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چکیده

مساجد از جمله نهادهای اجتماعی میباشند که بحث رهبری در آنان از جايگاه و
اهميت ويژهای برخوردار است ،بهگونهای که يکی از عوامل مؤثر در اعتالی مسجد،
رهبری روحانی در مسجد است .در اين راستا محقق به بررسی رهبری روحانی و
ويژگیهای آن در مسجد صفا پرداخته و تالش بر آن بوده است که به ارائۀ مؤلفههای
موفقيت رهبری در مسجد مذکور بپردازد .محقق بر پايۀ مدل برگزيده و با استفاده از
روش مصاحبه و مشاهده غيرمشارکتی ،مؤلفهها و مقولههای مدل منتخب را با رهبری
پيشگفته در مسجد صفا تجزيه و تحليل کرده است .بر اين اساس 11 ،مقولۀ مدل
انتخابی را در نظر گرفته و دادههای حاصل از مصاحبهها و نيز گزارشهای حاصل از
مشاهده را متناسب با هر کدام از مقولهها با عنوان نکات کليدی در جدولی ارائه شده
است .دادههای هر جدول که در واقع برآيند مصاحبهها و نيز گزارشهای نوشتهشده
است ،بر اساس ادبيات رهبری و رفتار سازمانی کدگذاری شده است .پس از کدگذاری
دادهها ،مدل جامع رهبری در مسجد صفا ترسيم شده است .استمرار فعاليت يک
روحانی در مسجد ،رهبری مشارکتی وی ،الگو بودن رهبر برای اعضا و پيروان ،تعامل
مطلوب با متربيان و جوانان را میتوان از جمله عوامل و مؤلفههای مهم رهبری در
مسجد صفا محسوب نمود.
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مقدمه

مسجد در فرهنگ اسالمی از جايگاه بسيار رفيع و وااليی برخوردار است ،بهگونهای که
بهعنوان خانۀ خدا بر روی زمين معرفی شده است 1.اين پايگاه اجتماعی در طول تاريخ

اسالم نه فقط محل عبادت و مناجات ،بلکه مرکز تصميمگيریهای مهم سياسی،
اقتصادی ،نظامی؛ مکان نشر معارف دينی و کانون تربيت انسانهای متعهد بهويژه
جوانان؛ جايگاه حل معضالت امت اسالمی و محور وحدت مسلمانان و پشتوانۀ محکم
برای حکومت اسالمی بوده است .امام خمينی(ره) در اين زمينه میگويد« :مسجد در
اسالم و در صدر اسالم هميشه مرکز جنبش و حرکتهاى اسالمى بوده؛ از مسجد
تبليغات اسالمى شروع مىشده است و از مسجد حرکت قواى اسالمى براى سرکوبى
کفار و وارد کردن آنها در [زير] بيرق اسالم بوده است .هميشه در صدر اسالم مسجد
مرکز حرکات و مرکز جنبشها بوده است» (صحيفه امام ،1831 ،ج ،7ص .)51به
عبارت ديگر ،مساجد بهعنوان کانون فعاليتهای فرهنگی ،سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی،
قضايی و آموزشی محسوب میشده است (رضايی .)1831 ،اين مکان شريف و مقدس
در واقع قلب تپنده جامعه اسالمی به شمار میآيد؛ «اما متاسفانه امروز با گذشت سه
دهه از انقالب اسالمی و تشکيل جمهوری اسالمی ايران ،شاهد کمرنگ شدن نقش
مساجد در جامعه و کاهش حضور جوانان در آن هستيم( ».عابدی جعفری،1831 ،
ص)83؛ درحالیکه در کشورمان مساجد فعالی وجود دارند که با محوريت يک رهبر
دينی توانستهاند به ايفای نقش ارزندهای در سطح جامعه بپردازند و در جهت ارتقای
جايگاه مسجد در جامعه و نظام اسالمی گامهای مؤثری بردارند .در اين راستا ،مسجد
صفا در منطقه  7تهران پايگاهی است که توانسته حول محور يک رهبر با برنامهريزی و
سازماندهی بستر مناسبی برای جذب جمع زيادی از نسل جوان را مهيا سازد و با
ايجاد فعاليتها و برنامههای متنوع به هدايت فکری ،تربيتی و فرهنگی آنها در
مسجد بپردازد.
پيرامون مسئله هدايت و رهبری در نهادها و سازمانها سخن بسيار گفته شده و آن
را متفاوت از مديريت قلمداد کرده و تعاريف گوناگون و متنوعی برای آن ارائه گرديده
است .لذا اتخاذ تعريفی جامع که مورد پذيرش همۀ نظريهپردازان اين عرصه باشد،
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غيرممکن و يا بسيار مشکل به نظر میرسد .در عينحال ،شايد بتوان مهمترين نکته در
رهبری را ،جهت دادن و نفوذ بر پيروان و يا اعضای سازمان دانست ،بهگونهای که آنها
با ميل و خواستۀ خود در جهت حصول هدفهای مشخصشده گام بردارند
(خورشيدی ،1833 ،ص .)8در حيطه مذکور مساجد نيز از جمله پايگاههای دينی
میباشند که بحث امامت و رهبری در آنان از جايگاه و اهميت ويژهای برخوردار است
(قرائتی.)1837 ،
با کاوشی در شبکه مساجد در سطح کشور با مساجد فعالی روبهرو میشويم که
نقش عمدهای در جذب و ارشاد مردم بهويژه جوانان ايفا میکنند؛ مسجد صفا در تهران
از جملۀ اين مساجد است .در بيان عوامل موفقيت اين مسجد بهعنوان فرضيه میتوان
به رهبری حجتاالسالم سيد حسن علوی بهعنوان يکی از عوامل مؤثر اشاره کرد .وی
از سال  1855تا کنون بههمراه چند نفر از جوانانی که طی دوره دفاع مقدس در امر
تبليغات دينی و فرهنگی با يکديگر همکاری داشتند ،به فعاليتهای مختلف در مسجد
مشغول هستند و هماکنون نيز برنامههای مسجد با محوريت وی با حضور فعال تعداد
زيادی از جوانان پيگيری میشود.
در اين مقاله سعی شده تا به اين سؤال پاسخ داده شود که مؤلفهها و عوامل مؤثر
رهبری روحانی در مسجد صفا چيست؟ در اين حيطه مطالعه مسجد صفا و
مستندسازی تجربيات آن با تمرکز بر بحث رهبری در حوزۀ روانشناسی اجتماعی و
مديريت رفتار سازمانی گامی مفيد و مؤثر در راستای ايجاد و تقويت شبکه اجتماعی
مساجد فعال در ديگر نقاط کشور و دستيابی به يک الگوی منسجم در باب رهبری
مبتنی بر فرهنگ دينی و بومی خواهد بود.
 .1مباني نظری پژوهش
 .1-1تعاریف رهبری

پژوهشگران معموالً رهبری را مطابق با نظر شخصی خود و از جهتی که بيشتر مورد
توجه ايشان است ،تعريف میکنند .استاگديل پس از بررسی جامع ادبيات رهبری به
اين نتيجه رسيد که تقريباً تعداد تعاريف رهبری به تعداد افرادی است که تالش کردهاند
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اين مفهوم را تعريف کنند (استاگديل ،1771 ،به نقل از يوکل ،1833 ،ص .)8به عبارتی،
اتخاذ تعريفی واحد از رهبری بهگونهای که هم برای در برگرفتن همۀ معانی آن بهاندازۀ
کافی کلی باشد و هم برای کاربردی کردن اين متغير بهاندازۀ کافی خاص باشد ،بسيار
مشکل است ( .)Karmel, 1978, p.478نکته حائز اهميت اين است که تعريف رهبری
همانند همه مفاهيم علوم اجتماعی ،دلخواه و بسيار ذهنگرايانه است .برخی تعريفها
مفيدتر است اما هيچيک تعريف کامالً صحيحی نيست .در حال حاضر بهتر آن است که
از مفاهيم متعدد رهبری بهعنوان منبعی از ديدگاههای متفاوت درباره يک پديدۀ
چندبعدی استفاده شود (يوکل ،1833 ،ص.)5
برخی از تعاريف رهبری عبارتاند از:

• رهبری بهعنوان يک فرايند ،به معنی استفاده از نفوذ بدون اعمال زور و برای
هدايت و هماهنگی فعاليتهای اعضای گروه در جهت تحقق هدف میباشد و بهعنوان
يک صفت به معنی مجموعهای از ويژگیهاست (مورهد و گريفين ،1871 ،ص.)813

• رهبری ،فرايند هدفمند کردن تالش جمعی است و باعث کوشش داوطلبانه

برای رسيدن به هدف میشود (جاکوبز وجيکس ،1773 ،به نقل از يوکل ،1833 ،ص.)8

• رهبری فراگرد نفوذ اجتماعی است که در آن رهبر مشارکت داوطلبانه کارکنان

را در تالش برای کسب هدفهای سازمانی طلب میکند (شريزهايم و ديگران،1773 ،
به نقل از رضائيان ،1831 ،ص.)871

• رهبری فرايندی است که طی آن يکی از اعضا برای نيل به اهداف ويژه گروه

ساير اعضا را تحت تأثير قرار میدهد (بارون و بايرن ،1777 ،به نقل از آذربايجانی و
ديگران ،1831 ،ص.)181

• رهبری فرايندی دوجانبه ،تبادلی ،انتقالی است که در آن فرد امکان میيابد بر

ديگران تأثير بگذارد و آنان را در نيل به هدف (هدفهای گروه) ترغيب کند و خود نيز
در اين گذر متحول گردد» (بارو ،کارترايت ،وزاندر1753 ،؛ هالندر 1731 ،به نقل از
فورسايت ،1833 ،ص.)333
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• رهبری عبارت است از تأثير ميان فردی که در وضعيتی خاص اعمال میشود
و از طريق فرايند ارتباطات برای دستيابی به هدف يا اهداف خاصی هدايت میگردد
(تانن بائوم و شلر و ماساريک ،1751 ،به نقل از يوکل ،1833 ،ص.)8

• رهبری را میتوان بهعنوان فرايند اثرگذاری و جهتدهی يک فرد به

فعاليتهای ديگران تعريف کرد؛ به اينترتيب ،رهبری فرايندی است در رابطه با
کارهايی که رهبر انجام میدهد .رهبر فردی است که رفتار ديگران را در راستای هدفی
مشخص سوق میدهد و تأثير میگذارد .از اين توضيحات کوتاه چنين استنباط میشود
که اساس فرايند رهبری را توان اثرگذاری يک فرد بر ديگران تشکيل میدهد
(اميرکبيری ،1831 ،ص.)173
همانگونه که در تعاريف رهبری مالحظه میشود ،مهمترين نکته در رهبری،
جهت دادن و نفوذ بر اعضای سازمان است .رهبری مستلزم نفوذ کردن و اثرگذاری بر
افراد است و مدير در نقش رهبر کسی است که بتواند بر افراد تحت سرپرستی خود
نافذ و مؤثر باشد و به عبارت ديگر ،مرئوسان نفوذ و قدرت او را بپذيرند (الوانی،
 ،1831ص .)187به بيان ديگر قدر مشترك بيشتر تعريفهای رهبری ،بازتاب اين فرض
است که رهبری ،متضمن فرايند نفوذ اجتماعی است؛ به اين صورت که يک شخص،
نفوذ عمدی بر ديگر افراد اعمال میکند تا به فعاليتها و روابط درون گروه يا سازمان،
ساختار دهد (يوکل ،1833 ،ص.)1
 .4-1رویکردهای اصلي در پژوهشهای رهبری
 .1-4-1رویکرد ویژگيها و صفات (رهیافت صفات مشخص)

يکی از نخستين رويکردهای مطالعاتی در رهبر ،رويکرد ويژگیها 3است .در اين گروه
از نظريات ،برای رهبری خصوصياتی ذاتی ذکر میشود .بر اساس نظريات مطرح در
اين رويکرد ،رهبران ابرمردانی هستند که بهعلت ويژگیهايی که موهبت الهیاند،
شايسته رهبری شدهاند .بنابراين کسانی میتوانند نقش رهبری را در سازمان ايفا کنند که
دارای خصوصياتی همچون هوشمندی ،برونگرايی ،تسلط بر خود ،اعتماد به نفس،
سخنوری و جاذبۀ کالم ،زيبايی و جذابيت سيما و ...باشند (الوانی ،1831 ،ص.)113
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بر اساس اين نگرش ،رهبران ،رهبر به دنيا میآيند و رهبری امری ذاتی است که
تنها ،افراد محدودی به آن آراسته هستند .طرفداران اين نظريه ،معتقدند بهدليل اينکه
صفات و شخصيت اثربخش رهبر با تولد او به دنيا میآيد و درباره آن کاری از بشر
ساخته نيست ،ازاينرو ،پژوهش و مطالعه رهبری ،مفيد فايده چندانی نيست (لوتانز و
مارتينکو ،1777 ،به نقل از خليلی شورينی ،1878 ،ص .)81البته بعدها تحت تأثير
مکتب روانشناسی رفتاری ،اين حقيقت مورد قبول واقع شد که صفات رهبری کامالً
ذاتی نيستند و میشود آنها را از طريق آموزش و تجربه فراگرفت (لوتانز ،1731 ،به
نقل از خليلی شورينی ،1878 ،ص.)81
 .4-4-1رویکرد رفتار (رهیافت رفتاری)

نظريههای رفتاری ،بهجای پرداختن به صفات مشخص رهبران ،رفتارها و اعمال آنان را
بررسی میکنند؛ زيرا صفات مشخص در رفتار بروز و نمود پيدا میکند و سرانجام
افراد ،رهبران را براساس رفتارهايشان ارزيابی کرده و تصميم به پيروی از آنان میگيرند.
در اين گروه از نظريات ،بهجای آنکه به دنبال تعيين خصوصيات رهبری باشيم ،در پی
آن هستيم که دريابيم سبک و روش رهبری چگونه است و رهبران در برخورد با
مرئوسان به چه شيوههايی توسل میجويند (الوانی ،1831 ،ص.)113
 .9-4-1رویکرد اقتضایي (رهیافت موقعیتي)

ازآنجاکه نظريههای خصوصيات فردی رهبری در اغلب موارد مصداق پيدا نمیکردند و
رهبرانی موفق پيدا شدند که بدون خصوصيات برشمرده در نظريههای مذکور بودند و
بهعلت آنکه نظريههای رفتار رهبری نيز بدون انعطاف الزم بودند و در تمامی موارد
پاسخگو نبودند ،نظريهپردازان به نظريههايی روی آوردند که آنها را موقعيتی يا
اقتضايی نام نهادهاند .در اين نظريهها بر يک سبک و شيوۀ رهبری تأکيد نشده و روش
واحد در رهبری ،غيرواقعی و غيرعلمی قلمداد شده است .در نظريههای موقعيتی و
اقتضايی ،شيوۀ مناسب و مطلوب رهبری بر اساس شرايط و به اقتضای موقعيتها تعيين
میشوند (الوانی ،1831 ،ص .)111نظريههای اقتضايی رهبری پژوهشهای خود را
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بهطور مستقيم در جهت کشف متغيرهای زمينهساز اثربخشی برخی از ويژگیها و
رفتارهای رهبر در يک وضعيت معين هدايت میکنند؛ برای مثال ،نظريههای اقتضايی
بيان میدارند که يک مدير اداری در يک دانشکده و يک گروهبان تعليمدهندۀ فنون
نظامی به ويژگیها و رفتارهای متفاوتی نياز دارند؛ زيرا با وضعيتهای کامالً متفاوتی
روبهرو هستند .متغيرهای چهارگانه مؤثر بر سبک رهبری عبارتاند از .1 :ويژگیهای
شخصی رهبر؛  .3ويژگیهای فردی کارکنان؛  .8ويژگیهای گروه و  .1ساختار گروه،
بخش يا سازمان (رضائيان ،1831 ،صص.)873-871
 .9-1مدل برگزیده رهبری

با توجه به نظريههای مختلف حوزه رهبری ،اين مقاله بر آن بوده که مدل مطلوبی را در
نظر بگيرد تا بر اساس آن بتواند رهبری در مسجد مورد مطالعه خود (مسجد صفا) را
تجزيه و تحليل نمايد .در اين رابطه مدل مفهومی که سعيد خورشيدی در پاياننامه خود
با عنوان «بررسی و تبيين الگوی رهبری حجتاالسالم سيد حسن نصراهلل» به راهنمايی
علی رضاييان بر اساس روش نظريهپردازی دادهبنياد مطرح کرده (خورشيدی،1833 ،
ص ،)171انتخاب و تالش شد مؤلفهها و مقولههای اين مدل با رهبری حجتاالسالم
سيد حسن علوی در مسجد موردنظر تطبيق داده شود.
علت انتخاب اين مدل را میتوان اينگونه بيان کرد:
 اين مدل رهبری فردی روحانی (سيد حسن نصراهلل) را در سازمان مذهبی
حزباهلل (سازمانی که در بستر فرهنگ شيعی و بر اساس ارزشهای انقالب اسالمی
شکل گرفته و توانسته موفقيتهای بسياری در عرصههای گوناگون نظامی،
عمرانی ،فرهنگی ،رسانهای و ...کسب نمايد) بررسی میکند که به موردکاوی
محقق بسيار شباهت دارد؛ زيرا مسجد موردنظر نيز با توجه به سازوکارهای حاکم
بر آن به يک سازمان غيررسمی مذهبی تبديل شده که تحت نظر رهبری سيد حسن
علوی اداره میشود.
 حزباهلل بهعنوان موردکاوی مدل رهبری خورشيدی ،سازمانی است که اعضای
آن داوطلبانه و بر اساس باورها و اعتقادات مشترك در آن گردهم آمدهاند و به فعاليت
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میپردازند .مسجد صفا نيز سازمانی داوطلبانه است که جوانان آن بر اساس ارزشها و
باورهای دينی و اسالمی در آن جمع شدهاند و در جهت رشد و تعالی يکديگر گام
برمی دارند .همچنين ،وجه تشابه ديگر اين دسته از سازمانهای داوطلبانه آن است که
رهبری در آنها ناظر به کسب حقوق و درآمد به ايفای نقش نمیپردازد بلکه وی تالش
میکند (در جهت نفوذ در پيروان و اثرگذاری بر آنان) به هدايت و راهنمايی اعضای
سازمان در راستای مبانی دينی بپردازد.
 در اين مدل تالش شده تا نظريههای کالسيک رهبری (سه رويکرد صفات
مشخص ،رفتاری و اقتضايی) بهصورت جامع بررسی گردد.
 مدلی که خورشيدی در پاياننامه خود ارائه داده ،مبتنی بر ارزشهای اسالمی و
نگاه بومی به مسئلۀ رهبری است .حال با توجه به کمبود تحقيقات و پژوهشها در
حوزه رهبری دينی و بومی و توجه به اين نکته که عمده نظريهها و پژوهشهای مطرح
و توليدشده در مبحث رهبری متناسب با فرهنگ غربی و مبتنی بر پارادايم نظری آنان

است 8.اتخاذ مدل مذکور و تطبيق آن با مسجد مورد مطالعه ،گامی مهم در راستای
بهرهبرداری از طيف مدلهای رهبری برگرفته از فرهنگ اسالمی و بومی خواهد بود.
خورشيدی در جمعبندی پاياننامه خود براساس روش نظريهپردازی دادهبنياد ،مدل
مفهومی ذيل را ارائه مینمايد (خورشيدی ،1833 ،ص.)171
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نمودار شماره  .1مدل مفهومي رهبری سید حسن نصراهلل (خورشیدی ،1911 ،ص)113

در اين مدل ،بهترتيب ويژگیهای شخصيتی حاکی از رهيافت ويژگیها و صفات،
عوامل وضعيتی حاکی از رهيافت اقتضايی و رفتارهای شخصی ،سازمانی و اقدامات
راهبردی حاکی از رهيافت رفتاری است که در مجموع ،جامع نظريههای رهبری حوزه
کالسيک است.
 .4روش پژوهش
 .1-4انتخاب رویکرد كیفي

رويکرد مدنظر اين مقاله استفاده از «روش کيفی» در پاسخ به سؤال تحقيق است .دنزين
و لينکلن تعريف کلی و عمومی زير را برای پژوهش کيفی ارائه میدهند« :پژوهش
کيفی شامل روشهای چندگانهای است که نسبت به موضوع موردنظر خود رويکرد
تفسيری و طبيعتگرايانه دارند .به اين معنا که پژوهشگران کيفی پديدهها را در محيط
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طبيعی آنها مطالعه کرده اين پديدهها را بر حسب معنايی که افراد به آنها
میدهند ،ادراك يا تفسير میکنند» (حريری ،1831 ،ص .)8ويمر و دومينينک به نقل از
اريکسون چهار ويژگی شخص را برای پژوهش کيفی برمیشمارد( :ويمر و دومينيک،
 ،1831ص:)153
 -1مشارکت عميق و درازمدت در ميدان پژوهش؛
 -3ضبط دقيق آنچه در محيط مذکور میگذرد ،از طريق يادداشتهای ميدانی يا
انواع ديگر شواهد مستند؛
 -8تحليل دادههای ميدانی؛
 -1گزارش نتيجهگيریها در قالب توصيفهای مفصل و انواع نقلقولها و
اظهارنظرها.
بنابراين ،مقاله مذکور که به دنبال يک هدف اکتشافی است و بر مطالعه مؤلفههای
رهبری روحانی در نهادی اجتماعی به نام مسجد تاکيد دارد و اين مؤلفهها را در تجربه
و تعامل رهبر مسجد با نمازگزاران و اهالی آن جستجو میکند؛ طبيعی است که استفاده
از روش کيفی حائز اهميت و دارای يک اولويت اساسی است.
 .4-4روش گردآوری اطالعات

بهمنظور گردآوری اطالعات الزم برای تطبيق مدل رهبری اتخاذشده و نيز توصيف

مسجد صفا ،روشهای مصاحبه و مشاهده غيرمشارکتی 1به کار گرفته شده است.
 .9-4روش تجزیه و تحلیل اطالعات

برای تجزيه و تحليل اطالعات از کدگذاری باز در روش نظريهپردازی دادهبنياد 1استفاده
شده است .بر اين اساس ،يازده مقولۀ مدل انتخابی در نظر گرفته و دادههای حاصل از
مصاحبهها و نيز گزارشهای حاصل از مشاهده متناسب با هر کدام از مقولهها با عنوان
نکات کليدی در جدولی ارائه شده است .دادههای هر جدول که در واقع برآيند
مصاحبهها و نيز گزارشهاست ،بر اساس ادبيات رهبری و رفتار سازمانی کدگذاری و
پس از کدگذاری دادهها ،مدل جامع رهبری در مسجد صفا ارائه شده است.
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 .9نشانگاه پژوهش :مسجد صفا

مسجد صفا که قدمتی بيش از  73سال دارد ،در تهران ،خيابان شهيد آيتاهلل مدنی
روبهروی بيمارستان امام حسين(ع) ،واقع گرديده است .امامت جماعت اين مسجد را
حجتاالسالم و المسلمين سيد ابوتراب علوی بر عهده دارد .فعاليتهای فرهنگی اين
مسجد در سال  1855و با حضور  1نفر از جوانانی که تجربههای گرانقدری از  3سال
دفاع مقدس آموخته بودند ،آغاز گرديد و هماکنون پس از گذشت بيش از بيست سال
(با حضور فعال بسياری از جوانان) بهعنوان يکی از مراکز فرهنگی مهم جذب و تربيت
نيرو به شمار میرود .فعاليتهای فرهنگی در مسجد صفا با نظارت امام جماعت مسجد
حجتاالسالم و المسلمين سيد ابوتراب علوی و تحت رهبری سيدحسن علوی (فرزند
امام جماعت) پيگيری میشود.
هر سال مسئوالن مسجد نوجوانان را در منطقه جذب مینمايند .عضويت رسمی
افراد جذبشده به مسجد همراه با ورود آنان به مقطع دبيرستان است .همچنين
گروههايی که در دانشگاه تحصيل میکنند ،گروه جوانان خطاب میگردند .هر گروه با
توجه به سال ورود خود به مسجد ،نامی دارد (مثالً آنان که در سومين دوره جذب،
وارد مسجد شدند ،صفا  8و آنان که در دوره پانزدهم يعنی سال  1837وارد مسجد
شدهاند صفا  11نام دارند) .در مدل تربيتی اين مسجد تعداد اعضای گروه حدود  13تا
 53نفر است .هر گروهی يک مربی و سه کمک مربی دارد که وظيفه تربيت اعضای
گروه را بر عهده دارند .مهمترين رکن هر گروه که نقشهای گوناگونی عالوه بر اداره
گروه در اين نظام تربيتی ايفا میکند« ،مربی» است .وی به ايجاد محيط سالم از يک سو،
کنترل و نظارت بر گروه از سوی ديگر و نيز به حل و فصل امور متربيان میپردازد و
محوريت گروه را بر عهده دارد .مربی از سوی شورای مسجد تعيين میشود و حلقه
وصل متربيان با کارگروههای مسجد است .کمکمربیهای گروه نيز زير نظر مربی در
انجام کارها و اخذ تصميمات ،او را ياری مینمايند.
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 .1-9اهداف فعالیتهای فرهنگي

0

فعاليتهای فرهنگی در مسجد صفا با محوريت روحانی (سيد حسن علوی) و در
فضای معنوی و مقدس مسجد با اهداف ذيل صورت میگيرد:


رشد و بالندگی دينی جوانان؛



پايهريزی زيربناهای فکری و فرهنگی جوانان مطابق با تعاليم قرآن و اهل

بيت(ع)؛


شکوفايی استعدادها و رشد علمی و تخصصی جوانان بر مبنای اصول ارزشی

اسالم؛


تأسيس و گسترش مراکز آموزشی و فرهنگی.

در واقع هدف اصلی مسجد تربيت مربی (مربیپروری) است؛ به همين دليل ،همه
برنامههای تربيتی مسجد اين غايت را دنبال میکند که مربيانی در مسجد تربيت يابند که
بتوانند در جاهای ديگر به تربيت مربی بپردازند.
 .4-9سیاستهای كلي

سياستهای حاکم بر فعاليتهای فرهنگی مسجد را میتوان بر اساس يک سير تاريخی
و تطوری بهصورت ذيل عنوان کرد:


از سال  55تا  :71مرحله پايهريزی و رفع مشکالت اوليه برای راهاندازی

مجموعه و تبيين اصول و تعديل آنها در برنامهها؛


از سال  71لغايت  :71تربيت و پرورش مربيان متعهد و کارشناس برای توسعه

فعاليتهای فرهنگی؛


از سال  71لغايت  :77تعليم و تربيت مديران کارآمد برای راهاندازی واحدهای

مختلف و بسترسازی جهت گسترش فعاليتهای فرهنگی در جامعه؛


از سال  77لغايت  :33اهتمام به جذب جوانان و تعليم و تربيت جوانان؛



از سال  33تاکنون :راهاندازی و توسعه مجموعههای فرهنگی و توجه به

تدوين دقيق فرهنگ دينی برای فعاليت در قالب حوزه و دانشگاه ،همچنين گسترش
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فعاليتهای فرهنگی به مقطع کودکان و تأسيس واحد فرهنگی کريمه اهل بيت(س)
ويژه خواهران.
 .2تجزیه و تحلیل دادهها
 .1-2مقولههای محوری مدل برگزیده رهبری
 .1-1-2ویژگيهای شخصیتي

ويژگیهای شخصيتی در مدل مذکور همان رويکرد ويژگیها و صفات يا رهيافت
صفات ويژۀ رهبری است که شامل ويژگیهای ظاهری ،مهارتها ،ارزشها ،انگيزهها و
خصلتهاست که در ذيل به هريک از آنها پرداخته میشود.
جدول شماره  .1ویژگيهای ظاهری

رديف
.1

نکات کليدي
حاج آقا سيد است؛ سيد بودن يک قداست میآورد.

کدگذاري باز
(مضمون)
سيد بودن

حاج آقا در دوره ورزشکاری خويش از لحاظ ورزشی بینظير بود؛
.3

وی کاراته کار کرده و قوای جسمانی فوقالعادهای دارد .خيلی از

قوای جسمانی

بچههايی که در دوران جوانی حاج آقا جذب شدند ،در واقع جذب

فوقالعاده

اين ويژگی وی میشدند.
.8
.1
.1
.5

حاج آقا معمم هست؛ اين باعث میشود که بچهها او را دوست
داشته باشند.
حاج آقا  13سال دارد و از  17سالگی کار در مسجد را آغاز کرده
است.
چهره زيبا ،متين و آرام وی باعث شده تا اعضا بهسوی او متمايل
شوند و به صحبتهايش گوش فرادهند.
ظاهر او هميشه آراسته ،منظم و مرتب میباشد.

روحانی بودن
ميانسال بودن
جذابيت سيما
آراستگی
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جدول شماره  .4مهارتها

رديف

.1

.3

.8
.1
.1
.5
.7

.3

نکات کليدي
حاج آقا واقعا آدم جريانشناسی است؛ البته نه به آن عنوان علمی که
وی وقت خود را در سياست بگذارد بلکه وقتی او تحليل سياسی
میکند ،کسانی که سياستمدار هستند ،هنگامی که میشنوند متوجه قضيه
میشوند.
تحليلهای حاج آقا عاری از تاريخ است .برخی اينگونه هستند که
برای تحليل سياسی از اطالعات تاريخی خود استفاده میکنند و
میگويند اين فالن پديده اينگونه شد ،اما تحليل ايشان اينگونه است
که وی اصول را میبيند و بر اساس آن يک تحليل ارائه میکند.
وی واقعاً انسان متبحری است .شما بايد مباحث حاج آقا در دانشگاه را
ببيند .شيوه برخورد با سؤاالت و استداللهای وی ديدنی است .با
مشاهده اين مطالب شما خواهيد فهميد که او واقعاً در کار استاد است.
خود حاج آقا  13سال خارج فقه و اصول میخواند و قريب به اجتهاد
است.
(تدريس) کتابهايی که اجتهادی است ،کار خود حاج آقاست و کسی
وارد آن مباحث نمیشود.
وی روحانی بسيار باسواد است.
حاج آقا نظام حقوقی خاصی را مدنظر دارد؛ برای مثال گوشهای از اين
ايده اينگونه است که نظام حقوقی بر اساس نياز باشد ،نه بر اساس
پست و جايگاه.
در دوره سوم (صفای  )8وی در دانشکده پرستاری دانشگاه تهران
تدريس داشت .حاج آقا در اين دانشکده معارف اسالمی میگفت .حاج
آقا خيلی اين درس را قوی تدريس نمود تا اين حد که کالسهای
معارف را اگر مشاهده کرده باشيد ،وقتی يک ساعت بگذرد ،همه
میگويند حاج آقا خسته نباشيد اما ايشان دو ساعت تمام درس میداد.
کالس نيز با آمدن دربان دانشکده به انتها میرسيد که میگفت حاجی
میخوام درب را ببندم کالس را تعطيل کنيد.

کدگذاري
باز(مضمون)
سياستورزی

اصولگرايی
در تحليل

استاد و متبحر

مجتهد
باسواد
طراح و
ايدهپرداز

تدريس
فوقالعاده
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رديف

نکات کليدي

کدگذاري
باز(مضمون)

يک کسی که حاج آقا را برای اولينبار روی منبر میبيند ،جذب
.7

صحبتهای وی میشود .وقتی که بچهها میبينند که صحبتها چه قدر
زيبا و با سير منطقی دنبال میشود ،دوست دارند که مطالب را دنبال

سخنوری

کنند.
حاج آقا عالم دينی است .عالم دينی به معنای واقعی کلمه؛ يعنی از
.13

اصول و علوم اسالمی آگاه باشد و سر و ته کار دستش باشد نه اينکه
يک چيز سطحی خوانده باشد.

عالم دينی

تالش حاج آقا در ارائه مباحث بر اين است تا با استفاده از
.11

.13
.18
.11

کليدواژههای مرتبط با موضوع مورد بحث ،جوانان را به مطالب دينی و

توانمند در

اعتقادی عالقهمند کند؛ به همين سبب ،وی در ارائه بحث کمتر به

ارائۀ مباحث

حواشی میپردازد و با استفاده از آيات و روايات پيرامون موضوع بچهها
را عالقهمند میکند.

عقيدتی

حاج آقا در ارائه مباحث قدرت بيان خيلی خوبی دارد ،بهگونهای که

قدرت بيان

رسا و شيوا موضوعات و مباحث را مطرح میکند.

عالی

حاج آقا میداند که در مقابل چه گروهی صحبت میکند؟ چه گروهی
در مقابلش هستند و در اين زمينه چگونه برخورد کند.

مخاطبشناسی

به دليل توان مديريتی و سطح علمی باال ،مجموعه پذيرفته که پايبند

توان عالی

صحبتهای وی باشد.

مديريتی
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جدول شماره  .9ارزشها

رديف
.1

.3
.8
.1
.1

.5
.7
.3

.7

.13

نکات کليدي
حاجآقا نسبت به پدر و مادر خود بسيار با احترام و با محبت رفتار میکند .وی
برای مثال ،دست پدر خود (که امام جماعت مسجد است) را میبوسد و به
وی بسيار محبت میورزد.
پررنگترين بحث در مسجد واليت و حب اهل بيت(ع) است؛ بهطوری که هر
کسی وارد مسجد شود ،اين را میبيند که مسجد از لحاظ واليت بسيار قوی
است.
اساساً از نظر وی رکن مهم تربيت ارادت است و تا ارادت به کسی وجود
نداشته باشد ،حرفشنوی از او غيرممکن است.
وی از جهت علم و تقوا و ديگر کماالت و فضائل فاصله نسبتاً زيادی با
اعضای مجموعه دارد.
حاج آقا بسيار روی اين نکته تأکيد دارد که انسان با دعا و مناجات و التماس
در خانه خدا و اهل بيت برود و از آنها توفيق گام برداشتن در راه رضای
باریتعالی را طلب کند.
اخالص اوليه برای هر کاری بسيار مهم است اگر مسئوالن اخالص نداشته
باشند ،نمیتوانند يک مجموعه به چنين وسعت راهاندازی کنند و اين در حاج
آقا مشهود است.
خيلی از بچههای جبهه وقتی به مسجد میآيند میگويند که ما وقتی مسجد
شما را میبينيم ،ياد جبهه میافتيم.
هر کسی میخواهد کار فرهنگی انجام دهد و با جوانان رابطه برقرار کند
بهويژه يک روحانی ،بايد خوشاخالق باشد که حاج آقا اينگونه است و
دارای اخالق نيکوست.
يکی از نکات مورد تأکيد حاج آقا خدمت به محرومان است .در جهت خدمت
به محرومان در مجموعه تشکيالتی وجود دارد .البته همۀ اعضای مسجد در آن
دخالت مستقيم ندارند و عده خاصی آن را اداره میکنند؛ هرچند که از ديگران
نيز برای بهتر اجرا شدن کارها کمک میگيرند.
جوانان مسجد زندگيشان را بر اساس مسجد و حضور در آن تعريف میکنند.
مدل مسجد ما اينگونه است که بچهها از اول کار در مسجد و حضور در آن
را يکی از مسائل اصلی زندگيشان قرار میدهند.

کدگذاري باز
(مضمون)
احترام به پدر و
مادر
واليت
ارادت
تقوا
عبادت

اخالص
فرهنگ جبهه
حسن خلق

خدمت به
محرومان
حضور در
مسجد
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جدول شماره  .2انگیزهها

رديف
.1
.3

نکات کليدي
حاج آقای علوی از حوزه دستور نگرفته که بيايد مسجد
بسازد و در آن کار کند .خودش احساس وظيفه کرده است.
نگاه در مجموعه اين است که کار برای خدا انجام میشود و
همه اعضا حتی خود حاج آقا در اين راستا تالش میکنند.

کدگذاري باز
(مضمون)
احساس وظيفه
کسب رضايت الهی

تأکيد وی بر تربيت و پرورش مربی در مجموعه است .به
.8

همين سبب ،حاج آقا تالش خود را در جهت خدمت به

خدمت به نوجوانان

نوجوانان و جوانان قرار داده و در اين راه همۀ سختیها و

و جوانان

مشکالت را پذيرا شده است.
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جدول شماره  .1خصلتها

رديف
.1
.3
.8

.1

نکات کليدي
حاج آقا دائم بهروز هستند.
وی جامعيت کاملی دارد ،در ابعاد مختلف اعم از فکری،
جسمی ،روحی.
حاج آقا اهل مطالعه است .وی برای شرکت در کالسها و ديگر
مباحث علمی مطالعه بسيار دارد.
خود حاج آقا با اينکه پيشنهادات مختلفی برای شغل و کار به او
شده ،ولی قبول نکرده است؛ برای مثال ،نمايندگی در مراکز

کدگذاري
باز(مضمون)
روزآمدی
جامعيت
اهل مطالعه

شاغل نبودن

اسالمی اروپا و آمريکا.
حاج آقا بهطور مداوم مشغول فعاليت و تالش در امور مجموعه
.1

هستند .از نگاه ايشان کار و زحمت و تالش از جهت تربيتی

تالش مداوم

سازنده است.
.5
.7

از ويژگیهای بارز وی سعۀ صدر حاج آقا در مواجهه با
مشکالت است.
وی بسيار صادق است؛ بهگونهای که بچههای مسجد اين ويژگی
حاج آقا را لمس میکنند.

سعه صدر
صداقت

نوع تعامل وی بهگونهای است که اگر کسی حاج آقا را نشناسد
.3

و برای اولينمرتبه در جلسات وی شرکت کند ،حاج آقا را مانند

تواضع

ديگر طلبهها باخشوع میبيند.
حاج آقا از بدو تأسيس مجموعه هميشه به آينده نگاه کرده و
.7

تالش وی و مجموعه اين بوده که برای سالهای آينده

آيندهنگری

برنامهريزی داشته باشند.
.13

وی اهل مزاح و شوخطبع است .شوخطبعی حاج آقا نشانگر
محبت و انساندوستی اوست.

شوخطبعی

رهبری در مسجد؛ مورد مطالعه مسجد صفا 191

 .4-1-2عوامل وضعیتي

عوامل وضعيتی در اين مدل ،همان رويکرد اقتضايی يا رهيافت موقعيتی است که شامل
ويژگیهای پيروان ،ويژگیهای سازمان و ويژگیهای محيطی است که در ذيل به آنها
پرداخته میشود.
جدول شماره  .1ویژگيهای پیروان

رديف

نکات کليدي

کدگذاري باز
(مضمون)

.1

هريک از اعضاء در نظام شورايی گروهها ،مسئوليتی دارد.
در واقع ،يک دانشجوی سال اول دانشگاه عالوه بر
مربيگری ،بهعنوان مسئول يکی از بخشهای اجرايی
انتخاب میشود و مثالً در کارگروه بسيج ،هيئت امنا،
تربيت مربی ،آموزش و ...مسئوليت میگيرد.

روحيه تکليفمداری
در اعضا

.3

در مسجد اينگونه نيست که يکی بگويد من عضو بسيجم
و در همان حال ،عضو گروه ،مسجد و مدرسه نباشد.

عضويت چندجانبه
پيروان در سازمان

اصول مجموعه ،اگرچه مستندسازینشده اما در درون
مسئوالن و مربيان وجود دارد؛ برای مثال ،من که  18سال
کار میکنم ،ديگر تکتک زوايای مسجد را میشناسم.
يکی از برنامههايی که متربيان انجام میدهند ،پيادهسازی
سخنان حاج آقا از روی نوار و لوحفشرده است.
بهطور کلی حاجآقا تأکيد دارند بچهها کتابهای منبع و
دست اول را بخوانند که اغلب کتابهای حديثی هستند.
اين رويکرد حتی در زمينه اصول عقايد هم وجود دارد.
بچههای مسجد احترام ويژهای برای حاج آقا قائل هستند؛
زيرا برای ما عالمان دينی و روحانيت مقدس و محترم
هستند.
بچهها با بحثهای واليت آشنا هستند؛ شايد نتوانند
ريزمباحث واليت و شبهات مربوط را جواب دهند ،اما از
لحاظ واليتی پر هستند.

درونی شدن مبانی و
اصول سازمان در
پيروان
التزام پيروان به
رهبر

.8
.1
.1

.5

.7

بهروز بودن پيروان
احترام پيروان نسبت
به رهبر
واليتپذيری اعضا
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رديف

نکات کليدي

کدگذاري باز
(مضمون)

نکتۀ حائز اهميت اين است که در شنيدن مطالب اولويت
جوانان مسجد صحبتهای حاج آقاست .اگر مطالبی مورد
.3

نظر بچهها باشد که وی در مورد آن صحبتی نکرده باشد،

اعتماد اعضا به رهبر

بچهها از مطالب بيرون و صحبتهای ديگران استفاده
میکنند.
.7

نوع ارتباط بچهها با يکديگر رابطۀ برادرانه است البته
عالوه بر ارتباط صميمی با يکديگر شأن مربيگری،

صميميت و محبت
اعضا نسبت به

بزرگتری و ...نيز رعايت میشود.

يکديگر

ما بچهها را تابستان به اردو میبريم ،هنگام بازی با بچهها
.13

سعی میکنيم مفهوم «کظم غيظ» را با انجام آن توسط
خودمان به آنها نشان دهيم که نبايد بر دوست خود
خشمگين شد.

تبليغ عملی پيروان

يکی از اعضا ،دانشجوی دکتری دامپزشکی است که به
.11

سببی اين رشته را رها کرده و سپس تا پايه  13حوزه و
درس خارج آقا میرفته که به خاطر مسجد آنها را نيز

وفاداری به سازمان

رها کرده است.

.13

در مسجد بهدليل تعدد نيروها تالش بر آن است که به
افراد مسئوليت داده شود و مسئوليتپذيری يکی از

مسئوليتپذيری

شاخصهای مسجد است و بچهها با مسئوليت ساخته

پيروان

میشوند.
.18

بچهها در اولويت ،مجموعه و کار تربيتی مسجد را مدنظر

اولويت دادن پيروان

قرار دادهاند؛ خانواده در مرتبه بعدی قرار دارد.

به سازمان
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جدول شماره  .1ویژگيهای سازمان

رديف

نکات کليدي
مسجد و مجموعه ما دارای پيچيدگی خاصی است؛ به همين

.1

سبب ،افراد بيرون از مجموعه نتوانستند ساختار مجموعه را نقد
سازنده کنند.

.3

.1

پيچيدگی
سازمان

يکی از بحثهای تربيتی مجموعه دوقطبی بودن است؛ يعنی جاذبه
و دافعه .مربی فقط جاذبه است .اما کمک مربی دافعه نيز دارد .اين

مباحث تربيتی

نيز به تقليد از حاج آقاست.

در سازمان

جمله مجموعههايی است که طيف مختلفی از افراد در آن حضور
دارند و هرکسی که وارد مسجد شود ،تربيت میشود.

.1

باز(مضمون)

دوقطبی بودن

مجموعه ما (بر خالف برخی سازمانها و نهادهای فرهنگی) از
.8

کدگذاري

باز بودن
سازمان

تالش مجموعه بر اين است که دانشگاه تربيت مربی ايجاد کند؛

آيندهنگری در

برای مثال ،کارشناس تربيت مربی بدهد.

سازمان

رابطه اعضا ،رابطۀ کاری و اداری اصال نيست؛ در جلسات

غيررسمی

همديگر را با نام کوچک صدا میزنند.

بودن سازمان

يکی از ويژگیهای مجموعه اين است که مجموعه دائماً در حال
.5

اصالح و تغيير است .مجموعۀ فکری مسجد دائماً برنامهها را

پويايی سازمان

بازبينی میکنند و روند را اصالح میسازند.
.7

خيلی از بچههای اينجا ،بودند که عالوه بر تغيير خود حتی

اثرگذاری

خانوادهشان را متحول ساختند .برادرانشان نيز به مجموعه اضافه

سازمان بر

شده و حتی مسجد به محل مالقات خانواده تبديل شده است.

محيط پيرامون

هر اتفاق و تصميمی که قرار باشد در مسجد اجرا شود بايد اول
.3

در شورای مسجد مطرح شده و رأیگيری شود .حتی نوع رنگی
که برای درب مسجد استفاده میشود ،بايد در شورا مشخص شود.

تصميمگيری
شورايی
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رديف

نکات کليدي
همه برنامههای تربيتی مسجد اين غايت را دنبال میکند که در اين

.7

مسجد مربيانی تربيت شوند که بتوانند در جاهای ديگر به تربيت
مربی بپردازند.

کدگذاري
باز(مضمون)
مربیپروری
در سازمان
جوانگرايی در

.13

جوانگرايی که باعث طراوت مجموعه ،جذب جوانان ،خالقيت و

سازمان

دهها مورد ديگر شده است ،از محاسن تشکيالتی مسجد است.

(سازمان
جوان)

هر گروه برای اينکه حيثيت گروهی خود را حفظ کنند و از
.11

پراکندگی آنها جلوگيری شود و بچهها بتوانند با يکديگر تعامل
مطلوب داشته باشند و صميميت بين آنها از بين نرود ،بهصورت
مستقل عمل میکند.
مسجد ما دچار سياستزدگی نشده است؛ يعنی خيلی از بچههايی

.13

که مخالف اصول سياسی مسجد بودند ،در مجموعه رفت و آمد
کردند.

.18
.11
.11

يکی از ارزشهايی که در مجموعه وجود دارد ،احترام به روحانيت
است.
علوم اسالمی ،درك و فهم و مطالعه و تحصيل آن نيز ارزشی ديگر
از ارزشهای مسجد است.
حفظ نظام و انقالب از ارزشهای اساسی مسجد است.
بهطور کلی ،سعی میشود که افراد در سه حوزه روح ،جسم و

.15

عقل رشد داده شوند و کسانی که بهتر در اين زمينهها رشد کنند،
سيستم آنها را بهسمت مسئوليتهای بزرگتر سوق میدهد.
در تشويق بچهها روش تشويق میشود ،نه خود شخص .در واقع

.17

از هر کس تعريف میشود وجه تعريف نيز گفته میشود تا هم
خودش خراب نشود ،هم ديگران.

استقالل
گروهها در
سازمان
سياسیزده
نبودن سازمان
حاکميت
ارزشهای
دينی در
سازمان
ارتقای اعضا
در سازمان
نظام تشويق
در سازمان
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رديف

نکات کليدي
آنچه مهم است آن است که همۀ برنامهها و اقدامات ،و اساساً نظام

.13

تربيتی مجموعه بر محور توجه به جمع و بر پايۀ کار گروهی
تنظيم شده است.

کدگذاري
باز(مضمون)
گروه محوری
در سازمان

از ويژگیهای مهم اين مجموعه اين است که همۀ کارهايی که در
.17

.33

آن انجام میشوند ،اگرچه در قالبهای مختلف مانند بسيج،

هويت واحد

مدرسه ،باشگاه و ...صورت میگيرد ،ولی همۀ آنها يک هويت
واحد و مستقل دارد.

سازمان

يکی از ويژگیهای مجموعه شفافسازی و روشنگری است .مربی

صراحت و

تا جايی که ممکن است مسائل را برای متربيان روشن میکند.

شفافيت در

همچنين دليل هر تصميم و برنامهای برای متربيان تبيين میشود.

سازمان

وارد شدن بچهها در تصميمگيریهای مجموعه ،اينکه کار را از
.31

خودشان ببينند و خود را همفکر و شريک بدانند در
تصميمگيریهای کالن و اساسی مجموعه از مهمترين اهداف شورا
بوده است.

.33

مشارکت
اعضا در
سازمان

بهطور متوسط مسجد هر ساله حدود  53نفر از بچههای مدارس

جذب دائمی

منطقه  7را جذب میکند .اما امسال (سال  )1837تحولی بزرگ در

جوانان به

جذب جوانان در مجموعه صورت گرفته و آن ،اين است که تعداد
بچهها از  53نفر به حدود  113نفر ارتقا پيدا کرده است.

سازمان
(مسجد)
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جدول شماره  . 1ویژگيهای محیطي

رديف

نکات کليدي
منطقه نظامآباد اراذل خاص خودشان را دارد که هرکدام از

.1

آنها در زمان تهران قديم برای خود پهلوانی بودند .دراين
محله درگيری و زد و خورد بسيار زياد است.

.3

.8

.1

اعتبار مجموعه باعث اعتماد خانوادهها و پدر و مادرها شده
است.
نظامآباد هيئت زياد دارد و بچهها هيئتی هستند.

اعتماد
خانوادهها به
سازمان
هيئتی بودن
منطقه

فرماندهها تعريف میکردند که هر کجا کار گير میکرد،

معرفت بودن

میگفتند گردان بچههای نظامآباد بيايد و مشکل را حل کند.

جوانان منطقه

تهران ،اين است که اين منطقه خانوادههای مذهبی زيادی دارد
گرچه اين منطقه بستر الزم برای سرمايهگذاری در زمينه

.7

ناامن بودن
محيط

بچههای اين محل بچههای شجاعی هستند .در جبهه نيز

که مشتاق به اسالم و تعاليم دينی هستند.

.5

(مضمون)

شجاع و با

از ويژگیهای اين محله و حتی بهصورت کلیتر پايين شهر
.1

کدگذاري باز

فرهنگ را دارد ،اما نظامآباد از لحاظ کار و فعاليت فرهنگی

مذهبی بودن
خانوادهها
ضعيف بودن
کار فرهنگی

ضعيف است و کارهای جدی در اين زمينه در آن صورت
نگرفته است.

در منطقه

منطقه نظامآباد با اينکه آدمهای الت و اوباش خاص خود را

جوانان مستعد

دارد ،اما جوانان مستعد و اهل حال فراوانی نيز دارد که

جهت فعاليت

خواهان فعاليت فرهنگی و جهادی هستند.

فرهنگی
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 .9-1-2حوزه رفتار

حوزۀ رفتار در اين مدل ،همان رويکرد رفتار يا رهيافت رفتاری است که شامل
رفتارهای شخصی ،رفتارهای سازمانی و اقدامات راهبردی است که در ذيل به آنها
پرداخته میشود.
جدول شماره  .3رفتارهای شخصي

رديف
.1
.3

.8

نکات کليدي

کدگذاري
باز(مضمون)

از ويژگی قابل توجه وی اين است که همۀ بچهها از زندگی او کامال

صراحت و

مطلع میباشند و حاج آقا چيز مخفی ندارد .همه چيز او آشکار است.

شفافيت

خيلی از دروس حوزه را حاج آقا خود مطالعه کرده است و استادی هم
نداشته است.
زندگی ساده در ميان اعضای مجموعه رواج دارد؛ بهطوری که اعضا
بهجای تالش دائمی برای کسب درآمد بيشتر وقت خود را صرف

پشتکار

سادهزيستی

برنامههای مسجد میکنند .حاج آقا نيز اينگونه است.
.1

سالی که مقام معظم رهبری به نام سال امام خمينی(ره) معرفی کردند،
وی چهل حديث امام را شروع کرد يا سال امام علی(ع) بحثی از
نهجالبالغه را آغاز کرد.

واليتمداری

.1

حاج آقا در مسجد واقعا دلسوز بچههاست و بچهها اين را در تعامل با
وی متوجه میشوند.

دلسوز

.5
.7

حاج آقا بهراحتی طرف مقابل خود را درك میکند و آن را میفهمد .در
واقع ايشان بچهها و موقعيت و جايگاهشان در مسجد را درك میکنند.
وی به مسير و هدفی که برای خود انتخاب کرده است ،ايمان دارد و
اعضای مجموعه نيز در اين زمينه اين ايمان را حس کردهاند.
بهندرت ديده شده است که حاج آقا خشمگين و عصبانی شود .اين

.3

خيلی مهم است که يک مدير بتواند احساسات خود را کنترل کند و
توازن خودش را حفظ کند.

همدلی
ايمان به هدف
مديريت
احساسات
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جدول شماره  .11رفتارهای سازماني

رديف

.1

.3
.8
.1

.1

.5

.7

.3

نکات کليدي
تمام سياستها ،مصوبات ،برنامههای گروهها بايد در شورا
تصويب شود و از صافی آن عبور کنند و التزام به شورا در
مجموعه جا افتاده است .حاج آقا نيز جز اين شورا و
ملتزم به آن است.
حاجآقا علوی به اين گروه (صفا  )8قول داده بود که اگر
موفق به کسب مدرك کارشناسی شوند ،آنان را بهصورت
رايگان به کشور سوريه میبرد که آن را نيز عملی کرد.
حاج آقا بهعنوان مربی در مجموعه هنوز مشغول فعاليت
است.
وی همواره جلودار مسائل تربيتی و متولی جهتدهی
فکری و اخالقی مسجد بوده است.
چون اعضای مجموعه ،الگويی عملی مانند حاج آقا را با
چشمان خود ديدهاند ،سخت است که اساتيد تکبعدی
(در يکی از ابعاد جسم ،روح و عقل) ديگر را بهراحتی
بپذيرند.
حاج آقا در اردوها نيز همراه بچههاست ،با آنها تعامل
دارد و برايشان سخنرانی میکند.
حاج آقا با بچهها زندگی میکند؛ اين باعث شده که اگر
برای مثال ،کالسی ساعت  13شب برای بچهها برگزار
شود ،آنها اعتراضی نداشته باشند؛ زيرا بچهها احساس
میکنند در خانهشان هستند.
مشاوره با حاج آقا علوی از برنامههايی است که در
راستای رفع سؤاالت و شبهات متربی صورت میگيرد؛ در
اين برنامه متربيان با وقت قبلی نزد مربی خود يا حاج آقا
علوی میروند و مسائل خود را با او در ميان میگذارند.
وی نيز آنان را در حل مشکالت و ادامه سير تربيتی کمک
میکند.

کدگذاري باز
(مضمون)
التزام رهبر به
تصميمات شورا
تشويق و ارتقای
پيروان
مربی در سازمان
پيشگام در عمل
به مبانی سازمان
الگوی عملی
سازمان
همراهی پيروان
خارج از سازمان
تعامل مطلوب با
اعضا

نظام ارتباطی کارا
با پيروان

رهبری در مسجد؛ مورد مطالعه مسجد صفا 193

رديف

نکات کليدي

کدگذاري باز
(مضمون)

تالش مجموعه بهويژه حاج آقا بر اين است که به بچهها
.7

از همان اول آموزش دهد که هر مطلبی که ياد میگيرند
بايد روزی ياد بدهند و اين موجب میگردد که متربيان با

انگيزش در پيروان

انگيزه و دقت بيشتر مطالب را بياموزند.
تالش حاج آقا اين است که ابتدا بچهها نسبت به هر
کاری که انجام میدهند ابتدا توجيه شوند و سپس،
عالقهمند شوند .اجبار و زوری در کار نيست که بچهها را
.13

مجبور کند که فالن اقدام يا کار را بکنند .اما اگر بچهها به
کاری عالقهمند نباشند ،تالش ايشان و مجموعه بر اين

اتخاذ رويکرد
کارمندگرايی

است که آنها را توجيه کنند ،ولی تصميم نهايی با خود
اوست.
نگاه مجموعه و حاج آقا جمعی است ،ولی فرد کنار
.11

گذاشته نمیشود .خصوصيات وی در نظر گرفته میشود.

جمعگرايی در

برای تکتک آنها برنامه وجود دارد ،به آنها مشاوره داده

عين فردگرايی

میشود و خوبترها در بين بچهها تشويق میشوند.

.13

تالش حاج آقا در مجموعه اين است که سعی میکند به
اعضا و حتی مربيان اعتماد به نفس و اطمينان دهد تا خود

اعتماد به نفس

را باور کنند و بتوانند بر اين اساس به سير تربيتی و

دادن به پيروان

هدايتی خود در مجموعه ادامه دهند.
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جدول شماره  .11اقدامات راهبردی

کدگذاري
رديف

نکات کليدي

باز
(مضمون)

.1

.3

.8

.1

.1

خيلی از مسائل و اختالفات را بهسبب اينکه حاج آقا مطرح کرده،
جلودار بوده و صحبت کرده ،حل شده؛ حتی در نوع پوشش ،نوع
حجاب ،حرفشنوی و اطاعت ،در بحث قناعت و زندگی ساده و
اينها چيزهايی است که حاج آقا بهعنوان اصول در واحد
خواهران مطرح کرده و آنها را حل کرده است.
در سالهای اول مجموعه به اين وسعت نبوده اما االن پس از
گذشت  38مجموعه به اين درجه رسيده که محصوالت آن افرادی
هستند که خودشان مربیپرور هستند؛ يعنی افرادی هستند که
میتوانند در مجموعه يک گروه آدمها را تربيت کنند .اين مهم
پس از لطف الهی و مدد امام زمان(عج) از برکات وجود حاج
آقای علوی است که روال را ادامه دادند.
کالسهای تربيتی مسجد صفا يا کالسهای معارف اسالمی در
دوره اول (صفا  )1با بيان حاجآقا علوی آغاز شد و هنوز نيز ادامه
دارد.
در واقع رويکرد مسجد و حاج آقا برای تربيت جوانان
کيفيتمحوری است ،نه کميتمحوری؛ يعنی اينطور نيست که
همه  13يا  13نفری که به مسجد جذب میشوند ،حتماً مربی
میشوند .چه بسا فقط  33يا  83نفر از جمعيت اوليه جوان بتوانند
به روند تربيتی خود ادامه دهند.
تالش حاج آقا در مجموعه بر اين بوده تا جوانان را در امور
دخالت دهد بدينگونه که کار و مجموعه را از خود بدانند مثل
اينکه برای خود دارند کار میکنند .بدين سبب ،بچهها در مجموعه
احساس قوت میکنند.

مديريت
تعارض

تمرکز بر
مأموريت
اصلی
سازمان
استمرار
فعاليت
رهبر در
سازمان
اتخاذ راهبرد
کيفيت
محور در
سازمان
تفويض و
توزيع
قدرت به
اعضا
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کدگذاري
نکات کليدي

رديف

باز
(مضمون)

يکی از کارهای ايشان در مجموعه اين بوده که سعی کرده از
تأسيس مجموعه تا امسال بچههای مسجد را در جهت

.5

مربیپروری سوق دهد و از ريزش آنها جلوگيری نمايد.
مسجد ما در منطقه نظامآباد واقع شده؛ هم مسجد متأثر از فرهنگ
نظامآباد است و هم محيط متأثر از مسجد؛ زيرا حجم کار وسيعی
در مسجد انجام میشود .حاج آقا در اين زمينه محيط را فراموش

.7

نکرده و با شناسايی کامل و دقيق محيط به برنامهريزی امور
پرداخته است.

.3

بسيج پيروان
در راستای
مأموريت
سازمان
اتحاذ
رويکرد
همگونی با
محيط

يکی از ويژگیهای مجموعه اعتالی فرهنگ دينی در منطقه است؛
بهگونهای که با اقدامات مجموعه در حال حاضر مسجد در

اعتالی

نظامآباد مشهور است و خانوادهها و مردم منطقه مسجد را

فرهنگ دينی

میشناسند و با آن در تعامل هستند .اين را مديون تالشهای

در منطقه

مستمر حاج آقا هستيم.
جمعبندی

باتوجه به مقولهبندی انجامشده ،مدل نهايی در شکل شمارۀ  1نشان داده میشود .مطابق
اين شکل در بيان علل موفقيت رهبری روحانی در مسجد صفا ،يک مجموعه عوامل و
مؤلفهها حائز اهميت است که در ذيل به آنها اشاره میشود:


يکی از مهمترين علل موفقيت رهبری حجتاالسالم علوی استمرار فعاليت

وی در مسجد صفاست ،بهگونهای که از سال  1855اقدام به فعاليت فرهنگی در منطقۀ
نظامآباد کرده و به جذب جوانان آن منطقه همت گماشته است .وی در راستای انگيزۀ
خود مبنی بر مربیپروری به تعليم و تربيت جوانان پرداخته و به همين جهت ،تالش و
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کوشش وی با اقامت در مسجد و پيگيری امور از آغاز تاکنون ،مسجد صفا را به يکی از
مهمترين مراکز جذب جوانان در منطقه  7تبديل کرده است.


از مؤلفههای ديگر میتوان به رهبری مشارکتی وی در مسجد اشاره کرد .بر

اين اساس اعضای مسجد در تصميمگيریها و مسائل مختلف شرکت کرده و به بيان
ايدهها و ديدگاههای خود میپردازند .در واقع ،وارد شدن اعضا و جوانان مسجد در
تصميمگيریهای مجموعه از مهمترين اهداف شورای مجموعه بوده و در مسجد اجرا
شده است.


از ديگر مؤلفههای مهم رهبری حاج آقای علوی الگو بودن وی برای اعضا و

پيروان در مجموعه است؛ چون مبنای نظام تربيتی مسجد رشد و پرورش متربيان در سه
بعد عقل ،جسم و روح است و اين ابعاد از نگاه متربيان بهصورت کامل در رهبر
مجموعه وجود دارد (در واقع همان جامعيت که در خصلتها به آن اشاره شد) ،جوانان
مسجد وی را الگوی خود قرار دادهاند؛ بهطوری که آنان اساتيد تکبعدی (در يکی از
ابعاد جسم ،روح و عقل) را بهراحتی نمیپذيرند .همچنين وی پيشتاز در مسائل تربيتی
و متولی جهتدهی فکری و اخالقی و نيز مربی در مسجد بوده و در راستای عمل به
برنامهها و دستورات و قوانين مجموعه نيز پيشگام است و در اين راستا نيز از هيچ
تالشی دريغ نکرده است.


تعامل مطلوب آقای علوی با متربيان و جوانان نيز از عوامل موفقيت وی در

مسجد صفا به حساب میآيد ،بهگونهای که وی با آنها در مجموعه زندگی میکند ،از
متربيان خبر میگيرد و از آنها اطالع حاصل مینمايد .مشاوره متربيان مسجد با ايشان
از جمله برنامههای مطلوبی است که عالوه بر رفع سؤاالت و شبهات متربی ،به سير
تربيتی وی نيز کمک مینمايد .در اين برنامه متربيان با وقت قبلی نزد رهبر روحانی
مسجد میروند و مسائل خود را با او در ميان میگذارند و از وی راهنمايیهای الزم را
دريافت مینمايند.
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شکل .1مدل مفهومي رهبری در مسجد صفا

یادداشتها
« .1اال ان بيوتی فی االرض المساجد ،تضیء الهل السماء کما تضیء النجوم الهل االرض»
(وسائل الشيعه ،ج.)831 :1
2. Trait Approach

 .8بيشتر تحقيقات رهبری در نيم قرن اخير در اياالت متحده آمريکا ،کانادا و اروپای غربی
انجام شده است و پژوهشگران انگليسیزبان ،در اين رشته هنوز حائز اکثريت هستند .به

 122دین و ارتباطات ،سال نوزدهم ،شمارة دوم (پیاپي  ،)24پاییز و زمستان 1931

استثنای ژاپن ،حجم تحقيقات انجامشده در مورد رهبری در ساير فرهنگها هنوز خيلی
محدود است (يوکل ،1833 ،ص.)517
 .1شرکت در جلسات پنجشنبهشبهای مسجد و سخنرانی سيد حسن علوی حيطه مشاهده
غيرمشارکتی اين مقاله است که از اين روش در جهت تکميل دادههای حاصل از مصاحبه
استفاده شده است .برنامۀ مذکور که در واقع جلسه عمومی همۀ گروههای مسجد است،
بدينگونه است که شبهای جمعه پس از نماز مغرب و عشا يکی از زيارات (مثالً زيارت
وارث يا زيارت عاشورا) خوانده میشود و پس از مدتی سخنرانی حاج آقای علوی آغاز
میگردد .معموالً موضوع اين بيانات مسائل اخالقی است و گهگاهی نيز به پرسش و پاسخ
میگذرد .بعد از سخنرانی نيز چند دقيقهای روضهخوانی انجام میشود.
 .1کدگذاری باز ،فرآيند تحليلی است که از طريق آن ،مفاهيم شناسايی شده و ويژگیها
و ابعاد آنها در دادهها کشف میشوند .در اين مرحله ،نظريهپرداز دادهبنياد (،)Grounded
مقولههای اوليۀ اطالعات در خصوص پديده در حال مطالعه را ،بهوسيلۀ بخشبندی
اطالعات شکل میدهد .پژوهشگر مقولهها را بر همه دادههای جمعآوریشده ،نظير
مصاحبهها ،مشاهدات و يادنوشتها يا يادداشتهای خود بنيان میگذارد (دانايیفرد و امامی،
 ،1835ص.)33
 .5جهت توضيح مطالب مربوط به اهداف فعاليتهای فرهنگی و سياستهای کلی مسجد
مورد مطالعه رك .وبگاه مسجد صفا:

www.masjedsafa.net
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