پیکبن مسجدی

گلذستِّبی هسجذ ،هٌبسُ ّب ،گٌجذ ٍ صذای اراى دس سِ ًَثت اص شجبًِ سٍص ،اص ٍجَد هسجذ دس هیبًِ شْشّب خجش هیدّذ .اهب دس
صهبًِ کًٌَی ثِ دلیل قذکشیذى سبختوبىّبی هسکًَی ،ششکتّبی تجبسی ٍ ثبًکّب ،جبیگبُ هسجذ ثِ حبشیِ ساًذُ شذُ ٍ دس
ّیبَّی صذای هبشیيّب ٍ صٌبیع ،صذای اراى سا ضعیف ٍ یب اصال ًویشٌَین ٍ دس تکثیش ثشدّب ٍ تجلیغبت ًشبى هسجذ سا ًوییبثین.
ثٌبثشایي شبیستِ است ّیئت اهٌبی هسجذ ثب ّوکبسی هسئَلیي دٍلتی ثشای هسبجذ تبثلَّبی ساٌّوب ٍ عالئن ّذایتگشی عشاحی ٍ
ًصت کٌٌذ کِ عوَم سا ثِ هسجذ ساٌّوبیی کٌذً .صت ثشدّب ٍ تبثلَّبی ساٌّوب دس کٌبس ثشًبهِّبی کبسثشدی کِ اقتضبی جْبى
سسبًِای اهشٍص است هیتَاًذ دس شبخصسبصی هسجذ دس هعوبسی شْشی هَثش ثبشذ:

ایده
استفبدُ اص پیکبى ٍ یب تبثلَی ٍیژُ جْت آدسس دّی عوَم ثِ هسجذ؛ هسجذ ًوبیی
مسئله
ًوبیبى ًجَدى هسبجذ دس ثشخی هَاسد ٍ تحیّش هَهٌیي
شرح ایده
کن ًیستٌذ هسبجذی کِ یب هٌبسُ ًذاسًذ ٍ یب گلذستِّبیشبى دس ّیبَّی شْشسبصی ًَیي هخفی هبًذُ ٍ لزا هَهٌیي جَیبی هسجذ دس
یبفتي ایٌگًَِ اص هسبجذ دچبس صحوت هیشًَذ .ثشای سفع ایي ًقیصِ هیتَاى اص هَاسد صیش ثْشُ جست:
.1استفبدُ اص تبثلَّبیی کِ دس اثتذای هحذٍدُّبی شْشی ٍاقع شذُ ٍ ثشای ٍاسدیي ثِ آى هٌغقِ اعالعبت ضشٍسی هسبجذ هحل سا
ثِ تشتیت ًضدیکی هسبفت(شبهل ًبم هسجذً ،شبًی هسجذ ٍ فبصلِ آى تب هسجذ ثعذی ٍ )...ثیبى هیکٌذ.
.2دس اثتذای ّش کَچِای کِ هسجذ دس آى ٍاقع است ،تبثلَیی هبًٌذ هَسد ٍ 1اقع شَد.
*تزکشّ :شچٌذ کِ دس ًظبم اسالهی هسئَل هستقین اجشای چٌیي ایذُای ًْبدّبی هشتجظ ّستٌذ لکي دس صَستی کِ ثِ ّش دلیل
چٌیي اهشی ٍاقع ًشذ ،اّل هحل خَد هیتَاًٌذ ثب صشف ّضیٌِای اًذک چٌیي ایذُای سا عولی کٌٌذ.
.3استفبدُ اص تجلیغبت کف پیبدُ سٍ دس فَاصل هٌبست(هثال اص 111هتش قجل اص هسجذ) ،هبًٌذ فلشّب یب پیکبىّبی جْتًوب کِ ثب
جلت تَجِ ثیٌٌذُ ًْبیتب هٌتْی ثِ هسجذ هیشَد.
.4استفبدُ اص ًقبشی سِ ثعذی دس:
الف) صهیي هقبثل هسجذ
ة) حیبط ٍ دیَاس هسجذ(هثال هسبجذی کِ حَض یب ثبغچِ ًذاسًذ هیتَاًٌذ اص تبثیش شگشف ایي ٌّش ثْشُ ثجشًذ).

ببیدهب
.1لضٍم جبًوبیی هٌبست تبثلَّب ٍ فلشّب
.2لضٍم دقت دس صحت اعالعبت هٌذسج ثش سٍی تبثلَّب
.3لضٍم دقت دس ٍضَح تبثلَّب(شتًوب ثَدى ،خَاًب ثَدى خظ ٍ)...
.4دقت دس صیشپب ٍاقع ًگشتي ًوبدّب ٍ تصبٍیش هقذس(دس ایذُ فلشّبی کف پیبدُ سٍ یب ًقبشی سِ ثعذی سٍی صهیي).
زینتهب و مستحببت
شتًوب ثَدى تبثلَّب
هصَّس کشدى تبثلَ ثب استفبدُ اص تصَیش یک پسش ثچِ ٍ یک دختش ثچِ ثب عجب ٍ چبدس ٍ دسج عجبست  ":ثفشهبییذ هسجذ" ّوشاُ ثب
اشبسُ دستبى ایشبى ثِ سوت هسجذ.
پشتوانه نظری
هقبم هعظن سّجشی(پیبم ثِ اجالسً11وبص):
.1دستشسی آسبى ثِ هسجذً ،یبص ضشٍسی هؤهٌبى ٍ جَاًبى ٍ ًَجَاًبى هب است.
.2پشداختي ثِ آسایِّبی هعٌَی ٍ ظبّشیٍ ،ظیفِی ّوگبى است ٍ ّش کسی ثِ اًذاصُ تَاى ٍ ّوت ثبیذ دس آى سْین گشدد .هشدم،
شْشداسیّب ٍ دستگبُّبی دٍلتی ّش یک دس آى ثبیذ سْوی ایفبء کٌٌذ.

