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 مقدمه
ت  یهم ه انی از م» ت  ریز یه امل ت ت م  یس   تمم کمتر ملت ت انی و در م  گم ارد یب ه انقال  هم ت پ اخ اس   ت ه و انقال   ک ه ب ه ییه امل ت

را حفظ  یانقالب  یهاهام آرمانحکومت رییجز تغرس  انده و به  تیش  ده که توانس  ته باش  ند کار را به نها دهیاندم کمتر دکرده
 کیاس ت که    یاس تم تنها انقالب دیانقال  عص ر جد  نیتریمردمو   نیترکه بزرگ  رانیاُپرش کوه ملت   اما انقال کرده باش ند.  

قابل مقاومت به نظر    ری که غ ییهاوسوسه  یپشت سر نهاده و در برابر همه  شیهابه آرمان انتی ُپرافتخار را بدون خ یچله
م  نکیاکرده و  انتی ص    شیخود و اص  الت ش  عارها  کرامتاز    دندمی رس  یم و   ی پردازو جامعه  ی خودس  از یمرحله  نی وارد دوت

ن ت  بر نس ل نیاز اعماق دل بر ا  یدرود  اس ت.ش ده   ی س ازتمدت   ند آیوارد فر  نکیکه ا یکه آغاز کرد و ادامه داد و بر نس ل یملت
م م  ی  بزرگ و جهان  1«.شودیچهل سال دوت

ی دیوانس ارری و گرفتار  و تس لیم هیمنه[ ش ودیدچار نش ده و نم یبه رکود و خموش   می س ازپس از نظام  یانقال  اس الم»
بلکه  ندمیبینم ی تضاد و ناسازگار  میو اجتماع  یاسی و نظم س  یجوشش انقالب  انی و م ]د شدبی نظمی و عدم ثبات نخواه

  2  «.کندیتا ابد دفاع م ینظام انقالب یهیت نظراز 

اکنون انقال  اس المی در دومین مرحله خودس ازیم جامعه پردازی و تمدن س ازی نیازمند یک محور اس ت  آن محور چیس ت   
ل انقال  مس  اجد را محور  نی مرد بزرگ هم نیبزرگ ا  یاز ابتکارات مهمت امام بزرگوار مام از هنرها یکیمس  جد. » بود که از اوت
ل انقال   یآن روزهاقرار داد.  ل رزم بودم هس   ته...  اوت را امام بالفاص   له  ی مرکز  یهس   ته نیرزم بود  ا  ی مرکز  یمرکز تش   کت

لم حتت    یمس جد  می ظع  یدهس ازمان  کیکردند: مس اجد. بعد هم   نیت بش ودم مع  ی روزیاعالم پ نکهیقبل از ا یهمان روز اوت
ت یهاتهی ش   د و به وجود آمد که همان کم لی تش   ک  هانیانقال  را ا  یکارها  یهمه یطورن یهاانقال  بودندم که تا مدت

 3«.دادندیانجام م هانیکشور را ا یکارها یهو درواقع هم دادندمیانجام م

به نام مس جدم نخس ت در قبا و س  س  یت یآوردن هو  دیپد»  4«.دیاس ت که اس الم در آغاز وردت خود برگز  ی مس جد ابتکار»
 یخدا و خانه ی: خانهاس  ت یاس  الم  یجامعه لی اس  الم در آغاز تش  ک  یابتکارها  نیو پرمغزتر  نیباتریزدر ش  مار   نهمیدر مد

 گاهیجا  یوی دن ریعلم و جهاد و تدب یو عرص ه یمردم  خلوت ُانس با خدا و جلوت حش ر با مردمم کانون ککر و معرا  معنو
  یها آن با عبادتگاه یو فاص له یمس جد اس الم  ریاس ت که تص و  ایوستههیپبه هم  یهادوگانه  اس تمی س  گاهیعبادت و پا

پاک و خردمندانه و  یش   ور و بهجت عبادت خالا با نش   اط زندگ  می. در مس   جداس   المس   ازدیم انیرا نما گرید انیج ادیرا
و آخرت و   ای دن  یختگی . مس   ج دم مظهر آمکن دیم  کی آن نزد  یو فرد و ج امع ه را ب ه طراز اس   الم  زدی آمیس    المم در هم م

 مکتب اسالم است. یشهیو اند دگاهیفرد و جامعه در د یوستگیپ

مس  اجد ما کم  انی امروز در م.  گرددیم زیلبر تمی و از ش  وق و احس  ائ مس  ئول  ت دیمس  جد م یما برا  یهانگاهم دل نیا با
نهاد ما و درآورند. حض ور نس ل جوان پاک  شیرا به نما زی انگو ش وق بایز  ریتص و نیاز ا یینما توانندیکه م  ییهاآن س تندی ن

و معرفت س  اخته و  ش  هیکانون ککر و عبادت و اند میرا به درس  ت   ییامس  جدهو معلمان آگاه و دلس  وزم    ونی حض  ور روحان
از ما  کی چی هبه تمام و کمال گزارده نش   ودم  فهی وظ نیتا ا کنی اس   ت. ل  ختهی ما برانگ  یهابها را در دلو گران زیعز یادهای

  یها ها و نس  لو خانواده  نجوانام جامعه و مستتا   یضتت و و نارستتا  ایرا که از کمبود مستت      ی خطر می توانیو نم  دینبا
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  هی ب ه کش   ور و نظ ام و مردم ه د  یطراز استتت م مستتت ت   ک ه    یمی و خود را از برک ات عظ  می غ اف ل بم ان  کن دمیم  دی را ته د  ن دهیآ
  5«.میمحروم ساز  کندمی م

مس اجد و  داد.  شیافزا ری چش مگ یاگونههجامعه ب یعموم  یو اخالق را در فض ا تیت معنو اری ع»گام اول  انقال  اس المی در 
فاق افتاده که سقوط اخالق  یهمه در دوران  هانیو ا  گرفت. سابقهیب  یرونق  ین ید  یفضاها   روانشیروزافزون غر  و پ  یاتت

  ی عالم منزو   یعمده  یهارا در بخش تیت فس  ادم اخالق و معنو  یکش  اندن مرد و زن به لجنزارها یُپرحجم آنان برا  غاتی و تبل
ال و پ یاز انقال  و نظام اس الم گرید  یامعجزه نیکرده اس ت  و ا »مس جد  بایس تی  گام دوم  و اکنون در  6« اس ت.  ش رو یفعت
 را نه به نحو استثناء بلکه به نحو قاعده در سراسر کشور محقق سازیم. جامعه پرداز« 

ه ای  ه ا در عرص    هافزایش ض   ری ب نفوک این فن اوری ه ای گون اگون اطالع اتی و ارتب اطی و  اکنون ب ا ظهور فزاین ده فن اوری 
های فرهنگی موازی و رقیبم بیش از پیش گوناگون زندگی اجتماعیم تحول پر ش   تا  الگوی حکمرانی و گس   تر  نهاد

ترین و گس ترده ترین ش بکه فراگیر ارتباطی و ش کل به عنوان اص یل -نیازمند نگاه کالن و راهبردی در امر راهبری مس اجد 
 هستیم.  -پیوند وریی جامعه  دهنده

تحول در   ازمن دی ن یاس   الم  یرانیا  نیتحقق تم دن نو  ری در مس     ییور ی ج امع ه پرداز  یه اش   دن مس   اج د ب ه ک انون  لی تب د
از    9 یتحقق اقدام مل یمهمم در راس   تا نیدر س   کال کالن و خرد اس   ت. با توجه به ا  ی اس   تگذاری و س     تیریمد  یهاوهی ش   

با بهره گیری از خرد جمعی و بررس  ی تجار  گذش  تهم س  ند حاض  ر تدوین  کش  ورم یفرهنگ یس  نقش  ه مهند 12راهبرد کالن 
 شده است و اکنون پیش روی شماست. 

نگاش ت »و   «هاحلنظام مس ائل و راه«م »نظریه س یاس تی«م »تخص ص ی  »مبانی  بخش تحت عناوین 4این س ند مش تمل بر 
 است.  «نهادی

 شود. رسانی میهای این سند به صورت مستمر به روزپیوست

 تخصصی مبانی
 ها و اصولی سند نقشه مهندسی فرهنگی است. ها و اصول کلی این سند همان مبانیم ارز مبانیم ارز 

 مبانی تخصصی این سند عبارت است از: 

 هویت مسجد
و هویت آن   iغاز تش کیل جامعه اس المی بودهدر آ  ابهکارات است  مس جد یکی از زیبا ترین و پرمغز ترین   .1

خدا و   یخانهی  هانقطه پیون  دوگانه و  iiبا معابد مسیحیم یهودیم زرتشتیم بودایی و ... تفاوت داشته
علم و   یو عرص   ه  یخلوت ُانس ب ا خ دا و جلوت حش   ر ب ا مردمم ک انون ککر و معرا  معنو  ممردم  یخ ان ه

 iiiاست. استیس گاهیعبادت و پا گاهیجا ی وویدن ریجهاد و تدب

 های مسجدکارکرد
   iv آفرین خواهد بود.بوده و متناسب با اقتضای هر زمان نقش دارای هویهی پویامسجد  .2

انقال  اس   المی بوده و رس   تگاریم عبودیت و  ه ف میانیتش   کیل جامعه اس   المی و تحقق قس    م  .3
 vانقال  اسالمی است.  ه ف نهاییتکامل انسان 
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مترین برکت ک vi گیری صتتحیا استتههن نماز، نشتتانه و شتتاخ  یو تکومه اوهی و دارای  ههپاداشتت   بر .4
اس  ت که بهترین اعمال و مایه رس  تگاری و موجب قیام برای خدا و   برقراری نماز  ماعه  مرونق مس  اجد

باش   د  اما  می  viiاعزاز و احترام اس   الم  می ش   ر دوری از فس   اد و دس   تیابی به خلوا و فداکاریم مایه
 viiiمسجد محل انواع عبادات نظیر تفکر و تامل است.

،  ام ه پردایی و ixستاییخودی ابتکار اس الم برا مس جد محل انزوا و محدوده حض ور اس الم نیس ت بلکه .5
 xاست. ساییتم ن

همه و   یا هماع  یهاهیانواع و اقستتا  ا او گاهیپاو   xiاس  ت  مرکز اداره امور و تکمرانی محلیمس  جدم   .6
  xii.است پیشراه  ام هدر راستای   های نیوکار

این دوم   xiiiاس    ت   محور بر پتا داشتتتهن نمتای و تو ته بته خت ای مه تا بر    گردهمتایی  مرد مس   ج د مح ل   .7
 xivهای اجتماعی مسجد است.انواع فعالیتهمه   بخشم ناو  دهن ه هه

از دو  ج امع ه و   یاری  بس     یو م نو  یمتاد  یهتانتهیهز اب دمی  خود را ب یس   ت هیش   ا  تی  فیاگر مس   ج دم ک .8
 xvشد. برداشته خواهد حاکمیت

 xviتحقق قستت آنان در جهت   مستتا لمحل بستتیم مرد  برای اههما  به امور مستتلمین و تلمس  جدم   .9

  است.

  لب مشتارکهو مرکز    xviiiمردمهای ا هماعی توییع کنن ه مستووویه قلب  ،  xviiهاکانون  نبشمس جد  .10
 xixهای اجتماعی است. آنان در فعالیت

ِ  تسستتت   مxxپتایگتاه قر ن  مس   ج د .11 کتانون موعهته و و    یاستتت یت و ستتت  یمنبر  م تارف ا همتاعو    ثیت و تت   ریمتد رد
 xxiاست. پرورش اخ ق

  یهای اس مت لیم  موزهم xxivبس  تقیقه اس  م xxiiiتبلیغم  ه ایهمرکز    ، xxiiهاقلب انتشار باورمسجد  .12
 های فردی و اجتماعی است.  در عرصه  xxvمومنان ارتقای م راه دینیو 

 است.  xxixپاسخ به شبهاتو  xxviiiروشنگری ااکار و اذهانم xxviiبصیرت اازاییم xxviتقوامسجد پایگاه  .13

 قطع ایادی شتر  و کسرو xxxi  هاد علیه طاغوت و استهکبارو  xxxنهضته و قیا  بر ضت  ملممس جد پایگاه   .14
 xxxiiاست.

خود در نقاط عکف زندگی اعض  ای آن   ای اد رواب  مستتهحکم با  ام ه پیرامونیمس  جد باید در جهت   .15
 xxxiiiشد.  و ... تعامل داشته با  هامصایب و گرفتاریهام  نظیر تولدم تحصیلم ازدوا م موفقیت

  xxxiv. توزه ارهنگیدر برابر همه تهاجمات است  خصوصا در  هسهه مقاومهمسجد  .16

م  دوبستتهگی و  انس و ارتباط مستتهقیم و نزدیو  با مخاطبینارتباط امام با مامومین در مس  جد به دلیل  .17
دایره . ام ا  تر استتتتهای نوین موثرهتای رستتتتانتهای بستتتیتاری از قتاوتبمخ اطبین ب ه او    اعهمتادو    دوت ادگی

های  ا  محدودتر اس  ت که در ص  ورت فعال بودن ش  بکه مس  اجد در س  راس  ر کش  ورم بر ابزارتاثیرگذاری
ای توس    امامان  های رس  انهای نوین برتری خواهد یافت  این امر نافی ض  رورت اس  تفاده از ابزاررس  انه

ه ای گی و کس   ب مه ارتای نی ازمن د آم ادام ام ان برای برخورداری از چنین ت اثیرگ ذاری  xxxv  جم اع ت نیس   ت.
   xxxviiهستند. xxxviدینی

 xxxviii.سازدیم  زهیپرنشاط و پرانگرا  یروح مسجدم کالبد زندگ .18
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 پیشرفت مساجد

و اس   الم و    xxxixبوده  مس   جد پایگاه اس   المم دینداریم حرکت مردم در جهت دینم نقکه ش   روع انقال  .19
مناس   بی برای ارزیابی    شتتاخ وض   عیت مس   اجدم  xl    ریان دین اری مرد  به مستتا   وابستتهه استته

 وضعیت دینداری مردم است. 
 xliدر آن است. تضور روتانی شایسههو  دسهرسی به مسا  اولویت اولم  .20

اندرکاران مس جد با دس ت ریزیبرنامهو این امر با   بای  به صتورت مستهمر پیشتراه داشتهه باشتن مس اجد  .21
 xlii محقق خواهد شد. محوریه اما   ماعه

 xliiiعرضه نمایند. محوریه اما   ماعهت خود را با ابه مساجد باید خدم های خ مه رساننهاد .22

 جامعه پردازی 
 xlivاست.  تکمرانیجامعه پردازیم امری سیاسی و از جنس  .23

  xlvاست. اتیای اوگوی امامهدر اسالمم  ی  ام ه پرداییقاع ه .24

ب ا مرکزی ت    xlviiمهنت ستتتی ارهنگیمحور نی ازمن د    ج امع ه پردازی مس   ج دxlviارهنت  رو   تام ته استتته .25
 مسجد است.  

 xlviiiقرار گیرد. مس    ام ه پردازم باید مورد توجه خانواده به عنوان سلو  اصلی  ام ه .26

 امام جماعت
 liم یر طبی یو  lی حیاتامام جماعت ش ایس تهم روح و مایه  xlixم امام جماعت مس جد اس ت.محور مست   .27

 ت.مسجد اس

  lii. به آن نگاه کرد  دینبا  یاهیکار تاشتتت  کیعنوان به اس   ت و  یو شتتتمل مهم و استتتاستتتیامامت جماعت  .28
اقامه نمازم اقامه حق و عدلم   و  liiiتبیین ی امام جماعت نیس   ت  بلکهنمازی  مس   جدم تنها وظیفهپیش
 livی از جمله وظایف امام جماعت است.نیابالغ احکام د نمید  یاقامه

 lvدارند.  یعیو طب یکات ایفهیم وظامامت جماعت در طراز ینیوروحان یسازآماده یبرا هیعلم یهاتوزه .29

ویژگی منحص ر به فرد روحانیت ش یعه اس ت. امام جماعت وابس ته به مراکز قدرت نیس ت و از  «استهق  » .30
  lviiاما در عین حال در صحنه است. lviشود.آن جا نصب و عزل نمی

نحص   ر به فرد روحانیت ش   یعه اس   ت  امام جماعت متص   ل به مردمم برای نیز ویژگی م »مردمی بودن« .31
مردم و در ش   ئون روح انی ت در خ دم ت مردم اس   ت  ارتب اط ام ام جم اع ت و مردم ی ک ارتب اط دو ج انب ه و 
تنگاتنگ اس ت. بنابراین تغذیه مالی امامان جماعت از مردم اس تم امام جماعت هم به مردم رس یدگی 

 lviii  کند.می

»مس  ئله گویی«م »گره گش  ایی«م »مش  اوره«م »حل و  ر ش  ئون  باش  د و د هم   مرد باید   امام جماعت .32
»برقراری رابک ه     lx«م »مب ارزه ب ا خراف ات«و اس   الم ن ا   ینید  لی  مع ار  اص      غیتبلم  »  lixفص    ل اختالف ات«

  س  ایر و  lxiiiم »اداره و س  اماندهی مس  جد« lxii«»پیش قدمی در تحورت اجتماعی  مlxiم »راهنمایی«وانس«
 ایفای نقش نماید.  وظایف خودم

اس   ت و رزم  »دارای ق استتته« امام جماعت به دلیل لبائم جایگاه و ش   غل خودم در اکهان مامومین   .33
را با س  المت مالیم اخالقی و حفظ زیت طلبگی حفظ  ی  بروی روتانیهستتاوهذخیره ارزشتتمن  هزاراس  ت تا 

 lxivکند.  
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و  یکارشتتتناستتت   میخردمن   میزگاریپرهو   lxvوظیفه همیش   گی و حتمی امام جماعت اس   ت  خودستتتایی .34
 lxvi.است ستهیامام جماعت شا  یهایژگیواز  یدوسوی

  lxviiهای ضروری امام جماعت است.یکی از ویژگی »ارتباط با سیاسه« .35

 

 نظریه سیاستی
آفرینی مس اجد و در خص وا نقش  «ایتکمرانی نر  شتبکه»نظریه س یاس تی س ند حاض ر در خص وا راهبری بر مس اجدم 

 است.  » ام ه پردایی والیی با محوریه مسا  «

 

 هاحلنظام مسائل و راه
 حکمرانی بر مساجد

 گذاریسیاست
 مسائل

 فقدان نظریه سیاستی مشخا در حوزه مسجد .1
 مناسب سیاستگذاری    فقدان الگو و سازوکار .2
 های کلی نظام در حوزه مسجدفقدان سیاست .3
 گذارفقدان متولی معتبر سیاست .4
 توجهی به اسناد پشتیبانبی .5
 ییاجرا یهاوکارو ساز هاتیبه ظرف یتوجهیب .6
 گذاراناستیس  منافعتعارض  .7
 هااستیس  تیاصرار بر جامع .8
 هااستیس  یابیعدم امکان ارز .9
  محدود یافق حکمران .10

 مسائل  قیعدم شناخت دق .11
 هایگذاراستیسداده محور نبودن  .12
 پیشین و مبانی یباردست  اسنادبر   یگذاراستیس یعدم ابتنا .13
 هایگذاراستیعدم مشارکت تمام عناصر فعال در عرصه مسجد در س .14

 هاحلاهر
 (1مسئله حکمرانی بر مساجد )در بخش ای«  اتخاک نظریه سیاستی »حکمرانی نرم شبکه .1

 (1اتخاک نظریه سیاستی »جامعه پردازی وریی با محوریت مساجد« در حوزه حکمرانی از مساجد )مسئله  .2
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های های دس  تگاهطراحی س  از و کار مناس  ب س  یاس  تگذاری در امر مس  جد با تاکید بر اس  تفاده از ظرفیت .3
ای س   ند ملی دورهبه روز رس   انی  های میانی به منظور موظفم فرهیختگان جبهه فرهنگی انقال  و حلقه

 (5و  2)در پاسخ به مسئله  هامسجد و پیوست

آن به رهبر معظم انقال  اس المی به  حوزه مس جد و پیش نهادهای کلی نظام در تهیه پیش نویس س یاس ت .4
 (3)در پاسخ به مسئله  منظور تصحیالم تکمیل و ابالغ آن

خدمت رس ان  یهانهاد  یبرا  یاس تگذاریس   یبه عنوان تنها نهاد متول  یانقال  فرهنگ  یعال یش ورا نییتع .5
 (4)در پاسخ به مسئله  در سکال ملی به مسجد

ه ای می انی ب ه ه ای مس   ئولم جبه ه فرهنگی انقال  و حلق هی ظرفی ت دس   تگ اهحم ای تم ه دای ت و راهبر .6
ها و... به س  یاس  تگذارانم تمامی های نرمم دادههام فناوریهام مدلمنظور تص  میم س  ازی نرم )عرض  ه الگو

 (4های مسئول و کنشگران( )در پاسخ به مسئله دستگاه

 س  ازمان ریمختلف )نظ یهاو بخش  یو اس  تان یدر امر مس  جد در س  کوح مل  اس  تگذاریس    یهاالزام نهاد .7
  ی انقال  فرهنگ  یعال یش ورا  رخانهیبه دب  هااس تیو ...( به ارائه س    هیعلم  یهاحوزه  تیریمرکز مد غاتمیتبل

 (5)در پاسخ به مسئله  هااستیس بانیو انتشار اسناد پشت نیو تدو

و گروه .8 ان  دیش   من  دان  از خرد جمعی  ان  دیش     هبهره گیری  پش   تیب  ان   ه  ای مردمی  اس   ن  اد  تهی  ه  ورز در 
 (5های ملی و استانی )در پاسخ به مسئله سیاستگذاری

 (7طراحی بسته شفافیت محتوایی جلسات سیاستگذاری مسجد )در پاسخ به مسئله  .9

الزام س  یاس  تگذاران به تعریف نظام ارزیابی ش  فا  و مش  خا برای تمامی اس  ناد س  یاس  تی )در پاس  خ به  .10
 (9مسئله 

)در   و مکان پایه  ش بکه یک ارچه اطالعات مس اجد کش ور به ص ورت داده بازبهره برداری از  طراحیم توس عه و .11
 (12پاسخ به مسئله 

 (12تعریف نظام آماری مشخا برای مساجد کشور )در پاسخ به مسئله  .12

های اتخاک ش ده با س ایر اس ناد باردس تی )در پاس خ به الزام س یاس تگذاران به تعریف نس بت میان س یاس ت .13
 (13 مسئله

 (14ای )در پاسخ به مسئله اتخاک رویکرد سیاستگذاری شبکه .14

 

 تنظیم گری
 مسائل

  گری سخت و نرم()تنظیم گرفقدان نهاد تنظیم .1
 های خدمت رساننیاز به بازآرایی نهاد .2
 نییب دون تع  گرمیک دیکنن ده    یو مص   وب ات پراکن دهم ن اس   خ و منس   وخم مت داخ ل و خنث  نیوجود قوان .3

 ییفاقد ضمانت اجرا ای  ییاجرا یمتول

نظیر مس   اج د    کی له ای حقوقی متکرر تعریف ش   ده  هوی ت  دربرگیرن دههوی ت حقوقی واح د    فق دان .4
 و ...  م مرکز نیکوکاریکانون فرهنگی هنریم پایگاه بسیجم خیریهم صندوق قرض الحسنه

 حکمرانی از مساجد  سازی پیرامون نظریه سیاستیپردازی و گفتماننیاز به مفهوم .5
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آفرینی  ورد نیاز جهت توس عه نقشمدانش و فناوری  ی یک ارچه و هدفمند  عرض هملی س کوی   فقدان .6
 تنظیم گری نرمدر راستای مساجد در نظامات اجتماعی گوناگون  

 های خدمت رسان به مسجدرصد عملکرد نهاد  فقدان سازوکار .7
 های خدمت رسان به اجرای تکالیف خودبی توجهی نهاد .8
 های خدمت رساننهاد داوری برای حل منازعه دستگاه  فقدان .9
 بی نهاد تنظیم گرنظام ارزیا  فقدان .10

 هاحلراه
 ( 9و   8م 1 در سکوح ملیم استانی و شهرستانی )مسئله امور مساجد  راه اندازی شورای هدایت و راهبری .1

 (1)مسئله شهرستانیم استانی و ملی در سکوح  ان محالتتشکیل شبکه امام .2

خدمتم س   از و کار و  فیبه مس   اجد )تعر یدولت یهابس   ته جامع خدمات نهادترس   یم و به روز رس   انی  .3
 (2)مسئله استفاده(     یشرا

 (3)مسئله  تدوین و تصویب قانون جامع مسجد .4

برای   ه ای حقوقی متکرر تعریف ش   ده کی ل مس   اج دهوی ت حقوقی واح د دربرگیرن ده هوی تتعریف   .5
 (4مسجد )مسئله 

 7امور مس   اجد  یو راهبر  تیداه یش   ورا لی»مس   جد جامعه پرداز« ک یگفتمان س   از  تهیکم  یراه انداز .6
  (5)مسئله 

توس       راه ان دازی س   کوی ملی عرض    ه یک  ارچ ه و ه دفمن د دانش و فن اوری »مس   ج د ج امع ه پرداز« .7
 (6)مسئله   شورای هدایت و راهبری دبیرخانه

 8(1)مسئله د دانش و فناوری مسجد جامعه پردازیراه اندازی کمیته تول .8

ارزیابی س   ارنه عملکرد ش   ورای هدایت و راهبری امور مس   اجد توس     ش   ورای عالی انقال  فرهنگی   .9
  (10)مسئله 

 خدمات
 خدمات مربوط به نیروی انسانی 

 مسائل
 برای امامت مساجدهای علمیه در حوزه )کیفیت( نیروی انسانی موجود  کمبود )کمیت( و ضعف .1
 عنوان تنها منبع تامین نیروی انسانی برای امامت مساجدکاهش جدی ورودی های حوزه علمیه به  .2
 لحاظ اقتضایات حکمرانی ورییبا  فقدان الگوی مناسب جهت تامین معیشت امامان مساجد .3
 شانیت اجتماعی نازل جایگاه امامت جماعت در میان طال  علوم دینی .4
 دهای مستقر کننده امامان مساجتعددم ناهماهنگی و فقدان یک ارچگی نهاد .5

 
  ی اس الم یجمهور  یمای| س ازمان ص دا و س   یاس الم  غاتیس ازمان تبل  ی| حوزه هنر یاس الم  غاتی: س ازمان تبلی پیش نهادی کمیتهاعض ا 7
| دفتر    هی  حوزه علم  تی  ری| مرکز م د  یو فن اور  ق اتیوزارت علومم تحق  وزارت آموز  و پرور  |  |  ی| وزارت فرهن گ و ارش    اد اس   الم  رانیا

 غاتیتبل
ه ا و م ان دیش   ک دهه اک دهو س    ایر دانش      ه ای علمی هم مرکز م دیری ت حوزهاس   المی  تدفتر تبلیغ اتم س    ازم ان تبلیغ ا  مبنی اد ه دای ت  8

 تب های مرپژوهشکده
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 در دوره استقرارفقدان دسترسی به خدمات توانمندسازی امامان   .6
 ابهام در خصوا مرجع عزل و نصب امامان مساجد .7

 و عزل آنان در صورت نیاز فقدان الگو و نهاد مشخا برای رصدم پایش و ارزیابی امامان مساجد .8

  یه ا گ اهیامن ا م ام ام مس   ج دم پ ا  اتی  عوام ل ح اض   ر در مس   ج د ) ه  نیب  یوجود اختال  و ن اهم اهنگ .9
 و...(  تآئیو ه  یهنر  یفرهنگ یهام کانون جیمقاومت بس

فق دان متولی مش   خا و ک ارآم د برای اداره و س    ام ان دهی مس    ائ ل ش    اغلین در مس   ج د در امور  .10
بی« و »نظارت رفاهی«م »ارزیا-»ش  ناس  ایی«م »انتخا «م »انتص  ا «م »توانمندس  ازی«م »امور معیش  تی

 مستمر«

 ناکارآمدی سازوکار »هیئت امنای مسجد« .11

در امور   «خواهران»و    «جوان ان»  ه ای مردمی«م»گروه  یه اظرفی تب ه    یتوجهو کم  فیض   ع  یریگبهره .12
 مساجد

 هاراه حل
با هد  تربیت س   ارنه طراحی و اجرای بس   ته جامع تربیت امام توس     مرکز مدیریت حوزه های علمیه   .1

 (2و   1)مسئله  امام توانمند جدید 4000

 ( 6و   1توانمند سازی امامان مساجد توس  بنیاد هدایت )مسئله  .2

  امامان  به و آموز  با تاکید بر حفظ ویژگی مردمی بودن  طراحی الگوی تامین معیش ت امامان مس اجد .3
 (3)مسئله 

 (3فراهم سازی امکان واگذاری خدمات حاکمیتی به مساجد )مسئله  .4

 (3راه اندازی صندوق تحول محله در مسجد )مسئله  .5

های  ارائه خدمات معیش   تی و رفاهی به ص   ورت متمرکز به امامان مس   اجد از س   وی مرکز خدمات حوزه .6
 (3)مسئله  علمیه

 (4 و 2 گفتمان سازی و الگوسازی پیرامون جایگاه امامت جماعت مسجد )مسئله .7

 یدهس  ازمانمتولی ر ش  هرس  تان به عنوان  دبیرخانه ش  ورای هدایت و راهبری امور مس  اجد هتعیین  .8
 (5د )مسئله استقرار امامان مساج

 (6 و  1 )مسئله  امامان یخدمات توانمندساز ارائه سکوی ملی  یراه انداز .9

  (9)مسئله  برای هر یک از مساجد  ام ه خادمین مس  راه اندازی   .10

امام  ( اکرریت نس  بی آرا( و نص  ب )اکرریت قاطع آرابه عنوان مرجع عزل )   ام ه خادمین مستت  تعیین  .11
 (8و   7)مسئله  مسجد

به عنوان مرجع عزل و نص   ب امام مس   جد در   دبیرخانه شتتتورای ه ایه و راهبری امور مستتتا  تعیین  .12
 ص  ورت فقدان جامعه خادمین مس  جد و یا ش  رای  اض  کراری )به تش  خیا ش  ورای هدایت و راهبری(

 (8و   7)مسئله 

 (8و   7)مسئله  مسجدبه عنوان مرجع تنفیذ عزل و نصب امام   اما   م ه شهرسهانتعیین  .13

رص   دم پ ایش و ارزی ابی ام ام ان ب ه عنوان مرجع    دبیرختانته شتتتورای هت ایته و راهبری امور مستتتا ت  تعیین .14
 (8)مسئله مساجد 
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)مسئله   به عنوان مرجع حل اختال دبیرخانه شورای هدایت و راهبری امور مساجد شناختن   تیرسم به .15
9) 

 (10و  9)مسئله   مسجد یعیطب  ریشناختن امام به عنوان مد تیبه رسم .16
 (10توس  صندوق تحول محله )مسئله  مسجد شاغلینبه  یشتیو مع یارائه خدمات رفاه .17

 (10توس  سازمان تامین اجتماعی )مسئله  مسجد شاغلین در مهیپوشش ب .18

ارزیابی و نظارت  توانمندس  ازیم  انتخا م انتص  ا م   مییش  ناس  اتعیین امام جماعت به عنوان مس  ئول   .19
 (10)مسئله  مسجد شاغلین در مستمر بر

  (11)مسئله  سازوکار »شورای تحول محله« هسازوکار »هیئت امنای مسجد« ب ارتقای .20

جوانان و خواهران در   میمردم  یهاگروه  تیس از اس تفاده از ظرف نهیزم  ینامه ها نییآ  بیو تص و نیتدو .21
 (12)مسئله صندوق تحول محله  جامعه خادمین مسجدم شورای تحول محله و 

جوانان و خواهران در   میمردم  یهاگروه  تیاس   تفاده از ظرف رامونیپ  یو فرهنگ س   از یس   از  گفتمان .22
 (12)مسئله  مساجد

جوانان و خواهران در امور   میمردم یهاگروه  تیجهت اس  تفاده از ظرف  ازیمورد ن  یدانش و فناور دیتول .23
 (12)مسئله  مساجد

 مساجد  زیرساختخدمات مربوط به 
 مسائل

  توزیع نامناسب مساجد .1

 کمبود مساجد .2

 پایین بودن نرخ رشد ساخت مساجد به خصوا در مناطق شهری .3

 عالم در کنار مساجدعدم توجه به ساخت خانه .4

 های عالم ضعف در مدیریت خانه .5

 های شهرسازیعدم محوریت مساجد در طرح .6

ه ای مختلف ایرانی برای گون ه-ه ای متنوع مبتنی بر س   ب ک معم اری اس   المیفق دان و ض   عف طرح .7
 های گوناگونمسجد در بوم

 زیو تجه یمقاوم ساز  میمرمتم بازساز یبرا یمساجد و کمبود اعتبارات عمران ینامکلو  عمران تیوضع .8
 مساجد کشور

مس جد جهت توس عه کارکردها    رمجموعهیو ز یجانب ینهادها جادیرزم جهت ا  یفقدان و ض عف فض ا .9
م درمانگاه و   یو هنر  یمجتمع فرهنگفروش   گاهم ص   ندوق قرض الحس   نهم  میاز جمله باش   گاه ورزش    

 و... یارتباط نینو  یهایاز فناور یریجهت بهره گ ییفضا

متناسب با شئونات نمازگزاران و کائقه مخاطب امروزم   یو رفاه  یرساختیز ساتیفقدان و ضعف در تأس .10
 یهاسیمناس   بم س   رو  یداریس   را  میمناس   ب بانوان و کودکانم آش    زخانه بهداش   ت ی: فض   الیاز قب

 نگیسبز و پارک یفضا  میمکبوعم کفشدار یو حرارت یبرودت یهاستمیس همیمناسبم تهو  یبهداشت

  یرون یب یو نداش تن فض ا  ییخوش بو  مییبایز  مینظافتم آراس تگ میداخل  یبه نظم و فض اس از یتوجه کم .11
 جذا 
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در حفظ و   یو سهل انگار  یسازو مقاوم  یساخت مساجد موجود با اصول مهندس تیفیعدم تکابق ک .12
 مرمت مساجد

 هاحلراه
و مکان پایه   ش   بکه یک ارچه اطالعات مس   اجد کش   ور به ص   ورت داده بازطراحیم توس   عه و بهره برداری از  .1

 (1)مسئله 

 (2و  1ئله تعریف سرانه متناسب برای مساجد با توجه به کارکرد حکمرانی محلی )مس .2

 (4و  3م  2م 1های شهرسازی )مسئله های آمایش سرزمینی و طرحدر طرح و خانه عالم تعریف کاربری مسجد .3

 (4و   3م 2توسعه فرهنگ ساخت مساجد و خانه عالم به صورت مردمی )مسئله  .4

 (4و  3م 2ساخت مسجد و خانه عالم )مسئله کمک به  .5

 ها  توس  شهرداری هزار نفر 30 یبار تیبا جمع یمناطق شهر .5.1

 و مناطق روستایی توس  بنیاد مسکن انقال  اسالمی هزار نفر  30کمتر از  تیبا جمع یمناطق شهر .5.2

 توس  وزارت راه و شهرسازی هاو راه دیجد  یهاشهر .5.3

توس    قرارگاه امام حس  ن مجتبی   ش  هر هیو حاش    ییزدا  تیمحروم میو آبادان ش  رفتیمناطق هد  پ .5.4
 )ع(

 (5)مسئله های عالم به مساجد مدیریت خانه  واگذاری .6

 (6و   2جدید )مسئله   هایشهرالزام وزارت مسکنم راه و شهرسازی به ساخت مساجد در محوریت  .7

 (6)مسئله   م منکقه و شهرهای شهرسازی در سکال محلهم ناحیهطرحمحور قرار گرفتن مسجد در  .8

 (6و   3م 2)مسئله  یشهر  دیجد یدر بافت ها به عنوان محور محلهمساجد  ساختها به یالزام شهردار .9

 ( 4الزام سازندگان حاکمیتی مساجد به ساخت خانه عالم در کنار مساجد جدید التاسیس )مسئله  .10

 (4)مسئله  عالم یهابه مساجد جهت ساخت خانه یقیضواب  تشو  فیتعر .11

و   2های رزم در ش ورای عالی ش هرس ازی پیرامون محوریت مس اجد در ش هرس ازی )مس ئله  تص ویب آیین نامه .12
6) 

کمیته عمران و معماری مساجد )وزارت علومم تحقیقات و فناوریم سازمان برنامه و بودجهم اعضای راه اندازی   .13
م رییس مجمع قرارگاه امام حس  ن مجتبی )ع(م وزارت کش  ورم وزارت مس  کنم راه و ش  هرس  ازیم بنیاد مس  کن
)به پیش نهاد   خیرین مس جد س ازم یک نفر اس تاد معماری م یک نفر اس تاد عمران و یک نفر اس تاد ش هرس ازی

  (12و    11م 10م  9م 8م  7م 6 م4م 3م 2 )مسئله وزیر علوم((

م الی ات در س    اخ تم بهس    ازی و تجهیز هزین ه کرد    ق انونی  امک ان  تعریف بس   ت ه تش   ویقی در جه ت ت امین .14
 (11و   10)مسئله مساجد 

 (12)مسئله  ها بر ساخت و مقاوم سازی مساجدها و دهیاریتشدید نظارت شهرداری .15
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 های اجتماعی مساجدخدمات مربوط به احیای کارکرد
 مسائل

رس انی  روزو عدم به مس جدهای س نتی  در حکمرانی به دلیل تحدید کارکرد  مس جدض عیف ش دن جایگاه   .1
 های روز با توجه نیازمندی آنهای اجتماعی کارکرد

توجهی و عدم توجه   های حکمرانی محلی پس از یک دوره طورنی بیتوجه روز افزون حاکمیت به الگو .2
 حاکمیت به نقش مساجد به عنوان نهاد محوری حکمرانی محلی

جه ت نقش آفرینی مس    اج د ب ه  من ابع م الی مورد نی از    و م دیری ت  فق دان الگوی من اس    ب جه ت ت امین .3
 عنوان محور حکمرانی محلی

 محلی نرم ی مناسب ساختاری جهت نقش آفرینی مساجد به عنوان محور حکمرانیهافقدان الگو .4

های اجتماعی های مختلف مس  اجدم محدوده حداقلی فعالیت و کارکردفقدان تعریف مش  خا گونه .5
 هر یک

 هاحلراه
 (1)مسئله  های اجتماعی مسجدگفتمان سازی پیرامون احیای کارکرد .1

)مسئله    های حکمرانی محلی با محوریت مساجد نسبت به سایر الگوهای حکمرانی محلیتبیین مزیت .2
1) 

 (1)مسئله  مسائل حکمرانی در سکال محلی در تمامی نظامات اجتماعیتدوین نظام  .3

 (1)مسئله  مساجد مرتب  توس  خدمات دولتی ارائهتامین امکان   .4

م »علم و  گانه  7های تخص  ص  ی  راه اندازی ش  ورای تحول محله )کارگروه عمومی »جهاد امید« و کارگروه .5
 میعزت ملمبارزه با فس  اد«م »اس  تقالل و آزادی«م »پژوهش«م »معنویت و اخالق«م »اقتص  اد«م »عدالت و 

 (4و   1)مسئله  « و »سبک زندگی«(با دشمن یمرزبند میرواب  خارج

واژه س ازیم مفهوم پردازیم نهاد س ازی و گفتمان س ازی پیرامون نقش آفرینی مس اجد به عنوان محور   .6
 (2)مسئله  یاجتماع نظاماتدر  حکمرانی محلی

های موفق حکمرانی محلی با محوریت مس   اجد الگو  «معرفی»ش   ناس   اییم تقویت و و   «الگوس   ازی» .7
 (2)مسئله 

 (4و  3)مسئله  راه اندازی صندوق تحول محله .8

 (3واگذاری مدیریت موقوفات مساجد به خود مساجد )مسئله  .9

 (3فراهم سازی امکان واگذاری خدمات حاکمیتی به مساجد )مسئله  .10

 (4د )مسئله راه اندازی جامعه خادمین مسج .11

 (5)مسئله   مساجد مبتنی بر نظریه سیاستی سند یو سکال بند گونه بندی .12

 (5)مسئله  های اجتماعی هر گونه از مسجدتعریف محدوده حداقلی فعالیت و کارکرد .13
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 نگاشت نهادی
 معین  محور  اقدام  زنجیره حکمرانی 

 سیاستگذاری 

حکمرانی بر در بخش  ای«  اتخاک نظریه سیاستی »حکمرانی نرم شبکه
 مساجد 

شورای عالی انقال  
 فرهنگی

 ____ 

 بخشاتخاک نظریه سیاستی »جامعه پردازی وریی با محوریت مساجد« در 
 حکمرانی از مساجد 

شورای عالی انقال  
 فرهنگی

 ____ 

مسجد با تاکید بر استفاده از طراحی ساز و کار مناسب سیاستگذاری در امر 
های موظفم فرهیختگان جبهه فرهنگی انقال  و های دستگاهظرفیت

ای سند ملی مسجد و های میانی به منظور به روز رسانی دورهحلقه 
 هاپیوست

دبیرخانه شورای عالی 
 انقال  فرهنگی 

 ____ 

به آن   های کلی نظام در حوزه مسجد و پیشنهادتهیه پیش نویس سیاست
 رهبر معظم انقال  اسالمی به منظور تصحیالم تکمیل و ابالغ آن 

دبیرخانه شورای 
هدایت و راهبری امور 

 کشور  مساجد 
 ____ 

نهاد متولی تنها  شورای عالی انقال  فرهنگی به عنوان    تعیین
 ی در سکال مل  های خدمت رسان به مسجد سیاستگذاری برای نهاد

شورای عالی انقال  
 فرهنگی

 ____ 

های مسئولم جبهه فرهنگی  حمایتم هدایت و راهبری ظرفیت دستگاه
هام  های میانی به منظور تصمیم سازی نرم )عرضه الگوانقال  و حلقه

ها و... به سیاستگذارانم تمامی های نرمم دادههام فناوریمدل
 های مسئول و کنشگران(دستگاه

دبیرخانه شورای عالی 
 انقال  فرهنگی 

ه شورای دبیرخان
 یو راهبر  تیهدا

 امور مساجد 
 کشور

و ملی و استانی  های سیاستگذار در امر مسجد در سکوح الزام نهاد
های علمیه و  تبلیغاتم مرکز مدیریت حوزه  )نظیر سازمان  های مختلفبخش

تدوین و ی و  ها به دبیرخانه شورای عالی انقال  فرهنگارائه سیاستبه    ...(
ها پشتیبان سیاستانتشار اسناد    

دبیرخانه شورای عالی 
 انقال  فرهنگی 

دبیرخانه شورای 
 یو راهبر  تیهدا

 امور مساجد 
 کشور

های مردمی اندیشه ورز در بهره گیری از خرد جمعی اندیشمندان و گروه
 ها تهیه اسناد پشتیبان سیاستگذاری

دبیرخانه شورای عالی 
 انقال  فرهنگی 

دبیرخانه شورای 
 یو راهبر  تیهدا

 امور مساجد 
 کشور

 طراحی بسته شفافیت محتوایی جلسات سیاستگذاری مسجد 
دبیرخانه شورای عالی 

 انقال  فرهنگی 

دبیرخانه شورای 
 یو راهبر  تیهدا

 امور مساجد 
 کشور

الزام سیاستگذاران به تعریف نظام ارزیابی شفا  و مشخا برای تمامی 
 اسناد سیاستی 

دبیرخانه شورای عالی 
 انقال  فرهنگی 

دبیرخانه شورای 
 یو راهبر  تیهدا

 امور مساجد 
 کشور

طراحی و توسعه شبکه یک ارچه اطالعات مساجد کشور به صورت داده باز و 
 مکان پایه

دبیرخانه شورای 
هدایت و راهبری امور 

 مساجد 
 ____ 

 تعریف نظام آماری مشخا برای مساجد کشور 
دبیرخانه شورای 

هدایت و راهبری امور 
 مساجد 

سازمان برنامه و 
 بودجه 

های اتخاک شده با سایر الزام سیاستگذاران به تعریف نسبت میان سیاست
 اسناد باردستی 

دبیرخانه شورای عالی 
 انقال  فرهنگی 

 ____ 

 ای اتخاک رویکرد سیاستگذاری شبکه
دبیرخانه شورای عالی 

 انقال  فرهنگی 
 ____ 

 تنظیم گری 
راه اندازی شورای هدایت و راهبری امور مساجد در سکوح ملیم استانی و 

 شهرستانی 

دبیرخانه شورای عالی 
انقال  فرهنگی )برای 
تشکیل شورا در سکال 
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 معین  محور  اقدام  زنجیره حکمرانی 
دبیرخانه شورای   ملی( |

راهبری امور هدایت و  
مساجد کشور )برای 

تشکیل شورا در سکال 
 استانی و شهرستانی( 

 امام جمعه شهرستان شبکه امامان محالت شهرستان   لیتشک

دبیرخانه شورای 
هدایت و راهبری 

 امور مساجد 
 شهرستان

 امام جمعه استان استان   شبکه امامان محالت  لیتشک

دبیرخانه شورای 
هدایت و راهبری 

 مساجد امور  
 استان

 کشور  شبکه امامان محالت  لیتشک
دبیرخانه شورای 

هدایت و راهبری امور 
 کشور  مساجد 

 

های دولتی به مساجد ترسیم و به روز رسانی بسته جامع خدمات نهاد
 )تعریف خدمتم ساز و کار و شرای   استفاده(  

دبیرخانه شورای 
هدایت و راهبری امور 

 کشور  مساجد 
 ____ 

 مجلس شورای اسالمی  تدوین و تصویب قانون جامع مسجد 

دبیرخانه شورای 
هدایت و راهبری 

|   امور مساجد 
مرکز 
های  پژوهش

مجلس شورای  
 اسالمی 

 ف یمتکرر تعر  یحقوق  یهاتیهو  رنده یواحد دربرگ  ی حقوق  تیهو  فیتعر
  مسجد  یمساجد برا  لیشده ک 

 مجلس شورای اسالمی 

دبیرخانه شورای 
هدایت و راهبری 

امور مساجد | 
مرکز 
های  پژوهش

مجلس شورای  
 اسالمی 

راه اندازی کمیته  گفتمان سازی »مسجد جامعه پرداز« کیل شورای هدایت و 
 راهبری امور مساجد 

دبیرخانه شورای 
هدایت و راهبری امور 

 مساجد 
 ____ 

راه اندازی سکوی ملی عرضه یک ارچه و هدفمند دانش و فناوری »مسجد 
 جامعه پرداز«

دبیرخانه شورای 
هدایت و راهبری امور 

 مساجد 

مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه  

وزارت علومم    | 
تحقیقات و 

فناوری | دفتر 
تبلیغات |  

سازمان تبلیغات  
 اسالمی |
|   هااندیشکده

معاونت علمی 
 ریاست جمهوری 
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 معین  محور  اقدام  زنجیره حکمرانی 

 مسجد جامعه پرداز  ی دانش و فناور  دیتول  تهیکم  ی راه انداز
 یشورا  رخانهیدب
امور   یو راهبر  تیهدا

 مساجد 
 ____ 

ارزیابی سارنه عملکرد شورای هدایت و راهبری امور مساجد توس  شورای 
 عالی انقال  فرهنگی 

دبیرخانه شورای عالی 
 رهنگی انقال  ف

 ____ 

نیروی   خدمات |
انسانی | امام 

 مسجد 

طراحی و اجرای بسته جامع آموز  و تربیت امام توس  مرکز مدیریت حوزه  
 امام توانمند جدید   4000های علمیه با هد  تربیت سارنه  

های  مرکز مدیریت حوزه
 علمیه 

دبیرخانه شورای 
هدایت و راهبری 

 امور مساجد

 بنیاد هدایت  امامان مساجد یتوانمند ساز

مرکز مدیریت 
های علمیه  حوزه 

کشورم دفتر  
سازمان   تبلیغاتم 

بسیج  
مستضعفینم  

سازمان تبلیغات  
اسالمیم سازمان 

اوقا  و امور 
خیریهم وزارت  

فرهنگ و ارشاد 
اسالمیم ستاد 
اجرایی فرمانی 
حضرت امام 
خمینی )ره(م  

بنیاد  
مستضعفان  

انقال  اسالمیم 
کمیته امداد 

امام خمینی )ره(م 
جتماعی سازمان ا

کشورم قر  بقیة  
هللا و قرارگاه 

 محرومیت زدایی 

 ی مردم  یژگ یبر حفظ و  د ی امامان مساجد با تاک  شتیمع  نیتام  یالگو  یطراح
 بودن و آموز  به امامان 

دبیرخانه شورای 
هدایت و راهبری امور 

 مساجد 
 

 تسهیل راه اندازی صندوق تحول محله در مساجد 
دبیرخانه شورای 

هدایت و راهبری امور 
 مساجد 

وزارت امور 
اقتصادی و 

م وزارت دارایی
کشورم سازمان  
اوقا  و امور 
خیریهم کمیته  

امداد امام 
خمینی )ره(م  
ستاد اجرایی 
فرمان امام 
خمینی )ره(م  

بنیاد  
مستضعفان  



17 

 

 معین  محور  اقدام  زنجیره حکمرانی 
انقال  اسالمیم 

بسیج  
ینم  مستضف

وزارت کارم تعاون 
و  رفاه اجتماعی 

و سازمان 
 اجتماعی کشور

 ارائه خدمات معیشتی و رفاهی به امام مسجد 
های  مرکز خدمات حوزه

 علمیه 
 

 امکان واگذاری خدمات حاکمیتی به مساجد  ی فراهم ساز
دبیرخانه شورای 

هدایت و راهبری امور 
 مساجد 

مجلس شورای  
سازمان اسالمیم  

و   برنامه و بودجه
سازمان امور 
استخدامی 

 کشور

 گفتمان سازی و الگوسازی پیرامون جایگاه امامت جماعت مسجد 
کمیته  گفتمان سازی 
 »مسجد جامعه پرداز« 

 ____ 

 استقرار امامان مساجد  سازماندهی
 یشورا  رخانهیدب
امور   یو راهبر  تیهدا

 شهرستان مساجد  
 ____ 

 ____  بنیاد هدایت  امامان یارائه خدمات توانمندساز  یمل یسکوراه اندازی  
  جامعه خادمین مسجد  آرا( امام مسجد  ینسب ت یقاطع آرا( و نصب )اکرر  ت یعزل )اکرر

 ا یمسجد و    نیعزل و نصب امام مسجد در صورت فقدان جامعه خادم
 ی اضکرار  یشرا

 یشورا  رخانهیدب
امور   یو راهبر  تیهدا

 شهرستان   مساجد 
 

  امام جمعه شهرستان عزل و نصب امام مسجد  ذ یتنف

 امامان مساجد  ی ابیو ارز   شیرصدم پا
 یشورا  رخانهیدب
امور   یو راهبر  تیهدا

 شهرستان   مساجد 
 

نیروی   خدمات |
جامعه انسانی |  

 خادمین  

 امام مسجد از مساجد  کیهر   یمسجد برا  نیجامعه خادم  ی راه انداز

 یشورا  رخانهیدب
 یو راهبر  تیهدا

 امور مساجد 
 شهرستان

 کارگزاران مسجد  حل اختال 
 یشورا  رخانهیدب
امور   یو راهبر  تیهدا

 شهرستان   مساجد 
 

 مسجد  یعیطب ریشناختن امام به عنوان مد   تیبه رسم
 یشورا  رخانهیدب
امور   یو راهبر  تیهدا

 شهرستان   مساجد 
 

مسجد توس  صندوق تحول   نیبه شاغل  یشتیو مع  ی خدمات رفاهارائه  
 محله 

 یشورا  رخانهیدب
امور   یو راهبر  تیهدا

 شهرستان   مساجد 
 

 یاجتماع  نیسازمان تام در مسجد   نیشاغل  مهیپوشش ب

 یشورا  رخانهیدب
 یو راهبر  تیهدا

 امور مساجد 
 شهرستان

 یرویو نظارت مستمر بر ن  ی ابیارز   میانتخا م انتصا م توانمندساز   مییشناسا
 مسجد  ی خدمات

 امام جماعت 
 یشورا  رخانهیدب

 یو راهبر  تیهدا
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 امور مساجد 
 شهرستان

 تحول محله«  یمسجد« به سازوکار »شورا  یامنا  ئتیسازوکار »ه  یارتقا
 یشورا  رخانهیدب
امور   یو راهبر  تیهدا

  کشور  مساجد 
 

 یهاگروه تیساز استفاده از ظرف نهیزم  ینامه ها نییآ بیو تصو  نیتدو
تحول محله و     یمسجدم شورا  نیجوانان و خواهران در جامعه خادم  میمردم

 صندوق تحول محله 

 یشورا  رخانهیدب
امور   یو راهبر  تیهدا

 کشور  مساجد 
 

 یهاگروه  ت یاستفاده از ظرف رامونیپ   یو فرهنگ ساز   ی گفتمان ساز
 جوانان و خواهران در مساجد  میمردم

کمیته  گفتمان سازی 
 »مسجد جامعه پرداز« 

 

 میمردم  یهاگروه تیجهت استفاده از ظرف  از یمورد ن  ی دانش و فناور  د یتول
 جوانان و خواهران در امور مساجد

 یشورا  رخانهیدب
امور   یو راهبر  تیهدا

 کشور  مساجد 
 

 خدمات |
زیرساخت 

 مساجد 

طراحیم توسعه و بهره برداری از شبکه یک ارچه اطالعات مساجد کشور به  
 صورت داده باز و مکان پایه 

 ____  بنیاد هدایت 

 تعریف سرانه متناسب برای مساجد با توجه به کارکرد حکمرانی محلی   
 یشورا  رخانهیدب
امور   یو راهبر  تیهدا

 کشور  مساجد 
 ____ 

 یهاو طرح  ینیسرزم  ش یآما  یهامسجد و خانه عالم در طرح یکاربر  فیتعر
 ی شهرساز

 یشورا  رخانهیدب
امور   یو راهبر  تیهدا

 کشور  مساجد 

سازمان برنامه و 
بودجهم شورای  
عالی شهرسازیم 

 وزارت کشور  

 توسعه فرهنگ ساخت مساجد و خانه عالم به صورت مردمی 
کمیته  گفتمان سازی 
 »مسجد جامعه پرداز« 

 

 کمک به ساخت مسجد و خانه عالم 

مناطق شهری با 
هزار   30جمعیت باری  

 ها نفر توس  شهرداری
مناطق شهری با 

هزار   30جمعیت کمتر از  
نفر و مناطق روستایی 
توس  بنیاد مسکن 

 انقال  اسالمی 
ها های جدید و راهشهر

توس  وزارت راه و 
 شهرسازی 

مناطق هد  پیشرفت 
محرومیت و آبادانیم  

زدایی و حاشیه شهر 
توس  قرارگاه امام 
 حسن مجتبی )ع(

 

 عالم به مساجد   یهاخانه  ت یریمد   ی واگذار
 یشورا  رخانهیدب
امور   یو راهبر  تیهدا

 کشور  مساجد 

سازمان تبلیغات  
 اسالمی 

 ساخت مسجد در محوریت محالت جدید  
وزارت مسکنم راه و 

 شهرسازی 
 ____ 

ها به ساخت مساجد به عنوان محور محله در بافت های الزام شهرداری
 جدید شهری 

 ____  وزارت کشور
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الزام سازندگان حاکمیتی مساجد به ساخت خانه عالم در کنار مساجد جدید 

 التاسیس 
کمیته عمران و معماری 

 مساجد 
 ____ 

 ____  ها شهرداری های عالم تعریف ضواب  تشویقی به مساجد جهت ساخت خانه
 ____  شورای عالی شهرسازی  های رزم پیرامون محوریت مساجد در شهرسازی تصویب آیین نامه

 راه اندازی کمیته عمران و معماری مساجد 
 یشورا  رخانهیدب
امور   یو راهبر  تیهدا

 کشور  مساجد 

|   هادانشگاه
 اندیشکده ها 

تعریف بسته تشویقی در جهت تامین امکان قانونی هزینه کرد مالیات در 
 ساختم بهسازی و تجهیز مساجد 

سازمان امور مالیاتی 
 کشور

 یشورا  رخانهیدب
 یو راهبر  تیهدا

 امور مساجد 
 کشور

 وزارت کشور ها بر ساخت و مقاوم سازی مساجد ها و دهیاریتشدید نظارت شهرداری
سازمان نظام 

 ی مهندس
 ساختمان

خدمات مربوط 
به احیای 

های کارکرد
اجتماعی 
 مساجد 

 های اجتماعی مسجد گفتمان سازی پیرامون احیای کارکرد
کمیته  گفتمان سازی 
 »مسجد جامعه پرداز« 

 ____ 

های حکمرانی محلی با محوریت مساجد نسبت به سایر تبیین مزیت
 الگوهای حکمرانی محلی 

 بنیاد هدایت 
دانشگاه ها | 

حوزه های علمیه  
 | اندیشکده ها 

 تامین امکان ارائه خدمات دولتی مرتب  توس  مساجد   
دبیرخانه شورای 

هدایت و راهبری امور 
 مساجد 

 ____ 

 یهاو کارگروه  د«ی »جهاد ام  یتحول محله )کارگروه عموم  یشورا  ی راه انداز
و اخالق«م »اقتصاد«م   تیگانه م »علم و پژوهش«م »معنو  7  ی تخصص

 میرواب  خارج  می»عزت مل  «می»عدالت و مبارزه با فساد«م »استقالل و آزاد
 ( «یبا دشمن« و »سبک زندگ  یمرزبند 

 امام مسجد

دبیرخانه شورای 
هدایت و راهبری 

 ساجد امور م
 شهرستان

واژه سازیم مفهوم پردازیم نهاد سازی و گفتمان سازی پیرامون نقش 
 اجتماعی اتآفرینی مساجد به عنوان محور حکمرانی محلی در نظام

کمیته  گفتمان سازی 
 »مسجد جامعه پرداز« 

 

 یموفق حکمران   یهاالگو  «یو معرف  تیتقو مییو »شناسا  « ی»الگوساز
 مساجد  تیبا محور  یمحل

 بنیاد هدایت 
کمیته  گفتمان 
سازی »مسجد 
 جامعه پرداز« 

 تسهیل راه اندازی صندوق تحول محله  
دبیرخانه شورای 

هدایت و راهبری امور 
 مساجد 

 ____ 

 واگذاری مدیریت موقوفات مساجد به خود مساجد 
دبیرخانه شورای 

هدایت و راهبری امور 
 مساجد 

 سازمان اوقا  

 به مساجد  یتیخدمات حاکم  ی امکان واگذار  ی فراهم ساز
دبیرخانه شورای 

هدایت و راهبری امور 
 مساجد 

مجلس شورای  
سازمان اسالمیم  

و   برنامه و بودجه
سازمان امور 
استخدامی 

 کشور

 امام جماعت  مسجد  نیجامعه خادم  ی راه انداز

دبیرخانه شورای 
هدایت و راهبری 

 امور مساجد 
 شهرستان
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 گونه بندی و سکال بندی مساجد مبتنی بر نظریه سیاستی سند 
دبیرخانه شورای 

هدایت و راهبری امور 
 مساجد 

 ____ 

 های اجتماعی هر گونه از مسجد تعریف محدوده حداقلی فعالیت و کارکرد
دبیرخانه شورای 

هدایت و راهبری امور 
 مساجد 

 ____ 

  

 هاپیوست
اجد کش  ورم این اس  ناد مس  ز تش  کیل دبیرخانه ش  ورای هدایت و راهبری امور  س اپ و  بودهپیوس  ت  20ن  این س  ند متض  م

  رسانی خواهند شد. تصحیالم تکمیل و به روز
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i  ی  س    س در مدینهم در ش   مار زیباترین و پرمغزترین ابتکارهای اس   الم در آغاز تش   کیل جامعه   پدید آوردن هویتی به نام مس   جدم نخس   ت در قبا و

 به نوزدهمین اجالئ سراسری نماز  ؟دم؟  پیام رهبر معظم انقال  اسالمی1389.07.18اسالمی است. |  
ii  لکن مس  جد با معابد مس  یحی و یهودی و بودایی و بعض  ی جاهای   -نش  ینند در آنجا و عبادت میکنند که می-ی ادیان هس  ت  بلهم معبد در همه

  آمدایم متفاوت اس ت. در مس جدم پیغمبر اکرم نمیرفت فق  نماز بخواند و بیرون بیاید  کاری که برای اجتماع پیش میایم یا ش نیدهدیگر که ما دیده
یعهم    ة )ازجملهم وس  ائل الش  ت عص ُا جام  لص  لوج ( بروید به س  مت محل ص  الت  برای چه  برای اینکه  ۲۴۳م کتا  اریمانم ا ۲۳و مهم بودم ص  دا میزدند: اص

هراجع به مس   ئله مش   اهده   ی چیزها  و ش   ما در تاریخ اس   المی جنگ مش   ورت کنیم یا خبر بدهیم یا همکاری کنیم یا بس   یج کنیم امکانات را و بقیت
بی حلقهمیکنید که مس  اجدم مرکزی برای تعلیم بود  می ی درئ زید و عمرو و بکر از  ش  نویم و در روایات میخوانیم که در مس  جدالحرام یا مس  جدالنت

عبادتی  ی یهودی که فق  میروند آنجام یکهای مختلف فکری و مذهبی وجود داش  ت  معنای این خیلی متفاوت اس  ت با کلیس  یا یا با کنیس  هنحله
در دیدار  ؟دم؟  بیانات رهبر معظم انقال  اس   المی1395.05.31  آیند. مس   جد پایگاه اس   ت و این پایگاه بر محور ککر و نماز اس   ت. |میکنند و بیرون می

 ائمه جماعات مساجد استان تهران
iii  ی علم و جه اد و ت دبیر دنیوی  ج ایگ اه معنوی و عرص    ه  ی مردم  خلوت ُانس ب ا خ دا و جلوت حش   ر ب ا مردمم ک انون ککر و معرا ی خ دا و خ ان هخ ان ه

های رائج ادیان دیگر را نمایان ی آن با عبادتگاهئی اس  ت که تص  ویر مس  جد اس  المی و فاص  لهپیوس  تههای به همعبادت و پایگاه س  یاس  تم دوگانه
آمیزد و فرد و جامعه را به طراز اس المی س المم در هم می  س ازد. در مس جد اس المیم ش ور و بهجت عبادت خالا با نش اط زندگی پاک و خردمندانه ومی

  پیام 1389.07.18ی مکتب اس  الم اس  ت. |  کند. مس  جدم مظهر آمیختگی دنیا و آخرت و پیوس  تگی فرد و جامعه در دیدگاه و اندیش  هآن نزدیک می
 به نوزدهمین اجالئ سراسری نماز  ؟دم؟رهبر معظم انقال  اسالمی

iv  های مهم مس جد مرکز همه تص میم گیری  ؟ع؟و همچنین در زمان حکومت با برکت امیرالمؤمنین ؟ص؟در زمان نبی مکرم اس الم  در ص در اس الم همم
تش  بیه کنیم  زیرا اقتض  اهای هر زمان    ؟ع؟خواهیم از لحاظ وض  ع زمانم مس  جد امروز را به مس  جد کوفه زمان امیرالمؤمنینو کارهای بزرگ بود. نمی
تواند برای جوامع اس  المی منش  أ و س  رآغاز حرکات بزرگ و برکات کلی مس  جد به عنوان یک پایگاه دینم عبودیت و معرفتم میمتفاوت اس  ت. به طور  

در دیدار با علمام طال  و اقش ار مختلف مردم ش هر مقدئ قم به مناس بت س الروز   ؟دم؟  بیانات رهبر معظم انقال  اس المی1375.10.19  ماندگار باش د. |
 دی ماه  19

v  های اس المیم اهدا  اس المیم آرزوهای بزرگی که اس الم برای بش ر ترس یم کرده اس تم ای که در آنم آرمانی اس المی یعنی چه  یعنی جامعهجامعه
فت خود دارای  ی خودم در پیش ری کش ورم در آیندهای که مردم در آنم در ادارهی آزادم جامعهی عادلم برخوردار از عدالتم جامعهتحقق پیدا کند. جامعه

های  ای دارای پیش  رفتای برخوردار از رفاه و مبرای از فقر و گرس  نگیم جامعهای دارای عزت ملی و اس  تغنای ملیم جامعهنقش  ندم دارای تأثیرندم جامعه
و در حال پیش روی   ای بدون س کونم بدون رکودم بدون توقفو بارخره جامعه  -پیش رفت علمیم پیش رفت اقتص ادیم پیش رفت س یاس ی   -جانبه  همه

ای اس  ت که ما دنبالش هس  تیم. البته این جامعه تحقق پیدا نکردهم ولی ما دنبال این هس  تیم که این جامعه تحقق پیدا کند.  دائم  این آن جامعه
 ی ما.پس این شد هد  اصلی و مهم  میانه

س ار چنین  ها بتوانند در س ایهیت این جامعه این اس ت که انس انچرا میگوییم میانه  به خاطر اینکه این جامعه وقتی تش کیل ش دم مهمترین مس ئول
ریات آیه  اجتماعیم چنین حکومتیم چنین فض ائیم به کمال معنوی و کمال الهی برس ند  که: »ما خلقت الجنت و ارنس ارت لیعبدون« )س وره مبارکه الذا

« اس  ت  ها به عبودیت برس  ند. »لیعبدون« را معنا کردند به »لیعر(   انس  ان۵۶ رص ص « به معنای »عص دص بص عبادت به   -فون«. این معنایش این نیس  ت که »عص
ای ک ه ب ه  ن ه  بلک ه ب ه معن ای این اس   ت ک ه عب ادت ب دون معرف ت معنی ن داردم امک ان ن داردم عب ادت نیس   ت. بن ابراین ج امع ه -معن ای معرف ت اس   ت  

کند  اینم آن نهایت کمال انس انی اس ت. بنابراین هد  نهائیم هللا پیدا میالقرس دم تخلق به اخرس دم یعنی به معرفت کامل خدا میعبودیت خدا می
  بیانات رهبر معظم انقال   1390.07.24ی اس   المی اس   تم که هد  بس   یار بزرگ و بس   یار وارئی اس   ت. |  آن اس   ت  و هد  قبل از آنم ایجاد جامعه

 در دیدار با دانشجویان کرمانشاه  ؟دم؟اسالمی
  بی ان ات رهبر معظم انقال   1389.09.10اس   تم منته ا این ه د  می انی اس   ت  ه د  نه ائی عب ارت اس   ت از رس   تگ اری انس   ان. |   قکع ا  ع دل ه د 

 های راهبردیدر نخستین نشست اندیشه  ؟دم؟اسالمی

ى اسالمىم دست پیدا معهى الهىم جاى عادرنهخواهیم به جامعهى عادرنه یک هد  است  اما این هد م هد  میانه است. ما میتشکیل جامعه
  بیانات 1387.03.21ى امن و امان برس  انیم. |  ى این نظام الهى بتوانیم خودمان را به تکامل برس  انیم  خودمان را به نقکهکنیم براى اینکه در س  ایه

 در اولین دیدار با نمایندگان مجلس هشتم  ؟دم؟رهبر معظم انقال  اسالمی

ی تزکیه و  ی انس  ان اس  ت. همه چیز مقدمهآیدم عبارت از تزکیهآمد و می  اس  المی هد  اعلی و وار به حس  ا  میی اس  اس  ی که در انقالآن مس  أله
ش ودم ولی خود آن یک که هد  بزرگی محس و  میطهارت آدمی اس ت. عدالت در جامعه و نیز حکومت اس المی در میان اجتماعات بش ری هم با این

محتا  تزکیه اس تم   -اگر بخواهد به س عادت برس د   -ی آدمی نهفته اس ت. هم زندگی در این عالم ت که در تزکیهمقدمه برای تعالی و رش د انس ان اس 
ی به تزکیه اس ت  »قد افلال وابس ته -یعنی دس ت یافتن انس ان به مقص د اعلی    -و هم درجات اخروی و معنویم متوقف بر تزکیه اس ت. فالح انس ان 
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ی« ه فص لت ی. و ککراس م ربت ی. آن کس ی که تزکیه بکندم فالح و رس تگاری را به دس ت آورده اس ت. ش ما رو  نبیت   من تزکت م( را در  والهعلیهاهَّللاکرم)ص لت وس لت

ی دنیای جاهلیت و کفر مبارزه  تمام لحظات دعوت اس  المی خود مالحظه بفرمایید  از روزهای اول که در غربت محب بودند و با تنهایی خود با همه
ی خود درآورده بودن دم در هر  او  ق درت اس   المیم یعنی آن روزی ک ه پی امبر مک ه و ط ائف را فتال کرده بودن د و حج از را تم ام ا  زیر س   لک ه  کردن دم ت امی

ر در دی دا؟دم؟؟؟  بی ان ات رهبر معظم انقال  اس   المی1380.08.01کردن د ک ه نفس خود را تزکی ه و تکهیر کنن د. |  من اس   بتی پی امبر اکرم مردم را دعوت می
 اقشار مختلف مردم

م  نظام اس  المی که برترین هدفشم پرور  انس  انهای وار و بافض  یلت اس  تم س  ازندگی فرد و جامعه را از هر دو س  وم یعنی هم از جس  م و هم از جان 
 آراید.گشاید و میبرد و هر دو بال پرواز و تعالی آدمی را میی مادی و هم در ساحت معنوی به پیش میهم در عرصه

ش  ود. نماز آن گاه که با توجه و حض  ور همراه  یابد و نماز س  تون دین نامیده میات و در رأئ آنان »نماز« بدین جهت اس  ت که چنین اهمیتی میعباد
ان و  س   ازد و به خانه و خانواده و محی  کار و محفل دوس   تاس   تم نه تنها دل و جان نمازگزارم که فض   ای پیرامون او را نیز لکیف و نورانی و معکر می

 کند.ی فضاهای زندگی پرتوافشانی میمجامع شهروندان و همه
هرچ ه نم ازگزاران  متوج ه و خ اش   ع و کاکر بیش   تر ش   ون دم ظلم ات خودخواهیه ا و خودک امگیه ا و ب ددلیه ا و آزمن دیه ا و تج اوزگریه ا و حس    ادته ا و  

به هش  تمین  ؟دم؟؟؟  پیام رهبر معظم انقال  اس  المی1377.06.18درخش  د. |  ش  ود و نور رس  تگاری بر پیش  انی زندگیم بیش  تر میبدخواهیها کمتر می
 اجالئ سراسری نماز

vi  ختلفم  همه ش نیدید که امس ال در ایام اعتکا  در ماه مبارک رجبم در بس یاری از مس اجد س راس ر کش ورم جوانان مام زنان و مردان از قش رها و س نین م
ا مأنوئ ش دند. بعد از آن هم با گریه و اش ک و آهم مس جد را وداع گفتند و بیرون آمدندم تا برای  رفتند و در مس جد ماندند  س ه روز روزه گرفتند و با خد 

 سال آینده آماده شوند.
ن ا هم فی اررض اق اموا الص   لوا«)حج:   (م عالم ت ی ک حکوم ت الهیم عالم ت ی ک 41عزیزان من! این برای ی ک ج امع هم عالم ت خوبی اس   ت. »ال ذین ان مکت

ی بگیرید و تقویت کنید. |  حرکت ص حیال و   در دیدار مردم   ؟دم؟  بیانات رهبر معظم انقال  اس المی1375.10.19دارای جهتگیری ص حیال اس ت. این را جدت
 قم

vii    | .ت اس المی مایهی اعزاز و احترام اس ت ر  کنار هم قرار گرفتن جس مها در نمازم برای پیغمبر مایهی ش ر  اس ت  برای امت   بیانات رهبر  1393.10.19ص  
 المللى وحدت اسالمىدر دیدار مسئورن نظام و میهمانان بیست و هشتمین کنفرانس بین ؟دم؟معظم انقال  اسالمی

viii    مس  اجد را مغتنم بش  مارد و پایگاه معرفت و روش  ن بینی و روش  نگری و اس  تقامت ملی به حس  ا  آورند. اگر کس  ی خیال کند که در  ملت ایران باید
ر  اگر همان چند رکعت نماز هم با چش  م  مس  جدم فق  چند رکعت نماز میخوانند و بیرون میآیند و این چه تأثیری داردم خکاس  ت. این طور نیس  ت. اوت

ئ نماز و اکانم خیرالعمل و فالح استم مایه برکات زیادی میشود. نماز یک ملت را به قیام  هَّللبصیرت نگاه شود ع مقدت رِّ وادار   م خود  نماز که به زبان ُمشص
 میکند. نماز انسانها را از فساد دور و به خلوا و فداکاری نزدیک میکند.

ن عب ادا  عالوه بر آنم مس   ج د فق  برای نم از نیس    ت  در مس   ج د انواع عب اد ر س    اع ة خیر م  ر اس    ت ک ه »تفکت ات هس    ت. از جمل ه آن عب اداتم تفکت
افراد مس جد    -البته فکر کردن درس ت   -(م یا در بعض ی از روایات اس ت که »من عبادا اربعین س نة«م یا »س بعین س نة«  327م ا 71س نة«)بحارارنوارم    

 آورند.ست میبروم این فکر را به وسیله شنیدن سخنان عالم دین و فقیه به د
ص  ال بنده به خداس  ت.  ر و تأملم هم مرکز تص  فیه روحم هم مرکز خلوا و مرکز اتت بنابراین مس  جدم هم مدرس  ه اس  تم هم دانش  گاهم هم مرکز تفکت

ل میکند   ارتباط زمین و آس مان اس ت. جایی اس ت که انس ان خود را به منبع ریزال فیب و قدرت وص ل میکند. انس ان در مس جدم خود را به خدا متص ت 
 در دیدار مردم قم  ؟دم؟  بیانات رهبر معظم انقال  اسالمی1375.10.19بنابراین باید قدر مساجد را دانست. |   

ix ب ه نوزدهمین    ؟دم؟  پی ام رهبر معظم انقال  اس   المی1395.05.31در دی دار ب ا ائم ه جم اع ات مس   اج د تهرانم    ؟دم؟بی ان ات رهبر معظم انقال  اس   المی
 1359.04.01م  501-500م ا:  12  صحیفه امامم  1389.07.18ماز اجالئ سراسری ن

x  ران  روش نفکر  دلس وز  مبارز  مس لمان در همه چه در ایرانم چه در کش ورهای عربی و چه در ش به   -ی نقاط اس المی و در کش ورهای اس المی تال  متفکت
ه ها و اعم اق  ها برای این بود که اس   الم از انزوای مس   اجد و کنج خانه ی این تالدر طول مدت ص   دوپنج اه س   ال ادامه پی دا کرد. هم ه  -ی هن د  قارت
د جمال  ی جامعه بیاید  اس  الم حکومت تش  کیل دهد و طبق قوانین قرآنیم خکوط اص  لی زندگی انس  انها به ص  حنهدل ها را معین کند. اگر »س  یت

ین در کش  ورهای عربی و در هند و در  د جمال الدت ین« یا ش  اگردان س  یت ی مقابل  حرکتی بود  ایران تال  کردندم برای این تال  کردند. درس  ت نقکهالدت
احان فکری و س یاس ی آن که بر منابع اس المی و کش ورهای اس المی تس لت   ها در دنیای اس الم ش روع کرده بودند. آنها برای اینکه اس تعمارگران و طرت

اهش ان نباش د  لذا این فکر را تقویت و ترویج کردند که اس الم کاری به س یاس ت  خواس تند کوه مس تحکمی مرل قوانین اس المی س ر رپیدا کنندم می
اکرر احکام ازدوا  و طالق و جمع کردن مرده و  نداردم کاری به امور جامعه نداردم کاری به اداره ی حکومت ندارد  اس  الم فق  عبادت کردن اس  تم یا حدت

ران مس لمان در همه به ص دای بلند بیان کردند   -که لبت س خن اس الم و قرآن اس ت   -ی نقاط اس المیم عکس این س خن را  از این قبیل را دارد! اما متفکت
ی زندگی مردم ی ادیان الهی برای اداره( نه فق  اس  المم بلکه همه64و گفتند: »و ما ارس  لنا من رس  ول ارت لیکاع باکن هللا« )س  وره مبارکه نس  اء | آیه 

تش آمدهگی آمدهاند  برای تش  کیل نظام زند آمده ت به س  وی اهدا  بلند مدت لین قدمم حکومت  اند  برای ترس  یم خ ت مش  ی بش  ریت اند. اس  الم در اوت
ن میتش  کیل داد. اس  الم برای انس  ان گیر او در  کند. اگر به اس  الم نا  عمل کنندم زندگی بش  ریت از دردهای مزمن  گریبانها خ ت مش  ی  روش  ن معیت

ت چیس    ت  بیطول ت اریخم نج ات پی دا خواه  ه ای ن اش   ی از خودخواهی و خودپرس   تی و  ع دالتیم فقرم ظلم و درگیرید کرد. درده ای مزمن بش   ری ت
تم همان گرفتاریهای عمدههای بش ری اس ت. گرفتاریخودپس ندی میان گروه هایی اس ت که ص دها س ال قبلم بلکه هزاران س ال قبلم بش ر  ی بش ریت

ه ا از س   ر  جوامع بش   ری دس   ت برداردم ی ا راق ل  آی د ک ه این گرفت اریاکمی ت پی داکردم این امی د ب ه وجود میه ا بوده اس   ت. هرج ا دین خ دا ح گرفت ار آن
ران مس  لمان  ی ص  حنههاس  ت. قرآن برای عمل ش  دن در همهی زندگی  انس  انتض  عیف ش  ود. دین خدا برای اداره های زندگی اس  ت. این ش  عار متفکت
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  بیانات رهبر معظم  1378.06.09  های مختلف در میان کش  ورهای اس  المی تکرار ش  د. |س  ال با زبانبوده اس  ت  ش  عاری که ص  دس  الم ص  د و پنجاه  

 جامدر اجتماع بزرگ مردم شهرستان تربت  ؟دم؟انقال  اسالمی
ی اسالمی شکیل جامعههای اسالم در آغاز تترین ابتکارپدید آوردن هویتی به نام مسجدم نخست در قبا و س س در مدینهم در شمار زیباترین و پرمغز

 به نوزدهمین اجالئ سراسر نماز؟دم؟؟؟  پیام رهبر معظم انقال  اسالمی1389.07.20  است. |
آمیزد و فرد و جامعه را به طراز اس المی آن نزدیک در مس جد اس المیم ش ور و بهجت عبادت خالا با نش اط زندگی پاک و خردمندانه و س المم در هم می

 به نوزدهمین اجالئ سراسر نماز ؟دم؟پیام رهبر معظم انقال  اسالمی   1389.07.20  کند. |می
ی معنوی انقال  را در چش م مردم تض عیف کنند. دش من  های فروخته ش ده به دش منم در کار آنند که این پش توانههای مزدور و دس تامروزه قلم

های انقال  کنار بکش  ند و مانند  در امور س  یاس  ت و حض  ور در ص  حنه  کند که روحانیون از دخالتی روحانیت را در ص  ورتی تحمل میانقال م جامعه
ی  خبر و متحجر  گ ذش   ت ه و ح الم ب ه کنج م دارئ و مس    اج د اکتف ا کنن د و کش   ور و زن دگی مردم را ب ه آن ان بس     ارن د و از جمل ه جمعی از روح انیون بی

ه ای  خبر از حوادث کش   ور و دور از جری انپیروزیم علم ای متحجر و بی ه ای پس ازه ای ُپرمعنی آن اس   ت ک ه در تم ام م دت مب ارزات و نیز س   الپ دی ده
ی  س یاس یم هی  ی گاه مورد س تایش و تمجید نیز واقع ش دند و حمالت جس می و تبلیغی و حتت گاه در معرض تهاجم دش منان قرار نگرفتند  بلکه حتت

های  ی س  یاس  ی و نوآوریه علما و روحانیونی ش  د که از لحاظ اندیش  هتهمت ارتجاع و واپس  گرایی از س  وی روش  نفکرنمایان عامل بیگانهم تنها متوج
  پیام رهبر معظم انقال  اس المی مد  به  1369.03.10اند. |  ی علم و عملم درخش یده و به عنوان قش ری پیش رو و مترقی و آگاهم ش ناخته ش دهعرص ه

 ؟هر؟مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی
دى )ا( و اس  الم آمریکایى  آش  کار می  -هَّللاو فانى  فی  هَّللاآن داعى  الی-مام فقید ما  اینجا اس  ت که س  خن ا ش  ود که اس  الم را به اس  الم نا  محمت

ت و اس الم حمایت از ض عفا و پابرهنگان و محرومان اس ت  اس الم دفاع از  تقس یم می دىم اس الم عدل و قس   اس ت  اس الم عزت کرد. اس الم نا  محمت
ت  ناپذیرى با زورگویان و فتنهان و مس  تض  عفان اس  ت  اس  الم جهاد با دش  منان و س  از حقوق مظلوم گران اس  ت  اس  الم اخالق و فض  یلت و معنویت

اى براى انزواى ها اس ت  بهانهی اعمال آنکنندههاى اس تکبارى و توجیهاس تم و اس الم آمریکایىم چیزى به نام اس الم اس ت که در خدمت منافع قدرت
تاهل دین   اى براى جدا کردن بخش عظیمى از احکام اجتماعى و  هاى مس   لمان اس   ت  وس   یلهو ن رداختن آنان به امور مس   لمین و س   رنوش   ت ملت

که در ص در  چنان-وفتق امور مس لمین  عنوان پایگاهى براى رتقی دین و منحص ر کردن دین به مس جد اس ت و مس جد نه بهس یاس ى اس الم از مجموعه
س وزى درد و بیهاى بیاى براى جدا ش دن از زندگى و جدا کردن دنیا و آخرت. اس الم آمریکایىم اس الم انس انعنوان گوش هبلکه به -اس الم بوده اس ت

ارم وس   یل هان دیش   ن د  خ دا و دین را همچون س   رم ای هاس   ت ک ه جز ب ه خود و ب ه رف اه حیوانى خود نمی دانن د و  طلبى میاى براى زران دوزى ی ا ق درتی تج ت
کنند. اس الم آمریکایىم  افکنند و یا وقیحانه تأویل میی فراموش ى میمحابا به زاویهآیات و روایاتى را که برخال  میل و منفعتش ان باش دم بیی  همه

ت بلم به  کنند و در مقای آمریکایى و اروپایى قربان میی آلهههاى محروم و مظلوم خود را در آس  تانهاس  الم س  الطین و رىس  ایى اس  ت که منافع ملت
ها  ی فض یلتدارانى اس ت که براى تأمین س ود خودم پا بر همهدوزند  اس الم س رمایهی حکومت و قدرت ننگین  خود چش م میحمایت آنان براى ادامه

دىم  خواند  ولى اس الکوبند. آرىم این اس الم  آمریکایى اس ت که مردم را به دورى از س یاس ت و فهم و بحع و عمل س یاس ى میها میو ارز  م نا  محمت
تی مس لمین را به درک و عمل س یاس ى دعوت میداند و همهس یاس ت را بخش ى از دین و غیر قابل جدایى از آن می هاى  کند  و این چیزى اس ت که ملت

ا     ؟دم؟انقال  اس   المی  پی ام رهبر معظم 1368.04.14مس   لم ان ب ای د همواره از ام ام فقی د  خود و زب ان گوی اى اس   الم ب ه ی اد داش   ت ه ب اش   ن د. |   ب ه حج ت
ل  هَّللابیت ة کیالحرام اوت  ۱۴۰۹الحجت

 
xi  اید به مس جد محلی اس ت که از آن باید امور اداره ش ود. این مس اجد بود که این پیروزی را برای ملت ما درس ت کرد. این مراکز حس اس ی اس ت که ملت ب

خواهیم چه کنیم. پیروزی ما برای اداره مس  جد  دیگر مس  جد مییگر ما پیروز ش  دیممآن توجه داش  ته باش  ند. اینکور نباش  د که خیال کنند که حار د
 15م ا13است. |  صحیفه امامم  

xii  تنکته الیت م این اس  ت که مس  جد پایگاه انواع و اقس  ام فعت ها چه  های اجتماعی اس  ت  یعنی وقتی ما مردم را گرد این محور جمع کردیمم از آنی دوت
تیزه ایی ک ه میخواهیم. یکی از چمی الی ت ی آح اد وظیف ه دارن دم ی اس   المی هم هه ای اجتم اعی بدردازن د. در ج امع هخواهیم این اس    ت ک ه ب ه فع ت

ت. بنابراین اینجا محلت پم اژ فکرها و پراکندن وظایف م ت دارندم باید کار انجام بدهند  کار برای پیش رفت جامعهم کار برای امت ختلف و کش اندن مس ئولیت
تمردم به کا الیت ترهای گوناگون اس  ت. مس  جد برای انجام فعت الیت   بیانات رهبر معظم  1395.05.31های اجتماعی اس  ت. |  های اجتماعی و پایگاه فعت

 در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران  ؟دم؟انقال  اسالمی
ت داردم پایگاه اس ت  همچنان یت [  ی اجتماعیم ]بلکهفق  پایگاه برای فالن مس ئلهپایگاه اس ت. نهکه معرو  ش ده در زبانها واقعا  بنابراین مس جد اهمت

سازی برای ایجاد ی با دشمن و زمینهسازیم تعمیر دل و تعمیر دنیا و مقابلهی کارهای نیک باشد  پایگاه خودسازیم انسانمسجد میتواند پایگاه همه
ن اس   المی و بص   یرت ا.)و به هتمدت رت ُلمَّ جص   بیانات رهبر معظم انقال   1395.05.31( مس   جد یک چنین جایگاهی اس   ت. |  مین ترتیبافزایی  افراد  و هص

 در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران  ؟دم؟اسالمی
xiii  ع مردم را بر محور ککر و دعا و ت ت خود مس   جد اس   ت و این ابتکاری که اس   الم در آغاز وردت خود برگزید و محلت تجمت یت لین مس   ئلهم اهمت ه به  وجت اوت

هخدای متعال قرار داد. اجتماعات مردم به ش  نوندم تص  میم ای ُدور هم جمع میش  وندم میگویندم میطور طبیعی دارای تأثیراتی اس  ت. خبم یک عدت
فاق بیفتد  مرال  در باش   گاهها و گرفتهمیگیرندم ارتباطات فکری برقرار میکنندم داده های اش   رافی و  های فکری بین خودش   ان دارند  این در کجا اتت

فاق بیفتد که در غر  معمول اس تم یا در قهوه امها آنها تش کیل بش ود  ]یا مرلخانهاعیانی برای کارهای مختلف اتت وقت یک [ روم باس تان که در حمت
ام بهانه بود برای اینکه بگویند و بش نوند  یا در جایی تش کیل بش ود که   چنین اجتماعاتی تش کیل میش د و ُدور هم مردم جمع میش دند و رفتن حمت

وقت یک معنای دیگری پیدا میکندم یک جهت ی صالت است  این خیلی فرق میکند. وقتی اجتماع بر محور نماز و ککر به وجود آمدم آنمحور آن اقامه
 دیگری پیدا میکندم دلها را به سمت دیگری میکشاند  این ابتکار اسالم بود.
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لکن مس  جد با معابد مس  یحی و یهودی و بودایی و بعض  ی جاهای   -نش  ینند در آنجا و عبادت میکنند یکه م-ی ادیان هس  ت  بلهم معبد در همه  

آمد  ایم متفاوت اس ت. در مس جدم پیغمبر اکرم نمیرفت فق  نماز بخواند و بیرون بیاید  کاری که برای اجتماع پیش میایم یا ش نیدهدیگر که ما دیده
ُا ج لص  لوج یعهم   و مهم بودم ص  دا میزدند: اص ة)ازجملهم وس  ائل الش  ت عص (  بروید به س  مت محل ص  الت  برای چه  برای اینکه  ۲۴۳م کتا  اریمانم ا  ۲۳ام 

هراجع به مس   ئله ی چیزها  و ش   ما در تاریخ اس   الم مش   اهده  ی جنگ مش   ورت کنیم یا خبر بدهیم یا همکاری کنیم یا بس   یج کنیم امکانات را و بقیت
بی حلقهتعلیم بود  می  میکنید که مس  اجدم مرکزی برای ی درئ زید و عمرو و بکر از  ش  نویم و در روایات میخوانیم که در مس  جدالحرام یا مس  جدالنت

ی یهودی که فق  میروند آنجام یک عبادتی های مختلف فکری و مذهبی وجود داش  ت  معنای این خیلی متفاوت اس  ت با کلیس  ا یا با کنیس  هنحله
پایگاه اس  ت و این پایگاه بر محور ککر و نماز اس  ت... خبم مس  جد بر محور چنین گوهری ش  کل میگیرد  اجتماعی   آیند. مس  جد میکنند و بیرون می

رد یک  در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران  ؟دم؟  بیانات رهبر معظم انقال  اسالمی1395.05.31چنین حقیقت درخشانی. |  است بر گ 

آموز  دین و اخالق و س   یاس   ت در آن بیش از هر جای دیگر بر دل و جان  گردد و س   خن حق و  عکرآگین میبه برکت نمازم فض   ای مس   جد نورانی و  
به بیس تمین اجالئ س راس ری    ؟دم؟  پیام رهبر معظم انقال  اس المی1390.07.19دهد. |  نش یند و به زندگی فرد و جامعهم س مت و س وی خدایی میمی
 نماز

xiv  گردهمایی  مردمی بر محور نماز و محور ککر از نظر اس الم اس ت. این مهم اس ت. بنابراین اگر کار اجتماعی هم در  ی  پس بنابراین یک مس ئلهم مس ئله
ه ب ه اق ام هاینج ا انج ام میگیردم مرال  تص   میم میگیرن د ک ه ی ک تع اونی ی ص   الت  ای درس   ت کنن د برای فقرا ی ا در ی ک امر خیری تع اون کنن دم این ب ا توج ت

ه به کک ی دش  منم این به معنای حرکت  ر اس  تم برای خدا اس  تم بر محور ص  الت اس  ت. اگر بس  یج میش  وند از مس  جد برای رفتن در مقابلهاس  تم با توجت
تم  س بیلجهاد فی ه را مرال  از لحاظ امنیت از  هللا هس تم بر مبنای خدا اس تم بر مبنای ککر اس ت  اگر وظیفه پیدا میکنند که امورات ش هری رام امورات محلت

ل  اره ای رزم انج ام ب دهن دم ب از بر محور ککر ]اس    تلح اظ ک  [. یکی از ابتک ارات مهمت ام ام بزرگوار م ام از هنره ای بزرگ این مرد بزرگ همین بود ک ه از اوت
ل انقال م آنهایی که یادش ان اس ت میدانند که همه دم جمع کنندم از  چیز در هم ریخته بود: س الح بیاورنانقال  مس اجد را محور قرار داد. آن روزهای اوت

ل رزم بودم هس   ته ی مرکزی را امام ی مرکزی رزم بود  این هس   تهاینجا بردارندم ]نکند[ دس   تهای غیر مأمونی به کارهایی دس   ت بزنند  مرکز تش   کت
ن کردند: مس اجد. هرکس از هرجا مرال  س الح دس ت   ی قبل از اینکه اعالم پیروزی بش ودم معیت لم حتت آوردم ببرد ]به مس اجد[.  میبالفاص له همان روز اوت

تهای طورنی همهدهی عظیم مس   جدی تش   کیل ش   د و به وجود آمد که همان کمیتهبعد هم یک س   ازمان ی کارهای  های انقال  بودندم که تا مدت
تی دارد انقال  را اینها انجام میدادندم و درواقع همه که بر مبنای ککر و نگاه الهی  ی کارهای کش ور را اینها انجام میدادند. مس جد یک چنین خص وص یت

ه الهی و مانند اینها اس  ت. خب این یک نکته اس  ت که اجتماع مردم بر محور ککر خدا و مانند اینها ]اس  ت   بیانات رهبر معظم  1395.05.31[. |  و توجت
 در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران  ؟دم؟انقال  اسالمی

xv  های مادی و معنوی بس   یاری از دو  جامعه و مردم و مس   ئورن برداش   ته خواهد ش   د. |  یابدم هزینهی خود را باگر مس   جدم کیفیت ش   ایس   ته
 به بیستمین اجالئ سراسری نماز  ؟دم؟  پیام رهبر معظم انقال  اسالمی1390.07.19

xvi  که   -کارهای خودمان را    -طوری اجرا کنیم  ها بسیار زیاد استم ما مسؤولیت خودمان را به عمده این است که ما در این برهه از زمانی که مسؤولیت
ز این  پیش خدای تبارک و تعالی مس ؤول نباش یم. باید ما وض ع را در نماز جمعه هام در مس اجدم در ائمه جمعه و جماعتم در همه جا روش ن کنیم که ا

المم امام جمعه و مس جدم این دو ابزار در دس ت جا از طر  ائمه جمعه و جماعات باید همه چیزها در دنیا منتش ر بش ود. همان طوری که در ص در اس 
ها بوده اس ت و هر وقت می خواس تند جنگ بروند از مس جد تجهیز می کردندم هر وقت می خواس تند یک کار مهمی بکنند در مس جد طرح مس لمان

خواندند و مس ائل س یاس ی  م نمازش ان را هم میرفتند آن جاکردند که نماز جمعه اس تم نماز جماعت اس تم بیاییدم برای کاری میمی کردند و اعالم می
کردند و ما امیدواریم که این محتوا برگرددم و این فکر ناش ی از  فرس تادند و همه این کارها را آنجا میکردندم ارتش میگفتند و اجرا میش ان را هم می

 خوند را به امور مسلمین چه!«.اشتباه یا خکا یا احیانا عمدم این فکر خکا برگردد که »آخوند را به سیاست چه! آ
خو  پیغمبر س فار  کرده اس ت که باید اهتمام به امور مس لمین داش ته باش ید اهتمام به امور مس لمین فق  همین اس ت که ما بگوییم نماز چند  

امور مس لمین عبارت از   رکعت اس ت و ش ک بین کذا چی اس ت  این اهتمام به امور مس لمین اس ت  مس أله گویی که اهتمام به امور مس لمین نیس ت.
های مس لمین اس ت و کس ی که اهتمام به این نکندم به حس ب آن روایتم »فلیس  امور س یاس ی مس لمین اس تم امور اجتماعی مس لمین اس تم گرفتاری

در امور مس  لمین اهتمام  ( و ما امیدواریم که راقل از این دنیا نرویم و مش  مول این نش  ویم که بگویند: ش  ما مس  لم نبودید  برای این که 1بمس  لم« )
  40م ا  17| صحیفه امامم جلد    نداشتید. ما باید دنبال این مساله باشیم که با اهتمام تمامم بر امور مسلمین نظارت تام و تمام بر امور داشته باشیم.

م«. یعنی کس ی که ص ب (1) نُهم« یا »ُبُمس ل  م  یسص ب  لص مین فص أُمور الُمس ل  م  ب  هتص م یص الص وص لص ص بص
ص
ن أ ال کند بی آن که اهتمامی به امور مس لمین داش ته  مص

 باشدم از مسلمین نیست یا مسلمان نیست.  
xvii  ش ده اس ت و از مس جد  های اس المی بوده  از مس جد تبلیغات اس المی ش روع میمس جد در اس الم و در ص در اس الم همیش ه مرکز جنیش و حرکت

بیرق اس  الم بوده اس  ت. همیش  ه در ص  در اس  الم مس  جد مرکز حرکات و متمرکز    ]زیر[ها در حرکت قوای اس  المی برای س  رکوبی کفار و وارد کردن آن
 66-65م صا  7م جلد  ؟ق؟ها بوده است. | صحیفه امامجنبش

در زمان ما و نه فق  در کش   ور عزیز اس   المی مام بلکه در نقاط مختلف عالم و در طول تاریخم منش   أ آثار بزرگ و نهض   تها و حرکتهای  مس   جدم نه فق  
مرل الجزایر و دیگر کش  ورهایی که س  الها در زیر س  لکه    -اس  المی بزرگی ش  ده اس  ت. مرال  قیام مردم کش  ورهای ش  مال آفریقا که مس  لمان هس  تند  

از مس اجد ش روع ش دم که به پیروزی هم رس ید و کش ورها اس تقالل پیدا کردند. انقال  در این کش ورها همم آن    -فرانس ویها بودند   نظامی اس تعمار
تها استقالل خودشان را از دست دادند که رابکه خود را با مساجد و با دین و ایمان  مساجد قکع کردند   .روزی رو به شکست رفت و دوباره ملت
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م اسالم صلیدر صدر  م و همچنین در زمان حکومت با برکت امیرالمؤمنین علیهوآلهعلیهاهَّللاسالم همم در زمان نبىت مکرت المم مسجد  وسلت الاوالست الصت

ه  گیریهای مهم و کارهای بزرگ بود. نمیخواهیم از لحاظ وض   ع زمانم مس   جد امروز را به مس   جد کوفه زمان امیرالمؤمنین تش   بی مرکز همه تص   میم
ت و معرفتم میتواند برای جوامع اس المی منش أ و  کنیم  زیرا اقتض اهای هر زمان متفاوت اس ت. به ی مس جد به عنوان یک پایگاه دینم عبودیت طور کلت

 در دیدار مردم قم  ؟دم؟  بیانات رهبر معظم انقال  اسالمی1375.10.19|    سرآغاز حرکات بزرگ و برکات ماندگار باشد. 
xviii  تهای  بنابراین این الیت جا )مس   جد( محلت پم اژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کش   اندن مردم به کارهای گوناگون اس   ت. مس   جد برای انجام فعت

تهای اجتماعی است. |   الیت  در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران  ؟دم؟  بیانات رهبر معظم انقال  اسالمی1395.05.31اجتماعی و پایگاه فعت
xix   ته ای  بن ابراین الیت اینج ا )مس   ج د( مح لت پم  اژ فکرها و پراکن دن وظایف مختلف و کش   اندن مردم به کارهای گوناگون اس   ت. مس   ج د برای انج ام فع ت

تهای اجتماعی است. |   الیت  در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران  ؟دم؟  بیانات رهبر معظم انقال  اسالمی1395.05.31اجتماعی و پایگاه فعت
xx  هیکی هم ی قرآنی تش  کیل داد: ها بود. مس  اجد را پایگاه قرآن قرار بدهید. دو جور هم میش  ود جلس  هین قرآن ]خواندن[ در مس  اجد یا در حس  ینیت

رات را بگوید  ای ن یک جور  یکی همین که ُدور هم جمع بش  وند و یک اس  تادی بنش  یند آنجام بخوانندم قرآن  افراد را تص  حیال کندم نکات را بگویدم تذکت
ای که  مرل منبری-س ت. یک جور هم این اس ت که جمع بش وندم یک نفر برود روی منبرم بنا کند قرآن خواندنم و نیم س اعتم یک س اعت قرآن بخواند ا

نید  ش  ما هم بنش  ی  -گر برود روی منبر بنش  یند و ش  روع کند به قرآن خواندنخوانم تالی قرآنم تالوتنش  ینید پای منبر م قرآنمنبر میرود و ش  ما می
ه یوا  یوا  معمول ش   ده. من وقتی میبینم در تلویزیون این ک اری ک ه در م اه گو  کنی دم ]قرآن را[ ب از کنی دم از روی قرآن نگ اه کنی د ک ه این ک ار البت ت

همه گو  ها در مش   هد و قم و در خیلی از ش   هرهای دیگر راه افتاده اس   ت که جمع میش   وند داخل ص   حن و یک جزء از قرآن را میخوانندم رمض   ان
ت میبرم   خیلی کار خوبی اس ت. این بایس تی در مس اجد مختلف در طول   -که از قم هم این کار ش روع ش دم دیگران هم یاد گرفتند -میکنندم واقعا  لذت

ب جمعهم شب شنبهم شهای قرآن باشند  اعالن کنند مرال  فرض کنید که شب پنجتکرار بشود. مساجد گوناگون پایگاه -نه فق  در ماه رمضان-سال  
ی قرآن بیاید آنجا بنش  یندم ش  ما هم بروید آنجا بنش  ینید و قرآن را باز کنیدم او  یک نفر خواننده  -یک ش  بی در هفته  اگر هر ش  ب نمیش  ود-ش  نبه  

ه- خو . زم ان م ام آن وقته ایی ک ه بن ده در مش   ه د تفس   یر میگفتم ه ایبخوان د و ش   م ا نگ اه کنی د  و ب ه ترجم ه هم مراجع ه کنی د  ترجم ه ه ا س   ال  دص
د وجود دارد در دسترئ مردمم این ترجمهی قرآن بودم آن هم ناقا  ارن بحمدهللا ترجمهیکی دو ترجمه  -پیش ها را بگیرند های بسیار خو م متعدت

 نگاه کنند  این یک کار.
ون محترمم   یک کار دیگرم جلس  ات تفس  یر اس  ت  تفس  یر هم بس  یار بس  یار مهم اس  ت. کس  انی که میتوانندم کس  انی که   بلدندم عمدتا  آقایان روحانیت

بارخره  فض   الی محترمم کس   انی که با قرآن ُانس دارندم مکالعه کنندم فکر کنندم مباحع تفس   یری را بیان کنندم س   کال معار  جامعه را بار بیاورند. 
م )س   وره قوص یص اص تی ه  لَّ ه دى ل  ا الُقرءانص یص نَّ ه ذص م« را  ۹ی ی هی اس   راءم بخش   ی از آاینک ه فرمود: ا  م« یعنی اس   توارترم بهترم قوی-( این قرآن »اقوص قوص ترم  »اص

م« در کس  ب  -ترباقوام م« در زندگی دنیایتانم »اقوص م« در چه چیزی  »اقوص م« راهنمایی ]میکند[  »اقوص به ش  ما نش  ان میدهدم ش  ما را به س  مت »اقوص
م« در زن دگی حقی م« در ایج اد حکومتت ان و »اقوص تت انم »اقوص وان-ت ان ک ه آن حی ات حقیقی اس   ت  قی و حی ات اخرویعزت یص یص الحص ه 

ی عنکبوتم  )س   وره-لص
ه امروز ما بحمدهللا خیلی پیش رفت کرده( معار  قرآنی وقتی همه۶۴ی بخش ی از آیه ا کم اس ت  نس بت به  گیر بش ودم این جوری میش ود. البتت ایم  امت

ی مام مرد و زن مام  یار زیاد اس ت  لکن بیش تر از این ]باید باش د.[ باید جوری بش ود که جامعهآنچه باید باش د کم اس تم با اینکه نس بت به گذش ته بس 
ت دفاع به وجود  جوانهای ما با معار  قرآنی ُانس بگیرند  اص ال  معار  قرآنی حاکم بر کهنها باش د. اگر این ش دم قدرت اس تدرل به وجود می آیدم قوت

 در محفل انس با قرآن کریم  ؟دم؟  بیانات رهبر معظم انقال  اسالمی1398.02.16  ا ]به نتیجه میرسد[. |آیدم ایمانها کامل میشودم حرکتهمی
xxi    | .درصئ  تفس   یر و حدیع و منبر  معار  اجتماعی و س   یاس   ی و کانون موعظه و پرور  اخالق باش   د   پیام رهبر معظم 1389.07.18مس   اجد باید مص

 ئ سراسری نمازبه نوزدهمین اجال  ؟دم؟انقال  اسالمی
xxii   تهای الیت   بنابراین اینجا )مس   جد( محلت پم اژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کش   اندن مردم به کارهای گوناگون اس   ت. مس   جد برای انجام فعت

تهای اجتماعی است. |   الیت  ساجد استان تهراندر دیدار ائمه جماعات م؟دم؟؟؟  بیانات رهبر معظم انقال  اسالمی1395.05.31اجتماعی و پایگاه فعت
xxiii    1358.01.31م  65م ا:  7صحیفه امامم 
xxiv    1359.04.20م  15م ا:  13صحیفه امامم 
xxv  1375.10.19در دیدار مردم قمم    ؟دم؟بیانات رهبر معظم انقال  اسالمی 

xxvi و پایگ اه تقوام پایگ اه    آموزی در آن ص   ورتم جذابترین مرکز تجمع خود را مس   ج د دانش   گ اه و مدرس   ه خواهن د یافتمج امع دانش   جوئی و دانش
 نماز سراسری  اجالئ  به دوازدهمین ؟دم؟  پیام رهبر معظم انقال  اسالمی1381.06.16فعالیت جوانان خواهد شد. |  

xxvii  1395.05.31در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران   ؟دم؟بیانات رهبر معظم انقال  اسالمی 
xxviii  1375.10.19دیدار مردم قم در    ؟دم؟بیانات رهبر معظم انقال  اسالمی 

xxix  1370.12.14در دیدار جمعی از روحانیون    ؟دم؟بیانات رهبر معظم انقال  اسالمی 
xxx    1359.08.26م  362م ا:13صحیفه امامم 

xxxi  1395.05.31در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهرانم    ؟دم؟بیانات رهبر معظم انقال  اسالمی 
xxxii    1358.01.31م  362م ا13صحیفه امامم 

xxxiii   ی ابن دم ب ا ی خود را ب ا جوان انی ک ه ازدوا  میکنن دم ب ا کس   انی ک ه ب ه موفقیته ای علمی و اجتم اعی و هنری و ورزش   ی دس   ت میمس   ج د ب ای د رابک ه
تانی که کمک به دیگران را وجهه جویندم و حتی با نوزادانی که متولد میش وندم برقرار و  همت میس ازندم با غمدیدگانی که غمگس اری می  یص احب همت

 به نوزدهمین اجالئ سراسری نماز  ؟دم؟  پیام رهبر معظم انقال  اسالمی1389.07.18مستحکم کند. |  
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xxxiv  تی    ی مقاومت. مقاومت وقتی گفتهی دیگر در مورد مسجد عبارت است از هستهیک مسئله میشودم فورا  کهن میرود به مقاومت نظامی و امنیت

ا بارتر از آنم مقاومت فرهنگی اس  ت. حص  ار فرهنگیم خاک  ریز فرهنگی در کش  ور اگر س  س  ت  و امرال اینها. خب بلهم آن هم قکعا  مقاومت اس  تم امت
ی دش منان برای نفوک در حص ار  ال از پیروزی انقال م انگیزهس   ۳۸س الم    ۳۷چیز از دس ت خواهد رفت. من به ش ما عرض بکنم: امروز بعد از باش دم همه

ل بیش  تر اس  ت  نه اینکه کم نش  دهم قکعا  زیاد ش  ده  روش  ها را هم که ش  ما می های فض  ای مجازی و تبلیغات  بینید: این ش  یوهفرهنگی از روز اوت
ی اص لی ایجاد نظام ت هم درس ت همان چیزی اس ت که مایه و هس تهها بیش تر ش ده. آما  این حرک[ انگیزهگوناگون و ماهواره و امرال اینها  ]یعنی

خاطر مخالفت با اس المی ش د  یعنی ایمان دینیم آما  این اس ت. با حکومت اس المی و جمهوری اس المی و س یاس تهای جمهوری اس المی مخالفند به
ی ش دید در ارکان نظام س لکه  آمدم این زلزله و تکانهظام به وجود نمیایمان دینی  چون میدانند اگر ایمان دینی نبودم این انقال  پیروز نمیش دم این ن

ی ش   دیدی در نظام س   لکه ایجاد کرد  بلهم دو قکبی بودم با هم مخالف بودندم ارن هم  آمد. حرکت اس   المی و انقال  اس   المی یک تکانهپدید نمی
ی نیس تای هس تند که منتظر فقدرتهای بزرگ مرل گرگهای درنده-جور اس ت همین فق   -رص تند تا رقبا را بدرندم در این ش کت ا همه بر یک اص ل متت امت

تهای ض عیف و حکومتهای ض عیف و اجتماعات گوناگون عالم و غ فقند و آنم دس تیابی به قدرت و زورگویی نس بت به مردم و ملت ارت  بودند و امروز متت
اس   ت  این هد  اس   ت. این هد  که هد  نظام س   لکه اس   تم با پدید آمدن منابع مالی و اقتص   ادی آنها و تجمیع روزافزون قدرت برای خودش   ان  

نواعه  مقاومت فرهنگیم مقاومت س  یاس  یم و درجای  انقال  اس  المی مخدو  ش  د... بنابراین ]مس  جد[ هس  ته اص ی مقاومت اس  تم منتها مقاومت ب 
تی و نظامی  کمااینکه در مساجد ]اینگونه بوده در دیدار ائمه جماعات   ؟دم؟  بیانات رهبر معظم انقال  اسالمی1395.05.31[. |  خود هم مقاومت امنیت

 مساجد استان تهران
xxxv ر  به ش   م ا عرض بکنم حرفی که ش   م ا با مأمومین خودتان و مس   ج دی های خودتان میزنی دم از نکق تلویزیونی و مانن د اینه ا بمراتب کارآمدتر و  اوت

رتر اس  ت  بارها این را عرض کرده دم یکدرچش  م و جلس  هگاه  چش  مایم که نمؤثت س گوینده به ش  نونده میخورص چیز دیگری اس  ت  این  ی نزدیک که نفص
ه در کلت اس  الم در نمازهای جمعه و امرال اینها این هس  تم لکن در بین ش  یعهم ُبروزوظهور بیش  ت ی دارد  البتت ری دارد.  فق  هم در اجتماعات ما تجلت

ی اس  ت  اینها را دس  تخوانیم مجالس وعظ و خکاین مجالس روض  ه کم نباید گرفتم هم از فض  ای مجازی ابهم مجالس گوناگون خیلی چیزهای مهمت
رتر اس تم منتها خب دایره رتر اس تم هم از ص داوس یما مؤثت ی عظیمم این تش کیالت عظیم خو  کار کند و  ا  محدود اس ت  اگرچنانچه این س لس لهمؤثت

ت ببخش ید و  ی اینهجا کار کندم تأثیراتش برهمهدر همه ا فائق خواهد آمد و میتوانید ش ما این جوان رام این مخاطب را به معنای واقعی کلمه مص ونیت
طر  این کش ور و طر  این نظام واکس ینه کنید. |  طور دائم دارد س رازیر میش ود بههایی که بهها و این ویروئمیتوانید او را در مقابل این میکرو 

 در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران  ؟دم؟ظم انقال  اسالمی  بیانات رهبر مع1395.05.31
طور که عرض کردیمم این ارتباط با مردم که در مسجد و جلسات مذهبی هستم از آن کارهای اثر گذار است  ولی شرایکی دارد. من سالها پیش  همان

که از علما و بزرگان خراس ان و از ش اگردان میرزای ش یرازی بوده اس ت    -  یک کتا  از مرحوم ش یخ محمد باقر بیرجندی  -ش اید چهلم پنجاه س ال قبل    -
ی اول و دوم منبر  ب ه ن ام »لؤلؤ و مرج ان در ش   رای  پل ه  -پ در  مرحوم آیتی بیرجن دی ک ه او هم از علم ای بزرگ بود. م ا مرحوم آیتی را دی ده بودیم  

ای ن ش ک کردم( دیدم. آن روزم یعنی ص د س ال قبلم یک عالم حرِّ فاض ل  درئ خواندهخوانان« )ش اید هم از مرحوم آمیرزا حس ین نوری اس ت  ارروض ه
ی قش رها مواجه میش وید  خوانان ش رای  قائل میش د. من عرض میکنم این ش رای م امروز ش ده هزار برابر. ش ما با همهی اول و دوم منبر روض هبرای پله

مجموع ب ا قش   ر ع امیم ب ا قش   ر تحص   یلکردهم ب ا جوان انم ب ا پیرم ب ا زنم ب ا مردم ب ا فقیرم ب ا غنیم ب ا  ی روح انی ت در  و ب ای د خودت ان را آم اده کنی د. ج امع ه
   1385.08.17ی اینها خود  را آماده کند. ببینیدم چقدر س  خت اس  ت. |  وابس  تگان به جناحهای مختلف س  یاس  یم مواجه میش  ود و باید برای همه

 ار روحانیون استان سمناندر دید  ؟دم؟بیانات رهبر معظم انقال  اسالمی
ی این وس   ایل ارتب اط ام که با هم هی ما این اس   ت که این نقش روحانی ت اص   ی ل را جدی بگیریم. من بارها گفت هی ما چیس   ت  اولین وظیف هوظیف ه

ی  یهای جدید ارتباطاتی باید همه ی این وس  ایل ارتباط جمعی اس  تفاده کند  از اینترنت و تکنولو البته روحانیت باید از همه  -جمعیای که وجود دارد 
ی مذهبیم نش س تن  در عین حالم مس جدم جلس ه -ی چیزها اس تفاده میکند  روحانیت برای دین اس تفاده کند  همچنانی که از رادیو و تلویزیون و بقیه

را نمیگیرد و این هم مال ش ماس ت.   روی مردمم دهان به دهان و نفس به نفس با مردم حر  زدنم یک نقش بیبدیل دارد و هی  چیزی جای اینروبه
گروههای س  یاس  ی خودش  ان را میُکش  ند که بتوانند یک چنین نقش  ی را به دس  ت آورند  اما نمیش  ود. ش  ما که معمم و روحانی هس  تیدم یا آن خانم 

د ب ه اوم از نوع دیگری اس   ت و  طلب ه ی ا مبلغم وقتی در مق اب ل مخ اطب ان خود  قرار میگیرد و می دانن د روح انی اس   تم دلبس   تگی و دل دادگی و اعتم ا
در دیدار ؟دم؟؟؟  بیانات رهبر معظم انقال  اس المی1385.08.17ی گویندگان و س خنوران ندارد. ما باید این نقش را قدر بدانیم. |  ربکی به اعتماد به بقیه
 روحانیون استان سمنان

xxxvi   ی خودمان مهارت پیدا کنیم. باید عالم و با س   واد  در رش   ته و حرفهیکی از کارهای دیگر ما که مهم اس   تم کس   ب مهارتهای دینی اس   ت. ما باید
ی جوان با ما مرتب   یک مش  ت طلبه  -که دائم ما را میگرفتند و آزاد میکردند   -ی مبارزات  بش  ویم  فارس  یا  این اس  ت. در دوران مبارزات و بحبوحه

ایه فکیر اس   ت. باید درئ را هم بخوانید. آن رفقایی که آن وقت ما در مش   ه د  بودند و ما با اینها کار س   یاس   ی میکردیم. من به اینها میگفتم: بیم
های درس  خوان بودند. باید با س  واد ش  د و درئ خواند. البته من  ش  ان جزو طلبههمه  -که از لحاظ س  یاس  ی و انقالبی با ما مرتب  بودند    -داش  تیم  

های کش ور به  ای در کیفیت تدریس و تدرتئ ما در س کال حوزهجانبهوس یع و همه  اعتقادم بر این اس ت که این درئ خواندنم باید یک تحول عمیق و
د هم  وجود آوردم ک ه ح ار ج ای آن حر  اینج ا نیس   ت. م ا نقص   ه ا و کمبوده ای زی ادی داریم ک ه ب ای د نظ ام درس   ی م ام آن کمبوده ا را جبران کن د  نب ای 

م با کتا  و سنت آشنا شدنم با مبانی معرفت دینی آشنا شدن  چه فقهم چه فلسفهم را  بگذاریم دیر بشود  اما به هر حال درئ خواندنم با سواد شدن
ها و فکرهاس   ت. یکی از  باید یاد گرفت. باید انس   ان بتواند در میدان چالش   های فکری امروز  دنیا س   ینه س    ر کند. امروز دنیام دنیای تعارض فلس   فه

همین    -ی مختص ری کردم که امروز هم پیش از ظهر اش اره  -رش کنیهای غر  ایس تادگی کند دریلی که انقال  اس المی توانس ته اس ت در مقابل کا
ر   است  ما فکر به میدان آوردیم  ما مرل یک کودتا عمل نکردیم. امروز تفکرات اجتماعی و سیاسی جمهوری اسالمیم تفکرات سیاسی و اجتماعی غ

ی پیگیری عدالت. اینها پرچم ص لال را بار میبرند و میگویند: ص لال!  ارری دینی و مس ئلهی مردمس را به طور جد به چالش کش یده اس ت  همین مس ئله
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مد ص لال! خیال میکنند که ص لال به طور مکلق یک ارز  اس ت  نهم ص لال به طور مکلق یک ارز  نیس ت. ص لال  عادرنه یک ارز  اس ت. وارت ظالمی که آ

یدا میکنند  آن مظلوم اعتراض میکندم دعوا میکند  یکی بیاید بگوید ص لال کنید  حار پهلوی  ی یک مظلومی را غص ب کردم با همدیگر اختال  پخانه
ی می دانه ای  ی ع دال ت و تعمیم آن ب ه هم هی او چ ه میش   ود!  بن ابراینم ص   لال  ع ادرن ه مهم اس   ت. این مس   ئل ههم زن دگی کنی د! پس غص   ب خ ان ه

ی س  یاس  ى  دنیای امروز اس  ت که اینها را به چالش میکش  د. پس  هوری اس  المی در عرص  هقض  اوتهای س  یاس  ی و اجتماعیم جزو افکار و نوآوریهای جم
 ی خود  را حفظ کند.  ها و افکار گوناگون در امروز  دنیا بتواند بایستد و جبههی فکری را باید قوی کرد تا انسان در پیکار اندیشهپایه

فناوریهای جدید ارتباطی خیلی جدی اس  ت  ص  دها وس  یله و راهرو  اطالعات به س  مت فکر   عزیزان من! امروز تهاجم فرهنگی با اس  تفاده از ابزارها و
طور به ص  ورت انبوهم  ای و امرال اینها دارند اس  تفاده میکنند و همینهای تلویزیونی و رادیویی و رایانهجوان و نوجوان ما وجود دارد  از انواع ش  یوه

زند. باید در مقابل اینها ایس  تاد. امروز نمیش  ود به همان روش  های قدیمی خودمان اکتفا کنیم  البته که  های گوناگون را در آنها میریافکار و ش  بهه
ه عال   آید. جوان را باید بش ناس ید  فکر او را باید بش ناس ید  آنچه را که به او هجوم آوردهم باید بش ناس ید. تا میکرو  و بیماری را نش ناس ید کجوان نمی

ی اینه ا زیر عنوان مه ارته ای دینی خالص    ه میش   ود. |  م ه مالیی میخواه د. درئ خوان دنم مک الع ه کردن و ک ار کردنم ک ه هم هنمیتوان کرد. اینه ا ه
 در دیدار روحانیون استان سمنان ؟دم؟  بیانات رهبر معظم انقال  اسالمی1385.08.17

xxxvii  تم از آن کارهای اثر گذار اس ت  ولی ش رایکی دارد. من س الها  طور که عرض کردیمم این ارتباط با مردم که در مس جد و جلس ات مذهبی هس همان
که از علما و بزرگان خراس ان و از ش اگردان میرزای ش یرازی بوده    -یک کتا  از مرحوم ش یخ محمد باقر بیرجندی   -ش اید چهلم پنجاه س ال قبل    -پیش 

ی اول و دوم منبر  به نام »لؤلؤ و مرجان در ش   رای  پله -تی را دیده بودیم اس   ت  پدر  مرحوم آیتی بیرجندی که او هم از علمای بزرگ بود. ما مرحوم آی
ای خوانان« )ش اید هم از مرحوم آمیرزا حس ین نوری اس ت  ارن ش ک کردم( دیدم. آن روزم یعنی ص د س ال قبلم یک عالم حرِّ فاض ل  درئ خواندهروض ه

ی قش رها مواجه میش وید  من عرض میکنم این ش رای م امروز ش ده هزار برابر. ش ما با همهخوانان ش رای  قائل میش د.  ی اول و دوم منبر روض هبرای پله
ی روح انی ت در مجموع ب ا قش   ر ع امیم ب ا قش   ر تحص   یلکردهم ب ا جوان انم ب ا پیرم ب ا زنم ب ا مردم ب ا فقیرم ب ا غنیم ب ا  و ب ای د خودت ان را آم اده کنی د. ج امع ه

   1385.08.17ی اینها خود  را آماده کند. ببینیدم چقدر س  خت اس  ت. |  میش  ود و باید برای همهوابس  تگان به جناحهای مختلف س  یاس  یم مواجه  
 در دیدار روحانیون استان سمنان ؟دم؟بیانات رهبر معظم انقال  اسالمی

xxxviii  به    ؟دم؟رهبر معظم انقال  اس المی  پیام 1390.07.19س ازد. |  مس جد را با این نگاه باید نگریس ت. روح مس جدم کالبد زندگی را پرنش اط و پرانگیزه می
 بیستمین اجالئ سراسری نماز

xxxix  اس  ت. ما با مس  اجد و مجالس  -یعنی مس  اجد و مجالس تبلیغ    -ی پایگاههای اس  المی  ی مهمی که به نظرم میرس  د عرض بکنمم مس  ألهمس  أله
ی مراح ل  این ت اریخ ُپرافتخ ارم مس   اج د همیش   ه  م. در هم هایم و چ ه میخواهیم بکنیم  این س   ؤالی اس   ت ک ه م ا ب ای د از خودم ان بکنیتبلیغ چ ه کرده

و  پایگاه دینداری و حرکت مردم در جهت دین بوده اس ت. ش ما خودتان یادتان اس ت که انقال  از مس اجد ش روع ش د  امروز هم در هنگامی که حرکت 
د اس ت  لیکن مس اجد که فق  در و دیوار نیس ت. این  باز مس اجد کانونند  این برکت مس اج  -چه س یاس ی و چه نظامی    -بس یج مردم مکرح میش ود  

جد  س ؤال واجبی اس ت که ما باید از خودمان بکنیمم و اگر نکنیمم دیگران از ما س ؤال میکنند که ش ما برای تحول بخش یدن و پیش رفت دادن به مس ا
 معظم انقال  اسالمی مد  در دیدار جمعی از روحانیون    بیانات رهبر1370.12.14هایی در پیش دارید. |  چه کارهایی میخواهید بکنید و چه برنامه

xl    1359.04.20م  21-20م ا:  13صحیفه امامم 
xli  ها هزار مس جد در کش ورم جای هزاران مس جد دیگر نخس تین مکلب مهمم بنای مس جد و حض ور روحانی ش ایس ته در آن اس ت. هم اکنون با وجود ده

های مس  کونی خالی اس  ت. دس  ترس  ی آس  ان به مس  جدم نیاز ض  روری مؤمنان و جوانان و نوجوانان ما اس  ت.  در روس  تاهام ش  هرهام ش  هرکها و مجتمع
  پیام 1390.07.19ی حیات مسجد است. |  زگارم خردمندم کارشنائ و دلسوز در مسجدم همچون پزشک و پرستار در بیمارستانم روح و مایهروحانی پرهی

 رهبر معظم انقال  اسالمی مد  به بیستمین اجالئ سراسری نماز
xlii  ش  د و  گفت  در ایام مخص  وا هم یک منبری دعوت میای میمس  ألهخواند و  رفتم نمازی میهای پیش از انقال م عالمی به مس  جد میدر دوره

مس اجد به همان ش کلم بلکه در مواردی با افت کیفی و کمی اداره   -های اس المی اس ت  که روز حاکمیت اس الم و ارز   -کرد. اگر امروز س خنرانی می
 ( یعنی چه ۱۷۳م ا  ۷۱یوماه فهو مغبون« )بحارارنوارم    بشودم آیا این مقتضای حق و مصلحت است  آیا این پیشرفت است  پس »من استوی  

گویم حتم ا  بی اییم در  ریزی کن د  من نمیی جم اع اتم چ ه کس   ی ب ای د برن ام هریزی کنیم. غیر از خود علم ا و روح انیون و ائم هم ا ب ای د برای مس   اج د برن ام ه
حار اگر در موردی امام جماعتی مص لحت دانس تم بحع    -ها اس تفاده کنیم طور چیزهای تبلیغاتى  جدید مرل فیلم و اینمس اجد از وس ایل و دس تگاه

  بیانات 1370.12.14توان با محتوای بهتر ادامه داد  این کار را باید بکنیم. |  ی گذش  ته را هم میکنم که همان ش  یوهاما من عرض می  -دیگری اس  ت  
 رهبر معظم انقال  اسالمی مد  در دیدار جمعی از روحانیون

xliii  پی ام رهبر معظم انقال  اس   المی م د  ب ه  1389.07.20  ج ا آن ان را ی اری دهن د. |ه ای علمی ه در هم ه مراکز رس   ی دگی ب ه امور مس    اج د و حوزه  
 نوزدهمین اجالئ سراسر نماز

xliv  بیانات رهبر  385.05.311ى همراه با عدالت و قس  م ی  کار س یاس ى اس ت  کار مدیران ی  کش ور اس ت. اینم هد  انبیاس ت. |   تش کیل ی  جامعه  
 معظم انقال  اسالمی مد  در دیدار کارگزاران نظام و سفرای کشورهای اسالمی در سالروز عید مبعع  

xlv  ق ببخش   ند و جامعه ت کنند و هدایت ش   وند از س   وی خدا به اینکه اس   الم را تحقت ق  تا آخر دنیا هرجا مس   لمانها بخواهند و همت ی اس   المی را تحقت
  بیانات رهبر معظم انقال  اس  المی مد  در دیدار اقش  ار مختلف  1395.06.03|    ا  این اس  ت: باید امامت را احیا کنند. و قاعدهببخش  ندم ض  ابکه 

 مردم به مناسبت عید غدیر
اس ت. یعنی  ی اس المی  ی اص ولی اس ت  ناظر به توجه اس الم به مهمترین رکن تش کیل نظام اس المی و جامعهی مهمی اس ت  ی  حادثهغدیر حادثه

ی غدیر  ی اس المی و نظام اس المی و دنیای اس المی را در مس ئلهترین مس ئله در با  تش کیل جامعهی وریت... اس الم عالیی امامت و مس ئلهمس ئله
ن را ش ما جوانها متجلی کرده اس ت. امیدواریم که ما به معنای واقعی کلمهم به دنبال مفهوم و مض مون و معنای حقیقی غدیر و وریت باش یم  که ای
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 آموزان   بیانات رهبر معظم انقال  اس المی مد  در دیدار دانش1391.08.10ش اءاهَّلل در طول زندگی دنبال کنید. |  باید در کهنتان داش ته باش ید و ان

 و دانشجویان
xlvi  ات و غیرهم روح  کافرهنگم اسائ کار ماست. در واقعم فرهنگ با همه   بیانات رهبر  1381.11.08لبد هر جامعه است. |   ی شعب آنم یعنی علم و ادبیت

 معظم انقال  اسالمی مد  در دیدار جمعی از اعضای انجمن قلم
xlvii  ی مهندس ی فرهنگی رزم اس ت. ما وض ع فرهنگی مکلو  کش ور را تص ویر کنیم و اجزاء متش کل آن را در مقابل خودمان ترس یم کنیمم  یک نقش ه

عنه باقی ماندهم برس یم و مس ئله را دنبال  جاها احتیا  به مراقبت بیش تر دارد  به آنجاهائی که در این مدت مغفولبعد ببینیم کجاها اولویت داردم ک
  بیانات رهبر معظم انقال   1390.03.23گذاری بیش  تری رزم داردم به اینها توجه کنیم. اینم مهندس  ی فرهنگی اس  ت. |  کنیم  یک جاهائی س  رمایه

 عضای شورای عالی انقال  فرهنگی با رهبر انقال اسالمی مد  در دیدار ا
xlviii  ترین مس ئله توجه به موض وع خانواده اس ت. خانواده خیلی مهم اس تم اس ائ تش کل اجتماعی کش ور اس ت. در اس الم هم به به نظر بنده مهم

ی خانواده متمرکز ش  ده اس  ت. روی مس  ئلهخانواده خیلی اهمیت داده ش  دهم همانکور که بعض  ی از آقایان اش  اره کردند امروز تهاجم فرهنگی غر   
نهاد خانواده را تقویت   لذاهایمان را جوری تنظیم کنیم که به تقویت خانواده بیانجامدم خانواده مهم است. ما باید همه قوانین و مقررات و برنامه

 نشست هفتم شورای اجتماعی کشوربیانات رهبر معظم انقال  اسالمی مد  در  کنید. |  
ی اص لی در جامعه اس تم س لول اص لی در جامعه اس ت. نه اینکه اگر این س لول س الم ش دم س المت ی بس یار مهمی اس ت  پایهخانوادهم مس ئله  یمس ئله

ت. به دیگرها س رایت میکند  یا اگر ناس الم ش دم عدم س المت به دیگرها س رایت میکند  بلکه به این معناس ت که اگر س الم ش دم یعنی بدن س الم اس 
ی س لولهاس ت. اگر ما توانس تیم س لولها را س الم کنیمم پس س المت آن جهاز را داریم.  غیر از س لولها چیز دیگری نیس ت. هر جهازیم مجموعهبدن که  

 مسئله اینقدر اهمیت دارد.
های  الخص  وا در زمینهی س  المم س  رزنده و بانش  اطم اص  ال  امکان ندارد پیش  رفت کند. بمندی کش  ور از نهاد خانوادهی اس  المیم بدون بهرهجامعه

های خو م امکان پیش  رفت نیس  ت. پس خانواده رزم اس  ت. حار نقب نش  ود که ش  ما های غیر فرهنگیم بدون خانوادهفرهنگی و البته در زمینه
داره ایش ظ اهر  روز بیش   تر دارد نمومیگوئی د در غر  خ انواده نیس   تم پیش   رف ت هم هس   ت. آنچ ه ک ه امروز در ویرانی بنی اد خ انواده در غر  روزب ه

ای نباید داش  ت. حوادث جهانی و حوادث تاریخی اینجور نیس  ت که زودبازده و زوداثر باش  د  اینها میش  ودم اینها اثر  را خواهد بخش  ید  هی  عجله
خانواده سر جای خود     بتدریج اثر خواهد گذاشت  کمااینکه تا حار هم اثر گذاشته. آن روزی که غر  به این پیشرفتها دست پیدا کردم در آنجا هنوز

 های راهبردی  بیانات رهبر معظم انقال  اسالمی مد  در سومین نشست اندیشه1390.10.14|    بود.  
xlix     | .ت انس   ان س   نگین خواهد ش   د   بیانات رهبر معظم انقال  1395.05.31محور مس   جد امام جماعت اس   تم اگر این ش   دم احس   ائ مس   ئولیت

 ات مساجد استان تهراناسالمی مد  در دیدار ائمه جماع
l  1389.07.20  ی حیات مس جد اس ت. |روحانی پرهیزگارم خردمندم کارش نائ و دلس وز در مس جدم همچون پزش ک و پرس تار در بیمارس تانم روح و مایه   

 پیام رهبر معظم انقال  اسالمی مد  به نوزدهمین اجالئ سراسر نماز
li  | .بیانات رهبر معظم انقال  اسالمی مد   1375.03.28  مسجد یک رئیس طبیعی داردم یک مدیر طبیعی دارد  و او امام مسجد است   

lii  ر بنده این اس ت که یکی از کارهای اس اس ی عبارت اس ت از امامت مس جد  ]این ای نباید به آن نگاه  عنوان یک کار حاش یه[ یک کار مهم اس ت  بهتص وت
ی تمام در ترافیک و مانند اینها خودمان را برس انیم مانم به مش اغل گوناگونمان برس یمم بعد س ر ظهر یا مغر  با عجلهاینکه ما به کارهای روزانهکرد.  

ایس  تیم به نمازم این کم گذاش  تن در حقت مس  جد اس  ت. این را باید یک ش  غل م  -ربع هم از وقت دیر ش  ده باش  د س  اعتم س  هنیم- هم و  برویم آنجا ب 
ت خود به  ی کارهای دیگر دست برداریم  نهم میتواند انسان بهحسا  آورد. عرض نمیکنیم که وقتی امام جماعت شدیمم از همهاساسی به قدر ظرفیت

ون نْفس  کارهای دیگر علمی یا غیرعلمی بدردازد لکن حقت مس  جد باید ادا بش  ود. از قبل از وقت ش  روع نماز انس  ان برود مس  جد با طمأنینهم با س  ک
ت خو  بخوان د. بع د اگر برن ام هآم اده زدنی داردم برگردد طر  مردم و ب ا مردم حر  بزن دم برای مردم تبیین بکن د   ی حر ی نم از بش   ودم نم از را ب ا کیفی ت
ردم و مسجد میرفتمم خیلی  های گوناگونی که در مساجد بحمدهللا شماها دارید. زمان مام آن زمانی که بنده مرال  در مشهد امامت جماعت میکبرنامه

آمد. امروز بحمدهللا این کارها رایج اس ت. اینکه بین دو  حس ا  میکارها معمول نبودم بلد نبودند یا بلد نبودیم این کارها را. هر کاری میکردیمم نو به
ایس  تد یا برود روی منبر با مردم حر  بزند یا اینکه مرال  فر س  یاه در مس  جد ببرندم حدیع بنویس  ندم برای  ض کنید تختهنماز یا بعد از نمازم امام جماعت ب 

طور که  ی معرفتی تش  کیل بدهندم تبیین کنندم س  ؤارتش  ان را بش  نوندم این کارها حار آنمردم تبیین بکنندم یا بنش  ینند با جوانهای مس  جد حلقه
هانس ان احس ائ میکند از گزارش ها و از حرفها رایج اس تم آن زمان رایج نبود. آن زما ی جماعت عمدتا  به این اکتفا میکردند که بروند نماز را بخوانند ن ائمت

ا[ امروز بحمدهللا این چیزها  و از مس جد بیرون بیایند. حار یکی دو مس ئله ی ش رعی هم جوا  بدهندم و س ؤالی بش ود یا نش ود  بیش از این نبودم ]امت
ت داد. . |  رایج است. و باید روزبه  در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران  بیانات رهبر معظم انقال  اسالمی مد   1395.05.31روز این را کیفیت

ای مش غول کار میش وندم  قدر مس اجد را بدانیم  قدر جلس ات مذهبی را بدانیم. و مس جد مورد بیاعتنایی قرار نگیرد. من با روحانیونی که در یک اداره
ی نماز جماعت به مسجد  م مخالفم  چون یک روز در هفتهم دو روز در هفتهم سه روز در هفته برای اقامهدر حالی که پیشنماز فالن مسجد هم هستند 

اند  حار آقا بعد از  نمیروند. میگوییم چرا  میگوید گرفتار ش دم  س رم ش لوغ بود. یا میرود نمازم ولی دیر میرود  مردم در ص ف جماعت منتظر نش س ته
ی خودم  یک کیف س امس ونت هم دس تش اس ت! من با این رو  موافق نیس تم. پیش نماز مس جدم باید مس جد را خانهآید  گاهی مدتی دوان دوان می

مک فی الماء« باید باش  د  احس  ائ کند که اینجا جای اوس  ت و عجلهجایگاه خود و اداره ای برای بیرون  ی خود بداند  وقتی وارد مس  جد ش  دم »کالس  ت
ی بعدم جلس ات  ی اول مس جدم بعد هم در درجهس ت اس ت. جلس ات مذهبی هم همین طور اس ت. البته در درجهرفتن از مس جد نداش ته باش د  این در

  بیانات رهبر معظم  1385.08.17ی ماست و این را باید قدر بدانیم. |   مذهبی و ُعرفیات فراوانی که ما در این زمینه بحمداهَّلل داریم. این اولین وظیفه
 دار روحانیون استان سمنانانقال  اسالمی مد  در دی
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علمای دینی و فض  الیی که در بخش  های گوناگون  دولتی به خدماتی اش  تغال دارندم ش  ایس  ته اس  ت که به عمران معنوی  مس  اجدی که در آنها نماز 

ال  اس المی مد  به هش تمین    پیام رهبر معظم انق1390.07.19یی بزرگ بش مرند. |  ش ودم بدردازندم امامت در مس جد را نیز وظیفهجماعت اقامه نمی
 اجالئ سراسری نماز

طور میتوانیم  اگر ما مس اجد را گرم نگه نداریمم در مس اجد حض ور نداش ته باش یم و در حد توان و امکان  یک روحانی و پیش نماز به مس جد نرس یمم چه
جا باش   یم تا زمینه برای آمدن مردم خوانند!  ما باید آنتوقع کنیم که به هنگام اکان ظهر مردم دکانهاش   ان را ببندند و بیایند پش   ت س   ر ما نماز ب

جاس تم که متأس فانه ض عیف ش ده فراهم بش ود. البته آمدن مردم هم تبلیغات و گفتن میخواهد  اما زمینه و مقتض ی آنم عبارت از حض ور ما در آن
 ی مد  در دیدار جمعی از روحانیون  بیانات رهبر معظم انقال  اسالم1370.12.14است  ما باید اینها را عال  کنیم. |  

ن  البته به مس اجد باید خیلی اهتمام بش ود. من به این س نت پیش نمازیم خیلی معتقدم. ش اید بعض یها هم واقعا  قبول نداش ته باش ند  اما خود م
یت و ُپرتالش   ی اس   ت. غالبا  کس   انی که  قدر کار خو  و مؤثر و ُپرفعالامم میدانم که پیش   نمازیم چهام و پیش   نمازی کردهچون مدتها پیش   نماز بوده

اندم نمیدانند پیش نمازی یعنی چه. بعض یها هم که در مس جد نمازی خواندند و فوری بیرون دویدند و دنبال کار دیگری رفتندم آنها پیش نمازی نکرده
 هم طعم پیشنمازی را نمیفهمند.

ی قبل از دیگرانم به آن پیش نمازیم یعنی آدم مس جد را واقعا  محل کار خود  بداند  قبل از جا برود  اوض اع مس جد را ببیند  اگر اش کارتی در  وقتم حتت
جایی که میتواندم  ا  را پهن نماید  منتظر مردم بماند که بیایند  با یکیک  افرادی که میآیندم تا آنوض  ع ظاهری مس  جد هس  تم برطر  کند  س  جاده

ک ه پ ادوی  س   ی نم ای د  اگر مش   کلی دارن دم در آن ح دی ک ه برایش میس   ور اس   تم برطر  کن دم ن ه اینتم ائ بگیرد  ب ه آنه ا محب ت بکن د  از آنه ا احوال ر
جا بنش  یندم مردم به او مراجعه بکنندم در آن -در بعض  ی از مس  اجدم چنین چیزهایی وجود دارد که قکعا  غل  اس  ت  -کارهای خدماتی مردم بش  ود  

رض مراجعات مردم قرار بدهد  نماز را که تمام کردم برای مردم مس   أله و تفس   یری بگویدم حرفی  درددل بکنندم خود  را بر مردم عرض   ه کندم در مع
 جا صر  بکند.طورم ساعتی از وقت خود  را در اینبزند و بلند شودم بیرون برود  یعنی این

ی چنین پیش نمازییی اس ت که وقتی او به  در س ایهی عواطف اس ت. کنندهطور پیش نمازیم یک فرد خیلی مفید و مؤثر و بابرکت و جلببه نظر منم این
ی کس انی که وقت هم نمیکنند به مس جد بروندم اما دورادور میدانند و از دیگران ش نیدهآن کس انی که با مس جد  س روکار و رفت اند وآمد دارند  حتت

یخواهدم نه قدرت قانونی میخواهد و نه بخش نامه رزم دارد  آن  که این آقام چه آقای خوبی اس تم اش اره کند که فالن کار باید انجام بگیردم نه بودجه م
 ی او انجام خواهد گرفت.کار طبق نظر و گفته

جا برود و بنش یند بحع کندم حتما  دانش جویان جذ  میش وند. البته ممکن اس ت در مس جد دانش گاهم اگر این روحانی ص احب این مس جد بش ود و به آن
کنند  لیکن اص ال  دانش جوم به یک نفر که مرل پدر با او برخورد کند و مش کالتش را مرتفع س ازدم احتیا  دارد. اگر چنین  یی بدجنس ی  مدتی نیایند و عده

 ی روحی دارد.جا باشدم اصال  امکان ندارد که دانشجویان مراجعه نکنند. این دانشجو قهرا  مراجعه میکند  چون عقدهروحانییی در آن
گاه روحی را میکلبد. این  اند و میدانند که آن احس اس ات دوران جوانیم اص ال  یک تکیهی جوانی را گذراندهی آقایان دورههجوانیم چیز عجیبی اس ت. هم

ی ص  درم حر  را بش  نود و جوا  بدهد  مش  تری اول و دوم و س  وم و ...  جا نش  س  تهم با عقل و معرفت و منکق و متانت و بلندنظری و س  عهآقا در آن
جوش د«. آن وقت اس ت که این آقام ص احب نفوک معنوی در دانش گاه خواهد ش د. حار رئیس دانش گاهم یا رئیس فالن ارگان انقالبیم یا »مش تری بر وی ب

من  رئیس فالن انجمنم گیرم که حر  دیگری بزنند  آن چیزی که این ش خا میگویدم آن خواهد ش د. وقتی که گفته ش دم اگر پای درئ آن آقا برویدم 
ها دیگر او را به  میترس   مم دانش   جو دیگر پای درئ آن آقا نمیرود. وقتی که گفت ه ش   دم این رئیس به درد این دانش   گ اه نمیخوردم بچ هبر دین ش   م ا 

 طوری خواهد شد.ریاست قبولش نمیکنند. تأثیر نفوک کلمهم این
ی کش  ور بش  ود و  دس  تگاه دولتی و اداره کنندهالبته طبیعی اس  ت که در جمهوری اس  المیم یک روحانی خو م کاری هم نمیکند که اس  با  زحمت  

طور ج ای بگیرد  لیکن از این جه ت عرض میکنم ک ه ی ک برای رئیس دانش   گ اهم مش   کلی پیش بی ای د. من نمیخواهم ک ه خ دای نکرده در کهنه ا این
اس   ت. بیش   تر میل منم به این طر     طوریم مالک قلو  دانش   گاهیانم یا جمع کریری از آنان و بخص   وا جوانان خواهد ش   د. اینم خو روحانى  آن

امم وظایف مهم و رزم و کارهای  متوجه اس ت. من این را بیش تر مهم میدانم. اگرچه عرض کردمم آن وظایفی که ککر ش ده و من هم از آن مکلع ش ده
می مد  در دیدار اعض  ای ش  ورای    بیانات رهبر معظم انقال  اس  ال1369.07.08خوبی اس  ت  لیکن امید ش  ما بیش  تر به این باش  د که عرض کردم. |  

 های کشورمرکزی نمایندگان ولىت فقیه در دانشگاه
حس ا  بیاورد و این حقیر هم این کار را میکنمم عبارت اس ت از خدمت در جایگاه امامت  یکی از چیزهایی که انس ان جا دارد جزو افتخارات کاری  خود به

 اسالمی مد  در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران  بیانات رهبر معظم انقال   1395.05.31مساجد. |  
liii  هبه ی نماز برای مردم اس  ت که قدر نماز را بدانیم  اگر این ش  دم نمازها ی محترم جماعات در مس  اجدم تبیین مس  ئلهنظر بنده یکی از کارهای مهمت ائمت

ت پیدا خواهد کرد. |     ی مد  در دیدار ائمه جماعات مساجد استان تهران  بیانات رهبر معظم انقال  اسالم1395.05.31کیفیت
liv ی دینم ابالغ ی حق و عدلم اقامهی نم ازم اقامهنم ازی هم یکی از کارها اس   ت. اقامهی امام جم اعت نیس   ت  پیشنم ازی مس   ج د تنه اوظیف هپیش

امام جماعت اس   تم مس   جد بر محور امام جماعت  عنوان امام جماعت اس   ت. یعنی محور مس   جد  نماز و بهعنوان پیشی ما بهاحکام دینیم وظیفه
ت انس  ان س  نگین خواهد ش  د. |  ]اس  ت در دیدار ائمه    بیانات رهبر معظم انقال  اس  المی مد   1395.05.31[. خب اگر این ش  دم احس  ائ مس  ئولیت

 جماعات مساجد استان تهران  
lv  ای کاتی و  ی محتوایی و معنوی  مس جد( وظیفهس ازی روحانیانی در این طراز )مدیریت خردمندانهم مس ئورنه و عاش قانههای علمیه برای آمادهحوزه

   بیانات رهبر معظم انقال  اسالمی مد  در دیدار جمعی از روحانیون1370.12.14طبیعی دارند. |  
lvi  ی منحص ر بفرد داش ته اس ت و امروز هم که نظام جمهوری اس المی بر اس ت و مس ئورن آن بعض ا  از خود  اس اس ا  روحانیت ش یعه همواره خص وص یت

اند. ی ش یعه همان خص وص یت را حفظ کردههای علمیهی روحانیت و دینی در این حکومت مش هود اس تم باز حوزهاند و ص بغهها برخاس تهاین حوزه
و مردمی بودن«. اینم در هی  جای دنیا وجود ندارد. مجامع روحانیم چه مس لمانم چه مس یحیم    آن خص وص یت چیس ت  آن عبارت اس ت از »اس تقالل

اما روحانى  در آنجام با پیش نماز مس جد   -یعنی مردم به کلیس اها هم میروند  -چه یهودی در غیر  ش یعهم مجامعی هس تند که با مردم س ر و کار دارند 
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ی حاکم بر آن کش   ور اس   ت یا رد. او یک فردی اس   ت وابس   ته به یک تش   کیالتی که از ملحقات دولت و س   لکهما در اینجام از زمین تا آس   مان تفاوت دا

اند و  اندم پروتس  تانها به یک جای دیگر وابس  تهی روحانیت مرل مس  یحیهام که مرال  کاتولیکهایش  ان به یک جای دیگر وابس  تهای ش  بیه س  لکهس  لکه
  بیانات رهبر  1385.08.17|    طور نیس  ت.  اند و نص  ب و عزل میش  وند  اما روحانیت ش  یعه ایندرت وابس  تههای مختلفش  ان هرکدام به مراکز قفرقه

 معظم انقال  اسالمی مد 
lvii    حار انقال  اس  المی پیروز ش  ده اس  تم گفتمان روحانی ش  یعیم یعنی اعتقاد به حاکمیت الهی و حاکمیت ش  ریعت الهیم پیروز ش  ده و در جامعه

ده اس  ت و روحانیت هم با همان نقش مس  تقل خود  در ص  حنه اس  ت  اما نه هی  مرجعی را دس  تگاه س  یاس  ی تعیین میکندم نه  تکبیق پیدا کر
هی  روحانیای رام ولی امام جمعه مس  تثناس  ت  چون امامت جمعه از ش  ئون حکومت اس  ت و حاکم وقت باید امام جمعه را معین کند. در عین حالم  

ک غیرروحانی و کس  ی که ص  الحیت روحانی بودن را نداردم نمیتوان به امامت جمعه منص  و  کرد. باز ش  أن روحانی در  امام جمعه یک روحانی اس  ت  ی
ایم  ش ما  ی بعد. اینم خص وص یت ماس ت. حار ما در دوران انقال  اس المی قرار گرفتهی س یاس ى  امامت جمعه در درجهی اول اس ت و ش أن  جنبهدرجه

  بیانات رهبر معظم  1385.08.17ردهایش  کسانی هم بعد از شما خواهند آمد و این سلسله ادامه پیدا خواهد کرد. |   جوانهایش هستید و ما پیرم
 ؟دم؟انقال  اسالمی

lviii   ارتباط با مردم هم یک ارتباط دو جانبه و تنگاتنگ اس  ت. مردم به روحانی میرس  ندم روحانی به مردم میرس  د. رس  یدگی روحانی به مردم هم فق 
گش ایی میکندم مش ورت فکری میدهد و حل و فص ل خص ومتها و  طوری جا افتاده اس ت. روحانی گرهگویی نیس ت  در حالی که در بین ما اینمس ئله

طور اس ت. مینش یندم حر  میزندم نص یحت میکند و دل به دل مردم میدهد. لذا هر جایی هم که منص وبان ما در  اختالفات را میکند  ارن هم همین
طور  ها و فضالیی را میفرستیمم سفار  من به آنها این است  مرال  در مورد دانشگاه میگویم در دانشگاه آناگون هستند و رفقا و طلبهمشاغل گون

گزاری دارندم مش  کل دارندم مش  کل  رفتار کنید که گویا در مس  جد پیش  نمازیدم با مردم مینش  ینید حر  میزنیدم س  ؤال میکنندم جوا  میدهیدم گله
   بیانات رهبر معظم انقال  اسالمی مد  در دیدار روحانیون استان سمنان1385.08.17|    ارندم مشکل فکری دارند یعنی همدلی با مردم.  روحی د

lix   ارتباط با مردم هم یک ارتباط دو جانبه و تنگاتنگ اس  ت. مردم به روحانی میرس  ندم روحانی به مردم میرس  د. رس  یدگی روحانی به مردم هم فق 
گش ایی میکندم مش ورت فکری میدهد و حل و فص ل خص ومتها و  طوری جا افتاده اس ت. روحانی گرهگویی نیس ت  در حالی که در بین ما اینهمس ئل

طور اس ت. مینش یندم حر  میزندم نص یحت میکند و دل به دل مردم میدهد. لذا هر جایی هم که منص وبان ما در  اختالفات را میکند  ارن هم همین
طور  ها و فضالیی را میفرستیمم سفار  من به آنها این است  مرال  در مورد دانشگاه میگویم در دانشگاه آنناگون هستند و رفقا و طلبهمشاغل گو

گزاری دارندم مش  کل دارندم مش  کل  رفتار کنید که گویا در مس  جد پیش  نمازیدم با مردم مینش  ینید حر  میزنیدم س  ؤال میکنندم جوا  میدهیدم گله
   بیانات رهبر معظم انقال  اسالمی مد  در دیدار روحانیون استان سمنان1385.08.17|    دارندم مشکل فکری دارند  یعنی همدلی با مردم. روحی 

lx روز زبهی با خرافات اس   ت. در کن ار ترویج و تبلیغ مع ار  اص   ی ل دینی و اس   الم نا م باید با خرافات مب ارزه کرد. کس   انی دارند رومس   ئل ه دیگرم مب ارزه
ی ب ا خراف ات را ب ای د ج دی بگیری د. این رو  علم ای م ا بوده. مرحوم آق ا جم ال خوانس    اریم ع الم  ی م ا میکنن د. مب ارزهخراف ات ج دی دی را وارد ج امع ه
س  ر مرحوم آقا  اید. نمیدانم حار هم چاپ میش  ود یا نه. پهای قدیم دیدههای او را در حواش  ی ش  رح لمعهکه حاش  یه  -معرو م ُمحش  ىِّ ش  رح لمعه 

س  یص  د س  ال پیش برای اینکه خرافات را برمال کندم کتابی به نام   -اند(  حس  ین خوانس  اری )که پدر و پس  ر از علما و برجس  تگان تاریخ روحانیت ش  یعه
ا هم برای من  »کلروم ننه« را نوش  تم که ارن هس  ت. بنده چاپهای قدیمش را داش  تم و اخیرا  هم دیدم مجددا  چاپ ش  ده اس  تم که چاپ جدید  ر

یکیا م کلروم  آوردند. ایشان با زبان طنزم معروفترین خرافات زمان خود  را به زبان فتوای فقهای زنان درآورده و میگوید زنان پنج فقیه بزرگ دارند! 
و نامحرمم در با  طهارت و  آراس   ت! یکیم بیبیش   اه زینب اس   ت! یکیم فالن اس   ت. آن وقت از قول اینها مرال  در با  محرم ننه اس   ت! یکیم دده بزم

که مورد    نجاس   ت و در با  انواع و اقس   ام چیزهام مکالبی را نقل میکند. یعنی عالم دینی به این چیزها میدردازد. ما خیال میکنیم اگر با یک مکلبی
ای که  روحانی این اس ت. همین آیه  ایم  نهم ش أنی مردم اس ت و خرافی و خال  واقع اس تم مقاومت کردیمم بر خال  ش ئون روحانی عمل کردهعقیده

غون رس ارت اهَّلل و یخش ونه ور یخش ون احدا ارت اهَّلل و کفی باهَّلل ح ذین یبلت « در مورد چیس ت   ارن این آقای عزیزمان با ص دای خوبی خواندند: »الت س یبا 
ذی انعم اهَّلل علیه و انعمتاین آیه در مبارزه ق اهَّلل و تخفی فی نفس ک مااهَّلل مبدیه   ی با یک خرافه اس ت. »و اک تقول للت علیه امس ک علیک زوجک واتت

جناکها لکن ر یکون علی المؤمنین حر  فی ازوا  ادعیائهم اکا قض وا ا قض ی زید منها وطرا زوت ائ واهَّلل احقت ان تخش اه فلمت منهنت وطرا«    و تخش ی النت
ة  ی »زید« است. آیهاین آیه مربوط به قضیه غون رسارت اهَّلل و یخشونه  ی بعدی: »سنت ذین یبلت ین خلوا من قبل و کان امراهَّلل قدرا  مقدورا. الت اهَّلل فی الذت

ی ب ا ا ( ک ه ی ک روزی برای مب ارزهوریخش   ون اح دا ارت اهَّلل« راجع ب ه ی ک خراف ه اس    ت. پیغمبر اکرم از طریق جبرئی ل مکلع ش    د ک ه زین ب )دختر عم ه
ی خود  )یعنی زیدبن حارثه( درآورده بودم همسر  خواهد شد. پیغمبر زیدبن حارثه را که غالمش  ی آزاد شدهپسرخواندهگریم او را به عقد اشرافی

ی قریش و  ک ه جزو اش   را  و خ انواده  -ی خود  زین ب را  ی خود  انتخ ا  کرد و بع د هم دختر عم هبودم خری دم آزاد کرد و ب ه عنوان پس   رخوان ده
ائ   به تزویج  -هاش م بود بنی او در آورد. با هم زندگی میکردند. جبرئیل خبر داد که این زینبم زن تو خواهد ش د. پیغمبر س کوت کردم »و تخش ی النت

زادهم و منم  واهَّلل احبت ان تخش   اه«. بعد خود زید آمد و به پیغمبر ش   کایت کرد که من نمیتوانم با این خانم زندگی کنم  خانم و اش   را  زاده و اعیان
ی بردگی  اص رار داش ت که او را طالق بدهد. پیغمبر اکرم س فار  کرد که: »امس ک علیک زوجک«  او را نگهدار. »و تحفی فی نفس ک ما ابقهغالم و س 

ر زن  پس ر  د و پیغمباهَّلل مبدیه«. بعد بارخره آنچه که تقدیر و امر الهی بودم انجام گرفت. پیغمبر هم که مکیع امر پروردگار اس ت. زیدم زینب را طالق دا
  ی خود  را خواس تگاری کرد و گرفت  و این در حالی بود که زن  پس ر خوانده را مرل زن  فرزند میدانس تند  خرافه یعنی این. بر حس ب س نتهایخوانده

ی خود   خواندهی خود  را نمیتواند بگیرد  اما پیغمبر زن پس رقدیم جاهلیم مس لمانها هم هنوز در همان فکرها بودند که کس ی زن  پس رخوانده
غون رس  ارت اهَّلل«  یعنی ناظر بر این قض  یه اس  ت. البته کلی اس  ت  اما در این قض  یه وارد ش  د  ذین یبلت ی با ه  مبارزهرا گرفت. این اس  ت که میگوید: »الت

تند که حقایق دینی را هم به  ی با خرافات ش جاع باش ید. البته خرافه چیس ت  خود این مهم اس ت. بعض یها هس قدر مهم اس ت. در مبارزهخرافات این
ن د ی ا عنوان خراف ه انک ار میکنن د. م ا ک اری ب ا آنه ا ن داریم. آنچ ه ک ه ب ا کت ا  و س   ن ت متقن و معتبر ث اب ت ش   دهم از دین اس   ت  چ ه ح ار عقول بدس   ن د 

ی آن ساکت بمانید. آنچه  ضه نداردم دربارهن سندند. از این حمایت و دفاع کنید. آنچه که با دلیل معتبر ثابت نشده است و با مبانی و اصول دینی معار
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عیان  که با یکی از اص   ول دینی معارض   ه دارد و مدرک معتبری نداردم رد  کنید. این میش   ود خرافهم و معیار خرافه این اس   ت. امروز ش   ما ببینید مد 

ی این اس  ت که گرایش به دینم یک عنص  ر  این همه نش  انهارتباط با امام زمان و ارتباط با غیبم با ش  کلهای مختلف در جامعه دارند کار میکنند. البته  
اص   لی در زندگی مردم اس   ت. مردم به مس   ائل دینی عالقه دارند که آدم خرافه س   از میرود خرافه درس   ت میکند  چون آن کاری اص   لی در اختیار   

ی با ردم به دین است. اما خو م این خکرناک است. در مقابلهی گرایش منیستم کاری تقلبی را به میدان میآورد تا اینکه مردم را جذ  کند. این نشانه
ی اینکه حار ممکن اس ت کس ی بد  بیاید یا ممکن اس ت چه بکندم نکنید   خرافات و آن چیزهایی که از دین نیس تم ش جاع باش ید و بگویید. مالحظه

  بیانات رهبر معظم انقال  اس   المی مد  در دیدار روحانیون  1385.08.17که غالبا  در مواردی انس   ان متأس   فانه میبیند که این مراعاتها هس   ت. |  
 استان سمنان

lxi ی رابک ه و ُانس و راهنم ایی را برای نم ازگزارانم بویژه جوان ان فراهم کنن دم در  توانن د وظیف هام ام ان محترم جم اع تم اگر خود بر اثر کهول ت و غیره نمی
  پی ام رهبر معظم انقال  اس   المی م د  ب ه  1381.06.16و آن ان را در ک ار ب ا خود ش   ری ک س    ازن د. |     کن ار خود فض   الی جوان و پرنش    اط را ب ه ک ار گیرن د 

 نماز سراسری  اجالئ  دوازدهمین
 

lxii    که مهمترین کش   ور    -باعع ش   ده اس   ت که در تحورت عظیم اجتماعی کش   ور ما   -با مردم بودن   -یعنی همدلی با مردم. همین خص   وص   یت
در کش  ور انجام گرفته اس  ت که در آن    -س  یاس  ی محب  -نیت پیش  قدم باش  د. ش  ما ببینید کدام تحول بزرگ و اس  اس  ی  روحا  -ی دنیاس  ت  ش  یعه

مظهر  ماجرای تنباکو و »قرارداد ر ی« در زمان میرزای    -اندازی اقتص   ادی خارجیها روحانیت در ص   ف مقدم نباش   د  از ایس   تادگی در مقابل دس   ت
ی دیگر  در ش  روع مش  روطیت بود که روحانیون  ارداد »رویتر« بود که باز آنجا روحانیون مخالفت کردند  نمونهی دیگر  در قرش  یرازی بود  نمونه

تا قضایای   -ی بالدم و اگر روحانیون نبودندم امکان نداشت استبداد سلکنتی قاجاری از بین برود ی روحانیت در همهپیشقدم بودندم از نجف تا ادامه
اندازهای س  یاس  ی در ش  هرها اخالل میکردندم باز ی دس  تلفتهای گوناگونی میش  د. وقتی هم که عوامل روس  ها و بقیهبعد از مش  روطیت که مخا

ی اگر در یک قض  یه ی س  یاس  ی مردم هم دو دس  ته میش  دندم در رأئ این دس  ته  روحانیون همه جا پیش  قدمم حفظ کننده و مهار کننده بودند. حتت
ی مش   روطی ت هم آن کس    انی ک ه مخ الف روح انی بود  یعنی مردم دل ب ه روح انی ت می دادن د. در قض   ی ه هم روح انی بود و در رأئ آن دس   ت ه هم

البته این را بدانید که از روحانیون کس  ی مخالف مش  روطه نبودم بلکه مخالفت از وقتی ش  روع ش  د که ظهور و حض  ور انگلیس  ها و    -مش  روطه بودند 
ی در نجفم که مدارکی وجود داردم با مش روطه مخالفت نداش ت  انگش ت پنهانی آنها در مش روطه واض ال ش د  و ارت   و در آنجایی  -از اول هی  کس حتت

جان یک جورم  که دو دس  ته ش  دندم باز مردم به اعتماد روحانیای که در رأئ کار بودم س  ر کار آمدند و دنبال این فکر را گرفتند  در مش  هد یک جورم در زن
 م یک جور.در تهران یک جورم و در مناطق دیگر ه

ی ملی ش دن ی ملی ش دن ص نعت نفت هم باز روحانیون بودند که جلو افتادند. اگر مرحوم آیةاهَّلل کاش انی نبودم مکمئن باش ید که مس ئلهدر قض یه
ض ت ملی  وجه در این کش ور پا نمیگرفت. حار یک عده به تعبیری که بنده کردمم نمک خوردگان  نمکدان ش کن هس تند  نان نهص نعت نفت به هی 

ی ملی ش دن ص نعت  را میخوردندم بعد به مرحوم آیةاهَّلل کاش انی بدگویی میکنند! در حالی که او جلودار این قض یه بود. و اگر او نبودم قکعا  مس ئله
 نفت در این کشورم به جایی نمیرسید.

ه راه افتادم دنبالش مردم راه میافتند. فإکا ولىت أبودلف بعد هم در انقال  اس المی که دیگر واض ال اس ت. ببینیدم با مردم بودن این اس ت. روحانی ک
نیا علی أثره این خاصیت روحانی شیعه است. |    ت الدت    بیانات رهبر معظم انقال  اسالمی مد  در دیدار روحانیون استان سمنان1385.08.17ولت

lxiii  بیانات 1368.05.11ن روحانىم نظمى براى آنها به وجود بیاید. |   مس  اجد را بایس  تى خو  اداره کرد  باید از س  وى خود علمام از س  وى خود مس  ئولی  
ون سراسر کشور در آستانه م  رهبر معظم انقال  اسالمی مد  در دیدار جمعى از علما و روحانیت  ی ماه محرت

lxiv  داس  ت روحانی اس  ت. روحانیت دارای ی حفظ قیک چیز دیگری که در با  روحانیت ش  رط و رزم اس  ت که ما دقیقا  و جدا  به آن توجه کنیمم مس  ئله
  قداس ت اس ت. مردم به من و ش ما که نگاه میکنندم به خاطر لباس مانم ش أنمان و ش غلمانم حس ا  خاص ی برای ما باز میکنند و یک تقدس ی قائلند.

دهندم خیال میکنند ما انجام بعض ی از گناهانی که خودش ان میکنندم خیال میکنند ماها نمیکنیم  بعض ی از کارهای خیری که خودش ان انجام نمی
ی ما هس   تیم  یک چنین تص   وراتی درباره  -که غالب ا  از آن غفل ت میش   ود  -می دهیم  خی ال میکنن د ماها دائم در حال ککر الهی و توجه به پروردگار  

ی س   جادیه از خدای متعال ش   ش چیز  ثانیه  یی ص   حیفهاهَّلل علیه( در یکی از ادعیهدارند. البته این تص   ورات را نباید تقویت کرد. امام س   جاد )س   الم
«  ب اطنم از ظ اهرم بهتر ب اش   د. م اه ا در این زمین ه گرفت اریم. ب ای د ب اطنم ان از ظ اهرم ان به ا  راجح ا  تر ب اش   د. این  میخواه دم ک ه یکی ا  این اس   ت: »و لب ت

ت. نمیگوییم عبای پاره به دوش  مان بیندازیم  قداس  ت را چگونه حفظ کنیم  حفظ قداس  ت با س  المت مالیم س  المت اخالقی و حفظ زىت طلبگی اس  
معن ای زىت طلبگی این نیس   ت. معن ایش این اس   ت ک ه در دنی اطلبی مر ل دنی اطلب ان عم ل نکنیم  هر چ ه هوئ کردیمم بخواهیم. من قبله ا روایتی 

دم این ش خا پیش خدای  دیدم که هر کس هر چه دلش خواس ت بدوش دم هر چه دلش خواس ت بخورد و هر مرکوبی که دلش خواس ت س وار ش و
مجردی که پول گیرمان آمدم فورا   پرس تهاس ت. ما هم فالن چیز را هوئ میکنیمم اما حار پول نداریمم بهمتعال ملعون اس ت. این ش أن پولدارها و پول

ء دیگر را هم در فرص  تهای دیگر گریم وقتی این یک جزئش فراهم ش  دم نود و نه جزمیرویم آن را تهیه میکنیم  منتظریم که از این ص  د جزء اش  رافی
طور بتدریج فراهم کنیم. این ش أن طلبگی نیس ت. ش أن طلبگی این اس ت که انس ان یک زىت متوس کی همراه با قناعتم س المت مالی و س ادگی همین

تی خدمت امام به طور نس   بی برای خود  نگه دارد. س   المت اخالقیم خیلی مهم اس   ت. آن وقت قداس   ت حفظ خواهد ش   د. یک وقتی به مناس   ب
 رس  یدیم  ص  حبت راجع به یک روحانی بود که یک تخلفی کرده بود و امام با ما مش  ورت میکردند که با او چگونه رفتار ش  ود. من به ایش  ان مفص  ل 

طور به  ردم اینوارت چرا باید وقتی یک مرجع به میدان آمدم م  -گفتم که این پیروزی ش  ما در انقال م محص  ول هزار س  ال آبروی روحانیت ش  یعه اس  ت  
جعی مرل  دنبالش بیایند و جانش  ان را فدا کنندم که در نهض  ت امام بزرگوار ما کردند. هزار س  ال آبروی ش  یعه متراکم ش  د تا به اینجا رس  ید که یک مر

م و مردم هم به دنبالش امام بزرگوار ما که جرئت داشتم شجاعت داشتم قابلیت داشتم روح فداکاری و آگاهی به زمان داشتم پا بگذارد وس  میدان
ای ک ه در ی ک بن ایی بیفت دم دارن د این آبروی هزارس   ال ه را کره کره میخورن د و از بین میبرن د   لب اس   ه ای م ا مر ل موری ان هح ار بعض   ی از این هم -بی این د  

یم. خدای نکرده هر عمل  زش ت و وقیال  ها نباش ایش ان هم این معنا را تص دیق کردند. واقع قض یه همین اس ت. باید مراقب باش یم ما جزو آن موریانه
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  بیانات رهبر  1385.08.17ی روحانیت و علمای ش یعه اس ت. |  ی ارزش مند هزار س الهای در آن کخیرهو یک کار نامناس بی که از یکی از ماها س ربزندم رخنه

 معظم انقال  اسالمی مد  در دیدار روحانیون استان سمنان
lxv  پیام رهبر معظم انقال  اس المی مد  به  1389.07.20  س ازی خویش برای طبابت معنوی را وظیفه حتمی خود بدانند. |امامان جماعت باید آماده  

 نوزدهمین اجالئ سراسر نماز
lxvi  1389.07.20  ات مس جد اس ت. |ی حیروحانی پرهیزگارم خردمندم کارش نائ و دلس وز در مس جدم همچون پزش ک و پرس تار در بیمارس تانم روح و مایه   

 پیام رهبر معظم انقال  اسالمی مد  به نوزدهمین اجالئ سراسر نماز
lxvii  ی ی دین را از مقولهی »ارتباط با س یاس ت« اس ت. اور  س الهای متمادی س عی کردند که مقولهیکی از چیزهایی که برای ما خیلی مهم اس تم مس ئله

گیری و س رچش مه پیدا ی فعالیتهاس ت و مس ئله الهامالمی پیروز ش ده و س یاس ت دینی در کش ورم محور همهس یاس ت جدا کنند. با اینکه انقال  اس 
جزو عرفهای رایج ملتهای مس لمان ش دهم هنوز دارند تال  میکنندم بلکه بتوانند   -نه دین از س یاس تم بلکه س یاس ت از دین   -کردن س یاس ت از دین  

آش  نا باش  یدم   -غیر از این لفاظیهای س  یاس  ی که رادیوهای بیگانه میکنند   -تر  تبلیغات س  یاس  ی جهانی  عمیق  هایاین ُعر  را بش  کنند. اگر با ریه
ن اعتنای  میبینید همین حار دارند تال  میکنند که دین را از س یاس ت جدا کنند. آنها دنبال این هس تند که س یاس تمدارها بدون ارتباط با دین و بدو

غ دین هم فق  احکام فردی و ش خص ی و طهارتم نجاس ت و دماء ثالثه و حداکرر مس ئلهبه دینم کار خودش ان را بک ی ازدوا  و طالق  نند و آخوند و مبلت
ای ک ه در اس   المم در دورانی ک ه پیغمبر از فش    ار مخ الف ان در مک ه خالا ش    دم اتف اق افت ادم چ ه بود  تش   کی ل  را برای مردم بی ان کن د. اولین ح ادث ه

دینه آمد و حکومت تش   کیل داد. پیغمبر نیامد مدینه که بگوید من عقاید ش   ما را اص   الح میکنمم احکام دینی را برایتان بیان  حکومت. پیغمبر به م
ه ی س یاس ت را به دس ت گرفت. ایش ان  میکنمم ش ما هم یک نفر را به عنوان حاکم برای خودتان انتخا  کنید  چنین چیزی نبودم بلکه پیغمبر آمد و ازمت

ارد ش   دم خ  مش   ی نظامیم س   یاس   یم اقتص   ادی و تعامل اجتماعی را طراحی کرد. چکور این دین به خ  مش   یهای س   یاس   ی و نظامی و  از اول که و
باط با اقتص ادی و اجتماعی کاری نداش ته باش د و در عین حالم دین  همان پیغمبر هم باش د!  در مکلب به این روش نیم خدش ه میکنند! این در با  ارت

 ایترین مسئله است.سیاستم که پایه
حار روحانیونی که درگیر کار س یاس ی هم نیس تند  روحانی اس تم مدرتئ اس تم پیش نماز اس تم مش غول یک ش أنی از    -اینکه ما میگوییم روحانیون  

دانش جوها  ی اس اس ی اس ت  یعنی قدرت تحلیل س یاس ی داش ته باش د. من همیش ه به س یاس ی باش ندم یعنی چه  اینم آن نکته  -ش ئون روحانی اس ت 
ی روحانیت مربوط میش  ود: باید س  یاس  ی باش  ید  منتها نه به معنای ورود در باندها و  ها میگویمم به ش  ما هم عرض میکنمم و این به همهو طلبه

نیس ت  بلکه    ای  این مکلقا  مورد نظربازان حرفهجناحهای س یاس ی  نه به معنای ملعبه و آلت دس ت ش دن این یا آن حز  یا گروه س یاس یم یا س یاس ت
ها اشتباه میکنیم   نمای سالم سیاسی که جهت را درست نشان بدهد. گاهی ما طلبهبه معنای آگاهی سیاسیم قدرت تحلیل سیاسیم داشتن قکب

هم این  یابی س یاس ی را درس ت نش ان نمیدهد. اینم چیزی نیس ت که به خودی خود و یک ش به به وجود بیاید  ننمای ما درس ت کار نمیکند و جهتقکب
ها امروز به  ُمزاولت در کار س یاس ت رزم دارد  باید با مس ائل س یاس ی آش نا ش ویدم حوادث س یاس ی کش ور را بدانید و حوادث س یاس ی دنیا را بدانید. طلبه

آمدیم اتفاق خو   یم پیشاای نش س تنم س رخود را پایین انداختنم به هی  کار کش ور و جامعه کاری نداش تن و از هی  حادثهاینها نیاز دارند. یک گوش ه
ی مردمیم و اگر خدای نکرده یک عالمت غل  نشان  یا بدی خبر نداشتنم انسان را از جریان دور میکند. ما مرجع مردم هم هستیم  یعنی مورد مراجعه

ی مهمی که امروز ماها  وظیفهبدهیمم یا یک چیزی که مکلو  دش  من اس  ت بر زبان ما جاری بش  ودم ببینید چقدر خس  ارت وارد میکند. بنابراینم یک 
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