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 لهئان مسيب

ر اكـقابـل انرامري غي، اسالمي در صدر اسالم ةگيري و پيشرفت جامعلكليدي مسجد در شكنقش 
، ر مدینـهومت اسـالمي دكگذاري حدر اولين اقدام براي پایه اكرمپيامبر ، است. به گواهي تاریخ

ن در مسلماناگردهمایي ز كترین پایگاه و مرمهمعنوان به «مسجد»به ساخت مسجد همت گماشتند. 
، تمـاعياج، سياسي، ردهاي دیگري نظير كاركرد آموزشيكارك، رد عباديكاركافزون بر ، طول تاریخ

پيشـبرد  ان مقدس دركاین امر نشان از جایگاه و اهميت واالي این مداشته است.  فرهنگي و نظامي
ا نيز از در مورد مسجد ر يدات قرآن و روایات معصومانكتوان تأاسالمي دارد. مي ةاهداف جامع

آثـار  ويد دیـن قـرار گرفتـه و نتـای  كهمين منظر نگریست. ساخت و آباداني مسجد بارها مورد تأ
، : حـر عـامليكر) رار شـده اسـتكـبـه دفعـات ت الم معصومانكرفت و آمد به مسجد نيز در 

 (.197ص ، 5 ج، ق1409
مسجد  اوج اثربخشي ةجد فراز و فرودهاي فراواني داشته است. نقطجایگاه مس، در طول تاریخ

ش جنـب، مختارهایي مانند جنبش مذهبي و سياسي تاریخ اسالم نمایان است؛ جنبشهاي در جنبش
ا در قرون جدیـد و بـ(. 1386، الویري) از مسجد آغاز شده است فخ صاحبو جنبش علي بن زید

هـاي مسجد پایگاهي مهم براي آغاز و هـدایت جنبش ، اسالميگران پيشگامي روشنگران و اصالح
ي ایران پيروزي انقالب اسالم، در این ميان(. 1384، عابدي جعفري) سياسي و اجتماعي بوده است

اخت. اجتماعي را بيش از پيش نمایان سهاي تكجایگاه رفيع مسجد در ایجاد حر، 1357در بهمن 
ر نقـش سـترگي د، ر مبـارزانكـز راهبـري و اتـاق فكـترین مرمهمعنوان به مسجد، در این انقالب

ده و بـا مسجد را پایگاه اصـلي خـود قـرار دا، پيروزي انقالب اسالمي داشت. رهبران دیني انقالب
، دوره پرداختنـد. در ایـنبه روشنگري و هدایت آحاد افـراد جامعـه مي، ایراد سخنراني در مساجد
 ا شد. رد مورد انتظار آن در این دوره احيكاركترین و بيش كآل خود نزدیمسجد به وضعيت ایده

دیـن و نيـز در تحـوالت تـاریخي هـاي مسجد در آموزه ةجایگاه برجسترغم به رسدبه نظر مي
هـاي گونـاگون اطالعـاتي و ارتبـاطي و نوني بـا ههـور فزاینـده فناوريكدر عصر ، جوامع اسالمي

گيري و لكو نيـز شـ، گوناگون زندگي اجتمـاعيهاي هها در عرصافزایش ضریب نفوذ این فناوري
انوني نهـاد مسـجد دسـتخوش كـتـا حـدودي جایگـاه ، گسترش نهادهاي فرهنگي موازي و رقيب
از جایگـاه ، ترین پایگاه نشر دیناصليعنوان به مسجد، تغييراتي شده است. امروز در ایران اسالمي

گيري مسجد براي پيشرفت جامعه و عدم بهرهاي همطلوبي برخوردار نيست. عدم اهتمام به هرفيت
ة ارتبـاطي و كترین شـباصـيلعنوان بـه ،ارتباطي و اجتمـاعي مسـجدهاي اقشار جامعه از هرفيت



  33 رانيت مسجد در ايوضع يشناسبيآس يمفهوم ين الگوييتب

سبب تنزل جایگاه و اهميت این نهـاد دینـي در جامعـه و بـروز ، ساز پيوند و اعتماد اجتماعيزمينه
 هایي در این زمينه شده است.ها و چالشآسيب
در  هـایيشچالنسبت به بـروز  يز نگرانيو ن ياسالم ةع مسجد در جامعيگاه رفیجا كن مقاله با دریا
سـجد در ت ميوضع يشناسبيآس برايرا  يمفهوم یيبر آن است تا الگو، رانیمساجد در ا ينونكگاه یجا
و  ينيزمسـر شیآمـا) گونـاگون يتوان از منظرهـايرا م ينونكران یت مسجد در ايران ارائه دهد. وضعیا

ن اسـت تـا نوشتار حاضر بـر آ .ستی...( نگرو  تیریوه مديش، يو طراح ينوع معمار، یيايع جغرافیتوز
 .كنـدت مسـجد ارائـه يدر خصوص وضع يشناختبيانجام مطالعات آس برايرا  يجامع يمفهوم يالگو
از ، نرایـمسـجد در ات يوضع يشناسبيآس يمفهوم ي: الگوعبارت است ازق يتحق يسؤال اصل، نیبنابرا

 ل شده است؟ يكتش یيهاچه ابعاد و مؤلفه

 يچارچوب مفهوم

احبه آمده از مصـبر يدانيمهاي آن است تا با ابتنا بر داده براست و  يتشافكقات ايق از سنخ تحقين تحقیا
د ت موجـويوضـع يشناسبيآس براي يارآمدك يمفهوم يالگو، جداارشناسان امور مسكبا متخصصان و 

 ف مفهــومیــمســتلزم تعر، مزبــور يالگــو طــرح، نی. بنــابرانمایــدو ارائــه  يران طراحــیــدر ا مســاجد
 ان مراحل آن است. يو ب، قين تحقیا يانونكمفهوم عنوان به ،يشناسبيآس

 يشناسبيآس

ه دانشـمندان بـين بيمـاري ع ـوي و كـبر تشابهي مبتني اسـت  (pathology) «آسيب شناسي»
محنـت و ، به معني رنـ  (path=patho)ي یونان ةشوند. این واژه از ریشانحرافات اجتماعي قائل مي

بـه ، شناسـيآسيب، يب یافته اسـت. بـر ایـن اسـاسكمعناي دانش و شناخت تربه (logy) غ ب و
شناسي و علم تشخيص امراض و مطالعه عوارض و عالیم غيرعـادي مرض، شناسيمعناي ناخوشي

اصـطالح علـوم طبيعـي عبـارت از: مطالعـه و شـناخت ریشـة در « شناسـيآسيب»رود. ار مـيكبه
اصـطالح ، البد جامعـهكالبد انساني با كدر مشابهت ، رونایاز، ها در ارگانيسم انساني استنظميبي

هـاي انحرافـات و بيماري، هاي اجتمـاعينظميیابي بيشناسي اجتماعي براي مطالعه و ریشهآسيب
شناسـانه در هـدف از مطالعـات آسيب(. 125-124 ص ،1384، خسروپناه) رودميكار به اجتماعي
پيشـگيري و یـا ، تشخيص، گانه شناسایيعلوم مختلف تكميل و یا تأمين فرایندهاي سههاي حوزه

ارهـاي مناسـب بـراي دفـع یـا رفـع آفـات و كپيشـنهاد راه، باشد كه برایند ایـن فراینـددرمان مي
ه با شـناخت كشناسي فرایندي است آسيب، دیگررت عبابه (.74 ص ،1378، رضایي) هاستآسيب
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یابـد. ار پایان ميكبا ارائه راه، و سرانجام یابدها ادامه ميآسيب شروع و با بيان علت و پيامد آسيب
اي نيـاز اسـت. ایـن مراحـل در فراینـد پيمودن مراحـل چندگانـه، ايشناسي هر پدیدهبراي آسيب

 عبارتند از: شناسي وضعيت مسجدآسيب

 مسجد يگاه واقعيشناخت جاـ الف

د دانـش یـابتـدا با، ب در هر حـوزهيص آسيتشخ يمساجد است. برا يگاه واقعیشناخت جا، ن گامياول 
 كپزشـ كیـ، گریدعبارت به ب آن حوزه را دارا بود.يو بدون آس يواقع، يعيت طبيدر مورد وضع يافك
 يت سالمت بدن انسان را بداند تـا بتوانـد درسـتيد وضعیابتدا با، نندهكفرد مراجعه يماريشناخت ب يبرا
ت يوضـع يشناسـبينـد آسیدر فرا، رونیاص دهد. ازيع و خاص را تشخ كیفه يانجام وه يا نادرستی

 يخیتـار ةن اسـالم و تجربـیـدهاي مسجد در آموزه يگاه واقعین جاييشناخت و تب، ن گامياول، مساجد
 است.  يجامعه اسالم

 بيـ شناخت آسب

ص يتشـخ، نـد درمـانیدر فرا، يلـكطور ب است. بـهيص آسيتشخ، ن مرحلهیترد مهمیو شا گامن يدوم
ت يوضـعهاي بين آسـیتـرز مهميمسجد نهاي بيشناخت آس ةن مرحله است. در مرحلیترمهم يماريب
 شده است. نظران احصابر نظرات صاحب اكبا ات، رانیمسجد در ا ينونك

 هابيـ شناخت علل بروز آسج

 يابیشـهیبه ر، ن مرحلهیهاست. در ابيشناخت علل بروز و استمرار آس، يشناسبيند آسیفرا، سوم گام 
 يطـ كمشـترصـورت به مـوارد يگام دوم و سوم در برخـ، ق حاضريشود. در تحقيها پرداخته مبيآس
خـود علـل و ه كـردند كيرا مطرح م یيهابيشوندگان آسمصاحبه، قبل ةه در مرحلكن معنا یابه ؛نداهشد

از  يسـاز برخـنهيزم، ب هسـتنديه خـود آسـینكـ؛ یعنـي عـالوه بـر اگر بودنـدیدهاي بيعامل بروز آس
  گر هستند.یدهاي بيآس

 امدهايپ يدـ بررس

 شوند. يم یيها شناسابيمترتب بر آس يامدهاين مرحله آثار و پیدر ا 

 اركراه ةـ ارائ ه

هاي بيآسـ مواجهـه بـا يار بـراكـان راهيا بی يماريدرمان ب چگونگيان يب، ندین فراین مرحله از ایآخر
 رد.يگيان میدرمان پا يهاارها و راهكان راهيبا ب يشناسبيند آسیمساجد است. فرا ينونكت يوضع



  35 رانيت مسجد در ايوضع يشناسبيآس يمفهوم ين الگوييتب

 يب شناسيآس يالگو

نـد. الگـو تـالش كيم كمـكتر ابعـاد موضـوع قيارائه الگو به شناخت بهتر و دق، يعلمهاي يدر بررس
نـد. الگـو یآيحسـاب مبه يموضـوع علمـ كیـعناصر و روابـ  ، دن ابعاديشكر یبه تصو يبرا افتهینظام
بـه  وليـهشـكل ااگـر در  يحتـ، ردكـ يرا بررسـ ياتوان مسـللهيه با آن مكند كرا فراهم  يتواند قالبيم
ر كتـذ ،سـتنديار نكه در دانش ما آشـكرا  يمهمهاي نشود. الگو ممكن است خأل يدرست منته ينيبشيپ

، رونیـااز(. 66-65ص ، 1381، اردكـن و تانیسـور) ان سازدیاز را نماينمورد يپژوهشهاي دهد و حوزه
از  يشناسـبيآس يارائـه الگـو، رانیـا ينـونك ةت مسـاجد در جامعـيوضع ياربردك يشناسبيآس يبرا
 برخوردار است. ياژهیت وياهم

 آماري ةو جامع قيروش تحق

طيـف « يفيكپژوهش »گيرد. مفهوم يفي جاي ميكهاي پژوهش ةروش در زمراین تحقيق از حيث 
 كنيـكه در ایـن تحقيـق از روش ميـداني و تكـگيـرد ميرا دربر پژوهشيهاي اي از روشگسترده

 يپـ، آنچه مورد توجـه اسـت، مصاحبه ژرف با متخصصان استفاده شده است. در این نوع مصاحبه
وع متخصصان در ایـن نـ(. 305ص ، 1360، پوررفيع) نظر استة مورديفيت و عمق مسللكبردن به 
وراتي شـامل تصـ، مطالعه دارند. این دانـشموضوع مورد اي از دانش دربارةپيچيده رهكپي، مصاحبه

توانـد مي، سـؤال بـاز كزمان در پاسخ به یصورت همشونده بهصریح و بالواسطه است و مصاحبه
 (.110 ص ،1382، كفلي) آنها را بيان نماید

 23داد تعـ، يآمار ةان جامعياست. از م يو دانشگاه يق شامل نخبگان حوزوين تحقیا يآمار ةجامع
ن روش یـاند. انش شـدهیهدفمنـد گـز يريگبـه روش نمونـه، نفر از استادان و نخبگان حوزه و دانشگاه

مـر و یو) اندانتخاب شـده ياژهیا صفات ویات يه بر اساس خصوصكشود يم يشامل افراد، يريگنمونه
 يو دانشـگاه ين پـژوهش را نخبگـان حـوزویـا يه جامعـه آمـارجاكاز آن(. 126 ، ص1384، كيدومن
 .داشـته باشـد يخوانهم «نخبه»ه با مفهوم كباشد  يصفات يست دارایبايم ينمونه آمار، دهنديل ميكتش
گان و دیـن برگزيارشناسـان موفـق و همچنـكشده از اسـتادان و تالش شده است افراد انتخابرو، ایناز

 .مسائل مسجد باشند ةپژوهشگران برتر حوز
 يروشـ، ل م مونيل م مون استفاده شده است. تحليها از روش تحلمصاحبههاي ل دادهيتحل يبرا

، ليـن روش تحلیـاسـت. در ا يمتنـهاي موجود در داده يل و گزارش الگوهايتحل، شناخت يبرا يفيك
، گـرانیو د يعابـد) شـوديل میتبـد يليو تفص يمفهوم، يغن یيهابه دادهنده و متنوعكپرا يمتنهاي داده
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، هـابا داده یيشامل: آشنا كه است يمراحل مختلف يدارا، شدهانجامهاي ل م مون مصاحبهيتحل(. 1390
 نین و تـدويه م ـامكل شبيتحل، نيه م امكم شبيترس، نيجو و شناخت م اموجست، هياول يدگذارك

  (.همان) گزارش
سـتفاده ابـا ، ميو تنظ يسازادهيها پس از پمتن مصاحبه، مسجد يشناسبيآس يبه الگو يابيدست يبرا

 ن بـهيه م ـامكم شـبيور در مرحلـه ترسـكمذ يل شد و الگويپردازش و تحل، ل م مونياز روش تحل
 .دست آمد

 يمفهوم ين الگوييتب

ن رامـويسـت مسـائل پیبايم، رانیـمسـجد در ا ينونكت يوضع يشناسبيآس يمفهوم ين الگوييتب يبرا
هـاي زهرامـون مسـجد در حويمسـائل پ، قين تحقیاهاي افتهیرد. بر اساس ك و احصا یيمسجد را شناسا

 رد:ك يبندل دستهیبه شرح ذ ياصل ةگون توان در سهيها را من حوزهیرند. ايگگوناگوني قرار مي
 ران؛یا ةجامع يو اقتصاد ياجتماع، ياسيس، يفرهنگهاي . حوزه1

 مسجد؛  ةل در اداريدخ یا مرتب  و يها و نهادهاسازمان، . عناصر2

 با مسجد. يمواز يو مذهب يفرهنگهاي . نهادها و سازمان3

 مختلف جامعههاي حوزه .1

سـجد بـا شود. مسائل ميران مربوط می  امروز جامعه ایاز مسائل مسجد به اوضاع و شرا يابخش عمده
، علـل، هابياز آسـ ياريدارد. بسـ يقـيونـد وثيپ يو اقتصاد ياجتماع، يفرهنگ، ياسيس گوناگونمسائل 

ت یریر مـديـنظ يرند. مسائليگيها قرار من حوزهیگاه مسجد در ایبهبود و ارتقاء جا يارهاكامدها و راهيپ
ر یـزل كحوزه بـا مسـجد در ارتبـاط اسـت. شـن یز در اين يو اقتصاد ياجتماع، ياسيس، يالن فرهنگك

 هاست:ن حوزهیتعامل مسجد با ا بيانگر
 هاي مختلف جامعهتعامل مسجد با حوزه .1لكش

 
 
 
 
 

 حوزة اقتصادي

 حوزة فرهنگي

 حوزة اجتماعي

 مسجد

 حوزة سياسي
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 يحوزه فرهنگ

؛ یعنـي رديـگيمح ور فرهنگ مسجد در جامعـه را دربر فرهنگ جامعه در رابطه با مسجد و، ن حوزهیا

در فرهنـگ  یيهابيالت و آسـكح ور فرهنگ مسجد در جامعه چگونه است؟ چه مشـاینكه  سؤال از

هاي بيبروز آسـ موجبن حوزه ین است در اكمم يمسجد وجود دارد؟ چه عوامل خصوص درجامعه 

فـع ر يفرهنگ يارهاكدر رابطه با مسجد چگونه است؟ راه يالن فرهنگكت یریرد مدكمسجد شود؟ عمل

 اند؟دامكمسجد هاي بيآس

 ياسيس ةحوز

 از يكـی ياسـيرد سكاركـپس از انقالب به مساجد اسـت. گرچـه  ياسيس يردهاكین حوزه شامل رویا

ان یـپا پـس ازژه یوبـه، يانقالب اسـالم يروزياما پس از پ، روديشمار ممسجد به يردهاكاركن یترمهم

شـتر يب، ن دورانیشدن مساجد پس از ا ياسيرد. سكدا ير پييبه مساجد تغ ياسيرد سكیرو، يليجنگ تحم

 شود.يمطرح م« ياركياسيس»ا ی« يزدگاستيس»ن یعناو تحت

 ياجتماع ةحوز

از ن حـوزه یـشـود. ايمسـجد و... م يابعاد اجتماع، اشتغال، يشهر ةر توسعينظ ين حوزه شامل مسائلیا

هـم  ا مساجدیست؟ آيمسجد چ ياجتماعهاي بيل است: آسين قبیاز ا يدرصدد پاسخ به سواالتمسائل 

 یيزابيبه لحاظ آسـ يابا مسجد چه رابطه يالن اجتماعكت یریرسانند؟ مديب ميآس ياجتماع ةبه حوز

 ند؟كيجاد مین حوزه ایدر ا یيامدهايود مساجد چه پكا ریدارد؟ رونق  يریپذبيا آسی

 ياقتصاد ةحوز

در  يتصـادالن اقكـت یریر مديمردم در توجه به مساجد و تأث يت اقتصادير وضعيل تأثياز قب يموضوعات

 ه بـاكـ يتل قرابيز به دلين اقتصاد مسجد نين حوزه است. م امیمسائل ا ةت مساجد از جمليبهبود وضع

ل دو بخـش ن حـوزه شـامیـمون ارايمباحث پ، روازاین رند.يگين حوزه قرار میدر ا، اقتصاد جامعه دارند

 شود:يم يلك

ردم مـ يت اقتصاديوضع يعنیت مسجد؛ يود وضعكا ریر آن در رونق يجامعه و تأث يت اقتصاديوضع

بـروز  در يچـه نقشـ يالن اقتصـادكت یریعدم توجه مردم به مسجد دارد؟ مدو یا  در توجه يريچه تأث

 مساجد دارد؟هاي بيآس
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ت. اسـ يو اجتمـاع يفرهنگ، ياسيس، يدار در مسائل فقهشهیر يبحث، مسجد يحوزه مسائل اقتصاد
 است:  ين حوزه در دو بخش قابل بررسیا

 به اقتصاد مسجد كيرد تئوركيرو .الف

تـوان دربـاب يم، ن علـومیـاسـت. در ا يقابـل بررسـ يشناسـو جامعه ياسيرد از منظر فقه سكین رویا
 ياقتصـادهاي بياز آسـ ياريعلل بروز بسـ، رسديم. به نظر دكرمسجد بحث هاي نهین هزيار تأمكسازو

 نه دارد.ين زمیرد مشخص در اكیشه در فقدان رویمسجد ر

 به اقتصاد مسجد يرد عملكيرو .ب

الت كو مشـ، مسـجدهاي نهین هزيتأم ينونكار ك. سازو1است:  يز در دو مبحث قابل بررسين بخش نیا
 مسجد. يص درآمدهايتخص ةوي. ش2 ؛آنهاي بيو آس

، گـریدعبارت بـه شـود.يز مطرح ميالن جامعه نكت یریمسائل مد، چهارگانه فوقهاي ل حوزهیدر ذ
 رد. يگيقرار م يشناختبيآس يها مورد بررسن حوزهیالن جامعه در اكت یریمد

 مرتبطهاي و سازمان يعناصر داخل .2

 كشـود. در یـمطـرح مي« مـدیریت مسـجد»مسلله ، در ذیل مبحث عناصر و نهادهاي دخيل در مسجد
 و انساني بـر ارآمد منابع ماديكارگيري مؤثر و كفراگرد به»مفهوم مدیریت عبارت است از: ، ليكتعریف 
، انـاتكمبسـي  منـابع و ا، سـازماندهي، ریزيه از طریـق برنامـهكـ، شدهنظام ارزشي پذیرفته كمبناي ی

، 1387، صـالحي اميـري) «گيـردصورت ميشده نترل عمليات براي دستيابي به اهداف تعيينكهدایت و 
ر.ك ) ه براسـاس آیـات و روایـاتكـ، سـازماني الهـي و معنـويعنوان به مدیریت مسجد، بنابراین(. 63
مـال مطلـوب دنيـوي و اخـروي ك( هدف غایي آن رساندن بشر بـه 197، ص 5ق، ج 1409، عامليحر
، مـادي ومـالي ، سازمان معنوي از طریق هماهنگ سازي منابع انسـاني كاداره ی»عبارت است از: ، است

 (.20ص ، 1381، موهف رستمي) «در جهت تحقق اهداف الهي و معنوي
مـدیریت مسـاجد ، النك ةميانه و خرد قابل بررسي است. در الی، النكمدیریت مسجد در سه سطح 

نهادهـاي ، سطح مـدیریت ميانـه مسـجدگيرند. در ميت و رأس نظام و نيز دولت و مجلس قرار ميكحا
رد مسجد نيز مـدیریت ت خگيرند. مدیریمتولي امور مساجد جاي ميهاي متولي امور فرهنگي و سازمان
داننـد. امـام جماعـت را مـدیر مسـجد مي، واقعت امام جماعت است. دربر الیه داخلي مسجد با محوری

بایست به مـدیریت ائمـه جماعـت بـر مسـجد شناسي وضعيت مسجد در ایران ميبراي آسيب، روازاین
 رد.كتوجه 
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 است:  ایراندر ، ت مساجدیریمراتب مدر نشانگر ساختار سلسلهیل زكش
 مساجد ها و عناصر دخيل در اداره. الیه2شكل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ل شده است:يكه تشیران از پن  الیت مسجد در جامعه ایریساختار مد، ل فوقكبر اساس ش
ت یریدمـ؛ ان امور مساجديمتول؛ شورك يان امور فرهنگيمتول؛ دولت و مجلس؛ نظامت و رأس يمكحا

 .مسجد يخرد بر اجزاء و عناصر داخل
فـه يهز ويـن يدولت اسالم .ه استيفق ياز شلون ول يمسجددار :د گفتیفوق باهاي هیح اليدر توض

، حتـواد ميـر توليـنظ يامـورز در يـن يان امـور فرهنگـيـدار است. متولو ساخت مسجد را عهده يآبادان
 ةدارام يان مسـتقيـانـد. متولليح ور اقشار مختلف مردم در مسجد دخ يبرا يسازو فرهنگ يسازنهيزم

، خـادم، لـت امنـايه، ز امام جماعـتيت مسجد نیریمد يدرون یةمسجد هم در جامعه ما پرشمارند؛ در ال
 هم ح ور دارند. نان و مخاطبيمأموم، يهنر -يفرهنگهاي انونك،  يبس

 مسجد  يالف: عناصر داخل

و  يهنـر -يفرهنگهاي انونك،  يبس، خادم، لت امنايه، مسجد شامل امام جماعت ياجزا و عناصر داخل
 ز مطـرحيـت مسـجد نیریمـد يداخلـ ةیالعنوان به ن بخشیشود. اين مامسجد و مخاطب يكیزيف يف ا

 شود:ياجزا و عناصر ارائه من یدام از اكدرباب هر  يحاتياست. در ادامه توض

 امام جماعت .1

نند. امـام كيم به او اقتدا، ه مردم در نماز جماعتكشود ياطالق م يبه فرد« نمازشيپ» یا و امام جماعت»
 شود.يمسجد محسوب م ةادار يمحور اصل، لين دليبه هم .ر مجموعه مسجد استیجماعت مد



40    ، 1391سوم، تابستان شماره ، ومسسال 

مـام ا يابعـاد وجـود، ن مقالـهیا يشنهاديپ يمفهوم يامام جماعت در الگو يشناختبيل آسيدر تحل
طالعـات او  يآگـاه، شامل دانش، يعد شناختبُ :شوديم ميتقس« يرفتار»و « يشناخت»جماعت به دو بعد 

و  يدشـامل رفتـار و اخـالق فـر، يشود. بعد رفتاريت مسجد میرین دانش مديو همچن ياجتماع، ينید
« ير اجتمـاعرفتـا»هاهر و  يباطن و آراستگ يآراستگ يعنی« يرفتار فرد»است.  ياخالق و رفتار اجتماع

 ن مسـجد.اطبـرمخاين و غااعم از مخاطب، جامعه گوناگونتعامل و برخورد مناسب با اقشار  یيتوانا يعنی
 رد.يگيقرار م ينشكز در بعد يت بر مسجد نیریاعمال مد یيتوانا

 يبُعد شناخت

 از جهـتيـنز دانـش مورديـو ن ينـیاز دانـش د يمنـدبهره، امام جماعـتهاي يژگین ویتراز مهم يكی
 ه علـوم ود عالم بیتعامل سازنده و اثربخش با مخاطبان است. امام جماعت با يو برقرار يشناسمخاطب
بـا دانـش  یيآشـنا، گـرید از سويزمانه باشد. هاي با مسائل مستحدثه و دانش يز آشنايو ن ينیمعارف د

 رساند. يم ياریت مسجد یریام جماعت را در مدام، تیریمد

 يبُعد رفتار

شـمار هبن یـن مبلغـان دیتـره مهمكـامامان جماعـت  يتين بُعد از ابعاد شخصین به اید ديكاهاي هيتوص
رزبـان و بـا يغ مـردم را بـا» اسـت آمده قصاداز امام  يتین بُعد دارد. در روایت ايند نشان از اهمیآيم

 يعو اجتمـا ياخـالق فـرد. (78، ص 2 ج، 1365، كليني) «دينكن حق دعوت یبه د ردار خودكعمل و 
، دنوبـه خـو به تامام جماع يدارد. بعد رفتار یيسزازان اقبال مردم به مسجد نقش بهيامام جماعت در م

 ل است: یبه شرح ذ يو اجتماع يفردهاي شامل مؤلفه

 ينش و رفتار فردك

امـام  يمنـدبهره، بـاطن يباطن و هاهر اسـت. مقصـود از آراسـتگ يشامل دو مؤلفه آراستگ يرفتار فرد
ه اهتمـام امـام جماعـت بـ، هـاهر ياست. منظـور از آراسـتگ ياخالق كيل و صفات نیجماعت از ف ا

 و مانند آن است. يت بهداشت فردیرعا، هاتينظم در فعال، يزگيكپا

 ينش و رفتار اجتماعك

ن و ااعـم از مخاطبـ، جامعـه گونـاگونتعامل و برخورد امام جماعت با اقشار  چگونگين حوزه شامل یا
رنـد. يگين حوزه قـرار میز در ايرامون امام جماعت نيافراد پ، نیشود. عالوه بر اين مسجد مار مخاطبيغ
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ماعـت تعامل و رفتار امـام ج چگونگيشود. يان امام جماعت میدوستان و آشنا، ن افراد شامل خانوادهیا
رگـذار يزان جاذبه و توجه مردم به سمت مسجد تأثين افراد در میاهاي يژگین ويو همچن رامونيبا افراد پ

ان عناصـر يـتـوازن و انسـجام م يت امور مسـجد و برقـراریریامام جماعت در مد يعمل یياست. توانا
 رد.يگيم ين مقوله جایز در ايمرتب  با مسجد ن

 ئت امنايه. 2

ت یریمـد يتـوان شـورايلـت امنـا را ميلت امنا است. هيه، ت مسجدیریمد يداخل یةال گر عناصریداز 
و  يجـانبهاي مراسـم و برنامـه يبرگـزار، التكحـل مشـ، هايزیرد. نظارت بـر برنامـهينامنيز مسجد 

م اننـد امـاز ميـلت امنـا نين شورا است. هیامام جماعت به عهده ا ياركمسجد با هم يت منابع مالیریمد
 است.  ينشكو  يدو بعد شناخت يجماعت دارا

 خادم .3

بـه  يرسـانخدمات، ينگهـدار، ه در مسـاجد بـه امـور نظافـتكـشـود يگفته م يا اشخاصیبه شخص 
 يشـناخت دو بعد يلت امنا دارايز مانند امام جماعت و هينندگان و مانند آن اشتغال دارند. خادم نكمراجعه

 است. ينشكو 

 يهنرـ  يفرهنگهاي انونكج و يبس .4

 مياسـال انقـالب پيـروزي   در مسجد مقارن بـا آغـازيبسهاي گاهیپا يريگلك  و شيح ور بس ةسابق
ت خـود يـلبـه فعا، نار مساجدكشده در تيتثب ينهادعنوان به  يبسهاي گاهیپا، ان جنگیاست. پس از پا
ر بـه يـاخ ةهـز در ديـن يفرهنگهاي انونك. پرداختند يو فرهنگ ياسيس به فعاليت  یتدرادامه دادند و به
ت مسـجد بـه يوضع يشناسبياز مباحث آس يوسته است. برخيت مسجد پیریدر مددخيل جمع عناصر 

 شود.ين دو عنصر در مساجد مربوط میح ور ا چگونگيرد و كعمل يبررس

 مسجد يو معمار يكيزيف يفضا .5

و  يكـیزيف ي. ف ـا3 مسجد؛ يو مهندس يمعمار. 2؛ مسجد یيت ف ايموقع. 1ه: ن عنصر در سه مقولیا
 .گيري استي قابل پيبهداشت

ن سـه مقولـه را یـاز اهریـك  هايياسـتكها و د ضـعفیـمسجد با يكیزيف يف ا يشناسبيدر آس
 رد.ك يبررس
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 مرتبط  يها و نهادهاسازمان. ب

ا بـه یـ، شـونديمامور مساجد شناخته  يمتولعنوان به ایها و نهادها از سازمان يبرخ، در ارتباط با مسجد
 اند.با مساجد در ارتباط، يبودن در امور فرهنگ يعلت متول

 امور مساجد يمتول يها و نهادهاسازمان .1

ز كـد مرماننـ یيم اداره مسـجد اسـت. نهادهـايان مسـتقيتعدد متول، رانیمسجد در اهاي يژگیاز جمله و
،  يبسـ، رانسـااه پاسـدا، ياسـالمغـات يسازمان تبل، هیريو امور خ اداره اوقاف، به امور مساجد يدگيرس

 ةادار خـود در ةقيبـه سـل، ت امور مسـاجديحق دانستن خود در توليبا ذ، يراث فرهنگيها و ميشهردار
، زادهياشـانك) باشـنديزده تا هفـده نهـاد مين سيران بیان مسجد در اينند. تعداد متولكيمساجد دخالت م

 (.98و  42 ص ،1391

 يامور فرهنگ يمتول ينهادها .2

ن یـتند. اشـور هسـك يامور فرهنگ يمتول ينهادها، مرتب  با مسجد يها و نهادهاگر از سازمانید يگروه
و  ایـپو، ساز ح ور فعالنهيزم ينهادهاعنوان به ،مسجد ةم در اداريعدم دخالت مستقرغم به ،ل نهادهايقب

 يتوانـد بـرايم يان امـور فرهنگـيـرد متولكدارند. ضعف عمل یيسزانقش به، اثربخش مسجد در جامعه
ح ـور  يبرا يسازو فرهنگ يسازنهيزم، د محتواير تولينظ ين نهادها در اموریزا باشند. ابيمساجد آس

شـاد وزارت فرهنـگ و ار، هيـعلمهـاي . حوزهدخالـت دارنـداقشار مختلف مردم در مسجد و مانند آن 
دا صـ، يغات اسـالميسازمان تبل، ياسالم يمجلس شورا يون فرهنگيسيمك، آموزش و پرورش، ياسالم
 تيـل تربيـلده بـه يعلم ةگاه حوزیجا، ن نهادهایان ايشوند. در مين نهادها محسوب میا ةما از جمليو س
 برخوردار است.  يشتريت بيون و ائمه جماعت مساجد از اهميروحان

 يموازهاي ز و سازمانكمرا .3

ل هسـتند. ت مشـغوين و فرهنگ به فعالید ةدر حوز يمتعددهاي ران نهادها و سازمانیامروز ا ةدر جامع
رد بـا مسـاجد كاركـ جهـتل از يـن دليبـه همـ .ت مشـغولنديـها در عرض مساجد بـه فعالن سازمانیا

 ر شـدهيـعبمسـجد ت يمـوازهـاي ن مقاله از آنها بـه نهادیدر ا، ن اساسیبر ا .دارند يردكارك يپوشانهم
 يشناسـبيآس يمفهوم ياز الگو يگریبخش د، يمواز يا رقابت مسجد با نهادهایتقابل و ، است. تعامل
از غالبـا  آغـ وندارنـد  يقدمت چنـدان، هارسانه يها و برخهينير از حسيبه غ، ن نهادهایشود. ايرا شامل م

 است: آمدهر یل زكن نهادها در شیا تعامل ایگردد. تقابل و ير برمياخهاي اتشان به دههيح
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 مسجد با نهادهاي موازي یا تعامل تقابل: 3شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ين مذهبكه و اماينيـ حسالف

ه و مجـالس يعمانند قرائت اد يمراسم مذهب سایرو  تيباهل ين عزاداريمراسم و آئ يز برگزاركبه مرا
، «هيحَسـن» ،«هیمهد»، «هيفاطم»ر ينظ يگریدهاي انكم، هينيشود. عالوه بر حسياطالق م يوعظ و سخنران

سـبب ، هاهينيحسـ يريـت و فراگيـوجود دارد. عموم يمراسم مذهب يبرگزار يز براين« هينبیز»، «هيعباس»
 شده است.  يان مذهبكر امیاصطالح از سان یشتر اياربرد بكرواج و 

 سراـ فرهنگب

بـه  يارائـه خـدمات فرهنگـ يه بـراكـشـود يم اطـالق يو هنـر يفرهنگ يابه مجموعه «سرافرهنگ»
ــاكارك يســرا دارافرهنگ .شــوديها ســاخته ميتوســ  شــهردار، شــهروندان ــزار یيرده ــد برگ  يمانن
عرضـه هاي شـگاهینما، يو اجتمـاع يفرهنگـ، ياز هنـرمختلف اعـم هاي ارگاهك يبرگزار، هاجشنواره

 ةمسـجد در حـوز ين نهـاد مـوازیتـرسرا امـروزه مهمو... هستند. فرهنگ يفرهنگـ  يمحصوالت هنر
 رد.يصورت گ ياژهید به آن توجه ویران بایمساجد ا ينونكت يوضع يشناسبيفرهنگ است و در آس

 هارسانه .ج

اقشـار  ةمـدرن و اقبـال گسـترد يو ارتبـاط ياطالعـاتهاي و رسـانه هـايوراآور فنامروزه رشد شگفت
 يهـاتهدیـدها و چالش، بـدیلي خـاص و بيهاجاد فرصتیافزون بر ا، هاگوناگون جامعه به این رسانه

 يشـتريبهـاي بـا چالش ينـیجوامـع د، نـهين زمینهاده است. در اگوناگون جوامع  يز فرارويرا ن يمهم
والر و كسـ، ثـركمت یيف ـا، نترنـت(یمـاهواره و ا) هان رسـانهیـم بـر اكالن حاك يمواجه هستند. ف ا

 مسجد

 ينيه و اماكن مذهبيسح هارسانه

 هانمازخانه هاي فرهنگيمجتمع

 فرهنگ سراه

 هامصلي
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 يت خاصـيـ( از اهمينید يبه عنوان نهاد) بحث نسبت رسانه مدرن و مسجد، روازاین گرانه است.اباحه
 يشناسـبيآس ياز مباحث مهم در الگو يكی، ن دو نهادیا رقابت ایتعامل و  چگونگيبرخوردار است و 

 يرابطـه محتـوا يگـاه يعنـی ؛رنـديگين بخش در دو بعد محتوا و زمان قـرار میمسجد است. مباحث ا
ت در يـاسـتفاده از رسـانه بـا زمـان ح ـور و فعال يتداخل زمان ينظر است و گاهموردرسانه با مسجد 

 مسجد مورد توجه است.

 هانمازخانه. د

ه ا اقامـیعت و نماز جما يبرگزار، رد آنهاكاركتنها ه كمسجد هستند  يمواز يها از جمله نهادهانمازخانه
ها و انشـگاهد، به انـدازه تعـداد مـدارس، شوركهاي است. امروزه تعداد نمازخانه روزانه ينمازها يفرادا

ها و انتقـال رسـد. رشـد روزافـزون تعـداد نمازخانـهيم يحـیو تفر يز تجـاركـمرا يادارات و به تازگ
سـجد م ياز رقبـا يكـیعنوان بـه هاسبب شده است نمازخانه، هاانكن میارد مساجد به كاركن یترياصل
 ند.یايشمار ببه

 هايمصل.  ه

 يبرگـزارهـاي انكبـه م يها هسـتند. مصـليمصـل، ب بـا مسـجديا رقیمتعامل هاي انكگر از مید يكی
 يهنگفتـهاي نـهیهز، بزرگ ياز شهرها يشود. در تهران و برخياد فطر و قربان اطالق مينمازجمعه و اع

ه كـچرا ؛مسجد جامع اسـت يب جديواقع رقدر ياست. مصل افتهیها اختصاص انكن میساخت ا يبرا
 نماز جمعه در آن است. يرد مسجد جامع برگزاركاركن یترمهم

 يفرهنگهاي مجتمع .و

هـاي دارد. مجتمـع يشـتريب يردهاكاركه كن تفاوت یبا ا، استسرمشابه فرهنگ ينهاد يمجتمع فرهنگ
، يتجـار، يحـیز تفركـشـود. مراياطـالق م يردكاركـچند  ياه به مجموعهكاست  ياصطالح يفرهنگ
 يكـیرا  يفرهنگـهـاي ها هستند. امـروزه مجتمعن مجتمعیا ةدهندليكتش ياز اجزا يو آموزش يورزش
 ند. كيم ياركيه با مسجد موازكدانند يم يزكگر از مراید

 يشنهاديپ يالگو

اجـزا و عناصـر  يران مستلزم توجه به تمـامیت مسجد در ايوضع يشناسبيآس، این نوشتارت به یبا عنا
و  يفرهنگـ، ين مسـائل مختلـف اجتمـاعيمسجد و همچن يمرتب  و مواز يها و نهادهاسازمان، يدرون
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ت يوضـع يشناختبيل آسين مقاله جهت مطالعه و تحلیا يشنهاديپ يالگو، نیجامعه است. بنابرا ياسيس
 است:  آمدهدر جدول ذیل ران به شرح یدر امسجد 

 يشنهاديپ ي( الگو2) جدول شماره

 رامون مسجديمسائل پ

 مختلف جامعههاي حوزه

 يمسائل فرهنگ ةحوز

 الن كت یریمد
 يمسائل اجتماع ةحوز

 ياسيمسائل س ةحوز

 يمسائل اقتصاد ةحوز

 مسجد ةل در ادارياجزا و عناصر دخ

 يداخلاجزا و عناصر 

 امام جماعت
 يبُعد شناخت

 ت خُرد مسجدیریمد

 ت مسجدیریمد

 ينشكبعد 

 لت امنايه
 يبعد شناخت

 ينشكبعد 

 خادم
  يبعد شناخت

 ينشكبعد 

 ن مسجدامخاطب

 و ساختمان مسجد يكیزيف يف ا

 يمتول يها و نهادهاسازمان
 امور مسجد يمتولهاي نهادها و سازمان

 الن مسجدكت یریمد
 يامور فرهنگ يمتول ينهادها

 يمواز يها و نهادهاسازمان

 ين مذهبكه و اماينيحس

 ا تقابلیتعامل و 

 سرافرهنگ

 رسانه

 نمازخانه

 يمجتمع فرهنگ

 يمصل

بـا  ومدلي عمليـاتي ، این نوشتاره الگوي پيشنهادي كدهد بررسي اجمالي جدول فوق نشان مي

ایـد ته بكشناختي وضعيت مسجد در ایران است. در توضيح این ناربست در مطالعه آسيبكقابليت 

 مسائل پيرامون مسـجد مـورد مطالعـه قـرار، وضعيت مسجد در ایرانهاي گفت: در بررسي آسيب

 ،الن جامعـهكـمـدیریت  انون نگـاه را متوجـهكـ، هاگيرد؛ شناسایي علل و عوامل بـروز آسـيبمي

مختلـف هاي ها نيز در حوزهند. پيامدهاي آسيبكمدیریت امور فرهنگي و مدیریت خُرد مسجد مي

فـع ار بـراي ركـجامعه و خود مسجد قابل شناسایي است. همچنين در صورت اهتمام به ارائـه راه

ارهـاي كراه ةارائـ ةتوانـد زمينـاین مدل ميهاي عناصر و مؤلفههریك  توجه به، مسجدهاي آسيب

 عملي و ثمربخش براي بهبود وضعيت مسجد در ایران را فراهم آورد.، علمي
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 يريگجهينت

اسـت.  يننوكران یمسجد در ا يشناختبيجهت انجام مطالعات آس يمفهوم یيارائه الگو، ن مقالهیهدف ا

اجـزا  يدارا، هـاحوزهن یدر ارتباط است. ا گوناگوني ها و مسائلران با حوزهیمسجد در ا يت فعليوضع

 يالگـو م با مسجد ارتبـاط دارنـد. بـر اسـاسيمستقريا غیم و يطور مستقبههریك  هكهستند  يو عناصر

آنـان  يریرپذيرونق مساجد و گسترش ح ور اقشار مختلف جامعه در مسجد و تأث، ن مقالهیا يشنهاديپ

، ينگـفره ةشـه در حـوزیالن ركـن عوامل در سطح یا ؛است ياز فرهنگ مسجد متأثر از عوامل گوناگون

شـه در یب ريـن عوامـل بـه ترتیـز ايـانه و خرد نيدر سطح م .شور دارندك يو اقتصاد ياجتماع، ياسيس

 مسـجد و ةادار يمتـول يو حـوزه نهادهـا يفرهنگـهاي در سطح سـازمان يت امور فرهنگیریمد ةحوز

 لـتيبرخـورد و تعامـل ه يچگـونگ، ت امام جماعت بر مسجدیریمد چگونگيحوزه مسائل خرد مانند 

 و يفرهنگـهاي نهادهـا و سـازمان ياركـيد موازیـن مسـائل بایـن و... دارند. به ااامنا و خادم با مخاطب

 يز محتـواا اختصاص زمان ح ور در مسجد بـه اسـتفاده ایز و كن مرایح ور در ا .ز افزوديرا ن يمذهب

سـجد ن نهادهـا بـا میـا تقابل ایشود. تعامل يسبب از دست رفتن فرصت ح ور در مسجد م، هارسانه

 رونق مساجد شود. ا عدمیتواند سبب رونق و يم

هـاي الن جامعـه در حوزهكـدر توضيح سطوح مدیریتي الگوي پيشنهادي باید گفت: مـدیریت 

هـاي ليتود و یا رونق مسـجد در ایـران دارد. توجـه بـه فعاكاي تأثيرگذار با رشور رابطهكاساسي 

جـه تو، ساز مسجد در جامعهشناخت جایگاه تأثيرگذار و فرهنگ، شناخت فرهنگ، رآمداكفرهنگي 

مـدیریت ، كترافيـ، شهرسـازي، هـاي فرهنگـينهفته در مسجد بـراي فعاليتهاي ویژه به هرفيت

، مسـجد در مسـائل سياسـي و حزبـيهـاي بـرداري مناسـب از هرفيتشور و عـدم بهرهكسياسي 

صرف وقـت بيشـتر مـردم بـراي ، الت اقتصادي و در نتيجهكمش مدیریت اقتصادي و وجود برخي

ن الكـه رابطه مدیریت كاز جمله مسائلي است ، مادي در زندگيهاي استيكسب درآمد و جبران ك

 دهد.مسجد را نشان ميهاي جامعه با مسائل و آسيب

ود كـا ریـتوانـد موجبـات رونـق و يم، انه و خُرديم، النكت یریز در سه سطح مديت مسجد نیریمد

وضـع هـاي ن چالشیتـراز مهم يكـی، رانیـامور مسـاجد در ا ةان اداريمسجد را فراهم آورد. تعدد متول

مسـجد و... از جملـه  ياهيپرداختن بـه امـور حاشـ، ياركيمواز، ياركمكران است. یمسجد در ا ينونك

رد. يـشناسـانه قـرار گبيل آسيـمـورد تحل سـتیبايانه مسجد ميالن و مكت یریه در مدكاست  يمسائل

د يـو مف يعملـ يارهـاكراه ةاست. ارائ يشناختبيآس يعلمهاي يازمند بررسيز نيت خُرد مسجد نیریمد
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ت خُـرد یریح ور گسترده اقشار مختلف جامعـه در مسـاجد شـود. مـدموجب تواند ين حوزه میدر ا

جاد تعامل سـازنده آن بـا ین بخش و ایا يمدسازآاركدر منظر عموم مردم قرار دارد. ، ش از همهيمسجد ب

مـردم از  يریزان ح ور و اثرپذيش میرگذار در افزاياز عوامل مهم و تأث، ن مسجدارمخاطبين و غامخاطب

 مسجد است. 

 ةنندكنيت ـم، رانیـا ةرونـق در جامعـه وجود مسـاجد پركاست  يته ضروركن نیان ايان بیو در پا

 خواهد بود. يز نظام اسالميآحاد جامعه و ن يشرفت و تعاليپ
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 منابع
 . 110 -93ص  ،31ش ،نامه صادق، (1386بهار وتابستان)« داریارتباطات و توسعه پا، مسجد» ،محسن، يریالو

 ت.يسسه آل البؤم ،قم، وسائل الشيعه ،ق( 1409) حسن، محمدبنيحر عامل

 نشر معارف. ،قم، آسيب شناسي جامعه دیني ،(1384) نيعبدالحس، خسروپناه

، ال دومسـ، مهندسـي فرهنگـي، (1387خـرداد وتيـر )« يو راهبـرد ينظر، ين مفهومييتب، يفرهنگ يب شناسيآس» ،رضايعل، یيرضا

 .81-74ص: ، 18-17ش

 انتشار. يت سهامكشر ،تهران، هااوها و پنداشتهكندوك ،(1360) فرامرز، پورعيرف

 دانشگاه تهران. ،تهران، رضا دهقانيعل ةترجم، ارتباطاتهاي نظریه، (1381) اردكمز تانيورنر و ج، نیسور

صـلحت مص يمجمع تشـخ كیقات استراتژيز تحقكمر ،تهران، فرهنگيریزيگذاري و برنامهمباني سياست ،(1387) يريام ،يصالح

 نظام. 

آذر و ) «يسـازمان داوطلبانـه مـذهب كیـعنوان به ت مساجدیریرد و مدكاركمدل مطلوب  يطراح» ،گرانیحسن و د، يجعفر يعابد

 .126 -73ص  ،60ش ، مصباح، (1384دي

 «كيفـي ايههـ داد در موجـود الگوهاي تبيين براي كارآمد و ساده روشي، نيه م امكل م مون و شبيتحل» ، ---------------

 .198 -151 ص، دوم ش، راهبردي مدیریت اندیشه ،(1390زمستان و پایيز)

 ماء قلم.س، قم، ارانكان و همیديعبدالرسول جمش ةترجم، يفي در علوم انسانيكهاي درآمدي بر پژوهش ،(1382) اووه، كيفل

ان یـپا، اهينوني مساجد ایران از منظر نخبگان حوزوي و دانشـگكشناختي وضعيت بررسي آسيب، (1391) رمسلميام، زادهياشانك

 (. ع) قم دانشگاه باقرالعلوم، يغ و ارتباطات فرهنگيرشته تبل ،ارشد يارشناسك ةنام

 اإلسالمية.  الكتب دار ،تهران، كافياصول  (1365) ، محمبن یعقوبكلينى

 ه.یگو ،تهران، آیين مسجد ،(1381) يمحمد عل، يموهف رستم

 سروش. ،تهران، ياووس امامكديس ةترجم، جمعيهاي تحقيق در رسانه ،(1384) كيراجر و جوزف دومن، مریو

 


