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 مقدمه

 دارد،ای نهاد مسجد در فرهنگ اصیل دینی و نگرر  زرراراد دیرا گایگرای زسریار رفیرژ و ویر ی       

حرعرامیی،  ) خداونرد در روی ممریا اسرت    ۀکه در حدیث قدسی آمدی است مسجد خانر طوری  زه

هرا  یا ممریا رتام مساگد زه عنواد زه( ص) و در روایتی ام رسول خدا( 981، ص9، ج هر ق 9041

 هرای  تریا پایگایایا نهاد یکی ام اصیی ،تردیدزی(. 004، ص9، جهر ق9048نوری، ) یاد شدی است

مسراگد در منرازژ اصریل     درزرارة ای کره  عدیردی  هرای  توصیف. تقویت دینداری امت اسالمی است

 ةیردر سر . کارکردی فراتر ام عبادت فردی زررای مسرجد اسرت   کنندة  دزیا ،اسالمی وارد شدی است

 ،محرل تعیریو و تعیرو    ،، مسجد محل مراگعرت مرردم، سرنگر گهراد فکرری     (ع) پیشوایاد معصوم

امرت اسرالمی    تبیرور رو  وحردت و یکررار گی   و مرکرر   ،تریا سنگر مبارمی زا استبدادمستحکو

ترریا  ام گایگای مسجد زه عنرواد یکری ام اساسری    ها اونه توصیفتحییل ایا. است محسوب شدی

 ۀدر گامعر سررمایۀ اگتاراعی   زسرای آد در تولیرد و تومیرژ    ام نقش ،معارف دیا نهادهای سامماد

 . کند حکایت میاسالمی 

 لهئبیان مس

های اگتااعی را در خود نگر زاید های مرتبط زا حیات انساد، ای ام آمومیدیا زه عنواد مجاوعه

در سرامماد  . سراماندهی کنرد   را هرا تا ام ایا طریق زتواند حیات اگتااعی انسراد  ،نهفته داشته زاشد

معرروف و   نهراد امرزره  ماننرد   معارف دیا زه منظور تحقق اهداف اگتااعی حیات انسراد نهادهرایی  

زرای ترممیا مرالی   )خاس و مکات مانند ، نهادهای اقتصادی (نظارت هاگانی زه عنواد) اممنکر نهی

، نهراد  (نواد مشرارکت هاگرانی  زه ع ،هاکرد آد در زهبود شرایط حیات انسادنظام اگتااعی و هرینه

( تحقق اهرداف اسرالمی  زرای های آناد پایگاهی زرای اگتااع مسیایا و استفادی ام ظرفیت) مسجد

 (. 94، ص9941فتحی، ) تعبیه شدی است

ۀ منص که اساس تشکیل آد زرای زه کند زیاد میارفته ام مسجد در منازژ اسالمی  انجامتوصیفات 

عبرادات شصصری    زهتااعی مسیایا زودی است و کارکرد آد منحصر های اگرساندد ظرفیت ظهور

ام گایره  سررمایۀ اگتاراعی   زرخری ام نااارهرای   ، دلیل هایا رویکرد اگتااعی مسرجد  زه. نیست
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یاددشردی   هرای  در توصریف  گر آدهای اگتااعی و آااهی، اعتااد، مشارکت عاومی، تشکیل شبکه

 . استقازل شناسایی 

پ وهش حاضر ایا است که نهاد مسجد ام منظر قرآد و روایات  ه  های پرسشزر ایا اساس، 

 ۀزدیا منظور، مقال ند؟و نااارهای مرتبط زا آد کدام ردداسرمایۀ اگتااعی نقشی در تولید و تومیژ 

هرای  ظرفیرت  کرارایری  زره و زا  را زررسی کردینهاد مسجد در قرآد و روایات  های حاضر توصیف

 .کند را شناسایی میدر مسجد سرمایۀ اگتااعی رهای ناااسرمایۀ اگتااعی، دانش 

 تحقیق  ةمبانی نظری و پیشین

 اجتماعی ةبررسی مفهوم سرمای

ام مقروتت   ،هرا روازط اگتاراعی انسراد   ةهای حومعیوم اگتااعی ام دیرزام زه عنواد یکی ام دانش

یرا مقروتت   ا. زحرث کرردی اسرت   گرر آد  انسرجام اگتاراعی و    ،اعتااد، هابستگی مانندمتعددی 

نظرری   ۀدر حقیقرت، توسرع  . سررمایۀ اگتاراعی شرد   عنواد  زاایری مفهوم گدیدی سام شکل ممینه

(. 04، ص9988 لری، قییچ) ایردشناسی سر شاه میگامعه ۀام رشت طور عادی، سرمایۀ اگتااعی زه

انشرگای  ام د  9فراد  توسط هرانی ای ، در مقاله9191زار مبحث سرمایۀ اگتااعی، قبل ام سال نصستیا

او در توضیح اهایت مشارکت در . ار امور مدرسه زود، مطر  شدویرگینیای غرزی، که یك اصال 

، 9989سریدنقوی،   و الروانی ) را مطرر  کررد  سررمایۀ اگتاراعی   تقویت حاصل کار مدرسه، مفهوم 

هرای عیروم اگتاراعی    و در رشرته  شدی ، زه مفهومی اثراذار تبدیل9114 ۀایا مفهوم در ده(. 9ص

اسرت کره   زه ایرا دلیرل    یادشدیاثراذاری (. 94، ص9984فیضی،  و فقیهی) یار زه آد توگه شدزس

زره ایرا معنرا کره     . یازی مسائل اگتاراعی اشرود  ای زه روی تحییل و عیتدریچهسرمایۀ اگتااعی 

ینردهای اگتاراعی ام ایرا    ادانشانداد عیوم اگتااعی زرای تحییل و توصیف طیرف وسریعی ام فر  

هرای میسرت   ها زر دیگر مؤلفهدی و درصدد دستیازی زه خاستگای و نیر تمثیراذاری آدمفهوم زهری زر

                                                           
1. Hanifan 
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زرخری دانشرانداد، مفهروم    ، ام ایرا رو . زرآمدنرد سرمایۀ اگتااعی اگتااعی انساد ام طریق مفهوم 

زررای   زارهرا، اند کره دانشرانداد عیروم اگتاراعی     را گرء مفاهیای زه شاار آوردیسرمایۀ اگتااعی 

حبوزیرت ایرا مفهروم زررای     م .(Yang et al., 2011)اند  کردیزط اگتااعی آد را مطالعه شناخت روا

توانرد  مری سررمایۀ اگتاراعی   زیاد شرد و  طیف وسیژ نتایجی است که  محققاد تا حدودی زه عیت

اگتاراعی، متوقرف در عیروم     ۀالبته، مفهوم سررمای . (Halpern, 2005, p.54) ها زاشدآد ةدنکن توگیه

تحقیقرات  . سررایت کررد  هرا  سررعت زره سرایر دانرش     و زره  ،آد نشد دانشگاهیمعنای  اگتااعی زه

، (Gilbert, 2009, p.57) سیاسرت  ،(Cuesta, 2009, p.37) اقتصراد  ماننرد هرایی  حومیارفته در  انجام

گرر آد   و( Barbieri, 2003, p.681) شناسری ، مطالعرات گررم  (Lin, 2004, p.29) مطالعات فرهنگی

کره   دانسرت ای رشرته  زیا یمفهومسرمایۀ اگتااعی را تواد ام رو، میایا ام  .استمؤید ایا مطیب 

 . تمثیر اذاردهای اونااود مطالعات مصتیف در دانشزر توانسته است 

هرای  هرای مصتیرف کرارزرد آد در تحییرل    زره لحراگ اونره   سرمایۀ اگتااعی استردای مفهوم 

 ۀهای عیرو، ممینر  رود ایا مفهوم زه سایر حومیو نیر و ،اگتااعی توسط اندیشانداد عیوم اگتااعی

زیراد شردی    اونرااونی ام آد  های طوری که تعریف قبض و زسط مفهومی آد را ایجاد کردی است، زه

 . کردی استدرایر تبییا آد  درو پ وهشگراد را ناخواسته  است

سرام  د ممینره وراد اونرااو  هدیشر ان در زرریا  «اگتاراعی ۀسررمای»در مفهروم  «سررمایه»کرارزرد 

اگتاراعی   ۀسررمای  ۀرای نظریز که دستاوردهای فراوانری را است های اونااونی شدیگدل و زحث

کوشش زرای پاسخ زه ایرا   ،زه زیاد دیگر(. 99، ص9984، هاکارادپیراد و ) زه ارمغاد آوردی است

اگتااعی  ۀیسرمایه و کارزرد آد در سرما که  ه نقاط مرشترکی زریا مفهروم مترداول اصییپرسش 

ست کره زره   ا اگتااعی منبعی ۀسرمای نصست،. شد ایا حومی اتسام تحول مطالعدارد، ممینه وگود

شدنی و تا صاحباگتااعی ت ۀسرمایدوم، اذاری کرد، تواد زر روی منازژ دیگر سرمایهکاك آد می

انسرانی،   ۀییریکری و سررما  ف ۀاگتاراعی ماننرد سرررمای  ۀسررمای سوم،و  است پذیرتبدیلحدودی 

 و نظرپرور ) گهرداری اسرت  ن زرای آنکه قدرت تولیدی خود را حفر  کنررد، نیاممنررد مراقبررت و    

 .(44، ص9981منتظری مقدم، 

 :زراریدی شدی است رو در پ وهش پیشسرمایۀ اگتااعی زا ایا توضیح، تعریف میر زرای 
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هررا و تعهرردها   عرردی های غیررسرای، هنجارهررا، قا  مند ارم نظام ۀاگتااعی مجاوع ۀسرمای»

مدی مناسبات میاد اعضای آد گامعره شدی و آاست که در گامعه استقرار یافته، زاعث تسهیل و کار

 (. 54، ص9984، هاکارادپیراد و ) «آوردهای خاص پدید میهایی زرای دستیازی زه هدفظرفیت

 و نماگرهای آنسرمایة اجتماعی ابعاد 

اهاپیت و ن. شودمیمشاهدی سرمایۀ اگتااعی اع مصتیفی ام ازعاد انوسرمایۀ اگتااعی  متود نظریدر 

ای ساختاری، رازطره  ۀرا در سه طبقسرمایۀ اگتااعی های مصتیف اوشال زا رویکرد ساممانی، گنبه

در  و هاکراراد او  9پاتنرام (. Nahapiet & Ghoshal, 1998, pp.254-256)قررار دادنرد   و شرناختی  

عتااد، مشارکت سیاسی، مشرارکت معاشررتی و رهبرری مردنی،     پیاایشی استردی، هشت شاخص ا

شدد، مشارکت اعتقادی، زرازری مشرارکت مردنی در    سامی غیررسای، زصشش و داوطیباگتااعی

 ,.Rogers et al)انرد  های مفهوم سرمایۀ اگتاراعی مطرر  کرردی   ها را شاخصتنوع دوستیگامعه و 

2011, p.204 .) 

ترریا  عنصرر هنجارهرای مشرترا، اعتاراد و مشرارکت مهرو      سره   یادشردی، در زیا نااارهرای  

 هرای  هتکررار آد در نظریر   نظرر ایا اهایت، هرو ام  . شوند سرمایۀ اگتااعی محسوب مینااارهای 

 .استسرمایۀ اگتااعی ها زه عنواد مبنا و میرساخت سایر ازعاد رفتا آدامصتیف و هو قازییت قرار

اانره یرا    زه نحوی ام یکی ام ایا عناصر سره ۀ اگتااعی سرمایازعاد مصتیف معنای زه عبارتی دیگر، 

 . دشوزیشتر دریافت می

ام منظر هنجارهای مشترا، اعتاراد  سرمایۀ اگتااعی در ایا پ وهش، نقش مسجد در ارتباط زا 

ترریا  کره مهرو   انجام ارفتره اسرت  مسجد  زارةمطالعات فراوانی در. شدررسی خواهد زو مشارکت 

عنرواد   زرا گیرد  نه  در  که استروم گهانی مسجد  ۀهاایش ساتنزراریدة  مقاتت زه مرزوط ها آد

زره   مطالعرات  ام ایرا  یك در هیچ دهد نشاد میمقاتت ایا زررسی  .است شدی اپ « فروغ مسجد»

                                                           
1. Putnam 
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 ند در زرخری   نشدی است، هر توگهآد  ۀو نقش مسجد در تکویا و توسعسرمایۀ اگتااعی  ۀمقول

. دی استشاشاری  مشارکت سرمایۀ اگتااعی ام گایهات مطر  در طور ضانی زه موضوع مقاتت زه

هرای تراریصی و   موارد ناظر زه کارکردهای مسجد زرر اسراس ارراری    رویکرد ایا مطالعات در اکثر

و نااارهرای  سرمایۀ اگتااعی که مبتنی زر ، رویکرد نظرزنازرایا، پ وهش حاضر، هو ام . استروایی

. داردنروآوری   ،هاسرت زنردی آد هرا و دسرته  تنی زر تحییل اراریکه مب ،رو  نظرو هو ام  استآد 

زا محوریرت مسرجد پرداختره    سرمایۀ اگتااعی افته، مقاتتی نیر زه مبحث عالوی زر مطالعات پیش

 :اند ام ها عبارتاست که زرخی ام آد

ر زررسی نقش مساگد زه عنرواد ازررار مهندسری فرهنگری د    »مقالۀ زهنام عرب زافرانی زا عنواد 

مهندسی فرهنگی را زه مبحث سرمایۀ اگتااعی ارتبراط دادی اسرت و ام ایرا    که ، «اگتااعی ۀسرمای

رقیه خواگوند زدیعی . کند رهگذر زه یکی ام ازرارهای مهو مهندسی فرهنگی یعنی مسجد اشاری می

ی ضاا معرفر  ،«قش مسجد در افرایش سرمایۀ اگتااعی در شهرهای اسالمین»ای زا عنواد  در مقاله

 .کنرد زحرث مری   ایجادشردی حرول آد  سرمایۀ اگتااعی ام عایکردهای مسجد در شهرهای اسالمی 

 ۀمطالعر : سرمایۀ اگتاراعی مسراگد و انقرالب اسرالمی ایرراد     »ای زا عنواد  محاد سایعی در مقاله

سرنجش   زررای اگتاراعی   ۀرو  تحییل شبک کارایری زا زه« اگتااعی مسجد هدایت ۀموردی شبک

موردی روی مسرجد هردایت    ای اگتااعی مساگد، مطالعه ۀرمایۀ اگتااعی در شبکمیراد انباشت س

 ۀاگتاراعی و توسرع   ۀسررمای » مقالرۀ خرود زرا عنرواد     محادنقی نظرپور در. دادی استتهراد انجام 

مشارکت اگتاراعی در   ۀلفؤزا تبییا م، «مشارکت اگتااعی ام منظر اسالم ةای درزار اقتصادی؛ مطالعه

رو  توصریفی و تحییرل محتروا     کارایری زهاقتصادی زا  ۀیند توسعاش آد را در فردینی، نق ۀاندیش

منردای  ام نهراد مسرجد زره عنرواد یکری ام نهادهرای مهرو در         ،زر ایا اسراس  .ردی استزررسی ک

 . کندزحث میدرزارة آد یاد کردی و  اگتااعی گوامژ اسالمی

سرمایۀ اگتاراعی  نقش مسجد در افرایش های فراوانی پیرامود شود مطالعهزنازرایا، مشاهدی می

و سرمایۀ اگتااعی های است، اما ایا مطالعات اامی اساسی و مبنایی در پیگیری مؤلفه انجام ارفته

 .اندها در نهاد مسجد ام منظر قرآد و روایات زرنداشته گونگی ظهور و زروم آد

 



 041                           بررسی نقش مسجد در افزایش سرمایة اجتماعی بر اساس نماگرهای اصلی آن در قرآن و حدیث 

  

 

 روش تحقیق

زره   یور ایا اساس، در ایا نوشتار زر آنر ز. توصیفی است -پ وهش حاضر ام نوع تحقیقات تحیییی

هرای   های معتبر اسالمی، زیا توصریف منازژ و کتاب کارایری زهرو  توصیفی و تحییل محتوا و زا 

در کرردی و  پیوندی زرقررار  سرمایۀ اگتااعی ام مسجد در منازژ اسالمی و عناصر اصیی  ارفته انجام

ام ایرا رهگرذر، زرا رو  تفسریر     . شاری کنریو اسرمایۀ اگتااعی زه نقش مسجد در افرایش  ،نهایت

اانره  آوری و متناسرب زرا عناصرر سره    موضوعی، آیات و روایات مرزوط زه مسجد در قررآد گارژ  

کرار   زره تفاسیر معتبر  ،در فهو معنای مفهومی و سیاقی آیات. دی استشزندی دستهسرمایۀ اگتااعی 

 .زه روایات نیر مراگعه شدی است ،و زه منظور سنجش صحت و البته تکایل آد ارفته شدی است

 های تحقیقیافته

 :شود های تحقیق زه شر  میر زیاد می یافته

 بررسی نماگر هنجارهای مشترک در نهاد مسجد 

 ای است اندامیاهایت ایا نااار زه . اگتااعی، وگود هنجارهای مشترا است ۀیکی ام ازعاد سرمای

زرخری دیگرر،   (. 04، ص9941 فرانسریس، ) انرد نسرته داسرمایۀ اگتااعی رادف زا تکه زرخی آد را م

اعضرای سرامماد   صرایایت  هاکاری، تعهد، احسراس هویرت گاعری و     مانندهنجارهای مشترا 

ایرا  (. 1، ص9914محارودمادی،  و افجه) دانندمیسرمایۀ اگتااعی را موگب تشکیل  نسبت زه هرو

که وی اری اعتاراد متقازررل،     تاسها حاصرل تمثیر نهادهای اگتااعی و اقتصادی هنجارها و ارم 

تروگهی زررای    نهاد مسجد، زسرتر قازرل  . را دارندغیری  تعامرل اگتاراعی، احساس هویت گاعی و

 . نداونااود در آد سهیاهای  سییقهایری و ناو هنجارهایی است که افراد مصتیف زا شکل

 ۀه شاخصر مصتص کسرانی قررار دادی اسرت کر     فقطخداوند متعال عاارت و آزادانی مسجد را 

ا يَاْعُمُر َمساِجَد اَّللِم َمْن آَمَن ِِبَّللِم َو اْلياَْوِم اْْلِخِر َو أَقاَم الصمالَة َو آَتى الزمكااَة َو َمْ َ ْا»: زاشندداشته ایااد    ََش ِإ َّم اَّللمَ ِإَّنم

ردی و نارام  ایااد آو قیامتکنند که زه خدا و روم  ؛ مساگد خدا را تنها کسانى آزاد مى(98/توزه) «...

 مطیرق زیراد شردی    طرور  عاارت در ایا آیه زه ...اند و گر ام خدا نترسیدی اند و مکات دادی رندزرپا دا
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عاارت ظاهری مسجد زه سراخت   ،دشوعاارت زاطنی و ظاهری اطالق می ۀو زه هر دو اون است

 عیرو  ام گایره تحصریل   هرایش و عاارت زاطنی زه حضور و شررکت در زرنامره   ،و تعایر ظاهر آد

، هرر ق  9945طبرسی، ) آد است زه رونق زصشیددزرای  (954، ص5ج ،هر ق 9094کاشانی، فیض)

آد دسته ام مردماد حرق عارارت    فقطزنازرایا، (. 991، ص4، ج9949؛ مکارم شیرامی،59، ص4ج

 . زاشندداشته ایااد و عال صالح  های مسجد را دارند که شاخصه

که زرر   طوری د مسجد ایااد در نظر ارفته شدی است، زهعامرا ۀ، نصستیا شاخصۀ یادشدیدر آی

ازرا ازری   ) وآمد شصص زه مسجد اوای زرر ایاراد اوسرت    رفت ،(ص) اساس روایتی ام رسول خدا

ای ام اعارال  اسرتری  دادد تحقق ایا شاخصه منروط زره انجرام   (. 9411، ص1ج ،هر ق 9091، حاتو

ام آنجا کره روی سرصا در ایرا آیره مسرجد      اما . است شدیها اشاری صالح است که در قرآد زه آد

ایرا مصرادیق   . ، زه مصادیقی ام عال صالح اشاری شدی است که مبیا کارکردهای مسجد استاست

تحییل ایا سه عنصر در ارتباط زرا  . مکات و خشیت ام خداوند متعال یناام، ایتا ۀند ام اقاما عبارت

 . استگتااعی سرمایۀ اهای مدنظر در ایجاد ظرفیت کنندة مسجد زیاد

 نیرر  روایات متعددیدر ، دارد اراییمبتنی زر گاژ یناام عالوی زر اینکه خود مفاهیو و مضامین

نشستا در مسجد زره انتظرار نارام،    : فرمایندمی (ص) پیامبر. شدی استآد در مسجد تمکید  ۀزر اقام

امرام  . (984، ص84، ج هرر ق  9095؛ مجیسری،  941، ص5ج ،هرر ق  9044، کیینری ) عبادت است

مگر اینکه عذری داشته زاشرد یرا    ،اردذمسجد گر در مسجد ناام نگ ۀهاسای: اندفرمودی( ع) صادق

روایرات  (. 941، ص9، جهرر ق  9048نروری،  ؛ 941، ص84، جهرر ق  9095مجیسری،  ) زیاار زاشد

نقرل شردی    (ص) پیرامبر ام . کنند دیگر زر اهایت اقامۀ ناام زه صورت گااعت در مسجد تمکید می

 ،دارد هرکس زه مسجدى ام مساگد خدا زراى ناام گااعت زرود، زراى هر قدمى که زرمىکه  است

، ق هرر  9095مجیسری،  ) رود مری شود و زه هااد اندامی درگاتش زرات   میهفتاد هرار حسنه منظور 

آد  دادد انجرام  ةایا است که هو خرود نارام و هرو نحرو     کنندة زیاد یادشدیشواهد (. 991، ص49ج

تعالی روحری را موگرب    ۀو ممین استناام در عیا اینکه اوای زر ایااد فرد  ۀاقام. اردموضوعیت د

 ۀآد زه صورت گااعت و در مکانی زه نام مسجد، اوای زر اهایت زسرط اندیشر   دادد شود، انجاممی

مراگرای مسرجد   . زاشرد  ناری سام انسجام اگتااعی افراد آد گامعه نیرر  توحیدی در گامعه و ممینه
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ای ام ایا اهایت است؛ میرا ایا مسجد توسط منافقاد و زه ناونه ،قاطژ قرآد زا آد ۀاگهضرار و مو

 . زودی است انادقصد ایجاد تفرقه زیا مسیا

اعضای آد اگتااع  زراییازند، تعهداتی ممانی که اگتااع مسجد زر محور ناام هویت گاعی می

ور مالی و اقتصادی مرردم ام گایره ایرا    ام. که سبب هر قوام زیشتر آد زاشد شود در نظر ارفته می

در ایا آیه مکرات   شدی مکات مطر . است شدیعنواد مکات در ایا آیه مطر   زاتعهدات است که 

 اسرت ( اعرو ام مکرات واگرب و غیرری    ) اصطالحی فقهی نیست، زیکره مطیرق انفراق در رای خردا    

توانرد زره هاررای داشرته     یپرداخت مکات آثار و زرکاتی را م(. 99، ص1ج ،هر ق 9914طباطبایی، )

ند ام تقویت و تعایق روازرط مرردم و ایجراد ممینره زررای تعراود و       ا ها عبارتآد ۀزاشد که ام گای

پرداخرت   ۀفیسف درزارة( ع) دینی مردم؛ ام امام رضا ۀیافتا فقرا و تقویت زنی مساعدت متقازل، قوت

رسانی در امور دینی آد کاك پرداخت مکات، قوت فقرا و تقویت و ۀفیسف»: مکات نقل شدی است

های مادی و مدودد فقر و کینره  تعدیل سرمایه ،(49، ص94ج ،هر ق 9041فیض کاشانی، ) «هاست

: انرد یفرمرود  (ع) امرام صرادق   .محو شرود  زرخی مفاسد اگتااعی شود زاعث می انادام گامعه مسیا

 «سربب اناهراد اغنیرا    ای در گامعه وگود نصواهد داشرت، مگرر زره    هیچ محتاج و ارسنه و زرهنه»

رسرد  زره نظرر مری   ا توگه زه آثرار اگتاراعی مکرات،    ز(. 44، ص94ج ،هر ق 9041کاشانی،  فیض)

سررمایۀ  ایا امر زره ایجراد   . دنمسیایا زاش ۀآوری و تومیژ مکات در گامعمحور گاژ زایدمساگد 

 ر آدگر ام گایه احساس مسرئولیت، تعهرد، صرایایت و     ،در زعد هنجارهای مشترا آداگتااعی 

 نیا اگتااعی خود را . کند را فراهو میکاك شایانی کردی و موگبات تقویت اگتااع مسجدمحور 

مکرارم  ) دهرد فقط در زرازر خداوند مسئول دانسته و گر ام او خشیت و هرراس زره خرود رای ناری    

د مسررجد، عرردم خشرریت ام ازعرردی عررامر ۀشاخصرر، ام ایررا رو(. 994، ص4، ج9949شرریرامی، 

 . شدی است فیمعرغیرخداوند 

زاید افت قوام آد ام ایااد زره خداونرد نشرمت ارفتره      محورزنازرایا، در تحییل اگتااع مسجد

ایا هنجار مشترا، . کندکه هر اقدامی در آد، معنای خویش را ام ایااد دریافت می طوری زه. است

زه سه عنصر  که در زستر نهاد مسجد زه دلیل رویکرد اگتااعی آد شود یسبب مایش اعاال صالح م
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ناام زره صرورت گااعرت در     ۀاقام. مکات و عدم خشیت ام غیر تمکید شدی است یناام، ایتا ۀاقام

تر زره تصرویر   ها را در یك کل زررگو آد زصشد میمسجد احساس هویت گاعی زه افراد اگتااع 

در ایرا  سام تعهدات متقازل افراد گامعه زه یکدیگر اسرت کره    ممینه یادشدیهویت گاعی . کشد می

ایرا تعهرد مرالی ازعراد     . است شدیمکات زه عنواد تعهدات طرفینی افراد اشاری  ۀشریفه زه مقول ۀآی

. آوردرا زره وگرود مری    گر آدتعاود، مساعدت و صایایت و  ماننددیگری ام هنجارهای مشترا 

 . افرایدو زر انسجام آد می کند میایا موارد زه صالزت اگتااع مسجدمحور کاك  ۀها
 

 ن مسجداهنجارهای مشترک عامر. 1ولجد

 ایمان

 های سرمایة اجتماعیمؤلفه اعمال صالح ناشی از ایمان

 

 ناام ۀاقام
 احساس هویت گاعی

 تعهد

 

 مکاتی ایتا

 تعاود

 مساعدت متقازل

 ها شدد کینه صایایت و مدودی

 صالزت و قوام گاعی عدم خشیت ام غیر
 

 اجتماعی ةمسجد و نقش آن در افزایش سرمایبررسی نماگر اعتماد در نهاد 

اهایت اعتااد در روازرط و تعرامالت   . های اساسی حیات اگتااعی انساد استاعتااد یکی ام گنبه

در . در نظر ارفرت زصش گامعه در سطو  مصتیف آد تواد آد را قواماست که می طوریاگتااعی 

دیا صرورت کره هرر  ره میرراد اعتاراد       ز حقیقت، اعتااد زا روازط اگتااعی ارتباط مستقیو دارد،

روازط  ،های اگتااعی زه گامعه زیشتر زاشند، زه هااد میرادادساممو  هاارویو  افراداگتااعی میاد 

اونااونی زرای اعتااد زیاد شردی   های ریفتع. دارد زیشتری، تنوع، ثبات و پایداری شدت اگتااعی

 را آد ،در مبرادتت اگتاراعی تریا عناصرمهو ام اعتااد زه عنواد یکی درنظرارفتازرخی زا . است

اعتاراد ، دیگر یدر تعریف .اندکردی تعریفخطرپذیری داوطیبانه یك شصص در زرازر شصص دیگر 

اعتاراد   ، یرا فررد یرا ارروی مقازرل اسرت      ۀنیت خیرخواهان زارةیا انتظار افراد درزاور  ةکنند مرنعکس
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 قت،دات خرروب، صر  رازر دیگراد که ناشی ام زاور زه نیدر ز یعبرارت است ام تاایل زه خطرپذیر

اعتااد تاایرل  زر ایا اساس، (. 4-1، ص9914محاودمادی،  و افجه) ایستگی و شفافیت آناد استش

دیگرراد زره    یارایی ت زری  زرارة زه نگر  مثبت در زرازر فردی دیگر است و نروعی انتظرار مثبرت در   

 . مدد زه فرد است ضرزه

 هار عنصر اعتااد زه حسا نیت، اعتااد زرره شایسرتگی،    ،متعدد اعتااد های ریفزا توگه زه تع

. آد اسرت  ةدهنرد  تشرکیل  اصیی هایاعتااد زه صداقت و اعتااد زه شفافیت و صراحت افراد مؤلفه

دهرد طراحری ایرا نهراد     نهاد مسجد نشاد می ممینۀهای آیات و روایات واردشدی در زررسی اراری

هرا  زصشی ام ایا اراری. داردتااد در روازط اگتااع مسجدمحور دو زعد یازی زه عنصر اعزرای دست

و حضور در مسجد را ناادی زررای حسرا     کنند تصحیح میروازط متقازل  ةدر حومرا افراد  ۀاندیش

زصرش دیگرر نراظر زرر     . کننرد و آد را زه عنواد مالا روازرط زینرازینی تعیریا مری     اند ظا قرار دادی

یادشدی ها مبتنی زر نقش ه زه نقش افراد حاضر در مسجد و روازط زیا آدساختاری است که زا توگ

  :شود زیاد میای و روایی هر دو زصش در ادامه شواهد آیه. شودمی منجر زه اعتاادمایی

 روابط متقابل  ةافراد در حوز ةتصحیح اندیش

ظا آناد زه  ظا و سوءزیا افراد در یك گامعه معیول حسا اعتاادی  زیای ام اعتااد و زصش عادی

، شود منجر میتعامیی  ۀرازط ایجاد اعتااد شدی و زه ۀحسا ظا افراد زه یکدیگر ممین. یکدیگر است

اعتاادی را فراهو کردی و تعامل افرراد را مصردو     ممینه زی نسبت زه یکدیگر ظا سوء رعکس،و ز

اارهرای  و ودی و زرا امرا   یا در سرطح محرد   ،ایردای شکل نای، زه ایا صورت که یا رازطهکندمی

 .ایرد شکل میمیادی 

زرر ایرا   . اساسی و قازل توگه در زحث ظا ایا است که آد نوعی ام ادراا نفسانی است ۀنکت

ظا زدی است که زردد  امزیا ،آنچه مهو است. کردتواد ام ورود آد در نفس گیوایری نای ،اساس

در زرخری روایرات رای    زه ایرا دلیرل  . (959، ص98، جق هر 9914طباطبایی، ) شوددر دل وارد می

سه  یر است که وگود آد در مؤما : قرار دادی شدی استنکردد اااد زد  عایی ظا در فرار ام سوء

پسندیدی نیست و رای فرار دارد، ام گایه سروء ظرا اسرت کره رای فررار  ایرا اسرت کره زره آد          
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هی واردی در زرخی آیات زر ظا زنازرایا، ن(. 511، ص4ج ،9988فیض کاشانی، ) نروشاند عال گامه

ًام ِماَن ال مانِِ ِإ م َْاْعاَظ ال مانِِ ِإ ْ »: ظا است و نه خود آد کردد عاییناظر زه   «… اي أَياَُّها المِذيَن آَمُنوا اْجَتِنبُاوا َكِِا

 (. 95/حجرات)

زه دیگری زه نفرس انسراد، سریب    نسبت  ورود ظا طبیعی است که یکی ام آثار اساسی و مهو 

کنرد،  هرا سریب مری   ظا زه دیگراد، اعتااد خود را زره آد  دلیل سوء کسانی که زه. تااد ام آد استاع

سوءظا زه هیچ کرس   دلیلزدتریا مردم کسى است که زه : اند زدتریا مردم در روایات خواندی شدی

. (94، ص5هرر ق، ج  9980آمدی، ) کند اعاال زد  کسى زه او اعتااد ناى دلیل اعتااد ندارد، و زه

فیسفۀ نهی ام ظا زد زه دیگراد در اعتاادافرایی زیا گامعۀ مؤمنیا است، ترا ام ایرا طریرق، مسریر     

ای کره اعتاراد زریا    دستیازی آد گامعه زه پیکرة واحد مبتنی زر توحید هاوار شود؛ میرا در گامعره 

ظا ام زریا زررود، وحردتی حاصرل نصواهرد شرد و گرای آد را کثررت و          دلیل سوء مردماد آد زه

ام ایا رو، در آیات مرتبط زا گریاد افك، ضاا تذکر شدید زه مؤمناد در . اختالفات خواهد ارفت

کند کره دلیرل    ظا زه یکدیگر و پصش شایعات مبتنی زر ظا در گامعه، زه ایا مطیب اشاری می سوء

ها نیرر ماننرد خرود شراا هسرتند و گراد و نفرس شراا         ظا زه مؤمناد ایا است که آد نهی ام سوء

ام َو قاااُلوا  ااذا ِإْ اا   ُمِبااان»: شرروند وب مرری محسرر  ًْ َُِسااِهْ  َخاا ُُ ِهَْْا ْعُتُمااوَُ  َاانم اْلُمْوِمنُااوَ  َو اْلُمْوِمنااا َِِ «  لَااْو  َّ ِإْ  
را شنیدید، مرداد و مناد مؤما اااد نیك زه خرود نبردنرد و   [  زهتاد]؛  را هنگامى که آد (95/نور)

در ایا آیه اشراری زره ایرا حقیقرت دارد کره در      « انفسهو»یر ؟ تعب«ایا زهتانى آشکار است»: نگفتند

گامعۀ ایاانی، مؤمناد زه منرلۀ پیکری واحد در غو و شادى یکدیگر شریکند و اارر محنترى زرراى    

یعنى وظیفۀ مؤما ایا اسرت کره هرر  ره     . ها پیش آمدی است ها پیش آید، زراى هاۀ آد یکى ام آد

طورى که زه خود حسا ظا خود نسبت زه او کو نکند و هاادشنود، ام  درزارة زرادر دینى خود مى

اقتضرای  (. 544، ص4هرر ق، ج  9945طبرسری،  )حسا ظا دارد، زه او هو حسا ظا داشته زاشرد  

؛ 050، ص9هر ق، ج9094ی، فیض کاشان)نردد زه آناد است  ایااد، ظا خیر زه مؤمناد و عدم طعا

و طبیعی ایااد است که مرؤما را ام فحشرا و   اقتضای ذاتی (. 949، ص0ج هر ق ، 9098زیضاوى، 

منکرات عایى و مزانى مانژ است، پس کسى که متصف زه ایااد است، زاید زره افرراد دیگررى کره     

مانند او متصف زه ایاانند ظا خیر داشته زاشد، و درزاری آناد زدود عیو سصنى نگویرد، میررا هارۀ    
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 9914طباطبرایی،  )و لوامم و آثار آد اسرت  اند که متصف زه ایااد  اهل ایااد مانند شصص واحدی

 (.19، ص94، جهر ق

دسرتیازی  . زر اساس حسا ظا زاشد زاید ایاانی ۀدر یك گامعتنظیو روازط افراد زا ایا وصف، 

زه ایا مقوله گدای ام نیام زه تعایق ایااد افراد زا رویکرد کارزست اگتااعی آد، نیام زره نهادهرایی   

هرای ذهنری افرراد نسربت زره      فرر   زصشی پریش ر سامادداونه نهادها  میرا ایا دارد،مسجد  مانند

 .شود می ایا اثرزصشی در آیات و روایات متعدد زه دو صورت مشاهدی .ندیکدیگر مؤثر

 بخشی نسبت به خط نفاق بر مبنای عدم شفافیت و صراحت آن بصیرت

اول، عارارت   ۀاونر . ستپذیر ا امکادام منظر آیات قرآد، عاارت مسجد و تمسیس آد زه دو اونه 

ارام »: د رویکرد اصیی آد استاکه تفرقه در زیا مؤمن ،آد زر مبنای نفاق َْ َاُذوا َمْساِادام ِااراوام َو ُك َو الماِذيَن اخم
رِيقام َْااْنَ اْلُماْوِمِننَ  َْ میراد و کفرر و    ۀهایى که مسجدى اختیار کردنرد کره مایر    ؛ و آد(944/توزه) « ... َو تَا

 .آوردهای نفاق، عردم شرفافیت و صرراحت اسرت    تردید یکی ام ری زی. مؤمناد استپراکنداى میاد 

منافژ شصصی  فقطکند، زیکه میرا فرد منافق زرای اظهار عقاید و زاورهایش زر اساس حق عال نای

وی ای زارم آناد ایرا اسرت    نظر،ام ایا (. 494، ص9، جهر ق9054قطب، ) دهدنظر قرار می را مد

(. 914/آل عارراد ) « يَاُقوُلوَ  ِهَْ واِ ِهْ  ما لَْيَس ِف قُاُلوِِبِ »: یت در کردار و افتار ندارندکه صراحت و شفاف

ای گرر  که در روازط اگتااعی ثارری  ی استهایی زرشاردزرای شصص منافق وی ای( ع) امام سجاد

وید و اار زه تو ا دروغ می ،مند منافق کسی است هراای زا تو حرف می: اعتاادی زه هارای ندارند زی

نااید و  نانچه زا  کند، هر وقت امانت زه او سرردی زه تو خیانت می خُیف وعدی می ،دهد وعدی می

ایرا  . (544، ص45، جهرر ق 9095مجیسری،  ) کنرد  او مصالفت کنی در پشت سر، تو را غیبرت مری  

ن َکُِار َما»: وفاق و هاراهی زا شصص منرافق واقرف نباشرند    ةشود دیگراد زه نحوخصایص سبب می
ا  زا انسراد مشرصص   ا  میاد زاشد، وفاق و هاراهییی؛ کسی که نفاق و دورو«َِْاقَا  َم يَعارو ِو اقَا 

 .طبیعی ایا امر سیب اعتااد ام  نیا شصصی در روازط اگتااعی است ۀنتیج. شودنای

ردد و خداونرد متعرال، پیرامبر خرویش را ام نارامارا     ،  نیا ترسیای ام مسجد ۀزنازرایا، زر پای

، نهری  منرد  میاسالمی یعنی اعتااد آسیب  ۀزصش گامع انسجام زنیادزه حتی حضور در مسجدی که 
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در  نیا مسجدی حضرور نیافتنرد، زیکره گاعری را     فقط  آد حضرت نیر نه. « َّ تَاُقْ  ِ ياِ  أََْادا»: کند می

 9945طبرسی، ) دیل شدداد تبحتی زنازر نقیی، ممیا آد زه مرزیه. فرماد دادد تا آد را زه آتش کشند

 (994، ص4ج هر ق،

در حقیقت، خداوند زه منظور حف  شرفافیت و صرراحت در روازرط افرراد حاضرر در مسرجد       

دهد تا مسریااناد را ام قراراررفتا   نسبت زه حضور خط نفاق و پیامدهای آد در مسجد هشدار می

 . دزاشکردی انسجام اگتااعی را فراهو  ۀو ممین رددر  نیا خطی زرحذر دا

 بخشی به نیات افراد مسجدی قداست

اما اونه دوم ام عاارت و تمسیس مسجد ام منظر آیات قرآد زر مبنای تقوا زه تصویر کشریدی شردی   

ااَس َىَلااى التامْقااو ... »: اسررت ااُروا  َلَمْسااِاد  ُأِِِّ ُّْ َأْ  تَاُقااوَم ِ يااِ  ِ يااِ  وِجااا   يُِبُّااوَ  َأْ  يَاَتَ هم اا ُّ  ِمااْن َأومِ  يَاااْومح َأَ اا ُ يُِ َو اَّللم
ارِين  را که مسجدى که ام روم نصستیا زر پایه تقوا زنا شدی، سراوارتر اسرت  ... ؛ (948/توزه) «اْلُم مهِِ

اند که دوسرت دارنرد خرود را پراا سرامند، و خردا        در آد، مردانى[ و. ]ایستى[ زه ناام]که در آد 

شامل ارادی زرای هر دو قسو ظراهری و  ایا طهارت . دارد اند دوست مى کسانى را که خواهاد پاکى

که  کند اشاری میافرادی  های زه نیت ،زا ایا زیاد(. 904، ص8، ج9949مکارم شیرامی، ) زاطنی است

ایا مطیب است که اار مسجدی زر اساس  کنندة ایا خود زیاد. دارند را ر در مسجدئشعا ۀقصد اقام

ایا زیراد نروعی   . نیتی گر طهارت خویش ندارند کنند،میورفت د، افرادی که در آد آمدشوتقوا زنا 

پیرامبر  . ندزرخی ام روایات پیرامود مسجد مؤید ایا مطیب. سامی زرای حسا ظا زه آناد استممینه

اانه خود را در مسجد زه صورت گااعت اقامه کنرد،   پنچ هر کس ناامهای: فرمایندمی( ص) اکرم

زر اساس روایت دیگرری ام آد  (. 581، ص8، جقهر 9049حر عامیی، ) پس زر او اااد نیك زبرید

، 1، جهرر ق 9091ازرا ازری حراتو،    ) وآمد شصص زه مسجد اوای زرر ایاراد اوسرت    حضرت، رفت

ظا خیر نسبت زره ایاراد او    زاید ،وآمد دارد یعنی نسبت زه شصصی که زه مسجد رفت(. 9411ص

 ۀایا است که ایا نهراد ممینر  زنازرایا، ام گایه کارکردهای اساسی مسجد در گوامژ اسالمی  .شود

ایا امر ام طریرق  . دکنحسا ظا افراد نسبت زه یکدیگر و در نتیجه اعتااد آناد زه هو را فراهو می

 .یازد تحقق میهای ذهنی افراد نسبت زه یکدیگر ام رهگذر نهاد مسجد فر زصشی زه پیش ساماد
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 طراحی ساختار روابط بین افراد 

کارکردهای مسجد زه نحوی  هاۀام امام گااعت و مممومیا است و  مسجد مرکب ۀمای شالکه و زا

پیرامرود ارتبراط متقازرل زریا امرام گااعرت و        روایرات زررسری  . ایرندام ایا دو عنصر نشمت می

مؤیرد ایرا    ،زه تناسب گایگرای خرویش دارنرد    یكهایی که هر مممومیا و نیر زیا مممومیا و نقش

ای طراحی شدی است که اعتارادمایی گررء   ا عناصر زه اونهمطیب است که ساختار ارتباطی زیا ای

در -آنراد  ةامرام گااعرت هرر گاعری نااینرد     : فرمایندمی( ص) خدارسول . آد استناپذیر  گدایی

، هر ق9095، مجیسی) ها را زرارینید پس زرای امامت گااعت خود زهتریا .است -پیشگای خداوند

 (. 941، ص88ج

د زه اای ام مؤمناعتااد زه امامت شصص زر اطایناد و اعتااد عدیهای تریا رو یکی ام اساسی

اونه شرناختی ام امرام گااعرت مشراهدی     اار کسی زدود هیچ طوری که او قرار دادی شدی است، زه 

عالوی زرر  . استاند، خود اوای زر عدالت و وثاقت آد امام د زه او اقتدا کردیاای ام مؤمنکه عدی کند

، زدانندولی مممومیا او را عادل  ،را زرای امامت گااعتی ام مردم عادل ندانداار کسی خود   ،ایا

هرر اونره   (. 544، ص9941الصاینری،   موسروی ) گایر است امامت آد گااعرت را زرعهردی زگیررد   

د تمم ااحرام وثاقت فرد زرای امام گااعت ام سروی هاره مؤمنر   زارة دردلیل  تجسس و واکاوی زی

طرور   ایا مقوله زره . دکنموگبات اعتااد را فراهو می ،ی زه یك شصصاو صرف اعتااد عدی نیست

و سبب الفرت و انرس آنراد زرا یکردیگر       دهد مید افرایش اغیرمستقیو رو  حسا ظا را زیا مؤمن

 . شود می

هرای  وضژ دستورالعال ،ام گایه عوامل اعتاادما در سطح روازط مممومیا در مساگدام طرفی، 

هرا گیروایری ام ظهرور و زرروم اختالفرات در هرر       ایری اصیی آدتفقهی و اخالقی است که گه

 هرا  نهری زارم ایرا   ۀناون ،تفاخر در مسجد نهی ام. ام گایه طبقات اگتااعی مصتیف است ،سطحی

ام مباهات و مفاخرت مردم زه یکدیگر در مسراگد نهری شردی    : می فرمایند( ص) پیامبر اکرم. است

تمثیر مباهات و مفاخری زه دیگرراد در   ها دلیلایا  ۀام گای. رداونااونی دا های دلیلایا نهی . است

زا ایا توضیح که اختالف طبقاتی و تفاخر زرخی زر زرخری   ،اعتاادی و اعتاادسومی استایجاد زی
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کند که را فراهو می هو ممین شود میای ام گامعه زه زصش دیگر اعتاادی زصش عادی دیگر سبب زی

میرا تفاخر سبب تحقیر و تحریك احساس  کنند، روازط خویش را تنظیو اعتاادی افراد زر اساس زی

هرای اونرااود واکرنش نشراد     طبیعی است که شصص تحقیرشدی زره صرورت  . شودو عواطف می

 . کندها سیب اعتااد زه کسی است که مباهات و فصرفروشی میتریا آددهد که مهو می

زیکه زر اساس تقروا طراحری    ،های اگتااعیوتزنازرایا، روازط افراد در مسجد نه زر اساس تفا

را پیدایش اعتااد زیا طبقات مصتیف اگتااعی و قرازت آناد زره یکردیگر    ۀایا امر ممین. شدی است

 . کندتولید میسرمایۀ اگتااعی و  فراهو کردی
 

 شده با محوریت مسجد به منظور ایجاد اعتماد چارچوب طراحی. 2جدول

 عناصر خروجی اعتمادساز فرعی اعتمادسازطرق  طرق اصلی اعتمادساز

 تصحیح اندیشه در روازط متقازل

 

 زصشی نسبت زه خط نفاقزصیرت
 

 شفافیت و صراحت

 

 زصشی زه نیات قداست
 

 حسا ظا

 طراحی ساختار روازط افراد

 

 موممطراحی ارتباط امام و م
مبناقراردادد اعتااد افراد زه امام زرای 

 احرام وثاقت امام
 

 طراحی روازط مممومیا
گیوایری ام زروم و ظهور طبقات 

 اگتااعی
 

 اجتماعی ةبررسی نماگر مشارکت در نهاد مسجد و نقش آن در افزایش سرمای

مماد زا پیدایش حیات اگتااعی انساد زه تناسب اقتضائات اونااود ام دیرزام و هو مفهوم مشارکت

نظرر و عارل   زرخی زر ایا زاورند کره   نظر،ام ایا  .اونااود مورد توگه زودی است های شیویآد زه 

هرا   دلبستگی، اتحاد، هاکاری، انجارا و ماننرد آد   مانندمشارکت در زطا هر گامعه و در مفاهیای 

، اکبرری ) شناختی نوع زشر تیقری شردی اسرت    پیدایش اگتااعی انساد ةنهفته است و ام قدیو شالود

ی امعنر   زه را مشارکتزرخی . ی زیاد شدی استاونااون های ریفزرای مشارکت تع(. 58، ص9989

گرارالیهی،   و محسرنی ) انرد دانستهگاعی  یشدد در اقدام منظور سهیو کارارفتا منازژ شصصی زه زه

یافتره و   های سرامماد  مشارکت را سهو افراد یا اروی (I.L.O) الاییی کار سامماد زیا (.95، ص9985
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 (.51، ص9989، اکبری)کند  ی و اگتااعی زیاد میاقتصاد اهداف گاعیت فعال اقتصادی در تسریژ

مشارکت مردمی زه معنای کوشش و تال  گاعی »: ی استدر تعریف مشارکت افته شد ،هاچنیا

در یك  ار وب ساممانی است که اعضا زا ائتالف منازژ درصردد دسرتیازی زره اهرداف خودشراد      

اندیشره،   ۀکنندااد زه واسرط  ارکتدر نتیجه، مشارکت فرایندی فعال است که هر یك ام مش. هستند

، 9989 ،غفراری  و امکیرا )« شروند  تممل و نظارت فعالشاد زه اقردام و عارل مشرارکتی ترغیرب مری     

 (.519ص

ای دانست که ام سروی افرراد گامعره     یافته یند سامماداتواد فر مشارکت اگتااعی را می ،زنازرایا

شردد   های معیا و مشصص زه منظور سرهیو   آااهانه، داوطیبانه و گاعی زا درنظرداشتا هدفطور زه

هرا،   انجارا  ماننرد شهود  نیا مشارکتی، وگود نهادهای مشرارکتی  . ایرد در منازژ قدرت انجام می

 شایاد ذکرر اسرت   (.519، ص9989 ،غفاری و امکیا)های محیی و غیردولتی است   ها، سامماد اروی

میرا هر عضرویتی تگررم زره     .تمنفك ام مشارکت اگتااعی اس ،عضویت در یك اروی یا اگتااع

امکاد دارد فرد عضو اروی و اگتااعی زاشد، اما زره دتیرل اونرااونی ام    . شود منجر نایمشارکت 

ینردهای اگتاراعی   ادر فر ،زه دیگر اعضای اروی یاعتااد زیگایه نداشتا هنجارهای مشترا و نیر 

 . دکنآناد شرکت ن

است که ام تاایل فرد زه مشارکت زر اسراس   ییندراام ایا رهگذر زاید افت نااار مشارکت ف

تحقرق   گرر آد و در زستر یرك ارروی و یرا سرامماد و      شود میهنجارهای مشترا و اعتااد شروع 

نصست، زعد ذهنی مشارکت که هااد تاایل زه . تواند در دو سطح مطر  زاشدمشارکت می. یازد می

دوم، . شرود سام در افراد ایجاد میممینهاعتااد و سایر عوامل  ،مشارکت اگتااعی است که در نتیجه

کنرد،  ایری زروم مری که زه صورت عضویت، نظارت، اگرا و تصایو ،زعد عینی و رفتاری مشارکت

کننردی در   زدیل و تعیریا  زی یمسجد نقش(. 14، ص9984موسوی، ) که هااد پیوند عینی افراد است

مشرارکت زایرد افرت نهراد مسرجد      ام منظر سرطح نصسرت   . سامی زرای مشارکت افراد داردممینه

ارفته زرا محوریرت    میرا اگتااع شکلد، تواند زرای تحقق ایا زعد ام مشارکت زستر مناسبی زاش می

اعتاراد افرراد زره     ۀممینر  ،عرالوی زرر ایرا   . دارددر ازعاد اندیشه و رفتار  یمسجد هنجارهای مشترک
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ات تاایل افراد زره مشرارکت در   تواند موگبایا دو عنصر می. یکدیگر در زستر مسجد فراهو است

زا تحقق ایا امر، ممینه زرای مشارکت افراد در زعرد عینری آد در زسرتر    . دکنزعد ذهنی آد را فراهو 

 .است شدی زسترهای متعددی ام ایا زعد در طول تاریخ مسجد قازل احصا. مسجد فراهو است

 شدنی اسرت سجد تصورناام گااعت یکی ام مصادیق مشارکت افراد است که در زعد عبادی م

نارام گااعرت،    مانندمناسکی . کند و ممینه را زرای مشارکت افراد در سطح اعاال عبادی فراهو می

ها تدازیری اندیشیدی شدی است کره  ام آد یكام گایه ایا موارد است که در هر  گر آد اعتکاف و

 . ایردها در گریاد مشارکت قرار میفرد زا مبادرت زه آد

در منازژ روایری، مسرجد زره    . ای مشارکت افراد در زعد آمومشی مطر  شدی استزستر دیگر زر

در ( ص) رسرول خردا  ممینره   در ایرا . اندومی معرفی شدی اسرت عنواد محیی زرای آموم  و عیو

دد، ذکرافتا و زحرث عیاری را   رسفارشی زه ازوذر، هر نشستی در مسجد گر در سه مورد ناامارا

امرور   دادد انجرام  ماننرد  زسترهای دیگری(. 81، ص44، جهر ق9095مجیسی، ) زیهودی دانسته است

، امور نظرامی  (900، ص5، جهر ق9044احسائی، ) عدل و اگرای احکام الهی در آد ۀقضایی و اقام

زه محل و  دمسجد زای دهندة ایا است که نشاد گر آد،و ( 945، ص9911واقدی، )و زسیج مردمی 

ایری اگتااعات اونااود در آد زه شدی و خود مردم زا شکل محفیی زرای رگوع مردم زه آد تبدیل

 . های مصتیف زرردامندتدزیر امور خویش در حومی

 بحث و نتیجه

درود  ،زه تعبیر دیگر. ایردایا است که در روازط اگتااعی شکل میسرمایۀ اگتااعی وی ای ذاتی 

سررمایۀ  اصیی تشرکیل   ۀاساس، تمم زر ایا. را یافتسرمایۀ اگتااعی تواد ساختار روازط افراد می

سرمایۀ تاایل افراد زرای حضور در یك اگتااع است تا ام طریق پیوند ساختاری زیا آناد اگتااعی 

هایی است که سبب انگیر  افرراد در  سری مؤلفه مبتنی زر یكیادشدی تاایل . شکل ایرداگتااعی 

نهراد  . جارهرای مشرترا و اعتاراد اسرت    هرا هن تریا ایا مؤلفهمهو. ارتباطی است ۀپیوستا زه شبک

نقرش   ،منسرجو  یکردد ممینه زرای تاایل و انگیر  افراد زره حضرور در اگتاراع    فراهو درمسجد 

نصسرت، مبتنری زرر هنجرار مشرترا      . ایرد نظر انجام میآفرینی ام دو  ایا نقش. کنداساسی ایفا می
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سربب تولیرد هنجارهرایی     ،ام غیرر مکات و عدم خشیت  یناام، ایتا ۀایااد و زا مصادیق عایی اقام

احساس هویت گاعی، تعهد، تعاود، مساعدت متقازل، صایایت و صرالزت و قروام گاعری     مانند

دوم، مبتنی زر اعتااد است که شفافیت و صراحت، حسا ظا، مبنا قراردادد اعتاراد افرراد    شود؛ می

ظهور طبقات اگتاراعی ام   گیوایری ام زروم و و ،گااعت زرای احرام وثاقت امام گااعت زه امام

شد، سبب انگیر  افراد  هایی که زیاد گنبه زا تفصیلایا دو . ما در نهاد مسجد استدمصادیق اعتاا

و موگب تحقرق گررء اول ام    شدیاگتااع آد  زصشی زه آناد زرای حضور در نهاد مسجد و و تاایل

 .دشوزا محوریت نهاد مسجد میسرمایۀ اگتااعی 

 ۀیافته ام تاایل افراد زه حضور در اگتااع و تحقق آد ممانی زه نقطر  ویاتک ۀواضح است سرمای

ایرا امرر ام   . قررار زگیررد   یادشردی اهداف اگتااع  زرایتولیدشدی  ۀرسد که سرمایعریات خود می

نهاد مسرجد  . پذیردرفتار صورت می ۀطریق مشارکت افراد و در حقیقت، پیوند عینی آناد در مرحی

در صدر اسالم در آد تعریف شردی و کارکردهرایی کره زررای آد لحراگ شردی       دلیل گایگاهی که  زه

است، ظرفیت دارد که زتواند پذیرای افراد در اگتااعات مصتیف زا اهرداف اونرااود زاشرد کره ام     

 .دارندطریق هنجارهای مشترا و اعتااد  پیوند ذهنی 

 هاپیشنهاد

کردد نقش مساگد در ایجاد سررمایۀ   پررنگپیشنهادهایی زه شر  میر زرای  ،زر مبنای آنچه زیاد شد

 :شود اگتااعی زیاد می

 کاربردی هایپیشنهاد

 :پیشنهادهای کارزردی تحقیق حاضر زه شر  میر است

  ؛د محیهاخدمات مورد نیام ساکن عرضۀمحور و مساگد محیه ۀتوسع 

، نهادهرای اقتصرادی و مرالی    ماننرد کارکردهای مسجد زا تمسیس نهادهای اونرااود   ۀتوسع 

 ؛د محیهااونااود ساکن های یقهسی درنظرارفتازه منظور  گر آدفرهنگی، آمومشی و 

 ؛های اونااوددر زرنامه افراددادد  مسجدمحور ام طریق مشارکت یتعایق روازط اگتااع 
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زامتعریف و تعایق گایگای امامرت گااعرت مسرجد و زسترسرامی زررای حضرور فعرال و         

 .مسجدمحوراثراذار او در تنظیو روازط اگتااع 

 پژوهشیهای پیشنهاد

 :پیشنهادهای پ وهشی تحقیق حاضر زه شر  میر است

شناسایی مساگد موفق در سطح کشور و زررسی نااارهای مورد زحث پ وهش حاضرر در   

 ؛های عیایآد مساگد ام طریق طراحی پرسشنامه

اد زر مبنرای  آنزارة الحدیثی درپ وهش فقه دادد زررسی احادیث وارد در ذیل مسجد و انجام 

 یادشدی؛نااارهای  در ممینۀهای مصتیف حدیثی تشکیل اونه

  .در آد( السالم عییهو) معصومیا ۀزررسی سیر تاریصی تکویا مساگد و نقش ائا 
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