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تحول  جادیدار جهت ا تیاز مسائل اولو یکی
آن ، اصالح  یها تیدر امر مسجد و فعال

مربوط به امامان جماعت  یسازوکارها
 غاتیمساجد است . هم اکنون سازمان تبل

ت و هزار امام جماع 5به  بیقر  یبانیپشت
مسئله  0000مبلغ مستقر را به عهده دارد

تأمین  اینجاست که چه ایده و راهکاری در
مالی پایدار و غیر آسیب زای امامان جماعت 

 و مبلغین مستقر می توان تصور کرد ؟

و الگوی کالن تأمین  ینامه راهبرد هیتوص
 شتمعی

 98 یرماهت

       نی                  غ ش ی ع

  بندی و تدوین از :جمع 

 االسالم والمسلمین وحید نجفیحجت 
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   د ه
 نیاز و بشر جمعی زندگی که هاستآن تعامالت تنظیم در اثرگذار بسیار هایمؤلفه از یکی هاانسان اقتصادی روابط
 .گذاردنمی باقی آن از گریزی راه یکدیگر به هاانسان

 مسائل همه زیربنای اقتصاد که اندشده متوهم آن، گسترده اثرات دیدن با برخی که است مهم قدرآن روابط این
 .باشد بشری جامعه در اقتصادی مسائل اهمیت نفی با توأم تواندنمی افراط، این انکار که هاستانسان

 اما دارد، هاسازمان و افراد محرکه نیروی تأمین و سازی انگیزه در سزایی به نقش مادی، مسائل که است روشن
 بتواند اجتماعی تعامالت به توجه و مادی واقعی نیازهای شمردن رسمیت به علیرغم که ضوابطی به رسیدن

 جاهمه از بیش باید دین مردان بین در ضوابط این تجلی که است مهم امری کند، صیانت را بشر متعالی هایجنبه
 .باشد مشهود

 با اینجا در که دارد سزا به اهمیتی کنونی زمانه در هدف این تأمین برای روحانیون معیشت نظام بازسازی روازاین
 تأمین مدل و اقتصادی تعامالت بهسازی برای پیشنهادهایی ،اندشده مساجد امامت متصدی که روحانیونی بر تمرکز

 .شودمی ارائه هاآن معیشت

 :فع ی  ضعی   ن سی آسیب
 جماعات ائمه برای کفاف حد تامین عدم  
 متعدد و ... های نظارت گرا، کمیت های اشل ه دلیل حاکمیتب جماعات ائمه کرامت تامین عدم 
 ها فعالیت تمام برای کمی و افراطی سازی معادل با الهی های انگیزه در اخالل 
 سقف تعیین با آن، با متعارض جهت در حرکت و مدت طوالنی استقرار برای مناسب گزاری سیاست عدم 

 شهر به انتقال برای دهی امتیاز و منطقه یک در استقرار برای زمانی
 با تام گری تصدی ها، نظارت در متجلی خواهی تمامیت) مساجد  فرهنگی فعالیت به سازمان آفات سرایت 

 برای سازمانی های مالک شدن حاکم سازمانی، انسانی نیروی و بروکراسی گسترش ،و ... اولیه معارفه جلسه
ی ها ناتوانی ناروای سازی توجیه و ای بودجه مشکالت با الزم فعالیت از کشیدن کنار مثل مسجد اداره

 (ها تفاوت تمامی علیرغم کشوری سازی یکسان و بومی و ای منطقه الزم مالحظات عدم ،سازمانی
 ی فعلیها سیاست به توجه با تبلیغ انگاری شغل و مشخص مالی حمایت سازی توقع 
 آن غیر و برخوردار مناطق تفکیک در کارآمد غیر نگاه 
 در منطقه کردن رها برای بسترگزاری مثل)  منطقه آن مردم با منطقه روحانی تام همراهی عدم با موافقت 

 (تبلیغی ایام
 مثل ذکر محوریت حوزه و مراجع بدون وجود هیچ گونه ردپایی از آن در برنامه ها صرف شعاری راهبردهای 
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 : صول
 و یافت هاییراه هاآن بر تکیه با تا نمودیا تبیین  بازنگری را الزم ضوابط و اصول باید مدل، و پیشنهاد هر ارائه از قبل
 که جماعت ائمه جایگاه و روابط به مرتبط اصول اینجا در لذا. ساخت مقدم را است ترموفق اصول تأمین در آنچه

 .شودمی ذکر است، مرتبط هاآن معیشت نظام به نوعیبه

 :     ت  ئ ه بود    د ی
 تحقق در و داشته مصون بسیاری آفات از را هاآن که است آن تاریخی مفاخر از یکی شیعه، روحانیت مردمی جایگاه
 وثیق پیوند با و است مهم امری روحانیت اجتماعی منزلت از صیانت رو همین از. است نموده موفق هایشانرسالت
 .گرداندمی ترموفق و مؤثرتر دینی تبلیغ در را روحانیون جماعت، امام و مردم

 پذیرفته معتبر روال عنوانبه باید که است اقداماتی از او، معیشت تأمین و جماعت امام انتخاب در مردم مشارکت لذا
 طبیعتاً و ؛دارد عمومی ابعاد نیز جماعت امام بر نظارت( راع کلکم) اسالم در همگانی سازی مسئول با اینکه کما شود

 محل یک مردم تا نمود فراهم را آن تحقق شرایط باید که هاستمطلوب از یکی نیز بلندمدت ارتباط روال، این در
 تر گردد.و ارتباط آنها وثیق است کرده هاآن وقف همیشه برای را خود که باشند داشته امامی

 :ت  ی  در  لهی  هد ف ح ک ی  لز م
 در مهم این جایگاه دهندهنشان که است خویش رسالت از دنیوی مقاصد نفی در انبیاء سخن قرآن، پرتکرار آیات از

 .است رسالت ایفای موفقیت

 خویش کار انگاری شغل از و هگذاشت مسیر همین در پای باید انبیاء جانشینی پذیرش با نیز روحانیون و علما
 به پرداختی اشل تنظیم در افراطی گری کمیت نظام بنابراین ؛نمایند اجتناب( معیشت نظام با آن سازیمعادل)

 رسالت بین پررنگی و مستقیم رابطه و شدهحذف باید گذاردمی الهی هایانگیزه بر مخربی بسیار تأثیر که روحانیون
 .باشد نداشته وجود معیشت و تبلیغی

 : عیش  تأ ین در  حور  ک رک د
 آن تأمین به باید و نیست پوشیچشمقابل جماعت ائمه و روحانیون مادی نیازهای الهی، هایانگیزه لزوم علیرغم
 .نمود مبادرت

 این قبال در نیز جامعه است، خویش الهی هایرسالت به مکلف شرایطی هر در روحانی یک آنکه علیرغم درواقع
 معیشت تأمین. بود نخواهد ضابطه بدون نیز کار این اما هاست؛آن ازجمله معیشت تأمین که دارد وظایفی روحانی
 با اگر بنابراین کنندمی ارائه که است خدماتی همان دلیل به ،اندقرارگرفته عمومی خدمتگزاری مناصب در که افرادی

 شکل به بگیرد، حقوق جماعت اقامه صرف به روحانی و شود حذف دیگری از پس یکی کارکردها زمانه، تحوالت
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 و است مردود فقهی ازنظر نماز، برای مزد طلب آنکه از فارغ شد خواهد برانگیخته هااعتراض منطقی و طبیعی
 .نیستند مشکل این واقعی حل یارای کدامهیچ کنونی توجیهات

 احیاء را روحانیت کارکردهای و نمود حذف مسامحه بدون را نماز قبال در معیشت تأمین معادله واقعیت باید بنابراین
به سزایی در احیای کارکردهای دیگر دارد و احیای این  تأثیرهمین حذف حقوق در قبال اقامه جماعت،  که نمود

 توانمند، روحانیون سوی از مشاوره ارائه دینی، آموزش. است آنان جایگاه و هاپتانسیل به توجه با طبیعتاً کارکردها
 هایبرنامه اسالمی، و سنتی طب خدمات اجتماعی، هایآسیب با مقابله در مشارکت مختلف، منازعات حل به کمک

 طبیعتاً  و است ممکن و مقبول کارکردهای ازجمله هاانفاق مدیریت ،هاازدواج در گریواسطه سالمندان، به رسیدگی
 هم همان در که ورزد مبادرت عادی مشاغل به باید نبود، توانمند شئون این از کدامهیچ در جماعت امام یک اگر
 رایا خادمی مساجد )با توجه به جایگاه مقدس آن(  مسجد با مرتبط اقتصادی هایفعالیت چون هاییاولویت توانمی

تا به شکل  واریزشدههای مسجد به حساب در قبال آن ه دریافتیدر کارکردها نیز بهتر است، وجو .قرارداد مدنظر
عمومی و حذف مادیات از  سازیفرهنگمعیشت ائمه جماعت استفاده شود و حتی برای  تأمیناز آن در  غیرمستقیم

 . قرارداد مدنظررا  ها برای آنپرداختجامعه، انعطاف در میزان  هایفعالیتمحور 

 :       ئ ه ب    کف ف حد   ک     تأ ین
 تأمین و کرامت تأمین هاآن ازجمله که است شرایطی و مقدمات نیازمند محله، سطح در حتی امامت جایگاه

 .گذاردنمی باقی اعتباری خصلتی گدا و کندمی خوار فقر، که است جماعت امام زندگی ضروریات

 در مردم تکلیف علیرغم جماعت، ائمه و مردم بین مالی مستقیم رابطه حذف هدف، این تأمین ابزارهای ازجمله
 .است روحانی معیشت تأمین

 : سال ی حکو   گ  نه ت هیل  ر د ض  رت
 زیست الزم، هایبسترسازی با باید و دارد هاییمسئولیتمردم  ایمان وضعیت و فرهنگ به نسبت قطعاً دینی حکومت
 دولت مداخله بنابراین ؛کند دور هازشتی به ابتال از را جامعه ،هانیکی به ارشاد ضمن و نموده تسهیل را مؤمنانه
 .دارد انکاریغیرقابل ضرورت ،شودمی فرهنگی وضعیت بهبود سبب که درجایی

 :ن   ی    ف  د حذف در تو ن ند نظ رت لز م
 تلنگرهای به نیاز گاهی اما باشند، خویش کردار و رفتار مراقب و دیده الهی پیشگاه در را خود باید همگان اگرچه
 رفتارشان تنظیم در الهی نظارت تا ندارند ایشایسته ایمان که هستیم مواجه افرادی با نیز گاهی و داشته دنیایی
 .باشد کارآمد

 اینجا در که گرددنمی نتیجه به منجر افراد برخی وقاحت با گاهی نیز ذم و مدح هایمکانیزم با عمومی نظارت
 .شودمی الزم قدرت نهادهای مداخله
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 ایمنطقه نائبان و بوده متجلی فقیهولی در اکنون که است والیت سلسله برتکیه امر متولی بهترین ،مدنظر موضوع در
 جمعه ائمه امر این برای نهاد ترینشایسته ،گرددمی الزم نظارتی مداخله که درجایی بنابراین ؛هستند جمعه ائمه آن

 .کنند مقابله توانندمی نیز هامروت خالف با و نبوده عادی قوانین به محدود که هستند

 و است بسیاری برکات منشأ که سازد وارد آسیب روحانیون استقالل مفید و الزم حد به نباید هانظارت این البته
 و نداشته را هاانسان اختیار با مقابله یارای عموماً  ،هاخالقیت از جلوگیری کنار در نیز خواهتمامیت هایگریتصدی

 .مانندمی ناکام

 :  الیی ضو بط      یط به تو ه لز م
 اهداف تأمین در انسانی نیروی کارگیریبه با وریبهره بهترین به رسیدن لزوم

 ... و نیاز میزان جمعیت، چون هاییشاخصه به توجه با انسانی نیروی اختصاص جهت مناطق بین گذاریاولویت لزوم

 آن هایاولویت و منطقه هر موردنیاز هایفعالیت به توجه لزوم

 مناسب نقش تقسیم و جماعت امام هایتوانمندی و هاپتانسیل به توجه لزوم

 ... و

 .شماردنمی روا را آن به اعتناییبی نیز دین که هستند روشنی و عقالیی ضوابط از

 :        ن جم ب ن  ه لز م
 نکات از بخشی تنها نیز مالی مسائل و است محله و مسجد مدیریت در مؤثر گران کنش از یکی تنها جماعت امام
 .اوست جایگاه به توجه برای الزم

 هایفعالیت و هابرنامه مخاطبان جمعه، ائمه تا تبلیغات سازمان از دخیل نهادهای و هاسازمان مسجد، امنایهیئت
 روحانیون برای سازی انگیزه چگونگی و؛ او تهذیبی تربیتی نظام و جماعات ائمه مهارتی و علمی سطح تا؛ مسجد
 مدنظر باید جماعات ائمه معیشت اقتصادی مدل تهیه در همه؛ کشور نقاط تمام در امامت جایگاه گریتصدی جهت
 دیگر ارکان تمام به توجه با بخش هر ارتقاء و رشد و بوده ابعاد تمام به نگاه با باید پیشنهادی هایبرنامه و باشد

 .گیرد صورت
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 :       ئ ه  عیش  تأ ین  دل
اینکه تمام اجزای الزم در نظر گرفته شود  ، کامل بودن سیستم بسیار مهم استمعیشت و ارائه مدل نظامطراحی  در

 و ارتباطات این اجزا نیز به نحو مطلوبی برقرار شده و اهداف مد نظر را تامین کنند.

داشته باشد، اما یا بر سر جای مناسب قرار نگرفته باشند یا آنکه  ممکن است اکنون بسیاری از اجزای الزم وجود
ا به نحو تامی برقرار نشده باشد که با این وصف استفاده از اجزای موجود فعلی یک حسن قابل توجه ارتباطات آنه

است چرا که با قرار دادن هر چیز در جای خود، نتیجه گیری حاصل می شود و به دلیل استفاده از اجزای موجود، 
 امکان تحقق مدل نیز افزایش خواهد یافت. 

این سواالت بدین  به چهار سوال اصلی پاسخ داده و ارتباطات آنها تبیین می شود. با این مقدمه، در مدل مد نظر
تامین معیشت ائمه جماعات چیست؟ چه کسی آنها را تامین می کند؟ در قبال چه چیزی ارائه می ء شرح اند: اجزا

 شود؟ مدیریت و نظارت بر توزیع آن به دست چه کسی است؟

 معیشت ائمه جماعات باقی عناصر مرتبط به آن تبیین می شود. در ادامه با اصل قرار دادن اجزای
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 خد  ت       یت  ین 
برخی از شئون روحانیت به گونه ای است که نباید نسبت به آنها تلقی شغل انگارانه وجود داشته باشد به گونه ای که معادله 

ت که اکنون حساسیت های فرهنگی قابل توجهی در ای مالی برای آنها به وجود آید. از مهم ترین این شئون، اقامه جماعت اس
قبال دریافت دستمزد در قبال آن نیز به وجود آمده است. از سویی نیز توقع اقامه جماعت از جانب یک شخص بدون قرار دادن 

ناگزیر به ناممکن و نا به جا است چرا که قطعا محدودیت هایی برای شخص متولی به وجود می آید و او هرگونه ما به ازایی، 
 اقامه دائم نماز در یک مکان خاص است.

 ما به ازاء دریافت خدمات اجتماعی
برای حل این چالش می توان خدماتی را مد نظر قرار داد که نسبت به آنها حساسیت فرهنگی وجود نداشته باشد و از سوی 

)خانه عالم( و تامین بیمه درمانی و تامین محل سکونت دیگر رغبتی برای قبول مسئولیت و ایفای نقش به وجود آورد. 
البته با این وصف که  .بازنشستگی می تواند این جهت را تامین نماید و به عنوان ما به ازای پذیرش این مسئولیت قرار گیرد

کمی ایجاد نشود. بلکه شرط آن صدق عرفی و رضایت اهالی محل از اقامه جماعت قرار گیرد و مادامی که یک معادله سازی 
متصدی انجام این نقش است، این امکانات به او ارائه شود و طبیعتا سکونت امام جماعت در خانه مرتبط به مسجد حانی، رو

 برکاتی دارد و مقدمه ایفای کارکردهای دیگری از جانب او نیز خواهد بود. 

جماعات را افزایش داد و سازمان  البته جهت انگیزه آفرینی بیشتر برای تصدی این نقش می توان حق بیمه واریزی برای ائمه
های متولی تبلیغ دینی در این عرصه وارد شوند یا آنکه سازمان ها متولی تامین منزل مسکونی پس از بازنشستگی و 

باشند تا شخص نسبت به دوران ناتوانی مادام استحقاق حق بیمه جایگزینی امام جماعت با فرد دیگر به دلیل از کارافتادگی، 
 اندگانش، خیالی آسوده داشته باشد. خود و بازم

 تامین کننده خدمات اجتماعی
جهت تامین خانه عالم نیز راه های متعددی وجود دارد. برخی مساجد هم اکنون دارای خانه عالم هستند و برای باقی مساجد 

ره خانه مبادرت نمود و برای نیز می توان از کمک خیرین یا سازمان های متولی استفاده نمود که در گام اول می توان به اجا
 بلند مدت برنامه های الزم برای تامین منزل دائم را مد نظر قرار داد. 

 جهت تامین بیمه نیز هم اکنون می توان از ظرفیت مرکز خدمات حوزه های علمیه استفاده نمود. 

 مدیریت و نظارت بر ارائه خدمات اجتماعی
سبب خدشه به جایگاه امامت شخص در مسجد و محل می شود و او را  سپردن زمام امور امام جماعت به مامومین،

 نسبت به ایفای شئون خویش ناتوان می سازد.

اما نباید احساس مسئولیت مردم نسبت به تامین مخارج دینی خود از بین برود و با تصدی گری سازمان های دولتی، 
 جایگاه مردمی امام جماعت خدشه ببیند.
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 ا و نظارت هایی از جانب حکومت دینی الزم است که نمی توان آن را کامال منتفی نمود. از سویی نیز کنترل ه

ممکن است. طبیعتا ائمه جمعه با جایگاه حکومتی و مکانیزم به نظر می رسد حل این مشکل با مداخله ائمه جمعه 
به مثابه سازمان های حکومتی  عزل و نصب آنها به نوعی مورد تائید حکومت هستند اما فاقد جایگاه مردمی نیستند و

دیده نمی شوند. از سویی نیز در سلسله والیت قرار گرفته و شان باالتر آنها نسبت به ائمه جماعات تثبیت شده است 
 ند. جماعات ایجاد نمی کخللی در ایفای شئون ائمه این جایگاه آن ها و 

ئمه جمعه سپرد و نظارت ها و هشدارهای الزم به ائمه بنابراین می توان ارائه یا سلب خدمات اجتماعی را به تائید ا
 ه ائمه جمعه است.جماعات را نیز به دور از انظار عمومی انجام داد. هر چند انعکاس نارضایتی ها از سوی هیات امنا ب

 طبیعتا در صورت نیاز ائمه جمعه به کمک برای این مدیریت، مرکز امور رسیدگی به امور مساجد یا نظایر آن می
توانند تحت اشراف ائمه جمعه فعالیت کرده و به ائمه جمعه کمک نمایند. هر چند بهتر است در بلند مدت بازوهای 
ائمه جمعه در حوزه های علمیه تعریف شوند کما اینکه ائمه جمعه، برای تامین ائمه جماعات از حوزه ها استفاده می 

 کنند. 

 ث ب      ل  ن د  ت  ین    ر  
طبیعتا نمی توان بسته خدمات اجتماعی را آنچنان گسترده مالحظه نمود که تدبیر امور منزل ائمه جماعات به دست دیگران 
سپرده شود. بلکه ائمه جماعات خودشان باید نسبت به چگونگی مخارج خود تصمیم گیری کنند و الزم است در کنار خانه و 

 ت غیر قابل انکار در نظر گرفته شود. بیمه، مبلغی هر چند حداقلی و در حد ضروریا

 ما به ازاء دریافت مبلغ ثابت
شئونی که معادله سازی از آنها برای تامین معیشت، نارواست به اقامه جماعت محدود نمی شود. بلکه امور متعدد دیگری نیز 

وحانیون موظفند به کسانی که رمی توان بدان افزود که روحانیون به صرف داشتن هویت طلبگی، موظف به انجام آن هستند. 
 از مسائل دینی سوال دارند، با صبر و حوصله پاسخ دهند. مجالس وعظ و ارشاد بر پا نماید و به هدایت مردم مبادرت ورزند.

 تامین کننده مبلغ ثابت
مرار شهریه از آنجا که ایفای این شئون به صرف داشتن هویت طلبگی است، می توان تامین آن را به وجوهات شرعی و است

این  اگر چه ممکن است اکنون .مرتبط نمود که توسط مردم تامین شده و در اختیار مراجع تقلید قرار می گیردماهانه طالب 
به برخی از ائمه جماعت داده شود، اما ضابطه مند کردن آن دیر یا زود محقق می شود و باید به این روند کمک نمود تا  مبلغ

از دریافت آن محروم شود و افرادی که اگر کسی از تحصیل علوم دینی فارغ گشته و وظایف طلبگی خویش را ایفا نمی کند، 
 دریافتش داشته باشند.  مستحق دریافت آن هستند، ضوابط روشنی برای

 مبلغ ثابت مدیریت و نظارت بر ارائه
همان گونه که در بخش سابق بیان گردید، مداخله ائمه جمعه از جهات مختلف بهترین گزینه در مدیریت و نظارت 
بر ائمه جماعات است. بنابراین همان گونه که لیست طالب مشغول به تحصیل از سوی مرکز مدیریت حوزه به دفاتر 
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مراجع برای شهریه ارسال می شود، لیست ائمه جماعت مستحق دریافت شهریه نیز می تواند از سوی ائمه جمعه 
 تجمیع گشته و به دفاتر مراجع ارسال شود. 

طبیعتا ائمه جمعه نیز با اختیارات خود و بهره گیری از نظرات هیات امنا می توانند بر ایفای مناسب این شئون از 
 نظارت و مدیریت داشته باشند.  سوی ائمه جماعات

 ت  ین  ن ب    لی دیگ   ه   یج د توسعه در زندگی
تامین نیازهای مادی زندگی به سختی فراهم می شود و زندگی به نحو بسیار حداقلی ممکن با بخش های ذکر شده در قبل، 

وجه دیگری نیز دارند که می توان نسبت است. از سویی نیز ائمه جماعات در کنار انجام شئون گفته شده، فرصت های قابل ت
 به آن برنامه ریزی نمود. 

 ما به ازاء دریافت منابع بیشتر
ایجاد مسجد در افق کارکرد محوری مساله مهمی در تامین معیشت ائمه جماعات است و همان گونه که در اصول ذکر گردید 

شود که حجم وسیع و می کردهای ائمه جماعات توسعه داده به تبع آن کار نیز باید کارکردهای مساجد توسعه یابند که تراز 
 متنوعی از کارکردها در این بخش می تواند مد نظر قرار گیرد و ترسیم نقشه کاملی از آنها مجال دیگری می طلبد. 

می تواند ه، طبیعتا با توجه به دایره وسیع این کارکردها، هر کدام از روحانیون متناسب با توانایی های خود و شرایط منطق
بخشی از آنها را متکفل شود. اما اگر تردیدها نسبت به توانایی بخشی از روحانیون برای ایفای هر گونه کارکردی بسیار جدی 
شد، می توان در آن جا از کارکردهای عام سخن گفت. اموری که ایفای آنها مخصوص روحانیون نیست اما اگر یک روحانی 

ود تا زندگی خود را خصوص خود نداشته باشد، طبیعتا باید مانند سایر مردم وارد مشاغلی شهیچ توانایی خاصی در شئون م
تامین نماید چرا که عدم اشتغال روحانیون به مشاغل عام، به دلیل اولویت امور مخصوص آنها و بهره گیری بیشتر از پتانسیل 

اینکه ائمه نیز در مشاغل با دیگران فرقی ندارد کما هایشان است پس اگر اولویت و پتانسیلی مطرح نباشد، یک روحانی در 
 جایی که زمینه پرداختن به امور مهم تر نبوده است به کشاورزی و ... مبادرت می کرده اند. 

جایگاه امامت جماعت، باید مالحظاتی برای این بخش مد نظر قرار داد. مثل آنکه مشاغلی که وجوهی از تقدس  به دلیل البته
دان ها سپرده شود. )مثل خادمی خانه خدا( یا آنکه در مشاغلی که به نوعی با مسجد مرتبط می شوند، وارد شوند. را دارند، ب

 مثل اداره مغازه های مرتبط به مسجد و ...

 تامین کنندگان منابع نقدی بیشتر
ی برای معیشت از آنها سهل از آن جا که در این بخش ارائه خدمت از سوی ائمه جماعات محسوس تر است، امکان معادله ساز

 فت کنندگان خدمات را مکلف به ارائه دستمزد نمود. تر خواهد بود و می توان دریا

این خدمات یا به شکل مستقیم توسط مردم دریافت می شود، مثل آنکه امام جماعت به مراجعین مشاوره دهد یا برخی 
 مناسک مثل عقد را برایشان انجام دهد.

و به دلیل فعالیت ائمه یا آنکه سازمان ها و نهادهای مختلف با ارائه طرح های فرهنگی و دینی، بانی تامین مخارج آن شده 
 جماعات در آن مبالغی را به او تقدیم می کنند.
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 مدیریت و نظارت بر منابع نقدی بیشتر
ر جایی که ائمه جماعات بدون کارکرد خاص مدیریت و نظارت در این بخش، مانند بخش های پیشین الزم نیست. خصوصا د

 روحانیون وارد مشاغل عادی شوند و معادالت بازار بر کار آنها حاکم شود. 

هر چند برای تامین مصالح بیشتر می توان عناصر دیگری مد نظر قرار داد. مثل آنکه برای صیانت از عزت امام جماعت، واسطه 
ار داد. به این شکل که دریافت کنندگان خدمات، وجوهی را به حساب مسجد واریز ای بین پرداخت کننده و دریافت کننده قر

  با نظارت ائمه جمعه و مداخله او سهم ائمه جماعات تقدیم شان شود. و  م جماعت از آنها سهمی داشته باشدنمایند که اما

ت اشل های قطعی تعیین نشود بلکه افراد در ، مبلغ این نوع خدمات به صوریا برای یا دور کردن جامعه از محوریت تام مادیات
 کنار لزوم سپاس گذاری در مقابل خدمت، انفاق و تقدیم منابع مالی به مسجد را نیز مد نظر داشته باشند. 
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 :س ز  نی ب ش
 باید سازمان فعلی، وضعیت و شدهترسیم تصویر به توجه با

 گیرد فاصله گریتصدی از تدریجبه. 
 دهد بسط بیشتری مناطق به را خود منابع. 
 دارد گسیل عاجزند، آن تأمین از مردمی منابع که ایمانده خالی نقاط به را منابع. 
 دهد اختصاص فرهنگی وضعیت ارتقاء در مبتکرانه هایبرنامه و اهداف به را منابع. 

 :باید به مدتکوتاه در ،بلندمدت در اهداف این تحقق برای که

 ورزد مبادرت کارکردها ایفای برای روحانیون افزایی مهارت به. 
 دهد قرار کار دستور در را هاآن مسئولیت احساس و مردمی مشارکت برای سازیفرهنگ. 
 دهد انجام علمیه حوزه کمک با را روحانیون الهی هایانگیزه ارتقاء برای سازیفرهنگ. 
 نیروهای طریق از خصوصاً سازی باانگیزه را هاآن نیاز رفع و نموده تبیین را اولویت دارای تبلیغی مقاصد 

 .دهد قرار کار دستور در بومی،
 به آنان، مهارتی_علمی نیازهای تأمین با و داده مشارکت مطلوب طرح تبیین طریق از را جمعه ائمه 

 .نماید فراهم برایشان را معین انسانی نیروی یا نموده مبادرت شانتوانمندسازی

 نک ت تک ی ی:
 تدقیق مطلب ارائه شده، محورهای باید اضافه گردند تا برنامه پیشنهادی تکمیل گردد:جهت تکمیل و 

 :س ز  نی سو الت
 مطالبی که باید با توجه به آمار و اطالعات سازمان تهیه شود:

 هایشان دریافتی انواع به توجه با جماعت ائمه دریافتی میزان شناسی وضعیت 

 آمار مساجد دارای خانه عالم 
 به توجه با محله مالی توانایی و خیران مشارکت و امالک به توجه با مساجد مالی توانایی شناسی وضعیت 

 مساجد محله و بازار و ...( زیارتگاهها، کنار مساجد راهی، بین مساجد)  بندی تیپ
 در وضعیت فعلی مسجدی کارکردهای در جماعت ائمه های توانمندی و ها مهارت 
 مبلغ نیازمند قرمز نقاط تعیین و پوشش تحت مساجد جغرافیایی نقشه 
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 سو الت  ندیشه  رز 
 سواالت مشخصی که صاحبان ایده باید برای جوابهای دقیق تر بدان ها تالش کنندک 

 که تامین آنها معادل سازی معیشت با  جماعت ائمهتامین معیشت  برای دیگر پیشنهادی اجتماعی خدمات
 نماز نیست.

 جماعت با تفکیک بین آنچه دریافت مزد برایش بدون اشکال بوده و غیر آن برای ائمه  ممکن کارکردهای
 )کارکرد سیاسی، خدمات اجتماعی، توریستی و ...( 

  و مدیریت آن واسطه گری در تامین معیشتافراد و نهادهای توانمند برای پیشنهادهای برای 

 نقاط ابهام و اشکاالت موجود در مدل ارائه شده 

 اجد در منابع مالی مربوط به مناسک دینی )اجرای خطبه عقد و نظایر آن(نحوه سهیم نمودن مس 

 )... کارآمدی این مدل با توجه به تیپ شناسی مساجد )مساجد مناطق دارای اقلیت های دینی و مذهبی و 

 فعالیت های اقتصادی ممکن و پیشنهادی برای مساجد 

، نگاه آن ها به مسائل معیشتی جماعات ائمه از متوقع کارکردهای برای مردم از سنجیو افکار  نگرشهمچنین 
در  افکارسنجی هاو ... می تواند از ابتدا در دستور کار باشد تا با تکرار  ، اهالی مسجد از نظر سن و جنسیتروحانیون

 بازه های زمانی، میزان تاثیر تغییر مدل ارزیابی شود. 
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