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ماعیاتاق فکر تبلیغ و تحول اجت: به کوشش 

نهاد مسجد در ساختار نظام اسالمی
سالمیمعاونت فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات ا

1398بهار 



یپیشینه شناس
مقررات و قوانین•
آمار و اطالعات•
نهادها و سازمانهای مرتبط•



1388/ 2/ 26مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در 

این مصوبه در ذیل 
ام سیاست های کلی نظ

در بخش فرهنگ، به 
د توسعه ظرفیت مساج
و بازگشت آن به 
ان جایگاه اصلی به عنو

رکن اساسی جامعه 
اسالمی توجه کرده و 
اهتمام به چهار امر را 

در این زمینه الزم 
:دانسته است

ترویج. واسالمیجامعهدرمسجدنقشوجایگاهتبیینو2
طریقازمساجدتجهیزوساختبهمردمترغیبوتشویق
.مبراتوخیراتسایرونذروقف،فرهنگگسترش

کمک. نگاهداریوتعمیرتجهیز،توسعه،احداث،بهمؤثر2
بریمبتن،جمعیتوجغرافیایینیازهایبامتناسبمساجد،
-اسالمیهنرومعماریازبهرهگیریبامطلوبهایشاخص
هویژبهروستاها؛وهاشهرکشهرها،،النشهرهاکالندرایرانی
هایشهرک،راهیمیانکزمرادرمسجدتأسیسبهالزام

.ساختوطراحیحالدروجدید



1388/ 2/ 26مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در 

ساماندهی مساجد مبتنی بر تمرکز در اهداف و سیاستگذار . ی ها3
با حفظ بعد مردم مساجد و محوریت امام جماعت در مدیریت 
گاه مسجد با همکاری هیأت امنای مورد تأیید آنان و استفاده از دست

.های فرهنگی و تبلیغی ذیربط

ارتقای کارآمدی و افزایش کیفیت و قابلیتهای مساجد . رصهدرع4
سل های مختلف برای پاسخ گویی به نیازهای جامعه، به ویژه ن
جوان و فرهنگ سازی برای حضور بیشتر مردم در مساجد و 

.شرکت در نماز جمعه و جماعت

این مصوبه در ذیل 
سیاست های کلی نظام 
در بخش فرهنگ، به 

توسعه ظرفیت مساجد و
بازگشت آن به جایگاه 
اصلی به عنوان رکن 

اساسی جامعه اسالمی 
توجه کرده و اهتمام به 
چهار امر را در این زمینه 

:الزم دانسته است



1371/ 12/ 18مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی در 

تجهیز کتابخانه مساجد مستعد. 1
تجهیز مساجد با سالن نمایش برای نمایش فیلم های مفید. 2
دایر کردن کانون . در ( آموزش قرآن)انقالبی و خانه های نورسرودهای3

مساجد دارای فضای کالس
همکاری با مساجدی که بتوانند کالس های آموزش زبان، آموزش های. 4

اعتقادی، آموزش کامپیوتر، آموزش بهداشتی و بهداشت خانواده، 
.را با همکاری دستگاه های دیگر دایر نمایند... آموزش خیاطی و 

در سیصد و دومین 
جلسه تصویب کرد
وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی هیاتی
تشکیل دهد که 

فعالیت های ذیل را 
در مساجد مستعد 

: سازمان دهی کند



شده و عالوه بر موارد پیش گفته، در قانون برنامه توسعه در دوره های مختلف به مسجد توجه
بند در. توسعه مساجد و فعالیت های آنها سیاست هایی اتخاذ گردیده استوسویدر سمت 

و شهرداری ها موظف شهرسازیقانون برنامه دوم توسعه، وزارت مسکن و 163ماده « ب »
بدون شدند که اراضی مناسبی را در شهرک های جدیداالحداث برای مساجد پیش بینی کرده و

.دریافت هزینه در اختیار متقاضیان ساخت مسجد قرار دهند



بند و یک تبصره 7در( 163)قانون برنامه سوم توسعه به موضوع مسجد بیشتر پرداخته و یک ماده 
در این ماده به امور ساخت، تعمیر، توسعه و. به امور مسجد و نمازخانه اختصاص یافته است

کید نگهداری مساجد در شهرها، روستاها و ایستگاههای بین شهری توجه شده و همچنین ضمن تأ 
-مساجد، اعتالی جایگاه مسجد در فعالیت های اجتماعی ازاحداثبر لزوم حمایت مالی دولت 

.فرهنگی محالت، روستاها و شهرها و راهکارهای آن قرار گرفته است



«  ه»در بند : با دو بند به مساجد پرداخته است106قانون برنامه چهارم توسعه نیز در قالب ماده 
تهیه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد توسط سازمانهای تبلیغات»به 106ماده 

«  اسالمی و اوقاف و امور خیریه با همکاری سازمان میراث فرهنگی تا پایان سال اول برنامه چهارم
.حوزه دین در مساجد مقرر گردیده استكتابخانهآن، لزوم طراحی « ز»اشاره شده و در بند 



،شهرسازیومسکنوزارت
ومیاسالانقالبمسکنبنیاد

شدهاندموظفهاشهرداری
هایطرحاجرایوطراحیدر

هادیوشهریتفصیلجامع
وهاشهرکوروستایی
،االحداثجدیدشهرهای

احداثبرایرامناسباراضی
پیشعالمخانهومسجد

آمادهازپسوکنندبینی
وهزینهدریافتبدونسازی

وعمومیمالکیتحفظبا
نمتقاضیااختیاردردولتی

.دهندقرارمسجداحداث

«الف »بند 

اسالمیارشادوفرهنگوزارت
رعایتبااستشدهمکلف

ه،برنامپایانتااسالمیموازین
شهریمساجدچهارمیکحداقل

نفرهزارباالیروستاهایو
فرهنگیکانوندارایراجمعیت

.نمایدهنریو

«و»بند 

مراکزاجرایی،دستگاههایهمه
مجموعه،درمانیوآموزشی

وهامجتمع،ورزشیهای
،خدماتیاداری،تجاری،اماکن
وراهوزارت،تفریحیورفاهی

هایجایگاه)نفتوزارتترابری،
سازمان،(شهریبینسوخت
بهموظفهاشهرداریوجنگلها
نگهداریواختصاصیااحداث
ایمسجدبرایمناسبفضای

.اندشدهنمازخانه

«  ج»، «ب»بندهای 
«ه »و « د»، م در فصل اول برنامه پنج

توسعه که مربوط به 
ایرانی-فرهنگ اسالمی »

در ( 6)است، یک ماده « 
ه بطورمستقیمبند به 6

موضوع مسجد و 
ه نمازخانه اختصاص یافت
به و در پنج ماده دیگر نیز
د مباحث مرتبط با مسج
اشاراتی صورت گرفته 

.است



در قوانین بودجه 
سالیانه نیز برخی 

توجهات به این حوزه
صورت

استگرفته

در. طراحیدرشدموظفدولتبودجهقانون87بنددر،1391سال1
فضاهایاحداثبرایمهرمسکنوجدیدشهرهایاجرایو

.کنداقدامنیازموردهایزیرساختسایرومذهبیوفرهنگی

همچنین. حقومصرفیهزینهکهشدتصریحقانوناین88بنددر1
.استرایگان(...و)مساجدبرایگازوآببرق،انشعاب



ه در قوانین بودجه سالیان
ن نیز برخی توجهات به ای

حوزه صورت
گرفته است

الگوی» با افزودن عبارت 66، در بند 1392قانون بودجه سال 
. را تکرار می کند91سال 88بند مجددا  « مصرف 

رعایت الگوی مصرف »نیز با اضافه شدن قید 1393در قانون بودجه سال 
آمده 92و 91همان مصوبه سالهای « متناسب با مساحت فضاهای اصل 

.است
بخش کارفرمایان1394ماده واحده قانون بودجه سال 3تبصره « ک »در بند 

د های خصوصی و تعاونی هایی که برای بیش از هزار واحد مسکونی قراردا
ه ساخت دارند، مکلف شدند بر اساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه، هزین

.دبه احداث آن اقدام کننرأسا  های احداث مسجد و خانه عالم را تأمین و یا 



انه در قوانین بودجه سالی
نیز برخی توجهات به 

این حوزه صورت
گرفته است

1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در سال 5البته ماده 
از سوی غیرنقدیمصوب شد، هرگونه کمک یا هدیه به صورت نقدی و 

وزارتخانه ها و مؤسسه ها و شرکت های دولت به دستگاه های اجرایی را جز 
تعمیم یافت و این قانون مساجد، 1390چند مورد ممنوع کرده بود که در سال

.و ستاد اقامه نماز را نیز در بر گرفتمصالها



(جایگاه مسجد در فرهنگ دینی در جامعه ایران)

نفر 1100برای هر 
شیعه یک 

مسجد در کشور 
. وجود دارد

اهل تسنن و یا 
جامعه ارامنه به 

نفر 500هر ازای
یک مسجد یا 

کلیسا دارند

150کلیسا برای 300
هزار 10هزار مسیحی و 

میلیون 5مسجد برای 
اهل تسنن

هر ازایدر تهران به 
نفر یک مسجد و در 4200

هر ازایبرخی مناطق به 
نفر یک مسجد49000

هر نفر ازایسرانه مسجد در تهران به 
سانتی متر است، در حالی که به 15

متر باشد7صورت استاندارد باید 



(جایگاه مسجد در فرهنگ دینی در جامعه ایران)

هزار مسجد 60از حدود 
درصد 75موجود در کشور، 

نیاز اساسی به مقاوم سازی، 
تعمیر، تکمیل، توسعه یا 

بازسازی دارند

درصد از مساجد امام 29تنها 
جماعت ثابت دارند

درصد نماز جماعت صبح23
عشادرصد مغرب و 31

درصد ظهر و عصر اقامه 38
می کنند

نیمی از مساجد کشور فاقد 
روحانی است و نیاز به ساخت 

هزار مسجد نیز وجود 40
. دارد



(جایگاه مسجد در فرهنگ دینی در جامعه ایران)

دستگاه و نهاد خود را متولی امور مساجد می دانند20حدود 
اما

در قانون هیچ نهاد و سازمانی را متولی امور مساجد معرفی نکرده است
در این میان، فعالیت های فرهنگی ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تا حدودی رضایت بخش بوده و این 

ستاد تا کنون طرح هایی را اجرایی کرده است که در ادامه نمودارهای 
آماری آن مشاهده می شود



(جایگاه مسجد در فرهنگ دینی در جامعه ایران)



(جایگاه مسجد در فرهنگ دینی در جامعه ایران)



(جایگاه مسجد در فرهنگ دینی در جامعه ایران)



(جایگاه مسجد در فرهنگ دینی در جامعه ایران)



(جایگاه مسجد در فرهنگ دینی در جامعه ایران)



(جایگاه مسجد در فرهنگ دینی در جامعه ایران)



(جایگاه مسجد در فرهنگ دینی در جامعه ایران)



(جایگاه مسجد در فرهنگ دینی در جامعه ایران)

مساجدهایکتابخانهکلاداره
لیعاستادمجموعهزیرکه-کشو

ضمن-استمساجدهایکانون
تابخانهکاینترنتیسامانهاندازیراه

6209کنونتامساجد،های
4126دارایمسجدکتابخانه
کتاب،جلد16440047کتابدار،

679169وثابتعضو1141490
اندهرسثبتبهمساحتمربعمتر

تعدادآماراینازکهاست
2226وشهریکتابخانه3983

.استروستاییکتابخانه

نظامضعفبخشاینانتهایدر
علیواستمشهورمساجدآماری

هایدستگاههایتالشرغم
غیردلیلبهمختلفاجرایی

نامنظموموردیبودن،هدفمند
.ندارندراالزماتقان...وآنبودن
بینموردیهایتعارضبرافزون

.محرومیمنیزروزآمدآمارازآنها
یگذارسیاستداشتتوجهباید

قابل«محوریمسجد»درفرهنگی
.نیستپوشیچشم



این شورا به عنوان عالی ترین مرجع سیاست گذاری فرهنگی و
یری قرارگاه اصلی فرماندهی فرهنگی کشور از مراجع مهم تصمیم گ

در این عرصه بوده و فعالیت های آن نقشی موثر در حل مسائل
این حوزه دارد

شورای عالی انقالب فرهنگی



ی ستاد پشتیبانی و هماهنگ
امور مساجد کشور

لیشکبهکههاییدستگاههماهنگیمنظوربه
انقالبعالیشورایفعالند،مساجداموردر

اینعموم،فرهنگیشورایپیشنهادبهفرهنگی
نامهآیینمطابقوکردهتأسیسراستاد

:استشرحبدینستادایناهدافمصوب،



ها،وزارتخانهازحمایتجذبمنظوربهریزیبرنامه(2
افزایشبرایدولتیغیرودولتینهادهایوهاسازمان
.کشورمساجدمشکالترفغدرمشارکت

دستگاهوظایفاجرایحسنبرنظارتوهماهنگی(3
ربطذیهای

ی ستاد پشتیبانی و هماهنگ
امور مساجد کشور

دهانهاوسازمانهادستگاهها،مناسبارتباطبرقراری(1
بهرهحسطافزایشمنظوربهمساجدازپشتیبانیبرای
درآنواقعینقشایفایدرمساجدكاراییووری

اعتالیودینفرهنگتعمیقوگسترشراستای
.عمومفرهنگ



مرکز رسیدگی به امور 
مساجد

اقلیحددخالتبرمبنیانقالبمعظمرهبرنظردلیلبه
فقدانوسویکازمساجدحوزهدرحاکمیتینهادهای

دربارهاینافذالکلمهومقبولوآگاهمرجعومرکز
کیلتشایشانحکمبامرکزایندیگر،سویازمساجد

.شد
حاضرحالدرمرکزاینتاسیساصلیانگیزهبهتوجهبا

شهرهاسایردروتهراناستانبهمنحصرآناقدامات
هرجمعهاماموفقیهولطنمایندهمرکزاینجایگزین

وخراسانمانندهااستانبعضیدرکهاستاستان
.تاسشدهمنجرعنوانهمینبانهادیایجادبهاصفهان



آنهاارزیابیومساجدجماعتامامتعیین
ایبرامناهیأتتعیینوآنهابرنظارتوخادمینتعیین

باشندمیآنفاقدکهمساجدی
مساجدحوزهدعاویواختالفاتحل

مرکزمطالعاتدفترتاسیسوپژوهشیهایفعالیت
هایپژوهشدادنقرارمحوربامساجداموربهرسیدگی
ارتقایهایراهواسالمیطرازمسجدثغوروحدودتبیین

.شدهانجامهایپژوهشنشرومساجدکارکردی

تامشاورهازآنها،خانوادهوجماعتائمهبهخدماتارائه
....ومالیمسائل

هایدورهبرگزاریوجماعاتائمهتجربیاتآوریجمع
آموزشی

مطالباتومشکالتپیگیریدرمساجدازنیابت

اقدامات مرکز رسیدگی به
امور مساجد



ایگانرمثل–مطالباتومشکالتپیگیریدرمساجدازنیابت
عمرانیمشکالتحلبرایهامشارکتجلبو=قبوضشدن

مساجد
وگیریجلبرایتهرانمساجددهیسامانستادتشکیلپیگیری

زهحودرمندوظیفههایدستگاهکاریموازیوتزاحم،تواکلاز
مسجد

تالشچوندیگراموریومساجدجهانیروزاجالسبرگزاری
ردمدیریتیمشارکتصبح،جماعتنمازکردنپررونقبرای
...ومسجدتخصصیکتابخانهتأسیساعتکاف،امور

اقدامات مرکز رسیدگی به
امور مساجد



سازمان تبلیغات اسالمی

دمساجهایکتابخانهتجهیزوتوسعهتاسیس،:اصلیماموریت

ظ مبلغاعزامومسجدجماعتامامتعییندرموثرنهادهایجملهاز

فراغت روحانیون مستقر، توجه به مراسم مذهبیاوقتاتطرح 
...  مساجد و غباروبیهمچون اعتکاف، 

بیانتفرهنگیموسسهطریقازکشورمساجدملیپورتالاندازیراه



اجراییهایاولویت
محور) درروستاهاوشهرهامساجددادنقرار1

تبلیغیوفرهنگیهایفعالیت
توسعه) وروستاییمناطقدرمساجدتجهیزو2

محروم

سازمان تبلیغات اسالمی



اندازچشمستاد اقامه نماز
مساجدبهمردمآحادآساندسترسی

و ( یالعالمدظله)با تنفیذ مقام معظم رهبری كهاین ستاد مؤسسه ای غیردولتی است 
.تأسیس شد1369متشکل از شخصیت های فرهنگی در سال امناییتحت نظر هیأت 

سازیکفتمان
مسجدبامرتبطموضوعاتبااجالسیهدورهچهاربرگزاری

:هااستانمراکزدرنمازاقامهستاددفاتراصلیوظیفه
نمازفرهنگتوسعهوترویج



سازمان اوقاف و امور خیریه

:سازماناصلیفعالیت
مسجدفیزیکیزیربنایوافزارسختاصلیمتولی

دراسالمیشورایمجلسمصوبهاساسبرکهآنعلیرغم
زتجهیدرخودعملکردساالنهگزارششدموظف1394فروردین

تا.دکنارائهمجلسفرهنگیکمیسیونبهرامساجدتوسعهو
استنگرفتهصورتاقدامیخصوصایندر94شهریور



سپاه

:سپاهنقش
اکثردربسیجهایپایگاهطریقازسپاهنقش

.استکشورمساجد
متفاههمبامرکزدواینتعامالتساماندهیبرای
.استشدهامضااینامه



وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی

ینافرهنگیتهاجمبامقابلهبراییافتنماموریتازپس
ظارتنوهماهنگیعالیستادبهکهدادتشکیلهیأتیوزرات

یافتشهرتمساجدهنریوفرهنگیهایکانونبر

یتبلیغوفرهنگیواقعینقشاحیایصدددرستاداین
هایگاهدستتأسیساتوامکاناتازبهینهاستفادهومساجد
استزمینهایندردولتی

هایکانونطریقازعمومامساجدبروزارتاینتاثیر
.استمساجدهنریوفرهنگی



مساجددرقرآنازصفحهیکروزانهتالوت:نورتالوتطرح

بهقرآنیهایآموزش:بهشتهایشکوفهوالقرآنمکتبطرح
استمساجددردبستانیپیشهایبرنامهکناردرنونهاالن

برخی از اقدامات ستاد عالی 
هماهنگی و نظارت بر کانون های 

فرهنگی و هنری مساجد 

نورتالوتاجرایکناردرقرآنروزانهتفسیر:همراهتفسیرطرح
مساجددر

علومتخصصیآموزشهایکانوناندازیراه:نورهایخانهطرح
مساجددرقرآنی

آموزاندانشخانوادهپیوندتقویت:مسجدسالمطرح
مساجدباابتدایی

د،مساجدرپژوهشهایهستهتشکیل:پژوهشیهایفعالیت
کتابانتشارتخصصی،گردهایمیز

ومساجدکتابخانهتجهیزواحداث:مساجدهایکتابخانه
آنهاکتبتامینهمچنین

جهتدولتیغیرخبرگزاریاندازیراه:شبستانخبرگزاری
مسجدودینحوزهبامرتبطاخبارپوشش



قرانآموزشهایکالسبرگزاری
معرفتهایحلقه
فراغتاوقاتسازیغنیهایطرح
مهارتیوهنریفنی،هایکالس
مسجدهایکتابخانهمدیریتونشریاتانتشار
هاکانونمسئوالنبرایآموزشیهایکالسبرگزاری
وشهریتفصیلیجامعهایطرحدرمالیهایحمایت

جدیداالحداثشهرهایوهاشهرکروستاییهادی

برخی از اقدامات ستاد عالی 
هماهنگی و نظارت بر کانون های 

فرهنگی و هنری مساجد 



شهرسازیوزارت راه و 

فموظشهرسازیومسکنوزارتتوسعه،پنجمبرنامهقانوندر
هادیوشهریتفصیلیجامعههایطرحاجرایوطراحیدرشد

رامناسبیاراضیجدیداالحداث،شهرهایوهاشهرکوروستایی
ادهآمازپسوکندبینیپیشعالمخانهومسجداحداثبرای

دریدولتوعمومیمالکیتحفظباوهزینهدریافتبدونسازی،
.دهدقرارمسجداحداثمتقاضیاناختیار

ومسکنوزارتباترابریوراهوزارتادغامبا1390سالدر
.شدتشکیلشهرسازیوراهوزارتشهرسازی



شهرداری ها

استبودهمسجداحداثبهموظفهایدستگاهازهاشهردار.
باب75شهرداریمناطق91پایانتا84سالازتهرانشهرداری

.اندساختهتهراندرمسجد
مساجددراجتماعیوفرهنگیهایطرحمسجداحداثکناردر

شدهاجراهاشهرداریاجتماعیوفرهنگیمعاونتسویازنیز
.است



یبنیاد مسکن انقالب اسالم
درموظفنهادهایازتوسعهپنجمبرنامهقانوندربنیاداین

هایطرحدرآنهابهمناسباراضیاختصاصیامساجداحداث
شهرهایوهاشهرکوروستاییهادیوشهریتفصیلیجامع

استشدهشمردهجدیداالحداث



شیرازشهرداریمحوریمسجدطرح
مساجدتجهیزوغبارروبی
شبستانکتابخانهاستقرار
زیارتیتفریحیاردوهایوآموزشیهایکالسبرپایی
خوانیکتابمسابقهوکتابویترین

طرحی های فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری ها


