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دیباچه
در طلیعله چهل سلالگی انقالب شلکوهمند اسلالمی و بعلد از چهار دهه تلالش و مجاهدت 
در عرصله هلای اقتصلادی، سیاسلی، نظامی و فرهنگی، فکر و کالم رسلا و راسلخ امام راحل 
بله گلوش می رسلد که: » مسلجد محلی اسلت کله از آن باید امور اداره شلود. این مسلاجد 
بلود کله ایلن پیروزی را برای ملت ما درسلت کرد. این مراکز حساسلی اسلت کله ملت باید 
بله آن توجله داشلته باشلند. اینطور نباشلد که خیلال کنند که حلاال دیگر ما پیروز شلدیم، 

دیگلر مسلجد می خواهیم چله کنیم. پیروزی ما برای اداره مسلجد اسلت.« 1 
در تملام ایلن سلالها، فعالیلت هلای شلایان توجهلی در بسلیاری از نهادهلا و سلازمان های 
متوللی در حلوزه مسلجد صلورت گرفتله اسلت. املا دانلش تخصصلی مدیریلت مسلجد و 
تدویلن نظریلات و تجربیلات مرتبلط بلا آن، در ایلن دوره، املری مغفلول و فراملوش شلده 
بلود کله در آسلتانه چهلل سلالگی انقالب اسلالمی و عطلف به فرمایلش امام عزیلز  که 
پیروزی ما برای اداره مسلجد اسلت، بر آن شلدیم، داشلته های خود را در مرکز رسلیدگی 
بله املور مسلاجد که بله تعبیر مقام معظلم رهبری، به عنلوان » مرکز و مرجلع مقبول، آگاه 

59/4/20 : .  1



10

و نافذالکلمله ای در املر مسلاجد1«  محسلوب ملی شلود، در حلوزه های مطالعاتلی، برنامه 
ای و عملیاتلی تجمیلع و تدویلن نملوده و بله محضلر صاحلب نظلران، دسلت انلدرکاران و 

کارگلزاران عرصله مسلجد تقدیلم نماییم. 
امیلد اسلت ضملن مطالعله و بهلره منلدی از ایلن مجموعه، بلا ارائه نظلرات و پیشلنهادات 
خلود، در تکمیلل هلر چله بهتلر و کیفلی محصلوالت در حلوزه مدیریلت مسلجد، سلهیم 
باشلید. فراملوش نکنیلم » چنانچله مسلاجد کیفیلت شایسلته خلود را بیابلد، هزینه های 
ملادی و معنلوی بسلیاری از دوش جامعله، ملردم و مسلئوالن برداشلته خواهلد شلد2« . 

مرکز رسیدگی به امور مساجد

1  . : ابالغیه ی رهبر معظم انقالب به آیت  اهلل مهدوی کنی برای تاسیس مرکز
2  . : رهبرمعظم انقالب -1390/7/19
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مسجد کودک ونو جوان 
 محمدجواد ویل زاده
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مقدمه

»آن  قلدرآدم سلازی و پلرورش انسلان  های واال و بلا ایملان مهلم اسلت کله اگلر یلک 
روحانلی هملت خلود را صلرف کنلد و در طلول زملان بتواند تعدادی انسلان مناسلب و 

اسلتوار بسلازد کار بزرگلی را انجلام داده اسلت.« 1
پلرورش و تربیلت انسلان  ها کار مقلدِس عظیملی اسلت، تلا آنجلا کله خداونلد بلزرگ 
وظیفله اصللی همله پیامبلران و ائمله معصومین را تعلیلم و راهنمایی انسلان  ها 
می  دانلد.2  اهمیلت ایلن مسلئله زمانی روشلن  تر می  شلود که خداونلد خود را نیلز معلّم 

و رّب انسلان  ها معرفلی می  کنلد. 3
مقلام ربوبیلت بنلدگان ذاتلاً  متعللق بله خداوند متعال بلوده و تنهلا رّب واقعی اوسلت. 
وظیفله پلرورش انسلان  ها توسلط پیامبلر و ائمله معصومیلن در طلول مقلام 
ربوبیلت الهلی اسلت کله از طرف خداوند بر عهده ایشلان گذارده و تفویض شلده اسلت. 
چنانچله می بینیلم ایلن وظیفله بعلد از ائمه معصومین بله عهده علمای امت اسلالم 
گلزارده شلده و هملواره بلزرگان دینی ملا از صدر اسلالم تاکنون به این مهلم توجه ویژه 

1. بیانات رهبر معظم انقالب در جمع اساتید، فضال و طالب حوزه علمیه قم در سال 1379.
2. بقره: 151.

3. بقره: 31؛ الرحمن: 2 تا 4. 
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داشلتند. نقلل اسلت از مرحلوم آیت اهلل خوشلوقت پرسلیدند چلرا کتاب نمی نویسلید و 
مکتوبلات نداریلد، ایشلان اظهلار می  دارنلد: ملن آدم نویسلی را مهم  تر می  دانم. نوشلتن 
کتلاب خلوب اسلت و برکلت دارد املا خیللی از کتاب  هلا خوانلده نملی   شلوند و خلاك 
می  خورنلد؛ در حاللی کله اگلر آدم  هلا تربیلت شلدند نله تنهلا خیانلت نمی  کننلد بلکه 
خدمت  هلای فراوانلی می  کنند و اسلتاد نیز در همه آنها شلریک اسلت. اینها همه نشلان 
از اهمیلت و جایلگاه ویلژه تربیلت انسلان  ها در چهارچوب نظام معرفتی اسلالمی اسلت.
از طرفلی، بایلد توجله داشلت کله تعلیلم و تربیلت چنانچله در اسلالم نیز به آن اشلاره 
شلده سلن مشلخصی نلدارد و انسلان در تملام طول زندگلی می  توانلد هملواره در حال 
تعلیم و تربیت باشلد؛ لیکن میزان تأثیرپذیری در سلنین مختلف متفاوت اسلت و همه 
روانشناسلان اسلالمی و غیراسلالمی بلر ایلن مهلم تأکید دارنلد کله در دوران کودکی و 
نوجوانلی، روح و روان انسلان، شلکل اصللی خلود را پیلدا می  کند و شلخصّیت کودك و 
نوجلوان در ایلن دوران هماننلد ملوم نلرم قابل شلکل دادن اسلت. لذا این قابلیلت را در 
ایلن برهه باید غنیمت شلمرد تا بتوان انسلانی در طراز اسلالمی آن پلرورش داد. از آنجا 
کله وظیفله تربیلت و تعلیم به عهده عالمان دین می  باشلد شلاید سلخن گزافی نباشلد 
اگلر بگوییلم بهتریلن و مقدس  ترین ملکان برای تربیت کودك و نوجوان مسلجد اسلت. 
تجربله تاریخلی صدر اسلالم تاکنون نیز به همین مهم اشلاره دارد که هملواره از ابتدای 
بعثلت پیامبلر تاکنلون انسلان  های پلاك، باتقلوا و تأثیرگلذار در دین و در جهلت تعالی 
پرچلم اسلالم، در مسلجد پلرورش یافتله و رشلد نموده  انلد. چله اینکله محلل پلرورش 
انسلان  ها در زملان رسلول خلدا مسلجد بلود و اساسلاً مسلجد مبنلای هلر حرکلت 
آموزشلی و تربیتلی بوده اسلت. در انقالب شلکوهمند اسلالمی ایران نیز، بلا اندك تأمل 
در سلیره بانیلان و پیشلتازان آن درمی  یابیلم کله همله پلرورش یافتله مسلاجد بودند و 

شلهدای گرانقلدر انقلالب نیلز از خانله خدا مسلیر عروج به ملکلوت را آغلاز کردند. 
مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد بلا عنایت بله این موضلوع پر اهمیلت و البتله با علم 
بله تلالش همله جانبله نظام سللطه و دشلمنان قسلم خلورده در بله انحراف کشلاندن 
نسلل آینده فرزندان انقالب، سلال 1393 را سلال مسلجد و کودك و نوجوان نام  گذاری 
نملوده و در تلالش اسلت بلا مجموعله  ای از برنامه  هلا و اقداملات فرهنگلی، متولیلان و 
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اثرگلذاران و دغدغه  منلدان حلوزه تربیت را به اهمیت و حساسلیت این موضوع رهنمون 
سلازد. امید اسلت مسلاجد، ایلن خانه  های امیلد همچون گذشلته مهد تربیلت و اعتالء 
فرهیختلگان و آینده  سلازان فلردای روشلن ایلران و جهلان اسلالم باشلند و خادملان و 

خدمت  گلزاران مسلاجد بیلش از پیلش در ایلن راه قلدم بردارند.
ایلن اثرعلملی نیلز حاصل تلالش پژوهشلگر ارجمند آقای دکتلر محمد جلواد ولی زاده 
ملی باشلد که بلا هدف ارائه تحلیلل ها و راهکارهلای علمی و عملی برای جذب و رشلد 
و پلرورش همله جانبه شلخصّیت کلودکان و نوجوانان، به رشلته تحریر درآمده اسلت و 

بله حضورتان تقدیلم می  گردد.
ضملن تشلکر از هملکاران گران  قلدر در اداره تولیلد وتأمین محتلوای معاونت فرهنگی- 
اجتماعلی، امیدواریلم ایلن اثلر، در نلگاه شلما گرامیان بله ویلژه ائمه محتلرم جماعات 
مقبلول افتلد و پیشلنهادها و نظرهلای ارزشلمند خویلش را از خادمان خلود در معاونت 

فرهنگلی- اجتماعلی مرکز دریلغ نفرمایید.
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پیشگفتار
کلودکان و نوجوانلان بخلش قابل توجهلی از جمعیلت هلر جامعله  را تشلکیل می دهند 
و ازآنجاکله آینده سلازان جامعله هسلتند، اهمیلت خاصی دارنلد؛ لذا فضای آموزشلی و 
نظلام تربیتلی که سلبب جهت دهی بله باورهلا و نگرش ها، ارزش هلا و ذائقه هلا، رفتارها 
و الگوگزینی هلای آنلان می شلود، بلرای خانواده هلای متعهلد و نیلز بلرای نظام هلای 
حکومتلی دنیلا اهمیلت فراوانلی دارد. به طلوری کله کمتریلن تسلامح و  بی توجهلی به 
آبشلخور های تربیتلی کلودکان و نوجوانلان، خسلارات جبران ناپذیلری بلرای خانلواده و 
جامعله درپلی دارد. اهمیلت ویلژه دادن بله تربیلت کلودکان و نوجلوان، اختصلاص بله 
نظام هلای ایدئولوژیلک و خدامحلور ندارد - هرچند در آن ها بیشلتر اسلت و باید باشلد- 
بله دلیلل آنکله حتلی در نظام هلای ملادی، آشلنایی کلودکان و نوجوانلان بلا فرهنگ و 
آداب و رسلوم و مبانلی فکلری آن نظام هلا، به دلیلل پیامدهایی که پس از بزرگ شلدن 
آن هلا بلرای جامعله دارد، املری کاملاًل ضلروری و گریزناپذیر اسلت. در جامعلۀ ایرانی، 
بلا سلابقه دیرینلۀ برخلورداری از فرهنلگ غنلی و مترقلی اسلالم کله به معنلای واقعی 
کلمله، آییلن حیات بخشلی بلرای انسان هاسلت، این موضلوع اهمیلت دوچنلدان دارد؛ 
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خصوصلاً کله بلا تأکیلدات آموزه هلای دینلی دربلارۀ توجله ویلژه بله تربیت کلودکان و 
نوجوانلان هملراه اسلت و آموزه هلای تربیتی دینی، پایله و مبنای اصلی تربیلت را نه در 
بزرگ سلالی بلکله در همیلن سلنین و حتلی قبلل از آن در رحلم ملادر موردتوجله قرار 

داده و توصیه هلای ارزشلمندی در ایلن خصلوص دارد.
از سلوی دیگر اسلتقرار همین فرهنگ و دین حیات بخش اسلالم سلبب به وجود آمدن 
نهادهلا و نمادهلای دینلی عمده ای شلده که شلاید مهم تریلن آن ها نهاد و نملاد متعالی 
مسلجد باشلد. جایلی کله هرچنلد در اصل بلرای عبلادت خداونلد در نظر گرفته شلده، 
لیکلن هلر کارکلردی کله در راسلتای تقویلت ایلن هلدف اولیله باشلد و سلبب تربیت 
انسلان ها و تقویلت دیلن خداونلد باشلد، ملورد اهتملام مسلجد اسلت و نهاد مسلجد از 
آن اسلتقبال می کنلد؛ و جالب تلر اینکله در منظومله تربیلت دینی در جامعه اسلالمی، 
نهلادی مقدس تلر، کارسلازتر، تأثیرگذارتلر و مهم تر از مسلجد وجلود نداشلته و ندارد و 
به جرئلت می تلوان ادعلا کلرد کله در اسلالم، راه عبودیلت و بله خلدا نزدیک تر شلدن از 
ارتبلاط بلا مسلجد می  گذرد و بلدون مسلجد و آموزه هلای تربیتی و معنلوی آن، وصول 

بله معرفلت و بندگی خاللص خداونلد تقریباً غیرممکن اسلت.
در همیلن راسلتا کلودکان و نوجوانلان هرچند که به صورت بالفعل واجد تکالیف شلرعی 
نیسلتند، وللی ازآنجاکله اوالً چنلد صباحی بعد بزرگ شلده به سلن تکلیف می رسلند و 
در دوراهی هلای انتخلاب خیلر و شلر قلرار می گیرند، ناگزیلر باید قبل از قلرار گرفتن در 
این مسلیر، با پیچ و خم این راه و بی راهه های آن آشلنا شلوند و نحوه قدم گذاشلتن در 
راه درسلت را فرابگیرنلد؛ ثانیاً تکلیف نداشلتن و مترتب نشلدن ثواب و عقلاب بر اعمال، 
مالزمله ای بلا علدم تأثیر وضعی اعمال و سلکنات و نحوه زندگی انسلان نلدارد؛ خصوصاً 
اگلر بلا کوتاهی هایلی همراه باشلد. مثلاًل چنانچه مشلروبات الکللی به خیلال اینکه آب 
اسلت نوشلیده شلود، هرچند عقابی دربرندارد، ولی از تأثیر وضعی آن بر جسلم و روان 
انسلان نمی تلوان به راحتلی گذشلت؛ خصوصلاً اگلر هملراه با کوتاهلی در شناسلایی آن 
باشلد. اینجلا نیز مسلئله همان طور اسلت. نحوۀ زندگی کلودکان و نوجوانلان و اینکه در 
چله فضایلی بزرگ می شلوند و بلا چه اندیشله ها، نگرش هلا، ارزش ها و رفتارهایی آشلنا 
می شلوند و بلا چله  افلرادی ارتبلاط برقلرار می کننلد، هرچند ثلواب و عقابلی مترتب بر 
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آن نیسلت، وللی در سلاخت زندگلی آینلده آن ها تأثیر تملام و کملال دارد؛ به طوری که 
هویت، فرهنگ، سلبک زندگی و چارچوب ارزشلی آنان بعد از رسلیدن به سلن تکلیف، 
کاملاًل متأثلر از نحوه زیسلت  آنلان قبل از این سلن و فضای تربیتی و آموزشلی آن زمان 
اسلت.درنتیجه توجله بله مسلئله ارتباط کلودکان و نوجوانلان با فضای روحانی مسلجد 
و تحلت تعالیلم حیات بخلش آن قلرار گرفتلن، امری مهلم و حیاتی بلرای زندگی آینده 

آنلان و سلعادت اخروی شلان به شلمار می رود.
اینکه کودکان و نوجوانان، در ارتباط با افراد باتقوای مسلجدی و اندیشله های ارزشلمند 
املام جماعلت، چنیلن افلراد و اندیشله هایی را الگلوی زندگلی و روش فکری خلود قرار 
دهنلد، املری بسلیار مهلم و قابل توجله اسلت کله الزم اسلت بلرای برقلراری چنیلن 
ارتباطلی و تسلهیل آن، گام های الزم برداشلته شلود. خصوصا با تغییلرات پیش آمده در 
جهلان کنونلی و مناسلبات ارتباطلی آن، نحوه ارتبلاط کودك و نوجوان با مسلجد کاماًل 
متحلول شلده و تحلت تأثیلر قرارگرفته اسلت. اگر تا دیلروز کانال های تربیتلی کودکان 
و نوجوانلان در جامعله ایرانلی منحصلر به مسلجد، خانلواده، مکتب خانه و نهاد مدرسله 
بلود، املروز بلا بلروز و ظهور عوامل محیطلی دیگر و ابزارهلا و نهادهای آموزشلی جدید، 
ایلن پلازل کاملاًل تغییلر شلکل داده و نحلوه تأثیرگذاری هلا و تأثیرگرفتن ها با گذشلته 

متفاوت شلده است:
کلودکان و نوجوانلان املروز از طریق آشلنا شلدن بلا ابزارهلای اطالع رسلانی و ارتباطی 
جدیلد همچلون بازی هلای رایانله ای، شلبکه های اجتماعی اعلم از رایانله ای و موبایلی و 

نظام هلای آموزشلی خلارج از مدرسله، بلا منابع تربیتلی متعددی مواجه هسلتند.
 بله دلیلل جهانی شلدن و بله بیلان صحیح تلر مقولله جهانی سلازی، حتلی آن ابزارهای 
ارتباطلی گذشلته نیلز کارایلی گذشلته خلود را ندارنلد و نهلادی همچلون مدرسله، بلا 
مشلکالت زیلادی در املر آملوزش و تربیت صحیح مواجله اسلت و از نهادهایی همچون 
مکتب خانله هلم خبلری نیسلت و نهلاد تربیتلی خانلواده نیلز بله دالیل متعلددی -که 
در ضملن تحقیلق توضیلح داده خواهلد شلد- جایلگاه تربیتلی خلود را از دسلت داده 
و بلا اتخلاذ سلبک های جدیلد از زندگلی -کله نوعلاً در سمت وسلوی سلبک زندگلی 
غربلی اسلت- چنلدان احاطله ای بلر املر تربیلت فرزندان نلدارد؛ اگلر نگوییم کله خود، 
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آسلیب دیده اسلت و الزم اسلت کسلی نجاتلش دهلد.
 بلا انقلالب صنعتلی و پدید آملدن مقوله اقتصاد فرهنلگ، جهان غرب از هلر چیزی که 
می شلد و می شلود سلود و عایلدی اقتصادی داشلته باشلد اسلتفاده کلرده و بلدان نظر 
انداختله اسلت؛ درنتیجه با شلکل گیری انقلالب صنعتی و به وجود آملدن صنعت تولید 
انبلوه، بسلیاری از مقلوالت فرهنگ سلاز که تا دیلروز صرفاً جنبه فرهنگی داشلتند، وارد 
عرصلۀ رقابلت اقتصلادی شلده و در ایلن رهگلذر وجله فرهنگلی آنها تحلت تأثیر جنبۀ 
اقتصلادی قلرار گرفته اسلت. للذا در فضای کلم کاری و بی توجهی خودی بله این مقوله، 
رقبلا، چله عامدانله و چه صرفاً با نیت اقتصلادی، از صنایع فرهنگی در جهت سلودآوری 
و نیلز تبلیلغ و ترویلج فرهنلگ خود اسلتفاده برده انلد، از نمونه هلای بلارز آن می توان از 
صنعلت اسلباب بازی و نوشلت افزار نلام برد کله ضمن سلودآوری فراوان برای دشلمنان، 
مسلیری بلرای ورود فرهنلگ منحلط آن هلا بله جامعله ایرانی و القلای ایلن فرهنگ به 

کلودکان و نوجوانان جامعه شلده اسلت.
 بلا توجله بله پیشلرفت های علمی بشلری در دسلتیابی بله سلازوکار های تولیلد انبوه و 
فراتلر از نیلاز و به تبلع، اشلباع بلازار نیازهلای اولیه انسلانی همچلون مسلکن و خوراك 
و پوشلاك، بخشلی از تولیلدات بله سلمت تولیداتی سلوق یافته  اسلت که جنبله اوقات 
فراغتلی و تفریحلی دارنلد. اگلر تا دیلروز تمام همت بشلر بلرای تولید نیازهلای حیاتی 
خلود همچلون گنلدم و جلو و مانند آن بلود و تازه آن را هم نمی توانسلت تملام و کمال 
بلرآورده سلازد، بلا انقلالب صنعتی این مشلکل نه تنهلا مرتفع شلد بلکه صرفاً به وسلیله 
بخلش محلدودی از توانایلی جامعله بشلری محقق شلد و کللی از افراد باقلی ماندند که 
بله کاری مشلغول نبودنلد؛ للذا توجله بله مرتفلع سلاختن نیازهلای درجله دوم از نلوع 
تفریحلی و سلرگرمی موردتوجله قرارگرفلت. بنابرایلن در بخلش کلودکان و نوجوانلان 
علالوه بلر مقوالتلی همچون اسلباب بازی و بلازی رایانه ای که ذکر شلد، تولیلد کارتن ها 
و پویانمایی هلای مخصلوص کلودکان به شلدت گسلترش  یافتله کله در ایلن حلوزه نیز 
بله دلیلل پیش دسلتی غلرب و عقب ماندگلی دیرینله ملا، گوی سلبقت از ما ربوده شلد 
و فرهنلگ غربلی، بله شلکل خواسلته یلا ناخواسلته بلر اندیشله و فرهنلگ کلودکان و 

نوجوانلان ملا تحمیل شلده و می شلود.
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تغییلر سلبک زندگلی و تعریف نیازهای جدید -که برخی نیز کاملاًل کاذب و غیرضروری 
هسلتند- سلبب شلده تا آسلایش و فراغ بلال از زندگلی مردملان امروزی رخلت بربندد. 
بلرای مشلغول نگه داشلتن بشلر املروزی کله از معنویلت و روحانیلت و به بیلان واقعی، 
از آراملش واقعلی جلدا افتلاده، نیازهلای کاذب جدیلدی تعریف شلده تلا انسلانها را در 
بسلیاری از اوقلات روز بله کار واداشلته و در بخلش باقی مانلده نیلز سلرگرم لذت هلای 
فیزیولوژیکلی و حیوانلی سلازد؛ للذا همله این هلا سلبب شلده تلا پلدران و ملادران که 
واسلطه های ارتباط دهنلده کلودك و نوجلوان بلا نهاد مسلجد هسلتند، فرصلت و حتی 
انگیلزه کافلی بلرای ارتبلاط دادن کلودکان و نوجوانان خود با مسلجد نداشلته باشلند و 
علالوه بلر اینکله خلود از ایلن نهاد مقلدس فاصلله گرفته انلد، سلبب دوری کلودکان و 

نوجوانلان نیز باشلند.1
شلاید پلدر و ملادری که خلود در کودکلی و نوجوانی با نهاد مسلجد در ارتبلاط بوده اند، 
نتواننلد تبعلات سلنگین و آینلده مبهلم فرزندانلی را کله حتلی در کودکلی نیلز تجربه 
ارتبلاط بلا مسلجد ندارنلد تصلور نماینلد، وللی بی گملان آینلده فرزندانشلان موضلوع 

اساسلی  و مهملی اسلت که نیلاز بله تأمل جلدی دارد.
بنابرایلن در فضلای فرهنگلی موجلود کله عواملل تربیتلی زیلادی وارد حلوزۀ تربیتلی 
کلودك و نوجلوان شلده اند و نوعلاً هلم فرهنگلی معارض بلا فرهنگ مسلجد و فضاهای 
معنلوی بله کلودکان و نوجوانلان عرضله می کننلد و نیلز سلبک زندگلی جدیلد کله 
جایلگاه ارتباط دهندگلی والدیلن و فرزندانشلان را با مسلجد تنلزل داده و متزلزل نموده 
اسلت، ایلن ضلرورت را مبرهن می سلازد کله موضلوع ارتباط کلودك و نوجلوان با نهاد 
مسلجد و جلذب وی بله این نهلاد برای اسلتفاده از فرهنگ و سلبک زندگی مسلجدی، 
کاملاًل نیازمنلد تحقیق هلای جدیلد بلا رویکلرد کاملاًل علملی و دقیق اسلت کله انتظار 
ملی رود ایلن تحقیلق، گاملی مؤثر ولو بسلیار اندك در ایلن زمینه بلردارد و مقدمه ای بر 

1  . ر. ك: نلش کیلت، جامعه شناسلی معاصلر، جهانی شلدن، سیاسلت، قلدرت، ترجمله محمدتقلی دل فلروز، ص 75؛ احملد گل محملدی، 
جهانی شلدن، فرهنلگ، هویلت، ص 43؛ قدیلر نصیلری، در چیسلتی جهانی شلدن، تأمللی نظلری در سلمت و سرنوشلت آهنلگ جهانلی، 
فصلنامله مطالعلات راهبلردی، ص 286 ل 285؛ آلبلرت بغزیلان، مجلله توسلعه مدیریلت، »پیامدهلای جهانی شلدن یک رویکلرد آماری«، 
ص 15 ل 16؛ بلاری آکسلفورد، نظلام جهانلی: سیاسلت و فرهنلگ، ترجمله حمیرا مشلیرزاده، ص 34؛ پل سلوئیزی و دیگران، جهانی شلدن 
بلا کلدام هلدف، ترجمله ناصلر زرافشلان، ص 84؛ سلرژ التلوش، غربلی سلازی جهلان، ترجمله امیررضایلی، ص 110؛ امانوئل والرشلتاین، 
سیاسلت و فرهنلگ در نظلام متحلول جهانلی، ترجمه پیروز ایلزدی، ص 225؛ محسلن فراهانی، روزنامه جلام جم،» جهانی شلدن به اختیار 

یلا به اجبلار«،  ص 8.
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انگیزه بخشلی در جهلت انجلام تحقیق هلای جدی تلر بعلدی در ایلن حلوزه باشلد.
بنابرایلن بلرای این کله بتلوان از نهلاد متعاللی و مقدس مسلجد در جهلت تربیت دینی 
کلودك و نوجلوان بهلره بلرد یلا تربیت موجلود را از طریق مسلجد ارتقا داد با دو سلؤال 

عملده و اصلی مواجه هسلتیم:
1. چگونله می تلوان بلرای نسلل کلودك و نوجلوان از نهاد مسلجد، زمینه هلا و تصورات 
مثبلت ایجلاد نملود تلا در ایلن کارزار کله این همله رسلانه های متنلوع از شلبکه های 
اجتماعلی گرفتله تلا اسلباب بازی ها، فرهنلگ معارض با مسلجد را تبلیغ می کننلد، باور 
و نگلرش مسلجدی ارزش ملدار آن را در ذهلن و دل کودك و نوجوان نهادینه سلاخت تا 

سلرمایه مانلدگاری بلرای روزهای آیندۀ او باشلد؟
2. چگونله می تلوان ارتبلاط فیزیکلی کلودك و نوجوان را با مسلجد نسلبت به گذشلته 
سلهل تر و میسلرتر نملود؟ و احیانلاً در ملواردی کله ایلن ارتبلاط برقرار نیسلت، چگونه 

می تلوان در جهلت ایجلاد آن اقلدام نمود؟
طبیعتاً درپی این دو سؤال اصلی، سؤاالت فرعی ای پدیدار می شوند که عبارت اند از:

1. وضلع موجلود نظلام واره تربیتلی کله کلودك و نوجلوان متأثلر از آن، نظلام باورهلا و 
ارزش هلای خلود را کسلب می کنلد چگونه اسلت؟ در ایلن عرصه کلدام عوامل محیطی 

و ابزارهلای آموزشلی، تلا چله انلدازه و با چله کیفیت محتوایلی تأثیرگذار هسلتند؟
2. وضلع موجلود ارتبلاط کلودك و نوجلوان بلا نهلاد مسلجد و نقلاط قلوت و ضعلف و 

فرصت هلا و تهدیدهلا در ایلن عرصله چگونله اسلت؟
حقیقلت آن اسلت کله از حیلث پیشلینه، هرچنلد در موضلوع مسلجد و املام جماعت 
کارهلای تحقیقلی زیادی صورت گرفته، لیکلن هیچ یک تاکنون در حلوزۀ پژوهش های 
عملیاتلی و آملاری وارد نشلده اند. حتلی اخیلراً برخلی تحقیقلات منتشرشلده اند کله 
نشلانگر نلگاه مدیریتلی بله روز نسلبت به نهاد مسلجد اسلت و بارقه های امیلد را در این 
خصلوص زنلده می کنلد وللی در آن هلا نیلز رویکرد پژوهشلی کاملاًل نظلری و تئوریک 
اسلت و نشلانه های چندانلی از پرداختلن عینلی و مصداقلی بله مسلائل و موضوعلات 
کالِن نهلاد مسلجد و ارتبلاط کلودك و نوجوان با مسلجد دیده نمی شلود.لذا محدودیت 
عملدۀ ایلن تحقیلق، فقلدان سلوابق پژوهشلی و تحقیقی درخلور در این زمینه اسلت و 
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تاکنلون پژوهشلی عملیاتلی بر اسلاس آملار موجود در این خصوص انجام نشلده اسلت؛ 
ایلن ضعلف نیلز خود ناشلی از عواملی اسلت کله یکلی از عوامل اساسلی و پایله ای آن، 
فقلدان سلامانۀ آملاری مللی در حلوزۀ نماز و مسلجد اسلت. اگرچله به صلورت پراکنده 
تحقیقاتلی در خصلوص مسلاجد انجلام شلده اسلت، املا به جلز طلرح سراسلری تهیله 
شناسلنامۀ مسلاجد که وزارت فرهنگ و ارشلاد اسلالمی و مرکز آمار ]در سلال 1375[ 
انجلام داده انلد و حلاوی مطاللب بسلیار مفیلدی اسلت، کار شلاخص دیگلری به چشلم 
نمی خلورد.1 ایلن در حاللی اسلت کله طبلق قانلون، هلر 10 سلال یکبلار باید ایلن آمار 
بازنگلری شلود.آمار موجلود بلر اسلاس آمارگیری سلال 1375 سلتاد عاللی کانون های 
مسلاجد بلا هملکاری مرکز آمار اسلت و بله دلیل عدم اختصلاص بودجه، آملار جدیدی 

ارائه نشلده اسلت.2
درواقلع یکلی از مشلکالتی کله در بخلش علام فرهنلگ و از جمله حلوزۀ نماز و مسلجد 
در کشلور وجلود دارد، علدم وجلود آمارهلای دقیلق و جاملع از وضعیلت اقامله نماز در 
مسلاجد کشلور اسلت. حال آنکه، سلازمان های فرهنگی مرتبط با نماز و مسلجد، باید از 
مسلائل، نیازهلا، انتظلارات و توقعات تهاد مسلاجد و نیز اقامه کنندگان نماز آگاه باشلند، 
با سلازوکارهای هشلداردهنده، مشلکالت را سلریعاً رصدکنند و در مقابل آن ها واکنش 

مناسلب و سازنده نشلان دهند.
پیشلنهاد نگارنلده بله متصدیلان عرصۀ فرهنلگ و مسلجد، راه انلدازی »سلامانۀ آماری 
مللی فرهنلگ« در سلطح کالن کشلور اسلت. ایلن مرکلز درواقلع پشلتیبان اطالعاتلی 
سلازمان های فرهنگلی و ازجملله نهادهای متولی مسلجد و نماز خواهد بلود. »ارائه این 
آمارهلا، نوعلی بازخلور محسلوب شلده و املر برنامه ریزی و اطلالع از وضعیلت محیطی 
را تسلهیل خواهلد کلرد. البته تلا زمان راه انلدازی و قلوت گرفتن چنین سلازمانی، الزم 
اسلت سلازمان های مذکلور، خلود نسلبت بله رصلد محیطلی، نیازسلنجی و همچنیلن 

تبلادل اطالعلات فرهنگلی و مسلجدی با یکدیگلر، اقلدام نمایند.«3

1  . محمدرضلا حشلمتی، بله نقلل از حجت االسلالم سللیمانی، بررسلی موضوعلی و تحلیلل کملی نتایلج آملاری طلرح شناسلنامه اماکلن 
مذهبلی کشلور، ص 190.

2  . برزو فرهی بوزنجانی، چگونگی ساماندهی دستگاه های متولی نماز و مسجد، ص 165.
3  . حسین پرکان، ارتقای کیفیت خدمات و محصوالت در دستگاه های فرهنگی، ص 205-204.
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بر این اسلاس؛ این تحقیق در وهلۀ اول برای نهادهایی که در موضوع مسلجد مسلئولیت 
دارنلد و مسلئول سلاماندهی بله املور آن هسلتند، مفیلد و قابل اسلتفاده خواهلد بلود. 
درواقلع تحقیلق حاضر به طلور خاص با هلدف به کارگیری توسلط نهادهای مسلئول در 
املور مسلاجد به نلگارش درآمده اسلت؛ درمرحلۀ بعد نیلز نهادهای دغدغه منلد در امور 
تربیتلی مرتبلط بلا کلودك و نوجلوان، می تواننلد از بخش هایلی از آن بهره منلد شلوند. 
نهادهلای گسلترده  تربیتی از خانلواده و آموزش وپرورش گرفته تلا نهادهای تولید محتوا 
ماننلد بنیلاد بازی هلای رایانله ای، اتحادیله اسلباب بازی، شلورای عالی فضلای مجازی و 
رسلانۀ مللی نیلز از جملله نهادهایلی هسلتند که هر یلک به نوعلی می تواننلد از نتایج و 

راهبردهلای عمللی ایلن تحقیق بهره مند شلوند.
در پایلان قابلل ذکلر اسلت که این تحقیق، برحسلب سلؤاالت اصلی و فرعی ذکر شلده، 

از سله فصل تشلکیل یافته است:
در فصلل اول بلرای آشلنایی خواننلدگان بلا کلیات مباحلث مربوط به کلودك و نوجوان 
و مسلجد، محتلوای موردنظلر در دو بخلش مجلزا ارائه می شلود: در بخلش اول و جهت 
آشلنایی بلا نهاد مسلجد به مباحثی چون واژه شناسلی مسلجد، جایلگاه، اهمیت و نقش 
مسلاجد، ثملره و للزوم ارتبلاط بلا مسلجد، کارکردهلای مسلاجد و در بخلش دوم کله 
بخلش مربلوط بله کلودك و نوجوان اسلت، به موضوعلات مختلفی ماننلد تعریف نظری 
و عملیاتلی کودك و نوجلوان، اهمیت تربیت در دوران کودکی و نوجوانی، روان شناسلی 
رشلد اخالقلی در کلودك و نوجلوان، نیازهلای اساسلی و عاطفلی کلودك و نوجلوان، 
اهمیلت آشلنایی فرزنلدان بلا مسلجد و آثلار و فوایلد گرایلش کلودکان و نوجوانلان بله 

مسلجد پرداخته می شلود.
در فصلل دوم بله بررسلی نقلش و جایلگاه عوامل محیطلی تأثیرگذار در ذهن و اندیشله 
کلودك و نوجلوان از بُعلد تصویر آفرینی مثبت از مقولۀ نماز و مسلجد و جذابیت بخشلی 
به آن ها در منظومه نگرشلی و ارزشلی کودکان و نوجوانان پرداخته می شلود؛ لذا عوامل 
محیطلی عملده و هم علرض مسلجد در املر  آفرینلش تصورات مثبلت برای کلودکان و 
نوجوانان که برحسلب اسلتقرای نگارنده نه مورد هسلتند موردبررسلی قرار می گیرند و 
وضعیلت نقش آفرینلی آن ها در شلکل مثبلت یا منفی تبیین شلده و نهایتلاً راهکارهای 
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الزم در جهلت ارتقلای بهره گیلری از فرصت هلا و شلناخت نقلاط قلوت و نیلز تقلیلل 
تهدیدهلا و نقلاط ضعلف، ارائه می شلود. ایلن نه ملورد عبارت انلد از: نهاد خانلواده، نهاد 
مدرسله و نظلام آموزش وپلرورش، مهدهلای کلودك، اسلباب بازی، نوشلت افزار، رسلانۀ 
مللی به ویلژه برنامه هلای مربلوط به کلودك و نوجلوان، بازی هلای رایانه ای، شلبکه های 

اجتماعی و شلبکه های ماهلواره ای.
فصلل سلوم به موضلوع وضعیت ارتبلاط فیزیکی کودك و نوجلوان امروز)نه هلر زمانی( 
بلا مسلجد می پلردازد. درواقلع نوعی رابطله علّی و معلوللی بین مطالب مطرح شلده این 
فصلل و فصلل دوم وجلود دارد و نتیجله عملکلرد عواملل محیطلی موردبحلث در فصل 
دوم را می تلوان در میلزان ارتبلاط کلودك و نوجلوان بلا مسلجد، در این فصل مشلاهده 
نملود؛ زیلرا نقش آفرینی خنثلای عوامل مطرح شلده در فصل دوم و علدم تصویر آفرینی 
مثبلت آن هلا از نماز و مسلجد و نمادهای دینلی و نیز احیاناً ارزش آفرینلی منفی در این 
زمینله، عملاًل سلبب ضعلف ارتبلاط فیزیکلی کلودك و نوجوان با مسلجد خواهد شلد؛ 
بنابرایلن در ایلن فصلل به وضعیت ارتبلاط عملی کودکان و نوجوانان با مسلجد و عوامل 
مکمللی کله به صلورت مسلتقیم )و نه غیرمسلتقیم ماننلد عوامل فصلل دوم( در تقویت 
ایلن ارتبلاط اثرگلذار هسلتند پرداختله می شلود؛ در ایلن فصلل و در وهللۀ اول، عناصر 
کلیلدی نهلاد مسلجد و عواملل درونی آن که تأثیر بسلزایی در شلکل گیری ایلن ارتباط 
دارنلد، موردبررسلی قرارمی گیرنلد ایلن عواملل عبارت انلد از: وجود مسلجد بلا امکانات 
سلخت افزاری موردنیلاز کلودکان و نوجوانلان با دسترسلی آسلان به آنها، املام جماعت، 
خلادم مسلجد، نمازگلزاران، کانلون فرهنگلی مسلجد، هیئت امنلای مسلجد و مدیریت 
کالن و منسلجم مسلاجد کل کشلور. در گام بعدی نیز به عوامل خارج از مسلجد اشلاره 
می شلود کله نقلش تعیین کننلده ای در برقلراری ارتبلاط کلودك و نوجلوان با مسلجد 
دارنلد و بایلد داشلته باشلند. ایلن عوامل نیلز عبارت اند از: خانلواده )خصوصلاً والدین( و 

مدرسه.
در ایلن فصلل نیلز ماننلد فصلل دوم، پلس از بررسلی وضلع موجلوِد عملکلرد هریک از 
عواملل ازنظلر میلزان نقش آفرینلی آن هلا در برقلراری ارتبلاط کلودکان و نوجوانلان بلا 
مسلجد، بله راهکارهای تقویت کننلدۀ عملکرِد مثبت آن هلا در افزایش ارتبلاط کودکان 
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و نوجوانلان بلا مسلجد پرداخته می شلود.
امیلد آنکله، ایلن تحقیق علمی و مسلتند بتواند گاملی ولو مختصر در جهلت تبیین هر 
چله بهتلر وضعیلت ارتباط  گیری کلودکان و نوجوانان با مسلجد و آموزه های مسلجدی 
بلردارد و نقلاط قلوت و ضعلف و فرصت هلا و تهدیدهلای کار را در حلد تلوان خلود بلرای 

دسلت  اندرکاران و محققلان ایلن حوزه نمایان سلازد.
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 چکیدۀ مقدمه

کلودکان و نوجوانلان بخلش قابل توجهلی از جمعیلت هلر جامعله  را تشلکیل می دهند 
و ازآنجاکله آینده سلازان جامعله هسلتند، اهمیلت خاصی دارنلد؛ لذا فضای آموزشلی و 
نظلام تربیتلی که سلبب جهت دهی بله باورهلا و نگرش ها، ارزش هلا و ذائقه هلا، رفتارها 
و الگوگزینی هلای آنلان می شلود، بلرای خانواده هلای متعهلد و نیلز بلرای نظام هلای 

حکومتلی دنیلا اهمیت فراوانلی دارد.
بلا تغییلرات پیش آملده در جهان کنونلی و مناسلبات ارتباطی آن، نحلوه ارتباط کودك 
و نوجلوان بلا مسلجد کاملاًل متحول شلده و تحت تأثیلر قرارگرفته اسلت. اگر تلا دیروز 
کانال هلای تربیتلی کلودکان و نوجوانلان در جامعه ایرانلی منحصر به مسلجد، خانواده، 
مکتب خانله و نهلاد مدرسله بلود، املروز با بلروز و ظهور عواملل محیطی دیگلر و ابزارها 
و نهادهلای آموزشلی جدیلد، این پلازل کاماًل تغییر شلکل داده و نحلوۀ تأثیرگذاری ها و 

تأثیرگرفتن هلا با گذشلته متفاوت شلده اسلت
در فضلای فرهنگی موجود که عوامل تربیتلی زیادی وارد حوزۀ تربیتی کودك و نوجوان 
شلده اند و نوعلاً  فرهنگلی معلارض بلا فرهنلگ مسلجد و فضلای معنلوی به کلودکان و 
نوجوانلان عرضله می کننلد و نیلز سلبک زندگلی جدیلد کله جایلگاه ارتباط دهندگلی 
والدیلن و فرزندانشلان را بلا مسلجد تنلزل داده و متزللزل نموده اسلت، این ضلرورت را 
مبرهلن می سلازد کله موضلوع ارتبلاط کلودك و نوجلوان بلا نهاد مسلجد و جلذب وی 
بله ایلن نهاد برای اسلتفاده از فرهنگ و سلبک زندگی مسلجدی، نیازمنلد تحقیق های 
جدیلد بلا رویکلرد کاملاًل علملی و دقیق اسلت کله انتظلار ملی رود این تحقیلق، گامی 
مؤثلر هرچنلد بسلیار اندك در ایلن زمینه بلردارد و مقدمه ای بر انگیزه بخشلی در جهت 

انجلام تحقیق هلای جدی تلر بعلدی در ایلن حوزه باشلد.

 



فصل اول: کلیات
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بخش اول: آشنایی با نهاد مسجد

1. واژه شناسی مسجد

واژه مسلجد در لغلت، اسلم ملکان از ریشلۀ سلجد یسلجد بله معنلای جایگاه سلجده و 
محلل عبلادت اسلت و هرچنلد در تعریلف لغلوی مسلجد در معجم هلا و فرهنگ هلای 
لغلت تعابیلر گوناگلون وجود دارد، وللی تمامی آن ها بله مفهوم گفته شلده بازمی گردد؛ 
چنانکله زجلاج در تعریف مسلجد می گویلد: کل موضع یتعبد فیه فهو مسلجد؛ هرجایی 
کله در آن عبلادت شلود، »مسلجد« اسلت1 و در مفلردات راغلب اصفهانلی آمده اسلت: 
المسلجد موضع الصاله اعتباراً بالسلجود؛ »مسلجد« بله معنی محل نمازخواندن اسلت، 

بله اعتبلار وجلود مفهوم »سلجده کلردن« که در نملاز اتفلاق می افتد.2
بله ایلن ترتیلب، مسلجد کله در زبلان عربی اسلم مکان مشلتق از ریشله ثالثلی مجرد 
سلجد اسلت، در زبان فارسلی بله معنای جایلگاه نماز و محلل عبادت به کاررفته اسلت. 
در اینکله چلرا کلمله مسلجد بلرای ملکان عبلادت و محل نماز اسلتعمال شلده اسلت، 

1  . محمد مرتضی الزبیدی، تاج العروس )من اهر القاموس(، ج 2، ص 371.
2  . راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص 271.
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گفته انلد: ازآنجاکله سلجود، شلریف ترین و مهم تریلن ارکان نملاز اسلت، در آن بیلش از 
دیگلر افعلال نملاز، انسلان بله خداونلد نزدیک می شلود؛ للذا اسلم ملکان را از این فعل 

اتخلاذ و بلر محلل عبلادت و نملاز اطلالق کرده اند.1
در اصطلالح عرفلی نیلز مسلجد عبادتلگاه خاص مسللمانان اسلت؛ ولی در قلرآن کریم 
ِخَذَنّ  بلر معابلد اهلل کتاب نیز اطالق شلده اسلت: »َقلاَل الَِّذیَن َغلَُبلوا َعلَلی أَْمِرِهلْم لََنَتّ
ْسلِجًدا؛ آنلان که به واقلع احوال اصحاب کهلف اطالع یافتند، گفتنلد: به یادگار  َعلَیِهلم َمّ
آنان برایشلان مسلجدی می سلازیم«2 و »ُسلْبَحاَن الَِّذی أَْسلَری بَِعْبِدهِ لَیاًل ِمَن الَْمْسلِجِد 
الَْحلَراِم إِلَلی الَْمْسلِجِد االقصلی الَّلِذی بَاَرکَنلا َحْولَلُه لُِنِریُه ِملْن آَیاتَِنا؛ پاك و منزه اسلت 
خدایلی کله شلبی بنلده خلود، محملد  را از مسلجد حلرام بله مسلجد اقصلی کله 

پیرامونلش را مبلارك و پرنعملت سلاخت، سلیر داد تا آیاتملان را بله او بنمایانیم.«3
در اصطلالح شلرعی، مسلجد بله ملکان معینی برای نملاز نیز اطلالق شلده، چنانکه در 
متلون فقهلی در ایلن بلاب آمده اسلت: »الملراد بالمسلجد الملکان الموقوف عللی کافه 
المسللمین للصلاله؛ منظور از مسلجد، مکانی اسلت که بلرای نمازخواندن هر مسللمانی 

در آن اختصاص یافتله اسلت.«4

2. مسجد در قرآن

مسلاجد درواقلع خانه هلای خداوند بر روی زمین هسلتند کله ملجأ و پناهلگاه مردمند. 
ِ َفالتَْدُعوا َمَع اهلل ِ أََحدا؛ همانا مسلاجد  خداونلد در قلرآن می فرمایلد: »َو أَنَّ الَمسلاِجَد هلِلَّ

)سلجده گاه ها( از آِن خداسلت، پلس هیچ کلس را غیر از خلدا مخوانید«.5
واژه مسلجد، جمعلاً 28 بلار در قلرآن کریلم ذکرشلده کله در 22 مورد به صلورت مفرد6 
و در 6 ملورد دیگلر، به صلورت جملع آملده اسلت.7 در ایلن آیات، بله اهمیلت و جایگاه 
رفیلع مسلجد در اسلالم، پلاره ای از احلکام مسلجد و مسلجدالحرام و احکام خلاص آن، 

1  . محمد بن عبداهلل زرکشی، اعالم المساجد باحکام المساجد، ص 28.
2  . کهف:21.
3  . اسراء:1.

4  . محمدحسن النجفی، جواهر الکالم، ج 14، ص 61.
5  . جن:18.

6  . بقلره:145، 150، 151، 191، 196، 217؛ مائلده:2؛ اعلراف: 29 و 31؛ انفلال: 34؛ توبله: 7؛ اسلراء: 1؛ کهلف: 21؛ عنکبلوت/:7؛ فتلح: 25 و 
27؛ حج: 25.

7  . بقره:14 و 187؛ توبه: 17 و 18؛ حج:40؛ جن:18.
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مسلجداالقصی و مسلجد اصحاب کهف، اشلاراتی شلده اسلت؛ مانند: »َو إِْذ َجَعلَْنا الَبیَت 
ِّلنَّلاِس َو أَْمنلا َو اتَِّخُذوا ِمن مقام إِبْراِهیلَم ُمَصلّی َو َعِهْدنا إِلَی إِبْراِهیَم َو إِْسلَماِعیَل  َمَثابَلًۀ ل
لُجوِد؛ و چلون ایلن خانله را محلل  ائِِفیلَن َو العاکِفیلَن و الرُّکلِع السُّ لَرا بَیِتلی لِلطَّ أْن َطهِّ
اجتملاع ملردم و جلای امنلی کردیلم ]و فرمودیلم[: از مقلام ابراهیلم، نمازگاهلی بلرای 
خلود برگیریلد؛ و بله ابراهیم و اسلماعیل سلپردیم که خانه ملرا بلرای طواف کنندگان و 

معتکفلان و راکعلان و سلاجدان پاکیلزه دارید«.1
البتله، آیه هلای دیگری نیلز در قرآن دربارۀ مسلجد و اهمیت آن آمده اسلت که هرچند 
لفلظ مسلجد در آن هلا نیاملده اسلت، وللی بنلا بلر مفهلوم ایلن آیلات و گفتلۀ تماملی 
مفسلران، می تلوان ایلن آیلات را در ملورد مسلاجد نیز ذکلر کلرد؛ ماننلد »إِنَّ أَوََّل بَیٍت 
ِّلَْعالَِمیَن؛ به یقین نخسلتین خانله ای که برای  ُوِضلَع لِلنَّلاِس لَلَّلِذی بَِبکَه ُمَبلاَرکا َو ُهًدی ل
)عبلادت( ملردم نهلاده شلده همان اسلت کله در بکه )مکه مکرمه( اسلت که پلر خیر و 

برکلت و وسلیلۀ هدایلت برای جهانیان اسلت.«2

3. مسجد در روایات

در روایلات زیلادی بله موضوع مسلجد و فضیلت و آثار آن اشلاره شلده اسلت کله از باب 
»ملا الیلدرك کلله ال یتلرك جله« بله دو مورد از آن ها اشلاره می شلود:

پیامبلر خلدا  می فرمایلد: »فلی التَّلوراهِ َمکتلوٌب أّن بُیوتِلی فلی األرِض الَمسلاِجُد، 
لَر فلی بَیِتلِه ثُلمَّ زاَرنلی فلی بَیتلی، أال إّن عللی الَملُزوِر کراَملَۀ الزائِر،  َفُطوبلی لَِعبلٍد تََطهَّ
لَملاِت إلی الَمسلاِجِد بالنُّوِر الّسلاِطِع یلوَم الِقیاَملِه؛ در تورات  لِر الَمّشلائیَن فلی الظُّ أال بَشِّ
نوشلته شلده اسلت که: خانه های من در زمین مسلجدهایند. پس خوشلا بنده ای که در 
خانله اش خلود را پاکیلزه کند و سلپس در خانه من، به دیلدارم بیاید. بدانیلد! بر میزبان 
اسلت کله میهملان را گراملی دارد. هلان! آنلان را کله در تاریکی هلای شلب به مسلاجد 

می رونلد، بشلارت بلادا به نلور درخشلان در روز رسلتاخیز.«3
و املام صلادق می فرمایلد: »علَیکلم بِإتیاِن الَمسلاِجِد؛ فإنّهلا بُیوُت اهلل ِ فلی األرِض و 

1  . بقره:125.
2  . آل عمران:96.

3  . محمد بن علی ابن بابویه، ثواب االعمال، ص 27.
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اله و  لَرُه اهلل ُ ِملن ُذنوبِِه و کِتلَب ِملن ُزّواِرهِ َفأکِثُروا فی ها ِملن الصَّ لرا َطهَّ َملن أتاهلا ُمَتَطهِّ
علاءِ. بلر شلما باد رفتن ]به[ مسلاجد؛ زیرا مسلاجد خانه هلای خلدا در روی زمین اند.  الدُّ
هلر کله پلاك و پاکیزه وارد آن ها شلود، خداونلد او را از گناهانش پلاك گرداند و در زمرۀ 

زائلران خلود قلملدادش کند. پس در مسلاجد نملاز و دعا بسلیار بگزارید.«1

4. جایگاه، اهمیت و نقش مساجد

از احلکام و تاریخچۀ مسلجد این گونه پیداسلت کله مقدس تریلن و بااهمیت ترین مکان 
روی زمیلن، مسلجد اسلت و برحسلب اتفلاق همله اماکلن مقلدس نظیر مکله، مدینه، 
بیت المقلدس و کوفله نیلز بله اعتبلار مسلجد مقلدس شلده اند؛ و در حلدوث و بقلای 
انقلالب اسلالمی به ویلژه در مقطلع دفلاع مقدس، مسلجد خدملات قابل توجهی داشلته 
اسلت و جایلگاه و نقلش آن در صلورت توجله کافی در مرحله حسلاس مقابلله با هجوم 

فرهنگلی دشلمن می تواند کارسلاز باشلد.2
درواقلع از هملان ابتلدا و در صلدر اسلالم، از همان روزهلای آغاز نهضت اسلالمی پیامبر 
اکلرم  بسلیاری از املور با مسلاجد مرتبلط بودند؛ املور داوری، قضلاوت، حل وفصل 
دعلاوی، مسلائل مهم و اساسلی اجتماعی، مشلورت و طلرح جنگ، پذیرش وفلود، اعزام 
نماینلده بله نقلاط دیگلر، اجتماعات عموملی، پرسلتاری بیملاران و مجروحلان و اعالم 
وظایلف حکومتلی در مسلجد صورت می گرفلت. به هرکجا کله اسلالم گام می نهاد، چه 
مسللمانان آن را فتلح می کردنلد یا می سلاختند، به زودی و بی درنگ مسلجدی سلاخته 

می شلد.3
ایلن میلراث عظیم در طول سلال ها دچار فراز و فرودهای فراوانی شلده اسلت و حال در 
دوره اسلتقرار حکوملت اسلالمی انتظار می رود کله الگوهای عبادی، آموزشلی و تربیتی 
نهلاد مسلجد کله در طلول تاریلخ فرهنگ و تملدن پرافتخلار اسلالمی به وجلود آمده، 
احیلا شلود و نواقلص و معضلالت مرتبلط نیلز حل گردد تلا جایلگاه مطلوب خلود را به 

آورد. دست 

1  . محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 1، ص 380.
2  . محمدرضا حشمتی، بررسی موضوعی و تحلیل کمی نتایج آماری طرح شناسنامه اماکن مذهبی کشور، ص 190.

3  . ر ك: محمد بن احمد ابن جبیر، مساجد االسالمیه.
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5. ثمره و لزوم ارتباط کودک و نوجوان با مسجد

ازآنجاکله موضلوع ایلن تحقیلق و هلدف نهایلی آن برقلراری ارتبلاط نسلل کلودك و 
نوجلوان بلا مسلجد و آملدن آن ها بله این مکان مقدس اسلت، مناسلب خواهلد بود اگر 
بله روایاتلی کله در این خصوص وجلود دارد و از وجوه مختلف به آثلار، ثمرات و فضیلت 
آملدن بله مسلجد و برقراری ارتبلاط با این کانون معنویت پرداخته اند، اشلاره شلود. این 
املر درواقلع ضلرورت توجه به مقوللۀ ارتباط گیری با مسلجد را از منظلر روایات، تبیین 
می سلازد. بلر ایلن اسلاس به طورمختصلر روایاتلی چند در ایلن خصوص بیان می شلود:

الف: فضیلت رفت وآمد به مسجد
أَ فِلی بَیِتِه ثُلمَّ َزاَرنِی  در حدیثلی از پیامبلر  نقلل شلده اسلت: »أاََل ُطوبَی لَِعْبلٍد تََوضَّ
ُلَماِت إِلَی الَْمْسلِجِد  لاءِیَن فِی الظُّ لِر الَْمشَّ ائِِر أاََل بَشِّ فِلی بَیِتلی أاََل إِنَّ َعلَلی الَْمُزورِ کَراَمَه الزَّ
لاِطِع یلْوَم الِْقیاَملِه؛ خوشلا به حال بنده ای کله در خانه اش وضو گیرد، سلپس  بِالنُّلوِر السَّ
ملرا در خانله ام زیلارت کنلد کله در ایلن صلورت اکلرام و گراملی داشلت زیارت کننلده 
بلر زیارت شلونده الزم اسلت. هملان کسلانی را کله در تاریکی هلا به سلوی مسلاجد گام 

برمی دارنلد بله نلوری درخشلان در روز قیامت بشلارت باد«.1
و املام صلادق  می فرمایلد: »یَلا َفْضلُل اَل یَْأتِی الَْمْسلِجَد ِملْن کلِّ َقِبیلَله إاِلَّ َوافُِدَها َو 
ِملْن کلِّ اهل بیلت إاِلَّ نجیبها؛ به مسلجد نمی آیلد از هر قبیله ای مگلر پیش گیرندگانش 

و از هلر خانه ای مگلر نجیبانش«.2
آن حضلرت در حدیثلی دیگر می فرماید: »َمْن َمشلی اِلَی الَْمْسلِجِد، لَْم یََضلْع ِرْجلَُه َعلی 
َرْطلٍب َو ال یابِلٍس ااِلّ َسلبََّحْت لَلُه االْْرُض إللی االََرضیَن السلابِعه؛ هر که به سلوی مسلجد 
بلرود، پایلش را بلر هیچ تر و خشلکی نگلذارد مگر اینکله زمین تا طبقلات هفت گانه آن 

برای او تسلبیح بگویند«.3

ب: ثمرۀ آمدوشد به مساجد
پیامبلر خلدا  می فرمایلد: ال یرِجلُع صاِحلُب الَمسلِجِد بِأَقللَّ ِملن إحلَدی ثلالٍث: إّما 

1  . محمد بن علی ابن بابویه، همان، ص 28.
2  . محمد بن حسن حر عاملی، همان، ج 5، ص 193.

3  . محمد بن علی ابن بابویه، همان، ص 27.
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ُدعلاءٍ یدُعلو بلِه یدِخُللُه اهلل ُ بلِه الَجنََّۀ و إّملا ُدعاءٍ یدُعو بِه لِیصلِرَف اهلل ُ بِه َعنلُه باَلَء الدنیا 
و إّملا أٍخ یسلَتِفیُدُه فلی اهلل ِ علّز و جلّل؛ شلخص مسلجدرو، دسلت کم یکلی از این سله 
چیلز نصیبلش می شلود: یلا دعایلی کله بله درگاه خدا می کنلد و خداونلد بلا آن او را به 
بهشلت می بلرد، یلا دعایلی که به سلبب آن خداونلد بلالی دنیلا را از او برمی گرداند و یا 
بلرادری کله بله خاطلر خداوند علّز و جّل به دسلت می آورد ]و نله بر اسلاس انگیزه های 

دنیوی و ملاّدی[.  1
لِر الَْمَشلائیَن اِلَی الَْمسلاِجِد  همچنیلن در کالم باارزش دیگری از آن حضرت اسلت: »بَِشّ
فلی ُظلَلِم اللَّْیلِل بُِنوٍر سلاِطٍع یَْوَم الِْقیاَمِه؛ بشلارت باد کسلانی را که در شلب های تاریک 
آهنلگ رفتلن بله مسلاجد کنند کله اینلان در روز قیاملت از نلوری درخشلان برخوردار 

خواهنلد بود.«2
ِل ُخْطَوٍه  و از ایشلان روایت شلده اسلت: »َمْن َمشلی إلی َمْسلِجٍد ِمْن َمسلاِجِد اهللِ، َفلَُه بِکُّ
َخطاهلا َحّتلی یَْرِجلَع إللی َمْنِزلِلِه، َعْشلُر َحَسلناٍت، َو َمحلی َعْنلُه َعْشلُر َسلیِّئاٍت، َو َرَفَع 
لَلُه َعْشلُر َدَرجلاٍت؛ هلر کلس راهی را به سلوی مسلجدی از مسلاجد خداونلد متعال در 
پیش گرفلت، در برابلر هلر گامی کله از هنلگام رفتن برملی دارد تا زمانی کله به منزلش 
بازگلردد، بلرای او پاداش ده کار نیک نوشلته شلود و ده گناه از او محلو گردد و ده درجه 

رفعلت یابد.«3
نیلز از امیرالمؤمنیلن علی  اسلت: »الَْجلَْسلُه فِی الَْمْسلِجِد َخیلٌر لِی ِمَن الَْجلَْسله فِی 
الَْجَنلِه َفلإَِنّ الَْجَنّله فیهلا ِرَضلا نَْفِسلی َو الَْجاِملَع فِیِه ِرَضا َربِّی؛ نشسلتن در مسلجد برای 
ملن بهتلر از نشسلتن در بهشلت اسلت؛ زیلرا در بهشلت خود را خشلنود می سلازم و در 

مسلجد پروردگارم را.«4
ایشلان در روایتلی دیگلر می فرمایلد: َملِن اخَتلََف إلی الَمسلِجِد أصلاَب إحلَدی الثَّمانی: 
أخلا ُمسلَتفادا فلی اهلل ِ، أو ِعلملا ُمسلَتطَرفا، أو آیلًه ُمحکَمًه، أو َرحَملًه ُمنَتَظلَرًه، أو کلَِمًه 
ُّلُه عللی ُهلدی، أو یتُرك َذنبا َخشلیًه أو َحیلاًء؛ هر  ُه علن َردی، أو یسلَمُع کلَِملًه تَُدل تَلُردُّ

1  . محمد بن حسن حر عاملی، همان، ج 5، ص 194-193.
2  . محمد بن علی ابن بابویه، همان، ص 28.

3  . همان، ص 291.
4  . محمد بن حسن حر عاملی، همان، ج 5، ص 199.
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کله بله مسلجد آمدوشلد کند به یکی از این هشلت چیز دسلت یابلد: یافتن بلرادری به 
خاطلر خلدا، یلا دانشلی جدیلد، یلا آیتی محکلم، یا رحمتلی کله آن را چشلم به راه بود، 
یلا سلخنی کله او را از هالکلت برهاند، یا شلنیدن جملله ای که او را بله هدایت رهنمون 

شلود، یلا آن کله گناهلی را از ترس و یا شلرم تلرك گوید.1

6. جایگاه کارکردی مساجد در نظر بنیان گذار کبیر انقالب

چنانکله در بحلث کارکردهلا به تفصیلل اشلاره خواهد شلد، مسلجد صرفاً بلرای عبادت 
و پرسلتش نیسلت؛ هرچنلد فلسلفۀ وجلودی مسلجد بلرای ایلن املر اسلت، وللی بلا 
اندکلی تفکلر و دوراندیشلی مشلخص می شلود کله اگلر صرفلاً بله ایلن کارکلرد اکتفلا 
شلود، بسلیاری از املورات نظلام اسلالمی بلر زمین مانلده و نهایتلاً، عالوه بلر آموزه های 
متعاللی دینلی، اصلل نظام دینلی و به تبلع آن، نهادهای دینی همچون مسلجد در خطر 
نابلودی و زوال قلرار خواهنلد گرفلت. للذا مسلجد درواقع سلنگر و پایگاهی آملاده برای 
لشلگر و نظلام اسلالم اسلت که در هلر زمان و مکانی برحسلب اقتضائلات مخصوص آن، 
از ظرفیلت ملادی و معنلوی مسلجد بهلره گرفتله شلده و اسلتمداد می شلود؛ بنابرایلن 
اگرچله مسلجد بلرای عبلادت و پرسلتش بنا شلده و می شلود، ولی ایلن نهاد هملواره با 
تملام هسلتی خلود از هرگونله اقلدام و کارکردی کله در راسلتای تقویت بُعلد عبودیت 
و بندگلی انسلان ها و مقابلله بلا جبهۀ طاغلوت و بندگی نفس و شلیطان باشلد حمایت 
می کنلد و امکانلات خلود را بلرای اسلتفاده و کارکلرد این چنینی بسلیج می نمایلد؛ و بر 
اسلاس همیلن رویکلرد اسلتفاده از مسلاجد بود کله خداوند بلر ملت بزرگ ایلران منت 
نهلاد و تالش هلای آن هلا را در اسلتقرار نظام اسلالمی در ایلن برهۀ زمانلی و جغرافیایی 
حسلاس بله رهبلری امام خمینلی )ره( و از طریق بهره گیری از سلنگرهای اسلالم یعنی 
مسلاجد بله ثملر نشلاند، لذا در این قسلمت بله تبیین جایلگاه واقعی مسلجد )از حیث 
بهره گیلری از آن( از منظلر رهبلر کبیلر انقالب - املام خمینی )ره(- پرداخته می شلود 
تلا واضح شلود که سلخن از توجله به ارتباط گیلری کلودکان و نوجوانان با نهاد مسلجد 
و للزوم بسلیج امکانات مسلجد در جهت جذب هر چه بیشلتر این قشلر مهلم از جامعه، 

1  . همان، ص 197.



36

حلرف ناصوابی نیسلت:

الف: مساجد، حافظ کیان اسالم: 
حضلرت املام )قلدس سلره( در اهمیت مسلاجد در صلدر اسلالم می فرماینلد: در صدر 
اسلالم هلر وقلت مسللمین می خواسلتند بله جنلگ عزیملت کننلد از مسلاجد تجهیز 
می شلدند و هلر وقلت کله کار مهملی داشلتند، در مسلاجد آن را مطرح می سلاختند و 
دربلاره مسلائل سیاسلی به بحلث و گفت وگو می نشسلتند.1 مسلجد مسللمین در زمان 
رسلول خلدا  و در زملان خلفایلی کله بودند... مرکز سیاسلت اسلالم بوده اسلت. در 
روز جمعله بلا خطبله جمعله مطاللب سیاسلی، مطاللب مربوط بله جنگ هلا، مربوط به 
سیاسلت مدن، این ها همه در مسلجد درسلت می شلده اسلت. شلالوده اش در مسلجد 
ریخته می شلده اسلت، در زمان رسلول خلدا  و در زمان دیگلران و در زمان حضرت 
امیلر .2 ... ملا یلک چنیلن سللطانی دیده ایلم کله چلراغ را خاموش می کنلد که آن 
چلراغ به قلدر دو دقیقله کله بلا ایلن شلخص می خواهلد صحبت علادی بکنلد، صحبت 
رفاقتلی مثلاًل بکنلد، ایلن دیگلر روشلن نباشلد؛ خودش هلم دسلتگاه و بارگاهلش این 
مسلجد اسلت؛ توی این مسلجد می آید می نشلیند، همه می آیند حرف هایشلان را به او 
می زننلد؛ از مسلجد هم لشلکر درسلت می کند و می فرسلتد بله این طلرف و آن طرف.3
لذا ازجمله ترفندهای اسلتعمار برای محو اسلالم، از رونق انداختن مسلاجد بوده اسلت 
کله ایلن حیلله در رژیم هلای گذشلته تلا حلد زیلادی مؤثلر افتلاد و برخلی دولت هلای 
حاکلم از ایلن ترفنلد خائنانه اسلتقبال کردنلد. بر همین اسلاس یکلی از موضوعاتی که 
حضلرت املام به کرات بله آن اشلاره کرده اند، همین وضع اسلفبار مسلاجد در رژیم های 
گذشلته بلوده اسلت: اسلالم منلزوی در مسلاجد بلود؛ با اسلم اسلالم، اسلالم را منزوی 
کردنلد؛ در چهلار دیلوار مسلاجد، مسلاجد بی تحلرك. این مسلجدالحرام و مسلاجد در 
زملان رسلول اکلرم  مرکلز جنگ هلا و مرکلز سیاسلت ها و مرکلز املور اجتماعلی و 
سیاسلی بلوده. این طلور نبوده اسلت که در مسلجد پیغمبلر  همان مسلائل عبادی 

1  . امام خمینی صحیفه نور، ج 17، ص 54، بیانات امام در جمع ائمه جمعه مراکز استان های سراسر کشور، 1361/7/22.
2  . همان، ج 1، ص 64، بیانات امام در مورد وظایف و مسئولیت های رؤسا و سالطین دول اسالمی و علمای اسالم.

3  . همان، ج 2، ص 235، بیانات امام در مورد ابعاد سیاسی عبادی احکام اسالم و کیفیت حکومت اسالمی، 1358/8/6.
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نملاز و روزه باشلد، مسلائل سیاسلی اش بیشلتر بلوده. هر وقلت می خواسلتند به جنگ 
بفرسلتند اشلخاص را بسلیج کنند و مردم را برای جنگ ها، از مسلجد شلروع می کردند 
ایلن املور را... مع األسلف در دنبلال تبلیغلات از صلدر اسلالم یعنلی بعد از یلک مدتی تا 
زمان ما، مسلاجد یک مسلاجدی شلده بود که اسلالم در آنجا محکوم می شلد؛ محکوم 
کلردن اسلالم بله این نیسلت کله کسلی بگوید من اسلالم را محکلوم می کنلم. محکوم 
کلردن اسلالم بله ایلن اسلت کله از چیلزی کله اسلالم می خواهلد در مسلجد، زیلر پلا 

گذاشلته شود.1
از آن وقتلی کله غلرب بله اینجلا راه پیدا کلرده و مطالعلات در حال مردم مشلرق عموماً 
کرده اند و رسلیدگی به اوضاع و احوال سیاسلی و اجتماعی و اخالقی مردم شلرق آن ها 
کرده انلد. همله این هلا را مطالعله کردنلد و بله آن نتیجه رسلیدند که مسلجد و محراب 
را و دانشلگاه را بایلد بله یلک وضعلی درسلت کلرد کله نتیجه نداشلته باشلد؛ یعنی آن 
نتیجله ای کله از مسلجد و محلراب و منبر و از دانشلگاه باید حاصل بشلود خنثی کنند، 
چله بکنند، مأمورشلان که رضاخان آمد و شلاید )اگر( شلما یادتان نباشلد کله چه کرد. 
تملام منابلر تعطیل شلد، تمام مسلاجد نیمله تعطیل، تملام مجاللس روضه خوانی همه 

از بیلن رفت.2

ب: مساجد، سنگر انقالب اسالمی: 
املام خمینلی )رحمه  اهلل علیه( در سلال 47 در نامه ای خطاب به شلهید حجت االسلالم 
سلعیدی می فرماینلد: درهرصورت سلنگرها را حتی االمکان نباید از دسلت داد.3 ایشلان 
در پیاملی خطلاب به ملت ایران ابراز داشلتند: مسلاجد و محافل دینیه را که سلنگرهای 

اسلالم در مقابل شلیاطین اسلت، هر چه بیشلتر گرم و مجهز نگه دارید.4
همچنیلن در جملع روحانیلون تهلران فرمودنلد: ایلن مسلجدها را سلنگر قلرار بدهیلد 
بلرای اسلالم. در صلدر اسلالم از این مسلجدها همه چیلز بیرون می رفت. مسلجد محل 
قضاوت بود. مسلجد چه بود، مسلجد محل بسلیج بود، بسلیج سلپاه بود؛ این مسلجدها 

1  . همان، ج 18، صص 67 - 68، بیانات امام در دیدار با نماینده امام و سرپرست حجاج ایرانی و روحانیون کاروان های حج، 1362/5/26.
2  . همان، ج 7، ص 127، بیانات امام در دیدار با جامعه وعاظ تهران، 1358/3/26.

3  . همان، ج 1، ص 148، نامه امام خطاب به حجت االسالم شهید سعیدی.
4  . همان، ج 1، ص 190، پیام امام به ملت ایران، 1351/6/20.
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را شلما بایلد محکلم نگه داریلد و این مسلاجد سلنگرهای اسلالم اسلت. محلراب، محل 
حلرب اسلت؛ این هلا سلنگرند. برای اسلالم حفلظ کنید این هلا را.1

و در جملع طبقلات دیگلر ملردم فرمودنلد: این ها از مسلجد بلد دیدند خصوصلاً در این 
دو سله سلال اخیلر؛ در ایلن دو سله سلال اخیلر مسلجد یلک محللی بلود که ملردم را 
بله نهضلت و بله قیلام بلر ضد ظللم تهییلج می کلرد؛ این هلا می خواهنلد این سلنگر را 

2 بگیرند.
حضلرت املام )قدس سلره( همین سلفارش را به دانشلجویان کرده اند: این ها از مسلجد 
می ترسلند... شلما دانشلگاهی ها، شلما دانشلجویان، همه تان مسلاجد را بروید پرکنید. 

سلنگر هسلت اینجا، سلنگرها را باید پر کرد.3

ج: مساجد محل تربیت:
 ایلن مسلاجد بایلد مرکلز تربیلت صحیلح باشلد و مسلاجد بحملداهلل اکثلراً این طوری 
اسلت. اشلخاصی کله در مسلجد می رونلد، بایلد تربیلت بشلوند، تربیت هلای اسلالمی. 
مسلاجد را خالی نگذارید؛ آن هایی که می خواهند نقشله بکشلند و شلما را دور کنند از 
مسلاجد، دور کننلد از مراکلز تعلیم و تربیت، آن ها دشلمن های شلما هسلتند... باید در 
ملاه مبلارك رمضلان تربیت و تعلیم بله تمام معنا در همه بعدهایش در مسلاجد باشلد، 
در محافلل دیگلر باشلد؛ مسلاجد را خاللی نگذارید... انقالب از مسلاجد پیدا می شلود؛ از 
ایلن مسلاجد این طلور املور تحقلق پیلدا می کنلد. هلم دانشلگاه ها را حفظ کنیلد، هم 
مسلاجد را حفلظ کنیلد، منافلات با هم ندارند... دانشلگاهی باشلید، مسلجد هلم بروید، 

مسلاجد را هلم تعمیلر کنیلد، مسلاجد را هم آباد کنیلد از رفتلن خودتان.4

د: لزوم حفظ مساجد: 
مسلجد محللی اسلت کله از مسلجد بایلد املور اداره بشلود، ایلن مسلاجد بود کله این 
پیلروزی را بلا رأی مللت ملا درسلت کلرد؛ ایلن مراکز حساسلی اسلت که مللت باید به 

1  . همان، ج 15، ص 58، بیانات امام در جمع روحانیون تهران، 1360/4/10.
2  . همان، ج 13، ص 177، بیانات امام در جمع اقشار مختلف مردم قم، 1359/8/27.

3  . همان، ج 13، ص 177، بیانات امام در جمع دانشجویان و اساتید دانشکده الهیات و معارف اسالمی، 1359/3/14.
4  . هملان، ج 12، ص 217 - 218، بیانلات املام در جملع اعضلای انجملن اسلالمی کارکنلان وزارت کشلور و اسلتانداری ها و رؤسلای 

آموزش وپلرورش سراسلر کشلور، 1359/10/1.
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آن توجله داشلته باشلند؛ این طلور نباشلند کله خیلال کننلد کله حلال دیگر ملا پیروز 
شلدیم، دیگلر مسلجد می خواهیلم چله بکنیلم؛ پیلروزی ما بلرای ادارۀ مسلجد اسلت، 
مراکزی که مراکز بسلط حقیقت اسلالم اسلت؛ بسلط فقه اسلالمی اسلت و آن مسلاجد 
اسلت. این هلا را خاللی نگذاریلد. ایلن یلک توطئله اسلت کله می خواهنلد مسلجدها را 
کم کلم خاللی کننلد... اینکله می آینلد مسلجدها را می خواهنلد خللوت کننلد و بیچاره 
جوان هلا و متدینیلن ملا هلم اشلتباهاً به خطلا می روند، این اسلت که مسلجدها کم کم 
امسلال یک قلدری ملاه رمضانلش کمتر باشلد، سلال دیگلر یک خلرده کمتر، بعلد از ده 
سلال، پانلزده سلال دیگلر چله بشلود. آن ها عجلله ندارنلد، به تدریج هر چه شلد؛ شلما 
باید هوشلیار باشلید که مسلجدهایتان و محراب هایتلان و منبری هایتلان را حفظ کنید 
و بیشلتر از سلوابق، شلمایی کله ایلن معجزه را از مسلجد دیدیلد که هم قدرت هلا را در 
هلم شکسلت... نباید سسلتی کنید... مسلجدها را محکلم نگه داریلد و پرجمعیت کنید. 
ملن املروز بایلد بگویلم که تکلیف اسلت بلرای مسللمان ها، حفظ مسلاجد املروز جزء 

املوری اسلت که اسلالم به او وابسلته اسلت.1

7. جایگاه مسجد در نقشه مهندسی فرهنگی کشور

موضلوع مسلجد و تقویلت جایلگاه آن و نیلز ارتقلای سلطح ارتبلاط ملردم بلا ایلن نهاد 
مقلدس در نقشلۀ مهندسلی فرهنگلی مصلوب شلورای عاللی انقلالب فرهنگلی نیلز 
موردتوجله واقلع شلده اسلت طلوری که در جاهلای مختلف و به تناسلب از للزوم توجه 

بله آن و بله اشلکال مختللف سلخن بله میلان آمده اسلت.
عملده محورهلای نقشلۀ مهندسلی فرهنگلی کله بله شلکل مسلتقیم بدیلن موضلوع 

پرداختله و بایدهلا و نبایدهلا را مشلخص نملوده، بله شلرح ذیلل اسلت:
]حفظ و تقویت عناصر[ هویت اسالمی، ایرانی و انقالبی ]که عبارت اند از[: انتظار منجی،  ●

قرآن و عترت، نماز و مسلللجد، والیت فقیه، فرهنگ بسلللیجی، ایثار و جهاد و شهادت، زبان، 
ادبیات و خط فارسی.

برنامه ریزی برای زمینه سلللازی و نهادینه کردن اُنس با نماز جماعت و مسجد و احیای  ●

1  . همان، ج 12، ص 330 - 334، 1359/4/20.
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کارکردهای فرهنگی- اجتماعی آن متناسب با نیازهای زمان و مخاطبان.
بهره گیری از تعامل سازنده خانواده، مدرسه و مسجد در تحکیم خانواده. ●
نهادینه سلللازی ارتباط و تعامل مؤثر خانواده، مسجد، مدرسه، محله با پلیس و بسیج در  ●

مقولۀ نظم و امنیت اجتماعی.
طراحی و اسلللتقرار نظام تعامل و همکاری خانواده، مسجد، مدرسه، بسیج و پلیس برای  ●

ایجاد نظم و امنیت اجتماعی و محله سالم.
تدوین و اجرای سند ملی توسعه، گسترش و تقویت نهاد مسجد و سامان بخشی و راهبری  ●

آن در سطح ملی و بین المللی.
حفظ و تقویت محوریت مساجد در فعالیت های نظام فرهنگی، تربیتی، آموزشی و تبلیغ  ●

دینی و ارتقای جایگاه و نقش راهبری نهاد مسجد در نظام های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی و در حل مسائل عمومی.

تدوین و اجرای برنامۀ ملی توسعه اقامه نماز جماعت در مساجد و نمازخانه ها و بهره گیری  ●
هم افزا از ظرفیت های آموزشی، پژوهشی، تبلیغی، رسانه ای و هنری در جهت تبیین و ترویج 
احکام، اسرار و آثار فردی و اجتماعی نماز بر طهارت ظاهری و باطنی و آرامش روحی و روانی 

برای همۀ اقشار جامعه.
فرهنگ سازی برای پیشلللگیری از ناهنجاری ها و تعارضات درون خانواده و حل آن ها با  ●

استفاده از حکمیت قرآنی، معتمدان فامیلی، محلی و مساجد و مراکز امداد و ارشاد خانواده و 
حمایت از خانواده های آسیب دیده یا در معرض آسیب.

طراحی و اجرای برنامۀ انجام عبادات جمعی و تعامل محلی با محوریت مساجد و تقویت و  ●
گسترش ارتباطات خویشاوندی و حمایت از صلۀ ارحام.

تهیه طرح جامع ایجاد و گسترش تعاون و مشارکت عمومی و مدیریت کالن تشکل های  ●
مردمی و شبکه های اجتماعی و ارتقای کارکردهای آن در سطوح محله، روستا، شهر، منطقه و 

کشور، مبتنی بر آموزه های اسالمی و انقالبی با تأکید بر محوریت مساجد.
حمایت از ایجاد، توسعه و فعالیت مساجد، مراکز، مؤسسات و تشکل های بومی پیرو مکتب  ●
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اهل بیت با تأکید بر بهره گیری از ظرفیت های بومی.
حمایت از گسلللترش و تقویت نهادهای اصیل دینی مرّوج فرهنگ اسلللالمی مانند بقاع  ●

متبرکه، مساجد، هیئت ها و وقف با استفاده از ظرفیت روحانیت و نهاد حوزه علمیه.
بهبود شرایط مساجد موجود و گسترش مساجد متناسب با آمایش سرزمینی و محیطی  ●

در سطح شهرها، روستاها، راه ها، شهرك ها، مجتمع ها و سازمان ها و نهادهای دولتی، عمومی 
و خصوصی و فضاهای عمومی.

ارتقای مشارکت مردم در آبادانی و اداره مساجد و افزایش حضور و انس آحاد مردم و اقشار  ●
اجتماعی به ویژه نوجوانان و جوانان در آن برای عبادت و سلوك دینی.

حمایت و پشتیبانی نظام مند دولت و نهادهای عمومی از مساجد، حسینیه ها، هیئت ها و  ●
پیگیری حل مشکالت آن ها با حفظ استقالل و اتکای محوری آن ها به مردم.1

8. کارکردهای مساجد

در صدر اسلالم مسلجد نقش های گوناگونی داشلته و از نقش و کارکرد مسلاجدی مثل 
مسلجدالنبی، مسلجد کوفه و مسلجد سلهله، می توان موارد متعدد زیر را اسلتنتاج کرد:

1. کانون عبادی، نماز، اعتکاف، عبادت، دعا و نیایش.
2. پایگاه قضایی، رسیدگی به مسائل و دعواهای حقوقی مردم؛ »دکه القضا«.

3. جایلگاه املور حسلبیه، رسلیدگی بله امور شلهروندی و شلهرداری و وظایف شلورای 
. شهر

4. کانلون ارتباطلات جمعلی ملردم، نملاز جماعلت، نمازهلای عیلد فطلر و قربلان و 
بله مسللمانان. اجتماعلات مردملی در مناسلبت های مذهبلی، مرکلز اطالع رسلانی 
5. محلل رفلع مشلکالت فردی و اجتماعی و اداری، رسلیدگی به املور محرومان و مردم 

گرفتلار و دچار مشلکل و فقر و محرومیت.
6. پایگاه جهاد و مبارزه با دشمن.

7. مرکز آموزش.
8. پایگاه جهاد فکری، تعلیم و تربیت و فراگیری معارف اسالمی.

1  . نقشه مهندسی فرهنگی کشور، مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی، سال 1392 ش
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9. پایلگاه فعالیت هلای فرهنگلی و اجتماعی؛ از طریق مسلاجد، انقالب اسلالمی شلکل 
گرفلت؛ اطالع رسلانی انقلالب، در مسلاجد صلورت می گرفلت، بیانیه هلا و نوارهلای 
حضلرت املام و سلخنان عالقه منلدان انقلالب در مسلجد و از مسلجد بله ملردم منتقل 
می شلد. هسلته مرکلزی راهپیمایی هایلی کله بله نفع نظلام و انقالب برپاشلده مسلجد 

بلوده اسلت. املروزه هلم مسلاجد همیلن نقلش را ایفلا می کنند.
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بخش دوم: آشنایی با کودک و نوجوان

1. تعریف نظری کودک و نوجوان

بلرای تعیین گروه سلنی مشلخص کلودك و نوجوان، اتفاق نظلر چندانی وجلود ندارد و 
گفته هلا و نوشلته ها برحسلب مبانی مختللف، متفاوت اند.

ازنظلر فقله اسلالم کودك -که معلادل آن لفلظ صغیر در متلون به کاربرده می شلود- از 
محجوریلن اسلت و به محلض رسلیدن بله سلن بلوغ، حجلر از او زایلل می گلردد؛ لذا در 
فقله اسلالمی ابتدای دوره بللوغ، پایان دوره کودکی اسلت؛ یعنی بلوغ ملرز بین کودکی 
و نوجوانلی را مشلخص می کنلد. بله تعبیلری سلن کودکلی از والدت تلا بللوغ اسلت و 
منظور از کودك کسلی اسلت که به حد بلوغ شلرعی نرسلیده باشلد. همچنین کودك 
یلا صغیلر در اصطلالح حقوقلی به کسلی گفته می شلود که ازنظر سلن به نمو جسلمی 
و روحلی الزم بلرای زندگلی اجتماعلی نرسلیده باشلد. چنانکله قانون مجازات اسلالمی 
)کله از صغیلر، رفلع مسلئولیت کیفری شلده( در ملاده 49 صغیلر را کسلی می داند که 
بله سلن بلوغ شلرعی نرسلیده باشلد. یکلی از محققان می نویسلد: معملوالً از آغلاز تولد 
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تلا حلدود 12-13 سلالگی را کله پایان دوره دبسلتان اسلت، دوران کودکلی می نامند.1
از نظلر کنوانسلیون حقلوق کودك نیز منظور از کودك افراد انسلانی زیر سلن 18 سلال 
اسلت؛ مگلر آن کله قانلون قابل اعملال در ملورد کودك سلن قانونلی کمتلری را تعیین 

کرده باشلد.2
یکلی دیگلر از محققلان می گویلد: به طورکللی  لفلظ کلودك را )بلا توجله بله معنلای 
جامعه شلناختی آن( بله کسلی می تلوان اطلالق کلرد کله وظیفلۀ اجتماعلی بلر دوش 

نلدارد؛ کلودك تلا زمانلی کلودك اسلت کله موظف نیسلت.3
لیکلن در خصلوص دوره نوجوانلی قابل ذکلر اسلت کله پلس از کودکلی، سلن نوجوانی 
شلروع می شلود. چنانکله برخلی از محققلان بلر آن اند که سلن 11-12 سلالگی تا 19-
20 سلالگی دوره نوجوانلی محسلوب می شلود. برخلی دیگلر گفته اند که سلن نوجوانی 
بله دوره سلوم رشلد معروف اسلت و با بلوغ آغاز می شلود. روانشناسلان نیز ایلن دوره را 
دوره هویت یابلی، بلندپلروازی و دوره تثبیلت شلخصیت می داننلد. نوجوانی در شلرایط، 

موقعیت هلا و وضعیت هلای گوناگلون بلا هم متفاوت اسلت.4

2. تعریف عملیاتی کودک و نوجوان

ایلن تحقیلق در مقلام بررسلی و ارائله راهکار بلرای ارتباط هریلک از این دو دورۀ سلنی 
بلا نهلاد مسلجد نیسلت و به صلورت تخصصلی وارد بحلث نمی شلود؛ حتی ایلن دوره ها 
کله خلود شلامل سلنین مختلفی اسلت و هرکلدام از بازه های سلنی، اقتضائلات تربیتی 
خلاص خلود را دارد، موضلوع بحلث ایلن پژوهلش نیسلت بلکه آنچله در این مقلام و در 
ایلن تحقیلق از »کلودك و نوجلوان« مدنظلر اسلت عبارت اسلت از یک گروه سلنی که 
وابسلتگی کامل به نهاد خانواده و والدین دارد و حضورش در مسلجد مسلتلزم همراهی 
آنلان اسلت. همچنین بله دلیل ویژگی های کودکانه و شلیطنت ها و بازیگوشلی هایی که 

1  . سلید محملد موسلوی بجنلوردی، پژوهشلنامه متیلن، «بررسلی مفهلوم و معیلار کودکلی در تفکلر اسلالمی و قوانیلن ایلران بلرای 
بهره بلرداری از حقلوق مربوطله»، ص 33-35 و 43-40.

2  . ماده اول کنوانسیون حقوق کودك، مصوب سال 1990 م مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
3  . حمیدرضا شاه آبادی، مقدمه بر ادبیات کودك )بحثی در شناخت مفهوم دوران کودکی(، ص 48.

4  . ر. ك: هیللگارد و هملکاران، زمینله روانشناسلی، ترجمله جمعلی از مؤلفلان، 1371 ش؛ ماسلن، کانجلر و هملکاران، روانشناسلی رشلد 
و شلخصیت، ترجمله مهشلید یاسلایی، 1372 ش؛ دادسلتان، محملود، روانشناسلی ژنتیلک )پیلاژه(، 1370 ش؛ گریدانلوس و هملکاران، 

مراقبلت از نوجوانلان، ترجمله صرافلی و مطهلری، 1383 ش.
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دارند، حضورشلان در مسلجد با اما و اگرهایی همراه اسلت؛ این قشلر که بیشترشلان نیز 
به سلن تکلیف نرسلیده اند، به دلیل اینکه افکار، اندیشله ها و سلبک زندگی امروزشلان، 
سلازنده و شلکل دهندۀ شلخصیت آیندۀ آن ها خواهد شلد، ارتباطشلان با نهاد مسلجد، 
بسلیار مهلم و حائلز اهمیت اسلت للذا در این تحقیلق مراد از کلودك و نوجلوان اجماالً 
آن گلروه سلنی اسلت کله ویژگی هلای گفته شلده را دارا باشلد. ایلن تحقیلق در تعریف 

کلودك و نوجلوان بله ویژگی هلای اختصاصی و متمایزکننلده آن ها از هلم نظرندارد.

3. اهمیت تربیت در دوران کودکی و نوجوانی

دوران کودکلی در زندگلی انسلان از اهمیلت ویلژه ای برخلوردار اسلت. در ایلن دوران 
می تلوان یلک زندگلی سلالم و سلعادتمندانه را پی ریلزی کلرد و از بلروز بسلیاری از 
مشلکالت در آینلده جلوگیلری نمود. بسلیاری از نابسلامانی های روانی و اخالقی انسلان 
ناشلی از تربیلت نادرسلت او در دوران کودکلی اسلت؛ بنابرایلن، اگلر خانواده بلا اصول و 
روش هلای صحیلح تربیت کودك آشلنا باشلد و آن هلا را بله کار بندد، بعداً با مشلکالت 
کمتلری روبلرو خواهلد شلد. لذا آملوزش خانواده ها و آشلنا سلاختن آن ها بلا روش های 
صحیلح تربیتلی بله مقلدار زیلادی در تأمیلن سلعادت فلردی و اجتماعی افلراد جامعه 

مؤثر اسلت.1
همچنیلن یکی از دوره های حسلاس که نقش بسلیاری در سرنوشلت افلراد ایفا می کند، 
سلنین پس از کودکی یعنی شلروع نوجوانی اسلت. نوجوانی و تغییراتی که در آن برای 
نوجلوان رخ می دهلد، یکی از مسلائلی اسلت کله توجه والدیلن و مربیان آموزشلی را به 
خلود معطلوف کرده اسلت. ایلن دوره کله حدفاصل کودکی و بزرگ سلالی اسلت، بنا به 
تحوالتلی کله در جسلم و روان نوجلوان روی می دهد، دارای اهمیت اسلت. یک نوجوان 
دیگلر نمی خواهلد ماننلد یلک کودك بلا او رفتار شلود و می خواهلد دیگلران بدانند که 
بلزرگ شلده. او احسلاس می کنلد کله اطرافیانلش او را درك نمی کننلد. آن هلا تنها در 
مقابلل دوسلتان همسلال خلود، احسلاس راحتلی می کننلد و مایل اند که بیشلتر اوقات 
خلود را بلا دوسلتان سلپری کننلد. روی عقایلد و نظرات همسلاالن خویش حساسلیت 

1  . محمدعلی سادات، رفتار والدین با فرزندان، مقدمه.
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خاصلی دارنلد و بله داوری و قضلاوت آن هلا بیلش از بزرگ سلاالن اهمیلت می دهند. به 
همیلن دلیلل در ایلن دوره توجله والدین به دوسلتان و ارتباط فرزندشلان با دوسلتان و 
نظلارت بلر اعملال و رفتار آن ها ضروری اسلت. ]که البته »دوسلتان« دایلره بس فراتری 
دارد و صرفلاً شلامل اشلخاص هم سن وسلال نوجلوان نمی شلود؛ بلکله هرگونله عاملل 
محیطلی ماننلد شلبکۀ اجتماعلی موبایللی و بازی هلای رایانله ای نیلز کله مقبلول نظر 
نوجلوان هسلتند و نوجلوان، دملی از زندگلی خلود را با آن هلا می گذراند و بلرای گذران 
اوقلات فراغلت بلا آن هلا، تمایل و رغبلت از خود نشلان می دهلد، از منظلر تأثیرگذاری، 
به منزللۀ دوسلتان نوجلوان بله شلمار می رونلد[ بله همیلن دلیلل توجله بله نیازهلا و 
خواسلته های نوجلوان و آملوزش و آگاهی دادن درباره مسلائل ایلن دوره و تغییراتی که 
در فلرد روی می دهلد، ضلروری اسلت.]می تواند تأثیلر مثبتلی بر جای گذاشلته و احیاناً 
تنش و شلکاف بین والدین و نوجوان را در موضوعات دینی و مسلجدی از بین ببرد.[ از 
سلوی دیگلر بله لحاظ کمبود مؤسسلات و مراکزی بلرای هدایت و راهنمایلی خانواده ها 
در زمینلۀ پلرورش فرزنلدان و چاره جویلی هنگام مواجهه با مشلکالت دینلی و تربیتی، 
نقلش مسلاجد و ملدارس و اماملان جماعلت و معلملان، به مراتلب دشلوارتر می شلود؛ 
بنابراین الزم اسلت مسلئوالن بیش تر به این دوره و مسلائل مربوط به آن در مسلاجد و 
ملدارس بپردازنلد تلا همگان حتلی خود نوجوان بلا آگاهلی و اخذ توشله های الزم، این 

دوره را پشلت سلر بگذارند.1
شلاید درواقع دلیل اهمیت و حساسلیت دورۀ نوجوانی در میان سلایر دوره های زندگی 
انسلان بله این خاطر اسلت کله در این دوره، نوجلوان به دنبال یافتلن هویت خویش، در 
مسلیر شلکل دادن به شلخصیتی متکی به خود گام برمی دارد. سلؤاالت متعددی نیز چه 
در حلوزۀ مسلائل دینلی و غیلر آن در ذهلن نوجلوان نقش می بنلدد که چنانچله نتواند 
پاسلخی مناسلب بلرای آن هلا بیابلد، چه بسلا ممکن اسلت شلخصیتی متزللزل و احیاناً 
دوگانله پیلدا کنلد؛ بنابرایلن، شلناخت جنبه هلای مهلم جسلمانی، روانلی، اجتماعلی، 
عقالنلی و اخالقلی نوجوانلان، ایلن توانایی را بله نوجلوان، اطرافیان و نهادهای مسلئول 
می دهلد تلا شلیوه صحیلح برخورد بلا تغییرات جسلمی ل روانی بله وجود آملده را بدانند 

1  . عطایی، نوجوانی گذر از کودکی، ص 110.
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و ]بلا انجلام اقداملات الزم و برنامه ریزی هلای مناسلب و به موقلع[ تلا حلدی از بلروز 
ناسلازگاری های خلاص ایلن دوران جلوگیلری نمایند.1

4. روان شناسی رشد اخالقی در کودک و نوجوان

اگلر نهلاد مسلجد بخواهد در مقوللۀ ارتباط گیری با کلودك و نوجلوان و وضعیت جذب 
آن هلا موفلق شلود، ناگزیر از شناسلایی ویژگی هلا و خصوصیلات کلودکان و نوجوانان و 
دنیایلی اسلت کله آن هلا در آن به سلر می برنلد. بر این اسلاس در این قسلمت به تبیین 

بخشلی از ویژگی هلای عملدۀ کلودکان و نوجوانان پرداخته می شلود:

الف: رشد قضاوت و وجدان اخالقی در نوجوانی:  
رشلد وجلدان از دوره پیش دبسلتانی شلروع می شلود؛ یعنلی از زمانلی کله کلودك 

هنجارهایلی را بلرای رفتارهلای قابل قبلول در ذهلن خلود ایجلاد می کنلد.
نلوع الگویلی کله والدیلن بله کلودك و نوجلوان ارائله می دهند و نلوع نظلم و انضباطی 
کله اِعملال می کننلد، بلر چگونگی شلکل گیری و قوت وجدان کلودك یا نوجلوان تأثیر 

می گلذارد.
نلوع انتخلاب الگلو، چگونگلی حلل تعارضلات شلناختی در قضلاوت اخالقلی و کیفیت 
اسلتفاده از فرصت هلا بلرای پذیلرش نقلش اخالقلی، می تواند در رشلد وجلدان اخالقی 

تأثیر بسلیار داشلته باشلد.
رشلد وجلدان اخالقلی از طریلق ارائه الگوهلای بحث و گفت وگلوی والدیلن و مربیان با 
نوجوانلان و جوانلان درخصلوص چگونگلی تفکلر اخالقلی نیلز امکان پذیر اسلت. برخی 
از تحقیقلات نیلز نشلان می دهلد کله از طریق ایلن بحلث و گفت وگوها می توان سلطح 
رشلد اخالقلی را بله مراحلل باالتلری ارتقلا داد. ایلن تحقیقلات بلر غنلا بخشلیدن در 

مفاهیلم رشلدی شلناخت اخالقی مبتنی اسلت.

ب: رشد احساس اخالقی در کودکی و نوجوانی: 
رشلد احسلاس اخالقلی اساسلاً در خانلواده و در فراینلد ارتباطلی عاطفلی والدیلن بلا 

1  . محمدرضا محمدی، جنبه های مهم شخصیت نوجوان، ص 28.
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فرزنلدان شلکل می گیرد. روش هلا و فنلون تربیلت فرزنلد، میلزان همدللی والدیلن بلا 
فرزنلدان و نقلش عواطلف و رشلد وجدان اخالقلی را می توان در شلمار مهم ترین عوامل 
شلکل دهنده فراخلود و احسلاس اخالقلی به حسلاب آورد. فراخلود کله بخلش اخالقی 
شلخصیت فرد اسلت، از سلنین پیش دبسلتانی در او شلکل می گیرد؛ یعنی آن زمان که 
کلودك بلرای حفلظ و افزایلش محبلت والدین نسلبت به خلود و از ترس و اضطلراب از 
دسلت دادن عشلق و عالقلۀ والدیلن و برای اجتناب از تنبیه شلدن توسلط آنان، سلعی 

می کنلد خلود را بلا والدیلن و به خصلوص بلا واللد هم جنلس خلود همانند سلازد.
در فراینلد شلکل گیری وجدان و همانندسلازی بلا والدین )و بعداً با مربیان و همسلاالن( 
اسلت کله احسلاس مثبت و منفلی دربلاره هنجارهای اخالقی خیر و شلر نیلز در وجود 
فلرد ریشله می گیلرد و فراخلود او را می سلازد. انتظلارات و فرمان هلا و چارچوب هلای 
مجلاز و غیرمجلاز اخالقلی فراخلود فرد اسلت که احسلاس معینی را نسلبت بله تفکر و 
رفتلار مثبلت اخالقلی )احسلاس صلواب یا پلاداش وجدانلی( و نسلبت به تفکلر و رفتار 

غیراخالقلی )احسلاس گنلاه یا تنبیله وجدانی( در فلرد به وجلود می آورد.

ج: رشد ارزش ها در کودکی و نوجوانی:
 سلانتروك، مانند سلایر روان شناسلان غربی که فقط گوشله چشلمی به حقایق ارزشلی 
و اخالقلی دارنلد و گهلگاه واقعیت هلای کوچکلی از تلخی هلای بلزرگ زندگلی ملادی 
غربلی را بیلان می کننلد، در بحلث خلود ایلن سلخن »برترانلد راسلل«1 را در کادر قرار 
داده اسلت کله: »جوامعلی که فاقلد ارزش های اخالقی جمعی هسلتند نابود می شلوند، 

املا بلدون ارزش هلای اخالقی شلخصی بقلای آنان نیز ارزشلی نلدارد«.2
بلر همیلن مبنلا گفتنی اسلت ارزش ها ]که عبلارت از هملان خوب ها و بدها و شلناخت 
آن هاسلت و از طریلق آشلنایی بلا مزایلا و پیامدهلای مثبلت خوب ها و مضلرات و نتایج 
سلوء بدهلا حاصل می شلود[، در هیلچ دوره ای به اندازه دورۀ نوجوانی برای انسلان مطرح 
نمی شلود. توانایی هلای شلناختی فزاینلدۀ نوجوانلان بیشلتر آنلان را متوجله ارزش ها و 

Bertrand Russell .  1
2  . ر ك: حسلین لطف آبلادی، مجلله روش شناسلی عللوم انسلانی، «روان شناسلی رشلد اخالقی ارزشلی و دینلی در نوجوانلی و جوانی»، ص 

.85 - 75
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بله عبارتلی خلوب و بدهلا می کند. جاللب اینکه نوجلوان هلم مانند بزرگ سلال ممکن 
اسلت بتوانلد بله موضوعلات ارزشلی تیزبینانله بنگلرد و راه و روش ارزشلی مناسلبی را 
فرمول بنلدی کنلد؛ وللی شلاید همیشله نتواند بر اسلاس ایلن فرمول بندی عملل کند.1

5. نیازهای اساسی و عاطفی کودک و نوجوان

شلناخت ایلن نیازهلا - کله بلرآورده سلاختن آن هلا عمدتلاً ملورد رغبلت کلودکان و 
نوجوانلان هسلت و تطابلق بیلن نیاز درونلی و ذاتلی آن ها با خواسلته های بیرونی شلان 
وجلود دارد- نقلش اساسلی در تولیلد محتلوای جذاب نسلبت بله مقولۀ نماز و مسلجد 
)در فصلل دوم( و نیلز در برنامه ریلزی به منظلور ارتباط دهی بهتر کلودکان و نوجوانان با 

مسلجد )در فصل سلوم( دارد.
برخی از این ویژگی های عمده کودکان و نوجوانان عبارت اند از:2

1. ابراز محبت به کودکان:
 درصورتی کله کلودکان و نوجوانلان بله لحلاظ محبلت احسلاس کمبلود کننلد و در 
برخوردهلای اجتماعلی، چله در محیط خانله چه در اجتماع ل ازنظر احساسلی و عاطفی 
ل اقنلاع نشلوند و به سلنین باالتر بروند، دوگانگی شلخصیت پیدا می کننلد و زمینه های 
بهتلر تربیلت و هدایلت در آن ها کاهش می یابلد. درنتیجه، نظام های آموزشلی و تربیتی 
نیلز بلا افلرادی سلرگردان و عقده ای و بعضلاً قانون گریز مواجه می شلوند کله نمی توانند 

کار چندانلی بلرای اصلالح و تربیت آن ها انجلام دهند.
املام صلادق  در ایلن زمینله می فرماینلد: »حضرت موسلی  از خداوند پرسلید: 
خدایلا، برترین اعمال نزد تو کدام اسلت؟ خداوند فرمود: دوسلت داشلتن کلودکان؛ زیرا 
ملن آن هلا را بلر فطلرت توحید خلود آفریلدم و اگر آن هلا را بمیرانلم، همه آن هلا را، به 

رحملت خلود، به بهشلت داخلل می کنم.«3

1  . پاول هنری ماسن، رشد و شخصیت کودك، ص 975.
2  . ر ك: اسماعیل اخالقی، مجله پیام زن، »نیازهای اساسی و عاطفی کودك و نوجوان در روش تربیتی امام صادق «، ص 80.

3  . ابی الحسن بن فضل الطبرسی، مکارم االخالق، ص 247.
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2. امنیت خاطر: 
کودکلی کله در محیلط زندگی اش احسلاس امنیت و آراملش دارد، فضلای زندگی خود 
را متناسلب و ایدئلال می بینلد، بلا روحیله اعتملاد، تکیه بله ارزش های وجلود خویش و 
اطمینلان از اطرافیلان، بهتلر می تواند اسلتعدادهای درونلی خود را به ظهور برسلاند، در 

زندگی آینده سلردرگم نمی شلود.
کلودکان برخلوردار از امنیلت خاطر، سللیقه های درونلی و ابتلکار و خالقیت های درونی 
خلود را بلروز می دهنلد و علالوه بر آن، نیازها و خواسلته ها و هنجارهای درونی را بسلیار 
صادقانله بلا مربیلان در میلان می گذارند و در محیط آموزشلی، بسلیار سلریع و مطلوب 

به وسلیلۀ آموزه هلای دینلی و تربیتی موفق می شلوند.

3. تحسین کارهای آن ها: 
در سرشلت انسلان حلب ذات نهفتله اسلت و نمی شلود آن را نادیده گرفت یا به شلکلی 
آن را سلرکوب کلرد؛ زیلرا تملام انسلان ها خلود را دوسلت دارنلد و بلرای حفلظ حرمت 
خویلش جان فشلانی می کننلد و از بی حرمتلی بله خلود، احسلاس بلدی دارنلد. املام 
صلادق  دراین بلاره فرموده انلد: »طبعلت القلوب عللی حب من احسلن الیها و بغض 
من اسلاء الیها؛ قلب انسلان ها چنان سرشلته شلده اسلت که هر کس به انسلان احسلان 

کنلد او را دوسلت ملی دارد و هلر کس بله او بدی کند او را دشلمن ملی دارد.«1
کلودکان و نوجوانلان بلر اسلاس غریلزۀ حلب ذات، بسلیار عالقه مندنلد کله دیگلران 
تحسلین و تشویقشلان کننلد و کارهلا و رفتلار آن هلا تحسلین برانگیز باشلد. بلر همین 
اسلاس اگلر کلودکان از بزرگ ترهلا یلا مربیلان بی احتراملی ببیننلد و کارهلای هرچند 
کوچلک وللی ارزشلمند آنلان را تحسلین نکننلد یلا تحقیلر و تمسلخر کننلد، تربیلت 
اثلر معکوسلی خواهلد داشلت و رهنمودهایشلان کاربلردی آموزشلی نخواهد داشلت و 

کلودکان بلا نابلاوری نسلبت بله آنلان، بله حرف هایشلان گلوش فرانمی دهنلد.

4. بها دادن:
 اهل بیلت  بلرای کودکان و نوجوانان اهمیت خاصی قائل بودند و کارهای ثمربخش 

1  . محمد بن حسن حر عاملی، همان، ج 16، ص 184.
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آن هلا را تحسلین می کردنلد و هیلچ گاه از اشلتباهات آن هلا انتقلاد نمی کردنلد. طلوری 
رفتلار می کردنلد کله کلودکان احسلاس شلرمندگی نکننلد و بلا ایلن کار، زمینه هلای 

تربیلت آن هلا را فراهلم می کردند.
اگلر کودکلی در حضلور دیگران و همسلاالن سلرزنش شلود، به جای آنکه رفتار ناپسلند 
خلود را تلرك کنلد، با لجبازی بله آن ادامه می دهلد؛ و متقاباًل میلدان دادن به کودکان، 
شلخصیت آن هلا را پربلار می کنلد و فرهنلگ گفتلاری و ادب، اخلالص و... آن هلا رشلد 
می کنلد. محملد بلن مسللم می گویلد: »ابوحنیفله، پیشلوای حنفی هلا، خدملت املام 
صلادق رسلید. در آن حلال فرزنلدش موسلی  نملاز می گلزارد و ملردم از جللو 
او می گذشلتند و او مانلع آن هلا نمی شلد و حال آنکله ایلن کار اشلکال دارد. ل البتله بلر 
اسلاس فقله حنفلی ل وقتی ابوحنیفه وارد شلد. به املام صادق  این خبلر را داد. امام 
فرزنلد گراملی اش را خواسلت و خطلاب بله وی فرملود: فرزنلدم، ابوحنیفله می گوید: تو 
وقتلی نملاز می خوانلدی، ملردم از جللو تو عبلور می کردنلد و تو آن هلا را نهلی نکردی. 
علرض کلرد: بللی، پلدر، کسلی کله ملن بلرای او نملاز می گلزارم، از ایلن ملردم به من 
نزدیک تلر اسلت؛ زیلرا خلدا می فرمایلد: ملن از رگ گلردن بله آن هلا نزدیک تلرم. املام 
صلادق  همین کله ایلن دلیلل را از زبلان فرزندش امام موسلی کاظم  شلنید، او 
را در آغلوش کشلید و فرملود: پلدر و ملادرم به فدایت! ای کسلی که اسلرار الهلی در تو 

بله ودیعه گذاشته شلده اسلت.«1
للذا املام صلادق  در اعتلراض ابوحنیفله نسلبت بله فرزنلدش موسلی  از خلود 
واکنلش منفلی نشلان نداد. نخسلت از فرزندش پرسلید و بله وی  مجال و میلدان دادند 
تلا بلرای کار خویلش برهلان اقامه کنلد. اگر کلودکان و نوجوانلان مورد تحقیلر و اهانت 
والدیلن و یلا مربیلان خود قلرار بگیرند، اثرات منفلی و نامطلوبی در رفتلار و گرایش های 
آینلدۀ آن هلا دارد. در روایتلی املام صلادق  می فرمایند: »ما من رجلل تکبر او تجبر 
اال لذلله وجدهلا فلی نفسله؛ هیچ کلس تکبلر نمی کنلد و زور نمی گویلد مگلر به سلبب 

ذللت و حلس حقارتی کله در خلود می بیند.«2

1  . محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج 8، ص 299.
2  . محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 5، ص 224.
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5. شرکت در بازی کودکان و نوجوانان: 
بلازی و سلرگرمی بلرای کلودکان و نوجوانلان یلک خصیصله طبیعی به حسلاب می آید 
و زمینلۀ رشلد جسلمانی و روانلی آن هلا را فراهلم می کنلد. وقتلی کلودك در بازی های 
گروهلی شلرکت می جویلد، روحیلۀ تعلادل و خویشلتن داری او تقویلت می شلود و 
از تجربیلات و لیاقلت دیگلران اسلتفاده می کنلد و بلر توانایی هلای شلخصی خویلش 
می افزایلد. حضلور بزرگ ترهلا ل هرچنلد بله ملدت محلدود ل در ایلن بازی ها، بهلا دادن 
بله شلخصیت کلودك به حسلاب می آیلد. برخلی از بازی های خلوب ممکن اسلت باعث 
انتقلال برخی از رفتارهای پسلندیده و آموزش مسلائل تربیتی شلود. اسلالم بله این نیاز 
طبیعلی کلودکان توجله جلدی دارد. اماملان  علالوه بر اینکله کلودکان را در بازی 
کلردن آزاد می گذاشلتند، خلود نیلز در بازی هلای آنلان شلرکت می کردنلد و بلا حضور 

خلود در فضلای بلا طلراوت بلازی، به شلخصیت آن ها احتلرام می گذاشلتند.
از انلس بلن ماللک نقل شلده اسلت: »پیامبلر  بلرای ادای نملاز بله مسلجد آملد 
درحالی کله املام حسلن  بلر دوش آن حضرت قلرار داشلت. در هنگام نملاز او را در 
کنلار خلود نشلانید. وقتلی پیامبلر  بله سلجده رفت، سلجده طوالنی شلد. من سلر 
را از سلجده برداشلتم. دیلدم املام حسلن  بلر دوش پیامبر  سلوار شلده اسلت. 
وقتلی نملاز تمام شلد، ملردم از پیامبر اکرم  پرسلیدند: این سلجده را به قدری طول 
دادی کله هیلچ گاه چنیلن نکرده بلودی. آیا وحی نازل شلده اسلت؟ فرملود: وحی نازل 
نشلده ولی فرزندم بر دوشلم سلوار شلده بود، نخواسلتم عجلله کنم تا اینکله خود]ش[ 

از دوشلم پاییلن آمد.«1
در سلیره املام صلادق  می خوانیلم کله املام در بلازی کلودکان شلرکت می کلرد و 
هلرگاه بلا علدم صداقلت برخلی از کلودکان مواجله می شلد، بلازی را ترك می کلرد و با 
خواهلش دیگلران بله بازی برمی گشلت؛ یعنی املام  درواقع به ایلن طریق پایبندی 

و عملل بله قوانیلن و مقلررات یلا راسلتی و صداقلت را به آن هلا می آموخت.

6. ورزش و نقش تربیتی آن: 
ورزش، نیازهلای جسلمی و روحلی کلودکان و نوجوانلان را برطلرف می کنلد و آثلار 

1  . محمدباقر مجلسی، همان، ج 43، ص 294.
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جسلمی مطلوبی دارد. کوه نوردی، شلنا، اسب سلواری و مسلابقات تیراندازی، در روایات 
گوناگلون از پیشلوایان دیلن از ورزش هلای مفید دانسلته شلده اسلت.

املام صلادق  نقلل کرده اند: »روزی پیامبلر  به منزل فاطمه وارد شلد. امام 
حسلن و املام حسلین  بلا او بودنلد. پیامبلر  به آن هلا فرمود: برخیزیلد و با هم 
کشلتی بگیریلد. فاطمله زهلرا که بلرای کاری بیلرون رفته بلود، بر آن ها وارد شلد 
و مشلاهده کلرد کله پیامبلر اکلرم  می فرماید: عجله کن حسلن بر حسلین سلخت 
بگیلر! فاطمله تعجلب کرد و فرملود: آیا بزرگ تلر را بر کوچک تر تشلویق می کنید؟ 
پیامبلر  فرملود: من حسلن را تشلویق می کنلم؛ درحالی که برادرم جبرئیل حسلین 

را تشلویق می کنلد و می گویلد: یا حسلین، بر حسلن سلخت بگیر.«1
کلودکان در ورزش هلای گروهلی، دوسلتی، رقابلت، افتخلار بله برنلده شلدن و بلروز 
شلخصیت را کله در درون پنهلان می داشلتند ظاهلر می کنند؛ زیرا در صحنلۀ بازی های 
منظلم ورزشلی از همبازی هلای خود چیزهلای خوبی می آموزنلد. ازجمله آثلار مطلوب 
ورزش، تقویلت جنبه هلای جسلمانی اسلت وللی عمده اثری کله در ورزش وجلود دارد، 
تقویلت فکلری، اعتمادبه نفلس، درك میلزان توانایی خلود و رقیب و باور کلردن دیگران 
اسلت؛ کله این هلا سلبب می شلود تلا عقلل و خرد کلودکان پلرورش یابلد و رشلد کند. 

طبلع کلودکان موافلق بلازی کلردن اسلت و این برای رشلد آنان بسلیار مفید اسلت.
گفتنلی اسلت اگر جهت ورزش غلط باشلد، همین ورزش تبدیل به ضلد ارزش می گردد 
و ممکن اسلت آسلیب هایی مانند پرخاشلگری، ماجراجویی، سلودطلبی، غلرور کاذب و 

خودمحوری را در پی داشلته باشلد.

6. تربیت دینی فرزندان و نقش مساجد در این مورد:

در متلون دینلی به کلرات و به تناسلب موقعیت هلای مختلف، نسلبت به تأدیلب فرزند و 
مالزملت والدیلن بر این امر سلفارش شلده اسلت؛ چنانکه آمده اسلت:

1. پیامبر خدا  فرمود: 

»أکِرُملوا أوالَدکلم و أْحِسلنوا آدابَُهلم یْغفلْر لَکم؛ به فرزنلدان خود احتلرام گذارید و آنان 
1  . همان، ج 100، ص 189.
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را آداب نیکلو بیاموزیلد تلا آمرزیلده شلوید.«1 نیلز فرمود: »َملن کانْت لَله ابنلٌۀ فأّدبَها و 
أْحَسلَن أَدبهلا و علَّمهلا فأْحَسلَن تعلیمهلا؛ فأوَسلَع علَیها ِمن نِعلِم اهلل ِ الّتی أسلَبَغ علَیِه، 
کانَلْت لَله َمَنعلًه و ِسلْترا ِملن الّنلاِر؛ هر که دختری داشلته باشلد و خلوب تربیتش کند 
و او را بله خوبلی دانلش بیاملوزد و از نعمت هایلی کله خداونلد بله او عطلا کلرده به وفور 
بهره منلدش سلازد، آن دختلر، سلپر و پوشلش پلدر در برابر آتلش دوزخ خواهلد بود.«2

2. امام علی  به امام حسن  فرمود:
 »إنّملا َقلْلُب الَحلَدِث کاألرِض الخالِیلِه ما اُلِقی فیهلا ِمْن شلیءٍ َقِبلَْتلُه، فباَدْرتُک باألدِب 
قبلَل أن یْقُسلَو قلُبلک و یشلتِغَل لُّبلک؛ دل نوجلوان همچلون زمین خالی اسلت که هر 
چله در آن افکنلده شلود می پذیلرد؛ ازایلن رو ملن پیلش از آنکله دللت سلخت و فکرت 

مشلغول شلود، بله تأدیلب و تربیت تلو پرداختم.«3

3. امام صادق  فرمود: 
»لّملا نََزللْت هلذه اآلیله: »یلا أیها الّذیلَن آَمنلوا ُقوا أنفَسلکم و أهلیکم نلارا« قلاَل الّناُس: 
یلا رسلول اهلل! کیلَف نَِقلی أنفَسلنا َو أهلِینلا؟ قلاَل: اعَمُللوا الخیلَر و َذکلروا بلِه أْهلِیکلم 
بُوُهلم عللی طاعلِه اهلل؛ چلون آیله »ای کسلانی که ایملان آورده ایلد! خلود و خانواده  فأدِّ
خلود را از آتلش نگه داریلد«4 نلازل شلد، ملردم گفتنلد: یلا رسلول اهلل! چگونله خلود و 
خانواده ملان را حفلظ کنیلم؟ فرملود: عملل خیلر انجلام دهیلد و آن را به خانلواده خود 
نیلز یلادآوری کنیلد و بر پایله فرمان بلرداری از خدا پرورششلان دهیلد.«5 همچنین آن 
حضلرت می فرماینلد: »ال یلزاُل العبلد المؤملُن یلوِرُث اهل بیتله العللَم و األدَب الّصاللَح 
حّتلی یدِخلَُهلم الجّنلَه جمیعلاً، حّتلی ال یْفِقلَد ِمنهلم َصغیلرا و ال کبیلرا و ال خاِدما و ال 
لیئ حّتی یدخلَهلُم الّناَر جمیعاً،  َجلارا؛ و ال یلزاُل العبلُد العاِصی یوِرُث اهل بیته األدَب السَّ
حّتلی ال یْفِقلَد فیهلا ملن اهل بیتله َصغیلرا و ال کبیلرا و ال خاِدملا و ال َجارا؛ بنلدۀ مؤمن 
هملاره بلرای خانلواده خلود دانلش و تربیلت نیکو بله ارث می نهد تلا همه آن هلا را وارد 

1  . محمد بن حسن حر عاملی، همان، ج 21، ص 476.
2  . علی بن حسام الدین المتقی الهندی، کنزالعمال، ج 16، ص 452.

3  . سید رضی، نهج البالغه، نامه 31.
4  . التحریم:6.

5  . نعمان بن منصور ابوحنیفه، دعائم االسالم، ج 1، ص 82.
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بهشلت کنلد؛ به طوری کله کوچک و بزرگ و خدمتکار و همسلایه را در بهشلت می یابد؛ 
و بنلدۀ گناهلکار پیوسلته برای خانلواده خود بدادبلی را به ارث می نهلد، چندان که همه 
آن هلا را وارد دوزخ می کنلد؛ به طوری کله کوچلک و بلزرگ از خانلواده اش و خدمتلکار و 

همسلایه را در آنجلا می بیند.«1

4. امام رضا  می فرماید:
، فإنَّ کلَّ شلیءٍ یراُد  لیءِ و إْن َقلَّ ْق بیلِدهِ بالکْسلرهِ و الَقْبضِه و الشَّ بلی فلْیَتصلدَّ  »ُملِر الصَّ
بلِه اهلل ُ ل و إْن َقللَّ ل بعلَد أْن تَصلُدَق النِّیلُه فیِه عظیٌم؛ به کودك دسلتور ده که با دسلت 
خلودش صدقله بدهلد؛ اگرچله به انلدازه تکه نانلی یا یک مشلت چیز اندك باشلد؛ زیرا 
هلر چیلزی کله در راه خلدا داده می شلود، هلر چنلد کلم، اگلر با نیلت پاك باشلد زیاد 

است.«2

5. لقمان  به فرزندش فرمود: 
»یلا بَُنلی، إْن تأّدبلَت َصغیلرا انتَفْعلَت بلِه کبیرا؛ پسلرم! اگلر در کودکی ادب آملوزی، در 

بزرگلی از آن بهره منلد می شلوی«3
بله نظلر می رسلد اولیلن نتیجله راهبلردی احادیلث مذکلور برای عمللی نملودن آن ها 
ایلن باشلد کله در یلک جامعله اسلالمی بایلد کلودکان و نوجوانلان از نگرشلی مثبت و 
خوشلایند نسلبت به نمادها و اماکن مذهبلی، همچون روحانیت، مسلاجد و نمازخانه ها 
برخلوردار باشلند. چلون بخلش قابل توجهلی از فراینلد تربیلت دینلی به واسلطه آن هلا 
صلورت می گیلرد و البتله محتلوای تعالیلم موجلود در این اماکلن و نیز رفتلار تبلیغی و 
ترویجلی والدیلن، بلرای آوردن فرزنلدان به ایلن مراکز، بایلد از چنان اسلتحکام و تدبیر 
شایسلته ای برخلوردار باشلد که درنتیجله آن، کلودکان و نوجوانان »مسلجد« را محلی 

آرامش بخلش، زیبلا و دوست داشلتنی بداننلد.
به هرحلال نبایلد از ایلن واقعیت چشلم پوشلید کله مسلجد مهم تریلن، ثمربخش ترین 
و پاك تریلن نهلاد تربیتلی در طلول تاریلخ اسلالم بوده اسلت و حتلی در زملان حال که 

1  . همان.
2  . محمد بن حسن حر عاملی، همان، ج 9، ص 376.

3  . محمدباقر مجلسی،  همان، ، ج 13، ص 411.
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ابزارهایلی فراگیلر و برحسلب ظاهلر تأثیرگذارتر به وجلود آمده اند و علی رغلم دارا بودن 
ضعف هلا و نقایصلی چنلد در برنامه های مسلاجد، بلاز هم هیچ کلدام از ابزارهلای مدرن 
از حیلث تأثیلر مثبلت، با نهاد مسلجد برابلری نمی کنند؛ کله البته این موضلوع اهمیت 
و ضلرورت پرداختلن به این مسلئله را بیش از پیش مشلخص می سلازد که مسلجد نیز 
بایلد برحسلب اقتضائلات زمان خلود قدم بلردارد و برای اهلداف واال و ثابتی کله دارد از 
بهتریلن و به روزتریلن ابزارهلا در جهت هدایت انسلان ها به ویژه نسلل کلودك و نوجوان 

اسلتفاده نماید.

7. آثار و فواید تربیتی گرایش کودکان و نوجوانان به مسجد

1. دین آموزی و تقویت ایمان و اعتقاد: 
بلرای صیانلت کلودکان و نوجوانلان از آفت هلای فکری و نگرشلی یکی از بهتریلن راه ها 
بله مسلجد بلردن آنان اسلت؛ زیرا مسلجد در تغذیلۀ فکری، روحلی، عاطفلی و هدایت 
آنلان در بسلتر صلراط مسلتقیم و بر اسلاس قلرآن و عترت به عنلوان مکان مقلّدس گام 
بزرگلی می توانلد بلردارد. فلردی کله بله مسلجد رفت وآملد داشلته باشلد، از آموزه ها و 
صحبت هلای دیگران اسلتفاده می کنلد. وقتی که کلودك نوجوانی در مسلجد برای نماز 
حاضلر شلود و بعلد از نملاز صحبت هلای املام جماعلت را بشلنود، ایلن کار در ایملان و 
اعتقلاد او آثلار بسلیار سلازنده ای برجا می گذارد؛ زیلرا امام جماعت که در مورد مسلائلی 
چلون اماملت، والیلت، معلاد، قبلر و قیامت، دنیلا و مذّملت دنیاگرایی در قاللب احادیث 
و حکایلات سلخنرانی می کنلد در روحیله ی وی اثلر گذاشلته و باعلث تقویلت مبانلی 

اعتقلادی و ایملان او خواهد شلد.1

2. تعلیم قرآن و دعا: 
در میلان هملۀ مباحلث علوم دینلی، پرداختن به علوم قلرآن در مسلجد دارای اهمیتی 
ویلژه اسلت؛ زیلرا قرآن و مسلجد پیوندی خلاص با یکدیگلر دارند. پیامبر گرامی اسلالم 
ََّملا نُِصَبلِت الَْمَسلاِجُد لِلُْقْرآِن؛ مسلاجد را برای )خوانلدن و فهمیدن(   فرموده انلد: »إِن

1  . زهرا رسولی شورکی، نقش مسجد در تربیت دینی کودکان و نوجوانان، پورتال مرکز رسیدگی به امور مساجد، 1393/8/27.
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قلرآن بناکرده انلد.«1 و نیلز فرموده انلد: »َمْن أََحلَب الُْقْرآَن َفلُْیِحبَّ الَْمَسلاِجد؛ دوسلتدار 
قرآن، مسلجد را نیز باید دوسلت داشلته باشلد.«2

 : 3. پرورش حّب اهل بیت
یکلی از راه هلای محبلت اهل بیلت  در کلودکان و نوجوانان، پدیلد آوردن صحنه ها 
و فضاهایلی اسلت کله آن هلا در شلرایط روحلی خاصلی قلرار بگیرنلد و به تدریلج حس 
درونلی آنلان بیلدار شلود و جلذب گردند. چه بسلا اگر آنلان را به حلال خود رهلا کنید، 

بله این سلمت و جهت کشلیده نشلوند و بله مجالس دعلا و توّسلل نیایند.3
ایلن مسلئله بلا حضلور آنلان در مسلجد به دسلت  می آید. وقتی که کلودك و نوجلوان در 
مسلجد حضلور پیلدا کننلد و در مسلجد مجلس علزا و نوحه برپا شلود، عواطلف آنان بر 

محلور اهل بیلت  رشلد و تعاللی می یابد.

4. دوست یابی مناسب: 
هنگامی که یک کودك و نوجوان به مسلجد رفت وآمد داشلته باشلد، می تواند دوسلتان 
خوب زیادی پیدا کند و از دوسلت یابی در مراکز سلوء و فحشلا و دوسلتان ناباب مصون 
بمانلد. حضلرت عللی  هنلگام برشلمردن آثلار رفت وآملد و ملراوده بلا ایلن ملکان 
ِ َعزَّ َو َجل...؛ ... بلرادر ایمانی که در  مقلّدس یکلی از فوایلد آن را »... أَخاً ُمْسلَتَفاداً فِلی اهللَّ
مسلیر خداوند از او اسلتفاده کنلد...«4 بیان می فرمایند؛ و نیلز از مضمون حدیث معصوم 
کله می فرماینلد افلرادی کله وارد مسلاجد می شلوند، افلراد شایسلته و اصیل هلر قومی 
هسلتند، می تلوان اسلتفاده کلرد کله به یقین هرکلس توفیلق نخواهد داشلت نامش در 
شلمار افراد دعوت شلده به مسلجد باشلد و مسلجد جایگاه افراد شایسلته و مورد اعتماد 

اسلت؛ للذا می تلوان در آنجا دوسلتان دینلی و واقعی خود را پیلدا کرد.5

5. نظم آموزی: 
مسلجد در یلک جامعۀ اسلالمی جایلگاه تجمع منّظلم و همه روزه  مؤمنان حق جوسلت. 

1  . محمد بن حسن حر عاملی، همان، ج 5، ص 213.
2  . محدث نوری، مستدرك الوسائل، ج 3، ص 355.

3  . جواد محدثی، عشق برتر، ص 71.
4  . محمد بن حسن حر عاملی، همان، ج 5، ص 197.

5  . عباس عرشی نیاسر، مسجد گوهر بی همتا، ص 67.
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آوای ملکوتلی اذان به خودی خلود آنلان را بله مسلجد فرامی خوانلد و جلسله ای منّظم از 
دوسلتداران معلارف اسلالمی فراهلم می آیلد؛ بنابراین وقتی کله کلودکان و نوجوانان به 
مسلجد بیاینلد و ایلن نظلم و هماهنگلی اهل مسلجد بلا همدیگر و بلا املام جماعت را 
بیننلد ایلن را بلرای خود الگو قلرار می دهند و مسلئله  نظم و یکپارچگی، بیشلتر برایش 

تجلّلی و بلروز پیلدا می کند.1

6. ایجاد آرامش روحی و روانی: 
مسلجد خانلۀ الهلی در گسلترۀ زمیلن و پناهلگاه مؤمنان اسلت. در آنجا دل ها بلا ذکر و 

یلاد خلدا آرام گرفتله، از تنش هلای روانی دور می شلوند.
َِّذیلَن آَمُنوا َو تَْطَمِئلنُّ ُقُلوبُُهْم  همچنیلن اطمینلان و آراملش که نتیجۀ ذکر خداسلت »ال
ِ تَْطَمِئلنُّ الُْقُللوُب؛ آن هلا کسلانی هسلتند کله ایملان آورده انلد و  ِ أاَلَ بِِذْکلِر اهللَّ بِِذْکلِر اهللَّ
دل هایشلان بله یلاد خلدا مطمئن )و آرام( اسلت؛ آگاه باشلید کله تنها با یاد خلدا دل ها 
آراملش می یابلد!«2 اطمینلان و آراملش در سلایۀ مذهب و قداسلت مکان هلای مذهبی 
بله اوج خلود می رسلد. پلس اگر کلودك و نوجلوان املروز به مسلجد رفت وآمد داشلته 
باشلند، تندرسلتی روحلی و روانلی آن هلا تضمین شلده خواهلد بلود. همان طلور کله 
ْوِح  ُ لَلُه بِالرَّ حضلرت رسلول اکرم  می فرماینلد: »َمْن َکانَِت الَْمَسلاِجُد بَْیَتلُه َضِمَن اهللَّ
اَحلِه؛ هرکلس مسلاجد خانه اش باشلد خداوند آسلایش و آرامش را بلرای او ضمانت  َو الرَّ

می کنلد.«3

7. پرکردن اوقات فراغت: 
هلرگاه کودك و نوجوان به مسلجد رفت وآمد داشلته باشلند و در مسلجد بلا برنامه های 
مختللف، پرمحتلوا و متنلّوع مشلغول شلود، از ایلن راه هلا ارضلای فکلری می گلردد و 

هیلچ گاه در ذهنلش مکانلی بلرای فرهنلگ مبتذل غلرب باقلی نمی ماند.4
بلرای پلر کلردن اوقلات فراغلت کلودکان و نوجوانلان بهتلر اسلت کله بله مناسلبت های 
مختللف، مسلابقه های مختلف و اردوهای تفریحی- زیارتی از طرف مسلجد برگزار شلود؛ 

1  . رحیم نوبهار، سیمای مسجد، ج 2، ص 162.
2  . رعد/28.

3  . محدث نوری، همان، ج 3، ص 355.
4  . عباس عرشی نیاسر، همان، ص 45.
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ایلن کار سلبب می شلود تلا اوقلات فراغلت آن هلا به شلکل مفیلد و مطلوبی پر شلود.

8. پرورش روحیۀ جمع گرایی:
 از تأثیلرات مناسلب مسلجد بلر تعلیلم و تربیلت افلرادی کله در آن حضلور می یابنلد، 
تقویلت و پلرورش روح جمع گرایلی، انعطاف پذیلری، نظم پذیلری و پیوسلتن بله جملع 
را می تلوان برشلمرد. حضور در مسلجد درون گرایلی، خودمحوری افراطلی و بیگانگی از 
جملع را از کلودکان و نوجوانلان دور می کنلد. هنگامی کله آنان وارد مسلجد می شلوند، 
بلا افلکار گوناگلون و اشلخاص متفلاوت برخلورد می کننلد. این علالوه بر آثلار تربیتی و 
آموزشلی، روح فردگرایلی و خودبینلی را در آنلان از بیلن می بلرد و باعلث می شلود تنها 
بله منافلع شلخصی خود فکر نکند و در صلورت تزاحم منفعت شلخصی و منافع جامعه، 

مصلحلت شلخصی را کنلار گذاشلته و جامعه را از خلود بداند.1

1  . همان، ص 63-62.
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چکیدۀ فصل اول

کلیات
مسلجد صرفلاً محللی برای عبادت و پرسلتش نیسلت؛ هرچند فلسلفۀ وجودی مسلجد 
بلرای ایلن امر اسلت، ولی با اندکی تفکر و دوراندیشلی مشلخص می شلود کله اگر صرفاً 
بله ایلن کارکلرد اکتفلا شلود، بسلیاری از امورات نظام اسلالمی بلر زمین مانلده و نهایتاً 
علالوه بلر آموزه هلای متعاللی دینلی، اصلل نظلام دینلی و به تبلع آن، نهادهلای دینلی 
همچلون مسلجد در خطلر نابلودی و زوال قرار خواهند گرفت. مسلجد درواقع سلنگر و 
پایگاهلی آملاده بلرای لشلکر و نظام اسلالمی اسلت کله در هر زملان و مکانی برحسلب 
اقتضائلات مخصلوص آن، از ظرفیلت ملادی و معنلوی مسلجد بهره گرفته شلده و از آن 
اسلتمداد می شلود؛ بنابراین اگرچه مسلجد برای عبادت و پرسلتش بنا شلده و می شود، 
وللی ایلن نهلاد همواره با تمام هسلتی خود از هرگونله اقدام و کارکردی که در راسلتای 
تقویلت بُعلد عبودیلت و بندگلی انسلان ها و مقابلله بلا جبهۀ طاغلوت و بندگلی نفس و 
شلیطان باشلد حمایلت می کنلد و امکانلات خلود را بلرای این گونله کارکردهلا  بسلیج 
می نمایلد؛ بلر اسلاس همین رویکرد اسلتفاده از مسلاجد بلود که خداوند بلر ملت بزرگ 
ایلران منلت نهلاد و تالش هلای آن ها را در اسلتقرار نظام اسلالمی در این برهلۀ زمانی و 
جغرافیایلی حسلاس به رهبلری امام خمینلی )رحمه اهلل علیله( از طریلق بهره گیری از 

سلنگرهای اسلالم یعنی مسلاجد به ثمر نشلاند.
دوران کودکلی و نوجوانلی در زندگلی انسلان از اهمیت ویلژه ای برخوردار اسلت. در این 
دوران می تلوان یلک زندگلی سلالم و سلعادتمندانه را پی ریزی کرد و از بروز بسلیاری از 
مشلکالت در آینلده جلوگیلری نمود. بسلیاری از نابسلامانی های روانی و اخالقی انسلان 

ناشلی از تربیت نادرسلت او در دوران کودکی اسلت.
اگلر نهلاد مسلجد بخواهد در مقوللۀ ارتباط گیری با کلودك و نوجلوان و وضعیت جذب 
آن هلا موفلق شلود، ناگزیر از شناسلایی ویژگی هلا و خصوصیلات کلودکان و نوجوانان و 

دنیایلی اسلت کله آن هلا در آن به سلر می برند.
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مقدمه
بخلش قابل توجهلی از عللل و عواملل ارتباط گیری افراد با مسلجد و یا علدم آن، مربوط 
بله وضعیلت نگرشلی و ارزشلی آنلان در موضلوع مسلجد اسلت کله از دوران کودکی و 

توسلط عواملل مختلف، شلروع بله شلکل گیری می کند.
درواقلع انسلان با آن چیلزی ارتباط برقرار می کند که قباًل آن را شلناخته و ارتباط گیری 
بلا آن را ارزشلمند و مفیلد تلقلی نمایلد و ایلن در تملام جریلان زندگلی صلدق پیلدا 
می کنلد کله البتله ماجراجویی هلا و اقداملات متهورانله را کله از منظلر عقلل، جایلگاه 

چندانلی ندارنلد بایلد از ایلن مقوله جلدا کرد.
در موضلوع مسلجد نیلز الزمله و گام زمینه سلاز ارتباط بلا آن، ابتدا شلناخت یابی و آگاه 
شلدن از ایلن نملاد هویت سلاز و اثرگلذار دینلی اسلت؛ اینکله واقعیت وجودی مسلجد 
چیسلت؟ فلسلفۀ پیدایش آن چیسلت؟ کارکردهای عمدۀ آن کدم اند و جایگاه، فضیلت 
و احلکام خلاص ارتبلاط داشلتن بلا مسلجد از منظلر متلون دینلی چیسلت؟ این هلا و 
ملواردی ماننلد آن، در نیل به نگرش، بینش و شلناخت نسلبت به مسلجد اثرگذارند. در 
گام دوم الزم اسلت شلناخت و بینلش بله ارزش و احسلاس تبدیل شلود؛ للذا با آموزش 
و آگاهلی از مزایلا و منافلع ارتبلاط داشلتن با مسلجد و نیز مضلرات و خسلران دنیوی و 
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اخلروی دوری گزینلی از مسلجد، خوب بودن ارتباط با مسلجد حاصل می شلود و ارزش 
داشلتن ارتباط گیلری بلا مسلجد کله چیلزی جز همان خلوب و مفیلد دانسلتن ارتباط 
بلا آن اسلت حاصلل می شلود و للذا احسلاس و هیجلان مثبلت بلرای ارتبلاط بله وجود 
می آیلد و ایلن مقدمله ای می شلود بلرای تحریلک عضالنلی و فیزیکلی جهلت رفتن به 

مسلجد و ارتباط سلازنده داشلتن با مسلجد و تعالیم ارزشلمند موجلود در آن.
بلر ایلن اسلاس خلود موضلوع نگرش سلازی و ارزش آفرینلی از مقوللۀ نماز و مسلجد از 
موضوعلات مهلم و اساسلی در موضلوع ارتبلاط کلودك و نوجوان با مسلجد اسلت. الزم 
اسلت وضعیت موجود آن در جامعه فعلی سلنجیده شلده و مشلخص شلود که برونداد 
و خروجلی عملکلرد جامعلۀ املروز از حیلث نگرش سلازی و ارزش آفرینی بلرای موضوع 
مسلجد و نماز، برحسلب عوامل محیطلی مختلف که دارد و هرکلدام در موضوع آموزش 
و تربیلت نقش آفرینلی می کننلد، چیسلت و چگونه اسلت و اگر نهاد مسلجد بخواهد در 
ایلن خصلوص اقلدام مناسلب و متناسلب با داشلته های خلود انجلام دهلد، اولویت های 
هملکاری و یلا احیانلاً مقابلله اش کلدام عواملل محیطی هسلتند و چله نحلو از تعامل را 

بایلد در کوتاه ملدت و بلندملدت در قبلال آنان درپیلش بگیرد.
شلاید اگلر بخواهیلم از منظلر دیگلری بله قضیله نلگاه کنیلم این طلور بشلود: بلا ایلن 
پیش فلرض کله شلناخت انسلان از مسلائل، عمدتاً از طریلق عوامل محیطلی موجود در 
جامعله صلورت می گیلرد و خصوصلاً در جامعله املروزی کله عوامل رسلانه ای با شلدت 
و حلدت بیشلتری در ایلن مقولله اثرگلذاری می کننلد، در چنین شلرایطی، الزم اسلت 
بدانیلم شلناخت کلودکان و نوجوانلان از مسلجد و خوب یا بلد بودن ارتباط گیلری با آن 
چگونله رقلم می خلورد؟ آیلا خروجلی پرداخلِت عواملل محیطی -کله نُه ملورد آن ها و 
مهم ترینشلان در ایلن فصلل موردبررسلی قلرار می گیرنلد- به مسلائل دینی و مسلجد، 
سلبب ارزش آفرینی از نماز و مسلجد می شلود؟ یا اینکه نه از این حیث خنثی هسلتند 
و یا احیاناً تعالیم و پیام های مسلتقیم و غیرمسلتقیم آن ها، سلبب کم ارزش تلقی شلدن 
مسلائل دینلی و نملاد مسلجد و در مواردی در ذهن و اندیشله کلودك و نوجوان موجب 

شلکل گیری تصویلر ضلد ارزشلی از این ها می شلود؟
بلر ایلن اسلاس، پرداختن بله وضعیت محتوایی ایلن عوامل، امری ضروری و الزم اسلت. 
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هرچنلد در ملواردی از عواملل، ممکن اسلت بخش زیادی از بررسلی مطاللب، عمومیت 
داشلته باشلد و اختصاص به مسلجد نداشلته باشلد، ولی این دلیل موجهی بر بی ارتباط 
بلودن بحلث بلا موضلوع تحقیق نخواهلد بود؛ زیلرا چنانکه گفته شلد، هلدف این فصل 
آن اسلت کله بله مسلئوالن فرهنگی مرتبلط با موضوع کلودك و نوجوان و مسلجد، این 
نلگاه و شلناخت را ارائله نمایلد کله فضای عواملل محیطی و رسلانه های متعلدد آن که 
شلناخت کلودکان و نوجوانان از نماز و مسلجد و خوب و بد بودن آن هلا، عمدتاً از طریق 
ایلن رسلانه ها شلکل می گیرد، چله وضعیتلی  دارد و ارزش هلا و نگرش های کلودکان و 
نوجوانلان در موضلوع مسلجد در چله فضلا و محتوایلی رقم می خلورد؛ که بلدون تردید 
ایلن هلدف، ملا را ناگزیلر می کنلد تا در ملواردی بله نوع توجله عوامل مذکلور به کلیت 
مسلائل دینلی بپردازیلم؛ چون به صورت مسلتقیم در خصوص مسلجد پرداختلی ندارند 
-کله هرچنلد خود ایلن عدم پرداختن به مسلئله، نوعلی از پرداختن اسلت که خروجی 
آن عدم آشلنایی کودك و نوجوان با مسلجد اسلت- و بیشلتر به سلایر مسلائل دینی به 
شلکل مثبلت یا منفی توجه می شلود؛ وللی ازآنجاکه نمی تلوان انکار نمود که مسلجد و 
نملاز نیلز بخشلی از مجموعه مسلائل دینی هسلتند و جذابیت و یا علدم جذابیت آن در 
ذهلن کلودك و نوجلوان، بلدون تردید متأثر از جذابیت سلایر مسلائل دینلی و خصوصاً 
در حلوزه اعتقلادات بنیادیلن در اندیشله کلودك و نوجلوان اسلت؛ و به راسلتی! مگلر 
می شلود که یک رسلانه ای، مسلائل ضددینی را بله مخاطبان کلودك و نوجوانش عرضه 
کنلد و آنلگاه یگوییم کله این عملکلرد، تأثیلری در چگونگی شلکل گیری تصویر مثبت 
یلا منفی از مسلجد در افلکار مخاطبان مذکلورش نلدارد؟! بنابراین پرداختلن به کلیات 
و اینکله برخلی رسلانه ها در حاللت کللی در چله فضای فرهنگی سلیر می کننلد، بدون 
تردیلد بخشلی کاملاًل مرتبلط و الزم بلا موضوع تحقیلق اسلت و وجلود آن در محتوای 

موجلود ایلن پژوهلش، نه یلک انتخلاب، بلکه یک ضرورت اسلت.
بنابرایلن در ایلن فصلل بله وضعیلت عواملل عملده محیلط نُه گانله و نگرش سلازی و 
ارزش آفرینلی مثبلت یلا منفلی یلا حتلی خنثلای آن هلا از موضلوع مسلجد در ذهلن و 
اندیشله کلودکان و نوجوانلان پرداختله می شلود و راهکارهلای الزم نیلز در پایلان هلر 

بخلش - کله اختصلاص بله بررسلی یکلی از عواملل دارد- ارائله می شلود.
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بخش اول: مهدکودک
الف: تبیین موضوع و ضرورت آن «

1. تعریف مهدکودک

بنلا بله تعریلف سلازمان بهزیسلتی کشلور »مهدکلودك بله مرکز یا موسسله یلا کانون 
فرهنگلی- تربیتلی اطالق می شلود که مسلئولیت نگهلداری، مراقبت، پلرورش و فراهم 
نملودن زمینلۀ بروز رشلد اسلتعدادهای کلودکان تا سلن قبلل از ورود به دبسلتان را بر 
عهده دارنلد کله بلا توجله بله ملدت فعالیلت روزانله، جغرافیای فعالیلت و نلوع خدمات 

دارای انواعی اسلت.«
مهدهلای کلودك دریچه ای بلرای ورود کودك به دنیلای روابط اجتماعی گسلترده تر و 
تسلریع در رونلد جامعه پذیری نیز قلملداد می شلوند و از این نظلر دارای اهمیت باالیی 
هسلتند. مهدکلودك می توانلد و باید گزینه ای مناسلب بلرای تربیت دینی و مسلجدی 
کلودك بعلد از خانله و خانلواده باشلد و اگلر آملوزش به صورت درسلت و اصولی صورت 

گیلرد، در آیندۀ اجتماعلی و فرهنگی کلودك تأثیلر فراوان خواهد گذاشلت.
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2. اهمیت نقش تربیتی مهدهای کودک

در بیلن مقاطع آموزشلی-تربیتی نیروی انسلانی، مهدکودك اهمیت بسلزایی دارد؛ زیرا 
اولیلن برهه ای اسلت که فرزند خردسلاِل آملادۀ فراگیری، درون محیطی غیلر از خانواده 
قلرار می گیلرد. به عبارت دیگلر، اولیلن مرحله جامعه پذیلری نیروی انسلانی، مهدکودك 

است.1
روان شناسلان نیلز املروزه معتقدنلد که آموزش هلای دیلن داری بایلد از دوران کودکی 
آغلاز شلود تلا نهلاد کلودك رنلگ و بلوی دینلی بگیلرد و رفتلار او در دوره هلای دیگلر 

زندگلی، مبتنلی بلر دین داری باشلد.2
درواقع دوران کودکی نقش مهمی در سرنوشلت انسلان ایفامی کند و خاسلتگاه بسیاری 
از موفقیت ها و یا نارسلایی های تربیتی در دوران بزرگ سلالی در این دوران اسلت. رشلد 
جسلمی، ذهنلی، عاطفلی، اجتماعی و شلخصیتی کلودکان در دوران قبل از دبسلتان و 
توجله بله ایلن مراحلل، چنلان اهمیتلی دارد کله سلهل انگاری و کم توجهلی بله آن ها، 

خسلارت جبران ناپذیلری را بلرای فلرد و جامعه بله همراه خواهد داشلت.
در حلال حاضلر مهدکلودك بیشلتر از اینکله یلک مکانلی بلرای نگهلداری کلودکان 
در هنلگام اشلتغال والدیلن باشلد، بله یلک نهلاد آموزشلی و پرورشلی تبدیل شلده اند. 
مهدکلودك درواقلع املروزه بله مکانلی بلرای آملوزش مهارت هلای اولیله زندگلی بله 

کلودکان تبدیل شلده اسلت.

3. مهدکودک، الزمۀ سبک زندگی جدید

بلا بله وجلود آملدن مهدهلای کلودك- از حلدود 40 سلال پیلش3- درواقلع، برحسلب 
ضرورت هلای خواسلته یلا ناخواسلته اجتماعلی -که عمدتلاً متأثلر از فرهنلگ مدرنیته 
و سلبک زندگلی غربلی بلود4 - یلک قطلب دیگلر تربیتلی در کنلار قطلب مسلجد - به 

1  . محمدصادق فقفوری، نشریه کیهان، نگاهی به تربیت نیروی انسانی در مهدکودك های ایرانی، 1393/11/13.
2  . میرچا الیاده، دین پژوهی، بهاءالدین خرمشاهی، ج 1، ص 24.

3  . سارا جمال آبادی، روزنامه سالمت،  اولین های جهانی مهدکودك، 1389/7/22.
4  . هم اکنلون در کالن شلهری ماننلد تهلران کله رواج فرهنلگ مدرنیتله و سلبک زندگلی جدیلد در آن بله نسلبت سلایر مناطلق باالتلر 
اسلت مهدهلای کلودك هلم از رونلق بیشلتری برخوردارنلد )خطلری بله نلام کم توجهلی والدیلن بله وضعیلت مهدکودك ها، مشلرق نیوز، 

1393/8/25، کلد خبلر: 363016.(
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شلرطی که مسلجد به عنلوان یک قطلب باقی مانده باشلد- در جامعۀ کلودکان به وجود 
آملده کله مسلئولیت نگهلداری و تربیلت فرزنلد را در کنار ملادر به عهلده دارد.

بلدون تردیلد نکته کلیلدی بحث مهدهای کلودك و مرکز ثقل آن در ارتبلاط با موضوع 
ارتبلاط کلودك و نوجلوان بلا مسلجد، حذف ایلن نهاد تربیتلی و خارج نملودن رقیب از 
گردونله تربیلت نیسلت. چنانکله شلدنی هم نیسلت. بلکله لزوم توجله به چنلد و چون 
محتلوای تربیتلی مهدهلا و اصلالح آن هاسلت و للذا جامعلۀ دینی ملا نیاز بله مهدهای 
کودکلی دارد کله بتوانلد بچه هلا را در هملان سلال های اولیله عمرشلان بلا آموزه هلای 
دینلی و نمادهلا و شلعائر آن همچون نماز و مسلجد آشلنا سلازد. مهدکودکلی که بتوان 

آن را بلا صفلت مهدکودك اسلالمی شلناخت.
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ب: وضع موجود مهدهای کودک «

1. وضعیت کّمی مهدهای کودک

طبلق نتایلج آمارگیلری نیلروی کار سلال 1391 تعلداد کلودکان 0 تلا 6 سلال کشلور 
6787584 نفلر بلوده اسلت کله تقریبلاً 9.7 درصلد جمعیلت کل کشلور را تشلکیل 
می دهنلد و تعلداد کلودکان بهره منلد از خدملات کل مهدهای کلودك اعلم از دولتی و 
خصوصلی در هملان سلال 665869 نفلر بلوده که نسلبت بله کل کودکان گروه سلنی 
مذکلور 9.81 درصلد اسلت. همچنین الزم به ذکر اسلت که تعلداد کل مهدهای کودك 
در کشلور در سلال 1391، تنهلا 14336 مهدکلودك بلوده و از ایلن تعلداد نیلز 7393 

روسلتامهد در کشلور وجود داشلته اسلت.1
آنچله حائلز اهمیلت اسلت آن اسلت کله تعلداد مهدهای کلودك به شلکل شلتابداری 
سلاالنه در حلال افزایلش اسلت. چنانکله در تازه تریلن آملار و در اسلفند 93 از سلوی 
مدیرکل امور کودکان سلازمان بهزیسلتی کشلور اعالم شلد که در حال حاضر 17 هزار 
مهدکلودك در سلطح کشلور فعلال هسلتند و بالغ بلر 8 هزار روسلتامهد هلم در مناطق 

مختللف حاشلیه ای و کلم برخلوردار فعالیلت می کنند.
گفتنلی اسلت در املر تأسلیس نهلاد مهملی همچلون مهدکلودك -کله نیلاز بله 
حساسلیت های خلاص و رعایلت ضوابلط محکلم دارد- چنلدان صحیح عمل نمی شلود. 
به طلوری کله یکلی از آسلان ترین مسلیرهای قانونلی راه یافتلن بله ویتریلن سیسلتم 
آموزشلی کشلورمان را می تلوان در راهنملای تأسلیس مهدهلای کلودك جسلت وجو 
کلرد! در مراجعله بله سلازمان بهزیسلتی کشلور، به عنلوان نهلاد مجلری و ناظلر، بلرای 
تأسلیس مهدکلودك تنهلا کافلی اسلت اشلتهار بله مسللمانی داشلته باشلید هملراه با 
ملدرك کارشناسلی دریکلی از رشلته های متنوعلی کله در لیسلت سلازمان بهزیسلتی 
ذکرشلده اسلت. باقی شلرایط به اندازه ای سلهل اسلت کله به ندرت یک فلرد معمولی در 
آن هلا توفیلق نمی یابلد! در حلال حاضر مدیریلت پایش و نظلارت بر مجموعۀ گسسلته 
مهدهلای کلودك کشلور بر عهده »سلازمان بهزیسلتی« اسلت. سلازمانی که بلا وظایف 

1  . فائزه زارعی، ارتقاء عملکرد مهدهای کودك، پورتال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، 1393/9/8.
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محوللۀ زیلادی کله دارد، از سلازوکار و ابزارهلای مکفلی بلرای اداره چنیلن سیسلتمی 
نیسلت.1 برخوردار 

2. وضعیت کیفی مهدهای کودک

2- 1. مزایا و مضرات بالقوۀ مهدهای کودک: 
برحسلب نلگاه موافقلان، کلودکان با قلرار گرفتلن در محیلط مهدکودك، معموالً رشلد 
تکللم بهتلری پیلدا می کننلد، اعتمادبه نفسشلان بیشلتر می شلود، اضطرابشلان کاهش 
می یابلد، اگلر در مهدکودکلی کله شلرایط خوبلی دارد، نگهداری شلوند، تلوان دوری از 
ملادر را به تدریلج پیلدا می کننلد و از طرفلی سلن مناسلب بلرای آموختلن زبلان دوم، 
سه سلالگی اسلت و رفتلن بله مهدکلودك آملوزش آن را تسلریع می کنلد. ایلن افلراد 
همچنیلن بیلان می کننلد کودکانلی که بله مهلد نمی روند: دیرتلر اجتماعی می شلوند، 
هنلگام بلازی بلا همسلاالن قوانیلن را رعایلت نمی کننلد و ایلن کلودکان زملان رفتلن 
بله مدرسله به سلختی از ملادر جلدا می شلوند، زیلرا هرگز تجربله دور بلودن از ملادر را 

نداشلته اند.2
در مقابلل گلروه بلاال کله از حامیلان و مروجلان مهدکودك هسلتند و بلرای آن مزایایی 
ذکلر می کننلد، علده ای هلم رفتلن بله مهدکلودك را مخصوصاً از سلنین پاییلن دارای 
معایبلی می داننلد همچون: پرخاشلگر شلدن کلودك، مستعدشلدن بلرای بیماری های 
جسلمی و فکلری، تأثیلر متقابل بچه هلا از هم به ویلژه در امور ناشایسلت، اصول تربیتی 
غللط برخلی از مربیلان مهدهلا، کم حوصلله بلودن مربیلان و از همله مهم تر دور شلدن 
کلودك از آغلوش ملادر )کله بهترین مأملن خصوصاً بلرای بچه های کوچک تر اسلت( و 
محیلط خانله و خانلواده و تربیلت شلدن در فضلا، فرهنلگ و اصولی بعضلاً ناهماهنگ با 

فضلای خانله و اطرافیان.3

1  . محمدصادق فقفوری، همان، 1393/11/13.
2  . کتایون خوشابی، هفته نامه سالمت، »راهی برای اجتماعی شدن کودك«، ص 14.

3  . نسرین صفری و اما مهدکودك، پورتال تبیان، 1392/12/15.
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2- 2. وضعیت فرهنگی موجود مهدهای کودک: 
در بخشلی از دسلتورالعمل مربوط به تأسلیس، اداره و انحالل انواع مهدهای کودك که 
توسلط سلازمان بهزیسلتی اعالم شده، در قسلمت اهداف عمده تأسلیس آن آمده است:

ماده 2: «
بند 2- ارتقای هشیاری اخالقی و توجه به ارزش های دینی و مذهبی

بنلد 4- آملوزش مفاهیلم اجتماعی نظیر تعاون، نوع دوسلتی، گذشلت، ایثلار، همکاری 
و ارزش هلای مطللوب زندگی از طریق آموزش غیرمسلتقیم و کسلب تجلارب گوناگون.
برحسلب ایلن دسلتورالعمل، آشلنا سلاختن کلودکان بلا ارزش هلای دینی کله در رأس 
آن هلا رفتارهایلی همچلون تعظیلم و تکریلم در برابلر خالق هسلتی و نمازخوانلدن قرار 
دارد و نیلز معرفلی نهلاد مسلجد و کارکردهلای آن به شلکل نظری و عمللی به کودکان 
-به عنلوان نملاد دیلن داری و نهاد ارتباط دهنده انسلان ها با خداونلد و ارزش های دینی- 
جلزء وظایلف اولیله مهدهای کودك اسلت که بلا توجه بله اهمیلت دوران کودکی -که 
پیشلتر ذکلر شلد- اگلر کوتاهی در ایلن قضیه صورت گیلردۀ تبعلات و پیامدهای منفی 
بسلیار سلهمگینی را درپلی خواهلد داشلت. به طلوری کله در آینلده بلا نسللی مواجله 
خواهیلم بلود کله بلا ارزش هلای دینلی همچلون نملاز آشلنایی نلدارد و تمایللی بلرای 
ارتباط گیلری بلا نهادهلای مذهبلی همچلون مسلجد نلدارد و درواقلع فرهنگ زیسلتی 
او غیردینلی و مسلتعد اخلذ آموزه هلای انحرافلی از رقبلای مسلجد اسلت؛ چیلزی کله 

محتلوای فعللی برخلی مهدهای کلودك نشلان از آن دارد.
در مهدکودك هلای تشکیل شلده در جامعله ملا کله نوعلی کپی بلرداری از نمونه هلای 
غربلی بلود، کمتلر به وظایلف گفته شلده و ارائله الگوهای اسلالمی توجه می شلود و لذا 
این موضوع سلبب نگرانی برخی از مردم و مسلئوالن شلده اسلت؛ هم اکنون در تعدادی 
از مهدهلا به خصلوص ملواردی که در محله های مرفه شلهر قرار دارند، سلنخیت بسلیار 

کملی میلان محتوای آموزشلی آن هلا با آنچله مورد انتظار اسلت دیده می شلود:
برخلی مهدکودك هلا برنامه هلا و فوق برنامه هلای بله قلول خودشلان مفلرح و جلذاب 
دارنلد! کالس هلای فوق برنامله ماننلد »آملوزش اُرف«،1  و آملوزش تئاتلر و سلرود؛ کله 

Cours d'initiation musicale .  1
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منظورشلان از برگلزاری کالس آموزش تئاتر، آموزش حرکات ملوزون و منظور از کالس 
آملوزش »اُرف« نیلز شلناخت دسلتگاه »بِللز«1 و اجرای آن توسلط کودکان اسلت!2

در تعلدادی از ایلن مهدکودك هلا عالوه بلر آموزش رقص به آموزش شلنا هم می پردازند 
که در محیط اسلتخر به صورت مختلط انجام می شلود.3

ملورد دیگلر، آملوزش دادن ملد روز لباس هایلی کله برگرفتله از مدل های غربی اسلت. 
در ایلن مهدکودك هلا بله کلودکان آملوزش می دهنلد کله لباس هلا و مدل مویشلان را 

چگونله انتخلاب کننلد تلا بتوانند جذابیت جنسلی خلود را بله دیگران نشلان دهند.
پخش و آموزش ترانه های »آن ور آبی« به بهانه شاد بودن یکی دیگر از موارد است.4

بخلش دیگلر، آموزش هلا و برنامه هایلی ویلژه ازجملله آملوزش زبلان انگلیسلی، سلرود 
انگلیسلی، شلعر انگلیسلی، »بالماسلکه«5 انگلیسلی و ماننلد آن اسلت! درحالی کله 
معللوم نیسلت چله اصلراری بلر »انگلیسیزاسلیون«6 کلردن مهدکودك ها و کلودکان و 
آینده سلازان کشلوری مسللمان در تراز جمهوری اسلالمی ایران، باوجود دشلمنی چون 
کشلور سللطنتی انگلسلتان، وجلود دارد؟ آن هم زمانی کله تعالیم مرتبط بلا زبان عربی 

کله زبلان دینلی و هویتی ماسلت بسلیار کمرنگ اسلت.7
برگلزاری اعیلاد بلا همراهی موزیلک و رقلص کله در بسلیاری از مراسلم آرایلش ملو و 

صلورت، علادی تلقلی می شلود.
رفتارهلای مذهبلی و پلرورش اخالقی و اسلالمی کودك کمترین اقبلال را در برنامه های 
آموزشلی دارد و اغللب به صلورت سلرفصلی بلا نام آموزش قلرآن در برنامه هلای هفتگی 

گنجانده می شلود.8
حتلی مهدهلای کودکی که دغدغه اسلالمی دارنلد، بعضاً صالحیت هلای تربیتی و بعضاً 
صالحیت هلای دینلی را چنلدان موردتوجله قرار نمی دهنلد و به رغم اقبلال خانواده های 

Bell Music Instruments .  1
2  . سکوالریزه کردن مهدکودك ها، بخش فرهنگی پورتال یالثارات، 1392/4/29.

3  . هدی سادات پاك نهاد، رقص بابانوئل در مهدکودك ها، بخش اجتماعی پورتال تبیان، 1393/10/15.
4  . در مهدهای کودك چه می گذرد؟ خبرنامه دانشجویان، 1392/7.

Bal masqué .  5
Anglysyzasyvn .  6

7  . سکوالریزه کردن مهدکودك ها، بخش فرهنگی پورتال یالثارات، 1392/4/29.
.www.dokhtiran.com :8  . مهدکودك ها و تربیت مدرن، مجله اینترنتی دخت ایران
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مذهبلی بله ایلن مراکز، به نظر می رسلد به طور شایسلته سلامان نیافته اند و الزم اسلت 
کله متولیلان املر تعلیلم و تربیت به مدیریلت محتوایلی، کادر تربیتی و فضلا و امکانات 

آن ها توجه جدی داشلته باشلند.
در جمع بنلدی آنچله گفتله شلد بله نظلر می رسلد، در وضلع موجلود )بلا تأسلیس 
بی حسلاب وکتاب مهدهلای کلودك، مربیان و محتوای آموزشلی ضعیلف و عدم نظارت 
الزم بلر کادر و محتلوای آن هلا( اسلتعداد بالقوه مهدهای کودك در تربیت ناسلالم و غیر 

مسلجدی، بیشلتر از قابلیلت آن هلا در تربیت اخالقی و مسلجدمحور باشلد.

2-3. تقسیم انواع مهدها به لحاظ محتوایی: 
بلر اسلاس آنچه گفته شلد، می توان سله گونه مهدکلودك را در نظر گرفلت که هرکدام 
بلا عملق متفاوتلی بله مباحلث دینلی و آشناسلازی کودکان بلا نمادهلا و شلعائر دینی 

همچلون نملاز و مسلجد می پردازند:
اللف: دسلته اول شلامل مراکلزی می شلوند کله به دیلن به عنلوان امری فرهنگلی توجه 
می کننلد و فعالیت هلا و برنامه هلای دینلی را بلا همیلن نلگاه در چارچلوب کاری خلود 
می گنجاننلد. بلرای چنیلن مهدهایلی دینی بودن یا نبلودن یک برنامه چنلدان اهمیتی 
نلدارد و بعضلاً صلرف نوسلتالژیک بلودن یلک فعالیلت بلرای پرداختلن بله آن کفایلت 
می کنلد؛ همچلون پخلت و توزیلع نلذری. چنیلن مهدهایلی از یک سلو مناسلبت های 
اسلالمی همچلون نیملۀ شلعبان و عید غدیر را جشلن می گیرنلد و از سلوی دیگر ایامی 
همچلون یللدا، کریسلمس و ولنتایلن را به صلورت پررنلگ موردتوجله قلرار می دهنلد! 
چنلدان بعیلد نیسلت که تربیت شلدگان چنین مهدهایلی در هنگام تعلارض مؤلفه های 

دینلی و غیردینلی، دیلن را کنلار بگذارند.
ب: دسلته دوم، مهدهایلی را دربرمی گیلرد کله در آن هلا مؤلفه هلای دینلی به طلور 
جدی تلر ملورد توجله قلرار می گیرنلد، املا فعالیت های دیگلری نیز تعریف می شلود که 
نسلبت آن هلا بلا دین مبهم اسلت. چنیلن مهدهایلی گرچه تلالش دارند به اقتضلا و در 
حلد تلوان، بله برخلی از فعالیت هلا و مناسلبت های دینی بپردازنلد، اما به دلیل داشلتن 
انگیلزه اقتصلادی و یا سلطحی بودن برداشتشلان از دین، عماًل فعالیت هلای دیگری نیز 
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تعریلف می کننلد کله در سلبک زندگلی دینلی جایی نلدارد؛ لذا شلاید چنلدان عجیب 
نباشلد کله در ایلن مهدهلا، »آموزش و حفظ قلرآن« و »آموزش موسلیقی، یوگا و رقص 

بالله« با هلم در برنامله روزانه گنجانده شلود!
ازآنجاکله بخلش قابل توجهلی از مهدهلا در این دسلته جلای می گیرند، توجله جدی تر 
بله آن هلا ضلرورت می یابلد. بایلد توجه داشلت گرچله ایلن مهدکودك هلا کم وبیش به 
دنبلال پیاده سلازی تربیلت مبتنلی بلر اسلالم هسلتند، بله دلیلل خلأ الگوهلای بومی 
دینلی و یلا ناآگاهلی از مبانلی تربیلت دینی، به سلمت الگوهای تربیتی غیربومی سلوق 
پیلدا می کننلد که نسلبتش با دین و آموزه های مسلجد مشلخص نیسلت؛ مهدهایی که 
از یک سلو ابزارهلای »مونتله  سلوری« را بله کار می گیرنلد و از سلوی دیگر بلا گنجاندن 

برنامه هلای قرآنی و مناسلبتی اسلالمی سلعی در تربیلت کودك مسللمان دارند.
ج: دسلته سلوم، شلامل مهدهایلی می شلود کله دیلن را محلور و مرکز فعالیلت تربیتی 
خلود قلرار داده انلد و تالش دارنلد همه فعالیت های خود را بر این اسلاس سلامان دهند. 
چنیلن مهدهایلی که البته تعدادشلان چندان زیاد هم نیسلت، دغدغه مشلترکی دارند: 
بلرای فعالیت هلای مختللف خلود، شلواهد و مسلتندات دینلی پیلدا می کننلد و در این 
مسلیر، ارتبلاط قابلل قبوللی با کارشناسلان تربیت دینلی دارند. تأکید بر سلبک زندگی 
اسلالمی در بخش هلای مختللف فعالیت هلا یکلی از ویژگی هلای مهم چنیلن مهدهایی 

است.
به عنلوان نمونله، تأکیلد بلر آداب غذا خلوردن، خواندن دعای سلفره، مسلواك زدن بعد 
از غلذا، رعایلت شلئون پوشلش کودکان دختر و پسلر و مربیلان در مهلد، خواندن قرآن 
و دعلای فلرج در هلر روز، طرح کارهایی بلا موضوعات و نمادهای اسلالمی همچون نماز 
و مسلجد، برگلزاری مراسلم های مذهبلی )اعم از جشلن و علزا( از این جمله اسلت. این 
نگلرش در فعالیت هلای ظاهلراً غیردینلی هم اثر می گلذارد؛ به عنوان نمونله در اردوهای 
نیلم روزه، بازدیلد از اماکلن مذهبلی مورد تأکید اسلت تا کلودکان از ابتدا بلا این عناصر 
انلس بگیرنلد؛ البته در کنار این، آشلنا کلردن بچه ها با فضاهای مختللف هم موردتوجه 
اسلت. کاردسلتی بچه هلا هم در ایلن نگرش تفلاوت دارد؛ به عنوان مثال دوختن سلربند، 
شلابلون زدن اسلامی ائمله، جنگیلدن بلا دشلمن اسلرائیلی و کمک به فلسلطینی ها در 
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بازی هلا، نقلل داسلتان هایی از ائمله و شلهدا از این قبیل فعالیت ها اسلت.
البتله مهدکودك هلای دسلته اخیلر، هنلوز نتوانسلته اند الگلوی منسلجم و نظام منلد 
تربیتلی بله دسلت بدهنلد و بله تعبیلری هنلوز »در حلال شلدن« هسلتند. حمایت از 
این چنیلن مراکلزی و ثبلت و تبلادل تجربیلات آن هلا می توانلد گاملی در مسلیر بهبود 
فضلای مهدکودك هلا باشلد. شلایان ذکر اینکله با توجه بله محوریت خانلواده در تربیت 
کلودك زیلر هفلت سلال، همله سیاسلت ها و اقداملات بایلد در جهتی باشلد کله تا حد 
ممکلن، خانواده هلا خلود، متوللی تربیلت کودکانشلان باشلند و مهدکلودك به عنلوان 

مکملل و در شلرایط خلاص توصیه شلود.1

2-4. رگه های جریان نظام مند تربیت غربی در مهدکودک: 
از سلال 1382، شلبکه ای از مهدهلای کلودك ایرانی به صلورت الکترونیکلی به یکدیگر 
متصلل شلدند کله در این شلبکۀ الکترونیکی مجموعله مدیران مهدهای کلودك ایرانی 
اطالعلات پرونلده آموزشلی کلودکان ایرانلی را در فضلای شلبکه به ثبت می رسلاندند و 
همچنیلن شلبکه به عنلوان ابلزار ارتباط گیلری و ارائله جلزوات آموزشلی بله کار گرفته 
می شلد؛ املا متأسلفانه اطالعلات شلبکۀ مذکلور در سلال 1388 به یونسلکو ارائه شلد. 
طبیعتاً این سلازمان و مجموعۀ سلازمان های مردم نهاد وابسلته به یونسلکو و یونیسلف 
در ایلران موظلف بله تلالش بلرای نهادینله سلاختن فرهنلگ ایرانلی- اسلالمی میلان 
کلودکان ایرانلی نیسلتند و بلرای برگزیدگان سیسلتم مطبوع خلود در امر روانشناسلی 
کلودك همچلون فروید، روسلو، مونته سلوری، پیلاژه و دیگران به تبلیلغ می پردازند. لذا 
هم اکنلون در صفحله متعلق به اغللب مهدکودك های عضو شلبکۀ الکترونیک مهدهای 
کلودك، جلزوات منطبلق با دسلتورات روانشناسلی فروید دیلده می شلود. در دوره های 
آموزشلی کله به صورت نیمه خصوصی در این شلبکه برگزار می شلود نیز نظریۀ شلرطی 
کالسلیک پاولف، نظریۀ شلرطی کنشلگر اسلکینر، نظریۀ فروید، نظریۀ رشلد اجتماعی 
اریکسلون، نظریلۀ رشلد اخالقلی کلبلرگ، نظریۀ رشلد بندورا و نظریۀ رشلد شلناختی 
پیلاژه تدریلس می گلردد. ایلن در حالی اسلت که متأسلفانه هنوز دسلتورالعملی بهتر از 
همیلن فرمان هلای سیسلتم آموزشلی غربی بله زیرمجموعلۀ مدیران مهدهلای کودك 

1  . مجتبی همتی فر، وقتی مهدکودك سکوالر باشد، پورتال خبرگزاری مهر، 1393/12/23، کد خبر: 2515724.



76

ارائله نشلده، هرچنلد بنا بلر اطالعات به دسلت آمده، طرحی پیشلرفته و بوملی با همین 
هلدف در حلال حاضلر در شلورای عالی انقالب فرهنگی تهیه شلده اسلت.

در جلزوات آموزشلی تهیه شلده توسلط مرکلز بین الملللی آملوزش »مونتله سلوری«1 
به وضلوح قوانیلن اولیله جهان بینلی صهیونیسلتی، »کابلاال«2 در قاللب آزمایش هلای 
کودکانله و بازی هلای سلاده بله کلودك یلاد داده می شلود. همچنیلن داسلتان تکاملل 
برآملده از تلز داروینیسلم نیلز در شلکل داسلتانی »ماجلرای آفرینلش« بلرای کودکان 
بازگلو می شلود. درواقلع مونتله سلوری، روش آموزشلی غربی اسلت که به دلیلل فقدان 
برناملۀ آموزشلی واحلد، در مهدهای کودك ایرانی، به اسلم ترویج فرهنلگ صلح و مدارا، 
در قاللب سلازمان های غیردولتلی در حلال اجلرای برنامه هلای سلازمان های بین المللی 

در ایلران و بلرای کودکان اسلت.3
بلا ایلن حسلاب برآینلد وضلع موجود محتلوای تربیتلی مهدهای کلودك حاکلی از این 
اسلت  کله مهدهایلی کله دارای تربیلت عالمانله دینلی باشلند و بتواننلد کلودکان را با 
نمادهلا و شلعائر دینلی همچلون نملاز و مسلجد آشلنا سلازند )نگرش سلازی( و مهم تر 
اینکله، مهدهایلی کله متولیلان آن ها و مربیانشلان با رفتلار و کردارشلان، تصویر آفرینی 
مثبلت دینلی و مسلجدی در کلودکان داشلته باشلند و از نملاز و مسلجد ارزش آفرینی 
کننلد در اقلیت انلد. بخلش کثیلری از مهدهای کلودك، التقاط محتوایلی دارند و بخش 

قابل توجهلی نیلز محتلوای غیردینلی دارند.
بله نظلر می رسلد از مهدهلای کودك فعلی چنلدان نباید انتظار داشلت که کلودکان در 
ایلن مهدهلا بلا نماز و مسلجد آشلنا باشلند و نهاد مسلجد در ذهلن و اندیشله کودکان 

جذاب باشلد.

Monte Syria .  1
Kabbalah .  2

3  . محمدصادق فقفوری، همان،1393/11/13.
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ج: راهکارها «

1. لزوم توجه به ایجاد مهدهای کودک مناسب

بلا توجله بله نیلاز جامعلۀ دینی ملا توجله به ایلن ملوارد و سلرمایه گذاری بیشلتر برای 
تأسلیس مهدهلای کلودك بلا معیارهلای اسلالمی مهلم و ضلروری اسلت؛ زیلرا از ایلن 
طریلق این گونله مراکلز می تواننلد در کنلار خانواده هلا در املر تربیلت صحیلح فرزندان 
مشلارکت کننلد و بخشلی از نگرانی هلای تربیتلی والدیلن و به خصلوص ملادران را رفع 
کننلد؛ البتله نکتله ای کله بایلد در اینجا متذکر شلد این اسلت که هرگز نبایلد فراموش 
کلرد کله بن مایه هلای اولیله فرهنگلی و اعتقلادی الزم بلرای ایلن مقولله وجلود دارد و 

نیلازی بله وضلع و دریافلت پلاره ای از مسلائل از فرهنگ بیگانه نیسلت.1
جالب اسلت که اخیراً طرحی تحت عنوان مهدکودك مسلاجد مطرح شلده و در شلورای 
عاللی انقلالب فرهنگلی در دسلت بررسلی اسلت؛ در این طرح در نظر اسلت تلا مهدهای 
کلودك در تعاملل نزدیلک بلا فضای معنلوی مسلجد و نیز محتلوای تربیتلی متعالی آن 
قلرار گیرنلد. ایلن طلرح گام های ابتدایلی خلود را می پیماید و بلدون تردید نقلاط قوت و 
ضعلف و فرصت هلا و تهدیدهایی دارد که الزم اسلت بدون یکجانبه نگلری و دخیل نمودن 

احساسلات دینلی، به شلکلی کاماًل منطقلی و آینده نگر، موردبررسلی قلرار گیرد.

2. ضرورت آموزش دینی مربیان مهدکودک

نسلل  دینلی  نگلرش  نداشلتن  تربیلت،  و  آملوزش  سلنتی  شلیوه های  ناکارآملدی 
پرورش دهنلده، فقلر مدیریلت فرهنگلی و آموزش هلای خرافله ای- و نله اخالقلی و 
عقالنلی- از عللل اصللی نهادینله نشلدن ارزش هلای معنلوی و فرهنگلی در کلودکان و 
جوانلان هسلتند. همله ایلن نتایج نقشله راهِ ضرورت توجله به آملوزش در مهدکودك را 

می کننلد. ترسلیم 
نهادهلای مسلئول در مهدکلودك و در رأس آن هلا سلازمان بهزیسلتی بایلد چنلان 

برنامه ریلزی داشلته باشلند کله:

1  . اقدس عظیمی، مهدکودك هفته نامه حزب موتلفه اسالمی، »دینی از رؤیا تا واقعیت«، 1392/11/28، کد مطلب: 9675.
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اللف: کلودکان، مربیلان مجلرب و زبلده به لحلاظ اخالقی و دینی داشلته باشلند و برای 
ایلن کار الزم اسلت علالوه بلر گزینلش ابتدایی مربیلان و اطمینان از وجلود مالك هایی 
در ایلن خصلوص، بله آموزش های بلدو و ضمن خدمت آن هلا توجه ویژه داشلته و آن ها 
را با محتوای تعالیم دینی و نمادها و رفتارهای آن همچون نماز و مسلجد آشلنا سلازند 

و نیلز نحلوۀ انتقال ایلن مفاهیم را به کلودکان مهدکودکلی، یاد دهند.

ب: محتلوای مشلخص و معینلی را بلرای همله مهدهلای کلودك تعریلف نماینلد تلا 
هرکسلی برحسلب صالحدید و تشلخیص خلود به ارائه محتلوای تربیتی متفلاوت اقدام 
ننمایلد. ایلن کار نظلارت بلر آن ها را نیز بسلیار سلهل و ممکلن خواهد سلاخت. در این 
محتلوا بایلد مهم تریلن نیازهلای زیسلتی کلودك هلم بله لحلاظ روحی و هم جسلمی 

موردتوجله قلرار گیرد.
بلدون تردیلد یکلی از ملوارد مطلرح در ایلن محتلوا، محتوای مربلوط به نماز و مسلجد 

خواهلد بود.
البتله در خصلوص ایلن راهلکار قابل ذکر اسلت، ازآنجاکله بخش عمده ای از مشلکالت و 
یلا به بیان دیگلر، بهانه های مسلئوالن در عدم تحقلق آموزش مناسلب، کمبودهای مالی 
و ضعلف بودجله آملوزش اسلت، می تلوان روی نهلاد مسلجد و آموزش هلای مخلصانله 
و بی هزینله و نهایتلاً کم هزینله آن، حسلاب کلرد و از ظرفیت هلای سلخت افزاری و 
نرم افلزاری آن در جهلت آملوزش محتلوای دینی به مربیلان مهدها بهره گرفلت. به ویژه 
کله نهلاد مسلجد بلا مجموعله ای از نهادهلای دینلی دیگلر همچلون حوزه هلای علمیه 
ارتبلاط دارد و مسلئوالن متوللی آن می توانلد نقلش خوبلی را به عنوان حلقله واصل، در 
جهلت سلریان و جریلان یافتلن معلارف اصیلل دینی از سلوی حوزه هلا به مهدهلا، ایفا 

یند. نما

3. جهت گیری فرهنگی در نظارت ها

در مهدکودك های موجود، بیشلتر به برگزاری جشلن ها و اعیاد ملی و نه مذهبی تأکید 
می شلود و ایلن جداسلازی به ملرور ملکله ذهلن کلودك می شلود. این ها همله در حالی 
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اسلت کله نظلارت بلر کار مهدکودك ها بیشلتر به رعایت بهداشلت در محیط و بررسلی 
امکانلات عینلی و ململوس در مهدکودك هاسلت و نظارتلی بر شلیوۀ آموزشلی و برنامۀ 
پرورشلی آنان اعملال نمی شلود.1 للذا الزم اسلت به طورجلدی، بلر محتلوای تربیتلی 

مهدهلای کلودك و نلوع تغذیله فرهنگی آن هلا توجه و نظلارت جدی صلورت گیرد.
نهلاد مسلجد می تواند و بایلد چنین رویکردی را از سلازمان های مسلئول، مطالبه نماید 
و نیلز در جهلت هملکاری نظارتلی و در حلد توان نیلروی فرهنگی خود، اعلالم آمادگی 

نماید.

.www.dokhtiran.com :1  . مهدکودك ها و تربیت مدرن، مجله اینترنتی دخت ایران
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بخش دوم: آموزش  و پرورش
الف: تبیین موضوع و ضرورت آن «

تربیلت و شلکل گیری شلخصیت افراد به ویژه نسلل جدیلد، تحت تأثیلر عوامل مختلف 
درونلی، بیرونلی و حتلی عوامل فوق طبیعی قلرار دارد. عوامل گوناگلون مؤثر در تربیت، 
هرکلدام در جلای خلود مهم و دارای درجه خاصی از تأثیر اسلت. در ایلن میان دو عامل 
خانواده و مدرسله نقش بسلیار برجسلته ای نسلبت به دیگلر عوامل دارنلد و درواقع این 
دو هسلتند کله شلخصیت افلراد را شلکل می دهنلد. خانلواده نخسلتین محلل تعلیم و 
تربیلت و عرصلۀ آملوزش بلرای تمام افراد اسلت. اینجاسلت کله بخش اعظم سلالیق و 
عالیلق، شلخصیت و الگوهای رفتاری افراد شلکل می گیرد. مدرسله نیلز به عنوان مکمل 
خانلواده، کانونلی اسلت کله در آن افلراد علالوه بر کسلب معلوملات، تربیت می شلوند و 
در آن دو عاملل کللی بیلش از سلایر عواملل در نحوۀ تربیلت دینی کلودکان و نوجوانان 
نقلش بلازی می کننلد: یکلی از آن هلا مربلوط به محتلوای کتب آموزشلی اسلت که در 
صلورت داشلتن اسلتانداردهای الزم، نقش بسلزایی در انگیلزش  دینی فرزنلدان خواهد 
داشلت و دوملی، نقلش بلارز و بی بدیل معلم اسلت که برحسلب جایلگاه و کارویژه های 



81 فصل دوم، کلیات نگرش سازی  و ارزش آفرینی از مسجد

خاصلی کله دارد مهم تریلن نقلش را در به ثمرنشسلتن محتلوای آموزشلی -بنابر فرض 
مطلوبیلت- در روح و روان کلودکان و نوجوانلان بلازی می کند.

بلر ایلن اسلاس موضلوع تربیلت دینی دانلش آملوزان در مدارس و آشلنا سلاختن آن ها 
بلا نمادهلا و رفتارهلای دینی همچلون نماز و مسلجد، یکی از مهم ترین و حسلاس ترین 
اهلداف نظلام آموزشلی اسلت کله در ایلن قسلمت از تحقیلق بله بررسلی بایسلته های 
محتلوای آموزشلی و معللم مطللوب و وضلع موجلود آن هلا در ملدارس کشلور -در حد 

وسلع ایلن تحقیلق- پرداخته می شلود:
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ب: وضع موجود آموزش  و پرورش «

1. وضع موجود محتوای آموزشی کتب درسی

انجلام رسلالت تربیلت دینلی فرزنلدان و نیلز آشلنایی آن هلا بلا نمادهلا و رفتارهلای 
دینلی همچلون نملاز و مسلجد و روحانیلت، در کشلور ملا تلا حلد قابل توجهی بله نهاد 
آموزش وپلرورش واگذارشلده اسلت. در درون ایلن نهلاد نیزکتاب هلای درسلی به عنوان 
یلک سلازوکار مؤثلر مطرح هسلتند و محتلوای این کتاب هلا می توانند نقلش مؤثری در 

هدایلت و پلرورش دینلی و اسلالمی دانش آملوزان ایفلا کنند.  
در همیلن راسلتا نتایلج یک تحقیق در محتوای کتب دینی سلال دوم متوسلطه نشلان 
می دهلد کله توجله بله معیار اهمیلت دین و مفیلد بودن دیلن در زندگلی در این کتاب 
زیلاد موردتوجله قلرار نگرفتله اسلت. بله نظلر می رسلد ازجمله دالیللی که ایلن کتاب 
نتوانسلته اسلت بلرای دانش آملوزان اهمیت و کاربردی داشلته باشلد بتوان بله مواردی 
چلون تکلراری بلودن مطالب کتلاب، عدم بیان مطالب اساسلی و بنیانی تلری که باید در 
قاللب ایلن درس ذکلر شلود)ولی به ایلن موضوع توجهی نشلده اسلت( و ارتباط ضعیف 
محتلوای درس بلا مسلائل زندگلی روزملره دانش آملوزان و به عبارت دیگر بله روز نبودن 
مطاللب و بیلان مطاللب سلطحی اشلاره کلرد. درحالی که محتلوای ایلن درس به خاطر 
اهمیلت فراوانلی کله در جامعله دینی ملا دارد، بایلد به گونه ای تدوین شلود کله قبل از 
هلر چیلز، دانش آملوزان با مطالعله آن، ایلن درس را کاماًل مفید احسلاس کنند و محتوا 
به گونله ای باشلد کله دانش آملوز، خود به دانسلتن آن احسلاس نیلاز کند. علالوه بر این 
توجله بله معیلار سلودمندی در ایلن تحقیق با اسلتفاده از شلاخص های پاسلخگویی به 
نیازهلا و مسلائل دینلی دانش آملوزان، ارتبلاط بین دیلن و زندگی و سلودمندی دین در 
زندگلی موردبررسلی قرارگرفتله اسلت. نتایلج تحقیق نشلان می دهلد در کتلاب دین و 
زندگلی دوم متوسلطه بله معیار سلودمندی دین در زندگی توجه زیادی نشلده اسلت.1
یکی دیگر از محققان در مقام تبیین ضعف های محتوای آموزشلی نظام آموزش وپرورش 

1  . ناهیلد صادقلی لویله و هملکاران، نشلریه اطالعات، » تحلیل محتوای کتاب درسلی دین و زندگی پایه دوم متوسلطه از دیلدگاه معلمان«، 
.1392/9/30
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کشلور می گویلد: نخسلتین آسلیب، فقلدان برنامه ریلزان و کارشناسلان باصالحیت، در 
طراحلی و تولیلد برنامه هلای درسلی دینلی اسلت. آموزش وپلرورش بلرای برنامه ریلزی 
درس دینلی، بله کارشناسلان و صاحب نظرانلی نیلاز دارد کله در آملوزش معلارف دینی 
متخصلص باشلند. وجلود تنلوع در مطاللب کتاب هلای دیلن و زندگلی، اسلتفاده از آثار 
نویسلندگان و متفکلران اصیلل و مشلورت کلردن با خلود دانش آملوزان بلرای انتخاب 
مطاللب درس دینلی، می توانلد ایلن اطمینان را به دانلش آموزان بدهد کله به هیچ وجه، 

هلدف از کالس دینلی، تحمیلل پلاره ای از آموزه های از پیش تعیین شلده نیسلت.
همچنیلن علدم آشلنایی برنامه ریلزان و مؤلفلان کتب دینی بلا دین پژوهی هلای معاصر 
و تغییلر و تحلوالت نوینلی کله در عرصه دین پژوهی صورت گرفته اسلت، یکلی دیگر از 

آسلیب های جلدی در برنامه ریزی و محتوای آموزشلی اسلت.1
از محتلوای کتلب درسلی آموزش وپرورش انتظار می رود همچنلان که مفید بودن برخی 
مهارت هلای زندگلی را بله کودکان و نوجوانلان آموزش می دهد و با اسلتدالل های عقلی 
و مناسلب برایشلان مسلائل را تبییلن و درونی سلازی می کننلد، در موضوعلات دینلی و 
ازجملله اقاملۀ نملاز به شلکل نملاز جماعلت و همچنین آشلنایی با نمادهایلی همچون 
مسلجد و روحانیلت نیز با شلکلی مطلوب و جذاب، اقدام شلود. در حلال حاضر، هرچند 
محتلوای آموزشلی غیردینلی و ضلد دینلی در آموزش وپلرورش تقریباً وجود نلدارد و به 
لحلاظ حجملی، بخش زیلادی به محتلوای دینی اختصاص یافته اسلت، لیکلن خروجی 
محتلوای آموزش وپلرورش در فراگیلران آن، آشلنایی مناسلب، مسلتدل و الهام بخش با 
مسلائل دینلی و نمادهلای آن همچلون برپاداشلتن نملاز و برقلراری ارتبلاط  با مسلجد 

. نیست

2. وضعیت معلمان نظام آموزش کشور

در مدرسله عواملل مختلفلی وجلود دارند کله در امر تربیلت مؤثرند از قبیلل برنامه های 
درسلی، مواد آموزشلی، سلازمان مدرسله و امکانات آموزشلی آن؛ ولی هیچ یک از این ها 

1  . بیلژن عبدالکریملی، مجموعله مقلاالت همایلش آسیب شناسلی تربیلت دینلی در آموزش وپرورش،»آسیب شناسلی پلاره ای از مبانلی 
نظلری تعلیلم و تربیلت دینلی در ایلران«، ج 1، ص 217 و 221.
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به انلدازه معللم، چله بله لحلاظ آموزشلی و چله تربیتلی اهمیلت نلدارد؛ زیرا ایلن معلم 
اسلت کله بله همله آن عوامل جلان می بخشلد و آن هلا را سلودمند و نتیجه بخلش و یا 
احیانلاً مضلر و زیانبلار می سلازد. همچنیلن اوسلت کله نسلل ها را بله همدیگلر ارتباط 
می دهلد، فرهنلگ جامعله را حفلظ می کنلد، تغییلر می دهلد و تکاملل می بخشلد، بله 

رفتلار دانش آملوز شلکل می دهلد و افلراد موردنیلاز جامعله را تربیلت می کند.
از طرفلی در نلگاه اسلالمی و در کشلور ملا، فلرض تربیلت بلدون توجه بله تربیت دینی 
مسلئله ای بی مفهلوم و حتلی نامطللوب اسلت و بخلش قابل توجهی از تربیلت مربوط به 
تربیلت دینلی اسلت. للذا در تربیلت دینی فرزنلدان در نظلام آموزش وپرورش بله دنبال 
سله هلدف هسلتیم: دانش آملوزان آموزه هلای تربیلت دینلی را درسلت و مسلتدل یلاد 
بگیرنلد و براشلت های صحیحلی از حقایلق معنوی و دینی داشلته باشلند، بلا آگاهی از 
مزایلا و مصاللح دنیلوی و اخلروی آموزه هلای دینلی، در ذهنشلان ارزش آفرینی شلود و 
آموزه هلا و معلارف شناسایی شلده را بلا صفت خوب و مفید و دوست داشلتنی بشناسلند 
و نهایتلاً هلم به سلمت انجام عمللی آن ها سوق داده شلده و رفتلار و کردارشلان در تمام 
زمینه هلا در چارچلوب ایلن معلارف باشلند. معللم در هر سله محلور نقش هلای مهمی 
بایلد و می توانلد ایفلا کنلد کله محور سلوم در فصل بعدی موردبررسلی قلرار می گیرد و 

اینلک بله تبیین و وضعیلت دو هلدف ابتدایلی می پردازیم:

2- 1. نقش معلم در شناساندن معارف دینی و مسجدی: 
معللم بله از ایلن نظر که مسلتعدترین افلراد به لحاظ ذهنلی و پاك ترین آن هلا به لحاظ 
قلبلی و روحلی و عاطفلی، یعنی کلودکان را در اختیلار دارد، و هم چنین بله دلیل اینکه 
بیشلترین وقلت دانش آملوزان را در اختیلار دارد و مهم تلر از همله عهلده دار آملوزش و 
تعلیلم آنلان اسلت، می تواند نقش بسلیار ممتلازی در تربیلت دینی و آشلنایی کودکان 
بلا نمادهلا و شلعائر دینی همچلون نماز و مسلجد و روحانیت )امام جماعلت( ایفا نماید. 
او می توانلد از فرصت هلای متعلددی کله در حیلن درس دادن برایلش فراهم می شلود، 
اسلتفاده کند و عقاید اسلالمی و آموزه های دینی را درسلت تبیین و باورهای نادرسلت 
و خرافاتلی را ماننلد ایلن عقیده که»چراغی که به خانه رواسلت به مسلجد حرام اسلت« 
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کله در اذهلان بچه هلا از طریلق خانلواده، یلا محیلط بیلرون نقلش بسلته، از نگرش ها و 
باورهلای دینی آن ها جلدا کند.

کلودکان بله خاطلر حلس کنجلکاوی پرسلش های فراوانلی راجلع بله مسلائل مختلف 
ازجملله مسلائل دینلی دارنلد کله ممکن اسلت بله پاسلخ قانع کننلده ای دسلت نیافته 
باشلند؛ ماننلد اینکله »چگونله ممکلن اسلت خدایلی که جسلم و ملکان ندارد مسلجد 
خانله او باشلد؟« و یلا ممکن اسلت با پاسلخ های غلطی کله از والدین و یا کسلانی دیگر 
دریافلت کرده انلد، عقایلدی نادرسلتی پیداکلرده باشلند. معللم می توانلد بلا جلواب به 
سلؤاالت و در ملواردی نیلز بلا تفکیک مسلائل دینلی از غیلر آن، عقاید آن هلا را پاالیش 
کنلد. او حتلی وقتی کله فیزیلک، شلیمی، ریاضلی، زبلان خارجلی، ادبیلات و ...تدریس 
می کنلد نیلز می توانلد در ضملن آن هلا و در فرصت هلای مناسلب بله تبییلن معلارف 

دینی و مسلجدی بپلردازد.1

2- 2. نقش معلم در ارزش آفرینی:
شلناخت معلارف و آموزه هلای دینی مسلتقاًل و فی نفسله برای مطلوبیت ذهنلی و روانی 
آن هلا کافلی نیسلت و سلبب دوسلت داشلتن آن هلا نمی شلود. همچنلان که شلناخت 
رذایلل و عقایلد نادرسلت نیلز به تنهایلی برای طلرد ذهنی آن هلا مکفی نیسلت و بلکه 

بله تبییلن مضلرات و منافلع و کارکردهای آن عقیلده و رفتار نیلاز دارد.
بایلد مصلحت هلای موجلود در فضائلل اخالقلی مانند راسلت گویی و به مسلجد رفتن و 
نمازخوانلدن و فوایلد دنیلوی و اخروی آن ها گفته شلود و متقاباًل مضرات و مفسلده های 
تلرك ایلن رفتارهلا توسلط معللم بازگویی شلود تلا دانش آملوزان جلذب آن ها شلده و 
آن هلا را به عنلوان یلک ارزش )املر مطللوب و مفیلد و خلوب( در ذهلن خلود بپذیرند.با 
اینکله آگاهلی از اصلل وجلود خلدای واحلد صرفلاً یک شلناخت اسلت، وللی زمانی که 
از الطلاف بی کلران خداونلد بلر بنلدگان گفتله شلود و مضلرات دور افتادن از خلدا بیان 
گلردد، از مقولله توحیلد، ارزش آفرینلی نیلز صلورت می گیرد کله نتیجله ارزش آفرینی، 
رفتارآفرینی هلای موردنیلاز اسلت؛ للذا با ارزشلمند دانسلتن نماد مسلجد، کلودکان به 

1  . مرضیله نلوروزی، دانشلنامه روانشناسلی و عللوم تربیتی، »مدرسله و اجتماعی شلدن مذهبی دانلش آملوزان«، 1391/2/29، کد مطلب 
.11133
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رفتلن بدانجلا سلوق پیلدا می کننلد و بلا ارزشلمند شلناختن توحیلد، در امتثلال اوامر 
خداونلد ازجملله نملاز، کوشلا و فعال می شلوند.

همچنیلن هرچله دانش آملوزان نلگاه مثبت تلری به معلمشلان داشلته باشلند، احتمال 
بیشلتری دارد کله نگلرش خلود را مطابلق نظلر وی تغییلر دهند؛ للذا معللم می تواند با 
دیلن داری، گشلاده رویی و خوش رویلی، خللق نیکلو، تواضع و احتلرام بله دانش آموزان، 
زهلد و بی رغبتلی بله دنیلا و آراسلتگی و زیبایلی ظاهلری، محبوبیلت خلود را نلزد 
دانش آملوزان افزایلش دهلد. معللم نبایلد هیچ وقت دانش آملوز را مورد تحقیلر و توهین 
قلرار دهلد؛ زیلرا ممکن اسلت کودك را فلراری بدهلد و نفرتی در دل او نسلبت به معلم 
و آموزه هلای او ماننلد نملاز و مسلجد ایجلاد کنلد، به گونله ای کله گفتلار و کلردار معلم 

بلرای او قابل قبول نباشلد.1

1  . همان.
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جمع بندی:  «
نلگاه بله وضلع موجلود گویلای ناهمخوانی هلای قابل توجله و مشلهود بین بایسلته های 
مذکلور بلا شلرایط و ویژگی هلای معلملان موجلود در مدارس اسلت؛ خصوصلاً از زمانی 
کله نظلام آموزش وپلرورش صبغۀ مادی بله خود گرفته و با سلوق دادن تعلیلم و تربیت 
دانش آملوزن بله سلمت ملدارس غیرانتفاعلی، مقولله تربیت در شلکل علام آن و تربیت 
دینلی در شلکل خلاص آن، اصوالً از اولویت های نظام آموزش کشلور خارج شلده اسلت؛ 
هرچنلد متقابلاًل مدارسلی نیلز صرفلاً بلا دغدغه هلای توجله بله مسلائل تربیتی شلکل 
یافته انلد، وللی تعلداد آن هلا بسلیار کلم و انلدك اسلت؛ للذا در حلال حاضلر یکلی از 
مؤلفه هلای مهلم کله مانلع تربیت صحیلح دانش آملوزان در حلوزۀ دین می شلود، وجود 
مربیلان و معلملان ناکارآملد در حوزه تربیت دینی و مسلجدی اسلت. )آموزش وپرورش 
در بسلیاری از ملوارد، کسلانی را در سلمت معلم و خصوصلاً معلم دینی، به کارگماشلته 
کله بله عللت ناپختگلی و رفتار نامناسلب و نیلز عدم بینش و شلناخت کافلی از ]اخالق 
حرفله ای و تعالیلم[ دیلن، موجبلات علدم آشلنایی  ]و دل نبسلتن به آموزه هلا، معارف 
و نمادهلای دیلن[ و یلا حتلی یلأس، افسلردگی و نفرت دانش آموزان نسلبت به مسلائل 

دینلی را فراهلم آورده اند.(1
همچنیلن متأسلفانه در مراکز آموزشلی خصوصلاً در پایه های ابتدایی مشلاهده گردیده 
اسلت کله معللم و مربلی در روان خوانلی قلرآن مشلکل جلدی دارد و تسللط کاملل به 
قرائلت و روخوانلی قلرآن نلدارد. گاهلی هم تسللط کاملل دارد املا به دلیلل نگرش های 
ضعیلف و اشلتباه، وقلت کالس قلرآن و دینلی را بلا کالس ریاضلی و زبان پلر می کند و 

دلیلل هلم ملی آورد کله ایلن واجب تر اسلت، بچه هلا ضعف دارنلد واللی آخر!2
بلا ایلن وضعیلت کله اصل تربیلت دینلی و آموزه هلای اصولی دیلن در مدارس با مشلکل 
مواجه اسلت، حسلاب تعالیم و آموزش های مربوط به نماز و مسلجد ناگفته معلوم اسلت!

1  . محملدی، ملژگان، »رویکلرد کللی بله آسیب شناسلی تعلیلم و تربیلت«، مجموعله مقلاالت همایلش آسیب شناسلی تربیلت دینلی در 
آموزش وپلرورش، ج 1، ص 322- 323.

2  . حسن آخوندپور، بررسی علل عدم تعامل مسجد و مدرسه و ارائه راهکارهای کاربردی، پورتال صالت صداوسیما.
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ج: راهکارها «

1. اصالح و ارتقای محتوای درسی و شیوه های آموزشی

2. ارتقای الگوهای رفتاری دانش آموزان )معلمان(

3. اقامه نماز جماعت مطلوب در مدارس

3-1. توسلعه فرهنلگ اقامله نملاز و اهتمام به برپایلی نماز جماعت در مدرسله با تالش 
بلرای طراحلی، سلاخت و تجهیلز مناسلب نمازخانه، اصلالح برنامه هلا و توانمندسلازی 

معلمان.
اقامه نماز جماعت و شلرکت جسلتن در مراسلم مختلف، توسلط عوامل مدرسله )مدیر، 
معاونلان، مربلی و معلملان( بسلیار اهمیلت دارد. این اهمیت زمانی بیشلتر خواهد شلد 
کله آن هلا سلعی کنند بلا دانش آموزان رابطله ای ملموس، صمیملی و دوسلتانه تر برقرار 

کننلد و آنلان را در ایلن املر واجب و مهم تشلویق و راهنمایلی نمایند.1
3-2. اختصلاص بهتریلن و زیباتریلن ملکان در مدرسله بله نمازخانه، همراه بلا تزئین و 
رنگ آمیلزی مناسلب، به طوری کله بلرای ورود بله ایلن ملکان در دانش آملوز رغبلت و 
تمایلل درونلی ایجلاد نمایلد. )نوجلوان و جلوان در مقطع سلنی قلرار دارند کله از حس 
زیباشناسلی باالیلی برخلوردار بلوده، بله همین دلیلل زیبایلی مکانی کله در آن حضور 
پیلدا خواهنلد کرد، برایشلان بسلیار مهم اسلت و نقلش تعیین کننلده ای دارد.( در حال 
حاضلر، ازنظلر امکانلات، نمازخانه هلای موجود در ملدارس، به جز فلرش در مابقی موارد 
)حرارتلی، برودتلی و بهداشلتی( در حلد بسلیار محلدود و نامطلوبی قرار دارنلد که الزم 

اسلت بله برنامه ریلزی جهلت تهیله امکانلات اولیه بلرای آن ها توجه شلود.
3-3. سلهیم نملودن دانش آملوزان در مدیریلت و برنامه ریلزی اقامله نملاز جماعلت و 
فعالیت هلای نمازخانه هلا و مسلاجد در سلطح ملدارس؛ بدیهلی اسلت ایجلاد چنیلن 

1  . نتایج بیش از 60 طرح تحقیقاتی از واحد تحقیق ستاد مرکزی اقامه نماز کشور، ص 9.
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بسلتری، باعلث می شلود تلا نوجوانلان بلا قبلول مسلئولیت ها بیشلتر بله مسلاجد و 
نمازخانه هلای ملدارس روی آورنلد. همچنیلن هماهنگی مدیریت مدرسله بلرای پخش 
اذان حلقومی و زنده، در سلاعات شلرعی به صورت چرخشلی که دانش آموزان بیشلتری 
را دربربگیلرد، از دیگلر راه هلای جلذب نملودن دانش آملوزان بله نملاز جماعت اسلت.

3-4. شناسلایی باورهلای غللط و موانلع حضلور دانش آملوزان در نمازخانه ها و مسلاجد 
سلطح ملدارس، هملراه با ارائله راهکار عملی بلرای حذف موانلع و تقویت ملوارد جذاب  

و تبییلن باورهلای عقالنی.1
ذکلر ایلن نکتله حائلز اهمیلت اسلت کله ازآنجاکله خلق وخلوی مجریلان اقامله نماز و 
مهلارت اجتماعلی آنلان، در برقلراری ارتباط بلا نمازگزاران، به ویلژه نوجوانلان و جوانان 
در ملدارس، فوق العلاده حسلاس و مهلم اسلت، للذا انتخلاب افلرادی به عنلوان مجریان 
اقامله نملاز در مدرسله کله ازلحلاظ ظاهلری، اخالقلی، درسلی و رفتلاری موردعالقله 

دانش آملوزان باشلند، توصیله می شلود.2

4. تعامل مدرسه با نهادهای تربیتی

نهادینه سلازی و تقویلت هملکاری مدرسله بلا مراکلز فرهنگلی و علملی محلله به ویلژه 
مسلجد و کانون هلای مذهبلی و حوزه هلای علمیله از راهکارهلای عملده در ایلن بخش 

3 است.
به عنلوان نمونله دعلوت از املام جماعت مسلجد هم جوار مدرسله، برای ایراد سلخنرانی 
در مناسلبت های مختللف به خصلوص ایام میالد و برگزاری جشلن های اسلالمی و ملّی، 
یکلی از راه هایلی اسلت کله می توانلد زمینلۀ آشلنایی و انس بیلن دانش آملوزان و مدیر 
مسلجد )املام جماعلت( را فراهلم سلازد. اگلر ائمله جماعلات مسلاجد، بلا برنامه ریزی 
دقیلق و ارائه سلخنرانی پرمحتوا، هدفمنلد و جهت دار )آمادگی کامل(، در این جلسلات 
حضلور پیلدا کننلد و ازنظلر ظاهلری بلا چهلره ای خنلدان، آراسلته و پاکیزه در مراسلم 

شلرکت نماینلد، زمینه اسلتمرار ایلن ارتباط را بیشلتر فراهلم خواهند نمود.

1  . محمدعلی موظف رستمی، روش های جذب نوجوانان و جوانان به مساجد و نماز جماعت، ص 183- 188.
2  . همان، ص 176-175.

3  . سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی، 1390 ش.
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مدیریلت مدرسله بایلد تلالش نمایلد تلا از طریلق انجملن اولیلا و مربیلان به صلورت 
هفتگلی، ماهانله و یلا مقطعلی، جلسلات مشلترکی را بلا املام جماعت مسلجد هم جوار 
و یلا مدیران مسلاجد برگلزار نماید. تعامل ایجادشلده موجلب پیوند مدرسله، خانواده و 
مسلجد خواهد شلد و در سلایه ایلن هماهنگلی، در چگونگی تشلویق و ترغیب کودکان 
و نوجوانلان بله نماز و مسلجد ایجاد خواهد شلد و درنهایلت زمینه جذب آنلان را فراهم 

خواهلد نمود.1

5. تبلیغات محیطی در مدارس

5-1. اسلتفاده از تابلوهای زیبا حاوی عکس، طرح و تصویری از مسلاجد مشلهور جهان 
اسلالم کله از حیلث مذهبلی، تاریخلی و اعتقلادی از ارزش و اهمیلت ویلژه ای در بیلن 
مسللمانان برخلوردار باشلند و نصلب آن ها در مکان های مناسلب مدرسله، جهت تبلیغ 
بصلری حائلز اهمیلت خواهلد بود. هم چنیلن پوسلتر، شعارنوشلته، آویز و دیوارنویسلی 
حلاوی مطاللب و اشلعاری کله جنبه عاطفی داشلته و فریضله نماز جماعت را به شلکل 
خوشلایندی نشلان داده، نصلب کننلد تا احسلاس خلوب و مطلوبی از نملاز جماعت در 

نظلر دانش آملوزان پدیلد آید.2
5-2. مسلئوالن ملدارس بلا مشلارکت دانش آموزان بعضلی رفتارهای معلروف  ]همچون 
اقامله نماز و شلرکت در نماز جماعت[ را در تابلوی مدرسله نصلب کنند و پس از تعیین 
زملان مناسلب، از آن هلا مسلابقه ای برگلزار کنند. هم چنیلن می توانند کتب مناسلب را 
در ایلن زمینله بلرای مسلابقه معرفلی کنند تلا بدین وسلیله دانش آموزان با ایلن فرایض 

آشلنا شلده و از ایلن طریق زمینله برای تربیلت و تزکیه آن ها فراهم شلود.3
5-3. برگلزاری نمایشلگاهی از کتلب، فیلم هلا و عکس هلای مرتبلط بلا موضلوع نملاز و 

مسلجد در سلطح ملدارس، به خصلوص در مقطلع دبیرسلتان.4

1  . محمدعلی موظف رستمی، همان،  ص 177 و 180.
2  . ر.ك: نتایج بیش از 60 طرح تحقیقاتی از واحد تحقیق ستاد مرکزی اقامه نماز کشور.

3  . همان.
4  . محمدعلی موظف رستمی، همان، ص 189.
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6. آگاهی دهی به دانش آموزان

تبییلن جایلگاه و منزللت مسلاجد در اذهان دانش آملوزان و نیز بیان آثلار و نتایج حضور 
در مسلاجد با تمسلک به ذکلر آیات و روایلات به طریق مقتضی و سلودمند )به خصوص 
در مواقعی که فضای الزم برای بیان آن توسلط سلخنرانان، مدیران، دبیران و مسلئولین 
تربیتلی مدرسله وجلود دارد( از دیگلر عواملل افزایلش کّملی نمازگلزاران خواهلد بلود. 
چه بسلا عللت اصللی بسلیاری از بی رغبتی هلای دانش آملوزان نسلبت به نماز، نداشلتن 
آگاهلی و شلناخت کافی نسلبت به نماز اسلت. پس خانلواده در درجه نخسلت و مربیان 
و معلملان ملدارس در درجلۀ بعلد، بایلد سلعی کننلد تلا در فرصت هایلی که به دسلت 
می آیلد و بلا برنامه ریلزی دقیلق و منظلم، آگاهی هلای صحیح و سلالم، در ملورد احکام 

نملاز و ضلرورت و اهمیلت نملاز در زندگلی فرد را برای آنان شلرح و توضیلح دهند.1

7. استفاده از ظرفیت تفریح و سرگرمی

تشلکیل گروه هلای گردشلگری و سلفرهای زیارتلی دانش آملوزی بلا هلدف بازدیلد از 
اماکلن تاریخلی و مذهبلی. ضلروری اسلت در ایلن سلفرها، بازدیلد از مسلاجد تاریخی 
و مسلاجدی کله بله نحلوی دارای امتیلاز ویلژه در فعالیت هلا هسلتند، موردتوجله قرار 

2 گیرند.

8. استفاده از ظرفیت کتابخانه مدرسه

تجهیلز کتابخانله و نوارخانله مدرسله بله کتلب و نوارهلای مذهبی و دینلی به خصوص 
کتبلی کله در اهمیت نماز و جایگاه مسلجد نوشته شلده اسلت و نیز فیلم های آموزشلی 

بلا مفاهیم دینلی جهت بهره بلرداری دانش آملوزان.3

9. تعریف جایگاه نظارتی برای نهاد مسجد

همله آنچله گفتله شلد ناظلر بله ایلن پیش فلرض بلود کله در نظلام اسلالمی، توجله 

1  . همان، ص 185.

2  . همان، ص 186.

3  . همان، ص 188.
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نهلاد آموزش وپلرورش بله ترویلج نملاز و آشلنا سلاختن دانش آملوزان بلا نماد مسلجد 
و تصویر آفرینلی مثبلت از آن جلزء وظایلف اصللی و اولویلت دار ایلن نهلاد در موضلوع 
پلرورش روحلی و تربیلت دینلی اسلت. للذا بیجلا نخواهد بلود که نهاد مسلجد بلا اخذ 
تمهیداتلی، جلزء یکلی از افلراد گلروه نظارت کننلده بر عملکلرد محتوایی و سلاختاری 

باشلد. مدارس 
همله محورهلای پیشلنهادی، زمانلی بله شلکل صحیلح اجلرا خواهند شلد کله مجری 
مناسلب و در کنلار آن ناظلر توانمنلد و بینایلی وجلود داشلته باشلد وگرنله بلا توصیه و 

سلفارش، کار بله جایلی نخواهد رسلید.
نهاد مسلجد و مسلئوالن آن باید به شلکل جلدی مطالبه گر وجود نمازخانله در مدارس، 
برگلزاری نملاز جماعلت، پخلش اذان، وجلود محتلوای نملازی و مسلجدی مناسلب در 
کتاب هلای درسلی و ماننلد آن باشلند و جایگاه رسلمی و قانونی نظارت بر آن را داشلته 

باشند.

10. اتخاذ رویکرد طبیب دوار

حضلرت عللی  در وصلف پیامبلر  می فرمایلد: »َطِبیلٌب َدوَّاٌر بِِطبِّلِه َقلْد أَْحکلَم 
َمَراِهَملُه َو أَْحَملی َمَواِسلَمُه یَضلُع َذلِک َحیلُث الَْحاَجُه إِلَیِه ِملْن ُقُلوٍب ُعْملی َو آَذاٍن ُصمٍّ 
َو أَلِْسلَنٍه بُکلٍم ُمَتَتبِّلٌع بَِدَوائِلِه َمَواِضلَع الَْغْفلَلِه َو َمَواِطلَن الَْحیلَره« )نهج البالغله، خ 108( 
»پیامبلر طبیبلی اسلت که بلرای درمان بیماران سلیار اسلت. مرهم های شلفابخش 
او آملاده و ابلزار داغ کلردن زخم هلا را گداختله. برای شلفای قلب های کلور و گوش های 
ناشلنوا و زبان هلای الل، آملاده و بلا داروی خلود در پلی یافتلن بیماران فراموش شلده و 

سلرگردان است.«
امروز دیگر زمان آن نیسلت که نهاد مسلجد بنشلیند تا نهاد مدرسله به سلراغش بیاید 
و از وی خاضعانله و بلا التملاس در جهلت تربیت دینی و مسلجدی اسلتمداد نماید؛ زیرا 
حقیقلت آن اسلت کله در اثر رسلوخ فرهنلگ آموزش محلوری آن هم با نگاه سلوداگرانه 
در برخلی ملدارس و خلارج شلدن مقوللۀ پلرورش و تربیلت دینلی از اولویت هلا، نهلاد 
مدرسله بیمار شلده و بر پیکره آن آسلیب های فراوان واردشلده اسلت به طوری که عزم 
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و ارادۀ الزم را بلرای حرکلت خودجلوش بله سلمت مسلجد نلدارد و الزم اسلت که نهاد 
مسلجد پیش قلدم شلود و گام اول و ابتدایلی ارتباط با مدرسله و دانش آملوزان از طریق 

املام جماعت و هیئت امنای مسلجد محل برداشلته شلود.
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بخش سوم: خانواده
الف: تبیین موضوع و ضرورت آن «

1. نقش تأثیرگذار تربیتی خانواده

خانلواده از مهم تریلن نهادهای اجتماعی اسلت که نقش بسلیار مهم و سرنوشت سلازی، 
در شلکل گیری شلخصیت کلودك و نوجلوان ایفا می نماید. از سلوی دیگر، انسلان ها در 
تماملی جواملع و به خصلوص در جامعله دین ملدار مثل ایران تلا پایان عملر ارتباط خود 
را بلا خانلواده حفلظ می نماینلد؛ به گونله ای کله توجه و اللزام به اواملر و نواهلی والدین، 

جلزء الینفلک خصوصیات اخالقلی ایرانیان محسلوب می گردد.1
 بنابرایلن جلّو تربیتلی خانلواده، در مذهبلی و یا غیرمذهبی شلدن فرزندان بسلیار مؤثر 
اسلت. خانواده هایلی کله مقّیلد بله انجام احلکام و فرایض دینی هسلتند، از هملان ابتدا 
فرزنلدان خلود را بلا تکالیلف دینلی آشلنا نملوده و آموزه هلای دیلن را به آنان گوشلزد 
می نماینلد، درنتیجله چنیلن فرزندانلی در هنلگام جوانی مشلکلی حاد پیلدا نمی کنند؛ 
وللی خانواده هایلی کله اصلوالً پایبند بله احکام دینلی نبوده و احسلاس مسلئولیتی در 

1  . محمدعلی موظف رستمی، همان، ص 106-105.
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قبال پرورش معنوی فرزندان خود نداشلته باشلند، ضریب آسلیب پذیری و شکسلت در 
انجلام املور مذهبلی را در آنلان افزایلش می دهند. جنبۀ بسلیار مهم، مربلوط به تربیت 
خانوادگلی در خصلوص جلذب فرزنلدان به مسلاجد، نقش الگویی و سرمشلق دهی خود 
والدیلن اسلت. پلدر و ملادری که خلود به ندرت به مسلجد می رونلد و در انجلام تکالیف 
شلرعی مشلکل دارند، پرواضح اسلت که نمی توانند فرزندانی مسلجدرو و مسجددوسلت 

تربیلت نماینلد و این یکلی از معضالت فعلی بسلیاری از خانواده هاسلت.1
نظلام خانلواده بلا تولیلت پلدر و ملادر، ویژگی هلا و بروندادهایلی در این خصلوص دارد 
کله ایلن ویژگی هلا در نهلادی غیلر آن عماًل ممکلن نیسلت؛ بروندادهلای تربیتی چون:
کانلون سلالم تربیت و آموزش مسلجدی: هرچنلد نهادهای دیگری نیلز می توانند نقش 
تربیلت و آملوزش فرزنلدان را ایفلا نماینلد، وللی اغلب به سلالمت و پاکی نهلاد خانواده 
نمی تواننلد باشلند. خانلواده در انتقلال ارزش هلای اخالقی و مسلجدی بهتریلن نقش را 
ایفلا می کنلد. دلیلل آن نیلز عبارت اسلت از دلسلوزی عمیق و نیلز عاشلقانه و خالصانه 
بلودن تربیلت از طریلق نهلاد خانواده کله در نهادهای هم علرض آن -غیر از مسلجد- یا 
اصلاًل مشلاهده نمی شلود و صرفلاً رویکرد ملادی و سلودآوری دارند و یا بسلیار کمرنگ 

است.

انتقال خالصانه تجربیات:  «
والدیلن فرزنلدان را جزئلی از وجلود خود می داننلد و خالصانه و بی منلت تجربیات دینی 
ماننلد مزایلا و مصالح نمازخواندن و مسلجدی شلدن خود را به آن هلا منتقل می نمایند؛ 

به طلوری کله تا این وظیفله خود را انجلام ندهند آرام و قلرار ندارند.
البتله وجلود خانلواده شلرط الزم بلرای موفقیلت جامعله اسلت نله کافلی؛ للذا آوردن 
مثال هلای نقلض از فرزنلدان ناموفلق در برخلی خانواده هلا و مثال هلای موفلق از تربیت 
در غیلر خانلواده کار درسلتی نیسلت زیلرا اوالً باید کلیلت یک جریان و مدل را بررسلی 
و مقایسله نملود نله ملوردی و ثانیلاً خانواده نیلز برای موفقیلت باید یکسلری وظایف را 
درسلت انجلام دهلد. آری اگلر خانلواده مطللوب و سلالم، زیربنلای اصلی جامعله پایدار 

1  . سید مهدی سجادی، جاذبه های مسجد؛ مسجد نقطه وصل، ص 205.



96

اسلت، متقابلاًل خانلواده متأثلر از فرهنلگ ملادی الحلادی و ناآشلنا بلا اخلالق دینلی و 
مسلجدی، جایلگاه مناسلبی جهلت رشلد جسلمی و عاطفی زوجیلن و کلودکان ندارد؛ 
چنیلن خانلواده ای به جای ارزش آفرینی از مسلجد و آملوزش نماز عاشلقانه به کودکان، 
آن هلا را بلا انلواع رذایلل آشلنا می سلازد و خلود عاملی می شلود بلرای بروز بسلیاری از 

آسلیب ها.1

2. لوازم موفقیت خانواده ها در تربیت فرزندان2

3- 1. تفاهم بین والدین: 
فعالیت هلای تربیتلی و نگرش سلازی ها و ارزش آفرینی هلا از نمادهلا و رفتارهلای دینلی 
زمانلی ثمربخش تلر اسلت که ثبلات و آرامش بیشلتری در خانلواده موجود باشلد. یکی 
از راه هلای ایجلاد ثبلات و آرامش در خانلواده، تفاهم اعتقلادی بین والدین اسلت. رابطۀ 
بیلن اعضلای خانلواده )همسلران بلا همدیگلر و والدین بلا فرزندان( کله از آن بله ّجو یا 
بافلت عاطفلی خانوادگی تعبیلر می شلود، در انتقال مفاهیلم تربیتی از اهمیلت فراوانی 

برخوردار اسلت.

3- 2. بعد الگویی خانواده:
 اسلالم بله روش الگویی بسلیار تکیه دارد و در ترسلیم برنامۀ تربیتی هملواره به این فن 
به عنلوان شلیوه ای بسلیار مؤثر نلگاه کرده و یکلی از مکان هلای کاربلرد آن را خانواده ها 
دانسلته اسلت. رفتلار و اعمال والدیلن خواه ناخواه در فرزنلدان تأثیر می گلذارد. فرزندان 
بلا چشلمانی تیزبیلن بله رفتلار و گفتلار والدیلن توجله می کننلد. والدیلن در انتقلال 
ارزش هلا نقلش الگلو را به عهده دارنلد. اگر خانواده هلا رفتارهای مذهبی را بلرای فرزندان 
خلود می پسلندند،  ابتلدا خلود باید الگوی عملی باشلند. اگر والدین مسلجدی شلدن را 
می پسلندند، اول خلود باید مسلجدی باشلند. اگلر احترام بله بزرگ تر را طالب هسلتند 

خلود بایلد به بزرگ ترهلا احتلرام بگذارند.

1  . محمدجواد ولی زاده، مسجد و خانواده/ فروغ مسجد 8 )مجموعه مقاالت(، ص 20-19.
2  . ایرج شاکری نیا، تربیت دینی با تأکید بر نقش مهم خانواده، مصباح، ص 155 - 174.
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3- 3. جدیت و منظم بودن:
 آملوزش دینلی، جلدی اسلت؛ بنابرایلن به نظلم و جدیلت نیلاز دارد. خنده، شلوخی و 
ملزاح هرچنلد در حلد خود پسلندیده اسلت، املا در خصوص دیلن و هنجارهلای دینی 
جلای هیچ گونله شلوخی و ملزاح نیسلت. کلودك بایلد پلی ببرد که هلرآن چه بله دین 
مربلوط اسلت، از ارزش و احتلرام برخوردار اسلت. پلس باید در برابر آن خاضع و خاشلع 
بلود. ایلن اهمیلت و جدیلت در خانلواده بایلد عملاًل برقرار شلود؛ مثاًل بسلیار مشلاهده 
می شلود کله هنلگام مشلاهده یلک مسلابقه فوتبلال یلا یلک فیللم سلینمایی، والدین، 
بچه هلا را مجبلور بله سلکوت و آراملش می کننلد؛ درحالی کله چنین تعصبلی را هنگام 
پخلش برنامه هلای دینلی و مذهبلی ندارنلد و بدیلن ترتیب عماًل بله این گونله برنامه ها 
بی حرمتلی می کننلد و ارزش آن هلا را پاییلن می آورنلد. درحالی کله اگلر والدیلن ایلن 
برخلورد را بلرای برنامه هلای مذهبی بله کار ببرند، نگرش فرزندان نیز دسلتخوش تغییر 
خواهلد شلد. خانواده هلای مذهبلی همان گونه کله بلرای درس و تحصیلالت فرزندان با 
حلرارت و جدیلت صحبلت و برنامه ریلزی می کنند، بلرای ادای فرایض دینلی و خصوصاً 
در مسلجد نیلز بایلد صبلر، حوصله و وقلت صرف کننلد. همان گونه که سلاعت ها صرف 
نقل وانتقلال فرزنلدان بلرای کالس های تقویتلی می کنند، باید صرف حضلور در مجالس 
وعلظ و خطابله و مسلجد و منبر کنند تا نتیجله مطلوب حاصل شلود. همه چیز را نباید 
بله دسلت حلوادث و اتفاقلات سلپرد. بایلد بلا جدیلت و تلالش زیاد بله تربیلت مذهبی 

فرزنلدان اقلدام کلرد و آن هلا را نسلبت به برخلی آسلیب های موجود واکسلینه نمود.

3- 4. تشویق تفکر و اندیشه: 
تفکلر در آموزش هلای اسلالمی یکلی از فعالیت هلای بسلیار ارزشلمند تلقلی می شلود 
به گونله ای کله در حدیثی شلریف، پیامبر اکرم  »یک سلاعت تفکر را از هفتاد سلال 
عبلادت برتر دانسلته اسلت«1 و حضلرت عللی  در نهج البالغه می فرماینلد: »ال علم 
کالتفکلر؛ هیلچ دانشلی ماننلد اندیشلیدن نیسلت.«2 ایلن تأکیدها بلرای این اسلت که 
انسلان جاهلل به راحتلی نمی توانلد از اعتقلادات خود دفاع کند. الزم اسلت کله فرزندان 

1  . محمدباقر مجلسی، همان، ج 66، ص 293.
2  . سید رضی، همان، حکمت 113.
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خلود را نسلبت به عللت انتخاب رفتلار دینی مانند نمازخواندن و مسلجد رفتن هشلیار 
سلاخت و از آن هلا خواسلت دنبال اسلتدالل هایی باشلند کله در برابر مخالفلان قافیه را 

نبازنلد و عرصه اسلتدالل را تنلگ نبینند.

3- 5. ایجاد رابطه عاطفی: 

برقراری رابطۀ صمیمانه و پرمهر و محبت برای الگو الزم اسلت. تحقیقات روان شناسلی 
نشلان داده اسلت که از بین عواملی نظیر شلباهت، قدرت و صمیمیت، عامل صمیمیت 
تأثیلری قوی تلر بر فلرد به جای می گلذارد1 ایجلاد صمیمیلت و رابطلۀ محبت آمیز باعث 
می شلود کله فرزنلدان از والدیلن و درخواسلت های آنلان پیلروی کنند؛ زیرا می ترسلند 

کله درغیراین صلورت عشلق و عالقه آنان را از دسلت بدهند.

3- 6. کنترل های غیرمستقیم: 
احتملال غفللت و فراموشلی بلرای همگان هسلت خصوصاً بلرای کودك یلا نوجوانی که 
اضطراب هلا و اشلتغاالت ذهنلی زیلادی دارد. با توجه بله این مراتب بایلد اذعان کرد که 
هملگان بله تذکر نیلاز دارند و این املر برای کودکان و نوجوانان بیشلتر صلدق می کند؛ 
بنابرایلن آن هلا بلرای انجلام دادن اعملال و شلعائر مذهبلی نظیلر نملاز و روزه و حجاب 
و رفتلن بله مسلجد نیازمنلد کملک و راهنمایلی هسلتند. للذا مراقبلت از برنامه هلای 
مذهبلی کلودك و نوجلوان، تذکلر به موقلع و واداشلتن آنان بله این املور، الزم و حتمی 
اسلت. درعین حلال بایلد توجله داشلت کله ایلن کنترل هلا هرانلدازه غیرمسلتقیم تر و 
هنرمندانه تلر باشلد، مفیدتلر اسلت و احتملال گرایش نوجوان را به امور شلرعی بیشلتر 
می کنلد. نکتله مهلم  دیگلر اینکله ایلن تذکلرات و درخواسلت ها نباید جنبه خشلونت، 
رسلواگری و تنبیهی داشلته باشلد که در این صورت، نتیجه ای جز دوری هرچه بیشلتر 

کلودك و نوجلوان از فعالیت هلای مذهبی نخواهد داشلت.

1  . اتکینسون، ریتا، اتکینسون، ریچارد و هیلگارد، ارنست، همان، 1.
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ب: وضع موجود «
خانلوادۀ ایرانلی در طلی دهه هلای اخیلر با تحلوالت گسلترده ای روبرو بلوده و درنتیجه 
تغییلرات عملده ای در نقش هلای تربیتی آن پدید آمده اسلت. شلاید اگلر بخواهیم همه 
تغییلرات را در ذیلل چنلد گلروه ذکر کنیلم، به دو محلور کلی از تغییرات به شلرح ذیل 

برسیم:

1. تغییر در ارزش ها و هنجارها )عرفی شدن(

در گلذار از سلنت بله مدرنیتله و بله هملراه تغییلرات فرهنگی جامعله، خانلواده ایرانی 
دگرگونی هلای گسلترده ای را تجربله کلرده اسلت. به طلوری کله بزرگ تریلن مشلکل 
خانلواده املروزی گلذار از دورۀ سلنت بله مدرنیتله اسلت. در ایلن فراینلد، بخشلی از 
هنجارهلا و ارزش هلای نظلام فرهنگلی سلنتی برایلش کارکردی نلدارد و بدیهی اسلت 
کله در توزیلع وظایلف، نقش هلا و اهداف هم کارکلردی نخواهد داشلت. وضعیت کنونی 
نشلانه هایی دارد کله بیانگر ایجاد یکسلری تغییرات ارزشلی و هنجلاری در نهاد خانواده 

ست. ا
نتایلج تحقیقاتلی در شلهر تهلران نشلان می دهلد کله دیلن داری ملادران نسلبت بله 
دختلران قوی تلر و پایبنلدی آنلان بله اصلول و ارزش هلای دینلی محکم تلر از دختلران 
اسلت و نیلز در ملورد داشلتن حجاب اسلالمی همسلر، پدران نسلبت به پسلران به این 
املر اهمیلت بیشلتری می دهنلد. علالوه بلر ایلن ملادران بیشلتر از دخترانشلان اوقلات 
فراغلت خلود را در اماکلن زیارتلی و مذهبی همچلون امامزاده ها و مسلاجد می گذرانند؛ 
املا در مقابلل دختران بیشلتر اوقلات فراغت خود را صرف سلینما، تئاتلر، ورزش، پارك 
و کلوه می نماینلد. علالوه بلر ایلن پسلران نسلبت بله پدران خلود بله معیارهایلی نظیر 
خوش تیلپ بودن همسلر)28.4 درصد(، داشلتن وضلع مالی خلوب )31.3 درصد( و دارا 

بلودن تحصیلالت عاللی دانشلگاهی )4.4 درصد( اهمیلت بیشلتری می دهند.1
علالوه بلر این بررسلی ها نشلان می دهد که صلرف هزینه های زیلاد برای قربانلی کردن، 
سلفر حلج، سلفره های نلذری، صدقات و برگلزاری مراسلم ها و اعیاد مذهبلی جای خود 

1  . اسماعیل صدیق، جامعه شناختی تحوالت فرهنگی ل ارزشی خانواده در شهر تهران )پایان نامه(، ص 218-217.
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را به صلرف هزینه هلا بلرای برگزاری جشلن ها و سلفرهای غیرمذهبی مانند جشلن های 
توللد، عروسلی، مهمانی هلای شلبانه، سلفرهای اروپلا، دبی، آنتالیلا، تایلنلد و جاهایی از 
ایلن قبیلل داده اسلت. به طلوری کله بنا بلر آمار رسلمی مسلافران ایرانی در صلدر آمار 

گردشلگران برخلی از کشلورهای غیر زیارتی قلرار دارند.
از طرفلی در زمینلۀ صلرف هزینلۀ خانلواده جهلت املور مذهبلی آملار نشلان می دهلد 
کله 10 درصلد از شلهروندان تهرانلی هیچ هزینله ای را به عنلوان صدقه، نلذر، خیرات و 
مبلرات نمی پردازنلد و یلا دربلارۀ انجلام مناسلک مذهبلی نیلز 72 درصد از شلهروندان 
تهرانلی اعلالم کرده انلد کله هرگلز در نملاز جمعله شلرکت نکلرده و همچنیلن نزدیک 
بله 22 درصلد هرگلز در مراسلم جشلن ها و اعیلاد مذهبی و یلا عزاداری هلا و مداحی ها 
شلرکت نکرده انلد؛ 38 درصلد هرگلز در مراسلم ختلم قلرآن و 44 درصلد در مراسلم 
مذهبلی و سلفره های خانگلی شلرکت نکرده انلد و نیلز 44 درصلد اعلالم کرده انلد کله 

بلرای زیلارت بله مشلهد و 47 درصلد بلرای زیارت بله قلم نرفته اند.1

2. تغییر در کارکردها و نقش های رفتاری

اگلر یلک چیلز و تنهلا یلک چیلز در جامعله شلهری املروز ایلران به ویلژه شلهر تهران 
»واقعیلت محلض« باشلد آن املر »تغییلر رفتلار خانواده« اسلت.

در یک بررسلی که در سلال 1389 و با عنوان »تحوالت معاصر خانواده در شلهر تهران« 
انجام شلده »تنلوع سلاختاری«، »کاهلش نقلش حمایت گلری شلبکۀ خویشلاوندی«، 
»فردگرایانله شلدن ازدواج«،»گسلترش روابلط پیلش از ازدواج«، »افزایلش جایلگاه و 
قلدرت زنلان در مناسلبات خانوادگلی«، »کاهلش گفتملان خانواده گرایلی«، »افزایلش 
آسلیب ها و اختلالالت خانوادگلی«، »افزایلش مناسلبات جنسلی بیلرون از خانلواده«، 
»کاهلش کارکردهلای خانلواده« و نهایتلاً »کاهلش اهمیلت فرزنلدآوری ناخواسلته« 
به عنلوان روندهلای رو به گسلترش در زندگی خانوادگی تهرانی ها استخراج شلده اسلت.2

هم اکنلون موجلی از آسلیب ها و تهدیلدات ازجملله »فمینیسلم«3، ورود فّناوری هلای 

1  . فرهنگ عمومی، طرح بررسی و سنجش شاخص های فرهنگ عمومی کشور )شاخص های غیرثبتی شهر تهران(، ص 144-129.
2  . ر ك: نعمت اهلل فاضلی، گونه های در حال ظهور خانواده در تهران، کتاب مجموعه مقاالت زن و زندگی شهری، 1391.

Feminism .  3
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جدیلد و آسلیب های اجتماعلی ماننلد اعتیلاد و طلالق، خانواده هلای ایرانلی را تهدیلد 
می کنلد. جایلگاه کنونلی خانلواده نسلبت بله گذشلته بسلیار متزلزل تلر و نامطلوب تلر 
شلده اسلت. خانلواده املروزی نه دوام و بقای خانواده سلنتی را دارد و نله در کارکردها و 

وظایفلی کله بلرای خانلواده تعریف شلده، همچون گذشلته موفلق و کارآمد اسلت.
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نتیجه گیری: «
 بلا توجله به آنچه گفته شلد برحسلب تغییرات ارزشلی و رفتاری عمیق کله در خانواده 
ایرانلی پدیلد آملده، دیگلر نمی توان کارکردهای شلش گانه مذکلور در محور قبللی را از 
خانلوادۀ املروزی و مانند گذشلته انتظار داشلت؛ در خانوادۀ امروزی تفاهلم بین والدین 
ماننلد گذشلته مشلاهده نمی شلود. نگاهلی بله آملار باالی طلالق کله روزبله روز نیز در 
حلال افزایلش اسلت، گویلای ایلن املر اسلت؛ مضلاف بلر اینکله بخلش قابل توجهی از 
طالق هلا در آملار وجلود ندارد و مشلاهده نمی شلوند زیلرا از نوع طالق عاطفی هسلتند. 
همچنیلن خانلوادۀ املروزی الگلوی رفتلاری مطلوبی برای فرزنلدان به شلمار نمی رود و 
چنلان نیسلت کله توجهلش به امتثلال فضائلل و دوری از رذایلل، در حد الگلوی خوبی 
بلرای فرزندان باشلد، بلرای خانواده امروزی، نماز همچون گذشلته، یک ارزش نیسلت و 
نملاز جماعلت رفتلن و در مسلجد حاضر شلدن مورد اهتملام نیسلت. و در نهایت اینکه 
خانلواده املروزی تعاملل عاطفی خوبی با فرزنلدان ندارد و ارتباط عاطفلی آن با فرزندان 
کمتلر از گذشلته شلده اسلت؛ افزایش آمار کلودك آزاری، کلودکان خیابانی و رهاشلده، 
خانوارهلای تلک والد و خصوصاً از نوع زن سرپرسلت که با مشلکالت عدیلدۀ اجتماعی و 
اقتصلادی مواجه انلد و فرصتی بلرای امور عاطفی ندارند و نیز افزایش روابط فرازناشلویی 
و خانوارهلای بدسرپرسلت، همله و همه نشلانه ها و قرائن داللت کننده بلر افول محبت و 

عاطفله در خانواده ایرانی هسلتند.
بی گملان بخلش قابل توجهلی از عواملل ایجاد این وضعیلت، هم ناشلی از فاصله گرفتن 
خانلواده از تعالیلم حیات بخلش دینلی و مراکلز تربیلت دینی همچون مسلاجد اسلت و 
هلم سلبب فاصلله گرفتلن از تعالیلم دینلی و مراکز تربیتی همچون مسلاجد می شلود.
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ج: راهکارها «

1. نگرش سازی و ارزش آفرینی در فرزندان

1-1. توجله جلدی و اهتملام ویژه والدین به معاشلرت فرزنلدان با دوسلتان و نیز ایفای 
نقلش مثبلت و فعال تلر در دوسلت یابی فرزنلدان، می توانلد سلالمت اخالقلی و رفتاری 
آنلان را در آینلده تضمیلن نمایلد. والدیلن سلعی نماینلد در انتخلاب دوسلتان فرزندان 
خویلش، تأّملل جدی داشلته و زمینه ی دوسلتی با بچه هلای مسلجدی را فراهم نمایند 
و برعکلس نسلبت بله ارتباط بلا دیگر دوسلتانی که به نحلوی کمتر در مسلائل مذهبی 
مقّیلد می باشلند، به طلور غیرمسلتقیم، رفتلاری سلخت گیرانه )نه به صورت مسلتقیم و 
ململوس( داشلته باشلند. کمتریلن کار در این خصلوص، معیار قرار دادن اقاملۀ نماز و یا 

حضلور در مسلجد، بلرای انتخاب دوسلت برای فرزندان اسلت.
1-2. والدیلن سلعی نماینلد در برقلراری ارتبلاط با دیگر دوسلتان و خانواده هلا دقیق تر 
عملل نماینلد. برقلراری ارتبلاط و دوسلتی والدیلن بلا خانواده های مذهبی و مسلجدی 
به طلور غیرمسلتقیم بلر فرزندان آنان نیلز تأثیرگلذار خواهد بود. حضور چندین سلاعته 
در منلازل یکدیگلر، نلوع گفتمان مورد اسلتفاده در برقلراری ارتباط، نلوع فیلم هایی که 
نلگاه می کننلد و نلوع برداشلت و نگلرش خانواده هلا نسلبت به پایبنلدی به املور دینی 
و مذهبلی، در درازملدت تأثیلرات مثبلت و یلا منفلی خلود را بر جای خواهد گذاشلت.

2-3. والدیلن سلعی نماینلد بلا نزدیک شلدن فرزندان به سلن تکلیف، احکام مسلجد و 
نملاز جماعلت را بلرای آن ها تبیین کننلد. در این رابطه، اسلتفاده از کتاب هلای احکام، 

ویلژه نوجوانلان و جوانان بسلیار مناسلب خواهد بود.
1-4. والدیلن الزم اسلت از همان اوان کودکی به صورت حساب شلده، نسلبت به ترغیب 
فرزنلدان بله انجلام فرایلض دینلی اقلدام نماینلد و در مراحل باالتلر، به تقویت و بسلط 

دامنله آموزه هلای دینی در آنلان بپردازند.
1-5. والدیلن سلعی نماینلد افراد فعال و موفق مسلجدی را، به عنوان الگو بلرای فرزندان خود 

برگزینند و یکی از علت های موفقیت آنان را حضور مسلتمر در مسلجد، معرفی نمایند.1

1  . محمدعلی موظف رستمی، همان، ص 125-126، 130-131 و 141-140.
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2. آموزش و آگاهی دهی از طریق نهاد مسجد

متولیلان برنامه هلای مسلجد، در ایلن خصلوص می تواننلد بلا تهیله جزوات آموزشلی و 
فرهنگلی نسلبت بله افزایلش آگاهلی خانواده هلا ]از راهکارهای آشلنا نملودن کودکان 
و نوجوانانشلان بلا مسلجد[، بله زمینه سلازی جهلت حضلور فعلال والدیلن هملراه بلا 

فرزندانشلان در برنامه هلای مسلاجد به ویلژه مراسلم عبلادی اقلدام نماینلد.
گفتنلی اسلت طبلق یک نظرسلنجی از دانشلجویان، عمده ترین مشلّوق آن هلا در مورد 
نملاز، اوالً ملادران و ثانیلاً پلدران آن هلا بوده انلد. در ایلن ملوارد، میلزان تأثیلر ملادران 
نسلبت بله سلایر عوامل هملراه با پدر، برابلری می کند و ملادران باید به نقلش بااهمیت 
خلودآگاه باشلند. بنابرایلن پیشلنهاد می شلود از قدرت تأثیلر روحانی و عاطفلی مادران 
اسلتفاده شلود. ایلن مهلم با ارتباط مسلتمر آموزشلگاه ها بلا خانلواده و راهنمایی فردی 

ملادران و اسلتمرار کالس هلای آموزش خانلواده، قابل اجرا اسلت.
همچنیلن در یلک نظرسلنجی، دانش آملوزان، خانلواده اعلم از پلدر یلا ملادر، بلرادر یلا 
خواهلر، پدربلزرگ و مادربلزرگ و اقلوام درجه یلک را مهم تریلن عاملل در فراگیلری 
و آملوزش نملاز دانسلته اند و پلس ازآن مدرسله و بعلد کتلاب، اعلم از کتلاب درسلی، 
دینلی سلال چهلارم دبسلتان و یلا کتاب های نملاز دیگلر را در فراگیری نملاز خود مؤثر 

دانسلته اند، للذا شایسلته اسلت خانواده هلا بله ایلن املر مهلم نیلز توجله کنند.1

1  . همان، ص، 112، 142- 143.
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بخش چهارم: رسانه ملی )برنامه های تلویزیون(
الف: تبیین موضوع و ضرورت آن «

املروزه، تأثیلر رسلانه های گروهلی به ویژه رسلانه های تصویلری ازجملله تلویزیون -که 
محبوب ترین و در دسلترس ترین رسلانه ها اسلت- به دلیل داشلتن جذابیت های خاص 
خلود بلر رفتلار کلودکان و نوجوانلان، غیرقابل انلکار اسلت و ایلن تأثیر به گونه ای اسلت 
کله آنلان، سلاعت ها از وقلت خلود را صلرف تماشلای برنامه هلای تلویزیونلی می کنند. 
مطالعلات انجام شلده درملورد اسلتفاده افلراد در سلنین مختللف از تلویزیلون نشلان 
می دهلد کله حتلی نلوزادان، روزانله حلدود نیم سلاعت تلویزیون تماشلا می کننلد.1 اما 
کلودکان و نوجوانلان به واسلطه جذابیت هایلی کله ایلن جعبله جادویلی دارد، به مراتب 
بیلش از سلایر اقشلار جامعله بله تماشلای آن می نشلینند و این خلود عاملی اسلت که 

آنلان، اثرپذیلری فراوانلی در جنبه هلای مختلف از این رسلانه داشلته باشلند.
از طرفلی، رسلانه های گروهلی ازجملله تلویزیلون نقشلی به مراتلب فراتلر از یک رسلانه 
سلرگرم کننده یافته انلد و نمی تلوان از نقلش مهلم و اساسلی آن هلا در فرهنگ سلازی 

1  . ر ك: فیلیپ نیومن، باربارا نیومن، اثرات تلویزیون بر رشد کودکان، ترجمه اسماعیل بیابان گرد، نشریه تربیت، ص 45.
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چشلم پوشلید. بلا ایلن مبنلا کله افلراد در فراینلد جامعه پذیلری از عواملل متعلددی 
تأثیلر می پذیرنلد و یکلی از ایلن عواملل، رسلانه های گروهلی اسلت کله از میلان انلواع 
ایلن رسلانه ها، تلویزیلون بله عللت داشلتن طرفلداران و عالقه منلدان بیشلتر از اهمیت 
خاصلی برخلوردار اسلت. للذا بلا گرایش به سلمت تلویزیلون بنا به هلر دلیلی، افلراد به 
اثرپذیلری وادار می شلوند؛ به گونله ای کله آنلان آگاهانله و ناآگاهانله از برنامه هایلی کله 

تماشلا می کننلد، الگلو می گیرنلد.
در کشلور ملا نیلز در حلال حاضلر، تلویزیون دردسلترس ترین رسلانه ای اسلت که عامۀ 
ملردم، صرف نظلر از موقعیلت شلغلی و شلرایط سلنی، مقلداری از وقلت خلود را صرف 
تماشلای برنامه هلای آن می کننلد که در این میان، کودکان و نوجوانان، سلهمی بیشلتر 

از سلایر اقشلار دارند.
مطللب اساسلی کله پیراملون آملوزش در برنامه کلودك عماًل نادیلده گرفته می شلود، 
ایلن اسلت کله آملوزش در برنامله کلودك محدود بله بخش هایی کله سلازندگان، اراده 
آموزش از آن دارند، نیسلت. بلکه در عموم موارد، کل یک برنامه، نقشلی آموزشلی دارد 
و ایلن املر در برنامله ای که کلودك مخاطب آن اسلت، به علل مختللف ازجمله ظرفیت 
یادگیلرِی شلگفت آور کلودکان صدچنلدان می شلود؛ به خصلوص در ملواردی که منبع 
آن مفهلوم یلا پیلام کاماًل غیرمسلتقیم باشلد؛ زیرا کلودکان در مورد بسلیاری از حقایق 
فاقلد پیش فرض هلای ذهنلی هسلتند و اگر پیش فلرض ذهنی ضعیفی نیز در ذهنشلان 
باشلد، ابزارهلای چندرسلانه ای بلا قلدرت فوق العلاده خلود به راحتلی ذهلن کلودك را 

مطابلق مفهلوم خروجی ناشلی از اجزای برنامه، شلکل خواهنلد داد.1
کودکلی کله هنلوز قلادر بله مکلر و فریلب نیسلت و ملرز تخیلل و واقعیلت را از هلم 
نمی شناسلد، تماملی گزاره هلای دریافتلی را حقیقتلی مسللم می پنلدارد و اخالقیلات، 
ارزش هلا و رفتارهایلش را صرفاً از راه تقلید شلکل می دهد. در سلنین پاییلن، ورودی ها 
و خروجی هلای ذهنلی افلراد تقریبلاً برابلر اسلت و رسلانه نقلش عرضه کننلده کالن و 
بانفلوذی را دارد کله اطالعلات خاصلی را به صلورت غیرمسلتقیم بله ذهن کلودك وارد 
می کنلد. به خصلوص کلودك زیلر هفت سلال که مطابلق آنچله می بیند رفتلار می کند. 

1  . الوین تافلر، جابجایی در قدرت )دانایی، ثروت و خشونت در آستانه قرن بیست و یکم(، ص 572- 573.
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در مورد کودکان با سلنین باالتر نیز اگرچه از تأثیر آموزشلی رسلانه کاسلته می شلود و 
کلودك لزوملاً تملام ورودی های ذهنلی اش را نمی پذیرد، اما هر انسلانی وقتی خود را در 
موقعیلت سلرگرمی تصلور می کند، واکنش هلای مؤثری در قبلال مؤلفه هلای پنهان آن 
سلرگرمی نشلان نمی دهلد و به همیلن دلیل کلودکان و نوجوانان بسلیاری از یافته های 
ذهنلی خویلش را از برنامه هلای تفریحلی می آموزنلد و نله از برنامه هلای آموزشلی.1 
ازایلن رو می تلوان گفلت کله یلک برنامله فلارغ از آنکه هدف آموزشلی داشلته باشلد یا 
نداشلته باشلد، بلرای یک کلودك ممللو از آموزش های مختللف از جهان بینی تا سلبک 
زندگلی اسلت؛ زیرا در هر سلرگرمی بیش از انتظار سلازنده و مخاطلب، اطالعات پنهان 
فراوانلی در ملورد سلبک زندگلی، ارتباطات، مشلکالت و معضلالت اجتماعلی و آداب و 

رسلوم منتقل می شلود.2
در پایلان گفتنلی اسلت کله سلبک زندگی جدید عامل سلوق یافتن بیشلتر کلودك به 
تلویزیون شلده اسلت؛ زیرا کودك به شلدت تشلنه امر بازی اسلت ولی به دلیل سلبک 
زندگلی جدیلد در جامعله و معضلل تک فرزندی و آپارتمان نشلینی، کلودکان اغلب تنها 
و منفلرد بلازی می کننلد کله این خلود باعلث انلزوا و محدود شلدن دایره تعامالتشلان 
بلا اجتملاع و علدم توانایلی در دوسلت یابی آن هلا می شلود کله تلویزیلون در ایلن بین، 

همبلازی کلودکان تنهلا و وحید در خانه اسلت.3
درواقلع؛ جامعلۀ املروز کله در بسلیاری از ابعلاد خلود، صلورت ملدرن یافتله و یلا در 
مسلیر آن قلرار دارد، شلکلی از سلبک زندگلی متناسلب با الزاملات خود را خللق کرده 
اسلت. پیدایلش مهدکودك هلا و هم چنین بخشلی از تولید و پخش گسلتردۀ برنامه های 
تلویزیونلی مخصلوص کلودکان ازجملله للوازم یلا نمودهلای این سلبک زندگی اسلت. 
برنامه هلای کلودك مسلتقل از محتوای خلود، در پیوند با سلبک زندگی ملدرن تعریف 
می شلوند کله از الزاملات زندگلی آپارتمانلی، تک فرزندی و نداشلتن هم بازی و اشلتغال 

مادران اسلت.4

1  . گی روشه، کنش اجتماعی، ص 173.
2  . الوین تافلر، همان.

3  . مجید امامی، نشریه الکترونیکی باحجاب، »تلویزیون فرصتی برای تربیت کودك«، تاریخ انتشار: 1392/8/5، شماره مطلب: 2647.
4  . ر ك: کمیل قیدرلو، مجله سوره اندیشه، »دایه مجازی؛ کودکی که تلویزیون برای ما پرورش می دهد«.
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ب: وضع موجود عملکرد رسانه ملی «

1. وضعیت کّمی و کیفی برنامه های کودک و نوجوان امروز

در این سلال ها به لحاظ کّمی، صدا و سلیما رشلد بسلیار چشلمگیری در عرصه کودك 
داشلته اسلت؛ شلبکۀ کلودك تأسلیس شلده و بلا عنوان شلبکۀ پویلا فعالیلت می کند. 
تلویزیونلی کله در طول 24 سلاعت فقط سله اللی چهار سلاعت برنامه کلودك در تمام 
شلبکه هایش پخلش می کلرد، اآلن در برنامه هلای گوناگلون بیلش از 30 سلاعت برنامه 

کلودك در روز پخلش می کند.
املا برنامه هلای تلویزیلون بله لحلاظ کیفی که بایلد هم تراز بخلش کّمی رشلد می کرد، 
وضعیلت مناسلبی ندارد. یکی از صاحب نظران و مسلئوالن مربوطله در حوزۀ برنامه های 
کلودك و نوجلوان در مقایسله وضعیلت کنونلی بلا اوایلل انقلالب می گویلد: بخلش 
قابل توجهلی از برنامه هلا، داسلتان های آموزنلده اخالقلی کله کارکلرد اخالقلی داشلته 
باشلد و ابلزار آن هلم اخالقلی باشلد، ندارنلد. درواقلع بیش تلر سلرگرم کننده، فانتلزی 
و تخیللی هسلتند. عملاًل مجموعله ای همگلن از غیرارزش هلا و ضدارزش هلا در کنلار 
یکدیگلر و به نحلوی انباشلته، جلذاب و بلا یک راهبلرد غلط کله همان اتخاذ سلرگرمی 
به جلای آملوزش و تربیت اسلت، محتلوای نامطلوب را بله کودك انتقلال می دهد. چون 
ایلن کار به صلورت همگن انجام می شلود، همزملان هم آموزش و هم تربیت در راسلتای 
نامطلوبلی صلورت می گیلرد. البتله در کنلار آن و شلاید بلرای تطهیر خلود، از مایه های 
مذهبلی هلم اسلتفاده می کنیلم. مثلاًل این کله می گوییلم اکنلون عیلد غدیر اسلت و از 
حضلرت عللی  هلم سلخنی گفته می شلود املا در ادامه بلاز هم به رقلص و حرکات 
ملوزون پرداختله می شلود. یلا مثلاًل در هنلگام اذان و نملاز، هملان آدم هایی کله تا اآلن 
آواز می خواندنلد و می رقصیدنلد، اذان می گوینلد. ایلن مایه هلای مذهبی با آن سلاختار، 
نله ازنظلر حجلم و نله ازنظر جذابیت قابل مقایسله نیسلت؛ درواقع بچه می آملوزد که در 
برابلر آن موضوعلات جلذاب، موضوعلات غیرجذابی هم وجلود دارد کله در کنار یکدیگر 
مورداسلتفاده هسلتند. بله همیلن دلیلل این امکان بلرای مخاطلب کودك وجلود دارد 
کله از محورهلای مذهبلی صرف نظلر کنلد. در بهتریلن حالت، بله کودك آملوزش داده 
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می شلود کله ارزش هلای برخاسلته از مذهلب هیلچ تعارضلی بلا ضدارزش هلا نلدارد و 
می تلوان تملام ایلن ملوارد را در کنار یکدیگر داشلت.

در رفتلار افلراد ]مجلری[ هلم دیلده می شلود کله هیچ یلک ملروج رفتارهلای مذهبلی 
نیسلتند؛ بلکله ملروج رفتارهای متناسلب با علرف و هنجارهلای طبقله غیرمذهبی )نه 
لزوملاً ضدمذهبلی( در جامعله هسلتند. نشلانه ها و نمادهلای مذهبلی هلم در رنگ هلا، 
سلاخت محیلط و دکلور و چهره ها اسلتفاده نمی شلوند. بازیگران و مجریان در بسلیاری 
از ملوارد در تعاملالت خلود بله طرق مختللف قوانیلن را دور می زنند تلا بتوانند حرکات 
ملوزون داشلته باشلند. در ادبیلات رفتلاری آن هلا ماننلد رفتلار »امیرمحملد« بلا »عمو 
پورنلگ« هیچ گونله نحلوۀ رفتلار و گفتلار مؤمنانه ای مشلاهده نمی شلود. برخلورد تند، 
اهانلت و تنلد صحبلت کلردن ایلن را می رسلاند کله فرزنلد شلما بله تکلرار در حلال 
یادگیلری چنیلن رفتارهایی اسلت. چنین رفتلاری، همان رفتار هنجلاری و عرفی طبقه 

غیرمذهبلی جامعه اسلت.1
ناگفتله نمانلد که تعلدادی پویانمایی باکیفیت مطللوب نیز وجود دارد کله با هزینه های 
بلاال سلاخته شلده و باید آن هلا را به طور جداگانه بررسلی کلرد؛ اما طبق قاعلده »النادُر 
َکالَمعلدوم« ایلن تولیلدات اثرگلذاری و جریان سلازی نمی کننلد. قطعاً زمانلی که معیار 
بلرای سلاخت برنامه کودك، جذابیت باشلد، آملوزش و تربیت دین محور و مسلجدمدار 

بله حاشلیه جذابیت تبدیل می شلود.2

2. بی توجهی به الزامات تولید برنامه دینی در تلویزیون

در گذشلته ای نه چنلدان دور، فلرد از دامان خانواده، اصول و مبانلی دین را فرامی گرفت؛ 
وللی بلا گذشلت زمان و ظهلور فناوری های نوین اطالع رسلانی و گسلترش و نفوذ آن در 
زندگلی ملردم امروزه شلاهد آن هسلتیم کله تبلیغ دینی بلا روش های گذشلته چندان 
کارسلاز و جوابگلو نیسلت و ابزارهلای جدیلد و در رأس آن هلا تلویزیلون از تأثیرگذاری 
فراوانلی برخوردارنلد. متصدیلان تلویزیلون نیلز به خوبلی اهمیلت ایلن کار را دریافته اند 
و تلالش کرده انلد کله در ایلن راسلتا گام بردارنلد؛ املا بایلد اذعلان داشلت کله آن گونه 

1  . همان.
2  . ر ك: کمیل قیدرلو، همان.
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کله شایسلته اسلت، تلویزیلون در انتقال مفاهیلم دینی موفلق عمل نکرده اسلت؛ وقتی 
بحلث از مضامیلن و مفاهیلم دینلی اسلت، بلا اسلتفاده از قالب های مسلتقیم و صریح و 
آشلکار به بیان آن پرداخته شلده و قالب های نمایشلی و غیرمسلتقیم، َصرف موضوعات 
خنثی شلده اسلت. بسلیاری از مفاهیلم همچلون عبادت هلای فلردی، کملک بله خلق، 
توسلل، احتلرام بله بزرگ ترهلا، احسلان و نیکلوکاری و تلوکل را می تلوان در قالب هایی 

کله موردپذیلرش ]افلراد در[دوران کودکی اسلت منتقل کرد.1

جمع بندی:  «
در حلال حاضلر ظاهلراً ارتبلاط نظام منلد و تعریف شلده ای بین نهادهای متولی مسلجد 
بلا رسلانه مللی وجلود نلدارد؛ ارتباطلی کله در آن نحلوۀ تعامل و هملکاری بلرای تولید 
محتلوای مسلجدی به منظور آشناسلازی کلودکان و نوجوانان با نماز جماعت و مسلجد 
مشلخص باشلد و نیلز نحلوۀ تبلیلغ و ترویلج کارکردهلای مثبلت مسلجد به منظلور 
نصویر آفرینلی و ارزش سلازی در کلودکان و نوجوانلان معیلن باشلد. هرچنلد نبایلد از 
رویکلرد مثبلت چند سلال اخیر رسلانه مللی در پخلش اذان اول وقت در تمام شلبکه ها 

و اقامله نملاز جماعت چشلم پوشلید.

1  . مجید امامی، همان.
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ج: راهکارها «
1. ارتباط نهادی سلازمان مسلاجد با رسلانۀ مللی و انعقاد تفاهم نامه بلرای بهره گیری از 
ظرفیلت رسلانه مللی به منظلور نگرش سلازی و ارزش آفرینلی از نماز و مسلجد در ذهن 

و اندیشله کودك و نوجوان.
طبیعتلاً ایلن تفاهم نامه دوسلویه اسلت و الزم اسلت نهاد مسلجد نیز از تملام ظرفیت ها 
و قابلیت هلای سلخت افزاری و نرم افلزاری خلود در جهلت یاری رسلانی بله رسلانۀ مللی 
بلرای هلدف گفته شلده کملک بگیلرد و یلا احیانلاً ایلن ظرفیت هلا را بلا هماهنگی های 

الزم در اختیلار رسلانه ملی قلرار دهد.
برخی از محورهای پیشنهادی تولید برنامه به شرح ذیل است:

1-1. تولیلد برنامله  از فعالیت هلای مسلجدی کلودکان و نوجوانلان و شلرکت 
آنلان در نملاز جماعلت، خصوصلاً مسلاجد تاریخی و مسلاجدی که بله نحوی در 
میلان عامله مردم به ویلژه نوجوانلان و جوانان از جایلگاه خاصی برخوردار اسلت؛ 
 ، ماننلد اماکلن مذهبلی و مشلهور ایلران و جهلان اسلالم: بلارگاه املام رضلا
حلرم حضلرت معصومله، حضرت عبدالعظیلم، کربالی معلّی، نجف اشلرف، 

مسجدالنبی و مسلجدالحرام.
1-2. معرفلی مسلاجد نمونله، موفلق و فعال در حلوزه ارتباط گیری بلا کودکان و 
نوجوانلان و جلذب آن هلا، از طریق تهیه گلزارش تصویری و خبلری از مهم ترین 
برنامه هلا و فعالیت هلای آن هلا و درج و پخلش آن در شلبکه های مختللف صلدا 

سیما و 
1-3. تحلت پوشلش قلرار دادن برنامه هلا و فعالیت هایلی که در خصلوص ارتباط 
کلودك و نوجوان با نماز و مسلجد انجام می شلود.مثل سلمینار، همایش، کنگره 

و مراسلم؛ به خصوص مراسلم جشلن تکلیف دانش آموزان.
1-4. تهیله گلزارش زنده )مسلتقیم( و تولیدی از مراسلم اقامه نملاز جماعت در 
مسلاجد و ملدارس )به ویلژه در مکان هایی کله غالب نمازگزاران نوجلوان و جوان 

هسلتند( و درج و پخش آن از شلبکه های مختلف صداوسلیما1

1  . محمدعلی موظف رستمی، همان، ص 267، 269.
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1-5. تهیله ی برنامه هلای نرم افلزاری، نماهنلگ، کارتلون و فیللم با موضلوع نماز 
و مسلجد بله شلکل هدفمنلد و جلذاب و بلا اسلتفاده از مجریلان و گوینلدگان 
پرمخاطلب  برنامه هلای  خلالل  در  آن  پخلش  و  خوش چهلره  و  خوش لحلن 

صداوسلیما.
1-6. معرفلی کلودکان و نوجوانلان برجسلته و فعلال در حلوزه مسلجد و نملاز 
جماعلت در آیتم هلای مختللف و در خلالل برنامه هلای پربیننلده، به صلورت 

جلذاب و متناسلب در شلبکه های مختللف صداوسلیما.
1-7. مصاحبله بلا چهره ها و شلخصیت های موفلق و فعال در حلوزه ارتباط دهی 
کلودك و نوجلوان بلا مسلجد، شلامل ائمله جماعلات، مدیلران، کارشناسلان، 
نویسلندگان و هنرمنلدان، جهلت معرفی به نسلل نوجلوان، مضاف بلر اینکه آثار 
و عملکلرد فعالیت هلای آنلان بلرای آشلنایی بیشلتر از حلوزۀ فعالیلت آن هلا در 

معلرض دید عملوم ملردم قلرار گیرد.
1-8. به کارگیلری هنرمنلدان و هنرپیشله ها و چهره هلای مشلهور و جوان پسلند 
سلینما، تئاتلر و تلویزیون در برنامه هلا و فیلم هایی کله در آن به صورت هدفمند، 
موضلوع ارتبلاط کودك و نوجلوان با نماز و مسلجد، از محوریت برخوردار اسلت.
1-9. محلور قلرار دادن موضوع مسلجد و نملاز جماعت در فیلم ها و سلریال های 

تلویزیونلی و تبییلن جایلگاه واالی آن ها در قالب های شلیوای هنری.
1-10. تهیله متلون و نمایش نامه هلای متناسلب نمایشلی )در حلوزۀ مسلجد و 
نملاز جماعلت( بلرای گروه های مختللف تئاتر و کمک مادی و معنلوی در اجرای 
نمایشلنامه های فلوق بلا هدف تبییلن آموزه هلای دینی به ویژه موضوع مسلجد و 

نماز جماعلت در قالب هنلر نمایش.1
1-11. بلرای تقویلت فرهنلگ مسلجد در میلان افلکار عموملی، شلخصیت های 
فیللم بایلد از یلک الگلوی روان شلناختی و جامعه شناسلی پیلروی کنلد تلا دید 
منفلی علیله مسلجد و اهلل مسلجد ایجلاد نشلود؛ زیلرا بازتلاب آن بی تفاوتلی 
عموملی نسلبت به مسلجد خواهد بلود. فیلم سلازان می توانند الگوهلای مطلوبی 

1  . همان، ص 269-271 و 284-283.
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از مسلجد و اهلل مسلجد در اشلکال ذیلل ارائله دهند:
الف: مسجد را با شغل های مطلوب و مقبول اجتماعی مرتبط کنند.

ب: افلراد مسلجد از میلان افلراد بلا تحصیالت بلاال انتخاب شلوند تا معلوم شلود 
کله عللم و دین با هلم تضاد نلدارد.

ج:  اهل مسجد از افرادی با سالمت روانی مناسب باشند.
د: فیللم، به گونله ای باشلد کله مخاطبلان را فقلط در موقلع گرفتاری به مسلجد 

هدایلت نکند.
هل : مسجدها را منظم و مرتب نشان دهند.1

1-12. برنامله اذان و نملاز قبلل یلا بعلد و احیانلاً وسلط برنامه هلای کلودك و 
نوجلوان متناسلب بلا نیلاز و فهلم آن هلا تلدارك شلود. )به ویلژه در هنلگام اقامه 
نملاز در خانله و مدرسله برنامه هلای رادیو و تلویزیلون نباید به گونه ای باشلد که 
قطلع برنامله موجلب دلخلوری و بدبینی کودك یا نوجوان نسلبت به نماز شلود. 
بله همیلن جهلت، بایلد قبلل و یلا بعلد از نملاز از پخلش سلریال های پربیننده 
خلودداری گلردد تلا ایلن محلدوده زمانی بله زمینه سلازی روانی و عاطفلی برای 

برپایلی فریضله نملاز اختصاص داده شلود(2
محیط هلای  از  جوانلان  به ویلژه  ملردم  از  برخلی  تصلورات  ازآنجاکله   .13-1
غیراسلالمی به خصلوص غلرب غیرواقعلی اسلت، یعنی ایلن عده تصلور می کنند 
هرآن کس و هر آنچه آنجاسلت از دین و معنویات به دور اسلت و از سلوی دیگر 
هنگامی کله مظاهر پیشلرفت و ترقی آن ها را در عللوم تجربی و فناوری های نوین 
مشلاهده می کننلد ناخلودآگاه گملان می کننلد بلرای پیشلرفت کردن یلا مدرن 
بلودن بایلد از دیلن و معنویلات فاصلله گرفلت، در چنین شلرایطی نشلان دادن 
جلوه هلای دیلن داری و معنویلات و به ویلژه نمازخوانلدن در غلرب این برداشلت 

1  . راضیله امینلی، زهلرا شلریفی، ارزیابلی عملکلرد دسلتگاه های مسلئول و مرتبلط بلا مسلاجد جهلت جلذب جوانلان بله مسلاجد و نملاز 
جماعلت، پورتلال سلتاد اقامله نملاز صدا و سلیما.

 
2  . رضا فرهادیان، عوامل آموزش و گرایش نوجوانان و جوانان به نماز، ص 7.
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ناصحیلح را کله یکلی از عواملل مهلم بحلران هویت نیز هسلت اصلالح می کند.1
1-14. برنامه هلای جلّذاب و پرمخاطلب در زملان اذان و هنگام فعالیت مسلاجد، 
تعطیلل و بله تعویلق افتلد تلا همله مخاطبلان به سلمت مسلاجد و شلرکت در 
برنامه هلای مسلجدی ترغیلب شلوند. همچنیلن، زمان پخلش برنامه هلای زنده، 
ماننلد فوتبلال )خارجی یلا داخلی( نباید با اوقات شلرعی و برنامه های مسلجدی 

تداخل داشلته باشد.2

2. اسلتفاده از کارشناسلان و صاحب نظلران مسلائل دینلی در کنلار برنامه سلازان: در 
چنیلن حالتلی برنامه سلازان عالوه بر آگاهی بیشلتر از مسلائل دینی ازجملله نماز، بهتر 

می تواننلد مفاهیلم مربلوط بله نماز را بله مخاطبان خلود انتقلال دهند.

1  . علیرضا پویا، ارزیابی و آسیب شناسی نقش رسانه ها در گسترش فرهنگ نماز، موسسه فرهنگی تبیان.
2  .ماهنامه مسجد، » مرکز رسیدگی به امور مساجد، رسانه ملی و مسجد )تقابل یا تعامل(«، ص 61 و 62.
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بخش پنجم: اسباب بازی
الف: تبیین موضوع و ضرورت آن «

1. نقش تربیتی اسباب بازی در کودک و نوجوان

اسلباب بازی وسلیله ای پرورشلی اسلت کله کلودك از ابتدای شلکل گیری شلخصیتش 
بلا آن مواجله می شلود و اولیلن مفاهیلم دنیلای واقعلی بلا کمک اسلباب بازی به شلکل 
پارادایلم بلرای کلودك درمی آید. اسلباب بازی الگویی برای کودك محسلوب می شلود و 
از آن به عنلوان وسلیلۀ کار یلک کلودك یاد می شلود که بلا اسلتفاده از آن، روش زندگی 
کلردن را یلاد می گیلرد. صاحب نظلران حلوزه تربیلت معتقدنلد بهتریلن وسلیله بلرای 
شلناخت و پی بردن به احساسلات و تمایالت کودك، اسلباب بازی اسلت؛ زیرا از طریق 
آن کلودك بسلیاری از امیلال درونلی خلود را آشلکار می کنلد. نقلش اسلباب بازی ها، 
کارتون هلا و سلرگرمی های دوران کودکلی در زندگلی افلراد بسلیار پررنلگ اسلت. 
بررسلی ها نشلان داده اسلت کله شلخصیت کلودك بلا اسلباب بازی ها و سلرگرمی های 

دوران کودکلی شلکل می گیرد.1

1  . سلیده فاطمله محبلی، اسلباب بازی؛ نملادی فرهنگلی، شلورای عاللی انقالب فرهنگلی، کلد تحقیلق: 640647 )کتابخانله الکترونیکی 
پورتلال شلورای عاللی انقلالب فرهنگی(.
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2. بایسته های اسباب بازی

اسلباب بازی هلر وسلیله بلازی بلرای کلودکان، نوجوانلان و یا حتی بزرگ سلاالن اسلت 
کله به قصلد بلازی و سلرگرمی ایجادشلده باشلد و در بلازار توسلط کانال هلای توزیلع و 
عرضه کننلدگان اسلباب بازی در اختیلار عملوم قلرار می گیلرد. برخلی از بایسلته ها و 

ویژگی هلای فرهنگلی اسلباب بازی مناسلب به قلرار ذیلل اسلت:
اسلباب بازی بایلد بلا سلایر وسلایل محیلط زندگی کلودك تناسلب و هماهنگی داشلته 
باشلد تلا کلودك بتوانلد به راحتلی از آن اسلتفاده نملوده و آن را بلا زندگلی واقعی خود 

پیونلد دهد.
اسلباب بازی بایلد بلا ارزش های حاکم بر جامعه تناسلب داشلته باشلد؛ زیلرا کودك طی 
بلازی بلا آن بلا ارزش هلای موجلود آشلنا می شلود. ابلزار و وسلایل بلازی کله در اختیار 
کلودك قلرار می گیلرد، نملادی از وسلایل حقیقلی هسلتند کله بایلد ضملن هماهنگ 

بلودن بلا فرهنگ جامعله، موردعالقله کودك نیز باشلد.
اسلباب بازی بایلد به گونه ای باشلد کله ارزش های جامعله مانند نمازخوانلدن را تقویت و 
تحکیلم کنلد و در سلتیز بلا آن ها قلرار نگیرد؛ زیلرا یکلی از فواید این تجانلس فرهنگی 

و ارزشلی اسلباب بازی، فراهم سلازی آراملش روانلی و عاطفی برای کودك اسلت.
اسلباب بازی می توانلد هلم محتلوا منتقل کند هم مهلارت را ارتقا دهد و هلم در نهادینه 
شلدن بعضلی فرهنگ هلا در کودك کمک کنلد. در بخش تأثیر فرهنگی هم به شلرطی 
کله در گسلتره وسلیعی کار شلود می تواند موفلق باشلد. بهترین فرصت و شلیوۀ عملی 
بلرای آملوزش فرهنلگ ایرانلی و تربیت کلودکان باهوش بلرای آینده کشلور، در اختیار 

گذاشلتن اسلباب بازی هایی متناسلب با فرهنگ و آداب و رسلوم این مرز و بوم اسلت.
تفکیلک جنسلیتی اسلباب بازی ها به لحلاظ توانایی هلا و گرایش های مختلف جسلمی، 
روحلی و روانلی دو جنلس دختر و پسلر، ضلروری و اجتناب ناپذیر اسلت؛ للذا باید برای 
هرکلدام از دختلران و پسلران اسلباب بازی هایی مناسلب و مطابلق بلا ذوق و اسلتعداد 

آن ها طراحلی نمود.1

1  . همان.
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3. تفکیک محتوایی اسباب بازی ها

در یلک تقسلیم بندی سلاده، می تلوان اسلباب بازی ها را به سله دسلته: سلازنده،  مخرب 
و خنثلی یلا فاقلد پیلام تقسلیم کلرد. اسلباب بازی های سلازنده هلم در چنلد حلوزه 
قابل تفکیلک هسلتند: اسلباب بازی های خالقیلت زا )مثل احجلام و سلاختمان بازی ها(، 
اسلباب بازی هایی کله نقلش اجتماعلی کلودکان را تقویلت می کنلد )اسلباب بازی های 
دسلته جمعی و عروسلک ها( و همچنیلن اسلباب بازی های حلاوی پیام هلای مذهبلی 
کله اسلباب بازی ارزشلی را می تلوان ذیلل این دسلته تعریف کلرد. این نوع اسلباب بازی 
علالوه بلر ایجلاد خالقیت و یا تقویلت نقش های اجتماعلی کودکان، بله تقویت فرهنگ 
اسلالمی- ایرانلی می پلردازد. جلای این گونه اسلباب بازی ها در بلازار اسلباب بازی جهان 

و به طریق اوللی در بخلش تولیلدات کشلور خالی اسلت.
اسباب بازی های مخرب را نیز می توان در چند دسته تقسیم بندی کرد: 

اسلباب بازی های خشلونت زا، اسلباب بازی های دارای پیام هلای غیراخالقلی و برهنگلی، 
ترانه هلای  پخش کننلده  اسلباب بازی های  و  غلرب  فرهنلگ  مبللغ  اسلباب بازی های 

غیرمجلاز و غربلی.
اسلباب بازی های خنثلی نیلز هملان اسلباب بازی هایی اسلت کله صرفلاً باعلث گلذران 

وقلت می شلوند و هیلچ پیلام و پیاملد سلازنده یلا مخربلی بلرای کودك نلدارد.
برخلی نیلز کارکردهلای سیاسلی اسلباب بازی ها را یلادآوری کرده اند که کشلورها برای 
هارمونلی فرهنگلی خلود از آن اسلتفاده می کننلد. سلاخت عروسلک شلخصیت های 
سیاسلی و اجتماعلی و یلا اسلاطیر تاریخی در هویت بخشلی بله قومیت هلا از این نمونه 
اسلباب بازی ها هسلتند. ازجمله کارکرد سیاسلی اسباب بازی، سلاخت مدل اسباب بازی 
هواپیملای جاسوسلی پهپاد آمریکایی اسلت که در قفسله های اسباب بازی فروشلی های 

ایرانیلان خودنمایلی می کند.1

1  . حاملد رضایلی، ابراهیلم معظملی گلودرزی، گلزارش رصلدی اسلباب بازی، سلبک زندگلی، مرکلز رصلد فرهنلگ و عللم شلورای عاللی 
انقلالب فرهنگلی.
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ب: وضع موجود «

1. وضعیت آماری تولیدات و واردات اسباب بازی

بلر اسلاس برخلی اظهارنظرها حلدود 25 درصد جمعیت کشلور در گروه سلنی زیر 15 
سلال قلرار دارنلد و ایلن یعنی بازار اسلباب بازی کشلور بلا تقاضای جمعیتلی نزدیک به 
18 میلیلون نفلر روبلرو اسلت اما تولید اسلباب بازی در داخل کشلور از پاسلخ به چنین 
تقاضایلی ناتلوان اسلت و به همیلن علت، ایران بله بلازار ورود اسلباب بازی های خارجی 
تبدیل شلده اسلت. روزانله ایلن اسلباب بازی ها بله صلور مختللف یلا به طلور قانونلی یلا 

غیرقانونلی مرزهلای کشلور را درمی نوردنلد تا به دسلت کلودکان ایرانی برسلند.
هم اکنلون تعداد عروسلک های ملی بسلیار اندك اسلت؛ درحالی که کلودکان تنوع طلب 
هسلتند و ایلن میلزان پاسلخگوی نیلاز آن هلا نیسلت. باید حداقلل 100 نوع عروسلک 
مللی و بوملی تولیلد کلرد و بعلد از ملردم انتقلاد کلرد کله چلرا از عروسلک های بیگانه 

می کنند.1 اسلتفاده 
درحالی کله بلر اسلاس آمارهلای موجلود، تجارت اسلباب بازی سلومین تجارت پرسلود 
جهلان بعلد از تولیلد ملواد مخلدر و تسللیحات نظاملی اسلت. انجملن بین الملللی 
تولیدکننلدگان اسلباب بازی، گلردش ماللی ایلن صنعلت در سلال 2011 را حلدود 85 

میلیلارد دالر اعلالم می کنلد.2
کشلور چین بزرگ ترین تولیدکننده اسلباب بازی در جهان به شلمار می رود. محصوالت 
غربلی آمریکایلی بلا ورود بله چین به تولیلد انبوه می رسلند و با این شلیوه 90 درصد از 

بازار اسلباب بازی آسلیا و ایلران را به خود اختصلاص می دهند.3
در حلال حاضلر از کل مصلرف اسلباب بازی در کشلور سلهم تولید داخلی تنهلا 2 الی 3 
درصد اسلت و حدود 95 درصد بازار اسلباب بازی کشلور در اختیار کشلور چین اسلت. 
هم اکنلون تعلداد واحدهلای صنفلی تولیدکننلده اسلباب بازی در کشلور در حلدود 20 

اللی 30 واحلد اسلت کله در کنلار اسلباب بازی، کاالهای دیگلری هم تولیلد می کنند.4
1  . بازار اسباب بازی و حفره های قانونی، پایگاه خبری تحلیلی خرداد نیوز، 1390/2/14، کد خبر: 146423.

2  . رضا سادات، این صنعت 85 میلیارد دالری...، نشریه جام جم، 1391/8/1.
3  . القای فرهنگ غرب در قالب اسباب بازی های چینی، خبرگزاری فارس، 1391/12/1، شماره: 13911201000925.

4  . آسیب شناسلی، تحلیلل و بررسلی صنعلت اسلباب بازی، شلورای عالی انقلالب فرهنگلی، 1393/1/27، کد تحقیلق: 640640 )کتابخانه 
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البتله واردات اسلباب بازی در سلال 91 بله خاطلر گلران شلدن دالر 51 درصلد نسلبت 
بله سلال 90 و در سلال 92، 30 درصلد نسلبت بله سلال 91 کاهش یافته اسلت. در این 
مدت تولید اسلباب بازی داخلی روند رو به رشلدی داشلته اسلت. هرچند در سلال های 
گذشلته تنهلا 5 درصلد بلازار در اختیلار تولیدکنندگان داخللی بود؛ اما در حلال حاضر، 
آمارهلا نشلان می دهلد که ملا آرام آرام به سلمت تصلرف 20 درصدی بازار اسلباب بازی 

بلا تولیلدات داخلی حرکلت می کنیم.1
همچنیلن درصلد تولیلد اسلباب بازی های داخللی نسلبت به خارجلی در انلواع مختلف 
اسلباب بازی متفلاوت اسلت. در برخلی دسلته ها، میلزان تولیلدات داخللی بیشلتر و در 

برخلی نیلز کمتر اسلت.2
میانگیلن رشلد اسلباب بازی خالقانله، کمک آموزشلی و فکلری بله نزدیلک 15 درصلد 
رسلیده اسلت؛ درحالی کله در سلال 81 نزدیلک یلک درصلد بلود. از سلال 1381 ما در 
صنعلت اسلباب بازی رشلد معنلاداری داشلته ایم. ملا بله سلمتی می رویلم کله خأهای 

موجلود از نبلود اسلباب بازی و سلرگرمی بوملی را پرکنیم.3
جریلان 100 درصلد قاچلاق اسلباب بازی بله 50 درصلد واردات قانونی تبدیل شلده که 

هنلوز هلم ایلن روند به صلورت مثبلت در حال اجراسلت.4
بلر همیلن اسلاس طبلق گفتلۀ دبیلر شلورای نظلارت بلر اسلباب بازی کانلون پلرورش 
فکلری کلودکان و نوجوانلان در صنعت اسلباب بازی ما نله ازنظر محتوایی عللم و دانش 
داریلم و نله ازنظر تجهیلزات و ادوات. هم اکنلون تعرفۀ واردات اسلباب بازی و قطعات آن 
بله کشلور حلدود 55 درصد بوده که ایلن وضعیت عماًل تولید اسلباب بازی در کشلور را 
غیراقتصلادی کلرده اسلت. اگلر تعرفله واردات قطعات اسلباب بازی به حلدود 10 تا 15 
درصلد کاهلش یابلد، می توان تعدادی از قطعلات موردنیاز تولید را از خلارج وارد کرده و 
مابقلی کار تولیلد را در داخلل انجلام داد کله این کار باعث ایجاد اشلتغال نیز می شلود.5

الکترونیکی پورتال شورای عالی انقالب فرهنگی(.
1  . کارنامه مسئوالن در مقابله با عروسک های نامناسب فرهنگی، نشریه خراسان، 1393/11/27.

2  . حاملد رضایلی، ابراهیلم معظملی گلودرزی، گلزارش رصلدی اسلباب بازی، سلبک زندگلی، مرکلز رصلد فرهنلگ و عللم شلورای عاللی 
انقلالب فرهنگلی.

3  . درآمد تولید اسباب بازی چین، چند برابر درآمد نفتی ایران است، خبرگزاری مهر، 1393/10/11، شناسه خبر: 2453929.
4  . مجید قادری، ایران فاقد صنعت اسباب بازی است، گفت وگوی ویژه خبری شبکۀ دو سیما، 1391/1/23.

www. :1389/5/9 ،5  . اظهلارات دبیلر شلورای نظلارت بر اسلباب بازی کانون پلرورش فکری کلودکان و نوجوانان در صنعلت اسلباب بازی
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نکتله حائلز اهمیت این اسلت کله اکثریت قریب به اتفاق عروسلک های چینلی نیز تحت 
تأثیلر فرهنلگ غربلی بلوده و دارای شلخصیت هایی غربی اسلت. به عنوان مثال سلاخت 
عروسلک های باربلی، شلخصیت های کارتونلی والت دیسلنی مثلل سلیندرال و حیوانات 
موجلود در کارتون هلای هالیلوودی) که همه در کشلور چیلن تولید می شلود( حاکی از 

پیشلرو بلودن فرهنگ غلرب در مقیاس جهانی اسلت.
متأسلفانه حتلی یکلی از مهم ترین سلوغات حجلاج بیت اهلل الحلرام )هم در حلج تمتع و 
هلم عملره مفرده( عروسلک ها و اسلباب بازی های چینی اسلت که هرسلاله به وفلور و از 

ملرز رسلمی و هملراه زائران بیت اهلل الحرام وارد کشلور شلده و توزیع می شلود.1

2. وضعیت محتوایی اسباب بازی

در حلال حاضلر برخلی از انلواع اسلباب بازی ها هیچ گونله جهت گیلری فرهنگلی ندارند 
و یلا اساسلاً اثرگلذاری فرهنگلی از آن هلا انتظارنملی رود )ماننلد تلوپ یلا ِمنلچ(، املا 
اغللب آن هلا املکان انتقلال مفاهیلم فرهنگلی را دارنلد. کشلورهایی مثل چیلن نیز که 
به صلورت صرفلاً تولیلد انبلوه و بلدون توجه به تبعلات فرهنگلی اسلباب بازی ها اقدام به 
تولیلد آن هلا می کننلد و از نمادهلای غربلی در شلخصیت پردازی اسلباب بازی ها بهلره 
می گیرنلد، عملاًل در راسلتای غربلی کلردن کلودکان جهلان و البته جمهوری اسلالمی 
ایلران گام برمی دارنلد. از این هلا گذشلته، سلاختار برخی اسلباب بازی ها ظرفیت بسلیار 
باالیلی بلرای انتقلال ارزش هلای فرهنگلی را دارد؛ املا متأسلفانه در ایلن حلوزه توجله 
زیلادی بله عواملل نهفتله و زمینله ای موجلود در حیطه فرهنگلی تولید اسلباب بازی ها 

صلورت نگرفته اسلت.
نکتله مهم تلر اینکله شلرکت های ایرانلی تولیلد اسلباب بازی نیلز در ملواردی بله دلیل 
ضعلف جلدی در سلامانه های بازاریابلی و فلروش و به منظلور پوشلش بخشلی از ایلن 
ضعف هلا، در طراحی هلای خلود گلوی سلبقت را از شلرکت های چینلی ربلوده و از 

جاذبه هلای جنسلی بهلره جسلته اند!
للذا در حال حاضر اسلباب بازی های تولید داخل نیز بله دالیلی مثل ناهنجاری فرهنگی، 

.zarrintoys.com
1  . حامد رضایی، ابراهیم معظمی گودرزی، همان.
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بی تفاوتلی و یلا ضعف در حلوزۀ بازاریابی و فلروش،  دارای نقوش و شلخصیت های غربی 
بلا پیام هایلی نظیلر برهنگلی، صورت هلای آرایش کرده، جاذبه هلای جنسلی و امثال آن 
هسلتند؛ به عنوان مثلال بله تصویلر کشلیدن عکلس زنلان و دخترانلی با اوصلاف مذکور 
در پازل هلا کاملاًل مشلهود اسلت. حال آنکله در طراحی پلازل، تنها مشلقت موجود برای 
گریختلن از ایلن وادادگی فرهنگی انتخاب عکسلی متناسلب با فرهنلگ و عقاید دینی- 
اجتماعلی ملردم اسلت که با دسترسلی شلرکت ها به اینترنت، این مسلئله املری کاماًل 

آسلان است.1
کلودکان بلا اسلتفاده از اسلباب بازی های خارجلی به جای اینکله با فرهنگ ایرانی آشلنا 
شلوند، فرهنلگ و اصطالحات خارجلی را فرامی گیرند و از همان ابتلدا، حس خودباوری 
مللی آنلان تحلت تأثیلر قلرار می گیلرد؛ چلون اسلباب بازی های مصنلوع شلرکت های 
غربلی، در عملل مبلغلان و مروجلان فرهنلگ زندگلی مدرن )غربلی( برای کلودکان آن 
کشلورها و حتی دیگر کشلورها هسلتند تا از همان سلنین کودکی با این فرهنگ آشلنا 

شلده و با آن انلس بگیرند.2

3. وضعیت نظارت بر بازار اسباب بازی

در حلدود یلک سلال پیلش مقلام معظلم رهبلری خطلاب بله مسلئوالن در 19 آذر 
سلال 1392 در دیلدار بلا اعضلای شلورای عاللی انقلالب فرهنگلی دربلاره تأثیلر منفی 
اسلباب بازی های نامناسلب بر ذهلن کودکان فرمودنلد: »تهاجم فرهنگلی یک حقیقتی 
اسلت کله وجلود دارد؛ می خواهنلد روی ذهلن مللت ملا و روی رفتلار ملت ملا -جوان، 
نوجلوان و حتلی کلودك- اثرگلذاری کننلد. ایلن بازی هلای اینترنتلی ازجمللۀ همیلن 
اسلت؛ ایلن اسلباب بازی هایی کله وارد کشلور می شلود ازجمللۀ همیلن اسلت کله من 
چقلدر سلر قضیلۀ تولید اسلباب بازی داخلی معنلی دار و جذاب حرص خلوردم با بعضی 

از مسلئولین ایلن کار کله ایلن کار را دنبلال بکنند.«3
هم اکنلون یکلی از وظایف شلورای نظارت بر اسلباب بازی ها، صدور مجلوز برای ترخیص 

1  . حامد رضایی، ابراهیم معظمی گودرزی، همان.
2  . فاطمه محبی، همان.

3  . بیانات در دیدار اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی، 1392/9/19.
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واردات کاال از گملرك بله داخلل کشلور اسلت؛ املا ازلحلاظ فرهنگی و بررسلی کیفیت 
اسلباب بازی های وارداتلی، نظلارت کامللی وجلود نلدارد. در حلوزۀ اسلباب بازی های 
تولیلد داخلل هم تولیدکننده بایلد مجوز تولید اسلباب بازی را از شلورای نظارت بگیرد.
بله گفتلۀ دبیر شلورای نظلارت بر اسلباب بازی ها دسلتگاه های مختلفی ازجملله اماکن، 
سلازمان تعزیلرات حکومتلی، سلازمان حمایلت از مصرف کننلدگان، شلورای اصنلاف، 
اتحادیله خرازی هلا و پالسلتیک، برای بازرسلی بازار اسلباب بازی وظایلف نظارتی دارند 
و می تواننلد بلرای فروشلندگان مختللف، مجازاتلی همچلون جریمله یلا پلملپ در نظر 
بگیرنلد. بارهلا بله نمایندگان این دسلتگاه ها تذکر داده شلده که گزارشلی از نظارتشلان 
بلر بلازار بله ملا بدهنلد؛ وللی متأسلفانه ایلن دسلتگاه ها بله دلیلل اینکله با مشلکالتی 
ماننلد بودجله و نیلروی انسلانی مواجله هسلتند، نتوانسلته اند وظایفشلان را آن طور که 
شایسلته اسلت، انجلام دهنلد. حتلی در بعضلی دسلتگاه های نظارتلی بلرای برخلورد با 
متخلفلان، مالحظاتلی انجلام می گیلرد و انلگار بلرای برخلورد قانونلی بلا فروشلندگان 

متخللف رودربایسلتی دارند.1

1  . کارنامه مسئوالن در مقابله با عروسک های نامناسب فرهنگی، نشریه خراسان، 1393/11/27.
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جمع بندی:  «
برحسلب آنچله از وضعیلت کملی و کیفلی اسلباب بازی گفتله شلد، این نتیجله حاصل 
لحلاظ محتوایلی، در دسلت  بله  اسلباب بازی  بلازار  می شلود کله در حلال حاضلر، 
اسلباب بازی هایی بلا شلخصیت ها و نمادهلای غربلی اسلت کله عمدتلاً ضلد اسلالمی و 

ضلد ایرانی هسلتند.
در اسلباب بازی های موجود، به صورت مسلتقیم به موضوع نماز و مسلجد، اهانت نشلده 
و کار تبلیغاتلی بلر علیه شلان صلورت نگرفته اسلت؛ لیکن در شلکل غیرمسلتقیم کاماًل 
ملورد هجمله قرارگرفتله اسلت؛ بدین صورت کله تصاویر و شلخصیت های رایلج در بازار 
اسلباب بازی، عمدتلاً از شلخصیت های کارتونلی اخذشلده اند و ایلن شلخصیت ها عالوه 
بلر پوشلش نامتجانلس خلود، در دنیلای کارتونلی کاماًل ناآشلنا بلا رفتارهلا و نمادهایی 
همچلون نملاز و نملاز جماعلت و مسلجد عملل می کننلد و درحالی کله به عنلوان افراد 
موفلق و پیلروز در برنامه هلای کارتونلی معرفلی می شلوند؛ وللی سلبک زندگلی و رفتار 
و گفتارشلان کاملاًل علاری از نمادهلا و نشلانگان ها و ارزش هلای مسلجدی اسلت. ایلن 
هملان روش تبلیغ غیرمسلتقیم اسلت که متأسلفانه رسلانه های ما در مفهلوم عام خود 
به شلدت از آن غافل انلد و هلر وقلت هلم کله می خواهند مفاهیلم نماز و مسلجد را برای 
جلذب کلودکان و نوجوانلان تبلیلغ نمایند، به شلکل مسلتقیم عمل می کنند کله با این 

روش نتیجلۀ مطلوبلی حاصل نمی شلود.



124

ج: راهکارها «

1. راهبرد ساماندهی نظارت محتوایی - ارزشی بر اسباب بازی های وارداتی

بلا توجله به نقش عملدۀ اسلباب بازی ها در جامعه پذیلری کودکان، الزم اسلت تمهیدی 
اندیشلیده شلود تا ارزش هلای اجتماع و رفتارهای مطلوب دینی همچلون نمازخواندن و 
مسلجد رفتلن، در طی فراینلد جامعه پذیری کودك در او نهادینه شلود. ایلن امر به ویژه 
ازآن جهلت حائلز اهمیلت اسلت کله پلاره ای از اسلباب بازی های وارداتلی بلا ارزش های 

مذکور سلازگاری ندارند.
بلرای رفلع این مشلکل الزم اسلت نهاد مسلجد از مسلئوالن مربوطله مطالبه گلر موارد 

ذیل باشلد:
سلاماندهی شلورای ارزشلیابی اسلباب بازی برای تأیید انطباق اسلباب بازی های وارداتی 

با ارزش هلای بومی.
تعییلن برچسلب هایی بلرای اسلباب بازی های وارداتلی کله مناسلب بلودن آن هلا را از 

حیلث انطبلاق بلا ارزش هلای اجتماعلی نشلان می دهد.
دعلوت از سلازمان های مردم نهلاد بلرای رصلد ملداوم اسلباب بازی های وارداتلی و تأیید 

انطبلاق آن هلا با ارزش هلای اجتماعی.
ایجلاد شلبکه های پایلش ملدام در فضلای مجلازی بلرای آگاهلی از نظلرات بخش های 

گوناگلون جامعله در خصلوص اسلتانداردهای ارزشلی اسلباب بازی ها1

2. راهبرد آموزش، اطالع رسانی و فرهنگ سازی در سطح جامعه

بله دلیلل کم اطالعلی خانواده هلا در خصلوص اهمیلت اسلباب بازی و کارکردهلای آن، 
بله نظلر می رسلد از یک سلو توجیهلات کافلی در میلان خانواده ها در خصلوص ضرورت 
توجله بله محتلوای اسلباب بازی و آگاهلی از نقلش تأثیرگلذار آن هلا بلر فکر و اندیشلۀ 
فرزنلدان وجلود ندارد و از سلوی دیگر خانواده هلا به اندازۀ کافی آموزش داده نمی شلوند 

تلا بداننلد چه نلوع اسلباب بازی انتخلاب کنند.

1  . پیش نویس سند نظام نوآوری فرهنگی، شورای عالی انقالب فرهنگی، 1393.
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بلرای رفلع ایلن مشلکل الزم اسلت نهلاد مسلجد علالوه بلر آملوزش و آگاهی دهلی 
مسلتقیم از طریلق کانون هلای مسلجد و امام جماعت به مخاطبان مسلجدی، به شلکل 
غیرمسلتقیم و ماننلد راهلکار قبللی وارد عملل شلود و از طریلق رسلانه مللی و کانلون 
پلرورش فکلری مطالبه گلر آملوزش در خصوص اسلباب بازی ها برای آگاهی رسلاندن به 

والدیلن در قالب هلای مختلف باشلد.1

3. راهبرد تعامل بین نهادی

ارتبلاط نهلادی سلازمان مسلاجد بلا اتحادیلۀ اسلباب بازی و انعقلاد تفاهم نامله بلرای 
بهره گیلری از ظرفیلت همدیگر با هدف تولید اسلباب بازی مناسلب کلودکان و نوجوانان 
بلا رویکلرد ترویلج غیرمسلتقیم نماز و مسلجد، یکلی از عمده تریلن کارهایی اسلت که 

می توانلد درایلن زمینله انجام شلود.
در این خصوص، الزم اسلت نهاد مسلجد از تمام ظرفیت ها و قابلیت های سلخت افزاری 
و نرم افلزاری خلود در جهلت یلاری اتحادیه اسلباب بازی بلرای هلدف پیش گفته کمک 
بگیلرد. شلاید یکلی از کمک هلای عملده، اسلتفاده از ظرفیلت عظیلم شلبکه مسلاجد 
در فلروش اسلباب بازی های تولیلدی باشلد. اگلر بلا هماهنگی نهلاد مدیریتی مسلاجد، 
املکان فلروش اسلباب بازی های مناسلب تولیدشلده، در فضای مسلاجد و بلدون صرف 
هزینه هلای دیگلر، بلرای تولیدکننلدگان فراهلم باشلد، چه بسلا بخلش قابل توجهلی از 
مشلکالت تولیلد و هزینه هلای بلاالی آن از بیلن رفتله و روند غلبلۀ اسلباب بازی های با 

محتوای نامناسلب وارونه شلود.

1  . همان.



126

بخش ششم: بازی های رایانه ای
الف: تبیین موضوع و ضرورت آن «

بازی هلای رایانله ای یکلی از ابزارهای رسلانه ای اسلت که کشلورهای غربی بلا قدرت در 
ایلن زمینله واردشلده اند و توانسلته اند بلا طراحی مناسلب، کیفیت و گرافیلک مطلوب، 

مخاطلب را جلذب کلرده و اهلداف خلود را از این طریلق منتقل کنند.
بازی هایلی ابتدایلی ساخته شلده در دنیلا، بسلیار سلاده و تنهلا یک ابلزار تفریحلی آرام 
بودنلد؛ وللی به تدریلج و بلا پیشلرفت روزافلزون بازی هلای رایانله ای و حضلور آن هلا در 
اماکلن مختللف، حتلی منزل های شلخصی و اسلتقبال بی نظیلر جوامع بشلری از آن ها، 
تولیدکننلدگان را وادار بله بازی هایلی بلا هیجلان بیشلتر و داسلتان عمیق تلر و دقیق تر 
کلرد. هم اکنلون بازی هلای رایانله ای یکلی از ابزارهلای مهلم رسلانه ای اسلت کله طلی 
سلال های اخیلر به شلدت موردتوجله قرارگرفتله و عمدتلاً توسلط کشلورهای غربلی 

به ویلژه آمریلکا تولیدشلده و در سراسلر جهلان توزیلع می شلود.
بلازی رایانله ای را می توان رسلانه ای بی بدیل خوانلد که کاربر و بازیکن طلی آن به انجام 
عمللی دیدگاه هلای موردنظلر تولیدکننلدگان و پشلتیبانی کنندگان آن ها می پلردازد و 
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بلا عملل خلود، سلبب نهادینه سلازی ایلن دیدگاه هلا و رفتارهلا در روح و روان خلود 
می شلود.1

 صرف نظلر از مثبلت یلا منفلی بلودن بازی های رایانله ای، به لحلاظ ارتبلاط عمیقی که 
کاربلر یلا بازیکلن در این بازی ها با شلخصیت اصلی و کل داسلتان برقرار می سلازد، فرد 
به شلدت از فضلای حاکلم بلر بلازی تأثیلر می پذیلرد و خلود این مسلئله ایلن فرصت را 
بلرای سلازندگان فراهلم می سلازد که اهلداف فرهنگی خلود را به مخاطلب عرضه کنند 
و للذا بلا توجله به نیلت سلازندگان و اهداف پیلدا و پنهان آنلان، می توان از ایلن بازی ها 
به عنلوان یلک شمشلیر دو لبله نام بلرد که هلم می تواند سلازندۀ یک فرهنلگ و هویت 

ملی باشلد و هلم القاگر فرهنلگ بیگانه در ذهلن مخاطب.
ایلن پدیلده به ملرور موردتوجله صاحب نظلران دینلی، سیاسلی و اجتماعی قلرار گرفت 
و هدایلت تولیدکننلدگان و پشلتیبانی از آن هلا بلرای تولیلد محصلوالت متناسلب بلا 
دیدگاه هلای آن هلا و اسلتفاده رسلانه ای از آن  بله فرآینلدی ناگسسلتنی از بازی هلای 
رایانله ای تبدیلل شلد؛ به گونله ای کله بررسلی این پیونلد خلود نیازمند سلاعت ها تأمل 

و جسلت وجو اسلت.
بلر همیلن اسلاس بنیلاد مللی بازی هلای رایانله ای در وزارت فرهنگ و ارشلاد اسلالمی 
تأسلیس شلد کله وظیفله آن هدایلت، حمایلت و برنامه ریلزی بلرای تولیلد بازی هلا و 

حمایلت از مراکلزی اسلت کله در ایلن حلوزه فعالیلت می کننلد.2

1  . ایمن السادات موسوی نژاد، کالبدشکافی موشکافانه بازی رایانه ای، خبرگزاری فارس، 1392/7/7، شماره: 13920707000189.
2  . همان.



128

ب: وضع موجود «

1. وضعیت مخاطبان بازی های رایانه ای

جامعله هلدف این محصلوالت عمدتلاً کلودکان و نوجوانان هسلتند و املروزه بازی های 
رایانله ای، یکلی از اجلزای غیرقابل تفکیلک از زندگلی کلودکان، نوجوانلان و جوانلان 
محسلوب می شلوند کله توانسلته اند ایلن قشلرهای جامعله را به خوبلی بله خلود جذب 
کلرده و روزانله تا چندین سلاعت به خود مشلغول سلازند؛ بنابراین طیف گسلترده ای از 
جامعله را زیرپوشلش خلودش قلرار می دهنلد و علالوه بر اینکله به عنوان ابلزار تفریحی 
در اختیلار جامعله هدف قلرار می گیرند، اهلداف مرموزانله ای را در البله الی این بازی ها 
دنبلال کلرده و تفکلرات نادرسلت جوامع غربلی را به کلودکان و نوجوانلان و جوانان القا 

می کننلد.1
نمودارهلای ذیلل که نتایج پیمایش های صلورت گرفته در نمایشلگاه بازی های رایانه ای 
اسلت، وضعیت سلنی کاربلران و بازیکنان ایرانلی بازی های رایانه ای را نشلان می دهند:

میانگین سن بازیکنان ایرانی «

پیمایش 92

13 سال16 سال
پیمایش 89

منبع: بنیاد ملی بازی های رایانه ای

چنانکله مشلاهده می شلود میانگیلن سلن بازیکنلان رونلد صعلودی دارد و رفته رفتله، 
افلراد بزرگ تلر را نیلز وارد بازی هلا کلرده اسلت. همچنین نکتله جالب توجله دیگر آنکه 
میانگیلن سلنی بازیکنلان حتلی در پیمایلش اخیلر که چند سلال بلاال رفته اسلت عدد 
16 را نشلان می دهلد کله سلن نوجوانلی اسلت؛ للذا بخلش قابل توجهلی از بازیکنلان 

1  . همان.
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بازی هلای رایانله ای در ایلران را سلنین پاییلن و در رأس آن ها کاربران نوجوان تشلکیل 
می دهلد. ایلن ادعلا در نملودار ذیلل به صلورت عینی تلری قابل اثبلات اسلت.

ترکیب درصدی سن بازیکنان ایرانی «
پیمایش 92

3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40

1/1
1/8

1/8 1/6

1/0

2/0

0/6 0/6 0/6
0/5

0/5
0/5

0/4

0/7 0/71/1

2/2

3/0
3/3 3/3

3/1

4/6
4/6

4/8 4/8

4/2

4/5
4/4

2/9
2/6 2/3 2/4

1/5

2/7

6/9

5/6
5/1

5/7

منبع: بنیاد ملی بازی های رایانه ای

برحسلب داده هلای ایلن نمودار، بیشلترین درصد بازیکنلان را گروه های سلنی 12 ، 9 و 
13 سلال، بله ترتیلب با 6.9 درصلد، 5.7 درصلد و 5.6 درصد تشلکیل می دهد.

در حلال حاضلر 20 میلیلون بازیکلن بازی هلای رایانله ای در کشلور ملا وجلود دارد. بلا 
ایلن توصیلف کله هلر کاربلر در ایلران به طلور متوسلط روزانه دو سلاعت مشلغول بازی 
رایانله ای اسلت، روزانله 40 میلیون سلاعت در ایران صلرف بازی های رایانه ای می شلود.

میزان کاربران بازی های رایانه ای در ایران «

براساس پیمایش سال 1392
و مطابق با سرشماری ملی سال 1390

برآورد میزان بازیکنان بین سنین 3 تا 40 سال در ایران

جمعیتی معادل 18 میلیون و 317 هزار و 940 نفر می باشد.

منبع: بنیاد ملی بازی های رایانه ای
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بلا رواج بلازار ایلن بازی ها، بازی هلای رایانه ای هم اکنلون به عنوان یک صنعلت و یکی از 
ملوارد عملدۀ صنایلع فرهنگی مطرح شلده اسلت که با گلردش مالی باال، نقلش پررنگی 

را در حلوزۀ اقتصلاد ایفا می کند.

2. وضعیت تولید بازی های رایانه ای در ایران

تولیلد بلازی رایانله ای در ایلران حرکتلی 6 سلاله دارد و بنیلاد مللی بازی هلای رایانه ای 
به طلور مسلتقیم بله سلرمایه گذاری بلرای بازی هلای تولیدشلده در کشلور می پلردازد.

محدودیت هلای اعتبلار و بودجله به عنلوان مهم تریلن چالش هلای تولید بلازی رایانه ای 
در ایلران مطلرح اسلت. بودجه ریلزی اولیله کشلوری مانند کلره  جنوبی برای سلاخت و 
تولیلد بازی هلای رایانله ای 200 برابلر بودجلۀ ایلران برای این صنعت اسلت )بر اسلاس 
آملار سلال 1391( در ایلران سلاالنه یک میلیلون دالر بودجله بله تولیلد بلازی رایانه ای 

تعلّلق می گیلرد و در ایلن راه مصلرف می شلود.
درزمینلۀ آملوزش عاللی »بازی سلازی« در کشلور نیلز گام هلای مؤثلری برداشته شلده، 
به نحوی کله هم اکنلون سله واحلد اختیلارِی تولیلد بلازی رایانله ای در 3 دانشلگاه کشلور 
راه اندازی شلده و رشلتۀ کارشناسلی ارشلِد بازی رایانه ای نیز در سلال 92 راه اندازی شلد.1
متأسلفانه نخبلگان در ایلران خیللی دیلر متوّجله اهمیت بازی هلای رایانه ای شلدند. در 
حقیقلت، هلم دیلر متوجله شلدند و هلم سلرمایه گذاری مناسلبی در ایلن حلوزه انجام 
نگرفلت. للذا نتیجله این شلد کله ایلران در بخلش تولید بلازی، به لحلاظ کّملی، تقریباً 
یلک کشلور مصرف کننلدۀ صرف در این حوزه اسلت و متخّصلص ایلن کار را نیز تربیت 
نکلرده اسلت. هیلچ دانشلگاهی در ایلران متخّصلص بلازی رایانله ای تربیلت نمی کنلد؛ 
درحالی کله در کشلورهایی مثلل مالزی و اندونزی دانشلگاه ها، خروجلی متخّصص بازی 

رایانله ای دارند.
در بخلش بودجله نیلز بودجه هلای الزم تخصیلص پیلدا نکلرده اسلت. در سلال 1390 
بودجلۀ بازی هلای رایانله ای کشلور چیلزی حلدود 5 /1 میلیلارد توملان بلود کله از این 

1  . اظهارات رئیس بنیاد بازی های رایانه ای در مصاحبه با خبرگزاری مهر، 1390/10/26.
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مبللغ شلاید نصلف آن بله تولیدکننلدگان اختصاص پیلدا کرد.
همچنیلن در بحلث کپی رایلت، قانلون مشلخصی که سلبب شلود تولیدکننلده با طیب 
خاطلر در ایلن حلوزه وارد شلود و سلرمایه گذاری کنلد، وجلود نلدارد؛ زیلرا قفلل ایلن 
بازی هلا را خیللی راحلت می شلکنند و بعلد آن را وارد بلازار می کننلد و درنهایلت 

تولیدکننلده ورشکسلته خواهلد شلد.1

جدول بهترین بازی های ایرانی
درآمد هزینه ساخت نام بازی

نزدیک به 500 میلیون تومان 120 میلیون تومان مبارزه در خلیج عدن

بیش از 400 میلیون تومان 300 میلیون تومان گرشاسب

نامشخص 250 میلیون سیاوش

سلاالنه بیلن 3 تلا 4 هلزار بازی رایانه ای در جهان سلاخته می شلود که در داخل کشلور 
حلدود 200 بلازی رایانه ای سلاخته می شلود. ماهانه بیلن 40 الی 50 بلازی الکترونیکی 

خارجلی نیلز وارد بازار ایران می شلود.
طلی چنلد سلال گذشلته 200 بلازی ایرانی بله تولید رسلیده و تاکنلون 30 بلازی وارد 

بازار شلده اسلت.2

میانگین خرید بازی رایانه ای در هرماه )براساس واحد و هزینه( توسط بازیکنان ایرانی «

براساس واحد

7800 تومان2 عدد
براساس واحد در ماه

افراد 11 تا15 سال و افراد 16 تا 20 سال بیشتر از سایر گروه های سنی، بازی خریداری می کنند «

میانگین هزینه ماهانه برای خرید بازی در روستاها بیشتر از شهرهای تابعه است «

منبع: بنیاد ملی بازی های رایانه ای

1  . حمید ضیایی پور، تأثیر بازی های رایانه ای، فردا نیوز، 1390/8/24، کد خبر: 169787.
2  . اظهارات مسئوالن در »نشست کمیته نوآوری فرهنگی در حوزه صنایع فرهنگی«، دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی.
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 بلا توجله بله آملار و اطالعات سلایت رسلمی بنیلاد مللی بازی هلای رایانله ای در تاریخ 
1390/8/30 در فرآینلد صلدور مجلوز تعلداد 2078 بلازی موردبررسلی قلرار گرفتله و 
تعلداد 1530 بلازی نیلز موفلق بله دریافلت مجلوز گردیده انلد؛ ضمنلاً 353 بلازی نیلز 
غیرمجلاز اعالم شلده اسلت. همیلن آملار در تاریلخ 90/12/2 بله علدد 817 علدد بازی 
غیرمجلاز افزایلش پیداکلرده و 739 بلازی نیلز مجلاز قلملداد شلده اسلت. در تاریلخ 
91/1/24 نیلز عناویلن بررسی شلده بله 1732 بلازی تقلیل پیداکلرده که از ایلن تعداد 
747 عنلوان، مجلاز و حلدود 148 عنلوان آن حکلم ویرایلش گرفتله و مابقلی غیرمجاز 

اعالم شلده اسلت.
از 100 بلازی ایرانلی تولیدشلده حلدود یک پنجلم آن هلا آنالیلن هسلتند. 10 درصلد 
بازی هلا توانسلته بله بازارهلای خارجلی راه پیلدا کنلد. بازی هلای آنالیلن را تقریباً همه 
کشلورها اسلتفاده می کننلد؛ حتی در آمریلکا مخاطبان جلدی دارد. از میلان بازی های 
داخللی، بلازی گرشاسلپ بله 10 زبلان در بازارهلای مختللف دنیلا مورداسلتفاده قلرار 
می گیلرد؛ بلازی سلیاره میترا، بازی شلبان و بازی طالی سلیاه نیز در اروپا منتشرشلده 
اسلت. برخلی بازی ها به بسلیاری از کشلورهای اسلالمی ارائه شلده اند ازجملله مالزی و 

کشلورهای شلرق آسیا.
طبلق آمارهلای منتشرشلده، روزانله دو بلازی رایانله ای جدیلد بله بلازار می آیلد؛ یعنی 

هرملاه حلدود 60 بلازی رایانله ای جدیلد تولیلد و بله بلازار وارد می شلود.
ایلران در تولیلد بلازی رایانله ای در منطقه مقلام اول را به خود اختصاص داده و در آسلیا 

بعلد از کشلورهای چیلن، کره جنوبلی، ژاپن و هند مقام پنجلم را دارد.
شلایان ذکر اسلت بلازی آسلمان دژ در جشلنواره بازی های آلملان جایلزه بهترین بازی 

مسلتقل دنیلا را از آن خود کرد.
گفتنلی اسلت بلا توجله بله نلوع دسترسلی بله بازی هلای رایانله ای به ویلژه از طریلق 
اینترنلت، رصلد ایلن بازی هلا و فیلتر آن ها ظاهراً کاری مشلکل و غیرقابل انجام اسلت و 

طلوری نیسلت کله بلا بسلتن مرز جللوی آن هلا گرفته شلود.1

1  . اظهارات مسئوالن در »نشست کمیته نوآوری فرهنگی در حوزه صنایع فرهنگی«، دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی.
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3. وضعیت محتوایی بازی های رایانه ای

بازی هلای رایانله ای بله لحلاظ محتوایی وضعیلت مطلوبی ندارنلد و چنانکله از وضعیت 
آملاری تولیلد داخلل و خلارج و نیلز از پیش دسلتی زمانی غلرب در ورود بله این عرصه 
پیداسلت، بخلش اعظملی از محتوای موجلود در بازی هلای رایانه ای، محتلوای عاری از 
نشلانگان دینلی و مسلجدی اسلت و بخلش قابل توجهلی از همین قسلم، محتلوای ضد 
دینلی دارد. آن قسلمتی هلم کله محتلوای مناسلب دارد و در داخل تولیدشلده اسلت، 
هنلوز جذابیت هلای بصلری و هنلری الزم را به انلدازه بازی هلای خارجی بلرای کودکان 
و نوجوانلان نلدارد؛ للذا درصلد اسلتفاده از بازی هلای داخللی از درصلد حضلور آن ها در 

میلان تملام بازی ها کمتر اسلت.
بنابرایلن بازی هلای رایانله ای حاملل آسلیب های فرهنگلی متعلددی هسلتند کله بلر 
اسلاس درون مایله ای کله دارند آسلیب ها را بله کاربلر و بازیکلن وارد می نمایند. تفصیل 

برخلی از آسلیب ها بله شلرح ذیل اسلت:

3- 1. تخریب سبک زندگی دینی: 
در بخشلی از ایلن بازی هلا، کلودکان و نوجوانان در مقابل رایانه هایشلان می نشلینند، به 
خریلد می رونلد، مانکن هلا را آرایش کلرده و لباس هایشلان را عوض می کنند و متناسلب 
بلا زیبایی شلان نملره می گیرند، وسلایل گمشلدۀ زنلان را پیلدا می کنند، انلواع غذاهای 
غربلی را می پزنلد و در تماملی ایلن بازی هلا، سلبک زندگلی غربلی را فرامی گیرنلد، 
بنابرایلن تخریلب سلبک زندگی اسلالمی ایرانلی که ارتباط مسلتقیم و جلدی با هویت 
ملّلی، دینلی و انقالبلی دارد، کار عملده ای اسلت کله بازی هلای رایانله ای بلا کلودکان 

می کننلد.1

3- 2. تخریب اخالق و عفت عمومی:
 ایلن بازی هلا بلا بله نمایلش گذاشلتن لباس هلای نامناسلب، سلناریوهای غیراخالقی، 
صحنه هلای تحریک کننلده و حرکات خالف شلئون اسلالمی، ذهن کلودکان و نوجوانان 
را بلا مسلائلی درگیلر می کنلد که برای سّنشلان بسلیار زود اسلت و این مسلئله، هم در 

1  . فلش بازی های کودکانه و آموزش سبک زندگی غربی، خبرگزاری دانشجو، 1392/4/4، کد خبر: 246999.
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بازی هلای پرحجلم به وفلور قابل مشلاهده اسلت و هلم در بازی هلای کم حجلم.

3- 3. تخریب هویت دینی و انقالبی: 
برخلی از ایلن بازی ها سیاسلی اسلت و اسلالم و ایلران انقالبلی را هدف قرار داده اسلت. 
ایلن بازی هلا کله عموماً از نمادهای یکسلانی بهلره می برنلد، در ردیف بازی هلای بزرگ 
و مشلهور هسلتند و کمتلر ملوردی از بازی های رایانله ای فلش می تلوان یافت که جهت 
حمله به اسلالم و انقالب اسلالمی طراحی نشلده باشلد. نمادها عموماً در تصویرسلازی 
شلامل ملواردی از قبیلل چهره هلا )چهره هلای ایرانی و یا اسلالمی و حتی گاهی شلبیه 
بله چهرۀ حضرت امام یا سلید حسلن نصراهلل( طرح های اسللیمی شلبیه بله طرح هایی 
کله در مسلاجد ایلران دیلده می شلود، اسلتفاده از نام هایی چون اسلمای متبلرك الهی 
و نام هلای معصومیلن  در پرچم هلا و سلردرها، صداهلای شلبیه به صلدای بزرگان 
دینی-سیاسلی مثل سلید حسلن نصراهلل و صداهایی شلبیه به شلعارهای اهلل اکبر، است 
کله به وفلور در این گونله بازی هلای سیاسلی بله کار می رونلد؛ بنابرایلن تخریلب هویت 
دینلی و انقالبلی از دیگلر مشلکالتی اسلت کله بله تبلع بازی هلای رایانله ای بله وجلود 

می آیلد.

3- 4. تقدس زدایی از منجی آخرالزمان:
 برخلی بازی هلا رویکلردی آخرالزمانلی دارد و بلا معرفلی منجیانلی جعللی، تفکلر 
آخرالزمانلی کلودکان و نوجوانلان را تحلت تأثیلر قلرار می دهنلد. در این گونله بازی هلا 
کله گاه بلا جنگ هلای بلزرگ شلبیه بله »آرماگلدون«1 همراه هسلتند، بازیکنلان نقش 

منجیانلی می یابنلد کله وجناتلی شلبیه بله اسلطوره های غربلی می یابنلد.2

4. تحلیل محتوای برخی از بازی های رایانه ای3

هرچنلد دشلمنی غلرب بلا ادیان آسلمانی و به خصلوص اسلالم، موضوع تازه ای نیسلت 
و سلالیان سلال اسلت کله در فیلم های هالیلوودی و غیرهالیلوودی تاخت وتلاز و توهین 

Armageddon .  1
2  . آنچه که بازی های رایانه ای با کودکان و نوجوانان می کند، خبرگزاری دانشجو، 1391/4/20، کد خبر 195313.

.aspx.44-http://www.vgpostmortem.blogfa.com/post :3  . ر ك: کالبدشکافی بازی های رایانه ای
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آن هلا بله ایلن دین مقدس و پاك مشلاهده می شلود، املا در این  بیلن، در بخش دیگری 
از رسلانه های غربلی، توهین هایلی بله خداوند یکتا، سلاحت مقلدس انبیای الهلی، ائمۀ 
اطهلار، کتلب آسلمانی و اماکلن مذهبلی در حلال انجلام اسلت کله چنلدان بله چشلم 
نیاملده و از دیده هلا پنهلان مانلده  اسلت. توهین هایلی کله در بازی های رایانله ای غربی 
بله مقدسلات صلورت می گیرد، نله تنها خشلم و انزجار مسللمانان را به همراه نداشلته، 
بلکله متأسلفانه خیللی از ایلن بازی هلا زینت بخش اوقات فراغلت کلودکان و نوجوانان و 

جوانلان مسللمان نیز شلده اند!
بایلد توجله داشلت کله غلرب در حلال برنامه ریلزی بلرای از بیلن بلردن قبلح اهانت به 
مقدسلات در میلان فرزنلدان مسللمانان اسلت تلا نسلل بعلد کله در آینلده حاکمیلت 
کشلورهای اسلالمی را در دسلت خواهنلد داشلت، نسلبت بله شلعائر دینلی کله مانعی 
جلدی بلر سلر راه نفوذ غلرب خواهد بلود، بی تفاوت باشلند و زمینه نفوذ هر چه بیشلتر 
غلرب بله مماللک اسلالمی و غارت منابع آن هلا را فراهم نماینلد. ازایلن رو، در این مجال 
بله برخلی از تعرض هلای فرهنگی پنهلان این بازی ها بله فرهنگ و آیین متعالی اسلالم 

پرداخته شلود:

4- 1. خداوندی که جسم دارد و ناتوان است!: 
در چندیلن بلازی، خداونلد بله شلکلی ملادی توصیف شلده که علاری از خطا نیسلت و 
حتلی تلوان الزم برای رسلیدگی به املور بندگان خلود را ندارد! به عنلوان نمونه می توان 
بله بازی هلای Black & White و El Shaddai: Ascension of the Metatron اشلاره 

نمود.
در بلازی Black & White قلدرت و تلوان خداونلد بله میلزان پیلروان و عبادت کنندگان 
وی بسلتگی دارد و هلر چله تعلداد آن هلا بیشلتر باشلد، اقتلدار خدا نیز بیشلتر اسلت و 

می توانلد معجلزات پیچیده تلری انجلام دهد.

4- 2. اهانت به مساجد عالی اسالم: 
ارائله چهلره ای مخلدوش از قبله گاه مسللمانان و مسلجد پیامبر، از دیگلر مصادیق توهین 
بله مقدسلات اسلالمی در بازی هلای رایانله ای به شلمار می رود. نشلان دادن ایلن مکان ها 
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به عنلوان جایلگاه شلر و پلیلدی و نمایلش قلرآن در کتابخانله شلرورترین افراد، نشلان از 
 Resident Evil 5&4 عملق کینله و نفرت کفار از اسلالم و مسللمین دارد. بازی هایی چلون
 Clive Barker's 3 و بلازی Devil May Cry  یعنی بازی ،Capcom و تولیلد دیگلر شلرکت

Undying نمونه هلای آشلکاری از ایلن کینه توزی ها هسلتند.

به عنلوان نمونله در بازی Devil May Cry داسلتان در مورد دو برادر شلیطان زاده اسلت 
کله یکلی از آن هلا در جایلگاه خیر! و دیگلری در جایگاه شلر توصیف می شلوند. در این 
بیلن، بلرادر شلرور برای دسلتیابی به ارثیۀ سلیاه پلدر خود، اقلدام به مبارزه بلا برادرش 
می کنلد. نمایلش فرزنلد شلیطان به عنلوان منجلی و عامل خیر بلرای بشلریت، توهین 
بله قبلله گاه مسللمین و نمایلش در خانله خلدا به عنلوان دروازه ای برای ورود بله دنیای 

شلیاطین از نلکات قابل توجله و توهین آمیلز این فیلم اسلت.
همچنیلن در Resident Evil دنیلا بله عللت انتشلار ویلروس ناشناسلی کله محصلول 
آزمایشلگاهی چندیلن کشلور ابرقدرت اسلت، دچار فاجعه ای انسلانی شلده و انسلان ها 
بله مردگانلی متحلرك تغییلر ماهیلت داده انلد؛ املا در ایلن بیلن، دانشلمندان سلازنده 
ویلروس موفلق شلده اند تلا در آزمایشلگاه های مخفلی خلود در کشلور اسلپانیا، با خلق 
نلوع پیشلرفته ای از ایلن ویلروس، گونه ای جدیلد از سلربازان ژنتیکی را به وجلود آورند 
و آن را در اختیلار فرقله ای از افراطیلون مذهبی اسلپانیایی قرار دهنلد. رهبران این فرقه 
به منظلور تحت فشلار قلرار دادن دوللت آمریکا برای توجله به خواسلته های آن ها، دختر 
رئیس جمهلور را می رباینلد و اقلدام بله اخلاذی می کننلد. دوللت آمریلکا بلرای یافتلن 
 ،)Leon S. Kennedy( دختلر رئیس جمهلور و نفلوذ بله این فرقه، لیلان اسلکات کنلدی
محافلظ مخصلوص رئیس جمهلور را بله اسلپانیا می فرسلتد و لیان بلا این گلروه درگیر 
می شلود؛ در ایلن بلازی بلرای دری که بله اتاق شلکنجه فرقله موردنظر باز می شلود، از 

تصویر در مسلجدالنبی استفاده شلده اسلت.

4- 3. تحریف داستان های قرآن: 
ایجلاد شلک و شلبهه در داسلتان های قرآنلی، از دیگلر موارد توهین به اسلالم به شلمار 
ملی رود. در ایلن بازی ها سلعی شلده تا برخالف نلص صریح قرآن، نابلودی اقوام مختلف 
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را بله عواملل طبیعی ارتباط داده و مجازات الهی را داسلتانی خیاللی و به دور از حقیقت 
جللوه دهد. بازی Uncharted 3 از همین دسلت بازی هاسلت.

4- 4. توهین به کلمه الله: 
در بلازی Guitar Hero III: Legends of Rock کلمله اهلل بله شلکل اهانت آمیلزی در زیر 
پلای خواننلده و نوازنلدگان نقلش بسلته اسلت؛ اما نکتله قابل توجله دیگر در ملورد این 
بلازی، وجلود شلیاطینی سلم دار در میلان نوازنلدگان اسلت کله با سلم های خلود روی 

کلمله اهلل قلدم می زنند.

4- 5. تخریب مسجد با خوک های درون آن: 
در یکلی از مراحلل بلازی پرطرفدار پرنلدگان خشلمگین )Angry Birds(، بازیکن باید به 

خوك هایلی کله درون مسلجد پنلاه گرفته انلد، حمله کنلد و آن ها را نابود سلازد!

4- 6. به سخره گرفتن جهنم: 
بلازی Dante's Inferno یکلی دیگلر از مصادیلق توهیلن بله مقدسلات بلرای به سلخره 

گرفتلن بهشلت و جهنم اسلت.

4- 7. توهین به مقدسات شیعیان: 
علالوه بلر توهیلن بله مقدسلات مسللمانان، اهانلت به مقدسلات شلیعیان نیلز از دیگر 

اقداملات کفلار در بازی هلای رایانله ای بله شلمار ملی رود.

جمع بندی:
 بازی هلای رایانله ای غربلی علی رغلم تأثیرگلذاری فراوانلی بلر نسلل کلودك و نوجوان، 
محتلوای ناسلالمی دارنلد؛ محتوایلی که هم اعتقلادات، هلم ارزش ها، هلم رفتارها و هم 
نمادهلای دینلی همچون نماز و مسلجد و روحانیت )امام جماعت( را به چالش کشلیده 

و ملورد هجو و سلخره قرار داده اسلت.
در ایلن بازی هلا و اصلوالً در هلر بلازی رایانله ای غربلی نشلانی از سلخن و اسلتدالل و 
منطلق در اقداماتشلان وجلود نلدارد؛ لیکلن بله دلیلل تأثیرپذیلری عقل و روان انسلان 
از دیده هلای خلود و خصوصلاً ملواردی کله به کلرات دیلده می شلوند، تصاویلر موهلن 
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بازی هلای رایانه ای، در اندیشله و نگرش افراد به شلکلی ناخواسلته تأثیلر می گذارند. این 
تأثیرگلذاری در سلنین پاییلن و برای کلودکان و نوجوانان که هم اطالعلات اندکی دارند 
و هلم قلدرت تجزیله و تحلیلل مسلائل را ندارنلد، بسلیار زیاد اسلت؛ للذا به عنوان مثال 
کلودك و نوجوانلی کله مشلغول آن بازی ای اسلت که مسلجدالحرام را ملورد وهن قرار 
داده و یلا مسلجدی را نشلان می دهلد کله خوك هلای کثیلف در آن جملع شلده اند، 
ناگزیلر نگرش سلازی و ارزش آفرینلی منفلی از موضلوع مسلجد در فکلر و روانلش نقش 
می بندد.بنابرایلن بلا برنامله ریلزی و تحملل سلختی ها و زحملات و هزینله هلای گزاف 
می تلوان چنیلن تصاویلر توهین آمیلزی را از ذهلن کلودك و نوجلوان در معلرض ایلن 

آسلیب ها پاك کلرد و تغییلر داد.
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ج: راهکارها «

1. اقدام متناسب از طریق نهادهای مسئول

الزم اسلت توسلط شلورای عاللی انقلالب فرهنگلی و شلورای عاللی فضای مجلازی، در 
قوانیلن و مقلررات مجوزدهلی بازنگلری و دقت شلود. با توجله به اینکله علی رغم اعمال 
برخلی محدودیت هلا هنلوز هلم بازی هلای مخلرب، یلا مجلوز پخلش می گیرنلد و یا از 
طلرق دیگلری در دسلترس کلودکان قلرار می گیرنلد، الزم اسلت قوانین مربلوط به این 

حلوزه ملورد بازبینی قلرار گیرند.
دسلتگاه هایی ماننلد معاونلت فرهنگلی سلتاد کل نیروهلای مسللح، سلازمان بسلیج، 
آملوزش  و پلرورش و وزارت ورزش و جوانلان می توانند در ایلن خصوص کارکرد تبلیغی، 

ترویجی و اطالع رسلانی داشلته باشلند.
اتحادیه هلا و انجمن هایلی ماننلد انجملن بازی سلازان دفلاع مقلدس، انجملن فرهنگلی 
بازی سلازان ایلران، انجملن فرهنگی ناشلران بازی هلای رایانله ای، اتحادیه شلرکت های 
ویدئورسلانه ایلران و انجملن بازی سلازان انقالب اسلالمی هنلوز کارکرد بایسلته خود را 

ندارند.
اتلاق بازرگانلی نیلز به رغلم ظرفیت هلای عدیلده ای کله دارد، در حلال حاضر نقشلی در 
توسلعه صنعلت بازی هلای رایانله ای ایفلا نمی کنلد. بخلش قابل توجهلی از بازی هلای 
رایانله ای کله در داخلل کشلور مصلرف می شلود، از اینترنلت دانللود شلده و به طلور 
غیرمجلاز تکثیلر، توزیلع، فروختله و ملورد اسلتفاده قرار می گیلرد و گملرك جمهوری 
اسلالمی ایلران و سلتاد مبلارزه بلا قاچلاق کاال و ارز، عملاًل نقشلی در نظام نلوآوری این 
صنعلت ایفلا نمی کننلد؛ بنابرایلن، بلرای مبلارزه بلا کاالهلای غیرمجلاز در ایلن صنعت 
کله ماهیلت دیجیتلال دارد، نقلش نهادهایلی ماننلد مرکلز توسلعه فنلاوری اطالعات و 
رسلانه های دیجیتلال وزارت فرهنلگ و ارشلاد اسلالمی و پلیلس فضلای تولیلد و تبادل 

اطالعلات ایلران )فتلا( پررنگ می شلود.1
نهلاد مسلجد بلا ایجلاد گفتملان در این حلوزه و نیلز از طلرق قانونلی می توانلد یکی از 

1  . پیش نویس سند نظام نوآوری فرهنگی، شورای عالی انقالب فرهنگی.
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مطالبه گلران عرفلی و قانونلی از نهادهای مسلئول -که ذکر شلدند- در خصلوص ایفای 
وظایفشلان در ایلن حوزه و نگرش سلازی و ارزش آفرینی از موضوعلات دینی و رفتارهای 
مطللوب همچلون اقامله نملاز و رفتلن بله مسلجد توسلط بازی هلای رایانله ای باشلد. 
همچنلان کله نهلاد مسلجد به عنلوان چشلم بینلای وضعیت فرهنگلی جامعله می تواند 

مطالبه گلر سلاماندهی و کارآمدسلازی نظلام ارزیابلی بازی هلای رایانه ای باشلد.

2. آگاهی دهی و اطالع رسانی

اماملان جماعت و کانون های فرهنگی مسلاجد باید ضمن آشلنایی بلا موضوع بازی های 
رایانله ای و نیلز به صورت ملوردی با بازی های رایانله ای روز دنیا، خوب و بلد آن را همراه 

بلا دلیل و تحلیل تشلخیص دهند.
ایلن شلناخت دو ثملرۀ بایلد داشلته باشلد؛ اول آگاهی دهلی لسلانی و مکتلوب و مانند 
آن بله مخاطبلان مسلجدی خلود و ارائه پیشلنهاد بلرای بهره گیلری از بازی های سلالم 
رایانله ای؛ دوم اینکله مسلئوالن نهلاد مسلجد از طریلق رسلانه های موجود در کشلور و 
سلایر وسلایل ارتباطی، سلخن خود را به مسلئوالن مربوطه به شکل مسلتدل و منطقی 
برسلانند و آن هلا را بلر للزوم  اقدامات جدی -با پیشلنهاد های عملی کله ارائه می کنند- 

مجلاب نمایند.

3. همکاری نهاد مسجد و بنیاد بازی های رایانه ای

ارتبلاط نهلادی سلازمان متولی مسلاجد با بنیلاد بازی های رایانله ای و انعقلاد تفاهم نامه 
بلرای بهره گیلری از ظرفیلت همدیگلر با هلدف تولید بازی هلای رایانه ای مناسلب برای 
کلودکان و نوجوانلان بلا رویکرد ترویج غیرمسلتقیم نماز و مسلجد، یکلی از راهکارهای 

عمده اسلت.
در این خصوص، الزم اسلت نهاد مسلجد از تمام ظرفیت ها و قابلیت های سلخت افزاری 
و نرم افلزاری خلود در جهلت یلاری بله بنیلاد بازی هلای رایانله ای بلرای هلدف از پیش 

تعیین شلده کملک بگیرد.
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بخش هفتم: نوشت افزار
الف: تبیین موضوع و ضرورت آن «

یکلی از عواملل اثرگلذار در نگلرش و تغییلر رفتلار دانش آملوزان، نمادهلا و نشلانه هایی 
هسلتند کله در محیلط زندگلی و تحصیلل آنلان دائملاً در حلال ارسلال پیام انلد. انبلوه 
نوشلت افزارهایی کله بلرای جامعلۀ بلزرگ و کم نظیلر و اثرپذیلر دانش آملوزی وارد 
کشلور می شلود و در طلول سلال تحصیللی هملراه آنلان اسلت، هرکلدام بلا تصاویلری 
از شلخصیت های عروسلکی و نشلانه های محصلوالت فرهنگلی بیگانله، یلادآور موضوع 
فیلم هلا و سلریال ها و داسلتان ها و پیام هلای هدف گلذاری شلده ای هسلتند کله بلا 
مخاطبلان خلود در خانله و مدرسله و کوچله و خیابلان ارتبلاط برقلرار می کننلد. ایلن 
نمادهلا و نشلانه ها به مثابله یلک »رسلانه« به تدریج تغییراتلی را در نگلرش، ذائقه، رفتار 

و کلردار دانش آملوزان و دوسلتان و اطرافیلان آنلان بله وجلود می آورنلد.
نوشلت افزارهای حلاوی نمادهلای فرهنلگ بیگانله کله مسلیر آسلان و کم هزینله ای را 
بلرای ورود و توزیلع در کشلور پیش  رو دارند و گاهی توسلط تولیدکننلدگان داخلی نیز 
بله بهانلۀ برخلورداری از مشلتری بیشلتر و رایلگان بلودن اقتبلاس،  تکثیر می شلوند، از 
مصادیلق تأثیرگلذاری فرهنگلی بعضلی اصناف در غیاب سلازمان ها و نهادهای مسلئول 

1 هستند.
1  . سیدباقر پیش نمازی، نشریه رسالت، »نوشت افزار و سالمت تحصیلی«، 1393/6/1.
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ب: وضع موجود «

1. وضعیت فرهنگی نوشت افزار

سلال ها اسلت کله تصاویر »کاراکتلر«1 فیلم های »پویانمایلی«2 »هالیلوود«3 و بازی های 
اینترنتلی، نبلض بلازار لوازم التحریلر کشلور را در دسلت گرفتله اسلت و دانلش آموزان، 
شلاید رسلتم و سلهراب و آرش کمانگیلر را نشناسلند املا »بن تلن«4 و »باربلی«5 را از 

اعضلای فامیلل و آشنایانشلان هم بیشلتر می شناسلند.
درواقع سلیطره شلخصیت های آمریکایی و هالیوودی در بازار نوشلت افزار در سلال های 
اخیلر، بلا گسلترش اینترنلت و شلبکه های ماهلواره ای افزایلش یافلت و کارتون هلا و 
بازی هلای غربلی بلا حجلم مهارناپذیلری راه ورود به ذهلن مخاطبان کلودك و نوجوان 
را در پیلش گرفتنلد و به تبلع آن فلروش لوازم تحریلر حلاوی تصاویر ایلن کاراکترها هم 

رشلد روزافزونلی به خلود گرفت.
هجمله شلخصیت های هالیلوودی و غربلی روی جللد للوازم مدرسله در حاللی بلود که 
دانش آموزان ما هیچ شلناختی نسلبت به شلخصیت های تاریخ سلاز کشلور خود ندارند 
و جلای خاللی تصاویلر ایلن بلزرگان و نمادهلای دینی همچون مسلجد هملواره بر روی 

نوشلت افزار مصرفلی دانلش آموزان کشلور ما احسلاس می شلود.6

2. وضعیت آماری تولید نوشت افزار

مدت ها گذشلت تلا برخی از تولیدکنندگان داخلِی نوشلت افزار ازجملله »کانون پرورش 
فکلری کلودکان و نوجوانلان« نیمله دوم سلال 91 مسلابقه ای را در خصلوص طراحلی 
دفتلر و نوشلت افزار بلر اسلاس نمادهلای ایرانلی و اسلالمی برگلزار کردنلد و درنهایلت 
طرح هلای برگزیلدگان ایلن مسلابقه، برای تولیلد انبلوه در اختیار کانون پلرورش فکری 
قلرار گرفتنلد.در بیلن تصاویلر و طرح هلای ایرانلی و اسلالمی به کارگرفته شلده بلرای 

Character .  1
Animation .  2
Hollywood .  3

Benten .  4
Barbie .  5

6  . کیانا نیکفام، دختران نیمه عریان روی دفترها، پورتال موسسه فرهنگی تبیان، 1393/7/3.
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تولیلد نوشلت افزار چهره هلای شلاخصی ماننلد جهان پهللوان تختلی، امیرکبیلر، میلرزا 
کوچک خلان جنگللی، پوریلای ولی، ابوعلی سلینا، فردوسلی، شلهید مصطفلی احمدی 
روشلن، شلهید مجیلد شلهریاری، شلهید عبلاس بابایی و شلهید باقلری دیده می شلد. 
پلس از ایلن ماجلرا، نمایشلگاه ها و افتتاحیه هایلی هلم با عنلوان نوشلت افزارهای ایرانی 
و اسلالمی در سلال های اخیلر برگلزار شلد و در نهایلت در تیرملاه 93 هلم بلار دیگلر 
از 500 نوشلت افزار ایرانلی- اسلالمی روشلنا بلا حضلور مدیلران و مسلئوالن مربوطله 
رونمایلی شلد. در ایلن بخش پنج شلخصیت »پارسلا«، »پروانه هلا«، »بچه هلای ایران«، 
»خانلوادۀ رضلوی« و »دالوران« طراحی شلده اسلت کله هرکلدام از این طرح هلا دارای 
داسلتان و شلخصیت های مسلتقل بوده انلد و پلس از آن هلم نوشلت افزار روشلنا بلرای 
سلال تحصیللی جدید دفترهای مشلق با طرح های جدید مانند شلخصیت های سلریال 
»پایتخلت« تولیلد و بلرای توزیلع و فروش راهلی فروشلگاه های زنجیره ای کرده اسلت.
سلعی و تلالش مؤسسلات تولیلد نوشلت افزار داخللی در طلول چنلد سلال گذشلته در 
حاللی بلوده اسلت که به گفتلۀ مدیلر دفتر مطالعلات جبهله فرهنگی انقالب اسلالمی، 
تولیلدات داخللی نوشلت افزار 5 میلیون دفتلر در برابر نیلاز 150 میلیونی بلازار مصرفی 
اسلت. )در سلال 1392( و بر حسلب آمار سلال 1393 )منتهی به شلهریور و مهر 93( 
90 درصلد بلازار لوازم التحریلر در ایلران در قبضله محصلوالت وارداتلی و 10 درصلد در 
دسلت محصلوالت تولیلد داخلل بلوده اسلت کله البتله آن هلم اختصلاص بله دفتلر و 
چنلد نلوع خودکار داشلته و بقیله اقالم همچنلان کاماًل وارداتی هسلتند؛ للذا همچنان 
راسلته لوازم التحریرفروش هلای بلازار تهلران در دسلت باربلی و بن تلن قلرار دارد و 
نمونه هلای ایرانلی آن قلدر محلدود هسلتند کله در ازدحلام نمونه هلای غربلی گاه اصاًل 

دیلده نمی شلوند.1
البتله نبایلد از یلاد برد کله با توجه به فعالیت تنها دو سلاله در این حلوزه، اختصاص 10 
درصلد از ایلن میلزان بله نوشلت افزار اسلالمی ایرانلی، رقلم قابل توجهی اسلت؛ هرچند 
در حوزه هلای دیگلر ماننلد کیلف علدد چشلم گیری حاصل نشلده اسلت. ضملن اینکه 
نبایلد از شلدت گرفتلن رقابلت و داغ شلدن تنلور جنلگ نلرم در ایلن حوزه غافلل بود؛ 

1  . همان.



144

به طوری کله وقتلی تولیدکننلدگان ایرانلی بلا تأخیلری 30 سلاله توانسلتند در عرصلۀ 
نوشلت افزار و لوازم التحریلر وارد شلوند و تصاویلری ایرانلی اسلالمی را کله تجسلمی از 
اسلطوره ها و چهره هلای شلاخص ایرانلی اسلت وارد بلازار این گونله محصلوالت کننلد، 
آن قلدر هجمله فلروش نوشلت افزارهایی بلا برنلد و فرهنگ غربلی و بلا نازل ترین قیمت 
در کشلور افزایلش یافلت کله ملردم بلرای صرفه جویلی در هزینه هلای زندگلی ترجیح 

می دهنلد ایلن کاالهلا را خریلداری کنند.1

جدول روند افزایش تولید نوشت افزار ایرانی اسالمی
برندها برندهای فعال سهم تولید تعداد تولید سال

- حدود 20 برند 10 درصد محصوالت 
نوشت افزار کشور

15 میلیون دفتر ایرانی اسالمی سال 93

فقط مجموع 2 برند دولتی 
بودند

بیش از 10 برند 5 درصد فضای 
نوشت افزارهای کشور

بیش از 7 میلیون دفتر ایرانی اسالمی سال 92

»ایام« و »قاصدك« 2 برند - نزدیک به 1 میلیون دفتر ایرانی 
اسالمی

سال 91

جمع بندی:
 در حلال حاضلر محتوای فرهنگی نوشلت افزار از نمادهای مسلجدی تقریباً خالی اسلت 
و تصاویری که نگرش سلازی و ارزش آفرینی از نماز و مسلجد داشلته باشلد در حد صفر 

و یا بسلیار پایین اسلت؛ ولی توجه به چهار نکته اساسلی، بسلیار حائز اهمیت اسلت؛

1. چنانکله توضیلح داده شلد، اخیلراً جریان فرهنگلی انقالبی در این حوزه فعال شلده و 
نمادهلا و تصاویر مناسلب و ارزشلی را در تولید نوشلت افزارها وارد نملوده که نوید آینده 

خوبلی را می دهلد و الزم اسلت کله این اقلدام سلازنده به طور فعلال ادامه یابد.
2. نگرش سلازی و ارزش آفرینلی از نملاز و مسلجد لزوملاً از طریلق چلاپ و نشلر تصاویر 
آن هلا بلر روی نوشلت افزار حاصلل نمی شلود و انتظلار هلم نملی رود که این گونه شلود؛ 

1  . اظهارات مسئوالن در »نشست کمیته نوآوری فرهنگی در حوزه صنایع فرهنگی«، دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، 1393.
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زیلرا ایلن روش، هملان روش تبلیلغ مسلتقیم اسلت کله کارایلی چندانلی نلدارد؛ بلکه 
بایلد رفتارهلا و نمادهلای مطللوب همچلون نملاز و مسلجد را به شلکل غیرمسلتقیم و 
از طریلق نمادهلا و تصاویلر مثبتلی که آشلنای کلودکان و نوجوانان هسلتند انتقال داد. 
ایلن نکتله حقیقلت دارد که درج نملادی همچون انرژی هسلته ای و یا ماهلواره امید در 
نوشلت افزار که نشلانگر رشلد علملی و توانایلی حیرت انگیلز فّناورانله در منظومه »نظام 
و انقلالب« اسلت، به شلکل غیرمسلتقیم، مروج و مبللغ تمام آرمان های دینی و انسلانی 
اسلت و ایلن نمادهلا در بطلن خلود از حجلاب و نملاز و مسلجد و حلج و جهلاد و همله 
معلارف و احلکام دینلی، نگرش سلازی و ارزش آفرینلی می کننلد. بله دلیلل آنکله آن ها 
چهلره مثبتلی را از نظلام و حکومتلی تداعلی می کنند کله درصدد تبلیلغ و ترویج تمام 
معلارف و آموزه هلا و نمادهلای دینلی اسلت و هدف و رسلالتش اقامۀ نماز و تبلیغ سلایر 
ارزش هلای دینلی اسلت. بله خاطر همین هم هسلت که دشلمن بلا تمام ایلن نمادها و 

ترویلج آن هلا مقابلله می کنلد و تلا می توانلد در تحقیلر و وهن آن ها می کوشلد.
آنچله گفتله شلد در نمادهایلی همچلون تصویلر پوریلای وللی، شلهدای هسلته ای و 
شلخصیت های مثبلت کارتونلی نیز صلادق اسلت. در کنار این ها نیز شایسلته اسلت در 
حلد محلدودی و بله شلکل برنامه ریزی شلده، از نمادهلای مسلتقیم نملاز و مسلجد نیز 

اسلتفاده شود.
3. واقعیلت املروز دنیلا چیلزی جز مادی گرایلی و اقتصادمحوری نیسلت. دنیلای امروز، 
خلدا و پرستشلگاهش پلول و سلود مادی اسلت و برای نیل بلدان از هر طریلق و ابزاری 
کله می توانلد اسلتفاده می کنلد. بلر ایلن اسلاس در دنیلای کنونلی، چنلدان تعصبی بر 
مذهلب و آیین هلای دینلی وجلود ندارد و بلکله در مواقع زیلادی، خود آن هلا را نیز ابزار 
و وسلیلۀ نیلل بله مادیلات و منافلع دنیلوی قلرار می دهنلد؛ چنانکله نگاهلی بله مقوله 

صنایلع فرهنگلی و رونلد رشلد آن در جهلان املروز گویای این مطلب اسلت.
البتله در ایلن میلان معلدودی از کشلورها که اهلداف فرهنگی را نیلز دنبلال می کنند، از 
فرصلت صنایع فرهنگی و نشلر گسلترده آن در جهت ترویج نمادهلای فرهنگی خود بهره 
می گیرنلد و بخشلی از جنلگ نلرم را از ایلن طریلق رقم می زننلد. ولی چنانکه گفته شلد 
این هلا همله کاره و همله ماجرا نیسلتند؛ لذا به وفور دیده می شلود که حتی در کشلورهای 
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غربی و برای جذب گردشلگران مسللمان در مراکز گردشلگری خود، نیازهای مسللمانان 
ماننلد تعبیله نمازخانله و محلراب و مهلر را موردتوجله قرار می دهنلد. یا اینکه کشلوری 
همچلون چیلن، داعیه و انگیلزه چندانی برای ترویج فرهنگ غربی در نوشلت افزار و مقابله 
بلا فرهنلگ اسلالمی نلدارد و بلکله صرفلاً دنبلال منافع ملادی خود اسلت و در شلرایطی 
کله درصلد قابل توجهلی از نوشلت افزار مصرفلی در ایلران از ایلن کشلور وارد می شلود، 
تولیدکنندگان آن ها برحسلب شلناخت از دنیلای کارتون ها و بازی هلای رایانه ای کودکان 
و نوجلوان ایرانلی و ذائقه سلنجی آن هلا، تصاویلر غربلی را که بیشلتر موردتوجله کودکان 
و نوجوانلان هسلتند، در نوشلت افزار صادراتلی خلود بله ایلران وارد می کننلد وگرنه هیچ 
تعصبلی بلر ایلن یلا آن تصویلر ندارنلد. نکتله جالب توجله در اینجلا آن اسلت کله حتلی 
تولیدکننلدگان داخللی نیلز که فرهنلگ غربی را قبول ندارند، برای کسلب سلود و فروش 

تولیداتشلان، از تصاویلر و نمادهلای غربلی بهره گرفتله و می گیرند.
ماحصلل ایلن نکتله آن اسلت کله در کنلار شلخصیت آفرینی در برنامه های رسلانه ای و 
بازی هلای رایانله ای نباید از ایلن واقعیت غفلت نمود که بخش زیلادی از تولیدکنندگان 
دنبلال سلود ملادی هسلتند و مصرف کننلدگان نیلز هملان نوشلت افزاری را مصلرف 
می کننلد کله در بازار هسلت وگرنه خودشلان درصدد تولید کیلف و دفترچه با نمادهای 
ملورد عالقله و دلخواهشلان نیسلتند. للذا اگر نهادهلای فرهنگلی و نظارتی مسلئول، با 
هماهنگلی همدیگلر، فلارغ از بحث ملادی و بازار گلردش مالی تولید داخللی و خارجی، 
فلروش هرگونله نوشلت افزار را اعلم از داخللی و خارجلی، بلا نمادها و تصاویر نامناسلب 
ممنلوع نملوده و در ایلن خصوص مجلازات قانونی بازدارنده وضع نمایند و ضمن بسلتن 
مبلادی ورود قاچلاق نوشلت افزار، به صلورت قاطعانه درصلدد اجرای این قوانین باشلند، 
تردیلدی وجلود ندارد کله در کوتاه زمانلی، همه نمادهلا و تصاویر نوشلت افزار از معضل 

نگرش سلازی و ارزش آفرینلی فرهنلگ غربلی خالص خواهد شلد.
4. نکتله آخلر کله هملواره ملورد غفلت قلرار می گیلرد، نلگاه منفعالنه داشلتن به نقش 
و تأثیلر نوشلت افزار اسلت؛ بلا ایلن توضیلح کله همواره سلخن از این اسلت کله نمادها 
و تصاویلر نوشلت افزار، تحلت تأثیلر شلخصیت های سلاخته و پرداختله در کارتون هلا و 
بازی هلای رایانله ای هسلتند؛ للذا بلرای اصلالح نمادهلا و تصاویلر نوشلت افزار بایلد در 
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الیه هلای پیشلین، کار فرهنگلی کرد و فکر و ذهن کلودکان و نوجوانلان را در کارتون ها 
و بازی هلای رایانله ای بلا نملاز و مسلجد آشلنا سلاخت و ارزش آفرینلی نملود تلا آنلگاه 
خودبه خلود در نوشلت افزار، نمادهلا و تصاویلر مثبلت و مناسلب جایگزین شلود.نگارنده 
ضملن تأییلد ایلن مطللب، آن را ناقلص و منفعالنله می دانلد و بلر ایلن نظلر اسلت کله 
ایلن ارتبلاط دوسلویه اسلت و همچنلان کله نمادهلا و تصاویلر کارتون هلا و بازی هلای 
رایانله ی در نمادهلا و تصاویلر نوشلت افزار تأثیر می گلذارد، عکس آن نیز صادق اسلت و 
شلخصیت پردازی و نمادسلازی از طریلق نوشلت افزار نیلز در نحلوۀ شلکل گیری نمادها 
و تصاویلر کارتون هلا و بازی هلای رایانله ای اثلر می گلذارد و کلودکان و نوجوانلان در 
کارتون هلا و بازی هلای رایانله ای از نمادهلا و تصاویری خوششلان می آید کله قباًل آن ها 
را در دنیلای نوشت افزارشلان - کله ملدام و روزانله با آن ها سلروکار دارند- شلناخته و با 

آن هلا زندگی کرده باشلند.
بنابلر مطاللب پیشلین، مقولله فرهنگ و سلیر حرکتلی آن را در بحث صنایلع فرهنگی 
و از جملله نوشلت افزار بایلد از بحلث اقتصلاد و منافلع ملادی آن کله فرمول هلا و عناصر 
خلاص خلود را دارد جلدا کلرد و ضملن اهتملام بله للزوم تولید نوشلت افزار بلا نمادها و 
تصاویلر مطللوب و ملروج ارزش هلای دینلی همچون نماز و مسلجد، بحلث تأثیرگذاری 

بلر دنیلای کارتون هلا و بازی هلای رایانه هلای را نیلز دنبلال کرد.
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ج: راهکارها «

1. مطالبه گری

نهلاد مسلجد باید وظایف هریلک از نهادها را برای برآورده سلازی هدف »مناسب سلازی 
تصاویلر نوشلت افزار« از آن هلا مطالبله نمایلد و یکلی از مطالبه گران فرهنگلی عمده در 

ایلن حوزه باشلد. بخشلی از ایلن مطالبات بدین شلرح می تواند باشلد:
شلورای عاللی انقلالب فرهنگلی و شلورای فرهنگی دفتر مقلام معظم رهبلری، عالوه بر 

نقلش هدف گلذاری، نقلش هماهنگی را نیز بر عهده داشلته باشلند.
سلازمان گملرك جمهلوری اسلالمی ایلران نقلش قابل توجهلی در ایلن صنعلت ایفلا 

نمی کنلد کله ایلن مسلئله شایسلته تأملل و بازنگلری اسلت.

2. تولید محتوای جذاب و متناسب با محصوالت این صنعت

ناکافلی بلودن اسلتفاده از نشلانه های اسلالمی- ایرانلی در محصوالت ایلن صنعت، نبود 
الگوهلای مناسلب در صنایعی ماننلد پویانمایی یا بازی های رایانه ای بلرای تبدیل به فرم 
و محتلوا در محصلوالت مختللف ایلن صنعلت و کم توجهلی تولیدکنندگان بله جذابیت 
محصلوالت داخللی به ویلژه بلرای کلودکان و نوجوانان، سلبب ضعف ابعلاد محتوایی در 
محصلوالت ایلن حلوزه شلده اسلت که نهلاد مسلجد می تواند یا خلود  از طریلق برخی 
مخاطبلان صاحب فلن در ایلن حوزه وارد کار شلود و نوشلت افزارهایی با نشلانگان ایرانی 
و مسلجدی تولیلد نمایلد، یا اینکله در قالب هملکاری با نهادهای مسلئول، ظرفیت های 

خلود را در جهلت تولید نوشلت افزار مطلوب بسلیج نماید.

نکته:  «
مطلبلی کله در ضملن راهکارهلای موجلود ایلن فصلل موردتوجله قلرار گرفته اسلت و 
درواقلع بلا تجزیله و تحلیلل آن، بله راهکارهلای ارائه شلده نائل می شلویم آن اسلت که 
مسلجد وظیفلۀ تعلیلم عللوم روز و تولید ابزارهلای روز مانند اسلباب بازی و نوشلت افزار 
را نلدارد و اگلر می بینیلم کله در برخلی کتلب و در بیلان ارائه راهلکار، به بیلان مواردی 
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همچلون آملوزش ریاضلی و زبان انگلیسلی و فنون روز در مسلجد اشاره شلده و یا اینکه 
بله ورود مسلجد بله حوزۀ عوامل محیطی در این کتاب اشلاره می شلود، بله دلیل تالقی 
ایلن موضوعلات و عواملل محیطلی روز مانند اسلباب بازی با وظیفه ذاتی و اولی مسلجد 
- محلل عبلادت و نشلر معارف اسلالمی و تربیلت دینی بودن- اسلت.با ایلن توضیح که 
عللوم و فنلون روز، ناگزیلر در فضلای »تربیتلی« اجتماع که وضعیت خاص خلود را دارد 
ارائله می شلوند. عالوه بلر ایلن، ابزارهایی همچلون اسلباب بازی، نوشلت افزار، کارتون ها 
و ابزارهلای سلرگرمی و ماننلد آن، نوعلاً وارد فضلای »تربیتلی« می شلوند و این گونله 
نیسلت کله صرفلاً مهارت هلای زندگلی روز را آموزش دهنلد و یا جنبۀ سلرگرمی ِصرف 
داشلته باشلند بلکله بلا دغدغه های فکلری و یا حتلی اقتصلادی سلوداگرانه وارد فضای 
تربیتلی افلراد می شلوند؛ به طلوری کله خروجلی کار آن هلا )فراورده هلا و محصلوالت 
تولیدشلده( و آموزش هلای آن هلا، در نحوۀ تربیلت فراگیران تأثیر تام و تملام می گذارد؛ 
اینجاسلت کله مسلجد به عنلوان پشلتیبان ارزش هلای اسلالمی و مدافلع تربیلت دینی 
انسلانی، احسلاس خطلر می کنلد و بلا ارائله راهکارهلای ذیلل کله بله شلکل طولی در 

تلداوم همدیگلر هسلتند وارد عرصه می شلود:
در وهلله اول بله آگاه سلازی و اطالع رسلانی بله ملردم و خصوصاً مخاطبان خود نسلبت 

بله فضلای تربیتی موجلود در برخلی آموزش هلا و ابزارهلای روز می پردازد.
در گام بعلدی بلا نهادهلای مسلئول کله بلا نهلاد مسلجد هم هلدف هسلتند و در جهت 
اعتلالی ارزش هلای اسلالمی شلکل گرفته اند، ارتباط برقلرار نموده و ضمن هشلدار برای 
اقلدام در جهلت کنتلرل مسلائل تربیتی ناسلالم، تولیدات فاخلر و مناسلب و نیز مدنظر 
قلرار دادن مسلائل تربیتلی مفیلد را در کنلار آموزش هلا مطالبله می نمایلد؛ تولیلدات 
و آموزش هایلی کله خروجلی آن هلا نگرش سلازی و ارزش آفرینلی مثبلت و مطللوب از 

نمادهلا و رفتارهلای دینلی همچلون مسلجد و نماز جماعت باشلد.
در گام سلوم، خلود نیلز بلا آن  نهادها هملکاری می کنلد و ظرفیت های سلخت افزاری و 
نرم افلزاری خلود را جهلت بله ثمر نشسلتن تربیت سلالم در کنلار آموزش هلا و نیز برای 

تولیلد ابزارهایلی با نشلانگان و فضای تربیتی سلالم بسلیج می نماید.
در گام آخلر خلود مسلتقاًل وارد کار می شلود؛ بدیلن صلورت که اسلباب بازی مسلجدی 
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تولیلد می کنلد، نوشلت افزار مذهبلی منتشلر می کنلد، کالس هلای آملوزش عللوم روز 
را در فضلای روحانلی مسلجد برقلرار می کنلد و حتلی اردوهلای تفریحلی سلالم برگزار 
می کند.ایلن کارهلا همچنیلن باعث می شلود تلا برخی افراد کله چندان ارتباطلی با این 
ملکان مقلدس ندارنلد، پایشلان بله ایلن محیلط ممللو از معنویت باز شلود و بلا فضای 

روحانلی مسلجد آشلنا و نهایتاً جذب آن شلوند.
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بخش هشتم: شبکه های اجتماعی
الف: تبیین موضوع و ضرورت آن «

شلبکه های اجتماعلی برحسلب هلدف راه انلدازی و موضلوع فعالیلت خلود علالوه بلر 
امکانلات عموملی متنوعلی مانند اضافه کردن دوسلتان، به اشلتراك گذاری متن، تصویر 
و فایل هلای چندرسلانه ای و سیسلتم ارسلال پیلام ، امکانلات و ویژگی هلای دیگری هم 
نظیلر خبرخلوان، بازی هلای آنالیلن، تماشلای فیللم، ارتبلاط با سلایر رسلانه ها، ارتباط 
بلا دسلتگاه های قابل حملل نظیلر موبایلل و تبللت و نظایلر این هلا در اختیلار کاربلران 
قلرار می دهنلد. ایلن شلبکه ها بلا فراهلم نملودن این قبیلل امکانلات کاربران خلود را از 
مراجعله به چندین سلایت بازداشلته و احتیاجلات و نیازمندی های اطالعاتلی، ارتباطی 
و تفریحلی مختلفلی ایشلان را پوشلش می دهنلد؛ نتیجله آنکله گرایلش به شلبکه های 

اجتماعی رشلدی روزافلزون دارد.
شلبکه های اجتماعلی مرزهلای قلراردادی و عرفی را از میان برداشلته و افلراد را از ورای 
مرزهلای جغرافیایلی، فرهنگی، سیاسلی، اقتصادی و عقیدتی کنار هم نشلانده اسلت.از 
کلودکان و نوجوانلان گرفتله تلا مادربزرگ ها، مدارس، شلرکت های دولتلی، انجمن های 
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خیریله و برندهلای تجلاری، همه و همه در رسلانه های اجتماعی سلعی می کنند حضور 
پیلدا کلرده و ضملن تولیلد محتلوا بلرای خلود مخاطبلان ثابتی فراهلم کننلد. کاربران 
گوناگلون در سلطوح مختللف سلنی، تحصیلی، فرهنگی و با جنسلیت، نلژاد و زبان های 
متفلاوت برحسلب عالیلق، اهلداف، دالیلل و نیازهلای خلود طیلف وسلیعی از محتوا را 

تولیلد و یلا بازنشلر می کنند.
هم اکنلون باوجلود محدودیت هلای سلنی درنظلر گرفته شلده، کلودکان و نوجوانلان بلا 
انتخلاب سلن باالتلر در شلبکه های اجتماعلی ثبت نلام کلرده و فعالیت می کننلد؛ بدین 
ترتیلب کلودکان وارد دنیایلی می شلوند کله پیش ازایلن بزرگ ترهلا نیلز تجربله زندگی 
در آن را نداشلته اند. چنانکله بلر اسلاس آمارهلا، 20 درصلد کاربران فیس بلوك زیر 18 

سلال هستند.1
املا نحلوه کاربلری کلودکان و نوجوانلان از شلبکه های اجتماعلی، نه تنها در شلکل دهی 
بله سلبک زندگی شلان بلکله در نلوع قالب گیلری هویلت دینلی و فرهنگی شلان تأثیلر 
تلام و تملام دارد؛ ایلن تأثیرپذیلری باال ازآن جهت اسلت کله شلبکه های اجتماعی جزء 
رسلانه های دیجیتلال تعامللی هسلتند و چنان نیسلت که عرضله محتلوا در آن ها مانند 
سلایر رسلانه های موجلود، به شلکل یک سلویه و یک طرفله باشلد و احیانلاً در مخاطب، 
انگیلزش الزم بلرای پذیلرش محتلوای ملورد انتظلار بله وجلود نیایلد. در این شلبکه ها 
همله افلراد حاضلر، هلم مخاطب اند و هلم عرضه کننلده و تولیدکنندۀ محتوا )به شلکل 
بالقلوه( و ایلن وضعیلت هیجانلی و پرنشلاط، بلا فضلای گفتمانلی و فرصت ابلراز وجود 
و شلخصیت کله بلرای افلراد می آفرینلد، میلزان تأثیلر و تأثلر را به شلدت بلاال می برد و 
اثرگلذاری محتلوای رد و بلدل شلده در آن را افزایلش می دهلد؛ محتوایلی کله ممکلن 

اسلت دینلی و مسلجدی باشلد و یلا غیردینلی و یا ضلد دینی.

1  . سبک زندگی کاربران شبکه های اجتماعی، پورتال مشرق نیوز، 1392/1/14، کد خبر: 195782.
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ب: وضع موجود «

1. وضعیت برخورد جامعه ایرانی و غرب با مقوله فناوری های جدید

بررسلی تطبیقلی مواضلع اولیلای فرهنگی جواملع ایران و غلرب، حکایلت از برخوردی 
متفلاوت درزمینله فناوری هلای جدیلد، دارد؛ درحالی کله در ایران به لحلاظ تحقیقاتی، 
بلا بی توجهلی از کنلار تبعلات و پیامدهای اتاق های »چت«1 اینترنتی عبور شلده اسلت، 
در غلرب تلالش وافلری در جهلت شلناخت نقلاط ضعلف و قلوت اتاق هلای گفت وگوی 
اینترنتلی و کوشلش در جهلت گسلترش بسترسلازی های فرهنگلی بلرای افزایلش 

فرصت هلا و کاهلش تهدیدهلای چت روم هلا، صلورت گرفته اسلت.
بلر همین اسلاس با گسلترش پژوهش هلا و تحقیقلات اجتماعی در غلرب، پژوهش های 
انجام شلده درزمینلۀ اتاق هلای گفت وگلو، شلامل سله محلور کالن پژوهشلی در زمینۀ 
آسلیب های ناشلی از حضلور در چت روم هلا، تلالش در جهلت کاهلش آسلیب و تلالش 
در جهلت گسلترش فرصت هلای اتاق هلای چلت شلد. پژوهش هلای محور نخسلت، به 
بازشناسلی آسلیب های مترتب بر اتاق های گفت  وگلوی اینترنتی و موبایللی می پردازند. 
پژوهش هلای محلور بعلدی، بلا هلدف مداخلله در فضلای پرفرازونشلیب اتاق هلای 
گفت وگلو، کوشلش در جهلت کاهلش آسلیب های پیش گفتله را تعقیلب می کننلد و 
سلرانجام آخریلن محلور از محورهلای یادشلده، به گلزارش تحقیق هایی می پلردازد که 
بلا هلدف گسلترش فرصت هلای اتاق هلای گفتمان، بله بررسلی و مطالعله پرداخته اند.2

بنابرایلن فناوری هلای ارتباطلی نله در ایران بلکله در جهان حاضر نه یلک انتخاب، بلکه 
یلک تحمیلل اسلت، وللی بلرای مقابلله بلا تهدیدهلای شلبکه های اجتماعلی، غربی ها 
بلا اتلکا بله رویکلردی مداخله گرایانله، کوشلیده اند بلا گسلترش فرصت هلای اتاق هلای 
گفت وگلوی اینترنتلی از میلزان تهدیدهلای آن بکاهنلد؛ املا به سلبب دید متفلاوت در 
ایلران، فناوری هلای ارتباطلی پیشلرفته و در اینجا شلبکه های اجتماعی، به سلبب آنکه 
متضملن تهدید نیز هسلتند، در نلگاه و برخلوردی آرمان گرایانه، به کنار نهاده شلده اند. 
نلگاه آرمان گرایانله اخیلر، مسلئوالن ایرانلی را به سلمت رویکلرد مبتنی بر نفلی و انکار 

Chat .  1
2  . صبا حسنوندی و مرتضی منطقی، فراز و فرود چت روم ها، ص 37.
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فناوری های ارتباطی پیشلرفته سلوق داده اسلت و همین مسلئله سلبب گردیده اسلت 
بلا بی توجهلی بله بسترسلازی های فرهنگلی الزم جهت کاهلش آسلیب های فناوری ها، 
در جریلان فرصت سلوزی پدیلد آملده، فرصت هلای فناوری هلای پیش گفتله، به شلکل 
جلدی املکان طلرح نیابنلد و تنها و تنهلا تهدیدهلای فناوری هلای ارتباطی پیشلرفته، 

خلود را در ایلران به نمایلش بگذارند.1
نتیجله اینکله شلبکه های اجتماعلی را بایلد به مثابله فرصلت و تهدیلد در کنلار هلم 
نگریسلت. بایلد پذیرفلت کله اصلل ایلن فنلاوری خود را بلر جواملع مختللف و ازجمله 
ایلران، تحمیلل کلرده و خواهند کلرد و در ارتباط بلا آن ها، انتخاب چندانلی در »اصل« 
قضیله، وجلود نلدارد؛ همچنان که همیلن اآلن چندین نرم افزار در حال فعالیت هسلتند 
و کاربلران زیلادی را جلذب کرده انلد، نرم افزارهایلی همچون وایبلر، تانگلو. درواقع؛ این 
گلزاره کله »نمی تلوان در مقابلل ورود فنلاوری ایسلتاد« در اصل، حرف درسلتی اسلت 
کله البتله نتیجه ای که روشلنفکران غلرب زده مبنی بر یله و رها گذاشلتن آن و تسللیم 
شلدن در برابلر آن و بله عبارتلی خودکشلی از تلرس ملرگ، می گیرنلد، رویکلرد کاماًل 
اشلتباه و منفعالنله ای اسلت؛ اگر نمی توان در مقابلل ورود »اصل« فناوری ایسلتاد - که 
البتله نبایلد هلم ایسلتاد - بلدان دلیل اسلت کله تغییلر و تحلول در ابزارها و بله وجود 
آملدن فناوری هلای ملدرن، در راسلتای قانلون طبیعت اسلت یعنلی همان اسلتفاده از 
عقلل و خلرد بشلری و اختلراع امکانلات پیشلرفته تر؛ و لذا هلر کس و جریلان و مکتبی 
نیلز بخواهلد در برابلر پیشلرفت های بشلری قلد عللم کنلد محکوم به شکسلت و نابودی 
و یلا نهایتلاً انلزوا و ضعلف اسلت. رویکلرد صحیلح در مواجهله بلا فناوری هلا و تغییرات 
و تحلوالت اخیلر، رویکلرد مواجهلۀ فعلال و جهت دهلی صحیلح بله آن هاسلت؛ بایلد با 
بسترسلازی و فراهلم آوردن زمینه هلا، فرصت هایلی را فراهلم سلاخت تا ابلزار موردنظر 
مثلاًل شلبکه های اجتماعلی در آن جهلت، مورداسلتفاده قلرار گیلرد و نیلز زمینه هلا و 
بسلترهای اسلتفاده منفلی را و یلا درواقع هملان زمینه هلای تهدید را به حداقل رسلاند 
و در مواقلع معلدودی نیلز بلا حلذف برخلی بخش هلای آن، در برابلرش مانلع ایجلاد 
نملود؛ در همیلن راسلتا الزم اسلت بله رویکرد بومی سلازی البتله با خالقیلت و نوآوری 

1  . همان، ص 71.
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و جذابیت آفرینلی و تنوع بخشلی بله امکانلات نرم افزارهلای هم علرض، توجله جلدی 
مبلذول شلود وگرنله شانسلی برای برنلده شلدن در این رقابت سلهمگین وجلود ندارد. 
البتله این هلا همله در کنلار وظایلف کالن و مسلئولیت های عمده ای اسلت کله نظام در 
جهلت رفلع مشلکالت اقتصادی، اجتماعلی و فرهنگی مردم و خصوصلاً جوانان در حوزه 
سلبک زندگلی اسلالمی دارد کله در صلورت مرتفع شلدن نسلبی آن ها، شلاهد گرایش 
»افراطلی« ملردم به چنیلن ابزارهایی و آن هلم در جامعه دین مدار ایرانلی نخواهیم بود.

2. وضعیت محتوای رد و بدل شده در شبکه های اجتماعی

بلرای تبییلن ایلن پرسلش کله محتلوای رد و بلدل شلده میلان کاربلران چت روم هلا یا 
شلبکه های اجتماعلی، چله چیزهایی اسلت؟ پژوهشلگران با حضلور در چت روم آسلیا، 
بلدون آنکله مداخلله فعاللی در رونلد بحث های رد و بدل شلده کاربران داشلته باشلند، 
از مباحلث رد و بلدل شلده در ایلن چت روم نسلخه برداری کلرده و آن را تجزیه و تحلیل 
نموده انلد1 کله حسلب آن »دوسلت یابی و تبلادل شلماره تلفلن«، »ارتباط هلای روزمره 
و تعامل هلای معموللی« و »مسلائل غیلر اخالقلی«، بلا 89.3 درصلد عمده تریلن حجم 

پیام هلای رد و بلدل شلده را در برمی گیرنلد.
در یلک بررسلی دیگر، نوسلان ارزشلی کاربران چلت موردتوجه قرار گرفلت و از کاربران 
کلردن  آیلا چلت  کله  به عمل آملده  پرسلش  ایلن  اینترنتلی،  اتاق هلای گفت وگلوی 
می توانلد موجلب دوری افلراد از ارزش های فرهنگی شلان شلود یا خیلر؟ در 48% موارد 
پاسلخ دهندگان پاسلخ مثبلت، در 24% پاسلخ بی نظلر و در 28% موارد گزینله منفی را 

انتخلاب کردند.2
البتله در یلک بررسلی مقدماتلی که توسلط یک گروه پژوهشلی در سلطح هفتلاد کاربر 
ایرانلی اتاق هلای گفت وگوی اینترنتی )35 دختر و 35 پسلر( انجلام پذیرفت، افرادی که 
از محیلط گفت وگلوی اینترنتلی به عنلوان فرصلت یادکلرده بودند، با اشلاره بله مواردی 
ماننلد آشلنایی بلا افلراد دیگر، دوسلت یابی، تبلادل تجربیلات، اخلذ ایده هلای جدید از 
دیگلران، اسلتفاده های مشلاوره ای، تخلیلۀ هیجانی، قیمت ارزان و سلرعت زیلاد و نظایر 

1  . مصطفی بلقان آبادی و مرتضی منطقی، نشریه سالمت روانی،»تحلیل محتوای اتاق های گپ اینترنتی )چت روم های( ایرانی«.
2  . مرتضی منطقی؛ همان، ص 243-241.
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آن، بلر مثبلت دیلدن اتاق های گفت وگلوی اینترنتلی تأکید ورزیلده بودند.1
ایلن مسلئله همان بحلث وجود فرصلت در فناوری هلای روز و املکان بهره مندی مثبت 

از آن هلا را نشلان می دهلد که در مبحلث قبلی به تفصیل موردبررسلی قلرار گرفت.

جمع بندی: «
 در خصلوص نقش آفرینی شلبکه های اجتماعلی در نگرش سلازی و ارزش آفرینی از نماز 
و مسلجد در فکلر و اندیشله کلودکان می توان چنین بیلان کرد که ازآنجاکه شلبکه های 
اجتماعلی محصلول خارجلی هسلتند و فنلاوری مربلوط بله آن هلا در گام اول در خارج 
از کشلور سلاخته و پرداختله شلده اسلت، لذا جلدا از مشلکالت امنیتی کله در بردارند، 

محتلوای اولیله آن هلا با فرهنگ بیگانه شلکل گرفته اسلت.
ایلن مطللب وقتلی بلا ایلن گلزاره همراه می شلود کله رویکلرد مواجهله بلا فناوری های 
روز در جامعله ایمانلی ایرانلی، نوعلاً رویکلرد طلرد و نفلی آن ها بلوده اسلت، نتیجه این 
می شلود کله بخلش قابل توجهلی از کاربران شلبکه های اجتماعلی در ایلران و محتوای 
تولیدشلده توسلط آن هلا، نامناسلب و ضد فرهنگی اسلت - که راهکارهلای اصالحی آن 
در قسلمت قبللی توضیلح داده شلد- طلوری کله نگاهلی بله محبوب تریلن صفحه های 
شلبکه های اجتماعلی کله توسلط برخلی نهادهلای آملاری تهیه شلده و نیلز هنرمندان 
محبلوب بیلن ایرانیلان، رسلانه های محبوب بیلن ایرانیان و شناسله هایی که بیشلترین 
دنبال کننلده را بیلن ایرانیلان در شلبکه های اجتماعلی دارنلد، مؤیلد این مطلب اسلت.

در حال حاضر، با وجود مسلدود بودن بسلیاری از شلبکه های اجتماعی، حضور ایرانی ها 
در فضاهایلی ازجملله »فیس بلوك«2، »توئیتلر«3، »اینسلتاگرام«4 و البتله شلبکه های 
ارتباطلی اینترنتلی ماننلد Viber,WhatsApp به وضلوح دیده می شلود و حتی در برخی 
ملوارد کاربلران ایرانلی مخاطبلان اصللی این شلبکه ها را تشلکیل می دهنلد. همچنین 
گفتنلی اسلت هرچنلد شلبکه های اجتماعی بومی نیز سلاخته شلده اند لیکلن به دلیل 

1  . همان، ص 25.
Facebook .  2

Twitter .  3
Aynstagram .  4
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دیرجنبیلدن، ضعلف خدملات و عوامللی دیگر، بله هیچ وجه مانند شلبکه های اجتماعی 
غیربوملی مورد اسلتقبال واقع نشلده اند.

بنابرایلن در محتلوای فعللی شلبکه های اجتماعلی، نشلانگان دینلی و مذهبلی اساسلاً 
کمرنلگ اسلت کله در ضملن آن، موضوعلات مربلوط بله رفتارهلا و نمادهلای دینلی 
همچلون نملاز و مسلجد کمرنگ تلر نملود دارد. ایلن موضلوع وقتلی بلا قشلر خاصی از 
جامعله و گروه سلنی مشلخصی مانند کلودکان و نوجوانان ارتباط پیلدا می کند، نقصان 

مضاعفلی مشلاهده می شلود.
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ج: راهکارها «

1. تغییر رویکرد نفی مطلق:

 شلبکه های اجتماعلی یکلی از قابلیت هلای فضلای مجلازی اسلت کله به طلور وسلیع 
در معلرض اسلتفاده کلودکان و نوجوانلان و سلایر اقشلار جامعله قلرار دارد و می توانلد 
دارای پیامدهلای مثبلت و یلا منفلی باشلد.1 اگر هلم برخلی از پژوهش های انجام شلده 
در داخلل، حکایلت از غلبلۀ اسلتفادۀ منفلی از تاالرهلای گفت وگلو در کاربلران ایرانی و 
یلا حتلی در کل دنیلا دارد، ناشلی از دالیلل خاصلی اسلت و دال بلر تهدید ِصلرف بودن 
شلبکه اجتماعلی بالذاتله نیسلت و نمی توانلد مستمسلک و دلیلی برای حلذف کلی آن 
از جامعله باشلد. »للذا مقاومت سللبی ِصلرف، در برابلر فناوری های ارتباطی پیشلرفته، 
تنهلا فرصت سلوزی اسلت و به نوعلی تداعی گلر حکایلت از چالله به چلاه افتادن اسلت؛ 
املا درصورتی کله رویکلرد اخیلر، بله شلکل فعاللی با رویکلرد مبتنلی بلر مداخله گرایی 
تغییلر یابلد؛ در این صورت، به جای فرصت سلوزی و از دسلت دادن زمان، مسلئوالن امر 
درصدد فرهنگ سلازی و بسترسلازی جهت گسلترش ابعاد مثبلت فناوری های ارتباطی 
پیشلرفته )ازجملله اتاق های گفت وگلوی اینترنتی( برآملده، با افزایلش فرصت های این 

فنلاوری، خودبه خلود از میلزان تهدیدهلای آن خواهند کاسلت.«2
البتله بایلد یلادآور شلد بله همان انلدازه که بایلد از جنبلۀ افراط کله همان نگاهِ سللبی 
ِصلرف و تحریلم کل و اصلل فنلاوری اسلت دوری نملود، از جنبۀ تفریطلی و رها نمودن 
جامعله بلرای ورود هرگونه فناوری و به هر شلکل آن نیز بایلد اجتناب نمود. فناوری های 
ملدرن حتلی در جامعله مادی گرای غربی نیز به طورکامل آزاد  نیسلتند و چنان نیسلت 
کله افلراد در هلر سلن و ملکان و زمانی بتواننلد از تمام ابزارهلای فناوری نوین اسلتفاده 

کننلد و ایلن یک گلزاره بدیهی عقلی اسلت.
بلر همیلن اسلاس باید ضملن پذیرش للزوم وجلود محدودیت هایلی در ایلن زمینه، دو 
رویکلرد عملده را در مقابلۀ سللبی و منفی بلا فناوری هایی که نقش ابلزاری صرف دارند 
مدنظلر قلرارداد: اول اینکله محدودیت ها در حد ضرورت باشلد و ازلحلاظ کّمی و کیفی 

1  . مصطفی امیری، نشریه پیام، »گفتمان بی مرز )چت، آسیب ها و کاربردها(«، ص 186.
2  . صبا حسنوندی و مرتضی منطقی، همان، ص 153-152.
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منجلر بله تعطیللی اصلل فناوری ننشلود )هرچند بلا توجه به شلرایط خلاص اجتماعی 
ایلران در حلال حاضلر، شلاید الزم باشلد که گسلتره ایلن محدودیت هلا اندکلی فراتر از 
حاللت علادی باشلد وللی به هرحلال بایلد بله این سمت وسلو پیش رفلت که از شلرایط 
خلاص خلارج شلد؛ به طلوری که بلا دارا بودن شلرایط فرهنگلی، اجتماعلی، اقتصادی و 
سیاسلی ایلده آل و محقق نمودن سلبک زندگی اسلالمی، فنلاوری را در فرهنگ متعالی 
خلود هضلم نملوده و از آن برای پیشلبرد اهداف خود اسلتفاده نماییم نله اینکه فرهنگ 
و سلبک زندگلی کاربلران ملا و شلرایط جامعه ملان آن قلدر نامتعادل باشلد که بلا ورود 
هلر فنلاوری هلراس آن را داشلته باشلیم که داشلته های فرهنگی بله یغما بلرود!(  دوم 
اینکله جنبلۀ مکملی داشلته باشلد؛ بدیلن معنی کله اصل طلرح و برنامه بایلد متمرکز 
بلر رویکلرد ایجابلی به مسلئله و اسلتفادۀ بهینله از فرصت های فنلاوری و ارتقلای آن ها 
باشلد؛ بایلد بلا فنلاوری مواجهلۀ فعال داشلت و قبلل از هرچیز با بررسلی تملام جوانب 
فناوری هلای جدیلد، فرصت هلا و تهدیدهلای آن را احصلا نملود و آنگاه با فراهلم آوردن 
زمینه هلا و بسلترهای محیطلی و بومی سلازی، فضلا را بلرای اسلتفادۀ بهینله ایجابی از 
ابلزار جدیلد همچلون شلبکه های اجتماعلی فراهلم سلاخت، آنلگاه در جهلت کاهلش 
تهدیدهلا برنامه ریلزی نملود و احیانلاً بلا بخش هایی از فنلاوری که غیر از حلذف راهکار 

دیگلری بلرای آن هلا متصور نیسلت، مواجهه الزم را انجلام داد.
در همیلن راسلتا پیشلنهاد می شلود شلبکه های اجتماعلی ذیلل در موضلوع »کودك و 
نوجلوان و نحلوه ارتقلا و تقویلت ارتبلاط وی با مسلجد«، توسلط نهاد مسلجد راه اندازی 

شلود و بلا نظلارت و جهت دهلی بله آن ها، اسلتفاده بهینلۀ الزم صلورت پذیرد:
شبکۀ اجتماعی کودکان و نوجوانان مسجدی ●
شلللبکۀ اجتماعی امامان جماعت برای بهره گیری از تجارب همدیگر در جذب کودکان و  ●

نوجوانان به مسجد
شبکۀ اجتماعی نمازگزاران مسجدی و خصوصاً نمازگزاران دارای فرزند کودك و نوجوان ●
شبکۀ اجتماعی فعاالن فرهنگی مساجد در حوزۀ کودکان و نوجوانان ●
شبکۀ اجتماعی معلمان دینی مدارس در راستای تقویت ارتباط مسجد و مدرسه ●
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2. توجه به سوابق پژوهشی موردنیاز

3. فعال سازی نهادهای دینی در ارتباط با فناوری های ارتباطی پیشرفته:

 نهادهلای دینلی همچلون مسلجد بلا امکانلات و بلا توانایی هایلی کله دارنلد می توانند 
در بسترسلازی فرهنگلی، روشلنگری و اطالع رسلانی الزم بله کلودکان و نوجوانلان و 
خانواده هایشلان نقلش مثبلت و مؤثلری ایفلا کننلد. برخلی از کلیسلاها و پیشلوایان 
مذهبلی در غلرب، درصلدد برخلورد فعلال بلا تبعلات آسلیب زای اینترنلت برآمده اند و 
برخلی از مؤسسلات مشلاوره ای مسلیحی را جهلت تأثیرگلذاری مسلتقیم در این جهت 
طراحلی کرده انلد؛ بله نظر می رسلد درپیش گرفتلن اقدام مشلابهی از سلوی روحانیون 

آشلنا بله جهلان معاصلر، در ایلران نیلز امکان پذیر باشلد.
محتلوای اطالع رسلانی پیش گفتله، می توانلد اوالً شلامل گسلترش فرصت هلا )ماننلد 
معرفی سلایت های مناسلب و اتاق های گفت وگلوی اینترنتی باارزش( و ثانیاً آگاه سلازی 

نسلبت بله تهدیدهای اینترنت باشلد.1

4. مطالبه از دولتمردان در جهت تولید نرم افزارهای بومی: 

نهلاد مسلجد به منظور پیشلبرد اهداف خلود در بخش تعدیل و ارتقای نقش شلبکه های 
اجتماعی در نگرش سلازی و ارزش آفرینی از نماز و مسلجد در ذهن و اندیشله کودکان و 
نوجوانلان، بایلد حمایلت دولتمردان از تولید نرم افزارهای مناسلب مربوط به شلبکه های 
اجتماعلی را مطالبله نمایلد. ایلن اقلدام می تواند امری مهم برای ترویج شلعائر اسلالمی 

همچون مسلجد باشد.
هم اکنلون راه انلدازی شلبکۀ مللی اطالعلات از موضوعلات بسلیار مهلم و کلیدی اسلت 
کله در صلورت تحقلق، بخلش عملده ای از تهدیلدات موجود در فضلای مجلازی اعم از 
اینترنلت و شلبکه های اجتماعلی را بی اثر می گذارد و همچنین فرصت بسلیار مناسلبی 
را بلرای ترویلج آموزه هلای مذهبی و نگرش سلازی و ارزش آفرینلی از رفتارها و نمادهای 
دینلی همچلون نملاز و مسلجد مهیلا می سلازد. ایلن در حالی اسلت که بر اسلاس ماده 

1  . همان.
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46 قانلون برنامله پنجم توسلعه، وزارت ارتباطات حداکثر یک سلال فرصت داشلت پس 
از تصویلب ایلن قانون، شلبکۀ مللی اطالعات را در کشلور راه اندازی کند. وللی اکنون در 

سلال آخلر برنامه پنجلم هنوز ملدل مفهومی آن نیز ارائه نشلده اسلت.
بلا راه انلدازی شلبکۀ مللی اطالعلات، از اینترنلت سلالم، بسلیار سلریع و املن و ارزان 
بهره گیلری می شلود. فیلترینلگ در حلال حاضلر در ملورد یلک بچله 10 سلاله و یلک 
فلرد 50 سلاله به طلور یکسلان اجلرا می شلود کله ایلن خلود یک آسلیب جدی اسلت. 
بلا راه انلدازی شلبکۀ مللی اطالعلات شناسلۀ ملی ایجاد می شلود و سلطح دسترسلی ها 
بله محتلوا مشلخص می گلردد.1 مسلجد می توانلد و باید بخشلی از مطالبه گلران چنین 

نرم افزارهایلی باشلد.

5. استفاده از مسجد مجازی در جهت جاذبه آفرینی: 

الزم اسلت مسلجد، به عنلوان یکلی از اساسلی ترین ارکان نظلام اسلالمی و انقلالب، در 
دایلرۀ نلوآوری نویلن، جایگاه خود را مشلخص نمایلد و از این قافله عقلب نماند؛ یکی از 
عمده تریلن راهکارهلای تحلول و املروزی کردن مسلجد به منظور آشلنایی هرچه بهتر و 
سلریع تر کلودکان و نوجوانلان بلا نهاد مسلجد و تصویر آفرینی مثبت از مسلجد در ذهن 
و روان آنان، راهکار گسلترش »مسلاجد مجازی« اسلت. با این توضیح که سلازوکارهای 
)ارکان( یلک مسلجد واقعلی )فیزیکلی( در فضلای مجلازی بله نمایلش گلذارده شلود. 
همچنلان کله این کار در مورد معرفی مراکز گردشلگری و سلایر مکان هلای فرهنگی در 
دنیلا صلورت می گیرد. مسلجد مجلازی می تواند پاسلخگوی نیازهای مخاطبلان کودك 
و نوجوانلش در هلر زملان و مکانلی باشلد؛ زیرا یکلی از ویژگی هلای اماکن مجلازی این 
اسلت کله بشلر در آن بلر ملکان و زملان فائلق می آیلد و می توانلد از هرجایلی از کلره 

خاکلی و در هلر زمان بله مقصودش دسلت یابد.
در بعلد بین الملللی نیلز جهلان نیازمنلد دین شناسلی و آشلنایی بلا معنویلت غنلی 
اهل بیلت اسلت که یکلی از ابزارهای سلهل الوصول و جذاب فناوری، قالب مسلجد 
مجلازی اسلت. آگاهلی از ایلن مطللب حائز اهمیت اسلت که خبرگلزاری رویتلر در 28 
1  . روح اهلل مؤملن نسلب، 89 درصلد محتلوای شلبکه های اجتماعلی موبایلل غیراخالقی انلد، خبرگلزاری میلزان، 1393/7/15، کلد خبلر: 

.9419
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دسلامبر سلال 2001 بلا چلاپ گزارش مفصللی اعالم کرد کله از هر 4 کاربلر آمریکایی، 
یلک نفلر بلرای مقاصلد دینلی بله اینترنلت رجلوع می کنلد. همچنیلن ذکلر شلد کله 
69 درصلد از ایلن افلراد درصلدد یافتلن منابلع مطالعاتی دینلی و تحقیق دربلاره ادیان 
مختللف هسلتند. در ایلن میان، 21 درصد در جسلتجوی متون مقدس دینی و شلرکت 

در اعملال و نیایش هلای آن هسلتند.1
از طریلق مسلجد مجازی کاربر وارد مسلجد مجازی می شلود و با توجه بله نوع مخاطب 
و متناسلب بلا زملان، اوالً اطالعاتلی در موضوعلات دینلی و خصوصاً نماز و مسلجد به او 
ارائله می گلردد؛ ثانیلاً بلا ذکلر مزایلا و منافع دیلن داری و مسلجدی شلدن، در خصوص 
تعالیلم دینلی و نملاز و مسلجد، ارزش آفرینلی می شلود؛ در مرحلله بعلدی رفتارهلای 
دینلی و مسلجدی را بله نمایلش گذاشلته می شلود و درنهایلت، نمادهلای دینلی کله 
ازجملله مهم تریلن آن ها مسلجد اسلت، به شلکل مناسلبی بله مخاطبان عرضه شلده و 
ضمن آشلنایی، راهکارها و اقدامات عملی برای اسلالمی شلدن و مسلجدی بودن، ارائه 

می گلردد.
پیشلینۀ مسلجد مجلازی: اولیلن نشلانه های مسلجد مجلازی را بایلد در عبادتگاه هلای 
مجلازی سلایر ادیان جسلتجو نملود با این توضیلح که در اوایل سلال 2001، کلیسلای 
مللی اسلترالیا در راسلتای جذب بیشلتر مردم برای حضلور در مراکلز و محافل مذهبی، 
از ابلزار نوظهلوری بله نام اینترنت بهره برد و افرادی که روزهای یکشلنبه نمی توانسلتند 
بله هر علتی در مراسلم دعای کلیسلا شلرکت کنند، سلاعاتی از اینترنت به طلور رایگان 
اسلتفاده می کردنلد. چیلزی نگذشلت کله کلیسلاهای پروتسلتان آمریلکا نیز اقلدام به 
راه انلدازی پایگاه هایلی کردند که در آن به شلکل همزمان افراد می توانسلتند با اسلتفاده 
از اینترنلت در دعاهلای روز یکشلنبه کلیسلا شلرکت کننلد؛ بلدون آن کله نیلاز به طی 

کردن مسلافت و حضور فیزیکی در کلیسلا داشلته باشلند.2
بلا  مصاحبله ای  در  اینترنتلی  کشیشلان  نخسلتین  از  یکلی  کن کلسلی«3،  »اسلقف 
آسوشلیتدپرس در اوایلل سلال 2003 گفلت: کلیسلای اینترنتلی جامعله ای جدید و به 

1  . هادی اتابکی، ماهنامه تازه ، »نگاهی به تاریخچه حضور دین در اینترنت«، ص 33.
2  . مژگان ایالنلو، مجله دین پژوهان، »کلیساهای مجازی در جهان واقعی«، ص 41.

Bishop now calcitonin .  3
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عبارتلی، خللق سلرزمینی جدید اسلت. ما در کلیسلای اینترنتلی تمام کارهلای جامعه 
دینلی را انجلام می دهیلم؛ به طلور مثلال عبادت هلای روزانله، خوانلدن کتلاب مقلدس، 
حضلور کشلیش بلرای گفت وگلو و تسلکین و حتی ثبلت اعترافلات گناهلکاران در این 

جامعله الکترونیکلی تحقق یافتله اسلت.
دسترسلی شلبانه روزی بله کشلیش هایی کله سلاعت ها بلا مراجعلان چلت می کننلد، 
موسلیقی های مذهبلی که در تمام سلاعات قابل شلنیدن اسلت، اسلتفاده از کتابخانه ها 
و مقاالت و تحقیقات دانشلگاهی و علمی و همچنین شلرکت در دعاهای دسلته جمعی 

و خوانلدن کتلاب مقلدس، ازجملله متداول ترین امور کلیسلاهای اینترنتی اسلت.1
قابل توجله اسلت کله فاصلله بیلن فعالیت هلای دیگر ادیلان و تلالش مسللمانان در این 
زمینه بسلیار مشلهود اسلت؛ چنانکه نتایج یک بررسلی از دو موتور مشلهور جسلتجوگر 
اینترنتلی جهلت یافتلن تعداد معبد، کلیسلا و مسلجد مجلازی و واژگان موجلود در دو 
زبلان فارسلی و انگلیسلی که بله موضوع موردبحث مربوط می شلود، حاکی از این اسلت 

: که
1. فاصلله زیلادی بیلن فعالیلت مسللمانان در دنیلای مجلازی و دیگلر ادیلان به ویلژه 
مسلیحیت، تنهلا در گسلتره زبانلی فارسلی و انگلیسلی وجلود دارد. حال اگلر زبان های 

دیگلر  نیلز جسلتجو شلود، فاصلله خیلی بیشلتر از ایلن خواهلد بود.
2. حتلی در صلورت تسلاوی در کمیت، در کیفیت نیز عماًل رقابتی بلا آن ها وجود ندارد؛ 
به طلوری کله حتی بهترین نمونه »مسلجد« مجازی، بلا کم رتبه ترین کلیسلای مجازی 
ازلحلاظ تولیلد، کیفیلت عرضه، تنلوع، مخاطب محوری و انلواع جذابیت ها قابل مقایسله 
نیسلت. مسلاجد مجازی، حتی در روزآمد شلدن محتوا با کلیسلای مجازی فرسلنگ ها 

فاصلله دارد و ایلن وظیفلۀ متولیان نهاد مسلجد را صدچندان می کند.
3. همیلن مسلاجد مجلازی هلم معملوالً از تولیلدات کشلورهای عربلی و سلنی مذهب 
هسلتند؛ و جایلگاه مکتلب غنلی اهل بیلت  در ایلن عرضه ملورد غفللت قرارگرفته 

ست. ا
4. نظلر بله این کله مسلاجد مجلازی گاهلی توسلط اشلخاص به صلورت خودجلوش 

1  . یحیی سهروردی و جهانگیری، ره آورد نور، »مسجد مجازی تحول و نوآوری در مسیر ایران در سال 1404«، ص 55.
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راه انلدازی شلده اسلت، بله نظر می رسلد کله جهلت تولیت این مسلاجد مجلازی، مثل 
مسلاجد فیزیکی، باید مرکز رسلیدگی به امور مسلاجد اقدام نماید و در موارد اصالحی، 
بله هدایلت و در ملواردی نیلز بله تشلویق مبلادرت ورزد. یلا اینکه همچنان که مسلاجد 
فیزیکلی بدون نظلارت در ساخت وسلاز و مدیریت، از مطلوبیت کافی برخلوردار نخواهد 
بلود، بایلد مسلاجد مجلازی نیز سلامان دهی گلردد و بر محتلوای تولیدی آن هلا نظارت 

شلود و البتله ایلن امر در سلایه آملوزش محقلق می گردد.1
مخالفلان و موافقلان معابلد مجلازی: در آییلن مسلیحیت علده ای کله گرایلش سلنتی 
داشلتند، بلا این پدیده بله مخالفت پرداختند. این مسلئله در موارد بسلیاری موردانتقاد 
اسلقف ها و کشیشلانی قلرار گرفلت کله معتقلد بودنلد اینترنلت ملردم را از کلیسلا دور 
کلرده اسلت و باعلث کاهش حضلور مؤمنان در کلیسلا در روزهای یک شلنبه می شلود. 
بله همیلن دلیلل، طلی اطالعیه هلای مکلرر اعلالم کردنلد کله هیلچ جایگزینلی بلرای 
حضور در کلیسلا وجود ندارد و مسلیحیان موظف هسلتند روزهای یک شلنبه به کلیسلا 
بیاینلد. سلنت گرایان همچنلان معتقدند که اینترنلت عامل جدایی مؤمنان مسلیحی از 

کلیسلا و قطلع رابطه آنان با سلازمان کشیشلان اسلت.
کلن کلسلی، از بنیان گلذاران کلیسلای مجلازی در پاسلخ بله ایلن انتقاد می گویلد: این 
مهلم نیسلت کله مسلیحیان بله کلیسلا برونلد یلا از طریلق اینترنت خلود را در کلیسلا 
حلس کننلد؛ این مهم اسلت کله رابطۀ آن هلا با جهان مسلیحیت و دنیای کلیسلا قطع 
نشلود. ملا یا بایلد تصمیم بگیریم کله رابطه را برای همیشله قطع کنیم و هرروز شلاهد 
کاهلش مؤمنلان باشلیم، یلا اینکله بپذیریلم ایلن رابطله وجلود داشلته باشلد؛ حتی به 

شلکل مجازی.2
البتله منظلور ایلن نیسلت که آشلنایی با مسلجد مجازی و حضلور در آن، جلای حضور 
در مسلجد حقیقلی را بگیلرد و احیانلاً منجر به قطع ارتباط با مسلجد شلود؛ زیرا حضور 
فیزیکلی در مسلجد، فی نفسله موضوعیلت دارد و برخلالف رویکرد کلیسلاهای مجازی، 
مقولله مسلاجد مجلازی اوالً طریقیلت دارنلد بلرای اینکله افلراد درنهایلت بله مسلاجد 

1  . همان، ص 56-55.
2  . مژگان ایالنلو، همان، ص 41.
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حقیقلی متصل شلوند و ثانیلاً ازآنجاکه برخی خدمات مسلجدی نیاز بله حضور فیزیکی 
ندارنلد و نیلز بلرآورده کلردن آن هلا در تلوان مسلجد حقیقی نیسلت، از طریق مسلجد 

مجلازی و بلا بهره گیلری از ظرفیلت بلاالی آن می تلوان این نیازهلا را بلرآورده کرد.
بنابرایلن مسلجد مجلازی یلک آسلتانه اسلت بلرای پر کشلیدن به مسلجد محلله، یک 
علروج از مسلجد مجلازی به مسلجد واقعی. سلاخت مسلاجد مجلازی به معنای دسلت 
کشلیدن از مسلجد سلنتی نیسلت؛ بلکه در راسلتای تعالی ذکر خدا اسلت. مگر نه آن 
اسلت کله می تلوان جوان آشلفته در بازار دنیلای دیجیتال را بلا همین ابلزار جذب کرد 
و پلس از زالل کلردن فطلرت گمشلده اش، دسلت او را گرفلت و در گوشله ای از مسلجد 
سلنتی نشلاند تلا این بلار به طور واقعلی و نه مجلازی، به طلور فیزیکی و نه فقلط ذهنی، 
بله اسلتماع حقیقلت و کرنلش در برابلر خلدا بپلردازد. خصوصلاً با نلگاه به این رسلالت 
جهانلی کله بایلد جلوان غربلی ای نیز که اساسلاً اسلم مسلجد به گلوش او نخلورده و یا 
بله جهلت تبلیغات سلوء اسلتکبار، از مسلجد مفهومی بلد در ذهلن دارد، با اسلتفاده از 

تحلوالت جهانی، با حقیقت مسلجد آشلنا شلود.1
در پایلان قابل ذکلر اسلت که بحث مسلجد مجازی به فضلای مجلازی و اینترنت مربوط 
اسلت و چنلدان در ملورد شلبکه های اجتماعلی مطرح نمی شلود ولی ازآنجاکه بخشلی 
جداگانله بلرای فضلای مجلازی اینترنلت در نظر گرفته نشلده اسلت، لذا بحث مسلجد 
مجلازی در ضملِن راهکارهلای ایلن بخلش کله نزدیک ترین بخلش به لحلاظ محتوایی 

بله بحث فضلای مجازی اسلت ذکلر گردید.

1  . یحیی سهروردی و جهانگیری، همان، ص 59.
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بخش نهم: شبکه های ماهواره ای
الف: تبیین موضوع و ضرورت آن «

بلدون تردیلد شلبکه های ماهلواره ای نقلش بسلزایی در نحلوۀ شلکل گیری ارزش هلا و 
نگرش هلای خانواده هلا و فرزندانشلان دارنلد کله در چنیلن خانواده هایلی و در موضلوع 
موردبحلث ایلن تحقیلق، دو اتفلاق عملده رخ می دهلد: اول اینکله خلود، از ارزش هلای 
دینلی و مذهبلی و نمادهلا و شلعائر آن همچون مسلجد و نماز جماعت فاصلله گرفته و 
نسلبت به آن ها ناآشلنا می شلوند و دوم، بی توجهی و حساسلیت نداشلتن آن ها نسلبت 
بله ارزش هلا، نگرش هلا و سلبک زندگلی ای اسلت کله فرزندانشلان انتخلاب می کننلد. 
به طلوری که بسلیاری از خانواده هایی که از این وسلیله اسلتفاده می کنند، فرزندانشلان 
نیلز هملراه آنلان بله تماشلای فیلم هلا و سلریال های ماهلواره می پردازنلد و پلدر و مادر 

نگرانلی ای از ایلن بابلت ندارند.
همچنیلن درحالی کله از للوازم اولیله شلکل گیری ارتبلاط بیلن کلودکان و نوجوانلان با 
مسلجد، وجلود آراملش روحی و معنلوی در نهاد خانواده اسلت تا والدین انگیلزۀ الزم را 
بلرای نگرش سلازی و ارزش آفرینلی از نملاز و مسلجد در ذهن و اندیشله فرزنلدان و نیز 
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انگیلزۀ کافلی را بلرای حضلور خلود در مسلجد و به تبلع آن، ارتباط دهی فرزنلدان خود 
با مسلجد داشلته باشلند، تماشلای ِصرف و غیرنقادانه برنامه های ماهواره ای و مقایسله 
منفلی زندگلی خود با شلخصیت ها و داسلتان های ایلن برنامه ها، می تواند خلوراك الزم 
را بلرای ایجلاد درگیلری بیلن زن و شلوهر فراهلم نموده و آراملش معنلوی را از خانواده 
زایلل نمایلد؛ زیلرا برنامه های ماهلواره ای در فضا و جامعه دیگری ساخته شلده و منطبق 
بلا هنجارهلا و ارزش هلای آن جامعه اسلت که مقایسله های ذهنلی نادرسلت، انتظارات 
نامعقلول، توجیهلات اشلتباه، نارضایتی بی مورد، حسلادت و روابط پنهانلی در نقش های 

ارتباطلی والدیلن، همگلی می تواند ناشلی از تأثیلر برنامه های ماهواره ای باشلد.1

1  . هانیه اخباریه، آسیب های شبکه های ماهواره ای بر خانواده ها، پورتال موسسه فرهنگی تبیان، 1393/10/27.
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ب: وضع موجود «

1. وضعیت دسترسی به شبکه های ماهواره ای

بله لحلاظ فنلی در 159 ملدار تلویزیونلی در کل جهلان، 203 ماهلواره تلویزیونی فعال 
اسلت کله از ایلن تعلداد هشلتاد ملدار و یک صلد ماهلواره تلویزیونلی- یعنلی نیملی از 
ماهواره هلای جهلان- در ایلران قابلل دریافلت اسلت. ایلن تعلداد ماهواره هلا، املکان 
تماشلای حلدود 18000 شلبکۀ تلویزیونلی را در ایلران فراهلم ملی آورد. بلا رسلیورها 
و دیش هلای معموللی می تلوان تلا نزدیلک بله 2000 کانلال ماهلواره ای را در ایلران بلا 

کیفیلت بلاال دریافلت کرد.1
گفتنلی اسلت بلر اسلاس آملار موجلود تلا سلال 1388 آملار شلبکه های ماهلواره ای 
فارسلی زبان کله در ایلران قابلل دریافلت بلود 7 شلبکه بلود درحالی که در سلال 1393 
تعلداد 162 شلبکۀ فارسلی زبان قابلل دریافلت اسلت.2 کله ایلن مسلئله نشلان از روند 

افزایلش شلتابدار شلبکه های ماهلواره ای فارسلی زبان دارد.

2. وضعیت استفاده از شبکه های ماهواره ای در ایران

در پاسلخ به اسلن سلؤال کله میزان اسلتفاده از شلبکه های ماهلواره ای در کشلور ایران 
چقلدر اسلت، آمارهلای بسلیار مختلف و با تفلاوت زیادی در این زمینه ارائه شلده اسلت 
کله نوعلاً غیرمعتبلر، غیرعلملی و غیررسلمی هسلتند. به طلوری که ایلن آمارهلا از 15 

درصلد تلا 70 درصد در نوسلان اسلت.
برخلی آمارهلای فراگیلر و جزئلی در ایلن زمینه منتشرشلده اند کله اعتبارشلان فراوان 
اسلت چنانکله برحسلب پیمایلش مللی شلورای فرهنلگ عموملی کشلور، وضعیلت 

اسلتفاده کنندگان از ماهلواره در ایلران بله شلرح ذیلل اسلت:3

1  . سعید غفاری، نشریه جام جم، »سایه روشن شبکه های ماهواره ای«، ص 6.
2  . حسین امانلو، بشقاب های سمی: آسیب های شبکه های ماهواره ای، ص 52.

3  . شورای فرهنگ عمومی کشور، طرح بررسی و سنجش شاخص های فرهنگ عمومی کشور در سال 1388.



169 فصل دوم، کلیات نگرش سازی  و ارزش آفرینی از مسجد
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بنابرایلن تحقیلق، رونلد کاهلش سلن پاسلخگویان رابطله معکلوس بلا میزان تماشلای 
برنامه هلای ماهلواره دارد. بدیلن معنلی کله هلر چله قلدر میلزان سلن پاسلخگویان 
کاهش یافتله اسلت، میلزان زمان بیشلتری را به تماشلای برنامه های ماهلواره اختصاص 

داده اند.
اخیلراً نیلز یکلی از مراکلز مهم نظرسلنجی کشلوری نتایلج نظرسلنجی خلود را دربارۀ 
برنامه های شلبکه های ماهواره ای در 31 شلهر مرکز اسلتان منتشلر کرده اسلت. بر پایه 
ایلن گلزارش 42 درصد پاسلخگویان اظهار داشلته اند کله بینندۀ برنامه هلای ماهواره ای 
هسلتند و در هلر شلبانه روز به طلور متوسلط حدود سله سلاعت ایلن برنامه ها را تماشلا 

می کننلد، درحالی کله 58 درصلد دیگلر، از بیننلدگان این گونه شلبکه ها نیسلتند.1
آنچله ذکلرش در ایلن مجلال ضلرورت دارد آن اسلت کله هرچنلد ماهلواره یلک ابلزار 
اسلت کله به صلورت بالقلوه فرصت هلا و تهدیدهایلی را می توانلد بلرای مخاطبانش رقم 
بزنلد، وللی واقعیلت نشلان می دهلد کله درصلد کّملی و کیفلی فرصت هلا و تهدیدهلا، 
باهلم برابلر نیسلت؛ خصوصلاً بلرای مخاطبلان ایرانلی کله میلزان تهدیدهلای ماهلواره 
برحسلب تحقیقلات صورت گرفتله، به مراتلب بیشلتر از فرصت های آن اسلت. به طوری 
کله مطابلق بررسلی های اخیلر، 95 درصد اسلتفاده ها از ماهلواره در جنبه هلای منفی و 

صرفلاً 5 درصلد در جنبه هلای مثبلت علمی و پزشلکی اسلت.2
1  . هادی خانیکی، روزنامه شرق ،»چرایی و چگونگی رویارویی با شبکه های ماهواره ای«، ضمیمه شماره 1329.

2  . اظهلارات سلردار محمدرضلا نقلدی در دهمیلن همایلش تخصصلی مدیلران کانون هلا و مسلئوالن سلازمان بسلیج فرهنگیان کشلور در 
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جمع بندی:  «
آملار مشلخصی از میلزان اسلتفاده کلودکان و نوجلوان از شلبکه های ماهلواره ای وجود 
نلدارد؛ لیکلن ازآن جهلت کله کلودکان و نوجوانان جزئلی از افلراد خانواده ها هسلتند و 
میلزان گرایلش خانواده هلا بله ماهلواره در سلال های اخیلر افزایش یافته اسلت، می توان 
بله ایلن نتیجله دسلت یافت کله به احتمال زیلاد، درصلد بیننلدگان کلودك و نوجلوان 
ماهلواره نیلز در حلال افزایلش اسلت و رقم چشلمگیری را بله خود اختصلاص می دهد.
همچنیلن محتلوای شلبکه های ماهلواره ای چنانکله اجملاالً گفتله شلد، محتلوای ضد 
دینلی و اسلالمی اسلت و مخالفت بلا هرگونه نماد و رفتلار دینی مانند نماز و مسلجد را 
دربلردارد. للذا خروجی برنامه هلای ماهواره ای برای کلودکان و نوجوانان اسلتفاده کننده 
از آن، در بهتریلن حاللت، ناآشلنایی بلا نملاز و مسلجد به عنلوان آموزه هلا و نمادهلا و 
شلعائر دینلی اسلت و در گام بعلدی کله به احتمال زیلاد درصلورت علدم برنامه ریلزی 
محقلق می شلود، ایجلاد حلس منفلی و اشلمئزاز از نملاز و مسلجد و نمازخلوان و افراد 
مسلجدی در فکلر و اندیشله کلودك و نوجلوان ماهواره بین اسلت. در گام آخلر نیز باید 
منتظلر نتایج غیرمسلتقیم تماشلای برنامه هلای ماهواره ای بلر ارتباط کلودك و نوجوان 
بلا مسلجد بلود؛ بدیلن معنلی کله در خانواده هلای ماهواره بین، ذهلن و فکر پلدر و مادر 
نیلز - کله عواملل ارتباط دهنلده فیزیکلی فرزنلدان با مسلجد و نملاز جماعت به شلمار 
می رونلد و همچنیلن رفتارهلا و گفتارهای دینی آن هلا در نگرش سلازی و ارزش آفرینی 
نملاز و مسلجد در کلودکان و نوجوانلان مؤثلر اسلت- تحت تأثیلر قرارگرفته و به شلکل 
غیرمسلتقیم، نگرش سلازی، ارزش آفرینلی و رفتارآملوزی در حلوزۀ نملاز و مسلجد بله 

فرزنلدان را بلا ضعلف عملده مواجه می سلازد.

مشهد، 1393/5/30.
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ج: راهکارها «
ماهلواره ازجملله عوامللی اسلت کله کنتلرل محتلوای آن امکان پذیلر نیسلت و دخل 
و تصرفلی در آن نمی تلوان نملود مگلر اینکله نهایتلاً بتلوان برخلی از کانال هلای آن را 
را مسلدود کلرد. للذا راهلکار عملده در ایلن خصلوص، در دو بخلش قابل ارائله خواهد 
بلود؛ بخلش اول راهکارهایلی کله ناظلر بر منصلرف نملودن مخاطبان ماهواره نسلبت 
بله اسلتفاده از آن اسلت کله بله راهکارهایلی همچلون تولیلدات رسلانه ای قلوی در 
داخلل و ماننلد آن اشلاره دارد و راهکارهلای بخش دوم به آگاهی دهلی و بصیرت دادن 
بله اسلتفاده کنندگان توجله دارد تلا ترفندهلای رسلانه ای شلبکه های ماهلواره ای را 
شلناخته و تلا حلد املکان، کمتر در دام آن هلا بیفتند. بلر این اسلاس راهکارهای ذیل 

قابل ارائله هسلتند:

1. تولید محصوالت فاخر

ضروری تریلن کار در برابلر تهدیلدات نرم رسلانه ای ازجملله ماهواره ای، سلرمایه گذاری 
گسلترده بلرای تولیلد محصلوالت فاخر اسلت.1 پاسلداری از ارزش های ملّلی و دینی ما 
همچلون نملاز و مسلجد، زمانلی صلورت واقعی به خود می گیلرد که بلرای معرفی آن ها 
از ابزارهلای نویلن و بسلیار کارآمد فناورانه اسلتفاده نماییم. حال که رسلانه های دیداری 
در کشلور ملا متنلوع و متکثلر می شلوند، بهتر اسلت کله رویکلرد خویش را بله تولید و 
تهیله فیلم هلای مناسلب به خصلوص سلریال های پرمعنلی تغییلر دهیلم. سلریال هایی 
کله پرمحتلوا باشلد و علالوه بر جذابیلت، مخاطب را به سلمت هویت ]دینلی و انقالبی[ 
خویلش سلوق دهنلد.2 بلرای ایلن کار »الزم اسلت صلدا و سلیما در افلزودن خصیصله 

تنلوع، جذابیلت و سلرگرم کنندگی بله برنامه ها کوشلش نماید.«3

 2. ارائه سواد رسانه ای

هدف عملیاتی سلواد رسلانه ای عبارت اسلت از پلرورش بینندگانی کله توانایی گزینش 

1  . عبداهلل بیچرانلو، مجله رسانه، »کارکردهای شبکه های تلویزیونی ماهواره ای در جنگ نرم«، ص 120.
2  . معصومه محمدی سیف، فصلنامه رسانه و خانواده، »شبکه های ماهواره ای و تغییر در کارکردهای خانواده«، ص 89-88.

3  . بنفشله افهملی و حمیدرضلا آقامحمدیلان، مجلله مطالعلات تربیتلی و روانشناسلی، »بررسلی عواملل مؤثر بلر گرایش به ماهلواره و تأثیر 
آن بلر باورهلا و رفتارهلای دینی مردم مشلهد«، ص 74.
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داشلته باشلند، بله جسلت وجوی برنامه ریلزی کیفلی و متمایلز و ارزیابلی آن بپردازند و 
نسلبت بله شلکل، قالب و محتلوا در رسلانه های جمعی حس انتقادی داشلته باشلند.1

3. توجه به مقوله اوقات فراغت

املروزه بلا تغییر سلبک زندگی و گسلترش فنلاوری، اوقلات فراغت بخلش قابل توجهی 
از ملردم در حصلار رسلانه ها و ازجملله برنامه هلای ماهلواره ای قرارگرفتله اسلت. لذا در 
مقابلل ایلن سلناریو کله فقلدان برنامه ریزی مناسلب سلبب روآوردن بله امور ناسلالم و 
ازجملله دیلدن شلبکه های ماهلواره ای می شلود، بایلد مشلغولیت های سلالم و هدفمند 
بلرای افلراد جامعله، فراهلم شلود. املروز پر کلردن اوقلات فراغلت و خصوصلاً از طریق 
رسلانۀ مللی، یلک مسلئله راهبلردی اسلت و مسلئله سلاده ای نیسلت کله به راحتلی از 
کنلار آن بتلوان گذشلت، همچنلان که مدیریلت اوقات فراغت یلک امتیلاز در معادالت 

فرهنگلی بله شلمار می آید.2
می تلوان جایگزین هلای فرهنگلی و تفریحلی بی شلماری بلرای خانواده هلا و فرزنلدان 
تعریلف نملود کله اوقلات فراغتشلان را بلدون اینکله ضلرری عایدشلان شلود، سلپری 
نماینلد. بهینه سلازی اوقلات فراغلت ملردم و خصوصلاً جوانلان یکلی از مسلائل مهملی 
اسلت که درصورتی که نهادها و مسلئوالن فرهنگی کشلور نسلبت به آن غفلت داشلته 

باشلند، بایلد شلاهد عواقلب جبران ناپذیری باشلیم.3
جاللب اینکله نهاد مسلجد با موقعیت جغرافیایلی بی بدیلی که در کشلور دارد و در همه 
جلای آن تقریبلاً گسلترده اسلت، می توانلد به عنوان یک ظرفیلت فوق العلاده و بالقوه در 

جهلت سلاماندهی اوقات فراغت کلودکان و نوجوانان مورداسلتفاده قرار گیرد.

1  . نقل قول از: حسین مهربانی فر و محمدمهدی خلیل زاده، شبکه های ماهواره ای نگاهی به ابعاد فرهنگی و حقوقی، ص 97-96.
2  . اظهارات معاون اجتماعی ناجا سردار بهمن کارگر، تیر 1391.

3  . اظهارات کارشناس امور زنان، زهرا سجادی در گفت وگو با خبرگزاری فارس در تاریخ 1393/3/4.
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نتیجه فصل دوم
بررسلی وضعیلت نگرش سلازی و ارزش آفرینلی عوامل محیطی از نماز و مسلجد در فکر 

و روان کلودکان و نوجوانلان حاکی از این اسلت که:
1. محتلوای ترویجلی معنلوی از طریلق آملوزش  و پلرورش و کتلب درسلی در حلوزه 
مسلائل دینلی و تصویر آفرینلی مثبلت از آن هلا بله لحاظ حجملی مطلوب اسلت؛ لیکن 
محتلوای موجلود نیازمنلد بازنگلری و ارتقا اسلت. این املر در خصوص محتلوای مربوط 
به مسلجد و نماز، بیشلتر مشلهود اسلت و چه بسلا بسلط حجمی نیز نیاز باشلد. لیکن 
معلملان و مدیلران آملوزش  و پلرورش کله نقلش تأثیرگذارتلری دراین بلاره می تواننلد 
داشلته باشلند، بله دلیلل غلبلۀ رویکلرد آموزش محلور در ملدارس غیرانتفاعلی - کله 
روزبله روز نیلز در حلال افزایلش علددی و حجملی هسلتند- و اولویلت نداشلتن تربیت 

دینلی و مسلجدمحور در آن هلا، عملکلرد مطلوبلی در ایلن خصلوص ندارند.
2. محتلوای رسلانه ملی یک محتوای متناقض اسلت؛ این عامل محیطلی مؤثر علی رغم 
اینکله محتلوای ترویجلی مناسلبی برای کودکان و نوجلوان در مورد نماز و مسلجد و در 
فیلم هلا و کارتون هلا دارد، متقابلاًل در اسلتفاده از محتلوای ضعیلف و بعضلاً معلارض بلا 

تعالیلم دینلی خصوصلاً در تبلیغات خلود بی بهره نمانده اسلت.
البتله نبایلد فراملوش کلرد کله در خصلوص روش هلای ترویجلی رسلانۀ مللی از نماز و 
مسلجد کله نوعلاً به طلور مسلتقیم صلورت می گیلرد و فاقلد خالقیلت هنری هسلتند، 

انتقلادات زیادی وجلود دارد.
3. محتلوای مهدکودك هلا نه تنها خروجی مثبتی از حیث نگرش سلازی و ارزش آفرینی 
بلرای نملاز و مسلجد نلدارد، بلکله در ملوارد زیلادی بلا تعالیلم قابل تأمل همراه اسلت. 
شلرایط فعللی انسلان را آرزومنلد می کنلد کله در رسلالت مهدکودك هلا جایلی بلرای 
تربیت نباشلد و صرفاً فضایی باشلند برای کسلب سلود مادی توسلط اداره کنندگان در 
قبلال  نگه داشلتن فرزنلدان افلرادی کله سلرکار می رونلد؛ زیلرا رویکرد فعللی مهدهای 
کلودك، تربیلت کلودکان در شلکل منفلی آن و آشلنا نمودن آن هلا با آموزه هلای غربی 

اسلت کله در تعارض با مسلجد و تعالیم مسلجدی هسلتند.
4. عواملل اسلباب بازی، نوشلت افزار، شلبکه های اجتماعلی اینترنتی و بازی هلای رایانه ای 
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بله دالیلل متعلددی، عملاًل ملروج فرهنلگ غربی انلد و در آن ها نه تنهلا از مسلجد و نماز 
بلکله از اصلل دیلن اثر ملموسلی نیسلت؛ هرچنلد در یکی دو سلال اخیر قدم هلای خوب 
و اثرگلذاری در حلوزۀ نوشلت افزار و اندکلی نیز در بازی های رایانه ای برداشته شلده اسلت.
5. عاملل خانلواده بلا مشلکالت اقتصلادی، اجتماعلی و فرهنگی زیادی دسلت به گریبان 
اسلت؛ للذا مانند گذشلته توانایی چندانی در انتقلال ارزش ها و نگرش های مسلجدی به 

فرزنلدان کلودك و نوجوان خلود از خویش نشلان نمی دهد.
6. عاملل شلبکه های ماهلواره ای نیلز جلزء سلایر عواملل ترویجلی اسلت کله رویکردی 
منفلی نسلبت بله نملاز و مسلجد دارد و بعضاً بلا برنامه ریلزی و به شلکل هدفمندی در 

جهلت تخریلب نمادهلای نماز و مسلجد گام برملی دارد.
قبلل از بیلان راهکارهلا توجله بله ایلن نکتله الزم اسلت کله عوامل اثرگلذار بلر نگرش ها 
و ارزش هلای کلودکان و نوجوانلان در موضلوع مسلجد را کله توضیحشلان در ایلن فصل 
آملد، بله چند دسلته می توان تقسلیم کرد؛ دسلته اول عواملی هسلتند کله تحت نظارت 
هسلتند و نظلام جمهلوری اسلالمی آن هلا را اداره می کند؛ ایلن عوامل عبارت انلد از: نظام 
آملوزش  و پلرورش، مهدهای کودك و رسلانۀ ملی. دسلته دوم آن هایی هسلتند که تحت 
کنترل انلد لیکلن مدیریلت محتلوای آن ها با نظام نیسلت و جمهوری اسلالمی نیلز صرفاً 
می تواند یکی از تولیدکنندگان محتوا در آن ها باشلد، مانند اسلباب بازی، نوشلت افزار و تا 
حلدودی شلبکه های اجتماعلی، بازی هلای رایانه ای. دسلته سلوم نیز عواملی هسلتند که 

نله تحلت نظارت اند و نله طبیعتاً تحلت مدیریت مانند شلبکه های ماهلواره ای.
بلر ایلن اسلاس الزم اسلت نهلاد مسلجد در مواجهله بلا وضلع موجلوِد نگرش سلازی و 
ارزش آفرینلی توسلط عوامل محیطلی مختلف، چند راهلکار عمده را به تناسلب مدنظر 

قلرار دهد:

1. همراهی با مطالبه گران: 

بلدون تردیلد بخش عمده ای از عملکلرد عوامل محیطی مذکور عمومیلت دارد و فارغ از 
موضلوع نملاز و مسلجد شلامل همه حوزه های مسلائل دینی می شلود، لذا نهاد مسلجد 
الزم اسلت بلا سلایر نهادهلای دولتی و مردمی که در اشلکال مختللف، مطالبه گر ارتقای 
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محتلوای دینلی در عواملل محیطی مذکور هسلتند و برطرف شلدن نواقلص و کمبودها 
را پیگیلری می کننلد، هملراه و همگام باشلد تا ایلن مطالبه هر چه پررنگ تلر و جدی تر 

به نظلر آید.
مطالباتلی همچلون تقویلت پشلتوانۀ پژوهشلی و ورود علملی و تخصصی بله حوزه های 
مذکلور، وضلع قوانین حمایتی موردنیاز و بعضاً قوانین بازدارنده، بخشلی از این مطالبات 

. هستند

2. حمایت از اقدام کنندگان: 

هم اکنلون نهادهلای مختللف و فراوانلی هسلتند کله در جهلت بهبلود وضعیلت عوامل 
محیطلی ذکرشلده فعالیلت می کننلد؛ برخلی در حلوزۀ نوشلت افزار، برخلی در عرصلۀ 

بازی هلای رایانله ای، برخلی در مهدکودك هلا و ملدارس و برخلی در رسلانۀ مللی.
نهلاد مسلجد می توانلد در کار عمللی آن هلا شلریک شلود و بلا ایجلاد هم افزایی، سلبب 
تسلریع و بهبلود نتیجله کار شلود؛ زیلرا نهلاد مسلجد ظرفیت هلا و اسلتعدادهایی دارد 
کله اوالً بی بدیلل هسلتند و در هیچ کلدام از گروه هلای اقدام کننلده وجلود نلدارد و ثانیاً 
نیلاز مبلرم و جلدی بله این نقلاط قلوت و ظرفیت هلا دارنلد؛ به نحوی که عواملل مذکور 
بلا وجلود این هلا، بسلیار توانمنلد ظاهلر می شلوند. برای مثلال شلبکۀ فلروش مسلاجد 
کله هلم خریلدار خلوب دارد و هلم فاقلد هزینله جلا و ملکان اسلت، می توانلد در اغلب 
عواملل محیطلی مذکلور تأثیرگلذار باشلد و املکان و جایلگاه رقابتلی باالیلی را بلرای 
تولیدکننلدگان اسلباب بازی، بازی هلای رایانله ای و نوشلت افزار کله رویکلرد فرهنگی و 

مسلجدی دارنلد فراهلم کنلد و رونلد بلازار را به کللی متحول سلازد.
طرح هایلی همچلون مهدکلودك مسلاجد نیلز بلا اسلتفاده از مکان های حوزۀ مسلجد و 

بهره گیلری از محتلوای غنی آن، قابل بررسلی هسلتند.
گفتنلی اسلت برخلی محققلان در ایلن خصلوص پیشلنهاد هایی عمللی دیگلری ارائله 

کرده انلد کله ملوارد عملده آن چنیلن اسلت:
2-1. در اختیلار گذاشلتن سلالن مسلجد بلرای نمایلش آثلار هنلری هدفمند و 
جهلت دار، در قالب هلای گرافیلک، هنرهلای دسلتی، عکلس و خوش نویسلی بلا 
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هلدف جلذب عالقه منلدان به دیلن و آثار هنری در مسلجد )زمینه سلازی جهت 
ورود و آشلنایی دیگلر هنرمنلدان و دوسلتداران هنر به مسلاجد(.

2-2. هماهنگلی بلا مبلادی ذی ربلط، جهلت سلاخت فیلم هلای هدفمنلدی که 
زمینله ارتقلای معرفت دینی و شلناخت نوجوانلان و جوانان را نسلبت به مفاهیم 
دینلی و جایگاه مناسلک و مراسلم عبلادی تبیین نماید و موجلب ترویج فرهنگ 

مسلجد و نماز جماعت شلود.
2-3. اتخاذ سلازوکاری مناسلب، جهت ترغیب، تشلویق و کمک مادی و معنوی 
بله تهیه کننلدگان، کارگردانلان و فیلم نامله نویسلان بلرای تهیله فیلم هایلی که 

موضلوع مسلجد و نملاز در آن از محوریت برخوردار اسلت.1

3. اقدام مستقل: 

اینکله محتلوای اسلباب بازی ها مفیلد و مروج نماز و مسلجد باشلد، بعضلاً نیازمند ورود 
تخصصلی و مسلتقیم نهلاد مسلجد در ایلن عرصه اسلت و صرفلاً همراهلی مطالبه گرانه 
و یلا حمایلت ماللی و غیرماللی از اقدام کننلدگان، هلدف را بلرآورده نمی سلازد؛ لذا الزم 
اسلت بخشلی از نگرش سلازی و ارزش آفرینلی از نماز و مسلجد در ذهلن و دل کودکان 
و نوجوانلان، از طریلق خلود مسلجد اتفلاق بیفتلد و تولیداتلی در این خصلوص هرچند 
انلدك داشلته باشلد. تولیداتلی کله می توانلد در بخش هلای مختللف ازجملله عواملل 

محیطلی مذکلور مانند اسلباب بازی و نوشلت افزار  باشلد.
در ایلن خصلوص مسلجد می توانلد و بایلد بلرای کاهلش هزینه هلای خلود، از مجملوع 
مخاطبلان مسلجدی خود کله بی گملان در اکثر حوزه هلا افراد متخصلص و صاحب نظر 
هسلتند، اسلتفاده نماید.این افراد، مسلجدی هسلتند و وقتی دغدغه های فرهنگی نهاد 
مسلجد را نیلز ببیننلد، نوعلاً بلدون هیچ گونله چشم داشلت ملادی و یلا بلا کمترین هلا، 
بلا نهلاد مسلجد و در جهلت کسلب رضلای خلدا هملکاری می کننلد؛ مضاف بلر اینکه 
برحسلب قانلون خلقلت، چنیلن کارهلای خالصانله بلدون محلور قلرار گرفتلن سلود و 

مادیلات، بیشلتر از محصلوالت رقیلب، بله هدف خلود نائل می شلوند.

1  . محمدعلی موظف رستمی، همان، ص 284-282.
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چکیدۀ فصل دوم
نگرش سازی و ارزش آفرینی از مسجد «

بخلش قابل توجهلی از عللل و عواملل ارتباط گیری افراد با مسلجد و یا علدم آن، مربوط 
بله وضعیلت نگرشلی و ارزشلی آنلان در موضلوع مسلجد اسلت کله از دوران کودکی و 
توسلط عواملل مختللف، شلروع بله شلکل گیری می کند.انسلان بلا آن چیلزی ارتبلاط 
برقلرار می کنلد کله قبلاًل آن را شلناخته و ارتباط گیلری بلا آن را ارزشلمند و مفیلد 

می دانلد 
در موضلوع مسلجد نیلز الزمله و گام زمینه سلاز ارتباط بلا آن، ابتدا شلناخت یابی و آگاه 
شلدن از ایلن نملاد هویت سلاز و اثرگلذار دینلی اسلت؛ اینکله واقعیت وجودی مسلجد 
چیسلت؟ فلسلفۀ پیدایش آن چیسلت؟ کارکردهای عمدۀ آن کدم اند و جایگاه، فضیلت 
و احلکام خلاص ارتبلاط داشلتن بلا مسلجد از منظلر متلون دینلی چیسلت؟ این هلا و 
ملواردی ماننلد آن، در نیلل بله نگلرش، بینش و شلناخت نسلبت به مسلجد اثرگذارند. 
پلس از شلناخت، الزم اسلت شلناخت و بینلش به ارزش و احسلاس تبدیل شلود؛ لذا با 
آملوزش و آگاهلی از مزایلا و منافلع ارتبلاط داشلتن بلا مسلجد و نیز مضرات و خسلران 
دنیلوی و اخلروی دوری گزینی از مسلجد، خوب بودن ارتباط با مسلجد حاصل می شلود 
و ارزش داشلتن ارتباط گیلری بلا مسلجد کله چیلزی جز هملان خوب و مفید دانسلتن 

ارتبلاط بلا آن اسلت حاصل می شلود.
موضلوع نگرش سلازی و ارزش آفرینلی از مقوللۀ نملاز و مسلجد از موضوعلات مهلم و 
اساسلی در موضلوع ارتبلاط کلودك و نوجلوان بلا مسلجد اسلت. الزم اسلت وضعیلت 
موجلود آن در جامعله فعللی سلنجیده شلده و مشلخص شلود کله برونلداد و خروجلی 
عملکلرد جامعلۀ املروز از حیلث نگرش سلازی و ارزش آفرینلی بلرای موضلوع مسلجد 
و نملاز، برحسلب عواملل محیطلی مختلفلی کله دارد و هرکلدام در موضلوع آملوزش و 
تربیلت نقش آفرینلی می کننلد، چیسلت و چگونه اسلت و اگر نهلاد مسلجد بخواهد در 
ایلن خصلوص اقلدام مناسلب و متناسلب با داشلته های خلود انجلام دهلد، اولویت های 
هملکاری و یلا احیانلاً مقابلله اش کلدام عواملل محیطی هسلتند و چله نحلو از تعامل را 

بایلد در کوتاه ملدت و بلندملدت در قبلال آنلان درپیلش بگیلرد.
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شلناخت انسلان از مسلائل، عمدتلاً از طریلق عوامل محیطلی موجلود در جامعه صورت 
می گیلرد و خصوصلاً در جامعله امروزی که عوامل رسلانه ای با شلدت و حدت بیشلتری 
در ایلن مقولله اثرگلذاری می کننلد، در چنیلن شلرایطی، الزم اسلت بدانیلم شلناخت 
کلودکان و نوجوانلان از مسلجد و خلوب یلا بلد بلودن ارتباط گیلری بلا آن چگونله رقم 
می خلورد؟ آیلا خروجلی پرداخِتلن عواملل محیطی به مسلائل دینی و مسلجد، سلبب 
ارزش آفرینلی از نملاز و مسلجد می شلود؟ یلا اینکله نه از ایلن حیث خنثی هسلتند و یا 
احیانلاً تعالیلم و پیام هلای مسلتقیم و غیرمسلتقیم آن هلا، سلبب کم ارزش تلقی شلدن 
مسلائل دینلی و نملاد مسلجد و در مواردی در ذهن و اندیشله کلودك و نوجوان موجب 
شلکل گیری تصویلر ضدارزشلی از این هلا می شلود؟ در ایلن فصلل عواملل محیطی زیر 

مورد بررسلی قلرار گرفتند:

مهدکودک:  «
در حلال حاضلر مهدکلودك بیشلتر از اینکله مکانی برای نگهلداری کلودکان در هنگام 
اشلتغال والدیلن باشلد، بله یلک نهلاد آموزشلی و پرورشلی تبدیل شلده اند. مهدکودك 
درواقلع املروزه بله مکانلی بلرای آملوزش مهارت هلای اولیله زندگلی بله کلودکان 

اسلت. تبدیل شلده 
در وضلع موجلود )بلا تأسلیس بی حسلاب وکتاب مهدهلای کلودك، مربیلان و محتوای 
آموزشلی ضعیلف و عدم نظارت الزم بلر کادر و محتوای آن ها( اسلتعداد بالقوه مهدهای 
کلودك در تربیلت ناسلالم و غیر مسلجدی، بیشلتر از قابلیت آن ها در تربیلت اخالقی و 

مسلجدمحور باشد.
برآینلد وضلع موجلود محتلوای تربیتلی مهدهلای کلودك حاکلی از ایلن اسلت  کله 
مهدهایلی کله دارای تربیلت عالمانه دینی باشلند و بتوانند کودکان را با نمادها و شلعائر 
دینلی همچلون نملاز و مسلجد آشلنا سلازند )نگرش سلازی( و مهم تر اینکله، مهدهایی 
کله متولیلان آن هلا و مربیانشلان بلا رفتلار و کردارشلان، تصویر آفرینلی مثبلت دینی و 
مسلجدی در کودکان داشلته باشلند و از نماز و مسلجد ارزش آفرینی کنند در اقلیت اند. 
بخلش کثیلری از مهدهلای کلودك، التقلاط محتوایلی دارنلد و بخلش قابل توجهی نیز 
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محتلوای غیردینلی دارند.
ازآنجاکله بخلش عمده ای از مشلکالت علدم تحقق آموزش مناسلب، کمبودهلای مالی 
و ضعلف بودجله آملوزش اسلت، می تلوان روی نهلاد مسلجد و آموزش هلای مخلصانله 
و بی هزینله و نهایتلاً کم هزینله آن، حسلاب کلرد و از ظرفیت هلای سلخت افزاری و 
نرم افلزاری آن در جهلت آملوزش محتلوای دینی به مربیلان مهدها بهره گرفلت. به ویژه 
کله نهلاد مسلجد بلا مجموعله ای از نهادهلای دینلی دیگلر همچلون حوزه هلای علمیه 
ارتبلاط دارد و مسلئوالن متوللی آن می توانلد نقلش خوبلی را به عنوان حلقله واصل، در 
جهلت سلریان و جریلان یافتلن معلارف اصیلل دینی از سلوی حوزه هلا به مهدهلا، ایفا 

یند. نما

آموزش و پرورش: «
 از سلوی دیگلر موضلوع تربیلت دینلی دانش آملوزان در مدارس و آشلنا سلاختن آن ها 
بلا نمادهلا و رفتارهلای دینی همچلون نماز و مسلجد، یکی از مهم ترین و حسلاس ترین 

اهداف نظام آموزشلی اسلت.
انجلام رسلالت تربیلت دینلی فرزنلدان و نیز آشلنایی آن ها بلا نمادهلا و رفتارهای دینی 
همچلون نملاز و مسلجد و روحانیلت، در کشلور ملا تا حلد قابل توجهی به نهلاد آموزش 
 و پلرورش واگذارشلده اسلت. در درون ایلن نهلاد نیزکتاب هلای درسلی به عنلوان یلک 
سلازوکار مؤثلر مطلرح هسلتند و محتلوای ایلن کتاب هلا می تواننلد نقلش مؤثلری در 

هدایلت و پلرورش دینلی و اسلالمی دانش آملوزان ایفلا کنند. 
از محتلوای کتلب درسلی آموزش وپرورش انتظار می رود همچنلان که مفید بودن برخی 
مهارت هلای زندگلی را بله کودکان و نوجوانلان آموزش می دهد و با اسلتدالل های عقلی 
و مناسلب برایشلان مسلائل را تبییلن و درونی سلازی می کننلد، در موضوعلات دینلی و 
ازجملله اقاملۀ نملاز به شلکل نملاز جماعلت و همچنین آشلنایی با نمادهایلی همچون 
مسلجد و روحانیلت نیز با شلکلی مطلوب و جذاب، اقدام شلود. در حلال حاضر، هرچند 
محتلوای آموزشلی غیردینلی و ضد دینی در آملوزش  و پرورش تقریباً وجلود ندارد و به 
لحلاظ حجملی، بخش زیلادی به محتلوای دینی اختصاص یافته اسلت، لیکلن خروجی 
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محتلوای آملوزش  و پلرورش در فراگیلران آن، آشلنایی مناسلب، مسلتدل و الهام بخش 
بلا مسلائل دینلی و نمادهلای آن همچون برپاداشلتن نملاز و برقراری ارتباط  با مسلجد 

. نیست
نلگاه بله وضلع موجلود گویلای ناهمخوانی هلای قابل توجله و مشلهود بین بایسلته های 
مذکلور بلا شلرایط و ویژگی هلای معلملان موجلود در مدارس اسلت؛ خصوصلاً از زمانی 
کله نظلام آملوزش  و پلرورش صبغلۀ ملادی بله خلود گرفتله و بلا سلوق دادن تعلیلم و 
تربیلت دانش آملوزن بله سلمت ملدارس غیرانتفاعلی، مقوله تربیت در شلکل علام آن و 
تربیلت دینی در شلکل خلاص آن، اصوالً از اولویت های نظام آموزش کشلور خارج شلده 
اسلت؛ هرچنلد متقابلاًل مدارسلی نیلز صرفلاً بلا دغدغه هلای توجله بله مسلائل تربیتی 
شلکل یافته انلد، وللی تعلداد آن ها بسلیار کم و اندك اسلت؛ للذا در حال حاضلر یکی از 
مؤلفه هلای مهلم کله مانلع تربیت صحیلح دانش آملوزان در حلوزۀ دین می شلود، وجود 

مربیلان و معلملان ناکارآملد در حلوزه تربیت دینی و مسلجدی اسلت.
زیلرا حقیقلت آن اسلت کله در اثلر رسلوخ فرهنلگ آموزش محلوری آن هلم بلا نلگاه 
سلوداگرانه در برخلی مدارس و خارج شلدن مقوللۀ پرورش و تربیت دینلی از اولویت ها، 
نهلاد مدرسله بیملار شلده و بلر پیکره آن آسلیب های فلراوان واردشلده اسلت به طوری 
که عزم و ارادۀ الزم را برای حرکت خودجوش به سلمت مسلجد ندارد و الزم اسلت که 
نهلاد مسلجد پیش قلدم شلود و گام اول و ابتدایلی ارتبلاط با مدرسله و دانش آملوزان از 

طریلق املام جماعلت و هیئت امنای مسلجد محل برداشلته شلود.

خانواده : «
 در بخلش خانلواده، هرچنلد نهادهلای دیگلری نیلز می تواننلد نقلش تربیلت و آموزش 
فرزنلدان را ایفلا نماینلد، وللی اغلب به سلالمت و پاکی نهلاد خانواده نمی توانند باشلند. 
خانلواده در انتقلال ارزش هلای اخالقی و مسلجدی بهتریلن نقش را ایفلا می کند. دلیل 
آن نیلز عبارت اسلت از دلسلوزی عمیق و نیز عاشلقانه و خالصانه بلودن تربیت از طریق 
نهلاد خانلواده که در نهادهای هم عرض آن -غیر از مسلجد- یا اصاًل مشلاهده نمی شلود 

و صرفلاً رویکلرد مادی و سلودآوری دارند و یا بسلیار کمرنگ اسلت.
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بلا توجله به آنچه گفته شلد برحسلب تغییرات ارزشلی و رفتلاری عمیق کله در خانواده 
ایرانلی پدیلد آمده، دیگلر نمی تلوان کارکردهای مناسلبی را از خانوادۀ املروزی و مانند 
گذشلته انتظلار داشلت؛ در خانوادۀ املروزی تفاهم بین والدین مانند گذشلته مشلاهده 
نمی شلود. نگاهلی به آملار باالی طالق کله روزبه روز نیلز در حال افزایش اسلت، گویای 
ایلن املر اسلت؛ مضلاف بلر اینکله بخلش قابل توجهلی از طالق ها در آملار وجلود ندارد 
و مشلاهده نمی شلوند؛ زیلرا از نلوع طلالق عاطفی هسلتند. همچنیلن خانلوادۀ امروزی 
الگلوی رفتلاری مطلوبلی بلرای فرزندان به شلمار نملی رود و چنان نیسلت که توجهش 
بله امتثلال فضائلل و دوری از رذایلل، در حلد الگلوی خوبی بلرای فرزندان باشلد؛ برای 
خانلواده املروزی، نملاز همچون گذشلته، یک ارزش نیسلت و اهتمامی به حاضر شلدن 
در نملاز جماعلت و مسلجد حاضلر شلدن صلورت نمی گیلرد. خانلواده املروزی تعاملل 
عاطفلی خوبلی بلا فرزندان نلدارد و ارتباط عاطفی آن با فرزندان کمتر از گذشلته شلده 
اسلت؛ افزایلش آمار کلودك آزاری، کلودکان خیابانی و رهاشلده، خانوارهای تلک والد و 
خصوصلاً از نلوع زن سرپرسلت که با مشلکالت عدیلدۀ اجتماعلی و اقتصلادی مواجهند 
گویلای ایلن اسلت کله خانواده هلای املروزی فرصتلی بلرای امور عاطفلی ندارنلد و نیز 
افزایلش روابلط فرازناشلویی و خانوارهلای بدسرپرسلت، همله و همله نشلانه ها و قرائن 

داللت کننلده بلر افلول محبلت و عاطفه در خانلواده ایرانی هسلتند.
بی گملان بخلش قابل توجهلی از عواملل ایجاد این وضعیلت، هم ناشلی از فاصله گرفتن 
خانلواده از تعالیلم حیات بخلش دینلی و مراکلز تربیلت دینی همچون مسلاجد اسلت و 
هلم سلبب فاصلله گرفتلن از تعالیلم دینلی و مراکز تربیتی همچون مسلاجد می شلود.

رسانه ملی:  «
در حلال حاضلر ظاهلراً ارتبلاط نظام منلد و تعریف شلده ای هلم بیلن نهادهلای متوللی 
مسلجد بلا رسلانه ملی وجلود نلدارد؛ ارتباطی کله در آن نحلوۀ تعامل و هملکاری برای 
تولیلد محتلوای مسلجدی به منظلور آشناسلازی کلودکان و نوجوانان با نملاز جماعت و 
مسلجد مشلخص باشلد و نیز نحلوۀ تبلیغ و ترویلج کارکردهای مثبت مسلجد به منظور 
نصویر آفرینلی و ارزش سلازی در کلودکان و نوجوانلان معیلن باشلد. هرچنلد نبایلد از 
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رویکلرد مثبلت چند سلال اخیر رسلانه مللی در پخلش اذان اول وقت در تمام شلبکه ها 
و اقامله نماز جماعت چشلم پوشلید.

اسباب بازی:  «
عروسلک های  اکثریت قریب به اتفلاق  گفلت  بایلد  نیلز  اسلباب بازی ها  خصلوص  در 
چینلی وارداتلی تحلت تأثیلر فرهنلگ غربی بلوده و دارای شلخصیت هایی غربی اسلت. 
به عنوان مثلال سلاخت عروسلک های باربی، شلخصیت های کارتونی والت دیسلنی مثل 
سلیندرال و حیوانلات موجلود در کارتون هلای هالیوودی) که همه در کشلور چین تولید 
می شلود( حاکلی از پیشلرو بلودن فرهنگ غلرب در مقیاس جهانی اسلباب بازی اسلت.

برخلی از انلواع اسلباب بازی ها هیچ گونله جهت گیلری فرهنگلی ندارنلد و یلا اساسلاً 
اثرگلذاری فرهنگلی از آن هلا انتظارنملی رود؛ املا اغللب آن هلا املکان انتقلال مفاهیلم 
فرهنگلی را دارنلد .سلاختار برخلی اسلباب بازی ها ظرفیلت بسلیار باالیلی بلرای انتقال 
ارزش هلای فرهنگلی را دارد؛ املا متأسلفانه در این حوزه توجه زیادی بله عوامل نهفته و 

زمینله ای موجلود در حیطله فرهنگلی تولیلد اسلباب بازی ها صلورت نگرفتله اسلت.
نکتله مهم تلر اینکله شلرکت های ایرانلی تولیلد اسلباب بازی نیلز در ملواردی بله دلیل 
ضعلف جلدی در سلامانه های بازاریابلی و فلروش و به منظلور پوشلش بخشلی از ایلن 
ضعف هلا، در طراحی هلای خلود گلوی سلبقت را از شلرکت های چینلی ربلوده و از 

جاذبه هلای جنسلی بهلره جسلته اند!
در اسلباب بازی های موجود، به صورت مسلتقیم به موضوع نماز و مسلجد، اهانت نشلده 
و کار تبلیغاتلی بلر علیه شلان صلورت نگرفته اسلت؛ لیکن در شلکل غیرمسلتقیم کاماًل 
ملورد هجمله قرارگرفتله اسلت؛ بدین صورت کله تصاویر و شلخصیت های رایلج در بازار 
اسلباب بازی، عمدتلاً از شلخصیت های کارتونلی اخذشلده اند و ایلن شلخصیت ها عالوه 
بلر پوشلش نامتجانلس خلود، در دنیلای کارتونلی کاماًل ناآشلنا بلا رفتارهلا و نمادهایی 
همچلون نملاز و نملاز جماعلت و مسلجد عملل می کننلد و درحالی کله به عنلوان افراد 

موفلق و پیلروز در برنامه هلای کارتونلی معرفی می شلوند؛ 
ارتبلاط نهلادی سلازمان مسلاجد بلا اتحادیلۀ اسلباب بازی و انعقلاد تفاهم نامله بلرای 
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بهره گیلری از ظرفیلت همدیگر با هدف تولید اسلباب بازی مناسلب کلودکان و نوجوانان 
بلا رویکلرد ترویلج غیرمسلتقیم نماز و مسلجد، یکلی از عمده تریلن کارهایی اسلت که 

می توانلد درایلن زمینله انجام شلود.
در این خصوص، الزم اسلت نهاد مسلجد از تمام ظرفیت ها و قابلیت های سلخت افزاری 
و نرم افلزاری خلود در جهلت یلاری اتحادیه اسلباب بازی بلرای هلدف پیش گفته کمک 

بگیرد.

بازی های رایانه ای:  «
صرف نظلر از مثبلت یلا منفلی بلودن بازی هلای رایانله ای، به لحلاظ ارتبلاط عمیقی که 
کاربلر یلا بازیکلن در این بازی ها با شلخصیت اصلی و کل داسلتان برقرار می سلازد، فرد 
به شلدت از فضلای حاکلم بلر بلازی تأثیلر می پذیلرد و خلود این مسلئله ایلن فرصت را 
بلرای سلازندگان فراهلم می سلازد که اهلداف فرهنگی خلود را به مخاطلب عرضه کنند 
و للذا بلا توجله به نیلت سلازندگان و اهداف پیلدا و پنهان آنلان، می توان از ایلن بازی ها 
به عنلوان یلک شمشلیر دو لبله نام بلرد که هلم می تواند سلازندۀ یک فرهنلگ و هویت 

ملی باشلد و هلم القاگر فرهنلگ بیگانه در ذهلن مخاطب.
در حلال حاضلر 20 میلیلون بازیکلن بازی هلای رایانله ای در کشلور ملا وجلود دارد. بلا 
ایلن توصیلف کله هلر کاربلر در ایلران به طلور متوسلط روزانه دو سلاعت مشلغول بازی 
رایانله ای اسلت، روزانله 40 میلیون سلاعت در ایران صلرف بازی های رایانه ای می شلود.
بازی هلای رایانله ای بله لحلاظ محتوایی وضعیلت مطلوبی ندارنلد و چنانکله از وضعیت 
آملاری تولیلد داخلل و خلارج و نیلز از پیش دسلتی زمانی غلرب در ورود بله این عرصه 
پیداسلت، بخلش اعظملی از محتلوای موجلود در بازی هلای رایانله ای، محتلوای عاری 
از نشلانگان دینلی و مسلجدی اسلت و بخلش قابل توجهلی از همیلن قسلم، محتلوای 
ضددینی دارد. آن قسلمتی هم که محتوای مناسلب دارد و در داخل تولیدشلده اسلت، 
هنلوز جذابیت هلای بصلری و هنلری الزم را به انلدازه بازی هلای خارجی بلرای کودکان 
و نوجوانلان نلدارد؛ للذا درصلد اسلتفاده از بازی هلای داخللی از درصلد حضلور آن ها در 

میلان تملام بازی هلا کمتر اسلت.
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بازی هلای رایانله ای غربلی علی رغلم تأثیرگلذاری فراوانلی بلر نسلل کلودك و نوجوان، 
محتلوای ناسلالمی دارنلد؛ محتوایلی که هم اعتقلادات، هلم ارزش ها، هلم رفتارها و هم 
نمادهلای دینلی همچون نماز و مسلجد و روحانیت )امام جماعت( را به چالش کشلیده 

و ملورد هجو و سلخره قرار داده اسلت.
نهلاد مسلجد بلا ایجلاد گفتملان در این حلوزه و نیلز از طلرق قانونلی می توانلد یکی از 
مطالبه گلران عرفلی و قانونلی از نهادهای مسلئول -که ذکر شلدند- در خصلوص ایفای 
وظایفشلان در ایلن حوزه و نگرش سلازی و ارزش آفرینی از موضوعلات دینی و رفتارهای 
مطللوب همچلون اقامله نملاز و رفتلن بله مسلجد توسلط بازی هلای رایانله ای باشلد. 
همچنلان کله نهلاد مسلجد به عنلوان چشلم بینلای وضعیت فرهنگلی جامعله می تواند 

مطالبه گلر سلاماندهی و کارآمدسلازی نظلام ارزیابلی بازی هلای رایانه ای باشلد.
اماملان جماعت و کانون های فرهنگی مسلاجد باید ضمن آشلنایی بلا موضوع بازی های 
رایانله ای و نیلز به صورت ملوردی با بازی های رایانله ای روز دنیا، خوب و بلد آن را همراه 

بلا دلیل و تحلیل تشلخیص دهند.
ایلن شلناخت دو ثملرۀ بایلد داشلته باشلد؛ اول آگاهی دهلی لسلانی و مکتلوب و مانند 
آن بله مخاطبلان مسلجدی خلود و ارائه پیشلنهاد بلرای بهره گیلری از بازی های سلالم 
رایانله ای؛ دوم اینکله مسلئوالن نهلاد مسلجد از طریلق رسلانه های موجود در کشلور و 
سلایر وسلایل ارتباطی، سلخن خود را به مسلئوالن مربوطه به شکل مسلتدل و منطقی 
برسلانند و آن هلا را بلر للزوم  اقدامات جدی -با پیشلنهاد های عملی کله ارائه می کنند- 

مجلاب نمایند.

نوشت افزار:  «
یکلی از عواملل اثرگلذار در نگلرش و تغییلر رفتلار دانش آملوزان، نمادهلا و نشلانه هایی 
هسلتند کله در محیلط زندگلی و تحصیلل آنلان دائملاً در حلال ارسلال پیام انلد. انبلوه 
نوشلت افزارهایی کله بلرای جامعلۀ بلزرگ و کم نظیلر و اثرپذیلر دانش آملوزی وارد 
کشلور می شلود و در طلول سلال تحصیللی هملراه آنلان اسلت، هرکلدام بلا تصاویلری 
از شلخصیت های عروسلکی و نشلانه های محصلوالت فرهنگلی بیگانله، یلادآور موضوع 



185 فصل دوم، کلیات نگرش سازی  و ارزش آفرینی از مسجد

فیلم هلا و سلریال ها و داسلتان ها و پیام هلای هدف گلذاری شلده ای هسلتند کله بلا 
مخاطبلان خلود در خانله و مدرسله و کوچله و خیابلان ارتبلاط برقلرار می کننلد. ایلن 
نمادهلا و نشلانه ها به مثابله یلک »رسلانه« به تدریج تغییراتلی را در نگلرش، ذائقه، رفتار 

و کلردار دانش آملوزان و دوسلتان و اطرافیلان آنلان بله وجلود می آورنلد.
در حلال حاضلر محتوای فرهنگی نوشلت افزار از نمادهای مسلجدی تقریباً خالی اسلت 
و تصاویری که نگرش سلازی و ارزش آفرینی از نماز و مسلجد داشلته باشلد در حد صفر 

و یا بسلیار پایین اسلت.
اخیلراً جریلان فرهنگلی انقالبلی در ایلن حلوزه فعال شلده و نمادها و تصاویر مناسلب و 
ارزشلی را در تولیلد نوشلت افزارها وارد نملوده کله نویلد آینلده خوبی را می دهلد و الزم 

اسلت کله این اقلدام سلازنده به طور فعلال ادامله یابد.
نگرش سلازی و ارزش آفرینلی از نملاز و مسلجد لزوملاً از طریلق چلاپ و نشلر تصاویلر 
آن هلا بلر روی نوشلت افزار حاصلل نمی شلود و انتظلار هلم نملی رود که این گونه شلود؛ 
زیلرا ایلن روش، همان روش تبلیغ مسلتقیم اسلت کله کارایی چندانی نلدارد؛ بلکه باید 
رفتارهلا و نمادهلای مطلوب همچون نماز و مسلجد را به شلکل غیرمسلتقیم و از طریق 

نمادهلا و تصاویلر مثبتلی که آشلنای کلودکان و نوجوانان هسلتند انتقال داد
در کنلار شلخصیت آفرینی در برنامه هلای رسلانه ای و بازی هلای رایانله ای نبایلد از ایلن 
واقعیلت غفللت نملود کله بخلش زیلادی از تولیدکننلدگان دنبال سلود مادی هسلتند 
و مصرف کننلدگان نیلز هملان نوشلت افزاری را مصلرف می کننلد کله در بلازار هسلت 
وگرنله خودشلان درصلدد تولید کیلف و دفترچه بلا نمادهای مورد عالقه و دلخواهشلان 
نیسلتند. للذا اگلر نهادهلای فرهنگی و نظارتی مسلئول، بلا هماهنگی همدیگلر، فارغ از 
بحلث ملادی و بازار گلردش مالی تولید داخللی و خارجی، فروش هرگونه نوشلت افزار را 
اعلم از داخللی و خارجلی، با نمادها و تصاویر نامناسلب ممنوع نملوده و در این خصوص 
مجلازات قانونلی بازدارنلده وضع نمایند و ضمن بسلتن مبادی ورود قاچاق نوشلت افزار، 
به صلورت قاطعانله درصلدد اجلرای ایلن قوانیلن باشلند، تردیلدی وجلود نلدارد که در 
کوتلاه زمانلی، همه نمادهلا و تصاویر نوشلت افزار از معضل نگرش سلازی و ارزش آفرینی 

فرهنلگ غربلی خالص خواهد شلد.
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ناکافلی بلودن اسلتفاده از نشلانه های اسلالمی- ایرانلی در محصوالت ایلن صنعت، نبود 
الگوهلای مناسلب در صنایعی ماننلد پویانمایی یا بازی های رایانه ای بلرای تبدیل به فرم 
و محتلوا در محصلوالت مختللف ایلن صنعلت و کم توجهلی تولیدکنندگان بله جذابیت 
محصلوالت داخللی به ویلژه بلرای کلودکان و نوجوانان، سلبب ضعف ابعلاد محتوایی در 
محصلوالت ایلن حلوزه شلده اسلت که نهلاد مسلجد می تواند یا خلود  از طریلق برخی 
مخاطبلان صاحب فلن در ایلن حوزه وارد کار شلود و نوشلت افزارهایی با نشلانگان ایرانی 
و مسلجدی تولیلد نمایلد، یا اینکله در قالب هملکاری با نهادهای مسلئول، ظرفیت های 

خلود را در جهلت تولید نوشلت افزار مطلوب بسلیج نماید.
مسلجد وظیفلۀ تعلیلم عللوم روز و تولید ابزارهلای روز مانند اسلباب بازی و نوشلت افزار 
را نلدارد و اگلر می بینیلم کله در برخلی کتلب و در بیلان ارائه راهلکار، به بیلان مواردی 
همچلون آملوزش ریاضلی و زبان انگلیسلی و فنون روز در مسلجد اشاره شلده و یا اینکه 
بله ورود مسلجد بله حوزۀ عوامل محیطی در این کتاب اشلاره می شلود، بله دلیل تالقی 
ایلن موضوعلات و عواملل محیطلی روز مانند اسلباب بازی با وظیفه ذاتی و اولی مسلجد 
- محلل عبلادت و نشلر معارف اسلالمی و تربیلت دینی بودن- اسلت.با ایلن توضیح که 
عللوم و فنلون روز، ناگزیلر در فضلای »تربیتلی« اجتماع که وضعیت خاص خلود را دارد 
ارائله می شلوند. عالوه بلر ایلن، ابزارهایی همچلون اسلباب بازی، نوشلت افزار، کارتون ها 
و ابزارهلای سلرگرمی و ماننلد آن، نوعلاً وارد فضلای »تربیتلی« می شلوند و این گونله 
نیسلت کله صرفلاً مهارت هلای زندگلی روز را آموزش دهنلد و یا جنبۀ سلرگرمی ِصرف 
داشلته باشلند بلکله بلا دغدغه های فکلری و یا حتلی اقتصلادی سلوداگرانه وارد فضای 
تربیتلی افلراد می شلوند؛ به طلوری کله خروجلی کار آن هلا )فراورده هلا و محصلوالت 
تولیدشلده( و آموزش هلای آن هلا، در نحوۀ تربیلت فراگیران تأثیر تام و تملام می گذارد؛ 
اینجاسلت کله مسلجد به عنلوان پشلتیبان ارزش هلای اسلالمی و مدافلع تربیلت دینی 
انسلانی، احسلاس خطلر می کنلد و بلا ارائله راهکارهلای ذیلل کله بله شلکل طولی در 

تلداوم همدیگلر هسلتند وارد عرصه می شلود.
در وهلله اول بله آگاه سلازی و اطالع رسلانی بله ملردم و خصوصاً مخاطبان خود نسلبت 

بله فضلای تربیتی موجلود در برخلی آموزش هلا و ابزارهلای روز می پردازد.
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در گام بعلدی بلا نهادهلای مسلئول کله بلا نهلاد مسلجد هم هلدف هسلتند و در جهت 
اعتلالی ارزش هلای اسلالمی شلکل گرفته اند، ارتباط برقلرار نموده و ضمن هشلدار برای 
اقلدام در جهلت کنتلرل مسلائل تربیتی ناسلالم، تولیدات فاخلر و مناسلب و نیز مدنظر 
قلرار دادن مسلائل تربیتلی مفیلد را در کنلار آموزش هلا مطالبله می نمایلد؛ تولیلدات 
و آموزش هایلی کله خروجلی آن هلا نگرش سلازی و ارزش آفرینلی مثبلت و مطللوب از 

نمادهلا و رفتارهلای دینلی همچلون مسلجد و نماز جماعت باشلد.
در گام سلوم، خلود نیلز بلا آن  نهادها هملکاری می کنلد و ظرفیت های سلخت افزاری و 
نرم افلزاری خلود را جهلت بله ثمر نشسلتن تربیت سلالم در کنلار آموزش هلا و نیز برای 

تولیلد ابزارهایلی با نشلانگان و فضای تربیتی سلالم بسلیج می نماید.
در گام آخلر خلود مسلتقاًل وارد کار می شلود؛ بدیلن صلورت که اسلباب بازی مسلجدی 
تولیلد می کنلد، نوشلت افزار مذهبلی منتشلر می کنلد، کالس هلای آملوزش عللوم روز 
را در فضلای روحانلی مسلجد برقلرار می کنلد و حتلی اردوهلای تفریحلی سلالم برگزار 
می کند.ایلن کارهلا همچنیلن باعث می شلود تلا برخی افراد کله چندان ارتباطلی با این 
ملکان مقلدس ندارنلد، پایشلان بله ایلن محیلط ممللو از معنویت باز شلود و بلا فضای 

روحانلی مسلجد آشلنا و نهایتاً جذب آن شلوند.
رویکلرد صحیلح در مواجهله بلا فناوری هلا و تغییرات و تحلوالت اخیر، رویکلرد مواجهۀ 
فعلال و جهت دهلی صحیح به آن هاسلت؛ بایلد با بسترسلازی و فراهلم آوردن زمینه ها، 
فرصت هایلی را فراهلم سلاخت تلا ابلزار موردنظلر مثلاًل شلبکه های اجتماعلی در آن 
جهلت، مورداسلتفاده قلرار گیلرد و نیلز زمینه هلا و بسلترهای اسلتفاده منفلی را و یلا 
درواقلع هملان زمینه هلای تهدیلد را به حداقل رسلاند و در مواقع معلدودی نیز با حذف 
برخلی بخش هلای آن، در برابلرش مانلع ایجلاد نملود؛ در همیلن راسلتا الزم اسلت بله 
رویکلرد بومی سلازی و البتله بلا خالقیلت و نلوآوری و جذابیت آفرینی و تنوع بخشلی به 
امکانلات نرم افزارهلای هم علرض، توجله جدی مبذول شلود وگرنه شانسلی بلرای برنده 
شلدن در ایلن رقابت سلهمگین وجود نلدارد. البته این هلا همه در کنلار وظایف کالن و 
مسلئولیت های عملده ای اسلت که نظام در جهت رفع مشلکالت اقتصلادی، اجتماعی و 
فرهنگلی ملردم و خصوصلاً جوانان در حوزه سلبک زندگی اسلالمی دارد کله در صورت 



188

مرتفع شلدن نسلبی آن ها، شلاهد گرایش »افراطلی« مردم به چنیلن ابزارهایی و آن هم 
در جامعله دین ملدار ایرانلی نخواهیم بود.

شبکه های اجتماعی: «
 ازآنجاکله شلبکه های اجتماعلی محصول خارجی هسلتند و فناوری مربلوط به آن ها در 
گام اول در خارج از کشلور سلاخته و پرداخته شلده اسلت، لذا جدا از مشلکالت امنیتی 

کله در بردارنلد، محتلوای اولیه آن ها با فرهنگ بیگانه شلکل گرفته اسلت.
در محتلوای فعللی شلبکه های اجتماعلی، نشلانگان دینلی و مذهبلی اساسلاً کمرنلگ 
اسلت کله در ضملن آن، موضوعلات مربوط بله رفتارهلا و نمادهای دینلی همچون نماز 
و مسلجد کمرنگ تلر نملود دارد. ایلن موضلوع وقتلی با قشلر خاصلی از جامعله و گروه 
سلنی مشلخصی ماننلد کلودکان و نوجوانلان ارتبلاط پیلدا می کنلد، نقصلان مضاعفلی 

مشلاهده می شلود.
نهادهلای دینلی همچلون مسلجد بلا امکانلات و بلا توانایی هایلی کله دارنلد می تواننلد 
در بسترسلازی فرهنگلی، روشلنگری و اطالع رسلانی الزم بله کلودکان و نوجوانلان و 
خانواده هایشلان نقلش مثبلت و مؤثلری ایفلا کننلد. برخلی از کلیسلاها و پیشلوایان 
مذهبلی در غلرب، درصلدد برخلورد فعلال بلا تبعلات آسلیب زای اینترنلت برآمده اند و 
برخلی از مؤسسلات مشلاوره ای مسلیحی را جهلت تأثیرگلذاری مسلتقیم در این جهت 
طراحلی کرده انلد؛ بله نظر می رسلد درپیش گرفتلن اقدام مشلابهی از سلوی روحانیون 

آشلنا بله جهلان معاصلر، در ایلران نیلز امکان پذیر باشلد.

مساجد مجازی:  «
یکلی از عمده تریلن راهکارهلای تحلول و املروزی کلردن مسلجد به منظلور آشلنایی 
هرچه بهتلر و سلریع تر کلودکان و نوجوانلان بلا نهلاد مسلجد و تصویر آفرینلی مثبلت 
از مسلجد در ذهلن و روان آنلان، راهلکار گسلترش »مسلاجد مجلازی« اسلت. بلا ایلن 
توضیلح کله سلازوکارهای )ارکان( یلک مسلجد واقعی )فیزیکلی( در فضلای مجازی به 
نمایلش گلذارده شلود. همچنان که ایلن کار در مورد معرفی مراکز گردشلگری و سلایر 



189 فصل دوم، کلیات نگرش سازی  و ارزش آفرینی از مسجد

مکان هلای فرهنگلی در دنیلا صلورت می گیلرد. مسلجد مجلازی می توانلد پاسلخگوی 
نیازهلای مخاطبلان کلودك و نوجوانلش در هلر زملان و مکانلی باشلد؛ زیلرا یکلی از 
ویژگی هلای اماکلن مجلازی این اسلت کله بشلر در آن بر ملکان و زمان فائلق می آید و 

می توانلد از هرجایلی از کلره خاکلی و در هلر زملان بله مقصلودش دسلت یابلد.
از طریلق مسلجد مجازی کاربر وارد مسلجد مجازی می شلود و با توجه بله نوع مخاطب 
و متناسلب بلا زملان، اوالً اطالعاتلی در موضوعلات دینلی و خصوصاً نماز و مسلجد به او 
ارائله می گلردد؛ ثانیلاً بلا ذکلر مزایلا و منافع دیلن داری و مسلجدی شلدن، در خصوص 
تعالیلم دینلی و نملاز و مسلجد، ارزش آفرینلی می شلود؛ در مرحلله بعلدی رفتارهلای 
دینلی و مسلجدی را بله نمایلش گذاشلته می شلود و درنهایلت، نمادهلای دینلی کله 
ازجملله مهم تریلن آن ها مسلجد اسلت، به شلکل مناسلبی بله مخاطبان عرضه شلده و 
ضمن آشلنایی، راهکارها و اقدامات عملی برای اسلالمی شلدن و مسلجدی بودن، ارائه 

می گلردد.

شبکه های ماهواره ای:  «
 آملار مشلخصی از میلزان اسلتفاده کلودکان و نوجلوان از شلبکه های ماهلواره ای وجود 
نلدارد؛ لیکلن ازآن جهلت کله کلودکان و نوجوانان جزئلی از افلراد خانواده ها هسلتند و 
میلزان گرایلش خانواده هلا بله ماهلواره در سلال های اخیلر افزایش یافته اسلت، می توان 
بله ایلن نتیجله دسلت یافت کله به احتمال زیلاد، درصلد بیننلدگان کلودك و نوجلوان 
ماهلواره نیلز در حلال افزایلش اسلت و رقم چشلمگیری را بله خود اختصلاص می دهد.
همچنیلن محتلوای شلبکه های ماهلواره ای چنانکله اجملاالً گفتله شلد، محتلوای ضد 
دینلی و اسلالمی اسلت و مخالفت بلا هرگونه نماد و رفتلار دینی مانند نماز و مسلجد را 
دربلردارد. للذا خروجی برنامه هلای ماهواره ای برای کلودکان و نوجوانان اسلتفاده کننده 
از آن، در بهتریلن حاللت، ناآشلنایی بلا نملاز و مسلجد به عنلوان آموزه هلا و نمادهلا و 
شلعائر دینلی اسلت و در گام بعلدی کله به احتمال زیلاد درصلورت علدم برنامه ریلزی 
محقلق می شلود، ایجلاد حلس منفلی و اشلمئزاز از نملاز و مسلجد و نمازخلوان و افراد 
مسلجدی در فکلر و اندیشله کلودك و نوجلوان ماهواره بین اسلت. در گام آخلر نیز باید 
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منتظلر نتایج غیرمسلتقیم تماشلای برنامه هلای ماهواره ای بلر ارتباط کلودك و نوجوان 
بلا مسلجد بلود؛ بدیلن معنلی کله در خانواده هلای ماهواره بین، ذهلن و فکر پلدر و مادر 
نیلز - کله عواملل ارتباط دهنلده فیزیکلی فرزنلدان با مسلجد و نملاز جماعت به شلمار 
می رونلد و همچنیلن رفتارهلا و گفتارهای دینی آن هلا در نگرش سلازی و ارزش آفرینی 
نملاز و مسلجد در کلودکان و نوجوانلان مؤثلر اسلت- تحت تأثیلر قرارگرفته و به شلکل 
غیرمسلتقیم، نگرش سلازی، ارزش آفرینلی و رفتارآملوزی در حلوزۀ نملاز و مسلجد بله 

فرزنلدان را بلا ضعلف عملده مواجه می سلازد.
ضروری تریلن کار در برابلر تهدیلدات نلرم رسلانه ای ازجمله ماهلواره ای، سلرمایه گذاری 
گسلترده بلرای تولیلد محصلوالت فاخر اسلت. پاسلداری از ارزش هلای ملّلی و دینی ما 
همچلون نملاز و مسلجد، زمانلی صلورت واقعلی بله خلود می گیلرد کله بلرای معرفلی 
آن هلا از ابزارهلای نویلن و بسلیار کارآملد فناورانه اسلتفاده نماییم. حال که رسلانه های 
دیلداری در کشلور ملا متنلوع و متکثر می شلوند، بهتر اسلت کله رویکرد خویلش را به 

تولیلد و تهیله فیلم هلای مناسلب به خصلوص سلریال های پرمعنلی تغییلر دهیم.
نهلاد مسلجد بلا موقعیلت جغرافیایلی بی بدیلی کله در کشلور دارد و در همله جای آن 
تقریبلاً گسلترده اسلت، می توانلد به عنلوان یلک ظرفیلت فوق العلاده و بالقلوه در جهت 

سلاماندهی اوقلات فراغلت کلودکان و نوجوانان مورداسلتفاده قلرار گیرد.



فصل سوم:   ایجاد ارتباط 
با مسجد و تقویت آن
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مقدمه
بعلد از نگرش سلازی و ارزش آفرینی، طبیعتلاً آنچه اتفاق می افتد مرحلۀ عملی سلاختن 
نگرش هلا و ارزش هاسلت کله در اینجلا عبلارت اسلت از رفتلن کلودکان و نوجوانلان به 
مسلجد و ارتبلاط فیزیکی داشلتن بلا آن. البته در ملورد کودکان مالزمه علّلی و معلولی 
بیلن آن هلا وجلود ندارد؛ چلون در تصمیمات رفتاری خودشلان مسلتقل و بلا نظر خود 
عملل نمی کننلد و چنلان نیسلت کله رفتلن یلا نرفتنشلان بله مسلجد لزوملاً ناشلی از 
نگرش هلا و ارزش هایشلان باشلد؛ للذا ممکلن اسلت کودك و نوجلوان برحسلب آنچه از 
برخلی عواملل محیطلی ذکرشلده در فصلل دوم دریافلت کلرده، نگرش مثبتی نسلبت 
بله نماز و مسلجد نداشلته باشلد؛ لیکلن برحسلب آنکه بخشلی از اختیار وی در دسلت 
پلدر و ملادر اسلت، توسلط آنلان در مسلجد حضور پیلدا می کنلد. )هرچند در بسلیاری 
از مواقلع، عالقله و نظلر خلود کلودك و نوجوان -کله از نگرش هلا و ارزش هایش ناشلی 
می شلود- در کلیلت نظلر والدیلن نیز مبنلی بر آوردن یا نیلاوردن آن ها به مسلجد تأثیر 

می گلذارد.(
بنابرایلن آنچله در ایلن فصلل محل بحث و بررسلی خواهد بلود، فارغ از بله وجود آمدن 
یلا نیاملدن انگیلزش و تصور مثبت از مسلجد و نماز در ذهن و اندیشله کودك و نوجوان 
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اسلت و صرفلاً ایلن بخش را موردبررسلی قرار می گیرد  تا مشلخص شلودکه کدام عوامل 
در ارتباط گیلری )بله وجلود آملدن ارتبلاط( و نیز تقویلت ارتباط موجود مؤثر هسلتند؟ 
ایلن عواملل وضعیت عملکردی شلان در حال حاضلر چگونه اسلت؟ و راهکارهای ارتقای 

عملکلرد آن هلا برای نیلل به وضعیت مطلوب چیسلت؟
بلر ایلن اسلاس در این فصلل به بررسلی عوامل ارتبلاط کلودك و نوجوان با مسلجد در 
دو حلوزه پرداختله می شلود: حوزه خارج از مسلجد کله عوامل موجود در آن بیشلتر در 
»ایجلاد« ارتبلاط نقش بلازی می کنند و عبارت اند از خانواده، مدرسله و خود مسلجد؛ و 
حلوزه داخل مسلجد کله عوامل مربوط به آن، بیشلتر در »تقویت« ارتبلاط، ایفای نقش 
می کننلد؛ ایلن عواملل عبارت انلد از: املام جماعت، خلادم مسلجد، نمازگلزاران، کانون 

فرهنگلی مسلجد، هیئت امنا و مدیریت کالن مسلجد.
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بخش اول: دسترسی به مسجد
الف: تبیین موضوع و ضرورت آن «

از جملله عناصلر و عواملل عملده و پایله ای در برقراری ارتبلاط بین کلودك و نوجوان با 
نهلاد مسلجد، وجلود مسلجد مجهلز و آملاده - از حیلث امکانلات موردنیاز بلرای جذب 
کلودکان و نوجوانلان- و البتله در دسلترس کلودکان و نوجوانان اسلت؛ به طلوری که در 
صلورت فراهلم شلدن زمینه هلای دیگلر و رفع موانلع فکری و عینلی، خانلواده و والدیِن 
کلودك و نوجلوان بتواننلد از چنیلن مسلجدی برای فرزند خلود بهره ببرنلد وگرنه تمام 
عناصلر و عواملل بعلدی کله در بخش های آتی ذکر خواهند شلد، در صلورت بی توجهی 
بله ایلن عاملل، عقیلم و ناقلص خواهنلد بلود؛ چون اگلر بحلث از امام جماعلت مطلوب 
و آگاه نسلبت بله روحیلات و روش زیسلت کودك و نوجلوان می شلود، صرفلاً زمانلی 
می توانلد ایلن مسلئله نتیجله عملی داشلته باشلد که مسلجدی وجود داشلته باشلد تا 
از ایلن طریلق، املام جماعلت بلا کودك و نوجلوان ارتبلاط برقلرار نمایلد و درواقع تمام 
عناصلر و عواملل از حیلث مرتبله،  بعلد از ایلن عاملل قرار دارنلد؛ هرچند ممکن اسلت 
برخلی عواملل و عناصلر همچلون امام جماعت یلا خادم از حیث ارزشلی و میلزان تأثیر 
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بلر جلذب و ارتباط گیلری بلا کلودك و نوجلوان، دارای تقلدم رتبگی نسلبت به مسلجد 
باشلند، وللی از حیلث وجلودی، بی گملان وجلود مسلجد مجهلِز در دسلترس، مقلدم 
بلر تملام عواملل اسلت. بلر ایلن اسلاس عوامل دیگلر همچلون حضلور و بهره گیلری از 
هیئت امنلای مدیلر و مدبلر و آشلنا بلا تعاملالت مدیریتلی موردنیلاز در حلوزه کودك و 
نوجلوان، خلادم خوش رفتلار و مذهبلی کله هملراه و همدل با کلودك و نوجوان باشلد، 
نمازگلزاران صبلور و یاریگلر والدیلن در برقلراری ارتبلاط کلودك و نوجوان با مسلجد و 
نیلز نهادهلای فرهنگلی اقماری مسلجد که به شلکل نظری و عمللی در خصوص جذب 
کلودك و نوجلوان بله مسلجد و تقویلت ارتبلاط تلالش می کنند، همله و همله در رتبه 
بعلد از اسلتقرار و وجلود مسلجد مجهلز قلرار دارنلد. بنابرایلن در قلدم اول و به منظلور 
شلکل دهی بله ارتبلاط کلودك و نوجلوان بلا مسلجد، بایلد قبلل از هلر چیزی بله فکر 

ایجلاد مسلجد بلا امکانلات سلخت افزاری موردنیاز کلودك و نوجلوان بود.

دو نکته:
1. آنچله از مسلجد مجهلز موردنظلر اسلت اوالً املام جماعلت و خلادم مناسلب )که در 
بخش هلای بعلدی به صلورت مفصلل و مجلزا از آن هلا بحلث خواهد شلد( نیسلت؛ بلکه 
اصلل وجلود مسلجد و امکانلات سلخت افزاری موردنیلاز آن مدنظلر اسلت. طلوری کله 
بلرای هلر کلودك و نوجوانلی کله در این کشلور زندگلی می کنلد، امکان دسترسلی به 
مسلجدی بلا چنیلن امکاناتلی و در مناسلب ترین زملان فراهلم باشلد. )البتله بله دلیل 
فقلدان تحقیقلات و پژوهش هلای جلدی و حتی غیرجلدی در این حلوزه، زمان مطلوب 
دسترسلی بله مسلجد به لحلاظ علمی هنوز استخراج نشلده اسلت و الزم اسلت این کار 
بله شلکل علملی موردبررسلی قرارگرفته و معین شلود؛ ضملن اینکه به دلیلل تغییرات 
محیطلی و تغییلر اقتضائلات زمانلی و مکانلی، ایلن حرکلت بایلد تداوم داشلته باشلد و 
در سلال های مختللف، زمان مناسلب دسترسلی به مسلجد مشلخص شلود. للذا چنین 
نیسلت کله یک بلار و بلرای همیشله یلک تحقیلق و پژوهلش میدانلی صلورت پذیلرد 
و زملان مطللوب دسترسلی بله مسلجد مشلخص شلود و دیگلر نیلازی به بررسلی های 
مجلدد نباشلد؛ زیلرا نهادهلای رقیلب و هم علرض مسلجد، هملواره در تالش انلد تلا بلا 
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بهره گیلری از عواملل محیطلی مختللف، زملان دسترسلی خلود را به کلودك و نوجوان 
کوتلاه و کوتاه تلر نماینلد و چنلان نیسلت کله برفلرض زملان دسترسلی بله کافی نت و 
حتلی از نلوع سلالم آن در 10 سلال قبلل و حلاال یکلی باشلد یلا اینکه زمان دسترسلی 
بله بلازی رایانله ای درگلذر زملان تفاوتی نداشلته باشلد؛ بلکه بلا افزایش شلعبات و یا با 
بهره گیلری از عواملل محیطلی همچلون فضلای مجلازی، زملان دسترسلی بله آن ها با 
گلذر زملان تغییریافته اسلت. در چنین فضایی که نهاد مسلجد در نظلر دارد با برخی از 
آن هلا بله مقابلله بپردازد و بلا برخی دیگر رقابلت نماید، ناگزیر از پایلش و رصد وضعیت 
آن هلا و تعییلن وضعیلت مطللوب بلرای خلود برحسلب زمان هلای مختللف اسلت کله 
البتله ایلن موضلوع و نسلبی بلودن زمان مطلوب دسترسلی به مسلجد از حیلث مکانی 
نیلز صلادق اسلت؛ بدیلن معنی که زملان مطلوب دسترسلی به مسلجد بلرای کودك و 
نوجوان در مکان های مختلف شلهری و روسلتایی، کالن شلهر و غیرکالن شلهر، باالشلهر 
و پایین شلهر و دیگلر تقسلیمات، یکسلان نیسلت و هرکلدام فرملول محاسلبه مختلص 

خلود را خواهند داشلت.(
2. در نلگاه اول بله نظلر می رسلد که این بحث اختصاص به دسترسلی کلودك و نوجوان به 
مسلجد نلدارد و همله افلراد جامعله و خانواده و با هر سلنی را شلامل می شلود؛ بدین معنی 
کله اولیلن الزملۀ تقویت ارتباط با مسلجد و بلرای هر فردی، وجود مسلجدی در دسلترس 
بلرای آن فلرد اسلت؛ لیکلن آنچله در اینجلا مدنظر اسلت ورای این خواسلته و الزمه اسلت 
بدیلن معنلی کله ضملن صحیلح بلودن اصل للزوم وجود مسلجد در دسلترس بلرای همه 
اقشلار جامعله، در اینجلا چیلزی فراتلر از آن مسلجد، مدنظر اسلت؛ به طوری که شلامل هر 
مسلجدی نمی شلود و مسلجدی اسلت با ویژگی ها و شلرایط خاص که در ارتباط با کودك 
و نوجلوان اسلت. بلا این توضیح که کودکان و نوجوانان قشلر خاصی از افراد جامعه هسلتند 
و طبیعتلاً جلذب و ارتباط گیلری آن ها با مسلجد نیازمنلد وجود امکانات خاص متناسلب با 
آن ها در مسلجد اسلت و چنان نیسلت که مسلجد مطلوب تعریف شلده برای عموم مردم، 
بتوانلد نیازهلای روحلی و عاطفلی و جسلمانی کلودك و نوجلوان را نیز بلرآورده سلازد؛ لذا 
برخلی محققلان در این بحث ورود نموده اند و از لوازم سلخت افزاری خاصی سلخن گفته اند 
کله وجلود آن هلا در مسلجد بلرای ارتباط گیلری کلودك و نوجلوان بلا آن ضلروری و الزم 
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اسلت؛ ملواردی همچون محل نگهلداری نونهاالن خردسلال در زمان اقامه نماز و مراسلم ها 
در صلورت للزوم، محلل بلازی و سلرگرمی )از نلوع مناسلب و مطللوب( بلرای کلودکان، در 
نظلر گرفتلن فضای الزم بلرای برگلزاری کالس هلا و دورهمی های مذهبلی و اخالقی برای 
کلودکان و نوجوانلان، جذابیت هلای بصلری )و نه لزوماً پرهزینله( موردنیاز بلرای کودکان و 
نوجوانلان، راه انلدازی کتابخانه هلای تخصصلی بلا کتلاب و نرم افزار ویلژۀ کلودك و نوجوان، 

داشلتن سلالن و زمیلن ورزش مسلجد برای نوجوانلان و ملواردی از این قبیل.
البتله نگارنلده اصلرار خاصلی بر وجلود مصادیقی یادشلده ندارد؛ بلکله بر آن اسلت که این 
ملوارد نیلز اوالً بایلد با انجلام تحقیقات و پژوهش هلای اختصاصی و عملیاتلی در این زمینه 
مشلخص و احصلا شلوند و این مسلئله نیاز بله کار علمی دقیلق دارد و ثانیلاً همچون بحث 
زملان دسترسلی بله مسلجد، از نسلبیت برخلوردار اسلت و برحسلب مکان هلای مختلف، 
آیتم هلا و ملوارد خلاص خلود را بلرای ارتباط گیلری کلودك و نوجوان با مسلجد نیلاز دارد.
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ب: وضع موجود «
در این قسلمت به بررسلی وضع موجود مسلاجد کشلور از حیث میزان برآورده سلاختن 
گلزاره »دسترسلی کلودك و نوجلوان بله مسلجد مجهلز« پرداختله می شلود کله البته 
چنانکله گفتله شلد، بله دلیلل فقلدان نظلام و سلامانه آملاری مللی در ایلن خصلوص، 
اطالعلات موجلود در ایلن زمینله بسلیار ناقلص و محلدود هسلتند و تواللی داده ای و 
اطالعاتلی بله شلکل منسلجم کله گویلای این جریلان باشلد، حتلی در ملورد وضعیت 
دسترسلی عملوم مردم به مسلجد، به هیچ وجه مشلاهده نمی شلود؛ چه رسلد بله وجود 
داده هایلی در خصلوص وضعیلت دسترسلی کلودك و نوجوان به مسلجد مطللوب خود. 
بلر ایلن اسلاس آنچله از آملار و داده هلا در دسلت هسلت، صرفلاً داده هایلی پراکنلده  با 
منابلع آملاری متفاوت را تشلکیل می دهلد که اوالً گویلای وضعیت وجود خود مسلاجد 
در کشلور هسلتند و به وضعیت دسترسلی به آن ها به هیچ وجه اشلاره ای نشلده اسلت؛ 
هرچنلد در قوانیلن مربوطله کله پلس از ایلن ذکلر خواهلد شلد، بله مکان یابی مسلجد 
پرداخته شلده اسلت تلا بهتریلن شلکل دسترسلی را بلرای اکثریت افلراد جامعله فراهم 
آورد و ثانیلاً ایلن آمارهلا و داده هلا بسلیار کللی هسلتند و بلرای تعییلن میلزان وجلود 
مسلاجد بلرای تملام افلراد جامعله و از هر قشلری استخراج شلده اند و از اینکله در میان 
مسلاجد موجلود، چله تعداد از مسلاجد خواسلته های سلخت افزاری کلودکان و نوجوان 
را بلرآورده می سلازند و نیازهلای ارتباطلی آن هلا را برطلرف می سلازند سلخنی به میان 
نیاملده و به آن توجهی نشلده اسلت؛ بنابرایلن در تبیین وضع موجود درواقع به بررسلی 
تعلداد مسلاجد موجلود در جامعه برای همه اقشلار آن پرداخته می شلود، بر این اسلاس 

ملوارد زیلر قابل ذکر اسلت:

1. وضع موجودی مساجد در کشور

همان طلور کله گفتله شلد آمارهلای دقیقلی به شلکل تخصصلی از میلزان وجلود انواع 
مسلاجد در کشلور وجلود ندارد و نیز از مسلاجدی که قابلیلت و توانایلی و امکانات الزم 
را بلرای جلذب و برقلراری ارتبلاط بلا کلودکان و نوجوانلان دارنلد آملاری منتشرنشلده 
اسلت؛ وللی برخلی آمارهلای کلی که متأسلفانه بله روز و مربوط بله سلال های اخیر نیز 
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نیسلت، وجود دارند که از وضعیت تعداد مسلاجد کشلور سلخن می گویند. در شلرایط 
فعللی کله نهلاد مسلجد بلا نقصلان شلدید در حلوزه آملاری مواجه اسلت، چلاره ای جز 
تمسلک بله ایلن آمارهای هرچنلد کلی و غیرروزآمد نیسلت. بر این اسلاس اهلم آمارها 
و داده هلای موجلود در خصلوص میزان موجودی مسلاجد در کشلور و نحلوه پراکندگی 

آن ها بدین شلرح اسلت:
1- 1. بلر اسلاس نتایلج آملاری طلرح تهیه شناسلنامه مسلاجد و اماکن مذهبی کشلور 
ایلران در سلال 1375 در سلطح کل کشلور درمجملوع 78908 ملکان عبادتلی وجلود 
دارد کله 57635 ملورد آن مسلجد اسلت کله شلامل 73% کل اماکلن مذهبلی کشلور 
می شلود. بلا توجله به جمعیلت 60 میلیونی کشلور در سلال 75 به ازای هلر 1042 نفر 
یک مسلجد در کشلور وجود داشلته اسلت. پس از مسلجد حسلینیه با 11/1 بیشلترین 
درصلد اماکلن مذهبلی را دارا اسلت؛ و اماکلن مشلابه حسلینیه که عملکلردی نظیر آن 
دارنلد و یلا می توانند داشلته باشلند نظیر تکیله، فاطمیله و مهدیه، جمعاً شلامل %3/3 

اماکلن مذهبی می شلود.1

جدول وضعیت مساجد کشور در مقایسه با دیگر اماکن مذهبی
درصد تعداد نام مکان های مذهبی درصد تعداد نام مکان مذهبی

%0/2 162 مهدیه %73 57635 مسجد

%0/5 390 زینبیه، حیدریه، عباسیه، قاسمیه %0/2 142 مصال

%7/7 6048 زیارتگاه امام و امامزاده %0/4 311 نمازخانه

%1/7 1334 زیارتگاه سایر بزرگان دین %11/1 8752 حسینیه

%1/5 1185 نظرگاه و قدمگاه %2/3 1807 تکیه ثابت

%1/0 803 سایر %0/1 120 خانقاه

%0/3 219 فاطمیه

%100 78908 جمع کل موارد
منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: طرح تهیه شناسنامه مساجد و اماکن مذهبی کشور ایران در سال 

1375

1- 2. از حیلث پراکندگلی شلهری و روسلتایی از 57635 مسلجد موجلود در کشلور 
1  . محمدرضا حشمتی، بررسی موضوعی و تحلیل کمی نتایج آماری طرح شناسنامه اماکن مذهبی کشور، ص 12-11.
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تعداد 18318 باب مسلجد یا 31/8% مسلاجد در شلهرها و تعداد 39317 باب مسلجد 
یلا 68/2% مسلاجد در روسلتاهای کشلور قلرار دارد. درواقع به ازای هر مسلجد شلهری 

2/14 مسلجد روسلتایی وجود دارد.

جدول تعداد مساجد ساخته شده د ر مناطق شهری بر اساس آمار موجود در دهه های قبل
35 ل 45 45 ل 55 55 ل 65 65 ل 75 شرح

1408 2373 3876 1595 تعداد مساجد ساخته شده

3840683 5/960/434 10/989/881 9/973/228 افزایش جمعیت شهری

2728 2512 2835 6253 تعداد نفر به مسجد ساخته شده در طول دوره

956 1268 1628 2036 تعداد نفر به مسجد در مناطق روستایی کشور
منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: طرح تهیه شناسنامه مساجد و اماکن مذهبی کشور ایران در سال 

1375

توجه به جدول فوق نکات ذیل را آشکار می سازد:
تعلداد نفلر بله مسلجد در مناطق شلهری در سله سرشلماری های 55 و 65 و 75 سلیر 
صعلودی را نشلان می دهلد. ایلن املر حکایلت از آن دارد کله بله دلیلل افزایش شلدید 
جمعیلت در مناطلق شلهری، تعلداد مسلاجد شلهری افزایش یافتله اسلت؛ لیکلن روند 
رشلد جمعیت مناطق شلهری از روند رشلد تعداد مسلاجد جدیداالحداث بیشلتر بوده 
اسلت و للذا فضلای مسلاجد موجلود شلهری عملاًل نسلبت بله جمعیلت بهره گیلر آن 

کوچک تر شلده اسلت.
رونلد مسجدسلازی در شلهرها در دهله 65 ل 75 نسلبت بله دهله 55 ل 65 کاهلش 
چشلمگیری داشلته اسلت. درحالی که جمعیت مناطق شلهری نزدیلک 10 میلیون نفر 
افزایلش نشلان می دهلد، بله ازای این افزایش جمعیت تنها 1595 مسلجد ساخته شلده 
اسلت؛ یعنلی بله ازای هلر 6253 نفلر در ایلن دوره یک مسلجد ساخته شلده اسلت که 
از رقم متوسلط نفر مسلجد مسلاجد شلهری در پایان در دوره )سلال 75( بیش از سله 

برابر بیشلتر اسلت.
در دهله 55 ل 65 نیلز باوجودآنکله بله لحلاظ کّمی تعداد مسلاجد ساخته شلده نسلبت 
بله دوره 45 ل 55 افزایلش کّملی 1503 باب مسلجد را نشلان می دهلد، ولیکن به لحاظ 
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افزایلش حلدود 11 میلیونلی جمعیلت در پایان این دوره )65( نسلبت بله 55 عماًل نفر 
به مسلجد سلال 65 )2835( به نفر مسلجد سلال 55 )2512( افزایش نشلان می دهد.1
به هرحلال روند مسجدسلازی در شلهرها در مقایسله با تغییرات جمعیتلی در بازه زمانی 
مذکلور، یلک رونلد منفی و رو به کاهش را نشلان می دهلد که اگر همیلن آمارگیری در 
سلال های بعلد نیز تکرار می شلد، بی گمان روند نزولی شلدیدتری نسلبت بله آنچه دیده 
می شلود مشلاهده می شلد؛ زیرا روند مهاجرت به شلهرها و شهرنشلینی شدت بیشتری 
یافتله اسلت؛ به طلوری که برحسلب داده هلای مرکز آملار ایلران در سلال 1390 حدود 
72 درصلد جمعیلت را جمعیت شلهری و تنها 28 درصد را جمعیت روسلتایی تشلکیل 
می دهلد. از طرفلی بلا افزایش مشلکالت اقتصادی و نیلز عدم اقلدام قابل مالحظه در امر 
مسجدسلازی، رونلد ساخت وسلاز نیلز به نظر می رسلد نزولی تلر از قبل باشلد.همچنین 

در خصوص مسلاجد روسلتایی داده های زیر  موجود اسلت:

جدول تعداد مساجد ساخته شده در مناطق روستایی بر اساس آمار موجود در دهه های قبل
40 ل 31
35 ل 45

30 ل 21
45 ل 55

20 ل 11
55 ل 65

زیر 10 سال
65 ل 75

شرح

3292 4707 7593 5203 تعداد مساجد ساخته شده

2/993/335 1/859/588 4/495/287 676/942 افزایش جمعیت روستایی

909 395 592 130 نفر به مسجد ساخته شده در طول دوره

741 679 660 589 نفر مسجد روستایی
منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: طرح تهیه شناسنامه مساجد و اماکن مذهبی کشور ایران در سال 1375

توجه به جدول فوق نکات ذیل را آشکار می سازد:
نفلر بله مسلجد در مناطلق روسلتایی در سله سرشلماری 55 و 65 و 75 سلیر نزوللی 
را نشلان می دهلد. ایلن املر حکایلت از آن دارد کله بله دلیلل کاهلش شلدید جمعیت 
در مناطلق روسلتایی و بلا توجله بله اینکله به جلز روسلتاهای کاملاًل متروك، مسلاجد 
روسلتاهای مهاجرفرسلت کماکان فعلال و به سلرویس دهی خود ادامله می دهد، فضای 
مسلاجد موجلود روسلتایی عملاًل نسلبت به جمعیلت بهره گیر آن بزرگ تر شلده اسلت.
رونلد مسجدسلازی در روسلتاها در دهله 65 ل 75 بسلیار بلاال بلوده اسلت. درحالی کله 

1  . همان، ص 55-54.
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جمعیلت روسلتایی افزایلش بسلیار اندکلی یافتله اسلت. ایلن رونلد در دوره 55 ل 65 با 
معلدل نفلر مسلجد کل مناطق روسلتایی کشلور نسلبتاً هماهنگ اسلت. در دهله 45 ل 
55 رونلد مسجدسلازی نسلبت بله دوره 55 ل 65 بسلیار بهتر بوده اسلت و رقلم 395 را 
نشلان می دهلد؛ املا بااین حلال رقلم نفلر مسلجد در کل مناطق روسلتایی در سلال 55 

علدد 679 را نشلان می دهلد.1
بنابرایلن تحلیلل مللی مسلاجد شلهری و روسلتایی حکایلت از آن دارد که در گذشلته 
همگنلی نفلر به مسلجد در مناطق شلهری و روسلتایی بیشلتر بلود ولیکن بلا نزدیک تر 
شلدن بله زملان حال، فاصله بین نفر مسلجد مناطق شلهری و روسلتایی بیشلتر شلده 

است.
1- 3. بررسلی پراکندگی اسلتانی و شهرسلتانی حاکی از کمبود مسلاجد در استان های 
پرجمعیت و نیز کالن شلهرهای پرجمعیت به نسلبت شلهرها و اسلتان های کم جمعیت 
اسلت؛ چنانکله نملودار آملاری زیر گویلای تعداد کم مسلاجد در اسلتان های با جمعیت 

باال مانند تهران و خوزسلتان اسلت.

1  . همان، ص 56-55.
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منبع: وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی
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هرچند طبق نمودار باال برخی از اسلتان های دارای جمعیت باال، سلرانه مسلجد بیشلتر 
و بهتلری دارنلد، لیکلن بلا نلگاه جزئلی به نحلوۀ پراکندگی شهرسلتانی آن ها مشلخص 
می شلود کله در اکثریلت نزدیلک بله  کل آن هلا، تراکلم مسلاجد در شهرسلتان های 
کم جمعیلت آن اسلتان و کمتریلن سلرانه مربلوط به مرکز اسلتان اسلت که بیشلترین 

جمعیلت را دارد. ملواردی از آن در نمودارهلای ذیلل قابل مالحظله اسلت:
میزان مساجد استان یزد به تفکیک شهرستان در سال 1381 )درهر ده هزار نفر( «

میزان مساجد استان اصفهان به تفکیک شهرستان در سال 1381 )درهر ده هزار نفر( «
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میزان مساجد استان آذربایجان شرقی به تفکیک شهرستان در سال 1381 )درهر ده  «
هزار نفر(

میزان مساجد استان سیستان و بلوچستان  به تفکیک شهرستان در سال 1381  «
)درهر ده هزار نفر(
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میزان مساجد استان سیستان و بلوچستان  به تفکیک شهرستان در سال 1381  «
)درهر ده هزار نفر(

چنانکله مالحظله می شلود کمترین سلرانه مسلجد در اسلتان های ذکرشلده مربوط به 
مرکلز اسلتان اسلت کله همله این هلا حاکلی از ضعف هلای عملکلردی از حیلث علدم 

تطابلق افزایلش جمعیت شلهری بلا تعداد مسلاجد در آن هاسلت.
گفتنی اسلت برحسلب آخرین آمار موجود، در این حوزه شلاهد کمبود شلدید مسلجد 
در شلهر تهلران به عنلوان پرجمعیت ترین شلهر کشلور هسلتیم؛ به طوری که برحسلب 
طلرح آمایلش فضاهلای مذهبی اسلتان تهلران در سلال 1393 این نتیجه حاصل شلده 
اسلت کله شلهر تهلران بلا جمعیتلی بالغ بلر 8 میلیلون و 177 هلزار و 107 نفلر، فقلط 
1941 مسلجد دارد؛ درحالی کله بلر اسلاس ایلن آمایش، میلزان مسلاجد موردنیاز برای 
شلهر تهلران، 2957 مسلجد اسلت کله بلا ایلن حسلاب 1016 مسلجد کمتلر از میزان 
موردنیلاز موجلود اسلت. سلرانه مسلاجد موجلود در شلهر تهلران در حلال حاضلر بله 
ازای هلر 1000 نفلر، 0.24 اسلت بدیلن معنلی کله بلرای هلر 4213 نفلر یک مسلجد 
وجلود دارد کله در صلورت تأمیلن مسلاجد موردنیلاز ایلن رقم بله 0.36 خواهد رسلید 
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بدیلن معنلی کله بلرای هلر 2765 نفر یک مسلجد وجود خواهد داشلت. گفتنی اسلت 
میانگیلن سلرانه مسلاجد بله ازای هلر 1000 نفلر در کل کشلور 0/9 اسلت کله بلا این 

حسلاب سلرانه شلهر تهلران 3/7 برابلر کمتر از سلرانه میانگین کشلوری اسلت.1
در همیلن راسلتا یکلی از مسلئوالن مربوطله در مطالبلی مهلم در خصلوص وضعیلت 
دسترسلی به مسلجد در کشور و اسلتان تهران، در اسفندماه 1393 می گوید: »متأسفانه 
تعلداد مسلاجدمان خصوصلاً در شلهرهای بلزرگ مکفی نیسلت و مسلجد در دسلترس 
نیسلت. در کل کشلور بیلن 70 تا 80 هزار مسلجد داریلم. مثاًل در تهران حلدود 2041 
مسلجد و در شهرسلتان های تهلران 1257 مسلجد داریلم؛ یعنلی جمعاً 3298 مسلجد 

در اسلتان تهلران داریم.
تعلداد قابل توجهلی از ایلن آملار، مسلاجد بسلیار کوچک محله ای اسلت و ایلن نباید ما 
را در بررسلی آملار به اشلتباه بینلدازد. در یلک محاسلبه اولیله به این نتیجه رسلیدم که 
اگلر بخواهیلم بله نیازهلای مسلجدی در اسلتان پاسلخ بگوییم، بایلد آن آملاری که در 
حلال حاضلر داریلم 7 برابلر شلود؛ بله ازای هلر هزار نفلر، تقریباً یک مسلجد در کشلور 

دارد. وجود 
در تهلران حداقلل هلزار مسلجد جاملع، نه مسلجد محله، کلم داریم. البته دقت داشلته 
باشلید مسلجد جاملع با مسلجد محلله، هلم ازلحاظ متلراژ و هلم به لحلاظ بخش های 
پیرامونلی تفاوت هلای اساسلی دارنلد. اگلر بخواهیلم بله نیلاز جامعه پاسلخ داده شلود. 

حداقلل 4 هلزار مسلجد دیگلر برای تهلران نیلاز داریم.«2

2. وضع دسترسی به مساجد موجود در کشور

پلس از تعییلن وضعیلت آملاری مسلاجد، آنچله اهمیلت دارد ایلن اسلت کله نحلوۀ 
پراکندگلی فواصلل مسلاجد در شلهرها و روسلتاها چگونله اسلت؟ آیلا مسلاجد موجود 
بله نحلو متلوازن و با فاصله مناسلب از هم پخش شلده اند و دسترسلی بلرای همگان در 
بازۀ زمانی تقریباً یکسلانی میسلر اسلت یا اینکه در نحوۀ دسترسلی به مسلاجد تفاوت 

وجلود دارد؟
1  . طرح آمایش فضاهای مذهبی استان تهران، دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، سال 1393.

2  . اظهارات محمدجواد حاج علی اکبری رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران، اسفند 1393.
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بررسی فواصل بین مساجد در شهر و روستا گویای داده های ذیل است: «

مناطق روستایی مناطق شهری کل کشور شرح

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

2101 5/34 2282 12/46 4383 7/60 زیر 100 متر

2823 7/18 3151 17/20 5974 10/37 200 ل 101

2369 6/06 2729 14/90 5098 8/85 300 ل 201

1101 2/80 1330 7/26 2431 4/21 400 ل 301

1767 7/04 3614 19/73 6381 11/07 600 ل 401

877 2/23 1186 6/47 2063 3/58 800 ل 601

1612 4/10 1321 8/85 3233 5/60 1000 ل 801

1458 3/71 1205 6/58 2663 4/62 بیشتر از 1000

24209 61/57 1200 6/55 25409 44/09 اظهارنشده

39317 100 18318 100 57635 100 جمع کل
منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: طرح تهیه شناسنامه مساجد و اماکن مذهبی کشور ایران در سال 1375

در تحلیل داده های این جدول گفته شده است:
»بله دلیلل آنکله بسلیاری از روسلتاها بیلش از یلک مسلجد ندارنلد، ایلن سلؤال یعنی 
میلزان فاصلله مسلجد از مسلاجد دیگر بلرای آن هلا نامفهوم بلوده و للذا 61/57 درصد 
بله ایلن سلؤال پاسلخی نداده اند. زیرا پاسلخی وجود نداشلته اسلت. این مسلاجد چون 
در روسلتاهای کوچلک و نسلبتاً کوچلک واقلع هسلتند، عملاًل دسترسلی پیلاده به این 

مسلاجد در فاصله اسلتاندارد اسلت.
71/55 درصلد مسلاجد شلهری فاصله شلان بلا نزدیک ترین مسلجد کمتلر از 600 متر 
اسلت؛ یعنلی شلعاع دسترسلی بله ایلن مسلاجد کمتلر از 300 متر اسلت. اگر سلرعت 
پیلاده روی در داخلل شلهرها 4800 متلر در سلاعت باشلد، یعنلی هر نفر در هلر دقیقه 
80 متلر راه بلرود، بله ایلن اعتبار فاصلله زمانلی 71/55 درصد مسلاجد از محل زندگی 
نمازگزاران کمتر از 4 دقیقه پیاده روی اسلت. همچنین 15/32 درصد مسلاجد شلهری 
فاصله شلان بلا نزدیک ترین مسلجد بیلن 601 تا 1000 متر اسلت. به ایلن اعتبار فاصله 
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زمانلی 15/32 درصلد مسلاجد از محلل زندگلی نمازگلزاران بلا قلدم پیاده بیلن 4 تا 6 
دقیقله اسلت. تنهلا فاصله  6/58 درصد مسلاجد شلهری  با نزدیک ترین مسلجد بیشلتر 
از 1000 متر اسلت. یعنی شلعاع دسترسلی به این مسلاجد بیشلتر از 500 متر اسلت. 

بله ایلن اعتبلار فاصلله زمانی دسترسلی به این مسلاجد بیشلتر از 6 دقیقه اسلت.
بنابرایلن وضعیت شلعاع دسترسلی به مسلاجد شلهری درمجملوع وضعیلت مطلوبی را 
نشلان می دهلد کله بلا اسلتانداردهای شهرسلازی مطابقلت دارد. حدود 10% مسلاجد 
شلهری بلا دسترسلی پیلاده، وضعیتلی نه چنلدان مطللوب دارنلد کله در هرگونله 
ساخت وسلاز و احلداث مسلاجد بایلد بله آن توجله نملود. بلرای ایلن کار الزم اسلت 
وضعیت اسلتقرار مکانی مسلاجد هر شلهر روی نقشله پیاده شلده و مناطقی که کمبود 
مسلجد دارند مشلخص گردنلد. ضمن آنکه به عاملل تراکم جمعیتی نیز در کنار شلعاع 

دسترسلی بایلد توجه داشلت.«1
لیکلن یلک مطللب در ایلن تحلیل جلای تأملل دارد و آن میزان طی مسلافت در دقیقه 
اسلت کله بله نظر می رسلد برای افلراد جوان و تندرو بیشلتر تناسلب دارد تا سلایر افراد 
کله خصوصلاً در ایلن بحلث، والدینی مدنظر قلرار دارند کله می خواهند هملراه فرزندان 

خلود در نماز حاضر شلوند.
ضملن آنکله نبایلد از یلاد بلرد کله این داده هلا مربوط بله سلال 1375 اسلت؛ حال آنکه 
در سلال های اخیلر تحلوالت زیسلتی-اجتماعی شلگرفی در جامعلۀ ایرانلی رخ داده و 
روستانشلینان بلا هجلوم شلتابدار خلود بله حواشلی شلهرها، سلبک های جدیلدی از 
زندگلی را در آن هلا رقم زده انلد کله بله لحلاظ دارا بلودن نهادهلای مذهبلی همچلون 
مسلجد، تفلاوت زیادی با شلکل رایج سلاختار شلهری دارد. همچنیلن وضعیت کودکان 
و نوجوانلان و مسلاجد برآورده کننلده نیازهلای آن هلا در ایلن پیمایش ها احصا نشلده و 

تملام مسلاجد بلا هرگونه امکانلات، باهلم موردمحاسلبه قرارگرفته اسلت.

3. وضع فعالیتی مساجِد در دسترِس کشور

در ایلن مرحلله در نظر اسلت تا پس از بررسلی چگونگی دسترسلی به مسلاجد موجود، 

1  . محمدرضا حشمتی، همان، ص 48-47.
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بله وضعیلت فعلال بلودن همیلن مسلاجِد در دسلترس پرداختله شلود. با ایلن مبنا که 
همیلن مسلاجدی هم که در دسلترس هسلتند، زمانلی می توانند یاریگلر ارتباط کودك 
و نوجلوان بلا مسلجد باشلند کله بله شلکل تمام وقلت دایلر و در دسلترس باشلند و بلا 
تعطیلی هلای شلبانه روزی و طوالنی ملدت و بلاز بودنشلان صرفلاً در مراسلم ها و ایلام 

خلاص و یلا صرفلاً بلرای یک وعلده نماز جماعلت مواجه نباشلند.
در ایلن خصلوص گفتنلی اسلت مسلاجد در سلال های قبل، اماکلن مقدسلی بودند که 
نمازگلزاران می توانسلتند تلا پاسلی از شلب در آن بله عبلادت بپردازنلد؛ وللی املروزه 
هرچنلد تلالش شلده تلا از بلار قداسلت ایلن اماکلن کلم نشلود، املا شلرایط اجتماعی 
و امنیتلی بلر عملکلرد و مدیریلت ایلن اماکلن تأثیلر گذاشلته و درنتیجه، مسلاجد تنها 
در سلاعات اذان ظهلر و مغلرب و البتله برخلی هم هنلگام اذان صبلح آملاده پذیرایی از 

نمازگزارانند.
درواقلع اگر قرار اسلت که مسلجد، محلی بلرای انجام تمام امور باشلد نه  فقط مخصوص 
نمازخواندن، چگونه می توان از مکانی که فقط سلاعات محدودی از شلبانه روز باز اسلت 
چنیلن انتظلاری داشلت و چگونله چنیلن مکانلی می تواند جلاذب کلودکان و نوجوانان 
پرشلور و بلا تحلرك باشلد. ازایلن رو شلرط اول برای داشلتن مسلاجدی فعلال و جاذب 

بلرای کلودکان و نوجوانان، باز بودن مسلاجد در تمام سلاعات روز اسلت.
در همین راستا بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که:

3- 1. از تعلداد 57635 بلاب مسلجد، در سلال 1375 -کله وضعیت کللی از حیث دایر 
بلودن مسلاجد بهتلر از اآلن بلود- بیلش از نیملی از آن هلا فاقلد فعالیت و تحلرك الزم 

می باشلند و بلرای حلدود 30 هلزار مسلجد، املام جماعت نیاز اسلت.
3- 2. مسلاجدی کله نملاز در آن هلا در سله وقلت صبلح، ظهلر و عصلر و مغرب و عشلا 
اقامله می شلود، رقلم آن حلدوداً بله سله هزار مسلجد می رسلد؛ یعنلی، فقلط در حدود 

6% از مسلاجد در سله وقلت نملاز اقامه می شلود.
3- 3. به جلز مسلاجد معدودی که در سلطح کشلور فعال اند و در محیلط خود تأثیرگذار 
هسلتند، بقیه مسلاجد به دالیلل مختلف ازجملله: بی نظمی، کثیفی، حضلور هیئت امنا 
و خلادم بداخلالق و وضعیلت بد ماللی فعالیت چندانی نلدارد و تنها فعالیلت آن ها اقامه 
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یلک نوبت نماز اسلت.
3- 4. بله دلیل مشلکل اقتصلادی، ائمه جماعات ترجیح می دهند در ادارات، سلازمان ها، 
مراکلز نظاملی و انتظاملی نملاز اقامله کننلد؛ للذا بیلم آن می رود کله نملاز جماعت در 

مسلاجد به ویلژه نملاز ظهر تعطیل شلود.
3- 5. از جهلت بهداشلتی و نظافلت ظاهلری، مسلاجد هیلچ جاذبله ای به ویلژه بلرای 
جوان هلا ندارنلد و باوجلود مراکلز فرهنگی هنری بسلیار زیبلا و تمیز کمتر کسلی مایل 

اسلت بله ایلن مکان هلا رو آورد.1
3- 6. تنهلا 5/1% مسلاجد دارای سلالن اجتماعلات هسلتند؛ و تنهلا 9% مسلاجد محل 
اختصاصلی بانلوان )شبسلتان زنانله( دارنلد و 5/6% دارای نمازخانله و 8/9% دارای اتاق 
اختصاصی خادم هسلتند. هیچ یک از این شلاخص ها مطلوبیت خاصی نشلان نمی دهد. 
در مورد سلالن اجتماعات به دلیل تعریف نه چندان جاافتاده آن در شلهرهای کوچک و 
روسلتاها نمی توان به آمار ارائه شلده اسلتناد کرد.2 به نظر می رسلد در چنین شلرایطی 
کله فضاهلای اختصاصلی بلرای زنلان نیلز بلا مشلکل و نقصلان مواجه اسلت، سلخن از 
فضاهلای اختصاصلی کودکان و نوجلوان حرف کاماًل بیهوده ای باشلد؛ بنابراین مسلاجد 
کشلور از حیلث دایلر بلودن و نیز داشلتن فضاهای اختصاصلی برای کلودکان و نوجوان 
بلا کمبودهلا و نواقلص زیلاد مواجه اند کله الزم اسلت در راهکارها موردتوجه قلرار گیرد.
از حیلث برخلورداری مسلاجد از ظرافت هلا و جذابیت هلای هنلری و معملاری بلرای 
نوجوانان نیز باید اذعان داشلت که »بافت فیزیکی و سلاختمان بیشلتر مساجد متناسب 
بلا روحیله نوگرایی نوجوانان نیسلت و بر اسلاس معماری 150 سلال پیش یلا پیش تر از 
آن اسلت و در این مورد بسلیار بسلته عمل شلده اسلت درحالی که ادیان دیگر نوگرایی 
را در عیلن پایبنلدی بله ارزش هایشلان در عبادتگاه هلای خلود بله کار بسلته اند. این در 
حاللی اسلت کله جلوان و نوجلوان به مکان هلای پاکیلزه، آرام، جلّذاب و دلپذیر بیشلتر 
گرایلش پیلدا می کنلد و از مکان هایلی کله از پاکیزگلی الزم برخلوردار نیسلت دوری 
می کنلد. نظافلت کلیله بخش های مسلجد و به کار بردن خوشلبوکننده های مناسلب از 

1  . محمدرضا حشمتی، مجله مبلغان، »مساجد، مشکالت و راهکارها«، ص 81.
2  . محمدرضا حشمتی، همان، ص 15.
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ضروریلات یک مسلجد مطلوب برای نوجوان اسلت. اسلتفاده از رنگ هلای آرامش بخش، 
مثلل آبلی و نیللی و فیروزهلای و بهره گیلری از شلیوه معملاری مبتنلی بلر طبیعلت و 
اشلکال هندسلی زیبلا ماننلد هاللی و قوسلی در بنای مسلاجد جلوۀ خاصی به سلاختار 
ظاهلری آن می بخشلد. در ایلن ملورد باید از تخّصلص و خالقیت مهندسلان و معماران 

مسلاجد بلا عنایت به اصلول روان شناسلی مربوط کملک گرفت.«1

1  . اسالمپورکریمی، راهکارهای جذب کودك و نوجوان به مسجد، پورتال مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران.
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ج: راهکارها «
بلر اسلاس یلک فراینلد و پروسله علملی گام بله گام و نیلز بلا توجله بله وضلع موجلود 
مشلکالت و نواقلص، طبیعتلاً بایلد چنلد راهلکار را بلرای برون رفلت از وضعیلت فعلی و 

نیلل بله وضعیلت مطللوب در نظرگرفلت کله عبارت انلد از:

1. تقویت پشتوانۀ پژوهشی و علمی

چنانکله در ابتلدای ایلن بخلش توضیلح داده شلد، هم اکنلون تحقیقلات و پژوهش های 
وزینلی در حلوزۀ کلودك و نوجلوان و مسلجد به طوری کله شلرایط مسلجد مطللوب و 
بهینله بلرای کلودك و نوجلوان را بله لحلاظ نظلری و تئوریلک، بررسلی کننلد وجلود 
نلدارد و یلا بسلیار انلدك و تقریبلاً ضعیلف هسلتند؛ خصوصلاً کله این گونله پژوهش ها 
به کلی گویلی پرداخته انلد و به صلورت تفصیللی بلرای مکان هلای مختللف، ایلن کار را 

انجلام نداده انلد.
بنابرایلن اولیلن راهلکار این اسلت که نهاد مسلجد ضمن ایجلاد گفتمان علملی در حوزه 
مسلجد تراز و نمونه - هرچند، اخیراً مطالبی در این زمینه نوشلته می شلود ،ولی با آنچه 
مدنظلر ایلن تحقیلق اسلت فاصلله دارد- به صلورت ویلژه بله گفتمان سلازی در خصوص 

شلرایط و ویژگی هلای مسلجد مطلوب برای کلودکان و نوجوانلان بپردازد.
الزم اسلت نهلاد مسلجد بلا زمینه سلازی از طریلق تفاهم نامه هایلی کله نهادهلای علمی 
و پژوهشلی منعقلد می نمایلد و نیلز بلا بسترسلازی قانونلی از طریلق ارتباط بلا نهادهای 
قانون گلذار، شلرایط را بلرای ورود علملی بله ایلن قضیله فراهلم آورد. نهلاد مسلجد بایلد 
طلوری برنامه ریلزی نمایلد که تعدادی از محققلان و دانش پژوهان به صلورت تخصصی در 
موضوع مسلجد و مسلجدپردازی ورود نمایند و ضمن کسلب مهارت های علمی و تجربی 
الزم در داخلل و خلارج از کشلور در نهادهای علمی، به عنلوان صاحب نظران تخصصی این 
حلوزه به شلمار آیند؛ نله اینکه از محققان و صاحب نظران حوزه های دیگر خواسلته شلود 

بله شلکل محدود و سفارشلی در ایلن وادی ورودکلرده و نظریه پلردازی نمایند.
درواقلع بایلد مسلئوالن نهلاد مسلجد، به تخصصلی و علمی بودن ایلن امر ایملان و باور 
داشلته و آنگاه اقدامات الزم در جهت پرورش نیروهای علمی موردنیاز را تدارك ببینند. 
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اقداماتلی کله آن هلا را مرتبلط با نهادهای مقنن برای تأسلیس رشلته های دانشلگاهی و 
پژوهشلگاهی مرتبلط و نیلز نهادهای علملی به منظور تربیلت دانش آموختلگان توانمند 

و زبلده در حلوزه مسلجد و کودك و نوجوان می سلازد.

2. ایجاد سامانه آماری مسجد

سلامانۀ آماری مسلجد از نیازهای اصلی و اجتناب ناپذیر برای انجام کارهای حساب شلده 
در حلوزه نملاز و مسلجد اسلت؛ وگرنه وقتلی وضع موجود مشلخص نباشلد، نقاط قوت 
و ضعلف و خأهلا و کمبودهلا و نیز رشلدها و ارتقاها مشلخص نباشلد، چگونله می توان 
بلرای نیلل به وضلع مطلوب برنامه ریلزی کرد؟! و آیا اقلدام در چنیلن وضعیتی، مصداق 

تیلر در تاریکی افکنلدن نخواهد بود؟
نواقلص آملاری در ایلن حلوزه آن قلدر عمیلق و زیادنلد که اصاًل بحلث به نیازهلای آماری 
کلودك و نوجلوان و مسلجد نمی رسلد؛ زیرا داده هلا برای اولیلات و ضروریلات نیز کفایت 
نمی کنلد. در ایلن حلوزه آمارهای منسلجم و متوالی به شلکل معتبر و رسلمی از وضعیت 
دسترسلی به مسلجد و میزان مسلاجد در دسلترس برای عموم مردم )بنابراین این فرض 
کله زملان مطللوب دسترسلی به مسلجد استخراج شلده باشلد( وجلود ندارد و مشلخص 
نیسلت کله چله تعلداد از مسلاجد نیازهای عموم ملردم و نله اختصاصاً کلودك و نوجوان 
را از حیلث دسترسلی به مسلجد برآورده می سلازند؛ بلکه یکسلری آمارهای کللی و بعضاً 
متناقض، صرفاً از تعداد مسلاجد موجود در کشلور و از طریق نهادهای مختلف منتشرشده 

کله رقملی بین 50 هلزار تا 90 هزار مسلجد در آن ها قابل مشلاهده اسلت.
بنابرایلن الزم اسلت اگلر احیاناً نهادهلای آماری متعلددی در این خصوص وجلود دارند 
تجمیلع شلوند و بلا لحلاظ نیازهلای هرکلدام از نهادهلا، یلک سلامانۀ مللی آملاری در 
حلوزۀ مسلجد و نملاز طراحلی و راه انلدازی شلود کله تملام نیازهلای موجلود در ایلن 
حلوزه را پوشلش دهلد. ایلن سلامانه کله مللی اسلت و بلا رعایلت ضوابط علملی و فنی 
بله جملع آوری داده هلا و اطالعلات به صلورت سلاالنه و یلا در بازه هلای زمانی مشلخص 
می پلردازد، رسلمی، معتبلر و مبنلای اقلدام و عملکرد خواهلد بود. همچنین بلا در کنار 
هلم نهلادن داده هلای چنیلن سلامانه ای و مقایسله بازه هلای زمانلی مختللف، وضعیت 
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صعلود و نلزول و قوت هلا و ضعف هلا کاملاًل مشلخص می شلود؛ و نهایتلاً باوجلود چنین 
سلامانه ای از اقداملات ملوازی، غیرضلروری و هزینه هلای اضافلی پرهیلز خواهد شلد.

ایلن سلامانه حلقله واصل خروجی نظلرات پژوهش گلران و محققان با حلقلۀ بعدی )که 
در ادامله توضیلح داده می شلود( خواهد بود. پژوهش گرانی که در قلدم اول بدین منظور 
تربیت شلده اند. اهمیلت حضلور چنیلن پژوهش گرانی آن اسلت که مبنا و شلاخص های 
جملع آوری داده در ایلن سلامانه، تحقیقلات علملی و تخصصلی صاحب نظلران مذکلور 

است.
نکتله آخلر در ایلن خصوص آنکه این سلامانه لزوماً مسلتقل و تک کارکلرد در حوزه نماز 
و مسلجد نیسلت و می تلوان بلا هماهنگی با سلامانه های آملاری ملی در حلوزه فرهنگ 
-کله در حلال حاضر وجلود ندارند وللی زمزمه هایی بر تشلکیل آن ها هسلت- داده های 
موردنیلاز را از آن طریلق فراهلم نملود؛ البتله الزم اسلت همکاری هلا و هماهنگی هلا بلا 
چنیلن سلامانه ای چنلان باشلد کله نیازهلای واقعلی نهلاد مسلجد را بلرآورده سلازد و 
فعالیت هلای پراکنلده و گسلترده سلامانه فرهنگی از اتقلان داده های مسلجدی نکاهد.

3. وضع قوانین تسهیل کنندۀ ایجاد مسجد

گام هلا و راهکارهلای اول و دوم وقتی در کنار هم قرار می گیرند، خروجی آن ها برحسلب 
مطاللب ایلن بخلش، یلک نقشله عملیاتلی از مکان هلای نیازمند سلاخت و یلا تجهیز و 
ارتقلای امکانلات مسلجد به منظور در دسلترس سلاختن مسلجد مطلوب بلرای مردم و 
به ویلژه کلودك و نوجلوان در ایلن تحقیق اسلت. لذا وقتلی مکان های موردنیلاز و تعداد 
آن هلا مشلخص شلد، از حیث مسلائل اجتماعلی و به منظلور بهره مندی از تسلهیالت و 
مجوزهلای الزم، نیازمنلد وجلود برخلی قوانین و مصوبلات در این حلوزه  از طریق اقدام 
نهادهلای مقنلن اسلت. لذا در این گام نهاد مسلجد الزم اسلت با ارتباط گیلری با چنین 
نهادهایلی و آگاهی بخشلی کافی از وضع نیازهای سلخت افزاری مسلجد، آن ها را مجاب 

بله وضع قوانیلن و مصوبات موردنیلاز نماید.
در طلول سلال های پلس از انقلالب قدم هلای مهلم و تأثیرگلذاری در ایلن زمینله 
برداشته شلده و قوانیلن تسلهیل کننده زیلادی و از طریلق نهادهلای مختلف وضع شلده 
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اسلت کله بخشلی از آن هلا بدین شلرح اسلت:
در بندهایی از ماده 163 قانون برنامه دوم توسعه، آمده است: 

ب - وزارت مسلکن و شهرسلازی و شلهرداری ها موظف انلد در کلیله شلهرك های 
جدیداالحلداث اراضلی مناسلبی را بلرای احلداث مسلجد و پایگاه هلای مقاومت بسلیج 
پیش بینلی کلرده و پلس از آماده سلازی بلدون دریافلت هزینله در اختیلار متقاضیلان 
احلداث مسلاجد و پایگاه هلای مقاوملت بسلیج قلرار دهند و قیملت اراضلی را در هزینه 

مربلوط بله آماده سلازی اراضلی منظلور کنند. 
ج - وزارتخانه های راه و ترابری و نفت موظف اند به منظور تسلهیل دسترسلی مسلافران 
بله اماکلن مذهبلی بلا انجلام هماهنگی هلای الزم از محلل اعتبلارات  عمرانلی و جلاری 
خلود، نسلبت به احداث مسلجد و یا نمازخانله و همچنین نگهداری و مدیریت مسلاجد 
و نمازخانه هلای موجلود و جدیداالحلداث، در پایانه هلای مسلافری و پمپ بنزین هلای 

بین شلهری اقلدام کنند.
د - وزارت املور اقتصلادی و دارایی موظف اسلت کلیه وجوه پرداختی توسلط اشلخاص 
حقیقلی و حقوقلی در ارتبلاط بلا احلداث، تعمیلر و تجهیلز مسلاجد و سلایر فضاهلای 

مذهبلی را به عنلوان هزینله قابل قبلول منظلور کند.
هلل - شلهرداری ها و سلازمان جنگل هلا و مراتلع کشلور موظف اند نسلبت بله اختصاص 
فضلای مناسلب در پارك هلای مللی و عموملی برحسلب ملورد بلرای ایجلاد مسلجد یا 

نمازخانله اقلدام کنند.
بندهایی از ماده 5 قانون برنامۀ پنجم توسعه می گوید:

»الف- وزارت مسلکن و شهرسلازی و شلهرداری ها در طراحی و اجرای طرح های جامع 
تفصیللی شلهری و هلادی روسلتایی و شلهرك های جدیداالحلداث، اراضی مناسلبی را 
بلرای احلداث پیش بینلی و پلس از آماده سلازی و بلدون دریافلت هزینله در اختیلار 

متقاضیلان احداث مسلاجد قلرار دهند.
 تبصلره- تأییلد مجتمع هلای تجلاری و اداری، مسلتلزم پیش بینلی محلل مناسلبی 
بلرای نمازخانله بلر اسلاس دسلتورالعمل ابالغی شلورای عاللی معماری و شهرسلازی 

بود. خواهلد 
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ب- سلازمان جنگل هلا و مراتلع کشلور و شلهرداری ها موظف انلد نسلبت بله اختصاص 
فضای کافی و مناسلب برای ایجاد مسلجد یا نمازخانه در پارك های ملی و بوسلتان های 

شلهری اقدام نمایند.
ج- کلیله دسلتگاه های اجرایلی، ملدارس، بیمارسلتان ها و مراکز درمانلی، مجموعه های 
ورزشلی )اعلم از دولتلی و غیردولتلی( موظف انلد نسلبت بله اختصلاص فضلای کافی و 
مناسلب برای مسلجد یا نمازخانه بر اسلاس دسلتورالعمل ابالغی شلورای عالی معماری 

و شهرسلازی اقلدام نمایند.
تلا پایلان برنامله پنجم )سلال 1394( باید تعداد مسلاجد کشلور به 92 هزار مسلجد در 

سلطح کشلور افزایش یابد.
آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز، مصوب هیئت وزیران در سال 1375 می گوید:

ماده 7 بندت:  «
در کلیله مراکلز آموزشلی درمانی و بهداشلتی و سلایر واحدهلای تابعه وزارت بهداشلت 
درملان و آملوزش پزشلکی، محل مناسلب و پاکیلزه ای با گنجایش کافی بلرای برگزاری 
نملاز اختصاص یافتله و بلرای اقامه نماز توسلط بیماران نیز تسلهیالت الزم فراهم شلود.

ملاده 8 بنلد ج : در طرح هلای جدیلد سلاختمانی مهمانخانه هلا )هتل ها(، مهمانسلراها، 
مهمان پذیرهلا، مراکلز ایرانگلردی و جهانگلردی، نمایشلگاه ها و مراکلز فرهنگی- هنری 
و گنجینه هلا )موزه هلا( فضلای الزم بلرای مسلجد یلا نمازخانله به صلورت شلاخص 

پیش بینلی شلود.
ملاده 15 بنلد اللف: در کلیله کارخانه هلا، مؤسسلات، شلرکت ها و واحدهلای تابعله 
وزارتخانه هلای فوق الذکلر، محلل مناسلب و پاکیلزه برای اقامله نماز بلا گنجایش کافی 

متناسلب بلا تعلداد کارگلران و کارکنلان هلر واحلد، تعییلن و تجهیز شلود.
ایلن قوانیلن علی رغلم جامعیلت و فراگیری کله دارند، برحسلب موضوع ایلن تحقیق از 

نواقصی نیلز برخوردارند:
1. چلون گام هلای اول و دوم یعنلی راه انلدازی مراکلز تحقیلق و پژوهلش تخصصلی در 
حلوزه مسلجد و نیلز ایجلاد سلامانه مللی آملاری در حلوزه مسلجد، محقلق نشلده اند، 
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قوانیلن نیلز کللی و اجماللی هسلتند و اولویتی در آن ها بلرای حمایت از ملوارد ضروری 
مشلاهده نمی شلود.

در همین راسلتا، هرچند به کمبودها و نواقص در برخی محیط ها همچون شلهرك های 
تلازه ساخته شلده و جاده هلای بین راهلی و ماننلد آن توجه شلده اسلت، وللی به هرحال 
بلدون شلاخص های کّملی هسلتند و قابلیلت تفسلیر بله رأی در آن ها خیلی باال اسلت؛ 
به طلوری کله عباراتلی همچلون »فضلای الزم«، »محلل مناسلب« و مانند آن هلا کاماًل 
مبهلم و کللی هسلتند و هرکسلی می توانلد حتلی با فلرض بلدون غرض ورزی، تفسلیر 
ویلژه ای از آن هلا داشلته باشلد. چله برسلد به اینکه پلای منافع ملادی در میان باشلد و 
هتلدارهلا و مدیلران بیمارسلتان ها و ایلن قبیل مکان هلا بخواهند بلا اختصاص کمترین 

فضلا برای مسلجد، از بقیله فضاها بهره وری مادی داشلته باشلند.
بنابرایلن الزم اسلت نهلاد مسلجد، قانون گذار را مجلاب نماید تا به صورت شلاخص بندی 
شلده، عواملل محیطلی و نهادهلای اجتماعلی را ملزم بله در نظر گرفتن مکان مناسلب 
بلرای مسلجد نمایلد؛ به طلوری کله به عنوان مثال خیللی ناقص، بگویلد: مراکلز درمانی 
کله مساحتشلان »اللف« مترمربع اسلت و تعداد مراجعه کنندگانشلان »ب« نفلر در روز 
اسلت، الزم اسلت نمازخانله و مسلجدی با متراژ حداقلی »ج« داشلته باشلند. یلا اینکه: 
جاده هلای بین راهلی کله میلزان تلردد در آن هلا »اللف« مقدار اسلت، الزم اسلت در هر 

»ب« کیلومتلر، مسلجدی با متراژ »ج« مترمربع داشلته باشلند.
2. در بحلث مکان یابلی بلرای مسلجد به کلی گویلی پرداخته شلده اسلت. درحالی کله 
ایلن موضلوع، از مباحلث کاملاًل جلدی و مهلم در املر احداث مسلجد اسلت؛ خصوصاً 
زمانلی کله بلا موضلوع قشلر ویلژه ای از مخاطبلان تحلت عنلوان کلودك و نوجلوان 
ارتبلاط پیلدا می کنلد. اینکله گفته شلده: »مسلجد باید محلور محله باشلد، در جایابی 
مسلجد بایلد بلا توجله بله تمرکلز جمعیلت محلله، دسترسلی آسلان بله بخش هلای 
مسلکونی، خدماتلی و عموملی فراهلم شلود و انتخاب مکان مسلجد مناسلب باشلد و 
ایلن مسلئله مدنظلر قلرار گیلرد؛ وزارت مسلکن و شهرسلازی و بنیلاد مسلکن انقالب 
اسلالمی موظف انلد ضوابلط الزم جهلت توسلعه و گسلترش شلهرها و روسلتاها را بلا 
منظورداشلتن جایلگاه محلوری مسلجد در هلر شلهر محله تعییلن نموده و بله همراه 
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آیین نامله چگونگلی جایابلی، آن را بلا هملکاری سلازمان اوقلاف و امور خیریله، مرکز 
رسلیدگی به امور مسلاجد و وزارت کشلور تهیه و پس از تأیید شلورای عالی مسلاجد 
بله تصویلب مراجلع قانونلی برسلاند.«1، صرفلاً بلرآورده کلردن حداقل هلای موردنیاز 
در ایلن زمینله اسلت و درواقلع در قوانیلن مکان یابلی موجلود، صرفلاً بله ایلن جهلت 
پرداخته شلده کله محلل احلداث مسلجد، در شلأن آن باشلد و در جای پلرت و طبقه 
زیرزمیلن و گوشله بیمارسلتان و ماننلد آن نباشلد! زیلرا اغلب چنین رفتار سلخیفی با 
سلجده گاه عزیلز خداونلد می شلود و للذا هلدف قانون ایلن بوده کله اوالً شلأن مکانی 
مسلجد لحلاظ شلود و ثانیلاً پاکیزه و تمیلز بودن آن مدنظر باشلد که آن هلم به دلیل 
بی مهری هلای فلراوان بله ملکان نملاز و چندمنظوره نملودن آن برای خلواب و انباری 

و سلیگار کشلیدن و ماننلد این هلا، در نهادهلای مختلف اسلت.
بلر ایلن اسلاس در آیین نامله ترویلج و توسلعه فرهنلگ نملاز )مصلوب هیئت وزیلران، 

1375( آملده اسلت:
»ماده 4 بند ب: محل مناسلب و آراسلته ای که گنجایش آن متناسلب با تعداد کارکنان 

و مراجعه کننلدگان باشلد به عنوان نمازخانه پیش بینی شلود. 
ملاده 7 بنلد ت: در کلیله مراکلز آموزشلی درمانی و بهداشلتی و سلایر واحدهلای تابعه 
وزارت بهداشلت درملان و آموزش پزشلکی محل مناسلب و پاکیزه ای بلا گنجایش کافی 
بلرای برگلزاری نملاز اختصاص یافتله و بلرای اقامله نماز توسلط بیماران نیز تسلهیالت 

الزم فراهم شلود«.
بنابراین به اصل بحث مکان یابی مسلجد که با درنظرگرفتن سلاخت شلهری، مؤلفه های 
جمعیتلی و فرهنگلی باید باشلد، به هیچ وجه توجه نشلده اسلت و شلاخصی بلرای آن ها 
بیلان نگردیلده اسلت. هرچنلد در یکلی دو ملورد از قوانین اجملاالً به محله محلور بودن 
مسلجد اشاره شلده اسلت؛ چنانکله در مصوبۀ ضوابلط و مقلررات مکان یابی مسلاجد در 

طرح های توسلعه شلهری آمده اسلت:
»در راسلتای تحقق وظایف محوله بر اسلاس بندهای الف و ب از ماده 107 قانون برنامه 
چهلارم توسلعه اقتصلادی، اجتماعلی و فرهنگلی و بنا به پیشلنهاد معاونت شهرسلازی 

1  . برزو فرهی بوزنجانی، چگونگی ساماندهی دستگاه های متولی نماز و مسجد، ص 102.
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و معماری وزارت مسلکن و شهرسلازی، شلورای عالی شهرسلازی و معماری در جلسله 
ملورخ 7/ 5/ 87 ضوابلط و مقلررات مکان یابلی مسلاجد در طرح های توسلعه شلهری را 

بله شلرح زیر تصویلب نمود:
مکان یابلی مسلاجد در بخش هلای توسلعه شلهری: بلا توجله بله اینکه توسلعه شلهری 
دارای سلاختار محلله، کالن محلله )ناحیله شلهری( و شلهری می باشلند، دسلتگاه 
تهیه کننده طرح های توسلعه شلهری مکلف اسلت در سلاختار هر یک از مراکز محالت 
یلک مسلجد محلله ای در کنلار سلایر کاربری هلا و خدملات محلله ای پیش بینی شلده، 
مکان یابلی و منظلور نماینلد. بدیهلی اسلت در چنیلن سلاختاری، مرکلز محلله ارتباط 
مسلتقیم بلا سلاختار کالن محلله )ناحیله شلهری( خواهلد داشلت. بلرای مراکلز کالن 
محله هلا )ناحیه هلای شلهری( و مراکلز مناطلق نیلز دسلتگاه تهیه کننلده طرح هلای 
توسلعه شلهری مکللف بله پیش بینلی ملکان احلداث مسلاجد کالن محلله ای )ناحیله 

شلهری( و یلا متناسلب بلا سلاختار سلسلله مراتبی شلهری خواهند بلود.«1
عللت ایلن املر یعنی علدم توجله بله مؤلفه هلا و شلاخص های مکان یابی مسلجد کاماًل 
مشلخص اسلت؛ زیلرا راهلکار اول عمللی نشلده و هنلوز به صلورت علملی، مؤلفه هلا و 
بلرای شلهرها و  ایلران و  بلرای مسلجد در سلرزمین  شلاخص های ملکان مناسلب 
روسلتاهای مختللف تدویلن و استخراج نشلده اند. در حلال حاضر هیچ تعریفلی از رابطه 
مطلوب و مناسلب مکانی بین نهاد مسلجد و مدرسله وجود ندارد و پژوهشلی که بگوید 
مهدکودك هلا و ملدارس و مسلاجد بله لحلاظ جایابلی، چه الزاماتلی را بایلد مدنظر قرار 
دهنلد و بلر اسلاس چله شلاخص هایی تأسلیس گردنلد، بله چشلم نمی خلورد و این ها 

درواقلع خأهلای قانونلی اصللی در حلوزه مکان یابلی برای مسلجد هسلتند.
نکتله آخلر در ایلن راهلکار اینکه رویکلرد قوانین موجود چله در حوزه سلاخت و چه در 
حلوزه مکان یابلی منفعالنله اسلت و صرفاً نظر بله رفع آسلیب ها و نواقلص در این حوزه 
دارنلد؛ به طلوری کله بلا اندکی تعملق در قوانیلن موجود این برداشلت حاصل می شلود 
کله اکثریلت نزدیلک بله تملام قوانین بلرای شلهرك های تازه تأسلیس، مراکلز درمانی، 
جاده هلای بین راهلی و ماننلد آن اسلت کله موضلوع نملاز و مسلجد را ملورد کم لطفلی 

1  . همان، ص 102.
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قلرار داده انلد و فلسلفه وضلع ایلن قوانیلن، مللزم سلاختن آن هلا و مسئولینشلان به در 
نظلر گرفتلن مکانی مناسلب برای نمازخواندن اسلت؛ و سلخنی از محیط علام جامعه و 

مسلاجدی کله در این هلا هسلتند و فعالیلت می کنندبله میان نیامده اسلت.
ایلن بحلث زمانلی اهمیلت بیشلتری پیلدا می کند که مشلخص شلود تعلداد زیلادی از 
مسلاجد موجود از وضعیت اسلتحکام و مکان یابی مناسلبی برخوردار نیسلتند؛ خصوصاً 
بلا تحلوالت جمعیتلی و مهاجرت هلای صلورت گرفتله و نیلز تغییلر سلبک زندگلی به 
آپارتمان نشلینی تجمعلی. للذا الزم اسلت قانون گلذاران نگاهلی نیلز به ارتقای مسلاجد 
موجلود از منظلر سلاختی و مکان یابی داشلته باشلند. به عنوان حسلن ختلام این بحث، 
آماری که در خصوص عمر مسلاجد کشلور  البته در سلال 1375 منتشرشلده در اینجا 
ارائله می شلود تلا از قدیمی بلودن بخش عمده ای از بناهای مسلاجد کشلور پرده برداری 

شود.

جدول طبقه بندی عمر مساجد کشور
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8805 8806 7141 2829 4700 7081 11469 6798 تعداد 57635

15/3 15/3 12/4 4/9 8/1 12/3 19/9 11/8 درصد %100

بلر اسلاس داده هلای جدول فلوق بیشلترین تعداد مسلجد در طی سلال های 55- 65 
ساخته شلده اسلت و ایلن دهله نسلبت بله دهله قبلل خلود 45-55 و دهه بعلد خود 
65-75  از تفلوق و برتلری چشلمگیری برخوردار اسلت. همچنین آمار نشلان می دهد 
جمعیت کشلور در سلال 75 نسلبت به سلال 65 حدود 21% افزایش یافته اسلت؛ اما 
تعلداد مسلاجد ساخته شلده در ایلن دوره نسلبت بله دوره قبللی 40% کاهلش نشلان 
می دهلد و درمجملوع رونلد مسجدسلازی نسلبت بله رونلد تغییلرات جمعیتلی %61 
کاهلش داشلته اسلت. للذا بلر عهلدۀ صاحب نظلران اسلت کله دالیلل چنیلن تحولی 
را بررسلی کننلد. چلرا رونلد 15+ % در دوره 55-65 بله 61- % در دوره75-65 
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تبدیل شلده اسلت.1
3. در حلال حاضلر هملۀ انلواع مسلاجد به طور یکسلان موردحمایلت قانونلی قرارگرفته 
اسلت و حال آنکله مسلاجد برحسلب جایگاه هلای مختللف، نیازهلای سلخت افزاری 
متفلاوت دارنلد و درنتیجله به حمایت هلای قانونی کمتر و بیشلتر نیازمندند. ضمن آنکه 
بلا توجله به موضلوع ایلن تحقیق، امکانات مسلجد مطللوب بلرای کلودکان و نوجوانان 
متفلاوت بلا مسلجد در شلکل علام آن اسلت که در ایلن قوانین بله حمایت هلای قانونی 

الزم بلرای مرتفلع سلاختن ایلن نیازها در مسلاجد، توجهی نشلده اسلت.
یکلی از محققلان بلا توجه دادن به نقلش مهم موقعیت جغرافیایی محل احداث مسلجد 
می گویلد: حضلور مسلجد در محل هایلی کله شلاهراه مواصالتی روسلتا یا شلهر بوده و 
دسترسلی به آن سلهل الوصول باشلد، زمینه سلاز افزایلش مخاطبان به مسلاجد خواهد 
شلد. یکلی از سلنت های کهلن ایرانیلان احلداث مسلاجد در مرکلز روسلتاها و شلهرها 
بلوده اسلت؛ به طوری کله مسلجد را محلور قلرار می دادند و بقیله مراکز خدماتی روسلتا 
یلا شلهر، نهایتلاً بله آن ختلم می شلدند. حتلی در مواقلع زیلادی مشاهده شلده اسلت 
کله محلل اتصلال راه هلای ارتباطلی و نقطه اتّصال سلایر راه ها در حیاط مسلجد شلکل 
می گرفلت و اهاللی مجبلور بودند، خواسلته یلا ناخواسلته، حداقل روزی یک یلا چند بار 
بله حیاط مسلجد ورود داشلته باشلند کله این امر، زمینه سلاز انلس و خوگرفتلن آن ها 
بلا فضلای معنوی مسلجد بلوده اسلت. متولیلان و بانیان سلاخت مسلاجد، صرفلاً نباید 
بله دنبلال مکان هلای بالاسلتفاده، یلا رایگان باشلند. از نلکات مثبت دیگر، شلکل گیری 
محل هلای برقلراری ارتبلاط و دوسلتی گروه هلای همسلاالن، در ایلن میدان هلا و نقاط 
بااهمیلت روسلتایی و شلهری اسلت کله بله خاطلر نزدیکلی ایلن محل هلا بلا مسلجد، 

ناخواسلته پیونلد تنگاتنگلی بلا آن، در طلی زمان شلکل می گیرد.2
همچنیلن بایلد در نظر داشلت کله برخی کشلورهای اسلالمی مانند عربسلتان، ترکیه، 
ماللزی و اندونلزی قدم هلای خلوب و مناسلبی را در موضوع مسلجد و آنچله مدنظر این 
تحقیلق اسلت برداشلته اند و خصوصلاً در حوزه تقنینی، پیشلرفت هایی را داشلته اند که 

1  . محمدرضا حشمتی، همان، ص 19-18.
2  . محمدعلی موظف رستمی، همان، ص 148-147.
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الزم اسلت از تجربیلات موفلق این کشلورها به صلورت بهینه اسلتفاده گردد.

4. حمایت و تجهیز مالی

گام بعلدی پلس از رفلع نیازهای قانونلی، توجه به نیازهلای مالی برای ساخت وسلاز و یا 
احیاناً حمایت در جهت تجهیز و تعمیر مسلاجد اسلت تا مسلاجد مطلوب، در دسلترس 
ملردم و برحسلب ایلن تحقیلق در دسلترس کلودکان و نوجوانان قلرار گیرد. بلرای این 
کار نیلز در طلول این سلال ها، قوانین و دسلتورالعمل های متعددی وضع شلده اسلت که 

برخلی از آن هلا عبارت اند از:

4- 1. قانون برنامه سوم توسعه که در آن آمده است:
»ملاده 163: بلا توجه به اهمیت گسلترش فضاهای مذهبی و مسلاجد ضمن حفظ اصل 
سلاماندهی ساخت وسلاز، احیا، تعمیر و تجهیز مسلاجد از طریق مشلارکت های مردمی 
و شلوراهای شلهری و روسلتایی، دسلتگاه های اجرایلی موضوع این ملاده موظف اند طی 

سلال های اجلرای برنامله اقدامات زیلر را انجام دهند: 
تبصلره: دوللت موظلف اسلت در مناطلق روسلتایی در صلورت پنجاه درصلد )%50( 
خودیلاری ملردم بلرای احداث مسلجد پنجاه درصلد )50%( باقیمانده را تأمیلن نماید.«

اللف. برحسلب مصوبله شلماره 134020/ت 41065 هلل 1387/8/5 هیئت وزیلران در 
خصلوص کمک هلای اشلخاص حقیقلی و حقوقلی بلرای احلداث مسلاجد، مصالهلا و 
ملدارس علمیله، وزارت املور اقتصلادی و دارایلی و وزارت صنایلع و معلادن، در جلسله 
ملورخ 1387/7/23 بنلا بله پیشلنهاد وزارت املور اقتصلادی و دارایلی و به اسلتناد ماده 

)147( قانلون مالیات هلای مسلتقیم ل مصلوب 1366 ل آملده اسلت:
 کمک هلای اشلخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مسلاجد، مصالهلا و مدارس علمیه 
به عنلوان هزینه هلای قابل قبلول مالیاتلی تلقلی می شلود. معلاون اول رئیس جمهلور ل 

داودی پرویز 
ب. شماره 44721/ت 41999 هل 1388/2/31 تصویب نامه در جلسه مورخ 1388/2/20 
بنلا بله پیشلنهاد شلماره 63563 ل 11/س ملورخ 1387/10/4 سلازمان اوقلاف و املور 
خیریله و بله اسلتناد اصلل یک صلد و سلی و هشلتم قانون اساسلی جمهوری اسلالمی 
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ایران تصویلب نمود: 
در راسلتای تحقلق رونلد اجرایلی ملاده107 قانلون برنامله چهلارم توسلعه اقتصلادی، 
اجتماعلی و فرهنگلی جمهوری اسلالمی ایلران، ل مصوب 1383 ل سلازمان اوقاف و امور 
خیریله به عنلوان متوللی و مسلئول پیگیلری امور مربلوط به سلاماندهی ساخت وسلاز، 
احیلا، تعمیلر و تجهیلز مسلاجد از طریلق مشلارکت های مردملی و شلوراهای اسلالمی 

شلهری و روسلتایی تعییلن می شلود. معلاون اول رئیس جمهلور ل پرویلز داودی
 ج. مصوبله 1394/1/16 مجللس شلورای اسلالمی در خصلوص وظایلف هیئت امنلای 
مسلاجد می گویلد: جللب کمک ها و مشلارکت افلراد حقیقلی و حقوقی به منظلور انجام 

فعالیت هلا، تجهیلز مسلجد بله فناوری هلای جدید، متناسلب با شلئون مسلجد.
حقیقلت آن اسلت کله نله قوانیلن حمایت کننلده در بخش ماللی و نه کمک هلای مالی 
عینلی صلورت گرفتله، در حلد و انلدازه نیازهای مالی در حوزه مسلجد و مسجدسلازی 

نیسلت و فاصلله زیلادی بین آن دو وجلود دارد.
بله گفتۀ یکی از کارشناسلان در دهه هشلتاد، مجملوع اعتباری را که نهادهای مسلئول 
جهلت مسلاجد جلذب و هزینه می کردند، در مقام مقایسله، با سلاخت یک فرهنگسلرا، 
یلک بیمارسلتان کوچلک، یک مجتمع آموزشلی، یلک پل کوچلک و ماننلد آن برابری 
نمی کلرد و اگلر سلخاوت ملردم متدین نبود امروزه از مسلاجد جز مشلتی سلنگ و آجر 
باقلی نمی مانلد. حلاال وضعیلت بلد اقتصلادی ملردم در سلال های اخیلر و علدم توجله 
وزارتخانه هلا و سلازمان ها بله مسلاجد وضعیلت نگران کننلده ای را به وجود آورده اسلت 
کله در صورت عدم رسلیدگی جدی، به زودی شلاهد مسلاجدی خراب خواهیلم بود. در 
برنامه اول و دوم توسلعه که بخش های صنعت و کشلاورزی، مسلکن و آموزش  و پرورش 
و بخلش فرهنلگ غیردینلی از اعتبارات خوبی برخوردار شلدند و با شلتاب بی سلابقه ای 
رشلد و گسلترش پیلدا کردنلد و این مسلاجد بودند که نه سلخنی از آن ها بله میان آمد 
و نله از اعتبلاری برخوردار شلدند. ده سلال دوللت، در همه زمینه ها سلرمایه گذاری کرد 
و مسلاجد کشلور ده سلال و بلکه ده ها سلال متوقف و سلاکت ماندند. در این خصوص، 
یلک فکلر صحیلح کله هم در کلمات املام راحل و هلم در بیانات رهبر معظلم انقالب به 
چشلم می خلورد وجلود دارد که »مسلاجد ماننلد روحانیلت نباید دولتی باشلند« باعث 
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سوءبرداشلت بسلیاری از افراد به ویژه سلازمان برنامه  و بودجه، دولت، وزرا و اسلتانداران 
شلده اسلت؛ زیرا با تمسلک بله ایلن کالم از کمک کردن و رسلیدگی به مسلاجد طفره 
می رونلد. للذا وضع به جایی رسلیده اسلت که کشلورهای همسلایه حتی کشلور الئیک 
ترکیله از مسلاجدی آبادتلر، تمیزتلر، پررونق تلر برخلوردار باشلند. در چنین شلرایطی، 
بانک هلا حاضرنلد بله سلالن های سلینما، ورزشلگاه ها، تعاونی های مسلکن یارانله و وام 

بدهنلد و از کملک به مسلاجد معذورند.1
بله نظلر می رسلد اگلر دولت هلای جمهلوری اسلالمی بله فکلر تربیلت اسلالمی نسلل 
کلودك و نوجلوان و ارتبلاط اخالقلی و عاطفلی آن هلا بلا نهلاد مسلجد هسلتند، بایلد 
قدم هلای بزرگ تلر را در حمایت های مادی و معنوی از مسلاجد بردارند و در سلاماندهی 
بله مسلاجدی کله امکانلات جاذبه آفریلن بلرای نسلل کلودك و نوجلوان دارد و ارتبلاط 
وثیلق بلا آن هلا برقلرار می نمایلد کوشلا و فعلال و پیگیلر باشلند وگرنله با ِصلرف وضع 

قوانینلی چنلد، آن هلم ناقلص و بلدون پشلتوانه ماللی، کار به جایلی نخواهد رسلید.

5. ایجاد امکانات سخت افزاری الزم

مسلجدی کله جلذب کلودك و نوجلوان و تقویلت ارتبلاط بلا وی را به عنوان بخشلی از 
رسلالت و هدف فعالیت های خویش قرار داده اسلت، طبیعتاً باید امکانات سلخت افزاری 
موردنیلاز ایلن ارتبلاط را هم فراهلم نماید. در این خصوص برخی پیشلنهادها ارائه شلده 

کله از بلاب نمونه بیان می شلوند:

5- 1. اختصاص فضایی مخصوص کودکان:
 بهتریلن روش بلرای ارضای غرایز کودکان بازی و تفریح اسلت و نبایلد او را از بازی منع 
کلرد؛ پلس چه پسلندیده اسلت که ملا از این روش در جهت مسلجدی کلردن کودکان 

بهلره ببریلم و آنان را بدین واسلطه به سلمت عادات معنوی سلوق دهیم.
مهم تریلن املر در این خصوص قلرار دادن فضایی مختص به کودکان اسلت که در اوقات 
مختللف کلودکان در آنجلا به بلازی و سلرگرمی می پردازنلد. مکانی که در هنلگام اقامه 
نملاز پذیلرای کلودکان مثاًل زیر 5 سلال بلوده و در آن مربیانی که خود خلادم افتخاری 

1  . همان، ص 192-190.
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مسلجد هسلتند، بله خدمت رسلانی و آملوزش و سلرگرم کلردن کلودکان می پردازنلد. 
فضایلی کله در غیلر اوقلات نملاز پذیلرای کلودکان دیگر هلم می توانلد باشلد و در آنجا 

می تلوان کالس هلای مختللف آموزشلی و تربیتلی را برای کلودکان به اجرا گذاشلت.
للذا شلاید بتلوان گفلت که املروزه برای جللب و جذب کلودکان و نوجوانان به مسلاجد 
از بلاب وجلوب مقدمله واجلب، بایلد سلاخت مهدکلودك،  فضلای سلبز و مجتمع هلای 
ورزشلی، تفریحلی از سلوی متولیان مسلاجد پیش بینی شلود و با توجه بله فراگیربودن 
املور فلوق در زندگلی روزملره کلودکان و جوانلان باید مسلاجد را توسلعه داد و متحول 

کرد.
ملا املروز در دنیایلی زندگلی می کنیلم کله در بافلت شلهری آن، دیگلر از خانله باغ هلا 
به ویلژه در طبقلات پاییلن و متوسلط جامعله - کله طیلف مسلجدی را هلم تشلکیل 
می دهنلد - خبلری نیسلت. کلودك و جلوان در محاصلرۀ آپارتمانلی دور از تفریحلات 
الزم محدودشلده اسلت. للذا شلوق بلازی در فضای سلبز زیبلا و دلپذیر و »گلگشلت در 
کنلار آب نماهلای مسلجد« می توانلد با بلند شلدن نغمه دلکلش اذان از مأذنه مسلاجد، 
جذبله و اشلتیاق آنلان را نسلبت بله مسلجدروی شلعله ور کنلد. حتلی چنیلن روشلی، 
می توانلد پلدران و ملادران را به سلوی مسلجد بکشلاند کله ایلن خلود از زمینه هلای 
»توفیلق اجبلاری« اسلت و از راه هلای تحکیلم پیونلد خانه و مسلجد به شلمارمی رود.1

5- 2. تشکیل و تقویت کتابخانه های مناسب و مفید برای مساجد
 کله حلاوی کتاب هلای متنوعلی باشلند، یکلی دیگلر از روش هلای جذب ]کلودکان و[ 
نوجوانلان بله مسلجد اسلت. بلرای اسلتفاده بیشلتر از امکانلات کتابخانله، می تلوان بله 
برگلزاری مسلابقات کتاب خوانلی و قصه نویسلی و خالصه نویسلی کتلاب اقلدام کلرد.2

البتله الزم اسلت کتابخانله هملراه بلا تحوالت زمانله تغییر یابنلد و در زملان حال یعنی 
سلال 1394، علالوه بلر کتاب، از نرم افزارهلای حاوی کتاب، بازی هلای رایانه ای مطلوب، 
فیلم های کارتونی و غیرکارتونی مناسلب، در جلب کودکان و نوجوانان اسلتفاده نمایند.

1  . ر ك: حسن رهبری، کودك و مسجد، بنیاد اندیشه اسالمی، 1392 ش.
2  . محمدعلی موظف رستمی، همان، ص 157-156.
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بخش دوم: امام جماعت
الف: تبیین موضوع و ضرورت آن «

املام جماعلت یلا روحانلی مسلجد مهم تریلن نقلش را هلم در ارتباط گیلری کلودك و 
نوجلوان بلا مسلجد و هلم در جلذب نوجوانلان بله مسلجد دارد و درواقلع در موضلوع 
تقویلت ارتبلاط کلودك و نوجلوان با مسلجد، هرچند وجود مسلجِد در دسلترس، تقدم 
رتبله ای بلر سلایر عناصر و عواملل دارد، لیکن به لحلاظ میزان تأثیر، عنصلر و عامل امام 
جماعلت، تقلدم ارزشلی و ماهلوی بر سلایر عناصلر دارد و هیچ کلدام از عناصلر و عوامل 
دیگلر ماننلد املام جماعلت نمی تواننلد در به وجلود آوردن ارتبلاط کلودك و نوجوان با 

مسلجد و خصوصلاً در تقویلت آن تأثیرگذار باشلند.
بلر ایلن اسلاس گفتنلی اسلت املام جماعلت می توانلد هلم در ارتباط گیری کلودکان و 
نوجوانلان بلا ایلن کانلون معنویلت و هلم در جلذب آن هلا بله مسلجد نقلش ایفلا کند؛ 
بدین صلورت کله عملکلرد و رفتار مناسلب امام جماعلت با مأمومین که طبیعتاً بخشلی 
از آن هلا را والدیلن کلودکان و نوجوانلان تشلکیل می دهنلد، سلبب خواهد شلد تا آن ها 
حضلور پررنگی در مسلجد داشلته باشلند که ایلن وضعیت ناخلودآگاه به حضلور تبعی 
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کلودکان و نوجوانلان نیلز منجر خواهد شلد و این موضوع در مورد سلایر عوامل و عناصر 
مسلجد نیلز مطلرح اسلت کله عملکلرد صحیلح و رفتار مناسلب آن ها بلا نمازگلزاران و 
بزرگ سلاالن و جلذب آن هلا بله مسلجد، به شلکل غیرمسلتقیم، سلبب تقویلت ارتباط 
کلودکان و نوجوانلان بلا نهلاد مسلجد خواهد شلد؛ زیلرا کلودکان و نوجوانلان، خصوصاً 
در محیط هلای شلهری، عمدتلاً بله شلکل مسلتقیم و خودخواسلته در مسلاجد حضور 
نمی یابند، بلکه حضورشلان تبعی و باواسلطه بزرگان و عمدتاً پدر و مادر اسلت؛ بنابراین 
بلدون اینکله بخواهیلم این مطللب را در جاهای مختللف تحقیق تکرار نماییلم در اینجا 
و به عنلوان یلک اصلل تأثیرگلذار بیلان می کنیم کله بحث اصلل ارتباط گیلری کودکان 
و نوجوانلان تلا حلد زیلادی تابلع ارتبلاط والدین با مسلجد اسلت و هر آنچله از فرهنگ 
و سلبک زندگلی و اقتصلاد و سیاسلت، بلر حضلور خود والدیلن در مسلجد، تأثیر مثبت 
یلا منفلی می گلذارد، همان نحلو از تأثیر، بله ارتباط فرزنلدان - کلودکان و نوجوانان- با 

مسلجد نیلز منتقل می شلود.
نقلش اثرگلذار دیگلر امام جماعلت، از حیث رفتاری با خلود کلودکان و نوجوانان حاضر 
در مسلجد اسلت کله می توانلد در جلذب و دفلع آن ها و چه بسلا برحسلب جایگاهی که 
روحانیلت دارد و نملاد دیلن و دین داری به شلمار ملی رود، در تصویر آفرینلی مثبت و یا 
احیانلاً منفلی نسلبت بله اصلل دین و دیلن داری تأثیرگذار باشلد. بلر این اسلاس انتظار 
ملی رود کله به ملوازات فراهلم نملودن مسلجد در تمام نقاط کشلور بلرای نمازگلزاران، 
اماملان جماعلت مطللوب و مناسلبی را نیلز بلرای مسلاجد در نظلر بگیرنلد. امامانی که 

ویژگی هلا و شلرایط الزم بلرای جلذب کلودکان و نوجوانان را هم داشلته باشلند.
در ایلن قسلمت الزم اسلت به اختصلار، قبل از بررسلی وضعیلت عملکرد و رفتلار امامان 
جماعلت در خصلوص ارتبلاط دادن کودکان و نوجوانان با مسلجد و جذب آن ها، وظایف 
علام قانونلی و رفتلاری ملورد انتظلار از املام جماعلت در خصلوص کلودکان و نوجوانان 
گفتله شلود تلا با نیلل به چارچلوب اجمالی ازآنچله امام جماعت باید باشلد، به بررسلی 

بهتلر وضع موجلود و راهکارها پرداخته شلود.
بر این اسلاس گفتنی اسلت برحسلب تحقیقی کله در این زمینه صلورت گرفته و در آن 
از وظایف امام جماعت از نهادهای مسلئول )سلازمان تبلیغات اسلالمی، مرکز رسلیدگی 



230

به امور مسلاجد، سلازمان بسلیج مسلتضعفین، سلتاد عاللی کانون هلای فرهنگی هنری 
مسلاجد و سلازمان اوقلاف و املور خیریه( سلؤال شلده اسلت این نتیجه حاصلل  گردید 

کله وظایف املام جماعلت عبارت اند از:
1-  اقامه منظم و به موقع نماز جماعت. ●
2-  تبیین احکام، اخالق، اعتقادات و معارف قرآن کریم، سیرۀ پیامبر اکرم  و اهل بیت  ●

)( و پاسخگویی به سؤاالت و مسائل شرعی نمازگزاران و مراجعان.
3-  حضور فعال و هدایت هوشمندانه در فعالیت های عبادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی  ●

مسجد.
4-  ایراد سخنرانی، وعظ و خطابه در مناسبت های مختلف برای مخاطبان مسجد. ●
5-  برگزاری جلسات با شورای هماهنگی و سایر دست اندرکاران مسجد به صورت منظم،  ●

هفتگی و در صورت نیاز به صورت فوق العاده.
6-  اداره جلسات هیئت امنا و پیگیری اجرای مصوبات آن. ●
7-  نظارت بر حسن اجرای کلیه برنامه ها و سایر امور مسجد1 ●

همچنیلن در بیلان ویژگی هلای املام جماعلت گفته شلده اسلت: املام جماعلت محلور 
فعالیت هلای عبلادی و فرهنگی در مسلجد اسلت و مدیریلت فعالیت های تملام عناصر، 
عواملل و بخش هلای موجلود و دسلت اندرکار مسلجد را بلر عهلده دارد؛ لذا بلرای ادامۀ 
ایلن نقلش مهلم الزم اسلت از خصایللی مثلل علم، تقلوا، حسلن خلق، سلعه صدر، عدم 
حلرص بله مواهلب دنیوی و نیلز از توانمندی هلا و ویژگی هلای اعتقادی، فکلری، علمی 
و ارتباطلی و ملردم داری متناسلب با شلرایط و مقتضیات محل برخوردار باشلد. می توان 

ویژگی هلای مختللف املام جماعلت موردنظلر را در نلکات زیر ذکلر کرد:

الف: علمی

1- با معارف قرآن کریم و علوم مختلف آن به ویژه تفسیر آشنایی نسبی داشته باشد. ●
2- با روایات و سخنان ائمه معصومین  آشنایی نسبی داشته باشد. ●

1  . برزو فرهی بوزنجانی، همان، ص 139-138.
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3- با علم کالم و شبهات جدید کالمی و در پاسخ به شبهات تسلط و توانایی نسبی داشته  ●
باشد.
4- در تبیین مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی از تسلط الزم برخوردار باشد. ●
5- حتی المقدور برحسب مقتضیات محل،آشنایی با زبان و ادبیات معاصر و فن بیان داشته  ●

باشد.
6- در تبیین مسائل شرعی و پاسخگویی به سؤاالت فقهی مراجعان بر اساس رساله های  ●

علمیه مراجع عظام تقلید از توانایی الزم بهره مند باشد.
7- با اصول مدیریت،  مشاوره، روش های تعلیم و تربیت و روانشناسی اجتماعی آشنایی  ●

نسبی داشته باشد.

ب: ظاهری

1- آراستگی ظاهری ●
2- آراستگی در پوشش ●
3- داشتن زی طلبگی ●

ج: گفتار

1- از بیان هرگونه کلمات و گفتار ناپسلللند که دور از شأن امامت جماعت است خودداری  ●
نماید.
2- در برخوردها، سن، موقعیت، معلومات و شئون مخاطب را رعایت نماید. ●
3- در بیان مطالب از کلمات و عبارات غامض و نامتعارف و هرگونه اطاله کالم خودداری  ●

نماید.
4- دارای روحیه جذاب باشد و مردم را به دین و نظام دینی و آینده امیدوار نماید. ●

د: در برخورد

1- چهره ای باز و گشاده داشته باشد و خوش برخورد باشد. ●
2- مردم دار، آسان گیر و دارای حسن معاشرت، صمیمیت و برخورد پدرانه باشد. ●



232

3- دارای تحمل، سعه صدر، تواضع، فروتنی و حسن ظن باشد. ●
4- شخصیت افراد را حفظ و به همگان احترام بگذارد. ●

هـ: رفتار

1- وفای به عهد و قول داشته باشد. ●
2- منظم و وقت شناس باشد. ●
3- دارای وقار و متانت باشد.1 ●

بایسته های اختصاصی امام جماعت در مورد کودکان و نوجوانان: 

مطالبلی کله در خصلوص ویژگی هلای املام جماعلت گفتله شلد عمومیلت داشلت و 
وظایلف و ویژگی هایلی بلود کله او در قبلال همله نمازگلزاران بلر عهلده دارد؛ لیکلن 
یکسلری خصایلص اختصاصلی وجلود دارد کله املام جماعلت از آن حیث کله باید بین 
کلودکان و نوجوانلان با مسلجد ارتبلاط برقرار کنلد و آن ها را جذب ایلن کانون معنویت 

نمایلد، الزم اسلت ایلن ویژگی هلا را داشلته باشلد. بلر ایلن اسلاس گفته شلده اسلت:
1. املام جماعلت بایلد با کلودکان و نوجوانلان برخوردی محبت آمیز و دوسلتانه داشلته 
باشلد. برخوردهلای عاطفلی در ایجاد ارتباط با کلودکان و نوجوانلان و آگاهی از نظریات 
آن هلا بسلیار مؤثلر اسلت؛ این گونه ارتبلاط، زمینله مسلاعدی را جهت جللب و تأثیر بر 

آنلان به وجود ملی آورد.
اگلر املام جماعلت چنددقیقله ای مانلده بله اذان در مسلجد حضورداشلته باشلد و 
گفت وگویی دوسلتانه، خیرخواهانه، پدرانه با کودکان، نوجوانان و جوانان داشلته باشلد، 

در جلذب آن هلا و یلا تلداوم حضلور آن هلا بسلیار مؤثر اسلت.
گاهلی لبخنلد روحانلی بله یلک جلوان، گاهلی یلک گفت وگلوی دوسلتانه، گاهی یک 
دسلت بله شلانه نوجلوان زدن، یکی دو قدم بلا او هم قدم شلدن و صحبت هلای نوجوان 

را شلنیدن، مسلیر زندگلی او را تغییلر می دهد.
اگلر املام جماعت مسلجد حلقه هایلی از گروه های مختللف علمی و مذهبی را تشلکیل 

1  . برزو فرهی بوزنجانی، همان، ص 138-137.
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دهلد و ارتبلاط چهلره به چهلره را با کلودکان، نوجوانان و جوانان داشلته باشلد، بسلیار 
در جلذب آن ها مؤثر اسلت.

2. املام جماعلت می بایسلت بله رفتار، ارزش هلا، گفتار و نظریلات کلودکان، نوجوانان و 
جوانلان احتلرام بگلذارد. ایلن کار در جللب و جلذب آنان به مسلجد بسلیار مؤثر اسلت. 
وقتلی کلودك و نوجلوان احسلاس کنلد، طرف مقابلل درصدد این نیسلت کله نظریات 
خلودش را بله او تحمیلل کنلد و بله نظریلات او احتلرام می گذارد، احسلاس شلخصیت 
می کنلد و از اینکله بلا چنیلن فلردی آشلنا شلده، خوشلحال می گلردد. احتلرام املام 
جماعلت بله کلودکان، نوجوانلان و جوانان به معنلای پذیرفتن تام و تملام نظریات آن ها 
بلدون دلیلل نیسلت؛ بلکله بله معنلای شلنیدن نظرهلا و ملدارا با افلراد و تعییلن راهی 

حساب شلده و مدبرانله جهلت هدایت آن هاسلت.
سلتایش خواهی و جللب توّجله، دو نلوع از خواسلته های ایلن گروه های سلّنی در عرصه 
ذهلن و عاطفله اسلت؛ بنابرایلن بهلا دادن بله آنلان، عاملل مهملی در راسلتای تأمیلن 

خواسلته و جللب توّجله آن ها به مسلجد اسلت.
3. امام جماعت باید برای هر سللیقه و جمعیتی برنامه مناسلب داشلته باشلد. مسلاجد 
بایلد بلرای کلودکان، بزرگ سلاالن، دانشلجویان و جوانان، برنامه خاصی داشلته باشلند. 
بلرای آن هلا کله اهلل دعلا هسلتند برنامله دعلا، بلرای آن ها کله اهلل کتلاب و مطالعه 
هسلتند، کتابخانله و سلالن مطالعله و بلرای کلودکان و نوجوانان آنچه مناسلب سللیقه 
آنلان اسلت، برنامه ریزی شلود. امام جماعت می بایسلت بعد از مخاطب شناسلی دقیق و 
آگاهی از نیازها و سلالیق آنان، جلسلاتی را ویژه آن ها تشلکیل دهد و مفاهیمی از دین 

اسلالم را برایشلان بیلان کنلد که با سلالیق، روحیلات و نیازهای آنان متناسلب باشلد.1

1  . عسلکری، اسلالمپور و کریملی؛ بایسلته های رفتلار املام جماعلت در مواجهله بلا کلودکان و نوجوانلان، پورتلال مرکز رسلیدگی بله امور 
مسلاجد، 1392/12/25.
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ب: وضع موجود «
الزم اسلت به منظلور رفع مشلکالت و یا ارتقلای نقاط قوت، تصویری دقیلق و واقع بینانه 
از وضعیلت آملاری و عملکلردی امامان جماعت در مسلاجد داشلت؛ بر این اسلاس و در 
ایلن مجلال به بررسلی وضع موجلود امامان جماعت در مسلاجد از حیث برقرارسلاختن 

ارتبلاط کلودکان و نوجوانان با مسلجد پرداخته می شلود:

1. وضعیت آماری

متأسلفانه بله دلیلل فقلدان نظام آملاری این بخلش نیز با کمبود شلدید داده هلا مواجه 
اسلت و آمارهلای جدیلد بسلیار کللی و ملوردی هسلتند -چنانکه اشلاره خواهد شلد- 
للذا چلاره ای جلز بهره گیلری از داده هلای پیمایش هلای مللی در سلال های قبلل در 
کنلار آمارهلای ملوردی فعللی نیسلت. بلر این اسلاس گفتنی اسلت برحسلب پیمایش 
سلال 1375 وزارت فرهنلگ و ارشلاد اسلالمی، آملار کللی ائمله جماعلات 30741 نفر 
تعیین شلده اسلت کله ایلن عدد نشلانگر آن اسلت که در کل کشلور نزدیک بله نیمی از 
مسلاجد کشلور فاقلد امام جماعلت، حتی املام جماعت موقت هسلتند. ائمله جماعات 
ثابلت مسلاجد در ایلن سرشلماری 18773 نفلر و تعلداد ائمله جماعلات موقلت جمعلاً 
11968 اسلت. بلا ایلن ارقلام می تلوان نتیجله گرفلت حلدود یک سلوم ائمله جماعلات 
موقلت هسلتند و یلا نائلب دیگلر افلراد می باشلند کله بلر این اسلاس بله نسلبت تعداد 

مسلاجد تنهلا 32% از مسلاجد کشلور دارای املام جماعلت ثابت اسلت.1
همچنیلن رئیلس مرکلز رسلیدگی به املور مسلاجد تهلران در خصوص ائمله جماعات 
اسلتان تهلران - به عنلوان پرجمعیت ترین شلهر کشلور- در اسلفند سلال 1393 اظهار 
داشلته اسلت: شلهر تهلران در پوشلش املام جماعلت و برگلزاری نملاز جماعلت جلزو 
شلهرهای ممتاز کشلور اسلت و در تهران پوشلش نماز جماعت، پوشلش تقریباً کاملی 
اسلت و 66 درصلد مسلاجد در اسلتان تهلران املام جماعت دارنلد. 14 درصد مسلاجد 
تهلران کله غالباً مسلاجدی بسلیار کوچک هسلتند و امکان شلکل گیری جماعت در آن 
نیسلت، فاقد امام جماعت هسلتند. در شهرسلتان های اسلتان تهران 41 درصد کمبود 

1  . محمدرضا حشمتی، همان، ص 198.
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املام جماعلت داریلم؛ بله ایلن معنی کله از 1257 مسلجد 525 مسلجد املام جماعت 
دارد؛ املا در کل کشلور در خوش بینانه تریلن وضعیلت 35 درصلد مسلاجد امام جماعت 

دارند.1
بلا در کنلار هلم نهلادن آمارهلای سلال 75 و نیلز اظهلارات اخیلر مسلئول مربوطه این 
نتیجله حاصل می شلود که مسلاجد کشلور در ملورد یکلی از اولی تریلن و ضروری ترین 
نیازهلای خلود کله داشلتن امام جماعت به عنوان سلتون خیمه مسلجد اسلت، مشلکل 
اساسلی دارنلد و حلدود نیملی از آن ها فاقلد امام جماعت انلد! حاال اینکه مسلاجدی که 
املام جماعلت دارند نماز جماعتشلان ادواری اسلت یا دائمی؟ یک وعده برگزار می شلود 
یلا بیشلتر؟ و املام جماعتشلان فعال هسلت یا نله؟ خود سلؤاالت مهم دیگری هسلتند 
کله بلا مشلخص شلدن جلواب آن ها، بی گملان بخلش دیگلری از نواقلص و ضعف ها در 

ایلن خصلوص مبرهن خواهد شلد.
گفتنلی اسلت در ایلن بخلش، هیچ گونله آملاری از وضعیلت اماملان جماعتلی کله در 
خصلوص جلذب و تقویلت ارتبلاط کلودکان و نوجوانلان بلا مسلجد توانایی هلای الزم را 

داشلته باشلند وجود نلدارد.

2. وضعیت محتوایی و عملکردی امامان جماعت

از اینکله عملکلرد اماملان جماعلت چقلدر بلرای عموم ملردم و یلا کلودکان و نوجوانان 
مفیلد اسلت و چله میلزان از اماملان جماعلت قابلیت هلای الزم را در این خصلوص دارا 
هسلتند؟ آملاری وجلود نلدارد و ظاهلراً کاری در این حلوزه صورت نگرفته اسلت؛ لیکن 
پروسله و فراینلدی کله خروجلی آن، منصلوب شلدن امام جماعت برای مسلجد اسلت 
تلا حلدودی قابلیلت ارزیابلی را دارد کله از باب »تمسلک به اصلل با فقد املاره« مراحل 

مختللف ایلن فرایند وضعیت سلنجی می شلود:

2- 1. وضعیت آموزش های امامان جماعت: 
در حلال حاضلر، نمازگلزاران، هیئت امنلا و یلا بانی مسلجد، واقلف، خیر یلا اهالی محل، 
روحانلی شناخته شلده و یلا مشلخصی را بلرای مسلئولیت اماملت جماعت جهت سلیر 

1  . اظهارات محمدجواد حاج علی اکبری، همان.
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مراحلل اداری بله اداره اوقلاف و املور خیریه محلل پیشلنهاد می نماینلد. اداره مزبور، با 
توجله به شلرایط فرهنگلی و اجتماعی محلل از طریق مراجع ذی صلالح، صالحیت ها و 
توانایی هلای وی را برابلر بنلد 1 فصلل پنجلم بررسلی و منطبق سلازی نملوده و پس از 
طلی مراحلل اداری بلا تأییلد امام جمعله محل حکلم وی توسلط اداره کل اوقلاف و امور 
خیریله اسلتان صلادر می شلود.1 حاال این شلخص چقلدر برای قلرار گرفتلن در منصب 
املام جماعلت آموزش دیلده باشلد و مناسلب باشلد، مشلخص نیسلت. بله دلیلل آنکله 
نهادی و سلازمان مشلخصی بلرای این کار و ارائلۀ آموزش های الزم وجود نلدارد. نهادی 
و سلازمانی کله به صلورت مسلتقل و یلا بخشلی از حوزه هلای علمیله وظیفله تربیلت 
افلرادی را بلرای املام جماعلت شلدن تولیلت نمایلد و آموزش هلای الزم را بدان هلا  در 

کمتریلن فرصلت )نه مطلول( ارائله نماید.
جاللب اسلت در ایلن خصلوص به این آمار توجه شلود که در بین اسلتان ها، اسلتان های 
سیسلتان و بلوچسلتان با 83% و آذربایجان غربی با 82% بیشلترین درصد امام جماعت 
را نسلبت بله مسلاجد موجلود دارنلد و کمتریلن درصلد ائمله جماعلات به اسلتان های 
کرملان بلا 14%، ایلالم 17% و مرکلزی 18% اختصاص یافتله اسلت. ایلن آملار نشلان 
می دهلد کله حوزه هلای شلهرهای اهل سلنت در ایران خلود به اندازه حوزه هلای بزرگی 
نظیلر یلزد و شلیراز و تبریلز، املام جماعلت تربیلت می کنند. بلرای نمونه تنهلا از حوزه 
»گشلت سلراوان« در نزدیکلی پاکسلتان کله از حوزه هلای پررونلق منطقه بلوچسلتان 
اسلت 347 املام جماعلت فارغ التحصیلل شلده اند. حوزه هلای علمیه در شلهرهای ری، 
کرملان، نجف آبلاد، نیشلابور، اراك، بروجرد، اهواز و قزویلن از جهت تربیت ائمه جماعات 
بعلد از شلهرهای سردشلت، مهابلاد، بانه، سلقز، سلنندج، پیرانشلهر و گنبد قلرار دارند. 

حوزه هایلی کله روزگاری رونلق فراوانلی داشلته و نیاز اولیه ملردم را پاسلخگو بودند.2
همچنین در سرشلماری سلال 75 از محل تحصیل و تربیت ائمه جماعات سلؤال شلده 
بلود . بلر این اسلاس درصلد فارغ التحصیلی ائمه جماعات از شلهرهای مختللف داخل و 

خلارج کشلور به قرار زیر اسلت:

1  . برزو فرهی بوزنجانی، همان، ص 139-138.
2  . محمدرضا حشمتی، همان، ص 201-198.
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گشت یزد شیراز سراوان پاکستان عراق اصفهان مشهد قم شهر/ کشور

347 413 432 468 586 649 1054 2125 10942 تعداد

%1/1 %1/3 %1/4 %1/5 %1/9 %2 %3/5 %7 %35 درصد

منبع: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: طرح تهیه شناسنامه مساجد و اماکن مذهبی کشور ایران در سال 
1375

ایلن آملار نشلان می دهلد کله حلوزۀ علمیله قلم به تنهایی بلا تربیلت یک سلوم از ائمه 
جماعلات بیشلترین سلهم و حوزه هلای سلایر شهرسلتان ها پلس از مشلهد و اصفهلان 
بلا کمتلر از 2%  درمجملوع فقلط نیملی از ائمله جماعلات را تربیلت و اعلزام می کنند. 
درحالی کله تصلور این گونه اسلت کله تربیت، آموزش و اعلزام امام جماعلت در محدوده 
وظایلف حوزه هلای علمیله شهرسلتانی اسلت و صرفلاً افلراد برجسلته ای کله تمایل به 
تحصیلل در دوره هلای عاللی فقله و اصلول داشلته باشلند بایلد بله حوزه های باالتلر راه 

پیلدا کنند.1

2- 2. چندشغله بودن: 
چندشلغله بلودن جملع کثیری از روحانیون باعث شلده کله کارکرد روحانیلون رویه ای 
منفلی بله خلود بگیرد و بعضلاً مردم ترجیلح دهنلد از افلراد غیرروحانی بلرای نیازهای 
مذهبلی خلود در مسلاجد بهلره بگیرنلد. درحالی کله کسلی کله مسلئولیت کاری را بر 
عهلده می گیلرد، باید فرصت و دقت الزم را داشلته باشلد؛ و چه مسلئولیتی باالتر از امام 

جماعتلی کله خواه ناخواه مسلئولیت هدایت ملردم را عهده دار اسلت.
هلرگاه مسلجد بخواهلد نقلش خلود را به خوبلی ایفلا کنلد نیازمنلد آن اسلت کله امام 
جماعلت از نظلر وقلت و برنامه ریلزی به اندازه کافی سلرمایه گذاری کنلد و اهتمام جدی 
بله مسلجد و برنامه هلای آن داشلته باشلد. امام جماعلت بایلد در حد املکان در اختیار 

مسلجد باشلد؛ یا اینکه حداقل چندشلغله نباشلد.
املروزه برخلی بلا وجلود حجلم کاری و اشلتغاالت فلراوان در مناصب مختللف عهده دار 
اقامله نملاز در مسلاجد می شلوند. بدیهی اسلت این شلخص توانایلی انجام این رسلالت 

1  . همان، ص 200.
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عظیلم را بله شلکل مطلوبلی نخواهد داشلت و تنها بله اقامه نملاز اکتفا خواهد کلرد. از 
دیگر سلو این تراکم کاری عالوه بر خسلتگی جسلم، سلبب کسلالت و افسردگی روحی 
نیلز می شلود. درحالی کله رفتلن به مسلجد نیاز بله امنیت روحلی و آمادگی جسلمی و 

دارد.1 روحی 

1  . امام جماعت، عامل پیشرفت مساجد، پایگاه اطالع رسانی حوزه، 1393/8/24.
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ج: راهکارها «

1. تقویت پشتوانۀ پژوهشی

ماننلد سلایر عناصلر مرتبط بلا موضوع کلودك و نوجوان و مسلجد، عنصر کلیلدی امام 
جماعلت نیلز از چنلد حیلث نیلاز بله تحقیقلات عملده و زیربنایلی دارد؛ تحقیقاتی که 
برآملده از اندیشله صاحب نظرانلی باشلند که بلا طلی آموزش هلای الزم در مراکز علمی 
و پژوهشلی، به طلور تخصصلی در موضوع مسلجد کارکرده باشلند و صاحب نظلران این 
حوزه به شلکل اختصاصی باشلند. این تحقیقات الزم اسلت برحسلب تغییرات محیطی، 
بله شلکل ملداوم در جریلان باشلند و خود را بلا تازه تریلن تغییرات محیطلی و فرهنگی 

انطبلاق دهند. در این تحقیقات الزم اسلت مشلخص شلود:
اندوخته های الزم علوم اعتقادی موردنیاز برحسلللب سطوح و مخاطبان مختلف مساجد  ●

برای ائمه جماعات چیست؟
اندوخته های الزم فقهی موردنیاز برحسلللب سطوح مختلف مساجد برای ائمه جماعات  ●

چیست؟
اندوخته های الزم اخالقی )نظری و عملی( موردنیاز برحسب سطوح مختلف مساجد برای  ●

ائمه جماعات چیست؟
اندوخته های الزم در زمینه علوم روز و حوزه های مختلف آن، برای افرادی که امام جماعت  ●

می شوند، در سطوح مختلف مساجد چیست؟
بهترین و مناسب ترین روش های سخنوری و بیان مطلب برای افراد مختلف در مناسبت ها  ●

و موضوعات مختلف چیست؟
راهکارهای مواجهه با مشکالت و موانع تبلیغی و ترویجی چیست؟ ●

2. تقویت پشتوانۀ تقنینی

نیازهلای برقلراری ارتبلاط کلودك و نوجوان با مسلجد، صرفاً مباحث نظری نیسلت که 
تحقیقاتلی صرفلاً تئوریلک در این زمینه صلورت گیرد و به ملوازات آن، قوانینی هم برای 
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کلیلت مسلجد وضع گلردد؛ بلکه هم موضوع مسلجد و هلم کودك و نوجوان، برحسلب 
شلرایط مختللف، وضعیت هلای کاماًل متفاوتی پیلدا می کنند که نیازهلای تقنینی آن ها 
در شلرایط مختللف کاملاًل متفاوت می شلود؛ به عنلوان نمونه نیازهلای تقنینی در جهت 
ارتبلاط دادن کلودکان مهدکودکلی بلا مسلجد جامع در کالن شلهرها کاملاًل متفاوت از 
نیازهلای تقنینلی برای ارتبلاط برقلرار دادن دانش آموزان دختر راهنمایلی -که کاماًل به 
سلن تکلیلف رسلیده اند- با مسلجد محله در روستاهاسلت. در حال حاضلر حتی قوانین 
کللی نیلز در خصلوص ارتبلاط برقلرار دادن کلودکان و نوجوانلان با مسلجد -برحسلب 

اسلتقرای نگارنده- وجلود ندارد.
البتله توجله بله ایلن نکته فراموش نشلود کله نبایلد خلود را و ظرفیت تحقیقلات را در 
تبییلن شلرایط موردنیلاز برحسلب دسلته بندی های مختلف و بعضلاً بی فایده هلدر داد 
و نظلر نگارنلده نیلز بلر ایلن نیسلت؛ لیکن بلدون تردید بلا تفکیلک گروه ها و سلطوح، 
ملواردی کله دارای اولویلت بلرای اقلدام هسلتند شناخته شلده و آنلگاه برنامله و راهکار 
دقیلق اجرایلی بلرای آن در نظلر گرفتله می شلود؛ للذا ممکن اسلت با جزء جلزء کردن 
مخاطبلان از کلودك و نوجلوان ایلن نتیجله حاصلل شلود کله آن دسلته از نوجوانلان 
دوره راهنمایلی و دبیرسلتان کله در مناطلق شلهری و ملدارس غیرانتفاعلی تحصیلل 
می کننلد، علالوه بلر اینکه فراوانلی باالیی دارنلد و روزبله روز نیز زیاد می شلوند، بیش از 
سلایر گروه هلا در معلرض خطلر جدایی از مسلجد بلوده و بیلش از بقیله نیازمند کمک 
و تقویلت ارتبلاط هسلتند و درنتیجله الزم اسلت کمک های تقنینلی، حمایت های مالی 
و غیرماللی و  اینکله اماملان جماعلت به چله اندوختۀ علمی نیلاز دارند، بلرای این گروه 
موردبررسلی قلرار گیرد.ایلن مطللب در تماملی راهکارهلای گفته شلده در ایلن تحقیق 

سلاری و جاری اسلت.

3. توجه به نظام مند و سازمانی بودن آموزش ها

موفقیلت اماملان جماعلت در ارتباط دادن مردم و کودکان و نوجوانان با مسلجد، در نگاه 
کالن، نیازمنلد آملوزش برنامه ریزی شلده و نظام منلد آن هاسلت وگرنله درصورتی که به 
هملت خلوِد اشلخاص و اماملان جماعلت واگلذار گلردد، همان خواهد شلد که هسلت؛ 
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طلوری کله در حلال حاضلر، هر املام جماعتلی -درصورتی کله تعهد اخالقلی و وجدان 
کاری الزم را داشلته باشلد، در بهترین حالت- فراخور ادراك و اسلتنباط خود، آن محتوا 
و منبلع آموزشلی را کله صلالح و مفیلد می دانلد، فرامی گیلرد و حال آنکله ایلن محتلوا 
چقلدر مفیلد اسلت و چقلدر مناسلب با مخاطبان مسلجد موردنظر اسلت؟ اصلاًل معلوم 
نیسلت. للذا نیلاز بله مرکز و نهادی هسلت کله اوالً سلیر مطالعاتی و محتوای آموزشلی 
موردنیلاز بلرای هلر سلطح از اماملان جماعلت را بلرای ارتبلاط دادن مردم و کلودکان و 
نوجوانلان بلا مسلجد، بله شلکلی اسلتاندارد و بلا اسلتفاده از طلرق علملی، اسلتخراج و 
مشلخص نمایلد و ثانیلاً از طریلق اسلاتید مجلرب و کارآزملوده اقلدام به آملوزش آن ها 

نماید.
یکلی از مسلئوالن در ایلن خصلوص می گویلد: ملا در کشلور جهلت هلر تخصلص 
آموزشلگاه هایی احلداث کرده ایلم کله تکنسلین و متخصلص آن رشلته را بله نسلبت 
نیلاز آملوزش داده و تربیلت می کنلد. بلر ایلن اسلاس نیاز آموزشلی ملا از مدرك سلوم 
راهنمایی، دیپلم، کارشناسلی، کارشناسلی ارشلد، دکتری تا دوره هلای تخصصی منظم 
و تعریف شلده اند. بدیهلی اسلت جهلت تربیلت تکنسلین بیهوشلی دکتلر متخصلص 
بیهوشلی تربیت نمی شلود و جهت تدریس در مهدکودك از اسلاتید دانشلگاه اسلتفاده 
نمی کننلد. صرفه جویلی در منابلع نیلروی انسلانی، وقلت و امکانلات آموزشلی اقتضلا 
می کنلد کله برای هلر شلغلی واحدهای تخصصی هملان رده تدریس شلود. ایلن تدبیر 
درخصلوص تربیلت املام جماعلت نیز باید اتخلاذ گردد. باید تعیین شلود املام جماعت 
و روحانلی مسلجد چله تعریفلی دارد و چه ملوادی را باید بیاملوزد. قطعاً احلکام، قرآن، 
ادبیلات علرب، مسلائل سیاسلی و اجتماعلی مهم تریلن مسلائلی اسلت کله یلک املام 
جماعلت خلوب بایلد بلر آن ها مسللط باشلد. واقعلاً املام جماعت یلک بخش، روسلتا و 
شهرسلتان چله نیلازی دارد کله دوره هلای طوالنلی فقله و اصلول را تا رده اتمام سلطح 
بگذرانلد و سلپس جهلت امامت جماعلت تعدادی محلدود از افلراد، به منطقله ای اعزام 
شلود. ازایلن رو تصمیم گیلری سلریع و قاطلع در خصلوص تربیت نیروی متناسلب با هر 
منطقله ایجلاب می کند که دسلتگاه مسلئول و حوزه های علمیله نظام ویلژه ای را بدین 
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منظلور راه انلدازی کنند.1
هرچنلد در حلال حاضلر چنیلن آموزش هایلی وجلود خارجلی ندارنلد. اگلر هم باشلند 
بسلیار کمرنلگ و فاقلد تأثیلر الزم هسلتند؛ وللی در این خصلوص قواعد چنلدی وجود 

دارد کله برخلی از آن هلا بدین شلرح اسلت:

1. الزم اسلت املام جماعلت منتخلب قبلل از تصلدی اماملت جماعت، تبلیلغ و هدایت 
ملردم در مسلجد حداقلل بله ملدت 40 سلاعت آموزش هلای الزم درزمینلۀ مدیریلت 
فرهنگلی، روش هلای نویلن تبلیلغ و اقنلاع و آگاهی هلای سیاسلی، اجتماعلی و نحلوه 
ارتبلاط بلا اهاللی محلل، خاصه با نسلل جلوان را بگذراند. نیلز ازآنجاکله امامت جماعت 
در هدایلت و رهبلری بایلد همواره نقلش مؤثر خود را به درسلتی و به روز ایفلا نماید نیاز 
دائملی و مسلتمر بله کسلب اطالعلات به صلورت نیمه حضلوری و بعضاً حضلوری دارد.2

2. در تبییلن سیاسلت های مقابلله با تهاجلم فرهنگی مصوبه 459 شلورای عالی انقالب 
فرهنگلی بله یکلی از ملواردی اشاره شلده عبلارت اسلت از: »ملاده 5 بنلد 5- 3- تربیت 

املام جماعت عالم و آشلنا بله مسلائل روز و جوانگرا«

در پایلان ایلن راهلکار گفتنلی اسلت کله ایلن آموزش هلا بایلد علالوه بلر بلدو خدملت 
در ضملن خدملت نیلز باشلد و هملواره برحسلب نیازسلنجی های دقیلق، مهم تریلن 
آموزش هلای موردنیلاز، در اولیلن فرصلت بلرای اماملان جماعلت عرضله گلردد. )مانند 
فراگیلری جدیدتریلن و تأثیرگذارتریلن روش های تبلیغی، آملوزش مقابله با جدیدترین 
شلبهات دینلی، روش هلای مقابله با آسلیب های اجتماعلی نوپدید و متقابلاًل روش های 
تبلیلغ، ترویلج و بالنلده نملودن جدیدتریلن رویش هلای نگرشلی، ارزشلی، رفتلاری و 
نملادی اسلالم و انقلالب( ضملن اینکله در کنلار آموزش های رسلمی، ارتباط با اسلاتید 
آموزش دهنلده، ارتبلاط اماملان جماعلت بلا همدیگلر و در میان گلذاردن تجربیاتشلان 

1  . محمدرضا حشمتی، همان، ص 200-199.
2  . برزو فرهی بوزنجانی، همان، ص 139.
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بسلیار می توانلد راهگشلا باشلد و الزم اسلت نهادهلای مسلئول در ایلن ملورد، خصوصاً 
بلا توجله بله فراگیر و سلهل الوصول شلدن ابزارهای ارتباطی و شلکل گیری شلبکه های 

اجتماعلی، اقلدام الزم را انجلام دهند.
درواقلع الزم اسلت بلا اسلتقرار نظام اطالع رسلانی و آموزشلی جامع برای همه مسلاجد 
در سلطح کشلور و ایجلاد شلبکۀ مسلاجد کشلور، ائمله جماعلات، بلا اطالعلات روز و 
مهارت هلای الزم آشلنا شلوند تلا بتواننلد نیازهلای مخاطبلان خلود و به ویلژه کلودکان 
و نوجوانلان را برطلرف سلازند. گفتنلی اسلت چگونگلی ایلن موضلوع یعنلی برقلراری 
نظلام اطالع رسلانی جاملع بلرای مسلاجد، از نهادهلای مسلئول سلؤال شلده اسلت که 

جمع بنلدی نظلرات آن هلا چنیلن اسلت:
»اسلتقرار نظام جامع اطالع رسلانی مسلاجد در سلطح کشلور با راه اندازی شبکۀ پورتال 
مسلاجد شلدنی اسلت. برای تحقق این املر وزارت ارتباطات و فنلاوری اطالعات موظف 
بله ایجلاد زیرسلاخت های سلخت افزاری آن از طریلق راه انلدازی فیبلر نلوری در بیلن 

شبکۀ مسلاجد است.«1
ذکلر ایلن مطللب نیلز خاللی از وجله نیسلت کله وقتلی بحلث از ارتباط دهلی کلودك 
و نوجلوان بلا مسلجد می شلود، ایلن آموزش هلا تخصصلی نیلز می شلود و الزم اسلت 
آموزش هلا و مهارت هلای علملی و ارتباطلی به صلورت تخصصی تلر ارائله شلود. لیکلن 
آمارهلا ظاهلراً نشلان می دهلد که ممکن اسلت ائمه جماعات چنلدان قابلیلت و توانایی 
در جهلت کسلب چنیلن مهارت هایلی نداشلته باشلند زیلرا »در سرشلماری اماملان 
جماعلت در سلال 1375 متوسلط سلن املام جماعت در هر اسلتان تعیین شلده اسلت 
کله ایلن آمار متوسلط سلن ائمله جماعلات را درمجملوع در اسلتان های پرجمعیت که 
اکثریت مسلاجد در آنجا هسلتند بسلیار باال نشلان می دهلد. در این خصلوص میانگین 
سلنی ائمله جماعلات ده اسلتان بلا سلن باالتلر از 47 سلال 49 شلده اسلت کله اگلر با 
نگاهلی مثبلت بله این آملار نگاه کنیلم ائمه جماعات مجرب و مسلن با قریب 50 سلال 
سلن، املروزه در اکثلر مسلاجد کشلور مشلغول خدمت هسلتند؛ املا با بررسلی دقیق و 

موشلکافانه تر، ایلن سلؤاالت بله ذهلن متبلادر می شلود که:

1  . برزو فرهی بوزنجانی، همان، ص 154.
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اللف ل املام جماعلت با سلن 50 سلال تلا چه حد املکان ارتبلاط و تخاطب بلا کودك و 
نوجلوان و جوان را خواهد داشلت؟

ب ل در ایلن صلورت آیا از تحرك و سلالمت جسلمانی الزم برای اداره مسلجد برخوردار 
اسلت؟«1 و آیلا آمادگی جسلمی و روحلی الزم برای فراگیلری آموزش هلای موردنیاز را 

دارد؟

4. تأمین امام جماعت بومی بدون سخت گیری در فروع

حقیقلت آن اسلت کله در حلال حاضلر در اصل وجود امام جماعت در مسلاجد مشلکل 
اساسلی وجلود دارد و للذا در ملوارد فقلدان املام جماعلت، اصاًل جلای این ملوارد نباید 
باشلد کله املام جماعلت البلد باید فلالن شلرایط و ویژگی ها را داشلته باشلد تلا بتواند 
به عنلوان امام جماعت منصوب شلود! آری؛ یکسلری شلرایط هسلتند که اصل هسلتند 
کله در رسلاله های احلکام نیلز بدان هلا اشاره شلده اسلت؛ ماننلد باتقلوا بلودن، مرتکلب 
گنلاه کبیلره نشلدن و امثلال این ها. این ملوارد الزم اسلت موردتوجه باشلد؛ لیکن بحث 
از اندوخته هلای علملی و فرهنگی و ماننلد آن، الزامات عارضی هسلتند؛ بدین معنی که 
وظیفله اولیله و باللذات املام جماعلت این اسلت که ضملن رعایت تقلوا و اخلالق، نماز 
جماعلت را اقامله نمایلد و نگلذارد ایلن املر خطیر کله واجد بلرکات و مزایای مسلتقیم 
و غیرمسلتقیم فراوان اسلت تعطیل شلود و از طریق برپایی نماز جماعت، سلبب شلود 
تلا بخشلی وللو انلدك از زمان و اوقلات فراغت خانواده هلا و کودکان و نوجلوان در کانون 

آرامش و معنویت یعنی مسلجد سلپری شلود.
درواقلع اینکله املام جماعلت باید احلکام نیز بله مردم یلاد بدهلد و اعتقلادات بیاموزد، 
وظایلف عارضلی وی هسلتند کله به دلیلل نیازهای موجلود در ایلن حوزه ها و بلرآورده 
نشلدن آن هلا در اشلکال و طلرق دیگلر، متولیلان بلر آن شلده اند تلا از ایلن طریلق این 
کمبودهلا را مرتفلع نمایند. ضمن اینکه سلخت گیری بیش ازحد در مورد شلرایط فرعی 
و سلخن فراوان در این خصوص، عماًل کار را به سلمت تقلیل کّمی نماز جماعت سلوق 

1  . محمدرضا حشمتی، همان، ص 202.
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می دهلد؛ خصوصلاً در شلرایطی که بخشلی هرچند بسلیار اندك از اماملان جماعتی که 
ایلن مشلکالت فرعلی را ندارنلد، با مشلکالت دیگلری که بعضاً اساسلی و اصولی اسلت 
مواجهنلد؛ به طلوری کله برخلی از آن هلا به منصلب معنوی اماملت جماعت بلودن نگاه 
ملادی دارنلد و درموردکم  و زیاد شلدن اجرتشلان بله چانه زنی می پردازنلد، برخی دیگر 
نیز چندشلغله هسلتند و نملاز جماعت را صرفاً بلا حضور فیزیکلی چنددقیقه ای فیصله 
می دهنلد بلدون اینکله قبلل و بعلد از نماز حتی برفرض داشلتن شلرایط علملی، بتوان 

از ایشان اسلتفاده ای نمود.
البته سلخن از اجرت ایاب و ذهاب، لزوماً امر ناپسلندی نیسلت ولی عقیدۀ نگارنده این 
اسلت کله چلرا ایلن همله در انتخاب امام جماعت سلخت گیری شلود تلا نتلوان از افراد 
موجلود در مجموعله اسلتفاده نملود و بله اجبلار شلخصی از بیلرون و با تعییلن حقوق 

ماهانله بلرای امامت جماعلت در نظر گرفته شلود؟!
نهلاد سلازمان دهنلده اماملان جماعلت می توانلد بلا شناسلایی افلراد سلالم، مذهبلی، 
انقالبلی و بلا قرائلت صحیلح در هلر مجموعه کله بعضاً تعلداد این مجموعه هلا به صدها 
نفلر می رسلد، نله یلک نفلر بلکله چندیلن نفلر را به عنلوان املام جماعلت اختصاصی و 
روحانلی بلا اختیلارات محلدود آن سلازمان و اداره و حتی محله و روسلتا انتخاب نمایند 
و در مرحلله بعلدی نیز ضمن اسلتمرار ارتباط بلا وی، آموزش هلای الزم را به وی عرضه 

یند. نما
البتله ایلن مشلکل، اساسلی اسلت و ظاهلراً در خلود حوزه هلای علمیله نیلز با مشلکل 
تربیلت و آملوزش سلریع اماملان جماعلت مواجه هسلتند. ایلن مطلب با توجله نمودن 
بله ایلن واقعیت بیشلتر بله چشلم می آید کله »آمارها نشلان می دهلد اسلتان هایی که 
جمعیت اهل سلنت در آن بیشلتر اسلت، کمتر مشلکل کمبود امام جماعت دارند؛ زیرا 
روش هلای تربیلت ائمله جماعات و نظلام تربیت مبللغ در حوزه های علمیه اهل سلنت، 
مشلکل تأمیلن املام جماعلت را تقریباً حل کلرده اسلت. حوزه های اهل سلنت تا عمق 
روسلتاها و بخش هلا و شلهرهای کوچلک هنلوز جریلان دارنلد و هلر حلوزه ای به عنوان 
اولیلن وظیفله، املام جماعت تربیت می کنلد. ایرانیانی که در مناطق اهل سلنت زندگی 
می کننلد، همچلون سلایر مسللمانان در دیگلر نقلاط جهلان نسلبت بله نملاز جماعت 
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اهتملام ویلژه ای دارنلد تا جایلی که گاهی اوقلات برای دیگلران وجلوب جماعت تداعی 
می شلود. تسلاهل و تسلامح در انتخلاب املام جماعلت و اعتماد بله یکی از افلراد حاضر، 
باعلث شلده تلا کمتلر منطقه ای در مسلاجد روسلتاها و شلهرهای آن مناطلق فاقد امام 
جماعلت باشلد. در نگاه اهل سلنت ایلران، امام جماعت یعنی کسلی که نماز را درسلت 
بخوانلد و گنلاه کبیلره ای از او سلرنزند. با ایلن نگرش، اکثر طالبی کله در حوزه های اهل 
سلنت مشلغول تحصیلل می شلوند پس از دو یا سله سلال عملاًل امامت مسلجدی را به 
عهلده می گیرند. متأسلفانه با سلخت گیری هایی کله در مناطق دیگر ایلران در خصوص 
انتخلاب املام جماعلت صورت می پذیلرد، گاهی اوقلات علیرغم حضلور چندین روحانی 
در یلک مسلجد بله دلیلل مسلائل مختللف باز هلم جماعلت منعقلد نمی شلود و باعث 
کلم رونلق بودن مسلاجد گردیلده اسلت. در بعضی مسلاجد، ده ها طلبه جلوان به صرف 

ملبس نشلدن جماعلت را تلرك می کنند.«1
بنابرایلن الزم اسلت در مسلاجدی کله بلدون املام جماعلت مانده انلد، در مرحلله اول 
اهتملام بلر برقلراری نملاز جماعلت با سلهل گیری در شلرایط املام جماعلت و از طریق 
انتخلاب بوملی باشلد ماننلد انتخلاب یلک یا چنلد نفلر از افرادی کله در یک بلرج 500 
واحلدی -کله نمازخانله هلم دارد- شلرایط اولیله املام جماعت شلدن را دارنلد. در قدم 
بعلد بایلد به طلور حتلم و جلدی، در فکلر ارتقلای معرفتی و مهارتلی اماملان جماعت با 

آموزش هلای بلدو و ضملن خدملت بود.

5. نظارت بر عملکردها

بلدون تردیلد بایلد از رهلا بلودن نهلاد مسلجد و واگلذار نملودن کل اداره آن بله ملردم 
اجتنلاب نملود؛ دوللت اسلالمی باید بلا نظلارت و رصلد دورادور و بعضاً نزدیلک، هدایت 
جریلان فرهنلگ و ایلن حوزه مهلم از فرهنگ را در دسلت بگیلرد و از ضعف ها و خطاها 
مصلون نگله دارد. دوللت اسلالمی بایلد بلرای رفلع موانلع کله بخشلی از آن در حلوزه 
مسلجد، مربلوط به ارتقلای مهارت هلای اماملان جماعت و یلا احیاناً جایگزین سلاختن 
اماملان جماعلت قوی به جای افراد ضعیف اسلت اقلدام نماید. هم اکنلون فقدان نظارت 

1  . محمدرضا حشمتی، همان، ص 199-198.
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بلر عملکلرد اماملان جماعلت هلم از ناحیه ملردم و هلم از ناحیله دسلتگاه های نظارتی 
بلر روحانیلون همچلون حوزه هلای علمیه، علمای شلاخص شلهر، نماینده مقلام معظم 
رهبلری، سلازمان اوقلاف و امور خیریه و سلازمان تبلیغلات اسلالمی از مهم ترین دالیل 

ضعف عملکلرد روحانیلون پیش نماز اسلت.
برخلی از مسلاجد و اماملان جماعت هرچند تعدادشلان اندك اسلت ولی عملکردشلان، 
رنلگ و بویلی از مسلجد تلراز اسلالمی نلدارد و مسلجد زیرنظرشلان بله مسلجد ضلرار 
بیشلتر شلبیه اسلت تلا مسلجد عروج دهنلده انسلان ها بله مقلام قلرب الهلی. نگارنلده 
  از یلاد نمی بلرد مسلجدی را کله املام جماعلت آن در زمانلی کله در حلرم رضلوی
بمب گذاری شلده بلود، حاضلر نشلد حتی یک ابلراز تأسلفی از این قضیه بنمایلد. به این 
بهانله کله ما وارد مسلائل سیاسلی نمی شلویم! بگذریم از اینکله گزاره نادرسلتی در این 
خصلوص جاافتلاده کله مسلاجد و امامان جماعلت برای اینکله مردم را از دسلت ندهند 
نبایلد اصلاًل وارد مسلائل سیاسلی شلوند! کله حتلی برخلی مؤمنان نیلز متأسلفانه این 

اندیشله غللط را بازگلو می کنند!
به هرحلال ایلن سلؤال جلدی هملواره وجلود دارد کله مسلجدی کله راه دیلن داری را و 
راه شلناخت دوسلت و دشلمن دیلن و بصیرت الزم جهلت پیمودن راه هدایلت در زمانه 
خلود را بله مأمومیلن و کلودکان و نوجوانان ننمایاند، بله چه دردی می خلورد و آیا واقعاً 

مصداقلی از »ملرده ی به ظاهلر زنلده« کله در قلرآن و احادیث آمده نیسلت؟!
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بخش سوم: خادم مسجد
الف: تبیین موضوع و ضرورت آن «

یکلی از نقش هلای مهلم و تأثیرگلذار بلرای جذب و تلداوم حضور کلودکان و نوجوان در 
مسلجد نقلش خادم مسلجد اسلت؛ شلاید این نقلش خیلی وقت هلا به چشلم ها نیامده 
و نمی آیلد؛ املا اگلر کمی بلا دقت به ایلن جایگاه نظر کنیلم درخواهیم یافلت که چقدر 

می توانلد در جذب و ماندگاری آینده سلازان مسلجد تأثیرگذار باشلد.
فلرد زحمت کشلی که مدت حضورش در مسلجد در شلبانه روز، حتلی از امام جماعت و 
یلا حتلی از اعضلای هیئت امنلا هم بیشلتر اسلت؛ او می توانلد همان گونه که بله طراوت 
و پاکیزگلی مسلجد رسلیدگی می کنلد، به نشلاط و شلادابی معنوی و پلرورش گل های 

بهشلتی همت بگمارد.
خلادم یلا خادمه بلا ذوق، با رعایت نظافت و پاکیزگی مسلجد، آراسلتگی ظاهلر، زیبایی 
و خوشلبویی، پیش دسلتی در سلالم، خوش رویلی و گشلادگی چهلره، مهربانلی، رعایت 
احتلرام و ادب نسلبت بله نمازگلزاران به خصلوص کلودکان، حوصلله و صبلر، پلرکاری، 
خوش برخلوردی و خوش صدایلی، زمینله جلذب کلودکان و نوجوانلان را بله مسلجد 
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می توانلد فراهم سلازد.
خلادم و خادمله مسلجد بایلد مطمئن تریلن فلرد در مسلجد باشلد کله اولیلای بلرای 
فرسلتادن کودکانشلان بله مسلجد هیلچ خطری را احسلاس نکننلد و همچنیلن او باید 
تحصیل کلرده و اهلل دانایلی باشلد تلا در کنلار تزکیله فرزنلدان بله تعلیم هم بپلردازد.

خلادم مسلجد می توانلد بلا هدایت املام جماعت و بلزرگان فرهنگی مسلجد، تمهیداتی 
را بلرای حضلور کلودکان در مسلجد فراهلم سلازد ازجملله در هنلگام حضلور کودکان 
در مسلجد بلرای آنلان هدایلای ارزان املا جلذاب و خوراکی هلای کوچلک مثلل نقلل و 
آب نبلات تهیله کنلد تا بدین واسلطه کلودکان را با مهربانلی به نماز و مسلجد عالقه مند 
سلازد. او می توانلد در کارهلای مسلجد از کلودکان اسلتفاده کند و با مسلئولیت دهی به 

آنلان موجبلات افزایلش اشتیاقشلان را به حضور در مسلجد فراهم سلازد.
خلادم مسلجد نه تنهلا مانلع حضلور کودکان به مسلجد نمی شلود بلکله غرایز آنلان را با 
مهربانلی هدایلت می سلازد تا هلم دیگران به راحتلی بتوانند بله عبادت خلود بپردازند و 

هلم کودکان از مسلجد گریزان نشلوند.
خلادم و خادمله مسلجد نبایلد سلخت گیر باشلد و با آسلان گیری خلود، کلودکان را در 
مسلجدی شلدن یلاری نماید و اشلتباهات و شلیطنت های بچه هلا را نادیده بگیلرد و در 
کارهلا از خلود انعطلاف بله خلرج دهد و بلا ایلن کار زمینۀ هدایلت آنان را فراهم سلازد.
البتله نبایلد فراملوش کلرد کله دیگلر نمازگلزاران نیلز بایلد در املر خادملی بله خادم 
مسلجد یلاری دهنلد تلا در ایلن میلان او خسلته و ناتلوان نگلردد و بتوانلد به راحتلی از 
پلس کارهلا برآیلد؛ به عنوان مثلال در کارهای سلخت افزاری مثل نظافت، اهالی مسلجد 
می تواننلد یلک روز تعطیلل در هفتله مثلل پنجشلنبه یلا جمعله را به صلورت گروهلی 
بله نظافلت مسلجد اختصلاص دهنلد،1 زیرا به نقلل از رسلول اعظم  این کار سلبب 
آملرزش گناهان اسلت، َمْن َکَنَس الَْمْسلِجَد یَلْوَم الَْخِمیلِس- َو لَْیلََۀ الُْجُمَعلِۀ َفأَْخَرَج ِمْنُه 
ُ تََعالَلی لَلُه؛ هر کس در روز پنج شلنبه و شلب  ِملَن التُّلَراِب َملا یُلَذرُّ فِلی الَْعْیلِن َغَفلَر اهللَّ
جمعله، مسلجد را جلاروب کنلد و بله انلدازه سلرمه ای که در چشلم کشلیده می شلود، 

1  . همان، ص 199-198.
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خلاك آن را بیلرون بلرد، خداونلد او را می آملرزد.1 و ایلن یاری مصداق بلارز همکاری در 
کارهلای خیلر اسلت کله قرآن کریلم می فرمایلد: »تَعاَونُلوا َعلَی الِْبلرِّ َو التَّْقلوی«2 و مگر 
غیلر از ایلن اسلت کله حضلرت فاطمه کارهلای منزل را بین خلود و خادمله اش فضه به 

شلکلی روزانه تقسلیم کلرده بودند.

بایدهای خادم مسجد: 
قبلل از بررسلی وضعیلت هسلت ها، بهتلر اسلت بله بحلث بایدهلای مربلوط بله املام 
جماعلت پرداختله شلود. شلورای عالی انقلالب فرهنگلی در ایلن رابطه تحقیقلی نجام 
داده اسلت. در آن تحقیلق از شلرایط خلادم مسلجد از برخلی نهادهای مسلئول سلؤال 

شلده کله برحسلب پاسلخ آن هلا ایلن نتایج حاصل شلده اسلت:

الف: شرایط و ویژگی های خادم

1-  دارا بودن سالمت جسلللمی، روحی و روانی و برخوردار از توانایی الزم برای انجام امور  ●
محوله در زمینه های خدمت، پاکیزگی و حفاظت از مسجد.

2-  حتی المقدور از سواد الزم )سیکل( برخوردار باشد. ●
3-  عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات. ●
4-  حتی المقدور جوان باشد. ●
5-  متأهل باشد. ●
6-  عدم سوءپیشینه. ●
7-  دارای روحیه الزم و عالقه مند به خدمت در مسجد و نمازگزاران باشد. ●
8-  دارای تحمل، حسن خلق و برخورد نیکو و سعه صدر باشد. ●
9-  دارا بودن التزام عملی به انجام فرایض دینی و نظام جمهوری اسلللالمی ایران و اصل  ●

مترقی والیت فقیه.
10-  مقید به آراستگی ظاهری، پاکیزگی فردی و رعایت اصول بهداشتی. ●

1  . محمد بن حسن حر عاملی،همان، ج 5، ص 238.
2  . مائده/2.
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ب: نحوه انتخاب و به کارگیری خادم
هیئت امنلا، بانلی، خیلر و واقف، شلخص خادم را بلا ویژگی های فوق شناسلایی می کنند 

و سلپس جهت سلیر مراحل جذب او توسلط اداره اوقاف و امور خیریه اقدام می شلود.

ج: وظایف خادم

1-  پخش اذان در اوقات شرعی به صورت منظم و مطلوب. ●
2-  مراقبت، حفظ و نگهداری از کلیه اموال منقول و غیرمنقول مسجد. ●
3-  باز نمودن درب مسجد )حداقل نیم ساعت قبل از اوقات شرعی( جهت اقامه نماز و سایر  ●

برنامه های مسجد.
4-  رعایت احترام و ادب نسبت به مراجعان و نمازگزاران مسجد. ●
5-  همکاری الزم با برگزارکنندگان مراسم و مجالس و سایر فعالیت ها در مسجد. ●
6-  نظافت کلیه فضاهای اصلی مسجد )وسایل، دستشویی ها، وضوخانه، راهروها، حیاط،  ●

صحن، شبستان( به طور مستمر و منظم.
7-  انجام سایر امور محوله که از طریق هیئت امنا و یا امام جماعت مسجد اعالم می شود.1 ●

د: آموزش خادم
ازآنجاکله املر آملوزش خلادم بسلیار مهلم و اثرگذار اسلت، للذا در سیاسلت های مقابله 
بلا تهاجلم فرهنگلی مصوبله 459 شلورای عالی انقلالب فرهنگی بله این مسلئله توجه 
شلده اسلت. در بخشلی از ایلن مصوبله آملده اسلت: »ملاده 5 بندهلای 3- 5 - تربیلت 
املام جماعلت عاللم و آشلنا به مسلائل روز و جوانگلرا: 13- 5- ترمیم، اصلالح و آموزش 

خادملان مسلجد، هیئت امنلا و عواملل دیگر«
همچنیلن در پرسلش از نهادهلای مسلئول از وضعیلت آملوزش خادملان مطاللب زیلر 

عنلوان گردیده اسلت:

1-  بدو خدمت: الزم است برای خادم و یا کلیه اشخاصی که برای خدمت در مسجد پذیرفته  ●

1  . برزو فرهی بوزنجانی، همان، ص 141-140.
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می شوند، دوره های آموزشی الزم برگزار شلللود و در پایان دوره از آنان امتحان به عمل آید و 
گواهی نامه مربوطه صادر شود.

2-  ضملللن خدمت: با توجه به جایگاه خادم در مسلللجد الزم اسلللت به صورت منظم و  ●
برنامه ریزی شلللده دوره های حضوری و نیمه حضوری شامل مواد و مطالب موردنیاز به خدام 

آموزش داده شود و از آنان نیز امتحان به عمل آید.1
چنانکله مالحظله می شلود در تملام بایدهلای نظلری گفته شلده در خصلوص وضعیت 
خلادم مسلجد، درخصلوص کلودکان و نوجوانلان به عنوان بخشلی از مخاطبان مسلجد 
و خلادم، توجهلی نشلده اسلت و مثلل سلایر بایدهلا و چارچوب هلا، در اینجلا نیز کلیت 

نمازگلزاران مسلجد در نظر گرفته شلده اسلت.

1  . همان، ص 141-140.
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ب: وضع موجود «
بله نظلر می رسلد تملام ضعف هایلی کله در ملورد سلایر عناصر کلیلدی مسلجد وجود 
دارد بایلد شلکل مضاعلف آن را در ملورد خادملان تصلور نماییلم؛ بله دلیل آنکه سلایر 
عناصلر اوالً جایلگاه اجتماعلی و مسلجدی باالتری -در نگاه مردم و مسلئوالن- نسلبت 
بله خادملان دارنلد و همین هم سلبب شلده که حمایت هلای مادی و تقنینلی و معنوی 

از آن هلا به مراتلب بیشلتر و بهتر از خادمان مسلاجد باشلد.
درواقلع تلا همیلن چند سلال اخیر کسلی -نهاد مسلئول و محققلی- به موضلوع خادم 
مسلجد، بله عنوان کسلی کله نقش کلیلدی در مسلجد دارد اصلاًل نگاه علمی نداشلت. 
درنتیجله ایلن مسلئله کاملاًل بله حال خلود رهلا شلده بلود و در انلدك آمارگیری های 
موجلود نیلز اغللب توجهی به بود و نبود آن نشلده اسلت. للذا در هر مسلجدی فردی را 
که در آن اطراف  می شلناختند که ظاهرالصالح باشلد و بتواند از عهدۀ کارهای فیزیکی 
مسلجد برآیلد به عنلوان خلادم انتخلاب می نمودنلد و اصلوالً توجهلی بله مهارت هلای 
موجلود وی در زمینه هلای تربیتلی و نیلز وضعیلت روابط عموملی وی -به انلدازه ای که 
موردنیلاز اسلت- نمی شلد. اینکه خادم مسلجد چقلدر می تواند بلا کلودکان و نوجوانان 
ارتبلاط بهتلر و جذب کننده تلری داشلته باشلد، محللی از اعراب نداشلت کله البته اآلن 

هم تقریبلاً ندارد.
تلازه این هلا در ملورد مسلاجدی اسلت کله خلادم مشلخص و تمام وقتلی دارنلد؛ چون 
بخلش قابل توجهلی از مسلاجد، شلاید حلدود نیملی از آن هلا، اساسلاً خلادم بله معنی 

واقعلی کلمله ندارند.
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ج: راهکارها «

1. نگاه علمی به مسئله و نهادینه ساختن آن

شلاید عمده تریلن مشلکل در ایلن زمینله، فقلدان فرهنلگ نلگاه مناسلب بله موضلوع 
خادملی مسلجد باشلد. نگاهی که بلرای همه واضح اسلت و نیازی به تبیین آن نیسلت.
بایلد بلا تغییلر نگرش هلا در ایلن خصلوص، بلرای جایلگاه ارزشلمند خادملی مسلاجد 
ارزش آفرینلی نملود. باید مسلئولین مربوطله و هیئت امنای مسلاجد به عنلوان الگوهای 

رفتلاری در ایلن زمینله، رفتلاری ارزش آفریلن با خدام مسلاجد داشلته باشلند.
املا ایلن تملام راه حلل در ایلن محلور نیسلت؛ بلکله بخلش بعلدی آن، نلگاه علملی و 
سیسلتماتیک داشلتن بله ایلن موضوع اسلت. بلرای ایلن کار الزم اسلت عملاًل موضوع 
خلادم مسلجد به عنلوان یکلی از موضوعلات راهبلردی ارتقلای مسلاجد در نظلر گرفته 
شلود و بلا مواجهله کاملاًل علملی و تخصصی با مسلئله خصوصلاً از حیث ارتبلاط خادم 
بلا کلودکان و نوجوانلان، بله رفلع موانلع و فراهم سلازی اقتضائلات و زمینه هلای الزم، 
به منظلور ارتقلای نقلش خلادم مسلجد بله جایلگاه شایسلته و بایسلته اش، اقدام شلود.

2. حمایت مادی از جایگاه شغلی خادمان

هرچنلد در ایلن خصلوص حمایت هایلی صورت گرفتله و قوانینلی تدوین شلده اسلت، 
لیکلن هلزاران فرسلخ با عملل و آنچه اتفلاق می افتد فاصلله دارد؛ خصوصاً کله خادمان 
مسلاجد به دلیل جایگاه شلغلی پایین خود و شلأن اجتماعی پایین، حامی و پشلتیبانی 

در خصلوص دفلاع از حقلوق و مزایلای مادی خلود ندارند.
درواقلع افلرادی کله بلا سیسلتم اداری کشلورمان آشلنایی دارند بهتلر می داننلد که به 
دالیلل متعلدد، افلرادی که جایگاه شلغلی پایینی در نظلام اداری دارنلد، علی رغم انجام 
بیشلترین کارهلا، از کمتریلن حقلوق، مزایلا، پاداش هلا و... به نسلبت بقیله برخوردارند؛ 
حلاال بلا اینکله در نظلام اداری و با این همله قوانین حمایت کننلده از کارمندان وضعیت 
این گونله اسلت، نباید تصور شلود کله تنها در نهاد مسلجد چنین قوانیلن و نظارت های 

قانونلی بلرای حمایلت از حقوق کارگلران و خادمان وجلود ندارد.
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البتله منظلور، اجحلاف سلازمان دهی شلده در مسلجد و از طریلق نهادهلای مسلجدی 
نیسلت؛ بلکله صحبلت از خروجلی سیسلتم و قوانیلن حمایت کننلده ای اسلت کله بلا 
ضعف هلای اساسلی مواجهنلد و پیاملد و نتایلج آن ها جلز ایلن نمی تواند باشلد.بنابراین 
الزم اسلت حمایت هلای ملادی از ایلن قضیله به صلورت جلدی، پیگیر و مبتنلی بر یک 
نگلرش سیسلتمی صلورت گیلرد. حمایت هایی کله حتی جللو برخی سوءاسلتفاده های 

برخلی خادملان را نیلز بگیرد.
برخلی از قوانیلن موجلود در ایلن خصلوص کله بسلیار ناقلص و کللی هسلتند بدیلن 

شلرح اند:
در بیلان حمایت های حقوقی و اسلتخدامی مربوط به خادملان و نیروهای اداری- خدماتی 

مسلاجد در آیین نامه سلتاد پشتیبانی و هماهنگی امور مسلاجد کشور آمده است: 
مـاده 2 بنـد4-  »تـالش بـرای تثبیـت موقعیـت حقوقـی مسـاجد، متولیـان،  ●

مسـاجد« امـور  دسـت اندرکاران  و  خادمـان  جماعـات،  ائمـه  هیئت امنـا، 
آیین نامله مسلتثنا شلدن خلدام و کارکنلان بقلاع متبرکه، مسلاجد، حسلینیه ها، تکایا، 
ملدارس عللوم دینلی موقوفله و موقوفلات علام غیرتولیلدی از شلمول ملوادی از قانون 
کار 1373/11/26 - 72052 ت 432 ه - 1373/11/30 - 443 کار وزارت کار و املور 

اجتماعی: 
هیئت وزیلران در جلسله ملورخ 1373/11/26 بنلا بله پیشلنهاد شلماره 61543 ملورخ 
1373/5/26وزارت کار و املور اجتماعلی، بله اسلتناد ملاده 191 قانلون کار جمهلوری 
اسلالمی ایلران - مصلوب 1369 - آیین نامله مسلتثنا شلدن خلدام و کارکنلان بقلاع 
متبرکله، مسلاجد، حسلینیه ها، تکایا، ملدارس علوم دینلی موقوفه و موقوفلات عام غیر 

تولیلدی از مشلمول ملوادی از قانلون کار را تصویلب نمود.

آیین نامه ساماندهی، بهسازی و عمران مساجد کشور: 
»مـاده 12ـ  سـازمان تبلیغـات اسـالمی )صنـدوق عمران مسـاجد( موظف اسـت  ●

بـا همـکاری سـازمان تأمیـن اجتماعی نسـبت بـه تهیه طـرح تأمیـن اجتماعی 
خادمـان مسـاجد اقـدام و بـرای بررسـی های بعـدی به دولـت ارائـه کند«.
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چنانکله مالحظله می شلود در این قوانیلن صرفاً به برداشلتن برخی کسلری های قانونی 
از حقلوق خادملان بسلنده شلده اسلت و دیگلر از میلزان حقوق آن هلا و اینکله از کدام 

ردیلف بودجله مسلجد یا کشلور تأمین شلود حرفی بله میان نیامده اسلت.

3. گزینش هدفمند به همراه آموزش های بدو و ضمن خدمت

پلس از آشلنایی مسلئوالن و هیئت امنلای مسلاجد بلا نقش تأثیرگلذار خلادم و جایگاه 
ویلژه وی در تقویلت ارتبلاط مأمومیلن و خصوصلاً کلودکان و نوجوانلان با مسلجد، الزم 

اسلت سله اقلدام ویلژه را در این خصلوص انجلام دهند:

اللف: اول ایلن کله در انتخلاب و گزینش خادم مسلجد، مالك های فرهنگلی و تربیتی و 
مهارت هلای ارتباطلی شلخص را کاملاًل مدنظلر قرار دهنلد و صرفاً مالك های سلنتی را 

کله بیشلتر ناظلر بله ویژگی های فیزیکی خادم مسلجد اسلت لحلاظ ننمایند.

ب: دوم این کله صرفلاً بله اندوخته هلا و داشلته های قبلی خادمان مسلاجد اکتفا ننمایند 
و بلکله قبلل از اینکه خادم وارد کار شلود، وی را به فراگیلری آموزش های تخصصی الزم 
-بله شلرطی که به شلکل اسلتاندارد و مشلخص وجود داشلته باشلد و نهلاد ارائه کننده 
آن موجلود باشلد- اللزام نماینلد. آموزش هایلی همچلون نحلوۀ مواجهه با شللوغی ها و 
خرابکاری هلای کلودکان و نوجوانلان و مهلارت دوسلت شلدن بلا کلودك و نوجلوان و 

تقویلت ارتبلاط آنان با مسلجد و معارف مسلجدی.

ج: سلوم این کله بله دوره هلای آموزشلی بدو خدمت نیلز اکتفا نشلود؛ بلکله در بازه های 
زمانلی مشلخص و بلا لحاظ نمودن شلأن واالی خادملان، دوره های آموزشلی حضوری و 

غیرحضوری برایشلان در نظر گرفته شلود.
شلایان ذکلر اسلت کله  توجله به آملوزش حرفله ای خادملان، بخشلی از بحلث مذکوِر 
فرهنگ سلازی مثبلت در خصوص شلأن و جایگاه واالی خادملان را در پس زمینه ذهنی 

اجتملاع برآورده می سلازد.
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بخش چهارم: نمازگزاران
الف: تبیین موضوع و ضرورت آن «

نمازگلزاران و مأمومیلن، نقش بسلزایی در تقویلت ارتباط کودکان و نوجوانان با مسلجد 
دارنلد؛ نمازگلزاران و مأمومیلن بلا عملکلرد مناسبشلان، هلم می تواننلد مانلع حضلور و 
ارتبلاط نباشلند و هم اینکه مشلوق باشلند. با ایلن توضیح که بخشلی از عملکرد مثبت 
نمازگلزاران و مأمومیلن مربلوط بله صبر و خویشتن داری شلان در برابلر آزار و اذیت های 
ناشلی از حضلور کلودکان و نوجوانلان در مسلجد اسلت کله در صلورت بی صبلری و 
اعتراض هلای زیلاد، بی تردیلد در ارتباط گیلری کلودکان و نوجوانلان و نیلز ارتباط دهلی 
کلودکان و نوجوانلان توسلط والدیلن بلا مسلجد، تأثیلر منفی خواهلد گلذارد؛ اما بخش 
دوِم رفتارهلا کله متعالی تلر از بخلش اول اسلت رفتارهایلی اسلت که ضمن صبر نشلان 
دادن، متضملن تشلویق و ترغیلب به حضلور کلودکان و نوجوانان از طریق گشلاده رویی 
و رفتارهایلی ماننلد آن اسلت. ایلن اخلالق پیامبرگونله از نمازگزاران و مأمومین، سلبب 
می شلود تلا تصویلر جلذاب و مناسلبی از مسلجد در ذهلن و دل کلودك نوجلوان نقش 
ببنلدد و نسلبت بله حضور در مسلجد و تقویت ارتبلاط خود با آن، رغبت بیشلتری پیدا 
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کنلد؛ همچنیلن والدین نیز رغبت بیشلتری به ارتبلاط دادن و فراهلم آوردن زمینه های 
حضلور فرزنلدان در مسلجد، پیلدا می کنند.

ب: وضع موجود «
شلاید مهم تریلن عامللی کله سلبب پلر شلور و نشلاط شلدن محیلط مسلجد از حضور 
کلودکان و نوجوانلان می شلود، شلیوۀ برخورد اهلل مسلجد و نمازگزاران اسلت. در این 
برخوردهلا بایلد علالوه بر رعایلت احترام اجتماعلی، طراوت و سلرزندگی وجود داشلته 
باشلد و در قاللب برخوردهای خشلک، مقدس نملا و تعصب گرا خالصه نشلود. نوجوان از 
طریلق ایلن برخوردهلا درباره حضور یلا عدم حضور در مسلجد تصمیم می گیلرد. اجازه 
نلدادن بله نوجوانلان بلرای ایسلتادن در صلف اول و کملک نکردن بله آنان بلرای انجام 
دادن فعالیت هلای مسلجد، نمونله ای از این بدرفتاری هاسلت. اسلتاد مطهری داسلتانی 
را نقلل می کنلد کله گویای ایلن حقیقت اسلت. وی می گوید: »شلخصی که به مسلجد 
می آملد و نملاز جماعتلش تلرك نمی شلد، توسلط یکی از مقدسلین ملورد عتلاب قرار 
می گیلرد کله اگلر مسللمانی چلرا ریشلت را این طلور کلرده ای؟ او از همان جلا سلجاده 
را برملی دارد و می گویلد ایلن مسلجد و ایلن نملاز جماعلت و ایلن دیلن و مذهلب مال 

خودتلان. رفت کله رفت.«1
آنلان کله منادیان و ناشلران فرهنلگ نمازند، بایلد راه های ارتبلاط با نوجلوان و جوان را 
شناسلایی کننلد و از روش هلای کارآمد اسلتفاده نمایند و خود را جای نوجلوان و جوان 
بگذارنلد و توقلع بیش ازحلد از او نداشلته باشلند. خوشلبختانه دیلن واقع بین اسلالم به 
نلکات دقیقلی پرداختله که بسلیار کارگشلا اسلت. وقتی املام علی  بلا خدمتکارش 
قنبلر بلرای خریلد لباس به بازار رفتنلد و دو پیراهن دو درهمی و سله درهمی خریداری 
نمودنلد، حضلرت عللی  پیراهلن سله درهمی را بله قنبر دادنلد. قنبر گفت: شلما به 
آن سلزاوارتری چلون شلما بلاالی منبر می روی و خطبله می خوانی، امام  در پاسلخ 
لَباب؛ تو جوان هسلتی و میلل جوانلی داری«2 در  ُه الشَّ فرملود: »أَنلَت َشلاّب َو لَلک َشلرَّ

1  . مرتضی مطهری، داستان راستان، ج 2، ص 101.
2  . محمدباقر مجلسی، همان، ج 100، ص 93.
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حدیلث فلوق املام عللی  این درس را به همگان داده اسلت که جلوان را درك کنند 
و روحیله او را درنظرگیرنلد. گاهلی برخلورد نامناسلب افلراد مذهبلی حتلی در خارج از 
مسلجد، سلبب پیدایلش ایلن تصلور می شلود که افلراد مذهبلی شلخصیت اجتماعی و 
انسلانی مناسلبی ندارنلد و درنتیجه نسلبت به دیلن و مکان هلای دینی دلسلرد و وازده 
می شلوند. این افلراد، دیلن را از رفتلار دیلن داران می آموزنلد و بدرفتلاری آنلان سلبب 

دین گریلزی می شلود کله نتیجله و نمود عملی آن حاضر نشلدن در مسلجد اسلت.1
البتله بله لحلاظ آملاری، در خصوص اینکله رفتلار نمازگلزاران و مأمومین با کلودکان و 
نوجوانان و نیز والدینشلان در مسلاجد کشلور به چه صورتی اسلت؟ غیر از شلنیده ها و 
دیده های محدود و شلخصی که بخشلی از آن ها گفته شلد، چیزی در دسلت نیسلت و 

للذا هیلچ مطللب قابل ارائله  از نظرآملاری موجود نیسلت و کسلی نمی داند که:
چله میلزان از نمازگلزاران و چقدر با وظایف خلود در خصوص نحوۀ مواجهله با کودکان 
و نوجوانان آشلنا هسلتند و نسلبت به این مهارت هلای اخالقی و رفتلاری آگاهی دارند؟

چله میلزان از نمازگلزاران و چقدر رفتار مناسلبی با کلودکان و نوجوانلان و والدین آن ها 
در مسلاجد دارند؟

همچنیلن در ایلن خصلوص حسلب اسلتقرایی که نگارنلده داشلته، هیچ گونله حمایت 
قانونلی چله بله شلکل ملادی و چله معنلوی وجلود نلدارد و هیلچ زمینه سلازی صورت 

اسلت. نگرفته 
به لحاظ علمی نیز غیر از چند مقاله مختصر نه چندان عمیق چیزی یافت نمی شود.

نتیجله اینکله در هملۀ حوزه هلای مربوط بله موضوع »نقلش نمازگلزاران و مأمومین در 
تقویلت ارتبلاط کلودکان و نوجوانلان با مسلجد«، بلا کمبلود و نقص شلدید اطالعات و 
آملار متقلن مواجله هسلتیم کله الزم اسلت به صلورت جلدی نسلبت بله رفلع و اصالح 

آن هلا اقدام شلود.

1  . جذب جوانان با شیوه های نو، پورتال ستاد اقامه نماز، 1389/10/1.
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ج: راهکارها «
چند راهکار عمده در این زمینه وجود دارد:

1. استخراج

اولیلن قلدم در موضلوع نمازگلزاران، تولیلد عللم در ایلن زمینله و البته به شلکل کاماًل 
تخصصلی اسلت؛ بدیلن معنلی کله الزم اسلت بلا سلوق دادن بخشلی از تحقیقلات و 
پژوهش هلای مسلجد به موضوع تأثیلر نمازگزاران در تقویت ارتباط کلودکان و نوجوانان 

بلا مسلجد، اقداملات عملکلردی موردنیاز، تبیین و مشلخص شلوند.
باید مشلخص شلود که کدام رویکردهای رفتاری و گفتلاری نمازگزاران چه نقش مثبت 
و منفلی را در ارتباط گیلری کلودکان و نوجوانلان به جلا می گلذارد؛ همچنیلن بایلد بله 
لحلاظ علملی نحوۀ مواجهه مناسلب نمازگزاران بلا رفتارهای کودکانه و اشلتباه کودکان 
و نوجوانلان مشلخص شلود؛ حتلی راهکارهلای تصحیح و تلطیلف اقداملات تذکرگونه و 

منلع  برخلی رفتارهای کلودکان و نوجوانان تبیین شلود.
در ایلن مسلیر علالوه بلر متلون غنلی و گهربلار احادیلث موجلود کله میلراث گران قدر 
شلیعه از اماملان معصلوم خویش اسلت، بهره گیلری از عللوم روز همچون روان شناسلی 

رشلد و تربیلت کلودك، یلک ضرورت اسلت.

2. تقنین

به منظلور بله ثملر رسلیدن یافته هلای علمی، بهتر اسلت فراگیلری و آموزش آن هلا را با 
پشلتوانه قلوی قانونلی و حمایت های قانونلی همراه سلازیم، قوانینی که:

اللف: نقلش و جایلگاه عواملل محیطی مانند رسلانۀ ملی، نهاد یا سلازمان مسلئول و نیز 
مجریان حقیقی را مشلخص سلازد.

ب: حمایت های مادی و معنوی مورد نیاز را در نظر گیرد.
ج: در جهلت رفلع و یلا کنتلرل موانلع احتماللی ماننلد برخلی از اعضلای هیئت امنلای 

مسلاجد، برنامه داشلته باشلد.
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3. آموزش

الزم اسلت ماحصلل تحقیقلات علمی صورت گرفته در راهلکار اول، در این گام و از طرق 
مختللف بله نمازگلزاران ارائه شلود و آن ها را تحت آموزش محتوایلی قرار دهد.

چنانکله گفتله شلد فعلاًل محتلوای غنلی و قلوی ای در ایلن خصوص وجلود نلدارد؛ لذا 
برحسلب آنچله در حال حاضر در دسلترس اسلت، برخی از محورهای عملدۀ آموزش به 

نمازگلزاران به شلرح ذیلل ارائله می گردد:1

1. تکریم کودک با سالم:  «
یکی از ُطرق احترام به شلخصیت دیگران، سلالم گفتن اسلت که نشلان درود و تحیت 
اسلت. هنگامی کله نمازگلزاران مسلجد ابتدا به کلودکان با خوش رویی سلالم کنند، این 
املر سلبب می شلود تا کودك درون خود احسلاس بزرگلی و ارزش کنلد و از نمازگزاران 
مسلجد احسلاس رضایلت کنلد. ایلن عاملی خواهد شلد تلا کلودك همواره در مسلجد 
حضلور پیلدا کنلد. در احادیث در باب شلیوه رفتاری نبی مکرم اسلالم  آمده اسلت: 
ِغیلِر َو الَْکِبیلر«2 از صفلات پسلندیده پیامبلر  این بود که  َّلُه َکاَن یَُسللُِّم َعلَلی الصَّ »أَن
بله تملام ملردم از کوچلک و بزرگ، سلالم می کرد و تأکیلد می فرمود که خواسلتار رواج 

سلّنت سلالم کلردن به کلودکان، میان مسللمانان و تلداوم آن پس از خود نیز هسلت.3

2. چشم پوشی از خطای کودکان:  «
خاللق مهربانی هلا بله ملا آموختله اسلت تلا پوشلاننده خطلا باشلیم و خلود او بهتریلن 
نُوَب  خطاپلوش و چشلم پوش اسلت، خداونلد در قرآن کریلم می فرمایلد: َو َمْن یَْغِفلُر الذُّ
ِحیُم6 چه زیباسلت  ِّلی أَنَلا الَْغُفلوُر الرَّ ئاتِِهْم5، نَبِّلئْ ِعبلاِدی أَن إاِل اهلل4ُ، الَکفِّلَرنَّ َعْنُهلْم َسلیِّ
کله اگلر در مسلجد خطلا یلا اشلتباهی از کودکان سلر زنلد، با دیلد مهربانلی و اغماض 

1  . ر ك: سلید مهلدی بهشلتی، کلودك، مسلجد، نمازگلزاران 1 و 2 و 3، پورتال مرکز رسلیدگی به امور مسلاجد، 1393/10/7؛ سلید مهدی 
بهشلتی، تأثیلر مسلجد در تربیت کلودکان، پورتال مرکز رسلیدگی به امور مسلاجد، 1393/9/23.

2  . حسین بن محمد نوری، مستدرك الوسائل، ج 8، ص 364.
3  . محمد بن علی ابن بابویه، االمالی، ص 72.

4  . آل عمران:135.

5  . آل عمران:195.
6  . حجر:49.
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بلا آن برخلورد کنیلم و آن برخلورد را بله بهتریلن نحلو به سلویی که نله او آزرده شلود 
و نله دیگلران، به سلوی دلخلواه صلورت دهیلم. امیلر مؤمنلان عللی  در ایلن رابطه 

فرموده انلد: در برخلورد بلا دیگلران بلا مسلامحه باشلید تلا بهره مند شلوید.1

3. عدم سخت گیری در برخورد با کودکان: «
 اهاللی مسلجد بایلد محیطی را بلرای کودك فراهم سلازند تا او در آن احسلاس آرامش 
کنلد و از اعماللی کله موجلب خسلتگی و دل زدگلی او می شلود، پرهیلز کننلد. یکی از 
عوامللی کله سلبب دور شلدن کلودکان از مسلجد می شلود، سلخت گیری های بیجلای 
علده ای از نمازگلزاران اسلت. درحالی کله وقتلی بله سلیرۀ نبلوی و حضلرات معصومین 
 می نگریلم، درمی یابیلم کله ایلن سلخت گیری ها هیلچ گاه از معصومیلن سلر نزده 
اسلت؛ بلکله بلا صبلر و تحمل بسلیار بله هر نحلو قصد داشلتند تا کلودك از ایلن خانه 
مهربانی هلا دور نشلود و خاطلرات کودکلی اش همراه با مسلجد ماندگار شلود. داسلتان 
شلنیدن گریله کلودك در نملاز جماعلت پیامبلر نمونله ای نمایلان از آسلان گیری های 

پیامبلر اکلرم   بلر کلودکان در هنگام نماز و در مسلجد اسلت.
ُ َمْن أََعلاَن َولََدُه َعلَی بِلرِّهِ َقاَل ُقلُْت  در همیلن زمینله پیامبلر اکرم  فرمود: »َرِحلَم اهللَّ
کیلَف یِعیُنلُه َعلَلی بِلرِّهِ َقاَل یْقَبُل َمیُسلوَرُه َو یَتَجاَوُز َعْن َمْعُسلوِرهِ َو اَل یْرِهُقلُه َو اَل یْخَرُق 
بِلِه؛ خلدای رحملت کنلد کسلی را کله در نیکی و نیکلوکاری بله فرزنلد خویش کمک 
کنلد، به طوری کله آنچله را کله کلودك در قوه و قلدرت داشلته و انجام داده اسلت، از او 
قبلول کنلد و آنچله انجلام آن بلرای کودك سلنگین و طاقت فرسلا اسلت از او نخواهد و 

بله او سلتم نکنلد و با او رفتارش خشلونت آمیز نباشلد.«2

4. شاد کردن کودکان:  «
خوش خلقلی و شلاد کلردن دیگلران سلّنت انبیلا و اولیلای گراملی اسلت. در روایلات 
اسلالمی شلادکردن دیگران عبادت شمرده شلده اسلت و بر این اسلاس هرکس کودکی 

1  . عبدالوهاب تمیمی آمدی، تصنیف غررالحکم و درر الکلم، ص 445.
2  . محمد بن حسن حر عاملی، همان، ج 21، ص 481.



263 فصل سوم، ایجاد ارتباط با مسجد  و تقویت آن   

را خرسلند کنلد، شلادی روز قیاملت را بلرای او در پی خواهد داشلت )ملن فرحه فرحه 
اهلل یلوم القیاملۀ(1 پیامبلر خلدا فرمود: خانه ای در بهشلت اسلت که به آن، خانه شلادی 

گفتله می شلود. جز کسلی کله کودکان را شلاد کلرده باشلد، وارد آن نمی شلود.2

5. خوش رویی:  «
اگر اهل مسلجد همیشله لبخند بر لب داشلته باشلند و خوش رو و متبسلم باشلند و در 
برخلورد بلا کلودکان بلا همین روش برخلورد کنند، قطعلاً کودکان در کنار اهل مسلجد 

احسلاس آرامش و للذت خواهند کرد.

6. نوازش کودکان:  «
نلوازش یکلی از راه هلای برقلراری ارتبلاط عاطفی بلا کودکان اسلت؛ زیرا کلودك از این 
کار شلادمان می گلردد و موجلب برقراری ارتبلاط عاطفی عمیقی بین آن فلرد و کودك 
می شلود. به طبلع او را الگلوی خلود قلرار خواهلد داد و کالم او را به خوبلی خواهلد 
پذیرفلت. در سلیرۀ رفتلاری پیامبر اکلرم   آورده اند که ایشلان هرروز صبح دسلتان 

مبلارك خویلش را بلر سلر کلودکان به نشلان نوازش می کشلید.3

7. دوست داشتن کودکان و محبت به آن ها: «
 در سلیرۀ پیامبلر اکلرم   و ائمله اطهلار  نمایلان اسلت کله ایشلان بسلیار بله 
کلودکان عالقله داشلتند و همیشله در پلی شلادکردن کلودکان و جلب توجله ایشلان 
ْبَیلاَن َو اْرَحُموُهْم4 بهتریلن کار این  بودنلد. للذا پیامبلر اکلرم   فرمودنلد: أَِحبُّلوا الصِّ

اسلت کله بچه هلا را دوسلت داشلته باشلی.
روزی حضلرت موسلی  فرملود: خدایا بهترین کارها چیسلت؟ خداوند متعال فرمود: 
دوسلت داشلتن کلودکان کله من آنان را بلر فطرت توحیلد آفریدم و اگر جان ایشلان را 

1  . همان، ص 475.
2  . علی بن حسام متقی هندی، کنزالعمال، ج 3، ص 170.

3  . احمد بن محمد ابن فهد حلی، عده الداعی و نجاح الساعی، ص 89
4  . محمد بن حسن حر عاملی، همان، ج 21، ص 483
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بسلتانم، آنان به بهشلت خواهند رفت.1
نمازگلزاران بایلد دقلت کنند که هنگام برخورد بلا کودکان باید کمال مراقبت را داشلته 
باشلند تلا کلودك بلا روحیه لطیفلی که دارد، مبلادا با ناراحتلی و بی مهری مواجه شلود 
کله ملوالی متقیلان بلر بزرگ سلاالن محبلت و مهربانی بله کلودکان را واجب کرد 
و فرملود: ولَْیلْرأَْف َکِبیُرُکلْم بَِصِغیِرُکلم2 و نیلز رسلول مهربانی هلا   فرملود: لَْیَس ِمنَّا 

َملْن لَْم یَْرَحلْم َصِغیَرنَا.3

8. یاری در تربیت نیک:  «
والدیلن بایلد تملام تلالش و هملت خلود را به کارگیرند تا بله بهترین نحو کلودك خود 
را بله رشلدی کله ملورد رضایت پروردگار اسلت برسلانند؛ املا ازآنجاکه شلاید در برخی 
زمان هلا والدیلن توانایلی یلا فرصلت برخلی از کارهلای تربیتلی را نداشلته باشلند، بلر 
نمازگلزاران اسلت تلا در ایلن زمینه والدیلن را یاری دهند یلا در غیلاب والدین همت به 
تربیلت کلودك گمارنلد و در این زمینه از هیچ سلعی و تالشلی فروگلذار نکنند؛ مگر نه 
ایلن اسلت که یلاری در تربیلت کودك مسلجدی معاونت و هملکاری با والدیلن در این 
املر خطیر اسلت که به دسلتور قلرآن کریم، تَعاَونُلوا َعلَی الِْبلرِّ َو التَّْقلوی.4 همه مؤمنین 

موظف انلد تلا در کارهلای نیلک همدیگر را یلاری کنند.

9. تشویق و تحسین کودکان:  «
ازآنجاکله کلودك از روحلی لطیف برخوردار اسلت، تشلویق و تحسلین بر رشلد دینی او 

تأثیلر فراوانی خواهد داشلت.
تشلویق بایلد هلم به صلورت زبانی و هم عمللی انجام گیرد. تشلویق عملی هلم می تواند 
در قاللب هدیله دادن باشلد و هلم احتلرام و بزرگداشلت؛ چله پسلندیده اسلت کله این 
تحسلین و تشلویق به صلورت علنی انجلام پذیلرد. به طوری که کودك و دیگلران متوجه 

1  . احمد بن محمد برقی، المحاسن، ج 1، ص 293
2  . سید رضی، همان، 167

3  . محمد بن محمد مفید،همان، ص 18
4  . مائده:2
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شلوند کله این تشلویق و احتلرام به خاطلر کارهای نیک او اسلت.
چله زیباسلت هنگامی کله کودکلی جرئلت می کنلد تلا اذان گلو یلا مکّبلر نملاز شلود، 
نمازگزاران با تحسلین و تشلویق او موجب ترغیب بیشلتر او به آمدن به مسلجد شلوند. 
در روایلت اسلت کله وقتی مؤذن ندای اذان سلر می دهد، اگر کسلی او را تحسلین کند، 
خداونلد هلزاران هلزار گنلاه را از او می زدایلد و هلزاران هلزار حسلنه بلرای او جایگزین 

می کنلد و هلزاران هلزار ترفیلع درجه بله او اعطا می شلود.1
هنگامی کله کودکلی در مسلجد به نماز می ایسلتد حتی اگلر نماز را به اشلتباه می خواند 
و یلا حلرکات نملاز را اجلرا می کند، بایلد او را سلتود و از او تقدیر کرد تلا موجب ترغیب 
او بله نملاز و اعملال عبادی شلود و او به عبادت اشلتیاق پیلدا کند؛  البتله باید به تدریج 
و بلا مهربانلی روش صحیلح نملاز و عبلادت را بله او آموخت. پیامبر اعظم  شلخصی 
را در حلال نملاز دیدنلد کله بلا خدا با جمالت بسلیار زیبلا و پرمغزی راز و نیلاز می کند. 
فرمودنلد: نملازش کله تملام شلد نزد ملن بیاوریلدش. وقتی بله حضور حضرت رسلید، 
هَب لُِحسلن ثنائِک  حضلرت قطعله طالیی بله او هدیه دادنلد و فرمودند: َوهبلُت لک الذَّ
عللی اهلل؛ چلون حلال خوشلی داشلتی و خلدا را بله نیکویی حملد و سلپاس می کردی 

ایلن سلکه را به تو بخشلیدم.2

10. جلوگیری از سرزنش و تحقیر:  «
یکلی از عللل دوری کلودکان و نوجلوان از مسلجد برخوردهلای عتاب انگیلز علده ای از 
نمازگلزاران اسلت. تحقیلر و توهیلن عالوه بلر اینکه از منظر شلریعت ناپسلند و مذموم 

تلقلی می شلود، سلبب ایجلاد شلکاف میان مسلجد و کلودك خواهد شلد.
بایلد توجله داشلت که در صلورت حضور کلودکان در مسلجد، نمازگزاران نبایلد آنان را 
بله خاطلر برخلی اعملال و حلرکات که ناشلی از مقتضای سنشلان اسلت، ملورد تحقیر 
و یلا توهیلن و یلا سلرزنش قلرار دهنلد؛ تلا ایلن کار عامللی بر دور سلاختن کلودکان از 

مسلجد نشود.

1  . علی بن حسام متقی هندی، همان، ج 7، ص 705.
2  . طبرانی، المعجم الکبیر، ج 9، ص 172.
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پیامبلر اکلرم )صللی اهلل علیله وآلله( هیچ گونله توهیلن و بدگویلی نسلبت بله فرزندان 
را نمی پسلندیدند و در مقابلل ملردی کله فرزنلد خلود را نکوهلش کلرده و عیب جویی 
نموده بود، فرمودند: فرزند او پشلتیبان و یاور اوسلت و دارای شلخصیت اسلت و نباید او 

را تحقیلر کلرد؛ بلکله بایلد فرزنلد را مورد لطلف و محبت قلرارداد و احتلرام کرد.1
اگلر در مسلجد از کلودکان کار اشلتباهی سلر زد یلا بلا شلیطنت های بچه گانله خلود، 
دیگلران را ملورد آزار قراردادنلد، می تلوان بله زیبایلی آنلان را هدایلت کلرد و بله کار 
دیگلری سلرگرم سلاخت. زیلرا بله فرملوده امیلر مؤمنلان  در تربیت کلودکان باید 

کمتلر بله آنلان غضلب نملود و فرملود: در غیلر ملورد گنلاه زیلاد عتلاب نکن.2

11. میدان دادن به کودکان:  «
تعییلن نقلش برای کودکان در مسلجد یکلی دیگر از عواملل ماندگاری آنلان در محیط 
مسلجد اسلت که سلبب می شلود تا با این فضای معنوی آشلنایی بیشلتری پیدا کنند. 
بلر ایلن اسلاس اهلل مسلجد می توانند بلرای سلرگرم کلردن کلودکان؛ با اعطلا نمودن 
نقش هایلی چلون مکّبلری، پهلن کلردن سلجاده نملاز، پخلش مهلر و تسلبیح، توزیلع 
مصحف هلای شلریف بین نمازگلزاران، چکاندن گالب بر دسلتان نمازگلزاران، آنان را به 
مسلجد وابسلته کننلد و در ضملن ایلن وابسلتگی به آنلان آموزه هلای دینلی را آموزش 

داده تلا آنلان نیلز یکی از اهل مسلجد شلوند.

12. احترام کودک:  «
نمازگزارانلی کله بله کلودکان در مسلجد احتلرام می گذارند و وجودشلان را در مسلجد 
گراملی می دارنلد، هلم بله حفلظ شلخصیت کلودك کملک می کننلد و او را بزرگلوار و 
باشلخصیت بلار می آورنلد و هلم عالقله او را به مسلجد و مسلجدی دوچنلدان خواهند 
کلرد. همچنیلن بلا ایلن احتلرام، کلودك تلا میزانلی خودنگهلدار می شلود و از او کمتر 

حلرکات بچه گانله در مسلجد سلر خواهلد زد.

1  . علی بن حسام متقی هندی، همان، ج 16، ص 584.
2  . حسن بن علی ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 87.
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بخش پنجم: کانون مسجد
الف: تبیین موضوع و ضرورت آن «

وجلود مراکلز فرهنگلی و امکانات جانبی -که بلرای جوانان و نوجوانلان جذابیت خاصی 
دارنلد- در کنلار مسلاجد، یکلی دیگلر از روش هلای جلذب آن هلا بله مسلجد و آشلنا 

کردنشلان بلا محیط مسلجد و اهل مسلجد اسلت.1
کانون هلای مسلاجد درواقلع هسلتۀ مرکلزی فرهنگی و بخش فعلال و پویلای فرهنگی 
مسلاجد هسلتند که عمدتاً جوان محورند و با همت قشلر جوان تأسلیس می شلوند و با 
هملکاری و هماهنگلی بلا املام جماعت و هیئت امنلا می توانند در فعال کردن مسلجد و 
توسلعه و پویایلی همه جانبه آن نقشلی بی بدیل ایفلا کنند. چنانکه مقلام معظم رهبری 
)مدظلله العاللی( خطاب بله روحانیلون فرمودند: »من سلفارش می کنم کله کانون های 
فرهنگلی- هنلری مسلاجد را فراملوش نکنیلد؛ البتله بلا هملکاری بسلیج. بد اسلت که 
بیلن روحانی مسلجد و بسلیج مسلجد، اختلالف به وجود بیایلد. با همکاری بسلیج، این 

کانون هلای فرهنگلی- هنری مسلاجد را مؤثلر کنید، برایلش کارکنید«.2

1  . بیانات در دیدار علما و روحانیون استان خراسان شمالی، 1391/7/19.
2  . ر ك: سید مهدی بهشتی، همان.
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در مصوبله 302 شلورای عاللی انقلالب فرهنگلی مأموریت هلای مختلفی به سلتاد عالی 
کانون هلای فرهنگلی هنلری مسلاجد سپرده شلده اسلت؛ ازجملله موضلوع راه انلدازی 
کانون هلای فرهنگلی هنلری، تجهیلز کتابخانه هلا و آملوزش نیروهلای مسلتعد و جوان 
کله به مسلاجد رفت وآملد دارنلد و عالقه مند هسلتند در دوره های مختللف حضور پیدا 
کننلد. بلر همین اسلاس راه انلدازی کانون هلای فرهنگی هنری مسلاجد از سلال 1371 
کلیلد خلورد و اولیلن کانلون فرهنگی هنلری با حضلور وزیر فرهنگ و ارشلاد اسلالمی 

وقلت )دکتلر الریجانلی( و مرحوم آیلت اهلل مهدوی کنلی )ره( افتتاح شلد.
همچنیلن بلر اسلاس مصوبله 302 ملورخ 71/12/18 شلورای عاللی انقلالب فرهنگی و 
تصویلب شلورای فرهنلگ عموملی در مهرملاه 1372 اهلداف کللی کانلون در راسلتای 
تحقلق ارزش هلا و اصول سیاسلت فرهنگی جمهوری اسلالمی ایران به شلرح زیر اسلت:

تبلیغ، گسترش و تعمیق فرهنگ روح بخش اسالم و تأکید بر آرمان ها و ارزش های معنوی  ●
و فرهنگ اسالمی.

 گسترش زمینۀ مشارکت و مباشرت مردم در امور فرهنگی، هنری، اجتماعی، علمی. ●
 همگانی و عمومی نمودن تمامی عرصه های فرهنگی و هنری و تحقق آزادی مناسبت های  ●

فرهنگی مردمی.
 زمینه سازی برای حضور فعال جوانان و نیروهای متعهد در عرصۀ فعالیت های فرهنگی و  ●

هنری و شناسایی و تربیت استعدادهای درخشان و استفاده از اوقات فراغت جوانان و حفظ و 
ترویج فرهنگ بسیجی.

 ارائه و عرضه فعالیت های فرهنگی، هنری بر اسلللاس موازین و ضوابط اسلللالمی و ایجاد  ●
جاذبه های فرهنگی هنری و کانون های پرتحرك و فعال مذهبی، اجتماعی و مردمی در مقابله 

با تهاجم فرهنگی مبتذل استکبار و کفر جهانی.

کیفی سلازی کانون هلای فرهنگلی هنلری مسلاجد بلا محوریلت ائمه جماعات مسلاجد 
کشلور هملواره در دسلتور کار بلوده اسلت و ایلن حرکت کّملی با کیفیت نسلبی همراه 
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بلوده اسلت و روزبله روز بله هلر دو جنبلۀ آن به شلکل جدی توجه می شلود.
تخصصلی  آموزشلی،  هدفمنلد  دوره هلای  برگلزاری  قرآنلی،  متنلوع  فعالیت هلای 
شلدن کانون هلا، حضلور در مسلاجد دانشلگاه ها، راه انلدازی مراکلز دیجیتلال، تجهیلز 
کتابخانه هلای مسلاجد بله کتاب هلای مفید و ملواردی از این قبیل همه حاکلی از توجه 

بله موضلوع کیفی سلازی فعالیت هلای کانون هلای فرهنگلی هنلری مسلاجد اسلت.
کانلون در کنلار فعالیت هلای مسلجد بلا حضلور جلدی و فعال خلود موجلب هم افزایی 

نیروهلا و تسلریع عملکلرد و عواملل و ارکان مؤثر در مسلجد می شلود.
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ب: وضع موجود «
تعلداد کانون هلا برحسلب آنچله اعالم شلده در حلد مطلوبلی اسلت؛ بدین معنلی که به 
اهلداف چشلم انداز کوتاه ملدت خلود کله نیل بله پوشلش 25 درصدی مسلاجد )حدود 
20 هلزار مسلجد( از کانون هلا در پایلان برنامه پنجم بوده، تقریباً نائل شلده و برحسلب 
آملار منتشرشلده از جانلب نهادهلای رسلمی به رقلم 19 هلزار کانون در اسلفند 1393 
رسلیده اسلت.1 البتله هنلوز موفلق نشلده بله هلدف نهایلی و بلندمدتلش که پوشلش 
سراسلری مسلاجد از کانون هاسلت برسلد و مسلاجد زیادی )تقریباً سله چهارم از آن ها( 

بلدون کانون هسلتند.
در نلگاه آملاری تفصیللی، آمارهای موجود درزمینۀ کانون ها، منسلجم و به روز نیسلتند؛ 

بخشلی از آمارهلای موجود در این زمینه به شلکل زیر اسلت:

1. فراوانی کانون ها

توزیع فراوانی کانون ها و اعضای تحت پوشش در سال های 1381 ل 1372

جمع
سال های موردبررسی سال پایه 

1372
واحد 
متعارف عناوین شاخص

1374 1376 1378 1380 1381
- - - 404 740 1014 1214 1335 14 باب تعداد کانون

1958786 72720 177600 273780 349562 395005 1480 نفر تعداد افراد تحت پوشش

منبع: گزارش ده ساله ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد، وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، 1372- 1382

چنانکله مشلاهده می شلود از ابتلدای کار تأسلیس کانون هلا، تعلداد آن هلا بله نحلو 
شلتابنده ای در افزایلش بلوده اسلت؛ به طلوری کله در آملار جلدول بلاال ایلن موضوع تا 
سلال 1381 قابل مشلاهده اسلت. پس از آن نیز این روند ادامه داشلته اسلت؛ به طوری 
کله تعلداد 5067 کانلون فرهنگلی در مسلاجد در سلال 1387 وجود داشلته اسلت؛ در 

اسلفند 1393 از وجلود 19 هلزار کانلون در سلطح کشلور خبر داده شلد.
1  . اظهارات مسئوالن سازمان امور مساجد کشور در اسفند 1393.
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البتله ایلن نکتله قابل ذکر اسلت که عبارت »تحت پوشلش« در جدول، مبهلم و اجمالی 
اسلت و معللوم نیسلت کله منظلور از آن در چله حلدی از ارتباط گیلری فرهنگلی بلا 
افلراد اسلت؟! آیلا صرفلاً ثبت نلام برای تحت پوشلش قلرار گرفتلن کفایت می کنلد؟ آیا 
حضلور در نملاز به منزللۀ تحت پوشلش قرار گرفتن اسلت؟ یلا اینکه با شلرکت افراد در 
فعالیت هلای کانلون و در حلد معینلی حاصل می شلود؟ خصوصاً که میانگیلن 295 نفر 
عضلو بلرای هر کانون در سلال 1381 شمارش شلده اسلت که اندکی محل تأمل اسلت؛ 

به ویلژه بلا ایلن توصیف که حلدود نصف بیشلتر کانون ها در روسلتاها اسلت.

2. پراکندگی جغرافیایی کانون ها

برحسلب سیاسلت گذاری صلورت گرفتله در برناملۀ پنجلم توسلعه، تصمیم بلر آن بود 
کله 60 درصلد کانون هلا در روسلتاها کله امکانلات کمتلری دارند برپا شلود، ایلن امر تا 
حلدود زیلادی محقق شلده اسلت؛ چنانکه توجه بله داده های اداره کل فرهنگ و ارشلاد 

اسلالمی برخلی اسلتان ها در اسلفند 1393 کله در ذیلل آملده حاکی از آن اسلت که:
61 درصد کانون های مساجد خراسان شمالی در روستاها هستند. ●
60 درصد کانون های مساجد استان خراسان رضوی روستایی هستند. ●
68 درصد از کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان روستایی هستند. ●
40 درصد کانون های فرهنگی مساجد آذربایجان غربی روستایی و عشایری هستند. ●
60 درصد کانون های مساجد خراسان جنوبی روستایی هستند. ●
68 درصد کانون های مساجد در گیالن در روستاها هستند. ●

برحسلب آملار چند سلال پیش)حلدود 1387( از مجموع کانون هلای فرهنگی و هنری 
سلطح کشلور 45 درصلد در سلطح مناطلق روسلتایی و 55 درصلد در مناطق شلهری 
فعلال بودنلد و در انتهای سلال 1393 از مجموع حدود 20 هزار کانون در کشلور، حدود 

8 هلزار و 800 کانون در روستاهاسلت.
درخصلوص اینکه فلسلفه چنین سیاسلت گذاری چه بلوده جایی ذکر نشلده و صرفاً همان 
اسلت کله گفتله شلد؛ ولی بله نظلر می رسلد بی توجهلی بله کانون های مسلاجد شلهری 
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چنلدان بله صواب نباشلد؛ زیلرا اوالً نیازهای فرهنگی کلودکان و نوجوانان و جوانان شلهری 
به مراتب بیشلتر از امثال آن ها در روستاهاسلت؛ ثانیاً سلیر مهاجرت ها به شلکل شلتابانی از 
روسلتاها به شهرهاسلت؛ به طوری که هرروزه مخاطبان و یا افرادی که در حوزه جغرافیایی 
مسلاجد هسلتند در روسلتاها کاهلش و در شلهرها افزایلش پیلدا می کند.جالب اسلت که 
بدانیم برحسلب آمار اخیر وزارت کشلور 34 هزار روسلتای کشلور خالی از سلکنه شلده اند. 
ایلن موضلوع علالوه بر تأسلف شلدید در حلوزه سلبک زندگلی، از حیث موضوع مسلجد و 
مسلجدپردازی نیلز حائز اهمیت اسلت و الزم اسلت نهادهای متولی مسلجد سیاسلت ها و 

رویکردهلای خلود را بلا توجله به ایلن واقعیت هلا طراحی کنند و پیلش ببرند.

3. رتبه فعالیتی کانون ها

جدول کّمی کانون ها بر اساس درجه و صدور مجوز در کل کشور در سال 1381

تعداد بر مبنای مجوز صادرشده تعداد کانون بر مبنای درجه

هیئت ستاد عالی در حال صدور مجوز جمع 1 2 3 4 5 در حال درجه بندی جمع

606 187 421 1214 1 50 254 598 313 - 1214

منبع: گزارش ده ساله ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد، وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، 1372- 1382

چنانکله مشلاهده می شلود تعداد اندکلی از کانون هلا دارای فعالیت رتبه 1 و 2 هسلتند 
و بخلش قابل توجهلی از آن هلا در رتبه هلای پاییلن فعالیتلی قلرار دارنلد. ایلن موضلوع 
زمانلی حائلز اهمیلت می شلود کله متوجه شلویم برحسلب اظهلارات مسلئوالن، حتی 
همله کانون هلای دایلر شلده فعلال نیسلتند و بلکله برخلی از آن ها کله آمار دقیقشلان 
در دسلت نیسلت، نیمله فعلال و یا راکد هسلتند؛ به هرحلال امیدواریم هلدف و اولویت، 
نام گلذاری محللی در مسلاجد تحلت عنلوان کانلون به منظور نیلل به چشلم انداز رقمی 

اعالم شلده، بلدون توجله بله کیفیت و محتلوای فعالیلت کانون ها نباشلد.
یکلی از محققلان در ایلن زمینه می گوید: از تعداد حدود 5800 مسلجدی که در سلطح 
کشلور اعالم شلده اسلت، تنها نیمی از آن ها مشلغول به فعالیت هسلتند و رقمی کمتر 
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از 10 درصلد آن هلا دارای کانلون فرهنگلی و فعالیت هلای فرهنگلی منسلجم هسلتند 
ضملن اینکه غالب مسلاجدی هلم کله دارای فعالیت های فرهنگی و اجتماعی هسلتند، 

از داشلتن اسلتراتژی مشلخص درزمینۀ این گونله فعالیت ها محروم هسلتند.1
همچنین گفته شلده اسلت که تعداد 1800 کتابخانه در مسلاجد کل کشلور در سال 87 
وجود داشلته اسلت که شلامل 10164 هزار نسلخه کتاب بوده اسلت.2 این موضوع نیز 
بایلد بررسلی شلود که سلطح فعالیت کتابخانله در چه حدی اسلت و چقلدر از نیازهای 
کلودکان و نوجوانلان را می تواننلد پوشلش دهنلد؛ علالوه بلر اینکله دنیلای رسلانه های 
آموزشلی بله نحلو چشلمگیری از رسلانه های مکتلوب بله سلمت رسلانه های صوتلی و 
تصویلری پیش رفتله اسلت؛ للذا نبایلد از ایلن قافله عقب مانلد و همچنان بلر روش های 

سلنتی اصلرار نمود کله اختصاص بله زمان خود داشلتند.
جاللب اینکله در برخلی قوانیلن نیلز به این موضوع اشاره شلده اسلت؛ چنانکله در قانون 
برنامله چهلارم توسلعه اقتصلادی، اجتماعلی و فرهنگی جمهوری اسلالمی ایلران، آمده 

است: 
مـاده 106: دولـت مکلـف اسـت به منظـور تعمیـق ارزش هـا، باورهـا، فرهنـگ،  ●

معنویـت و نیـز حفظ هویـت اسـالمیـ  ایرانـی، اعتـالی معرفت دینی و توسـعه 
فرهنـگ قرآنـی، اقدام هـای ذیـل را انجـام دهـد: 

ط ل به کارگیری شیوه ها و راهکارها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات دینی.

1  . امید عبدالهی شتر خفت، وضعیت مساجد کشور، کتاب مجموعه گزارشات رصدی حوزه دین، ص 78.
2  . همان.
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ج: راهکار «

1. راهکارهای بلندمدت

1-1. تقویت پشتوانه پژوهشی و آماری:
 تحقیقاتلی کله در حلوزه کانون هلای مسلاجد صلورت می گیلرد، بسلیار ضعیلف و 
غیرواقع نملا هسلتند؛ تحقیقاتلی هسلتند کله علالوه بلر رنلج بلردن از وضعیلت کّمی، 

ضعلف محتلوای کیفلی نیلز دارنلد.
ایلن تحقیقلات توسلط افلرادی کله صاحب نظلر در حلوزه مسلجد و فرهنلگ باشلند 
و تحصیلالت دانشلگاهی خلود را به طلور تخصصلی در ایلن رشلته ها گذرانلده باشلند 
نوشته نشلده اسلت؛ بلکله صرفلاً توسلط افلراد دغدغه منلدی کله البتله با کلیلت حوزه 
فرهنلگ و مسلجد نیلز آشلنایی دارنلد بله نلگارش درآمده انلد؛ للذا خروجلی کار آن ها 
نظام منلد و برآملده از تحقیقلات مبنایلی و وضعیت سلنجی های دقیق و علمی نیسلت و 

حاصلل بلارش فکلری نویسلندگان در ایلن زمینه اسلت.
بلرای رفلع ایلن مشلکل مانند سلایر عناصر کلیدی مسلجد، الزم اسلت توجله جدی به 
ساختارسلازی های علملی و تعریلف رشلته های تخصصلی- علملی در موضلوع مسلجد 
مبلذول شلود. به طلوری کله موضوعلی همچلون نقلش بایلدی و هسلتی کانون هلا 
در ارتباط دهلی نسلل کلودك و نوجلوان بلا مسلجد، بله شلکل تخصصلی و توسلط 
صاحب نظلران موردبحلث و بررسلی جدی و پیگیری قلرار گیرد؛ وگرنله در حالت عادی 
نبایلد از تحقیقلات دفعلی و یلا پژوهش هلای دوره ای -مثلاًل در سلالی کله نهاد مسلجد 
روی موضلوع کلودك و نوجلوان تمرکلز پیداکلرده اسلت صلورت می گیرنلد- انتظلار 

بروندادهلای علملی عمیلق و درخلور را داشلت.
اگلر پشلتوانه پژوهشلی ایلن موضلوع چنانکله گفته شلد، تقویت شلود، آنلگاه می توان 
امیلدوار بلود تلا در دو ملورد ذیلل بله نتایج کلیدی و اساسلی دسلت پیدا کلرد؛ این دو 

ملورد عبارت انلد از:
1. تعییلن اولویت هلای فعالیلت کانون ها برحسلب مکان هلای مختلف: یکلی از نیازهای 
پژوهشلی عملده و اولویلت دار در بحث کانون های مسلاجد، تعییلن اولویت های فعالیت 
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کانون هلا برحسلب اقتضائلات زمانی و مکانی مختلف اسلت.
خروجی کارهای پژوهشلی در این حوزه که الزم اسلت به شلکل مسلتمر ادامه داشلته 
و به روزرسلانی و اصلالح شلوند، آگاهلی از فعالیت هلای اولویلت دار کانون هلا در شلکل 
عموملی و اختصاصلی اسلت؛ بلا این توضیح کله نهادهای متوللی مسلاجد و کانون های 
مسلاجد بایلد طی یک فرایند علمی، به صورت سلاالنه مشلخص نمایند کله فعالیت های 
عموملی اولویلت داری که الزم اسلت تمام کانون هلا آن ها را مدنظر قرار دهند چیسلت؟ 
و در گام بعلدی برحسلب وضعیلت اسلتقرار مسلجد )شلهری یا روسلتایی، محلله ای یا 
جاملع، بلا نملاز جماعلت یلک وعلده ای یلا بیشلتر، بلا میلزان مخاطلب اللف یا بیشلتر 
و کمتلر و ...(، اولویت هلای فعالیت هلای اختصاصلی هرکلدام از گروه هلای مسلاجد را 

مشلخص نمایند.
2. تعییلن اولویت هلای مسلاجد در تأسلیس کانلون: نیلاز عملده دیگلر در خروجلی 
پژوهش هلای ایلن حلوزه، تعیین مسلاجد اولویت دار درخصوص تأسلیس کانلون در آن 
مسلاجد اسلت.در حلال حاضلر همله مسلاجد بنابلر فرض فعلال بلودن همله کانون ها، 
واجلد کانلون نیسلتند و صرفاً 25 درصلد آن ها -چنانکه آمار آن بیان شلد- دارای کانون 
هسلتند و از طرفی وضعیت 75 درصد مسلاجد باقی مانده یکسلان نیسلت؛ این مسلاجد 
نله نیازهلای فعالیتلی یکسلانی دارند و نله امکانات تأسلیس و اداره کانون یکسلان. بلکه 
هرکلدام برحسلب عوامل و شلرایط مختلفی که بلا آن مواجه اسلت، از وضعیت متفاوتی 
برخوردارنلد کله الزم اسلت بلا اطلالع از این هلا، مسلاجد اولویلت دار در تأسلیس کانون 

شناسلایی شوند.
ضمنلاً توجله بله این بُعد از مسلئله نیز در پژوهش هلای کانونی خالی از وجه نیسلت که 
الزم اسلت سلاختار کانون هلا و امکانلات موردنیلاز آن هلا موردبررسلی علمی قلرار گیرد 
و چنلان نباشلد کله فقلط یلک تعریلف سلخت افزاری از امکانلات کانون ها و بلرای همه 

مسلاجد کشلور با تملام تفاوت هایی که دارند داشلته باشلیم.
در انتهلا الزم بله ذکلر اسلت که برحسلب تحقیقی که در موضوع مسلجد اخیلراً صورت 
گرفتله از برخلی نهادهای متولی مسلجد از امکانات و فعالیت های کانون ها سلؤال شلده 

کله متلن سلؤال و جمع بنلدی جواب های ارائه شلده به شلرح ذیل اسلت:
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سؤال: آیا برای هر مسجد الزم است یک کانون فرهنگی- هنری و یک سایت و یک نشریه  ●
منظور شود؟ کدام دسته مساجد باید چنین واحدهایی داشته باشند؟

جواب: با توجه به اینکه برخورداری از ارتباط مجازی در فضای مجازی برای مساجد یک  ●
ضرورت است و وجود سایت برای این منظور الزم و ضروری است، لذا مرکز رسیدگی به امور 
مساجد موظف است سازوکار الزم همراه با برنامه زمان بندی تحقق این امر را ظرف 6 ماه آینده 

برآورد نموده و جهت تحقق آن، الزامات قانونی موردنیاز را از مراجع قانونی کسب نماید.

برنامه ریلزی عملیاتلی جهلت برخلورداری 30 درصد مسلاجد از کانلون فرهنگی هنری 
مسلاجد تلا پایلان برنامله پنجم توسلط مرکز رسلیدگی بله امور مسلاجد بلا هماهنگی 

وزارت فرهنلگ و ارشلاد اسلالمی ظلرف ملدت 4 ملاه انجام خواهد شلد.
مسلاجد جاملع مناطلق شلهری که عهلده دار حمایلت و هماهنگی و رسلیدگی بله امور 
مسلاجد محلی )5-7مسلجد( هسلتند، الزم اسلت دارای کانون فرهنگی- هنری، سایت 
و یلک نشلریه باشلند. مرکز رسلیدگی بله امور مسلاجد بلا هماهنگلی وزارت فرهنگ و 
ارشلاد اسلالمی وظیفله دارد آیین نامله الزم را تهیله و به تصویب شلورای عالی مسلاجد 

برساند.1
در تحلیلل ایلن جلواب گفتنی اسلت این پاسلخ ها ضمن روشلن نملودن بارقه های امید 
مبنلی بلر توجه به رویکردهای مذکور، نشلان از نلگاه کلی و اجمالی در ایلن زمینه دارد 

و از جزئیلات و تفصیل هلای مورد شلرح فاصله دارد.

1-2. تقویت پشتوانه قانونی: 

گام بعد از پژوهش، فراهم سلاختن بسلترهای حمایتی قانونی و دستورالعملی از مجاری 
رسلمی اسلت کله در این خصوص نیز الزم اسلت نهادهلای متولی فعال تر ظاهر شلوند؛ 
به طلوری کله در حلال حاضلر قوانین اندکی کله در این خصلوص وجود دارنلد، صرفاً به 
دسلتور تأسلیس کانون در مسلاجد توجه دارند و دیگر اینکه این تأسلیس و راه اندازی، 

1  . برزو فرهی بوزنجانی، همان، ص 107.
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با کدام سلازوکار حمایتی مادی و معنوی باید باشلد، تقریباً همه آن ها سلاکت هسلتند 
و حال آنکله قسلمت اصللی کار و سلختی ململوس در بحلث ایجاد کانلون همین بخش 
اسلت وگرنله اینکله گفته شلود فلالن نهاد تلا پایان فلالن برنامه الزم اسلت ایلن تعداد 

کانلون را فعلال نماید، چنلدان کار بزرگی به نظر نمی رسلد!
بر همین اساس در قانون برنامه دوم توسعه تبصره 60 بند ل آمده است:

 »تبصـره 60 - به منظـور پربـار کردن اوقـات فراغت دانش آموزان و بالندگی نسـل  ●
جـوان کشـور، دولت موظف اسـت امکانات ذیـل را فراهم نماید:

 ل- توسعه و تجهیز کانون های فرهنگی- هنری مساجد.« «
بنابرایلن بلرای ایلن املر کله به منزللۀ تقویت یکلی از سلتون های فرهنگی نظام اسلت، 
کانون فرهنگی-هنری که درحکم روح و جان مسلاجد اسلت، مسلاجدی که سلنگرهای 
نظلام و انقلالب بودند و هسلتند و در مواقع حسلاس و خطر، خط مقلدم جبهه مبارزه با 
دشلمن را تشلکیل می دهنلد و زودتلر از سلایر افلراد و نهادها بله یلاری آرمان های نظام 
می شلتابند، الزم اسلت بودجه درخور و با سلرفصل مشلخص و معین بدان ها اختصاص 

یابلد؛ بودجله ای کله در شلأن یک نظام و حکوملت فرهنگی و فرهنگ محور باشلد.
الزم بله ذکلر اسلت که پس از گذشلت حلدود چهار دهله از انقالب و بلا افزایش متوالی 
بودجه هلای فرهنگلی به طلور سلاالنه از اول انقلالب، در حال حاضر، سلهم بودجه بخش 

فرهنلگ از کل بودجله، صرفاً نیم درصد اسلت!

1-3. توجه به حمایت های مادی ثانویه و لوازم سخت افزاری فعالیت های کانون ها: 
در بررسلی پیشلنهادهای عمللی بلرای فعال سلازی مسلاجد به منظلور جذب کلودکان 
و نوجوانلان و تقویلت ارتبلاط بلا آن هلا، بلا بخشلی مواجله می شلویم کله بلا فعالیلت 

کانون هلای مسلاجد و وظایلف آن هلا بیشلتر همخوانلی دارد؛ مثلل ایلن ملورد کله:
مسلاجد فعلال، بلا هلدف تشلویق و ترغیلب نمازگلزاران نوجلوان و جلوان الزم اسلت 
اردوگاه هلا و مکان هلای تفریحلی را بلرای آنلان مهیلا نمایند تلا در زمان فراغلت بتوانند 
بلا برنامه ریلزی منسلجم و منظلم، زمینله ترغیلب نوجوانلان و جوانلان را بلرای افزایش 
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اقبلال و حضور، در مسلاجد فراهم سلازند.1 مسلجد بلرای جذب کلودکان نوجوانان، باید 
فعالیت هلای گوناگونلی انجلام دهلد تلا هر گلروه از کلودکان و نوجوانان را با یک شلیوه 

به سلوی خود بکشلاند.
حلال آنچله در ایلن راهلکار مدنظلر اسلت و بایلد موردتوجله باشلد، آن اسلت کله 
حمایت هلای ماللی صرفلاً در مرحلله تأسلیس و راه انلدازی کانون هلا تعریلف نمی شلود 
بلکله ایلن تلازه قدم اول راهی اسلت که قسلمت عمده هزینه هایش هنوز شلروع نشلده 
و نیازمنلد حمایت هلای به مراتلب بیشلتر در گام هلای بعدی اسلت؛ بدین معنلی که در 
گام بعلدی کله کانلون شلروع بله فعالیت نملود، فعالیت های فرهنگلی آن نوعلاً نیازمند 
صلرف هزینه هلای ملادی اسلت و به قول معلروف »بی مایه فتیرنلد«؛ لذا هرچنلد اعتقاد 
و نگلرش نگارنلده بر وابسلته بودن و الزم و ملزوم بلودن کار فرهنگی با امکانات موردنیاز 
و حمایت هلای ماللی نیسلت و این عقیده را نلدارد که در غیاب امکانلات، امکان فعالیت 
فرهنگلی وجلود نلدارد و بلکله بر عقیلدۀ حلرف بزرگ مرد عرصله قلم و رشلادت، یعنی 
شلهید بزرگلوار آوینلی اسلت کله فرمود: »هلر جلا امکانات هسلت کار نیسلت و هر جا 
کار هسلت امکانلات نیسلت«2 و چنلان نیلز نمی اندیشلد که بلا فراهم شلدن حتی تمام 
امکانلات موردنیلاز، معجلزه فرهنگلی رخ می دهلد؛ اگر نگوییلم ورود بی رویله امکانات و 
مواجهله دسلت اندرکاران بلا درهلم و دینلار دنیا، خلود خطلری جداگانله دارد، لیکن با 
تملام ایلن حرف ها، بر این عقیده اسلت کله وجود حداقل هایلی از امکانات ملادی، برای 
شلکل گرفتن فعالیت هلا غیرقابل کتملان اسلت و نوعاً نمی تلوان بدون داشلتن هیچ چیز، 
دسلت به کارهای اثرگذار زد و انتظار کانون های فعال داشلت؛ چنانکه اگر شلهیدآوینی 
امکاناتلی چلون دوربیلن و امکانات چلاپ مکتوباتش فراهلم نبود، نمی توانسلت فعالیت 
نمایلد و اثرگلذار باشلد! و به بیان دیگلر بلا توجله بله اهمیلت گسلتردگی فعالیت هلای 
مسلجد و ابزارهلا و شلیوه های نویلن فرهنگلی، امروزه مسلاجد بلدون داشلتن برخی از 
امکانلات ملادی و سلخت افزاری اولیله نمی تواننلد بلا نهادهلای به ظاهلر فرهنگی رقیب 

رقابلت کنند.

1  . محمدعلی موظف رستمی، همان، ص 156.
2  . اظهارات مسعود ده نمکی در مراسم بزرگداشت خود در افتتاحیه جشنواره فیلم عمار 1393 به نقل از شهید آوینی.
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1-4. توجه به ابزارهای نوین و حرکت بر مدار تغییر: 
رویکلرد فعالیت هلای کانون هلا خصوصلاً در بحلث جلذب کلودکان و نوجوانلان، ناگزیر 
بایلد بلر مدار اسلتفاده از ابزارهلای جدید و فناوری هلای مدرن در حد نیاز باشلد؛ وگرنه 
توقف در ابزارهای سلنتی و صرفاً خوشلایند افراد سلالخورده، امیدهای مسلجدی شلدن 

کلودکان و نوجوانلان را به کللی از بیلن خواهد برد.
یکلی از محققلان در تبییلن جزئیلات ایلن محلور پیشلنهاد هایی چنلد دارد کله بدیلن 

شلرح اند:
1. بهره گیلری از فّنلاوری نویلن ارتباطلی )IT، ICT، اینترنلت و اینترانلت(. می توانلد گذر 
مسلاجد را از مرحلله سلنتی بله مرحلله ملدرن و اسلتفاده از فنلاوری ارتباطی تسلهیل 
سلازد. در ایلن میلان، اسلتفاده از نوجوانلان و جوانلان عالقه منلد بله املور ارتباطلی و 
شلبکه ای و به کارگیلری آنلان در فعالیت های مسلجد، ضمن بهره مندی از ایلن فن روز، 

مشلارکت فعلال آنلان را نیلز در مسلاجد فراهم خواهلد نمود.
2. راه انلدازی سلایت اینترنتی برای مخاطبان مسلجد، )طراحی، مدیریلت و به روز کردن 
سلایت ویژۀ مسلجد محل کله به نمازگلزاران همان مسلجد، به ویژه نوجوانلان و جوانان 
سلپرده شلود( و معرفلی سلایت های علملی و آموزشلی بلا هلدف بهره گیلری از محیط 

علملی و آموزشلی هدفمند و جهت دار سلایت.1
3. بهره گیلری از متدهلای نوین علوم مرتبط )علم روان شناسلی و تربیتلی روز( در ایجاد 
تغییلر رفتلار و نگرش در شلیوۀ صحیلح ارضای نیازهلای نوجوانان و جوانان مؤثر اسلت. 
ایلن کار می توانلد همچنین بلا هدف ایجاد تعلادل در نیازهای روحلی، روانی و فرهنگی 
اقشلار جامعله به ویلژه نوجوانلان و جوانلان صلورت گیرد کله از ایلن طریق و بلا تقویت 
نیازهلای متعاللی، زمینله نفلوذ و گسلترش فرهنلگ مهاجم و ملادی از میان برداشلته 

می شلود.2
طبیعتلاً ایلن پیشلنهادها بخشلی کوتلاه از پیشلنهاد های الزم آن هلم مربلوط به حدود 
یلک دهله پیلش هسلتند و للذا بلا گلذر زملان خصوصلاً در عصلر فعلی کله بلا تغییر و 

1  . محمدعلی موظف رستمی، همان، ص 266-267؛ 279-278.
2  . همان، ص 198-197.
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تحلوالت سلریع هملراه اسلت، باید ایلن پیشلنهاد ها نیلز به روزرسلانی و اصالح شلوند؛ 
به طلوری کله در حلال حاضلر یعنلی سلال 1394 و آن هلم درابتلدای سلال، توجله به 
ابلزار شلبکه های اجتماعلی موبایلی و اینترنتی یا اپلیکیشلن هایی همچون اینسلتاگرام، 

می توانلد موردتوجه باشلد.

2. راهکارهایی برای اقدامات پیِش  رو

آنچله تابه حلال گفتله شلد، راهکارهلای مبنایلی و از نلوع آملوزش ماهی گیلری بلود؛ 
وللی الزم اسلت برحسلب شلرایط موجلود و بلا وضلع فعللی فعالیت هلای کانون هلا 
نیلز پیشلنهاد هایی هرچنلد غیرسلاختاری ارائله شلود؛ راهکارهایلی کله به قول معروف 
دمِ دسلتی هسلتند و با اشلاره مسلتقیم به خلود فعالیت هلا، از نوع دادن ماهی به شلمار 

می رونلد.
ایلن راهکارهلا کله بلا رویکرد جلذب کلودکان و نوجوانلان به مسلجد و تقویلت ارتباط 

آن هلا بلا ایلن کانلون معنویلت، بلرای خلود کانون ها عرضله می شلود عبارت انلد از:

2-1. برگزاری مسابقه ها: 
برگلزاری مسلابقه ها یکلی از فعالیت هلای پردامنله و کم هزینله مسلجد اسلت کله در 
صلورت مدیریلت صحیلح، درآملدزا نیلز خواهلد بلود. کلودکان و نوجوانلان روحیلات 
گوناگونلی دارنلد. برخلی بله ورزش، برخلی بله هنلر و برخلی بله فعالیت هلای دیگلر 
نویسلندگی،  نقاشلی،  قلرآن، خطاطلی،  مسلابقه های  برگلزاری  هسلتند.  عالقه منلد 
خاطره نویسلی، عکاسلی و طراحلی، در موضوعلی متناسلب با مناسلبت های مذهبی در 
رده هلای سلنی گوناگلون، فعالیتلی مؤثر و مفید اسلت. حضلور امام جماعلت در هنگام 
برگلزاری مسلابقه ها یلا اعالم نتایج در ایجاد و گسلترش ارتباط او با کلودکان و نوجوانان 
مؤثلر اسلت. هم چنیلن مسلابقه های حضلوری به صلورت پرسلش و پاسلخ در مسلجد، 
هنلگام مراسلمی کله در مناسلبت های مذهبی برگلزار می شلود، همراه با اهلدای جوایز 

می توانلد قابل توجله باشلد.
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2-2. سفرهای زیارتی و سیاحتی: 
کلودکان و نوجوانلان، روحیله پرشلور و بانشلاطی دارنلد کله در راه هدایلت آنلان بایلد 
از ایلن روحیله اسلتفاده کلرد. مسلافرت ابلزار مناسلبی در این راسلتا به شلمار می رود. 
مسلافرت عالوه بر اینکه سلبب شلادابی روح و روان می شلود، ابزار فرهنگی و تبلیغاتی 
مناسلبی اسلت کله اگلر مسلئوالن اردو بله آن توجله کننلد، بسلیار مفید خواهلد بود. 
اردو و مسلافرت های دسلته جمعی از سلوی مسلجد کله با حضلور امام جماعلت، برخی 
از اعضلای هیئت امنلا و افلراد متعهلد مسلجدی برگلزار می شلود از راهکارهلای جلذب 

کلودکان و نوجوانلان بله مسلجد و تقویلت ارتباط آن ها اسلت.

2-3. برگزاری کالس های آموزشی: 
یکلی از مهم تریلن جنبه هلای مسلجد، مسلائل آموزشلی اسلت. هرچنلد بسلیاری از 
نوجوانلان از درس و کالس گریلزان هسلتند، وللی برگزاری برخی کالس های آموزشلی 
موردعالقله آنلان در جذبشلان مؤثر اسلت. کالس های آموزشلی ورزشلی و هنری عالوه 
بلر اینکله بله امکانات زیلادی احتیاج نلدارد، موردعالقه و اشلتیاق نوجوانان نیز هسلت. 
ایلن کالس هلا در رشلته های خیاطی، گللدوزی، گل سلازی، هنرهای دسلتی، خطاطی، 
نقاشلی و طراحلی، عکاسلی و فیلم بلرداری، ورزش هلای رزملی و شلنا بلرای خانم هلا و 
آقایلان، قابلل برگزاری اسلت. بلرای افزایش سلطح کملی و کیفی کالس هلا، هیئت امنا 
بایلد با بخش آموزشلی های فنلی و حرفه ای وزارت آموزشلی و پلرورش هماهنگی کند.
برگلزاری برخلی کالس های کمک درسلی، آملوزش زبان و کامپیوتر در داخل مسلجد یا 

خارج از مسلجد، با برنامه ریزی و هماهنگی مسلجد ممکن اسلت.1

2-4. حضور شخصیت های موجه و محبوب نوجوانان در مسجد:
 انسلان در مراحلل گوناگلون زندگلی خویلش بله الگو نیلاز دارد؛ زیلرا با افزایش سلن و 
تجربه هلای ذهنلی، تقلیلد به صلورت آگاهانه صلورت می گیرد و بلا اراده انجام می شلود 
در ایلن حلال، فلرد می کوشلد خلود را بلا شلخص یلا اشلخاصی کله افلرادی قابل قبول 
هسلتند همسلان کنلد و نگرش هلا و ویژگی هلای رفتلاری و اخالقی آن فرد یا اشلخاص 

1  . عسکری اسالمپور کریمی، همان، 1392/12/25.



282

را بلرای خود سرمشلق قلرار دهد.
یکلی از خواسلته های اجتماعلی نوجوانلان الگوپذیلری اسلت. او در جامعله، خواسلتار 
کسلانی اسلت کله در رفتلار و گفتار بلرای او الگو باشلند. هیئت امنا باید شلخصیت های 
محبوب نوجوانان را در سلطح شلهر و محل شناسلایی کرده و آنان را به مسلجد دعوت 
کنلد تلا در جملع نمازگلزاران حاضلر شلوند یا اینکله اگر شلخصیت برجسلته و توانایی 

اسلت، مراسلم سلخنرانی برای او تشلکیل دهند.
ایلن کار بلا مشلورت و هملکاری خود نوجوانلان امکان پذیر اسلت. دعلوت از هنرمندان، 
ورزشلکاران و دیگر شلخصیت های محبلوب نوجوانان، برای حضور در میلان نمازگزاران، 
حرکلت مثبتی اسلت کله چگونگی آن را موقعیت جغرافیایی مسلجد و سلطح فرهنگی 

محل تعییلن می کند.1

2-5. مسئولیت دهی به کودکان و نوجوانان در مسجد:
 بسلیاری از کلودکان و نوجوانلان بله عللت ضعلف در انجلام برخلی املور و یلا علدم 
تصمیم گیلری درسلت، از جانلب والدیلن و اطرافیلان موردانتقاد واقع شلده و یا به راحتی 
اجازه انجام برخی از فعالیت ها به آن ها داده نمی شلود؛ بنابراین یکی مشلکالت فرزندان 
در هلر گلروه سلنی، علدم توجه بله توانایی ها و اسلتعدادهای ایشلان از طلرف والدین و 
مربیلان اسلت. درحالی کله کلودکان و نوجوانلان از هملان سلنین پاییلن عالقه مندند تا 
خلود را بله بزرگ ترهلا ثابلت کننلد؛ بله همیلن خاطر اسلت که وقتلی ایشلان، کاری را 
به تنهایلی انجلام می دهنلد و یلا حتلی در کار مهملی مشلارکت می کننلد، سلعی دارند 
آن کار را بلرای دیگلران بازگلو کلرده و حتی منتظر تشلویق و تصدیق دیگران هسلتند.
همچنیلن عموملاً فرزنلدان از محدودیت هایلی کله در دوران کودکلی برایشلان ایجلاد 
می شلود، به شلدت گریلزان هسلتند. محدویت هایلی مثل اینکله برخی از وسلایل منزل 
در اختیارشلان قلرار نمی گیلرد، اجلازه تماشلای بعضلی از برنامه هلا را ندارنلد، اجلازه 
مصلرف هلر خوراکلی را ندارنلد و حّتلی هلر زمانی کله اراده کننلد نمی توانند مشلغول 
بلازی شلوند. وجلود ایلن محدودیت هلا، یکلی از انگیزه هایی اسلت که باعث شلده اکثر 

1  . لیلال محمدخانلی شلهری، بررسلی عواملل ایجلاد پیونلد و موانلع جذب میان مسلجد و جوانلان، پورتال مرکز رسلیدگی به امور مسلاجد، 
.1389/9/11
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کودکان و نوجوانان در آرزوی بزرگ شلدن و رسلیدن به سلنین باالتر باشلند؛ تا جایی 
کله به محلض ایجلاد اسلتقالل در یکلی از فعالیت هلای موردعالقله خلود، بسلیار اظهار 
خوشلحال می کننلد. بلر ایلن اسلاس اصلوالً یکلی از روش هلای کملک بله اسلتقالل و 
رشلد مناسلب کلودکان نیلز مسلئولیت دهلی متناسلب بلا سللیقه و تلوان آن ها اسلت 
کله مسلجد بلا وجلود انلواع و اقسلام کارهلای فرهنگلی و تربیتلی، فضای خوبلی برای 
مسلئولیت پذیری کلودکان و نوجوانلان اسلت و می تلوان بلا یلک برنامله منظلم و نیلز 
شلناخت نسلبی از افلراد، ایلن کارسلپاری را، بلا توجله بله نلکات گفته شلده بله مرحلۀ 
عمل درآورد. تجربه نشلان داده اسلت که کودکان و نوجوانان در فضای مسلجد شلدیداً 
تمایلل بله انجلام کار، به ویلژه در حوزه توان و عالقه مندی خود دارند. بسلیج مسلجد، از 
جملله املور قابل تأّمل در خصوص کارسلپاری اسلت و کودکان و نوجوانلان نیز با عالقه 
در برنامه هلای آن شلرکت کلرده و بلا انگیلزه و عالقه بسلیاری از انجلام فعالیت های آن 

مرکلز اسلتقبال می کنند.1
اهلم مسلئولیت هایی کله می تلوان بله کلودکان، نوجوانلان و جوانلان داد شلامل ملوارد 

اسلت: زیر 
 مسلئولیت کتابخانله، اذان، اقامله، قرائت قرآن، دعا پس از نماز، کفشلداری، پهن کردن 
سلجاده ها، سیسلتم صوتلی، برنامه ریلزی و اجلرای مناسلبت ها، تزئینلات و تبلیغلات و 
زیباسلازی مسلاجد، مسلئولیت فنلی مسلجد )بلا توجله بله تخصلص دانش آملوزان 

به خصلوص رشلته های فنلی(.
گفتنلی اسلت در بسلیاری از مسلاجد کشلورمان رسلم اسلت کله کلودکان و نوجوانان 
یلک هیئلت مخصلوص بله خلود دارنلد کله معملوالً نلام یلک شلخصیت مذهبلی در 
همیلن سلنین را زینلت کار خلود قلرار می دهنلد؛ ماننلد هیئلت قاسلم بن  الحسلن، 
هیئلت حضلرت رقیله و هیئلت حضلرت علی اصغلر. کلودکان و نوجوانلان معملوالً در 
هیئت هلای جوانلان و بزرگ ترهلا در حاشلیه قلرار می گیرنلد؛ املا تجربله نشلان داده 
وقتلی هیئتلی مخصلوص خلود داشلته باشلند، همسلاالن را در کنلار خلود بلرای یک 
کار مشلترك می بیننلد و جنب وجلوش خارق العلاده ای از خلود نشلان می دهنلد و در 

1  . داریوش عشقی، مسجد، کودك و مسئولیت دهی، پورتال مرکز رسیدگی به امور مساجد، 1393/10/21.
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درازملدت وابسلتگی عمیقی با هیئت، حسلینیه و مسلجد پیلدا می کنند؛ وابسلتگی ای 
کله معملوالً تلا سلنین میان سلالی و پیری نیلز ادامله می یابلد. در چنین فضایی اسلت 
کله بلا مشلارکت منظم ایشلان و حضور فعالشلان، انس بلا اهل بیت در وجودشلان 
نهادینله می شلود. محبتلی کله سلرمایه زندگلی دنیلوی و اخلروی ما شلیعیان اسلت.1

2-6. کمک گیری در برگزاری نمایشگاه: 
به عنلوان مصداقلی از کمک گیلری از کلودکان و نوجوانلان در فعالیت هلای فرهنگی که 
در محلور قبللی ذکر شلد، می تلوان به کمک گرفتلن از کودکان و نوجوانلان در برگزاری 

نمایشلگاه های متعلدد و گوناگون فرهنگی اشلاره کرد.
به عنلوان نمونله برگلزاری نمایشلگاه های کوچلک از واقعلۀ عاشلورا توسلط کلودکان و 
مسلابقات پیرامون این موضوع در مسلاجد، ارتباط کودك و نوجوان را با مسلجد بیشلتر 
نملوده و در بلاال بلردن معرفلت آن ها نسلبت بله امام حسلین کمک زیلادی می کند.

نمایشلگاه هایی کله بلا کاردسلتی و هنر کلودك و نوجوان شلکل بگیلرد و وقتی کودك 
و یلا نوجوانلی بلرای یکلی از صحنه هلای کربال یلک ماکت درسلت کند و یا با کشلیدن 
تصویلر بخشلی از کربلال، بلا واقعله عاشلورا ارتبلاط برقلرار کنلد، ایلن موضلوع باعلث 

مانلدگاری مطللب در ذهلن و خاطلر آن کلودك می شلود.
بهتریلن ملکان بلرای برگلزاری چنین نمایشلگاه هایی مسلجد اسلت کله فضایلی را در 
محوطله مسلجد به ایلن امر اختصلاص بدهند و آثار کلودکان با موضوع عاشلورا و کربال 
را بلرای تماشلای عملوم بله نمایلش بگذارند، این آثلار بایلد موردحمایت املام جماعت 
مسلجد و بلا تشلویق وی صلورت پذیلرد تلا کلودکان و نوجوانلان بله شلرکت در چنین 

نمایشلگاهی تشلویق شوند.
در ایلن املور )مسلابقات( پلدر و ملادر کلودك و نوجلوان نیلز درگیلر شلده و آن ها هم 
نیازمنلد سلؤال و مطالعله می شلوند و این امر باعث باال رفتن سلطح معرفتلی خانواده ها 

نسلبت به جریلان کربال می شلود.2

1  . علی مراد زاده، آموزشگاه مسجد با درس های معنوی برای کودکان، پورتال مرکز رسیدگی به امور مساجد، 1393/2/8.
2  . داریوش عشقی، همان.
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2-7. برگزاری برنامه های مراسم عزاداری و میالدها: 
ذکلر مصیبلت اهل بیلت  منشلأ خیلرات و بلرکات فراوانلی در زندگلی ما شلیعیان 
اسلت؛چنانکه مرحلوم املام فرمودنلد: ایلن محلرم و صفلر اسلت کله اسلالم را زنده 

نگه داشلته اسلت.
از طرفلی اگلر قلرار اسلت مطللب و مسللکی در دل وجلان افلراد بنشلیند و با پوسلت و 
خونشلان انلس بگیلرد، باید از دوران کودکی به آن مسللک پرداخته شلود که این آشلنا 
شلدن بلا عظمت و کسلب معلارف بلند نسلبت به اهل بیلت با شلرکت در مجالس 

روضه شلروع می شلود.
 مسلجد به عنوان پایگاه نشلر معارف دینی، مکانی مهم در برگزاری روضه های مناسلبتی 
بلرای اهل بیت اسلت. درسلت اسلت کله روضله در مکان هلای دیگر مانند مدرسله، 
خانله و یلا تکایلا برگلزار می گردد، اما نباید فراموش شلود که مسلجد محلور این مجالس 
اسلت و در زنلده نگه داشلتن ایلن موضوعلات نقلش اساسلی دارد؛ درواقع مجللس روضه، 

کلودکان را در برابلر فتنه هلا و آسلیب های اعتقلادی، بیمه می کند.
برپایلی مجاللس روضله مختص کلودکان و نوجوانلان در کنار مجالس عمومی مسلجد، 
می توانلد نقلش بسلزایی در جذب آن ها به مسلجد و روضه داشلته باشلد. مجالسلی که 
تلا حلد املکان از خلود بچه هلا بلرای روضه خوانلی و مداحی اسلتفاده گلردد تلا بتوانند 

انلس و الفت بهتلری بگیرند.1

2-8. تهیه مجّله الکترونیک محلی: 
نوجوانلان توانمندی هلا و اسلتعدادهای فراوانی دارند که اسلتفاده شکوفاسلازی و بهینه 
از آن هلا در ایجلاد اعتمادبه نفلس و مبلارزه بلا تهاجلم فرهنگی بسلیار مؤثر اسلت. یکی 
از ایلن املور کله در پرکلردن اوقلات فراغلت و رشلد علملی و اجتماعلی جوانان بسلیار 
مؤثلر اسلت، راه انلدازی مجلله محلی در مسلجد اسلت. بهتر اسلت مطالب ایلن مجله با 
نظلارت هیئت امنلا و امام جماعلت در موضوع های اجتماعی و دینلی و محلی چاپ و در 
خانه هلای محلل، تولید شلود. هر یلک از نوجوانان با توجله به توانمندی هلا و عالقه اش، 
قسلمتی از کار را بلر عهلده می گیلرد. بهتر اسلت برخی مطالب به وسلیله املام جماعت 

1  . همان.
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و هیئت امنلا تهیله شلود. احلکام فقهلی، مسلائل عقیدتلی، تفسلیر قلرآن و روایت هایی 
به صلورت گلذرا و جالب، شخصیت شناسلی شلخصیت های بزرگ دینلی و ملی، مطالب 
موردعالقله جوانلان بلا عنوان هلای گوناگون، همچلون پسلرها نخوانند، دخترهلا بدانند 
و مصاحبله بلا اعضلای محلل در رده های سلنی و اجتماعلی مختلف می توانلد از مطالب 

ایلن مجله الکترونیکی باشلد.1

1  . ر ك: عسکری، اسالمپور و کریمی، همان.
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 بخش ششم: هیئت امنا
الف: تبیین موضوع و ضرورت آن «

هیئت امنلای مسلجد نقلش تعیین کننده ای در بهبلود روابط کودك و نوجوان با مسلجد 
و یلا احیانلاً تضعیلف آن دارد. هیئت امنلا از چند طریلق می تواند در این رونلد تأثیرگذار 

باشد:
 اول از ایلن حیلث کله متوللی مسلجد و به نوعلی صاحب خانلۀ نیابتلی اسلت و للذا نوع 
رفتلار و مواجهله اش بلا مهمانلان کله هملان نمازگزاران انلد بسلیار تعیین کننده اسلت؛ 
خصوصلاً اگلر مهملان از نلوع کلودك و نوجوان باشلد و چنلدان نتواند تمایز قائل شلود 
بیلن رفتلار هیئلت امنا با خلوب یا بد بودن اصل مسلجد که در چنین حالتلی رفتارهای 
تشلویق کننده و مثبلت هیئت امنلا سلبب ایجلاد تصویلر مثبلت از دیلن و نهاد مسلجد 
در اذهلان کلودکان و نوجوانلان خواهد شلد و احیانلاً رفتارهای منفی و بازدارنده سلبب 

گریلز کلودك و نوجوان از مسلجد و مسلجدی خواهد شلد. 
دوم اینکله نلوع رفتلار هیئلت امنلا بلا کلودکان و نوجوانلان، در جهت گیلری رفتلاری 
والدیلن آن هلا نیلز تعیین کننلده اسلت؛ رفتلار بلا متانلت و صبورانله هیئت امنلا سلبب 
دلگرملی والدیلن نسلبت بله حضلور خلود همراه بلا فرزنلدان در نملاز جماعت و سلایر 
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فعالیت هلای مسلجد خواهلد شلد و متقابلاًل مواجهله نامناسلب بلا فرزنلدان، به شلکل 
غیرمسلتقیم در حضلور والدیلن و نیلز فرزندانشلان تأثیرگلذار خواهلد بود؛ زیرا چه بسلا 
فرزنلد در سلنی باشلد کله رفتلار نامناسلب هیئت امنلا را چنلدان متوجه نشلود و درك 
نکنلد وللی بی تردیلد رفتارهلای دور از شلأن دیگلران را والدیلن کودك بله خوبی درك 

می کننلد؛ 
املا وجله سلوم با وجلوه اول و دوم کله مربوط بله عملکرد اخالقلی هیئت امنلا بود فرق 
دارد و بله عملکلرد مدیریتلی آن هلا مرتبط اسلت؛ اعضلای هیئت امنا چنانکله در تبیین 
وظایفشلان گفته خواهد شلد، بیشلترین نقششلان از حیث مدیریت امور مسجد و تأثیر 
غیرمسلتقیم بلر فرایندهاسلت و چنان نیسلت کله هیئت امنای مطلوب، خلود به صورت 
مسلتقیم در فعالیت هلا ورود پیلدا کننلد؛ هیئت امنلا نله بلرای ملردم نملاز جماعلت 
می خوانلد، نله کار فرهنگلی انجلام می دهلد و نله بلرای کلودك و نوجلوان برنامه هلای 
جلذاب اجلرا می کنلد؛ بلکه بلا إعمال مدیریلت در انتخاب املام جماعت و فعلال نمودن 
کانون هلای هنلری و فرهنگلی مسلاجد و در نظلر گرفتلن فضاهلای سلخت افزاری الزم 
بلرای کلودکان و نوجوانلان، اهلداف و رسلالت های مسلجد را به شلکل غیرمسلتقیم به 
سلرانجام می رسلاند و للذا نقش دیگلر هیئت امنا نقلش مدیریتی بر تمام ارکان مسلجد 
و نظلارت بلر نحلوۀ عملکلرد آن هلا و احیانلاً إعملال تغییلرات و اصالحلات در روندهلا و 
عملکردهاسلت که نقشلی بسلیار عمده در منظومه نقش ها و عملکردهای نهاد مسلجد 

است.
یکلی از محققلان در تبییلن ایلن وجله از عملکلرد هیئت امنلا می گویلد: ویژگی هایلی 
ازجملله آشلنایی بلا دانش مدیریت، ثابلت بودن، توانایی تهیله امکانات مالی بلرای اداره 
املور مسلجد و تعییلن سلاعتی مشلخص بلرای حل مشلکالت، حفلظ آرامش مسلجد، 
توانایلی علملی و دارا بلودن دانلش الزم دربلاره مسلائل موردنیلاز ملردم، نظلم، ابتکار و 

خالقیلت از ویژگیهلای  مدیریتلی هیئت امنای مسلاجد اسلت.
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ب: وضع موجود «

1. حضور ناکافی: 

هیئت امنلای مسلاجد بایلد کار خلود را جلدی تلقلی کلرده و هملان اندازه که به شلغل 
خلود اهمیلت می دهنلد، بله وظیفۀ خود در قبال مسلجد نیز باید توجه داشلته باشلند. 
گاهلی دیلده می شلود کله افلرادی هیئت امنلای مسلجد هسلتند کله حتی در مسلجد 
حضلور کافلی نیلز پیدا نمی کننلد. این افلراد چگونه می تواننلد اهتماملی در اداره خوب 

مسجد داشلته باشند؟

2. ناهماهنگی کاری بین اعضا: 

در حلال حاضلر علدم تقسلیم کار بیلن هیئت امنلای مسلاجد موجلب ناکارآملد بلودن 
هیئلت و سلردرگمی مراجعیلن گردیلده و وجهله هیئت امنلا را کله بایلد در زملره افراد 

مشلکل حل کن باشلند مخلدوش کلرده اسلت.1

3. عملکرد اخالقی نامناسب: 

مجموعله افلرادی کله در مسلجد خدملت می کننلد اعلم از هیئت امنلا و خادم و سلایر 
افلرادی کله به نوعلی در سلاماندهی فعالیت های مسلجد مشلارکت دارند، بایلد رفتاری 
پرجاذبله، صبورانله و بامحبلت نسلبت بله کلودك و نوجوان و جوان داشلته باشلند و از 

مشلارکت برخلی از آنلان در امور مسلجد اسلتقبال کنند.
ایلن در حاللی اسلت کله؛ هیئت امنلا، در غاللب مسلاجد کشلور نه تنهلا جذبله ای برای 
جلذب کلودکان و نوجوانلان و جوانلان ندارند بلکه خود مانع فعالیت بسلیج و کانون های 

فرهنگی جوانان هسلتند.2

1  . داوود سلتارزاده، حسلینعلی قنلاد زادگان و مائلده یوسلف نلژاد شلیروانی، عواملل مؤثلر بر جلذب نوجوانلان و جوانان به مسلاجد، پورتال 
مرکز رسلیدگی بله امور مسلاجد، 1393/7/27.

2  . محمدرضا حشمتی، همان، ص 190.
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ج: راهکارها «

1. تقویت پشتوانه پژوهشی

همچون سلایر عناصر کلیدی مسلجد، در اینجا نیز نیازمند تقویت پشلتوانه پژوهشلی و 
تعریلف جایلگاه دانشلگاهی بلرای موضوع هیئت امنا در سلرفصل های مربوط به مسلجد 

و نماز هسلتیم.
تحقیقات و پژوهش ها در این حوزه عمدتاً به دو موضوع خواهند پرداخت:

 الف: چارچوب های الزم برای هیئت امنا )ویژگی های هیئت امنا( 
 ب: وظایف هیئت امنا 

کله البتله هر دو مورد برحسلب اقتضائلات زمانی و مکانلی متغیر، متفلاوت خواهند بود 
و الزم اسلت در دوره های زمانی مشلخص، به روزرسلانی شلوند.

در حلال حاضلر هیچ نهلاد و یا دسلتگاهی به صورت شلفاف عهده دار چنین مسلئولیتی 
نیسلت؛ هرچنلد به صلورت پراکنده و مبهم و بدون داشلتن ضمانت اجرایلی در برخی از 
قوانیلن و آیین نامه هلا به صورت دسلتوری به آن اشلاره گردیده اسلت. چنانکله در قانون 

برنامه سلوم توسلعه می خوانیم:
 »مـاده 163 - و - بـا هـدف اعتـالی جایـگاه مسـجد و مدرسـه در فعالیت هـای  ●

اجتماعی-فرهنگـی محـالت، روسـتاها و شـهرها و هماهنگ سـازی فعالیت هـای 
سازماندهی شـده در ایـن مکان هـا در جهـت ارتقـای ایمـان و ارزش هـای معنوی 
و اخالقـی و شـکوفایی خالقیت هـای علمی، فرهنگـی و هنری گروه هـای مختلف 
جامعـه به ویـژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذیل در سـال های برنامه سـوم توسـعه 
انجـام می گیـرد: 1- حمایت مالـی، قانونـی و حقوقـی از پژوهش هـای کاربردی با 
هـدف شـناخت راهکارهـای اجرایی بـرای ارتقـای جایگاه مسـجد و مدرسـه در 

فعالیت هـای اجتماعـی و فرهنگی کشـور.«
قابل ذکلر اسلت در تحقیقلی کله در ایلن خصلوص صلورت گرفتله و از بایسلته های 
هیئت امنا و وظایف آن از برخی نهادهای مسلئول سلؤال شلده، نتایج ذیل حاصل شلده 

است:
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1-1. ویژگی های فردی اعضای هیئت امنا

1-  التزام عملی به اسالم و نظام جمهوری اسالمی ایران و اصل مترقی والیت مطلقه فقیه. ●
2-  دارا بودن آگاهی و بینش نسبی در امور مذهبی و دینی و جایگاه مسجد. ●
3-  حتی المقدور دارا بودن توانایی ها و تخصص هلللای الزم در یکی از زمینه های دینی،  ●

سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، تربیتی و ورزشی و سایر قلمروهایی که در کارکردهای 
مسجد مؤثر است.

4-  دارای حسن سوابق اخالقی در سطح شهر یا محل و عدم سوءپیشینه و عدم استعمال  ●
و اعتیاد به مواد مخدر.

5-  عالقه مند به خدمت در امور و کارکردهای مختلف مسجد. ●
6-  ساکن بودن در حوزه استحفاظی مسجد. ●

تبصـره: اشـخاصی کـه واجـد شـرایط فوق الذکـر هسـتند درصورتی کـه دارای  ●
تحصیـالت باالتـری باشـند، ارجحیـت دارند.

البتله جلا داشلت کله در ایلن قسلمت اشلاره می شلد کله حتی المقلدور از افلرادی در 
هیئت امنلا مسلاجد اسلتفاده شلود کله حداقلل از شلّم فرهنگلی برخلوردار باشلد و یلا 
مسلئولیت املور فرهنگی مسلجد با فردی باشلد کله دارای تجربیات فرهنگی بلوده و یا 

در نهلاد و دسلتگاه فرهنگی شلاغل باشلد.1

1-2. وظایف هیئت امنای مسجد

1-  بسترسازی مناسلللب و ایجاد محیط و فضای مطلوب برای اقامه نماز، افزایش حضور  ●
نمازگزاران و انجام مراسم و فعالیت های دینی، سیاسی و فرهنگی در مسجد.

2-  برنامه ریزی برای جلب همکاری ها و مشلللارکت های مردم و سایر نهادها و ارگان ها در  ●
حمایت و پشتیبانی از برنامه های فرهنگی و عمران مسجد.

3-  همکاری جدی با شورای هماهنگی مسجد در کلیه امور. ●
4-  دعوت از کارشناسان، مسلللئوالن، معتمدین و خیرین برای بررسی وضعیت و رفع  ●

1  . محمدعلی موظف رستمی، همان، ص 200.
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مشکالت مربوط به مسجد.
5-  بررسی و نظارت بر درآمدها، موقوفات و مستغالت مسجد و ساماندهی و ارائه شیوه های  ●

مناسب جهت استفاده و افزایش درآمدها و نحوه هزینه کردها در مسجد.
6-  تهیه ترازنامه مالی برای مسجد. ●
7-  برنامه ریزی در رابطه با چگونگی دفاع از حق وحقوق مسجد )اصل 5(.1 ●

اخیراً  در اسلفند سلال 1393 نیز مجلس شلورای اسلالمی در بررسلی طرح یک فوریتی 
حمایلت از احلداث، تجهیلز و نوسلازی و مدیریلت مسلاجد کشلور و پیگیلری املور 
نمازخانه هلا در ملاده 14 ایلن طرح قانونی مصلوب کرده اند مبنی بر اینکله هیئت امنای 

مسلاجد دارای وظایلف و اختیارات زیر اسلت:

اللف- نمایندگلی مسلجد در برابلر معاونت، مرکز امور مسلاجد و تمامی نهادهلا و ادارات 
و همچنین تشلکل های فعال در مسلجد.

ب- تصمیم گیلری و هماهنگلی تشلکل های داخلل مسلجد، مراقبلت، نگهلداری، انجام 
تعمیلرات و تلالش جهلت رعایلت پاکیزگلی و آراسلتگی مسلجد، اخذ سلند مالکیت و 
ثبت مسلجد در معاونت و ثبت اموال منقول و مشلخصات دقیق در دفتر اموال مسلجد 

بلا رعایت ضوابط شلرعی.

پ- مشارکت و همکاری در اجرای طرح و برنامه های الزم در امور فرهنگی و اجتماعی.

ت- تعییلن محلل مناسلب با هماهنگی دسلتگاه ذی ربط بلرای حفظ آثلار و ارزش های 
دفلاع مقلدس و آثار معنلوی و نخبگان محلل و ایجاد دفتلر یادبود.

ث- جللب کمک هلا و مشلارکت افلراد حقیقلی و حقوقلی به منظلور انجلام فعالیت هلا، 
تجهیلز مسلجد بله فناوری هلای جدید، متناسلب با شلئون مسلجد.

1  . برزو فرهی بوزنجانی، همان، ص 140-139.
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ج- جملع آوری درآمدهلا کمک هلا و نلذورات نقلدی و غیرنقلدی و ثبلت آن در دفاتلر 
مسجد. حسلابداری 

چ- پرداخلت هزینه هلای ضلروری جاری مسلجد و پرداخت حقوق و دسلتمزد به خادم 
یلا خادمان مسلجد و پیگیلری بیمه آن ها.

ح- تهیله گلزارش عملکلرد سلاالنه، صورتحسلاب و تنظیلم و نگهلداری اسلناد درآمد و 
هزینه مسلجد.

خ- طلرح دعلوی و دفلاع از حقلوق مسلجد و تعقیب دعلاوی مربوط بله آن و در صورت 
للزوم انتخلاب وکیلل برای انجلام امور مذکور. بر اسلاس تبصلره این ملاده، هیئت امنای 

مسلاجد مکلف انلد فعالیت هلای فرهنگلی و قرآنلی را در اولویت قلرار دهند.

چنانکله مالحظله می شلود در قوانیلن موجلود بله شلکل کاربلردی و پویلا بله موضلوع 
هیئت امنلا پرداختله نشلده اسلت و درواقع قوانین بسلیار کلی هسلتند که ظاهلراً برای 
جلوگیلری از برخلی سوءاسلتفاده ها وضع شلده اند و هدفلی تحلت عنلوان مدیریلت 
فرهنگلی کارآملد در آن هلا چنلدان بله چشلم نمی خلورد. در ایلن قوانیلن هیچ گونله 
توصیله و الزاملی نسلبت بله وظایلف جداگانله هیئت امنلا در خصلوص جلذب و تقویت 
ارتبلاط کلودکان و نوجوانلان و جوانلان بلا مسلجد نشلده اسلت و حال آنکه تقریبلاً اکثر 
پیام هلا و ابلالغ حکم هلای صلادره از جانلب مقلام معظلم رهبلری )دام علزه( بلا ایلن 
رویکلرد هسلتند و مسلئوالن مسلجد و ائمله جمعه و جماعلات را به توجه ویژه نسلبت 

بله املور نوجوانلان و جوانلان سلفارش نموده اند.

3. بهره گیری از مدیریت توانمند در هیئت امنا

مهم تریلن بخلش برای ایجاد فضایی فعال و پویا در مسلاجد و خصوصلاً برای بهره گیری 
کلودکان و نوجوانلان، ایجلاد یلک مدیریلت قلوی و کارآمد اسلت کله بلرای تحقق این 
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املر )الزم اسلت اعضلای هیئت امنلا قبل از شلروع به خدملت در دوره های آموزشلی که 
توسلط سلازمان اوقاف و امور خیریه تشلکیل می شلود شلرکت نمایند.(1

توجله بله ایلن نکتله مدیریتلی نیلز بلرای مدیریلت مسلاجد، جالب توجله خواهلد بود 
کله از مؤثرتریلن و مهم تریلن عواملل جلذب نوجوانلان و جوانلان بله مسلاجد، شلرکت 
دادن خلود آن هلا در اداره املور مسلاجد اسلت. »این امر یعنلی دخاللت دادن نوجوانان 
و جوانلان در اداره املور مذهبلی و فرهنگلی خودشلان، ضملن اینکله بله آنلان هویلت 
مشلخص و شلخصیت می بخشلد، قابلیلت مسلئولیت پذیری را در آنلان افزایلش داده و 
موجبلات افزایلش اعتمادبه نفلس و اطمینلان بله خلود را در آن هلا فراهم می سلازند. در 
ایلن صلورت نوجوانلان و جوانلان برنامه هلای مسلاجد را برنامه هلای خود تلقلی کرده و 
احسلاس نمی نماینلد کله ایلن برنامه هلا از بلاال بله آن هلا دیکتله می شلود و آن ها فقط 

مجبلور بله اطاعت هسلتند«.2

4. الگوبرداری و استفاده از تجارب دیگران

الگوبلرداری می توانلد یکی از مهم تریلن و بهترین راهکارهای مورداسلتفادۀ هیئت امنای 
مسلاجد باشلد. الگوبلرداری، اندازه گیلری و سلنجش عملکرد مسلجد حلوزۀ فعالیت در 
مقابلل برترین مسلاجد به شلکل کّمی و عددی اسلت کله تعیین می کنلد چگونه آن ها 
بله چنیلن سلطوحی از کارایی در ارتباط دادن کودکان و نوجوانان با مسلجد رسلیده اند 
و سلپس از ایلن اطالعلات به عنلوان مبنایلی بلرای اهلداف و راهبردهلا و بهبلود آن هلا 
اسلتفاده می کنلد3 ایلن فرآینلد، فرآیندی نظام مند اسلت که به طلور بالقلوه می تواند در 
هلر کار فرهنگلی مورداسلتفاده قرارگیلرد و اگرچله نمی توانلد جایگزین دیگلر ابزارهای 
مدیریتلی و کیفیتلی شلود، درصورتی کله بلا اهداف سلازمان همسلو گلردد، قدرتمند و 

بسلیار مؤثر است.
الگوبلرداری نیازمنلد یلک مکان یابلی خارجلی اسلت؛ یعنلی در مانحن فیله، یافتلن 
مسلاجدی کله عملکرد بسلیار خوبلی در حوزه ارتباط برقلرار دادن کلودکان نوجوانان با 

1  . همان، ص 140.
2  . مسجد نقطه وصل، ص 211.

3  . مصطفی جعفری و همکاران، کیفیت فراگیر، » ابزارهای استراتژیک و فرهنگی مدیریت«، ج 2، ص 111.
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مسلجد از خود نشلان داده اند و سلپس مطالعه این سلازمان ها جهت کشلف روش های 
آن ها.1 کاری 

به بیان دیگلر؛ قطعلاً هلدف هلر سلازمان مسلجدمحور موفلق املروزی، عرضلۀ خدمتلی 
اسلت کله می توانلد نیازهلا و خواسلته های کلودکان و نوجوانلان و والدیلن آن هلا را 
به خوبلی تأمیلن کنلد. در راه رسلیدن بله این هدف، تلالش تمامی سلازمان ها در جهت 
نوآوری هلا و دگرگونی هایلی اسلت کله بتوانلد سلازمان را بله مخاطب نزدیک تر سلازد؛ 
املا بلرای ایلن منظلور نلوآوری به تنهایلی کافلی نیسلت و تقلیلد و اقتبلاس از دیگران، 
بسلیاری اوقلات می توانلد ملا را سلریع تر و آسلان تر بله مقصود برسلاند و در اینجاسلت 

کله الگوبلرداری بله یلاری هیئت امنای مسلاجد می شلتابد.2
گسلتردگی الگوبلرداری تلا جایلی اسلت کله می توانلد در کنلار بسلیاری از ابزارهلای 
دیگلر قلرار گیلرد و هرکجلا کله بله جملع آوری اطالعات نیلاز اسلت، مفید واقع شلود. 
درنتیجله یکلی از مهم تریلن دیدگاه هایی که امروزه نسلبت بله الگوبرداری وجلود دارد، 
آن را به عنلوان یلک فرآینلد مسلتمر مطلرح می کنلد کله بایلد همیشله در کنلار دیگر 
برنامه هلای مدیلران بله اجلرا درآیلد. فقلط باید توجه شلود کله الگوبرداری، جانشلینی 
بلرای نلوآوری نیسلت؛ املا درهرحلال، منبعی از ایده های خارج سلازمان مسلجد اسلت 
و ازآنجایی کله موفقیلت مسلجد، بسلتگی بله تعییلن هلدف و دسلتیابی بله آن دارد، 
الگوبلرداری هلم سلازمان مسلجد را مجبلور می کنلد تلا اهدافلش را بلر اسلاس حقایق 

خارجلی پایه ریلزی کنلد.3
با بهره گیری از تجربیات و برنامه های کارشناسلی شلده، دسلتگاه های ذی ربط فرهنگی 
در املور مسلاجد و نیز هیئت امنای مسلاجد می تواننلد در وضعیت موجلود فعالیت های 

مسلجد بهبلود ایجاد نملوده و تغییراتی مثبت و روندی صعلودی را طی نمایند.4

1  . حسین پرکان، ارتقای کیفیت خدمات و محصوالت در دستگاه های فرهنگی، ص 124-123.
2  . مصطفی جعفری و همکاران، همان، ص 112.

3  . همان، ص 128 و 175.
4  . محمدعلی موظف رستمی، همان، ص 200.
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بخش هفتم: مدیریت کالن مساجد
الف: تبیین موضوع و ضرورت آن «

بلا توجله بله نقلش بی بدیلل نهلاد مسلجد در فرهنلگ ملردم و تربیلت دینلی آن هلا، 
نلوع سیاسلت گذاری و تعییلن راهبردهلا بلرای این نهلاد، کاماًل مهلم ارزیابی می شلود؛ 
به طلوری کله کمتریلن تغییلرات در ایلن عرصله، خروجی هلای بسلیار متفلاوت و 
تأثیرگلذاری را از خلود بلر جلای خواهد گذاشلت. بنابراین در نلگاه کالن، باید مدیریتی 
قلوی و سلازمان دهی شلده بلر تملام مسلاجد را شلاهد بلود کله هماهنگ کننلده آن ها 
بلا همدیگلر و ارتقلا دهنلده فعالیت هلای آن هلا خصوصاً در حلوزه ارتباط گیری با نسلل 

کلودك و نوجلوان و جلذب آن هلا بله نهاد مسلجد باشلد.
درواقلع برحسلب ایلن گلزاره مدیریتی گفته شلده توسلط دمینگ که نودوشلش درصد 
مشلکالت مربلوط به سیسلتم ها اسلت،1 اهمیت و ضلرورت بهره گیری از کار سیسلتمی 
و نظام منلد مشلخص می شلود؛ در شلرایطی کله در دنیلای املروز بلرای کوچک تریلن 
شلرکت های دولتلی و خصوصلی، نلگاه علملی بله اداره آن جلزء اصلول تردیدناپذیر آن 

1  . حسن فارسیجانی، استراتژی کالس جهانی در مدیریت کیفیت بازرسی، ص 161.



297 فصل سوم، ایجاد ارتباط با مسجد  و تقویت آن   

شلرکت اسلت، چگونله می تلوان بلرای نهلاد مسلجد بلا این همله گسلتردگی مراکلز و 
مخاطلب، خصوصاً برحسلب نقلش بی بدیل آن در فرهنگ سلازی، از این نلگاه بهره الزم 

نگرفت. را 
بایلد بله این گزاره رسلید کله موفقیت صرفلاً در اخالص و تعهد صرف نیسلت؛ موفقیت 
به منزللۀ پرنلده ای اسلت کله دو بال قدرتمنلد دارد دو بالی کله وجود هر دو الزم اسلت 
و هرکلدام بلدون دیگلری، کارایلی خلود را از دسلت خواهلد داد و بله حداقل هلا خواهد 

رسلید؛ ایلن دو بلال عبارت اند از تعهلد و تخصص.
تخصلص در مانحن فیله چیلزی جز انجام کار حساب شلده علمی نیسلت؛ للذا باید برای 
تملام نیازهلای املروز و آینلده نهلاد مسلجد در جهت بهره گیلری کاملل از ظرفیت های 
آن در حلوزه کلودکان و نوجوانلان بلا برنامه وارد شلد و از هرگونله تقدیرگرایی و توکیل 
مصرانله املور به خداونلد اجتناب نمود. بایلد در ضمن مالزمت تقوا و اخلالص، هر آنچه 
از دسلت برمی آیلد و هلر فکلر و اندیشله ای کله الزم اسلت به کارانداختله شلود و از هلر 
تجربله و نظلر ارزشلمندی اسلتفاده نملود. به خصوص در شلرایطی که رقبلای هم عرض 
مسلجد که بر کودك و نوجوان اثرگذار هسلتند، به شلکل کاماًل حرفه ای و حساب شلده 
مطابلق بلا جدیدتریلن روش های مدیریتلی روز وارد کارشلده و اقدام می کننلد؛ رقبایی 
همچلون بازی هلای رایانله ای، شلبکه های اجتماعلی کلودکان و نوجوانلان و مروجلان 

عرفان هلای کاذب و انحرافلی.
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ب: وضع موجود «
در حلال حاضلر نهادهلای فراوانلی در امر مسلجد فعالیلت می کنند که وضعیلت آن ها و 

جایگاه مدیریتی شلان به شلرح ذیل اسلت:

1ـ  4. سازمان اوقاف و امور خیریه:

 ایلن سلازمان عمدتلاً بله مسلائل حقوقلی مسلاجد و اماکلن مذهبلی می پلردازد و از 
موقوفلات محافظلت می کنلد. به عنلوان مأموریت بعدی نیلز به عمران مسلاجد مبادرت 

نملوده و در تشلکیل و معرفلی هیئت امنلا به عنلوان رقبه هلای وقلف اقلدام می کنلد.

2ـ  4. مرکز رسیدگی به امور مساجد: 
ایلن نهلاد عملدۀ فعالیت خلود را مصلروف تأمیلن ائمه جماعلات مسلاجد و جابه جایی 
آن هلا نملوده اسلت. به صورت موردی نیلز به امر ساخت وسلاز و مسلائل فرهنگی کمک 
می نمایلد و به عنلوان یلک مرکلز کله موردقبول مسلاجد اسلت، بله حل اختالفلات نیز 

می پلردازد.

3ـ  4. سازمان تبلیغات اسالمی: 
در این سلازمان، اداره کل مسلاجد، به امور مسلاجد کشور رسیدگی می کند و درمجموع 
بله چند موضوع نظیر بهداشلت مسلجد، اعتلکاف، اعزام مبلغ به مسلاجد، ائمه جماعات 

و تلا حد بسلیار کمی به تقویلت کتابخانه های مسلاجد می پردازد.

4ـ  4. مؤسسه عمران مساجد:
 کله قبلاًل بله نلام صنلدوق عملران مسلاجد بود، مؤسسله ای اسلت وابسلته به سلازمان 
تبلیغات اسلالمی و اوقاف و مأموریت اصلی آن رسلیدگی به عمران مسلاجد و مسلاعدت 
بله آنلان اسلت و در سلابقه خلود پیگیری هلای قانونلی را از طریلق هیئلت دولت جهت 

بعضی تسلهیالت در ساخت وسلاز و اداره مسلاجد داشلته است.

5ـ  4. ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد: 
کله بلر اسلاس مصوبله شلورای عاللی انقلالب فرهنگلی و به منظلور تقویلت و احیلای 
مسلاجد تشکیل شلده اسلت، عمدتاً مسلئولیت تجهیز و تقویلت کتابخانه های مسلاجد 
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و سلالن ها را بله عهلده دارد و از طریلق تأسلیس کانون هلای فرهنگلی هنلری و تقویت 
واحدهلای فرهنگلی و هنلری، ایلن اهلداف را پیگیلری می نمایلد. این سلتاد کله در هر 
اسلتان دبیرخانه هایلی را تأسلیس کلرده اسلت، اکثلراً تحلت نظلر ادارات کل فرهنگ و 

ارشلاد اسلالمی ایلن مأموریلت را انجلام می دهد.

6ـ  4. ستاد اقامه نماز: 
در راسلتای ترویلج نملاز و نملاز جماعلت و برپایلی آن در مسلاجد و نمازخانه ها فعالیت 

می کنلد.

7ـ  4. نیروی مقاومت بسیج:
 ایلن نیلرو به عنوان مأموریت اصلی خود نقشلی در مسلاجد نلدارد و ازآنجاکه پایگاه های 
نیلروی مقاوملت در اکثلر مسلاجد کشلور فعلال هسلتند، بالطبلع بایلد نقشلی در ادارۀ 
مسلجد و به خصوص مسلائل فرهنگی مسلجد داشلته باشلد؛ این نیرو در بعضی مساجد 
تبلیغلات را بله عهلده دارد و در پلاره ای از آن هلا با تشلکیل کانون های بسلیج به فعالیت 

مشلغول است.

8ـ  4. جامعه روحانیت: 
حوزه هلای علمیله نیز در مسلاجد نقش هایلی دارند که عملده نقش آن هلا در اعزام امام 

جماعت و رسلیدگی ملوردی خواهد بود.1
بلا نظلر کارشناسلی می توان گفت در حال حاضر مسلاجد کل کشلور فاقلد نظام معینی 
هسلتند؛ چنانکله یکی از کارشناسلان مسلئول می گوید: »در این کشلور همله نهادها و 
مؤسسلات سلازمانی دارنلد و قریلب بله 60 هزار واحلد فرهنگی هیلچ سلازمانی ندارند. 
یلک سلازمان سلنتی بله نحلو ناقصلی به صلورت هیئتلی آن هلا را اداره می کنلد. هیلچ 
وزارتخانله و سلازمانی ایلن سلرمایه عظیلم را یکپارچله نلگاه نمی کند، مشلکالت آن را 
بررسلی نمی نمایلد و در راه حلل معضلالت آن چاره اندیشلی نمی کنلد. رهاشلده اند بله 
املان خلدا. اگلر بحلث زعاملت و تصلدی ایلن مکان هلای مقدس پیلش بیاید، سلازمان 
تبلیغات اسلالمی، بسلیج، مرکز رسلیدگی بله امور مسلاجد، حوزه های علمیله و اوقاف، 

1  . محمدرضا حشمتی، همان، ص 194-193.
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همله داعیله تصلدی آن را دارنلد و اگلر بلرای املام جماعلت هر یک از مسلاجد کشلور 
مشلکلی پیلش آیلد، یلا زلزلله و سلیل مسلجدی را تخریلب کنلد و یلا دزدی املوال 
مسلجدی را ببلرد و یلا اختالفلی بیلن مسلجدی ها پیش بیایلد، همه نهادهای مسلئول 
شلانه خاللی می کننلد و بله یکدیگر پلاس می دهنلد. گاهی اوقلات هم به عنلوان صدقه 
مبللغ کملی کملک می کننلد. واقعاً تأسلف بار اسلت که بلا خانه خلدا این گونله برخورد 
می شلود. عجبلا کله مهدهلای کلودك در ایلن کشلور سلامانی دارنلد و مسلاجد فاقلد 
سلازمان هسلتند. ورزشلگاه ها، ملدارس، سلینماها، کتابخانه هلا، پارك هلا، خیابان هلا، 
تفریحگاه هلا، زندان هلا، بیمارسلتان ها، دانشلگاه ها، داروخانه هلا و... همگلی سلازمانی 
دارنلد و مشلکالت آن هلا درجایلی رسلیدگی می شلود نیروهلای انسلانی شلاغل در این 
مرکلز آملوزش می بیننلد، نشلریه دارنلد، بودجه و اعتبلار دولتلی دارند، ضابطله دارند و 

مسلاجد فاقلد همه ایلن موارد هسلتند!
 بیلش از ده نهلاد سلازمان دینلی به صلورت پراکنلده و بلدون هیلچ هماهنگلی در املر 
مسلجد فعال هسلتند. وجلود این تعداد سلازمان  و نهادهلای درگیر امر مسلجد موجب 
شلده اسلت نه تنهلا اقداملی اساسلی و مهمی کله دارای اثلرات مثبت در جهلت ارتقای 
جایلگاه مسلاجد باشلد، به صلورت جدی و عملی صلورت نپذیلرد، بلکه کاماًل بلا تداخل 
برنامه هلای غیرهماهنلگ و تشلابه فعالیت هلا، موجبلات دل زدگلی ملردم و مخاطبلان 

خلاص مسلجد را نیز به وجلود آورده اسلت.«1
حلال، ذکلر ایلن مطللب جالب توجله اسلت کله چنلان نیسلت کله بله لحلاظ قانونلی، 
سلتاد هماهنگ کننلده و مرکلزی کله همله سلازمان ها و نهادهلای مرتبلط بلا مسلجد 
ذیلل برنامله جاملع آن بله فعالیلت بپردازند وجود نداشلته باشلد، بلکه حلدود یک دهه 
پیلش در شلورای عالی انقلالب فرهنگی در جلسله 553 مورخ 83/10/22 به پیشلنهاد 
شلورای فرهنلگ عموملی )نامه شلماره 1/1180/الف ملورخ 83/8/30( آیین نامه سلتاد 

پشلتیبانی و هماهنگلی املور مسلاجد کشلور به شلرح وظایلف ذیل تصویب شلد:

1  . همان، ص 196-194.
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ماده 2ـ  ]وظایف ستاد[ ●
1 ل تبییلن نحلوه هملکاری و مشلارکت وزارتخانه هلا، سلازمان ها و نهادهلای کشلور 

متناسلب بلا مسلئولیت قانونلی آن هلا.
2 ل هماهنگ سلازی فعالیلت وزارتخانه هلا، سلازمان ها و نهادهلای کشلور و برنامه ریلزی 
به منظور اسلتفاده مناسلب از امکانات و توانمندی آن ها در تقویت بنیه مسلاجد کشلور.

3 ل ارائله پیشلنهادهای راهبلردی و برنامه ریلزی مناسلب به منظلور رفلع مشلکالت 
اساسلی مسلاجد در مکان یابلی، ساخت وسلاز، توسلعه و تعمیلر، نوسلازی، بهداشلت و 
تجهیلز امکانلات و فناوری هلای روز از طریلق تدویلن طرح هلا، لوایلح و آیین نامه هلا و 

شلیوه نامه های اجرایلی و ارائله آن بله مراجلع ذی ربلط.
4 ل تلالش بلرای تثبیلت موقعیت حقوقی مسلاجد، متولیان، هیئت امنلا، ائمه جماعات، 

خادمان و دسلت اندرکاران امور مسلاجد.
5 ل تدوین راهکارهای مناسب برای بهسازی و نگهداری مساجد.

6 ل تدویلن روش هلای جلذب امکانلات و تسلهیالت از وزارتخانه ها، سلازمان ها و نهادها 
به منظلور پشلتیبانی از مسلاجد و پاسلخگویی به نیازهلای موجود.

بنابرایلن بایلد مشلکل را در جاهلای دیگر جسلتجو کرد و بلا ورود شلورای عالی انقالب 
فرهنگلی به مسلئله، عللل اجرایی نشلدن مصوبه را پیگیلری نمود.
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ج: راهکارها «

1. بهره گیری از مدیریت واحد و منسجم

لْجِن أَأَْربَلاٌب  خداونلد در قلرآن و از زبلان حضلرت یوسلف می فرمایلد: »یلا َصاِحَبلی السِّ
لاُر؛ ای دو یار زندانی من، آیلا خدایان متعدد و پراکنده  مَُّتَفرُِّقلوَن َخیلٌر أَِم اهللُ الَْواِحلُد الَْقهَّ
بهترنلد )ماننلد بت هلا، سلتارگان و غیلره( یلا خلدای یکتلای غاللب و چیره )بلر جهان 
هسلتی(«1 ایلن یلک واقعیتلی اسلت کله بلا وجلود مدیریت هلای چندگانله و پراکنده 
نمی تلوان انتظلار نیلل بله مقصلود و هلدف را داشلت؛ هر خدایلی هدفی دارد و روشلی!
یکلی از محققلان نیلز می گویلد: بایلد سلاختاری متمرکلز تحلت نظلارت مقلام معظلم 
رهبلری بلرای مدیریلت مسلاجد ایجلاد شلود. شلورای عاللی مسلاجد بلا ترکیبلی کله 
شلورای عاللی انقلالب فرهنگلی آن را مصلوب می کنلد، بلر اسلاس وضعیلت موجلود 
راه انلدازی گلردد. یلک نفر هلم به عنلوان رئیس سلازمان امور مسلاجد با تأیید شلورای 
عالی انقالب فرهنگی معرفی شلود و ابالغ رسلمی توسلط مقام معظم رهبری برای این 
فلرد صلادر گلردد. به این ترتیب سلازمان املور مسلاجد راه اندازی شلود و دسلتگاه هایی 
کله بلا مسلاجد همکاری دارنلد، هرکدام تحت عنوان یلک معاونت در آنجا نقش داشلته 

2 باشند.
در چنیلن حالتلی از ابتلدا تلا انتها با احتملاِل بروز مشلکل -احتمالی کله در اکثر قریب 
به اتفلاق ملوارد رخ می دهلد- مواجله هسلتیم؛ از برنامه ریزی گرفته تلا تخصیص بودجه 
و نظارت هلای الزم. مگلر اینکله وجود مسلجد و وظیفه ای تحت عنوان مدیریت مسلجد 
و نملاز، فلرع قضیله باشلد و تحقلق کاملل و یلا ضعلف برنامه هلا در ملورد آن محللی از 
اعلراب نداشلته باشلد و متقابلاًل، اصلل و آنچله موضوعیلت دارد، وجلود خلود آن نهلاد 

مدیریت کننلده و بقای آن باشلد!
پیشلنهاد نگارنلده ورود شلورای عاللی انقالب فرهنگی بله این قضیله و پیگیری مصوبه 
خلود در خصوص تشلکیل و اجرایی شلدن سلتاد عالی مسلاجد اسلت تا همله نهادها و 
سلازمان های مربوطله ذیلل مدیریت واحلد و با تعیین حلوزه وظایف، با برنامله و بودجه 

1  . یوسف/39.
2  . برزو فرهی بوزنجانی، همان، ص 165.
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و خروجلی ملورد انتظاِر مشلخص، به فعالیلت بپردازند.
اگلر فعالیت هلا منسلجم و ذیلل مدیریلت واحلد باشلد، مکملل همدیگلر خواهنلد بود 
و ضملن رفلع موازی کاری هلا، حوزه هلای مغفلول مانلده نیلز مشلخص و پوشلش داده 

شلد. خواهند 

2. لزوم توجه مدیریت به مدیریت راهبردی

قوانیلِن حضلورِ فعلال در عرصله فرهنلگ، به طلور چشلمگیری تغییلر کرده انلد. بلرای 
رسلیدن بله موفقیلت، مدیلران دیگلر نمی تواننلد کارهلا را آن گونله کله همیشله انجام 
می داده انلد، انجلام دهنلد. درنتیجله یلک مدیلر موفلق بله یک سلالح قدرتمنلد جهت 
مقابلله بلا ایلن محیلط پویلا نیلاز دارد. مدیریلت راهبلردی، یلک برنامه جهلت هدایت 
سلازمانی کله تلالش می کنلد بینش هلا، مأموریت هلا، اهلداف و آرمان هلای خلود را بله 
عملل درآورد، خللق کرده، آن را از انحراف از خواسلته ها و آرمان هلا بازمی دارد. مدیریت 
راهبلردی، یلک طلرح بلرای هماهنلگ کلردن توانمندی هلا و ضعف هلا بلا فرصت هلا و 

تهدیدهلای محیلط ارائله می دهد.1
مدیریلت راهبلردِی ارتبلاط کلودك و نوجوان با مسلجد و تقویت آن، مسلتلزم پیمودن 
گام هایلی چنلد اسلت کله الزم اسلت نهلاد و سلازمان متوللی مسلجد بله آن هلا توجه 

داشلته باشد.
گام اول تبییلن وضلع موجلود ارتبلاط کلودك و نوجلوان با نهاد مسلجد اسلت که خود 

از چنلد مرحله تشلکیل یافته اسلت:
مرحلله اول بررسلی دروندادهلای ارتبلاط کلودك و نوجوان با نهاد مسلجد اسلت که در 
آن بله بررسلی عللل و زمینه هلای فلردی کلودك و نوجلوان در ارتباط گیری با مسلجد 
پرداختله می شلود و مشلخص می شلود کله چله عللل و زمینه هایلی در سلطح خلرد از 
مناظلر مختللف فرهنگلی، اجتماعی، سیاسلی و اقتصادی، بلر ارتباط کلودك و نوجوان 
بلا نهلاد مسلجد، تأثیلر مثبلت و احیاناً منفلی می گذارند که عملی شلدن ایلن مرحله و 
مرحلله بعلدی- که توضیح آن خواهد آمد- مسلتلزم تقویت پشلتوانه پژوهشلی موضوع 

1  . حسین پرکان، همان، ص 61.
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مسلجد و از جملله موضلوع ارتبلاط کودك و نوجوان با نهاد مسلجد اسلت کله از طریق 
بسترسلازی قانونلی و ایجلاد مراکلز دانشلگاهی و پژوهشلی بلا رشلته های تخصصی در 
موضلوع مسلجد محقلق می شلود؛ وگرنه از طریق نگاشلته شلدن چند مقالله و تحقیق 
سفارشلی و غیرسفارشلی نباید انتظار داشلت خروجی موردنظر در جهت آشلکار شلدن 

زمینه هلا و عللل تأثیرگلذار بلر ارتبلاط کلودك و نوجوان با نهاد مسلجد حصلل گردد.
وقتی کله افلرادی از محققلان، به طلور تخصصلی در موضلوع مسلجد و ارتبلاط کودك و 
نوجلوان بلا نهاد مسلجد قلم فرسلایی کردند، آن وقلت می توان برحسلب خروجی علمی 
کار آن هلا، بلا قاطعیلت گفلت که کدام عواملل و زمینه ها در سلطح خرد و کلدام عوامل 
در سلطح میانلی و کالن -چنانکله توضیحلش خواهلد آملد- در ارتباط گیلری کودك و 
نوجلوان بلا مسلجد مؤثرنلد و مهم تلر از همه اینکه مشلخص می شلود که کلدام عوامل 
و زمینه هلا از حیلث فراوانلی، کلدام عواملل و زمینه هلا از حیلث اهمیلت ذاتلی و کلدام 
عواملل و زمینه هلا از جنبه هلای دیگلر در اولویلت تأثیرگلذاری بلر ارتبلاط کلودك و 

نوجلوان بلا مسلجد و نیازمند اقدام هسلتند.
اینکله  افلرادی کله در حلوزه فرهنگلی فعالیلت می کننلد و یلا در موضلوع کلودك و 
نوجلوان تخصلص دارنلد فی البداهله بیاینلد و در موضوع مهلم ارتباط کلودك و نوجوان 
حلرف بزننلد و برحسلب تأملالت کوتاه ملدت خلود به شلکل اسلتقرایی، عللل و عوامل 
و زمینه هایلی را احصلا نماینلد، بله لحلاظ علملی، ارزش چندانلی نلدارد و فلارغ از 
آگاهی دهلی اجماللی و کللی )در بهترین وضعیلت واقع نمایی( قابلیت مبنلا قرار گرفتن 

بلرای برنامه ریلزی راهبلردی کالن را نلدارد.
مرحلله دوم عبلارت اسلت از بررسلی نحلوه فراینلد ارتباط کلودك و نوجوان با مسلجد؛ 
بدیلن معنلی کله آن علل و زمینه هلای درونی در سلطح خرد، تحت چله فرایند بیرونی 
و عللل و عواملل و زمینه هلای خارجلی تقویلت می شلوند و در ارتباط گیلری کلودك و 
نوجلوان بلا مسلجد مؤثر واقع می شلوند؛ للذا در این مرحلله اوالً به عواملل و زمینه های 
سلطح میانلی در هملان چهلار منظلر اجتماعلی، فرهنگلی، سیاسلی و اقتصلادی که بر 
ارتبلاط کلودك و نوجلوان با مسلجد تأثیلر می گذارنلد پرداخته می شلود و ثانیلاً عوامل 
و زمینه هلای منبعلث از سلطح کالن فرهنگلی و اجتماعلی و اقتصادی و سیاسلی که بر 
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ارتباط گفته شلده تأثیرگذار هسلتند بررسلی می شلود. به طور مشلخص و به عنوان مثال 
گفتله می شلود که در سلطح خلرد، عالقه داشلتن کلودك و نوجوان به مسلجد، یکی از 
عللل و زمینه هلای ارتباط گیلری کلودك و نوجلوان اسلت - کله البته در بررسلی علمی 
میلزان تأثیرگلذاری ایلن عللت مشلخص می شلود که جایلگاه ایلن علت در میان سلایر 
عللل و زمینه هلا، در رتبله چنلدم اسلت و چنلد درصلد از ارتباط گیلری متأثلر از ایلن 
عللت اسلت- در مرحلله بعد سلخن از آن اسلت که این انگیلزه درونی، در چله فرایندی 
تقویت شلده و عملکلرد کلدام نهادهلای اجتماعلی، فرهنگلی، اقتصلادی و سیاسلی و 
هرکلدام بله چله میلزان در آن دخیلل بوده انلد؛ کله مثلاًل گفته می شلود عملکلرد نهاد 
مدرسله و کتلب درسلی اش بله میلزان 10 درصلد، معلمانلش 15 درصد، عملکلرد نهاد 
خانلواده و الگلو بلودن آن هلا 20 درصلد، عملکلرد نهاد صداوسلیما و بخلش برنامه های 
کارتونلی اش 10 درصلد و ... در تقویلت ایلن انگیلزه مؤثلر بوده انلد و در مرحلله بعلدی 
بله عواملل و زمینه هلای تقویت کننلده در سلطح کالن پرداختله می شلود و مثلاًل گفته 
می شلود کله سیاسلت گذاری کالن دوللت در بخش اقتصلادی تحت عنلوان اقتصاد آزاد 
و ورود آزاد کاالهلای خارجلی کله برخلی نیلز فرهنگی اند، ایلن مقدار تأثیر را بر کشلور 
داشلته اسلت یلا اینکله سیاسلت گذاری کالن دوللت در غیرانتفاعلی کلردن ملدارس یا 
علدم الحلاق به قانلون جهانی حقلوق مالکیت و اسلتفاده راحلت از نرم افزارهای خارجی 
و یلا نلوع سیاسلت کالن دوللت در خصلوص معلمان پرورشلی ملدارس و ماننلد آن و یا 
سیاسلت حمایلت از مسجدسلازی، هرکلدام، ایلن مقلدار تأثیلرات را بلر تقویلت انگیزه 

کلودك و نوجلوان در دوسلت داشلتن مسلجد و ارتباط گیلری با آن داشلته اند.
مرحلله سلوم مرحلله بروندادهاسلت؛ بدین معنی که خروجلی همه آن عللل و عوامل و 
زمینه هلا کله در مرحلله اول و دوم فعال بودند چه شلده اسلت و در حال حاضر وضعیت 

ارتبلاط کلودك و نوجوان با نهاد مسلجد چگونه اسلت؟
ایلن مرحلله چنانکله قبلاًل اشلاره شلد مسلتلزم وجلود سلامانۀ مللی آملاری در حلوزه 
مسلجد اسلت تلا با اعتبار و رسلمیت الزم به شلکل دقیلق و علمی، به بررسلی وضعیت 
ریلِز ارتبلاط کلودك و نوجلوان با نهاد مسلجد بپردازد و برحسلب تفکیک هلای مختلف 
مکانلی و جغرافیایی، زمانی )برحسلب سلاعات روز و وعده های نماز(، سلنی، جنسلیتی 
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و تحصیللی بلرای کلودکان و نوجوانلان، میلزان ارتباط ها را اسلتخراج نماید.
طبیعتلاً ایلن مرحلله نیز از ابعلاد مختللف، دارای اولویت ها و رتبه بندی هایی اسلت که با 
آمارگیلری جزئلی محقق می شلود و البتله بخش دیگری از داده های ارزشلمند سلامانه، 
از تواللی آمارگیری هلا در بازه هلای زمانلی مشلخص حاصلل می شلود کله بلا در کنلار 
هلم گذاشلتن آملار و داده هلای بازه هلای زمانلی مختللف، روندهلای ارتباط کلودکان و 
نوجوانلان بلا مسلجد، چه در شلکل کلی و چه در مقیاس های جزئی مشلخص می شلود 
و حوزه هلای نیازمنلد اقلدام و اولویت دارهلای آن هلا را مشلخص می نماید. )مثلاًل آمارها 
نشلان می دهلد کله ارتبلاط کلودکان و نوجوانلان در سلطح راهنمایی و در اسلتان فالن 
در ایلن بلازه زمانلی سله برابلر شلده اسلت کله سلبب می شلود تلا مدیریلت راهبردی 
مسلجد، مراحلل اول و دوم را در ایلن منطقله به صلورت تخصصی به اجلرا درآورد و علل 
و عواملل و زمینه هلای ایلن افزایلش غیرمنتظلره را کشلف نمایلد، زیرا چه بسلا عوامل و 
زمینه هلا، قابلیلت الگوبلرداری و بسلط و گسلترش در جاهای دیگر را نیز داشلته باشلد 
و یلا برعکلس؛ در اسلتانی و یلا اسلتان هایی، میلزان ارتبلاط بله نحو محسوسلی کاهش 
پیلدا می کنلد کله در اینجلا الزم اسلت قبل از فراگیرشلدن عواملل و زمینه هلا، آن ها را 

شناسلایی نملوده و اقلدام الزم در خصلوص رفلع و یا کنتلرل آن ها صلورت گیرد.(
مرحلله چهلارم مرحله پیامدهاسلت که در آن به نتایج و آثار ارتبلاط کودکان و نوجوانان 
بلا مسلجد و در حوزه های مختللف فرهنگی، اجتماعلی، اقتصادی، بهداشلتی و امنیتی، 

در سلطوح سله گانه خرد و میانی و کالن پرداخته می شلود.
ایلن نتایلج در حوزه هلای مختللِف ارتبلاط بله یلک شلکل و میلزان نیسلتند؛ للذا بلا 
رتبه بنلدی کّملی و کیفلی نتایلج و آثار، ملوارد و گونه هایلی از ارتباط که بیشلترین آثار 
مثبلت را دارد، ملورد اهتملام ویلژه در برنامه ریزی هلا قلرار می گیلرد و اقلدام متناسلب 
صلورت می گیلرد و متقابلاًل بخش هایلی از ارتبلاط که علی رغم سلرمایه گذاری انسلانی 
و ماللی، تأثیلرات بهینله الزم را ندارنلد، در اصلالح و یلا تغییلر آن هلا بازنگری می شلود. 
)مثلاًل نتایلج این گونله نشلان دهد که پیامدهلای معنوی ارتبلاط کلودکان و نوجوانان با 
مسلجد بله هنلگام اقامه نملاز مغرب و عشلا به دلیل حضلور حداکثری اماملان جماعت 
و فعالیلت کانون هلای فرهنگلی در ایلن زملان، بیلش از سلایر ارتباطلات و در بازه هلای 
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زمانلی دیگلر از روز اسلت. طبیعتلاً در چنیلن وضعیتلی به تقویلت عواملل و زمینه های 
ارتباط دهنلده کلودکان و نوجوانلان بلا مسلجد در نملاز مغلرب و عشلا باید توجله ویژه 

داشت.(
همچنیلن بلا نیلل بله پیامدهلا الزم اسلت ارتبلاط متناظلری بیلن آن هلا و عواملل و 
زمینه هلا برقلرار شلود تلا مشلخص شلود کله کلدام پیامدهلا و بله چه میلزان ناشلی از 
کلدام عواملل و زمینه هلا هسلتند؟ کله خروجلی این بخلش نیلز در برنامه ریزی بسلیار 

مفیلد و قابل اسلتفاده خواهلد بلود.
گام دوم شلاخص گذاری بلرای خروجلی مراحلل چهارگانله اسلت. با ایلن توضیح که هر 
آنچله از شلناخت و اسلتخراج اولویت هلا در مراحلل چهارگانله قبلی ذکر شلد درواقع از 

طریلق شلاخص گذاری کله در این مرحلله ذکرمی شلود، اتفلاق می افتد.
گفتنلی اسلت شلاخص یلک مقوله کاملاًل کّمی و دقیق اسلت کله قابل تفسلیر و تأویل 
نیسلت و للذا در ایلن مرحلله و از طریلق کار علمی، اسلتنتاج می شلود که مثلاًل عوامل 
و زمینه هایلی کله در 50 درصلد ارتباط گیلری کلودکان و نوجوانلان اثرگلذار بوده انلد و 
یلا اینکله پیامدهلا و نتایجلی کله در 40 درصد کودکان و نوجوانان مشلهود اسلت، جزء 

اولویت هلا هسلتند و بایلد در برنامه ریلزی موردتوجله ویژه قلرار گیرند.
همچنیلن یکلی دیگلر از نتایلج و خروجلی ایلن گام نیلل بله »نلرخ ارتبلاط کلودکان و 
نوجوانلان بلا مسلجد« اسلت که یلک عنصر آملاری بسلیار مهلم و تعیین کننده اسلت. 
ایلن کار تلا به حلال در کشلور  در موضلوع مسلجد و کلودك و نوجوان صلورت نگرفته و 
جلای آن در تحقیقلات و کارهلای علمی در موضوع مسلجد خالی اسلت. این رقم یعنی 
نلرخ مسلجدی بودن کلودکان و نوجوانلان و نرخ ارتباط، با شناسلایی کمیلت و کیفیت 
ارتباط هلای متعلدد کلودکان و نوجوانلان بلا مسلجد -کله در مرحلله سلوم گام قبللی 
به دسلت آمده اسلت- و امتیازدهی هلای متفلاوت به هرکلدام از آن ها و نهایتاً محاسلبات 

ریاضلی مشلخصی کله روی آن هلا انجلام می گیرد، مشلخص می شلود.
ایلن نلرخ وقتی سلال بعدازآن نیز محاسلبه شلود، آن وقت ارزشلمندی خلود را در مقام 
مقایسله با سلال قبل، بیش  از پیش نشلان می دهد، زیرا سلازمان اقدام کننده را نسلبت 
بله پیشلرفت یلا پسلرفت اقدامات صلورت گرفتله درمجموع سلال در خصلوص ارتباط 
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دادن کلودکان و نوجوانلان بلا مسلجد آگاه می سلازد. ایلن نلرخ به صلورت اسلتانی نیلز 
می توانلد محاسلبه شلود و بهتلر نیز اسلت که چنین باشلد.

گام سلوم تبییلن وضلع مطللوب اسلت که بعد از مشلخص شلدن وضع موجود، نسلبت 
بله ترسلیم وضع مطللوب ارتبلاط کلودك و نوجوان با مسلجد اقدام می شلود.

الزملۀ ترسلیم وضع مطلوب وجود مأموریت سلازمان مسلجد در خصلوص ارتباط کودك 
و نوجوان با مسلجد و تعریف آن اسلت.مأموریت نهاد یا سلازمان متولی مدیریت مسلجد، 
چیلزی اسلت که بدان وسلیله مقصود مدیریت مسلجد در حلوزۀ ارتباط گیلری با کودك 
و نوجلوان از مقصلود مدیریت هلای مشلابه، متمایز می شلود و درواقع بیان کننده فلسلفه 

وجلودی مدیریت مسلجد در بخش کودکان و نوجوانان اسلت.
برخلالف اهلداف و راهبردهلا کله می تلوان در طلی زملان بله آن دسلت یافت، هرگلز 
نمی تلوان مأموریلت را به طلور کامل محقق سلاخت. مأموریت مانند یلک فانوس دریایی 
بلرای کار مدیریلت مسلجد در بخلش کلودکان و نوجوانلان خواهلد بود که پیوسلته آن 
را دنبلال می کنلد وللی هرگلز به طلور کاملل بله آن نمی رسلد. بایلد توجله داشلت کله 
مأموریلت ماننلد قطب نمایلی اسلت که مدیریلت به وسلیله آن بخش کلودك و نوجوان 

مسلجد را هدایلت می کند.1
بعلد از تعریلف مأموریت سلازمان، وضعیت مطللوب ارتباط کودك و نوجوان با مسلجد، 
بلا توجله بله ظرفیت هلای موجود ماللی و منابع انسلانی و فرصت هلا و تهدیدهلا، در دو 

قاللب اهلداف بلندمدت و کوتاه مدت ترسلیم می شلود.
از اهلداف بلندملدت بله آرمان هلا و یلا چشلم اندازها نیلز تعبیلر می شلود کله تعریلف 

علملی آن هلا بدین شلرح اسلت:
چشلم انداز سلازمان مسلجد: منظور از چشلم انداز آن اسلت که در طول 5 یا 10 سلال 
آینلده می خواهیلم سلازمان مدیریلت  ارتبلاط کلودك و نوجلوان بلا مسلجد چگونله به 
نظلر آیلد؟ چشلم انداز در حقیقلت یلک دیلد واقع بینانله بلر اسلاس چیلزی اسلت کله 
می خواهیلم بله آن برسلیم،؛در عیلن اینکله کاملاًل عمللی و ممکلن نیز هسلت. توضیح 
و بیلان ایلن تصویلر، معموالً بسلیار کوتاه و شلامل جمالت اندکی اسلت. بعلد از تدوین 

1  . پل آر نئون، ارزیابی متوازن-گام به گام )راهنمای طراحی و پیاده سازی(، ص 103.
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مأموریلت در سلازمان مدیریت کننده ارتبلاط کودك و نوجوان با مسلجد، به چیزی نیاز 
داریلم که نشلان دهد بر اسلاس مأموریت و ارزش های تعریف شلده، سلازمان می خواهد 
در آینلده بله کجلا برسلد. درواقلع چشلم انداز هملان چیزی اسلت که حرکلت از دنیای 

ایسلتای مأموریلت و ارزش هلا را بله دنیلای پویلای راهبرد معنی می بخشلد.
یلک چشلم انداز، تصویلری اسلت کالمی از آنچه سلازمان قصلد دارد نهایتاً به آن برسلد 
کله می توانلد تصویلر 5، 10 یلا 15 سلال بعلد باشلد. ایلن چشلم انداز نبایلد غیرواقعلی 
باشلد بلکله بایلد تلا آنجلا که املکان دارد تصویلری واقعلی از موقعیلت مطللوب را ارائه 
دهلد و زمینله را بلرای تدویلن راهبلرد و اهلداف فراهم سلازد. یلک چشلم انداز قوی در 
سلازمان مدیریت کننلده ارتبلاط کودك و نوجوان با مسلجد، چارچوب ذهنی مشلترکی 
بیلن نیروهلای فرهنگلی فعلال در آن ایجلاد می کنلد که بله آن هلا در تصور آینلده دور 
از ذهلن سلازمان کملک می کنلد. چشلم انداز هملواره تابعلی از مأموریلت و ارزش هلای 
سلازمان اسلت. چشلم اندازی کله بلر پایه یلک مأموریلت نیسلت؛ به مثابله آرزومندی و 

خیلال ورزی اسلت کله پایلداری و دوامی نخواهد داشلت.1
زمانلی کله کارکنلان یلک سلازمان، یلک چشلم انداز را بلاور داشلته باشلند، تأثیلر این 
بلاور بله حلدی خواهلد بود کله بتواند نیلروی انگیزشلی قابل توجهلی را به وجلود آورد. 
للذا می توانیلد چشلم انداز سلازمان را به عنلوان یلک عاملل کلیلدی تلقلی کنیلد؛ زیلرا 
چشلم انداز سلازمان، کانال ارتباطی اسلت که دالیل وجودی سلازمان را که در مأموریت 
منعکس شلده اسلت و ارزش هایلی کله بیانگلر فرهنلگ سلازمان اسلت با راهبلردی که 
سلازمان مدیریت کننلده ارتبلاط کلودك و نوجوان با مسلجد، جهت دسلتیابی به آینده 
مطللوب بله اجلرا درملی آورد، مرتبلط می سلازد. بلدون وجود یک چشلم انداز روشلن و 
برانگیزاننلده برای هدایت اقدامات همه عوامل فرهنگی سلازمان، ممکن اسلت درنهایت 
سلازمان بلا نیروهای فرهنگی مواجه شلود که اقداملات آن ها فاقد جهت گیری مناسلب 
اسلت و للذا سلازمان نمی توانلد از راهبرد اجراشلده، حتی اگر بسلیار خوب تعریف شلده 

باشلد، بهره ای ببرد.2

1  . همان، 118.
2  . حسین پرکان، همان، ص 65-64.
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آرمان ها: 
مهم تریلن نکتله در تعریلف آرمان هلا، قابل اندازه گیلری بودن آن هاسلت. تنهلا این گونه 
آرمان هلا هسلتند کله قابل برنامه ریلزی بلوده و سلازمان متولی مسلجد در دسلتیابی به 
آن هلا امیلد موفقیلت دارد. ایلن آرمان هلا باید بر اسلاس شلواهد آماری بنا شلوند. بدون 
وجلود دانلش آملاری از کل سیسلتم، آرمان هلا صرفلاً انعکاسلی از تصلورات ملا مبنلی 
بلر تغییلرات معجزه آسلای سیسلتم در قاللب شلعارها، تشلویق ها و سلخت کاری های 
بی ثملر خواهنلد بلود؛ تصوراتی کله هرگز جامله عمل نپوشلیده، به صورت همان شلعار 
باقلی خواهنلد مانلد. آرمان هلا بایلد کاملاًل قابل تعریلف، مشلخص و قابل فهلم باشلند. 
همچنیلن بایلد سلقف زمانی خاصی بلرای اتمام کار و رسلیدن به آرملان در نظر گرفت. 
آرمان هلا، بلرای بلرآورده شلدن، بله تعریلف راه هلا و روش هلای رسلیدن بله آن هلا نیاز 
دارنلد. همچنیلن منابلع الزم بایلد به طلور دقیق تعییلن گردنلد. اگر یک رابطله علت و 
معلولی مناسلب بین آرمان تعیین شلده و روش انتخاب شلده برای رسلیدن به آن یافت 

نشلود، آن آرملان بلا ایلن روش، ارزش سلرمایه گذاری نخواهد داشلت.
ازآنجا که قصد، پیشلرفت و ارتقاسلت، طبیعی اسلت که آرمان ها تالشلی را برای برآورده 
شلدن طللب می کننلد؛ اما نبایلد آن قلدر از واقعیت دور باشلند که دسلتیابی بله آن ها، 
در نلگاه همله مفهوملی عبلث تلقلی گلردد. تملام افلراد، گروه هلای کاری و بخش های 
سلازمان کله به نوعلی با این آرمان سلروکار دارنلد و از آن اثر می پذیرند، بایلد در جریان 

پیشلرفت املر قرارگرفته، با آن درگیر شلوند.1
و املا اهلداف کوتاه ملدت سلازمان متوللی مسلاجد کشلور، در حقیقلت هملان پله های 
رسلیدن بله اهلداف بلندملدت )آرمان هلا و چشلم انداز( هسلتند و تملام ملواردی کله 
در بلاال مطلرح شلد، جلزء خصوصیلات آن هلا نیز هسلت. بلا برآورده شلدن ایلن اهداف 

کوتاه ملدت، به تدریلج اهلداف بلندملدت نیلز بله دسلت خواهنلد آمد.
گام چهلارم، تعییلن نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای سلازمان مدیریت کننده 

مسلجد در رسلیدن به وضع مطلوب ارتباط کودك و نوجوان با مسلجد اسلت.
نقطلۀ قوت:یلک مشلخصۀ داخللی سلازمان مدیریلت کننلده مسلاجد اسلت کله برای 

1  . مصطفی جعفری و همکاران، همان،ج 1، ص 45.
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محقق شلدن رسلالت سلازمان در خصلوص ایجاد و تقویلت ارتباط کلودك و نوجوان با 
مسلجد مؤثر اسلت.

نقطلۀ ضعلف: یلک مشلخصۀ داخللی سلازمان مدیریت کننده مسلاجد اسلت کله روی 
عملکلرد آن تأثیر منفلی دارد.

فرصلت: یلک حقیقلت خارجی اسلت که اگلر از آن اسلتفاده شلود، برای محقق شلدن 
رسلالت سلازمان مؤثلر اسلت یلا می تواند مؤثر باشلد.

تهدیلد: یلک حقیقت بیرونی اسلت که روی عملکرد سلازمان اثر منفلی دارد یا می تواند 
باشد.1 داشته 

تعییلن نقلاط قوت، نقلاط ضعلف، فرصت ها و تهدیدهلا با اسلتفاده از سلطوح »آنالیز«2 
سلازمانی به شلکل ذیلل صلورت می گیرد:

سطح 1: فرآیند اولیه )انجام کار(

آیا نیروی فرهنگی ماهر به تعداد کافی وجود دارد؟ ●
آیا فضای فیزیکی و امکانات الزم، مناسب و مطلوب هستند؟ ●
آیا وضعیت مالی مطلوب هست؟ ●
آیا دسترسی مناسب به اطالعات و داده ها وجود دارد؟ ●
آیا سازمان محصوالت یا خدماتی را که در موضوع ارتباط کودك و نوجوان با مسجد باید  ●

عرضه نماید، عرضه می نماید؟
آیا محصوالت و خدمات عرضه شلللده به طور مطلوبی نیازهای گلللروه هدف را برآورده  ●

می سازد؟
آیا فرایند کار به نحو کارایی تنظیم شده است؟ ●
آیا کارشناسان فرهنگی مستقر در سازمان به نحو مطلوب مورداستفاده قرار می گیرند؟ ●
آیا فرایند کار اثربخش اسلللت و منجر به تولید محصوالت فرهنگی مرتبط و یا خدمات  ●

تسهیل کننده ارتباط کودك و نوجوان با مسجد با کمیت و کیفیت خوب می شود؟

1  . ر ك: حبیب جباری و سعید پوردولتی، PPT کارگاه آموزشی آنالیز SWOT، مرداد 1390.
Analysis .  2
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آیا روش کار مناسب است؟
آیا همکاری و مشارکت مناسبی بین واحدها و کارکنان مختلف وجود دارد؟ ●

سطح 2: سازمان دهی

آیا تقسیم وظایف و مسئولیت ها به نحو روشن و اثربخشی انجام شده است؟ ●
آیا حمایت های اداری و پشتیبانی به نحو مناسب و مطلوبی انجام می گیرد؟ ●
آیا روش های کار به طور مطلوبی تعریف شده اند؟ ●
آیا رویه های کار مربوط به برنامه ریزی، امور اداری و مالی به طور مناسبی انجام می گیرد؟ ●
آیا یک سیستم پاداش مناسب برای حقوق و مزایای نیروهای فرهنگی وجود دارد؟ ●
آیا یک سیستم خوب پایش و ارزشیابی وجود دارد؟ ●
آیا یک رسالت روشلللنی در موضوع ارتباط کودك و نوجوان با مسجد که هدایت کننده  ●

سازمان باشد و به وسلللیله تمام افرادی که آثار مثبت این ارتباط شامل آن ها می شود، درك و 
پذیرفته شده باشد وجود دارد؟

آیا استراتژی سازمان روشن و واقع بینانه بوده و بر اساس رسالت سازمان تنظیم شده است؟ ●
آیا استراتژی سازمان تبدیل به یک برنامه و بودجه واقع بینانه شده است؟ ●

سطح 3: فرهنگ سازمانی

رسالت سازمان تا چه حد توسط نیروی فرهنگی و کارشناسان فعال در مجموعه، تقسیم و  ●
موردپذیرش واقع شده است؟

آیا حساسیتی نسبت به قشلللر کودك و نوجوان و ارتقای وضعیت ارتباط آن ها با مسجد  ●
وجود دارد؟

آیا تمایلی به یادگیری در نتیجۀ اشتباهات برنامه های گذشته از طریق پایش و ارزشیابی  ●
وجود دارد؟

آیا تمایلی به ایجاد تغییرات وجود دارد؟ ●
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آیا توجه کافی به عملکرد وجود دارد؟ ●
آیا تمایلی به پیروی از رویه های کاری، قوانین و مقررات وجود دارد؟ ●
آیا تصمیم گیری مناسبی وجود دارد؟ )دالیل روشن، به موقع و مداوم( ●
آیا مشارکت و اطالعات مناسب وجود دارد؟ ●
آیا توجه کافی به تفکر درازمدت )دوراندیشی( می شود؟ ●
آیا تعادل بین خطرپذیری و خطرگریزی وجود دارد؟ ●
آیا توجه کافی به پاسخگویی و شفافیت فعالیت های صورت گرفته وجود دارد؟ ●
آیا مدیریت از عملکرد کارشناسلللان فرهنگی مستقر در سازمان مدیریت کننده مساجد  ●

رضایت دارد؟
آیا کارشناسان دل به کار می دهند؟ ●
آیا کارشناسان فرهنگی مستقر در سازمان مدیریت کننده مساجد احساس می کنند که  ●

کار درست انجام می دهند؟
آیا کارشناسان از حقوق و مزایا و آینده کاری خود خشنود هستند؟ ●
آیا کارشناسان از عملکرد مدیریت رضایت دارند؟ ●
آیا اختالف عمده ای بین گروه های کارشناسان وجود دارد؟ ●

سطح 4: محیط

آیا تقاضا برای محصوالت فرهنگی تولید و عرضه شده و نیز خدمات تسهیل کننده ارتباط  ●
کودکان و نوجوانان با مسجد وجود دارد؟

آیا خانواده های کودکان و نوجوانان و نیز مسئوالن مساجد و در رأس آن ها امام جماعت از  ●
محصوالت و خدمات موجود راضی هستند؟

آیا سازمان وجهه عمومی خوبی دارد؟ ●
آیا تأمین کنندگان مالی از نتایج راضی هستند؟ ●
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آیا ارتباط با تأمین کنندگان مالی مطلوب و رضایت بخش است؟ ●
آیا رقابت قوی با سایر عوامل محیطی هم عرض مسجد -که با کودکان و نوجوانان ارتباط  ●

برقرار می کنند- وجود دارد؟
آیا رقبا محصوالت یا خدمات بهتر ارائه می نمایند؟ ●
آیا امکان بهبود یا برقراری همکاری مؤثر با برخی نهادهای رقیب هم راستا و هم هدف مانند  ●

مدرسه وجود دارد؟
آیا سازمان قوانین و مقررات واضح و روشنی دارد؟1 ●

1  . ر ك: حبیب جباری و سعید پوردولتی، همان.
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بخش هشتم: خانواده و والدین
الف: تبیین موضوع و ضرورت آن «

خانلواده و به خصلوص والدیلن، از سله طریلق می توانلد در ارتبلاط فرزنلدان کلودك و 
نوجلوان خلود بلا مسلجد تأثیرگذار باشلند:

 اول اینکله بلا دارا بلودن ارزش ها و نگرش های متعالی و مثبت نسلبت به نماز و مسلجد، 
ارزش هلا و نگرش هلای فرزنلدان را نیلز از طریلق آگاهی بخشلی و معرفت دهلی، جهلت 

بدهد. 
دوم اینکله بلا رفتلار عمللی خلود ملروج اقاملۀ نملاز و حضلور در مسلجد باشلند؛ زیلرا 
پلدر و ملادر به منزللۀ مهم تریلن و در دسلترس ترین الگوهلای عمللی فرزندان به شلمار 
می رونلد؛ للذا مشلاهدۀ نمازخوانلدن آن هلا و رفتنشلان به نملاز جماعت، تأثیر بسلزایی 

در نمازخلوان بودن و مسلجدی شلدن فرزنلدان دارد.
سلوم هلم ایلن کله والدیلن، در نمازخوانلدن و رفتن به مسلجد، فرزنلدان را نیلز با خود 

هملراه سلازند و آن هلا را به صلورت عمللی با نماز و مسلجد ارتبلاط دهند.
نحلوۀ اثرگلذاری خانلواده از طریلق اول و دوم کله نتیجله اش هملان نگرش سلازی و 
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ارزش آفرینلی اسلت، در فصلل قبلی و بخش مربلوط به خانواده موردبررسلی قرار گرفت 
و بُعلد سلوم تأثیرگلذاری عملکلرد خانلواده بلر ارتبلاط کلودك و نوجوان با مسلجد در 
ایلن فصلل موردبررسلی قرار می گیرد. بر این اسلاس گفتنی اسلت اوالً اغللب رفتارهای 
انسلان بلر اسلاس یادگیلری الگویلی و رفتاری اسلتوار اسلت و ثانیلاً اولیلن و مهم ترین 
پایلگاه یادگیلری کانلون خانلواده اسلت؛ زیلرا خمیرمایلۀ شلخصیت انسلان در خانواده 
تکویلن می یابلد و رفتارهلای خوشلایند و ناخوشلایند نسلبت بله پدیده هلای مختلف از 
خانله سرچشلمه می گیلرد؛ بنابرایلن در رابطله بلا حضلور کلودکان و نوجوانلان در نماز 
جماعلت مسلجد، عاملل بلودن خلود والدیلن و تکریلم و تعظیلم عمللی اقاملۀ نملاز و 
حضلور به موقلع آن ها و فرزندان در مسلجد اثلر مطلوب بیشلتری در روح و جان کودك 
و نوجلوان می گلذارد تلا توصیه هلای پی درپی و بلدون عمل آنلان. شلرکت نوجوانان در 
نملاز جماعلت پیلش از آنکله متأثلر از اندرزها و سلخنان و نظارت والدین باشلد، معلول 
پذیلرش رفتلار آنلان و هملراه کردن فرزنلدان با خود در ایلن راه اسلت. خانواده هایی که 
بلا فضاسلازی مناسلب، املکان درك و یادگیلری ارتبلاط با خلدا را برای فرزنلدان فراهم 
می کننلد و از طرفلی کلودکان و نوجوانلان را هملراه خویلش در اماکلن مذهبلی حاضر 
می سلازند، بلا ایجلاد فضایلی کله فرزندان ترغیب و تشلویق بله نماز جماعت می شلوند، 
باعلث افزایلش شلرکت فرزنلدان خلود در نملاز جماعلت می گردنلد.(1 البتله شایسلته 
اسلت کله هملراه بلردن فرزند به مسلجد با بلار عاطفی مثبت همراه باشلد تلا خاطرات 

خوشلایندی در ذهلن او ایجلاد کند.

1  . طالقانلی و دیگلران، فصلنامله پژوهش هلای مدیریلت منابع انسلانی دانشلگاه امام حسلین، »مدیریت مسلجد، تدوین الگوی شایسلتگی 
منابع انسلانی«، ص 55-80.
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ب: وضع موجود «
برحسلب آنچله گفتله شلد، بررسلی وضعیلت ارتبلاط دادن فرزندان با مسلجد توسلط 
خانلواده، از دو گام کله در طلول هم قرار دارند تشلکیل می شلود. ایلن دو گام عبارت اند 

از:
الف( وضعیت جذابیت و مطلوبیت ذهنی مسجد در اندیشۀ والدین ●
ب( وضعیت ارتباط عملی والدین با مسجد ●

دلیلل وجلود ایلن دو گام و تأثیرگلذاری هلر دو در ارتباط کودکان و نوجوانان با مسلجد 
آن اسلت کله بله هلر میلزان کله مسلجد بلرای والدیلن، جذابیلت و مطلوبیلت داشلته 
باشلد و بله هلر میلزان کله در ذهلن و اندیشله والدیلن، ایلن مطلوبیلت، کلم یلا زیلاد 
شلود، بله هملان انلدازه در ارتباط گیلری آن هلا بلا مسلجد مؤثر واقلع می افتلد و به تبع، 
بله دلیلل نقلش واسلطه ای والدیلن در ارتبلاط دادن کلودکان و نوجوانان با مسلجد، در 
میلزان ارتبلاط کلودکان و نوجوانان با مسلجد تأثیرگذار می شلود؛ بنابرایلن هم وضعیت 
جذابیلت و مطلوبیلت ذهنلی مسلجد در نگلرش والدیلن و هلم میلزان ارتبلاط عمیلق 
والدیلن بلا مسلجد، در ارتبلاط کلودکان و نوجوانلان با مسلجد تأثیر تلام و تملام دارد با 
ایلن تفلاوت که یکلی تأثیرش غیرمسلتقیم و دیگری مسلتقیم اسلت. با ایلن مقدمه به 

بررسلی وضعیلت هرکلدام از دو ملورد فلوق می پردازیم.

1. وضعیت جذابیت و مطلوبیت مسجد برای والدین

حقیقلت آن اسلت کله وضعیلت خوبلی در ایلن خصلوص مشلاهده نمی شلود و هجمه 
فرهنگلی سلنگین غلرب بلر خانلواده دین ملدار ایرانی تأثیر گذاشلته اسلت.

تهاجلم فرهنگلی غرب عمدتلاً از طریق شلبکه های ماهواره ای و فضای مجلازی اینترنت 
و پتانسلیل های موجلود در آن صلورت می گیلرد. تحقیقات نشلان می دهلد که نگرش و 
ارزش هلای افلرادی که از تولیلدات فرهنگی غربی در قالب ماهلواره، اینترنت و بازی های 
ویدئویلی اسلتفاده می کننلد، به شلدت تحت تأثیر قرارگرفته اسلت و نسلبت به مسلائل 
مذهبی و ازجمله نماز و مسلجد، تأثیر منفی گذاشلته اسلت و شلعائر دینی و نمادهای 

مذهبلی همچون مسلجد، آن جذبه و مطلوبیت ذهنی سلابق را برایشلان ندارد.
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هم اکنلون بنابلر داده هلای وزارت فرهنلگ و ارشلاد اسلالمی، 71 درصلد تهرانی هلا از 
ماهلواره اسلتفاده می کننلد و در آینلده نزدیلک نیز دو هزار شلبکه ماهلواره ای از طریق 
موبایلل قابلل دریافلت خواهد بلود. در تحلیلل محتوای سلریال های یکی از شلبکه های 
ماهلواره ای فارسلی زبان یعنلی فارسلی وان، محورهلای عملده ذیلل به چشلم می خورد:

متقاعد کردن زنان به رسیدگی بیشتر به تن و ظاهر خود برای جلب توجه مردان.
طلرح سلؤال و شلبهه و تردیلد مکلرر در ملورد دیدگاه هلای افلراد مقیلد بله ازدواج و 

زندگلی مشلترك.
نمایلش مکلرر مشلروب خواری و یاوه گویی هلای هنلگام مسلتی و عادی سلازی آوردن 

مشلروب بر سلر سلفره.
عادی سازی رابطه های خارج از چهارچوب خانواده.

خیانلت و علدم وفلاداری ملردان و زنان متأهل به همسلران خود که بعضاً بلا نیت انتقام 
صلورت می گیرد.1

همچنیلن در پروسله تهاجلم فرهنگی، بخلش اعظملی از ارزش ها و نگرش هلای القایی 
بله ارزش هلا و نگرش های فمینیسلتی تعلق دارد که بر اسلاس رویکردهای فمینیسلتی، 
خانلواده نه تنهلا محور نیسلت، بلکه سلاختاری سلتم آلود اسلت که باید دگرگون شلود.2

خانلواده ترویجلی غلرب تحلت تأثیلر اندیشله ها و ارزش هلای جدیلد که بخشلی از آن 
تبییلن شلد و نیلز برحسلب اجبلار و الزاملات زندگلی شلهری ماشلینی، کار همزملان 
زن و ملرد را خلارج از منلزل فلارغ از توجله بله سلالمت اخالقلی محیط هلای کاری، 
نه تنهلا به عنلوان یلک ارزش و هنجلار بلکله به عنلوان یلک اجبلار و اضطلرار در سلبک 
زندگلی جدید، ترسلیم و عملی نموده اسلت؛ ثملرۀ چنین زندگی ای طبیعتلاً در مرحله 
اول کاهلش تعاملالت عاطفلی بیلن زوجیلن و واگذاشلتن تربیلت فرزندان بله نهادهای 
اجتماعلی و در قلدم بعلدی کاهش فرزندآوری به دلیل مشلکالت و هزینه هلای زیاد آن 
از حیلث نیلاز بله اختصاص وقت و نیز مزاحم دانسلتن آن نسلبت بله خوش گذرانی های 
زندگلی ملادی اسلت. احیاناً در قدم هلای بعدی نیز بایلد منتظر کاهلش ازدواج، افزایش 

1  . نصراهلل پور، نقش اول 87 درصد سریال های فارسی وان »زن« است، خبرگزاری فارس، 1392/9/4، شماره: 13920804000396.
2  . مؤسسه فرهنگی طه، نگاهی به فمینیسم، ص 17.
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طلالق، سلقط جنین عملدی و روابلط فرازناشلویی بود.
همله این هلا را اضافه کنید به ورود سرسلام آور رسلانه ها به درون خانله و خصوصی ترین 
حریلم خانواده هلا کله سلبب شلده تا همیلن ارتبلاط انلدك باقی مانلده خانواده هلا نیز، 
روزبله روز کمتلر از هرزمانی شلده و حتی نبودن یکی از افراد خانه کمتر احسلاس شلود 
و ایلن به معنای بحران عاطفی و تجزیه شلخصیتی اسلت.1 در چنیلن خانواده ای اعضای 
خانلواده بله یکدیگلر چنلدان کاری ندارنلد. پلدر یکجا مشلغول، مادر یکجا مشلغول؛ نه 
همدیگلر را می بیننلد؛ نله بلرای هم غلذا می پزند؛ نه برای هلم محبتی و عاطفله ای نثار 
می کننلد؛ نله از هلم دلجویلی می کنند؛ نه با هلم کار واقعلی دارند. آن وقت بلرای اینکه 
بله سلفارش روان شناسلان املور کلودکان عملل کرده باشلند، با هلم قلرار می گذارند تا 
در یلک سلاعت معینلی پلدر و ملادر بله خانله بیاینلد و یلک محفلل خانوادگی داشلته 
باشلند. بلرای اینکله بتواننلد این اجتملاع خانوادگی را کله در یک خانواده سلالم به طور 
طبیعلی وجلود دارد، این هلا به صلورت تصنعلی برای خلود به وجلود بیاورند.2 به راسلتی 
در چنیلن خانلواده ای و بلا والدینلی که چنیلن اندیشله هایی در سلر می پرورانند، چقدر 
می تلوان انتظلار نلگاه مثبلت نسلبت بله نماز و مسلجد و مسلجد رفتن خلود و فرزندان 

کلودك و نوجوان را داشلت؟!
مگلر املکان دارد قربانیان طالق فقط زوجین باشلد و بتوان فرزندان را از شلمار قربانیان 
آن جلدا نملود! هم اکنلون آملار نشلان می دهلد کله درصدزیلادی از نوجوانلان بزهلکار، 
خانواده هلای متشلنج داشلته و فرزند طالق هسلتند. برخی از کودکان طلالق، به خاطر 
مشلکالت مالی-خانوادگلی وارد چرخله کار می شلوند و در ملواردی هم بله خاطر تأثیر 

همسلاالن و دوسلتان خلود بله اعتیاد یا خرده فروشلی مواد مخدر کشلیده می شلوند.
نتیجله و جمع بنلدی وضلع موجلود ازآنچله گفتله شلد، چیلزی جلز حرکت به سلمت 
بی میللی نسلبت به مسلجد نیسلت؛ هرچند رویش هلای فراوانلی نیز وجلود دارد، لیکن 
بلا میلزان ریزش هلا برابلری نمی کنلد. همچنیلن یکلی دیگلر از نتایج وضعیلت حاضر، 
حرکلت به سلمت فردیلت و لذت گرایلی دلبخواهی در زندگی اسلت که کاملاًل در تضاد 

1  . باقر ساروخانی، جامعه شناسی خانواده، ص 134.
2  . محمدجواد حاج علی اکبری، مطلع عشق، ص 39.
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بلا دین ملداری و پذیلرش ارزش هلای اخالقلی و وقت گذاشلتن بلرای رفتارهلای دینی 
همچلون نملاز جماعلت یلا همراهی و ایثلار در فضلای تعاملی خانواده اسلت.

2. وضعیت ارتباط والدین با نهاد مسجد

برحسلب داده هلای طلرح بررسلی و سلنجش شلاخص های فرهنلگ عموملی کشلور 
)شلاخص های غیرثبتلی( در سلال 1391آگاهی هلای الزم ملردم در خصلوص نملاز و 

مسلجد و میلزان ارتبلاط آنلان بلا مسلجد بله شلرح ذیل اسلت:

2-1. میزان اطالع از احکام نماز: 
حلدود 42 درصلد از سلاکنان کالن شلهرها بیلان کرده انلد کله از احلکام نملاز »کاماًل« 
و 51 درصلد از پاسلخ دهنلدگان از احلکام نملاز »تلا حلدودی« اطلالع دارنلد. حدود 2 

درصلد از افلراد نیلز اعلالم کرده انلد کله از احکام نملاز »اصلاًل« اطلالع ندارند.
افرادی که کامال از احکام نماز اطالع دارند «

2-2. میزان اطالع از احکام نماز جماعت: 
حلدود 25 درصلد از ملردم کالن شلهرها اظهلار کرده انلد کله از احلکام نملاز جماعلت 
»کاملاًل« و بیلش از نیملی )54 درصلد( از پاسلخ دهندگان از احلکام نملاز جماعلت »تا 
حلدودی« اطلالع دارنلد. حلدود 15 درصلد از افلراد نیلز بیلان کرده انلد که »اصلاًل« از 

احلکام نملاز جماعلت اطلالع ندارند.
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افرادی که کامال از احکام نماز جماعت  اطالع دارند «

2-3. میزان شرکت در نماز جماعت:
نملاز صبلح: نزدیلک بله 2 درصلد از پاسلخ دهندگان در کالن شلهرها اعلالم کرده اند که 
»تقریبلاً همیشله«، 6 درصلد اظهلار کرده انلد کله »گاهلی اوقلات« و 8 درصلد گفته اند 
کله »به نلدرت« نملاز صبلح خلود را بله جماعلت ادا می کننلد. حلدود 62 درصلد از 
پاسلخ دهندگان نیلز عنلوان کرده انلد کله »اصلاًل« نملاز صبلح خلود را بله جماعلت ادا 
نمی کننلد. حلدود 77 درصلد از پاسلخ دهندگان سلاکن در شلهر مشلهد، 68 درصلد از 
سلاکنان شلهر اصفهان، 63 درصد از سلاکنان شلهر اهواز، 60 درصد از سلاکنان شلهر 
شلیراز، 59 درصلد از سلاکنان هلر یلک از شلهرهای قم و تهلران، 58 درصد از سلاکنان 
شلهر کلرج و 57 درصلد از سلاکنان شلهر تبریز اظهلار کرده انلد که »اصلاًل« نماز صبح 

را بله جماعلت نمی خواننلد.
نملاز ظهلر و عصلر: حلدود 9 درصلد از پاسلخ دهندگان در کالن شلهرها اعلالم کرده اند 
کله »تقریبلاً همیشله«، 18 درصلد »گاهلی اوقلات« و 11 درصلد بیلان کرده انلد کله 
»به نلدرت« نملاز ظهلر و عصر خلود را به جماعلت ادا می کنند حدود 40 درصلد از افراد 
نیلز اظهلار کرده انلد کله »اصلاًل« نملاز ظهلر و عصر خلود را بله جماعلت ادا نمی کنند. 
حلدود 46 درصلد از پاسلخ دهندگان سلاکن در هلر یلک از شلهرهای مشلهد و اهلواز، 
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45 درصلد از سلاکنان شلهر اصفهلان، 41 درصلد از سلاکنان شلهر شلیراز، 39 درصلد 
از سلاکنان شلهر کرج، 38 درصد از سلاکنان شلهر تهران، 36 درصد از سلاکنان شلهر 
تبریلز و 29 درصلد از سلاکنان شلهر قلم اظهلار کرده انلد که »اصلاًل« نماز ظهلر و عصر 

خلود را بله جماعلت ادا نمی کنند.
نملاز مغلرب و عشلا: در میلان ملردم کالن شلهرها 10 درصلد گفته انلد کله »تقریبلاً 
همیشله«، 19 درصلد »گاهلی اوقلات« و 12 درصد اعلالم کرده اند که »به نلدرت« نماز 
مغلرب و عشلای خلود را بله جماعت ادا می کننلد. حلدود 37 درصد از پاسلخ دهندگان 
نیلز اظهلار کرده انلد کله »اصاًل« نماز مغرب و عشلای خلود را به جماعلت ادا نمی کنند. 
حلدود 42 درصلد از پاسلخ دهندگان سلاکن مشلهد، 39 درصلد از سلاکنان هلر یک از 
شلهرهای کلرج و اصفهلان، 38 درصلد از سلاکنان هلر یک از شلهرهای تهلران و اهواز، 
37 درصلد از سلاکنان شلهر شلیراز، 29 درصلد از سلاکنان شلهر تبریلز و 26 درصلد از 
سلاکنان شلهر قلم اظهلار کرده انلد که »اصاًل« نملاز ظهر و عصلر خود را بله جماعت ادا 

نمی کننلد.
علی رغم اینکه این تحقیق میدانی از نوع پرسلش نامه ای و سلؤال مسلتقیم از مخاطبان 
بلوده و آمارهلای برآملده از آن نوعلاً بلا واقعیلت فاصلله دارد و آملار باالتر از حلد واقعی 
را از لحلاظ ارزشلی و ایجابلی نشلان می دهلد، ولی بلاز هم داده ها، نشلان از کملی افراد 
حاضرشلونده در نملاز جماعلت ظهلر و مغلرب دارد؛ بنابرایلن بررسلی میلزان ارتبلاط 
خانواده هلا بلا مسلجد کله کلودکان نیلز ارتباطشلان بلا مسلجد از طریق آن هلا حاصل 

می شلود، وضعیلت مناسلبی را نشلان نمی دهلد.
موانلع دیگلر: غیلر ازآنچه گفته شلد شلاید بتلوان دو عامل زیلر را نیز جلزء موانع حضور 

والدیلن و فرزندان در مسلجد قلمداد نمود:
1. هم زمانی برنامه های رسلانه و مسلجد: بسلیاری از کسلانی که در مراسم دینی مسجد 
شلرکت نمی کننلد، در پاسلخ بله ایلن پرسلش کله چلرا در مسلجد حاضلر نمی شلوید 

می گوینلد: برنامه هلای تلویزیلون از برنامه هلای مسلجد محلل پربارتر و بهتر اسلت.1
2. تراکلم کاری: امروزه بسلیاری از شهرنشلینان، بخش زیادی از وقت خلود را در بیرون 

1  . عسگر آرمون، علیرضا کامران، عبداهلل اسدی، مساجد و جوانان؛ فرصت ها و تهدیدها، پورتال ستاد اقامه نماز، 1389/9/10.
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از خانله بله سلر می برنلد و به دلیلل وجلود گرفتاری های زندگلی و نیازهلای اقتصادی، 
ناچلار بیلش از یلک شلغل دارنلد. ایلن تراکلم کاری علالوه بر خسلتگی جسلم، سلبب 
کسلالت و افسلردگی روحلی نیلز می شلود کله بلرای رفلع آن، فلرد نیلاز به اسلتراحت 
دارد؛ یعنلی بسلیاری از شلهروندان وقتشلان را بله دو بخش تقسلیم می کنند: قسلمتی 
را در خلارج از خانله بلرای کار و رفلع نیازهلای زندگلی می گذراننلد و باقی مانلده آن را 
در خانله بله اسلتراحت می پردازنلد. روزهلای تعطیلل نیز به اسلتراحت، تفریح یلا دیدار 
خویشلاوندان می پردازنلد. در ایلن شلرایط جسلمی و روحلی، حوصله ای بلرای رفتن به 
مسلجد و حضلور در میان صف های نماز جماعت و شلنیدن سلخنان املام جماعت باقی 
نمی مانلد؛ حضلور در مسلجد، بله امنیلت روانلی و دسلت کم آمادگی جسلمی و روحی 

نیلاز دارد کله گوناگونلی کارهلا این آمادگلی را از میلان می برد.1

1  . ر ك: فرحی، مجتبی، زندگی در آیینه اعتدال.
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ج: راهکارها «
مسلیری که در بیان راهکارهای سلایر عناصر پیموده شلد، یک مسلیر گام به گام علمی 
بلوده کله از معرفت بخشلی و ارزش آفرینلی در مورد ارتبلاط کودك و نوجوان با مسلجد 
شلروع می شلد و آنلگاه پلس از طی راهکارهلای فراهم سلازی زمینه های تقنینلی و نگاه 

علملی و تخصصلی به موضوع، به رفتارسلازی و نمادسلازی منتهی می شلد.
در اینجلا از تکلرار آن صرف نظلر کلرده و فقط به توضیح آن در سله سلطح خرد و میانی 

و کالن بسلنده می شود:

1. سطح خرد

در ایلن سلطح الزم اسلت ابتدائلاً درخصلوص نگلرش و اندیشله والدین به عنلوان عامل 
ارتباط دهنلده فرزنلدان بلا مسلجد، کار شلود و از طلرق مختللف، معرفت بخشلی و 
ارزش آفرینلی نسلبت بله ایلن املر صلورت گیلرد کله: ارتبلاط بلا نملاز و مسلجد جلزء 
نیازهلای بی بدیلل روحلی و روانلی والدین و فرزنلدان و نیز عامل سلعادت بخش اخروی 

ست. ا
ایلن کار جهلت اینکله مشلخص شلود چگونه )بلا چله محتوایلی و از چه طریقلی( باید 
صلورت گیلرد، نیازمنلد تحقیقلات علملی و تخصصلی توسلط صاحب نظران ایلن حوزه 
اسلت؛ در مرحلله بعلد نیلز به منظور عمللی سلازی یافته ها، نیاز بله ریل گلذاری قانونی 
و بسترسلازی از طریلق تصویلب قوانیلن الزم اسلت. درنهایلت نیلز الزم اسلت والدیلن 
به عنلوان الگلوی رفتلاری و عمللی، هلم خود بلا نماز و مسلجد ارتبلاط برقلرار نمایند و 
هلم فرزنلدان کلودك و نوجلوان خلود را در ایلن ارتباط گیری یلاری و همراهلی نمایند. 
بلر ایلن اسلاس برخلی از پیشلنهاد های اجرایلی در ایلن خصلوص به شلرح ذیل اسلت:

1-1. آگاهی یابی و آگاهی دهی: 
الزم اسلت والدیلن از طلرق مختللف نسلبت به اخلذ آگاهی هلا و معارف دینلی ازجمله 
نملاز و مسلجد اقلدام نماینلد و از هرگونه کوتاهلی در این خصوص دوری کنند، سلپس 
معلوملات الزم را بله فراخلور سلن و اسلتعداد فرزندان، به آن هلا یاد دهنلد و فرزندان را 

بلا معلارف دینلی و نماز و مسلجد و ارزش های معنوی آشلنا سلازند.
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1-2. آشناسازی عملی با نهاد مسجد:
 والدیلن بایلد به شلکل عملی، فرزندان خود را با نماد مسلجد آشلنا سلازند کله این کار 

از طلرق مختللف می تواند صلورت گیرد؛ برخی از موارد آن بدین شلرح اسلت:

1. والدین سلعی کنند در مناسلبت ها به خصوص اعیاد و مراسلم و جشلن های اسلالمی 
کله مسلاجد دارای برنامه هلای شلاد و جذاب تلری می باشلند، ضمن حضور خلود، حتماً 
فرزنلدان خویلش را نیز در این مراسلم شلرکت دهنلد تا خاطرات خوب برنامه های شلاد 
مسلجد، در ذهلن فرزنلدان باقلی بمانلد. یکلی از دالیلل عملده علدم حضلور خانواده ها 
گرفتاری هلای شلغلی و نداشلتن فرصت اسلت؛ بنابرایلن حداقل شلرکت در برنامه های 
اعیلاد اسلالمی کله در ایلام تعطیل اسلت، جرقه هایلی از آشلنایی و انلس را در فرزندان 
ایجلاد می نمایلد و سلبب می گلردد تلا فرزندان، نسلبت به مسلاجد، بیگانه و ناآشلنا بار 
نیاینلد. والدیلن می توانند حضور فرزنلدان را در برنامه های دینی، فرهنگلی و فوق برنامه 

و همچنین فعالیت های حاشلیه ای مسلجد، تسلهیل نمایند.

2. بلا توجله بله اینکله فرزنلدان در سلنین نوجوانلی و جوانلی، غالبلاً محّصل هسلتند و 
فصلل تابسلتان فصلل تعطیللی ملدارس و اوقلات فراغلت محسلوب می شلود، والدیلن 
اوقلات فراغلت مسلاجد،  حتی المقلدور تلالش کنندکله در کالس هلای غنی سلازی 
فرزنلدان را ثبت نلام نماینلد و اگر احیاناً بله دلیل عدم امکان تشلکیل بعضی از کالس ها 
در مسلاجد )ماننلد رشلته موسلیقی( فرزنلدان را در مراکلز دیگلر ثبت نلام می کننلد، 
سلعی نماینلد حداقلل، بلرای یلک رشلته و فعالیت هم کله شلده، آنلان را در فعالیت و 
برنامه هلای مسلاجد شلرکت دهنلد تا حلقه اتصال فرزندان با مسلاجد، گسسلته نشلود.
3. بلا توجله بله اینکله امام جماعلت باالترین مقام را در مسلجد دارد، بایسلته اسلت که 
والدیلن زمینله ارتبلاط دوسلتانه فرزنلدان، با املام جماعلت را فراهم نماینلد؛ حتی اگر 

ایلن ارتبلاط، در حلد یلک مصافحله بعد از اقامله نماز جماعت باشلد.

4. والدیلن سلعی نماینلد در گردش و سلفرهای تفریحلی و زیارتی، حتملاً برنامه بازدید 
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از یلک مسلجد تاریخلی یا اماکلن مذهبی را که دارای برجسلتگی خاص بوده و مشلهور 
و معروف اسلت، ]در برنامۀ سلفر خلود[ بگنجانند.1

1-3. الگوی رفتاری بودن:

 اگلر اعضلای خانلواده به ویلژه پلدر و ملادر، خلود بله مسلجد برونلد یلا بله رفت وآملد 
فرزندشلان بله مسلجد توجله کننلد، می تلوان انتظلار داشلت کلودکان و نوجوانلان بلا 

مسلجد، میانله خوبلی داشلته باشلند.2

1-4. تشویق فرزندان نمازخوان: 
هر انسلانی در برابر کاری که انجام می دهد، تشلنه تشلویق اسلت و تشلویق، انسلان را 
بهتلر وادار بله کارکلرده و باعلث می شلود کار را بهتلر انجلام دهد. این مطللب در بچه ها 
تأثیلر بیشلتری دارد و خلوب اسلت که فرزنلدان را در رابطله با تمام کارهلای خوبی که 

انجلام می دهند، مخصوصلاً نماز، تشلویق نماییم.3

2. سطح میانی

در ایلن سلطح از نهادهلا و سلازمان ها انتظلار ملی رود نسلبت بله فراهم سلازی زمینه ها 
و خللق بسلترهای الزم، والدیلن را در ارتبلاط دادن کلودکان و نوجوانان با مسلجد یاری 
نماینلد. در ایلن سلطح مثلاًل از نهلاد مدرسله و انجملن اولیلا و مربیلان انتظلار ملی رود 
آملوزش والدیلن را در ارتبلاط بلا اهتملام بله املر نملاز و نیلز نحلوه نمازخلوان نملودن 

فرزنلدان، بله نحلو مطلوبلی انجلام دهنلد؛ آموزش هایلی از قبیل:
اهمیت نماز و مسئولیت والدین در قبال نماز فرزندان. ●
آموزش شیوه های جذب فرزندان به نماز. ●
بیان حقوق فرزندان بر والدین در خصوص تربیت آن ها. ●
نقش الگویی والدین در ترغیب فرزندان به نماز. ●

1  . محمدعلی موظف رستمی، همان، ص 127، 139، 142-141.
2  . طاهره سرچاهی، علی اکبری، بررسی راه های تقویت ارتباط و تعامل میان مسجد و جوانان، پورتال ستاد اقامه نماز، 1389/9/10.

3  . محمدمهدی تاج لنگرودی، نماز در خانواده، ص 92.
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شیوه های تربیت دینی فرزندان. ●
بیان آثار بی نمازی و پیامدهای نامطلوب آن. ●
پیش قدم شدن والدین در امور عبادی به خصوص نماز. ●
تحسین و تشویق فرزندان نمازگزار در جلو دیگران. ●
بیان فلسفه، آثار، فواید و اسرار نماز. ●

بله نظلر می رسلد مهم تریلن نهادهایلی کله در این زمینله می تواننلد نقش ایفلا نمایند 
عبارت باشلند از: 

الف( مدرسه ●
ب( رسانۀ ملی ●
ج( رسانه های مکتوب ●
د( سازمان ها و نهادهای فرهنگی و در رأس آن ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ●

3. سطح کالن

در سلطح کالن انتظار می رود که سیاسلت گذاری های کالن اقتصلادی، اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسلی دولت منجر به یاری والدین در تقویت ارتباط فرزندانشلان با مسلجد باشلد.

سیاسلت گذاری ها بایلد بله شلکلی باشلد کله سلبک زندگلی ملردم، آن قلدر ممللو از 
مشلغله های ریلز و درشلت نباشلد که والدیلن فرصت و املکان حضور در نملاز جماعت 
مسلجد را نداشلته باشلند یلا فرصلت و امکان فراگیلری معلارف و آموزش هلای الزم در 

ایلن خصلوص را از دسلت بدهند.
همچنیلن عملکلرد کالن دوللت کله بله نلام دوللت اسلالمی مزیلن شلده اسلت، نباید 
در هیچ کلدام از حوزه هلا منجلر بله دلسلردی و انزجلار از دیانلت و نمادهلای دیانلت 
همچلون مسلجد و نملاز بشلود. شلاید نیلازی به گفتن نباشلد وللی این واقعیتی اسلت 
کله مشلکالت اقتصلادی، ناخلودآگاه بر دیلدگاه والدین نسلبت به نماز و مسلجد و دین 
تأثیلر می گلذارد؛ فراهلم نشلدن نیازهای اولیله زندگی افلراد و یا احسلاس بی عدالتی و 
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تبعیلض در جامعله، تأثیر بسلزایی در خالی شلدن مسلاجد از والدیلن و درنتیجه خالی 
شلدن مسلاجد از فرزنلدان کلودك و نوجوان آن هلا دارد.

چنیلن وضعیتلی حتلی در میزان رغبلت والدین نسلبت به فراگیلری معلارف و آموزش ها، 
حتلی در صلورت فراهم شلدن امکانات نیز اثرگلذار خواهد بود؛ لذا دیده می شلود که برخی 
والدیلن بلا اینکله به شلبکه های تلویزیونلی و برنامه های کم وبیش آموزشلی آن دسترسلی 
دارنلد، لیکلن چندان رغبتی به اسلتفاده از آن نشلان نمی دهند و بدتر اینکه بعضاً به سلراغ 
شلبکه های ماهلواره ای می روند. بلدون تردید بخشلی از این رویکردهلا و رغبت های والدین 
بله ایلن یلا آن، ناشلی از عملکردهای کالن دولت اسلالمی اسلت کله الزم اسلت توجه ویژه 

به آن صلورت گیرد.
البتله بله دلیل وجود شلایعات تخریبی فلراوان از عملکرد نظام -که بخلش قابل توجهی 
از بدبینی هلا نیلز ناشلی از علدم اطلالع از واقعیلات و ندیلدن دسلت عاملل بیگانله در 
پشلت پلرده بسلیاری از کمبودهلا و ضعف هاسلت- الزم اسلت در جهلت شفاف سلازی 
و آگاهی دهلی از مسلائل کالن کشلور و رو نملودن چهلره شلیطانی عواملل خارجلی، 

اقداملات جلدی صلورت گیرد.
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بخش نهم: مدرسه
الف: تبیین موضوع و ضرورت آن «

یکلی از عواملل مؤثر در مسلجدی شلدن نوجوانان، ایجلاد هماهنگی و هملکاری مثبت 
و سلازنده بیلن مدرسله و مسلجد اسلت. پیونلد و ارتبلاط نزدیلک مدرسله و مسلجد با 

یکدیگلر درواقلع پیونلد اسلتوانه های تربیلت صحیلح و منطقی اسلت.
گفتنلی اسلت بحث از نقش مدرسله در خصلوص موضوع کودك و نوجوان و مسلجد در 
فصلل پیلش نیز مطرح شلد لیکن آنچه در اینجا مطرح می شلود متفاوت با مطالب قبلی 
اسلت؛ فصلل قبلل درصدد بررسلی عوامل و عناصلری بلود کله در تصویر آفرینی مثبت 
از مسلجد در ذهلن و اندیشله کلودك و نوجوان نقش ایفلا می کردنلد و جذابیت آفرینی 
داشلتند، بلدون اینکله لزوملاً دانش آملوزان را بلا خلود مسلجد ارتبلاط دهنلد؛ در فصل 
پیشلین و در بخلش مدرسله بله محتلوای کتلب درسلی از حیلث نلوع پرداختلن بله 
موضوعلات دینلی و مسلجد و نیز بله عملکرد معلملان آملوزش  و پرورش ازنظلر الگوی 
رفتلاری مناسلب بودن برای کلودکان و نوجوان و میلزان توانایی آن هلا در ارزش آفرینی 
از شلعائر و نمادهلای دینلی ازجملله مسلجد پرداخته شلد؛ لیکلن در این فصلل تمرکز 
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درخصلوص عملکلرد ارتباط دهندگلی آن هلا اسلت و بله ایلن مسلئله می پردازیلم کله 
برنامه هلای ملدارس چقلدر در جهلت آشلنایی عمللی کلودکان و نوجوانان با مسلجد و 

عنصلر کلیلدی آن یعنی املام جماعت مؤثر اسلت؟
ایلن موضلوع، موضلوع بسلیار مهملی اسلت و پرداختن بله آن کاملاًل ضروری اسلت به 

دلیل:

1- آمادگی کودکان و نوجوانان در جذب و یادگیری: 
کلودکان و نوجوانلان آمادگلی دریافلت بهتلر و بیشلتری بلرای مطاللب علملی و دینی 
دارنلد؛ اگلر شلخصیت آنلان در محیلط نامناسلبی شلکل گیلرد، اصلالح افلکار و عقاید 
و اعملال آنلان در بزرگ سلالی، کار بسلیار مشلکلی خواهلد بلود. وقتلی نهاللی در زمین 
کاشلته می شلود، ممکن اسلت با انواع آفات روبرو شلود یا بر اثر تندبادها آسلیب ببیند. 
حضلور روحانلی ماننلد همان تکیله گاه و عمودی اسلت که در کنلار نهلال می گذارند تا 

او را از طوفان هلای سلخت در املان نگله دارد.

2- وجود دانش آموزان با تعداد باال )کمیت(: 
در هیلچ مؤسسله و آموزشلگاهی حتلی در مسلاجد نمی تلوان یکجلا و حداقلل 200 تلا 
500 نفلر دانش آملوز را به راحتلی در کنلار هلم دیلد؛ اما در ملدارس این امر به سلهولت 

اسلت. امکان پذیر 

3- حضور مستمر و روزانه و حداقل 5 ساعت در روز )ظرفیت(: 
فقلط ملدارس هسلتند کله چنیلن ظرفیلت و توانایلی را دارنلد کله در 5 تلا 6 روز از 
روزهلای هفتله دانش آملوزان را در مدرسله جملع کننلد. آن هلم روزی حداقلل چهار 

سلاعت و نیم.1

1  . حسن آخوندپور، بررسی علل عدم تعامل مسجد و مدرسه، پورتال ستاد اقامه نماز صدا و سیما.
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ب: وضع موجود «
علی رغم اینکه در بخشی از قانون برنامه سوم توسعه آمده است: 

»مـاده 163 - باتوجـه بـه اهمیـت گسـترش فضاهـای مذهبـی و مسـاجد ضمن  ●
حفـظ اصـل سـاماندهی ساخت وسـاز، احیـا، تعمیـر و تجهیـز مسـاجد از طریق 
مشـارکت های مردمـی و شـوراهای شـهری و روسـتایی، دسـتگاه های اجرایـی 
موضـوع ایـن مـاده موظف اند طی سـال های اجـرای برنامـه اقدامات زیـر را انجام 

: هند د
 و - با هدف اعتالی جایگاه مسـجد و مدرسـه در فعالیت هـای اجتماعی- فرهنگی 
محـالت، روسـتاها و شـهرها و هماهنگ سـازی فعالیت هـای سازماندهی شـده در 
ایـن مکان هـا در جهـت ارتقای ایمـان و ارزش های معنـوی و اخالقی و شـکوفایی 
به ویـژه  خالقیت هـای علمـی، فرهنگـی و هنـری گروه هـای مختلـف جامعـه 
نوجوانـان و جوانـان، اقدامـات ذیـل در سـال های برنامـه سـوم توسـعه انجـام 

می گیـرد:

 2 - تعریـف فعالیت های آموزشـی، فرهنگی و هنری مشـترک مسـجد و مدرسـه 
در آیین نامه هـا و مقـررات بخش هـای آمـوزش، فرهنگ و هنر و تبلیغات اسـالمی، 

تربیت بدنـی و ورزش.«،
ولـی در عمـل همـکاری چندانـی بین مدرسـه و مسـجد مشـاهده نمی شـود؛ نه 
مسـجد و اهالی آن دسـت دوسـتی و همـکاری به سـوی مـدارس دراز می کنند و 

نـه مدارس چنـدان رغبتـی بـه ارتبـاط دادن دانش آمـوزان با مسـاجد دارند!
البتـه این موضوع کلیت ندارد و هسـتند مدارسـی کـه رویکرد کامـاًل دینی دارند 
و تحـت عنوان مـدارس معارف اسـالمی و غیـر آن فعالیت می کننـد و ضمن آنکه 
ارتبـاط وثیقـی با مسـجد دارند، در مناسـبت های مختلـف و حتی بـرای برگزاری 
نمـاز جماعـت روزانه از وجـود روحانی و امام جماعـت بهره مند هسـتند؛ ولی این 
یـک جریـان نیسـت و عمومیت نـدارد؛ بلکه آنچـه نمـود دارد و به منزلـه جریان 

اصلـی این بخش قابل مشـاهده اسـت، بی توجهـی به ایـن ارتباط معنوی اسـت!
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در حال حاضر آنچه در مدارس اتفاق می افتد دو مقوله مهم زیر است:

1- در اولویت بودن آموزش در مدارس:  «
اگرچله ملدارس تحلت پوشلش سلازمانی بله نلام »آملوزش  و پلرورش« هسلتند، لکن 
80% فعالیت هلا و دغدغه هلای متولیان مدرسله در بحث آموزش متمرکز اسلت و %20 
باقی مانلده بله بحلث ورزش، بهداشلت و نهایتاً مسلائل پرورشلی و روحلی دانش آموزان 
معطلوف می شلود؛ بنابراین توجه به پلرورش که همان تربیت دینی و معرفت بخشلی به 
کودکان و نوجوانان اسلت بسلیار کمرنگ اسلت. متأسلفانه، حتی اولیای دانش آموزان و 
مطالبلات آن هلا نیز دچلار چنین نگرشلی شلده اند. به عنوان مثال اگر یلک هفته معلم و 
یلا دبیر فارسلی، عللوم و یا عربی در کالس حاضر نشلود، حتی اگر معلم ورزش نداشلته 
باشلند، همله للب بله اعتلراض بلاز می کننلد، از مراجعه بله مدیر گرفتله تلا مراجعه به 
اداره آملوزش  و پلرورش و حتی گاهلی وزارتخانه. بعضی مواقع نامه می نویسلند و پیگیر 
مسلئله هسلتند و حتلی گاهلی کار بله صدا و سلیما و مطبوعات هم کشلیده می شلود. 
البتله ایلن حلق آنان اسلت کله نگلران وضع درسلی فرزنلدان خود باشلند؛ لکلن بحث 
اینجاسلت کله آیلا این حساسلیت و این احسلاس را در ملوارد دیگر نیز دارنلد؟ مثاًل اگر 
معللم دینلی و قلرآن نداشلته باشلند، اگر نماز جماعلت در مدرسله برگزار نشلود آیا باز 

هم این گونه دلسلوز هسلتند؟!

2- فقدان مسجد در برنامه تقسیم اوقات دانش آموزان:  «
اگر وقت دانش آموزان را به سه قسمت تقسیم کنیم:

وقتی برای خواب و استراحت ●
وقتی برای حضور در مدرسه  ●
وقتی برای تفریح و یا رسیدگی به امور بعد از مدرسه، ●

بنابرایلن عملاًل بیشلترین زملان یلک دانش آملوز مسلتقیم یلا غیرمسلتقیم، مرتبلط با 
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مراکز آموزشلی اسلت و عماًل وقت کمتری برای حضور در مسلاجد و ارتباط با مسلجد 
خواهد داشلت؛ لذا الزم اسلت فضای مدرسله را مسلجدی نمود و با پرداختن به اموری 
ماننلد ایجلاد نمازخانله و برگلزاری نملاز جماعلت و یا اینکله متولیان مسلاجد خصوصاً 

روحانیلون در مراکلز علملی حضلور فعال داشلته باشلند آن خأ معنوی پر شلود.1
البتله عواملل مختلفلی دست به دسلت هلم داده انلد تلا از حساسلیت و اهتملام دینلی 
معلملان و مدیریلت ملدارس کاسلته شلود؛ عاملل اول وضعیلت نامناسلب معیشلتی 
معلملان و کفلاف نکلردن حقلوق بلرای نیازهلای اولیله زندگی آن هاسلت؛ شلرایط این 
عاملل کله هلرروز بدتلر از دیلروز می شلود و فشلار اقتصلادی بلرای آنلان سلنگین تر 
می شلود، خواسلته و ناخواسلته در کمتلر شلدن اهتملام دینلی آن هلا تأثیر می گلذارد؛ 
بخلش کلم شلدن خودخواسلته اهتملام دینلی بدین علت اسلت کله فعالیلت آن ها در 
زیلر للوای دوللت اسلالمی صلورت می گیلرد و للذا نقصلان در دریافتی هلا منتسلب بله 
دوللت می شلود. در چنیلن وضعیتی شلاید برخلی افراد به مشلکالت دوللت و تحریم ها 
و خانلواده بلزرگ آملوزش  و پلرورش و سلایر عوامل توجله کنند و حتلی در صورت علم 
بله ضعلف عملکلردی دولت هلا، ایلن مباحلث را به موضوعلات دینلی و معنلوی ارتباط 
ندهنلد، وللی در بخشلی از افراد چنین نیسلت. در بخش ناخواسلته نیز چنین می شلود 
کله وقتلی دریافتی هلای آملوزش  و پلرورش کفلاف نمی کند، چلاره ای جلز رو آوردن به 
شلغل دوم و سلوم نمی مانلد -هرچنلد در نلگاه دینی گنج هلای بزرگی همچلون قناعت 
و ساده زیسلتی نیلز بلرای جبلران نقایلص و کمبودهلای ماللی در زندگلی وجلود دارند 
وللی در عملل، کمتلر بله ایلن گنج ها و سلرمایه ها توجله می شلود- نتیجه اینکله، تمام 
زندگلی و فکلر و ذهلن معللم می شلود تدریلس و کار مضاعلف و دیگر چه در بیلرون از 
مدرسله و چله در داخلل، توجله به مقوله نملاز جماعت و نملاز اول وقلت و مانند این ها 
کمرنلگ شلده و از اولویت هلای زندگلی اش خارج می شلود؛ چنین معلملی خواه ناخواه، 
رفتلار و گفتلارش و نلوع تفکلر و ذهنیاتلش در تقلیلل ارتبلاط دانش آملوزان با مسلجد 

اثرگلذار می شلود.
و اما مدیریت مدارس و قوانین باالدسلتی که باهم مرتبطند، در طول دو سله دهه اخیر 

1  . همان.
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بله سلمتی پیلش رفته اند کله مکمل و یاریگلر همدیگلر در کم توجهی بله مقوله تربیت 
و پلرورش دینلی دانش آملوزان باشلند. بلا ایلن توضیلح که رونلد گسلترش غیرانتفاعی 
شلدن ملدارس و پولی شلدن آن ها سلبب شلده تا آنچه ملورد اهتمام مدیریلت مدارس 
اسلت و نیلز اولیلن خواسلتۀ اولیلای دانش آملوزان از مدیران ملدارس، آملوزش علمی و 
تقویلت مهارت های کسلب نملره و قبولی در کنکور باشلد و درنتیجه به شلکل خودکار، 
توجله بله مقوللۀ تربیت دینی و آشلنایی با معارفی همچلون نماز از اولویت خارج شلود. 
خصوصلاً در فضلای غیرانتفاعلی کله با هر چیلزی کاسلب کارانه برخورد می شلود، از جا 
گرفتله تلا زملان. للذا اختصلاص فضا بلرای نمازخانله، وقت گذاشلتن بلرای اقامله نماز 
جماعلت در نمازخانله، اختصلاص هزینه بلرای امام جماعت، اختصاص وقلت برای بردن 
بچه هلا بله مسلجد و نیز هزینه هلای بردن بچه هلا به مسلجد، همه در تضاد بلا مدیریت 

سلوداگرانه حاکلم بر مدارس غیرانتفاعی اسلت.
 بله قطلع و یقیلن می تلوان حتلی ایلن ملدارس را اللزام بله خواسلته های مدنظلر در 
خصلوص ارتبلاط دادن دانش آملوزان با مسلاجد نملود؛ لیکن نله قوانین قاطعانله ای در 

ایلن حلوزه وجلود دارد و نله نظلارت کافلی و مطلوبی!
یکلی از نشلریات معتبر کشلور در نقد روند خصوصی سلازی آموزش وپلرورش می گوید: 
»ملروری کوچلک بلر طرح هلا و ایده های جهانی در املر »آموزش« نشلان از آن دارد که 
ایده »جهانی سلازی« جوامع با هدف تربیت نسللی مطیع و فرمان بردار سیسلتم لیبرال 
سلرمایه داری، نیازمنلد »خصوصلی شلدن« و خلروج داوطلبانله دوللت و حاکمیت های 
مردملی از این حوزه پرمشلتری اسلت. خصوصی سلازی آموزش  و پلرورش از آموزه های 
نظام هلای لیبراللی و نئولیبراللی اسلت کله در آن تلالش می شلود دخاللت دوللت در 
تماملی حوزه هلا بله حداقلل کاهلش یابد. حتلی در غرب نیلز متفکرین پرشلماری پس 
از مشلاهده عواقلب ایلن نلوع تفکلر در حوزه های عمومی همچلون بهداشلت و درمان و 
آملوزش  و پلرورش، بله موضع گیلری علیه ایلن دیدگاه هلا پرداختند. آملوزش  و پرورش 
بلرای کاهلش هزینه هلای خلود در حلال اجرای طلرح خصوصی سلازی ملدارس دولتی 
اسلت؛ درحالی کله ایلن موضلوع در قانلون ذکلر نشلده اسلت؛ بلکله در قانلون بحلث 
خریلد خدملات آموزشلی از ملدارس غیردولتی ذکرشلده اسلت املا آملوزش  و پرورش 
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هم اکنلون مدرسله دولتلی را بلا دانش آملوز بله موسسله بخلش خصوصی واگلذار کرده 
اسلت. بله نظلر می رسلد بلا ادامه مسلیر مذکور و بله دنبال کودتلای خاموش در مسلیر 
تغییلر سیاسلت های کللی نظلام در حلوزه آملوزش  و پرورش، املکان تصحیلح برخی از 
مسلیرهای انحرافی ایجادشلده در حوزه حسلاس »تربیت نسلل آینده« فراهم نگردد.«1

1  . عباس علوی، روزنامه کیهان، »نقدی بر عملکرد دولت در خصوصی سازی نظام تعلیم و تربیت«، 1393/11/14، شماره 20986.
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ج: راهکارها «

1. راهکارهای عام

در ایلن قسلمت بایلد بله دنبلال راهکارهایی بود کله اختصاص به مسلجد و نملاز ندارد 
بلکله توجه بدان ها سلبب تقویلت ارتباط نهاد مدرسله و دانش آموزان کلودك و نوجوان 
بلا مجموعله معلارف دینی و نمادها و شلعائر آن می شلود کله طبیعتاً یکلی از آن موارد 
نیلز نماز و مسلجد اسلت. همچنین خروجی اجرایی شلدن راهکارهلای اصالحی در این 
بخلش، نلگاه بهتلر بله مقوله تربیلت دینی و اهتملام الزم نسلبت به آن خواهد شلد که 

اهتمام به نماز و مسلجد نیز بخشلی از آن اسلت.
در ایلن قسلمت رویکلرد اصللی در ارائه راهکارها آن اسلت که رجعتی دوبلاره به ماهیت 
آملوزش  و پلرورش صلورت گیلرد و هدف فراموش شلده تربیت، احیاء شلود. للذا در این 

قسلمت پیشنهاد می شلود که:
امر معیشت معلمان موردتوجه جدی قرار گیرد.

تخصصلی شلدن آملوزش و رونلد افزایش ملدارس غیرانتفاعی با حضور افلراد متخصص 
و دلسلوز ملورد بازنگری و بازاندیشلی قرار گیرد.

قوانیلن قاطعلی هملراه بلا ضمانلت اجرایلی بلرای اهتملام مدارس بله مقلوالت دینی و 
تربیتلی دانش آملوزان وضلع گلردد.

حمایت هلای ماللی الزم بلرای هزینه کلرد ملدارس در مسلائل تربیتلی و دینلی در نظر 
گرفته شلود.

گزینلش اخالقلی معلملان و اسلتفاده از افلراد متخللق بله اخلالق اسلالمی و معتقد به 
آرمان هلای انقلالب، ملورد اهتمام باشلد.

قلدر و منزللت معلملان و مدیلران اثرگلذار در حوزه تربیت، پاس داشلته شلود. با تقدیر 
و تشلویق ملادی و معنلوی درخلور و تنبیله افلراد کلم کار می تلوان زمینله بخشلی از 

راهکارهلای اصالحلی موردنیلاز را فراهلم کرد.
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2. راهکارهای اختصاصی نماز و مسجد

در ایلن قسلمت راهکارهایلی ارائله می شلوند که خروجی آن ها نسلبت بله ترویج عملی 
تملام معلارف دیلن علام و فراگیر نیسلت بلکله صرفاً به نماز و مسلجد اختصلاص دارد و 

برونلداد آن هلا، تقویلت ارتبلاط دانش آموزان با نماز و مسلجد اسلت.
این راهکارها خود بر دو نوع اند: 

و  رویکردهلا  تغییلر  آن هلا  هلدف  کله  هسلتند  مبنایلی  راهکارهایلی  اول  قسلمت 
بلندمدت انلد؛ و  دارنلد  زیلاد  زملان  بله  نیلاز  للذا  اسلت  جهت گیری هلا 

املا بخلش دوم راهکارهلای به قول معلروف دم دسلتی هسلتند که بلرای شلرایط حال با 
تملام داشلته ها و نداشلته هایش تجویلز می شلوند؛ اجلرای ایلن راهکارهلا نیاز بله زمان 
طوالنلی نلدارد و همیلن اآلن هلم ملدارس می تواننلد آن هلا را عمللی سلازند؛ هلدف از 
ایلن راهکارهلا آن اسلت کله تلا زملان تحقلق راهکارهلای اساسلی و تغییلر رویکردها، 
عرصله خاللی از برنامه هلای اثرگلذار در ایلن حوزه نباشلد و ارتباط ضعیف فعللی، با این 

راهکارهلا حفظ شلود.

2- 1. راهکارهای بلندمدت مبنایی و اساسی
2- 1- 1. تقویت پشتوانه علمی:  «

همچلون سلایر عناصلر کلیدی در ارتبلاط کودك و نوجوان با مسلجد، در ایلن مورد نیز 
الزم اسلت نهاد مسلجد، به شلکل تخصصی و علمی و با تعریف سلرفصل های مشلخص 
دانشلگاهی وارد کار شلود و محققلان و صاحب نظرانلی را پلرورش دهد که تخصصشلان 

صرفاً در موضوع مسلجد و همکاری مدرسله و مسلجد باشلد.
در حلال حاضلر چنیلن چیزی وجلود ندارد للذا ضعف ادبیلات کار و فقلدان راهکارهای 
علملی مشلخص به شلدت محسلوس اسلت. اینکله بلرای ارتبلاط عمللی کلودکان و 
نوجوانلان با مسلجد، مدرسله چگونه می تواند ایفای نقلش نماید، جای کار فلراوان دارد. 
از تغییلرات در سلبک زندگلی گرفتله تلا سیاسلت گذاری ها و برنامه ریزی هایلی که باید 
در نهلاد مدرسله عملی شلوند. یلا اینکه چله ضوابطی در ساخت وسلاز مدارس یلا اجاره 
آن هلا از حیلث املکان ارتباط با مسلاجد باید لحاظ شلود، در جایی ذکر نشلده و شلاید 
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اصلاًل فکلرش هلم نشلده اسلت! چقلدر جالب اسلت کله در کشلورهای غربلی، ضوابط 
مشلخص و تخلف ناپذیلری در خصلوص رعایلت حریلم ملدارس وجلود دارد؛ به طلوری 
کله مجلوز هلر حرفله و شلغلی را در محدوده مشلخصی از فاصلله مدرسله نمی دهند و 
متقابلاًل برخلی دیگلر از کاربری هلا و مشلاغل در آن محلدوده اولویت دارند. یلا در مورد 
اسلتادیوم های ورزشلی قوانیلن محکملی مبنلی بلر غیرقانونی بلودن فروش مشلروبات 
الکلی در نزدیکی آن ها وجود دارد؛ چون تماشلاگران نوعاً احساسلی و هیجانی هسلتند 
و اسلتفاده از مشلروبات الکللی در چنیلن حالی، اوضاع را کاملاًل از کنترل خارج می کند؛ 
وللی متأسلفانه چنیلن قوانیلن اولیله  یا هم سلنخ آن ها بلرای ارتقلای ارتباط مدرسله و 

مسلجد مشلاهده نمی شود!
بنابرایلن انتظلار ملی رود محققلان ژرف اندیش، راه کارهلای ناظر به ساخت وسلاز، گذران 
اوقلات فراغلت و سلایر ملوارد پیرامونلی مدرسله را کله می توانلد در ارتباط گیلری نهاد 
مدرسله بلا مسلجد مؤثلر باشلد موردتوجله قلرار دهنلد. همچنیلن سیاسلت گذاری ها 
در جهلت اقداملات الزم در برنامله ملدارس بلرای آشلنایی دانش آملوزان بلا مسلجد و 
برقلراری ارتبلاط آن ها با مسلجد موردبررسلی قلرار گیرند. حتلی برنامه ریلزی به منظور 
برگلزاری دوره هلای آموزش مسلئوالن مربوطه مدرسله برای نحلوه ارتباط دهی کودکان 
و نوجوانان با مسلاجد، می تواند کارسلاز باشلد که این مسلئله نیازمند تحقیق و بررسلی 

علمی اسلت.

2- 1- 2. قوانین حمایت کننده با ضمانت اجرایی و حمایت مالی:  «
بعلد از تحقیقلات علملی نیلاز بله نظام مندسلازی و ایجلاد چارچوب هلای گریزناپذیلر 
قانونلی بلرای عمللی شلدن آن هاسلت تلا آنچله در مرحلله نظری بله اثبات رسلیده در 

مرحلله عملل نیلز محقق شلود.
این قوانین الزم است که

اوالً ضمانت اجرایی قوی ای داشته باشند. ●
ثانیاً از حمایت های مادی و معنوی الزم برخوردار باشند. ●
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ثالثاً نظارت مداوم بر حسن اجرای آن ها وجود داشته باشد. ●

2- 2. راهکارهای کوتاه مدت برای وضعیت پیش رو
2- 2- 1. افزایش کارکردهای مسجد به تناسب زمان «

مسلجد هملواره در طلول تاریلخ برحسلب نیازهلای زملان خلود کارکردهلای متنلوع و 
گسلترده ای غیلر از کارکلرد عبادی داشلته اسلت و به هر شلکلی که می توانسلت و نیاز 
بلود تلا در خدملت دیلن و تربیلت دینلی باشلد، حضلور داشلته اسلت. در زملان حاضر 
نیلز کله یکلی از نیازهلای عملده، تربیلت دینی کلودکان و نوجوانان اسلت.  ایلن زمینه 
مشلکالتی وجلود دارد. بهره گیلری از ظرفیت مسلجد و سلوق دادن کارکردهلای آن به 
سلمت مسلجدی کلردن کلودکان و نوجوانلان و تربیلت دینی آنلان یک ضرورت اسلت 

للذا به عنلوان چنلد پیشلنهاد می توان ملوارد زیلر را مطلرح کرد:
مسلجد محلل برگزاری کالس های درس: کلودکان، نوجوانان و جوانلان را می توان بنا به 
دوره تحصیللی آنلان، به گروه های درسلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرسلتان تقسلیم نمود 
و بلرای هلر دوره مسلئولی از خلود جوانان توسلط املام جماعلت انتخاب نملود تا برای 
هلر دوره، کالس هلای دروس مدرسله ای آنلان برگزار گلردد. در ایلن روش می توان برای 
تدریلس از افلراد ردۀ باالتلر تحصیللی اسلتفاده نملود؛ به طوری کله نوجوانلان راهنمایی 
کله زرنگ تر هسلتند و یا جوانان دبیرسلتانی بااسلتعداد بله دوره ابتدایلی تدریس کنند 
و جوانلان دبیرسلتانی زرنلگ و باهلوش، تدریلس دوره راهنمایلی را بله عهلده گیرنلد و 
دانشلجویان نیلز تدریلس دروس تخصصی تلر دوره دبیرسلتان را متقبلل شلوند. در این 
حلال همله آنلان نسلبت به هم احسلاس مسئولیللت نملوده و همله خود را در مسلجد 
فعلال و مسلئول کاری خواهنلد دانسلت. البتله الزم اسلت تلا بلا اسلتفاده از معلملان 

باتجربله کالس هلای کنکلور نیز در مسلاجد برگلزار گردد.
برگلزاری کالس هلای درس در مسلاجد هلم اعتملاد خانواده هلا را جللب خواهلد کرد و 
هلم سلبب می گلردد تا یکلی از مهم تریلن فعالیللت های جوانلان که تحصیل اسلت در 

مسلاجد باشد.
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مسلجد محلل آملوزش ابزارهلای فنلاوری روز: جوانلان املروز بله ابزارهای فنلاوری روز 
همچلون بازی هلای رایانله ای و شلبکه های اجتماعلی عالقلۀ فلراوان دارنلد و بر کسلی 
پوشلیده نیسلت که دنیای امروز بدون تصور فعالیت های فضای مجازی و سلرگرمی های 
جدیلد بسلیار دشلوار اسلت و از طرفلی ایلن ابزارها به وسلیله ای بسلیار گسلترده برای 
بله انحلراف کشلیدن جوانان تبدیل شلده اسلت. ازاین رو الزم اسلت تا چندیلن رایانه با 
مسلئوالن مشلخص در هر مسجد موجود باشلد -که البته مسلئوالن آن را امام جماعت 
مسلجد مشلخص می کنلد- تلا جوانلان در مسلاجد چگونگلی به کارگیلری آن هلا را یاد 
بگیرنلد و در آنجلا بتواننلد از ایلن ابزارهلا اسلتفاده بهینه کلردن را بیاموزند. بلا این کار 
یکلی از نیازهلای جوانلان امروز در مسلاجد تأمین می گلردد و موجبلات کاهش انحراف 

جوانلان از ایلن طریق را فراهم ملی آورد.1

مسلجد ملکان آموزش هلای دینلی و قرآنی: می تلوان کالس هایی به صورت حساب شلده 
بلرای تدریلس قلرآن، احلکام و امور اعتقلادی برای دوره های سلنی مختلف در مسلاجد 
ترتیلب داد و ضملن برنامه هلای دیگلر، معلارف دینی و تربیتلی را به جوانلان آموخت و 

بلرای آنلان برنامه هلای دعلا و هم خوانلی و نظایلر آن را به فراخلور نیاز آنان اجلرا کرد.
مسلجد محلل برگلزاری مسلابقات علمی: بلا توجه به اینکله دروس مختلف در مسلاجد 
تدریلس می شلود، الزم اسلت بلرای ایجلاد رقابلت بیلن دوره هلای تحصیللی مختللف 
مسلابقات علملی برگلزار گلردد و از ایلن طریلق ضملن ایجاد رقابلت بیلن دانش آموزان 
هلر دوره و هرسلال تحصیللی، ایلن املکان فراهلم می آیلد تلا دانش آملوزان هلر دوره 
تلوان علملی خلود را محلک بزننلد. برگلزاری مسلابقات علملی شایسلته اسلت به طور 
دائملی و در فواصلل زمانلی معقلول صلورت پذیلرد. عالوه بر مسلابقات علملی، می توان 
مسلابقات حفلظ و قرائلت و مفاهیلم قلرآن نیلز بله فراخور سلن بلرای هلر دوره برگزار 
کلرد؛ همچنیلن برگلزاری مسلابقات احلکام و اصلول اعتقلادی در دوره هلای طوالنی تر 

وللی دائلم الزم بله نظر می رسلد.

1  . رحمت اهلل دانش میر کهن، چگونگی جذب پایدار جوانان به مساجد، پورتال ستاد اقامه نماز، 1389/9/11.
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مسلجد محللی برای برناملۀ اردوهای تفریحلی: در هر مسلجد تدویلن برنامه هایی برای 
اعلزام کلودکان و نوجوانلان بله اردوهلای تفریحلی می تواند موجبات شلادی کلودکان و 
نوجوانلان را فراهلم سلازد. هزینله ایلن اردوهلا را می تلوان از خلود آن ها گرفلت. تفریح 
و سلرگرمی و جسلت وخیز از نیازهلای جدایی ناپذیلر دوره کودکلی و نوجوانلی اسلت و 
نادیلده گرفتلن آن می تواند صدملات جبران ناپذیری به روح و روان کلودکان و نوجوانان 
وارد سلازد؛ مضلاف بلر اینکله تأمیلن تفریلح می توانلد شلادابی کلودکان و نوجوانلان را 

حفلظ کند.1

2- 2- 2. برگزاری نماز در مدرسه «
یکلی از مسلئولیت های مهلم مربیلان ملدارس، آملاده کلردن محیطلی مناسلب بلرای 
برگلزاری نملاز اسلت کله بایلد دارای ایلن ویژگی هلا باشلد: فضلای نمازخانله بلا تعداد 
دانش آملوزان مناسلبت داشلته باشلد، نمازخانله مدرسله جذاب تریلن ملکان مدرسله 
باشلد، مفلروش باشلد، محلراب داشلته باشلد؛ تهیۀ وسلایل رفاهلی نماز مثلل دمپایی، 
سرویس بهداشلتی، قفسله، جاکفشلی، جامهری و امکانات گرمایشلی در چنین محیطی 

می توانلد جاذبله الزم را بلرای دانش آملوزان داشلته باشلد.
حضلور مسلئوالن مدرسله و معلملان همراه دانلش آملوزان در نماز دانش آموزی بسلیار 

تأثیرگلذار و ضروری اسلت.2

2- 2- 3. حضور عناصر الگویی مسجد در مدرسه «
اعلزام روحانلی جوان توسلط مسلجد محله برای اقامله نماز جماعت در ملدارس موجود 
محلله و در صلورت علدم حضلور ائمله جماعلات، بله میلزان کافلی، حداقل هفتله ای یا 
ماهلی یک بلار یکلی از برنامه هایلی اسلت کله بلرای آشلنایی دانش آملوزان بلا الگوهای 
دینلی و مذهبلی محلله ضروری اسلت؛ املام جماعت مسلجد، باید در ملدارس نزدیک، 

1  . همان.
2  . علیرضلا خزایلی، نقلش معلملان در توسلعه باورهلای دینلی و رشلد اخالقی جامعله، مجموعله مقاالت برگزیلده همایش معللم، فرهنگ 

و توسلعه، ص 15.
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به تنلاوب نملاز جماعت اقامله نماید.1

2-2-4. حضور عناصر الگویی مدرسه در مسجد «
دانش آملوزی کله از معللم خلود معرفلت دینلی کسلب کلرده و توسلط او معرفتلش را 
تبدیلل بله بلاور قلبلی نملوده، حلاال بله معلملش به عنلوان یلک الگلو نلگاه می کنلد تا 
ماننلد او رفتلارش را در چارچلوب اعتقاداتلش قلرار دهلد. اگلر ببیند معلملش دقیقاً به 
آنچله گفتله عملل می کنلد، این دانش آملوز نیلز در اعتقاداتلش پابرجا می ماند و سلعی 

می کنلد رفتلارش را منطبلق بلا اعتقاداتلش نماید.2
حضلور معللم هملراه بلا دانش آملوزان در نملاز جمعله و جماعلت در خلارج از محیلط 
مدرسله به صلورت دسلته جمعی، همچنیلن شلرکت در اعیلاد دینلی مثلل عیلد فطر و 
قربلان و مراسلم شلب های قلدر در عالقه مندی دانش آملوزان به نماز و مسلجد و تثبیت 

عقاید اسلالمی مؤثر اسلت.

1  . محمدعلی موظف رستمی، همان، ص 167.
2  . بتول فتاحی بافقی، نقش معلم در تربیت دینی دانش آموزان، پورتال سازمان مدارس معارف اسالمی، 1390/9/8.
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نتیجه فصل
بررسلی عواملل نُه گانله ایلن فصلل کله عمدتلاً از عناصلر کلیلدی درون مسلجد بودند 
نشلان می دهلد کله در بخشلی از آن ها به دلیلل فقدان سلامانۀ آماری ملی بلا داده های 
معتبلر در موضلوع مسلجد، نمی تلوان درخصوص وضعیلت نقش آفرینی  آن هلا در ایجاد 
و یلا تقویلت ارتبلاط کلودك و نوجلوان بلا مسلجد اظهارنظلر کلرد؛ هرچنلد از طریلق 
بررسلی فرایندهلا و عللل و عواملل هرکلدام، شلواهد و قرائنلی حاصل شلده اسلت ولی 
به هرحلال ایلن شلواهد و قرائنی در حد و انلدازه ای که بتواند مبنای اقلدام و برنامه ریزی 
باشلد نیسلتند. در بخشلی نیلز کله آمار در دسلترس بلود، باز مشلکل به گونله ای دیگر 
خودنمایلی می کنلد؛ زیلرا آمارهلا یلا بله روز نبودنلد و عمدتلاً مربلوط به یک یلا دو دهه 
پیلش بودنلد -هرچنلد آمارهلای ملوردی از وضعیلت امروز نیلز موجود بود- یلا جامع و 
فراگیلر نبودنلد و صرفلاً به بخشلی از قضیه پرداخته انلد و یا تفصیلی نبودنلد و به اجمال 
مسلئله پرداخته انلد. للذا بخلش تبییلن وضلع موجلود در عواملل موردبحلث بلا اینکله 
شلمایی کللی از وضعیلت را بله مخاطلب ارائه می دهلد، لیکلن نمی تواند مبنلای برنامه 
راهبلردی کوتلاه و بلندملدت  باشلد. بلر این اسلاس در راهکارهای هر بخلش به نوعی بر 
مسلئلۀ تقویت پشلتوانه پژوهشلی و تحقیقی برحسلب مورد و نیز ایجاد سلامانۀ آماری 

مللی بلا توضیح داده هلای موردنیاز، تأکید شلده اسلت.
بر این اساس پیشنهاد می شود:

1. مسلئوالن نهلاد مسلجد، تقویلت پشلتوانه پژوهشلی و ایجاد رشلته های دانشلگاهی 
و پژوهشلگاهی در موضلوع مسلجد را به منظلور تربیلت محققلان و صاحب نظلران زبده 
در موضلوع نملاز و مسلجد، جلزء مطالبلات جلدی و اقداملات اولویلت دار خلود قلرار 
دهنلد. بسلیاری از موضوعلات در کشلور ملا و نیلز در همله جلای دنیلا وجلود دارند که 
نله اهمیتشلان مانند مسلجد اسلت، نله کارکلرد و نتایلج فلردی و اجتماعی مسلجد را 
دارنلد، نله میلزان مخاطبلان آن هلا- آن هم به شلکل حضوری- به اندازۀ مسلجد اسلت 
و نله رسلالت سلنگینی همچلون مسلجد خصوصلاً در ایلن برهلۀ حسلاس از تاریخ پس 
شلکل گیری انقلالب اسلالمی بلر عهلده دارنلد و نه این همله مرکلز دایر در تمام کشلور 
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بلا ایلن گسلتردگی و پراکندگی شلگفت انگیز دارند، ولی رشلته های متعدد دانشلگاهی 
را بله خلود اختصلاص داده اند!

ایلن کار همچنیلن پشلتوانۀ روانی بسلیار خوبی نیز برای نهاد مسلجد خواهلد بود تا در 
مطالبه گلری ماللی و اقلدام الزم بلرای جلذب حمایت های ماللی موردنیاز برای سلاخت 
و تجهیلز مسلاجد و نیلز فعالیت هلای فرهنگلی ازجملله ارتبلاط کلودکان و نوجوانان با 
مسلاجد، موفق عمل نماید و با پشلت سلر گذاشلتن مرحللۀ اول راه -کله همان تحقیق 
و پژوهلش اسلت- بله شلکل جلدی و دانشلگاهی، مسلئوالن را در گام هلای بعلدی این 
مسلیر یعنی تقنین و حمایت های مالی و سلایر مسلائل به همراه شلدن با نهاد مسلجد 

مجلاب نماید.

2. الزم اسلت بلرای مدتلی هرچنلد انلدك از حوزه نظلر و تئوری فاصله گرفت و بیشلتر 
بله مباحلث عمللی در موضوع ارتبلاط کودك و نوجوان با مسلجد پرداخته شلود؛ آن هم 

بله دو دلیل:
دلیلل اول اینکله بخلش عملده ای از مباحلث نظلری مبتنلی بر واقع نیسلتند و بلر پایه 
واقعیاتلی کله برآملده از داده هلای متقلن باشلد صلورت نمی گیرنلد؛ بلکه صرفلاً بارش 
فکلری محققلان دغدغه منلدی هسلتند کله بله کلیلات ابعلاد قضیله می پردازنلد و لذا 

نمی تواننلد معطلوف بله اقلدام عملی باشلند. 
دلیلل دوم اینکله بیلن مباحلث نظلری و مباحلث راهبلردی اقدام گرانله و عملیاتلی، 
به هیچ وجله تعلادل حجملی وجلود نلدارد؛ حال آنکله مباحلث نظلری و عمللی باید در 
حاللت طبیعلی مکمل همدیگلر و رافع نیازهای یکدیگر باشلند و در رفت و بازگشلت از 

نظلر بله عملل و از عملل بله نظلر، مباحلث کامل تر و شلفاف تر شلوند.
این وضعیت وصف شلخصی شلبیه اسلت که مدام دور اسلتخری می گردد و در خصوص 
اسلتخر و مزایلا و راهکارهلای یادگرفتلن شلنا و نجلات از خطلرات غلرق شلدن و مانند 
این هلا نظریه پلردازی می کنلد و حاضلر نیسلت یک بلار وارد آب شلود و ببینلد چقلدر 
گفته هایلش بلا واقلع تطابلق دارد. یلا اینکله کدام یلک از گفته هایلش مهم تر هسلتند و 
الزم اسلت در اولویلت پلردازش قلرار گیلرد. و نیلز کجاها بحلث را بیراهه رفتله و نیاز به 
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حلذف یلا اصلالح دارد و در چله ملواردی نظریه هایلش متقلن و صواب بوده اسلت.

3. راهکارهایلی کله در فصلل سلوم و بخلش مدیریلت کالن نهلاد مسلجد ارائله شلد، 
علالوه بلر آنکه بسلیار اساسلی و کلیلدی و الزمۀ هرگونله مدیریت سازماندهی شلده در 
نهلاد مسلجد اسلت، عمومیلت نیلز دارنلد و می تواننلد به عنلوان نقشله راه اقلدام عملی 
بلرای سلایر عواملل و بخش هلا مطرح شلده و مورداسلتفاده قلرار گیرنلد. ایلن راهکارها 
بله جنبه هلای مدیریتلی کار ناظلر هسلتند کله در تملام بخش هلا به نوعلی بلا مدیریت 
ارتبلاط کلودکان و نوجوانلان بلا مسلجد مواجه هسلتیم و تالش ها در جهلت ارتقای آن 

صلورت می گیلرد.
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چکیدۀ فصل سوم
بعلد از نگرش سلازی و ارزش آفرینی، طبیعتلاً آنچه اتفاق می افتد مرحلۀ عملی سلاختن 
نگرش هلا و ارزش هاسلت کله در اینجلا عبلارت اسلت از رفتلن کلودکان و نوجوانلان به 

مسلجد و ارتبلاط فیزیکی داشلتن با آن.
در ایلن فصلل بله بررسلی عواملل ارتبلاط کلودك و نوجلوان بلا مسلجد در دو حلوزه 
پرداختله می شلود: حلوزه خارج از مسلجد که عوامل موجلود در آن بیشلتر در »ایجاد« 
ارتبلاط نقلش بلازی می کننلد و عبارت انلد از خانلواده، مدرسله و خود مسلجد؛ و حوزه 
داخلل مسلجد کله عواملل مربلوط بله آن، بیشلتر در »تقویلت« ارتبلاط، ایفلای نقلش 
می کننلد؛ ایلن عواملل عبارت انلد از: املام جماعت، خلادم مسلجد، نمازگلزاران، کانون 

فرهنگلی مسلجد، هیئت امنلا و مدیریلت کالن مسلجد.

دسترسی به مسجد:  «
از جملله عناصلر و عواملل عملده و پایله ای در برقراری ارتبلاط بین کلودك و نوجوان با 
نهلاد مسلجد، وجلود مسلجد مجهلز و آملاده - از حیلث امکانلات موردنیاز بلرای جذب 
کلودکان و نوجوانلان- و البتله در دسلترس کلودکان و نوجوانان اسلت؛ به طلوری که در 
صلورت فراهلم شلدن زمینه هلای دیگلر و رفع موانلع فکری و عینلی، خانلواده و والدیِن 
کلودك و نوجلوان بتواننلد از چنیلن مسلجدی برای فرزند خلود بهره ببرنلد وگرنه تمام 
عناصلر و عواملل بعلدی کله در بخش های آتی ذکر خواهند شلد، در صلورت بی توجهی 

بله ایلن عامل، عقیلم و ناقص خواهنلد بود؛
هرچنلد ممکلن اسلت برخلی عواملل و عناصر همچلون املام جماعت یا خلادم از حیث 
ارزشلی و میلزان تأثیلر بلر جلذب و ارتباط گیلری بلا کلودك و نوجلوان، دارای تقلدم 
رتبگی نسلبت به مسلجد باشلند، وللی از حیث وجلودی، بی گمان وجود مسلجد مجهِز 

در دسلترس، مقلدم بلر تمام عوامل اسلت.
در قلدم اول و به منظلور شلکل دهی بله ارتبلاط کودك و نوجلوان با مسلجد، باید قبل از 
هلر چیلزی بله فکر ایجاد مسلجد بلا امکانلات سلخت افزاری موردنیاز کلودك و نوجوان 

بود.
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آمار مساجد:  «
آمارهلای دقیقلی بله شلکل تخصصلی از میلزان وجلود انلواع مسلاجد در کشلور وجود 
نلدارد و نیلز از مسلاجدی کله قابلیت و توانایلی و امکانات الزم را برای جلذب و برقراری 
ارتبلاط بلا کلودکان و نوجوانلان دارنلد آماری منتشرنشلده اسلت؛ ولی برخلی آمارهای 
کللی کله متأسلفانه بله روز نیسلتند، وجلود دارند. در شلرایط فعللی که نهاد مسلجد با 
نقصلان شلدید در حلوزه آملاری مواجله اسلت، چلاره ای جز تمسلک بله ایلن آمارهای 

هرچنلد کللی و غیرروزآمد نیسلت.
روند مسجدسلازی در شلهرها در مقایسله بلا تغییرات جمعیتلی در بازه زمانلی مذکور، 
یلک رونلد منفلی و رو بله کاهلش را نشلان می دهلد. از طرفلی بلا افزایلش مشلکالت 
اقتصلادی و نیلز علدم اقلدام قابل مالحظله در املر مسجدسلازی، روند ساخت وسلاز نیز 

بله نظلر می رسلد نزولی تلر از قبل باشلد.
مسلاجد در سلال های قبل، اماکن مقدسلی بودند که نمازگزاران می توانسلتند تا پاسلی 
از شلب در آن بله عبلادت بپردازنلد؛ وللی املروزه هرچنلد تالش شلده تا از بار قداسلت 
ایلن اماکلن کم نشلود، اما شلرایط اجتماعی و امنیتلی بر عملکرد و مدیریلت این اماکن 
تأثیلر گذاشلته و درنتیجله، مسلاجد تنهلا در سلاعات اذان ظهلر و مغلرب و البته برخی 

هلم هنلگام اذان صبح آملاده پذیرایلی از نمازگزارانند.

پشتوانۀ تحقیقاتی:  «
هم اکنلون تحقیقلات و پژوهش هلای وزینلی در حلوزۀ کلودك و نوجلوان و مسلجد 
به طوری کله شلرایط مسلجد مطللوب و بهینله بلرای کلودك و نوجلوان را بله لحلاظ 
نظلری و تئوریلک، بررسلی کنند وجود ندارد و یا بسلیار اندك و تقریباً ضعیف هسلتند؛ 
خصوصلاً کله این گونله پژوهش هلا به کلی گویلی پرداخته انلد و به صورت تفصیللی برای 

مکان هلای مختللف، ایلن کار را انجلام نداده انلد.
سلامانۀ آماری مسلجد از نیازهای اصلی و اجتناب ناپذیر برای انجام کارهای حساب شلده 
در حلوزه نملاز و مسلجد اسلت؛ وگرنه وقتلی وضع موجود مشلخص نباشلد، نقاط قوت 
و ضعلف و خأهلا و کمبودهلا و نیز رشلدها و ارتقاها مشلخص نباشلد، چگونله می توان 
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بلرای نیلل به وضلع مطلوب برنامه ریلزی کرد؟! و آیا اقلدام در چنیلن وضعیتی، مصداق 
تیلر در تاریکی افکنلدن نخواهد بود؟

نواقلص آملاری در ایلن حلوزه آن قدر عمیلق و زیادند که اصلاًل بحث به نیازهلای آماری 
کلودك و نوجلوان و مسلجد نمی رسلد؛ زیرا داده ها بلرای اولیات و ضروریلات نیز کفایت 
نمی کند. در این حوزه آمارهای منسلجم و متوالی به شلکل معتبر و رسلمی از وضعیت 
دسترسلی بله مسلجد و میلزان مسلاجد در دسلترس بلرای عملوم ملردم )بنابراین این 
فلرض کله زملان مطللوب دسترسلی بله مسلجد استخراج شلده باشلد( وجلود نلدارد و 
مشلخص نیسلت کله چه تعلداد از مسلاجد نیازهای عموم ملردم و نه اختصاصلاً کودك 
و نوجلوان را از حیلث دسترسلی به مسلجد بلرآورده می سلازند؛ بلکه یکسلری آمارهای 
کللی و بعضلاً متناقلض، صرفلاً از تعلداد مسلاجد موجود در کشلور و از طریلق نهادهای 
مختللف منتشرشلده که رقمی بیلن 50 هزار تا 90 هزار مسلجد در آن ها قابل مشلاهده 

است.

قوانین حمایت از مسجد:  «
رویکلرد قوانیلن موجلود چه در حوزه سلاخت و چله در حوزه مکان یابی منفعالنه اسلت 
و صرفلاً نظلر بله رفلع آسلیب ها و نواقلص در ایلن حلوزه دارنلد؛ به طلوری که بلا اندکی 
تعملق در قوانیلن موجلود ایلن برداشلت حاصلل می شلود که اکثریلت نزدیک بله تمام 
قوانیلن بلرای شلهرك های تازه تأسلیس، مراکلز درمانلی، جاده هلای بین راهلی و مانند 
آن اسلت کله موضلوع نماز و مسلجد را ملورد کم لطفی قلرار داده اند و فلسلفه وضع این 
قوانیلن، مللزم سلاختن آن هلا و مسئولینشلان بله در نظر گرفتلن مکانی مناسلب برای 
نمازخواندن اسلت؛ و سلخنی از محیط عام جامعه و مسلاجدی که در این ها هسلتند و 

فعالیلت می کنندبله میان نیامده اسلت.
در حلال حاضلر همۀ انواع مسلاجد به طور یکسلان موردحمایت قانونی قرارگرفته اسلت 
و حال آنکله مسلاجد برحسلب جایگاه هلای مختللف، نیازهلای سلخت افزاری متفلاوت 
دارنلد و درنتیجله بله حمایت های قانونی کمتر و بیشلتر نیازمندند. ضملن آنکه با توجه 
بله موضلوع این تحقیلق، امکانات مسلجد مطلوب برای کلودکان و نوجوانلان متفاوت با 
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مسلجد در شلکل علام آن اسلت کله در ایلن قوانین بله حمایت هلای قانونلی الزم برای 
مرتفلع سلاختن ایلن نیازهلا در مسلاجد، توجهی نشلده اسلت.حقیقت آن اسلت که نه 
قوانیلن حمایت کننلده در بخلش ماللی و نله کمک های ماللی عینی صلورت گرفته، در 
حلد و انلدازه نیازهلای ماللی در حلوزه مسلجد و مسجدسلازی نیسلت و فاصلله زیادی 

بیلن آن دو وجود دارد.
بله نظلر می رسلد اگلر دولت هلای جمهلوری اسلالمی بله فکلر تربیلت اسلالمی نسلل 
کلودك و نوجلوان و ارتبلاط اخالقلی و عاطفلی آن هلا بلا نهلاد مسلجد هسلتند، بایلد 
قدم هلای بزرگ تلر را در حمایت های مادی و معنوی از مسلاجد بردارند و در سلاماندهی 
بله مسلاجدی کله امکانلات جاذبه آفریلن بلرای نسلل کلودك و نوجلوان دارد و ارتبلاط 
وثیلق بلا آن هلا برقلرار می نمایلد کوشلا و فعلال و پیگیلر باشلند وگرنله با ِصلرف وضع 

قوانینلی چنلد، آن هلم ناقلص و بلدون پشلتوانه ماللی، کار به جایلی نخواهد رسلید.
مسلجدی کله جلذب کلودك و نوجلوان و تقویلت ارتبلاط بلا وی را به عنوان بخشلی از 
رسلالت و هدف فعالیت های خویش قرار داده اسلت، طبیعتاً باید امکانات سلخت افزاری 

موردنیلاز ایلن ارتباط را هلم فراهم نماید.

امام جماعت: «
 املام جماعلت یلا روحانلی مسلجد مهم تریلن نقلش را هلم در ارتباط گیلری کلودك 
و نوجلوان بلا مسلجد و هلم در جلذب نوجوانلان بله مسلجد دارد و درواقلع در موضلوع 
تقویلت ارتبلاط کلودك و نوجلوان با مسلجد، هرچند وجود مسلجِد در دسلترس، تقدم 
رتبله ای بلر سلایر عناصر و عواملل دارد، لیکن به لحلاظ میزان تأثیر، عنصلر و عامل امام 
جماعلت، تقلدم ارزشلی و ماهلوی بر سلایر عناصلر دارد و هیچ کلدام از عناصلر و عوامل 
دیگلر ماننلد املام جماعلت نمی تواننلد در به وجلود آوردن ارتبلاط کلودك و نوجوان با 

مسلجد و خصوصلاً در تقویلت آن تأثیرگذار باشلند.
املام جماعلت می توانلد هلم در ارتباط گیری کلودکان و نوجوانان با ایلن کانون معنویت 
و هلم در جلذب آن هلا بله مسلجد نقلش ایفلا کنلد؛ بدین صلورت کله عملکلرد و رفتار 
مناسلب املام جماعلت بلا مأمومین کله طبیعتلاً بخشلی از آن هلا را والدین کلودکان و 
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نوجوانلان تشلکیل می دهنلد، سلبب خواهلد شلد تلا آن هلا حضلور پررنگی در مسلجد 
داشلته باشلند کله ایلن وضعیت ناخلودآگاه بله حضور تبعلی کلودکان و نوجوانلان نیز 
منجلر خواهلد شلد و ایلن موضلوع در ملورد سلایر عواملل و عناصر مسلجد نیلز مطرح 
اسلت کله عملکلرد صحیح و رفتار مناسلب آن هلا با نمازگلزاران و بزرگ سلاالن و جذب 
آن هلا به مسلجد، به شلکل غیرمسلتقیم، سلبب تقویلت ارتبلاط کلودکان و نوجوانان با 
نهلاد مسلجد خواهد شلد؛ اصلل ارتباط گیلری کلودکان و نوجوانلان تا حد زیلادی تابع 
ارتبلاط والدیلن بلا مسلجد اسلت و هلر آنچله از فرهنلگ و سلبک زندگلی و اقتصلاد و 
سیاسلت، بلر حضلور خلود والدیلن در مسلجد، تأثیلر مثبت یا منفلی می گلذارد، همان 
نحلو از تأثیلر، به ارتبلاط فرزندان - کودکان و نوجوانان- با مسلجد نیز منتقل می شلود.
نقلش اثرگلذار دیگلر امام جماعلت، از حیث رفتاری با خلود کلودکان و نوجوانان حاضر 
در مسلجد اسلت کله می توانلد در جلذب و دفلع آن ها و چه بسلا برحسلب جایگاهی که 
روحانیلت دارد و نملاد دیلن و دین داری به شلمار ملی رود، در تصویر آفرینلی مثبت و یا 
احیانلاً منفلی نسلبت بله اصلل دین و دیلن داری تأثیرگذار باشلد. بلر این اسلاس انتظار 
ملی رود کله به ملوازات فراهلم نملودن مسلجد در تمام نقاط کشلور بلرای نمازگلزاران، 
اماملان جماعلت مطللوب و مناسلبی را نیلز بلرای مسلاجد در نظلر بگیرنلد. امامانی که 

ویژگی هلا و شلرایط الزم بلرای جلذب کلودکان و نوجوانان را هم داشلته باشلند.
از اینکله عملکلرد اماملان جماعلت چقلدر بلرای عموم ملردم و یلا کلودکان و نوجوانان 
مفیلد اسلت و چله میلزان از اماملان جماعلت قابلیت هلای الزم را در این خصلوص دارا 

هسلتند؟ آملاری وجلود نلدارد و ظاهلراً کاری در ایلن حلوزه صورت نگرفته اسلت؛
موفقیلت اماملان جماعلت در ارتبلاط دادن ملردم و کلودکان و نوجوانلان با مسلجد، در 
نلگاه کالن، نیازمنلد آملوزش برنامه ریزی شلده و نظام مند آن هاسلت.این آموزش ها باید 
علالوه بلر بلدو خدملت در ضمن خدملت نیز باشلد و همواره برحسلب نیازسلنجی های 
دقیلق، مهم تریلن آموزش هلای موردنیلاز، در اولیلن فرصلت بلرای اماملان جماعلت 
عرضله گلردد. )مانند فراگیری جدیدتریلن و تأثیرگذارترین روش هلای تبلیغی، آموزش 
مقابلله بلا جدیدترین شلبهات دینلی، روش های مقابله بلا آسلیب های اجتماعی نوپدید 
و متقابلاًل روش هلای تبلیلغ، ترویلج و بالنلده نملودن جدیدتریلن رویش های نگرشلی، 
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ارزشلی، رفتلاری و نملادی اسلالم و انقلالب( ضمن اینکله در کنار آموزش های رسلمی، 
ارتبلاط با اسلاتید آموزش دهنلده، ارتباط اماملان جماعت با همدیگلر و در میان گذاردن 
تجربیاتشلان بسلیار می تواند راهگشلا باشلد و الزم است نهادهای مسلئول در این مورد، 
خصوصلاً بلا توجله بله فراگیلر و سلهل الوصول شلدن ابزارهلای ارتباطی و شلکل گیری 

شلبکه های اجتماعلی، اقلدام الزم را انجلام دهند.
در حلال حاضلر در اصلل وجلود امام جماعلت در مسلاجد و تأمین نیروی انسلانی کافی 
در ایلن خصوص مشلکل اساسلی وجلود دارد و لذا در ملوارد فقدان املام جماعت، اصاًل 
جلای ایلن ملوارد نبایلد باشلد که املام جماعلت البد بایلد فلالن شلرایط و ویژگی ها را 
داشلته باشلد تلا بتوانلد به عنلوان املام جماعلت منصوب شلود! آری؛ یکسلری شلرایط 
هسلتند کله اصلل هسلتند کله در رسلاله های احلکام نیلز بدان هلا اشاره شلده اسلت؛ 
ماننلد باتقلوا بلودن، مرتکلب گنلاه کبیره نشلدن و امثلال این ها. ایلن موارد الزم اسلت 
موردتوجله باشلد؛ لیکلن بحلث از اندوخته هلای علملی و فرهنگلی و ماننلد آن، الزامات 
عارضلی هسلتند؛ بدیلن معنلی کله وظیفله اولیه و باللذات املام جماعت این اسلت که 
ضملن رعایلت تقلوا و اخلالق، نملاز جماعلت را اقامله نمایلد و نگلذارد ایلن املر خطیر 
کله واجلد بلرکات و مزایلای مسلتقیم و غیرمسلتقیم فلراوان اسلت تعطیلل شلود و از 
طریلق برپایلی نماز جماعت، سلبب شلود تا بخشلی ولو انلدك از زمان و اوقلات فراغت 
خانواده هلا و کلودکان و نوجوان در کانون آرامش و معنویت یعنی مسلجد سلپری شلود.
سلخت گیری بیش ازحلد در مورد شلرایط فرعی و سلخن فراوان در ایلن خصوص، عماًل 

کار را بله سلمت تقلیلل کّملی اقاملۀ نملاز جماعت سلوق می دهد؛ 

خادمان مساجد: «
 تملام ضعف هایلی کله در ملورد سلایر عناصلر کلیلدی مسلجد وجلود دارد باید شلکل 
مضاعلف آن را در ملورد خادملان تصلور نماییم؛شلاید عمده ترین مشلکل در این زمینه، 
فقلدان فرهنلگ نلگاه مناسلب به موضلوع خادمی مسلجد باشلد. نگاهی که بلرای همه 

واضلح اسلت و نیلازی به تبیین آن نیسلت.
بایلد بلا تغییلر نگرش هلا در ایلن خصلوص، بلرای جایلگاه ارزشلمند خادملی مسلاجد 
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ارزش آفرینلی نملود. باید مسلئولین مربوطله و هیئت امنای مسلاجد به عنلوان الگوهای 
رفتلاری در ایلن زمینله، رفتلاری ارزش آفریلن با خدام مسلاجد داشلته باشلند.

املا ایلن تملام راه حلل در ایلن محلور نیسلت؛ بلکله بخلش بعلدی آن، نلگاه علملی و 
سیسلتماتیک داشلتن بله ایلن موضوع اسلت. بلرای ایلن کار الزم اسلت عملاًل موضوع 
خلادم مسلجد به عنلوان یکلی از موضوعلات راهبلردی ارتقلای مسلاجد در نظلر گرفته 
شلود و بلا مواجهله کاملاًل علملی و تخصصلی با مسلئله خصوصلاً از حیلث حمایت های 
قانونلی ملادی و معنلوی الزم و آملوزش نحلوۀ ارتبلاط خلادم بلا کلودکان و نوجوانلان، 
به منظلور ارتقلای نقلش خادم مسلجد به جایگاه شایسلته و بایسلته اش به رفلع موانع و 

فراهم سلازی اقتضائلات و زمینه هلای الزم اقلدام شلود.
پلس از آشلنایی مسلئوالن و هیئت امنلای مسلاجد بلا نقش تأثیرگلذار خلادم و جایگاه 
ویلژه وی در تقویلت ارتبلاط مأمومیلن و خصوصلاً کلودکان و نوجوانلان با مسلجد، الزم 

اسلت سله اقلدام ویلژه را در این خصلوص انجلام دهند:

اللف: اول ایلن کله در انتخلاب و گزینش خادم مسلجد، مالك های فرهنگلی و تربیتی و 
مهارت هلای ارتباطلی شلخص را کاملاًل مدنظلر قرار دهنلد و صرفاً مالك های سلنتی را 

کله بیشلتر ناظلر بله ویژگی های فیزیکی خادم مسلجد اسلت لحلاظ ننمایند.

ب: دوم این کله صرفلاً بله اندوخته هلا و داشلته های قبلی خادمان مسلاجد اکتفا ننمایند 
و بلکله قبلل از اینکه خادم وارد کار شلود، وی را به فراگیلری آموزش های تخصصی الزم 
-بله شلرطی که به شلکل اسلتاندارد و مشلخص وجود داشلته باشلد و نهلاد ارائه کننده 
آن موجلود باشلد- اللزام نماینلد. آموزش هایلی همچلون نحلوۀ مواجهه با شللوغی ها و 
خرابکاری هلای کلودکان و نوجوانلان و مهلارت دوسلت شلدن بلا کلودك و نوجلوان و 

تقویلت ارتبلاط آنان با مسلجد و معارف مسلجدی.

ج: سلوم این کله بله دوره هلای آموزشلی بدو خدمت نیلز اکتفا نشلود؛ بلکله در بازه های 
زمانلی مشلخص و بلا لحاظ نمودن شلأن واالی خادملان، دوره های آموزشلی حضوری و 
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غیرحضوری برایشلان در نظر گرفته شلود.

نمازگزاران: «
 نمازگلزاران و مأمومیلن، نقش بسلزایی در تقویت ارتباط کودکان و نوجوانان با مسلجد 
دارنلد؛ نمازگلزاران و مأمومیلن بلا عملکلرد مناسبشلان، هلم می تواننلد مانلع حضلور و 
ارتبلاط نباشلند و هم اینکه مشلوق باشلند. با ایلن توضیح که بخشلی از عملکرد مثبت 
نمازگلزاران و مأمومیلن مربلوط بله صبر و خویشتن داری شلان در برابلر آزار و اذیت های 
ناشلی از حضلور کلودکان و نوجوانلان در مسلجد اسلت کله در صلورت بی صبلری و 
اعتراض هلای زیلاد، بی تردیلد در ارتباط گیلری کلودکان و نوجوانلان و نیلز ارتباط دهلی 
کلودکان و نوجوانلان توسلط والدیلن بلا مسلجد، تأثیلر منفی خواهلد گلذارد؛ اما بخش 
دوِم رفتارهلا کله متعالی تلر از بخلش اول اسلت رفتارهایلی اسلت که ضمن صبر نشلان 
دادن، متضملن تشلویق و ترغیلب به حضلور کلودکان و نوجوانان از طریق گشلاده رویی 
و رفتارهایلی ماننلد آن اسلت. ایلن اخلالق پیامبرگونله از نمازگزاران و مأمومین، سلبب 
می شلود تلا تصویلر جلذاب و مناسلبی از مسلجد در ذهلن و دل کلودك نوجلوان نقش 
ببنلدد و نسلبت بله حضور در مسلجد و تقویت ارتبلاط خود با آن، رغبت بیشلتری پیدا 
کنلد؛ همچنیلن والدین نیز رغبت بیشلتری به ارتبلاط دادن و فراهلم آوردن زمینه های 

حضلور فرزنلدان در مسلجد، پیلدا می کنند.
در هملۀ حوزه هلای مربوط بله موضوع »نقش نمازگلزاران و مأمومیلن در تقویت ارتباط 
کلودکان و نوجوانلان بلا مسلجد«، با کمبود و نقص شلدید اطالعات و آملار متقن مواجه 

هسلتیم کله الزم اسلت به صورت جدی نسلبت به رفلع و اصالح آن ها اقدام شلود.
اولیلن قلدم در موضلوع نمازگلزاران، تولیلد عللم در ایلن زمینله و البته به شلکل کاماًل 
تخصصلی اسلت؛ بدیلن معنلی کله الزم اسلت بلا سلوق دادن بخشلی از تحقیقلات و 
پژوهش هلای مسلجد به موضوع تأثیلر نمازگزاران در تقویت ارتباط کلودکان و نوجوانان 

بلا مسلجد، اقداملات عملکلردی موردنیاز، تبیین و مشلخص شلوند.
باید مشلخص شلود که کدام رویکردهای رفتاری و گفتلاری نمازگزاران چه نقش مثبت 
و منفلی را در ارتباط گیلری کلودکان و نوجوانلان به جلا می گلذارد؛ همچنیلن بایلد بله 
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لحلاظ علملی نحوۀ مواجهه مناسلب نمازگزاران بلا رفتارهای کودکانه و اشلتباه کودکان 
و نوجوانلان مشلخص شلود؛ حتلی راهکارهلای تصحیح و تلطیلف اقداملات تذکرگونه و 

منلع  برخلی رفتارهای کلودکان و نوجوانان تبیین شلود.
در ایلن مسلیر علالوه بلر متلون غنلی و گهربلار احادیلث موجلود کله میلراث گران قدر 
شلیعه از اماملان معصلوم خویش اسلت، بهره گیلری از عللوم روز همچون روان شناسلی 

رشلد و تربیلت کلودك، یلک ضرورت اسلت.

کانون های فرهنگی هنری مساجد:  «
تعلداد کانون هلا برحسلب آنچله اعالم شلده در حلد مطلوبلی اسلت؛ بدین معنلی که به 
اهلداف چشلم انداز کوتاه ملدت خلود کله نیل بله پوشلش 25 درصدی مسلاجد )حدود 
20 هلزار مسلجد( از کانون هلا در پایلان برنامه پنجم بوده، تقریباً نائل شلده و برحسلب 
آملار منتشرشلده از طلرف نهادهلای رسلمی این آمار به رقلم 19 هزار کانون در اسلفند 
1393 رسلیده اسلت. البته هنوز به هدف نهایی و بلندمدت پوشلش سراسلری مسلاجد 

نرسلیده و مسلاجد زیلادی )تقریباً سله چهارم از آن ها( بدون کانون هسلتند.
تعلداد اندکلی از کانون هلا دارای فعالیلت رتبله 1 و 2 هسلتند و بخلش قابل توجهلی 
از آن هلا در رتبه هلای پاییلن فعالیتلی قلرار دارنلد. ایلن موضلوع زمانلی حائلز اهمیلت 
می شلود کله متوجه شلویم برحسلب اظهلارات مسلئوالن، حتی همله کانون هلای دایر 
شلده فعلال نیسلتند و بلکله برخلی از آن ها که آمار دقیقشلان در دسلت نیسلت، نیمه 
فعلال و یلا راکلد هسلتند؛ به هرحلال امیدواریلم هلدف و اولویلت، نام گلذاری محلی در 
مسلاجد تحلت عنلوان کانلون به منظلور نیلل بله چشلم انداز رقملی اعالم شلده، بلدون 

توجله بله کیفیلت و محتلوای فعالیلت کانون ها نباشلد.
پژوهش هلا و تحقیقاتلی کله در حلوزه کانون هلای مسلاجد صلورت می گیلرد، بسلیار 
ضعیلف و غیرواقع نملا هسلتند؛ تحقیقاتلی هسلتند کله عالوه بلر رنج بلردن از وضعیت 

کّملی، ضعلف محتوای کیفلی نیلز دارند.
ایلن تحقیقلات توسلط افلرادی کله صاحب نظلر در حلوزه مسلجد و فرهنلگ باشلند 
و تحصیلالت دانشلگاهی خلود را به طلور تخصصلی در ایلن رشلته ها گذرانلده باشلند 
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نوشته نشلده اسلت؛ بلکله صرفلاً توسلط افلراد دغدغه منلدی کله البتله با کلیلت حوزه 
فرهنلگ و مسلجد نیلز آشلنایی دارنلد بله نلگارش درآمده انلد؛ للذا خروجلی کار آن ها 
نظام منلد و برآملده از تحقیقلات مبنایلی و وضعیت سلنجی های دقیق و علمی نیسلت و 

حاصلل بلارش فکلری نویسلندگان در ایلن زمینه اسلت.
حمایت هلای ماللی صرفلاً در مرحلله تأسلیس و راه انلدازی کانون هلا تعریلف نمی شلود 
بلکله ایلن تلازه قدم اول راهی اسلت که قسلمت عمده هزینه هایش هنوز شلروع نشلده 
و نیازمنلد حمایت هلای به مراتلب بیشلتر در گام هلای بعدی اسلت؛ بدین معنلی که در 
گام بعلدی کله کانلون شلروع بله فعالیت نملود، فعالیت های فرهنگلی آن نوعلاً نیازمند 

صلرف هزینه هلای ملادی اسلت و به قول معلروف »بی مایله فتیرند«؛
بلا توجله بله اهمیلت گسلتردگی فعالیت هلای مسلجد و ابزارهلا و شلیوه های نویلن 
فرهنگلی، املروزه مسلاجد بدون داشلتن برخلی از امکانات ملادی و سلخت افزاری اولیه 

نمی تواننلد بلا نهادهلای به ظاهلر فرهنگلی رقیلب رقابلت کنند.

هیئت امنای مساجد:  «
هیئت امنلای مسلجد نقلش تعیین کننده ای در بهبلود روابط کودك و نوجوان با مسلجد 
و یلا احیانلاً تضعیلف آن دارد. هیئت امنلا از چند طریلق می تواند در این رونلد تأثیرگذار 

باشد:
 اول از ایلن حیلث که متولی مسلجد اسلت و لذا نلوع رفتار و مواجهه اش بلا مهمانان که 
هملان نمازگزاران انلد بسلیار تعیین کننلده اسلت؛ خصوصاً اگلر مهمان از نلوع کودك و 
نوجلوان باشلد و چنلدان نتوانلد تمایلز قائل شلود بیلن رفتار هیئلت امنا با خلوب یا بد 
بلودن اصلل مسلجد که در چنیلن حالتلی رفتارهای تشلویق کننده و مثبلت هیئت امنا 
سلبب ایجلاد تصویلر مثبلت از دین و نهاد مسلجد در اذهان کلودکان و نوجوانان خواهد 
شلد و احیانلاً رفتارهلای منفلی و بازدارنلده سلبب گریلز کلودك و نوجوان از مسلجد و 

مسلجدی خواهد شد. 
دوم اینکله نلوع رفتلار هیئلت امنلا بلا کلودکان و نوجوانلان، در جهت گیلری رفتلاری 
والدیلن آن هلا نیلز تعیین کننلده اسلت؛ رفتلار بلا متانلت و صبورانله هیئت امنلا سلبب 
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دلگرملی والدیلن نسلبت بله حضلور خلود همراه بلا فرزنلدان در نملاز جماعت و سلایر 
فعالیت هلای مسلجد خواهلد شلد و متقابلاًل مواجهله نامناسلب بلا فرزنلدان، به شلکل 
غیرمسلتقیم در حضلور والدیلن و نیز فرزندانشلان تأثیرگلذار خواهد بود؛ اما وجه سلوم 
بله عملکلرد مدیریتلی هیئت امنلا مرتبط اسلت؛ بیشلترین نقلش اعضلای هیئت امنا از 
حیلث مدیریلت امور مسلجد و تأثیر غیرمسلتقیم بر فرایندهاسلت. هیئت امنلا با إعمال 
مدیریلت در انتخلاب املام جماعت و فعلال نمودن کانون های هنری و فرهنگی مسلاجد 
و در نظلر گرفتلن فضاهلای سلخت افزاری الزم بلرای کلودکان و نوجوانلان، اهلداف و 
رسلالت های مسلجد را بله شلکل غیرمسلتقیم به سلرانجام می رسلاند و للذا نقش دیگر 
هیئت امنلا نقلش مدیریتلی بلر تملام ارکان مسلجد و نظلارت بر نحلوۀ عملکلرد آن ها و 
احیانلاً إعملال تغییرات و اصالحات در روندها و عملکردهاسلت که نقشلی بسلیار عمده 

در منظومله نقش هلا و عملکردهلای نهاد مسلجد اسلت.

سیاست گذاری و مدیریت نهاد مسجد:  «
بلا توجله بله نقلش بی بدیلل نهلاد مسلجد در فرهنلگ ملردم و تربیلت دینلی آن هلا، 
نلوع سیاسلت گذاری و تعییلن راهبردهلا بلرای این نهلاد، کاماًل مهلم ارزیابی می شلود؛ 
به طلوری کله کمتریلن تغییلرات در ایلن عرصله، خروجی هلای بسلیار متفلاوت و 
تأثیرگلذاری را از خلود بلر جلای خواهد گذاشلت. بنابراین در نلگاه کالن، باید مدیریتی 
قلوی و سلازمان دهی شلده بلر تمام مسلاجد را شلاهد بود کله هماهنگ کننلده آن ها با 
همدیگلر و ارتقلا دهنلده فعالیت هلای مسلاجد خصوصاً در حلوزه ارتباط گیری با نسلل 

کلودك و نوجلوان و جلذب آن هلا به نهاد مسلجد باشلد.
موفقیلت در ایلن راه صرفلاً در اخالص و تعهد صرف نیسلت؛ موفقیلت به منزلۀ پرنده ای 
اسلت کله دو بلال قدرتمنلد دارد دو باللی کله وجلود هر دو الزم اسلت و هرکلدام بدون 
دیگلری، کارایلی خلود را از دسلت خواهلد داد و بله حداقل ها خواهد رسلید؛ این دو بال 

عبارت انلد از تعهلد و تخصص.
تخصلص در مانحن فیله چیلزی جز انجام کار حساب شلده علمی نیسلت؛ للذا باید برای 
تملام نیازهلای املروز و آینلده نهلاد مسلجد در جهت بهره گیلری کاملل از ظرفیت های 
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آن در حلوزه کلودکان و نوجوانلان بلا برنامه وارد شلد و از هرگونله تقدیرگرایی و توکیل 
مصرانله املور به خداونلد اجتناب نمود. بایلد در ضمن مالزمت تقوا و اخلالص، هر آنچه 
از دسلت برمی آیلد و هلر فکلر و اندیشله ای کله الزم اسلت به کارانداختله شلود و از هلر 
تجربله و نظلر ارزشلمندی اسلتفاده نملود. به خصوص در شلرایطی که رقبلای هم عرض 
مسلجد که بر کودك و نوجوان اثرگذار هسلتند، به شلکل کاماًل حرفه ای و حساب شلده 
مطابلق بلا جدیدتریلن روش های مدیریتلی روز وارد کارشلده و اقدام می کننلد؛ رقبایی 
همچلون بازی هلای رایانله ای، شلبکه های اجتماعلی کلودکان و نوجوانلان و مروجلان 

عرفان هلای کاذب و انحرافلی.
اگلر فعالیت هلا منسلجم و ذیلل مدیریلت واحلد باشلد، مکملل همدیگلر خواهنلد بود 
و ضملن رفلع موازی کاری هلا، حوزه هلای مغفلول مانلده نیلز مشلخص و پوشلش داده 

شلد. خواهند 
قوانیلِن حضلورِ فعلال در عرصله فرهنلگ، به طلور چشلمگیری تغییلر کرده انلد. بلرای 
رسلیدن بله موفقیلت، مدیلران دیگلر نمی تواننلد کارهلا را آن گونله کله همیشله انجام 
می داده انلد، انجلام دهنلد. درنتیجله یلک مدیلر موفلق بله یک سلالح قدرتمنلد جهت 
مقابلله بلا ایلن محیلط پویلا نیلاز دارد. مدیریلت راهبلردی، یلک برنامه جهلت هدایت 
سلازمانی کله تلالش می کنلد بینش هلا، مأموریت هلا، اهلداف و آرمان هلای خلود را بله 
عملل درآورد، خللق کرده، آن را از انحراف از خواسلته ها و آرمان هلا بازمی دارد. مدیریت 
راهبلردی، یلک طلرح بلرای هماهنلگ کلردن توانمندی هلا و ضعف هلا بلا فرصت هلا و 

تهدیدهلای محیلط ارائله می دهد.
مدیریلت راهبلردِی ارتبلاط کلودك و نوجوان با مسلجد و تقویت آن، مسلتلزم پیمودن 
گام هایلی چنلد اسلت کله الزم اسلت نهلاد و سلازمان متوللی مسلجد بله آن هلا توجه 

داشلته باشد.
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نتیجه گیری
شاید بتوان از تمام مباحث طرح شده در این کتاب دو نتیجه کلی را اخذ نمود:

 دنیلا متحلول شلده و مسلجد بله عنلوان جایگاه تعلیملی و تربیتلی در فراینلد آموزش 
و تربیلت خانواده هلا و کلودکان و نوجوانلان دچلار چالش هلای جدیلدی شلده اسلت. 
نهادهلا و عواملل محیطی زیادی هم عرض مسلجد بلروز و ظهور پیداکرده انلد و هرکدام 
به نوعلی در فرآینلد نگرش سلازی و ارزش آفرینلی از نملاز و مسلجد در ذهلن و اندیشله 

کلودك و نوجلوان، به گونله ای فعلال عملل می کنند.
وضلع موجلود عملکلرد این عواملل و نیز راهکارهلای اقدام متناسلب در مواجهه با نقش 
تربیتی و فرهنگ سلازی آن ها به شلکل مبسلوط در فصل دوم این پژوهش گفته شلده 

است.
 جهت گیلری فرهنگلی عواملل مذکلور عمدتلاً معیلوب و بعضلاً ضدفرهنگلی اسلت؛ 
به طلوری کله خروجلی آن عواملل، نه تنهلا  رغبتی در کلودك و نوجلوان بله مقوله نماز 
و مسلجد ایجلاد نمی کنلد، بلکله چه بسلا فاصلله، دوری و تنفلر نیز بله وجود ملی آورد. 
ضملن اینکله نبایلد از نقلاط مثبت عملکلرد برخلی عوامل ماننلد بخشلی از برنامه های 
مسلجدی رسلانۀ مللی و برنامه هلای کارتونی آن و نیز بخشلی از محتلوای کتب آموزش  

و پلرورش غافلل بود.
ایلن وضعیلت کله کلیت آن به فاصله گرفتن کودکان و نوجوانان از مسلجد منجر شلده، 
بلا فعلال شلدن نهاد مسلجد به عنوان سلنگر اسلالم و انقالب و اقلدام متقابلل آن همراه 
شلده اسلت و للذا در همیلن راسلتا بعلد از انقلالب، تحقیقلات بی شلماری در موضلوع 
مسلجد و ارتباطلش بلا کلودك و نوجوان انجام شلده اسلت؛ در این پژوهش هلا به نقش 
عناصلری همچلون املام جماعلت و هیئت امنا و خلادم و نمازگلزاران در تقویلت ارتباط 
کلودکان و نوجوانان با مسلجد به شلکل وسلیعی -البته صرفاً در حلوزه نظری- پرداخته 
شلد و بخشلی از تحقیقات به این سلمت سلوق داده شلد؛در مواردی نیز محتوای برخی 
عواملل محیطلی ماننلد رسلانۀ مللی و آملوزش  و پلرورش بله کملک مسلجد آمدنلد تا 
کلودکان و نوجوانلان را بلا مسلجد ارتباط دهنلد؛ در کنار همله این ها به منظلور تقویت 
محتلوا و   بخشلیدن روح و جلان به مسلاجد، راه انلدازی کانون های فرهنگی در مسلاجد 



359 فصل سوم، ایجاد ارتباط با مسجد  و تقویت آن   

آغلاز شلد تلا پلس از مسلجدی شلدن کلودك و نوجلوان، تغذیله فرهنگی مناسلب نیز 
-کله از اهلداف اصللی و عملدۀ آوردن کلودك و نوجوان به مسلجد بود- صلورت گیرد.

لیکلن همله ایلن مراحلل با مشلکالتی هملراه بلود؛ مهم تلر از همله اینکه عملدۀ کارها 
به صلورت علملی و نظام منلد و بلر اسلاس یلک مدیریت صحیلح و نگاه بلندملدت انجام 
نمی شلد و للذا عواملل درون مسلجد)که در فصلل سلوم ایلن تحقیلق معرفلی شلدند( 
توفیلق شایسلته و بایسلته خلود را در ارتبلاط دادن کلودك و نوجوان با مسلجد کسلب 
نکردنلد؛ اگرچله ایلن گفتله بله معنلی درنظر نگرفتلن اقداملات ارزشلمند انجام شلده 
همچلون راه انلدازی 20 هلزار کانلون فرهنگلی مسلجد در طول 20 سلال اخیر نیسلت.
نظلر نگارنلده در مقلام جمع بنلدی ایلن اسلت کله برحسلب هجمله فرهنگلی بی املان 
دشلمن کله بعلد از انقالب صلورت گرفت و به دلیل کلم کاری و یا ضعف سلایر نهادهای 
فرهنگلی، بخلش قابل توجهلی از مسلئولیت مقابلله بلا تهاجلم فرهنگلی و جنلگ نلرم 
دشلمن، به عهده نهاد مسلجد گذاشلته شلد؛ نهادی که همپای سلایر عوامل محیطی، 
بله روز نشلده بلود و همچنلان در گیلرودار نگاه سلنتی و بلا کمترین امکانلات الزم برای 
مقابلله بله سلر می برد؛ لذا بلا اینکه از ظرفیلت باالیی در حلوزه سلخت افزاری برخوردار 
بلود )بلا صرف نظلر از برخی مشلکالت در همیلن زمینه( در بخلش نرم افلزاری در حد و 
انلدازه ای کله بایلد می بود، نمی توانسلت ظاهر شلود کله اقداماتلی در راسلتای توجه به 
مباحلث فرهنگی مسلجد و محتوابخشلی بله فعالیت هلای آن )که مواردش گفته شلد( 

در ایلن خصلوص صلورت گرفلت  وللی ایلن اقداملات به هیچ وجه کافلی نبودند.
علالوه بلر پیشلنهاد هایی کله در انتهلای بخش هلا و نیلز فصلول دوم و سلوم بیان شلد، 
پیشلنهاد های کللی دیگلری نیلز بلرای برون رفلت از ایلن وضعیت بله نظر می رسلد که 

برخلی از آن هلا به شلرح زیر اسلت:

1. اتخاذ رویکرد واقع بینی نسبت به عوامل محیطی هم عرض
نهلاد مسلجد نبایلد بله دنبلال بازیافتلن جایگاه پیشلین خلود -به شلکل قبللی آن که 
مسلجد و خانله و احیانلاً مکتب خانله نقش هلای تقریبلاً انحصلاری در تعلیلم و تربیلت 
داشلتند- باشلد. بلکله باید برحسلب شلرایط موجلود و با پذیلرش کلیت سلاختار نظام 
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آملوزش موجلود، بلا رویکلرد اصالحلی و نله باژگونله ای، طرحلی نلو درانلدازد و جایگاه 
واقعلی خلود را در منظوملۀ آملوزش و تربیت نسلل کلودك و نوجوان شناسلایی نماید.
للذا در رویکلرد واقع بینلی، فلارغ از قضلاوت ارزشلی در ملورد نهادهای هم علرض، اصل 
وجلود آن هلا و حتلی ضلرورت وجود برخلی از آن هلا را به دلیل سلبک زندگلی موجود 
در جامعله بشلری و جامعله ایرانلی باید به رسلمیت شلناخت و دنبال حلذف تمام آن ها 
نبلود؛ چنانکله در سلبک زندگلی فعللی اگلر نهلاد تربیتلی هم عرضی همچون مدرسله 
وجلود نداشلته باشلد، واقعلاً خانلواده و مسلجد بلا مشلقت مواجله می شلود؛ نهادهلای 
هم علرض دیگلر نیلز همین طلور؛ بنابراین مسلجد باید با مفلروض گرفتن »وجلود« این 

پازل)نله بلا فلرض نبلود آن هلا( باید بله دنبال جای مناسلب خود باشلد.

2. انضمام رویکرد »مدیریت تربیت« با رویکرد »تولیت تربیت«:
 در شلرایط موجلود هرچنلد مسلجد نبایلد از نقلش مسلتقیم خلود در تربیلت دینلی 
کلودك و نوجلوان و ارتبلاط داشلتن بلا وی غافل شلود و از همه امکانلات و ظرفیت های 
موجلود بلرای تعلیلم معلارف دینی بله کلودك و نوجوان خصوصلاً به شلکل حضوری و 
چهلره بله چهره که مؤثرتریلن روش تربیتی اسلت بهره گیرد، لیکن چنانکه گفته شلد، 
بخلش اعظلم نهادهلای تأثیرگذار بلر تربیت دینی کلودك و نوجوان و ابزارهلای مؤثر بر 
باورهلا و نگرش هلای آن ها، خارج از مسلیر مسلجد عملل می کنند؛ در چنین شلرایطی 
کله مسلجد نمی توانلد و نبایلد هم جللو همه آن هلا را بگیرد، بایلد مواجهه فعلال با این 
قضیله داشلته باشلد؛ به این صلورت که مسلجد رویکرد مدیریلت مسلیرهای تأثیرگذار 
بلر تربیلت کلودکان و نوجوانلان را عهده دار شلود که در این مسلیر طبیعتاً الزم اسلت با 
هملکاری علملی و عمللی با عوامل محیطلی همچون بازی هلای رایانه ای و اسلباب بازی 
-کله ملواردی از نحلوۀ تعاملل و هملکاری با آن هلا در بخش هلای مربوطه توضیلح داده 
شلد- کلودك و نوجلوان را در جهت بهره مندی از محتوای مسلجدی مناسلب در آن ها، 
یلاری کنلد و حتلی در قدم هلای بعلدی و عملیاتی تلر، زمینله را بلرای رشلد ابزارهلا و 
نهادهلای سلالم فراهلم آورد و تسلهیل سلازد و متقابلاًل بله مقابلله نظلری و عمللی بلا 
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نهادهلای ناسلالم و دور نگه داشلتن کلودك و نوجلوان از ایلن  عواملل بپلردازد. مسلجد 
همچنیلن می توانلد با فرسلتادن املام جماعت و فعلاالن فرهنگی خود بله محیط برخی 
از رقبلای خلود همچلون ملدارس و مهدهلای کلودك، از ایلن طریلق ارتباط خلود را با 

کلودکان و نوجوانلان ایجلاد کند یلا درصدد تقویت آن باشلد.

3. اتخاذ رویکرد علمی و تخصصی: 
همچنلان کله ابزارهلا و نهادهلای رقیلب از آخریلن روش هلا و جدیدتریلن مدل هلا و 
فناوری هلا بلرای پیشلبرد اهلداف خلود در امر تربیلت کلودك و نوجلوان و تأثیرگذاری 
بلر آن هلا بهره بلرداری می کننلد و از هیلچ خالقیلت و نلوآوری در این مسلیر رویگردان 
نیسلتند، مسلجد نیلز نبایلد در این رقابت شلدید و تنگاتنگ از این مسلائل غافل شلود 
و بایلد بلا فاصلله گرفتن از نگاه رایلج قدیمی، نلگاه کاماًل علمی- تخصصی و سلامانمند 
بله مسلئله داشلته باشلد؛ لذا الزم اسلت اوالً بلرای تملام تصمیماتش از پشلتوانه علمی 
و پژوهشلی قلوی و اسلتوار بهره منلد باشلد و تخصلص و علم را چاشلنی تملام برنامه ها 
و تصمیملات کنلد و ثانیلاً از مدیریلت متخصلص و کارآمد بهره بگیرد؛ مدیریت مسلجد 
علالوه بلر برخلورداری از اخلالق حسلنه و تقلوای دینلی، لزوملاً بایلد شلخصی آشلنا با 
مبانلی مدیریلت سلازمانی، اصول جذب مخاطبلان )کودك و نوجلوان( و نگهداری آن ها 
بلوده و نیلز بلا موضلوع ابلزار رسلانه در انلواع مختللف آن و نحلوۀ مواجهله فعلال با این 
پدیلده بسلیار تأثیرگلذار و حلاوی ظرفیلت تبلیغلی بالقوه فراوان آشلنا باشلد. للذا نهاد 
مسلجد بایلد فضا را بلرای کارها و تحقیقات علملی در موضوع ارتباط کلودك و نوجوان 
بلا مسلجد آن  هلم بلا رویکرد کاربردی برحسلب شلرایط جامعله مهیا نماید و برحسلب 

خروجلی آن  تحقیقلات گام بردارد.
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سوئیزی، پل و دیگران، جهانی شدن با کدام هدف، ترجمه ناصر زرافشان، آگاه، تهران،  1380 ش «
سهروردی، یحیی، جهانگیری، بی نا، مسجد مجازی تحول و نوآوری در مسیر ایران در سال 1404، ره آورد نور،  «
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شماره 23، تابستان 1387 ش.
شاکری نیا، ایرج، تربیت دینی با تأکید بر نقش مهم خانواده، مصباح، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 1383  «

ش.
شاه آبادی، حمیدرضا، مقدمه بر ادبیات کودك )بحثی در شناخت مفهوم دوران کودکی(، کانون پرورش فکری  «

کودکان و نوجوانان، تهران،  1382 ش
شورای عالی انقالب فرهنگی، آسیب شناسی، تحلیل و بررسی صنعت اسباب بازی ، 1393/1/27، کد تحقیق  «

640640 )کتابخانه الکترونیکی پورتال دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی(.
للللللللللللللللللللللللللللللللللللل، آیین نامه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور، مصوب جلسه  «

553 مورخ 1383/10/22 ش.
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللل، پیش نویس سند نظام نوآوری فرهنگی، 1393 ش. «
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل، سند تحول بنیادین آموزش وپرورش،  1390 ش. «
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل، مصوبه شماره 302. «
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل، مصوبه شماره 459 در خصوص سیاست های مقابله با تهاجم  «

فرهنگی.
شورای فرهنگ عمومی کشور، طرح بررسی و سنجش شاخص های فرهنگ عمومی کشور، 1388 ش. «
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل، طرح بررسی و سنجش شاخص های فرهنگ عمومی کشور  «

)شاخص های غیرثبتی شهر تهران(، 1390 ش.
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل، طرح بررسی و سنجش شاخص های فرهنگ عمومی کشور  «

)شاخص های غیر ثبتی(، 1391 ش.
صادقی لویه، ناهید و همکاران، تحلیل محتوای کتاب درسی دین و زندگی پایه دوم متوسطه از دیدگاه معلمان،  «

نشریه اطالعات، 1392/9/30 ش.
صدیق، اسماعیل، جامعه شناختی تحوالت فرهنگی ل ارزشی خانواده در شهر تهران )پایان نامه(، دانشگاه آزاد  «

اسالمی، واحد تهران شمال، 1382 ش.
صفری، نسرین، و اما مهدکودك، پورتال تبیان، 1392/12/15 ش. «
ضیایی پور، حمید، تأثیر بازی های رایانه ای، فردا نیوز، 1390/8/24، کد خبر: 169787. «
طالقانی و دیگران، مدیریت مسجد، تدوین الگوی شایستگی منابع انسانی، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع  «

انسانی دانشگاه امام حسین، سال دوم، شماره سوم و چهارم، 1389 ش.
طبرانی، المعجم الکبیر، جلد 9، بی جا، 1415 ق. «
طبرسی، ابی الحسن بن فضل، مکارم االخالق، مؤسسه االعلمی، 1392 ق. «
عبدالکریمی، بیژن، آسیب شناسی پاره ای از مبانی نظری تعلیم و تربیت دینی در ایران، مجموعه مقاالت همایش  «

آسیب شناسی تربیت دینی در آموزش وپرورش، ج 1، محراب قلم، تهران،1382 ش.
عبدالهی شترخفت، امید، وضعیت مساجد کشور، کتاب مجموعه گزارشات رصدی حوزه دین، مرکز رصد  «
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فرهنگ و علم دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی، 1393 ش.
عرشی نیاسر، عباس، مسجد گوهر بی همتا، معروف، قم،  1387 ش. «
عسکری، اسالمپور، کریمی، بایسته های رفتار امام جماعت در مواجهه با کودکان و نوجوانان، پورتال مرکز  «

رسیدگی به امور مساجد، 1392/12/25 ش.
للللللللللللللللللللللللللللللللللللل، راهکارهای جذب کودك و نوجوان به مسجد، پورتال مرکز رسیدگی به  «

امور مساجد،  1392/12/25ش.
عشقی، داریوش، مسجد، کودك و محرم، پورتال مرکز رسیدگی به امور مساجد، 1393/9/23 ش. «
عشقی، داریوش، مسجد، کودك و مسئولیت دهی، پورتال مرکز رسیدگی به امور مساجد، 1393/10/21ش. «
عطایی، نوجوانی گذر از کودکی، مجله آشنای خانواده، شماره 132، بی تا. «
عظیمی، اقدس، مهدکودك دینی از رؤیا تا واقعیت، هفته نامه حزب مؤتلفه اسالمی، 1392/11/28، کد مطلب:  «

.9675
علوی، عباس، نقدی بر عملکرد دولت در خصوصی سازی نظام تعلیم و تربیت، روزنامه کیهان، 1393/11/14،  «

شماره 20986.
غفاری، سعید، سایه روشن شبکه های ماهواره ای، جام جم، ویژه نامه نوروز، 1390 ش. «
فارسیجانی، حسن، استراتژی کالس جهانی در مدیریت کیفیت بازرسی، قصیده سرا، تهران، 1386 ش. «
فاضلی، نعمت اهلل، گونه های در حال ظهور خانواده در تهران، کتاب مجموعه مقاالت زن و زندگی شهری، بی نا،  «

تهران،  1391 ش.
فتاحی بافقی، بتول، نقش معلم در تربیت دینی دانش آموزان، پورتال سازمان مدارس معارف اسالمی،  «

1390/9/8 ش.
فراهانی، محسن، جهانی شدن به اختیار یا به اجبار، روزنامه جام جم، 1381/5/1 ش. «
فرحی، مجتبی، زندگی در آیینه اعتدال، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، قم،1380 ش. «
فرهادیان، رضا، عوامل آموزش و گرایش نوجوانان و جوانان به نماز، بی تا. «
فرهی بوزنجانی، برزو، چگونگی ساماندهی دستگاه های متولی نماز و مسجد، دبیرخانه شورای عالی انقالب  «

فرهنگی، 1392 ش.
فقفوری، محمدصادق، نگاهی به تربیت نیروی انسانی در مهدکودك های ایرانی، نشریه کیهان، 1393/11/13  «

ش.
قادری، مجید، ایران فاقد صنعت اسباب بازی است، گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، 1391/1/23 ش. «
قاسمی، طهمورث؛ سواد رسانه ای رویکردی نوین به نظارت رسانه ای، مجلس و پژوهش، سال 13، شماره 52،  «

1388 ش.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. «
قانون برنامه دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران. «
قیدرلو، کمیل، دایه مجازی؛ کودکی که تلویزیون برای ما پرورش می دهد، مجله سوره اندیشه، شماره دهم،  «
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بی تا.
کارگر، بهمن، اظهارات سردار و معاون اجتماعی ناجا، تیر 1391 ش. «
کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، جلد 5، ترجمه آیت اهلل کمره ای، انتشارات اسوه، چاپ چهارم، 1379 ش. «
گریدانوس و همکاران، مراقبت از نوجوانان، ترجمه صرافی و مطهری، انتشارات رشد، 1383 ش. «
گل محمدی، احمد، جهانی شدن، فرهنگ، هویت، جلد اول، نشر نی، تهران،  1381 ش. «
التوش، سرژ، غربی سازی جهان، ترجمه امیررضایی، قصیده، تهران،  1379، ش. «
لطف آبادی، حسین، روان شناسی رشد اخالقی ارزشی و دینی در نوجوانی و جوانی، مجله روش شناسی علوم  «

انسانی، شماره 29، زمستان 1380 ش.
ماسن، کانجر و همکاران، روانشناسی رشد و شخصیت، ترجمه مهشید یاسایی، انتشارات قدس، 1372 ش. «
متقی الهندی، علی بن حسام الدین، کنزالعمال، جلد 3، 7، 16، مؤسسه الرساله، بیروت،  1409 ق. «
مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، جلد 8، 43، 66، 100، مؤسسه الوفا، بیروت،  1403 ق. «
محبی، فاطمه، اسباب بازی؛ نمادی فرهنگی، شورای عالی انقالب فرهنگی، 1393 ش، کد تحقیق 640647  «

)کتابخانه الکترونیکی پورتال دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی(.
محدث نوری، مستدرك الوسائل، جلد 3، 8، مؤسسه آل البیت الحیاء التراث، چاپ دوم، بیروت،  1409 ق. «
محدثی، جواد، عشق برتر، بوستان کتاب، قم،  1381 ش. «
محمدخانی شهری، لیال، بررسی عوامل ایجاد پیوند و موانع جذب میان مسجد و جوانان، پورتال مرکز رسیدگی  «

به امور مساجد، 1389/9/11 ش.
محمدی سیف، معصومه، شبکه های ماهواره ای و تغییر در کارکردهای خانواده، فصلنامه رسانه و خانواده، شماره  «

7، تابستان 1392 ش.
محمدی، محمدرضا، جنبه های مهم شخصیت نوجوان، مجله معرفت، شماره 38، بهمن 1379 ش. «
محمدی، مژگان، رویکرد کلی به آسیب شناسی تعلیم و تربیت، مجموعه مقاالت همایش آسیب شناسی تربیت  «

دینی در آموزش وپرورش، ج 1، محراب قلم، تهران، 1382 ش.
مراد زاده، علی، آموزشگاه مسجد با درس های معنوی برای کودکان، پورتال مرکز رسیدگی به امور مساجد،  «

1393/2/8 ش.
مرکز آمار ایران «
مرکز رسیدگی به امور مساجد، رسانه ملی و مسجد )تقابل یا تعامل(، ماهنامه مسجد، ش 162، بی تا. «
مطهری، مرتضی، داستان راستان، جلد 2، بی جا، 1381 ش. «
معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسالمی، مسجد نقطه وصل، ، 1376 ش. «
مفید، محمد بن محمد، االمالی، کنگره شیخ مفید، قم،  1413 ق. «
منطقی، مرتضی، راهنمای اولیا در استفاده فرزندان از فناوری های ارتباطی جدید: تلفن همراه و بازی های  «

ویدئویی، عابد، تهران،  1386 ش.
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لللللللللللللللللللل، رفتارشناسی جوانان در دهه های سوم و چهارم انقالب، تهران، پژوهشکده علوم انسانی و  «
اجتماعی جهاد دانشگاهی، 1383 ش.

لللللللللللللللللللل، چت روم های ایرانی، جوانان و اولیا، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، تهران،  1388 ش. «
موسوی بجنوردی، سید محمد، بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسالمی و قوانین ایران برای بهره برداری  «

از حقوق مربوطه، پژوهشنامه متین، شماره 21، زمستان 1382 ش.
موسوی نژاد، ایمن السادات، کالبدشکافی موشکافانه بازی رایانه ای، خبرگزاری فارس، 1392/7/7، شماره:  «

.13920707000189
موظف رستمی، محمدعلی، روش های جذب نوجوانان و جوانان به مساجد و نماز جماعت، ستاد اقامه نماز،  «

تهران،  1391 ش.
مهربانی فر، حسین و خلیل زاده، محمدمهدی؛ شبکه های ماهواره ای نگاهی به ابعاد فرهنگی و حقوقی، دفتر  «

مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها، تهران، 1391 ش.
مؤسسه فرهنگی طه، نگاهی به فمینیسم، معاونت امور اساتید، قم، 1377 ش. «
مؤمن نسب، روح اهلل، 89 درصد محتوای شبکه های اجتماعی موبایل غیراخالقی اند، خبرگزاری میزان،  «

1393/7/15، کد خبر: 9419.
نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکالم، ج 14، دارالکتب االسالمیه، تهران، 1392 ق. «
نش، کیت، جامعه شناسی معاصر، جهانی شدن، سیاست، قدرت، ترجمه محمدتقی دل فروز، انتشارات کویر،  «

چاپ اول، تهران، 1380 ش.
نشریه خراسان، کارنامه مسئوالن در مقابله با عروسک های نامناسب فرهنگی، 1393/11/27 ش. «
نصراهلل پور، نقش اول 87 درصد سریال های فارسی وان »زن« است، خبرگزاری فارس، 1392/9/4، شماره:  «

.13920804000396
نصیری، قدیر، در چیستی جهانی شدن، تأملی نظری در سمت و سرنوشت آهنگ جهانی، فصلنامه مطالعات  «

راهبردی، سال چهارم، شماره سوم، پاییز 1380 ش.
نقدی، محمدرضا، اظهارات سردار در دهمین همایش تخصصی مدیران کانون ها و مسئوالن سازمان بسیج  «

فرهنگیان کشور در مشهد، 1393/5/30 ش.
نوبهار، رحیم، سیمای مسجد، ج 2، مؤلّف، قم، 1373 ش. «
نوروزی، مرضیه، مدرسه و اجتماعی شدن مذهبی دانش آموزان، دانشنامه روانشناسی و علوم تربیتی،  «

1391/2/29، کد مطلب: 11133.
نیکفام، کیانا، دختران نیمه عریان روی دفترها، پورتال موسسه فرهنگی تبیان، بخش اجتماعی، 1393/7/3 ش. «
نیومن، فیلیپ و نیومن، باربارا، اثرات تلویزیون بر رشد کودکان و نوجوانان، ترجمه اسماعیل بیابانگرد، فصلنامه  «

پژوهش و سنجش، ش 15 و 16، پاییز و زمستان 1377 ش.
نئون، پل. آر، ارزیابی متوازن-گام به گام )راهنمای طراحی و پیاده سازی(، ترجمه پرویز بختیاری، صنم اله قلی،  «

آناهیتا خزاعی و شیما مشایخی، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تهران، 1386 ش.
والرشتاین، امانوئل، سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی، ترجمه پیروز ایزدی، نشر نی، تهران،  1377 ش. «
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، طرح تهیه شناسنامه مساجد و اماکن مذهبی کشور ایران، 1375 ش. «
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللل، گزارش ده ساله ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی و  «

هنری مساجد )1372- 1382(،.
ولی زاده، محمدجواد، مسجد و خانواده/ فروغ مسجد )مجموعه مقاالت(، ج 8، دفتر مطالعات و پژوهش های  «

مرکز رسیدگی به امور مساجد، 1393 ش.
همتی فر، مجتبی، وقتی مهدکودك سکوالر باشد، پورتال خبرگزاری مهر، 1393/12/23، کد خبر: 2515724. «
هیئت وزیران، آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم  «

دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ 
.1373/11/26

للللللللللللللللل، مصوبه شماره 134020/ت 41065 هل 1387/8/5در جلسه مورخ 1387/7/23 ش. «
للللللللللللللللل، مصوبه شماره 44721/ت 41999 هل 1388/2/31در جلسه مورخ 1388/2/20 ش. «
هیلگارد و همکاران، زمینه روانشناسی، ترجمه جمعی از مؤلفان، انتشارات رشد، چاپ دوم، 1371 ش. «
www.dokhtiran.com، مهدکودك ها و تربیت مدرن،  «

aspx.44-http://www.vgpostmortem.blogfa.com/post،کالبدشکافی بازی های رایانه ای  «

  www.zarrintoys.com، اظهارات دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  «
در صنعت اسباب بازی، 1389/5/9














