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درادة دودووانثربولوجوة : ادلسجد جامع الثقافات

 قصي رواض كنعان. م. م

 18/3/2009: تاروخ القبول 21/12/2008: تاروخ التقدوم

ادلقدمـــــة 

تمعب العالقات االجتماعية وديمومتيا دورا بارزا في بناء المجتمع ونجاح 
تنظيمو إذ أف ىذه العالقات تضفي عمى األفراد اإلحساس بوجود اآلخريف وتنشا 
مف خالليا قيما وسموكيات ترفع مف مكانة الفرد، والمسجد ذلؾ المكاف المقدس 

والمؤسسة الدينية، التربوية، القيمية، يشكؿ جزءا مف ىذه العالقات بيف مف يتردد 
إليو فالمصموف يتواجدوف في المسجد خالؿ خمس صموات وصالة الجمعة 

باإلضافة إلى المناسبات الدينية األخرى التي يتجمعوف بيا ورغـ االختالؼ الثقافي 
لألفراد واالنتماءات العرقية المتنوعة يقؼ الجميع في صؼ واحد، العربي 

والتركماني والشبكي والكردي، ال يفرقيـ ثقافة أو عرؽ بؿ يربطيـ اإللو الواحد عز 
وجؿ ويتبعوف سنة المصطفى صمى اهلل عميو وسمـ ويمتزموف بديف واحد يؤكد عمى 

األخوة والتسامح والترابط اإليماني والعقيدي ليكوف المسجد جامعا لمثقافات عمى 
اختالفيا موحدا لمسموكيات واألفكار ماداـ الجميع في ىذا المكاف، وفي بحثنا 

حاولنا التقرب مف ( ( دراسة سوسيوانثربولوجية–المسجد جامع الثقافات ))الموسـو 
ىذا المكاف ومعرفة اآلصرة التي ربطت أفراده رغـ اختالفيـ ثقافيا والقيـ المسجدية 

قسـ البحث إلى خمس مباحث تضمف . التي حمت محؿ االنتماءات األخرى
المبحث األوؿ موضوع البحث وأىميتو وأىدافو باإلضافة إلى مفاىيـ البحث، أما 
المبحث الثاني فقد تناوؿ ثالثة محاور كاف األوؿ منيا مكانة المسجد في اإلسالـ 

والمحور الثاني تناوؿ التسامح الديني أما المحور الثالث فقد تطرؽ إلى القيـ 
المسجدية وذوباف الثقافات، المبحث الثالث تضمف اإلطار المنيجي لمبحث بينما 
تناوؿ المبحث الرابع تحميؿ معطيات العمؿ الميداني أما الخامس فقد قد بعض 

.  النتائج باإلضافة إلى التوصيات والمقترحات، ثـ المصادر والمراجع
                                                 

جامعة الموصؿ/ كمية اآلداب/  قسـ عمـ االجتماع  .
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اجلانب النظري للبحث : ادلبحث األول

حتدود مشكلة البحث  : أواًل

يتميز المجتمع اإلسالمي بالقيـ والفضائؿ السمحة التي تحمى بيا مف 
خالؿ ارتباطو بالقيـ الروحية والتقاليد الدينية، وىي التي تحكـ حياتنا وتوجو سموكنا 
وتكسبنا ما نحف عميو اليـو مف تماسؾ وتعاوف وتوحد في الفكر والعمؿ، مف ىنا 

جاءت فكرة البحث مف خالؿ المشاىدة التي أوضحت االرتباط الروحي قبؿ 
المكاني بيف األفراد مع اختالؼ ثقافاتيـ في المسجد، المكاف المقدس الذي يؤدي 
فيو المسمموف نسكيـ وصالتيـ حيث حاولنا في ىذا البحث أف نوجو الضوء عمى 
مكانية احتواءه لمثقافات المتنوعة التي يحمميا األفراد ليتحوؿ إلى مسجد  المسجد وا 

.  جامع لمثقافات وبوتقة ثقافية تظير التسامح والتآخي والتثاقؼ

أهموة البحث  : ثانوًا

لقد ظؿ المسجد دعامة مف دعامات اإلسالـ ومحطة لالنطالؽ يغذي 
الروح ويبني الشخصية ويحافظ عمى الوجود ومكاف لمتخمص مف اليمـو وظروؼ 

الحياة فبقى بقعة طاىرة تحفظ األفراد وتوجو سموكياتيـ ومف ىنا جاءت أىمية 
البحث في بياف ىذه النظرة وىذا الدور الذي يؤديو المسجد، الدور الثقافي 

والسموكي في إذابة وتحرير األفراد مف تنوعات ثقافاتيـ عمى اختالفيا ليوجو 
المسجد ىذا الفرد إلى قبمة واحدة وخمؼ أماـ واحد ويصؼ األفراد جنبا إلى جنب، 
وىذا البحث حاوؿ أف يكشؼ أىمية دور المسجد مف خالؿ مبدأ التسامح والقيـ 

المسجدية التي ولدت ىذا االنصيار الثقافي دوف التفكير بما ينتمي إليو اآلخر بؿ 
بما يجمع الكؿ في ىذا المكاف، مف خالؿ األدوات الميدانية مف مالحظة ودراسة 
  .لمحالة لتكوف النتائج اقرب إلى الواقع ولتتوضح فكرة االحتواء الثقافي ليذا المكاف

 
 

أهداف البحث : ثالثًا
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 :يسعى البحث إلى معرفة ما يأتي
الكشؼ عف القيـ المسجدية ودورىا في تنمية الثقافة العقيدية لتحؿ محؿ فكرة  .1

.  ذوباف الثقافات
 . مكانة المسجد واىمية التسامح في االسالـ .2

تحوؿ المسجد الى بوتقة ثقافية مف خالؿ التقاء الثقافات ودور المسجد في  .3
 . نشر ثقافة التسامح بيف المسمميف عمى اختالؼ أعراقيـ وأطيافيـ

مفاهوم البحث  : رابعًا

:  Mosqueتعروف ادلسجد . أ

ىو المكاف الذي يؤدي فيو المسمموف صمواتيـ هلل وكممة مسجد مف 
، والسجود كممة شاعت في معظـ 1))السجود أي الخضوع هلل والتسميـ لذاتو العميا

المغات السامية بمفظيا العربي كالمغة االرامية مثال، ولكف كممة مسجد قد اتخذت 
ذلؾ المعنى المحدد في المغة العربية والمسجد ىو المكاف الذي يقيـ فيو المسمموف 

 َيْعُمرُ  ِإنََّما))صالتيـ وقد وردت كممة مسجد في القراف الكريـ في ايات كثيرة منيا 

 َغَمُبوا الَِّذيفَ  اؿَ ؽ)) 18التوبة ( )(اآلِخرِ  َواْلَيْوـِ  ِبالّموِ   َمفَ  َمفْ  الّموِ  َمَساِجدَ 

ويذىب كثير مف العمماء الى  (21الكيؼ ( )(مَّْسِجًدا َعَمْيِيـ َلَنتَِّخَذفَّ  َأْمِرِىـْ  َعَمى
اف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ في البدء كاف يصمي سرا مع المؤمنيف االوائؿ في 

، وقد بنى اوؿ (2)أي مكاف يختارونو اذ لـ تكف قد بنيت مساجد لذلؾ الغرض
مسجد بعد ىجرة النبي مف مكة الى المدينة وقيؿ أف بناء أوؿ مسجد كاف في 

المدينة اذ بناه النبي بعد اليجرة ثـ بنيت مساجد متعددة اياـ النبي صمى اهلل عميو 
وسمـ وبعد وفاتو عمت في كؿ ارجاء الدولة االسالمية اياـ الخمفاء الراشديف 

.  واالموييف والعباسييف

                                                 

محمد بف عبد اهلل الزركشي، إعالـ الساجد بأحكاـ المساجد، الكتاب الخامس، القاىرة،  (1)
 . 27، ص1348

 . 29المصدر نفسو، ص (2)
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والمسجد لـ يكف مجرد مبنى القامة الصالة بؿ كاف مدرسة لتعميـ القراف 
والعمـو الدينية وغير الدينية والجامع االزىر اصدؽ مثاؿ عمى ذلؾ، فكاف المسجد 

اشبو بمركز ثقافي واجتماعي وعممي وديني وىو في ذلؾ اخذ مجمؿ الوظائؼ 
الدينية واالجتماعية والسياسية في المجتمع اإلسالمي وكذلؾ االقتصادية والعممية 
ومف ىنا أتت ميمة المسجد كمركز ثقافي واجتماعي وديني الف ىذه االمور كميا 

.  (1)تدخؿ في باب الديف
ىو مؤسسة دينية، إجتماعية، سياسية، تربوية، اقتصادية ويسمى : المسجدف

من المعروف . حاليا ومجازا بدار العبادة لما أتى عمى دوره الريادي من تقمص
عن المسجد ىو إقامة الصموات الخمس بو بين الجماعة باإلضافة إلى صالة 

الجمعة ولكن ما ورد ىو أحد أدوار المسجد، وسمي مسجدا ألنو مكان لمسجود 
.  هلل، ويطمق عمى المسجد أيضا اسم جامع، وخاصة إذا كان كبيرا

 : Cultureتعروف الثقافة . ب

استجابة اإلنساف إلشباع حاجاتو فيي )) الثقافة بأنيا اشاس منتاجويعرؼ 
الوسائؿ التي يمجأ إلييا اإلنساف إلشباع تمؾ الحاجات وتقـو الحياة اإلنسانية عمى 
حاجات ضرورية مثؿ المأكؿ والمشرب والممبس والمعيشة واتقاء األمراض والرغبة 

والثقافة ىي بناء وانجاز انساني خالص النيا مف صنع ... (2)((في التعمـ والمعرفة
.  البشر فحسب
 النمو التراكمي لمتقنيات والعادات  بأنياالثقافةفيعرؼ : كوينسي رايتأما

والمعتقدات لشعب مف الشعوب، يعيش في حالة االتصاؿ المستمر بيف أفراده، 
وينتقؿ ىذا النمو التراكمي إلى الجيؿ الناشئ عف طريؽ اآلباء وعبر العمميات 

.  (3)(التربوية
                                                 

، 2عائض بف عبد اهلل القرني، مجتمع المثؿ، دار ابف حـز لمطباعة والنشر، بيروت، ط (1)
.  79، ص2002

إبراىيـ مدكور و خروف، معجـ العمـو االجتماعية، الييئة العربية العامة لمكتاب، القاىرة  (2)
 . 199، ص1975

 . 199المصدر نفسو، ص( 3)
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 جياز فعاؿ ينتقؿ باإلنساف إلى بأنياالثقافة   مالينوفسكيفي حين يعرف
وضع أفضؿ، وضع يواكب المشاكؿ والطروح الخاصة التي تواجو اإلنساف في ىذا 

.  (1) (المجتمع أو ذاؾ في بيئتو وفي سياؽ تمبيتو لحاجاتو األساسية
 في مطمع كتابو عف ىوية اإلسالـ  الثقافةعرف غوستاف فون غرونيوميو

نظاـ مغمؽ مف األسئمة )  أنيا حيث يقوؿ1973الثقافية الصادر في باريس عاـ 
.  (2)(واألجوبة، المتعمقة بالكوف وبالسموؾ اإلنساني

 الحياة في المجتمع وىي التي جعمت المجتمع أسموبفالثقافة اذن ىي 
البشري يتميز عن غيره من التجمعات وىي السموك المكتسب لذلك فيي تتضمن 

 الطرز المألوفة وكل األفكار والقيم التي يمارسيا الناس أوكل األساليب 
ويحرصون عمييا ويعتزون بيا ويؤثرونيا عمى غيرىا كأعضاء في مجتمع منظم 

 . تأثيراتيا إدراك بعد إالوالثقافة بطبيعتيا ال تتجمى لنا كظاىرة 

  :Acculurtionتعروف التثاقف . ج

التثاقؼ ىو العممية التي يستطيع الفرد او الجماعة عف طريقيا اكتساب 
الصفات الحضارية لجماعة أخرى مف خالؿ االتصاؿ والتفاعؿ بينيما، غير اف 
التثاقؼ بالنسبة لمفرد ىو عممية تعمـ اجتماعي أشبو بعممية التنشئة االجتماعية 

التي تمعب فييا المغة دورا جوىريا، اما بالنسبة لممجتمع فالتثاقؼ ىو عممية انتشار 
القيـ والمقاييس واألحكاـ االجتماعية إلى المجتمعات األخرى مع تعرضيا لعممية 

.  (3)التبدؿ التي تجعميا منسجمة مع ظروؼ وأحواؿ المجتمعات التي دخمت إلييا
تعريفًا ليا كجزء مف مذكرة " مجمس البحث االجتماعي"وقد قّدمت لجنة 

التثاقؼ : "وينّص التعريؼ عمى أفّ . أعدتيا لتكوف دلياًل في البحث عف التثاقؼ
يشمؿ الظواىر التي تنجـ عف االحتكاؾ المباشر والمستمّر، بيف جماعتيف مف 

                                                 

 . 200إبراىيـ مدكور، معجـ العمـو االجتماعية ف، مصدر سابؽ، ص (1)
 . 200المصدر نفسو، ص (2)
 دينكف ميشيؿ، معجـ عمـ االجتماع، ترجمة الدكتور إحساف محمد الحسف، دار الحرية (3)

 . 14، ص1980لمطباعة، العراؽ، 
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األفراد مختمفتيف في الثقافة، مع ما تجّره ىذه الظواىر مف تغّيرات في نماذج الثقافة 
  .األصمية، لدى إحدى المجموعتيف أو كمتييما

ىو تأّثر الثقافات بعضيا  (المثاقفة)وىذا التعريؼ يعني أّف التثاقؼ 
ببعض، نتيجة االّتصاؿ بيف الشعوب والمجتمعات، ميما كانت طبيعة ىذا 
ف كانت معظـ دراسات االتصاؿ الثقافي رّكزت بالدرجة  االّتصاؿ وأىدافو، وا 

األولى، عمى نوع معّيف مف عمميات التغيير، وىو التغيير االجتماعي أو تغيير 
 . الحياة االجتماعية، وانعكاس ذلؾ التغيير عمى الثقافة
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ادلسجد بوتقة ثقافوة : ادلبحث الثاني

مكانة ادلساجد عموما يف اإلدالم :  أواًل

. لقد كاف العرب في الجاىمية أمة ممزقة ال يربطيا رابط، وال يمميا شعار
فوضى في الحياة، واضطراب في الموازيف، وخمؿ في نظـ العيش، حتى أراد هلل 
ليذه األمة العزة بعد الذؿ، والرفعة بعد االنحدار وذلؾ حيف أكرميا بأعظـ رسوؿ 

وىو محمد صمى اهلل عميو وسمـ، وحيف اختار ليا أعظـ شريعة، وىي شريعة 
.  (1)اإلسالـ الخالدة المطيرة مف كؿ نقص وعيب

رسولنا محمد صمى اهلل عميو : لقد أدرؾ الرسوؿ القائد، والمعمـ الحاذؽ
رشاد،  وسمـ أف أصحابو ومف دخؿ في دينو يحتاجوف إلى تربية وتعميـ، وتوجيو وا 

. وذلؾ يتطمب مكانًا يجتمعوف فيو، ويتدارسوف شرائع اإلسالـ وأحكامو في رحابو
أف شرع ىو وصحابتو الكراـ في بناء _ عميو السالـ _فكاف أوؿ عمؿ بدأ بو 

.  (2)المسجد
منذ تمؾ المحظة صار المسجد منارة تشع في أرجاء دولة اإلسالـ الناشئة، 

حيث أصبح مكاف أداء العبادة مف الصموات واالعتكاؼ، كما أصبح ممتقًى 
وىو المكاف الذي يبث مف خاللو الرسوؿ الكريـ صمى . لممسمميف ومنتدًى لحواراتيـ

، بؿ كاف المسجد (3)اهلل عميو وسمـ أحاديثو النورانية فيصمح المعوج، وييدي الضاؿ
منتدًى أدبيًا ترسؿ منو الكممة الصادقة، وُيفتخر فيو بأمجاد المسمميف، ويوجو 

.  الناس فيو إلى معالي األمور والبعد عف ساقط القوؿ ورديء الفعاؿ
 

                                                 

.  93، ص1955، 2محمد الغزالي، فقو السيرة، دار الكتاب العربي، مصر، ط (1)
 . 94 المصدر نفسو، ص(2)
 عمي عبد الحميـ محمود، التربية االجتماعية اإلسالمية، دار النشر اإلسالمية، القاىرة، (3)

 . 58، ص2001
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التسامح الدوين يف اإلدالم أداة للتثاقف  : ثانوًا

إف التسامح وفؽ المنظور اإلسالمي، فضيمة أخالقية، وضرورة مجتمعية، 
دارتيا، واإلسالـ ديف عالمي يتجو برسالتو إلى البشرية  وسبيؿ لضبط االختالفات وا 

كميا، تمؾ الرسالة التي تأمر بالعدؿ وتنيى عف الظمـ وُترسي دعائـ السالـ في 
األرض، وتدعو إلى التعايش اإليجابي بيف البشر جميعًا في جو مف اإلخاء 

 . (1)والتسامح بيف كؿ الناس بصرؼ النظر عف أجناسيـ وألوانيـ ومعتقداتيـ
َيا َأيَُّيا  ))، كما جاء في القر ف الكريـ(نفس واحدة)فالجميع ينحدروف مف 

ـْ ِمْف نَّْفٍس َواِحَدة ـُ الَِّذي َخَمَقُك كما أف اإلسالـ مف ، (1النساء ( )(النَّاُس اتَُّقوا َربَُّك
جيتو يعترؼ بوجود غير المخالؼ فردًا كاف أو جماعة ويعترؼ بشرعية ما ليذا 
الغير مف وجية نظر ذاتية في االعتقاد والتصور والممارسة تخالؼ ما يرتػئيو 

 . (2)شكاًل ومضموناً 

إف القر ف يشير إلى القيـ األخالقية العامة كالرحمة والعدؿ واإلحساف 
والخير، ولكف ال يحدد بالتفصيؿ ىذه القيـ ويترؾ المجاؿ لمقارئ وحسو األخالقي 

فالمعروؼ أنو ُيترؾ مفيوـ الخير، في كؿ اآليات )ليتعامؿ مع تطبيقيا واالخذ بيا، 
التي تحض عميو، عمى أنو المعنى العاـ الذي يدركو الناس فيما تعارفوا عمى أنو 

وكأف القر ف يشير إلى الحقيقة الحية والخبرة اإلنسانية والفيـ الذي بنى معنى . خير
.  (3)(ىذه القيمة المعيارية

وكذلؾ اإلحساف، والتي تعني التجميؿ والتحسيف، الذي يأخذ معناه ضمف 
يَُّيا َيا)): السياؽ التطبيقي في االجتماع البشري، وكذلؾ العدؿ، فالقر ف يقوؿ ََ 

اأَلْقَرِبيفَ  اْلَواِلَدْيفِ  َأوِ  َأنُفِسُكـْ  َعَمى َوَلوْ  ِلّموِ  ُشَيَداء ِباْلِقْسطِ  َقوَّاِميفَ  ُكوُنواْ   َمُنواْ  الَِّذيفَ   ِإف ََ

ف َتْعِدُلواْ  َأف اْلَيَوى َتتَِّبُعواْ  َفالَ  ِبِيَما َأْوَلى َفالّموُ  َفَقيًرا َأوْ  َغِنيِّا َيُكفْ   َفِ فَّ  ُتْعِرُضواْ  َأوْ  َتْمُوواْ  َواِ 

ففكرة أف يقـو المرء بالقسط ولو عمى  (135النساء( )(َخِبيًرا َتْعَمُموفَ  ِبَما َكافَ  الّموَ 

                                                 

يوسؼ القرضاوي، مدخؿ لمعرفة اإلسالـ مقوماتو خصائصو أىدافو، مؤسسة الرسالة،  (1)
 . 52، ص2001بيروت 

 . 35المصدر نفسو، ص (2)
 . 34، ص1980 سيد قطب، دراسات إسالمية، مطابع الشروؽ، بيروت، (3)
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، إف مف (1)نفسو تشير إلى إمكانية وصولو إلى درجة عالية مف االلتزاـ األخالقي
. الضروري استحضار الظروؼ التاريخية التي أحاطت ببعض التوجيات القر نية

فكثير مف المفاىيـ مثؿ الجزية أو الوالء لغير المسمـ ال يمكف فيميا إال إذا أحاط 
القارئ بالممارسات واألعراؼ المتأصمة في ظروؼ تنزيؿ الوحي، وعندما ُيفرَّغ 

القر ف مف السياؽ األخالقي والسياؽ التاريخي يصبح النص عند المتزمتيف الئحة 
  .(2)طويمة مف األوامر القانونية المفرغة مف االلتزاـ األخالقي

إف الخطاب القر ني عمى سبيؿ المثاؿ يؤكد التنوع والتسامح ويقرر 
 َوُأنَثى َذَكرٍ  مِّف َخَمْقَناُكـ ِإنَّا النَّاُس  َأيَُّيا َيا))االختالؼ والتنوع في المجتمع اإلنساني 

 ِليـٌ  عَ المَّوَ  ِإفَّ  َأْتَقاُكـْ  المَّوِ  ِعندَ  َأْكَرَمُكـْ  ِإفَّ  ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئؿَ  ُشُعوًبا َوَجَعْمَناُكـْ 

، وفي موضع  خر يؤكد القر ف أف االختالؼ ىو جزء مف (13الحجرات ()(َخِبيرٌ 
 َوالَ  َواِحَدةً  ُأمَّةً  النَّاَس  َلَجَعؿَ  َربُّؾَ  َشاء َوَلوْ ))اإلرادة العميا وجزء مف حكمة الخمؽ 

نو لمف اإلنصاؼ (119ىود ( )(َخَمَقُيـْ  َوِلَذِلؾَ  َربُّؾَ  رَِّحـَ  َمف ِإالَّ  ُمْخَتِمِفيفَ  َيَزاُلوفَ  ، وا 
أف نقوؿ في الوقت ذاتو أف الحضارة اإلسالمية كانت تعددية ومتسامحة مع 

ولكف العمؿ عمى فيـ اآلفاؽ العممية لاللتزاـ . مختمؼ العناصر االجتماعية والدينية
بالتنوع اإلنساني والتعارؼ المتبادؿ في العصر الحديث يتطمب تأماًل أخالقيًا 

.  (3)ومراعاة لمظروؼ التاريخية
وىناؾ نقطة ميمة أخرى تتعمؽ بالتسامح ىي موضوع الجزية التي تؤخذ 

مف أىؿ الكتاب الذيف يعيشوف في بالد المسمميف ففي زمف تنزؿ القر ف كانت 
الضريبة التي تؤخذ مف المجتمعات الغريبة أمرًا معروفًا في جزيرة العرب وخارجيا، 

واعتمادًا عمى الممارسات التاريخية ناقش عمماء المسمميف موضوع الجزية عمى 
أنيا ضريبة تؤخذ مقابؿ حماية الدولة، ف ف عجزت الدولة عف الحماية فال يحؽ ليا 

                                                 

 . 35 المصدر السابؽ نفسو، ص(1)

 . 37 المصدر نفسو، ص(2)

 نزار العاني، الشخصية اإلنسانية في التراث اإلسالمي، المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي (3)
 . 75، ص1998ودار الفر قاف لمنشر والتوزيع، عماف، 
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أف تجبي الجزية وىو ما فعمو الخميفة الثاني عمر بف الخطاب عندما أعاد أمواؿ 
.  (1)الجزية لبعض القبائؿ التي لـ تستطع حمايتيا مف الروماف البيزنطييف  نذاؾ

وبغض النظر عف نظرة الحماية في تبرير الجزية ف ف القر ف لـ يقرر ىذا 
التصرؼ بشكؿ مطمؽ ال يحتمؿ التأويؿ، وىنا البد مف اعتبار الظروؼ التاريخية 
فالقر ف أقر ىذه الضريبة ردًا عمى بعض المجموعات في جزيرة العرب والتي كانت 
تعادي باستمرار لممجتمع الناشئ، واألىـ مف ذلؾ أف الرسوؿ الكريـ لـ يأخذ الجزية 

مف كؿ قبيمة خضعت لمنفوذ اإلسالمي مف غير المسمميف، بؿ عمى العكس لـ 
يفرض الرسوؿ الكريـ صمى اهلل عميو وسمـ الجزية عمى بعض القبائؿ مف غير 
نما كاف يدفع ليـ بيف حيف و خر بعض  المسمميف الذيف لـ يواجيوه بالعداء، وا 

، ومرة أخرى دخؿ عمر بف (المؤلفة قموبيـ)الماؿ أو الحاجات، وىـ مف اعتبروا 
الخطاب مع قبائؿ النصارى مف العرب عمى شرط أال يدفعوا الجزية بؿ يدفعوا 

.  (2)الزكاة التي تفرض عمى المسمميف
وكؿ ىذه المؤشرات تدؿ عمى أف الجزية ليست ممارسة تصؿ إلى حد 

. االعتقاد الواجب ولكنيا حؿ عممي جرى اعتماده استجابة لظروؼ تاريخية محددة
والقراءة التي تعزؿ النص عف الظروؼ التاريخية ىي وحدىا التي تستنتج أف فرض 

.  الجزية ىو جزء مف البرنامج اإلليي إلخضاع غير المسمميف
لقد أظيرت الحضارة اإلسالمية عبر التاريخ قدرة رائعة في االعتراؼ 
ب مكانيات التسامح والتصرؼ بموجب ىذه اإلمكانيات، وقد أنتجت الحضارة 

اإلسالمية العرؼ األخالقي واإلنساني الذي سمح بحفظ الفمسفة اإلغريقية وأبدعت 
ذا قّيمنا المسار األخالقي  في العموـ والفنوف والتوجيات االجتماعية النافعة، وا 
لمحضارة بناء عمى ما قدمت في سابؽ عيدىا ف نو سيكوف لدينا سببًا وجييًا 

الذي يتحسس خطاب –لمتفاؤؿ، ولكف يقع عبء وبركة استمرار ىذا التوجو 
ميمة يتحمميا الجيؿ المسمـ المعاصر - التسامح واالنفتاح عمى اآلخر في القر ف

.  في تعاممو وتفسيره لمتراث

                                                 

 . 78 ابو الفرج عبد الرحمف بف الجوزي، مطبعة التوفيؽ االدبية، مصر، ص(1)

.  199 عائض بف عبد اهلل القرني، مجتمع المثؿ، مصدر سابؽ، ص(2)
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 التسامح يف القرآن الكروم. أ

إف اإلسالـ الذي جاء بو رسوؿ اإلنسانية محمد صمى اهلل عميو وعمى الو 
وسمـ وقدمو ذلؾ التقدـ الممحوظ حمؿ بيف طياتو قوانيف عدة ميمة عممت عمى 

.  نشره في شتى أرجاء العالـ األكبر
فمف أشير ىذه القوانيف الميمة التي كاف ليا الدور األكبر والطائؿ في 

الميف والالعنؼ والتسامح الذي : تقدـ المسمميف في مختمؼ المياديف ىو قانوف
الرسوؿ أكدت عميو اآليات المباركة فضاًل عف األحاديث الشريفة الواردة عف 

.  (1)وصحابتو
ففي القر ف الكريـ ىناؾ أكثر مف  ية تدعو إلى الميف والسمـ ونبذ العنؼ 

: والبطش، وىنا أسجؿ بعضًا مف ىذه اآليات ليتدبرىا القارئ
ـْ ): يقوؿ سبحانو وتعالى اْدُع ِإَلى َسِبيِؿ َربَِّؾ ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُي

( 125النحؿ . )(ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسفُ 
ـْ اْلَجاِىُموَف َقاُلوا َساَلًما): ويقوؿ َذا َخاَطَبُي ( 63الفرقاف ). (َواِ 
( 46العنكبوت ). (َواَل ُتَجاِدُلوا َأْىَؿ اْلِكَتاِب ِإالَّ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسفُ ): ويقوؿ
 (199األعراؼ ). (ُخْذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِؼ َوَأْعِرْض َعْف اْلَجاِىِميفَ ): ويقوؿ

َف الّموِ  َرْحَمةٍ  َفِبَما): ويقوؿ واْ  اْلَقْمبِ  َغِميظَ  َفظِّا ُكنتَ  َوَلوْ  َلُيـْ  ِلنتَ  مِّ  ِمفْ  اَلنَفضُّ

 . (  ؿ عمراف159 )(اأَلْمرِ  ِفي َوَشاِوْرُىـْ  َلُيـْ  َواْسَتْغِفْر  َعْنُيـْ  اْعؼُ  ؼَ َحْوِلؾَ 

 التسامح يف السنة النبووة.  ب

أما التسامح مف وجية نظر السنة النبوية ف نو يتشارؾ مع ما جاءت 
وحممتو ىذه المفظة لغويًا فأف معنى التسامح ىو التساىؿ والمساىمة في كؿ جوانب 

                                                 

، 1981 نبيؿ محمد توفيؽ السمالطي، بناء المجتمع االسالمي ونظمو، دار الشروؽ، جدة، (1)
 . 97ص
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رحـ ): لذلؾ جاء قوؿ الرسوؿ األكـر محمد صمى اهلل عميو وعمى الو وسمـ(1)الحياة
ذا اقتضى ذا اشترى وا   . (2)(اهلل امرئ سمحًا إذا باع وا 

 وصحابتو إف سيرة الرسوؿ محمد صمى اهلل عميو وعمى الو وسمـ وأىؿ بيتو
 فالرسوؿ األكـر وا اعظـ نماذج في التسامح وخير مف اظير سماحة اإلسالـكاف

صمى اهلل عميو وعمى الو وسمـ قائد الحركة السممية الالعنفية األولى في تاريخ 
.  (3)العالـ

وىو صمى اهلل عميو وعمى الو وسمـ حامؿ راية السمـ والسالـ ألنو يحمؿ 
فيقوؿ صمى اهلل عميو وعمى ( 4)لمبشرية النور واليداية والخير والرشاد والرحمة والرأفة

 َوَما)) ، ويتحدث القر ف الكريـ عف رسالتو فيقوؿ(5)(إنما أنا رحمة ميداة):الو وسمـ

 فأف الرحمة والسمـ والسالـ جاء بيا (12األنبياء) ((لِّْمَعاَلِميفَ  َرْحَمةً  ِإالَّ  َأْرَسْمَناؾَ 
 . اإلسالـ لمناس كافة

أف محمد )إذ يشير إلى  (خالص جمبي)ويتبنى ىذه الرؤية أيضًا الباحث 
بف عبد اهلل صمى اهلل عميو وعمى الو وسمـ كاف صاحب أعظـ ثورة العنفية، في 

تاريخ الجنس البشري، نجح فييا نجاحًا كاماًل، وأقاـ النظاـ السياسي، بدوف انقالب 
.  (6)(عسكري، وجيوش وأسمحة، وحروب وغزوات، وبدوف سفؾ دماء

  ادلعنى الشامل للتسامح. ج

إف المفيوـ العاـ لمتسامح ال يعني بالضرورة أف يرتبط بالجانب االجتماعي 
عمى حساب جوانب الحياة األخرى فكثيرًا ما تستخدـ ىذه الكممة في المسائؿ 

                                                 

 . 98 المصدر السابؽ نفسو، ص(1)

 احمد بف عمي بف حجر العسقالني الشافعي، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار (2)
 . ىػ1379المعرفة، بيروت، 

.  78، ص1977 محمد سعيد رمضاف البوطي، فقو السيرة، مطبعة بغداد، العراؽ، (3)
، 1980 يوسؼ القرضاوي، االيماف والحياة، دار الغريب لمطباعة والنشر، القاىرة، (4)

 . 123ص

 احمد بف عمي بف حجر العسقالني الشافعي، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مصدر (5)
 . سابؽ

 126 يوسؼ القرضاوي، االيماف والحياة، مصدر سابؽ، ص(6)



                  (   55) العدد –آداب الرافدون 

 م2009/هـ1430

 13 

حتى أنيا توحي بأنيا مف مفرداتيا أو مف مصطمحاتيا، أال أنو مف  االجتماعية
المصطمحات ذات المعنى العاـ والشمولي، إذ ال يقتصر عمى الجانب االجتماعي 

واالقتصادي وحتى السياسي، ولو عالقة عامو  فحسب أنما يتعداه إلى الجانب
 . وشمولية في كؿ جوانب العمـ والمعرفة ولو دور في مختمؼ أبعاد الحياة

فعالمنا اليـو في أشد الحاجة إلى التسامح الفعاؿ والتعايش اإليجابي بيف 
الناس أكثر مف أي وقت مضى، نظرًا ألف التقارب بيف الثقافات والتفاعؿ بيف 

الحضارات يزداد يومًا بعد يوـ بفضؿ ثورة المعمومات واالتصاالت والثورة 
التكنولوجية التي أزالت الحواجز الزمانية والمكانية بيف األمـ والشعوب، حتى 

 . أصبح الجميع يعيشوف في قرية كونية كبيرة
إف المنظومة األخالقية والسموكية، التي شرعيا الديف اإلسالمي مف قبيؿ 

الرفؽ واإليثار والعفو واإلحساف والمداراة والقوؿ الحسف واأللفة واألمانة، وحث 
المؤمنيف عمى االلتزاـ بيا وجعميا سمة شخصيتيـ الخاصة والعامة، كميا تقتضي 

.  االلتزاـ بمضموف مبدأ التسامح
فالتسامح كسموؾ وموقؼ ليس منة أو دليؿ ضعؼ وميوعة في االلتزاـ 
بالقيـ، بؿ ىي مف مقتضيات القيـ ومتطمبات االلتزاـ بالمبادئ، فالغمظة والشدة 
والعنؼ في العالقات االجتماعية واإلنسانية، ىي المناقضة لمقيـ، وىي المضادة 

.  (1)لطبيعة متطمبات االلتزاـ وىي دليؿ ضعؼ ال قوة
فاألصؿ في العالقات االجتماعية واإلنسانية، أف تكوف عالقات قائمة عمى 
المحبة والمودة والتآلؼ، حتى ولو تباينت األفكار والمواقؼ، بؿ إف ىذا التبايف ىو 

 . الذي يؤكد ضرورة االلتزاـ بيذه القيـ والمبادئ
عندما تنطبؽ األفكار االيجابية لمتسامح فيصبح  نذاؾ أداة لمتثاقؼ فقد 
يكوف التسامح بيف أبناء الثقافة الواحدة حيث تغرس الجماعات في نفوس أبنائيا 
ىذه الصفة كي يتحقؽ النجاح في العالقات االجتماعية ويمكف اف يكوف التسامح 

                                                 

، 1991 محمود البستاني، دراسات في عمـ النفس اإلسالمي، دار البالغة، بيروت، (1)
 . 168ص
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أداة لمتثاقؼ عندما يوجد بيف الثقافات والجماعات المتنوعة حيث تبني كؿ ثقافة 
مع الثقافات األخرى جسورا مف المحبة واالنسجاـ ليدخؿ الجميع ضمف دائرة 

التثاقؼ والتالقح القيمي والفكري لينشأ التواصؿ الروحي واألخوي داخؿ المسجد، 
مف ىنا يؤدي المسجد دورا رياديا في تقريب النفوس ويكوف التسامح الديني أداة 

.  لمتثاقؼ

القوم ادلسجدوة وذوبان الثقافات  : ثالثًا

بعد أف تحدثنا عف التسامح في اإلسالـ عموما ومكانة المسجد البد مف 
الدخوؿ في صمب موضوع ىذا البحث وىو ذوباف الثقافات في المسجد وتحوؿ 

المسجد إلى مكاف يجمع الثقافات المتنوعة وىذا يعود إلى القيـ المسجدية 
 . المستنبطة مف الشريعة اإلسالمية السمحاء

أوؿ أركانو إف اإلسالـ نظاـ اجتماعي متكامؿ وشامؿ لكؿ مظاىر الحياة، 
عمود الديف،  التي عدىا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، بعد شيادة الحؽ الصالة

 البناء، ىكذا كانت الصالة الصحيحة منطمؽ يعوازؿوكما تنيض عمى العمود 
البواعث المحركة لطاقة الفرد في طريؽ الحياة السعيدة، تسكب روحيا في كؿ 

ومف ىنا كاف لممسجد أثره العظيـ في تكويف المجتمع اإلسالمي .. تصرفاتو
األمثؿ، وليذا رأينا أوؿ عمؿ يقوـ بو رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ بعد استقراره 
في المدينة ىو تأسيس مسجد قباء، ثـ إنشاء مسجده المبارؾ، الذي شارؾ بنفسو 

 . في بنائو مع صحابتو األكرميف
لقد بدأ ىذا المسجد ميامو في تنظيـ المجتمع مف أوؿ يوـ، فكاف أشبو بمحطة 
 .. الكيرباء، تمتد أسالكيا إلى كؿ ناحية، فتضيء وتحرؾ وتزود الجميع بكؿ نافع

 منذ عيد الرسوؿفي ىذا المسجد تمتقي الجماعة المؤمنة لمصموات الخمس 
األعظـ صمى اهلل عميو وسمـ فتتعمـ منو كيؼ تؤدييا بالخشوع الذي يحقؽ أىدافيا 
العميا، وفيو تنتظـ حوؿ ىادييا لتتمقى منو تعاليـ السماء، التي تدربيا عمى تنظيـ 

لى ىذا المسجد  الصحيحمسيرتيا في الطريؽ  الذي ال يعتري سالكو ضالؿ، وا 
 تطرح في أعقابيا (صالة جامعة)تيرع الجماعة المؤمنة كمما دعاىا إماميا إلى 

خالص  المشكمة أو المشكالت الطوارئ، ليشاركوا في معالجتيا بما أوتوا مف خبرة وا 
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تي تعوزىـ لضبط سموكيـ في ؿبة االدينيـ ولمصمحة مجتمعيـ فيكتسبوا بذلؾ الدر
نطاؽ الخير العاـ، ومف ثـ لقيادة األمـ التي سيستخمفيـ اهلل عمى إصالحيا 

.  (1)وتوجيييا في قابؿ األياـ
مف ىذه األصوؿ األولى عرؼ المسمموف أىمية المسجد في حياتيـ فكاف 

فيو إلقامة الصالة، والمدرسة التي   الذي يجتمعوفكافليـ عمى مر الدىر الـ
 التي يبحثوف في ظميا معضالتيـ اليومية داريتمقوف فييا عمـ الدنيا واآلخرة، واؿ

واألسبوعية، والمركز الذي يتدربوف فيو عمى تطبيؽ معاني اإلسالـ في سموكيـ 
الفردي واالجتماعي والسياسي، والمالذ اآلمف الذي يعمؽ بينيـ روابط األخوة، 

ويفتت الفوارؽ التي يحدثيا اختالؼ المنازؿ االجتماعية بيف الناس فيعودوف كما 
يريد ليـ اإلسالـ خير أمة أخرجت لمناس، تأمر بالمعروؼ وتنيى عف المنكر 

وة اإليماف، ويتساوى فييا األفراد في حؽ الكرامة خوتؤمف باهلل، أمة تجمعيا أ
والعدالة والحياة، فال يستكبر فييا قوي عمى ضعيؼ، وال يذؿ ضعيفيا لقوي، ألنيـ 

 …كميـ أذلة لممؤمنيف أعزة عمى الكافريف
إف اإلسالـ في توكيده عمى عمراف المساجد إنما يستيدؼ مف ذلؾ توفير 

، إلقامة المجتمع الصالح ترقى إلى مرتبة الضروريات وسائؿ التوعية الدائمة التي
المجتمع الذي يعرؼ كؿ فرد منو مالو وما عميو، ذلؾ ألف الجماعة المسممة ىي 
ذا كانت  المادة التي منيا تتكوف دولة اإلسالـ، وىي القاعدة التي عمييا ترتكز، وا 

قامة الحكـ -شعبًا ودولة - وظيفة المجتمع المسمـ   ىي تبميغ رسالة اهلل وا 
األفضؿ، فطبيعي أف يجد ىذا المجتمع مف الرعاية والحرية ما يمكنو مف تحقيؽ 
واجبو في االستعداد لمنيوض بأعباء ىذه الرسالة في نفسو أوال، ثـ في أوساط 

.  (2)الشعوب األخرى ثانياً 
ومف موحيات ذلؾ التطور أف يكوف المسجد وحدة اجتماعية متكاممة، 

تؤّمف لمرتادييا كؿ متطمباتيـ الروحية والعقمية، وحيف نفعؿ ذلؾ لف نبتعد كثيرًا عف 
                                                 

 عمي عبد الحميـ محمود، المسجد وأثره في المجتمع اإلسالمي، دار المنار الحديثة، شبرا، (1)
 . 94، ص1991مصر، 

 . 96 المصدر السابؽ نفسو، ص(2)



 قصي رواض كنعان. م.                          م درادة دودووانثربولوجوة: ادلسجد جامع الثقافات

 16 

أوضاع ىذه المؤسسات في ظؿ الخالفة العثمانية أو عيد المماليؾ مثال، ذلؾ ألف 
إنما ، أولئؾ الذيف أنشئوا تمؾ المساجد، وأحاطوىا بالمرافؽ االجتماعية المختمفة

صنعوا ذلؾ بحافز مف الوعي التاـ لرسالة المسجد في نطاؽ الحاجات االجتماعية 
 . الطارئة

مف تمؾ القيـ انطمقت فكرة ذوباف الثقافات داخؿ المسجد نرى العربي 
والتركماني والكردي والشبكي وغيرىـ الكؿ يقؼ في صؼ واحد وخمؼ أماـ واحد 

.  (المسجد)تربطيـ روح المودة واالنتساب إلى ىذا المكاف المقدس 
إف فكرة تأثير القيـ المسجدية عمى األفراد الذيف يرتادوف عمى المساجد قد 
حالؿ محميا فكرة االنتساب  لعبت الدور الميـ في تناسي األفراد اختالؼ ثقافاتيـ وا 
قامة  إلى اإلسالـ أوال خاصة وىـ يرتبطوف مكانيا بالمسجد خالؿ أداء الصموات وا 
المناسؾ الدينية، فاألفراد عندما يرتادوف إلى ىذا المكاف ينطمقوف مف عقيدة إيمانية 

وأمر رباني وسنة نبوية بضرورة االلتزاـ بالصموات في المسجد ويشعر األفراد 
بالراحة أثناء وجودىـ في صالة الجماعة باإلضافة إلى السموكيات األخرى التي 
تنشأ بيف المصميف مف تعارؼ وعالقات اجتماعية وزيارات وغيرىا وكؿ ىذه القيـ 
الروحية واالجتماعية تذيب الفروقات واالختالفات الثقافية والعرقية وتضع مكانيا 

.  مبدأ التساوي في اإلنسانية واالختالؼ فقط بمقدار العبودية والتقوى هلل تعالى
إف كوف المسجد جامع الثقافات بؿ جامع ألصحاب ىذه الثقافات 

والعرقيات يتكامؿ مع مفاىيـ اإلسالـ ومبادئ القراف التي تنص عمى أف األفراد في 
ظؿ الديف ىـ متساووف في الحقوؽ والواجبات واف اجتماعيـ في مكاف مقدس 

كالمسجد ألداء مناسكيـ مف صالة وقراءة لمقراف أو غيرىا ال بد أف تنبع مف فكرة 
التوحد وااللتقاء وتمحو كؿ فكرة تدعو إلى االنقساـ أو التفرقة لتكوف األخالؽ 

اإلسالمية ىي التي تسمو ويتحوؿ لقاء المصميف إلى نقطة ضوء في طريؽ ذوباف 
.  الثقافات الفرعية في ثقافة المسجد اإلسالمية الواحدة
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اجلانب ادلوداني للبحث : ادلبحث الرابع

منهجوة البحث  : أواًل

منهجوة البحث  . 1

المنيج ىو وسيمة العمـ ووسيمة البحث العممي في الكشؼ عف المعارؼ 
.  (1) وتحقيقيا إبرازىاإلىوالحقائؽ والقوانيف التي يسعى 

 استخداـ المناىج والطرؽ والوسائؿ لتحديد المواقؼ والظواىر إف
 المشكمة أو طبيعة الموقؼ إفبؿ  والمشكالت ودراستيا ال يتـ بصورة عشوائية،

المدروسة وخصائصيا ىي التي تحدد نوعية تمؾ الطرؽ والمناىج المستخدمة، 
وفي  فمكؿ منيج شروط ومتطمبات وقدرات معينة تفرض عمى الباحث استخداميا،
 إلىضوء أىداؼ الدراسة وطبيعتيا تـ استخداـ المنيج األنثروبولوجي لموصوؿ 

 . النتائج

: ادلنهج األنثروبولوجي. أ

 حيث يوفر ىذا ىذا النمط مف الدراساتمف المناىج الميمة في مثؿ 
 األرضية المناسبة لتحقيؽ األىداؼ والنتائج وأدواتوالمنيج مف خالؿ أساليبو 

 ما يميز ىذا المنيج ىو قدرتو عمى المقارنة وتوفير وأعظـالمرجوة مف الدراسة 
.  (2)حيز المناسبة لفيـ الواقع اإلنساني فيما عمميا غير متاألطر

وليذا المنيج قواعد اعتمدىا الباحث في دراستو حيث قدمت إطارا مناسبا 
وىي مف القواعد األساسية  (العمومية)ومف ىذه القواعد  لدراسة مثؿ ىكذا مواضيع،

 اإلنساف إلىفي البحوث األنثروبولوجية الوصفية مف خالؿ النظرة الشاممة 
 استخالص القوانيف والعموميات التي تنطبؽ عمى إلىوالحضارة والمجتمع ويسعى 

 إلىطبيعة البشر وقد استفاد الباحث مف ىذه القاعدة في دراستو مف خالؿ نظرتو 

                                                 

 . 6، ص1982 قيس النوري، المدخؿ الى عمـ االنساف، منشورات وزارة التعميـ، بغداد، (1)

 . 40 المصدر نفسو، ص(2)
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حيث اعتمد الباحث في دراستو  (والميداف)التي تتواجد فيو، والجماعات المسجد 
وضرورة  باألفراد مف خالؿ الصالة في المسجد عمى االتصاؿ بالمجتمع واالحتكاؾ

 ذوباف  يدوف مالحظاتو حوؿأفاستقاء المعمومات مف الواقع اليومي والمكاني قبؿ 
بحث،  وما يتعمؽ بموضوع اؿالثقافات 

حيث لـ تتدخؿ المواقؼ الشخصية والتفكير الخاص بالباحث في ، (والتجرد القيمي)
.  تحميؿ ودراسة الواقع المسجدي

منهج درادة احلالة  . ب

مف المناىج الميمة في لبحوث السوسيوانثروبولوجية ويساعد كثيرا في فيـ 
الواقع االجتماعي وطبيعة التفكير والسموكيات مف قبؿ األفراد وقد استخدمو الباحث 
في تحميؿ معطيات العمؿ الميداني حيث وضع بضعا مف األسئمة التي تصب في 
موضوع لبحث وأختار مجموعة مف المصميف الذيف يرتداوف إلى مساجد المنطقة 
مف ثقافات متعددة ووزع عمييـ األسئمة طالبا منيـ األجوبة الواقعية بمصداقية 
وجدية واستخدـ أستمارة المقابمة مع أصحاب األجوبة غير واضحة، بعدىا قاـ 

الباحث بدراسة الحاالت كؿ عمى حدة وحمؿ األجوبة منطقيا موظفا أىداؼ البحث 
في دراسة الحاالت والكشؼ عف الحقائؽ السموكية التي تقؼ وراء ىذه األجوبة 

 . داخؿ المسجد

أدوات البحث  . 2

   المالحظة
تعتبر المالحظة وسيمة ىامة مف وسائؿ جمع البيانات في البحوث 

االجتماعية واألنثروبولوجية وقد اىتـ األنثروبولوجيوف بضرورة استخداـ المالحظة 
في دراساتيـ كي يتسنى ليـ تسجيؿ مظاىر السموؾ والوقائع التي تحدث أثناء قياـ 

وقد استفاد الباحث مف وجوده في المنطقة في الكشؼ عف  (1)الباحث بالمالحظة
.  طبيعة العالقة التي تربط األفراد بالمسجد وفيما بينيـ

 
                                                 

 . 41 المصدر السابؽ نفسو، ص(1)



                  (   55) العدد –آداب الرافدون 

 م2009/هـ1430

 19 

 
  المالحظة بالمشاركة 

مف األدوات الميمة في البحوث االجتماعية وتعني مشاركة الباحث 
المجتمع وكتابة مالحظاتو مف خالؿ االحتكاؾ والتعايش مع المجتمع، حيث 

تتضمف إشراؾ الباحث في حياة الناس أو المجتمع الذي يقدـ مالحظتو ومساىمتو 
، (1)في أوجو النشاط الذي يقوموف بو في فترة محدودة وىي فترة المالحظة

واستطاع الباحث مف خالؿ تردده إلى مساجد المنطقة واالستفادة مف المالحظة 
.  بالمشاركة في تسجيؿ بياناتو

   المقابمة
وجيا لوجو بيف باحث قائـ بالمقابمة وبيف شخص أخر يتـ لفظي حوارىي 

  خريف وعف طريؽ ذلؾ يحاوؿ القائـ بالمقابمة الحصوؿ عمى أشخاص مجموعة أو
 أو المشاعر أو االدراكات أو االتجاىات أوالمعمومات التي تعبر عف اآلراء 

 ،(2)األخرى السموؾ فضال عف حصولو عمى بعض البيانات الموضوعية أوالدوافع 
وقد استخدـ الباحث ىذه األداة في حالة استيضاح بعض األجوبة التي كتبت مف 

.  قبؿ الحاالت المدروسة مستفيدا مف العالقات الطيبة التي تربطو بأفراد المنطقة

عونة البحث  . 3

.  اثنا عشر مف المصميف الذيف يرتادوف إلى مساجد المنطقة

جماالت البحث  . 4

عينة مف المصميف مف ثقافات متعددة لثالث مساجد  : المجال البشري
.  10/11/2008الى 1/7/2008مف : المجال الزماني
.  منطقة حي القاىرة في الفرع األيسر مف قضاء الموصؿ: المجال المكاني
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طبوعة العمل وخصائص جمتمع البحث  . 5

بعد أف أكمؿ الباحث الجانب النظري مف موضوع البحث اختار منطقة 
سكناه بسبب وجود خاصية التنوع الثقافي ووجود ثقافات فرعية في المنطقة وىي ما 

 حي القاىرة، تقع ىذه المنطقة في الجانب األيسر مف قضاء ةيعرؼ بمنطؽ
الموصؿ مف الجية الشمالية ويوجد بموازاة المنطقة الخط السريع المؤدي إلى 
قضاء الشيخاف ومنطقة الشالالت وبعض النواحي والقرى، يوجد في المنطقة 

ثقافات العرب واألكراد والشبؾ والتركماف وغيرىا مف الثقافات كالمسيحية وبما أف 
موضوع البحث يقتصر عمى المصميف المتواجديف في مساجد المنطقة اقتصر 

البحث عمى الثقافات اإلسالمية المتنوعة وقد استفاد الباحث مف احتكاكو المباشر 
بعينة البحث مف خالؿ ارتياده إلى مساجد منطقة حي القاىرة مستخدما أداتي 

المالحظة والمالحظة بالمشاركة وقد وضع الباحث في ذىنو أسئمة توظؼ موضوع 
وأىداؼ البحث وتتعمؽ بالتنوع الثقافي في المسجد بيف المصميف وكيؼ تحوؿ إلى 
نقطة تالؼ وتآخي، فبعد اختيار الباحث لمعينة مف المساجد الثالثة قدـ األسئمة 

إلى أفراد العينة طالبا منيـ اإلجابة بصراحة ومنطقية واستخدـ الباحث أداة المقابمة 
عند وجود غموض في األسئمة أو موضوع البحث ليوضح لممبحوثيف ما أشكؿ 

عمييـ وليحصؿ عمى األجوبة التي تتناسب مع متطمبات البحث وبالنسبة لممجتمع 
سنة ومف  (55-30)البحث فقد تراوح أعمار المبحوثيف مف مصمي المساجد بيف 

طبقات اجتماعية متعددة اغمبيا المتوسطة والجيدة ومف مستوى عممي مختمؼ وقد 
كانت اإلجابات ووصؼ حالة المصميف النفسيـ ومدى تعمقيـ بالمسجد وكيؼ 
اوجد انسجاما روحيا وأخالقيا محققا المسجد صفة االلتقاء الثقافي عبر التواجد 

.  المكاني

حتلول معطوات العمل ادلوداني  : ثانوًا

:  حتلول احلاالت الفردوة

، ( ألف دينار400.000)، الدخل الشيري ( سنة38)ف العمر . االسم أ .1
قبؿ أكثر مف عشر سنوات سكف المنطقة ، (متوسط)المستوى االجتماعي 
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وىو مف المرتاديف لمذىاب إلى المساجد، حيث تنقؿ بيف مسجديف في المنطقة 
يشعر باف ىناؾ دوافع قوية تجذبو الي المسجد وىو ينظر إلى ىذا المكاف بأنو 

تفريغ لميمـو وتعب الحياة ومف خاللو يمتقي ب خوانو وأصحابو الذيف ال 
تجمعيـ بو سوى العالقة الربانية والصالة والقبمة الواحدة كما يذكر ىو، لـ 
يشعر يوما رغـ تواجده في منطقة في ثقافات فرعية متعددة بأنو منتمي إلى 
ثقافة معينة واآلخر مختمؼ عنو، شعوره أثناء تواجده في المسجد ينطمؽ مف 
عقيدتو التي تؤمف بأنو ال فرؽ بيف عربي واعجمي إال بالتقوى، وىو يتصؿ 
ب خوانو عند وقوفيـ بصؼ واحد واآلصرة التي تجمعيـ ىي  صرة قوية جدا 
ألنيا تستند عمى كتاب اهلل وسنة رسولو الكريـ صمى اهلل عميو وسمـ وىما 

المصدراف التشريعياف في االسالـ المذاف يؤكداف عمى غياب التفرقة والعنصرية 
.  واالنتماء العرقي والثقافي بيف مختمؼ األجناس البشرية

، ( ألف دينار650.000)، الدخل الشيري (سنة50)ع العمر . االسم م .2
يتردد كثيرا إلى احد المساجد في المنطقة والتي ، (جيد)المستوى االجتماعي 

يتواجد فييا ثقافات متعددة وخالؿ الخمس سنوات الماضية التي التـز بيا كثيرا 
بحضور صالة الجماعة والجمعة في ىذا المسجد شعر باف ىناؾ شئ يجعمو 

يحافظ عمى الصالة في المسجد فالتعاليـ اإلليية مف جية وشعوره بالراحة 
حتى بالمشي أثناء توجيو إلى المسجد حسب قولو يحس بالطمأنينة وبالقرب 
مف خالقو والمسجد بالنسبة إليو ليس فقط مكاف لمعبادة بؿ مؤسسة تربوية 

اجتماعية دينية تخرج األجياؿ ذو األخالؽ الحسنة والطاقات الجيدة، لـ يخطر 
في بالو يوما مسالة وجود االختالفات الثقافية في المجتمع وفي المسجد فقد 
تربى عمى أف الجميع ىـ مسمموف وتربطيـ روابط المواطنة والمعبود الواحد 
والديف الواحد كما ذكر في حديثو، ويعتقد أف ىذه الظروؼ التي تحدث في 

البمد والمتعمقة بالفتنة الداخمية واختالؼ المذاىب والثقافات ال بد أف تزوؿ يوما 
الف الجميع يؤمنوف أف الكؿ أخواف في العقيدة والوطف أما اآلصرة التي تربطو 

ب خوانو في المسجد فيي  صرة قوية ال يمكف أف تتزعزع ألنو يمتقي بيـ في 
 . اليـو أكثر مف خمس مرات خالؿ تواجدىـ في صالة الجماعة في المسجد
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 ( ألف دينار300.000)، الدخل الشيري (سنة33)ر، العمر . االسم ع .3
اذ انو في مرحمة الدراسة المتوسطة شارؾ ، (متوسط)المستوى االجتماعي 

في احد الدورات المسجدية المقامة في احد مساجد المنطقة وتعمؽ قمبو 
بالمساجد مف خالؿ تأثره بأستاذه الذي حبب إليو المسجد ونماه في قمبو كما 

ذكر ىو، أصبح المسجد اآلف حسب وصفو جزءا مف كيانو ال يستطيع التخمي 
عف التواجد بو إال لطارئ أو عذر معيف ينظر إلى المسجد نظرة التربية 
والتحمي بالصفات الحسنة حيث يذكر أف ىذا المكاف ىو أوؿ وجية بعد 

، وىو لـ يرى مكانا .العائمة والمدرسة التي يتربى فييا الفرد ويؤسس شخصيتو
تنمويا بانيا لمشخصية مثؿ المسجد، أما بالنسبة لالختالؼ الثقافي واالرتباط 

المكاني بيف ىذه الثقافات في المسجد يعتقد أف مجرد دخوؿ اإلنساف ىذا 
المكاف ينسى كؿ شئ وال يتذكر إال كيؼ يعبد اهلل ويرضيو بؿ يعتبر أف 

اآلصرة األخوية التي تربطو ب خوانو في المسجد ىي عبادة يتقرب بيا إلى اهلل 
تعالى ومثمو في ذلؾ المياجريف واألنصار في عيد الرسوؿ صمى اهلل عميو 

 . وسمـ

، ( ألف دينار800.00)الدخل الشيري  (سنة35)ع، العمر . االسم ش .4
 مف سكنة احد القرى القريبة مف قضاء الموصؿ (جيد)المستوى االجتماعي 

انتقؿ إلى الحياة في المدينة داخؿ القضاء بعد تطور الحياة وارتباطو بالوظيفة 
يتردد إلى احد المساجد القريبة وىو ممتـز بالصموات اليومية وصالة الجمعة 
ولديو عالقة طيبة مع باقي المصميف ورغـ تكسر لغتو إال انو يشعر بالراحة 
خاصة عندما يجمسوف سوية بعد صالة المغرب لتدارس القراف الكريـ وعمـو 
الشريعة يبحث لتطوير ثقافتو الدينية مف خالؿ المسجد حيث ينظر إليو بأنو 
المؤسسة التربوية التي تعمـ الديف واألخالؽ دوف تفرقة أو تمييز، لـ يشعر 
يوما بأنو مختمؼ عف اآلخريف بانتسابو إلى ثقافة معينة وىو يرفض وينتقد 

الدعوات والمحاوالت التي تدعو إلى التمييز أو التفرقة أو االحتكاـ إلى ثقافة 
 . دوف أخرى فيؤكد عمى االنتساب العقائدي واالرتباط الديني مف خالؿ المسجد

 ( الف دينار500.000)الدخل الشيري  (سنة42)م العمر . االسم م .5
التقيت بو في إحدى المحاضرات في المسجد ، (جيد)المستوى االجتماعي 
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تحدث معو حوؿ موضوع بحثي استغرب مف وجود مثؿ ىذه المواضيع وأكد 
لي بسرعة انو ال يعترؼ أو يشعر بأي اختالؼ حالما يدخؿ المسجد وحى في 

حياتو اليومية وينظر إلى المسجد بأنو المكاف الذي يجمع األفراد عمى فكرة 
واحدة وىي العبودية واالنخضاع واالنقياد هلل تعالى عبر الصموات 

والمحاضرات وحتى المقاءات بعد الصموات الخمس، وأكد لي انو يشعر 
بالسعادة حينما يصافح اآلخريف بعد الصالة ويساؿ عف أحواليـ وأوضاع 

حياتيـ اليومية فاآلصرة التي تربطو بالمصميف داخؿ المسجد  صرة قوية جدا 
ال يمكف أف تنفؾ وىناؾ مودة وألفة بيف المصميف معو وفيما بينيـ حتى أكثر 

مف األقارب وصالت األرحاـ مع اختالفو ثقافيا وقد ذكر دليؿ عمى ىذا 
االرتباط انو مكمؼ بمسؤولية متابعة صندوؽ تبرعات األيتاـ واألرامؿ مع غيره 

مف المصميف لتكوف ىناؾ حالة مف االحتواء الثقافي لممسجد مستندة عمى 
 . مبادئ التسامح والتآخي

 ( ألف دينار350.000)الدخل الشيري  (سنة48)ع العمر . االسم ك .6
مقيـ داخؿ المسجد ببيت مييأ لو ولعائمتو ، (متوسط)المستوى االجتماعي 

وىذا دليؿ واضح عمى غياب فكرة النظرة السمبية بيف الثقافات المختمفة فرغـ 
اختالؼ ىذا الشخص ثقافيا إال انو يحتؿ مكانة جيدة بوجوده داخؿ المسجد 
وتقديـ الخدمات واالحتياجات داخؿ ىذا المكاف يشعر بالراحة أثناء رعايتو 
واىتمامو بالمسجد وىو ينظر إليو بأنو مكاف ميـ في حياة المسمـ فيو يتعمـ 

ويمتقي ويتدارس فواجبات المسجد كثيرة، ويؤكد المدعو انو رغـ اختالؼ ثقافتو 
إال انو لـ يشعره مصمو المسجد أو أىالي المنطقة بيذا االختالؼ إنما يؤكد 

عمى روح التآخي واألواصر القوية التي تجمع الكؿ بعقيدة واحدة و صرة 
 . إيمانية واحدة

 ( سنة40)العمر  ( ألف دينار500.000)م الدخل الشيري . م: االسم .7
بعد أحداث االحتالؿ قدـ إلى الموصؿ مف  (جيد)المستوى االجتماعي 

محافظة أخرى، كاف يشعر في بداية وجوده في المنطقة انو بحاجة إلى وقت 
كبير كي يقترب إلى سكانيا ويتبادلوف الثقة والمشاعر، وبعد تردده إلى مسجد 
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المنطقة تعرؼ إلى المصميف وبدأت العالقة بينيـ تأخذ مسارات متعددة مف 
لقاءات داخؿ المسجد إلى زيارات، ينظر إلى المسجد نظرة ايجابية حيث يرى 
فيو المكاف الذي يجمع العقوؿ والقموب ويوحده اتجاه رب واحد وقبمة واحدة، لـ 

يشعر انو مختمؼ اثنيًا وثقافيًا عف غيره مف الجماعات المسجدية إال بعد 
الظروؼ واألوضاع الراىنة إال إف ىذا االختالؼ في المشاعر لـ يتعدى كونو 

حالة مؤقتة يقصدىا أناس ال يرغبوف بالوحدة أو التاصر ومف جية أخرى 
انو يحس بانتماء قرابي واخوي إلى الذيف يجتمعوف معو  (ـ. ـ)فيؤكد المدعو 
 . في مسجد واحد

 ( سنة38)العمر  ( ألف دينار650.000)الدخل الشيري  (ع. س)االسم  .8
في البداية رفض الحديث حوؿ ىذا الموضوع ، (جيد)المستوى االجتماعي 

ظنا منو أف مثؿ ىذه المواضيع ال تحقؽ الموضوعية والواقعية في حياة المسمـ 
ألنو يعتقد أف األخوة اإليمانية أمر بدييي طالما انتماء المسمميف لعقيدة واحدة 
فاالختالؼ الثقافي طبيعي ووراثي لكنو ال يمكف أف يكوف لو اثر سمبي عمى 
عالقة الفرد باآلخريف، المسجد مؤسسة تربوية مقدسة والعالقة بو تنطمؽ مف 

ع، أما عند الحديث . شعور اإلنساف بوجوده وعبوديتو كما يذكر المدعو س
حوؿ الشعور واآلصرة التي تربطو داخؿ المسجد رغـ انتماءه إلى ثقافة فرعية 

ويوضح أف العالقة المسجدية التي تشكمت خالؿ تردده إلى الصالة في 
المسجد قد أنستو ىذا االختالؼ ومف جية أخرى فاف العقيدة اإليمانية وتعاليـ 
الديف اإلسالمي ال تعطي أي مجاؿ لمتفكير باالختالؼ الثقافي خاصة السمبي 
منو والذي يؤدي إلى االنقساـ والنزاع، فالمسجد شكؿ  صرة إيمانية حمت محؿ 

 . أي اختالؼ أو  صرة أخرى

 ( ألف دينار350.000)الدخل الشيري  (سنة55)م العمر . االسم ث  .9
لـ يشعر بالراحة مثمما يشعرىا وىو في ، (متوسط)المستوى االجتماعي 

سنة منذ أف سكف المنطقة لـ 15المسجد العالقة القوية التي نشأت خالؿ فترة 
تكف ضعيفة أو خاوية كما يذكر ىو، وقد عاش فترات طويمة باختالؼ 

ظروفيا وأوضاعيا وتطوراتيا، ينظر إلى المسجد نظرة تكاد تخمو مف وجود 
ثغرات أو غيرىا، فيو مؤسسة ومدرسة ومكاف لمعبادة وممتقى األفراد الذيف 
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تجمعيـ الرابطة اإليمانية، صحيح انو منتمي إلى ثقافة فرعية لكنو يكاد ينسى 
ىذا االنتماء طواؿ وجوده في المسجد بؿ حتى في حياتو العامة خارج نطاؽ 
المسجد، أما اآلصرة التي تربطو باألفراد داخؿ المسجد تنطمؽ مف فكرة المودة 
والتسامح وغياب الفروقات وتساوي الجميع بكممة وبيدؼ واحد ىو إرضاء اهلل 

 . تعالى وتحقيؽ عبوديتو

 ( ألف دينار500.000)الدخل الشيري  (سنة38)م العمر . االسم ف .10
 مف سكنة المنطقة لفترة طويمة تربطو عالقة طيبة (جيد)المستوى االجتماعي 

بالمنطقة وىو ممتـز بالصالة في المسجد منذ صغره ومع وجود أىمو وأقاربو 
في قرية تابعة لقضاء الموصؿ االانو يسكف مع زوجتو وأوالده منذ أكثر مف 

خمسة عشر سنة في ىذا المكاف واختالؼ ثقافتو لـ يكف لو وجود في عالقاتو 
وممارستو وسموكياتو، يشعر أف المسجد مكاف يتجمع فيو األفراد حبا هلل 

ورسولو دوف أف تفرقيـ أفكار أو سموكيات أو انتماءات والشعور باالختالؼ 
الثقافي يكاد أف يكوف منعدـ بسبب االرتباطات العقائدية واإليمانية والصالة 

في المسجد يبني شخصية اإلنساف المتواضعة الرحيمة فيما بينيا وبيف 
اآلخريف رغـ اختالؼ األفكار والثقافات، أما اآلصرة التي تربطو بالمصميف 
فيي  صرة قوية مبنية عمى مبادئ اإلسالـ وروح التسامح الذي نشره ىذا 

 . الديف بيف أفراده

 ( ألف دينار500.000)الدخل الشيري  (سنة42)ح العمر . االسم م .11
يسكف المنطقة منذ عشر سنوات يتنقؿ بيف ثالث ، (جيد)المستوى االجتماعي 

مساجد قريبة داخؿ المنطقة يرغب دائما في تقوية عالقاتو بأفراد المنطقة وىو 
ينظر إلى المسجد المكاف الذي يجد اإلنساف نفسو بعيدا عف مشاكؿ الحياة 
وىموميا تربطو عالقة طيبة بالمصميف ورغـ االختالؼ الثقافي الذي يكاد 
يكوف بعيدا عف خواطره كما يذكر ىو إال انو يحس بالقرب الروحي عندما 

يقؼ في صؼ واحد مع اآلخريف الذيف ربما يكونوف مختمفيف عنو ثقافيا، إف 
اآلصرة التي نشأت خالؿ تواجده في المسجد ال يمكف الختالؼ أو انتماء أو 
غيرىما إف يؤثر فييا فاآلصرة إيمانية مينية عمى العقيدة واإلسالـ ساوى بيف 
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الجميع فال فرؽ بيف احد عمى احد إال بالتقوى ومقدار الطاعة والعبادة التي 
 . ح. يؤدييا أماـ اهلل تعالى كما صرح المدعو ـ

 ( ألف دينار400.000)الدخل الشيري  (سنة40)ن العمر . االسم ك .12
انتقؿ اثر الظروؼ األمنية إلى قرية قربية مف ، (متوسط)المستوى االجتماعي 

قضاء الموصؿ حيث سكاف القرية مف نفس ثقافتو لكنو رغـ ىذا التحوؿ 
المكاني إال انو اليزاؿ يتردد مف وقت إلى  خر لممنطقة حسب الظروؼ ويذكر 

انو السبب الرئيسي الرتباطو بالمنطقة ىي العالقات التي تشكمت بينو وبيف 
المنطقة عف طريؽ المسجد، كاف يشعر بالراحة واألماف أثناء تردده إلى 

المساجد وكانت اآلصرة األخوية اإليمانية قوية بحيث ظمت حتى بعد انتقالو 
مف المنطقة فيـ يزورونو إلى القرية رغـ اختالفيـ عنو ثقافيا بسبب العالقة 

الدينية القوية التي تربطيـ ويذكر انو مر بحالة نفسية استمرت أياـ بعد انتقالو 
إلى القرية سببيا بعده عف المسجد وعف أخوتو الذيف عاش معيـ فترات السراء 

 . والضراء
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النتائج والتوصوات : ادلبحث اخلامس

نتائج البحث  : أواًل

تبيف مف خالؿ البحث النظرة االيجابية مف قبؿ األفراد تجاه المسجد والعالقة  .1
.  القوية التي تربطيـ بو

مف خالؿ دراسة الحاالت تبيف انو ىناؾ شعور قوي باالرتباط العقائدي  .2
 . والديني حؿ محؿ االرتباطات واالنتماءات األخرى

ال يشعر الذيف يرتادوف إلى المساجد باالختالؼ الثقافي والعرقي مع األفراد  .3
اآلخريف والسبب ىو تعاليـ اإلسالـ والمبادئ التي تؤكد عمى التسامح وتقبؿ 

 . اآلخر

 . أذابت القيـ المسجدية تنوع الثقافات فتحوؿ المسجد إلى جامع الثقافات .4

التوصوات وادلقرتحات  : ثانوًا

دراسة ثقافات المناطؽ داخؿ المحافظة وتحديد وجو العالقات وصور التثاقؼ  .1
.  فييا

توجيو البحوث والدراسات لتوضيح دور المسجد االجتماعي والثقافي والتربوي  .2
.  في المجتمع
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Jama Mosque Cultures: 

Study Sosioantherpologic 

Qusay R. Kana’an 
Abstract  

The research mosque A place of cultural convergence 

Where he will meet the individuals despite the different 

cultural and ethnic, Almsadjad values that are present in the 

hearts of the walk to the mosque sectarian melt any difference 

or sectarian, ethnic or cultural, The researcher used the case 

study approach in the identification of the strengths of the 

relationships being formed between worshipers after to speak 

at length about tolerance of religious and cultural values 

melting Almsadjad How could it be the mosque cultural 

melting pot, and. Researcher out the results of their strong 

sense of connection ideological and religious Replaced Links 

and other affiliations and commitment to the principles of 

Islam and the teachings of the Koran created a sense of 

fraternal and spiritual individuals Lancet cultural and ethnic 

differences.  
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