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دهیچک
وش د. رپردازیمتهران شهرك غربدر ع دهاي مدرن مسجد جامرکارکمطالعه حاضر به بررسی 

از منظر تاریخی شهر ایرانی به سه نهاد محله، بازار و مسجد د. باشیماي نهکتابخا- اسناديروش مطالعه 
. محله، محل زندگی و سکونت، بازار محل تجارت و داد و ستد و مسجد محل عبادت و شودیمشناخته 
و بودهمذهبی بوده است. هر کدام از این نهادهاي شهري در گذشته داراي کارکردهاي سنتی مسائل

ایرانی و تغییرات ماهوي در آن، الجرم شهرشدن ولی با مدرن ؛اندکردهاین کارکردها را حفظ تاکنون نیز
نهادهاي شهر نیز تغییر ماهیت داده و عالوه بر حفظ کارکردهاي سنتی، داراي کارکردهاي مدرن نیز 

ا توجه به جد در شهري مانند تهران عالوه بر انجام و حفظ کارکردهاي سنتی، با. امروزه مساندشده
یکی از این شهرك غرب. مسجد جامع پردازدیمنیازهاي کنونی به انجام کارکردها و وظایف مدرن نیز 

د. به بررسی کارکردهاي جدید این مسجد پرداخته شوشودیمگونه مسجدها است. در این گزارش تالش 
بوده، به طوري که ...وداراي کارکردهاي سیاسی، اجتماعی آموزشی، فرهنگی تأسیسسجد از ابتداي م

يکارکردهاکی از یت. اسشدهامروزه این کارکردها را حفظ کرده و یا به آن کارکردهاي جدیدي اضافه 
مجالس عمدتاًاست زیراتمایز بین طبقات مختلف اجتماعی ایجاد نقاط ،شهرك غربمسجد جامع 

مسجد مذکور داراي ،عالوه بر این؛گیردینمجامعه در این مسجد صورت یینپاترحیم افرادي از طبقات 
توانیمرا شهرك غربمسجد جامع ؛ لذاباشدیمحتی درمانی قتصادي و ، اکارکردهاي فرهنگی آموزشی

. چنین موفقیتی حاصل در سطح شهر تهران معرفی کردیرگذارتأثبه عنوان یکی از مساجد موفق و بسیار 
رز این مسجد که آن را از بسیاري مساجد دیگر شهر باهايیژگیواست. بدون شک یکی از شرایط متعدد

از باعث شده تا این مسجد و کم نظیر ، بزرگی و زیبایی است. طراحی بسیار زیباکندیمتهران متمایز 
ي هاشاخصه. مساحت زیاد و تناسب آن با معماري ایرانی اسالمی از برخوردار باشداي جایگاه بسیار ویژه

بخش کالنشهر تهران ینترمدرن، که در قلب مدرنیته ایرانی و شهرك غربمسجد جامعاست.آنممتاز 
اسالمی خود سعی کرده است تا گام به گام با - احداث شده است، با حفظ تمام عناصر معماري ایرانی

فضاي مدرن منطقه نیز همخوان شود. چنین ترکیب عناصري در کالبد مسجد به خوبی رعایت شده است 
مسجد را براي ایفاي دستامناي آن، به همراه موقوفه واحد بزرگ تجاري مسجد، تیئهو تمکن مالی 

و پرکارترین ینترفعالیکی از توانیممتعدد باز گذاشته است. از همین رو این مسجد را يهانقش
آموزشی و فرهنگی و نیز برند شدن این يهاعرصهمساجد تهران به حساب آورد. حضور گسترده در 



سوي نخبگان و جامعه هنري کشور و بسیاري موارد دیگر باعث شده است تا نام این مسجد به مسجد از
بر حیات اجتماعی شهر شناخته شده شود.یرگذارتأثيهاکانونعنوان یکی از 

.، مدرنیته، کارکردهاي سنتیشهرك غربمسجد، کارکرد مدرن، مسجد جامع واژه هاي کلیدي:
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9)شهرك غربه موردي مسجد جامع (مطالعبررسی کارکردهاي چندگانه مدرن مساجد تهران امروز

طرح مسئلهمقدمه و -1
به عالوهبه ویژه جنبه اجتماعی آن است.مطالعه مدرنیته در همه ابعاد آن،یشناسجامعهه یک معنا ب
بر حیات آنیراتتأثشهري به بررسی نهادي شهري و کارکردهاي مدرن این نهادها و یشناسجامعهعلم

نمود مدرنیته در شهر است و در شهر است که مدرنیته معنا و مفهوم واقعی خود را .پردازدیمینانشهرنش
معنا و ناممکن هر و مدرنیته همراه و همزاد همدیگرند و تصور یکی بدون دیگري بید. شدهیمنشان 

هاي آن مورد کنکاش یچیدگیپراي شناخت ماهیت مدرنیته باید شهر و نهادهاي آن را با تمام ت. باس
به واقع شهر در مفهوم جدید خود در دوران مدرن شکل گرفته و پیش از آن عملکرد و شرایط،قرار داد.

خاطر است که بسیاري از ویت و محتواي آن معناي دیگري داشته است به همین، هماهیتکالبد،
مابین شهر مدرن و پیشامدرن و انقطاع تاریخی این دو و همچنین تقابل ییهاتقابلپردازان به ارائه یهنظر

.اندپرداختهدهاي سنتی و مدرن نهادهاي شهري رمیان کارک
ندگی و محله، محل ز.شودیمسه نهاد محله، بازار و مسجد شناخته ااز منظر تاریخی شهر ایرانی ب

هر کدام از مذهبی بوده است.مسائلسکونت، بازار محل تجارت و داد و ستد و مسجد محل عبادت و 
تاکنون نیز این کارکردها را حفظ کهاندبودهاین نهادهاي شهري در گذشته داراي کارکردهاي سنتی 

ي شهر نیز تغییر ماهیت ، الجرم نهادهاایرانی و تغییرات ماهوي در آنشهرشدن ولی با مدرن ؛اندکرده
.اندشده، داراي کارکردهاي مدرن نیز ه و عالوه بر حفظ کارکردهاي سنتیداد

ینترعمدهاز مسجد به عنوان محل عبادت مسلمانان از صدر اسالم تاکنون شناخته شده است که 
.رسیدیمنجام در آن به انیز امور مسلمانان دیگر، بسیاري ازعالوه بر اینباشد و میآن هايردبکار

از عناصر ه و شدهمان طور که ذکر شد مسجد بعد از ورود دین اسالم به ایران، به عنوان نهادي شناخته 
جامع که فاقد مسجد شودیمیافتبه طوري که کمتر شهري در ایران باشدیمسازنده شهرهاي ایرانی 

و در طول تاریخ شودسوب میمحدر شهرهاي اسالمی یرگذارتأثمسجد یکی از عناصر مهم و باشد.
شهرهاي اسالمی، مساجد همواره به عنوان فضاهاي عمومی مهم و مردمی داراي یريگشکل

.ندابوده، اقتصادي و سیاسی یاجتماععملکردهاي متعدد 
، با توجه به نیازهاي دهاي سنتیرامروزه مسجد در شهري مانند تهران عالوه بر انجام و حفظ کارک

از این گونه اينمونهشهرك غربمسجد جامع .پردازدیمام کارکردها و وظایف مدرن نیز به انج،کنونی
.پرداخته شودبه بررسی کارکردهاي جدید این مسجد شودیمدر این گزارش تالش .استجد امس

شهرك مسجد جامع(با تاکید بر دهاي مدرن مسجد راساسی تحقیق این است که کارکسؤالبنابراین 
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نسبت به هایییدگاهدچه و کارکردهاي مسجد هایتفعالدر حوزه ؟باشدیمچه مواردي شامل)غرب
هر یک چه هاگفتمانحول کارکردهاي مدرن وجود دارد و این ییهاگفتمانمسجد وجود دارد؟ چه 

بر مسجد به طور کلی دارند؟یريتأث
نظري قرار دارند که در آن در حیطه مباحث هاپرسشبرخی از این شودیمکه مالحظه همان طور

مختلف در مورد کارکردهاي مدرن مسجد مورد ارزیابی قرار گیرد و هايیدگاهدو هاگفتمانشودیمسعی 
(قدس) پاسخ داده شهرك غرببه برخی دیگر نیز به صورت تجربی و مطالعه مورديِ مسجد جامع 

خواهد شد.

مالحظات نظري-2
شناسییکی از موضوعات مهم در رشد و ترقی جامعه،هاآناط میان ارتبو دو مفهوم مدرنیته و شهر 

که کندیمنوگرایی را بر اساس مفهوم تجربه تعریف ،مارشال برمنبوده است.تاکنوناز ابتداي آن 
ه نظر وي برخوردهاي خیابانی با فرهنگ نوگرایی ارتباط ت. بکانون و نمود آن در شهر و در خیابان اس

با این استدالل که آزادي مردم براي تغییر و .پردازدیمبررسی ماهیت دوگانه زندگی نو وي به.یابدیم
برمن خیابان را دنیاي کوچکی براي .رودیمتوسعه همراه با ناامنی ناشی از اطمینان نداشتن به پیش 

هرات وي خیابان و تظا.کندیمزندگی مدرن و مبارزه براي فضاي عمومی و قلب پژوهش نوگرا تلقی 
بینییشپبرمن با این استدالل که برخوردهاي خیابانی .داندیمزندگی نو يهانشانهخیابانی را اولین 

ما هرگز مطمئن [در خیابان].کندیممربوط يترجامعمسائلنقش خیابان را به ،نشدنی و ناشناخته است
این امر از یک سو فرصت خوبی به نیستیم که با چه کسی مواجه خواهیم شد یا نتیجه آن چه خواهد بود.

این حمله یا تحقیر قرار گیریم.،ممکن است مورد دستبرد.اما از سوي دیگر نگران کننده است، دهدیمما 
این امر باعث برجسته شدن تخیالت تصویري و .کندیمناامنی عمومی نقش حس بینایی را تقویت 

و روابط هایدگاهدکالنشهرها عرصه .)167: 1380،ساوج(گرددیممتعاقب آن اهمیت یافتن سبک و مد 
نو و عرصه ظهور سطوح جدیدي از خطرات شخصی،،موقت و ناپایدار تصادفی و نیز کانون چیزهاي بدیع

چیزهایی که نمود عینی نوگرایی در دنیاي مدرن است.،شودیمگمنامی و آوارگی محسوب ،عدم قطعیت
مربوط به تغییر کارکردهاي نهادهاي ،اتبال دارد. بخشی از این تغییرمدرنیته در ذات خود تغییر را به دن

به طوري که ممکن است برخی از نهادها در اثر مدرن شدن از بین برود و یا تغییر ماهیت و شهري است.
کارکرد دهند.
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تحول از سنت به مدرنیته، روشنگري، انقالب صنعتی، انقالب شهرنشینی، انقالب اطالعات و 
پذیري هاي تفکیک فرآیندآموزش و پرورش و رشد ،ات، تحول در نهادهاي اجتماعی مانند خانوادهارتباط
هاي جهانی شدن و فرآیندو دموکراتیزه شدن و هم چنین ، عقالنی شدن، بوروکراتیزه نهادي

ي که شیوه تفکر ما را درباره نهادهااندبودهاجتماعی -یخیبستر تارپست مدرنیسم جملگی تحوالت و 
.)1387،(فاضلیقرار داده استیرتحت تأثیداًشددینی 

به طوري که گفت که کارکردهاي مسجد نیز با تغییر روبرو شده استتوانیماین شرایط یرتحت تأث
کرده و کارکردهاي جدیدي را براي خود تعریف ظ امروزه مسجد برخی از کارکردهاي سنتی خود را حف

به واقع اگر بخواهیم مسجد را به عنوان یک نهاد اجتماعی مورد ه است.کرده که در گذشته وجود نداشت
لحظه ینترمهمخوش تغییرات متعددي شده است. اما تدسدر طول تاریخبررسی قرار دهیم، این نهاد

گذار به مدرنیته تلقی کرد که با ایجاد تغییرات بنیادین در سایر توانیمتاریخی براي این تغییرات را 
اجتماعی، به طور حتم تغییراتی نیز در یک نهاد سنتی مانند مسجد نیز ایجاد خواهد کرد.نهادهاي

یتهمدرنپستمدرنیزاسیون و متعاقب آن جهانی شدن و فرآیندبراي نمونه فاضلی معتقد است که 
يهاتمانگفو انددادهقرار یرتحت تأثکه شیوه نگاه ما به نهادهاي دینی را به شدت اندبودهتحوالتی 

. بر همین مبنا فاضلی معتقد است که تحوالت )1387(فاضلی، انددادهمختلفی در این حوزه را شکل 
متأثرنیز عمدتاًو افتادهاجتماعی عمیقی که در تاریخ اجتماعی ایران و در طول یک قرن گذشته اتفاق 

دهاي دینی و به خصوص مسجد متعددي حول نهايهاگفتماناندبودهمواجهه ایران با مدرنیته غربی 
افراد بوده سازيیتهوو از آنجا که مذهب همواره یکی از عناصر بسیار مهم براي (همان)انددادهشکل 

، )1387(و یا آفریننده تحوالت اجتماعی باشد. فاضلیسازبحرانتواندیملذا چنین تغییراتی به شدت ؛است
هار گفتمان اصلی حول نهادهاي دینی و به خصوص مسجد در با استناد به تقابل بین سنت و مدرنیته، چ

:بردیمایران را نام 
به طور طبیعی در جریان ظهور دین اسالم و تکامل آن در طول زمان شکل گفتمان سنتی که )1

احادیث و سیره پیامبر و امامان هستند. در این گفتمان مسجد در مرکز ،قرآنعمدتاًگرفت و منبع آن 
، سیاسی و اقتصادي قرار دارد و تا حد زیادي جایگاه مسلمانان در اجتماع آنان را مشخص روابط اجتماعی

.ساختیم
لیبرالی است که به دنبال نوگرایی در کشورهاي يهاافتیرهگفتمان سکوالر که مبتنی بر )2

یث که در رهیافت لیبرال، مسجد هم از حسدینویماسالمی به وجود آمد. رالف ویلیام در این باره 
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را یخواهيآزاد، قواعد بازي مؤسساتدرونی و هم از حیث تنظیم روابط خود با دیگر مراکز و يهاروال
و در هیچ یک از رفتارهاي خود از اصل ارادي، خودمختارانه بودن و داوطلبانه بودن کنندیمرعایت 

در این .)271: 1385از محمدي، (به نقلکنندینم(چه نیایشی و چه اجتماعی) عدول هاتیفعالحضور در انواع 
به عنوان یک نهاد دینی در صرفاًو دهدیمدیدگاه مسجد بسیاري از کارکردهاي گذشته خود را از دست 

.ردیگیمکنار سایر نهادها مورد توجه قرار 
قرائتی وانقالبی که بر اساس قرائت روشنفکران دینی به وجود آمد- گفتمان ایدئولوژیک)3

به واقع اسالمی ایدئولوژیک را در تقابل با اسالم سنتی و شد که ولوژیک از اسالم ارائه سیاسی و ایدئ
در یکی از سخنان امام خمینی یافت:توانیم. نمونه بارز چنین گفتمانی را کندیمسکوالر معرفی 

اجد اسالم در مساجد منزوي بود. با اسم اسالم، اسالم را منزوي کردند. در چهار دیوار مساجد، مس
و مرکز هااستیسو مرکز هاجنگمرکز ص) (مو مساجد در زمان رسول اکرمسجدالحرامبی تحرك. این 

عبادي نماز و روزه مسائلامور اجتماعی و سیاسی بوده، این طور نبوده است که در مسجد پیغمبر همان 
اسالم یعنی بعد از یک مدتی در دنبال تبلیغات از صدر االسفمعبوده ... تربیشاشیاسیسمسائلباشد؛ 

. محکوم کردن اسالم به این شدیمتا زمان ما، مساجد یک مساجدي شده بود که اسالم در آنجا محکوم 
. محکوم کردن اسالم به این است که آن چیزي که کنمیمنیست که کسی بگوید: من اسالم را محکوم 

. )8-67، 18، (امام خمینیگذاشته شود پاریز، در مسجد خواهدیماسالم 
چنین دیدگاه نسبت به مسجد در پی احیاء مسجد با کارکردهاي جدید براي آن در عصر مدرن بود. به 

که چندان با شدیماز مدرنیته تعریف يابعادواقع در این گفتمان مسجد به قلب ایدئولوژي براي مقابله با 
این گفتمان توسعه بروکراتیک ساختار راتیثتأنیترمهمروح اسالم سازگار نبود. فاضلی معتقد است که از 

تعاونی مصرف يهاشرکت، الحسنهقرضيهاصندوق، هاکتابخانهسازمانی مساجد از جمله دفاتر بسیج، 
.)1387(فاضلی، بوده است و ...

سرآغاز چنین گفتمانی دانست. باید به بعد را 1370دهه عمدتاًکه انتقادي- گفتمان ایدئولوژیک)4
گیري چنین گفتمانی را فاضلی در پایان جنگ و تثبیت نظام جمهوري اسالمی ایران، شکليهاشهیر

مانند ماهواره و اینترنت است که به یاطالعاتنوین ارتباطاتی و يهايتکنولوژجهانی و ورود التتحو
صورت آشکاري سعی دارد تا سیطره دولت بر کنترل فضاي فرهنگی جامعه را به چالش بکشد.

خاص خودشان ینیجهان ببا توجه به هاگفتمانکه هر یک از این شویمیمدقت متوجه ندکیبا ا
این یریتمدخاص خودشان براي هايیوهشو اندشدهمتصور آننسبت به مسجد، کارکردهاي خاصی براي 



13)شهرك غربه موردي مسجد جامع (مطالعبررسی کارکردهاي چندگانه مدرن مساجد تهران امروز

ه ویژه با تغییرات اعمال شده در کارکردهاي مدرن مسجد را بتوانیم. از این رو تا حدي اندداشتهنهاد 
دو گفتمان اخیر رصد کرد. واقعیت این است که با دولتی شدن و مدیریت دولتی مساجد، به ویژه در برتاکید 

کاهشچند دهه اخیر میزان مراجعه به مساجد به ویژه در نسل جوان کاهش چشمگیري داشته است. 
بهومساجددرمردمرتبیشعدهحضورنیازمندحکومت کهبرايخصوصبهجد امسمراجعه کنندگان

دردولتفرهنگیيهااستیسناکامیينشانهنوعیبههستند،»سنگر مسجد«در سیاسیرهبرانتعبیر
از دفاعبرايتنهانهمساجد،سنگردرمردمحضوردیگرطرفازبود.تواندخودسويبهمردمجذب
: 1387ی، ل(فاضهست نیزاسالمیيجمهوربرايفرهنگیهدفنوعیمثابهبهبلکهحکومت،يهاآرمان

که بردیمنیز دالیل متعددي براي کاهش در مراجعه مردم و نسل جوان به مردم را نام الساداتبینق. )119
:دهدهشدار میاین دالیل لزوم تغییرات ساختاري و مدیریتی در کارکردهاي مسجد را 

؛)جذّابوبمناسمختلف،يهابرنامهوجود(عدمیکنواختیوتنوععدم
مسجد؛يهابرنامهازآگاهیعدم
ضعیف؛تبلیغات
تندرو؛افرادوجود
دین؛ازغلطوخشکبرداشت
جوان؛نیازهايوتفکربامسجديهابرنامهتناسبوهماهنگیعدم
مسجد؛ازاستفادهبرايجاذبهوجودعدم
مسجد.ياشهیکليهابرنامهوجودوصحیحيزیربرنامهعدم

جد به مثابه یک فضاي عمومیمس-3
تیواقع. اگر بردیمکاربه » مشتركجهان «و » نموديفضا«يمعنارا به دو یعمومحوزههانا آرنت 
کهخواهد بود ییجایعمومحوزهاست، دنیشنو دنیدقابل کهمیاوریببه حساب يزیچرا تنها همان 

نیبيارابطهدنیشنو دنیدو چون امر دشویمدهیشنو دهیدهاانسانریسابه دست هاانسانعمل 
یعمومحوزه. )1384(هابرماس، استگرانیدیمیدامستلزم حضور یعمومحوزه نیبنابرا، هاستانسان

. حوزه (همان)تعلق خواهد داشتیخصوصبه حوزه شودینمدهیشنایدهیدمحل نمودها است و آنچه 
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ستینعتیطبيمعناد جهان داللت دارد. جهان به و اصوالً بر خوهاستانسانمشتركجهان یعموم
.داللت دارديبشريهاساختهبر مفهوم دست بلکه

فضاي عمومی دانست. یريگشکلجایگاه آن در توانیمابعاد مسجد را ینترمهمیکی از به هر حال، 
به توانیمرا که مسجد نمایانگر آن استمستقیم، غیرو یممستقبسیاري از کارکردهاي مسجد، به طور 

که توجه یانیگراسنتمثابه یک فضاي عمومی در نظر گرفت. این دیدگاه ممکن است هم از طرف 
، به دهندیمچندانی به ابعاد مدرن مسجد ندارند و هم کسانی که دین را در تقابل با روح مدرن قرار 

جهان یريگشکلارد در چالش کشیده شود. اما به زعم برخی دیگر، نهادهاي دینی، در بسیاري از مو
مردم را تواندیمدر پیشبرد آن دارند. از این رو دین، نه تنها ياعمدهو سهم اندداشتهجدید مشارکت 

يامالحظهقابل یرتأثتواندیمزندگی و حیات اجتماعی ترغیب کند، بلکه يهاسبکنسبت به برخی از 
. به همین )168: 1388ارمکی، شالچی، (آزاد باشد زندگی مصرفی داشتهيهاسبکدر کنترل فرهنگ مصرفی و 

بسیاري از مردم را در سرتاسر جهان با دالیل توانندیمهنوز مواعظ دینی «سیاق باکاك معتقد است 
»به کاالها و تجارب مصرفی ترغیب کنندشانیالاممستحکم و الگوهاي برانگیزنده به محدود کردن 

یريگشکلزیادي بر یرتأثتواندیممسجد به عنوان یک نهاد دینی . به همین دلیل)177: 1381(باکاك، 
در پژوهشی ) 1388(فضاي عمومی دینی و از این رو اشکال خاصی از مصرف شود. آزاد ارمکی و شالچی 

. این پژوهش به خوبی نشان پردازندیمبه مقایسه بین دو فضاي عمومی کافی شاپ و مسجد در تهران 
مصرفی هايیوهشبر تواندیمدو فضاي عمومی کافی شاپ و مسجد تا چه اندازه که تفاوت بیندهدیم

بگذارد و نوع نگاه آنان به مصرف محصوالت فرهنگی را شکل دهد. یرآنان تأث
به انجام امور عبادي نبوده و حضور پررنگی در عرصه ارتباطات اجتماعی نقش مسجد در اسالم محدود

ها و مجالس درس و بحث نیز در هاي وعظ و ارشاد، حلقهر تشکیل جلسهو سیاسی داشته است. عالوه ب
نخستین مدارس اسالمی از دل مساجد است. این امر به نوبه خود سبب شد کهشدهیممساجد تشکیل 

از سوي )7- 266: 1365، زادهسلطان(د را شکل دهنمدرسه- بیرون بیایند و فضاي جدیدي تحت عنوان مسجد
بسیاري از در گذشته،سجد در حوزه ارتباطات اجتماعی و سیاسی تا جایی است کهاهمیت مدیگر، 
نمازي حتی منصب پیشگاهاًابن خلدون گفته بنا بر. شدهاي حکومتی در مساجد اعالم و منتشر میفرمان

.)1352(ابن خلدون، ت اسبودهترمهماز مقام پادشاهی نیز باالتر و 
یخ و به درجات مختلف، عالوه بر محل عبادت و تشکیل نمازهاي در مجموع، مساجد در طول تار

جمعه و جماعت، مکانی براي تشکیل جلسات بحث و درس، تعلیمات دینی و علمی، انجام امور قضایی، 
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المنفعه، دستگیري از مستمندان، نگهداري خزانه حل و فصل اختالفات، رسیدگی به امور عمومی و عام
راسم سیاسی بودند. بدین ترتیب گستره اجتماعی و سیاسی مساجد بسیار المال) و برگزاري م(بیت

این دیدگاه درباره .شدهاي اجتماعی و سیاسی از فراز منبر مساجد منتشر میچشمگیر بود و انبوهی از پیام
یلیتحلدر چارچوب یاسالميهاآموزهکه شودیمحوزه عمومی بودن مساجد با این ایده تاریخی تقویت 

با نکوهش . به این معنا که اسالم کندیمدیتاکگفته شیپيمعنابه یعموماز حوزه ياگونهبر خود 
را ییخودرااست استبداد و يویتباههیماانسان يازینیبحس استغنا و نکهیاانیبانباشت قدرت و 
عه به دست جامتیکلو سپردن یعمومقلمرو ینفبا تواندینمياشهیاندنیچن؛ کندیمسخت نکوهش 

- دولت در اسالمهینظررو نیهم، سازگار باشد. از دیپایمجامعه را يایزواکه همه یک گروه خاص 
اقتدارگرا یدولتانسان را به دست یزندگیاجتماعو یشخصيایزواکه همه ياشهیاندبا -هرچه باشد

زیندر دولت صالح یحت. تسینرو سازگار چیه، به کندیمینفرا یمدنينهادهاو مردم و سپاردیم
ادیانقاز دولت و هیسوکیاست؛ نه فرمان یمبتنتأثرو ریتأثرابطه دولت و شهروندان بر اصل تعامل و 

چیهباشند، در قاموس هاانسانگریدبرفرمانکه تنها ییابزارهابه هاانسانلیتبدو ییاقتدارگرامردم. 
.)1388(نوبهار، د معنا نداریالهنید

کارکردهاي مسجد-4
:)1386،(الویريشودیماشاره هاآنینترعمدهجد داراي کارکردهاي متعددي است که در زیر به سم

ینترمهمنماز برترین و است.آنعبادي رویکرد، د مسجدرکارکترینیاصلکارکرد عبادي:-الف
ماعت بسیار سفارش شده است.این فریضه در مسجد و به صورت جادايدر اسالم ؛ لذاوظیفه دینی است

و ...، مراسم احیا و خواندن دعا، انجام نذوراتانند برگزاري مجالسعبادي دیگر مهايیینآ،از اینسواي
.گیردیمدر مسجد انجام 

از منظر د آموزشی و تربیتی بوده است.رداراي کارکاز همان ابتداي اسالممسجد کارکرد آموزشی:- ب
مختلف علوم دینی مانند فقه، کالم در مسجد آموزش داده شده است.يهاهشاختاریخی در مسجد 

رویکرد آموزشی آن با این مسجد ارتباط مشخص بیانگرکه اندبودهمساجد همواره داراي کتابخانه 
که همواره کانونی براي تعالی دهدیمنشان نیز ، کارکرد تربیتی مسجد آموزشیبر جنبهعالوه .باشدیم

.رشد اخالقیات انسانی و اسالمی بوده استانسان و 
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و يسازفرهنگ، افکار عمومییدهشکلمکان ترینیاصلمسجد د فرهنگی و ارتباطی:رکارک-د
در تمدن اسالمی بوده است.یرساناطالع
گردآوري کمک براي از جمله:اندبودهدهاي اجتماعی متعدد رمساجد داراي کارککارکرد اجتماعی:-ـه

. ...، اقامت موقت در راه ماندگان وهاییگردهمان، برگزاري مراسم ترحیم مردگان، برگزاري مستمندا
در طول تاریخ مساجد به ، کارکرد سیاسی آن است.مساجديکارکردهادیگر از کارکرد سیاسی:-و

اخته شده است.نسیاسی و اجتماعی شيهاجنبشیريگشکلمهم در يهاکانونعنوان یکی از 
وجه دیگر کارکرد مسجد، توجه به فضاي رکرد معماري و نقش آفرینی در فضاي کالبدي شهري:کا-ز

رمز و راز و در یک نگاه کلی معماري مسجد یک معماري پرن است.آکالبدي شهري و کارکرد معماري 
.نماد اندیشه توحیدي و واسطه عالم علوي با عالم سفلی است

يتا حدودامروزه زمان گذشته، بخشی از کارکردهاي مسجد در :کارکرد حقوقی، نظامی و اقتصادي-ج
حل و فصل دعاوي)، کارکرد نظامی مانند (یاز بین رفته و یا کمرنگ شده است مانند کارکردهاي حقوق

.المالیتبکردهاي اقتصادي مانند نگهداري رپرداختن به امور نظامی و کا
، سیاسی و کالبدي ایفا هاي اجتماعی، اقتصاديینهی در زمدر ایران نیز مساجد از دیرباز نقش مهم

یاجتماعو از سوي دیگر مکانی که زندگی اندبودهاز یک سو محل برگزاري مراسم عبادي اند. نموده
همواره محل برقراري و  نیز پرداختهیمساماندهی کرده و به حل و فصل امور مردم را ساکنان محالت 

اجتماعی و اقتصادي مردم نظیر يهاکنشسیاري از د. بت و شهرها بودنارتباطات اجتماعی در سطح محال
اقتصادي در درون مسائل، رفع مشکالت اجتماعی و حل ) و حل و فصل دعاويهامدرسهمسجد ش (آموز

حتی مساجد در زمینه امور سیاسی همواره به عنوان اهرم کنترل و نظارت بر .گرفتیممساجد صورت 
.)1389،يجوادبه نقل از حاج سید تقوایی و معروفی (د کردنیمعمل حاکمین سیاسی جامعه 

روش تحقیق-5
تحقیق حاضر به مطالعه .باشدیممصاحبه و مشاهده ،روش تحقیق در این گزارش مطالعه اسنادي

، استه چندگانتهران به عنوان یک مسجد که داراي کارکردهايشهرك غربمسجد جامع واقع در 
.پردازدیم
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هاي تحقیقیافته-6
توصیف محیط اجتماعی-1-6

یکی از و و ایوانک تبدیل شده قدسشهرك شهرداري به دو محله در تقسیمات جدیدشهرك غرب
دارد. طراحی و معماري مدرن و شیک این قرار مناطق مرفه تهران و در شمال غربی این کالنشهر 
يهابرجمهندسان آمریکایی و بر اساس مدل نمونه محدوده که در آغاز با طراحی و معماري و نیز اجراي 

که این محله کندیماین تصور را ایجاد )شهرك غرب(کتاب اول، مسکونی ایاالت متحده ساخته شده است 
نوعی با وجود پیوستگی جغرافیایی، از لحاظ و بهتهران ندارد يهابخشهیچ گونه سنخیتی با سایر 

که در دوره پهلوي اول به ایران آمده بودند در هایییکاییآمراست. ادهجدا افتفضایی از کالنشهر تهران 
به شهرك غرباین منطقه ساکن شدند و با استفاده از نفوذ خود، مدرسه، ورزشگاه و تفریحات وسیعی در 

عریض و بلوارهاي زیبا و امکان دسترسی به چندین بزرگراه اصلی هايبنديیابانخ. (همان)وجود آوردند 
و حکیم، سامانه ترافیکی و حمل و نقلی اهللافضل، شیخ ه چمران، نیایش، یادگار امام، همتان از جملتهر

شهرك بسیار مطلوبی در این منطقه پدید آورده است. همچنین وجود مراکز خرید و تجاري مشهور در 
ین منطقه مردم ا،مسکونی مدرن و شیک، همگی باعث شده است تا به حقيهامجتمع، به همراه غرب

.گردندبه عنوان مردمانی مدرن و مرفه محسوب 
مسجد (کالبدي، همه ابعاد بسیار زیادي بر یرتأثچنین وضع و سبک زندگی مدرنی بدون شک 

فضایی، کارکردهاي آن، نوع معماري و ...) خواهد داشت. بر همین اساس سعی خواهد شد تا در بررسی 
) شهرك غرباجتماعی که مسجد در آن قرار دارد (یعنی کارکردهاي مساجد، به انحاء مختلف محیط

نیز در قلب این محدوده یعنی شهرك غربمسجد جامع مورد توجه قرار گیرد و در این بستر تحلیل شود.
آن را یکی از توانیمجرأتو به خیابان شهید فرحزادي و نبش خیابان بدخشان قرار گرفته است، 

به شمار آورد.نطقه برندهاي مترینیکشو ینترمهم
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) موقعیت مسجد جامع در منطقه مدرن شهرك غرب1شکل (

تاریخچه مسجد-2-6
. گرددیبرمهجري شمسی 1370تاریخچه ساخت بناي این مسجد و مجموعه متعلق به آن به سال 

، خصوصاً ساختمان محقر داخل آن که در آن زمان توسط بزرگان علمامتر مربع با6000زمینی به مساحت 
اهللایتآایشان و ریاست مرکز امور مساجد با اختیار تام به شیرازي مدظله، با عنایات خاصهاهللایتآحضرت 

تا آن گونه که صالح است ساختمان این مجموعه بازسازي شود.واگذار گردیدهاشمی تبریزي
نقشه قبلی مسجد با نقشه مجوز تجاري آغاز شد.خصوصاًاز همان زمان با اخذ مجوزها هایتفعال

با طراحی جناب آقاي مهندس طوسی، جایگزین گردید و با کمک رئیس وقت بانک 1372جدید در سال، 
روع به کار شد. این وام در اختیار هیئت ، شملت، که با اعطاي وام کمک بزرگی به احداث مسجد نمود
هايیتهکمتخصصی شامل يهاگروهشکیل امناء مسجد براي همین امر قرار گرفت. در کنار هیئت امناء ت

فنی، فروش و اجاره و نیز واحد حسابداري از اقداماتی بود که در همان ابتدا کار انجام شد. که در سال 
ساختمان مسجد به طور کامل به بهره برداري رسیده است.1374
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توصیف فضاي مسجد-3-6
،پروژهیزیکیفدر برنامه است که به این صورت بوده شهرك غربطراحی و ساخت مسجد جامع 

نیز به عنوان موقوفه مسجد در نظر گرفته شده است و دريتجاريامجموعهمسجد، یطراحعالوه بر 
يتجارمجموعه يجلویعوسمحوطه .اندیدهگردمجزا یکدیگراز کامالًيتجارو یمذهبعملکردیکلطرح 

. مجموعه خودنمایی کندترتمامبه زیبایی هر چه باعث شده است تا نماي کلی و زیباي مسجد همچنان 
ت، اما از شده اسیطراحمسجد يبراايینهزمبه عنوان شکلیمنحنساده و ايیوارهدبه صورت يتجار

.شویمیم، متوجه کلیت آن با مسجد یندازیمبآن جدا شده است، اما اگر به معماري آن از باال نگاهی 

تا 300هايیتظرف، چهار سالن اجتماعات با یاصلمسجد شامل شبستان مجموعهدرونيفضاهااما 
ت. اما فضاهاي داخل مسجد از پیچیدگی بسیار اسیجنبيفضاهایرساو کتابخانه، یهعلمنفر، حوزه 100

خاصی برخوردار است. در سایت مسجد جامع عنوان شده است که براي ساخت مسجد عناصر و 
ته شده است:زیر در نظر گرفهايیژگیو

؛یمذهبیهروحيدارا
 ؛در نمازگزارانتمرکزبه وجود آورنده حس وحدت، حضور و
؛و خلوصپیرانگییب
 یسنتيهافرمنمادها و.
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گذشته يمعماریاساسیاتخصوصاز ،مسجدیطراحدر همچنین در ادامه عنوان شده است که 
یذهنبا ساختار کهیاسالم–یرانیايرمعماينمادهاینهمچن، و و سلسله مراتبیتمرشامل هندسه، 

این سبک از معماري به زیباترین شکل .نو استفاده شده استیصورتاشد به منطبق بیزنعامه مردم 
مسجد، مانند سردر ورودي آن، يهابخشخود در همه جاي این مسجد حضور دارد. حتی در برخی از 

يهااسلوب. روح اسالمی مسجد در شودیممسجدالنبی مدینه نیز نزدیکيهاسبکطرح معماري به 
با معماري زیباي ایرانی در هم آمیخته شده است و مرکزیت این دوایر، دال بر یکتایی خداوند ايیرهدا

.دهندیمرا نشان 
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توصـیف  گونـه یناواقعاین طراحی را به هايیژگیوشهرك غربدر ادامه سایت مسجد جامع 
يداراگذشـته  یـراث مروش برخـورد بـا   یـن ار دتـوان یمـ ی از معمـاري را  چنین سـبک که کندیم
.دانستیرزهايیژگیو

، یمیقديالگوهامطلق از یرويپدون خالقانه و بیديدگذشته با ينمادهاو هافرماز یريگبهره)1
؛وارد نسازديالطمهبه صورتی که به حکمت موجود در ساخت و ساز مجموعه 

؛یمذهبیهروحیجادايبراو جرزها هاستونتفاده از در اسنکردناغراق )2
؛یسنتکامالًشکلبه یناتتزئعدم استفاده از مصالح )3
.و منارهیجانبيهاشبستان، ، گنبدخانهیاطحمانند: یسنتياجزاه از استفاد)4

ن عناصر چنین نگاهی به تلفیقی از معماري ایرانی و اسالمی، به همراه توجه و جد فراوان به وارد کرد
به این شیوه بیان کرد که فضاهاي اصلی مسجد از توانیممدرن در چنین معماري باشکوهی را 

تبعیت )شودینماقلیدسی به اشکالی منظم (فضاي پرت در هیچ کجاي مسجد مشاهده ياهندسه
عمدتاًو هندسی هستند که کامل يهافرممتمایل به تربیش. اشکالی که در مسجد حضور دارند، کنندیم

پیچیده گرایش دارند. کمتر از مثلث استفاده شده و تخصیص فضایی هايیچندضلعو یا یرهدابه سمت 
آن بسیار منظم بوده است. در طراحی الحسنهقرضمتنوع آن، مانند حوزه علمیه و بخش يهابخش

ياگونهه از نمادها به معماري به کار رفته است که به سمت منبر متمرکز است و استفادياگونهشبستان 
ینترمهم. از شودیمدر آن مشاهده ینیدلنشایجاد کند و کلیت و هارمونی موزون و بی نظمی نیست که 

راحت هایدسترسبا وجود وسعت نسبی آن، کهعناصر آن دسترسی راحت به فضاهاي متعدد مسجد است 
. گیردصورت می

اجتماعات با يهاسالندر طراحی توانیما مسجد ریو طراححضور عنصر مدرنیته در ساخت 
و در نظر گرفتن فضاهایی باز براي تجمعات پروژکتورصندلی و ،ن مانند میزراستفاده از وسایل مد

سنتی، فضاي مدرنی يهااسلوبمشاهده کرد. در کل، روح کلی و فضاي مسجد، با وجود استفاده از 
فضا را ناشی از به کار گیري مصالح و ابزار آالت اینتوانیمکه تا حدودي کندیمرا هم تجلی 
مدرن دانست.
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)شهرك غربجایگاه مسجد جامع در کیفیت شهري (-4-6
با فراگیر شدن مشکالت عدیده در شهرها، به ویژه در کالنشهرها، هم زماناخیر يهادههدر طی 

بدي و اقتصادي در جهت تقابل با مختلف اجتماعی، کالابعادمفاهیمی همچون افزایش کیفیت محیط در 
که میان دهدیم. بر همین اساس تحقیقات نشان )218: 1389(تقوایی و معروفی، اندشدهاین مشکالت مطرح 

فضاهاي . (همان)و کیفیت محیط، ارتباط معناداري وجود دارد هاآنفضاهاي شهري و نحوه استفاده از 
بروز ایده توجه به کالبد در کنار توجه به روابط و ،اهخاستگترینیاصلبه عنوان توانیمشهري را 

نقش و جایگاه مسجد را چه در توانیماجتماعی مطرح کرد. از رهگذار همین اصل است که يهاکنش
اجتماعی منطقه برشمرد.يهاکنشو چه روابط و يبعد کالبد

این است که فیزیک شودیمکه در اینجا مطرح يامسئلهیاجتماعبر اساس همین تعریف از فضاي 
یرگذارتأثبه لحاظ کالبدي تا چه میزان به بهبود کیفیت پیرامون خود شهرك غربو کالبد مسجد جامع 

تا چه میزان بر شهرك غرباجتماعی، فرهنگی و مذهبی مسجد جامع ياست؟ و اینکه آیا عملکردها
است؟یرگذارتأث...) اجتماعی محیطی (انسجام اجتماعی، حس تعلق به محیط وهايیفیتک

بایآدماست، رابطه یندیفرهنگ-یاجتماعحوزه یاصليهابخشاز یکیبا پذیرش این امر که 
از یکی. به گفته ددهیمشکل انسان را یتهواز یمهمیبخش، کندیمیداپکه با آن ینسبتو یند

را در او یتهویجمعو يفرددر ذهن شخص است که احساس یريتصویجادایند، هدف شناسانروان
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یگاهجایزنو ینشآفرانسان، خلقت و یستیچاز هاآنکه در یاترواو یاتآ. )18: 1380،یشرف(کند یتتقو
یناآمده، همه به خاطر آن است تا یانمآن سخن به هايیتقابلو هایژگیوو یهستانسان در نظام 

در ساخت یندکند. نقش یبترغآن يارادینوتکو افراد را به خلق و یدهبخشرا تجسم یتهوبعد 
است. کارن یتاهميدارایزن، بلکه از نظر روانشناسان یندو عالمان یسانقدانسان نه تنها از نظر یتهو

يهاارزشیافتنمتشکل است و قادر به یتشخصیککه فاقد يفرد: «گویدیمباره ینادر 1يهورنا
که از يفردینچن. ریزدیمبه هم هایشآلیدها، یستنخود دئولوژيیایادر فرهنگ، مذهب یدارپامثبت 
ییهاارزشو نه صاحب یدنمایابیارزگذشته خود را يهاارزشتواندیم، نه بردیمرنج یتهویآشفتگ

.)104: 1383، یشجاع(یدنمایزيربرنامهیندهآيبرابتواند آزادانه هاآنکه به کمک شودیم
بشر و همچون یزندگاز یذاتياجنبه، آن را یندبه یانهکارکردگرایکردروینفان با از دانشمندیبرخ
؛1966برگر و لوهمان، ؛1967،(برگردنکنیمیفتعریزندگيمعناپاسخ به پرسش از يجستجوفرآیند

نام یفرهنگیتیفعالن به عنواینداز)1967(2برگریترپبه عنوان نمونه، ) 1993،وارنر؛1974،ترنر؛1973،یرتزگ
تعریفیفرهنگینظامرا همچون یند) 89: 1973(3یرتزگیلفوردک، و زندیممعنا، پل یرجزاینبکه برد می

یفاامشترك در جوامع هايیینآو یادینبنينمادهایقتلفهايیوهشیینتعدر یاتیحینقشکه دکنیم
دارند که برخالف یشگراسمت ینابه یندکه مطالعات متأخرتوان گفتبه اختصار می. کندیم
یتلقمعنادار ینظمجامعه، بلکه یرتأثشکل گرفته تحت ياسازهرا نه ینیدمتقدم، گفتمان هايیدگاهد

ها، از آرمانايینیعتبلورات «نمادها ینا. بخشدیمرا معنا هایتواقعکنند که با استفاده از نمادها 
. از همین رو است که یک نهاد دینی )82: 1386، یویانگ(شوندیمیتلق» یدعقا، تمناها وهايداورها، نگرش

باعث انسجام اجتماعی شود، بلکه ساختارهاي ارزشی که این نهاد ایجاد تواندیممانند مسجد، نه تنها 
اجتماعی نقش ایفا کند. هايیبآسدر کاهش تواندیم، کندیم

از ترامنبه طور کلکه فضاي اطراف مسجددهدیمشان در پژوهشی ن) 1389(براي مثال اکبري 
سایر فضاهاي شهري است و به عبارت دیگر فاصله فیزیکی با مسجد با امنیت اجتماعی رابطه مستقیم 

اييقوانسجام بخش و هویتی بسیار یرتأثدارد. همچنین نهاد مسجد و کارکردهاي اجتماعی آن نیز 
. اندکردهشهرداري تهران ایجاد 17مختلف در منطقه هايیتقومبین دارند و تمایزات هویتی خاصی در 

1. Horny، C
2. Peter Berger

3. Clifford Geertz
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در این تعمیم داد.شهرك غرببه مسجد جامع توان نمیاین است که این موضوعات را اما مسئله
17دارد. در منطقه شهرداري وجود 2منطقه از لحاظ فضایی و اجتماعی تفاوت بسیار زیادي باعمدتاًمنطقه 
هايیبآسچنین تمایزاتی وجود ندارد. 2زات قومیتی است (همان) در حالی که در منطقه تمایعمدتاً

شیوع دارد، مانند اعتیاد، سرقت و سایر مسائل اجتماعی دیگر مانند 17اجتماعی فراوانی که در منطقه 
ن دلیل است ي برخوردار است. به همیرتبسیار نایاب است و این منطقه از امنیت بیش2بیکاري، در منطقه 
مسجد جامع در مورد مقایسه وضعیت امنیت محدوده مسجد با سایر فضاهاي نمازگزارانکه وقتی از یکی از 

همه جاش امنه. به غیر از پل مدیریت و یباًتقر2منطقه «که گویدشود، پاسخ مییده میپرسسؤال2منطقه 
، مشکل چندانی توي منطقه کننیمخالیه و یا دارن ساخت و سازهاشینزمبعضی جاهاي دیگه که 

.ساله)45(آقاي اوحدي، »نداریم
شهرداري تهران تمایزاتی قومیتی از پیش وجود داشته 17که در مناطق رسدیماز سوي دیگر، به نظر 

عزاداري عاشورا، چنین تمایزاتی را تشدید کرده و به مراسماست و مسجد در قالب کارکردهاي آن، مانند 
. از همین رو، نوع انسجام اجتماعی که هاآنشکل دهنده به صرفاًنمود این تمایزات باشد و نه عبارتی باز

که گفته شد، همان طورخواهد بود. 2مولد مساجد در این مناطق هستند، تا حدودي متفاوت از منطقه 
اعی خود را چندان بر اساس هویت قومیتی استوار نشده است و مردم این منطقه، انسجام اجتم2منطقه 

اما این مسجد، برخالف مساجد مناطق پایین . )1389حسین، سیدمیر(دانندیمبر اساس منافع مشترك استوار 
آن را به عنوان یکی توانیماست و عصر مدرنمربوط به عمدتاًدارد که نیز شهر، کارکرد اجتماعی دیگري 

ه در ادامه به آن خواهیم پرداخت.از کارکردهاي پنهان و یا ناخواسته مسجد به شمار آورد ک

کردهاي مذهبی و دینی مسجدرکا
باال است. طبق مصاحبه با یکی از متولیان این بسیار میزان مشارکت مردمی در این مسجد نمازگزار 

نفر 200تا ممکن استهاآنو تعداد آیندیمبه این مسجد نمازگزارین جمعیت تربیشمسجد، ظهرها 
افرادي عموماًشرکت کننده دارد. 150نفر و نماز مغرب و شام نیز تا حدود 100حدود هاصبح. رسدبهم 

يهافروشگاهو صاحبان دارانمغازهمجاور و یا اینکه از يهامحلهیا از ساکنان آیندیمکه به مسجد 
ان در نماز جماعت مسجد را بتوان صاحبهاکنندهین میزان مشارکت تربیشهستند. شاید آناطراف 
واقع در بازار تجاري پشت مسجد دانست. همچنین هر بار هر تعداد از اعضاء حوزه علمیه يهافروشگاه

مشارکت عموماًی هم یت. از لحاظ جنسکنندیمکه در مسجد حضور دارند نیز در نماز جماعت آن شرکت 
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. از همین رو از یابندیمنفر از بانوان محله حضور 20الی 10حدوداًکنندگان مرد هستند و در هر نماز 
جامعه هستند. این يو باالاز طبقات متوسط رو به باال آیندیملحاظ تیپولوژي مردمی که به این مسجد 

از لحاظ سنی هم ترکیب بدیهی است.کامالًامر به علت قرار گرفتن این مسجد در یک محله مرفه امري 
رده سنی توانینمک نسبت مساوي حضور دارند و به ییباًتقراست و از همه سنین یرکامالً متغمسجد 

سنی باشد.يهاگروهاز سایر تربیشخاصی را نام برد که حضورش 
عزا مانند محرم و صفر و ایام فاطمیه بسیار يهاماهاما این مسجد در ماه مبارك رمضان و به ویژه 

زیادي هم به یتجمعمسجد مطرح کشور در این هايیتشخص. با سخنرانی اعضاء و شودیمترشلوغ
در همین مسجد مراسممذهبی در پایان هايیئتهتمام یباًتقر. در روز عاشورا، آیندیماین مسجد 

دعا هايآیین، مسجد مکان بسیار مناسبی براي و به علت فضاي وسیع و جاداردهندیمگردهمایی انجام 
عاشورا، ماه رمضان و ... است. يهاشبو 

هاشمی در اهللایتآعموماًهاشمی تبریزي است. اهللایتآجماعت این مسجد نیز به عهده حضرت امام
و در صورت غیاب ایشان برخی از شاگردان ارشد ایشان مسئول کنندیمنماز جماعت شرکت مراسماکثر 

برگزاري نماز جماعت در این مسجد هستند. 
هستند یطیواجدالشراجالب توجه است. هیئت امنا افراد امنا در این مسجد، بسیاریئتهاما نحوه گزینش 

و پس از طی مراحل گزینش و تایید توسط مراجع شوندیمکه توسط امام جماعت به امور مساجد معرفی 
.شوندیمبه عنوان هیئت امنا شناخته رسماًو پس از صدور حکم گرددیم، حکم راي ایشان صادر ربطيذ

.شودیمتمام فضاي مسجد پر از جمعیت مراسمبرگزاري مراسم شب قدر در مسجد جامع: در این 
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معاونین امام جماعت محسوب شده، به منظور تقسیم کار و سازماندهی تاًیماهاعضاي هیئت امنا که 
.نمایندیممسئولیت انجام بخشی از امور مسجد را تقبل یکهر اداره صحیح مسجد، 

هیئت امنا از آغاز تا کنونهايیتمسئولاعضا و )1(جدول 
دور سومدور دومدور اول

ین زارعمحمد حسمحمد حسین زارعمحمد حسین زارع
علی علمیعلی علمیعلی علمی
حسن ساویزحسن ساویزحسن ساویز
حسن سلیمانیعباس اسماعیلیعباس ترابیان

عباس اسماعیلیعباس ترابیاناسماعیل طبیبیان پور
عباس ترابیاناسماعیل طبیبیان پورآرامی

عبدالمحمود رحیم خراسانیعلی تحققی

این مسجد از طریق موقوفات آن مانند بازار بزرگ هايینههزشد، عموم انبیقبالً همکه همان طور
تا مسجد از استقالل شودیماین امر باعث لذا؛شودیمینتأممردمی هاکمکتجاري مسجد و از طریق 

نهادهاي مختلف دولتی و يهاکمکعزا و بی برخوردار باشد. برگزاري مراسم ترحیم،اقتصادي مناس
مسجد هايبه طور کلی صرف هزینهدارد که در برز درآمدهاي مناسبی براي مسجدغیردولتی نی

که این خودکفایی و استقالل نسبی مالی باعث شده است تا این رسدیم. به هر حال به نظر شودیم
به الگوي مناسبی براي سایر مساجد تهران تبدیل شود.تواندببه دور باشد و ي بسیارمسجد از فشارها

تمایز اجتماعی-5-6
شهر نسبت به ياین ادعا را به عنوان یک پیش فرض پذیرفت که مردم در مناطق باالتوانیم

شهر تقید کمتري به امور دینی دارند و یا اینکه دسته کم، توجه کمتري به مناسک جمعی یینپامناطق 
ین مردم ایجاد اجتماعی خاصی بهايیکتفکتواندیم. جدا از دالیل و علل آن این موضوع دهندیمدینی 

. البته چنین شودیمکند. چنین مواردي باعث به وجود آمدن نوعی منزلت اجتماعی در رابطه با مسجد 
جمهوري اسالمی به انحاء مختلف تقویت شده است. هايیاستسبه اشکال مختلف توسط ییهامنزلت

ند به عنوان یکی از منابع موثق دولت و دارهاآنبراي مثال مساجد و افرادي که حضوري دائمی در 
و یا به عنوان معتمدین محلی جهت شوندیمحکومت براي تحقیقات مربوط به استخدامی شناسایی 

. شوندیممشارکت در بسیاري از امور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي نام برده 
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وت است. به واقع، مسجد در متفاکامالًاما جنس و نوع منزلت اجتماعی در این منطقه از شهر تهران 
این نقطه از کالنشهر، بیش از آنکه به عنوان یک عنصر دینی براي کسب منزلت به شمار رود، تبدیل به 

طق مرفه نشین تهران است و بسیاري از امنازکه گفته شد، این منطقه، همان طور. شودیمیک برند 
. به همین دلیل کنندیمدر این منطقه زندگی مشهور و نیز ثروتمنديهاچهرههنرمندان، ورزشکاران و 

شبه مذهبی در این منطقه تبدیل مراسمبراي برگزاري برخی از الگوییبه شهرك غربمسجد جامع 
منزلت و طبقه ،جایگاهتواندیممجلس ترحیم در این مسجد، به خوبی به عنوان نمونه برپاییشده است. 

و اوقات خاصی از سال، این مراسمه همین دلیل است که در اقتصادي خانواده متوفی را نشان دهد. ب
مجالسشهري کسب منزلت کند. به همین خاطر یینپابه شکلی متفاوت از مناطق تواندیممسجد 

ترحیم بزرگان و افراد مشهوري مانند خسرو شکیبایی، هنرمند سینما و تلویزیون و یا ناصر حجازي 
.شودیمدر این مسجد برگزار ر از افراد صاحب نفوذو بسیاري دیگاسطوره فوتبال ایران

یجاد تمایز انقاط ، به عنوان یکی از شهرك غربگفت که مسجد جامع توانیماز این رو به طور حتم 
جامعه در این یینپامجالس ترحیم افرادي از طبقات مسلماًو رودیمبین طبقات مختلف اجتماعی به کار 

.گیردینممسجد صورت 
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کارکرد سیاسی-6-6
آنجایگاه سیاسی مسجد، عمري به درازاي خود مسجد دارد. به واقع این کارکرد مسجد به ماهیت ساخت 

کردند. گذاريیهپامسجد را در مدینه نخستینکه گرددیبازماز زمان پیامبر اکرم (ص) 
المی، بلکه دارالحکومه آن سیاسی جامعه اسهايیتفعالدر صدر اسالم، مسجد پایگاه و مرکز تمامی 

نخستین و امام يخلفادر زمان همچنینو ص)م (عمومی در زمان پیامبر اکريهامالقاتبوده است؛ کلیه 
.شدندیمو حتی نمایندگان خارجی در مسجد به حضور پذیرفته گرفتیمدر مسجد انجام ) ع(یعل

سالمی بوده است و تبلیغات اسالمی ايهاحرکتمسجد همواره در طول تاریخ اسالم مرکز جنبش و 
در زیر بیرق اسالم هاآنشروع شده و حرکت قواي اسالمی براي سرکوبی کفار و وارد کردن از آنجا 

توانیمنمونه مدرن و بارز نقش و جایگاه سیاسی مسجد را .همواره از این بناي مقدس آغاز شده است
تریبون تبلیغاتی بر ینترمهمو معابر مسجد به عنوان انقالب اسالمی ایران نام برد، به طوري که منبر

. شودیمقلمداد یشاهنشاهنظامعلیه 
با این وجود نقش سیاسی مسجد، امروزه به انحاء مختلفی مورد چالش قرار گرفته است. از یک سو، 

را به عنوان وارد شود و برخی دیگر آنباید همه امور سیاسی جامعه در یباًتقربرخی که مسجد به اعتقاد 
موجودیت مسجد به عنوان یک مکان تواندیمکه کنندیماهرم فشار و سیاسی یک حزب خاص قلمداد 

است در زمان دفاع مقدس تأسیستازه نسبتبه . به هر حال، این مسجد که یندازدبمقدس را به خطر 
مرکز بسیج با این حالحضور نداشته است و به عنوان مرکزي براي بسیج مردمی نیز فعال نبوده است.

رسدیممراکز بسیج در منطقه باشد؛ اما به نظر ینترفعال، به عنوان یکی از شهرك غربمسجد جامع 
، یعنی حضور و سخنرانی افراد شودیمبعد سیاسی این مسجد به جنبه دیگري از آن مربوط ینترمهمکه 
این مسجد.هايیبونترریق سیاسی و نخبه کشور و اعالم مواضع سیاسی از طهايیتشخصو 

به عنوان تریبونی براي سخنرانی و اعالم مواضع سیاسی آنجااز زمان افتتاح این مسجد تاکنون، 
سیاسی هايیفطبسیاري از هايیتشخصسیاسی کشور شناخته شده است، به طوري که هايیتشخص

براي توانیمی چنین جایگاهی را . نمونه بارز و آرماناندپرداختهگوناگون در این مسجد به سخنرانی 
ه برشمرد که چه در قبل از انقالب و چه اکنون، جایگاه بزرگان و سران نظام بودنیز مسجد حسینیه ارشاد 

نیز تا حدودي این برند و نقش را به دست آورده شهرك غربکه مسجد جامع رسدیم. به نظر است
ن، به همراه فضاي بسیار باز و امکانات جانبی مدرن و مجهز آاست. بدون شک ساختمان بسیار شیک،

این مسجد نقش بسیار مهمی در به دست آوردن این جایگاه داشته است. 
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آموزشیکارکرد-7-6
رسدیمبه نظر اسالمی بود، امايکشورهاوزگاري مسجد، یگانه پایگاه مهم آموزشی در هر چند ر

موجود امکاناتو متناسب با یزيربرنامهبا ییهاوزهحبه رنگ شده و کمامروزه مسئله آموزش در مساجد 
و قرآن، مخصوصاً براي بانوان و نوجوانان و احکامهایی از قبیل: آموزش ، برنامهکارشناسانو استفاده از 

را دسته کم گرفت و بایستی آن را ییهاآموزشالبته نباید چنین .محدود شده استو... سؤاالتپاسخ به 
مد نظر قرار داد. هارسانهمدرسه و يهاحوزهوزش در تکمیل کننده آم

آموزشی متعددي دارد که به نظر فراگیرتر از يهابرنامهنیز در همین زمینه شهرك غربمسجد جامع 
شویمیمباشد. اگر به پرتال این مسجد مراجعه کنیم متوجه هایسخنرانو جلسات قرآن و هابرنامهصرف 

دارد، در این مسجد مقاالت و يمتعدددازي نشریات آموزشی و فرهنگی انکه این مسجد قصد راه
سراسري نیز تدارك دیده گاهی در سطحو يامنطقهبسیاري ارائه شده و نیز مسابقات هايیسخنران

شده که کارکرد آموزشی سببهاکتابشده است. وجود یک کتابخانه شیک و مدرن با تنوع زیادي از 
باعث طالبیابابنیعلوجود حوزه علمیه ،آموزشیگ شود. در کنار چنین نقشیار پررناین مسجد بس

ي متنوعیهاکالسخواهد شد. به هر حال شهرك غرباین نقش در مسجد جامع تربیشهر چه ياغنا
.شودیمخودداري هاآنکه به علت اطناب از ذکر شودیمدر این مسجد برگزار 

حضور چشمگیر بانوان در مساجد است. امروزه و به خصوص هاکالسیکی از نکات جالب توجه در این
ياعمدهبخش . به همین جهتاندداشتهاز آقایان در مساجد ترپررنگدر دهه گذشته بانوان حضوري بسیار 

اختصاص دارد. این مسجد نیز از این قاعده مستثنی نیست. به نظر هاخانمآموزشی به يهاکالساز 
نسبت به زنان وقت کمتري براي حضور در مساجد داشته تربیشدغدغه کاري به علت ان، که مردرسدیم

ي داشته است!تربیشاعتقادات دینی مردان نسبت به زنان افول شایدباشند و یا اینکه 

فرهنگیيکارکردها-8-6
د آموزشی همان کارکرد آموزشی آن است، با این تفاوت که کارکربه طور کلمسجد یکارکرد فرهنگ

خواهد بود. ترگستردهآموزش برگردد، اما کارکرد فرهنگی آن تا حدودي به مسئلهصرفاًممکن است 
براي مثال ستاد امر به معروف و نهی از منکر مسجد، که تحت مدیریت پایگاه مقاومت شهید صیف 

ین پایگاه جایگاه امر به . یکی از بسیجیان مسئول اکندیممسجد قرار دارد، در این حوزه بسیار فعال عمل 
هاآنعجین شده است. هاآنو معتقد است که با هویت داندیممسجد ذاتمعروف و نهی از منکر را 
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وظایف فرهنگی رفرهنگی کشور را نیز باید به دیگيهادستگاههمچنین معتقد هستند که نظارت بر سایر 
اما منافی عفت مجوز پخش آن را صادر کرد ارشاداي که وزارتتازهمسجد افزود. او مثالی از فیلم 

درست یدهسوقفرهنگی، در يهاحوزهو معتقد است که مساجد با رصد سایر زندیمرا مثال عمومی بود
نیز عمل کنند. هاسازمانبه این 

اقتصاديهايکارکرد-9-6
اسالم تا به امروز، بسیاري وجود دارد و از صدريهانوشتهدر مورد نقش و کارکرد اقتصادي مساجد 

پندها و دستورات ،از گفتارهاهاجنبهاقتصادي مسجد اشاره شده است. این يهاجنبهبر ابعاد متنوعی از 
مردمی و مواردي مانند خمس و يهاکمکدینی در خصوص نقش و جایگاه کار و امور اقتصادي تا 

را شامل ) 1387رضایی، .ك.ونه ن(براي نمگرفتیمآن در مساجد صورت يآورجمععمدتاًزکات که 
بین موضوعات اقتصادي و مسجد، هم پیشینه و هم کارکردهاي بسیار ارتباطاما مسئله. شودیم

داشته است.يترمتنوع
يروزها. این سنت به نخستین شدیمينگهدارشهر یاصلهمیشه در مسجد المالیتببراي نمونه 

ثروت امت ينگهداريبرایمطمئنمسجد را محل يو.گرددیمباز یاسالمخالفت اولین خلیفه 
،مردمیاريهمدر مساجد و با مشارکت و هعمدبه طور که ياقتصاد. از جمله نوع دیگر کارکرد دانستیم

، ارائه الحسنهقرضتشکیل صندوق ازتوانیم، گیردیمبه مردم، انجام ياقتصاددر راستاي کمک 
صندوق يشوراوام بدون بهره که از طریق يواگذارمردم و يهاسپردهاعم از حفظ یبانکخدمات 

.است، نام بردالحسنهقرض
. با توجه به شودیماست که بین مؤمنین نمازگزار مساجد انجام يمتماداین سنت حسنه قرون 

از الحسنهقرضيهاصندوقتأکیدات فراوان آیات و روایات درباره منع انجام معامالت ربا، تشکیل 
مردم است که خاستگاه اولیه تشکیل ياقتصادو یمالرفع احتیاجات يبراياقتصاديهاروشن بهتری

.اندبودهمساجد الحسنهقرضخیریه و يهاصندوقاین نوع 

مصرف محله نام برد که توسط هیئت امناء هايیتعاونو هافروشگاهاز تشکیل توانیمعالوه بر آن 
ياقتصاديکارهاو نوع دیگر گیردیممسجد انجام یحوالمعیت، جيضروریازهاينمساجد براي رفع 

پول يآورجمعانه دارد، جنبه خیرخواهانه و بشر دوستتربیشو گیردیمدر مساجد صورت به طور کلکه 
يبراپیدا کردن کار ،کم درآمد و فقیريهاخانوادهيبراخرید جهیزیه ،مستمندان و نیازمندانيبرا
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که در ياقتصادو مراکز کوچک یديتوليهاکارگاهساخت جهتکمک و اعانه يآورجمعبیکاران و نیز 
الحسنهقرض. بخش استیتفعالدر حال انجام و اهللاسبیلیفبا هدف خیرخواهانه و یرسانکمکامر 

مالی بسیاري در يهاکمکدر این زمینه بسیار فعال است و تاکنون توانسته شهرك غربمسجد جامع 
به افراد نیازمند زیادي کمک کند. موقعیت برتر اقتصادي چنینکرده و هميآورجمعالحسنهقرضقالب 

.این مسجد داده استرا به منطقه اجازه گسترش کارکردهاي اقتصادي 

، اکثر شدیمو بازار در کنار آن ایجاد هبا توجه به اینکه در ادوار گذشته، مساجد در مرکز شهر بود
، و شدیممسجد هزینه يبراکه درآمد حاصل از اجاره یا تجارت آنان اندبودهییهاحجرهيدارامساجد 

یا المنفعهعاميکارهاکه در راه دادیممسجد را تشکیل ياقتصادهايیتفعالاز یبخشاین درآمدها 
نمونه .شدیمو فقیران و مستمندان هزینه یلسبابنو توسعه مساجد یا در امر کمک به ينگهدار،تعمیر

مشاهده کرد به طوري که بخش شهرك غربدر مسجد جامع توانیمبارز و مدرن شده چنین امري را 
توانمیبا ساختمان مسجد همخوانی داردکامالًپشتی این مسجد را یک مجتمع تجاري بسیار مدرن که 

کمک به مسجد و نیزهايینههزنام برد. به هر حال مخارج این مجتمع به میزان زیادي صرف 
.شودیممستمندان و فقیران 

زمین، مغازه یا يدارااز مساجد یبعضمعموالً .تأمین هزینه مساجد وقف استيهااز دیگر راه 
و دوشیموقف یاسالمهستند که توسط مؤمنین با هدف توسعه و ترویج فرهنگ یديتوليهاکارگاه

ر این زمینه اطالعات د. دوشیماالشاره وقصرف امورات فیسبنه طور بهاینزمدرآمد حاصل از این 
، اما بخش اعظمی از زمین خود مسجد و کارهاي ردخاصی که نشان دهنده میزان وقف باشد وجود ندا

عمرانی آن از طریق وقف بوده است. با این وجود در ایران به علت اینکه یک سازمان منسجم به نام 
از دوش مساجد برداشته شده و در اختیار سازمان اوقاف قرار این وظیفه عمدتاًسازمان اوقاف وجود دارد، 

گرفته است.
ائمه جماعات و یسخنرانخطابه و ،مستقیم مسجد در امر اقتصاد، جلسات وعظغیرش واز دیگر نق

است. با توجه به اینکه مساجد ياقتصاددر معامالت یاسالمسخنرانان در مساجد درباره رعایت اخالق 
هر شهر ياقتصادبوده و در مرکز بازار و مرکز یاصلمحوریت يداراجهان اسالم يکشورهادر اکثر 
محل مراجعه بازاریان، کسبه و اصناف اطراف ،هنگام نماز مسجددر است و یفعالنقش يدارامسجد 

ال فعياقتصادهايیتفعالبازار است. امام جماعت نیز در هر جلسه نماز با دعوت نمازگزاران که عمدتاً در 
با نقل آیات، روایت و احادیث حضّار را به رعایت ياقتصادو اخالق یاسالمهستند، به رعایت اخالق 
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ائمه جماعت در یسخنرانکه این موعظه و کندیمدعوت ياقتصاديکارهاانصاف و عدل در معامالت و 
رعایت مسائل يبراو یاخالقعمیق در نمازگزاران ایجاد کرده و به تبع، آنان از نظر یريتأثمسجد 

. نکته بارز چنین موضوعی، تبلیغ ائمه جماعت این شوندیمياقتصادر به فعالیت سالم مجبویشرع
اخیر به ویژه در راستاي دو شعار اقتصادي سال، یعنی جهاد اقتصادي و تولید و کار و يهاسالمسجد در 

سرمایه ایرانی بوده است. 
خدمات . گرددیبرمصادي مسجد به رابطه بین مساجد و بازار بخش عمده و مهم دیگر کارکردهاي اقت
به کمک تجار و ياقتصادمسجد در امر همچنان کهیعنیبین مساجد و بازرگانان متقابل بوده است. 

در گسترش اسالم و ساخت مساجد در مسیر حرکت و دیگر یمهمبازرگانان شتافت، بازرگانان نیز نقش 
.دور دست داشتندهايینسرزم

بود که هاییینسرزم: این نیز شیوه بازرگانان مسلمان در گویدیميفرانسودانشمند يمونتايونسا
، آمدندیمبازرگانان مسلمان در یک محل چند بار فرود يهاکارواندر شرق هندوستان قرار داشت. اگر 

به این مسجد که مردم محلگذشتینمیزيچتا محل تجمع آنان باشد. ساختندیميمسجددر آنجا 
آفریقا نیز اسالم در آسیا بود؛ چنانکه در يهاراه، یبازرگانيهاراه. گرویدندیمو به اسالم آوردندیميرو

انقالب یريگشکلدر بازرگانان ی کهنقشمساجد واقتصادي- سیاسیابعادد. بوطورینهمراه اسالم 
که هنوز هم رسدیماست. به هر حال بدیهی به نظر مسئلهینا، مثال خوبی از اندکردهاسالمی ایران ایفا 

امناي بسیاري از مساجد در سطح شهر یئتهرابطه تنگاتنگی بین بازار و مساجد وجود دارد، به طوري که 
جد جامع که از بعد اقتصادي متمکن هستند. این امر در مورد مسدهندیمرا تجار و افرادي تشکیل 

نیز مصداق دارد.شهرك غرب
است، به این معنا یرگذارتأثاز بعد دیگري بر اقتصاد منطقه و یا بهتر است بگوییم محدوده خود مسجد

بر ارزش اقتصادي تواندیم، چرخدیمکه ساختمان مسجد و تعامالت اجتماعی که حول محور مسجد 
نکته ضروري . البته ذکر این )1389اکبري، .ك.(نبگذارد یرتأثمسکن و حتی واحدهاي تجاري اطراف خود 

اجتماعی و یراتتأثدر پژوهشی درباره ) 1389(مثبت نیست. براي نمونه اکبري لزوماًیرتأثاین است که
که رسدیمقرار دارد، به این نتیجه 17فرهنگی مسجد اسالمی که در یکی از محالت منطقه 

د. براي مثال، برگزاري نسبت به سایرین برخوردار هستنتريیینپامجاور مسجد، از قیمت يهاساختمان
ختم که با شلوغی و سر و صداي بلندگوها و تجمعات هر روزه مردم در مسجد همراه است، از مراسم

که دیدیم، وجود همان طورمنفی نیستند. همیشه همیراتتأثدالیل این موضوع است. اما این ینترمهم
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کمی دورتر از مجاور مسجد، يهافاصله، از این رویفزایدببر امنیت آن تواندیممسجد در یک محله 
یا اینکه اگر یک مسجد بتواند خود را به عنوان یکی از نمادهاي هویتی ؛ و افزایش خواهد یافتارزششان

براي تواندیممجاور افزوده خواهد شد و یا حتی شلوغی مساجد امالكبر ارزشمنطقه تعریف کند، 
.(همان)کسبه محله درآمدزا تلقی شود 

خاص خودش را یراتتأثاز این بعد شهرك غرباین وجود موقعیت جغرافیایی خاص مسجد جامع با 
خواهد داشت. نکته اول اینکه این مسجد از دو طرف مشرف به خیابان است، بخش پشتی مسجد را یک 

. از این شودیمبزرگ پوشانده است و از سوي دیگر نیز به یک فضاي سبز کوچک ختم مجتمع تجاري 
، بر امنیت و بلکهمنفی بر امالك مسکونی مجاور نداشته یريتأثنه تنها مسجد که این رسدیمه نظر رو ب

که این مسجد به رسدیمگذارد. از طرف دیگر به نظر مثبت مییرتأثنیز از این رو قیمت امالك محدوده 
ونه آدرس عنوان یک مکان هویتی خاص به محیط اطراف خودش نیز هویت بخشیده است. براي نم

که این امر شودیمبسیاري از واحدهاي تجاري و مسکونی محدوده بر اساس موقعیت مسجد جامع درج 
.دهدیماهمیت و جایگاه این مسجد را نشان 

مسجد و مدیریت محله-6- 10
را به گذشته افتدیممتهم شویم و همه آنچه اکنون اتفاق ییگراگذشتهبدون اینکه بخواهیم به 

که مسجد، از صدر اسالم مرکزي براي مدیریت و تصمیمات مدیریتی ستذکر اشایان سازیم، اما مرتبط 
اسالم تصمیمات مهم براي اداره حکومت و نیز رکه در صددانیمیمبوده است. به هر حال همه ما 

فاوت وضعیتی مت(ص) موقعیت زمان پیامبر . اما شدیمو ... در مسجد به شور گذاشته هاصلح، هاجنگ
دارد.وجود با آن نیز ییهامشابهت، هر چند داردیک کالنشهر مدرن زمان حال ونسبت به

که در دوره ریاست دکتر قالیباف بر مسند شهرداري و مشارکتیمحورمحلهبا این وجود مدیریت 
ست. با مدرنیستی براي مدیریت در کالنشهرها اکامالًقرار گرفت، رویکردي هابرنامهتهران در محور 

است، اما این امر شدهیموارد يامحلهمواردوجود اینکه مسجد، بنا به ماهیت و ذات خودش، در برخی از 
نبوده است. براي مثال امور و مسائل محله، مانند انفاق، دستگیري يامحلهبه معناي مدیریت گاهیچه

. اندنداشتهشکل مدیریتی گاهیچه، اما اندبودهوام به نیازمندان، همه از امور محلی پرداختمستمندان، 
با این حال در چند سال اخیر نقش مدیریتی مساجد تا حدي نمایان شده است. تشکیل جلسات و 
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عمرانی شهري از چندین يهاطرحامناي مسجد براي مشارکت در یئتهمانند بسیج و ییهاکارگروه
سال قبل در دستور کار شهرداري تهران قرار داشته است.

بروز ندارد و این شهرك غرببا این حال، این نقش مدیریتی محله محور، چندان در مسجد جامع 
براي این توانیم. دالیل متعددي شوندینمامناي آن چندان درگیر در امور محلی یئتهمسجد و 

ی در و حتيامنطقهاینکه این مسجد و مدیران آن خود را به عنوان یک مسجد نخستموضوع ذکر کرد. 
، از سوي دیگر به نظر کنندینم، از این رو خود را چندان محدود به امور محلی دانندیمسطح کالنشهر 

مسائل و مشکالتی که در برخی از مناطق تهران وجود دارد و عموماًتهران، 2که در منطقه رسدیم
نیازمند مشارکت و بسیج عمومی باشد، وجود ندارد.

اي مدیریت مساجد در شهر تهراناي مطلوب برهالگو-6- 11
یرگذارتأثبه عنوان یکی از مساجد موفق و توانیمرا شهرك غرببدون شک مسجد جامع اسالمی 

در سطح شهر تهران معرفی کرد. چنین موفقیتی حاصل شرایط متعددي است. بدون شک یکی از 
زیبایی ، بزرگی و کندیممتمایز شهر تهراندر مساجد دیگر سایربارز این مسجد که آن را از هايیژگیو

اي کسب و کم نظیر این مسجد باعث شده است تا این مسجد جایگاه ویژهآن است. طراحی بسیار زیبا
ي ممتاز مسجد است. بر همین هاشاخصهکند. مساحت زیاد و تناسب آن با معماري ایرانی اسالمی از 

د دانست:موارد زیر را از دالیل موفقیت این مسجتوانیماساس 
مستقل عمل نسبتبهاین مسجد، به علت موقوفه بازار بزرگ تجاري آن، از لحاظ درآمديبعد اقتصادي:

مردمی نیز باعث شده است که این مسجد به سمت استقالل يهاکمکمسجد و ،. درآمدهاي جانبیکندیم
و تنازعات سیاسی که ممکن هایبآسمسجد از بسیاري از گام بردارد و همچنین سبب شده کهمالی مناسب 

بگذارد به دور بماند. از همین رو حرکت به سمت مستقل یرتأثاست به شدت بر وضعیت مالی یک مسجد 
آرامش و موفقیت در کارکرد مساجد است. این امر در ،ی، گام بزرگی در جهت ثباتکردن مساجد از لحاظ مال

.کاهدیمانند شهرداري را مییهاارگانجانبی هايینههزدراز مدت بسیاري از 
امناي یئتهکه اکثر شویمیمامناي مسجد توجه کنیم، متوجه یئتهاگر به دقت به بعد مدیریتی:

امنا ثبات مدیریتی خاصی به آن بخشیده یئته. حضور دائمی در اندداشتهآن، در چند دوره در آن حضور 
صورت يهامصاحبهادامه یابد. همچنین بلند مدت این مسجد يهابرنامهاست و باعث شده است تا 

امنا از افراد بانفوذ و سرشناس محلی هستند که از تمکن مالی یئتهکه اکثر اعضاء دهدیمگرفته نشان 
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يهاعرصهامنا از مدیران موفق در یئتهو وجاهت اجتماعی بسیار باالیی برخوردارند. به واقع این 
. به همین کنندیمربیات مدیریتی خود را در این مساجد پیاده اقتصادي و اجتماعی هستند که به خوبی تج

مدیریت مطلوبی براي مسجد باشد. به همین تواندیمامناي قدرتمند و بانفوذ یئتهخاطر وجود یک 
یئتهمحلی، آنان را دعوت به عضویت در نفوذيذبا مذاکره با افراد سرشناس و تواندیمدلیل شهرداري 

. امناي مساجد نماید
یکی از دالیل عمده موفقیت مسجد جامع بعد هویتی آن است. به واقع این مسجد بعد هویت بخشی:

سطح شهر و به ویژه در در یکی از دالیلی که مساجد متأسفانهتبدیل شده است. شهرك غرببه نگین 
کن است باشد که مموجود چندین مسجد در یک منطقه میساز شوند هویتتوانندینمبرخی از مناطق 

اندازه و شکوه یک مسجد خوب را نداشته باشند. همچنین تعدد بسیار ،از این مساجد کیفیتکدامیچه
زیاد این مساجد باعث شده تا به جاي همگرایی نوعی رقابت و قوم گرایی در بین مساجد به وجود آید. به 

مانند مسجد جامع باشد، بعد مناسب و شایسته ،که اگر هر منطقه داراي یک مسجد با شکوهرسدیمنظر 
خواهد بود.تريقوآن بسیار يسازهویت

حضور مسجد در بخش فرهنگی آن بسیار چشمگیر است، امري که در بسیاري از کارکردهاي فرهنگی:
دقت به کارهاي فرهنگی مسجد توجه کنیم، متوجه اگر به. رسدیمکمرنگ به نظر یباًتقرمساجد دیگر 

آموزشی متعدد و متنوعی است. البته باید يهاکالسداراي کارها فرهنگی و که این مسجدشویمیم
توجه داشت که چنین امري تا حدود زیادي بازتاب وضعیت اقتصادي مناسب آن است.

و هاکمکبعد هویتی مسجد باعث شده است تا توانایی خوبی براي جلب مردمی:يهاکمکجلب 
خود تحت پوشش را زیادي يهاخانوادهآن فعال است و ايریهیخمردمی داشته باشد. بخش هايیتحما
م باید مسجد را از آن . از این رو مردشودینم. چنین الگویی در بسیاري از مساجد شهر تهران مشاهده دارد

در این صورت از هر گونه کمک مالی و معنوي براي آن دریغ نخواهند کرد.خود بدانند،
خدمات با ارائهعالوه بر موارد فوق در مسجد مورد مطالعه درمانگاهی :کارکردهاي بهداشتی و درمانی

.رودیمکه خود یک کارکرد جدید به شمار باشدیمساخت در حالو درمانی یبهداشت

گیريیجهنت
با ارتباطینفو یاجتماعیطمحاز کامليانزواو در يفرد، در خأل يبشریاتحدر گرایییندو یند

بوده، در بقا و ینچنیننخستو ظهور حدوث، در ينادردر موارد هماست. اگر یامدهنیدپدیگراند
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ترینیانهگرادرونیانمدر یحت-کردسراغتوانینمرا ینیدیچهاست. نبودهینچنینایشخوگسترش
کنارو از کردهغفلتآنانیرامونیپیاتمقتض، از یروانپيفردسلوكبهاهتمامکناردر که- یاناد
جامعهو تنها در استینعجیادنبا ینداساساًباشد. گذشتهتفاوتیبو یخنث، هاانسانیجمعیاتح

و تأثر یرتأثرابطهاز یرغ. پذیردیمهمیرتأثآن، از زندیمیخاصرنگبدانکهیحالو در یابدیمیتجل
و یازنینوع، بر یرگذاريتأثرابطهاز فراترکهاستبرقرار یانشانمیزنیگريدنسبتو جامعه، یندیانم

را آنمتفرقياجزاکهرا دارد یمانیسحکمجامعهيبرااعتبار، ینابهینداستوار است. متقابلتدارك
ظهور است. قالبو نزولمهبطمنزلهبهینديبرایزنجامعهمتقابالًو زندیمیوندپبهم

کشور یکبه عنوان یراناهنگ، به خصوص در کشور در فریندتوجه به نقش مسئله، یگرداز طرف 
، در برابر کنندینمنگاه يمعنویایدئولوژیکاامر یکبه عنوان یندکه به يافرادیحتاست. یاسالم

منظر، ینا. از کنندیملحاظ رایندبر یمبتن، فرهنگ یفرهنگیتهوو در جهت حفظ هافرهنگیگرد
است. یمليهادولتر دسازيیکپارچهيبرايابزاریند

یربازداست که از یندیمناسکابعاد، بعد ینبارزترو ینترمشخصاز یکی، ینداريدابعاد یانمدر 
یندبعد ینترمهمبعد را ینا، یشمندانانداز یبرخکه يحداز محققان بوده است؛ به یاريبسمورد توجه 

مسجد است که مردم در آن گرد هم یندیاجتماععد از بنمونهینبارزتر. )1383، یمدورک(اندکردهیمعرف
. مسجد شودینمختم ینیدمسجد تنها به مناسک يکارکردها. اما پردازندیمو به عبادت شوندیمجمع 

بوده استیفرهنگو یاجتماع، یاسیسمنازعات و مباحث یاصلمرکز یشپقرن یک، حداقل از یرانادر 
است.هیافتیزنیشافزادهه گذشته یکدر یژهوز انقالب و به در دوران بعد اهابرنامهیناکه

مسجد از معدود ارتباطات است.کانونو همچنینمسلمانان ییگردهماو محل یایشگاهنمسجد
يپاسخگودر ارتباط است. مسجد چنانچه ینوعمردم به راقشایبا تمامکهاست یاجتماعهايیدهپد
، خانه خبر، یهمدلکانونوکندمردم حفظ هايقشریانمخود را در یگاهاجتواندیمباشد.جامعه یازهاين

و یسازماندهمرکز، یمرکز آموزشجهاد و نهضت، یگاهپا، مشکالت، محل رفع ییقضایگاهپاخانه مردم، 
همان به کارکردهاي سنتی آن محدود کرد. توانینمصرفاًت. با این حال مسجد را اسیارتباطیگاهپا

خود، کارکردها و الگوهاي یخیو تار، مسجد در ایران با توجه به مقتضیات زمانی بیان شدکه گونه
کنار گذاشته و موقتاًرا تغییر داده ، برخی را هایتاولوبراي خود تعریف کرده است، رارفتاري خاصی

امتداد و که باعثدر نهادي مثل مسجد است پذیريیقتطبپذیرفته است. چنین روحیه يجدیديهانقش



37)شهرك غربه موردي مسجد جامع (مطالعبررسی کارکردهاي چندگانه مدرن مساجد تهران امروز

انبساط آن در طول تاریخ شده و به عنوان یکی از نهادهاي اجتماعی، اهمیت مضاعفی در میان سایرین 
به دست آورده است.

موردي براي بررسی کارکردهاي يامطالعهبه عنوان شهرك غربدر این پژوهش مسجد جامع 
اله سعی شد تا کارکردهاي مدرن مسجد مورد ارزیابی قرار گرفت. با وجودي که به علت ماهیت مق
، اما واقعیت این است که شودامروزین و به عبارتی مدرن مسجد در تقابل با کارکردهاي سنتی تعریف 

مسجد قائل شد و این دوگانگی را تعریف کرد. واقعیت نتفکیک چندانی بین مدرن و سنتی بودتوانینم
ار تعریف کرد و بسته به شرایط و ماهیت این است که بایستی کارکردهاي مسجد را بر روي یک پیوست

و تعریف نقش مسجد را هم تعریف یريپذانطباقهايیوهشهستی اجتماعی که مسجد در آن قرار دارد، 
کرد. به هر حال در این مقاله سعی شد تا چنین خط سیري رعایت شود.

تهران احداث بخش کالنشهرینترمدرن، که در قلب مدرنیته ایرانی و شهرك غربمسجد جامع 
اسالمی خود سعی کرده است تا گام به گام با فضاي -شده است، با حفظ تمام عناصر معماري ایرانی

مدرن منطقه نیز همخوان شود. چنین ترکیب عناصري در کالبد مسجد به خوبی رعایت شده است و 
را براي ایفاي مسجددستامناي آن، به همراه موقوفه واحد بزرگ تجاري مسجد، یئتهتمکن مالی 

و پرکارترین مساجد تهران ینترفعالیکی از آن را توانیممتعدد باز گذاشته است. از همین رو يهانقش
آموزشی و فرهنگی و نیز برند شدن این مسجد از سوي يهاعرصهبه حساب آورد. حضور گسترده در 
به عنوان یکی از آننام بسیاري موارد دیگر باعث شده است تانخبگان و جامعه هنري کشور و

بر حیات اجتماعی شهر شناخته شود.یرگذارتأثيهاکانون
آموزشی آن، يهانقشکلی با سایر مساجد مانند ییهامشابهتدر همین خالل مسجد با وجود 

که رسدیمداشته است که در خالل متن توضیح داده شد. به هر حال به نظر هاآننیز با ییهاتفاوت
، به خوبی توانسته باشند خود را با وضعیت مدرن و شهرك غربمع و به ویژه مسجد جامع مساجد جا

نیازهاي آن همساز کرده و در این گذار مسیر خود را به درستی بیابند.
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منابع
31نامه صادق شماره صلف، سجد، ارتباطات و توسعه پایدارم) 1386(نحسم،الویري
 ه موردي مسجد امیر تهران، دو ) ارزیابی نقش مساجد در ارتقا کیفیت محیط:مطالع1389(تقوایی، علی اکبر و سکینه معروفی

25نامه مدیریت شهري شماره فصل
علوم یپژوهشنامهمسجد در ایران، يهاگفتمانبه شناسیسجد و مدرنیته:مروري تحلیل و جامعهم) 1387(فاضلی، نعمت اهللا

انسانی و اجتماعی
) یزندگ(15، صفحه 7/5/88خیتاربه 980، شماره یملروزنامه اعتماد الم و حوزه عمومی، ) اس1388نوبهار، رحیم(
) رساله در تاریخ ادیان، ترجمه: جالل ستاري، سروش، تهران1372الیاده، میرجاوه (
) صور بنیادین حیات دینی، ترجمه: باقر پرهام، تهران، نشر مرکز.1383دورکیم، ایمیل (
) نشریه قبسات، دور هشتم، هاتیمحدوددین: عبور از شناسی) جامعه1380شجاعی، علیرضا ،
) 588، شماره هیسرماروزنامه ) 1386خوانساري، سمیه
نشینی در ایران، تهران،تاریخ شهر و شهر) 1365(زاده، حسینسلطان
) سایت دانشگاه مفیداسالمی،يهاارزش) کار اقتصادي در پرتو بینش و 1388رضایی، مجید
فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و شاپیکاف) دو جهان ایرانی: مسجد و 1389زاد رامکی، تقی و شالچی، وحید (آ ،

9ارتباطات، دور 
 ،ارزیابی نقش مساجد در ارتقاء کیفیت محیط؛ مطالعه موردي مسجد امیر تهران، مجله 1389و معروفی، سکینه (اکبریعلتقوایی (

.25مدیریت شهري، شماره
 ،علوم پژوهشنامهمسجد در ایران، يهاگفتمانبه یشناختجامعه) مسجد و مدرنیته: مروري تحلیلی و 1387(اهللانعمتفاضلی

انسانی و اجتماعی.
مقدمه، ترجمه محمد پروین گنابادي، تهران، )135(ابن خلدون
 ،افکارتهران، نشر ،يحمدم، ترجمۀ جمال یعموميحوزهيساختاریدگرگون)1384(یورگنهابرماس.
) ياروزهیفيهادل) در کتاب مسجد ساحل 1385محمدي، مجید
 ،جلدي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.22، صحیفه نور، دوره اهللاروحخمینی
) مصرف، ترجمه خسرو صبوري، تهران انتشارات شیرازه.1381باکاك، رابرت (



تاکنون:1387زي شهر تهران از سال ریعناوین انتشارات مرکز مطالعات و برنامه
کتب:

 رودکناري در محیط کالنشهرهاطراحی تفرجگاهی در نواحی
مدیریت زیست محیطی فضاي سبز شهري
هاي انسانیشهرها در فرآیند جهانی شدن (گزارش سکونتگاه(
ها و راهبردهاي زیست محیطی کالنشهر تهرانمجموعه مقاالت سمینار چالش
راهنماي توانمندسازي شهروندان و محالت شهر براي ارتقاي سالمت
(راهبردهاي ملی، قوانین و مقررات) آلودگی هوا

آلودگی هوا و صدا در حقوق ایران
هاي محلیمدیریت بحران (اصول و راهنماي عملی دولت(
ریزي شهري سالمبرنامه
آوري راهبردي مدیریت دانشفن
خاب مستقیم شهرداران توسط مردم در ایرانسنجی انتامکان
مبانی پایداري کالنشهرها با تاکید بر کالنشهر تهران

هاي دانش شهر:گزارش
 جهانشهرها و گروه اقتصاديG24کودکان و شهروندي
ها و پیوندهاي سست در شبکه شهرهاي جهانیسیاه چالهشهروندي فعال و نظارت شهروندي
هاي استان اونتاریو، کاناداي فرهنگی در شهرداريریزمروري بر برنامهمطالعه وضعیت اقتصادي و اجتماعی زنان سرپرست خانوار
جایگاه مشارکت شهروندان در اسناد باالدستیها و راهکارهاهاي فرسوده شهر تهران، چالشبوسجایگزینی مینی
تحلیلی بر موضوع انتقال پایتخت سیاسی کشورکن لیزینگ زمین و مس
وضعیت شهرونديالمللی در جایگاه جدید جهانی کالنشهرها با تاکید هاي بیننقش سازمان

بر مجمع شهرداران کالنشهرها
دیپلماسی شهري در فرآیند جهانی شدنیابی در حوزه مدیریت شهريمسئله
جایگاه مسئولیت پاسخگویی در شهرداريهایی براي هانی (آموزهبررسی جایگاه شهر استانبول در شبکه شهرهاي ج

تهران)
 بررسی کاهش آلودگی هواي شهر تهران با جایگزینی سوختCNGشهروندي در دوران پساملی
ها در استان تهراناثرات اجراي قانون هدفمند کردن یارانههاي ها و فضاهاي سبز شهري (پاركرویکردهاي جدید در طراحی پارك

محور)موضوع
حکمرانی خوب شهرياهیم پدافند غیرعامل در مدیریت شهري با تمرکز بر شهر تهرانمف
هاي شهريجایگاه فضاهاي زیرزمینی در طرحریزي شهري سالمریزي و مدیریت شهري: برنامهرویکردهاي جدید در برنامه
مشارکت، تصور از مشارکت و حمایت شهروندانایجاد ابزاري جهت کنترل آلودگی هوا در شهرها و عوارض سبز؛

هادرآمدهاي پایدار براي شهرداري
هابررسی اجمالی تولید ناخالص داخلی ایران با توجه به سهم استانهاي فضاي سبز کالنشهر تهران و شهر ها و برنامهبررسی تطبیقی طرح

گوانگژو چین
بررسی وضعیت رود دره فرحزاد بر مناطق وضعیت مسکن و کیفیت سکونت زنان سرپرست خانوار با تاکید

گانه شهر تهران 22
معلولیت و شهرونديهاي درون شهريخطرهاي محتمل بر تونل
بحران سفید (برف) و مدیریت آن در کالنشهرهابررسی تجارب جهانی کمک دولت در تأمین مالی اداره دولت و پایتخت؛

ها به عنوان منبع درآمدي پایدار در مدیریت شهريپایتخت
 ها)(ابزاري براي توسعه ملی در عصر فضاي جریاندیپلماسی شهريها در شهر تهران؛ با تمرکز بر نیازهاي اجتماعی شهرراهطراحی پیاده
مدیریت منظر شهري محالت با رویکرد پایداريسامانه فرماندهی حادثه در شهر تهران
 گانه شهر تهران22مطالعه وضعیت ازدواج در مناطقیابی به حمل و نقل پایدار در تهراناي دستهبررسی و ارائه سیاست
مطالعه وضعیت طالق در شهر تهرانالزامات تهیه دستورالعمل یخ زدایی معابر
اي (با تاکید بر بحران مالی جهانی و تأثیرات آن بر سطح ملی و منطقه

شهر تهران)
ها و مشاغل در حوادثبرنامه استمرار خدمات سازمان

سازي در شهر تهرانتبهبررسی ضوابط بلندمرمدیریت تقاضاي سفر)TDM(
شهروندي و سالمنديمهندسی ارزش در حمل و نقل شهري
کشاورزي شهريمدیریت حریم پایتخت؛ بررسی تجارب جهانی و ارائه پیشنهادهاي اجرایی
هاي حمل و نقلکالنشهرها و چالش



هاي مدیریتی:گزارش

هاراي قانون هدفمند کردن یارانههاي اجارزیابی درآمدها و هزینههاي پشتیبانی) مناطق شهرداري هاي بحران (پایگاهبررسی وضعیت اتاق
تهران

ها و راهبردهاي رشد اقتصادي در ایران (با تمرکز بر استان بررسی چالش
هاي حمل و نقل پاك در شهرهابررسی انواع روشتهران)

اشتغال کامل (با تمرکز بر یابی بهها و راهبردهاي دستبررسی چالش
استان تهران)

 تحلیل برنامه شهرداري در کاهش آلودگی هواي شهر تهران با توجه به
انداز شهردارينقش و چشم

 کشور و مقایسه آن با احکام برنامه پنجم 1394بررسی الیحه بودجه سال
1389و بودجه سال 

ز اعتیاد و ارائه ارزیابی عملکرد شهرداري درخصوص مبارزه و پیشگیري ا
رهنمودهاي الزم

 و جایگاه ایران در آن2414گزارش شاخص بهروزي در سال مدخلی بر اقتصاد سیاسی نظام شهري در ایران با تأکید بر کالنشهر
تهران

 89لغایت 84گزارش عملکرد شهرداري تهران (از سال(نشانی و رسانی سازمان آتشهاي خدماتها و شیوهامکانات، توانمندي
خدمات ایمنی شهرداري تهران

(از دیدگاه شورایاران) بررسی مسائل و مشکالت شهر تهرانمروري بر نقش شهرداري تهران در مدیریت بحران
ها و راهبردهاي کاهش تورم در ایران (با تاکید بر استان بررسی چالش

تهران)ها و نیازهاي گردشگري الکترونیک در ایران (بررسی ضرورتتهران)

المللی و داخلی فعال در هاي علمی و پژوهشی بینمعرفی مراکز و سازمان
حوزه مدیریت شهري

هاي هاي ادواري سامانهساماندهی و مدیریت ایجاد و توسعه مراکز آزمون
براي انواع خودرو (فاز اول پروژه)CNGرسانیسوخت

ریزي مبتنی بر عملکردمبانی بودجهاحی منظر شهري (بررسی موردي برنامه، طرح، نقاط قوت و ضعف طر
اجرا و نظارت طرح منظر شهري نعمت آباد)

 ریزي شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه89گزارش عملکرد سالبررسی نظرات شهروندان تهرانی درخصوص نحوه انتخاب شهردار تهران
هاي شناسایی وضعیت و ابعاد هویت اجتماعی شهروندان تهرانی و راهکار

ارتقاء آن
هاي بازنگري طرح نوسازي ناوگان تاکسیرانی تهران (جایگزینی تاکسی

فرسوده)
ها و الزامات مدیریت یکپارچه در کالنشهر تهران (جدایی ضرورت

هاي روگذرپلارزیابی معایب و مزایاي احداث زیرگذر عابر پیاده به جاي هاي ري و شمیرانات از کالنشهر تهران؛ تهدید یا فرصت)شهرستان

هاي بهداشتی بررسی ضوابط احداث، نگهداري و مدیریت سرویس
اي در محالت مسکونی شهرراهکارهاي ساماندهی جا پارك حاشیهعمومی

ها و الزامات)جهاد اقتصادي و نقش شهرداري در تحقق آن (با تاکید بر ضرورتهاي بتنیمدیریت زباله
محوريره امور شهر با رویکرد محلهساماندهی مشارکت شهروندان در اداي تطبیقی تهران با شهرهاي اسالمی با ساختار مدرنمقایسه

هاي شهريهاي ارگانیک در طراحی المانجایگاه فرمهاي حمل و نقل مانند تونل، پل معرفی عوامل مؤثر بر تأمین هزینه پروژه
برداريهاي دو طبقه از محل دریافت عوارض بهرهو بزرگراه

سنجی تحقق اجراي فضاي سبز عمودي در شهر تهرانامکانها و ابزارهاي سنجش رضایت شهروندان از شهرداري تهرانشاخص
(دوام) طرح داوطلب واکنش اضطراري محله(فاز اول) خوردگی مواد در هواي شهري
بازي مستقر در سراي محالت در شهر تهرانهاي اسبابارزیابی عملکرد خانهتحلیل و ارائه ضوابط پیشنهاديسازي در شهر تهران؛ مطالعات،بهبلندمرت
ها و راهکارهاضرورتدهنده،شهر آموزشها و ابزارهاي سنجش رضایت شهروندان از شهرداري تهرانشاخص
 نظرسنجی و نیازسنجی از کارکنان شهرداري تهران درخصوص عملکرد

پناه در مناطق شهر تهرانوضعیت مسکن و سر- )1عدالت در شهر (شهرداري

ها و انتخاب هاي شهرداريمطالعه تطبیقی پیرامون وظایف و مأموریت
مبانی مدیریت طرحشهرداران در شهرهاي مختلف جهان

ها با ریزي حمل و نقل شهري و مقایسه آنهاي موفق برنامهمعرفی نمونه
تهرانساماندهی و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر شهر تهران

هاي فرسوده بررسی نظام مداخله بهینه براي بهسازي و نوسازي پهنه
شهر تهران

وري خانه سالمت در سراي محالت و ارائه بررسی میزان بهره
رهنمودهاي الزم

هاي بتنی شهر تهران (مطالعه موردي: هاي پلشناسایی و ارزیابی خرابی
خانی)پل شهید صنیع

هاي فرهنگی و اجتماعی به بخش یتبررسی وضعیت واگذاري فعال
خصوصی در شهر تهران

ها و پیامدهاي الکترونیکی شدن شهر ها، فرصتترین چالشبررسی مهمترین عوام توسعه گردشگري در شهر تهرانبررسی مهم



SWOTتهران با استفاده از مدل 

اي میزان آمادگی الکترونیکی ایران و کشورهاي جهان با بررسی مقایسه
بعثت)–طرح ساماندهی محور جنوبی شهر تهران (حدفاصل شوش گاهی ویژه به شهر تهران ن

 وضعیت محیط زیست شهر تهران(SoE))86-1377(گذاري اجتماعی در مواجهه با پدیده: کارتن خوابیسیاست
 بررسی مسائل و مشکالت موجود در مرزهاي مناطق و نواحی از دیدگاه

هاي اجتماعی و توسعه محالت در کشور انگلستانتبیین الگوهاي موفق مشارکتشهرداري تهران)17و 14مرزهاي مناطق و نواحی ي:شهروندان (مطالعه مورد

سازي در شهر تهرانهاي سرمایه اجتماعی با تاکید بر شبکهشناسایی ظرفیتسازي اداره سینماهاي تحت مالکیت مطالعه و تدوین راهکارهاي بهینه
و تعیین نقش بخش خصوصی در آنشهرداري 

 تحلیلی بر وضعیت اجتماعی رانندگان تاکسی در تهران و ارائه راهکارهایی
هاي شهر تهران)هاي شهري و نحوه مدیریت آن (مطالعه موردي: سیالبسیالبهاپذیري آنبراي افزایش اعتماد عمومی و مسئولیت

بازیافت از ضایعات الکترونیکی بر منابع موادطالعه آثار اجتماعی و اقتصادي کارگران مهاجر فصلی در شهر تهرانم
 گانه 22بررسی وضعیت سالمت شهروندان و خدمات شهري در مناطق

شهر تهران
ها و تأثیر آن بر درآمدهاي ها، مزیتمالیات بر ارزش زمین؛ ویژگی

شهرداري تهران
هاي حمل و نقل هوشمند ضرورت استفاده از سیستم(ITS)در شهر الکترونیک مبانی، تحلیل وضعیت، راهبردها«توسعه انسجام اجتماعی در تهران«
اي کالنشهر تهران در طرح مطالعاتی جایکا پذیري لرزهمروري بر آسیب

اي در شهر تهران)شهر، مصرف فرهنگی و تحلیل نسلی (مطالعهبا نگاهی بر وضع موجود 

شهريتدوین مفهوم توسعه اجتماعی در مقیاسگذاري اجتماعی در مواجهه با پدیده کودکان کار خیابانیسیاست

ارزیابی طرح جامع) توزیع فضایی امکانات و خدمات و تناسب آن با -)2عدالت در شهر
تهرانجمعیت ساکن در مناطق شهر

؛ تعیین 1هاي شناسایی مسائل اجتماعی در اولویت (سلسله گزارش(
بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت فضایی میادین با رویکرد طراحی شهريظر مردمموضوعات اجتماعی مهم از ن

 اعتماد اجتماعی از دریچه مطالعات تجربی در سطح ملی و شهر تهرانریزي حریم ریزي حریم پایتخت و برنامهبرنامه راهبردي مدیریت و برنامه
شمال بزرگراه بابایی

زي و مدیریت راهبردي حوضه آبخیز شهريریمفاهیم زیست محیطی در برنامهاصالح تقسیمات شهري تهران
بندي هاي اجتماعی به منظور تدوین مدل اولویتشناسایی شاخص

و جایگاه ایران2010توسعه انسانی در سال موضوعات و مسائل حوزه شهري

رنگ در شهر) کودکان و خدمات شهري- )3عدالت در شهر
رهاي ارتقاء آن در شهر تهرانهویت شهروندي و راهکاهاي شهروندي بر توسعه شهر الکترونیکنقش آموزش
نحوه واگذاري خطوطBRTبه بخش خصوصی ارزیابی خطوطBRTالمللیتهران با استاندارد بین
هاي فرسوده و ارائه راهبردهاي بررسی تطبیقی تجارب مداخله در پهنه

ارآفرینی اجتماعیها و کشورایاريمبتنی بر مشارکت مردم

هاي خاکی در هاي نوین پایدارسازي شیروانیبررسی و مقایسه روش
شرایط گوناگون

گزارش فاز دوم: مدل بازیافت: از ضایعات الکترونیک به منابع مواد)
گردش مواد و مدل مالی)

ها در شهر تهرانهاي جدید ساخت و ساز و تأثیر استفاده از آنتکنولوژيهاي زیرساخت شهري (در مرحله اجرا)محیطی پروژهستیزدهاي ارزیابی پیام

راه بازار تهرانارزیابی پیادهوري استخرهاي تحت مالکیت شهرداري تهران و ارائه بررسی میزان بهره
وري آن و مقایسه آن با بخش خصوصیراهکارهاي جدید براي افزایش بهره

ممیزي انرژي ساختمان در شهر تهراني بر اقدامات شهرداري در موضوع حجاب و عفافنقد و نظر

بررسی مشارکت شهروندان در امور شهري
بررسی نیازها ؛ سنجی اجتماعی، فرهنگی و ورزشی جوانان شهر تهرانیازن

ي اجتماعی و فرهنگی هابرنامهو هاتیفعالي جوانان از برداربهرهو میزان 
و ورزشی شهرداري تهران

اجتماعی زنان سرپرست خانوار (معرفی و ارزیابی -توانمندسازي اقتصادي
عملکرد شهرداري تهران)

کالنشهر تهران و مناطق بیست ش به سوء مصرف مواد مخدر و گسترش آن درگرای
(مبانی و رویکرد نظري، تحلیل و تبیین وضع موجود، پیشنهادها و و دوگانه

راهکارها)




