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چکیده

دین اســام در گذر زمان شــاهد پیدایش فرقههای متعدّ دی بوده است .به نظر میرسد انشعابهای دینی و فرقهای
غالب ًا با کشمکشها و ناپایداری اجتماعی همراه است .این نکته نیاز به شناخت و نزدیکی فرقههای مذهبی را بهیکدیگر به
شیوهای حقیقی و پایدار بیشتر میکند .مساجد به عنوان پایگاهی برای گردهمایی مسلمانان ،مکانهایی برای تحوالت،
بویژه حل اختالفها و آسیبهای اجتماعی بوده است .پایین بودن سطح تعامالت اجتماعی بین مذاهب دینی و ایجاد
مســاجد با تقابل مکانی و هو ّیتی در شــهرهای چند مذهبی به عنوان مســأله اصلی این تحقیق مطرح شد .این مقاله در
پی پاســخگویی به این سؤال است که چه شکلی از مجاورت مساجد فرقههای تشــ ّیع و تسنّن ،باعث تقویت وحدت و
بهبود روابط میانفرقهای و اجتماعی و جلوگیری از بحران در کشــور میشود؟ .روش تحقیق ،شیوة استداللی-تحلیلی
و نظرســنجی و مصاحبه در دو سطح خبرگان و عموم مردم انتخاب شد .برای دستیابی به هدف تحقیق ،ابتدا مبانی و
کارکردهای اجتماعی مساجد و آسیبهای تعدد فرق و فرقهگرایی بر روابط اجتماعی مطرح و سپس با روش پیمایش و
مصاحبة ساختاریافته مجاورت مساجد و شیوههای ترکیب مساجد امکانسنجی شده است .جمع ّیت آماری این پژوهش،
معماران و جامعهشناســان و عالمان دینی دو فرقه و مردم حاضر در مســاجد بودند .نتیجة تحقیق حاکی از آن اســت
که اکثریت پاســخگویان بر مجاورت مساجد فرقههای تشــ ّیع و اهلتسنن و تأثیر مستقیم آن بر تعامالت اجتماعی تأکید
دارند ،ضمن اینکه نقش مؤلفههای کالبدی و محیط فیزیکی به عنوان بستر شکلگیری روابط ساده و پیچیدۀ اجتماعی
را نمیتــوان نادیده گرفت ،از میــان چهار رویکرد جدایی کامل ،همجواری ،همجــواری نیمهترکیبی و یکپارچگی،
توجه قرار گرفت .البته این رویکرد هم در سنت تاریخی و هم در آرای
رویکرد همجواری نیمه ترکیبی مورد اشاره و ّ
اسالمشناسان وحدتگرای معاصر به وفور دیده میشود.
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مقدمه
ّ
دیــن همــواره نیرومندت رین عامــل ایجاد نظم و ثبــات در ابعاد
گ وناگــون روابط اجتماعی بوده اســت و باورهــای مذهبی ،تداوم
اجتماع را از ط ریق معنابخشــی به حیات جمعی و قاعدهمندسازی
مناســبات گروهی ،تضمیــن کردهاند (حاجیانــی .)1383 ،فضای
شــهری موفق ،ارتباط مســتقیمی با میــزان اســتفاده از آن فضا و
حضور انســان در آن دارد .در واقع نتیجه معمــاری موفق ،افزایش
تعامالت اجتماعی و همبســتگی انسانها اســت (بهزادفر.)1392 ،
مســجد به عن وان ا ّولین و با اهمی ّتت رین نهاد اجتماعی مســلمانان
دارای وظایــف و کارکردهای چندی اســت؛ ب هگ ونــهای که افزون
بــر مه مت رین کارکرد آن عبادت ،فعالی ّتهای آموزشــی ،نظامی و
سیاســی نیز در آن ج ریان داشــته است .مســاجد بزرگ به ویژه در
ســدههای میانه ،فعالی ّتهای گســتردة از فعالی ّتهای غیر عبادی
داشــتند (هیلن ب راند .)42 :1380 ،مســجد نه تنها به عن وان جایگاه
اصلی اجتماع مؤمنان ب رای برگزاری م راســم مذهبی مورد اســتفاده
بود ،بلکه کانون معارف و احکام اســامی ،مرکز جهاد تبلیغاتی و
ارشــادی ،ق رارگاه سیاسی و ادارة دولت نیز به شمار م یرفت (زرگر
و دیگــران .)14 :1386 ،ایــن مکان در روز دســت کم دو بار محل
تج ّمع انســانهایی با یک باور مشترک است و حس «همبستگی
اجتماعــی» میان آنها را تق ویت م یکند .شــاید بتــوان گفت در
مقاطعی از تاریخ اســام ،مسجد یکی از مه مت رین عناصر و حت ّی
عنصــر منحصر به فــرد در زندگی عبادی و فــردی و نیز زندگی
جمعی و مادی فرد مســلمان بوده اســت .بســیاری از کنشهای
اجتماعــی و اقتصادی مردم نظیر آموزش و حــل و فصل دعاوی،
رفع مشکالت اجتماعی و حل مســائل اقتصادی در درون مساجد
صــورت م یگرفــت (امیــنزاده .)1376 ،مه مت ریــن چالش پیش
روی مســاجد در دوران معاصر ،از دســت دادن جایگاه مســجد و
کارکردهای دی رینه آن در جامعه می باشــد .در کنار مســائل مطرح
شــده وجود تعدد فرق و فرقهگ رایی مذهبی یکی از ع واملی است
که مانع بروز کارکرد انسجامبخش دین م یشود .فرقههای مذهبی
بــا تق ویت ســرمایة اجتماعــی درونگروهی به شــیوهای تخ ریبی
ســرمایة اجتماعی برونگروهی را تحلیــل م یب رند .به تعبیر زیمل
رفتار فرقهای با تق ویت این باور که اعضای فرقه در دانشی رمزآمیز
و منحصر به فرد با یکدیگر سهی ماند و ف راتر از جهان روزمره سیر
م یکنند ،به تعلق خاطر شدید و انحصاری اعضای فرقه به یکدیگر
و دوری از امور خارج از فرقه منجر م یشــود (حاجیانی .)1383 ،بر
این اســاس همة انسانهای خارج از فرقه ،غ ریبه و بیگانه محسوب
م یشــوند و نباید با آنها به تعامل پرداخت .وجود چنین دیدگاهی
م یت واند عامل ایجاد افت راق و اختالف بین مسلمانان شود.
بسیاری بر این گمانند که اندیشة وحدت اسالمی محصول یکی
دو سدة اخیر است ،و از زمانی که استعمار غرب بر مناطق اسالمی
هجــوم برد ،تعدادی از روشــنفک ران مســلمان و برخی از م راجع و

عالمان دین ،به انگیزة دفاع از حیثیت اسالم ،مسلمانان را به وحدت
ف راخ واندهاند .در این که چنین حرکتی در این یکی دو ســدة اخیر
بســیار قوی بوده تردیدی وجود ندارد ،اما این گمان که پیش از آن
هیچ تالشی در راه تفاهم صورت نگرفته نادرست م ینماید .تنها این
نیست که کسانی از شیوخ ُسنی در مدارس آنان تحصیل کردهاند
و حتی بر فقه آنان نیز تســلط یافتهاند ،هرچند این خود گامی در
جهت تفاهم بوده اســت .بلکه مقصود ،کوششهایی است که به
هدف زدودن تعصبهای مذهبی وتفاهم شــیعه و سنی در ج ریان
بود ه است .شــایان گفتن است که همیشــه یک دیدگاه مشخّ ص
راجع به نوع وحدت و شــکل آن وجود نداشــته ،اما در مجموع در
دورههایی از تاریخ اســامی ،راههای جدی ب رای تفاهم مطرح شده
و موضوع وحدت تنها در چند شــعار و یا مصلحتاندیشــیهای
مقطعی خالصه نشــده اســت (جعف ریان .)1371 ،به نظر م یرســد
شــرایط خاص معاصر جهان اسالم در بیســت سال اخیر و تالش
بــرای تفرقــه و اختالفافکنی ضرورت این تعامــل و همفکری را
بیش از پیش جدی م یکند.
در اینجا ابتدا به مبانی و کارکردهای اجتماعی مســجد و بستر
تاریخی و آسی بشناسی فرقهگ رایی و اختاللهای اجتماعی ناشی
از آن پرداخته شــده اســت .بعد از آن به ارزیابــی امکان مجاورت
مســاجد فرقهها و چگ ونگــی پیامدهای مثبت و منفی ناشــی از
ه مج واری بر جامعه و شــیوههای این مجاورت در دســتیابی به
ارتقای تعامالت اجتماعی میان فرقهها به ســنجش گذاشــته شده
است .بناب راین تحقیق حاضر ،در پی بررسی شیوة نزدیکی فرق در
فضاهای مذهبی است که ارتقادهندة سطح فعالی ّتهای گروهی و
روابط اجتماعی است.

روش پژوهش
هدف این پژوهش بررســی چگ ونگی نزدیکی فرق در فضاهای
مذهبی اســت ب رای ایــن منظــور از دو روش تحقیق اســتداللی-
تحلیلی و مصاحبه و نظرســنجی در ســطح خبرگان و عموم مردم
اســتفاده شده است .در روش اول ب رای دستیابی به هدف تحقیق
به منابع و متون معتبر کتابخانهای و اســنادی در زمینة سابقة چنین
ه مج واری و مسایل حاشی های آن م راجعه گردیده است .ه مچنین
شــبکة جهانی اینت رنت نیز منابع و اطالعــات خ وبی در زمینه این
ه مج واری در اختیار م یگذارد که با آگاهی از برخی اغ راض غیر
مردمی و مزاحم قابل بهرهبرداری هستند .این مقدمات زمینه را ب رای
طراحی و اعتبارســنجی پرسشــنامه ف راهم کرد .به منظور رواسازی
ّ
پرسشــنامه و پاســخ به این سؤال که پرسشــنامه واقعا آنچه را که
ب رای آن طرح شــده است م یسنجد یا نه ،از دو روش روایی محت وا
و نرمال بودن متغی ّرهای پژوهش اســتفاده شــد .در اعتبار محت وا ،با
اتکای به مباحث نظری ،تأیید پنج نفر از اســتادان نیز دریافت شد.
از لحاظ قابل فهم بودن کلیه ســؤاالت ،پرسشــنامه  30نفر از مردم

جدول شمارة  :1نتایج آزمون پایایی درونی پرسشنامه

روش های
مجاورت
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 0.102 0.302 3.33 0/738نرمال است

ميانگين

مضرات
مجاورت
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 0.118 0.449 1.94 0/744نرمال است

انحراف معیار

تعداد سواالت

آلفای کارونباخ

سطح معناداری

فواید
مجاورت

9

 0.136 0.292 4.23 0/764نرمال است

نتیجه آزمون

متغیر

مأخذ :نگارندگان1395 ،

همانطور که دیده م یشــود میانگین ارزیابی از مض رات بسیار
ک متر از میان ارزیابی ف واید مجاورت اســت .مقدار آلفای کرونباخ
نیز نشان از پایایی باالی پرسشنامه دارد.
ه مچنین ،سطح معناداری آزمون کلموگروف -اسمی رنوف ب رای
متغیرهــای پژوهش بزرگتر از مقدار  0/05اســت .در نتیجه تمامی
متغیرهــای مورد بررســی در پژوهــش حاضــر دارای توزیع نرمال
هســتند .بناب راین ب رای بررســی فرضی ههای پژوهــش از آزمونهای
پارامتری استفاده م یشود.

مبانی نظری پژوهش
تعامــل پایــدار اجتماعی به معنــای ایجاد رابطه بیــن دو نفر یا
بی شتر اســت که منجر به واکنشــی میان آنها شود و ب رای هر دو
طرف شــناخته شــده ،قابل قبول ،متداوم و مایة رشد و دستیابی
آنها به خ واستههایشان باشــد .این تعامل اجتماعی م یت واند یک
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حاضر در مســجد آزمون و ســپس با اندک تغییــرات ابزار نهایی
تهیــه و در اختیار پاســخگ ویان ق رار گرفــت .جمعی ّت آماری این
پژوهش محدود به اف راد اهل مســجد و تشخی صدهندة اهمی ّت آن
و حساس به ه ویّت آن است که در دو گروه نخبگان و عموم ق رار
گرفتند .ب رای این منظور جمعی ّت نمازگزاران در دو مســجد جامع
شهر دو مذهبی گنبد کاووس مد نظر ق رار گرفتند .نخبگان شامل
معماران و جامع هشناسان و عالمان دینی هر دو فرقه به تعداد 10نفر
و مردم حاضر در مسجد هر دو فرقه به تعداد  50نفر انتخاب شدند
کــه  80درصد آنها مرد و 20درصد زن بودند .این نســبت مســاوی
با اف راد بهرهبردار و اهل مســجد به طور مــداوم در نمازهای روزانه
مســاجد طرفین است .اف راد نم ونه در ساعات مختلف روز و از بین
گروههای ســنی و تحصیلی گ وناگون بودند .اطالعات به دســت
آمده از پرسشنامه با استفاده از نرمافزار  SPSSداده آماری شد .ب رای
بررسی فرض نرمال بودن دادههای پژوهش از آزمون ک ولموگروف-
اســمی رنوف و ب رای نشان دادن پایایی پرسشــنامه از آلفای ک رنباخ
استفاده شده است (جدول شمارة .)1

موضــوع فیزیکی ،یــک نگاه ،یــک مکالمه یا ارتبــاط بین اف راد
باشد که از یکسو خود مســتلزم تع ریف رویدادها و فعالی ّتهای
متناســب و در نتیجه نقشپذیری مردم در فضا و عض ویّت آنها در
گروهها و شــبکههای اجتماعی است و از سوی دیگر ظرفی ّتهای
محیطی زندگی عمومی بستر این تعامالت است .بناها و نهادهای
اجتماعــی مه مت رین زمینــة چنین تعامالتی هســتند و اگر خوب
مدی ریّت نشــوند همین بناها مه مت رین عامل قطبیــت و ناپایداری
و تنــش جامعه خ واهند بود (دانشــپور و چرخچیــان.)22 :1386 ،
مذهــب از بعد جامع هشــناختی ،موجب انســجام و یگانگی میان
اف راد و ج وامع م یشــود؛ به عبارتی دیگر اعتقاد به باورها ،ارزشها
و نمادهای مشــترک ،همدلی و هماهنگی را میان مؤمنان ایجاد و
تق ویت م یکند (کوزر.)200 :1367 ،
گاهــی نگاه ما به آیی نها و م راســم مذهبی ادیــان و مذاهب و
فرقههــای گ وناگون چنان اســت کــه آنها را در تعــارض کامل با
یکدیگر م یبیند ،ولی در کنار اختالف آموزههای نظری و عملی
ادیان ،م یت وان نقاط اشــت راکی نیز در آنها دید (میرجعفری.)1388 ،
بر اســاس آموزههای اســامی ،دامنة همزیســتی انســانها بسیار
گســترده و به اندازة همه انسانها است .اســامخ واهان همزیستی
مســالم تآمیز با انسانها ،فارغ از اندیشه و آداب و رسوم آنهاست.
ســطح مطلوب همزیســتی انســانها ،همزیســتی پایدار ،كیفی ّت
بــاالی زندگــی و خصلتهای عالــی و حداكثری زندگی اســت.
اســام ب رای همزیستی مسلمانان هر مذهب با اهل مذهب خود ،با
اعضای مذاهب دیگر ،با مؤمنان به غیر اســام و با تمامی انسانها
اص ولــی را قــرار داده كه با عمل به آنها ،جامعه به ســطح مطلوب
همزیســتی و تعایش م یرســد .از آنجا که نقــش اجتماعی دین
اساســاً در مجتمع کردن انسانهاست ،پیوستگی اعضای جامعه و
الزامات اجتماعی را افزایش م یدهد و به وحدت میان آحاد جامعه
کمک م یکند .دین ت وافق گستردهای را در سطح جامعه تضمین
م یکنــد؛ زی را ارزشهای زی ربنای نظامهــای الزام اجتماعی ،در بین
گروههای دینی مشــترک هســتند (جاللی مقــدم .)202 :1379 ،از
ســوی دیگر ،دین ارزشها را م یآف ریند ،به هنجارها شکل م یدهد
و به ارزشهای ثابت اخالقی قداســت م یبخشد .زندگی انسان از
آن معنی م یگیرد و راهنمای مؤثری ب رای هدایت و سعادت انسان
در دنیا و آخرت اســت .دین کارکردهــای مختلفی را ب رای جامعه
و فــرد به عهده دارد .ب رای جامعه معنایــی از اجتماع و اجماع را به
وجود م یآورد و آن را تحکیم م یبخشــد .رفتارهای ضد اجتماعی
را منع کرده و راههایی را ب رای بازگشت دوباره خالفکاران پیشنهاد
م یکنــد (تنهایی .)5 :1390 ،چنانچه بازتــاب هر دینی را م یت وان
آشــکارا در ســاختهای فیزیکی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
فضاهای جغ رافیایی تحت قلمرو آن دین مشــاهده کرد (رحیمی،
 .)90 :1384یکــی از این فضاها در میان اندامهای درونی هر شــهر
و روســتا ،نیایشــگاه اســت که هم واره جایگاه ویژه خود را داشــته
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است (پی رنیا .)37 :1386،ابنیة مذهبی از اساس یت رین عناصر بافت،
ساخت و شکل شهرها محسوب م یش وند (پی رنیا .)4 :1379 ،از این
رو ،مســاجد و ابنیۀ مذهبی ،کانون عبــادی ،اجتماعی و فرهنگی
ه ویّتی دی رینهای هستند که هرگز نم یت وانند از ساختار اجتماعی و
شهری جدا ش وند (بهزادفر.)11 :1376 ،
مســجد از بدو تأســیس ،عالوه بر محل عبادت ،محیطی ب رای
تعامالت اجتماعی بوده است .این مکان در طول زمان ،مح ل ّی ب رای
مشــورت در مورد امور روزانة اجتماع مســلمانان در نظر گرفته شد
ِ
اقتضای فضای حاکم ،به مكانی ب رای تصمی مگیری سیاســی
و به
و در زمــان صلح و آرامش به جایی بــرای آموزش و تعلیم تبدیل
م یگردیده است (سعید آفتابی .)1390 ،از زمان بنیانگذاری مساجد
اسالمی توســط نبی اکرم (ص) تاکنون ،نه تنها مساجد به صورت
شــكلی متح ّول شــدهاند ،بلكه از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز در
ج ریــان دگرگ ونی ق رار گرفته و ه ویّتی جدید یافتهاند؛ به طوری که
در تمام دوران اســامی مسجد نخســتین کانون عبادی ،نخستین
پایــگاه تبلیغاتی ،نخســتین جایــگاه دانش ،مرکــز فعالی ّتهای
سیاســی و اجتماعی و مرکز خدمات اجتماع ،فعالی ّتهای نظامی،
قضاوت ،محل اسكان و معامله بوده است (زرگر.)1386 ،
بــرای آن که مســجد بت واند جایگاه حقیقی خــود را در جامعه
مح ّقق ســازد ،الزم اســت دو دســته کارکرد را به صورت ه مزمان
تأمیــن نمایند .1 :کارکردهــای آیینی .2 ،کارکردهــای فرهنگی-
اجتماعی .بســیاری از فعالی ّتها به صورت همزمان هر دو کارکرد
را در بردارنــد؛ به عنــوان مثال برگزاری نماز جماعت از یک ســو
م راسمی آیینی است و از یک سوی دیگر کارکردهای فرهنگی -
اجتماعی را نیز به هم راه خود دارد .برآیند این دو کارکرد زمینهساز
اقبال عمومی و استقبال مردم از مساجد است ،موضوعی که نوعی
ســرزندگی و شــادابی معنوی را به هم راه مــیآورد (مهدوینژاد و
مشایخی .)1389 ،مسجد به علّت عرضة عملکردها و فعالی ّتهای
متن ّوع مذهبــی و اجتماعی از ت وانایی الزم بــرای تق ویت تعامالت
اجتماعی و گسترش شبکههای عملکردی (رسمی و غیر رسمی)
و افزایش ظرفی ّتهای اجتماعی برخوردار اســت .کثرت تعامالت
اجتماعی در قالب شبکههای رسمی و غیر رسمی ،افزایش انسجام
و همبســتگی اجتماعــی در جامعه را ســبب م یشــود .برگزاری
آیینهای مذهبی و گردهمای یهایی که عمدتاً به شکل خودجوش
و غیر رســمی در قالــب ب رپایی نمازهای یومیه ،م راســم عزاداری،
اعیاد و جشــنهای مذهبی انجام م یگیرد ،سبب تق ویت تعامالت
اجتماعی م یشــود .از ســوی دیگر اف رادی که در طــول روز یا در
ضمن برگزاری م راســمی که به صورت متنــاوب در ایام گ وناگون
سال در درون مساجد برگزار م یشود ،یکدیگر را مالقات م یکنند،
بــه نوعی از ج ریان زندگی روزمرة یکدیگر آگاه م یشــوند .وجود
این ارتباطات م یت واند عامل مهمی در جهت اشــت راک مســاعی
اف راد جامعه در جهت حل مشکالت یکدیگر باشد .کثرت و تن ّوع

روابط و تعامالت اجتماعی منجر به تق ویت انســجام و همبستگی
اجتماعــی م یشــود (عارفــی .)1385 ،با این حال وقتی ســخن از
مجاورت دو مذهب در کنار هم م یشــود حساسی ّتهای جدیدی
آشکار می گردد .لزوماً این حساســی ّتها با فاصله گرفتن اعضای
فرق از یکدیگر در شــهرها رفع شــود یا کاهش یابد ،بلکه گاه به
افزایش تنش نیز انجامیده است .سن ّت گذشته تج رب ههای مختلفی
را از ب ُعــد روشهای همزیســتی (به تعبیر ع ربــی تعایش) دینی و
توج ه ق رار داده اســت که امروزه م یت واند ب رای یافتن
فرهنگی مورد ّ
راه حل بهینه با دقّت بی شتری مورد بررسی ق رار گیرد.

شناختزمینةتاریخی-اجتماعیهمزیستیفرقاسالمی
در ســدههای اخیــر بحثها و تفســیرهای گ وناگ ونی در حوزة
وحدت ادیان مطرح شده است .این بحث در جهان اسالم سابقهای
کهن دارد و هر بار با انگيزههاي متفاوتي مطرح شــده است .آنچه
در طول  150ســال اخیر در حوزة وحدت مذاهب اســامی مطرح
شــده واکنشي به فشــارهاي اســتعمار و تقابل ميان جهان اسالم و
غرب و آسی بهای ناشــی از ناپایداری ج وامع مسلمان بوده است.
مســلمانان به این نتیجه رسیدند که اگر وحدتشان را حفظ کنند
بهتر م يت وانند در ب رابر دشمن مقاومت کنند و زندگی مطلوبتری
داشــته باشــند ،در واقع دریافتند اگر اين شکاف مذهبي ميان آنها
باشــد دشــمنان راحتتر از آن عليه ايشان اســتفاده م يکنند و به
مطامع خود م يرســند .اين مه مت رين انگيزهاي اســت که به لحاظ
سياســي مســلمانان را وادار کرد روي موضوع وحــدت فکر و اين
بحــث را دنبال کننــد .البته انگيزههاي ديگري هم ممکن اســت
وجود داشته باشــد که بي شتر ناشي از دلسوزي مذهبي و سياسي
ب راي مســلمانان است .در قرون گذشته و حت ّي در قرون اوليه اسالم
نيز بحث وحدت ميان شــيعه و سني مطرح بود .ب راي مثال در قرن
ششــم هجري در برخي از شهرهاي اي ران بحث وحدت مطرح شد.
ممکن اســت فرم مباحث وحدت در آن زمان ،مثل بحثهايي که
در حال حاضر مطرح اســت نباشد ،امّا به هر حال تالش م يشد تا
اين فاصله ک متر شود (جعف ریان 1388 ،ب).
در قرون چهارم و پنجم برخي از علماي شــافعي و حنفي تالش
کردند تا با نوشتن کتابهايي در بارة امام حسين (ع) مظالم گذشته
را جب ران کنند .کتاب مقتل الحســين خ وارزمي حنفي از اين جمله
اســت .در مقابل ،در قرن ششم در شــهر ري ،متفک راني را داريم که
سعي م يکردند تنديهاي تشيع را در ب رابر اهل سن ّت را ک متر کنند،
تا سن ّيهاي شهرهاي اط راف با خيال راحتتري زندگي کنند.
عبدالجليل قزوينــي رازي يکي از متفک ران شــيعي بود که در
ح والــي  910هجري در ري ،يکي از م راکز شيع ينشــين جهان آن
روزگار ،زندگي م يکرد .او يکي از نخســتين کساني است که به
شــکل جدي و نظری بحث وحدت ميان شيعه و سني را مطرح و
تــاش زيادي کرد تا فاصله ميــان اين دو مذهب را کم کند .او در

بررسی نمونههایی از مساجد مشهور چند مذهبی
نم ونة مورد بررســی بر حســب نســبت جمعی ّتی مذاهب شیعه
و ســن ّی در قرن هشــتم (مقارن با تنشهای مذهبــی و جدال بین
تفک رات شــیعه و ســن ّی) و تج ل ّی تفاهم میان مذاهب در کتیب هها
و تزئینــات مســجد انتخاب شــده و نشــان از آن دارد که تکث ّر و
تن ّوع فرهنگی و دینی امری بدیهی و حقیقی اســت و از زمانهای
توج ه بوده است.
گذشته مورد ّ
مسجد جامع اصفهان

در ســالهای پایانی دهة اول قرن هشتم ،سلطان محمد خدابنده
تشــرف یافت و اقدامات مهمی را در گسترش این
به آیین تشــی ّع
ّ

تصویر شــمارة  :1مســجد جامع اصفهان ،نام گــذاری ایوانها هم
م یتواند به نوعی مسالمت بین فرق های را در گذر زمان در این مسجد
به نمایش بگذارد .حضور نام صاحب بن عباد به عنوان یک شخصیت
شــیعی و نام گذاری صفه عمر نیز به عنوان یکی از خلفای راشدین به
نوعی این تعامالت مسالمتآمیز را القا م یکند.
مأخذURL1 :

یکی از نشانههای دیگر تشی ّع در اصفهان ب ویژه در عصر الجایتو
حاکــم ایلخانی ،مح راب زیبای الجاتیو در مســجد جامع اصفهان
اســت که نام مبارک  12امام شیعه (علیه السالم) در گچبری زیبای
آن تعبیه شده اســت (همین الگو را در گنبد سلطانیه بکار گرفته
است) (تص ویر شــماره  ،)2شــبیه آن در مح راب مسجد پی ربک ران
واقع در ق ریة پی ربک ران م ربوط به زمان الجایتو دیده م یشود (هنرفر،
120 :1350و .)257شــواهد دیگری از تشــی ّع اصفهان در قرن  8و 9
هجری وجود دارد که نشــان م یدهــد در این دو قرن ،نوعی تفاهم
میان مذهب شــیعه و ســن ّی وجود داشته اســت که تج ل ّی آن در
کتیب ههــای آثار تاریخی و به صورت حــک نام خلفا و نام  12امام
به هم راه یکدیگر آمده است (جعف ریان .)735 :1385 ،از آن جمله
م یت وان به این آثار تاریخی اشــاره نمود :مح راب مدرســة امامی یا
مدرســه باباقاسم در عصر شــاه محمود از آل مظفر ،بنای امامزاده
اســماعیل و کتیبة موجــود در صفة عمر واقع در مســجد جامع
اصفهان (هنرفر120 :1350 ،و.)139
تــا پیش از ورود ســلجوقیان به اصفهان ،مســجد جامع تنها از
یک شبســتان بدون گنبد تشکیل م یشــد؛ اما با ورود سلجوقیان
ب هعن وان امپ راتوری که م یخ واســت چهار مذهب جهان اســام را
پوشش دهد ،در معماری مســجد جامع تغیی راتی ب هوجود آورد؛ تا
این مســجد بهعن وان مســجدی جهانی فضایی مطلوب ب رای هر
چهار فرقه باشــد .حضور تزیینات م ربوط به تشی ّع و اهل سن ّت ،در
مسجد نشان از زندگی مســالم تآمیز فرق و پیشینة ه مج واری و
تعامالت میان آنها را تأیید م یکند.

امکانسنجی مجاورت مساجد شیعه و سنی با رویکرد افزایش پایداری اجتماعی

کتاب ارزشــمند خود النقض برخي از عقايد اف راطي خلفا را دربارة
شيعه نقد و برخي از نظ رات تشيع را به لحاظ سياسي معتدل کرد.
به لحاظ سياســي وي تالش کرد ج ريان شيعه را به حاکمي ّت وقت
يعني ســلجوقيان نزديک کند .او تنها کسي نبود که اين انديشهها
را مطرح م یکرد ،بايد اشــاره کرد که شکلگيري تصوف در قرون
ششــم تا هشــتم کمک زيادي به وحدت ميان ايــن مذاهب کرد.
متص ّوفه حساسي ّت مذهبي زيادي ندارند و برخي از فرق آن به اهل
تس ن ّن نزديک هستند و برخي هم اعتقادات شیعی دارند .به همين
دليل زمينة الزم ب راي نزديکي اين دو را با هم ف راهم م يآورند.
در قرن هفتم خ واجه نصير الدین طوســي ،عالم شــيعه مذهب
به باالت رين مقام وزارت هالکو مغول رســید و با ســاخت رصدخانه
م راغه گروهي از اندیشــهمندان و دانشــمندان شــيعه و اهل تسنن
را گرد آورد و بســتر مناسب را ب رای انتشــار انديشههايشان ف راهم
ســاخت .عالمه حلي عالم بزرگ شيعه را م يت وان به نوعي شاگرد
خ واجــه نصير دانســت که انديشــههايش در تکميل فقه شــيعه
بســيار با ارزش بود و يکي از کساني است که در کم کردن دامنة
اختالفهای مذهبي ميان اين دو مذهب شیعه و سن ّی تالش زيادي
کرد (جعف ریان 1388 ،الف).
در طول تاریخ پیشــنهادهای گ وناگ ونی درباره روشهای عملی
تنشزدایــی و نزدیکی فرهنگــی فرق اســامی در عرصة زندگی
شهری بیان شده است .یکی از این ایدهها ،ه مج واری مساجد فرق
و ف راهم کردن بستر تعامالت اجتماعی و فرهنگی میان آنهاست.
این ایــده در کنار نظ ریة رقیب دوری و دوســتی بر ضرورت رابطة
کنترلشــده ب رای پرهیز از تنشها و ســوء اســتفادههای مغرضان
تأکیــد دارد .در این الگو رابطــة دور را زمینة بروز اختالف بی شتر
م یدانــد و رابطة نزدیک ولی مســتقل را بهتــر و پایدارتر ارزیابی
م یکند .در بســیاری از کتابهای این حوزه اشــاراتی به اینگ ونه
ه مج واریها در تاریخ شــده که نشان از ســبقة این ایده دارد .ب رای
مثــال در قرن پنجم هجری ،در مســجدالح رام ،بــا احیای مجدد
گ رایش اهــل حدیث ،یک امــام ب رای چهار مذهــب فقهی نماز
م یگزارد (جعف ریان.)1393 ،

مذهــب به عمــل آورد .او در قزوین و اصفهان حکم داد تا ســکة
شیعی ضرب کنند و این کار را معمول کرد (حسینی قمی:1363 ،
 .)65چنان چه ابن بطوطه در ســف رنامهاش آورده است ،اصفهان در
قرن هشــتم هجری ب هرغم آن که غالب ســکنة آن سن ّی و شافعی
مذهب بودند مح لّة شیع ینشین داشت (ابن بطوطه.)99 :1405 ،
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و چــپ قبله به ت رتیب م ربوط به مذهب حنبلی و شــافعی اســت.
قســم تبندی چهار مذهب به چهار ســالن که بــه صورت چلیپا
ق رار گرفتهاند ،یک قســم تبندی کالسیک است که به مدلهای
معروفی مانند مدرسة نظامیه در نیشابور و مدرسة مستنص ریه بغداد
بر م یگردد (بورکهارت.)153 :1392 ،

تصویر شماره  :2محراب الجایتو ،تزیینات گ چبری محراب با نام  12امام
نشان از حضور تش ّی ع در این مسجد جامع دارد.
مأخذURL2 :
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تصویر شــمارة  :3صفة عمر ،م ربوط به اهل تسنن ،کتیبة این صفه ،تنها
کتیبة مســجد جامع اصفهان است که نام ســه خلیفه نخست پیامبر
ِ
جنابان ابوبکر ،عمر و عثمان در آن به چشــم م یآید،
اســام ،یعنی
اصفهان در قرون اولیه تعصب در تســنن داشت ولی به تدریجدر آن
زمینههای ه مجواری فراهم شد.
مأخذ :صالحی کاخکی98 ،1392 ،

مسجد و مدرسة سلطان حسن در قاهره

دارالفنون ســلطان حســن در قاهره که قرن هشتم هجری توسط
ترکهــا بنا شــد ،بزرگت رین دارالفنون مملوکیان اســت .س راســر
دی وار قبلة ای وان اصلی مســجد ســلطان حســن که بین سال های
 ۱۳۵۶و  ۱۳۶۲میالدی بنا شــده ،پوشــیده از مرمرهای خاص دوران
مملوکی اســت .این لوحها از ســتونهای عصر باستان ب ریده شده
و در چارچوبهای ســنگی ق رار داده شــدهاند .این سنگها اکث را ً
مرمر سفید بوده و بعض یها نیز منقش به گلهای ظ ریف برجسته
هســتند .معموالً در بين حاکمان اسالمي اين رسم رواج داشت كه
بنايي ســاخته و نام نيكي از خــود بر جاي بگذارند .بناي مجموعة
سلطان حســن داراي يك مسجد گنبددار در بخش جن وبي است
كه در هر طرف يك مناره دارد .چهار مدرسه مجزا در چهار گوشة
صحن چليپايي شــكل آن ساخته شده که نشــان م يدهد سلطان
حسن قصد ايجاد وحدت بين چهار فرقه اسالمي (شافعي ،مالكي،
حنفي ،حنبلي) را داشــته اســت و این هدف را با ساختن مسجدي
در ضلع جن وبي مدرســه به صورت گنبددار پياده کرده است .اين
بنا طوري ســاخته شده كه طالب چهار فرقه در چهار مدرسة مجزا
آموزش م یدیدند ولی در حياط جمع م یشدند و نماز جماعت را
با هم برگزار م یکردند .ای وان سمت قبله که از بقیه بزرگتر است
م ربوط به مذهب حنفی اســت که در مصر جمعی ّت غالب داشت.
ســالن مقابل آن م ربوط به مذهب مالکی و دو سالن سمت راست

تصویر شــمارة  :4مسجد و مدرسة سلطان حسن ،ایوان و مدرسه چهار
فرقه در چهار ضلع مسجد
مأخذ :بورکهات146 ،1392 ،

ماهیت و مفهوم فرقهگرایی معاصر مذهبی
ّ
ادیان در طول تاریخ ،مه مت رین منشأ شکلگیری آیی نها ،دستهها و
فرق بودهاند .شکلگیری نحلههای مختلف در حوزة دینهای بزرگ
تاریخی پدیدهای رایج بوده اســت .در دامان ادیان ،هم واره کی شها
و آیی نهایــی ب هوجود آمدهانــد که آنها نیز به ن وبة خــود مایة ت ولد
فرقههای جدیدتری شدهاند .اما این ویژگی با کارکرد اساسی دین در
تناقض است .آنگ ونه که در اکثر نظ ری ههای جامع هشناختی به ویژه
نظ ریة دورکیم آمده اســت ،دین منشأ و عامل همبستگی و همدلی
بین آحاد و اعضای هر جامعه است زی را باعث تق ویت روح جمعی و
اشــت راک نظر مردم در خصوص باورها ،ارزشها و هنجارها م یشود.
علت این امر آن اســت که در همۀ ادیــان و همۀ دورههای تاریخی،
هم واره گروهها و حرکتهای جدیدی از بطن دین ب هوجود آمدهاندکه
همگی در ابتدای پیدایش ،ماهی ّت فرقهای و محفلی داشــتهاند .در
ایــن مقطع ،ادیان نــه در جهت تق ویت همبســتگی اجتماعی بلکه
برخالف آن عمــل م یکنند (حاجیانــی .)234 :1383 ،جنب شها و
انشعابهای دینی ،غالب اً با تقسی مبندیها و کشمکشهای اجتماعی
هم راه بودهاند؛ بناب راین بررســی فرقهها م یت واند تا اندازهای به بررسی
اختالفهای اجتماعی نیز منجر شود (مالرب.)234 :1381 ،
آغاز فرقهگ رایی و چه بســا رشد اساســی فرقهگ رایی در اسالم را
باید از آن روزی دانســت که مســلمانان در یک صف بندی کام ً
ال
متمایز به مناقشــه بر ســر موضوع امامت و رهبری جامعه پرداختند.
آنان نــه تنها اختــاف خ ویش را دربــارة مصادیق امام و جانشــین
پیامبــر(ص) ظهور و بروز دادند ،بلکه در شــأن و ویژگ یهای آن نیز
به مشــاجره پرداختند .جالب اینکه هر کدام نیز بر سیره و سخنان
پیامبر(ص) تکیه م یکردند .ب راساس این دیدگاه حتی م یت وان از این

هــم عقبتر رفت و زمینهها و ع وامــل اصلی و ظهور م واردی از آن
را در زمــان پیامبر(ص) ،به ویژه در اواخر عمر آن حضرت مشــاهده
توج ه به چنین اندیشهای ،اولین فرقههای اسالمی تحت عن وان
کرد .با ّ
انصــار ،طرفداران اب وبکر ،طرفداران امام علی ،بالفاصله بعد از رحلت
پیامبر اســام شــکل گرفتند ما قبل از شکلگیری خ وارج و مرجئه
و معتزله ،با گروههای شــیعی ،ب وبکری ،علــوی ،عثمانی و معتزلی
(معتزلة سیاسی و قاعدین) روبه رو هستیم (عط وان.)27-17 :1371 ،

ردیف

گویه

بسیارکم
1.8-1

کم
2.6-1.8

تاحدودی
3.4-2.6

 2پیگیری امور مشترک
شهر

زیاد
4.2-3.4

1

وحدت اجتماعی و
سیاسی و تنش زدایی

بسیارزیاد
5-4.2

تحلیل یافتهها
ب رای امکانســنجی مجاورت مساجد به بررسی ف واید و مضررات
این ه مج واری و اهداف و رویکردهای ایجاد این ه مج واری پرداخته
شده است .پیامدهای احتمالی این ه مج واری ،به تصمی مگیری ب رای
چگ ونگی تعامالت اجتماعی استفادهکنندگان کمک خ واهد کرد.
عالمان دینی بــه عن وان گروهی مؤثــر از مخاطبان م یت وانند به
چگ ونگی پیامدهــای ه مج واری و تعامالت ،بــه لحاظ مذهبی و
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4.52
3.88

3

تعامالت دینی و
فرهنگی

4.38

4

شناخت و نزدیکی
متقابل

4.67

 5موضع گیری واحد در
برابر دشمنان اسالم

3.73

6

تقویت احترام متقابل
و رشته های اخوت
اسالمی

4.03

7

آزادی عمل مذاهب
در احکام شخصیه

4.55

8

رسمیت و حضور
بیشتر اقلیت ها در
جامعه

4.74

9

پذیرش اختالفات
مذهبی برخاسته از
اجتهادات ضابطه مند

امکانسنجی مجاورت مساجد شیعه و سنی با رویکرد افزایش پایداری اجتماعی

مطالعة موردی تعامل اجتماعی در شهر گنبدکاووس
این شهر از نظر روابط دو گروه شیعه و سنی دارای اهمی ّت است.
تق ریب اً نیمی از جمعی ّت شهر ترکمنهای سنی مذهب هستند و نیم
دیگر آن را اهل تشی ّع تشکیل م یدهند .این ترکیب جمعی ّتی ب رای
توج ه به
تحقیق حاضر مناســب به نظر م یرسد .در این تحقیق با ّ
اهداف مطالعه یعنی تعامالت اجتماعی و ارزیابی و امکانســنجی
مجاورت مســاجد ،گنبدکاووس که در آن اف راد شــیعه و ســنی با
تعادل جمعی ّتی نســبتاً یکسانی در کنار یکدیگر زندگی م یکنند
و روابط دو گروه به طور گستردهای با یکدیگر پی وند خورده است،
مناسب به نظر م یرسد.
مقاله حاضر مبتنی بر این فرض اســت که «مجاورت مســاجد
فرقههای شــیعه و اهلســنت ،باعث تق ویت وحدت و بهبود روابط
اجتماعــی و جلوگیــری از بح ران در کشــور م یشــود» .اگر چه
مجاورت مســاجد فرقهها ،ف وایــد احتمالی بــرای جامعه و روابط
اجتماعــی دارد ،نظیر وحــدت اجتماعی و سیاســی ،تنشزدایی،
پ یگیری امور مشترک شــهر ،تعامالت دینی و فرهنگی ،شناخت
و نزدیکــی متقابل ،م یت وان ایــن ه مج واری مضرراتی نیز داشــته
باشــد ،نظیر امکان ب یحرمتی به مقدسات پیروان مذاهب اسالمی
مختلــف ،امــکان ممانعــت از آزادی عمــل به احکام شــخصیه
مذاهــب ،خطر جدایــی و اختالفهای بی شتر بیــن مذاهب .در
مجموع نتایج حاصل از پرســش دربارة این امور رســیدن به پاسخ
پرسش اصلی مقاله را هم وار م یسازد .در مرحله بعد پیشنهادهایی
در مورد چگ ونگی مجاورت مســاجد تشــی ّع و اهل تســنن ،شامل
رویکردهایــی نظیــر جدایی کامــل ،ه مج واری ،ه مجــواری نیمه
ترکیبــی و یکپارچگی بر اســاس نظــرات پاســخدهندگان عام و
نخبگان ارائه م یشود.

نتایج اجتماعی و سیاسی و ریشهیابی بپردازند .در کنار آنها مردم
عادی ،برگزارکنندگان و فرهنگســازان اصلی تعامالت در مساجد
هســتند و واقعیت هر فرهنگ در آنها ظهور م ییابد .گروه ســوم
معمــاران هســتند که نظر آنهــا در چگ ونگی تنظیم پرسشــنامه
متناســب با امکانات ظرف معماری و ش رایط گ وناگون تحقق بهتر
وحدت م یت واند مؤثر باشــد .ب رای بررســی متغی ّــر ف واید مجاورت
مساجد شیعه و سنی از  9ســؤال و ب رای متغی ّر مضررات مجاورت
مساجد شیعه و سنی از  5ســؤال در پرسشنامه استفاده شده است.
مقایســة میانگین مؤلفههای متغی ّرها در جداول شماره  2و  3آورده
شده است.

3.63

یافتهها حکایــت از آن دارد که عالمان دینــی بی شت رین ف واید
ناشــی از ه مج واری مســاجد را در آزادی عمل مذاهب در احکام
شــخصیه ،رســمی ّت دادن و حضــور بی شتر اقلی تهــا و پذیرش
اختالفهای مذهبی دانســتهاند و مردم اســتفادهکننده از مســجد
شــناخت و نزدیکی فــرق و تعاملهای اجتماعــی بی شتر را مورد
توجه بی شتری ق رار دادهاند.
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بر اساس یافتههای این جدول م یت وان مالحظه کرد عالمان دینی
و مردم استفادهکننده از مسجد بی شت رین مضررات احتمالی ناشی
از مجاورت را عدم تمایل به حضور در مسجد ،ایجاد اختالفهای
مذهبی و سیاسی و امکان ب یحرمتی به مقدسات دانستهاند.
بررســی متغی ّرهای ف واید احتمالی مجاورت و مض رات احتمالی
مجاورت مســاجد دو فرقه نشــان م یدهد که از نظر اکثر مردم و
عالمان دینی ،مجاورت مســاجد بــر تعامالت فرهنگی و وحدت
بیــن مذاهب تأثیر زیــاد و در مورد مض رات احتمالــی تأثیر کم
دارد .از ایــنرو ،م یت وان بیــن متغی ّر ســازندة آن یعنی مجاورت
مساجد دو فرقه و ایجاد فرهنگی پایدار و وحدت میان مسلمانان
ه مپوشــانی و تأثیر مثبت دید ،در نتیجــه فرضیه اول مورد تأیید
قــرار م یگیرد .بر اســاس همین آزمون م یتــوان اولویتها را بر
اســاس سطح پاسخگویی جمعی ّت آماری چنین استنباط کرد که
رســمیت دادن و حضور بی شتر اقلی تها در جامعه و البته آزادی
عمل در احکام شــخصیه در اولویت اول پاسخدهندگان ق رار دارد
و پس از آن تمایل مردم به شــناخت و تبادالت دینی و فرهنگی
و فعالی ّتهای گروهی است.
ب رای بررســی فرضیــه شــیوههای مختلف مجاورت مســاجد
دو مذهب از  4ســؤال در پرسشنامه استفاده شــده است .مقایسة
میانگین پاسخهای داده شــده به این  4سؤال در جدول شمارة 4
آورده شده است.
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زیاد
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 1دو مسجد کامال
شهرجدا در 1.53
دو نقطه
2

امکان ممانعت از
 2آزادی عمل به احکام 1.67
شخصیه مذاهب

بسیارزیاد
5-4.2

امکان بیحرمتی به
 1مقدسات پیروان مذاهب
اسالمیمختلف

2.07

جدول شمارة  :4جدول مقایسه میانگین مؤلفههای متغ ّی ر روشهای
مجاورت مساجد شیعه و سنی در شهر

4

حیات مشترک و
شبستان متفاوت

3
4.35
4.48

موضوع دیگر بررســی نقش الگوهای استق رار مجاورت مساجد
در وحدت مذاهــب بود .متغی ّرهای این فرضیه روشهای اســتق رار
مساجد و تأثیر آنها در ایجاد پایداری فرهنگی و وحدت اجتماعی
بود .بی شتر علما و مردم پاسخدهنده بر تأثیر دو شیوة مجاورت بر
تعامالت اجتماعی و وحدت میان مسلمانان ،یعنی «حیاط متفاوت
و شبســتان متفاوت در کنار هم با راه به هم» و «حیاط مشــترک و
شبســتان متفاوت» نظر مثبت داشــتهاند .از اینرو ،دیدگاه آنان بین
روشهای استق رار مساجد دو فرقه و ارتقا تعامالت دینی -فرهنگی
و وحــدت میان فرقهها ه مپوشــانی و تأثیر دید .بر اســاس همان
آزمــون م یت وان اول ویتها را بر مبنای ســطح پاســخگ ویی علما،
چنین استنباط کرد که شــیوه مجاورت «حیاط متفاوت و شبستان
متفاوت در کنار هم با راه به هم» در اول ویت اول ق رار دارد .از این رو
در ط راحی مسجد ،ایجاد فضاهای فرهنگی مشترک بین دو فرقه و
ق رارگیری آنها ما بین فضاهای مذهبی پیشنهاد م یشود.

نتیجه گیری
نتیجه کاربردی حاصل از این تحقیق به نظر م یرسد ن ویدبخش
شــرایط ن وینی در پایداری فرهنگی و اجتماعی ادیان در ای ران باشد
و ارزش دارد تا بر اساس آن به عن وان نم ونه در یکی دو شهر واجد
ش رایط ،چنین مســاجدی را تأسیس و نســبت به بازخورد مردم و
تصحیح احتمالی الگوهای م ربوطه مبادرت کرد .مسجدی که دور
از نیاز و موقعی ّت زمانه و اح واالت و آرمانهای اف راد استفادهکننده
طراحی و ساخته شود ،نم یت واند به محل مورد انتظا ِر اتفاق جمعی
ّ
تبدیل شــود و در اکثر م واقع جایی خلــوت خ واهد بود که صرفاً
ب رای اقامه نماز به آن م راجعه م یکنند .ب رای ساخت مسجد پ ویا در
هــر جا ،در هر زمان ،ابتدا باید پیــش از هر ب رنام هریزی راهبردهای
فرهنگی و اجتماعی آنهــا را در همان زمان و مکان مطالعه کرد و
آن را مقدمة ب رنامهریزی ق رار داد و از آن یک الگو ساخت .مساجد

فهرست منابع و مراجع

 1 .1ابن بطوطه ( 1405ق) ،الرحله ابن بطوطه ،دار بیروت للطباعه و النشر ،بیروت.
2 .2امیــنزاده گوهرریزی ،بهناز (« ،)1376حیاط مســجد؛ بررســی تاریخی و
ســیر تحول آن» ،مجموعه مقاالت همایش معماری مســجد با
گذشته ،حال ،آینده ،جلد اول ،انتشارات دانشگاه هنر ،اصفهان.
3 .3بورکهارت ،تیتوس ( ،)1392هنر اسالمی :زبان و بیان ،ترجمه مسعود
رجب نیا ،انتشارات پکتا ،ته ران.

امکانسنجی مجاورت مساجد شیعه و سنی با رویکرد افزایش پایداری اجتماعی

طراحی و معرفی شــوند که در کنار ســایر
امروزی باید به گ ونهای ّ
ِ
ِ
امروزی س وای از
فضاهای شــهری ب رای انســان متفك ِر کاوشــگ ِر
تمایزات فرقهای قابل درك و پذیرش باشــند تا مكانی ب رای رهایی
اندیشــه باشند ،اندیشــهای که تنها در سایة آر ِ
امش فك ِر آزاد مت ولد
خ واهد شد.
از آنجا که مســجد یک فضای اجتماعی بزرگ و یک عنصر
شــاخص شهری نیز هست و انعكاسی اســت از آینة فرهنگها و
آداب و رســوم و اق وام مختلف ،شــاید بت وان آن را تلفیقی از ان واع
ِ
اقتضای زما ِن انسا ِن امروزی
کاربریها با در نظر گرفتنِ نیازهای به
میس ر خ واهد
دانست .ساختن و تبعیت از الگوهای ن وین تنها زمانی ّ
شــد که عالوه بر الزامات فضاییِ کلیِ مســاجد کــه عناصر اولیه
هســتند ،نیازهای فكری و فلســفی و دینیِ دگرگون شده امروزی،
دیده شود و پس از آن الگ ویی انعطافپذیر که بی شتر این نیازها
ِ
عبادی صرف
را پاسخگوســت اج را گردد .مســاجد باید از مكا ِن
ِ
فضای تعاملیِ ســرزندة عبادی تبدیل
(نمازخانــه) بیرون آیند و به
شــوند تا ِ
حس کشــانندة درونیِ تما ِم اف راد جامعه با هر عقیدهای
را َغلَ یان بخشــند .پیداســت که رســیدن به این الگو نیاز به انجام
مطالعات مســتمر جامع هشناسی و روانشناسی و انجام مصاحب هها
و تکمیل پرسشنامههای متع دّد از طی فهای مختلف مردم دارد.
چنانکــه بــر اســاس دادههــای ک ّم ــی و کیفــی حاصــل از
پرسششــوندگان این تحقیق ،بی شتر آنها میــزان ف واید مجاورت
مســاجد بر تعامــات اجتماعی بی شتر و وحــدت بین مذاهب را
زیاد دانســته و بر ع واملــی چون رســمی ّت دادن و حضور بی شتر
اقلی تهــای مذهبــی در جامعه و آزادی عمــل مذاهب در احکام
شخصیه تأکید داشتهاند و مض رات این مجاورت را حداقل ممکن
دانســتهاند .در تحلیل مجموعة این پرسشها و آزمونهای م ربوط
به آنها م یت وان نتیجه گرفت که اکث ریت پرسشش وندگان عالوه بر
تأکید بر امکان مجاورت مســاجد فرقهها و تأثی رات مثبت ناشــی
از آن بــر جامعه ،این ه مج واری را راهــی ب رای وحدت و تعامالت
اجتماعی بی شتر و بازگشت مســجد به کارکردهای اولیه خ ویش
دانســتهاند .آنها ه مچنین رویکرد ه مج واری نیمه ترکیبی را که به
دو مسجد مجزا با فضاهای مشترک م یانجامد را برگزیدند و بدین
ت رتیب با احت رام به ح ریم و احکام شخصیه مذاهب و رسمی ّت دادن
به آنها ،تعامالت و کنشهای اجتماعی را که در ماهی ّت مســجد
وجود دارد را دوباره احیا کردهاند.

4 .4بهزادفر ،مصطفی (« ،)1376معماری مســجد و نمای شهری» ،مجموعه
مقاالت همایش معماری مسجد:گذشته ،حال ،آینده ،جلد
دوم ،انتشارات دانشگاه هنر ،اصفهان.
5 .5بهزادفر ،مصطفی (« ،)1392شناســایی و ارزیابی م ولفههای تأثیرگذار بر
تعامالت اجتماعی» ،فصلنامه علمی پژوهشــی مرکز پژوهشی هنر
معماری و شهرسازی نظر ،سال  ،10شماره.25
6 .6پی رنیــا ،محم دک ریم ( ،)1379معماری ایرانی دوره اسالمی :مساجد،
تدوین محمد یوسف کیانی ،انتشارات جهاد دانشگاهی ،ته ران.
7 .7پی رنیا ،محم دک ریم ( ،)1386آشــنایی با معماری اســامی ایرانی،
تدوین غالمحسین معماریان ،انتشارات سروش دانش ،ته ران.
8 .8تنهایی ،حسین اب والحسن ( ،)1390جامعه شناسی دینی در شرق
باستان ،چاپ دوم ،انتشارات بهمن ب رنا ،ته ران.
9 .9جعف ریــان ،رســول ( ،)1371اندیشه تفاهم مذهبی در قرون هفتم و
هشتم هجری ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی قم ،قم.
1010جعف ریان ،رســول ( ،)1385تاریخ تشــ ّی ع در ایران ،به نقل از رســایل
الخ وارزمی ،انتشارات انصاریان ،ته ران.
1111جعف ریان ،رسول ( 1388الف) ،تاریخ تش ّی ع در ایران از آغاز تا طلوع
دولت صفوی ،چاپ سوم ،انتشارات علم ،ته ران.
1212جعف ریان ،رســول ( 1388ب)« ،پیشــینه وحدت اســامی به چه دورهای باز
م یگردد؟» ،مجموعه مقاالت تاریخ اسالم و ایران ،انتشارات قرآن
سنتر ،قم.
1313جعف ریان ،رســول ( ،)1393مقاالت و رســاالت تاریخی(دفتر دوم)،
انتشارات علم ،ته ران.
1414جاللــی مقدم ،مســعود ( ،)1379درآمدی به جامعه شناســی دین،
انتشارات مرکز ،ته ران.
1515حاجیانی ،اب راهيم (« ،)1383بررسي جامعه شناختي فرقه گ رايي مذهبي
و تأثير آن بر نظم و ثبات سياسي» ،مجله مطالعات راهبردي ،شماره
.24
1616حســینی قمی ،قاضی احمــد ( ،)1363خالصه التواریخ ،به تصحیح
احسان اش راقی ،انتشارات دانشگاه ته ران ،ته ران.
1717دانشــپور ،ســید عبدالهادی و چرخچیــان ،م ریــم (« ،)1386فضاهای
عمومی و ع وامل مؤثر بر حیات جمعی» ،مجله باغ نظر ،شماره.4
1818رحیمی ،حســین (« ،)1384در جستجوی شــهر اسالمی پایدار» ،مجله
علمی پژوهشی پیک نور ،سال ،5شماره.2
1919زرگر ،اکبــر؛ ندیمی ،حمید و مختارشــاهی ،راف ونه ( ،)1386راهنمای
معماری مسجد ،انتشارات دید ،ته ران.
2020ســعید آفتابی ،حســین ( ،)1390توصیه هایی بــرای طراحی یک
مســجد الگویی با عملكرد دانشــگاهی ،گروه عم ران دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بندرانزلی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرانزلی ،گیالن.
2121صالحــی کاخکــی ،احمــد؛ تقوی نــژاد ،بهــاره و همتــی ،آزاده
(« ،)1392بررســی اجمالــی طرح های دوره آل مظفر بر اســاس نقوش
کاشــیکاری های صفه عمر در مسجد جامع اصفهان» ،فصلنامه اثر،
سال  ،34شماره  ،61تابستان.
2222عارفــی ،محمــد (« ،)1385نقش مســجد در امنیــت اجتمــاع محله ای»،
مجموعــه مقاالت برگزیده ســومین همایش هفته جهانی
مسجد (فروغ مسجد  ،)5انتشارات موسسه فرهنگی ثقلین ،قم.
2323عط وان ،حســین ( ،)1371فرق ههای اســامی در سرزمین شام؛ در
عصر اموی ،ترجمه حمید رضا شــیخی ،انتشارات بنیاد پژوهشهای
اسالمی آستان قدس رضوی ،مشهد.
2424کوزر ،ل وئيس ( ،)1367زندگي و انديشــه بزرگان جامع هشناســي،
ترجمه محسن ثالثي ،انتشارات علمي و فرهنگي ،ته ران.

61

2525مالرب ،میشل ،)1381( ،انسان و ادیان ،ترجمه مه ران توکلی ،انتشارات
نی ،ته ران.
2626مهدوینــژاد ،محمدج واد و مشــایخی ،محمد (« ،)1389بایســتههای
ط راحی مســجد بر مبنای کارکردهای فرهنگی -اجتماعی» ،آرمانشهر،
شماره.5
2727میرجعفری ،علی اصغر (« ،)1388تنوع کثرت گ رایی فرهنگی  ،دینی»،
فصلنامه پژوهش فرهنگی ،سال دهم ،دوره سوم ،شماره.8
2828هنرفر ،لطــف اهلل (1350ش) ،گنجینه آثــار تاریخی اصفهان :آثار
باستانی و الواح و کتیب ههای تاریخی در استان اصفهان ،انتشارات
ثقفی ،اصفهان.
2929هیلن ب راند ،رابرت ( ،)1380معماری اسالمی ،ترجمه باقر آیتاهلل زاده
شی رازی ،انتشارات روزنه ،ته ران.
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