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 چكيده
در . کنند یمی خاصی را تنظیم ها یمش خطهر یک به نوعی در امر فرهنگ مداخله و  ها دولت

 نیا در .از باال به پایین یا بالعکس نظرات مختلفی بیان شده است ها یمش خطشیوه طراحی زمینه 

و ضمن استفاده از نظر نخبگان فرهنگی با  هایبررسبا استناد به مطالعات و  است شده یسع مقاله

 یها یمش خط آن اساس بر تا شود ارائه الگویی استفاده از مصاحبه و روش تحلیل مضمون،

؛ با توجه به گستردگی موضوع در طراحی الگوی شود نیتدو و میتنظ یبوم یشکل به یفرهنگ

مسجد  الگو در این. ی در این مقاله تنها سطح شهر مورد توجه قرار گرفته استگذار یمش خط

منشأ  ،است شهر در هولی فقی ندهینما که ،جمعه امامو  گیری شهر جامع به عنوان محور تصمیم

در نظر گرفته شده است و بقیه عوامل در ارتباط با این محور در تدقیق و عینی  گذاری مشی خط

برای اجرایی شدن  در نهایت. اند ی مطلوب، مؤثر دانسته شدهمش خطشدن نظام مسائل و رسیدن به 

 .این الگو پیشنهادهایی ارائه شده است

  .گی شهر، امام جمعه، مسجد جامع، نهادهای مردمیی فرهنگذار یمش خط :ها كليدواژه
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 مقدمه
که مورد توجه  است جامعه هر در اثرگذار و یاتیح یها حوزه نیمهمتر از یکی فرهنگ

سیاسی  وی اجتماعی، اقتصادی ها حوزهحوزه فرهنگی با دیگر  .بوده است مردان دولتنخبگان و 

 در که آورند یمشمار  برخی فرهنگ را هسته اصلی اثرگذار جامعه به. بشدت گره خورده است

رهبر معظم انقالب نیز بارها به این مهم . است اثرگذار زینها  حوزه ردیگ یریگ شکل یچگونگ

فرهنگ یعنی همین رسوم و آدابی که بر زندگی من و  .وهواست آبفرهنگ مثل »: اند کردهاشاره 

فرهنگ یعنی باورها و اعتقادات ما و چیزهایی که زندگی شخصی و اجتماعی و . شما حاکم است

این امر  (.9631های نماز جمعه،  خطبه)« رو استروبه آنهاداخل خانه و محیط کسب یک جامعه با 

عه نسبت به فرهنگ حساسیت داشته باشند و خطیر سبب شده است که نخبگان و مسئوالن جام

های  سوی وضعیت مطلوب همواره یکی از دغدغه موضوع اعمال تغییرات الزم برای جهتدهی آن به

البته در این زمینه . یابد ی نمود میفرهنگ یگذار یمش خط و این امر در قالب مدیریت. ایشان باشد

وامع نسبت به مداخله یا ج ردیگ از متفاوت جامعه هر در طیف وسیعی از نظریات وجود دارد که

 .عدم دخالت در فرهنگ توجه شده است

شهر نقطه عزیمت . ی فرهنگی و نقطه آغازین آن، شهر استگذار یمش خطهسته اصلی در 

سابقه شهرهای اسالمی در طول تاریخ نشاندهنده این . اسالمی استـ  ی در الگوی ایرانیساز تمدن

مسجد جامع محوریترین . محور حیاتی مداخله در فرهنگ، مسجد است از سوی دیگر،. ادعا است

مکان در تأثیرگذاری بر شهر است که بر اساس قواعد شهرسازی اسالمی باید در مرکز شهر 

 .جانمایی شود

های متعددی در آن تأثیرگذار  ای دارد که مؤلفهو گستردهموضوع فرهنگ ابعاد گوناگون 

ی فرهنگی داشتن نگاهی راهبردی در این راستا و گذار یمش طخهمواره دغدغه جدی در . است

های فرهنگ  ها و نقاط اهرمی است که تکیه بر آنها همگرایی الزم را در دیگر مؤلفه یافتن گلوگاه

بر همین اساس اگر ما بتوانیم در فرهنگ اسالمی و ایرانی خود عوامل اثرگذار را . نیز ایجاد کند

را با یکدیگر  آنهابندی، و چگونگی تعامل  را اولویت آنهااساس  بخوبی شناسایی، و بر همین

 .ایم ی فرهنگی دست یافتهگذار یمش خططراحی کنیم به الگویی برای 

ی مختلف و متعدد دولتی و غیردولتی ها دستگاهی که در کشور ما وجود دارد، مداخله ا مسئله
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کند و اجرای آن را نیز پیچیده می ی راگذار یمش خطی فرهنگی است که فرایند گذار یمش خطدر 

ی اعمالی یکدیگر را خنثی کرده و یا ها مشی خطاندازد تا حدی که در بسیاری موارد  به تأخیر می

بخوبی دیده  گذاری مشی خطم در زمینۀ رداز سوی دیگر نقش م. است  باعث رکود فرهنگی شده

 :حال سؤال اصلی مقاله این است. ستا  شدهبه صورت از باال به پایین ابالغ  ها مشی خطنشده و 

ی فرهنگی در سطح شهر با توجه به اقتضائات بومی و با محوریت گذار یمش خطالگوی ـ 

 مسجد جامع و امام جمعه چگونه است؟

 

 مبانی نظری
 ی فرهنگی شهرگذار یمش خطـ  6

 لعم عقالیی و بشری زندگی کردن عقالنی جنبش از بخشی به 9عمومی گذاری مشی خط علم

 زندگی به روزافزونی تسلط به کند می سعی انسان آن کمک به که است بشر مربوط کردن

ی فرهنگی مش خطی، گذار یمش خطاز دیدگاه . (91 :9633 اشتریان،)یابد  دست خویش اجتماعی

و در واقع بخش اساسی  گذارد یمی است دارای اهمیت راهبردی که بر توسعه پایدار تأثیر ا مقوله

 و کلی راهبردهای و اصول شامل  «ی فرهنگیگذار یمش خط»(. 91: 9639 تریان،اش)آن است 

 و راهنما دارد و استیال اجتماعی نظام یا نهاد هر فرهنگی عملکرد نوع بر که است ای شده عملیاتی

ی گذار یمش خط دیگر برخی(. 4: 9633، محمدی خان) است فرهنگی مدیران برای دستورالعملی

 دو و گیرد می الهام جامعه ارزشهای و آرمانها از که دانند می راهبردی ریزی برنامه نوع از را فرهنگی

 هدایت را( اجرایی های طرح) مدت کوتاه ریزی برنامه و( ها برنامه) مدت انیم ریزی برنامه نوع

 .(11: 9631 اجاللی،) کند می

در  که است یمش خط یا استیس همان «ی فرهنگیگذار یمش خط» از پژوهش این مراد بنابراین

 و برطرف، را فرهنگی مشکلی و بحران یا برساند مطلوب و آرمانی وضعیت به را ما فرهنگی، عرصه

 زمینۀ امکان تغییر در فرهنگ در یک گستره و طیف قراردر  صاحبنظران. دکن ارائه مناسبی پاسخ

 .گویند امکان تغییر در فرهنگ نیست و باید آن را به حال خودش رها کرد برخی می. دارند

از دو سوی این طیف،  نظر صرف؛ اما کنند یمبرخی دیگر کامالً مکانیکی به فرهنگ نگاه 

 

1 - Public policy making 

2 - Cultural policy making 

http://www.ensani.ir/fa/74169/profile.aspx
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توان و باید فرهنگ را مدیریت  می ندیگو یماین دسته از صاحبنظران . حالت متعادلی وجود دارد

مشبکی و )ه باید اقتضائات و الزامات آن را متناسب با فرهنگ هر جامعه در نظر گرفت البت. کرد

 (.19: 9631پورعزت، 

 
 (07 :6936 ،یو فاضل یفیشر) یفرهنگ یگذار یمش مختلف به خط یها نگاه: 6نمودار 

 

ی است که ا افتهی نظامو  دهیشیاند شیپی از ها یمش خطو تعیین  نیتدو، 9ی شهریگذار یمش خط

بحث سالمت شهری، ابعاد . سالمت شهر را تأمین کند و رفاه و آسایش شهروندان را میسر سازد

: 9633مزینی، )شود  ی و سیاسی و فرهنگی را شامل میطیمح ستیزمختلف اقتصادی، اجتماعی، 

البته برخی از . ی کالن ملی استها مشی خطشهر قسمتی از هر کشور، و تحت تأثیر (. 14 

هر شهری دارای هویت، قومیت، وضعیت . ، صرفاً به آن شهر و منطقه اختصاص داردها مشی خط

ی شهری در ها مشی خطکه سبک  شود یمسبب  اختالفهااین . طبیعی و فرهنگ خاص خود است

 .هر شهر متفاوت از شهری دیگر باشد

در برابر  دین. دارد احکامی و قواعد انسانی جامعه و اجتماعی فردی، یها عرصه همه در دین

و ناچیز است تا مسائل کالن اجتماعی قواعد  پاافتاده شیپاحکام مربوط به انسان، که بسیار  نیتریفرد

فرهنگها تا  ای و خرده از سوی دیگر، اقتضائات بومی و منطقه. و حدودی را مشخص کرده است

صحبت از الگویی بومی برای  ؛ لذاشده است حدی در ادبیات دینی به رسمیت شناخته

 .ی فرهنگی شهر دارای مبنا استگذار یمش خط

 یگذار یمش خطچرخه ـ  5

اند که هر یک  گذاری ارائه کرده مشی های چندی را برای درک مسائل خط صاحبنظران الگو

مشی عمومی، علتها و پیامدهای آن را از دیدگاه متفاوتی مورد بررسی و تعمق قرار  مسائل خط

شود، هر یک از آنها ما را قادر  ها بهترین، تلقی نمی در حالی که هیچ یک از این الگو. دده می

: 9633زاده،  الوانی و شریف)سازد که مشکالت عمومی را به بهترین شکل تجزیه و تحلیل کنیم  می

91.) 
 

1 - Civil policy making 

 گذاری فرهنگی         الگوی ارگانيک و هنجاری              الگوی مكانيكی مشی نفی خط
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د تنیده بود که به فراین با دیدگاهی درهم 9111گیری یعنی دهه  مشی از آغاز شکل تحلیل خط

مشی هنوز به دیدگاه  پژوهش خط. کرد مشی به عنوان فرایندی متکامل با مراحل پیاپی نگاه می خط

نظریات (. 46: 113 فیشر و میلر، )ای و یا یکی از مراحل این دیدگاه متکی است  ای و چرخه مرحله

ا مطرح شده است که ب 9یگذار یمش خطزمینه فرایند و چرخه در  صاحبنظرانمختلفی از سوی 

به ( 9131)آغاز، و با ترکیب الگوی درونداد برونداد ایستون ( 9113)ای السول  مرحله الگوی هفت

، (9131)، اندرسون (9131)این الگو به وسیله افرادی چون جونز . ای تبدیل شد یک الگوی چرخه

الصه به طور خ. توسعه یافت( 9136)و بِرِور و دلئون ( 9133)، جنکینز (9133)می و ویلداوسکی 

ای از فعالیتهای سیاسی به صورت مرحله به مرحله در  مشی را به مثابه مجموعه توان فرایند خط می

یکی از (.   : 9633زاده،  الوانی و شریف)شود  اطالق می  نظر گرفت که به آن الگوی فرایندی

است که  بر الگویی منطبق شود یمگذاری در نظر گرفته  مشی فرایندهایی که برای خط نیمعروفتر

 (:61: 9611 الوانی،) کند یمالوانی نقل 

 .یا هدف و آرمانی که رسیدن به آن الزم است 6تشخیص مشکلـ  9

و  ارزشهاو با توجه به  4ی موجودحلها راهی بند تیاولوی مطلوب ضمن مش خطتنظیم ـ   

 ی جامعهها تیواقع

 1(مشروعیت)مشی  قانونی ساختن خطـ  6

 3یمش خطاجرای ـ  4

 3یمش خطرزیابی اـ  1

را نیز داراست؛ لذا  این فرایند هرچند معایبی دارد تا حد زیادی امکان انطباق در حوزه فرهنگی

 .شود یمی فرهنگی استفاده گذار یمش خطاز این فرایند برای طراحی و توسعه الگوی 

 ی فرهنگی در كشورگذار یمش خطـ نقد وضعيت موجود  9

 کالن های فرهنگی کشور برشمرد، رویکرد مشی اجرای خطتوان رویکرد مطلقی در  گرچه نمی

 

1 - Policy making cycle 

2 - Process model 

3 - Identifying the problem 

4 - Alternative policies 

5 - Legitimating policy 

6 - Policy execution 

7 - Policy evaluation 
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 اسالمی جمهوری قوانین در فرهنگی یها مشی خطهای عمومی کشور و از جمله مشی خط اجرای

 با گاه آن و پرداخته است ریزیبرنامه به دولت آن، در که پایین بوده به باال از رویکردی ایران،

 و نظارت هدایت، به هامشی خط اجرای در یخصوص بخش و مداخالت خود دولت بر تأکید

 در که ایگونه به ابدی یم بهبود مرور به روند این. پردازدمی آن از گفتمانی و حقوقی مالی، حمایت

 مناطق واستانها  به نیز ریزی برنامه و گذاری مشی خط عرصه در اختیارات برخی توسعه پنجم برنامه

 شده تالش جدیدتر یها برنامه در. (هـ بند ،4   ماده سعه،تو پنجم برنامه) شود یم واگذار بومی

 وضعیت به رسیدن تا اما شود؛ واگذاراستانها  به بیشتری یریگ میتصم امکان و اختیارات که است

 شده پرداخته آن به مختلف پژوهشهای در که دارد آسیبهایی روش این .دارد وجود فاصله مطلوب

 :کشور وارد کرد عمومی گذاری مشی خطرا به وضعیت  نقدها این توانمی مجموع در. است

 از مهمی وجهۀ و شده تعریف تمرکز از قوی بسیار درجه با همواره ایران ریزی برنامه نظامـ 

 طراحی، در مردم عموم و خصوصی بخش نقش به عملی توجهیکم ریزی، برنامه نظام در تمرکز

 .(9634 امیری، نتاج غالمی) ستا بوده ها برنامه مالی تأمین و ارزشیابی نظارت،

 کار تقسیم یا مناطق بین ملّی کار تقسیم و سرزمین آمایش مبنای بر فضایی ریزی برنامهـ 

 امکانات، از غفلت و توجهی بی امر این و نگرفته قرار توجه مورد هرگز نواحی، بین ای منطقه

 اجتماعی، سیاسی، برشهای در یمحل ای، منطقه نیازهای و تنگناها محدودیتها، و ظرفیتها فرصتها،

 .(9634 امیری، نتاج غالمی) است داشته پی در را فرهنگی و اقتصادی

 ،پور انیمختار)ای  منطقه ریزی برنامه نبود و مناطق و بخشها میان هماهنگی و یهمساز نبودـ 

 .(43 و 43:  961

شود، توجه به جایگاه ملی آن اشاره  گذاران یمش خطبه حوزه فرهنگی و  قتریدقاگر بنا باشد 

ی اولیه پس از پیروزی انقالب سالهااین شورا در . شورای عالی انقالب فرهنگی ضروری است

از جمله . ی فرهنگی در سطح ملی شکل گرفتزیر برنامهی و گذار یمش خطاسالمی با هدف 

های ی فرهنگی کشور است که البته نقداستهایسدستاوردهای آن تدوین مبانی و اصول  نیمهمتر

 (. 9: 9631 ی،ل نیحس)جدی هم بر آن وارد است 

ی این سند، تفکر انتزاعی حاکم بر آن، نادیده انگاشتن مردم و نهادهای مردمی در ضعفهااز 

های فرهنگی، نبود الگوهای مشخص برای  ی فرهنگی، نگاه از باال به پایین در برنامهها برنامه

، ضعف ساختاری در گذار مشی خطو  ریگ میتصمی در عرصه فرهنگی، تعدد مراجع گذار یمش خط
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شریفی، فاضلی، )های جزئی و مواردی از این قبیل است  ی کالن به برنامهها مشی خطتبدیل کردن 

9619 :31.) 

 ی فرهنگی شهرگذار یمش خطـ اركان اثرگذار در الگوی  4

در ضرورت شناخت ارکان و اهرمهای تحول فرهنگ بسیار ضروری است؛ چرا که تحول 

عرصه فرهنگ نیازمند شناخت و تجزیه و تحلیل فرهنگ نسبت به این عوامل است که هرکدام 

 ردیگ یمو در برخورد با عوامل عینی شکل  ها تیموقعفرهنگ در . نیازمند دقتهای خاص خود است

 فرهنگ را توان ینمی مرسوم ها وهیشبا مشاوره، پند و اندرز، سخنرانی و دیگر . ردیپذ یمو تغییر 

تغییر داد؛ لذا از آنجا که فرهنگ در چهارچوبهای عینی و نهادی شکل گرفته است به طور عمده از 

 .ردیپذ یمتغییر صورت  چارچوبهاطریق تغییر در این 

 شهر جامع امام جمعه و مسجدـ  6ـ  4

مسجد ضمن . مسجد در الگوی فرهنگی اسالم، قلب و مرکز محله، شهر و حکومت است

ی و اجتماعی شهر اسیسفیزیکی با دیگر ارکان شهر توانسته است با ابعاد فرهنگی،  برقراری ارتباط

دهی فرهنگ و جریان اسالمی بسیار مؤثر باشد  ارتباط تنگاتنگی ایجاد کند و در ایجاد و شکل

؛ به عبارت دیگر مسجد به مثابه نخ تسبیحی است که هویت (11  تا 16 : 9634گلی زواره، )

 .کند هر ایجاد میمنسجمی را برای ش

امام جمعه با توجه به اینکه . نقطه ثقل شهر، مسجد جامع است که محل حضور امام جمعه است

تمام ارکان شهر را به صورت منسجم و  تواند یمنماینده دینی است، ضمن جایگاهی که دارد 

با نهادهای  انتو ینم. دیآ یم برکند و این کار فقط از عهده او  همراستاو  همسومتصل با یکدیگر 

 جمعه امام. ( 41: 9634  ،ینور)دیگر این وحدانیت و هویت مشترک را برای شهر شکل داد 

 حل یبرا و یی،شناسا را شهر مشکالت و مسائل ،باالتر یسطح در یول ،مسجد جماعت امام همانند

 کیکای با عهجم امام که نیست فرصت نیا قطعاً. کند یم استفاده یدولت و یمردم توان از مسائل آن

 با یهفتگ جلسات و مستمر ارتباط یبرقرار باه جمع امام لذا ؛کند برقرار چهره به چهره ارتباط مردم

 .شود یمو مسئوالن از ریز مسائل شهر و مشکالت مردم آگاه  جماعات ائمه

حضور مردم در . ی که برای اعالم مسائل شهر قابل اتکا است، نماز جمعه استا رسانه نیمهمتر

از جمعه تجلی وحدت و شکوه جامعه اسالمی است؛ جایی که مردم و مسئوالن و نخبگان در نم

مسجد جامع . شنوند مسائل شهر را از زبان امام جمعه می نیمهمترگیرند و کنار یکدیگر قرار می
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های نماز جمعه، مسئولیت هر فرد و نهاد و  محلی است که با اعالم مسائل و مشکالت شهر در خطبه

 .شود یمان در حل و فصل معضالت مشخص سازم

 یمردم ینهادهاـ  5ـ  4

 یمردم ینهادهامثال . است برخوردار یفکر و ییاجرا مهم یبازو چند از شهر در جمعه امام

 درون از را مسائل دارند فهیوظ نهادها نیا. ی استمردم یسازمانها و جیبس یها گاهیپا ،کانونها

 به یعنی ؛برسانند جمعه امام جمله از نوالئمس گوش به راآنها  و دننک ییشناسا مردم نیب از و جامعه

 نهادها نیا گرید سوی از. دهند یم انجام یفرهنگ گذاری مشی خط در را یدستورگذار مرحله ینوع

 کارهای است ستهیشا و الزم نکهیا به توجه با. دارند عهده به را یفرهنگ ییاجرا کارهای از یقسمت

 ینهادها نیا یگریتصد و ییاجرانقش  برسد، جهینت به و شود انجام مردم ودخ لهیوسه ب یفرهنگ

به دولت وابستگی سیاسی ندارند و داوطلبانه و  آنها. است تیاهم یدارا و پررنگ اریبس یمردم

یی نهادهای مردمی و فرهنگی افزا و هممحور تجمع . گذارند یمفرهنگی قدم  در عرصهخودجوش 

افزایی است که در عین وجود  ی و همهمفکرمسجد پل ارتباطی اتصال و در واقع . در مسجد است

 (. 1: 9616فرخی، )شود  می آنهانهادهای متکثر باعث ایجاد وحدت و انسجام 

 (حكومت محلی)ی دولت ینهادهاـ  9ـ  4

در جایگاه خود استفاده کند، نهادهای  آنهااز  تواند یمی که امام جمعه گرید ییاجرا یبازو

بیش از ده . فرمانداری نماینده و نماد حاکمیت در سطح شهر است. است؛ مثل فرمانداریدولتی 

 نیا کردن جیبس در جمعه امام. هستند مشغول تیفعال به که ستا یفرماندار رمجموعهیز اداره دیگر

 ینید یندگینما که ،جمعه امام نظارت با. دارد نقش اریبس ییپاسخگو بهآنها  کردن وادار و ادارات

 گراین ادارات و نهادها آسان .باشد دینبامسئوالن  نیب تیولئمس از فرار ،دارد عهده به را یحوزو و

؛ لذا کنند یمهای اقدام و اثرگذاری مردمی را در این عرصه فراهم  و زمینه دعرصه فرهنگی هستن

 (.94: 9616فرخی،  و باهنر)ی این حوزه نشوند گریتصدوارد  ماًیمستقبهتر است خود 

 دانشگاه و حوزهـ  4ـ  4

  دارد، عهده به را شهر نخبگان یندگینما و دیورز غفلت آن از دینبا که ،شهر در گرید رکن

 صورت به را نوالئمس از مطالبه و یساز گفتمان فهیوظ دانشگاه و حوزه. است دانشگاه و حوزه

 است نای یمردم یدهانها با دانشگاه و حوزه یگر همطالب فرق. دارند عهده به یتخصص و یا حرفه

 نکهیا به توجه با دانشگاه و حوزه اما ؛کنند یم انیب را خود مطالبات یعموم صورت به نهادها آن که
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 زین را شهر ندهیآ نکهیا ضمن ؛کنند یم رادیا را یموضوع و یتخصص مطالبات ،هستندپرور  نخبه

 با دانشگاه و حوزه نهاد ،گرید سوی از. رندیگ یم نظر در راآینده  یازهاین و کنندمی رصد یبخوب

 یازهاین توانند یم یبخوب دارند عهده به را ختگانیفره تیترب و یانسانساز فهیوظ نکهیا به توجه

توانند از طریق  می آنهابه عبارت دیگر  ،باشند پاسخگو جهت نیا از و کنند اشباع را شهر یفرهنگ

آنجا مجتمع هستند با مردم مرتبط شوند  حضور در مسجد بویژه مسجد جامع در زمانی که مردم در

این . آموزی و نشر معارف بپردازند و فرهنگ اسالمی را نشر دهند های علم و به تشکیل حلقه

آموزی و نشر فرهنگ اسالمی در حوزه خاصی محدود نیست و متناسب با نیازهای مختلف  علم

در . پرداخت آموزش نظامی میبه آن پرداخت؛ حتی پیامبر اسالمی در مسجد به  توان یمجامعه 

 (. 99: 9634حموده، )واقع مسجد محل اجتماع مسلمانان در موقعیت نبرد بود 

 بازارنهادهای اقتصادی و ـ  2ـ  4

 نآ در اشتغال و اقتصاد چرخ که است ییجا ؛است یشهر خدمات و دیتول و اقتصاد نماد ،بازار

د و از قضا این دو با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی مسجد در میان بازار قرار دار. دیآ یم در حرکت به

ای وجود  در واقع بین فضای مقدس و مکان زندگی، که برترین مصداقش بازار است، فاصله. دارد

 ارتباط ینوعاین ویژگی هنوز در برخی شهرهای اسالمی وجود دارد و باعث شده است . ندارد

 که به این دلیل،. (1 9: 9634 ،یمیحل)ود ش برقرار جمعه امام و جامع مسجد بابین بازار  خاص

 یتهایهدا و ارشاد  باشد، یاسالم نیمواز طبق و حالل دیبا ییمدزاادر و و کار کسب سبک و وهیش

 انیبازار ،دور چندان نه یا گذشته در که گونه همان ؛است مهم و ثرؤم جمعه امام یفرهنگ و یمعنو

 و کردند یم یشرع نیمواز یریفراگ صرف را خود وقت از یاندک روزانه صورت به تجار و

 خمس یشرع وجوهات افتیدر گرید سوی از. ه استگرفت شکل مکاسب کتاب که هبود نیچن نیا

 را خود نقش زین عرصه نیا در بتواند دیبا جمعه امام نیبنابرا. است شهر جمعه امام عهده بر زکات و

 .کند فایا یبخوب

 مياقلـ  1ـ  4

 و ایجغراف برخورد و تداخل ،میاقل. است آن خاص میاقل در شهر، وجهت قابل نهایی مهم رکن

 شهر آن خاص فرهنگ یریگ شکل در ییایجغراف یهوا و آب نوع هر. است مردم خاص فرهنگ

 یبرا فرهنگ .را دارد خود خاص یفرهنگ تیهو و تیشخص و روح ی،شهر هر لذا ؛است ثرؤم

 کارهای یبرا شهر و اقتضائات بومی میاقل به نکرد توجه. است انسان یبرا روح مثابه به شهر
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 اقتضائات فرهنگی پهناورش گستردگی به توجه با ما کشور. است تیاهم حائز اریبس یفرهنگ

 استفادهآنها  ظرفیت از و توجه، مناسب طور بهفرهنگها  خرده و مهایاقل به است الزم. دارد مختلفی

 .(64: 9631دلیر و هوشیار،  زاده نیحس)شود 

 

 پژوهشپيشينه 
ی فرهنگی شهری با محوریت مسجد یا امام جمعه به طور مستقیم استگذاریسپژوهشی در زمینۀ 

به طور کلی این موضوع کمتر نظر پژوهشگران را به خود جلب کرده و . صورت نگرفته است

رمستقیم طور غی نیازمند پژوهشهای فراوانی است تا گستره و غنای علمی این حوزه فزونی یابد؛ اما به

عبدالملکی . شودخته میپردایی شده است که به مرور آنها ها اشارهدر برخی مقاالت به این موضوع 

با « ی فرهنگی جمهوری اسالمی ایراناستهایسواکاوی نوع نگاه به نهاد مسجد در »در مقاله 

گی ی فرهناستهایسچارچوب  مسجد دری از روش تحلیل سند به واکاوی نوع نگاه به ریگ بهره

ی امام خمینی و مقام معظم ها شهیاندعالوه بر آن با بررسی . پردازد یمجمهوری اسالمی ایران 

 (.3: 9616عبدالملکی، ساسانی و نادری، )کند  یمرهبری، نوع نگاه به مسجد را تبیین 

باهنر و فرخی در مقاله سیاستگذاری فرهنگی مطلوب مسجد در جمهوری اسالمی ایران، این 

نویسندگان در . اندز دیدگاه خبرگان و سیاستگذاران این حوزه مورد بررسی قرار دادهموضوع را ا

در نتیجه . تا مختصات و نقش حکومت را دربارۀ مسجد بررسی کنند اند کردهاین مقاله تالش 

پیشنهاد شده است که سیاستگذاری مساجد ذیل یک سازمان یا شورای سیاستگذاری به نام مسجد 

ی فرهنگی مرتبط با ها دستگاهلی فقیه و رهبری صورت گیرد و وظایف متعدد ذیل اختیارات و

 (.9: 9616باهنر و فرخی، )مساجد مشخص شود 

سیاستگذاری فرهنگی مطلوب مسجد از دیدگاه مقام »عالوه بر این موارد، فرخی در مقاله 

ی رهبر ها دگاهیدی، بند طبقهتالش کرده است با شیوه « معظم رهبری در جمهوری اسالمی ایران

انقالب را در حیطه مسجد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد؛ در نتیجه در راستای دستیابی به مساجد 

اداره »و « حضور و مشارکت فعال در مسجد»، «حفظ و رونق مساجد»مطلوب الزم است محورهای 

 (.66: 9616فرخی، )تحقق یابد « کار مسلمانان ذیل مسجد

به بررسی « درامدی بر مفهوم و روش سیاستگذاری فرهنگی»مقاله همایون و جعفری نیز در 
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ی مفهوم ریگ شکلی نظری ها نهیزمسیاستگذاری فرهنگی، کلیات و مفاهیم بنیادین آن پرداخته و 

ی سیاستگذاری فرهنگی را تهایمحدودسیاست فرهنگی، راهبردهای اصلی، سطوح، امکانات و 

 پردازند یمجربیات جهانی در حوزه سیاست فرهنگی عالوه بر آن به بررسی ت. اند دهطرح کر

 (.1: 9633همایون و جعفری، )

این مقاالت هرکدام از بعدی خاص به سیاستگذاری فرهنگی پرداخته و نقش مسجد را در 

نوآوری این مقاله در این است که مسئله . اند دادهی فرهنگیِ شهر کمتر مورد توجه قرار استگذاریس

 .شهر را با محوریت مسجد جامع و امام جمعه مورد توجه قرار داده استسیاستگذاری فرهنگی 

 

 روش پژوهش

  یزیر برنامهمراحل پژوهش کیفی، مسیر از قبل . است 9کیفی با روش تحلیل مضمون ،پژوهش

پژوهشگران . ای برای توصیف واقعیت نیست، بلکه توصیف واقعیت بعد از وقوع آن استشده

 ها طبقهرا درون  ها داده آنها. ندنک یمرا تدقیق  ها دادهو یا  دهند یمکل کیفی مفاهیم جدید را ش

را شکل  آنهاکنند و ارتباط سازماندهی می( ی مشابههایژگیوبراساس مضمونها و مفاهیم یا )

روش تحلیل مضمون، . ، تحلیل مضمون استروشهایکی از این (. 11تا13: 9631نیومن، ) دهند یم

بنابراین این روش، صرفاً روشی کیفی همانند دیگر . اطالعات کیفی استفرایندی برای تحلیل 

بویاتزیس، )به کار رود  در بیشتر پژوهشهای کیفی تواند یمنیست، بلکه فرایندی است که  روشها

 :به طور کلی تحلیل هر متن شامل چند فعالیت است(. 4: 9113

 و زیر مقوالت( مضمونها)کشف مقوالت ـ 

 .موعه مقوالت به تعداد کمتر که قابل مدیریت باشدمج غربال کردنـ 

 ها و مقوالتساخت سلسله مراتبی از شناسهـ 

 .(31: 116 راین و برنارد، )ها از طریق طراحی الگویی نظری اتصال برقرار کردن بین شناسهـ 

تنوع و گوناگونی زیادی  آنهای کشف و شناسایی روشهاهم در نوع مضمونهای متون و هم در 

 آنهای ها گونهی مضمونها و اشاره به بند طبقهیک از اندیشمندان مبنای خاصی برای  هر. ود داردوج

روش انتخابی برای کشف مضمونها در فرایند این پژوهش، شناخت مضمونهای فراگیر، . دارند

 

1 - Themamtic analysis 
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 .و پایه بوده است دهنده سازمان

وب آن به مصاحبه فرهنگی و بررسی الگوی مطل گذاری مشی خطبرای فهم وضعیت موجود 

و مدیران ارشد فرهنگی پرداخته  صاحبنظراننفر از نخبگان،  41با حدود  افتهیساختار مهینعمیق و 

ی فرهنگی مربوط است که با کمک استگذاریسبه طرح  ها مصاحبهقسمتی از این . شده است

 یه اشباع نظرها تا مرحل مصاحبه(. 9616، پور یخالقی و عرب اسد)نویسندگان به ثمر رسیده است 

با مطالعه گزارشهای علمی  .نشد اضافه یدیجد اطالعات و داده ،آخر یها و در مصاحبه افتیادامه 

گذاری شهری واکاوی، و  مشی ، تالش شد تا مبانی موضوع خطها مصاحبهو تحلیل مضمونهای 

ه با بررسی در ادام. متناسب با وضعیت بومی کشور، الگوی اولیه مبتنی بر مسجد جامع طراحی شود

برای رفع اشکاالت احتمالی . این الگو در قالب جلسات گروه تمرکز، الگوی نهایی تدوین شد

از نظر خبرگان و برخی استادان دانشگاهی استفاده و اصالحات الزم اعمال شده  شده لیتکمالگوی 

 ورتگذاری و قسمتی از فرایند تحلیل مضمون به صچنین قسمتی از جدولهای شناسه هم. است

 .مختصر آورده شده است

 41ی مطلوب با گذار یمش خطهمان طور که بیان شد در این پژوهش برای رسیدن به الگوی 

ی و نام مهمترین شناخت تیجمعاطالعات . مصاحبه انجام شده است صاحبنظراننفر از 

 .اشاره شده است 9شوندگان در جدول  مصاحبه
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 شوندگان فهرست مصاحبه: 6 جدول

 مسئوليت یا حوزه كاری شونده بهمصاحنام 

 شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان سیرئ نماینده ولی فقیه، اهلل سید یوسف طباطبایی آیت

 نماینده فعلی مردم اصفهان سالکاحمد حجت االسالم 

 رئیس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان حجت االسالم حبیب رضا ارزانی

 وابق اجرایی متعدد در حوزه فرهنگیدارای س دکتر حسن نجفی سوالری

 علمی دانشگاه تهران، حوزه سیاستگذاری فرهنگی ئتیه دکتر کیومرث اشتریان

 مدیر کل حوزه هنری استان اصفهان سید مهدی سیدین نیا

 مدیرکل سابق ارشاد تهران دکتر حسین عرب اسدی

 ی فرهنگی ـ تربیتی با محوریت مباحث مهدویها نهیزمخصوصی فعال در  مدیر مؤسسه مهدی موعود از نهادهای پور یلینحجت االسالم مهدی 

 عضو شورای مهندسی فرهنگی دکتر سید مجید امامی

 دبیر کانون اندیشه و تمدن اسالمی زاده قاسمدکتر علی 

 جانشین مرکز مطالعات راهبردی شورای عالی انقالب فرهنگی مهندس علی ماهرالنقش

 اصفهاناسالمی استان ارشاد فرهنگ و  سابق یرکلمد مهندس رسول حامدیان

 دارای سابقه طوالنی در مسائل فرهنگی و سیاسی منوچهر براتی

 عضویت در بخش فرهنگی دفتر مقام معظم رهبری مجید نادراالصلی

 کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی علیرضا گلباز خانیان

 علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ئتیهمرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم و عضو  علوم قرآنی گروه ریمد حجت االسالم سعید بهمنی

 «گروه کاوه»مسئولیت گروه انصار حزب اهلل اصفهان معروف به  هحجت االسالم کمیل کاو

 در قم( ره)ینیخمپژوهشگر مؤسسه پژوهشی امام  محمد حسن جعفری

 در اصفهان( علیه السالم)از مؤسسان و اعضای امنای بنیاد امام محمد باقر  خردمندعبداله آقای 

 از مؤسسان و مدیران مرکز فرهنگی ـ تربیتی شهید بهشتی شهر اصفهان رضا نادراالصلی

 در حوزه فرهنگی صاحبنظر علی دوستانی

 فرمانده سابق سپاه سیدالشهدای استان اصفهان سردار جواد استکی

 (علیه السالم)علمی دانشگاه امام صادق  ئتیهعضو  فریدکتر نادر جع

 علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان ئتیهدر حوزه فرهنگی، عضو  صاحبنظر دکتر مهدی طغیانی

 ی استان اصفهانمایصداوسی زیر برنامهعضو گروه  احمدی فرمهدی دکتر 

 مجموعه فرهنگی باران فعال فرهنگی و عضو مؤسس و مدیر اسماعیلیمحسن حجت االسالم 

 (.علیه السالم)آموخته مدیریت دانشگاه امام صادق  فرهنگی، دانش صاحبنظر حمید خیرآبادی

 کارشناس فعلی دفتر امور مساجد شهرداری اصفهان مهندس احسان قارایی

 اس فرهنگی قرارگاه جنگ نرمکارشناس فرهنگی اداره فرهنگی معاونت سیاسی استانداری اصفهان و کارشن نژاد یقممحمدرضا آقای 

 .کارشناس فرهنگی قرارگاه جنگ نرم استانداری اصفهان پرچمیابراهیم آقای 

 فعال فرهنگی و مشاور حقوقی آموزش و پرورش استان اصفهان مصطفی خالقی پور

 ی مساجد استان اصفهانها کانونکارشناس فرهنگی دبیرخانه  طاووسیمحمد آقای 

 (.علیه السالم)دانش آموخته مدیریت دانشگاه امام صادق  یآقای حسین نادراالصل
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برای تأیید مضمونها،  .مصاحبه، اشباع نظری در زمینۀ مضمونها به دست آمد 1 با حدود 

با توجه به محدودیت و جلوگیری از طوالنی شدن تنها جدول . ی بعدی نیز انجام شدها مصاحبه

 .شود یمتشریح   در جدول  ها بهمصاحهای باز یکی از این مربوط به شناسه
 

 (مصاحبه با دكتر سيد مجيد امامی: PA)ها  های مربوط به یكی از مصاحبهشناسه :5جدول 

 های بازشناسه جمالت منتخب

ی است، من هم این گذار یمش خطی تدبیر شده در چرخه مش خطاگر منظور از سیاست فرهنگی، 

گذاری باشد در بحث ما  سیاست  فرهنگی حاصل چرخه تعریف را قبول دارم؛ اما زمانی که سیاست

ما سیاست فرهنگی گاهی اوقات با حاکمیت و دولت ربط مستقیمی ندارد؛ ولی   و ادبیات رشته

عمل حاکمیت و دولتها و به معنای دوم سیاست فرهنگی ممکن  اساساًسیاستگذاری فرهنگی یعنی 

در کشور ما روحانیت دولت نیست، اما در  مثالًاست حاصل رویکرد گروه فشار در جامعه باشد؛ 

 .کند سیاست فرهنگی سینما دخالت می

PA1 : دولتی و مردمی در  ی غیرها گروهنقش مهم

 گذاری مشی خط

PA2 : گذاری مشی خطدر نظر گرفتن چرخه کامل 

 ی فرهنگیها مشی برای اجرای خط

در واقع اجرا با سیاست باید با . باشداجرا باید سیاستها و اجرا، همزمان و چابک   در مقام و مرحله

هم تعامل داشته باشند و در عین اجرا، سیاستها را اصالح کنیم و اجراهای استانی باید گسترده 

دولتی فرهنگی را  های مشارکتی استفاده کنند و مشارکت مردم و نهادهای غیر باشد و از ساختار

 .جلب کنیم

حجم نظارتها . نی باشیم؛ یعنی از قبل کارها را رصد کنیمدر مقام نظارت باید هم پیشینی و هم پسی

در پسینی متوسط است و نظارت کالن و گسترده باید در سطح کشوری انجام شود؛ در ضمن در 

 .غیر بومی این مقام موانعی داریم از جمله نظارت کردن با شاخصهای

PA3 : در اجرا ها مشی خطی و چابکلزوم انعطاف 

PA4 :صالحات هنگام عمل و بازخوردها و ا

 سریع

PA5 : ی مردمی و نهادهای مشارکتهااستفاده از

 ها مشی خطغیردولتی در اجرای 

PA6 : ی بومی برای نظارت بر شاخصهااستفاده از

 روند اجرا

PA7 : جلب مشارکت بخش دولتی و مردمی در

 و اجرا گذاری مشی خط

شکیل، و گفته شد که امام جمعه رئیس رغم تالشها، که شورای فرهنگ عمومی تبه متأسفانههنوز 

به نظر خودمان این مشکل را با این الگو حل کردیم،  مثالًآن، و استاندار قائم مقام آن باشد که 

ها شاهد این هستیم که با چندگانگی بردارهای قدرت  کنیم در بیشتر وضعیت که نگاه می عمالً

ریزی  و استاندار که امکانات دولتی و برنامه کشد یمامام جمعه که زور دارد از این طرف . مواجهیم

 .رسد در استان وجود دارد این حاکمیت دوگانه به نظر می. کشد یمرا به دست دارد از آن طرف 

PA8 : لزوم ایجاد زمینه مناسب برای هماهنگی بین

فرهنگی از جمله بین امام جمعه و  رانیگ میتصم

 دولتی اندرکاران دست

PA9 : در فضای گفتمانی  نقرار گرفتاهمیت

 برای تقویت تعامالت همدالنه

ائمه جمعه را در حالت مطلوب در مقام تدوین سیاستها وارد کنیم به این معنی که نماینده ولی فقیه 

نماینده ولی فقیه یعنی نماینده . در استان باید در شأن والیت، سرپرستی امت و استان قرار گیرد

شود، آنهایی را که در مرکز تولید  سیاستهایی که تولید میی؛ یعنی گر یتصدشأن والیت و نه 

خواهد تولید شود البته به  و آنهایی را که در استان می شود، نماینده ولی فقیه را باید نقش دهد می

شرطی که تابع سیاستهای متمرکز ملی باشد و مانع آنها نباشد، باید امام جمعه را در شأن تدوین 

اجرای سیاست و امام جمعه در اجرا دخالت نکند و اجرای سیاستها را به سیاست وارد کنیم و نه 

. به کار بگیردرا را از جمله شهرداری  ها ساختار  دست استانداری بگذاریم و استانداری همه

امام جمعه   گفتمان سازی سیاستی که یکی از عوامل اجرای سیاست فرهنگی است نیز به عهده

نهاد گفتمان سازی سیاستهای  نیتریاصلبه عنوان . به دست اوست است؛ چون تریبون نماز جمعه

 .ی سیاستهای فرهنگی قبل و هنگام اجرا در حالت مطلوبساز نهینهادفرهنگی و 

PA10 : لزوم وارد کردن ائمه جمعه به عنوان

نماینده ولی فقیه و حوزه علمیه در شأن تدوین 

 مشی فرهنگی خط

PA11 :ق ائمه جمعه ی فرهنگی از طریساز گفتمان

 در مساجد جامع شهر نماز جمعهدر تریبون 

PA12 : ی محلی از حکومتهاشأن اجرایی به عهده

 هایشهردارجمله 
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 (مصاحبه با دكتر سيد مجيد امامی: PA)ها  های مربوط به یكی از مصاحبهشناسه :5جدول ادامه 

 های بازشناسه جمالت منتخب

است که ما نهادگرا نبودیم و از نهادهای موجود و مطلوب  نیایکی دیگر از موانع اجرای سیاست 

 .استفاده نکردیم این وظیفه شورای فرهنگ عمومی است یا شورای راهبری نقشه مهندسی فرهنگی

ما باید از طریق . ی را در اجرای سیاستهای فرهنگی در استان باید جدی بگیریمنهادسازرویکرد 

 .جود دارد، سیاستها را اجرا کنیمنهادهایی که به صورت بومی در استان و

PA13 : تقویت نهادهای مردمی به منظور گسترش

 ی فرهنگیها مشی خط

PA14 :به کارگیری نهادهای بومی در کشور 

 

 

ی به صورت مضمون پایه، مضمون جمعبندپس از  ها مصاحبههای باز مستخرج از شناسه

در نه عنوان  دهنده سازمانضمونهای و مضمون فراگیر گردآوری، و در نهایت، م دهنده سازمان

 .ی شدجمعبند

 

 ی پژوهشها افتهی

ه با کارشناسان و صاحبنظران مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است که مصاحبمضمونهای زیر در 

ارائه شده   و نمودار  6نتایج نهایی در قالب جدول . در طراحی الگوی نهایی از آنها استفاده شد

 .است
 نهاد با محوریت مسجد جامع و امام جمعه گذاری مردم مشی مونهای خطجدول مض :9جدول 

 مضمون فراگير دهنده سازمانمضمون  مضمون پایه ردیف

 ی فرهنگی به خود مردمها برنامهواگذاری  1
ی عرصه فرهنگ گریتصد»

 «توسط خود مردم

ی گذار یمش خط

با  نهاد مردم

محوریت مسجد 

 جامع و امام جمعه

 حمایت دولت و بدون دخالت آن کار مردمی با 2

 حضور گستره مختلف افراد در تصدی کار فرهنگی 3

 عمل به نص اسالم 4

به کارگیری اصول عملی »

 «یگذار یمش خطاسالم در 

 عزم قاطع برای عمل به دستور 5

 شفاف بودن احکام اسالمی 6

 اهتمام به روح اسالم در زمینۀ فرهنگی 7

 مبانی فکری لزوم داشتن 8

 و باورهای جامعه بر اساس دین ارزشهاتعریف  9

 یگذار یمش خطدر  استانهانقش دادن به  11
ی منعطف و گذار یمش خط»

 «از پایین به باال
 یگذار یمش خطاستفاده از نهادهای بومی برای  11

 ی فعالگذار یمش خطی نظامهاطراحی  12

 اره کاراستفاده از فکر مردم در اد 13
مردمی  و نظارتمشارکت »

 «یمش خطبر روند اجرای 
 تشکیل جبهه عظیم فرهنگی 14

 ی فرهنگیها برنامهضعف نظارت همگانی بر  15
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 نهاد با محوریت مسجد جامع و امام جمعه گذاری مردم مشی جدول مضمونهای خط :9جدول ادامه 

 رمضمون فراگي دهنده سازمانمضمون  مضمون پایه ردیف

 تعامل برای حل مسائل 16

نهادهای  همدالنهگفتمان »

 «مردمی و دولتی

ی گذار یمش خط

با  نهاد مردم

محوریت مسجد 

 جامع و امام جمعه

 به هماهنگی نهادهای دولتی ازِین 17

 یفرهنگهماهنگی کارها در قالب قرارگاه  18

 ی مختلف جامعهها گروهاستفاده از نظر  19

 ی فعال مردمیها گروهمستقیم از  یری غتهایحما 21

 ایجاد شورای فرهنگی با حضور مسئوالن دولتی و مردمی 21

 محوریت مساجد در زمینۀ فرهنگ 22

محوریت نماینده ولی فقیه »

و مسجد در زمینۀ 

 «یگذار یمش خط

 محوریت مسجد در زمینۀ محالت 23

 وظیفه بیان احکام و مسائل کشور 24

 مام جمعه در تدوین سیاست فرهنگیشأن ا 25

 ی فرهنگیاستگذاریساستفاده از تریبون نماز جمعه برای  26

 ی کالن توسط نماینده ولی فقیهجهتدهنقش  27

 ی فرهنگیگذار یمش خطمحوریت مساجد برای  28

 یگذار یمش خطمحوریت ولی فقیه با پشتوانه نظام و رهبری در زمینۀ  29

 استفاده از ظرفیت نخبگانضرورت  31

استفاده از ظرفیت حوزه و »

 «دانشگاه

 اهمیت استفاده از طالب حوزه برای فرهنگ 31

 ی پژوهشی برای فرهنگتهایفعالتوجه به  32

 حوزوی به مناطق مختلف نامبلغاعزام  33

مالی  به کارگیری ظرفیت» ی بومی و محلیها هیریخو  الحسنه قرضی صندوقهاظرفیت  34

مردمی و نهادهای اقتصادی 

 «محلی

 مشکل وابستگی به بودجه دولتی 35

 مذهبی  مراسمی ظرفیت مالی مردم در ریکارگ به 36

 کتابهای درسی متناسب اقتضائات بومی و فرهنگی 37

توجه به اقتضای بومی و »

 «اقلیمی

 استانهاتوجه به اقتضائات بومی  38

 ی فرهنگیزیر برنامهوقعیت مخاطبان در توجه به اقتضا و م 39

 توجه به توان بالقوه بومی 41

 تاریخی نهیشیپتوجه به اقتضائات بومی و  41
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 مسجد جامع و امام جمعه تینهاد با محور مردم یگذار یمش خط: 5نمودار 

 

توجه به 
توان بالقوه 

 بومی

ن لزوم داشت
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 ائات آنی فرهنگی و بيان اقتضگذار یمش خط یالگوی پيشنهاد

 مشخص شده است یفرهنگ یگذار یمش در خط رگذاریارکان و عوامل تأث 6در نمودار 

، حوزه و (حکومت محلی)ای که ارکان تأثیرگذار نهادهای مردمی، نهادهای دولتی گونه به

حول محور مسجد جامع و در محوریت آن امام جمعه ( بازار)دانشگاه، نهادهای اقتصادی 

 .کند آفرینی می نقش

سازی شده  در این الگو بومی« گذاری مشی چرخه خط»همان طور که در نمودار مشخص است، 

دار خواهند شد؛ ضمن اینکه انتقاداتی که به  است و هر یک از ارکان، قسمتی از این چرخه را عهده

گذاری وجود داشت در این الگو مورد توجه قرار گرفته است و لذا توجه  مشی متمرکز بودن خط

 .اقلیم در این الگو به جد مورد نظر قرار گرفته است به رکن

وضعیت موجود بازیگران این عرصه . این الگو نیازمند فراهم نمودن اقتضائات خاصی است

برای رسیدن به آن مطلوب نیازمند بلوغ خاصی است تا هر کدام بتوانند به شایستگی نقش خود را 

جهت محقق کردن این الگو و رسیدن به جایگاه  باید در نفعان یذالبته تالش همه . ایفا کنند

 .مطلوب مسجد در جامعه اسالمی باشد

 

امام جمعه 
 (مسجدجامع)

نهادهای  
 مردمی

 دانشگاه

 حوزه 
نهادهای  

 دولتی

نهادهای  
اقتصادی  

(بازار)  



 133 / گذاری فرهنگی شهر با محوریت مسجد جامع و امام جمعه مشی ارائه الگویی برای خط

 

 

 

 
 6شهر یفرهنگ یگذار یمش خط الگویارائه  :9 نمودار

 

 :شود یمبه صورت اجمالی به برخی پیشنهادها و نکات مهم اشاره 

ال آن باشد که روح حاکم بر الگو این است که دولت از تمرکزگرایی فاصله بگیرد و به دنبـ  9

و تصمیمات را در عرصه فرهنگی به صاحبان اصلی فرهنگ واگذار کند که نخبگان و  ها مشی خط

ی را از حاکمیت به درون ریگ میتصمی مسجدمحور بر این است که گذار یمش خط. مردم هستند

نظر  ی هر منطقه را درها تیواقعپویایی و بازخور سریع،  نیدر عمحالت و شهرها منتقل کند و 

 .فرهنگی از پایین به باال مطلوب است گذاری مشی خطبگیرد؛ پس فرایند 

 

مشخص  یاصل نیآفر نقشآفرینان زیادی هستند که در این الگو تنها  نقش گذاری، مشی از خط در هر مرحلهاست که دیهی ـ ب 1
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در  ذکرشدهی نیازمند ارائه اختیارات به بازیگران و عوامل گذار یمش خطتمرکززدایی در ـ   

بدیهی است که در ابتدای راه با . و در رأس آن توجه جدی به مساجد است آنهاالگو و پشتیبانی از 

و قدم گذاشتن در این عرصه مشکالتی ایجاد خواهد شد که با ارائه بازخوردهای  عرضه اختیارات

 .آن را بهبود داد توان یمسریع و اصالح تدریجی 
ی فرهنگی در ریگ میتصمقرار گرفتن مسجد جامع با محوریت امام جمعه به عنوان مرکز ـ  6

ی و ریگ میتصمین مراکز در جهت کنار دیگر بازیگران مثل حوزه و دانشگاه، نیازمند این است که ا

ی فرهنگی توانمند شده، و به رشد کافی از جهات تخصصی کارکردی رسیده گذار یمش خط

 .شود یمی محقق ساز فرهنگاین مهم به مرور و با آموزش و . باشند

از آنجا . شود یمگیری در عرصه فرهنگی در نظر گرفته  امام جمعه شهر به عنوان دبیر تصمیمـ  4

دارای محوریت دینی و مرتبط با نهاد حوزه است و هم از سوی حاکمیت منصوب شده و  که هم

او با تشکیل شورایی در . ی نظریات بپردازدجمعبندبه  تواند یمدارای مشروعیت قانونی است، 

نماینده )مسجد جامع، که متشکل از نخبگان حوزوی و دانشگاهی، نماینده بازاریان، فرماندار 

ی تضارب آرای ریگ شکلپس از   نمایندگانی از نهادهای مردمی است، و( حکومت محلی

 .گیرد متخصصان، تصمیم نهایی را می

با توجه به اینکه امام جمعه در این الگو صرفاً نماینده نمادین از سوی حکومت نیست و ـ  1

را داشته  هرکالنششایسته است توان رهبری   وظیفه دارد نقش سیاسی و مدیریتی را بخوبی ایفا کند،

 .ی خود بپردازدها یستگیشاباشد و به تقویت 

 صاحبنظرانگذاری فرهنگی در هر شهر با توجه به اقتضائات خاص آن توسط  مشی خطـ  3

نظام مسائل  شود یمدر شهر سبب  صاحبنظراناستقرار این . ردیگ یمفرهنگی در همان شهر صورت 

 .یی پرهیز شودگو یکلاز سوی دیگر از . ندی کبند تیاولورا بخوبی شناسایی و  حلها راهو 

های بسیج، کانونهای فرهنگی مساجد، هیئات، فرهنگسراها و  نهادهای مردمی مثل پایگاهـ  3

؛ از طرفی با مردم در ارتباط شوند یممواردی از این قبیل، مراکزی هستند که به وسیله مردم اداره 

بخوبی مسائل را شناسایی کنند  توانند یمابراین بن. هستند و از سوی دیگر با حکومت مرتبط هستند

 .قرار دهند ریگ میتصمو آن را در اختیار نهادهای 

و هم در حمایت مالی و پشتیبانی از  کنند یمگیری نقش ایفا  اهالی بازار هم در تصمیمـ  3

یق بازار از آنجا که مردم با بازار بسیار سروکار دارند و عده زیادی از طر. ندتصمیمات مؤثر هست
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 .ی استپوش چشم قابل ریغفرهنگی  گذاری مشی خطآن در  نقشکنند،  کسب درامد می

حکومت محلی، که مرکز آن فرمانداری شهر است با توجه به اینکه نهادی است که ـ  1

ی به بخش تیمشروعامکان قانونی ساختن و   بیشترین قدرت را از جانب حاکمیت دارا است،

 .شود یماین نقش به وسیله اداره ارشاد و شورای شهر نیز تقویت . را دارا است ها مشی خط

در شهر هستند که به تربیت دینی و دانشگاهی  پرور نخبهدانشگاه و حوزه دو نهاد ـ  91

  با توجه به تخصصی که دارند، امکان این را دارند که با توجه به مسائل و مشکالت آنها. پردازند یم

بپردازند؛ لذا الزم است بخوبی با مشکالت آشنا باشند و به طور عینی و  حلهای ممکن به ارائه راه

 .منطقی ارائه کنند حل راهملموس با مسائل برخورد، و 

، سخت و غیرممکن به نظر برسد؛ اما شده شمردهشاید طراحی چنین الگویی با وجود اقتضائات 

، شود یم به پایین انجام از باال ها مشی خطباید گفت که در وضعیت موجود کشور که طراحی 

اند با توجه به موقعیت خاص خود در  یافت که توانسته توان یمی متعددی را ها مجموعهها و  گروه

بدل شوند و اثرگذاری فرهنگی  جانبه همهشهرها و محالت مختلف به الگویی فرهنگی به صورت 

و نفوذ خود  تهایفعال اعالشع تحتی رسمی فرهنگی را ها یمش خطداشته باشند تا حدی که برخی 

 :شود یمدر اینجا به دو نمونه اشاره . اند دادهقرار 

 آباد نظاممؤسسه اسالمی جامع صفا وابسته به مسجد صفا در محله : مسجد جامع صفا در تهرانـ 

یی است که قریب به سی سال فعالیت در عرصه فرهنگی با محوریت ها مجموعهتهران یکی از 

هدف . ریت این مجموعه، روحانیتی قابل اتکا و در محل مسجد صفا استمحو. مسجد داشته است

اکنون . به آداب اسالمی است آنهااین مجموعه تربیت مستمر جوانان و نوجوانان و مؤدب کردن 

 ست نگاه فرهنگی خود را در مدارس غیرا  توانستهفعالیت این مجموعه به مسجد محدود نیست و 

این مهم با ایجاد . و کتابخانه برای خواهران و برادران گسترش دهد یرسان اطالعانتفاعی، مراکز 

ی معنوی و مادی مردمی و در سایه تهایحمای از نخبگان حوزوی و دانشگاهی و با عنایت و ا حلقه

 (.masjedsafa.com)ی کلی کشور محقق شده است ها مشی خط

است که با محوریت امام  این مسجد یکی از مساجد اثرگذار مشهد: مسجد جامع صنعتگرانـ 

ی کادر تهایفعالاز جمله . ی زیادی کسب کندها تیموفقجماعتی خدوم و بصیر توانسته است 

ی معرفتی، ترغیب جوانان و نوجوانان به کتابخوانی، اثرگذاری ها حلقهفرهنگی این مسجد تشکیل 

مأمن و پناهگاهی  از همه تبدیل کردن مسجد به مهمتردر مدارس منطقه، تربیت کادر فرهنگی و 



 

 

 1311تابستان ، 2، شماره 25سال  فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت اسالمی/  131

در این مسجد نیز به همت امام جماعت و با تشکیل کادر فرهنگی . برای جوانان بوده است

بسیار فراتر روند و مسجد را به جایگاه  شده نهینهادی چارچوبهاو  ها مشی خطاز بند  اند توانسته

 (.masjedsanatgaran.blogfa.com)کنند  کترینزدواقعی خودش 

 

 يشنهادهاو پ یريگ جهينت
ی فرهنگی و شهری، جایگاه مسجد گذار یمش خطدر این مقاله ابتدا به ادبیات نظری در زمینۀ 

ای که در  با توجه به ضعف عمده. ی فرهنگی در شهر پرداخته شدگذار یمش خطدر شهر و پیشینه 

  ی،ریگ میتصمفرهنگی در کشور ما وجود دارد یعنی تمرکزگرایی برای  گذاری مشی خطعرصه 

ی فرهنگی گذار یمش خطی با محوریت مسجد برای ا منطقهنویسندگان بر آن شدند که الگویی 

اینکه اجرای چنین الگویی نیازمند عزم جدی و جهادی است با دیدن  رغم به. طراحی کنند

به امکان تحقق  توان یمدر کشور کم نیست،  آنهای فرهنگیِ مسجدمحور، که تعداد ها مجموعه

ی با ترکیب گذار یمش خط  حلقهچنین  ها مجموعهتقریباً در تمام این . ور پیدا کردچنین رویکردی با

افراد حوزوی و دانشگاهی و حامیان مالیِ مردمی با محوریت امام جمعه و دیگر ائمه جماعات 

خود را در سازوکارهای از باال به پایین اداری محدود نکرده و با  ها مجموعهاین . شکل گرفته است

 .اند افتهی مردمی رشد یتهایظرفاز  استفاده

ی مردم نهادی با محوریت مسجد و ها مجموعهدر مجموع به عنوان پیشنهاد نهایی تشکیل چنین 

با عنایت و همراهی ائمه جماعات و روحانیون پرتالش بسیار مورد نیاز کشور برای عرصه جهاد 

یی با محوریت مسجد جامع هر ها مجموعهچنین  افتهی کمالدر پی آن نقطه مطلوب و . فرهنگی است

؛ لذا این حلقه شود یمشهر و با عنایت امام جمعه و استفاده از ظرفیت کالن مردمی شهر محقق 

ی کالن در سطح شهر، مقوم هویت شهری اسالمی و مقدمه ایجاد گذار یمش خطتشکیالتی و 

توری ممکن نیست و یی به صورت دسها مجموعهالبته توسعه چنین . ی تمدنی خواهد بودها سازه

 .دولت تنها باید سازوکارها و فرایندها را آسان سازد که در بحث اقتضائات الگو بیان شد
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 .کتاب آشنا: تهران. ی فرهنگیگذار استيسروش (. 1381) ومرثیک اشتریان،

 .دانشگاه عالمه طباطبائی: تهران. گذاری عمومی مشی فرایند خط(. 1386)، فتاح زاده فیشر؛ مهدی الوانی، سید

 .سمت: تهران. ی دولتیمش خطی و تعيين ريگ ميتصم(. 1391)ی دمهدیسالوانی، 

دین و . ی فرهنگی مطلوب مسجد در جمهوری اسالمی ایرانگذار استیس(. 1393)ثم فرخی، می؛ باهنر، ناصر

 .38-5: 46ش . ارتباطات

جغرافيا و . ی در توسعه شهرهاگذار استیسنقش عناصر (. 1385)وشیار، حسن ؛ هدلیر، کریم زاده نیحس

 .55تا33: 21ش . یزیر برنامه

 .انتشارات آن: تهران. ی در جمهوری اسالمی ایراناصول و مبانی سياست فرهنگ(. 1379)لی، رسول  حسین

 (.علیهما السالم)حسنین : قم. مصباح االحكام(. 1384)داد  حلیمی، حسین

مجموعه مقاالت . ترجمه مهدی اسفندیاری. رهاورد مسجد در فرهنگ اسالمی(. 1384)حموده، عبدالوهاب 

 .رسانش: تهران. کارکرد مساجد

 .http://farsi.khamenei.ir، بيانات در نماز جمعه، (1369) یعل دیسی، ا خامنه

بهرامی، نسیم ؛ ؛ صلصالی، مهوش؛ خوشدل، علیرضا؛ سلیمانی، محمدعلیاکبر یعل، دوست حقرنجبر، هادی؛ 

پژوهشی دانشگاه ارتش ـ مجله علمی . ی کیفی، راهنمایی برای شروعها پژوهشی در ریگ نمونه(. 1391)

 .238تا251: 3ش . جمهوری اسالمی ایران

واکاوی سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران، (. 1391)؛ فاضلی، عبدالرضا رضایعل دیسشریفی، 

 .91تا55: 69، ش مجلس و راهبرد

نوع نگاه به نهاد مسجد در  یواکاو .(1393) احمد ،ینادر د؛یمج ،یساسان یمانیسل ن؛یحس ،یعبدالملک

 .32تا7: 11 ش .یفرهنگ یفصلنامه راهبرد اجتماع .نرایا یاسالم یجمهور یفرهنگ یها استیس

: تهران. ی فرهنگی استان اصفهانگذار استيسالگوی  گزارش (.1393)، بشیر پور یخالق؛ ی، حسینعرب اسد

 .اسالمی دانشگاه امام صادق علیه السالمـ  مرکز تحقیقات علوم انسانی

 انقالب یروزيپ از بعد كشور یاقتصاد توسعه یها برنامه یشناس بيآس .(1385) دیسع ،یریام نتاج یغالم

 .نظام مصلحت تشخیص مجمع استراتژیک تحقیقات پژوهشکده: تهران .یاسالم

 یاسالم یجمهور در یرهبرم معظ مقام دگاهید از مسجد مطلوب یفرهنگ یاستگذاریس(. 1393)فرخی، میثم 

 .54 تا 33: 65ش . فصلنامه مطالعات راهبردی بسيج. رانیا

مجموعه مقاالت . ی فضاهای شهری و مناسبات فرهنگیريگ شكلنقش مسجد در (. 1384)اره، غالمرضا گلی زو

 .رسانش: تهران. مساجد در تمدن اسالمی

 .در حال انتشار. یاسالم یجمهور در یفرهنگ یگذار استيس یالگو نييتب .(1392) دیمج پور، انیمختار

. پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران پنجسالهامه قانون برن. ی مجلس شورای اسالمیها پژوهشمرکز 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196 
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 .وزارت مسکن و شهرسازی: تهران. مدیریت شهری و روستایی در ایران(. 1378)مزینی، منوچهر 

 .95 تا 68: 8ش . نشریه سخن سمت. مدیریت فرهنگ جامعه(. 1381) اصغر یعلپورعزت، ؛ اصغرمشبکی، 

 .نوید نور: تهران. نهضت حاضراز  تحليلیو  یاسالم حكومت(. 1384)ری، یحیی نو

 فرد ییداناترجمه حسن . ی پژوهش اجتماعی، رویكردهای كمی و كيفیها وهيش(. 1389)نیومن، ویلیام الورنس 

 .سمت: تهران. 1ج . کاظمی نیحس دیسو 

ی فرهنگی، گذار استیسر مفهوم و روش درآمدی ب(. 1387)همایون، محمدهادی؛ جعفری هفتخوانی، نادر 

 .35تا5: 2ش . اندیشه مدیریت. استگذارانیسیی برای ها درس
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