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پیشگفتار

رهبر فرزانه انقالب آیت اهلل العظمی امام خامنه ای برای 
دوره جدید سازمان تبلیغات اسالمی مأموریت های مهمی 
را مدنظر قرار داده اند. این فرامین باید چراغ راه و نصب العین 

برنامه های پیِش روی سازمان در تمام سطوح باشند. 
افتتاح »طرح تحول اجتماعی مسجدمحور« با برهه ای 
یش های حیات انقالب اسالمی قرین شده است  یژه از رو و
که عطر جهاد و شهادت در سراسر ایران اسالمی پیچیده و 
کباخته ای چون سردار رشید اسالم  نام و یاد مردان االهی و پا
سپهد شهید حاج قاسم سلیمانی بر تارک آن می درخشد. 
از آن شهید واالمقام، تحقق  افسران نبرد فرهنگی به تأسی 
باعث  که  داده اند  قرار  خود  همت  وجهه  را  سترگی  آرمان 

ارتقای اقتدار همه جانبه انقالب اسالمی می شود. 
تبلیغات  سازمان  تبلیغ  و  فرهنگی  امور  معاونت 
دین،  نهاد  یشه دار  ر ظرفیت  گرفتن  نظر  در  با  اسالمی 
جوانان  عظیم  استعدادهای  ایرانی،  جامعه  اقتضائات 
فاخر  بیانیه  بر  منطبق  اجتماعی  تحول  ضرورت  انقالبی، 
گام دوم انقالب اسالمی و همکاران ساعی این سازمان بر 
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آن شد که طرحی مهم در زمینه تحول اجتماعِی همه جانبه 
و گسترده، موسوم به »طرح تحول اجتماعی مسجدمحور«، 

را به مرحله اجرا بگذارد. 
نوشتار حاضر در سه مجلد با عنوانهای جلد اول؛ »کلیات 
و مبانی تحّول اجتماعی مسجد محور« جلد دوم؛ »ساختار و 
کالن اجرایی« جلد سوم؛ »اجرایی سازی طرح  سیاست های 
تحّول اجتماعی مسجدمحور« و پیوستهای ملحق به جلد 
این  پرداخته است.  این طرح  ابعاد مختلف  به تشریح  سوم 
سند با عنایت به نگاه ویژه مقام معظم رهبری به سازمان 
تبلیغات اسالمی و مطالعه اسناد مختلف و بررسی تجارب 

زیسته فعالیت در مساجد تنظیم شده است. 
معاونت امور فرهنگی و تبلیغ بر خود فرض می داند که از 
زحمات حلقه اندیشه ورز معاونت، اساتید حوزه و دانشگاه، 
اندیشمندان و نظریه پردازان مسائل مسجد، گروه های علمی 
و تمام جوانان خاّلق،  و عملیاتی فعال در مسائل مسجد 
دغدغه مند، انقالبی و همکاران دلسوزی که با نقد و بررسی 
این اثر به قوام و اتقان آن کمکی شایان کرده اند، تقدیر و تشکر 
که خواننده ارجمند نواقص،  کند. همچنین امید آن دارد 
خأل ها، نکات اصالحی و طرح های تکمیلی را با واحد طرح 

و برنامه معاونت در میان بگذارد. 
اهداف  پیشبرد  و   األعظم بقیت اهلل  سربازی 
انقالب اسالمی ایران با اقتدا به رهبر فرزانه انقالب، آیت اهلل 

العظمی امام خامنه ای را برای همه آرزومندیم.

 معاونت امور فرهنگی و تبلیغ
 سازمان تبلیغات اسالمی 



 گفتار اول:

ساختار کالن اجرایی

با توجه به مبانی پیش گفته، مدل اجرایی انتخاب شده 
که منجر به  برای تحقق تحول اجتماعی عمیق و پایداری 

تکمیل نظام امتـ  امامت شود، عبارت است از:
احیــای ظرفیت هــای تاریخــی مســجد در عمــل 
بــه هفــت توصیــه پایانــی بیانیــه گام دوم 
انقــالب اســالمی کــه بــا رهبــری و مدیریــت 
تســهیل گر امــام مســجد در ســه موقعیــت 
و  شــهری«  »محلــه  روســتایی«،  »محلــه 
»محلــه پایــگاه فرهنگــی اجتماعــی« بــه اجــرا 

درمی آیــد.
امام با همکاری افراد مستعد محله و روستا در مسجد 
کارگروه هایی تشکیل می دهد. فعالیتهای این افراد منجر به 
کمیتی و اقدام سایر اهالی در برآورده  جلب حمایت های حا

شدن نیازهای مختلف اجتماعی محله و روستا می شود. 

کارگروه های مسجد )بسته خدماتی مسجد به مردم محله(

مهم ترین  محله  امام  شد،  بیان  کنون  تا  آنچه  بر  بنا 
رکن تحول اجتماعی در محله است. وی سعی می کند با 
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مدیریت تسهیل گر خود تمام شئون مردم، از قبل از تولد تا 
یزی کند.  بعد از مرگ، را طبق اسالم ناب مدیریت و برنامه ر
یست بوم فرهنگی منطقه  او باید در این امر به اقتضائات ز
توجه کند و جلوه گری اسالم، توحید و ارزش های دینی را با 

رعایت این تناسب ها پیگیری کند. 
اما مسیر عملیاتی وی در این تحول مهم چیست؟ چه 

برنامه ای راهنمای امام در این امر است؟
ولی فقیه زمان و امام جامعه اسالمی حضرت آیت اهلل 
انقالب  دوم  گام  بیانیه  انشاء  با   خامنه ای العظمی 
اهداف  له  اند. معظم  رسانده  انجام  به  مهم  این  اسالمی، 
گام دوم انقالب اسالمی را  و زمینه های فعالیت جامعه در 
کرده اند. اینک جامعه  ین  کم نظیر تدو یبایی و حکمت  به ز
اسالمی نقشه راه چهل سال دوم خود را، که بر اساس اسالم 

یافت کرده است.  ناب تنظیم شده، در
را  مسجد  فعالیت های  تمام  محور  تحول،  طرح 
قرار  دوم  گام  بیانیه  پایانی  توصیه  هفت  عینی  تحقق 
کارگروه تخصصی و سه  داده است. در این طرح، هفت 
آنها  که مجموعه  یتی پیش بینی شده است  کارگروه مدیر
را »هسته تحول« می نامد. مطابق نام گذاری هفت توصیه 
تخصصی  کارگروه های  انقالب،  دوم  گام  بیانیه  پایانی 

عبارتند از:
1. علم و پژوهش

2. معنویت و اخالق
3. اقتصاد و اشتغال

4. عدالت و مبارزه با فساد
5. استقالل و آزادی
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6. عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمنان
7. سبک زندگی

8. مدیریت اجرایی
9. مالی و پشتیبانی

10. روابط عمومی 

کارگروه های تشکیل دهنده هسته تحول

در هر محله عده ای از مردم هستند که به دلیل شغل، 
جایگاه اجتماعی، توانایی، عالقه مندی ها، عملکرد و نظایر 
یت اجتماعی دارند. افرادی مانند معلمان،  آنها نوعی محور
پاسداران، دانشجویان و اساتید حوزه و دانشگاه، پزشکان، 

مهندسان، صاحبان صنایع و تجار. 
محله،  تحول  هسته  تشکیل  با  می تواند  محله  امام 
در  خود  یاور  و  همراه  شبکه ای  صورت  به  را  مذکور  افراد 
افراد در  این  قرار دهد. قالب حضور  پیشبرد اهداف محله 
فعالیت های محله تشکیالتی به نام »هسته تحول« است 

که از ده کارگروه پیشین تشکیل شده است.

علم 
و پژوهش

عزت 
ملی، روابط 

خارجی و مرزبندی با 
دشمن

سبک 
زندگی

استقالل 
و آزادی معنویت 

و اخالق

اقتصاد 
روابط و اشتغال

عمومی

عدالت 
و مبارزه با فساد

مالی 
و پشتیبانی

مدیریت 
اجرایی

هسته 
تحول



14

ت«
اس

سی
رو

ختا
سا

ر؛»
حو

دم
ج

مس
ی

اع
جتم

لا
حّو

حت
طر

ی
ج

روی
دت

سن

کارگروه های  امام محله با مدیریت صحیح، خدمات 
مذکور را از طریق افراد فوق فعال خواهد کرد و در نتیجه، هم 
گرفت و  کف جامعه پی خواهد  تحقق اهداف مذکور را از 
هم خودش محور مراجعه مردم خواهد شد. در واقع، سازمان 
بیانیه،  در  مطرح شده  اهداف  تحقق  ضمن  در  دارد  قصد 
مرجعیت اجتماعی روحانیت را نیز ارتقا دهد و روحانی را از 

امام جماعت نماز به امام محله ارتقا دهد.

مأموریت های کارگروه های مسجد

هر  برای  پیش بینی شده  یت های  مأمور اجمالی  بیان 
کارگروه  به شرح ذیل است:

1. کارگروه علم و پژوهش
بیانیه  بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در 
کارگروه علم و پژوهش مأمور است راهبری جهاد  گام دوم، 
پیشرفت،  رشد،  موجب  که  به گونه ای  را  محله  در  علمی 

اقتدار و عزت ملی محله باشد بر عهده بگیرد.
در  آموزشی  کمک  فعالیتهای  حوزه  در  کارگروه  این 
می کند.  فعالیت  دانشگاه  متوسطه،  دبستان،  سطوح 
همچنین آموزش های مهارتی را تدبیر و اجرا خواهد کرد. این 
کارگروه در زمینه آموزش معارف دینی در حوزه های احکام، 

اخالق، عقاید و قرآن برنامه هایی برای اهالی اجرا می کند.
یج  ترو نیز  و  اجتماعی  سیاسی،  مباحث  آموزش 
فرهنگ کتاب خوانی در این کارگروه پیش بینی شده است. 
تشکیل هیئت های اندیشه ورز، آزاداندیشی و پژوهش 

نیز از دیگر وظایف این کارگروه است.
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2. کارگروه معنویت و اخالق
کردن ارزش های معنوی  کارگروه مأمور به برجسته  این 
نظیر  اموری  است؛  محله  در  اخالقی  فضایل  اعتالی  و 
کارگروه تحقق  اخالص، ایثار، توکل و ایمان. از این رو این 
مباحثی چون تربیت دینی، برگزاری جشنواره ها، مسابقات 
و دوره های قرآن و حدیث و همچنین ساماندهی امور مربوط 
به نماز، اعم از ستاد اقامه نماز و برگزاری جلسات احکام و 

اسرار نماز، را برعهده دارد. 
همچنین اجرای مراسم و مناسک مناسبتی در طول 
کارگروه  این  عهده  بر  ملی  و  انقالبی  مذهبی،  از  اعم  سال 

است.

3. کارگروه اقتصاد و اشتغال
جهت گیری  با  باید  کشور  دوم،  گام  بیانیه  اساس  بر 
مبتنی  باید  امر  این  شود.  اداره  مستقل،  اقتصاِد  تقویِت 
یع  توز نیز  و  ایرانی  محصوالت  کیفیت  با  و  انبوه  تولید  بر 
عدالت محور منابع و ایجاد فرهنگ مصرِف به اندازه و بدون 
اسراف، ترتیب دادن مدیریتی خردمندانه در زمینه اقتصاد 
و اشتغال و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت 

پذیرد.
ایجاد  جهت  زمینه سازی  و  ترغیب  و  تشویق 
اشتغال های ُخرد و برپایی بازارچه های محلی جهت ارائه 
محصوالت محلی نیز در دستور کار این کارگروه قرار دارد. نیز 
یدادهایی  یج فرهنگ اصالح الگوی مصرف و برگزاری رو ترو
گون از وظایف این کارگروه محسوب  برای معرفی مشاغل گونا

می شود. 
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4. کارگروه عدالت و مبارزه با فساد
با  مبارزه  دوم  گام  بیانیه  در   رهبری معظم  مقام 
سیاسی  و  اخالقی  فساد  از  ممانعت  و  تبعیض  هرگونه 
کمان را جزو وظایف انقالب اسالمی در چهل ساله دوم  حا

بیان کرده اند. 
هرگونه  با  مبارزه  باید  فوق  کارگروه  منظور  این  به 
قرار  خود  کار  سرلوحه  را  عمومی  منابع  یع  توز در  تبعیض 
جهت  فعالیت  حقوقی،  خدمات  ارائه  کارگروه  این  دهد. 
حل اختالفات خانوادگی، شغلی، همسایگی، طایفه ای و 

خویشاوندی را بر عهده دارد. 
همچنین بصیرت افزایی در حوزه های سیاسی داخلی 

یت های این کارگروه است.  و خارجی از مأمور
از  مطالبه گری  احیای  کارگروه  این  دیگر  فعالیت 
مسئوالن دستگاه های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی 
محله  برای  دستگاه ها  این  به  مربوط  خدمات  یافت  در و 

است.
یزی  همچنین پیگیری آسیب های اجتماعی و برنامه ر
و  صیانت  حوزه  دو  در  به خصوص  خدمات،  ارائه  و 
کارگروه  این  اعضای  یت های  مأمور جمله  از  پیشگیری، 

محسوب می شود.

5. کارگروه استقالل و آزادی
استقالل ملی یعنی آزادی ملت و حکومت از تحمیل 
اجتماعی  آزادی  و  جهان  سلطه گر  قدرت های  زورگویی  و 
اندیشیدن  و  کردن  عمل  تصمیم گیری،  حق  احیای  یعنی 

برای کلیه افراد جامعه. 
کارگروه بصیرت افزایی در خصوص  به این منظور این 
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برخی  برگزاری  و  دارد  عهده  بر  را  آزادی  و  استقالل  انواع 
مراسم  اجرای  و  مقاومت  هسته های  تشکیل  نشست ها، 

سیاسی در این زمینه ها را وظیفه خود می داند.

6. کارگروه عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمنان
به  دادن  اهمیت  روح  که  است  موظف  کارگروه  این 
حکمت  عزت،  عنصر  سه  به  توجه  و  بین المللی  مسائل 
را در  با دشمنان  و مصلحت در روابط خارجی و مرزبندی 
اهالی محله احیا کند. به این منظور، این کارگروه برنامه هایی 
کشور را در دستور  برای دشمن شناسی در فضای سیاسی 
کار خود قرار می دهد. همچنین یکی از نقش های مهم این 
کارگروه تبیین تحرکات نهضت بیداری اسالمی در منطقه 
بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطه امریکا و صهیونیسم 

است.
شکست  تبیین  کارگروه  این  دیگر  یت  مأمور
سیاست های امریکا در منطقه غرب آسیا و زمین گیر شدن 

همکاران خائن آنها در منطقه است.
حضور  است  موظف  کارگروه  این  همچنین 
و  آسیا  غرب  در  اسالمی  جمهوری  سیاسی  قدرتمندانه 
بازتاب آن در سراسر جهان را به سمع و نظر اهالی محله و 
روستا برساند و از این راه مظاهر عزت جمهوری اسالمی 
عموم  برای  را  آن  مدیران جهادی  و حکمت  و شجاعت 

کند.  تبیین 
این کارگروه خود را موظف می داند که فرهنگ مرزبندی 
جمهوری اسالمی با دشمنان و نیز حفظ ارزش های انقالبی 

و ملی را در فضای محله طنین انداز کند.
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و  عزت  روح  است  موظف  همچنین  کارگروه  این 
گونه های  شجاعت در برابر تهدیدهای پوچ مستکبران را در 
مختلف آن در فرهنگ محله جاری کند و بطالن این تصور 
که مذاکره با قدرت های جهان حاّلل مشکالت است را با 

بیانی خردمندانه تبیین کند.

7. کارگروه سبک زندگی
یج سبک زندگی  وظیفه مرکزی این کارگروه مبارزه با ترو
اخالقی،  جبران ناپذیر  یان های  ز تبیین  و  محله  در  غربی 
اقتصادی، دینی و سیاسی این سبک زندگی در خانواده و 
و  سالمت  یج  ترو کارگروه،  این  منظور،  این  به  است.  مردم 
یت های خود  سبک زندگی ایرانی اسالمی را در زمره مأمور
ورزشی،  مراسم  اجرای  و  یزی  برنامه ر همچنین  می داند. 
عهده  بر  را  خانواده ها  و  مختلفمحله  اقشار  برای  سرگرمی 

دارد. 
برگزاری  نظیر  خانواده  کانون  اعتالی  به  مربوط  امور 
خانواده،  اعضای  برای  مهارتی  ـ  آموزشی  کالس های 
ری، همسرداری، سواد  تبیین عفاف و حجاب، فرزندپرو
برگزاری  و  انقالبی  نسل  تربیت  گفتمان سازی  رسانه، 
اجتماعی  آسیب های  از  پیشگیری  موضوع  با  جلساتی 
کارگروه  این  یت های  مأمور از  نیز  خانواده  با  مرتبط 

محسوب می شود.

8. کارگروه مدیریت اجرایی
کارگروه وظیفه پیگیری و اجرای مسائل اجرایی در  این 
کارگروه های  مسجد و محله را بر عهده دارد. اگر هر یک از 
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و مدیریت منابع  کار اجرایی شود، پشتیبانی  نیازمند  قبل 
انسانی آنها را این کارگروه بر عهده می گیرد. 

رصد  و  یابی  ارز و  نظارت  کارگروه  این  دیگر  وظیفه 
و  محله  و  مسجد  در  مسجد  تابع  واحدهای  فعالیت های 

روستا است.

9. کارگروه مالی و پشتیبانی
هسته  و  مسجد  مالی  امور  مدیریت  کارگروه  این 
و  محله  تحول«  »صندوق  راه اندازی  خصوص  به  و  تحول 
روستا را بر عهده دارد. صندوق تحول، ترکیبی از صندوق 

قرض الحسنه و صندوق خیریه است.
به  رسیدگی  مسجد،  اموال  به  رسیدگی  کارگروه  این 
امور انبار، نگهداری، تعمیر و تجهیز تأسیسات، حمایت از 
ساخت و ساز مسجد و مباحث عمرانی مربوطه را برعهده 

دارد. 
مصرفی  مایحتاج  خرید  جهت  پردازی  کار همچنین 
یرمجموعة آن، وظیفه این  کارگروه های مسجد و واحدهای ز
کارگروه است. تشکیل پرونده برای نیروی انسانی کارگروه های 
مختلف و حسابداری و تأمین اعتبار فعالیت های مسجد 

از وظایف این کارگروه به شمار می رود.

10. کارگروه روابط عمومی
این کارگروه فعالیت های سمعی و بصری، تشریفات، 
استقبال و بدرقه، تهیه گزارش های صوتی، متنی و تصویری 

از فعالیت های مختلف مسجد را بر عهده دارد. 
در  محله  و  مسجد  محیطی  فضاسازی  همچنین 
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بر  مذهبی  و  ملی  مختلف  مناسبت های  وفیات،  اعیاد، 
عهده این کارگروه است. 

کارگروه پیگیری نشر آثار مکتوب، امور رسانه ای،  این 
هنری، فعال سازی فعالیت های هنری، برپایی نمایشگاه ها 
گروه های هنری و مسابقات مربوطه در این زمینه  و تشکیل 

را انجام می دهد.
ارتباطات  پیگیری  کارگروه  این  مهم  وظایف  از  یکی 
همچنین  و  اطالع رسانی ها  مجازی،  فضای  در  مسجد 

تشکیل شبکه مجازی برای اهالی است. 
خانواده های  و  اهالی  با  مستمر  و  مؤثر  ارتباط  برقراری 
رفع  پیگیری  و  ایثارگران  و  شهدا  خانواده  خصوص  به  آنها 
مشکالت اهالی و شرکت در برنامه های مختلف ایشان، در 
کارگروه است. ارتباط  نقش بازوی فعال امام، بر عهده این 
که  مستمر امام با خانواده ها و افراد محله او را موفق می کند 
تحول فضا و فرهنگ محله را به صورت دائمی و به روز رصد 

کند.
ائمه  با  هم افزایی  جلسات  برگزاری  رابطه  همین  در 
سایر محالت و روستاها، نیز ترتیب دادن بازدید و جلسه با 
شخصیت های حقیقی، حقوقی و مسئوالن دولتی از دیگر 

یت های این کارگروه محسوب می شود. مأمور
که به بیش از 240  کارگروه ها را،  تفصیل فعالیت های 
پیوست  در  می توانید  است،  شده  تقسیم  ایده  و  یژه  کارو
در  می توانید  همچنین  کنید.  مطالعه  جزوه  این  دو  شماره 
کارگروه های  کالن هر یک از  یر، سرفصل های  نمودارهای ز

تخصصی و مدیریتی را ببینید: 
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عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن

علم و پژوهش

آموزش های علمی

آموزش معارف دینی

آموزش مباحث سیاسی و اجتماعی

ترویج فرهنگ کتابخوانی

اندیشه ورزی، آزاداندیشی و پژوهش

معنویت و اخالق

تربیت دینی

قرآن و حدیث 

نماز 

برنامه ریزی مراسم و مناسک 

عدالت و مبارزه
 با فساد

حقوقی و حل اختالف 

بصیرت افزایی 

مطالبه گری 

آسیب های اجتماعی

اقتصاد و شغل

آموزش های شغلی

تأمین آورده های مالی 

فعالیت های ترویجی

کارآفرینی

سبک زندگی

سالمت

ورزش، نشاط و سرگرمی 

خانواده

استقالل و آزادی
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له
مح

ل 
حو

ه ت
ست

ی ه
ریت

دی
ی م

ها
وه 

رگر
کا

مدیریت اجرایی

اجرائیات مراسم ها و مناسبت ها

آشپزخانه

اردو و مسابقات 

مدیریت منابع انسانی 

نظارت و ارزیابی 

مدیریت واحدهای تابع

مالی و پشتیبانی

اموال

صندوق 

انبار 

تأسیسات 

کارپردازی 

عمران 

تجهیز  

حسابداری  

امور دفتری و نیروی انسانی 

تأمین اعتبار 

مالی و پشتیبانی

سمعی و بصری  

تشریفات  

گزارش ها  

فضا سازی محیطی  

رسانه و هنر   

فضای مجازی   

نشر 

ارتباطات 
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 مراحل تشکیل کارگروه های مسجد
یر را به  امام محله به روش مدیریت تسهیل گر، مراحل ز

ترتیب برای تشکیل هر یک از کارگروه ها طی خواهد کرد: 
1. شناسایی قابلیت های مؤمناِن مرتبط با مسجد در 

ضمن ارتباط و تعامل با ایشان؛
2. شناسایی و فهرست برداری از مشکالت، ظرفیت ها 

و مسائل محله و مسجد با همفکری و مشارکت مردم؛
خالل  در  مسائل  اولویت  کشف  در  مردم  راهبری   .3

نشست های تسهیل گری؛
مسائل  پیگیری  واگذاری  و  افراد  در  انگیزه  ایجاد   .4

محله و روستا بر اساس ظرفیت ها و عالیق افراد؛
کارگروه ها به افراد منتخب  5. تقسیم مسئولیت های 
شکل گیری  و  یت ها  مأمور موفقیت آمیز  انجام  از  پس 
ادامه  در  اینکه  ضمن  محله.  و  مسجد  در  فعالیت  اصل 
که توان مدیریتی  فعالیت ها، امام می تواند فعال ترین فرد را 

خوبی دارد، مسئول آن دسته از کارهای هم سنخ قرار دهد.
و  نام معّین  با  کارگروه ها  6. اعالم عمومی موجودیت 
مصوب بعد از شکل گیری عملی فعالیت های خاص یک 

کارگروه.
مسجد  که  کند  تصریح  آنکه  بدون  امام  نمونه،  برای 
کارگروهی به نام اقتصاد و اشتغال تأسیس کند،  می خواهد 
فردی  بر عهده  اشتغال  و  اقتصاد  از جنس  یت هایی  مأمور
و  او  وقتی  می گذارد.  دارد،  را  فعالیت ها  اینگونه  ذوق  که 
همکارانش به مرور در این موضوع تثبیت شدند، رسمًا اعالم 
کارگروه اقتصاد و اشتغال فعال شده است. در  که  می شود 
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کارگروه های  سایر  مورد  در  شیوه  همین  امکان،  صورت 
مسجد محقق خواهد  شد.

اقوام،  خود،  خانوادة  با  بالطبع  مؤمنان  از  یک  هر 
در  است.  مرتبط  روستا  و  محله  اهالی  سایر  و  همسایگان 
امور  در  مرور  به  را  خود  مرتبطین  می تواند  وی  صورت  این 
کارگروه ها به مرور  کند و در نتیجه فعالین  کارگروه ها دخیل 
یا  محله  مسائل  حل  ضمن  طریق،  این  از  می شود.  بیشتر 
روستا، به مرور شبکه مؤمنان به شکل نظام امتـ  امامت در 

محله یا روستا شکل می گیرد.
عالوه بر این، امام محله و روستا نیز موظف است به 
صورت ادواری و منظم به خانه تمام اهالی محله و روستا 
سرکشی داشته باشد و از این راه دایره آشنایی مردم با امام 
و فعالیت های مسجد را گسترش دهد. این امر نیز به شکل 

گیری نظام امتـ  امامت کمک شایانی خواهد کرد.
که  در واقع مردم در خالل این فعالیت ها یاد می گیرند 
امام  که  شبکه ای  در  مؤمنانه  یست  ز و  باشند  داشته  امام 
کنند. از دیگر سو،  کرده را تجربه  کمک خودشان ایجاد  به 
کنند  که به گونه ای خود را تربیت  روحانیان نیز یاد می گیرند 
که بتوانند امام جامعه باشند و کم کم ِسمت امامت محله و 

روستا یک نقش تاّم برای نخبگان حوزه خواهد شد.

تبصره: 
1. متناسب با شرایط محل و ظرفیت موجود، کارگروه ها 

می توانند به دو بخش برادران و خواهران تقسیم شوند.
2. مدیر کارگروه های خواهران باید از بین خواهران فعال 
کارگروه همکاری  کارگروه باشد و در پیشبرد اهداف  در امور 

کامل با امام محله انجام دهد.
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در بهترین حالت همسر امام می تواند سرحلقة ارتباط 
با مسوولین کارگروه های بانوان با امام باشد.

اساس  بر  کارگروها  فعالیت  شکل گیری  اولویت   .3
شرایط و امکانات است و هسته تحول می تواند در ترتیب 
بر اساس اولویت مسائل  کارگروهای ابالغی طرح،  اولویت 

محل تجدیدنظر کند.

ع تحول و سیر آن نقطه شرو

تحول ممکن است در هر محله به اقتضای موقعیت 
ظرفیت های  مردم،  فرهنگی  گرایش های  نژاد،  جغرافیایی، 
محله و روستا و در یک کالم زیست بوم فرهنگی آن با منطقة 
و  قابلیت ها  امام های محالت  آنکه  کند. ضمن  دیگر فرق 
ظرفیت های متنوعی دارند و نمی توان توقع داشت که همه از 
یک نقطه شروع کنند. مهم آن است که مردم به طریق صحیح 

به امامت امام مسجد در امور اجتماعی محله تن دهند.
هر امام باید با ذوق خدادادیش، حلقه اتصال خود با مردم 
را محکم کند و به مرور و با شیبی مالیم و منطقی حوزه امامت 
گسترش شبکه ای از انسان های مفید در شئونات  خود را با 
مختلف محله و روستا توسعه دهد و سایر کارکردهای مسجد 
گام های  زیر  کند. در نمودار  را حول مدیریت خویش فعال 

کلی شروع تحول در محله به نمایش درآمده است. 
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مثاًل برخی از روحانیان، سخنوران قابلی هستند. برخی 
دیگر مباحث تربیتی و مشاوره را به خوبی بلدند. عده ای کار 
را بهتر آموخته اند. برخی شّم اقتصادی  کودک و نوجوان  با 
خوبی دارند و برخی دیگر توان راه اندازی فعالیت های خیریه 
را دارند. عده ای هم مهارت ورزشی خاصی داشته باشند. 
چه بسا امامی توانایی هنری خاصی داشته باشد یا در علوم، 
توانمندی  و  دانش  صاحب  قرآن،  قرائت  یا  طبابت  مانند 

باشد.
شروع  نقطه ای  از  اجتماعی  تحول  است  مهم  بسیار 
که نقطه قوت و مهارت اصلی امام باشد و این امِر  می شود 

به ظاهر جزئی، امامت امام تثبیت کند.
تحولی محله  فعالیت های  اجرای  تمام  نیست  الزم 
یتی  مدیر توان  باید  او  بلکه  بیفتد،  امام  دوش  بر  روستا  و 
در  کند.  متمرکز  تحول  همه جانبه  تحقق  برای  را  خود 
حد  از  بیش  که  کند  مراقبت  همواره  باید  امام  نتیجه 
اشراف  و همیشه  نشود  درگیر مصادیق مسائل پیش آمده 
کلیت مسائل موجود در  کالن خود را برای حل  یت  و مدیر

کند.  محله و روستا حفظ 
یک  به  رسیدگی  که  باشد  مراقب  باید  امام  مثاًل 
سایر  راهبری  و  یت  مدیر از  را  او  خانوادگی  مشکل 
در  و  نکند  ر  دو روستا  و  محله  در  اصالحی  یان های  جر
مباحث  در  ینی  یان آفر جر و  گفتمان سازی  به  مورد  این 
یشه  که باعث تحکیم بنیان خانواده می شود و ر فرهنگی 
بیشتری  اهتمام  می خشکاند،  را  خانوادگی  مشکالت 

داشته باشد.
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رود مستقیم داشته باشد،  در بیشتر موارد امام نباید و
کارگروه مربوطه پیگیری  از طریق  را  کارها  بلکه الزم است 
کند تا به این طریق بازوهای اجرایی اش یک به یک فعال 

شوند. 
می تواند  اسالمی  تبلیغات  سازمان  لزوم،  صورت  در 
برخی روحانیان متخصص را با عنوان »امام یار« برای مدتی 
کند، به  مأمور به خدمت در برخی امور تخصصی مسجد 
شرط آنکه هزینه حضور وی و فعالیت هایش از کمک های 

مردمی تأمین شود.

بسته خدمات سازمان تبلیغات اسالمی به امام 

همان طور که گفته شد، رویکرد اصلی سازمان تبلیغات 
محالت  در  خصوص  به  طرح،  این  مدیریت  در  اسالمی 
شهری، تسهیل گری است. همچنین توانمندسازی امام یکی 
از سیاست های حمایتی مهم و کلیدی در اجرای طرح تحول 

است.
خدمات  مسجد  های  کارگروه  طریق  از  امام  هرچه 
ارائه دهد، مردم به  به مردم محله و روستا  و بیشتری  بهتر 
این  در  و  رزند  می و بیشتری  رغبت  فعالیت هایش  و  امام 
مسجد  و  امام  از  نهادها  سایر  و  مردم  حمایت  صورت، 

افزایش می یابد. 
یک  اسالمی  تبلیغات  سازمان  منظور،  این  به 
مجموعه ای از بسته های خدماتی را در محورهای مختلف 
برای حمایت و توانمندسازی امام ارائه می دهد. به هر میزان 
گسترش دهد و  که امام فعالتهای خود را در محله و روستا 
در این راستا مطالبه گری داشته باشد، می تواند از خدمات 
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این  اصلی  محورهای  شود.  بهره مند  بهتری  و  دقیق تر 
خدمات عبارتند از:
 1. بسته محتوا

2. بسته آموزش
3. بسته مشاوره مدیریت فرهنگی

4. بسته خدمات حقوقی
5. بسته رسانه
6. بسته هنری

7. بسته اشتغال
8. بسته خدمات مالی

9. بسته کتاب
10. بسته خدمات قرآنی

یی 11. بسته اردو
12. بسته عمرانی

13. بسته خدمات امدادی و خیریه ها
14. بسته تشکل ها

15. بسته خدمات خانواده
16. بسته سالمت

17. بسته تربیت
18. بسته آسیب های اجتماعی))) 

نسبت طرح تحول با طرح های پیشین سازمان تبلیغات اسالمی

اجتماعی  تحول  طرح  اقتضائات  و  مبانی  اساس  بر 
سابق  برنامه های  در  تغییرات  برخی  شاهد  مسجدمحور، 

ــز  ــارا« )مرک ــز »ی ــا عنــوان مرک 1. فهرســت تفصیلــی در پیوســت ســوم )انتهــای جلــد ســوم( ب
خدمــات و پشــتیبانی مبلغــان ســازمان تبلیغــات اســالمی( درج شــده اســت.
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در  جدید  رویکردهایی  ایجاد  و  اسالمی  تبلیغات  سازمان 
فرایندهای اداری و اجرایی آن خواهیم بود. این موارد عبارتند از:
که بیان شد، یکی از سیاست های طرح  1. همان طور 
»اجرای همه طرح های سنتی سازمان تبلیغات اسالمی در 
که  بطن طرح تحول« است. طرح تحول این قابلیت را دارد 
کنون  تمام طرح های سنتی سازمان تبلیغات اسالمی را که تا
اجرا می شده اند در قالب فعالیت های خود بگنجاند؛ برای 
که فقط در مدارس اجرا می شد،  گفتمان دینی  نمونه، طرح 
امام  و روستای  این طرح در مدرسة محله  اکنون در قالب 
اجرا می شود؛ یعنی هر مدرسه ای محل اجرای گفتمان دینی 
برای روحانیون نیست، بلکه امام با مدرسة محله و روستای 
آنها رسیدگی  به دانش آموزان  و  ارتباط مستمر دارد  خودش 
روستا  و  محله  فرهنگی  تحول  نیز  یچه  در این  از  و  کرده 
امام  البته در صورت تخصص نداشتن  مدیریت می کند. 
کودک، وی می تواند از »امام یار«  کار با  کالسداری و  در امر 

متخصص در این زمینه استفاده کرد.
کار در سازمان  2. این طرح بعضی از ادبیات قدیمی 
نظیر  اصطالحاتی  است.  داده  تغییر  را  اسالمی  تبلیغات 
روحانی »مستقر«، »تمام وقت«، »پاره وقت« و »خوداستقرار« 
را به اصطالحات جدید »امام«،  »هادی«، »سفیر« و »امین« 
تعریف  سازمان  جدید  تبلیغی  فعالیت های  مبنای  بر  که 

شده، تبدیل کرده است. 
که هدف طرح رساندن  علت این تغییر نام آن است 
شدن  امام  است.  »امام«  مرحله  به  سازمان  مبلغان  همه 
مستلزم حضور دائم به همراه خانواده در محل تبلیغ است. 
تبلیغ  محل  در  روحانی  پاره وقت  حضور  دیگر  نتیجه،  در 
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کافی نیست. این اصطالحات  برای پیشبرد اهداف طرح 
مبلغان  از  یک  هر  فعالیت  کیفیت  و  کارآمدی  حسب  به 
از باالترین سطح )امام( تا پایین ترین سطح )امین( تنظیم 
و  آموزشی  فعالیت های  تمام  که  است  گفتنی  شده اند. 
و  »امام«  سطح  به  آنان  ارتقای  برای  مبلغان  با  ارتباط گیری 

ارتقای بیشتر فعالیت های وی است.
ین متعدد برنامه های فرهنگی را در  3( این طرح عناو
مجموعه های خاص تری دسته بندی کرده است، به گونه ای 
ین عام تر می گنجد. که برنامه های متداول سازمان ذیل عناو

غ 
ّ
مبل تثبیت  طرح  این  یکردهای  رو از  دیگر  یکی   )4

در نقطه معّین است؛ یعنی اعزام های موسمی و متشتت 
غ نیز در 

ّ
مبلغان حذف می شود و اعزام های موسمی هر مبل

یک نقطه مشخص تثبیت می شود.
فعالیت های  یابی  ارز ک  مال جدید،  یکرد  رو در   )5
غ، عملکرد او نیست، بلکه خروجی و نتیجه حاصل از 

ّ
مبل

اجرای برنامه های او است.
شئونات  کرد  خواهد  سعی  امام  طرح  این  در   )6
نظیر  امور  مثاًل  بزند؛  پیوند  مسجد  به  را  محله  مختلف 
سرکشی به مدارس، ارتباط با نوجوانان و جوانان، معیشت و 
اشتغال اهالی، محرومیت زدایی و فعالیتهای جهادی و... 
کارگروه های  را وسیله ای برای پیوند زدن اهالی به مسجد و 

آن تبدیل خواهد کرد.

حد و کیفیت ورود امام محله به شئونات زندگی مردم

امام مجاز است به نحوی عالمانه و مدبرانه در اموری 
افراد  خود  رضایت  با  و  می شود  مربوط  محله  تربیت  به  که 
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و  تربیت ایشان باشد  که موجب  اندازه ای  همراه است، به 
گرفته شده باشد، وارد شود؛ البته در  مصلحت افراد در نظر 

این خصوص کسی حق تجسس ندارد.

فعالیت های صندوق تحول محله و روستا

یست بوم فرهنگی در محله  یکی از لوازم مهم راهبری ز
و روستا، تامین نیازهای مالی تحول اجتماعی است. ایجاد 
گردش الزم و ملزوم همدیگرند.  اشتغال و تأمین سرمایه در 
فعالیت های غیر درآمدزا در محله، مانند خیرات و مبّرات، 
کمک های مالی، انواع آموزش ها و مراسم مذهبی و ملی نیز 

منوط تأمین مالی است.
تحول«  »صندوق  عنوان  با  مسجد  صندوق  تأسیس 
مسجد  فعالیت های  برای  خوبی  مالی  پشتیبان  می تواند 
چرخه  و  اشتغال  محرک  می تواند  مسجد  صندوق  باشد. 

اقتصاد مولد باشد. 
گردش  تأمین سرمایه در  با  صندوق تحول می بایست 
اشتغال های ُخرد نظیر تولید و پرورش دام، صنایع دستی، 
صنایع خانگی، صنایع تبدیلی، آنها را حمایت کند. همچنین 
از  بخشی  برساند،  را  الزم  کمک های  محله  خیریه  امور  به 
معیشت امام محله را تأمین کند، کمکی برای تجهیز و توسعه 

مسجد باشد، از اجرای امور خیریه پشتیبانی کند. 
با ورود گسترده مسجد به فعالیت های خیریه با رهبری 
امام محله و روستا و همیاری و فعالیت خّیران شهر و روستا، 
افق های فعالیت بیشتری پیش روی امام محله و روستا باز 
خواهد شد. در این میان صندوق تحول نقش تامین مالی 

این فعالیتها را برعهده خواهد داشت.
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تمام  حامی  مقام  در  می تواند  تحول  صندوق  اساسًا 
کند.  ایفا  مهمی  نقش  مسجد،  کارگروه های  فعالیت های 

ورودی های صندوق تحول عبارتند از:
1. حق تبلیغی که سازمان تبلیغات اسالمی به مسجد 

یا امام محله کمک می کند؛ 
به  نهادها  با  هماهنگی  با  که  کارآفرینی  وام های   .2

مسجد تعلق می گیرد؛
اختیار  در  عام  صورت  به  خّیران  که  مبالغی   .3

فعالیت های خیریه مسجد می گذارند؛
جهت  و  خاص  صورت  به  خّیران  که  مبالغی   .4

هزینه کرد در موارد مشخص به مسجد واگذار می کنند؛
5. برخی وجوهات شرعی مانند زکات، نذورات، رد 
در  باید  آن  مصرف  که  قضا  روزه  و  نماز  کفارات،  مظالم، 

محله اتفاق بیفتد و مال امام هم نیست؛
6. درآمدهای موقوفات متعلق به مسجد.

در تصویر بعد ورودی ها و خروجی های صندوق تحول 
به نمایش گذاشته است:

وام 
به مسجد

کمک 
خیرین

کمک 
به محرومین

وجوهات

موقوفه 
مسجد کمک 

نهادها

کارگروه ها

معیشت 
امام روستا

نذورات

وام 
قرض الحسنه

تجهیز 
و توسعه

صندوق 
تحول محله
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در اقتصاد امروز، مسئله »مانده حساب« یا اصطالحًا 

»رسوب پول« برای بنگاه های مالی، ارزش اقتصادی دارد. 

اعتباری  مؤسسات  از  یکی  در  می تواند  مسجد  صندوق 

بانکداری  بر  مبتنی  اقتصادی  سالم  فعالیت های  که 

خدمات  از  و  کند  سرمایه گذاری  می دهد،  انجام  ربا  بدون 

سپرده گذاری نیز سود ببرد.

ضمن آنکه به این طریق تمام فعالیت های اقتصادی 

صندوق انضباط و شفافیت مالی خواهد یافت. همچنین 

پیگیری های  و  شده  تنظیم  قانونی  طور  به  وام ها  ضمانت 

بعدی آسان تر خواهد شد. 

یافت  در تامین  شرایط  می توان  حساب  این  ماندة 

برای  را  اسالمی  عقود  سایر  یا  الحسنه  قرض  تسهیالت 

مسجد یا اهالی آن فراهم کند. 

و  بورس  فقهِی  مالحظات  اعمال  از  بعد  بتوان  شاید 

برای  کالن  سطح  در  نیز  را  مساجد  صندوق  بورس  بانک، 

مساجد تحت پوشش طرح راه اندازی کرد.

محله  امام  عزت  صندوق،  این  تاسیس  با  همچنین 

یا  شخص  به  او  وابستگی  بدون  و  شد  خواهد  رعایت  نیز 

اشخاص معین، به طور شفاف، معیشت او از گردش مالی 

صندوق مسجد تأمین خواهد شد.

که مرکز »یارا« به امام محله می دهد،  یکی از خدماتی 

برگزاری آموزش های الزم برای امام محله و دست اندرکاران 

صندوق مسجد با به کارگیری کارشناسان مالی و کارآفرینان 

است.
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تأمین معیشت امام

کنون مدل های مختلفی برای تأمین معیشت امام  تا
عماًل تجربه شده است. در بعضی جاها تامین هزینه های 
و  اسالمی  تبلیغات  سازمان  بین  مسجد  جماعت  امام 
امنا  هیئت  حالتی  چنین  در  می شود.  تقسیم  امنا  هیئت 
اهرم  با  می تواند  و  دارد  نظارت  و  اشراف  جماعت  امام  بر 
فشار مالی مانع بعضی از فعالیت های وی شود. از طرفی 
که سازمان تبلیغات اسالمی به طلبه تحویل  حق تبلیغی 
که بتواند معیشت طلبه را به طور  می دهد نیز آن قدر نیست 

کامل تأمین کند.
و  عواید  موقوفات،  صاحب  که  مساجد  برخی  در 
درآمدهای مختلف هستند تامین معیشت امام جماعت 
به لحاظ مالی  امام  گرچه  این روش  انجام می شود. در  نیز 
که سطح فعالیت  مستقل است اما این احتمال وجود دارد 
کاهش یابد و نوعی رخوت  امام جماعت در مسجد به مرور 
یرا  و سستی در انجام فعالیت های تبلیغی وی ایجاد کند؛ ز
در چنین حالتی معیشت امام به اقبال مردمی و کیفیت کار 
تأثیری در  یا پرکاری امام  کم کاری  گره نخورده است و  وی 
درآمد او ندارد. در مواقعی دیده شده که برخی ائمه جماعات 
بعد از استقرار در مسجد و در اختیار گرفتن عواید موقوفات، 
کارکرد فرهنگی خود را از دست داده اند، حاضر  به رغم آنکه 
به ترک مدیریت مسجد نشده اند و عماًل راه پیشرفت محله 

و روستا را سد کرده اند.
استقالل،  با حفظ  که طلبه  کاری شود  باید  بنابراین 
حال  در  همیشه  و  دهد  بروز  نیز  را  خود  خالقیت  و  نشاط 
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فعالیت مفید و مؤثر باشد. این مهم به شرطی محقق می شود 
که مردم از فعالیت های خدماتی امام حمایت کنند و حاضر 

باشند برای آن هزینه بپردازند.
امام،  معیشت  تأمین  در  اصلی  راهبرد  کالم  یک  در 
به گونه ای  وی  امامت  ثمرات  و  برکات  کردن  پربارتر  هرچه 
ادامه خدمات وی هزینه های  برای  باشند  که مردم حاضر 

زندگی اش را تأمین کنند. 

شرط اصلی حمایت مالی مردم از امام محله و فعالیت ها و 

خدمات مسجد

در طرح تحول امام محله سعی دارد یک »چرخه خیر« 
با  که  است  تزایدی  چرخه ای  خیر«  »چرخه  کند.  ایجاد 

»چرخه سود« متفاوت است.))) 

کاری بــرای دیگــری انجــام می دهــد و  کــه فــردی  1. »چرخــه ســود« بــه ایــن معنــا اســت 
کار پــول دریافــت می کنــد و بــا پــول بــه دســت آمــده برخــی از نیازهــای  در ازای انجــام آن 
خــود را برطــرف می کنــد و ایــن ســیکل تزایــدی بــا محوریــت ســود و زیــان مــادی همچنــان 

ادامــه دارد.
نمودار »چرخه سود«

چرخه 
اقتصادی

بــــــازار 
بنگاه:  فروشنده
خانواده:  خریدار

بــــــازار 
بنگاه:  خریدار

خانواده:  فروشنده

خانوار 
مصرف کاال و خدمات 

اشتغال 
فروش عوامل تولید

بنگاه 
تولید کاال و خدمات 

اشتغال 
خرید عوامل تولید

کاال و 
خدمات

امکانات 
تولید

کاال و 
خدمات

* ملک
*  نیروی کار 

*  سرمایه

پول 
)درآمد(

پول
)اجاره، دستمزد، 

هزینه و سود(

پول
)درآمد(

پول 
)هزینه(
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ترویج احکام دین توسط 
n مرجعیت نسل

ادای واجبات مالی توسط 
 n + ۱ مقلدین نسل

 تأمین معیشت
 n + ۱ طالب نسل

 ترویج احکام دین
 n + ۱ توسط مرجعیت نسل

 ادای واجبات مالی
 n + 2توسط مقلدین نسل

 تأمین معیشت 
 n + 2 طالب نسل

 ترویج احکام توسط
 n + 2 مرجعیت نسل

 ادای واجبات مالی 
 n + ۳ توسط  نسل

 تأمین معیشت
 n +۳ طالب نسل

...........

فکری،  معنوی،  خدمات  توسعه  راه  از  محله  امام 
و...  سیاسی  علمی،  ای،  مشاوره  حقوقی،  اجتماعی، 
ارتباط  و  اقبال  افزایش  و  مسجد  جایگاه  اعتالی  موجبات 
مردم با مسجد و فعالیت های آن را فراهم می کند. در نتیجه، 
اهالی انگیزه می یابند که از این فعالیت ها پشتیبانی کنند و 
هزینه های آنها را بپردازند. این امر عالوه بر آنکه باعث قوت 
از  بخشی  می شود،  مسجد  فعالیت های  روزافزون  گرفتن 

ــرای  ــه ب ــخصی، بلک ــت ش ــرای منفع  ب
ً

ــا ــه لزوم کار را ن ــرد  ــر« ف ــه خی ــل، در »چرخ در مقاب
رضایــت خــدا انجــام می دهــد. در واقــع بــا خداونــد معاملــه می کنــد؛ امــا در امتــداد 
زمــان خــود آن فــرد نیــز از عوایــد آن عمــل بهره منــد می شــود و عــالوه بــر ســود معنــوی، 
بــه ســود مــادی خواهــد رســید؛ مثــاًل مرجــع تقلیــد از مــردم وجوهــات شــرعی دریافــت 
کــه می خواهنــد  می کنــد و بــا بخشــی از وجوهــات شــرعیه، معیشــت خــود و طالبــی 
درس دیــن بخواننــد را تأمیــن می کنــد. در نتیجــة تربیــت ایــن دســته از طــالب، دیــن 
در ســطح جامعــه نشــر پیــدا می کنــد و مــردم متدیــن بــه پرداخــت وجوهــات شــرعی 
و انجــام واجبــات، به خصــوص واجبــات مالــی، تشــویق می شــوند. هرچنــد شــاید تــا 
کــه مــردم را بــه انجــام دســتورات دین تشــویق  کــه طــالب بــه چنیــن ثمــری برســند  زمانــی 
کــه بــه آنهــا شــهریه مــی داده زنــده نباشــد، ایــن چرخــه خیــر همــواره  کننــد، مرجــع تقلیــدی 

فعــال اســت.

تفصیــل ایــن بحــث را می توانیــد در جــزوات پشــتیبان مباحــث نظــری طــرح تحــول دنبــال 
کنیــد.
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درآمدهای مسجد صرف تأمین معاش امام خواهد شد، بدون 
آنکه کسی بر امام استیال پیدا کند یا عزت وی مخدوش شود. 
نظارت بر کیفیت این چرخه درونی است. به این معنا 
آن  اثر  اولین  کند،  کوتاهی  ارائه خدمات  اگر روحانی در  که 
کم رونق شدن فضای مسجد و کاهش حمایت های مردمی 

از برنامه های آن خواهد بود.

کارکردهای کالن امام

بنا بر آنچه در مورد نقش امام در طرح تحول اجتماعی 
یر برای امام محالت شهری، روستا  کارکردهای ز بیان شد، 

و پایگاه های فرهنگی اجتماعی ترسیم می شود:
به  روستا  و  محله  مسائل  حل  در  محله  ارشد  تسهیل گر   .1

کمک مردم؛
2. مدیر تحوالت فرهنگی و اجتماعی محله و روستا؛

3. پاسخ گویی و تبیین  سیاست های کالن نظام اسالمی و 
اندیشه های ولی فقیه؛

4. کنشگر و مطالبه گر اجتماعی؛
5. بازوی اجرایی و اطالعاتی دستگاه های دولتی؛ 

6. سوپاپ اطمینان اعتراضات مردمی؛
7. امیدبخشی به اهالی؛

8. میانجی گری، رفع و دفع اختالفات و مشکالت مردمی؛
9. سدی در مقابل نفوذ و انحرافات فکری و عقیدتی؛

از  نقطه ای  رصد  و  میدانی  اطالعات  جمع آوری  مدیر   .10
محله و روستا؛

زمینه های  در  مردمی  مشارکت های  جلب  محور   .11
مختلف )فعالیت های کارگروه های مسجد(؛
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12. محور ارتقای سالمت فرهنگ محله و روستا؛
13. محور ارتقای سالمت خانواده در محله و روستا؛

آسیب های  ایجاد  عوامل  رفع  و  شناسایی  محور   .14
و  اخالقی  مفاسد  طالق،  اعتیاد،  شامل  اجتماعی 

اجتماعی، فقر و حاشیه نشینی؛
15. محور شناسایی و تربیت نخبگان دانش آموزی و جوان 

جهت نیروسازی برای آینده نظام.



 گفتار دوم:

سیاست های کالن

اجتماعی  تحول  طرح  بر  کم  حا کالن  سیاست های 
یست بوم فرهنگی،  مسجدمحور در شرایط جدید راهبری ز

در یک نگاه، عبارتند از: 
تسهیل گر  سازماندهی  روش  از  حداکثری  استفاده   .1
)توسط مردم( و تمرکز اساسی بر توانمندسازی و تسهیل گری 

یت امام؛ مردم برای حل مسائل و مدیریت محلی با محور
2. تعّینی بودن امامت؛

کید بر خانواده محوری؛ 3. تأ
گفتمان  4. تأمین و تولید محتوا و اسناد متناسب با 
اسالم ناب و در راستای تمرکز بر تقویت گفتمان های اصیل 
روحیه  پیشرفت،  جهانی اندیشی،  »عدالت،  مانند:  دینی 

جهادی و معنویت«
تکثیر  روش  به مثابه  الگوسازی  و  گفتمان سازی   .5

طرح تحول؛
6. استفاده از فعالیت تشکیالتی و ساختار شبکه ای؛
برابر مشکالت اجرایی  ایستادگی در  و  7. مجاهدت 

طرح؛
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8. اولویت اجرای طرح تحول در محالت و روستاهای 
متوسط و مستضعف؛

یابی و تخصیص بودجه به جای  9. نتیجه گرایی در ارز
فعالیت محوری؛ 

یع هدفمند منابع سازمان تبلیغات اسالمی؛ 10. توز
11. بهره گیری حداکثری از مشارکت مردمی )به میدان 

آوردن مردم در مقام افاده و استفاده(؛
12. همه جانبه بودن فعالیت ها؛

13. ساماندهی تشکل های محلی؛
14. نوآوری و فعالیت های دانش بنیان؛

15. توانمندسازی امام و مردم؛
هسته  قالب  در  محلی  نیروهای  سازماندهی   .16

تحول؛
17. افزایش ضریب هماهنگی، همکاری و هم افزایی 

کمیتی و پرهیز از نگاه بخشی؛ مردم با نهادهای حا
18. اجرای طرح های سنتی سازمان تبلیغات اسالمی 

در بطن طرح تحول؛
19. توجه به ارتباط عمیق و چندسویه بین حوزه های 
در  امنیتی  و  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی،  مختلف 

جامعه؛
20. پرهیز از اقدامات مقطعی و ناهماهنگ و رعایت 

توازن؛
21. ایجاد سازوکار نظارت مردمی و پاسخگویی به آنها؛
22. تمرکز بر روحیه عزت نفس و تقویت هویت دینی، 

ملی و محلی؛
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طراحی های  در  نوآوری  و  خالقیت  از  استفاده   .23
اجتماعی و فرهنگی؛

24. تقویت همبستگی و ارتقاء سرمایه اجتماعی در 
محالت؛

پذیرش  و  اجتماعی  مسئولیت  روحیه  افزایش   .25
نقش اجتماعی در جوانان؛

یست بوم  ز در  موجود  زنده  اجزای  تمام  به  توجه   .26
محله فرهنگی و نگاه سیستمی به جریانات موجود در آن.

ادامه  در  کلیدی  و  مهم  سیاست های  از  برخی  شرح 
آنکه تبیین سایر سیاست ها در ضمن  خواهد آمد. ضمن 
پاسخ به سؤاالت و شبهات یا برخی راهکارها و شاخصه ها 

انجام خواهد گرفت.

1. استفاده حداکثری از روش سازماندهی تسهیل گر )توسط 

بر توانمندسازی و تسهیل گری مردم  مردم( و تمرکز اساسی 

برای حل مسائل و مدیریت محلی با محوریت امام

بیان شد که تحول انفسی به عنوان یکی از اهداف مهم 
راهبردی طرح، در ضمن مشارکت مردمی محقق می شود. 
اقسام  کمیتی  حا مختلف  مدل های  در  مردمی  مشارکت 
که سازمان تبلیغات  متنوعی دارد. حال سوال اینجاست 
اسالمی با چه روش مدیریتی باید مردم را در تحول اجتماعی 

مشارکت دهد؟
در چهار دهه بعد از انقالب تجارب مختلفی در زمینه 
یست بوم فرهنگی وجود داشته است. می توان این  راهبری ز
کرد و  نگاه های مدیریتی را به پنج دسته تجربه شده تقسیم 

گونه پنجم را روش برتر دانست:
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1. مدیریت تصدی گر؛ 
2. مدیریت تنظیم گر؛

3. مدیریت دموکراتیک؛ 
4. مدیریت شبکه های تخصصی)))؛

1. انواع روش های راهبری زیست بوم فرهنگی در جمهوری اسالمی:
1( مدیریت تصدی گر )برای مردم(

کل بــه امــور می نگــرد.  کــم از موضــع بــاال و در نقــش یــک عقــل  در مدیریــت تصدی گــر، حا
وی بــا وضــع و اعمــال قوانیــن ســعی دارد آنچــه را بــه نفــع مجموعــه تحــت امــرش می دانــد، 
کند. او در همه امور مباشــرت مســتقیم دارد و همه تحت امر مســتقیم وی فعالیت  محقق 
می کننــد؛ از ایــن رو مدیــر تصدی گــر خــودش مشــکل را تشــخیص می دهــد، خــودش 
اولویت ســنجی می کنــد، خــودش راه حــل مســئله را می یابــد و در نهایــت نیــز خــودش 
بــرای رفــع مشــکل بــه نیروهــای تحــت امــرش دســتور اقــدام می دهــد. ایــن نــوع مدیریــت را 

می تــوان مدیریــت مــدل »بــرای مــردم« نامیــد.
کمیــت در مدیریت هــای دولتــی زیــاد  بعــد از پیــروزی انقــالب، نمونه هایــی از ایــن نــوع حا
مشــاهده می شــد؛ مثــاًل مســئوالن امــر بــا اعتقــاد بــه اینکــه دولــت وظیفــه دارد در خصــوص 
دیــن جامعــه فعالیــت جــدی داشــته باشــد، در امــور فرهنگــی وارد شــدند. ایــن اعتقــاد 
کــه در آن مردم  کردنــد  صحیــح اســت، امــا روش ایــن مداخلــه را ورود »تصدی گــر« انتخــاب 
فقــط متأثــر از دســتورات مقــام بــاال بودنــد. مدیــران بــه نحــو مباشــر اقــدام بــه امــور فرهنگــی 
ــغ در روســتاها، دولــت بــا روشــی مشــابه 

ّ
کردنــد، در نتیجــه در بحــث اعــزام و اســتقرار مبل

کــرد. کارمنــد، افــرادی را در مناطــق مختلــف مســتقر  اســتخدام 
کــه در برخــی مناطــق مــردم اســتطاعت تأمیــن هزینــه مبلغــان را  کمیــت بــا ایــن اســتدالل  حا
ــر  ــغ را ب

ّ
ــی تأمیــن هزینه هــای ایشــان دانســت و تأمیــن هزینه هــای مبل ــد، خــود را متول ندارن

ــی  گرفــت. در نتیجــه، بعــد از چنــدی در برخــی مناطــق، ســنت قدیمــی ارتبــاط مال عهــده 
کاهــش یافــت و مــردم چــون هیــچ مشــارکتی در امــور نداشــتند، دیگــر  مــردم بــا روحانــی 

ــغ نداشــتند.
ّ
اهتمامــی بــه تأمیــن نیازهــای مبل

2( مدیریت تنظیم گر )با مردم(
گونــه مدیریــت، هرچنــد مشــکل را خــود مســئول تشــخیص می دهــد و همچنیــن راه  در ایــن 
حــل مســئله را نیــز خــودش بــه صالحدیــد خــودش پیش بینــی می کنــد، جهــت اقــدام بــرای 
کمــک مردمــی اســتفاده می کنــد. ایــن مــدل را می تــوان مــدل »مدیریــت بــا  رفــع مشــکل از 

مــردم« نیــز نامیــد.
کــه مــردم را  کردنــد  کــرد، برخــی تــالش  در دهــه دوم انقــالب وقتــی برخــی مشــکالت بــروز 
کمــک و نظــارت  کــه ایــن حرکــت نیــاز بــه  کننــد و بــا ایــن اســتدالل  بــرای اقــدام ســازماندهی 
و ســازماندهی دولتــی دارد، برخــی ســازمان هاِی مردمــِی شــبه دولتی متولــد شــدند و در 
ــرای محرومیت زدایــی از برخــی روســتاها در  گــذر زمــان بــه دولــت وابســته تر شــدند؛ مثــاًل ب
قالــب اعــزام اردوهــای جهادی، اصل شــناخت مســئله، اولویتش، راه حل و شــیوه اقــدام را 
گــر می خواهیــد مســئله آب،  کــه ا گفتــه شــد  کمیــت تشــخیص داد و فقــط بــه مــردم  خــود حا
کارگــران را بدهید یا  کنیــد و مثــاًل صبحانــه  مدرســه یــا مســجد شــما حــل شــود بایــد مشــارکت 

کنیــد.  کارگــر در پــروژه همــکاری  تعــدادی از خودتــان بــه عنــوان 
در فضــای تبلیغــی هــم نهــاد اعزام کننــده بعــد از آنکــه فهمیــد برخــی مناطــق روحانــی نــدارد، 
کــه بــه شــما روحانــی مســتقر بدهیــم، فقــط شــما تأمیــن  گرفتیــم  گفــت مــا تصمیــم  بــه مــردم 
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5. مدیریت تسهیل گر.

بخشی از هزینه های وی را تقبل کنید. 
گــر بــه ایــن  کــه حتــی ا کــرد  نکتــه: تجربــه راهبــری زیســت بوم فرهنگــی بــا ایــن دو روش ثابــت 
کمتریــن میــزان دخالــت و احســاس  کــرد، چــون مــردم   حــل 

ً
طــرق بتــوان مشــکالتی را موقتــا

کمیتــی را قــدر نخواهنــد  مســئولیت در ازای ایــن مســائل را داشــته اند، دســتاورد های حا
کمــان، آن دســتاورد نیازمنــد نگهداری، بهســازی، رشــد  گــر در غیــاب حا دانســت؛ بنابرایــن ا
کــرد و درصــدد ایــن امــور  و پیشــرفت باشــد، مــردم دربــاره آن احســاس مســئولیت نخواهنــد 
کــه دولــت ســاخته اســت،  نخواهنــد بــود. مثــاًل در بســیاری از مواقــع بناهــای عــام المنفعــه 
ــرا مــردم دربارهــا آنهــا احســاس مســئولیت  ــد؛ زی کیفیــت مطلــوب خــود را از دســت داده ان

نداشــتند و از آنهــا مثــل مــال خــود نگهــداری نکردنــد. 
ــاز  ــه مدرســه احســاس نی ــی ب ــا انگیزه هــای درون ــر خــود مــردم ب گ ــه ا ک ــی اســت  ایــن در حال
می کردنــد و دســت اندرکار تأســیس و تجهیــز مدرســه می شــدند، بیت المــال در موضــع 
خــود به درســتی خــرج می شــد و پــس از خــروج عوامــل دولــت از منطقــه، مــردم پاســدار آن 
کمکــی دریــغ نمی کردنــد. گرفتــه تــا اقــالم مصرفــی آن از هیــچ  می شــدند و در تأمیــن معلــم 

3( مدیریت دموکراتیک
کمیــت ســعی می کنــد امــور مجموعه هــا، از قبیــل تشــخیص و  در ایــن نــوع مدیریــت، حا
کنــد. ایــن مــدل از بخشــی از محاســن نظــام  گــذار  اقــدام، را بــدون راهنمایــی بــه خــود آنهــا وا
پیشــرفته امــتـ  امامــت محــروم اســت و هنــوز بــا آن فاصلــه دارد؛ زیرا در مــدل امتـ  امامت 
کــه آنهــا را در تشــخیص مســیر و راه حــل  گرچــه در امــور دخیــل اســت، رأســی دارد  جامعــه ا
کــه از میــان خــود آنــان مقبولیــت  کمــک می کنــد و جمــع را یلــه رهــا نمی کنــد؛ امامــی  صحیــح 
کــه در آن قواعــد و  یافتــه اســت. ایــن مــدل هنــوز جامعــه را بــه صــورت یکپارچــه می بینــد 
مســائل و حــل آنهــا بــه اقتضائــات مجموعه هــا توجهــی نــدارد. بــه همیــن علــت چنیــن 
مدیریتــی از حــل بخشــی از مســائل فرهنگــی عاجز می مانــد و نمی تواند فرهنگ اســالم ناب 

کنــد. را در اقتضائــات و زیســت بوم های فرهنگــی مختلــف به درســتی راهبــری 
بــر اســاس تفکــر مدیریتــی فــوق و بــه ابتــکار برخــی ســازمان ها، از میــان تشــکل های مختلــف 
گرفت؛  کــه وظیفــه ســازماندهی ایــن تشــکل ها را بــه عهــده  فرهنگــی مجامعــی تشــکیل شــد 
ولــی بــه دلیــل عــدم ارشــاد صحیــح، ایــن قالــب هــم نتوانســت بــه نتیجــه مطلــوب برســد و 
بعــد از مدتــی »مرکــز توســعه فعالیت هــای دینــی« برای حمایت از مؤسســات فرهنگــی بزرگ 

و تأثیرگــذار بــه وجــود آمــد.
4( مدیریت شبکه های تخصصی

کــرد. در نتیجــه  ــروز  کارآمدی هــای مدل هــای پیشــین ب در دهــه چهــارم انقــالب، برخــی نا
ابتــکار برخــی فعــاالن فرهنگــی و حمایــت برخــی نهادهــای انقالبــی، »شــبکه های  بــه 
گروه هــا و  تخصصــی« در حیطه هــای مختلــف فرهنگــی بــه وجــود آمــد و تــالش شــد تــا 
کــه در زمینــه ای خــاص بــه صــورت تخصصــی  مجموعه هــای فرهنگــی انقــالب اســالمی، 
 بــا یکدیگــر مرتبــط شــده، در قالــب عملیات هــای 

ً
فعالیــت داشــتند، حمایــت شــوند و ضمنــا

مشــترک و بــا ایجــاد ســاختارهای انعطاف پذیــر، فعالیت هــای فرهنگــی تخصصــی در قالــب 
کــه داشــت،  یــک فعالیــت جبهــه ای انجــام دهنــد. ایــن روش بــا وجــود ویژگی هــای برتــری 
همچنــان تحــت اشــراف برخــی نهادهــای بنیان گــذار بــود. ضمــن آنکــه وابســتگی مالــی بــه 
کــه وابســتگی فــرد بــه یــک مجموعــه  یــک نهــاد همــان بالیــی را ســر یــک مجموعــه مــی آورد 
کار مجموعــه  کل  کمک هــای نهــاد بنیان گــذار،  ســر وی مــی آورد؛ زیــرا بــه محــض قطــع 
کــه خودگــردان نبــود، تحت الشــعاع قــرار می گرفــت. ضمــن آنکــه در ایــن روش  وابســته، 

ــود و دچــار آســیب های یکپارچه نگــری شــد. ــه نب مدیریتــی، فعالیــت مکان پای



44

ت«
اس

سی
رو

ختا
سا

ر؛»
حو

دم
ج

مس
ی

اع
جتم

لا
حّو

حت
طر

ی
ج

روی
دت

سن

راهبری  روش های  انواع  میان  از  می رسد  نظر  به 
بهترین  ایران  اسالمی  انقالب  در  فرهنگی  یست بوم  ز
روش  دیگر  نام  است؛  اسالمی«  قرائت  با  »تسهیل گر  روش 

»تسهیل گری« روش »توسط مردم« است.

مدیریت تسهیل گر )توسط مردم(
مدیریت  روش های  ضعف  و  قوت  نقاط  بررسی 
مدیریت  پنجم  روش  تحقق  شرایط  شده،  تجربه  فرهنگی 
مدیریت  مدل  در  آورد.  وجود  به  را  فرهنگی  یست بوم  ز
نگاه  این  در  است.  شده  انتخاب  میانه ای  راه  تسهیل گر 
ایشان  جای  به  نمی کنند،  فکر  مردم  جای  به  کمان  حا
مشکل را پیدا نمی کنند و به جای مردم اقدام به حل مشکل 
حل  فرایند  در  تسریع کننده  یک  شبیه  بلکه  نمی کنند، 

مشکالت اجتماعی وارد می شوند.
کمیت و مدیریت های آن مانند یک نفر  در این نگاه، حا
به جمع مردم اضافه می شوند و در ابتدا آنها را برای تشخیص 
کردن  پیدا  را در  ایشان  گام به گام  و  کمک می کنند  مشکل 
مشکل و مسئله واقعی جامعه خود و درک اولویت ها هدایت 
فکری می کنند؛ به گونه ای که خود مردم به نتیجه مشخصی 
برسند. تسهیل گر این کار را با مدیریت دانش نهفته در میان 
خود مردم انجام می دهد و در ادامه آنها را در مسیر یافتن راه 

حل و نیز اقدام برای حل مشکل کمک می کنند. 
نمایندة  و  جامعه  ارشد  تسهیل گر  عنوان  به  امام 
مردم  در  را  نفس  به  اعتماد  حس  است  موظف  کمیت  حا
جامعة  احوال  مطالعه  با  باورکنند  که  به گونه ای  کند  احیا 
برخی  به  مراجعه  و  دانسته هایشان  بندی  جمع  و  خود 
متخصصین می توانند در گام اول مشکل را تشخیص دهند 
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کنند. آن گاه با شور،  و با راهبری امام راه حل مسئله را پیدا 
گاهی عمومی، که از دو مرحله قبل اندوخته شده،  نشاط و آ
با  قبل  مراحل  طی  یرا  ز کنند؛  مشکل  حل  به  اقدام  قادرند 
رسیده اند؛  تشخیص ها  این  به  جمعی  ِخَرد  از  بهره گیری 

بنابراین قدردان دسترنج خود نیز خواهند بود. 
انبوه  خرج کرد  از  خبری  تسهیل گر،  مدیریت  در 
برخالف  نیست.  تحکمی  و  دستوری  نگاه  و  بیت المال 
که فقط رهنمود می دهد و می گوید فالن  مدیریت تنظیم گر 
کار باید بشود، مدیر تسهیل گر داخل محله و روستا می نشیند 

و مشکل را به کمک مردم حل می کند.
مسجدمحور  اجتماعی  تحول  طرح  که  است  امید 
یست بوم فرهنگی را در  بتواند الگوی نسل پنجم مدیریت ز
این  در  الگویی  به  و  بگذارد  نمایش  به  انقالب  پنجم  دهه 

زمینه تبدیل شود. 
با توجه به این سیاست، مثاًل اگر در جایی مردم به این 
که باید روحانی داشته باشند، نباید به زور  نتیجه نرسیدند 
به آنان روحانی داد، بلکه باید با معرفی روستاها و محالت 
شده،  متعدد  برکات  باعث  آنها  در  روحانی  که  الگویی 
قالب  در  را  روحانی  یک  یا  کرد  ترغیب  امر  این  به  را  اهالی 
اعزام های کوتاه مدت وارد محله کرد تا آرام آرام اعتماد مردم را 
به کارآمدی امام جلب کند و به مرور زمینه استقرار و اعمال 

امامت خود را فراهم سازد. 
در فضای فرهنگی جامعه آثار و بقایای تمام چهار نسل 
قبل همچنان هست و چه بسا وجودشان الزم باشد. سازمان 
تبلیغات اسالمی در این طرح، بیشتر فعالیت خود را به گونه 
به  نیاز  موارد  برخی  در  اگرچه  می کند؛  تنظیم  تسهیل گرانه 
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همان طور  داشت.  خواهد  نیز  تصدی گری  و  تنظیم گری 
و  تنظیم گری  به  هم  خود  خانواده  برای  پدر  یک  مثاًل  که 
تصدی گری نیاز دارد و از باب تربیت خانواده به تسهیل گری 

نیز روی می آورد.)))

ضرورت  و  تسهیل گر  مدیریت  از  غربی  قرائت  پیامدهای 
انتخاب قرائت اسالمی

مدیریت تسهیل گر، به عنوان شیوه ای نو در مدیریت 
یست بوم فرهنگی و بلکه هر نوع مدیریت مردمی، سابقه ای  ز
در مدیریت غربی دارد. روند توسعه در سطح جهان بیشتر 
به سمت رفع تمرکز و کاهش تصدی گری حکومت ها پیش 
تحقق  توسعه،  برای  غربی  نسخه های  آخرین  در  می رود. 
نام »تسهیل گر« سپرده می شود.  به  این حالت به شخصی 
تسهیل گر  وظایف  مهم ترین  شد،  اشاره  که  همان طور 
فعال سازی و جلب مشارکت اجتماعی، نظر خواهی از مردم 
درباره مشکالتشان و اولویت بندی آنها از سوی خود مردم، 
تصمیم گیری برای حل آنها با کمک مردم، تشکیل گروه های 

کاری و اقدام برای حل آنها به دست خود مردم است. 

1. برای آشنایی بیشتر با مدیریت تسهیل گر ر.ک:
کنــدوکاو، 	  حلقــه  تســهیل گر  ویژگی هــای  و  تســهیل گری  اصــول  رشــتچی،  مــژگان 

تهــران،  1394                        . فرهنگــی،  مطالعــات  و  انســانی  علــوم  پژوهشــگاه 
جــوزف نوینســکی، اســتوارت بیکــر، تســهیل گر دوازده قــدم، مترجــم فروهــرت، مکتبه 	 

االمــام الهــادی، مشــهد، 1394.
گنجیــان، فــر قلــم، 	  کمالــی، چگونــه تســهیل گر شــدم، ویراســتار مهــدی  محمدباقــر 

تهــران،  1398            .
مونا محمدزاده، روایت های من؛ یک تسهیل گر، نشر لحظه یک، تهران،  1397            .	 
کمالی،  ارزشــیابی مشــارکتی طرح زنان تســهیل  گر توســعه روســتایی: فرآیند 	  محمد باقر 

کشــاورزی دفتــر  کشــاورزی )بــه ]ســفارش[ وزارت جهــاد  اجــرا و اثــرات ، نشــر آمــوزش 
امــور زنــان روســتایی ـ عشــایری، بــا همــکاری مؤسســه پژوهش هــای برنامه ریــزی 
ترویــج  و  آمــوزش  تحقیقــات،  ســازمان  روســتایی،  توســعه  و  کشــاورزی  اقتصــاد 

کشــاورزی، معاونــت آموزشــی و تجهیــز نیــروی انســانی(، 1389            .
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مدیریت  از  غربی  قرائت  با  دولتی  مدیران  برخی 
تسهیل گر و بر اساس الگوهای توسعه غربی درصدد توسعه 
به  را  عدیده ای  عملی  مشکالت  نگاه  این  هستند.  کشور 

وجود آورده است که عبارتند از:
یجی تسهیل گری به تصدی گری؛ در یک  1. تبدیل تدر
را  که مدیران دولتی هنوز تسهیل گری  و در حالی  آرام  روند 
واقعًا باور نکرده بودند، تسهیل گری با تأسیس دفاتر معینی 
نوعی  به  و  تصدی گری  یکرد  رو به  آسیب پذیر  مناطق  در 
مداخله دولتی در امور منطقه تبدیل شد و از جوهره اصلی 
آن که »توسط مردم« بودن است، تهی گردیده و وابستگی آن 

به کمک های دولتی روز به روز افزایش یافت.
و  بودجه ها  به  تسهیل گری  از  قرائت  این  وابستگی   .2
یجی  کندی و غیر مردمی شدن تدر امکانات دولتی باعث 
فرایندها و در نتیجه، کندی در روند تحول و بی ثمری آن در 

برخی موارد شد.
یکردها و  گرفتن تسهیل گران از محتواها، رو 5. فاصله 
روش های اسالمی تحول فرهنگ دینی و استفاده نکردن از 

ظرفیت های دینی در ایجاد مدیریت فرهنگ عمومی.
و  تسهیل گری  از  غربی  قرائت  پیامدهای  به  توجه  با 
اینکه فرایند تحول اجتماعی با هدف نیل به جامعه اسالمی 
و تمدن اسالمی است، ضرورت دستیابی به قرائتی اسالمی 

از تسهیل گری بیش از هر وقتی احساس می شود. 

اصول قرائت اسالمی از مدیریت تسهیل گر

که  می داند  موظف  را  خود  اسالمی  کمیت  حا

که  کند، به گونه ای  زمینه های قیام مردم برای عدل را فراهم 
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کنند. به عبارت دیگر،  خودشان به پا خیزند و اقامه قسط 

است،  دینی  کمان  حتمی حا وظایف  از  عدل  اقامه  گرچه 

که  است  کرده ای  قیام  قوم  وجود  به  منوط  امر  این  انجام 

یر  کریمه ز ْسط« در  �قِ
ْ
ال اُس �بِ

وَم ال�نَّ �قُ مصداق تعبیر بلند »ِل�ی

باشد:

ا�بَ َو  ک�قَ
ْ
ا َمَعُهُم ال �نَ

ْ
ل رنَ �ن

أَ
ا�قِ َو ا �نَ �ی �بَ

ْ
ال ا �بِ

�نَ
َ
ا ُرُسل �نَ

ْ
ْرَسل

أَ
ْد ا �قَ

َ
ل

ْسط؛))) �قِ
ْ
ال اُس �بِ

وَم ال�نَّ �قُ ا�نَ ِل�ی رنَ ِم�ی
ْ
ال

کتاب  ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم و با آنها 

قوانین عادالنه(  و  باطل  از  میزان )شناسایی حق  و  )آسمانی( 

کنند. کردیم تا مردم قیام به عدالت  نازل 

مدیریت  برای  را  یر  ز اصول  می توان  اساس،  این  بر 

تسهیل گر با قرائت اسالمی برشمرد:

1. فعال سازی و برانگیختن مشارکت مردم و دخالت 

از  استفاده  با  اجتماعی  تحول  مراحل  در  ایشان  دادن 

یست بوم فرهنگی هر  ظرفیت های موجود فرهنگ دینی در ز

منطقه؛ برای نمونه استفاده حداکثری از فرهنگ کار و تالش 

در اسالم، فرهنگ صله رحم، فرهنگ ُحسن همسایه داری 

مهمی  ظرفیت های  از  محرومان  به  رسیدگی  فرهنگ  و 

که تسهیل گر اسالمی می تواند در ایجاد جامعه ای  هستند 

اسالمی کمال بهره را از آنها ببرد.

2. راهبری تسهیل گری توسط شخصی اسالم شناس 

که به فنون تسهیل گری نیز آشنا باشد. وی متعهد  و متعهد 

1. حدید/25
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و  محتوا  از  خود  تسهیل گرانه  مدیریت  خالل  در  که  است 

قواعد اسالمی عدول نکند. 

و  »مسئولیت پذیری«  »امیدواری«،  روح  یق  تزر  .3

فرهنگ های  از  استفاده  با  مخاطب  جامعه  در  »اتحاد« 

»فرهنگ  توحیدی«،  »فرهنگ  مانند  ناب،  اسالم 

مسیر  در  آنکه  توضیح  یت«.  مهدو »فرهنگ  و  عاشورایی« 

فعال سازی مردم و جلب مشارکت ایشان در فرایند تحوالت 

یادی رخ خواهد داد. طبق  اجتماعی، مشکالت فرهنگی ز

تحقیقات به عمل آمده، سه عامل »ناامیدی«، »بی تفاوتی« 

و »تفرقه« مهم ترین موانع فرهنگی مشارکت مردم در مناطق، 

به خصوص مناطق محروم، هستند. 

استفاده از فرهنگ های آشنا و مقبول مردمی از بهترین 

آن  بارز  نمونه  است.  اجتماعی  اصالحات  در  پیشران ها 

عرصه های  نیز  و  اسالمی  انقالب  پیروزی  در  می توان  را 

مختلف دفاع از نظام مقدس اسالمی مانند جنگ سخت 

و جنگ نرم مشاهده کرد. 

4. اولویت بندی مسائل و مشکالت محله بر اساس 

مدیریت  توضیح  در  که  همان طور  اسالمی؛  ارزشی  مبانی 

روش  این  اجرای  مراحل  از  یکی  شده،  بیان  تسهیل گر 

در  مردم  دادن  مشارکت  با  مسائل  اولویت بندی  مدیریتی، 

فرایند تعیین اولویت است. 

ممکن  ارزشی  نظام  به  مراجعه  بدون  اولویت  تعیین 

ارزشی  نظام  هر  که  است  بزنگاه  همین  در  دقیقًا  و  نیست 

اولویت متناسب با خود را تولید می کند؛ 
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مثاًل فرض کنید مقدار معینی پول در صندوق مسجد 

وجود دارد که فقط برای انجام یکی از دو فعالیت اقتصادی 

یا  لی غیر ضروری  به شکل دال کافی است: خرید اجناس 

تأسیس یک کارگاه تولیدی. 

واسطه گری اگرچه درآمد سرشاری را نصیب صندوق 

مسجد ولی در مواقع غیرضروری آنچه بسا با اصل اقتصاد 

دیگر  از  دارد.؛  منافات  کید می کند  تا تولید  بر  که  مقاومتی 

کارگاه تولیدی  سوی ایجاد اشتغال پایدار از طریق تأسیس 

نمی کند،  مسجد  نصیب  را  فوق العاده ای  درآمد  هرچند 

نه تنها در خدمت اقتصاد درون زا است، بلکه خانواده هایی 

را احیا و کرامت انسانی شان را حفظ می کند. 

حال اگر در نظام ارزشی مورد پذیرش تصمیم گیرندگان، 

غایی  هدف  و  ذاتی  مطلوب  طریقی«  هر  از  ثروت  »کسب 

باشد، راه اول اولویت پیدا می کند، ولی اگر »تقرب به خدا« 

از طریق اجرای منویات امام جامعه، مطلوب ذاتی و هدف 

غایی باشد، راه دوم خواهد داشت.

که خود فرد هم متوجه  مسئله وقتی غامض تر می شود 

کرده  اکتفا  آنها  بیان  به  ارزش های دینی فقط  از  که  نباشد 

پایبند است. در چنین  ارزشی دیگری  نظام  به  و در عمل 

جامعه،  معنوی  پدر  نقش  در  اسالمی  تسهیل گر  فضایی 

سعی می کند در دل تصمیم سازی و تسهیل گری خود، نظام 

ارزشی اسالم را برای اهالی یادآوری و تبیین کند.

که به منظور تحقق تسهیل گری  به همین دلیل است 

کارآمد و  یت روحانیان فهیم،  اسالمی اجرای طرح با محور
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آنان،  تسهیل گری  بطن  از  تا  اسالم شناس صورت می گیرد 

تحول اجتماعی متناسب با جامعه اسالمی و شاخصه های 

تمدن عظیم اسالمی ایجاد شود.

لوازم مدیریت فرهنگی به روش تسهیل گری اسالمی

امام برای انجام این مهم باید:

ریش سفیدان،  به خصوص  اهالی  عموم  اعتماد   .1

شورای روستا، هیئت امنای مسجد، دهیار و تمام تأثیر گذاران 

محله را جلب کند. به این منظور وی باید از ظرفیت تاریخی 

کسوت روحانیت و نیز ارائه تبلیغی ویژه که در آن ذوق، توانایی 

و فوق العادگی خاصی دارد، حداکثر استفاده را بکند. 

مشکالت  و  آسیب ها  قوت،  نقاط  ظرفیت ها،   .2

این  به  کند.  بررسی  و  را موشکافانه مطالعه  و روستا  محله 

کار مقایسه وضع موجود محله و روستا با  منظور، مهم ترین 

گام دوم و سایر اسناد  الگوی مترقی جامعه اسالمی )بیانیه 

با  امررا  این  می بایست  وی  البته  است.  نظام(  باالدستی 

همراهی مردم انجام دهد.

و  اسالم  ارزشی  نظام  مبنای  بر  را  فوق  اطالعات   .3

و  محله  مؤثران  اهالی،  برای  آن  چرایی  و  چیستی  تبیین  با 

روستا، دسته بندی و اولویت گذاری کند. 

گروه های مردمی را جهت حل  4. افکار عمومی و توان 

مسئله های اولویت دار محله و روستا مدیریت کند.

5. با مشارکت مردمی گروه های کاری را از میان اهالی 

متشکل سازی  با  کند  تالش  و  شکل  دهد  روستا  و  محله 

ایشان، آسیب های اولویت دار را حل کند.
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6. از سویی ارتباط حداکثری و انسجام آفرین با تمام 

اهالی داشته باشد و از سوی دیگر به همراه مردم با اشخاص، 

که می توانند به حل مشکالت  نهاد ها، سازمان ها و اداراتی 

محله و روستا کمک کنند، رابطه مؤثر برقرار کند.

7. بداند که وی مجری همه پروژه های محله نیست، 

بلکه رهبر و مدیر فرهنگی محله است؛ از این رو لزومی ندارد 

کارهای مختلف محله و  که در تمام ابعاد فنی و حرفه ای 

کار  هر  در  بلکه  باشد،  داشته  شخصی  تخصص  روستا 

تخصصی باید از کارشناسان فن نظر خواهی کند.

مبانی  اساس  بر  مردم  رهبری  و  هدایت  که  بداند   .8

هیچ  از  وظیفه  این  انجام  راه  در  و  است  او  وظیفه  دینی 

کوششی فروگذار نکند.

9. در طی تمام مراحل باید در مردم ایجاد انگیزه کند و 

نیز بکوشد مسئوالن محلی را جهت همکاری با مردم توجیه 

کند.

13. برخی ذهنیت ها و نگرش های غلط از موانع بزرگ 

مناطق  به خصوص  روستا،  و  محله  در  اجتماعی  تحول 

ناامیدی،  مثل  نگرش هایی  می شود؛  محسوب  محروم، 

و  عافیت جویی  راحت طلبی،  بی صبری،  تجمل گرایی، 

داشتن ذهنیت های غلط اقتصادی مثل یک شبه پولدار 

شدن و دنبال کار آسان گشتن. 

امام باید در اصالح ذهنیت ها و نگرش های اجتماعی 

و القای مسائلی مثل امید، توکل، توسل، حرکت در مسیر 

تبیین  و  اقتصادی  ذهنیت های  اصالح  و  زندگی  درست 
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مفاهیمی مانند قناعت، صبر، تالش و روزی حالل همت 

یادی  ز مدت  هرچند  اقدامی  چنین  دهد.  خرج  به  بسیار 

مناطق  در  اجتماعی  تحول  مانع  اصلی ترین  بکشد،  طول 

محروم را از میان می برد.

مراحل انجام تسهیل گری اسالمی 

1. عارضه یابی و تشخیص مشکالت محله از طریق 

مردم 

- برگزاری جلسات با معتمدان و شورای محله برای 

عارضه یابی و تشخیص مشکالت محله؛

- برگزاری جلسات عمومی با مردم برای عارضه یابی و 

تشخیص مشکالت محله.

مردم،  از  نظرخواهی  با  مشکالت  اولویت بندی   .2

معتمدان و شورا

مورد  در  بررسی  و  بحث  جلسات  تشکیل   -

اولویت سنجی مسائل محله و اخذ نظر همه؛

گذاشتن  رأی  به  و  اولویت  پیشنهاد  و  تنظیم   -

اولویت ها؛

برای  یکساله  یا  شش ماهه  کاری  برنامه  ین  تدو  -

پیگیری مشکالت محله به ترتیب اولویت مصوب.

3. یافتن راه  حل از طریق مردم

- برگزاری جلسات با معتمدان و شورای محله برای 

 یافتن راه حل مشکالت شناسایی شده؛

راه حل  یافتن  برای  عمومی  جلسات  برگزاری   -

مشکالت شناسایی  شده.
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4. اقدام به حل مشکالت از طریق مردم

اقدام  و  از مردم  کاری و جهادی  گروه های  - تشکیل 

برای حل مشکالت اولویت دار.

5. نظارت بر اقدامات مردم در محله

برای  معّین  فردی  تعیین  یا  یابی  ارز گروه  تشکیل   -

یابی طرح در حین اجرا از حیث نسبت سنجی عملیات  ارز

اجراشده با سند طرح؛

با  اجراشده  برنامه های  روند  تطابق  بررسی   -

یست بوم  ز مدیریت  برای  انتخاب شده  سیاست های 

فرهنگی محله و روستا؛

از  بازخوردگیری  و  کارها  اجرای  روند  بر  نظارت   -

در  فعالیت ها  روند  اصالح  برای  صورت گرفته  اقدامات 

آینده.

6. بازنگری و بازطراحی طرح های انجام گرفته به کمک 

مردم 

یابی؛ - دسته بندی و جمع بندی اطالعات ارز

کمک  به  برنامه ها  ضعف  و  قوت  نقاط  کشف   -

مجریان؛

- بازطراحی طرح اجراشده از سوی برخی مجریان. 

تمرکز راهبردی طرح در همراه سازی و جلب اعتماد مردم
1. توانمند نمودن امام محله به مثابه مراجع و رهبر اجتماع 

محلی

محله،  امام  الزم  مهارتهای  و  توانمندی  میزان  به 
که  قدر  چه  هر  یرا  ز می کند.  پیدا  بهبود  محله  مدیریت 



55

الن
ی ک

ها
ت 

اس
 سی

وم:
ر د

فتا
گ

توانمندی وی باال برود، میزان همبستگی، انسجام و سرمایه 
اجتماعی محله نیز باال می رود.

2. رشد مطالبه گری 

افراد  از  حمایت  و  مطالبه  گرانه  اقدامات  از  حمایت 

محلی برای شرکت در این اقدامات سبب افزایش اعتماد 

به نفس، ایجاد انگیزه و احساس شنیده شدن در ایشان می 

شود.

روحیه  در  تسریع  و  در رشد  موثر  راه های  از مهمترین 

مطالبه گری عبارتند از:

• ارتقاء مشارکت عمومی

• ارتقاء توانایی تشخیص و تحلیل دستاوردها توسط 

خود مردم

• اجرای برنامه های مطالبه گری توسط خود مردم

• ایجاد بسترهای واقعی و مجازی تسهیم نظرات

• به اشتراک گذاری نظرات، انتقادات و پیشنهادات 
3. رشد مسئولیت پذیری و کارسپاری

در عرصه همراه سازی مردمی می بایست تا حد ممکن 

از  ممکن  حد  تا  و  نمود  واگذار  مردم  خود  به  را  مردم  امور 

راستا  این  در  نمود.  اجتناب  مستقیم  ورود  و  تصدیگری 

انجام  نمودن  سهل  و  تسهیل گری  دستگاه ها  ذاتی  وظیفه 

های  سیاست  در  که  است.  مردم  طریق  از  مردم  کارهای 

کالن به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.
4. رشد منابع، خدمات و امکانات

رشد منابع، خدمات و امکانات از طریق ظرفیت سازی 
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دولتی،  نهادهای  با  ارتباطات  افزایش  زمینه  ایجاد  و 

کمیتی و حتی خصوصی امکان پذیر است. در نتیجة  حا

این رشد، کمیت و کیفیت خدمات عمومی و اختصاصی 

یر را به بار می آورد: افزایش می یابد. این زمینه سازی نتایج ز

و  نیازها  از  خدماتی  سازمانهای  بیشتر  گاهی  آ  •

خواسته های مردم

• بهبود کیفیت خدمت رسانی

• تشخیص شکافهای موجود و ارائه خدمات بهینه

و  با سازمانهای محلی  و همکاری  بهبود مشارکت   •

ارائه خدمات بهتر

خدمات  از  بهره گیرندگان  و  کارکنان  روابط  بهبود   •

دولتی در سطح محلی

• مشروعیت بخشی بیشتر به فعالیتهای مشارکتی در 

جامعه
5. ایجاد و ارتقاء شبکه های مردمی

مردمی  های  شبکه  آوردن  میدان  به  طریق  از 

آموزی، دانشجویی،  بانوان، دانش  مانند: شبکه  مختلفی 

کاسبان و ... می توان شبکه های تخصصی  کسی داران،  تا

یژهای ایجاد کرد و کم کم این شبکه ها را به هم گره زد و در  و

یر قابل  کارهای متنوع درگیر ساخت. این مهم از طریق ابزار ز

دستیابی است:

• جلسات بحث و تبادل نظر در محله با مدیریت امام

• نشستهای آزاد در محله با مدیریت امام
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با مدیریت  برای شبکه  برنامه های خاص  برگزاری   •

امام
با  تسهیل گری  مشورتی  های  حلقه  فعال  برگزاری   •

مدیریت امام
نکته: ایجاد شبکه بانوان و صاحبان ِحَرف از اولویت 

راهبردی برخوردار است.

2. تعّینی بودن امامت

رت  بر اساس آنچه در مورد لزوم بعثت امام و نیز ضرو
استفاده از مدل مدیریتی تسهیل گری بیان شد، این نتیجه 
تعّینی  امری  محله  در  امام  امامت  که  می شود  حاصل 
یرا امام در جایگاه یکی از ارکان محله  است، نه تعیینی؛ ز
یست بوم فرهنگی محله  وقتی می تواند سررشته مدیریتی ز
که مأمومان )اهالی محل( امامت وی را  را در دست بگیرد 

به رسمیت شناخته باشند. 
با  مردم  که  می شود  محقق  صورتی  در  مهم  این 
یعنی  پیش گفته  سه گانه  شرایط  او،  از  کافی  شناخت 
)کشف(  احراز  وی  در  را  تقوا  و  مدیریت  اسالم شناسی، 
و  مستمر  ارتباط  در  تنها  اوصاف  این  کشف  باشند.  کرده 
نزدیک با وی امکان پذیر است. بنابراین معنای تعّینی بودن 
یژگی های شخصیتی،  که و این طرح آن است  امامت در 
علمی و مدیریتی فرد، زمینه را برای تحقق امامت و بسط 
ید او در مدیریت مقدرات محله فراهم می کند. برخالف 
که در آن انتصاب از باال به پایین انجام شده  روش تعیین 
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و ممکن است نیازهای مردم و قابلیت ها و توانمندی های 
امام لحاظ نشده باشد. 

کمیت ــ در اینجا سازمان تبلیغات اسالمی  البته حا
که پس از شناسایی امام محله  ــ این وظیفه را بر عهده دارد 
فرایند  این  در  و  کند  معرفی  مردم  به  را  وی  شرایط،  واجد 
به گونه ای عمل کند که مردم پی به ارزش های وجودی  امام 

ببرند و از عمق دل به امامتش مقید شوند. 
شایسته  امامان  توانمندسازی  راه ها  این  از  یکی 
است.  آنان  علمی  و  معنوی  مدیریتی،  توان  ارتقای  و 
به خصوص  مختلف،  حمایتی  بسته های  ارائه  همچنین 
کارایی امام را افزایش خواهد داد. )برای  ر  ره ها، به مرو مشاو
گاهی از بسته خدمات مرکز »یارا« به امام به پیوست سوم  آ

کنید(. مراجعه 

3. تأکید بر خانواده محوری

اخیر  دهه های  در  دشمن  هجمه  مهم  نقاط  از  یکی 

یب بنیان خانواده است. بر این اساس، باید در محله  تخر

یت  محور که  شوند  تنظیم  نحوی  به  برنامه ها  روستا  و 

نظیر  اموری  گردد؛  کمک  آن  انسجام  به  و  حفظ  خانواده 

مناسب،  ینی  همسان گز به  کمک  آموزشی،  برنامه های 

ره و حل اختالفات خانوادگی باید در مسجد انجام  مشاو

شود.

حمایت از روضه های خانگی، جلسات قرآن خانگی 

خانوادگی  صورت  به  وام  ضمانت  پذیرفتن  خانوادگی،  و 

می تواند از نمونه های تقویت نهاد خانواده باشد.



59

الن
ی ک

ها
ت 

اس
 سی

وم:
ر د

فتا
گ

اسالم  گفتمان  با  متناسب  اسناد  و  محتوا  تولید  و  تأمین   .4

دینی  اصیل  گفتمان های  تقویت  بر  تمرکز  راستای  در  و  ناب 

مانند: »عدالت، جهانی اندیشی، پیشرفت، روحیه جهادی و 

معنویت

طرح تحول اجتماعی درصدد تحقق اسالم در جامعه 
قرائت  می توان  مختلفی  نحوه های  به  را  اسالم  اما  است؛ 
امام  حضرت  که  ناب،  اسالم  قرائت  طرح  این  در  نمود. 
اسالم  و  امریکایی  اسالم  برابر  در  را  آن  )قدس(  خمینی 
ایشان در  امروزه توسط خلف صالح  و  قرار دادند،  متحجر 
ک  امتداد مسیر نورانی انقالب اسالمی تبیین می شود، مال

عملکردها است. 
یکی دیگر از نکات مهم در اجرای طرح تحول اهتمام 
به ابعاد علمی و محتوایی فعالیت های مرتبط با طرح است. 
گروه های  در این باره طرح تحول ارتباطی وثیق و مستمر با 
بر  محتوا  تولید  محور  عنوان  به  علمی،  مراکز  و  اندیشه ورز 

اساس اسالم ناب، دارد.
اسالمی،  تبلیغات  سازمان  علمی  بازوی  از  طرح 
قراردادهای  و  نبوده  غافل   ،باقرالعلوم پژوهشکده  یعنی 
مجموعه  این  تخصصی  تیم های  با  را  گونی  گونا همکاری 
تأمین  و  و نظری  تا پشتیبانی محتوایی  کرده است  منعقد 
نیازمندی های علمی آن در باالترین سطح انجام پذیرد. با 
این هدف، تمام محصوالت و برنامه های محتوایی بعد از 
تأیید علمی پژوهشکده باقرالعلوم قابلیت کاربست پیدا 

می کنند.
اسناد  تولید  تحول  طرح  مهم  سیاستهای  از  یکی 
مکتوب باالدستی برای تمامی فرآیندهای عملیاتی است. 
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فعالیتهای  و  بناها  مبانی،  سازی  دقیق  موجب  امر  این 
اجرایی می شود. به گونه ای که ارائه طرح را در محافل علمی 

و عملیاتی تسهیل می کند.

5. گفتمان سازی و الگوسازی به مثابه روش تکثیر طرح تحول

مدل تکثیر طرح به دو صورت امکان پذیر است: 
الف( اجرای طرح به صورت مباشر؛ 

ب( تحقق طرح با گفتمان سازی.
در تکثیر طرح به روش »مباشر« به این صورت عمل 
روستاها  در  اول یک هزار مسجد  در سال  که  خواهد شد 
می شوند  انتخاب  شهری  محالت  در  مسجد  یک هزار  و 
از سه سال، امامان این  که بعد  بر آن خواهد بود  و سعی 
که بتوانند به صورت خودگردان  مساجد به حدی برسند 
دیگر  و  بگیرند  عهده  بر  را  خود  روستای  و  محله  تحول 
با  اسالمی  تبلیغات  سازمان  مباشری  ارتباط  به  نیازی 
دو هزار  پایان سه سال،  در  ترتیب،  این  به  نباشد.  ایشان 
پیش بینی  ادامه  در  شد.  خواهند  انتخاب  دیگر  مسجد 
حالت  بهترین  در  اسالمی  تبلیغات  سازمان  که  می شود 
مسجد  هشتادهزار  حدود  میان  از  بتواند  روش  این  با 
کشور، بعد از شش سال تنها شش هزار مسجد و محله یا 

کند.  روستا را احیا 
با  محله محور  فعالیت های  که  است  روشن 
اسالمی  تبلیغات  سازمان  توانایی های  و  امکانات 
به  تکثیر  امکان  کمیتی،  حا توانایی های  کل  حتی  و 
نیز  آن  گسترش  سرعت  و  ندارد  را  کشور  محالت  همه 
عالوه  باید  بنابراین  نیست.  جامعه  نیازهای  پاسخ گوی 
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یعنی  به روش دوم تحقق طرح،  اول،  از روش  بر استفاده 
سازمان  که  ترتیب  این  به  رد.  آو روی  »گفتمان سازی« 
معینی  محالت  و  مساجد  کند  سعی  اسالمی  تبلیغات 
آن  سپس  برساند،  نسبی  بالندگی  به  خاص  الگوی  با  را 
به  تبلیغی  و  رسانه ای  مختلف  ابزار  با  را  محله  و  مسجد 
در  رسانه  از  استفاده  کند.  معرفی  جامعه  به  الگو  عنوان 
و  مردم  محله،  و  مسجد  در  فعالیت  شکل  این  معرفی 
به  نسبت  را  روحانیون  خصوص  به  اجتماعی  کنشگران 

عملی بودن طرح قانع خواهد ساخت.
در نتیجه جریان اجتماعی راه خواهد افتاد که موجب 
تکثیر این نوع جامعه پردازی خواهد شد. پیش بینی می شود 
در صورتی که با توفیق الهی طرح به خوبی اجرا شود، با تلفیق 
این دو روش بتوان تا سال 1403 شمسی، طرح را در بیست 

هزار مسجد روستایی و شهری به اجرا درآورد.))) 

6. استفاده از فعالیت تشکیالتی و ساختار شبکه ای

در عصر حاضر یکی از ساختارهای پیشرفته ارتباطی 
از  نیز  امامت  ــ  امت  نظام  است.  شبکه ای  ساختار  افراد 
مومنین  از  شبکه ای  تشکیل  با  و  گرفته  شکل  مردم  متن 
ایجاد  کرد.  خواهد  برقرار  را  جامعه  امام  با  ایشان  اتصال 
دارد؛  دوچندان  رت  ضرو تحول  طرح  در  شبکه ای  چنین 
در  عمومی  همکاری  و  مردمی  ارتباطات  متن  در  یرا  ز
بهترین ها  می توانند  افراد  که  است  اقدام  و  تصمیم گیری 

را بشناسند. 

1. ر.ک. »طــرح تحــول و برنامــه راهبــردی ســازمان تبلیغات« )شــرح اجمالی راهبری زیســت 
کشــور و اقدامات اساســی تحقق آن(، ویرایش اول، آذر 1398، فصل  بوم فرهنگی تبلیغی 

پنجــم، اقدامــات اصلــی پیــش رو، اقدام اول )تحول اجتماعی مســجد محور(
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یت دارد در محله  که امام مامور به این منظور، است 
بتواند  تا  کند  کارآمد ایجاد  از مؤمنان  یا روستای شبکه ای 
یت های مختلف را به نتیجه مطلوب  کمک آنها مأمور به 
کوتاه مدت دارد و هم فواید  برساند. ایجاد شبکه هم فواید 

بلندمدت. در ادامه به آنها اشاره می شود:

فواید کوتاه مدت ایجاد شبکه
مختلف  ظرفیت های  فوق  شبکه های  ایجاد  با   .1
اعضا برای پیشبرد اهداف طرح، حل معضالت و هم افزایی 

در ابعاد محلی، منطقه ای، استانی و ملی فعال می شود.
شکل  جریان سازی  شبکه ای  چنین  ایجاد  با   .2
کارگروه های  در  محله  یک  افراد  وقتی  یرا  ز می گیرد؛ 
با  و  ر  مرو به  کنند،  پیدا  مسئولیت  مسجد  مختلف 
جریان  مسجد،  با  مرتبط  فعالیت  در  آنها  جایگاه  تثبیت 
کمک رسانی به حل مسائل محله عمومیت پیدا میکند و 

صاحب بدنة مردمی می شود.
یرا  ز می شود؛  منتهی  گفتمان سازی  به  روند  این   .3
گفتمان  درآمد  سنت  صورت  به  جریانی  آنکه  از  بعد 
جدیدی درباره مسجد شکل می گیرد و دیگر توقعات مردم 
گذشته نخواهد ماند و خودبه خود سطح  از مسجد مانند 
جامعه  در  مسجد  نهاد  کارکردهای  نتیجه  در  و  توقعات 
عمومی  گفتمان  یک  صورت  به  امر  این  که  می یابد  ارتقا 

نمود خواهد یافت.

فواید بلند مدت ایجاد شبکه
شبکه ای  اتصال  شد،  گفته  پیش تر  که  همان طور 
و در عصر حاضر  امام جامعه )ولی فقیه( تشکیل داده  که 
که  مؤمنان  از  شبکه ای  به  است  رسیده  جمعه  امامان  تا 
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زمینه  برگزیده اند،  بین خود  از  تعّینی  به صورت  را  امامانی 
را برای انتصابات ولی فقیه در مورد مسئوالن تحت امرش 

ایجاد می کند.

7. مجاهدت و ایستادگی در برابر مشکالت اجرایی طرح

باید همیشه  کلی  را به شکل یک قانون  این مسئله 
می شود،  عارض  مشکلی  وقتی  که  داشت  خاطر  به 
هیچ گاه  مسئله  بیافتد،  دیگری  گردن  به  حل  راه  گر  ا
تبلیغات  سازمان  فعالین  و  مدیران  شد.  نخواهد  حل 
همانهایی  و  هستند  نرم  جنگ  افسران  واقع  در  اسالمی 
که موظفند در برابر هجمه  شبهات و مشکالت فرهنگی 
افکار،  یر  تنو با  می بایست  ایشان  کنند.  دفاع  مردم  از 
مردم  فرهنگی  عملیات  در  راهبری  و  بصیرت افزایی 
باید  نتیجه،  در  دهند.  خالصی  مشکالت  بار  یر  ز از  را 
و  کنند  کار  و  بایستند  شبهات  و  مشکالت  همه  به رغم 
از  غیر  دیگری  فرد  یند،  بگر نبرد  صحنه  از  گر  ا که  بدانند 
طرح  در  فعالین  بجنگد.  و  بایستد  که  ندارد  وجود  آنها 
که  هستند  نظامی  نیروهای  همان  که  کنند  ر  باو باید 
کسی  کنند دیگر  گر فرار  زه انتخاب شده اند و ا برای مبار

برخیزد. با خصم  مقابله  به  که  نیست 
را  شریفه  آیه  این  که  است  خوب  بسیار  راه  این  در 

نصب العین افراد باشد:

رادى   �نى  َو �نُ ْ ِه َم�ث
َ
وُموا لِّل �قُ �نْ �قَ

أَ
واِحَده ا کْم �بِ ِع�نُ

أَ
ما ا

�نَّ ْل اإِ
�قُ

ه؛)))
�نَّ کْم ِم�نْ حبِ صاِح�بِ کُروا ما �بِ �نَ �قَ ّمَ �قَ

ُ �ث
)ای پیامبر( بگو: شما را تنها به یک چیز اندرز می دهم و 

1. سباء/46
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کنید؛  یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام  اینکه دونفر دونفر  آن 
سپس بیندیشید. این دوست و همنشین شما )محمد( هیچ 

جنونی ندارد.
به  چه  خدا  برای  قیام  آیه،  این  انتهای  لت  دال به 
گروهی، شاید در ابتدای امر  صورت فردی و چه به صورت 
بسیار عجیب، نادر و لغو به نظر برسد؛ ولی باید از تمام این 
کرد.  اقدام و عمل  برای احیای دین  و  ناامیدی ها رها شد 
کرد؛ بنابراین  که می توان به یاری خدا راه را باز  کرد  باید باور 
که به یکباره باید تمام مساجد احیا شوند،  کرد  نباید تصور 
لت  دال به  البته  کرد.  پیشه  را  استقامت  و  صبر  باید  بلکه 
برخی از آیات قرآن، به حمایت های الهی بسیار خوشبین و 

یم؛ از جمله: امیدوار

وا...؛)))  َم�نُ
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
ُع َع�نِ ال دا�نِ �نَّ اهلَل �ی اإِ

که ایمان آورده اند دفاع می کند.... کسانی  خداوند از 

ى 
َ
ل اإِ ما�قِ 

ُ
ل

ال�نُّ ِم�نَ  ُهْم  ُ ِرحب �نْ �ی وا  َم�نُ
آ
ا �نَ  �ی �ن

َّ
ال َولِى  اهلُل 

وِر...؛)))
ال�نُّ

که ایمان آورده اند؛  کسانی است  خداوند ولی و سرپرست 
آنان را از ظلمت ها به سوی نور بیرون می برد....

روستاهای  و  محالت  در  تحول  طرح  اجرای  اولویت   .8

متوسط و مستضعف

امام خمینی در جای جای بیانات خود محرومان را 
کرامت انسانی این  کرده اند. اگر  ولی نعمتان انقالب معرفی 

افراد بیشتر از دیگر اقشار نباشد، کمتر نیست:

1. حج/38
2. بقره/257
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ید. همین  این مردم را باید رضایشان را به دست بیاور
کارمندان و  کشاورزهاى بسیار عزیز و  بازار و  و  کوچه  مردم 
هستند  اینها  می کشند  زحمت  کارخانه ها  در  که  کسانی 
ى یک ملت است.  که مایه افتخار یک ملت و مایه پیروز
اینها  و  آوردند  دست  به  اینها  شما  و  ما  براى  را  ى  پیروز
قلبمان  در  را  معنا  این  باید  ما  و  هستند.  ما  ولی نعمت 
ى  رفتار ولی نعمت هاى خودمان  این  با  که  کنیم  احساس 

بکنیم که خدا از آن رفتار راضی باشد.)))
زاغه نشینان  و  مستمندان  و  مستضعفان  به  امروز 
خداى  پیش  کنید.  خدمت  هستند  ما  ولی نعمت  که 
که به اندازه خدمت به  کمتر خدمتی است  تبارک و تعالی 

زاغه نشینان فایده داشته باشد.)))
محالت  که  است  آن  بر  طرح  کید  تأ نتیجه،  در 
مستضعف در اولویت اجرای طرح هستند. البته شاید طرح 
گاه برخوردار و صاحب  از برخی محالت متوسط یا حتی 
در  فعالیت  آن  اصلی  هدف  اما  شود؛  شروع  باال  قابلیت 
محالت و روستاهای محروم است. این انتخاب سه دلیل 

دارد:
1. طرح بیش از هر چیز به ارائه الگوهای عینی از امامت 
این  اگر در محالت مرفه  نیازمند است؛  و روستا  در محله 
که سنخیتی با  طرح اجرا شود، الگویی برای اکثر محالت، 

این الگوها ندارند، نخواهد بود. 
راه  ابتدای  در  ستاد  در  عملیاتی  مجموعه های   .2
و  محالت  در  کاری  فضای  بیشتر  شناسایی  حال  در  و 

1. صحیفه امام، ج 18، ص: 280
2. همان، ص: 38



66

ت«
اس

سی
رو

ختا
سا

ر؛»
حو

دم
ج

مس
ی

اع
جتم

لا
حّو

حت
طر

ی
ج

روی
دت

سن

تمرین  مساجدی  چنین  در  طرح  شروع  هستند.  روستاها 
سخت تر  میدان های  به  شدن  وارد  برای  مناسب تری 

محسوب می شود.
در محالت متوسط و مستضعف مخاطبان همراه ترند 
و از برخی آسیب های پیچیده مانند رفاه زدگی و نفوذ عمیق 
رقبای اندیشه اسالمی دورترند. ضمن آنکه تجربه انقالب 
انقالب  پشتیبان  بیشتر  پابرهنگان  که  است  کرده  ثابت 
ی و تبّری را 

ّ
اسالمی و دستاوردهای آن بوده اند و مفهوم تول

بیشتر درک می کنند.
آن،  از  قبل  و  امروز  تا  انقالب  پیروزی  مدت  تمام  در 
دفاع  نظام  از  کردند،  سپر  سینه  همه  از  بیش  که  کسانی 
مقابل  در  و  خریدند  جان  به  را  نظام  سختی های  کردند، 
دشمنان ایستادند، طبقات محروم و پابرهنه و مستضعفان 

جامعه بوده اند.)))
3. شروع طرح با چنین مساجدی سدهای ناامیدی 
به مرور  و  گذاشت  بهانه ای نخواهند  و  را خواهد شکست 
بیشتر  پردازی  جامعه  نحوة  این  بودن  عملی  در  را  امیدها 

خواهد کرد.
وجود  مناطق،  برخی  محرومیت  بر  عالوه   .4
طرح  اجرای  اهمیت  ضریب  اجتماعی  ناهنجاری های 
که  محله ای  هر  البته  می دهد.  افزایش  را  نقاط  این  در 
ناهنجاری اجتماعی  به  لزومًا مبتال  استضعاف مالی دارد 
آمادگی  پیش گفته،  دالیل  برخی  علت  به  چه بسا  و  نیست 

تحول در آن محالت بیشتر از مناطق برخوردار باشد.

1. مقام معظم رهبری، مورخ: 1380/3/14. 
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جای  به  بودجه  تخصیص  و  ارزیابی  در  نتیجه گرایی   .9

فعالیت محوری

بعضا گفته می شود که بارها شاهد بوده ایم تخصیص 
تبلیغات  سازمان  ادارات  به  چندمیلیاردی  بودجه های 
اسالمی، آثار قابل توجهی نداشته است. از کجا معلوم تمرکز 
سرنوشتی  چنین  به  خاص  نقاطی  در  سازمان  بودجه های 

مبتال نشود؟ 
که فعالیت های هر سازمانی  گفت  در پاسخ می توان 
یزی می شود. در  با هدف رسیدن به یک سری نتایج برنامه ر
گزارش از فعالیت اهمیت   ارائۀ 

ً
ساختارهای اداری معموال

یابی ها خیلی ناظر به بررسی نتایج حاصله نیست.  دارد و ارز
به همین دلیل است که در مدل مدیریتی تصدی گر بسیاری 

از برنامه ها و بودجه ها به مقصود مورد نظر نمی انجامند. 
در  مهم،  این  به  التفات  با   رهبری معظم  مقام 
باشد؛  عملیاتی  باید  بودجه ها  که  فرمودند  اکید  توصیه ای 
نتایج مشخصی  به  باید  یعنی صرف هزینه های هنگفت 
گزارش عملکرد  ختم شود و اعالم برنامه های اجراشده در 

بودجه پذیرفتنی نیست. 
در طرح تحول، بودجه بندی از حالت »عملکردمحور« 
به »نتیجه محور« تغییر وضعیت داده است. به این معنا که 
یابی عملکردها برنامه های اجراشده نیست،  دیگر، محور ارز
یابی موفقیت  ک ارز بلکه محصول نهایی به دست آمده مال
در هزینه کرد بودجه ها است. برای نمونه، در این طرح امام 
یابی  ارز باشد.  ارتباط داشته  روستا  و  با مدرسه محله  باید 
در  حضورش  تعداد  و  عملکرد  آمار  اساس  بر  او  فعالیت 
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که در خالل  مدارس نیست، بلکه بر اساس این آمار است 
حضور در مدارس، مثاًل؛

توانسته به چند سؤال پاسخ دهد؟
چه تعداد دانش آموز را با راه زندگی آشنا کند؟

حل  را  دانش آموز  چند  رفتاری  و  اخالقی  مشکالت 
کند؟

و  تعلیم  بنیادین  اندیشه های  با  را  معلم  تعداد  چه 
تربیت از دیدگاه اسالم آشنا کند؟ 

یابی عملکرد  یر در ارز در همین راستا توجه به نکات ز
مبلغین طرح مهم است:

منتخب  نقاط  برخی  در  مستقر  روحانیان  بر  تمرکز   .1
که در بازة زمانی معینی  که قصد آن است  به این معناست 
در  دارد  معنا  تغییراتی  شاهد  معینی  روستایی  یا  محله  در 

اجتماع، اهالی و فعالیتهای مسجد باشیم.
از  متفاوت تر  باید  مبنا  این  طبق  یابی  ارز سیستم   .2
با تحقیقات میدانی  و به صورت هوشمند همراه  همیشه 
یابی های  ارز آیین نامه های  در  امر  این  و  باشد  مناسب 

منعکس شود.
زمان بر  و  یجی  تدر امری  که تحول،  کرد  توجه  باید   .4
به  فراوان،  تالش  مدت ها  از  بعد  امام  یک  چه بسا  و  است 
که از حیطة اختیار وی نیز خارج است، نتواند تأثیر  دالیلی 
چنین  در  کند.  ایجاد  خود  یت  مأمور محل  در  محسوسی 
یابی عملکرد امام بر اساس بافت جامعه هدف،  شرایطی ارز
تحول  ایجاد  در  امام  تالش  میزان  و  آنجا  در  تبلیغ  سختی 
به رغم  که  شود  داده  تشخیص  اگر  گرفت.  خواهد  انجام 
غ، محله یا روستا قابلیت رشد ندارد، محله 

ّ
تالش های مبل
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از شمول اجرای طرح خارج خواهد شد و امام تحت شرایط 
امکان  و  شود  دانسته  وی  قدر  که  محلی  به  تمهیداتی  و 

فعالیت فراهم تر باشد، منتقل خواهد گردید.

10. توزیع هدفمند منابع سازمان تبلیغات اسالمی

شود،  آبیاری  باید  که  کنید  فرض  را  خشکی  باغچه 
کافی باشد، می شود  کل باغچه  اگر منابع آبی برای آبیاری 
اگر  اما  کرد؛  آبیاری  را  باغچه  تمام  مناسب  جدول کشی  با 
تنها یک مجرای آب محدود، مثاًل یک شلنگ آب، داشته 

باشید، به چند گونه می توانید رفتار کنید:
باغچه  کل  سر  بر  مه پاشی  صورت  به  را  آب  الف( 
قطره  چند  فقط  گیاه  هر  به  نتیجه،  در  که  بریزید  خشک 
کافی آب  آب می رسد؛ بنابراین عماًل هیچ نهالی به اندازه 
یافت نمی کند و پس از مدتی باغچه خشک خواهد شد. در

و  ید  بگذار باغچه  از  گوشه ای  در  را  آب  شلنگ  ب( 
یافت  که آب جاری است بخشی از باغچه آب در تا زمانی 
کند و بخش های دیگر معطل بمانند. در نتیجه، عدالت 
گیاهان  یع منابع آبی رعایت نمی شود و ممکن است  در توز
گیاهان مفید  هرزه ابتدای باغچه همیشه شاداب باشند و 

انتهای باغچه بی آب و خشک بمانند. 
را  باغچه  مستعدتر  شرایط  با  خاص  نهال های  ج( 
ید برای  که در اختیار دار کنید و آب محدودی را  انتخاب 
تنها  صورت  این  در  کنید.  استفاده  نهال ها  آن  بالندگی 
را  بالندگی  و  رشد  برای  شایستگی  بیشترین  که  گیاهانی 
منافع  مدتی  از  پس  نتیجه،  در  می شوند؛  آبیاری  دارند، 

محسوس و قابل مشاهده ای به باغدار می رسد.
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همین طور  وضعیت  مسجدمحور  تحول  طرح  در 
است. باید اذعان کرد که سازمان تبلیغات اسالمی سالیان 
مساجد  از  یادی  ز تعداد  به  را  محدودی  مبالغ  متمادی 
اختصاص داده است؛ ولی به نظر می رسد می توان بیش از 
میزان فعلی از ظرفیت های مبلغان، مسجد و ظرفیت های 

مردمی بهره برد.
استعداد  بیشترین  که  محالتی  طرح،  این  اجرای  با 
در  امر  این  تحقق  و  دارند  را  اجتماعی  تحول  ایجاد  برای 
آنها محتمل تر از سایر مساجد و محالت است، امکانات 
در  و  می کنند  یافت  در را  خودشان  استعداد  با  متناسب 
که مسجد، مردم و  نتیجه، بعد از مدتی شاهد خواهیم بود 
امام مسجد به حق خود نزدیک تر شده  و حق خود را بیشتر 

یافت کرده اند.  در
بهترین  از  استفاده  با  دارد  قصد  تحول  طرح  واقع  در 
نیروها و روحانیان سازمان تبلیغات اسالمی، توان تبلیغی، 
فرهنگی  تحول  برای  را  خود  ارتباطی  و  مالی  اداری، 
معین  نقاطی  در  پایدار  و  تأثیرگذار  و  عمیق  همه جانبه، 
نیز نمی توانیم مدعی شد  نقاط  کند. در مورد سایر  متمرکز 
که مسئولیت آبادانی و تحول کل محالت در کشور بر عهده 
سازمان تبلیغات اسالمی است؛ ولی می توان الگوسازی را 

وظیفه سازمان شمرد.

11. بهره گیری حداکثری از مشارکت مردمی )به میدان آوردن 

مردم در مقام افاده و استفاده( 

تحول  ایجاد  در  انفسی  تحول  ضرورت  اساس  بر 
سیاست  یک  مردمی  مشارکت  مسجدمحور،  اجتماعی 
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یرا اگر مردم در متن طرح حضور  کالن محسوب می شود؛ ز
مناسبی نداشته باشند، تحول انفسی ای که یکی از اهداف 
مؤمنان  امیر  شد.  نخواهد  محقق  است،  طرح  راهبردی 
علی نیز در بیانی ُدربار مشارکت دادن توده مردم در امر 

حکومتداری را توصیه اکید می فرمایند:

ْعَداِء 
�أَ

ْ
ِلل ه 

ّ
ُعَد

ْ
ال َو  �نَ  ُمْسِلِم�ی

ْ
ال َماُع  َو حبِ �نِ  �ی الِ�ّ ِعَماُد  َما 

�نَّ اإِ
ک َمَعُهْم؛)))

ُ
ل ُهْم َو َم�ی

َ
ُوک ل ک�نْ ِصعنْ �ی

ْ
ل ه �نَ َمّ

�أُ
ْ
ه ِم�نَ ال َعاَمّ

ْ
ال

همانا ستون دین و جمعیت مسلمانان و مهیاشدگان براى 
جنگ با دشمن توده مردمند؛ پس باید توجه و میل تو به آنان 

باشد.
امام خمینی جمالت فراوانی درباره مشارکت های 

مردمی دارند که می توان آنها را در چهار محور خالصه کرد:
- مشارکت مردم باعث حل مشکالت است.

- پشتیبانی مردم از نظام به معنای همکاری آنان در 
امور است.

- نظام بدون مشارکت مردم شکست خواهد خورد.
تهدیدهای  با  مقابله  راه  اقتصاد  در  مردم  - مشارکت 

اقتصادی دشمن است.
مقام معظم رهبری هم بیانات فراوانی در خصوص 
بیان  مختلف  عرصه های  در  مردم  مشارکت  ضرورت 
کرده اند که مجموعه  آنها را می توان در ُنه محور خالصه کرد:

- اسالم معتقد به اقتصاد مردمی است.
- اسالم تولید ثروت و رسیدن به بی نیازی را از آحاد 

مردم می خواهد.

1. نهج البالغه، للصبحی صالح، ص 429
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طرف  به  و  بگیریم  فاصله  دولتی  اقتصاد  از  باید   -
یم. اقتصاد مردمی برو

- اقتصاد مقاومتی مردم بنیاد است.
- حضور مردم معیار حل مشکالت و باعث عنایت 

الهی است.
بازشدن  و  دشمن  شکست  عامل  مردم  به  تکیه   -

درهای بسته است.
- توانمند شدن مردم الزمه حضور مؤثر آنان در اقتصاد 

است.
- حضور مردم نیازمند مدل مشارکت مردمی است.

در  مردم  حضور  برای  قوانین  تنظیم  دولت  وظیفه   -
اقتصاد است.



 گفتار سوم:

چشم انداز وضع مطلوب و شاخصه های عملیاتی

َشمای کلی مسجد تراز از منظر طرح تحول اجتماعی 

با استناد به دیدگاه های امام خمینی و مقام معظم 
رهبری و سایر مبانی اتخاذشده در طرح تحول اجتماعی، 
می توان افق پیش روی مسجد تراز در برقراری نسبتش با هر 
یک از ابعاد زیر را در یک نگاه کالن به شکل زیر ترسیم کرد:)))

1( مبانی و اصول اسالم
- تبیین کننده اسالم ناب محمدی؛

زمینه ساز  و  اسالمی  انقالب  گفتمان  بسط دهنده   -
تمدن نو و بزرگ اسالمی؛

و  توحید  مسیر  در  استقامت  و  تمدنی  مبارزه  مرکز   -
مقابله با مظاهر شرک؛)))

امام  اندیشه  و  مکتب  انقالبی،  اسالم  مرّوج   -
.خمینی

گاهــی از تفاصیــل آن بــه جــزوة پشــتیبان ایــن ســند بــه نــام »قواعــد برنامــه ریــزی و  1.  جهــت آ
الگــوی تحــول اجتماعــی بــا محوریــت نهاد دیــن« مراجعه شــود. 

گفتــه  2.  امــام خامنــه ای: مســجد عبــارت اســت از هســته ی مقاومــت. مقاومــت وقتــی 
 ذهــن میــرود بــه مقاومــت نظامــی و امنّیتــی و امثــال اینهــا. خــب بلــه، آن هــم 

ً
میشــود، فــورا

ک ریز   مقاومــت اســت، اّمــا باالتــر از آن، مقاومــت فرهنگی اســت. حصار فرهنگــی، خا
ً

قطعــا
گــر سســت باشــد، همه چیــز از دســت خواهــد رفــت )بیانــات مقــام  کشــور ا فرهنگــی در 

معظــم رهبــری در تاریــخ 95/5/31(
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2( معرفت و بصیرت افزایی
- والیتمدار، پیرو خط رهبری و عدم گرایش و وابستگی 

به جریانات و احزاب؛
- پایگاه تولید اندیشه))) و مرکز نشر معارف قرآن و تفسیر 

و اخالق و حکمت؛)))
و  سیاسی  بینش  ارتقای  بصیرت افزایی،  سنگر   -

مطالبه گری از مسئوالن؛
در  مرزبندی مشخص  دارای  و  اثرگذار  پویا،  فعال،   -

جریانات و مسائل روز.

3( اخالق و معنویت
تعالی  و  نفس  تزکیه  خودسازی،  عبادت،  سنگر   -

کماالت انسانی؛
- معراج تقرب مؤمنان در نمازهای جماعت روزانه؛

- محفل انس، وعظ، مناجات، توسل، تضرع و دعا؛
کننده سنت حسنه اعتکاف. - برپا

4( آموزشی، تربیتی و توانمندسازی
و  اسالمی  زندگی  سبک  و  اصیل  فرهنگ  مرّوج   -

ایرانی؛
شبکه  کادرسازی  و  اسالمی  تربیت  و  تعلیم  مهد   -

عظیم جبهه فرهنگی انقالب؛)))
-محلی برای نشست ها و مباحث اعتقادی و علمی 

درباره موضوعات روز و پاسخ به شبهات؛

 بایــد بــرای 
ً

کــرد؛ یعنــی واقعــا 1.  بایســتی بــرای جوانهــا جایــگاه خــاص در مســجد ایجــاد 
کــرد. )بیانــات مقــام معظــم رهبــری در تاریــخ 95/5/31( جــذب جــوان برنامه ریــزی 
ــون  کان ــی و  ــی و سیاس ــارف اجتماع ــِر مع ــث و منب ــیر و حدی ــدَرِس تفس ــد َم ــاجد بای 2.  مس

موعظــه و پــرورش اخــالق باشــد)بیانات معظــم لــه در تاریــخ 1389/7/18(
گــر بخواهیــم در مقابــل  3.  مقــام معظــم رهبــری: در مقابــل مــا، یــک جبهــه هســتند. مــا ا
کنیــم، هــم مــا بایــد تنــوع داشــته باشــیم، هــم بایــد ابتــکار داشــته باشــیم، هــم  کار  ایــن جبهــه 
کارمــان هدایــت شــده باشــد و  بایــد انگیــزه داشــته باشــیم، هــم بایــد برنامــه داشــته باشــیم. 

ایــن نمی شــود مگــر بــا تشــکیل جبهــه. )بیانــات معظــم لــه در تاریــخ 1392/2/2(
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رشد  افزایش  خانواده،  نهاد  تحکیم  عظیم  پایگاه   -
ازدواج و آموزش مهارت های زندگی؛ 

ارائه خدمات مشاوره ای )تحصیلی، تربیتی،  - مرکز 
خانوادگی، آسیب های اجتماعی و...(.

5( فرهنگی
- مرکز انس، تالوت، تفسیر و نشر تعالیم قرآن کریم؛

- پایگاه عظیم تبیین سیره، سنت، فرهنگ و معارف 
اهل بیت؛

یت و مقدمه چینی  گسترش فرهنگ انتظار و مهدو  -
برای شکل گیری جامعه مهدوی؛ 

- سنگر مبارزه جنگ نرم و تولید و نشر محتوای دینی 
در بستر فضای حقیقی و مجازی؛

پاسداشت  و  فداکاری  و  ایثار  جوشان  سرچشمه   -
فرهنگ ایثار و شهادت؛

یژه جوانان و  - عرصه حضور و فعالیت آحاد مردم، به و
بانوان مؤمن، متعهد، متخصص و انقالبی؛

فرهنگی  و هم افزایی جبهه  امید، خودباوری  د 
ّ
مول  -

انقالب اسالمی؛
- هم افزا با تمام تشکل های فرهنگی و فعاالن فرهنگی؛
کننده مجالس و مراسم در مناسبت های ملی  - برپا

و مذهبی. 

6 ( اجتماعی
مطمئن  مأمن  و  محله  محرک  موتور  و  تپنده  قلب   -

محرومان و مستضعفان؛)))

1.  مســجد بایــد در هــر منطقــه و محــل؛ مأمــن و مایــه ی خیــر و برکــت باشــد و بــه طریــق اولــی، 
وســیله ی زحمــت و آزار مجــاوران نگــردد. )بیانــات معظم لــه در تاریــخ 1389/7/18(



76

ت«
اس

سی
رو

ختا
سا

ر؛»
حو

دم
ج

مس
ی

اع
جتم

لا
حّو

حت
طر

ی
ج

روی
دت

سن

د و بسترساز نشاط اجتماعی؛)))
ّ
- مول

و  فردی  سازش  و  صلح  و  حقوق  احقاق  کانون   -
اجتماعی؛

- مرکز اتحاد، همدلی، وفاق و همکاری آحاد جامعه؛
اجتماعی،  روابط  بهبود  و  اصالح  تنظیم،  محفل   -

مسئولیت پذیری و مشارکت عمومی؛)))
کاهش  و  ساماندهی  مدیریت،  رصد،  مرکز   -

آسیب های اجتماعی؛ 
فرهنگی،  متنوع  و  مختلف  خدمات  ارائه دهنده   -

اجتماعی و فرهنگی.)))

7( اقتصادی

- توانمند در تأمین نیازهای مالی، خودگردان و بدون 
وابستگی به نهاد یا دستگاه دولتی؛

و  خیریه ای  و  نیکوکاری  تعاون،  فرهنگ  پیشتاز   -
حامی محرومان و مستضعفان؛

- تبیین کننده و مرّوج اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و 
حمایت از کاالی ایرانی؛

- داشتن شفافیت مالی و اعتمادساز در گردش مالی.

جذب و پذیرش امام 
با توجه به اهمیت باالی جایگاه امامت در محالت و 
روستاها و به منظور افزایش دقت در تشخیص و محاسبه 

ک و خردمندانه  1.  در مســجد اســالمی، شــور و بهجــت عبــادت خالــص بــا نشــاط زندگی پــا
و ســالم، در هــم می آمیــزد و فــرد و جامعــه را بــه طــراز اســالمی آن نزدیــک می کنــد. )بیانــات 

معظــم لــه در تاریــخ 1379/7/18(
2.  مســجد برای انجام فّعالّیتهای اجتماعی و پایگاه فّعالّیتهای اجتماعی اســت. )بیانات 

معظــم له در تاریــخ 1395/5/31(
3.  مسجد، مظهر آمیختگی دنیا و آخرت و پیوستگی فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه ی 

مکتب اســالم اســت. )بیانات معظم له در تاریخ 1379/7/18(
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شاخص های مد نظر این جایگاه، مراحل جذب و پذیرش 
در چهار عرصه انجام می پذیرد:

1. شایستگی های فردی و اجتماعی؛
2. شایستگی های علمی؛

3. توانمندی ها و مهارت ها؛
4. توانمندی های خانواده.

یابی هر یک از عرصه های فوق در سه سطح صورت  ارز
می پذیرد:

الف( الزم: داشتن تمام آنها برای امام ضرورت دارد و با 
نبودن یکی صالحیت فرد تأیید نمی شود.

ندارد  ضرورت  امام  برای  آنها  تمام  داشتن  کافی:  ب( 
کافی  تأیید  برای  موارد  این  از  قبول  قابل  برایندی  و داشتن 

است.
فرد  برای  را  فوق العاده   امتیازی  آنها  داشتن  کامل:  ج( 

رقم می زند.

مالک های احراز شاخصه ها

برای احراز سطوح سه گانه در هر یک از عرصه های باال، 
یر از طریق آزمون و مصاحبه بررسی می شود: موارد ز

1. عرصه فردی و اجتماعی
شاخصه های الزم:

روابط اجتماعی مناسب؛. 1
انگیزه الزم و خالص و تعهد کاری؛. 2
روحیه جهادی و پشتکار؛. 3
جهت گیری شفاف انقالبی؛. 4
ثبات شخصیتی، سالمت اخالقی و روانی؛. 5
رعایت زی طلبگی؛. 6
روحیه و شور و نشاط کافی در تبلیغ.. 7
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شاخصه های کافی:

حلم و صبوری؛. 1
ایثار و از خودگذشتگی؛. 2
اهل مطالعه بودن؛. 3
داشتن اعتماد به نفس مناسب.. 4

شاخصه های مکمل:

داشتن روحیه رهبری و مدیریت؛. 1
برخورداری از روحیه جمعی و تشکیالتی.. 2

2. عرصه توانمندی ها و مهارت ها
شاخصه های الزم:

نیاز . 1 بینش دینی مورد  و  از اطالعات  برخورداری 
منطقه هدف؛

داشتن دست کم دو تجربه تبلیغی؛. 2
توان سخنرانی و منبر؛. 3
توان بهره گیری از ابزارهای ارتباطی جدید.. 4

شاخصه های کافی:

خالقیت در شیوه های تبلیغ؛. 1
توان تحلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی؛. 2
توان تدبیر و اصالح مشکالت؛. 3
درک مناسب از مسائل محل تبلیغ؛. 4
کمک . 5 لوازم  به کارگیری  و  یس  تدر در  توانمندی 

آموزشی.
شاخصه های مکمل:

و . 1 عمرانی  اشتغال،  امور  در  تدبیر  از  برخورداری 
اقتصادی؛

برخورداری از مهارت فنی و مهندسی؛. 2
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)مشاوره، . 3 تبلیغی  مهارت های  از  برخورداری 
فعالیت کودک و نوجوان، بیان تفسیر و...(.

3. عرصه علمی
شاخصه های الزم:

تسلط بر احکام مبتالبه؛ . 1
تسلط بر روان خوانی قرآن کریم و ادعیه.. 2

شاخصه های کافی:

آشنایی با مسائل روز؛. 1
یخ اسالم؛. 2 آشنایی اجمالی با تار
آشنایی اجمالی با تفسیر.. 3

شاخصه  مکمل:

-  داشتن سیر مطالعاتی منضبط علمی.

4. عرصه خانواده
شاخصه الزم:

- همراهی خانواده.
شاخصه های کافی:

مشارکت در برنامه های تبلیغی؛. 1
داشتن تحصیالت دیپلم به باال.. 2

شاخصه های مکمل:

توانمندی در عرصه های تبلیغی؛. 1
داشتن تحصیالت حوزوی.. 2

اعضای کمیته ارزیابی

برای استفاده از ظرفیت های استانی و نهاد های متولی 
یر  ز افراد حقوقی  از  کمیته ای متشکل  تبلیغ  امر  در  و فعال 

جهت انجام مصاحبه استانی تشکیل می شود:
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معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی استان • 
)رئیس کمیته(؛

تبلیغات •  کل  اداره  استقرار  و  اعزام  کارشناس 
اسالمی استان )دبیر کمیته(؛

کارشناس همیار تبلیغ اداره کل تبلیغات اسالمی • 
استان )عضو(؛

مسئول اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسالمی • 
استان )عضو(؛

استان •  فقیه  ولی  نماینده  و  جمعه  امام  نماینده 
)عضو(؛

معاون تبلیغی مرکز مدیریت حوزه علمیه برادران • 
استان )عضو(؛

علمیه •  حوزه  مدیریت  مرکز  فرهنگی  معاون 
خواهران استان )عضو(؛

خیریه •  امور  و  اوقاف  کل  اداره  فرهنگی  معاون 
استان )عضو(؛

معاونت فرهنگی قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه • 
استان )عضو(؛

گروه های •  فراگیر  و استانی تشکل  دبیر منطقه ای 
تبلیغی کشور )عضو(؛

در •  علمیه  حوزه  اسالمی  تبلیغات  دفتر  نماینده 
استان های قم، تهران، اصفهان و مشهد )عضو(.

شاخصه های میدانی ارزیابی میزان احیای مسجد

مطلوب،  وضع  از  ترسیم شده  چشم انداز  اساس  بر 
می توان شاخصه های زیر را سنجه های تحقق وضع مطلوب 

دانست:
رشد تعداد نمازگزاران؛. 1
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کّمی و کیفی فعالیت ها و خدمات مسجد . 2 رشد 
به محله؛

یع متناسب فراوانی جنسیت نمازگزاران؛. 3 توز
به . 4 گرایش  و  نمازگزاران  سنی  میانگین  کاهش 

جوان گرایی در فعالیت های مسجد؛ 
برنامه ای . 5 فعالیت های  روزانه  ساعت  میزان 

مسجد؛
برنامه ای . 6 فعالیت  روزانه  ساعت  میزان 

وابسته،  مجموعه های  و  مسجد  کارگروه های 
خیریه،  فرهنگی،  بسیج،کانون  پایگاه  مانند 
دفتر  پاسخ گویی،  دفتر  فروشگاه،  کتابخانه، 

مشاوره و سالن ورزشی؛
افزایش رضایتمندی مردم از شخصیت روحانی؛. 7
و . 8 برنامه ها  از  مردم  رضایتمندی  افزایش 

فعالیت های انجام گرفته.

شاخصه های میدانی ارزیابی میزان احیای محله و روستا

میزان رشد شاخصهای خانواده؛. 1
د؛. 2

ّ
میزان رشد شاخصهای اشتغال مول

میزان رشد شاخصهای همبستگی مردم و عالقه . 3
به نظام اسالمی؛

و . 4 برنامه ها  از  مردم  آحاد  شناخت  میزان 
فعالیت های مسجد و امام؛

میزان کاهش شاخص های آسیبهای اجتماعی؛. 5
و . 6 محله  ظاهری  وضعیت  ساماندهی  میزان 

روستا؛
و . 7 امام در فعالیت های خدماتی  میزان مشارکت 

اجتماعی محله و روستا؛
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ایجاد تیم تشکیالتی و شبکه سازی از سوی امام. . 8

شاخصه های میدانی ارزیابی میزان رشد و ارتقای امام

برنامه های . 1 خالل  در  امام  مهارتی  و  علمی  رشد 
آموزش و توانمندسازی؛

رشد علمی و مهارتی خانواده امام در برنامه های . 2
آموزش و توانمندسازی؛

میزان مشارکت امام در مباحث و مسائل امامان . 3
در گروه حقیقی و مجازی؛

در . 4 امام  فعالیت های  اخبار  انعکاس  میزان 
رسانه های محلی؛

میزان پاسخ گویی امام به مردم؛. 5
و . 6 امام  برنامه های  از  اهالی  مالی  حمایت  میزان 

معیشت وی. 

شرایط مسکن امام محله و روستا

الزم است امام در اجاره یا خرید خانه در محله به موارد 
یر توجه کند. رعایت این موارد در جلب اعتماد و همراهی  ز

اهالی محله مؤثر است:
 خانه در مرکز محله یا روستا باشد؛• 
خانه های •  بقیه  با  فرقی  ظاهری  لحاظ  از  خانه 

محله و روستا نداشته باشد؛
از •  اینها  مانند  و  وسعت  امکانات،  لحاظ  از 

متوسط خانه های محله باالتر نباشد؛
مراجعات مردمی •  برای  اتاقی  امکان،  در صورت 

داشته باشد.



 گفتار چهارم:

راهکارهای ایجاد و تثبیت جایگاه امامت

راهکار افزایش مقبولیت عمومی روحانی نزد مردم

خود  روحانی  از  که  هستیم  محالتی  شاهد  گاهی 
فرقی  برایشان  وی  رفتن  و  ماندن  و  نمی کنند  حمایت 
غ را 

ّ
گاهی مردم یک مبل ندارد. سؤال اصلی این است چرا 

نمی خواهند؟
غ به درد مردم نخورده 

ّ
که یا مبل در پاسخ می توان گفت 

است یا اگر به درد مردم می خورد، مردم هنوز به ارزش های 
وجود او پی نبرده اند و قدردان زحماتش نیستند. 

معنای اینکه روحانی به درد مردم نمی خورد آن است 
او  به  مردم  تا  نمی کند  باز  آنان  زندگی  از  خاصی  گره  که 

احساس نیاز کنند و او را بخواهند.
معنای اینکه روحانی مفید است، ولی مردم به فواید 
که مردم  که فرایندی طی نشده  او نرسیده اند نیز این است 
اگر فرایندی  و  ببرند  به ارزش های وجودی این روحانی پی 
برای توجیه حضور روحانی طی شود، این استقبال به وجود 

خواهد آمد.
این  به  دقیقًا  مسجدمحور  اجتماعی  تحول  طرح  در 
شرح  و  مسجد  فعالیت های  چرخه  و  شده  التفات  نکته 
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وظایف امام محله به گونه ای تنظیم شده که امام مسجد، به 
معنای واقعی امام محله محسوب شود و تنها امام جماعت 

اوقات خاصی از نماز نباشد. 
مفید  خانواده شان  و  خود  برای  را  خدماتی  اگر  مردم 
ببینند، حاضرند از آن حمایت کنند و هزینه های مربوط به 
کالس زبان، مدارس  آن را بپردازند؛ مثاًل فرزندان خود را به 
غیرانتفاعی، باشگاه های ورزشی و مشاوره های تحصیلی 
نظیر  مشاوره ای  گون  گونا خدمات  هزینه  و  می سپارند 
مشاوره شغلی، تحصیلی، علمی، روان شناسی و حقوقی را 

برای خود و خانواده شان می پردازند. 
باعث  که  کنیم  ایجاد  سازوکاری  بتوانیم  اگر  حال 
افزایش بهره وری از روحانی و مسجدش بشود، اقبال مردم به 
چنین مسجد و امام محله ای روزبه روز افزایش پیدا خواهد 
و  محله  به  مسجد  خدمات  بسته  در  که  همان طور  کرد. 
کارگروه های ده گانه مسجد چنین نقشی  روستا اشاره شد، 
گره های مختلف  کارگروه ها  که  را بر عهده دارند. در صورتی 
مرتفع  خوبی  به  را  آنان  نیازهای  و  کنند  باز  را  مردم  زندگی 
تأمین  را  تأثیرگذاری  عنصر  چنین  معیشت  مردم  سازند، 
کرد. در نتیجه »چرخه خیر« شکل می گیرد، یعنی  خواهند 
یافت می کنند و هم روحانی به  هم مردم خدمات خوب در

روشی عزتمندانه امرار معاش خواهد کرد.

راهکارهای تثبیت جایگاه معنوی و شأن اجتماعی امام محله 

و روستا

جایگاه  و  اجتماعی  شأن  تثبیت  و  ایجاد  جهت 
نتیجه  در  و  مردم  بین  در  روستا  و  محله  امام  برای  معنوی 
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جلب بیشتر اعتماد عمومی، همکاری و همراهی اشخاص 
یژه ای برخوردار است:  یر از اهمیت و ز

امام جمعه شهرستان؛. 1
نماینده ولی فقیه در استان؛ . 2
نماینده ولی فقیه در نهادها؛. 3
مدیر حوزه علمیه شهرستان؛. 4
سایر روحانیان شهرستان. . 5

همچنین اعطای برخی امکانات خاص به امام وی را 
یت هایش یاری می کند. هماهنگی و امکان  در انجام مأمور
استفاده برخی از این امکانات بر عهده مرکز »یارا« )در حیطه 
تشریح شده در پیوست سوم( و برخی دیگر بر عهده ادارات 

شهرستان ها است که عبارتند از:
تبلیغات . 1 سازمان  اختیار  در  موجود  امکانات 

اسالمی؛
امکانات موجود شهرستان که در اختیار ادارات و . 2

نهادها قرار دارد؛
و . 3 برنامه ها  در  امام  با  هم رأیی  و  معنوی  حمایت 

امورات محله و روستا؛
تعامل سازمان تبلیغات اسالمی با دیگر متولیان . 4

مسجد جهت تسهیل گری فعالیت های امام؛
معرفی به ادارات و نهادها جهت رفع آسیب های . 5

و  سازمان ها  همکاری  محالت؛  در  اجتماعی 
اجتناب ناپذیر  محله  امام  با  مرتبط  نهاد های 
همکاری  این  برقراری  جهت  بنابراین  است. 
ادارات  و  اسالمی  تبلیغات  کل  ادارات 
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تعامل  جهت  پیگیری  به  موظف  شهرستان ها 
امام محله و روستا با نهادهای ذیربط هستند.



 گفتار پنجم: 

سؤاالت، شبهات و ابهامات در مورد اجرای طرح

وستا ود امام به محله و ر مالحظات ور

مسائل  به  مبلغان  از  برخی  نامناسب  ورود   )1 سؤال 

کرده  ایجاد  آنان  برای  را  محله مشکالت عدیده ای 

نصب العین  باید  را  مالحظاتی  چه  امام  است. 

را  مشکالت  کمترین  تا  دهد  قرار  خود  فعالیت های 

باشد؟ داشته 

به  امام  رود  و باره  در اساسی  و  مهم  مالحظه  چند 

که  دارد  وجود  آنها  در  فعالیت  شروع  و  روستا  یا  محله 

استانی  و مسئوالن  غ 
ّ
مبل اهتمام  به طور جدی مورد  باید 

سازمان تبلیغات اسالمی باشد. این امور عبارت اند از:

روستا  و  محله  اهالی  نباید  شناسایی  مرحله  در   .1

که امام و سازمان تبلیغات اسالمی آمده اند  کنند  تصور 

است  ممکن  صورت  این  در  چون  کنند؛  یع  توز پول  که 

مسئوالن،  تمایالت  با  متناسب  ظاهرسازی  با  عده ای 

کنند. ایشان را از مشاهده چهره واقعی محروم 
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هرگونه  از  پیش  است  الزم  که  اطالعاتی  کسب   .2

که عبارتند از: کسب شود  یتی  رود مدیر و

مسائل اصلی محله و روستا؛• 

طبیعی، •  یکی،  فیز انسانی،  منابع  و  ظرفیت ها 

اجتماعی و مالی؛

افراد مؤثر؛• 

یانات اجتماعی و سیاسی و خانوادگی؛ •  جر

یکردهای •  رو و  اعضا  و  روستا  و  محله  شورای 

آنها؛

نیروهای انقالبی محله و روستا؛• 

یش سفیدان محله و روستا؛•  ر

تنش ها و اختالفات؛ • 

اجتماعی.•  ـ  فرهنگی  آسیب های 

کمک  با  طبیعی  منابع  و  اجتماعی  نقشه  باید   .3

اهالی تهیه شود.

با  و  هستیم  کل  عقل  که  کنیم  وانمود  نباید   .4

هرچند  است  الزم  بلکه  شده ایم،  محله  وارد  پیش فرض 

باز  باشیم،  داشته  روستا  و  محله  باره  در کافی  اطالعات 

پیش فرض هایمان  و  یم  بشنو مردم  بان  ز از  را  مسائل  هم 

دیگر،  تعبیر  به  نشود.  زود هنگام  موضع گیری  باعث 

کار  این  دیگر  فایده  ینده.  گو تا  باشیم  شنونده  بیشتر 

یان  جر روند  و  مسائل  با  مردم  عمومی  افکار  کردن  همراه 

امور است.
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باره  کانال های اطالعاتی متنوعی در 5. سعی شود 

یانات  جر و  مسائل  کل  تا  شود  پیش بینی  روستا  و  محله 

بررسی  و  گروه خاص دیده  یا یک  نفر  تنها یک  از دیدگاه 

نشود.

6. قبل از به حرکت واداشتن مردم برای حل مسائل 

مشارکت  یرا  ز پذیرد؛  انجام  حرکتی  نباید  مشکالت،  و 

مهم  اصول  از  مسائل  حل  فرایند  در  مردم  پیشگامی  و 

تسهیل گری )مدل با مردم( است.

7. باید با مردم صادق بود.

مواقعی  در  به  خصوص  داد،  قولی  مردم  به  نباید   .8

این  غیر  در  ندارد؛  وجود  آن  انجام  از  کافی  اطمینان  که 

صورت باعث بی اعتمادی مردم می شود.

برنامه  روستا  و  محله  مسائل  به  رود  و برای  باید   .9

یان سازی  از پیش تنظیم شده ای وجود داشته باشد تا جر

یو پیش برود. حل مسائل طبق آن سنار

10. نگاه ها به فرایند مسائل نباید نگاه اداری باشد؛ 

اداری  ساعت  به  منحصر  را  فعالیت  نباید  بنابراین 

و  جهادی  روحیه  با  شرایط،  اقتضای  به  باید  بلکه  کرد، 

کوشید. مالحظه همه جوانب در حل مسائل 

به  روستا  و  محله  مشکالت  و  مسائل  نیازها،   .11

تعیین  مختلف  گروه های  تفکیک  به  اوضاع  حسب 

نوجوانان،  کودکان،  زنان،  مردان،  نمونه  برای  شود؛ 
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و  کسبه  کارمندان،  کارگران،  ازکارافتادگان،  جوانان، 

اجتماعی. آسیب های  به  مبتالیان 

معیارهای  اساس  بر  محله  خانواده های   .12

اقتصادی و اجتماعی دسته بندی و رده بندی شود.

موضوعاتی  در  مردم  کمک  با  محله  مشکالت   .13

فرهنگی،  اجتماعی،  آسیب های  بیکاری،  مانند 

و نقدینگی، دسته بندی موضوعی شود. سالمت 

یت بندی شود. کمک مردم اولو 14. مشکالت با 

رود  15. امام باید آموزش های الزم برای روش های و

انگیزه  ایجاد  و  اعتما دسازی  و  روستا  و  محله  مسائل  به 

کرده باشد. یافت  را در

رفع  پیگیری  و  مسئوالن  با  تعامل  شیوه  باید   .16

نیازهای محله به مردم آموزش داده شود.

نهادهای  و  خصوصی  موسسات  افراد،  برخی   .17

در  مختلفی  فعالیت های  و  بررسی ها  آمایش ها،  رسمی 

بانک  از  گاهی  آ که  داشته اند  روستایی  و  شهری  مناطق 

و  محله  موقعیت  شناسایی  در  می تواند  آنها  اطالعات 

روستا اهمیت داشته باشد. این نهادها عبارتند از:

مستقر •  پیشین  مبلغان  یا  آنجا  اهل  روحانیان 

در آنجا؛

امام جمعه شهرستان و مسئوالن حوزه علمیه؛• 

بخشداری؛•  فرمانداری،  استانداری، 

شورای شهر، روستا و محله مربوطه؛• 
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سپاه استان، شهرستان و ناحیه؛• 

امام خمینی؛ •  امداد  کمیته 

روستای •  یا  شهر  در  فعال  یه  خیر مؤسسات 

بوطه؛ مر

روستای •  و  محله  در  فعال  جهادی  گروه های 

بوطه؛ مر

ادارات •  و  استان  پزشکی  علوم  دانشگاه 

کز بهداشت.  مرا و  شهرستانی 

از  خارج  محلی  تشکل های  و  نهادها  با  طرح  تعامل 

مسجد

یا  محله  در  مختلفی  نهادهای  گاهی   )2 سؤال 

این  می توان  نه  فعالند.  طرح  اجرای  محل  روستای 

کرد  ملحق  مسجد  به  و  تعطیل  به یکباره  را  نهادها 

از  برخی  موازی کاری  و  حضور  برابر  در  می توان  نه  و 

آنها با فعالیت های مسجد بی نظر ماند. بهترین راه 

تعامل با نهادها و تشکل های محلی خارج از مسجد 

چیست؟

با  زه  امرو مدرن،  دنیای  ساختارهای  اساس  بر 

تشکل هایی  مواجهیم؛  محلی  مختلف  تشکل های 

سراها،  فرهنگ  حسینیه ها،  مذهبی،  هیئت های  مانند 

قرآنی،  مؤسسات  فرهنگی،  مؤسسات  محله،  خانه های 

از  برخی  مدرسه.  و  اسالمی  انجمن های  و  کانون ها 

اتحاد  مایه  می توانند  محالت  در  موجود  تشکل های 
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گر به  کمک به فعالیت های مسجد باشند، ولی ا مردم و 

آنها توجه نشود باعث اختالف می شوند.

پیش  سمتی  به  محله  و  مسجد  برنامه های  باید 

برقرار  تشکل ها  این  با  هم افزا  و  کامل  پیوندی  که  برود 

منظم  و  تنگاتنگ  ارتباطی  باید  مسجد  امام  مثاًل  کند. 

از  بخشی  و  کند  برقرار  مدرسه  اولیای  و  دانش آموزان  با 

ره ای خود را به این امر اختصاص دهد.  سرکشی های دو

فضای  بر  عالوه  را  محل  هیئت  فعالیت های  می توان 

فعالیت های  کرد.  هماهنگ  نیز  مسجد  در  خانه ها، 

زد.  رقم  مسجد  اختیار  در  فضاهای  در  می توان  را  قرآنی 

کتابخانه ها و فرهنگ سراهای محله  می توان از امکانات 

بهره  آن  علمی  خدمات  و  مسجد  جایگاه  ارتقای  برای 

برد.

نسبت طرح تحول با مساجد موفق

اجرا  قابلیت  دارای  مساجِد  در  طرح  گر  ا  )3 سؤال 

محسوب  موفق  که  مساجدی  مورد  در  می شود، 

می خواهیم  که  فعالیت هایی  از  بسیاری  و  می شوند 

کرده اند، چه برنامه ای وجود دارد؟ را اجرا 

یک  مختلف  ابعاد  در  خودشان  که  موفقی  موارد 

یی  الگو عنوان  به  می توان  را  هستند  فعال  تراز  مسجد 

تبلیغات  موارد، نقش سازمان  این  در  کرد.  یج  ترو عملی 

طریق  از  تراز  مساجد  این گونه  کردن  رسانه ای  اسالمی 
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و  شهری  محلی،  رسانه های  و  ملی  رسانه  با  رایزنی 

استانی است.

کیفیت اجرای طرح در مناطق سنی نشین

مناطق  یا  مشترک  مناطق  با  طرح  تعامل   )4 سؤال 

مختص به برادران اهل سنت چگونه است؟ 

اسالمی  مذاهب  بین  وحدت  رت  ضرو به  توجه  با 

در  سنت  اهل  تبلیغی  دستگاه  حساسیت  به  توجه  با  و 

طرح  اجرای  دینی،  تبلیغات  رود  و به  مناطق  از  برخی 

با  متناسب  باید  مشترک  و  سنی نشین  محله های  تحول 

یژه به اقتضائات هر محله و روستا  آن منطقه و با توجه و

انجام شود. 

تحت  که  سنت  اهل  آسیب دیده  مناطق  مورد  در 

هستند،  اجتماعی  فرهنگی  پایگاه های  پوشش 

در  پایگاه  تأسیس  در  کشور  زارت  و دیدگاه  به  وضعیت 

آن منطقه بستگی دارد. در مورد سایر مناطق سنی نشین 

شیعیان  جمعه  امام  و  استان  فقیه  ولی  نماینده  با  باید 

کمیتی  حا فعالیت  اقتضائات  و  احوال  مورد  در  منطقه 

رایزنی  و  هماهنگی  سنی نشین  محله  و  مسجد  در 

و  استان  امنیتی  دستگاه های  نکات  به  و  داشت  جدی 

به  باید  نتیجه، در هر مورد  کرد. در  یژه  و توجه  شهرستان 

گرفت. اقتضای همان مورد تصمیم 
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مأموریت های  با  تداخل  و  توانمند  وحانیان  ر کمبود 

علمیه حوزه 

که  دارد  وجود  پرتوان  طلبه  چند  مگر   )5 سؤال 

و  متحول  روش  این  به  را  محله هایی  آنان  با  بتوان 

شئون  از  جماعات  ائمه  تربیت  طرفی،  از  کنیم؟  آباد 

گر  کار حوزه های علمیه است. ا روحانیت و در حیطه 

در  کنید،  تربیت  روستا  و  محله  امام  بخواهید  شما 

با  شده اید.  نهادها  سایر  کاری  محدوده  وارد  واقع 

این مسئله چه می کنید؟

اسالم  در  مسجد  شد،  اشاره  پیش تر  که  همان طور 

امر معتقد  این  به  بخواهیم  گر  ا دارد؛ پس  راهبردی  جنبه 

باشیم، باید به لوازم آن نیز ملتزم باشیم و چاره ای جز آنکه 

در حد توان به احیای نهاد مسجد در همه جنبه های آن 

منظور  این  برای  همچنین  ندارد.  وجود  یم،  بگمار همت 

یکردهای  رو تغییر  و  حوزوی  طالب  تربیت  باید  گزیر  نا

کار قرار بگیرد. حوزه علمیه در دستور 

سازمان  رود  و جنس  که  شد  گفته  همچنین 

نه  است،  تسهیل گرانه  مسجد  به  اسالمی  تبلیغات 

نیست  قرار  تسهیل گرانه  مداخله  در  تصدی گرانه. 

آنها  از  را  مسجد  در  دخیل  مجموعه های  اختیارات 

عهده  بر  را  مساجد  مسئولیت  همه  و  کنیم  سلب 

نزاعات  وارد  دلیل  بدون  صورت  این  غیر  در  یم،  بگیر

که فایده ای هم بر آن مترتب نیست. ما  سازمانی شده ایم 
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که با استفاده از خدمات  می خواهیم تسهیل گری باشیم 

به  دارد  قصد  مسجد،  امور  در  دخیل  نهادهای  تمام 

کارکردهای مسجد در محله و روستا برسد. احیای تمام 

مستعد  محله   و  طلبه  که  اندازه  هر  به  ما  بنابراین 

امر  این  کنیم.  را فعال  آنها  باشیم، سعی می کنیم  داشته 

باعث الگو سازی این امر در سطح جامعه می شود.

فاصله زیاد مساجد موجود با مساجد مطلوب 

کشیدن  توانایی  اصاًل  ما  فعلی  مساجد   )6 سؤال 

چنین بار مهمی را ندارند؛ چگونه می خواهید این بار 

کنید؟  را بر آنها تحمیل 

کرد.  خلط  مطلوب  وضع  و  موجود  وضع  بین  نباید 

عنوان  به  مسجد  اسالم  در  که  است  آن  مطلوب  وضع 

کم کاری  با  ما  و  است  شده  لحاظ  همه جانبه  نهادی 

کنون  کرده ایم و ا کلیسا تبدیل  خود آن را به چیزی شبیه 

اصلی اش  جایگاه  به  را  آن  طرح هایی  با  یم  دار وظیفه 

بازگردانیم.

اقتضائات  به  توجه  با  و  به آرامی  طرح  این  اجرای 

یک  با  و  امام  توانمندی های  و  مردم  روستا،  محله، 

شیب منطقی اتفاق می افتد و قرار نیست همه تحوالت 

عین  در  شود.  واقع  محله  در  کوتاه  زمانی  در  و  یکباره  به 

حال سیر تحول باید همواره مثبت و روبه جلو باشد. این 

ایجاد  و  یتش  با مدیر امام  که  دقیقًا همان زحمتی است 

سازمان  و  می شود  متقبل  مفید  آدم های  از  شبکه ای 



96

ت«
اس

سی
رو

ختا
سا

ر؛»
حو

دم
ج

مس
ی

اع
جتم

لا
حّو

حت
طر

ی
ج

روی
دت

سن

آن  خود  تسهیل گرانه  پشتیبانی های  با  اسالمی  تبلیغات 

را حمایت می کند.

مخالفت هیئت امنا با اجرای طرح)))

در  روحانی،  برای  که  فعالیت هایی  گاه   )7 سؤال 

آنچنان  شده  تعریف  روستا،  و  محله  امام  جایگاه 

از  برخی  که چه بسا  الوقوع می نماید  بعید  و  گسترده 

شوند.  فعالیتی  چنین  انجام  مانع  امنا  هیئت  اعضای 

در  تغییری  گونه  هر  با  کاًل  ایشان  از  برخی  آنکه  ضمن 

حامی  طرفی  از  مخالفند.  محله  و  مسجد  اوضاع 

محله  فرهنگی  فعالیت های  و  مسجد  عمده  مالی 

امام  وظیفه  موارد  این  در  هستند.  افراد  همین  نیز 

چیست؟ 

اعضای  با  تعامل  راهکارهای  مسئله  این  حل  برای 

هیئت امنا به شرح ذیل است:

باید  االمکان  حتی  اول  وهله  در  طرح  اجرای   .1

طرح  با  امنایشان  هیئت  که  شود  شروع  مساجدی  از 

کامل دارند.  همراهی و همکاری 

که هیئت امنایشان سد  2. در خصوص مساجدی 

راه فعالیت ها هستند، ابتدا باید با ارائه توضیحات کامل 

کتــاب  1. جهــت آشــنایی بــا راهکارهــای مختلــف موجهــه بــا موانــع اجــرای طــرح امامــت بــه 
»تعامــل بــا امــام محله در طرح تحول اجتماعی مســجد محور)اصول، مراحــل و راهکارها(« 

از منشــورات ســتاد تحــول اجتماعی مســجد محــور مراجعه فرمایید
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همراه با مستندهای عینی از فعالیت های مناسب یک 

کرد. مسجد، ایشان را به انجام این امر متقاعد 

عمومی  افکار  می توان  نشد،  محقق  باال  امر  گر  ا  .3

با  مردم  که  کرد  هدایت  سمتی  به  را  روستا  و  محله 

مسجد  که  بخواهند  امنا  هیئت  اعضای  از  مطالبه گری 

موفق  مساجد  نظیر  خدماتی  نیز  آنها  روستای  یا  محله 

محالت و روستاهای تحت پوشش طرح ارائه بدهد.

آرام و بدون سروصدا  4. هرگونه تغییرات را می توان 

استقرار  با  اول  وهله  در  مثال  زد؛  رقم  خاموش(  )چراغ 

امام توانمند در محله یا روستا به صورت موقت، مردم را 

ر برای  کرد، سپس به مرو عماًل با برکات وجودی او آشنا 

یخت.  ر برنامه  مردم  درخواست  حسب  او  شدن  مستقر 

بهسازی  و  تغییر  برای  می توان  حتی  بعد  گام های  در 

کرد.  یزی  برنامه ر امنا  هیئت 

فوق  راهکارهای  از  یک  هیچ  که  صورتی  در   .5

و  خدمات  فهرست  از  مسجدی  چنین  نبود،  چاره ساز 

حذف  مسجدمحور  اجتماعی  تحول  طرح  فعالیت های 

خواهد شد.

در  دخیل  نهادهای  سایر  با  طرح  نسبت  و  مسائل 

مسجد 

مسجد  در  مختلفی  نهادهای  امروزه   )8 سؤال 

صاحب  چندین  مسجد  اصطالح  به  و  دارند  حضور 

که  می آید  پیش  سؤال  این  حالت  این  در  دارد. 
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برتر  قدرتی  بدون  و  کافی  مالی  هزینه  بدون  چگونه 

تحول  طرح  می شود  مسجد  مختلف  صاحبان  از 

با  کرد؟  اجرا  را  عملیاتی  وسعت  این  با  اجتماعی 

چه  محله  و  مسجد  امور  در  نهادها  این گونه  حضور 

است؟ شایسته  تعاملی 

تبلیغات  سازمان  کالن  سیاست های  از  یکی   
ً
اوال

به  است.  بخشی  نگاِه  از  پرهیز  تحول  طرح  در  اسالمی 

سطح  در  عظمت  این  به  طرحی  اجرای  که  معنا  این 

اسالمی  تبلیغات  سازمان  ژه  پرو آنکه  از  پیش  کشور، 

آن  دوم  ساله  چهل  در  اسالمی  انقالب  ژه  پرو باشد، 

است. در نتیجه، سازمان تبلیغات اسالمی از همکاری 

در  اسالمی  جمهوری  نهادهای  همه  با  مثبت  تعامل  و 

این تحول استقبال می کند. تحقق خارجی 

همه  نمی تواند  اسالمی  تبلیغات  سازمان  ثانیًا 

خود  سلطه  تحت  را  مسجد  امور  در  دخیل  نهادهای 

کند. بگیرد و استیالی قانونی بر آنها را تقاضا 

مکان  هر  سراغ  به  اسالمی  تبلیغات  سازمان  ثالثًا 

در  عده ای  برود  که  هم  دیگری  اجتماعی  جایگاه  و 

مکان  این  در  ما  حضور  با  چه بسا  و  دارند  مداخله  آن 

حساسیت  ایجاد  بدون  باید  نتیجه  در  کنند،  مخالفت 

مسجد  در  دخیل  نهادهای  سایر  کمک  از  کنیم  سعی 

کنیم.  تالش  خود  اصلی  جایگاه  به  آن  بازگرداندن  برای 

جایگاه  ارتقای  در  مطلوب  تأثیر  ایجاد  هدف  واقع،  در 
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سازمان  کمیتی  حا حضور  لزومًا  نه  است،  مسجد 

اسالمی. تبلیغات 

روش  با  و  موردبه مورد  و  آرام آرام  باید  نتیجه،  در 

تک تک  در  را  نو  سبک  به  اجتماعی  تحول  تسهیل گرانه 

تحول  این  دایره  بر  دم به دم  و  زد  رقم  روستاها  و  محالت 

کردن و تحول  گونه عمل  گفتمان این   افزود و مهم تر از آن، 

کشور شایع  اجتماعی در محالت و روستاها را در سطح 

کرد.

این  فعالیت  گونه  هر  که  است  آن  راهبردی  نکته 

سایر  حساسیت  نباید  روستاها  و  محالت  در  طرح 

به  برانگیزد.  را  و محله  امور مسجد  در  ارگان های دخیل 

عبارت دیگر، نباید آنها ما را رقیب خود بدانند و احساس 

باشیم.  داشته  مداخله  آنها  کار  در  می خواهیم  که  کنند 

باید به هر طریق به آنها و مسئوالن باالدستشان بفهمانیم 

خوب  فعالیت های  اجرایی  بازوهای  و  آنها  یگر  یار ما  که 

آنها در مسجد و محله هستیم؛ مثاًل امام محله می تواند 

و  مشارکت کننده  نهادهای  از  بسیاری  میدانی  عامل 

نیروی  می تواند  او  باشد.  اجتماعی  تحوالت  در  دخیل 

بنیاد  امام،  فرمان  اجرایی  ستاد  امداد،  کمیته  میدانی 

خوب  یت  مدیر با  و  باشد  نهادها  دیگر  و  سپاه  برکت، 

گرد  که  مسجد  و  محله  نیروهای  از  شبکه ای  و  خود 

و  محله  آن  در  نیز  را  سازمان ها  همین  اهداف  رده،  آو

روستا محقق سازد.
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هر  اقتضای  به  نهادها  با  اختالف  موارد  در  البته 

باید  را  آن  با  متناسب  عمل  روستا  یا  محله  و  مسجد 

کرد. در این زمینه سامانه سازمان تبلیغات  تدبیر و اقدام 

بر  را  روستا  و  محله  امام  به  ره  مشاو ارائه  کار  که  اسالمی 

عهده دارد، آماده خدمت به امام است.

وحانیان نسبت طرح تحول با آموزش امامت به ر

سؤال 9( سازمان تبلیغات اسالمی برای اجرای طرح 

می دهد،  انجام  نیز  آموزشی  فعالیت های  تحول، 

آموزش  وظیفه  هم  علمیه  حوزه  که  حالی  در 

پیش  تداخل  نتیجه،  در  دارد.  عهده  بر  را  طالب 

سازمان  و  حوزه  از  یک  هر  آنکه  ضمن  آمد.  خواهد 

انجام  ناقص  به صورت  را  کار خود  تبلیغات اسالمی 

مأموریت  بر  تمرکزشان  تمام  چون  داد؛  خواهد 

متولیان  صحیح  استفاده  بدون  نیست.  اصلی شان 

اجرا  به طور صحیح  از جایگاهشان، چگونه طرح  امر 

خواهد شد؟

سازمان تبلیغات اسالمی در مورد آموزش طالب با 

با  امر  این  اجرای  اما  است؛  کرده  گفت وگو  علمیه  حوزه 

از  بیش  نمی توان  که  به گونه ای  مواجه شده است،  تأخیر 

به  باید  کرد.  امامت صبر  تراز  تربیت طالبی در  برای  این 

از  یرا  ز شود؛  حل  عملیاتی  مشکل  این  ممکن  طریق  هر 

و  آباد می رود  کجا  نا به  امام  ز بدون  به رو ز رو طرفی جامعه 
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از طرفی دیگر، بعضی از متولیان وظایف خود را به کندی 

می دهند. انجام 

که طالب را در میدان  در نتیجه، تصمیم بر آن شد 

کنیم؛ البته یک سری  عمل و در مواجهه با مسائل تربیت 

برای  از شروع طرح  و پیشرفته قبل  آموزش های مقدماتی 

در  همچنین  آمد.  درخواهد  اجرا  به  امام  توانمندسازی 

تبلیغات  سازمان  ره ای  مشاو سامانه  طرح،  اجرای  حین 

و  محله  امامان  به  ره  مشاو هرگونه  ارائه  آماده  اسالمی 

روستا است. )پیوست سوم(

عنوان  به  اسالمی،  تبلیغات  سازمان  آن،  بر  عالوه 

موظف  علمیه،  حوزه  خروجی های  از  بهره بردار  نهاد 

طالب  کشور  تبلیغی  نیازهای  با  متناسب  است 

که  داشت  توقع  نباید  و  بدهد  سامان  را  حوزه  خروجی 

کامل  طور  به  تبلیغی  مباحث  صد  تا  صفر  از  تربیت 

بلندمدت  برنامه  آنکه  ضمن  بیفتد.  اتفاق  حوزه  در 

و  آموزش  از  پس  که  است  آن  اسالمی  تبلیغات  سازمان 

موضوعات  و  گونه ها  در  مبلغان  از  تعدادی  به کارگیری 

تا  کند  برقرار  علمیه  حوزه  با  تعامالتی  تبلیغی،  جدید 

ر این سنخ مهارت های تبلیغی و شئون اجتماعی  به مرو

علمی  شئون  و  حوزه  متداول  فعالیت های  جزء  مبلغان 

گیرد و نهادینه شود. و آموزشی حوزه قرار 
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نسبت طرح تحول با سایر مساجد 

سؤال 10( مگر سازمان تبلیغات اسالمی در برابر سایر 

را  طرح  اجرای  چرا  پس  ندارد؟  مسئولیت  مساجد 

به مساجدی محدود اختصاص داده است؟ 

 سازمان تبلیغات اسالمی مسئول تمام مساجد 
ً
اوال

امور مسجد  نهادهای بسیاری در  و  کشور نیست  سطح 

دخیل و خدمات رسانند. 

و  مادی  حمایت های  و  خدمات  هرچند  ثانیًا 

در  طرح  که  است  مساجدی  به  محدود  فقط  معنوی 

کارکردهای این طرح آن است  آنها اجرا می شود، یکی از 

و  گفتمان  یک  صورت  به  را  جامعه پردازی  نوع  این  که 

موفق  کار  آن قدر  باید  یعنی  کند؛  تبدیل  عمومی  مطالبه 

از  توقع  که  شود  انجام  طرح  پوشش  تحت  محالت  در 

کارکرد مسجد در جامعه ارتقا یابد تا در سایر محالت نیز 

از مسجِد محلشان داشته باشند.  اهالی چنین توقعی 

مسجد  عمومی  روابط  کارگروه  هدف،  همین  با 

و  جماعات  ائمه  با  را  منظمی  جلسات  است  موظف 

در  و  کند  برقرار  روستاها  و  محالت  سایر  مؤثر  نیروهای 

فکر  از  استفاده  و  هم افزایی  ضمن  جلسات،  این  خالل 

به  را  طرح  این  ردهای  دستاو و  برنامه ها  دیگران،  ایده  و 

دیگر  افرادی  آنکه  بدون  نتیجه،  در  برساند.  آنان  اطالع 

ر  به مرو الگو  این  از عائله مستقیم طرح محسوب شوند، 

پیدا می کند. توسعه 
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امام معیشت 

پس  است،  تعّینی  امری  امام  امامت  گر  ا  )11 سؤال 

روحانیان  میان  از  روستا  یا  محله  امام  برای  چرا 

مدت  تا  و  می کنید  انتخاب  را  فردی  برتر  مستقر 

او حمایت می کنید؟  از  معلوم 

برای  تا  شود  شروع  آماده  نقاط  از  باید  تحول  طرح 

تحمیل  طرح  بر  ینه  هز کمترین  شایسته  الگوهای  ایجاد 

محله  با  کنون  هم ا که  امام هایی  از  باید  گزیر  نا شود. 

نیز  اسالمی  تبلیغات  سازمان  با  و  خورده اند  پیوند  خود 

آنکه  از  پس  و  کنیم  انتخاب  را  عده ای  دارند،  همکاری 

محله در معیارهای مسجد تراز به حد قابل قبولی رسید، 

به  مشخص(  ُبعد  یک  در  )هرچند  الگو  عنوان  به  را  آن 

کنیم. محالت و روستاهای دیگر معرفی 

خود  وظیفه  به  عمل  در  تبلیغات  سازمان  واقع،  در 

ابتدای  در  بلکه  نمی کند،  رفتار  تسهیل گرانه  صددرصد 

مراحل از شیوه های تصدی گری و تنظیم گری بهره می برد 

به  می رود.  پیش  تسهیل گری  روش  به  بیشتر  ادامه  در  و 

پایگاه های  و  مستقر  روحانیان  روستاها،  در  خصوص 

هستند  تصدی گر  و  تنظیم گر  بیشتر  اجتماعی  فرهنگی 

بیشتر  سازمان  رود  و شهری  محالت  در  اما  تسهیل گر؛  تا 

تصدی گر.  و  تنظیم گر  تا  است،  تسهیل گرانه 

ایجاد  با  امام  معیشت  تأمین  برای  چرا   )12 سؤال 

ایجاد  او  برای  پایدار  درآمدی  خانگی  اشتغال 
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و  آموزش  نظیر  نهادها،  برخی  با  چرا  نمی شود؟ 

عنوان  به  را  روحانی  که  نمی شود  صحبت  پرورش، 

محله  امام  طریق  این  از  و  کنند  استخدام  معلم 

کند؟ تأمین  را  معیشتش 

لزومًا  وی  معیشت  تأمین  و  طلبه  کردن  مستقل  راه 

معلم  گرچه  ا کنیم.  کاسب  یا  معلم  را  او  که  نیست  این 

قابل  ندارد،  ایرادی  به خودی خود  طلبه  شدن  کاسب  یا 

یرا  ز نیست؛  روستا  و  محله  امامت  اقتضائات  با  جمع 

که  است  یاد  ز آن قدر  روستا  و  محله  امامت  مشغله های 

دیگر وقتی برای امام نمی ماند تا بخواهد به جای دیگری 

و  محله  در  امام  زندگی  لزوم  دالیل  از  یکی  بدهد.  تعهد 

نیز همین است. روستایش 

گر امام محله و روستا وابستگی مالی به  ا  )13 سؤال 

با  نمی شود؛  رعایت  شئوناتش  باشد،  داشته  مردم 

این معضل چه می کنید؟

یفه  ارتباط مالی امام با مردم ایرادی ندارد. در آیه شر

که می فرماید: می بینیم همان خدایی 
؛)))

ً
را ْ حب

أَ
ِه ا �ی

َ
کْم َعل

ُ
ل ْس�أَ

أَ
ْل ل� ا �قُ

بگو: »من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست 

نمی کنم. 

در جای دیگر می فرماید:

1.  انعام/90
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َو  ها  �بِ ِهْم  ک�ی رنَ �قُ َو  ُرُهْم  َ�ّهِ �قُ ه  َصَد�قَ ْمواِلِهْم 
أَ
ا ِم�نْ   

دنْ حنُ
ٌم؛))) ٌع َعل�ی ُه َسم�ی

َ
ُهْم َو الّل

َ
ک َسک�نٌ ل �نَّ َصل��قَ ِهْم اإِ �ی

َ
َصّلِ َعل

را  آنها  آن  با  تا  بگیر  )زکات(  صدقه ای  آنان  اموال  از 

به  زکات(  گرفتن  هنگام  )به  دهی.  پرورش  و  ک سازی  پا

که دعای تو مایه آرامش آنها است. خداوند  کن  آنها دعا 

شنوا و دانا است.

شرعی شان  واجبه  حقوق  مردم  از  غ 
ّ
مبل گر  ا بنابراین 

مایه  دعا  این  کند،  دعا  را  آنها  سپس  کند،  یافت  در را 

از  حرفی  می بینید،  که  همان طور  است.  آنان  آرامش 

برای  که  است  خدا  نماینده  او  یرا  ز نیست؛  غ 
ّ
مبل ذلت 

یافت می کند و عمده  تطهیر مردم از اموال آنان چیزی در

مشکالت  حل  و  مردم  عامه  فرهنگ  خرج  را  اموال  آن 

از  بخشی  گر  ا حتی  آنکه  ضمن  می کند.  روستا  و  محله 

معیشت  تأمین  فایده  کند،  خرج  نیز  خودش  برای  را  آن 

حل  مأمور  وی  چون  برمی گردد؛  مردم  همان  به  نیز  وی 

مشکالت محله است.

کارآمدی  عماًل  امام  است  کافی  تنها  میانه  این  در 

برساند.  ظهور  منصه  به  را  خود  بودن  مشکالت  حاّلل  و 

و  مجاهدانه  فعالیت های  با  باید  مبلغان  آنکه  حاصل 

به گونه ای  را  محله  مشکالت  خود  حکیمانه  و  مدبرانه 

که  دهند  پاسخ  به گونه ای  را  مردم  نیازهای  و  کنند  حل 

ینه روحانی شان را بدهند. مردم مجاب شوند هز

1.  توبه/103
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شأن  که  گفته ایم  سال ها  که  است  آن  امر  حقیقت 

را  ینه های وی  کمیت هز و حا باید حفظ شود  روحانیت 

و  شأن  که  گرفته اند  یاد  نیز  مردم  نتیجه،  در  کند؛  تأمین 

کند و الزم نیست  معیشت روحانی را نهادی دیگر تأمین 

ینه ای بپردازند.  آنان برای دین خود هز

به  ربطی  روحانی  معیشت  چون  نیز  دیگر  سوی  در 

نمی دانسته  مردم  پاسخ گوی  را  خود  وی  نداشته،  مردم 

به نقطه ای  که  ز  امرو تا  کرد  ادامه پیدا  یان  این جر است. 

تبلیغی،  فعالیت های  کمترین  روحانی  که  رسیده ایم 

مسائل  برخی  بیان  و  ز  رو در  نماز  وعده  دو  اقامه  یعنی 

اهتمامی  آن  از  بیش  برای  و  می دهد  انجام  را  شرعی، 

با منت است.  گاه  و  کمکشان حداقلی  نیز  مردم  ندارد. 

طور  به  افراد  زندگی  تأمین  مالی  توان  هم  دولتی  نهاد 

هیئت  گر  ا فضایی  چنین  در  آنکه  ضمن  ندارد.  را  کامل 

را  امامی  که چنین  کند  اراده  یا هر مجموعه دیگری  امنا 

روستا هیچ  و  کنند، مردم محله  بیرون  روستا  و  از محله 

گر امام به درد مردم بخورد  اهمیتی نمی دهند، حال آنکه ا

را  او  با حفظ عزتش معیشت  ببینند،  فایده  او  از  مردم  و 

می کنند. تأمین  نیز 

کارکردهای  به  را  روحانی  بتوانیم  گر  ا واقع  در 

و  جامعه  فرهنگ  رهبری  و  هدایت  که  اصلی اش، 

شئونات مختلف مردم است، برگردانیم مردم قدر چنین 

انسان مؤثری را می دانند و با پرداخت وجوهات شرعی و 
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و  ره  مشاو نظیر  محله،  امام  که  خدماتی  ینه  هز همچنین 

معیشت  می دهد  انجام  آنها  برای  تبلیغی،  فعالیت های 

وی را به راحتی تقبل می کند.

گر در مواردی هیئت امنا می تواند امام را جابه جا  ا

بازگرداندن  پیگیر  و  نمی کنند  اعتراضی  مردم  و  کند 

مردم  آن  درد  به  یا  امام  که  نیستند، معلوم می شود  امام 

برای  را  خود  سودمندی  نتوانسته  یا  است  نمی خورده 

شدید  نیاز  احساس  مردم  گر  ا برساند.  اثبات  به  مردم 

ری  ضرو و  مطلوب  امر  هر  مانند  می کردند،  امام  به 

آنان  از  مفیدی  عنصر  چنین  نمی گذاشتند  دیگری، 

شود. گرفته 

است  اسالمی  تبلیغات  سازمان  وظیفه   )14 سؤال 

دیگری  کس  هر  یا  امنا  هیئت  برابر  در  مبّلغ  از  که 

دفاع  کند،  لکه دار  را  روحانی  عزت  می خواهد  که 

احتمالی  تخلفات  پیگیر  باید  سازمان  همچنین  کند. 

با شد. چه چاره ای  با روحانی مستقر  قرارها  از  افراد 

اندیشیده اید؟

جایگاه  باید  روحانیان  شد،  گفته  که  همان طور 

گر  که ا کنند  یف  را به گونه ای در عمل تعر اجتماعی شان 

کس  هر  و  امنا  هیئت  برابر  در  مردم  ردند،  آو ابرو  به  خم 

محروم  محله  امام  وجود  از  را  مردم  بخواهد  که  دیگری 

باید  آنکه  ضمن  شوند.  اخراجش  مانع  و  بایستند  کند، 

یت  مأمور با  اسالمی  تبلیغات  سازمان  یت  مأمور بین 



108

ت«
اس

سی
رو

ختا
سا

ر؛»
حو

دم
ج

مس
ی

اع
جتم

لا
حّو

حت
طر

ی
ج

روی
دت

سن

یت  مرکز خدمات حوزه های علمیه فرق قائل شد. مأمور

تبلیغی  فعالیت  از  حمایت  اسالمی  تبلیغات  سازمان 

برای  را  موفق  تبلیغ  زمینه های  باید  و  است  روحانیان 

حالی  در  کند،  فراهم  عرصه  این  فعاالن  و  مستعدان 

از  حمایت  به  مأمور  علمیه  حوزه های  خدمات  مرکز  که 

کسوت روحانیت است.

فعالیت  نتواند  یا  نخواهد  روحانی  گر  ا بنابراین 

مثبت  نظر  که  به گونه ای  باشد،  داشته  مؤثری  تبلیغی 

هم  اسالمی  تبلیغات  سازمان  کند،  جلب  را  مردم 

مرکز  که  حالی  در  نیست،  او  از  حمایت  به  مأمور 

کس  هر  از  است  مأمور  علمیه  حوزه های  خدمات 

و  کند  حمایت  است  صادق  او  بر  روحانی  عنوان  که 

زندگی  حداقل های  از  برخی  از  قشر  این  که  نگذارد 

در  و  شود  لکه دار  عزتش  کرده  نا خدای  و  بماند  محروم 

بودن  روحانی  و  طلبگی  عنوان  صدق  فقط  میان  این 

می کند. کفایت 

سؤال 15( ورود روحانی امام محله در مسائل مالی، 

اتهام های مختلف قرار می دهد و  وی را در معرض 

در نتیجه شایعات باعث سلب اعتماد مردم از امام 

چگونه  را  مسئله  این  شد.  روستاخواهد  و  محله 

می کنید؟ مدیریت 

اتهامات  از  برای اجتناب  راه حل  شفافیت بهترین 

و شایعات است. سازمان تبلیغات اسالمی آموزش های 
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الزم را به امام محله و دست اندرکاران صندوق خواهد داد 

باید  ولی  ساخت؛  خواهد  توانمند  زمینه  این  در  را  آنها  و 

کنیم،  رفتار  شفاف  و  دقیق  که  هم  اندازه  هر  که  بدانیم 

و  کنند  بپرا شایعه  که  شد  خواهند  پیدا  عده ای   
ً
معموال

کنند. این ایراد ها دو دسته است: ایرادهایی وارد 

ما  سعی  تمام  باید  محکمه پسند:  ایراد های  الف( 

ایراد محکمه پسندی نداشته باشیم. که  این باشد 

به  نمی توان  هرچند  محکمه پسند:  غیر  ایراد  ب( 

گرفت،  را  محکمه پسند  غیر  ایرادهای  جلو  مطلق  طور 

کردن میزان  باید تا می توانیم با شفافیت و حرفه ای عمل 

کنیم. کم  این ایرادها را 

رود امام  کنید، راه دیگری جز و گر دقت  ضمن آنکه ا

یتش در هیئت مؤسس  محله به مسئله صندوق و عضو

از چند حال خارج نیست.  یرا مسئله  یم؛ ز صندوق ندار

گر روحانی وارد امور صندوق بشود، احتمال اتهام وجود  ا

گر او را اصاًل داخل در صندوق نکنیم یا فقط ناظر  دارد و ا

گرفتار رأی و نظر اعضا و دست اندرکاران صندوق  باشد، 

مالی  استقالل  عدم  مصیبت  همان  این  که  شد  خواهد 

جز  چاره ای  نتیجه،  در  رد.  می آو بار  به  را  محله  امام 

صندوق  امور  در  محله  امام  شفاف  و  حرفه ای  دخالت 

نمی ماند. باقی 

آنکه در خصوص شفافیت صندوق مسجد  ضمن 

نمونه  برای  کرد؛  نیز استفاده  ز  رو ری های  فناو از  می توان 
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اهالی  همه  که  کرد  طراحی  موبایلی  نرم افزار  می توان 

گوشی همراه خود از تمام  محله و روستا بتوانند از طریق 

شوند.  مطلع  شفاف  به طور  صندوق  مالی  فعالیت های 

می تواند  صندوق  حساب  بودن  امضایی  چند  همچنین 

بیفزاید. گردش مالی  بر شفافیت 

مالی  تهمت  بهانه  به  روحانی  گر  ا همچنین 

باید  بگذارد،  تأثیر  محله  اقتصاد  فضای  در  نخواهد 

در  بی ثمری  و  بیکاری  تهمت  پذیرش  برای  را  خود 

روحانی ای  مردم  بیشتر  حال،  هر  به  کند.  آماده  محله 

اشتغال،  و  معیشت  یعنی  جامعه،  ز  رو دغدغه  به  که 

چندانی  ارتباط  و  نمی دانند  خود  دلسوز  را  ندارد  توجه 

نمی کنند. برقرار  ی  و با 

و  می گیرند  شهریه  هم  طالب  و  روحانیان   )16 سؤال 

کارمندی  حقوق  آنان  از  برخی  حتی  وجوهات؛  هم 

دلیلی  بنابراین  می گیرند.  نیز  معلمی  و  قضاوت  و 

ندارد بابت فعالیت در محله به آنها مالی پرداخت 

کرد؟ شود. با این مسئله چه باید 

کز  مرا به  تعهدش  علت  به  است  کارمند  که  کسی 

امامت  به  وسیعی  سطح  در  نیست  قادر  قرارداد  طرف 

که  شود  ضمیمه  او  به  شخصی  آنکه  مگر  شود،  مشغول 

که وقت می گذارد،  در این صورت هر فرد به اندازه زمانی 

مردم  به  باید  اما  کند؛  تأمین  را  خود  معیشت  می تواند 

می کند  یافت  در را  َمبلغی  هر  امام  نیست  قرار  که  گفت 
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کارکرد  همه  این  با  مسجدی  بلکه  کند،  خودش  خرج 

اتفاقًا  و  دارد  فراوانی  ینه های  هز شده  یف  تعر برایش  که 

پنهان  صورت  به  پولی  دارد  که  هم  مالی ای  شفافیت  با 

هم  و  است  واضح  درآمدها  هم  پس  شد.  نخواهد  خرج 

که  ببینند  شفاف  طور  به  می توانند  مردم  و  ِکردها  ینه  هز

یست بوم  ز یت  مدیر وسیع  سطح  این  در  که  امامی  آیا 

ینه ای بیش از یک زندگی  فرهنگی را بر عهده دارد، آیا هز

یا خیر. یافت می کند  متعارف در





فهرست منابع و مآخذ

یم کر * قرآن 

یف الرضی،  1. علی بن ابی طالب، نهج البالغة، شر

قم،   - هجرت  صالح،  للصبحی  حسین،  بن  محمد 

چاپ: اول، 1414 ق. 

 ،الرضا اإلمام  صحیفة   ،الرضا موسی  بن  علی   .2

امام  جهانی  کنگره  مهدى ،  محمد  نجف،  مصحح 

رضا - مشهد، چاپ: اول، 1406 ق.

یه، محمد بن علی )شیخ صدوق(، الخصال،  3. ابن بابو

قم،  مدرسین،  جامعه  ناشر  غفاری،  کبر  ا علی  تصحیح: 

1362 ش.

صدوق(،  ثواب  )شیخ  علی  بن  محمد  یه،  بابو ابن   .4

ابراهیم  یگی،  ر بندر  مترجم:  األعمال،  عقاب  و  األعمال 

محدث، چاپ: سوم   ، انتشارات اخالق، قم، 1379 ش

علل  صدوق(،  )شیخ  علی  بن  محمد  یه،  بابو ابن   .5

ری، چاپ اول، 1385ش کتاب فروشی داو الشرائع، قم، 
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األمالی،  بن علی )شیخ صدوق(،  یه، محمد  بابو ابن   .6

کتابچی - تهران، چاپ: ششم، 1376ش.

ال  من  صدوق(،  )شیخ  علی  بن  محمد  یه،  بابو ابن   .7

یحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه 

مدرسین حوزه علمیه قم - قم، چاپ: دوم، 1413 ق.

8. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی،  تحف العقول عن 

آل الرسول ، جامعه مدرسین، قم، چاپ: دوم، 1404 

/ 1363ق.

تصحیح  یة،  النبو السیرة  الملک،  عبد  هشام،  ابن   .9

شلبی،  عبدالحفیظ  و  األبیاری  ابراهیم  السقا،  مصطفی 

دارالوفاق، بیروت، 1375ق.

مستضعفین،  و   خمینی امام  ابراهیم،  امینی،   .10

مجله حکومت اسالمی، 1378، شماره12.

آزادى  پیام  البالغة،  نهج  ترجمه  حسین،  یان،  انصار  .11

- تهران، چاپ: دوم، 1386 ش.

جمل  داود،  بن  جابر  بن  یحیی  بن  أحمد  الَباَلُذری،   .12

یاض  ر و زکار  سهیل  تحقیق:  األشراف،  أنساب  من 

الزرکلی، دار الفکر، بیروت، الطبعة: األولی، 1417 ه.ق

13. پورسیدآقائی، مسعود، تشکیالت اسالمی به روایت 

عقیق،  رسانی  اطالع  پایگاه  )مصاحبه(،  قرآنی،  آیات 

 .aghigh.ir

الحکم  غرر  محمد،  بن  الواحد  عبد  آمدى،  تمیمی   .14
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 ،)کلمات و حکم اإلمام علی ر الکلم )مجموعۀ  و در

دار الکتاب اإلسالمی - قم، چاپ: دوم، 1410 ق.

در  فرهنگ  مقاالت  مجموعه  محمد،  توحیدفام،   .15

زنه، 1382  عصر جهانی شدن، چالشها و فرصتها، نشر رو

ش.

مجله  فرهنگی،  کنشهای  وا و  فرهنگ  شدن  جهانی   .16

پگاه حوزه، یکم مرداد 1384، شماره 163

إلی  الشیعة  وسائل  حسن،  بن  محمد  عاملی،  حر   .17

قم،   -البیت آل  مؤسسة  یعة،  الشر مسائل  تحصیل 

چاپ: اول، 1409 ق.

فهد،  بن  محمد  بن  أحمد  الدین،  جمال  الحلی،   .18

قمی،  موّحد  تصحیح  الساعی،  نجاح  و  الداعی  عدة 

احمد، دارالکتب االسالمی، بیروت.

دفتر  رسانی  اطالع  پایگاه  سیدعلی،  خامنه ای،   .19

خامنه ای، العظمی  اهلل  آیت  حضرت  آثار  نشر  و   حفظ 

Khamenei.ir.www 

اندیشۀ  اساس  بر  ناب  اسالم  سیدعلی،  خامنه ای،   .20

رهبر  خامنه ای،  اهلل  آیت  حضرت  انقالب  معظم  رهبر 

اسالمی،  تبلیغات  سازمان  اسالمی،  انقالب  معظم 

یرایش سوم.  و

21. خامنه ای، سیدعلی، انسان 250 ساله )بیانات مقام 

ائمه  مبارزاتی   - سیاسی  زندگی  باره  در رهبری  معظم 

ری:  گردآو معصومین(، رهبر معظم انقالب اسالمی، 
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مرکز صهبا، ناشر موسسه فرهنگی هنری ایمان جهادی، 

تهران ، 1390 ش

22. خامنه ای، سیدعلی، روح توحید؛ نفی عبودیت غیر 

خدا، رهبر معظم انقالب اسالمی، ناشر موسسه فرهنگی 

هنری ایمان جهادی، 1394 ش 

اندیشه اسالمی در  کلی  23. خامنه ای، سیدعلی، طرح 

قرآن، رهبر معظم انقالب اسالمی، ناشر موسسه فرهنگی 

هنری ایمان جهادی، 1388ش 

)مباحثی  حکومت  و  والیت  سیدعلی،  خامنه ای،   .24

کم اسالمی(،  در باب مفهوم والیت، حکومت الهی و حا

خامنه  العظمی  اهلل  آیت  حضرت  بیانات  از  شده  تنظیم 

مرکز  تنظیم:  و  تحقیق  اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر  ای 

جهادی،  ایمان  هنری  فرهنگی  ناشرموسسه  صهبا، 

تهران، 1393 ش

بیانات،  امام؛  صحیفه  اهلل،  روح  سید   ،خمینی  .25

نامه ها ،  شرعی،  اجازات،  احکام،  مصاحبه ها،  پیام ها، 

امام  آثار  نشر  و  تنظیم  موسسه   ،خمینی امام  حضرت 

خمینی، تهران، 1386 ه.ش.

)آداب  الصالة  آداب  اهلل،  روح  سید   ،خمینی  .26

نماز(، رهبر انقالب و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران، 

موسسه تنظیم ونشر آثار امام، چ6، تهران

الخالفة  الهدایة    الی  مصباح  اهلل،  روح  خمینی،   .27

اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  و  انقالب  رهبر  والوالیة، 
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تهران،   ،خمینی امام  آثار  ونشر  تنظیم  مؤسسه  ایران، 

1372ش.

www.wiki.ahlolbait.com 28. دانشنامه اسالمی؛

و  شدن  جهانی  گرو،  مک  آنتونی  و  هلد  ید  دیو  .29

تهران،  ققنوس،  نشر  ثابتی،  عرفان  ترجمه  آن،  مخالفان 

1382 ش.

المفردات  محمد،  بن  حسین  اصفهانی،  راغب   .30

تحقیق  القرآن(،  یب  غر فی  )المفردات  قرآن  الفاظ  فی 

الشامیه،  الدار   - دارالقلم  ناشر  الداودی،  عدنان  صفوان 

بیروت، 1412 ق

نظام  و  اجتماعی  خدمات  نظام  گانه  »دو  سند   .31

معاونت  اسالمی  تبلیغات  سازمان  محرومین«،  نهضت 

فرهنگی تبلیغی، 1398

32. سند تشکیل هسته  های مقاومت، سازمان تبلیغات 

یرایش اول، 1398. اسالمی معاونت فرهنگی تبلیغی، و

مترجم  کرد؟(،  باید  )چه  عدالت  مایکل،  سندل،   .33

افشار، حسن، انتشارات مرکز، 1396.

تفسیر  فی  المیزان  محمدحسین،  طباطبایی،   .34

القرآن، مؤسسة األعلمی للمطبوعات - لبنان - بیروت، 

چ دوم، 1390 ه.ق.

المیزان،  تفسیر  ترجمه  محمدحسین،  طباطبایی،   .35

جامعه  همدانی،  موسوی  باقر  محمد  سید  مترجم 
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مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمی - قم، 

چاپ: 5، 1374 ه.ش.

تبلیغات  سازمان  راهبردی  برنامه  و  تحول  طرح   .36

کشور  یست بوم فرهنگی تبلیغی  )شرح اجمالی راهبری ز

یرایش اول، آذر 1398 و اقدامات اساسی تحقق آن(«، و

فرزندانمان  به  را  انسانی  کرامت  و  نفس  عزت   .37

کد  قرآن)ایکنا(؛  بین اللملی  خبرگزاری  یم،  بیاموز

.1410462

همراه  اجتماعی  آسیبهای  و  اسالم  رضا،  غالمی،   .38

و  نشینی  حاشیه  طالق،  اعتیاد،  موردی  مطالعه  به 

چ  شاهد،  دانشگاه  انتشارات  عمومی،  افکار  یش  تشو

اول: پاییز1397

در  دخالت  و  شفتی  محمدباقر  سید  پارسا،  فروغ،   .39

یه نیابت فقها از امام زمان )عج(،  حکومت بر اساس نظر

انسانی  علوم  پژوهشگاه  یخی،  تار جستارهای  مجله 

و  پاییز  دوم،  شماره  پنجم  سال  فرهنگی،  مطالعات  و 

زمستان 1393

ابن عامری، مرکز  اندیشه سیاسی  براتعلی،  یدونی،  40. فر

قم،  علمیه  حوزه  اسالمی  تبلیغات  دفتر  نشر  و  چاپ 

چاپ اول، 1382.

ضیاءالدین،  عالمه  معلق  الوافی،  کاشانی،  فیض   .41

أمیرالمؤمنین  اإلمام  مکتبة  ناشر  ایمانی،  فقیه  مصحح 

علی، اصفهان 1406 ق
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رشد  مجله  قرآن،  در  سخن  آداب  زهرا،  کاشانی  ها،   .42

آموزش قرآن 1384 شماره 9.

تاثیر  و  تمدن  مفهومشناسی  ایمان،  مقدم،  کاظمی   .43

)فقه  وسائل  تخصصی  پایگاه  تمدنسازی،  روند  در  آن 

 00016B/vasael.ir)حکومتی

کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، دار   .44

الکتب اإلسالمیة - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

الکافی،  أصول  ترجمه  یعقوب،  بن  محمد  کلینی،   .45

کمره اى، محمد باقر، نشر اسوه ؛ قم، چاپ: سوم،  ترجمه 

1375ش.

یلیام، جنگ علیه خانواده، مرکزتحقیقات  گاردنر، و  .46

زن وخانواده ، 1396ه.ش.

ترجمه  غرب،  در  خانواده  جایگاه  اسپنسر،  متا،   .47

حسن یوسف زاده، مجله معرفت 1383 شماره 80.

بحار  تقی،  محمد  بن  باقر  محمد  مجلسی،   .48

إحیاء  دار  األطهار،  ئمة  األ أخبار  لدرر  األنوارالجامعة 

التراث العربی، بیروت، چ دوم، 1403 ق.

جهان شمولی  مقاالت  مجموعه  طه،  سید  مرقاتی،   .49

مذاهب  یب  تقر مجمع  ناشر:  جهانیسازی،  و  اسالم 

اسالمی، 1382

50. مطهری، مرتضی، بیست گفتار، چ بیستم، انتشارات 

صدرا )مرکز نشر آثار استاد شهید مطهری(، 1383 ه.ش.
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51. مطهری، مرتضی، پایگاه جامع استاد شهید مرتضی 

www.mortezamotahari.com ،مطهری

صدرا،  انتشارات  آثار،  مجموعه  مرتضی،  مطهری،   .52

تهران، 1384 ه.ش.

الکتب  دار  نمونه،  تفسیر  ناصر،  ى،  شیراز مکارم   .53

اإلسالمیة - ایران - تهران، چاپ: 10، 1371ه.ش.

انتشار  مسجد،  آیین  محمدعلی،  رستمی،  موظف   .54

یه، تهران 1382 ش. گو

و  الوسائل  مستدرك  تقی،  محمد  بن  حسین  ى،  نور  .55

قم، چاپ:   -  البیت آل  المسائل، مؤسسة  مستنبط 

اول، 1408ق.

بیروت،  الحمراء،  نشر   ،16 ش  نامه،  فصل  الواحه،   .56

1378 ش


