شورای عالی مساجد کشور:

الف( سیاست گذاری راهبردی؛ �
ب( ایجاد شبکه منسجم اطالع رسانی؛ �
پ( انجام نظارت و بازرسی؛ �
ت( ایجاد هماهنگی بین سازمان های فعال در حوزه مساجد کشور؛  �
ث( حمایت و پشتیبانی از سازمان های فعال در حوزه مساجد کشور؛ �
ج( انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی با موضوع مسجد. �

وجلود چنیلن شلورایی از هلرز رفتلن منابلع ماللی، نیلروی انسلانی، وقلت و انلرژی در 
جهلت سلاماندهی اوضلاع مسلاجد غیرفعلال و راکلد کشلور جلوگیلری می کنلد و کمک 
می کنلد بلا سیاسلت گذاری صحیلح و برنامه ریزی مناسلب بتلوان در جهلت بهینه کردن 
اوضلاع مسلاجد گام برداشلت تلا مسلاجد بتوانند نقش و جایلگاه واقعی خلود را در جامعه 

بند.  بازیا
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تأکید بر سازمان مسجد(« ، دوفصلنامه اسالم و علوم اجتماعی، سال 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1389ش.
امیری نژاد، فاطمه، » بررسی راه های تثبیت ارزش های دینی و ملی در میان نوجوانان و جوانان« ، روزنامه  «

کیهان، ش18667، 1385ش.
امینی، ابراهیم، اسالم و تعلیم و تربیت )2(، انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسالمی ایران، تهران، 1372ش. «
انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، تصحیح آیت اهلل شیخ احمد پایانی، دارالحکمه، قم، 1413ق. «
انصاری، محمداسماعیل،نقش و کارکردهای مسجد، دبیرخانه همایش مسجد نقطه وصل، معاونت فرهنگی  «

سازمان تبلیغات اسالمی، 1377ش.
اینگلهارت، رونالد؛ تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، انتشارات کویر، تهران،  «

1373ش.
للللللللللللللللل؛ نوریس پیپا، مقدس و عرفی: دین و سیاست در جهان، کندوکاوی در جوامع مذهبی و  «

غیرمذهبی جهان، ترجمه مریم وتر، انتشارات کویر، چاپ دوم، 1387ش.
آخوندی، محمدباقر، هویت ملی- مذهبی جوانان، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، 1383. «
آرمسترانگ، مایکل، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ترجمه سیدمحمد اعرابی و داوود ایزدی، انتشارات دفتر  «

پژوهش های فرهنگی، چاپ دوم، 1384ش.
آریانپور، امیرحسین، درآمدی بر جامعه شناسی هنر، روزنامه ابرار، دوشنبه 15 اسفند 1379ش. «
آَُمدی عبدالواحد، غررالحکم و دررالکلم، ترجمه محمدعلی انصاری قمی، انتشارات دارالکتاب، بی تا. «
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آملی، سیدحیدر،جامع االسرار و منبع االنوار، ترجمه محمدرضا جوزی، هرمس، تهران، 1390ش. «
آیات الهی )قرآن کریم(، ترجمه محی الدین مهدی الهی قمشه ای، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی،  «

تهران، 1374ش. 
بحرانی، سیدهاشم، البرهان فی تفسیرالقرآن، مؤسسه البعثه، قم: 1415ق. «
پرهیزگار، کمال، تئوری های مدیریت، نشر دیدار و نشر روان، چاپ ششم، 1375ش. «
جاسبی، عبداهلل، نقش مسجد در اداره عمومی، دبیرخانه همایش مسجد نقطه وصل، معاونت فرهنگی سازمان  «

تبلیغات اسالمی، 1377ش.
جبران، مسعود، فرهنگ الفبایی الرائد، ترجمه رضا انزابی نژاد، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، 1373ش. «
جمیز، ویلیام،دین و روان، ترجمه مهدی قائنی، سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، تهران، 1372ش. «
جوادی آملی، عبداهلل، جامعه در قرآن )تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج17(، انتشارات اسراء، چاپ دوم،  «

1388ش.
جهانگیری سهروردی، یحیی، مسجد مجازی: رهیافت ها و راهکارها در تبیین جایگاه مساجد در فضای مجازی،  «

انتشارات ثقلین، 1388ش.
جهرمی، سیدمهدی، محمد باقری، آسیب شناسی دینی از منظر استاد شهید مطهری، بی جا، شورای هماهنگی  «

تبلیغات اسالمی، 1378ش.
چنارانی، محمدعلی، رفتار امامان شیعه با کودکان و نوجوانان، نشر جلیل، مشهد، 1382ش. «
حجتی، سیدمحمدباقر، آداب تعلیم و تعلم در اسالم، نشر دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، قم، 1380ش. «
حرعاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، انتشارات اسالمیه، تهران، 1373ش. «
حسنی، محمدحسن، نوسازی جامعه از دیدگاه امام خمینی، مؤسسه چاپ و نشر عروج، چاپ هشتم، سال  «

1378ش.
خدایاری فرد، محمد، مسائل جوانان و نوجوانان، انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسالمی ایران، چاپ پنجم،  «

1377ش.
خسروپناه، عبدالحسین، آسیب شناسی جامعه دینی، نشر معارف، قم، 1384ش. «
خمینی، سیدروح اهلل موسوی، رساله توضیح المسائل، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی، تهران،  «

1369ش.
خندان، علی اصغر، آسیب شناسی دینی از دیدگاه شهید مطهری، مرکز آموزش و پژوهش سازمان تبلیغات  «

اسالمی، تهران، چاپ اول، 1380ش.
دبیرخانه شورای عالی جوانان، جایگاه جوانان در پرتو منشور تربیتی نسل جوان، تهران، 1376ش. «
دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه گروه مترجمان، انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، چاپ سوم، تهران،  «

1370ش.
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، 1377ش. «
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دارالمعرفه، بیروت، 1413ق. «
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رخ بخش زمین، محمود، » روش های ترغیب نوجوانان...« ، روزنامه همشهری، شماره 2291، سه شنبه 22 آذر  «
1379ش. 

رزاقی، احمد، اهمیت و ضرورت تبلیغات: با الهام از رهنمودهای رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای،  «
مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی، تهران، 1370ش.

رشاد، علی اکبر، » روش شناسی رفتار با جوانان«  مجله مسجد، شماره53، ص20. «
رضایی، علیرضا، » آسیب شناسی فرهنگی، تبیین مفهومی، نظری و راهبردی« ، مهندسی فرهنگی، سال دوم،  «

شماره 17-18، خرداد و تیر 1387، ص81-74.
رضاییان، علی، مبانی سازمان و مدیریت، چاپ یازدهم، سمت، تهران، 1393. «
رفیع پور، فرامرز، آناتومی جامعه یا مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران،  «

1378ش. 
روستا، احمد، » آسیب شناسی و چگونگی چگونگی پیوند مسجد و مردم« ، مسجد نقطه وصل. «
رهبری، حسن، مسجد نهاد عبادت و ستاد والیت، انتشارات ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد  «

کشور، تهران، 1388ش.
ستارزاده، داوود؛ حسین علی قنادزادگان؛ مائده یوسف نژاد شیروانی، » بررسی تأثیر نماز به عنوان یکی از ابعاد  «

دینداری بر کاهش میزان آسیب پذیری اجتماعی جوانان« ، مجموعه مقاالت همایش منطقه ای نماز و نماز 
جماعت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگز استان گلستان، 1391ش.

سجادی، سیدمهدی، » مسجد و تعلیم و تربیت« ، مجله مسجد، شماره 43. «
سجادی، سیدمهدی، » مسجد و تعلیم و تربیت« ، مسجد نقطه وصل، نشر فرهنگ، تهران، 1383ش. «
سراج زاده، سیدحسین، » نگرش ها و رفتارهای دینی نوجوانان تهرانی و داللت های آن بر نظریه سکوالرشدن« ،  «

مجله نمایه پژوهش، شماره 7 و8 ، بهار و تابستان 1377ش.
سعیدی رضوانی، عباس، بینش اسالمی و پدیده های جغرافیایی، آستان قدس رضوی، چاپ اول، مشهد،  «

1370ش. 
سیاسی، علی اکبر، نظریه های روان شناسی شخصیت، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1389ش. «
سیدعلوی، سید ابراهیم، » مسجد و ارزش ها« ،فصل نامه مسجد، شماره 17، آذر 1373. «
سیوری، جمال الدین مقدادبن عبداهلل، کنزالعرفان فی فقه القرآن، المکتبه المرتضویه، 1384ق. «
شاملو، سعید، مکتب ها و نظریه ها در روان شناسی شخصیت، انتشارات رشد، چاپ سوم، تهران، 1377ش. «
شجاعی زند، علیرضا، دین، جامعه و عرفی شدن، نشر مرکز، تهران، 1380ش. «
شرفی، محمدرضا، جوان و بحران هویت، سروش، چاپ دوم، تهران، 1380ش. «
لللللللللللللللل، جوان و نیروی چهارم زندگی : اراده خودساز شخصیت، انتشارات سروش، چاپ دوم، تهران،  «

1380ش.
شریعتمداری، علی، جامعه و تعلیم و تربیت، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1374ش. «
شریعتمداری، مهدی، اصول و مبانی مدیریت، انتشارات کوهسار، 1385ش. «
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شکوهی، غالمحسین، تعلیم و تربیت و مراحل آن، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، 1373ش.  «
صادقی اردستانی، احمد، جلوه های نماز در قرآن و حدیث، انتشارات مطهر، چاپ اول، تهران، 1374ش. «
صالح، صبحی، شرح نهج البالغه، انتشارات دارالهجره، قم، بی تا. «
صدوق قمی، ابوجعفر، معانی االخبار، تصحیح علی اکبر غفاری، انتشارات مکتبه الصدوق، تهران، 1379ق. «
ضوابطی، مهدی، پژوهشی در نظام طلبگی، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1359ش. «
ضیایی، علی اکبر، » منبر و خطابه در صدر اسالم« ، مجله مسجد، ش 6. «
طالقانی و دیگران، » مدیریت مسجد، تدوین الگوی شایستگی منابع انسانی« ، فصلنامه پژوهش های مدیریت  «

منابع انسانی دانشگاه امام حسین ، سال دوم، ش 3 و4، 1389ش.
طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، انتشارات مؤسسه اسماعیلیان، تهران، 1371ش. «
طبرسی، حسن بن فضل، مکارم االخالق، مؤسسه اعلمی، بیروت، چاپ ششم، 1392ق. «
طرح بازسازی کارآیی مساجد، کانون شعائر اسالمی. «
الطریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، جلد سوم، مؤسسه البعثه، تهران، 1386ش. «
طوسی، محمدبن حسن، االمالی ، تحقیق مؤسسه البعثه، قم، 1414ق. «
طهماسبی، مهدی، چگونگی انتقال مفاهیم دینی به جوانان، مرکز پژوهش های اسالمی صداوسیما، قم،  «

1381ش.
عباسی نیا، سعید، کتاب شناسی مسجد، ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی مساجد، تهران،  «

1380ش.
عرشی نیاسر، عباس، مسجد گوهر بی همتا، نشر معروف، قم، 1387ش. «
عرفان، محمدهادی، سلسله مطالعاتی پیرامون معماری مساجد، همایش معماری مساجد، اصفهان، دی  «

1376ش.
عالقه بند، علی، مدیریت عمومی، مؤسسه نشر روان، 1382ش. «
علی پور، احمد، » روش های احیای مساجد« ، فصلنامه ایران شهرساز، ش4، اردیبهشت 1392. «
عمید زنجانی، عباسعلی، انقالب اسالمی و ریشه های آن، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ پنجم، تهران،  «

1371ش.
عمید، حسن، فرهنگ فارسی، جلد سوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1379ش. «
عنبرانی، محمود، » مسجد موزه هنر اسالمی« ، مجله مسجد، ش 56. «
عینی، بدرالدین، عمده القاری فی شرح صحیح بخاری، با تصحیح عده ای از علما، انتشارات دارالحیاء التراث  «

العربی، بیروت، 1348ق.
غیاثوند، احمد، بررسی فرایند جامعه پذیری دینی جوانان: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران، تهران،  «

1387ش.
فتحی واجارگاه، کوروش، » تأملی دوباره بر کارکرد مسجد« ،مسجد نقطه وصل، نشر فرهنگ، تهران، 1383ش. «
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فخیمی، فرزاد، سازمان و مدیریت، نشر هستان، 1379ش. «
فراهتی، عباسعلی، » فعالیت مسجد در عصر پیامبر« ، مجله مسجد، ش39. «
لللللللللللللللل، » مسجد نخستین پایگاه عبادی سیاسی در جامعه اسالمی« ، مجله مسجد، ش18. «
فرد آر، دیوید، مدیریت استراتژیک، ترجمه وجه اهلل قربانی زاده، انتشارات بازتاب، چاپ دوم، 1385ش. «
فرمهینی فراهانی، محسن؛ محمدجواد ابوالقاسمی دهاقانی، آسیب شناسی توسعه فرهنگ دینی: پژوهشی در  «

باب آسیب های توسعه فرهنگ دینی در دو دهه گذشته انقالب اسالمی، انتشارات عرش پژوه، تهران، 1384ش.
فروم، اریک، گریز از آزادی، ترجمه عزت اهلل فوالدوند، انتشارات مروارید، 1348. «
فرهادیان، رضا، » عوامل گرایش نوجوانان و جوانان به نماز« ، مجموعه مقاالت برگزیده هشتمین اجالس  «

سراسری نماز، انتشارات ستاد اقامه نماز،1377.
للللللللللللل،عوامل گرایش نوجوانان و جوانان به نماز، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، قم،  «

 .1380
مرکز رسیدگی به امور مساجد، فصلنامه مسجد، شماره های 17، 89،77، 79، 73، 82،53، 64. «
فضل اهلل، محمدحسین، گام هایی در راه تبلیغ، ترجمه دکتر احمد بهشتی، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات  «

اسالمی، چاپ اول، تهران، 1376ش.
فلسفی، محمدتقی، جوان از نظر عقل و احساسات، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ دوم، تهران، 1379ش. «
فیض کاشانی، مولی محسن، الوافی، انتشارات مکتبه امیرالمؤمنین، چاپ اول، اصفهان، 1406ق. «
للللللللللللللللللللللللل، محجه البیضاء فی تهذیب االحیاء، دفتر انتشارات اسالمی، قم، 1383ش.  «
فیض االسالم، علی نقی، ترجمه و شرح نهج البالغه، فقیه، تهران، 1379. «
قائمی، علی، جوان از دیدگاه نیازها، خواسته ها و مصالح، دفتر مشاور رئیس سازمان صداوسیما در امور جوانان،  «

1379ش.
القشیری النیسابوری، مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، دارالفکر، بیروت، 1401ق. «
قمی، شیخ عباس، سفینه البحار و مدینه الحکم و االثار، انتشارات الدار االسالمیه، چاپ اول، بیروت، 1410 ق. «
قولویه قمی، جعفربن محّمد، کامل الزیارات، مترجم محمدجواد ذهنی تهرانی، انتشارات پیام حّق، تهران،  «

1377ش.
کاشانی زاده، امیرمسلم، بررسی آسیب شناختی وضعیت کنونی مساجد ایران از منظر نخبگان حوزوی و  «

دانشگاهی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته تبلیغ و ارتباطات فرهنگی، قم دانشگاه باقرالعلوم )علیه السالم(، 
1391ش.

للللللللللللللللللللل؛ نعمت اهلل کرم الهی، » تبیین الگوی مفهومی آسیب شناسی مسجد در ایران« ، سالنامه  «
معرفتی، فرهنگی، اجتماعی، سال سوم، ش3، 1391ش. 

کریمی، عبدالعظیم، راهبردهای روان شناختی تبلیغ، انتشارات ستاد اقامه نماز، تهران، 1381ش. «
کریمی، وهاب، نقش هویت اجتماعی در تأمین امنیت، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص  «

مصلحت نظام گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی، پژوهشنامه 49، تهران، 1388ش.



462

کلینی، محمدبن یعقوب، اصول الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری، انتشارات داراالضواء، بیروت، 1413ق. «
کی منش، خسرو؛ ام کلثوم باقری، 313 روش توسعه و ترویج نماز،گنج معرفت، قم، 1384ش. «
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