
می کارکردهای مسجد تراز انقالب اسال
در گام دوم

اتاق فکر تحول اجتماعی سازمان تبلیغات اسالمی: تنظیم از 



تحول بخشی به کارکردهای مسجد

احیا و حفظ 
کارکردهای 
تاریخی 
مسجد

ارتقای 
کارکردها بر 

اساس راهبرد 
حرکت انقالب

تحول 
کارکردهای 

مسجد



:راهبرد کالن حرکت انقالب در بیانیه ی گام دوم  

تمدن 
سازی

جامعه 
پردازی خودسازی

ضرورت ارتقا و احیای  نقش محوری مسجد بر اساس این راهبردهای کالن



کارکردهای کالن مسجد را بر اساس راهبرد حرکت انقالب در گام دوم 
: بازخوانی می کنیم 

کارکرد تمدن سازی

کارکرد جامعه سازی 
وتربیت اجتماعی

کارکرد خودسازی و 
تربیت فردی



یکارکردهای مسجد تراز انقالب اسالم

تمدن سازی

تقویت و پشتیبانی
خانواده اسالمی

نهاد محوری در اداره 
مؤمنانه جامعه

نهاد محوری نیروسازی 
برای جامعه ایمانی

نهاد محوری جریان 
سازی اجتماعی

نماد هویت اسالمی 
جامعه و معنوی 

نماد هنر و معماری 
اسالمی

جامعه سازی و تربیت اجتماعی

معنویت اجتماعی

عبادات جمعی

ادعیه و توسالت

مناسبات و آیین ها

فرهنگی

آموزشی مهارتی

علمی فرهنگی

تبلیغی

تربیتی اخالقی

صیانت و سالمت

خدمات مذهبی 
آیینی

اندیشه ورزی

اقتصادی

اقتصاد مقاومتی

خیریه و امداد 
محرومین

قرض الحسنه

محصوالت 
سالمت

وجوهات شرعی و 
وقف

سیاسی

آگاهی و بصیرت 
بخشی

تربیت نیرو

مشارکت سیاسی

جریان سازی

امنیت

حقوقی و قضایی

مشاوره حقوقی و 
اداری

حل اختالف و 
صلح

آموزش ها و 
مهارتهای حقوقی

استشهاد محلی

خودسازی و تربیت 
فردی

عبادت و قرب

معرفت و علم

محبت اهل بیت

رشد و تزکیه 
اخالقی

رشد مهارت های 
اجتماعی



مسجد 
محلی است 

برای

عبادت،نیایش
و قرب الهی

شناخت ، 
معرفت و علم 

آموزی

تقویت محبت 
و ارتباط با 
اهل بیت و 

امام
رشد و تهذیب 

اخالقی

رشد مهارت 
های اجتماعی

آنچه که یک فرد می تواند 
در بستر و محیط مسجد 

دریافت کند 



شاخصه های کالن کارکردی مسجد در خودسازی و تربیت فردی

عبودیت 
و هویت 

ایمانی

اخالق 
بندگی

اخالق 
فردی

جامعه 
پذیری

آرمان 
گرایی 

روحیه ی 
حماسی

نشاط و 
بالندگی

بصیرت 
انقالبی

تحول و ارتقای 
بینشی و معرفتی 

فرد
خرد 

مؤمنانه

تحول و ارتقای 
گرایشی و نظام 

محبت فرد
محبت 
والیی

تحول و ارتقای 
رفتاری فرد

آداب و 
معاشرت 
اجتماعی

خدمت و 
عمل 
انقالبی



و تربیت فردیمحوری در کارکرد خودسازی برنامه ها و موضوعات 

برنامه های پایه

کارگاه ها و حلقه های 
دوره های آموزشیسخنرانیاردوهای معرفتیمعرفتی

جلسات عزاداری و سفرهای زیارتیدوره های مهارتی
جلسات تفسیرمرثیه

اردوهای خانوادگیکمپین های خدمت

موضوعات پایه

انسان شناسی و هستی 
خداشناسی و امام گناه شناسیشناسی

معاد شناسیشناسی 

دشمن شناسی و 
تفکر خالق و تفکر اخالق و اداب معاشرتاخالق بندگیشیطان شناسی

انتقادی

آثار شهید مطهریتاریخ اسالممعنویت های کاذبارتباط موثر

آثار  آیت اهلل مصباح

برگزاری مسابقات

آثار مرحوم صفایی



بستر سازی 
و ارائه ی 
خدمات و 
پشتیبانی

معنویت 
اجتماعی

اقتصادی 

فرهنگیسیاسی

حقوقی و 
قضایی 

نقش ها و کارکردهایی که 
مسجد می تواند در تحول 
و تربیت اجتماعی و جامعه 

. سازی اسالمی ایفا نماید 



(کارکرد پایه و اصلی مسجد ) 

عبادات جمعی-1

نماز جماعت

نماز جمعه

نماز اعیاد

محفل قرائت قرآن

...و

ادعیه و توسالت-2

کمیل

توسل

عاشورا

ندبه 

...و

مناسبات و آیین ها-3

روضه خوانی و عزاداری ها 

مولودی و مداحی

خطابه و سخنرانی

مواکب و اطعام

...احیای شبهای قدر و 



آموزشی مهارتی-1
دوره های آموزشی•
کارگاه های مهارتی•
اردوهای معرفتی•
...  و•

تربیتی اخالقی-2
جلسات اخالق•
مشاوره های تربیتی•
برنامه های سلوک معنوی•
جلسات دیدار و انس با علما•
...و•

خدمات علمی -3
فرهنگی

مشاوره و هدایت تحصیلی•
کتابخانه و کتابخوانی•
مسابقات فرهنگی •
اردوهای زیارتی•
اردوی راهیان نور•
...و•

تبلیغی و اطالع -4
رسانی

جلسات تبلیغی•
تبلیغ مکتوب•
تبلیغ محیطی و هنری•
تابلوی اعالنات•
خدمات ضبط و تدوین برنامه ها•
تبلیغ مجازی•
مشاوره اعتقادی و پاسخگویی به •

شبهات و مسائل شرعی
...و•



اندیشه ورزی و مسئله -5
پردازی 

اتاق فکر مدیریت فرهنگی مسجد•
پایش و بازخورد گیری از فعالیت های مسجد•
ی رصد و شناسایی دقیق چالش ها و مشکالت فرهنگ•

اجتماعی محله
اتاق فکر چالش های فرهنگی اجتماعی محله•
برگزاری رویداد جهت هم اندیشی با اهل فکرو نظر•
فراخوان ایده و ها و راهکارها•

صیانت و سالمت -6
خانواده

مشاوره های روانشناختی•
مشاوره تغذیه •
خدمات طب سنتی•
ب اکیپ مراقبت معنوی و سرکشی از بیماران و آسی•

دیدگان اجتماعی در محله و شهر
مشاوره ازدواج و زناشویی•
مشاوره سبک زندگی و مصرف کاالی فرهنگی•

مذهبی و آیینیخدمات -7

مجالس ختم•
مراسم ملی•
هری جلسات دیدار و هم نشینی با مسئوالن محلی ، ش•

و ملی
بزرگداشت مفاخر و شخصیت ها•
بزرگداشت خانواده های شهدا و خادمان محله•
...  و•



(ذیل کالن موضوع سبک زندگی ) 
فرهنگیکارکردهای 

سالمت ، تغذیه و طب سنتی 
سواد رسانه و الگوی مصرف کاالی 

اسباب بازی،کتاب،گیم ) فرهنگی 
،محصوالت چندرسانه ای ،فیلم ، 

...(موسیقی و 
تفکر خالق و تفکر انتقادیتربیت فرزند 

سیر مطالعات معرفتیهدایت تحصیلی ازدواج،همسرداری و زناشوییارتباط موثر 

آسیب های اجتماعی 
فقر،طالق،انحرافات اخالقی )

وفسادجنسی،اعتیاد،ازدواج دیر، ازدواج
سخت ،بدحجابی،اختالالت 
(ادیجمعیتی،حاشیه نشینی،فساد اقتص

فرهنگ زیست اجتماعیاخالق و آداب معاشرت
(همسایگی،آپارتمان،محله، شهر) 



تقویت جبهه•
یانقالب اسالم

جریان سازی •
انقالبی

نیروسازی •
انقالبی

رت تعمیق بصی•
انقالبی

آگاهی 
بخشی 
سیاسی

تربیت 
سیاسی

مشارکت 
سیاسی

و کنشگری
فعالیت 
سیاسی



سیاسیکارکردهای 

هیئت اندیشه ورز 
سیاسی در مسجد 
جهت برنامه ریزی

جلسات تحلیل و 
گفتگوی سیاسی

کرسی مباحثه و 
مناظرات سیاسی

ی کارگاه جریان شناس
سیاسی

اطالع رسانی و اخبار 
سیاسی 

ازی تابلو،سایت،بولتن،کانال مج) 
...(  و

برگزاری انتخابات
برگزاری همایش ها و 

ی میتینگ های سیاس
در مقاطع مشخص

شرکت در راهپیمایی
ها و تظاهرات با 
محوریت مسجد

جلسات گفتگو با 
مسئوالن و نقد و 

مطالبات
تنظیم بیانیه هاو 

مواضع سیاسی در 
رویدادها و مناسبات

پایگاه بسیج



اداری-مشاوره حقوقی 

شورای حل اختالف و صلح

تنظیم استشهاد محلی

ارائه ی آموزش ها و مهارت های پیشگیری از جرم



آموزش و ترویج اقتصاد
مقاومتی

کارگاه معرفی و آموزش •
مشاغل خانگی

مشاوره کسب و کار•
آموزش مهارت های •

کسب و کار
ترویج مهارت های فقهی•

در کسب و کار
معرفی الگوهای موفق و•

فرصت های اقتصادی
ترویج فرهنگ وقف •

خیریه

ه تشکیل جمعیت خیری•
در مسجد

ساماندهی موقوفات ، •
نذورات و خیرات ، 

مبرات و عقیقه
امداد مستمندان ، •

هگرفتاران و ایتام  محل
بسته های غذایی برای•

مادران باردار مستمند
تأمین ملزومات ازدواج •

آسان
تهیه ی جهیزیه برای •

مستمندان
...و•

محصوالت سالمت

شناسایی و معرفی •
محصوالت سالم و 

ارگانیک
ایجاد بازارچه یا بازار •

مجازی طیب جهت 
و توزیع محصوالت سالم

ارگانیک
...و•

قرض الحسنه 

صندوق قرض الحسنه •
مسجد

آموزش الگو و مدل •
قرض الحسنه های 

خانگی

وجوهات شرعی

اخذ مجوز از مراجع •
عظام جهت محاسبه و 

جمع آوری وجوهات 
شرعی

استفاده از مجوز های •
الزم از سوی مراجع 
عظام در هزینه کرد 

بخشی از وجوهات در 
امور خیر و گره گشایی 

مستمندان محله



توصیف مسجد تراز در کارکرد کالن 

:در افق نگاه تمدن ساز اسالمی 
خانواده سلول اصلی جامعه اسالمی

و
مسجد؛ محور نهادهای اجتماعی ، قلب شهر و 

.محله اسالمی است 



:مسجد و خانواده ستون های جامعه سازی و تمدن سازی اسالمی 

مسجد خانواده

: بافت اجتماعی 
روستا/ شهر/ محله 

جامعه اسالمی

تمدن اسالمی



:مسجد و خانواده ستون های جامعه سازی و تمدن سازی اسالمی 

مسجد فرد

میان خانواده ها و مسجد ارتباط و تعامل برقرار گردد

مسجد در توانمندسازی ،صیانت و امداد خانواده ها نقش ایفا کند 

خانواده و مسجد به عنوان محور تربیت فردی و اجتماعی یکدیگر را 
مسجدتقویت نمایند  خانواده

الگوی ارتباطی غالب در 
وضع موجود

الگوی ارتباطی غالب در 
وضع مطلوب


