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 چکیده
هايي قعیتاز منظر مو ،زنان سالمندۀ در زندگي روزمر نقش و جايگاه مسجد ۀعمطالهدف مقاله حاضر 

و مشارکت  ، فعالیتروابطپژوهش  اين کند.خلق مي هاآن برای مذهبي-اين مکان اجتماعي است که

است.  دادهر قرامورد مطالعه شهر تهران  14و  12 واقع در مناطق در مساجدِ را زنان سالمند اجتماعي

های خود عملکردچگونه و بر اساس کدامیک از مساجد های محوری پژوهش اين است که پرسش

زنان  فعال اجتماعيجد در مشارکت انقش مس زمینه را برای حضور زنان سالمند فراهم آورده است؟

روش پژوهش حاضر به  ی در سبک زندگي زنان سالمند دارد؟تأثیرچه و مسجد  ؟چیست سالمند

 نیمه ساختاريافته مصاحبهو  يمشارکت مشاهده های میدان با فنونداده وجام شده است اننگاری مردم

های يافته صورت پذيرفته است. ل محتوای کیفيتحلی ها به روشاند؛ و تفسیر دادهگردآوری شده

های زندگي برای زنان سالمند جزئي از فعالیتدر مساجد  مستمرحضور  دهد کهنشان مي پژوهش

ظم زماني های مسجد نعملکرد، تا جايي که زندگي روزمره خويش را بر اساس شده است هاآن ۀروزمر

تبديل اعي و ديني های اجتمبه کانوني برای گردهمايي، فعالیت هاآنمسجد برای  همچنین .بخشندمي

 ارند.دقابل توجهي  ۀهای خیرخواهانمشارکت اجتماعي و فعالیت در مسجد شده است و زنان سالمند

ها در زندگي شخصي و اجتماعي زنان سالمند تأثیر های میداني حاکي از آن است که اين فعالیتداده

احساس مفید بودن، عزت  های خويش،آگاهي يافتن به توانايي جمله:، مندرخور اعتنايي داشته است

ب احساس موج اين دستاوردها اجتماعي. مجموعِ شأن و منزلت بازيافتنيابي به استقالل و نفس، دست

 تعلق زنان به مسجد و دلبستگي به مکان آن شده است. 

 فس،مشارکت اجتماعي، توانمندی و عزت ن ،زندگي روزمرهمسجد، زنان سالمند،  :کلید واژگان

  احساس دلبستگي و تعلق.
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 لهطرح مسئ

های را در زمینه فراوانيهمسو با گسترش شهرنشیني، امکانات  ،امروزه فضاهای شهری

برخي . نداز اين امر مستثني نیستمساجد نیز ؛ اندکردهگوناگون برای شهروندان خود فراهم 

فراهم جذب حداکثری شهروندان  یبرافرصتي را  های متنوع خود،عملکردواسطۀ به مساجد

در دسترس و امن در اماکني  برای گذران اوقات خود، نیازمندنیز زنان سالمند . اندآورده

ساالن خود تا بتوانند به سهولت در آن مکان حضور يابند و با هم هستندفضاهای شهری 

مساجد در فضای شهری مکان مناسبي برای حضور زنان رو، گفت داشته باشند. از اينوگپ

ای در امور مختلف از جمله گسترده نقشاش، عبادی عملکردمسجد، فراتر از سالمند هستند. 

تشکیل اردوهای تربیتي و ...(، فرهنگي، تفريحي ) ،)مفاهیم ديني، روانشناسي آموزشي

ايجاد  صرفاًمساجد  عملکردامروزه به ديگر سخن،  دارد.مختلف(، فراغتي و انجام امور خیريه 

های متنوع ، مساجد با فراهم کردن بستری برای فعالیتديني نیست فضايي برای ادای فرايض

بر حسب  نیز زنان سالمندآورد. زمینه را برای مشارکت اقشار مختلف اجتماعي فراهم مي

های خود بر مهارت کنند،شرکت مي مسجد های مختلففعالیتدر  شانعاليق شخصي

 های ارتباطات انسانيانه، حلقهدوستهای آموزشي و انسانهمین فعالیت خاللدر  و افزايندمي

به  يتوجهقابل شان تغییراتزندگي ۀشیودر به تدريج  بدين ترتیب و دهند،خود را شکل مي

 آيد.وجود مي

 شود:تعريف ميسه عملکرد کلیدی  نقش فرهنگي مسجد از رهگذر، ابوالقرايا از نظر

های عملکردعملکرد سازی و عملکرد ارتباطي. اين سه ماعيعملکرد توحیدی، عملکرد اجت

همه اين عملکردها با  در نهايت و ندنکهای پیچیده و يکپارچه تولید ميمنظاديگر را به شکل 

عملکرد ارتباطي  (.1994ابوالقرايا، دهند )هم ساختار کلي نقش فرهنگي مسجد را تشکیل مي

ی مشارکت های زيادی دارند و بستری را براسازی مسجد با يکديگر همپوشانيعيو اجتما

ی مذهبي و هانادرگیری مردم در سازم ،مفهوم مشارکت»آورند. اجتماعي افراد فراهم مي

 «...دهندقرار مي تأثیرکه حیات اجتماعي را تحت  استهايي ها و جنبشغیرمذهبي، انجمن

در ساخت و روابط گروهي مشارکت اجتماعي ريشه » به عبارت ديگر، .(7-8: 1378)جباری، 

در سطوح محلي و ملي دارد و در نهايت مبتني بر يک فرايند است، فرايندی که طي آن 

ناپذير و تا ويا، کمیتشود. مشارکت عنصری پاطمینان و همبستگي میان مردم برقرار مي

میزان (. 12: 1382)محسني،  «شرايط است ۀکنندبیني و دگرگونپیشابلقحدودی غیر

های متنوع عملکرد واسطههب اجتماع محلي،ش مشارکت اجتماعي زنان سالمند در افزاي

شناخت  ۀ پژوهش حاضرلمسئرو، از اينشود. مي هاآنسبب بهبود کیفیت زندگي  ،مساجد

شان بر زندگي روزمره آن تأثیرچگونگي و در مسجد مشارکت اجتماعي زنان سالمند های عرصه

 است.
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 های پژوهش شپرس
مورد مطالعۀ های زنان سالمند درون مسجد مسجد و فعالیت عملکرددر اين پژوهش 

مساجد  شود:های ذيل پاسخ داده ميقرار گرفته است. در اين مقاله به پرسش شناسانهانسان

های خود زمینه را برای حضور زنان سالمند فراهم آورده عملکردچگونه و بر اساس کدامیک از 

مشارکت فعال اجتماعي زنان سالمند چیست؟ و مسجد چه تأثیری در است؟ نقش مساجد در 

 سبک زندگي زنان سالمند دارد؟

 

 پژوهش روش
 های میداني با استفادهبوده است. داده نگاریمردم راهبرد تحقیقحاضر از نوع کیفي و پژوهش 

ناطق م پژوهش،گیری اند. در نمونهآوری شدهجمعمشارکتي  دۀ ساده و مشاهدۀهمصاحبه، مشا

مساجد اين دو منطقه  فراواني اند؛ زيرازنان سالمند انتخاب شده تهران برای مطالعۀ 14و  12

همجوار . همچنین اين دو منطقه از نظر جغرافیايي است مقايسه با مناطق ديگر تهران بیشتر در

ق . در حین تحقیشودمرز میان اين دو منطقه محسوب ميخیابان هفده شهريور  هستند

مجاور خود رفت و  های منطقۀنطقه به مساجد محلهمشخص شد که زنان سالمند هر دو م

های در مناطق مورد پژوهش نکته مهمي در گردآوری و تحلیل داده زيسته ۀتجرب آمد دارند.

 زندگي کرده است.سالیان متوالي در اين مناطق  اين پژوهش است، چرا که نگارنده

 

 تجربی پژوهش پیشینۀ

 اغلبدر در واقع  ؛اندک است مرتبط با موضوع مقالۀ حاضرمطالعات تجربي  مجموعدر 

تعداد اندکي مطالعه اما مساجد از ديدگاه معماری، ديني و اسالمي بررسي شده است.  مطالعات،

طور خالصه پوشاني دارند؛ در ادامه بهو هم و پژوهش وجود دارند که با موضوع اين مقاله قرابت

  شود.پرداخته مي هاآنبه 

که در سال   «ديدگاه نهضت زنان در مسجد قاهره»در پژوهشي با نام  لسلي لوئیس

زيادی برای زنان به ای کند که نهضت زنان مسجدِ مصر، مزايانجام شده است، بیان مي 2005

 هنمايي زنانِ ديگر است و برايشانرا حضور زنان در مسجد از همراه داشته است. در واقع هدف

-اجتماعي از افراد همفکر فراهم مي ، چارچوبي برای فهم جهان و شبکۀقوانین صريح زندگي

نقش مدني و فرهنگي » پژوهشي تحت عنوان 2015لقرايا در سال ابشیر ابوهمچنین کند. 

دهد که مسجد مکان روشني انجام داده است. اين پژوهش نشان مي« يدامسجد بزرگ شیخ ز

بر اساس اين چارچوب، نقش  مذهبي در امارات متحده عربي است؛ برای اعتدال و بردباری

-، عملکرد اجتماعيتوحیدیمسجد به طور کلي سه عملکرد اصلي بايد داشته باشد: عملکرد 

شناسي در مسجد رويکرد انسان»پژوهشي با نام نیز  سازی و عملکرد ارتباطي. محمد مقال

کند که مسجد دارای موقعیت مرکزی ن ميانجام داده است. وی بیا 2015در سال « پاکستان

و انجام است. مسجد نه تنها مکاني برای عبادت  هامسلماندر زندگي اجتماعي و مذهبي 
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-در فعالیت هامسلمانکند و عمل مي نیز به عنوان فضای اجتماعي مراسم مذهبي است، بلکه

و همچنین جهاني ات محلي تأثیر، نیز کنند. طراحي و معماری مسجدشرکت مي های مسجد

ست. هامسلمانشناختي سازمان اجتماعي که نمايانگر ابعاد مذهبي، اقتصادی و زيبايي دارد

های اجتماعي، سیاسي و اقتصادی بسیار حائز از ديدگاه با مسجد هامسلمانارتباط بنابراين 

 های قومي و مذهبيسیاستسجد در رفاه اجتماعي و در مورد نقش مهمچنین اهمیت است. 

؛ 2005؛ سزاری 2004یل ؛ گ2002ِنیلور و رايان  مطالعاتي انجام شده است )بنگريد به نیز

  (.2014؛ احمد 2007؛ آکیگلو 2005؛ مکلوگلین 2005جمال 

سیاسي و فرهنگي متنوعي در مورد مسجد وجود  اجتماعي، هایبحث در حال حاضر

 گرايي و دسترسي زنان به مسجدگرايي مذهبي، فرقهمباحث به امامان مسجد، افراطدارد و 

توان چنین اما با وجود همۀ اين مطالعات مي (،1997و همکاران،  دوود)مُ شودنمي محدود

در  سازیفرايندهای اجتماعيو اهمیت آن در شناسان به مسجد نتیجه گرفت که انسان

 (. 2015)موقال، توجه کافي ندارند کشورهای غیرغربي 

های مبنای ديدگاه مساجد را بربرخي  -1 موجود: هاييپژوهشدر میان در مجموع 

در  را و فرهنگي نقش مساجد ديني از منظری برخي  -2، اندکرده اجتماعي تحلیلسیاسي و 

متمرکز شدن بر اند. بر اين اساس مورد بررسي قرار داده هامسلمانزندگي اجتماعي و مذهبي 

 يز، تمايشناختبا نگاهي انسانلمند، های زنان در مسجد، علي الخصوص زنان سافعالیت

  تر انجام شده است.با مطالعاتي است که پیشپژوهش حاضر 

 

 پژوهش چارچوب مفهومی
خدا شناخته شده است: مکاني که  ۀمسجد دارای جايگاه عالي در اسالم است و به عنوان خان

براين، معموالً از مسجد اسالم و اولین نهاد اسالم است. عالوه ۀخوانند، آيننمازگزاران نماز مي

شود. مسجد مي ياد هاآنشان و قدمت تمدن رنسانس شان، قلعۀ، دانشگاههامسلمانبه پارلمان 

شود. بنابراين مبنای اسالم و يکي از همچنین، محور اجتماعي و زندگي سیاسي محسوب مي

کلیدی  ينقش 3«مسجد مدني(. »2012 لن براندی؛ ه1994ا )ابوالقراي های بزرگ آن استستون

کند: مرکزيت فکری، علمي، تعلیمي و ادبي. به همین دلیل اسالمي ايفا مي –در تمدن عربي 

های مختلف ها و شاخهدر نظر گرفته شده است تا در رشته هامسلماناست که مکه برای 

 (.490: 2015)ابوالقرايا،  دانش الزم را بدست آورند

رد توحیدی، : عملکدارند که عبارتند ازسه عملکرد اساسي مساجد  ،لقرايااطبق ديدگاه ابو

در سه  ر همه عملکردهاست وعملکرد توحیدی مادسازی و عملکرد ارتباطي. عملکرد اجتماعي

جد نقش مس توان آن را تجزيه و تحلیل کرد؛ سطح فردی، سطح ملي و سطح جهاني.سطح مي

عید ماز است و با برگزاری نماز جماعت، نماز جمعه و ن تزکیۀ روح و آموزش تعلمیات ديني

 .(1994)ابوالقرايا  شودمي مسلمانسبب متحد کردن امت 

                                                           
3 civic mosque 
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 سازی مسجدعملکرد اجتماعی

های نخستین عملکرد مسجد، فراهم آوردن محلي برای عبادت است؛ اما امروز مسجد نقش

است  نيمکااست، های آموزشي فعالیت مرکزی برایجد مسمتنوع ديگری نیز دارد. برای مثال 

ند؛ رآوهای اخالقي باال بدست ميزشافزايند و اربر دانش خود مي هامسلماندر آن که 

 اين نقش واسطۀبه. مسجد کندا ميارتباطات اجتماعي ايف تقويت نقش مهمي درهمچنین 

سه  (.1994، سازد )ابوالقراياتقاضیان دانش را با جهان متصل ميشود که مکانال ارتباطي مي

انوني ک. مسجد به دارندبلکه با همديگر همپوشاني  ،عملکرد مسجد از يکديگر مجزا نیستند

شده ل مشارکت اجتماعي تبديتقويت اجتماعي و  ارتباطبرقراری ض ديني، ئانجام فرابرای 

 است.

استعمار، برخي مساجد به موزه و  به سببی و گاهي معمار از منظر تاريخي، همچنین

، 4ای مانند: مساجد گراناداهای گردشگری تبديل شدند. برای نمونه مساجد برجستهجاذبه

به  ،بعد از سقوط اندلس ،گر در اندلسی از مساجد مدني ديهمراه با تعداد 6و سويا 5کوردوبا

خصوص گسترش شهرها، ظهور شهرهای مدرن با  های گردشگری تبديل شدند. در اينجاذبه

مؤثر بوده است های کوچک و تبديل شدن شهرهای قديمي به محله مجهز،مساجد مدرن 

مدني و  گردشگری هاینقش تأسیس تاکنون، از زمان ،(. مسجد امويان490: 2015)ابوالقرايا، 

زهر، احمد در استانبول، مسجد اال، مسجد سلطاناياصوفیهبا هم داشت. مسجد  همراه را

در مجموع، در سراسر تاريخ . و ... يد در ابوظبيامسجد بزرگ شیخ ز قاهره،الحسین در مسجد

 -از مراکش تا اندونزی-مسجد در سراسر جهان اسالم  گردشگری نقش ،دوران معاصر اسالم و

 (. 2012ن براند، ی)هل قابل مشاهده است

مساجد به همراه  های متفاوت و متعددی داشته باشند.نقشتوانند مساجد ميبنابراين 

عالئق شهروندان با  وقتي. دارندکنند، عملکردهای متنوعي نیز های گوناگوني که ايفا مينقش

مساجد با  .رنددادر مسجد های مسجد همخواني داشته باشد، حضور فعالي عملکرد

 را به سوی هاآننیز دهند، میزان مشارکت اجتماعي افراد را افزايش مي عملکردهايشان

گروهي در جتماعي بر گسترش روابط بینمشارکت ا» دهند.رفتارهای خیرخواهانه سوق مي

دارد که خصلتي  داللت هاييها و گروهها، اتحاديههای گروهي داوطلبانه، باشگاهقالب انجمن

های اجتماعي، مشارکت مردم را در فرايندهای محلي و غیردولتي دارند و در قالب سیاست

شارکت اجتماعي م(. 108: 1369محسني تبريزی، )« دانندجتماعي مختلف هدف خود ميا

های رسمي نیز بر همکاری و فعالیتمشارکت اجتماعي غیر»زنان در مساجد غیررسمي است. 

)عبداللهي،  «های حکومتي و دولتي داللت داردها و سیاستافراد فارغ از برنامهجمعي دسته

های افراد در قالب دعا، انجام کارهای خیر، تعلیم، آموزش دادن، در مساجد تالش(. 66: 1386

                                                           
4 Granada  
5 Cordoba 
6 Seville 
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 ...دهند، انجام مي هاآنيابد. با خدماتي که موعظه کردن، فراگیری و يادگیری گسترش مي

 (. 1995استارت، ) يابدفردی پرورش ميتار، تمرين و نظم بیننوع خاصي از رف

هايي انها و گفتمکنند و در درسدهي ميهايشان را در مسجد سازمانزنان فعالیت

شرکت  -از نظر اسالمي صحیح باشد يعني–داشته باشند  یاينکه چگونه زندگي بهتر دربارۀ

را از طريق اعمالي همچون نماز خواندن،  7پرهیزکار خودِکنند تا ها تالش ميآنکنند. مي

های (. فراتر از عادت2003ود، محمسازی کنند )باس پوشیدن و رفتار جسماني فرهنگل

 هاآنهستند.  زنان در دعاکردن يا تقويت ايمان خويش فعالذهن و بدن،  در رشد و جديدروبه

کنند. تعامل نصیحت مي ، عبادت ورفتار شايسته، لباس مناسباشکال  زمینۀ ديگران را در

قت و پول خود را صرف امور شوند. يعني ومتعهد مي «کارهای خوب»ها همچنین به انجام آن

هايي برای زنان آوردن فرصتهای تدريس و فراهمخیريه اقتصادی و سالمتي(، مهارتخیريه )

 (. 2005)لويس،  کنندمحروم ديگر مي

دهند که نه تنها حضور ارجاع مي -(حمد )صم-ان مذهبي، اغلب به پیامبر اسالم محقق

عبادت کان بلکه حتي مشارکت زنان و مردان را در م ؛مجاز بود ايشانزنان در مسجد، از نظر 

عادت  حضور در مسجد به مسلماننسل فعلي زنان (. اکنون 62؛ 2006حداد، کرد )تشويق مي

 شان شده استروزانههای مسجد بخشي از زندگي اند و مشارکت در فعالیتکرده

 (. 2011)اسکندری،

ی هافعالیت دنبالهب و خود دارند، مساجد محلۀ در مستمرحضوری زنان سالمند  

نیز تغییر کرده  شانزندگيۀ دی و شیو، رفتار، هويت فرشان در مساجداجتماعي -مذهبي

خشي دوستان بار های آموزشي، فرهنگي و ديدرفتارهای خیرخواهانه، شرکت در حلقه. است

 خود حضور دائمي با هاآنزنان سالمند در مساجد شده است و بدين وسیله  از زندگي روزمرۀ

  . کنندکسب ميو اعتبار اجتماعي بااليي را  منزلتدر مساجد، 

سجد های اجتماعي زنان سالمند در مفعالیت ومي پژوهش حاضر مبتني برچارچوب مفه

هايشان معنادار و فعالیت هانابا حضور انس هانادهند و مکبه مکان معنا مي هانااست. انس

-شان، انگیزهیعملکرد هایکنند و بر اساس تداعيهای متنوعي ايفا مينقشمساجد شوند. مي

 ايسه بادر مقکه ، زنان سالمند برای .کنندايجاد مي شهروندانهای متنوعي را برای حضور 

شدن از ند، مساجد بهترين گزينه برای رهادار بیشتریفراغت  دوران قبل از سالمندی خويش

گون های گوناعملکردهايي که در حوزهۀ بواسط ،مساجد در فضای شهری .استشان روزمرگي

ی زنان و پويا حضور مستمر دارند. لذا ایامتیازات ويژهاماکن ديگر شهری  در مقايسه بادارند، 

کت افزايش مشاراجتماع،  يايي در عرصۀات مثبت اخالقي، پودر مساجد با تغییر سالمند

رقراری ب باجد مسبه عبارت ديگر . همراه است هابرای آن استقالل و هويت کسباجتماعي، 

، د شودتواند موجب رفع انزوای اجتماعي زنان سالمناست که ميانسان و  مکانمیان  تعامل

اجتماعي ناگون گوهای فعالیتدر را  هاآنو مشارکت  را استحکام بخشد هاآنمنزلت اجتماعي 

  افزايش دهد.  

                                                           
7 ideal virtuous self 
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 های تحقیقیافته

 عملکرد مسجد در زندگی روزمره زنان سالمند

گسترش شهرنشیني امکانات رفاهي فراواني را برای شهروندان خود به همراه داشته است؛ اما 

ست. اانساني به تدريج سیر نزولي يافته با پیشرفت اقتصادی و گسترش مدرنیته، ارتباطات 

های ارتباطي انجام چهره و بیشتر از طريق رسانهبهاکنون ارتباطات کمتر به روش چهره

برای مخاطبین  ،تر و بیشترفراهم کردن ارتباطات آسان ،شود. گرچه اهداف وسايل ارتباطيمي

و ديدار حضوری و  ه استمعکوس به همراه داشتۀ اما در عمل نتیج ،خود بوده است

الخصوص زنان سالمند، را به حداقل امکان رسانده است؛ لذا شهروندان، عليها همنشینيدورِ

ساالن خود با هماند که بتوانند که از نظر زماني فراغت بیشتری دارند، در جستجوی مکاني

گفتگو کنند و تعامل داشته باشند. مسجد اين امکان را برای زنان سالمند به خوبي فراهم کرده 

شهری، مکاني است که امنیت زيادی به همراه دارد؛ لذا، زنان سالمند است. مسجد در فضای 

عالوه بر انجام دهند تا زمان بیشتری را در مسجد حضور داشته باشند و اغلب ترجیح مي

به مسجد، منجر به تعامل با اطرافیان و همساالن خود  هاآنآمد مکرر ورفت فرائض ديني،

 انجامد.مي يابيشود که در نهايت به دوستمي

  

 روابط انسانی، مکانی و زمانی

آيند، آشنا افرادی که دائم به مسجد ميۀ زنان سالمند با حضور مکرر خود در مسجد، با چهر

تدريج با . اما بهشودرد و بدل مي هاآنبین واحوالپرسي وند. در ديدارهای ابتدايي سالمشمي

اوقات فراغت خود را  هاشود. آنافزوده مي هاآنديدارهای منظم و مکرر، بر میزان صمیمیت 

 کنند.ساالن خود در فضای مسجد سپری مينشیني و گفتگو با همبا هم

)همسايگي(، شباهت در  حسب نزديکي مکانيزنان سالمند در مسجد برۀ روابط دوستان

آموزشي، فرهنگي، روانشناسي و ...( های متنوع مسجد )ي، شرکت در کالسموقعیت اجتماع

مرور زمان، زنان سالمندی که با يکديگر صمیمي  . بهگیردشکل ميه صورت عمیق يا سطحي ب

نشینند و مکان عبادت خويش را در جوار يکديگر عبادت کنار يکديگر مياند، در هنگام شده

گیرند يگر در نظر ميخاصي را برای نشستن در کنار يکد مند نقطۀ. زنان سالکنندانتخاب مي

پردازند. برای کديگر ميگفتگو با يار يکديگر به عبادت و وز در همان مکان در کنرو دقیقاً هر

دوستانش است.  نقطه، مکان استقرار کدام فرد وکه کدامین اکثر زنان سالمند مشخص است 

آيند تا در مکان مشخصي که يک ساعت قبل از زمان شروع نماز جماعت به مسجد مي هاآن

بخوانند و با قرار دادن صندلي مکان مورد نظر خود را تثبیت  خودشان تمايل دارند، نماز

 کنند. مي
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 .1396، تعیین مکان دوستان برای عبادت قبل از شروع نماز جماعت :1تصوير

 

ردودل هم با همه صمیمي نیستم، با بعضیا تقريباً صمیمي هستم و گاهي د"

وستانم صندلي خودم و دآيم و در رديف اول روز زودتر ميکرديم. من تقريباً هر

 77) خانم سالمند "گذاريم تا کسي جای ما ننشیندچینم و جانماز ميرا مي

 (.14ساله، منطقه 

شوم قسمت نشینم و به محض اينکه داخل مسجد ميهمیشه آخر مسجد مي"

د خانم سالمن)" شناسندحد زيادی جايم را همه مي نشینم و تاآخر مسجد مي

 (.12ساله، منطقه  65

شناسند و جای نشستن نشینم و همه منو ميی مشخصي مييک جاهمیشه "

انم شینه، حتي اگر من دير بیايم. دوستدانند و هیچ کسي اينجا نميو ميمن

 (.14، منطقه ساله 70خانم سالمند )" کنندو حفظ ميجای من همیشه

نار دهند مدت زماني را که در فضای مسجد هستند در کدوستان صمیمي ترجیح مي

 گذاشتن يکدوستان خود بنشینند و اگر دوستي زودتر در مسجد حضور داشته باشد، با 

 دوست خود و محافظت از مکان نمازگزاری او، محبتش را به دوستش ثابتبرای صندلي 

با حضور  ،ندبرکه اغلب زنان سالمند از آن رنج مي ،کند. تنهايي و نداشتن همدم و همزبانمي

 شود.  در مسجد و همنشیني کنار دوستان برطرف مي

شانۀ شأن ندوستان  میان و احترام هابا آننشیني تعداد دوستان، همدر میان اين زنان، 

حساس غرور . زنان سالمندی که دوستان بیشتری دارند و با افراد بیشتری تعامل دارند، ااست

کنند مي زمان همنشیني يا حضور در کالس قرآني خود را طوالني قدرآن بیشتری دارند. گاهي

جمعي و با صدای ر شوند. خواندن دعا به صورت دستهن در مسجد حاضاتا اکثريت نمازگزار

تباطي و های ارشود. تشکیل حلقهها جذب ريت حضّار به آنتا نگاه اکث ،شودبلند انجام مي

به بخشد. مرتبه و شأن ميزنان سالمند  ها بهسها و کالي در اين تشکّلنشینحضور و هم

ری يادگیعالوه  ،های آموزشي گوناگون در مساجددر کالس اين زنان شرکت ،عبارت ديگر

 «.ديده شوند»ها شود که آنمهارت، موجب مي
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دگي سبب تنظیم زمان زنيي دانست که هاناتوان از جمله مکمسجد را مي همچنین

ستند، هثابت مساجد  زنان سالمند شده است. زنان سالمندی که از اعضای همیشگي و روزمرۀ

ه بر بلک ،و نه حتي بر اساس اوقات شرعي ،يروزمرۀ خود را، نه براساس ساعات رسمزمان 

-مي های متنوع مسجد تنظیملیتاساس بازگشايي درب مساجد، باز بودن مکان مسجد و فعا

 ند. کن

ها نیم ساعت آيم. ظهر و شبکه ظهر و شب مسجد ميساله  28االن حدود "

 "یم میامو ن من چهارو ن میگن پنج اذاها قبل از اذان مسجد میام. مثال االن شب

 (.14ساله، منطقه  70)خانم سالمند 

م صندلي گیرآيم تا هم من يک ساعت تا نیم ساعت قبل از اذان به مسجد مي"

 (.12ساله، منطقه  76 )خانم سالمند "بیاد و هم نماز بخونم

شود تا زنان در ساعات خاصي در مکان مسجد های متنوع مسجد، سبب ميفعالیت

ن سالمند زناۀ زندگي روزمر ها بها  و شرکت در کالسهحضور به هم برسانند. برگزاری کالس

ايجاد ب عالوه بر اينکه سب ،های مسجدها و فعالیتنظم بخشیده است. حضور منظم در کالس

ان سالمند ه است. زنشد موجب تقسیمات زماني روزانه نیزشود، گیزه در فرايند يادگیری ميان

 کنند.بندی ميهای مسجد تقسیمخود را بر اساس فعالیت زمان روزمرۀ

سجد تا اذان ظهر م آيم وصبح کالس نهج البالغه مي 9ها از ساعت شنبهسه"

 (. 12، منطقه ساله 71)خانم سالمند " هستم

غرب برای هر روز يک ساعت قبل از اذان ظهر و يک ساعت قبل از اذان م"

 (.14ساله، منطقه  77)خانم سالمند " آيمآموزش قرآن مسجد مي

 

 دلبستگی به مکان مسجد 

کي از گیرد. يهای گوناگوني شکل مياحساس تعلق خاطر و دلبستگي به مکان بر اساس مؤلفه

ر باشد، تقدر فرايند زماني طوالنيت. بدين معنا که هرگذرِ زمان استرين اين عوامل، مهم

وجود  مستقیم میان دلبستگي مکان و زمان ۀشود؛ لذا رابطدلبستگي به مکان هم بیشتر مي

عالیت فدارد. عامل ديگر دلبستگي مکاني، انساني است. يعني گاهي دلبستگي به مکان توسط 

کان خلق فرد با افراد ديگر در همان م رابطۀگیرد و از جانب ان شکل ميو حضور فرد در مک

خاطر داشتن بودن و تعلقانگیز افراد در مکاني خاص، دل ود. ارتباطات خوشايند و دوستانۀشمي

ارهای ، تعامالت اجتماعي، حضور دوستان و ديدبیان ديگردهد. به به آن مکان را شکل مي

ه همراه ببستگي مکاني را برای انسان صمیمي زماني که در مکاني خاص انجام شود، تعلق و دل

ها تعامل به افرادی که در مسجد با آنبه مسجد و  طي زمان، نیز،خواهد داشت. زنان سالمند 

 کنند. پیدا مي دلبستگي ،دارند
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خلق  ل ديگری دردر مکان عام گیری خاطرات اوو شکل انباشته شدن تجربیات فرد

تعلق و  شودموجب مرور خاطرات مي ناخودآگاه. حضور در مکان، استدلبستگي به مکان 

 کند.خاطر به مکان را تقويت مي

 خداست، خیلي خوشحالم. مسجد محلۀ دونم خونۀچون مي ،آيممسجد که مي"

طقه ساله، من 86)خانم سالمند "شه، خیلي خوبهه، خالي ميشما از آدما پر مي

14.) 

شوم، برای همین هرشب گیره و دلتنگ مسجد مياگر مسجد نروم دلم مي"

 (.12ساله، منطقه  65) خانم سالمند  "رومميمسجد 

 را در فضای عمومي شهر مسجد مکاني است که به آساني امکان حضور زنان سالمند

يگر، عزت دبا افراد  تعامل ، و از رهگذرفراهم کرده است. زنان سالمند با حضورشان در مسجد

ات موجب مجموعۀ اين احساس؛ کنندکسب ميارزش اجتماعي اس غرور و حسا يابند؛نفس مي

 شود.و تعلق خاطر به مسجد در میان زنان سالمند ميدلبستگي گیری شکل

 

 فرایند اجتماعی سازی

يني، دمفاهیم متنوعِ  آموزشعالوه بر برای زنان،  های مختلفبرگزاری کالسدر مساجد، 

شود. حضور در نیز مي هاابط اجتماعي میان آنگیری رومنجر به شکل، فرهنگي، تربیتي و ...

را به يک گروه تبديل  هاآندهد و دو نفری زنان سالمند را گسترش مي ها رابطۀاين کالس

گیرد مي کند. همکاری، تفاهم، دوستي و گاهي وابستگي متقابل افراد در اين روابط شکلمي

 شود. ميی اجتماعي از افراد همفکر تشکیل او در نهايت شبکه

تماعي های گوناگون مسجد، روابط اجزنان سالمند نیز با حضور فعال خود در فعالیت

حترام شود. اگیری نوع خاصي از رفتارها ميدهند که منجر به شکلمستحکمي را تشکیل مي

است که شرکت در ستاوردهايي ترين دشدن از مهمداشتهداشتن و دوستمتقابل، دوست

ها تعلیم السکزنان سالمند در اکثر آورد. برای زنان سالمند به ارمغان مي های گروهيفعالیت

یچ محدوديتي هکه افزايش سن  دهندنشان ميگیرند و به خود و ديگران دهند و تعلیم ميمي

منوعان خود خدمت هی گوناگون به هاتوانند در زمینهمي هاآننداشته است، بلکه  هاآنبرای 

 های خود بیفزايند.و بر توانايي کنند، ياری برسانند

ي های گروهي، حضور در جمع همساالن نقش مثبتي در زندگي اجتماعشرکت در کالس

اما  گذارنند،يماوقاتشان را به تنهايي  های خويشمعموالً در خانه هاآنزنان سالمند دارد. 

روهي، گهای لیتفراهم آورده است. فعا دوستيهای حلقهتشکیل اکنون مسجد فرصتي را برای 

هد و دهای فرهنگي اعتماد به نفس زنان سالمند را افزايش ميارتباطات جمعي و مشارکت

 .شودهدفمند مي اجتماعي و هايشانفعالیت
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 .1396، برای زنان در مسجد آموزشي : برگزاری کالس2تصوير 

 

 همیاری، همدلی و همزبانی

اهي گدوستیابي برای زنان سالمند شده است. نشیني در مسجد، سبب گردهمايي و دورِ هم

ای يکديگر هکه با هم در مسجد دارند، از مشکالت و گرفتاری يايهزنان سالمند در گردهمايي

یرمستقیم رسانند. گاهي ياری رساندن مستقیم و گاهي غشوند و به همديگر ياری ميآگاه مي

 شود.انجام مي

نا به مسجد آمدم با خانمي آشمن با فوت همسرم مشکالت مالي داشتم، وقتي "

کردم و سال کار مي . چندبرای کار به جايي معرفي کردند شدم. ايشون منو

 (.14ساله، منطقه  70) خانم سالمند " وردمآميرا در خرجي خانواده

ری، کردن با ديگيابند. صحبت همچنین زنان سالمند، در مسجد برای خود همزبان مي

ها حبتصزنان سالمند است؛ گاهي از میان همین  یۀاز جمله ابزارهايي مؤثر در تقويت روح

بخش است. ديدار فرايند صحبت کردن برايشان روحیه صرفاًشود و گاهي مشکالتشان حل مي

 هاآننشیني حضوری زنان سالمند با يکديگر در مسجد، راه مؤثری در مقابل تنهايي و خانه

کنند، همدل و همزبان است. زنان سالمند از طريق تعامالتي که در مسجد با يکديگر برقرار مي

رای طلب بودن بوادوستي و دشوند. نوعشوند و در موارد مختلف همیار هم ميهمديگر مي

 اقدامات خیرمندانه از جمله نتايج همیاری و همدلي زنان سالمند با يکديگر است.

 

 های جمعیمشارکت در فعالیت

 پذيرد، اقدامات خیرخواهانه است؛ گروهيکه در مساجد انجام مي های جمعياز جمله فعالیت

ستاد  هاآنکنند. جمعي برای رفع نیاز نیازمندان فعالیت مياز زنان سالمند با اقدامات دسته

اهداف خیرخواهانه و  اين ستاد را در راستای ،با شور و شوق ،کنند واندازی ميجهیزيه راه

نیازهای مالي و درماني، تقسیم آذوقه  رفعکنند. کمک به ديگران، خود حفظ مي دوستانۀبشر

است. زنان  ۀ اين اقدامتبضاعت از جملو حتي در اختیار قرار دادن شغل برای زنان سالمند بي

دهند، انجام مي دوزی و ...کاری، گلسالمند نیازمند، در مقابل خدماتي همچون خیاطي، بُرش
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اما زناني که وضعیت مناسبي دارند، برای رضای خداوند خدمات ارائه  ؛کنندپول دريافت مي

 دهند.  مي

ستانم از دو اما يکي ؛از چه سالي شروع کردم ار خیريه در مسجد رادونم کنمي"

نم اما ترسیدم نتونم با زنان ديگر کار کمن مي به من گفت بیا اينجا کار کن.

د و دوزني اومدم ديدم کسي به کسي کار نداره. اينجا زنانِ خیاط، گل ميوقت

ين کار و انجام سال است ا 4 -3کنم. االن زيرش مقوا است، من مقواها را جدا مي

 (.14ساله، منطقه  77)خانم سالمند " مدهمي

 .کنمآيم و در ستاد خیريه جهیزيه خیاطي مييک روز در هفته به مسجد مي"

یشنهاد پسال قبل من سکته کرده بودم و دوستانم به مالقاتم آمدند و به من چند 

 اوايل که من ام بهتر شود.را همراهي کنم تا روحیه هاآنشان دادند که در خیريه

 به ستاد جهیزيه آمدم برای خريد چرخ خیاطي کمک کردم و چرخ انقدر زياد

ضور در حخیاطي زياد شده است. های ها و تعداد چرخنبود، اما االن تعداد خیاط

دف از ها با هعجیبي به من داد، انگیزه به من داد و صبح ۀاين کار خِیر روحی

  (.12ساله، منطقه  65خانم سالمند )"آيميخانه بیرون م

. زنان کنندميمفید بودن  احساسدهند، اقدامات خیرخواهانه انجام مي زنانزماني که 

ع، بهترين راهکار نوشوند. خیّر بودن و کمک به همخاطر ميهرنجیداز انزوا  دارخانه بازنشسته يا

 برای مقابله با افسردگي و انزوا در سنین سالمندی است. 

ستاد خیريه جهیزيه مکاني که زنان سالمند در مسجد در  :3تصوير 

 .1396کنند، خیاطي مي

     

در زنان  افزايش حرمت نفسخدمات به نیازمندان، سبب خلق انگیزه و  ۀنیکوکاری و ارائ

های تگیری از اکثر فعالیسالمند شده است. با افزايش سن، بازنشستگي از شغل و کناره

اهانه نه تنها های خیرخوحضور در فعالیت و ؛يابدروزمره، اوقات فراغت زنان سالمند افزايش مي

و  لو استقال بودندهد، بلکه دستیابي به حس مفیدات ميرا از تنهايي نجزنان سالمند 

  دارد.مند به همراه لرا برای زنان سا همچنین پذيرفته شدن در اجتماع
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 حفظ و ارتقاء پایگاه اجتماعی

انسان برای حفظ تعامالت اجتماعي و ارتقاء آن دائم در تالش است؛ اين امر زماني اهمیت 

 حال در دورانع سپری کرده باشد و متوالي را در اجتمايابد که فرد سالیان بیشتری مي

در طي  هاآنکه جامعه برای را سالمندی باشد. سالمندان تمايل دارند شأن، مقام و منزلتي 

همچنان حفظ کنند و حتي آن را ارتقاء بخشند. لذا مسجد، از  های قبل قائل بوده است،سال

 منزلتيي است که اين فرصت را در اختیار زنان سالمند قرار داده است تا هاناجمله مک

يابند ميرا فرصت اين نمايند. زنان سالمند  ، بلکه تقويتاجتماعي خود را نه تنها حفظ کنند

نمايش بگذارند و از  ۀهای خود را در مکاني همچون مسجد، به عرصها و تواناييتا قابلیت

 خود جلوگیری کنند و دچار روزمرگي نشوند.  روزمرگي دوران سالمندیِ

کنم و برای رضای خدا به آمد ميواز بازنشستگي به اين مسجد رفت بعد"

کنم. اوقات فراغتم و بیشترين مشغولیتم در مسجد سوادها قرآن تدريس ميبي

منطقه  ،ساله 77خانم سالمند ) "گذرونمو ميرآموزش به ديگران وقتم است و با 

14 .) 

گیرم. دوستم جلوی روحیه ميبینم، روم و دوستم رو ميمسجد مي همین که"

گذاره و صندلي اگر نباشه شه و برای من صندلي ميها بلند ميهمه پیرزن

 88 خانم سالمند) "برهها ماتشون ميده و همه پیرزنيصندلي خودشو به من م

 (. 12ساله، منطقه 

دهند، متفاوت موقعیت اجتماعي خود انجام مياقداماتي که زنان سالمند برای ثبات 

کند تا مثل گذشته تدريس کند و موقعیت اجتماعي است؛ گاهي يک معلم بازنشسته تالش مي

پیشین خود را حفظ کند و گاهي حضور دائمي در مسجد به همراه برقراری ارتباطات اجتماعي، 

دستیابي به آن متفاوت است. در  اما روش ،سازد. در واقع هدف يکي استاين امر را میسّر مي

دهند. معلم با تشکیل گروهي های ارتباطي شکل ميهر دو روش زنان سالمند برای خود، حلقه

افزايد. تعداد دوستان و از شاگردان و ديگری با تشکیل گروهي از دوستان بر اعتبار خود مي

کي، ديگری نیز ارتقاء مستقیم دارد و با افزايش ي موقعیت اجتماعي با يکديگر رابطۀحفظ 

يابد. لذا در میان زنان سالمند، برخوردار بودن از تعداد دوستان بیشتر در مسجد اعتبار و مي

احترام بیشتر را به همراه خواهد آورد و حتي در برخي مواقع سبب فخرفروشي زنان سالمند 

ران در مسجد، ديگر حاض در مقابل ،زنان سالمند شود. بدين طريقيکديگر نیز مي نسبت به

 آن را کنند وگذارند و به آن افتخار مينمايش ميۀ های ارتباطات انساني خود را به عرصحلقه

 دانند.   ای از اعتبار خود ميدرجه
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 ارزشمندینفس و عزت 

آورد تا زنان سالمند ای را فراهم ميمسجد، عالوه بر اينکه مکاني عبادی است، بستر و زمینه

دهند به عزت نفس برسند. مسجد و اقداماتي که درون اين مکان معنوی انجام ميها با فعالیت

-ارزشمندی و احساس مفیدواقع شدن را در میان زنان سالمند تقويت ميۀ خودباوری، روحی

خود را در مسجد دنبال  های مورد عالقۀآزادانه فعالیت کند. بدين صورت که زنان سالمند

. تدريس، شوندبه ارزش خويش واقف ميرسند، های خود ميتهکنند و زماني که به خواسمي

کند و به وضوح را تقويت مي هاآنخودباوری  ۀتعلیم و تعلّم از جانب زنان سالمند روحی

 هاآنيابند که افزايش سن برايشان محدوديتي در اين زمینه به همراه نداشته است و درمي

 توانند مفید باشند و به ديگران خدمت کنند. همچنان مي

ده و عصر دوباره میاد ها رايگان درس ميجد به خانومصبح میاد مس «...» خانمِ"

 و همه باهاش مهربان است و کل روز مشغوله و از محبت دهقرآن درس مي

ساله، منطقه  88 خانم سالمند) "ره خونه. بسشه ديگهشه ميشاگردهاش پر مي

12 .) 

های مختلف قرار گرفتم و هیچ کدام من را کردم، در پستمن وقتي کار مي"

آيم، به زنان قرآن رفتم. االنم که مسجد مينکرد، جز تدريس که کالس مي راضي

سواد هستند و بيکامالً کنم. با اينکه خیلي سخته و به چند نفر که تدريس مي

شوم. حدود مي سیرابي دهم و از نظر روحگیرند، درس ميخیلي سخت ياد مي

کنم، البته گاهي يک روز پانزده خانوم را در دو نوبت ظهر و شب قرآن تديس مي

ساله،  77 خانم سالمند) "آيندنفر مي 15فقط دو نفر هستند و گاهي در يک روز 

  .(14منطقه 

از سوی ديگر کند و با تدريس و آموزش نیاز روحي خود را برطرف مي از يک سو زني

احساس  موجبکنند و اين اعتماد به نفس دوجانبه، با فراگرفتن علم احساس شعف مي زناني

 .شودمفید بودن و مفید واقع شدن در زنان سالمند مي

 

 رؤیت پذیری اجتماعی

فرصت ديدار اقوام و  -هاها و مهمانيعیدنوروز، جشن -در طول سال های خاصمناسبت

طلبد و محدوديت زماني ازديدها زمان خاص خود را ميسازد. اين ديد و بآشنايان را مهیا مي

امکان ديدار دوستان  ،روز و به طور دائميدر سه نوبت شبانه ،روزهدارد اما حضور در مسجد همه

و آشنايان را برای زنان سالمند فراهم آورده است. نیازی نیست تا گذر تقويم فرصتي را برای 

؛ زيرا شمارندخود را در مسجد غنیمت مي ۀد حضور روزانزنان سالمن ؛ديدار عزيزان فراهم آورد

 شوند.  مي "ديده و مرئي"کنند و نیز خودشان يدار تازه ميدوستان خود د با
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و دلم آروم میشه. اگر  ه مسجد بروم و ديگران و نگاه کنم برام بسههمین ک"

 وآمدرفتي برام خوشاينده. همین که بتونم هر روز ظهر و شب برم مسجد، خیل

 (. 12ساله، منطقه  88 خانم سالمند)" علیک بکنم برام کافیهنم و سالمبتونم بک

مدم، افسرده شده بودم و توانايي آام مسجد نميلي بود برای بیماریدو سا"

هم  آيم تااالن مسجد ميآيم. ماه است مسجد مي 3االن نداشتم راه بروم. اما 

ديوار  ۀو با هم حرف بزنیم. از کنار و گوشببینم نماز بخونم و هم دوتا دوست 

 (.14ساله، منطقه  70 خانم سالمند)" روم تا برسم مسجدگیرم و راه ميمي

بیماری و مشکالت  با وجودبلکه  آيند،برای عبادت به مسجد نمي صرفاً زنان سالمند

بودن به معنای آغاز حذف از شوند. نامرئي «ديده»تا رسانند جسمي خود را به مسجد مي

برای تحقق  هاآنپذير شوند. يابند تا رؤيتدر مسجد حضور مي هاآنجوامع دوستانه است؛ لذا 

شدن داشتهدوست هاآن گیرند.وتي را در مسجد به عهده ميهای متفاپذيریِ خود، نقشرؤيت

پذيری زنان سالمند د. رؤيتگذارناز جانب يکديگر و احترام گذاشتن به يکديگر را به نمايش مي

 کنند. ست و برای تحقق اين امر، تالش ميهاآنمنزلت اجتماعي  بری تأيیدمهر 

 

 نتیجه گیری

شناسي عملکرد مسجد در زندگي در اين پژوهش تالش شده است تا از طريق رويکرد انسان

رد مطالعۀ اين مساجد موزنان سالمند در فضای شهر تهران مورد مطالعه قرار بگیرد.  ۀروزمر

های اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، تربیتي، در عرصه ،عالوه بر امور ديني و معارفپژوهش، 

ها با موضوعات ها و گردهماييای دارند. برگزاری کالسهنری و گردشگری فعالیت گسترده

سوی و از  شودميجذب حداکثری زنان سالمند  موجب سواز يکی منظم، هانامتنوع در زم

ات شگرفي را در رفتار، منش و تأثیرهای ارتباطات انساني در حلقه زنان سالمند عضويت ديگر

. يابدافزايش ميشان مشارکت اجتماعيمیزان و به مرور  آوردبه همراه مي هاآنسبک زندگي 

 ،الخصوص زنان سالمندعلي ،کنندگان خودبنابراين مساجد بیشترين خدمات را برای مراجعه

اکثر زنان سالمند در  ۀهای زندگي روزمرحضور در مسجد جزء فعالیتاکنون دهد. ميارائه 

روابط زماني و مکاني زنان سالمند، بر اساس  شده است. مورد مطالعه ۀجامع فضای شهری

های فردی و جمعي هدفمند شدن فعالیتشود. های مساجد تنظیم و سازماندهي ميفعالیت

 هاآنشود، های گروهي و اجتماعي درون مساجد حاصل ميزنان سالمند که در خالل مشارکت

 دهد. نجات مي و يکنواختي امور را از روزمرگي

های ارتباطي خود حلقهجد، اخود در مسو مشارکت فعال زنان سالمند با حضور مکرر 

. بخشدهويت مي سالمند زنانبه به مرور زمان سازی فرايند اجتماعيدهند. را گسترش مي

در موقعیت اجتماعي و مذهبي زنان دارد، زندگي  مؤثری بنابراين مسجد عالوه بر اينکه نقش

عملکردهای متنوع مسجد، بنابراين کند تا از پوچي رهايي يابند. زنان سالمند را هدفمند مي

زنان رفتاری در میان سازی فرهنگنوعي به خصوص نقش مدني و فرهنگي مسجد سبب 
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، اعتماد به نفس ،های آموزشيبه همراه فعالیتهای خیرخواهانه، لیتفعا. سالمند شده است

 افزايشدر کنار  هاآندهد. مي ارتقاءهای زندگي زنان سالمند را و مهارت منزلت اجتماعي

خويش در سطح خانواده، خويشاوندان، دوستان و محله ۀ دانش خويش، به نقش مفید و ارزند

ی امني هستند که هانامکاز جمله برند. مساجد در فضای شهری و در نهايت جامعه پي مي

ها را از آنانزوای اجتماعي  ،کنندهای متعددی که برای زنان سالمند ايجاد مينقش ۀبواسط

  سازند.نهادينه ميشان در سبک زندگي را و پويايي کننددور مي

شود، تهران برگزار ميعملکردهای متنوع و گوناگوني که در مساجد شهر به ديگر سخن، 

های خود به تنهايي سپری کنند و زمان کمتری را در خانه کند کهتشويق ميزنان سالمند را 

حضور داشته باشند. چرا که در کنار دوستان و آشنايان خويش زمان بیشتری را در مسجد 

با دوستان،  صحبتيو هم به همراه دارد: همنشیني هاآنحضور در مساجد فوايد زيادی را برای 

، توانمندی ارتقای اعتماد به نفس، مهارت و افزايش مشارکت اجتماعي، ،به يکديگر همیاری

مفید  اسحسا مفید اوقات فراغت و کسب استقالل، گذران باالتر،دستیابي به شأن و منزلتي 

که حضور  گفتتوان در نهايت مي بودن از جمله مزايای حضور مکرر و ثابت در مسجد است.

شان که زنان سالمند در مساجد، به عنوان مرهمي است برای مشکالت دوران سالمندی

است. لذا مکان مسجد به  جامعهمهمترين آن تنهايي، انزوای اجتماعي و رهاشدگي از جانب 

عطفي مبدّل شود تا زنان سالمند به خودباوری و عزت ۀ خوبي توانسته است به کانون و نقط

برای سرزندگي زنان سالمند ايجاد ساجد از طريق عملکردشان بستری را منفس برسند. 

 اندرا با مکان مسجد برقرار کرده نیرومندیای که زنان سالمند ارتباط عاطفي به گونهاند، کرده

 و به آن احساس تعلق و دلبستگي دارند. 

 

  



 
 
 
 
 

شناختي عملکرد مسجد در...مطالعۀ انسان 133  

 منابع
 .همايش توسعه اجتماعي وزارت کشورمجموعه مقاالت ، «مشارکت و توسعه اجتماعي» ،(1378)جباری، حبیب

 .آرون :، تهراناجتماعي در ايران شارکتم، (1382) جاراللهي، عذرا ؛محسني، منوچهر

 روستای موردی مطالعۀ اجتماعي، مشارکت و اجتماعي اعتماد رابطۀ بررسي، (1386) حمیدرضا عبداللهي،
 اجتماعي، علوم دانشکدۀ اجتماعي، توسعۀ ارشد کارشناسي امۀن نپايا ،تشمیرانا شهرستان توابع از نیکنامده

 .تهران دانشگاه

 تهران: ،یکشاورز ترويج با آن ارتباط و روستائیان مشارکتي زمینۀ بررسي ،(1369) علیرضا تبريزی، محسني

 .کشاورزی جهاد وزارت مردمي مشارکت و ترويج معاونت

Abdel-Hady, Mohamed Zakaryya (2010(, The Masjid, Yesterday and Today. Doha: The 

Center for International and Regional Studies, Georgetown University School of Foreign 

Service. 

AbulQaraya, Bashir Said Mohammed (1994), The political role of the Mosque. 

(Unpublished MA thesis), Cairo: Faculty of Economics and Political Science at Cairo 

University. 

AbulQaraya, B. (2015), The civic and cultural role of the Sheikh Zayed Grand 

Mosque, Procedia-Social and Behavioral Sciences 211: 488-497.. 

Ahmed, Fiaz (2014), Manchester Muslims: The developing role of mosques, imams and 

committees with particular reference to Barelwi Sunnis and UKIM (Doctoral dissertation), 

Durham University. 

Avcioglu, Nebahat (2007), “Identity-as-form: the mosque in the West”, Cultural Analysis 6: 

91-112. 

Cesari, Jocelyne (2005(, “Mosque Conflicts in European Cities: Introduction.” Journal of 
Ethnic and Migration Studies 31 (6): 1015–1024. 

Eskandari, Maryam (2011), Women’s Places and Spaces in Contemporary American 

Mosque (Doctoral dissertation), Massachusetts Institute of Technology. 

Frishman, Martin and Hasan-Uddin Khan (2002(, The Mosque: History, Architectural 
Development & Regional Diversity, London and New York: Thames & Hudson. 

Gale, Richard )2004(, “The Multicultural City and the Politics of Religious Architecture: 

Urban Planning, Mosques and Meaning-Making in Birmingham, UK”, Built Environment 

30 )1(: 30–44. 

Haddad, Yvonne Yazbeck; Smith Jane I.; Moore, Kathleen M. )2006(, Muslim women in 

America: the challenge of Islamic identity today, Oxford University Press.  

Hillenbrand, Robert (2012), The Sheikh Zayed Grand Mosque: A Landmark of Modern 

Islamic. Translated by Heba Naser, Abu Dhabi: SHAWATEA 3 (23): 31-32. 

Jamal, Amaney (2005(, “The Political Participation and Engagement of Muslim Americans: 

Mosque Involvement and Group Consciousness”, American Politics Research 33 (4): 521–

544. 

Lewis, Leslie R. (2005), A Perspective on the Women’s Mosque Movement in Cairo. Al-

Raida Journal, 51-56. 
Mahmood, Saba )2003(, “Ethical formation and politics of individual autonomy in 

contemporary Egypt - Part III: individual, family, community, and state”, Social Research 

70)3(: 837-866 

Mughal, Muhammad Aurang Zeb (2015) “Being and Becoming Native: A Methodological 

Enquiry into Doing Anthropology at Home.” Anthropological notebooks 21(1): 121-132.  

Mughal, Muhammad Aurang Zeb (2015), “An anthropological perspective on the mosque 

in Pakistan”, Asian anthropology 14 (2): 166-181. 

McLoughlin, Sea´n (2005(, “Mosques and the Public Space: Conflict and Cooperation in 

Bradford.” Journal of Ethnic and Migration Studies 31 (6): 1045–1066. 

Modood, Tariq; Berthoud, Richard; Lakey, Jane; Nazroo, James Y.; Smith, Patten; Virdee, 

Satnam; Beishon, Sharon (1997(, Ethnic Minorities in Britain: Diversity and Disadvantage. 

London: Policy Studies Institute. 

Naylor, Simon; Ryan, James R.  (2002(. “The Mosque in the Suburbs: Negotiating Religion 

and Ethnicity in South London.” Social & Cultural Geography 3 (1): 39–59. 

Parkin, David; Headley, Stephen C. )2000(, Islamic Prayer across the Indian Ocean: Inside 

and Outside the Mosque. London: Curzon Press. 



 
 
 
 
 

 1 شماره ،9 دوره ايران، شناسيانسان هایپژوهش 134

Qureshi, M. )1990(, The Role of the Mosque in Islam. New Delhi: International Islamic 

Publishers. 

Starrett, Gregory )1995(, “Signposts along the road: monumental public writing in Egypt”, 

Anthropology Today 11(4). 

Zaheer, Khalid )2011(, “Role of Mosque in Socioeconomic Development: The Akhuwat 

Experience.” In Akhuwat: Exploring New Horizons in Microfinance, University of Central 

Punjab, Lahore (Conference Proceedings): 73–76. 

 


