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 مقدمه

های گوناگون در در حال حاضر به علت پیچیده و چند بعدی شدن مسائل مختلف در جوامع، شاهد ایجاد سازمان
های مختلف جوامع هستیم تا به نیازهای بشری پاسخ دهند. عالوه بر خصوصیت اجتماعی بودن تمامی زمینه

سازماندهی و در چارچوب یک انسان، هم اکنون دیگر، تالش یک فرد به تنهایی و یا حتی یک گروه، بدون 
ها در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی چنان کننده نیازهای انسانها باشد. حضور سازمانتواند برآوردهسازمان، نمی

های مختلف در ارتباط بوده و سرنوشتش با این پررنگ است که یک فرد از قبل از تولد تا بعد از مرگ با سازمان
ای به نام رخی از متفکران را نظر بر این است که اکنون دیگر شاهد پدیدهپدیده بشری گره خورده است. ب

( و 1990هستند )دراکر، « هاسازمان»کنونی متشکل از « جوامع»نیستیم ، بلکه « افراد»متشکل از « جامعه»
 .قرار گیرد« جامعه شناسی»بدین معنا باید موضوع علم « جامعه»

، در راستای ارضای یکی از نیازهای بشری فعالیت «نهاد»به عبارت بهتر هر  در دیدگاه نهادگرایی ، هر سازمان یا
ی آبراهام «هرم سلسله مراتبی نیازها»دهد. طبق نظریه نماید و به یکی از انواع نیازهای بشری پاسخ میمی

ز است و خود دارای ترین مرتبه نیامازلو، از جمله نیازهای انسان نیاز خود شکوفایی است. این نیاز در انسان، عالی
و در مرحله « پرستش»تواند باشد. یکی از ابعاد این نیاز بسیار پیچیده، گرایش به ابعاد و اشکال متفاوتی می

باشد. در سیر تحول تمدن غربی و پیدایش مدل جامعه مدنی غربی، برای پاسخگویی می« دیگر خواهی»تر پایین
، « های داوطلبانهسازمان»اند که به ها پدید آمدهها نوعی از سازمانبه ابعاد متفاوت نیاز خودشکوفایی در انسان

 .هستند موسوم  «های غیر انتفاعیسازمان»، یا « های غیر دولتیسازمان»

ای بسیار ها و تشکیل آنها سابقهجالب است که بدانیم در اسالم، به عنوان یک دین مترقی، این گونه سازمان
در اسالم ـ که هر عملی را که به قصد قربت الهی صورت گیرد را « عبادت»وم خاص طوالنی دارد. به علت مفه

روند. از سوی دیگر، شمارد ـ اعمال نیایشی و غیر نیایشی با نیات الهی، در زمره عبادت به شمار میعبادت برمی
ی را ارائه نموده است ابه علت تأکید خاص اسالم بر ارزش جمع و جماعت، این دین مبین راهکار بسیار مبتکرانه

مروری بر نقش و اهمیت  .است« مسجد»و آن تشکیل سازمانی داوطلبانه، غیر دولتی و غیر انتفاعی به نام 
دهد که مسجد در اسالم و همچنین نقش و کارکردهای آن در طول تاریخ حیات مدنی مسلمانان نشان می
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اند که امروزه از یک سازمان غیر انتفاعی در غرب کردهمسلمان همان نقشی را ایفا   مساجد در اسالم و در جوامع
رود. با این تفاوت که معموالً یک سازمان غیر انتفاعی در عرصه بسیار خاصی با هدفی مشخص که انتظار می

نماید، در صورتی که این هدف تأمین گردد، سازمان باید منحل گردد فعالیت میتوسط اعضای آن تعیین می
پذیری بسیار زیادی دارد و با رعایت اصول ذکر انعطاف« مسجد»هدف صورت پذیرد. اما نهاد  گردد و یا تغییر

های مختلف، به تواند به دامنه وسیعی از فعالیتها پرداخته و در زمینهشده در منابع اسالمی، یک مسجد می
ن این فعالیتها به رسمیت نیازهای انسان به صورت سازمانی پاسخ دهد و از سوی دین اسالم، الهی و عبادی بود

 .شودشناخته می

 کارکرد مسجدتعریف 

هایی که با شناسی به معنای نقش یا اثری است که هر پدیده در زنجیره پدیدهدر ادبیات علم جامعه  واژه کارکرد
شوند. باید توجه گذارد. یک رشته کنش اجتماعی منظم، کارکرد اجتماعی نامیده میآنها مرتبط است باقی می

باشد. همین واژه در ادبیات شده می، تعریفی جامعه شناختی از ترجمة کلمه یاد«کارکرد»نمود که این تعریف از 
یاد شده در ادبیات علم مدیریت معنای بسیار محدودتری نسبت به علم  هشود. واژعلم مدیریت نیز استفاده می

برای یک بخش سازمانی « وظیفه»یا حتی « فعالیت»جامعه شناسی دارد که علمای مدیریت آن را مترادف 
به معنای نقش و اثری که در جامعه گذاشته و منجر به سلسله کنش های می توان کارکرد مسجد را  اند.دانسته

 اجتماعی خواهد شد دانست.

 پیشینه شناسی موضوع کارکرد مساجد

یافت نشد به غیر از  جامع و خاص با موضوعیت کارکرد مساجددر بین مستندات ارائه شده تحقیق یا پژوهشی 
ی مسجد، سند مسجد طراز اسالمی و طرح راهبردی ساماندهی با عنوان: الگوی کارکرد اجتماع طرحیا سه  دو

جبهه مردمی مسجد محور که بیشتر به جنبه های عمومی مساجد پرداخته است. بقیه مستندات مورد بررسی از 
  است که ورود جدی و دقیق به این مقوله نداشتند: این قرار

 سند تعامل مطلوب مسجد و جوان 
 و نوجوان سند تعامل مطلوب مسجد و کودک 
 آینده را از مسجد بسازیم 
 چارچوب و بایسته های مدیریت فرهنگی مسجد 



4 

 

 نظام مدیریت فرهنگی 
 اربعین مسجد 

اسناد مورد بررسی به ابعاد و مدل ها و الگو های مدیریتی، ارتباطی، فرهنگی و ارائه طرح های فرهنگی 
 اشاره داشتند.

 مقاالت علمی پژوهشی:
 مدیریت مساجد به عنوان یک سازمان داوطلبانه مذهبی طراحی مدل مطلوب کارکرد و .1

به رشته تحریر در  دکتر حسن عابدی جعفریتوسط دکتر  مجله دانشکده علوم انسانیاین مقاله در 
 آمده است.

را از منظر علم مدیریت مورد بررسی قرار داده، چرا که موضوع علم مدیریت، سازمان است، و مسجد این مقاله، 
بنابراین تالش این تحقیق بر  گیرد.هاد، در محدوده بررسی این علم قرار میمسجد به عنوان یک سازمان یا یک ن

آن است تا با موشکافی مسجد به عنوان یک سازمان داوطلبانه غیر دولتی و غیر انتفاعی از زاویه علم مدیریت، به 
 سؤاالت زیر پاسخ دهد:

 وع مذهبی در جامعه کنونی ایران مسجد به عنوان یک سازمان داوطلبانه غیر دولتی و غیر انتفاعی از ن
 تواند داشته باشد؟چه کارکرهای مطلوبی می

 پردازند؟مساجد کنونی موفق، به ایفای کدامیک از کارکردهای یاد شده می 

بررسی پاسخ به این سؤاالت در ابتدا تالش شود تا با مطالعه ادبیات نظری، مدل مطلوب مسجد به عنوان یک 
تفاعی و غیر دولتی از منظر این تحقیق، بر مبنای مدل مدیریت راهبردی )استراتژیک( سازمان داوطلبانه غیر ان

قابل طراحی است. بر مبنای این مدل، مسجد به عنوان یک سازمان غیر دولتی در هر منطقه جغرافیایی 
. آیدمی وجود به داوطلبانه صورت به و داران دین اجتماع از سنجی نیاز طبق( …)مسکونی، تجاری، فرهنگی و

باشد. چنین انداز مساجد در وضع مطلوب، فعالیت در یک جامعه دارای هویت دینی مبتنی بر ایمان میمچش
کمک به تعالی »مسجدی دارای کارکرد )به معنای علوم اجتماعی( یا همان رسالت به معنای علم مدیریت 

خود »مسجد کمک به برآورده شدن نیاز « رسالت»است. مطابق با نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو، « هاانسان
در دو بعد قابل بسط « فرا نیازها»یا « نیاز خود شکوفایی»باشد. این ها یا فرا نیازهای آنان میانسان« شکوفایی

 های غیر نیایشی.های نیایشی و فعالیتباشد: بعد فعالیتمی

گردد که مساجد موفق در تهران، بررسی میسپس به روش توصیفی، از نوع پیمایشی )با استفاده از پرسشنامه( 
 با توجه به مدل به دست آمده، در چه وضعیتی قرار دارند.

http://bankmaghaleh.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af/
http://bankmaghaleh.ir/%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af/
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های های نیایشی و فعالیتتوان به صورت زیر بیان کرد: در هر دو بعد فعالیتنتایج حاصل از این مطالعه را می
درصد کل امتیاز در نظر  ۶0ود غیر نیایشی امتیازات کسب شده هر مسجد کمی بیش از حد متوسط و در حد

گرفته شده است. بنابراین حدس محققان مبنی بر جدی نبودن میزان موفقیت این مساجد، به حقیقت نزدیک 
 است.

 شود.های دو گروه متولیان مساجد و استفاده کنندگان مشاهده نمیاز سوی دیگر تفاوت معنا داری بین دیدگاه

 

بر پایه تطورات کارکردی مساجد در « اسالمی ایران جایگاه مسجد در سیاست های جمهوری .2
 گذر تاریخ

جایگاه مسجد در سیاست های جمهوری »درآمدی بر صورت بندی با عنوان  است مقاله ای علمی پژوهشی
و محسن لب خندق ، نوشته بر پایه تطورات کارکردی مساجد در گذر تاریخ« اسالمی ایران

 فصلنامه اسالم و مطالعات اجتماعی در  سیدمحمد حسین هاشمیاندکتر
و کرده با بررسی منابع تاریخی و دینی، ده کار کرد برای مساجد در جامعه اسالمی شناسایی و احصاء  این مقاله

دوران صدر اسالم: دورۀ شکوفایی و ( 1است:  دادهمورد بررسی قراررا سیر تطورات این کار کردها در چهار دوره 
 از مسجد انحراف و افول آغاز ۂدوران فتوحات و آغاز ارتباط مسلمانان با دیگر تمدن ها: دور( 2بالندگی مسجد؛ 

 تقلیل و مسجد رکود دوره: دینی سیاسی های جنبش آغاز کا فتوحات از پس دوران( 3 خود؛ دینی جایگاه
ردی. در نهایت، دوران جنبش های سیاسی امت اسالمی: دوران بازگشت به کار کردهای غیر ف( ۴آن؛  کارکردی

، مورد تحلیل و باز خوانی قرار را نحوه پرداختن به این کار کردها در دوره پس از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون
 اندیشید. ببه سیاست گذاری اعتالی جایگاه مسجد در جمهوری اسالمی ایران  دتا از این رهگذر بتوان داده

 کارکرد اجتماعی مسجد در ایران عصر آل .3
دیگر مقاله ای که در این باره می تواند به عنوان پیشینه بحث مورد بررسی قرار داد مقاله ای است علمی 

نوشته دکتر حسین مفتخری استاد یار دانشگاه  آل بویهپژوهشی با عنوان کارکرد اجتماعی مسجد در ایران عصر 
 .آنچه در این اثر مورد تحقیق قرار گرفته به شرح زیر است:خوارزمی

مسجد به عنوان کارآمدترین نهاد عبادی ـ سیاسی در اسالم، با کارکردها و تأثیرات سیاسی و اجتماعی بسیار در 
کرد. در این به عنوان نهادی تأثیرگذار در ساخت قدرت عمل می عمالً  ،(ق ۴۴7 - 320بویه )جامعة عصر آل

عبارت، همگرا و تعاملی بود که خود به رشد و میان، کارکردهای اجتماعی مسجد غالباً مثبت و سازنده و در یک 
ترین تعالی جامعة ایرانی ـ اسالمی این دوره یاری رساند. در این راستا، پرسش اساسی این است که مهم

کارکردهای اجتماعی مسجد در دورۀ مورد اشاره کدام است؟ بنابراین، توصیف کارکردهای اجتماعی مسجد در 
تر از یک تحول ها و در نتیجه شناخت کاملها و چگونگیها و تبیین چراییلتعصر مذکور، همراه با بیان ع
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 .استتاریخی، مورد توجه بوده

های پژوهش حاکی از آن است که این بنای الهی با توجه به فقدان دانشگاه به مفهوم امروزی، بار اصلی یافته
کان و سرپناه مستمندان و یا مسافران بود. کشید. عالوه بر آن، مسجد محل اسرشد علمی جامعه را به دوش می

رسانی حکومتی و مردمی و ترین کانون اطالعبه لحاظ تبلیغی نیز مسجد در اجتماع عصر بویهی به عنوان مهم
های کرد. کارکردهای متعدد دیگری چون کارکرد قضایی با نمونهنیز محل اعتراضات عمومی بسیار مؤثر عمل می

گی بر اهمیت و جایگاه واالی این نماد معماری اسالمی در سرنوشت و زندگی مسلمانان بسیار از این دوره، هم
 .های کارکردی استداللت دارد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی ـ تبیینی و از جنس تبیین

 کارکرد مسجد در حکومت نبوى .4

در فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسالمی به  کارکرد مسجد در حکومت نبوىمقاله ای دیگر با عنوان 
 مورد بررسی قرار گرفت. حسین جوان آراستهنویسندگی 

این مقاله با اشاره به تفاوت مساجد با سایر معابد در اسالم و با استناد به منابع تاریخى جایگاه مسجد در حکومت 
را به اختصار مورد بررسى قرارداده و با شمارش کارکردهایى چون : پایگاه عبودیت , بندگى و وارستگى , نبوى 

کانون فعالیتهاى علمى و فرهنگى , مرکز تصمیم گیریهاى سیاسى و حکومتى ,دادگسترى و مرجع حلّ و فصل 
اطالع رسانى , مرکز حل مشکالت  دعاوى , مقرّ فرماندهى و بسیج نیروهاى نظامى ,ارائه خدمات پزشکى , مرکز

لزوم بهره گیرى از ظرفیت باالى مسجد و حفظ پایگاه مردمى آن ,  . اجتماعى , به نتیجه گیرى پرداخته است
لزوم ارائه طرحى جامع جهت تأسیس , تجهیز و بهینه سازى کارکردهاى مساجد, ضرورت پرهیز از آن دسته از 

ریز مردم از مساجدمى شود و عینیت یافتن همراهى دیانت و سیاست در فعالیتهایى که دافعه داشته و موجب گ
 . مساجد در حکومت نبوى ازجمله نتایجى است که بدانها اشارت رفته است

 از مقاالت عمومی:دیگر برخی  

 عبدالرضا ضرّابى، نویسنده نقش و عملکرد مسجد در تربیت .1
محمدحسین نویسنده  فرهنگی و اجتماعی امت اسالمیآثار و کارکردهای مسجد نمونه، به عنوان کانون  .2

 سعیدی

 

 

 

 

http://ensani.ir/fa/article/author/72360
http://ensani.ir/fa/article/author/72360
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86&queryWr=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86&queryWr=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86&queryWr=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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 جمع بندی

سازمان غیر دولتی با مطالعه و بررسی اسناد و مقاالت موجود می توان کارکرد های مطلوب مسجد به عنوان یک 
 را در دو بعد زیر طرح کرد:

 
 های نیایشیکارکردـ 1

 نماز جماعت 
 سخنرانی های مذهبی 
 دعا و مناجات 
 مراسم و آیین های دینی 

 
 انجام گیرد( در دو بستر حقیقی و مجازی)این کارکرد می تواند  های غیر نیایشیکارکردـ 2

 تقویتی، هنری، سواد رسانه....(کالس های کتابخانه،  آموزشی)علمی و  کارکرد .1
 سنتی و مسابقات استعداد یابی....فرهنگی)برگزاری مراسم  کارکرد .2
 حل و فصل دعاویحقوقی  کارکرد .3
 ورزشی و سرگرمی کارکرد .۴
 پزشکی کارکرد .5
 مشاوره ای کارکرد .۶
 اقتصادی و تولید 
 حقوقی 
 عقیدتی 
 بهداشت روان 
 بهداشت جسم 
 اجتماعی کارکرد .7
 محیط زیست 
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  محلهامنیت 
 خیریه 
 ...و 
 علمیشبکه سازی فعاالن و نخبگان کارکرد  .8
 انقالبیسیاسی و  کارکرد آگاهی بخشی .9

 بسیجیفرماندهی و بسیج نیروهای  کارکرد .10

 

 تهیه و تنظیم: مجید نقدی


