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بيان مسئله

نقش كليدي مسجد در شكلگيري و پيشرفت جامعة اسالمي در صدر اسالم ،امري غيرقابـل انكـار
است .به گواهي تاریخ ،پيامبر اكرم در اولين اقدام براي پایهگذاري حكومت اسـالمي در مدینـه،
به ساخت مسجد همت گماشتند« .مسجد» بهعنوان مهمترین پایگاه و مركز گردهمایي مسلمانان در
طول تاریخ ،افزون بر كاركرد عبادي ،كاركردهاي دیگري نظير كاركرد آموزشي ،سياسي ،اجتمـاعي،
فرهنگي و نظامي داشته است .این امر نشان از جایگاه و اهميت واالي این مكان مقدس در پيشـبرد
اهداف جامعة اسالمي دارد .ميتوان تأكيدات قرآن و روایات معصومان در مورد مسجد را نيز از
همين منظر نگریست .ساخت و آباداني مسجد بارها مورد تأكيد دیـن قـرار گرفتـه و نتـای و آثـار

رفت و آمد به مسجد نيز در كالم معصومان بـه دفعـات تكـرار شـده اسـت (رك :حـر عـاملي،
1409ق ،ج  ،5ص .)197
در طول تاریخ ،جایگاه مسجد فراز و فرودهاي فراواني داشته است .نقطة اوج اثربخشي مسجد
در جنبشهاي مذهبي و سياسي تاریخ اسالم نمایان است؛ جنبشهایي مانند جنبش مختار ،جنـبش
زیدبن علي و جنبش صاحب فخ از مسجد آغاز شده است (الویري .)1386 ،در قرون جدیـد و بـا
پيشگامي روشنگران و اصالحگران اسالمي ،مسجد پایگاهي مهم براي آغاز و هـدایت جنبشهـاي
سياسي و اجتماعي بوده است (عابدي جعفري .)1384 ،در این ميان ،پيروزي انقالب اسالمي ایران
در بهمن  ،1357جایگاه رفيع مسجد در ایجاد حركتهاي اجتماعي را بيش از پيش نمایان ساخت.
در این انقالب ،مسجد بهعنوان مهمترین مركـز راهبـري و اتـاق فكـر مبـارزان ،نقـش سـترگي در
پيروزي انقالب اسالمي داشت .رهبران دیني انقالب ،مسجد را پایگاه اصـلي خـود قـرار داده و بـا
ایراد سخنراني در مساجد ،به روشنگري و هدایت آحاد افـراد جامعـه ميپرداختنـد .در ایـن دوره،
مسجد به وضعيت ایدهآل خود نزدیك و بيشترین كاركرد مورد انتظار آن در این دوره احيا شد.
به نظر ميرسد بهرغم جایگاه برجستة مسجد در آموزههـاي دیـن و نيـز در تحـوالت تـاریخي
جوامع اسالمي ،در عصر كنوني بـا ههـور فزاینـده فناوريهـاي گونـاگون اطالعـاتي و ارتبـاطي و
افزایش ضریب نفوذ این فناوريها در عرصههاي گوناگون زندگي اجتمـاعي ،و نيـز شـكلگيري و
گسترش نهادهاي فرهنگي موازي و رقيب ،تـا حـدودي جایگـاه كـانوني نهـاد مسـجد دسـتخوش
تغييراتي شده است .امروز در ایران اسالمي ،مسجد بهعنوان اصليترین پایگاه نشر دین ،از جایگـاه
مطلوبي برخوردار نيست .عدم اهتمام به هرفيتهاي مسجد براي پيشرفت جامعه و عدم بهرهگيري
اقشار جامعه از هرفيتهاي ارتباطي و اجتمـاعي مسـجد ،بـهعنوان اصـيلترین شـبكة ارتبـاطي و
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زمينهساز پيوند و اعتماد اجتماعي ،سبب تنزل جایگاه و اهميت این نهـاد دینـي در جامعـه و بـروز
آسيبها و چالشهایي در این زمينه شده است.
این مقاله با درك جایگاه رفيع مسجد در جامعة اسالمي و نيز نگراني نسبت به بـروز چالشهـایي در
جایگاه كنوني مساجد در ایران ،بر آن است تا الگویي مفهومي را براي آسيبشناسي وضعيت مسـجد در
ایران ارائه دهد .وضعيت مسجد در ایران كنوني را ميتوان از منظرهـاي گونـاگون (آمـایش سـرزميني و
توزیع جغرافيایي ،نوع معماري و طراحي ،شيوه مدیریت و  )...نگریست .نوشتار حاضر بـر آن اسـت تـا
الگوي مفهومي جامعي را براي انجام مطالعات آسيبشناختي در خصوص وضعيت مسـجد ارائـه كنـد.
بنابراین ،سؤال اصلي تحقيق عبارت است از :الگوي مفهومي آسيبشناسي وضعيت مسـجد در ایـران ،از
چه ابعاد و مؤلفههایي تشكيل شده است؟
چارچوب مفهومي

این تحقيق از سنخ تحقيقات اكتشافي است و بر آن است تا با ابتنا بر دادههاي ميداني برآمده از مصـاحبه
با متخصصان و كارشناسان امور مساجد ،الگوي مفهومي كارآمدي براي آسيبشناسي وضـعيت موجـود
مســاجد در ای ـران طراح ـي و ارائــه نمایــد .بنــابراین ،طــرح الگــوي مزبــور ،مســتلزم تعری ـف مفهــوم
آسيبشناسي ،بهعنوان مفهوم كانوني این تحقيق ،و بيان مراحل آن است.
آسيبشناسي

«آسيب شناسي» ( )pathologyبر تشابهي مبتني اسـت كـه دانشـمندان بـين بيمـاري ع ـوي و
انحرافات اجتماعي قائل ميشوند .این واژه از ریشة یوناني ( )path=pathoبه معني رنـ  ،محنـت و
غ ب و ( )logyبهمعناي دانش و شناخت تركيب یافته اسـت .بـر ایـن اسـاس ،آسيبشناسـي ،بـه
معناي ناخوشيشناسي ،مرضشناسي و علم تشخيص امراض و مطالعه عوارض و عالیم غيرعـادي
بهكار مـيرود« .آسيبشناسـي» در اصـطالح علـوم طبيعـي عبـارت از :مطالعـه و شـناخت ریشـة
بينظميها در ارگانيسم انساني است ،ازاینرو ،در مشابهت كالبد انساني با كالبد جامعـه ،اصـطالح
آسيبشناسي اجتماعي براي مطالعه و ریشهیابي بينظميهاي اجتمـاعي ،انحرافـات و بيماريهـاي
اجتماعي بهكار ميرود (خسروپناه ،1384 ،ص  .)125-124هـدف از مطالعـات آسيبشناسـانه در
حوزههاي علوم مختلف تكميل و یا تأمين فرایندهاي سهگانه شناسایي ،تشخيص ،پيشـگيري و یـا
درمان ميباشد كه برایند ایـن فراینـد ،پيشـنهاد راهكارهـاي مناسـب بـراي دفـع یـا رفـع آفـات و
آسيبهاست (رضایي ،1378 ،ص  .)74بهعبارت دیگر ،آسيبشناسي فرایندي است كه با شـناخت
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آسيب شروع و با بيان علت و پيامد آسيبها ادامه ميیابد و سرانجام ،با ارائه راهكار پایان ميیابـد.
براي آسيبشناسي هر پدیدهاي ،پيمودن مراحـل چندگانـهاي نيـاز اسـت .ایـن مراحـل در فراینـد
آسيبشناسي وضعيت مسجد عبارتند از:
الفـ شناخت جايگاه واقعي مسجد

اولين گام ،شناخت جایگاه واقعي مساجد است .براي تشخيص آسيب در هر حـوزه ،ابتـدا بایـد دانـش
كافي در مورد وضعيت طبيعي ،واقعي و بدون آسيب آن حوزه را دارا بود .بهعبارت دیگر ،یـك پزشـك
براي شناخت بيماري فرد مراجعهكننده ،ابتدا باید وضعيت سالمت بدن انسان را بداند تـا بتوانـد درسـتي
یا نادرستي انجام وهيفه یك ع و خاص را تشخيص دهد .ازاینرو ،در فراینـد آسيبشناسـي وضـعيت
مساجد ،اولين گام ،شناخت و تبيين جایگاه واقعي مسجد در آموزههاي دیـن اسـالم و تجربـة تـاریخي
جامعه اسالمي است.
بـ شناخت آسيب

دومين گام و شاید مهمترین مرحله ،تشخيص آسيب است .بـهطور كلـي ،در فراینـد درمـان ،تشـخيص
بيماري مهمترین مرحله است .در مرحلة شناخت آسيبهاي مسجد نيز مهمتـرین آسـيبهاي وضـعيت
كنوني مسجد در ایران ،با اتكا بر نظرات صاحبنظران احصا شده است.
جـ شناخت علل بروز آسيبها

گام سوم ،فرایند آسيبشناسي ،شناخت علل بروز و استمرار آسيبهاست .در این مرحله ،به ریشـهیابي
آسيبها پرداخته ميشود .در تحقيق حاضر ،گام دوم و سوم در برخـي مـوارد بهصـورت مشـترك طـي
شدهاند؛ بهاین معنا كه در مرحلة قبل ،مصاحبهشوندگان آسيبهایي را مطرح ميكردند كـه خـود علـل و
عامل بروز آسيبهاي دیگر بودنـد؛ یعنـي عـالوه بـر اینكـه خـود آسـيب هسـتند ،زمينهسـاز برخـي از
آسيبهاي دیگر هستند.
دـ بررسي پيامدها

در این مرحله آثار و پيامدهاي مترتب بر آسيبها شناسایي ميشوند.
ه ـ ارائة راهكار

آخرین مرحله از این فرایند ،بيان چگونگي درمان بيماري یا بيان راهكـار بـراي مواجهـه بـا آسـيبهاي
وضعيت كنوني مساجد است .فرایند آسيبشناسي با بيان راهكارها و راههاي درمان پایان ميگيرد.
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الگوي آسيب شناسي

در بررسيهاي علمي ،ارائه الگو به شناخت بهتر و دقيقتر ابعـاد موضـوع كمـك ميكنـد .الگـو تـالش
نظامیافته براي به تصویر كشيدن ابعاد ،عناصر و روابـ یـك موضـوع علمـي بهحسـاب ميآینـد .الگـو
ميتواند قالبي را فراهم كند كه با آن ميتوان مسـللهاي را بررسـي كـرد ،حتـي اگـر در شـكل اوليـه بـه
پيشبيني درست منتهي نشود .الگو ممكن است خألهاي مهمي را كه در دانش ما آشـكار نيسـتند ،تـذكر
دهد و حوزههاي پژوهشي موردنياز را نمایان سازد (سـورین و تانكـارد ،1381 ،ص  .)66-65ازایـنرو،
براي آسيبشناسي كاربردي وضعيت مسـاجد در جامعـة كنـوني ایـران ،ارائـه الگـوي آسيبشناسـي از
اهميت ویژهاي برخوردار است.
روش تحقيق و جامعة آماري

این تحقيق از حيث روش در زمرة پژوهشهاي كيفي جاي ميگيرد .مفهوم «پژوهش كيفي» طيـف
گستردهاي از روشهاي پژوهشي را دربرميگيـرد كـه در ایـن تحقيـق از روش ميـداني و تكنيـك
مصاحبه ژرف با متخصصان استفاده شده است .در این نوع مصاحبه ،آنچه مورد توجـه اسـت ،پـي
بردن به كيفيت و عمق مسللة موردنظر است (رفيعپور ،1360 ،ص  .)305متخصصان در ایـن نـوع
مصاحبه ،پيكره پيچيدهاي از دانش دربارة موضوع موردمطالعه دارند .این دانـش ،شـامل تصـوراتي
صریح و بالواسطه است و مصاحبهشونده بهصورت همزمان در پاسخ به یك سـؤال بـاز ،ميتوانـد
آنها را بيان نماید (فليك ،1382 ،ص .)110
جامعة آماري این تحقيق شامل نخبگان حوزوي و دانشگاهي است .از ميان جامعة آماري ،تعـداد 23
نفر از استادان و نخبگان حوزه و دانشگاه ،بـه روش نمونـهگيري هدفمنـد گـزینش شـدهاند .ایـن روش
نمونهگيري ،شامل افرادي ميشود كه بر اساس خصوصيات یا صفات ویژهاي انتخاب شـدهاند (ویمـر و
دومنيك ،1384 ،ص  .)126از آنجاكه جامعـه آمـاري ایـن پـژوهش را نخبگـان حـوزوي و دانشـگاهي
تشكيل ميدهند ،نمونه آماري ميبایست داراي صفاتي باشد كه با مفهوم «نخبه» همخواني داشـته باشـد.
ازاینرو ،تالش شده است افراد انتخابشده از اسـتادان و كارشناسـان موفـق و همچنـين برگزیـدگان و
پژوهشگران برتر حوزة مسائل مسجد باشند.
براي تحليل دادههاي مصاحبهها از روش تحليل م مون استفاده شده است .تحليل م مون ،روشـي
كيفي براي شناخت ،تحليل و گزارش الگوهاي موجود در دادههاي متنـي اسـت .در ایـن روش تحليـل،
دادههاي متني پراكنده و متنوعبه دادههایي غني ،مفهومي و تفصيلي تبـدیل ميشـود (عابـدي و دیگـران،

 36

 ،سال سوم ،شماره سوم ،تابستان 1391

 .)1390تحليل م مون مصاحبههاي انجامشده ،داراي مراحل مختلفي است كه شامل :آشنایي با دادههـا،
كدگذاري اوليه ،جستوجو و شناخت م امين ،ترسيم شبكه م امين ،تحليل شبكه م ـامين و تـدوین
گزارش (همان).
براي دستيابي به الگوي آسيبشناسي مسجد ،متن مصاحبهها پس از پيادهسازي و تنظيم ،بـا اسـتفاده
از روش تحليل م مون ،پردازش و تحليل شد و الگوي مذكور در مرحلـه ترسـيم شـبكه م ـامين بـه
دست آمد.
تبيين الگوي مفهومي

براي تبيين الگوي مفهومي آسيبشناسي وضعيت كنوني مسـجد در ایـران ،ميبایسـت مسـائل پيرامـون
مسجد را شناسایي و احصا كرد .بر اساس یافتههاي این تحقيق ،مسـائل پيرامـون مسـجد در حوزههـاي
گوناگوني قرار ميگيرند .این حوزهها را ميتوان در سه گونة اصلي به شرح ذیل دستهبندي كرد:
 .1حوزههاي فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي و اقتصادي جامعة ایران؛
 .2عناصر ،سازمانها و نهادهاي مرتب و یا دخيل در ادارة مسجد؛
 .3نهادها و سازمانهاي فرهنگي و مذهبي موازي با مسجد.
 .1حوزههاي مختلف جامعه

بخش عمدهاي از مسائل مسجد به اوضاع و شرای امروز جامعه ایران مربوط ميشود .مسائل مسـجد بـا
مسائل گوناگون سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي پيونـد وثيقـي دارد .بسـياري از آسـيبها ،علـل،
پيامدها و راهكارهاي بهبود و ارتقاء جایگاه مسجد در این حوزهها قرار ميگيرند .مسائلي نظيـر مـدیریت
كالن فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي و اقتصادي نيز در این حوزه بـا مسـجد در ارتبـاط اسـت .شـكل زیـر
بيانگر تعامل مسجد با این حوزههاست:
شكل .1تعامل مسجد با حوزههاي مختلف جامعه

حوزة سياسي

حوزة فرهنگي
مسجد
حوزة اجتماعي

حوزة اقتصادي

تبيين الگوي مفهومي آسيبشناسي وضعيت مسجد در ايران 37 

حوزه فرهنگي

این حوزه ،فرهنگ جامعه در رابطه با مسجد و ح ور فرهنگ مسجد در جامعـه را دربرميگيـرد؛ یعنـي
سؤال از اینكه ح ور فرهنگ مسجد در جامعه چگونه است؟ چه مشـكالت و آسـيبهایي در فرهنـگ
جامعه در خصوص مسجد وجود دارد؟ چه عواملي ممكن است در این حوزه موجب بروز آسـيبهاي
مسجد شود؟ عملكرد مدیریت كالن فرهنگي در رابطه با مسجد چگونه است؟ راهكارهاي فرهنگي رفـع
آسيبهاي مسجد كداماند؟
حوزة سياسي

این حوزه شامل رویكردهاي سياسي پس از انقالب به مساجد اسـت .گرچـه كـاركرد سياسـي یكـي از
مهمترین كاركردهاي مسجد بهشمار ميرود ،اما پس از پيروزي انقالب اسـالمي ،بـهویژه پـس از پایـان
جنگ تحميلي ،رویكرد سياسي به مساجد تغيير پيدا كرد .سياسي شدن مساجد پس از این دوران ،بيشـتر
تحت عناوین «سياستزدگي» یا «سياسيكاري» مطرح ميشود.
حوزة اجتماعي

این حوزه شامل مسائلي نظير توسعة شهري ،اشتغال ،ابعاد اجتماعي مسـجد و ...ميشـود .ایـن حـوزه از
مسائل درصدد پاسخ به سواالتي از این قبيل است :آسيبهاي اجتماعي مسجد چيست؟ آیا مساجد هـم
به حوزة اجتماعي آسيب ميرسانند؟ مدیریت كالن اجتماعي با مسجد چه رابطهاي به لحاظ آسـيبزایي
یا آسيبپذیري دارد؟ رونق یا ركود مساجد چه پيامدهایي در این حوزه ایجاد ميكند؟
حوزة اقتصادي

موضوعاتي از قبيل تأثير وضعيت اقتصادي مردم در توجه به مساجد و تأثير مدیریت كـالن اقتصـادي در
بهبود وضعيت مساجد از جملة مسائل این حوزه است .م امين اقتصاد مسجد نيز به دليل قرابتي كـه بـا
اقتصاد جامعه دارند ،در این حوزه قرار ميگيرند .ازاینرو ،مباحث پيرامون ایـن حـوزه شـامل دو بخـش
كلي ميشود:
وضعيت اقتصادي جامعه و تأثير آن در رونق یا ركود وضعيت مسجد؛ یعني وضعيت اقتصادي مـردم
چه تأثيري در توجه و یا عدم توجه مردم به مسجد دارد؟ مدیریت كالن اقتصـادي چـه نقشـي در بـروز
آسيبهاي مساجد دارد؟
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حوزه مسائل اقتصادي مسجد ،بحثي ریشهدار در مسائل فقهي ،سياسي ،فرهنگي و اجتمـاعي اسـت.
این حوزه در دو بخش قابل بررسي است:
الف .رويكرد تئوريك به اقتصاد مسجد

این رویكرد از منظر فقه سياسي و جامعهشناسـي قابـل بررسـي اسـت .در ایـن علـوم ،ميتـوان دربـاب
سازوكار تأمين هزینههاي مسجد بحث كرد .به نظر ميرسد ،علل بروز بسـياري از آسـيبهاي اقتصـادي
مسجد ریشه در فقدان رویكرد مشخص در این زمينه دارد.
ب .رويكرد عملي به اقتصاد مسجد

این بخش نيز در دو مبحث قابل بررسي است .1 :سازوكار كنوني تأمين هزینههاي مسـجد ،و مشـكالت
و آسيبهاي آن؛  .2شيوة تخصيص درآمدهاي مسجد.
در ذیل حوزههاي چهارگانه فوق ،مسائل مدیریت كالن جامعه نيز مطرح ميشـود .بـهعبارت دیگـر،
مدیریت كالن جامعه در این حوزهها مورد بررسي آسيبشناختي قرار ميگيرد.
 .2عناصر داخلي و سازمانهاي مرتبط

در ذیل مبحث عناصر و نهادهاي دخيل در مسجد ،مسلله «مـدیریت مسـجد» مطـرح ميشـود .در یـك
تعریف كلي ،مفهوم مدیریت عبارت است از« :فراگرد بهكارگيري مؤثر و كارآمد منابع مادي و انساني بـر
مبناي یك نظام ارزشي پذیرفتهشده ،كـه از طریـق برنامـهریزي ،سـازماندهي ،بسـي منـابع و امكانـات،
هدایت و كنترل عمليات براي دستيابي به اهداف تعيينشده صورت ميگيـرد» (صـالحي اميـري،1387 ،
 .)63بنابراین ،مدیریت مسجد بهعنوان سـازماني الهـي و معنـوي ،كـه براسـاس آیـات و روایـات (ر.ك
حرعاملي1409 ،ق ،ج  ،5ص  )197هدف غایي آن رساندن بشر بـه كمـال مطلـوب دنيـوي و اخـروي
است ،عبارت است از« :اداره یك سازمان معنوي از طریق هماهنگ سازي منابع انسـاني ،مـالي و مـادي،
در جهت تحقق اهداف الهي و معنوي» (موهف رستمي ،1381 ،ص .)20
مدیریت مسجد در سه سطح كالن ،ميانه و خرد قابل بررسي است .در الیة كالن ،مـدیریت مسـاجد
حاكميت و رأس نظام و نيز دولت و مجلس قرار ميگيرند .در سطح مـدیریت ميانـه مسـجد ،نهادهـاي
متولي امور فرهنگي و سازمانهاي متولي امور مساجد جاي ميگيرند .مدیریت خرد مسجد نيز مـدیریت
بر الیه داخلي مسجد با محوریت امام جماعت است .درواقع ،امـام جماعـت را مـدیر مسـجد ميداننـد.
ازاینرو ،براي آسيبشناسي وضعيت مسجد در ایران ميبایست به مـدیریت ائمـه جماعـت بـر مسـجد
توجه كرد.
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شكل زیر نشانگر ساختار سلسلهمراتب مدیریت مساجد ،در ایران است:
شكل  .2الیهها و عناصر دخيل در اداره مساجد

بر اساس شكل فوق ،ساختار مدیریت مسجد در جامعه ایران از پن الیه تشكيل شده است:
حاكميت و رأس نظام؛ دولت و مجلس؛ متوليان امور فرهنگي كشور؛ متوليان امور مساجد؛ مـدیریت
خرد بر اجزاء و عناصر داخلي مسجد.
در توضيح الیههاي فوق باید گفت :مسجدداري از شلون ولي فقيه است .دولت اسالمي نيـز وهيفـه
آباداني و ساخت مسجد را عهدهدار است .متوليـان امـور فرهنگـي نيـز در امـوري نظيـر توليـد محتـوا،
زمينهسازي و فرهنگسازي براي ح ور اقشار مختلف مردم در مسجد دخيلانـد .متوليـان مسـتقيم ادارة
مسجد هم در جامعه ما پرشمارند؛ در الیة دروني مدیریت مسجد نيز امام جماعـت ،هيلـت امنـا ،خـادم،
بسي  ،كانونهاي فرهنگي -هنري ،مأمومين و مخاطبان هم ح ور دارند.
الف :عناصر داخلي مسجد

اجزا و عناصر داخلي مسجد شامل امام جماعت ،هيلت امنا ،خادم ،بسي  ،كانونهاي فرهنگي -هنـري و
ف اي فيزیكي مسجد و مخاطبان ميشود .این بخش بهعنوان الیة داخلـي مـدیریت مسـجد نيـز مطـرح
است .در ادامه توضيحاتي درباب هر كدام از این اجزا و عناصر ارائه ميشود:
 .1امام جماعت

«امام جماعت و یا «پيشنماز» به فردي اطالق ميشود كه مردم در نماز جماعت ،به او اقتدا ميكنند .امـام
جماعت مدیر مجموعه مسجد است .به همين دليل ،محور اصلي ادارة مسجد محسوب ميشود.
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در تحليل آسيبشناختي امام جماعت در الگوي مفهومي پيشنهادي این مقالـه ،ابعـاد وجـودي امـام
جماعت به دو بعد «شناختي» و «رفتاري» تقسيم ميشود :بُعد شناختي ،شامل دانش ،آگـاهي و اطالعـات
دیني ،اجتماعي و همچنين دانش مدیریت مسجد ميشود .بعد رفتاري ،شـامل رفتـار و اخـالق فـردي و
اخالق و رفتار اجتماعي است« .رفتار فردي» یعني آراستگي باطن و آراستگي هاهر و «رفتـار اجتمـاعي»
یعني توانایي تعامل و برخورد مناسب با اقشار گوناگون جامعه ،اعم از مخاطبان و غيرمخاطبـان مسـجد.
توانایي اعمال مدیریت بر مسجد نيز در بعد كنشي قرار ميگيرد.
بُعد شناختي

یكي از مهمترین ویژگيهاي امام جماعـت ،بهرهمنـدي از دانـش دینـي و نيـز دانـش موردنيـاز جهـت
مخاطبشناسي و برقراري تعامل سازنده و اثربخش با مخاطبان است .امام جماعت باید عالم به علـوم و
معارف دیني و نيز آشناي با مسائل مستحدثه و دانشهاي زمانه باشد .از سوي دیگـر ،آشـنایي بـا دانـش
مدیریت ،امام جماعت را در مدیریت مسجد یاري ميرساند.
بُعد رفتاري

توصيههاي اكيد دین به این بُعد از ابعاد شخصيتي امامان جماعـت كـه مهمتـرین مبلغـان دیـن بهشـمار

ميآیند نشان از اهميت این بُعد دارد .در روایتي از امام صادق آمده اسـت «مـردم را بـا غيرزبـان و بـا
عمل و كردار خود به دین حق دعوت كنيد» (كليني ،1365 ،ج  ،2ص  .)78اخـالق فـردي و اجتمـاعي
امام جماعت در ميزان اقبال مردم به مسجد نقش بهسزایي دارد .بعد رفتاري امام جماعت به نوبـه خـود،
شامل مؤلفههاي فردي و اجتماعي به شرح ذیل است:
كنش و رفتار فردي

رفتار فردي شامل دو مؤلفه آراستگي باطن و هاهر اسـت .مقصـود از آراسـتگي بـاطن ،بهرهمنـدي امـام
جماعت از ف ایل و صفات نيك اخالقي است .منظـور از آراسـتگي هـاهر ،اهتمـام امـام جماعـت بـه
پاكيزگي ،نظم در فعاليتها ،رعایت بهداشت فردي و مانند آن است.
كنش و رفتار اجتماعي

این حوزه شامل چگونگي تعامل و برخورد امام جماعت با اقشار گونـاگون جامعـه ،اعـم از مخاطبـان و
غير مخاطبان مسجد ميشود .عالوه بر این ،افراد پيرامون امام جماعت نيز در این حوزه قـرار ميگيرنـد.
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این افراد شامل خانواده ،دوستان و آشنایان امام جماعت ميشود .چگونگي تعامل و رفتار امـام جماعـت
با افراد پيرامون و همچنين ویژگيهاي این افراد در ميزان جاذبه و توجه مردم به سمت مسجد تأثيرگـذار
است .توانایي عملي امام جماعت در مدیریت امور مسـجد و برقـراري تـوازن و انسـجام ميـان عناصـر
مرتب با مسجد نيز در این مقوله جاي ميگيرد.
 .2هيئت امنا

از دیگر عناصر الیة داخلي مدیریت مسجد ،هيلت امنا است .هيلـت امنـا را ميتـوان شـوراي مـدیریت
مسجد نيز ناميد .نظارت بـر برنامـهریزيها ،حـل مشـكالت ،برگـزاري مراسـم و برنامـههاي جـانبي و
مدیریت منابع مالي مسجد با همكاري امام جماعت به عهده این شورا است .هيلت امنـا نيـز ماننـد امـام
جماعت داراي دو بعد شناختي و كنشي است.
 .3خادم

به شخص یا اشخاصي گفته ميشـود كـه در مسـاجد بـه امـور نظافـت ،نگهـداري ،خدماترسـاني بـه
مراجعهكنندگان و مانند آن اشتغال دارند .خادم نيز مانند امام جماعت و هيلت امنا داراي دو بعد شـناختي
و كنشي است.
 .4بسيج و كانونهاي فرهنگي ـ هنري

سابقة ح ور بسي و شكلگيري پایگاههاي بسي در مسجد مقارن بـا آغـاز پيـروزي انقـالب اسـالمي
است .پس از پایان جنگ ،پایگاههاي بسي بهعنوان نهادي تثبيتشده در كنار مساجد ،بـه فعاليـت خـود
ادامه دادند و بهتدری به فعاليت سياسي و فرهنگي پرداختند .كانونهاي فرهنگي نيـز در دهـة اخيـر بـه
جمع عناصر دخيل در مدیریت مسجد پيوسته است .برخي از مباحث آسيبشناسي وضعيت مسـجد بـه
بررسي عملكرد و چگونگي ح ور این دو عنصر در مساجد مربوط ميشود.
 .5فضاي فيزيكي و معماري مسجد

این عنصر در سه مقوله .1 :موقعيت ف ایي مسجد؛  .2معماري و مهندسي مسجد؛  .3ف ـاي فيزیكـي و
بهداشتي قابل پيگيري است.
در آسيبشناسي ف اي فيزیكي مسجد بایـد ضـعفها و كاسـتيهاي هریـك از ایـن سـه مقولـه را
بررسي كرد.
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ب .سازمانها و نهادهاي مرتبط

در ارتباط با مسجد ،برخي از سازمانها و نهادها یا بهعنوان متولي امور مساجد شناخته ميشـوند ،یـا بـه
علت متولي بودن در امور فرهنگي ،با مساجد در ارتباطاند.
 .1سازمانها و نهادهاي متولي امور مساجد

از جمله ویژگيهاي مسجد در ایران ،تعدد متوليان مسـتقيم اداره مسـجد اسـت .نهادهـایي ماننـد مركـز
رسيدگي به امور مساجد ،اداره اوقاف و امور خيریه ،سازمان تبليغـات اسـالمي ،سـااه پاسـداران ،بسـي ،
شهرداريها و ميراث فرهنگي ،با ذيحق دانستن خود در توليت امور مسـاجد ،بـه سـليقة خـود در ادارة
مساجد دخالت ميكنند .تعداد متوليان مسجد در ایران بين سيزده تا هفـده نهـاد ميباشـند (كاشـانيزاده،
 ،1391ص  42و .)98
 .2نهادهاي متولي امور فرهنگي

گروهي دیگر از سازمانها و نهادهاي مرتب با مسجد ،نهادهاي متولي امور فرهنگي كشـور هسـتند .ایـن
قبيل نهادها ،بهرغم عدم دخالت مستقيم در ادارة مسجد ،بهعنوان نهادهاي زمينهساز ح ور فعال ،پویـا و
اثربخش مسجد در جامعه ،نقش بهسزایي دارند .ضعف عملكرد متوليـان امـور فرهنگـي ميتوانـد بـراي
مساجد آسيبزا باشند .این نهادها در اموري نظير توليد محتوا ،زمينهسازي و فرهنگسازي براي ح ـور
اقشار مختلف مردم در مسجد و مانند آن دخالـت دارنـد .حوزههـاي علميـه ،وزارت فرهنـگ و ارشـاد
اسالمي ،آموزش و پرورش ،كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي ،سازمان تبليغات اسـالمي ،صـدا
و سيما از جملة این نهادها محسوب ميشوند .در ميان این نهادها ،جایگاه حوزة علميه بـه دليـل تربيـت
روحانيون و ائمه جماعت مساجد از اهميت بيشتري برخوردار است.
 .3مراكز و سازمانهاي موازي

در جامعة امروز ایران نهادها و سازمانهاي متعددي در حوزة دین و فرهنگ به فعاليت مشـغول هسـتند.
این سازمانها در عرض مساجد بـه فعاليـت مشـغولند .بـه همـين دليـل از جهـت كـاركرد بـا مسـاجد
همپوشاني كاركردي دارند .بر این اساس ،در این مقاله از آنها بـه نهادهـاي مـوازي مسـجد تعبيـر شـده
است .تعامل ،تقابل و یا رقابت مسجد با نهادهاي موازي ،بخش دیگري از الگوي مفهومي آسيبشناسـي
را شامل ميشود .این نهادها ،به غير از حسينيهها و برخي رسانهها ،قدمت چنـداني ندارنـد و غالبـا آغـاز
حياتشان به دهههاي اخير برميگردد .تقابل و یا تعامل این نهادها در شكل زیر آمدهاست:
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شكل  :3تقابل یا تعامل مسجد با نهادهاي موازي

فرهنگ سراه
رسانهها

حسينيه و اماكن مذهبي

مسجد
مجتمعهاي فرهنگي

نمازخانهها
مصليها

الفـ حسينيه و اماكن مذهبي

به مراكز برگزاري مراسم و آئين عزاداري اهلبيت و سایر مراسم مذهبي مانند قرائت ادعيه و مجـالس
وعظ و سخنراني اطالق ميشود .عالوه بر حسينيه ،مكانهاي دیگري نظير «فاطميه»« ،مهدیه»« ،حَسـنيه»،
«عباسيه»« ،زینبيه» نيز براي برگزاري مراسم مذهبي وجود دارد .عموميـت و فراگيـري حسـينيهها ،سـبب
رواج و كاربرد بيشتر این اصطالح از سایر امكان مذهبي شده است.
بـ فرهنگسرا

«فرهنگسرا» به مجموعهاي فرهنگي و هنـري اطـالق ميشـود كـه بـراي ارائـه خـدمات فرهنگـي بـه
شــهروندان ،توســ شــهرداريها ســاخته ميشــود .فرهنگســرا داراي كاركردهــایي ماننــد برگــزاري
جشنوارهها ،برگزاري كارگاههاي مختلف اعـم از هنـري ،فرهنگـي و اجتمـاعي ،نمایشـگاههاي عرضـه
محصوالت هنري ـ فرهنگي و ...هستند .فرهنگسرا امـروزه مهمتـرین نهـاد مـوازي مسـجد در حـوزة
فرهنگ است و در آسيبشناسي وضعيت كنوني مساجد ایران باید به آن توجه ویژهاي صورت گيرد.
ج .رسانهها

امروزه رشد شگفتآور فناوريهـا و رسـانههاي اطالعـاتي و ارتبـاطي مـدرن و اقبـال گسـتردة اقشـار
گوناگون جامعه به این رسانهها ،افزون بر ایجاد فرصتهاي خـاص و بيبـدیل ،تهدیـدها و چالشهـاي
مهمي را نيز فراروي جوامع گوناگون نهاده است .در این زمينـه ،جوامـع دینـي بـا چالشهـاي بيشـتري
مواجه هستند .ف اي كالن حاكم بـر ایـن رسـانهها (مـاهواره و اینترنـت) ،ف ـایي متكثـر ،سـكوالر و
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اباحهگرانه است .ازاینرو ،بحث نسبت رسانه مدرن و مسجد (به عنوان نهادي دیني) از اهميـت خاصـي
برخوردار است و چگونگي تعامل و یا رقابت این دو نهاد ،یكي از مباحث مهم در الگوي آسيبشناسـي
مسجد است .مباحث این بخش در دو بعد محتوا و زمان قـرار ميگيرنـد؛ یعنـي گـاهي رابطـه محتـواي
رسانه با مسجد موردنظر است و گاهي تداخل زماني اسـتفاده از رسـانه بـا زمـان ح ـور و فعاليـت در
مسجد مورد توجه است.
د .نمازخانهها

نمازخانهها از جمله نهادهاي موازي مسجد هستند كه تنها كاركرد آنها ،برگزاري نماز جماعت و یا اقامـه
فراداي نمازهاي روزانه است .امروزه تعداد نمازخانههاي كشور ،به انـدازه تعـداد مـدارس ،دانشـگاهها و
ادارات و به تازگي مراكـز تجـاري و تفریحـي ميرسـد .رشـد روزافـزون تعـداد نمازخانـهها و انتقـال
اصليترین كاركرد مساجد به این مكانها ،سبب شده است نمازخانهها بـهعنوان یكـي از رقبـاي مسـجد
بهشمار بيایند.
ه  .مصليها

یكي دیگر از مكانهاي متعامل یا رقيب بـا مسـجد ،مصـليها هسـتند .مصـلي بـه مكانهـاي برگـزاري
نمازجمعه و اعياد فطر و قربان اطالق ميشود .در تهران و برخي از شهرهاي بزرگ ،هزینـههاي هنگفتـي
براي ساخت این مكانها اختصاص یافته است .مصلي درواقع رقيب جدي مسجد جامع اسـت؛ چراكـه
مهمترین كاركرد مسجد جامع برگزاري نماز جمعه در آن است.
و .مجتمعهاي فرهنگي

مجتمع فرهنگي نهادي مشابه فرهنگسراست ،با این تفاوت كه كاركردهاي بيشـتري دارد .مجتمـعهـاي
فرهنگي اصطالحي است كه به مجموعهاي چند كـاركردي اطـالق ميشـود .مراكـز تفریحـي ،تجـاري،
ورزشي و آموزشي از اجزاي تشكيلدهندة این مجتمعها هستند .امـروزه مجتمعهـاي فرهنگـي را یكـي
دیگر از مراكزي ميدانند كه با مسجد موازيكاري ميكند.
الگوي پيشنهادي

با عنایت به این نوشتار ،آسيبشناسي وضعيت مسجد در ایران مستلزم توجه به تمـامي اجـزا و عناصـر
دروني ،سازمانها و نهادهاي مرتب و موازي مسجد و همچنين مسـائل مختلـف اجتمـاعي ،فرهنگـي و
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سياسي جامعه است .بنابراین ،الگوي پيشنهادي این مقاله جهت مطالعه و تحليل آسيبشناختي وضـعيت
مسجد در ایران به شرح ذیل در جدول آمده است:
جدول شماره ( )2الگوي پيشنهادي
حوزة مسائل فرهنگي
حوزههاي مختلف جامعه

حوزة مسائل اجتماعي

مدیریت كالن

حوزة مسائل سياسي
حوزة مسائل اقتصادي
امام جماعت
هيلت امنا
اجزا و عناصر داخلي
خادم

اجزا و عناصر دخيل در ادارة مسجد
مسائل پيرامون مسجد

بُعد شناختي
بعد كنشي
بعد شناختي
بعد كنشي
بعد شناختي

مدیریت خُرد مسجد
مدیریت مسجد

بعد كنشي

مخاطبان مسجد
ف اي فيزیكي و ساختمان مسجد
سازمانها و نهادهاي متولي

نهادها و سازمانهاي متولي امور مسجد
نهادهاي متولي امور فرهنگي

مدیریت كالن مسجد

حسينيه و اماكن مذهبي
فرهنگسرا
سازمانها و نهادهاي موازي

رسانه
نمازخانه

تعامل و یا تقابل

مجتمع فرهنگي
مصلي

بررسي اجمالي جدول فوق نشان ميدهد كه الگوي پيشنهادي این نوشتار ،مدلي عمليـاتي و بـا
قابليت كاربست در مطالعه آسيبشناختي وضعيت مسجد در ایران است .در توضيح این نكته بایـد
گفت :در بررسي آسيبهاي وضعيت مسجد در ایران ،مسائل پيرامون مسـجد مـورد مطالعـه قـرار
ميگيرد؛ شناسایي علل و عوامل بـروز آسـيبها ،كـانون نگـاه را متوجـه مـدیریت كـالن جامعـه،
مدیریت امور فرهنگي و مدیریت خُرد مسجد ميكند .پيامدهاي آسيبها نيز در حوزههاي مختلـف
جامعه و خود مسجد قابل شناسایي است .همچنين در صورت اهتمام به ارائـه راهكـار بـراي رفـع
آسيبهاي مسجد ،توجه به هریك عناصر و مؤلفههاي این مدل ميتوانـد زمينـة ارائـة راهكارهـاي
علمي ،عملي و ثمربخش براي بهبود وضعيت مسجد در ایران را فراهم آورد.
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نتيجهگيري

هدف این مقاله ،ارائه الگویي مفهومي جهت انجام مطالعات آسيبشناختي مسجد در ایران كنوني اسـت.
وضعيت فعلي مسجد در ایران با حوزهها و مسائل گوناگوني در ارتباط است .این حوزههـا ،داراي اجـزا
و عناصري هستند كه هریك بهطور مستقيم و یا غيرمستقيم با مسجد ارتبـاط دارنـد .بـر اسـاس الگـوي
پيشنهادي این مقاله ،رونق مساجد و گسترش ح ور اقشار مختلف جامعه در مسجد و تأثيرپذیري آنـان
از فرهنگ مسجد متأثر از عوامل گوناگوني است؛ این عوامل در سطح كـالن ریشـه در حـوزة فرهنگـي،
سياسي ،اجتماعي و اقتصادي كشور دارند .در سطح ميانه و خرد نيـز ایـن عوامـل بـه ترتيـب ریشـه در
حوزة مدیریت امور فرهنگي در سطح سـازمانهاي فرهنگـي و حـوزه نهادهـاي متـولي ادارة مسـجد و
حوزه مسائل خرد مانند چگونگي مدیریت امام جماعت بر مسجد ،چگـونگي برخـورد و تعامـل هيلـت
امنا و خادم با مخاطبان و ...دارند .به ایـن مسـائل بایـد موازيكـاري نهادهـا و سـازمانهاي فرهنگـي و
مذهبي را نيز افزود .ح ور در این مراكز و یا اختصاص زمان ح ور در مسجد بـه اسـتفاده از محتـواي
رسانهها ،سبب از دست رفتن فرصت ح ور در مسجد ميشود .تعامل یا تقابل ایـن نهادهـا بـا مسـجد
ميتواند سبب رونق و یا عدمرونق مساجد شود.
در توضيح سطوح مدیریتي الگوي پيشنهادي باید گفت :مـدیریت كـالن جامعـه در حوزههـاي
اساسي كشور رابطهاي تأثيرگذار با ركود و یا رونق مسـجد در ایـران دارد .توجـه بـه فعاليتهـاي
فرهنگي كارآمد ،شناخت فرهنگ ،شناخت جایگاه تأثيرگذار و فرهنگساز مسجد در جامعه ،توجـه
ویژه به هرفيتهاي نهفته در مسجد بـراي فعاليتهـاي فرهنگـي ،شهرسـازي ،ترافيـك ،مـدیریت
سياسي كشور و عـدم بهرهبـرداري مناسـب از هرفيتهـاي مسـجد در مسـائل سياسـي و حزبـي،
مدیریت اقتصادي و وجود برخي مشكالت اقتصادي و در نتيجه ،صرف وقـت بيشـتر مـردم بـراي
كسب درآمد و جبران كاستيهاي مادي در زندگي ،از جمله مسائلي است كه رابطه مدیریت كـالن
جامعه با مسائل و آسيبهاي مسجد را نشان ميدهد.
مدیریت مسجد نيز در سه سطح مدیریت كالن ،ميانه و خُرد ،ميتوانـد موجبـات رونـق و یـا ركـود
مسجد را فراهم آورد .تعدد متوليان ادارة امور مسـاجد در ایـران ،یكـي از مهمتـرین چالشهـاي وضـع
كنوني مسجد در ایران است .كمكاري ،موازيكاري ،پرداختن بـه امـور حاشـيهاي مسـجد و ...از جملـه
مسائلي است كه در مدیریت كالن و ميانه مسجد ميبایسـت مـورد تحليـل آسيبشناسـانه قـرار گيـرد.
مدیریت خُرد مسجد نيز نيازمند بررسيهاي علمي آسيبشناختي است .ارائة راهكارهـاي عملـي و مفيـد
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در این حوزه ميتواند موجب ح ور گسترده اقشار مختلف جامعـه در مسـاجد شـود .مـدیریت خُـرد
مسجد بيش از همه ،در منظر عموم مردم قرار دارد .كارآمدسازي این بخش و ایجاد تعامل سـازنده آن بـا
مخاطبان و غيرمخاطبان مسجد ،از عوامل مهم و تأثيرگذار در افزایش ميزان ح ور و اثرپذیري مـردم از
مسجد است.
و در پایان بيان این نكته ضروري است كه وجود مسـاجد پررونـق در جامعـة ایـران ،ت ـمينكنندة
پيشرفت و تعالي آحاد جامعه و نيز نظام اسالمي خواهد بود.
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