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 مقدمه

ارشاد و احیاای نقاش واقعای و     هدایت،» ، هیئت18/1/1371ِتاریخ  دربر اساس مصوبۀ شورای عالی انقالب فرهنگی 

نقاش فرهنگای    با هدف احیاء« نگی و ارشاد اسالمیوزارت فره» ذیلِ ،«تبلیغی مساجد برای مقابله با تهاجم فرهنگی

ساتاد  »داد. سپس ایان هیئات باه    را تشکیل  «های فرهنگی و هنری مساجد کانون»مساجد تشکیل شد و این هیئت، 

هزار و  25و تاکنون  گذرد سال می 27حدود  ،از آن زمان تغییر نام داد.« مساجدهای فرهنگی و هنری  هماهنگی کانون

باهادف همااهنگی و    گ و ارشااد اساالمی  نا با درخواست وزارت فره نامۀ ستاد اساساما  کانون تشکیل شد است. 993

 ابالغ 3/11/1397 یخدر شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب و در تار 18/2/1397 در تاریخ، ها انسجام و تقویت کانون

 اهداف ستاد عبارت است از: نامه،اساسطبق . شد

 گی، آموزشی، هنری و تبلیغی مساجداحیای نقش واقعی فرهن .1

 ی و کارآمد در حوزۀ فرهنگ و هنرتربیت و رشد نیروهای متعهد، انقالب .2

 سالمی در شهرها و روستاهای کشورتوسعۀ فرهنگ اصیل ا .3

 دشمنانمقابله با تهاجم فرهنگی  .4

 برای رسیدن به این اهداف، وظایف و اختیارات ستاد عبارت است از:

 های فرهنگی و هنری مساجد های کانون ریزی، نظارت، هماهنگی، انسجام و تقویت فعالیت برنامه -

 مساجد های کتابخانهفرهنگی و هنری و  های کانونو تجهیز  اندازی راهساماندهی و کمک به  -

 ها کانونبانک اطالعات  روزرسانی به -

 کمک به تولید و عرضۀ محصوالت فرهنگی و دینی -

 مساجد های فعالیتدیجیتال در حوزۀ  های پایگاهکمک به ایجاد و توسعۀ  -

 و نخبگان فرهنگی و هنری استعدادهاشناسایی، جذب و آموزش و حمایت از  -

 فرهنگی و هنری مساجد های کتابخانهو  ها کانونتخصصی شدن  -

 ها کانونفرهنگی و هنری  های فعالیت هدایت حمایت و -

 تبادل فرهنگی و هنری با مراکز علمی و فرهنگی داخلی و خارجی -

، مدارس و مراکز و نهادهای آموزشی، فرهنگی و هامساجد با خانواده های کانون برای پیوند شبکۀ سازی زمینه -

 اجتماعی

ها و  نامه و تجدید ساختار و تدوین فرایندهای سازمانی و هدایتی و سیاست ضرورت ایجاد اساس که رسد میبه نظر 

هایی با بیشترین کارایی و اثربخشی بوده است که به  ها به تشکل ، رساندن کانونسال( 28)پس از  راهبردهای فرهنگی

کننادۀ  هاای راهباری   هاا نباوده و سیاسات    ظرفیت ها با استفاده از حداکثر اند و عملکرد آن رسید تاکنون نداشته نظر می

شان برسند، و در این راستا باه   ها به جایگاه واقعی اند. بر این اساس، هدف ستاد این بوده است که کانون مناسبی نداشته

 محتوایی نیاز دارند. عملیاتی و ها و راهبردهای سیاست

، توسا  دفتار نظاارت و ارزیاابی     «و هنری مسااجد های فرهنگی  ستاد هماهنگی کانون» گزارش ارزیابی عملکردِ

ها و اقداماتی بوده اسات کاه    بر اساس گزارشی از شرح فعالیتو منبع آن  شورای عالی انقالب فرهنگی تهیه شده است
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، ارزیاابی میازان اجرایای شادن     ماذکور  ستاد مذکور به شورای عالی انقالب فرهنگی ارسال کرده است. هدف گزارش

و  دیگر، میزان اجرایی شدن وظایف عبارت یا به« های فرهنگی و هنری مساجد ستاد هماهنگی کانون اساسنامۀ»مصوبۀ 

 ستاد بوده است. اهداف

و « فرهنگای و هناری مسااجد    های کانونستاد هماهنگی »بررسی و تحلیل عملکرد ، گزارشهدف ما در این اما 
 گزارش شاورای عاالی انقاالب فرهنگای     ا و اطالعاته داده بر اساس «فرهنگی و هنری مساجد  های کانون»عملکرد 

راهبردی برای ستاد، جهت افزایش کارایی و اثربخشای   هایی پیشنهادسعی بر این است که  است؛ بر اساس این بررسی،
و اثربخشای   کاارآیی امیدواریم که این گزارش به ارتقااء   فرهنگی و هنری مساجد داشته باشیم. های کانون های فعالیت
 کمک کند. فرهنگی و هنری مساجد های کانون های فعالیتو  ستاد

 وضعیت موجود

ستاد که توس  شورای عاالی انقاالب فرهنگای     گزارش ارزیابی عملکرد ها و اطالعات دادهکلی از تحلیل  ینتایج
به مشاارکت اجتمااعی و    توجهی کم -2؛ ها کانون محوری دولت -1: شود میچهار مضمون را شامل  نگارش شده است،

از مضاامین   هرکادام ضعف محصوالت فرهنگی و هنری. در اداماه،   -4توقف در ساختار و تشکیالت اجرایی  -3مدنی 
 :شود میمختصر تشریح  طور بهمذکور 
 هاکانون یمحور دولت

مردمای   های ظرفیتکه عنوان شده است، استفاده حداکثری از  گونه آنفرهنگی و هنری مساجد  های کانونهدف 
نظار   ستاد، تشاکیالتی ییردولتای و ییرانتفااعی زیار    : »نامه اساسطبق مادۀ یک  است. فرهنگی و هنریبرای اهداف 

 ویژه بهاما هم مواد بعدی اساسنامه و « وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است که استقالل مالی، اداری و استخدامی دارد.
. رئیس ستاد، داردملی و استانی( و هم روند اجرایی، نشان از دولتی بودن این ستاد ستاد )در سطح  ارکانمواد مربوط به 

)در ساطح ملای و    و نظاارت  گاذاری  سیاسات و اعضاای شاورای    شاود  میتوس  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تعیین 
ء و مقامات ساتاد در  ، همه از مقامات دولتی و حکومتی هستند و روند انتخاب اعضاو اعضای استانی ، و رئیس(ها استان

یر فرهنگ و ارشاد سطح ملی و استانی نیز کامالً رسمی و دولتی است. احکام تمامی اعضای شوراهای استانی، توس  وز
 شود.اسالمی صادر می
که در ساختار فعلای عماالً    کند میمسئول هر کانون را امام جماعت هر مسجد انتخاب نیز مدیر ها کانوندر سطح 

هویت مستقل داشاته و تحات نظار ائماه      ،مساجد: »اساسنامه در ای تبصره . البته طبقشود میمحسوب  رسمیمقامی 
های فرهنگی و هنری مساجد برای ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی، هنری و  کانون مدیرمسئولشوند و  جماعت اداره می

از  ای نمایناده ، امام جماعت مساجد نیاز در سااختار کناونی،    عمل دراما  «.شوند تبلیغی توس  امام جماعت پیشنهاد می
، یاا دولتای و حکاومتی اسات یاا نقاش دولات        ها نقش. بنابراین از باال تا پایین، انتصابات و شود میسوی دولت تلقی 

 نقشی ندارند. مذهبی -مدنی های تشکل، ها انتخاباست و در این  کننده تعیین
 و نیاروی انساانی اسات و    ساازمانی ، دارای ساختار ها استانیز، ستاد در تهران و به لحاظ بودجه و نیروی انسانی ن

 :از اند عبارتمنابع مالی ستاد : شود میبا بودجه دولتی اداره  عموماً

 دولت از محل اعتبارات عمومی در قانون بودجه کل کشور در قالب ردیف مشخص بودجه -1

 های خیرین موقوفات و کمک ازجملههای بالعوض اشخاص حقیقی و حقوقی  هدایا و کمک -2

 ها و خدمات ستاد عواید و درآمدهای حاصل از فعالیت -3
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 ؛ها و مؤسسات اعتباری در چارچوب ضواب  و مقررات کشور ها و تسهیالت دریافتی از بانک وام -4

، ها کانونبرای  اگر که درحالی. شوند مییک سازمان دولتی اداره  مثابۀ بهکنند و ها نیروی انسانی استخدام میکانون

داوطلبانه و برای  باید ها کانوندر نظر داشته باشیم، عضویت و فعالیت در  مذهبی و فرهنگی -نهاد مردمجایگاه مدنی و 

در ساخن   هاا  کاانون دولتی؛ نگاه به بودجۀ دولتی ستاد و فعالیت  کارکناناستخدامی و  صورت به د و نهخیر عمومی باش

با همراهی مجلس شورای اسالمی اعتبار و »اظهار امیدواری کرده است که : رئیس ستاد رئیس ستاد  آشکار است، اخیراً

 «.های فرهنگی هنری مساجد افزایش یابد بودجه کانون

ش بودن نقا  پررنگفرهنگی و هنری مساجد عنوان کرد،  های کانونتوان برای که می های آسیببنابراین یکی از 

پیامادهای   محاوری  دولات فرهنگی اسات.   های برنامهدولت و حاکمیت هم در ساختار و تشکیالت و هم در محتواها و 

 :ازجملهخواهد داشت  ها کانونمنفی برای 

 ها کانوناجتماعی از فضای  های الیهطرد برخی از اقشار و  -

 ها کانونو اقدامات  ها فعالیتکاهش اعتماد عمومی به  -

 به لحاظ مالی و اقدامات داوطلبانه مردمی های ظرفیتکاهش امکان استفاده از  -

 عناوان  به ها کانون ازحد بیشدولتی، دولتی و سیاسی شدن  های طرحبه بودجه و  ها کانونوابسته بودن فعالیت  -

 نهادی دینی فرهنگی

 و مدنی به مشارکت اجتماعی یتوجه کم

 هاای  مشاارکت فرهنگی و هنری مساجد، توجه کمتر باه جلاب    های کانون نتیجۀ دولتی بودن بیش از حد  فعالیت

است. اساساً مسجد  جایگاه و نهادی بوده است کاه از ساوی ماردم و     ها کانونمردمی و مدنی است که از اهداف اولیه 

مسجد نیز در هماین راساتا بایاد بار اسااس شابکه روابا  و         -است و نهادهای چون کانون شده میتوس  مردم اداره 

اگرچاه   محتاوایی و ...( حرکات کناد.    تولیادات و  هاا  برناماه گیری، مسائل مالی، اجرایی، یممردمی )تصم های مشارکت

امات بر اساس اقدامات مردمی در وضعیت موجود نیز اهمیت دارد و بخشی از مسائل مالی و همچنین اقد های مشارکت

است و مشارکت مردمی فق  نقش مکمال و کمکای    محوری دولت، ها کانونداوطلبانۀ مردمی است، اما رویکرد اساسی 

 دارد.

 

 اجرایی توقف در ساختار و تشکیالت

بیشتر در قالب تشکیالتی  ها فعالیت، باعث شده است که ها کانونخود و  هماهنگی دولتی بودن بیش از حد ستاد
از محتاوای گازارش دفتار    محتوایی فرهنگی و هنری، با تأخیر مواجه باشد؛  های برنامهشود و حرکت به سمت  متوقف

توان نتیجه گرفت که ستاد تاکنون بیشتر باه الزاماات تشاکیالتی و     نظارت و ارزیابی شورای عالی انقالب فرهنگی می
گرفتاه شاده    کمتار پایش   )فرهنگی، هنری و اجتماعی( های محتوایی پرداخته و سیاست ها کانونمالی و نیروی انسانی 

فرهنگای و هناری    هاای  کاانون  فرایندهای اجرایای  و تشکیالت وساختار  و توقف ستاد در تمرکز، دیگر عبارت بهاست. 
فرهنگای و   هاای  کاانون هماهنگی  ستاد؛ (و اجتماعی ، هنریفرهنگی) محتوایی های برنامهو تأخیر در ورود به  مساجد

 التییجنبۀ ساختاری و تشک بیشترمصوبه داشته است که این مصوبات  31جلسه برگزار کرده و  7تاکنون  هنری مساجد
، شاود  مای هفتگای برگازار    صاورت  باه ستاد که  ریزی برنامهعالوه بر جلسات مستمر شورای معاونین و  دارند. و اجرایی
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 هاا  کانونفعالیت  به بخشی انسجام باهدفجلسه در سطوح استانی، شهرستان و جلسات نخبگانی  411حدود  درمجموع
 .اند پرداختهبرگزار شده است که عموماً برای مباحث تشکیالتی و اجرای به بحث و بررسی 

ارزیاابی میازان    بنادی  جمع»: با عنوان شورای عالی انقالب فرهنگی دربارۀ عملکرد ستاد گزارش در بخش چهارم

کاه عباارت اسات از:     باوده اسات   و اجرایای  عمومااً کمای   ،در هشت بناد  های ارزیابیشاخص، «اجرایی شدن مصوبه

روزرساانی   ها، تأسیس کتابخاناه، ایجااد و باه    ها، نیروی انسانی، تعداد اعضاء کانون اندازی و تجهیز کانون تشکیالت، راه

عموم  بنابراین ها برای جذب سرمایه؛ ای اینترنتی، تعداد جلسات، ارتباط با سازمانه ها، ایجاد پایگاه بانک اطالعات کانون

ایجاد ساختار و تشکیالت و جذب و سرمایه و نیروی انسانی بوده است و هنوز فرصتی برای محتاوای   زمینۀ دراقدامات 

تمرکز ستاد، هنوز بر بخش کمای و   ( ایجاد نشده است وها کانونهدف اصلی  عنوان بهفرهنگی ) های برنامهو  ها فعالیت

 تشکیالتی است تا محتوایی.

 ارائه نشده است: ذیل مواردبرای شورای عالی انقالب فرهنگی ارسال کرده است، ستاد  ی کهرشدر گزا

 ها کانوندر  شده حمایتتعداد نخبگان جذب شده و  -

 اط با مراکز فرهنگی خارج از کشورارتب -

 ها همایشتعداد  -

 اجراشدهو راهبردهای کالن تصویب و  ها سیاستتعداد  -

 ها استاندر  ها کانونبه تفکیک  موردنیازتعداد نیروهای  -

 قراردادهاولید محصوالت فرهنگی و گزارش مالی ت -

و  محتوای های برنامهاست و ورود به  و فرایندهای تشکیالتی که ستاد، هنوز متمرکز بر ساختار دهد میاین قضیه نشان 

زیاد باوده اسات اماا     ها ایدهی عالی انقالب فرهنگی، راطبق گزارش شو همچنین .قرار داردبعدی ، در اولویت فرهنگی

درآمدزایی  زمینۀ درتولید و عرضۀ محصوالت فرهنگی، رشد مطلوبی نداشته است و  نبوده است. ها ایده اندازۀ بهاقدامات 

هاای محتاوایی و فرهنگای، هناوز در ر س     برناماه دهد صوالت نیز گزارشی ارسال نشده است )که این نشان میاز مح

 اقدامات نیست(.

ی ثبت شده اسات  قلم آمار 35رای بنیز، رکوردهایی  «ایجاد و توسعۀ بانک اطالعاتی»در حوزۀ میزان پیشرفت در 

جااد  اقدام در این حوزه، ای ترین مهمتشکیالتی و مشارکتی است.  های فعالیتشاخص  در حوزۀ ها آنکه بیشترین تعداد 

در  ی)فرهنگی هنری مساجد ایران( بوده است کاه تحاول   «فَهما»و طرح جامع استقرار نظام « مسجد های بچه»سامانۀ 

 هاای  کاانون اطالعات برای ثبت مسجد  های بچهسامانه . آید میحساب نظام آمار و اطالعات این مجموعه فرهنگی به 

راستای  اندازی شده و در راهستاد از طرف  فَهما ملی سامانۀبکه و شایجاد شده است.  در سراسر کشور فرهنگی و هنری

های فرهنگای و   بر اساس این طرح، برترین کانون  .کند میها و رویدادها فعالیت  ، ثبت فعالیتها نام اعضای کانون ثبت

مسائوالن و رابطاان    .شاوند  میشده از طریق سامانه معرفی  های انجام هنری و همچنین برترین ستاد استانی با بررسی

با . دارند فَهمانام در سامانه  به ثبتبرای اقدام  ءنقش مهمی در راستای ثبت اطالعات و تشویق و ترییب اعضا ها کانون

هری، های شا  های خود را با دیگر کانون خود مطلع شود و فعالیت یتتواند از وضع هر کانونی می فَهماسامانۀ استفاده از 

ساال   27هاایی کاه در طاول     کاانون  ه اسات توانست فَهمابخشی، شبکه  هدف انسجامبا  .سه کنداستانی و کشوری مقای
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بارای همااهنگی و   در بساتر فضاای مجاازی     فَهماا شابکۀ  بناابراین  د. بودند را در یک شبکه انسجام ببخشا منسجم ن

 .را مشاهده کنند خود هر لحظه عملکرددر توانند  می ها همه کانوناست و  ها کانون های فعالیتبه  بخشی انسجام

 کناد  میاجرایی هماهنگ  نظر ازور را کل کش های کانون ای شبکهارتباط زمینۀ ، فَهماشبکۀ ملی  اینکه وجود بااما 

محتاوایی، توساعه چنادانی     نظر از( اما و... برترهای  و شناسایی کانون ءثبت اعضا ،ها ثبت فعالیت کانون)ثبت مجوزها، 

اماا رقاابتی    بوده استمساجد  های کانون فرهنگی های برنامهو  ها فعالیتسازی کیفی، فَهمایکی از اهداف  .نیافته است

های اساتانی ساعی در   به وجود آمده است و مدیران ستاد سراسر کشور های کانونبین  فَهمادر شبکۀ  های کانونکه در 

و  چرخاد  میجاری و معمول  های برنامهو  ها فعالیتخود دارند، بیشتر حول  زیرمجموعۀ های کانون برتر های رتبهکسب 

. تولید کاالها و محصوالت خاالق فرهنگای و هناری، کمتار     پردازند میفرهنگی و هنری  های ایدهکمتر به خالقیت و 

توجه کمتر ساتاد  و دوم،  ها کانوناعضاء خالق هنری در  رنگ کمبوده است و یکی از دالیل آن شاید حضور  موردتوجه

مناسابتی و   هاای  برناماه گرایی )آن هام در ساطح   ها بوده است و کمی رقابتبه تولید محصوالت فرهنگی و هنری در 

عملی شده  های ایدهدر سطح  ها رقابتزمان آن است که  رسد می. به نظر دهد میشکل  را ها رقابت مواد اصلی(، معمول

از اعضاء خالق فرهنگای و هناری جاذب     صورت به ها کانوندر قالب کاالهای خالق فرهنگی و هنری شکل بگیرد تا 

 کنند.

و بار   کناد  مای های خاود را در آن باارگزاری    هر کانون دارای صفحه شخصی است که فعالیت فَهماملی  شبکۀدر 

هاای فرهنگای    تواند در افزایش یا کاهش بودجه از این طریق می و کند میهای انجام شده امتیاز دریافت  اساس فعالیت

مناسابتی و   هاای  برنامهکه مشخص است، نوعی رقابت برای کمیت  طور همان ؛ها سهیم شود اختصاص یافته به کانون

و  خالقانه فرهنگی و هناری  های ایدهکمتر به سمت  ها کانون شود میبرای افزایش بودجه وجود دارد که باعث  معمول

تا به بودجاۀ دولتای    را افزایش دهند مناسبتیو اقدامات  ها برنامهو بیشتر سعی کنند  سوق یابندتولید محصوالت خالق 

در اردبیل، گایالن و   ازجمله )در سطح شهرها و روستاها( ها کانون. البته ناگفته نماند که بسیاری از بیشتری دست یابند

صانایع   ،کاامپیوتر  ،هاای آموزشای از قبیال خیااطی     کاالس بهداشاتی،   هاای  پروتکال در شرای  کرونا و با رعایت ...، 

که شایستۀ تقدیر است که البته باید در این زمینه  اند داشته... و  خوانی کتابهای تقویتی دروس، مسابقات  کالس،دستی

 بیشتر به خالقیت هنری و فرهنگی توجه کرد.

 خالق فرهنگی و هنری محصوالت ضعف

ار ثبت و تائید شده، در سطح ایده بوده ر بین تولیدات فرهنگی، بیشترین آمشورای عالی انقالب فرهنگی، د طبق گزارش

اهمیت، سهم کمی در بین تولیدات ثبت شده دارد.  ریم علی مجازی است. تولید محصوالت فرهنگی و هنری در فضای

. ایان  شاود  مای درصد کل تولیدات را شامل  هشتکمتر از  درمجموعهمچنین آثار هنری شامل فیلم، نمایش و سرود، 

عمیاق و   صاورت  بهدر سطح ایده پردازی توقف کرده و به سمت تولید محصوالت فرهنگی  ها کانونکه  دهد مینشان 

محدود بودن  و کمتر آثار صوتی، بصری و آثار فضای مجازی تولید شده است. بنابراین به دلیل اند نکردهگسترده حرکت 

زایی حاصل از فروش محصوالت نیز اساساً وجود نداشته است و در گزارش خود ستاد نیز آماری از ، درآمدتولید فرهنگی

 آن ارائه نشده است.
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و  هاا  فعالیات از بین  شده کسباز میان هشت شاخص، بیشترین امتیاز  ها کانونبرای  فَهماشبکۀ ملی  بندی رتبهدر 

پاسداشات  »، شااخص  ازآن پاس درصاد(؛   31.21داده شاده اسات: )  اختصاص « اوقات فرایت سازی ینی»اقدامات، به 

 درصد قرار دارد. این در حالی است که کمترین امتیاز به فضای مجاازی و رساانه   22.88ملی و مذهبی با  های مناسبت

)زیار یاک درصاد(     هاا  کانونهنری و ادبی  های فعالیت)زیر یک درصد(، خالقیت و نوآوری )زیر یک درصد( و ارتقای 

که خالقیت و نوآوری هنری و فرهنگی چندان جایگااهی در فعالیات    دهد میتصاص داده شده است. این آمار نشان اخ

 همچناین روتین مناسبتی و  های فعالیت، بر اساس فَهمادر شبکه  ها کانون بندی رتبهندارد و به همین دلیل نیز  ها کانون

فرهنگی از عملکرد ستاد اذعان دارد که باید  انقالب. گزارش شورای عالی قرار دارد« اوقات فرایت سازی ینی»شاخص 

قارار   هاا  کاانون ستاد و  های برنامه( در اولویت شود میمحسوب  ها کانونخالقیت هنری و فرهنگی )که در اینجا ضعف 

 بگیرد.

در ساختار و تشکیالت و  توقفو همچنین  ها کانون ازحد بیشبه دلیل دولتی بودن که گفته شد،  طور همانبنابراین 

اینکاه،   ویاژه  بهمغفول بوده است.  ها کانوندر  خالق فرهنگی و هنری های ایدهو  ها برنامهروندهای عملیاتی و اجرایی، 

 مادنظر ، باید بیشتر ها کانوناستفاده از فرهنگ و هنر و محصوالت فرهنگی و هنری برای جذب عموم مردم به اهداف 

 هاای  توانمنادی در جاذب اعضااء، باه     اینکاه شوند و هام   تر مدنی ها کانونمسیر هم الزم است که  قرار بگیرد. در این

 هاا  برنامهکه این   شود می، مشخص ها کانونفرهنگی  های برنامهبا بررسی  توجه بیشتری شود. افراد فرهنگی و هنری

هم مناسبت محور هستند و هم خالقیت هنری کمتری در ارائه خدمات فرهنگی و هنری دارند. تولید کاالها و خادمات  

 تواناد  میبرای اقشار اجتماعی و فرودست که دسترسی رسمی کمتری به فرهنگ و هنر دارند،  ویژه بهفرهنگی و هنری 

 در دستور کار قرار بگیرد.

 های سیاستیتوصیه

و  هاا  سیاست» ویژه بهو  فرهنگی و هنری مساجد های کانونستاد هماهنگی « سازمانی و راهبری»قش نمبتنی بر 

فرهنگای و   های کانوندر جهت افزایش کارایی و اثربخشی  هایی پیشنهاد ،«و اجتماعی فرهنگی -محتوایی راهبردهای

تکیاه   -1که عبارت است از:  شود میسیاستی، شش محور و مضمون را شامل  های توصیه .شود میارائه  هنری مساجد

 مثابۀ به ها کانونتأکید بر  -3نهادهای مدنی و مردمی  عنوان به ها کانونتأکید بر  -2بر نقش هماهنگی و راهبری ستاد 

ارتقااء کاارکرد خادمات و     -5 هاا  کانونتأکید بر تولید کاالها و خدمات فرهنگی و هنری خالق در  -4فضای عمومی 

تأکید بر مشارکت و جذب کودکان و نوجواناان اقشاار فرودسات در     -6در اقشار فرودست  ویژه بهاجتماعی  های حمایت

 .ها کانونفرایندهای فرهنگی و هنری در 

 نقش هماهنگی و راهبری ستاد

 و همااهنگی  یبیشاتر بار الزاماات راهبار    های فرهنگی و هنری مساجد،  ستاد هماهنگی کانونکه ضروری است 

ها  های هماهنگی و راهبردی از سوی ستاد به کانون . در این نقش و جایگاه، سیاستمتکی باشدقش ستادی مبتنی بر ن

اقشار و در ) به جامعۀ مدنی و مذهبی کشور واقعی طور بهو ...،  ، محتواییو امور تشکیالتی، مالی و انسانی شود میارائه 
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های فرهنگای و هناری مسااجد، بایاد مبتنای بار        بنابراین راهبرد عملی کانون شود.می( واگذار مردم های مختلف الیه

( و در ساطح ملای و اساتانی    گیاری از بااال )در ساتاد   و مشارکت مردمی باشد و نه مبتنی بر تصمیم مدنی سازی شبکه

دنی و مردمای عمال   نوعی نهاد م مثابۀ بهعمالً  ها کانونسازمانی و با بودجۀ دولتی؛ در این صورت است که  کادرسازی

کنند و می توانند از تمامی ظرفیت های مردمی )مالی، نیروی انسانی، شبکه اجتماعی و ...( در راستای اهداف ستاد و می

 اکنون ها اقدام کنند.

 های مدنیتشکل مثابه بهها کانون

مادنی و اجتمااعی و    و نهااد   تشاکل ، به سامت ناوعی   ها کانون سیاستی واین امر زمانی مقدور است که رویکرد 

 هاای  الیاه فرهنگی محدود به اقشار و  اهدافبا   سازمانو اقشار مختلف اجتماعی باشد، نه نوعی  ها الیهبا  گیری ارتباط

مهام و اصالی اسات(     )کاه هادف   و مشارکت مردمای  مردمی های ظرفیتدر این صورت، جذب همۀ  ؛از جامعه خاص

اماا  جامعاه در منااطق مختلاف کشاور را جاذب کنناد.        های الیهمکاری همۀ باید اعتماد و ه ها کانوناست. پذیر امکان

-رویکرد خاصیک  دینی و تبلیغی مبتنی بر های فعالیت بر اساس، ها کانونعملکرد  تصور وجود دارد که  این اکنون هم

کمتار   هاا  آنگرایاناۀ  گرایاناه و اجتمااعی و عاام   شامول  عملکارد و است  استوارتفکر و قرائت دینی  مبتنی بر گرایانه و

نفوذ و  درنتیجهو  شود میجذب کنند، محدود  توانند می ها کانونکه  ای اجتماعیبر این اساس، سرمایۀ  است. موردتوجه

 نیز کاسته خواهد شد. ها آن اثربخشی

و نه سازی و مشارکت مردمی باشد  های فرهنگی و هنری مساجد، باید مبتنی بر شبکه بنابراین راهبرد عملی کانون

مسجد، باید نهاادی بارای    -کانونبه زبان دیگر، ؛گیری از باال و کادرسازی سازمانی و با بودجۀ دولتیمبتنی بر تصمیم

ای اجتماعی )با محتوای فرهنگی، دینی و اجتمااعی( کاه باه     تکاء مردم و جلب اعتماد و مشارکت عمومی باشد. شبکهاِ

گسترده و عمیاق خواهاد    ،ها کانون شبکه اجتماعی تأثیراتدر این صورت . دارد دفتر یلحاظ فیزیکی نیز در هر مسجد

مردمی شبکۀ اجتماعی  همین .کند ایجادظرفیت فرهنگی، هنر و اجتماعی بزرگی را  تواند میشبکه اجتماعی  بود و این

رده در سراسار  مردمی استفاده کند و این نیروی اجتمااعی گسات   های ظرفیتاز حداکثر  بود که پیش از انقالب توانست

آمده در شبکه اجتماعی مساجد ایاران توانسات در انقاالب اساالمی      وجود بهسرمایه اجتماعی د را نشان داد؛ کشور خو

 باشد و از تشاکیالت  استوارحیات مدنی دینی و فرهنگی بر  های فعالیت که  بهتر استبنابراین نقش مهمی را ایفا کند. 

« های فرهنگی محاالت  کانون»در رویکردی مشابه، تشکیل و مدنی سوق یابد.  نهاد مردم های سازمانرسمی به سمت 

ریازی و اجارای اماور فرهنگای در شاهر       های مهم شهرداری تهران در جلب مشارکت مردمی در برنامه یکی از محمل

 تهران بوده است.

 فضای عمومی مثابه به ها کانون

فضایی عمومی خواهند  مثابۀ به ها کانوننی استوار باشد، این اجتماعی مد های شبکه، بر اساس ها کانوناگر رویکرد 

مسجد در جهان اسالم و در ایران،  نیز تاریخی ازنظرو اقشار خاصی از جامعه؛  ها الیهبود نه فضای خصوصی برای فق  

است که به گروه، طبقه، نژاد یا قومیت خاصی از مردم  بوده خصوصیت مسجد در اینبوده است.  «فضای عمومی»یک 

از آن  توانناد  مای گوناگون و در سنین مختلاف بادون هایح محادودیتی      های با فرهنگاختصاص ندارد و افراد مختلف 
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ضا، متنوع اجتماعی باشد، این ف های شبکهو مدنی و مبتنی بر  نهاد مردم، با رویکرد ها کانوناگر مساجد و  .استفاده کنند

اماا باا تغییار و تحاوالت فرهنگای و       اجتماعی و فرهنگی باالیی خواهد داشت. های قابلیتاست که « فضای عمومی»

فرهنگای و هناری، تاا حادی      های کانون، مساجد و داری دینافزایش تنوع در  ویژه بهگذشته و  های دههاجتماعی طی 

 خاصی از جامعه، مخاطب ایان فضااها هساتند.    های الیه و فق  اقشار و اند دادهویژگی فضای عمومی بودن را از دست 

مدنی و اجتماعی باشند، باید  هایی تشکلفرهنگی و هنری مساجد، فضایی عمومی و  های کانونبنابراین در جهت اینکه 

اجتناب از فضای سیاسی و جریانات سیاسی  به فضاهایی سیاسی پرهیز کرد. ها آنتا آنجا که ممکن است از تبدیل شدن 

و  تار  امان ساازد و مساجد مکاان     تار  ماذهبی و فرهنگای و   تار  عمومیو مساجد را  ها کانونفضای  تواند میدر کشور، 

 فرهنگی و مذهبی شود. های برنامهبرای  اعتمادتری قابل

 تولید محصوالت فرهنگی و هنری

مناسبتی و معمولی بوده است که  های برنامهبیشتر بر  ها کانونقبلی گفته شد، فعالیت  های بخشکه در  طور همان

بسایار   هاا  کاانون هنری و ادبی  های فعالیتدر دیگر نهادهای رسمی کشور نیز وجود دارد. خالقیت و نوآوری و ارتقای 

، فَهماا در شبکه  ها کانون بندی رتبهندارد و به همین دلیل نیز  ها کانونمحدود بوده است  و چندان جایگاهی در فعالیت 

قرار داشته است. گزارش « اوقات فرایت سازی ینی»مشخص  چندان نهروتین مناسبتی و شاخص  های یتفعالبر اساس 

فرهنگی از عملکرد ستاد اذعان دارد که بایاد خالقیات هناری و فرهنگای )کاه در اینجاا ضاعف         انقالبشورای عالی 

قرار بگیرد. برای ارتقاء کانون هاا باه سامت تولیادات      هاکانونستاد و های برنامه( در اولویت شود میمحسوب  ها کانون

فرهنگی و هنری، باید هم رویکرد به کانون ها را مدنی تر در نظار گرفات و هام اینکاه در عضاوگیری، باه نخبگاان        

فرهنگی و هنری با ایده های خوب، فضای مشارکت داده شود. همچنین، شاخص های رتبه بندی کانون ها نیز )اگر چه 

ارائه بودجۀ دولتی بیشتر به کانون ها بلکه برای تشویش و ترییب بیشتر( از شاخص های کمی و برنامه هاای  نه برای 

 معمول جدولی، به سمت ایده های نو و ارائه محصوالت فرهنگی و هنری متعالی حرکت کرد.

 خدمات اجتماعی کارکردارتقاء 

مهمتارین  یکی از ای اجتماعی ویژه ای داشته است و از نظر تاریخی، مسجد در جهان اسالم و در ایران، کارکرده

ی نمااز، محال اجتمااع    محال برگازار  مسجد عالوه بر  نفوذ و اثرگذاری آن نیز کارکردهای اجتماعی بوده است. دالیل

کانون اطالع رسانی و مشورت در مورد موضوعات مهم روز، محل حل مشاکالت اجتمااعی ماردم، پناهگااه     مسلمانان،

. همچنین مسااجد نهااد اساسای آماوزش در     اند بودهمسلمین  المال بیتمستضعفان و در راه ماندگان و محل نگهداری 

 .اناد  باوده  پررونقای عظایم و   هاای  خاناه کتاب دار عهاده قرآن، احکام، اخالق و علومی مانناد کاالم و فقاه و     های زمینه

و یا رسایدگی باه    الحسنه قرضمالی به شکل  های حمایتو  ها کمکامدادی، های فعالیتماعی از قبیل اجت هایکارکرد

 هاای  صاندوق احادا    نهادی اجتمااعی و مادنی باوده اسات.     عنوان به مساجدن و ...، از دالیل اثربخشی امور نیازمندا

یکای از  اماروزه   .اسات  شاده  مای برای مساعدت به اقشار فرودست، در مساجد انجاام   رانخیّ و شناسایی الحسنه قرض

ایان امار در مسااجد توسا       و در مواقع بحرانی کمک مالی است و وکار کسبجوانان حمایت از  های خواسته ترین مهم

بخش آن، اعطای وام به جواناان اسات کاه     ترین مهمپذیرد که  انجام می الحسنه قرضهای  صندوق وسیله به امنا هیئت
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توان باه جاذب افاراد باه      اما با احیاء آن می است مختلف در اکثر مساجد کارکرد خود را از دست داده های بانک باوجود

 مسجد کمک کرد.

فضای عمومی و نهاد مردمی، نقش و کارکرد همکاری، تعاون و همیاری و مشارکت اجتماعی آن  عنوان به ها کانون

، بایاد از بساتر ایان فضاای     شاود  مای سرمایۀ اجتماعی شاناخته   عنوان بهچیزی که امروزه  بنابراین. بخشند میا ارتقاء ر

ی فرهنگای و هناری   هاا  کاه کاانون   شاود  میپیشنهاد بر این اساس،  اجتماعی و فرهنگی در سطح کل کشور برخیزد.

و اقشار مختلف نیز راهبری شوند. پیشنهاد طراحی و  ها هایی از جنس خدمات اجتماعی به گروه ، به سمت برنامهمساجد

های طبیعی، که در گزارش شورای عالی انقالب فرهنگی آمده است  های آموزشی برای مقابله با بحران اجرای سرفصل

 در همین راستا است.

یان باود کاه    المسلمین در زمان اوج فعالیتش در مصار، ا ت و نفوذ اجتماعی و فرهنگی اخوانیکی از عوامل موفقی

های طبقات فرودستی  ویژه الیه های مختلف اجتماعی به گرفته بود و با الیه را در پیش« اسالم اجتماعی»نوعی سیاست 

رساانی   هاا خادمات   ها و سیاست نداشتند، ارتباط ارگانیک برقرار کرده و باه آن  یافته نبودند و صدای در رسانه که تشکل

دمات فرهنگی و هنری و دینای تاا خادمات اجتمااعی را در بار بگیارد. سیاسات        تواند از گسترۀ خ کرد. خدمات می می

ها و اقشار مختلف اجتماعی و سنین مختلاف را   تواند الیه ها در ارتباط و پیوند ارگانیک با جامعه )که می راهبردی کانون

ناوعی هماین باوده     ا نیز باه ه های مدنی و اجتماعی  باشد. هدف اولیۀ کانون تواند مبتنی بر نوعی تشکل جذب کند( می

]و اخالقی و اجتماعی[. اماا   مردمی و مدنی به سمت اهداف دینی های است: تقویت و احیای مساجد در هدایت ظرفیت

سال ساابقه،   27کانونِ مسجد محور( و با  993هزار و  25دهد باوجود امکانات لجستیک و تشکیالتی )شواهد نشان می

های اجتماعی برقرار نکرده و به  شوند، اما ارتباط ارگانیک با همۀ بخش و مردمی فرض میها اگرچه مدنی  اما این کانون

 نرسیده است. مطلوب رمایۀ اجتماعی عمومیس

که این رویکارد   اند داشتهخدمات اجتماعی رویکرد در دوران کرونا،  ازجملهکشور،  های کانونبرخی  اکنون همالبته 

را انجاام داده و   هاایی  فعالیات  ها استانآن در  تبع بهای شیوع بیماری کرونا در کشور و از ابتد ها کانون باید تقویت شود.

به مراکز درمانی و  معرفی زنان نابارور، بین نیازمندان یذایی های بستهتوزیع  عبارت است از: ها آنکه برخی از  دهند می

کمک مالی و ، است با حمایت خیرین بضاعت بیمین هزینه درمانی بیماران أتو  یدرمان های کمک، ها آنپرداخت وام به 

، هاا  خاانواده به خدمات مشاوره ، درآمد کماقشار  ویژه بهتهیه و توزیع ماسک رایگان در بین مردم  ،زدگان سیلانسانی به 

 و...های صلواتی جشنواره یذاهای بومی و محلی  ایستگاه

مساجد   های کانوندر مورد کارکردهای اجتماعی و فرهنگی  مؤثر های مشارکت، یکی از «زندگی یاریگران»طرح 

، باا ساتاد مباارزه باا ماواد مخادر       هاا  سازماندر کنار دیگر  در این طرح ها کانون. گرفته شود تر جدی تواند میکه  است

طرح یاریگران »؛ در ودش میراهکارهای پیشنهادی ارائه که جهت بهبود این همکاری و اثربخشی آن،  اند داشتههمکاری 

و اصناف و  ها سمنمرتب ( و همکاری  های دستگاهدولتی )ستاد مبارزه با مواد مخدر و  های دستگاه، با محوریت «زندگی

تواَمان در ، «درگیر در اعتیاد های خانوادهکاهش مشکالت معتادان و »، و «کاهش اعتیاد و معتادان»اجتماعی،  های گروه

 آسیب و توانمندسازی را در پیش داشته است. بنابراین این طرح دو راهبرد پیشگیری و کاهش است. شده گرفته نظر 
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هدف این راهبرد، پیشگیری از وقوع اعتیاد در افراد ساالم   که  رسانی اطالعو  سازی آگاهآموزشی، -راهبرد فرهنگی

اجرایای طارح    هاای  مکانیسام ه( اسات.  سالم )بخش سالم جامع های گروهو  ها خانوادهجامعه است و گروه هدف، افراد، 

و  هاا  محای  آموزشای،آگاهی بخشای و ایجااد حساسایت و مسائولیت اجتمااعی در        های برنامهعبارت است از: اجرای 

اجتماعی جهت ممانعت از ورود افراد سالم به فضای اعتیادپرور است. تولید محتوای خالق متناساب باا ناوع     های گروه

از اینترنت، و افزایش ضریب دسترسی به امکانات  گیری بهرهو  ای رسانهاجتماعی هدف در فضای  های گروهمخاطبان و 

و  فرهنگای و آموزشای   ، اقادامی در این راهبرد طرح یاریگران زندگی یغاتی، دیگر مکانیسم اجرایی است.آموزشی و تبل

راهبرد هدف  .شود ی تا متوسطه را شامل میاست که مقاطع تحصیلی از پایه ابتدای وپرورش آموزشپیشگیرانه با اولویت 

سوءمصرف رسانی به قربانیان ناشی از حمایت اجتماعی )کاهش آسیب و توانمندسازی بخش درگیر اعتیاد جامعه(، یاری

گروه هدف، افراد قربانی و درگیر در معضال   درگیر اعتیاد، جهت درمان و عدم بازگشت به اعتیاد است. های گروه مواد و

درمان و کاهش »های اجرای این راهبرد عبارت است از: دیده جامعه( است؛ مکانیسم)بخش آسیب ها خانوادهمانند اعتیاد 

 .«حمایت اجتماعی و توانمندسازی» و  آسیب

برای پیشاگیری از وقاوع اعتیااد )در     سازی آگاهدر حال حاضر، بخش اصلی طرح در راهبرد فرهنگی و آموزشی و 

در مدارس و برای دانش آموزان کشور است و راهبرد حمایت اجتماعی برای کاهش آسیب و  یژهو بهبخش سالم جامعه( 

. جامعه( وزن کمتری در طرح دارد و بنابراین بین دو راهبرد، توازن کاافی وجاود نادارد    دیده آسیبتوانمندسازی )بخش 

در مادارس و   ساازی  آگااه آموزشای و   ، عموم اقداماتی که تاکنون شده است، در راستای هدف فرهنگی ودیگر عبارت به

 هاای  خاانواده مساجد بوده است و اقدامات  اجرایی و مالی زیادی در راستای هدف دوم )حمایت اجتماعی از معتاادان و  

)بخش سالم  آموزش و سازی فرهنگکه طرح یاریگران زندگی، در دو بخش  شود میدرگیر( انجام نشده است. پیشنهاد 

جامعه( توازن داشته باشند و هر دو راهبرد را به یک انادازه در نظار    دیده آسیبجامعه( و حمایت و توانمندسازی )بخش 

 داشته باشند. تری پررنگمساجد نقش  های کانوند و در این زمینه، بگیر

و  هاا  خانواده، مساجد، مدارس، ها خیریهو  ها سمناجرای طرح با گسترش همکاری همه ذینفعان )دولت،  همچنین
پیشاگیری )جلاوگیری از ورود باه اعتیااد( و      باهدفاجتماعی، اصناف، نخبگان و معتمدان مؤثر محلی، و ...(  های گروه

موفق است که  هایی طرحکه  دهد میبازتوانی )درمان و توانمندسازی افراد درگیر در اعتیاد( است. تجربیات جهانی نشان 
 هاای  حاوزه باا دولات در    هاا  سامن و بخاش مادنی و    گیرد میرا بر عهده  دهی سازمانو  ای ودجهبدولت بخش اصلی 

یا همان جامعه مدنی، کارکرد نظارتی بر نحاوه   ها سمن. عالوه بر این، کنند میشناسایی، آموزش، حمایت و... همکاری 
جامعه مدنی مکمل اسات و بهتار اسات کاه     اصلی و  محور دولتدولتی را نیز دارند. بنابراین  های برنامهو  دهی سازمان
 .مسئول در این طرح را هم داشته باشند های نهادیو  ها سازماننقش نظارت بر عملکرد  ها سمن

صورت بگیرد  و حمایت اجتماعی سازی فرهنگفضای مجازی در راستای دو هدف  سازی ظرفیتدر این طرح باید 
: گفته شد که طرح یاریگران زندگی، دو هدف نقش اساسی داشته باشند توانند میمساجد  های کانونو در هر دو زمینه، 

که طرح به آن توجه دارد،  هایی مکانیسم ترین مهم)فرهنگی( و حمایت اجتماعی )توانمندسازی( دارد. یکی از  پیشگیری
 .اسات « فرهنگای و پیشاگیری   هاای  برناماه حداکثری از ظرفیت فضای مجازی، در انتقاال   گیری بهرهتوجه جدی و »

برای هر دو هدف باشد. ابتدا اینکاه در راهبارد حمایات اجتمااعی، باه افاراد و        سازی ظرفیتپیشنهاد این است که این 
مشخص در  های کانالدرگیر در اعتیاد، تسهیالت و تجهیزات ارتباط با فضای مجازی فراهم شود. در ادامه،  های خانواده
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هوشامند،   هاای  گوشیاز طریق  ها آنتولید کند و  ها خانوادها وضعیت اجتماعی، محتوای مشخص و مرتب  ب های شبکه
 های خانوادهافراد و « خودیاری های گروهتشکیل »صورت گیرد.  رسانی آگاهیمجازی شده و  های شبکه های کانالوارد 

 های گروهاین است.  و افراد ها خانوادهدرگیر در اعتیاد، هم نیازمند زیرساخت ارتباطی و فضای مجازی و هم آموزش این 
 مساجد صورت بگیرد. های کانونبا حمایت و هدایت  تواند میخودیاری 

، از اقشار متوسا  فرودسات و پاایین جامعاه هساتند.      ها آن های خانوادهاعتیاد و  به مبتالبخش بزرگی از جمعیت 
و جمعیت عظیمای از ایان    شود می، شکاف اطالعاتی)فناوری اطالعات و ارتباطات( بر این شکاف اقتصادی بار عالوه به

نوین هستند. این در حالی  های فناوریو آموزش الزم برای استفاده از این  ها زیرساختاقشار اجتماعی، فاقد تجهیزات و 
است. اما اجتمااع در جهاان واقعای،    « محور اجتماع»سازی داست که طرح یاریگران زندگی، با رویکرد آموزشی و توانمن

و اطالعااتی   ای شابکه ، باید به سمت جامعه دیگر کشورهانیست بنابراین، ایران نیز مثل  پذیر مکانا هرلحظههمیشه و 
بر محور فناوری اطالعاات و ارتباطاات، در طارح یااریگران زنادگی اهمیات بسایاری دارد.         ای شبکهبرود و اجتماعات 

ار متوسا  و فرودسات جامعاه هام در     ، تجهیزات و آموزش اقشا ها زیرساختاینجاست که اثربخشی این طرح، نیازمند 
در  توانناد  مای فرهنگی و هناری مسااجد    های کانونو اینجاست که  وهم در راهبرد حمایتی است سازی فرهنگراهبرد 
 .و در حمایت و آموزش در سطح محالت نقش مؤثری داشته باشند سازی فرهنگ

 فرهنگ و هنر برای اقشار فرودست

، کمتر( در ایران)و در سطح جهان در راستای توصیۀ قبلی است؛  «فرهنگ و هنر برای اقشار فرودست» توصیۀ سیاستی
تأکیاد  شناساان  شناسان و جامعهرواناجتماعی رونق داشته است.  های آسیبفرهنگی و هنری برای کاهش  های برنامه
در دساترس  کمتار  شود؛ اما واقعیت این است که  فرهنگ و هنار  های اجتماعی میهنر موجب کاهش آسیبکه  دارند
درآمد و فرودست باا هنار بسایار    پذیر در طبقات پایین، کمهای آسیب. مواجهه گروهاستپذیر های اجتماعی آسیبگروه

رسی به مجالی برای پرداختن به هنر دارند امکانی نیز برای مواجهه و دست ها آنمحدود است. در کشاکش معیشت ایلب 
نشاین جامعاه باه    که امیدشان به آینده است معتقدند اگر کودکان طبقاات پاایین و حاشایه    ها آن حال بااینهنر ندارند. 

مواجهه  جای بهبپردازند؛ قادر خواهند بود  تر به بازاندیشی در زندگیتوانند خالقانهفرهنگ هنر دسترسی داشته باشند، می
، خودیاابی، اثباات خاود باه دیگاران و تقویات       نفس اعتمادبههنر راهی برای تقویت  .، راهی دیگر بیابندبا جامعهخشن 
شود. منظور از هنار، آنچاه جامعاه    های شغلی ایجاد میاست. در این بستر است که زمینه آموختن مهارت نفس اعتمادبه

ایان تجرباه اسات.     گر لتسهیای فرهنگی است و هنرمند، تجربهنیست بلکه دانند می« اثر هنری»تخصصی هنرمندان 
ها مقبولیت دارند(، در فرایند خلق اثر ها و گالریو ناآشنا با آثار هنری )که در موزه شده بیگانهمواجهه  جای بهمخاطبان، 

است  گونه اینفرهنگی هستند؛ از یک تجربه  اثربخشیسهیم هستند و در ساخت آن مشارکت دارند. هنرمند، مخاطب و 
 دانند.خورند و آن را از آن خود میکه افراد طبقات فرودست با هم گره می

عادالت  هنر برای طبقات و اقشار ضاعیف جامعاه باشاند و     دار پرچم توانند میهنری مساجد  فرهنگی و های کانون
 توان تفکیک کرد:بخش می دودر را  یهنرعدالت را در سطح محالت مناطق کل کشور ترویج کنند.  هنری و فرهنگی

بار طبقاات    تأکیاد باا   فرهنگی و هنری مساجد های کانونفعاالن هنری در هنر: فرهنگ و تالش برای عدالت توزیعی 
های پاایین جامعاه   ریزان را به نابرابری در توزیع خدمات و امکانات در الیه، توجه برنامهفرودستنشین و پایین، حاشیه

 کنند.جلب 

پردازند. دیدگان میبه خلق هنر با مشارکت آسیب مستقیماًاجتماعی: هنرمندان  درمانگریان و برای فرودست تسهیلگری
کنند هنر را همچاون  کمک می ها آنشوند و به شده  طبقات پایین میعواطف، زبان و بیان سرکوب تسهیلگرهنرمندان 

ا و در ها یع مراکز هنری در کشاور، در اساتان  توزدر ایران چون های اجتماعی به کار گیرند. ها و آسیبدرمانگر بیماری



 (22گزارش رصد فرهنگی )                                                            های فرهنگی و هنری مساجد     ارتقاء اثربخشی کانون
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را جباران کنناد و اقشاار    این کاستی  توانند میفرهنگی و هنری مساجد کشور  های کانون ،نیست برابرشهرهای بزرگ 
دهند و این راهبردی اساسی هم در عدالت فرهنگی و فرهنگی و هنری سوق  های فعالیتو مناطق محروم را به طبقات 

 خواهد بود. ها کانونهم در اثربخشی 
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