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اقدام پژوهى رویداد استارت آپى (شتاب):
مسجد طراز اسالمى

 3على اصغر سعدآبادى1، فهیمه آزموده2، کیارش فرتاش

چکیده
مسجد، به عنوان اصلى ترین محور تمدن اسالمى و اولین نهاد شکل گرفته در اسالم، از جایگاه بسیار 
ویژه و خاصى برخوردار است. باوجوِد بیش از 70 هزار مسجد، استفادۀ محدود از این ظرفیت عظیم 
در کشورى اسالمى سبب افول جایگاه آن شده است. ازاین رو، در این پژوهش با رویکرد اقدام پژوهى 
مشارکتى تالش متمرکز و عمیقى جهت ایده پردازى در حوزۀ مسجد با هدف آرمانى نیل به جایگاه 
ویژۀ آن، یعنى مسجد طراز اسالمى، در قالب رویدادى استارت آپى صورت گرفته  است. این موضوع 
اولین گام در عرصۀ استفاده از ظرفیت این رویدادها در خدمت موضوعات فرهنگى است. ایدۀ برگزارى 
این استارت آپ ویکند در مدت یک سال برنامه ریزى شد و در بازۀ زمانى یک ماهه در قالب دو رویداد 
استارت آپ ویکند (شتاب) در محل کمپ آموزشى  ـ  فرهنگى دماوند دانشگاه امام صادق (ع) در بهار 
سال 1397 برگزار شد. این رویداد مرجع هدایت و راهبرى جریان تولید، جمع آورى و ترویج ایده هاى 
مسجدى، تیم سازى، تولید محصول، ارزش آفرینى و زمینه سازى جهت اجراى آن براى نیل به مسجد 
مسجد طراز  استارت آپ ویکند  که  این است  مقاله  این  سؤال اصلى در  ازاین رو،  طراز اسالمى است. 
اقدام پژوهى  عملیاتى  نتایج  اصلى ترین  است.  داشته  نقشى  چه  خالقانه  ایده هاى  طراحى  در  اسالمى 
این رویداد استارت آپى عبارت اند از: شکل گیرى، پرورش و اجراى ایده هاى خالقانه در حوزۀ مسجد 
جمع سپارى  طریق  از  «قرض الحسنه  ایده هاى  باشند.   (MVP) پذیرفتنى  محصول  کمینه  سطح  تا 
مسجدى» و «رصد، پایش، ارزیابى و مقایسۀ وضعیت مساجد» در این رویداد به عنوان ایده هاى برتر 

انتخاب شدند.
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مقدمه
مسائل، موضوعات، رویدادها و اتفاقات فرهنگى و مذهبى در سرتاسر جهان مى توانند مردمان 
بسیارى را پیرامون محور خود جمع کنند. در خصوص این موضوعات و اتفاقات، عالوه بر رسم 
و رسومات و سابقۀ تاریخى و دینى، ایده ها و روش هاى نوظهورى که مى توانند تأثیرگذارى 
رویدادها،  و  موضوعات  این  از  برخى  شوند. پیرامون  مطرح  مى توانند  باشند  داشته  بیشترى 
معموًال جلسات هم اندیشى و همایش هایى در سرتاسر جهان برگزار شده، اما بسیارى از آن ها 
مغفول مانده و در خصوص آن ها همفکرى هم نشده است. به عالوه، این جلسات عمومًا به 
طرح مسائلى صرفًا نظرى مى پردازند که یا جنبۀ عملى در آن ها دیده نشده و یا این موضوع 
موارد،  این  به رغم  ندارد.  رو  پیش  محقق شدن  جهت  را  مناسبى  عملى  مسیرهاى  و  راهکارها 
بستر مناسبى هم جهت گردآمدن تمامى صاحبان ایده و همچنین افراد داراى تجربه هاى موفق 
اجرایى در موضوعات و مسائل فرهنگى وجود نداشته و همین موضوع باعث شده است که در 
زمینۀ نظریه پردازى، اجرا و بهره بردارى فعالیت هاى موازى و اقدامات غیرهم افزا طرح شود. در 
اکثر موارد، افرادى که داراى ایده هایى جهت گسترش رویدادها و اتفاقات فرهنگى و مذهبى 
هستند بسترى جهت ارائۀ دیدگاه هاى خود و همچنین یافتن اثربخش ترین راهکارهاى اجرایى 

جهت اجراى آن ندارند.
اتفاقات فرهنگى و  رشد و گسترش رویدادها و  پایگاهى براى  مسجد  اسالمى  در جوامع 
مذهبى است که مى تواند، براى هر ایده و سلیقه اى، برنامۀ مناسب داشته باشد. بر اساس آمار 
ستاد عالى کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد در ایران، بیش از 70 هزار مسجد در کشور وجود 
دارد. البته همۀ آن ها فعالیت ندارند؛ به این معنا که نماز مستمر در آن ها اقامه نمى شود. «مساجد 
کشور در طول 40 سال گذشته حدود سه برابر شده است و از 25 هزار باب مسجد در سال 

1357 به 70 باب در سال 1397 رسیده است.» (موسوى تبار، 1397)
رسـیدن بـه وضـع مطلوب مسـجد طراز اسـالمى و ارتباط مسـجد با زندگـى روزمرۀ مردم 
از اهمیـت زیـادى برخـوردار اسـت. در همیـن زمینـه، سـال 1394 فراینـدى به نـام ایده هاى 
مسـجدى بـا نـام اختصـارى فـام (فراخـوان ایده هاى مسـجدى) جهـت گسـترش رویدادهاى 
فرهنگى مذهبـى اجـرا شـد. نتیجـه و ثمرۀ این سـه فراخـوان به بانکـى از ایده هاى مسـجدى 
تبدیـل شـد کـه اکنـون به نـام باشـگاه ایده پـردازان مسـجدى با نـام اختصـارى بـام فعالیت 
خـود را ادامـه مى دهـد و اهـداف خـود را پیگیـرى مى کنـد (نظـرى، 1397). یکـى از اهدافى 
کـه در سـند چشـم انداز فراخـوان ایده هـاى مسـجدى در نظـر گرفتـه شـده اسـت پیگیـرى 
تحقـق ایده هـا از طریـق فراینـد شـتاب دهى بـه آن ها بـود. در این زمینـه، رویداد اسـتارت آپ 
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ویکنـدى1 به عنـوان هـدف بـراى تحقـق ایده هاى مسـجدى در نظـر گرفته مى شـود. 
رهبر انقالب اسالمى در بیست ودومین اجالس سراسرى نماز، ضمن تأکید بر نکاتى براى 
توجه به کیفیت و ترویج نماز، شش ضعف را در امر برپایى نماز برشمردند و از همۀ اهل نماز 

خواستند تا براى رفع این کمبودها کوشش کنند.2 این ضعف ها شامل این موارد بودند:
1. نبود جایگاه نماز در مراکز اجتماعات همچون ورزشگاه و بوستان و ایستگاه و مانند آن؛

 2. نپرداختن به پاکیزگى و بهداشت در مساجد؛
3. نپرداختن امام جماعت به تماس و رابطه با مؤمنان؛ 

4. کمبود مسجد در شهر و شهرك و روستا؛ 
5. نپرداختن شایسته به نماز در کتاب هاى درسى؛ 

6. مراعات نشدن وقت نماز در مسافرت هاى دوردست. 
عالوه بر این ضعف ها و باوجوِد گسترش مساجد در سطح ایران، از ظرفیت هاى موجود در 
این مساجد استفادۀ محدود شده است. با استفاده از سیستم استارت آپى و شتاب دهنده ها3، بر 
روى موضوع مسجد طراز اسالمى و کاهش ضعف هاى موجود در آن تمرکز بیشترى صورت 
گرفت تا ایده هایى را که ماهیتًا در این قالب مى گنجند و اصوًال ایده هاى استارت آپى هستند با 
ادبیات تقریبًا بومى شدۀ فضاى مسجد و نه فضاى کسب وکار و سود اقتصادى محض و ماهیت 
اصلى اى   که این ظرف براى تحقق ایده هاى خود دارد به مرحلۀ اجرا نزدیک شوند (نظرى، 
مختلف  ابعاد  و  شد  تشریح  شتاب دهى  مرکز  فرایند  عینى  مثال  قالب  در  اولیه  طرح   .(1397
آن روشن شد. طرح در پایلوت کوچکى عملیاتى شد و در جریان اجراى راه اندازى این مرکز 

به صورت اجرایى عملیاتى شد. 
مهم ترین شرکا و ذى نفعان رویداد را مى توان در این موارد خالصه کرد:

ـ دانشگاه امام صادق (ع)؛
ـ مؤسسۀ فرهنگى بین المللى مشکوْهً الرسول (ص)؛

ـ تجربى است که در 3 روز متوالى (در انتهاى هفته) و عمومًا  S tartup Weekend .1: رویداد استارت آپى (شتاب) رویدادى آموزشى 
حول یک مدل کسب وکار که تکرارشدنى و مقیاس پذیر باشد برگزار مى  شود. سال 2007 اولین رویداد استارت آپى (شتاب) در امریکا 
شروع به کار کرد. در اغلب کشورها این رویداد کارآفرینى جمعه بعدازظهر آغاز مى شود و یک شنبه  شب به پایان مى رسد. البته در کشور 
ما چهارشنبه عصر آغاز و در جمعه به پایان مى رسد. در این برنامه شرکت کنندگان پر انگیزه اى شامل برنامه نویسان، مدیران تجارى، 
بازاریاب ها و طراحان گرافیک گرد هم مى آیند تا طى 54 ساعت ایده هایشان را مطرح کنند، گروه تشکیل بدهند و هر گروه ایده اى 
را اجرا کند. هدف از این رویدادها بازکردن ذهن افراد و کارآفرینى آن ها از طریق مالقات با کارآفرینان است. همچنین، اهمیت این 
رویداد کارآفرینانه را مى توان در برخوردارى از چنین ویژگى هایى جست وجو کرد: فراهم آوردن فرصتى براى عرضه و ارزیابى ایده هاى 
ناب در حضور مربیان و کارآفرینان موفق؛ اجرایى کردن ایده هاى نوآور در کمترین زمان ممکن به واسطۀ تشکیل تیم هایى متشکل از 

سرمایه گذاران، توسعه دهندگان و دیگر ارکان موردنیاز براى شکل گیرى کسب وکار نوآور.
2. http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=23764
3. S tartup Accelerator
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ـ دانشکده هاى کارآفرینى و مدیریت سایر دانشگاه ها؛
ـ مرکز رسیدگى به امور مساجد؛

ـ سایر مراکز دولتى و خصوصى و نهادهاى فرهنگى ذى ربط (هیئات مذهبى و...)؛
ـ مراکز کارآفرینى دانشگاه ها و یا شتاب دهنده ها.

در این میان، دو مؤسسۀ مشکوهًْ  الرسول (ص) و دانشگاه امام صادق (ع) به تدوین اولیۀ 
طرح پرداختند و موضوعات متنوعى را بیان کردند. به ترتیب اولویت موضوعات مشکوهًْ  الرسول 
و  قرآن  اسالمى،  آموزش  داراى  مدرسه  محرومیت زدایى،  اربعین،  مسجد،  شد:  مطرح  (ص) 
امام  دانشگاه  پیشنهادى  موضوعات  سالم.  بازى هاى  و  تفریحات  قرآنى،  فعالیت هاى  توسعۀ 
صادق(ع) سبک زندگى اسالمى، مکان هاى تفریحى اسالمى و مذهبى، معرفى تولیدکنندگان 
و فروشند گان کاالهاى مرغوب ایرانى و عید غدیر هیئت هاى جهانى بود. البته در جلسات اولیه 

قرار شد از بین موضوعات مطرح شده یک موضوع انتخاب شود.
از  مؤسسه،  این  کرد.  مطرح  را  خود  موضوعات  (ص)  الرسول  مشکوهًْ   مؤسسۀ  نهایت،  در 
بین موضوعات انتخابى خود، دو موضوع مسجد و اربعین را انتخاب کرد. در ادامه، دانشگاه امام 
صادق (ع) دو موضوع انتخابى خود را ـ فضاى مجازى و سبک زندگى ـ شرح داد. بنا بر نظر 
اعضاى جلسه، مسجد به عنوان موضوع اجراى پایلوت انتخاب شد. مقرر شد موضوع انتخابى به 
هیئت مدیرۀ مؤسسۀ مشکوهًْ  الرسول (ص) پیشنهاد شود و در صورت تأیید، ادامۀ روند پیگیرى 

شود (مؤسسۀ مشکوهًْ  الرسول (ص) و دانشگاه امام صادق (ع)، 1395).
بر این اساس، هدف از این پژوهش چگونگى رسیدن به وضع مطلوب مسجد طراز اسالمى 
و ارتباط مسجد با زندگى روزمرۀ مردم است که با بررسى رویداد استارت آپى (شتاب) مسجد 
طراز اسالمى و مقایسۀ ابعاد گوناگون آن با رویدادهاى مشابه صورت مى گیرد. ابتدا، با مرور 
ادبیات موضوعى، بخشى از رویدادهایى که در حوزه هاى فرهنگى/اسالمى معرفى مى شوند و 
سپس، با بیان دستاوردهاى هرکدام از آن ها، به ارزیابى و مقایسۀ آن ها مى پردازیم و در ادامه، 
ضمن بیان نقاط قّوت این رویداد، مراحل اجرایى آن در قالب روش اقدام پژوهى بررسى مى شود.

پیشینۀ پژوهش
رویداد استارت آپ ویکندى (شتاب) از موضوعات نو در ایران به شمار مى رود و پیگیرى سابقۀ 
داخلى و خارجى آن، به ویژه در حوزه هاى فرهنگى و مذهبى، بسیار اندك است. در این میان، 
استارت آپ ویکند1هاى محدودى در زمینۀ موضوع مسجد شکل گرفته اند و گسترش حوزه هاى 

فرهنگى اسالمى مساجد را دنبال کرده اند که در اینجا بررسى مى شوند.

1. S tartup Weekend
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برگزار  قم  شهردارى  در  فّناورى  و  فرهنگ  موضوع  با  قم (1394):  ویکند  استارت آپ 
شد. مرکز رشد علوم انسانى پارك و علم و فّناورى از طرح ها و ایده هاى فرهنگى و فّناورى 
حمایت کرد. افراد نوآور در دورۀ رشد مقدماتى طرح کار خود را نوشتند و در صورت توجیه پذیرى 

اقتصادى، به عضویت پارك علم و فّناورى پذیرفته  شدند.1

عاشقان  ازجمله  شرکت کنندگان  برنامه،  این  در   :(1397) اردبیل  ویکند  استارت آپ 
پروژه هاى  یا  ایده ها  تا  آمدند  هم  گرد  گرافیک  طراحان  و  حرفه اى  بازاریاب هاى  استارت آپ، 

ذهنى افراد را مطرح، آماده و اجرا کنند.2

استارت آپ مسجد   ـ  محور بازى و برنامک (1397): این رویداد حال  و هواى مسجد 
گرفت.  شکل  مسجدمحور  رقابتى آموزشى  رویداد  نخستین  آن  اساس  بر  و  داده  قرار  محور  را 
در این رویداد که سه روز به طول انجامید، 150  نفر از تولیدکنندگان نوپاى کارافزار3 و بازى 
تلفن همراه در مسجد امام صادق (ع) دور هم جمع شدند. مسجد موضوعى براى تولید بازى 

و کارافزار براى کودکان قرار گرفت و این برنامه نقطۀ عطفى در این حوزه محسوب مى شود.4
شکل  اجتماعى  درد  و  مسئله  یک  روى  که  است  این  استارت آپ ها  ویژگى هاى  از  یکى 
گرفته اند و در حل مسئلۀ اجتماعى نوآورى دارند. به نظر مى رسد که یکى از راه  حل هاى تحول 
در اجتماع هم دیانت است. درمجموع، استارت آپ هاى اندکى در ایران به موضوعات فرهنگى 
پرداخته اند و به  سبب جدابودن صاحب نظران و متخصصان حوزۀ اسالمى از دنیاى برنامه نویسان، 
بازاریابان، صاحبان فّناورى و… عمومًا این استارت آپ ها چندان موفق نبوده و به خوبى در معرض 
استفادۀ دیگران قرار نگرفته اند. البته، رویداد مسجد طراز اسالمى با نگاهى جدید برگزار شده 
است و تالش کرده موضوع مسجد را به مسئله تبدیل کند و با رویکرد و ابزارى خاص مشکالت 
این حوزه را با ورود به فضاى مجازى حل کند. همچنین، در این رویداد ضعف هاى فرهنگى، 
مالى، ساختارى و نظارتى به عنوان بخشى از موانع اجراى مسجد طراز اسالمى بیان شده است. 
آنچه این پژوهش را از رویداد پیشین متمایز مى  کند از جهت ارتباط مساجد با فّناورى و تالش 
مطلوب  وضع  به  رسیدن  همچنین  و  فرهنگى  کیفیت  ارتقاى  و  بهبود  مسائل،  حل  جهت  در 

مسجد طراز اسالمى و ارتباط مسجد با زندگى روزمرۀ مردم است.

1. http://qoms tartup.ir/
2. http://www.absarnews.ir
3. Application
4. http://www.virgool.io/Bazibaan
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جدول 1. مقایسۀ رویدادهاى استارت آپى (شرکت هاى نوآفرین) با رویکرد فرهنگى

اهداف و دستاوردهازمانعنوان
طرح  ایده هاى فرهنگى و فّناورى1394قم

طرح  ایده هاى فرهنگى در حوزۀ مسائل دانشجویان1397اردبیل
تولید بازى و کارافزار براى کودکان1397مسجد  ـ  محور بازى و برنامک

حل مسائل، بهبود و ارتقاى کیفیت فرهنگى مساجد از طریق فّناورى1397مسجد طراز اسالمى

روش پژوهش اقدام پژوهى مشارکتى
درست  روش  با  که  زمانى  مگر  نمى شود  میسر  علمى  شناخت  یا  علم  هدف هاى  به  دستیابى 
صورت پذیرد. با اتخاذ روش یا روش هاست که پژوهش شکل مى گیرد و هدف هاى شناخت 
علمى تحقق مى یابد (ساروخانى، 1385: 24). این مقاله بر اساس روش اقدام پژوهى مشارکتى1 
بررسى شده است. این روش اغلب با این مفهوم کلیدى تعریف مى شود که عمل بدون تفکر و 
تفکر بدون عمل راه به جایى نمى برد. با عمل بدون تفکر به یادگیرى و رشد ناىل نمى شویم و 

.(Hughes & Leekam, 2004) با تفکر بدون عمل به تغییر محیط قادر نخواهیم شد
حوزه هاى عمدۀ به کارگیرى راهبرد اقدام پژوهى عبارت اند از: آموزش،  بهداشت،  فعالیت هاى 

اجتماعى،  توسعۀ سازمانى،  برنامه ریزى و... . سه گروه کاربردى این راهبرد عبارت اند از:
ـ تقویت روش هاى کار روزانه با بررسى اهداف و رویه ها،  ارزیابى اثربخشى و کارایى،  برنامه ریزى 

فعالیت ها و راهبردها؛
ـ حل مشکالت و بحران هاى خاص با تعریف مشکل،  شناسایى علل بروز آن،  تحلیل اجزاى 

تشکیل دهنده،  طراحى راهبردهایى براى حل آن مشکل؛
.(Meyer, 2006) ـ طراحى پروژه ها و برنامه هاى ویژه با برنامه ریزى، اجرا و ارزیابى

آن اقدام ابتدا به تفکر انتقادى که به اقدام  این است که در   ویژگى چرخۀ اقدام پژوهى 
بعدى مى انجامد، توجه مى کند. علوم اجتماعى پارادایم نوین (اقدام پژوهى مشارکتى)، به جاى 
و  مى شود  شروع  اقدام  روى  بر  تفکر  با  که  مى کند  طى  را  چرخه اى  سیرى  مدل خطى، 
اینجاست  در  و   (Ortiz Aragón & Glenzer, 2017) مى زند  دور  جدید  پیرامون اقدامى 
که پژوهش بیشتر به عمل مى آید. اقدام جدید با اقدام قدیمى متفاوت است؛ آن ها عمًال در 

موقعیت هاى متفاوتى قرار دارند.
اقدام پژوهى مشارکتى مطالعه و بررسى جمعى یک مسئله جهت تغییر و بهبود آن است 
(قاسمى، 1380: 55). این تغییر در اغلب موارد از موقعیت هاى ناخوشایند منشأ مى گیرد که در 

1. Action Research
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این  و  کنند  عوض  را  موقعیت  بهینه سازى،  جهت  در  سعى مى کنند،  متضرر  و  متأثر  افراد  آن 
امر با تمرکز و بازنگرى پیاپى مشارکت جویان بر نحوۀ درك آن ها از آنچه واقعاً  اتفاق مى افتد 
صورت مى گیرد (Winter, 2001). افراد ذى نفع در پژوهش (به این معنا که آن ها اطالعات 
بهترى دربارۀ موقعیت خود دارند) مى کوشند مشکالت افراد مبتال را حل کنند و یا چیزهاى 
مشکل آفرین یا فعالیت و یا خدمتى را که طرف خطابشان موضوع پژوهش است مدیریت کنند 

و در آن سرمایه گذارى کنند و از بروز مشکل جلوگیرى کنند یا آن را به کلى از بین ببرند.

استارتاپ ویکند
لغت  فرهنگ  در  استارت آپ  است.  «نوآفرین»  یا  «نوپا»  شرکت  معناى  به  استارت آپ  کلمۀ   
وبستر1 به معناى کسب وکار جدید تعریف شده  است (Dutta, 2018). استیو بلنک2 (2013) آن 
را سازمانى مى داند که در جست وجوى مدل کسب وکار تکرارشدنى و مقیاس پذیر باشد. بر این 
اساس، رویدادهاى استارت آپ ویکندى (شتاب) ازجمله گردهمایى ها و همایش هایى است که با 
رویکرد بررسى، داورى، شناخت ایده ها و استارت آپ هاى برتر، یافتن دوستان و ایده هاى همسو 
و هم تیمى  ها، برقرارى روابط دوستانه و تشکیل تیم هاى جدید براى شرکت کنندگان صورت 
مى گیرد (Bizarrias, 2017). رویدادهاى استارت آپى مکان مناسبى براى صاحبان کسب وکار 
است تا بتوانند ایده هاى نو و فکرهاى تازه و ذهن هاى خالق ترى را به سوى شرکت خود جذب 
کنند؛ و نیز براى آن ها که به دنبال فرصتى براى شناساندن خود و خالقیت هاى فردى شان در 
خصوص ایده پردازى و نیز مکان مناسبى هستند تا بتوانند با گروه ها و افراد همفکر آشنا شوند 
 .(Bruton & Rubanik, 2002; Gelderen, و تفکرات خود را با آن ها به اشتراك بگذارند

 Thurik & Bosma, 2005)
در این رویداد 54 ساعته، عالقه مندان به راه اندازى استارت آپ در 2 یا 3 روز آخر هفته 
به صورت فشرده با مقوله هاى ساخت تیم، تبادل ایده، طراحى مدل کسب وکار، طریقۀ ارائۀ مدل 
کسب وکار خود و چگونگى توسعه و پیشرفت طرح ها در برابر داوران و مربیان آشنا مى  شوند 
(آقاجانى و رامش، 1394: 2). علت اصلى توجه کنونى به نوپاها موفقیت هاى چشمگیرى است 

که به خصوص در حوزۀ فّناورى اطالعات کسب کرده اند.
تفاوت ماهوى استارت آپ ها با کسب وکارهاى گذشته در نحوۀ رشد آنان است که به شکل 
خطى نیست؛ بلکه از هم افزایى کمک مى گیرد و داراى رشد جهشى است. از لحاظ منطق بازار 
هم اگر به این قضیه نگاه کنیم، منطق استارت آپ ها، برخالف نسل قبلى خود، روى بازاریابى 

1. Merriam Webs ter’s Collegiate Dictionary
2. S teve Blank
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سازگار با اجتماع یا منافع اجتماعى متمرکز است (S tartup genome, 2018). استارت آپ ها 
تالش مى کنند در مرحلۀ ابتدایى مسائلى از قبیل اندازه گیرى داده ها را مورد توجه قرار دهند؛ 
درصورتى که تا قبل از آن با تجارت هایى مواجه بودیم که مبناى فعالیت و شروع به کار آن ها 

برنامه ریزى بود. نکاتى که بیان شد تفاوت هاى عمدۀ استارت آپ ها با سایر کسب وکارهاست.
نکتۀ جالبى که در استارت آپ ها قابل مشاهده است نبود سلسله مراتب سخت گیرانه (نسبت 
نیاز  هدایت کننده اى  به  استارت آپى  هر  بى شک  اعضاست.  بین  سازمان ها)  در  آن  تعریف  به 
دارد، اما کار تیمى و همکارى همه جانبه بین اعضا بدون استفاده از برچسب کارفرما و کارگر 
از ویژگى هاى استارت آپ به حساب مى آید. استارت آپ باید ایدۀ نوینى را عرضه کند و نیازى 
 Kollmann,) از جامعه را برطرف کند که از دید بنیان گذاران استارت آپ مغفول مانده است

.(S töckmann, Hensellek & Kensbock, 2016: 8
درمجموع، براى شروع استارت آپ موفق، باید به چیزهاى نسبتًا جدیدى فکر کرد. استارت آپ 
باید به کارى بپردازد که بتواند آن را به بازارى بزرگ برساند و ایده هاى آن به قدرى ارزشمند 
باشد که تمام موارد از قبل در آن مشخص شده باشند. استارت آپ باید بر روى موردى کار کند 
که هر کس دیگرى آن را نادیده گرفته باشد. موضوعى که درمورد بنیان گذاران موفق متفاوت 

است این است که آن ها مى توانند مشکالت مختلفى را در حال و آینده ببینند.

استارت آپ ویکند مسجد طراز اسالمى
براى درك درست مختصات مسجد طراز اسالمى، ابتدا باید تعریفى مبتنى بر منابع علمى از 

واژگان این ترکیب بیان کرد.
مسجد: مسجد در زبان فارسى به معناى محل و جایگاه عبادت به کار رفته است (عمید، 
1397). در اصطالح شرعى، «مسجد مکانى است که براى برپایى نماز عموم مسلمین وقف 
خاص  مسائل  و  ویژگى ها  به سبب  استارت آپى  موضوعى  به عنوان  مسجد  انتخاب  باشد.»  شده 
آن است؛ چراکه تاکنون داراى نقش فرهنگى، آموزشى و تربیتى بوده است (معزى، مرادى و 
امیرى، 1397: 2). در باب نقش تربیتى آن، خداوند متعال مى فرماید: «اّن اّول بیت وضع للّناس 
للّذى ببّکه مبارکا و هدى للعالمین.» (همانا نخستین خانه اى که براى عموم مردم قرار داده شد 

همان است که در مکه قرار دارد و مایۀ  برکت و هدایت جهانیان است.)
مسجد طراز اسالمى ترکیبى حکیمانه و دقیق است که نخستین بار رهبر انقالب اسالمى 
در پیامى به نوزدهمین اجالس سراسرى نماز (سال 1398)1 مطرح کردند (گل نظرى، ملکان، 

1 
1. خانۀ خدا و خانۀ مردم، خلوت اُنس با خدا و جلوت حشر با مردم، کانون ذکر و معراج معنوى و عرصۀ علم و جهاد و تدبیر دنیوى، و 
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ملکان و شعبانى نژاد، 1397: 15) که در ادامه به صورت موردى به آن اشاره مى شود.

و  فرد  آخرت  و  دنیا  آمیختگى  مظهر  اجتماعى؛  فعالیت هاى  مسجد: پایگاه  ویژگى هاى   
جامعه؛ مأمن و مایۀ خیر و برکت در محل؛ برخوردار از محیطى زنده و پرنشاط و آینده پو و لبریز 
از امید؛ هستۀ مقاومت فرهنگى، سیاسى، امنیتى و نظامى؛ کانون موعظه و پرورش اخالق؛ 

برخوردار از آرایه هاى معنوى و ظاهرى.

وظایف امام جماعت: مدیریت خردمندانه، مسئوالنه و عاشقانۀ محتوایى و معنوى مسجد؛ 
محوریت تالش ها براى پرداختن به آرایه هاى معنوى و ظاهرى مسجد؛ کمک گرفتن امامان 
جماعت مسن از فضالى جوان؛ آماده سازى خود براى طبابت معنوى؛ انس با نمازگزاران، به ویژه 
جوانان؛ غم گسارى و همدلى با نمازگزاران؛ برپایى نماز جماعت در اوقات سه گانۀ نماز؛ آموزش 

ترجمه و فهم نماز به شکل نوین و جذاب.

وظایـف متولیان و مدیـران: بهره گیـرى کامل از ظرفیت هاى مسـجد بـراى جذب مردم 
و تبلیـغ معـارف اسـالمى؛ برنامه ریـزى و اسـتفاده از ابزارهـاى فرهنگى و هنرى بـراى تقویت 
معنـوى مسـجد؛ ترویـج نمـاز باکیفیـت در میـان مـردم، به ویـژه جوانـان و نوجوانـان؛ جـذب 
جوانـان بـا محبـت بـه آن هـا؛ بازبودن در مسـجد در طـول روز؛ پخـش اذان با صـوت خوش؛ 

خـوددارى از پخش صداهـاى آزاردهنده.

وظایــف فعــاالن مســجد: پرنشــاط و لبریــز از امیدکــردن مســجد بــا حضــور جوانــان 
ــز  ــجد و مراک ــان مس ــته می ــده و شایس ــد تعریف ش ــرارى پیون ــیجى؛ برق ــاى بس و روحیه ه
ــراد  ــان در آغــاز ازدواج؛ اف ــا مــردم (جوان ــرارى و اســتحکام رابطــۀ مســجد ب آموزشــى؛ برق
موفــق در زمینه هــاى علمــى، اجتماعــى، ورزشــى و هنــرى؛ خیریــن؛ غم دیــدگان؛ نــوزادان)؛ 
ــان؛ مردمــى و همگانى شــمردن خدمــت  ــان و جــذب آن ــراى جوان ــگاه خــاص ب ایجــاد جای
بــه مســجد؛ غبارروبــى شایســتۀ مســجد. هرکــدام از ایــن حوزه هــا و مســائل آن مى توانــد 

شــروع اســتارت آپ باشــد (خامنــه اى، 1389).

جایگاه عبادت و پایگاه سیاست دوگانه هایى به هم پیوسته اند که تصویر مسجد اسالمى و فاصلۀ آن با عبادتگاه هاى رایج ادیان را نمایان 
مى کنند. در مسجد اسالمى، شور و بهجت عبادت خالص با نشاط زندگى پاك و خردمندانه و سالم در هم مى آمیزد و فرد و جامعه را 
به طراز اسالمى آن نزدیک مى کند... تا این وظیفه به تمام وکمال گزارده نشود، هیچ یک از ما نباید و نمى توانیم از خطرى که از کمبود 
مسجد یا ضعف و نارسایى مساجد جامعه و جوانان و خانواده ها و نسل هاى آینده را تهدید مى کند غافل بمانیم و خود را از برکات عظیمى 

که مسجد طراز اسالمى به کشور و نظام و مردم هدیه مى کند محروم سازیم (خامنه اى، 1389). 

اقدام پژوهى رویداد استارت آپى (شتاب): مسجد طراز اسالمى
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طـراز: در اصـل کلمـه اى پارسـى (تـراز) بـوده که معّرب شـده اسـت. بـه لباس ویـژه اى که 
بـراى سـلطان بافتـه مى شـود طـراز گفتـه مى شـود و از همان جـا بـر هـر چیزى کـه خوب و 
عالـى بوده اسـت اطالق شـده اسـت. در نهایت، به تقدیر مسـتوى؛ یعنى، چیزى کـه در اندازه 
و قـواره موردپسـند باشـد طـراز مى گویند. از کتب لغت فارسـى این گونه اسـتفاده مى شـود که 
واژۀ «طـراز» یـا «تـراز» بـه معنـاى قاعـده، قانـون، روش، رتبه، قسـم، نـوع، هم شـأن، هم پایه 

و هم سـطح است (عباسـى، 1390: 14).

اسـالمى: مقصـود از مفهـوم اسـالمى نظامى اسـت کـه اجراى شـریعت اسـالمى را در همۀ 
عرصه هـا وجهـۀ همـت خویـش قـرار داده باشـد. رهبـرى بر عهـدۀ مجتهـد جامع الشـرایطى 
اسـت کـه افـزون بر برخوردارى از شـرایط افتـاء، داراى قـدرت رهبرى و ادارۀ جامعه اسـالمى 
نیـز باشـد. رهبـرى در ایـن نظـام، بـا تکیـه بـر برخـوردارى از دو اصـل «مشـروعیت الهى» و 
«مقبولیـت مردمـى»، داراى اختیاراتـى اسـت کـه مى توانـد مسـتقیمًا یـا از طریـق نصـب افراد 

شایسـته در شـئون جامعـه دخالت کنـد (نوبهـار، 1387: 4).
در ایـن میـان، رویـداد اسـتارت آپى مسـجد طـراز اسـالمى اجـراى آزمایشـى بخشـى از 
یـک طـرح کالن بـا عنـوان مرکـز شـتاب دهى فرهنگـى، اجتماعـى و مذهبـى اسـت. ایـن 
رویـداد نوآورانـه و کارآفرینانـه به عنـوان طـرح ناظـر بـا سـازمان دهى غیرانتفاعـى و بـا هدف 
به اشـتراك گذارى افـکار و ایده هـاى ارزشـمند در حـوزۀ فرهنگـى بـراى عمـوم شـهروندان 
یافتـن  فرهنگـى  اسـتارت آپ هاى  ویژگى هـاى  مهم تریـن  از  یکـى  اساسـًا  اسـت.  جهانـى 
مشـکالت و مسـائل اجتماعـى اسـت (Kwiatkowski, 2016) که عالوه بر ایجـاد زمینه اى 
جهـت بیـان تجربه هـاى موفـق و همچنیـن ایده هـاى نـاب در زمینـۀ موضوعـات فرهنگى و 
مذهبـى، زمینـۀ حمایـت از نوآورى هـا و ایده هـاى مؤثر جهانـى در زمینۀ موضوعـات فرهنگى 
و مذهبـى را فراهـم مى کنـد. بـر ایـن اسـاس، تمامـى فرایندهـا و فعالیت هایـى کـه پیـش از 
ایـن مـورد اشـاره قـرار گرفـت، نحـوۀ انتخـاب و زمان بنـدى اجرایى طـرح (که شـامل تمامى 

گام هـاى اجرایـى اسـت) در ادامـه توضیح داده مى شـود.

گام اّول (شکل گیرى ایدۀ اّولیه)
گام اّول جمع بندى بر سر موضوعات کلى رویداد صورت گرفت و به 5 سرفصل اصلى تقسیم بندى 
شد که ابعاد مختلف فعالیت هاى مسجد را نشان مى داد. این ابعاد هم مى توانند بسترى براى 

بیان ایده هایى نو و جذاب باشند و هم مى توانند تجارب موفق مساجد را دسته بندى کنند.
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شکل 1. مسائل پنج گانۀ فعالیت هاى مساجد

در هریک از 5 سرفصل اصلى، سعى شد که تمامى زیرمجموعه ها احصا شوند. سه موضوع 
درمورد هر سرفصل مد نظر قرار گرفت تا بتوان زیرمجموعه هاى مرتبط را شناسایى کرد. در 
نهایت، 5 سرفصل اصلى به 24 زیرمجموعه تقسیم بندى شد که خالصۀ آن در جدول 2 قابل 

مشاهده است.
جدول 2. ابعاد مسئولیت و نقش مساجد

محور فرعىردیفمحور اصلىردیف

1
مسئولیت و نقش 

مسجد در زمینۀ 
مسائل فرهنگى

مسجد و تاریخ (مسئولیت و نقش مسجد در زمینۀ تاریخ)1
مسجد و ادبیات (مسئولیت و نقش مسجد در زمینۀ ادبیات)2
مسجد و هنر (مسئولیت و نقش مسجد در زمینۀ هنر)3

مسجد و مناسبت هاى فرهنگى (مسئولیت و نقش مسجد در مناسبت هاى 4
فرهنگى)

و 5 کتاب  زمینۀ  در  مسجد  نقش  و  (مسئولیت  کتاب خوانى  و  کتاب  مسجد، 
کتاب خوانى)

ارتباط مسجد با سایر نهادهاى فرهنگى و مراکز و سازمان هاى مردم نهاد 6
فرهنگى (داخلى و بین المللى)

اقدام پژوهى رویداد استارت آپى (شتاب): مسجد طراز اسالمى
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2
مسئولیت و نقش 

مسجد در زمینۀ 
مسائل اعتقادى و 

مذهبى

مسجد و اعتقادات (مسئولیت و نقش مسجد در زمینۀ اعتقادات)7
مسجد و قرآن (مسئولیت و نقش مسجد در زمینۀ قرآن)8
مسجد و احکام (مسئولیت و نقش مسجد در زمینۀ احکام)9
مسجد و اخالق (مسئولیت و نقش مسجد در زمینۀ اخالق)10
مسجد و اهل بیت (ع) (مسئولیت و نقش مسجد در خصوص اهل بیت (ع))11

سازمان هاى 12 و  مراکز  هیئت ها،  مذهبى،  نهادهاى  سایر  با  مسجد  ارتباط 
مردم نهاد مذهبى (داخلى و بین المللى)

مناسبت هاى 13 در  مسجد  نقش  و  (مسئولیت  مذهبى  مناسبت هاى  و  مسجد 
مذهبى)

3
مسئولیت و نقش 

مسجد در زمینۀ 
مسائل اجتماعى

14
مسئولیت و نقش مسجد در زمینۀ مسائل، موضوعات یا بحران هاى اجتماعى 
سنى  گروه هاى  و  محله  بومى  مختلف  اقشار  خانواده،  محله،  (شهر،  خرد 

مختلف)

مسئولیت و نقش مسجد در زمینۀ مسائل، موضوعات یا بحران هاى اجتماعى 15
کالن (کشور، مسائل جهان اسالم و موضوعات مهم در سطح بین الملل)

(داخلى 16 مردم نهاد  سازمان هاى  و  اجتماعى  نهادهاى  سایر  با  مسجد  ارتباط 
و بین المللى)

4
مسئولیت و نقش 

مسجد در زمینۀ 
مسائل سیاسى

مسئولیت و نقش مسجد در زمینۀ مسائل، موضوعات یا بحران هاى سیاست 17
داخلى

مسئولیت و نقش مسجد در زمینۀ مسائل، موضوعات یا بحران هاى سیاست 18
بین الملل

ارتباط مسجد با نهادها و سازمان هاى دولتى و حکومتى ذى ربط19

در 20 مسجد  نقش  و  (مسئولیت  سیاسى  و  ملى  مناسبت هاى  و  مسجد 
مناسبت هاى ملى و سیاسى)

5
نقش  و  مسئولیت 
زمینۀ  در  مسجد 
تفریحى،  مسائل 

ورزشى

مسجد و ورزش (مسئولیت و نقش مسجد در زمینۀ ورزش)21
مسجد و تفریحات سالم (مسئولیت و نقش مسجد در زمینۀ تفریحات سالم)22

ارتباط مسجد با سایر نهادها، مراکز و سازمان هاى ورزشى و تفریحى (داخلى 23
و بین المللى؛ خصوصى و دولتى)

مناسبت هاى 24 در  مسجد  نقش  و  (مسئولیت  ورزشى  مناسبت هاى  و  مسجد 
ورزشى)

 (منبع: صورت جلسۀ شمارۀ 4)
جامعۀ هدف

مخاطبان این رویداد نوآورانه و کارآفرینانه عبارت اند از:
ـ افراد داراى ایده هاى نو در زمینۀ فعالیت هاى نوآورانه و کارآفرینانه با موضوع مسجد؛

ـ افراد داراى تجارب موفق در زمینۀ فعالیت هاى نوآورانه و کارآفرینانه با موضوع مسجد؛
ـ سرمایه گذاران و عالقه مندان به سرمایه گذارى در زمینۀ فعالیت هاى نوآورانه و کارآفرینانه با 

موضوع مسجد.
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شکل 2. مخاطبان رویداد

بر اساس این توضیحات، هریک از این سه دسته را مى توان به اجزاى بیشترى تقسیم بندى 
کرد. این اجزا در قالب جدول 3 ارائه شده است.

جدول 3. مخاطبان و شرکت کنندگان در رویداد

زیرمجموعه هاردیف
فعاالن فرهنگى، اجتماعى، قرآنى و مذهبى داراى ایده هاى نو یا تجارب موفق نوآورانه و کارآفرینانه در زمینۀ مسجد1
مسجد2 دانشجویان و استادان دانشگاه امام صادق (ع) داراى ایده هاى نو یا تجربۀ موفق نوآورانه و کارآفرینانه در زمینۀ
مسجد3 دانشجویان و استادان سایر دانشگاهها داراى ایده هاى نو یا تجربۀ موفق نوآورانه و کارآفرینانه در زمینۀ
مسجد4 طالب حوزه هاى علمیه داراى ایده هاى نو یا تجربۀ موفق نوآورانه و کارآفرینانه در زمینۀ

سرمایه گذاران و عالقه مندان به سرمایه گذارى در زمینۀ توسعۀ فعالیت هاى فرهنگى، مذهبى و اجتماعى مساجد 5
و ایده ها و طرح هاى نوآورانه و کارآفرینانه

 (منبع: صورتجلسۀ شمارۀ 3)
در گام اّول، مهمترین کانالهاى ارتباطى و اطالعرسانى جهت برگزارى این رویداد مشخص 
مى شود. این موارد جهت برقرارى انواع ارتباطات، اطالع رسانىها و ردوبدلشدن اطالعات و 
تصمیم گیرى  و  برنامه ریزى  مختلف،  جلسات  اساس  بر  مى گیرد.  قرار  استفاده  مورد  و...  داده 
مرتبط با این رویداد در دفتر دبیرخانۀ مرکزى، واقع در دانشگاه امام صادق (ع)، برگزار شد و 
ارتباط با این دفتر از طریق تلفن، دورنگار و رایانامه امکان پذیر بود. عالوه بر این روش ارتباطى، 

کانالهاى تبلیغاتى و اطالعرسانى دیگرى نیز مى توان برنامه ریزى کرد که عبارت اند از:

اقدام پژوهى رویداد استارت آپى (شتاب): مسجد طراز اسالمى
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ــگاه ها و  ــایر دانش ــام صــادق (ع)، س ــگاه ام ــمى دانش ــى رس ــبکه هاى اجتماع ــگاه و ش ـ وب
ــه؛ ــاى علمی حوزه ه

ـ تبلیغات بصرى در محل دانشگاه امام صادق (ع)، سایر دانشگاه ها و حوزه هاى علمیه؛
ـ نشریات دانشجویى و حوزوى دانشگاه امام صادق (ع)، سایر دانشگاه ها و حوزه هاى علمیه؛

ـ وبگاه و شبکه هاى اجتماعى رسمى مرکز رسیدگى به امور مساجد؛
ـ تبلیغات بصرى و مجازى در مساجد؛

ـ تبلیغات بصرى و مجازى در هیئت مذهبى.

گام دّوم (پیش رویداد)
رویداد  این  است.  پیش رویداد  برگزارى  اسالمى»  طراز  «مسجد  ویکند  استارت آپ  دّوم  گام 
سیاست مداران،  مدیران،  دانشمندان،  دارند»  پیدا کردن  گسترش  ارزش  که  «ایده هایى  شعار  با 
هنرمندان، فعاالن فرهنگى و مذهبى و سایر متخصصان امور فرهنگى و مذهبى و اجتماعى 
را زیر یک سقف دور هم جمع  کرد و در بازۀ زمانى یک ونیم روز برگزار شد. مهم ترین گام 
عملى در پیش رویداد استفاده از روش هایى جهت تدوین ایده است. اقدام پژوهى کنشى ارتباطى 
است که در میان شرکت کنندگان خود فضایى عمومى  ایجاد مى  کند. فرایند اقدام پژوهى عبارت 
اجماع  موقعیت،  متقابل  فهم  بیناذهنى،  توافقى  به  رسیدن  به منظور  متقابل  پژوهشى  از:  است 
غیرجبرى درمورد آنچه باید صورت گیرد و نهایتًا رسیدن به معنایى که نه تنها در نظر خود افراد 
بلکه در نظر هر فرد منطقى مشروع باشد (ادعایى عام). از سویى، اقدام پژوهى به  دنبال خلق 
موقعیت هایى است که در آن افراد در کنار یکدیگر و با همکارى متقابل بتوانند به شیوه هایى 
مفهوم تر، حقیقى تر و از لحاظ اخالقى مناسب تر از فهم و عمل موجود در جهان فعلى دست 

یابند (ماهر و ربانى، 1396).
در آغاز پیش رویداد به تعریف نوآورى و کارآفرینى پرداخته مى شود و سپس طراحى جریان 
تولید ارزش مورد توجه قرار مى گیرد. در این رویداد، هرچند سخنرانى هایى را نخبگان و افراد 
ولى  متفکر  افراد  که  است  بوده  این  آن  ایدئال  و  نهایى  اهداف  از  یکى  کردند،  ایراد  مشهور 
غیرشاخص جامعه رسانه هایى جهانى و رایگان براى انتشار ایده و نظرهاى خود داشته باشند. 
تعیین محتواى علمى رویداد نهایى، تعیین شاخص هاى انتخاب افراد، داورى ایده هاى اّولیه، 
تعیین حوزه هاى ایده پردازى، تعیین محتواى رویداد اصلى، عناوین کارگاه ها، محتواى کارگاه ها، 
تعیین شاخص هاى انتخاب ایدۀ نهایى، تأیید نهایى منتورها1 و مدرس ها و داورها و تعیین شیوۀ 
حمایت از ایده هاى برگزیده از مهم ترین برنامه هاى پیش رویداد است. در این زمینه، دپارتمانى 

1  منتور شخصى است باتجربه در زمینه  اى تخصصى که مى تواند به شخص دیگرى که تجربۀ کمترى در همان زمینه دارد کمک کند.. 
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مخصوص آموزش تعریف شد و انواع دوره هاى آموزشى در آن طراحى و ارائه شد.
ایده هاى  حاوى  که  بودند  اجراهایى  و  سخنرانى ها  شاهد  پیش رویداد  در  شرکت کنندگان 
بزرگ، ارزشمند و درخور توجه و یا روایتى از تجربه هاى موفق (به صورت مدل سازى شده) در 
زمینۀ موضوعات فرهنگى، مذهبى و اجتماعى در حوزۀ مسجد است. این شرکت کنندگان نیز، 
پس از ارسال رزومه هاى خود و تبیین این موضوع که به چه علت عالقه مند به شرکت در آن 
هستند، از بین تمامى افراد متقاضى شرکت در این پیش رویداد انتخاب مى شوند. این افراد نیز 
در زمینۀ موضوع موردنظر داراى ویژگى هاى منحصربه فردى هستند و ازجمله افراد شاخص و 

نخبه در این عرصه به شمار مى آیند.
همچنیـن، در ایـن جلسـه معـاون آموزش امـور مسـاجد سـخنرانى هایى با رویکرد تشـریح 
فراینـد شـتاب دهى جهـت انگیزه بخشـى در خصوص مسـجد، کارگاه مـدل کسـب وکار، کارگاه 
ایده پـردازى و خالقیـت بـا ابعـاد گوناگـون ایراد کـرد. البته قبـل از پیش رویـداد 2، ایده پـردازان 
ایده هـاى خـود را در قالـب متـن هزارکلمـه اى به عـالوۀ یـک دقیقه ویدئـو و یـا 2 دقیقه صوت 
بـه دبیرخانـه ارسـال کردنـد. ایـن رویـداد نوآورانـه و کارآفرینانـه از متفکـران، ایده پـردازان و 
فعـاالن پیش رو در سـطح کشـور در زمینۀ مسـائل مسـجد دعوت کـرد تا مهم تریـن ایده ها و یا 
تجربه هـاى موفـق خـود را (به صورت مدل سازى شـده) به خالقانه ترین شـکل ممکـن در مدتى 
کوتـاه (20 دقیقـه) بازگـو کننـد. عـالوه بر برگـزارى رویدادهـاى فرهنگى و مذهبى (به شـکلى 
کـه توضیـح داده شـد)، جوایزى سـاالنه براى افراد اسـتثنایى بـا بهترین و عملى تریـن ایده هاى 
فرهنگـى و مذهبـى در زمینـۀ مسـجد تخصیـص داده شـد تا بتواننـد رؤیاى خـود را عملى کنند 

و موجـب توسـعۀ فعالیت هـاى فرهنگـى، مذهبى و اجتماعى شـوند.

وظایف کارگروه اجرایى پیش رویداد
فراخوان اّولیه، دبیرخانه و روابط عمومى، مستندسازى رویداد، پشتیبانى و پذیرایى، هماهنگى و 
نظارت بر فعالیت گروه ها و مربیان، برنامه ریزى و اجرا، نظارت بر فعالیت هاى داوران، مدیریت 
کارگاه ها، ارائۀ پیشنهاد مربیان و منتورها به تیم علمى، ارائۀ گزارش نهایى از کار (بیان مشکالت 

و چالش ها و راه حل)، دعوت از حامیان مالى، مسائل مالى رویداد.

شاخص هاى پیش رویداد
برخوردارى از مالك هاى مسجد طراز در پیام مقام معظم رهبرى به نوزدهمین اجالس نماز، 
تازگى، کاربردى بودن، قابلیت تسرى، میزان تأثیر، کم هزینه بودن، اتقان علمى (برخوردارى از 

عقبۀ علمى صحیح).

اقدام پژوهى رویداد استارت آپى (شتاب): مسجد طراز اسالمى
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ورودى ها
بر اساس تمامى توضیحاتى که پیش تر ارائه شد، ورودى هایى که در پیش رویداد 2 وارد مى شوند 

عبارت اند از:
ـ ایده هاى نوآورانه و کارآفرینانه با موضوع مسجد؛

ـ تجارب موفق نوآورانه و کارآفرینانه با موضوع مسجد؛
این ایده ها و تجارب موفق نوآورانه و کارآفرینانه را فعاالن فرهنگى، دانشجویان و طالب 

حوزه هاى علمیه ارائه کردند.

خدمات ارائه شده در این رویداد
بر اساس دو دسته اى که به این رویداد وارد مى شوند، شش عنوان خدمت ویژۀ این دو دستۀ 
ورودى ارائه خواهد شد که سه مورد از آن ها ویژۀ ایده ها و متناظر با آن ها و سه مورد دّوم ویژۀ 

تجارب است. این موارد به ترتیب عبارت اند از:
ـ خدمات ارائه شده ویژۀ ایده هاى نوآورانه و کارآفرینانه

ارائۀ آموزش هاى مرتبط با مدون کردن ایده هاى کارآفرینانه و نوآورانه به روش مربیگرى و 
همراهى افراد در این فرایند؛

ارائۀ آموزش هاى مرتبط با ارزیابى هاى اولیۀ ایده ها و همراهى افراد در این فرایند؛
ارائۀ آموزش هاى مرتبط با ارائۀ مناسب ایده ها و همراهى افراد در این فرایند.

ـ خدمات ارائه شده ویژۀ تجارب موفق نوآورانه و کارآفرینانه
کارآفرینانه و نوآورانه به  ارائۀ آموزش هاى مرتبط با مستندسازى و تدوین تجارب موفق 

روش مربیگرى و همراهى افراد در این فرایند؛
ارائۀ آموزش هاى مرتبط با مدل سازى تجارب و همراهى افراد در این فرایند؛

ارائۀ آموزش هاى مرتبط با ارائۀ مناسب تجارب موفق و همراهى افراد در این فرایند.

خروجى ها
بر اساس انواع ورودى ها و خدمات ارائه شده در این رویداد، مى توان خروجى ها را این گونه بیان کرد:

به  ارائه شده  و  قابل تصمیم گیرى  ارزیابى شده،  مدون شده،  کارآفرینانه  و  نوآورانه  ایده هاى  ـ 
بهترین نحو؛

ـ تجارب نوآورانه و کارآفرینانه مدون شده، قابل  توسعه و الگوبردارى و ارائه شده به بهترین نحو.
در دّومین گام این رویداد، فرایند جذب و ارزیابى ایده صورت گرفت (صورت جلسۀ شمارۀ 
4). درمجموع، نیازهاى اصلى درمورد ارائه دهندگان ایده ها و تجارب موفق از نزدیک شناسایى 
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 شدند و براى آن ها برنامه ریزى آموزشى صورت گرفت و هیئت علمى برگزارى رویداد دید بهترى 
از نظر اجرایى به موضوع برگزارى رویداد پیدا کرد. نهایتًا و پس از برگزارى پیش رویداد، فرایند 
ارزیابى صورت گرفت و تعداد ایده ها و تجاربى که قرار است حضور داشته باشند مشخص شد.

گام سّوم (رویداد نهایى)
گام سّوم این رویداد برنامۀ نهایى استارت آپ است که در آن ابتدا توضیحاتى دربارۀ کل رویداد 
ارائه شد و سپس به ارائۀ تصویر مسجد طراز اسالمى پرداختند. دستاوردهاى این رویداد نوآورانه 
و کارآفرینانه و همچنین شیوۀ اجراى آن با آنچه در سمینار اتفاق مى افتد متفاوت است. اوًال، 
شرکت کنندگان این رویداد لزومًا افراد موفق دانشگاهى نیستند و هر فردى که داراى ایده اى نو 
و یا تجربه اى موفق در زمینۀ مسجد است مى تواند در این رویداد جزء سخنرانان و برگزیدگان 
باشد. ثانیًا، بدنۀ اجرایى و علمى رویداد نهایى در کنار هریک از تیم ها، ایده ها و تجارب قرار 
مى گیرد و در تدوین و قابل ارائه کردن دستاوردهاى تیم مربوطه یارى دهندۀ آن تیم است. در 
بدنۀ  مربیگرى  و  مشاوره  خدمات  از  یکسان  فرایندى  در  تیم ها  از  هریک  نهایى،  ارزیابى  روز 
علمى استفاده کرده اند و ایده ها و تجارب موفق خود را با استفاده از این کمک هاى مشاوره اى 

مدون و قابل ارائه کرده اند.
آموزش هـاى رویـداد نهایـى شـامل تدوین طـرح نهایى ارائۀ ایده (شـامل پروپـوزال، مدل 
کسـب وکار و طرح امکان سـنجى) و سـاخت نمونۀ اولیۀ محصول/خدمت1 اسـت. شـاخص هاى 
تصمیم گیـرى رویـداد نهایـى نیز شـامل برخـوردارى از مالك هاى مسـجد طـراز در پیام مقام 
معظـم رهبـرى بـه نوزدهمیـن اجـالس نمـاز، تازگـى، کاربردى بـودن، قابلیت تسـرى، میزان 
تأثیـر، کم هزینه بـودن، اتقـان علمـى (برخـوردارى از عقبـۀ علمـى صحیـح)، کم حاشـیه بودن 
(میـزان عوارض)، سـنخیت با مسـجد و سـادگى و سـهولت در اجرا بـود. در رویـداد نهایى که 
در اردوگاه برگـزار شـد، تیم هـا همـراه منتورهاى خود به تقویـت ایده ها پرداختنـد. در روز بعد، 
همـۀ تیم هـا بـراى کمیتـۀ علمى رویـداد ارائـه دادند. چنـد ایـده در ایده هاى دیگر ادغام شـد 
و مجـدداً، بـا همراهـى منتورهـا و کمیتـۀ علمـى، روى ایده هـا کار شـد. در نهایـت و بـا توجه 
بـه ارزیابـى هیئـت داوران (کمیتـۀ علمـى)، امتیازاتـى به هر ایـده تعلق گرفت که ایدۀ حسـنه 
(قرض دهـى مسـجدمحور) به عنـوان ایـدۀ برتر و ایدۀ مسـجدبین (داشـبورد مدیریتى مسـاجد 

کشـور) به عنوان ایـدۀ دّوم انتخاب شـد.
در جدول 4 بخشى از ایده هاى برتر در این استارت آپ ویکند با توجه به دستاوردها و اهداف 

آن بیان شده است.

1. MVP

اقدام پژوهى رویداد استارت آپى (شتاب): مسجد طراز اسالمى
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جدول 4. ایده پردازى در رویداد مسجد طراز اسالمى

قشر مخاطبمجرىمکان اجرادستاوردزمینه سازىعنوان ایده

1

 طراحى کتاب 
درسى (فرهنگ 

مسجدى) دوره هاى 
دبیرستان و 
راهنمایى

 تصویب طراحى 
کتب درسى 

فرهنگ مسجدى

روابط تربیتى و 
اخالق اسالمى 
بین مدرسه تا 

مسجد

خارج و داخل 
مسجد

مسئوالن، 
وزارت 

آموزش  و 
پرورش

دانش  آموزان

تأسیس شبکۀ 2
مسجد رسانه اى

 تصویب در مجلس 
و دایره هاى متعارف 

کشور و مرکز 
صداوسیما

ایجاد برنامه هاى 
گسترده از تبیین 

برنامه هاى مذهبى 
و احکام شرعى

همگانىمسئوالنخارج مسجد

تأسیس ساختمان 3
بانک مسجد

ترویج اقتصاد 
اسالمى و بانکدارى 

اسالمى
تأسیس بانک 

اسالمى
خارج از 
مسجد

مسئوالن 
دولتى، 
بانک 

مرکزى 
جمهورى 
اسالمى 
ایران

همگانى

طرح مسجد، نیاز4

رفع نیازهاى 
متنوع نرم  فزارى 
و سخت افزارى 

مساجد و اصحاب 
مسجد

ایجاد شبکۀ 
مردمى مساجد 

کشور
خارج و داخل 

همگانىمسئوالنمسجد

(منبع: صورت جلسۀ شمارۀ 5)

درمجمـوع، سـاختار اجرایـى و فرایندهـاى کلیـدى ایـن رویـداد جهـت تبییـن و سـازوکار و 
نحـوۀ گـردش کار بـراى محـور اّول (ایده هـاى خالقانه و تجـارب موفق در زمینـۀ موضوعات 

فرهنگـى) به این شـرح اسـت:
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شکل 3: مرحلۀ جذب، ارزیابى و ارتقاى ایده ها و تجارب

اقدام پژوهى رویداد استارت آپى (شتاب): مسجد طراز اسالمى
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 بحث و نتیجه گیرى
هدف اصلى از راه اندازى این رویداد استارت آپى تالش در جهت رسیدن به وضع مطلوب مسجد 
و  فعالیت ها  به  شتاب دهى  همچنین  و  روزمرۀ مردم  زندگى  با  مسجد  ارتباط  و  طراز اسالمى 
کسب وکارهاى فرهنگى و اجتماعى و مذهبى و کمک به فعاالن مسجدى در جهت آبادانى 
در  آن  جایگاه  و  اسالمى»  طراز  «مسجد  دیگر،  عبارتى  به  است.  بوده  مساجد  بیشتر  هرچه 
تمدن اسالمى ضرورت ایده پردازى را در این استارت آپ ویکند فراهم کرد. با توجه به روش 

اقدام پژوهى مشارکتى، مراحل شکل گیرى این رویداد در سه گام عملیاتى بررسى شد:

گام اّول: جمع بندى بر سر موضوعات کلى رویداد شامل انتخاب موضوع اصلى، نحوۀ برگزارى 
و انتخاب مخاطبان حامیان صورت گرفت. درمجموع، در گام اّول ارائۀ نقشۀ کار و تدوین برنامۀ 
عملیاتى و فرایند شتاب دهى با همکارى دانشگاه امام صادق (ع) و مؤسسۀ بین المللى مشکوهًْ  

الرسول (ص) صورت گرفت.

مدیران،  دانشمندان،  پیش رویداد،  این  در  شد.  برگزار  دّوم  مرحلۀ  در  پیش رویداد  دّوم:  گام 
سیاست مداران، هنرمندان، فعاالن فرهنگى و مذهبى و سایر متخصصان در زمینۀ امور فرهنگى 
و مذهبى و اجتماعى دور هم جمع  شدند. در آغاز پیش رویداد به تعریف نوآورى و کارآفرینى 
پرداخته شد و سپس، طراحى جریان تولید ارزش مورد توجه قرار گرفت. مهم ترین گام عملى 

در پیش رویداد استفاده از روش هایى جهت تدوین ایده بود.
 داورى ایده هاى اولیه، تعیین حوزه هاى ایده پردازى، تعیین محتواى رویداد اصلى، عناوین 
و  منتورها  نهایى  تأیید  نهایى،  ایدۀ  انتخاب  شاخص هاى  تعیین  کارگاه ها،  محتواى  کارگاه ها، 
این  برنامه هاى  مهم ترین  از  برگزیده  ایده هاى  از  حمایت  شیوۀ  تعیین  و  داورها  و  مدرس ها 

پیش رویداد است.

گام نهایى: گام سّوم این رویداد برنامۀ نهایى استارت آپ ویکند است که در آن ابتدا توضیحاتى 
دربارۀ کل رویداد ارائه شد و سپس به ارائۀ تصویر مسجد طراز اسالمى پرداختند. هر فردى که داراى 
ایده اى نو یا تجربه اى موفق در زمینۀ مسجد بود مى توانست در این رویداد جزء سخنرانان و برگزیدگان 
باشد. بدنۀ اجرایى و علمى رویداد نهایى در کنار هریک از تیم ها، ایده ها و تجارب قرار گرفت و در 
تدوین و قابل ارائه کردن دستاوردهاى تیم مربوطه یارى دهندۀ آن تیم بود. البته در روز ارزیابى نهایى، 
هریک از تیم ها در فرایندى یکسان از خدمات مشاوره و مربیگرى بدنۀ علمى استفاده کرده اند و ایده ها 

و تجارب موفق خود را با استفاده از این کمک هاى مشاوره اى مدون و قابل ارائه کرده اند.
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تیم ها همراه منتورهاى خود به تقویت ایده ها پرداختند. در این رویداد به همۀ تیم ها غرفه، 
فرصت ارائۀ طرح و ایده و تمام ابزارى داده شد که براى ارائۀ ایدۀ خود در روزهاى چهارشنبه 
تا جمعه الزم دارند. در روزهاى چهارشنبه و پنج شنبه نیز ارزیابى اتفاق مى افتد و ایده هایى که 
سرمایه گذار  که روز رویداد در مقابل  شایسته نیست  کار بیشترى دارند و  احساس شود جاى 
قرار بگیرند از دور حذف مى شوند، مگر اینکه نواقص آن ایده برطرف شده باشد. این تیم ها 
پروپوزال اولیۀ محصول خود را ارائه دادند و توضیحات کاربردى در خصوص تجارى سازى و 
عملیاتى شدن آن را نیز ارائه کردند. روز بعد، همۀ تیم ها براى کمیتۀ علمى رویداد ارائه دادند. 
چند ایده در ایده هاى دیگر ادغام شد و مجدداً، با همراهى منتورها و کمیتۀ علمى، روى ایده ها 
کار شد. در نهایت و با توجه به ارزیابى هیئت داوران (کمیتۀ علمى) امتیازاتى به هر ایده تعلق 
گرفت که ایدۀ حسنه (قرض دهى مسجدمحور) به عنوان ایدۀ برتر و ایدۀ مسجدبین (داشبورد 

مدیریتى مساجد کشور) به عنوان ایدۀ دّوم انتخاب شد.

مزیت هاى اصلى رویداد نهایى
1. ایجاد بسترى جهت گرد هم آمدن افراد شاخص و نخبه (صاحبان ایده و مجریان نمونه هاى 

موفق) در زمینۀ موضوعات فرهنگى و مذهبى و هم افزایى و ایجاد ارتباط بین افراد؛
2. مطرح شدن ایده هاى ناب و همچنین مدل هاى فعالیت هاى اجرایى موفق جهت استفاده و 

الگوبردارى؛
3. ایجاد بسترى جهت معرفى نخبگان و همچنین بیان ایده هاى آن ها در سطح بین الملل و 
رجوع افراد شاخص و نخبه در زمینه هاى فرهنگى و مذهبى در جهت به روزرسانى اطالعات؛

افراد  و  نخبگان  بین  و...  سرمایه گذارى  همفکرى،  مشاوره اى،  ارتباطات  انواع  شکل گیرى   .4
شاخص در زمینه هاى فرهنگى و مذهبى در سرتاسر جهان؛

5. ارائۀ انواع آموزش هاى موردنیاز در جهت توانمندسازى فعاالن و نخبگان فرهنگى و راهبرى 
فعالیت ها، جریان ها و کسب وکارهاى فرهنگى؛

6. ایجاد زمینه هایى مطمئن جهت ارزیابى ایده هاى فرهنگى، مذهبى و اجتماعى و تصمیم گیرى 
در خصوص توجیه پذیرى یا عدم توجیه پذیرى؛

7. ایجاد زمینه هاى مطمئن جهت سرمایه گذارى، حمایت و راه اندازى کسب وکارهاى فرهنگى، 
مذهبى و اجتماعى و تصمیم گیرى در خصوص توجیه پذیرى یا عدم توجیه پذیرى.

تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان، مقالۀ پیش رو فاقد هر گونه تعارض منافع بوده است.

اقدام پژوهى رویداد استارت آپى (شتاب): مسجد طراز اسالمى
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