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Abstract 
The main purpose of this study is to identify the cultural-communication 

functions of university mosques. The mosque is one of the main cultural and social 

institutions and centers of society. Due to its special type of audience, which includes 

faculty, students, staff and scientific and cultural elites of the society, the university is 

one of the influential institutions on society and people that can be the basis for many 

developments in the country. Therefore, proper planning, compilation and 

implementation of cultural programs in this important institution (University Mosque) 

seems necessary and useful. To conduct this research with qualitative research method 

and content analysis and purposeful sampling, interviews were conducted with the 

trustees of the three mosques of the University of Tehran, Tarbiat Modares and Sharif, 

with the approach of communication and cultural functions of the mosque; And the 

details of the cultural and communication programs of the University Mosque are 

uploaded in the table of key points. By examining one hundred key points and 

considering the similarity of some of the main concepts and categories, the basic 

themes have been extracted. Examining the similarity of these themes and the overlap 

between them, eight cases of organizing themes, which were in fact the cultural-

communication functions of the university mosque, have been identified.Finally, the 

special cultural-communication functions of the university mosque with educational, 

enlightenment, culture-building, propaganda, service, information, communication 

with the audience and guidance have been studied and identified. 
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 ي؛ارتباطي مساجد دانشگاه -فرهنگي شناسيکارکرد

 های تهران، تربیت مدرس و شریفمورد مطالعه مساجد دانشگاه
 

 **فاطمه خلجی، *دکتر میثم فرخی
 01/10/1400تاریخ دریافت: 

 25/12/1400تاریخ پذیرش: 

 چکیده
ز نهادها و باشد. مسجد ارتباطی مساجد دانشگاهی میا -هدف اصلی این تحقیق شناسایی کارکردهای  فرهنگی

ست. کانون صلی فرهنگی و اجتماعی جامعه ا شگاه نیز با توجه به نوع مخاطب خاص خود که قهای ا شرهای هیات دان
شامل می شجو و کارکنان و نخبگان علمی و فرهنگی جامعه را  بر جامعه و مردم  شود، از نهادهای تاثیرگذارعلمی، دان

شد. بنابراین طرحتواند زمینهبوده که می شور با سیاری از تحوالت ک ستهشریزی، تدوین و اجرای ساز ب های ی برنامهای
ا روش تحقیق بآید. برای انجام این پژوهش فرهنگی در این نهاد مهم )مسجججد دانشججگاه( یججروری و سججودمند به ن رمی

شجججگاه تهران، هایی با متولیان امر در سجججه مسججججد دانگیری هدفمند، مصجججاحبهکیفی و تحلیل مضجججمون و انجام نمونه

های نامهارتباطی و فرهنگی مسججججد، صجججورت پذیرفتهز  و جزییات برمدرس و شجججریب، با رویکرد کارکردهای تربیت
ات کلیدی و اند. با بررسی صد مورد نکفرهنگی و ارتباطی مسجد دانشگاهی در جدول نکات کلیدی بارگذاری شده 

سان بودن برخی مفاهیم و مقوله شدهدرن ر گرفتن هم ستخراج  ضامین پایه ا صلی، م سهای ا شابهت ااند. با برر ین ی م
 -ی فرهنگیدهنده که در واقع همان کارکردهاپوشججانی بین آنها، هشججت مورد مضججامین سججازمانمضججامین و اعمال هم

د دانشگاهی با ارتباطی مسج -در پایان، کارکردهای ویژه فرهنگیارتباطی مسجد دانشگاهی بوده، احصا گردیده است.
و ارشادی،  ارتباط با مخاطب رسانی،رسانی، اطالعسازی، تبلیغی، خدمترویکردهای آموزشی، روشنگری، فرهنگ 

 اند.بررسی و شناسایی شده

 .کارکرد فرهنگی، کارکرد ارتباطی، مسجد دانشگاهی، فرهنگ، ارتباطاتها: کلیدواژه

 

 

 .رفاه تهراناستادیار گروه ارتباطات و مطالعات فرهنگی دانشکده . * 

 .کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشگاه سوره .** 
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 مقدمه
تواند نقش بسزایی در رشد و تعالی مخاطبین جایگاه ویژه مسجد به عنوان یک نهاد دینی که می

های فرهنگ دینی و سبک زندگی اسالمی در باشد، یرورت تقویت و حفظ مؤلفهخویش داشته 

جامعه به من ور مقابله با تهاجمات فرهنگی و تغییرات نامطلوب سبک زندگی را بیان و برجسته 

ای چون مسجد ، جایگاه دانشگاه نیز حائز اهمیت است. اهمیت سازد. در کنار نهاد و رسانهمی

کز رشد و بالندگی نیروهای جوانی که آینده علمی و فرهنگی کشور را در دست دانشگاه به عنوان مر

دارندز بخوبی بیانگر یرورت مویوع این پژوهش )شناسایی کارکردهای فرهنگی ارتباطی مساجد 

ها( می باشد. نپرداختن به کارکردهای ارتباطی و فرهنگی نهاد اجتماعی مهمی مانند مسجد دانشگاه

های فرهنگی و اثرگذاری نامطلوب زیادی خواهد شدز چراکه قشر موجب لطمه مطمئنا دانشگاه،

ها )اعضای هیات علمی و استادان، دانشجویان جویای علم و پژوهش و کارکنان حایر در دانشگاه

باشند. بنیانگذار جمهوری دانشگاهها( از اقشار بسیار تاثیرگذار در متن جامعه و اتفاقات کشور می

شان و شاید یکی از اهداف انقالب اسالمی همین های اصلینیز که یکی از دغدغهاسالمی ایران 

دانشگاه مرکز سعادت و در مقابل، » فرمایند:مساله تاثیرگذاری فرهنگی باشد، دراین خصوص می
شقاوت یک ملت است . از دانشگاه باید سرنوشت یک ملت تعیین شود. دانشگاه خوب یک ملت 

 «زند می عقب به را ملت یک بد، ودانشگاه غیر اسالمی  کند ورا سعادتمند می
(. ملت و کشوری که به پتانسیل مفید موجود در دانشگاه، اعم از 61:ص 8: ج 1389)امام خمینی، 

دانشجویان جوان و پویا و اساتید صاحب علم، اندیشه، ن ریه و پژوهش، بی توجه باشد، خسران 

 زیادی خواهد داشت.

ها و کارکردهای مناسب فرهنگی و ارتباطی، یکی از نقاط با ارائه برنامه هامساجد دانشگاه 

های پرمحتوا در هر باشند. این مساجد با دوری از روزمرگی و ارائه برنامهقوت اعتالی دانشگاه می

موقعیت، امکان جذب نیروهای زیادی از دانشگاهیان را خواهند داشت. البته شاید مویوع مهمتری 

سازد، اثرگذاری برخی رسانه های ارتباط جمعی بر یرورت این تحقیق را نمایان میکه اهمیت و 

ها و روی بعضی مخاطبین دانشگاهی)استاد، دانشجو و کارمند( باشد . اثری که شاید با ارائه برنامه

تر مساجد دانشگاه ، خصوصاً جذب مخاطب از هر قشری و نه فقط یک قشر کارکردهای مناسب

خاص، می توان شاهد محیطی بمراتب پویاتر و شکوفاتر در دانشگاه باشیم. در عصری که کارکرد 
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ها و کمک آنها به پرکردن اوقات فرغت، دارای کژ کارکردهایی چون غفلت از سرگرمی رسانه

( 52: 1397 زاده،یمهدآسایی است)ریب هنر متعالی و عادت به تنواقعیت، تنزل سلیقه عمومی، تخ

ای چون ها نقش اصلی را در انتقال پیام و هدایت افکار و اذهان دارند، اثر و نقش مهم رسانهو رسانه

های موثر فرهنگی، پررنگ تر می شود. این پژوهش و تحقیق بر روی مسجد در کنار سایر رسانه

باشد. انت ار این است که بتوان در پایان این ان، تربیت مدرس و شریب میمساجد سه دانشگاه تهر

های میدانی که از متولیان امر دانشگاهی انجام گیرد و نیز مصاحبهتحقیق با پژوهشی که انجام می

ها را شناسایی کرد. این پژوهش در ارتباطی مساجد دانشگاه -شده است، بتوان کارکردهای فرهنگی

 هی چیست؟مساجد دانشگاارتباطی  یفرهنگ یارکردهاکبه این سوال است که  جستجوی پاسخ

 ادبیات تحقیق

 پیشینه پژوهش
 یک مکانی موقعیت معماری،: قبیل از آن مختلب ابعاد و مویوع مسجد درخصوص

 جامعه در مساجد نقش یا و( مقدس دفاع مثال) مختلب دورانهای در مسجد نقش خاص، مسجد

 مویوع درخصوص اما. اند شده نگارش ومقاالتی ها نامه پایان تحقیقات،....(  و روستا منطقه، محله،)

 نزدیک یا مستقل نامه پایان دانشگاهی، شناسی فرهنگی ارتباطی مساجد کارکرد یعنی تحقیق، این

 در جدول ذیل اهم پژوهشهای مرتبط ذکر شده است  .نشد یافت مویوع به

 نتایجخالصه  عنوان تحقیق نام تحقیق

 (1392رجبعلیان)

های تبلیغ و چالش

ارتباطات فرهنگی در 

مساجد و ارائه راهکارهاز 

 22بررسی موردی 

 مسجد در شهر تهران

وجود ارتباط مستقیم بین حضور اقشار گوناگون مردم و 

آسیبهای موجود در مسجد )نگرش افراد به مسجد، امام 

.....( و جماعت، متولیان، بسیج و آموزش در مسجد و 

های موجود در حوزه تربیت اسالمی، بسیج، نیز آسیب

امام جماعت و تشویق در مساجد به ترتیب بیشترین 

میزان همبستگی را با حضور اقشار مختلب مردم در 

 مسجد داشته است.
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طالب 

 (1393نژاد)

بررسی عوامل تبلیغاتی و 

ارتباطی موثر بر جذب 

جوانان به مساجدز مطالعه 

فریدون  موردی: شهر

 کنار

وجود رابطه معنادار بین فعالیت کانون فرهنگی هنری 

های جمعی، معماری و فضای مساجد، مساجد و رسانه

شایستگی فعاالن مسجدی از یک طرف و میزان جذب 

-جوانان به مساجد)شهر فریدونکنار( از طرف دیگر می

 باشد.

 (1394قربانیان)

آسیب شناسی تبلیغات 

 دینی در مساجدز مورد

مطالعه چهار مسجد شهر 

 تهران

آسیب شناسانه درباره عملکرد مساجد ناظر به پژوهش 

ی شناسایی مشکالت و کمبودهاو  در عرصه تبلیغ دینی

 خاللکه یا خود موجب  مدن ر در مساجد مورد مطالعه

 نمایندکم میند و یا تأثیر آن را هست در امر تبلیغ

 (1394کردلو)

مساجد شهر کرج و 

چالشهای تبلیغ و 

 ارتباطات فرهنگی 

مساجد کرج شامل  چالشهای تبلیغی و ارتباطیشناسایی 

 گرفتن درن ر عدم جماعات، ائمه برخی باالی سن

 بودن طوالنی نیز و سخنرانی هنگام مخاطبان ظرفیت

 کافی توجه عدم مسجد، بنای بودن فرسوده سخنرانی ها،

 عدم جدید، نوآورانه سیستمهای نیز و مسجد ن افت به

که   مسجد بزرگساالن و والدین فراغت اوقات به توجه

 فقط مسجد این متولیان می رسد ن ر به مجموع در

 .دارند خود برنامه های در را جماعت نماز برپایی وظیفه

 

 تعریف مفاهیم
 کارکرد

کارکرد به معنای  باشد.می محصول و بازده، راندمان، عملکردترین لفظ به معنای در ساده 

 باشد )لغت نامه دهخدا( و )فرهنگ فارسی معین(.می ار انجام شدهکاندازه و مقیاس  و نیز  کار،عمل

ر باشد. دپذیرفته شده میمعنای انجام یک وظیفه ب  Functio از ریشه التینی Function واژه

شود گفته مینقشی به در علوم اجتماعی  دارد.نقش، عمل، خدمت، شغل مانند : هایی فارسی معادل

کارکرد :  توان گفترساند. در یک تعریب کوتاه میپایان میبه آن را پذیرفته و یک جزء از کل که 
شود که در جهت برآوردن یک نیاز یا نیازهای ن ام انجام هایی گفته میبه مجموعه فعالیت
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 (.131: 1382یرد)ریتزر، گمی
 

  فرهنگ  
-)پیشوند( به ایافه هنگ از ریشه ثنگ اوستایی به معنی کشیدن و فرهیختن میاز ترکیب فر 

در فرهنگ  .باشد، و نیز به معنای تعلیم و تربیت )در مدارس و دانشگاهها( است)لغت نامه دهخدا(

لغت دیگری آمده است : فرهنگ، مجموعه آداب و رسوم و مجموعه علوم و معارف و هنرهای 

سیر بوده و در دارای معانی و مفاهیم متنوع  «فرهنگ»صطالح ا ت )فرهنگ معین(.یک قوم اس
و آثار ادب، تربیت، دانش، معرفت، مجموعه آداب و رسوم  داردز مانند:تاریخی خود معانی مختلفی 

مندی، هنر، حکمت، علمی و ادبی یک ملّت، کتاب لغت، نیکویی، پرورش بزرگی، فضیلت، شکوه
ر زمین خوابانند و بر آن خاک ریزند، و نیز تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، شاخ درختی که زی
فرهنگ در مطالعات فرهنگی الزاما معادل فرهنگ واال  ).1384:۶۰ ،صاحبی)مکتب و ایدئولوژی

های بازنمایی است که ای متعارض از رویهیا آثار اصیل فرهنگی نیستز بلکه دربرگیرنده مجموعه

: 1397زاده، گذارد)مهدیهای اجتماعی تاثیر میگیری گروهگیری و بازشکلهای شکلبر رویه

224 .) 
 

  ارتباط
« اشتراک»به معنای  communisاز ریشه التین کلمه  (communication) واژه ارتباط

گرفته شده است. ارتباط بیانگر فرآیندی است که در آن پیامی از مجرا یا کانالی توسط فرستنده به 

 یابد. واژه مخاطب که در فرآیند ارتباطات جمعی اصطالحی رایج است،گیرنده )مخاطب( انتقال می

دریافت کننده، اثر ا یا کانال، پیام، کنندگان پیام در مدل ساده خطی)منبع، مجربرای اشاره به دریافت

(. ارتباط 11: 1398پژوهی ارائه شده است)مک کوایل، پیام( است که توسط پیشگامان حوزه رسانه

این واژه )در علوم ارتباطات( مفاهیم  شود.به عبارتی به گردش پیام بین فرستنده وگیرنده اطالق می

و انتشار آگاهیها و اندیشه ها، ایجاد پیوستگی اجتماعی،  گوناگونی را شامل می شودز از جمله : انتقال

مهدی (. و نهایتا تعریب پیشنهادی دکتر 171: 1392اشتراک فکری و همکاری عمومی )خانیکی، 
ارتباط عبارت است از کنیم که :  ایشان نقل می شناسیارتباطبرای ارتباط را از کتاب  رادمحسنیان

ی پیام، مشابهت معنی مشروط بر آنکه در گیرنده ستنده برای گیرنده،فراگرد انتقال پیام از سوی فر
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 .(57: 1396راد، )محسنیان ی پیام ایجاد شودن ر فرستندهبا معنی مورد

 کارکرد فرهنگی مسجد

کارکرد فرهنگی مسجد در واقع به معنای نقشی است که مساجد درجهت افزایش آگاهیها و  

 (. به عبارتی240: 1386نمایند)منصوریان، گوناگون مذهبی ایفا میهای های مردم، در زمینهبینش

-ریزی برای باید و نبایدهای فرهنگی یا آیینی و تدوین مناسب علوم و معارف میمن ور، برنامه

به این شرح های مختلب، مهم اسالمی در زماننهاد و اجتماعی این  ، دینیکارکردهای فرهنگیباشد.

شعائر برای ادای  حلیمختلب دینی و مذهبی و ممناسبات مسلمین در تجمع  کانونی برایباشند: می

های مهم امت سالمی)سیاستگذاری، جنگ، دفاع و گیربرای تصمیمو آیین دینیز مکانی  عبادات و

، اجتماعیز و نهایتا محل مورد وثوقی برای دادرسی اعتقادی ،های سیاسیسخنرانی...(ز مکانی برای 

باشدکه منجر به ایجاد تعهد فردی و سازی صحیح میاین نهاد دینی باعث فرهنگخواهی. و ت لم

مونه بوده و ن جامعه اسالمىک از کوچ یک واحد اجتماعىشودز و درواقع اجتماعی نیز در فرد می

و  تقوا، جهاد، برادرى، مساواتارزشها و هنجارهایی مانند : هاى اسالمى است. ارزشمشخص تبلور 

آموزی و پرورش در کنار آموزش افراد متعهد.کارکردهای فرهنگی مسجد دانشگاه نیز ، علمعدالت

این به ریزان امور مساجد دانشگاه قرار گرفته و بها دادن های برنامهباید بالفعل در چارچوب برنامه

و با وجود حضور قشر های مختلب آن، ظرفیتشناخت صحیح و اجتماعی  -دینیارزشمند نهاد 

فرهنگی،  هایریزیبرنامهدرهیخته دانشگاهی اعم از استادان، دانشجویان و کارکنان، فعال و فر

 باشد. وجه قابل تو دینی اجتماعی 
 

 کارکرد ارتباطی مسجد

ریزی و درنهایت خروجی یک مجموعه، سازمان من ور از کارکرد ارتباطی، عملکرد و برنامه 

باشدز که نوع این عملکرد و برنامه ریزی انجام شده و یا نهاد در زمینه برقراری ارتباط با مخاطب می

با مخاطب، در پیشبرد اهداف آن سازمان یا نهاد بسیار مفید خواهد بود. کارکرد ارتباطی  نوع ارتباط

باشد. چراکه در تعریفی عام و رایج، یک مسجد فراتر از بعد فقط عبادی آن و انجام فرائض دینی می

انتقال پیام از فرستنده به گیرنده، به شرط همسان بودن معانی بین آنهاست.  ارتباط به معنای فرآیند
راد، ی مشخص یرورت دارد )محسنیانکنندهدر فرآیند ارتباط وجود فرستنده، پیام و دریافت
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از کارکردهای ارتباطی که این فرآیند در کارکرد ارتباطی مسجد نیز صادق است.(ز 39: 1396

چنین، اشاره کرد. مسجد یک رسانی و مواردی اینرد خبررسانی، اطالعتوان به کارکمسجد می

 دانشگاه راههای متعددی برای خبررسانی یا اطالع رسانی داردز مواردی مانند : 

 رسانی ز بولتن، بنر یا تابلوهای خبر 

 ارسال پیامک بر روی تلفن همراه ز 

 مجازی زهای ها یا گروهفعالیت در فضای مجازی با ایجاد کانال 

 های خاص یا مناسبتیچاپ و پخش بروشور برای برنامه.  
 

 مساجد دانشگاهى 
ای  جایگاه ویژه دانشگاه اسالمیشاید کمی دور از ذهن به ن ر بیاید که از زمان صدر اسالم، 

علم آموزی  داشته است. در زمان ظهور اسالم و در راستای فرامین حضرت محمد )صلوات اله علیه(،

مدرس در مساجد تشکیل نیز دانشگاه و در جایگاه استفاده از مسجد و طلب علم شان واالیی داشت. 

توجه دقیق  .ست، طب و نجوم و ... ( بسیار متداول بوده ااصول، تفسیر و کالم و هاى فقهدر زمینه)
به اجتماعات و تشکیل جلسات علمى در مساجد بزرگ و مشهور آن زمان و مجامع ممتاز و مناسبى 
که با شرکت متفکران و دست اندرکاران مسائل تعلیماتى در آن مراکز به وجود آمد، همه دالیل 

از تاریخ اسالم  کافى و آشکارى بر میزان پویایى و بارورى فکرى و علمى قابل مالح ه در آن دوره
 اند.وجود داشتهاسالمى بالد یباً در همه تقرمساجد دانشگاهى  (.58: 1372ست)غنیمه، ا

بوده است. ایرانیها در این زمینه اولین نبودندز اما ساجد دانشگاهى فراوان منمونه در ایران نیز 

ى رشد و حسن بصبسیار سریع دست به کار شدند. در قرن اول هجرى، مسجد آدینه سیستان ساخته 

 هاى درسلقهشکل گرفت و حدر اواخر همان قرن، مسجد جامع بخارا ت. در آن به آموزش پرداخ

نیشابور، همدان، کرمان، یزد، شهرهای هاى بعد، نمونه این مساجد در . در قرندایر شددر ومباحثه 

مورد استفاده ساخته شد و بردسیر کرمان تر مانند کوچکاصفهان و حتى شهرهاى  و قزوین، شیراز

از مراکز معتبر علمى ج اسالمى دیگر یکى (. 28: 1385ت )حجتی، قرار گرفدانشجویان عالمان و 

چهره هاى درخشان بواسطه شهره بودن در ظهور در مرکز ایران، شهر تاریخى اصفهان است که 

 به عنوان، تعدد علمىمساجد کهن و مراکز مو نیز وجود  هاى بارز علمىتاریخى و ادبى و شخصیت

 (.70: 1372معروف بوده است )غنیمه، « شرق رالعلمدا» 
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 چهارچوب نظری پژوهش
 (Functionکارکرد )  

معادل واژه فونکسیون  کارکرد. است «کارکرد» واژه کارکردگرایی در مفهوم ترینمحوری

 دارای باشد که( از ریشه التین در زبان انگلیسی می Functionدر زبان فرانسه و فانکشن )

 دادن قرار طریق از تنها کارکرد دقیق معنای به یابیدست که ایگونه به است گوناگون استعماالت

در زبان فارسی برای واژه متداول زبان های اروپایی و  .گرددمی میسور سخن معنایی ن ام در آن

را به کار می برند که  آمریکایی یعنی فونکسیون یا فانکشن معناهای کار، کارکرد، عمل و وظیفه 

( در ادبیات علوم 734: 1381در همه آنها مفهوم فایده بری و اثرگذاری مستتر است  )آراسته خو، 

ز روشه،  51: 1381اجتماعی کارکرد به معانی مختلب استعمال شده است: اثر و نقش) دورکیم، 

یاز، نتیجه و حاصل از جملة ( وظیفه، معلول، عمل، فایده، انگیزه، غایت، نیت، ن131و  127: 1375

اگرچه در اکثر موارد، این معانی مکمل یکدیگرند،  ( 3: 1376)ر.ک پور احمد، .این کاربردهاست

( 195: 1379ز مالینوفسکی، 217:  1369)توسلی،  .های مختلب معانی آنها متفاوتنداما در زمینه

ناسی نتیجه و اثر است که انطباق یا شترین معنای آن در جامعهرغم تعدد استعمال کارکرد، عامعلی

: 1376نماید. )گولد، سازگاری یک ساختار معین یا اجزای آن را با شرایط الزم محیط، فراهم می

بنابراین، معنای کارکرد در منطق کارکردگرایی، اثر یا پیامدی  (141: 1372ز اسکیدمور، 679

ی دارد. این معنا از همان دو معنای ریایی ثبات، بقاء و انسجام ن ام اجتماعاست که یک پدیده در 

 1.و زیستی مشتق گردیده و حاوی مفاهیم کل، جزء و رابطه است

ل را در ن ر حال اگر تاملی ن ری در مفهوم کارکرد داشته باشیم می توان معانی و تعاریب ذی

 گرفت که هر یک به گونه ای تالش کردند واژه فاکنشن را توصیب نمایند: 

کارکرد عبارت از حاصل یا نتیجه نوعی وجود یا عمل )حرکت( اشخاص یا اشیا و از جمله 

پدیده های لمس ناپذیری چون الگوهای فرهنگی، ساختارهای گروهی و نگرش هاست. )گولد، 

1376 :678) 

 

صد  . 1 سیون به معنای تابع )جبری( به کار می رود مثال در آمار می گویند در ضیات و آمار فونک در ریا

 (734: 1381زاد و ولد تابعی از سطح دانایی و شناخت و مسئولیت توسط افراد است )آراسته خو، 
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کارکرد )به معنی فایده( عبارت از فایده هر چیزی است در کل ن ام، خواه ن ام اجتماعی باشد 

رهنگی یا طبیعی. لذا مفهوم این اصطالح گسترش می یابد و شامل عمل، نقش و وظیفه ای که یا ف

آدمی در اجتماع دارد، می گردد به همین معنی هماهنگی وظایب اعضای جامعه که اصطالحا 

 (888: 1358کارکرد جامعه نامیده می شود )طیبی، 

 ایز تشخیص داده است:ژرژگویچ جامعه شناس فرانسوی از کارکرد چهار معنای متم

 به معنای وظیفه ای که هر طبقه باید در داخل جامعه کل انجام دهد

 به معنای رابطه طبقه ای با طبقه دیگر

در معنای اقتصادی یعنی یک گروه در حیات اقتصادی که از یک طرف شامل نقش در تولید، 

 د، ثروت، حرفه و...توزیع و مصرف است و از طرف دیگر شامل قدرت اقتصادی، فایده، درآم

در معنای کاردانی گروه، که گروه موظب به انجام آن است. بر اساس این معناست که تعریب 

 ( 85: 1352هر گروه وابسته به انجام فونکسیون خاص است. )مندراس، 

تالکوت پارسونز کارکرد را عبارت از فعالیت هایی می داند که باید انجام بگیرند تا حیات 

 (Parsons, 1973: 384ممکن سازند )اجتماعی را 

اما در مجموع می توان این گونه بیان کرد که کارکرد مفهومی تبیینی است، ابزاری که از  

طریق آن جز بر کل مرتبط می شود و به بهترین وجه می توان رویدادهای اجتماعی را برحسب 

می کند تبیین کرد. )شایان  کارکردهایی که انجام می دهند یعنی کمکی که به دوام و بقای جامعه

( به عبارت دیگر اصطالح کارکرد در کلی ترین مفهومی که در علم اجتماعی 483: 1379مهر، 

(. اثر یا نقشی 679: 1376از آن استفاده می شود ظاهرا به نوعی نتیجه )اثر( اشاره می کند )گولد، 

پدیده ها و اجزای جامعه از خود بروز  که هر پدیده در ن ام اجتماعی ایفا می کند و در تعامل با سایر

 و ظهور می نماید. 
 

 نظریه کارکردگرایی

کارکردگرایی از جمله مکاتب جامعه شناسی است که در آن ن ریه پردازی هایی انجام شده 

که حوزه فعالیت شان در پارادایم مسلط قرار دارد. آنچه در این ن ریات مهم و کلیدی است توجه 

جامعه است که اکثر ن ریه پردازان کارکردگرایی ) مانند دورکیم، اسپنسر، به ن م و ثبات در 
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( اجماع بر این است که 214-139: 1372پارسونز( بدان توجه داشته اند. )اسکیدمور، 

کارکردگرایی ریشه در متدهای تجربی علوم طبیعی دارد و مبتنی بر جنبه ی عینیت واقعیت های 

( پارادایم کارکرد گرا گویای دیدگاهی است که ریشه در Baker, 2005: 111)اجتماعی است 

جامعه شناسی ن م دارد و از رویکردی عینی گرا به بحث در مویوع خود می پردازد. این پارادایم 

به دنبال ارائه تبیین هایی از ویع موجود، ن م اجتماعی، تلفیق اجتماعی، همبستگی، اریای نیازها و 

ه هایی که متمایل به واقعیت گرایی، اثبات گرایی، جبرگرایی و قانون فعلیت دارد و از طریق ن ری

بنیادی است مقوالت عام جامعه شناسی را بحث می کند. این پارادایم در شکل تکامل یافته اش 

جامعه شناسی ن م را به وجود می آورد  و به دنبال تبیین های کامال عقالیی در امور اجتماعی است. 

یم کارکردگرایی به علوم اجتماعی دارد در سنت اثبات گرایی جامعه شناسی ریشه رهیافتی که پارادا

دارد و این سنت گویای تالشی همه جانبه جهت استفاده از مدل ها و روش های علوم طبیعی در بعد 

 (68-67: 1383امور انسانی است )بریل و مورگان، 

حدت یافته می دانند که باعث فونکسیونالیست ها جامعه را به مثابه ن امی یکپارچه و و

هماهنگی و ثبات در جامعه می شود. بنابراین برای مطالعه جامعه باید اجزا و قسمت های مختلب آن 

بر اساس این دیدگاه این ن ر »را در ارتباط با کارکردی که هویت در بقا ن ام دارند بررسی کرد. 

ستی پدیده های منفرد را در رابطه با که تحلیل و درک عملی بایستی تلئولوژیکی باشد یعنی بای

( بر 156: 1376)جنسن، « من وری که بر عهده می گیرند تحلیل و تشریح کند امری پایه ای است

ن ریه کارکردی کوشش دارد که رابطه متقابل میان عناصر گوناگون »طبق بیان هرمکوویتس

تن به بیانی است کوچک و بزرگ را در یک فرهنگ بررسی کند. هدف آن در اصل دست یاف

درباره وحدت های موجود در فرهنگ از طریق نشان دادن این که چگونه صفت و مجموعه و الگو، 

هر قدر هم که جدا از یکدیگر باشد دست به دست هم می دهند و مثل دنده های یک ماشین، کلی 

)گولد، «. ندرا به وجود می آورند که حرکتی هموار دارند. و نقشی کارآمد را به انجام می رسا

( کارکردگرایی عموما رویکردی متفاوت داشته و به من ور فهم حیات اجتماعی، نمی 678: 1376

خواهد ن ام اجتماعی را در هم شکسته و به کوچک ترین اجزا تقلیل دهد، بلکه درصدد است تا 

ن امر مستلزم ماهیت در هم تافته، زنده و متقابال سازگار یک ن ام اجتماعی را در کلیتش بفهمد. ای

آن است که در اجزا وحدتی بازشناخته شود تا بر اساس آن، اجزا و کل در هم تنیده شده و یک 
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هویت به دست آید. مویوع اصلی کارکردگرایی، خود افراد نیستند و مرتبط کردن انجام وظیفه به 

گرایان درباره ، گمراه کننده است. کارکرد«کارکرد فرد انجام وظیفه است»فرد با این عبارت که 

یک کارکرد انجام وظیفه صحبت می کنند و سواالتی را درباره ی اثر انجام وظیفه به عنوان شکلی 

 از کنش اجتماعی مطرح می کنند.

در واقع بنابر اصول کلی حاکم بر ن ریات کارکرد گرایان نوعی پیوستگی بین اجزا و عناصر 

همین کلیت مورد توجه قرار گیرد. آنها ن ام  اجتماعی وجود دارد که برای بررسی آنها باید به

اجتماعی را دارای تعادل می دانند و لذا به وحدت اجزا اهمیت می دهند. همچنین بنیان کارکرد 

گرایی بر این واقعیت استوار است که کلیه سنت ها و مناسبات و نهادهای اجتماعی، دوام و بقایشان 

( 212-211: 1369ام اجتماعی بر عهده دارند )توسلی، به کار یا وظیفه ای بستگی دارد که در ن 

از سوی دیگر در این ن ریه جامعه به عنوان شبکه سازمان یافته ای از گروه های در حال همکاری و 

تعاون در ن ر گرفته می شود که به شیوه ای تقریبا من م و منطبق بر مجموعه ای از قوانین و ارزش 

، عمل می کند. از ن ر کارکردگرایان، جامعه سیستمی است ثابت ها که بیشتر اعضا در آن شریکند

و در عین حال متمایل به تعادل. لذا جامعه را دارای شکلی متعادل می بینند که متوازن و هماهنگ 

( بر این اساس ن ام اجتماعی مجموعه ای از واحدها و 20: 1381عمل می کند )آزاد ارمکی، 

است که یکپارچه اند و متناسب با هم. در این شرایط، ن ام  عناصر ساختی و بخش های گوناگون

اجتماع حتی با فرض داشتن محدوده و مرزهای داخلی که از آنها بتوان چندگانگی را برداشت کرد 

مثال زبان و آداب و اعتقادات، همچنین کلیت واحد و به هم پیوسته ای است که کارکردهای موثر 

چنین شرایطی، مفهوم انسجام و وحدت کارکردی معنا پیدا می کند بر هم و بر کل ن ام دارند. در 

که هم از سازگاری و هماهنگی عناصر ن ام سخن می گوید و هم از کار کردن مناسب هر چیز در 

 (222-221: 1369جای خود در ن ام یاد می کند. )توسلی، 
 

 مرور دیدگاه اندیشمندان مرتبط با حوزه کارکردگرایی

ریشه در مکتب ارگانیسم قرن نوزدهم دارد دارای سابقه ای کهن در میان  کارکردگرایی که

( افالطون از نخستین متفکرانی است که ن ریه Gould, 1964: 277تفکرات اجتماعی است )

من می در باب تحلیل ارگانی جامعه و دولت عریه داشته و به تحلیل فونکسیونی )کارکردی( تقسیم 
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به ویژه قرن نوزدهم و اوایل قرن  ( در قرون اخیر10: 1353)اشرف، کار اجتماعی پرداخته است. 

بیستم در ایاالت متحده امریکا در برابر مباحث جنگ طبقات اجتماعی )ذهنی و عینی( مارکسیسم، 

مباحث بینش کارکردگرایی )فونکسیونالیستی( قوت گرفت و نابرابری های طبقاتی برای دوام و 

وری به شمار آمد و نسبت به امور پدیده های اجتماعی) سیاسی، بقای ن م و ن ام اجتماعی یر

 (735: 1381اقتصادی، فرهنگی( از لحاظ اتفاق و توافق برونی و درونی نگریسته شد )آراسته خو، 

 اوایل تا 1930 دهه اواخر از که ایگونهبه است، شناسیجامعه عمدة ن ریات جمله از کارکردگرایی

 هایحوزه در ن ریه این. شدمی معرفی کارکردگرایی طریق از آمریکا در شناسیجامعه 1960دهه

 غالب تئوریک زمینةپس در و شودمی بسته کار به مختلب کاربران وسیله به شناسیجامعه گوناگون

جامعه  (110: 1389 ،یحیفص. )نمود مشاهده توانمی را آن از هایینشانه شناختی،جامعه ن ریات

شناسان این قرن به شدت تحت تاثیر نحوه وابستگی های متداول عناصر گوناگون جامعه قرار داشتند 

و این وابستگی ها را از نقطه ن ر تئوری تکاملی به تشابهات اندام واره توییح می دادند. مفهوم 

ه بود و توسط کارکرد اجتماعی در قرن نوزدهم به صریح ترین وجه توسط هربرت اسپنسر تن یم شد

(. این مفهوم که بر 679: 1376او کارکرد از زیست شناسی به علوم اجتماعی راه یافت )گولد، 

مبنای قیاسی دیرین بین جامعه و ارگانیسم اتکا داشت بعد از رشد زیست شناسی جدید امکان یافت 

ود که کتاب هایش در نقابی علمی تر عریه شود. رادکلیب براون تاکید می کند اولین بار دورکیم ب

(. در خالل بخش اول 52: 1351شکل دقیق و تن یم شده کارکرد اجتماعی را ارائه داد )باتومور، 

قرن بیستم مکتب کارکردگرا نه تنها ویژگی زیست شناسانه بلکه همچنین از ویژگی کار بسیاری از 

ن دیگر تاثیر پذیرفته مردم شناسان اجتماعی خصوصا برانسیالو کاسپار مالینوفسکی و جامعه شناسا

 (157: 1376بود )جنسن، 

به عنوان بنیان گذار کارکرد گرایی عصر  (Emile Durkheim)معموال از امیل دورکیم 

جدید نام می برند اما می توانیم داروین، مالتوس و اسپنسر، را نیز از موسسان کارکردگرایی به عنوان 

 نیا بر (Turner) ترنر( 213: 1369)توسلی،  1مشیوه ای از تفکر و شیوه اجتماعی به شمار آوری

 

(، اوکی مور A.K.davisدیگر بنیان گذاران جدید کارکردگرایی می توان به ای، کی، دیویس ) از. 1

(O.K.Morre روبرت مرتون ،)(Robert Mertown مارین جی لوی ،)(Marian. J.Levy ،)
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 انیب یشناختروش من راز  را یکارکرد نییتب ساختار که است یکس نیاول میدورک که است باور

از  (40 :1373 ترنر،) است رسانده مدد خود از پس یکارکرد یهاهین ر یریگشکل به و کرده

 از قبل شناسانجامعه آثار در ،یکارکرد لیتحل روش و کردرکا مفهوم نکهیا بادیدگاه توسلی نیز 

یی کارکردگرا یهین ر گذارانیبن را میدورک شناسان،جامعه اغلب شود،یم افتی زین میدورک

 یشناسانهجامعه لیتحل در (1917-1858) میدورک لیام (.213 :1369 ،یتوسل) شناسندیم

 نییتب از ،یعلّ نییتب کنار در ،(نید و یخودکش ،یاجتماع کار میتقس رین )ی اجتماع یهادهیپد

 مشکالت با یکارکرد لیتحل روش از یقبل یهااستفاده م،یدورک زعم به .است گرفته بهره یکارکرد

 اصالح را یکارکرد نییتب یشناختروش یمبان تا برآمد درصدد او .بودند روروبه یشناختروش

 براون بیرادکل همچون یاریبس شناسانمردم مخصوصا، و شناسانم،جامعهیدورک از پس 1.کند

(Radcliff-Brawn )ینوفسکیمال سالویبران و (Bronislaw Malinowski) یکارکرد نییتب 

 یطور به (34 :1373ترنر،) دندیکوش آن گسترش در دانسته، مناسب یاجتماع عیوقا لیتحل یبرا را

 و( Parsons) پارسونز قیطر از آن، از پس و اروپا کل به فرانسه، مرز از ه،ین ر نیا یگستره که

 بر حاکم یهین ر 1960-1930 یهادهه در و افتی بسط کایآمر به(  Merton) مرتون

 (.238 :1374تزر،یر) دیگرد یسیانگل و ییکایآمر یشناسجامعه

 نیا از اتیدفاع شدت .دیگرد آغاز ینییتب یوهیش نیا به یانتقاد موج گسترش، نیا با زمانهم

 ینگزلیک همچون شناسانجامعه از یجمع که بودند یافراط یقدر به آن، بر وارد یانتقادها و هین ر

(Kingsley  )گولدنر و (Gouldner)، مثل گرید یاعده و دانستند جامع را یکارکرد یهین ر 

 یاجتماع یهادهیپد لیتحل یبرا یمنطق وجاهت هرگونه فاقد را آن ،یانسکیمار و( Turner) ترنر

در مجموع به طور خالصه اندیشه و آرای افالطون نسبت به جامعه و  (.216 :همان) کردند یمعرف

 

 ( اشاره کردWilliam White)( و ویلیام وایت Talcot Parsons)تالکوت پارسونز 

را به صورتی آزاد از علوم طبیعی اقتباس کرد. او در « روش»کنت و اسپنسر امیل دورکیم به تبعیت از . 1

روش شناسی بین علل، کارکردها و ساختارها تمایز قائل شد و بر این اساس، شالوده مستحکمی برای 

: 1373وگولدنر،  29: 1383کار آتی در زمینه پارادایم کارکردگرایی فراهم کرده است )آزاد ارمکی، 

140-147) 
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گردد.  های تاریخی کارکردگرایی مدرن نسبت به جامعه و انسان محسوب میترین بنیانانسان مهم

ولی  نوین متولد شد.شناسی از آمیزش این زیربنا با ساخت تکنیکی علمی و فرهنگ جدید، جامعه

گیری تر به شکلافکار افرادی مانند آگوست کنت، هربرت اسپنسر و امیل دورکیم به صورت مستقیم

ز دورکیم، 202: 1380ز کوزر، 122-121:  1380این الگوی ن ری نقش داشته است )ریتزر، 

در  مند توسط مالینوفسکی و رادکلیب برونصورت ن ام( سپس این ن ریه به124: 1343

شناسی مطرح گردید. افرادی مانند مرتن و ام. ج. لوی آن شناسی و تالکوت پارسونز در جامعهمردم

 .را بسط داده و جرح و تعدیل نمودند

 انیب گونهنیا توانیم را ی و ن ریه ی کارکرد گراییکارکرد نییتب اساس خالصه، طور به

 :کرد

است از نهادهای وابسته به هم، که هر مکتبی که به موجب آن، جامعه همچون مجموعه ای 

یک در ثبات کلی جامعه نقش و وظیفه ای دارند. یعنی سازمان اجتماعی در ذات خود دارای ن م و 

انسجام و وحدت است. در این سازمان که به مثابه یک ارگانیسم زنده عمل می کند، اندام ها و 

هستند و وجود آنها به علت دوامی که قسمت های مختلب، دارای نقش های حیاتی و تکمیل کننده 

 ینهادها گاهیجا کوشدیم یشناسجامعه در یکارکرد نییتب ن،یب نیا در» می آورند یروری است.

 ینکته .دهد نشان دارد، بر در جامعه یبرا نهاد آن که یسودمند یامدهایپ براساس را جامعه مختلب

 حالت و کل کی یاجزا تیکل و یوستگیپ به هین ر نیا که است آن یکارکرد یهین ر در مهم

 هازهیانگ یبررس و فرد رفتار یمطالعه و کندیم توجه آنها یشدهکنترل تحوالت و یکینامید تعادل

 (.156 :1373تل،یل) «داندیم شناشروان یفهیوظ را او اتین و

 مدل مفهومی
کارکردهای فرهنگی ارتباطی با توجه به آنچه گفته شد و نیز هدف پژوهش که شناسایی 

 مساجد دانشگاهی است می توان مدل مفهومی ذیل را مد ن ر قرار داد.

 

 

 
ارتباطی -کارکردهای فرهنگی

 کارکردهای ارتباطی کارکردهای فرهنگی یمساجد دانشگاه
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 با توجه به مدل مفهومی، سواالت فرعی ذیل مطرح شده است:

 و شریب( چیست؟  مدرس تیتربتهران،  هی )دانشگامساجد ی فرهنگ یارکردها.ک1

 و شریب( چیست؟ مدرس تیتربتهران،  ی)مساجد دانشگاه ارتباطی یکارکردها. 2

 

 روش پژوهش
کاربردی»نوع پژوهش در این تحقیق  باشججججد. می «کیفی»اسججججت و روش تحقیق  «پژوهش 

گیرد و روش تجزیه و میها با رویکرد مشجججاهده و مصجججاحبه میدانی)عمیق( انجام گردآوری داده

ضمون»ها نیز تحلیل داده شد.( میTheme analysis) «روش تحلیل م ضمونتحلی با روشی ، ل م

پژوهشجججگر در . اسجججتدر تحقیقات کیفی ها برای تعیین، تحلیل و بیان مضجججامین موجود درون داده

ضمون، مباحث ستخراجکلیدی  تحلیل م شده در متن را ا ها را تحلیل ، کدگذاری و این دادهمطرح 

شجوندگان( را گویندگان )مصجاحبههای اجتماعی یا قضجاوتدر این روش محقق بازنمایی .نمایدمی

)کیوی،ریمون و بر مبنای تحلیل پاره ای از عناصجججر تشجججکیل دهنده  گفتارشجججان آشجججکار می کند

 داده و متنی اسجججت هایداده تحلیل برای فرآیندی این روش .(239: 1395 کامپنهود، لوک وان،

این تحلیل و  کردهز و اتمام تحلیل و تبدیل تفصجججیلی و غنی هاییداده به را متنوع و پراکنده های

 ,Braun & Clarke).است ها داده در مضامین الگوها و معانی و محتوا از گزارشی فرایند، تهیه

جسجججتجوی ، ایجاد کدهای اولیها، هآشجججنایی با داده : عبارتند از مراحل تحلیل مضجججمون (2006
 ها:تعریب و نام گذاری مضمونها، بازبینی مضمون، هامضمون

های تهران، تربیت مدرس و شریب هستند ی تحقیق مسجد دانشگاهقلمرو مکانی مورد مطالعه

ت امسجد مورد بررسی جامعه آماری تحقیق برای مصاحبه شامل ائمه جماعت، اعضای هیسه ر . د

سجد امنا شند.می و متولیان م سه روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه با گیری هدفمند با انتخاب 

مصججاحبه با تمرکز بر روی طیفی خاص و با سججواالت الذکر بوده اسججت. های فوقمسجججد دانشججگاه

ها به روش های میدانی، تحلیل دادهها و مصاحبهگیرد که از بررسی این مشاهدههدفمند صورت می

ای بوده اسججت که محقق و مخاطب را به طراحی سججواالت بگونه .تحلیل مضججمون انجام خواهد شججد

شوندگان هدفمند این تحقیق، متولیان امر مساجد سمت و سوی اهداف تحقیق سوق دهد. مصاحبه
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ی نهاد رهبری دانشججگاه، اعضججای هیات باشججند. افرادی شججامل : امام جماعت و نمایندهدانشججگاه می

به مسجججد مانند دارالقرآن، حوزه دانشجججویی، کادر نهاد  امنای مسجججد ، اعضججای نهادهای وابسججته

های وابسجججته به مسججججد و قشجججر دانشجججگاهی فعال در مسججججد دانشجججگاه ها و تشجججکلرهبری، هیات

های هدفمند، مصجججاحبه با افراد مطلع از علمی، دانشججججو و کارمند(. علت انتخاب این نمونه)هیات

 است.های فرهنگی و ارتباطی مسجد بوده برنامه

ها مشجججاهدات و مصجججاحبه از ها مضجججمون، داده پژوهش حایجججر  بر مبنای روش کیفی تحلیل

 های گروه در مضججامین شججود. اینپرداخته می مضججامین به سججپس شججدهز و کدگذاری آوریجمع

سجمی شودکه ختم می متمایزی فراگیر مضمون گروه به مضامین از هرگروه شده و بندی دسته من

شججود. گیری عنوان این تحقیق منتج میباشججدز که از آن نتیجهمی مضججامین شججبکه درواقع سججاختار

 شود :خالصه مراحل ذکرشده در باال در جدول زیر خالصه می

 یافته های پژوهش
گذاری توصیفی با مطالعه مصاحبه ها صورت براساس روش و فرآیند تحلیل مضمون، کُد  

 100ها استخراج شد )در این تحقیق جز مصاحبهگرفت و بر این اساس مضامین توصیفی از جز به 

باره کدهای توصیفی و با تجمیع  نکته کلیدی، احصا شد(. پس از کدگذاری ، با قیاس مداوم و چند

دهنده تفسیر چندین مضمون بودند، تولید گردید. این کدهای تفسیری، گاهی آنها، کدهایی که نشان

گرفت و ی آن قرار میتوصیفی دیگر در زیرمجموعهیکی از کُدهای توصیفی بود که تعدادی کد 

شد و یا کد تفسیری جدید بود که محقق ، جامع معانی کدهای زیرمجموعه خود میسپس با تعدیل

کرد. در ادامه، مضامین پایه تفسیری و فراگیر، تبیین برای تجمیع معانی چندین کد توصیفی تولید می

 شدند.
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 جدول مضامین پایهجدول یک : نمونه ای از 

 منبع پایه مضامین کلیدی نکات ردیف

1-1 

ساله برنامه های کانون قرآن دفتر نهاد هر 

شجویان با  متنوعی را برای انس بیشتر دان

بیند. از تدارک می ،این ودیعه الهیقرآن ، 

 :جمله

 کرسی تالوت قرآن

شی )تجوید، ترتیل، قرآن کالس های آموز

دانشگاهیان و  به روش اشاره ویژه کودکان

)... 

 امانت کتاب

 های معرفتدوره آموزشی حلقه

بان  با ز کان  به کود آموزش قران کریم 

 اشاره

امانت سی دی وکتاب با موضوعات متنوع 

 و مهیج

 نشریه نسیم وصل

کرسی تالوت 

 قرآن

 مصاحبه اول

2-1 
کالسهای آموزشی 

 قرآن

3-1 
امانت کتاب و لوح 

 فشرده آموزشی

4-1 
نشریه چاپ 

 فرهنگی

1-2 

دفتر نهاد نیز کالسههههای  کانون مهدویت

آموزشههی مرتبب بشههرح زیر را بر زار می 

 کند :

 کتابخانه مهدوی و بانک نرم افزار مهدوی

های مهدوی )رایحه بر زاری نشهههسهههت

 ظهور(

 قرآنی و فرهنگی ر زاری مسابقاتب

 آموزشهههی، ، سهههیاحتی،اردوهای زیارتی

 ورزشی

 خوانیکتابمسابقات 

 کتابخانه و بانک

 نرم افزار مهدوی

 2-2 مصاحبه اول
بر زاری مسابقات 

 قرآنی و کتابخوانی

 برپایی اردو 3-2
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1-3 

تا با  داردکانون سهههالمت خانواده تالش 

شگاه  ساتید برجسته حوزه و دان دعوت از ا

های های متنوع همراه لحظهو ارائه برنامه

 .باشند سبز ایشان

شی ها و کار اههمایش بر زاری های آموز

های زند ی، مهارتهای با موضوعات مهارت

های برقراری ارتباط فرزند پروری، مهارت

مؤثر، انتخاب آ اهانه ازدواج عاشهههقانه و 

 ... آسان و

نه مات مشهههاوره فردی در زمی های خد

 خانواد ی، اعتقادی و .... و مشاوره  روهی

شاوره شجویی های ازدواج دها و معارفهم ان

 ) بهترین یاور(

امانت سی دی وکتاب با موضوعات متنوع 

و مهیج در زمینههه مبههاحهها خههانواده و 

 ... انتخاب همسر و

 معرفتی -اردوهای آموزشی 

 

دعوت از اساتید 

 حوزه و دانشگاه

 مصاحبه اول

2-3 

بر زاری همایشها 

و کار اههای 

آموزشی )زند ی، 

ازدواج، 

 فرزندآوری(

3-3 
خدمات ارائه 

 مشاوره ای

4-3 
امانت سی دی و 

 کتاب

5-3 
بر زاری اردوهای 

 آموزشی معرفتی

1-4 

)علیهم السهههالم  هیئت محبین اهل بیت

یز ، ن بری  ه نهههاد ر تر  ف ین( د ع م ج  ا

 فعالیتهای زیر را دارد :

برپایی مراسهههمات میالد و عزاداری اهل 

 بهههههههههههههههههههیهههههههههههههههههههت 

 های احیا)علیهم السالم( و شب

 سیاحتی -ردوهای زیارتی ا

بر زاری 

مناسبتهای میالد 

 و عزاداری 

 مصاحبه اول البیتاهل

 برپایی اردو 2-4
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3-4 

صلن سیم و اجتماعی  –)فرهنگی  شریه ن

 سیاسی( –

 
 چاپ نشریه

1-5 
برنامه های مسههجد )عالوه بر اقامه نماز( ، 

 باشد :شامل این موارد ی

احادیا  -سههخنرانی مبهبی)تیسههیر قرآن

 نبوی(

 مداحی)متناسب با ایام والدات و شهادات(

 تالوت قرآن )هر روز بین دو نماز(

سههخنرانی علمی)ویژه اسههاتید با موضههوع 

 نسبت علم و دین(

 

 سخنرانی

 5-2 مصاحبه اول
مداحی و مدیحه 

 سرایی

 تالوت قرآن روزانه 3-5

1-6 
بیشترین پیک برنامه های مسجد این ایام 

 است :

 بر زاری اعتکاف دانشجویی رجبیه

مه  نا تادان )بر کاف ویژه اسههه بر زاری اعت

 ضیافت اندیشه(

ماه رمضان )شامل کرسیهای تالوت قرآن 

 محیل انس با قرآن/  شب های قدر( /

یام محرم الحرام : یارت  ا ها: ز )صهههبا 

شب ها :  ضه خوانی/  شورا / ظهرها : رو عا

 زیارت عاشورا، سخنرانی و روضه(

بر زاری مراسم 

 اعتکاف

 مصاحبه اول

2-6 

بر زاری مراسمات 

دینی )ماه مبارک 

 و محرم(

7 

شگاه،  سجد دان ساس تقویم فرهنگی م بر ا

مه نا های متنوع اعم از بر های نشهههسهههت

سههیاسههی، فرهنگی و اجتماعی بر زار می 

دی ماه / روز  9سخنرانی در  شود. مانند :

شگاه / قیام خونین   15وحدت حوزه و دان

 بهمن22خرداد/

نشست و 

 سخنرانی
 مصاحبه اول
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8 

شگاه،  هیات محبین اهل البیت مسجد دان

سمات دینی مهدوی قرآنی،  در برپایی مرا

 بسیار غعال عمل می کند.

احیای مراسمات 

 دینی

 مصاحبه دوم

9 

سهههخنرانی  یکی از برنامه های مسهههجد،

علمی استادان همین دانشگاه با موضوعات 

منطبق بر مسهههایل دینی جدید علمی و 

سی علت طواف به  ست. )بطور مثال : برر ا

دور خانه خدا از راست به چپ و مطابق با 

 چرخش عقربه های ساعت(

سخنرانی های 

 علمی
 مصاحبه دوم

1-10 

محتوای برنامه های فرهنگی مسههجد امور 

 دینی و اجتماعی می باشد؛ مانند:

 بر زاری نماز جماعت

 قرض الحسنه( امور خیریه )پرداخت وام

 هیات شبانه )بعد نماز مغرب و عشا(

 سخنرانی های علمی اساتید

 انجام امور خیریه

 مصاحبه دوم

2-10 

 اجتماع برای

 نماز جماعت

1-11 

کارکرد ویژه فرهنگی و ارتباطی مسهههجد، 

ساتید،  شگاهی )ا شر دان صمیمانه ق دیدار 

دانشهههجویان و کارکنان( و بزر داشهههت 

 مبهبی است.های ملی و مناسبت

 

دیدار اقشار 

 دانشگاهی

 مصاحبه دوم

2-11 

بزر داشت 

مناسبات ملی 

 مبهبی

1-12 
برنامه ویژه ارتباطی مسهههجد با مخاطبین 

 مصاحبه دوم پخش کلیپ دانشگاهی،
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2-12 

ضور ریس و  سخنرانی ، پخش کلیپ ، ح

های  مه  نا گاه در برخی بر مدیران دانشههه

 مسجد است.

 

حضور و شرکت 

دانشگاه مسوولین 

در مسجد و برنامه 

 های مسجد

13 
پاسداشت شهدای  منام دانشگاه از دیگر 

 برنامه های فرهنگی مسجد است.
 مصاحبه دوم احیای ارزشها

14 

کارکرد ارتباطی مسههجد بصههورتهای زیر 

 است :

 سایت نهاد رهبری

 کانال روابب عمومی

 لینک هیات محبین

استیاده از فضای 

 مجازی برای 

ارتباط با مخاطب 

 و 

 اطالع رسانی

 مصاحبه دوم

1-15 
های مسهههجد بندی از برنامهیک دسهههته

 )عالوه بر اقامه نماز( عبارت است از :

 تبلیغی در حوزه تیسیر قرآن

 بزر داشت ائمه در مناسبتها و اعیاد

 –فعههالیتهههای آموزش قرآن )روخوانی 

 حیظ( -تجوید 

ضوعات علمی  سخنرانی های مرتبب با مو

ستادان همین  – قرآنی و فرهنگی توسب ا

 دانشگاه

 

 تشکیل کالس

 تیسیر قرآن

 مصاحبه سوم

2-15 
پاسداشت اعیاد و 

 شعائر

 آموزش قرآن 3-15

4-15 
سخنرانی های 

 علمی دینی
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 دهندهجدول دو : جدول مضامین سازمان

 ردیف

 مضامین

سازمان 

 دهنده

 مضامین پایه

شماره 

مضامین 

 پایه

 آموزشی 1

 کالسهای آموزشی قرآن

بر زاری همایشها و کار اههای مهارت آموزی )زند ی، ازدواج، 

 فرزندآوری(

 ارائه خدمات مشاوره ای

 بر زاری اردوهای آموزشی

 کالسهای رهنمودهای اخالقی در غالب تیسیر قرآن

 آموزشهای روشنگرانه

 بانوانبر زاری کار اه آموزش 

 آموزش دفاعی

 آموزش احکام

 معرفت آموزی دینی و اجتماعی

 کالسهای آموزشی علوم اسالمی

 کالسهای تدبر و تیسیر قرآن

 معرفت افزایی و بصیرت افزایی

2-1 

2-3 

3-3 

5-3 
16 
17 

2-19 

1-35 

2-35 
36 
61 

2-65 
72 

2 
روشنگری 

 و تبیین

 دعوت از اساتید حوزه و دانشگاه برای سخنرانی

 سخنرانی های علمی، دینی و اجتماعی

 سخنرانی های اعتقادی معرفتی

 سخنرانی های تبیینی و روشنگرانه

 سخنرانیهای معرفت افزایی و تدبر در قرآن

 سخنرانی با حضور نخبگان قرآنی

 سخنرانی های بصیرت افزایی

 برنامه های  روشنگرانه

1-3 

4-15 
27 

2-42 
76 
78 
90 
98 
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 ردیف

 مضامین

سازمان 

 دهنده

 مضامین پایه

شماره 

مضامین 

 پایه

 تبلیغی 3

 مناسبتهای میالد و وفات اهل البیت )ع(بر زاری 

 چاپ نشریه فرهنگی اجتماعی

 مداحی و مدیحه سرایی

 کرسی تالوت روزانه قرآن

 بر زاری مراسم اعتکاف

 بر زاری مراسمات دینی )ماه مبارک، محرم، عرفه و .....(

 بزر داشت مناسبات ملی و مبهبی

 بر زاری نمایش

 برنامه های مناسبتی

 تبلیغیبرنامه های 

 عرضه محصوالت فرهنگی

 بر زاری هیات هیتگی

 احیای ارزشها و پاسداشت مناسبتها و شعائر

1-4 

3-4 

2-5 

3-5 

1-6 

2-6 

2-11 

2-39 

3-40 

1-42 

3-57 

1-65 

1-84 

4 
فرهنگ 

 سازی

 امانت کتاب و لوح فشرده فرهنگی آموزشی

 کتابخانه و بانک نرم افزار مهدوی

 کتابخوانیبر زاری مسابقات قرآنی و 

 پخش کلیپ سیره شهدا

 برنامه ریزی برای مناسبتها

 معرفی روش فرهنگی صحیا

 احیا و  رامیداشت ارزشها

 برنامه  رامیداشت شهدا و پاسداشت خانواده شهدا

 تعیین محتواهای مناسب فرهنگی

3-1 

1-2 

2-2 

1-12 
21 
29 

2-33 
50 
68 
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 ردیف

 مضامین

سازمان 

 دهنده

 مضامین پایه

شماره 

مضامین 

 پایه

5 
-خدمت

 رسانی

 انجام امور خیریه

 و خیریهبرنامه های رفاهی 

 تاسیس صندوق خیریه

 برپایی اردوهای جهادی بر مبنای خدمت رسانی به مردم

1-10 
54 

1-67 

4-77 

6 
اطالع 

 رسانی

 اطالع رسانی میدانی

 سیستم پیام رسانی اداری

 اطالع رسانی در فضای مجازی

 اطالع رسانی در سایت دانشگاه

 اطالع رسانی فرد به فرد

 غرفه و معرفی فعالیتهااطالع رسانی بوسیله دایر کردن 

 اطالع رسانی میدانی و مجازی و رسانه ای

1-18 

3-18 

2-22 

3-22 

1-74 

1-81 
99 
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 ردیف

 مضامین

سازمان 

 دهنده

 مضامین پایه

شماره 

مضامین 

 پایه

7 
ارتباط با 

 مخاطب

 اجتماع برای نماز جماعت

 دیدار اقشار دانشگاهی

های حضور و شرکت مسوولین دانشگاه در مسجد و برنامه

 مسجد

 با مخاطب استیاده از فضای مجازی برای ارتباط

 ارتباط پیامکی

 میدانی با مخاطب ارتباط

 با قشر جوان ارتباط

 از طریق فضای مجازی ارتباط

 ارتباط چهره به چهره

 با عامه مردم ارتباط

 ارتباط با فارغ التحصیالن دانشگاه

 ارتباط با مخاطب دانشگاهی با تولید فیلم

 ارتباط با مخاطب غیردانشگاهی

 ریق اجتماع افراد در مراسمهابا مخاطب دانشگاهی از ط ارتباط

2-10 

1-11 

2-12 
14 

2-18 

1-22 
52 

1-59 

1-60 
64 

2-67 
69 

1-70 
97 

 ارشادی 8

 نشستهای مهدوی

 نشست فرهنگی دانشگاهیان

 برنامه های ارشادی

 برنامه های اخالقی

 نشستهای اجتماعی

 برنامه های هدایتی ارشادی

 اثر باری فرهنگی بر فضای عمومی دانشگاه

 اردوهای زیارتی برپایی

 سخنرانیهای ارشادی

 معرفی مسیر و خب مشی صحیا با برنامه های فرهنگی

24 
1-41 

46 
49 
53 
58 
73 

3-77 

2-88 
92 
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 جدول سه : جدول مضامین فراگیر

 دهندههای سازمانمضمون های فراگیرمضمون ردیف

1 
کارکردهای فرهنگی مسجد 

 دانشگاه

 آموزشی

 روشنگری و تبیین

 تبلیغی

 سازیفرهنگ

 رسانیخدمت

2 
کارکردهای ارتباطی مسجد 

 دانشگاه

 اطالع رسانی

 با مخاطب ارتباط

 ارشادی

 

 های فراگیر و مضمون های سازمان دهنده آنهاتبیین مضمون
 . کارکردهای فرهنگی مساجد دانشگاهی  1

 آموزشی -1-1

فرهنگی مسجد دانشگاه است. دین اسالم با های کارکردهای ویژگی ترینمهم آموزش از  

آموزی و معرفت و تشویق به فراگیری دانش، زمینه را برای رشد اندیشمندان فراهم کرده تبلیغ علم

های آموزشی در مساجد فقط فراگیری قرآن و احکام و مسائل دینی نیست، است. امروزه فعالیت

اند. این کالسهای آموزشی، بیشتر در راستای مند شدههای فراگیرهم در مساجد قاعدهبلکه آموزش

ی این کالسها می توان این باشند. از جمله تقویت اصول ارزشی، اعتقادی، فرهنگی و یا فردی می

موارد را نام برد : کالسهای آموزشی قرآن )ترتیل، تجوید، تفسیر، قرائت و حفظ(، کالسهای 

های آموزشی مانند صحیفه سجادیه(، کارگاه آموزشی معرفتی )مباحث نهج البالغه، کتب ادعیه

های سبک زندگی قرآنی، ازدواج آسان و عاشقانه، همسرداری، افزایی )در زمینهمهارت

فرزندآوری(، اردوهای آموزشی)طرح والیت(. با توجه به فضای فیزیک مناسب مسجد و نیز محیط 

مانند  بسیار اثرگذار خواهد بود ز معنوی آن، دایر بودن برخی کالسهای آموزشی مفید دیگر نیز ،
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 ای، آموزش هنرها و مهارتهای زنانه.کالسهای آموزشی کسب مهارتهای رسانه

 روشنگری و تبیین -2-1

 اتحاد و تعامل شکوفایی همبستگی، مسیری هموار برای های دینی و ملیارزش ایمان داشتن به

رفع شبهات و غبار تردید افراد  برای تبیینبین مردم و جامعه و تعامالت موجود است. روشنگری و 

استعدادهای خدادادی اوست، و چه نیکوست این  پرورش و کمال، به در مسایل، و نیل انسان

 با مواجه صحیح در هایروش و مخاطب، جو موجود و از درست شناخت با« روشنگری و تبیین»

 حیح معرفی شود تمام احتیاجاتصچنین شده و دین،  که اگر شودزگرفته پیش در مختلب افراد

دهد. باید این نکته مدن ر باشد می ها نتیجهبه درستی انجام شده و روشنگری و جسمی مردم روحی

های مسجد دانشگاه، صرفا تبیین هایی با این محتوا در برنامهکه هدف روشنگریها و استفاده از برنامه

 تر کردن مسیر تعالی فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان باشد. ها برای روشنصحیح رخدادها و تجربه

 تبلیغی -3-1

-ها بودههای فرهنگی و تشکلها، انجمنمساجد همواره مامن مراکز تبلیغ دینی، تشکیل کانون

اند. یکی از کارکردهای شایان توجه مسجد، کاربرد تبلیغی آن است. مسجد با احیا و تع یم به شعائر 

الس و مناسبتهای دینی و ملی، پاسداشت ارزشهای انقالبی، اسالمی، میهنی، کارکرد دینی، برپایی مج

و نقش بسیار مهمی در تبلیغ صحیح دارد. البته قابل ذکر است که امکانات تبلیغی مسجد )منبر و 

توانند بسیار کارگشا باشند. مسجدها با تبلیغ صحیح دین و وعظ و خطابه و .... ( در این مهم می

نقش مفید و مهمی در شناساندن صحیح جایگاه دین و ارزشها خواهند داشت. مساجد  ا،ارزشه

 انقالبی، آیینی و ملی، توجه قشر دانشگاهی، دانشگاه نیز می توانند با تبلیغ صحیح دین و شعائر دینی،

تن به ویژه دانشجویان را متوجه نمایند. قشر دانشجویی که از طرفی، شاید فرصت و فراغت پرداخبه

این مسایل یا مویوعات دینی انقالبی کشورمان نداشته باشد، و از طرفی تبلیغات نادرست و نامناسب 

این مسایل، او را احاطه کرده باشدز پس مطمئنا کارکرد به روز و صحیح تبلیغی مسجد دانشگاه، 

 باشد.بسیار مهم می

 سازیفرهنگ -4-1

نده و بمن ور ارتقا به اهداف واالی انسانی تعریب امری مثبت و ساز فرهنگ در معنای کلی آن،

باشد. از طرفی هر فرهنگی متعالی شود و قطعا بمن ور تعالی و تکامل نهاد بشر میگذاری میو هدف
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اینکه : طبعا انسان غذای فاسد یا آلوده را به مصرف جسم  و ارزشمند نیست. مثال بسیار ملموس آن،

زند. پس لب به طعام ناسالم نمی بیند،ودگی یا فساد را با چشمانش میو چون این آل رساندزخود نمی

شایسته است که خوراک فکر و روح را نیز پاالیش کرده و سالم استفاده نماید. یادآوری و تکرار 

از امور شایسته احیای آن فرهنگ ارزشمند است که به معنای کلی  های مناسب و مقبول،فرهنگ

سازی به معنای یادآوری نمادهای فرهنگی جامعه که فرهنگ کنیم.یاد میاز آن « سازیفرهنگ»
مفهومی است که از طریق اجتماعی شدن به  نسبت به آن توجه کمتری شده استز چرا که فرهنگ،

نیز در راستای همان  سازی دینیفرهنگ (.1395شود )امیری، افراد آموزش و انتقال داده می

و نهادینه کردن آنهاست. های دینی ارزشبه نی تصور عیه معنای بسازی و تعریب قبلی فرهنگ

مستثنی  دانشگاه و مسجد دانشگاه نیز از انجام اقدام و سیاستگذاری برای این یادآوری فرهنگی،

 مذهبی، ملی، نیست. مسجد دانشگاه با تکریم مناسبتها و یادآوری هنجارهای ارزشمند تاریخی،

 دهد.ای برای فرهنگ سازی صحیح جامعه دانشگاهی انجام میتهایرانی، و ... اقدام شایس

 رسانیخدمت -5-1

ن ر نیاز به صفتی شایسته توجه و تقدیر است. این نوع مددرسانی، خدمت یا کمک به همنوع،

یعنی خدمت انسان به همنوع، مراتب و به آموزش ندارد و امری بدیهی است. در مرتبه متعالی آن، 

و شناخت از نیازهای جامعه و  نشینی،ی وجود دارد. انسانها با زندگی اجتماعی و جمعمراحل باالتر

خدمت رسانی از جمله اعمال  کنند.ای به همنوعان خود میکمک و خدمتهای ارزنده افراد آن،

به  این کارکرددر قرآن کریم مورد توجه و عنایت قرارگرفته است.  بارها و بارها صالحی است که

آثار و شته وداانسان و جامعه انسانی گری را در حیات نقش هدایت انسانی،یک صفت عالی عنوان 

ی روزمرهمسایل گشایی از برای گرهاراده ، رسانیخدمتاز به همراه دارد. من ور  نیز برکات فراوان 

گشودن نهایتا و  )عمرانی، مالی، درمانی و ...( های آنانمربوط به مردم و رفع احتیاجات و نیازمندی

و بر مبنای تعالیم دینی و عمل  احسان به هم نوعانرسانی و کمکی انگیزه با و راه پیشرفت جامعه

شود. می پاداش اخرویو آرامش روحی ، مقبولیت عمومیباشدز و منجر به به دستورات خداوند می

سانی و در قالب رتواند نوعی از این خدمتیکی از کارکردهای فرهنگی مسجد دانشگاه نیز می

 کمک به تهیه ملزومات زندگی و یا کسب وکار باشد. فرهنگی، عمرانی، آموزشی،
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 یجد دانشگاهامس ارتباطی یکارکردها. 2

 رسانیاطالع -1-2

های رسانی است.این مساجد برنامهیکی از کارکردهای ارتباطی مسجد دانشگاه، اطالع

رسانی وقت مناسب و طبیعتا باید در زمینه اطالعفرهنگی و آموزشی مختلب و متنوعی دارند و 

ها مطلع شده و امکان حضور و استفاده خود مفیدی اختصاص داده شود تا دانشگاهیان از این برنامه

را بسنجند. اگر این امر بطور صحیح پرداخته و انجام نشود، نتیجه فرهنگی مناسب از فعالیتهای مسجد 

در دسترس و د. اطالع رسانی مسجد دانشگاه باید کامل، جامع، دانشگاه، ابتر و منقطع خواهد بو

ها رسانیشفاف باشد و امکان رویت و اطالع و آگاه شدن همه افراد را داشته باشد. برخی اطالع

میدانی استز مانند نصب تراکت و بنر و تابلو و .... که بیشتر در محوطه دانشگاه و محلهای پرتردد 

-رسانی دیگر در فضای اینترنتی )سایت نهاد رهبری(و فضای مجازی)پیامشود. برخافراد نصب می

شود. بعضی مواقع از طریق های مختلب مانند ایتا، سروش، تلگرام، اینستا، واتساپ و ....( انجام می

رسانی در رسد. اطالعها به اطالع میرسانی(، این برنامهخدمات تلفن همراه )ارسال پیامکهای اطالع

بخشی از فعالیتهای فرهنگی مسجد، باعث افزایش ای فرهنگی مساجد عالوه بر آگاهیهکانون

های های بهتر و بیشتر از فعالیتن ر ایشان برای حمایتمشارکت اجتماعی افراد دانشگاهی و جلب

 این نهاد را خواهد داشت.

 ارتباط با مخاطب  -2-2

رسانی، نیاز به ارتباط با قشر وه بر اطالعهای فرهنگی مسجد دانشگاه، عالتدوین و اجرای برنامه

ها بودهز و هر برنامه و کار فرهنگی نیاز به دانشگاهی داردز چرا که این قشر، مخاطب این برنامه

دریافت بازخورد و نتیجه داردز که از طریق ارتباط با مخاطب، میتوان به هر دو مورد مذکور دست 

رسانی در واقع زیرمجموعه و قسمتی ازکارکرد اطالع جد،یافت. ارتباط با مخاطب دانشگاهی در مس

باشدز اما در این تحقیق برای توییح بیشتر آن در دو قسمت گنجانده شده است. این نوع کارکرد می

های فرهنگی مناسب و ارتباطی مسجد، از جهاتی حائز اهمیت استز چرا که حتی با داشتن برنامه

طبیعتا نتیجه و  دوطرفه با مخاطب فراهم نشود، مناسبی برای ارتباطی شاید بسیار مطلوب، اگر زمینه

دانشجو و  با مخاطب دانشگاهی )استاد، بازخورد مطلوب به وجود نخواهد آمد. هرچه این ارتباط

 های فرهنگی مسجد نیز بیشتر و بهتر است. امکان جذب افراد برای برنامهکارمند( بهتر و بیشتر باشد، 
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 یارشاد -3-2

باشد. این نوع ای از کارکرد ارتباطی آن میکارکرد ارشادی مسجد دانشگاه نیز زیر مجموعه

های فرهنگی در مسجد رویکردهای مختلفی ارشادی دارد. تدوین برنامه -رویه هدایتی  کارکرد،

های داردز مانند رویکرد : آموزشی، تبلیغی، روشنگری و .... . یکی دیگر از رویکردهای برنامه

این رویکرد، همان جنبه فرهنگی  آن است. شاید به ظاهر، ارشادیفرهنگی مسجد، رویکرد و نقش 

تر از موارد مذکور باشد . محتوای یا تبلیغی را داشته باشدز اما به ن ر مفهوم این رویکرد، کمی گسترده

نگری یا آموزشی نقش ارشادی برخی فعالیتهای مسجد دانشگاه، شاید همان رویکرد تبلیغی یا روش

 باشد، ولی در اینجا چاشنی هدایت و مسیردهی هم موجود است. 

 
 مدل مفهومی مضامین کارکردی )فرهنگی ارتباطی( مساجد دانشگاهی

 

 گیرینتیجه
ن ران در های خبرگان، متولیان و صجججاحبگیری از تجربیات و دیدگاهدر این تحقیق با بهره

سجد، کارکردهای فرهنگی شگاه -حوزه م ساجد دان شریب های تهران، تربیتارتباطی م مدرس و 

 احصاء گردید.

ک هااین  ند از:  -ی فرهنگیارکرد بارت باطی ع آموزشجججی، روشجججنگری و تبیین، تبلیغی، ارت
 رسانی، اطالع رسانی، ارتباط با مخاطب و ارشادی.سازی، خدمتفرهنگ
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 و شجججریب عبارتند از: مدرس تیتربتهران،  یمسجججاجد دانشجججگاه های فرهنگ یارکردهاک 
شنگری و تبیین، تبلیغی، فرهنگ شی، رو سانیسازی، خدمتآموز . تمام این فعالیتها و رویکردها ر

شویم این فعالیتها، متوجه می تر مشاهده کنیم،در راستای کارکرد فرهنگی مسجد هستند . اگر دقیق

ی کارکرد فرهنگی مسجججد موعهپوشججانی با هم دارند. در واقع همگی این فعالیتها زیر مجنوعی هم

شگاه با  سجد دان ستند. م شان متفاوت ه ستندز اما در تبیین رویکردهای شگاه ه شیدان  رویکرد آموز

شها و مهارت سیاری از آموز شا ب شدزهای مفید میخود من سب با که این امر با برپایی کالسهای منا

شگاهی و در محل  شر دان شی و مهارتی )از نوع فرهنگی( به ق شگاه انجام میآموز سجد دان گیرد. م

مسجد دانشگاه ، این رویکرد مناسب و بجا را می توان با انتخاب و  رویکرد روشنگریدرخصوص 

های های مسجججد دانشججگاه دید. شججاید عمده برنامههای خوب و مطلع ، در برنامهدعوت از سججخنران

آن باشججد که در بزرگداشججتها و مناسججبتها نمود ویژه ای دارد. از  رویکرد تبلیغیفرهنگی مسجججد در 

اسججت. مسججاجد  سججازیرویکرد فرهنگهایی با های فرهنگی مسجججد دانشججگاه ، برنامهدیگر برنامه

های پاسجججداشجججت و گرامیداشجججت شجججهدای جنگ تحمیلی و انقالب و دانشجججگاه با گنجاندن برنامه

این رویکرد را تقویت های مناسجججب فرهنگی برنامه های ایشجججان و نیز تدویننکوداشجججت خانواده

سانیرویکرد خدمتهایی با کنند.برنامهمی شگاه ، از دیگر برنامهر سجد دان سب فرهنگی م های منا

با برپایی اردوهای جهادی در نقاط محروم و  های فرهنگی مسججججد دانشجججگاه،اسجججت. متولیان برنامه

سیب شگاهی، )خآ شر دان ضور ق ساتید(، پذیر، و با ح شجو و گاها در کنار ا شر جوان دان صا ق صو

 دهند. در این مناطق انجام می ی آموزشی، عمرانی، درمانی و فرهنگی،های عمدهرسانیکمک

شگاه ها ارتباطی یارکردهاک ساجد دان شریب عبارتند از:  مدرس تیتربتهران،  یم اطالع و 
شگاه ب رسانی، ارتباط با مخاطب و ارشادی. ساجد دان های فعالیتها و برنامه ،رسانیرویکرد اطالعا م

رسججاند. این اطالع دیده شججده برای مخاطبین دانشججگاهی را به اطالع عموم دانشججگاهیان میتدارک

ها ممکن است میدانی و با نصب تابلو و بنر و اطالعیه باشدز و یا با استفاده از فضای اینترنتی رسانی

های مسجد در سایت نهاد رهبری دانشگاه، انجام شود. متولیان مسجد دانشگاه، با و بارگذاری برنامه

با مخاطب  باط  بازخورد از مخاطب دانشجججگاهی،رویکرد ارت از ن رات مخاطبان که  و دریافت 

ستفاده سوی ا سمت و  سی آنها،  شده و با برر ستند، مطلع  سجد ه کنندگان از فعالیتهای فرهنگی م

نیز  رویکرد ارشججادیدهند. در جهت می در جهت مثبت و یا رفع نواقص آن،های مسجججد را برنامه
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یاریگر قشجججر هایی با رویکرد ارشجججادی، متولیان مسججججد دانشجججگاه، با لحاظ کردن فعالیتها و برنامه

شوند. سیاستگذاران فعالیتهای مسجد با لحاظ کردن و دانشگاهی برای بهتر شناختن برخی امور می

های های اخالقی، اردوهای زیارتی، برنامهنشججسججتمانند :  هایی با رویکرد ارشججادی،گنجاندن برنامه

شست شده در برنامهارشادی، ن سیر معرفی  سویی به م سمت و  های خود به های اجتماعی، به نوعی 

 کنند.مخاطب عریه می
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