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پیشگﻔﺘار
تعیین مﺒانی ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسیر پیشرفت كشور در نﻈام مقدس جمهوري اسالمی ايران
بايد با مشاركت گسترده و حضور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهی و حوﺯوي
و جوانان اين مرﺯ و بوم ﺻورت گیرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پیشــرفتی همه جانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒانی اسالمی و اﻗتضاﺋات ايرانی در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمی ،تﺨصصی
و فﮑري درباره پیشــرفت اســالمی ايرانی ،برگزاري نشســتهاي علمی و تﺨصصی ،تاســیﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارﺯشــمﻨد و تهیه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخی
اﺯ مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ تولید دانﺶ و گســترﺵ و تعمیق ادبیات موﺿوعی در حوﺯه
الگوي اســالمی ايرانی پیشــرفت ،آثاري را به ﺻورت تﻚ نگاشتهاي علمی فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚ نگاشــت نوشــتاري تﺨصصی و نیمه مﺒسوﻁ است كه توســﻂ يﻚ پﮋوهشگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته میشود .تﻚ نگاشت اﺯ نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است
و نويسﻨده با پرداﺯﺵ و تحلیﻞ يافتهها و مﻄالعات تﺨصصی پیشین و افزودن يافتههاي پﮋوهشی
جديد خود و تحلیﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تاﺯهاي را در ﺯمیﻨه مورد بررسی میگشايد.
سلسله تﻚ نگاشتهاي الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت كه در مﺠلدات مﺨتلﻒ مﻨتشر میشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعی اﺯ اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهی و حوﺯوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارﺯيابی ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارت متﺨصصان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختیار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار میگیرد .در پايان اﺯ مساعدتها و تالﺵهاي ارﺯنده نويسﻨدگان
تﻚ نگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمی و پﮋوهشــی كه ما را در تهیه ،تدوين و انتشار اين
سلسله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر میشود .امید است اين محتواي علمی بتواند افق هاي نو و
روشﻨی را در پیﺶ ﭼشﻢ متﺨصصان دانشگاهی و حوﺯوي بگشايد و هر روﺯ در ﻃی مسیر تدوين و
33
تحقق الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت گام هاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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خالصه
ترسیم اصول مدیریت مسجد ،یکی از پیشنیازهای طراحی الگوی پیشرفت مسجد است.
این اصول عبارت از قاعدهمندیها یا قواعدی اس��ت درونحوزهای که رعایت آنها فرایند
پیش��رفت در این پدیده الهی را مدیریتپذیر خواهد س��اخت .معرفی این اصول ،امکان
طراحی الگویی صحیح و جامع در مدیریت بر این پدیده را فراهم میسازد .اصول ارائهشده
مبتنی بر یک س��اختار منطقی طراحی شده است .در این مسیر ،منابع دینی یعنی قرآن
و روایات و سیره ،اولین منابعی است که موردمطالعه قرار گرفت و مفاهیم مرتبط با آنها
کالن
واژهسازی و استخراج گردیدند .این نوشتار به ارائه دوازده اصل زیربنایی در دو حوزه
ِ
بنیادی (ارزشی) و کارکردی در نهاد دینی مسجد پرداخته است .اصول بنیادی (ارزشی)
خاص حاکم نمودن
ش��امل اصول و زیربناهایی اس��ت برگرفته از منابع دینی که باهدف
ِ
فرهنگی دینی -ارزشی بر فضای مسجد و حفظ تقدس آن تدوین شده است .در این نوع
از اصول ،نظامی از روابط و رفتارهای ارزشی ترسیم میگردد .ترویج و عمل به این اصول،
فضایی دینی و معنوی بر مس��جد را حاکم میس��ازد .فقه ،تقدسمداری ،اخالصمداری،
تزکیهمحوری و طهارتمالی شاخصهای اصول ارزشی را شکل میدهند.
اصول کارکردی شامل تدابیری است عملیاتی برای بهبود شیوه اداره مسجد ،تسهیل بهتر
عملکرد و موفقیت بیش��تر در جذب مخاطب که لزوماً از متن دین اس��تخراج نمیشوند
ول��ی دی��ن با رویکردی تهذیبی یا امضای��ی آنان را مورد امضای خود ق��رار میدهد .این
علم مدیریت خصوصاً در
ن��وع اص��ول را میتوان چه از منابع دینی و چه متون
ِ
عموم��ی ِ
موضوع سازمانهای داوطلبانه استخراج نمود .وحدتمداری ،اماممحوری ،داوطلبگرایی،
چندکارکردگرایی ،مردمداری و عامگرایی در جذب ،خاصگرایی در مسئولیت و نظممداری
5
شاخصهای اصول کارکردی را تشکیل میدهند.
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در نوعشناس��ی مطرح شده توسط اتزیونی ،س��ازمانهای هنجاری یکی از سه نوع اصلی
سازمانهاس��ت .مبنای موفقیت در این س��ازمانها پایبندی به ارزشهاس��ت .این امر در
بررس��ی نقلی موضوع در آیات و روایات اس�لامی قویاً مورد تأیید قرار میگیرد .مبتنی بر
این مباحث ،پیش��نهاد زیربنایی این تکنگاش��ت برای بهبود عملکرد و ارتقای چشمگیر
اثربخشی مساجد ،توجه به نهادینه ساختن اصول ارزشی مدیریت مسجد در سطح عموم
و خصوص است.
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مقدمه
پیش��رفت را میتوان برنامهای هدفمند در جهت حرک��ت از وضعیت موجود به وضعیت
مطل��وب دانس��ت .با توجه به تفاوتهای��ی که در جوامع مختلف مبتن��ی بر تنوع مبانی
معرفتی ،فلس��فی ،فکری و اخالقی آنها وج��ود دارد میتوان ادعا نمود وضعیت مطلوب
جوامع نیز با یکدیگر متفاوت اس��ت .بهعبارتدیگر پیش��رفت یک معنا و مفهوم یکسان
جهانشمول ندارد و شرایط فرهنگی ،ارزشی ،سیاسی و اجتماعی و بهعبارتدیگر شرایط
زمانی و مکانی در آن مؤثر اس��ت .این س��خن به این معناس��ت که هیچ برنامه و الگوی
پیش��رفتی تعمیمپذیر نیس��ت و نمیتوان نس��خه آن را دقیقاً برای کشوری دیگر پیچید
(نصرالهی.)1390 ،
چندی اس��ت که موضوع تدوین الگوی اس�لامیایرانی پیشرفت ،یا بهعبارتدیگر تدوین
الگوی ناب پیشرفت کشور ،توس��ط مقام معظم رهبری حضرت آیتاهلل خامنهای مطرح
شده است .مقام معظم رهبری در اهمیت طراحی و تدوین الگوی اسالمیایرانی پیشرفت
چنین میفرمایند« :مجموعه دانشگاهی کشور ما ،مجموعه نخبگان کشور ما  -هم حوزه
و دانش��گاه  -یکی از بزرگترین کارهایش��ان باید این باش��د که نقش��ه جامع پیشرفت
کش��ور را بر اساس مبانی اسالم تنظیم کنند؛ دل به الگوی غربی و مدلسازیهای غربی
نس��پرند .او نمیتواند کشور را نجات بدهد؛ او نمیتواند پیشرفت کشور ما را تنظیم کند.
کس��انی که در مراکز برنامهریزی یا در مراکز علمی و تحقیقی هستند و راجع به اقتصاد،
راجع به سیاس��ت ،راجع به سیاست بینالمللی و راجع به مسائل حیاتی دیگر کشور کار
و فکر میکنند ،دنبال این نباش��ند که فرمولهای غرب��ی را؛ فرمولهای اقتصادی غرب،
فرمولهای بانک جهانی یا صندوق بینالمللی پول را با مسائل کشور تطبیق کنند؛ نه ،آن
نظریهها ،نظریههای مفید برای ما نیس��ت .البته از عِلمش��ان استفاده میکنیم؛ ما تعصب 7

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

نداریم .هر جا پیش��رفت علمی ،تجربه علمی باش��د ،استفاده میکنیم .از مصالح استفاده
میکنیم؛ اما نقشه را بر طبق فکر خودمان ،بر طبق نیاز خودمان بایستی بریزیم» .ایشان
الگوی اسالمیایرانی پیشرفت را نقشه جامعی میدانند که مسیر حرکت و نقطه مطلوب
آن را مشخص خواهد نمود.
حضرت آیت اهلل خامنهای پیشرفت را مشتمل بر چهار عرصه فکر ،علم ،زندگی و معنویت
معرفی نمودهاند .ایشان معنویت را مهمترین عرصه و روح دیگر عرصهها دانستند .معنویت
به همراه فکر و علم ارکان الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را شکل میدهند .مهمترین نقطه
تمایز الگوی اس�لامی ایرانی پیشرفت با مدلهای رایج توسعه همین بعد معنویت است.
اگرچه ورود معنویت به اجزای مختلف الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت امری درونحوزهای
به ش��مار میرود یعنی در تدوین الگو در تمامی عرصهها بایستی معنویت به عنوان روح
حاکم دیده ش��ود ولی علیرغم این در دین مبین اسالم ،به صورت برون حوزهای نهادی
مردمی به نام مسجد ،متولی ترویج معنویت در نظام اسالمی میباشد.
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت چیستی و چگونگی پیشرفت در سطح جامعه اسالمی ایران
را مشخص خواهد ساخت .این الگو فارغ از قالب کالن به ابعاد و اجزایی تقسیم میشود که
در هر یک از ارکان نظام اسالمی به ارائه طریق میپردازد .از جمله ابعاد مهم مورد توجه
در این الگو ،بعد فرهنگ است که مذهب و به تبع آن نهادهای دینی از زیرمجموعههای
آن هس��تند .مسجد مهمترین نهاد دینی در نظام اس�لامی است .مساجد بیوت الهی در
زمین ،نقطه عروج بش��ر و مکانی برای اتصال ابدان مؤمنان به ملکوت آس��مان هس��تند.
خداوند متعال ظرفیت عظیمی را برای هدایت امت اسالمی در نهاد مسجد قرار داده است.
تاریخ اسالم گویای بهرهبرداریهای متنوع از مساجد در قالب کارکردهای مختلف است.
مطالعه سیر تحوالت و تاریخچه جنبشهای سیاسی و اجتماعی و حرکتهای مردمی و
انقالبی در ادوار گذش��ته نش��انگر آن است که این جنبشها همواره از یک پایگاه ویژهای
برخوردار بودهاند مانند زندان باس��تیل در ش��هر پاریس به عنوان خیزشگاه انقالب کبیر
فرانسه و یا محیطهای کارگری و جوامع دهقانی در انقالب اکتبر  1917روسیه .در جوامع
مسلمان به خصوص ایران اسالمی ،مساجد نقش ویژهای در استمراربخشی به حرکتهای
ظلمستیز و انقالبی داشتهاند .مطالعه تاریخ معاصر کشور نشان میدهد مساجد به عنوان
 8پایگاه دینی و فرهنگی نقش بس��یار حساس و خطیری در ایجاد هستههای اولیه نهضت
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پویای اسالمی و جهتدهی به جریانات مردمی داشته است (موظف رستمی.)1389 ،
در شناخت ریشهها و چرایی جریانساز بودن مساجد در طول تاریخ اسالم میتوان به این
عوامل اشاره نمود:
• مساجد مکانهایی مقدس محسوب میشوند و از شأن و منزلتی واال در میان مسلمانان
برخوردار هستند.
• مسجد دارای رویکرد ظلمستیزی است.
• آنچه روحانیون به مخاطبان خود در مسجد میآموزند روحیه تحولخواهی و تحولگرایی
است .
• مسجد بستر مناسبی برای اجتماع ،تعاون و همکاری است.
• روحانیون و عالمان دین در مساجد حضور دارند (موظف رستمی.)1389 ،
تمرکز بر نهاد مس��جد به عنوان یک��ی از تأثیرگذارترین نهاده��ای بومی در بطن فضای
عمومی جامعه ایرانی میتواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد .امام راحل ،هدف انقالب
اسالمی را احیای مساجد میداند .در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت که جایگزین توسعه
غربی اس��ت عامالن پیشرفت ،دولتها نیس��تند بلکه مردم و کنشگران محلی هستند؛
عامالنی که با مدد گرفتن از ظرفیتها و سازوکارهای نهادهای مردمی روش اجرایی خود
را تعری��ف و مدام اص�لاح میکنند .لذا تأکید بر ظرفیتها و نهادهای بومی جامعه ایرانی
نظیر نهاد مس��جد (به عنوان اصلیترین راهکار برای اجرای اهداف پیش��رفت اسالمی) از
ویژگی-های الگوی بومی و اسالمی پیشرفت کشور خواهد بود (صادقی و دریس.)1393 ،
با توجه به کارکردهای متنوع عبادی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مسجد باید
اذعان نمود این خانه الهی از ظرفیت باالیی در مساعدت به تحقق الگویی اسالمی و ایرانی
از پیش��رفت دارد که پدیدهای چندوجهی اس��ت .به عبارتی مسجد میتواند به مثابه یک
دولت کوچک محلی با کارکردهای متنوع در ساماندهی امور مسلمین ،نقش ایفا نماید.
نظر به اهمیت ویژه این خانههای الهی در حفظ و تقویت دینداری مردم ،اهمیت مدیریت
ب��ر این پدیده الهی-اجتماعی به منظور بهرهبرداری حداکثر از ظرفیتهای فوقالعاده آن
فزونی مییابد .لیکن همان گونه که در علم مدیریت ،مشهور است مدیریت بر هر پدیدهای
از اصول��ی تبعی��ت میکند که ش��ناخت و تبعیت از آنها تأثیر ش��گرفی در موفقیت این
مدیریت دارد .در مدیریت اسالمی رویکرد مستقلی به شناسایی و احصای اصول مدیریت 9
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اختصاص داده شده است که رویکرد اصولگرایی نام گرفته است .در این رویکرد با مطالعه
متون اسالمی و منابع مختلف ،از دل آنها اصول خاصی به عنوان اصول مدیریت اسالمی
نتیجه گرفته میشود .شهید مطهری بر این باور است که از دو روش میتوان به مدیریت
و رهبری اس�لامی رسید :نخست مطالعه س��یره رهبری پیامبران و امامان و دوم مطالعه
دستورهای شرعی درباره چگونگی اداره و تعامل با مردم (اخالقی .)1392 ،این نوشتار بر
آن است تا با مطالعه آیات و روایات مرتبط با مسجد و همچنین پیشینه نظری موجود در
علم مدیریت به ویژه در موضوع سازمانهای داوطلبانه ،اصولی را استخراج نماید که قواعد
کلیدی موفقیت در مدیریت این نهادهای الهی را مشخص مینمایند.
در این رویکرد بامطالعه متون اسالمی و منابع مختلف ،از دل آنها اصول خاصی بهعنوان
اصول مدیریت اس�لامی نتیجه گرفته میش��ود .شهید مطهری بر این باور است که از دو
روش میتوان به مدیریت و رهبری اسالمی رسید :نخست مطالعه سیره رهبری پیامبران
و امامان و دوم مطالعه دستورهای شرعی درباره چگونگی اداره و تعامل با مردم (اخالقی،
 .)1392این نوش��تار بر آن اس��ت تا بامطالعه آیات و روایات مرتبط با مسجد و همچنین
پیش��ینه نظری موجود در علم مدیریت بهویژه در موضوع سازمانهای داوطلبانه ،اصولی
را اس��تخراج نماید که قواعد کلیدی موفقیت در مدیریت این نهادهای الهی را مش��خص
مینمایند.
اصول اسالمی مدیریت مسجد
شهید مرتضی مطهری مینویسد :رهبری و مدیریت خود مستلزم نوعی از رشد است رشد
یعنی شناخت ،لیاقت و شایستگی نگهداری و قدرت بهرهبرداری از امکانات و سرمایههای
مادی یا معنوی که در اختیارات انس��ان قرار داده میش��ود (به نقل از عابدی جعفری و
سلگی .)1377 ،با توجه به نظریه رشد شهید مطهری که در آن ،مدیریت را مترادف رشد
دانس��ته و رشد را استفاده کامل و شایسته از ظرفیتها و منابع موجود معرفی مینماید،
لذا مدیریت مس��جد را استفاده بهینه و مطلوب از ظرفیت مسجد میدانیم؛ مدیریتی که
بالقوههای مسجد را به بالفعل تبدیل مینماید.
ترسیم الگوی عملکرد مطلوب از نگاه شارع مقدس برای بیوت الهی که به تعبیر کالم وحی،
 10خانه کعبه (که خود ،برترین مسجد است) اول خانهای است که برای مردم بناشده است
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(ان ا َّول ٍ
وضع لل ّناس للَّذی بب َّکه مبارکه) مس��تلزم تعیین قواعد و پایههای زیربنایی
َّ
بیت َ
عملکرد و رفتار در آن یا به عبارتی شناسایی اصول است .اگرچه مبانی مقدم بر اصول است
ولی در این نوشتار به موضوع اصول پرداخته میشود .نویسندهای مبانی مدیریت اسالمی
را ب��ر حقمحوری ،آخرتگرایی ،عدالتطلبی ،معنویتطلبی ،صداقتگرایی ،خدامحوری
وحیگرایی استوار میداند (علی احمدی .)43 :1382 ،اصل در مدیریت ،اشاره به قاعدهای
دارد که آن را امری درس��ت و حقیقی میدانند و مأخذ و مایه اس��تدالل و رفتار مدیران
اس��ت (داناییفرد .)1391 ،لذا منظور از اصول مدیریت مس��جد ،آن رهنمودها و قواعدی
اس��ت که عملکردن به آنها و طبق آنها مدیریت اثربخش مس��جد حاصل میش��ود.
درنتیجه ،اصول مدیریت مسجد را باید زیربنای عملکرد موفق و مؤثر مسجد دانست.
در شناس��ایی و اکتشاف اصول مدیریت در مس��جد ،دو مؤلفه اساسی قابل تعریف است
یکی اصول بنیادی (ارزش��ی) و دیگری اصول کارکردی .ارزشها خوب و بدهای مبنایی
و مطلوبهایی هس��تند که در رفت��ار افراد تأثیرگذارند .هنجارها بهمعنای آدابورس��وم
اجتماعی اس��ت .تفاوت هنجار و ارزش در این اس��ت که هر هنجاری ممکن است دارای
ارزش مثبت نباش��د (دعایی .)128-127 :1392 ،اصول بنیادی ش��امل اصول و قواعدی
اس��ت برگرفته از منابع دینی که بهصورت خاص برای مسجد بیانشده و چگونگی رفتار
در آن را روش��ن میسازند .هدف این اصول ،حفظ تقدس مسجد از مجرای حاکم نمودن
فرهنگی دینی و ارزشمدار بر فضای آن میباشد .پایبندی به این اصول ،خود یک آموزگار
دینی است .بهطور مثال ،تأکید بر اصل طهارت مالی در مسجد ،این آموزه را به فعاالن و
مخاطبان مسجد منتقل مینماید که از هر منبع مالی نمیتوان برای مسجد هزینه نمود و
درصورتیکه تمایل داشته باشند با صرف اموال خود در مسجد جزء آبادکنندگان مساجد
مساجد اهلل َمن آ َم َن  ...و آتی الزکوه  )...قرار بگیرند باید مالی طاهر داشته
یعم ُر
َ
الهی (ان َّما ُ
باشند .بهطورمثال ،طبق این آیه شریفه ،پایبندی به زکات از شروط آبادکنندگان مساجد
است .این خود ،یک آموزه انسانساز است.
اصول کارکردی شامل تدابیری عملیاتی است برای بهبود شیوه اداره مسجد ،عملکرد بهتر
و موفقیت بیش��تر در جذب مخاطب که لزوماً از متن دین اس��تخراج نمیشوند .این نوع
اصول را میتوان مشترکاً چه از منابع دینی و چه متون عمومی علم مدیریت ،خصوصاً در
11
موضوع سازمانهای داوطلبانه ،استخراج نمود.
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در بحث روششناسی طراحی الگوی تحقیق ،باید گفت تفاوت بین اصول بنیادین ارزشی
و اصول کارکردی از تفاوت در رویکرد پرداختن به آنها ناشی میشود .در طراحی اصول
بنیادی ،رویکرد محقق؛ رویکرد تأسیس��ی و به عبارتی رویکرد اس��تنباطی از متن منابع
دینی اس��ت .لیکن رویکرد محقق در طراحی اصول کارکردی ،رویکرد تهذیبی است .در
این رویکرد ،تجربه بش��ر که مبتنی بر عقل س��لیم و جوهری به دست آمده است معتبر
شناخته میشود .لیکن جهت شناخت اعتبار گزارههای آن ،عدم تنافر یا تباین گزارههای
تجربی با اندیشههای دینی موردبررسی قرار میگیرد.
از تحقیقات دیگری که از تقس��یمبندی دوگانه اصول اس��تفاده کردهاند میتوان به رساله
دکتری محمدقاس��م سبحانی ( )1389با عنوان طراحی و تبیین الگوی نظارت و کنترل
س��ازمانی با رویکرد اسالمی در دانشگاه امام حس��ین (ع) اشاره نمود که اصول حاکم بر
نظارت سازمانی را به دو نوع اصول اعتقادی و کارکردی تقسیم نموده است.
در ذیل ،الگوی کالن مش��تمل بر ابعاد اصلی و ش��اخصهای آن ترسیم شده است .روش
هم محقق بر
طراحی در این تحقیق ،روش تحلیل منطقی است .درروش تحلیل منطقیّ ،
شناسایی ابعاد و ش��اخصهای غالب در یک مدل از مطالعات اسنادی است .دستیابی به
یک دس��تگاه هندسی و نظام منطقی کالن مدل که تا حد امکان جامعومانع باشد هدفِ
انتخاب این روش اس��ت (بابکی .)1392 ،سپس به تشریح هر یک از شاخصها پرداخته
میشود.
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ﻓﻘﻪﻣﺪاري
ﺗﻘﺪسﻣﺪاري
اﺻﻮل ﺑﻨﻴﺎدي

)ارزﺷﻲ(

اﺧﻼصﻣﺪاري
ﺗﺰﻛﻴﻪﻣﺤﻮري
ﻃﻬﺎرت ﻣﺎﻟﻲ

اﺻﻮل

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻣﺴﺠﺪ

وﺣﺪتﻣﺤﻮري
اﻣﺎمﻣﺤﻮري
اﺻﻮل
ﻛﺎرﻛﺮدي

داوﻃﻠﺐﮔﺮاﻳﻲ
ﭼﻨﺪﻛﺎرﻛﺮدﮔﺮاﻳﻲ
ﻣﺮدمداري
ﺧﺎصﮔﺮاﻳﻲ
ﻧﻈﻢﻣﺪاري

ﺷﻜﻞ  :1اﺻﻮل اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺴﺠﺪ

شکل -1 -اصول اسالمی مدیریت مسجد

اﺻﻮل ﺑﻨﻴﺎدي )ارزﺷﻲ( ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺴﺠﺪ

اصول بنیادی (ارزشی) مدیریت مسجد
هدف از ش��کلگیری نظام ارزشها ،تحقق و تجس��م عینی پیدا کردن آن اس��ت چراکه
ارزش )رﻳﺸﻪﻫﺎي آن(
ﻳﻚﺳﺮ
شﻟﺬا
رﻓﺘﺎرﻧﺪ.
ﻣﻴﺎنهاﺑﺎورﻫﺎ و
ارزشﻫﺎ ﭘ
افراد،اﺳﺖ.
ارزشﻫﺎ
نظاماز ﻧﻈﺎم
اﻓﺮاد ،یاﻣﺘﺄﺛﺮ
میان
ها پل
اس��ت .ارز
نظامﻞارزش
متأثر از
عملکرد
ﻋﻤﻠﻜﺮدعینی
نظ��ام رفت��ار
باورها و رفتارند .لذا یکس��ر ارزش (ریشههای آن) در باورها و اعتقادات و سر دیگر آن یا
در ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات و ﺳﺮ دﻳﮕﺮ آن ﻳﺎ ﺟﻠﻮهﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ آن در رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲﮔﺮدد .ﻫﻴﭻ ﺗﺼﻤﻴﻢ و رﻓﺘﺎري
جلوههای بیرونی آن در رفتار نمایان میگردد .هیچ تصمیم و رفتاری نیست که متأثر از
نظام ارزشی نباشد .بنابراین نظام ارزشها تجلی نظام باورها در قالب شاخصهای رفتاری 13

ﻫﺪف از ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻧﻈﺎم ارزشﻫﺎ ،ﺗﺤﻘﻖ و ﺗﺠﺴﻢ ﻋﻴﻨﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن آن اﺳﺖ ﭼﺮاﻛﻪ ﻧﻈﺎم رﻓﺘﺎر ﻋﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﻧﻈﺎم
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اس��ت و شاخصهای رفتاری ،استاندارد چگونگی رفتارند که تجلی بیرونی دارند و بایدها
و نبایدهایی را نش��ان میدهد که رفتار بر اس��اس آنها صورت میگیرد (امیری و عابدی
جعفری.)102-103 :1392 ،
اصول بنیادی ارزشی در مدیریت مسجد به شرح زیر است:
فقهمداری
یکی از رویکردها به مدیریت اس�لامی ،رویکرد فقهی و اجتهادی اس��ت (امیری و عابدی
جعف��ری .)1392 ،بهرهگی��ری از اب��زار اجتهاد و فقه ،چندی اس��ت که حتی در بس��تر
س��ازمانهای مرسوم مطرح شده اس��ت و از آن به فقهاالداره تعبیر میکنند .فقهاالداره،
فقهی اس��ت که متکفل تبیین احکام ش��رع در موضوعات گوناگون مدیریتی و اداری از
طریق پاسخگویی به س��ؤاالت مدیریتی به شکل استنباط است .موضوع فقهاالداره؛ فعل
سازمانی و متعلقات آن ،یعنی منابع انسانی و منابع مادی است .محمول فقهاالداره؛ احکام
وضعی و تکلیفی فعل سازمانی و متعلقات آن است .افزایش غنای قواعد علم مدیریت در
پرتو احکام شرع با تکیهبر فقه پویای جواهری ،کشف نظام اداری اسالم و ایجاد زمینهای
برای پیدایی و برپایی مدیریت صالحه و جامعه فاضله از اهداف فقهاالداره اس��ت (قوامی،
 .)51-50 :1392میان فقه و مدیریت در چهار مورد رابطه وجود دارد:
 -1در موضوع :فعل سازمانی مصداقی از فعل مکلف است.
 -2در هدف :حصول نتایج بهتر و حل مشکالت جامعه.
 -3در قلمرو :فقه در امور فردی ،اجتماعی ،سیاسی و خانوادگی قلمرو دارد و مدیریت نیز
همینگونه است.
 -4در ماهیت :هر دو کاربردیاند (قوامی.)52 :1392 ،
مبانی فقه یعنی پایهها و ریش��ههای فقه که درواق��ع بهمنزله مقدمهای برای علم فقهاند
م��واردی مانند ادبیات عرب (نحو ،صرف ،لغت ،معانی ،بیان ،بدیع) ،تفس��یر قرآن مجید،
منطق ،علم حدیث یا درایه ،علم رجال (راویشناس��ی) و علم اصول فقه را دربرمیگیرد.
مهمترین این علوم ،علم اصول فقه است .علم اصول مجموعه قواعد و روشهایی است که
استنباط احکام جزئی و فرعی از منابع فقه را ممکن میسازد (محقق داماد 9 :1362 ،به
 14نقل از امیری و عابدی جعفری .)171 :1392 ،منظور از منابع فقه ازنظر شیعه نیز کتاب،

اصول اسالمی مدیریت پیشرفت در مساجد

سنت ،عقل و اجماع میباشد.
پس از بیان این مقدمه از رابطه فقه و مدیریت سازمان باید اذعان نمود زمانی که میتوان
از ابزار اجتهاد و فقه پویای جواهری در غنا و هدایتبخشی به دانش مدیریت عمومی در
سازمانهای بوروکراتیک استفاده نمود ،بهطریقاولی مدیران مساجد بهعنوان تشکیالتی
دینی نیازمند بهرهگیری از ظرفیت رهنمودهای فقهی در چگونگی قول و عمل هس��تند.
مسجد یک مکان عبادی است و در متون فقهی و حدیثی ،احکام و توصیههای متعددی
در رابطه با آن ذکر ش��ده اس��ت .رعایت این احکام چه واجب ،مس��تحب ،مکروه یا حرام
یک مبنای اساسی در پیشرفت مسجد در دستیابی به اهداف متعالی انسانسازی است.
مراج��ع عظام تقلید در رس��الههای عملیه نیز ابوابی را به احکام مس��جد و نماز جماعت
اختصاص دادهاند.
نگارندة کتاب فقهاالداره ،مدیریت در مسجد را شامل چهار محو ِر مدیریت منابع انسانی،
برنامهریزی ،مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت فرهنگ سازمانی میشمارد و این محورها
را از مج��رای فقه ،قابلاس��تخراج میداند .به اعتق��اد او ،آداب ورود ،دعاهای هنگام ورود
به مس��جد ،لباس و پوش��ش اهالی ،بهویژه نمازگزاران و آداب خروج را از اجزای مدیریت
رفتار س��ازمانی؛ حرمت مس��جد (منع اعمال توهینآمیز در آن ،ارزش و ثواب حضور در
مسجد ،نکوهش ترک مسجد و نهی از گناه در آن ،امنیت مسجد و افراد) ،منزلت مسجد
(مهمتری��ن مکان روی زمی��ن ،خانه خدا در زمین ،پناهگاه از بالیا ،تمثیلی از بهش��ت)،
مساجد مطلوب و مذموم و ثواب وقف و ساختوساز مساجد را از اجزای مدیریت فرهنگ
سازمانی میداند (قوامی.)214-213 :1392 ،
حال اگر برای کش��ف جزئیات مدیریت رفتار س��ازمانی و فرهنگ سازمانی در مسجد به
منابع موجود اس�لامی رجوع کنیم درمییابیم که در این باب ،موارد فراوانی بهس��ادگی
قابل حصول اس��ت .فیالمثل حضور در مس��جد دارای مس��تحباتی است ازجمله :زینت
و آراس��تگی ،لباس پاکیزه و قیمتی پوش��یدن ،خوشبو کردن خود ،خضوع و خش��وع ،با
وضو بودن ،خواندن دعای ورود و خروج ،گام نهادن با پای راس��ت ،خواندن نماز تحیت،
روبهقبله نشس��تن ،جا باز کردن برای دیگران و تمیز نگهداشتن مسجد (مرکز رسیدگی
به امور مس��اجد1386 ،؛ نوبهار1386 ،؛ نوبهار1372 ،؛ مس��ئلههای  912تا  915رساله
توضیحالمس��ائل امام خمینی) .مکروهات حضور در مس��جد عبارتان��د از :حضور با بوی 15

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

نامطبوع ،صحبت کردن راجع به کارهای دنیا ،بلند کردن صدا (دادوفریاد) ،خریدوفروش
در مس��اجد ،خواندن ش��عری که نصیحت و مانند آن نباش��د ،اعالم اش��یای گمشده در
مس��جد ،دادوستد در مسجد ،خوابیدن در مس��جد ،محل عبور قرار دادن مسجد ،سخن
لغو و کارهای بیهوده ،پرتاب کردن س��نگریزه در مسجد ،آب دهان انداختن در مسجد،
اجرای حدود و سالح کشیدن در مسجد (مرکز رسیدگی به امور مساجد1386 ،؛ نوبهار،
1386؛ مسئله  914رساله امام خمینی) .در احادیثی توصیههایی نیز به اهل مسجد شده
اس��ت :آهس��ته بودن راز و نیاز و تالوت قرآن و نماز برای جلوگیری از آزار دیگران ،دور
نگهداشتن مسجد از مشاجره و خصومت ،جایز نبودن سخن گفتن بعد از گفتن قد قامت
الصلوه و عدم فخرفروش��ی بر یکدیگر در مسجد (شاکری و محمدی .)1381 ،در حدیثی
پیامبر (ص) فرمودند :در آخرالزمان مردمی یافت میش��وند که در مس��اجد حضور یافته
و تش��کیل جلس��ه میدهند ،آنگاه از دنیا و دوستی دنیا س��خن میگویند .شما با چنین
افرادی همنش��ینی نکنید پس خدا ه��م کاری به آنها ندارد (مستدرکالوس��ایل ،ج :3
 371به نقل از رضایی58 :؛ وسایلالش��یعه ،ج  .)214 :5غصب مکانیک نمازگزار دیگر،
تعطیلی ویران کردن مس��اجد ،جشن عروسی ،بردن عین نجس در مسجد و نجسکردن
مس��جد از امور حرام در مساجد تلقی میشوند (مرکز رسیدگی به امور مساجد.)1386 ،
آیه  31س��وره اعراف میفرماید« :خذوا زینتکم عند ّ
کل مسجد» .این جمله هم میتواند
اش��اره به زینتهای جسمانی باشد و هم زینتهای معنوی یعنی صفات انسانی و ملکات
اخالقی و پاکی نیت و اخالص .در روایات ،آراستگی ظاهر ،عطرزدن و لباس زیبا پوشیدن
ازجمله مصادیق زینت شمرده شدهاند (قرائتی ،1385 ،ج  .)52 :5در این آیات ،بهتناسب
سرگذش��ت آدم در بهشت ،همچنان سخن از مسئله پوشش تن و سایر مواهب زندگی و
ن یک قانون
چگونگی اس��تفاده صحیح از آنها است .نخست به همه فرزندان آدم بهعنوا 
همیش��گی که ش��امل تمام اعصار و قرون میشود دس��تور میدهد که «زینت خود را به
کم ِع ْن َد ِّ
کل َم ْسجِ دٍ)
هنگام رفتن به مس��جد با خود داشته باشید» (یا بَنی آ َد َم ُخ ُذوا ِزی َن َت ْ
(مکارم شیرازی ،1384 ،ج .)148 :6
زینتگرایی از عناصر اساسی در شاخص فقهمداری است .اهمیت زینتگرایی در ورود به
ن یک شاخص مستقل مطرح گردد شایسته است .در
مسجد تااندازهای است که اگر بهعنوا 
السالم روایت کرده که
 16اصول کافی در آیه « ُق ْل َم ْن َح َّر َم ِزی َن َة اللهَّ ِ» از حضرت صادق علیه ّ
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فرمود امیرالمؤمنین ابنعباس را نزد ابنکوا و اصحابش فرس��تاد .ابنعباس لباس فاخری
پوش��یده بود .چون آنها بهس��وی او نظر کردند گفتند ای ابنعباس تو از ما بهتری که
اینگونه لباس فاخر پوش��یده و این اول مخاصمه میان ما و ش��ما میباشد .ابنعباس این
آی��ه را قرائت نمود؛ و نی��ز از یونسبنابراهیم روایت کرده که گفت حضور حضرت صادق
(ع) ش��رفیاب شدم دیدم آن حضرت لباس��ی از خز پوشیده است عرض کردم پوشیدن
خز اشکال و عیبی ندارد؟ فرمود خیر .گفتم نخهایی از ابریشم دارد ،فرمودند باکی نیست
حضرت امام حسین (ع) شهید شد در حالتی که لباس خز پوشیده و در بدن داشت و این
آیه را تالوت نمود .سپس فرمود لباس خز بپوش و تجمل و زینت نما ،خداوند جمیل است
و زینت و جمال را دوست دارد ،لکن باید از حالل باشد؛ و نیز روایت کرده از آن حضرت
که ش��انه زدن ریش در موقع هر نمازی مس��تحب اس��ت و از زینت میباشد (بروجردی،
 ،1388ج .)400-399 :2
اگر میبینیم در بعضی از روایات اس�لامی تنها اش��اره به لباس خوب یا شانه کردن موها
ش��ده و یا اگر میبینیم تنها س��خن از مراسم نماز عید و نماز جمعه به میان آمده است،
دلیل بر انحصار نیست بلکه هدف ،بیان مصداقهای روشن است و همچنین اگر میبینیم
1
که در بعضی دیگر از روایات ،زینت به معنی رهبران و پیش��وایان شایس��ته تفسیر شده
دلیل بر وسعت مفهوم آیه است که همه زینتهای ظاهری و باطنی را دربرمیگیرد.
گرچه این حکم مربوط به تمام فرزندان آدم در هر زمان است ،ولی ضمناً نکوهشی است از
عمل زشت جمعی از اعراب در زمان جاهلیت که به هنگام آمدن به مسجدالحرام و طواف
خانه خدا کام ً
ال عریان و برهنه میش��دند و هم اندرزی است به آنها که به هنگام نماز و
یا رفتن به مس��اجد لباسهای کثیف و مندرس و یا لباسهای مخصوص منزل را در تن
میکنند و در مراسم عبادت خدا به همان هیئت شرکت مینمایند که متأسفانه هماکنون
نیز در میان جمعی از بیخبران مس��لمانان معمول و متداول است ،درحالیکه طبق آیه
فوق و روایاتی که در این زمینه وارد شده است دستور داریم بهترین لباسهای خود را به
هنگام شرکت در مساجد بپوشیم (مکارم شیرازی ،1384 ،ج .)148 :6
اگرچه بر زینت تأکید خاصی ش��ده است ،منتها هر عاملی که منافی زیبایی حضور باشد
یا موجبات آزار و عدم آرامش دیگران را فراهم نماید ممنوع شده است .امام صادق (ع) از
 .1برای اطالع از این اخبار به تفسیر برهان جلد دوم صفحه  9و  10و تفسیر نورالثقلین جلد دوم صفحه  18و  19مراجعه فرمائید.
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پدرش علی (ع) روایت کرد که فرمود هرکس غذاهای بدبو بخورد هرگز به مسجد نزدیک
نش��ود (تهذیباالحکام 28/255/3 ،به نقل از شاکری و محمدی .)181 :ابوسعید خدری
گفت رسول خدا (ص) فرمود هر کس چیزی را که موجب آزار است از مسجد بیرون ببرد،
خداوند خانهای در بهشت برایش بنا کند (سنن ابن ماجه 757/248/1 ،به نقل از شاکری
و محمدی.)185 :
علیرغم تأکید بر زینت ،البته زنان باید به نکات مهمی توجه نمایند .استعمال بوی خوش
برای زنان بهمنظور حضور در مسجد جایز نیست .پیامبر خدا (ص) فرمود هر یک از شما
زنانکه برای رفتن به مسجد از خانه خارج شود نباید خود را خوشبو سازد (سننالنسائی،
 155/8به نقل از ش��اکری و محمدی .)242 :این امر رعایت زینت در چارچوب ش��اخص
فقهمداری را نمایان میسازد.
از آنجهت که مدیریت مس��جد در یک فضای فرهنگی صورت میگیرد ،مدیریت مسجد
ی��ک نوع مدیریت فرهنگی نیز محس��وب میگ��ردد .مدیریت فرهنگ��ی را نیز بهمعنای
برنامهریزی برای ایجاد تغییر به شکل مطلوب در رفتارهای جمعی مردم میدانند .هدف
در مدیریت فرهنگی ،تغییر معنادار رفتاری در جامعه مخاطب است یعنی تغییر ،اصالح یا
ارتقای رفتارهای جامعه مخاطب .فرهنگ اسالم بسیار متعالی و نورانی است .دستورهای
اجتماعی ،بایدها و نبایدها در دین اس�لام در چه قالبی ذکر میش��وند؟ قالب فقهی آن
چیس��ت؟ تکالیف ما در پنج عنوان واجبات ،محرمات ،مس��تحبات ،مکروهات و مباهات
بیانشده است .کدامیک از اینها فرهنگسازند؟ باید نگاه به مستحبات و مکروهات عوض
شود .برای مدیریت و برنامهریزی فرهنگی ،غنیترین منبع مستحبات و مکروهات است،
چرا؟ زیرا مس��تحبات و مکروهاتاند که طرز ،شیوه یا سبک زندگی ما را شکل میدهند.
بسیاری از آداب زندگی در قالب مستحبات و مکروهات بیانشدهاند .شاید سؤال شود پس
واجبات و محرمات چه نقش و جایگاهی در این بحث دارند .آیا آنها فرهنگساز نیستند؟
باید گفت اینها قانونساز هستند و حیطه آنان ،قانون است .واجبات و محرمات ،حد قرمز
را مش��خص میکنند .احکام بسیاری در محدوده فقه وجود دارد که اگر به آنها بهمنزله
مجموعهای فرهنگساز نگاه ش��ود و سپس در جامعه ،عملیاتی شوند فرهنگ اسالمی و
قرآنی شکل پیدا میکند (دعایی .)127 :1392 ،البته در این حوزه ،بایستی از حداقلها
 18عبور کنیم و به حداکثرها رسید .حداقلها همین واجبات و محرمات هستند و حداکثرها
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مس��تحبات و مکروهات .باید کوشید دانشهای فقهی به باور برای افراد تبدیل شود .اگر
دانش احکام مسجد در ذهن افراد به باور تبدیل نشود و به عبارتی درونی و نهادینه نشود،
تأثیری در نوع رفتار افراد نخواهد داش��ت .به عبارت بهتر باورها را باید به ارزش و سپس
رفتار تبدیل نمود.
تقدسمداری
فرهنگ س��ازمانی شیوهای است که اعضای س��ازمان درباره ویژگیهای آن میاندیشند.
بهعبارتدیگر ،درک یا پنداش��ت کلی است که اعضا از س��ازمان دارند .فرهنگ حاکم بر
یک سازمان ،نمایانگر ارزشهای اصولی است که اکثریت اعضای سازمان در آنها سهیم
و مشترک هس��تند .فرهنگ میتواند به دو صورت قوی و ضعیف باشد .ارزشهای اصلی
سازمانکه به مقیاس وسیع موردتوجه همگان قرار گیرد ،معرف فرهنگ قوی آن سازمان
خواهد بود .هرقدر اعضای س��ازمان ،ارزشهای اصلی س��ازمان را بیشتر بپذیرند و تعهد
بیشتری نسبت به آنها داشته باشند ،سازمان مزبور دارای فرهنگ قویتری خواهد بود.
یک��ی از نتایج عمده فرهنگ قوی این اس��ت که جابهجایی کارکنان را بهش��دت کاهش
میدهد .فرهنگ قوی باعث انسجام ،وفاداری و ایجاد تعهد زیاد نسبت به سازمان میشود.
این پدیدهها باعث میشوند افراد میل کمتری به ترک سازمان پیدا کنند .فرهنگ نوعی
احس��اس هویت در وجود اعضای سازمان تزریق میکند .فرهنگ موجب ثبات و پایداری
سیس��تم اجتماعی میگردد ،یعنی همانند چسبی از طریق اس��تانداردهای الزم ،اجزای
س��ازمان را به هم متصل میکند .سرانجام فرهنگ بهعنوانیک عامل کنترل ،موجب به
وجود آمدن یا ش��کل دادن به نگرشها و رفتار کارکنان میشود (رابینز .)1386 ،در یک
تقسیمبندی ،فرهنگ سازمانی دارای سه سطح مفروضات و اعتقادات اساسی (جهانبینی)،
ارزشها (ایدئولوژی) و مجموعه الگوهای رفتاری است (زارعی متین.)1390 ،
رسالت و ارزشها زیربنای یک سازمان اثربخش است .الزم است که هر سازمانی خصوصاً
سازمانهای دینی از ضرورت وجودی و اصول حاکم بر خودآگاه باشند .هنگامیکه تصویر
روشنی از اهداف و ارزشهای یک سازمان وجود داشته باشد میتوان به ارزیابی اقدامات
مدیریتی آن از نگاه ارزشی پرداخت.
با توجه به معنوی و ارزشی بودن فضای حاکم بر مسجد و تقدس این مکان طبق آیات و 19
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روایات که صریحاً و مؤکدا ً بیانشده است ،مؤلفه اول در اقدامات مدیران مساجد ،به تبیین
و تفهیم رس��الت و ارزشهای این مکان مقدس اختص��اص دارد؛ بهنحویکه در وضعیت
مطلوب ،انتظار این است که فرهنگ حاکم بر مسجد ،یک فرهنگ کام ً
ال ارزشی و درخور
جایگاه معنوی مسجد باشد .عدم رعایت این نکته و عدم تالش برای نهادینه ساختن این
ام��ر ،نتیجهای جز کاهش اث��رات معنوی حضور بر مراجعان در این مکان مقدس نخواهد
داشت .بهطور مثال حفظ آرامش و سکون حاکم بر این فضا که از توصیههای مؤکد رسول
گرامی اس�لام (ص) نیز بوده است ،یکی از اجزای فرهنگ حاکم بر رفتار جماعت در این
فضا باید باشد.
لذا از نگاه علم مدیریت ،فرهنگ سازمانی قوی عامل انسجام ،یکپارچگی و وحدت مؤمنان
حاضر در مسجد است .پذیرفتن خانه خدا بهعنوانیک فضای ارزشی باعث کنترل رفتار و
دوری از بسیاری از مشکالت رفتاری خواهد شد و بسیاری تعارضات درونی در تشکیالت
مسجد از بین خواهد رفت .نهادینه ساختن ارزشها در مسجد در سه مرحله شفافسازی
رسالت ،اهداف و ارزشهای مسجد ،ابالغ و تبیین آنها بهمنظور همگانی ساختن ارزشها
و همسو ساختن همه اقدامات با این ارزشها صورت میگیرد (عباسی.)1391 ،
در اهمیت تقدسمداری باید گفت زمانی زمینه پذیرش آموزههای دینی که توس��ط امام
مسجد ارائه میشوند ایجاد میشود که فضا ،اثر معنوی خود را بر مخاطب گذارده باشد.
به عبارتی دریچههای پذیرش معرفت در قلب او باز ش��ده باشد .لذا نگارنده معتقد است
یکی از بهترین بسترها ،مقدمهها ،پیشنیازها و عوامل مؤثر برافزایش اثربخشی حضور در
فضای مسجد ،ترسیم چهرهای مقدس از مسجد در ذهن مسجدروندگان است .البته این
امر بدون در نظر گرفتن احکام و آداب مس��جد امکان تحقق ندارد .دس��تیابی به موفقیت
در مسجد ،بدون پرداختن به ریشهها و زیربناها امکان ندارد .تقدسمداری از جلسه ارکان
اصلی زیربنایی در عملکرد موفق مسجد است .ائمه دین و دانشمندان علوم ارتباطات نیز
با عباراتی همچون «کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم» و اینکه درصد عمده انتقال معنا در
فرآیندهای ارتباطی از طرق غیرکالمی صورت میگیرد ،بر اهمیت ایجاد فضای معنوی در
مسجد برای انتقال آسانتر مفاهیم صحه گذارده میشود.
در رابطه با جایگاه و تقدس مس��جد ،در این قس��مت به چند روایت از ائمه اطهار اش��اره
 20میش��ود؛ روایاتی که ائمه جماعت میتوانند ب��ا قرائت و تأکید مداوم بر آنها ،ارزشها و
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اصول حاکم بر مس��جد را نهادینه س��ازند .امام صادق (ع) به نقل از امام باقر (ع) فرمود:
«ه��رگاه خداوند اراده کند که اهل زمین را ب��ه عذابی گرفتار نماید میگوید :اگر نبودند
کس��انی که در بزرگی و عظمت من ،یکدیگر را دوس��ت میدارند و مس��جدهایم را آباد
میکنند و در س��حرگاهان به اس��تغفار و طلب آمرزش میپردازند حتم��اً عذابم را نازل
مینم��ودم» (بحاراالنوار 3/381/73 ،به نقل از ش��اکری و محم��دی .)1381 ،در روایت
دیگری امام صادق (ع) فرمود« :هنگامیکه به نماز میایس��تی بگو :به نام خدا و از جانب
خدا و بهس��وی خدا و به خواست خداوند که هیچ قدرتی نیست مگر قدرت او .پروردگارا
مرا در شمار زائرانت و آبادکنندگان مساجدت قرار ده و درهای رحمتت را بر من بگشای
و م��را از گناه بازدار .س��پاس خ��دای را که مرا از نیایشگ��ران و راز و نیازکنندگان خود
قرارداد .خداوندا آغوش رحمتت را بر من بازکن که حمد و ستایش تو بس بزرگ است»
(بحاراالنوار 30/376/84 ،به نقل از شاکری و محمدی .)1381 ،پیامبر اعظم (ص) فرمود:
«مس��اجد خانههای خداوند در زمین هس��تند و برای اهل آس��مان نورافشانی میکنند،
همانگونه که ستارگان برای اهل زمین نورافشانی میکنند» (بحاراالنوار ،4/326/23 ،به
نقل از شاکری و محمدی.)144 :1381 ،
اگر عظمت مس��جد بیان ش��ود ارزشهای آن نیز نهادینه خواهد شد .هر مکانی که به نام
مسجد بهوسیله مسلمانی بنا شود مراعات حرمت آن واجب و اهانت و هتک آن مانند خراب
ان
کردن یا آلوده س��اختن آن ،گناه کبیره اس��ت ،زیرا مس��جد به آفریدگار نسبت دارد «و َّ
المساجد ل »1و اهانت آن اهانت به خداست .ابوبصیر از حضرت صادق (ع) پرسید چرا امر
َ
به بزرگ داشتن مساجد شده است؟ حضرت فرمود :همانا به تعظیم مساجد امر شده است
چون مس��اجد خانههای خدا درروی زمین اس��ت .2حضرت صادق (ع) به یونس بن یعقوب
ملعون من لم یو ّقر المس��جد .ملعون است ملعون است کسی که به مسجد
«ملعون
فرمود:
ٌ
ٌ
احترام نگذارد»( 3مرکز رس��یدگی به امور مس��اجد .)1386 ،ابراهیمبنمیمون گوید به امام
ص��ادق (ع) عرض کردم که مردی با ما نماز میخواند و ما به او اقتدا میکنیم؛ آیا اینگونه
نزد شما دوستداشتنیتر است یا اینکه در مسجد نماز گزارده شود؟ امام فرمود مسجد نزد
من دوستداشتنیتر است (تهذیباالحکام 54/261/3 ،به نقل از شاکری و محمدی.)142 :
 .1سوره جن ،آیه 17
 .2عللالشرایع ،ج  ،2ص  318و وسائلالشیعه ،ج  ،4ص  557به نقل از رضایی ،ص 207
 .3وسائلالشیعه ،ج  ،3ص  ،513به نقل از رضایی بیرجندی ،ص  154و بحاراالنوار  14/361/83ص 87
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رعایت فضای ارزش��ی و عبادی مس��جد تا حدی حائز اهمیت است که رسولاهلل (ص) در
موارد متعددی باش��دت با عواملی که س��بب میش��د این تقدس زیر س��ؤال برود برخورد
میفرمودند .فیالمثل میتوان به این موارد اش��اره نمود« :مردی به مسجد آمد و با صدای
بلند اعالم کرد که چیزی گمکرده است پیامبر (ص) فرمود به او بگویید خداوند آن را به تو
بازنگرداند چراکه مسجد برای کاری جز این بناشده است .همچنین فرمود بلند کردن صدا
در مسجد ناپسند است» (بحاراالنوار 82/8/84 ،به نقل از شاکری و محمدی.)92 :1381 ،
زیربنای تقدسمداری همان فقهمداری است .فضای مسجد با هر فضای دیگری متفاوت
اس��ت .امام باقر(ع) فرمود هرگاه خواس��تی وارد مسجد ش��وی و آنجا بنشینی وضو بگیر
و طاهر باش و چون وارد ش��دی روبهقبله کن س��پس خدا را بخوان و از او درخواس��ت
نم��ا و به هنگام ورود بس��ماهلل بر زبانآور و خدا را ثنا بگو بر پیامبر (ص) درود بفرس��ت
(تهذیباالحکام 63/263/3 ،به نقل از شاکری و محمدی.)190:1381 ،
اخالصمداری
اخ�لاص ی��ا به عبارتی انگیزش اله��ی در انجام امور از عناصر و اص��ول مهم در موفقیت
مدیریت مسجد است .عالمه جعفری هفت نوع انگیزه درونذاتی را بیان میکند:
 -1احساس خودبرتربینی و پذیرش مسئولیت بر اساس آن
 -2انگیزش ناشی از خودخواهی و خودنمایی؛
 -3انگیزش ناشی از منفعتخواهی؛
 -4انگیزش عالقه ذاتی به مدیریت؛
 -5انگیزش ناشی از تخصص و تجربه؛
 -6انگیزش مربوط به احس��اس تکلیف ناش��ی از تعهد برین انسانی و توجه به شرافت و
کرامت ذاتی انسانها؛
 -7انگیزش ناشی از احساس تکلیف الهی که باالترین و شریفترین هدفها و انگیزههاست
(عابدی جعفری و معصومیمهر.)74-75 :1392 ،
«لمسجد
تقوا اساس مسجد است ،همانگونه که خداوند در آیه  108سوره توبه میفرماید:
ٌ
ٌ
یحب
احق ان تقوم فیه ،فیه
ا ُ ّسس علی ال ّتقوی من ا ّول یو ٍم ُّ
یحبون ان یتط ّهروا و اهلل ّ
رجال ّ
ّ
22
المط ّهرین .آن مس��جدی که از روز نخس��ت بر اساس تقوا باشد شایستهتر است در آن به
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نماز قیام کنی ،چه در آن مردانی هس��تند که دوس��ت دارند پاک و منزه باشند و خداوند
پاکیزگان را دوست دارد» (رضایی بیرجندی.)1382 ،
قرائت��ی در ذیل آیه  107س��وره توبه «والذین اتخذوا مس��جدا ً ضرارا ً و کف��را و تفریقاً»
مینویسد مسجدسازی مهم نیست ،باید انگیزههای بانیان و متولیان خالص باشد (قرائتی،
جلد  .)142-145 :5همچنین در ذیل آیه  108س��وره توبه «لمسجد ا ُ ّسس علی التقوی
م��ن ا ّول یو ٍم احق اَن تقوم فیه» مینویس��د ارزش هر چیز به اه��داف و انگیزهها و نیات
اسس
بنیانگذاران آن وابس��ته است (قرائتی ،ج  .)145-146 :5در ذیل آیه « 109افمن ّ
بنیانه علی تقوی» نیز چنین اش��اره مینماید که ارزش کارها به نیت آنهاس��ت نه ظاهر
اعمال .مسجد قبا برای خدا ساخته شد و مسجد ضرار با انگیزه تفرقهافکنی .سوءاستفاده
از مراکز مذهبی و باورهای دینی مردم ،ظلم است «واهلل الیهدی القوم الظالمین» (قرائتی،
جلد .)147 :5
یصدون عن المسجد الحرام و ما کانوا اولیائه ان اولیائه الاّ
«و ما لهم الاّ ّ
یعذبهم اهلل و هم ّ
ولکن اکثرهم الیعلمون  -چرا خداوند کفار و مشرکان را عذاب نکند ،درحالیکه
الم ّتقون
ّ
آنان باوجودی که سرپرس��ت و متولی مس��جدالحرام نیس��تند ،راه آن را بر بندگان خدا
آن
بسته و مانع از ورود مؤمنان به مسجدالحرام میشوند ،سرپرستی مسجدالحرام تنها از ِ
انس��انهای متقی است ولی بیش��تر آنها نمیدانند» (انفال  .)34تقوا شرط الزم این آیه
است که میخواهد شروط الزم برای متولیان مسجد را ذکر کند .نباید گمان ببریم که این
آیه فقط درصدد بیان شروط متولیان مسجدالحرام است ،زیرا همه مساجد به دلیل آنکه
خانه خدا ،محل تقوا و عبادت و کانون هدایتاند ،متولیانی پرهیزکار میخواهند .درواقع
تفاوت مس��جدالحرام با دیگر مس��جدها ،فقط از باب ش��دت و ضعف است یعنی اهمیت
ویژه و موقعیت مسجدالحرام اقتضا میکند متولیان و گردانندگان آن بسیار متقی باشند
(شبستان .)1391 ،از این آیه که در شأن بیتاهللالحرام نازل شده است مشخص میشود
که تقوا شرط الزم تولیگری در خانه خداست .لذا مشاهده میشود که خداوند هم تقوا و
اخالص را برای متولیان مساجد و هم مردمان داخل مساجد مهم میشمارد.
عالم��ه طباطبایی در جلد هجدهم تفس��یر المی��زان ( )1370مینویس��د :آیه «ما کان
للمشرکین  »...در معنای این است که گفته باشد مشرکین را نمیرسد که مسجدالحرام
را تعمیر کنند چون آنجا مس��جد است و مساجد وضعشان چنین است که نباید مشرک 23
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آنها را تعمیر نماید (طباطبایی ،1370 ،ج « .)12 :18اولئک حبطت اعمالهم و فی النار
هم خالدون» مراد ازجمله اولی بیان بطالن اثر و برداش��ته ش��دن آن از اعمال آنان است؛
چه هر عملی را که انسان انجام میدهد به خاطر اثری است که از آن منظور دارد؛ وقتی
عمل حبط شد و اثر از آن برداشته شد ،قهرا ً مجوزی برای آن نیست .اعمالی هم که جنبه
عب��ادت دارد از قبیل تعمیر مس��اجد و امثال آن بهمنظور اثری که عبارت از س��عادت و
بهشت است انجام میشود و همین عمل وقتیکه حبط شد ،دیگر آن اثر را ندارد.
همچنین ایش��ان در آیه بعدی س��وره توبه یعنی آیه « :18ان ّما یعمر مساجد اهلل من آمن
باهلل و الیوم االخر» مینویس��د« :از س��یاق کالم استفاده میشود اینکه انحصار مستفاد از
کلمه «ان ّما» از قبیل قصر افراد است ،توگویی شخص توهم کرده که هم مؤمنین حقدارند
مساجد خدا را تعمیر کنند و هم مشرکین ،لذا در این آیه حق مزبور را منحصر در مؤمنین
کرده است ...؛ و اگر جواز تعمیر مساجد و داشتن حق آن را مشروط کرده به داشتن ایمان
هم به خدا و هم بهروز جزا و به همین جهت آن را از کفار که فاقد چنین ایمانی هستند
نفی کرده و خالصه اگر در این ش��رط اکتفا به ایمان به خدا تنهایی نکرده و ایمان بهروز
جزا را هم عالوه کرده است ،برای این بوده که مشرکین ،خدا را قبول داشتند و تفاوتشان
با مؤمنین صرفنظر از شرک این بود که بهروز جزا ایمان نداشتند ،لذا حق تعمیر مساجد
و جواز آن را منحصر کرد به کس��انی که دین آسمانی را پذیرفته باشند .به این هم اکتفا
نکرد بلکه مس��ئله نمازخواندن و زکات دادن و نترس��یدن جز از خدا را هم عالوه کرد و
فرمود «و اقام الصلوه و آتی الزکوه و لم یخش الاّ اهلل» برای اینکه مقام آیه ،مقام بیان و
معرفی کسانی است که برخالف کفار از عملشان منتفع میشوند و معلوم است کسی که
تارک فروع دین آنهم نماز و زکات که دو رکن دیناند بوده باشد ،او نیز به آیات خدا کافر
است و صرف ایمان به خدا و روز جزا فایدهای به حالش ندارد .البته درصورتیکه به زبان
منکر آنها نباش��د در زمره مس��لمان محسوب میشود ،وقتی کافر است که به زبان انکار
کند (همان ،جلد .)13-14 :18
نیت خالص یکی از عوامل اساسی در تعیین نوع شاکله و رفتار انسان است .در مدلی که
از مبانی رفتار انسان از دیدگاه اسالم ترسیم شده است ،نویسنده نیت را به همراه مذهب
و خلقوخوی ،عوامل ش��کلدهنده ش��اکله و رفتار انسان معرفی مینماید .رفتار انسان بر
 24اس��اس شاکله او صورت میگیرد و ش��اکله نیز متأثر از نیت ،مذهب و خلقوخوی اوست
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(جاسبی 103 :1385 ،به نقل از عابدی جعفری و معصومیمهر .)77 :1392 ،نیت خدمت
به خانه خدا از ش��اخصهای مهم این بخش اس��ت .ارزش کارها به نیت انجام آنان است.
در فضیلت خدمتگزاری در مسجد ،اشاره به این حدیث مناسب است :هر کس مسجدی
را جارو کند خداوند برای او ثواب آزاد کردن یک بنده را بنویس��د و هر کس مس��جد را
غبارروبی کند خدای عزوج��ل وی را از رحمتش دوچندان برخوردار گرداند (بحاراالنوار،
 ،56/383/83به نقل از شاکری و محمدی .)127 :1381 ،از ابوسعید نقل شده است که
زنی س��یاهچرده که مس��جد را جارو میکرد شبی وفات نمود .چون صبح شد رسول خدا
(ص) را از مرگش باخبر ساختند فرمود :چرا مرا از مرگ او آگاه نکردید؟ آنگاه پیامبر (ص)
با اصحابش سر قبر او رفتند و آن حضرت کنار قبر ایستاد و تکبیر گفت و درحالیکه مردم
نیز پش��ت س��رش بودند بر او نماز گزارد و برای او دعا کرد و س��پس بازگشت (سنن ابن
ماجه 1533/490/1 ،به نقل از شاکری و محمدی.)1381 ،
امام خمینی در تبیین داش��تن اخالص و انگیزه الهی در انجام امور میفرمایند «اگر توی
ذهنت��ان آم��د برویم یک عوض بگیریم معلوم میش��ود برای خدا نب��وده برای دنیا بود»
(صحیفه امام ،1385 ،ج  .)357 :12در مس��جد این جمله جای بسی تأمل دارد :کسانی
که میخواهند مصلح باشند خود اول باید صالح باشند.
اگر کس��ی در جایگاه مس��ئولیتی که دارد خدمتی را ارائه کند که با انگیزه الهی باش��د و
فقط برای رضای خدا ،بدون هیچ چشمداشتی آن را انجام داده باشد و جبران آن خدمت
را به خدا واگذارد ،این مقدمهای برای تس��خیر قلوب پیروان میگردد .اگر خدمتی برای
خدا بود دس��ت خدا هم به همراه فاعل آن خواهد بود .امام خمینی میفرماید« :اگر این
قصد خالص در پیش شما کوچک بشود دست خدا هم برداشته میشود» (صحیفه امام،
 ،1385ج .)448 :12
«اگر بخواهید به اس�لام و مل��ت خودتان خدمت کنید ،اگر بخواهید خدمت ش��ما دوام
داشته باشد ،اگر بخواهید خدمت شما پیش خدای تبارکوتعالی اجر داشته باشد مقصد
را مقص��د الهی کنید؛ برای خدا قدم بردارید ،مجاهده را برای خدا بکنید» (صحیفه امام،
 ،1385ج « .)311 :6ارزش هر خدمتی موافق ارزش آنکس��ی اس��ت که برایش خدمت
میکنیم؛ هرکسی هر خدمتی درراه خدا برای خلق خدا بکند این ارزش دارد» (صحیفه
امام ،1385 ،ج  .)513 :13چنانکه مشاهده میشود انگیزه الهی در گفتار امام خمینی25 ،
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مالک فعالیت خالصانه است (ش��فیعی .)92 :1391 ،مفسران مانند عالمه طباطبایی در
تفس��یر آیه  46س��وره سباء «أن تقوموا هلل» را به حرکت و قیام برای خدا تعبیر نمودهاند
(طباطبائی ،المیزان ،ج .)388 :16
انبی��ای الهی در مقابل خدمت به مردم ،هیچ اجر و مزدی درخواس��ت نمیکردند« .و ما
جری الاّ علی رب العالمین -از ش��ما هیچ اجر و مزدی طلب
اس��ألکم علیه من اج�� ٍر ا ِن ا َ َ
نمیکنم .مزد و اجر من فقط با پروردگار عالمیان اس��ت» (ش��عراء .)109 ،پیامبران الهی
نهتنها در برابر خدمت به مردم مزدی نمیخواستند بلکه در مقابل مردم ،خدمت خویش را
با تواضع و فروتنی قرین میساختند .بهطور مثال ،حضرت عیسی (ع) خطاب به حواریون
خود میفرماید :ای گروه حواریون از ش��ما حاجت��ی دارم آن را برایم برآورده کنید .آنان
گفتند :ای روحاهلل برآورده میش��ود .پس آن حضرت بلند شد و پاهای آنان را شست (به
ان
آنان خدمت کرد) .آنان عرض کردند یا روحاهلل ما به این کار سزاوارتریم .ایشان فرمودّ :
احق الناس بالخدمه العالم .همانا دانشمند ،سزاوارترین مردم به خدمت کردن به دیگران
است .ایشان سپس روش رهبری خود را توضیح بیشتری میدهد و میفرماید :من در برابر
ش��ما تواضع کردم تا بعد از من ،ش��ما نیز نسبت به مردم مانند من تواضع کنید (کلینی،
 ،1391ج .)37 :1
یکی از تعابیر اخالصمداری ،تکلیفمداری اس��ت .کس��ی که با نیت و انگیزه الهی عمل
کند ،هدف خود را ادای تکلیف قرار میدهد .ادای تکلیف اصل مهمی است که امام راحل
بر آن تأکید ویژهای داشتند .در رویکرد بنیانگذار جمهوری اسالمی بر محوریت و اصالت
تکلیف ،تأکید میش��ود و رس��یدن یا نرس��یدن به نتیجه تأثیری در ادای تکلیف ندارد.
هیچگاه علم مکلف به عدم حصول نتیجه ظاهری ،رافع تکلیف نیست (شفیعی.)1391 ،
ازاینروس��ت ک��ه امام راحل میفرمودند :همه ما مأمور ب��ه تکلیف وظیفهایم نه مأمور به
نتیجه (قرائتی ،صحیفه نور ،جلد .)95 :21
تکلیفگرایی بهاین معناست که رهبر خدمتگزار در برقراری ارتباط با زیردستان و عمل
به وظایف خود بر مدار تکلیف حرکت کند .برخی از نظریهپردازان اسالمی معتقدند تنها
موجودی که استعداد تکلیفپذیری دارد انسان است .آدمی میتواند در چارچوب قوانینی
که وضع میش��ود زندگی نماید .این قوانین قراردادی که از طرف یک مقام صالحیتدار
 26وضع شده و به انسان تحمیل میشود و تحمل آن با نوعی زحمت و سختی همراه است
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تکلیف نامیده میشود (مطهری ،1373 ،ص  ،273به نقل از شیخزاده ،1392 ،ج.)166 :2
شهید مطهری ضمن آنکه انسان را موجودی میداند که میتواند طبق یک سری قواعد
و مقررات عمل کند ،آن قوانین قراردادی را که توسط مقام صالحیتدار وضع و به انسان
تحمیل میشود ،تکلیف میداند (مطهری.)272 :1373 ،
اگ��ر رهبر در انجام آن چیزی که بر عهده گرفته اس��ت ،بر م��دار تکلیف حرکت کند ،یا
به عبارتی بر چرخ تکلیف الهی دور بزند ،تکلیفمدار محس��وب میش��ود .تکلیفمداری
نهتنها ازنظر رهبر بلکه ازنظر پیروان نیز حائز اهمیت است و تأثیرپذیری پیروان را بهطور
قابلتوجه��ی افزایش میدهد (ش��فیعی .)108 :1391 ،از آثار تکلیفمداری یک مدیر یا
رهبر میتوان به تصویرسازی از اهداف بلندمدت و راهبردی ،آرامش روحی و خودکنترلی
اشاره نمود (شفیعی .)110 – 111 :1391 ،حال به پرسشی که باید پاسخ داد این است
که زمانی که در بس��تر سازمانهای حکومت اس�لامی برای خدمت به مردم اینگونه به
اخالص و نیت الهی در انجام فعالیت سفارش میشود بهطریقاولی در مکانی که خداوند،
ان المس��اجد هلل) آیا میتوان جز با نیت پاک الهی به
آن را از ِ
آن خود دانس��ته اس��ت (و ّ
فعالیت پرداخت؟ این اس��ت که خداوند در آیه  17س��وره توبه ،عمران مس��اجد را برای
کسانی که برای ذات اقدسش ،شریک قائلاند جایز نمیداند.
کم ِع ْن َد ِّ
در آی��ه « ُق ْ
ین ل َ ُه
کل َم ْس��جِ ٍد َو ا ْد ُعو ُه ُم ْخل ِصِ َ
��ل أَ َم َر َربِّی ب ِالْق ِْس��طِ َو أَق ُ
ِیموا ُو ُجو َه ْ
ِّین» خالص شدن برای خدا در مسجد در امر عبادت نیز مورد تأکید قرار گرفته است
الد َ
و بهاینترتیب پاسخی است به اعمال مشرکان عرب و مانند آنها که خانه کعبه را بتکده
س��اخته بودند و به اعمال مسیحیان منحرف که به سراغ «تثلیث» رفته و در کلیساهای
خود خدایان س��هگانه را میپرس��تیدند ،قرآن میگوید :تمام معابد ،مخصوص خداست و
در این معابد ،جز برای خدا س��جده نمیتوان کرد و پرس��تش غیر او ممنوع است (مکارم
کم ِع ْن َد ِّ
کل َم ْس��جِ دٍ» بهضمیمه « َو
ش��یرازی ،1376 ،ج  .)303 :5جمله « َو أَق ُ
ِیموا ُو ُجو َه ْ
ِّین» این معنا را افاده میکند که بر هر عابد واجب اس��ت که در
ی��ن ل َ ُه الد َ
ا ْد ُع��و ُه ُم ْخل ِصِ َ
عبادت خود ،توجه را از غیر عبادت و در بندگی برای خدا توجه را از غیر خدا منقطع سازد.
یکی از چیزهایی که غیر خدا است همان عبادت او است ،پس عابد نباید به عبادت خود
توجه کند زیرا عبادت توجه است نه متوجهالیه و توجه به عبادت ،معنای عبادت و توجه
27
به خدا بودن آن را از بین میبرد (عالمه طباطبایی ،1370 ،ج .)91 :8
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تزکیهمحوری و تهذیب
در مدیریت اس�لامی هدفِ غایی عبارت است از رشد و کمال انسانها ،بهنحویکه جوهره
انس��انیت خود را در س��ازمان و جامعه به منصه ظهور برسانند .درواقع ،هدف غایی تکامل
روحی و معنوی انس��انها ،قرب الهی و خداگونه ش��دن از راه رفع نیازهای مادی و معنوی
انسان است .لذا تشکیالت و رویهها باید بهگونهای طراحی شوند که با هدایت مدیریتهای
صالح ،نیروی انسانی سازمان به رشد و کمال برسند (امیری و عابدی جعفری.)56 :1392 ،
در تحقیقی که رضایی دولتآبادی و حقشناس ( )1389انجام دادهاند ذکر شده است که
مدیر باید پیش از هر توانایی به تواناییهای تهذیبی دست پیدا کند .مدیر هنگامی چنین
توانایی را مییابد که به مقام حضور رس��یده ،در مس��یر خدا حرکت ،از رذایل هجرت ،به
س��مت خدا حرکت کند و درنهایت به مقام قرب برسد .از عوامل نیرو دهنده به مدیریت
این است که خود را در محضر خدا ببیند .چنین بینشی باعث میشود:
•هیچگاه به قدرت خود تکیه نکند.
•هیچگاه به قدرت دیگران تکیه نکند.
•هیچگاه از ضعف خود و قدرت دشمن نهراسد (رضایی دولتآبادی و حقشناس ،به نقل
از عابدی جعفری و معصومیمهر.)1392 ،
اگر پس از گذش��ت دهها س��ال که مفهوم مدیریت از مدیریت بر دیگران آغاز شده است،
اکنون به لزوم آغاز از مدیریت بر خود رسیدهاند ،در معارف اسالمی از همان ابتدا توانایی
«مدیریت بر خود» بهعنوان شرط الزم و کافی برای ورود به قلمرو «مدیریت بر دیگران»
مطرح شده است (مطهری ،85 :1364 ،به نقل از امیری و عابدی جعفری.)157 :1392 ،
در عرفان اس�لامی ،نقطه آغاز ،ش��روع از خود و خودس��ازی است و خودسازی و متمرکز
کردن اراده ،تنها راه برای شدن و قدم نهادن در مراتب مختلف رشد و کمال است ،تزکیه
و خودس��ازی مس��تلزم خودشناسی است .خودشناس��ی نیز بهمعنای توجه به همه ابعاد
وجودی و پرورش همه آنهاس��ت .عرفا نیز بر این اس��اس ،سه بخش معارف را شریعت،
طریق��ت و حقیقت میدانند و معتقدند ش��ریعت (مق��ررات و احکامی که مبتنی بر یک
سلس��له حقایق و مصالح است) ،طریقت (راه چگونگی وصول بهحق) و حقیقت (مقصد و
مطلوب نهایی که پس از فنای عارف از خود به دس��ت میآید) به ترتیب ،ظاهر ،باطن و
 28سومی باطن است.
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اینکه سالک از کجا شروع و به کجا ختم نماید عرفای بزرگ اسالمی دستوراتی را در قالب
چند گام دادهاند .اولین گام تهذیب ظاهر (از طریق انجام واجبات و ترک محرمات) است.
دومین گام تطهیر باطن (زایل کردن صفات و ملکات رذیله از نفس) و س��ومین مرحله،
متصف ش��دن به صفات پس��ندیده و جایگزین کردن صفات جمیله بهجای صفات رذیله
است .پسازاین سه مرحله ،سالک آماده پذیرش انوار الهی گردیده و به اولین مرتبه مقام
فنا میرس��د .در مراتب بعدی با فانی کردن افعال خود در فعل خدا ،صفات جمیله خود
در صفات حق و درنهایت ذات خود در ذات حق به باالترین درجات رشد و کمال و تقرب
نائل میآید.
برای اجرای برنامه خودس��ازی ،س��الک باید در هر آن به مدیریت وجود خود اقدام کند
و ضمن برنامهریزی ،س��ازماندهی و هدایت نفس نس��بت به نتایج حاصل مراقبت نماید.
ش��رط موفقیت در خودمدیریتی توجه به خودکنترلی و فرآیند آن در خودس��ازی است.
دستورالعملهایی نیز همچون مشارطه ،مراقبه ،خودارزیابی و خوداصالحی در این مسیر
پیشنهاد میش��ود (امیری و عابدی جعفری .)159-156 :1392 ،لذا همانطورکه گفته
شد ،مدیریت بر خویشتن در عرفان اسالمی ،مقدمه مدیریت بر دیگران است .به عبارتی
اگرچه در رویکرد عرفانی -ش��هودی در مدیریت ،تأکید بر آن است که مدیر باید پلههای
کمال و رش��د خویش��تن را طی نماید ،ولی هدف نهایی ارتقای شخص مدیر نیست بلکه
مدیر بهدنبال آن اس��ت که زمینه رش��د و تحول دیگران را فراهم نماید .در این رویکرد
اسالمی ،شرط اساسی در رفتار مدیر و زیردستانش آن است که مدیر هر آنچه برای خود
میپسندد برای زیرمجموعه خود نیز بخواهد .در این رویکرد ،مبنای عمل در ارتباط مدیر
و زیردس��تانش عشق و محبت به دیگران است ،بهگونهای که مدیر گذشت ،ایثار و تقدم
دیگران بر خود را سرلوحه رفتار خویش قرار میدهد .مدیر تالش میکند با الگو قراردادن
خود از طریق عمل برای دیگران زمینههای تغییر رفتار ،تعالی روابط و رشد زیرمجموعه
خود را فراهم نماید (امیری و عابدی جعفری.)159 :
در آیه  108سوره توبه «یحبون ان یتطهروا» ،صاحب تفسیر نور مینویسد :نماز و مسجد
وسیله تهذیب و پاکی است .عالقه به کمال و پاکی ،خود یک کمال است .خداوند متعال
در واقعه مس��جد ضرار بعد از امر «ال تقم فیه ابداً» ،مسجد قبا را نام برده و ضمن مدح و
ثنای آن مسجد ،نمازخواندن در آنجا را ترجیح میدهد و میفرماید هرآینه آن مسجدی 29
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که از روز اول بر اساس تقوی باشد سزاوارتر است به اینکه در آن به نماز بایستی و با این
بیان ،نیت بانیان را از همان روز اولی که مسجد قبا را ساختند به پاکی میستاید و بدان
ٌ
رجال
جهت نماز گذاردن در آن را بر نماز در مسجد ضرار ترجیح داده است .جمله «فیه
یحبون ان یتطهروا» بیان علت رجحان اس��ت و جمله «و اهلل یحب ّ
المط ّهرین» متمم آن
تعلیل است و همین تعلیل دلیل بر این است که مقصود از مسجد نامبرده در آیه مسجد
قباست نه مسجدالنبی و یا غیر آن .بنابراین معنای آیه این است که تا ابد در مسجد ضرار
برای نماز نایس��ت که من سوگند میخورم مسجد قبا که بر اساس تقوی و پرهیز از خدا
از روز اول بنا شد سزاوارتر است به اینکه در آن به نماز بایستی زیرا در آن مسجد رجالی
هستند که دوست میدارند خود را از گناهان پاک سازند یا از پلیدیها و آلودگیها طاهر
نمایند و خداوند کسانی را که درصدد پاک کردن خود باشند دوست میدارد و تو باید در
میانه چنین مردمی به نماز بایس��تی .همچنین در ادامه آیه «علی شفاجرف هار فانهار به
فی نار جهنم» استعارهای است که حال منافقین موردنظر را تشبیه میکند به حال کسی
که بنایی بس��ازد که اس��اس و بنیانش بر لب پرتگاهی باشد که هیچ اطمینانی بر ثبات و
اس��تواری آن نیست و درنتیجه خودش و بنایش در آن وادی فروریزد و او بنایش در قعر
جهنم بیفتد؛ به خالف کسی که بنای خود را بر اساس پرهیز از خدا و امید به خشنودی
او بنا کند یعنی زندگیاش بر روی دوپایه و اساس استوار باشد یکی ترس از خدا و یکی
امید به خشنودی او (عالمه طباطبایی ،1370 ،ج .)326-325 :18
َ
اس َت َم َع» و جمله
« َو أَ َّن ال ْ َمساجِ َد للِهَّ ِ َفال ت َْد ُعوا َم َع اللهَّ ِ أَ َحداً» این آیه عطف است بر آیه «أن َّ ُه ْ
«أَ َّن ال ْ َمساجِ َد للِهَّ ِ» بهمنزله تعلیل برای جمله بعد است که میفرماید« :پس باخدا احدی را
نپرستید و نخوانید» ،پس در حقیقت تقدیر آیه چنین است« :ال تدعوا مع اللهَّ احدا غیره
الن المساجد للهَّ  -باخدا احدی غیر او را مخوانید ،برای اینکه مساجد تنها مال او است».
(عالمه طباطبایی ،1370 ،جلد .)76 :20
اصل طهارت مالی
مس��جد مکانی اس��ت که محل تزکیه و تهذیب روح و انفس مؤمنان ق��رار میگیرد .لذا
همانطور که در ش��اخصهای تقدسم��داری و اخالصمداری به پاکی نیت و رفتار و در
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مالی در هزینههای جاری و عمرانی اشاره میشود.
تفس��یر نور در ذیل آیه  17س��وره توبه چنین بیان میکند که در ساخت و اداره مراکز و
نهادهای مقدس پول نااهالن را نگیرید تا دخالت و افتخار و توقع نداشته باشند «ما کان
للمش��رکین ان یعمروا مساجد اهلل» .در آیه  18سوره توبه «انما یعمر مساجد اهلل من ...و
آتی الزکوه» پروردگار متعال در توصیف کس��انی که مس��اجد را آباد میکنند به پرداخت
زکات توسط آنها نیز اشاره مینماید .این امر نشان میدهد عامرین مساجد افرادی معتقد
و عامل به پرداخت زکات هس��تند .حجتاالسالموالمس��لمین قرائتی در تفسیر این آیه
مینویسد مسجد پایگاه مهم عبادی و اجتماعی مسلمانان است؛ بنابراین هم متولیان آن
باید صالح و پاک باشند و هم برنامههایش سازنده و تربیتکننده ،هم بودجهاش مشروع و
حالل باشد و هم مسجدیان اهل تقوا و خدایی و مورد تکریم .وگرنه اگر سازندگان مساجد
جباران و سالطین باشند و پیشنمازان ،افراد بیسواد و ترسو خادمان نیز وارفتگان بیحال
طبعاً مساجد از هدف اصلی خود که آبادی معنوی است دور خواهند ماند؛ و نماز از زکات
جدا نیست (قرائتی،1385 ،ج.)31-33 :5
اصول کارکردی مدیریت مسجد
در اص�ول کارکردی میتوان ب��ا رویکردی تهذیبی یا امضای��ی ورود کرد .بهعبارتی ،در
رویکرد تهذیبی ،باور بر این است که علوم انسانی موجود را باید مطالعه و اصالح نمود .بر
این اساس برخی گزارهها ،فرضیهها و نظریهها که با آموزههای دینی تعارضی قطعی دارند
حذف میشوند .در پارهای موارد ،نیاز به تکمیل و اصالح علوم و در پارهای موارد ،ضرورت
تقیید و اش��تراط وجود دارد (میرباقری .)1392 ،اصول کارکردی در مدیریت مس��جد به
شرح زیر است:
وحدتمداری
حفظ وحدت و یکپارچگی در راس��تای رسیدن به اهداف الهی از اهمیت باالیی برخوردار
اس��ت .قرآنکریم میفرماید« :واعتصموا بحبل اهلل جمیعاًَ و التفرقوا» .خداوند در این آیه
ن همگی به ریسمان الهی چنگ بزنند و از تفرق و جدایی
شریفه امر میفرمایند که مؤمنا 
31
پرهیز نمایند.
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امام خمینی میفرماید« :وقتی بنا ش��د همه خدمتگزار اسالم باشید اختالف ،دیگر پیش
نمیآید .ش��ما بدانید ک��ه اگر تمام انبیاء در یک عصر مجتمع میش��دند ،هیچ اختالفی
نداش��تند .اختالف برای این اس��ت که انس��ان ،هرکس��ی میخواهد پیش خودش ،برای
خ��ودش یک کاری انج��ام دهد .هر اختالفی از هوای نفس پیدا میش��ود (امام خمینی،
 ،1385ج  .)78 :20ایش��انهمچنین فرمودند« :دس��ت خدا با جماعت است .برادرهای
من ،این وحدت کلمه را حفظ کنید .رمز پیروزی شما وحدت کلمه است ،اختالف را کنار
بگذارید» (امام خمینی ،1385 ،ج .)21 :6
یک��ی از عناص��ری که در ایجاد وحدت بین افراد در یک تش��کیالت مؤثر واقع میش��ود
عنصر هماهنگی است .ناهماهنگی با یکدیگر علیرغم وجود وحدت بین افراد باعث تفرقه
کارکرد و عملکرد خواهد ش��د .هماهنگی فرآیند یکپارچهس��ازی اه��داف و فعالیتهای
بخشه��ای وظیف��های بهمنظور تأمین مؤثر هدفهای س��ازمانی اس��ت .1در هماهنگی،
فعالیتهای بخشهای مختلف س��ازمان در راس��تای نیل به اهداف سازمانی جهتدهی
میش��وند .بنابراین میتوان گفت هماهنگی فراگردی اس��ت که طی آن ،همه بخشهای
تشکیلدهنده یک کل برای کسب هدف مشترک ترکیب میشوند (رضاییان .)1379 ،در
هر مؤسسهای برای سهولت در دستیابی به اهداف و استفاده بهینه و بهرهبرداری مطلوب
از امکانات س��ازمان و نیز ب��رای جهتدهی به فعالیتهای دوایر مختلف س��ازمانی الزم
است هماهنگی صورت پذیرد .ازاینرو مدیران درصددند که برای تأمین مقاصد سازمانی
ایجاد هماهنگی کنند .سازمان منسجم و هماهنگ همانند بنیان مرصوص عمل میکند.
«ان
قرآنکریم در آیه  4سوره صف ،مشخصههای چنین سازمانی را اینگونه بیان میکندّ :
یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کأن ّهم بنیان مرصوص -خداوند آنانی را که درراه
اهلل ّ
خدا در صفی واحد و هماهنگ چون بنیانی استوار میجنگند دوست دارد» .در غزوه احد
یکی از واحدها یعنی واحد تیرانداز ناهماهنگ عمل کرد .ناهماهنگی آنها سبب شد که
شکس��ت سختی بر نیروهای اسالم وارد گردد و ضایعاتی در حدود  70شهید که در بین
آنها حمزه سیدالش��هدا وجود داش��ت به بار آورد .آنچه از آموزههای دینی برمیآید این
اس��ت که نیروهای یک س��ازمان منسجم باید همواره از تفرقه پرهیز کنند و اگر به عللی
تفرقه ایجاد شد ،باید در جهت رفع آن و اصالح وضعیت بکوشند .علی (ع) در نهجالبالغه
 .1استونر و فریمن1992 ،
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نی��ز از تفرقه نهی مینمایند چنانکه میفرمایند« :از تفرقه بپرهیزید ،چراکه هر کس در
جمعیت مؤمنان تکروی کند طعمه شیطان میشود ،همانگونه که گوسفند خارج از گله
سهم گرگ خواهد شد» .1سازوکارهایی برای ایجاد هماهنگی در سازمان تعریف شدهاند.
تعریف قواعد و رویهها ،برنامهریزی ،تماس مس��تقیم ،نقشهای رابط ،تش��کیل گروههای
موقت ،تیمهای پایدار و اس��تفاده از س��اختار ماتریسی از س��ازوکارهای ایجاد هماهنگی
هستند (پیروز و همکاران.)1385 ،
وحدتمداری از اصول مهم در مدیریت مس��جد اس��ت .در آیه ش��ریفه «والذین اتخذوا
مسجدا ً ضرارا ً و کفرا ً و تفریقاً بین المؤمنین» صراحتاً مسجدی که باعث ایجاد تفرقه میان
مؤمنان گردد به مسجد ضرار تعبیر شده است .همچنین در عبارت دیگر ،شکستن وحدت
مس��لمانان ،همتراز کفر آمده اس��ت (قرائتی ،1385 ،ج .)145-142 :5عالمه طباطبایی
در تفس��یر آیات  107تا  110س��وره توبه اشاره میکند که این آیات ،یادآور عده دیگری
از منافقین اس��ت که مس��جد ضرار را س��اخته بودند و آنها را با مؤمنین سازنده مسجد
قبا مقایسه مینماید .به نظر عالمه ،ضرار بهمعنای ضرر رساندن و ارصاد بهمعنای کمین
گرفتن و در انتظار حمله نشس��تن اس��ت .پس از آنکه منافقان مسجد را بنا کردند نزد
رسول خدا (ص) آمده درخواست کردند تا ایشان با نمازخواندن در آنجا مسجد را افتتاح
فرمایند .خداوند متعال در این آیه قصد و غرضی را که این منافقین از س��اخت مس��جد
داش��تند را بهاینصورت بیان فرموده که مقصودش��ان از این عمل این بوده که به دیگران
ضرر بزنند و کفر را ترویج نموده ،میان مؤمنین تفرقه بیندازند و پایگاهی داشته باشند تا
در آنجا علیه خدا و رسولش کمین گرفته از هر راه که ممکن شود دشمنی کنند .خدای
تعالی نهی میکند از اینکه رس��ول خود در آن مسجد به نماز بایستد (عالمه طباطبایی،
المیزان ،ج .)324 -325 :18
در مس��جد باید حتی از چیزهای کوچکی که ممکن است باعث ضرر و آزار دیگران شود و
این وحدت و یکپارچگی را خدشهدار نماید نیز پرهیز شود .ابوسعید گفت :رسول خدا (ص)
در مسجد اعتکاف نموده بود که شنید مردم با صدای بلند قرآن میخوانند .آنگاه پوشش از
چهره کنار زد و گفت بدانید که در راز و نیازتان با پروردگار هرگز نباید موجب آزار یکدیگر
شوید و نیز در تالوت قرآن (یا به قولی در خواندن نماز) صدایتان را نسبت به یکدیگر بلند
 .1نهجالبالغه ،خطبه 127
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اماممحوری
در اهمیت مدیریت بر هر جمع انس��انی همین حدیث بس است که حضرت رسول (ص)
احدهم-هرگاه در مسافرت تعداد مسافران به سه
فرمود« :اذا کان ثالث ٌه فی سفر فلیؤمروا ُ
نفر رس��ید باید یکی از آنها مدیریت گروه را به عهده گیرد» (امیری و عابدی جعفری،
.)30 :1392
یکی از اصول مهم علم مدیریت ،اصل وحدت فرماندهی 1است .طبق این اصل هر فرد در
سازمان میبایست تحت نظر یک مافوق فعالیت نموده و از دستوراتش تبعیت کند و به او
گزارش فعالیتهای خود را منتقل نماید .خداوند نیز در امر اطاعت ،سلسلهمراتبی را بیان
میدارد .اطاعت از خداوند ،رس��ول (ص) و اولیاالمر ترتیبی اس��ت که قرآن کریم اظهار
نموده است (مشبکی.)1372 ،
بدون ش��ک هر مسجد در جامعه اسالمی ،یک س��ازمان منسجم معنوی است که دارای
مأموریت ،اهداف ،وظایف ،کارکرد ،تش��کیالت و سیستمهای مخصوص به خود میباشد
و تش��کیالت و سازمان مسجد یک تشکیالت اداری ،انتفاعی ،تجاری یا اقتصادی نیست،
بلکه مس��جد سازمان الهیـمردمی اس��ت که دارای رس��الت هدایتی ،معنوی ،آموزشی،
تربیت��ی و تبلیغی اس��ت که با رهبری معنوی و نفوذ کلم��ه و مدیریت امام جماعت و با
حضور توده مردم و اقش��ار مختلف آن سازماندهی میشود .ورودیهای سیستم مسجد،
اقش��ار مختلف مردم بهویژه جوانان هس��تند که باید با فرآیند تعلیم و تربیت اسالمی به
انسانهای شایسته ،توانا ،فرهیخته و مؤمن تبدیل شوند .عامل اصلی پذیرش مسئولیت و
حضور نمازگزاران در یک مسجد انسجام ،نظم و اجرای دقیق رهنمودهای امام جماعت،
شخصیت علمی ،اخالقی و معنوی امام جماعت و قداست مکان و در یککالم انگیزههای
معنوی است (رضایی بیرجندی.)149-150 :1382 ،
مأمومان در حقیقت همان امت هس��تند و نوع ارتباط و تبعیت مأمومان از امام جماعت
القای یک رفتار و فرهنگ س��ازمانی است که میتواند در باالترین سطوح سیاسی جامعه
نیز تس��ری یابد .اینکه صدای مأمومان از امام فراتر نباش��د ،جلوتر از امام نایستند ،زودتر
1. Unity of command
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از امام حرکت نکنند به آنها میآموزد که همین رفتار را نس��بت به امام امت نیز داش��ته
باشند و نشان میدهد که امام جماعت نمونهای از امام امت است (قوامی.)214 :1392 ،
ش��اید بتوان اماممحوری را ناشی از نگرش توحیدی به مدیریت دانست که شکل متعالی
از وحدت در مدیریت اس��ت .در تعریف نگرش توحیدی به مدیریت ،هفت مفهوم اساسی
مطرح ش��ده اس��ت که عبارتاند از :وفای به میثاق ازلی ،انجام عمل صالح ،کاربرد شورا،
توسعه تمدن مورد تأیید خداوند ،از بین رفتن فساد ،اقامه عدل ،شناخت هدف و رسیدن
به فالح (پس��ران ق��ادر .)60 :1387 ،اماممحوری از حق والیت امام بر مأمومین نش��أت
میگیرد؛ والیتی که خود ،ریشه در ذات اقدس الهی دارد :ان ّما ولیکم اهلل و رسوله والذین
امنوا ...
اماممحوری اثر ویژهای در ایجاد هماهنگی در مسجد دارد چراکه امام مسجد ،محل پیوند
رشتهها قرار میگیرد و بهمنزله رشتهای است که مهرهها را به هم نزدیک میسازد .علی
(ع) میفرمای��د( :نهجالبالغه ،خطبه  )146جایگاه رهبر و مدیر در کار ،جایگاه رش��تهای
است که مهرهها را به هم فراهم آرد و برخی را ضمیمه برخی دیگر کند (هماهنگی ایجاد
کند) .اگر رش��ته بریده شود مهرهها پراکنده ش��ود و از میان رود و دیگر بهتمامی فراهم
نیاید( .پیروز و همکاران.)1385 ،
نقطه تمایز مسجد و دیگر سازمانهای دینی همین جایگاه اسوه بودن امام مسجد است.
در مسجد که یک فضای کام ً
ال معنوی و روحانی حاکم است تبعیت از امام مسجد نه یک
تبعیت دیوانس��االرانه بلکه یک تبعیت اسوهگونه است .بهعبارتدیگر ،امام مسجد باید از
ناحیه تبدیلش��دن به یک اسوه یا الگو هم هدایت معنوی اهل مسجد را به عهده بگیرد،
هم هدایت س��ازمانی جریان امور را در مس��جد .مقام معظم رهبری امام مسجد را مدیر
طبیعی مسجد میدانند« :مسجد یک رئیس طبیعی دارد ،یک مدیر طبیعی دارد و او امام
مسجد است»(.)1375/3/28
در مقوله اماممحوری در مسجد میتوان این اصل را به رویکرد عرفانی در مدیریت اسالمی
نیز نس��بت داد .در رویکرد عرفانی ،مدیر برای اینکه الگ��وی عملی دیگران قرار بگیرد با
برنامهریزی مس��تمر و ضمن ارتباط دائم با الگوی کمال مطلق ،شایس��تگیهای الزم را
در خ��ود بهوج��ود میآورد و در رفتارهای خود ،آن را نمایان میس��ازد .در این موضوع و
برای اینکه امام مس��جد به یک الگوی مناسب برای هدایت دیگران تبدیل شود ،میتوان 35
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به مراحل اس��فار اربعه توجه نمود .امام مس��جد در اولین سفر یعنی «سفر من الخلق الی
الحق» با برداش��تن حجابهای ظاهری با مبدأ هس��تی ارتباط برقرار میکند .در دومین
سفر یعنی «سفر بالحق فی الحق» پس از شناخت ذات حق و با کمک حقتعالی ،به سیر
در ش��ئون و اسماء الهی پرداخته و ضمن خودس��ازی ،آماده هدایت دیگران میشود .در
س��ومین سفر «سفر من الحق و الی الحق» س��الک به میان مردم بازگشته و همهچیز را
جلوهای از آیات الهی میبیند .در آخرین سفر «سفر من الحق و الی الحق» سالک از طریق
الگو واقعشدن برای دیگران ،آنها را هدایت میکند.
تبدیلش��دن به امام و پیش��وای واقعی مردم کار سادهای نیست .کس��انی که خود را در
حضور خدا مییابند و در این مسیر از پلیدیها دوری جستهاند ،در کارهای خیر پیشقدم
شدهاند و به تواناییهای مدیریتی رسیدهاند ،میتوانند امام اهل تقوا شوند .پیشوایی ،باالتر
از مدیریت و رهبری است .امام مسجد باید عالوه بر تواناییهای مدیریت و رهبری ،به مقام
پیشوایی در مسجد برسد .حب دنیا ،جمود فکری و شهوتپرستی از موانع مهمی است که
مانع از رسیدن فرد به جایگاه پیشوایی در سازمانها میشوند .طبق آیه دوم سوره جمعه
نی��ز چهار مرحله تالوت ق��رآن ،تزکیه نفس ،التزام به احکام الهی و حکمت برای برطرف
کردن موانع دستیابی به مقام پیشوایی در سازمان ذکر شده است (رضایی دولتآبادی و
حقشناس ،1389 ،به نقل از عابدی جعفری و معصومیمهر.)1392 ،
قدرتِ اصل اماممحوری به همان نظریه رش��د استاد مطهری و مفهوم مدیریت خویشتن
برمیگ��ردد .ق��درت این اصل ،زمانی به مرتبه کمال خود میرس��د ک��ه در عین تبعیت
مأموم از امام ،امام مس��جد نیز بهمراتب باالی رش��د و مدیریت خویش��تن رسیده باشد و
رهنمودهای مطرح ش��ده در ادبیات علمی همچ��ون مدیریت بر قلوب ،رهبری معنوی و
رهبری خدمتگزار را رعایت نماید .نفوذ و اثرگذاری ،جانمایه واژه رهبری را شکل میدهد.
رهبری نفوذ بر قلوب و باورهای دیگران است .مدیریت بر قلوب بهمعنای نفوذ و اثرگذاری
بر دلهاست بهگونهای که آدمیان از درون متحول گردند .البته الزمه این تحول این است
که امام مسجد ،خود ،متحول شده باشد .الزمه مدیریت بر قلوب ،پذیرفتن حکومت الهی
«ان الّذین امنوا و عملوا الصالحات سیجعل
بر خویشتن است (شفیعیّ .)87-85 :1391 ،
لهم الرحمن و ّدا  -مسلماً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادهاند خداوند
 36رحم��ان ،محبتی برای آنان در دلها ق��رار میدهد» (مریم .)96 :مدیریت بر قلوب دارای
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عناصر مهمی است .انگیزه الهی ،تکلیفمداری و مردمداری عناصر اصلی مدل مدیریت بر
قلوب را تشکیل میدهند (شفیعی.)1391 ،
رهبری معنوی امام جماعت تنها یک رهبر معناگرا به تعبیر غربیان نیس��ت که میتواند به
شغل وظیفه افراد معنا ،مفهوم و هویت ببخشد ،بلکه منظور از رهبری معنوی ،همان رهبری
ایمانمدارانه است .رهبر بر پایه ایمان ،همه پیروان را بر گرداگرد خود جمع مینماید ،زیرا
پیروان جذبِ ویژگی الهی مؤمنانه یا ایمانمدارانه رهبر خود میشوند .به عبارت سادهتر ،این
صفت ایمان است که دیگران را جذب مینماید .رهبر معنوی رهبر توحیدی است.
داوطلبگرایی( 1غیردولتی بودن)
داوطلبی 2به معنی انجام کار بدون پرداخت است .صرف وقت بهصورت رایگان توسط افراد از
ن همچون دوستان ،محله،
ویژگیهای مهم داوطلبی است .داوطلبان منافعی را برای دیگرا 
محیط ،مدرس��ه و غیره فراهم میکنند ) .(Hodgkinson, 2003در تحقیق EVS/WVS
 Surveyداوطلبی بهعنوان انجام کار از روی اختیار و بدون پرداخت تعریف ش��ده اس��ت.
واژه سازمان داوطلبانه به کوششهای سازمانیافته داوطلبانه اطالق میشود (Osborne,
) .1996بوریج اشاره میکند که انتظار نمیرود تمامی فعالیتهای سازمانهای داوطلبانه
توس��ط داوطلبان اجرا ش��وند ،بلکه انتظار این اس��ت که تولد و حکمرانی این سازمانها
داوطلبانه باشد یعنی آزاد و مستقل ).(Beveridge, 1948
در پاس��خ به اینکه چرا افراد داوطلب میش��وند یا کار داوطلبانه انجام میدهند محققان
اجتماعی دو رویکرد انتخاب کردهاند؛ یکی مبتنی بر بررس��ی منابعی اس��ت که اشخاص
با اس��تفاده از آنها کار داوطلبانه انجام میدهند و دیگری بر باورها و ارزشهایی اس��ت
که بر داوطلب ش��دن تأثیر میگذارند .در تحقیقات اسمیت ،)1994( 3ویلسون ()2000
و پیرس )1993( 4رابطهای قوی بین داوطلب ش��دن و در دس��ترس بودن منابع در هر
دو س��طح فردی و اجتماعی به دس��ت آمد .افرادی که منابع بیشتری را کنترل میکنند
بیشتر داوطلب میشوند .اوالً آنها منابع بیشتری برای تسهیم دارند (زمان ،پول ،آموزش،
تواناییه��ا ،ارتباطات اجتماعی و  .)...ثانیاً آنها با داش��تن کنت��رل روی این منابع ،برای
1. Voluntarism
2. Volunteering
3. Smith
4. Pearce
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سازمانهای داوطلبانه جذابتر میباش��ند .درآمد و سرمایه انسانی و اجتماعی به همراه
شاخصهای پایگاه اجتماعی (سن ،جنس ،مذهب وضعیت ازدواج) بهعنوان تعیینگر رفتار
داوطلبانه شناخته ش��دند .وجود سرمایه اجتماعی ،مشارکت در فعالیتهای داوطلبانه و
عضویت در مؤسسات داوطلبانه را تسهیل میکند .سازمانهای داوطلبانه معموالً اعضا را
اجتماعی کسانی که اکنون
به کار میگیرند نه از طریق تبلیغات ،بلکه با کمک شبکههای
ِ
عضو سازمان هستند ).(Pearce,1993: 67
محیط اجتماعی مرتبط با محله ،منبعی برای کار داوطلبانه است .ساندین ( )1988فرض
میکند که در ش��هرهای کوچکتر ،نیازهای مش��ترک کمتری برای برآورده شدن وجود
دارد و تعامالت چهرهبهچهره فراوانتر اس��ت و مشکالت ،راهحلهای غیررسمی دارند .از
طرف دیگر ،ش��هرهای بزرگتر نیاز بیشتری به کاالها و خدمات عمومی نشان میدهند،
بنابراین آنها میتوانند فرصتهای بیش��تری را برای کار داوطلبانه ارائه دهند .مشارکت
در مؤسسات داوطلبانه در روستاها سطح پایینتری داشته است .درمجموع انتظار میرود
سطح کار داوطلبانه با اندازه شهر افزایش یابد (.)Pearce, 1993: 148
ارزشها جزء تعیینکنندههای اصلی داوطلب شدن است .اگرچه بعضی نویسندگان مانند
ویلسون ) (Wilson, 2000بیان میکنند که ارزشها در پیشبینی پایایی داوطلب شدن
ناتوان هس��تند ،ولی ارزشها نقش مهمی در تعیین مشارکت در فعالیت داوطلبانه دارند.
کن��دال و ن��پ ) (Kendall & Knapp, 1995تأکید میکنند که بخش داوطلبانه وظیفه
گویایی دارد که عمدتاً ارزشهای اجتماعی ،فلسفی ،اخالقی و دینی کسانی که از بخش
داوطلبانه حمایت میکنند را منعکس میکند .ارزشهای دینی نقش اساس��ی در تعیین
و تداوم داوطلب ش��دن دارند .ویلس��ون و موس��یک ( )1997یک رابطه بین دینداری و
داوطلب شدن رسمی یافتند خصوصاً بین شاخصهای رفتاری دینداری و داوطلب شدن
( .)Pearce, 1993: 148ج��رارد 1و پاتون 2نیز بحث میکنند که کنش داوطلبانه اساس��اً
ارزش مبنا است ).(Courtney, 2002
اعتم��اد 3همچنی��ن ب��رای عضویت در یک مؤسس��ه داوطلبان��ه مهم اس��ت .تونکیس و
پسی( )Tonkiss & Passey, 1999اشاره میکنند که اعتماد میتواند بهعنوان مبنایی برای
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مؤسس��ه داوطلبانه دیده شود .فقدان اعتماد در افراد و نهادها میتواند مانعی در همکاری
با دیگران در یک سیس��تم نهادینه ش��ده باشد .دکر و براک بیان میکنند در جوامعی که
اعتماد کمتری وجود دارد مؤسسات داوطلبانه اعضای کمتری دارند(.)Pearce, 1993:146
دابکین هال ) (Dobkin Hall, 1987: 3س��ازمان داوطلبانه را بهعنوان س��ازمانی تعریف
میکن��د که وظایفی را ب��ه عهده دارد که نه دولت و نه س��ازمانهای انتفاعی متمایل یا
قادر به تکمیل آنها نیس��تند .مارگارت هریس (1990 :126) 1نیز چنین تعریفی را ارائه
میدهد :آن حوزهای از فعالیت س��ازمانیافته است که نه بخش تجاری یا انتفاعی است و
نه بخش دولتی یا عمومی ).(Torry, 2005: 23
ساالمون و انهیر ) (Salamon & Anheier, 1994خصیصههای زیر را بهعنوان ویژگیهای
سازمانی سازمانهای داوطلبانه غیرانتفاعی تعریف کردند:
ـ رسماً ساختاریافتهاند یعنی اینکه از تجمعات و جلسات غیررسمی متمایز هستند.
ـ سازمانهایی خصوصی هستند و از دولت جدا هستند .بهعبارتدیگر آنها باید مستقل
از دخالت دولت بنیان نهاده شده باشند.
ـ آنها توسط یک هیئتامنا که قادرند در مورد آن تصمیم بگیرند و ظرفیت تصمیمگیری
مستقل دارند اداره میشوند.
ـ الگوی متمایزی از مدیریت مالی دارند .آنها نمیتوانند درآمدهای اضافی را توزیع کنند،
بلکه باید آن را در خدمات اضافی سرمایهگذاری کنند.
ـ انگی��زش در آنها مبتنی بر عواید مالی نیس��ت بلکه ب��ر ارزشهای داوطلبانه هنجاری
است(.)Osborne, 1996: 11-12
داوطلبگرای��ی 2یک عنصر ضروری اس��ت .اکثر س��ازمانهای داوطلبانه دارای مجموعه
مدیریتی داوطلبانه هس��تند که حقوقی دریافت نمیکنند و ممکن است تجربه مدیریتی
هم نداش��ته باش��ند .آنها باید بر نیروی کار داوطلبانه ،تعهد داوطلبانه کارکنان و صرف
وقت بیش��تر توسط آنها تکیه کنند .در این سازمانها ارزشها باید گرامی داشته شوند.
این س��ازمانها زمانی بیش��ترین اثربخشی را خواهند داش��ت که افراد درگیر ،ارزشها و
مفروضات مش��ترک خود را درباره هدف سازمان و ش��یوه عملیات آن با یکدیگر تسهیم
کنند(.)Hudson, 1995: 35-7
1. Margaret Harris
2. Voluntarism
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در جایگاه واژهشناس��ی مش��ابه ،داوطلبگرایی با مشارکت ،ارتباطی قرین دارد .در ادبیات
مدیریت فرهنگی نیز توجه ویژهای به انجام امور فرهنگی از مجرای مش��ارکت شده است.
برمبنای این ادبیات ،ازآنجاکه فرهنگ در طول تاریخ از کنش واکنشهای انس��ان ش��کل
گرفته است ،مشارکت از منزلت رفیعی برخوردار است .بر این اساس ،اعتقاد به اصل مشارکت
برای مدیر فرهنگی بسیار بااهمیت است و بهمنزله اعتقاد به خصوصیت سیستمی فرهنگ
و جامعه است .بدون مشارکت ،مخاطبان ،مصرفکنندگان منفعل محصوالت فرهنگی بوده
و عم ً
ال امکان موفقیت برنامهها و اقدامات را کاهش خواهد داد (ملکان.)1391 ،
مس��جد نیز بهعنوانیک مکان فرهنگی دینی ،مس��تثنا از امر مشارکت مردمی نیست .در
تعریفی که از مسجد شده است آن را بهعنوان مکانی میدانند که برای همه مسلمین قرار
دادهشده است .یکی از نشانههای موفقیت در عملکرد یک مسجد ،جذب حداکثری (عباسی،
 )1391است .سپردن امور به داوطلبان فعالیت در مسجد از کارآمدترین ابزارهایی است که
میتواند ش��اخص جذب حداکثری را ارتقا دهد .انجام امور در مسجد توسط افراد داوطلب
باعث ایجاد حس تعلق به مس��جد و جوش��ش انگیزه بیش��تر برای مشارکت در برنامههای
مسجد میشود .سپردن امور به داوطلبانهمچنین باعث صرفهجویی در منابع مالی مسجد
خواهد شد و استمرار فعالیتهای مسجد را حتی در زمان کمبود منابع ،امکانپذیر میسازد.
چندکارکردگرایی
تمرکز بر یک عرصه ،حوزه یا دامنه و غفلت از گس��ترش وس��عت عملکرد از نقاط ضعف
راهبردی در مدیریت نهادها و س��ازمانها محس��وب میش��ود .در این باب ،ضروری است
قالبهای فکری و پیشفرضهای محدود ذهنی مدیران آنها شکس��ته شوند .در ادبیات
مدیریت راهبردی پاسخ به سؤاالت زیر میتواند در کشف موضوعات راهبردی کمک نماید:
•آیا میتوان در حوزه دیگری فعالیت کرد؟
•آیا میتوان در دامنه دیگری فعالیت کرد؟
•آیا میتوان در عرصه جغرافیایی دیگری فعالیت کرد؟ (استوار.)1391 ،
در مسجد نیز همین رویه حاکم است .طبیعی است که حضور چنددقیقهای در مسجد و
تنها برای ادای نماز نمیتواند مس��جد را در ابعاد گوناگون ش��کوفا کند .عمل پیامبر (ص)
 40در این زمینه الگوی خوبی برای ماس��ت .آن حضرت پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب در
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مس��جد مینشست و بخش��ی از این وقت را صرف پاس��خگویی به پرسشهای مسلمانان
مینمود (نوبهار .)1386 ،یکی از تفاوتهای اصلی مذهب شیعه و اهل سنت در نگاه آنها
به کارکردهای مس��جد است .علمای شیعه معتقدند مسجد در سنت نبوی از کارکردهای
مختلفی برخوردار بوده اس��ت؛ حتی نبی گرامی اس�لام ،مس��جد را بهعنوان پایگاه و مقر
حکومتی اسالم قراردادند یعنی یک ارتباط مستقیم بین مسجد و حکومت اسالمی .در آن
زمان ،مسجد نقشی اساسی و چشمگیر در پیشبرد اهداف حکومت اسالمی داشت .در یک
تقس��یمبندی ،برنامههای مسجد به پنج بخش نیایشی ،تبلیغی-آیینی ،پرورشی-تربیتی،
اجتماعی و خدماتی تقس��یم شده است (عباس��ی .)1391 ،برگزاری نمازهای جماعت در
چند نوبت ،نماز عید س��عید فطر و قربان ،مراس��م نیایشی س��االنه مانند شبهای قدر و
اعتکاف و ادعیه روزانه و هفتگی مانند قرائت قرآن ،دعای کمیل و توسل ازجمله برنامههای
نیایشی مسجد بهشمار میروند .برنامههای غیرنیایشی مسجد از گستره زیادی برخوردارند.
فعالیتهای وعظ و خطابه ،مراس��م آیینی ،فرهنگی ،آموزش��ی ،سیاسی ،خیریه ،خدمات
سالمت و اطعام و پذیرایی ازجمله برنامههای غیرنیایشی مسجد درنظر گرفته شده است.
در جای دیگری ،کارکردهای مختلفی برای مس��جد عنوان ش��ده اس��ت ک��ه اهم آنها
عبارتان��د از :کارکردهای عبادی ،آموزش��ی ،فرهنگی ،تبلیغی ،علم��ی ،تعلیم و تربیت،
سیاس��ی ،اجتماعی ،ارزش��ی ،قضایی ،رس��انهای ،هنری ،خدماتی -امدادی ،بهداش��تی،
اقتصادی (آموزش تجارت اسالمی) ورزشی (موظف رستمی.)1382 ،
پیامبر (ص) بارها بر اهمیت فراگیری علم و دانش تأکید فرمودهاند .ایشان حتی جلسات
علمی در مس��جد را نسبت به جلس��ات دعا ترجیح میدادند .نقل است که روزی رسول
خدا (ص) به مسجد وارد شدند .در مسجد ،دو مجلس جداگانه برپا بود .گروهی در حال
یاددادن و فراگرفتن دانش بودند و جمعی نیز به دعا و راز و نیاز با خداوند مشغول بودند.
پیامبر (ص) فرمود :هر دو گروه بهسوی نیکی گام برمیدارند .دستهای ،خدا را میخوانند
و گروهی نیز آموزش میبینند و تعلیم میدهند؛ ولی این گروه کار برتری را انجام میدهد.
م��ن نیز بهمنظور آموزش دادن مردم مبعوث ش��دهام .آنگاه پیامب��ر (ص) خود در میان
گروهی که سرگرم آموزش بودند نشست( 1نوبهار.)1376 ،
یکی از نویس��ندگان ،مسجد را نخس��تین پایگاه عبادی ،سیاس��ی ،جایگاه دانش ،پایگاه
 .1منیه المرید فی آداب المفید و المستفید ،زینالدین بن علی عاملی (شهید ثانی) ،تحقیق :رضا مختاری ،ص 106
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تبلیغات��ی و مرک��ز خدمات اجتماعی (کمک ب��ه نیازمندان ،خدمات پزش��کی و درمانی
مجروحان جنگ) میداند .بهزعم ایش��ان ،مس��جدالنبی واق��ع در مدینهمنوره هم محل
عبادت و ادای فرایض دینی و هم مکانی برای مش��ورت و تصمیمگیری در امور سیاسی،
جنگ و صلح ،بهداش��ت و بهزیس��تی ،آموزش و فراگیری عل��وم گوناگون بود .همچنین
پناهگاه و ملجأ غریبان ،بیکس��ان و ابنس��بیل (درراه ماندگان) و محل توزیع و تقس��یم
صدقات و زکات و  ...میان آنها بود .این نویس��نده درجایی دیگر مس��جد را خانه مردم،
پایگاه قضایی ،جایگاه حسبه (امور شهری) ،خانه خبر و اطالعرسانی ،محل رفع مشکالت،
پایگاه جهاد و نهضت ،مرکز آموزش ،مهد ارتباط باخدا ،مرکز انسانسازی و پایگاه آزادی
و آزادگی میداند .رسول خدا (ص) میفرمایند« :المسجد بیت ّ
کل مؤمن .مسجد خانه هر
انسان باایمان است»( 1رضایی بیرجندی.)1382 ،
بسیج همگانی مؤمنان و نظارت بر قدرت حاکمان والیان از عناصر کنترل سیاسی است.
بسیج همگانی در مقابل دشمنی استکبار و مسلح کردن مردم به معرفت دینی و باورهای
الهی و ایمان اس��توار که پش��توانه عظیم صفبندی در مقابل دش��منان است ،در مسجد
صورت میگیرد .در طول تاریخ اسالم ،جنگهای حقطلبانه و نهضتهای الهی از مساجد
پایهگذاری شده و شروع شده است .مسجد مرکز تهییج و بسیج نیروهاست (انجم شعاع،
 .)1387وظیفه متولیان مسجد رسیدگی به محرومان است (قرائتی ،1385،ج  ،5ص .)33
در بحث برنامههای اجتماعی ،نظارت و کنترل همگانی بر سازمانهای محلی نیز قابلطرح
میباش��د .فقط در پرتو یک احساس مسئولیت همگانی و بهتبع آنیک نظارت همگانی،
فس��اد اقتصادی ،سیاس��ی و اداری از جامعه مسلمین پاک میش��ود .نظارت و نصیحت
مسئوالن از توصیههای دین اسالم است همان چیزی که به «النصیحه الئمه المسلمین»
شهرت دارد.
برنامههای خیریه مسجد نیز از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است .حتی قرآنکریم یکی
از ویژگیهای کس��انی که مس��اجد خدا را آباد میکنند پرداخت زکات میداند .مدیریت
مس��جد میتواند با سازماندهی منسجم و تشکیل صندوق خیریه و قرضالحسنه ،منابع
مالی گستردهای را برای دستگیری از فقرا و مستمندان فراهم و پرداخت نماید.
یکی دیگر از برنامهها و خدمات مس��جد ،خدمات س�لامت جسمی و روانی است .مسجد
 .1کنزالعمال ،ج  ،7ص  650به نقل از رضایی بیرجندی ،ص 168
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میتواند با تشکیل اردو ،گردشهای علمی و تأمین امکانات ورزشی ،نوجوانان محل را به
آغوش بکشد و استادان متعهد و معتقد در البهالی فعالیتهای فرهنگی ورزشی و نظایر
آن ،جوانان را با اصول اعتقادی و مبانی اخالقی اس�لام آش��نا نمایند (رضاییبیرجندی،
 .)1382یکی دیگر از برنامهها و خدمات مسجد ،اطعام و پذیرایی است .دادن افطاری در
ماه مبارک رمضان یا ادای نذورات از مواردی است که حتی در شرع مقدس اسالم تأکید
خاصی بر برخی از آنها ش��ده است .پذیرایی نیز در بین برنامههای مسجد بهویژه زمانی
که برنامههای طوالنی برگزار میشود توصیه میشود (عباسی.)1391 ،
ان المساجد
پرس��تش و عبادت ،هدف مسجد اس��ت؛ همانگونه که قرآن میفرماید« :و ّ
للهّ فال تدعوا مع اهلل احدا ً مس��اجد از آن خداس��ت پس باید احدی جز او را نپرس��تید»
(ج��ن .)18 :یک��ی از نکات اساس��ی و مهمی که در تحقق کارکردهای مختلف مس��جد
بایستی مدنظر قرارداد ،توجه به عبادتمحوری در برنامههای مسجد است .چهبسا بتوان
عبادتمحوری را جزء اصول مدیریت در مس��جد منظور نمود .مس��جد همانگونه که از
نام آن هویداست مکانی برای سجده و عبادت است .لذا در اجرای برنامههای مختلف در
مسجد ،باید بهگونهای عمل نمود که نقش عبادی مسجد خصوصاً برگزاری نماز جماعت
بهعنوان مهمترین کارکرد مسجد کمرنگ نگردد.
مردمداری و عامگرایی در جذب
بازاریاب��ی بهتنهایی نمیتواند وفاداری پایداری را ایجاد نماید .مش��تریان ،وفادار میمانند
نهفق��ط به خاطر فعالیتهای ترفیع��ی و برنامههای بازاریابی ،بلکه به خاطر ارزش��ی که
دریافت میکنند .ارزش توس��ط مجموعهای از ویژگیها نظیر کیفیت محصول ،خدمت،
پشتیبانی فروش و در دسترس بودن آن به وجود میآید .بنابراین وظیفه بازاریابی کنترل
همه بخشهای سازمان است تا همکاری آنها منجر به ارائه یک ارزش منحصربهفرد شده
و ارزش��ی واالتر را ایجاد کند که درنهایت به وفاداری مش��تری منجر میش��ود (Payne,
 ،1995به نقل از ظهوری .)1388 ،کاوسی ( )1384معتقد است تأمین کیفیت محصوالت
و خدم��ات ابتدا باعث ایجاد رضایت در مصرفکنندگان آنها و درنهایت موجب وفاداری
مصرفکنندگان خواهد شد.
مردمداری بهصورت رابطه خدمتگزاری ولینعمتی بیانش��ده است (شفیعی ،1382 ،به 43
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نقل از عابدی جعفری و معصومی مهر .)1392 ،مردمداری به این معناست که رهبر ،خود
را یکی از مردم بداند ،در میان آنها بوده و با آنها همراه باشد .اصل مردمداری ،از نتایج
اصل اخالصمداری نیز هس��ت ،یعنی به خاطر خدا مردم را دوست داشتن؛ مقدم داشتن
دیگران بر خود ،خود را خدمتگزار آنها دانستن.
بررسی منابع اسالمی حکایت از اهمیت ویژه خدمتگزاری و نفعرسانی به انسانها دارد.
«احب عب��اداهلل جل جالله انفعهم
در این زمینه رس��ول گرامی اس�لام (ص) میفرماید:
ّ
لعباده -محبوبترین افراد نزد خداوند متعال کسی است که برای او سودمندترین باشد»
(کلینی ،1391ج  .)239 :3از طرف دیگر و مبتنی بر کالم خاتم رسل ،خدمتگزار سیادت
و آقایی خود را به همه نشان میدهد .حضرت فرمود« :سید القوم خادمهم -آقا و سید قوم،
خدمتگزار آن قوم است» (مجلسی ،بحاراالنوار ،ج .)273 :76
در اهمیت خدمتگزاری همین حدیث بس که از امام صادق (ع) نقل ش��ده اس��ت که:
«هیچ مسلمانی نیاز مسلمانی را برآورده نکند مگر اینکه خدای تبارکوتعالی او را ندا دهد
پاداش تو بر عهده من است و من به کمتر از بهشت برای تو راضی نخواهم بود» (کلینی،
 ،1391ج .)194 :2
از دیدگاه امام خمینی ،یک رهبر خدمتگزار خود را یکی از مردم دانسته و با مردم ،برای
مردم و از خود مردم اس��ت .لذا مردم و پیروانش را همچون برادر خود دوستداش��ته و با
تواضع و احترام با آنها رفتار میکند (ش��یخزاده ،1392 ،ج  .)225-224 :2خدمتگزاری
بدین معناست که رهبر همه توان و تالش خود را در جهت خواستهها و منافع پیروان و
سازمان به کار گیرد (شیخزاده ،1392 ،ج .)251 :2
از تحقیقاتی که در اهمیت عنصر خدمتگزاری میتوان بیان نمود تحقیقی است که سرکار
خانم اسدیفر و همکارانش ( )1388برای طراحی مدل شایستگی کلیدی مدیران دولتی
ایران بر اساس صحیفه امام انجام دادند که هفتطبقه اصلی به دست آمد .طبقه مرکزی
در بین این طبقات ،خدمتگزاری بود که بیشترین میزان تأکید را در بیانات امام راحل دارد.
ارتباط صحیح و شایس��ته و خلق نیکو از عناصر مهم در مردمداری هس��تند .در س��وره
آلعمران ،آیه  ،159خداوند متعال خطاب به رسول رحمت و مهربانی میفرمایند« :و به
برکت رحمت الهی در برابر آنان (مردم) نرمخو و مهربان ش��دی و اگر خش��ن و سنگدل
 44بودی از اطراف تو پراکنده میشدند .سپس آنها را ببخش و برای آنان طلب آمرزش کن
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و در کارها با آنان مش��ورت کن» .در این آیه ،نرمخویی ،محبت توأم با بخش��ش ،استغفار
و مشورت ،عامل اصلی جذب افراد معرفی شده است .لذا شاید بتوان گفت عامل معنوی
جذب افراد ،عشق و محبت در پرتو رحمت است (عابدی جعفری و معصومی مهر:1392 ،
 .)89مردمداری یکی از عناصر مهم در مدیریت بر قلوب پیروان است .اگر یک رهبر بتواند
ب��ا رفت��ار متواضعانه خود ،رویک��رد خدمتمداری خود را به پیروان نش��ان دهد و به آنان
بفهماند که دلسوز و خیرخواه آنان است درصورتیکه این امر با اخالص نیز همراه باشد ،او
قادر خواهد بود بهآسانی در قلوب مردم نفوذ کند و نوعی پیروی آزادانه و از روی اشتیاق
در پیروان ایجاد شود (شفیعی .)118 :1391 ،در این رابطه میتوان به آیه  29سوره فتح
اشاره نمود که رسول خدا و یارانش را سختگیر علیه کفار و مهربان نسبت به یکدیگر بیان
میکند .در اهمیت اخالق نیکو میتوان به این حدیث اش��اره کرد .عبداهللبنسنان از امام
«ان سوء الخلق لیفسد العمل کما یفسد ّ
الخل العسل
صادق (ع) نقل کرده است که فرمودّ :
بداخالقی عمل را تباه میکند همچنان که سرکه عسل را» (کلینی ،1391 ،ج .)321 :2یکی از نش��انههای اصلی موفقیت یک مسجد ،جذب حداکثری است که شامل دو عامل
رشد میزان حضور افراد وفاداری آنها به مسجد است .رشد میزان حضور افراد به افزایش
حضور مراجعان و داوطلبان فعالیت در مسجد ازنظر زمان و فراوانی دفعات حضور ،آنهم
از گروهه��ای س��نی مختلف بهویژه نوجوانان و جوانان به تفکیک جنس��یت اش��اره دارد
(عباسی.)1391 ،
جذب و حضور هر چه بیشتر مردم در مساجد از توصیههای دین اسالم است .همانطور
که در رسالههای مراجع تقلید در احکام نماز جماعت نوشته شده است ،هرچه تعداد افراد
در نماز جماعت خصوصاً تا بیش از ده نفر افزایش یابد ،فضیلت آن باالتر میرود.
جذب افراد از گروههای سنی مختلف خصوصاً جوانان ،تابع عوامل متعددی است .در یک
تقسیمبندی عوامل اصلی جذب جوانان به مسجد در چهار عامل کلیتر بیانشدهاند:
الف -امام جماعت .او باید دارای این خصوصیات باش��د :ثابت بودن ،توانایی علمی ،نظم،
بیان س��اده و ش��یوا ،خالقیت ،دوس��تی با جوانان و نوجوانان ،احترام و تواضع ،آراستگی
ظاهری ،توانایی جسمی ،دارا بودن دانش الزم ،درک موقعیت سنی جوانان.
شایس��تگیها و خصوصیات امام مس��جد ،خود یک عامل انسانساز است و میتواند یک
45
عامل جذبکننده مأمومین باشد.
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ب ـ خود مسجد .فضای مناسب و ظاهر خوب آن ،نظافت ،وسایل صوتی ،گرمازا و سرمازا،
ایجاد امکانات فرهنگی ورزشی ،استفاده از افراد خوشصدا ،تصمیمگیری متمرکز.
ج ـ هیئتامن��ا .همکاری جدی ،تقس��یمکار ،تأمین بودجه ،توجیه جوان��ان و نوجوانان،
اهتمام به مسئله جوانان ،استفاده از تخصصهای متفاوت.
د ـ سایر عوامل.ترجمه و توضیح اذکار و دعاها ،آشنا کردن جوانان به فلسفه اعمال عبادی،
اخالق و رفتار نمازگزاران ،جذب از طریق دوستان ،خادم ،رفع مشکالت ،تشویق و اعطای
جایزه (برای حضور در مسجد) ،برگزاری نمایش ،نمایشگاه ،اردو ،مسابقات ورزش از دیگر
عوامل جذب جوانان و نوجوانان اس��ت (رضایی بیرجندی .)1382 ،حضور شخصیتهای
موجه و محبوب جوانان در مسجد ،برخورد مناسب ،بیان مباحث موردنیاز جوانان و تشویق
نیز از دیگر راهکارهای ارائهشده در جذب جوانان به مسجد است (محمدی.)1383 ،
موانع��ی هم برای جلوگیری از جذب و حضور جوانان مطرح ش��دهاند .خود فرد ،خانواده،
محیطهای آموزشی ،جامعه و خود مسجد بهعنوان این موانع معرفی شدهاند .موانع جذب
جوانان به مساجد که ناشی از خود مسجد است عبارتاند از:
متنوع نبودن برنامههای مس��جد ،منطبق نبودن برنامههای مس��اجد با نیازهای فکری و
فرهنگی جوانان ،طرح نکردن مس��ائل و مش��کالت جوانان ،اختصاصی شدن برنامههای
مسجد برای پیران ،ضعف تحقیق و مطالعه امامان مساجد ،وضع نامناسب لباس و شکل
ظاهری ،ناهماهنگی در گفتار و رفتار واعظان دین ،ناآش��نایی با روانشناسی تبلیغ ،پایین
ب��ودن صالحیت علمی و توان تبلیغی ،اخالقی و اجتماعی بعضی روحانیون و تش��خیص
ندادن درد جوانان (رضایی بیرجندی.)1382 ،
خاص گرایی در مسئولیت
خاصگرایی یا شایستهساالری از شاخصهای مهم در توسعه منابع انسانی یا بهعبارتدیگر
در توسعه فعاالن مسجد میباشد .بخش مهمی از مراجعان به مسجد ،افرادی هستند که
بهقصد فعالیت داوطلبانه در مسجد حضور پیدا میکنند .انگیزههای متفاوتی برای فعالیت
در س��ازمانهای داوطلبانه بیانشده است .یقیناً هرکسی که زمان و نیروی خود را صرف
این سازمانها میکند انگیزههای خیرخواهانه و بشردوستانه دارد؛ بدون این ارزشها بقای
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این سازمانها دارند:
ـ آنها به هیئتامنا میپیوندند زیرا ش��ناخت ،احترام و جایگاه خاصی به آنها میدهد.
چنین عضویتی اکثرا ً به تماس با افراد دیگر در موقعیتهای قدرتمند منجر میش��ود که
نفوذ فرد و حس ارزشمندی را در او افزایش میدهد.
ـ بعضی خیرین ،پول را برای کس��ب وجهه ،بهبود روابط عمومی خود ،تسکین وجدان و
گاهی اوقات دستیابی به نفوذ بیشتر بر امور سازمان اهدا میکنند.
ـ داوطلبان وقت خود را به دلیل نیاز به برقراری دوستی و فعالیت اجتماعی ،کسب مهارتها
و اعطای نقش به آنها در جمعی بزرگتر صرف میکنند ).(Pearce, 1993: 37-8
در تحقیقی که در سال  1991انجام شد انگیزههای زیر بهعنوان انگیزههای کار داوطلبان
اعالم ش��ده است که به ترتیب اهمیت عبارتاند از :کمک به مردم ،انجام کار مفید ،لذت
از کار داوطلبانه ،مالحظات دینی ،خدمترسانی به دوست یا آشنا ،تجربه یادگیری وقت
آزاد(.)Hodgkinson & Weitzman, 1992: 291
هدف از بیان این نکات این اس��ت که مس��ئولین مس��اجد باید توجه داشته باشند که در
صورت تمایل به جذب داوطلب به مس��اجد از گروههای س��نی مختلف ،هم باید نیازها و
عالیق متفاوتی را مدنظر قرار دهند و هم شایستهترین آنها را برای اعطای مسئولیتهای
اساسیتر انتخاب کنند .بهعبارتدیگر ،ازیکطرف باید روحیات و صفات افراد با وظیفهای
که به آنها واگذار میشود سازگار باشد و از طرف دیگر اصل شایستهساالری برای انتخاب
و اعطای مس��ئولیت به افراد در مس��جد ،سرلوحه امر قرار گیرد .افرادی که از ویژگیها و
قابلیتهای بیشتری برخوردارند ،در اولویت قرار دارند .در قرآن کریم حضرت یوسف (ع)
خود را فردی شایس��ته برای مس��ئولیت خزانهداری معرفی مینمایدَ :
«قال اجعلنی علَی
خزائن االرض ان ّی حفیظ علیام -حضرت یوسف (ع) گفت مرا سرپرست خزائن سرزمین
مصر قرار ده که نگهدارنده و آگاهم» (یوس��ف .)55 :کس��انی که برای اعطای مس��ئولیت
انتخاب میش��وند نهتنها باید توانایی الزم را داشته باشند بلکه باید انگیزه و نشاط کاری
الزم را نیز داشته باشند (نبوی.)1387 ،
درزمینه شایستهس��االری با توجه به گزارههای اخباری یا انشایی در متون دینی میتوان
اظهار داش��ت ک��ه مالک پیامبر (ص) در عزل و نصبهای اف��راد در مناصب ،بههیچوجه
منافع ش��خصی ،نژادی ،قبیلگی و یا حتی در برخی موارد مذهبی نبوده اس��ت (توکلی و 47
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«من استعمل
گایینی .)73 :1392 ،در کالم رس��ول گرامی اس�لام چنین آمده است کهِ :
غالماً فی عصابه فیها من هو ارضی هلل منه فقد خان اهلل -کسی که فردی را بر جمعی به
کار گمارد درحالیکه در آن جمع ،کس��ی باشد که از وی شایستهتر است (بیشتر مرضی
خداوند عزوجل باش��د) به خداوند خیانت کرده است» (مجلسی ،بحاراالنوار ،ج .)50 :21
طبق آیات قرآنکریم ،امانات که همان مناصبات و مس��ئولیتها هس��تند باید به اهلش
واگذار شوند (توکلی و گایینی.)1392 ،
در س��پردن مس��ئولیتها به افراد در درون مس��جد ،شایس��تگیهایی موردنیاز است .این
شایس��تگیها در س��ه مؤلفه فردی ،بین فردی و اجتماعی قابل تقسیم است .ویژگیهایی
ازجمله امانتداری ،راس��تگویی ،تقوا ،دانایی ،مهارت و عالقه به وظیفه ازجمله این موارد
است (مصباح یزدی.)1375 ،
نظممداری
«ان
در انجام صحیح کار ،روایات متعددی وجود دارد .فی المثل رسول گرامی اسالم میفرمایدّ :
احدکم عم ً
ال یتقنه -خداوند دوست دارد زمانی که یکی از شما کاری
اهلل تعالی یحب اذا عمل ُ
را انجام میدهد آن را با اتقان و محکمکاری انجام دهد» (محمدی ریشهری.)7 :1362 ،
همانطور که حضرت امیر (ع) در وصیت خویش میفرمایند« :اوصیکما و جمیع ولدی و
من بلغه کتابی بتقوی اهلل و نظم امرکم -من شما و فرزندانم و کسانی را که این وصیتنامه
به آنان خواهد رس��ید به پرهیزگاری و نظم امورتان وصی��ت میکنم» (نهجالبالغه ،نامه
 .)47رعایت نظم یکی از ویژگیهای بارز افراد متقی اس��ت .بهطریقاولی رعایت نظم در
فعالیتها و برنامههای مس��اجد اهمیت مضاعف دارد چراکه مسجد بهعنوان بیتاهلل باید
نماد آموزش رعایت نظم وقتشناسی به مؤمنان باشد.
نظ��م باعث میش��ود امکان بهرهب��رداری بهتر از زمان حاصل ش��ود .بهعبارتدیگر ،نظم
مقدم��های ب��رای تحقق مدیریت بهینه زمان اس��ت .چراکه در تفک��ر راهبردی مدیریت
فرهنگی ،زمان از جهات مختلفی حائز اهمیت اس��ت (ملکان .)1391 ،نظم در برنامهها و
عملکرد مسجد ،امکان برنامهریزی مخاطب برای استفاده از آنها را نیز فراهم مینماید .از
امام باقر (ع) نقل است که فرمود« :ما من شیء احب الی اهلل عزوجل مِن عمل یداوم علیه
 48و ان قل َّ -چیزی نزد خدا محبوبتر از کار مداوم و پیوس��ته نیس��ت گر چه اندک باشد»
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(کلینی ،1391ج .)82 :2
برنامهریزی یکی از عناصر و ابزارهایی است که میتواند باعث حاکم شدن نظم بر عملکرد
مس��جد گردد .در برخی برنامههای مس��جد همچون نماز جماعت رعایت نظم از اهمیت
فوقالعاده ویژهای برخوردار اس��ت .تجربه نیز نش��ان میدهد مس��اجدی که در برگزاری
مهمتری��ن برنامه خود یعنی نماز جماعت از نظم مداومی برخوردارند ،تصویر خوبی را در
ذهن نمازگزاران ایجاد مینمایند و معموالً استقبال از این مساجد ،بیشتر صورت میگیرد.
اهم
نظم در مسجد اقسامی دارد .نظم در حضور و نظم در برنامهها و فعالیتهای مسجد از ّ
آنهاست (عباسی .)1391 ،حضور مداوم در مسجد ،روزانه در وقت مخصوص و هماهنگ
با اذان و اقامه شرعی در اوقات پنجگانه ،مدیریت زمان است و جامعه را به نظم و انضباط
عادت میدهد (قوامی.)214 :1392 ،
دستیابی به نظم در انجام امور مستلزم بهکارگیری اصول مدیریت زمان و بهرهگیری ابزار
برنامهریزی در انجام امور است .در تعریف مدیریت زمان نیز گفتهاند :مدیریت زمان یعنی
برنامهریزی برای اس��تخدام زمان و شیوه اس��تفاده فعال از آن تا زندگیمان را ثمربخش
گردان��د و نعمتهای دنیوی و اخروی برای ما و در صورت امکان برای اطرافیانمان تحت
پوش��ش ما داشته باش��د (مالئکه 7 :2009 ،به نقل از خنیفر .)36 :1390 ،اولین اصل در
مدیریت زمان ،داش��تن برنامه بلندمدت اس��ت .اصل دوم ،برنامهریزی روزانه است .اصل
س��وم ،اولویتبندی کارهاس��ت .اصل چهارم ،افزایش تمرکز اس��ت .اصل پنجم ،توجه به
ش��رایط روحی و جس��می است .باید زمانهایی را که در بهترین شرایط جسمی و روحی
ق��رار داریم شناس��ایی و مهمترین کارها را به این زمانها اختصاص دهیم .اصل شش��م،
مش��ارکت با دیگران اس��ت .اصل هفتم ،داشتن زندگی سالم مش��تمل بر خوراک خوب،
ورزش و استراحت کافی است .اصل هشتم ،یادداشت کردن فعالیتهای روزانه است .اصل
نهم ،تعیین زمان پایانی انجام فعالیتهاست .انعطافپذیری ،مدیریت خویشتن و شناسایی
دزدان زمان نیز اصول دیگر مدیریت زمان هستند (خدمتی.)1392 ،
معارف دینی سرشار از نکاتی است که باید از آنها در مدیریت زمان بهره برد:
 -1عدم اسراف در هزینه زمان (پرحرفی ،خواب زیاد و )...؛
 -2لزوم تقسیم زمان برای نیازهای سهگانه معنوی ،معیشتی و مادی؛
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 -4محاسبه دائمی نفس در چگونگی مصرف زمان؛
 -5توجه به ظرفیت زمان (پرهیز از عجله)؛
 -6عجلههای الزم و ضروری؛
 -7محدودیت زمانی برای برخی کارها؛
 -8استفاده از فرصتها؛
 -9اهمیت به اوقات معنوی؛
 -10حداکثر بهرهگیری علمی در طول عمر؛
 -11فرصتشناسی و فرصتشکاری بهجای فرصتسوزی؛
 -12برنامهریزی بهجای برنامهروزی و برنامهسوزی (خنیفر)47-36 :1390 ،
یکی از چهرههای برتر رعایت نظم و مدیریت زمان در قرن اخیر ،امام راحل میباشد .اگر
جنبههای گوناگون زندگی امام را بررس��ی کنیم ،مشاهده میشود عاملی که تأثیر بارزی
در فعالیتهای ایش��ان در زندگی داشته است داشتن برنامه و منظم بودن آنهاست .این
برنامه باعث شد امام در کمترین زمان بیشترین فعالیتها را انجام دهند .نظم خاص امام
از ثبات قدم و اس��تواری ایشان حکایت داشت .از همس��ر امام درباره برنامه روزانه ایشان
س��ؤال شد .همسر امام گفتند اگر برنامه یک روز ایشان را بگویم میتوانید آن را در 360
ضرب کنید .امام معتقد بود وقتی انسان به برنامههای خود نظم میبخشد وجودش نظم
مییابد (خنیفر.)1390 ،
بحث و نتیجهگیری
مسجد یک مرکز استثنایی در حکومت اسالمی است که مرکزیت همهجانبه آن در میان
مراکز گوناگون ،بیبدیل اس��ت .نگاه ویژه اسالم به چنین نهادی به آن قداست ،محوریت
و اهمیت میبخشد و ظرفیت باالیی از تأثیرگذاری در نهادهای گوناگون اجتماع را به آن
میدهد؛ ظرفیتی که مسجد را تبدیل به مکان تصمیمگیریهای مهم سیاسی اجتماعی
میکند .فقه اسالم برای این نهاد بینظیر ،برنامه کاملی ارائه داده است .بهیقین ،مدیریت
چنین مرکزی در طول قرنها حاکی از وجود یک نرمافزار اداری است که از منبع وحی و
عصمت به فقها رسیده و تدوین شده است (قوامی.)212 :1392 ،
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است که الگو بر آن بنا گردد .مسجد یکنهاد دینی و الهی محسوب میشود و با توجه به
اهمیت فوقالعاده آن در دین مبین اس�لام ،عناصر و شاخصهای چندی در منابع دینی
برای چگونگی عملکرد آن مطرح شده است .در اکتشاف این اصول ،دو بعد اصلی شناسایی
شد .یک بعد ،شامل اصول بنیادی و بعد دیگر ،اصول کارکردی میباشد .اصول بنیادی یا
ارزشی باهدف حاکم نمودن یک فرهنگ دینی ،ارزشی و معنوی بر فضای مسجد از متن
منابع دینی قابلاس��تخراج هستند .اصول کارکردی نیز باهدف تسهیل جریان عملکردی
مس��جد ارائه میش��وند .اصول ذکر ش��ده در این بعد ،تجانس زیادی ب��ا اصول مدیریت
سازمانهای داوطلبانه دارند.
با توجه به ماهیت دینی و ارزش��ی مس��جد ،اصول بنیادی از اهمیت بیش��تری نسبت به
اصول کارکردی دارند .احیای یک مس��جد به احیای مبانی ارزش��ی آن اس��ت .در اصول
بنیادی فقهمداری و تقدسمداری؛ و در اصول کارکردی اماممحوری ،چندکارکردگرایی و
خاصگرایی از شاخصهای مهم آن هستند .فقهمداری و بهتبع آن تقدسمداری همچون
خونی است که در رگهای حیات مسجد جاری میشوند .ترویج این دو اصل بهمنظور حاکم
نمودن آنها بر عملکرد مسجد ،عنصر اساسی در موفقیت مسجد است ،زیرا همانطور که
در نوعشناسی سازمانهای داوطلبانه گفته میشود ،رعایت هنجارها و ارزشهای حاکم بر
نهادهای داوطلبانه مایه انس��جام ،یکپارچگی و عملکرد بهینه داخلی نظام آنهاست .این
ارزشها موجب قوام و دوام حضور و فعالیت داوطلبان در فضای نهادهای داوطلبانه مردمی
اس��ت ،خصوصاً در نهادهای دینی که تبعیت از ارزشه��ای دینی و اعتقاد به پاداشهای
اخروی ،عنصری محکم در س��طح مشارکت افراد است .آیات صریح قرآنکریم نیز این امر
را مورد تأکید قرار میدهد و یکی از ویژگیهای مسجد شایسته را قصد تطهیر و پرهیز از
افتراق و اضرار معرفی مینماید .برمبنای شاخصهای ارزشی ،فضای مسجد به یک فضای
مقدس و مطهر برای عروج روحی و فکری اهل مسجد مبدل میگردد.
بهرهگیری از ش��اخصهای کارکردی نیز موجب تس��هیل امور ،ارتقای عملکرد مس��جد
و افزایش س��طح ج��ذب مخاطب خواهد ش��د .ش��اخصهایی همچ��ون وحدتمداری
و اماممحوری موجب دس��تیابی به هماهنگی و انس��جام افراد فعال در مس��جد میشود.
اصلی مانند چندکارکردگرایی ،مس��جد را بهجای تبدیل به یک نمازخانه صرف به مکانی
چندمنظوره در تربیت مسلمین تبدیل مینماید که در امور متکثری در بالد اسالمی ورود 51
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خواهد نمود .همچنین انتخاب شایس��تهترین افراد برای اعطای مس��ئولیت و جذب عامه
مس��لمین جهت حضور در مس��جد و بهرهگیری از برنامههای مسجد از اصول کارکردی
مدیریت مسجد هستند.
برخی از اصول مطرحشده در این نوشتار با مدل مدیریت بر قلوب با محوریت رهبری امام
خمینی (شفیعی )1382 ،سازگاری دارد .در این مدل سه عنصر انگیزه الهی ،تکلیفمداری
و مردمداری اجزای اصلی آن را به ترتیب ازنظر اهمیت ش��کل میدهند .پارامتر کلی در
انگی��زه الهی ،اخالص توأم با تواضع و پارامترهای عملیاتی آن نیز هدفمحوری ،صبر در
برابر نامالیمات و توقع جبران خدمات را نداشتن ذکر شده است .تکلیفمداری بهمعنای
حرکت در مدار اوامر و نواهی الهی است و آثار آن عبارت است از تصویر اهداف بلندمدت،
آموزش روحی و خودکنترلی .وجود رابطه خدمتگزاری نیز مردمداری را تضمین میکند
(شفیعی ،1382 ،به نقل از عابدی جعفری و معصومی مهر.)1392 ،
ب��رای نق��د و ارزیابی یک الگوی مفهومی باید معیارهایی را به کار گرفت تا نقد مبتنی بر
آنها صورت بگیرد .چهار معیار برای ارزیابی طراحی مناس��ب الگو در این نوش��تار قابل
اس��تفاده است؛ بهگونهای که نویس��نده تالش نمود این موارد مدنظر باشند .این معیارها
عبارتاند از -1 :داشتن ساختار منطقی و اتقان علمی  -2ابتکار و نوآوری  -3بهرهگیری
از منابع دینی  -4ش��یوایی و روایی متن (پیروز .)1392 ،ارائه الگویی جدید با س��اختار
دوبعدی مبتنی بر منابع اصیل دینی و از طرفی ساده و قابلفهم برای عموم از ویژگیهای
اصول طراحیشده است.
در مقایسه این اصول با اصول متداول مدیریت ،هویداست که اعتقاد به دین و ارزشهای
دینی درزمینه مسجد بهمثابه خانه خدا ،محور اساسی این اصول را شکل میدهد .حوزه
فقهی اس�لام که سرمنشأ استخراج ش��ریعت و احکام الهی است در این اصول موردتوجه
قرار گرفته است .این اصول بهوضوح توجه به عالم غیب را در برابر عالم محسوسات مدنظر
قرار میدهد بهنحویکه با اصولی مانند تزکیهمحوری ،اخالصمداری و طهارت مالی جواز
ارتق��ا در عال��م ملکوت را صادر مینماید .اصل فقهمداری ،م��ؤدی بودن به آداب دینی را
هدف قرارداده است.
با اعتقاد به این اصول اس��ت که اهالی مس��جد بهمثابه یک امت واحده با محور قراردادن
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را پیش��ه خود میس��ازند .مؤمنان حاضر در مس��اجد با تکیهبر آیه «یا ایه��ا الذین آمنوا
اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم» اطاعت از امام را در مسجد بر خود فرض
میشمرند .لذا محور حرکت این جمع یکپارچه هم امام مسجد است که مدیریت و نظارت
بر عملکرد مسجد را به عهده دارد .طبق این اصول ،داوطلبان بخش اساسی منابع انسانی
مس��جد را ش��کل میدهند آنهم داوطلبانی که نه با دست یازیدن به رقابتهای مخرب،
بلکه با همکاری و مشارکت محبتگونه ،انگیزههای خالص الهی را از تالش خود در مسجد
به نمایش میگذارند.
اتزیونی 1در نوعشناسی 2خود از سازمانها ،سازمانهای هنجاری را یکی از سه نوع اصلی
سازمانها معرفی نموده است .ایشان مبنای موفقیت در سازمانهای هنجاری را پایبندی
به ارزشها قلمداد میکند .با بررس��ی نقلی این موضوع در آیات و روایات اسالمی همین
مبنا در نهاد دینی مس��جد بهعنوانیک س��ازمان هنجاری قویاً مورد تأیید قرار میگیرد.
برمبنای این مباحث ،پیشنهاد اساسی این نوشتار برای بهبود عملکرد و ارتقای چشمگی ِر
اثربخشی مساجد ،توجه به نهادینهساختن اصول ارزشی مدیریت مسجد در سطح عموم و
ِ
خصوص است .فقه مسجد هم با ابزارهای غنی اکتشافی-اجتهادی خود تاکنون آموزههای
عملی فراوانی را در موضوع مدیریت مس��جد ارائه نموده است و امکان توسعه و گسترش
بیشازپیش آن نیز با مساعی محققان حوزه اجتهاد فراهم است.

1. Etzioni
2. Typology of organizations
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