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 بند اول : نمودار آسیب ها مربوط به مسجد

  

آسیب ها

حوزه های کالن

فرهنگی

و کمرنگ شدن فرهنگ مسجدی ( جوانان)بحران دینی 
11-10-9-1بودن 

13-8تهاجم فرهنگی و تبعیت از فرهنگ های دیگر 
اه و عبادت گ( محل صرف عبادت)تلقی معبدی از مسجد 

13-10فصلی شدن آن 
13جد ناتوانی گردانندگان در ایفاء کارکردهای سیاسی مسسیاسی

10برچسب جناحی خوردن مساجد 
ی تهی شدن مسجد از اندیشه های سیاس

10اسالم 
اجتماعی

10خارج شدن مسجد از محور فعالیت های جامعه 
13-10کاهش موقعیت مذهبی و الهی مساجد 

10کژکارکردی مساجد 
10-1انتشار افکار انحرافی در مسجد

انفعال مسجد در قبال پیشرفت های
13-1جامعه 

اقتصادی

شیوه تامین مالی 
10مسجد 

کمک رسانی مردمی 
10و مخاطبین 

ا شیوه های خالف شأن مسجد و ناسازگار ب
10روح عبادت 

10سهل انگاری مردمی در کمک به مسجد 
10اهدای لوازم دور ریختنی به مسجد 

بودجه های دولت و 
شهرداری ها

دم توزیع نامتعادل بودجه های اختصاصی و ع
11-10توجه به مساجد روستاها 

10وقف امور خیریه 

10وقف خواری و غصب موقوفات 
10آسیب های اداره اوقاف 

10ضعف سنت وقف 
10مال االجاره اندک موقوفات 

کمبود مالی

طی جهت فعالیت ارتبا
2و اطالع رسانی 

جهت برگزاری و 
توسعه فعالیت 

2آموزشی 

مدیریت مسجد

اجزاء و عناصر 
دخیل در مسجد

هیئت امناء، خادمین، ائمه)ناکارآمدی نیروهای انسانی 
12-10-5-3-1( جماعات

10سبک معماری نامتناسب با مکان معنوی 

سازمان ها و نهاد 
های متولی

موازی کاری و تعارض در سیستم تصمیم گیری
2-3-8-10-13

3عدم تامین امام جماعت برای بیش از نیمی از مساجد 
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 بند دوم : دالیل و عوامل آسیب ها

 

عوامل

حوزه های مختلف جامعه
(5صفحه )

اجزاء و عناصر دخیل در اداره مسجد
(7و 6صفحه )

9سازمان ها و نهاد های موازی 

حسینیه و اماکن مذهبی
9–10

فرهنگسرا و مجتمع های 
9فرهنگی 

ایجاد مراکز متعدد فرهنگی
بدون مطالعه علمی و دقیق

10–2-13

9رسانه 

هم زمانی برنامه های 
پرمخاطب با برنامه مسجد

8–10

رقابت با مساجد در پخش 
10... سخنرانی ها و 

عدم فرهنگ سازی و حتی 
10تحریف فرهنگ مسجد 

توجه صرف به کارکرد نمازنمازخانه
10جماعت 

عدم توجه به جایگاه مسجد مصلی
10جامع 
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حوزه 
های 
مختلف
جامعه

فرهنگی

11فقدان مهندسی فرهنگی برای جامعه 

عدم برنامه ریزی کارآمد و متناسب با تحوالت 
–1–11–5اجتماعی و فرهنگی و نیازهای جوانان 

13–10
ضعف علمی مدیریت فرهنگی مسجد در مواجهه با 

11مسائل فرهنگی و سیاسی 

8شبهه افکنی روشن فکران دینی 
جریان های فکری ضد دین مثل 

519سکوالریسم و لیبرالیسم 
آشفتگی ها و بحران های هویت، 

13مشروعیت، مشارکت 
2تربیتی –روش های آموزشی 

ار خطیبان نا آگاه به مسایل روز و ناتوان در جذب اقش
13–2–1مختلف 

زشی ضعف محتوایی و اجرایی برنامه های فرهنگی، آمو
11–8–5–2و تربیتی 

عدم بهره برداری از ابزارها و تجهیزات 
13–11–3فرهنگی و هنری

عدم استمرار برنامه ها
2–5–8–11 کمبود برنامه های خاص آموزشی برای کودکان و 

8–2نوجوانان در اکثر مسجدها 
دت فقدان برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند م

5در مسجد 
عدم توجه به شاخصه های مذهبی، فرهنگی، بومی،

5نژادی، زبانی 
عدم توجه به اولویت های اصلی در برنامه های 

5تبلیغی –فرهنگی 
ر عدم بهره گیری متناسب از ظرفیت ها و امکانات د

10–8مساجد 

محدود شدن اکثر مراسم مساجد به 
13–10مجالس ترحیم و عزا 

اصالت دادن به ابزارها و روش های 
2...( هنر، وررش و )تربیتی 

2کمرنگ شدن تجلیل از شهداء 
عدم حضور مسجد در فعالیت های 

10فرهنگی کارآمد 
عدم برگزاری نمازجماعت سه گانه و 

10تعطیلی غالبی نماز صبح 
ا عدم برگزاری مراسم برای تمام والدت ه

2و شهادت ها 
نه های کیفیت و کمیت نامطلوب کتابخا

13-3–2–1مساجد 

آسیب های مراسم های عزاداری
2–10-13

وجود نگاه اقتصادی در فعالیت های 
13–2فرهنگی 

عدم جوان گرایی و بی توجهی به 
5روحیات جوانی 

13فاصله داشتن با مطلوب ها و بازی گوشی 
13آزادی خواهی در مقابل محدودیت های دینی 

13نزدیک بینی در مقابل عاقبت اندیشی 

11سطحی نگری در انتقال معارف دینی

5عوام گرایی 
13-2کمیت گرایی 

عدم نگاه آسیب شناسانه
عدم وجود اتاق فکر مختص فرهنگ 

13دینی 
غیر دقیق و غیر کاربردی بودن غالب

13پروژه های تحقیقاتی  –8غلبه منسک گرایی بر مباحث علمی و فرهنگی
13

نداشتن تبلیغات روشمند و فعال دینی
1–2–3–4–5–6–11

بهره نجستن از اندیشمندان و صاحب
5نظران 

سانی فقدان تغذیه فکری منابع نیروی ان
13–5–3مساجد  2آن توجه کمتر به تفسیر در کنار قرائت و حفظ قر

وانان عدم پاسخگویی اصولی به پرسش ها و ابهامات ج
8–13

تعصب و جزمیت و تحمیل سالیق 
5ن شخصی از سوی متولیان معرفی دی

-13

اجتماعی

10تالقی ساعات عبادات با ساعات کاری 
عدم ارتباط  مسجد با دیگر نهادهای 

10( خانواده، آموزش و پرورش)اجتماعی 
10شهرسازی بدون توجه به موقعیت مکانی مسجد 

10قرار گرفتن مساجد در حاشیه طراحی شهری 
10عدم ارتباط فیزیکی بین مسجد و مراکز آموزشی

مزاحمت )عدم مدیریت رابطه مسجد با همسایگان 
10( مسجد برای همسایگان

اقتصادی

10نامشخص بودن وضعیت تامین بودجه مسجد 
11نداشتن منابع مالی مستقل 

10–2مفاسد اقتصادی 
10عدم استفاده صحیح از منابع مالی و فقدان اولویت بندی 

سیاسی
10عدم تعادل بین مباحث سیاسی و دینی 

10( اتیرقابت های انتخاب)سوء استفاده از مسجد در فعالیت های سیاسی 
13-3نامشخص بودن میزان و چگونگی دخالت دولت در مساجد 
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اجزاء و 
عناصر 
دخیل 

در اداره 
مسجد

عناصر 
داخلی

امام جماعت 
با رویکرد )

مدیریت امام
9( جماعت

شناختی

شناخت 
دینی و 
اجتماعی

ضعف علمی
13–10عدم پاسخگویی مناسب به شبهات دینی 

5–11–2–10عدم توانایی الزم جهت ارائه مشاوره 
10عدم حضور روحانیون با مدارج علمی باال در مدیریت مسجد 10عدم شناخت جایگاه مسجد 

11–10عدم نوآوری و خالقیت در ارائه محتوا 
10ارائه محتوای تکراری 

13-11–10–9–5–3-2–1ضعف در مخاطب شناسی 

10–5فقدان دانش مدیریت یمدیریت
10( حقناعت به مخاطبین اندک، عدم برگزاری نماز صب)عدم اهتمام به بهره بردای باال 

کنشی

اخالق 
فردی

13–8–2–1فقدان فرزانگی و آراستگی ظاهری 
11...( نحوه اقامه نماز و )عدم جاذبه 

اخالق اجتماعی

10عدم پایبندی به آداب اجتماعی 
ی و عدم توجه به مسائل قومی، جغرافیای

10محلی 
10معاشرت و تعامل ضعیف 

عدم تعامل با اقشار مختلف 
10مسجد 

ل در تعامل ضعیف با عناصر فعا
10( بسیج و کانون ها)مسجد 

عدم جذب افراد پر جاذبه و با 
10تدبیر 

رزند ف)عدم توانایی در مدیریت اطرافیان 
10...( و 

ها و سیاسی کاری و وابستگی به جناح
10گروه های سیاسی 

ف عدم ایجاد تعامل بین گروه های مختل
10حاضر در مسجد 

یت جند شغله بودن و عدم  توانایی مدیر
10–5مناسب مسجد 

هیئت 
ا ب)امناء 

رویکرد
مدیریت
غیر امام
جماعت

)

شناختی

13ارجح دانستن تعهد بر تخصص 
(اعم از دینی، اجتماعی، سیاسی وفرهنگی)ضعف علمی 

5–10–11–13
10فقدان نگاه فرهنگی و تربیتی 

8–2عدم درک شایسته از جایگاه مسجد 
2–5–10فقدان دانش مدیریت 

نبود سعه صدر، بلند نظری و جامع نگری
1–2–3–5–8–10–11-13

کنشی

10سوء استفاده از موقعیت سیاسی اقتصادی 
8–2توجه ناکافی به احکام دینی و آداب 

10ضعف در تعامل و برخورد با مخاطبین مسجد 
2عدم سازماندهی وجوه نقدی و غیر نقدی نذر کنندگان 

13ضعف در جذب و تربیت نسل جدید 
اهتمام به چند برنامه محدود

یمدیریت
10–5–2چند شغله بودن و عدم تمرکز بر مدیریت مسجد 

13–3عدم ساماندهی مناسب منابع نیروی انسانی مساجد 
7–6فقدان برنامه ریزی صحیح و منسجم و منعطف در مساجد 

7–1تمرکز فعالیت ها در زمان های خاص 
7–6عدم تناسب برنامه ها برای حضور جوانان 
2بی برنامگی و فراموشی هدف اصلی 

خادم

10عدم اطالع از جایگاه خدمت در مسجد شناختی
10–5تحصیالت پایین 

کنشی

10( برخورد نامناسب با جوانان و نوجوانان)ضعف در تعامالت اجتماعی 
10عدم آراستگی ظاهر 

10( نظافت و پاکیزگی مسجد)ضعف در انجام وظایف 
10عدم مشارکت در فعالیت های مسجد 
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اجزاء و 
عناصر در 

مسجد

عناصر 
داخلی

بسیج و 
کانون های 

10فرهنگی 

10مشخص نبود نقش بسیج در فعالیت های مسجد 
10فعالیت های فرهنگی غیر علمی با ثمردهی کوتاه مدت 

10انتقال ناهنجاری های بیرونی به داخل مسجد 

فضای 
فیزیکی و 
ساختمانی 

مسجد

11عدم معماری مناسب 

10کج بودن محراب 
10عدم سهولت در رفت و آمد 

10(فضای سبز)عدم بهره گیری از جاذبه های جنبی 
10عدم تناسب با مسائل معنوی 

13–3عدم امکانات مناسب فرهنگی، رفاهی، تاسیساتی 

10عدم تعبیه مکانی برای نگهداری کودکان 
تاه، کوچک، سقف کو)عدم مکان مناسب برای بانوان 

10( مشکالت حرارتی و برودتی
10کهنه و فرسوده بودن ساختمان و امکانات 

کمبود فضای مسجد برای آموزش و برنامه های 
11–2عبادی 

و فرش، مهر، در)بی نظمی و بی مباالتی در نظافت مسجد 
11–3–10( دیوار

10( انباری)استفاده نابه جا از فضای مسجد 
10عدم رعایت نظم و تناسب در نصب ادعیه و اطالعیه 

سازمان ها 
و نهاد 
های 
متولی

نهاد های 
متولی امور 

9مسجد 

10–3خأل حضور یک تشکل غیر دولتی و مردمی فراگیر 
تعدد نهادهای موثر و نبود تصمیم گیری متمرکز

2–3–8–13
10عدم توجه صحیح به جایگاه مساجد 

نبود هسته پژوهش فعال بازآفرینی نقش ها و کارکردها
2–3–11–13

هنبود نشریه آموزشی مناسب، پرمحتوا، جهت دهند
2–11

اجرای نا مناسب پروژه های تحقیقاتی و پژوهش
13

عدم به کارگیری کارشناسان برجسته و کارآمد
10–13

عدم برگزاری دوره های آموزشی برای امامان جماعت 
2

نبود اطالعات جامع از وضعیت مساجد کشور
3–13

اجدتربیتی مس–عدم ارزیابی فعالیت های آموزشی 
2

فقدان شبکه اطالع رسانی قوی و به روز در مساجد کشور
2–3–5–8–13

11نبود مدیریت فرهنگی برای مساجد 

تباطات آشنا نبودن مدیر فرهنگی مسجد با مسائل ار
و اطالع رسانی جدید و عدم برنامه ریزی و نظارت

2بر فعالیت های ارتباطی و اطالع رسانی  ناهماهنگی خادم و هیأت امنا با مدیریت فرهنگی مسجد در
2فعالیت های ارتباطی و اطالع رسانی 

نهادهای 
متولی امور 

9فرهنگی 

10کم کاری های حوزه علمیه 
10عدم توجه به آموزش مدیریت مسجد 

10نگاه غیرعلمی مسئوالن حوزه به مساجد 

2مشکالت تبلیغ در مساجد 

2کمبود امکانات تبلیغ در مساجد 
2عدم استمرار برنامه های تبلیغی 
13–3نبود کنترل و نظارت مناسب بر تبلیغ 

10کمبود روحانی شایسته 
5ثابت بودن امام جماعت مسجد 

10عدم تبیین جایگاه دین در جامعه 

13–11فقدان ظرفیت سازی در تحول ساختاری نهاد های سنتی 
10عدم تعریف جایگاه روحانیت در جامعه 
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بند سوم : راهکارها

 

راهکار ها

راه حل 
های 
بنیادین

10

تعریف مسجد طراز 
اسالمی و تدوین 

–10تئوری جامع آن 
13

10–3همفکری و تعامل با اندیشمندان 
13-10تدوین الگوی رابطه مسجد با دولت 
بررسی تئوری های موجود10توسعه کمی و کیفی مساجد 

10توسعه مساجد 

ی و توجه به اقتضائات فرهنگ
10جغرافیایی کشور 

اختار تبیین جایگاه مسجد در س
10شهری مدرن  13–10تعیین استراتژی و اهداف کالن 

تدوین طرح و برنامه دراز مدت، میان مدت و
13–5کوتاه مدت 

13–10تهیه بانک اطالعات مساجد کشور 
بررسی آسیب های گسترش نهاد های 

10موازی مسجد 
10تدوین الگوی مدیریت خرد مسجد 

10تببین خصائص امام جماعت شایسته 

10–5آراستگی، خوش خلقی و بالغت 
10–13–5برخورد محترمانه با مخاطبان 

13–7–6–1توانایی های علمی و فنی 
10دسترسی حداکثری مردم به وی 

10ارائه محتوای جذاب 
10امام جماعت بودن نه پیش نمازی 
10طوالنی نشدن فعالیت های مسجد 

4-1–8انعطاف پذیری در مقابل پیشنهاد ها 

13تعیین شرح وظایف عناصر مسجد 
13تعیین ساز و کار مناسب برای انتخاب هیأت امناء 

2، 3ایجاد معاونت های الزم با نظارت و مدیریت ائمه جماعت 

راه حل 
های 
حوزه 

10ای 

حوزه فرهنگ

10استاندارد سازی محتوای مسجد 

10–2–1بهبود شیوه های پیام رسانی دینی 
10بهره گیری از قالب های متعدد در ارائه محتوا 

10–5نیاز سنجی مخاطبین 
10توجه به تنوع فرهنگی حاکم در ایران  10خرافه زدایی از مبانی دین 

10توجه به مبانی اصیل دین و اصل تقوا محوری
4–1ارائه عرفان ناب اسالمی قرآنی 

10پاسخ گویی جامع و منطقی و علمی به شبهات 
5توسعه فرهنگ نماز 

10–5ترسیم چهره ای جذاب از نمازگزارن 
5بیان راز و رمز و فواید اعمال عبادی 

10تسری ظرفیت مردم در نماز عید فطر به نمازهای یومیه 
5استفاده از هنر برای ترویج نماز  10توجه به نقش تکمیل کننده رسانه برای مسجد 

10فرهنگ سازی برای توجه بیشتر مردم به مساجد 

بهره گیری از خانواده ها، آموزش و پرورش و متولیان مساجد
1–5–7–8

...(اینترنت و )تجهیز مساجد به سیستم های جدید 
1–6–7–3–13

13–5–3–2احیاء و ارتقاء کتابخانه های مساجد 
رزشیو–ایجاد ارتباط بین مسجد و دانشگاه، مراکز تفریحی 

1–4–12
10تمرکز امور فرهنگی در مساجد 

10نهادینه کردن هنجار حفظ و نگهداری مسجد 
5تجلیل و تقدیر از مساجد فعال 

جد توسعه و ایجاد امکانات فرهنگی و هنری و آموزشی در مس
(حضور شخصیت های محبوب و الگوی جوانان در مسجد)

4–5–6–7–12–13

10حوزه اجتماع 

13افزایش فعالیت ها و انعکاس آن در بین مردم 

13–8–7... برگزاری دوره های آموزشی و نمایشگاه و 
ایجاد تشکیالت مخصوص جوانان در مساجد

1–4–5–6–7–12–13
5–13–2اصالح ذات البین و زمینه سازی بهداشت روانی 

13اهدای هدایا به ایتام و مستمندان 
13یاری مظلوم از طریق افشاگری و اقدام جمعی 

13بازدید و عیادت از بیماران و گرفتاران 
13برآوردن حاجات انسان ها در مسجد 

13اطعام در مساجد 
13پناه دادن و راهنمایی گمشدگان و اسکان در راه ماندگان 

13ایجاد امنیت از طریق مساجد 

10تبدیل رقابت نهاد های موازی به رفاقت 

13–3–2–5بهینه سازی نیروی انسانی مساجد 

13–10–5ارزیابی متولیان مساجد 
ساماندهی ائمه جماعت

هتربیت افراد شایست
10–11-13

آموزش ادواری
10–11–13

ارسال جزوات آموزشی، 
3خبری، تحلیلی 

13تعیین مدیر اجرایی برای مساجد جهت ایجاد انسجام 
1-5–4استفاده از افراد خوش صدا 

1–5–4استفاده از مبلغان عملگرا و مورد اطمینان 
انتخاب دقیق و آموزش هیأت امنا و خادمان

1–2–5–6–7–3–10
13به کار گیری خدام تمام وقت و جذب خادمان افتخاری  10حوزه سیاست 

10تعیین رابطه دولت و مسجد و عدم دخالت دولت در مسجد 
ری احیای کارکرد سیاسی مساجد در جهت تقویت نظام جمهو

10اسالمی 
ف سیاسی جلوگیری از سیاست زدگی و پذیرایی از سالیق مختل

10–13
13تقویت پایگاه های بسیج 

10حوزه اقتصادی 

13-6–5–4–3–1بهداشت و امکانات جنبی 10احیای فیزیکی مساجد 

پارکینگ
مهد کودک

برودتی و حرارتی
صوتی 13–6–5–4–3معماری مناسب و زیبا  تعیین منابع اقتصادی و استقالل مالی مساجد

3–5–7–10–13
10بهبود وضعیت اقتصادی جامعه 

13ایجاد ستاد پرداخت بدهی بدهکاران در مساجد 13–7ایجاد صندوق قرض الحسنه در مساجد 
13حفظ امانات از طریق مسجد  10احیای سنت وقف و احیای موقوفات مسجد 

10–7تامین مالی امام مسجد و خدام 


