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رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر مشهد میگوید :امروزه مساجد عمال به محلی برای انجام یک سری
مناسک و اعمال عبادی تبدیل شدهاند ،در حالی که در صدر اسالم ،مسجد مامنی برای مردم و پایگاه تحوالت
فرهنگی و اجتماعی قلمداد میشد.در حال حاضر ضرورت دارد که کارکرد مساجد احیا شود.
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دریچه
احمد رمضانی
پژوهشگر مطالعات اجتماعی :

تجربهموفقمساجد
جهاناسالممیتواند
الگویماباشد

مسجد« لیدز الکبیر» و مسجد
امامحسین(ع)

مساجد باز؛اطالعرسانیبسته

مسعود سلطانی -درب مساجد نباید به روی نمازگزاران
بسته باشد و در مشهدالرضا که شهری زائرپذیر است،
دسترسی به مساجد بهویژه در مبادی ورودی ،باید در
طول شبانهروز فراهم باشد.
این جمله تاکیدی بود که با این هدف ،طرح «مساجد
شبانهروزی» در مشهد کلید خورد و از خردادماه سال
جاری ،درهای هفت مسجد به طور شبانهروزی به روی
نمازگزاران باز شد .با توجه به گذشت بیش از هفت
ماه از فعالیت این مساجد ،در قالب طرحی پژوهشی
و نظرسنجی ،دفتر مطالعات فرهنگی و اجتماعی
شهرداری مشهد ،نقاط ضعف و قوت و گالیهها و
مطالبات زائران و مسئوالن مساجد را گردآوری کرده
است.
در پژوهش انجا مشده ،ضمن جــمـعآوری تمامی
اطــاعــات و بــررســی دیــدگــاه تمامی مخاطبان و
ذینفعان این طرح ،درباره چگونگی ادامه فعالیت
مساجد شبانهروزی نیز پیشبینیهایی صورت گرفته
است .برای اولینبار ،گزارش این پژوهش رسانهای
شده است و بخشهایی از آن را در ادامه میخوانید.

ضعف اطالعرسانی اصلیترین مشکل طرح است

طبق نتایج این پژوهش ،مهمترین مشکالت موجود از
دیدگاه زائران ،ضعف در اطالعرسانی ،حضورنداشتن
خادمان به صورت 24ساعته و بسته بودن درب مسجد
عنوان شده است ،چنانکه یکی از زائران در پاسخ به
این سوال که چقدر از خدمات مساجد شبانهروزی
رضایت دارد ،به ضعف اطال عرسانی اشــاره کرد و
به پژوهشگر گفت :ما نصفشب به مشهد رسیدیم
و به طور اتفاقی با این مساجد آشنا شدیم .چون
اطالعرسانی نشده بود ،شناختی نداشتیم .از روی
نور الایدیهای سبز جلوی درب ،متوجه باز بودن
مسجد شدیم.
همچنین زائران در بحث خدمات مساجد نیز انتقاداتی
داشتندازجملهنبودپارکینگمناسبوحضورنداشتن
افراد آگاه برای پاسخگویی دربــاره مسائل شهری و
راههای منتهی به حرم ،اما با این وجود ،زائران مکرر از
مزایای این طرح یاد کردهاند .اصلیترین نقاط قوت
این طرح را وجود امنیت بیشتر در مساجد دانستهاند،
چنانکه خیلی از شرکتکنندگان در این طرح معتقد
بودند :پاکیزهبودن محیط بیرونی و درونی مسجد
و سرویسهای بهداشتی و وجود حس آرامش یکی
از اصلیترین مزایای اسکان مسجد در قیاس با
کمپهاست که در صورت اطال عرسانی بهتر برای
اسکانهای موقت مخصوصا در مبادی ورودی شهر،
مساجد بهتر هستند.
از نظر زائران ،طرح مساجد شبانهروزی موجب افزایش
حس اعتماد به مجاوران شده است ،چراکه اسکان در
مساجد سبب شکلگیری ارتباطات موثر میان آنها

استفاده کردهاند.
اما به طور کلی ،اصلیترین هدف طرح ،یعنی باز بودن
24ساعته ،در بعضی مساجد محقق نشده است و علت
اصلی آن ،نبود نیروی کافی برای انجام این کار است،
چراکه انجام این امر از عهده یک خادم خارج است.
این امر در مساجد موفق با استفاده از خدام افتخاری
و کمکگرفتن از نیروهای مردمی و بسیج محقق شده
است که همراهی مردم ستودنی است.

سناریوهای پیش روی طرح فعالیت مساجد
شبانهروزی

و ساکنان محلی است که این خود ارزش اجتماعی
مهمی محسوب میشود.

الگو برداری از خدمات شیعیان عراق به زائران اربعین

در نتایج پژوهش صورتگرفته از سوی دفتر مطالعات
فرهنگی و اجتماعی شــهــرداری ،غالب مسئوالن
مساجد ضمن ابــراز خشنودی از بــرگــزاری چنین
طرحی ،استفاده از سرویسهای بهداشتی و حمامها
را بنا به تجربه ،از نیازهای اصلی زائران دانستند که از
طریق این طرح فراهم میشود .همچنین آمادهشدن
بستری مناسب برای خدمت به زوار امامرضا(ع) را از
دستاوردهای طرح دانستهاند .در همین رابطه ،یکی
از مسئوالن مساجد گفته است :از ثوابهای مهم این
طرح ،اسکان زائــران کمبضاعت میباشد و در این
طرح ،برای خدماتدهی به زائران ،درخواستهای
مردمی برای کمککردن و مشارکت وجود دارد.

بودجه مساجد شبانهروزی کفاف هزینهها را
نمیدهد

مسئوالن مساجد نیز همچون زائران ،خواستار ایفای
نقش فعالتری از سمت مسئوالن و شهرداری هستند
و ضعف اطالعرسانی گالیه اصلی آنها نیز هست.
یکی از مسئوالن مساجد ضمن اشاره به اینکه بودجه
دریافتشده از سمت شهرداری برای انجام امور مرتبط
با طرح کافی است ،در مصاحبه با تیم نظرسنجی
عنوان کرده بود :بودجهای که از طریق این طرح به
مسجد داده شده کفاف اینکه بخواهیم دوربینهای
مداربسته نصب کنیم را نمیدهد و امکان پرداخت
حقوق برای نیروی نگهبان در شب را هم نداریم.
البته در پیوست این طرح ،پیشبینیهایی شده است
که از نیروی سربازان وظیفه در صورت اراده جمعی
ارگانها استفاده شود.
در اظهارات مسئوالن مساجد ،الگوبرداری از خدمت

شیعیان عراق خیلی به چشم آمده است که پس از رونق
زیارت اربعین و انعکاس اخبار ازخودگذشتی خالصانه
مردم عراق در رسانههای ایران ،میتوان گفت فرهنگ
خدمت شیعیان آن کشور تبدیل به گفتمانی فراگیر
شده است که در نظرات مسئوالن مساجد بهکرات
به آن اشــاره شده اســت .همچنین طبق نتایج این
پژوهش ،مسئوالن مساجد پیشنهادهایی داشتند
نظیر :در نظر گرفتن تورهای مشهدگردی مخصوص
زائران ساکن در مساجد و فرهنگسازی برای جلب
مشارکتهای مردمی از طریق منابر و رسانهها که در
سناریوهای پیشبینیشده برای ادامه طرح در این
پژوهش ،نقشه جامعی برای پاسخ به این نیازها آماده
شده است.

نتایج منفی و مثبت در عین اجرای آزمایشی طرح

در قسمتی از طرح ارزیابی مساجد شبانهروزی،
جمعآوری اطالعات متکی بر مشاهدات مستمر
ارزیابها بوده است که ضمن انجام تحقیقات از طریق
گفتگوبازائران،کسبهمحلهوخادمانمساجد ،ارزیابی
عملکرد انجام شده است که براساس آمار حاصلشده
از این تحقیق ،عمده مشکالت هفت مسجدی که در
این طرح مشارکت کردند شامل مواردی است نظیر:
حضورنداشتن مداوم خادمان ،عدم اطال عرسانی
کافی و نیاز برخی مساجد به بهسازی.
با وجــود اینکه مشکالتی در اجــرای طرح از سمت
مساجد و همینطور کارفرما وجود داشته ،در عین
حال ،نتایج مثبتی حاصل شده است .مثال نزدیکی
برخی مساجد به حرم مطهر رضوی یا قرارگرفتن در
مبادی ورودی مزیت قابلتوجه برخی مساجد بوده
است یا به عنوان مثال ،باز بودن مساجد در مبادی
ورودی و فراهمکردن امکان استحمام و محیط پاکیزه
همراه با گرمایش و سرمایش ،بهشدت مورد استقبال
زائران قرار گرفته است و زائران از خدمات این مساجد

نتایج مثبت طرح از دید زائــران که مخاطب اصلی
طرح محسوب میشوند بسیار حائز اهمیت است.
نتایج تحقیق نشان داد که امنیت ،ایجاد مکانی برای
استراحت ،نظافت مسجد و سرویسهای بهداشتی،
تحقق مشارکت مردمی ،فراهم آمدن مکانی برای
نماز او لوقــت ،ایجاد اعتماد زائــران به مجاوران،
به فعلیت رسیدن ظرفیتهای مساجد و راحتی
زائران از جمله نقاط قوت طرح مساجد شبانهروزی
در بازه اندک اجرا شدنش از دید زائــران و مجاوران
است.
بر اســاس تحقیقات کارشناسان دفتر مطالعات
فرهنگی و اجــتــمــاعــی ،بـــرای ادامـــه طـــرح ،دو
استراتژی پیشبینی شده است .سناریوی اول اتکا
بر تواناییهای صــرف شــهــرداری و برطرف کردن
نیازهای طرح است که اهم آنها اطالعرسانی بیشتر
در مبادی ورودی شهری ،تامین نیروی نگهبان در
شیفت شب ،تامین بودجه برای نصب دوربینهای
مداربسته و ارائــه خدمات فرهنگی بــرای آمــوزش
خدام مساجد و زائرانی است که از این طرح استفاده
میکنند.
سناریوی دومی که این پژوهش به آن اتکای بیشتری
دارد استفاده از ظرفیت نهادهای توانمند در تامین
نیازهای طرح و جلب مشارکتهای مردمی است
که تحقق همکاری مردمی ،خــود ،ارزش مستقل
و حائز اهمیتی محسوب میشود .در راهکار دوم،
بهتفصیل پیشنهادهایی نظیر همراهی صدا و سیما
با طــرح ،استفاده از نیروی سربازان وظیفه برای
تامین امنیت مساجد و جلب مشارکتهای خیرین
در نظر گرفته شده است .استفاده از توانمندیهای
نیروی مردمی بسیج و سازما نهای فرهنگی نظیر
میراث فرهنگی و اداره اوقاف و امور خیریه در ادامه
بــرگــزاری ایــن طــرح نیز میتواند به بــرگــزاری آن و
رسیدن به نقطه ایدئال کمک بسیاری کند ،اما از
آنجا که ارتباط زائــران از بدو ورود به شهر به نوعی با
شــهــرداری اســت ،محققان ایــن پژوهش معتقدند
بهترین نهاد متولی برای انجام این کار شهرداری
میباشد.

بر اساس سند «نحوه تعامل مطلوب مساجد با شهرداری» مطرح شد

1015مسجدفعال،کمبود240مسجد

گروه گزارش -با وجــود فعالیت هــزار و  15مسجد
در نقاط مختلف مشهد ،این شهر با در نظر گرفتن
سرانه تعریفشده برای مساجد به نسبت جمعیت،
با کمبود 240مسجد مواجه است.
به گــزارش شهرآرا ،با هدف تدوین مدلی مطلوب
برای بهرهوری و پویاکردن کارکردهای مسجد در
تراز اسالمی ،سندی آماری و تحلیلی از سوی دفتر
مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد
در خصوص فعالیت مساجد تدوین شده که ضمن
تبیین وضعیت موجود مساجد شهر ،مدل تعامل با
مساجد و توسعه آرمانی نیز گردآوری شده است.

مدل تعامل مطلوب مساجد مشهد

پراکندگی نامناسب مساجد
در مناطق شهری مشهد

بر این اساس ،تعداد مساجد فعال شهر مشهد هزار
و 15مسجد است که آمارها از کمبود 242مسجد
حکایت دارد .این کمبود در نقاط دورتــر از بافت
مرکزی بهویژه مناطق غربی مشهد ،بیشتر دیده
میشود و در عین حال ،در برخی مناطق مرکزی و
قدیمی شهر با تراکم مساجد مواجه هستیم .برای
جبران این کمبود ،البته در دوره فعلی مدیریت
شهری با مصوبه شــورای اسالمی شهر ساخت
110مسجد تحت عنوان«نهضت مسجدسازی»
در مناطق مختلف شهر در دستور کار قرار گرفت
و مــقــرر شــد تــا اوایـــل ســـال 96بــه بــهــرهبــرداری
برسند.

کمبود مسجد در غرب مشهد

در ایــن میان ،در سند تدوینشده از وضعیت
مساجد شهر مشهد ،پراکندگی مساجد براساس
منطقهبندیهای شهرداری نیز مشخص شده است
که کمبود مساجد در مناطق توسعهیافته شهری
بیشتر از هر نقطه دیگر مشهد است ،چنا نکه در
حال حاضر ،برای جمعیت بیش از 265هزار نفری
منطقه 10فقط 32مسجد فعال وجــود دارد که
بیش از این تعداد ،یعنی 45مسجد بر اساس سرانه
جمعیت ،کمبود دارد.

عکس :آرشیو

این پژوهشگر در ادامــه ،با اشــاره به
اینکه از میان د ههــا مسجد موفق
جهان اســـام13 ،مسجد فعال در
پویشهای فرهنگی را شناسایی و
بررسی کرد هاند ،تصریح میکند :ما
دو مسجد را دقیقتر بررسی کردیم .اوال
مسجد لیدز الکبیر واقع در شهر لیدز که
30هزار مسلمان دارد و پنجمین شهر
بــزرگ انگلستان است و دوم ،مسجد
امــامحــســیــن(ع) در امـــارات کــه یک
مسجد شیعی و ایرانی است .اطالعات
بیشتر نسبت به سایر مساجد ،عامل
بررسی جدیتر این دو مسجد بود که
ما را در رسیدن به خروجیهای مدنظر
پژوهش کمک کرد .رمضانی در پاسخ
به این ســوال که ویژگیهای موفق و
قابلالگوبرداری این مساجد برای ما
چیست ،میگوید :در این مساجد ،افق
دید ادارهکنندگان و سازندگان محدود
به انجام اعمال عبادی یا برگزاری صرف
مراسمات مذهبی نیست .در نظر
گرفتن سالنهای ورزشی ،اتاق بازی
بــرای کودکان و کال سهای آموزشی
نیازمحور مثل مسجد لیدز انگلیس با
دو زبان عربی و انگلیسی باعث پویایی
جالبتوجه و شکلگیری شبکههای
بزرگ و منسجم اجتماعی حول محور
اینگونه از مساجد شده است .در این
مساجد ،به گردشگران و مسافران
امکان اسکان داده شده و اتاقهایی
مخصوص شستشوی جداگانه آقایان
و خانمها و پختوپز فراهم آمده است.
وی ضمن اشاره به ویژگیهای جالب
مسجد اما محسین(ع) در دوبی مثل
بــرگــزاری مراسم مذهبی و جشنها
به مــدت 150روز در ســال و داشتن
دانشگاه مجازی ،اظهار میکند :این
مسجد که در امارات واقع است ،چند
بخش اصلی نظیر اداری ،آموزشی،
مهدکودک ،کتابخانه و بخش فرهنگی
دارد .این مسجد دو فعالیت قابلتامل
برای ما دارد :اوال انتشار مجله «نسیم»
در سه نسخه کــودکــان ،نوجوانان و
بزرگساالن و دوم اینکه به مسافران
مسلمانی که از شهرها و کشورهای
دیگر آمــد هانــد ،در مهما نسرا اتاق
مــیدهــنــد .در فــروشــگــاه مسجد
بستههای سوغاتی پیشبینی شده و
تورهای شهرگردی برگزار میشود که
میتواند الگوی پویش فرهنگی برای
مساجد ما نیز باشد.

در طرح پژوهشی و نظرسنجی از زائران ،عملکرد مساجد شبانهروزی بررسی شد

عکس تزیینی است

سلطانی  -مــســجــد یـــک پــایــگــاه
چندمنظوره است برای انجام مقاصد
مذهبی ،فرهنگی و اجتماعی مثل
عبادت ،تعلیم و تربیت و حتی اجرای
عدالت و حل اختالفات .در واقــع،
مسجد نقشی بسیار اساسی در توسعه
فرهنگ و تمدن جامعه اسالمی دارد و
به نوعی ،قلب تپنده جامعه اسالمی
است.
اینها بخشی از صحبتهای احمد
رمــضــانــی ،کــارشــنــاس و پژوهشگر
مطالعات جهانی مساجد ،است .او در
گفتگو با خبرنگار ما میگوید :تجربیات
مــوفــق جهانی در عــرصــه فرهنگ
میتواند الگوی مناسبی برای ما باشد.
از این رو ،در طرح تحقیقات پژوهشی
ارزیابی عملکرد مساجد شبانهروزی در
مشهد ،عالوهبر تمرکز بر هفت مسجد
فعال در این طرح ،تجربه موفق دهها
مسجد نمونه در جهان اسالم را بررسی
کــردیــم .ناظر علمی و مشاور طرح
تحقیقاتیپژوهشی ارزیابی عملکرد
مساجد شبانهروزی در دفتر مطالعات
فرهنگی و اجتماعی شهرداری ضمن
اشاره به اینکه در جهان اسالم برخی
مساجد به خاطر قدمت تاریخی یا
معماری خاصشان مثل مسجد قبا در
عربستان و مسجد شیخلطفا ...در
اصفهان جایگاهی اساسی در توریسم
اسالمی دارند ،عنوان میکند :دسته
دوم مساجد موفق در جهان اسالم به
خاطر پویش فرهنگی و فعالیتهای
آموزشی و خدمترسانی به شهروندان و
گردشگران مطرح شدهاند مثل مسجد
الفروغ در آتالنتای آمریکا یا مسجد
جامع پاریس .در پژوهش انجا مشده
در دفتر مطالعات ،برای الگوبرداری
و بومیسازی ،این دسته از مساجد
مدنظر ما بوده است.

گفتگوی مرتبط

وضــعــیــت مناطقی دیــگــر از مشهد از جمله
منطقه9و 11نیز در بحث کمبود مساجد همانند
منطقه 10اســت ،به طــوری که جمعیت حدود
200هــزار نفری منطقه 11فقط 30مسجد فعال
دارد و بر اساس سرانه جمعیت ،با کمبود 29مسجد
مواجه است .پنج مسجد در این منطقه در دست
ساخت است که با بهرهبرداری این مساجد نیز
همچنان کمبود جدی مسجد در این منطقه باقی
خواهد ماند.در منطقه  9مشهد نیز که همانند
منطقه  10بیشتر ساختوسازهای شهری طی
چند سال اخیر در این مناطق شکل گرفته ،در حال
حاضر ،بــرای جمعیت بیش از 300هــزار نفری،
38مسجد فعال وجود دارد که با وجود 10مسجد در
حال ساخت ،با کمبود  52مسجد مواجه است.
یک مشهد با جمعیت بیش از
همچنین در منطقه ِ
176هزار نفری46 ،مسجد فعالیت میکنند که به
نسبت سایر مناطق تازهتوسعهیافته مشهد ،کمبود
مسجد بر اساس سرانه جمعیت خیلی چشمگیر
نیست .در عین حال10 ،مسجد کم دارد.

بیشترین تراکم مساجد شهر در منطقه ثامن

در این میان ،در برخی مناطق بافت مرکزی شهر

مشهد ،تعداد مساجد حتی از سرانه موردنیاز نیز
بیشتر است که نمونه آن را در منطقه ثامن میبینیم.
در این منطقه ،بر اساس سند تدوینشده از سوی
معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد،
برای جمعیت کمتر از 20هزار نفری ساکن در این
بافت75 ،مسجد فعالیت میکنند که  68مسجد
بیش از نیاز بر اساس سرانه جمعیت آن است.
در منطقه 2شهر مشهد نیز که منطقهای پرجمعیت
است و بیش از 430هــزار نفر را در دل خود جای
داده ،تعداد 160مسجد فعال در سند مطالعاتی
مورداشاره ،برای این منطقه گزارش شده است که
کمبود مسجد در این منطقه وجود ندارد و به دلیل
بافت قدیمی ،پراکندگی تعداد مساجد در این
منطقه همانند منطقه ثامن ،بیشتر از سایر نقاط
شهری است.منطقه 3مشهد نیز وضعیتی مشابه
منطقه 2دارد و با جمعیتی حدود 390هــزار نفر،
137مسجد فعال دارد که البته هفت مسجد دیگر
نیز در این منطقه ،در حال ساخت هستند .همچنین
منطقه 4مشهد با جمعیت بیش از 246هــزار نفر،
103مسجد و منطقه 5با جمعیت حدود 170هزار
نفری74 ،مسجد فعال دارد که در این مناطق شهر
نیز کمبود مسجد نداریم.

بخش اصلی ایــن سند بهتفصیل دربـــاره چهار
حــوزه اصلی ویژگیهای سختافزاری مسجد
نظیر معماری و بنا ،ویژگیهای نرمافزاری مسجد
مثل کارکردهای دینی و اجتماعی ،ویژگیهای
مغزافزاری از قبیل امــام جماعت و هیئت امنا
و ویژگیهای ساختاری که بیانگر نحوه تعامل
ارکـــان درونـــی مسجد میباشد پرداخته است
و در هــر بخش ،ضمن توصیف دقیق مفاهیم
بــا استفاده از منابع علمی مرتبط و سخنان
مقام معظم رهبری و اما مخمینی(ره) ،نحوه
اجراییشدن مدل به صورت راهبردی پیشبینی
شده است.
به عنوان مثال ،در بحث ویژگیهای مغزافزاری
مسجد ،ضمن پرداختن به وجــوه مختلف امام
جماعت ،بیان شده اســت :در هر مسجد ،امام
جماعت عاملی مهم در پیشرفت مسجد است
و بــا تــوجــه بــه شــان امـــام جماعت در مسجد،
م ـیتــوان امـــام جماعت را بــه مثابه یــک مدیر
در نظر گرفت کــه ســازمــان مسجد را مدیریت
مینماید.
بعد از آن ،ویژگیهای مدیر از منظر علوم اسالمی
بیان شده است که در صورت استخراج راهبردهای
اجرایی برای نیل به اهداف این سند ،رشد بنیادین را
شاهد خواهیم بود.
به سطحبندی مساجد مشهد نیز در این سند تاکید
شده است که نمونهای از اجرای آن را تحت عنوان
«جشنواره مساجد» برای انتخاب مساجد برتر در
طول سال جاری شاهد بودیم .البته در این سند ،با
پیشنهاد تشکیل شورای سیاستگذاری مساجد
و دبیرخانه مساجد راهکارهای بوروکراتیک و
چگونگی تعامل شــهــرداری با مساجد به طور
مشخص پیشبینی شــده اســت کــه از دل آن،
میتوانیم شاهد فعالیتهای سازما نیافتهتری
باشیم که بیان ریز جزئیات آن از حوصله این گزارش
خارج بود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای
اسالمی شهر مشهد تاکید کرد

ضرورتتقویتمساجد
شبانهروزی
گروه گزارش -چرا مساجد ما باید تنها در
ساعاتی مشخص باز شوند و بالفاصله
پس از اقامه نماز ،به آ نهــا قفل زده
شود؟ درب مسجد باید به روی زائران
و مجاوران مشهدالرضا باز باشد و با
مدیریت صحیح کارکردهای آن احیا
شود.
این جمله را رئیس کمیسیون فرهنگی
شــورای اسالمی شهر مشهد در بیان
ضــرورت تقویت مساجد شبانهروزی
بیان میکند و میگوید :شاید هنوز
با اهــداف از پیش طراحیشده برای
شــبــان ـهروزی کــردن مساجد فاصله
داشته باشیم ،امــا در اصــل و اساس
این اقدام ایرادی نیست و اگر ایرادی
وجود داشته باشد ،به مدیریت مساجد
در راســتــای احیای کــارکــردهــای آن
بــرم ـیگــردد.حــج ـتاالســام مجید
فاطمیارفع در گفتگو با خبرنگار ما،
به این نکته نیز تاکید میکند :طرح
شبانهروزی شدن مساجد در مشهد
به صــورت آزمایشی با هفت مسجد
آغاز شد که با توجه به بازخوردی که
از ایــن مساجد دریــافــت میکنیم،
امیدواریم این طرح از حیث کمی و
کیفی گسترش یابد.به گفته رئیس
کمیسیون فرهنگی شــورای اسالمی
شــهــر مــشــهــد ،مــســجــدمــحــوری از
دغدغههای اعضای شورای اسالمی
چهارم است و در همین راستا ،نهضت
مسجدسازی نیز به راه افتاد.وی با بیان
اینکه در فرهنگ اسالمی توجه خاصی
به مساجد شده است که متاسفانه امروز
کمتر شاهد آن توجه هستیم ،تصریح
میکند :امروزه مساجد عمال به محلی
برای انجام یک سری مناسک و اعمال
عبادی تبدیل شدهاند ،در حالی که در
صدر اسالم ،مسجد مامنی برای مردم
و پایگاه تحوالت فرهنگی و اجتماعی
قلمداد میشد.حجتاالسالم فاطمی
ارفــع بــا تاکید بــر ضـــرورت فعالیت
مساجد شبانهروزی در نقاط مختلف
شهر برای دسترسی مجاوران و زائران
مشهدالرضا ،خاطرنشان میکند:
مساجد باید در دسترس مردم باشند
تا مردم بتوانند در ساعاتی از شبانهروز
که احساس نیاز به ارتباط با خدای
متعال میکنند ،این فضای معنوی
در اختیارشان باشد .در صورت تحقق
این امر ،مکا نهای عبادت و ارتباط
با خدای متعال فراگیر خواهد شد.به
گفته وی ،شبانهروزی شدن مسجد به
احیای نماز شب در مساجد نیز کمک
میکند .همچنین از آنجایی که مشهد
ساالنه پذیرای حجم گسترد های از
زائران است و زائران گاهی مواقع وارد
شهر میشدند که برای آنان مشکالتی
پیش میآمد ،مساجدی که در مسیر
تردد زائران و در خیابانهای منتهی به
حرم رضوی قرار دارند ،ضرورت دارد که
درب آنها به روی مردم بسته نماند.
وی در پاسخ به این سوال که مساجد
شــبــان ـهروزی چــه کارکردهایی باید
داشته باشند ،اظهار میکند :بر اساس
مطالعات صور تگرفته ،مقرر شده
است این مساجد عالو هبر برگزاری
نمازهای یومیه در طــول شبانهروز،
خدمات دیگری همچون اطالعرسانی
و گردشگری ،سرویس بهداشتی،
وضــوخــانــه ،آبجــــوش صــلــواتــی و
تجهیزات گرمایشیسرمایشی را ارائه
دهند.
رئیس کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی
و زیــارت شــورای اسالمی شهر مشهد
همچنین درخــصــوص آخــریــن رونــد
عملیات اجرایی نهضت مسجدسازی،
تصریح میکند :این نهضت با قوت
ادامــه دارد .از 144مسجدی که در
دستور کار احداث و بازسازی در دوره
فعلی شورا و مدیریت شهری قرار گرفته
بــودنــد ،تاکنون ٨۵مسجد تکمیل
شده و ۵٩مسجد بازسازی شده است
و پیگیر ساخت ٣١مسجد دیگر نیز
هستیم .به گفته وی ،شورای چهارم در
نقش تسهیلگر و بسترساز برای هدایت
کمکهای مردمی و اعتبارات خیرین
به سمت ساخت مسجد وارد این عرصه
شده است و بنا داریم غفلت مدیریت
شهری در دوره گذشته که از توسعه
شهر با توجه به پیوست فرهنگی در
بحث ساخت مساجد غافل شده بودند
را به نوعی جبران کنیم .وی در پایان
سخنانش به احیای کارکرد مساجد نیز
تاکید کرد.

