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 «های اجتماعی برآیند شکاف مسجد و جامعهآسیب»

 1داود رحیمی سجاسی

 چکیده:

هان ر و جهای نوینی به مقتضای نوع تفکزندگی اجتماعی انسان معاصر دچار تحوالت شگرفی شده و سبک

جامعه  رنسان دنتیجه زندگی اجتماعی ا نیز های اجتماعیرسد، آسیببه نظر میبینی حاکم پدید آمده است. 

ر دادین مدرن و سبک زندگی نوین است. عصر نوین، به مقتضای تحوالت صنعتی و تغییرات سریع و بنی

ی با زندگ قایسهما پدید آورد که گرچه به نظر طبیعی است اما در ها، مسائلی رسطوح گوناگون زندگی انسان

هاد نهمترین این میان، مسجد مدر ی، غیرطبیعی و آسیب های جدی است. مطلوب انسان از منظر فرهنگ دین

ی کردهاآید که کارویژه های خاص خود را با محوریت کاراجتماعی جامعه مطلوب اسالمی به شمار می

ار ، انتظانسان امروزیامعه کنونی، دچار مسئله شده است و کند؛ اما در تعامل با جعبادی عرضه می

ه ب، ما را آنها ها و چگونگی مواجهه مسجد باآسیب را دارد. تبیین منشأ مسجد در مسائل فرارو آفرینینقش

 بینانه نزدیک خواهد کرد.قضاوت و انتظاری واقع

ت. شان با مسجد اسها و علل زایش آنها و نیز نوع ارتباطهدف این نوشتار، تبیین صحیحی از آسیب

 ست و مسجد درهای اجتماعی موجود چیعلل بروز آسیببنابراین، سوال اصلی مقاله عبارت است از: 

وش از ر لیلای تحمواجهه با آنها چه رسالتی دارد؟ در روش تحقیق از مطالعات اسنادی بهره گرفته شد و بر

های اجتماعی متعدد در دوران معاصر نتیجه دهد، بروز آسیبها نشان مییافتهتحلیل مضمون استفاده شد. 

آفرینی مسجد امعه است و برای نقشسبک زندگی انسان امروزی است و حاصل شکاف میان مسجد و ج

های ویژهبایست سازوکارهای رفع این شکاف شناسایی و عملیاتی شوند و ثانیا کاردر این باره، اوال می

بایست بر اساس فطرت اصلی ها میبینی شود. این کارویژهها پیشخاصی برای پیشگیری از بروز آسیب

 همخوان باشد. انسان که تجانس کاملی با رسالت مسجد دارد،

 مسجد، جامعه مدرن، سبک زندگی، آسیب اجتماعی ها:کلیدواژه

                                                           
 . استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شاهد1
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 «تحلیلی بر علل تغییر جایگاه و عدم تحقق کارکردهای اجتماعی مسجد در جامعه کنونی»

 1نیکمحسن قنبری

 چکیده:

آید به می ترین نهاد اجتماعی جامعه اسالمی و محور دیگر نظامات و نهادهای اجتماعی به شمارمسجد، مهم

می پیدا اسال طوری که با نوع رابطه و تعاملی که با این نهاد مقدس دارند، معنا و جایگاهی در جامعه

آفرینی مطلوب به های خود را برای نقشتواند همه ظرفیتتردید، در چنین وضعیتی، مسجد میکنند. بیمی

های معینی قشر الگوی جامعه اسالمی، نبرای مسجد، دکار گیرد و تاثیرگذار باشد. بر همین اساس، نیز 

ن سلمانامعملی در صدر اسالم و نیز سیره اجتماعی  البته در موادی نیز به صورتتعریف شده است و 

 تحقق یافته است. 

یگاه و ان نظام در حوزه مسجد، جارغم تالش متولی، علیرسد، در جامعه کنونیبا وجود این، به نظر می

ب مطلو جتماعیا، کارکردهای رفتمیگونه که انتظار بوده است و آن تغییرچار کارکرد مسجد، همواره د

تحقق عدم پرسش اصلی مقاله عبارت است از؛ علل تغییر جایگاه و ایفا نکرده است.خود را در جامعه 

اله ین مقامطلوب کارکردهای اجتماعی مسجد در دوران معاصر چیست؟ تبیین علل این مسئله، هدف اصلی 

برای  وهای اسنادی و نیز مصاحبه بهره گرفته شد در روش تحقیق، برای گردآوری اطالعات از شیوهاست. 

 تحلیل اطالعات، از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد.

گذاری و مدیریتی و نیز نوع دهد، تغییرات پدیدآمده در سطوح قانون گذاری، سیاستها نشان مییافته

تبع آن، کارکردهای مطلوب ده و بهشد، سبب تغییر جایگاه اجتماعی مسجد های عملی در حوزه مسجبرنامه

های اجتماعی و نیازهای اقشار مختلف جامعه به خوبی تحقق ویژه در مواجهه به مسائل و آسیبمسجد به

 نیافته است.

 مسجد، پایگاه اجتماعی، حکومت، کارکرد، معاصر: هاکلیدواژه

                                                           
 آموخته حوزه علمیه قم. دکتری فرهنگ و ارتباطات و دانش1
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 «های اجتماعیدیریت آسیبهای فرهنگی مساجد در مپیشران»

 1رضا ابروش

 :چکیده

جد د. مساهای اجتماعی دارمسجد در فرهنگ اسالمی داری جایگاه ارزشمندی است و نقش مهمی در نظام

تماعی را های اجتوانند بسیاری از مسائل و آسیبهای فرهنگی و اجتماعی باالئی هستند و میدارای ظرفیت

گی ی فرهنهاهای اجتماعی دارای پیشرانک نهاد تأثیرگذار در عرصهمدیریت کنند. مساجد به عنوان ی

های ان. پیشرهای اجتماعی هستند که باید درک صحیحی از آنها به دست آوردتأثیرگذار بر مدیریت آسیب

ر دراکز فعال مشوند تا نهادها و یریت مسائل اجتماعی، سبب میپژوهانه به مدفرهنگی به دلیل رویکرد آینده

هتر اجد را بهای فرهنگی مسهای استفاده از ظرفیتهای اجتماعی راهبردها و سیاسته مدیریت آسیبحوز

 د.نترل نماینهای اجتماعی را مدیریت و کمینه وقوع بسیاری از آسیبزکارگیری کارامد آنها شناخته و با به

اعی کمک های اجتمعرصهها و مراکز فعال در های فرهنگی مساجد به سازمانآگاهی و شناخت پیشران 

جتماعی های ایبها، اقدامات چشمگیری برای مقابله و مدیریت آسمندی از این پیشرانکند تا با بهرهمی

های بریت آسیهای فرهنگی مساجد در مدیرو سئوال پژوهش عبارت است از: پیشراناعمال نمایند. از این

أثیر های فرهنگی مساجد است که تپیشران اجتماعی چیست؟ هدف این پژوهش نیز شناسائی و تبیین

ا های اجتماعی دارند. این پژوهش با روش پیمایشی اطالعات مورد نیاز ربسزائی در مدیریت آسیب

 دهد.حلیلی آنها را مورد تحلیل و بررسی قرار میت -گردآوری و با روش توصیفی

 

 های اجتماعی.آسیب های فرهنگی، آینده پژوهی، مسجد،پیشران، پیشران :هاکلیدواژه

  

                                                           
 اه معارف اسالمیاستادیار گروه مدیریت فرهنگی دانشگ  1.
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 «های مهاجرین)اقوام و ملل(فرهنگتعامل مطلوب مسجد با خرده»

 1امین بشکار

 2نعمت بهمنی

 چکیده:

و  یبررس که نیازمند اجتماعی کمتر مورد توجه در حوزه مسجد و تعامالت اجتماعیترین مسائل از مهم

 ی، بهامون مسجد است. جوامع امروزاست، مسائل چندفرهنگی و تنوع فرهنگی ساکنان پیر تامل جدی

ه است کهای مستمر موسمی و بلندمدت مهاجرتهمواره شاهد سبب شکل زندگی صنعتی و تبعات آن، 

جد ااین که مس ها، آثاری را در جوامع میزبان در پی خواهد داشت.تردید، سوای از اهداف این مهاجرتبی

تواند چگونه عمل کند و یا چه نوع مساجدی می بایستمیها چنین جوامعی در تعامل با این فرهنگ

 دغدغه اصلی این نوشتار است. گوی نیازهای آنها باشد،پاسخ

؟ های مهاجرین)اقوام و ملل( چگونه استپرسش تحقیق نیز آن است که؛ تعامل مسجد با خرده فرهنگ

های مسجد خاص نهکارهای تعامل مسجد با جوامع چندفرهنگی و نیز معرفی گوهدف نیز شناسایی راه

عات ی اطالفرهنگ های قومی و زبانی است. در روش تحقیق، از مطالعات اسنادی و مصاحبه برای گردآور

 استفاده شده و از تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیل بهره گرفته شد.

ای قومی ههای مختلف فرهنگهای متعدد مسجد، توانایی تعامل مطلوب با الیهدهد، ظرفیتنتایج نشان می

های صحیح و منطقی تواند ضمن رعایت مصالح مسجد، زمینه بروز سنن و آئینو زبانی را دارد و می

های قومی و زبانی با مسجد، را در هایی تجربی از تعامل فرهنگکه نمونههای دیگر باشد؛ چنانفرهنگ

 تاریخ اسالم مشاهده کرد.

 

 هاکلیدواژه

 اجتماعی، خرده فرهنگ مسجد، تنوع فرهنگی، اقوام، آسیب

                                                           
 . دکتری روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز1

 ریزی آموزش فرهنگی و مدرس آموزش و پرورش. کارشناسی ارشد برنامه2
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 «نقش مسجد در  پیشگیری و کاهش طالق»

 1فاضل حسامی

 ه:چکید

استمرار  وبرای خانواده نوعی حرمت ویژه قائل است. تشکیل  روح حاکم بر اسالم و معارف اهل بیت

 است. از تفاوتیمهای ها با گرایشخانواده توأم با آرامش نیز مطلوب اسالم و از جمله خواسته همه انسان

یری گا و پیشهانوادهخبینی شده تا زمینه استمرار ای از قواعد و الگوها در نهاد خانواده پیشاینرو مجموعه

ق و طال گیری از گسست ناشی از تنش، متارکهاز گسست آن را فراهم نماید. بطور طبیعی الزمه پیش

مان س هر سازین اساهاست. بر همماعی و نیز التزام به آنای از آداب و قواعد دینی و اجتآشنائی با مجموعه

ده و وثر بوتواند در فرآیند اجتماعی کردن و کنترل و نظارت اجتماعی ماجتماعی رسمی و غیررسمی می

سنادی و طالعات امدر روش تحقیق پژوهش حاضر، از توانند نقش ایفاء نمایند. ها و اقشار متفاوتی میگروه

 شده و برای تحلیل از روش تحلیل محتوا بهره گرفته شد.مصاحبه استفاده 

واه آن یخی گمساجد در اسالم اگر چه کارکرد مستقیم و اصلی آنها عبادی و مناسکی است اما تجربه تار

ته است. ی داشاست که در کنار این کارکرد اصلی، کارکردهای دیگری نیز به تناسب شرایط متفاوت اجتماع

 ره و نیزین بار راستای انجام مقدمات یک ازدواج سالم و آموزش معارف الزم در امساجد با حضور فعال د

ز تمل و نیای محهحضور فعال مومنین و آنان که از منزلت اجتماعی باالئی برخوردار باشند در رفع مخاصمه

نیز  قز طالراهبری جریان مجادالت بین همسران در پیشگیری و کاهش طالق نقش داشته باشند. حتی پس ا

فقدان  های اجتماعی پس از طالق ناشی ازتوانند در کاهش آسیبمومنین و صاحب نفوذان مساجد می

 شند.های غیررسمی اجتماعی موثر باهای عاطفی و اقتصادی، سرپرستی خانواده و نیز نظارتحمایت

 

 مسجد، پیشگیری، طالق، آسیب اجتماعی: هاکلیدواژه

                                                           
 . مدیر گروه قرآن و علوم اجتماعی جامعه المصطفی1
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 «اجتماعی اعتیاد چگونگی مواجهه مسجد با آسیب»

 1نیکمحسن قنبری

 چکیده:

 های متعددی را برآید که پیامدها و هزینهکنونی به شما میهای اجتماعی جامعه ترین آسیباعتیاد از مهم

ل و برای کنتر با وجود تالش نهادهای قانونی و اجرایی شته است.ها و نهادهای اجتماعی به دنبال داخانواده

 ت.، بر اساس آمارهای رسمی، همچنان وضعیت ابعاد این آسیب بحرانی اسپیشگیری از این آسیب

ای از سطوح مختلف جامعه، بخش عمدههای مختلف نهادهای رسمی و غیررسمی، آفرینیدر کنار نقش

ی و شگیردر پی به سبب جایگاه خاص و تاثیرگذاری ویژه آن بر آحاد جامعه، فرینی مسجدآانتظار نقش

 .دارندوم اجتماعی کاهش این پدیده ش

 ئلهتواند در این مسچگونه و در چه سطحی می پرسش اصلی این پژوهش نیز عبارت است از اینکه مسجد

 آفرینی این نهاد اجتماعی مقدس و؟ و هدف آن شناسایی چگونگی نقشآفرینی کندنقش اجتماعی مهم

آوردن ستاصر است. برای به ددستیابی به سازوکارهای مواجهه صحیح مسجد با این پدیده اجتماعی مع

حلیل تهای اسنادی و کیفی)مصاحبه و مشاهده( استفاده شده و از روش اطالعات پژوهش، ترکیبی از روش

 ها بهره گرفته شد.محتوا نیز برای تجزیه و تحلیل داده

انی تماع انسجآید، مسجد با توجه به ظرفیت و جایگاه متعالی خود در میان ااز یافته های تحقیق به دست می

های گذاری، سیاستگذاری، مدیریت و اجرای برنامهتواند در سطوح مختلف قانونبویژه جوامع مسلمان، می

 د.آفرینی و تاثیرگذار باشمواجهه با آسیب اجتماعی اعتیاد نقش

 

 گذاری، اعتیادمسجد، آسیب اجتماعی، سیاست :هاکلیدواژه

 

 

                                                           
 . دکتری فرهنگ و ارتباطات و دانش آموخته حوزه علمیه قم1
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 «نقش مساجد در پیشگیری از کاهش جمعیت»

 1سید میرصالح حسینی جبلی

 :چکیده

گران در عاملیت کنش ،گران اجتماعی است. در جامعه دینیتحوالت جمعیتی در گرو عوامل انسانی و کنش

بخششی فکشری و   نقشش نخبگشان مشذهبی)علماء( در هشدایت     ،شود. در این میانهای عبادی متبلور میپایگاه

را در  گشران اجتمشاعی  ای که امروزه هرگونه همسویی کنشهرفتارهای اجتماعی بسیار برجسته است؛ به گون

ز تفکشر  ر و بشرو راستی مساجد به عنوان پایگشاه اجتمشاعی و ظهشو   هکنند. بآفرینی نخبگان تلقی میگرو نقش

 آفرینی کنند؟های جمعیتی نقشتوانند در کاهش آسیببینی اسالمی چگونه میایدئولوژیک و جهان

ز اه که یی است که با روش تحلیل توصیفی به شرح آن خواهیم پرداخت. آنچهاپرسش مذکور از دغدغه 

نی های مرجع نخبگاحاکی از آن است که عوامل انسانی در گروه ،آیددست میههای این پژوهش بیافته

دهی جهت های دینی از طریق کتب مقدس و تفسیر اجتهادی آن بهبا استخراج نظریه توانندمساجد، می

ش جمعیت ز کاهگران اجتماعی بپردازند و از طریق تبیین کثرت موالید، به پیشگیری اتاری کنشفکری و رف

 ود.های این پژوهش خواهد بکارهای موثر در این پیشگیری از نوآوریاقدام نمایند. ارائه راه

 

 مساجد، پیشگیری، رشد جمعیت، کاهش جمعیت: هاکلیدواژه

 

                                                           

 لمصطفیجامعه ااستادیار  دانشگاه   1. 
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 «ی محیط پیرامونسازکارویژه های مسجد برای سالم»

 های خُرد محله()تحلیلی بر نقش مسجد در کاهش آسیب

 1علی دهقان

 چکیده:

د در دد خوبنای جامعه اسالمی بر محوریت نهاد مقدس مسجد گذاشته شده است. مسجد با کارکردهای متع

ل ئند متعاای خدابعاد مختلف اجتماعی با تاکید بر جنبه معنوی، نقشی هدایت کننده برای انسان ها به سو

 ها به صراطهای نشریافته از مسجد، همگی با جهت دهی زندگی فردی و اجتماعی انساندارد. آموزه

ود برای خرونی اند. مسجد، سوای از ظرفیت های دمستقیم و قرب الهی و در نتیجه، سعادت او سامان یافته

دهای ر نهاند در تعامل با دیگهدایت و سالمت انسان ها، ظرفیت های بیرونی متعددی دارد که می توا

را  سالمیاجامعه و نیز فضای عمومی، بسترساز سعادت جامعه باشد و همه ارکان و فضای عمومی جامعه 

 عنوی ومانتظار عمومی از محیط پیرامون مسجد، تاثیرگذاری فضای مشابه فضای درونی مسجد نماید. 

ز زندگی اتاثر ط پیرامون مسجد، امروزه عمدتا منورانی درون مسجد بر اطراف آن است. با وجود این، محی

اهد شلذا  واجتماعی بیرونی است و به نظر می رسد، مسجد به دالیل مختلفی تاثیرات کمی بر آن دارد 

م که ها، ناسازگارهای اجتماعی، تنش و سرقت و دعوا و.. در محله و جوامعی هستیارتکاب انواع جرم

کالت ل اصلی تحقیق  این است که مسجد در مواجهه با این مشمعموال دارای مسجد هم هستند. سوا

 چگونه می تواند عمل کند و به سالم سازی محیط پیرامون خود کمک نماید؟

 ی و تبیینناسایدهد، ظرفیت های سالم سازی محیط اجتماعی پیرامون مسجد به خوبی شیافته های تحقیق نشان می

ا بعامل خود های تر گرفته شد. مسجد می تواند با فعال کردن سازوکارنشده و لذا در عرصه عمل نیز کمتر به کا

ی و جتماعمحیط پیرامون از قبیل، تعریف بخش های خاص مسجد و محله، استفاده از ظرفیت نخبگان علوم ا

 حلهم یبه سالم ساز مدیریتی، بهره گیری از توانمندی خانواده ها و قبول برخی از نقش های رسمی نهادها مسئول،

 و محیط پیرامون خود کمک کند و در شکل گیری جامعه اسالمی نقشی ویژه ایفا نماید.
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