هیئت امنبی مسجد طراز اسالمی

وَچىتزیي جوغ اجتوبػی هب اس هحفل گزم خبًَادُّب آغبس هیشَد تب ثِ سطح اجتوبع هیرسد ٍ سطَح اجتوبػی ّوچَى
آیٌِّبیی تَ در تَ ّستٌد وِ در ٍالغ یه الگَی ٍاحد را ثِ ًوبیش هیگذارًد .در ایي طزح ،ثشرگتزّب در وٌبر وَچىتز ٍ
وَچىتزّب ثِ تجغ ثشرگتزّب ایفبی ًمش هیوٌٌد.
ثزای ادارُ ّز ًْبد اجتوبػی ثِ ٍیژُ ًْبدّبی فزٌّگی چٌیش ایٌگًَِ ٍظبیف ٍ هسئَلیتّب اس ضزٍریتزیي وبرّبست .ثٌبثزایي
ثبید ثگَیین هسجد اهزٍس ،تٌْب هسجدی هتؼلك ثِ ثشرگتزّب ٍ سبلوٌداى جبهؼِ ًیست ثلىِ ّوشهبى ًیبسهٌد حضَر جَاًبى ٍ ًَجَاًبى
ٍ هسئَلیتپذیزی ایشبى ّن ّست:

ایده
ثْسبسی تزویت ّیأت اهٌبء هسجد.
مسئله
جبهغ ًجَدى ًمشّبی اًسبًی در تزویت فؼلی ّیبت اهٌبی ثسیبری اس هسبجد.
شرح ایده
در ضزٍرت ٍجَد ّیأت اهٌبء در هسجد تزدیدی ًیست ،لىي اس آًجب وِ هؼوَال تزویت ّیأت اهٌبّبی هَجَد ته
صدایی(هزداًِ ٍ هسيّ) هیثبشد ٍ اس طزفی دٍ لشز هْن ٍ اثزگذار در جبهؼِ جَاًبى ٍ ثبًَاى هیثبشٌدٍ ،جَد ًوبیٌدُای اس ایشبى در
تزویت ّیأت اهٌبء وبهال ثجب ٍ هَرد اًتظبر است.
ببیدهب
ثزاثز ثَدى حك رأی ًوبیٌدُ جَاًبى ٍ ثبًَاى ثب توبهی اػضب
لشٍم ثزگشاری جلسبت هٌظن ثب جبهؼِ ّدف تَسط ایي دٍ ًوبیٌدُ خبص(شٌیدى حزفّب ٍ دغدغِّب).
اًؼىبس وبهل ٍ اهیٌبًِ ًظزات ثِ اػضبی ّیأت اهٌب
لشٍم رػبیت حسي ثزخَرد ٍ تؼبهل ثب ّوِ اػضب
نببیدهب
پزّیش اس تؼصتٍرسی در اجزایی وزدى رای ّیئت اهٌب
پزّیش اس هشبجزات لفظی در جلسبت

زینتهب و مستحببت
هتأّل ثَدى ًوبیٌدُ ثبًَاى
هتأّل ثَدى ًوبیٌدُ جَاًبى
هَفك ثَدى ایشبى اس حیث ًمشّبی اجتوبػی(ػلوی ،خبًَادگی ٍ.)...
پشتوانه نظری
شبٍرّن فی االهز(...آل ػوزاى.)951
اهزّن شَری ثیٌْن(...شَری() 83اهز در ایي آیبت اهزالٌبس است ًِ اهزاهلل ،لذا ثزای شٌبسبیی ایي اهَر ثبید ثِ اّل ّز لَم رجَع
وزد).
همبم هؼظن رّجزی(پیبم ثِ اجالسً91وبس) :سهشهِی هحجت هتَلیبى ٍ هدیزاى ٍ اهٌبی هسبجد ،ثبید دلّبی پبن جَاًبى را هجذٍة
ٍ هشتبق وٌد.

