بسمه تعالی
مدیریت و برنامه ریسی مساجد
ػلی ًشیوی
چٌیذُ هوبلِ :
اص ػَاهل هَثش دس كؼبلیتّبی ػوَهی ًوص هسدذ دس تجییي هَضَػبت اختوبػی ٍ كشٌّگی است .هسدذی ًِ ثِ
كشهَدُ هؼػَهیي ػلیْن السالم:
 .1هْوبىخبًِ خذا دس صهیي است .
 .2خبیگبُ ًضٍل ثشًبت ٍ خیشات آسوبًی است .
 .3خبًِ ساصٍ ًیبص ،ػطن ٍ هحجت ،غلب ٍ غویویت ،ایثبس ٍ سحوت ،تدلی ثْطت خذا دس صهیي است .
 .4هحل آساهص هَحذاى است.
آىچِ اص ثشسسی ًوص هسدذ دس غذس اسالم ثِ دست هیآیذ ،خبهؼیت هسدذ دس ّوِ صهیٌِّبی ػجبدی ٍ سیبسی ٍ
كشٌّگی ٍ آهَصضی ٍ هضبیی ٍ  ...ثَدُ است .هذیشیت ٍ ثشًبهِسیضی هسبخذ ثسیبس هْن ٍ حیبتی است ٍ ؿللت ّشچٌذ
خضئی ،سشاًدبم ثِ پبیوبل گطتي هوػذ ًْبیی خَاّذ سسیذ .اّویت ایي هَضَع دس سبختبس هسدذ ثِ اًذاصُای است
ًِ دس صهبى حضَسپیبهجش(ظ) دس هذیٌِ ضخع ایطبى هسئَلیت هسدذالٌجی سا ثش ػْذُ داضت ٍ .دس ؿیبة حضشت،
هؼوَالً اهبهت هسدذ ثش ػْذُ ػلی ( ع ) ثَد ،اگش ثب آى حضشت ّوشاُ ًجَد.
ًلیذ ٍاط گبى:
هذیشیت -ثشًبهِ سیضی– هسدذ -كؼبلیت -اختوبػی -كشٌّگی
امام جماعت
ثب ًگشضی اخوبلی ثِ تبسیخ سشگزضت هسبخذ دس هییبثین ًِ هسدذ تٌْب ثشای ادای كشایض دیٌی ًجَدُ ،ثلٌِ ػالٍُ ثش
پبیگبُ تدوغ عجوبت گًَبگَى اختوبع ثشای ادای ٍظبیق ضشػی ٍ دیٌیّ ،وَاسُ پبیگبّی هْن ثشای هشدم ٍ ثِ
خػَظ خَاًبى ٍ اكشاد ثب ًلَر ثَدُ است ٍ ثِ هٌظَس سیبستگزاسیّبی هحلی اص ایي هٌبى استلبدُ هیضذ ٍ .ضٌی
ًیست ًِ هسبخذ ثبیذ داسای هذیشیتی هَی ٍ تَاًوٌذ ثبضٌذ ،یؼٌی ائوِ خوبػبت ثبیذ خَد اٍلیي ثشًبهِسیض ثبضٌذ تب
ثتَاًٌذ ثِ هٌظَس توَیت ثٌیِ دیٌی ٍ هزّجی ٍ ثْشُثشداسی هسبئل سیبسی ،اختوبػی ٍ استوبی هیضاى آگبّی احبد هشدم
هْیب سبصًذ ،ثٌب ثِ تؼشیق ػلوی هذیشیت « :هذیشیت ،ػلن ٍ ٌّش ّوبٌّگی ،ثشًبهِسیضی سبصهبًذّیًٌ ،تشل ٍ ًظبست،
اثضاس ،اكشاد ٍ هٌبثغ ،ثِ هٌظَس ًیل ثِ ّذف است».
پس ثِ هٌظَس سسیذى ثِ اّذاف هزًَس ًیبص ثِ پیصثیٌی ،ثشًبهِ سیضی ،سبصهبًذّی ،اهٌبًبت ٍ ًیشٍّب ٍ دس ًْبیت،
ًٌتشل ٍ ًظبست ثش اخشای ثشًبهِسیضیّب است .هذس هسلن ّوِ ایيّب هذیش هیخَاّذ ًِ ثب دس ًظش گشكتي ضشایظ هٌبًی
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ٍ صهبًی هسبخذ ،اػوبل هذیشیت اغَلی ٍ اسبسی ًٌذ ،یؼٌی اهٌبًبت هَخَد هسدذ سا ثِ خَثی ٍ ثِ دهت ضٌبسبیی ٍ
هَهؼیت هٌبًی هسبخذ سا ًبهالً تدضیِ ٍ تحلیل ًوبیذ ٍ ثب دس ًظش گشكتي اثؼبد گًَبگَى آى ،گشٍُّبی سٌی هتلبٍت سا
ًِ ثب هسدذ سشًٍبس داسًذ ،ضٌبسبیی ًٌذ .گشایصّبی خَاًبى ٍ هیبًسبالًی ًِ ثب هسدذ سشٍ ًبس داسًذ ثطٌبسذ،
آىگبُ ثب هذ ًظش هشاس دادى ًلیِ هَاسدی ًِ اضبسُ ضذ ،ثشًبهِّبی كشٌّگی ،تجلیـی ،ػلویٌّ ،شی ٍ ؿیشُ خَیص سا
پیسیضی ٍ دس حیي اخشاً ،وبط ضؼق ٍ هَت سا ثشسسی ًٌذ ،لٌي ثشای كشاّن ًشدى چٌیي صهیٌِای تَخِ ثِ هسبئل
ریل ضشٍسی است:
مدیر و عوامل موثردر جاذبه مدیریتی
 -1هَضَػبت ػبم
دس كؼبلیتّبی ػوَهی ،ثیبى ًوص هسدذ دس تشٍیح هؼبسف اغیل اسالهی ،اص ػَاهل هَثش است ٍ تجییي ایي هسبلِ ًِ
هسدذ چگًَِ هٌبًی است ،هذاست ٍ ػظوت ایي هٌبى چِ هذس ٍ تب ًدبست؟ اهَال پیبهجشاى ٍ ائوِاعْبسػلیْن السالم
دس خػَظ هسدذ تب چِ حذ است؟ هسدذ چگًَِ هیتَاًذ اًسبى سا ثِ سیشالیاهلل سَم دّذ ٍ  ...سؤاالتی است ًِ
ثبیذ پبسخ دادُ ضَد.
 -2هَضَػبت خبظ
احتشام ثِ ضخػیت خَاًبى دس خزة خوؼیت خَاى ًٍَخَاى ثِ هسدذ ،ثسیبس هَثش است ٍ .هتی خَاى ٍ یب ًَخَاًی
احسبس ًٌذ ًِ حضَسش دس هسدذ هَخت استوبی ضخػیت ٍی است ٍ تَسظ اهبم خوبػت ٍ اّل هسدذ هَسد
احتشام ٍاهغ هیضَد ،خَد ثِ خَد حضَس دس هسدذ ٍ سٍی آٍسدى ثِ هسدذ ٍ هشاًض دیٌی ٍ تجلیـی سا اسصش هیداًذ
ٍ سؼی هیًٌذ سٍص ثِ سٍص ثشایي حضَس ٍ كؼبلیت ثیلضایذ .تطَین خَاًبى ٍ ًَخَاًبى ثِ ضشًت دس ًوبصّبی خوؼِ ٍ
خوبػبت اص ػَاهلی است ًِ دس ًبهیبثی ثشًبهِّبی هذیشیتی هسدذ هَثش استّ .نچٌیي دس عَل سبل ،ضوبس صیبدی اص
خَاًبى ٍ ًَخَاًبى دس هشاًض آهَصضیٌّ ،شی ،كشٌّگیٍ ،سصضی ٍ ؿیشُ ضشًت دادُ ضًَذ ٍ دس هسبثوبت گًَبگَى
حضَس یبثٌذ ٍ دس ّش هحلِ ثِ اكشاد هوتبص خَایضی اّذا ضَد .هذیشیت هسدذ ثب ّوبٌّگی اّل هحل هیتَاًذ هشاسن
ػوذٍػشٍسی سا دس هسدذ ثشگضاس ًٌذ .ػیبدت ٍ ثبصدیذ اص ثیوبساى ،اكشاد سبلخَسدُ ٍّ ..ن هیتَاًذ اص ثشًبهِّبی خزاة
هسدذ ثبضذ.
استجبط هٌظن ٍهستوشثب ًوبصگضاساى ٍ سشًطی ثِ هٌبصل آًبى اص دیگش ثشًبهِّب است .دس ٍاهغ ّوبى ثشخَسدی ًِ دس
غذس اسالم اص عشف سسَل گشاهی غلی اهلل ػلیِ ٍ الِ ٍ سلن ٍ حضشت ػلی ػلیِ السالم غَست هیگشكت ثبیذ
اًدبم ضَد ًِ ٍهتی یٌی اص ًوبصگضاساى یي یب دٍ خلسِ اص ًوبص ؿیجت داضت ،ثالكبغلِ آى ثضسگَاساى احَال اٍ سا خَیب
هیضذًذ ٍ دس غَست لضٍم ثِ ػیبدتص هیسكتٌذ.
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برنامههای مدیر
 -1هشاػبت اٍهبت ًوبصگضاساى
سؼی ضَد ثشًبهِّبیی هثل سخٌشاًی ٍ یب دػب ثؼذ اص اتوبم ًوبص ثبضذ ،تب اگش ًسی كشغت هٌبسجی ثِ هٌظَسثْشُهٌذی اص
ثشًبهِّب ًذاضت ،ثتَاًذ ًوبصّب سا ثِ خوبػت ثدب آٍسد ٍ ثِ ثشًبهِّبی خَد ثشسذ ،صیشا ثیتَخْی ثِ ایي هسبئل گبّی
ثبػث ًن ضذى خوؼیت ًوبصگضاساى هیضَد ٍ اص ًیلیت سبیش ثشًبهِّبی هسدذ ًیض هیًبّذ.
 -2اهبهِ ًوبص خوبػت دس ّش سِ ٍهت ٍ ثِ غَست هٌظن ًیض تبثیش كشاٍاًی دس خزة هشدم ثِ هسدذ داسد.
امام جماعت ومسجد
 .1ثب ًگشضی اخوبلی ثِ تبسیخ هسبخذ دس هییبثین ًِ هسبخذ تٌْب ثشای ادای كشایض دیٌی ًجَدُ ،ثلٌِ ػالٍُ ثش پبیگبُ
تدوغ عجوبت گًَبگَى اختوبع ثشای ادای ٍظبیق ضشػی ٍ دیٌی ،هحلی ثشای استلبدُّبی ػلوی ،كشٌّگی ،آهَصضی
ٍ  ...ثشای خَاًبى ثَدُ استّ ،وبىگًَِ ًِ هحل تػوینگیشیّبی سیبسی ٍ ضشٍع ثسیبسی اص حشًتّبی اسالهی ٍ
ًْضتّب ثَدُ است .دس تبسیخ اًوالة اسالهی ًیض هسبخذ ًوص سبصًذُ ٍ هَثش خَد سا دس توَیت ایوبى ٍ ّنچٌیي
گشدآٍسی عجوبت گًَبگَى هشدم ،ثِ خػَظ خَاًبى ایلب ًشدًذ .ثب تَخِ ثِ هغبلت كَم خبیگبُ ٍ ًوص اهبم خوبػت
ثِ ػٌَاى اٍلیي ثشًبهِسیضّ ،ن دس توَیت ثٌیِ دیٌی ٍ هزّجی ٍ ّن ثِ هٌظَس ثْشُثشداسی هٌبست ٍ هلیذ اص هسبیل
سیبسی ،اختوبػی ٍ استوبی هیضاى اگبّی آحبد هشدم آضٌبس هیضَد .ثِ ّویي خْت است ًِ دس غذس اسالم هذیشیت
ٍ اهبهت هسدذالٌجی ثِ ػْذُ ضخع پیبهجش ٍ دس ؿیبة ایطبى ثِ ػْذُ ًسبًی ثَدُ است ًِ ثِ تطخیع آى ثضسگَاس
غالحیت اهبهت سا داضتِاًذ ٍ تَسظ خَد حضشت هؼشكی هیضذًذ  .ثب تَخِ ثِ ًوص هْن هسدذ دس اثؼبد ػجبدی –
سیبسی ٍ اختوبػیٍ ،ظیلِ اهبم خوبػت ثسیبس گستشدُتش اص خَاًذى ًوبص است .ثِ ّویي دلیل اًحشاف ٍی ثبػث
دٍسی خوبػتی اص هسلویي اص هسیش حن هیضَد  .اهبم ( سُ ) هیكشهَدًذ « :استوبهت ّش هسدذی ٍ اّل ّش هسدذ ثِ
ػْذُ اهبم هسدذ است .گَیٌذُّب ثبیذ هستوین ثبضٌذ تب ثتَاًٌذ هستوین ًٌٌذ .ائوِ خوبػبت ثبیذ هستوین ثبضٌذ تب
ثتَاًٌذ هستوین ًٌٌذ دیگشاى سا».
ً -2وص ٍ اّویت اختوبع دس هسبخذ
اهبم (سُ) ثبسّب ثش اّویت اختوبع ٍ حضَس كؼبل دس هسبخذ تبًیذ داضتِ ٍ آى سا هَخت توَیت اسالم ٍ ًظبم
هیداًستٌذ :هسبخذ ثبیذ هدتوغ ضًَذ اص خَاىّب ،اگش هب ثلْوین ًِ ایي اختوبػبت چِ كَایذی داسد ٍ اگش ثلْوین ًِ
اختوبػبتی ًِ اسالم ثشای هب دستَس دادُ ٍ كشاّن ًشدُ است ،چِ هسبئل سیبسی سا حل هیًٌذ ،چِ گشكتبسیّبیی سا
حل هیًٌذ ،ایيعَس ثیخیبل ًجَدین ًِ هسبخذهبى هشًض ثطَد ثشای چٌذ پیشهشد ٍ پیشصى« ٍدس خبّبی هختللی
هیكشهَدً :وبص سا دس خوبػت ثخَاًیذ ،اختوبع ثبیذ ثبضذ ،اختوبػتبى سا حلظ ًٌیذ .هسبخذتبى سا هحٌن ًگْذاسیذ».
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ً -3وص هسدذ دس هوبثلِ ثب دضوٌبى اسالم « اگش حشم ٍ ًؼجِ ٍ هسدذ ٍهحشاة ،سٌگش ٍ پطتیجبى سشثبصاى خذا ٍ
هذاكؼبى حشم ٍحشهت اًجیب ًیست ،پس هبهي ٍپٌبّگبُ آًبى ًدبست ».
الق  :هسدذ خٌثی ًٌٌذُ ًوطِّبی دضوي اص خولِ تشكٌذّبی استؼوبس ٍ دضوٌبى داخلی ٍ خبسخی ثشای هحَ اسالم،
خبهَش ًشدى چشاؽ ٍ سًٍن هسبخذ ثَدُ است ٍ االى ًیض توبم سؼی ٍ تالش دضوٌبى دس خلَت ًشدى هسبخذ ثِ ػٌَاى
پبیگبُ ضذ استٌجبسی است  .اهبم ثب تبًیذ ثشًوص هحَسی هسدذ دس خٌثی ًشدى ًوطِّبی دضوٌبى اسالم هیكشهبیذ:
ایيّب اص هسدذ هیتشسٌذ ،هي تٌلیلن سا ثبیذ ادا ًٌن ثِ ضوب ثگَین ،ضوب داًطگبّی ،ضوب داًطدَیبىّ ،وِتبى هسدذ
ثشٍیذ ،پش ًٌیذ ،سٌگش ّست ایيخب ،سٌگشّب سا ثبیذ پش ًشد ٍ دس خبیی دیگش هیكشهبیذ:
«هسبخذ ٍ هحبكل دیٌیِ سا ًِ سٌگشّبی اسالم دس هوبثل ضیبعیي است ّش چِ ثیطتشگشم ٍهدْضًگِ داسیذ».
ة :هسدذ هشًض خٌجص ٍ حشًتّبی اسالهی دس صهبى سسَل اًشم (ظ)
یٌی اص هْنتشیي ًوصّبی هسدذ تذاسى هوذهبت كٌشی ٍ ثسیح ػوَهی هسلوبًبى ثِ هٌظَس خْبد ثب ًلبس ثَدُ
است .هسدذ دس اسالم ٍ دس غذس اسالم ّویطِ هشًض خٌجص ٍ حشًتّبی اسالهی ثَدُ است .اص هسدذ ،تجلیـبت
اسالهی ضشٍع ضذ ،اص هسدذ حشًت هَای اسالهی ثشای سشًَثی ًلبس ٍ ٍاسد ًشدى آىّب صیش پشچن اسالم ضشٍع
ضذً .سبًی ًِ اص اّبلی هسدذ ٍ ػلوبی هسدذ ّستٌذ ثبیذ پیشٍی اص پیـوجش ٍ اغحبة آى سشٍس ًٌٌذ ٍ هسبخذ سا
ثشای تجلیؾ اسالم ٍ حشًت اسالهیت ٍ هغغ ایبدی ضشى ًٍلش ٍ تبییذ هستضؼلیي دس هوبثل هستٌجشیي هشاس دٌّذ .
استفاده بهینه از مسجد
هسدذ اص آؿبص ًِ تٌْب هحل ًیبیص ٍ ػجبدت ،رًشٍ ،ػظ ٍ خغبثِ ٍ تدوغ هَهٌبى دسسبػبت خبظ ثَدُ  ،ثلٌِ هحل
اثالؽ احٌبم ٍ دستَسّب ٍ آهَصُّبی دیٌی ،خبیگبُ هضبٍت ٍ دادسسی ،ستبد تجلیـبت ٍ هشًضی ثشای سكغ هطٌالت
هشدم ًیض ثَدُ است .آىچِ دس ضشایظ اختوبػی ٍ پشاص حسبسیت كؼلی ثِ ػٌَاى یٌی اصٍظبیق هْن اهبم خوبػت ّش
هسدذ هغشح هیثبضذ ،اختػبظ صهبًی هٌبست ثشای ثشهشاسی استجبط غویوبًِ ثب اهطبس هختلق هشدم خْت حل
هطٌالت اختوبػی ٍ كشٌّگی آًبى ٍ ًیض سسیذگی ثِ اختالكبت خبًَادگی ٍ هطبثِ آى هیثبضذ؛ ًِ اص ایي عشین اهبم
خوبػت خَاّذ تَاًست ضوي ثشًبهِسیضی دهین ثشای اسائِ خذهبت هختلق كشٌّگی ٍ دیٌی ثِ هشاخؼیي ،اص كضب ٍ
هحیظ هسدذ ًیض استلبدُ ثْیٌِ ثٌوبیذ .اخشای ایي ثشًبهِ هیتَاًذ ػبهلی ثشای خزة ثیطتش ًسل ًَ ثِ هسدذ ثبضذ ،چشا
ًِ چطوِّبی اهیذ ثِ آیٌذُ هَكن ٍ ثبلٌذُ سا دس دل ٍ رّي آىّب خبسی خَاّذ سبخت ٍ اص خبلی ضذى ایي سٌگش خْبد
ٍػجبدت خلَگیشی خَاّذ ًشد .
منابع
 .1غحیلِ ًَس ج 9ظ 793
 .2غحیلِ ًَس ج 2ظ  211ذ اٍل (اهبم خویٌی -سُ )
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 .3غحیلِ ًَس ج  1ظ 191
 .4غحیلِ ًَس ج 31ظ 551
 .5غحیلِ ًَس ج 9ظ 631
 .6تشهزی دػَات ج 3ظ 8
هٌجغ  :هشًضسسیذگی ثِ اهَسهسبخذ
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