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چکیده
مســاجد یکی از نمودهای مهم جهان بینی اسالمی در قلمرو شهرهای جهان اسالم هستند که
همواره تنوعی از کارکردهای مختلف را در شهرها بر عهده داشتهاند .از میان کارکردهای متنوعی
که مس��اجد همواره نقش آفرینی میکردهاند ،محور اصلی این پژوهش بر بررســی کارکردهای
اجتماعی مســاجد در جامعــه معاصر و به طور خاص ،فهم چگونگی ارتباط میان مســاجد با
پایداری اجتماعی اســتوار گردیده اســت .پژوهش با اســتفاده از روش پیمایشی و پرسشنامه
محقق س��اخته انجام گردید .جامعهی آماری پژوهش شــهروندان باالی  20سال شهر مشهد
و نمونهی آماری برابر با  400نفر اس��ت .محالت هدف شامل محلهی کوثر ،سجاد ،طالب،
قائم و محلهی میثم اس��ت .یافتههای پژوهش ،گویای تأثیر مثبت نقش مساجد و کمیت و کیفیت
ارتباط شهروندان با آنها در شکل گیری پایداری اجتماعی در محالت منتخب میباشد .بررسیها نشان
داد؛ کیفیت عملکرد مساجد و تنوع عملکردی آنها که باعث افزایش رضایتمندی شهروندان از مساجد
میگردد ،در ارتقاء پایداری اجتماعی و ش��اخصهای آن همچون تعلق مکانی ،مشارکت اجتماعی،
سرمایهی اجتماعی و احس��اس امنیت اجتماعی تأثیرگذار بوده است .نتایج گویای وجود همبستگی
معنیداری و مس��تقیمی میان تعامل با مسجد و پایداری اجتماعی و شاخصهای آن میباشد.
یافتههای توصیفی نیز نشان میدهد که با بهبود تعامل افراد با مساجد ،کیفیت پایداری اجتماعی
آنها نیز ارتقاء یافته است.
واژگان کلیدی :پایداریاجتماعی،مسجد،محالت،مشهد
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ش��هرها همواره یکی از مهمترین نمودهای اصلی جهان بینی و فرهنگ و حیات اجتماعی بوده
اند که به واس��طهی ســاختارهای عینی خود ،بســیاری از ابعاد پیدا و پنهان متأثر و منتج از این
ً
جهان بین��ی و فرهنگ را به نمای��ش میگذاردهاند(دانش .)15 :1389 ،ایــن موضوع قطعا در
خصوص جهانبینی و فرهنگ اس�لامی نیز مصداق مییابد و شــهرهایی که در طول تاریخ در
قلمرو سیاسی و فرهنگی جهان بینی اسالمی شکل گرفتهاند ،نمودهای این جهان بینی و فرهنگ
را در چشمانداز فضایی و ساختار کالبد خود به شکلهای مختلف به نمایش گذاردهاند.
یکی از نمودهای مهم تأثیر جهانبینی و فرهنگ اســامی در قلمرو شهرهای جهان اسالم،
مساجد میباش��ند .در واقع یکی از مهمترین عناصری که در چشم انداز و منظر شهری اکثریت
قریب به اتفاق ش��هرهای قلمرو اسالمی ،خودنمایی میکند و به نوعی تبدیل به یکی از نشانهها
و عناصر هویتی مهم آنها گشته است ،مساجد هستند(سعود2002 ،؛ خدایی و تقوایی1390 ،؛
جبارپور و دیگران1397 ،؛ ســلیم حکیم1381 ،؛ دانشپور و شیری1394 ،؛ شریفی و مورایاما،
 .)2013آنها نخستین نماد فضایی جهان بینی اسالمی ،تجلیگاه نظام توحیدی اسالم (شاطریان
و دیگران )1394 ،و قلب تپندهی حیات اس�لام و کانون و محور فعالیتهای جامعه اســامی
بودهاند(متین و لطیفی.)54 :1398 ،
مساجد از همان آغاز شکلگیری خود در شهر مدینه و توسط حضرت محمد (ص) ،کارکرد
و نقشآفرینی خود را در جامعه ،منحصر به کارکرد عبادی نکردند و در طول تاریخ اسالم در کنار
کارکرد عبادی ،به تناســب شــرایط و احوال زمانه ،کارکردهای مختلفی چون آموزشی و تربیتی،
سیاس��ی ،اجتماعی و فرهنگی ،نظامی ،اقتصادی و  ...را بر عهده گرفتهاند .همین موضوع باعث
شده بود که در گذشته ،مساجد به ویژه مساجد جامع ،نقشی مهم و تعیین کننده در تعریف مراکز
شــهرها و مراکز محالت شهری داشته باشــند و به تبع آن نقشی مهم در حیات اجتماعی روزمره
شــهروندان ایفا نمایند .اما متأسفانه در دوران معاصر ،هم در شکلیابی شهرها و هم در مدیریت
ش��هرها ،کمتر نقش محوری برای مساجد تعریف شده است و به مرور زمان ،مساجد از نهادی
ً
با تنوع کارکردی در حوزههــای گوناگون ،تبدیل به نهادی عمدتا تک عملکردی (کارکرد عبادی)
شدهاند و در ساختار فضایی و کالبدی شهرها نیز ،جایگاه و تصویر مساجد کمتر به چشم میآید.
در واقع امروزه مس��ئلهی مهم این است که در جامعهی اسالمی بسیاری از سنتهای اسالمی در
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شهرسازی مورد غفلت واقع شده و شهرها رنگ و جلوهی غیر اسالمی به خود گرفتهاند .در ایران نیز که
کشوری اسالمی با سابقهی دیرینهی شهرنشینی به ویژه در دورهی اسالمی است ،به واسطه تحوالت یک
قرن اخیر ،شهرهای آن ماهیت اسالمی خود را از دست دادهاند .سیمای کلی شهرهای ما نیز تا حد زیادی
عاری از مفاهیم اعتقادی ،اجتماعی و فرهنگی شده است و حضور مساجد در شهرها ،به عنوان مهمترین
عنصر ساختار شهر ،بسیار کمرنگ شده است و نقش آن در سازماندهی فضای شهرهای اسالمی نادیده
گرفته شده است.
بر این اس��اس و با توجه به اینکه در س��الهای اخیر بحث تدوین الگوی ایرانی و اســامی
پیشــرفت در نهادهای سیاستگذار و محافل دانشــگاهی مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است و
همچنین با توجه به س��ابقهی طوالنی اندیشه و جهانبینی اسالمی در ساخت محیطهای انسانی
و ایجاد کیفیت برتر زیس��ت برای شهروندان و مسلمانان و نقش مساجد به عنوان خانهی خدا و
مح��ور توحید و توانمندی آنها در ایفای کارکردهــای مختلف ،این تحقیق بر محور این دغدغه
قرار گرفته است که در دوران معاصر و ش��هرهای کنونی ایرانی (و البته اسالمی) چگونه میتوان
دوباره مس��اجد را به عنوان نشانهای از توحید و نش��انهای از یک شهر متعلق به جغرافیای تمدن
اسالمی به زندگی روزمره شهروندان بازگرداند؟
از میان کارکردهای متنوعی که مس��اجد همواره نقش آفرین��ی میکردهاند ،محور اصلی این
پژوهش بر بررس��ی کارکردهای اجتماعی مس��اجد در جامعهی معاصر اســتوار گردیده است.
دلیل تأکید بر این بعد کارکردی مس��جد را از دو زاویه میتوان تشریح نمود .نخست آنکه به نظر
میرسد بعد از کارکرد عبادی ،کارکرد اجتماعی و فرهنگی مساجد ،یکی از مهمترین نقشهایی
بوده اس��ت که مساجد در طول تاریخ اس�لام و حتی دورهی معاصر بر عهده داشتهاند .به عنوان
نمونه میتوان به نقش مساجد در اوایل انقالب اسالمی در ایجاد همبستگی و انسجام اسالمی،
ترویج روحیه مشــارکت در شهروندان ،ترویج حس اعتماد نسبت به سایر شهروندان و مؤمنان،
ایجاد سرمایهی اجتماعی و  ....اشاره نمود و دوم آنکه طی دهههای اخیر با مطرح شدن نظریهی
توس��عهی پایدار ،موضوع پایداری اجتماعی و توسعهی اجتماعی پایدار در ادبیات بینالمللی و
ملی جایگاه ویژهای را در پژوهشهای مربوط به توسعه پایدار و پایداری شهری به خود اختصاص
داده اس��ت .در واقع در فرآیند پایداری ،یكپارچگی مؤلفهها و ابعاد مختلف براساس ارزشها و
اولویتهای اجتماع اســت و بعد اجتماعی به این دلیل مهم است كه هر چیزی و هر اتفاقی در
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درون زمین��هی اجتماعی روی میدهد و تمامی تأثیرات محیط��ی و تعامالت اقتصادی نتیجهی
ارزشهای اجتماعی هستند (بوهانان.)2005 ،1
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هدف اصلی این پژوهش ،مطالعه و بررســی چند و چون تأثیرگذاری مســاجد در شهر معاصر
ایرانی ( نمونهی مطالعه ش��هر مش��هد) بر کیفیت تعامالت اجتماعی و سرمایهی اجتماعی ( به
طور خالصه پایداری اجتماعی) ش��هروندان میباشد .بر این مبنا ،سؤال اصلی که این پژوهش
به دنبال پاســخگویی است ،این است که آیا کیفیت کارکردی و کالبدی مساجد و نقش آنها در
ترغیب شهروندان به حضور و مشارکت در فعالیتهای مختلف مساجد میتواند زمینه را برای
بهبود و ارتقاء تعامالت اجتماعی و ایجاد پایداری اجتماعی در محالت شهری و میان شهروندان
فراهم نماید .فهم و شــناخت بیشــتر این ارتباط و کیفیت پاسخ به سؤال تحقیق ،عالوه بر اینکه
خواهد توانست به فهم چگونگی احیاء نقشها و کارکردهای متنوع مساجد به ویژه کارکردهای
اجتماعی آنها در ش��هر معاصر کمک نماید ،بلکه میتواند در کم و کیف نقشآفرینی مساجد در
دستیابی به توسعهی پایدار شهری و ایجاد پایداری اجتماعی در مناطق شهری تاثیرگذار باشد.

 .3چهارچوب مفهومی پژوهش

دین اس�لام برای عرصههای مختلف زندگی انســان دارای اصول و معیارهایی است و با توجه به
ً
آنکه دین اس�لام ذاتا ،دینی ش��هری پنداشته میشود (پوراحمد و موســوی1389 ،؛ سیهانگیر،2
ً
2004؛ سعود ،)2002، ،3قطعا این معیارها و اصول ،حوزهی معماری و برنامهریزی شهری را نیز
دربرمیگیرد(مرتضی .)7 :1387 ،بر همین اساس نیز مفهوم شهر اسالمی ،یکی از کلید واژههای
مهمی است که همواره مورد توجه مستشرقین و پژوهشگران کشورهای اسالمی بوده است.
در یک مرور کلی ،ویژگیهای شهرهای اسالمی را میتوان در سه قلمرو کالن کالبدی ،اجتماعی
ی پژوهشهای مرتبط با شهر اسالمی
و اقتصادی تفکیک نمود (پوراحمد و موسوی .)2 :1389 ،بررس 
1. Bohannan
2. Cihangir
3. Saoud
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نشان میدهد که توجه به عناصر کالبدی – فضایی شهرهای اسالمی همچون وجود بازار ،وجود مسجد،
ارگ و محالت در بس��یاری از این پژوهشها ،باعث گردیده است تا وجوه اجتماعی و فرهنگی شهر
ً
اسالمی کمتر مورد مداقه و بررسی قرار گیرد و این در حالی است که دین اسالم ،اساسا دینی اجتماعی
میباش��د و عملیاتی شدن بسیاری از اصول و ارزشهای آن در متن اجتماع معنی پیدا میکند .هشام
مرتضی ( )1387اسالم را در برگیرندهی بسیاری از اصول نظام اجتماعی میداند که سبب هماهنگی
زندگی و ارتقاء ابعاد اجتماعی و فرهنگی و حتی کالبدی میشود.
با توجه به اهمیت بعد اجتماعی – فرهنگی در اس�لام ،بدون ش��ک در شکلگیری عناصر و
نمادهای دینی و اســامی همچون مساجد نیز ،توجه به کارکردهای عبادی ،اجتماعی و فرهنگی
آنها بیش از کارکرد ظاهری آنها مدنظر میباش��د .مس��اجد به عنوان خانهی خدا بر روی زمین،
مهمترین و عالیترین نمود و نش��انه حاکمیت توحید در مناطق مختلف میباشــند ،کما اینکه با
ورود حضرت رسول (ص) به مدینه نیز ،اولین بنایی که در این شهر ساخته شد ،مسجد شهر بود.
مساجد در شهرهای جامعهی اسالمی از آنچنان ارزش و اهمیتی برخوردار بودند که هم به لحاظ
معم��اری داخلی و نمای بیرونی و هم به لحاظ موقعیت مکان��ی و جغرافیایی از جایگاه ویژهای
نسبت به سایر س��اختمانها و اماکن شهر برخوردار بودهاند(نقیزاده )52 :1374 ،و مهمتر آنکه
در برخی دورهها ،وجود مسجد جامع مالک تمایز شهر از روستا بوده است (پورجعفر:1378 ،
 56در اعظمی و دیگران.)3 :1393 ،
نکتهی مهم دیگر در ارتباط با اهمیت مســجد ،کارکردهای متنوعی اســت که این مکان در
طول تاریخ در حیات جامعهی اس�لامی داشته است ،چنانکه مجموعهی این کارکردها ،مسجد
را از ی��ک مکان عبادی صرف ،به نه��ادی تبدیل میکند که فعاالن��ه در عرصهی حیات فردی و
اجتماعی مس��لمانان نقش آفرین میباشد(لبخندق و هاشمیان .)138 :1392 ،آنها از یك سو
محل برگزارى مراسم عبادى بودهاند و از سوى دیگر ،مكانى كه زندگى اجتماعى ساكنان محالت
را ساماندهى مىكرده و به حل و فصل امور مردم مىپرداختهاند (ایلکا و ایلکا .)46 :1392 ،در
ً
واقع «مســجد» صرفا محلی برای ارتباط با خدا نبود ،ارتباط با جامعه و امت نیز در دســتور کار
قرار میگرفت و میان «مســجد» و «اجتماع» و امور مربوط به آن پیوندی همیشــگی برقرار بود.
یکی از موفقیتهای ش��گفتانگیز پیامبر را باید در همین پیوند «مسجد و مردم» و یا به تعبیری
پیوند «دین و دنیا» از طریق «مسجد» جست و جو کرد(جوان آراسته.)140 :1386 ،
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با مطرح شدن نظریهی توسعه پایدار شهری و به ویژه تأکید بر لزوم توجه به مقتضیات مکانی و زمانی
و مختصات فرهنگی – اجتماعی ،تاریخی ،جغرافیایی و سیاسی جوامع در قالب دستور کار  21محلی(
فصل اول – بند  – 6این برنامه در هر کشــور بسته به شرایط و امکانات و اولویت های متفاوت آن ......
به اجرا درخواهد آمد) ،توجه به نقش و جایگاه مســجد به عنوان عنصر شاخص شهرهای اسالمی در
دستیابی به توسعه پایدار شهری طی سالهای اخیر جلب شده است و توجه به استفاده از ظرفیتهای
مساجد و تنوع کارکردهای اجتماعی آنها در ایجاد پایداری اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
تا كنون دامنهی گس��تردهای از مفاهیم در خصوص پایداری اجتماعی همچون سرمایهی اجتماعی،
اجتماعاتپایدار،تابآوریاجتماعی،توسعهیاجتماعی،ظرفیتاجتماعیورفاهومحرومیتاجتماعی
بهكار رفته كه حاصل تغییر نگرش به مفهوم توس��عه به معنای عام آن میباشد (بارون .)2002 ،1پایداری
اجتماعی مفهومی چند بعدی با دامنه گســتردهای از معانی بر محور این سؤال اساسی است كه «اهداف
اجتماعی توسعه پایدار كدامند» (لیتیگ و گرایســلر .)2005،2بانک جهانی ،پایداری اجتماعی را به
معنای حفظ ســرمایهی اجتماعـ�ی میداند(پورطاهری و دیگــران .) 8 :1388 ،از نظر تین( 3و
دیگران ،)2002 ،چهار معیار اصلی توس��عهی پایدار اجتماعی عبــارت از عدالت اجتماعی،
همبستگی اجتماعی ،مش��ارکت و امنیت میباشد .مورفی )2012( 4ارکان پایداری اجتماعی را
5
شامل عدالت ،مش��ارکت ،آگاهی برای پایداری و همبستگی اجتماعی معرفی میکند .دمپسی
( )2011پس از بررس��ی ابعاد مختلف توسعهی پایدار ،مؤلفههایی چون برابری اجتماعی ،حس
تعلق مکانی ،مشارکت در گروهها و شبکهها و امور مختلف ،تعامالت اجتماعی ،پایداری اسکان
و ایمنی و امنیت به عنوان عوامل شکلدهندهی پایداری اجتماعی معرفی میکنند.
 .3-1نقش مساجد در پایداری اجتماعی
مش��ارکتهای مذهبی محلی از طریق مکانیزمهایی چون تقویت گروههای دوســتی و دریافت

1. Barron
2. Littig & Griessler
3. Thin
4. Murphy
5. Dempsey
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اقتصادی
عقالنیتپایداری
ایازبر کیفیت
اسالمی
مساجد محله
رفاهازجامعه
مندی
تأثیرپذیری
تعامل و رضایت
تجربی
بررسیتأثیر
واکاوی
حسینی ،فاطمه نوروزیان
گرشاسبی فخر
سعیدسید هادی
دكتر

حمایتهای اجتماعــی برای اعضای گروه ،اثرات مطلوب اجتماعی همچون؛ ارتقای ســطح
ســرمایه اجتماعی ،ارتقای امنیت محله(براون و همــکاران ،)2009 ،عالقه به محیط زندگی،
اعتماد اجتماعی در مــردم (قرایی و دیگران )5 :1393 ،را به همراه دارند .از این رو در جوامع
اسـلامی مس��جد به عنوان یکی از مهمترین ویژگیهای ش�هـر اس�لامی میتوانــد در تقویت
شاخصهای پایداری اجتماعی نقش چشمگیری ایفا کند.
مســجد در فراهم کردن زمینه برای تمایل و انگیزش افراد به حضور در اجتماعی منســجم،
نقش اساس��ی ایفا میکند .این نقشآفرینی از دو نظر انجام میگیرد؛ نخســت ،مبتنی بر هنجار
مش��ترک ایمان و با مصادیق عملی اقامهی نماز ،ایتای زکات و عدم خشــیت از غیر ،سبب تولید
هنجارهایی مانند احساس هویت جمعی ،تعهد ،تعاون ،مساعدت متقابل ،صمیمیت و صالبت
و قوام جمعی میشود و دوم ،مبتنی بر اعتماد است که شفافیت و صراحت ،حسن ظن ،مبنا قرار
دادن اعتمــاد افراد به امام جماعت برای احراز وثاقت امام جماعت ،و جلوگیری از بروز و ظهور
طبقات اجتماعی از مصادیق اعتمادزا در نهاد مســجد اســت .این دو جنبه ،سبب انگیزش افراد
برای حضور در نهاد مس��جد و اجتماع آن شده و موجب تحقق سرمایهی اجتماعی با محوریت
نهاد مسجد میشود (موسوی مقدم و محمدی.)157 :1395 ،
اعتماد اجتماعی یکی از مؤلفههای مهم پایداری اجتماعی و س��رمایهی اجتماعی میباشد
که مس��اجد نیز نقش مهمی در ش��کلگیری ،ارتقاء و تثبیت آن میتوانند ایفا نمایند .شاکله و بن
مایهی مس��جد ،مرکب از امام جماعت و مأمومین است و همهی کارکردهای مسجد به نحوی از
این دو نش��أت میگیرد .بررسی روایات پیرامون ارتباط متقابل بین امام جماعت و مأمومین و نیز
بین مأمومین و نقشهایی که هریک به تناســب جایگاه خویش دارند ،مؤید این مطلب است که
س��اختار ارتباطی بین این عناصر به گونهای طراحی شده است که اعتمادزایی جزء جدایی ناپذیر
آن است(موســوی مقدم و محمدی .)153 :1395 ،از سوی دیگر ،از آنجایی که معیار عدالت
و وثاقت امام جماعت ،اولین ش��رط برای اقتدا به او برای نمازجماعت میباشد ،ساختار مسجد
باعث میگردد که در صورتی که حتی اگر خود ش��خص امام جماعت را نشناس��د ،میتواند به
واسطهی اعتماد دیگران به آن فرد ،به او اقتدا کند .این ساختار باعث میگردد تا حسن ظن نسبت
به دیگران در جامعه شکل گرفته و زمینه ساز ارتقاء اعتماد اجتماعی در جامعه گردد.
تنوع کارکردی مس��اجد در طول تاریخ اسالم ،باعث گردیده که همواره در این مکانها عالوه
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بر تشکیل مراسم عبادی ،نماز ،جلسات وعظ و ارشاد ،حلقههای درس و بحث نیز در آن تشکیل
میش��ده اس��ت .این تنوع کارکردی و برگزاری مراس��مهای مختلف موجب تقویت شبکههای
اجتماعی در جامعه میگردد .کس��انی که بطور منظم در فعالیت های مذهبی ش��رکت میکنند،
شبکه اجتماعی قویتر و گستردهتری دارند؛ شرکت در این فعالیتها باعث میشود که افرادی که
در دیدگاههای کلی با هم اشتراک دارند ،بصورت مدام و منظم گرد هم آیند و حمایت و همراهی
همدیگر را دریافت کنند (صدوقی.)61 :1386 ،
یکی از مهمترین شاخصههای پایداری اجتماعی ،وجود انسجام و همبستگی اجتماعی است
که این امر نیز در پرتو وجود اعتماد اجتماعی در جامعه ش��کل میگیرد .نتایج پژوهش آلن و هپنر
نش��ان داده که ش��رکت در مجالس مذهبی ،س��ازگاری جمعی را بهبود میبخشد و باعث تقویت
همبستگیهای اجتماعی و روحیهی همکاری و همدلی بین مردم میشود(آلن و هپنر .)2011 ،1در
اسالم نیز سفارش به روابط اجتماعی و صله رحم با دوستان و آشنایان را در همین چهارچوب میتوان
ارزیابی نمود .به عنوان مثال نتایج پژوهشی در ارتباط با احادیث پیامبر (ص) در نهج الفصاحه نشان
میدهد که باالترین میزان توجه به مباحث شهری در کالم پیامبر (ص) مربوط به اهمیت و سفارش
به همســایه و روابط همسایگی در فضاهای شــهری ،توجه به اخالق در شهر و روابط شهروندی
و حسن سلوک در روابط ش��هروندی و توجه به حل مشکل مسلمانان میباشد(ستاری.)1390 ،
تعامالت اجتماعی و همسایهداری ستون فقرات امت است .اسالم بر تمام کسانی که در همسایگی
یکدیگر در ش��هرها زندگی میکنند؛ واجب میداند که نسبت به همدیگر مهربان و مؤدب باشند،
به یکدیگر اعتماد داشته باشند و در غم و شادی همنوعان سهیم باشند .در اسالم به وارث همدیگر
بودن ش��هروندانی که در همسایگی یکدیگر به س��ر می برند و رعایت آسایش همسایگان از سوی
یکدیگر ،همیشه توصیه شده است(پورجعفر و دیگران.)4 :1394 ،
ویژگی مس��اجد به عنوان مكانهای مقدس در مقابل س��ایر اماكن در این اس��ت كه مسجد
ً
ماهیتا محلی برای تجمع و همبس��تگی جمعی اس��ت و انس��انها با حضور گروهی خود در آن
به همبس��تگی رفتارهای جمعی میاندیشــند(نوبهار .)22 :1373 ،در مسجد ،مردم از هر قشر
و گروهی که باش��ند ،در صفوف نماز بدون توجه ب��ه جایگاهی اجتماعی و نژاد ،برادروار در کنار
1. Allen & Heppner
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یکدیگــر قــرار میگیرند که این امر ،کمک شــایانی به ایجاد وحدت و همدلی در میان اقشــار
مختلف جامعه میکند .اقامهی نماز به صورت جماعت در مســجد احساس هویت جمعی به
افراد اجتماع میبخش��د و آنها را در یک کل بزرگتر به تصویر میکشد .هویت جمعی یاد شده
زمینهساز تعهدات متقابل افراد جامعه به یکدیگر است(موسوی مقدم و محمدی.)148 :1395 ،
وجود اعتماد و انسجام اجتماعی در بین افراد ،یکی از شروط الزم برای شکلگیری مشارکت
اجتماعی اس��ت و مساجد با توجه به نقش تس��هیلگری که در ایجاد اعتماد و انسجام اجتماعی
داش��ته و دارند ،همواره توانستهاند بسترهای مناسبی برای مشارکت اجتماعی را در جامعه فراهم
سازند .مشارکت میتواند در دو سطح مطرح باشد؛ نخستُ ،بعد ذهنی مشارکت که همان تمایل
به مشــارکت اجتماعی اســت و دومُ ،بعد عینی و رفتاری مشــارکت ،که همان پیوند عینی افراد
است(موســوی .)67 :1385 ،از منظر سطح نخست مشارکت باید گفت؛ نهاد مسجد میتواند
برای تحقق این بعد از مشارکت بستر مناسبی باشد ،زیرا اجتماع شکلگرفته با محوریت مسجد
هنجارهای مشترکی در ابعاد اندیش��ه و رفتار دارد .عالوه بر این ،زمینهی اعتماد افراد به یکدیگر
در بس��تر مس��جد فراهم اس��ت .این دو عنصر میتواند موجبات تمایل افراد به مشارکت در بعد
ذهنــی آن را فراهم کند .با تحقق این امر ،زمینه برای مشــارکت افراد در بعد عینی آن در بســتر
مســجد فراهم است .بسترهای متعددی از این بعد در طول تاریخ مسجد قابل احصا شده است.
هر چند که در نگاه اول بیش��تر مش��ارکتهای اجتماعی در مســاجد ماهیت مذهبی دارند ،اما
س��ابقهی تاریخی مساجد از صدر اس�لام تا حال حاضر نشان داده اس��ت که در موقعیتهای
مختلف مساجد توانستهاند به واسطهی مش��ارکت مذهبی افراد ،زمینهساز شکلگیری گونههای
مختلف مش��ارکت اجتماعی در جامعه و محالت ش��هری گردند .میت��وان ادعا كرد كه حیات
اجتماعی اسالم در برهههای زمانی گوناگون و حساس تاریخی به واسطهی نقش مسجد در پدید
ساختن مشاركت اجتماعی احیا ،تقویت و حفظ شده است .حضور در مسجد از آنجا كه روحیه
همبس��تگی و تعاون را در قالب مشاركتهای غیررس��می نهادینه میكند ،مشاركت اجتماعی را
در پی داش��ته ...،به طور مثال ،حضور مس��تمر افراد در مسجد و نهادهای مرتبط با آن ،در مدتی
كوتاه ،ناخودآگاه باعث تحریك احساسهای درونی نسبت به یكدیگر میشود و همین امر حس
همی��اری و همكاری را در افراد جامعه تقویت و نهادینه میكند(نظرپور و منتظریمقدم:1389 ،
 .)70گذشته از این ،انگیزههایی كه رنگ الهی به خود میگیرد ،در تثبیت روابط پدید آمده ،نقش
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كلیدی دارد و انتظار بر آن اس��ت كه مشاركت اجتماعی برآمده از این نهاد ،كاركردی مناسبتر و
كاراتر از عضویت ،مشاركت در انجمن یا باشگاه ورزشی داشته باشد.
عالوه ب��ر موارد فوق ،حس تعلق مکانی و احس��اس امنیت اجتماعی نیز از ش��اخصهای
پایداری اجتماعی میباشند که مساجد در شکلگیری و ارتقاء هر دوی آنها میتوانند نقش مهمی
ایفا نمایند .در جامعهی اس�لامی مردم از بدو تأسیس و احداث مساجد ،آ ن را خانه خود و آن را
فضا و کالبدی خاکی میدانســتند که هیچ مالک و صاحب زمینی نداشــته است .از سوی دیگر
مش��ارکت آحاد مردم در فعالیتهای مســاجد و تبدیل شدن آنها به مراکز مردمی و غیر انتفاعی،
س��بب تقویت حس تعلق مردم به مساجد میشده اســت .عامل دیگر در این زمینه نبود سیستم
مدیریت دولتی در اداره مس��اجد بوده اس�تـ .این عوامل سبب میشده اســت که مردم همواره
احس��اس تعلق خاصی به مساجد داشته باش��ند .چنانچه ایجاد حس مکان را با مفاهیمی چون
خوانایی ،معناداری و جهتداری در محیط بیامیزیم ،درمییابیم که در طول زمان مساجد نقشی
موثر را در این زمینه ایفا نمودهاند« .مسجد» در میان اندامهای درون شهری همیشه مکانی ویژه
داشته و از دیگر اندامها نمایانتر و چشمگیرتر بوده است؛ از اینروست که همه جا در دل شهر/
آبادی جای میگرفته است و در ابتدا چون بزرگترین ساختمان آبادی بوده ،نیازی به داشتن نشان
ویژه نداشته است و خود به خود نگاه هر عابری را به سوی خود جلب مینموده است .آمیختگی
و در هم تنیدگی مســاجد در درون محالت و تداوم بصــری و محیطی آن موجب تقویت حس
مکان در ناظران ،عابران وساکنان در محیطهای شهری میشده است.
از س��وی دیگر ،عنصر عظیم اجتماعی دین ،كارهای ارزشمندی در تحرك و شادابی اجتماعی
در عرصههای مختلف دارد و عامل مهمی در س�لامت جامعه و كاهش آس��یبپذیری اجتماعی
محسوب میگردد(معرفت .)3-6 :1376 ،از این رو ،بدیهی است كه تقویت آن در جامعه به ویژه
در س��طح ملی و محلهای ،به ارتقای س��طح ارزشهای اخالقی و انسانی و سلوك اجتماعی و باال
رفتن ضریب امنیت و مشاركتهای مردمی و مسئولیتهای اجتماعی منجر گشته و كاهش مفاسد
اجتماعی و اخالقی و بسیاری از جرایم را نیز در پی دارد .این كاركرد ارزشمند و منحصر به فرد عنصر
دین ،آن را در میان س��رمایهای اجتماعی متفوق ساخته است (مصباح یزدی .)31-36 :1391 ،از
این رو ،مساجد با برخورداری از كاركرد امنیتی دین ،نقش به سزایی در کاهش آسیبهای اجتماعی
دارند و بدین ترتیب موجبات برقراری امنیت در محله ها و شهرها را فراهم میآورند (نقیبالسادات،

 .)7 :1374تحقیقات متعددی نش��ان دادهاند که شــرکت در مراسم مذهبی و انجام تکالیف دینی
میتواند ،نقش بازدارنده در مقابل بزهکاری باشد(رستمی و گنجی.)11 :1387 ،
بر این اساس و بر مبنای مبانی نظری تحقیق چگونگی ارتباط میان دو متغیر مسجد و پایداری
اجتماعی را میتوان بر اساس شکل  1ترسیم نمود.

 .4روش پژوهش

این پژوهش ،پژوهشی توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از روش پیمایشی و به کمک ابزار
پرسش��نامه انجام ش��ده اس��ت .با توجه به اهمیت موضوع ،میتوان آن را در زمره پژوهشهای
کارب��ردی قرار داد و با توجه به کمب��ود مطالعات مرتبط با موضوع در ای��ران ،آن را میتوان به
عنوان پژوهش��ی توسعهای نیز به شمار آورد .جامعهی آماری پژوهش شهروندان باالی  20سال
ش��هر مشهد میباشد .حجم نمونه بر مبنای کوکران 387 ،نفر میباشد که در پرسشگری نهایی
تعداد آن به  400نمونه افزایش یافت .از روش نمونهگیری خوش��های دومرحلهای برای انتخاب
نمونهها و پرسشگری استفاده گردید ،به این صورت که برمبنای دادههای طرح تفصیلی مشهد،
این شــهر به چهار نوع بافت شهری شامل بافت شطرنجی ،بافت پیرامونی ،بافت اتصال دهنده
و بافت س��تارهای تفکیک گردید و از هر یک از این بافتهای شــهری ،محالتی به عنوان نمونه

شهروندان در مناطق شهری (شهر مشهد)
اسالمی
اجتماعی
اقتصادی
عقالنیتپایداری
ایازبر کیفیت
اسالمی
مساجد محله
رفاهازجامعه
مندی
تأثیرپذیری
تعامل و رضایت
تجربی
بررسیتأثیر
واکاوی
حسینی ،فاطمه نوروزیان
گرشاسبی فخر
سعیدسید هادی
دكتر

شکل  .1مدل مفهومی ارتباط مساجد با پایداری اجتماعی
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انتخاب گردید .در واقع هدف از این کار ،شمول نمونه آماری برای کل شهر مشهد و به خصوص
بافتهای ش��هری با زمینههــای اقتصادی و اجتماعی –فرهنگی مختلف بود .بر این اســاس در
بافت ش��طرنجی محله کوثر ،در بافت اتصال دهندهی محله س��جاد ،در بافت ستارهای محلهی
طالب و محلهی قائم(بهش��ت) و در بافت پیرامونی محلهی میثم(رده) به عنوان محالت نمونه
برای تکمیل پرسش��نامه انتخاب شدهاند .با توجه به آنکه هدف بررسی نقش مسجد در پایداری
اجتماعی بود ،در هر محله نیمی از پرسشنــامهها در مســاجد و از میان کســانی که به مســجد
میروند و نیمی دیگر از پرس��شنامهها ،توسط شهروندان عادی در سطح محله پر شده است تا
بتوان تأثیر ارتباط با مساجد را در پایداری اجتماعی افراد به درستی بررسی نمود.
به دنبال شناخت محالت هدف ،مساجد منتخب با توجه به ویژگیهایی چون شاخص بودن
مس��اجد در محل ،موقعیت مناس��ب مسجد به لحاظ دسترس��ی و نیز فعالیت آنها در برگزاری
برنامهها و کالسهای فرهنگی و آموزش��ی مختلف و مراجعهی اکثر ساکنان و شاغالن محل به
مساجد ،مساجد مورد مطالعه از میان سایر مساجد محله انتخاب گردیدهاند .این مساجد شامل؛
مس��جد حضرت قائم (عج) در محلهی بهشت ،مسجد حضرت سجاد(ع) و مسجد امام حسن
مجتبی(ع) در محلهی سجاد ،مساجد فقیه سبزواری و رضوی در محلهی طالب ،مساجد علوی
و امام حسن مجتبی (ع) در محلهی میثم (رده) و مسجد ثارالله در محلهی کوثر میباشند.
برای گردآوری دادهها از پرسشنامه محققساخته در جهت سنجش رضایت مندی افراد از کارکرد
مساجد در حوزههای مختلف و همچنین سنجش پایداری اجتماعی استفاده گردید .روایی صوری
و محتوایی ابزار با نظر محققین و همکاران پژوهش و پایایی و انسجام درونی ابزار نیز با کمک آلفای
كرونباخ محاسبه گردید که نتایج جدول  2گویای تناسب ابزار تحقیق میباشد.
جدول  .1ضرایب پایایی (آلفا) پایداری اجتماعی و مؤلفههای آن

پایداری اجتماعی

همبستگی اجتماعی

شبکه اجتماعی

اعتماد فردی

0.86

0.65

0.75

0.69

رضایتمندی از
مساجد

مشارکت اجتماعی

تعلق مکانی

امنیت اجتماعی

0.88

0.67

0.83

0.83

اعتماد نهادی

0.84
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 .5یافتههای پژوهش

جدول  .2ویژگیهای عمومی پاسخگویان در محالت مورد مطالعه
متغیر

سن
جنسیت (درصد)
تحصیالت (درصد)
تاهل

سابقه سکونت در محله

میانگین
میانه
کمترین و باالترین
زن
مرد
سیکل و پایینتر
دیپلم و فوق دیپلم
لیسانس و باالتر
متاهل
مجرد
کمتر از  2سال
بین  2تا  5سال
بین  5تا  10سال
بیش از  10سال

الر قدیم

)13/08 ±( 39/03
36
( )20و ()90
36/3
63/7
22/7
53/5
23/7
73/9
26/1
10/9
15/7
18/7
54/7

در بخش تحلیل دادهها ،ابتدا به بررســی میزان رضایتمندی شهروندان (افرادی که با مساجد
ارتباط فعال داش��تهاند) در محالت مورد مطالعه از کیفیت کارکرد مساجد در حوزههای مختلف
پرداخته شــده و سپس موضوع حضور در مسجد و ارتباط آن با پایداری اجتماعی بررسی گردیده
است.
همانگونه ک��ه دادههای جدول  3نش��ان میدهد در  5محله مــورد مطالعه 40.5 ،درصد
افرادی که ارتباط فعالی با مس��اجد داش��تهاند ،در حد خیلی زیاد و زیاد از کارکردهای مساجد

شهروندان در مناطق شهری (شهر مشهد)
اسالمی
اجتماعی
اقتصادی
عقالنیتپایداری
ایازبر کیفیت
اسالمی
مساجد محله
رفاهازجامعه
مندی
تأثیرپذیری
تعامل و رضایت
تجربی
بررسیتأثیر
واکاوی
حسینی ،فاطمه نوروزیان
گرشاسبی فخر
سعیدسید هادی
دكتر

جدول  2گویای ویژگیهای عمومی پاسخگویان میباشد .میانگین سنی پاسخگویان 39 ،سال
می باش��د .بخش عمدهای از پاسخگویان درسطح تحصیالت دیپلم و فوق دیپلم هستند .حدود
 64درصد پاسخگویان مرد و  36درصد را زنان تشکیل میدهند .حدود  74درصد پاسخگویان
متاهل هستند .سابقه سکونت حدود  55درصد پاسخگویان بیش از  10سال بوده و به طور کلی
بیش از  73درصد پاسخگویان سابقهی سکونتی بیش از  5سال در محله داشتهاند.
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در حوزههای مختلف رضایت داش��تهاند ،حدود  35درصد رضایت نسبی داشتهاند و حدود 25
درصد نیز رضایت کم یا خیلی کمی از کارکردهای مساجد داشتهاند .بیشترین رضایتمندی کاربران
از مساجد به ترتیب مربوط به دلبستگی و تعلق افراد به مساجد ،کیفیت برنامههای مذهبی مساجد در
ایام مختلف ،موقعیت جغرافیایی مسجد و فاصله آن تا محل سکونت و کیفیت معماری و نقش هویت
بخشی مساجد به افراد بوده است و در مقابل کمترین رضایتمندی کاربران مربوط به موقعیت مکانی و نبود
مکان مناسب برای پارک وسایل نقلیه ،نقش و کارکرد اقتصادی مساجد ،نقش مساجد در ایجاد پیوند و
ارتباط مستقیم میان شهروندان با مدیران و مسئولین ،خدمات رسانی و فعالیت مسجد در ساعات مختلف
شبانه روز و کیفیت ارتباط هیأت امنا و متولیان مساجد با شهروندان و ساکنین محله بوده است (جدول .)3بررسی
وضعیت رضایتمندی افراد از مساجد در  5محله مورد مطالعه نیز گویای آن است که بیشترین رضایتمندی از
مساجد مربوط به محلهی سجاد و بهشت (قائم) و در مقابل کمترین رضایتمندی مربوط به محلههای میثم (رده)
و کوثر میباشد(جدول .)4
جدول .3رضایتمندی کاربران از مساجد در محالت مورد مطالعه

مولفههای رضایتمندی از مساجد

رضایت از فضای فیزیکی مسجد
رضایت از معماری مسجد
رضایت از وجود فضا برای پارک خودرو
رضایت از فاصله مسجد تا محل سکونت
رضایت از برنامه های فرهنگی مسجد
رضایتازبرنامههایسیاسیواجتماعیمسجد
رضایــت از نقش مســجد در پیونــد مدیران با
شهروندان
رضایت از کیفیت برنامه های مذهبی مسجد
رضایت از عملکرد هیأت امنای مسجد
رضایت از برنامه های اقتصادی مسجد
رضایت از ارتباط هیأت امنا مسجد با ساکنین
رضایت از برگزاری مراسم ساکنان محل
رضایت از شاخص بودن معماری مسجد
رضایت از خدمات رسانی مسجد در شبانه روز
رضایت از سازگاری فعالیتهای اطراف مسجد

خیلی کم

کم

11
14
31.1
10.3
13.2
21.5

50
44.5
29.6
23.1
29.3
38.2

1.5
2
19.4
3.1
17.6
8.9

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

24
24.5
14.3
37.3
23.9
23.5

13.5
15
5.6
26.2
16
7.9

11

33.5

38.2

11.5

5.8

2
11.7
25.7
14.4
7.1
5.7
10.9
8.9

3.6
12.7
19.9
17.6
7.1
10.8
22.3
15.1

19.7
40.1
29.7
42
47.4
38.2
32.6
49.5

42.9
22.3
16.8
18.6
28.8
31.4
26.9
20.8

31.8
13.2
7.9
7.4
9.6
13.9
7.3
5.7

خیلی کم

مولفههای رضایتمندی از مساجد

نقش مسجد در تداعی خاطرات
میزان عالقه و دلبستگی به مسجد محله

کم

14.1
5.1
3
2.5
15.3
9.3
24.6

میانگین رضایت مندی از مساجد

متوسط

28.3
12.8

34.9

زیاد

خیلی زیاد
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21.2
31.3
47.7
34
15
25.5
40.5

میثم (رده)

سجاد

بهشت (قائم)

طالب

کوثر

زیاد

50/7

49/9

42/6

30/7

28/6

متوسط

33/2

30/5

30/8

45

35/1

کم

16/1

19/6

56/6

24/3

36/3

 .1-5سنجش پایداری اجتماعی
برای س��نجش پایداری اجتماعی از چهار شاخص سرمایهی اجتماعی ( شامل زیرشاخصهای
اعتماد فردی و اعتماد نهادی ،همبســتگی اجتماعی ،شبکه اجتماعی و هنجارهای اجتماعی)،
مشارکت اجتماعی ،تعلق مکانی و احساس امنیت اجتماعی استفاده گردید .گویههای مرتبط بر
مبنای طیف لیکرت از  1تا  5کدگذاری ش��دهاند 1 .گویای حداقل پایداری اجتماعی و  5گویای
حداکثر پایداری میباشــد و  3نشانگر میانه نظری اعداد اس��ت .تحلیل دادهها نشان داد که در
ً
محالت مورد مطالعه ،اوال در همهی محالت سطح پایداری اجتماعی باالتر از میانه نظری و به
عبارتی از سطح متوسط باالتر میباشد .دوم آنکه هر چند به لحاظ سطح پایداری اجتماعی کل
تفاوت معنیداری بین محالت وجود ندارد ،با این حال ،از میان ش��اخصهای سازنده پایداری
اجتماعی ،امتیازهای سه شاخص تعلق مکانی ،احساس امنیت اجتماعی و سرمایهی اجتماعی
از تفاوت معنیداری بین محالت مختلف برخوردار میباشــد .به لحاظ پایداری اجتماعی نیز،
محلهی سجاد دارای باالترین امتیاز و محلهی طالب دارای کمترین امتیاز میباشد.

شهروندان در مناطق شهری (شهر مشهد)
اسالمی
اجتماعی
اقتصادی
عقالنیتپایداری
ایازبر کیفیت
اسالمی
مساجد محله
رفاهازجامعه
مندی
تأثیرپذیری
تعامل و رضایت
تجربی
بررسیتأثیر
واکاوی
حسینی ،فاطمه نوروزیان
گرشاسبی فخر
سعیدسید هادی
دكتر

جدول .4رضایتمندی کاربران از مساجد به تفکیک محالت مورد مطالعه
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طالب
میثم (رده)
کوثر
قائم (بهشت)
سجاد

سرمایه
اجتماعی

3/29
3/48
3/18
3/23
3/30

شاخص های پایداری اجتماعی
احساس امنیت
تعلق مکانی
اجتماعی

3/78
2/96
3/40
3/44
3/17

3/54
3/35
3/93
3/34
4/03

مشارکت
اجتماعی

3/29
3/38
3/43
3/21
3/52

پایداری
اجتماعی

3/17
3/25
3/26
3/28
3/30

جدول  .6بررسی تفاوتمندی پایداری اجتماعی در محالت مورد مطالعه
بین گروهها
امنیت
درون گروهها
اجتماعی
کل
بین گروهها
تعلق مکانی درون گروهها
کل
بین گروهها
مشارکت
درون گروهها
اجتماعی
کل
بین گروهها
سرمایه
اجتماعی درون گروهها
کل
بین گروهها
پایداری
درون گروهها
اجتماعی
کل

مجموع
مربعات

23/87
287/7
311/6
48/85
286/9
335/7
4/26
201/8
206/1
3/39
86/49
89/89
0/569
91/31
91/88

df

4
376
380
4
381
385
4
365
369
4
316
320
4
296
299

میانگین
مربعات

F

.Sig

7/799

0/000

12/212
0/753

16/217

0/000

1/066
0/553

1/928

0/105

0/894
0/274

3/101

0/016

0/142
0/310

0/460

0/765

5/969
0/756

 .2-5نقش مساجد در پایداری اجتماعی شهروندان
بررسی نقش حضور در مسجد و مشارکت در فعالیتهای آن در کم و کیف پایداری اجتماعی ،به دو
طریق صورت پذیرفت .نخس��ت ،برای همه پاسخگویان سه گویهی عمومی ،شامل میزان حضور در
مسجد برای نماز جماعت ،میزان همکاری و تعامل با مسجد در فعالیتهای مختلف و میزان مشارکت

جدول  .7رابطه تعامل با مسجد و پایداری اجتماعی (تحلیل استنباطی)

تعامل با
مساجد

ضریب
همبستگی
سطح
معنیداری

شاخص های پایداری اجتماعی
مشارکت
احساس امنیت
تعلق مکانی
اجتماعی
اجتماعی

0/080

*

0/114

0/121

0/025

0/293

**

0/000

سرمایه
اجتماعی

0/343

**

0/000

پایداری
اجتماعی

0/357

**

0/000

جدول  .8رابطه تعامل با مسجد و پایداری اجتماعی (تحلیل توصیفی)

شاخصهای
پایداری
اجتماعی

احساس امنیت اجتماعی
تعلق مکانی

مشارکت اجتماعی
سرمایه اجتماعی

پایداری اجتماعی

کم
3/08
3/72
3/10
3/13
3/05

تعامل با مساجد

متوسط
3/16
3/85
3/42
3/26
3/26

زیاد
3/21
3/94
3/61
3/50
3/47

در ادامه جهت بررســی بیشــتر چند و چــون ارتباط میان پایداری اجتماعی و مســاجد ،به
تحلیل دادههای پایداری اجتماعی میان دو گروه شهروندان سطح محله و افراد حاضر در مساجد
پرداخته شده است.
تحلیلهای استنباطی دادهها نشان داد که به جز محلهی میثم ،در سایر محالت تفاوت معنیداری
در امتیاز پایداری اجتماعی افراد دو گروه مشاهده میگردد .در میان شاخصهای پایداری اجتماعی،

شهروندان در مناطق شهری (شهر مشهد)
اسالمی
اجتماعی
اقتصادی
عقالنیتپایداری
ایازبر کیفیت
اسالمی
مساجد محله
رفاهازجامعه
مندی
تأثیرپذیری
تعامل و رضایت
تجربی
بررسیتأثیر
واکاوی
حسینی ،فاطمه نوروزیان
گرشاسبی فخر
سعیدسید هادی
دكتر

در فعالیتهای مسجد در مراسم مختلف ملی و مذهبی تعریف گردید تا میزان تعامالت افراد با مسجد
مشــخص گردید .عالوه بر این ،در هنگام پرسشــگری از محالت هدف و در راستای هدف تحقیق،
نمونهی آماری تحقیق (پاسخگویان) به دو گروه تفکیک گردیدند که شامل افراد حاضر در مساجد ( به
طور خاص افرادی که برای انجام فرائض مذهبی در زمانهای خاص در مساجد حضور داشتند – گروه
 )1و افراد سطح محله ( که به صورت اتفاقی از شهروندان انتخاب گردیدند – گروه  )2میباشند.
بررس��یهای ابتدایی نش��ان داد که در محدودهه��ای مورد مطالعه ،همبس��تگی معنیدار و
مستقیمی میان تعامل با مسجد و با پایداری اجتماعی و شاخصهای آن مشاهده میگردد(جدول
 .)7یافتههای توصیفی نیز نش��ان میدهــد که با بهبود تعامل افراد با مســاجد ،کیفیت پایداری
اجتماعی آنها نیز ارتقاء یافته است(جدول .)8
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امتیازهای مربوط به احس��اس امنیت اجتماعی در هیچ یک از محالت از تفاوت معنیداری میان
افراد دو گروه برخوردار نبوده اس��ت .برای ش��اخص تعلق مکانی نیز ،به جز محلهی قائم ،در سایر
محالت تفاوت معنیداری در امتیازهای دو گروه مشاهده نمیگردد .امتیازهای شاخص مشارکت
اجتماعی در  4محله ( به اس��تثنای محلهی میثم) و شاخص سرمایهی اجتماعی نیز در  2محله (
محالت قائم و کوثر) تفاوت معنیداری میان دو گروه مشاهده میگردد .نتایج مربوط به کل محالت
نیز نش��ان میدهد که تفاوت معنیداری در امتیازهای دو شاخص امنیت اجتماعی و تعلق مکانی
در میان افراد دو گروه مش��اهده نگردیده اس��ت و در مقابل برای دو شاخص سرمایهی اجتماعی و
مشارکت اجتماعی ،تفاوت معنیداری در امتیازهای افراد دو گروه وجود دارد(جدول .)9
جدول  .9نتایج آزمون تی تست مستقل و تفاوتمندی نتایج دو گروه در محالت هدف
شاخص های پایداری اجتماعی
پایداری
مشارکت
سرمایه
اجتماعی
امنیت اجتماعی تعلق مکانی
اجتماعی
اجتماعی
0/007
0/053
0/229
0/422
0/062
میثم
0/093
0/009
0/081
0/238
0/068
طالب
0/040
0/031
0/994
0/069
0/230
سجاد
0/021
0/000
0/383
0/342
0/004
کوثر
0/043
0/041
0/048
0/768
0/011
قائم
0/000
0/001
0/084
0/165
0/000
کل محالت

در کنار تحلیلهای اس��تنباطی ،یافتههای مربوط به تحلیل تطبیقی میان افراد سطح محله و
افراد حاضر در مساجد گویای آن است که امتیازهای مربوط به پایداری اجتماعی و شاخصهای
آن در همه موارد برای افرادی که در مس��اجد حضور داشتهاند ،نسبت به شهروندان سطح محله
ً
باالتر بوده است(جدول  .)10بررس��ی در مقیاس محالت نیز گویای آن است که تقریبا در اکثر
موارد امتیازهای افراد گروه ( 1افراد حاضر در مســاجد) نسبت به افراد گروه ( 2شهروندان سطح
محله) در وضعیت بهتری قرار داد و تنها در س��ه مورد وضعیت معکوس میباشد که دو مورد آن
مربوط به محلهی کوثر و یک مورد مربوط به محلهی سجاد میباشد .در محلهی کوثر ،امتیاز دو
شاخص تعلق مکانی و احســاس امنیت اجتماعی برای شهروندان سطح محله بیشتر از افرادی
بوده اس��ت که در مساجد حضور داش��تهاند ،هر چند که بر اساس جدول  ،10تفاوت امتیازهای

دو گ��روه معنیدار نبوده و در محله س��جاد نیز علی رغم فقدان تفاوت معن��یدار در امتیازهای
احســاس امنیت اجتماعی ،با این حال ،امتیاز شهروندان سطح محله بیشتر از امتیاز افراد حاضر
در مساجد بوده است(جدول .)11
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جدول  .10مقایسه کیفیت پایداری اجتماعی در افراد دو گروه
سرمایه
اجتماعی

احساس
امنیت
اجتماعی

تعلق مکانی

افراد حاضر در مساجد
(گروه )1

3/41

3/44

3/22

3/92

3/58

شهروندان محله
(گروه )2

3/11

3/17

3/09

3/76

3/16

مشارکت
اجتماعی

جدول  .11مقایسه کیفیت پایداری اجتماعی در افراد دو گروه محالت هدف

محله طالب
محله میثم
(رده)
محله کوثر
محله قائم
(بهشت)
محله سجاد

گروه 1
گروه2
گروه 1
گروه2
گروه 1
گروه2
گروه 1
گروه2

سرمایه
اجتماعی
3/42
3/17
3/59
3/37
3/36
3/00
3/42
3/06

گروه2

3/23

گروه 1

3/39

شاخص های پایداری اجتماعی
مشارکت
تعلق مکانی
اجتماعی
3/74
3/53
3/33
3/04
3/49
3/55
3/21
3/22
3/86
3/69
4/01
3/15
4/48
3/42
4/19
3/03

3/70
3/36

4/03
4/03

امنیت
اجتماعی
2/90
2/67
3/05
2/88
3/31
3/48
3/47
3/41
3/37
3/99

پایداری
اجتماعی
3/30
3/04
3/44
3/06
3/40
3/12
3/46
3/14
3/47
3/18

بر مبنای هدف تحقیق ،در بخشــی دیگر ،به بررسی تأثیر رضایتمندی افراد از مساجد (گروه )1
و ارتباط آن با پایداری اجتماعی پرداخته ش��د .همانگونه که دادههای جدول  12نشان میدهد؛
امتیازهای پایداری اجتماعی و ش��اخصهای آن در همه موارد بــا افزایش رضایتمندی افراد از
مساجد افزایش یافته است .بررسی همبستگی میان دو متغیر نیز گویای آن است که به طور کلی
همبستگی معنیدار و مستقیمی بین رضایتمندی از مساجد و پایداری اجتماعی وجود دارد .در

شهروندان در مناطق شهری (شهر مشهد)
اسالمی
اجتماعی
اقتصادی
عقالنیتپایداری
ایازبر کیفیت
اسالمی
مساجد محله
رفاهازجامعه
مندی
تأثیرپذیری
تعامل و رضایت
تجربی
بررسیتأثیر
واکاوی
حسینی ،فاطمه نوروزیان
گرشاسبی فخر
سعیدسید هادی
دكتر

پایداری
اجتماعی

شاخصهای پایداری اجتماعی
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میان شاخصهای پایداری اجتماعی نیز ،به استثنای احساس امنیت اجتماعی ،میان سه شاخص
دیگر و رضایتمندی از مساجد رابطه معنیدار و مستقیمی وجود دارد(جدول .)13
جدول  .12ارتباط بین رضایتمندی از مساجد با پایداری اجتماعی (تحلیل توصیفی)
شاخص های پایداری اجتماعی

سرمایه اجتماعی

سال نهم  ،شماره سوم(پیاپی ،)19پاییز 1400

رضایتمندی از
مساجد

امنیت
اجتماعی

تعلق مکانی

مشارکت
اجتماعی

پایداری
اجتماعی

کم

3/13

2/81

3/70

3/40

3/14

متوسط

3/41

3/30

3/83

3/55

3/40

زیاد

3/50

3/34

4/22

3/72

3/57

جدول  .13ارتباط بین رضایتمندی از مساجد با پایداری اجتماعی (تحلیل استنباطی)

رضایتمندی
از مسجد

ضریب
همبستگی
سطح معنی
داری

امنیت
اجتماعی

تعلق مکانی

0/143

0/256

0/094

0/002

 .6جمعبندی و نتیجهگیری

**

مشارکت
اجتماعی

0/183

*

0/033

سرمایه
اجتماعی

0/246

**

0/006

پایداری
اجتماعی

0/278

**

0/003

پایداری اجتماعی یکی از مهمترین وجوه توسعهی پایدار است زیرا که یكپارچگی ابعاد گوناگون
پایداری براساس ارزشها و اولویتهای اجتماع شکل میگیرد و هر اتفاقی در حوزهی توسعه،
در درون زمینهی اجتماعی روی میدهد.
این پژوهش در همین راستا با مبنا قرار دادن مفهوم پایداری اجتماعی ،به دنبال شناخت و فهم نقش
مساجد به عنوان یکی از مهمترین عناصر کالبدی و معنایی شهرهای قلمرو اسالمی در ایجاد پایداری
اجتماعی در مناطق شــهری است .شــهر مشــهد« ،پایتخت معنوی ایران» با برخورداری از 1207
مسجد (سایت شهرداری مشهد) به عنوان عرصهی تحقیق انتخاب گردید .روش کار مبتنی بر بررسی
پیمایش��ی و تحلیل مقایسهای  5مورد از محالت شهر مشهد در مناطق مختلف جغرافیایی شهر بوده
است .یافتههای پژوهش گویای تأثیر مثبت نقش مساجد و کمیت و کیفیت ارتباط شهروندان با آنها در
ش��کل گیری پایداری اجتماعی در محالت منتخب میباش��د .نتایج پژوهش نشان داد که رابطهای

1. Jaffar

شهروندان در مناطق شهری (شهر مشهد)
اسالمی
اجتماعی
اقتصادی
عقالنیتپایداری
ایازبر کیفیت
اسالمی
مساجد محله
رفاهازجامعه
مندی
تأثیرپذیری
تعامل و رضایت
تجربی
بررسیتأثیر
واکاوی
حسینی ،فاطمه نوروزیان
گرشاسبی فخر
سعیدسید هادی
دكتر

مس��تقیم و معنی دار میان تعامل با مس��جد و با پایداری اجتماعی و ش��اخصهای آن مشاهده
میگ��ردد .بر مبنای یافتههای تحقیق ،در اکثر محالت مورد مطالعه ،تفاوت معنیداری در امتیاز
پایداری اجتماعی افراد دو گروه (مس��جد روها و سـ�اکنان محله) مش��اهده میگردد .به عبارتی
دیگر ،امتیازهای مربوط به پایداری اجتماعی و شاخصهای آن در همه موارد برای افرادی که در
مساجد حضور داشتهاند ،نسبت به شهروندان سطح محله از شرایط مناسب تری برخوردار بوده
است .بررسیها نشان داد که کیفیت عملکرد مساجد و تنوع عملکردی آنها که باعث افزایش رضایتمندی
ش��هروندان از مساجد میگردد ،در ارتقاء پایداری اجتماعی و شاخصهای آن همچون تعلق مکانی،
مشارکت اجتماعی ،سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی تأثیرگذار بوده است .بر اساس یافتهها،
ش��هروندانی که حضور بیشتری در مساجد برای انجام فعالیتهای مختلف اعم از عبادی و مذهبی و
اجتماعی و  ...داشتهاند از سطح پایداری اجتماعی بیشتری نسبت به افرادی که کمتر با مساجد ارتباط
داشتهاند،برخورداربودند.
متأسفانه طی دهههای اخیر مساجد به مرور زمان از تأثیرگذاری کالبدی – فضایی در ساختار
و سیمای ش��هر تا تأثیرگذاریهای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی در متن جامعه و زندگی روزمره
ش��هروندان فاصله گرفتهاند و در مقابل تنوع کارکردی که در صدر اسالم ( و حتی اوایل انقالب
اســامی) از آن برخوردار بودنــد ،به مرور زمان محدود به کارکرد عبادی آنهم بیشــتر در قالب
نمازهای یومیه و ایام خاصی همچون ماههای محرم و رمضان ش��دهاند .این در حالی اســت که
نتایج این پژوهش در تصدیق نتایج پژوهشهای افرادی چون موســوی مقدم و محمدی1395 ،
(نقش مسجد در افزایش سرمایه اجتماعی)؛ جعفر 1و دیگران ( 2020 ،حیات بخشی مساجد به
عنوان یک فضای عمومی برای پایداری اجتماعی سکونتگاه های قدیمی مالزی)؛ شمس الدینی
و رضایی ( 1396 ،مطالعه نقش مراکز مذهبی در همبســتگی اجتماعی شــهروندان)؛ شوازی
و کرمی ( 1394 ،نقش مشــارکت در اجتماعات دینی بر ســرمایه اجتماعی)؛ صباغ و موالیی،
( 1392نقش مســجد بر مشــارکت اجتماعی و نظم اجتماعی) گویای تأثیرگذاری مســاجد بر
پایداری اجتماعی و ش��اخص های آن از جمله مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی میباشد.
این نتایج در واقع بر این نکته اشــاره دارند که یکی از مصادیق اجرایی شــدن دستور کار  21در
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سیاس��ت های توس��عه پایدار میتواند اس��تفاده از ظرفیت و توانمندیهای کم نظیر مساجد در
شهرهای اسالمی و ایرانی برای دستیابی به توسعهی پایدار شهری و ایجاد اجتماعات منسجم،
سرزنده و با کیفیت باشد.
با توجه به الزام س��ازمان ش��هرداریها و دهیاریهای کش��ور به تدوین برنامهی راهبردی –
عملیاتی شهر و ش��هرداری برای همهی شهرها و همچنین طرح و پیگیری موضوع الگوی ایرانی
– اسالمی پیشرفت ،تدوین سند جامع و راهبردی برای مساجد در سطح شهر و محالت شهری با
تأکید بر تنوع بخشی به کارکردهای آنها و تالش برای بازگرداندن مساجد به متن زندگی اجتماعی
روزمره و س��اختار فضایی و سیمای شهرها میتواند یکی از پیش��نهادها برای ارتقاء نقشآفرینی
مساجد در جامعه و زندگی روزمره شهروندان و ایجاد شهرهای پایدار باشد .به طور خاص ،برای
بهره بردن از مســاجد در پایداری اجتماعی و ایجاد اجتماعاتی منسجم ،تأکید باید بر روی تنوع
بخشــی به کارکردهای مساجد و درگیر ســاختن آنها در زندگی روزمره شهروندان در حوزه های
مختلف آموزشی ،فرهنگی و اجتماعی ،تفریحی و ورزشی باشد .همکاری با سازمانها ،نهادهای
دولتی و عمومی و حتی غیردولتی و مردم نهادی که کارکردها و وظایف آنها همخوانی با کاربری
و کارکرد مساجد دارند ،همانند آموزش و پرورش ،فرهنگ و ارشاد اسالمی ،شهرداری و شورای
ش��هر ،نهادهای متولی مهارت آموزی برای کودکان و نوجوانان و خانواده ها و  ، ...میتواند یکی
از اقدام ها برای تنوع بخش��ی به کارکردهای مس��اجد و افزایش نقشآفرینی آنها در متن جوامع و
محالت شهری باشد.
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