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چکیده

ابنیه و اماکن مذهبی بهویژه مساجد شهرهای اسالمی مانند خارطوم و شیراز ،تشابهها و تفاوتهایی با همدیگر دارند.
توجه
بررسی گذشتۀ تاریخی این دو شهر ،نشان میدهد که در چارچوب مکانی و زمانی (از سدۀ نوزدهم به اين سو) ،با ّ
به سلطه استعمار مسجد کبیر از ويژگيهاي سن ّتياش دچار گسست شده است .در قارۀ آفريقا بهویژه در کشور سودان ،به
همراه تسلط استعمار و امپرياليسم فرانسوی ،روسی و انگليسی ،دگرگونسازیهای ژرف و مؤ ّثری در فرهنگ شهرسازی
و پيکر بومی ابنیه و اماکن عربی -اســامی روی داده اســت .اما مساجد ایرانی -اســامی ،به ویژه مسجد عتیق ،چنین
گذشتهای را تجربه نکردهاند .عالوه براین تفاوتها که نشاندهندۀ بُعد ّ
تشخص شهری است ،با تأکید بر بُعد فضای عبادی،
تشــابههای بین این دو مسجد ،آشکار میشود .هدف از این نوشتار بررسی و شناخت شاخصهای افتراق و تشابه مساجد
کبیر خارطوم و عتیق شــیراز است .روش تحقیق در این مقاله به شیوۀ استدالل منطقی (مفهوم به مصداق) است .بدین
منظور در ابتدا به مبانی نظری مسجد در دو بعد عبادی و ّ
تشخص شهری پرداخته ،سپس ویژگیهای هرکدام از مساجد
جامع دو شــهر خارطوم و شیراز بررســی و در پایان وجوه افتراقی و تشابه آنها ّ
مشخص شده است .نتایج بهدست آمده
بیانگر وجود تشــابه بسیار باالیی از لحاظ شاخصهای بعد عبادی مانند وحدت ،اتصال صفوف ،عدالت در ارزشگذاری
فضاها است .نتایج و نیز مبانی نظری مبین این نکته مهم هستند که شاخصهای تعریف شده میتوانند مبنایی برای وجه
اشتراک مساجد اســامی در دو بعد ایرانی و عربی باشند ،همچنین بهلحاظ بعد ّ
تشخص شهری ،دو مسجد با هم تفاوت
بسیاری داشتهاند.
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** E-Mail: nahid_nj@yahoo.com

51

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هشتم

شماره بیست و نهــم پاییز 1396

52

مقدمه
ّ
ب یگمــان ،ظهور هر پدیــدهای با صبغۀ تاریخی ،خلقالســاعه
نبوده و متکی بر زمینه 1و بســتر است .این بازگشت ،ما را ترغیب
م یکند تا قبل از بررســی هر پدیده ،به ع وامل موجد آن بپردازیم.
آثار معماری ،یکی از آن پدیدههای تاریخی است .بناهای تاریخی
هر کشور ،بخشی از شناسنامه ،تاریخ و کارنامۀ مردمی است که در
آن عرصــه زمانی زندگی کردهاند .ممکن اســت که این برگهای
ز ّرین در طول زمان ،به پ راکندگی و ف راموشــی ســپرده شده باشند،
اما این آثار به خاطر خلوص و واقعی تگ رای یشــان ،نشان از فکر و
ذهــن مردمان ب هوجودآورندۀ آن دوران دارند؛ از جمله مه مت رین این
آثار م یت وان به مساجد شهرهای اسالمی اشاره کرد.
شــهرهای اسالمی ،با اســتفاده از شیوههای شــهرهای تمدنهای
مغلــوب شــده توســط اســام و اتکا به شــکل و الگــوی فرهنگی
جدیــد ،دارای وجــوه اشــت راک زیاد بــا یکدیگر هســتند (پوراحمد
و موســوی .)2 :1389 ،ایــن اشــت راکات را م یتــوان از ابعاد مختلف
از جملــه ســاختار ،کالبد و فرهنگ کــه در ابنیــه و اماکن مذهبی
مانند مســاجد ،تکایا و ...نمــود پیدا م یکند ،مورد بررســی ق رار داد
( .)Suleiman, 2011: 6امــا در حال یکــه شــهرهای اســامی تحت
تأثیر فرهنگ دینی و در تعامل با فرهنگهای بومی پیش از اســام،
اســتیالی حکومتهای متمرکز ،موقعی ّت جغ رافیایی و نقش آن در
جامعه هســتند (پوراحمد و موسوی )4 :1389 ،به لحاظ قومیت ،زبان
و ...سیمایی متمایز به خود گ رفتهاند که دو شاخص «ع ربی» و «ای رانی»
از جمله آنهاست .این تشاب هها و تمایزها بین شهرهای اسالمی ،اساس
خ وبی ب رای انجام مقایســههای بین شهری است که بدانیم شهرهای
تحت سیطرۀ اسالم در ابنیه و اماکن مذهبی ،تا چه حد با هم مشابهت
دارند و تا چه حد تحت تأثیر مؤلّفههای بومی بودهاند.
با عنایت به اینکه در تمامی جهان ،مساجد مسلمانان با کالبد
طراحی شــدهاند (ع ربی و حمزهنژاد،
و شــکلی متفاوت با گذشته ّ
 )28 :1393و هماهنگــی با محیط در آنها محرز اســت ،ســاختار
توج ه بوده و تأثی رات
سن ّتی و تأثی رات آن نیز در برخی از بناها مورد ّ
وافری بر زندگی روزمره مردم و خ وانش آنها از مسجد داشته است.
توج ه به حضور کالبدی و تأثی رات معنوی مساجد،
از سوی دیگر با ّ
تأمل و بازبینی عمیقی م یطلبد تا مشــخّ ص شود چگ ونه شکل و
کالبد م یت واند زمینهســاز رشد و تعالی انســان -که هدف اصلی
عبادت اســت -شــود .بیان دو نکته در اینجا حائــز اهمی ّت ف راوان
طراحی مســاجد ،اعتقادها و باورها منجر به
اســت و آن اینکه در ّ
تغییر شــکل آنها شــدهاند و یا ب راساس تشــخّ ص شهری در گذر
زمان و رویدادهای تاریخی تغییر یافتهاند (حســی نمردی و مروجی،
 .)12-13 :1386ازایــنرو ،شــناخت دگرگ ونی دو مســجد عتیق و
کبیر و می زان اصالت و تح ّول آنها بسیار مهم است .روند ساخت و
توسعه این دو مسجد در طول تاریخ هم واره با نوعی تغییر و تداوم
همزمان بوده اســت .در ای ران و ب رای مسجد عتیق ،روند ساخت تا

طراحی در
دورۀ صف ویه ،تغیی رات چندانی در شکل و فرم و نیز در ّ
طراحی مذهبی بدان
بر نداشته است .در دورۀ صف ویه ،نمای ههایی از ّ
طراح یهایی که
افزوده و فرم مســجد مذهب یتر شــد .این روند در ّ
در اندرونها و شبستانها شد ،کام ً
ال مشهود است .بناب راین اصالت
مسجد در طول زمان حفظ شد و در دورانهای مختلف که اوج آن
در دورۀ صف ویه بود ،م واردی بدان افزوده شد .این روند نشان م یدهد
طراحی و فرمهای انباشــتی با گسست م واجه نبوده و
مســجد در ّ
اصالت مسجد حفظ شده است .اما درخصوص مسجد کبیر ،روند
به اینصورت نبوده اســت .بررســیهای محققان نشان م یدهد که
اصالت مســجد در طول زمان حفظ نشــده و با تغیی رات بســیاری
م واجه بوده اســت؛ این تغییــرات از فرم ظاهری گرفته تا ســاختار
داخلی را شامل م یشود .این مسجد تا دوران اول (قبل از استعمار)،
اصالت خــود را حفظ کرده بود ولی پــس از آن هم واره تغیی راتی
را بــه خود تج ربه دیده اســت .کالبد جدید و متفاوت با گذشــتۀ
این مســجد که با کمک اســتعمارگ ران تغیی رات در آن داده شد،
تا حــدود زیادی ت وان انتقالدهندگی خود را از دســت داد .هرچند
خ وانــش مردم از این مســجد تغییری نکرد ،ولــی در انتقال حس
دعوتگری با عنایت به کمک استعمار ،ت وان آن ک متر از گذشته
شد .در کل مشهود است که مسجد کبیر خارطوم با گذشتۀ خود،
دارای گسســت شــده اســت و دیگر یک مسجد ســن ّتی قلمداد
نم یشــود ،بلکه در انطباق شکل و کالبد آن بی شتر جزو مساجد
معاصر لحاظ م یشــود .ب یگمان ،ب رای شــناخت بهتر دگرگ ونی و
تح ّول اصالت دو مســجد ،مقایسه م یت واند نقش باورها و اعتقادها
و یا نقش تشــخّ ص شــهری را بهتر عیان سازد .روش مقایس های به
مــا کمک م یکند تا می زان حضور یا فقدان شــاخص مورد نظر را
بسنجیم و نمود آن را تحلیل و تبیین کنیم.
ن بار توسط ماکس وبر در
مقایســۀ عناصر و ابنیۀ شــهری اولی 
تقابل و مقایســۀ شــهرهای غ ربی و غیر از آن صورت گرفت (وبر،
 .)87 :1375بعدها اف رادی مانند رینگر 2شاخ صهای مقایسه شهری
را از قبیــل «بازارهــا ،برج و باروها ،م راکز خ رید» مورد بررســی ق رار
دادنــد ( .)Ringer, 2004: 204هرچند وبر بر ســه شــاخص عمدۀ
حقوق شهروندیّ ،
تشکلها و اتحادی هها و سطوح مشارکت شهری
ب رای مقایســه تأکید م یکرد (وبر )56 :1375 ،امــا اف رادی دیگری
نظیر سلطانزاده بر شاخ صهایی مانند شاخ صهای اداری ،سیاسی
و امنی ّتی ب رای مقایســه اشــاره داشتهاند (ســلطانزاده.)208 :1365 ،
برخی دیگر ،شاخ صهای متفاوتی را ب رای مقایسه مبنا ق رار دادهاند،
از جمله م یت وان به ب ونین 3و شــاخص اســتق رار بازار ،کشــاورزیان و
شاخص فعالی تهای سیاسی (،)Daneshmir & Spiridonoff, 2008
مارکوس 4سطح توسع هیافتگی و مدرنی زاســیون (& McCrea, Tung
 ،)Stimson, 2004جایوسی و دیگ ران 5با شاخص زی ربنای اجتماعی
و فضای عبادی ( )Amin, 2013و معتضد با بحث کارکرد سیاسی
(معتضد )1366 ،اشاره کرد .در این زمینه ،گردون معتقد است ع وامل

روش تحقیق
بــرای انجــام پژوهش حاضــر ،از روشهــای تحقیق اســنادی
(کتابخانهای) و شــیوۀ اســتداللی (مفهوم به مصداق) استفاده شده
است .ابتدا مبانی نظری مسجد در دو بعد تشخّ ص شهری و فضای
عبادی مورد بررســی ق رار گرفت ،سپس معیارهای تشابه و تفاوت
بررسی شدند .با ترجمه کتاب ضوءالبیت اثر الطیب صالحسودانی
در خصوص ابنیۀ شهرهای ع ربی -اسالمی و احصای معیارهای آن
توج ه به فی شهای اســتخ راج شــده و روش تحقیق مصداقی،
و با ّ

مبانی نظري
آموزههــاي معنــوي و باورهــاي فرهنگي ،زي ربنــاي هر معماري
ارزشمند و پ وياســت .از اينرو ،بازشناســي دســتاورهاي معماري
اســامي بــدون آگاهــي از مباني انديشــهاي و زيرســاختهاي
اجتماعــي امكانپذير نخ واهد بود .كســانيكه ناآگاهانه معماري
اسالمي را مستقل از معن ويّت و حكمت م يخ وانند ،ناخودآگاه راه
پيشــرفت و تعالي آن را مســدود م ينمايد .به منظور درك هر چه
بهتر اين روند تكاملي بايد در نظر داشت كه معماري كهن اسالمی
از جمله مساجد ،بدون درک آموزههاي معنوي و باورهاي فرهنگي
مردماني كه خشــت و رنگ آنها را پايدار داشتهاند ،فهم نم يشود.
از اينرو ،در بازشناسي هر اثر معماري بايد توجه داشت كه از يك
طراحي ،ســازندۀ ويژگ يهاي
ســو ،مفاهيم معنوي حاكم بر ج ريان ّ
كالبدي بناي نهايي اســت و از سوي ديگر ،هر فضاي ساخته شده
طراحي
ب ه صورت جامع ،معرف تن ّوع شــناخت و پيش فرضهاي ّ
اســت .بناب راين مباني فرهنگي بستر شــكلگيري بنا ،ویژگ یهای
معنوي ســازنده و فضاي ســاخته شــده ،عناصر اصلي شكليابي
مفاهيم معنوي در كالبد مادي بناهاي معماري هستند (مهدوينژاد،
 .)61 :1383حكمت معماري اســامي م رتب هاي است كه در آن به
نيازهاي مادي و معنوي ب هصورت يكســان پاسخ م يدهد .بناب راین،
«ب راســاس آموزههــاي معنوي و باورهــاي فرهنگي و بــرای مکان
حضور عبادتکنندگان ،دو تفسیر شکل م یگیرد:
اول :ایجاد امکانات و مکانی ب رای عروج و اتصال روحی با معبود
بوده که این امر بی شتر به ساحت نظری هر آیین م ربوط م یشود.
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تشخّ ص شــهری شامل «طرحها ،ســاختمانها ،کاربری ،خیابانها،
نقشهها ،چش ماندازهای شهری» است ()Ringer, 2004: 205؛ یعنی
آنچه که بی شتر به ابنیه شــهری م ربوط م یشود .ع وامل کالبدی
طراحی و ســاخت ابنیه مذهبی
تعیی نکنندۀ ابعاد مکانی ،فضاییّ ،
شــهری اســت .این ع وامل هم در قالب معیارهای تشخّ ص شهری
بر ابنیۀ مذهبی شــهر تأثیر گذاشــته و هم در قالب احکام دینی-
عبادی تأثیرگذار بودهاند.
شــاید بهت رین مقایســه را دیدگاه حکمت اسالمی ارائه م یدهد.
ایــن دیدگاه ،زمان یکه به مقایســۀ ابنیه و اماکن مذهبی در دو ب ُعد
عبادی و تشخّ ص شــهری م یپردازد ،بر این روند صحه م یگذارد
که بعد عبادی برگرفته از آموزههای اسالمی است ،بناب راین م یت واند
شکلی واحد به آثار اسالمی در س راسر کشورهای اسالمی دهد .اما
ب ُعد تشخّ ص شــهری برگرفته از معیارهای و ســنّتهای منطقهای
اســت ،بناب راین در این بخش ،تفاوتها ظهور کرده و شــکل آثار
طراحی آنها ،متفاوت خ واهند بود .در این مقاله ،ابعاد یاد شــده،
و ّ
مبنای مقایسۀ وجوه اشت راک و افت راق بین مساجد کبیر خارطوم و
عتیق شی راز ق رار گرفتند.
طراحی و ســاخت مســاجد
تجزيه و تحليل دقي قتر دگرگ وني ّ
شــهر خارطوم در چارچوب مکانی -زمانی روشــن م يسازد كه از
ســدۀ نوزدهم به اينسو ،اصوالً شــهر ع ربي -اسالمي با ويژگ يهاي
طراحی
سنتي آن شايد فقط ب هطور بسيار مشروط وجود داشته و بر ّ
مســاجد و ابنیه مذهبی تأثیرگذار بوده اســت (احمــد16 :2004 ،؛
الطیــب )24 :2005 ،کــه م یت وان ايــن زمان را پايــان رونق حيات
ابنیۀ اســامی ســن ّتی دانست (پوراحمد و موســوی .)22 :1389 ،از
سوی دیگر؛ ب رای مقایســۀ بهتر و مبتنی بر مصداق ،مسجد عتیق
شــهر شــی راز ب هعن وان نماینده ابنیه و اماکن مذهبی (مسجد) شهر
ای رانی -اسالمی منتخب شد .این مسجد ،دارای ویژگ یهای خاصی
اســت .گسترش ارتباطات كشورهای اسالمی از جمله ای ران ،سبب
رواج الگوهــا و ویژگ یهای جديدی در حــوزه فرهنگ اجتماعی-
شــهری شــد كه با ماهيت بناها و اماکن مذهبی قبل ،تفاوتهای
چشــمگيری دارد ،در این میان ،شــی راز اصالت خود را حفظ کرده
و در کمتر از چندین قرن ،هنوز ســرآمد شــهرهای اسالمی است.
ازاینرو ،مسجدی از شهر شی راز ب رای مقایسه انتخاب گردید.

شاخ صها اســتخ راج شد .بدون شک ،مقایسۀ مسجد عتیق شی راز
و مســجد کبیر خارطوم ،بنا به دالیلی صورت گرفته اســت .بهتر
و گ ویاتر اســت که اهمیت مســجد کبیر خارطوم را از یافتههای
پژوهشگ ران عرب ،ج ویا ش ویم.
اب راهیم م یگ وید که خارطوم ســرآمد شــهرهای شــرق آف ریقا،
ب هلحاظ دارا بودن ابنیه و اماکن مذهبی متع دّد بوده اســت (اب راهیم،
 .)21 :2009ابوسلیم ،مطالعاتی بر ابنیه و اماکن مذهبی شهر خارطوم
ب هویژه مســجد جامع شهر نموده که ب راساس آن اذعان م یدارد که
این شــهر دارای مظاهر بومی و بی شتر تحت ســیطرۀ اسالم بوده
اســت و م یت واند معیار مناســبی ب رای شــهرهای ع ربی -اسالمی
باشد (ابوســلیم .)4 :1991 ،خضر ،دربارۀ ابنیه و اماکن مذهبی این
شــهر م یگ وید که شهر خارطوم اســوهای مناسب از حیث زیبایی
و نوع معماری اســامی بومی ب رای ســایر شــهرهای اسالمی است
(خضر .)8 :2016 ،محمدیه و صالح ،نیز با بررســی ش رایط این ابنیه
و اماکن مذهبی شــهر ،آن را یکی از معیارهای اســامی و ع ربی
معرفی کردهاند و مظاهر معماری اسالمی ب یشماری را ب رای آن بر
توج ه به این
شــمردهاند (محمدیه12 :2007 ،؛ صالــح .)21 :2006 ،با ّ
جایگاه این مسجد ب رای مقایسه با مسجد عتیق شی راز انتخاب شد.
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دوم :آنچــه بی شتر فضای عبادی را تحــت تأثیر ق رار م یدهد،
ناشی از ساختار مناســک عملی ،احکام و اعمال عبادی ،انف رادی
و جمعی اســت که از ســاحت عملی هر آیین در جهت پرستش
معبود ناشی م یشود.
مجموعه ســاختهای نظری و ساختار عملی به شکل ،ابعاد ،نوع
فضا و جزییات آن نظام داده و به این ت رتیب ،معنا و عملکرد مقدّمۀ
الزم ب رای ت ولید شکل م یشود .ب هعبارت دیگر معموالً ساحت نظری
و عملی هر دین ،به مکان عبادی جهتگیری و به شــکل آن نظام
م یدهد» (حســینی .)20 :1386 ،معماري مســاجد ب هعن وان فضاهاي
عبادتگاهي مخصوص دين اســام ،مه مت رين نمود معماري اسالمي
محسوب م يشود كه در پهنۀ گستردۀ سرزمي نهاي اسالمي از تن ّوع و
طراحي و چگ ونگي برخورد با اقليم
گ وناگ وني خاصي از نظر نحوۀ ّ
خاص آن مناطق برخوردار است (حمزهنژاد و ع ربی.)48-50 :1393 ،
از اینرو ،ضروری اســت اصول معماری مســجد از دو ب ُعد تشخّ ص
شهری و عبادی به بحث گذاشته شود.
الف) اصول معماری مسجد از بعد ّ
تشخص شهری
ساخت مســجد توســط معمار مســلمان :خداونــد در قرآن
م یفرماید :مساجد خدا را تنها كسى آباد مىكند كه ايمان به خدا
و روز قيامــت آورده و نماز را بر پــا دارد و زكات را بپردازد ،و جز
از خدا نترسد ،اميد اســت چنين گروهى از هدايتيافتگان باشند
(ســورۀ ت وبه ،آیۀ  .)18این آیه بر اهمی ّت جنب ههای معنوی معماری
مســجد تأکید م یکند .در واقع تنها کســانی م یت وانند ویژگ یها
و جنب ههای خاص معنوی را در معماری مســجد رعایت کنند که
خود از نزدیک و ب ه طور کامل با این مفاهیم آشــنا بوده و آنها را
تج ربه کرده باشند.
جایگاه فیزیکی :با نگاۀ به معماری دوران اسالمی مشخّ ص م یشود
ت ب رای مســلمانان ،هم واره درکنار
که مســاجد ،ب هعن وان فضای عباد 
فضاهــای کار و زندگی روزمرۀ مردم (بازارچ هها ،میدانها و )...شــکل
گ رفتهاند .این امر بیانگر این اســت که در اسالم زندگی دنیوی مردم
با زندگی اخرویشان درآمیخته و خداپرستی و عبادت در بطن زندگی
اجتماعی مردم ج ریان دارد .جایگاه مسجد هم واره در میان قلب تپندۀ
شهر بوده است تا مسجد در ارتباط نزدیک با مردم معنای حقیقی خود
را پیدا کند .به همین علّت اســت که شکل و ابعاد زمین مسجد تابع
امکانات بافت اط راف و نیازهای درونی است و حجم خارجی آن الگو
و شکل مشخّ صی ندارد (نقرهکار.)619 :1378 ،
شاخصبودن در عین سادگی« :فضا در معماری اسالمی هرگز
مســتقل از فرم فرض نم یشود .یک مکان مقدس ،قطبی است که
فضای اط راف را گرد خود متمرکز م یســازد ،چنانکه شــهر مکه،
نقطهای خاکی بر روی محور اتصال زمین و آسمان که به نوعی مرکز
زمین محسوب م یشود ،فضا را ب رای انجام عال یت رین ف ریضه اسالمی،
یعنی نماز متمرکز م یسازد و قطبیت م یبخشد» (نصر.)62: 1373 ،
ب راساس حدیثی از پیامبر که فرمودهاند« :هرگاه ديديد قرآنها آراسته

و مساجد زيورشده و منارهها بلند و طوالنى شده و قرآن را فقط ب راى
نشــان دادن آواز خوش مىخ وانند و مساجد راه عبور و مرور است،
در آن زمان ،مؤمن از كب ريت احمر هم كميابتر وگ رانبهاتر است.
همانا مساجد چنان مردمى آراسته و ظاهر بدنهايشان پاكيزه است،
ولى دلهاى ايشان پليدتر از الشه مردار است» (فتال نیشابوری1366 ،
 ،)541:یکی از معیارهای ارزشــی در اســام ،سادگی و وارستگی از
مظاهر دنیوی است (حمزهنژاد و ع ربی.)48-50 :1393 ،
نوآوری و ابتکار« :از آنجا که خداونــد خود را خالق (خالق) و
نوآف ریــن (بدیع) و متنوع آف رین (بارء) و نقشاف رین (مصور) م یداند،
موح د نیز باید صفات الهــی را در خود و کار هنری خود
هنرمنــد ّ
متجلی ســازد» (نقــرهکار .)617: 1387 ،آثار باق یمانده از مســاجد
تاریخی ای ران بیانگر این است که معمار مسلمان هم واره با رعایت
و حفظ اصول و معیارهای معنــوی ،فارغ از زمان و مکان ،فرمهای
معمارانــه خود را در ان واع نقوش و احجام هندســی و عناصر بدیع
پدید آورده است (حمزهنژاد و ع ربی.)48-50 :1393 ،
خوانایی :خداوند در سورۀ جن م یفرماید «مساجد از آن خداست،
پس كسى را با خدا مخ وانيد» (سورۀ جن ،آیۀ  .)18از این آیه م یت وان
اینگ ونه دریافت که مســاجد از آن خداســت و باید خداگ ونگی و
انتســاب به خدا در تمام بنا مشــخّ ص باشــد که م یت وان از آن در
معماری مســاجد با عن وان خ وانایی نام برد .حجت در زمینۀ خ وانایی
مســاجد معتقد اســت همانگ ونه که در جامعۀ اسالمی اول از همه
از روحانی انتظار م یرود که از مســتمندان دستگیری کند ،در میان
ساختمانها و فضاهای شهر اسالمی نیز ،از مسجد انتظار م یرود که
پناهگاه نات وانان و ســالخوردگان باشد .در اینصورت ضرورت خ وانا
توج ه ق رارم یگیرد (حجت.)12 :1386 ،
بودن مسجد مورد ّ
عدم استفاده از نشانهها و فرهنگهای بیگانه« :اب وبصير از امام
باقــر(ع) درحديثى طوالنى روايت میكند كــه فرمود :هنگامى كه
امام قائ م(ع) قيام كند به كوفه رود و در آنجا چهار مسجد را وي ران
كند ،و مسجد كنگرهدارى در روى زمين نباشد جز اينكه حضرت
آن را خ راب و هم وار ســازد» (مفید 360 :و  .)361در روایت دیگری
از امی رالمؤمنیــن(ع) اینگ ونه نقل شــده اســت کــه «امي رالمؤمنين
على(ع) در كوفه مســجدى را ديد كه دي وارهــاى آن كنگره دارد،
فرمود :مانند عبادتگاهها و مساجد يهود است .مساجد را كنگرهدار
نبايــد ســاخت ،بلكه ديــوار آن را همــوار و صاف بايد ســاخت»
(شیخ صدوق.) 341 :1367 ،
عدالت اجتماعی (جایی برای همه مردم) :مســاجد در ایجاد
عدالــت اجتماعی ،رفع تبعیض و محرومی ّت عمومی نقش مؤثری
ایفا م یکنند .مســجد جای یکســانی مردم در ب رابر حضرت حق
اســت .جایی که فقیر و غنی در ب رابر خداوند ب راب رند (حمزهنژاد و
ع ربی.)48-50 :1393 ،
ایجاد حریم بین درون و بیرون :در حکمت عملی اسالم ،فضای
عبادتگاهی جایگاه ســیر در انفس اســت و نسبت به فضای آزاد و
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توج ه انسان
رها شــدۀ طبیعی ،مرز و ح ریم ایجاد م ینماید تا نگاه و ّ
از عالم خارج به عالم درون ّ
(تفک ر و اندیشــه و خودآگاهی) برگردد.
تحرک و تن ّوع
«اگر فضای بیرون فضای سیر در آفاق است و فضای ّ
توج ه و
و تغییر ،یعنی جهان کثرت ،فضای درون باید فضای تأمل و ّ
تذ ّک ر و حضور قلب باشد ب رای خودآگاهی و سیر در انفس .ح ری مها
طراحی
و مفصلهــای متع دّد و متن ّوع ،این شــگرد حیرتانگیز در ّ
معماری را ظاهر م یسازد» (نقرهکار.)232 :1378 ،
توج ه به اینکه مسجد ،مح ل ّی ب رای حضور همۀ
دعوتگری :با ّ
مردم از هر قشر و طبقهای است ،بناب راین ضروری است که معماری
آن ،معماری دعوتگر باشد ،ب هطوریکه همۀ اف راد جامعه را به سمت
خود بخ واند .عالوه بر این ،م یت واند دلیلی ب رای جذب پیروان دیگر
ادیان شــود و به نوعی ب هعن وان مبلغ دین اســام عمل کند .بهشتی
در کتاب مســجد ای رانی ،مکان مع راج مؤمنین ب رای دعوتکنندگی
مسجد به عنصر جلوخان اشــاره م یکند .از نظر او جلوخان جايي
اســت كه فعالي ّت رخداده در بنا با صحنه شهر ،دست به دست شده
و يكديگــر را درآغوش م يگي رند .در واقع جلوخان مرحلۀ انتقال از
فضا به فضاي ديگر اســت .به بیان دیگر در صحنه شهر ،كه عرصۀ
عمومي تعامالت اجتماعي اســت ،جايي وجود دارد كه م يخ واهد
مردم را به مع راج دعوت كند (بهشتی.)25 :1389 ،
ب) اصول معماری مسجد از بعد عبادی
عدالت در ارزشگذاری فضاها :طبیعت ب هعن وان کاملت رین نظام
آف رینش ،تمامی شــکلها ،هندســهها و صورتها را در خود متج ل ّی
کرده اســت .وحدت و کثرت ،ظاهر و باطن و بسیاری مفاهیم دیگر،
همگی اصول ثابتی هستند که با بداعت تمام با شکلها و صورتهای
متن ّوع و جدیدی در نظام طبیعت نمایانده شدهاند .این امر بیانگر این
است که در نظام و حکمت الهی ،همه شکلها ،صورتها ،تناسبها
و هندســهها ،در آغاز وجود خود ب هصورتی نســبی زیبا و قابل قبول
هســتند ،اما آنچه به آنها تمایز و تشخّ ص م یبخشد ،صفت عدالت
اســت؛ یعنی به جا بودن و متناســب بودن آنها؛ مانند همه آنچه در
عالم وجود تح ّقق یافته است (حمزهنژاد و ع ربی.)48-50 :1393 ،
اهم ّی ت جهت قبله در هندسه فضا« :معماری ،هنری است ب رای
نظم بخشــیدن به فضا و معماری قدســی هم به مدد تکنی کهای
مختلف معماری ،هدف اصلی خود را در ق رار دادن انسان در محضر
پرورگار ،از ط ریق ت ّقدس بخشیدن به فضایی که م یسازد و بدان نظم
م یدهد و مزین م یسازد ،تحقق م یبخشد (نصر.)55 :1389 ،
صحت اقامۀ نمــاز جماعت ،اتصال
اتصال صفوف :از شــرايط ّ
نمازگزار از جلو يا از يك پهلو به صف نمازگزاران اســت« .صف
یواســطۀ همه انســانهای مؤمن
جماعت مظهر ارتباط جمعی و ب 
توج ه به استحباب پرکردن صفهای جلو
با خداســت .بناب راین با ّ
و ط ویل بودن آن و اســتحباب تعداد بی شتر نمازگزاران و شــرایط
شرعی اتصال صفوف ،شبستانها و صحنها در همکف به تبعیت
از صفوف نمازگزاران با هم ادغام م یشــوند و عل یرغم اســتقالل

فضایــی خود ب هصــورت منظم از هــر طرف گســترش م ییابند»
(نقرهکار235 :1378 ،ـ .)234
ســیر در انفس (ســکون و ب یجهتی) :خداونــد در قرآنک ریم
توج ه خود را هنگام عبادت و در هر مســجدی به ســوی
م یفرمایدّ :
او کنید و دین خود را ب رای او خالص کنید(ســورۀ اع راف ،آیۀ .)29
ازاینرو ،مسجد مسير سلوك ب راي رسيدن به عال يت رين م رتبه است.
در مســجد بايــد مع راج اتفاق بيفتد .هندســۀ اصلی مســاجد قابل
استناد مسلمانان ،م ربع است .در میان ب ینهایت اشکال موجود ،م ربع
مناسبت رین شکلی است که انسان را از نظر فی زیکی آرام و متعادل
توج ه به اط راف
نگه م یدارد .این هندســه ک مت رین جاذبه حرکت و ّ
را در پی دارد و انســان را به سکون و سیر در انفس دعوت م یکند.
طراحی فضاهای عبادی ،که ب رای رســیدن به م رتبه عالی
بناب راین در ّ
باید شــرایط تمرکز انسان و بازگشــت او به درون خود ف راهم شود،
انتخاب هندسۀ مناسب ،که به بهت رین وجه انسان را به سیر در انفس
وادارد ،از اصول بسیار مهم است.
ســیر از ظاهر به باطن (زمین به آســمان)« :اساساً اسالم جمع
میان ظاهر و باطن است و تمام و کمال بودن دیانت اسالم به همین
معناســت .چنین وضعی در اسالم و فرهنگ و ت ّم دن اسالمی سبب
م یشود ت ّم دن اسالمی برخالف هنر مسیحی صرفاً بر باطن و عقبی
تأکید نکند یا مانند هنر یهودی تنها به دنیا نپردازد ،بلکه جمع میان
دنیا و عقبی کند و ضمن آنکه اصالت به عقبی در ب رابر دنیا دهد،
هر دو را فدای عشق حق بداند» (مددپور .)36 :1377 ،معماری اسالمی
نیز چون دیگر معماریهای دینی به تضاد میان داخل و خارج و حفظ
توج ه م یکند .هنگام یکه انسان وارد ساختمان م یشود ،بین
م راتب ّ
درون و بیرون تفاوتی آشکار مشاهده م یکند .این حالت در مساجد
به کمال خود م یرســد .در واقع مســجد معبری اســت که به باطن
جهــان م یخ وانــد و از ظاهر حیات دنیا به باطــن عالم ،که آخرت
است ،مع راج م یدهد (بهشتی.)11 :1390 ،
وحدت« :جهان هســتی در اســام بر پایه تأکید بر پروردگار به
عن وان منشــأ واحد تمــام موجودات و ه مچنین بر سلســله م راتب
وجــود ،که خود متکی بر ذات واحد بوده و به فرمان او انتظام یافته
اســت ،اســت وار اســت .این جنبه و دیگر جنب ههای کیهانشناسی
اســامی در معماری اســامی ،ب هویژه در معماری مقدس مســجد
تجلــی یافتهاند» (نصــر .)54 :1389 ،در فرهنگ اســامی اهمی ّت
وحــدت ،معنایی عمیق و بیش از هماهنگی ظاهری اســت .نمود
این معنی در معماری ب هصورتی کام ً
ال تج ریدی و انتزاعی اســت و
بهت رین نمود آن ب هصورت اصالت فضای خالی در معماری اسالمی
تج ل ّی م ییابد .اما اســتفاده از نمادگ رایی (سمبلیســم) هندسی و
تمثی لپردازیهــای انتزاعــی ،دیگر راههای ممکن بــرای بیان این
مفهوم در معماری اســت (حمزهنژاد و ع ربــی .)48-50 :1393 ،در
کل ،با توجه به مطالب باال ،جدول شمارۀ  ،1استخ راج شد.
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جدول شمارة  :1اصول معماری مسجد بر اساس مستند دینی ،ایرانی و عربی

معماری مسجد (دیدگاه حکمت
اسالمی)

ساخت مسجد

مساجد خدا را تنها كسى آباد مىكندكه
به خدا و روز قيامت ايمان آورده و نماز را
بر پا دارد و زكات را بپردازد و جز از خدا
نترسد( ...سورۀ توبه ،آیۀ )18

مسـاجد تاریخـی شـیراز توسـط مسـلمانان بنـا شـده اسـت .در حالیکه
مسـاجد سـودان بـه صـورت ترکیبی مسـمانان و اسـتعمارگران بنا شـده
است.

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

اصول معماری مسجد از بعد

اصول کالبدی

جایگاه مسجد در
قلب تپنده شهر

ضرورت قرارگیری فضای عبادتگاهی
مسلمانان در کنار فضای کار و زندگی
در حکمت اسالمی.

شاخص بودن در
عین سادگی

سفارش معصومان بر سادگی و
وارستگی از مظاهر دنیوی

نوآوری

بازتاب صفات الهی خالق بدیع ،بار و
مصور (نقرهکار.)1387 ،

خوانایی

ضرورت خوانایی فضاهای عبادی و
شناس بودن آن برای همه مسلمانان و
اماکن حضور آنها.

عدم استفاده از نشانه
های فرهنگ بیگانه

امام علی(ع) دركوفه مسجدى ديد كه
ديوارهاى آن كنگره دارد ،فرمود :مانند
عبادتگاهها و مساجد يهودست .مساجد
را كنگرهدار نبايد ساخت ،بلكه ديوار
آن را هموار و صاف بايد ساخت (شیخ
صدوق.)341 :1367 ،

سال هشتم

عدالت اجتماعی

شماره بیست و نهــم پاییز 1396

اصول معنایی
اصول معماری مسجد از بعد فضای عبادی

اصول کالبدی
اصول معنایی
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مستند دینی
(بعد تشابه مساجد عربی و ایرانی)

مستند تاریخی
(بعد افتراقی)

ایجاد حریم بین
درون و بیرون

توصیههای معصومان بر رعایت عدالت
اجتماعی و یکسانی همگان در پیشگاه
خداوند.

اصالت معرفت نفس ،تفکر و وارستگی
از مظاهر مادی در همه نیایشهای
اسالمی.

دعوتگری

ضرورت تبلیغ اسالم و نیز اولویت
عبادات اجتماعی بر فرادا.

عدالت در
ارزشگذاری فضاها

امام علی(ع) :عدالت ،هر چیزی را در
جای خود قرار میدهد

اهمیّت جهت قبله در
هندسه فضا

امام علی(ع) :از سنت رسول خدا(ص)
است که در مسجد مینشینی رو به قبله
بنشینی (مجلسی ،بحاراالنوار ،جلد.)83

اتصال صفوف

ضرورت اتصال صفوف و نیز اولویت
صف اول نماز جماعت در احکام دین
اسالم.

وجـود مسـاجد تاریخـی هماننـد مسـجد امـام اصفهـان ،مسـجد وکیـل
شـیراز و  ...در قلـب بـازار امـا مسـاجد خارطـوم غالبـاً در بطـن بـازار
نبود هانـد

مسـاجد تاریخـی ایـران در میـان بافـت شـهری همـواره سـر و گردنـی
باالتـر بوده و نقشـی شـاخص داشـتهاند (نقـرهکار )229 :1378 ،اما این
در مـورد مسـاجد سـودان صـدق ندارد.
نـوآوری و بداعـت مسـاجد تاریخـی ایـران در هر عصر نسـبت بـه اعصار
قبـل ( افزوده شـدن گنبـد ،مناره و ،)...این نوآوری فقـط در دو عصر برای
مسـاجد سـودان شـکل گرفت و نه در همه اعصار

وجـود گنبـد و منـاره بهعنـوان نمـاد مسـاجد در شـهر موجـب خوانایی
آن در بیـن سـایر عناصر شـهری شـده اسـت .در سـودان بـه عنوان یک
ً
کاملا مجزا و
کل مجـزا از بافـت اسـت و گنبـد و منـاره در یک بافت
نـه عجیـن ماننـد ایـران ،رخ مینماید
مسـاجد ایـران مسـاجدی منحصـر بفرد هسـتندکه از بین سـایر فضاهای
شـهری و بناهـای دیگـر ادیان بـه راحتی قابل شناسـایی و ممتاز اسـت.
همـه مسـاجد تاریخـی ایـران همیشـه بـه روی همـه مـردم بـاز بـوده و
همـگان در این مکانها در پیشـگاه خداوند یکسـانند .مسـاجد سـودان
در مناسـبتها و هنـگام نمازهـای یومیـه فقـط بـاز اسـت.

در مسـاجد تاریخـی ایـران ورود از فضـای مـادی بیـرون بـه فضـای
مسـجد ،بـا طـی سلسـله مراتب اتفـاق میافتـد و این حریـم قابل رؤیت
اسـت .ایـن در مـورد مسـاجد سـودان تحقـق نمییابـد.

منارههـای زوجی در طرفین ورودی مسـاجد و نیـز ورودیهای مرتفع ،اما در
سـودان منارههـای مکعبی و یا چهارگانه وجـود دارد بیشتر

در معمـاری مسـاجد تاریخـی همـه فرمهـا و هندسـهها بهطـور مناسـبی
در جـای خـود به کار برده شـدهاند .معماری سـاده در مسـاجد سـودان
بـه خوبی قابل مشـاهده اسـت

در مسـاجد تاریخـی ایـران ،برای همسـانی فضـا با جهت قبلـه ،تعبیرات
خـاص معمـاری صـورت گرفتـه اسـت .امـا در مسـاجد سـودان ایـن
تغییـرات در نهایـت سـادگی اسـت.

در مسـاجد تاریخـی ایـران فضـای گنبدخانـه بـرای برقـراری اتصـال بیـن
صفـوف ،بـا شبسـتانهای اطـراف خـود ارتبـاط مسـتقیم دارد .امـا مسـاجد
سـودان فاقـد شبسـتان ماننـد مسـاجد ایران اسـت.

عدم تشخّ ص
بازشوها و نور در
فضای داخلی

تأکید بر حضور قلب و تمرکز حواس
انسان در حین اقامه نماز در آیات و
روایات مسلمین.

شـکل شبسـتانهای مسـاجد تاریخـی ایـران بـدون هیـچ روزنـی در
فضـای داخلـی ،نـگاه انسـان را به درون فضـا هدایت میکنـد و فضا را
بـرای تأمـل و حضـور قلـب مناسـب میسـازد.

سیر در انفس

اصالت معرفت نفس و ّ
تفکر در همه
نیایشهای اسالمی.

هندسـه مربعـی گنبدخانههـا و شبسـتانها ،حداقـل جاذبـه حرکتـی و
دعـوت انسـان بـه سـکون و سـیر در انفـس اسـت .در مسـاجد سـودان
هندسـه مخروطـی شـکل وجـود دارد.

اصالت معراج و سیر معنوی به باطن عالم فضـای گنبدخانـه مسـاجد تاریخـی ایـران ،معبـری از ظاهر حیـات دنیا
سیر از ظاهر به باطن
بـه باطـن عالم آخرت اسـت.
از طریق نیایش.
وحدت

مأخذ :حمزهنژاد و ع ربی1393 ،

القـای حـس وحـدت در شـکل گنبـد در مسـاجد تاریخـی ایـران .در
اصل توحید و تجلّی مفهوم وحدت الهی
مسـاجد سـودان ،چـون یکپارچگی قومـی و مذهبی وجـود دارد ،حس
در همه هستی
وحـدت و همگرایـی از مسـاجد مانتقـال نمیشـود.

ب راســاس مجموع مفاهیم آورده شــده م یت وان مدل زیر را ب رای
تبیین شکلگیری مساجد ارائه داد.

نمودار شماره  :1مدل مفهومی و معیارهای ّ
تشخ ص شهری و فضای
عبادی مؤثر بر شکلگیری مساجد اسالمی

معرفی نمونههای مطالعاتی
مسجد جامع عتیق شیراز

بررسی مقایسه ای مساجد عربی -اسالمی با مساجد ایرانی -اسالمی

معماری در ای ران ،بیانگر ف راز و فرودهای بسیاری است .در پارهای از
دورههای تاریخی ،تق ریب اً رکود آثار معماری وجود داشــته و در دورهای
دیگر ،چنان رشد کرده که امروزه ب هعن وان سند افتخاری ب رای ملت ای ران
اســت .از آنجا که ای ران کشــوری در میان قلمرو جغ رافیایی اسالمی
بــوده ،بناب راین پدیده معماری هم از دیگر ســرزمی نها تأثیر گ رفته و
هم تأثیرگذارده است و مثل بسیاری از پدیدههای تم دّنی ،معماری به
خودی خود نم یت وانسته رشد و توسعه یابد .سه دورۀ بزرگ در معماری
ای ران پس از اسالم قابل بررسی و تعمق زیاد است :یکی دورۀ سالجقه
( ۴۲۹ـ  ۵۵۲ه.ق) ،دیگری دورۀ ایلخانی ( ۶۵۴ـ  )۷۴۴و سوم دورۀ صف ویه
( ۹۰۷ـ  ۱۲۴۷ه.ق) (گدار و دیگ ران.)116 :1375 ،
معماری اســامی مســجد جامع شــی راز را م یت وان متأثر از دو
شاخۀ عمده و اصلی دانست؛ یکی خارج از فرهنگ بومی ای ران ،و
دوم متع لّق به فرهنگ بومی ای ران پیش از اســام .سهم مورد اخیر،
تق ریبــاً تمامــی تأثیر را در بــر دارد .کاربرد انــواع قوسها و از آن
جملــه طاق ض ربی ،خلق گنبد بر روی پایۀ چهار گوش و ای وان ،از
جمله عناصر اصلی به شمار م یروند که از پیش از اسالم آمدهاند.
ه مچنین ،طرح مســاجد و مدارس چهار ای وانی ب راساس پالن کهن
صحنهای چهار ای وانی م ربوط به دورۀ اشکانی ( ۲۵۰ـ  ۲۲۶ق.م) و
ساسانی ( ۲۲۴ـ ۶۵۲م) و حتی قبل از آن در زمان هخامنشیان (۵۵۹
ـ  ۳۲۱ق.م) بنیاد گرفته است .معماران ای رانی پس از گسترش اسالم
در کشــور ای ران ،ســنّتهای دی رین معماری ای ران را دنبال کردند و
از همــان آغاز مبنای بســیار منطقی و پســندیدهای ب رای معماری
اســامی پدید آوردند (ج وادی .)55 :1363 ،با آغاز عصر اسالمی،
در تاریخ آرایشهای معماری و رابطۀ ساختمان با آرایش آن ،فصل
تازهای آغاز شــد .در ســن ّت رنگ و طرح که به آرامی به حد رشد
م یرســید ،در مقام بخش اساسی از هنر ساختمان ،مای ههای قدیم
دوباره پدیدار گشت؛ مای ههایی که از تماسهای قدیم با هنر چین
و غرب هلنی به آرامی نفوذ کرده بود .کشف و ب هکارگیری مصالح
و فنون تازه در هیچ جای دیگر ،با یک چنین ذوق و آگاهی هم راه
نبود (پوپ .)18 :1370 ،سرچشــم ههای آرایش معماری شــی راز ،به
همان وسعت ارتباطات ای رانیان است .اصول معماری اسالمی شی راز

را م یت وان به پنج اصل تقسیم کرد :مردمواری ،پرهیز از بیهودگی،
نیارش ،خودبسندگی و دورنگ رایی (پی رنیا.)24 :1374 ،
یکــی از ویژگ یهای معماری ای رانی -اســامی ،ارتباط تزیینات و
ساختار بنا است .در معماری هر عصری ،ه مس ویی ساختار و تزیینات،
توج هی شده،
اغلب ناقص است؛ ب هطوریکه به ارزش ساختمانی ب ی ّ
خنثی در نظر آمده یا تأکید بیش از حد شــده است .اَشکال متعدد
بســیار عالــی ،بر روی مصالح گ وناگون اج را شــده اســت :آجر در
شــکلهای ب یشمار ،گچبری در حد ک متری ،چوب در شکالهای
بســیار عالی ب رای نردهکشی و ســقف ،فلز ب رای طارمی پنجرهها و
چهارچوبهای تش ریفاتی و عمدتاً بر روی چوب کار گذاشته شده،
کاشــی ال وان در معرقکاری یا کاشــیکاری کفپوش (پوپ:1370 ،
طراحی خالق فضا با اســتفاده از
 .)46ه مچنین از ویژگ یهای دیگر ّ
شکلها و فرمهای زیبا و متنوع و همساز با اقلیم ،استفاده از مصالح
بومی محلی در جهت تأمین نیازهای مادی و روانی اف راد ســاکن در
توج ه به اصل توحید با تأکید بر فضای خالی حیاط در
منطقه استّ .
توج ه به مقیاس انسانی و مرد موار بودن در فضاها زمینهساز
مرکز بنا و ّ
توج ه به نیازهای روانی و روحانی است.
ّ
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مسجد کبیر خارطوم

در ادبیــات زبــان بومی «ولوف» کلمه مســجد معــادل Jakka
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برگرفته از کلمه ً
«مکه» و به معنای رو گرداندن به ســمت مشــرق
اســت .اغلب مساجد ب هصورت مکانی ســاده ب هعن وان مح ل ّی ب رای
نماز جماعت اســتفاده م یشــود ( .)Hakim, 1986مصالح و م واد
توج ه به گروههای
مورد اســتفاده در ساخت مساجد ســن ّتی که با ّ
قومی ،محیط زندگی و فرقۀ مذهبی متفاوت است با عن وان سبک
مسجد ســودانی شناخته م یشــود (نظیر مســاجدی که در غرب
سودان وجود دارد).
مســجد کبیر خارطوم در ابتدا ،ب هشــیوۀ موســوم به «سودانی-
ساحلی» یا «نئوسودانی» (ســودانی جدید) ساخته شد؛ شیوهای که
در ســاخت مســجدی به نام  Djennéدر «تمبوکتو» کشور مالی از
آن الهام گرفته شــده اســت .این مســجد با مادۀ ساختمانی عمده
منطقه یعنی خاک رس ســاخته شــده اســت .شکل ســاختمانی
مســجد نیز شامل شبکۀ وســیعی از تیرهای چ وبی ب هکار رفته در
روبنای ســاختمان اســت ( .)Saleh, 1998البته این شــبکه تیرهای
چ وبی ب هعن وان داربست در تجدید روبنا و تعمیر ساالنه آن استفاده
م یشود و کاربرد تزیینی دارد (.)Raymond, 1994
از لحاظ ســاختار و معماری ،مسجد در ابتدا مخروطی بود و در
نهایت در طول زمان ،ســادهتر شده است .ساختار مسجد ،منحصر
به فرد نبود و تق ریب اً ویژگ یهای آن ،در تمامی مساجد غرب سودان
قابل مشاهده است .ب هطور کلی ،مسجد کبیر ،از نظر معماری ساده

قلمداد م یشود .از سوی دیگر ب هلحاظ موقعیت ق رارگیری ،مسجد
در بافت اصلی شــهر واقع نشــده و در حاشیۀ شــهر احداث شده
اســت .مســجد از لحاظ بازتاب معیارها و انتقــال حس مذهبی،
عدالــت و ضــرورت تبلیغ اســام ،دچار فقر اســت (بعد کالبدی
تشــخّ ص شهری) .ه مچنین این مســجد دارای سقفهای مسطح
اســت که با ســتونها حمایت م یشود و کف بنا با شن پوشانده و
بر روی آن حصیر دســتباف گسترده شــده است .روشنایی درون
مســجد از ط ریق ســوراخهایی که در ســقف بنا تعبیه شده تأمین
م یشــود .داخل بنا به جز انبوه ســتونها و طاقها تزییناتی ندارد و
توج ه نمازگزار در حین عبادت نم یگردد
این سادگی مانع از جلب ّ
(بعد معنایی فضای عبادی) .این مســجد از لحاظ معیارهای اصل
توحیــد ،اصالت مع راج ،اصالــت معرفت ،حضور قلــب و اتصال
صفوف ،با مسجد عتیق شباهتهای زیادی دارد.
ب هطورکلــی این مســجد از معماری ســادهای برخوردار اســت
و چندان پیچیده و آراســته به هنرهای اســلیمی نیســت .نوآوری
خاصی در معماری مســجد دیده نم یشــود .مســجد با یک طاق
ورودی شــروع و به حیاط و اندورن منتهی م یشود .به نظر م یرسد
چون مســجد بعد ســادهای دارد ،هم از لحاظ انتقال حس عدالت
اجتماعی و هــم ب هلحاظ دعوتگری از اهمی ّــت باالیی برخوردار
نباشــد .نگاه و بینش مردم به آن ،بسیار خاص و متفاوت از دیگر
مســاجد سطح شهر اســت و در نگاه آنان از جایگاه بسیار مهمی
برخوردار است.
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بررسی و مرور يافتهها

مشترکاتوافتراقاتدومسجدعتیقشیرازومسجدکبیرخارطوم

با مشــاهدۀ تص ویر شــمارۀ  3تشــابه ابنیــه و امکنۀ مذهبــی را در
ســاخت مساجد اســامی شــی راز و خارطوم در م یی ابیم؛ به طوریکه
تعیی نکنندههای فضای عبادی مؤث رتر از تعیی نکنندههای تشــخّ ص
شهری هستند و موجبات تشابه را ف راهم آوردهاند .در مسجد جامع عتیق
شی راز ،ایجاد بستر پاسخگ ویی به نیازهای روح انی و روانی با خلق فضای
تهی با استفاده از الگوی حیاط مرکزی و با تعبیه نورگیر ،تداع یکنندۀ
رسیدن به عرش الهی است (تص ویر شمارۀ  -3سمت چپ).

بررسی مقایسه ای مساجد عربی -اسالمی با مساجد ایرانی -اسالمی

درکل و بــا جمع بندی بررســی نم ونههــای مطالعاتــی و نیز با
بررســی و تحلیل مطالعــات و تحقیقات اجتماعــی ،فرهنگی و
طراحی و ساخت مسجد جامع خارطوم،
سیاسی انجام شده دربارۀ ّ
طراحی مج دّد ایــن اثر م ربوط به پیش
یافتهها نشــان م یدهند که ّ
از آغاز دورۀ اشغال و اســتعمار انگلیس و نیز دوران پسااستعماری
اســت .شــکلگیری پدیدۀ اســتعمار و پي وند اقتصادی كشورهای
ع ربی -اســامی با بازارهای جهانی و فشــارهای كشورهای غ ربی
ب رای هماهنگســازی جامعۀ اســامی با فرهنــگ غ ربی كه گاه
تضمينكننــدۀ تداوم روابط اســتعماری با آنها بــود ،پايان حيات
آثار و ابنیۀ مذهبی شــهرهای ع ربی -اسالمي ب هشمار م یآید که از
ســدۀ نوزدهم به بعد تق ویت شد (الصادق .)72 :2006 ،شاخ صهای
طراحی مساجد جامع دو شهر خارطوم
ابعاد مطالعه در ســاخت و ّ
و شــی راز ،شامل متغیرهایی نظیر جایگاه مسجد ،زیبایی ،سادگی و
خ وانایی ( ،)Evans, 1998: 5; Dubisch, 1995: 11قابلیت دسترسی
و دعوتگری ،امکانات جانبی و نیز احســاس آرامش و ســیر در
انفــس (بح رینی و طبیبیان ،)33 :1377 ،احســاس امنیت و ب رابری
(ب راندفــری ،)4 :1383 ،ه ویت مکان (رفیعیان و دیگ ران24 :1391 ،؛
ب یی ِر )6 :1381 ،و عدم استفاده از نشانههای بیگانه است.

توج ه به نیازهای عقالنی با ایجاد
در هر دو مسجد ،زمینهسازی ب رای ّ
هندسه درونگ را تأمین شده است .در برش سطحی و از باالی هر دو بنا،
نمایش درونگ رایی و دعوتکنندگی به عرش الهی به خ وبی احساس
توج ه به پالنهای تص ویر شمارۀ  ،4و ب راساس شاخص رفتار
م یشود .با ّ
نیایشی ،به خ وبی پیداست که هر دو مسجد به نحوی ساخته شدهاند
تا اف راد بت وانند به خ وبی به رفتارهای نیایشی خود بپردازند .صحنهای
ف راخ ،حیاط باز و وسیع از ویژگ یهای این شاخص است .از سوی دیگر
با عنایت به شاخص سادگی ،کام ً
ال مشخّ ص است که مکان و یا همان
مسجد ،فضای اط راف را گرد خود متمرکز ساخته است .این نمود در
هر دو پالن به خ وبی قابل مشــاهده اســت .و در آخر هم با مشاهده
پالنها در م ییابیم که عدالت اجتماعی کام ً
طراحی و ســاخت
ال در ّ
رعایت شده است؛ به عبارت دیگر ،عبور و مرور به آسانی قابل انجام
است و دسترســیها به غالب نقاط مسجد ب راساس پالنهای نمایش
داده شده ،کام ً
ال مشهود است.
ب راســاس تشــاب ههای موجــود در پالنهای دو مســجد و برطبق
«رویکــرد ســاختاری» ،م یتــوان به نظ ریــۀ «بیانکا »6اشــاره کرد که
نیروهــای شــکلدهندۀ ابنیــۀ مذهبــی ب هویــژه مســاجد را در دو
زمینــۀ خاص طبقهبنــدی نموده اســت :ع وامل داخلــی و خارجی
( .)Bianca, 2000: 17-19از نظــر وی ع وامــل خارجــی شــامل
سک ونتگاههای موجود (قبل از شکلگیری شهر اسالمی) ،امکانات
در دسترس مح ل ّی (شامل اهمی ّت مالحظات جغ رافیایی در ارتباط با
مسیرهای تجاری بازرگانی ،وجود منابع و )...و غلبۀ تغییر و تحوالت
اســت .ع وامل داخلی در اجزای معمــاری و در تک وین اجزای کالبد
شــهری نقش عمدهای دارد و عمیقاً از نقش و رفتار انسانی ب هعن وان
کیفیات غیر مادی سرچشــمه م یگی رند (پیشین) .نکتهای که نباید
از آن غافل بود ،این اســت که معماری و شهرســازی از این نظر که
ارزشهــای معنوی و کالبدی را در یــک کل همگ را ترکیب کرده
است ،خود را نسبت به سایر فرهنگها متمایز م یکند .ب راین اساس،
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چهره دو مســجد هم در ســاختار و اجزا و هم در پالن تشــاب ههای
ف راوانــی دارد؛ مثــ ً
ا اختصاص بخــش عمدهای به ایــوان و حیاط،
ستونهای متع دّد و مشابه ،راهروها و داالنهای منتهی به اندرون.
در تص ویر شــمارۀ  4م یبینیم که استفاده از نشانهها و نمادهای
طراحی وجود
بیگانه در هر دو مســجد ،چه در ســاخت و چه در ّ
ندارد و موجب تشــابه بی شتر آنها شده اســت .البته این شاخص
طراحی و ساخت دو
جزو بعد عبادی و برگرفته از اســام است .در ّ
مسجد هم نهایت تالش شده است تا خ وانایی مسجد ،مشخص و
متمایز باشد و به انتظاری که از مسجد در میان امت اسالمی وجود
دارد ،پاسخ داده شود.

با بررســی بی شتر در م ییابیم که دو مســجد از لحاظ شــکل
ظاهری و ادراک مذهبی یعنی انتقال حس مذهبی ،اشت راکهایی
دارنــد؛ ب هعن وان مثال :ایجاد ح ریم بین انــدرون و بیرون در تصاویر
شمارۀ  ،5ورودیهای دو مسجد و فضای حائل بین اندرون و بیرون
مشخّ ص است این فضا ،امکان ت ّفکر و اندیشه و خودآگاهی را در
اف راد ف راهم م یآورد که در اسالم به آن بسیار تأکید شده است.
تصاویر شمارۀ  ،6به نحوی دیگر تشابه را به نمایش م یگذارند.
گلدســتههای م رتفع و بلند در هر دو مکان ،مسجد را مح ل ّی ب رای
حضور همه م یدانند و با ایجاد حس دعوتگری مردم را به ســوی
مسجد دعوت م یکنند.

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هشتم
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نتيجهگيري
هرچنــد پیشــرفتهای تکن ولوژیکی و تأثیر آنها بر ســاخت و
طراحی مســاجد اجتناب ناپذیر است ،اما تغیی رات شکل و کالبد،
ّ
بی شتر و ب هویژه در مســاجد بر محور دو ب ُعد تشــخّ ص شــهری و
عبــادی م یچرخــد .با عنایت بــه نتایج این پژوهــش در م ییابیم
که مســجد عتیق شی راز نسبت به مســاجد سن ّتی و گذشته ،دارای
شکلی متفاوت اســت و معماری و انتخاب رنگها و کاش یها در
فرم ،می زان حضور نور در فضا و ...نشــانگر متفاوت بودن آن است.
اما مسجد کبیر خارطوم میل به سن ّتی بودن خود را حفظ نکرده و

بررسی مقایسه ای مساجد عربی -اسالمی با مساجد ایرانی -اسالمی

در تصاویر شــمارۀ  ،6مشخص اســت که در شاخص نوآوری و
ابتکار ،دو مســجد تفاوتهایی دارند .در مســجد عتیق ،خالقیت
طراحــی و ظ رافــتکاری،
رنگــی ،لــذت بصــری ،نوآف رینــی در ّ
تن ّوع بخشــی و نقشاف رینی به وضوح قابل مشــاهده اســت .اما در
مســجد کبیر خارطوم ،بی شتر ه من وایی با محیط و ســادگی مد
نظر است .چنانچه در تصاویر شمارۀ  7نیز کام ً
ال مشهود است.
بنــا به گفتــه اف رادی نظیر مســند و درمه ،و نیز عصمــت و امین،
مساجد اســامی در انتقال حس مذهبی مشترک هستند .چیزی که
مایۀ افت راق آنهاست ،ع وامل بومی مح ل ّی افزوده شده به پیکره و کاربرد
آنهاست .زمان یکه به شاخ صهای بومی و مح ل ّی نزدیک م یش ویم،
افت راق بارزتر م یشــود (مســند و درمه3 :2017 ،؛ عصمــت8 :2014 ،؛
اللمین .)21 :2015 ،ب هعن وان مثال رنگها و تزیینات ب هکار برده شده
و یا نوع نگهداری و اهمی ّت با همدیگر متفاوت هستند.
تصاویر شــمارۀ  7نشــان م یدهند که دو مسجد در ارزشگذاری
فضاها نیز متمایز هستند .شکلها ،هندسهها و صورتها با همدیگر
متفاوت اســت .در مســجد عتیق تشــخیص اشــیا و ب هویژه نور به
می زان زیادی ،دارای اهمی ّت اســت که با منافذ نوری مانند پنجرههای
طراحی شــده اســت .اما منافذ نوری در مسجد کبیر خارطوم
بزرگ ّ
بســیار کوچکتر هســتند .اگر بی شتر دقیق ش ویم ،دو مسجد در
گلدســتهها و نوع معمــاری آنها تفاوت عمدهای دارند بســیاری از
پژوهشگ ران ب راین مدعا صحه م یگذارند (اب راهیم4 :2009 ،؛ ابوسلیم،
16 :1991؛ خضر8 :2016 ،؛ محمدیه 11 :2007 ،و صالح)3 :2006 ،

کماکان مانند مســاجد گذشته رخ نمایی نم یکند و بی شتر شبیه
مساجد معاصر است.
مسجد عتیق شی راز به نحوی از مرزهای نوآوری و ابتکار گذشته
است .این مورد را هم در کالبد خارجی و یا بیرونی و هم در فضای
داخلی که عبادی اســت ،م یت وان مشاهده کرد .در واقع دگرگ ونی
در مســجد عتیق هرچند متعلق به ســالهای متمادی اســت اما به
نحــوی صورت گرفته که با عنایت به انباشــت ســالها بر نوآوری
و بداعت آن افزوده شــده است (هرچند اصالت اولیه خود را حفظ
کرده و در دورانهای دیگر پی رای ههایی بر این اصالت افزوده شــده
اســت)؛ نکتهای که در مســجد کبیر خارطوم شاهد آن نیستیم و
همان ســادگی خود را به یدک م یکشد .به عبارت دیگر ،اصالت
طراح یها و
مســجد عتیق حفظ شــده و ب راین اصالت با عنــوان ّ
پی رای ههایی در درورانهای بعدی ،ب هویژه صف ویان ،افزوده شده است
و اما در مسجد کبیر این مورد صادق نیست.
طراحی و ساخت مســجد عتیق شی راز و
ه مچنین از مشــاهدۀ ّ
مســجد کبیر خارطوم ،نوگ رایی دیده نم یشــود .هیچ کدام از این
دو مسجد جزو مساجد نوگ را نیستند و این وجه شباهت آنهاست.
از لحــاظ خ وانایی نیز هر دو مســجد خ وانایی باالیــی دارند و از
حج مهای پی رام ونی متمایز هســتند .از نظر مردم قابلی ّت درک آنها
باالســت و ب ه راحتی ب رای مردم قابل ترجمه هستند و انتظارات آنها
را ب هلحاظ معن ویت و درونیت ارضا م ینمایند.
مســجد عتیق شی راز در بازی نور ،از نظر حجم نوآورانه و بدیع،
ســازگاری با محیط شهری ،بر مسجد خارطوم ب رتری و تمایز دارد.
هرچنــد در خ وانایی ،با رعایت عدم اســتفاده از نمادهای بیگانه و
دعوتگری با همدیگر شباهتهای ف راوانی دارند.
ب هطور کلی ،ب راســاس نتایج ب هدســت آمده معیارهای کالبدی
دوگانــه را در خصــوص مســجد کبیر خارطــوم و عتیق شــی راز
م یت وان ذکر کرد؛ شــامل :معیار «تعیی نکنندههای فضای عبادی»
و «تعیی نکنندههــای مبتنــی بر تشــخّ ص شــهری» .در این میان
چیزی که باعث پی وند این دو دســته از شاخ صها م یشود ،عنصر
طراحی بنا مشترک است؛ ب هویژه در
اسالمیت اســت که در هر دو ّ
معیارهای معنایی فضای عبادی مانند وحدتگ رایی ،سیر از ظاهر
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به باطن و ســیر در انفس .در کل ،بــا عنایت به تفاوت تاریخی در
شــکلگیری دو نوع مسجد (شــی راز و خارطوم) ،هر دو در برخی
طراحی مشــترک هســتند کــه م یت واند مبنای
از ع وامل کالبدی ّ
بســیار مناسبی ب رای ترویج معیارهای مساجد اسالمی باشند؛ مانند
معیارهای بعد فضای عبادی نظی ر :عدالت در ارزشگذاری ،اهمی ّت
توج ه به قبله ،اتصال صفوف و عدم تشخّ ص بازشوها .ب راین اساس،
ّ
چهره دو مســجد با همدیگر هم در ســاختار و اجزا و هم در پالن
تشــاب ههای ف راوانی دارد .مث ً
ال اختصاص بخش عمدهای به ای وان و
حیاط ،ســتونهای مت ّع دد و مشــابه ،راهروها و داالنهای منتهی به
اندرون از نظر شــکل ظاهــری و ادراک مذهبی یعنی انتقال حس
مذهبی ،اشــت راکات خاصی دارند .چیزی که مایه افت راق آنهاست،
ع وامل تشــخّ ص شهری افزوده شده به پیکره و کاربرد آنهاست .از
اینرو ،زمان یکه به شــاخ صهای تشخّ ص شهری نزدیک م یش ویم
فصلنامه علمي ـ پژوهشي

جدول شمارۀ  :2شاخصهای احصا شده براساس دیدگاه حکمت اسالمی
مستند دینی
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این دو مســجد با همدیگــر افت راق معناداری دارنــد .ب هعن وان مثال
رنگهــا و تزیینات ب هکار برده شــده و یا نوع نگــهداری و اهمی ّت
تفــاوت دارند .ه مچنین ،در گلدســتهها و نوع معمــاری آنها نیز
م یت وان این تفاوت را یافت.
نتایج ب هدست آمده ،نشان م یدهد که در بعد فضای عبادی ،بین
دو مسجد تشابه وجود دارد .نتایج و نیز مبانی نظری مبین این نکته
مهم هســتند که شاخ صهای ب هدست آمده م یت وانند مبنایی ب رای
الگوهای مساجد اسالمی در دو بعد ای رانی و ع ربی باشند.
جدول شمارۀ  ،2شاخ صها و ع وامل کاربردی (تشابه و افت راق) را
ب راساس دیدگاه حکمت اسالمی نشان م یدهد .ب راساس این جدول،
در بعد تشخّ ص شهری و دو شاخص کالبدی از بعد فضای عبادی
(عدالت و اهمی ّت قبله) ،دو مســجد با همدیگر افت راق دارند و در
شاخ صهای بعد فضای عبادی دارای تشابه هستند.
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باطن
وحدت
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گذشته ،حال،آ ینده ،ج دوم ،انتشارات دانشگاه هنر ،ته ران.
 .38نقــرهکار ،عبدالحمیــد ( ،)1387درآمدی بر هویت اســامی در
معماری ،شرکت طرح و نشر پیام سیما ،ته ران.
 .39وبــر ،ماکس ( ،)1375شــهر در گذر زمان ،ترجمه شــی وا کاویانی،
شرکت سهامی انتشار ،ته ران.
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Abstract:
Buildings and religious sites, especially mosques in Islamic cities like Khartoum and Shiraz, have
similarities and differences. The historical past of these two cities shows that in the context of
spatial and temporal (from the nineteenth century to the present), due to the domination of the
colonialism of the mosque, the great mosque has broken its traditional features. In the continent
of Africa, especially in Sudan, with the domination of colonialism and French, Russian and English
imperialism, there has been profound and profound changes in the culture of urbanism and the
indigenous nature of the building and Arab-Islamic places. But Iranian-Islamic mosques, especially the Atiqh Mosque, have not experienced such a past. In addition to the differences that
indicate the dimension of urban identity, the similarities between the two mosques are evident
with an emphasis on the dimension of worship. The purpose of this article is to investigate and
identify the indices of the differentiation and similarity of the high Khartoum and Atiqh mosques
in Shiraz. The method of research in this article is based on the rational reasoning (concept to
the case). For this purpose, at first, the theoretical bases of the mosque in two dimensions of
worship and urban isolation have been investigated, then the characteristics of each mosque
in two cities of Khartoum and Shiraz have been investigated and, finally, their differences and
their similarities have been identified. The results show that there is a high similarity in terms
of dimensions of worship, such as unity, interconnection, and justice in the valuation of spaces.
The results, as well as the theoretical foundations, indicate that the indexes can serve as a basis
for the sharing of Islamic mosques in both Iranian and Arabic dimensions, as well as in terms of
urban identity, two mosques have a significant differentiation.
Keywords: Iranian-Islamic mosques, Arabic-Islamic mosques, Great mosque, Atiqh mosque,
Khartoum, Shiraz.
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