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چکیده
هدف از این پژوهش بررسی نقش مسجد در افزایش سرمایة اجتماعی در قرآن و روایات بود .بدین منظور توصیف هیا انجیا گرفتی از
نهاد مسجد در قرآن و روایات بر اساس نماگرها سرمایة اجتماعی ساماندهی شده است ،تا از این طریق نقشآفرینیی مسیجد در تودفید
روزافرون سرمایة اجتماعی درک شود .روش تحقفق توصففی -تحلفلی بر اساس منابع اصفل اسالمی است .توصف هیا انجیا گرفتی از
نهاد مسجد بفانکنندۀ کارکردهایی ب مراتب فراتر از صرف محل عبادت بودن آن (ب معنا خاص عبیادت فیرد ) اسیت .ایین نهیاد ،از
طریق اثرگذار مستقفم بر عناصر هنجارها مشترک ،اعتماد و مشارکت ،سبب تودفید و توزییع سیرمایة اجتمیاعی مییشیود .دو عنصیر
نخست ،سبب پفوند ذهنی افراد و در نتفج تمایل آنان ب حضور در اجتماع مسجدمحیور ،و عنصیر بعید  ،زمفنیة پفونید عفنیی آنیان در
نهادها تشکفلشده درون نهاد مسجد را فراهم میکند.

کلیدواژگان
روایات ،سرمایة اجتماعی ،قرآن ،مسجد ،مشارکت.

 نویسندة مسئول ،رایانامهsm.mmoqaddam@ut.ac.ir :
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مقدمه
نهاد مسجد در فرهنگ اصیل دینی و نگرر

زرراراد دیرا گایگرای زسریار رفیرژ و ویر یای دارد،

زهطوری که در حدیث قدسی آمدی است مسجد خانرۀ خداونرد در روی ممریا اسرت (حرعرامیی،
 9041هر ق  ،ج ،9ص )981و در روایتی ام رسول خدا (ص) ام مساگد زه عنواد زهتریا ممریاهرا
یاد شدی است (نوری9048 ،هر ق ،ج ،9ص .)004زیتردید ،ایا نهاد یکی ام اصییتریا پایگایهرای
تقویت دینداری امت اسالمی است .توصیفهرای عدیردیای کره درزرارة مسراگد در منرازژ اصریل
اسالمی وارد شدی است ،زیاد کنندة کارکردی فراتر ام عبادت فردی زررای مسرجد اسرت .در سریرة
پیشوایاد معصوم (ع) ،مسجد محل مراگعرت مرردم ،سرنگر گهراد فکرری ،محرل تعیریو و تعیرو،
مستحکوتریا سنگر مبارمی زا استبداد ،و مرکرر تبیرور رو وحردت و یکررار گی امرت اسرالمی
محسوب شدی است .تحییل ایااونه توصیفها ام گایگای مسجد زه عنرواد یکری ام اساسریترریا
نهادهای سامماد معارف دیا ،ام نقش زسرای آد در تولیرد و تومیرژ سررمایۀ اگتاراعی در گامعرۀ
اسالمی حکایت میکند.
بیان مسئله
دیا زه عنواد مجاوعهای ام آمومیهای مرتبط زا حیات انساد ،زاید نگر های اگتااعی را در خود
نهفته داشته زاشد ،تا ام ایا طریق زتواند حیات اگتااعی انسرادهرا را سراماندهی کنرد .در سرامماد
معارف دیا زه منظور تحقق اهداف اگتااعی حیات انسراد نهادهرایی ماننرد نهراد امرزرهمعرروف و
نهیاممنکر (زه عنواد نظارت هاگانی) ،نهادهای اقتصادی مانند خاس و مکات (زرای ترممیا مرالی
نظام اگتااعی و هرینهکرد آد در زهبود شرایط حیات انسادها ،زه عنواد مشرارکت هاگرانی) ،نهراد
مسجد (پایگاهی زرای اگتااع مسیایا و استفادی ام ظرفیتهای آناد زرای تحقق اهرداف اسرالمی)
تعبیه شدی است (فتحی ،9941 ،ص.)94
توصیفات انجامارفته ام مسجد در منازژ اسالمی زیاد میکند که اساس تشکیل آد زرای زهمنصۀ
ظهور رساندد ظرفیتهای اگتااعی مسیایا زودی است و کارکرد آد منحصر زه عبرادات شصصری
نیست .زهدلیل هایا رویکرد اگتااعی مسرجد ،زرخری ام نااارهرای سررمایۀ اگتاراعی ام گایره
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آااهی ،اعتااد ،مشارکت عاومی ،تشکیل شبکههای اگتااعی و گر آد در توصریفهرای یاددشردی
قازل شناسایی است.
زر ایا اساس ،پرسشهای پ وهش حاضر ایا است که نهاد مسجد ام منظر قرآد و روایات ه
نقشی در تولید و تومیژ سرمایۀ اگتااعی دارد و نااارهای مرتبط زا آد کدامند؟ زدیا منظور ،مقالۀ
حاضر توصیفهای نهاد مسجد در قرآد و روایات را زررسی کردی و زا زرهکرارایری ظرفیرتهرای
دانش سرمایۀ اگتااعی ،نااارهای سرمایۀ اگتااعی در مسجد را شناسایی میکند.
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
بررسی مفهوم سرمایة اجتماعی

عیوم اگتااعی ام دیرزام زه عنواد یکی ام دانشهای حومة روازط اگتاراعی انسرادهرا ،ام مقروتت
متعددی مانند اعتااد ،هابستگی ،انسرجام اگتاراعی و گرر آد زحرث کرردی اسرت .ایرا مقروتت
ممینهسام شکلایری مفهوم گدیدی زا عنواد سررمایۀ اگتاراعی شرد .در حقیقرت ،توسرعۀ نظرری
سرمایۀ اگتااعی زه طور عادی ،ام رشتۀ گامعهشناسی سر شاه میایرد (قییچلری ،9988 ،ص.)04
نصستیازار مبحث سرمایۀ اگتااعی ،قبل ام سال  ،9191در مقالهای توسط هرانیفراد 9ام دانشرگای
ویرگینیای غرزی ،که یك اصال ار امور مدرسه زود ،مطر شد .او در توضیح اهایت مشارکت در
تقویت حاصل کار مدرسه ،مفهوم سررمایۀ اگتاراعی را مطرر کررد (الروانی و سریدنقوی،9989 ،
ص .)9ایا مفهوم در دهۀ  ،9114زه مفهومی اثراذار تبدیل شدی و در رشرتههرای عیروم اگتاراعی
زسیار زه آد توگه شد (فقیهی و فیضی ،9984 ،ص .)94اثراذاری یادشدی زه ایرا دلیرل اسرت کره
سرمایۀ اگتااعی دریچهای زه روی تحییل و عیتیازی مسائل اگتاراعی اشرود .زره ایرا معنرا کره
دانشانداد عیوم اگتااعی زرای تحییل و توصیف طیرف وسریعی ام فراینردهای اگتاراعی ام ایرا
مفهوم زهری زردی و درصدد دستیازی زه خاستگای و نیر تمثیراذاری آدها زر دیگر مؤلفههرای میسرت
1. Hanifan
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اگتااعی انساد ام طریق مفهوم سرمایۀ اگتااعی زرآمدنرد .ام ایرا رو ،زرخری دانشرانداد ،مفهروم
سرمایۀ اگتااعی را گرء مفاهیای زه شاار آوردیاند کره دانشرانداد عیروم اگتاراعی زارهرا ،زررای
شناخت روازط اگتااعی آد را مطالعه کردیاند

(2011

 .)Yang et al.,محبوزیرت ایرا مفهروم زررای

محققاد تا حدودی زه عیت طیف وسیژ نتایجی است که زیاد شرد و سررمایۀ اگتاراعی مریتوانرد
توگیهکنندة آدها زاشد

(2005, p.54

 .)Halpern,البته ،مفهوم سررمایۀ اگتاراعی ،متوقرف در عیروم

اگتااعی زهمعنای دانشگاهی آد نشد ،و زرهسررعت زره سرایر دانرشهرا سررایت کررد .تحقیقرات
انجامارفته در حومیهرایی ماننرد اقتصراد ( ،)Cuesta, 2009, p.37سیاسرت (،)Gilbert, 2009, p.57
مطالعات فرهنگی ( ،)Lin, 2004, p.29مطالعرات گررمشناسری ( )Barbieri, 2003, p.681و گرر آد
مؤید ایا مطیب است .ام ایا رو ،میتواد ام سرمایۀ اگتااعی را مفهومی زیارشرتهای دانسرت کره
توانسته است زر مطالعات مصتیف در دانشهای اونااود تمثیر اذارد.
استردای مفهوم سرمایۀ اگتااعی زره لحراگ اونرههرای مصتیرف کرارزرد آد در تحییرلهرای
اگتااعی توسط اندیشانداد عیوم اگتااعی ،و نیر ورود ایا مفهوم زه سایر حومیهای عیرو ،ممینرۀ
قبض و زسط مفهومی آد را ایجاد کردی است ،زهطوری که تعریفهای اونرااونی ام آد زیراد شردی
است و پ وهشگراد را ناخواسته در تبییا آد درایر کردی است.
کرارزرد «سررمایه» در مفهروم «سررمایۀ اگتاراعی» در زرریا اندیشرهوراد اونرااود ممینرهسرام
زحث و گدلهای اونااونی شدی است که دستاوردهای فراوانری را زرای نظریۀ سررمایۀ اگتاراعی
زه ارمغاد آوردی است (پیراد و هاکاراد ،9984 ،ص .)99زه زیاد دیگر ،کوشش زرای پاسخ زه ایرا
پرسش اصیی که ه نقاط مرشترکی زریا مفهروم مترداول سرمایه و کارزرد آد در سرمایۀ اگتااعی
وگود دارد ،ممینهسام تحول مطالعات ایا حومی شد .نصست ،سرمایۀ اگتااعی منبعی است کره زره
کاك آد میتواد زر روی منازژ دیگر سرمایهاذاری کرد ،دوم ،سرمایۀ اگتااعی تصاحبشدنی و تا
حدودی تبدیلپذیر است و سوم ،سررمایۀ اگتاراعی ماننرد سرررمایۀ فیریکری و سررمایۀ انسرانی،
زرای آنکه قدرت تولیدی خود را حفر کنررد ،نیاممنررد مراقبررت و نگهرداری اسرت (نظرپرور و
منتظری مقدم،9981 ،

ص.)44

زا ایا توضیح ،تعریف میر زرای سرمایۀ اگتااعی در پ وهش پیش رو زراریدی شدی است:
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«سرمایۀ اگتااعی مجاوعۀ نظاممند ارم های غیررسرای ،هنجارهررا ،قاعرردیهررا و تعهرردها
است که در گامعه استقرار یافته ،زاعث تسهیل و کارآمدی مناسبات میاد اعضای آد گامعره شدی و
ظرفیتهایی زرای دستیازی زه هدفهای خاص پدید میآورد» (پیراد و هاکاراد ،9984 ،ص.)54
ابعاد سرمایة اجتماعی و نماگرهای آن

در متود نظری سرمایۀ اگتااعی انواع مصتیفی ام ازعاد سرمایۀ اگتااعی مشاهدی میشود .ناهاپیت و
اوشال زا رویکرد ساممانی ،گنبههای مصتیف سرمایۀ اگتااعی را در سه طبقۀ ساختاری ،رازطرهای
و شرناختی قررار دادنرد

(& Ghoshal, 1998, pp.254-256

 .)Nahapietپاتنرام 9و هاکراراد او در

پیاایشی استردی ،هشت شاخص اعتااد ،مشارکت سیاسی ،مشرارکت معاشررتی و رهبرری مردنی،
اگتااعیسامی غیررسای ،زصشش و داوطیبشدد ،مشارکت اعتقادی ،زرازری مشرارکت مردنی در
گامعه و تنوع دوستیها را شاخصهای مفهوم سرمایۀ اگتاراعی مطرر کرردیانرد

( Rogers et al.,

.)2011, p.204
در زیا نااارهرای یادشردی ،سره عنصرر هنجارهرای مشرترا ،اعتاراد و مشرارکت مهروترریا
نااارهای سرمایۀ اگتااعی محسوب میشوند .ایا اهایت ،هرو ام نظرر تکررار آد در نظریرههرای
مصتیف و هو قازییت قرارارفتا آدها زه عنواد مبنا و میرساخت سایر ازعاد سرمایۀ اگتااعی است.
زه عبارتی دیگر ،معنای ازعاد مصتیف سرمایۀ اگتااعی زه نحوی ام یکی ام ایا عناصر سرهاانره یرا
زیشتر دریافت میشود.
در ایا پ وهش ،نقش مسجد در ارتباط زا سرمایۀ اگتااعی ام منظر هنجارهای مشترا ،اعتاراد
و مشارکت زررسی خواهد شد .مطالعات فراوانی درزارة مسجد انجام ارفتره اسرت کره مهروترریا
آدها مرزوط زه مقاتت زراریدة هاایش ساتنۀ روم گهانی مسجد است که در نه گیرد زرا عنرواد
«فروغ مسجد» اپ شدی است .زررسی ایا مقاتت نشاد میدهد در هیچیك ام ایرا مطالعرات زره

1. Putnam
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مقولۀ سرمایۀ اگتااعی و نقش مسجد در تکویا و توسعۀ آد توگه نشدی است ،هر ند در زرخری
مقاتت زهطور ضانی زه موضوعات مطر در سرمایۀ اگتااعی ام گایه مشارکت اشاری شدی است.
رویکرد ایا مطالعات در اکثر موارد ناظر زه کارکردهای مسجد زرر اسراس ارراریهرای تراریصی و
رواییاست .زنازرایا ،پ وهش حاضر ،هو ام نظر رویکرد ،که مبتنی زر سرمایۀ اگتااعی و نااارهرای
آد است و هو ام نظر رو  ،که مبتنی زر تحییل اراریهرا و دسرتهزنردی آدهاسرت ،نروآوری دارد.
عالوی زر مطالعات پیشافته ،مقاتتی نیر زه مبحث سرمایۀ اگتااعی زا محوریرت مسرجد پرداختره
است که زرخی ام آدها عبارتاند ام:
مقالۀ زهنام عرب زافرانی زا عنواد «زررسی نقش مساگد زه عنرواد ازررار مهندسری فرهنگری در
سرمایۀ اگتااعی» ،که مهندسی فرهنگی را زه مبحث سرمایۀ اگتااعی ارتبراط دادی اسرت و ام ایرا
رهگذر زه یکی ام ازرارهای مهو مهندسی فرهنگی یعنی مسجد اشاری میکند .رقیه خواگوند زدیعی
در مقالهای زا عنواد «نقش مسجد در افرایش سرمایۀ اگتااعی در شهرهای اسالمی» ،ضاا معرفری
عایکردهای مسجد در شهرهای اسالمی ام سرمایۀ اگتااعی ایجادشردی حرول آد زحرث مریکنرد.

محاد سایعی در مقاله ای زا عنواد «سرمایۀ اگتاراعی مسراگد و انقرالب اسرالمی ایرراد :مطالعرۀ
موردی شبکۀ اگتااعی مسجد هدایت» زا زهکارایری رو

تحییل شبکۀ اگتاراعی زررای سرنجش

میراد انباشت سرمایۀ اگتااعی در شبکۀ اگتااعی مساگد ،مطالعهای موردی روی مسرجد هردایت
تهراد انجام دادی است .محادنقی نظرپور در مقالرۀ خرود زرا عنرواد «سررمایۀ اگتاراعی و توسرعۀ
اقتصادی؛ مطالعهای درزارة مشارکت اگتااعی ام منظر اسالم» ،زا تبییا مؤلفۀ مشارکت اگتاراعی در
اندیشۀ دینی ،نقش آد را در فرایند توسعۀ اقتصادی زا زهکارایری رو

توصریفی و تحییرل محتروا

زررسی کردی است .زر ایا اسراس ،ام نهراد مسرجد زره عنرواد یکری ام نهادهرای مهرو در منردای
اگتااعی گوامژ اسالمی یاد کردی و درزارة آد زحث میکند.
زنازرایا ،مشاهدی میشود مطالعههای فراوانی پیرامود نقش مسجد در افرایش سرمایۀ اگتاراعی
انجام ارفته است ،اما ایا مطالعات اامی اساسی و مبنایی در پیگیری مؤلفههای سرمایۀ اگتااعی و
گونگی ظهور و زروم آدها در نهاد مسجد ام منظر قرآد و روایات زرنداشتهاند.
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روش تحقیق
پ وهش حاضر ام نوع تحقیقات تحیییی -توصیفی است .زر ایا اساس ،در ایا نوشتار زر آنریو زره
رو

توصیفی و تحییل محتوا و زا زهکارایری منازژ و کتابهای معتبر اسالمی ،زیا توصریفهرای

انجامارفته ام مسجد در منازژ اسالمی و عناصر اصیی سرمایۀ اگتااعی پیوندی زرقررار کرردی و در
نهایت ،زه نقش مسجد در افرایش سرمایۀ اگتااعی اشاری کنریو .ام ایرا رهگرذر ،زرا رو

تفسریر

موضوعی ،آیات و روایات مرزوط زه مسجد در قررآد گارژآوری و متناسرب زرا عناصرر سرهاانره
سرمایۀ اگتااعی دستهزندی شدی است .در فهو معنای مفهومی و سیاقی آیات ،تفاسیر معتبر زرهکرار
ارفته شدی است و زه منظور سنجش صحت و البته تکایل آد ،زه روایات نیر مراگعه شدی است.
یافتههای تحقیق
یافتههای تحقیق زه شر میر زیاد میشود:
بررسی نماگر هنجارهای مشترک در نهاد مسجد

یکی ام ازعاد سرمایۀ اگتااعی ،وگود هنجارهای مشترا است .اهایت ایا نااار زه اندامیای است
که زرخی آد را مترادف زا سرمایۀ اگتااعی دانسرتهانرد (فرانسریس ،9941 ،ص .)04زرخری دیگرر،
هنجارهای مشترا مانند هاکاری ،تعهد ،احسراس هویرت گاعری و صرایایت اعضرای سرامماد
نسبت زه هرو را موگب تشکیل سرمایۀ اگتااعی میدانند (افجه و محارودمادی ،9914،ص .)1ایرا
هنجارها و ارم ها حاصرل تمثیر نهادهای اگتااعی و اقتصادی است که وی اری اعتاراد متقازررل،
تعامرل اگتاراعی ،احساس هویت گاعی و غیری را دارند .نهاد مسجد ،زسرتر قازرل تروگهی زررای
شکلایری و ناو هنجارهایی است که افراد مصتیف زا سییقههای اونااود در آد سهیاند.
خداوند متعال عاارت و آزادانی مسجد را فقط مصتص کسرانی قررار دادی اسرت کره شاخصرۀ
ایااد داشته زاشند« :إِمَّنا ياعمر م ِ
ِ
ساج َد مِ
ِ ِ
 َش إِ َّم م
َقام ال م
صالةَ َو آتَى المزكااةَ َو َمْ َ ْا َ
اَّلل َم ْن َآم َن ِِب مَّلل َو الْيَا ْوم ْاْلخ ِر َو أ َ
َ ْ ُُ َ
اَّللَ
( »...توزه)98/؛ مساگد خدا را تنها کسانى آزاد مىکنند که زه خدا و روم قیامت ایااد آوردی و نارام
زرپا دارند و مکات دادیاند و گر ام خدا نترسیدیاند ...عاارت در ایا آیه زهطرور مطیرق زیراد شردی
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است و زه هر دو اونۀ عاارت زاطنی و ظاهری اطالق میشود ،عاارت ظاهری مسجد زه سراخت
و تعایر ظاهر آد ،و عاارت زاطنی زه حضور و شررکت در زرنامرههرایش ام گایره تحصریل عیرو
(فیضکاشانی 9094 ،هر ق ،ج ،5ص )954زرای رونق زصشیدد زه آد است (طبرسی 9945 ،هرر ق،
ج ،4ص59؛ مکارم شیرامی ،9949،ج ،4ص .)991زنازرایا ،فقط آد دسته ام مردماد حرق عارارت
مسجد را دارند که شاخصههای ایااد و عال صالح داشته زاشند.
در آیۀ یادشدی ،نصستیا شاخصۀ عامراد مسجد ایااد در نظر ارفته شدی است ،زهطوری که زرر
اساس روایتی ام رسول خدا (ص) ،رفتوآمد شصص زه مسجد اوای زرر ایاراد اوسرت (ازرا ازری
حاتو 9091 ،هر ق ،ج ،1ص .)9411تحقق ایا شاخصه منروط زره انجرامدادد اسرتریای ام اعارال
صالح است که در قرآد زه آدها اشاری شدی است .اما ام آنجا کره روی سرصا در ایرا آیره مسرجد
است ،زه مصادیقی ام عال صالح اشاری شدی است که مبیا کارکردهای مسجد است .ایرا مصرادیق
عبارتاند ام اقامۀ ناام ،ایتای مکات و خشیت ام خداوند متعال .تحییل ایا سه عنصر در ارتباط زرا
مسجد زیادکنندة ظرفیتهای مدنظر در ایجاد سرمایۀ اگتااعی است.
ناام عالوی زر اینکه خود مفاهیو و مضامینی مبتنی زر گاژارایی دارد ،در روایات متعددی نیرر
زر اقامۀ آد در مسجد تمکید شدی است .پیامبر (ص) میفرمایند :نشستا در مسجد زره انتظرار نارام،
عبادت است (کیینری 9044 ،هرر ق ،ج ،5ص941؛ مجیسری 9095 ،هرر ق  ،ج ،84ص .)984امرام
صادق (ع) فرمودیاند :هاسایۀ مسجد گر در مسجد ناام نگذارد ،مگر اینکه عذری داشته زاشرد یرا
زیاار زاشد (مجیسری 9095 ،هرر ق ،ج ،84ص941؛ نروری 9048 ،هرر ق ،ج ،9ص .)941روایرات
دیگر زر اهایت اقامۀ ناام زه صورت گااعت در مسجد تمکید میکنند .ام پیرامبر (ص) نقرل شردی
است که هرکس زه مسجدى ام مساگد خدا زراى ناام گااعت زرود ،زراى هر قدمى که زرمىدارد،
هفتاد هرار حسنه منظور میشود و زه هااد اندامی درگاتش زرات مریرود (مجیسری 9095 ،هرر ق،
ج ،49ص .)991شواهد یادشدی زیادکنندة ایا است که هو خرود نارام و هرو نحروة انجرامدادد آد
موضوعیت دارد .اقامۀ ناام در عیا اینکه اوای زر ایااد فرد است و ممینۀ تعالی روحری را موگرب
میشود ،انجامدادد آد زه صورت گااعت و در مکانی زه نام مسجد ،اوای زر اهایت زسرط اندیشرۀ
توحیدی در گامعه و ممینهسام انسجام اگتااعی افراد آد گامعه نیرر ناریزاشرد .مراگرای مسرجد
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ضرار و مواگهۀ قاطژ قرآد زا آد ،ناونهای ام ایا اهایت است؛ میرا ایا مسجد توسط منافقاد و زه
قصد ایجاد تفرقه زیا مسیااناد زودی است.
ممانی که اگتااع مسجد زر محور ناام هویت گاعی مییازند ،تعهداتی زرای اعضای آد اگتااع
در نظر ارفته میشود که سبب هر قوام زیشتر آد زاشد .امور مالی و اقتصادی مرردم ام گایره ایرا
تعهدات است که زا عنواد مکات در ایا آیه مطر شدی است .مکات مطر شدی در ایا آیه مکرات
اصطالحی فقهی نیست ،زیکره مطیرق انفراق در رای خردا (اعرو ام مکرات واگرب و غیرری) اسرت
(طباطبایی 9914 ،هر ق ،ج ،1ص .)99پرداخت مکات آثار و زرکاتی را میتوانرد زره هاررای داشرته
زاشد که ام گایۀ آدها عبارتاند ام تقویت و تعایق روازرط مرردم و ایجراد ممینره زررای تعراود و
مساعدت متقازل ،قوتیافتا فقرا و تقویت زنیۀ دینی مردم؛ ام امام رضا (ع) درزارة فیسفۀ پرداخرت
مکات نقل شدی است« :فیسفۀ پرداخت مکات ،قوت فقرا و تقویت و کاكرسانی در امور دینی آد
هاست» (فیض کاشانی 9041 ،هر ق ،ج ،94ص ،)49تعدیل سرمایههای مادی و مدودد فقر و کینره
ام گامعه مسیااناد زاعث میشود زرخی مفاسد اگتااعی محو شرود .امرام صرادق (ع) فرمرودیانرد:
«هیچ محتاج و ارسنه و زرهنهای در گامعه وگود نصواهد داشرت ،مگرر زره سربب اناهراد اغنیرا»
(فیض کاشانی 9041 ،هر ق ،ج ،94ص .)44زا توگه زه آثرار اگتاراعی مکرات ،زره نظرر مریرسرد
مساگد زاید محور گاژآوری و تومیژ مکات در گامعۀ مسیایا زاشند .ایا امر زره ایجراد سررمایۀ
اگتااعی در زعد هنجارهای مشترا آد ،ام گایه احساس مسرئولیت ،تعهرد ،صرایایت و گرر آد
کاك شایانی کردی و موگبات تقویت اگتااع مسجدمحور را فراهو میکند .نیا اگتااعی خود را
فقط در زرازر خداوند مسئول دانسته و گر ام او خشیت و هرراس زره خرود رای ناریدهرد (مکرارم
شرریرامی ،9949 ،ج ،4ص .)994ام ایررا رو ،شاخص رۀ زعرردی عررامراد مسررجد ،عرردم خشرریت ام
غیرخداوند معرفی شدی است.
زنازرایا ،در تحییل اگتااع مسجدمحور زاید افت قوام آد ام ایااد زره خداونرد نشرمت ارفتره
است .زهطوری که هر اقدامی در آد ،معنای خویش را ام ایااد دریافت میکند .ایا هنجار مشترا،
سبب مایش اعاال صالح میشود که در زستر نهاد مسجد زه دلیل رویکرد اگتااعی آد زه سه عنصر
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اقامۀ ناام ،ایتای مکات و عدم خشیت ام غیر تمکید شدی است .اقامۀ ناام زره صرورت گااعرت در
مسجد احساس هویت گاعی زه افراد اگتااع میزصشد و آدها را در یك کل زررگتر زره تصرویر
میکشد .هویت گاعی یادشدی ممینهسام تعهدات متقازل افراد گامعه زه یکدیگر اسرت کره در ایرا
آیۀ شریفه زه مقولۀ مکات زه عنواد تعهدات طرفینی افراد اشاری شدی است .ایرا تعهرد مرالی ازعراد
دیگری ام هنجارهای مشترا مانند تعاود ،مساعدت و صایایت و گر آد را زره وگرود مریآورد.
هاۀ ایا موارد زه صالزت اگتااع مسجدمحور کاك میکند و زر انسجام آد میافراید.
جدول .1هنجارهای مشترک عامران مسجد

ایمان
اعمال صالح ناشی از ایمان
اقامۀ ناام

مؤلفههای سرمایة اجتماعی
احساس هویت گاعی
تعهد
تعاود

ایتای مکات

مساعدت متقازل
صایایت و مدودیشدد کینهها

عدم خشیت ام غیر

صالزت و قوام گاعی

بررسی نماگر اعتماد در نهاد مسجد و نقش آن در افزایش سرمایة اجتماعی

اعتااد یکی ام گنبههای اساسی حیات اگتااعی انساد است .اهایت اعتااد در روازرط و تعرامالت
اگتااعی طوری است که میتواد آد را قوامزصش گامعه در سطو مصتیف آد در نظر ارفرت .در
حقیقت ،اعتااد زا روازط اگتااعی ارتباط مستقیو دارد ،زدیا صرورت کره هرر ره میرراد اعتاراد
اگتااعی میاد افراد و ارویها و ساممادهای اگتااعی زه گامعه زیشتر زاشند ،زه هااد میراد ،روازط
اگتااعی شدت ،تنوع ،ثبات و پایداری زیشتری دارد .تعریفهای اونااونی زرای اعتااد زیاد شردی
است .زرخی زا درنظرارفتا اعتااد زه عنواد یکی ام مهوتریا عناصر در مبرادتت اگتاراعی ،آد را
خطرپذیری داوطیبانه یك شصص در زرازر شصص دیگر تعریف کردیاند .در تعریفی دیگر ،اعتاراد
مرنعکسکنندة زاور یا انتظار افراد درزارة نیت خیرخواهانۀ فررد یرا ارروی مقازرل اسرت ،یرا اعتاراد
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عبرارت است ام تاایل زه خطرپذیری در زرازر دیگراد که ناشی ام زاور زه نیت خرروب ،صرداقت،
شایستگی و شفافیت آناد است (افجه و محاودمادی ،9914 ،ص .)4-1زر ایا اساس ،اعتااد تاایرل
زه نگر

مثبت در زرازر فردی دیگر است و نروعی انتظرار مثبرت درزرارة زریتاراییی دیگرراد زره

ضرزهمدد زه فرد است.
زا توگه زه تعریفهای متعدد اعتااد ،هار عنصر اعتااد زه حسا نیت ،اعتااد زرره شایسرتگی،
اعتااد زه صداقت و اعتااد زه شفافیت و صراحت افراد مؤلفههای اصیی تشرکیلدهنردة آد اسرت.
زررسی اراریهای آیات و روایات واردشدی در ممینۀ نهاد مسجد نشاد میدهرد طراحری ایرا نهراد
زرای دستیازی زه عنصر اعتااد در روازط اگتااع مسجدمحور دو زعد دارد .زصشی ام ایا اراریهرا
اندیشۀ افراد را در حومة روازط متقازل تصحیح میکنند و حضور در مسجد را ناادی زررای حسرا
ظا قرار دادیاند و آد را زه عنواد مالا روازرط زینرازینی تعیریا مریکننرد .زصرش دیگرر نراظر زرر
ساختاری است که زا توگه زه نقش افراد حاضر در مسجد و روازط زیا آدها مبتنی زر نقش یادشدی
زه اعتاادمایی منجر میشود .شواهد آیهای و روایی هر دو زصش در ادامه زیاد میشود:
تصحیح اندیشة افراد در حوزة روابط متقابل

زصش عادیای ام اعتااد و زیاعتاادی زیا افراد در یك گامعه معیول حسا ظا و سوءظا آناد زه
یکدیگر است .حسا ظا افراد زه یکدیگر ممینۀ ایجاد اعتااد شدی و زه رازطۀ تعامیی منجر میشود،
و زرعکس ،سوءظا نسبت زه یکدیگر ممینه زیاعتاادی را فراهو کردی و تعامل افرراد را مصردو
میکند ،زه ایا صورت که یا رازطهای شکل نایایرد ،یا در سرطح محردودی و زرا امرا و اارهرای
میادی شکل میایرد.
نکتۀ اساسی و قازل توگه در زحث ظا ایا است که آد نوعی ام ادراا نفسانی است .زرر ایرا
اساس ،نایتواد ام ورود آد در نفس گیوایری کرد .آنچه مهو است ،امزیازردد ظا زدی است که
در دل وارد میشود (طباطبایی 9914 ،هر ق ،ج ،98ص .)959زه ایرا دلیرل در زرخری روایرات رای
فرار ام سوءظا در عایینکردد اااد زد قرار دادی شدی است :سه یر است که وگود آد در مؤما
پسندیدی نیست و رای فرار دارد ،ام گایه سروء ظرا اسرت کره رای فررار

ایرا اسرت کره زره آد
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گامهعال نروشاند (فیض کاشانی ،9988 ،ج ،4ص .)511زنازرایا ،نهی واردی در زرخی آیات زر ظا
ناظر زه عاییکردد ظا است و نه خود آد« :اي أَياُّها الم ِذين آمنُوا ِ ِ ِ
اظ ال م ِِان إِ ْ …»
َ َ ْ
اجتَنبُاوا َكِاًام م َان ال م ِِان إِ م َْا ْع َ
َ
(حجرات.)95/
طبیعی است که یکی ام آثار اساسی و مهو ورود ظا نسبت زه دیگری زه نفرس انسراد ،سریب
اعتااد ام آد است .کسانی که زهدلیل سوءظا زه دیگراد ،اعتااد خود را زره آدهرا سریب مریکنرد،
زدتریا مردم در روایات خواندی شدیاند :زدتریا مردم کسى است که زه دلیل سوءظا زه هیچ کرس
اعتااد ندارد ،و زه دلیل اعاال زد

کسى زه او اعتااد ناىکند (آمدی 9980 ،هرر ق ،ج ،5ص.)94

فیسفۀ نهی ام ظا زد زه دیگراد در اعتاادافرایی زیا گامعۀ مؤمنیا است ،ترا ام ایرا طریرق ،مسریر
دستیازی آد گامعه زه پیکرة واحد مبتنی زر توحید هاوار شود؛ میرا در گامعرهای کره اعتاراد زریا
مردماد آد زهدلیل سوء ظا ام زریا زررود ،وحردتی حاصرل نصواهرد شرد و گرای آد را کثررت و
اختالفات خواهد ارفت .ام ایا رو ،در آیات مرتبط زا گریاد افك ،ضاا تذکر شدید زه مؤمناد در
سوء ظا زه یکدیگر و پصش شایعات مبتنی زر ظا در گامعه ،زه ایا مطیب اشاری میکند کره دلیرل
نهی ام سوءظا زه مؤمناد ایا است که آد ها نیرر ماننرد خرود شراا هسرتند و گراد و نفرس شراا
ِ
ِ
ِ
ااُ ِهَْا َُ ِس ا ِه ْ َخا ْاًام َو قااالُوا ااذا إِ ْ ا ُمبِاان»
محسرروب مرریشرروند« :لَا ْاو  َّ إِ ْ َِ ْعتُ ُمااوَُ َا من الْ ُم ْومنُااو َ َو الْ ُم ْومنا ُ
(نور)95/؛ را هنگامى که آد [زهتاد] را شنیدید ،مرداد و مناد مؤما اااد نیك زه خرود نبردنرد و
نگفتند« :ایا زهتانى آشکار است»؟ تعبیر «انفسهو» در ایا آیه اشراری زره ایرا حقیقرت دارد کره در
گامعۀ ایاانی ،مؤمناد زه منرلۀ پیکری واحد در غو و شادى یکدیگر شریکند و اارر محنترى زرراى
یکى ام آدها پیش آید ،زراى هاۀ آدها پیش آمدی است .یعنى وظیفۀ مؤما ایا اسرت کره هرر ره
درزارة زرادر دینى خود مىشنود ،ام حسا ظا خود نسبت زه او کو نکند و هاادطورى که زه خود
حسا ظا دارد ،زه او هو حسا ظا داشته زاشرد (طبرسری 9945 ،هرر ق ،ج ،4ص .)544اقتضرای
ایااد ،ظا خیر زه مؤمناد و عدم طعانردد زه آناد است (فیض کاشانی9094 ،هر ق ،ج ،9ص050؛
زیضاوى 9098 ،هر ق  ،ج ،0ص .)949اقتضای ذاتی و طبیعی ایااد است که مرؤما را ام فحشرا و
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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اهل ایااد مانند شصص واحدی اند که متصف زه ایااد و لوامم و آثار آد اسرت (طباطبرایی9914 ،
هر ق ،ج ،94ص.)19
زا ایا وصف ،تنظیو روازط افراد در یك گامعۀ ایاانی زاید زر اساس حسا ظا زاشد .دسرتیازی
زه ایا مقوله گدای ام نیام زه تعایق ایااد افراد زا رویکرد کارزست اگتااعی آد ،نیام زره نهادهرایی
مانند مسجد دارد ،میرا ایا اونه نهادها در سامادزصشی پریشفرر

هرای ذهنری افرراد نسربت زره

یکدیگر مؤثرند .ایا اثرزصشی در آیات و روایات متعدد زه دو صورت مشاهدی میشود.
بصیرتبخشی نسبت به خط نفاق بر مبنای عدم شفافیت و صراحت آن

ام منظر آیات قرآد ،عاارت مسجد و تمسیس آد زه دو اونه امکادپذیر است .اونرۀ اول ،عارارت
مِ
ين ماخَا ُذوا َم ْس ِاادام ِااراوام َو ُك َْارام
آد زر مبنای نفاق ،که تفرقه در زیا مؤمناد رویکرد اصیی آد استَ « :و الاذ َ
ِِ
ن ( »...توزه)944/؛ و آدهایى که مسجدى اختیار کردنرد کره مایرۀ میراد و کفرر و
ان الْ ُم ْاومن َ
َو تَا َْ ِريقام َْا َْ
پراکنداى میاد مؤمناد است .زیتردید یکی ام ریآوردهای نفاق ،عردم شرفافیت و صرراحت اسرت.
میرا فرد منافق زرای اظهار عقاید و زاورهایش زر اساس حق عال نایکند ،زیکه فقط منافژ شصصی
را مد نظر قرار میدهد (قطب9054 ،هر ق ،ج ،9ص .)494ام ایا نظر ،وی ای زارم آناد ایرا اسرت
ِ ِِ
س ِِف قُالُوِبِِ » (آل عارراد.)914/
که صراحت و شفافیت در کردار و افتار ندارند« :يَا ُقولُو َ هَْوا ه ْ ما لَْي َ
امام سجاد (ع) زرای شصص منافق وی ایهایی زرشاردی است که در روازط اگتااعی ثارریای گرر
زیاعتاادی زه هارای ندارند :منافق کسی است هراای زا تو حرف میمند ،دروغ میاوید و اار زه تو
وعدی میدهد ،خُیف وعدی میکند ،هر وقت امانت زه او سرردی زه تو خیانت مینااید و نانچه زا
او مصالفت کنی در پشت سر ،تو را غیبرت مریکنرد (مجیسری9095 ،هرر ق ،ج ،45ص .)544ایرا
خصایص سبب میشود دیگراد زه نحوة وفاق و هاراهی زا شصص منرافق واقرف نباشرندَ « :مان َکُِار
َِْاقَا َم يَعارو ِو اقَا »؛ کسی که نفاق و دوروییا میاد زاشد ،وفاق و هاراهیا زا انسراد مشرصص
نایشود .نتیجۀ طبیعی ایا امر سیب اعتااد ام نیا شصصی در روازط اگتااعی است.
زنازرایا ،زر پایۀ نیا ترسیای ام مسجد ،خداونرد متعرال ،پیرامبر خرویش را ام ناراماراردد و
حتی حضور در مسجدی که زه زنیاد انسجامزصش گامعۀ اسالمی یعنی اعتااد آسیب میمنرد ،نهری
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میکند َّ « :تَا ُق ْ ِيا ِ أََْادا» .آد حضرت نیر نهفقط در نیا مسجدی حضرور نیافتنرد ،زیکره گاعری را
فرماد دادد تا آد را زه آتش کشند .حتی زنازر نقیی ،ممیا آد زه مرزیهداد تبدیل شد (طبرسی9945 ،
هر ق ،ج ،4ص)994
در حقیقت ،خداوند زه منظور حف شرفافیت و صرراحت در روازرط افرراد حاضرر در مسرجد
نسبت زه حضور خط نفاق و پیامدهای آد در مسجد هشدار میدهد تا مسریااناد را ام قراراررفتا
در نیا خطی زرحذر دارد و ممینۀ انسجام اگتااعی را فراهو کردی زاشد.
قداستبخشی به نیات افراد مسجدی

اما اونه دوم ام عاارت و تمسیس مسجد ام منظر آیات قرآد زر مبنای تقوا زه تصویر کشریدی شردی
ِ ِ ح
ِ ِ
اوم ِي ا ِ ِي ا ِ ِوجااا ُِيبُّااو َ أَ ْ يَاتَ َ مها ُاروا َو م
اَّللُ ُِي ا ُّ
اس َىلَااى التما ْقااو ما ْان أَمو يَا ْاوم أَ َ ا ُّاْ أَ ْ تَا ُقا َ
اسررت ...« :لَ َم ْساااد أ ِ
ُِّا َ
الْ ُم م ِِها ِرين» (توزه)948/؛  ...را که مسجدى که ام روم نصستیا زر پایه تقوا زنا شدی ،سراوارتر اسرت
که در آد [زه ناام] ایستى[ .و] در آد ،مردانىاند که دوسرت دارنرد خرود را پراا سرامند ،و خردا
کسانى را که خواهاد پاکىاند دوست مىدارد .ایا طهارت شامل ارادی زرای هر دو قسو ظراهری و
زاطنی است (مکارم شیرامی ،9949 ،ج ،8ص .)904زا ایا زیاد ،زه نیتهای افرادی اشاری میکند که
قصد اقامۀ شعائر در مسجد را دارند .ایا خود زیادکنندة ایا مطیب است که اار مسجدی زر اساس
تقوا زنا شود ،افرادی که در آد آمدورفت میکنند ،نیتی گر طهارت خویش ندارند .ایا زیراد نروعی
ممینهسامی زرای حسا ظا زه آناد است .زرخی ام روایات پیرامود مسجد مؤید ایا مطیبند .پیرامبر
اکرم (ص) میفرمایند :هر کس ناامهای پنچاانه خود را در مسجد زه صورت گااعت اقامه کنرد،
پس زر او اااد نیك زبرید (حر عامیی9049 ،هر ق ،ج ،8ص .)581زر اساس روایت دیگرری ام آد
حضرت ،رفتوآمد شصص زه مسجد اوای زرر ایاراد اوسرت (ازرا ازری حراتو9091 ،هرر ق ،ج،1
ص .)9411یعنی نسبت زه شصصی که زه مسجد رفتوآمد دارد ،زاید ظا خیر نسبت زره ایاراد او
شود .زنازرایا ،ام گایه کارکردهای اساسی مسجد در گوامژ اسالمی ایا است که ایا نهراد ممینرۀ
حسا ظا افراد نسبت زه یکدیگر و در نتیجه اعتااد آناد زه هو را فراهو میکند .ایا امر ام طریرق
سامادزصشی زه پیشفر

های ذهنی افراد نسبت زه یکدیگر ام رهگذر نهاد مسجد تحقق مییازد.
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طراحی ساختار روابط بین افراد

شالکه و زامایۀ مسجد مرکب ام امام گااعت و مممومیا است و هاۀ کارکردهای مسجد زه نحوی
ام ایا دو عنصر نشمت میایرند .زررسری روایرات پیرامرود ارتبراط متقازرل زریا امرام گااعرت و
مممومیا و نیر زیا مممومیا و نقشهایی که هر یك زه تناسب گایگرای خرویش دارنرد ،مؤیرد ایرا
مطیب است که ساختار ارتباطی زیا ایا عناصر زه اونهای طراحی شدی است که اعتارادمایی گررء
گداییناپذیر آد است .رسول خدا (ص) میفرمایند :امرام گااعرت هرر گاعری نااینردة آنراد-در
پیشگای خداوند -است .پس زرای امامت گااعت خود زهتریاها را زرارینید (مجیسی9095 ،هر ق،
ج ،88ص.)941
یکی ام اساسیتریا رو های اعتااد زه امامت شصص زر اطایناد و اعتااد عدیای ام مؤمناد زه
او قرار دادی شدی است ،زه طوری که اار کسی زدود هیچاونه شرناختی ام امرام گااعرت مشراهدی
کند که عدیای ام مؤمناد زه او اقتدا کردیاند ،خود اوای زر عدالت و وثاقت آد امام است .عالوی زرر
ایا ،اار کسی خود

را زرای امامت گااعتی ام مردم عادل نداند ،ولی مممومیا او را عادل زدانند،

گایر است امامت آد گااعرت را زرعهردی زگیررد (موسرویالصاینری ،9941 ،ص .)544هرر اونره
تجسس و واکاوی زیدلیل درزارة احرام وثاقت فرد زرای امام گااعت ام سروی هاره مؤمنراد تمم
نیست و صرف اعتااد عدیای زه یك شصص ،موگبات اعتااد را فراهو میکند .ایا مقوله زرهطرور
غیرمستقیو رو حسا ظا را زیا مؤمناد افرایش میدهد و سبب الفرت و انرس آنراد زرا یکردیگر
میشود.
ام طرفی ،ام گایه عوامل اعتاادما در سطح روازط مممومیا در مساگد ،وضژ دستورالعالهرای
فقهی و اخالقی است که گهتایری اصیی آدهرا گیروایری ام ظهرور و زرروم اختالفرات در هرر
سطحی ،ام گایه طبقات اگتااعی مصتیف است .نهی ام تفاخر در مسجد ،ناونۀ زارم ایرا نهریهرا
است .پیامبر اکرم (ص) می فرمایند :ام مباهات و مفاخرت مردم زه یکدیگر در مسراگد نهری شردی
است .ایا نهی دلیلهای اونااونی دارد .ام گایۀ ایا دلیلها تمثیر مباهات و مفاخری زه دیگرراد در
ایجاد زیاعتاادی و اعتاادسومی است ،زا ایا توضیح که اختالف طبقاتی و تفاخر زرخی زر زرخری
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دیگر سبب زیاعتاادی زصش عادیای ام گامعه زه زصش دیگر میشود و ممینه را فراهو میکند که
افراد زر اساس زیاعتاادی روازط خویش را تنظیو کنند ،میرا تفاخر سبب تحقیر و تحریك احساس
و عواطف میشود .طبیعی است که شصص تحقیرشدی زره صرورتهرای اونرااود واکرنش نشراد
میدهد که مهوتریا آدها سیب اعتااد زه کسی است که مباهات و فصرفروشی میکند.
زنازرایا ،روازط افراد در مسجد نه زر اساس تفاوتهای اگتااعی ،زیکه زر اساس تقروا طراحری
شدی است .ایا امر ممینۀ پیدایش اعتااد زیا طبقات مصتیف اگتااعی و قرازت آناد زره یکردیگر را
فراهو کردی و سرمایۀ اگتااعی تولید میکند.
جدول .2چارچوب طراحیشده با محوریت مسجد به منظور ایجاد اعتماد

طرق اصلی اعتمادساز

تصحیح اندیشه در روازط متقازل

طرق فرعی اعتمادساز

عناصر خروجی اعتمادساز

زصیرتزصشی نسبت زه خط نفاق

شفافیت و صراحت

قداستزصشی زه نیات

حسا ظا

طراحی ارتباط امام و ممموم
طراحی ساختار روازط افراد
طراحی روازط مممومیا

مبناقراردادد اعتااد افراد زه امام زرای
احرام وثاقت امام
گیوایری ام زروم و ظهور طبقات
اگتااعی

بررسی نماگر مشارکت در نهاد مسجد و نقش آن در افزایش سرمایة اجتماعی

مفهوم مشارکت ام دیرزام و هومماد زا پیدایش حیات اگتااعی انساد زه تناسب اقتضائات اونااود
آد زه شیویهای اونااود مورد توگه زودی است .ام ایا نظر ،زرخی زر ایا زاورند کره نظرر و عارل
مشارکت در زطا هر گامعه و در مفاهیای مانند دلبستگی ،اتحاد ،هاکاری ،انجارا و ماننرد آدهرا
نهفته است و ام قدیو شالودة پیدایش اگتااعی انسادشناختی نوع زشر تیقری شردی اسرت (اکبرری،
 ،9989ص .)58زرای مشارکت تعریفهای اونااونی زیاد شدی است .زرخی مشارکت را زه معنرای
زهکارارفتا منازژ شصصی زهمنظور سهیوشدد در اقدامی گاعی دانستهانرد (محسرنی و گرارالیهی،
 ،9985ص .)95سامماد زیا الاییی کار ) (I.L.Oمشارکت را سهو افراد یا ارویهای سراممادیافتره و
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گاعیت فعال اقتصادی در تسریژ اهداف اقتصادی و اگتااعی زیاد میکند (اکبری ،9989 ،ص.)51
هاچنیا ،در تعریف مشارکت افته شدی است« :مشارکت مردمی زه معنای کوشش و تال

گاعی

در یك ار وب ساممانی است که اعضا زا ائتالف منازژ درصردد دسرتیازی زره اهرداف خودشراد
هستند .در نتیجه ،مشارکت فرایندی فعال است که هر یك ام مشارکتکنندااد زه واسرطۀ اندیشره،
تممل و نظارت فعالشاد زه اقردام و عارل مشرارکتی ترغیرب مریشروند» (امکیرا و غفراری،9989 ،
ص.)519
زنازرایا ،مشارکت اگتااعی را میتواد فرایند ساممادیافتهای دانست که ام سروی افرراد گامعره
زهطورآااهانه ،داوطیبانه و گاعی زا درنظرداشتا هدفهای معیا و مشصص زه منظور سرهیوشردد
در منازژ قدرت انجام میایرد .شهود نیا مشارکتی ،وگود نهادهای مشرارکتی ماننرد انجاراهرا،
ارویها ،سامماد های محیی و غیردولتی است (امکیا و غفاری ،9989 ،ص .)519شایاد ذکرر اسرت
عضویت در یك اروی یا اگتااع ،منفك ام مشارکت اگتااعی است .میرا هر عضرویتی تگررم زره
مشارکت منجر نایشود .امکاد دارد فرد عضو اروی و اگتااعی زاشد ،اما زره دتیرل اونرااونی ام
گایه نداشتا هنجارهای مشترا و نیر زیاعتاادی زه دیگر اعضای اروی ،در فراینردهای اگتاراعی
آناد شرکت نکند.
ام ایا رهگذر زاید افت نااار مشارکت فرایندی است که ام تاایل فرد زه مشارکت زر اسراس
هنجارهای مشترا و اعتااد شروع میشود و در زستر یرك ارروی و یرا سرامماد و گرر آد تحقرق
مییازد .مشارکت میتواند در دو سطح مطر زاشد .نصست ،زعد ذهنی مشارکت که هااد تاایل زه
مشارکت اگتااعی است که در نتیجه ،اعتااد و سایر عوامل ممینهسام در افراد ایجاد میشرود .دوم،
زعد عینی و رفتاری مشارکت ،که زه صورت عضویت ،نظارت ،اگرا و تصایوایری زروم مریکنرد،
که هااد پیوند عینی افراد است (موسوی ،9984 ،ص .)14مسجد نقشی زیزدیل و تعیریاکننردی در
ممینهسامی زرای مشارکت افراد دارد .ام منظر سرطح نصسرت مشرارکت زایرد افرت نهراد مسرجد
میتواند زرای تحقق ایا زعد ام مشارکت زستر مناسبی زاشد ،میرا اگتااع شکلارفته زرا محوریرت
مسجد هنجارهای مشترکی در ازعاد اندیشه و رفتار دارد .عرالوی زرر ایرا ،ممینرۀ اعتاراد افرراد زره
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یکدیگر در زستر مسجد فراهو است .ایا دو عنصر میتواند موگبات تاایل افراد زره مشرارکت در
زعد ذهنی آد را فراهو کند .زا تحقق ایا امر ،ممینه زرای مشارکت افراد در زعرد عینری آد در زسرتر
مسجد فراهو است .زسترهای متعددی ام ایا زعد در طول تاریخ مسجد قازل احصا شدی است.
ناام گااعت یکی ام مصادیق مشارکت افراد است که در زعد عبادی مسجد تصورشدنی اسرت
و ممینه را زرای مشارکت افراد در سطح اعاال عبادی فراهو میکند .مناسکی مانند نارام گااعرت،
اعتکاف و گر آد ام گایه ایا موارد است که در هر یك ام آدها تدازیری اندیشیدی شدی است کره
فرد زا مبادرت زه آدها در گریاد مشارکت قرار میایرد.
زستر دیگر زرای مشارکت افراد در زعد آمومشی مطر شدی است .در منازژ روایری ،مسرجد زره
عنواد محیی زرای آموم

و عیواندومی معرفی شدی اسرت .در ایرا ممینره رسرول خردا (ص) در

سفارشی زه ازوذر ،هر نشستی در مسجد گر در سه مورد نااماراردد ،ذکرافتا و زحرث عیاری را
زیهودی دانسته است (مجیسی9095 ،هر ق ،ج ،44ص .)81زسترهای دیگری ماننرد انجرامدادد امرور
قضایی و اقامۀ عدل و اگرای احکام الهی در آد (احسائی9044 ،هر ق ،ج ،5ص ،)900امور نظرامی
و زسیج مردمی (واقدی ،9911 ،ص )945و گر آد ،نشاددهندة ایا است که مسجد زاید زه محل و
محفیی زرای رگوع مردم زه آد تبدیل شدی و خود مردم زا شکلایری اگتااعات اونااود در آد زه
تدزیر امور خویش در حومیهای مصتیف زرردامند.
بحث و نتیجه
وی ای ذاتی سرمایۀ اگتااعی ایا است که در روازط اگتااعی شکل میایرد .زه تعبیر دیگر ،درود
ساختار روازط افراد میتواد سرمایۀ اگتااعی را یافت .زر ایا اساس ،تممۀ اصیی تشرکیل سررمایۀ
اگتااعی تاایل افراد زرای حضور در یك اگتااع است تا ام طریق پیوند ساختاری زیا آناد سرمایۀ
اگتااعی شکل ایرد .تاایل یادشدی مبتنی زر یكسری مؤلفههایی است که سبب انگیر

افرراد در

پیوستا زه شبکۀ ارتباطی است .مهوتریا ایا مؤلفههرا هنجارهرای مشرترا و اعتاراد اسرت .نهراد
مسجد در فراهوکردد ممینه زرای تاایل و انگیر

افراد زره حضرور در اگتاراعی منسرجو ،نقرش

اساسی ایفا میکند .ایا نقشآفرینی ام دو نظر انجام میایرد .نصسرت ،مبتنری زرر هنجرار مشرترا
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ایااد و زا مصادیق عایی اقامۀ ناام ،ایتای مکات و عدم خشیت ام غیرر ،سربب تولیرد هنجارهرایی
مانند احساس هویت گاعی ،تعهد ،تعاود ،مساعدت متقازل ،صایایت و صرالزت و قروام گاعری
میشود؛ دوم ،مبتنی زر اعتااد است که شفافیت و صراحت ،حسا ظا ،مبنا قراردادد اعتاراد افرراد
زه امام گااعت زرای احرام وثاقت امام گااعت ،و گیوایری ام زروم و ظهور طبقات اگتاراعی ام
مصادیق اعتاادما در نهاد مسجد است .ایا دو گنبه زا تفصیلهایی که زیاد شد ،سبب انگیر

افراد

و تاایلزصشی زه آناد زرای حضور در نهاد مسجد و اگتااع آد شدی و موگب تحقرق گررء اول ام
سرمایۀ اگتااعی زا محوریت نهاد مسجد میشود.
واضح است سرمایۀ تکویایافته ام تاایل افراد زه حضور در اگتااع و تحقق آد ممانی زه نقطرۀ
عریات خود میرسد که سرمایۀ تولیدشدی زرای اهداف اگتااع یادشردی قررار زگیررد .ایرا امرر ام
طریق مشارکت افراد و در حقیقت ،پیوند عینی آناد در مرحیۀ رفتار صورت میپذیرد .نهاد مسرجد
زهدلیل گایگاهی که در صدر اسالم در آد تعریف شردی و کارکردهرایی کره زررای آد لحراگ شردی
است ،ظرفیت دارد که زتواند پذیرای افراد در اگتااعات مصتیف زا اهرداف اونرااود زاشرد کره ام
طریق هنجارهای مشترا و اعتااد پیوند ذهنی دارند.
پیشنهادها
زر مبنای آنچه زیاد شد ،پیشنهادهایی زه شر میر زرای پررنگکردد نقش مساگد در ایجاد سررمایۀ
اگتااعی زیاد میشود:
پیشنهادهای کاربردی

پیشنهادهای کارزردی تحقیق حاضر زه شر میر است:
 توسعۀ مساگد محیهمحور و عرضۀ خدمات مورد نیام ساکناد محیه؛
 توسعۀ کارکردهای مسجد زا تمسیس نهادهای اونرااود ماننرد نهادهرای اقتصرادی و مرالی،
فرهنگی ،آمومشی و گر آد زه منظور درنظرارفتا سییقههای اونااود ساکناد محیه؛
 تعایق روازط اگتااعی مسجدمحور ام طریق مشارکتدادد افراد در زرنامههای اونااود؛
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 زامتعریف و تعایق گایگای امامرت گااعرت مسرجد و زسترسرامی زررای حضرور فعرال و
اثراذار او در تنظیو روازط اگتااع مسجدمحور.
پیشنهادهای پژوهشی

پیشنهادهای پ وهشی تحقیق حاضر زه شر میر است:
 شناسایی مساگد موفق در سطح کشور و زررسی نااارهای مورد زحث پ وهش حاضرر در
آد مساگد ام طریق طراحی پرسشنامههای عیای؛
 زررسی احادیث وارد در ذیل مسجد و انجامدادد پ وهش فقهالحدیثی درزارة آناد زر مبنرای
تشکیل اونههای مصتیف حدیثی در ممینۀ نااارهای یادشدی؛
 زررسی سیر تاریصی تکویا مساگد و نقش ائاۀ معصومیا (عییهوالسالم) در آد.
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