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 ١مسجد در امريكا
 

 
 

كـا  يامرترين نظرسنجي درباره مسـاجد   ترين و گسترده  بزرگهاي كننده يافته   گزارش حاضر منعكس  
 . در امريكا انجام شده است»۲۰۰۰پروژه مطالعه مسجد «تاكنون است كه تحت عنوان 

ك از مسـاجد، بـه      اول ارائـه تصـويري دقيـق و قابـل در          : كند  اين مطالعه دو هدف را تعقيب مي      
مشـي و كـاركرد       از آن بـراي ترسـيم خـط       طالب مسلمان   و  مساجد  اي كه در آينده نيز رهبران         گونه

از  (تر  بيش به درك    كه  آندوم، ارائه تصويري عمومي از مساجد، براي        . صحيح مساجد استفاده كنند   
 .حضور مسلمانان در امريكا كمك كند) چرايي و چگونگي

 
 مسلمان در امريكا

 ٣)CAIR(شـوراي روابـط اسـالمي ـ امريكـايي      :  سـازمان ۴ به وسـيله  ۲۰۰۰ ٢وژه مطالعه مسجدپر
حمايـت  امريكـا،  دين محمد و حلقه اسالمي شـمال  . امام دبليو) جمعيت(جامعه اسالمي شمال امريكا،  

كالج (و لورنث ماميا    ) STOWدانشگاه  (كميته پژوهش متشكل از احساس بغبي       يك  . مالي شده است  
Vassar (    و محمد نيمر)   مدير پژوهشCAIR(،        كامـل كردنـد    را اين طرح تحقيـق و پرسشـنامه آن  .

 دانشـگاه جـورج تـاون ورود        ،٤)CARA( ؛ اسـت  هدكتر بغبي اطالعات گردآوري شده را نظارت كرد       
اي از  تحليل اطالعات و گزارش اوليـه  ) CARA( و پل پرل و بريان فر و هل از           هاطالعات را انجام داد   

كننده با يكديگر همكاري كردند تا نتايج اين مطالعـه را از    حمايتهاي سازمان. اند  داده را ارائه    اه يافته
و نشـر   و چـاپ     آموزشي و يك كنفرانس ملي       هاي كارگاهبرگزاري  طريق راهكارهاي مختلف، شامل     

 .ارائه دهندمساجد محلي به 
.  طراحـي شـده اسـت   Hartford instituteپروژه به وسيله كـارل دادلـي و ديويـد روزن از    

مؤسسه حوزه علميه هارت فورد براي تحقيق روي مذاهب، چهل شاخه مختلف از كليساي مسـيحي                
ايـن پـروژه شـامل      .  درصد از هـواداران در ايـاالت متحـده را شـركت داد             ۹۳هاي مذهبي و        و گروه 

همچنـين  .  است در سراسر كشور) هزار حوزه علميه۳۰حدود ( علميه هاي مصاحبه با مديريت حوزه 
. طراحـي شـده اسـت   دهـي   پاسخ زمان براي ه دقيق۲۰براي اين هدف، يك پرسشنامه اصلي با حدود         

مربوط ديني   يا همه انواع مختلف سنن       ترين  بيشاين پرسشنامه روي موضوعاتي تمركز دارد كه به         

                                                 
  :اي است از  اين گزارش ترجمه.1

 Council on American – Islamic relation (CARA) Washington, D.C.; Insan Bogby, PhD; Paul M. Perl, 
PhD; Brayan. T. Froehle, PhD 

داننـد كـه يـك     مسـلمانان مـي  . هاي نظرسنجي به كار رفتـه اسـت   كه در پرسشجايگزين شده است    Masjid معادل   Mosqueواژه  . 2
 .مذاهب ديگر ممكن است اين مسأله را ندارندما مردمي از ا. ت اسMosqueمسجد يك 

3. Council of American-Islamic Relation  
4. Center for applied research in the a post date 

 مقدمه
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اش   نت مـذهبي  يابد مطابق با واژگان سؤاالت اصلي كه با س          هر گروه مذهبي اجازه مي    . شده است   مي
 درصد از پرسشـنامه     ۷۵بيش از   . خود اضافه كند  ) گروه(هاي ديگر را به       مطابق شده، برخي پرسش   

ديگـر كـه بـه وسـيله        هاي     نظرسنجي تر  بيشبرخالف  . مسجد شبيه به پرسشنامه اصلي پروژه است      
 شـده   مورد اشاره انجام شده، پرسشنامه مسجد از طريق يك مصـاحبه تلفنـي انجـام              اين  هاي    گروه
مـارس تـا    طي  ،  )اغلب امام، اعضا يا رئيس هيأت امنا      (هاي تلفني با نماينده يك مسجد         مصاحبه. است

 حـوزه اصـلي از امـور        ۵ پرسـش در     ۱۶۰ متشـكل از     هـا  مصـاحبه .  انجام شده است   ۲۰۰۰سپتامبر  
 رهبــران و پويــايي ســازماني، هــا برنامــه، تــاريخ، موقعيــت و بنــا، تدهويــت و عبــا :مســجد، شــامل

هفـت  .  كشور شناسايي شود   در شد تا همه مساجد       تالش ،پيش از شروع مصاحبه   . مازگزاران است ن
و سپس تالش براي برقـراري      گرديد   حذف   ها  آنفهرست از مساجد تهيه شد و موارد تكرار از ميان           

 بـا اسـتفاده از ايـن         مسـجد  ۱۲۰۹. تماس تلفني با هر مسجد آغـاز شـد تـا وجودشـان تأييـد گـردد                
مسجد از نظر اين مطالعه، سازماني است كه نمازهاي يوميه، جمعه و ديگر             . شناسايي شد  ها فهرست
 ، ماننـد بـازار و هـا    بيمارسـتان برگزار شده درجمعه   نمازهاي   .كند  هاي اسالمي را برگزار مي      فعاليت

ار جمعه را برگـز نماز و اسالمي  هاي  دانشجويي كه فعاليتهاي اما انجمن . آيند  مساجد به حساب نمي   
شك برخي مساجد     بي). اگرچه ممكن است امكاناتي نداشته باشند     (شوند    كنند، مسجد محسوب مي     مي

و در شـهرهاي     بـوده    افتند، كوچك و جديد     مساجدي كه اغلب از قلم مي     . اند  در شمارش از قلم افتاده    
ش شـده،   مسجد شمار۱۲۰۹از . شوند يابي مي خيلي از اين مساجد به سختي مكان. بزرگ قرار دارند 

 ۶۳۱از  مسـجد    ۴۱۶ بـا      عدد به عنوان نمونه اتفاقي براي نظرسنجي انتخـاب شـدند و مصـاحبه              ۶۳۱
تنها دليـل   . دهد   درصدي را تشكيل مي    ۶۶اين يك رقم    .  انجام شد  آميز  مسجد داوطلب به طور موفقيت    

هاي   ل ماه ها در طو    شونده    مصاحبه تر  بيشبراي عدم شركت در مصاحبه و پاسخ ندادن، آن بود كه            
 . نتوانستند همكاري كنندـ  دانشجويي مسلمان هاي بعضي انجمنـ مانند تابستان 

بـه عبـارت    . درصـد اسـت    ± ۵ موردي حـدود     ۴۱۶فرض معمول از نتيجه آماري در يك نمونه         
 ۱۲۰۹بـراي همـه     ) خطـا ( درصـدي    ۵تواند با احتمال      گيري شده مي    ديگر خصوصيات مساجد نمونه   

 .ودمسجد تعميم داده ش
 بـه وسـيله انجمـن منـابع         ۱۹۹۴ها با مطالعه مشابهي دربـاره مسـاجد كـه در              نتايج اين پرسش  
متولي  ۳۴۴، ۱۹۹۴در مطالعه . احسان بغبي انجام شده قابل مقايسه است آقاي  اسالمي تحت مديريت    

 ۲۰۰۰ كه در مطالعـه      يدر آن بسياري از سؤاالت    و  مسجد به وسيله تلفن مورد مصاحبه قرار گرفتند         
  .به كار برده شدند، استفاده شده بود

 

 
 

 شناسي خصوصيات جمعيت
 ۶۲۵به طـور متوسـط بـيش از    . استرو  با رشد بسيار زيادي روبه   كنندگان    تعداد شركت در مساجد   

 ،به طوري كه در نيمي از مساجد      . در حيات ديني هر مسجد شركت دارند      اي    گونهميليون مسلمان به    

 هاي اصلي تحقيق يافته
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 نفـر و   ۲۹۲ميانگين حضور در نماز جمعه      . هستنددر ارتباط    تر  بيشان يا    مسلم ۵۰۰جمعيتي بالغ بر    
 .كند  مقايسه مي۱۹۹۴جدول ذيل اين تصاوير را با مطالعه . است) نفر (۱۳۵معدل حضور 

 
 )درصد (رشد ۱۹۹۴مطالعه  ۲۰۰۰مطالعه  

  ۲۵ ۹۶۲ ۱۲۰۹ تعداد مساجد
 ۹۴ ۱۵۰ ۲۹۲ ميانگين حضور در نماز جمعه

 ۲۳۵ ۴۸۵ ۱۶۲۵ هر مسجد) نسبت به(ندگان كن كل شركت
 ۳۰۰ ۵۰۰,۰۰۰  ميليون۲ ها در كل مساجد كننده كل شركت

 
 ميليون مسـلمان مـرتبط      ۲ ميليوني مسلمان در امريكا، تأكيد بر رقم         ۷-۶با برآورد كل جمعيت     
 .رسد با مسجد به نظر منطقي مي

ايـن  . ذشته افزايش يافته اسـت     سال گ  ۵ درصد مساجد طي     ۷۵كنندگان در بيش از       تعداد شركت 
 .اند داشتهمساجد حومه  رشد را ترين بيشاما شود،  رشد در كل ديده مي

 دقيقـاً  ۱۹۹۴ميزان تغيير مـذهب در  (ثابتي است ) ميزان(گرايش به اسالم و تغيير مذهب  درصد  
 ۱۲يك مورد تغيير دين بـه اسـالم در طـول            حداقل   درصد مساجد    ۹۰در بيش از    ) همين مقدار است  

كننـدگان در مسـجد تغييـر          درصد شركت  ۳۰ماه گذشته وجود داشته است و به طور متوسط حدود           
 . در سال دارد)تغيير مذهب(متقاضي  ۱۶به طور متوسط هر مسجد . مذهب دادگان هستند

 درصد  ۳۲اند و      تأسيس شده  ۱۹۹۰ درصد همه مساجد در دهه       ۳۰: مساجد نسبتاً جوان هستند   
 .اند ه كار كرده شروع ب۱۹۸۰در دهه 

و اغلـب در    ) در شـهر يـا حومـه      (مسـاجد در محـدوده شـهرهاي بـزرگ          پنجاه و چهار درصد     
 . از ديگر مناطق كشور استتر كمكشور تعداد مساجد در غرب . همسايگي يك شهر قرار دارند

 به طور ميـانگين در مسـاجد،      
3
اعضـا از جنـوب آسـيا هسـتند،     )  درصـد  ۳۳( 1

10
)  درصـد ۳۰ (3

آفريقايي هستند و امريكايي 
4
 .عرب هستند)  درصد۲۵( 1

.  يـك گـروه نـژادي هسـتند        تنها مختص  درصد مساجد    ۷فقط  . مساجد تنوع نژادي زيادي دارند    
را اروپايي يي و  آفريقا ـ درصد مساجد به طور مشترك نژادهايي از جنوب آسيا، امريكايي۹۰تقريباً 

 . در خود دارند
 

 مساجد آباد و فعال هستند
 ۷۹. ( به لحاظ روحـي زنـده و سـرزنده اسـت      ها  آناند كه مسجد      اغلب نمايندگان مسجد گزارش داده    

 ). درصد۸۸(و نيز مأموريتي روشن دارند )  درصد۸۰( به آينده اميدوارند ها آنو اعضاي ) درصد
 . با مشكالت مالي مواجه هستند درصد مساجد در حال حاضر۱۵فقط 

 مـاه گذشـته، اكثـر مسـاجد         ۱۲در طول   . رساني شركت دارند     كمك هاي اغلب مساجد در فعاليت   
ديدار از يك مدرسه يا كليسا براي معرفي اسالم، ارتباط بـا            : اند   زير را انجام داده    هاي يكي از فعاليت  
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 .المذاهب  بينمطبوعات، ارتباط با يك رهبر سياسي و شركت در يك گفتگوي
 درصد ۲۰بيش از . اند مساجد به نوعي در كار ياري رساني به نيازمندان بوده         درصد   ۷۰تقريباً  

 .وقت دارند از مساجد مدارس تمام
 

 پذير و باز باشد رهبر مسجد مايل است كه انعطاف
ات  درصد منابع اطالعات در نظرسـنجي مؤكـداً موافقنـد كـه مسـلمانان بايـد در مؤسسـ                   ۷۰بيش از   

 . سياسي شركت كنندهاي امريكايي و پروسه
كنند كه بايد با جديت اصول بنيادي قرآن و سنت پيامبر،     درصد مساجد احساس مي    ۹۰بيش از   

كنند كه قـرآن و       احساس مي )  درصد ۷۱(گرچه، بيش از دو سوم      . را دنبال كنند  ) ص(حضرت محمد   
 .  تفسير شده باشدها آن مدرن شرايط محيطيو  و نيات ها سنت بايد براساس درك انگيزه

كاركنـان  )  درصـد ۵۵(اكثريت مسـاجد  . اند  زمينه جذب كاركنان به خوبي عمل نكرده       درمساجد  
 .، بيش از دو نفر شاغل با حقوق دارندها آن درصد ۱۰فقط . تمام وقت و با حقوق ندارند

. وكراتيك نيست در مجموع، رهبر مسجد يك فرد با رسميت باال يا برخوردار از خصوصيات بر             
 . شاغل استنيز بيرون از مسجد و در اكثريت مساجد، رهبر فردي داوطلب، با كار نيمه وقت است 

كميته (گيري نهايي با رهبر نيست، بلكه با مجلس شورا            در اكثريت مساجد نفوذ و اقتدار تصميم      
 .است) اجرايي يا هيأت مديره
 ـ هيـأت ـ پذيرفتـه     يكـه بـه عنـوان اعضـا    ند آن هستهيأت، زنان در پي داراي در اكثر مساجد 

 .شوند
 

 
 

 موقعيت محلي
 منطقه جغرافيايي

مساجد نسبتاً به    بقيه   و اند  هاي مناطق غربي يا كوهستاني واقع شده         درصد مساجد در ايالت    ۱۵فقط  
 .اند طور مساوي بين مناطق شرق، جنوب و ميانه غرب پراكنده

 

اي خصوصيات پايه ـمسجد
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 )معهنماز عبادي ج(حاضران در نماز جمعه 

جنوب ; %۲۶

غرب مياني ; 
۲۹٪

كوهستاني 
غرب; %۱۵

شرق، نيوانگلند; 
۳۰٪

 
 منطقه جغرافيايي مساجد. ۱نمودار 

 
 ده از تعداد جمعيت نيايشگران استي پنج رندهنده فراوا جدول زير نشان

۱۲٪ ۴-۵۰
۲۷٪

۵۱-۱۰۰
۱۷٪

۱۰۱-۲۰۰

۲۰۱-۵۰۰
۲۶٪

 
 در يك نمونه از نماز جمعه، تركيب جمعيتي حاضران شامل مردان، زنان و كودكان چه هست؟ .۲نمودار 

 

در نماز جمعه به عنـوان نمونـه،        ، افراد حاضر    ) درصد ۲۶( بيش از يك چهارم مساجد       ندكيدر ا 
 . نفر است۵۰۰ درصد مساجد به طور معمول بالغ بر ۱۲در .  استتر كم نفر يا ۵۰

در نمـاز جمعـه بـا تعـداد نمـازگزاران در            حاضر  اي است ميان نمودار افراد        چارت زير مقايسه  
 .۱۹۹۴مطالعه سال 



___________________________________________________________ 
 

 

٧

  ۱۹۹۴ و سال ۲۰۰۰كنندگان در نماز جمعه در سال  شركتمتوسط 
 )درصد (۲۰۰۰مطالعه سال  )درصد (۱۹۹۴مطالعه سال 

۳۰ ۴۹-۱ ۲۷ ۵۰-۱ 
۲۲ ۹۹-۵۰ ۱۷ ۱۰۰-۵۱ 
۲۰ ۱۹۹-۱۰۰ ۱۸ ۲۰۰-۱۰۱ 
 تر بيش و ۲۰۱ ۳۸ تر  و بيش۲۰۰ ۲۸

 

رصد در مسـاجد    ماند، ولي اين د     تر به طور يكسان باقي مي       درصد حاضران در مساجد كوچك    
 .تر رو به افزايش است بزرگ
 

 
 

 نماز جمعه
 كنندگان در نماز جمعه شركتهاي  ويژگي

ها    درصد بچه  ۷و   درصد زنان    ۱۵جمعه مردانند،   نماز  كنندگان در      درصد شركت  ۷۸به طور متوسط    
. دهنـد   كنندگان در نماز جمعه را تشكيل مـي          درصد مساجد، بخش اعظم شركت     ۹۱مردان در   . هستند

 .پا قرص مساجد، بر آن اشراف نيز دارند و بنابراين مردان به عنوان مشتريان پر
 

مردان ; %۷۸

زنان; %۱۵

كودكان; %۷

 
 كنندگان نماز جمعه ميانگين تركيب شركت. ۳نمودار 

 

 عبادت
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 )موعظه جمعه(هاي جمعه  زبان خطبه
راي خوانـدن خطبـه     هاي اصلي بـ      درصد مساجد از انگليسي به عنوان زبان اصلي يا يكي از زبان            ۹۷

 و اردو  هاي عربـي      تعداد كمي از مساجد به جاي زبان انگليسي، غالباً از زبان          . كنند  جمعه استفاده مي  
كنند، عالوه بر آن، از يك يا         از مساجدي كه از زبان انگليسي استفاده مي        درصد   ۴۷. كنند  استفاده مي 

. ه در اغلب موارد زبان ديگر، عربي است كنند ك   چند زبان ديگر براي خواندن خطبه جمعه استفاده مي        
اردو و يوربا در تعداد كمي از مساجد استفاده         تركي،  هاي آلبانيايي، بنگالي، بوسنيايي،       همچنين زبان 

 .اند شده
 

 )نماز يوميه (ةصال
 برپا كردن نماز

ساجد  درصد م  ۸۲در  مغرب  نماز  . شوند   درصد مساجد برپا مي    ۶۹همه پنج نماز يوميه يا روزانه در        
 .شود  درصد مساجد برپا مي۷۶به طور روزانه در ) بعدازظهر(نماز عصر و ) وقت غروب(
 

   تعداد نمازهاي روزانه برپا شده در طول هفته در مسجد شما يا مركز اسالمي؟
  درصد۸۲ )غروب(مغرب 

  درصد۸۰ )آخر شب(عشا 
  درصد۷۸ ظهر
  درصد۷۷ )صبح (فجر سپيده دم
  درصد۷۶ عصر

  درصد۶۹ نج نمازهر پ
  درصد۱۰ هيچ يك از پنج نماز

 
 )نمازگزاران(افراد حاضر در نماز 

 .كند مساجد، تعدادي از نمازهاي يوميه را كه نمازگزاران تقاضا و طلب كرده بودند برپا مي
متعارف .  نفر در نوسانند   ۱۱۲۰در روزهاي كاري ويژه، افراد حاضر در هر پنج نماز از يكي تا               

 . نفر است۶۴ نفر و متوسط ۹۳ضر در نمازهاي يوميه، افراد حا
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۲۰-۱ نفر; %۲۷

۵۰-۲۱ نفر; %۲۸

۱۰۰-۵۱ نفر; 
۲۳٪

۱۱۲۰-۲۰۰ نفر; 
۱۱٪

 
 وسط هفته، جمع كل افراد حاضر در هر نماز چه تعداد است؟ويژه در يك روز . ۴نمودار 

 
 آورند؟ نماز به جاي ميچگونه زنان 

 ديوار يا در يك اتـاق  ، زنان نماز خود را پشت يك پرده يا        ) درصد ۶۶(در نزديك به دو سوم مساجد       
 درصد مساجد اعالم كردند كه زنان پشت يك پرده نمـاز            ۵۲،  ۱۹۹۴در سال   . آورند  ديگر به جاي مي   

 . شايع استتر بيشخوانند كه اين عمل  مي

بلي; %۶۶

نه; %۳۴

 
 آورند؟ جا ميبراي نماز روزانه، آيا زنان نماز را پشت پرده يا ديوار يا در اتاق ديگر به . ۵نمودار 
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 تعداد افراد حاضر

 روال و روند شمارش
با فعاليت مذهبي   نوعي   كه به    افرادي:  شده بود  سرشماريتعداد افراد حاضر در مسجد از دو طريق         

 جدول زيـر طيـف عـددي        ،كنند  ها شركت مي    و كساني كه به طور مرتب در اين فعاليت        هستند  مرتبط  
شـامل    و   )ترين تعداد از ميان همه مساجد گـزارش شـده اسـت           ترين و باال    كه پايين (كنندگان    شركت

 .دهد  را نشان ميستها آنتنها تعداد متعارف بلكه متوسط تعداد  نه
 

 كنندگان در مسجد تعداد شركت
 نمونهمساجد  متعارف طيف 

 ۵۰۰ ۱۶۲۹ ۱۰-۵۰۰۰۰  به هر صورتتعداد مسلمانان مرتبط با فعاليت مذهبي مسجد
 ۹۵ ۲۵۲ ۲-۵۰۰۰ كنند  كه به طور مرتب در مسجد شركت ميتعداد بزرگساالني

 ۳۰ ۸۵ ۰-۲۰۰۰ كنند تعداد كودكان و نوجواناني كه به طور مرتب در مسجد شركت مي
 ۱۲۵ ۳۴۰ ۲-۳۰۰/۵ )بزرگساالن، كودكان و نوجوانان(كنندگان ثابت  جمع كل شركت

 
اني كـه حـداقل بـراي نمـاز عيـد           به عبارتي ديگر كسـ    ( متعارف مسلمانان پايبند به مسجد       تعداد

 ميليـون   ۲تخمين از جمع كل      ، مسجد، يك برآورد   ۱۲۰۹افزايش اين رقم در     .  نفر است  ۱۶۲۹) آيند  مي
 .دهد را به دست ميدر ارتباط هستند مسجد با يك مسلماني كه 

يـك  بـا  نـوعي  طيف تعداد مسلماناني كه بـه      .  هزار نفر بود   ۵۰۰ كه جمع كل مسلمانان      ۱۹۹۴در  
 . بودبسيار وسيعدر ارتباط بودند؛  دمسج

 مسلمان مرتبط بـا خـود دارنـد و در آخـر طيـف دو                ۱۰اكنون در يك سر طيف دو مسجد فقط         
اگرچه طيف تعداد مسلماناني كه به .  هزار مسلمان مرتبط با خود دارند   ۵۰كنند كه     مسجد گزارش مي  

 نفـر، ولـي متوسـط       ۵۳۰۰ تـا    ۳ يعني چيـزي بـين       ؛كنند ناچيز است    طور مرتب در مسجد شركت مي     
متوسط تعداد مسلمان مجتمـع  . قرار داردي طيف ال از اوقاتي است كه در حد اعتر كممشاركت خيلي   
كننـدگان     نفر است متعارف تعداد شركت     ۱۲۵كنندگان     نفر و متوسط تعداد شركت     ۵۰۰در هر مسجد    

 مسـلماني كـه     ۴۱۱۰۶۰د كلي از    يك برآور  نفر،   ۱۲۰۹ازدياد اين تعداد به     .  نفر است  ۳۴۰ثابت مسجد   
 .دهد در امريكا به طور مرتب در مسجد حاضرند به دست مي

 
 افزايش يا كاهش در تعداد حاضران

مساجد )  درصد ۷۷( بيش از سه چهارم      در ؛)كنندگان منظم   شركت(در پنج سال پيش حاضران ثابت،       
 .صد مساجد كاهش يافته بودند در۵فقط در اين تعداد افزايش يافته بودند و در قبال اين افزايش 

 

 )تعداد و خصوصيات (كنندگان در مسجد شركت
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كاهش; %۵

افزايش ; %۷۷

همان طور 
باقيمانده; %۱۸

 
 اند؟  به بعد به طور مرتب در مسجد شما مشاركت داشته۱۹۹۵تعداد بزرگساالني كه از . ۶نمودار 

 
 گذشته افزايش تعداد حاضـران ثابـت را بـه           هاي در خالل سال  )  درصد ۶۱(بخش اعظم مساجد    

 .استه  تجربه كردتر بيش درصد يا ۱۰ميزان 
 

 درصد افزايش يا كاهش
 درصد افزايش

 ۶۱ تر بيش درصد يا ۱۰
 ۱۲  درصد۵-۹
 ۴  درصد۵ از تر كم

 كاهش
 ۴ تر بيش درصد يا ۱۰
 ۱  درصد۵-۹
 ۰  درصد۵ از تر كم

 
 )درصد( *مقايسه كاهش يا افزايش در قوميت مساجد

  ساير  تركيب شده  عرب  جنوب آسيايي آفريقايي ـ امريكايي 
  ۸۳  ۷۸  ۷۹  ۸۰  ۷۰ افزايش
  ۵  ۳  ۵  ۵  ۵ كاهش
ــده  همــان طــور بــاقي مان

  ۱۲  ۱۹  ۱۶  ۱۵  ۲۵ ) كاهش يابدون افزايش(

 .۱۹براي قوميت مساجد نگاه كنيد به صفحه  *
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ها داراي    اند ولي مساجد آفريقايي، امريكايي      در اين زمينه اگرچه موفق بوده     بخش اعظم مساجد    
 .اند طور باقي مانده  درصد افزايش را دارند و همانترين كمهستند كه  مساجدي ترين بيش

 
 )درصد( مقايسه كاهش يا افزايش مساجد محلي

 مركز شهر  ) مناطق،محالت( شهر بزرگ حومه شهر شهر كوچك 
  ۶۷  ۸۰  ۸۷  ۷۵ افزايش
  ۴  ۵  ۴  ۶ كاهش
  ۲۹  ۱۵  ۹  ۱۹ ) كاهشبدون افزايش(طور باقيمانده  همان

 
 افـزايش و مسـاجد مركـز شـهر بـا            تـرين   بيشرفت مساجد حومه شهر       طور كه انتظار مي     همان

 .اند رو بوده كنندگان دائمي روبه  رشد شركتترين كم
 

 كنندگان دائمي خصوصيات شركت
كنندگان ثابت  پاسخگويان يا كساني كه مورد سؤال قرار گرفته بودند، از ميان آن درصدي از شركت           

جـدول زيـر ايـن خصوصـيات را     . زيـر منطبـق بودنـد   ند كـه بـا خصوصـيات متعـدد          در مسجد بود  
 :كند بندي مي جمع

 . كنند؛ به ما بگوييد درصد كساني كه به طور مرتبط در مسجد شما شركت ميلطفاً 
 

درصد  
 متعارف

متوسط تعداد 
 كنندگان شركت

متعارف تعداد 
 ٭كنندگان شركت

كنندگان  جمع كل شركت
 ٭٭در سطح كشوري

 ۳۳۳۶۸۴ ۲۷۶ ۹۲ ۸۱ دارندگان ديپلم دبيرستان
 ۲۱۶۴۱۱ ۱۷۹ ۵۱ ۴۸ التحصيالن كالج فارغ

 ۲۹۲۵۷۸ ۲۴۲ ۸۳ ۷۵ مردان
 ۱۷۰۴۶۹ ۱۴۱ ۵۵ ۴۷ تر  ساله يا جوان۳۵

 ۴۱۱۰۶ ۳۴ ۱۰ ۱۱  سال سن۶۰بيش از 
 دقيقــه۱۵كســاني كــه بــيش از   

 كنند  مسجد مي صرف رسيدن به
۳۹ ۴۰ ۱۶۳ ۱۷۲۸۸۷ 

 سـال گذشـته در۵ي كساني كه ط  
 مسجد شما جديد هستند

۳۴ ۳۶ ۹۹ ۴۱۶۶۹۱ 

 ۶۴۰۷۷ ۵۳ ۱۸ ۲۹ نوكيشان مسلمان
كســـاني كـــه درآمـــد ســـاالنه

 هزار دالر۲۰ها زير     خانوادگي آن 
 است

۲۴ ۲۵ ۶۲ ۷۴۹۵۸ 

 طـور معمـول نقـش كساني كه به  
 رهبري داوطلبان را دادند

۱۷ ۱۴ ۳۴ ۴۱۱۰۶ 

 .كنندگان ثابت محاسبه شده رصد شركت تعداد در هر مسجد با افزودن د٭
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 ).۱۲۰۹( مقدار مسجد در كشور  كنندگان به تخمين زده شده با افزون متعارف تعداد شركت ٭٭
 .كنندگان ثابت مردان هستند در يك مسجد نمونه، بخش اعظم شركت 
د  درص ۸۰التحصيالن كالج هستند و حدود        كنندگان مساجد، فارغ    تر از نصف شركت     اندكي بيش  

تري از جهت اخذ يك مـدرك          امكان احتمالي بيش   در مقايسه با كل جمعيت،    كه  ديپلم دبيرستان دارند    
كنندگان ثابت حتي يك ديپلم       تري از شركت     ولي در همين زمان يك درصد بزرگ       ؛كالج خواهند داشت  

 :كنندگان مسجد بدين قرار است تقسيم سني شركت. ندارنددبيرستان هم 
 

  درصد۴۷ رت  ساله و جوان۳۵
  درصد۴۲  ساله۳۹ تا ۳۶

  درصد۱۱  سال۶۰بيش از 
 

 وسيله مهـاجران      جديد، كه بيش از هر چيز به       تقريباًرود در يك اجتماع       طور كه انتظار مي     همان
هاي    نشانه اما. شود  تر تشكيل مي    تازه، تحكيم و توسعه يافته تركيب جمعيتي مساجد از مردان جوان          

 .استآشكار نيز اد  سن گذاشتن افر پا به
  ، در پـنج سـال پـيش بـه         مورد نظر كنندگان ثابت در مسجد       شركت)  درصد ۳۴(حدود يك سوم    

 .مسجد ملحق شده بودند
 مسـجد     دقيقـه صـرف رفـتن از خانـه بـه           ۱۵كنندگان مسـجد بـيش از          درصد شركت  ۴۰حدود  

 سـكونت   طـرح ت كـه    كنند كه اين در مقايسه با كليساها درصد بـااليي اسـت و نشـانگر ايـن اسـ                    مي
 .مسلمانان با مساجد محلي هماهنگ نيست

. مسـجد، يـك نومسـلمان اسـت       )  درصـد  ۲۹(كنندگان ثابت      طور متعارف، يكي از سه شركت       به
 درصـدي امريكـايي، آفريقـايي و    ۳۲ تعـداد  تخمـين  خوبي بـا    به)  درصد ۲۹(كه اين رقم      واقعيت اين (

 .كند  كمك ميي ارزيابي قابل اطمينان بهو هاي سفيدپوست در مساجد مطابق است  امريكايي
هـايي زنـدگي       در خـانواده   مـورد نظـر   كنندگان ثابـت در مسـجد         شركت)  درصد ۲۴(يك چهارم   

 ۴۱در سطح ملي، متوسط درآمد خـانوار حـدود          .  هزار دالر در سال درآمد دارند      ۲۰كنند كه زير      مي
جد زيـر خـط فقـر زنـدگي         اندگان در مس  كن  اي از شركت    بنابراين بخش قابل مالحظه   . هزار دالر است  

 .كنند مي
 

 كنندگان قوميت شركت
 تقسيم قومي

 شسـ هاي قومي پر بندي كنندگان ثابت مسجد در هريك از دسته    از پاسخگويان درباره درصد شركت    
ستون نخسـت طيـف     . كند  بندي مي   ها در سه مورد مختلف را جمع        جدول زير نتايج پاسخ   . استشده  

دهنده متعارف درصدها از اولين تا آخرين         ستون دوم نشان  . كند   فهرست مي  درصدهاي هر دسته را   
ترين اعضاي گروه قـومي   مسجد است و سرانجام ستون آخر درصد مساجدي كه تعدادي از كوچك    

 ).تر  عنوان مثال يك درصد يا بيش به(كند  اند مشخص مي گزارش كردهرا 
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 كنندگان ثابت مسجد  قومي شركت تقسيم

 درصدمحدوده  
 )درصد(

 درصد متعارف
 )درصد(

ترين  درصد مساجد با كم
 )درصد(تعداد 

پاكسـتاني ـ هنـدي، بنگالدشــي و    (آسـياي جنـوبي   
 ۸۷ ۳۳ ۰-۱۰۰ )افغاني

 ۸۷ ۳۰ ۰-۱۰۰ آفريقايي ـ امريكايي 
 ۹۰ ۲۵ ۰-۹۹ عرب

 ۴ ۴/۳ ۰-۹۲ )زير صحرا(آفريقايي 
 ۲۵ ۱/۲ ۰-۸۷ )ايي، تاتار، كوزويي و غيرهيبوسن(اروپايي 

 ۴۱ ۶/۱ ۰-۷۵ امريكايي سفيدپوست
مالزيـــايي، انـــدونزيايي و (جنــوب شـــرقي آســـيا  

 )فيليپيني
۲۵-۰ ۳/۱ ۲۹ 

 ۱۵ ۲/۱ ۰-۸۰ اهل جزاير كارائيب
 ۲۲ ۱/۱ ۰-۸۵ اي تركيه
 ۱۸ ۷ ۰-۳۵ ايراني

 ۱۸ ۶ ۰-۵۰ التيني ـ ايبريايي
 

هاي قومي مسلط و متنفـذ در مسـاجد    هها، گرو ها و عرب ها، آفريقايي ـ امريكايي  جنوب آسيايي 
 .هاي قومي وجود دارند در حالت متعارف تعداد كمي از ديگر گروه. امريكايند

 درصد مساجد حداقل تعـدادي  ۹۰. مساجد از نظر قومي و نژادي متنوع هستند      ] كنندگان  شركت[
. يي دارنـد  درصد مساجد حداقل تعدادي عضو جنوب آسيايي و آفريقـايي ـ امريكـا   ۸۷عضو عرب و 

چهـارم  در اين ميان دو     . هاي باقي مانده دارند     اعضايي در هريك از گروه    نيز  تر از نصف مساجد       كم
،  مسـاجد   درصـد  ۳۰ و   ۲۰بين  و  مساجد اعضاي آفريقايي زير صحرا و امريكايي سفيدپوست دارند          

 .اي دارند اعضاي اروپايي، جنوب شرقي آسيا و تركيه
كننـدگان   در ايـن جـدول تعـداد شـركت    . يك در صفحه قبل استشماره جدول  دنباله  بعدجدول  

اين تعداد در هر مسجد از طريق محاسبه ميزان افـزايش     . شوند  بندي مي   ثابت از هر گروه قومي جمع     
 .كنندگان ثابت مسجد برآورد شده است  نسبت تعداد شركت درصد گزارش شده در آن گروه به
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 )ادامه(كنندگان ثابت مسجد   قومي شركت تقسيم
 ∗كنندگان در سطح كشور برآورد شركت تعداد متعارف 

ــيا  ــوب آس ــي و   (ي يجن ــدي، بنگالدش ــتاني، هن پاكس
 ۱۵۹۵۸۸ ۱۳۲ )افغاني

 ۱۳۵۴۰۸ ۱۱۲ آفريقايي ـ امريكايي 
 ۶۸۹۱۳ ۵۷ عرب

 ۱۵۷۱۷ ۱۳ )صحراـ زير (آفريقايي 
 ۷۹۷۹ ۶/۶ )ايي، تاتار، كوزويي و غيرهيبوسن(اروپايي 

 ۵۵۶۱ ۶/۴ يدپوستامريكايي سف
مالزيــايي، انــدونزيايي و  (جنــوب شــرق آســيايي   

 )فيليپيني
۹/۳ ۴۷۱۵ 

 ۴۷۱۵ ۹/۳ اهلي كارائيبي
 ۳۸۶۹ ۲/۳ اي تركيه
 ۱۹۳۴ ۶/۱ ايراني

 ۱۵۷۲ ۳/۱ التيني ـ ايبريايي
 ۴۱۱ ۳۴/۰ سايرين

 ).۱۲۰۹( محاسبه شده بر مبناي افزايش متعارف تعداد از طريق جمع كل مساجد در كشور ٭

 
 هاي قومي مسلط و متنفذ در مساجد گروه

 و  ،بنـدي   هاي ارائه شده درباره قوميت، بر مبناي تسلط و نفوذ گروه قومي را جمـع                جدول زير پاسخ  
 .بندي كرده است اساس آن مساجد را گروه بر

 
 ∗هاي قومي بندي شده بر مبناي تسلط و نفوذ گروه مساجد گروه

 )درصد مساجد در هر دسته(

 ۲۰۰۰عه مطال 
 )درصد(

 ۱۹۹۴مطالعه 
 )درصد(

 ۲۹ ۲۷ آفريقايي ـ امريكايي
 ۲۹ ۲۸ جنوب آسيايي

 ۲۱ ۱۵ عرب
 ۱۰ ۱۶ دست و مساوي از آسيايي و عرب طور يك تركيبي به

 ۱۱ ۱۴ ها سائر ائتالف
هـاي قـومي    درصد از بقيه گـروه  ۲۰تر از   يك گروه قومي و كم كنندگان متعلق به  درصد شركت۳۹ تا ۳۵ وسيله  هاي مسلط به  گروه ٭

 .اند سنجيده شده
 .ها  درصد بقيه گروه۳۰تر از   درصد از يك گروه قومي و كم۴۹ تا ۴۰
 .ها  درصد بقيه گروه۴۰تر از   درصد از يك گروه قومي و كم۵۹ تا ۵۰

 . درصد نيست۵۵مالحظه شد كه هيچ گروه قومي باالي 
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موارد، اين گروه يا آفريقـايي ـ   اكثر در . ذ دارند درصد مساجد يك گروه قومي مسلط و متنف۶۴
 .امريكايي يا جنوب آسيايي هستند

تـرين ائـتالف ميـان جنـوب          متـداول .  درصد مساجد، داراي دو گروه قومي مسلط و متنفذند         ۳۱
 .ها وجود دارد ها و عرب آسيايي

كه درصد   است يهاي قومي متعدد    ه  تركيب شده از گرو   )  درصد ۵(حدود يك در بيست مساجد      
 .اي ندارند قابل مالحظه

گـروه  از يـك     درصـد    ۹۰)  درصـد  ۲۴( درصد مساجد فقط يك گروه قومي دارند، يك چهـارم            ۷
 .قومي را در خود جاي دادند و در هر دو مورد اغلب مساجد آفريقايي ـ امريكايي هستند

 
 نومسلمانان

 تعداد نومسلمانان
. انـد    اسالم، گـزارش كـرده       به نل يك مورد گرويد    درصد از مساجد در طي سال گذشته، از حداق         ۹۱

 متعـارف تعـداد نومسـلمانان، هـر     ۱۹۹۴در سـال  .  است۳/۱۶متعارف تعداد نومسلمانان در مساجد    
 . بود۵/۱۶ طور يكسان  سال تقريباً به

۴۳٪ ;۱-۵

۱۶٪ ;۶-۱۰

۲۳٪ ;۱۱-۴۹

صفر; %۹

  ۵۰ يا بيش تر; %۸

 
 اند يير مذهب داده ماه گذشته چه تعداد افراد به اسالم تغ۱۲در مسجد شما در . ۷نمودار 

 

. تر از آن بوده است       نفر يا كم   ۱۰در خالل سال گذشته تعداد نومسلمان در بخش اعظم مساجد،            
 درصـد   ۸فقـط   . مسـلمان داشـتند   ون  نفـر  ۴۹ تـا    ۱۱مسـاجد،   )  درصـد  ۲۳(تر از يك چهارم       اندكي كم 
 .تر داشتند  نفر نومسلمان يا بيش۵۰مساجد 

 .كند هاي مسجد و قوميت مقايسه مي زهتغيير مذهب را با اندابعد جدول 
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 تغييرات مذهب و قوميت در مساجد

 آفريقايي ـ امريكايي 
 )درصد(

 جنوب آسيايي
 )درصد(

 عرب
 )درصد(

 تركيب شده
 )درصد(

 ساير
 )درصد(

۵-۰ ۴۵ ۱۵ ۷ ۷۸ ۸۳ 
۵-۱ ۴۰ ۵۰ ۵۶ ۳ ۵ 
۱۰-۶ ۱۴ ۱۶ ۱۳ ۱۹ ۱۲ 
۴۹-۱۱ ۲۸ ۱۵ ۲۲ ۲۷ ۲۹ 

۵۰+ ۱۳ ۴ ۲ ۳ ۱۵ 
 .ت مساجد با نرخ باالي تغيير مذهب هماهنگ و منطبق نيستقومي

 

    ) حاضران در جمعه( و اندازه مسجد تغيير مذهب     
تغييرات 
 مذهب

 ۵۱-۱۰۰ )درصد (۵۰-۱
 )درصد(

۲۰۰-۱۰۱ 
 )درصد(

۵۰۰-۲۰۱ 
 )درصد(

 )درصد (+۵۰۰

۵-۰ ۴۵ ۱۵ ۷ ۷۸ ۸۳ 
۵-۱ ۴۰ ۵۰ ۵۶ ۳ ۵ 
۱۰-۶ ۱۴ ۱۶ ۱۳ ۱۹ ۱۲ 
۴۹-۱۱ ۲۸ ۱۵ ۲۲ ۲۷ ۲۹ 

۵۰+ ۱۳ ۴ ۲ ۳ ۱۵ 
 .را دارند)  اسالم به(ترين مساجد بهترين نرخ تغيير مذهب  بزرگ 

 

 نومسلمانانهاي  ويژگي
را در خـالل سـال گذشـته        )  اسـالم   بـه ( شد اگر يك مسجد حداقل يك تغيير مـذهب           خواستهاز مساجد   

زنـان و    تعـداد     همچنين مي بودند هاي متعدد قو     از تعداد كساني كه عضو گروه        پرسش  همراه با داشت،  
در .  را تكميـل كننـد       پرسشنامه ،كنند   در مسجد شركت مي    منظم طور    تعداد كساني كه هنوز به    و   مردان

انـد؛ مسـاجد بـدون         صـورت درصـدي از همـه نومسـلمانان ارائـه شـده              جدول زير آمار اين اعضا بـه      
 .عرفي نشدند شده و بنابراين در جدول مانومسلمان از اين محاسبه مستثن

 

  ماه گذشته۱۲نومسلمان در خالل مساجد داراي حداقل يك  خصوصيات نومسلمانان

درصد مساجد با حداقل يك مورد  )درصد(متعارف  نژاد يا قوميت
 )درصد ()تغيير مذهب(

 ۸۷ ۶۳ آفريقايي ـ امريكايي
 ۶۱ ۲۷ سفيد

 ۲۲ ۶  التينيـايبريايي 
 ۱۳ ۳ ساير
 جنس
 ۹۵ ۶۸ مرد
 ۷۷ ۳۲ زن

 ۷۳ ۴۸ كنندگان عادي در مسجد در حال حاضر شركت
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، بخش اعظـم    استدر وضعيت متعارف، هر مسجد داراي حداقل يك نومسلمان در سال گذشته              
اغلـب مسـاجد از ميـان نومسـلمانان، حـداقل چنـد       . نومسلمانان آفريقايي ـ امريكايي و مـرد هسـتند   

 .نيز دارا هستندپوست و زن نومسلمان  سفيد
 .كنند  صورت عادي و مستمر در مسجد شركت مي ور متعارف، فقط حدود نيمي از نومسلمانان به ط به

 .كند بندي مي مسلمان در سرتاسر مساجد را جمعنوجدول زير تعداد 
 
 )همه مساجد( تعداد مسلمانان

 تخمين نومسلمانان در سطح كشور تعداد متعارف  
 ۱۹۷۰۶ ۳/۱۶ همه نومسلمانان

 نژاد
 ۱۳۷۸۳ ۴/۱۱ ي ـ امريكاييآفريقاي
 ۴۱۱۰ ۴/۳ سفيد

 ۱۲۰۹ ۰/۱  التينيـايبريايي 
 ۶۰۴ ۵/۰ ساير
 جنس
 ۱۲۹۳۶ ۷/۱۰ مرد
 ۶۷۷۰ ۶/۵ زن

 ۸۲۲۱ ۸/۶ كنندگان عادي در مساجد اكنون شركت
 ).۱۲۰۹( جمع كل مساجد در كشور   نسبت ازدياد تعداد متعارف به محاسبه شده به

 
   هزار نومسلمان را در سطح     ۲۰   است؛ اين نزديك به    ۳/۱۶ن هر مسجد    تعداد متعارف نومسلمانا   

 از ايـن تعـداد      .گيرد   هزار نفر مرد و هفت هزار زن را دربر مي          ۱۳شود كه خود حدود       ملي شامل مي  
 .است هزار نفر آفريقايي ـ امريكايي ۱۴  نزديك به

 
 
 

البتـه  .  در نوسان اسـت    ۲۰۰۰تا   ۱۹۲۵هاي     سال  بين) در نظر سنجي  (سال تأسيس مساجد پاسخگو     
 .اند  تأسيس شده۱۹۵۰پيش از سال ) ها آن( درصد ۲فقط 
بدين ترتيب اكثريت   . اند   تأسيس و نيمي بعد از اين زمان تأسيس شده         ۱۹۸۰نيمي از مساجد در      

 .اند شدهتأسيس )  بعد به (۱۹۷۰از سال %) ۸۷( اتفاق مساجد موجود  قريب به
با تأسيس حـدود يـك چهـارم        و   اند   تأسيس شده  ۱۹۷۰يش از   پ%) ۱۳(حدود يك هشتم مساجد      

ايـم و  ايـن بـدان معناسـت كـه بـا                داشـته در اين دهه    سزايي    به، رشد   ۱۹۷۰  در دهه  مساجد موجود 
   شـروع بـه  ۱۹۷۹ بيش از سه پـنجم مسـاجد از سـال    ۷۰چهارم مساجد موجود در دهه تأسيس يك  
 .ندا ه تأسيس كرد

 . آغاز شد، بدون كاهش تاكنون ادامه يافته است۱۹۷۰ كه در دهه حركت بزرگ تأسيس مساجد 

 موقعيت و بناي مسجد،تاريخ، مكان



___________________________________________________________ 
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 .كند اين ارقام جواني جامعه مسلمانان را در امريكا برجسته مي 
 .دهد  دوره زماني را نشان مي۵جزئيات درصد تأسيس مساجد در ) در ادامه(اي بعدي  نمودار دايره 

۶٪ ;۱۹۶۰-۱۹۶۹

۲۵٪ ;۱۹۷۰-۱۹۷۹

۳۲٪ ;۱۹۸۰-۱۹۸۹

قبل از ۱۹۶۰; %۷

۳۰٪ ;۱۹۹۰-۲۰۰۰

 
 سال تأسيس. ۸نمودار 

 
  مكان فعلي به) تأسيس(زمان ) نسبت(

تري دارد    اگرچه احتمال بيش  . اند  شان بوده   شان در مكان فعلي     تأسيس) آغاز( درصد مساجد از     چهل
 ۱۰ درصد از مساجدي كه بـيش از         ۳۱فقط  .  جا شده باشند    تر در طول زمان جا به         كه مساجد قديمي  

در  درصد از مسـاجدي كـه        ۶۳همچنين  .  هستند  هنوز در محل اوليه خود     ؛اند  سال پيش تأسيس شده   
 . در جاي اوليه خود هستندهنوزنيز اند  پيش تأسيس شده سال ۱۰طول 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شان در هر دهه جا شده يا برجاي مانده در مكان فعلي تعداد مساجد جابه. ۹نمودار 
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 از مسـاجد     ايـن واقعيـت اسـت كـه بـيش از نيمـي             ،)هـا ( نشان ديگري از جواني جامعه مسلمان     
اغلـب مسـاجد ديگـر، از    . اند جا شده    به  شان جا    مكان فعلي    به ۱۹۹۰ در دهه    ، نظرسنجي  دهنده به   پاسخ
 .اند شان بوده  در مكان فعلي۱۹۸۰دهه 

 .دهد  دوره را نشان مي۵اي زير فراواني هريك از  نمودار دايره
 

۲۹٪ ;۱۹۸۰-۱۹۸۹

۵۵٪ ;۱۹۹۰-۲۰۰۰

۱۲٪ ;۱۹۷۰-۱۹۷۹

قبل از ۱۹۶۰; ۱۹۶۰-۱۹۶۹%۲; ۳٪

 
  استجا شده اش جابه س شده يا به مكان فعليسالي كه مسجد تأسي. ۱۰نمودار 

 
 موقعيت محلي، روستايي ـ شهري

. قـرار دارنـد   ) اي  حومه(اي روستايي     اند كه در شهري كوچك يا ناحيه        يك پنجم مساجد گزارش كرده    
 .مابقي در نواحي كالن شهرها و اغلب در همسايگي يك شهر هستند
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مساجد در مركز 
استان ها; %۱۶

مساجد در مركز 
شهر يا مناطق 
پايين شهر; %۲۱

مساجد در روستا 
يا شهر كوچك; %۲۱

مساجد در حومه 
شهر; %۴۳

 
 سجد شما در كدام منطقه واقع شده است؟ م.۱۱نمودار 

 
 .كند چارت زير قوميت و موقعيت محلي را مقايسه مي 

 )درصد(
 ديگر تركيبي عرب جنوب آسيايي آفريقا ـ امريكايي 

 ۱۴ ۳۸ ۲۹ ۲۵ ۶ شهر
 ۱۷ ۱۹ ۱۰ ۲۸ ۵ حومه شهر

 ۵۱ ۲۵ ۳۸ ۳۲ ۶۲  شهرگيهمساي
 ۱۹ ۱۹ ۲۴ ۱۵ ۲۷ مركزيت شهر

 
 مان مسجدبنا و مالكيت ساخت

 وسيله جامعه    به)  درصد ۲۶(در واقع حدود يك چهارم      . اند  خريداري شده %) ۵۵(بخش اعظم مساجد    
 .اند  عنوان يك مسجد، ساخته شده مسلمانان، به
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خريداري شده; 
اجاره شده; ۵۵٪%۱۵

ساخت جامعه 
مسلمان; %۲۶

واگذار شده 
توسط دانشگاه 

يا بازار; %۴

 
 ...مسجد فعلي شما . ۱۲نمودار 

 
 درصـد   ۱۵ين ترتيـب كـه      فقط حدود يك پنجم مساجد در مالكيت جامعه مسـلمانان نيسـت، بـد              
در اختيـار قـرار   ) واحـد تجـاري  ( درصد، اطاقي است كه توسط دانشگاهي يا يـك  ۴اي است و      اجاره

 .داده شده است
 . وضوح يكسان است  پرسيده شد و نتايج به۱۹۹۴اي در سال  پرسش مشابه 

 
 
 

 توصيف
چگـونگي يـك    ) خصـوص در(هـا     دهنـده   از پاسخ ) در پرسشنامه (بعد از طرح يكسري جمالت عمومي       
). دريافـت شـد   (» اصـالً «تـا   » خيلي مناسـب  « دسته پاسخ، از     ۵. توصيف مناسب از مسجد سؤال شد     

يا كـامالً   » خيلي«براي هر جمله، در ستون اول درصد مساجدي كه جمله           . جدول زير دو ستون دارد    
 .ستا  اند، نشان داده شده مناسب را عالمت زده

 .دهد اند را نشان مي بيان شده» خيلي خوب«فقط با جمله هايي كه  ستون دوم درصد پاسخ 
 .درصدها نشانگر هستند ،كند لطفاً بگوييد چه ميزان از هر عبارت، مسجد شما را توصيف مي

 مأموريت، اعمال و آموزش ـمسجد
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 )درصد(
  خيلي يا نسبتاً خوب  خيلي خوب 

 ۹۰ ۵۵ مسجد ما در انجام اعمال براساس سنت رسول بسيار دقيق است
 ۸۸ ۴۸ مأموريت و هدف داردمسجد ما درك روشني از 

 ۸۰ ۵۲ اعضا درخصوص آينده مسجد متعهد هستند
 ۷۹ ۴۱ است) فعال( لحاظ روحي زنده و شاداب  مسجد ما به

 ۷۴ ۳۶ شوند هاي جديد حمايت و تقويت مي اعضا براي انجام فعاليت
 ۷۱ ۳۶ گسترده استو  منسجم ،مسجد ما مانند يك جمعيت

 ۷۰ ۲۶  استازماندهي شدههاي مسجد ما خوب س برنامه
 ۵۷ ۲۹ كند  مسجد ما براي عدالت اجتماعي كار مي

 ۴۱ ۲۱  ملي يا قومي قوي دارد مسجد ما يك ميراث
 ۲۷ ۱۲ اش دارد مسجد ما سعي در حفظ ميراث ملي يا قومي

 
   شـدت بـه   تقريباً همه مساجد به. خصوص انديشيدن درباره تعصباتشان آزاد هستند  مساجد در 

 . عنوان يك آرمان و ايدئال وفادار هستند و سنت پيامبر بهقرآن 
 لحاظ روحي زنده، درباره آينده صاحبنظر        به) كه بايد (كنند    مساجد در مورد خود چنين فكر مي      

ها كه بـا حيـات مسـجد سـروكار            اين سؤال . و بر مأموريتي روشن متمركز باشند     ) تفاوت نبودن   بي(
 .داد زيادي مساجد خيلي سالم استدهنده تع دارد تا حد زيادي نشان

 .مانند يك اجتماع منسجم هستند)  درصد۷۱(تقريباً اغلب مساجد 
ايـن  بـا ايـن وجـود       . دهي شده اسـت      خوبي سازمان   شان به  هاي  برنامه) ها   درصد آن  ۷۰در  ( و  

 .ارقام با مفهوم سرزندگي متناسب نيست
عـدالت اجتمـاعي خـوب عمـل        كننـد كـه درخصـوص          وضوح بسياري از مساجد احساس مي       به

 .كنند نمي
 . نسبت خوب است لند كه عملكردشان خيلي خوب يا بهئاقها   درصد آن۵۷فقط 

شان را حفظ كنند زيرا مسجد قومي يك اجتماعي اسالمي            كنند تا ميراث قومي     مساجد تالش نمي  
 .ـ امريكايي ايدئال نيست

 
 
 
 تسلط در نيايش و آموزش

 و با نفـوذي در نيـايش و آمـوزش برخـوردار بودنـد               مسلم كه از منابع     گان مسجدي   دهنده  از پاسخ 
 يـا     ترتيب از كامالً اساسي تا كم اهميت        به: تر است   مهممورد ذكر   كدام يك از اين منابع      . پرسيده شد 

 :ها را مختصر كرده است جدول زير پاسخ. دادند پاسخ مياهميت  بي
 :كند ر مسجد شما اهميت دارد؟ درصد پاسخ را روشن ميكدام يك از منابع مسلط در نيايش و آموزش د

 استقالل و اقتدار
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٢٤

 سازي اسالمي تصميم

 

 اهميت اهميت و بي كم تا حدي مهم خيلي مهم كامالً اساسي 
 >۱% >۱% %۴ %۹۵ قرآن

 ۱ ۱ ۸ ۹۰ سنت پيامبر
 ۹ ۲۱ ۵۴ ۱۶ آموختن از سلف صالح

آموختن از علما و مدرسين   
 ۵ ۳۳ ۵۲ ۱۰ بزرگ گذشته

 ۱۳ ۳۳ ۴۴ ۱۰ درك و فهم بشري
وختن از برخـي رهبـران     آم

 ۱۲ ۴۸ ۳۳ ۷ مسلمان و علماي معاصر

 ۵۲ ۲۵ ۱۸ ۵ آموختن از مذاهب خاص
 

 تنهـايي   دهـد، بـه   كه اولين متون اسـالم را تشـكيل مـي   ) ها عملكردن بر آن(قرآن و سنت پيامبر  
 .دهد اساس نفوذ ديني در مساجد را شكل مي

هـاي   و آمـوزش ) اول بعـد از پيـامبر  نسـل  (هاي سلف صـالح   سطح بعد از تسلط ديني، آموزش  
 .ها يادگار تاريخ اسالم كالسيك هستند هر روي آنبه  بزرگ است؛ يعلما

رود، سـطح بعـدي        كـار مـي     فهم بشري كه توسط مسلمين براي شرح متون اوليه و ثانويـه بـه             
 و رهبـران   علمـا ) هاي  ديدگاه(نفوذ فراگير فهم و استدالل بشري، آرا        . سازد  تسلط و نفوذ ديني را مي     

 .مدرن است
ترين تسـلط و نفـوذ دينـي در ميـان سـاير مراتـب                 مذهب يا مكاتب حقوقي كالسيك تفكر، از كم       

اهميت كـم يـا بـدون اهميـت         ) جايگاهي با ( عنوان     در واقع غالب مساجد، مذهب را به        است برخوردار
 .بينند مي مكاتب حقوقي كالسيك ن مساجد امريكا خود را محدود به. اند بندي كرده رده

 
 
 

يـك از ايـن سـه رويكـرد بـراي              موضـوع تسـلط و نفـوذ ايـن بـود كـه كـدام                سؤال ديگر مربوط بـه    
 كلمه قرآن و سنت، تفسيري كه اهداف متون          تفسير كلمه به  : ترين است   سازي اسالمي مناسب    تصميم

يـك مـذهب     خـوبي تـدوين شـده         هاي به   ديدگاهرا همزمان در برگيرد يا تفسيري كه        و شرايط جديد    
 .خاص را مورد توجه قرار دهد

تـرين اهميـت را        نظـر شـما بـيش       يك از موارد زير به     در تالش براي ساخت تصميمات اسالمي، كدام      
 دارند؟

 
 %۷۱ را مورد توجه قرار دهد) موضوع( قرآن و سنت يا يافتن تفسيري كه اهداف و شرايط زماني آن  رجوع مستقيم به
 ۲۱  كلمه بودن نت و در پي تفسير كلمه به قرآن و س رجوع مستقيم به

 ۶  خوبي تدوين شده باشد هاي مدون مذهب خاص كه به در پي ديدگاه
 ۲ كدام هيچ
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٢٥

(حدود هفت از ده مسجد      
10
اسـالمي را، بـا رجـوع       گيري در رابطـه بـا مسـائل           تصميم)  مسجد 7

مورد )  طور يكسان   به(ف متون و شرايط زماني را        قرآن و سنت و يافتن تفسيري كه اهدا         مستقيم به 
حدود  . دهند  نظر قرار دهد ترجيح مي    

5
دهند و فقط     اللفظي از متون را ترجيح مي       ها تفسيري تحت     آن 1

 .هاي خاص باشند دهند كه در پي نظرات و ديدگاه ترجيح مي)  درصد۶(ها  حدود يك بيستم آن
 حرف از متون اساسي اسـالم، قـرآن و سـنت      تفسير حرف به   را متمايل به  مساجد امريكا خود    

ها توجه دارند، اما مايلند تا مفهـوم متـون و     قرآن و سنت براي يافتن پاسخ     دانند اغلب مساجد به     نمي
هـا     درصد آن  ۲۱فقط  ). دريابند(است را درك كنند     منطق   ، آن مرتبط   شرايط جديدي كه اين قانون به     

 .در اين ميان تعداد كمي هم پيرو يك مذهب هستند. كنند اللفظي را دنبال مي تفسير تحت
 . شبيه بود۲۰۰۰ مطالعه سال   كامالً به۱۹۹۴ها در مطالعه  پاسخ

 
 ۱۹۹۴مطالعه  ۲۰۰۰مطالعه  

 %۶۶ %۷۱ مالحظه اهداف و شرايط
 ۱۹ ۲۱ اللفظي تفسير تحت
 ۶ ۶ پيرو مذهب

 ۹ ۲ كدام هيچ
 
 

 
 

ها در مورد ميزان تعهد و تأكيد مسجد بر هر يك از چنـدين عمـل عبـادي كـه اعضـا                        هندهاز پاسخ د  
نوسـان  » خيلـي نـاچيز  « تـا  »مقدار خيلي زيـادي  «ها از     هاي پاسخ   دهند، پرسيده شده؛ دسته     انجام مي 

را خالصـه كـرده و   » خيلـي كـم  «يـا  » مقدار خيلي زياد«ها به  جدول زير در ستون اول، پاسخ . داشت
 .را فهرست كرده است» مقدار خيلي زياد«هاي  وم فقط پاسخستون د

يا اعمال فردي تكيه ) مراقبه(ها در خانه  هايش روي مراقبت به چه ميزان مسجد شما در آموزش
 .دارد

 
 مقدار زيادي يا يك مقدار مقدار زيادي 

 %۹۶ %۸۸ يدار روزه
 ۹۶ ۸۸ پرهيز از الكل

 ۹۶ ۸۷ پرهيز از روابط نامشروع
 ۹۲ ۶۸ دت فردي، خواندن كتاب قرآن يا عبادات بزرگانعبا

 ۸۷ ۶۱ رعايت مراقبه در تعطيالت
 ۸۷ ۶۰ رعايت مراقبه در غذاها

 ۸۶ ۶۰ ت خانوادگي و مطالعهاعباد
 ۳۲ ۲۰ اسالمي در خانهالگوها و رفتارهاي به نمايش گذاشتن 

 اعمال عبادي
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خيلـي  «ت مسـاجد در سـتون       اسالمي در خانـه، اكثريـ     الگوهاي  به نمايش گذاشتن    «به استثناي    
 .گيرند اند، قرار مي ها كه در باال ليست شده با تأكيد بر هر يك از گزينه» زياد

. داري، پرهيـز از الكـل و پرهيـز از رابطـه نامشـروع دارنـد               تأكيد را بر روزه    ترين  بيش  ها  گزينه 
اگرچه فقط حدود    

5
 اسـالمي در    الگوهـاي ر به نمايش گذاشـتن      ، ب »مقدار زيادي « مساجد در ستون     1

 .خانه تأكيد دارند
. مطابق با سطح باالي استانداردهاي اسـالمي زنـدگي كننـد          . شان توقع دارند   مساجد از اعضاي   

ـ تنهـا رفتارهـاي   اسالمي تأكيـد نشـده، زيـرا ايـن موضـوع       رفتارهاي فقط روي به نمايش گذاشتن 
 . جايي ندارد سنتو در قرآن ظاهري اسالمي ـ 

 
 
 

ها پرسيده شد، چگونه درباره وجوه مختلف اجتماع امريكايي و پيوندشان بـا اسـالم                 از پاسخ دهنده  
 .كنند فكر مي

 
 شان با اسالم رفتارهاي اجتماع امريكايي و رابطه

شديداً  
 مخالف

مقداري 
 مخالف

مقداري 
 موافق

شديداً 
 موافق

ته اســت كــه مــا امريكــا يــك اجتمــاع تكنولــوژيكي پيشــرف
 %۸۲ %۱۷ %۱ %۵  بياموزيمآنتوانيم از  مي

 ۷۷ ۱۹ ۲ ۲ مسلمانان بايد در نهادهاي امريكايي شركت داشته باشند
 ۷۲ ۱۷ ۶ ۵ مسلمانان بايد در پروسه سياسي شركت كنند

توانيم از  امريكا مثالي است از آزادي و دمكراسي كه ما مي 
 ۳۵ ۴۲ ۱۴ ۸  بياموزيمآن

 ۲۸ ۳۹ ۲۷ ۶ اخالق و فاسد است تماع بيامريكا يك اج
 ۱۵ ۴۱ ۳۲ ۱۲ اجتماع امريكايي با اسالم ناسازگار و در دشمني است

 
 كـه   مسـأله    ايـن  بـا    ؛ از چهار پنجم نماينـدگان مسـاجد كـه بـه نظرسـنجي پاسـخ دادنـد                 تر  بيش 

بـه  «. ت بياموزنـد   اجتماعي كه به لحاظ تكنولوژي پيشرفته اس       عنوان  بهتوانند از امريكا      مسلمانان مي 
اگرچه فقط حدود    بودند  » شدت موافق 

3
 عنـوان   بهتوانند از امريكا       به شدت موافقند كه مسلمانان مي      1

 .اي از آزادي و دمكراسي بياموزند نمونه
اغلب نمايندگان مساجد بـر ايـن       . آزادند تا با اين عقيده در اجتماع امريكا شركت كنند         مسلمانان   

 درصـد بـه شـدت       ۷۷. ظر تأكيد دارند كه مسلمانان بايد در زندگي عمومي امريكـايي شـركت كننـد              ن
گوينـد كـه     درصـد مـي  ۷۲امريكـايي شـركت كننـد و    » نهادهـاي « كه مسلمانان بايد در  ستندموافق ه 

 .شركت داشته باشند» پروسه سياسي«مسلمانان بايد در 

 نظرات مسلمانان درباره زندگي امريكايي
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 امريكا غيراخالقـي يـا در دشـمني بـا اسـالم            آيا كه  اينهايي درباره     مساجد در پاسخ به پرسش     
به شدت موافقنـد كـه جامعـه        «تعداد خيلي كمي از نمايندگان مساجد       . نظر زيادي دارند     است اختالف 

موافقنـد كـه    » تـا حـدودي   « از مساجد    تري  بيشدرصد  . امريكا با اسالم ناسازگار و در دشمني است       
 قـرار   )تـا حـدودي   (هـاي     د زيادي در دسـته پاسـخ      براي هر دو سؤال درص    . امريكا غيراخالقي است  

 آنخالصـه شـود،     » مخـالف «يـا   » موافق«اگر اين چهار دسته پاسخ، براي هر سؤال در شكل           . دارند
خصومت در مورد و شوند  ا غيراخالقي بودن امريكا موافق ميبوقت حدود دو سوم رهبران مساجد 

 .شوند به دو دسته مساوي تقسيم ميبا اسالم امريكا 
و رويكردهاي مختلف به اسالم در    » قوميت مساجد «را با   » غيراخالقي بودن امريكا  «زير  نمودار   
 .كند  مقايسه ميها آنميان 
درصد ميزان موافقت و مخالفت با اين جمله را         (ي و نژادي    متسلط قو » امريكا غيراخالقي است  « 

 ).دهد نشان مي
 

 )درصد( *ي غالب در مساجدها نظر قوميت» داراي فساد اخالقي است«امريكا 
 غيره  جنوب آسيا و عرب عرب  جنوب آسيايي  آفريقايي ـامريكايي 

 ۲۸ ۲۶ ۲۰ ۲۳ ۳۹ به شدت موافق
 ۳۹ ۴۱ ۴۸ ۴۲ ۳۱ تا حدودي موافق
ــدود ــا حـــ  يتـــ

 مخالف
۲۶ ۲۹ ۲۷ ۲۷ ۲۷ 

 ۶ ۶ ۶ ۶ ۴ به شدت مخالف
 

 امريكا موافقند،   فساد اخالقي كه با    تعداد   ترين  بيش. هاي قومي وجود دارد     تفاوت كمي بين گروه    
 . هستندييمساجد امريكايي ـ آفريقا

درصد ميزان موافقت و مخالفت با اين       (اسالمي  ] اصول[با رويكرد به    » امريكا غيراخالقي است  « 
 .)شود داده ميجمله نمايش 

 
 اسالمي] به اصول[رويكرد با  است، داراي فساد اخالقيامريكا 

كساني كه پيرو يك  
 هبندمذ

كساني كه معتقد به تفسير 
 الفظي اسالمند تحت

كساني كه قائل به 
 اند اهداف و شرايط

 ۲۶ ۳۹ ۱۳ به شدت موافق
 ۴۱ ۳۳ ۴۸ تا حدودي موافق
 ۲۹ ۱۶ ۳۹ تا حدودي مخالف
 ۵ ۱۳ ۰ به شدت مخالف

 
 به نظـر  دهند،  سازي اسالمي ترجيح مي      كه تفسير كلمه به كلمه قرآن و سنت را در تصميم           ها  آن 
ل بـه مالحظـه اهـداف و        ئـ كـه قا  امـا آن دسـته      . رسد به شدت موافقند كه امريكا غيراخالقي است         مي
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رسد كه بـا    به نظر مي  تر  بيشهستند،  يك مذهب    كه پيرو    ها  آناند و     سازي اسالمي   شرايط در تصميم  
و رويكردهاي  مشاركت سياسي و قوميت     ) از نظر (دو جدول بعدي به اين سؤال        .ت مخالفند رعبااين  

 .كند اسالمي نظر مي
 

 تصميمات قومي ـ نژادي مساجد ،مسجداقوام مختلف در  گرايي  براساس قوميتجدمشاركت سياسي در مس

جنوب  آفريقايي ـ امريكايي مسلمانان بايد شركت كنند
 آسيايي

تركيب عرب و جنوب  عرب
 آسيايي

 غيره

 %۷۱ %۶۸ %۸۲ %۷۶ %۶۶ به شدت موافق
 ۲۰ ۱۹ ۱۶ ۱۹ ۱۱ فقتا حدودي موا

 ۷ ۱۰ ۰ ۴ ۱۰  حدودي مخالفتا
 ۲ ۳ ۲ ۱ ۱۳ به شدت مخالف

 
بـه  . نظـر دارنـد   مساجد قومي آفريقايي ـ امريكايي در مورد پرسش مشاركت سياسـي اخـتالف    

   درصد به شدت مخالف هستند، مسـاجد قـومي عـرب بـه             ۱۳ درصد به شدت موافق و       ۶۶طوري كه   
 .را در مشاركت دارندترين آزادي  رسد بيش نظر مي

 
 مشاركت سياسي مسجد براساس رويكردهاي اسالمي

مسلمانان بايد شركت 
 كنند

 الفظي ل به تفسير تحتئقا )مذهب(پيرو 
 )قرآن و سنت(

 زمان اهداف و شرايط ل به مالحظه همئقا

 %۷۹ %۶۰ %۴۶ به شدت موافق
 ۱۴ ۱۸ ۳۸ تا حدودي موافق
 ۲ ۱۸ ۸ تا حدودي مخالف

 ۵ ۴ ۸ خالفبه شدت م
 

 كـه پيـرو مـذهبي هسـتند         هـا   آندهند و     ترجيح مي ) متون ديني را  ( كه تفسير كلمه به كلمه       ها  آن 
 .اند درخصوص مشاركت سياسي اغلب سكوت اختيار كرده

 
 هاي مسجد و حضور در اجتماع برنامه

 
 
 

 طـور مـنظم     د در اين مطالعه، يك مدرسه در تعطيالت آخـر هفتـه دارنـد كـه بـه                 ج درصد از مسا   ۷۱
 . پاسخ دقيقاً مشابه بود۱۹۹۴در مطالعه . شود برگزار مي

 
 

 مدرسه آخر هفته
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٢٩

 آموزان در مدرسه آخر هفته نوع دانش
 از   تـر   كـم . حدود نيمي از همه مـدارس آخـر هفتـه فقـط بـراي كودكـان اسـت                 

20
 فقـط بـراي     هـا   آن 1

 .بزرگساالن است

كودكان و 
بزرگساالن; %۴۴

بزرگساالن فقط; 
۴٪

 
 هاي تعطيالت كنندگان در كالس وع شركت ن.۱۳نمودار 

 
 شركت در مدرسه آخر هفته

متوسـط  ). ۲۵۰ تا ۱به تريب از . ( نفر است۲۰متوسط تعداد بزرگساالن حاضر در مدرسه آخر هفته   
 ).۱۸۰۰ تا ۲از ( نفر است ۵۰تعداد كودكان و نوجوانان حاضر در مدرسه و آخر هفته 

نسـبت  .  است ۹۳ر است و ميانگين كودكان و نوجوانان         نف ۳۵ميانگين عددي بزرگساالن حاضر      
 نفـر  ۲۹,۵۰۰اين ارقام به كل مساجد در كشور، معياري است براي استنتاج كـه ممكـن اسـت حـدود             

 .هاي آخر هفته شركت كرده باشند  نفر كودك ـ نوجوان در مدرسه۷۹,۶۰۰بزرگسال و 
 

 مدرسه تمام وقت
 درصد كل مساجد    ۱۷,۱۹۹۴در مطالعه   . مام وقت دارند  مدرسه ت )  درصد ۲۱(حدود يك پنجم مساجد     

 .اعالم كرده بودند كه مدرسه تمام وقت دارند
 

 هاي مسجد حضور در مدرسه تمام وقت با توجه به انتخاب ويژگي
 

 حضور معمول در نمازجمعه
 %۶۰  نفر۵۰۰باالي 
 ۳۲ ۵۰۰ تا ۲۰۱
 ۱۴ ۲۰۰ تا ۱۰۱
 ۶ تر  نفر يا كم۱۰۰



_____________________________________________________________ 
 

 

٣٠

 منطقه جغرافيايي
 %۳۰ نوبج

 ۲۰ غرب
 ۱۸ ميانه غربي ـ غرب مياني
 ۱۶ شرق ـ شمال شرق

 موقعيت مكاني
  %۲۷ حومه

 ۲۵ شهر در همسايگي
 ۱۹ مركز شهر ـ داخل شهر
 ۹ شهر يا منطقه شهري

 
 قوميت غالب در مسجد

  %۲۸ عرب و جنوب آسيايي
 ۲۱ عرب

 ۱۹ امريكايي ـ آفريقايي
 ۱۸ غيره

 ۱۵ آسياي جنوبي
 

 .مربوط باشندهاي تمام وقت موجود، به شدت به ديگر خصوصيات مساجد  يب نيست كه مدرسهعج 
شـش  . تر از مسجد داشته باشـند        مايلند كه يك مدرسه تمام وقت، كوچك       تر  بيشمساجد بزرگ    

.  يك مدرسه دارند   تر  كم نفر يا    ۱۰۰ها، يعني با      با حضور تعداد معمول افراد در جمعه      مساجد  درصد  
جمعـه  آغـاز    نفـر شـركت كننـده در         ۵۰۰ درصد از مساجد كه به طور معمول بـا بـيش از              ۶۰اين با   
 .قابل مقايسه است) به طور خاص(رويند  روبه
ها قرار دارند نسبت به مساجدي كه در روسـتا يـا             مساجد محلي كه در همسايگي شهر و حومه        

 .شته باشند مايلند كه يك مدرسه تمام وقت داتر بيشمناطق پايين شهر هستند 
 مايلند كه يك تر بيش كه در ديگر مناطق كشور هستند  ها  آننسبت به   ) كشور(مساجد در جنوب     

 .مدرسه تمام وقت داشته باشند
هـا و      مايلند در مساجدي تأسـيس شـوند كـه دو گـروه قـومي، عـرب                تر  بيشمدارس تمام وقت     

 .آسياي جنوبي حضور دارند
 

 مقاطع مدارس تمام وقت
حدود  

3
هاي بـاالتر باشـند مـدارس          داراي دوره  كه  آن از مدارس اسالمي تمام وقت بي     )  درصد ۷۳ (2

 درصـد شـامل     ۱۳اوايل دبستان و    ) هاي  دوره(دبستاني يا      درصد فقط شامل پيش    ۷۰. ابتدايي هستند 
 .استهاي ابتدايي و دبيرستان  همه دوره
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٣١

 شود؟ مدرسه شما چه مقاطعي را شامل مي
 %۷۳ فقط دبستاني

 ۱۳ دبستاني تا دبيرستاني
 ۷ هاي اول دبستان دبستان ـ سال فقط پيش

 ۶ دبستان و راهنمايي
 ۱ فقط راهنمايي

 
 نام مدرسه تمام وقت ثبت

آموز به طور متوسـط        دانش ۸۰۰ تا   ۱۲آموز است، در طيفي از         دانش ۶۵ميانگين حضور در مدارس     
برآوردها حاكي است كه با در نظر گـرفتن همـه مسـاجد در              . ندحاضر) در مدارس (آموز     دانش ۱۲۶

انـد حاضـر       كودك و نوجوان در مدارس تمام وقت كه بـا يـك مسـجد مـرتبط                ۳۱,۷۰۰كشور، حدود   
 .شوند مي

 .دهد  دسته از مدارس حاضر را نشان مي۵نمودار زير فراواني  

۱۸٪ ;۱۲-۳۰

۲۲٪ ;۳۱-۵۰

۲۰٪ ;۵۱-۱۰۰

۲۰٪ ;۱۰۱-۲۰۰

۲۰٪ ;۲۰۰-۸۰۰

 
 وقت كننده در مدارس تمام تعداد كودكان شركت. ۱۴نمودار 

 
 نفر كودك و نوجـوان در اعمـال         ۸۵در يك مسجد خاص كه داراي يك مدرسه تمام وقت است،             

 .كنند ديني مسجد به طور معمول شركت مي
 نفـر كـودك و نوجـوان بـه طـور            ۲۵در يك مسجد خاص كه داراي مدرسه تمام وقـت نيسـت،              

كننـدگان دائـم نوجـوان و      درصـد از شـركت   ۶۵د  در مدرسـه، معمـوالً حـدو      . كنند  معمول شركت مي  
بنابراين مدارس تمام وقت شركت جوانان در فعاليت مسجد را افزايش يـا             . كنند  نام مي   بزرگسال ثبت 

 .دارد حداقل ثابت نگه مي
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٣٢

 
 

 : مسجديها براي اعضا ها و برنامه فعاليت
 ۹۲.  بـود  كنـد   ا ارائـه مـي    هايي كه مسـجد بـراي اعضـ         سؤال بعدي درباره فراواني انواع فعاليت      

 درصـد  ۱ فقـط  .دنده ارائه ميذيل را هاي دائمي فهرست شده       درصد از مساجد حداقل يكي از برنامه      
 . موردي نداردصورت بهاي حتي  از مساجد هيچ برنامه

 
  مساجدوسيله بههاي ارائه شده  ها و برنامه فراواني فعاليت

 كدام هيچ موردي دائمي 
 ۱۶ ۱۶ ۶۸ )غير از مدرسه آخر هفته(الم هاي مطالعه اس كالس

 ۱۵ ۱۹ ۶۶ خطيره يا صحبت كوتاه و منظم
 ۲۳ ۲۰ ۵۷ هاي عربي كالس
 ۱۹ ۲۸ ۵۴ هاي خواهران ها يا برنامه فعاليت
 ۳۴ ۱۸ ۴۸ هاي حفظ قرآن و تجويد كالس
 ۲۵ ۳۴ ۴۱ هاي جوانان ها و برنامه فعاليت

 ۴۶ ۲۸ ۲۶ كالس تازه مسلمانان
 ۵۸ ۱۹ ۲۳ هاي ورزشي نرهاي رزمي يا تناسب اندام يا تيمهاي ه كالس
 ۵۰ ۳۹ ۱۱ )فرزندان(مورد ازدواج يا تربيت در هايي  هاي توصيه ها كارگاه كالس

 *۱ ۷۸ ۹۲ هر يك از موارد باال
 . موردي ندارندصورت بهيك درصد از مساجد هيچ فعاليتي، حتي  *
 

حدود  
3
 .هاي مطالعات اسالمي و خطيره دائم دارند ور منظم كالس مساجد به ط2

 .ي براي خواهران دارنديها هاي عربي و فعاليت به طور معمول كالس) از مساجد(بيش از نيمي  
هاي جوانـان   هاي حفظ قرآن ـ تجويد و فعاليت  ها، به طور متوسط و دائمي، شامل كالس برنامه 
 .است
هاي تناسب انـدام يـا        هايي براي تازه مسلمانان، برنامه      ، كالس تر  كمحدود يك چهارم مساجد يا       
 .هايي در مورد ازدواج ـ تربيت فرزندان دارند هاي مشتمل بر توصيه كالس
 . است۲۰۰۰ در واقع همان نتايج مطالعه ۱۹۹۴نتيجه مطالعه  

 
 )هاي سياسي و كلي فعاليت (تعامل با اجتماع بيرون

تبليـغ اسـالم، گفتگـوي    ) انجام اعمـالي مثـل  (، مسجد در    آيا كه  اينورد  ها در م    دهنده  همچنين از پاسخ  
 . پرسش شد؛كند شركت ميبه طور ساالنه المذاهب و فعاليت اجتماعي يا سياسي  بين

  ماه گذشته انجام داده است؟۱۲هاي زير را در طول  آيا مسجد شما هيچ يك از فعاليت 

 ها فعاليت



___________________________________________________________ 
 

 

٣٣

 

 ۹۲ هاي مسجد موزشتأكيد بر اهميت دعوت از غيرمسلمانان در آ
 ۷۱ ديدار از يك مدرسه يا كليسا براي معرفي اسالم

 ۷۰ ها يا مصاحبه با رسانهمكاتبه 
 ۶۶ المذاهب شركت در يك گفتگو يا برنامه بين

 ۶۱ با يك رهبر سياسيمصاحبه يا مكاتبه 
 ۴۱ يك شخصيت سياسي از مسجدديدار 

 ۳۷ المذاهب شركت در يك پروژه خدمات اجتماعي بين
 ۹۶ هر يك از موارد باال

 

بيش از    
10
آرمـان  . انـد    مساجد بر اهميت دعوت غيرمسلمانان در طول سـال قبـل تأكيـد داشـته               9

 .شود دعوت از ديگران به اسالم بخش بزرگي از پيامي است كه در مساجد شنيده مي
حدود   

10
اند و بـا مطبوعـات     يا كليسا براي معرفي اسالم ديدار كرده   از يك مدرسه  ) از مساجد  (7
 .اند المذاهب شركت كرده تعداد اندكي در گفتگوي بين. اند ارتباط داشته

بيش از نيمي از مساجد با يك فرد .  از ديگر اشكال مشاركت، معمول استتر كمحضور سياسي   
اند و اقليتي از مساجد ـ بيش از  سياسي مرتبط شده

3
 .اند  يك ديدار سياسي داشته1

 .المذاهب است هاي خدمات اجتماعي بين  محدوده فعاليت، شركت در پروژهترين كم 
اگرچه همه . ترين مساجد خيلي مايلند تا در هر نوع تعامل با اجتماعات بيروني قرار گيرند               بزرگ 

 .شان دارند اصي براي تعامل نفر در جمعه، موضوعات خ۵۰۰ از تر كممساجد با حضور 
 شاخصـي از انـدازه      عنـوان   بهجمعه   كند كه حضور در نماز      جدول زير اين واقعيت را مطرح مي       

 .مسجد است
 )ها( جمعهنماز تعامل با جامعه بيروني از طريق حضور در  

 

 كنندگان معمول تعداد شركت
 تر كم يا ۵۰ ۵۱-۱۰۰ ۱۰۱-۲۰۰ ۲۰۱-۵۰۰ ۵۰۰بيش از  

 %۸۹ %۵۸ %۹۳ %۹۵ %۹۸ هميت دعوت غيرمسلمانانتأكيد بر ا
 ۶۶ ۶۷ ۷۸ ۶۹ ۸۲ ديدار از يك مدرسه يا كليسا براي معرفي اسالم

 ۶۵ ۷۴ ۶۶ ۷۳ ۸۰ ا مطبوعاتمصاحبه بيا مكاتبه 
 ۶۹ ۵۸ ۶۹ ۵۹ ۸۰ المذاهب برنامه بينيا شركت در يك گفتگو 

 ۵۸ ۶۵ ۵۷ ۵۹ ۷۹ با يك رهبر سياسيمكاتبه يا مصاحبه 
 ۳۳ ۳۴ ۴۵ ۳۹ ۶۴  يك سياستمدار از مسجدرديدا

 ۳۴ ۴۲ ۳۴ ۳۴ ۵۰ المذاهب شركت در يك پروژه خدمات اجتماعي بين
 ۹۵ ۹۴ ۹۶ ۹۸ ۱۰۰ هر يك از موارد باال

 

هاي قومي مساجد كه با اجتماع بيرون همكاري متقابل         جدول زير ميزان فراواني هر يك از گونه        
 .دهد اند نشان مي و تعامل داشته

 .نندميت غالب مساجدي كه در تعامل با اجتماع بيروقو 
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٣٤

 *قوميت مسجد

جنوب  آفريقايي ـ امريكايي 
 آسيايي

تركيب عرب  عرب
 جنوب آسيايي

موارد 
 رگدي

 ۸۷ ۹۳ ۹۴ ۸۹ ۹۵ تأكيد بر اهميت دعوت غيرمسلمانان
ديدار از مدرسه يا كليسا براي معرفـي        

 اسالم
۸۲ ۵۷ ۶۴ ۷۵ ۷۴ 

 ۷۸ ۷۵ ۷۳ ۶۰ ۷۰ مطبوعاتبا مكاتبه يا مصاحبه 
شــــركت در برنامــــه يــــا گفتگــــوي 

 المذاهب بين
۷۹ ۵۱ ۶۵ ۶۶ ۶۵ 

 ۵۷ ۶۸ ۶۰ ۴۷ ۷۱ با يك رهبر سياسيمكاتبه يا مصاحبه 
 ۳۷ ۴۱ ۳۴ ۳۲ ۵۳ بازديد يك سياستمدار از مسجد

 ۳۳ ۲۹ ۳۲ ۲۶ ۵۸ شركت در يك پروژه خدمات اجتماعي
 ۹۴ ۹۵ ۹۸ ۹۸ ۹۶ همه موارد باال

 .ايين را در تقسيمات قومي ببينيد بخش پ*
 

مساجد با اعضاي غالباً جنوب آسيايي، نسبتاً به تماس داشـتن بـا مطبوعـات و افـراد سياسـي                     
 .عالقه هستند بي

مند به شـركت در برنامـه     از ديگران عالقهتر بيشمساجد با اعضايي غالباً آفريقايي ـ امريكايي،   
المـذاهب يـا      اجتمـاعي بـين   خـدمات   اغب به شركت در پروژه       ر تر  بيشالمذاهب هستند و      گفتگوي بين 

 .ايجاد امكان بازديد يك سياستمدار از مسجد هستند
 

 امداد رساني
 .كنند اكثريت قريب به اتفاق مساجد به اعضا نيازمند يا به مردم اجتماع پيرامون امدادرساني مي

ه هـر يـك از خـدمات ذيـل بـه             مساجد شما در ارائه يـا همكـاري در ارائـ           آيا ماه گذشته    ۱۲در   
 اعضاي مسجدتان يا به مردم اجتماع فعاليت داشته است؟
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بله، مستقيماً توسط  
 مسجد ارائه شده

بله، با همكاري با 
 خير سازماني ديگر

 %۱۰ %۹ %۸۴ ها يا افراد كمك نقدي به خانواده
 ۳۳ ۳ ۷۴ اي براي ازدواج يا خانواده خدمات مشاروه

 ۳۴ ۶ ۶۰ يا زندان) اهگ(برنامه بازداشت 
 ۳۲ ۱۴ ۵۵ آوري غذا براي فقرا انبار غذا، پخت سوپ يا جمع

كردن لبـاس بـراي       فروشگاه لباس دست دوم يا جمع     
 ۳۷ ۱۱ ۵۳ فقرا

 ۶۷ ۵ ۲۸ درس دادن يا برنامه سوادآموزي
 ۶۸ ۹ ۲۴ دهندگان نام رأي برنامه ثبت

ر  د جـرائم برنامه مبارزه با مواد مخدر يا مبـارزه بـا           
 ۸۱ ۱۴ ۱۸ )محل (ها همسايه

 ۸۱ ۴ ۱۶ دبستاني برنامه مهدكودك يا پيش
 ۷۹ ۱۱ ۱۲ برنامه سوء مصرف مواد

هـاي ديگـر     افزوده شده، زيرا برخي مساجد خدمات را هم مستقيم و هم با همكاري بـا سـازمان  ۱۰۰ درصدها به عدد     *
 .اند ارائه كرده

 
 درصد از مساجد اين نوع كمك را مستقيم يا با ۹۰. رساني، كمك نقدي است گونه شايع در كمك 

اغلب مساجد همچنين به ارائه مشـاوره، كمـك بـه زنـدانيان،             . دهند  همكاري سازماني ديگر انجام مي    
 از مسـاجد در  تـر  كـم فقط يك سوم يـا  . پردازند كمك غذايي يا كمك تهيه لباس ـ لباس دست دوم مي 

هاي مبارزه با مواد مخـدر يـا جـرائم،            دهندگان، فعاليت    رأي نام  تدريس، ثبت : ها مانند   انواع ديگر كمك  
 .كنند هاي سوء مصرف مواد، شركت مي مهدكودك و برنامه

كنند به طور نسبي      كنند، معموالً مستقيم عمل مي      رساني شركت مي    وقتي مساجد در برنامه كمك     
 .دهند ام ميتعداد كمي از مساجد برخي از خدمات خود را با همكاري سازماني ديگر انج

هاي سوءمصرف مواد است؛ بيش از يك سـوم از مسـاجد              ترين سطح همكاري در برنامه      بزرگ 
 .اند هايي داشته كننده در اين نوع امدادرساني، با سازماني ديگر چنين همكاري شركت

ـ عـالوه بـر نـوع خـدماتي كـه       همكاري دارند  آنهايي كه در  از مساجد درباره انواع ديگر كمك 
 در پاسخ، حداقل از يك نـوع  ها آن)  درصد۲۳(حدود يك چهارم . پرسيده شدر فهرست شده ـ  ت پيش

. هاي اشاره شده بسيار با هم متفاوتند و به راحتي قابل جمـع نيسـتند         فعاليت. اند  كمك ديگر ياد كرده   
 ايـن   ۸اما به اين مورد فقط در جـواب شـماره           . ترين نوع، پرداختن به كودكان و نوجوانان است         رايج

 ۴۵كننـد     ميانگين مسلماناني كه ماهانه از مساجد خـدمات دريافـت مـي           . نظرسنجي اشاره شده است   
در . كننـد    ماهانه، به غير مسلمانان ارائـه مـي        صورت  بهنيز   درصد از مساجد خدماتي      ۵۳. است) نفر(

 .است) نفر (۱۰كننده خدمات   درصد، ميانگين غيرمسلمانان دريافت۵۳ميان اين 
نشـان  ) هـا ( زير تأمين خدمات را با جزئيات و با توجه به بزرگي اجتماع مردم در جمعـه               جدول   
 .دهد مي
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تر تمايل به ارائه انواع متنوعي از خـدمات مبـارزه بـا مـواد                  از مساجد كوچك   تر  بيشتر    مساجد بزرگ  
تـر     كوچـك  تـر و    ها بـين مسـاجد بـزرگ        تفاوت. دارندمخدر  هاي سوء مصرف مواد        جرائم و برنامه   ،مخدر

 .دبستاني است گيري و مهدكودك ـ پيش نام براي رأي  در ارائه خدمات مربوط به ثبتخصوص به
 

  ها تأمين خدمات با توجه به ميزان حضور مردم در اجتماع جمعه
 كنندگان معمول تعداد شركت

 تر كم يا ۵۰ ۵۱-۱۰۰ ۱۰۱-۲۰۰ ۲۰۱-۵۰۰ ۵۰۰بيش از  

 %۷۵ %۸۰ %۸۷ %۹۰ %۹۰ كمك نقدي
 ۶۶ ۶۶ ۷۴ ۷۹ ۸۸ اي مات مشاورهخد

 ۶۰ ۶۵ ۶۰ ۵۷ ۶۴ )كمك به زندانيان(برنامه بازداشتگاه 
 ۴۹ ۵۵ ۵۵ ۵۷ ۶۴ كمك غذايي

 ۵۰ ۵۵ ۵۳ ۵۱ ۶۰ كمك لباس ـ دست دوم
 ۱۸ ۳۰ ۳۰ ۳۲ ۳۳ آموزش دادن يا سوادآموزي

 ۱۶ ۱۱ ۲۵ ۳۲ ۴۶ گيري نام براي رأي ثبت
 ۱۷ ۲۵ ۱۶ ۲۱ ۸ مبارزه با مواد يا جرائم

 ۶ ۹ ۱۵ ۲۰ ۴۳ دبستاني مهدكودك يا پيش
 ۱۶ ۱۴ ۱۰ ۹ ۴ برنامه سؤءمصرف

 

. دهـد  جدول بعدي جزئيات تأمين خـدمات را بـا توجـه بـه تسـلط قـومي در مسـجد نشـان مـي                 
 خدمات ترين بيش اعضا به طور غالب آفريقايي ـ امريكايي هستند، اغلب مايلند  ها آنمساجدي كه در 

 در شـان  ناهماهنـگ  در شـركت  خصـوص  بهمساجد آفريقايي ـ امريكايي  . هندفهرست شده را ارائه د
 .هاي دفاع از زندانيان و مبارزه با مصرف مواد مخدر يا مبارزه با جرائم شهرت دارند برنامه

 

 تأمين خدمات با توجه به تسلط قومي در مسجد
 در مساجد      غلبه

عرب و جنوب  موارد ديگر 
 آسيايي

جنوب  عرب
 آسيايي

آفريقايي ـ 
 امريكايي

 %۸۸ %۷۷ %۸۷ %۸۴ %۸۳ كمك نقدي
 ۸۸ ۶۲ ۷۷ ۶۷ ۷۳ اي خدمات مشاوره

 ۸۱ ۴۳ ۶۰ ۶۳ ۵۳ برنامه زندان
 ۶۷ ۴۴ ۵۲ ۵۰ ۶۱ كمك غذايي
 ۶۰ ۵۲ ۴۲ ۵۰ ۵۴ كمك لباس

 ۳۷ ۲۲ ۲۱ ۲۴ ۳۲ آموزش و سوادآموزي
 ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۰ ۲۰ گيري نام براي رأي ثبت

 ۴۳ ۸ ۱۴ ۳ ۱۴ ممبارزه با مواد ـ جرائ
 ۱۳ ۱۶ ۲۶ ۱۴ ۱۴ دبستاني مهدكودك يا پيش

 ۲۸ ۴ ۳ ۳ ۱۴ برنامه سوء مصرف
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 رهبري داوطلبانه
هـاي مـديريت      ها سؤال شد چقدر دشوار يا آسان است كه مردم را براي ايفـاي نقـش                 دهنده  از پاسخ 

 .دهد كن را نشان ميجدول زير فراواني هر يك از سه پاسخ مم. گرفت خدمت بهداوطلبانه در مسجد 
 موقعيت در مسجد شما است؟) بيان(كدام جمله بهترين تعريف براي 

 
  درصد۲۳  نداريم،هاي رهبري داوطلبانه را بپذيرند  مردم نقشكه اينما هيچ مشكلي در 

به كارگيري رهبران داوطلب يك چالش دائمي است، اما ما سرانجام به قدر كافي كساني را كـه                  
 ، داريماند  بريرهخواستار نقش 

  درصد۵۷

  درصد۲۰ به تعداد كافي پيدا كنيم ،بپذيرندتوانيم افرادي را كه اين نقش را  ما نمي
 

بر ايـن امـر      ها  آناند كه اگرچه يافتن داوطلبان يك چالش است، اما            اكثريت مساجد گزارش داده    
ر نيستند به قدر كافي داوطلبان اند كه قاد فقط حدود يك پنجم گزارش داده. قادر هستند كه چنين كنند 

 قادرند داوطلبان را به قـدر كـافي         ها  آناند كه     بقيه نزديك به غالب مساجد گفته     . را پيدا كنند  ) رهبري(
 .باشد اين يك چالش دائمي كه اينپيدا كنند ولو 

 
 رهبري رسمي

 دارند يعني حدود     كه يك امام   ها  آندر ميان   . از مساجد يك امام دارند    )  درصد ۸۱(حدود چهار پنجم    
 يك عنوان بهدر جايي كه امام رهبر نيست، او معموالً . نيمي از موارد، آن امام خود رهبر مسجد است

در اين نـوع    . يعني در جايگاه رهبري نمازگزاران و آموزش اسالم       . كند  رهبر روحاني مسجد عمل مي    
 رهبـر  عنوان بهاو .  رهبر استجا كه امام آن. جد، رهبر يك منتخب رسمي ـ رئيس يا مدير ـ است   سم

 .كند سازماني عمل ميديني به مانند رهبري 
 

جايي كه امام 
رهبر است; %۴۱

جايي كه امام 
رهبر نيست; %۴۰

امام ندارد; %۱۹

 

 رهبري مسجد. ۱۵نمودار 

 رهبريپويايي سازماني و
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 مثل اندازه مسجد، منطقـه جغرافيـايي، محليـت          فاكتورهاييهدايت رسمي در مسجد به شدت به         
 .بستگي داردكنندگان  شركتشهري ـ روستايي و قوميت 

 
 جد انتخاب شدهسمهاي  ويژگيبا توجه به رهبري 

 داشتن امامي كه رهبر نيست امامي كه رهبر هست بدون امام حضور معمول در نماز جمعه
 %۷۰ %۱۴ %۱۶  نفر۵۰۰باالي 
 ۶۱ ۲۷ ۱۲ ۲۰۱ تا ۵۰۰
 ۳۸ ۴۹ ۱۴ ۱۰۱ تا ۲۰۰
 ۲۴ ۵۱ ۲۵ ۵۱ تا ۱۰۰
 ۱۹ ۵۵ ۲۶ ۵۰تر يا  كم

 منطقه جغرافيايي
 %۴۶ %۴۶ %۸ قشرق ـ شمال شر

 ۴۲ ۴۵ ۱۳ جنوب
 ۳۷ ۳۶ ۲۶ غرب مياني

 ۳۲ ۳۲ ۳۶ غرب
 مكان

 %۵۵ %۲۴ %۲۱ مهوح
 ۴۸ ۲۶ ۲۶ شهر كوچك يا منطقه شهري

 ۳۷ ۴۵ ۱۷ مركز شهر ـ داخل شهر
 ۳۲ ۵۲ ۱۵ همسايه شهر

 تسلط قومي در مسجد
 %۶۱ %۱۹ %۲۱  آسياييجنوب
 ۵۴ ۲۱ ۲۵ غرب

 ۵۲ ۱۴ ۳۴ جنوب آسيايي و عرب
 ۴۰ ۴۷ ۱۳ موارد ديگر

 ۷ ۸۹ ۴ امريكاييـ آفريقايي 
 

اگرچـه در مسـاجد     . ل بـه داشـتن امـام هسـتند        يـ تـر ما    تر بيش از مساجد كوچك      مساجد بزرگ 
غلبـه  بـزرگ   مسـاجد   در  رياست اشتراكي   ساختار  . تر مايل است كه رهبر باشد       تر يك امام كم     بزرگ
 .دارد
اين تعداد با حدود     . ارند درصد مساجد در شرق يك امام د       ۹۰بيش از    

4
تر  در غرب ميانه و كم     3

از 
3
 . در غرب قابل مقايسه است2
هاي شـهر يـا      همسايه(اي شهري رهبر يك مسجد باشد         تر مايل است كه در منطقه       يك امام بيش   

 .تا در مناطق روستايي يا حومه) مناطق مركزي شهر
در  

10
شـان را بـر عهـده     ها امريكايي ـ آفريقايي هستند، يك امام رهبـري    از مساجد كه اغلب آن9

 .دارد
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 عنوان رهبر
 .طور مساوي بين امام و رياست مسجد تقسيم شده است عنوان رهبر، به

 
 هاي رهبران مسجد عنوان

 ) واژه(درصد كاربرد  عنوان
 ۴۱ (Imam)امام 
 ۳۸ (President)ة الجماع رئيس
 ۷ (Amir)امير 
 ۷ (Chairman)مدير 

 ۳ (Director)رئيس 
 

هايي از ديگـر عنـاوين كـه          مثال. در تعداد كمي از مساجد، رهبر هيچ يك از اين عناوين را ندارد             
 :ها مشخص شده است عبارتند از دهنده توسط پاسخ
  رئيس  هماهنگ كننده كل سرپرست مشاور، مدير اجرايي،دبير كل ـ

 
 سازي قدرت تصميم

در  ). كميتـه اجرايـي يـا هيـأت مـديران         (يك مجلس شورا دارند     )  درصد ۹۴(اكثريت غالب مساجد    
5
3 

 .گيري نهايي را در اختيار دارد از مساجد، مجلس شورا قدرت تصميم) درصد۵۹(
 

مجلس شورا; 
۵۹٪

امام; %۲۸

رهبر; %۱۱ ديگر موارد; %۲

 
 ؟گيري نهايي را در مسجد دارد مچه كسي قدرت تصمي. ۱۶نمودار 

 
اين قدرت . گيري نهايي را در اختيار ندارد تر موارد وقتي كه مجلس شورا قدرت تصميم      در بيش  

 .است)  درصد۱۱(يا رهبري ديگر )  درصد موارد۲۸(در اختيار امام 
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رهبـر  به عالوه در مسـجدهايي كـه امـام،          . در اين نظرسنجي از چندين خصوصيت امام پرسش شد        
جدول زير و آنچه كه در دو صـفحه بعـد          . ها را درباره رهبر پرسيد      نيست، نظرسنجي، همان پرسش   

اماماني كه رهبران مسجد نيستند؛ اماماني كـه        . آيد، خصوصيات اين سه گروه را جدا كرده است          مي
 .رهبر مسجد هستند و رهبراني كه امام نيستند

 
 سن و شغل امامان و رهبران مسجد

ان مسجد كه امام رهبر سن
 نيستند

اماماني كه رهبر مسجد 
 هستند

اماماني كه رهبر مسجد 
 نيستند

 ۴۵ ۴۸ ۴۲ ميانسال
۳۰ - ۱۸ ۱۳% ۶% ۱۲% 
۴۰ - ۳۱ ۴۰ ۱۲ ۲۲ 
۵۰ - ۴۱ ۲۹ ۴۳ ۳۵ 
۶۰ - ۵۱ ۱۳ ۲۹ ۲۶ 

 ۵ ۱۰ ۵ ۶۰باالي 
    وضع
 %۹۷ %۷۰ %۳۱ داوطلب
 ۳ ۳۰ ۶۹ مزدبگير
 %۹۰ %۵۵ %۳۷ نيمه وقت

 ۱۰ ۴۵ ۶۳ مام وقتت
 %۲ %۲۳ %۶۰ مزدبگير و تمام وقت

    از مسجد(شغل بيرون 
 %۹۴ %۷۴ %۵۳ كند بيرون از مسجد كار مي
 ۶ ۲۶ ۴۷ كند بيرون از مسجد كار نمي

 
 سن
 .هاي مختلف در ميان رهبران مساجد، عموماً به لحاظ سني شبيه به هم هستند گونه

 

 كارمند با موقعيت تمام وقت
( همه رهبران مساجد     تقريباً

10
. كننـد   مسجد نيستند، داوطلبانه و تمام وقت كار مي       مكه اما ) تر   يا بيش  9

باالي  (درست بر عكس، اكثريت     
5
بگيـر و تمـام وقـت         از اماماني كه رهبـر مسـجد نيسـتند، حقـوق          ) 3

 .ند تا نيازهاي ديني مسجد را مرتفع سازندا اين امامان توسط مسجد استخدام شده. هستند
 
 
 

 خصوصيات رهبران مسجد



___________________________________________________________ 
 

 

٤١

 )از مسجد(شغل بيرون 
(اكثريت رهبران مساجد 

4
 اين خود با كمي بيش از نيمي ؛مشاغلي بيرون از مسجد دارند) تر  يا بيش3

 .رهبر مسجد نيستند قابل مقايسه است)  درصد۵۳(از امامان مساجد كه 
 

 هبران مساجدتحصيالت امامان و ر

رهبران مسجد كه امام  تحصيالت عمومي
 نيستند

رهبران مسجد كه 
 امام هستند

اماماني كه رهبر 
 مسجد نيستند

 %۱۶ %۱۰ %۵ تر ديپلم دبيرستان يا كم
ــي    ــا فن ــالج ي ــوردار از تحصــيالت ك برخ

 اي حرفه
۲ ۲۶ ۷ 

 ۴۶ ۳۷ ۲۷ درجه كالج
 ۳۱ ۲۸ ۶۶ ) ساله۴(درجه ليسانس 
 ۷۷ ۶۵ ۹۳ )متوسط(الج جمع با درجه ك

    تحصيالت اسالمي
 %۱۵ %۷ %۴ سطح

 ۳۷ ۱۲ ۱  ماوراء بحار ليسانس دانشگاه
P.h.D/MA۱۴ ۶ ۲  دانشگاه ماوراء بحار 
p.h.D/MA۵ ۱ ۳  دانشگاه امريكايي 

 ۵۶ ۱۹ ۶ جمع با درجه كالج اسالمي
 

 تحصيالت عمومي
تر گروه تحصيل كرده كـه رهبـر    بيش. الج دارنداكثريت امامان و رهبران مساجد، حداقل يك درجه ك     

حـدود   . هايي هستند كه امام نيستند      مسجدند آن 
3
از ايـن رهبـران درجـات تحصـيلي         )  درصـد  ۶۶ (2

 .دارند
 

 تحصيالت اسالمي
نوعي از تحصيالت اسـالمي رسـمي دارنـد،         . يك درصد از امامان كه رهبران مسجد نيستند        و هفتاد
 ۵۰تـر از      كمي بيش .  بحار دارند  ءهاي اسالمي ماورا     اغلب يك درجه ليسانس از يكي از دانشگاه        يعني

تر از نيمي از رهبران مسجد تحصيالت اسالمي رسمي           كمي كم . درصد يك درجه كالج اسالمي دارند     
 ). درصد از رهبراني كه امام نيستند۱۰ كه امام هستند و فقط ي درصد از رهبران۳۶. (دارند
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٤٢

 اصليت ـ نژاد ملي و تصدي رهبري مسجد

رهبران مسجد كه امام  ريشه يا نژاد ملي
 نيستند

اماماني كه رهبر 
 هستند

اماماني كه رهبر 
 نيستند

 %۷ %۲ %۳ )زيرصحرا(آفريقايي 
 ۵ ۶۷ ۶ آفريقايي ـ امريكايي

 ۴۹ ۱۷ ۳۸ عرب
 ۲ ۲ ۲ كارائيبي

 >۱ >۱ ۱ اروپايي ـ امريكايي
 ۰ ۰ ۰ ناسپانيايي ـ التي
 ۲۹ ۹ ۴۶ جنوب آسيايي

 ۰ ۱ ۱ جنوب شرقي آسيايي
 ۷ %۲ %۳ موارد ديگر
    هايي كه در اين موقعيت هستند تعداد سال

 ۵ ۱۰ ۴ ها متوسط تعداد سال
 %۸ %۶ %۱۸ تر از يك سال كم
 ۱۱ ۸ ۲۳  سال۱
 ۱۷ ۵ ۱۹  سال ۲
 ۳۶ ۱۹ ۲۱  سال۵-۳

 ۲۲ ۲۴ ۱۴  سال۱۰-۶
 ۱۶ ۳۸ ۵  سال۱۰بيش از 

 
حدود   

3
اكثريت دو گروه .  از اماماني كه رهبر مسجد هستند پيشينه آفريقايي و امريكايي دارند  2

پيشـينه عـرب يـا پيشـينه جنـوب          ) اماماني كه رهبر نيستند و رهبران مسجدي كه امام نيستند         (ديگر  
 .آسيايي دارند

ند، در اين جايگاه فعلـي بـراي حـدود دو برابـر             طور متوسط، اماماني كه رهبران مسجد هست        به 
 .كنند طول مدت خدمت افراد و گروه ديگر فعاليت مي

 
 
 

 كاركنان تمام وقت مزدبگير
)  درصـد  ۵۵( نفر هستند، در غالب مسـاجد        ۳۰در ميان افراد تمام وقت، كاركنان مزدبگير از صفر تا           

10در  كنند و فقط      پرسنل تمام وقت كار نمي    
ايـن  .  تمـام وقـت دارنـد      شغلبيش از دو    مساجد پرسنل    1

 ۱۱ درصد مساجد پرسنل تمـام وقـت مزدبگيـر نداشـتند و فقـط                ۷۵ كه در آن     ۱۹۹۴نسبت در سال    
 .دهد را نشان ميتعداد افراد درصد بيش از يك پرسنل مزدبگير داشتند، رشد 

 .تر شدن است ال قويهمچنين گوياي اين واقعيت است كه زيربناي مساجد در ح 

سازمان و كاركنان مسجد
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٤٣

۴ مسجد يا 
بيش ترنيروي تمام 

وقت دارند; %۵۰

۲ مسجد; %۹

مساجد هيچ نيروي 
تمام وقت ندارند; 

۳ مسجد; ۵۵٪%۵

۱ مسجد; %۲۶
 

 وقت دارد؟ مسجد چه تعداد نيروي تمام. ۱۷نمودار 
 

 كاركنان نيمه وقت مزدبگير
حدود  .  نفر است  ۲۴وقت از صفر تا        كاركنان نيمه  تعداد

5
نيـروي نيمـه وقـت      )  درصـد  ۶۱( مسـاجد    3

. ندارند
4
بـا تعيـين اوقـات بـا مطالعـه      اين نمودارها . فقط يك نفر در اختيار دارند)  درصد۲۵( ديگر   1

 ۱۲و  وقـت نداشـتند        درصـد مسـاجد نيـروي پـاره        ۷۸) ۱۹۹۴(است در اين سـال         مقايسه شد،  ۱۹۹۴
 .درصد فقط يك نيروي نيمه وقت مزدبگير داشتند

 

دو مسجد; %۷

چهار مسجد يا 
بيش تر; %۵

مساجد هيچ 
نيروي نيمه وقت 
مزدبگير ندارند; 

۶۱٪

سه مسجد; %۳

يك مسجد; %۲۴

 
 بگير دارد؟ وقت حقوق داد نيروي نيمهمسجد چه تع. ۱۸نمودار 
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٤٤

 كل نيروي انساني مزدبگير
 . درصد از مساجد، شاغل مزدبگير، چه به صورت نيمه وقت و چه تمام وقت ندارند۴۵
 

 ۴ مسجد; %۳

۲ مسجد; %۱۵

۱ مسجد; %۲۱

۳ مسجد; %۶

مساجد هيچ 
نيروي كاركن 

مزدبگير نداشتند; 
۴۵٪

۵مسجد يا بيش تر; 
۹٪

 
 كل كاركنان مزدبگير. ۱۹نمودار 

 
 هاي مخالفت پنهان حوزه

 حـوزه داشـته     ۴ يـك از     هـيچ چ مخالفت يا درگيري در      هيشما  ها سؤال شد آيا مسجد        دهنده  از پاسخ 
.  در نوسـان بـود  .اسـت » مشكل خيلي جـدي   «تا  » اي  هيچ مسأله «ترتيب از    هاي موجود به     پاسخ .است

اي را    مسألهها    هيچ كدام از حوزه    در   كههاي مساجدي     د گزارش صدرابتدا  در جدول زير    اول  ستون  
 سـتون، درصـد گزارشـات مسـائل را در غالـب سـطوح               در دومـين  . كند  اند، فهرست مي    اعالم نكرده 

هـاي خيلـي جـدي را         ستون سوم درصد پاسخ   . فهرست كرده است  » يا خيلي جدي  » طور متوسط   به«
 .فهرست كرده

 
 هاي زير داشته؟ اي از مخالفت يا درگيري در حوزه  سال گذشته آيا مسجد هيچ تجربه۵در طي 

 اي هيچ مسأله طور متوسط جدي به خيلي جدي 
 %۷ %۱۸ %۴۲ تمباحث فقه يا الهيا

 ۸ ۱۸ ۴۷ چه كسي بايد تصميم بگيرد
 ۲ ۱۴ ۴۸ ها يا تأكيدهاي برنامه اولويت

 ۵ ۱۵ ۵۱ پول، امور مالي يا بودجه
 ۲ ۵ ۵۷ هر مورد ديگري

 ۱۵ ۳۵ ۳۴* هر يك از موارد باال
 .اند اي در هيچ موردي نداشته رصد از مساجد هيچ مسأله د۳۴ *
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٤٥

مخالفت يا درگيري بر روي مباحـث فقهـي و          مواردي   حداقل   ؛اند   مساجد گزارش كرده    درصد ۵۸
 درصد مسائل گزارش شده را در سطح متوسط يا خيلي        ۱۸. اند   سال گذشته داشته   ۵الهيات در طول    

 .اند جدي گفته
در هـر يـك از سـه    مسائلي اند كه حداقل  گزارش كرده )  درصد ۵۱ تا   ۴۷(حدود نيمي از مساجد     

 .اند داشته) اي و مسائل مالي هاي برنامه گيري، اولويت تصميم(فهرست باال از ه ديگر حوز
گـزارش  را  ) عـالوه بـر مسـائل چهـار حـوزه         (مسـائل   ديگر از    هايي تعداد كمي از مساجد گونه     
يا مرتبط با جنسـيت يـا   » ساختاري ـ سازماني «ترين فراواني انواعي كه توصيف شده   بيش؛اند كرده

 .ده استقوميت بو

3حدود 
 .اند  سال گذشته نداشته۵اند كه هيچ مشكلي در طول  مساجد گزارش كرده)  درصد۳۴ (1

هـا    اند كه يك مسأله خيلي جدي در هر يـك از حـوزه              فقط پنجاه درصد از مساجد گزارش كرده      
 .اند  داشته)موارد(

 
 
 

اند  دنبال كار كردن در هيأت اجرايي يا امناي مسجد بوده  ها پرسيده شد كه آيا زنان به        دهنده  از پاسخ 
نمـودار زيـر    .  انتخـاب شـده اسـت      سمتيچنين  بر   : سال گذشته  ۵آيا هيچ زني در       و اگر چنين است،   

 .ها را خالصه كرده است پاسخ
 

زنان در پي خدمت 
نبوده اند; %۳۱

زنان در ۱۵ سال 
گذشته خدمت 
كرده اند; %۵۰

زنان در پي خدمت 
بوده اند اما در ۱۵ 

سال گذشته 
خدمت نكرده اند; 

۱۹٪

 
 خدمات زنان در هيأت امنا يا اجرايي. ۲۰نمودار 

 

)هيأت امنا ـ اعضاي اصلي(زنان در هيأت 
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در حدود   
10
اگرچـه  . اند  مساجد با يك هيأت امنا، زنان در پي خدمت همكاري بوده          )  درصد ۶۹ (7

 درصـد مسـاجد ايـن    ۷۲انـد، يـا در       سال گذشته فقط در نيمي از مساجد خدمت كرده         ۵زنان در طي    
 .اند  درصد مساجد در پي به خدمت گرفتن زنان بوده۶۷، ۱۹۹۴در مطالعه . اند اجازه را داشته

 
 پذيرش مسجد

. انـد   از مساجد توسط حداقل يـك سـازمان اسـالمي پـذيرش شـده             )  درصد ۵۵(تر از نيمي      كمي بيش 
  انـد   المللـي پذيرفتـه شـده        سازمان اسالمي ملـي و بـين       يا چند جدول زير درصد مساجدي كه در يك        

 .دهد نشان مي
 

 المللي هاي ملي يا بين پذيرش از سوي سازمان
 *) توسط هر سازمانيها درصد پذيرفته شده(

 ۱۹۹۴مطالعه  ۲۰۰۰مطالعه  
 %۲۴ %۴۵ هيچ گروهي همكاري نداشته
 ۲۷ ۳۹ (ISNA)جامعه اسالمي شمال امريكا 

 جامعه اسالمي امريكايي
 ۱۹ ۱۹ )دين محمد. هيأت روحانيون امام(

 ۵ ۴ (ICNA)مجمع اسالمي شمال امريكا 
 ۲ ۲ االمين هاي تحت رهبري امام جميل جامعه

 ۵ ۳ امعه تبليغيج
 بدون فهرست ۱  اسالمي شمال امريكا انجمن

 ۷ ۵ موارد ديگر
 اند  است زيرا برخي مساجد پذيرش چندگانه داشته۱۰۰درصد كل بيش از  *

 
 درصـد مسـاجدي كـه       ۴۹(اند     اسالمي شمال امريكا همكاري داشته      درصد مساجد با جامعه    ٢٧ 

اين درصـد نسـبت بـه    ). اند  پذيرش شدهISNAاند، توسط   ده ش  المللي پذيرفته   در سازمان ملي يا بين    
 . پذيرفته شده بودندISNA درصد مساجد توسط ۳۹ رشد داشته است؛ در آن سال فقط ۱۹۹۴سال 
حدود  

5
 .اند  مساجد توسط جامعه اسالمي امريكايي پذيرفته شده1

 .اند رست شده ديگر پذيرفته شدههاي فه سازمانيكي از تعداد به نسبت كمي توسط  
نيسـت پذيرفتـه شـده     موجـود    مسجد، توسط يك سازمان كه در فهرسـت          ۲۰حدود يكي از هر      
شـوراي امريكـايي مسـلمان،     هـاي ديگـر شـامل جامعـه اسـالمي تركـي ـ امريكـايي،          سازمان. است

 .ستنده)  پهنه ـ ايالتي،شهريا(، صوفي و چندين جامعه اسالمي محلي CAIRالسابقون، 
 .اند توسط هيچ سازماني پذيرفته نشده)  درصد۴۵(ـ تقريباً نيمي از مساجد 
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٤٧

 
 
 سالمت مالي مسجد

 سال گذشـته    ۵ها خواسته شد در مورد سالمت مالي مسجد، هم در زمان حال هم در                 دهنده  از پاسخ 
 .توضيح دهند

۰
۵

۱۰
۱۵
۲۰
۲۵
۳۰
۳۵
۴۰

عالي خوب سخت اما قابل
مديريت

با مشكالتي با مشكالت جدي

 
 ۲۰۰۰و  ۱۹۹۵سالمت مالي مسجد . ۲۱نمودار 

 

هستند و وضـع    » عالي«يا  » خوب«نيمي از مساجد در حال حاضر به لحاظ سالمت مالي،           حدود   
 .اند  سال گذشته داشته۵مشابهي در 

 .اند داشته» مشكل مالي جدي« سال گذشته ۵ درصد مساجد اكنون يا در ۳فقط  
 كند قايسه ميم» قوميت«و » محل قرارگيري مسجد«جدول زير سالمت مالي را با دو متغير 

 
  و محل مسجد۲۰۰۰سالمت مالي در سال 

 تر شهر كوچك حومه شهر مركز شهر) داخل( 
 %۲۲ %۲۳ %۱۰ %۱۱ عالي
 ۳۴ ۴۲ ۳۷ ۲۷ خوب

 ۳۴ ۲۵ ۴۰ ۳۸ )به نسبت خوب(سخت 
 ۱۰ ۹ ۹ ۲۱ مقداري مشكل
 ۱ ۱ ۴ ۳ مشكالت جدي

 

مسـاجد  . رايط مالي عالي دارند   ترين ميل را به قرار گرفتن در ش         مساجد مركز و حومه شهر كم     
 .مركز شهر اغلب تمايل دارند به نوعي در بعضي مشكالت مالي باشند) داخل شهر(
 

امور مالي
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  و قوميت۲۰۰۰سالمت مالي در سال 
 آفريقايي، امريكايي جنوب آسيايي عرب تركيب عرب و جنوب آسيايي غيره 

 ۷ ۱۵ ۱۷ ۲۳ %۱۲ عالي
 ۲۲ ۴۰ ۴۰ ۳۷ ۴۲ خوب

 ۴۱ ۳۶ ۳۳ ۳ ۳۳ به نسبت خوب
 ۲۲ ۸ ۱۰ ۵ ۹ مقداري مشكل
 ۸ ۱ ۰ ۲ ۴ مشكالت جدي

 

 .ترين مشكالت مالي را دارند بيشمساجد آفريقايي ـ امريكايي 
 

 تغيير در سالمت مالي
 تركيـب   ۱۹۹۵نمودار زير اطالعات در خصوص سالمت مالي مساجد را در حال حاضـر و در سـال                  

 سال گذشته بـدتر يـا بهتـر         ۵بنيه مالي مسجد در طول      منظور اين است كه معين كند آيا        . كرده است 
 .شود اند شامل نمي  وجود نداشته۱۹۹۵شده است؟ اين محاسبات مساجدي را كه در 

بهتر در 
۱۸٪ ;۲۰۰۰

بدون تغيير; 
۶۶٪

بهتر در 
۱۸٪ ;۱۹۹۵

 
 ۲۰۰۰ تا ۱۹۹۵تغيير در سالمت مالي مسجد از . ۲۱نمودار 

 
براي نزديك به    

3
 سـال گذشـته     ۵سالمت مالي به همان ميزاني است كـه         مساجد،  )  درصد ۶۶ (2

از بهتر شدن يا بدتر شـدن وضـع مـالي خـود دارنـد از      اري آمتقريباً تعداد مساجدي كه . بوده است 
 . تا به حال، برابر است۱۹۹۵سال 

 



___________________________________________________________ 
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حدود  
4
درآمـد  را  شـته    دالر در سـال گذ     ۱۰۰,۰۰۰انـد بـيش از        مساجد گزارش كـرده   )  درصد ۲۴ (1
 .اند اند درآمد نداشته  درصد از مساجد گزارش كرده۵فقط . اند داشته

 

مساجد 
۵۹,۹۹۹ـ۴۰,۰۰۰ 

دالر; %۱۱

۱۰۰,۰۰۰ دالر يا 
بيش تر; %۲۴

مساجد هيچ درآمدي 
نداشتند; %۵

مساجد كم تر از 
۱۰,۰۰۰ دالر; %۱۶

مساجد 
۱۹,۹۹۹ـ۱۰,۰۰۰ 

دالر; %۱۵

مساجد 
۱۹,۹۹۹ـ۶۰,۰۰۰۰ 

دالر; %۱۱

مساجد 
۳۹,۹۹۹ـ۲۰,۰۰۰ 

دالر; %۱۸

 
 مسجد شما حدوداً چه مقدار درآمد از همه منابع خود در سال گذشته داشته است؟. ۲۲نمودار 

 
 . است۲۰۰۰ و ۱۹۹۴جدول بعدي مقايسه نمودارهاي مطالعه 

 
 ۱۹۹۴ ۲۰۰۰ درآمد
۹,۹۹۹-۰ ۱۶% ۳۴% 
۳۹,۰۰۰-۱۰,۰۰۰ ۳۳ ۴۲ 
۹۹,۰۰۰-۴۰,۰۰۰ ۲۲ ۱۴ 

 ۱۰ ۲۴ ۱۰۰,۰۰۰تر يا  بيش
 

 . درآمد مسجد را با محل قرارگيري و قوميت مسجد مقايسه كرده استبعدجداول 
 

درآمد مسجد



_____________________________________________________________ 
 

 

٥٠

 درآمد مسجد و قوميت
 آفريقايي ـ امريكايي آسياي جنوبي عرب تركيب عرب و آسياي جنوبي غيره درآمد

 %۳۱ %۲۲ %۱۷ %۷ %۲۰ ۱۰,۰۰۰ر از ت كم
۱۹,۹۹۹ – ۱۰,۰۰۰ ۱۲ ۱۶ ۱۴ ۷ ۲۴ 
۳۹,۹۹۹ – ۲۰,۰۰۰ ۱۲ ۱۲ ۱۰ ۲۴ ۲۱ 
۵۹,۹۹۹-۴۰,۰۰۰ ۱۹ ۷ ۱۴ ۱۲ ۸ 
۷۹,۹۹۹-۶۰,۰۰۰ ۶ ۷ ۱۰ ۱۱ ۵ 
۹۹,۹۹۹-۸۰,۰۰۰ ۲ ۵ ۸ ۲ ۴ 

 
 درآمد مسجد و محل مسجد

 شهر كوچك حومه همسايه شهر داخل شهر درآمد
 %۲۵ %۱۴ %۲۴ %۱۸ ۱۰,۰۰۰تر از  كم

۱۹,۹۹۹-۱۰,۰۰۰ ۲۳ ۱۵ ۲ ۱۴ 
۳۹,۹۹۹-۲۰,۰۰۰ ۲۳ ۱۴ ۱۶ ۱۹ 
۵۹,۹۹۹-۴۰,۰۰۰ ۷ ۱۱ ۱۲ ۱۴ 
۷۹,۹۹۹-۶۰,۰۰۰ ۶ ۹ ۱۰ ۷ 
۹۹,۹۹۹-۸۰,۰۰۰ ۳ ۵ ۳ ۵ 

 ۱۶ ۴۳ ۲۲ ۲۰ ۱۰۰,۰۰۰تر يا  بيش
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