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 مقدمه :
مسجج عبادتگاهججتشبات ججبتدباب صججع تدبوججتو بزعگارججعباب مت يججپايبابماسيججپايب تاهججتشبگرجج بگرجج

بگتب جج باججتتا ب

گرج ب،بمسجتدعبمسج گتشبنجتر دباد گاج ب،ب صجرپ باببگگرج ب،بمعپفج بابفبتمج ب،بآمج ش برجپآدبابگزج ب،بادلرج بگاجيباب
گو بآدبابگ غبگحكت ب پعب ج گشب،بمسج بابز گمجعب ج گببالسجتبابگگرمجسصعگربیب نج ب ج بمجعگتاباجتویبنسجت بگرج باتفيجب ب
گرججعبگتب پا ج بگرججبب ججتبمس ج عباباعلججرتباباپ ر ج بگتبرججتا بآبآدب ج گشبگر ج ؛بمس ج عبگشبداججت بم يلججهبگتب ج بنسججت ب
ترترعدبگفپگگبابدتمع برب بگگتگ.
باعدرپببمبت بمعظتبتمدجپآبمجعبللج بگوعجتویبب« :مسجد همّیّیجد ره،رپ یگاهجگس ه جدچ مّ جگ کج مرجف ش هج س ر ،نهگ جگ
هقرگً یگاهگس ه د.

فقط یگاهگس هفهی فال مسجله ی هجتّجگی،پ بهههج ] مسجد مج ،توه ج یگاهجگس مّج ی کگ،مجگی

ّک هگه چ یگاهگس خور گنیپ ه سجگ

جگنیپ ترّّجف رو ترّّجف ر ّجگ مقگههج ی هجگ رهجّو نمّ ج جگنی هجفهی

هادگر تّ ی ه الم ،هصّفتهفزها ِ،هففهرچ مَهُمَّ جَفّه .مسد اک چ ّو جگاهگم ،ه د ».ب
بببببمعظتٌبو بگتب رجتمبیبنج بب جپگآببرج شگمسريبگدج سبرپگرجپآبرسجتشبوجتگتبفپم گرجع،بب ج باجتتا هبمجتآبنلجبیبمسج عب
پگشبگرج میبگ جتتشبمجیبفپمتاصجعب:ب«مصظج تبگشبمسج عب جپب گشبگرج میبمسج عآبگرج بنج بگتبمسج بگ عجتگبمسترصجعبمسج عب
گوصدججیبوججعتبگرج ب ت ججعبابگتبآدب ججپگشبرججپگتب رججپگ ب ج بادججتت ب ايججپبمس ج عآبنج بگتبمسج بگ عججتگبررترججی،بگريصججتگآ،ب
گديستایبابفپمصهیب ج باصج گدبرب ج ب بجکبابنجتر دبدتمعج بابرظجت بگرج میب ت جع بمسج عآبنج ب ي گرجعبرظجت بگرج میبتگب
بررتشمجتآبمجتگآباب
ب
برس بگرجيربت یب ج باسجعدبرج ايبگرج میبرمگاج بنصجعب،ب مسج عآبگرج بنج بمجپگ ب جپگآبتفجنبمسج
معص آبگرتریبز گب بآدبمپگدع برس گشبابگشبگايبرب بآبنتر ریبمعگا بابتمصس دب رع ب ب
ببببب ج بف ججکبگواججیباب ججتبمس ج بگ س ج آبمحيججپ بدستاججت بابرججتاپبفعججت دبمسججتدعب ججیبرججت مججتآب ذ ججي ب ججتبگتابججتآب
تتمعصججتایبابرججعت بفپمص ج رججتشآبگم ج آباكججپاتباباعظججرتبمسججتدعب ج برججس براتگاص ج رججتشآبموا ج میبدججتمبناججپباب
رمگا اپب ب أدبابمصموج بزترج بآبزجعگببحپنج بنجپگشبباب ج باعظجرتببزترج بمجتآبزجعگباباكجپاتبمجپگ ب جپگگزيرت بگمسجت ب
ن بمصتگفب تبآغتشب جت بگا بگربج هبگرج میبگاجپگدبگرج ،بررجمب جعتتب«مسج ع،ب رمجيتشبگتببشمرصج برجتشآبباحبج ب جت بگا ب
گربج ه»بتگبرججپو ح بآب پگحججیب پرتمج مججتآبگمج باكججپاتباباعظججرتبمسججتدعبرججپگتبگگگشبابف ججتآبمسج عبتگبگشبمسج برظججپب
مارتآبح

تبمراسترتدبزجعگبمجیب جپگگررتبابمصجسبتبمسجيرتباجتباج اشب جپبا پگفمجتریببف جتآبنتودجعآبابلجتمپآبمسج ع،ب

بتارستایبگشبلپفرج بمجتبابنتتنپگمجتآبنسپرج ب جعشبآبگاجيبراجتگبمحج تآبدتمعج بآبگرج میب رجپگگشاتبابگتب سجيپشبگآب
فپگ رپاججپباباسر ج اججپ،باكججتورهبگم ج بگر ج میبتگبگت ججتتشآبنججتر دمججتآبا حرججعبابادججتگ بابمح تمججتآب صججرپ بابرمججپب
معتتفبگر میب تش صتریبرستارت ب
گمجج باكججپاتباباعظججرتبمسججتدع،برب جج آبآغججتشآبداجج ب ججپگگزييب جج ب ججعتتبرججت ب پ ماججعشبگشبرجج آبتمدججپبمعظججبتب
گرب ه(معللج بگوعججتوی بگتبرججت ب9318بررججمبمججی ت ججعبابمججی تاسج ب ججتبادرججريبوججتح رظججپگد،ب ج برججاتبزج گبگتباحبج ب
" ،ق تولّ "بنسج برسجتارتب بمسجلستبمسجتدعباكجیبگشب ايجپايب سجيپمتآباحبج بگاجيبم

ج عبمجیب ت جع بب جرب شرتمج بآب

حت پبن ب پگآب اجپشب جپگگتآبگ سج بآبمحيجپ بدستاجت ب،بنجتت مگتگدبابفعجت دبمسجتدعباصظجرتب جعشبگرج ،باج

بگگتگب ج ب

ادرريبگمعگفب پ جمگتآببگمج بآباكجپاتباباعظجرتبمسجتدعب،ب ج ب جسرس بآبتااكپگمجتبابررترج بمجت،باصجتاايبمصج بهب جپگآب
گم آبمذن ت،بگرعگمت بدپاتدرتش،ب پرتم متآبگزيصتویباب تألزپشباعگ رپبحستايیبابام ابیب رپگگشگ ب
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 اهداف برگزاری ویژه برنامههای دههی تکریم و تعظیم مساجد
 .1ترغیب به مشارکت مردم در جهت مشارکت و حضور در برنامه های مساجد؛
 .2ایجاد نشاط معنوی و زمینهسازی استقبال شایسته از ماه مبارک رمضان؛
 .3تبیین و معرّفی کارکردها  ،ویژگی ها و جایگاه واالی مساجد در جامعه اسالمی؛
 .4فرهنگ سازی ،اصالح نگرش و تقویت مطالبات حقیقی عموم برای حرکت به سوی تحقّق آرمان مسجد طراز؛
 .5تالش برای معرفی و الگوسازی مساجد نمونه در جهت ارتقای سطح کیفی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی؛
 .6تجلیل و تقدیر از کارگزاران خدمتگزار در مسجد؛
 .7توجّه به اهمّیت تقویت بنیان خانواده با محوریّت مسجد و تقویت پیوند آنها به عنوان دو نهاد مؤثّر در تربیت؛
 .8تقویت جایگاه مسجد در مدیریّت مسائل محلّه و محوریّت مسجد در جریانهای اجتماعی؛

 رویکردها و سیاستها در ارتباط با دههی تکریم و تعظیم مساجد
 .1فرهنگ سازی جهت مردمی شدن برنامه دهه تکریم و تعظیم مساجد؛
 .2نمایش اتّحاد و انسجام یاوران نظام مقدّس جمهوری اسالم به عنوان اصلی ترین پایگاه دفاع از ارزش ها؛
 .3تمرین فعّالیت های فرهنگی جمعی ذیل شورای فرهنگی مسجد؛
 .4زمینه سازی جهت ارتقای نقش مساجد به عنوان پایگاهی برای فعّالیت های عامّ المنفعه؛
 .5انتقال دغدغهی گرامیداشت مساجد و فرهنگسازی پیرامون دههی تکریم و تعظیم مساجد به دستگاهها و نهادها و
مردمی شدن این مناسبت در قالب برنامههای مؤثّر و هماهنگ؛
 .6جلب نظر نمازگزاران و فرهنگسازی در میان عموم مردم در خصوص بازتعریف کارکرد مساجد؛
 .7جلب توجّه و جذب اهالی محل به سمت مسجد از طریق مراجعه و مواجهه چهرهبهچهره و بذل محبّت به همسایگان
در خارج از محیط مسجد؛
 .8ایجاد انگیزه و نشاط در نوجوانان و جوانان در جهت حضور فعّال و مؤثّر در مسجد؛
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 یادآوری :
9

آرچ بگتبگگگم بابعاتبح

تبمی پگگ،بوپفت ب بمصمو آب رمصاتگبگر باباپگاعآبررس بن بگ يكتت،باع رپ،با پ باب

صتز بگرر بگ س آبمحيپ بدستات بگشبم يصت بااژشآبمپبمس عبابگتبراتا ،بام رصبابمعاپا بح پگ ،ب
ف تایبدذگهباب اتگبمترعریبتگبگتبمستدعبگا تگبز گمعبرس گ
2

گري تهبگاو ا بابمح تب پرتم گآبرتورتر ب پگآبمستدعبابمسچصريباعرريب عتتبميصتر ،بگشبآدتابو ت بمی ذاپگب
ن بم ددت بمتگفمگایبابحپن بمستمص بابفپمص رتشبمستدعبتگب پگآبدل با د بر دهتدبا ب پاشمتآبمپدنب
دتمع ب بم

ات بنلرعآ،بفپگمتبرس گشباباغررپبتااكپگبفعت دبزتر آبزعگبتگب پگآبفپگمتبرس گدبگري ت ت بدذهب

م ت دتدبدعاعب اژشبد گرتدب بمستدع،بم د ب پگگبابگتبگايبتگ

،بگم آباكپاتباباعظرتبمستدع،ب ايپايب سيپب

شمتریب پگآبآمتگشبرتشآبگفكتتباس میبالبیبمی پگگ ب ب
3

ا

ب عشبگتبگايب ر شبرتم ،ب بحعگرکمتب پگگزي ب گبابگشبرهتشبآتمتریباب رمصاتگمتآبگاتبگشبگريپسب بمستدعب

ز گگگتآب پگگ
4

معتار بفپمصهیبابگديستایبمپنمبآمتگ یبگگتگبرظپگ باب رمصاتگگ بگ س آبمحيپ بدستات بگتبزص صب پرتم متآب
گتگ ب عشبابرؤگ

ب مت گتگدبتگبگشب پا بر گحیبگتاتف برس گشباب پگآبرتواتآبآایبگريوتگشبرستاع
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 عناوین و اقدامات پیشنهادی روزهای دههی تکریم و تعظیم مساجد در سال 0398
روز

روز هفته

قمری

شمسی

روز اول

جمعه

 02شعبان

 6اردیبهشت

شنبه

 02شعبان

 7اردیبهشت

یکشنبه

 00شعبان

 8اردیبهشت

دوشنبه

 02شعبان

 9اردیبهشت

سه شنبه

 02شعبان

 22اردیبهشت

چهارشنبه

 02شعبان

 22اردیبهشت

مسجد ،پایگاه سالمت اجتماعی

پنجشنبه

 06شعبان

 20اردیبهشت

مسجد،کانون تزکیه و تعلیم

جمعه

 07شعبان

 22اردیبهشت

مسجد ،میعادگاه منتظران موعود

شنبه

 08شعبان

 22اردیبهشت

مسجد جبهه جهاد فرهنگی

یکشنبه

 09شعبان

 22اردیبهشت

اقدامات پیشنهادی

عنوان روز

 مهیّا نمودن زمینه حضور حداکثری مردم در نماز جمعه
 برگزاری مراسم تقدیر از فعّاالن عرصه ی تولید و
مسجد زمینه ساز رونق تولید

تشویق نمازگزاران جهت سرمایه گذاری در تولید
 راه اندازی پویش #کاالی_ایرانی_می خریم
 قرائت شعار سال و بیانیه گام دوّم در صحن مسجد

روز
دوم

مسجد پیشتاز در زمینه سازی
تحقّق گام دوّم انقالب

 برگزاری مراسم سخنرانی با موضوع تبیین بیانیّه ی
گام دوّم انقالب
 تشکیل کارگروه تخصّصی جهت تبیین و تحلیل بیانیه
 عطر افشانی مسجد
 برگزاری مراسم تجلیل و تقدیر از کارگزاران مسجد

روز
سوم

مسجد ،کانون مهرورزی
و نشاط معنوی

 جمع آوری کمک های نقدی جهت اهداء به سیل زدگان
 برپایی ایستگاه فرهنگی و راه اندازی پویش "یک
حس خوب" جهت جذب مردم به مسجد
 برگزاری مراسم جشن ویژه ی روزه اوّلی ها
 دعوت از اقشار مختلف و اصناف جهت حضور در مسجد

روز
چهارم

مسجد ،محور اتّحاد و همبستگی

 تشکیل جلسه شورای محلّه در مسجد
 دعوت از مسئولین محلّی جهت حضور در جمع
نمازگزاران و پاسخگویی به مطالبات ایشان
 دیدار با خانواده معظّم شهدا و ایثارگران و تجلیل از

روز
پنجم

مسجد ،بستر ترویج فرهنگ ایثار
و شهادت

ایشان ،دیدار با جانبازان بستری در آسایشگاه
 برگزاری مراسم شب خاطره و قرائت وصیّت نامه شهدا
 زیارت قبور شهدا
 برگزاری یادواره شهدای محل
 برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه نمازگزاران در
موضوعات مختلف اجتماعی و خانوادگی

روز
ششم

 ترویج فرهنگ ازدواج آسان مانند جلب مشارکت تأمین
جهیزیه و هزینه ازدواج جوانان
 برگزاری مراسم تقدیر از کارآفرینان نمونه و جلب
مشارکت در جهت کارآفرینی
 دعوت از اساتید و معلمان ،دانش آموزان و دانشجویان

روز
هفتم

 برگزاری مراسم تقدیر از معلمان ،اساتید و مربیان
ممتاز
 برگزاری مراسم قرائت مناجات شعبانیه

روز
هشتم

 برگزاری مراسم قرائت دعای ندبه
 حضور دست جمعی امام و نمازگزاران در نماز جمعه
 برگزاری مراسم سخنرانی با موضوع مهدویت
 برگزاری مراسم سخنرانی با موضوع مقابله با جنگ نرم

روز
نهم

 برگزاری نمایشگاه دستاوردها و فعالیت های فرهنگی
 اهدای بسته محتوایی به نمازگزاران
 برگزاری مسابقه کتبی از متن بیایه گام دوّم انقالب
 برگزاری محفل انس با قرآن و کرسی تالوت با حضور

روز
دهم

مسجد ،پایگاه تعالی جوان مؤمن
انقالبی

قاریان جوان
 معرفی و تجلیل از نخبگان علمی ،فرهنگی ورزشی
جوان محل
 تشکیل کارگروه تخصّصی ازدواج آسان

6

 اقدامات تخصّصی
 -1هماهنگی با صدا و سیما و سایر رسانهها و نیز تدابیر الزم برای پوشش تبلیغات محیطی در حد توان به عمل خواهد آمد.
 -2ترویج شعار راهبردی " :مسجد ،پیشتاز در زمینه سازی تحقّق گام دوّم انقالب" به اشکال مختلف ،بویژه با
تکرار از زبان گروههای مرجع مدنظر قرار خواهد گرفت.
 -3ستادخبری دهه تکریم و تعظیم م ساجد ،از ابتدای اردیبه شت ماه  ، 98آمادگی دارد در صورت ک سب اطّالع از برنامههای
الگوساز مساجد به این مناسبت ،از طریق نواحی مربوطه ،نسبت به پوشش خبری و تهیه گزارش اقدام نماید .همچنین این
آمادگی وجود دارد که از طریق پایگاه تخ ص صی م سجد به ن شانی  ، www.Masjed.irگزارشهای متنی و ت صویری
مساجد به صورت اینترنتی نمایش داده شود.
" -4پایگاه تخ صّ صی م سجد" ،بهعنوان مرجع محتوایی در مو ضوع "م سجد" ،از ابتدای اردیبه شت ماه ،عالوه بر تقدیم
مقاالت مرتبط ،به تأمین محتوای پیشننننهادی برای سنننخنرانی ائمهی محترم جماعات (فیش سنننخنرانی) همّت خواهد
گماشت.
 -5در پایگاه تخصّصی مسجد ،پوستر طراحی شده این دهه ،در قالب بَنِر در ابعاد  99سانتیمتر در  2متر قرار داده شده است و
قابل چاپ می باشد.

 اقدامات عمومی پیشنهادی و قابل انجام در سطح مساجد
 .1فعّالسازی یا تشکیل شورای فرهنگی مسجد به این مناسبت ،با مدیّریت و نظارت امام جماعت محترم و ایجاد زمینه
برای کارِگروهی فعّاالن و ارکان مؤثّر مسجد؛
 .2ایراد سخنرانی توسّط ائمهی محترم جماعات و سخنرانان مسلّط به تناسب عناوین دههی تکریم و تعظیم مساجد؛
 .3نصب بنر دههی تکریم و تعظیم مساجد در شبستان برادران و خواهران در مقابل درِ ورودی یا در کنار محراب مسجد
و نصب بنر بیرون از ساختمان در معرض دید اهالی محل ،عابرین و همسایگان مسجد؛
 .4نصب بنر با محتوای آیات واحادیث مرتبط با فضائل حضور در مسجد و خدمت به مسجد در معرض دید نمازگزاران
و اهالی محل؛
 .5آذینبندی و چراغانی سردرِ مساجد و فضاسازی داخلی ،به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان؛
 .6برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی با موضوع اهمّیت و جایگاه حضور جوانان در مسجد طراز اسالمی؛
 .7اعالم فراخوان در مسجد و محیط پیرامونی برای جلب مشارکت مردمی در امر عطرافشانی و زیباسازی مسجد و
ایجاد امکان نقشآفرینی برای عالقمندان و اقشار مختلف مردم؛
 .8استفاده از ظرفیّت شهرداریها برای شستشوی فرشها ،نظافت عمومی و تعمیرات مورد نیاز مسجد ،بهخصوص
ارتقای وضعیت و کیفیت سرویسهای بهداشتی؛
 .9بررسی دقیق وضعیّت ایمنی مسجد با دعوت از کارشناسان مطلع آتشنشانی و تجهیز مسجد به امکانات مربوطه؛
 .19استفاده از ظرفیت ادارات بهداشت مناطق برای بازدید از مسجد و اهتمام در امر رفع اشکاالت و ایرادات احتمالی؛
 .11استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش مناطق و شهرستانها ،شورای شهر و روستا ،سایر ادارات و نهادهای مربوطه
برای حمایت از برنامههای فرهنگی مشترک با مسجد در این ایام؛
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 .12برگزاری مسابقه ی کتابخوانی و معرفی منبع با موضوعات مرتبط؛
 .13برگزاری نشستهای جذاب تبلیغی با حضور طلّاب خارجی مقیم ایران و مستبصرین؛
 .14برپایی نمایشگاه ،اعم از نمایشگاه کتاب و محصوالت و دستاوردهای فرهنگی ،متناسب با گروههای سنّی جهت
استفاده ی خانوادهها؛
 .15فراهم آوردن امکان رؤیت سخنران ،با حفظ حدود شرعی برای بانوان و یا استفاده از دوربین مداربسته در جهت
تکریم ایشان و ایجاد انگیزه جهت بهرهبرداری بیشتر از برنامه ها؛
 .16بازدید امام جماعت و اعضای محترم شورای فرهنگی مسجد از مساجد مجاور و مساجد موفّق با هدف آشنایی با
برنامهها و تجربیّات موفّق ایشان در حوزه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی؛
 .17هماهنگی با مشاور حقوقی امین برای حضور در مسجد وارائه خدمات مشاورهای رایگان به نمازگزاران؛
 .18هماهنگی با پزشکان متخصّص و متخصصین حوزه ی سالمت ،برای حضور در مسجد و ارائه توصیههای عمومی
به نمازگزاران با اولویّت موضوعات پیشگیرانه مثل دیابت ،چاقی ،سرطان ،بیماریهای قلبی ،بیماریهای تنفسی،
آلرژی و تغذیهی سالم؛
 .19دعوت از کارشناسان حوزه ی سیل و زلزله برای آموزش نمازگزاران و آماده کردن ایشان برای مقابله ی مناسب با
حوادث غیرمترقّبه؛
 .29دعوت از کارشناسان آتشنشانی برای آموزش نکات ایمنی به نمازگزاران؛
 .21دعوت از کارشناسان انتظامی برای ارائه توصیههای امنیتی و اقدامات پیشگیرانه خانوادهها در زمینهی آسیبهای
اجتماعی و موارد مرتبط؛
 .22اقدام به پخش اذان از طریق بلندگوی مسجد با در نظر گرفتن موارد ذیل :
الف) پخش صدای ملکوتی اذان از بلندگوی مساجد در هر سه وعده ،با صدای خوش ،بهوسیله مؤذن مسلّط؛
ب) پخش اذان با درجهی صدای متناسب و آرامش بخش ،بدون پخش مناجات و مقدّمه و مؤخّره با دستگاه پخشکننده ی مناسب؛
ج) انتخاب لحن آرام و صدای متناسب و درجه صدای پایین در پخش اذان صبح؛
د) عدم پخش صوت برنامه ی درون مسجد و صوت مکبّر از بلندگوی مسجد؛

***برپایی ایستگاه فرهنگی مقابل در اصلی مسجد و طراحی تراکت با عنوان "حضور در نماز جماعت تجربه ی یک حسّ خوب"؛ اهداء
تراکت به همراه بسته ی کوچک پذیرایی (شکالت و نقل) جهت دعوت از نوجوانان و جوانان برای حضور در مسجد و جذب حداکثری
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 اقدامات حمایتی برای مساجد برگزار کنندهی برنامههای دههی تکریم
 -1مقاالت مورد نیاز ،طرح پوستر و بنر دهه تکریم و تعظیم مساجد و موارد قابل استفاده دیگری نیز بر روی
پایگاه تخصصی مسجد بارگذاری شده است.
 -2ائمهی جماعات موفّق هر ناحیه در طول برگزاری برنامههای دهه تکریم و تعظیم مساجد ،با تشخیص و معرفی
مدیران نواحی و همچنین بر اساس گزارشهای ارسالی مساجد به دبیرخانه ،شناسایی شده و مورد تقدیر قرار
خواهند گرفت.

 ضمائم :

 ضرورت حضور فعال خانوادهها در مساجد
 آثار و برکات «ارتباط با مسجد» و نقش آن در تحکیم و تعالی بنیان خانواده
 اقدامات پیشنهادی و قابل انجام در سطح مساجد در در موضوع خانواده
 شیوهنامهی طرح مسجد برقرار
 اقدامات پیشنهادی و قابل انجام در سطح مساجد در خصوص «رونق تولید»
 شیوه نامه اجرایی پویش «  #کاالی_ایرانی_میخریم »
 ایدههای مرتبط با دهه تکریم و تعظیم مساجد
 شاخصه های امام جماعت مسجد طراز اسالمی
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 ضرورت حضور فعال خانوادهها در مسجد :
مسننجد مهمتننرین و عننالی تننرین کننانون الهننی در جهننت رشنند و بالننندگی و شننکوفایی معنننوی ،علمننی  ،فرهنگننی  ،اجتمنناعی،
خنانوادگی ،هننری ،و اقتصنادی مسنلمانان در اعصنار مختلنف بنوده و هسنت خواهند بنود .اینن مکنانهنای مقندس گذشنته از نقننش
مهمننی کننه در عبودیننت و بننندگی خداوننند داشننته اسننت ،اسننباب عزتمننندی و توانمننندی مسننلمین در زمینننههننای مختلننف علمننی،
آموزش ،تربیتی و خنانوادگی و  ...را ایفنا نمنوده اسنت  .شنایان ذکنر اسنت اگنر جامعنه اسنالمی خواسنتار نظنام خنانوادگی مطلنوب و
سرشار از معنویت و اخالق بوده و بنه دنبنال تحکنیم بنینان خنانواده و شنکوفایی و پوینایی آن اسنت ،منیبایسنتی بنه اینن کانونهنای
مقدس و و بوسنتانهنای الهنی و بهشنتی کنه در طنول تنارین کنانونهنای بینداری و معرفنت و بصنیرت اسنالمی نینز بنوده ،بیشنتر
توجه نماینند و ارتبناط بنا مسناجد کنه دارای فوایند ارزنندهای منیباشند و از اسنباب عمندهی وحندت در نظنام خنانوادگی و اجتمناعی
بوده را حفظ نماینند تنا قلنه هنای رفینع سنعادتمندی و پیشنرفت تنوام بنا افتخنار را در جهنان بویماینند و از هنر جهنت الگنویی بنرای
جهانیان باشند.
خننانواده و در ایننن بننین ،خاصننه مننادران بننه عنننوان اولننین و بننا دوام تننرین عوامننل رشنند شخصننیت فرزننندان بننوده و مسننجد نیننز بننه
عنوان مهم ترین پایگاه عبادی و اجتمناعی اسنالم بنا کارکردهنای مخصنوص بنه خنود ،منی توانند در صنورت تعامنل و ایفنای نقنش
سازندهاش ،بهترین و سنالم تنرین اثرگنذاری را بنر روی کودکنان ،نوجواننان و جواننان داشنته باشند .از دیندگاه آمنوزه هنای اسنالمی
فرزند به عنوان اماننت در دسنت خنانوادههنا بنوده و از اینن رو آنهنا وظیفنه دارنند تنا فرزندانشنان را دیننی ،اخالقنی و منودب تربینت
نمایننند .در ایننن رابطننه نقننش مننادران از دینندگاه بزرگننان دینننی و روانشناسننی دارای اهمیننت بیشننتری مننیباشنند و از طرفننی چننون
وظیفه تربیت بسیار سخت و سنگین میباشند ،والندین منی تواننند بنا یناری خواسنتن از مسناجد کنه بنه عننوان پایگناههنای تربیتنی و
اخالقنی شننناخته مننیشننوند در ایفننای وظیفننه خنود بهتننر عمننل نمایننند .البتننه مسنناجد نینز باینند در سننطح مسننجد طننراز اسننالمی بننا
کارکردهای مختلف تربیتی ،آموزشی ،تبلیغی  ،عبنادی و ....باشند تنا در سنطح کامنل تنری بتوانند بنا خنانوادههنا در ایفنای اینن مهنم
تعامل برقرار نماید.

 آثار و برکات «ارتباط با مسجد» و نقش آن در تحکیم و تعالی بنیان خانواده :
 -2مسجد کانون آرامش بخش و بازتاب آن در خانواده ی اهل مسجد:
با حضور والدین و فرزندانشان در مسجد و اقامه ی نماز یا شرکت در جلسات و مناسبت های دینی ،سخنرانی ،عزاداری و اعیاد اسالمی
که معموالً در مساجد برپا می گردد ،روحیه نشاط و آرامش و شادابی در خانواده اهل مسجد مهیا می گردد .زیرا مسجد خانه ی خداست و
قرارگاهی است که با نام و یاد خدا آرامش بر قلوب و اهل خانواده حاکم می گردد.
 -0مسجد الهام بخش نظم و انظباط در زندگی خانوادگی:
نمازی که به انسان توصیه شده که در اوقاتی معین بویژه همراه با جماعت و حضور در مسجد اقامه گردد ،انسان را 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.
 -2مهیا ساختن خانواده اهل مسجد در جهت اعتالی شناخت و معرفت نسبت به دین و دستورات دینی:
برای رسیدن به تکامل ،نخستین گام کسب «معرفت و بصیرت» یعنی نورانیت دل و دیده است .شناخته و معرفتی که 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 ای از آن را می توان در مسجد و اقامه ی نماز جماعت
یافت.
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 -2مسجد 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 گردانند .بنظر می رسد
یکی از اهداف نبی مکرم اسالم(ص) درباره مسجد این بود که به مردم تفهیم نمایند که علم و ایمان با یکدیگر توام است یعنی هر کجا
مسجد بنا شد ،آنجا کانون تعلیم و تربیت و علم و دانش نیز می باشد.
 -2مسجد عامل بازدارنده خانواده از انحرافات
خانواده اهل مسجد با حضور در خانه ی خدا و اقامه نماز نیرو و جان تازه ای می گیرند و خود را پیوسته در محضر خداوند می بینند و از
اینکه در محضر الهی معصیت نمایند ،شرمسار می گردند .در واقع انس با مسجد عامل بازدارنده از انحرافات است .رسول خدا (ص) در این
راستا فرمود «:کسی که با مسجد انس گیرد خدای تعالی نیز با او انس گیرد» (عزیزی فضایل و آثار مسجد ص  59به نقل از کنزالعمال ج
 7ص )649
 -6مسجد و پیامدهای آن در استقامت و صبر در کانون خانواده:
خانواده ی اهل مسجد که انس حضور در مسجد ،تمامی وجودشان را مملو از عشق به خدا نموده از صبر و نماز در زندگی کمک می گیرند
و در مقابل تند بادهای مختلف و شبیخون های فرهنگی خود را نباخته و همواره و با ثبات قدم 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.
 -7مسجد و امنیت خانوادگی و اجتماعی
یکی از آثار و برکات عمده ی نماز «دوری از زشتی ها و منکرات» است که خداوند در سوره ی عنکبوت آیه ی  45به آن اشاره نموده
است .بدیهی است خانواده ای که پیوسته در مسجد رفت و آمد دارد و از برکات آن بهره مند شدند ،خداوند را حاضر و ناظر اعمال خود می
دانند و پیوسته اهل مراقبه از خویشتن بوده و به محاسبه ی نفس خود می 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.
 -8مسجد و گسترش عواطف انسانی در کانون خانواده:
حضور خانواده اهل مسجد ،در بیت اهلل ،زمینه را برای آراسته شدن به صفات زیبایی الهی فراهم می کند .زیرا خداوند زیباست و زیبایی را
دوست دارد( .ان اهلل جمیل و یحب الجمال) (نهج الفصاحه ،حدیث شما  188ص)172
در واقع با حضور در مسجد عواطف سرشار انسانی و صفات پسندیده الهی در وجود انسان رشد نموده و کانون خانواده محل آرامش و
صداقت ،صمیمیت ،مهرورزی ،عفو و گذشت ،تعاون و همکاری می گردد و زمینه را برای شکوفایی استعدادها و نبوغ و خالقیت و نوآوری
فراهم می نماید.
 -9مسجد کانون حیا ،غیرت ،حجاب ،و بازتاب آن در خانواده ی اهل مسجد:
با حضورمان در مسجد و احترام خاصی که برای این جایگاه مقدس قائلیم پیوسته در مراقبه هستیم که نکند از ما خطایی سرزند ،سخن
بیهوده ای یا حرکت ناشایستی از ما بروز کند این مراقبت به نوعی زمینه را برای حیای از خداوند در ما فراهم می کند .وسعت این حیا در
زمینه های دیگر زندگی بویژه «حیا در خانواده» را نیز به ارمغان می آورد.
 -22مسجد و تکامل خانواده:
نماز این توانمندی را دارد که بخاطر پشتوانه عظیم معارف اسالمی از انسان های عادی نمونه های فضیلت ،تقوا و شیفتگان کرامت
انسانی و ره یافتگان به شاخه طوبی تربیت نماید( .سعید تهرانی ،فروغ نیایش ،ص )198
 -22خانواده ی اهل مسجد و برخورداری از انواع فضایل و کماالت:
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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 اقدامات پیشنهادی و قابل انجام در سطح مساجد در موضوع خانواده
 .1سخنرانی با موضوع سبک زندگی اسالمی و بیان ویژگیهای آن
 .2برگزاری کارگاههای آموزشی با موضوع مدیریت خانواده ،اصالح روابط بین اعضای خانواده و سبک زندگی اسالمی
 .3حضور در مراسمات شادی و غم خانوادههای محله مسجد جهت برقراری ارتباط با آنان و جذب به مسجد
 .4برنامهریزی کوهویمایی و پیادهروی خانوادگی اهل مسجد جهت ایجاد انس و الفت
 .5طراحی و اجرای اردوها و زیارتهای گروهی کم هزینه خانوادگی به ویژه برای اقشار کم درآمد
 .6برگزاری جل سات هماندی شی در م سجد و دعوت از خانوادهها جهت بیان تجارب خود در زمینه سبک زندگی ،مدیریت
مصرف و..
 .7معرفی هفتگی کتاب با موضوعات مرتبط جهت تحکیم خانواده
 .8برگزاری جلسات مشاورهی خانواده و حل اختالفات خانوادگی به طور مستمر
 .9تأسیس کانون مداخله در بحران طالق در مسجد جهت ارائه مشاورههای الزم و جلوگیری از بروز طالق
 .19ارسال دعوت نامه مکتوب به خانوادهها برای حضور در نماز جماعت یا مراسمات مذهبی و عزاداریها
 .11برگزاری همایش خانه و مسجد و تقدیر از خانوادههای شرکت کننده در نماز جماعت
 .12مصاحبه با خانوادههای موفق مسجدی و چاپ و توزیع در قالب مجالت و...
 .13ح ضور امام جماعت و افراد برج سته و موجه م سجد به صورت دورهای در منازل هم سایگان م سجد و احوالور سی و
رسیدگی به مشکالت آنان
 .14آشنا کردن خانوادهها با عواقب طالق و آسیبهای ناشی از آن برای فرزندان و زوجین
 .15تشکیل کارگروهی جهت رسیدگی به مشکالت خانوادهها
 .16استفاده از ظرفیت فضاهای مجازی در آموزش خانوادهها
 .17اهداء محصوالت فرهنگی و آموزشی به خانوادههای مسجدی
 .18تشکیل کارگروهی جهت بررسی علل طالق خانوادههای محله مسجد و راههای مقابله با آن
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 شیوهنامهی طرح مسجد برقرار
طرح یک دغدغه:
"یک نکتهای که بنده بارها این راعرض کردهام ،این است که مسجد بایستی برقرار باشد؛ که حاالخب [باتوجّه به] آمارهایی
که بیان کردند ،بحمداهلل تاحدودی گویا اینجورشده ،تحقّق پیداکرده لکن بایدکامل بشود .وقت نماز ،مسجد باید باز باشد .هرسه
وقت درمسجد باید نمازجماعت برگزاربشود؛ بنا را براین باید گذاشت .حاال ممکن است بنده مثالً فرض کنید توانایی ندارم که
هرسه وقت بروم ،خب یک نفردیگر را حتماً آنجا بگذارم که سه وقت دراین مسجد نماز اقامه بشود .ودرِمسجد از پیش از ظهرکه
باز میکنند برای نماز ظهروعصر ،تا شب بعد از نماز عشا باز باشد؛ اینجور نباشد که درِمسجد را ببندند .بنده شنیدم بعضیها
میگفتند «عصری وارد تهران شدیم ،نمازظهروعصرمی خواستیم بخوانیم ،درِهرمسجدی رفتیم بسته بود»؛ البتّه مال چند سال
پیش است؛ نه ،مسجد باید باز باشد".
فرمایشات رهبر معظم انقالب در دیدار با ائمه جماعات مساجد استان تهران 2292/2/22

برنامههای پیشنهادی
 .1برنامه ریزی و طراحی راهکارهای منا سب برای اداره م سجد تو سط خود مردم و اهالی محل .مردمی بودن م سجد الزمه
مسجد برقرار است
 .2باز بودن درب م سجد از بعد از اذان و نمازجماعت صبح تا طلوع آفتاب ،بعد از اذان و نماز جماعت ظهر و ع صر تا غروب
آفتاب و تا ساعتی بعد از اذان و نماز جماعت مغرب و عشا
 .3برگزاری جل سهی توجیهی با هیئت امنا ،خادم م سجد و سایر د ست اندرکاران م سجد جهت تبیین اهمیت اقامهی نماز
جماعت در سه وعده (به ویژه نماز جماعت صبح) و باز بودن درب مسجد در ساعات میانی روز
 .4پی شنهاد می شود در غیر از زمان اقامه نماز جماعت ،برای جلوگیری از اتالف انرژی در شب ستان ا صلی م سجد ،ف ضای
کوچکتری از مسجد برای اقامهی نماز فراهم گردد.
 .5فراخوان ،جذب ،آموزش و سازماندهی خادمان افتخاری در راستای تأمین نیروی انسانی کافی برای تحقق مسجد برقرار
 .6تأمین هزینه های مترتب بر باز بودن درب م سجد به ویژه هزینه انرژی و گرمایش و سرمایش محیطی ،از طریق مدیریت
درآمدهای مسجد و یا رایزنی با ارگانهای مسئول برای جلب حمایت (شهرداری ،اداره اوقاف ،ستاد اقامه نماز و )...
 .7برنامه ریزی و هماهنگی با نهادهای متولی برقراری امنیت به ویژه نیروی انتظامی و همچنین اسنننتفاده از ظرفیت پایگاه
بسیج جهت تأمین امنیت نمازگزاران در ساعات باز بودن درب مسجد و به خصوص در هنگام نماز جماعت صبح
 .8طراحی کارت دعوت و دعوت از همسایگان مسجد برای حضور در نماز جماعت و مشارکت در برنامههای مسجد
 .9تقدیر از نوجوانان و جوانانی که به صورت مستمر در نماز جماعت (به ویژه نماز جماعت صبح) شرکت میکنند ،در جمع
نمازگزاران
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 .19تولید محتواهای اثرگذار (بروشور ،کتابچه و )...با موضوع اهمیت و فضائل اقامه نماز جماعت در مسجد (بویژه اقامه نماز
جماعت صبح)
 .11نصب طرحهای گرافیکی مخصوص روایات اقامه نماز جماعت صبح
 .12خطابه با موضوع فضائل سحرخیزی و عبادت در بین الطلوعین و فضائل اقامه نماز جماعت صبح
 .13تدارک پذیرایی بعد از نماز صبح حتی المقدور تدارک صبحانه مختصر یا چای و...
 .14ورزش صبحگاهی اهالی مسجد بعد ازاقامهی نماز جماعت صبح
 .15مناجات خوانی یا قرائت زیارت عاشورا بعد از اقامهی نماز جماعت صبح
 .16کوهنوردی د سته جمعی و یا پیادهروی خانوادگی اهالی م سجد در روز جمعه بعد از اقامهی نماز جماعت صبح و دعای
ندبه
 .17مراعات حال همسایههای مسجد در پخش اذان صبح (عدم پخش قرآن قبل از اذان و دعاهای بعد از اذان)
 .18استفاده از طلبههای ساکن محله م سجد جهت امامت نماز جماعت صبح (در صورت عدم توانایی ح ضور امام جماعت
راتب)
 .19تهیه لیستی از اعضای داوطلب جهت تماس گرفتن و بیدار کردن آنها برای حضور در نماز جماعت صبح
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 اقدامات پیشنهادی و قابل انجام در سطح مساجد در خصوص سال «رونق تولید»

رهبر معظّم انقالب ،چند سنال اخینر را بنا عنناوین اقتصنادی معننون فرمنودهانند تنا گنامی در راسنتای حماینت از
اقتصاد ملّنی و در جهنت رشند و شنکوفایی اقتصناد کشنور برداشنته شنود .ایشنان همچننین در اواخنر سنال 1392
سیاستهای کلّی «اقتصاد مقاومتی» را ابنالغ نمنوده تنا بنا اجنرای اینن سیاسنتهنا ب زمیننههنای مقناوم سنازی
اقتصاد کشور در مقابل تکانهها و شنوکهنای وارده بنه اقتصناد کشنور را فنراهم شنود .رهبنر انقنالب همچننین در
آغنناز سننال جنناری« ،رونننق تولینند» را بننه عنننوان شننعار سننال برگزیدننند کننه قطعنناً تحقّننق ایننن شننعار نقننش
تعیننینکنننندهای در موفّقیننت اقتصنناد مقنناومتی دارد .امّ نا رسننیدن بننه ایننن مهننم عزمننی ملّ نی و ارادهای همگننانی
میطلبد و هر یک از افراد جامعه باید در این مسیر نقش آفرینی کنند.
همانطور که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال گذشته در خصوص حمایت از کاالی ایرانی فرمودند« ،این فقط
مربوط به مسئولین نیست؛ آحاد ملّت همه می توانند در این زمینه کمک کنند و به معنای واقعی کلمه وارد میدان
بشوند ».بنابراین مساجد به عنوان مجموعه ای که حضور اقشار مختلف را در خود دارد ،می توانند بستری برای
فرهنگ سازی در حوزه ی اقتصادی باشند و در عمل و گفتار مردم را تشویق و ترغیب به مصرف کاالی داخلی کنند.
از جمله برنامههایی که میتواند در دستور کار مسجد قرار بگیرد :

گفتمان سازی
گفتمانسازی بنا برنامنه رینزی و اجنرای ینک سنری برنامنه هنای مننظم بایند صنورت بگینرد کنه مهمتنرین آن
تکرار و یادآوری است .البته به نکته باید توجه داشنت کنه اینن تکنرار نبایند منالل آور باشند .بنه شنکلی کنه منی
توان با ایجاد تنوع در شیوه هنای ارائنه ی مطلنب و همچننین اسنتفاده از روش هنای غینر مسنتقیم ،از بنروز اینن
آسیب جلوگیری کرد.
آموزش و توجیه نمازگزاران مسنجد و بنه خصنوص فعناالن تشنکل هنای مسنجدی ،بنا برگنزاری جلسناتی دربناره
مورد لزوم حمایت از کاالی ایرانی و دعوت از اساتید مجرّب
همچنننین بننازخوانی فرمایشننات مقننام معظننم رهبننری در ایننن مننورد و واکنناوی بیانننات ایشننان بننرای درک بهتننر
موضوع باید سرلوحه کار امام محترم جماعت و فعاالن مسجدی قرار بگیرد.
فرهنگ سازی مصرف کاالی داخلی با دومحور اصالح الگوی مصرف و استفاده از تولید داخلی
میتوان با استفاده از پوسترهای طراحی شده و موجود ،محتواهایی آماده کرد و در مکانهای عمومی پر رفت و آمد
محله مثل مسجد ،صفهای نانوایی ،شیشهی مغازههای پر رفت و آمد و… نصب کرد.
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میتوان یک سری از افراد منؤثّر بنر فرهننگ عمنومی منثالً ائمنهی جماعنت ،منداحهنا ،اسناتید دانشنگاه
ها ،معلمان و… را برای تذکر دادن مطلب توجیه کرد.



کاالهای صهیونیستی متهمان ردیف اول برای اخراج از کشور هستند .که در چنین شرایطی دست گذاشتن
روی آن ها مؤثرتر است .با معرفی لیستی معتبر از کاالهای صهیونیستی آگاه سازی نمایید.



تقنندیر از ادارات و کسننبهی اسننتفاده کننننده از محصننوالت خننوب داخلننی ،در مسننجد و پارچننه زدن در
محل و… که مثالً میتواند بنا مراجعنهی عمنومی بنرای خریند ،گنل دادن دسنته جمعنی ،نصنب بننر ینا
پرده تقدیر و… صورت بوذیرد.



برگزاری مسنابقهی ابتکنارات در تنرویج اسنتفاده از کناالی ایراننی در خنانوادههنا و کسنبه (بنرای درگینر
کردن مدارس می توان با صحبت بنا مندیر مدرسنه ینا امنور تربیتنی و بسنیج مدرسنه و… بخشنی از اینن
کار را به صورت مسابقهی ایده در مدارس برگزار کرد(.



انجام حرکت های مشنابه فرهننگسنازی مصنرف تولیند داخنل کنه در بناال ذکنر شند بنه جهنت تنرویج
فرهنگ صرفه جویی



ایننراد سننخنرانی در مسننجد در خصننوص هنندایای سننفرهای زیننارتی و ترغیننب نمننازگزاران بننه تهیننه
سننوغات سننفرهای خننارجی از داخننل کشننور از قبننل از مسننافرت .حتننی مننیتننوان بننا فروشننگاهی کننه
اجناس ایرانی عرضنه منیکنند بنرای اینن موضنوع هماهننگ کنرد و تخفیفناتی بنرای اهنالی مسنجد در
نظر گرفت.

بسترسازی برای تولید ،توزیع و یا معرفی کاال و محصول ایرانی


تقویت مراکز تولیدی مانند قالیبنافی ،شنیرینی پنزی ،تولیندی لبناس ،پنرورش قنارو و دیگنر طنرحهنای
کشاورزی یا دامی کنه نقنش مهمنی در ایجناد اشنتغال و تولیند داخلنی داشنته اسنت ،از سنوی مسنئولین
مسجد



شناسایی ظرفینتهنای محلنه و منطقنه و برنامنه رینزی بنرای اسنتفاده حنداکثری از مننابع موجنود بنرای
رونق کسب و کار اهل محل و کمک به معیشت مردم



مسننتند سننازی و انتشننار تجربیننات موفننق تولینندی و یننا تننوزیعی از سننوی مسنناجدی کننه در گذشننته بننه
این امور مبادرت داشتهاند.



تمام مساجد ،تولید کنندگان کناالی ایراننی را در مسناجد خنود دعنوت نمنوده ،و از آنهنا درخواسنت شنود،
روند رشد تولید خود را برای مردم تشریح نمایند.



برگننزاری نمایشننگاه از آثننار و تولینندات کارآفرینننان محلننه و منطقننه و تجلیننل از نخبگننان کننارآفرین در
مسجد و در جمع نمازگزاران



یک قسمت از تابلو اعالنات مسنجد را اختصناص بدهیند بنه معرفنی کاالهنای ایراننی و ینا سنایت هنایی
که کاالهای ایرانی را معرفی می کنند (مثل ) www.tolidemelli.com
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برگزاری کارگاه و جلسات سخنرانی و هماندیشی با دعوت از اساتید مجرب حوزه کارآفرینی



مساجدی هستند که فقط چای ایرانی می خرنند؛ شنما هنم بنه جمنع آنهنا بویوندیند .ننذورات خنارجی را
هم نوذیرید.



هدایای مسابقات مختلف متاسفانه خیلی وقنت هنا از تولیندات خنارجی انتخناب منی شنود .بنرای کنتنرل
این مساله تدبیر کنید .ایرانی بودن هدیه خودش باید تبلیغ بشود.

فرهنگسازی مقاومت اقتصادی


ایجاد روحیه امید و طرد یأس و ناامیدی و بدبینی .همچنین باید مردم را توجه داد که همهی م شکالت ما به
تحریم و غرب برنمیگردد و بخشی از مسائل با مدیریت صحیح در داخل کشور قابل حل است.



پخش فیلم و برگزاری سننخنرانی با موضننوع ضننرورت مقاومت در مسننجد و پارک و… (در خصننوص تهیه
فیلمهای مناسب و دعوت از سخنران میتوان از کارشناسان معاونت فرهنگی مرکز کمک گرفت)



برگزاری نمایشگاه پوستر و عکس ما میتوانیم بر اساس محتوای موجود در فضای وب



پی گیری جمنالت مسنئولین کشنورهای متخاصنم (اسنرائیل و آمریکنا و اروپنا) و همنینطنور کشنورهای
دوست در مورد مقاومت مردم ایران و اثر نداشتن تحریمها و نصب آنها در مکانهای عمومی



فرسننتادن پیامننک بننه مننردم محلننه بننا شننعر ،جمننالت مفهننومی مربننوط بننه حمایننت از کنناالی ایرانننی،
مقاومت مردم ،اعالم دستآوردهای کشور و….
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 شیوه نامه اجرایی پویش " #کاالی_ایرانی_میخریم " در جهت رونق تولید
نام گذاری سال  98به نام سال رونق تولید توسط رهبر معظم انقالب و تأکید ایشان به توسعه ی فضای تولید وکسب و کار کشور
در تحقّق اقتصاد مقاومتی که نگاه درون زا و برون نگر را در مختصّات اقتصاد ملّی تبیین می کند ،بار دیگر اهمیت توجّه به تولید
داخلی را در کانون توجّه مسئوالن ،رسانه ها ،مردم و فعالّان اقتصادی در ابتدای سال جدید قرار داد .برای چندمین بار پیاپی در سال
های اخیر در ادامه روند نام گذاری سال ها توسّط ایشان ،موضوعی اقتصادی در نظر گرفته می شود و بر اهمیت آن تأکید می گردد.
در ادامه مباحث فوق و در راستای نقشآفرینی مساجد در نیل به این اهداف مهم ،پویش« #کاالی_ایرانی_میخریم » با عزم
ملّی در خرید محصوالت و خدمات ایرانی و با مشارکت حداکثری اهالی مساجد در جهت رونق تولید اجرایی می شود.

مرکز

رسیدگی به امور مساجد در سطح ستاد با برنامهریزی برای اجرای دقیق این پویش اقدامات متعدّدی انجام داده است؛ بدیهی است که
مساجد در زمینه فرهنگسازی این مسئله نقش اساسی و مؤثّری داشته و کار اصلی باید در مساجد و توسّط مردم صورت پذیرد.
پویش تبلیغاتی به معنای استفاده از کانال های مختلف برای رساندن پیام تبلیغاتی است .یک پیام یکسان با شعار و قالبی مشترک از
طریق رسانه ها و بسترهای مختلف ،که در برخی مواقع ثابت هستند ،به اشتراک گذاشته می شود .این تبلیغات که به اشکال مختلف
تولید می شوند ،در یک زمان مشخص و به صورت هماهنگ اما از روش های گوناگونی با مخاطب ارتباط برقرار مینمایند .چهارچوب
زمانی عرضه پویش های تبلیغاتی ثابت بوده و از قبل مشخص می شود.
یک پویش میتواند اهدافی از قبیل اهداف ذیل را دنبال کند:


اطالع رسانی و آگاهی بخشی به مردم در مورد موضوع پویش



اقناع مخاطبان برای همراهی و همکاری



ارائه راهکار و آسان سازی حضور مردم در تحقق اهداف پویش (شرکت در یک فعالیت اجتماعی یا مشارکت اقتصادی)

مراحل اجرای پویش در مسجد:
 .1اجرای ویژهبرنامه مربوط به شعار سال و اهمیّت آن در اولین شب دهه تکریم و تعظیم
 .2تشکیل تیم مطالعاتی و تهیه محتواهای الزم
 .3طراحی تراکت و بروشورهای تبلیغاتی
 .4ارسال پیامکهای فرهنگساز با محتوای تبلیغی و ترویجی از طریق سامانه پیامکی مسجد
 .5تهیه و تدوین محتواهای الزم برای ارائه در تابلو اعالنات مسجد
 .6تهیه محتواهای مناسب و اثرگزار برای پخش از سیستمهای صوتی و تصویری مسجد
 .7استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی (گروه یا کانال مسجد در شبکههای پیامرسان داخلی)
 .8دعوت از سخنرانها و صاحب نظران برای ارائه دیدگاههای تخصّصی به مردم
 .9برپایی جلسات کرسی آزاد اندیشی با موضوع حمایت از کاالی ایرانی و رونق تولید
 .19دعوت تولیدکنندگان داخلی برای شرکت در پویش و ارائه تجربیات موفق
 .11چاپ برگههایی با نوشته #کاالی_ایرانی_می خریم و گرفتن عکس از افراد با در دست داشتن این برگهها
 .12چاپ بنر با نوشته #کاالی_ایرانی_می خریم و گرفتن عکس از نمازگزاران با زمینه این بنر به صورت فردی و جمعی
 .13راهاندازی مسابقه بهترین عکس با شعار #کاالی_ایرانی_می خریم و برپایی نمایشگاه عکس از بهترین عکس ها
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 ایدههای مرتبط با دهه تکریم و تعظیم مساجد
 .2سالم همسایه
“همسایه” و همسایگان شایسته در احادیث دینی ،حقیقتا مرواریدهائی در شهر اسالمی هستند که به موجب آنها شهرها برکت
یافته و آبادان میگردند .چنانچه پیامبر اکرم(ص) میفرمایند :خوش همسایگی ،شهرها را آباد و عمرها را زیاد میکند(الکافی ،ج
 ،4ص .)491
یکی از مکانهایی که در آن همسایه بسیار مورد سفارش است و از سویی همسایه را سفارش نمودهاند که نسبت به آن مکان
موظف و مسئول باشد ،مساجد است .این رابطه دو طرفه هم بر شایستگی همسایه مسجد میافزاید هم به واسطه توجه همسایه
به مسجد ،موجب رونق و آبادانی شهر و محله است .مسجد میتواند با رجوع به همسایه خود و ارسال دعوتنامهای جهت حضور،
در ایجاد این رابطه پیشقدم باشد:
ایده
ارسال کارت دعوت با امضای مسجد برای اهالی محل و همسایگان مسجد.
مسئله
لزوم فعال بودن نقش مسجد در برقراری ارتباط با اهل محل و همسایگان
شرح ایده
با توجه به انفعال طبیعی انسانها در برابر احسان از یک سو و با لحاظ جایگاه قدسی مسجد و تاکید بر گستره همسایگی آن با
بناهای همجوار تا  49باب ،منا سب به نظر میر سد که به منظور تالش برای جذب حداکثری به م سجد ،از ک سانی که کمتر به
مسجد میآیند(یا اصال نمیآیند) در قالب یک کارت شکیل ،دعوت رسمی به عمل آید.
بایدها
.1جدابیت ،زیبایی و سادگی توأمان از الزامات این کارت است.
.2از اشخاص موجّه و خوش نام محله و یا اقشاری که برای خانوادهها جذابیت دارند(مثال کودکان و نوجوانان) استفاده شود.
.3پیراسته بودن ظاهر نامهرسان(دعوتکننده) از هرآنچه که برای بیننده دافعه دارد.
نبایدها
.1کارت دعوت حتما به دست اشخاص برسد و از انداختن در الی دربها پرهیز شود.
زینتها و مستحبات
ا ستفاده از عبارات منا سب و مهیج(ترجیحا با بار عاطفی) در تهیه محتوا و مخ صو صا عنوان نامه ،مثال از عناوینی چون “ :سالم
همسایه” استفاده شود.
بهرهگیری از متون دینی و تاکید بر شرافت همسایه بودن با مسجد؛
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قرین گشتن نامه با یک شاخه گل؛
مقارن گشتن ابالغ دعوت با یک مناسبت ویژه :شب جمعه ،اعیاد مذهبی و…
دعوت کنندگان برخوردار از یک نماد خاص که افزاینده جذابیت ا ست ا ستفاده کنند ،مثال اگر از کودکان ا ستفاده می شود ،لباس
فرم یا حمایل خادمی داشته باشند.
پشتوانه نظری
الذین یبلغون رساالت اهلل…(.احزاب)39
.2یا ایها الذین آمنوا استجیبوا هلل و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم…(انفال)24

 .0پیکان مسجدی
گلدستههای مسجد ،منارهها ،گنبد و صدای اذان در سه نوبت از شبانه روز ،از وجود مسجد در میانه شهرها خبر میدهد .اما در
زمانه کنونی به دلیل قدکشیدن ساختمانهای مسکونی ،شرکتهای تجاری و بانکها ،جایگاه مسجد به حاشیه رانده شده و در
هیاهوی صدای ماشینها و صنایع ،صدای اذان را ضعیف و یا اصال نمیشنویم و در تکثیر بردها و تبلیغات نشان مسجد را
نمییابیم.
بنابراین شایسته است هیئت امنای مسجد با همکاری مسئولین دولتی برای مساجد تابلوهای راهنما و عالئم هدایتگری طراحی
و نصب کنند که عموم را به مسجد راهنمایی کند .نصب بردها و تابلوهای راهنما در کنار برنامههای کاربردی که اقتضای جهان
رسانهای امروز است میتواند در شاخصسازی مسجد در معماری شهری موثر باشد:
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
کم نیستند مساجدی که یا مناره ندارند و یا گلدستههایشان در هیاهوی شهرسازی نوین مخفی مانده و لذا مومنین جویای مسجد
در یافتن اینگونه از مساجد دچار زحمت میشوند .برای رفع این نقیصه میتوان از موارد زیر بهره جست:
.1استفاده از تابلوهایی که در ابتدای محدوده های شهری واقع شده و برای واردین به آن منطقه اطالعات ضروری مساجد محل
را به ترتیب نزدیکی مسافت(شامل نام مسجد ،نشانی مسجد و فاصله آن تا مسجد بعدی و…) بیان میکند.
.2در ابتدای هر کوچهای که مسجد در آن واقع است ،تابلویی مانند مورد  1واقع شود.
*تذکر :هرچند که در نظام اسالمی مسئول مستقیم اجرای چنین ایدهای نهادهای مرتبط هستند لکن در صورتی که به هر دلیل
چنین امری واقع نشد ،اهل محل خود میتوانند با صرف هزینهای اندک چنین ایدهای را عملی کنند.
21

.3استفاده از تبلیغات کف پیاده رو در فواصل مناسب(مثال از 199متر قبل از مسجد) ،مانند فلشها یا پیکانهای جهتنما که با
جلب توجه بیننده نهایتا منتهی به مسجد میشود.
.4استفاده از نقاشی سه بعدی در:
الف) زمین مقابل مسجد
ب) حیاط و دیوار مسجد(مثال مساجدی که حوض یا باغچه ندارند میتوانند از تاثیر شگرف این هنر بهره ببرند).
بایدها
.1لزوم جانمایی مناسب تابلوها و فلشها
.2لزوم دقت در صحت اطالعات مندرج بر روی تابلوها
.3لزوم دقت در وضوح تابلوها(شبنما بودن ،خوانا بودن خط و…)
.4دقت در زیرپا واقع نگشتن نمادها و تصاویر مقدس(در ایده فلشهای کف پیاده رو یا نقاشی سه بعدی روی زمین).
زینتها و مستحبات
شبنما بودن تابلوها
مصوّر کردن تابلو با استفاده از تصویر یک پسر بچه و یک دختر بچه با عبا و چادر و درج عبارت  ”:بفرمایید مسجد” همراه با
اشاره دستان ایشان به سمت مسجد.
پشتوانه نظری
مقام معظم رهبری(پیام به اجالس19نماز):
. 1دسترسی آسان به مسجد ،نیاز ضروری مؤمنان و جوانان و نوجوانان ما است.
.2پرداختن به آرایههای معنوی و ظاهری[مساجد] ،وظیفهی همگان است و هر کسی به اندازه توان و همت باید در آن سهیم
گردد .مردم ،شهرداریها و دستگاههای دولتی هر یک در آن باید سهمی ایفاء کنند.

 .2هیئت امنای مسجد طراز اسالمی
کوچکترین جمع اجتماعی ما از محفل گرم خانوادهها آغاز میشود تا به سطح اجتماع میرسد و سطوح اجتماعی همچون آینههایی
تو در تو هستند که در واقع یک الگوی واحد را به نمایش میگذارند .در این طرح ،بزرگترها در کنار کوچکتر و کوچکترها به تبع
بزرگترها ایفای نقش میکنند.
برای اداره هر نهاد اجتماعی به ویژه نهادهای فرهنگی چنیش اینگونه وظایف و مسئولیتها از ضروریترین کارهاست .بنابراین
باید بگوییم مسجد امروز ،تنها مسجدی متعلق به بزرگترها و سالمندان جامعه نیست بلکه همزمان نیازمند حضور جوانان و
نوجوانان و مسئولیتپذیری ایشان هم هست:
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ایده
بهسازی ترکیب هیأت امناء مسجد.
مسئله
جامع نبودن نقشهای انسانی در ترکیب فعلی هیات امنای بسیاری از مساجد.
شرح ایده
در ضرورت وجود هیأت امناء در مسجد تردیدی نیست ،لکن از آنجا که معموال ترکیب هیأت امناهای موجود تک صدایی(مردانه
و مسنّ) میباشد و از طرفی دو قشر مهم و اثرگذار در جامعه جوانان و بانوان میباشند ،وجود نمایندهای از ایشان در ترکیب هیأت
امناء کامال بجا و مورد انتظار است.
بایدها
برابر بودن حق رأی نماینده جوانان و بانوان با تمامی اعضا
لزوم برگزاری جلسات منظم با جامعه هدف توسط این دو نماینده خاص(شنیدن حرفها و دغدغهها).
انعکاس کامل و امینانه نظرات به اعضای هیأت امنا
لزوم رعایت حسن برخورد و تعامل با همه اعضا
نبایدها
پرهیز از تعصبورزی در اجرایی کردن رای هیئت امنا
پرهیز از مشاجرات لفظی در جلسات
زینتها و مستحبات
متأهل بودن نماینده بانوان
متأهل بودن نماینده جوانان
موفق بودن ایشان از حیث نقشهای اجتماعی(علمی ،خانوادگی و…).
پشتوانه نظری
شاورهم فی االمر…(آل عمران.)159
امرهم شوری بینهم…(شوری() 38امر در این آیات امرالناس است نه امراهلل ،لذا برای شناسایی این امور باید به اهل هر قوم
رجوع کرد).
مقام معظم رهبری(پیام به اجالس19نماز) :زمزمهی محبت متولیان و مدیران و امنای مساجد ،باید دلهای پاک جوانان را
مجذوب و مشتاق کند.
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 .2همیار خادم
خادم مسجد؛ نشانش را که بورسی ماهیهای سرخ ،شمعدانی سرپلهها ،کفشداری ،ادعیه کتابخانه ،مهرهای بهم ریخته جامهری،
آزینهای رنگارنگ ،پردهها و پنجرهها ،جاروی قدیمی مسجد همه برایت از او خواهند گفت .همان دم که اسماش را میشنوی،
بوی اسوند را به خوبی احساس میکنی و طنین گرم صدایش را همه جای خانه خدا میشنوی.
قدم که به بهشت مسجد بگذاری اوست که اول بار به استقبالت میآید و تو را تا صفهای بندگی راهنمایی میکند .دوشادوش
امام مسجد ،راهنمای زائران خداست و گاه میبینیاش که همبازی کودکانههای مسجد شده است .او خادم بهشت است و امروز
تو هم اگر آستینهایت را باال بزنی و لباس خدمت بووشی ،همیار خادم بهشت خواهی شد:
ایده
تبیین اهمیت جایگاه خدمت به مسجد
مسئله
روشن نبودن جایگاه خادم مسجد طراز اسالمی و حدود وظایف او در مسجد
شرح ایده
یکی از معضالت مساجد ،هم سنن نبودن متقابل توان خادم(از نظر علمی ،جسمی ،مهارتهای ارتباطی و…) با رسالتهای
مسجد طراز اسالمی است .برای رفع این معضل و تکریم جایگاه خدمت به مسجد میتوان از راهکارهای زیر بهره جست:
متولیان مسجد(خصوصا امام جماعت) با تکیه بر ثوابها کمنظیری که در متون دینی برای منصب شریف خدمت به مسجد آمده،
این شأن شریف را مورد غبطه نماز گزاران قرار دهند.
از داوطلبین برای شرکت در این امرثبت نام به عمل آید.
امام جماعت و هیأت امنا در معرفی خود به عنوان خادم افتخاری مسجد پیشگام شوند.
لیستی از نقشهای خدمت مسجدی را عرضه و برای آن طلب نیرو کنند.
بایدها
تعریف نقشهای ریز برای همه اقشار مسجد(کودکان ،نوجوانان ،بانوان و…).
لزوم رعایت هماهنگی میان نقشها و خادمان افتخاری.
عرصههایی که بیشتر دیده می شوند در اولویت خدمت رسانی قرار گیرند ،مثال:
چینش نیروها از ابتدای مسجد همراه با خوش آمدگویی به واردین و اهدای کیسه کفش به ایشان
کمک به سالمندان ناتوان(گرفتن دست ایشان و هدایتشان به صندلیهای مربوطه).
کمک به بانوان بچه به بغل در زمانی که برای برداشتن کفش شان خم میشوند.
جفت کردن کفشها
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واکس زدن کفشها
توزیع چای و…
جارو زدن مسجد
نبایدها
بسنده نکردن خدمت به مسجد به ایام غبارروبی مساجد(دهه آخر شعبان) و توسعه کمّی آن به همه زمانهای فعالیت
مسجد(مخصوصا اوقاتی چون شبهای جمعه).
در حاشیه نرفتن نقش خادم مسجد.
زینتها و مستحبات
لزوم دعوت از بزرگان محله(شخصیتهایی که برخوردار از عنوانهای اجتماعیاند) ،برای مشارکت در این امر
استفاده از نمادهای سخت افزاری مناسب برای خدام افتخاری(مخصوصا خادمان کم سنّ) ،مواردی چون:
گل سینه
یونیفورم
حمایل
کارت قابل نصب بر روی سینه
استفاده از عناوین جذاب بر روی نمادهای مربوطه ،عناوینی چون:
همیار خادم بهشت/همیار مسجد و…
پشتوانه نظری
آیاتی که به عمران مسجد توجه دارند(18توبه).
روایاتی که برای انجام کوچکترین اعمال خدماتی در مسجد فضایل فراوان قائل شدهاند(روشن کردن چراغ در مسجد ،زدودن
غبار از مسجد و…
من الیحضره الفقیه ،ج ،1ثواباالعمال ص29
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 .2غمگساران مسجدی
غمگساری از غمدیدگان و مستمندان جامعه یکی از مولفههای مهم مومنان است که در قرآن بدان اشاره شده است .همچنین
وقتی سیره عملی ائمه معصوم را میخوانیم ،روایتهایی موثر خواهیم دید که در آن ائمه در نیمههای شب ،غذا بر دوش خود
نهاده و مستمندان جامعه را یاری میرسانند و حتی در میانه نماز خویش هم ،از آن چشم نووشیدهاند.
اولین صندوق امداد را جوانان مسجد جلیلی تهران بنیان گذاشتند .همین ایده بعدها در فرمان امام خمینی(رحمهاهلل) برای تشکیل
صندوق کمیته امداد برای همه نیازمندان تبلور یافت و جنبهای سراسری و ملی یافت .تشکیل کمیته امداد که خود بتواند از این
صندوق و خیرین آن حمایت کرده و آن را ساماندهی کند از ضروریات و نشانههای یک مسجد فعال است:
ایده
تشکیل کمیته امداد”غمگساران مسجدی” در مسجد
مسئله
نامناسب بودن وضعیت ارتباط نیازمندان با مسجد؛ از ابراز نیاز گرفته تا مراحل رسیدگی به نیاز
شرح ایده
نه در اهمیت غمگساری تردیدی هست و نه ناشایست بودن وضعیت فعلی ابراز فقر که در بسیاری از مساجد شاهد آن هستیم
قابل چشمپوشی است .لذا با توجه به کراهت شدید تکدیگری ،شایسته است که مساجد برای هدفمند ساختن کمکهای مردمی
و هدایت آن به سمت نیازمندان واقعی،ساز و کار ویژهای جهت این امر داشته باشند .لذا پیشنهاد میشود که:
نخست متولیان مسجد(مخصوصا امام جماعت) بر اهمیت امداد به مومنان و دستگیری از ایشان تاکید کنند(.الاقل یک سخنرانی
مهیّج در این زمینه انجام شود).
بر ناپسند بودن گداپروری تاکید شود.
کمیتهای جهت شناسایی مستمندان ،جمع کمکها و رساندن صدقات به نحو شایسته به ایشان تشکیل شود.
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 هنگامی
که مددجو از بانوان بیسرپرست است) و حفظ شأن و آبروی افراد مورد تاکید قرار گیرد.
عالوه بر شناسایی مستمندان واقعی ،امتیازاتی همچون مومن بودن و اهل ابراز نبودن و…برای اولویتبندی مدّنظر قرار گیرد.
زینتها و مستحبات
از افراد مسنّ در ترکیب اعضای کمیته بهره جسته شود.
برای فقرا شناسنامه صادر شود(یعنی مجموعهای از اطالعات ضروری ایشان مورد ثبت و ضبط قرار گیرد).
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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 یک تعاون
منسجم هم صورت پذیرد.
غیر از کمکهایی که به صورت منظم در اوقاتی چون شبهای جمعه و… جمع آوری میشود ،برنامهای ثابت ،همچون ذبح
گوسفند در اول هر ماه قمری و توزیع آن بین فقرا ،وجود داشته باشد و عدهای عضو ثابت در این طرح مشارکت کنند و مسئول
کمیته هم قبل از موعد مذکور(مثال اول هر ماه) از طریق امکانات موجود(پیامک ،شبکه تلگرام و…) به اعضا یادآوری و هم پس
از آن حتما گزارش اجرا داشته باشد.
پشتوانه نظری
مجموعه آیات و روایاتی که بر تعاون مومنانه و تالش برای قضاء حوائج مومنان تاکید دارند.
مقام معظم رهبری(پیام به اجالس19نماز) :مسجد باید رابطهی خود را با …غمدیدگانی که غمگساری میجویند…برقرار و
مستحکم کند.

 .6شب حیات
یکی از نشانههای مومنان ،شب زنده داری و استفاده از خلوت و آرامش شب برای ارتباط با معبود حقیقی عالم است .خداوند در
تاریکی شبها و در شورانگیزی اسحار است که بندگان خالص خویش را برمیگزیند و بر بندگیشان مهر تایید میزند ،دعاها را
مستجاب مینماید و آرزوها را بر بال پرواز مینشاند.
یکی از شبهای حیات مومنان ،به راستی شبهای جمعه است که بسیار در احیاء و استفاده از آن سفارش گردیده است .تدارک
شب های جمعه مسجد به عنوان شب حیات در زمانی که زندگی امروز به انسان مهلت خلوت و تفکر نمیدهد ،میتواند ایدهای
برای بهبود حال و هوای جامعه مومنان به ویژه جوانان باشد:
ایده
احیای یک شب جمعه در ماه
مسئله
لزوم بازتعریف نقش مسجد در ایجاد فضای خلوت با معبود
شرح ایده
شکی نیست که سیمای مومنین در منظومه معارف دین ،با زهد در شب و خروش در روز شناسانده شده و نیاز به خلوتگزینی با
معبود ،از جمله نیازهای اساسی انسان مومن است.از جمله برنامههایی که میتوان با محوریت مسجد انجام داد ،توسعه مراسم
احیاء و بسنده نکردن به شبهای قدر است.
بایدها
جمعی بودن این مراسم نباید مانع حلوت گزینی شود ،لذا حتما باید وقت خلوت هم در برنامه لحاظ شود.
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در شبهایی این برنامه صورت پذیرد که فردایش تعطیل رسمی است.
از زحمت برای مجاوران پرهیز گردد.
مدیریت زمان حتما لحاظ شود.
زینتها و مستحبات
فرهنگسازی و انگیزهسازی توسط امام جماعت بسیار موثر است.
توزیع پذیرایی مختصر در خالل برنامهها به منظور حفظ نشاط
استفاده از ادعیه پرمغز و مختصرو توضیح فرازها
توجه به فضاسازی مناسب(دما ،نور ،صوت و…).
پشتوانه نظری
مقام معظم رهبری(پیام به اجالس19نماز):
خلوت اُنس با خدا و جلوت حشر با مردم…دوگانه ای است که تصویر مسجد اسالمی و فاصله آن با عبادتگاههای رائج ادیان
دیگر را نمایان میسازد.
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 شاخصه های امام جماعت مسجد طراز اسالمی
مسجد نور و امید محله است و آبادانی مسجد به امام آبادگر است .اگر مسجد نور محله است ،امام مسجد طراز اسالم
هم نور مسجد و محور مسجد است  .انسان الهی ،محیط خود را روشن میکند و چشم امید جامعه ،به مسجد است و
چشم امید مسجد ،به امام جماعتی است که باید مایه حیات و روح مسجد باشد .
آنچه که در ادامه ،بدون تنظیم از باب اهمیت و اولویت ،به عنوان ویژگیها و شاخصهای امام جماعت مسجد طراز
تقدیم شده است ،در صورت تحقق موجب عزت و کرامت مسجد نزد مومنین میشود و بدون تردید مساجدی که از امام
جماعتی در این سطح برخوردار باشند ،هرگز گرد مظلومیت و مهجوریت را بر خود نخواهند دید.
پروردگار متعال را شاکریم که بسیاری از مساجد از وجود چنین ائمهی جماعاتی برخوردارند و در طول سال مورد
تکریم قرار میگیرند:
 .1در ارائه برنامههای الگوساز ،برای جذب کودکان و نوجوانان به مسجد موفق است.
 .2در ارائه برنامههای الگوساز ،برای بانوان موفق است.
 .3شورای فرهنگنی مسنجد را تشنکیل داده اسنت و از اینن ظرفینت بنرای برنامنهرینزی و اجنرای برنامنههنای فرهنگنی
– مذهبی ،مناسبتی و جریانسناز مثنل :کرسنیهنای تنالوت ،دهنه تکنریم و تعظنیم مسناجد ،روز جهنانی مسنجد و...
استفاده مینماید.
 .4در ارائه برنامنههنای الگوسناز ،بنرای تقوینت بنینان خنانواده ،هماننند :خندمات مشناورهای تخصصنی ،حنل اختالفنات،
زمینهسازی برای معرفی جوانان هم کفو و مناسب ازدواج به خانوادهها تالش میکند.
 .5بیتکلف است و از نگاهیبا نشاط و با طراوت برخوردار میباشد.
 .6فرهنگ دینی امر به معروف و نهی از منکر را در میان اهل مسجد تقویت میکند.
 .7روحیهاش انقالبی و شخصیتش مجاهد و خستگی ناپذیر است.
 .8سیرهاش هماهنگ با سیره معیار و خلقش خلق نبوی است .
 .9امامت مسجد را از همه کارها مهمتر و مقدستر میداند .
 .19بنابر نظر رهبر فرزاننه انقنالب(دامنت برکاتنه) کنه فرمودنند :هرکسنی هرجنا هسنت ،بایند آنجنا را مرکنز عنالم بدانند و آن
کار را مهمترین کار به حساب بیاورد ،مسجد خود را مرکز عالم میداند.
 .11در مسجد حضنور مننظم دارد ،قبنل از همنه منومنین در مسنجد حاضنر و بعند از همنه منومنین از مسنجد خنارج منی
شود.
 .12از ظرفیت مسجد برای ترویج و گسترش اخالق اسالمی در میان مومنین و اهل محل بهره میبرد.
 .13مأمومین خود را به نام می شناسد و احوال آنها را می پرسد.
 .14به نظافت مسجد اهمیت میدهد و این امر را به تنهایی بر عهده خادم مسجد نمیاندازد.
 .15با برنامنه وارد مسنجد منی شنود ،بنه مسنجد نگناه نظناممنند و برنامنهای دارد و تنا سنالهنای آیننده مسنجد خنود را
درنظر گرفته و برای آن برنامهریزی کرده است .
 .16با همسایههای مسجد ارتباط برقرار میکندو مراقبت مینماید که مسجد برای احدی مزاحمت نداشته باشد.
 .17به پشت پنرده مسنجد هنم توجنه دارد .بخنش بنانوان در مسنجد او ،مننزوی و فرامنوش شنده نیسنت ،گناهی مراجعنه
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میکند و بنه بررسنی وضنعیت منیپنردازد و بنرای ارتبناط مسنتمر بنا بخنش بنانوان مسنجد ،از محنارم خنود رابطنی
مشخص مینماید.
 .18جوانان مسجد را به عنوان بنازوی خنود و وزرای خنود در مسنجد محسنوب منینمایند ،بنه ایشنان احتنرام منی گنذارد،
مسئولیت میدهد و مسئولیت می خواهد .
 .19بننرای اداره مسننجد ،از تننوان و ظرفیننت موجننود در محلننه و محننیط پیرامننونی اسننتفاده مننیکننند .روحننانیون محلننه را
شناسایی میکند ،خدمتشان منی رسند و از ایشنان بنرای حضنور در مسنجد دعنوت منیکنند و گناهی منبنر و محنراب
را به ایشان میسوارد.
 .29شننهدای مسننجدش را بننه خننوبی مننیشناسنند و سننوابق ،خنناطرات و شخصیتشننان را مننیشناسنناند .بننا خننانواده ش نهدا
مننانوس اسننت ،بننه خانننههننای آن هننا رفننت و آمنند دارد و جویننای احننوال پنندران و مننادران پیرشننان هسننت و خننانواده
شهدا را تکریم میکند.
 .21با فناوری های جدید ارتباط برقنرار کنرده ،آشننا شنده و بنرای مطالعنه ،پنژوهش و حتنی بنرای اداره مسنجد ،متناسنب
با شأن و نیاز ،از امکانت نوین بهرهمند میگردد.
 .22اسننتعدادهای مسننجدی خننود را مننیشناسنند و از توانمننندی و تجربننه ایشننان در امننورات و کارهننای مسننجد اسننتفاده
میکند.
 .23هیئت امنای شایسته ،باترکیب مناسب انتخاب میکند و جمع آنها را با تدبیر اداره میکند.
 .24درشننرایطی کننه بننا مشننکالت عنناطفی زیننادی روبننرو هسننتیم ،محننور جمننع مسننجدیهننا اسننت و بننین آنهننا اخننوت،
برادری  ،مهربانی و صمیمیت ایجاد میکند.
 .25در پاسنگویی به سواالت مومنین مسجد ،مخصوصا جوانترها ،با حوصله وقت میگذارد.
 .26قرائت نمازش را به عنوان یک مسئله جدی ،مرتب بررسی میکند .
 .27فضای مسنجد را قرآننی منینماین د .هنم تنالوت روزاننه دارد ،هنم کرسنی تنالوت دارد ،هنم جلسنه تفسنیر دارد ،هنم
جوانان را به حفظ تشویق میکند و باالخره برای تدبر در قرآن راهنمایی میکند.
 .28به آراستگی ظاهر خود و به زیبنایی عمامنه خنود ،توجنه دارد و بنه معطنر بنودن هنگنام حضنور در مسنجد هنم توجنه
می کند .
 .29به نشاط جسمی ،به چابنک بنودن و بنه ورزش کنردن اهمینت منی دهند و بنه اینن ترتینب ،مسنجد را بنا نشناط منی
کند.
 .39منتظر نمی ماند اهالی محل بیایند مسجد و خدمت برسند ،بلکه سراغ آنهایی که به مسجدنمیآیند ،میرود.
 .31با مغازهداران و کسبه محل ،ارتباط برقرار منیکنند وبنرای بینان احکنام کسنب و کنار و تجنارت ،صنبر نمنیکنند آنهنا
به مسجد بیایند ،بلکه به مغازهها مراجعه میکند.
 .32با مدارس محل خنود ارتبناط برقنرار منی کنند ،اطنالع دارد کنه چنند مدرسنه در همسنایگی مسنجد هسنت در مقناطع
مختلننف ،بچننههننا را بننه مسننجد دعننوت کننرده ،خننود را معرفننی مننینماینند ،بننا معلمننان جلسننه منننظم دارد و از
دانشآموزان ممتاز در مسجد تقدیر مینماید.
 .33بننا مسنناجد اطننراف خننود ارتبنناط برقننرار کننرده ودر قالننب شننورای ائمننهی جماعننات و ارتباطاتناحیننهای ،منطقننهای و
محلهای ،به تقویت انسجام روحانیون و تشکیلشبکهای تعریف شده و هدفمند ،کمک مینماید.
 .34به مسائل مالی مسجد نظنارت دارد .ثبنت دقینق ورودی و خروجنی منالی مسنجد و درآمندهنا و تنظنیم دفناتر منالی را
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از مسئول مالیِ هیات امنا مطالبه مینماید.
 .35تربیت فکری مخاطبان خودش را دست کم نمیگیرد .
 .36در هننر مقطننع زمننانی پنننج سنناله ،یننک دوره تفسننیر قننرآن کوتنناه  ،یننک دوره شننرح نهننجالبالغننه ،یننک دوره ترجمننه
تفسیری صحیفه سجادیه و یک دوره احکام رساله به مخاطبان خود ارائه مینماید.
 .37فرمایشهای رهبر عزیز و عالیقدرمان را با دقنت و ننه فقنط بنرای بهنره شخصنی ،بلکنه بنهمنظنور انتخناب موضنع و
مأموریت گوش میکند ،مطالعه میکند ،بنه سنایت ایشنان مراجعنه منیکنند ،اسنتنباطمیکنند و بنهروز ،اینن مسنائل را
در مسجد تبیین مینماید.
 .38بنرای منومنین مسنجد روشننگری مننی کنند ،در منورد مسنائل روز ،مسنائل جهننانی و مواضنع داخلنی بنه عننوان یننک
امام قوی و روشنفکر ،توان سازماندهی انقالبی مسجد خود را دارد.
 .39با آثار و دیدگاههای امام راحل عظنیم الشنأن(ره) آشننا و منأنوس اسنت و بنرای پاسننگنویی بنه شنبهات نسنل جنوان
ومخاطبان خود ،مراجعات مسنتمری بنه آثنار شنهید مطهنری(ره) دارد ،بنا حسنن سنلیقه مضنامین را انتخناب منیکنند
و رونق علمی به مسجدشمیبخشد.
 .49برای سخنرانی و ارائه مطلب به مومنین ،بهترین محتوا را از امینترین منابع و کتابها انتخاب میکند.
 .41عزت نفس دارد و خودش را تحت هیچ شرایطی به نمازگزاران تحمیل نمیکند .
 .42در شرایط سخت منالی و اقتصنادی ،کوچنکتنرین نکتنه ای کنه حکاینت از نینازش باشند ،ننزد اهنل مسنجد و هینأت
امنا به زبان جاری نمیکند و از مناعت طبع روحانیت پاسداری میکند.
 .43به احوال خادم مسجد هم توجه دارد و منیدانن د کنه خنادم ،یکنی از منوثرترین افنراد در مسنجد اسنت .او را زینر نظنر
دارد ،نظم و رفتار در شأن نمازگزاران را از او مطالبه میکند ،در حقش دعا میکند و به او رهنمود میدهد .
 .44اقامه نماز صبح مسجد را جدی گرفته است .از اینکه افراد کمی در نماز صبح شرکت کنند ،ناراحتی ندارد.
 .45یناد حضنرت بقینه اهلل ( ارواحنافننداه) را مبتننی بنر معنارف روشننن و دقینق ،همنراه بنا عواطننف ،زننده نگناه مننیدارد و
مسجد را به شعبه ترویج معارف مهدوی مبدل کرده است .
 .46مسجد را کانون حیات طیبه ،مرکز نشر معارف ناب و مروج سبک زندگی اسالمی میداند.
 .47از نفوذ معنوی و نورانیت مسجد برای حل و فصل اختالفات میان مومنین استفاده میکند.
 .48به ظرفیت مسجد برای سازماندهی کارهای خیرخواهانه و دستگیری از نیازمندان توجه دارد.
 .49به سه وعده نماز مسجد اهتمام دارد.
 .59به پایگناه بسنیج مسنجد نگناه پدراننه و نیروسنازی دارد و از اینن ظرفینت بنرای تحقنق اهنداف مسنجد بهنرهبنرداری
مینماید.
 .51از توان و ظرفیت مشارکت مردمی بنرای بناز نگنه داشنتن در مسنجد ،از ظهنر تنا مغنرب اسنتفاده منینمایند و در اینن
امر والیی و ضروری ،موفق است.
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