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  تعالیبسمه
  طرح و روش جاري توسعه و تعمیق فرهنگ نماز جماعت و رونق بخشی مساجد

  معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج اساتید
  1399اسفند 

  مقدمه
فریضه الهی نماز کلید ارتباط و رازونیاز با خدا و حلقه اتصال با خداوند است. نماز رمز سعادت بشر و نردبان تکامل 

رود. در قرآن کریم و روایات معصوم بیشترین اهتمام و سفارش به نماز شده و بر نماز اول وقت، نماز با شمار میبه
فراوان شده است. عالوه بر نماز در مسجد، همچنین حضور در مسجد موضوعیت دارد. جماعت و نماز در مسجد تأکید 

کمک به آباد کردن مساجد، فعال نمودن مساجد و تشویق مردم براي حضور در مساجد در اسالم هم از پاداش اخروي 
ندان، آشنایی با معارف باشد و هم در دنیا برکات زیادي در پی خواهد داشت. مسجد کانون کمک به نیازمبرخوردار می

دینی، انس گرفتن با قرآن کریم، دیدار مؤمنین با یکدیگر و حل بسیاري از مسائل و مشکالت فرهنگی و اجتماعی و 
کند هایی میامثال آن ها است. این طرح توصیه به اهتمام بیش از پیش به امور مسجد و نماز و تقویت و توسعه فعالیت

  د.که در مسجد باید انجام گرد

  تدابیر

 ترین وظیفه حکومت اهل ایمان و بندگان برگزیده خداوند است. اگرچه پرداختن به جایگاه بلندمرتبه نماز مهم
هاي هدایت پروژه به سخنان حکیمانه ائمه معصومین (ع) و بزرگان، روشن شده است لیکن هنوز براي درباره نماز دل

درستی شناخته نشده است. نماز باید آورند بهجاي میدانند و بهمیبسیاري از مردم حتی آنان که نماز را فرضیه 
شود. ترویج فرهنگ ترین دغدغه در زندگی مردم باشد. حیات طیبه با یاد و ذکر خدا و حضور دائمی حاصل میاصلی

تسلط فکري و  آفرینی و حضور نماز در تمام شئون فردي و اجتماعی اقشار متنوع جامعه نیازمنداقامه نماز براي نقش
تعمیق  -4تعلیم  -3تبلیغ  -2تمهید  -1حظ معنوي از نماز و برخورداري از قدرت ارائه برنامه راهبردي در حوزه 

 ام نماز) 24 و 7العالی) به اجالس اي (مدظلههاي امام خامنهمعارف نماز است. (برگرفته از پیام

 العالی) چنان اعماق ناشناخته و پیمودنی دارد که مدظلهاي (آور نماز به فرمایش امام خامنهاقیانوس مسئولیت
هاي عالی به فراخور هریک، براي همه دانشوران و آشنایان به معارف اسالمی از کودك دبستانی تا پژوهشگر دوره

 ترین خدمت به مردم و کشور راهاي فراوان دارد. معظم له بزرگ(معارف) و معادن عظیم، فیوضات ناشناخته و اقدام
هاي زندگی ترین بهره در همه ابعاد و عرصهتدارك و همت به امر نماز، برشمرده و معرفت و عمل به نماز را بزرگ

 العالی) به ششمین اجالس سراسري نماز)اي (مدظلههاي امام خامنهدانند. (برگرفته از پیاممی

  مبانی و مستندات
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 ورانی کالم وحی.بار مشتقات آن در آیات ن 98و » نماز«بار  61تصریح  -1

 روایت متواتر و احادیث متعدد از پیامبر اعظم (ص) و ائمه معصومین (ع) در منابع شیعه و اهل سنت. -2

 هاي سراسري نماز و سایر فرمایشات و بیانات معظم لهالعالی) به اجالساي (مدظلهپیام امام خامنه 28 -3

 حدیث حضرت امام خمینی (ره).و چهل  صلوه العارفین و معراج السالکین الصلوه،کتب آداب -4

العالی) عرفان اسالمی استاد مدظله( ايکتب اسرارالصلوه میرزا جواد آقا ملکی (ره) ژرفاي نماز امام خامنه -5
 حسین انصاریان یکصد و چهارده نکته و پرتوي از اسرار نماز استاد محسن قرائتی.

 بند یک از اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا - 6

 اي کلی شوراي عالی انقالب فرهنگیهسیاست 1،2،3،4بند  -7

  ساله اعتالي بسیج) 10سند اعتالء بسیج (تصویر نماز و مسجد در سند راهبردي 

  راهبرد اول: (اقدامات اساسی)

ها و مساجد با هدف استعدادیابی و جذب از الف. زیرپوشش تربیت قرار دادن دانش آموزان در مدارس، دانشگاه
  هامیان آن

  هاي مقاومت در مساجد فاقد پایگاه بسیجهاي مقاومت محالت به مساجد و ایجاد پایگاهپایگاهب. انتقال 

  اعتالي فرهنگ، تقویت معنویت و اخالق) –راهبرد دوم: (معنویت و اخالق 

هاي ضد معنویت هاي اخالقی در جامعه و ستیز با کانونهاي معنوي و فضیلتالف. جهاد براي برجسته کردن ارزش
  سازي جامعه از تهاجم فرهنگی دشمنق و مصونو اخال

و اخالق در جریان فرهنگی و اجتماعی  هاي اصلی جوشش معنویتعنوان کانونسازي ظرفیت مساجد بهب. فعال
  ها و کانون هاي تمدن سازو پایگاه کشور

  معهالسالم) در جابیت (علیهج. ترویج و گسترش نماز و تقویت انس با قرآن کریم و سیره اهل

  انداز:چشم

  ترویج، تعمیق و نهادینه شدن اقامه نماز و نمازهاي جماعت در مساجد و فضاهاي مناسب اقامه نماز با پیشگامی
 و پیشتازي بسیج در سراسر کشور

  نماز در جامعه: توصیف وضعیت آماري
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  نمازهایشان را اول وقت خوانند که از این میزان حدود نیمی از مردم که همیشه نماز می %58,5از جمعیت
 خوانندمی

 55,3 درصد  6,5هرروز، %7,3کنند که از این میزان ها شرکت می% در نماز جماعت مساجد و یا حسینیه
سالی  %7,4بار و  سالی چند %14,5بار، ماهی یک %6ماهی چند بار،  %8,1بار، اي یکهفته %5,5اي چند بار، هفته
 کنند.ارکت میبار در نماز جماعت مساجد مشیک

 25,5  %اي چند هفته %2,7هر روز، %3,7 کنند که از این میزاندر نماز جماعت محل کار یا تحصیل شرکت می
بار در نماز سالی یک %4,2سالی چند بار و  %6,4بار ماهی یک %2,8ماهی چند بار  %3,4بار،اي یکهفته %2,3بار،

 کنند.جماعت شرکت می

 باشدمسجد می 92000 باشد که نیاز کشورمسجد می 74000 آمار مساجد موجود 

  داراي کارکرد اجتماعی هستند. %20اقامه نماز جماعت دارند و کمتر از  %50از مساجد موجود حدود 

  واحد اقامه نماز  جماعت  19000واحد داراي نمازخانه و حدود  53000 واحد آموزشی حدود 110000از
 )98 الهاي فرهنگی سالدارند. (منبع: پیمایش ملی مصرف کا

  تحلیل و برآورد محیط  

  الف) نقاط ضعف:

 خأل در پرداختن جدي و اساسی، ضعف در دیدگاه راهبردي مدیران نسبت به موضوع نماز. -1

 براي پرداختن به فرهنگ اقامه نماز. نبود فهم تخصصی و کم بودن دغدغه اکثریت نخبگان جامعه -2

 هاي پیگیر امر نماز.متفکر و مولد در مجموعهضعف در استفاده از نیروهاي خالق،  -3

 هاي ترویج فرهنگ اقامه نماز در جامعه.ضعف در شناخت و تسلط بر ابزارها و روش -4

 هاي ابعاد مختلف فرهنگ اقامه نماز در سطح کشور.نداشتن ارزیابی و عدم آگاهی از وضعیت دقیق شاخصه -5

 مدت براي اقامه نماز.مدت و کوتاهیانریزي و تعیین اهداف بلندمدت، مکوتاهی در برنامه - 6

هاي هنر، ادبیات، فیلم و تبلیغات و همه افزاري در زمینههاي نرمضعف شناخت و استفاده حداکثري از توانایی -7
 ها.ظرفیت

 ایم).قصور همگان در قبال نماز (هنوز مجموعه مسئوالن نظام اسالمی وظیفه خود را درباره اقامه نماز ادا نکرده -8

  نقاط قوت:ب) 

ها، ساختن ورزشگاه و هاها و بوستانهاي زیبایی چون اقامه نمازهاي جماعت در سطح شهرها در میدانپدیده -1
 ها.تاالرهاي بزرگ و مناسب نماز در برخی و ساختن یا آماده کردن نمازخانه

 هاي بسیار در باب نماز.برپاداشتن نماز جماعت در ظهر عاشورا، نوشتن کتاب -2
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 ویژه جوانان در بسیاري از مساجد.بیش از پیش مردم بهگردآمدن  -3

 اجالس سالیانه نماز) 28نظران براي اقامه نماز (تشکیل مجمعی از صاحب -4

 االسالم قرائتی در رأس آن.گیري ستاد اقامه نماز و حضور شخصیتی برجسته همچون حجتشکل -5

 نامه هیأت دولت)ینهاي نظام اسالمی به امر نماز (آئهمکاري و الزام همه دستگاه - 6

  ج) تهدیدات:

سازي مبتنی بر دینی، شبهه فکنی، در احکام (اصول و فروع دین) هویتهویت زدایی، تقدس زدایی، ترویج بی -1
 هاي استکبارياعتقادي به آخرت و...) توسط رسانهگرایی، بیفرهنگ و اندیشه در علوم انسانی غرب (پوچ

هایی از جامعه توسط عوامل هاي فرهنگی در بخشو تضادهاي و تعارضها ترویج اباحه گري، آلودگی و آسیب -2
 جبهه استکبار یا عناصر غافل

 جنگ شناختی و ادراکی -3

  ها:د) فرصت

 مبانی فکري و منابع فرهنگی و عملکردي غنی، جذاب و متعدد دینی پیرامون نماز -1

 عه و جماعات و...)ائمه جم مساجد، هاي علمیه،حوزه روحانیت، دار (مراجع،نهادهاي ریشه -2

 گذاري نماز جمعههاي دولتی و غیردولتی فرهنگی مانند ستاد اقامه نماز، شوراي سیاستدستگاه -3

 وجود اشخاص و نخبگان فعال همچون استاد قرائتی در امر ترویج نماز -4

 متعدد پهنه بسیج و آمادگی بسیجان در امر ترویج فرضیه الهی نماز ظرفیت عظیم و -5

  مسائل اساسی

 زدایی از دین و نماز تقدس -1

 ویژه جوانان نسبت به نمازضعف آگاهی و معرفت جامعه به -2

 پایین بودن رونق نمازهاي جماعت -3

 ها در کشورکمبود مسجد و نمازخانه -4

 پایین بودن کارکرد اجتماعی مساجد -5

 ها نسبت به ترویج و تعمیق معارف نمازتوجهی نخبگان، مسئولین و رسانهکم - 6

  سؤاالت فرعی:

 ویژه جوانان چیست؟هاي دخیل در اقامه نماز در بین آحاد جامعه بهمؤلفه -1

 ویژه جوانان تأثیر بیشتري دارد؟هاي دخیل در اقامه نماز در بین آحاد جامعه بهیک از مؤلفهکدام -2
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سازي فرهنگ نماز و نمازخوانی در بین آحاد هاي دخیل در نهادینهیک از مؤلفههاي بسیج در کدامظرفیت -3
 ریزي دارد؟ویژه جوانان قابلیت برنامهامعه بهج

ویژه ویژه جوانان بهسازي فرهنگ نماز و نماز جماعت در بین آحاد جامعه بهنقش و جایگاه بسیج در نهادینه -4
 جوانان چیست؟

  متغیرها:

 سازي فرهنگ نماز و نمازخوانیمتغیر وابسته: نهادینه -1

 هاي بسیجمتغیر مستقل: ظرفیت -2

 هاهاي موازي، فضاي مجازي، ماهواره و امثال آنگر: نهادها و دستگاهمتغیر مداخله -3

  هدف کالن: 

 حرکت و تالش همگانی) ترویج فرهنگ اقامه نماز جماعت همراه با اصالح نگرش جامعه.(نهضت فراگیر 

  پیامدها:

 اصالح جامعه) در جامعه اسالمی(اصالح افراد) و سرمایه اجتماعی (رشد سرمایه انسانی  -1

ایجاد محیط مناسب رشد فضائل اخالقی بر اساس ایمان و تقوي و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی انقالب  -2
 حیاط طیبه)(اسالمی. 

هاي یک حرکت عظیم جهانی (که نظام جمهوري اسالمی ستون محکم آن است) از طریق استوار شدن پایه -3
 »االرض اقاموا الصلوهالذین ان مکناهم فی«یفه هاي افراد جامعه با نماز. نیل به تحقق آیه شرانس دل

  راهبردها

 و نماز جماعت صرف هزینه و زمان) در امر ترویج نماز؛(استفاده و تالش حداکثري از نیروهاي مادي و معنوي  .1

ها رسانی، مسابقات، همایشفضاسازي محیطی، تولید و نشر محتوا، اطالع(تبلیغ و ترویج فرهنگ نورانی نماز  .2
 و...)

 سازي و توانمندسازي مخاطبین نسبت به امر نمازتبیین معارف، تعلیم و تربیت، آگاه .3

هایی مناسب اقامه نماز در همه مراکز عمومی (مدارس، سازي دسترسی آحاد مردم به جایگاهتمهید و آسان .4
 ها، ادارات دولتی، مراکز خرید و...)ها، سربازخانهها، کارخانهدانشگاه

 هاو آبادي مساجد و افزایش کمی نمازخانه کیفیت دهی و رونق .5

 استفاده از هنر براي تبیین و معرفی رساي شأن نماز به همگان در سطح کشور. .6

 پرداخت جذاب و هنري صاحبان اندیشه و بیان به نماز .7

 هاي مطالعاتی پژوهشی و تحقیقات علمی.مطرح سازي نماز در عرصه .8
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 نهادها براي اشاعه فرهنگ نماز. ها وانها، سازممتشکل سازي فعاالن فرهنگی، تشکل .9

 هاي سالیانه نماز.العالی) در اجالساي (مدظلههاي امام خامنهها و پیامراهبرد نگاري از توصیه .10

  اقدامات اساسی

 هاي مرتبط با ترویج نمازهاي مخاطب محور قشري و بخشنگاشت نهادي، عملیاتی و وظائف سازمان -1

 دبیرخانه، جهت تبلیغ و ترویج معارف نماز در بسیجایجاد ساختار دائمی  -2

 اي بسیجهاي تعلیمی، تربیتی، هنري و رسانهآموزش، ترویج و تبلیغ معارف نماز در فعالیت -3

 هاي تبلیغ، تعلیم و تربیت، تعمیق معرفت و تعالی در حوزه نمازتمهید شرایط زیرساختی در حوزه -4

 ائمه جماعات دهی طالب وها با سازمانمساجد و حسینیهکمک به پویاسازي و ارتقاء شایسته کیفیت  -5

 هاي محله محور جهت اقامه نماز جماعت در سراسر کشورکمک به توسعه و ایجاد زیرساخت - 6

 اي پیرامون ترویج فرهنگ اقامه نماز جماعت.افزایش تولیدات چندرسانه -7

 انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقات علمی کاربردي مخاطب محور. -8

که مساجد نحويهاي مقاومت مساجد نسبت به اقامه نماز جماعت و رونق بخشی مساجد بهویژه پایگاه اهتمام -9
 راکد به فعال و مساجد فعال به مساجد الگو تبدیل شوند.

  دستورات هماهنگی

قدامات صورت پایگاه و کانون محور را ذیل راهبردها و اهاي اقدام خود بهها، طرحمراکز، دفاتر هماهنگی و کانون -1
 عملیاتی تهیه و پس از کارشناسی به معاونت فرهنگی و اجتماعی ارائه نمایند.

هر یک از مجریان، گزارش فصلی اقدامات خود را به دبیرخانه قرارگاه جهاد فرهنگی و جنگ نرم سازمان بسیج  -2
 ارسال نمایند.

  
 

 

 

 


