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چکیده
هدف مقاله حاضر مطالعۀ نقش و جايگاه مسجد در زندگي روزمرۀ زنان سالمند ،از منظر موقعیتهايي
است که اين مکان اجتماعي-مذهبي برای آنها خلق ميکند .اين پژوهش روابط ،فعالیت و مشارکت
اجتماعي زنان سالمند را در مساجدِ واقع در مناطق  12و  14شهر تهران مورد مطالعه قرار داده است.
پرسشهای محوری پژوهش اين است که مساجد چگونه و بر اساس کدامیک از عملکردهای خود
زمینه را برای حضور زنان سالمند فراهم آورده است؟ نقش مساجد در مشارکت فعال اجتماعي زنان
سالمند چیست؟ و مسجد چه تأثیری در سبک زندگي زنان سالمند دارد؟ پژوهش حاضر به روش
مردمنگاری انجام شده است و دادههای میدان با فنون مشاهده مشارکتي و مصاحبه نیمه ساختاريافته
گردآوری شدهاند؛ و تفسیر دادهها به روش تحلیل محتوای کیفي صورت پذيرفته است .يافتههای
پژوهش نشان ميدهد که حضور مستمر در مساجد برای زنان سالمند جزئي از فعالیتهای زندگي
روزمرۀ آنها شده است ،تا جايي که زندگي روزمره خويش را بر اساس عملکردهای مسجد نظم زماني
ميبخشند .همچنین مسجد برای آنها به کانوني برای گردهمايي ،فعالیتهای اجتماعي و ديني تبديل
شده است و زنان سالمند در مسجد مشارکت اجتماعي و فعالیتهای خیرخواهانۀ قابل توجهي دارند.
دادههای میداني حاکي از آن است که اين فعالیتها در زندگي شخصي و اجتماعي زنان سالمند تأثیر
درخور اعتنايي داشته است ،منجمله :آگاهي يافتن به تواناييهای خويش ،احساس مفید بودن ،عزت
نفس ،دستيابي به استقالل و بازيافتن شأن و منزلت اجتماعي .مجموعِ اين دستاوردها موجب احساس
تعلق زنان به مسجد و دلبستگي به مکان آن شده است.
کلید واژگان :مسجد ،زنان سالمند ،زندگي روزمره ،مشارکت اجتماعي ،توانمندی و عزت نفس،
احساس دلبستگي و تعلق.
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طرح مسئله
امروزه فضاهای شهری ،همسو با گسترش شهرنشیني ،امکانات فراواني را در زمینههای
گوناگون برای شهروندان خود فراهم کردهاند؛ مساجد نیز از اين امر مستثني نیستند .برخي
مساجد بهواسطۀ عملکردهای متنوع خود ،فرصتي را برای جذب حداکثری شهروندان فراهم
آوردهاند .زنان سالمند نیز برای گذران اوقات خود ،نیازمند اماکني در دسترس و امن در
فضاهای شهری هستند تا بتوانند به سهولت در آن مکان حضور يابند و با همساالن خود
گپوگفت داشته باشند .از اينرو ،مساجد در فضای شهری مکان مناسبي برای حضور زنان
سالمند هستند .مسجد ،فراتر از عملکرد عبادیاش ،نقش گستردهای در امور مختلف از جمله
آموزشي (مفاهیم ديني ،روانشناسي ،تربیتي و  ،)...فرهنگي ،تفريحي (تشکیل اردوهای
مختلف) ،فراغتي و انجام امور خیريه دارد .به ديگر سخن ،امروزه عملکرد مساجد صرفاً ايجاد
فضايي برای ادای فرايض ديني نیست ،مساجد با فراهم کردن بستری برای فعالیتهای متنوع
زمینه را برای مشارکت اقشار مختلف اجتماعي فراهم ميآورد .زنان سالمند نیز بر حسب
عاليق شخصيشان در فعالیتهای مختلف مسجد شرکت ميکنند ،بر مهارتهای خود
ميافزايند و در خالل همین فعالیتهای آموزشي و انساندوستانه ،حلقههای ارتباطات انساني
خود را شکل ميدهند ،و بدين ترتیب به تدريج در شیوۀ زندگيشان تغییرات قابلتوجهي به
وجود ميآيد.
از نظر ابوالقرايا ،نقش فرهنگي مسجد از رهگذر سه عملکرد کلیدی تعريف ميشود:
عملکرد توحیدی ،عملکرد اجتماعيسازی و عملکرد ارتباطي .اين سه عملکرد عملکردهای
ديگر را به شکل نظامهای پیچیده و يکپارچه تولید ميکنند و در نهايت همه اين عملکردها با
هم ساختار کلي نقش فرهنگي مسجد را تشکیل ميدهند (ابوالقرايا .)1994 ،عملکرد ارتباطي
و اجتماعيسازی مسجد با يکديگر همپوشانيهای زيادی دارند و بستری را برای مشارکت
اجتماعي افراد فراهم ميآورند« .مفهوم مشارکت ،درگیری مردم در سازمانهای مذهبي و
غیرمذهبي ،انجمنها و جنبشهايي است که حیات اجتماعي را تحت تأثیر قرار ميدهند»...
(جباری .)7-8 :1378 ،به عبارت ديگر« ،مشارکت اجتماعي ريشه در ساخت و روابط گروهي
در سطوح محلي و ملي دارد و در نهايت مبتني بر يک فرايند است ،فرايندی که طي آن
اطمینان و همبستگي میان مردم برقرار ميشود .مشارکت عنصری پويا ،کمیتناپذير و تا
حدودی غیرقابلپیشبیني و دگرگونکنندۀ شرايط است» (محسني .)12 :1382 ،میزان
افزايش مشارکت اجتماعي زنان سالمند در اجتماع محلي ،بهواسطه عملکردهای متنوع
مساجد ،سبب بهبود کیفیت زندگي آنها ميشود .از اينرو ،مسئلۀ پژوهش حاضر شناخت
عرصههای مشارکت اجتماعي زنان سالمند در مسجد و چگونگي تأثیر آن بر زندگي روزمرهشان
است.
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پرسشهای پژوهش
در اين پژوهش عملکرد مسجد و فعالیتهای زنان سالمند درون مسجد مورد مطالعۀ
انسانشناسانه قرار گرفته است .در اين مقاله به پرسشهای ذيل پاسخ داده ميشود :مساجد
چگونه و بر اساس کدامیک از عملکردهای خود زمینه را برای حضور زنان سالمند فراهم آورده
است؟ نقش مساجد در مشارکت فعال اجتماعي زنان سالمند چیست؟ و مسجد چه تأثیری در
سبک زندگي زنان سالمند دارد؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کیفي و راهبرد تحقیق مردمنگاری بوده است .دادههای میداني با استفاده
مصاحبه ،مشاهدۀ ساده و مشاهدۀ مشارکتي جمعآوری شدهاند .در نمونهگیری پژوهش ،مناطق
 12و  14تهران برای مطالعۀ زنان سالمند انتخاب شدهاند؛ زيرا فراواني مساجد اين دو منطقه
در مقايسه با مناطق ديگر تهران بیشتر است .همچنین اين دو منطقه از نظر جغرافیايي همجوار
هستند خیابان هفده شهريور مرز میان اين دو منطقه محسوب ميشود .در حین تحقیق
مشخص شد که زنان سالمند هر دو منطقه به مساجد محلههای منطقۀ مجاور خود رفت و
آمد دارند .تجربۀ زيسته در مناطق مورد پژوهش نکته مهمي در گردآوری و تحلیل دادههای
اين پژوهش است ،چرا که نگارنده سالیان متوالي در اين مناطق زندگي کرده است.
پیشینۀ تجربی پژوهش
در مجموع مطالعات تجربي مرتبط با موضوع مقالۀ حاضر اندک است؛ در واقع در اغلب
مطالعات ،مساجد از ديدگاه معماری ،ديني و اسالمي بررسي شده است .اما تعداد اندکي مطالعه
و پژوهش وجود دارند که با موضوع اين مقاله قرابت و همپوشاني دارند؛ در ادامه بهطور خالصه
به آنها پرداخته ميشود.
لسلي لوئیس در پژوهشي با نام «ديدگاه نهضت زنان در مسجد قاهره» که در سال
 2005انجام شده است ،بیان ميکند که نهضت زنان مسجدِ مصر ،مزايای زيادی برای زنان به
همراه داشته است .در واقع هدف از حضور زنان در مسجد راهنمايي زنانِ ديگر است و برايشان
قوانین صريح زندگي ،چارچوبي برای فهم جهان و شبکۀ اجتماعي از افراد همفکر فراهم مي-
کند .همچنین بشیر ابوالقرايا در سال  2015پژوهشي تحت عنوان «نقش مدني و فرهنگي
مسجد بزرگ شیخ زايد» انجام داده است .اين پژوهش نشان ميدهد که مسجد مکان روشني
برای اعتدال و بردباری مذهبي در امارات متحده عربي است؛ بر اساس اين چارچوب ،نقش
مسجد به طور کلي سه عملکرد اصلي بايد داشته باشد :عملکرد توحیدی ،عملکرد اجتماعي-
سازی و عملکرد ارتباطي .محمد مقال نیز پژوهشي با نام «رويکرد انسانشناسي در مسجد
پاکستان» در سال  2015انجام داده است .وی بیان ميکند که مسجد دارای موقعیت مرکزی
در زندگي اجتماعي و مذهبي مسلمانها است .مسجد نه تنها مکاني برای عبادت و انجام
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مراسم مذهبي است ،بلکه به عنوان فضای اجتماعي نیز عمل ميکند و مسلمانها در فعالیت-
های مسجد شرکت ميکنند .طراحي و معماری مسجد نیز ،تأثیرات محلي و همچنین جهاني
دارد که نمايانگر ابعاد مذهبي ،اقتصادی و زيباييشناختي سازمان اجتماعي مسلمانهاست.
بنابراين ارتباط مسلمانها با مسجد از ديدگاههای اجتماعي ،سیاسي و اقتصادی بسیار حائز
اهمیت است .همچنین در مورد نقش مسجد در رفاه اجتماعي و سیاستهای قومي و مذهبي
نیز مطالعاتي انجام شده است (بنگريد به نیلور و رايان 2002؛ گِیل 2004؛ سزاری 2005؛
جمال 2005؛ مکلوگلین 2005؛ آکیگلو 2007؛ احمد .)2014
در حال حاضر بحثهای اجتماعي ،سیاسي و فرهنگي متنوعي در مورد مسجد وجود
دارد و مباحث به امامان مسجد ،افراطگرايي مذهبي ،فرقهگرايي و دسترسي زنان به مسجد
محدود نميشود (مُدوود و همکاران ،)1997 ،اما با وجود همۀ اين مطالعات ميتوان چنین
نتیجه گرفت که انسانشناسان به مسجد و اهمیت آن در فرايندهای اجتماعيسازی در
کشورهای غیرغربي توجه کافي ندارند (موقال.)2015 ،
در مجموع در میان پژوهشهايي موجود -1 :برخي مساجد را بر مبنای ديدگاههای
سیاسي و اجتماعي تحلیل کردهاند -2 ،برخي از منظری ديني و فرهنگي نقش مساجد را در
زندگي اجتماعي و مذهبي مسلمانها مورد بررسي قرار دادهاند .بر اين اساس متمرکز شدن بر
فعالیتهای زنان در مسجد ،علي الخصوص زنان سالمند ،با نگاهي انسانشناختي ،تمايز
پژوهش حاضر با مطالعاتي است که پیشتر انجام شده است.

چارچوب مفهومی پژوهش
مسجد دارای جايگاه عالي در اسالم است و به عنوان خانۀ خدا شناخته شده است :مکاني که
نمازگزاران نماز ميخوانند ،آينۀ اسالم و اولین نهاد اسالم است .عالوهبراين ،معموالً از مسجد
به پارلمان مسلمانها ،دانشگاهشان ،قلعۀ رنسانسشان و قدمت تمدن آنها ياد ميشود .مسجد
همچنین ،محور اجتماعي و زندگي سیاسي محسوب ميشود .بنابراين مبنای اسالم و يکي از
ستونهای بزرگ آن است (ابوالقرايا 1994؛ هیلن براند « .)2012مسجد مدني»3نقشي کلیدی
در تمدن عربي – اسالمي ايفا ميکند :مرکزيت فکری ،علمي ،تعلیمي و ادبي .به همین دلیل
است که مکه برای مسلمانها در نظر گرفته شده است تا در رشتهها و شاخههای مختلف
دانش الزم را بدست آورند (ابوالقرايا.)490 :2015 ،
طبق ديدگاه ابوالقرايا ،مساجد سه عملکرد اساسي دارند که عبارتند از :عملکرد توحیدی،
عملکرد اجتماعيسازی و عملکرد ارتباطي .عملکرد توحیدی مادر همه عملکردهاست و در سه
سطح ميتوان آن را تجزيه و تحلیل کرد؛ سطح فردی ،سطح ملي و سطح جهاني .نقش مسجد
تزکیۀ روح و آموزش تعلمیات ديني است و با برگزاری نماز جماعت ،نماز جمعه و نماز عید
سبب متحد کردن امت مسلمان ميشود (ابوالقرايا .)1994

mosque

3civic
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عملکرد اجتماعیسازی مسجد
نخستین عملکرد مسجد ،فراهم آوردن محلي برای عبادت است؛ اما امروز مسجد نقشهای
متنوع ديگری نیز دارد .برای مثال مسجد مرکزی برای فعالیتهای آموزشي است ،مکاني است
که در آن مسلمانها بر دانش خود ميافزايند و ارزشهای اخالقي باال بدست ميآورند؛
همچنین نقش مهمي در تقويت ارتباطات اجتماعي ايفا ميکند .مسجد بهواسطۀ اين نقش
کانال ارتباطي ميشود که متقاضیان دانش را با جهان متصل ميسازد (ابوالقرايا .)1994 ،سه
عملکرد مسجد از يکديگر مجزا نیستند ،بلکه با همديگر همپوشاني دارند .مسجد به کانوني
برای انجام فرائض ديني ،برقراری ارتباط اجتماعي و تقويت مشارکت اجتماعي تبديل شده
است.
همچنین از منظر تاريخي ،معماری و گاهي به سبب استعمار ،برخي مساجد به موزه و
جاذبههای گردشگری تبديل شدند .برای نمونه مساجد برجستهای مانند :مساجد گرانادا4،
کوردوبا5و سويا6همراه با تعدادی از مساجد مدني ديگر در اندلس ،بعد از سقوط اندلس ،به
جاذبههای گردشگری تبديل شدند .در اين خصوص گسترش شهرها ،ظهور شهرهای مدرن با
مساجد مدرن مجهز ،و تبديل شدن شهرهای قديمي به محلههای کوچک مؤثر بوده است
(ابوالقرايا .)490 :2015 ،مسجد امويان ،از زمان تأسیس تاکنون ،نقشهای گردشگری و مدني
را همراه با هم داشت .مسجد اياصوفیه ،مسجد سلطاناحمد در استانبول ،مسجد االزهر،
مسجدالحسین در قاهره ،مسجد بزرگ شیخ زايد در ابوظبي و  ....در مجموع ،در سراسر تاريخ
اسالم و دوران معاصر ،نقش گردشگری مسجد در سراسر جهان اسالم -از مراکش تا اندونزی-
قابل مشاهده است (هلین براند.)2012 ،
بنابراين مساجد ميتوانند نقشهای متفاوت و متعددی داشته باشند .مساجد به همراه
نقشهای گوناگوني که ايفا ميکنند ،عملکردهای متنوعي نیز دارند .وقتي عالئق شهروندان با
عملکردهای مسجد همخواني داشته باشد ،حضور فعالي در مسجد دارند .مساجد با
عملکردهايشان میزان مشارکت اجتماعي افراد را افزايش ميدهند ،نیز آنها را به سوی
رفتارهای خیرخواهانه سوق ميدهند« .مشارکت اجتماعي بر گسترش روابط بینگروهي در
قالب انجمنهای گروهي داوطلبانه ،باشگاهها ،اتحاديهها و گروههايي داللت دارد که خصلتي
محلي و غیردولتي دارند و در قالب سیاستهای اجتماعي ،مشارکت مردم را در فرايندهای
اجتماعي مختلف هدف خود ميدانند» (محسني تبريزی .)108 :1369 ،مشارکت اجتماعي
زنان در مساجد غیررسمي است« .مشارکت اجتماعي غیررسمي نیز بر همکاری و فعالیتهای
دستهجمعي افراد فارغ از برنامهها و سیاستهای حکومتي و دولتي داللت دارد» (عبداللهي،
 .)66 :1386در مساجد تالشهای افراد در قالب دعا ،انجام کارهای خیر ،تعلیم ،آموزش دادن،

4Granada
5Cordoba
6Seville
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موعظه کردن ،فراگیری و يادگیری گسترش مييابد .با خدماتي که آنها انجام ميدهند... ،
نوع خاصي از رفتار ،تمرين و نظم بینفردی پرورش مييابد (استارت.)1995 ،
زنان فعالیتهايشان را در مسجد سازماندهي ميکنند و در درسها و گفتمانهايي
دربارۀ اينکه چگونه زندگي بهتری داشته باشند –يعني از نظر اسالمي صحیح باشد -شرکت
ميکنند .آنها تالش ميکنند تا خودِ پرهیزکار 7را از طريق اعمالي همچون نماز خواندن،
لباس پوشیدن و رفتار جسماني فرهنگسازی کنند (محمود .)2003 ،فراتر از عادتهای
روبهرشد و جديد در ذهن و بدن ،زنان در دعاکردن يا تقويت ايمان خويش فعال هستند .آنها
ديگران را در زمینۀ اشکال رفتار شايسته ،لباس مناسب ،عبادت و تعامل نصیحت ميکنند.
آنها همچنین به انجام «کارهای خوب» متعهد ميشوند .يعني وقت و پول خود را صرف امور
خیريه (خیريه اقتصادی و سالمتي) ،مهارتهای تدريس و فراهمآوردن فرصتهايي برای زنان
محروم ديگر ميکنند (لويس.)2005 ،
محققان مذهبي ،اغلب به پیامبر اسالم -محمد (ص) -ارجاع ميدهند که نه تنها حضور
زنان در مسجد ،از نظر ايشان مجاز بود؛ بلکه حتي مشارکت زنان و مردان را در مکان عبادت
تشويق ميکرد (حداد2006 ،؛  .)62اکنون نسل فعلي زنان مسلمان به حضور در مسجد عادت
کردهاند و مشارکت در فعالیتهای مسجد بخشي از زندگي روزانهشان شده است
(اسکندری.)2011،
زنان سالمند حضوری مستمر در مساجد محلۀ خود دارند ،و بهدنبال فعالیتهای
مذهبي -اجتماعيشان در مساجد ،رفتار ،هويت فردی و شیوۀ زندگيشان نیز تغییر کرده
است .رفتارهای خیرخواهانه ،شرکت در حلقههای آموزشي ،فرهنگي و ديدار دوستان بخشي
از زندگي روزمرۀ زنان سالمند در مساجد شده است و بدين وسیله آنها با حضور دائمي خود
در مساجد ،منزلت و اعتبار اجتماعي بااليي را کسب ميکنند.
چارچوب مفهومي پژوهش حاضر مبتني بر فعالیتهای اجتماعي زنان سالمند در مسجد
است .انسانها به مکان معنا ميدهند و مکانها با حضور انسانها و فعالیتهايشان معنادار
ميشوند .مساجد نقشهای متنوعي ايفا ميکنند و بر اساس تداعيهای عملکردیشان ،انگیزه-
های متنوعي را برای حضور شهروندان ايجاد ميکنند .برای زنان سالمند ،که در مقايسه با
دوران قبل از سالمندی خويش فراغت بیشتری دارند ،مساجد بهترين گزينه برای رهاشدن از
روزمرگيشان است .مساجد در فضای شهری ،بواسطۀ عملکردهايي که در حوزههای گوناگون
دارند ،در مقايسه با اماکن ديگر شهری امتیازات ويژهای دارند .لذا حضور مستمر و پويای زنان
سالمند در مساجد با تغییرات مثبت اخالقي ،پويايي در عرصۀ اجتماع ،افزايش مشارکت
اجتماعي ،کسب استقالل و هويت برای آنها همراه است .به عبارت ديگر مسجد با برقراری
تعامل میان مکان و انسان است که ميتواند موجب رفع انزوای اجتماعي زنان سالمند شود،
منزلت اجتماعي آنها را استحکام بخشد و مشارکت آنها را در فعالیتهای گوناگون اجتماعي
افزايش دهد.
virtuous self

7ideal
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یافتههای تحقیق
عملکرد مسجد در زندگی روزمره زنان سالمند
گسترش شهرنشیني امکانات رفاهي فراواني را برای شهروندان خود به همراه داشته است؛ اما
با پیشرفت اقتصادی و گسترش مدرنیته ،ارتباطات انساني به تدريج سیر نزولي يافته است.
اکنون ارتباطات کمتر به روش چهرهبهچهره و بیشتر از طريق رسانههای ارتباطي انجام
ميشود .گرچه اهداف وسايل ارتباطي ،فراهم کردن ارتباطات آسانتر و بیشتر ،برای مخاطبین
خود بوده است ،اما در عمل نتیجۀ معکوس به همراه داشته است و ديدار حضوری و
دورِهمنشینيها را به حداقل امکان رسانده است؛ لذا شهروندان ،عليالخصوص زنان سالمند،
که از نظر زماني فراغت بیشتری دارند ،در جستجوی مکانياند که بتوانند با همساالن خود
گفتگو کنند و تعامل داشته باشند .مسجد اين امکان را برای زنان سالمند به خوبي فراهم کرده
است .مسجد در فضای شهری ،مکاني است که امنیت زيادی به همراه دارد؛ لذا ،زنان سالمند
اغلب ترجیح ميدهند تا زمان بیشتری را در مسجد حضور داشته باشند و عالوه بر انجام
فرائض ديني ،رفتوآمد مکرر آنها به مسجد ،منجر به تعامل با اطرافیان و همساالن خود
ميشود که در نهايت به دوستيابي ميانجامد.
روابط انسانی ،مکانی و زمانی
زنان سالمند با حضور مکرر خود در مسجد ،با چهرۀ افرادی که دائم به مسجد ميآيند ،آشنا
ميشوند .در ديدارهای ابتدايي سالمواحوالپرسي بین آنها رد و بدل ميشود .اما بهتدريج با
ديدارهای منظم و مکرر ،بر میزان صمیمیت آنها افزوده ميشود .آنها اوقات فراغت خود را
با همنشیني و گفتگو با همساالن خود در فضای مسجد سپری ميکنند.
روابط دوستانۀ زنان سالمند در مسجد برحسب نزديکي مکاني (همسايگي) ،شباهت در
موقعیت اجتماعي ،شرکت در کالسهای متنوع مسجد (آموزشي ،فرهنگي ،روانشناسي و )...
به صورت عمیق يا سطحي شکل ميگیرد .به مرور زمان ،زنان سالمندی که با يکديگر صمیمي
شدهاند ،در هنگام عبادت کنار يکديگر مينشینند و مکان عبادت خويش را در جوار يکديگر
انتخاب ميکنند .زنان سالمند نقطۀ خاصي را برای نشستن در کنار يکديگر در نظر ميگیرند
و دقیقاً هرروز در همان مکان در کنار يکديگر به عبادت و گفتگو با يکديگر ميپردازند .برای
اکثر زنان سالمند مشخص است که کدامین نقطه ،مکان استقرار کدام فرد و دوستانش است.
آنها يک ساعت قبل از زمان شروع نماز جماعت به مسجد ميآيند تا در مکان مشخصي که
خودشان تمايل دارند ،نماز بخوانند و با قرار دادن صندلي مکان مورد نظر خود را تثبیت
ميکنند.
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تصوير :1تعیین مکان دوستان برای عبادت قبل از شروع نماز جماعت.1396 ،

"با همه صمیمي نیستم ،با بعضیا تقريباً صمیمي هستم و گاهي دردودل هم
کرديم .من تقريباً هرروز زودتر ميآيم و در رديف اول صندلي خودم و دوستانم
را ميچینم و جانماز ميگذاريم تا کسي جای ما ننشیند"( خانم سالمند 77
ساله ،منطقه .)14
"همیشه آخر مسجد مينشینم و به محض اينکه داخل مسجد ميشوم قسمت
آخر مسجد مينشینم و تا حد زيادی جايم را همه ميشناسند" (خانم سالمند
 65ساله ،منطقه .)12
"همیشه يک جای مشخصي مينشینم و همه منو ميشناسند و جای نشستن
منو ميدانند و هیچ کسي اينجا نميشینه ،حتي اگر من دير بیايم .دوستانم
همیشه جای منو حفظ ميکنند" (خانم سالمند  70ساله ،منطقه .)14
دوستان صمیمي ترجیح ميدهند مدت زماني را که در فضای مسجد هستند در کنار
دوستان خود بنشینند و اگر دوستي زودتر در مسجد حضور داشته باشد ،با گذاشتن يک
صندلي برای دوست خود و محافظت از مکان نمازگزاری او ،محبتش را به دوستش ثابت
ميکند .تنهايي و نداشتن همدم و همزبان ،که اغلب زنان سالمند از آن رنج ميبرند ،با حضور
در مسجد و همنشیني کنار دوستان برطرف ميشود.
در میان اين زنان ،تعداد دوستان ،همنشیني با آنها و احترام میان دوستان نشانۀ شأن
است .زنان سالمندی که دوستان بیشتری دارند و با افراد بیشتری تعامل دارند ،احساس غرور
بیشتری دارند .گاهي آنقدر زمان همنشیني يا حضور در کالس قرآني خود را طوالني ميکنند
تا اکثريت نمازگزاران در مسجد حاضر شوند .خواندن دعا به صورت دستهجمعي و با صدای
بلند انجام ميشود ،تا نگاه اکثريت حضّار به آنها جذب شود .تشکیل حلقههای ارتباطي و
حضور و همنشیني در اين تشکّلها و کالسها به زنان سالمند مرتبه و شأن ميبخشد .به
عبارت ديگر ،شرکت اين زنان در کالسهای آموزشي گوناگون در مساجد ،عالوه يادگیری
مهارت ،موجب ميشود که آنها «ديده شوند».
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همچنین مسجد را ميتوان از جمله مکانهايي دانست که سبب تنظیم زمان زندگي
روزمرۀ زنان سالمند شده است .زنان سالمندی که از اعضای همیشگي و ثابت مساجد هستند،
زمان روزمرۀ خود را ،نه براساس ساعات رسمي ،و نه حتي بر اساس اوقات شرعي ،بلکه بر
اساس بازگشايي درب مساجد ،باز بودن مکان مسجد و فعالیتهای متنوع مسجد تنظیم مي-
کنند.
"االن حدود  28ساله که ظهر و شب مسجد ميآيم .ظهر و شبها نیم ساعت
قبل از اذان مسجد میام .مثال االن شبها پنج اذان میگن و من چهار و نیم میام"
(خانم سالمند  70ساله ،منطقه .)14
"من يک ساعت تا نیم ساعت قبل از اذان به مسجد ميآيم تا هم صندلي گیرم
بیاد و هم نماز بخونم" (خانم سالمند  76ساله ،منطقه .)12
فعالیتهای متنوع مسجد ،سبب ميشود تا زنان در ساعات خاصي در مکان مسجد
حضور به هم برسانند .برگزاری کالسها و شرکت در کالسها به زندگي روزمرۀ زنان سالمند
نظم بخشیده است .حضور منظم در کالسها و فعالیتهای مسجد ،عالوه بر اينکه سبب ايجاد
انگیزه در فرايند يادگیری ميشود ،موجب تقسیمات زماني روزانه نیز شده است .زنان سالمند
زمان روزمرۀ خود را بر اساس فعالیتهای مسجد تقسیمبندی ميکنند.
"سهشنبهها از ساعت  9صبح کالس نهج البالغه ميآيم و تا اذان ظهر مسجد
هستم" (خانم سالمند  71ساله ،منطقه .)12
"هر روز يک ساعت قبل از اذان ظهر و يک ساعت قبل از اذان مغرب برای
آموزش قرآن مسجد ميآيم" (خانم سالمند  77ساله ،منطقه .)14
دلبستگی به مکان مسجد
احساس تعلق خاطر و دلبستگي به مکان بر اساس مؤلفههای گوناگوني شکل ميگیرد .يکي از
مهمترين اين عوامل ،گذرِ زمان است .بدين معنا که هرقدر فرايند زماني طوالنيتر باشد،
دلبستگي به مکان هم بیشتر ميشود؛ لذا رابطۀ مستقیم میان دلبستگي مکان و زمان وجود
دارد .عامل ديگر دلبستگي مکاني ،انساني است .يعني گاهي دلبستگي به مکان توسط فعالیت
و حضور فرد در مکان شکل ميگیرد و از جانب رابطۀ فرد با افراد ديگر در همان مکان خلق
ميشود .ارتباطات خوشايند و دوستانۀ افراد در مکاني خاص ،دلانگیز بودن و تعلقخاطر داشتن
به آن مکان را شکل ميدهد .به بیان ديگر ،تعامالت اجتماعي ،حضور دوستان و ديدارهای
صمیمي زماني که در مکاني خاص انجام شود ،تعلق و دلبستگي مکاني را برای انسان به همراه
خواهد داشت .زنان سالمند نیز ،طي زمان ،به مسجد و به افرادی که در مسجد با آنها تعامل
دارند ،دلبستگي پیدا ميکنند.
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انباشته شدن تجربیات فرد و شکلگیری خاطرات او در مکان عامل ديگری در خلق
دلبستگي به مکان است .حضور در مکان ،ناخودآگاه موجب مرور خاطرات ميشود و تعلق
خاطر به مکان را تقويت ميکند.
"مسجد که ميآيم ،چون ميدونم خونۀ خداست ،خیلي خوشحالم .مسجد محلۀ
ما از آدما پر ميشه ،خالي ميشه ،خیلي خوبه" (خانم سالمند 86ساله ،منطقه
.)14
"اگر مسجد نروم دلم ميگیره و دلتنگ مسجد ميشوم ،برای همین هرشب
مسجد ميروم" ( خانم سالمند  65ساله ،منطقه .)12
مسجد مکاني است که به آساني امکان حضور زنان سالمند در فضای عمومي شهر را
فراهم کرده است .زنان سالمند با حضورشان در مسجد ،و از رهگذر تعامل با افراد ديگر ،عزت
نفس مييابند؛ احساس غرور و ارزش اجتماعي کسب ميکنند؛ مجموعۀ اين احساسات موجب
شکلگیری دلبستگي و تعلق خاطر به مسجد در میان زنان سالمند ميشود.
فرایند اجتماعی سازی
در مساجد ،برگزاری کالسهای مختلف برای زنان ،عالوه بر آموزش مفاهیم متنوعِ ديني،
فرهنگي ،تربیتي و  ،...منجر به شکلگیری روابط اجتماعي میان آنها نیز ميشود .حضور در
اين کالسها رابطۀ دو نفری زنان سالمند را گسترش ميدهد و آنها را به يک گروه تبديل
ميکند .همکاری ،تفاهم ،دوستي و گاهي وابستگي متقابل افراد در اين روابط شکل ميگیرد
و در نهايت شبکهای اجتماعي از افراد همفکر تشکیل ميشود.
زنان سالمند نیز با حضور فعال خود در فعالیتهای گوناگون مسجد ،روابط اجتماعي
مستحکمي را تشکیل ميدهند که منجر به شکلگیری نوع خاصي از رفتارها ميشود .احترام
متقابل ،دوستداشتن و دوستداشتهشدن از مهمترين دستاوردهايي است که شرکت در
فعالیتهای گروهي برای زنان سالمند به ارمغان ميآورد .زنان سالمند در اکثر کالسها تعلیم
ميدهند و تعلیم ميگیرند و به خود و ديگران نشان ميدهند که افزايش سن هیچ محدوديتي
برای آنها نداشته است ،بلکه آنها ميتوانند در زمینههای گوناگون به همنوعان خود خدمت
کنند ،ياری برسانند و بر تواناييهای خود بیفزايند.
شرکت در کالسهای گروهي ،حضور در جمع همساالن نقش مثبتي در زندگي اجتماعي
زنان سالمند دارد .آنها معموالً در خانههای خويش اوقاتشان را به تنهايي ميگذارنند ،اما
اکنون مسجد فرصتي را برای تشکیل حلقههای دوستي فراهم آورده است .فعالیتهای گروهي،
ارتباطات جمعي و مشارکتهای فرهنگي اعتماد به نفس زنان سالمند را افزايش ميدهد و
فعالیتهايشان اجتماعي و هدفمند ميشود.
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تصوير  :2برگزاری کالس آموزشي برای زنان در مسجد.1396 ،

همیاری ،همدلی و همزبانی
گردهمايي و دورِ همنشیني در مسجد ،سبب دوستیابي برای زنان سالمند شده است .گاهي
زنان سالمند در گردهماييهايي که با هم در مسجد دارند ،از مشکالت و گرفتاریهای يکديگر
آگاه ميشوند و به همديگر ياری ميرسانند .گاهي ياری رساندن مستقیم و گاهي غیرمستقیم
انجام ميشود.
"من با فوت همسرم مشکالت مالي داشتم ،وقتي به مسجد آمدم با خانمي آشنا
شدم .ايشون منو برای کار به جايي معرفي کردند .چند سال کار ميکردم و
خرجي خانواده را درميآوردم" ( خانم سالمند  70ساله ،منطقه .)14
همچنین زنان سالمند ،در مسجد برای خود همزبان مييابند .صحبت کردن با ديگری،
از جمله ابزارهايي مؤثر در تقويت روحیۀ زنان سالمند است؛ گاهي از میان همین صحبتها
مشکالتشان حل ميشود و گاهي صرفاً فرايند صحبت کردن برايشان روحیهبخش است .ديدار
حضوری زنان سالمند با يکديگر در مسجد ،راه مؤثری در مقابل تنهايي و خانهنشیني آنها
است .زنان سالمند از طريق تعامالتي که در مسجد با يکديگر برقرار ميکنند ،همدل و همزبان
همديگر ميشوند و در موارد مختلف همیار هم ميشوند .نوعدوستي و داوطلب بودن برای
اقدامات خیرمندانه از جمله نتايج همیاری و همدلي زنان سالمند با يکديگر است.
مشارکت در فعالیتهای جمعی
از جمله فعالیتهای جمعي که در مساجد انجام ميپذيرد ،اقدامات خیرخواهانه است؛ گروهي
از زنان سالمند با اقدامات دستهجمعي برای رفع نیاز نیازمندان فعالیت ميکنند .آنها ستاد
جهیزيه راهاندازی ميکنند و ،با شور و شوق ،اين ستاد را در راستای اهداف خیرخواهانه و
بشردوستانۀ خود حفظ ميکنند .کمک به ديگران ،رفع نیازهای مالي و درماني ،تقسیم آذوقه
و حتي در اختیار قرار دادن شغل برای زنان سالمند بيبضاعت از جملۀ اين اقدامت است .زنان
سالمند نیازمند ،در مقابل خدماتي همچون خیاطي ،بُرشکاری ،گلدوزی و  ...انجام ميدهند،
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پول دريافت ميکنند؛ اما زناني که وضعیت مناسبي دارند ،برای رضای خداوند خدمات ارائه
ميدهند.
"نميدونم کار خیريه در مسجد را از چه سالي شروع کردم؛ اما يکي از دوستانم
به من گفت بیا اينجا کار کن .من ميترسیدم نتونم با زنان ديگر کار کنم اما
وقتي اومدم ديدم کسي به کسي کار نداره .اينجا زنانِ خیاط ،گل ميدوزند و
زيرش مقوا است ،من مقواها را جدا ميکنم .االن  4 -3سال است اين کار و انجام
ميدهم" (خانم سالمند  77ساله ،منطقه .)14
"يک روز در هفته به مسجد ميآيم و در ستاد خیريه جهیزيه خیاطي ميکنم.
چند سال قبل من سکته کرده بودم و دوستانم به مالقاتم آمدند و به من پیشنهاد
دادند که در خیريهشان آنها را همراهي کنم تا روحیهام بهتر شود .اوايل که من
به ستاد جهیزيه آمدم برای خريد چرخ خیاطي کمک کردم و چرخ انقدر زياد
نبود ،اما االن تعداد خیاطها و تعداد چرخهای خیاطي زياد شده است .حضور در
اين کار خِیر روحیۀ عجیبي به من داد ،انگیزه به من داد و صبحها با هدف از
خانه بیرون ميآيم"(خانم سالمند  65ساله ،منطقه .)12
زماني که زنان اقدامات خیرخواهانه انجام ميدهند ،احساس مفید بودن ميکنند .زنان
بازنشسته يا خانهدار از انزوا رنجیدهخاطر ميشوند .خیّر بودن و کمک به همنوع ،بهترين راهکار
برای مقابله با افسردگي و انزوا در سنین سالمندی است.
تصوير  :3مکاني که زنان سالمند در مسجد در ستاد خیريه جهیزيه
خیاطي ميکنند.1396 ،

نیکوکاری و ارائۀ خدمات به نیازمندان ،سبب خلق انگیزه و افزايش حرمت نفس در زنان
سالمند شده است .با افزايش سن ،بازنشستگي از شغل و کنارهگیری از اکثر فعالیتهای
روزمره ،اوقات فراغت زنان سالمند افزايش مييابد؛ و حضور در فعالیتهای خیرخواهانه نه تنها
زنان سالمند را از تنهايي نجات ميدهد ،بلکه دستیابي به حس مفیدبودن و استقالل و
همچنین پذيرفته شدن در اجتماع را برای زنان سالمند به همراه دارد.
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حفظ و ارتقاء پایگاه اجتماعی
انسان برای حفظ تعامالت اجتماعي و ارتقاء آن دائم در تالش است؛ اين امر زماني اهمیت
بیشتری مييابد که فرد سالیان متوالي را در اجتماع سپری کرده باشد و حال در دوران
سالمندی باشد .سالمندان تمايل دارند شأن ،مقام و منزلتي را که جامعه برای آنها در طي
سالهای قبل قائل بوده است ،همچنان حفظ کنند و حتي آن را ارتقاء بخشند .لذا مسجد ،از
جمله مکانها يي است که اين فرصت را در اختیار زنان سالمند قرار داده است تا منزلت
اجتماعي خود را نه تنها حفظ کنند ،بلکه تقويت نمايند .زنان سالمند اين فرصت را مييابند
تا قابلیتها و تواناييهای خود را در مکاني همچون مسجد ،به عرصۀ نمايش بگذارند و از
روزمرگي دوران سالمندیِ خود جلوگیری کنند و دچار روزمرگي نشوند.
"بعد از بازنشستگي به اين مسجد رفتوآمد ميکنم و برای رضای خدا به
بيسوادها قرآن تدريس ميکنم .اوقات فراغتم و بیشترين مشغولیتم در مسجد
است و با آموزش به ديگران وقتم رو ميگذرونم" (خانم سالمند  77ساله ،منطقه
.)14
"همین که مسجد ميروم و دوستم رو ميبینم ،روحیه ميگیرم .دوستم جلوی
همه پیرزنها بلند ميشه و برای من صندلي ميگذاره و صندلي اگر نباشه
صندلي خودشو به من ميده و همه پیرزنها ماتشون ميبره" (خانم سالمند 88
ساله ،منطقه .)12
اقداماتي که زنان سالمند برای ثبات موقعیت اجتماعي خود انجام ميدهند ،متفاوت
است؛ گاهي يک معلم بازنشسته تالش ميکند تا مثل گذشته تدريس کند و موقعیت اجتماعي
پیشین خود را حفظ کند و گاهي حضور دائمي در مسجد به همراه برقراری ارتباطات اجتماعي،
اين امر را میسّر ميسازد .در واقع هدف يکي است ،اما روش دستیابي به آن متفاوت است .در
هر دو روش زنان سالمند برای خود ،حلقههای ارتباطي شکل ميدهند .معلم با تشکیل گروهي
از شاگردان و ديگری با تشکیل گروهي از دوستان بر اعتبار خود ميافزايد .تعداد دوستان و
حفظ موقعیت اجتماعي با يکديگر رابطۀ مستقیم دارد و با افزايش يکي ،ديگری نیز ارتقاء
مي يابد .لذا در میان زنان سالمند ،برخوردار بودن از تعداد دوستان بیشتر در مسجد اعتبار و
احترام بیشتر را به همراه خواهد آورد و حتي در برخي مواقع سبب فخرفروشي زنان سالمند
نسبت به يکديگر نیز ميشود .بدين طريق زنان سالمند ،در مقابل ديگر حاضران در مسجد،
حلقههای ارتباطات انساني خود را به عرصۀ نمايش ميگذارند و به آن افتخار ميکنند و آن را
درجهای از اعتبار خود ميدانند.
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عزت نفس و ارزشمندی
مسجد ،عالوه بر اينکه مکاني عبادی است ،بستر و زمینهای را فراهم ميآورد تا زنان سالمند
با فعالیتها و اقداماتي که درون اين مکان معنوی انجام ميدهند به عزت نفس برسند .مسجد
روحیۀ خودباوری ،ارزشمندی و احساس مفیدواقع شدن را در میان زنان سالمند تقويت مي-
کند .بدين صورت که زنان سالمند آزادانه فعالیتهای مورد عالقۀ خود را در مسجد دنبال
ميکنند و زماني که به خواستههای خود ميرسند ،به ارزش خويش واقف ميشوند .تدريس،
تعلیم و تعلّم از جانب زنان سالمند روحیۀ خودباوری آنها را تقويت ميکند و به وضوح
درمي يابند که افزايش سن برايشان محدوديتي در اين زمینه به همراه نداشته است و آنها
همچنان ميتوانند مفید باشند و به ديگران خدمت کنند.
"خانمِ « »...صبح میاد مسجد به خانومها رايگان درس ميده و عصر دوباره میاد
قرآن درس ميده و همه باهاش مهربان است و کل روز مشغوله و از محبت
شاگردهاش پر ميشه ميره خونه .بسشه ديگه" (خانم سالمند  88ساله ،منطقه
.)12
"من وقتي کار ميکردم ،در پستهای مختلف قرار گرفتم و هیچ کدام من را
راضي نکرد ،جز تدريس که کالس ميرفتم .االنم که مسجد ميآيم ،به زنان قرآن
تدريس ميکنم .با اينکه خیلي سخته و به چند نفر که کامالً بيسواد هستند و
خیلي سخت ياد ميگیرند ،درس ميدهم و از نظر روحي سیراب ميشوم .حدود
پانزده خانوم را در دو نوبت ظهر و شب قرآن تديس ميکنم ،البته گاهي يک روز
فقط دو نفر هستند و گاهي در يک روز  15نفر ميآيند" (خانم سالمند  77ساله،
منطقه .)14
از يک سو زني با تدريس و آموزش نیاز روحي خود را برطرف ميکند و از سوی ديگر
زناني با فراگرفتن علم احساس شعف ميکنند و اين اعتماد به نفس دوجانبه ،موجب احساس
مفید بودن و مفید واقع شدن در زنان سالمند ميشود.
رؤیت پذیری اجتماعی
مناسبتهای خاص در طول سال -عیدنوروز ،جشنها و مهمانيها -فرصت ديدار اقوام و
آشنايان را مهیا ميسازد .اين ديد و بازديدها زمان خاص خود را ميطلبد و محدوديت زماني
دارد اما حضور در مسجد همهروزه ،در سه نوبت شبانهروز و به طور دائمي ،امکان ديدار دوستان
و آشنايان را برای زنان سالمند فراهم آورده است .نیازی نیست تا گذر تقويم فرصتي را برای
ديدار عزيزان فراهم آورد؛ زنان سالمند حضور روزانۀ خود را در مسجد غنیمت ميشمارند؛ زيرا
با دوستان خود ديدار تازه ميکنند و نیز خودشان "ديده و مرئي" ميشوند.
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"همین که مسجد بروم و ديگران و نگاه کنم برام بسه و دلم آروم میشه .اگر
بتونم هر روز ظهر و شب برم مسجد ،خیلي برام خوشاينده .همین که رفتوآمد
بتونم بکنم و سالمعلیک بکنم برام کافیه" (خانم سالمند  88ساله ،منطقه .)12
"دو سالي بود برای بیماریام مسجد نميآمدم ،افسرده شده بودم و توانايي
نداشتم راه بروم .اما االن  3ماه است مسجد ميآيم .االن مسجد ميآيم تا هم
نماز بخونم و هم دوتا دوست ببینم و با هم حرف بزنیم .از کنار و گوشۀ ديوار
ميگیرم و راه ميروم تا برسم مسجد" (خانم سالمند  70ساله ،منطقه .)14
زنان سالمند صرفاً برای عبادت به مسجد نميآيند ،بلکه با وجود بیماری و مشکالت
جسمي خود را به مسجد ميرسانند تا «ديده» شوند .نامرئيبودن به معنای آغاز حذف از
جوامع دوستانه است؛ لذا آنها در مسجد حضور مييابند تا رؤيتپذير شوند .آنها برای تحقق
رؤيتپذيریِ خود ،نقشهای متفاوتي را در مسجد به عهده ميگیرند .آنها دوستداشتهشدن
از جانب يکديگر و احترام گذاشتن به يکديگر را به نمايش ميگذارند .رؤيتپذيری زنان سالمند
مهر تأيیدی بر منزلت اجتماعي آنهاست و برای تحقق اين امر ،تالش ميکنند.
نتیجه گیری
در اين پژوهش تالش شده است تا از طريق رويکرد انسانشناسي عملکرد مسجد در زندگي
روزمرۀ زنان سالمند در فضای شهر تهران مورد مطالعه قرار بگیرد .مساجد مورد مطالعۀ اين
پژوهش ،عالوه بر امور ديني و معارف ،در عرصههای اجتماعي ،فرهنگي ،آموزشي ،تربیتي،
هنری و گردشگری فعالیت گستردهای دارند .برگزاری کالسها و گردهماييها با موضوعات
متنوع در زمانهای منظم ،از يکسو موجب جذب حداکثری زنان سالمند ميشود و از سوی
ديگر عضويت زنان سالمند در حلقههای ارتباطات انساني تأثیرات شگرفي را در رفتار ،منش و
سبک زندگي آنها به همراه ميآورد و به مرور میزان مشارکت اجتماعيشان افزايش مييابد.
بنابراين مساجد بیشترين خدمات را برای مراجعهکنندگان خود ،عليالخصوص زنان سالمند،
ارائه ميدهد .اکنون حضور در مسجد جزء فعالیتهای زندگي روزمرۀ اکثر زنان سالمند در
فضای شهری جامعۀ مورد مطالعه شده است .روابط زماني و مکاني زنان سالمند ،بر اساس
فعالیتهای مساجد تنظیم و سازماندهي ميشود .هدفمند شدن فعالیتهای فردی و جمعي
زنان سالمند که در خالل مشارکتهای گروهي و اجتماعي درون مساجد حاصل ميشود ،آنها
را از روزمرگي و يکنواختي امور نجات ميدهد.
زنان سالمند با حضور مکرر و مشارکت فعال خود در مساجد ،حلقههای ارتباطي خود
را گسترش ميدهند .فرايند اجتماعيسازی به مرور زمان به زنان سالمند هويت ميبخشد.
بنابراين مسجد عالوه بر اينکه نقش مؤثری در موقعیت اجتماعي و مذهبي زنان دارد ،زندگي
زنان سالمند را هدفمند ميکند تا از پوچي رهايي يابند .بنابراين عملکردهای متنوع مسجد،
به خصوص نقش مدني و فرهنگي مسجد سبب نوعي فرهنگسازی رفتاری در میان زنان
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سالمند شده است .فعالیتهای خیرخواهانه ،به همراه فعالیتهای آموزشي ،اعتماد به نفس،
منزلت اجتماعي و مهارتهای زندگي زنان سالمند را ارتقاء ميدهد .آنها در کنار افزايش
دانش خويش ،به نقش مفید و ارزندۀ خويش در سطح خانواده ،خويشاوندان ،دوستان و محله
و در نهايت جامعه پي ميبرند .مساجد در فضای شهری از جمله مکانهای امني هستند که
بواسطۀ نقشهای متعددی که برای زنان سالمند ايجاد ميکنند ،انزوای اجتماعي را از آنها
دور ميکنند و پويايي را در سبک زندگيشان نهادينه ميسازند.
به ديگر سخن ،عملکردهای متنوع و گوناگوني که در مساجد شهر تهران برگزار ميشود،
زنان سالمند را تشويق ميکند که زمان کمتری را در خانههای خود به تنهايي سپری کنند و
زمان بیشتری را در مسجد در کنار دوستان و آشنايان خويش حضور داشته باشند .چرا که
حضور در مساجد فوايد زيادی را برای آنها به همراه دارد :همنشیني و همصحبتي با دوستان،
همیاری به يکديگر ،مشارکت اجتماعي ،افزايش مهارت و اعتماد به نفس ،ارتقای توانمندی،
دستیابي به شأن و منزلتي باالتر ،کسب استقالل ،گذران مفید اوقات فراغت و احساس مفید
بودن از جمله مزايای حضور مکرر و ثابت در مسجد است .در نهايت ميتوان گفت که حضور
زنان سالمند در مساجد ،به عنوان مرهمي است برای مشکالت دوران سالمندیشان که
مهمترين آن تنهايي ،انزوای اجتماعي و رهاشدگي از جانب جامعه است .لذا مکان مسجد به
خوبي توانسته است به کانون و نقطۀ عطفي مبدّل شود تا زنان سالمند به خودباوری و عزت
نفس برسند .مساجد از طريق عملکردشان بستری را برای سرزندگي زنان سالمند ايجاد
کردهاند ،به گونهای که زنان سالمند ارتباط عاطفي نیرومندی را با مکان مسجد برقرار کردهاند
و به آن احساس تعلق و دلبستگي دارند.
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