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  چكيده
 تـأثيرات  و كاركردهـا  بـا در اسـالم،   ياسـي ـ س ينهاد عباد ينبه عنوان كارآمدتر مسجد

 نهـادي  عنوان به عمالً ،)ق  447 -  320( بويه آل عصر ةدر جامع بسيار يو اجتماع ياسيس
 مسجد غالباً ياجتماع يكاركردها ميان، اين در. كرد ميساخت قدرت عمل  در تأثيرگذار

 ةجامعـ  يبه رشد و تعال خود كهبود  يهمگرا و تعامل ،عبارت يكمثبت و سازنده و در 
اسـت كـه    ايـن  يپرسـش اساسـ   راسـتا،  يندر ا. رساند ياري دوره اين اسالميـ  يرانيا

توصيف  بنابراين،مورد اشاره كدام است؟  دورةمسجد در  ياجتماع يكاركردها ترين مهم
 و هـا  چرايـي  تبيينو  ها بيان علت با همراه ،كاركردهاي اجتماعي مسجد در عصر مذكور

  . است بودهمورد توجه  تاريخي، تحول يك از تر كامل شناخت نتيجه در و ها چگونگي
 به دانشگاه فقدان به توجه با الهي بناي اين كه استاز آن  حاكي پژوهش هاي يافته
مسجد  آن، بر عالوه. كشيد ميجامعه را به دوش  علمي رشد اصلي بار امروزي، مفهوم

مسجد در اجتماع  نيز يغيبه لحاظ تبل. بود مسافران يا و مستمندان پناهمحل اسكان و سر
محـل   يـز و ن يو مردمـ  يحكـومت  رسـاني  اطالعكانون  ترين به عنوان مهم يهيعصر بو

 كـاركرد چـون   يگـري متعدد د كاركردهاي. كرد مي عمل مؤثر بسيار ياعتراضات عموم
 نمـاد  يـن ا يواال يگـاه و جا يـت بر اهم يهمگ دوره، يناز ا ياربس هاي نمونه با قضايي
 مـورد  تحقيـق  روش. دارد داللـت مسـلمانان   يسرنوشت و زنـدگ  در ياسالم يمعمار
  .است كاركردي هاي تبيينو از جنس  تبيينيـ  توصيفي پژوهش اين در استفاده
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   .تربيت و تعليم تبليغ، مسجد، عباسيان، بويه، آل :ها كليدواژه
 

  مقدمه. 1
برخالف ديگر معابد » مسجد«انكارناپذير است كه تاريخ اسالم و ايران بيانگر اين واقعيت 

بلكه نهادي با كاركردهـاي مهـم،    ،ش ديني نبوديجايگاه عبادت و نيافقط و مراكز عبادي، 
در اين ميان، بايستي خاطرنشان كـرد   .سياسي و اجتماعي بودهاي  در زمينه تنوعمتعدد و م

آفرينـيِ مسـجد در ابعـاد و     نقـش تـرين ادوار   بويـه يكـي از مهـم    كه تاريخ ايران عصر آل
مسجد به عنوان كارآمدترين نهـاد عبـادي سياسـي در اسـالم، در     . هاي گوناگون بود زمينه

ويژه ايرانيان نقش محوري ايفـا كـرده و در    ـ سياسي مسلمانان و به تداوم حيات اجتماعي
ــ   ياوضـاع سياسـ  . است عمل كرده» نهادي تأثيرگذار در ساخت قدرت«حقيقت به عنوان 

از سوي . اجتماعي ايران در اين دوره تأثيرات بسياري از مسجد و كاركردهاي آن پذيرفت
بويـه در   مذهب آل هاي سالطين شيعي ديگر، شرايط و موقعيت ايجادشده در پرتو سياست

گرديد تـا مسـجد يكـي از     هاي گوناگون، موجب ايران و حتي در جهان اسالم و در عرصه
سازد و در روند تكـاملي تمـدن    تجليـ م  به لحاظ كاركردي ـ  را هاي خود ترين دوره كامل

ت اين تحوالاهميت و جايگاه مسجد در . و فرهنگ ايران و اسالم نقش محوري ايفا نمايد
ت ايـن مقطـع، بـدون بررسـي و     تحـوال اي است كه مطالعه و بررسي تاريخ  دوره به گونه

  . پژوهش در آن و كاركردهايش امري ناقص خواهدبود
بويـه،   مسجد در ايران عصر آل تنوعنگاهي اجمالي به فهرست كاركردهاي متعدد و م

ــ اجتمـاعي جامعـة     بديل اين بناي مذهبي و در همـة ابعـاد سياسـي    ما را به جايگاه بي
ايراني رهنمون خواهدساخت كه خود از اهميت و ضرورت پژوهش در اين خصـوص  

اين مركـز قـدرت مـذهبي، يـاريگر مـا در      ترديد، شناخت هرچه دقيق  بي. حكايت دارد
در ايـن  . ـ مذهبي ايران ايـن دوره خواهـدبود   گشودن زواياي جديدي از تاريخ سياسي

تـرين كاركردهـاي اجتمـاعي مسـجد در      راستا، پرسش اصلي پژوهش آن است كه مهـم 
گيري اين كاركردها در ايران عصـر   دورة مورد اشاره كدام است؟ و چه عواملي بر شكل

  ويه تأثير داشتند؟ب آل
در » مسـجد « آفريني وسيع و اثرگذار رغم نقش در زمينة پيشينة پژوهش، بايد گفت كه به

آن و سهم قابل توجـه   ةسال 1400اجتماعي ايران و اسالم و در طول تاريخ ـ  تاريخ سياسي
در مورد نظر  موضوع ايران، پژوهش جامعي در خصوصمسلمان آن در روند زندگي مردم 
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در  آنهـاي  دبـه كاركر  صـرفاً  گرفته صورت تحقيقات معدود وانجام نپذيرفته بويه  عصر آل
  .است تمركز داشتهن نخستين اسالمي وقريا اسالم و  صدر

ـ تحليلي خواهدبود  اي با رويكرد توصيفي ها در اين مقاله، كتابخانه روش گردآوري داده
عمل «در لغت به معني » كاركرد«. و روش تجزيه و تحليل آنها تبييني از نوع كاركردي است

رويكردي است كه نهادهـا و  » كاركردگرايي«). »كاركرد«، مدخل معين فرهنگ(است » و كار
ـ     كاروي ه ژة آنها را با توجه به نيازهاي جوامع و بر حسب كاركردهايي كه بـراي بقـاي كـل ب

  ).328: 1381، آكسفورد سياسي علوم فرهنگ(كند  آورند، تبيين مي اجرا درمي
بويـه، اهميـت    در مقالة حاضر، ضمن توصيف كاركردهاي اجتماعي مسجد در عهـد آل 

  .است اين نهاد در ايجاد انسجام اجتماعي مورد بررسي قرارگرفته
ي با دعـوت پيـامبر   ، آموزش اسالمقرآنبه لحاظ عملي و همسان با رهنمودهاي نظري 

، نخستين معلم و مربي مسلمانان، از مسجد كه در واقع نخسـتين پايگـاه   )ص(  گرامي اسالم
زمان با هجـرت رسـول خـدا بـه      لذا، مسجدالنبي كه هم. تعليمات اسالمي بود، آغاز گرديد
تـرين تعليمـات در    ترين دانشگاه اسالمي و پايگـاه اساسـي   مدينه بنياد گرديد، در واقع كهن

  .گرديد تاريخ آموزش اسالمي محسوب مي
مسجد تا پايان سدة اول هجري، غالباً به منزلة مكاني براي وعظ و ارشاد و اداي فرايض 

و فصل امور قضايي مسلمين بـود؛ ولـي، در    حلهاي مردم و  ديني و رسيدگي به نيازمندي
، تكـاملي در  ي شگرف در زندگي اجتماعي مردم مسلمانتحولآغاز قرن دوم هجري و پيرو 

حيات اجتماعي مسجد پديدار گشت كه اين امر خود به امور علمـي و آموزشـي معطـوف    
كاركردهاي مسجد و رونق در كاركردهـاي   تنوعو  تحولاز جمله حوادث اثرگذار در . بود

ـ مذهبي در ميان مسـلمانان و   علمي آن در اين دوره از تاريخ اسالم، بروز اختالفات فكري
مواجهة جامعة اسالمي بـا مباحـث و مسـائل    . يش فرق و مذاهب مختلف بوددر نتيجه پيدا

ــ بـه     هاي ديني مـذهبي بـا اديـان ديگـر در قلمـرو اسـالمي       از جمله بروز چالش  ـ جديد
گسترش بيش از پيش قلمرو اسالمي و . گيري فرق و مذاهب مختلف اسالمي انجاميد شكل

ن عربي و علوم مرتبط اسالمي افـزون بـر علـت    لزوم تبليغ دين اسالم و شرايع آن و نيز زبا
ـ فرهنگي مسجد در ايران و اسالم، در كنار كاركردهاي ديگر  گرديد و بر كاركردهاي علمي

ترتيب، پيشـگامان مـذهبي جلسـات درس و بحـث را در مسـاجد شـهرها        بدين. آن افزود
  .وجودآمد مذهبي بههايي از اطرافيان و پيروان خاص و در نهايت فرق  برگزاركردند و حلقه

مسجد به عنوان كارآمدترين نهاد دينـي اسـالم، در تـداوم حيـات اجتمـاعي و سياسـي       
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. است ـ نقش محوري ايفا كرده  بويه مذهب آل ويژه ايرانيان دورة حكومت شيعي به  ـ مسلمانان
ــ اجتمـاعي ايـران در ايـن دوره، تـأثيرات بسـياري از مسـجد و         ت سياسـي تحـوال تاريخ 

هاي سالطين  كاركردهاي آن پذيرفته و متقابالً شرايط و موقعيت ايجادشده در پرتو سياست
شـد تـا مسـجد يكـي از      بويه در ايران و حتـي در جهـان اسـالم، موجـب     مذهب آل شيعي
ساخته و در روند تكاملي تمدن و  تجليـ م به لحاظ كاركردها ـ  هاي خود را ترين دوره كامل

  .نقش محوري ايفا كند فرهنگ ايران و اسالم،
  

  آموزشيـ  علمي كاركرد. 2
هاي تعليمات مسجدي و يا بـه   ترين دوره توان از درخشان دو قرن دوم و سوم هجري را مي

دستاوردهاي مسـلمين در  . هاي عمومي دانست عبارت ديگر عصر فعاليت آموزشي دانشگاه
وجب تأثير چشـمگيري  هاي اقتصادي م مسائل مختلف علمي، ترقيات فكري و نيز پيشرفت

توجه دقيق به اجتماعـات و تشـكيل   . در ايجاد هوشياري و جنبش علمي در مساجد گرديد
و مجـامع    ويژه در جغرافيـاي ايـران،   جلسات علمي در مساجد بزرگ و مشهور آن زمان، به

ان مسائل آموزشي، همه داليل كافي و آشـكاري بـر ميـزان    وليممتاز با شركت متفكران و مت
عنـوان مثـال،      مالحظه در آن دوره از تـاريخ اسـالم اسـت؛ بـه     و جنبش علمي قابل پويايي

انس در مسجد نبوي، امام شافعي در مسجد فسطاط، امام حنبـل   بن توان به مجالس مالك مي
  .)59 -  51: 1372غنيمه، (اشاره كرد  ... در مساجد بغداد و

ــران دورة آل  ــاريخ اي ــه لحــاظ    مســاجد در ت ــي ب ــيار مهم ــاه بس ــه نقــش و جايگ بوي
هاي فراوان علمي، اختراعات و اكتشافات بسيار  ترديد، پيشرفت بي. آموزشي داشتند  ـ  علمي

نظر، تأليفات  هاي علمي، ظهور و بروز عالمان و دانشمندان برجسته و صاحب در همة زمينه
بته در تمام تـاريخ ايـران ممتـاز    تر مرجع قرارگرفتن آنان، كه ال و از همه مهم تنوعمتعدد و م
فـر،   ايمـاني (ـ آموزشي آنان نبود  هاي عمومي و كاركرد علمي تأثير از اين دانشگاه است، بي

  ).243و  242: 1389
در ايران اين دوره، اساساً يكي از معيارهاي اعتبار هر شهري منوط به وجود مساجد 

. مساجد محل تجمع، تدريس و مناظرة علماي مشهور بـود  1.ويژه مساجد جامع بود و به
شايد به دليل همين اعتبار بوده است كه در خصوص تعداد و كثـرت مسـاجد شـهرها،    

احتمـاالً، يكـي از    2.پـذيرفت  مـي  همواره از سوي مردم و سياحان، بعضاً اغراق صـورت 
ر عين حـال داراي  قرارگرفتن شهرها نيز به وجود مساجد كهن و د» دارالعلم«معيارهاي 
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شهرهاي قلمرو بويهيان همچـون  ). 40: 1358قزويني رازي، (گشت  جايگاه علمي برمي
تنها مركز سياسي بودند، بلكه كانون علمي و محل تجمع دانشمندان شهير  ري و بغداد نه

رفتنـد   شـمارمي  عبـاد بـه   بـن  عميـد و صـاحب   شمار و وزراي دانشـمندي چـون ابـن    بي
  .)120: 1383بهمنيار،(

زمينة مساعد آزادانديشي و جو آزاد فكري نيز در مقطع مورد نظر، در رونق هرچه بيشـتر  
بويـه از   از سـوي ديگـر، حمايـت آل   . تـأثير نبـود   ويژه در بعد علمي و فرهنگي بي مساجد به

مذهب تشيع، شرايط و موقعيت بسيار ممتازي را بـراي دانشـمندان و علمـاي ايـن مـذهب      
هـاي   مساجد و منبرهاي آن به نحو احسن براي بيان عقايد و نشر انديشـه ساخت تا از  فراهم

و  21: 1383 فدايي عراقي،(خود پس از چند قرن تبليغ سوء معاندان و دشمنان استفاده برند 
عالوه بر اين، سالمت نفس علماي اين دوره كـه البتـه از مسـجد و معنويـت آن تـأثير      ). 22
دانشمندان اسالمي در اين دورة . شود خصوص ناديده انگاشته پذيرفتند نيز نبايستي در اين مي

هاي دروني بنگرند و نفـس را در   طاليي تاريخ و تمدن ايران و اسالم بر آن بودند كه به جنبه
ها چنان رام سازند كه به تدريس نپردازد؛ مگر آنكه در وجود  گويي و شنيدن به خواسته پاسخ

  ). 182: 1383ماوردي،  ←(به اين مهم را بيابند  خويش توانايي كافي علمي براي قيام
هاي فراواني از اين كاركرد مهـم مسـاجد را در دورة مـورد     منابع و اسناد تاريخي نمونه

ق در مسـير سـفر     354در سـال    شيخ صدوق، از علماي مشهور شيعي،. اند  اشاره ثبت كرده
ضر درس علماي مشهوري حج وارد شهر كوفه شد، به مسجد جامع اين شهر رفت و از مح

  .)36: 1377موسوي خرسان، ( كه در آن مسجد سكونت داشتند، استفاده كرد
درسش چهارصد  ةمحمد اسفرايني، پيشواي پيروان شافعي كه در حلق امام ابوحامد احمدبن

 گفـت  در شبستان فقها درس مي ]در بغداد[ مبارك بن آمد، در مسجد عبداهللا آموز گرد مي فقه
  . )5511 /13: 1383اثير،  ابن(

زمان بـا   كه خود از بزرگان علم و ادب بود، هم ،الدوله ديلمي وزير ركن ،عباد بن صاحب
در مسجد جامع آن مجالس درس و مباحثات علمـي برگـزار    ،اشتغال به وزارت در اصفهان

مهـدوي،  (اسـت   ثبـت شـده   »صـاحب  ةصف« مكاني به نام او مشهور به و همچنين .كرد مي
ــوان مكــاني   .)98: 1357 ــه عن ــرايمســجد ب ــوع ديگــري از كــاركرد   داســتان ب ســرايي، ن
 خوشنويس معـروف   ،بواب ابن ،گذاشت به نمايش مي هآموزشي خود را در اين دور  ـ  علمي
  .)5571 /13: 1383 اثير، ابن( كرد سرايي مي داستانم در مسجد جامع بغداد براي مرد  نيز،

ــ آموزشـي    نظر، مسجد نوع ديگري از كاركردهاي علميعالوه بر اين، در مقطع مورد 
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تعلـيم  . گرديـد  تبـديل  خود را نيز به نمايش نهاد و به محل پرسش، مناقشه، بحث و مناظره
اسالمي به منظور ايجاد توان فكري و كمك به فهم مسائل، بـه پرسـش و مناقشـة خطبـا و     

اسـت كـه ايـن امـر      بسياري داشته توجه  ويژه در مساجد، به سخنرانان و يا اساتيد و طالب، 
  .)408: 1359 خلدون، ابن(گرديد  رفته به يك سنت تاريخي تبديل رفته

در كنار پرسش و مناقشه، اهتمام به مناظره و مذاكره از وسـايلي بـود كـه بـه گسـترش      
اساسـاً، منـاظره از كارهـاي    . كـرد  روحية درست علمي در بين دانشمندان اسالمي كمك مي

شـد كـه خـود در بـاالبردن      مي خود استادان و البته به محوريت مساجد شمردهرايج در بين 
در . اي داشت مالحظه سطح انديشه و رشد ذهنيات و گسترش دامنة آن تأثير مطلوب و قابل

اين دوره، مناظره بهترين وسيله براي استنباط حقايق فقهي و استخراج اصول و قواعد آن در 
 3گرديـد  از عوامل تحرك و پويايي براي فكر اسـالمي تبـديل  بين فقها بود كه خود به يكي 

  ). 262 ،258: 1372غنيمه، (
گروه بسياري از مسلمانان و نيز محل  تجمعبويه محل  از آنجايي كه مساجد در عصر آل

ترين كانون پرسـش، مناقشـه و منـاظرات علمـي محسـوب       گردهمايي عالمان بود، لذا مهم
زد و هم  مي اين دوره نيز بيش از پيش بر اين مباحث دامن ـ مذهبي فضاي سياسي. شدند مي

. ـ آموزشي مسجد نيز افزون بر علـت بـود   پذيرفت؛ البته، كاركرد ذاتي علمي از آن تأثير مي
هاي تاريخي از برگزاري گستردة مباحثات و مناظرات علمي در مسـاجد ايـن دوره    گزارش
د معروف براثاي بغداد به وعظ و جدل بـا  عنوان مثال، شيخ مفيد در مسج  دارد؛ به حكايت

كـرد، بلكـه بـه     تنها از حقانيت اين مـذهب دفـاع مـي    پرداخت و نه معارضان و مخالفان مي
، در مسـجد  اصـفهان  محاسنبه نوشتة كتاب . رساند وحدت و نزديكي فرق شيعي ياري مي

شـد،   ساختهعباد  بن ـ كه به دست صاحب  معروف به مسجد جامع صغير ـ  جورجير اصفهان
در هر نماز از نمازهاي پنجگانه كمتر از پنجهزار مرد صف نبستي و هر ستوني از آن مسند «

» ... ن و آراسته و محلي پيراسته به نظارت مناظرة فقها و حليه مطارحه علمـا يشيخي بود مز
هاي سياسي و اداري،  عباد با همة مشغله بن حتي، شخصيتي چون صاحب). 62: 1328آبي، (

ات مناظرة باشكوهي با حضور جمع كثيري از عالمان عصر در مسـجد و منـزل خـود    جلس
  ).113 -  112 ،71 :1383، بهمنيار(كرد  برگزار مي

كه در  پذيرفت، چنان مي نقد به اصطالح تفكرات انحرافي نيز در ذيل اين كاركرد صورت
را كـه پيرامـون   ) فـراء  ابـن (ق، علماي مذهبي درونماية كتاب ابويعلي فراء حنبلي   429سال 

زاهد معروف، ابوالحسـن قزوينـي،   . زدند هاي خداوند و اعتقاد به تجسم او بود، پس ويژگي
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: در مسجد منصور بغداد حاضر شد و بر باالي منبر رفت و در اين باره سخن راند و گفـت 
» گويند و بلنـدي جايگـاهش بـس بـزرگ اسـت      بزرگ است خدا از آنچه ستمكاران همي«
بعد نيز بار ديگر مساجد  هفراء در حدود دو ده تفكرات ابن ،ظاهراً). 158 /16: تا ر، بياثي ابن(

  : است حاكياثير  روايت ابن. بغداد را دستخوش مناظرات، مناقشات و آنگاه آشوب ساخت
هـا   يحنبلـ  يشـرو پ. بـر پـا شـد    يا در بغـداد فتنـه   يو حنبلـ  يشافع يفقها يانم 447سال 
از عامه به دنبال آنها افتادند و انكار ذكـر   ياريبودند و گروه بس يميتم فراء و ابن بن يعليابو

در اذان و قنوت در فجر  يحو منع از ترج) اهللا به بسم دجه(به آشكارا  يمالرح الرحمن اهللا بسم
هـا   يحنبل. يدنگرد يهو در آنجا اختالف تسو يدندرس يفهخل يواننمودند و به د) نماز صبح(

او . اهللا غارت كردند رفته و امام جماعت آنجا را به سبب جهد به بسم يرالشع به مسجد باب
تـا   ييدبزدا) اهللا را بسم(آن را ) قرآن(از مصحف : به دست گرفت و گفت قرآنآمد و  يرونب

  ).317 /16 :همان( يمنخوانم و نگو

و هـا   تر نيز اشاره گرديد، مناظرات و مباحثات درون مسـاجد غالبـاً تـنش    كه پيش چنان
شـايد بـه همـين    . است منازعات خارج از آن را در بين طرفداران فرق مختلف در پي داشته

ق، خليفة عباسي، القادرباهللا، معتزله و شيعه و ساير ديگرانديشـان    408علت بود كه در سال 
هايشان منع كرد و نيـز فرمـان داد كـه هـركس      وگو و مناظره دربارة آيين مخالف را از گفت

  .)5550 /13: 1383، همو(كيفر برسد  چنين كند، به
  

  يغيكاركرد تبل. 3
بويــه، كــاركرد  ويــژه در دورة آل يكــي ديگــر از كاركردهــاي مســجد در تــاريخ اســالم بــه

اين كاركرد به نوعي با سرشت و ذات مسـجد درآميختـه و از زمـان    . اي بود رسانه  ـ  تبليغي
اي در اينجا فضايي براي  ـ رسانه غيمراد از كاركرد تبلي. قابل مشاهده است) ص(  رسول اكرم

كردن مردم توسط حكومت بر اساس نيازهايش از يكسو، همچنين محلي  رساندن پيام و آگاه
. هاي اجتماعي و اعالم اعتراض مردم يا ناراضيان سياسي از ديگرسو بـود  براي تبادل آگاهي

و هم از سوي  به عبارت ديگر، مسجد كاركردي دوگانه داشت؛ يعني، هم از سوي حكومت
  . گرفت مردم و ناراضيان مورد استفاده قرارمي

هاي ارتباطي، مسـجد   رسد در اين دوره، با توجه به شرايط زماني و محدوديت مي نظر به
شود كه حضور  مي رساني دولتي و مردمي بود و البته گاهي مشاهده محل مناسبي براي اطالع

ر است؛ همچنين، هر گروهـي بـه فراخـور    تر از ساير اقشا حكومت در مسجد بسيار پررنگ
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كرد و وجه غالب استفادة سياسي مردمي، بيان اعتراض  نياز خود، از رسانة مسجد استفاده مي
حاكمـان و معترضـان هـردو نيازمنـد بـه      . هاي گوناگون بـود  به روندهاي موجود در عرصه

  .حمايت معنوي و قدرت بسيج مساجد بودند
  
  ياعتراضات مردم محل 1.3

بويه و كـارگزاران آن، كوتـاهي ايـن حكومـت و يـا       اعتراض نسبت به اقدامات دولت آل
ت تحـوال دستگاه خالفت عباسي در قبال مسائل سياسي آن روز جامعة اسـالمي، يكـي از   

اين اقـدام كـه معمـوالً بـا     . شود مي مهم سياسي اين دوره از تاريخ ايران و اسالم محسوب
آثار تبليغي بسياري داشت و ارتبـاط اقشـار جامعـة     پذيرفت، مي محوريت مساجد صورت

در اين دوره، مردم به صورت انفـرادي و يـا گروهـي،    . كرد اسالمي را با يكديگر بيشتر مي
از سـوي   ــ مـذهبي آنـان    اي در قبال ظلم و ستمي كه نسبت به حقوق شخصي يـا فرقـه  

طلبـي و   حـق گرفـت، از طريـق مسـاجد نـداي      مي سالطين و كارگزاران حكومتي صورت
باشد، از حيث  اقدامات مذكور اگرچه ممكن بود نتيجة عيني نداشته. دادند دادخواهي سر مي

تنوير افكار عمومي و رساندن صداي مظلوميت آنان و نيز افشاي مظالم كارگزاران حكومتي، 
بويـه   توان در بررسي علل ضعف و سقوط دولت آل اي كه مي نتايج شگرفي داشت؛ به گونه

رغـم   خواهـان و معترضـان، بـه    جالب اينجاست كه بدانيم برخي از عدالت. وجه كردبدان ت
نكردن حكومت از مواضع خـويش،   وقوف به عدم توفيق در اعتراضات سياسي و نيز عدول

  .زدند مي  به چنين حركتي دست
هاي آنان  اعتراض به تصاحب خانهمردم بغداد در  ،ق  329 در شوال سالعنوان مثال،  به 
، بــه بغــدادمنصــوب  تــازهاميراالمــراي ، كــورتكين ديلمــيتــوجهي  ديلميــان و بــي توســط

خطيـب را از گـزاردن   «: اثيـر  به نوشتة ابن. ريختند هم شان، نماز جمعة بغداد را به دادخواهي
» نماز آدينه بازداشتند و با ديلميان پيكار گزاردند و از هر دوسو گروهـي در خـون غلتيدنـد   

نيز نداي اعتراضي مردم، خـود را   321 تر از آن و به سال پيش .)4924 /11: 1382اثير،  ابن(
 ،از زيردستان سپهساالر شورشـي مـونس خـادم    ،بليق بن علي. در مسجد به نمايش گذاشت

گرديـد تـا بـه     اين مسئله موجب. فرمان داد تا معاويه و يزيد را بر منابر بغداد نفرين فرستند
مردم دست به شـورش و اعتـراض در   ) بربهاري(آنان روزي  تحريك حنبليان و پيشواي آن

بليـق در صـدد    بـن  البتـه، علـي  . ريختگي شهر گرديـد  هم مساجد بزنند كه اين امر موجب به
دستگيري بربهاري و ياران او برآمد؛ بربهاري از بغداد گريخت و تعدادي از ياران برجسـتة  
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اعتراضـي تـوأم بـا نفـرين در      سياست). 4833 -  4832 /11 :همان(او به عمان تبعيد شدند 
شـدن   ها از مساجد بغداد برخاسـت و آن ايـن بـود كـه بـا خلـع       حادثة ديگري در اين سال

، چنـين شـايع شـد كـه او بـا      )ق  333 -  329(بـاهللا   ابوعبداهللا بريدي از وزارت خليفه المتقي
ي پشتيباني خاندان و حاميان خود در صدد غـارت بغـداد اسـت؛ بنـابراين، مـردم و خطبـا      

البته بعدها ابوعبداهللا، سپاهي را به [مساجد بغداد بر منابر، او و خاندانش را نفرين فرستادند 
   .)4930 -  4929 /11 :همان] (بغداد روانه و اين شهر را غارت كرد

اعتراض به سكوت خلفاي عباسي و حاكمان مسـلمان نسـبت بـه تهـاجم روميـان بـه       
گاهي تحريك و تهيـيج مسـلمانان، يكـي ديگـر از     هاي اسالمي، از منابر مساجد و  سرزمين

شـهر   كه با تهاجم روميـان بـه   ـ سياسي بود، چنان كاركردهاي مهم مسجد در عرصة تبليغي
زنان و بردن  اسارت عام و به و قتلق   361به سال ـ  شهري در سر راه موصل به شام ـ  نصيبين

به صورت اعتراضـي  ) و ديار بكر يعني ديار ربيعه( جوار اين شهر ن همنامسلماآن، كودكان 
 يد و در مساجد جامع بغـداد در اعتـراض بـه سـكوت سـالطين و خلفـا      دنوارد بغداد ش

اقـدام تبليغـي آنـان از     ،البته. دردنمسلمان، مردم را به دفاع از بالد اسالم تحريك و تهييج ك
آنها پيوستند  جمع كثيري از بغداديان به .شد طريق مساجد شهر مهمي چون بغداد، مؤثر واقع

ـ رفتند و در صـدد حملـه بـه    ) ق  363 -  334( هللا خليفه المطيع ةو همگي به در خان او  ةخان
  .)197 /2 :1361مقدسي، ( 4برآمدند و وي را ناتوان خواندند

اي متعـددي را در   ـ فرقه اسناد و شواهد تاريخي از دورة مورد اشاره، اعتراضات مذهبي
ترين اين اعتراضات، اقدام اعتراضي شيعيان به سال  معروفيكي از . است مساجد ثبت كرده

اي كه در اين مسجد  در اين سال، در خطبه. براثا بودمعروف شيعيان يعني ق در مسجد   420
شيعه ايراد گرديد كه در نهايت بـه بركنـاري و   خطيبان شد، سخناني از زبان يكي از  خوانده

 ةخليفـ . منجرگرديـد ــ    )ق  422 -  381( ربـاهللا عباسـي القاد  ةبه دستور خليف ـ  ويدستگيري 
بـه رسـم     ــ  و چون بر فراز منبر رفتا. دكرمذكور خطيب ديگري را با نام ابومنصور تعيين 

را ) ع(  ـ با پشت شمشير به منبر زد و در خطبة خود نام حضـرت علـي    خطباي اهل تسنن
خداوندا مسـلمانان و هركسـي   «مقدم نداشت و سخن خود را با اين جمله به پايان برد كه 

رو، عامة مردم كه شـيعيان بودنـد طـوري     از اين. »داند، نيامرز را كه علي را موالي خود مي
در جمعة بعد و براي جلوگيري از شورش مجدد در اين مسـجد،   كه به او اعتراض كردند

ليفـة  از اقامة نماز جماعت و ايراد خطبه خودداري شد؛ تا آنكه شريف مرتضي در نـزد خ 
خليفه القـادر از اقـدام   . گرديد عباسي واسطه گرديد و براي مسجد مذكور خطيبي تعيين
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بـود و   اش سخت برآشـفته و عصـباني گرديـده    اعتراضي شديد شيعيان و هتك فرستاده
از جملـه  . براي خطيب جديد دستورالعملي صادر گرديد تا بر اساس آن سـخن بگويـد  

 5آمـد، درگـذرد   مذمت بر منبر كه شيعيان بدشان مـي  مواد اين دستورالعمل آن بود كه از
   .)201 -  200 /15: 1412، جوزي ابن(

ق نيز موجب گرديد تـا    421 سالمنازعه بين تركان بغداد با برخي از هاشميان در شوال 
آنان پس از تجمع در مسجد . هاشميان با استفاده از منبر مساجد، به تحريك ديگران بپردازند

گرديد تا فقها و تعداد  اين امر موجب. ها را به باال بردند و مردم را بسيج كردند قرآنالمدينه، 
از سـوي  . ها دشنام دهنـد  بسياري از اهالي كرخ نيز در مسجد مذكور جمع شوند و به ترك

ها را باال گرفتند، اينان نيز در  قرآنور شدند و وقتي كه ديدند آنها  ديگر، تركان به آنان حمله
هايشان را كه بر روي آنها صليب بود، باال بردند؛ آنگاه، دو گروه شروع بـه   آنان نيزهمقابله با 

  ).208 /15 :همان(پرتاب سنگ و آجر كردند كه در نتيجة آن، گروهي كشته شدند 
ــاريخ ــ  سياســي تتحــوال ت ــذهبي ســال ـ ــهق،   422م ــدي نمون ــاي چن ــاركرد  ه از ك

است؛ بـه عنـوان مثـال، در روز     ـ ثبت كرده  بغدادويژه در شهر  به ـ   اعتراضي مسجد  ـ  تبليغي
ـ مـذهبي   اي االول، بين سنيان و شيعيان شهر بغداد منازعات فرقه دوم ماه ربيع و جمعه بيست

گشت كه ظاهراً سياست  سبب اين اختالف به ماجراي فردي به نام خزلجي برمي. درگرفت
المدينـه در   ت در مسجد جامعمسئلة خواندن نماز و قرائت منشور خالف. ضد شيعي داشت

فتنه و آشوب برخاست و نماز نيـز  . روز، موجب ايجاد تنش بين شيعيان و سنيان گرديد  آن
هنگام بـه   البته، در واكنش به اين حادثه، حاميان شيخ مذكور چند روز بعد شب. نشد خوانده

دت منازعات بين اين مسئله در نهايت بر ش. مسجد جامع براثا حمله و آنجا را چپاول كردند
آنان افزود تا آنكه اعتراضات و شكايات نسبت به خليفه القادرباهللا زياد شد و او را به ضعف 

معترضان حتي تهديـد كردنـد كـه در جمعـة آينـده خطبـة او را قطـع        . تدبير متهم ساختند
خـواني نيـز مطـابق معمـول در      در هر صورت، در نماز جمعة بعدي كه خطبه. خواهندكرد

يكي از معترضان حتـي  . شد لرصافة بغداد برگزار گرديد، نماز جمعه به تشنج كشيدهمسجد ا
 /15 :همان(دست خليفه را زد و مردم از ترس فتنه و آشوب، نماز را رها كردند و برگشتند 

اعتراض و شورش مسلمانان در مسجد محـل  ق نيز   425سال  چندي بعد و به .)215 -  214
معترضان بر خطيب شوريدند و گفتند تا بـه نـام   . صورت گرفتبرگزاري نماز جمعة بغداد 

شود، در غير اين صورت، به نام سلطان و شخص خليفه خطبه خوانده  برجمي خطبه خوانده
  ).149 /16 :تا بياثير،  ابن(نشود  
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ق، در وقايع ديگري كاركرد تبليغـي سياسـي مسـجد در      415تر از آن و در سال  پيش
در شهر كوفه، ميان علويان و عباسيان آشوب پديدآمـد  . كرده استتالطم اجتماعي بروز 

مـذهب و   بوية شيعي ظاهراً، قدرت آل. و در نتيجة آن شش تن از عباسيان به قتل رسيدند
پيرو اين حادثه، عباسيان كوفه بـه بغـداد آمدنـد و    . تأثير نبود حاكميت آنان در اين امر بي

در يكـي از مسـاجد بغـداد، سـر بـه شـورش        با جلوگيري از برگزاري خطبة روز جمعـه 
 اين غائله سرانجام با وساطت خليفه القادرباهللا و ميانجيگري ديگران ختم گرديد. برداشتند

  .)5584 /13 :1383، همو(
بـه مسـائل اقتصـادي     رفـت و  فراتر مي و سياست يمذهب مباحثاعتراضي گاه از  ةزمين
اسـتفاده   ،آميـز  ي اعتراضهات رساندن صدااز مساجد جه و در اين حالت نيز شد مي كشيده

. ق اشـاره كـرد    375 سال ةتوان به حادث مي ،ماليـ  اعتراضات اقتصادياين  ةاز جمل. شد مي
ماليات در برقراري مجدد ديلمي  ةالدول در اعتراض به اقدام صمصام بغداد در اين سال، مردم

در صدد برآمدنـد  در مسجد منصور بغداد گردآمدند و  ،اي هاي ابريشمي و پنبه فروش جامه
مصوبة خود را ملغا اعالم كـرد و   ،آشوبحكومت از ترس . »تا نماز جماعت را كنار نهند«

  ،ديلمـي  ةوزير عزالدول ، پس از آنكه ابوالفضل ،همچنين .)5286 /12 :انهم( شدله حل ئمس
، معترضـان مسـجد را كـانون    داخـت امـوال مـردم پر   ةبودن خزانه، به مصـادر  خالي دليلبه 

نيز به سـان مسـجد بـه    ها و كليساها  كنيسهجالب اينجاست كه . اعتراض و نفرين قراردادند
گرديد كه البته خود از اهميت بناهاي مـذهبي   كانون اعتراضات مردمي عليه حكومت تبديل

  .)309 -  303 /6 :1376مسكويه،  ابن(داد  ها خبر مي در ديگر آيين
  
  يرسان اطالع اركردك 2.3

گرديد  مي موقعيت ممتاز مساجد در بافت شهري جهان اسالم و در دورة مورد اشاره موجب
رساني عمومي و نيز حكومتي استفاده  تا اين مكان به عنوان بهترين رسانه و ابزار، براي اطالع

و هـاي مهـم جمعيتـي، اقتصـادي      جواري كـانون  مساجد غالباً در وسط شهر و در هم. شود
هـاي   شد اخبار و اطالعات در عصري كه رسانه مي اجتماعي قرارداشت و اين مسئله موجب

، 153 :1373اصـطخري،   ←(سرعت انتشار يابد  ـ تبليغي امروزي وجودنداشت، به گروهي
تر، اعتبار و استناد اخبـار نيـز    همه مهم از). 152: 1345حوقل بغدادي،  ابن ؛194، 193، 165

بسيار مهم بود و اين امر از طريق تقدس مكـاني مسـجد و نيـز اعتبـار     در جامعة آن روزي 
توان گفت كه مسـجد در   لذا، به جرئت مي. گرديد لساني مؤمنان و علماي مذهبي تأمين مي
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. رفـت  شـمارمي  رساني و تبليغي بسـيار مهمـي بـه    تاريخ ايران و اسالم به عنوان ابزار اطالع
ها از يكسو و نيز مردمان عادي و فـرق   توسط حكومتاستفاده از جايگاه مسجد و منابر آن 

  . هايشان امري رايج بود مذهبي از ديگرسو، در انعكاس اخبار و اطالعات و خواسته
هاي بسياري در اين خصوص ثبـت و   نمونه. بويه اين سنت ديني جاري بود در دورة آل

شـد و   اي وارد مـي  تـازه  هرگاه الزم بود مردم از امري آگاهي يابند يا والي. است ضبط شده 
زدند و مردم  خواست برنامة كاري خود را به اطالع مردم برساند، مناديان در شهر جار مي مي

هنگـامي كـه بيشـتر    . كردنـد  ـ دعوت مي  ويژه در مساجد جامع به  ـ  را به حضور در مساجد
گويـد،  رفـت و آنچـه درنظرداشـت ب    آمدند، والي به منبر مـي  اهالي شهر در مسجد گرد مي

ها ندا  كردن مردم، مناديان در مناره گاهي براي آگاه. گفت و اين رسم و سنتي متداول بود مي
هـاي   از اين كاركرد در زمينـه  هايي نمونهدر ذيل به . )632 -  631: 1366فقيهي، (دادند  درمي

  :دشو اشاره مي گوناگون
و  ادعاي مهدويت كرد، )ق  334 -  333( باهللا عباسي پسر خليفه المستكفي ،ق  357به سال
 ــ   ويژه مسـاجد بغـداد   هب  ـ از طريق مساجد نمايندگان او غالباً .قرارگرفتعامه  مورد توجه

در راستاي تبليغ بيشـتر و مـؤثرتر بـراي    . گرفتند كردند و از مردم بيعت مي براي او تبليغ مي
خود دعـوت  سوي شد و در آن مردم را به  در مساجد پخش مي يت، اوراقيمئفرد مدعي قا

ترتيب، فرد يادشده توانست با منبـر پرنفـوذ مسـجد، گـروه كثيـري از اعيـان،        بدين. كرد مي
اين غايله در نهايت بـا اقـدامات   . ها را به بيعت خود درآورد كاتبان، ديلميان، تركان و عرب
  .)187 -  185: همان(شد   عزالدولة ديلمي فروخوابانده

، با تهـاجم و تـاراج روميـان شـهرهايي چـون رهـا،       ق  361 در محرم سالاندكي بعد و 
كشيدن سرزمينشان، گروهـي از   ويراني درآوردن مسلمانان و به اسارت نصيبين و دياربكر و به

مردم اين شهرها به بغداد رفتند و در مساجد اين شهر مسلمانان را برانگيختنـد و از تـاراج،   
آنان مردم بغداد را از خطرهاي پيش رو . كشتار و اسارت زنان به دست روميان سخن گفتند

داستان  ظاهراً، سخنشان چنان بر مردم بغداد اثر نهاد كه با آنان هم. در اين خصوص بيم دادند
ها بيشتر از آن گرديد و شـماري   واكنش. هللا يورش بردند شدند و به سوي كاخ خليفه الطايع

عالوه بر ايـن، بـا تبليـغ و    . قراردادنداز سران بغداد عزالدوله بختيار ديلمي را مورد مؤاخذه 
رساني از طريق مساجد شهر بغداد، مردم بسياري در جريان ماجرا قرارگرفتند و بـراي   اطالع

  .)5158 -  5157 /12: 1383اثير،  ابن(امر جهاد جمع شدند 
اصلي اعالن رسمي مناصب حكومتي و نيـز اعـالن وليعهـدي در     مراكزمساجد يكي از 
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 ةق و پس از شايعات بسيار در بين مـردم، خليفـ    421 به سال ،مثاله عنوان ب ؛بود اين دوره
را بـه واليتعهـدي   ) بـامراهللا بعـدي   همان القـايم (جعفرعبداهللا  القادرباهللا، پسرش ابي ،عباسي
بـه دسـتور   . اعالن همگاني اين رخداد مهم در مسجد و منابر آن صورت گرفـت . دكر تعيين

ـ ردكت ئقرارا مطالب  اينخطبا  و در راستاي اعالن عمومي، خليفه بر منابر مساجد بغداد د ن
جـوزي،   ابـن (» دين قرار بده؛ براي واليتعهدي در ميان مسـلمين  ةپروردگارا او را ذخير« :كه

القضاتي برگزيده شد، فرمـان و   ماكوال به قاضي پس از آنكه ابن ،همچنين .)206 /15: 1412
دستور خليفه ه اشراف و قاضيان و شاهدان، بلكه بمحضر در و تنها در دارالخالفه  حكم او نه

جـامع   اجد مشـهور ويژه مس هب  ـ اعالن عمومي و آگاهي مردم، بر منابر مساجد بغداد برايو 
  ).201/ 15 :1412همان، ( خواندشد ـ  المدينه رصافه و جامع

ايـن امـر در   . پذيرفت ـ سياسي نيز مي اي مسجد گاه ابعاد مذهبي ـ رسانه كاركرد تبليغي
كـه در   داد، چنـان  مـي  بعضي از مواقع، خود را با شعارنويسي بر در و ديـوار مسـاجد نشـان   

بـر ديـوار   ) ق  356 -  334( ، شيعيان بغداد به فرمان سلطان احمد معزالدولهق  351االخر  ربيع
آورد و بـه هنگـام     واكنش شديد سـنيان را در پـي  شعارهايي نوشتند كه مساجد شهر بغداد 

صدد دوبـاره نگاشـتن آن برآمـد؛     معزالدوله در. پاك كردندها را  برخي از آنان نوشتهشب، 
شـده، چنـين    هـاي زدوده  ليكن ابومحمد مهلبي وزير به او سفارش كرد تا به جـاي نگاشـته  

و در ايـن نفـرين   » نكه به خاندان پيامبر خدا ستم ورزيدنـد انفرين خداوندي بر آن« :بنويسند
لـه  ئترتيـب ايـن غا   معزالدوله نيز چنـين كـرد و بـدين   . نشود نام برده جز از معاويه از كسي

  ).5085 /12 :1383اثير،  ابن( شد خوابانده
توان به سياست عباسيان از طريق تبليغ در مساجد، عليه فاطميان و  در ماجراي ديگر مي

 يم و در آنمجلسـي تنظـ   صورت ،ق در شهر بغداد  444 در سال. موضوع نسبشان اشاره كرد
) س(  و حضـرت فاطمـه  ) ع(  شد كه فاطميان در ادعاي نسب خود به حضـرت علـي   نوشته

  :اثير به نوشتة ابن. دروغگو هستند و آنها را به مجوسان و يهودان منسوب كردند
مـذكور   مجلـس  صـورت و فقها و قضات و شهود بر  يانو عباس يانعلو تأييدية آن، از پس

شـود؛ تـا    شد كه بر منبر مساجد خوانـده  نسخه از آن به شهرها فرستاده ينو چند شد گرفته
  ).294 /16 :تا ي، بوهم(باخبر گردند  يانفاطم يمردم از كذب ادعا

  
  ييكاركرد قضا. 4

. بويه بـود  ـ اداري مسجد در دورة آل كاركرد قضايي يكي ديگر از كاركردهاي اجتماعي



 بويه آل عصر ايران در مسجد ياجتماع كاركرد   166

  

و نيز ويژگي ممتاز اين مكـان الهـي در   ) ص( پيشينة قضايي مسجد از دورة رسول اكرم
ربـط،   رغـم تأسـيس نهادهـاي قضـايي و ادارات ذي     گرديـد تـا بـه    رساني، موجب اطالع

عالوه بر اين، دسترسي آسان مردم به قاضـي و  . همچنان شاهد تداوم اين كاركرد باشيم
ريح تصـ  در اين خصـوص مقدسـي بـه   . ارائة شكايات، از ديگر كاركردهاي اين نهاد بود

  :است آورده
 و قاضـي  كمـك  بـا  كه است او وزير با سپهساالر نشستن داوري به ... نيكو هاي رسم از

 دادخـواهي  چهارشـنبه  و يكشـنبه  روزهـاي  بزرگـان،  و دانشـمندان  از چندتن و رئيس
 كنند مي صادر حكم مسجد در پنجشنبه و دوشنبه روزهاي و پذيرند مي را ستمديدگان

  ). 480 /2: 1361 مقدسي،(

به قضاوت و دادگستري و رسيدگي بـه شـكايات    گاهي سالطين بويهي شخصاً ،ظاهراً
هـاي روزه   الدوله در ماه اثير آمده است كه ركن ه در گزارش ابنك چنان، دندكر مردم اقدام مي

: 1383 اثير، ابن( گرداند هاي رفته را بازمي كرد و خود ستم رپايي نماز آهنگ مسجد ميببراي 
قاضي كـه ديـر از    ةدر خان ياهواز جلو آورد كه محتسبِ تنوخي مي ،همچنين. )5206/ 12

 ،قدر در خانه بنشـيني نتواني اي به قاضي بگوييد، تو نمي« بود، ايستاد و گفت خانه بيرون آمده
دو  شده، دست قوي و ضعيف هـر  گونه كه در فرمانت نوشته به مسجد جامع برو تا به همان

حكايت جالب ابوحيان توحيدي نيز بر ايـن مسـئله   ). 110 /2 :1971 ،تنوخي(» به تو برسد
  ).147 /4: 1419 يدي،توح ابوحيان( دارد اشاره

از جملـه در حـوادث   . از مسجد به عنوان مكان حبس برخي بزرگان، يـاد شـده اسـت   
علت شورش آن بـود كـه   . ديلمي شوريدند ةالدول سپاهيان بر جالل ق،  424سياسي رمضان 

. دارايـي ايشـان حسابرسـي كنـد     ةخواهـد دربـار   كردند كه سلطان بويهي مي مي آنان تصور
 .در آنجا بازداشت كردندو  او را به مسجد كشاندند ،يورش بردند سلطانبه سراي  معترضان

الدولـه را   جالل ،سرانجام گروهي از سپاهيانگذاشتند تا آنكه پاسبان  وي ايبر آنان همچنين
  ).5676 /13: 1383اثير،  ابن( و به سرايش بازگرداندند آزاد كردنداز مسجد 

  
  سرپناه و اسكان محل. 5

بـه نوشـتة   . بردنـد  مسجد نخستين مكاني بود كه طالب و مستمندان مسلمان به آن پناه مـي 
براي ياران نيازمند كه پناهگاه و خويشان و دارايي نداشتند، جـايي  ) ص(  اهللا مقريزي، رسول

شـهرت  » اصـحاب صـفه  «گزيدند و به  درنظرگرفت كه در آن اقامت ميرا در مسجد خود 
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عبدالعزيز نخستين كسي بود كه جايگاهي را در  البته بعدها حاكم اموي، يعني عمربن. يافتند
؛ 293 /4: 1911مقريزي، (گان و واماندگان درنظرگرفت  مساجد براي اطعام مساكين و بيچار

مسجد اگرچه با تأسيس مدارس جديـد و در پـي آن   اين كاركرد مهم ). 340: 1372غنيمه، 
هاي رايگان براي طالب، تا حدودي كاهش يافت، گزارش سياحان حتـي   ها و خانه خوابگاه

 ــ  در قرون پنجم و ششم، حكايت از تداوم اين كـاركرد در جامعـة آن روز جهـان اسـالم    
  ).328: 1370جبير،  ابن ←(ـ دارد  خصوص در تاريخ ايران به 

ـ اقتصادي، اسكان فقرا  هاي اجتماعي يكي از كاركردهاي قابل توجه مسجد در زمينهلذا، 
هـاي   نمونـه ). 40 -  39: 1385كيـاني،  (پناهان و محل بيتوتة مسافران و رهگذران بـود   و بي

است كه البته خود  ـ تاريخي اين دوره ثبت شده بويه و در متون جغرافيايي چندي از دورة آل
  .اين كاركرد سنتي مسجد از صدر اسالم دارد انعكاسي از تداوم

مقدسي، در قرن چهارم، گويد كه به مسجد جامع شهر شوش رفت و در آنجا مـدتي را  
). 620 /2: 1361مقدسـي،  (سربرد  با صوفيان اين شهر كه در مسجد مذكور ساكن بودند، به

ق، در مسير وارد كوفه شد و در مسجد جامع اين شهر   354شيخ صدوق در سفر حج، سال 
موسوي خرسان، (از جماعتي از علما كه در آن مسجد سكونت داشتند، استماع حديث كرد 

كيـد دارد سـلطان عضـدالدولة ديلمـي در     أروايات زيادي در دست است كه ت. )36: 1377
و  قـرآن علمـا و قاريـان   آباداني بغداد مسجد را آباد كرد و براي ائمـة جماعـات، مـؤذنين،    

» كسان و ناتوانان و مستمنداني كه در مسجد سراي گزيـده بودنـد، روزمايـه نـامزد كـرد      بي
تعداد بسياري از ) ق  422.م(در دورة خالفت القادرباهللا عباسي ). 5240 /12: 1383اثير،  ابن(

مديـد،   هـاي  حتي براي مدت. كردند مردم بغداد و رهگذران در مساجد اين شهر زندگي مي
. ها و خلفا نسبت به اين امر است اين مسئله نمايانگر اهتمام نسبي حكومت. گويد سخن مي

اي را در پيش  پاره: كرد همه شب افطار خود را سه پاره مي«روايت است كه خليفه القادرباهللا 
 اي را به مسـجد مدينـه، و   فرستاد و پاره اي را به مسجد رصافه مي نهاد و پاره روي خود مي

  ). 5660 /13: همان(» شد اين افطار ميان نشستگان اين دو مسجد پخش مي
ق در بغداد، نيز انعكاسـي از ايـن      420هاي سال  ها و ناامني جوزي از شورش روايت ابن
  ). 201 -  200 /15: 1412 جوزي، ابن( دهد مي دسته كاركرد مسجد ب

هـا، حـوادث    جنـگ  هنگـام  به ها پناهگاه ترين مهم از يكي عنوان به مسجد اين، بر افزون
جدا از موقعيت ممتاز مساجد  6.گرفت مورد استفادة مردم قرارمي...  سياسي، بالياي طبيعي و

در  7و در رأس آن مساجد جامع در بافـت شـهري، اسـتحكام بنـاي مسـاجد و مصـالح آن      
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كنـار همـة ايـن    در . تأثير نبود استفاده از اين مكان به عنوان پناهگاه و به هنگام حوادث، بي
شود؛ حرمت اين مكان  عوامل مادي، البته نبايستي بعد معنوي اين بناي الهي نيز ناديده گرفته

گرديد تا مردم از آنجا به عنوان  مي هاي سياسي، موجب ها و ناآرامي ويژه به هنگام جنگ و به
مكـان و از همـه   احتماالً، تجمع سنتي مردم در ايـن  . كنند ترين اماكن استفاده  بهترين و امن

نكتة جالب اينجاست كـه  . تأثير نبود تر ايجاد يك سرنوشت مشترك نيز در اين زمينه بي مهم
 حتي در بعضي شـهرهاي جهـان اسـالم، سـاخت مسـاجد بـا چنـين رويكـردي صـورت         

شان بوده و با ساخت مدنظرپذيرفت؛ مثالً، عالوه بر نگاه عبادي به آن، كاركرد دفاعي نيز  مي 
 8.كردنـد  ـ نظامي توجـه مـي   خندق، به استفاده از آن هنگام خطرهاي سياسي حصار و حفر
 : يد اين امر استؤحوقل از شهر دوين در اين دوره م گزارش ابن

و در  انـد  كـرده محصور  يگرد يساخته و آن را با حصار يدر وسط شهر، مسجد جامع... 
 حملـه  ناگهـان  بـه  گرج سپاه كه آنگاه و است اي چشمهو در وسط آن  ياطراف آن خندق

 دارد فاصـله  فرسـخ  دو) ارسرود (ارس  بـه  شـهر  ايـن  و شـوند  يپناهنده مـ  بدانجا كند،
  ).86: 1345، حوقل ابن(

در . شـده اسـت  بويه ثبت  دورة آلدر مسجد  اين كاركردهاي متعددي از  منابع نمونهدر 
شـديدي وزيـدن   طوفـان  ) از نواحي شـهر واسـط  (ق، در شهر فم الصلح   378پنجم شعبان 

البتـه،  . شد تا مردم پناهگاهي بهتر از مسجد جامع اين شـهر نيابنـد   گرفت و اين امر موجب
شـدن   طوفان چنان شديد بود كه بخشي از مسجد فروريخت و اين امر به كشـته و زخمـي  

تـر از ايـن تـاريخ     پـيش ). 1953 /3 :1382تتـوي و قزوينـي،   (شماري از مردم منجرگرديد 
مردم در مسجد تجمع كردند و البتـه   ،شهر سروج هها ب روميتهاجم  اجرايو در م )ق  351(

اثيـر،   ابـن (گرفتنـد  اي را به اسارت  و آنجا را سوزاندند و عده بردند روميان به مسجد حمله
ق روميان، به مسجد جامع پناه بردنـد    352مردم عين زربه نيز در حملة . )5042 /12 :1383

  ).5081 /12 :1383 همو،(كردند و تمام شب را در آنجا سپري 
در حوادث سياسي قرن پنجم و تهاجم گستردة غزان، نيز كاركرد اجتمـاعي مسـجد در   

ق، غزان وارد شهر ري شـدند و    420در سال . ايجاد پناهگاه براي مردم، گزارش شده است
اي از  در ايـن ميـان، عـده   . اي كردند و زنان را به اسارت گرفتند غارت و تاراجگري پردامنه

در تهاجم آنـان بـه مراغـه    ). 97 /16 :تا بيهمو، (زنان ري از ترس به مسجد پناهنده شدند 
داد؛ مردم شهر از ترس به مسجد جامع پناهنده شـدند و البتـه    نيز چنين اتفاقي رخ) ق  435(

 علت نيست كه لذا، بي .)96 /16 :همان(پذيرفت  كشتار بزرگي از آنان در اين مسجد صورت



 169   ديگرانو  حسين مفتخري

  

با وقوف به اين امر و كشتار وسيع مسلمانان در  ،)ق  467 -  422( بامراهللا مئالقا ،باسيع ةخليف
ويژه در مساجد و نيز تخريب  عام مردم به بيگ تقاضا كرد كه از قتل مساجد، از سلطان طغرل

جالـب   ةنكتـ  .)5630 -  5629 /13 :1383اثيـر،   ابـن ( و بستن درهاي مساجد خودداري كند
درازمدت  ةتوجه اينجاست كه در ماجراي تهاجم تركان سلجوقي به شهر اصفهان و محاصر

هـاي   كوفتند و از چوب مساجد اين شهر را درهمبناي  ،آن، مردم اصفهان براي دفاع از خود
  .)820 /3: 1368خلدون،  ابن( آن استفاده كردند

  
  بزرگان  دفن محل. 6

گرديد تا بزرگان دينـي،   و امامزادگان و نيز مساجد موجب تقدس اماكني چون بارگاه امامان
ـ وصيت كنند تا آنان را در آن جايگاه مقدس بـه    حتي پيش از مرگ خود ـ  سياسي و علمي
جسـتن از امامـان و امامزادگـان و نيـز      اين امر در راسـتاي تبـرك و شـفاعت   . خاك سپارند

ــرب ــار    تق ــتن از فش ــه كاس ــدا و در نتيج ــة خ ــه خان ــتن ب ــروي   جس ــذاب اخ ــر و ع قب
است كه خود از  هاي چندي از آن را ثبت كرده بويه نمونه تاريخ دورة آل. پذيرفت مي صورت

  . تداوم اين انديشه در بين مردم آن عصر حكايت دارد
درگذشت و در مسـجد انبـاريين    406روز يكشنبه ششم ماه محرم سال  10شريف رضي

 /15 :1412جـوزي،   ابـن ( لك با مردم نماز گزارداو وزير فخرالم ةبر جنازو بغداد دفن شد 
هاي علمي و سياسي  ي از شخصيتبسيارمسجد المنصور بغداد نيز محل دفن تعداد  .)119

از مفسران بـزرگ   ،)ق  410.د( سالمه بن اهللا ةهب و) ق  407.د(ابوعبداهللا بزاز . بويه بود عصر آل
ابوبكر دينوري همچنين،  .)122 و 138 /15: همان( نديدردگمنصور دفن الدر مسجد  ،قرآن
ـ  يادشـده در مسجد  )ق  402.د( ابوعمر باقالوي  عيسي بن عثمانو  )ق  405.د( فقيه خـاك  ه ب

كـه در محـرم سـال    ) ابواحمد كاتـب ( احمد بن عبيداهللا .)108،  87 /15 :همان(ند شد سپرده
 ،در همـين سـال   .)81 /15: همـان ( ق درگذشت، در پشت مسجد منصور دفن گرديد  401

جامع المنصور  ةدر مقبر ،عبيه درگذشت و طبق وصيت او بن محمد بن شخصي به نام ابراهيم
  .)78 /15 :همان( دفن گرديد

در خصوص دفن سلطان فخرالدولة ديلمي نيز اگرچه منابع تاريخي غالباً سـخني ابـراز   
ديلمي كفن جستند و نيافتند و از اثير كه براي سلطان فخرالدولة  اند، از اين عبارت ابن نداشته

توان استنباط كرد كه وي را در مسجد دژ طبـرق   سرپرست مسجد كفني خريدند، چنين مي
  .)5370/ 12 :1383اثير،  ابن(به خاك سپردند ق   387ري و به سال 
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ه كـ  چنـان  ،امـر متـداولي بـود    ،نماز خواندن بر ميت در مساجد نيز در دورة مورد اشاره
 398 در صـفر   ،وزيـر مجدالدولـه ديلمـي    ، اجراي مـرگ ابوالعبـاس الضـبي   جوزي در م ابن

سازد كه تابوتي از بغداد براي او آوردند و گروهـي از بزرگـان و فقيهـان در     خاطرنشان مي
  .)62 /15 :1412، جوزي ابن( مسجد براثا بر او نماز خواندند

  
   برگزاري برخي مراسم عموميمحل . 7

ــ شـهري    در زمينة اجتماعي، كه به موقعيت ممتاز جغرافيـايي از كاركردهاي ديگر مسجد 
بـه عنـوان   . رفت شمارمي آن مربوط بود، آن كه محل گردهمايي يا تجمع مردم يك شهر به

ق و در يكـي از مسـاجد     442توان به تجمع شيعيان و سنيان شهر بغداد به سال  نمونه، مي
تسـنن بغـداد توافـق و آشـتي برقـرار      گاهي بين اهـل تشـيع و   . جامع اين شهر اشاره كرد

ايـن  در . رفتنـد  ها براي زيارت پيشوايانشـان مـي   گرديد و هر دو فرقه با هم به زيارتگاه مي
و اهل تسنن بغداد تصميم گرفتند بـا شـيعيان بـه زيـارت      ندتفسال نيز چنين تصميمي گر

هر دو فرقه بـا  هماهنگي، پيروان  برايلذا . بروند) ع(  و حضرت علي) ع(  مرقد امام حسين
همديگر به طرف مسجد جامع رفتند و در آنجا تجمع كردنـد و سـپس بـه زيـارت مرقـد      

  ).146 -  145 /8 :همان( امامان رفتند
ه كـ  چنـان  ،گرفـت  مسجد همچنين به عنوان محل نمايش عمومي مورد استفاده قرارمـي 

دسـت   و كـرد  كه مردم را موعظه مـي ) عراق( مردي بود از اهل قصردارد، تنوخي حكايت 
بار در صحن مسجد جامع، اجاق  يك. ديد برد و زياني نمي خود را در روغن جوشان فرومي

 گسرعت دسـتش را در ديـ   هبعمر . و روغن در آن جوش آوردندكردند و ديگداني نصب 
ديگ را بيرون آورد و  هاي ته گفت، سنگ االاهللا مي و در حالي كه با صداي بلند الالهبرد فرو 

  .)126 /2: 1971 تنوخي،( راع خود را شستذجوشان، سينه و دو  ةشد ببا روغن آ
  

  گيري نتيجه. 8
بويـه، بيـانگر ايـن     مطالعه و بررسي در كاركردهاي اجتماعي مسجد در تاريخ ايران عصر آل

غالباً مثبت بـوده و بـه انسـجام     هاي پيشين، اين رويكردها مطلب است كه در قياس با دوره
در اين زمينه، نيازهاي اجتماعي آن روز در كنـار نگـرش مثبـت    . است اجتماعي كمك كرده

ترين كـانون   گرديد تا مردم مسجد را به عنوان مهم اجتماعي نسبت به اين بناي الهي، موجب
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تواند نوعي واكـنش   از سوي ديگر، اين نوع نگرش آنان مي. اجتماعي مورد توجه قراردهند
اي سياسي مسجد و دلزدگي عمومي از اختالفات و هاي منتج از كاركرده نسبت به واگرايي

در ميـان انـواع    همچنـين، . هاي سياسي مذهبي منتج از كانون مسجد تلقي شـود  مرج و هرج
به جايگـاه آن در نظـام تعلـيم و     اي كاركردهاي اجتماعي مسجد، بايستي سهم و نقش ويژه

 طاليـي  عصـر  گيـري  كلشود كه خود به ش ـ فرهنگي اين دوره داده تربيت و ترقيات علمي
ــدن ــگ و تم ــي فرهن ــد ايران ــجد .منجرش ــين، مس ــاز    همچن ــت ممت ــه ظرفي ــه ب ــا توج ب
حاكم از  هاي سياست به مؤثر اعتراض كانون اي ـ رسانه تبليغي اجتماعي، به لحاظ  ـ  سياسي
 الهـي  بناي اين. رفت شمارمي هاي حكومتي از ديگرسو به سياست و اخبار انعكاس يكسو و

 اسكان محل ـ اسالمي، اين دوره و در پرتو تفكرات الهي مسلمان مردم اجتماعي زندگي در
 عنـوان  بـه  طبيعـي  و سياسـي  حـوادث  و ناماليمات هنگام به نيز بود و سرپناهان بي و فقرا

 بازداشـتگاه،  يا محبس عنوان به استفاده از آن و مسجد قضايي كاركرد. كرد عمل مي پناهگاه
  .كرد كه بر جايگاه و اهميت آن در جامعة اين عصر تأكيد مياز ديگر كاركردهايي بود 

  
  نوشت پي

 و سـاخت  بـه  اي  ويـژه  اهتمـام  عضدالدوله آنان رأس در و حكومت اين سالطين دليل همين به. 1
  ).226: 1386 رجبي،( داشتند مساجد مرمت

 مسجد پنج و  بيست بر بالغ كه است آمده ميانه هاي سده نيشابور شهر خصوص در مثال، عنوان به. 2
 در الهـي  بناي اين بديل بي نقش از حكايت خود كه داشتند ـ آموزشي علمي فعاليت شهر اين در
  ).254 -  227: 1355 ثابتي، مؤيد( دارد تربيت و تعليم امر

  .كرد اشاره نيز مسلمان جامعة سطح در خونين هاي نزاع و جنگ جمله از آن هاي آسيب به بايستي البته. 3
 يكي كه خاست برمي مهم نكتة اين از عباسي، خليفة به نسبت اعتراض و بغداد به معترضان آمدن. 4

 حفـظ  خـارجي،  تهاجمـات  از مسلمانان حفظ او، تابع حكام و مسلمين خليفة اصلي وظايف از
 مـاوردي،  ← خصـوص  ايـن  در( بـود  كفـار  بـا  مبارزه براي جهاد اعالم نيز و اسالمي مرزهاي
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