
1 
 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

                                                

 

 

 

 ی تکریم و تعظیم مساجدی دههنامهشیوه              

 1041ماه فروردین               

 

 «ی جهاد تبیینمسجد، جبهه»             

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

  فهرست

 4    ......................................................................................................................................................مه مقدّ

 6    ................................................................................................مساجد  تعظیمتکریم و  یاهداف دهه

 6.    ............................مساجد .. تعظیمتکریم و  یدهه خصوصهای مرکز دررویکردها و سیاست

 7........     ......................................................................................................................................یادآوری....

 8     ..................................مساجد...... تعظیمتکریم و  یروزهای دههو اقدامات پیشنهادی عناوین 

 9     ...............................................................................................................................تخصّصی..اقدامات 

 01     .....................................................................ر مساجد........................اقدامات عمومی قابل انجام د

 00......    .............................................................................................................................اقدامات حمایتی 

 01   .......... ....................................................................................ضمائم......................................................

 03   ..............................................................ها و موضوعاتجهاد تبیین؛ اهمّیت، آثار، الزامات، روش

  06   .....................مسجد...............................................................ها در ضرورت حضور فعّال خانواده

  09   .....................................اقدامات پیشنهادی و قابل انجام در سطح مساجد در موضوع خانواده

 11  .... ...................................................................................................ی طرح مسجد برقرار نامهشیوه

 11  ........................ «رونق تولید»اقدامات پیشنهادی و قابل انجام در سطح مساجد در خصوص 

 12  . ............................................................. « میخریم_ایرانی_کاالی #» شیوه نامه اجرایی پویش 

 16 .......  ...................................................................... جدامس تعظیمهای مرتبط با دهه تکریم و ایده

 34.....   ...........................................................ی ..............امام جماعت مسجد طراز اسالمهای شاخص

 

 

 

 

 

 



4 
 

  مقدّمه 

 

مسجج ع ادتگاهججتش ات ججبتد ا  صججع تد وججتو  زعگارججع ا  مت يججپاي ا ماسيججپاي  تاهججتش گ جج   گ جج   گت 

آمجوش   ،معپفج  ا فبتمج  ،گگرج   صجرپ  ا ،مسجتدع مسجوگتش نجترود ادوگاج  ،طول اجتتا  گ ج  

السججت ا  مسجج  ا زوگمججع  ججوگ  ،ادلرججد گاججي ا گوججول آد ا گ جج ش گ بججت   ججپ   ججوگش ،قججپآد ا گزجج  

 رج   جت مسج ع ا اعلجرت ا اپ رج  گترجع گت  پاجو گه گنه  ه معگتج اجتوی نسجتل گ ج  اتفيج یگگرشسصعگر

 .مس ع گش دات  مخيلف گت  ه نستل ت ترعد گفپگگ ا دتمعه رب  گگتگ ؛ وگش گ    تاه ی آد

کج  مرجف   مسجد  همّیّیجد ره،رپ یگاهجگس ه جدچ مّ  گ » : مجع للجه گوعجتوی ه اعدرپ  مبت  معظجت تمدجپی

[ مسجد  ال هجتّجگی،پ بب هج فقج  یگاهجگس بجفهال فجس  مسج    ش س ر، زبگنهگ  هقرگً یگاهگس ه د. نج 

ترّّجف  جگزالپ ترّّجف رو   ال کگ،مگال نّج  بگشج چ یگاهجگس سور جگزالپ هنسگ توهن  یگاهگس مّ  م،

هفزها،ِ هفجفهرچ    جگزال بجفهال هادجگر تّج ی  ه جسم،   ب جّف ال بجگ رشجّو   زمّ  رنّگ   مقگب ج 

 «.مسد  ا  چ ّو جگاهگم، ه د .مَ ُمَّ جَفیه

 ججه رججتترو   رججوشگمسري گدج ر  پگ ججپی رسججتش وجتگت فپموگرججع،  ججپگی ی نجهگت  رججتم معظجت  وججه     

مصظجوت گش مسج ع طجپگش گ ج می مسج عی گ ج  » :صجعمجی فپمتای مس ع طجپگش گ ج می گ جتتش متی نلّ

نه گت مسه گ عتگ مسترصجع مسج ع گوصدجی وجعت گ ج    ت جع ا گت آد طجپگش قجپگت  رجپگ   جه ادجتت   ايجپ 

مسجج عی نججه گت مسججد گ عججتگ  رت ججی، گقيصججتگی، گديسججتای ا فپمصهججی  ججه اصججوگد رب ججد  بجج  ا نججترود 

گ ج می تگ  جه  جس  گ جيرت ی  جه اسجعد رجواي دتمعه ا رظت  گ  می  ت ع  مسج عی نجه  يوگرجع رظجت  

ی ا معصجوی گ ت جی زجوگ مس عی گ   نجه مجپگ   جپگی تفجه مسجه ررتشمجتی مجتگّ ،گ  می رمگاک نصع

 نتروری معگا  ا تمصسود  ورع  ی  ه آد مپگدعه رسوگش ا گش گاي رب ه 

 ذ جيه مجتی طجی  جتلی محيجپ  دستاجت  ا  جتاپ فعجتسد مسجتدع  ه فض  گوای ا  ت مسج  گمسجه     

 جتشی  جه  جس  راتگاصه مسجتدع ابجپات ا اعظجرتی  جتشی گمجه ت گتابجتی  تتمعصجتای ا قجعت  فپمص 

متی زترججه اعظججرتا  ججه  نججپگش پنجج   اپ  ججه  جج د ا مصموجج  زترججه ی زججعگاپ ا رمگاججکهمفاججومی دججتم

ی تگ  ججپوو ه  «ال جهججگر تبّججّوجبهجج مسججد پ » ججپگگزيرت  گمسججتل ررججم  ججعتت مججپگ  ابججپات زججعگ ا 

تی مسججتدع قججپگت گگگش ا فضججتی مسجج ع تگ گش مسججه رظججپ مارّجج اعظججرتمتی گمججه ابججپات ا طپگ ججی  پرتمججه

فضججتی نتودججعی ا  ا پگفشججتریت مسججيرت اججت اجج اش  ججپ مصججسّ ججپگگررت ا  ضججوت مراسترججتد زججعگ می

ی ی گاجي راجتگ محجوتی دتمعجهمجت ا نتتنپگمجتی نسپرج   جعشگش لپفر تارسجتای لتمپی مس ع،  جه 
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مجتی ی نجترود  گ ج می تگ گت جتتشاجپ، ابجتورف گمّجگی فپگ رپاجپ ا اسرج  پپگگشات ا گت  سجيپشگ  می 

 او رع ا ادتگ  ا محوتمتی  صرپ  ا رشپ معتتف گ  می  تش صت ی رستارت 

 ت ججع ا میداججتگ ادرججري  ججپگگزيي  ججه  فپوجج  مصت ججدی داجج مسججتدع،  اعظججرتابججپات ا  یگمججه

  مسججلست  نسججک رسججتارته  ججات زججوگ گت احبّجج  گاججي گمججپ ز رججپ  جج ،رظپگدوججت   ادرججري  تاسجج   ججتمی

ی  توجپ نجه  جپگی  اججپشرتمه ججروش  ت جع    گاجي مووجو  می ع ابجی گش  ايجپاي  سجيپمتی احبّججمسج

مسججتدع اصظججرت  ججعش گ جج ، اجج   گگتگ  ججه نججتت مگتگد ا فعّججتسد  ،ی محيججپ  دستاججت  ججپگگتی گمسججه

مججت، تاابپگمججت ا  رت جج  یوججسرسه،  همسججتدعاعظججرت ی ابججپات ا گمججه  پ ججمگتیادرججري گمججعگف 

زپش اجعگ رپ مجتی گزيصتوجی ا  جتأ پرتمجه  جتش،دی مجذنوت، گقجعگمت  دپات   جپگی گمجهاصتااي مصجوّ

  ستايی ا اشوابی  پپگگشگ 
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  تعظیم مساجدی تکریم و های دههبرگزاری ویژه برنامهاهداف  

 
  ؛برنامه های مساجدجهت مشارکت و حضور در ترغیب به مشارکت  مردم در  .1

 ؛سازی استقبال شایسته از ماه مبارک رمضانایجاد نشاط معنوی و زمینه .2

 ؛فی کارکردها ، ویژگی ها و جایگاه واالی مساجد در جامعه اسالمیتبیین و معرّ .3

 ؛رازمسجد ط ق آرمان، اصالح نگرش و تقویت مطالبات حقیقی عموم برای حرکت به سوی تحقّفرهنگ سازی .4

 ؛یفرهنگی و اجتماع های معرفی و الگوسازی مساجد نمونه در جهت ارتقای سطح کیفی فعالیت برایتالش  .5

  ؛خدمتگزار در مسجد کارگزاران از تجلیل و تقدیر .6

 ؛تربیتر د ثّرؤنهاد مدو به عنوان  آنهاتقویت پیوند  ت مسجد ویت تقویت بنیان خانواده با محوریّه به اهمّتوجّ .7

 ؛های اجتماعیدر جریانه و محوریّت مسجد ت مسائل محلّدر مدیریّ تقویت جایگاه مسجد  .8

 

 

 

 

 تعظیم مساجد ی تکریم و در ارتباط با دههها سیاست رویکردها و 

 
 ؛و تعظیم مساجد فرهنگ سازی جهت مردمی شدن برنامه دهه تکریم .1

  ؛عنوان اصلی ترین پایگاه دفاع از ارزش ها س جمهوری اسالم  بهحاد و انسجام یاوران نظام مقدّ نمایش اتّ .2

  شورای فرهنگی مسجد؛ یلالیت های فرهنگی جمعی ذتمرین فعّ .3

 ؛نوان پایگاهی برای فعّالیت های عامّ المنفعهزمینه سازی جهت ارتقای نقش مساجد به ع .4

ها و دستگاه و تعظیم مساجد به تکریم یدهه پیرامونسازی فرهنگو مساجد داشت گرامی یانتقال دغدغه .5

 ؛ر و هماهنگثّ های مؤنهادها و مردمی شدن این مناسبت در قالب برنامه

 ؛مساجدکارکرد بازتعریف در خصوص سازی در میان عموم مردم جلب نظر نمازگزاران و فرهنگ .6

ت به چهره و بذل محبّبهجد از طریق مراجعه و مواجهه چهرهه و جذب اهالی محل به سمت مسجلب توجّ .7

 ؛ن در خارج از محیط مسجدهمسایگا

 ؛در مسجدایشان حضور فعّال و مؤثّر  با هدفدر نوجوانان و جوانان و نشاط  انگیزهایجاد  .8
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  یادآوری 

 

 

ی  رشصاتگ گ   ا اپگاعی ررس  نه گ يبتت،  پگگ، وپفت   ه مصموهمی ضوت آرچه گت گگگمه ابعات   1

ی مپ مس ع ا گت راتا ، ت  ااژشمخيصّ ی محيپ  دستات  گشاع رپ، ا پ ه ا  صتز  گقر  گمسه

 اتگ مترعری تگ گت مستدع گا تگ زوگمع رسوگ گ  ا  ه، فضتای دذّ ضپگ   اشخرص ا معاپاّ

تا ، گش آدگی مستدع ا مسچصري اعرري  عتت مصت  ی  تورتره  پ  ا محوت  پرتمهگريخت  گاوواّ  2

 تش مستدع تگ  پگی دل  ص گفمگای ا  پن  مستمص  ا فپم ذاپگ نه موددت  متووت  می

سد تنلرعی، فپگمت رسوگش ا اغررپ تاابپگ فعّمتی مپده دتمعه  ه موووات   پاش ه رخدهتد ااودّ

 ه مستدع، مود   واژش دوگرتد ی زعگ تگ  پگی فپگمت رسوگد گقيضتمت  دذ  مختطدتد دعاع زتره

بتت گفآمتگش  تشی ،  ايپاي  سيپ شمتری  پگی اعظرت مستدعی ابپات ا  پگگ ا گت گاي تگ  ه، گمه

  پگگ  ی میاسومی البّ

شصاتگمتی گات گش ا  ر آتمتریمت  پگگزيه  وگ ا گش رهتش ا    عش گت گاي  روش رتمه،  ه  عگق   3

 زوگگگتی  پگگ گ يپر  ه مستدع 

گت تات  ی محيپ  دسهگمسّا  رشصاتگگ  گديستای مپنم آمتگ ی گگتگ رظپگ  ا معتار  فپمصهی   4

 پگی  گتاتف  رسوگش اگش طپا  روگ ی ا  ؤگس   مت وگتگد تگ  متی گتگمه  عشزصوص  پرتمه

   تواتی آای گ يفتگش رستاع
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 «ی جهاد تبیینجبهه مسجد،» 0410مساجد در سالتعظیموی تکریمدههپیشنهادی روزهایاقداماتعناوین و 

 

 

 

 اقدامات پیشنهادی عنوان روز شمسیتاریخ قمریتاریخ ایّام هفته روز

 فروردین 4 شعبان 21 پنجشنبه روز اول
 مطابق با شعار 

  1041سال 

  در صحن مسجد1441ی شعار سال تبیین عالمانهقرائت و 

  راه اندازی پویش متناسب با شعار سال 

روز 

 دوم
 فروردین 5 شعبان 22 جمعه

مسجد، میعادگاه 

  منتظران موعود

 معارف مهدویت برگزاری دعای روحبخش ندبه و ایراد سخنرانی با موضوع 

  جمعهمهیّا نمودن زمینه حضور حداکثری مردم محلّه در نماز 

 برپایی ایستگاه فرهنگی در مسیر مصلّای نماز جمعه 

روز 

 سوم
 فروردین 6 شعبان 23 شنبه

     مسجد، محور 

 حاد و همبستگیاتّ

 دعوت از اقشار و اصناف جهت حضور در مسجد با ارسال کارت دعوت 

 هادستگاهی در برنامهمحلّه در مسجد و جلب مشارکتشورایتشکیل جلسه 

 منطقه ای و محلّی جهت حضور در مسجد و پاسخگویی  دعوت از مسئولین

 به مطالبات اهالی مسجد و محلّه

روز 

 چهارم
 فروردین 7 شعبان 24 شنبهیک

مسجد،  پایگاه تعالی 

 جوان مؤمن انقالبی

 برگزاری محفل انس با قرآن و کرسی تالوت با حضور قاریان جوان 

  جوان منطقه و محلّهمعرفی و تجلیل از  نخبگان علمی، فرهنگی ورزشی 

 ن به ازدواج آسان با سخنرانی انگیزشیناترغیب جوا 

روز 

 پنجم
 فروردین 8 شعبان 25 شنبه دو

مسجد، بستر ترویج 

             فرهنگ ایثار 

 و شهادت

 دیدار با خانواده معظّم شهدا و ایثارگران و تجلیل از ایشان 

 درمانی ها و مراکزدیدار با جانبازان بستری در آسایشگاه 

 برگزاری مراسم شب خاطره و قرائت وصیّت نامه شهدا 

 برگزاری یادواره شهدای منطقه و محلّه 

روز 

 ششم
 فروردین 9 شعبان 26 شنبهسه

مسجد، پایگاه سالمت 

 اجتماعی

 های زندگی آموزشی با موضوع مهارت برگزاری کارگاه 

  جوانان نیازمندجلب مشارکت مردمی جهت تأمین جهیزیه و هزینه ازدواج 

  برگزاری مراسم تقدیر از کارآفرینان نمونه  منطقه و محلّه و تشویق مردم به

 افزایی و کارآفرینی مشارکت در موضوع مهارت

روز 

 هفتم
 فروردین 14 شعبان 27 شنبهچهار

ی    جبهه مسجد،

 جهاد تبیین

  و دعوت از فرهیختگان « جهاد تبیین»فراخوان تشکیل کارگروه تخصّصی

 محلّه جهت عضویت در این کارگروه

 ی جهاد تبیین منطقه و محلّهشناسایی و تجلیل از فعّاالن عرصه 

 ایراد سخنرانی انگیزشی با موضوع ضرورت جهاد تبیین در گام دوّم انقالب 

 ای خامنهی امامجهاد تبیین در اندیشهکتابخوانی از کتابمسابقه فراخوان
 مدظله

روز 

 هشتم
 فروردین 11 شعبان 28 پنجشنبه

                       مسجد، 

                  کانون مهرورزی 

 و نشاط معنوی

 غبارروبی و عطر افشانی مسجد با حضور اهالی مسجد و محلّه 

 برگزاری مراسم تجلیل و تقدیر از کارگزاران و فعّاالن مسجد 

  حس خوب "برپایی ایستگاه فرهنگی و اجرای پویش"  

  هاروزه اوّلی»ی مراسم جشن تکلیف ویژهبرگزاری» 

روز 

 نهم
 فروردین 12 شعبان 29 جمعه

مسجد، سنگر دفاع از 

های جمهوری آرمان

 اسالمی ایران

 ه از بیانیه گام دوّم انقالب با استفاد یهراد سخنرانی با موضوع تبیین عالمانای

 محتوای طرح مسیر و اکران ویدئوپادکست مرتبط با موضوع 

 برگزاری نمایشگاه پوستری دستاوردهای انقالب و دستاوردهای مسجد 

 تهیه و اهدای بسته محتوایی به نمازگزاران با موضوع بیانیه گام دوّم انقالب 

 برگزاری مسابقه از متن بیانیه گام دوّم انقالب 

روز 

 دهم
 فروردین 13 شعبان 34 شنبه

مسجد، مروّج        

سبک زندگی  

 اسالمی ایرانی

 معرّفی کتاب مفاتیح الحیات و فراخوان مسابقه از این کتاب ارزشمند 

 های قرآنی و روایی زیست با انتشار پیامترغیب مردم محلّه به حفظ محیط

 مرتبط با استفاده از بنر، پوستر و انتشار در گروه مجازی مسجد 

 غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهّر شهدای گمنام همجوار 
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  تخصّصیاقدامات 
 

 

سا -1 سایر ر سیما و  صدا و  شنههماهنگی با  ش تبلیغات محیطی در حد توان به عمل ها و نیز تدابیر الزم برای پو

 خواهد آمد.

های تکرار از زبان گروه بابویژه ، به اشکال مختلف "تبیین ی جهادجبههمسجد، "ترویج شعار راهبردی :  -2

 نظر قرار خواهد گرفت.مدمرجع 

ساجد، تعظیم ستادخبری دهه تکریم و  -3 سفندماه  ی دومنیمهاز م سب اط1411ّا صورت ک الع از آمادگی دارد در 

م خبری و تهیه گزارش اقدابه پوشش نسبت  نواحی مربوطه،های الگوساز مساجد به این مناسبت، از طریق برنامه

  www.Masjed.irبه نشصصانی  تخصصصصصصی مسصصجدپایگاه همچنین این آمادگی وجود دارد که از طریق  نماید.

 نمایش داده شود.های متنی و تصویری مساجد به صورت اینترنتی گزارش

صّ " -4 سجدپایگاه تخ ضوع محتوایی عنوان مرجع به، "صی م سجد"در مو ن میتأ به، ماهفروردین ابتدای از ،"م

 .ت خواهد گماشتهمّ ()فیش سخنرانیی محترم جماعات سخنرانی ائمه محتوای پیشنهادی برای

قرار داده شده است  متر 3در  متر 2بَنِر در ابعاد  در قالب، این دههپوستر طراحی شده ، پایگاه تخصّصی مسجددر  -2

 می باشد.قابل چاپ  و
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  عمومی پیشنهادی و قابل انجام در سطح مساجداقدامات 

 

نظارت امام جماعت محترم و  ریت وبا مدیّ به این مناسبت، مسجد  شورای فرهنگیتشکیل سازی یا الفعّ .1

  ؛ر مسجدثّؤن و ارکان ماالفعّ گروهیکارِ برای  ایجاد زمینه

و تعظیم  تکریم یبه تناسب عناوین دهه طمسلّ  انسخنرانو  ی محترم جماعاتهائمتوسّط سخنرانی ایراد  .2

 ؛مساجد

اب یا در کنار محرورودی  درِ  مقابلدر  شبستان برادران و خواهرانمساجد در  تعظیمم و تکری یبنر دهه نصب .3

 ؛و همسایگان مسجد ، عابریندر معرض دید اهالی محلنصب بنر بیرون از ساختمان  مسجد و

ل حضور در مسجد و خدمت به مسجد در معرض دید آیات واحادیث مرتبط با فضائبنر با محتوای نصب  .4

  ؛نمازگزاران و اهالی محل

 ؛، به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضانمساجد و فضاسازی داخلی درِ بندی و چراغانی سرآذین .5

 ؛اسالمی مسجد طرازدر  جوانانحضور یت و جایگاه برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی با موضوع اهمّ .6

 زیباسازی عطرافشانی و اعالم فراخوان در مسجد و محیط پیرامونی برای جلب مشارکت مردمی در امر  .7

 ؛اقشار مختلف مردمعالقمندان و آفرینی برای و ایجاد امکان نقش مسجد

، نظافت عمومی و تعمیرات مورد نیاز مسجد ،هابرای شستشوی فرش هات شهرداریاستفاده از ظرفیّ .8

 ؛های بهداشتیسرویس و کیفیت ارتقای وضعیت صخصوبه

 و تجهیز مسجد به امکانات نشانیت ایمنی مسجد با دعوت از کارشناسان مطلع آتشبررسی دقیق وضعیّ .9

 ؛مربوطه

الت و ایرادات استفاده از ظرفیت ادارات بهداشت مناطق برای بازدید از مسجد و اهتمام در امر رفع اشکا .11

 ؛احتمالی

های ت و نهادا، شورای شهر و روستا، سایر ادارهامناطق و شهرستان های مرتبط دردستگاهاستفاده از ظرفیت  .11

 ؛های فرهنگی مشترک با مسجد در این ایامبرای حمایت از برنامهمربوطه 

 ؛خوانی و معرفی منبع با موضوعات مرتبطکتابی برگزاری مسابقه  .12

 ؛مستبصرینو اب خارجی مقیم ایران حضور طلّهای جذاب تبلیغی با برگزاری نشست .13

سنّی  هاینمایشگاه کتاب و محصوالت و دستاوردهای فرهنگی، متناسب با گروه ، اعم ازبرپایی نمایشگاه .14

 ؛هاخانوادهی جهت استفاده 

ر د برای بانوان و یا استفاده از دوربین مداربستهبا حفظ حدود شرعی  ،یت سخنرانفراهم آوردن امکان رؤ .15

 ؛برداری بیشتر از برنامه هارهبه و ایجاد انگیزه جهتتکریم ایشان جهت 

ق با هدف آشنایی شورای فرهنگی مسجد از مساجد مجاور و مساجد موفّمحترم و اعضای  بازدید امام جماعت .16

 ؛اجتماعی و های فرهنگیفعالیت ق ایشان در حوزهات موفّها و تجربیّبا برنامه

 ؛ای رایگان به نمازگزارانقوقی امین برای حضور در مسجد وارائه خدمات مشاورهمشاور حهماهنگی با  .17
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ای هد و ارائه توصیه، برای حضور در مسجحوزه ی سالمتص و متخصصین هماهنگی با پزشکان متخصّ .18

 های قلبی،ت موضوعات پیشگیرانه مثل دیابت، چاقی، سرطان، بیماریبه نمازگزاران با اولویّ عمومی 

  ؛سالم یای تنفسی، آلرژی و تغذیههبیماری

ی مقابلهدن ایشان برای زلزله برای آموزش نمازگزاران و آماده کرحوزه ی سیل و دعوت از کارشناسان  .19

 ؛حوادث غیرمترقّبهمناسب با 

 ؛نشانی برای آموزش نکات ایمنی به نمازگزاراندعوت از کارشناسان آتش .21

 یها در زمینههای امنیتی و اقدامات پیشگیرانه خانوادهتوصیهدعوت از کارشناسان انتظامی برای ارائه  .21

 ؛های اجتماعی و موارد مرتبطآسیب

 اقدام به پخش اذان از طریق بلندگوی مسجد با در نظر گرفتن موارد ذیل : .22

  ؛طذن مسلّؤم یوسیله به با صدای خوش،، در هر سه وعده مساجدبلندگوی الف( پخش صدای ملکوتی اذان از 

 دهکننره با دستگاه پخشخّؤمه و ممقدّمناجات و بدون پخش  و آرامش بخش، صدای متناسب یب( پخش اذان با درجه

  ؛ی مناسب

 ؛انتخاب لحن آرام و صدای متناسب و درجه صدای پایین در پخش اذان صبحج( 

 ؛عدم پخش صوت برنامه ی درون مسجد و صوت مکبّر از بلندگوی مسجدد( 

 

 حضور در نماز جماعت تجربه ی یک"ایستگاه فرهنگی مقابل در اصلی مسجد و طراحی تراکت با عنوان برپایی ***

؛ اهداء تراکت به همراه بسته ی کوچک پذیرایی )شکالت و نقل( جهت دعوت از نوجوانان و جوانان برای "حسّ خوب

 ؛حضور در مسجد و جذب حداکثری

 

  تکریم یدهه هایبرنامه یبرگزار کنندهاقدامات حمایتی برای مساجد 

 
ر روی نیز ب ایمحتوای چندرسانهو و تعظیم مساجد مورد نیاز، طرح پوستر و بنر دهه تکریم مکتوب  محتوای -1

 .پایگاه تخصصی مسجد بارگذاری شده است

 یف، با تشخیص و معرّو تعظیم مساجد های دهه تکریمهر ناحیه در طول برگزاری برنامه قی جماعات موفّائمه -2
 .قرار خواهند گرفتتقدیر مورد  شناسایی شده و، های ارسالیهمچنین بر اساس گزارشو  مدیران نواحی
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  ضمائم 

 

 ها و موضوعاتجهاد تبیین؛ اهمّیت، آثار، الزامات، روش 

  ها در مساجدال خانوادهحضور فعّضرورت 

 خانواده  بنیانتعالی  و و نقش آن در تحکیم« مسجد ارتباط با » برکات آثار و 

 خانوادهدر موضوع دامات پیشنهادی و قابل انجام در سطح مساجد در اق 

 طرح مسجد برقرار ی نامهشیوه 

 رونق تولید»و قابل انجام در سطح مساجد در خصوص  اقدامات پیشنهادی» 

  میخریم_ایرانی_کاالی #» شیوه نامه اجرایی پویش » 

 تعظیم مساجدهای مرتبط با دهه تکریم و ایده 

 یهای امام جماعت مسجد طراز اسالمه شاخص  
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 ها و موضوعاتجهاد تبیین؛ اهمّیت، آثار، الزامات، روش 

 همیعلائمه اطهار ر تاریخ حرکتدهمچنین و  و آله هیاهلل عل یصلحضرت رسول اکرم  ،شانیس اأدر رو  ایحرکت انب خیدر تار

ف دا مکلّ اما باز رسول خ ،نیاست و مب انیبا آنکه خود ب میقرآن کر ؛مینیبیم ینییرا از تالش تب یموارد متعدد، السالم

 فیجان شر یاهو لذا گ امدهیبه مذاق اهل باطل خوش ن ایو اول ایانب نییتب ریو ناگز ؛کند نییاست تا آن را با لسان خود تب

 .دندیبه جان خر ،ریمس نیدر ارا  هاها و زندانشکنجه ،رنجها یدر طبق اخالص نهادند و گاه ،نییخود را در راه تب

 .قرار دادند نییخود را تب یهاتیاز اولو یکی زین شانیا صادق ارانیو  روانیپ

و مشقت و با تالش و کوشش انجام  یکه در مواجهه با دشمن و با تحمل سخت یهر عمل ی،نیو د یدر فرهنگ اسالم

 یجهاد واجب بوده و در صورت کوتاه قیاز مصاد یبرخ بتهال ؛آن ذکر شده است یبرا ینام دارد و اجر فراوان دجها ،ردیگ

 ای یجنگ اقتصاد ایتواند جنگ رودررو  یم دجها ؛گردد یبر آن بار م یویو بعضاً دن یدر انجام آن مجازات اخرو

 .را به کار برده اند «نییجهاد تب» ریتعب ی،نیمفهوم د نیاز ا یریگبهره رهبر انقالب با ؛باشد ...و یفرهنگ

 

  تبیینجهاد  تیاهم

!  خود امام در سنین مردم یدائم یه امام به مردم عبارت است از لزوم آگاه سازچهارم در خصوص توجّ یعرصه» ... 

 باالی عمر، از هر فرصتی استفاده کرد برای اینکه حقایق را برای مردم بیان کند...

جه است که امام به آن تو یخطرناک العادهفوقنقش  ی،و گمراه ساز فینقش تحر ی،جهان یغاتیتبل یدر دستگاهها... 

کرد که هم خود او بطور  یامام را وادار م ،نامطمئن و وابسته به دشمنان کشور و ملت یفکر یارتباط لیوسا؛ داشت

 ندیوگرا به مردم ب قیکند که حقا هیدائماً توص گرانیهم به د و، ردیمردم قرار گ تیو ارشاد و هدا تبییندائم در موضوع 

ماً به صاحبان ما دائ نکهیا ؛آشنا کنند ،کند آنها را مکتوم نگه دارند یم یکه دشمن سع یقیو افکار آنها را نسبت به حقا

 نیبر ا دهند رقرا قیحقا حیصح نییکه هدف و همت خود را بر تب میکنیم هیمختلف توص یهابونیو قلم و تر انیب

 (14/3/81سالگرد رحلت امام  نیدوازدهم)بیانات رهبر معظّم انقالب در  ... .«است

خودمان را  یداشته ها ؛]است[خود یهاگرفتن داشته یاوالً شناختن و جد فتندیاتفاق ب دیآنچه در گام دوم انقالب با

 ؛ میریبگ یآنها را جد و میبشناس یستیبا

 یو در مقابل آنها به طور جد میبشناسدشمن را  یرخنه یراهها ،میفسادها را بشناس ،میآفت ها را بشناس اًیثان … 

  ؛میکن یستادگیا

ا ها و کمبودهها و استفاده از آن ها و شناختن فسادها و رسانهتیها و مزتیشناختن ظرف : است نیامروز گام دوم انقالب ا

که اگر ملت  دان دهیرس جهینت نیبه ا کایکه غرب و آمر دیتوجه کن نیبه ا .حل آنها یسپر کردن برا نهیو مشکل ها و س

شود  ینم رانیملت ا ی،اند که با اراده مل دهیرس جهینت نیا بهآورد؛  ه کند حتماً به دست خواهددرا ارا یزیچ کی رانیا
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 نیبه ا ؟کنند یچه کار م .نخواهد کرد یادهیفا یندازاو سنگ  یو مانع تراش ردند،اراده ک رانیاگر ملت ا ؛مبارزه کرد

. )بیانات رهبر تندهس نیدر فکر ا ؛شودب فیاش ضعاراده نکند اراده رانیکنند که ملت ا یکار یستیکه با نده ادیرس جهینت

 (1/1/98 یاجتماع زائران حرم مطهر رضو درمعظّم انقالب 

 

 نییآثار و ثمرات تب

 یفکر و مطالبه عموم جادیگفتمان با هدف ا جادیا 

 به حق یتواص رهیزنج حفظ 

 شدن معارف یاتیعمل 

 حضور مردم در صحنه حفظ 

 رفتن مشکالت نیاز ب 

 

 نییجهاد تب الزامات

 ؛در خود تیو معنو مانیا تیتقو؛ یاله یهابر سنت هیتوکل بر خدا و تک؛ با نقشه کالن حرکت انقالب ییراستا هم 

از  نییدادن تب زیتم؛ مطلب دنیفهم یبرا قیتحق؛ قانون تیرعا؛ کردن یفرع یها و اصل تیاولو تیرعا ؛اخالق تیرعا

 هیو توص انهیراعمل گ کردیرو؛ مداومت در تکرار؛ رتیاستقامت و بص؛ بودن نگامبه؛ با عمل نییتوأم بودن تب؛ مان نییتب

به ؛ یشیبدون مصلحت اند؛ شجاعت؛ یمجاز یبه فضا ژهیتوجه و؛ بدون اغراق و با زبان خوش ی،منطق ی،علم؛ مدارانه

 یریگ بهره؛ بودن ههنرمندان، ینوآور؛ یینما اهیاز س زیپره؛ و بدون تعارف یزیانگ فتنهبه دور از ؛ و جنجال اهویدور از ه

 یانقالب اسالم شمندانیاز معارف اند یریبهره گ؛ از عاطفه

 

 ءاحها و ان روش

 مراجعه به مخاطب 

 میمستق ریغ یاستفاده از راهها 

 اجتماعات لیتشک 

 ورز شهیاند یها ئتیه لیتشک 

 یمعرفت یحلقه ها 

 یو مجاز یاستفاده از محصوالت چند رسانه ا 
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 نییتب ازمندیموضوعات نبرخی 

؛ م و خط امامحضرت اما؛ یاسالم یجمهور؛ نید تیحاکم؛ یقانون اساس تیو تقو یارزش یمبان؛ نیادیاعتقادات بن 

 یهارماناهداف و آ؛ یاقتصاد مقاومت؛ یمل تیهو؛ یزیو منطق استکبارست کایمذاکره با آمر؛ ریکب جهادت؛ مقاوم شهیاند

 یبک زندگس؛ شرفتیپ؛ کشور منطقه و نظام سلطه ییهاتیواقع؛ یگریانقالب انهیخط م؛ انقالب یدستاوردها؛ انقالب

ن و دشم؛ انقالب یشرویموانع پ؛ ختالفاز ا زیاتحاد و پره؛ حجاب؛ نسل ریخانواده و تکث؛ حقوق زن؛ یاسالم یرانیا

ا؛ هدش رهیس؛ آحاد ملت در دوران دفاع مقدس یثارگریا؛ اهلل امیا؛ نماز؛ میکه در آن هست یامرحله؛ نفوذ ؛ شیها هنقش

ضرورت ؛ معاصر و مشروطه خیتار؛ و پرورش تحول آموزش سند؛ یو انضباط اجتماع یوجدان کار؛ ارزش کار و کارگر

 حل مشکالت یبرا یو توان داخل هیتک

 

 ائمه جماعات نیسنگ فهیوظ

کار مهم است به عنوان کار  کی نیا ،عبارت است از امامت مسجد یاساس یاز کارها یکیاست که  نیر بنده اتصوّ 

مغرب با  ایبعد سر ظهر  میبه مشاغل گوناگون مان برس ،روزانه مان یما به کارها نکهیبه آن نگاه کرد ا دینبا هیحاش

به  میستیاآنجا ب میشده باشد برو ریاز وقت د ربعساعت سه  مین میخودمان را برسان نهایو مانند ا کیعجله تمام در تراف

ه ک میکن یمنعرض  .به حساب آورد یشغل مهم و اساس کی . این را بایدکم گذاشتن در حق مسجد است نیا ،نماز

 گرید یخود به کارها تیظرف تواند انسان به قدر یم؛ نه ،میدست بردار گرید یاز همه کارها میامام جماعت شد یوقت

 ، بانهیاز قبل از وقت شروع نماز انسان برود مسجد با طمأن .شودب ءادا دیمسجد با قلکن ح ،بپردازد یعلم ریغ ای یعلم

با  برگردد طرف مردم و ،دارد یاگر برنامه حرف زدن ،بعدخوب بخواند تیفینماز را با ک ،نماز بشود ی آماده فسسکون ن

 یآن زمان ،زمان ما یحمداهلل شماها دارکه در مساجد ب یگوناگون یبرنامه ها ؛کند نییتب ممرد یبرا ،مردم حرف بزند

 نیا میودبلد نب ایبلد نبودند  ،کارها معمول نبود یلیخ ،رفتمیکردم و مسجد م یکه بنده مثالً در مشهد امامت جماعت م

ز بعد ا ایدو نماز  نیکه ب نیا .است جیکارها را نیامروز بحمدهلل ا .آمدیم حسابنو به  ،میکردیم یهر کار. کارها را

 ثیند حددر مسجد ببر اهیتخته س دیمثالً فرض کن نکهیا ایمنبر با مردم حرف بزند  دروب ای دستیامام جماعت با ،نماز

سواالتشان را ، کنند نییل بدهند تبیتشک یمسجد حلقه معرفت یهاجوان با نندیبنش ایکنند  نییمردم تب یبرا ،سندیبنو

آن  .نبود جیاست آن زمان را جیها راها و از حرفاز گزارش کندیکارها حاال آنطور که انسان احساس م نیا ،بشنوند

دو  یکی حاال .ندیایب رونیکردند که بروند نماز را بخوانند و از مسجد ب یاکتفا م نیجماعت عمدتاً به ای  زمان ائمه

 دیت و بااس جیرا زهایچ نینبود اما امروز بحمداهلل ا نیاز ا شینشود ب ایبشود  یهم جواب بدهند و سوال یمسئله شرع

 (31/5/95ائمه جماعات مساجد تهران  دارید. )بیانات رهبر معظّم انقالب در داد تیفیرا ک نیروز به روز ا

 

 



16 
 

  در مسجد ها خانوادهضرورت حضور فعال   

 

شصکوفایی معنصوی، علمصی ، فرهنگصی ، مسجد مهمترین و عصالی تصرین کصانون الهصی در جهصت رشصد و بالنصدگی و 

ایصصن  .اجتمصصاعی، خصصانوادگی، هنصصری، و اقتصصصادی مسصصلمانان در اعصصصار مختلصصف بصصوده و هسصصت خواهصصد بصصود

های مقصدس گذشصته از نقصش مهمصی کصه در عبودیصت و بنصدگی خداونصد داشصته اسصت، اسصباب عزتمنصدی و مکان

ی و خصصانوادگی و ... را ایفصصا نمصصوده اسصصت . هصصای مختلصصف علمصصی، آمصصوزش، تربیتصصتوانمنصصدی مسصصلمین در زمینصصه

و بصه  بصوده قالمی خواسصتار نظصام خصانوادگی مطلصوب و سرشصار از معنویصت و اخصالشایان ذکر است اگر جامعه اسص

 بایسصصتی بصصه ایصصن کانونهصصای مقصصدس و دنبصصال تحکصصیم بنیصصان خصصانواده و شصصکوفایی و پویصصایی آن اسصصت، مصصی

 می نیصز بصوده،الهصای بیصداری و معرفصت و بصصیرت اسصاریخ کصانونهصای الهصی و بهشصتی کصه در طصول تصبوستان

ی وحصدت در نظصام و از اسصباب عمصدهباشصد میای فوایصد ارزنصده دارایبیشتر توجه نمایند و ارتباط بصا مسصاجد کصه 

هصای رفیصع سصعادتمندی و پیشصرفت تصوام بصا افتخصار را در جهصان خانوادگی و اجتماعی بوده را حفظ نماینصد تصا قلصه

 .یمایند و از هر جهت الگویی برای جهانیان باشندبپ

خانواده و در این بین، خاصصه مصادران بصه عنصوان اولصین و بصا دوام تصرین عوامصل رشصد شخصصیت فرزنصدان بصوده و 

مسجد نیز به عنوان مهم ترین پایگصاه عبصادی و اجتمصاعی اسصالم بصا کارکردهصای مخصصوص بصه خصود، مصی توانصد 

اش، بهتصرین و سصالم تصرین اثرگصذاری را بصر روی کودکصان، نوجوانصصان و نقصش سصازندهر صصورت تعامصل و ایفصای د

از ایصن  و هصا بصودهدسصت خصانواده از دیدگاه آمصوزه هصای اسصالمی فرزنصد بصه عنصوان امانصت در .جوانان داشته باشد

قصش مصصادران از در ایصن رابطصه ن .رو آنهصا وظیفصه دارنصد تصا فرزندانشصصان را دینصی، اخالقصی و مصودب تربیصت نماینصصد

باشصصد و از طرفصصی چصصون وظیفصصه تربیصصت بسصصیار دیصصدگاه بزرگصصان دینصصی و روانشناسصصی دارای اهمیصصت بیشصصتری مصصی

هصای تربیتصی و تواننصد بصا یصاری خواسصتن از مسصاجد کصه بصه عنصوان پایگصاهباشد، والصدین مصیسخت و سنگین می

لبتصه مسصاجد نیصز بایصد در سصطح مسصجد طصراز ا .ایفای وظیفه خود بهتصر عمصل نماینصدشوند در اخالقی شناخته می

سصطح کامصل تصری بتوانصد بصا  اسالمی با کارکردهای مختلف تربیتصی، آموزشصی، تبلیغصی ، عبصادی و.... باشصد تصا در

 .ها در ایفای این مهم تعامل برقرار نمایدخانواده
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  خانواده  تعالی بنیان و تحکیم و نقش آن در« مسجد ارتباط با »و برکات آثار 

 بازتاب آن در خانواده ی اهل مسجدمسجد کانون آرامش بخش و 

عزاداری سخنرانی، با حضور والدین و فرزندانشان در مسجد و اقامه ی نماز یا شرکت در جلسات و مناسبت های دینی،  
خانواده اهل مسجد مهیا می و اعیاد اسالمی که معموالً در مساجد برپا می گردد، روحیه نشاط و آرامش و شادابی در 

 گردد. زیرا مسجد خانه ی خداست و قرارگاهی است که با نام و یاد خدا آرامش بر قلوب و اهل خانواده حاکم می گردد.
 

 باط در زندگی خانوادگیضنظم و ان مسجد الهام بخش

ا انسان رمسجد اقامه گردد، نمازی که به انسان توصیه شده که در اوقاتی معین بویژه همراه با جماعت و حضور در  
وقت شناس و منظم می نماید. پرواضح است حضور خانواده اهل مسجد در خانه ی خدا ضمن ثواب و پاداش فراوان که 

 از ناحیه ی حق تعالی به آنان عنایت می گردد. زمینه نظم و وقت شناسی در زندگی را نیز به آنان می آموزد.
 

 عرفت نسبت به دین و دستورات دینیر جهت اعتالی شناخت و مهیا ساختن خانواده اهل مسجد دم

معرفتی که  و نی نورانیت دل و دیده است. شناختیع« معرفت و بصیرت»برای رسیدن به تکامل، نخستین گام کسب 
از یک سو به فهم و مقام واالی پروردگار و از دوم سو شناخت دین برگزیده ی آن یعنی اسالم و از سوم سو شناخت 
نسبت به دستورات ارزنده ی آن بینجامد سرمنشاء این معرفت رسیدن به کمال یعنی قرب الی اهلل است که بخش عمده 

 ماز جماعت یافت. ای از آن را می توان در مسجد و اقامه ی ن

 

 مسجد کانون ایمان و عبودیت علم و دانش و معارف قرآنی و بازتاب آن در زندگی خانوادگی

خانواده اهل مسجد با حضور در خانه ی خدا در تالشند که زمینه ی ایمان کامل و دانش اندوزی را در خود مهیا 
ه مسجد این بود که به مردم تفهیم نمایند که علم و گردانند. بنظر می رسد یکی از اهداف نبی مکرم اسالم)ص( دربار

  ایمان با یکدیگر توام است یعنی هر کجا مسجد بنا شد، آنجا کانون تعلیم و تربیت و علم و دانش نیز می باشد.

 

 مسجد عامل بازدارنده خانواده از انحرافات

تازه ای می گیرند و خود را پیوسته در محضر خانواده اهل مسجد با حضور در خانه ی خدا و اقامه نماز نیرو و جان 
خداوند می بینند و از اینکه در محضر الهی معصیت نمایند، شرمسار می گردند. در واقع انس با مسجد عامل بازدارنده از 

 «کسی که با مسجد انس گیرد خدای تعالی نیز با او انس گیرد» انحرافات است. رسول خدا )ص( در این راستا فرمود:
 (649ص  7به نقل از کنزالعمال ج  51یزی فضایل و آثار مسجد ص )عز

 
 استقامت و صبر در کانون خانواده مسجد و پیامدهای آن در

تمامی وجودشان را مملو از عشق به خدا نموده از صبر و نماز در خانواده ی اهل مسجد که انس حضور در مسجد، 
لف و شبیخون های فرهنگی خود را نباخته و همواره و با ثبات قدم زندگی کمک می گیرند و در مقابل تند بادهای مخت

در صراط مستقیم به حرکت خود ادامه می دهند و از دشمنان خدا و حضرات معصومین )علیهم السالم( و مغرضان 
 هراسی به خود راه نمی دهند.
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 مسجد و امنیت خانوادگی و اجتماعی

به  45است که خداوند در سوره ی عنکبوت آیه ی « دوری از زشتی ها و منکرات»یکی از آثار و برکات عمده ی نماز  
آن اشاره نموده است. بدیهی است خانواده ای که پیوسته در مسجد رفت و آمد دارد و از برکات آن بهره مند شدند، 

اهل مراقبه از خویشتن بوده و به محاسبه ی نفس خود می خداوند را حاضر و ناظر اعمال خود می دانند و پیوسته 
پردازند. از این رو جامعه از خانواده اهل مسجد و بطور کلی از مسجدیها نوعی امنیت خاطر احساس می کند و اعتماد به 

 آنان نسبت به بقیه افراد جامعه بیشتر است. 

 

 ش عواطف انسانی در کانون خانوادهمسجد و گستر

زمینه را برای آراسته شدن به صفات زیبایی الهی فراهم می کند. زیرا خداوند خانواده اهل مسجد، در بیت اهلل، حضور  
 (172ص 188 رهحدیث شمازیباست و زیبایی را دوست دارد. )ان اهلل جمیل و یحب الجمال( )نهج الفصاحه، 

لهی در وجود انسان رشد نموده و کانون خانواده در واقع با حضور در مسجد عواطف سرشار انسانی و صفات پسندیده ا
صمیمیت، مهرورزی، عفو و گذشت، تعاون و همکاری می گردد و زمینه را برای شکوفایی محل آرامش و صداقت، 

 استعدادها و نبوغ و خالقیت و نوآوری فراهم می نماید.

 

 بازتاب آن در خانواده ی اهل مسجدمسجد کانون حیا، غیرت، حجاب، و 

پیوسته در مراقبه هستیم که نکند از ما  ،حضورمان در مسجد و احترام خاصی که برای این جایگاه مقدس قائلیم با
خطایی سرزند، سخن بیهوده ای یا حرکت ناشایستی از ما بروز کند این مراقبت به نوعی زمینه را برای حیای از خداوند 

 را نیز به ارمغان می آورد.« حیا در خانواده»ر زندگی بویژه در ما فراهم می کند. وسعت این حیا در زمینه های دیگ
 

 مسجد و تکامل خانواده

نماز این توانمندی را دارد که بخاطر پشتوانه عظیم معارف اسالمی از انسان های عادی نمونه های فضیلت، تقوا و  
 (118فروغ نیایش، ص  شیفتگان کرامت انسانی و ره یافتگان به شاخه طوبی تربیت نماید. )سعید تهرانی،

 

 خورداری از انواع فضایل و کماالتخانواده ی اهل مسجد و بر

با حضور در خانه ی خدا و انس با مسجد و نماز انواع فضایل و کماالت برای خانواده ی اهل مسجد مهیا می گردد که  

 .نتایج ارزنده ی آن عالوه بر کانون خانواده در جامعه نیز بروز می یابد
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   در موضوع خانواده ادی و قابل انجام در سطح مساجداقدامات پیشنه  
 

 های آناسالمی و بیان ویژگی زندگی سبک موضوع با سخنرانی .1

شی هایبرگزاری کارگاه .2 ضوع با آموز صالح خانواده، مدیریت مو ضای بین روابط ا  زندگی سبک و خانواده اع

 اسالمی

 مسجد به جذب و آنان با ارتباط برقراری مسجد جهت محله هایخانواده غم و شادی مراسمات در حضور .3

 الفت و انس ایجاد جهت مسجد اهل خانوادگی رویپیاده و کوهپیمایی ریزیبرنامه .4

 درآمد کم اقشار برای ویژه به خانوادگی هزینه کم گروهی هایزیارت و اردوها اجرای و طراحی .5

سات برگزاری .6 شیهم جل سجد اندی سبک زندگی،  زمینه در خود تجارب بیان جهت هاخانواده از دعوت و در م

 ..و مصرف مدیریت

 خانواده تحکیم جهت مرتبط موضوعات با کتاب هفتگی معرفی .7

 مستمر طور به خانوادگی اختالفات حل و خانواده یمشاوره جلسات برگزاری .8

 طالق بروز از جلوگیری و الزم هایمشاوره ارائه جهت مسجد در طالق بحران در مداخله کانون تأسیس .9

 هاعزاداری و مذهبی مراسمات یا جماعت نماز در حضور برای هاخانواده به مکتوب نامه دعوت ارسال .11

 جماعت نماز در کننده شرکت هایخانواده از تقدیر و و مسجد خانه همایش برگزاری .11

 ...و مجالت قالب در توزیع و چاپ و مسجدی موفق هایخانواده با مصاحبه .12

احوالپرسی  و مسجد همسایگان منازل در ایدوره صورت به مسجد موجه و برجسته افراد و جماعت امام حضور .13

 آنان مشکالت به رسیدگی و

 زوجین و فرزندان برای آن از ناشی هایآسیب و طالق عواقب با هاخانواده کردن آشنا .14

 هاخانواده مشکالت به رسیدگی جهت کارگروهی تشکیل .15

 هاخانواده آموزش در مجازی فضاهای ظرفیت از استفاده .16

 مسجدی هایخانواده به آموزشی و فرهنگی محصوالت اهداء .17

 آن با مقابله هایراه و مسجد محله هایخانواده طالق علل بررسی جهت کارگروهی تشکیل .18
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 مسجد برقراری طرح نامهشیوه 

 مدظلّهی مقام معظّم رهبری طرح یک دغدغه

[ به باتوجّه] حاالخب که باشد؛ برقراری ستیبا مسجد که است نیا ام،کرده راعرض نیا بارها بنده کهی انکته کی"

 مسجد ماز،ن وقت. بشود دکاملیبا لکن داکردهیپ تحقّق جورشده،نیا ایگوی تاحدود بحمداهلل کردند، انیب کهیی آمارها

 مثالً  ندهب است ممکن حاال. گذاشت دیبا نیبرا را بنا برگزاربشود؛ نمازجماعت دیبا درمسجد وقت هرسه. باشد باز دیبا

 نماز دمسج نیدرا وقت سه که بگذارم آنجا حتماً  را گرینفرد کی خب بروم، وقت هرسه که ندارمیی توانا دیکن فرض

 نباشد جورنیا باشد؛ باز عشا نماز از بعد شب تا ظهروعصر، نمازی برا کنندیم باز ظهرکه از شیپ از ودرِمسجد. بشود اقامه

 م،یبخوان میخواستی نمازظهروعصرم م،یشد تهران واردی عصر» گفتندیم هایبعض دمیشن بنده. ببندند را درِمسجد که

  ".باشد باز دیبا مسجد نه، است؛ شیپ سال چند مال البتّه ؛«بود بسته میرفتی درِهرمسجد
  31/5/1395فرمایشات رهبر معظم انقالب در دیدار با ائمه جماعات مساجد استان تهران 

 

 های پیشنهادیبرنامه

ریزی و طراحی راهکارهای مناسب برای اداره مسجد توسط خود مردم و اهالی محل. مردمی بودن مسجد برنامه .1

 مسجد برقرار است الزمه

از اذان و نمازجماعت صبح تا طلوع آفتاب، بعد از اذان و نماز جماعت ظهر و عصر تا  بعد از مسجد درب بودن باز .2

 غروب آفتاب و تا ساعتی بعد از اذان و نماز جماعت مغرب و عشا

 یاقامه اهمیت تبیین جهت مسجد اندرکاران دست سایر و مسجد خادم امنا، هیئت با توجیهی یجلسه برگزاری .3

 نماز جماعت در سه وعده )به ویژه نماز جماعت صبح( و باز بودن درب مسجد در ساعات میانی روز

شنهاد می .4 سجد، پی صلی م ستان ا شب شود در غیر از زمان اقامه نماز جماعت، برای جلوگیری از اتالف انرژی در 

 ی نماز فراهم گردد.فضای کوچکتری از مسجد برای اقامه

سازماندهی خادمان افتخاری در راستای تأمین نیروی انسانی کافی برای تحقق مسجد  فراخوان، جذب، آموزش و .5

 برقرار

سرمایش محیطی، از طریق تأمین هزینه .6 سجد به ویژه هزینه انرژی و گرمایش و  های مترتب بر باز بودن درب م

سجد و یا رایزنی سئول هایارگان با مدیریت درآمدهای م شهرداری، جلب برای م  ستاد اوقاف، دارها حمایت )

 و ...( نماز اقامه
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ریزی و هماهنگی با نهادهای متولی برقراری امنیت به ویژه نیروی انتظامی و همچنین اسصصتفاده از ظرفیت برنامه .7

 نماز هنگام در سصصاعات باز بودن درب مسصصجد و به خصصصوص در نمازگزاران امنیت پایگاه بسصصیج جهت تأمین

 صبح  جماعت

 های مسجدعوت از همسایگان مسجد برای حضور در نماز جماعت و مشارکت در برنامهطراحی کارت دعوت و د .8

 کنند،می )به ویژه نماز جماعت صبح( شرکت جوانانی که به صورت مستمر در نماز جماعت و از نوجوانان تقدیر .9

  نمازگزاران جمع در

شور، اثرگذار محتواهای تولید .11 ضوع و...( با کتابچه )برو ضائل و اهمیت مو سجد )بویژه  جماعت نماز اقامه ف در م

 صبح( اقامه نماز جماعت

 صبح جماعت نماز اقامه روایات مخصوص گرافیکی هایطرح نصب .11

 صبح جماعت نماز اقامه الطلوعین و فضائل بین در عبادت و سحرخیزی فضائل موضوع با خطابه .12

 ...و چای یا مختصر صبحانه تدارک المقدور حتی صبح نماز از بعد پذیرایی تدارک .13

 صبح  جماعت نماز یازاقامه بعد مسجد اهالی صبحگاهی ورزش .14

 صبح جماعت نماز یاقامه از بعد عاشورا زیارت قرائت یا خوانی مناجات .15

 و صبح جماعت نماز یاقامه از بعد جمعه روز در مسجد اهالی خانوادگی رویپیادهو یا  جمعی دسته کوهنوردی .16

 ندبه دعای

 اذان( از بعد دعاهای و اذان از قبل قرآن پخش عدم)صبح  اذان پخش در مسجد هایهمسایه حال مراعات  .17

ستفاده .18 سجد محله ساکن هایطلبه از ا ضور توانایی عدم صورت صبح )در جماعت نماز امامت جهت م امام  ح

 راتب( جماعت

 صبح جماعت نماز در حضور برای آنها کردن بیدار و گرفتن تماس جهت داوطلب اعضای از لیستی تهیه .19
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  رونق تولید»موضوع اقدامات پیشنهادی و قابل انجام در سطح مساجد در خصوص»  

انصصد تصصا گصصامی در فرموده معنصصونرا بصصا عنصصاوین اقتصصصادی جدیصصد  ، سصصالچنصصد سصصال اخیصصردر م انقصصالب، رهبصصر معظّصص

شصود. ایشصان همچنصین در رشصد و شصکوفایی اقتصصاد کشصور برداشصته در جهصت ی و راستای حمایت از اقتصصاد ملّص

 ،هاتصصا بصصا اجصصرای ایصصن سیاسصصت نمصصودهرا ابصصالغ « اقتصصصاد مقصصاومتی»ی های کلّصصسیاسصصت 1392اواخصصر سصصال 

. شصودهای وارده بصه اقتصصاد کشصور را فصراهم ها و شصوکهای مقصاوم سصازی اقتصصاد کشصور در مقابصل تکانصهمینهز

برگزیدنصد کصه  بصه عنصوان شصعار سصالرا « هصازداییمانع ها وتولیصد، پشصتیبانی» ،1411نقصالب در آغصاز سصال رهبر ا

رسصیدن بصه ایصن مهصم عزمصی ا امّص .قیصت اقتصصاد مقصاومتی داردای در موفّکننصدهق این شعار نقصش تعیینتحقّ قطعاً

 . کنند ز افراد جامعه باید در این مسیر نقش آفرینیو هر یک ا طلبدای همگانی میی و ارادهملّ

 این»در خصوص حمایت از کاالی ایرانی فرمودند،  گذشته هایسال معظم رهبری در پیام نوروزیهمانطور که مقام 
فقط مربوط به مسئولین نیست؛ آحاد ملّت همه می توانند در این زمینه کمک کنند و به معنای واقعی کلمه وارد میدان 

رهنگ فبنابراین مساجد به عنوان مجموعه ای که حضور اقشار مختلف را در خود دارد، می توانند بستری برای « بشوند.

  .باشند و در عمل و گفتار مردم را تشویق و ترغیب به مصرف کاالی داخلی کنندی اقتصادی حوزه در  سازی

 ند در دستور کار مسجد قرار بگیرد :تواکه میهایی از جمله برنامه

 زیگفتمان سا

آن بصا برنامصه ریصزی و اجصرای یصک سصری برنامصه هصای مصنظم بایصد صصورت بگیصرد کصه مهمتصرین سازی گفتمان

تکرار و یادآوری است. البته به نکته باید توجه داشصت کصه ایصن تکصرار نبایصد مصالل آور باشصد. بصه شصکلی کصه مصی 

توان با ایجاد تنوع در شیوه هصای ارائصه ی مطلصب و همچنصین اسصتفاده از روش هصای غیصر مسصتقیم، از بصروز ایصن 

 آسیب جلوگیری کرد.

بصا برگصزاری جلسصاتی دربصاره  عصاالن تشصکل هصای مسصجدی،و بصه خصصوص ف مسصجد نمازگزارانو توجیه آموزش 

 ب مجرّدعوت از اساتید و  لزوم حمایت از کاالی ایرانیمورد 

واکصصاوی بیانصصات ایشصصان بصصرای درک بهتصصر  رهبصصری در ایصصن مصصورد و فرمایشصصات مقصصام معظصصمبصصازخوانی همچنصصین 

 د.باید سرلوحه کار امام محترم جماعت و  فعاالن مسجدی قرار بگیر موضوع

  محور اصالح الگوی مصرف و استفاده از تولید داخلی فرهنگ سازی مصرف کاالی داخلی با دو

 های عمومی پر رفت محتواهایی آماده کرد و در مکان پوسترهای طراحی شده و موجود،توان با استفاده از می

 .نصب کرد …های پر رفت و آمد وی مغازههای نانوایی، شیشهمثل مسجد، صف محله و آمد
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 اسصاتید دانشصگاه ها، ی جماعصت، مصداحتوان یک سری از افصراد مصؤثّر بصر فرهنصگ عمصومی مصثالً ائمصهمی

 .را برای تذکر دادن مطلب توجیه کرد …و معلمان ،ها

  شتن شرایطی دست گذا ستی متهمان ردیف اول برای اخراج از کشور هستند. که در چنین  کاالهای صهیونی

 .آگاه سازی نماییدکاالهای صهیونیستی  از معتبر با معرفی لیستیروی آن ها مؤثرتر است. 

 ی اسصصتفاده کننصصده از محصصصوالت خصصوب داخلصصی، در مسصصجد و پارچصصه زدن در تقصصدیر از ادارات و کسصصبه

، نصصب بنصر یصا ی عمصومی بصرای خریصد، گصل دادن دسصته جمعصیتواند بصا مراجعصهکه مثالً می …حل وم

 .صورت بپذیرد …وپرده تقدیر 

 هصصا و کسصصبه )بصصرای درگیصصر در خانواده تصصرویج اسصصتفاده از کصصاالی ایرانصصیی ابتکصصارات در برگصصزاری مسصصابقه

بخشصی از ایصن  …توان با صحبت بصا مصدیر مدرسصه یصا امصور تربیتصی و بسصیج مدرسصه وکردن مدارس می

 ).ی ایده در مدارس برگزار کردکار را به صورت مسابقه

 کصه در بصاال ذکصر شصد بصه جهصت تصرویج  سصازی مصصرف تولیصد داخصلانجام حرکت هصای مشصابه فرهنگ

 رفه جوییفرهنگ ص

  و ترغیصصب نمصصازگزاران بصصه تهیصصه  هصصدایای سصصفرهای زیصصارتیسصصخنرانی در مسصصجد در خصصصوص ایصصراد

تصصوان بصصا فروشصصگاهی کصصه حتصصی مصصی سصصوغات سصصفرهای خصصارجی از داخصصل کشصصور از قبصصل از مسصصافرت.

کنصد بصرای ایصن موضصوع هماهنصگ کصرد و تخفیفصاتی بصرای اهصالی مسصجد در اجناس ایرانی عرضصه مصی

  نظر گرفت.

 ایرانی ولید، توزیع و یا معرفی کاال و محصولبسترسازی برای ت

 هصای دیگصر طرح پصرورش قصارو و شصیرینی پصزی، تولیصدی لبصاس، بصافی،قالی مراکز تولیدی ماننصد تقویت

، از سصوی مسصئولین و تولیصد داخلصی داشصته اسصت دامی کصه نقصش مهمصی در ایجصاد اشصتغال یاکشاورزی 

 مسجد

 ریصزی بصرای اسصتفاده حصداکثری از منصابع موجصود بصرای و منطقصه و برنامصه هصای محلصهشناسایی ظرفیصت

 رونق کسب و کار اهل محل و کمک به معیشت مردم

  مسصصتند سصصازی  و انتشصصار تجربیصصات موفصصق تولیصصدی و یصصا تصصوزیعی از سصصوی مسصصاجدی کصصه در گذشصصته بصصه

 اند. این امور مبادرت داشته

 را در مسصاجد خصود دعصوت نمصوده، و از آنهصا درخواسصت شصود، کنندگان کصاالی ایرانصی تمام مساجد، تولید

 .روند رشد تولید خود را برای مردم تشریح نمایند

  و تجلیصصل از نخبگصصان کصصارآفرین در  کارآفرینصصان محلصصه و منطقصصهتولیصصدات  وبرگصصزاری نمایشصصگاه از آثصصار

 مسجد و در جمع نمازگزاران

 بصه معرفصی کاالهصای ایرانصی و یصا سصایت هصایی  یک قسمت از تابلو اعالنات مسصجد را اختصصاص بدهیصد

 (  www.tolidemelli.com )مثل که کاالهای ایرانی را معرفی می کنند

http://www.tolidemelli.com/
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 اساتید مجرب حوزه کارآفرینیاندیشی با دعوت از گاه و جلسات سخنرانی و همربرگزاری کا 

 هصا بپیوندیصد. نصذورات خصارجی را مساجدی هستند که فقط چای ایرانی می خرنصد؛ شصما هصم بصه جمصع آن

 هم نپذیرید. 

 .بصرای کنتصرل  هدایای مسابقات مختلف متاسفانه خیلی وقصت هصا از تولیصدات خصارجی انتخصاب مصی شصود

 این مساله تدبیر کنید. ایرانی بودن هدیه خودش باید تبلیغ بشود. 

 اقتصاد مقاومتی سازیفرهنگ

 شکالت ما به چنین باید مردم را توجه داد که همهایجاد روحیه امید و طرد یأس و ناامیدی و بدبینی. هم ی م

 .با مدیریت صحیح در داخل کشور قابل حل استگردد و بخشی از مسائل تحریم و غرب برنمی

  در خصصصوص تهیه )… پارک وپخش فیلم و برگزاری سصصخنرانی با موضصصوع ضصصرورت مقاومت در مسصصجد و

 توان از کارشناسان معاونت فرهنگی مرکز کمک گرفت(های مناسب و دعوت از سخنران میفیلم

 موجود در فضای وبتوانیم بر اساس محتوای برگزاری نمایشگاه پوستر و عکس ما می 

 رهای طصصور کشصصوگیصصری جمصصالت مسصصئولین کشصصورهای متخاصصصم )اسصصرائیل و آمریکصصا و اروپصصا( و همینپی

 های عمومیها در مکانها و نصب آندوست در مورد مقاومت مردم ایران و اثر نداشتن تحریم

 حمایصصت از کصصاالی ایرانصصی، مربصصوط بصصه مفهصصومیبصصا شصصعر، جمصصالت  حلصصهفرسصصتادن پیامصصک بصصه مصصردم م 

 .…آوردهای کشور ومقاومت مردم، اعالم دست
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  میخریم _ایرانی_کاالی# " پویششیوه نامه اجرایی"  

با عزم  «میخریم _ایرانی_کاالی#» پویش، به رونق تولید در کشورآفرینی مساجد در نیل در راستای نقش

              .ودشاجرایی میدر جهت رونق تولید  و با مشارکت حداکثری اهالی مساجد ی در خرید محصوالت و خدمات ایرانیملّ

قدامات ا پویشریزی برای اجرای دقیق این سطح ستاد با برنامههای اخیر در سالمرکز رسیدگی به امور مساجد در 

اشته دو مؤثّری  سازی این مسئله نقش اساسی مساجد در زمینه فرهنگدی انجام داده است؛ بدیهی است که متعدّ

 ط مردم صورت پذیرد.مساجد و توسّ و کار اصلی باید در

عار شتبلیغاتی به معنای استفاده از کانال های مختلف برای رساندن پیام تبلیغاتی است. یک پیام یکسان با  پویش

مشترک از طریق رسانه ها و بسترهای مختلف، که در برخی مواقع ثابت هستند، به اشتراک گذاشته می  قالبیو 

مشخص و به صورت هماهنگ اما از روش  این تبلیغات که به اشکال مختلف تولید می شوند، در یک زمانشود. 

بل های تبلیغاتی ثابت بوده و از ق پویشنمایند. چهارچوب زمانی عرضه ط برقرار میارتباهای گوناگونی با مخاطب 

  .مشخص می شود

 :ذیل را دنبال کند اهداف تواند اهدافی از قبیلمی پویشیک 

  یشپوموضوع به مردم در مورد و آگاهی بخشی اطالع رسانی 

 همراهی و همکاریمخاطبان برای  اقناع 

  شرکت در یک فعالیت اجتماعی یا  پویشارائه راهکار و آسان سازی حضور مردم در تحقق اهداف(

 مشارکت اقتصادی( 

 در مسجد پویشمراحل اجرای 

 و تعظیم در اولین شب دهه تکریم مربوط به شعار سال و اهمیّت آن برنامه اجرای ویژه .1

 مطالعاتی و تهیه محتواهای الزمتشکیل تیم  .2

 طراحی تراکت و بروشورهای تبلیغاتی .3

 ساز با محتوای تبلیغی و ترویجی از طریق سامانه پیامکی مسجدهای فرهنگارسال پیامک .4

 محتواهای الزم برای ارائه در تابلو اعالنات مسجد تهیه و تدوین .5

 صوتی و تصویری مسجدهای تهیه محتواهای مناسب و اثرگزار برای پخش از سیستم .6

 رسان داخلی(های پیام)گروه یا کانال مسجد در شبکه شبکه های اجتماعیاستفاده از ظرفیت  .7

 صی به مردمهای تخصّبرای ارائه دیدگاه ها و صاحب نظراندعوت از سخنران .8

 تجربیات موفقو ارائه  پویشتولیدکنندگان داخلی برای شرکت در  از دعوت .9

 نآو گرفتن عکس از افراد با در دست داشتن  خریم می_ایرانی_کاالی# با نوشته چاپ تراکت .11

و گرفتن عکس از نمازگزاران با زمینه این بنر به صورت  خریم می_ایرانی_کاالی# چاپ بنر با نوشته .11

 فردی و جمعی

و برپایی نمایشگاه عکس از  خریم می_ایرانی_کاالی#اندازی مسابقه بهترین عکس با شعار راه .12

 ها کسبهترین ع
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 مساجد تعظیمتکریم و  یهای مرتبط با دههایده 

 سالم همسایه .1

سایه“ شهر” هم سته در احادیث دینی، حقیقتا مرواریدهائی در  شای سایگان  ستند که به موجب آنها  و هم سالمی ه ا
ها را آباد و عمرفرمایند: خوش همسایگی، شهرها را گردند. چنانچه پیامبر اکرم)ص( میشهرها برکت یافته و آبادان می

 (.491، ص 4)الکافی، ج  کندزیاد می

سفارش نمودهیکی از مکان سویی همسایه را  ست و از  سفارش ا سیار مورد  سبتهایی که در آن همسایه ب به  اند که ن
شایستگی همسایه مسجد می ست. این رابطه دو طرفه هم بر  شد، مساجد ا  افزاید هم بهآن مکان موظف و مسئول با

تواند با رجوع به همسایه خود و توجه همسایه به مسجد، موجب رونق و آبادانی شهر و محله است. مسجد میواسطه 
 ؛در ایجاد این رابطه پیشقدم باشد ای جهت حضور،ارسال دعوتنامه

 ایده

 ارسال کارت دعوت با امضای مسجد برای اهالی محل و همسایگان مسجد.

 مسئله

 ری ارتباط با اهل محل و همسایگانرقرالزوم فعال بودن نقش مسجد در ب

 شرح ایده

ها در برابر احسصصان از یک سصصو و با لحای جایگاه قدسصصی مسصصجد و تاکید بر گسصصتره با توجه به انفعال طبیعی انسصصان
رسصصصد که به منظور تالش برای جذب حداکثری به باب، مناسصصصب به نظر می 41همسصصصایگی آن با بناهای همجوار تا 

 آیند( در قالب یک کارت شکیل، دعوت رسمی به عمل آید.آیند)یا اصال نمیکه کمتر به مسجد می مسجد، از کسانی

 بایدها

 .جدابیت، زیبایی و سادگی توأمان از الزامات این کارت است.1

شاری که برای خانواده2 شخاص موجّه و خوش نام محله و یا اق ستفا.از ا ه دها جذابیت دارند)مثال کودکان و نوجوانان( ا
 شود.

 کننده( از هرآنچه که برای بیننده دافعه دارد.رسان)دعوت.پیراسته بودن ظاهر نامه3

 نبایدها

 ها پرهیز شود.کارت دعوت حتما به دست اشخاص برسد و از انداختن در الی درب

                                                                                                                    ها و مستحباتزینت
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ستفاده از عبارات مناسب و مهیج)ترجیحا با بار عاطفی( در تهیه محتوا و مخصوصا عنوان نامه، مثال از عناوینی چون:  ا
 استفاده شود.” سالم همسایه“

 ؛ید بر شرافت همسایه بودن با مسجدگیری از متون دینی و تاکبهره

 ؛قرین گشتن نامه با یک شاخه گل

 …مقارن گشتن ابالغ دعوت با یک مناسبت ویژه: شب جمعه، اعیاد مذهبی و

ود، شکنندگان برخوردار از یک نماد خاص که افزاینده جذابیت است استفاده کنند، مثال اگر از کودکان استفاده میدعوت
 لباس فرم یا حمایل خادمی داشته باشند.

 پشتوانه نظری

 (39.)احزاب…الذین یبلغون رساالت اهلل

 (24)انفال….یا ایها الذین آمنوا استجیبوا هلل و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم2

 

 مسجدی نشانِ .2

هد. دمسجد در میانه شهرها خبر میها، گنبد و صدای اذان در سه نوبت از شبانه روز، از وجود های مسجد، منارهگلدسته
ه ها، جایگاه مسجد به حاشیهای تجاری و بانکهای مسکونی، شرکتاما در زمانه کنونی به دلیل قدکشیدن ساختمان

شنویم و در تکثیر بردها و ها و صنایع، صدای اذان را ضعیف و یا اصال نمیرانده شده و در هیاهوی صدای ماشین
 یابیم.نمی تبلیغات نشان مسجد را

گری بنابراین شایسته است هیئت امنای مسجد با همکاری مسئولین دولتی برای مساجد تابلوهای راهنما و عالئم هدایت
دی های کاربرطراحی و نصب کنند که عموم را به مسجد راهنمایی کند. نصب بردها و تابلوهای راهنما در کنار برنامه

 سازی مسجد در معماری شهری موثر باشد:تواند در شاخصمیای امروز است که اقتضای جهان رسانه

 ایده

 استفاده از پیکان و یا تابلوی ویژه جهت آدرس دهی عموم به مسجد؛ مسجد نمایی

 مسئله

 نمایان نبودن مساجد در برخی موارد و تحیّر مومنین

 شرح ایده

ی شهرسازی نوین مخفی مانده و لذا مومنین هایشان در هیاهوکم نیستند مساجدی که یا مناره ندارند و یا گلدسته
 :توان از موارد زیر بهره جستشوند. برای رفع این نقیصه میجویای مسجد در یافتن اینگونه از مساجد دچار زحمت می
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های شهری واقع شده و برای واردین به آن منطقه اطالعات ضروری .استفاده از تابلوهایی که در ابتدای محدوده1
یان ( ب…را به ترتیب نزدیکی مسافت)شامل نام مسجد، نشانی مسجد و فاصله آن تا مسجد بعدی ومساجد محل 

 کند.می

 واقع شود. 1ای که مسجد در آن واقع است، تابلویی مانند مورد .در ابتدای هر کوچه2

که به  در صورتی ای نهادهای مرتبط هستند لکن*تذکر: هرچند که در نظام اسالمی مسئول مستقیم اجرای چنین ایده
 ای را عملی کنند.ای اندک چنین ایدهتوانند با صرف هزینههر دلیل چنین امری واقع نشد، اهل محل خود می

نما های جهتها یا پیکانمتر قبل از مسجد(، مانند فلش111.استفاده از تبلیغات کف پیاده رو در فواصل مناسب)مثال از 3
 شود.تهی به مسجد میکه با جلب توجه بیننده نهایتا من

 .استفاده از نقاشی سه بعدی در:4

 الف( زمین مقابل مسجد

 توانند از تاثیر شگرف این هنر بهره ببرند(.ب( حیاط و دیوار مسجد)مثال مساجدی که حوض یا باغچه ندارند می

 بایدها

 ها.لزوم جانمایی مناسب تابلوها و فلش1

 تابلوها .لزوم دقت در صحت اطالعات مندرج بر روی2

 (…نما بودن، خوانا بودن خط و.لزوم دقت در وضوح تابلوها)شب3

 های کف پیاده رو یا نقاشی سه بعدی روی زمین(..دقت در زیرپا واقع نگشتن نمادها و تصاویر مقدس)در ایده فلش4

 ها و مستحباتزینت

 نما بودن تابلوهاشب

” مسجد بفرمایید:” و یک دختر بچه با عبا و چادر و درج عبارت مصوّر کردن تابلو با استفاده از تصویر یک پسر بچه 
 همراه با اشاره دستان ایشان به سمت مسجد.

 پشتوانه نظری

 : نماز(19)پیام به اجالسمقام معظم رهبری

 .دسترسی آسان به مسجد، نیاز ضروری مؤمنان و جوانان و نوجوانان ما است.1

توان و همت باید در آن  ی همگان است و هر کسی به اندازهمساجد[، وظیفههای معنوی و ظاهری].پرداختن به آرایه2
 های دولتی هر یک در آن باید سهمی ایفاء کنند.ها و دستگاهسهیم گردد. مردم، شهرداری
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 هیئت امنای مسجد طراز اسالمی .3

رسد و سطوح اجتماعی همچون میشود تا به سطح اجتماع ها آغاز میکوچکترین جمع اجتماعی ما از محفل گرم خانواده
گذارند. در این طرح، بزرگترها در کنار کوچکتر هایی تو در تو هستند که در واقع یک الگوی واحد را به نمایش میآینه

 کنند.و کوچکترها به تبع بزرگترها ایفای نقش می

ت. ترین کارهاسها از ضروریئولیتبرای اداره هر نهاد اجتماعی به ویژه نهادهای فرهنگی چنیش اینگونه وظایف و مس
بنابراین باید بگوییم مسجد امروز، تنها مسجدی متعلق به بزرگترها و سالمندان جامعه نیست بلکه همزمان نیازمند حضور 

 پذیری ایشان هم هست:جوانان و نوجوانان و مسئولیت

 ایده

 بهسازی ترکیب هیأت امناء مسجد.

 مسئله

 در ترکیب فعلی هیات امنای بسیاری از مساجد.های انسانی جامع نبودن نقش

 شرح ایده

در ضرورت وجود هیأت امناء در مسجد تردیدی نیست، لکن از آنجا که معموال ترکیب هیأت امناهای موجود تک 
ی اباشند، وجود نمایندهباشد و از طرفی دو قشر مهم و اثرگذار در جامعه جوانان و بانوان میصدایی)مردانه و مسنّ( می

 از ایشان در ترکیب هیأت امناء کامال بجا و مورد انتظار است.

 بایدها

 برابر بودن حق رأی نماینده جوانان و بانوان با تمامی اعضا

 ها(.ها و دغدغهلزوم برگزاری جلسات منظم با جامعه هدف توسط این دو نماینده خاص)شنیدن حرف

 انعکاس کامل و امینانه نظرات به اعضای هیأت امنا

 لزوم رعایت حسن برخورد و تعامل با همه اعضا

 نبایدها

 ورزی در اجرایی کردن رای هیئت امناپرهیز از تعصب

 پرهیز از مشاجرات لفظی در جلسات

 ها و مستحباتزینت

 متأهل بودن نماینده بانوان
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 متأهل بودن نماینده جوانان

 (.…های اجتماعی)علمی، خانوادگی وموفق بودن ایشان از حیث نقش

 پشتوانه نظری

 (.159)آل عمران…شاورهم فی االمر

()امر در این آیات امرالناس است نه امراهلل، لذا برای شناسایی این امور باید به اهل هر 38)شوری…امرهم شوری بینهم
 قوم رجوع کرد(.

های پاک جوانان د دلی محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد، باینماز(: زمزمه19مقام معظم رهبری)پیام به اجالس
 را مجذوب و مشتاق کند.

 

 همیار خادم .4

ها، کفشداری، ادعیه کتابخانه، مهرهای بهم ریخته های سرخ، شمعدانی سرپلهخادم مسجد؛ نشانش را که بپرسی ماهی
ها، جاروی قدیمی مسجد همه برایت از او خواهند گفت. همان دم که ها و پنجرههای رنگارنگ ،پردهجامهری، آزین

 ی.شنورا همه جای خانه خدا می  و طنین گرم صدایشکنی شنوی، بوی اسپند را به خوبی احساس میش را میاسم

کند. های بندگی راهنمایی میآید و تو را تا صفقدم که به بهشت مسجد بگذاری اوست که اول بار به استقبالت می
های مسجد شده است. او خادم اش که همبازی کودکانهبینیدوشادوش امام مسجد، راهنمای زائران خداست و گاه می

 هایت را باال بزنی و لباس خدمت بپوشی، همیار خادم بهشت خواهی شد:است و امروز تو هم اگر آستینبهشت 

 ایده

 تبیین اهمیت جایگاه خدمت به مسجد

 مسئله

 روشن نبودن جایگاه خادم مسجد طراز اسالمی و حدود وظایف او در مسجد

 شرح ایده

( با …های ارتباطی وم)از نظر علمی، جسمی، مهارتیکی از معضالت مساجد، هم سنخ نبودن متقابل توان خاد
توان از راهکارهای های مسجد طراز اسالمی است. برای رفع این معضل و تکریم جایگاه خدمت به مسجد میرسالت

 زیر بهره جست:

 هنظیری که در متون دینی برای منصب شریف خدمت بکم یهامتولیان مسجد)خصوصا امام جماعت( با تکیه بر ثواب
 قرار دهند.  مسجد آمده، این شأن شریف را مورد غبطه نماز گزاران

 ثبت نام به عمل آید. از داوطلبین برای شرکت در این امر



31 
 

 امام جماعت و هیأت امنا در معرفی خود به عنوان خادم افتخاری مسجد پیشگام شوند.

 های خدمت مسجدی را عرضه و برای آن طلب نیرو کنند.لیستی از نقش

 بایدها

 (.…های ریز برای همه اقشار مسجد)کودکان، نوجوانان، بانوان وتعریف نقش

 ها و خادمان افتخاری.لزوم رعایت هماهنگی میان نقش

 هایی که بیشتر دیده می شوند در اولویت خدمت رسانی قرار گیرند، مثال:عرصه

 هدای کیسه کفش به ایشانچینش نیروها از ابتدای مسجد همراه با خوش آمدگویی به واردین و ا

 های مربوطه(.شان به صندلیکمک به سالمندان ناتوان)گرفتن دست ایشان و هدایت

 شوند.شان خم میکمک به بانوان بچه به بغل در زمانی که برای برداشتن کفش

 هاجفت کردن کفش

 هاواکس زدن کفش

 …توزیع چای و

 جارو زدن مسجد

 نبایدها

 های فعالیتمسجد به ایام غبارروبی مساجد)دهه آخر شعبان( و توسعه کمّی آن به همه زمانبسنده نکردن خدمت به 
 های جمعه(.مسجد)مخصوصا اوقاتی چون شب

 در حاشیه نرفتن نقش خادم مسجد.

 ها و مستحباتزینت

 ر این امرمشارکت د  اند(، برایهای اجتماعیهایی که برخوردار از عنوانلزوم دعوت از بزرگان محله)شخصیت

 افزاری مناسب برای خدام افتخاری)مخصوصا خادمان کم سنّ(، مواردی چون:استفاده از نمادهای سخت

 گل سینه

 یونیفورم

 حمایل

 کارت قابل نصب بر روی سینه
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 استفاده از عناوین جذاب بر روی نمادهای مربوطه، عناوینی چون:

 …همیار خادم بهشت/همیار مسجد و

 پشتوانه نظری

 توبه(.18که به عمران مسجد توجه دارند)آیاتی 

اند)روشن کردن چراغ در مسجد، روایاتی که برای انجام کوچکترین اعمال خدماتی در مسجد فضایل فراوان قائل شده
 …زدودن غبار از مسجد و

 29االعمال ص، ثواب1من الیحضره الفقیه، ج

 

 غمگساران مسجدی .5

های مهم مومنان است که در قرآن بدان اشاره شده است. یکی از مولفهغمگساری از غمدیدگان و مستمندان جامعه 
، های شبهایی موثر خواهیم دید که در آن ائمه در نیمهخوانیم، روایتهمچنین وقتی سیره عملی ائمه معصوم را می

 اند.ن چشم نپوشیدهرسانند و حتی در میانه نماز خویش هم، از آغذا بر دوش خود نهاده و مستمندان جامعه را یاری می

اهلل( اولین صندوق امداد را جوانان مسجد جلیلی تهران بنیان گذاشتند. همین ایده بعدها در فرمان امام خمینی)رحمه
ته امداد ای سراسری و ملی یافت. تشکیل کمیبرای تشکیل صندوق کمیته امداد برای همه نیازمندان تبلور یافت و جنبه

های یک مسجد وق و خیرین آن حمایت کرده و آن را ساماندهی کند از ضروریات و نشانهکه خود بتواند از این صند
 فعال است:

 ایده

 در مسجد” غمگساران مسجدی”تشکیل کمیته امداد

 مسئله

 ارتباط نیازمندان با مسجد؛ از ابراز نیاز گرفته تا مراحل رسیدگی به نیاز  نامناسب بودن وضعیت

 شرح ایده 

غمگساری تردیدی هست و نه ناشایست بودن وضعیت فعلی ابراز فقر که در بسیاری از مساجد شاهد آن نه در اهمیت 
 گری، شایسته است که مساجد برای هدفمند ساختنپوشی است. لذا با توجه به کراهت شدید تکدیهستیم قابل چشم

این امر داشته باشند. لذا پیشنهاد  ای جهتهای مردمی و هدایت آن به سمت نیازمندان واقعی،ساز و کار ویژهکمک
 شود که:می

)مخصوصا امام جماعت( بر اهمیت امداد به مومنان و دستگیری از ایشان تاکید کنند.)الاقل یک  نخست متولیان مسجد
 سخنرانی مهیّج در این زمینه انجام شود(.
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 بر ناپسند بودن گداپروری تاکید شود.

 ها و رساندن صدقات به نحو شایسته به ایشان تشکیل شود.کمک ای جهت شناسایی مستمندان، جمعکمیته

 بایدها

 کمیته مذکور زیر نظر امام جماعت باشد.

در شناسایی و بازدید از محل زندگی فقرا، احتیاطات الزم از قبیل رعایت مسائل شرعی در برخورد با نامحرم)مخصوصا  
 شأن و آبروی افراد مورد تاکید قرار گیرد.سرپرست است( و حفظ هنگامی که مددجو از بانوان بی

ظر بندی مدّنبرای اولویت…عالوه بر شناسایی مستمندان واقعی، امتیازاتی همچون مومن بودن و اهل ابراز نبودن و
 قرار گیرد.

 ها و مستحباتزینت

 از افراد مسنّ در ترکیب اعضای کمیته بهره جسته شود.

 ای از اطالعات ضروری ایشان مورد ثبت و ضبط قرار گیرد(.جموعهبرای فقرا شناسنامه صادر شود)یعنی م

 از تکدی گری در مسجد جلوگیری به عمل آید)هر کس علنا ابراز فقر کرد او را متوجه مسئول کمیته کنند(.

گزارش عملکرد کمیته در فواصل زمانی مناسب به اطالع خیرین رسانده شود تا ضمن جلب اعتماد بیشتر، نمایشی از 
 ک تعاون منسجم هم صورت پذیرد.ی

ای ثابت، همچون شود، برنامهجمع آوری می …های جمعه وهایی که به صورت منظم در اوقاتی چون شبغیر از کمک
ای عضو ثابت در این طرح مشارکت ذبح گوسفند در اول هر ماه قمری و توزیع آن بین فقرا، وجود داشته باشد و عده

( به …ل از موعد مذکور)مثال اول هر ماه( از طریق امکانات موجود)پیامک، شبکه تلگرام وکنند و مسئول کمیته هم قب
 پس از آن حتما گزارش اجرا داشته باشد.  اعضا یادآوری و هم

 پشتوانه نظری

 مجموعه آیات و روایاتی که بر تعاون مومنانه و تالش برای قضاء حوائج مومنان تاکید دارند.

 …جویندغمدیدگانی که غمگساری می…ی خود را با نماز(: مسجد باید رابطه19به اجالسمقام معظم رهبری)پیام 

 برقرار و مستحکم کند.
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 مام جماعت مسجد طراز اسالمیهای اه شاخص 

مسجد نور و امید محله است و آبادانی مسجد به امام آبادگر است. اگر مسجد نور محله است، امام مسجد طراز اسالم 
کند و چشم  امید جامعه، به مسجد است و و محور مسجد است . انسان الهی، محیط خود را روشن می هم نور مسجد

 که باید مایه حیات و روح مسجد باشد .چشم امید مسجد، به امام جماعتی است 

های امام جماعت مسجد طراز ها و شاخصآنچه که در ادامه، بدون تنظیم از باب اهمیت و اولویت، به عنوان ویژگی     
شود و بدون تردید مساجدی که از امام تقدیم شده است، در صورت تحقق موجب عزت و کرامت مسجد نزد مومنین می

 و مهجوریت را بر خود نخواهند دید. جماعتی در این سطح برخوردار باشند، هرگز گرد مظلومیت

ول سال مورد ی جماعاتی برخوردارند و در طپروردگار متعال را شاکریم که بسیاری از مساجد از وجود چنین ائمه     
 گیرند؛تکریم قرار می

 های امام جماعت مسجد طراز اسالمیشاخصه

 ه مسجد موفق است.های الگوساز، برای جذب کودکان و نوجوانان بدر ارائه برنامه .1

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

های ریزی و اجصصرای برنامصصهشصصورای فرهنگصصی مسصصجد را تشصصکیل داده اسصصت و از ایصصن ظرفیصصت بصصرای برنامصصه .3

مسصصاجد، روز  تعظصصیمهای تصصالوت، دهصصه تکصصریم و سصصاز مثصصل: کرسصصیمصصذهبی، مناسصصبتی و جریان –فرهنگصصی 

 نماید. جهانی مسجد و... استفاده می

ای تخصصصصی، حصصل های الگوسصصاز، بصصرای تقویصصت بنیصصان خصصانواده، هماننصصد: خصصدمات مشصصاورهدر ارائصصه برنامصصه .4

 کند.ها تالش میسازی برای معرفی جوانان هم کفو و مناسب ازدواج به خانوادهاختالفات، زمینه

 باشد.برخوردار میبا طراوت  با نشاط و و از نگاهی تکلف استبی .5

 کند.فرهنگ دینی امر به معروف و نهی از منکر را در میان اهل مسجد تقویت می .6

 اش انقالبی و شخصیتش مجاهد و خستگی ناپذیر است.روحیه .7

 است . و خلقش خلق نبوی معیار یاش هماهنگ با سیرهسیره .8

 . داندتر میتر و مقدسامامت مسجد را از همه کارها مهم .9

جصا را مرکصز عصالم بدانصد کصه فرمودنصد: هرکسصی هرجصا هسصت، بایصد آن )دامت برکاته(بر نظر رهبر فرزانه انقالببنا .11

 داند.ترین کار به حساب بیاورد، مسجد خود را مرکز عالم میو آن کار را مهم

قبصصل از همصصه مصصومنین در مسصصجد حاضصصر و بعصصد از همصصه مصصومنین از مسصصجد  در مسصصجد حضصصور مصصنظم دارد، .11

 خارج می شود.

 برد.از ظرفیت مسجد برای ترویج و گسترش اخالق اسالمی در میان مومنین و اهل محل بهره می .12

 ها را می پرسد. مومین خود را به نام می شناسد و احوال آنأم .13

 اندازد. ه تنهایی بر عهده خادم مسجد نمیدهد و این امر را ببه نظافت مسجد اهمیت می .14

هصای آینصده مسصجد خصود سصال اای دارد و تصمنصد و برنامصهبا برنامه وارد مسجد می شود، به مسجد نگصاه نظصام .15
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 ریزی کرده است . آن برنامه یرا درنظر گرفته و برا

حصدی مزاحمصت نداشصته نمایصد کصه مسصجد بصرای اکنصدو مراقبصت مصیهای مسجد ارتباط برقرار مصیبا همسایه .16

 باشد. 

گصاهی  ،به پشت پرده مسصجد هصم توجصه دارد. بخصش بصانوان در مسصجد او، منصزوی و فرامصوش شصده نیسصت .17

بصا بخصش بصانوان مسصجد، از محصارم مسصتمر پصردازد و بصرای  ارتبصاط کند و به بررسی وضعیت مصیمراجعه می

 نماید. خود رابطی مشخص می

نمایصد، بصه ایشصان احتصرام مصی خصود در مسصجد محسصوب مصی یخصود و وزرا یجوانان مسجد را به عنوان بازو .18

 دهد و مسئولیت می خواهد .گذارد، مسئولیت می

کنصصد. روحصصانیون بصصرای اداره مسصصجد، از تصصوان و ظرفیصصت موجصصود در محلصصه و محصصیط پیرامصصونی اسصصتفاده مصصی .19

کنصد و گصاهی جد دعصوت مصیرسصد و از ایشصان بصرای حضصور در مسصکند، خدمتشان مصیمحله را شناسایی می

 سپارد. منبر و محراب را به ایشان می

شناسصاند. بصا خصصانواده شناسصد و سصوابق، خصاطرات و شخصیتشصان را مصیمصی یمسصجدش را بصه خصوب یشصهدا .21

هصا رفصت و آمصد دارد و جویصای احصوال پصدران و مصادران پیرشصان هسصت هصای آنشهدا مانوس است، به خانصه

 کند.میو خانواده شهدا را تکریم 

با فناوری های جدید ارتباط برقصرار کصرده، آشصنا شصده و بصرای مطالعصه، پصژوهش و حتصی بصرای اداره مسصجد،  .21

 .گرددمند میاز امکانت نوین بهرهن و نیاز، أمتناسب با ش

مسصصجد  هصصایشناسصصد و از توانمنصصدی و تجربصصه ایشصصان در امصصورات و کاراسصصتعدادهای مسصصجدی خصصود را مصصی .22

 کند.استفاده می

 کند. کند و جمع آنها را با تدبیر اداره میشایسته، باترکیب مناسب انتخاب می یهیئت امنا .23

هصصا اسصصت و بصصین آنهصصا روبصصرو هسصصتیم، محصصور جمصصع  مسصصجدی یدرشصرایطی کصصه بصصا مشصصکالت عصصاطفی زیصصاد .24

 کند. مهربانی و صمیمیت ایجاد می ،برادری  ،اخوت

 گذارد. جوانترها، با حوصله وقت میمنین مسجد، مخصوصا موگویی به سواالت در پاسخ .25

 کند .قرائت نمازش را به عنوان یک مسئله جدی، مرتب بررسی می .26

نمایصصد. هصصم تصصالوت روزانصصه دارد، هصصم کرسصصی تصصالوت دارد، هصصم جلسصصه تفسصصیر فضصصای مسصصجد را قرآنصصی مصصی .27

 کند. کند و باالخره برای تدبر در قرآن راهنمایی میدارد، هم جوانان را به حفظ تشویق می

به آراستگی ظصاهر خصود و بصه زیبصایی عمامصه خصود، توجصه دارد و بصه معطصر بصودن هنگصام حضصور در مسصجد  .28

 هم توجه می کند .

دهصد و بصه ایصن ترتیصب، مسصجد را بصا نشصاط به نشاط جسمی، به چابک بودن و به ورزش کصردن اهمیصت مصی .29

 می کند.

آینصد، بلکصه سصراغ آنهصایی کصه بصه مسصجدنمیماند اهصالی محصل بیاینصد مسصجد و خصدمت برسصند، یمنتظر نم .31

 رود.می
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کنصد وبصرای بیصان احکصام کسصب و کصار و تجصارت، صصبر نمصیداران و کسبه محل، ارتباط برقصرار مصیبا مغازه .31

 کند.ها مراجعه میکند آنها به مسجد بیایند، بلکه به مغازه

در همسصایگی مسصجد هسصت در  کنصد، اطصالع دارد کصه چنصد مدرسصهبا مدارس محل خود ارتبصاط برقصرار مصی .32

و  بصا معلمصان جلسصه مصنظم دارد ،نمایصدها را به مسجد دعصوت کصرده، خصود را معرفصی مصیمقاطع مختلف، بچه

 نماید.آموزان ممتاز در مسجد تقدیر میاز دانش

ای، منطقصهناحیصه جماعصات و ارتباطصات یائمصه یبا مساجد اطراف خود ارتبصاط برقصرار کصرده ودر قالصب شصورا .33

 نماید. ای تعریف شده و هدفمند، کمک میشبکه ای، به تقویت انسجام روحانیون و تشکیلای و محله

هصا و تنظصیم دفصاتر به مسائل مالی مسجد نظصارت دارد. ثبصت دقیصق ورودی و خروجصی مصالی مسصجد و درآمصد .34

 نماید.هیات امنا مطالبه می مالی را از مسئول مالیِ

 گیرد .دست کم نمیتربیت فکری مخاطبان خودش را  .35

البالغصصه، یصصک دوره نهصصج در هصصر مقطصصع زمصصانی پصصنج سصصاله، یصصک دوره تفسصصیر قصصرآن کوتصصاه ، یصصک دوره شصصرح .36

 نماید.ترجمه تفسیری صحیفه سجادیه و یک دوره احکام رساله به مخاطبان خود ارائه می

انتخصاب  منظوربصهکصه رهبر عزیز و عالیقصدرمان را بصا دقصت و نصه فقصط بصرای بهصره شخصصی، بل هایفرمایش .37

کنصد و بصهمصی کنصد، اسصتنباطمراجعصه مصیایشصان کند، بصه سصایت کند، مطالعه میموریت گوش میأموضع و م

 .نمایدمی تبیینروز، این مسائل را در مسجد 

کنصد، در مصورد مسصائل روز، مسصائل جهصانی و مواضصع داخلصی بصه عنصوان برای مومنین مسجد روشصنگری مصی .38

 فکر، توان سازماندهی انقالبی مسجد خود را دارد.نیک امام قوی و روش

گصویی بصه شصبهات نسصل بصرای پاسصخالشصأن)ره( آشصنا و مصأنوس اسصت و های امام راحل عظیمبا آثار و دیدگاه .39

جوان ومخاطبصان خصود، مراجعصات مسصتمری بصه آثصار شصهید مطهصری)ره( دارد، بصا حسصن سصلیقه مضصامین را 

 بخشد.می مسجدشکند و رونق علمی به انتخاب می

هصا انتخصاب مصیتصرین منصابع و کتصاببرای سخنرانی و ارائصه مطلصب بصه مصومنین، بهتصرین محتصوا را از امصین .41

 کند. 

 کند .عزت نفس دارد و خودش را تحت هیچ شرایطی به نمازگزاران تحمیل نمی .41

اهصل مسصجد و ای کصه حکایصت از نیصازش باشصد، نصزد تصرین نکتصهدر شرایط سخت مالی و اقتصصادی، کوچصک .42

 کند.کند و از مناعت طبع روحانیت پاسداری میت امنا به زبان جاری نمیأهی

دانصد کصه خصادم، یکصی از مصوثرترین افصراد در مسصجد اسصت. او را به احوال خادم مسجد هصم توجصه دارد و مصی .43

نصصد و بصصه او ککنصصد، در حقصصش دعصصا مصصین نمصصازگزاران را از او مطالبصصه مصصیأزیصصر نظصصر دارد، نظصصم و رفتصصار در شصص

 دهد . رهنمود می

 یاقامه نماز صصبح مسصجد را جصدی گرفتصه اسصت. از اینکصه افصراد کمصی در نمصاز صصبح شصرکت کننصد، نصاراحت .44

 ندارد. 

یصصاد حضصصرت بقیصصه اهلل ) ارواحنافصصداه( را مبتنصصی بصصر معصصارف روشصصن و دقیصصق، همصصراه بصصا عواطصصف، زنصصده نگصصاه  .45
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 وی مبدل کرده است .دارد و مسجد را به شعبه ترویج معارف مهدمی

 داند.مسجد را کانون حیات طیبه، مرکز نشر معارف ناب و مروج سبک زندگی اسالمی می .46

 کند.از نفوذ معنوی و نورانیت مسجد برای حل و فصل اختالفات میان مومنین استفاده می .47

 به ظرفیت مسجد برای سازماندهی کارهای خیرخواهانه و دستگیری از نیازمندان توجه دارد. .48

 به سه وعده نماز مسجد اهتمام دارد. .49

بصصه پایگصصاه بسصصیج مسصصجد نگصصاه پدرانصصه و نیروسصصازی دارد و از ایصصن ظرفیصصت بصصرای تحقصصق اهصصداف مسصصجد  .51

 نماید.برداری میبهره

نمایصد و داشصتن در مسصجد، از ظهصر تصا مغصرب اسصتفاده میاز توان و ظرفیت مشصارکت مردمصی بصرای بصاز نگه .51

 .، موفق استدر این امر والیی و ضروری
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