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 مقدمه

 فرمودهبه و عبادت  سجودمسجد به معنای مکان 

رید، هرکجا که نماز بر پا دا»رسول اکرم )ص( 

 است مکانی ه یدهند ، نشان«همانجا مسجد است

 برجسته نماز برگزاری و عبادت منظور به که

 بنا این. باشد می مسلمانان نزد عبادی مکان ترین

 به و بود عملکردی چند مکانی آغاز همان از

ای گوناگونی جواب می گفت، عبادت و عملکرده

راز و نیاز با خداوند به صورت انفرادی و جماعت 

خواهی و یاری دتبادل افکار و نظریات و شورا دا

طلبی، اعالم دعوت به جنگ و جهاد، کسب علوم 

 .مختلف، اقامتگاه بی سرپناهان و در راه ماندگان 

 (1379)شاهرودی 

این عملکردهای متنوع و چند جانبه سبب گردیده 

بود که به رغم سادگی بسیار معماری مساجد اولیه 

مهم ترین مرکز اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و 

آموزشی جامعه اسالمی محسوب گردند. معماری 

بنا شده در مدینه که در  مساجد از اولین مسجد

 می محسوب نیز( ص) رسول حضرت ه یاصل خان

 ات بود، یافته شکل بسیاری سادگی از و گشت

ین مساجد امروزی که از فناوری و تر پیچیده

مصالح بسیار گرانبها و مرغوبی در ساخت آنها 

تغییرات بسیاری در محتوا و  شود بهره گرفته می

شکل و همچنین مبانی نظری مساجد روی داده 

است که برخی از این تغییرات سبب به وجود 

ر مبانی نظری و اصول طراحی آمدن تضادهایی د

 اولیه شده است.  مساجد امروزی با مساجد

آن چه در ذهن معمار مسلمان در طول تمدن 

گذشته است اسالمی در ساخت و طراحی مساجد 

بسیار فراتر از وادی نظر و عرفان و اعتقادات او و 

اصول دینی اش است. این موارد گستره ای از بستر 

اجتماعی حاضر، حکومت و حاکمان، امکانات موجود، 

وقایع تاریخی و عملکرد و .. را شامل شده که 

ذهنیت معمار به تبع آن ها کالبد و روح معماری 

عمار مسلمان در طراحی را شکل می دهد.  آنچه م

یریت این عوامل در ذهن خود به کار می برد مد

و تفکرش است. برای درک آنچه در ذهن معمار 

چهار مسلمان گذشته است مقاله پیش رو در 

 به عوامل ذکر شده می پردازد و با ورود بخش

وامل را تحلیل می کند. ین عبه ذهن او، مدیریت ا

 دهنده ذهنیت شکلموارد اول ابتدا به  بخشدر 

مفاهیم آن پرداخته می معمار از اسالم و  دینی

شود. این موارد را میتوان در سه دسته احکام و 

دینی و فلسفه اسالمی  و معارفروایات، ارزش 

دوم به عوامل خارجی  بخشدر تقسیم بندی کرد.  

موثر بر ذهنیت طراحی معمار پرداخته می شود. 

دهنده  سوم به عناصر اصلی تشکیل بخشدر 

معماری مسجد از نگاه دو فصل پیشین پرداخته می 

 )نگارنده(شود. 

نسبتا موفق با  دو مسجدچهارم به تحلیل  بخش

 یزن در پایانو نزدیک به اصول نظری دینی  نگاهی

جمع بندی تفکر و نگاه )ذهنیت معمار( در  به

 طراحی مسجد می پردازد.
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 عرفانیدین و ذهنیت بخش اول: 

 معرفت شناسی اسالمی

 معرفت حق حضرت ذات به که زمانی از انسان

 و پردازد می عبادت به او به قرب برای یابد می

 به و خویش اندیشه و قلبی مکنونات بیان برای

 حرکات کالم، معنا، به بخشیدن فرم برای عبارتی

. )نقی زاده گیرد می خدمت به را فضا تعریف، و

 فرمان خداوند، کالم از متعددی آیات در(. 1385

 است، آمده خداوند نام ذکر و ستایش به

 یذکر و ترفع ان اهلل اذن بیوت فی" :همچون

 (.36) سوره نور، آیه  "اسمه فیها

 معنوی، اثر برپایی و ایجاد در مسلمان معمار نگاه

 گونه به است، شده نهادینه او اعتقادی نظام بر

 بیان و نمود پی در هستی، حقایق کشف با که ای

 تا است رفتار و افعال طریق از خویش معرفت

 د.نمای هموارتر را هستی مبدا به دستیابی مسیر

معرفت شناسی شکل گیری (. 1392)ضرغامی، 

مسجد را می توان ابتدا در هدف اصلی آن یعنی 

 در نماز” عبادت و پربایی نماز دانست. )نگارنده( 

 رازو نماز .“هاست عبادت ترین تنوع پر و راس

 برای ای مجموعه دیگر تعبیر به و معشوق با نیاز

 نیایش یا عبادت یک ریزی برنامه و سازماندهی

 نماز از تر مستحکم وسیلهای هیچ.شود می تلقی

 اذکار و کلمات.نیست خدا با انسان ارتباط برای

 که بوده دین معارف از هایه خالص یک هر نماز،

 می آورده گذار نماز یاد به پی در پی طور به

 و غریزی و طبیعی درونی، نیاز یک نیایش. شود

 به نیایش این حال .است معبود سوی به حرکتی

 مناسب قالب و ظرف در باید محتوی یک عنوان

 در است، الهی قرب نماز اصلی ایده .گیرد قرار

 به خاک از نهی، می سجده به سر که هنگام آن

 سر باید ابتدا آن برای که روی، می افالک عالم

 همه و نیستم هیچ من بگویی و گذاشته خاک به

 .نیست دیگری چیز تو از غیر و تویی چیز

مسجد در اسالم  و برپایی وقتی از معرفت ایجاد

می گذریم در جای جای کالبد و روح معماری آن 

که نیز اصول و مبانی ارزشی اسالمی وجود دارد 

 :توان دسته بندی کرد در هفت اصل زیر می

 احترام و ذکر.توحید، اخالص، علم، حیا، اقتصاد، 

 )دهشیدی(

این اصول مبانی معرفتی ای را در سادگی، پاکی، 

برابری، پرهیز از اسراف، احترام به دیگران و ... 

ارائه می کند که ذهن معمار مسلمان را از جنبه 

 معرفت اسالمی تحت تاثیر خود قرار می دهد. 

 

 روایات، احکام و قرآن

از تاثیر معرفت اسالمی، نقش روایات، احکام و  جدا

قرآن نیز در شکل گیری بستر اجتماعی و به تبع 

ت معماری که در آن بستر طراحی می آن ذهنی

اهمیت دارد. در این قسمت آن چه از روایات   کند، 

ل ایی در شکاحکام و قرآن می گوییم نقش به سز

دهی اصول ساخت مسجد دارد اما گسست جدی 

ه توسط خلفای راشدین و بعد ها توسط ای ک

به وجود خلفای عباسی و حکومت ها با این اصول 

آمد باعث کمرنگ شدن الیه به الیه آن ها در 

طول زمان و کمرنگ شدن تاثیر ذهنی معمار 

مسلمان از آن ها شد. این گسست به قدری است 

که با مراجعه به آن ها میتوان دور شدن جدی 

امعه و حاکمیت را از یک ذهن معمار و بستر ج

  اسالم متوجه شد. )نگارنده( مسجد مورد قبول

 متون جای جای در که اصولی ترین مهم از یکی

 به آن ساختار و مسجد معماری مورد در اسالمی

 استقاللِ حفظ است، شده استناد و اشاره آن

 آن از که است مسجد فرهنگی و دینی شخصیت

 گویی . بریم می نام هویت استقالل عنوان با

 ساختارش های ترین ابتدایی بایست، می مسجد
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 و شخصیت دارای و اسالم احکام اساس بر نیز

 (1391)پوررجب  .باشد مستقل هویت

 درسوره بقره  150ماجرای تغییر قبله در آیه 

 اساس خود، که اسالم فرد به منحصر ی قبله واقع

 آید، می شمار به مساجد ی هندسه و تگیری جه

 مقابل در استقالل اعالن و هویت استقالل نوعی

 .است وملل مذاهب سایر و ونصارا یهود مکاتب

 تمام در اسالم اصول ی زمره از که دیگری اصل

 رعایت اصل آید، می شمار به زندگی های عرصه

 خلوص به توجه آن تبع به و آالیشی بی و سادگی

 که انحرافی تحت اسالمی مساجد . ست سادگی

 در تاریخ طول در دین بی حکام و جور خلفای

 اصل این برخالف اند، کرده ایجاد ها آن الگوی

 مردمان چه آن امروزه که نجا آ تا اند گرفته شکل

 ها پرکاری همین نازند، می آن به اسالمی اقالیم

 معماری قدیم های دوران از جامانده به وتزئینات

 (1391)پور رجب . هاست آن

 : خوانیم می صادق امام از روایتی در

 بنایی هر : فرمود که است روایت صادق امام از

 قیامت روز در باشد کفایت و نیاز حد از بیش که

 6)الکافی ج  .است خویش صاحب دوش بر باری

 (531ص 

 در سادگی به منجر عام طور به باال، روایت نگاه

 می معماری در سادگی آن، تبع به و زندگی

 وبال را نیازی از بیش و زائد چیز هر که چرا گردد،

 . خواند می صاحبش دوش به قیامت در باری و

 خلق و اسالمیهنر   و هندسه شکوه به اقرار با

 معماری مورد در گفت باید یگانه، و بدیع آثاری

 بوده راستین اسالم نظر مورد چه آن مساجد

 . است بوده حداکثری خلوص و سادگی است،

 نیست، تناقض در تزئین با نفسه به سادگی گرچه،

 و تزئینات در سادگی، اصل به نگاه مسلما   اما

 خواهد سزایی به تاثیر نیز طراحی های نماسازی

 . گذاشت

عناصر تشکیل دهنده معماری  ودر نگاه به کالبد 

مسجد نیز روایات متنوعی وجود دارد که در ادامه 

 به بخشی از آن ها اشاره می کنیم.

حى ونبی در حدیثى قدسى ، آنچه خداوند به شَعیا 

خانه ها را برایم برافراشته مى سازند و  :فرمود

مسجدها را به خاطر من ، آذین مى بندند . مرا 

چه حاجت به برافراشتن خانه هایى که در آنها سُکنا 

نمى گزینم ، و به آراستن مسجدهایى که در آنها 

فرمان داده ام ، وارد نمى شوم ! به افراشتن آنها 

تنها براى این که در آنها یاد شوم ، و تسبیحم کنند 

، در حالى که جان ها و خردها و دل هایشان را 

)عیون االخبار ج  .آلوده کرده و ویران مى سازند

هر گاه )ص( یامبر خدا پو همچنین از   (264ص  2

دیدید که قرآن ها، جامه اى زیبا بر تن کرده اند 

و مساجد ، زینت یافته اند و مناره ها ، قد 

برافراشته اند و قرآن ، با ساز و آواز خوانده مى 

شود و مسجدها ، گذرگاه قرار گرفته اند ، مؤمن 

در آن روزگار ، از گوگرد سرخ ، کمیاب تر خواهد 

بندى و جسمشان بود . آرى . مساجدشان آذین 

. تدل هایشان از مُردار ، بدبوتر اسپاکیزه ؛ لیکن 

 (370)روضه الواعظین ص

آن چه از دو حدیث باال میتوان برداشت کرد 

نگاهی است که اسالم به حقیقت اصلی و کالبد 

روحی مسجد دارد. درک حقیقی معانی الهی و 

اصرار پر پاکی و سادگی شاید در راستای ایجاد 

ماز گذار و آرام کردن ذهن او در تمرکز بر ن

فضای مسجد برای دریافت حداکثر معارف الهی 

 است. )نگارنده(

خداوند مسرفین را دوست ندارد. پس همچنین  

بایستی از انجام هرگونه کار بیهوده و یا اسراف در 

احتراز نمود. بنابر این الزم بود  )مسجد( ساختمان

ابعاد را مطابق نیاز انتخاب کنند. اینکه تزئینات در 

هنر اسالمی برای چیست، باید گفت که هر عامل 

تزئینی در معماری اسالمی صرفاً یک عامل تزئینی 

نیست، بلکه یک علت مهم فنی داشته است؛ مثاًل 
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کاشی، عایق رطوبت و حرارت است و یا اینکه در 

روی این کاشی نقش انداخته اند هم برای این بوده 

 )دهشیدی(  .که بتوان آن را تعمیر کرد

وقتی به احادیث مراجعه می کنیم از اعمال هرگونه 

 بدعت در کالبد معماری مسجد نهی می شویم.

این بدعت ها با بررسی دقیق تر بدعت هایی 

هستند که به نوعی از عناصر سایر مراکز مذهبی 

یگر و آیین ها بر گرفته شده است. ادیان د

 که اصولی ترین مهم از یکیهمانطور که خواندیم  

 معماری مورد در اسالمی متون جای جای در

 شده استناد و اشاره آن به آن ساختار و مسجد

 فرهنگی و دینی شخصیت استقاللِ حفظ است،

. می توان اینطور برداشت کرد که هر است مسجد

اثر خود را از تقلید و در  گونه عنصر کالبدی که

رودر رویی با مراکز دینی و ادیانی دیگر گرفته 

باشد به نوعی با اصول مورد قبول اسالم در 

 برخورد حقیقی طراحی مسجد فاصله گرفته است.

با این احادیث و تفسیر حقیقی آن برای جلوگیری 

از نگاه متحجرانه و یک بعدی نیاز به بحث و 

که از حوصله این مقاله  مطالعات جدی دینی است

 )نگارنده( خارج است.

 برخی از این احادیث را با هم میخوانیم:

مى بینم شما را که پس از من ،  :)ص(پیامبر خدا 

مسجدهایتان را کنگره دار مى سازید ، همان گونه 

که یهودیان ، کنیسه هاى خود و مسیحیان ، 

العمال . )کنز  کلیساهایشان را کنگره دار مى سازند

 (667ص  7ج 

على علیه السالم در کوفه ،  :مام باقر علیه السالم

مسجدى کنگره دار مشاهده کرد . فرمود : گویا 

کلیساست ! همانا مساجد ، بدون کنگره ساخته مى 

 (385ص  2االرشاد ج . ).شوند

على علیه السالم محراب  :امام باقر علیه السالم

هایى را که در مساجد مى دید ، در هم مى شکست 

و مى فرمود : آنها همچون محل هایى است که 

 . )تهذیب االحکامیهودیان در آن ، قربانى مى کنند

 (253ص  3ج 

نزد امام : به نقل از داوود بن قاسم جعفرى

ائم هر گاه ق»عسکرى علیه السالم بودم که فرمود : 

السالم قیام کند ، مناره ها و مقصوره هایى را علیه 

 خود با « .که در مساجد است ، منهدم خواهد کرد

 المالس علیه امام دارد؟ معنایى چه ، کار این:  گفتم

 که است آن معنایش»:  فرمود و کرد من به رو

ین اند ؛ چه این که هیچ پیامبر و د در بدعت آنها

. نکرده استحج ت خدایى اقدام به ساخت آنها 

 (376ص  83)بحار االنوار ج 

که بر ذهن معمار و  خالصه کالم آن که احکامی

بستر اجتماعی می توانست تاثیر گذارد و مسیر 

ا ب طراحی مسجدی اسالمی و اصولی را فراهم کند

یک گسست جدی بعد از پیامبر رو به رو می شود. 

خواست و نیاز حکومت که مستقیم بر ذهنیت و 

تصمیم معمار تاثیر می گذارد، تفاوت چشم گیری 

با اصول اولیه داشت. در این بین معمار تنها 

میتوانست با تکیه بر مفاهیم ارزشی و فلسفی مبنای 

 )نگارنده( نظری اثر خود را شکل دهد.

 

 لسفه هنر اسالمیف

عمار مسلمان ذهن م برفلسفه ی هنر اسالمی نیز 

 وردبی تاثیر نبوده است. نظرات بسیاری در م

فلسفه هنر اسالمی وجود دارد. در این جا به 

بررسی رویکرد حکمی، عرفانی در فلسفه هنر 

  اسالمی اشاره میکنیم.

ای  هنر اسالمی مکاشفه ای استحسانی و مجاهده

هستی در روند تجربه ای  صورعرفانی از 

زیباشناختی برای رهایی از غربت و امکان دهی 

قربت به ذات الوهی، در بستر کالم و ادب، ترسیم 

و تجسیم، فضاسازی و معماری است تا از طریق 

تجربه شهودی و یا تجربه محسوس و آن هم در 



 
5 

صحنه ی آفاق و انفس، ترجمانی از وجدان وحدت 

ر گستره ای از عالم ذر تا جانان در کثرت جهان د

فزونی منزلت و رستگاری انسان  قیامت برای

 (1379. )رهنورد  راستین باشد

 می توان گفت که رویکرد حکمی عرفانی از نظریه

های اسالمی هنر در جهت بسط مفهوم خیال و 

توجه در مسائلی عرفانی چون وحدت وجود و قاب 

هستی و امثال این از طرف دیگر، بر چنان تعالی و 

عروجی قائل است که بر اساس آن کل عالم هستی 

با تمامی مراتب و مراحل آن خیال اندر خیال بوده 

 میو بر این اساس وجه تمایز فرد انسانی از تما

مخلوقات نیز که منجر به خالفت الهی او در این 

عالم خاکی می گردد همانا تخیل است. و از این 

بابت که فعل انسان عارف هنرمند طی خیال مطلق 

که همان خلق آثار هنر اسالمی باشد در این 

دیدی همان فعل حضرت حق تعالی رویکرد از 

خالصه ی مطلب اینکه در این رویکرد نیز . است

هنر همانا تجلی یک امر معقول در یک امر  ذات

آثار هنری در و  محسوس از طریق تخیل است

 .هستند ذات خود محسوساتی مجالی مخیالت الهی

 (1392)عوض پور 

آنچه که از نظریه فلسفه هنر اسالمی در قاب 

م برداشت کنیم همانا تجلی افکار و معماری میتوانی

ش معماری تخیالت معمار در جای جای کالبد و نق

است. تزییات، کاشی کاری ها، اسلیمی ها، فضا های 

همگی ناشی از تخیل معمار و هنرمند و... مرموز 

 )نگارنده( و تجلی آن در معماری است.

 

 

 

 

 

 

 

عوامل خارجی موثر بر کالبد : بخش دوم

 مسجد و ذهنیت معمار

 عملکرد

فلسفه وجودی مسجد همانا  و کاربریهای مساجد

عبادت است اما در عین حال مصادف دیگری نیز 

عملکرد تاریخ داشته اند عالوه بر این،  در طول

یگری را می توان عنوان کرد که صرفاً های د

 .مذهبی نیستند

در مساجد جامع بزرگ شهرها کاربردهای  

 بسیاری باید در نظر گرفته می شد که از محدوده

ی رفت، ساختمانهای جنبی ممکن مجتمع بیرون م

بود دو منظوره و یا چند منظوره باشند. در زیر 

به برخی از مهمترین کاربریهای مساجد در ادوار 

 مختلف مختصر اشاره ای می شود: 

شاید بتوان تعلیم و تدریس را مهمترین کاربری  

 ه یمسجد شمرد، آموزش و تحقیق در بارثانوی 

انند تفسیر و فقه، علوم مذهبی م اسالمی، حقوق

اند. هر  حفظ قرآن و مطالعه احدایث آن جمله

چند که مهمترین کاربرد مساجد، عبادت بود اما 

در عین حال محلی برای فعالتیهای مشابه نیز به 

شمار می آمد، این فعالیتها عبارت بودند از 

سخنرانیهای مذهبی، مراسم احیای ماه رمضان، 

برگزاری  آموزش منظم حفظ و قرائت قرآن،

نمازهای خاص، رسمیت بخشیندن به سوگند یا 

 نذر و برگزاری جشن ازدواج و فوت، اعتکاف و... 

میان مسجد و اجرای عدالت همواره پیوندی 

دیرینه و مقدس وجود داشته است، پیامبر 

اکرم)ص( و امیرمومنان )ع( از مسجد به این 

منظور بسیار استفاده می کردند و در طی قرون 

نیز بخشی از مساجد به عنوان محلی برای  متمادی

برگزاری دادگاه استفاده می شد که در معرض 

عموم مردم بود، از طرفی مسجد محلی برای 

اعالم تظلم و دادخواهی از جور جباری و ظلم 
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ظالمی بود و طلب یاری و استمداد برای احیای حق 

در مساجد به دفعات تکرار میشد. سیاست نیز از 

بود که همواره در محیط مساجد  جمله مباحثی

سیالن می کرد، حکومتها همواره از مساجد به 

 هی برای اعالم تصمیمات خود در بارعنوان پایگاه

 . میگرفتند بهره خود جامعه در مطروحه مباحث

 (1379)شاهرودی  

آن چه از متن باال قابل ذکر است تاثیر نیاز 

عملکردی فضای معماری بر کالبد معماری و به 

طور مستقیم بر ذهنیت معمار است. معمار در 

فرآیند طراحی عملکرد های مختلف را تجزیه 

تحلیل کرده و با توجه به نیاز طراحی می کند. 

 )نگارنده(

 

 حکومت

نخستین حکومت اسالمی در زمان حضرت رسول 

)ص( با پایه گذاری و مسجدی در شهر مدینه 

ه ک تأسیس گردید. این مسجد بر اصولی بنا گردید

مبانی نظری حکومت اسالمی نیز بر آن استوار 

 -2اخالصی  -1بود. برخی از آن اصول عبارتند از: 

عدالت در این مسیر بود  -4برابری  -3همسایگی 

که مسجد بدون الگو پذیری از پرستشگاههای 

دیگر ادیان، هم عبادتگاه بود و هم پایگاه اصلی 

حکومت هم مکانی برای توبه کردن و هم 

لتخانه، سرایی که در آن تنها میزان قرب و عدا

نزدیکی سبقتگیری و تعجیل درکسب و انجام عمل 

صالح باخلوص دل تعریف می شد، تنها سرایی بود 

که میان فقیر و غنی، عوام و خواصی، بنده و ارباب، 

تمایزی وضع نگردیده بود. بدین سان مسجد 

 قهمگان را به خیر و رستگاری فرا میخواند و از عم

درون در کنار بناهای با عملکرد صرف دنیایی، 

دنیائیان را به پاکی و خلوص دعوت می نمود. اما 

در کنار آن همه زیبایی، مسجد ضراری نیز بنیان 

نهاده شد که اساسی بر نفاق بود. اما رسولش 

اد فنا داد هر چند که بدرنگ نکرد و اساسش را بر 

 ردند. بعد از او دوباره مساجد ضرار سر بر آو

حکومت اسالمی بعد از پیامبر اکرم )ص( دچار 

انحرافات مختلفی در مبانی نظری و حکومتی شد 

و نظام حکومتی نیز از حکومت والیت و امامت به 

خالفت مبدل گشت و خلیفه نیز خویش را بر جان 

و مال و ناموس امت حاکم مطلق می پنداشت. گام 

ایفه طگرایی  باگام حکومت وظیفه به سوی قومیت

گری، فامیل پرستی و... حرکت نمود و سرانجام 

بعد از اندک زمانی مطرودین پیامبر )ص( به 

صاحبان حکومت بدل گردیدند. سازندگان مسجد 

ضرارگام پیش نهاده و برای خدا بتخانه ها بر پا 

داشتند، منافقان و دنیا طلبان به منظور ارتقاء 

به موقعیت دنیایی خویش، چارهای جز پرداختن 

ظواهر مساجد و اعمال دینی نداشتند لذا به جای 

تعیین مبانی دینی، به تسطیح مباحث عمیق به 

آوردند. در  می صورت ظاهری و سطحی رو

سراشیبی سقوط ناگهان نوری بدرخشید و امیدی 

در دل مؤمنان پدیدار گشت و او که منادی تقوا و 

اخالص و سادگی و عدالت بود به جایگاه امامت 

ائل گشت. اما دنیا طلبان وزراندوزان و امت ن

جهود فکران راه تعالی امتش را بستند و در مسیر 

جاهلیت انداختند و خالقیت پیشتگان اصول جدیدی 

ریزی  هدایت امت و بنای حکومت را پایه برای

نمودند و آن نیز نمود مستقیمی در بنای مساجد 

نظام طبقاتی  -2 خدا بجای خلیفه به تقرب ۔1نهاد: 

 سرمایه محوری -3

چ اند و هی فریدهاخدایان مانند کسانی که هیچ نی 

شی و موجودی را نیز خلق نکرده اند ناگهان در 

ا همچون بشری ر خویش که رسولی حکومتادامه 

معمولی میدانست و همگام و همراه دیگر مؤمنان 

جامعه اش می زیست تسلط یافتند، این خدایان 

ز نام او و دین او به مقامات عالیه مانند کسان که ا

دست یافته بودند به کمتر از بردگی همگان 
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رضایت ندادند و قرنها دستان ناپاکشان برجسته و 

جان هزاران انسان چنگ انداخته و در جاهلیت 

مضاعفی گرفتارشان نموده بود و اندک اندک 

خالفت آنان به سلطنت مبدل گشت و شاهان بار 

ستان در تاریخ جوامع اسالمی دیگر همچون عهد با

برآورده و خود را سایه خدا در زمین نامیده که 

البته شکسته نفسی و تعارفی بیش نبود ورنه خود 

را در جایگاه خدا دانسته و بر آدمیان تازیانه جور 

حواله مینمودند، اینان که بر اساس سه اصل 

اساسی زیر حکومت مینمودند، با اتحاد مثلث شوم 

و تزویر به پسروی جوامع اسالمی  زور و زر

خودخواهی  -2قدرت طلبی  -1افزودند: سه اصل 

شهوترانی و عمالً این حکومتها از شعارهای  -3

محوری ادیان الهی که همان برابری و برادری 

 تمامی انسانهاست هر روز فاصله بیشتری می

گرفت و زمینه ساز استقرار حکومتهای پادشاهی و 

یان و عباسیان و... گردید. دیکتاتوری توسط امو

 (1379)شاهرودی 

این نوع نگاه حکومت بر ساخت و ساز ها نیز اثر 

می گذاشت و معمار را در خدمت امیال خود می 

گرفت.  همان طور که ابن خلدون نیز در کتاب 

مقدمه  ی خود اشاره می کند شهر های بزرگ و 

بنا های بلند و باشکوه را پادشاهان بزرگ بنیان می 

نهند. آن چه به عنوان مساجد دوره اسالمی می 

شناسیم به طبق جلوه ای از حکومت و رویکرد آن 

است. هر چقدر حکومت از مبانی نظری و اصول 

اولیه فاصله می گیرد تاثیر آن نیز در نوع نگاه به 

 تفاسیربا این معماری مسجد نیز نمایان است.  

یر آنچه ذهن یک معمار را در طرحی اثر خود درگ

می کند و روی آن اثر می گذارد در بخش مربوط 

 به حکومت در سه مورد زیر قابل اشاره است:

نوع نگرش  -2نوع نگرش حاکمان به مسجد  -1

حاکمان به مردم و نیازهای مادی و معنوی آنان 

 تأثیرپذیری حکام از معماری ممالک دیگر -3

 )نگارنده(

 بستر اجتماعی

از ظهور اسالم تحول گذشته در جوامع اسالمی بعد 

و تغییر رو به رشدی در مردم شروع می گردد 

اما در همان ایام نیز در میان مؤمنان منافقان 

حضوری جدی دارند، با رحلت پیامبر )ص( و 

سیاستهای به کار رفته در زمان خالفت سه خلیفه، 

همان گونه که بیان گردید، با جهت گیری حکومت 

ز یز هر چه بیشتر ابه سوی نظامی طبقاتی، مردم ن

روح اسالم فاصله گرفته، با چهره ای اسالمی رو به 

جاهلیت نهادند، این رویکرد به عقب در جامعه که 

در بخش اعظم آن به خاطر حکام بود تا بدانجا 

پیش میرود که مسلمانان اولیه ای که از حداقل 

 دیکینز  امکانات دنیایی بی بهره بودند، به واسطه

 هسرمای و بسیار اجتماعی تیازاتام به حکومت به

ر منفی این تأثی و کردند پیدا دست کالن های

سیاست حکومت بر مسلمانان زمانی مشخص می 

گردد که همان مسلمانان نسل نخستین چنان دچار 

انحراف گردیدند که همچون قوم بنی اسرائیل با 

بهانه های مختلف چون گرما، کار و... از اجرای 

)ع( خودداری می کردند و کار فرمان امیرمومنان 

را به آنجا رساندند که حضرت علی )ع( این 

نام مینهند و این سقوط « اشباح الرجال»مردمان را 

در گامهای بعدی با روی کار آمدن حکومتهای 

 خودکامه و فاسد، سرعت بیشتری به خود می

در خدمت امیال و نفسانیات حکام  گیرد. مردم نیز

سر می کنند و حق گویان جور خود زندگی را به 

ام خویش حک جور تیغ  زمان خویش را بر لبه

اندک نگاهی به اوضاع و احوال ادوار  .مینهند

گذشته در سرزمینهای اسالمی و همچنین در ایران 

و با توجه به آثار ادبی بر جای مانده از گذشته 

مشاهده می گردد که جاهلیتی نوین ظهور یافته 

بود و شاهان و فرعونیان این بار در لباس دین 

تجلی نموده اند و با این لباس جدید، مردمان 

را همچون گله به هر سوی که خواسته اند خویش 
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بردهاند و مثلث شوم مورد اشاره استاد شهید 

زر، زور و تزویر عناصر اصلی »دکتر شریعتی؛ 

حاکم در ادوار گذشته این مرز و بوم می باشند و 

می توان « الناس علی دین ملوکهام»بر اساس 

میزان اعتقاد و ایمان مردم را نیز در گذشته درک 

معماری مساجد که روزی سبب گردیده . نمود

بود زندگی عمومی مردم و عملکردهای مساجد 

با هم در آمیزند با حکومتی گردیدن آن هر روز 

بر جالل و غنای کالبدی آن افزوده شده و از طرف 

دیگر باطبقاتی شدن مردم، حکومت و حتی 

مساجد، نفوذ مساجد در زندگی روزمره مردم 

دیگر از مساجد رانده  شد. بی پناهان کاسته می

شده و تهیدستان از ورود به برخی مساجد باز 

ی و طبقاتی به امانده و نگرشی قومی و قبیله 

مساجد افزونتر گردید. سؤاالت زیر تا حدودی 

آیا  -1پاسخهای الزم در این بخش را همراه دارند: 

نیازهای مردم عامی در بنای مساجد تأثیری داشته 

  است؟

عامی از معماری مساجد شاهی آیا مردم -2

 تاثیری مثبت می پذیرفتند؟

تاثیر پذیری مساجد از فرهنگ، آگاهی و اقتصاد -3

)شاهرودی و سطح زندگی مردم چگونه بوده؟ 

1379) 

نقش بخش می توان این گونه برداشت کرد که 

عمده ای از مردم در معماری مساجد و تاثیر آن 

میت را ها کم رنگ شده است. معماران نظر حاک

در ذهن آورده و کمتر به بستر اجتماعی توجه می 

کنند. بستری که می تواند نقش بسزایی در 

کارکرد و مقبولیت مسجد ایفا کرده و زمینه 

پایداری اجتماعی را فراهم آورد. آنچه که ذهنیت 

اکثر معماران مساجد جهان اسالم شکل می دهد 

درخواست اصلی حاکمیت بوده و با توجه به 

تی که بین حاکمیت و جامعه همواره وجود گسس

داشته توجه به دو بخش اجتماع و حاکمیت در 

ذهن معمار و پاسخ به آن کاری دشوار به نظر می 

 آید. )نگارنده(

 

 سازه و امکانات

امکانات و تکنولوژی در دسترس معماران همواره 

 رابطه مستقیمی با زمان و مکان آن داشته است. 

یک معمار همواره به امکانات موجود نگاه کرده و 

بر اساس آن طرح خود را شکل می دهد. آن چه 

معمار در ذهن خود در نظر دارد عالوه بر مبانی 

نظری، بستر اجتماعی، عملکرد و خواست، امکاناتی 

است که او در اختیار دارد. شاید نسبت  صریح 

ه ای زمبانی عرفانی و الهی به عناصر کالبدی و سا

نبد گنسبتی کوته بینانه و احساسی باشد. چه آن که 

و طاق و ... در بسیاری از بنا های غیر مذهبی آن 

دوران نیز حضور داشته اند زیرا در درجه اول یک 

 ()نگارندهنیاز و یک تکنولوژی اجباری بوده اند. 

از طرفی انتخاب معمار در استفاده از سازه می 

رخی مبانی نظری تواند از پس نسبت دادن ب

بگذرد. فرضا انتخاب یک طاق جناقی بین طاق های 

مختلف و نیم دایره می تواند بعد از دلیل سازه ای 

آن، تاثیر ادراکی و انطباق مفهوم توحید را در 

برگیرد. آنچه به طور واضح می توانیم بیان کنیم 

این است که این معماری در اقلیم های مختلف 

ب متناس و سازه اقلیم کالبدمتفاوت بوده و در هر 

خود را دارد. )در مواردی که نگاه به مسجد نگاه 

تقلیدی صرف نبوده( پس نمی توان به طور قطعی 

ه و ساز روح حاکم بر مسجد را به تک تک عناصر 

این روح یک روح واحد و بر گرفته آن ربط داد. 

از کاربری و ذکر خداوند در مسجد است تا 

  هری عناصر آن. )نگارنده(ظاسازه ای  و ویژگی 
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ای از فناوری ه سازه در معماری به عنوان شاخه

ای یافته است. تأثیر  در عصر حاضر اهمیت ویژه

سازه به میزان مختلف در طراحی انواع عملکردها 

مشاهده می شود؛ به طوری که در بسیاری از 

 موارد سیستم سازهایی، فضای معماری را شکل می

فضاهای آن نیز بالطبع از دهد. معماری مسجد و 

های سازهایی پیشرفته بی بهره  تأثیر سیستم

 نمانده است. 

طراحی مسجد با توجه به طبیعت و ذات آن 

مستلزم رعایت آداب، اصول و مفاهیم خاص و 

 به .باشد می خاصیبویژه ایجاد فضایی با روحیه 

 های و وابستگی هویت اهمیت به توجه با عالوه،

 مسجد، معماریدرباره سرزمینی و محیطی 

 برخوردار ویژهای حساسیت از آن در شکل مسأله

منطق و قابلیتهای سیستم سازهایی ». اگر شود می

نوع نگرش به جهان، اعتقادات، باورها و »از یکسو و 

دستورهای دینی تحت عنوان مبانی فرهنگی فضا، 

همزمان در فرآیند شکل  از سوی دیگر، به طور

کرده باشند، در این گیری معماری مشارکت 

صورت میان سازه و فضا، سازگاری ایجاد شده 

 است.

بر این اساس، در معماری بسیاری از مساجد ایرانی 

که در دوران اسالمی بنا نهاده شدند، از یک سو، 

اصول، آداب و مبانی شکل دهی کالبد و فضای 

مسجد مانند قبله و محل آن، فضای برگزاری نماز 

شکل گیری آن و شکل کالبد جماعت و چگونگی 

آن، فرهنگ فضا را تشکیل می دهد که به سازهای 

منطقی اتکا دارد و از سوی دیگر، سیستم سازهایی 

با توجه به منطق )نوع مصالح، اتصاالت و شکل 

سازهایی( و امکانات خویش )عناصر سازهایی 

مختلف، نوع ترکیب عناصر سازهایی فضایی( حتی 

 ه مبانی فرهنگی اش وابستهاالمکان فضایی را که ب

 (1379)زرکش  است ایجاد می کند.

 

آن چه به عنوان چکیده این بخش می توان بیان 

کرد این است که یک معمار مسلمان در هنگام 

طراحی مسجد، عالوه بر مبانی نظری که خواسته 

یا ناخواسته در طرحش اثر می دهد، ذهنش 

 یهمواره در گیر مدیریت کردن بین خواسته ها

حاکمیت، بستر اجتماعی، عملکرد های مورد نیاز و 

امکانات موجود است. آنچه امروزه به عنوان 

نظر بگیریم جلوگیری از سنت مسجد باید در 

آنچه در آن دوران بر اساس تقلید از  است. گرایی 

نیاز ها، عملکرد ها، خواست حاکمیت و امکانات 

 موجود در زمان و مکان خاص اثری را آفریده

د. باش ای امروزنمی تواند نمونه مناسبی بر دهش

 )نگارنده( 

دیدگاه اصالت ماهیت، حرکت و تغییر را در صفات 

گرایی به  شی می بیند نه در جوهر آن که سنت

مفهوم تکرار گذشته و عدم تأثیر شرایط زمانی و 

مکانی در صورت ها، پیامد این طرز نگرش است. 

له دیدگاه به بروز فاصبه این ترتیب : پیروی از این 

هر چه بیشتر میان مصنوعات بشری و اعتقادی 

انجامیده و این تفکر را پیش آورده که تقلید صرفا 

با زیر پا گذاشتن و  تی در ساختنس از عناصر

اما از  .اساسی شکل گیری مسجد معادل است

 الزمه تغییر و تحول در ،دیدگاه اصالت وجود

نسان است نه ظاهری، تحول ادراکی و درونی ا

برعکس. بنابراین تحوالت صوری مصنوعات بشری 

 (1376عرفان ) انعکاس تحوالت ادراکی اوست.
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بخش سوم: بررسی عناصر تشکیل 

از نگاه عملکردی و  دهنده کالبد مسجد

 فلسفی اسالمی

-در این بخش به بررسی عناصر اصلی شکل دهنده

ی مسجد از جمله مناره، ورودی، هشتی، 

به  کنیمپردازیم و سعی میحیاط،گنبدخانه و... می

گیری و یا کند و کاو ذهنیاتی که موجب شکل

مناسب دیدن این عناصر برای تجسم بخشیدن به 

 بنای مسجد اهتمام ورزیم.

در این گفتار از نظرات سید محمد بهشتی که در 

مسجد ایرانی مکان معراج "کتاب خود با عنوان 

 جوییم.است، بهره میتالیف کرده  "مومنین

جانمایه ی کالم وی مطرح کردن تناظر ما بین 

سلسله مراتب مسجد با اعمال و مناسک حج و 

ی نماز است. چنان که با بیان مراحل انجام فریضه

ظریف خود پرده از رموز ظریفی درخصوص 

 دارد.ارتباط جوارح مسجد با اعمال عبادی برمی

 پردازیممی اکنون به بررسی اجمالی این روابط

 

 مناره : دعوت

مسجد بنایی است که برای دعوت بندگان به سوی 

شود و اولین دعوت حق تعالی و عبادت او احراز می

-های رفیع آن به گوش میمسجد از زبان مناره

، "حی علی الصالة"رسد. برای شنیده شدن بانگ 

تر از بناهای دیگر ها سرفرازتر و افراشتهمناره

نمایاندند و چنان کسی که از میان جمع خود را می

و خفتگان قیام کرده و عزم کاری و یا نشستگان 

ابالغ پیامی دارد از فواصل دور نیز قابل رویت 

 یبودند. قامت افراشته مناره خود به خود نشانه

اعالم است. با تمایزی که گنبد و مناره از نظر 

 دارتفاع و رنگ و نقش با سایر بناهای اطراف دارن

گویی حامل پیام دعوت و فراخوانی باشکوه و 

 ستند. ه عظیم

شویم بیشتر در تر میهرچه به مسجد نزدیک

ها و سردر ورودی قرار معرض فراخوان مناره

ر، ی بیرونی مسجد بیشتگیریم. اگر در پوستهمی

، بینیمسطوح وسیعی از آجر و خشت و سنگ می

ع های متنوع و بدیاما در سردر ورودی، نقش

ها و... همچون ناصیه یا سیمای رنگین و مقرنس

 انسانی است که اشاره به سر ضمیر او دارد. 

این اشارت و دعوت، رهگذران در حال کسب 

ها خواند. استقرار منارهمعاش را به درون خانه می

در دو سوی سردر ورودی، اهمیت این دعوت را 

 کند. موکد می

لین است که او بدین ترتیب مناره مکان گفتن اذان

ی نماز و در حکم مرحله از به جا آوردن فریضه

 باشد.خبردار کردن مسلمانان می

 

 جلوخان: نیت

 گویان به اینپیش از آن که خود را در زمره لبیک

شمار آوریم، الزم است قصد و نیت دعوت الهی به

خود را با کناره گیری از دار دنیا و ورود به 

شان دهیم. در جلوخان ترین حریم مسجد نبیرونی

ه هایی رو به پایان یا رو بمسجد معموال با پله یا پله

باال، حریم مسجد از دیگر فضاهای همجوار جدا 

-میشود. در مسجد امام اصفهان این معنا با دست

انی اهلل با پلکاندازی سنگی و در مسجد شیخ لطف

رو به باال نمایش داده شده است. کسی که از این 

رد، قصد ورود به مسجد نموده و تا مرز می گذ

پیش از عبور از این مرز در شمار دیگرانی است 

که اشتغال به امور دنیوی دارند. پس تحقق نیت 

در معماری مسجد با جلوخان است. جلوخان بنا به 

ی آن، عرصه یا فضایی است که تعریف معمارانه

در برابر مدخل اصلی مسجد تعبیه شده و غایت 

ایز میان ساحت مسجد از ابنیه اطراف آن ایجاد تم
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آن و اعالم اهمیت و منزلت مسجد است و این 

اهمیت تعبیری معمارانه از تعظیم شعایراهلل است و 

جلوخان در حقیقت، تعظیم و بزرگداشت مسجد و 

عبادت انجام شده در آن است که از شعایر الهی 

 باشند.می

ل مکه گفتیم نیت ابتدای شروع در حرکت و عچنان

است و جلوخان ابتدای شروع حرکت به سوی 

 مسجد و انتقال به اجزای درونی آن است.

در مناسک حج نیز نیت، پیش از ورود به مکه و 

 شود.ساحت مقدس الحرام منعقد می

 حوض: وضو

پیش از ورود به درگاه مسجد در محوطه جلوخان 

حوضی است. در مناسک حج پس از عقد نیت به 

تمامی نفس از کلیه اعمال ظاهری و نشانه طهارت 

باطنی غسل و در نماز وضو تشریع شده است. 

حوض جلوخان مسجد به ازای غسل در مناسک حج 

است که اشاره ای نمادین به علم، طهارت، مکارم 

 اخالق و توحید دارد.

برای اینکه خود را درون مسجد بیابیم الزم است 

ر . اگقبال از پیش طاق و سپس از درگاه بگذریم

جلوخان مسجد و حوض میان آن هنوز در اختالط 

با فضاهای همجوار قرار دارد، از پیش طاق به بعد 

به صورت تام و تمام جز حریم مسجد محسوب 

 شود.می

 آستانه مسجد

طاق مقام قطع تعلق دنیا در معماری مسجد پیش

و پشت سر انداختن آن است، همچنان که ورود 

دنیا و پشت سر انداختن در نماز با پشت کردن به 

آن و شهادت به عظمت و بزرگی خداوند آغاز 

 گردد.می

بنابرین درگاه و آستانه مسجد به منزله اجابت 

دعوتی است که از گنبدخانه به گوش دل و از 

رسد و از سوی دیگر، مأذنه به گوش سر می

آستانه خود به منزله دعوتی است که سالک را از 

 نماید.بعدی منتقل میمراحل پیشین به مراحل 

 هشتی: وقوف

به دنبال عبور از درگاه مسجد وارد فضای هشتی 

از جهات گوناگون با فضا . این یمورودی می شو

فضاها و مراحل پیشین متفاوت و متضاد است. اگر 

های پیشین ما را به عبور و آمدن فرا فضا

میخواندند، این فضا به لحاظ شکل هندسی منتظم 

وقوف و مکث می خواند. سقف  و مرکزی خود به

-یم گنبدی آن این خصوصیت فضایی را مضاعف

رود ونماید و تاریکی نسبی داخل این فضا به محض 

جدا شدن از فضای روشن بیرون، تأکیدی  و

 است. دوباره بر مکث و تامل

پیش از آنکه به دریافتی از فضای هشتی ورودی 

 ،برسیم، تاریکی هشتی در قبال فضای روشن بیرون

موجب وقفه در قدرت بینایی و مکث ادراک ما 

نا و شآی تبرای آنکه چشم با فضای هششود و می

نماید، الزم است تا  عودتبه طور کامل  یینایب

درنگ و توقفی در آنجا نماییم. پس از مشاهده 

ف وقما را به و آن  مختصات هندسی فضایهشتی، 

رگاه د، به بار اگر به پشت سر خویشخواند. اینمی

 چیزی بیرون نور دتنظری بیندازیم به جهت ش

 .بیرون مسجد می گذرد، نمی بینیمآنچه از 

حال وقوف در هشتی مقارن وقوف در زمین 

 عرفات است.

در درون مسجد برای اولین بار به دنبال وقوف 

-ی کمشنایدر هشتی و عادت کردن چشم به رو

 سوی آن و از قاب روزنه ای که رو به حیاط

 گردد.خانه هویدا میه گنبدبازشد

ترین ساحت مسجد، فضای گنبدخانه است که اصلی

گاه جمال اوست و مشاهده آن از پس روزنه جلوه

هشتی که حجاب میان شاهد و مشهود است، میسر 
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اما عبور مستقیم و وصول به مقصود  شود.می

ا ممکن نیست، بلکه گنبدخانه در قاب روزنه

به نشانه حجاب و یهویداست که گاه مشبک 

همواره با مانعی بر سر راه نمازگزار، فقط امکان 

 کند.نظاره را از دور فراهم می

 

 دلزد و آن سنگینکفر زلفش ره دین می

 اش مشعلی از چهره برافروخته بودپی در

 داالن ها: ریاضت

به دنبال این مشاهده و بیدار شدن شوق دیدار، 

هایی که در راهی برای وصول نیست به جز داالن

اند. داالن هایی دو سر هشتی ورودی قرار گرفته

که در جهت مخالف و با پیج و تابی به حیاط منتهی 

 شوند.می

مهمترین کارکرد داالن، امکان دسترسی به حیاط و 

 :گی داردند ویژدسترسی چ این گنبدخانه است.

الف خ سمتی از دسترسی این خست آنکه مسیرن

 نکهآ سوم. است مستقیم غیر آنکه دوم. است جهت

 یابرانگیزاننده و روشن دعوت گونه هیچ بار این

 یفضای که روبروییم داالنی با بلکه ندارد، وجود

 ی دارد. این ویژگی ها بهتز هشا ترو تاریک تر تنگ

ار سازگ دینیطور کلی با مفهوم ریاضت در حیات 

است. حقیقت ریاضیات عبارت است از مخالفت با 

فس و مناسکی مانند رمی، قربانی و های نخواهش

ترتیب  بدین تقصیر کنایه از نفسری ستیزی است. 

علی رغم طبع عجول نفس، این مسیر با صبر و 

  شود.تحمل سختی طی می

 حیاط: عید

حیاط مسجد هم از آن رو که مبی ن گشایش و فتوح 

و انبساط است و از آن جهت که نمازگزار در آن 

احساس فراغت و آزادی عمل دارد، قرینه ی عید 

 قربان است. 

 

 گنبد خانه: نماز

گنبدخانه قلب مسجد است. نمازگزار ، همه مسیر 

جلوخان، پیش طاق درگاه تا هشتی ورودی را به 

میکند، از روزن واقع در هشتی، قصد آنجا طی 

 شود و پیچ وچشمش به جمال گنبدخانه روشن می

کند و هنگامی که خم داالن را به شوق آنجا طی می

رسد گنبدخانه را به مثابه مرکز بنا به حیاط می

محراب اصلی در گنبدخانه است و امام  یابد.می

جماعت در گنبدخانه رو به محراب، نماز را برپا 

و نماز اصلی ترین فعلی است که مسجد کند می

 ی آن بنا شده است.برای اقامه

 گنبدخانه از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

هار پایه است که بر چ تسبیحات اربعه ،بخش نخست

 رکن مربعی به صورت مکعب برپا شده است.

فاصله میان مربع فراز پایه تا  سعی ،بخش دوم 

به انحنای  دایره زیرین گنبد که در این بخش

 شود. گوناگون، مربع به دایره تبدیل می

گنبد است که روی این  قلب مومن ،بخش سوم 

صورت هندسی مکعب پایه  دایره بنا شده است.

گنبد، رجوع آن به کعبه را بیش از هر جهت دیگر 

ه گنبد زا آن رو ک فاصله میان پایه و نماید.بیان می

نمایش  بهتبدیل و ارتقای مربع به دایره اسرا 

و عالم و  میگذارد، به جهت اینکه مربع، نماد ارض

آسمان و عالم ملکوت است،  یملک و دایره نشانه

حکایت از عروج و طی مراتب کمال دارد و برابر 

است که به ازای سیرالی اهلل است.  ی سعیقرینه و

مرتبه از گنبد خانه  ینمکان سعی نمازگزاران ا

اذکار و اوراد و  است و سعی آنان عبارتست از

 صفا . به صفا و مروت ه ستآرای بعبادات با قل

از  غبار اغیاربرکشیدن از چاه طبیعت و زدودن 

آیینه باطن است تا عکس روی جانان در آن پدیدار 

 یپی از بشود و مروت گذاشتن از سر دنیا و عق

 که تا باشد .امام و طمع از جزای عمل برداشتن

 .جوشدب دلمعرفت از چشمه زمزم 
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 صور گنبد

گنبد بنا و صوری که بر آن نقش بسته است و گاه 

همچون گنبد مسجد شیخ لطف اهلل به ازای قلب 

مومن است که بیت اهلل است از آن جهت که 

صورت طاووس با پرهای گشوده بر آن نقش 

بسته و طاووس نماد سیمرغ است و سیمرغ نشانه 

ام تم ی انسان کامل است، زیرا انسان کامل آینه ی

نمای خداوند و محل ظهور همه ی اسما الهی می 

بنا و صوری که بر گنبد نقش بسته، از ابتدا  باشد.

تا راس آن از پایین به باال حکایت از سیر در بطون 

و سیر از ظاهری تازه به باطنی جدید تا رسیدن 

به شمسه فرازین را دارد. و ار آنجا که در شمسه 

ماند نماد عرش  فرازین دیگر نقشی برجا نمی

 است تا نقطه وحدت که مرکز شمسه است.

نماز نیز از آن جهت که معراج مومن است، در 

پایان به حضور در محضر خداوند و حشر با انبیا و 

اولیا ختم می شود و از آن رو که نماز با سالم های 

شود، لذا در این مرتبه نیز بعد از تشهد ختم می

 ست که سالم هایطواف کنندگان مسجد شایسته ا

 پایان نماز را بر زبان جاری کنند.

 اهلل و برکاتهالسالم علیک ایها النبی و رحمتة

 السالم علینا و علی عباداهلل الصالحین

 السالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته.

 

آن چه از این گفتار می توان فهمید تالش فلسفی 

لی وی برای شکل یاو عرفانی معمار و ذهنیت خ

دادن کالبد مسجد در کنار علمکرد آن است. آنچه 

نادیده گرفته شده همان اصول اولیه ایست که 

ر مفاهیم عرفانی و ااشاره شد، اصولی که بیش 

ت معمار و عینیت فلسفی نقش مهم تری در ذهنی

 مسجد بازی می کند.

بررسی دو مسجد نسبتا  : چهارمبخش 

 ل اولیهندی به اصوب موفق در پای

مسجد چندیگان / بنگالدش اثر کاشف 

 محمود چودکاری

آن چه در نگاه اولیه به این مسجد میبینم تفاوت 

چشم گیر آن با آن چه در ذهنمان به عنوان 

 ( 1پیوست  تصویرمسجد تصویر شده، است. )

مسجدی که خیلی از پارامتر های مهم روایات و 

متون اسالمی را پیاده کرده و نگاهی کامال متفاوت 

 از مساجد معمول دارد. 

مناره ای در کار نیست، گنبدی به چشم نمی خورد 

 و هیچ تزییات اضافی ای در بنا دیده نمی شود.

  )نگارنده(

پیامبر مسجد را با روایت آمده است که در 

ی ا همت فراوان ساختند. مسجد با عرصهمومنین ب

 ی خشتیی آن ساخته شد و یک دیوار سادهاولیه

ذراع در دور فضا بنا کردند، این  1/5را به ارتفاع 

شد مسجد جهان اسالم. مدتی نماز خواندند، 

 ترجمعیت زیادتر شد و نیاز بود مسجد وسیع

شود، ایشان اجازه دادند که مسجد را بسط دهند، 

دیوار را خراب کردند و مسجد را  مومنین

تر کردند و دیوار جدیدی بنا کردند، یک بزرگ

مرحله دیگر هم به همین ترتیب و همین نیاز بسط 

ای از خشت بود و داده شد. دیوار مسجد مرحله

بار دوم از آجر ساخته شد. مومنین پیش پیامبر 

د، کنآمدند و گفتند آفتاب ما را خیلی اذیت می

بان بزنیم؟ پیامبر . اجازه هست سایهآفتاب حجاز

بان بزنند. دو ردیف را در جنوب اجازه دادند سایه

ی خرما گذاشتند، لیف هایی از تنهمسجد ستون

خرما انداختند، شاخسارهای خرما را روی آن پهن 

کردند و عمال سایبانی بر روی مسجد ساختند. 

آسایش اقلیمی مومنین موجب شد که مجبور 

ن بزنند. بعد باران شدیدی گرفت و شوند سایبا
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ا شود روی این رمومنین از پیامبر خواستند که می

ی بان را به صورت سقفگل بکشیم؟ و این سایهکاه

بپوشانیم؟ پیامبر ایستاد و گفت نه. گفتند که اذیت 

مان است. گفت مسجد من، شویم و سختمی

ش، محل عبادت من و امت من، باید سقف

گاه برادرم ی عبادتند آسمانهاش، مانآسمانه

ی ج )الکافموسای نبی باشد و آن چنین چیزی بود. 

 (295ص  3

طلبد شدت نور را کنترل کنند آسایش مومنین می

و پیامبر اجازه داد. بعد همین آسایش مومنین 

ای سنگین روی سر مردم قرار طلبد تا تودهمی

دهند و رابطه نمازگزاران را با آسمان قطع کند، 

آن چیست که  .دهندپیامبر اجازه نمی باراین و

پیامبر )ص( در پوشاندن سقف مسجد اجازه نمی 

 دهند تا ارتباط آسمان قطع نشود؟ 

این روایت را آورده ایم تا در بررسی این مسجد 

به آن اشاره کنیم. این مسجد در منطقه پر باران 

ند ک بنگالدش وجود دارد و نیاز اقلیمی ایجاب می

 اما طراح با پوشاندنف مسجد بسته باشد. که سق

بخش مرکزی شبستانبا شیشه سعی کرده تا ارتباط 

 (2با آسمان را حفظ کند. )تصویر پیوست 

از سمره روایت است که رسول خدا )ص( فرمود: 

 لباس های سفید بپوشید که آن پاکتر و بهتر است.

رنگ سفید رنگی آرامش بخش و پاک و نماد پاکی 

ست. آنچه روایات در پوشیدن لباس و معصومی ا

سفید توصیه می کنند را شاید به لباس ساختمان 

 ها و مساجدمان هم بتوانیم تعمیم بدهیم.

 )نگارنده(

نگ سفید در سراسر آن در مسجد چندیگان ر 

حسی آرامش بخش و پاک به ادراک کننده می 

استفاده تمام از رنگ سفید میتواند برگرفته  دهد.

از حدیث ذکر شده و نقش رنگ سفید در فرهنگ 

  ( 3)تصویر پیوست  اسالمی باشد.

با یک نگاه میتوان فهمید که این مسجد با نگاهی 

صلح طلبانه و به دور از خود نمایی و اسراف 

طراحی و ساخته شده است. نگاه خاصی که به 

نه ای از آیات الهی دارد و طبیعت به عنوان نشا

همچنین محراب بسیار ساده آن که تنها نقش 

و دیگر  محلی برای سخنرانی و جهت قبله دارد

 حدپارامتر هایی هستند که به  عوامل ذکر شده،

 یه و آیات و روایات تطبیق دارند.با اصول اول زیادی

 (4)تصویر پیوست 

 

استودیو پنج او /  آل رسولمسجد طراحی 

 هفت 

شاید مسجد چندیگان را بتوان یک فضای یک 

کارکردی با آزادی عمل معمار در نظر گرفت و 

با توجه به مسایل اقتصادی، عملکرد های متنوع، 

به آن  نیاز مخاطب و دید فرهنگی کارفرما

ایراداتی گرفت و آن را نمونه ای با آزادی عمل 

بسیار پنداشت که فاصله زیادی با نیاز های معمول 

اما استودیو پنج او هفت در طراحی مسجد  دارد.

آل رسول نشان داده که می توان با اصرار بر 

قانع کردن مخاطب قدمی درستی اصول اولیه و 

در راستای دستیابی به معماری به واقع اسالمی 

 (5)تصویر پیوست  مسجد گذاشت.

همانند مسجد چندیگان آنچه در نگاه اول دیده 

خالصه  بانمی شود مناره و گنبد است. طراح 

کردن هویت بصری سنتی در سر در ورودی 

 )تصویرسعی در قانع کردن مخاطب سنتی دارد. 

( تزیینات به کتیبه ای در سراسر جداره 6پیوست 

محدود شده و اسرافی در کار نیست. )تصویر 

 (7پیوست 

ی شیشه ای رو به نماز قفشبستان با سآسمان 

( و استفاده از 8گذاران باز است )تصویر پیوست 

تکنولوژی متناسب زمان و مکان در پوشش سقف 

 ی ماندمشهود است. آنچه در طول زمان ثابت م

همانا مفاهیم دینی و الهی و مبانی نظری اسالمی 

است و آنچه تغییر می کند عملکرد، جامعه، 

ژی و امکانات است. این طراحی حکومت، تکنولو
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سعی دارد مبانی نظری را به گونه ای مشابه پاسخ 

دهد و در موارد بعدی به زمان و مکان و بستر 

 اجتماعی توجه کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری
 

هر آنچه گفته شد نسبت مستقیمی با ذهنیت و 

تفکر معمار مسلمان در طراحی مسجد دارد. در 

 ،بین آنچه بر روند معماری مساجد گذشتهاین 

گسست جدی ای میان مبانی نظری و اصول اولیه 

ذهنیتی که معمار و معماری آن ایجاد کرده است. 

مسلمان در طراحی به کار برده بیشتر ناظر بر 

مفاهیم عرفانی و عالم خیال و فلسفه است. آنچه 

به عنوان احکام و روایات که به طور مشخص نه در 

ه داریم بپرده ای از ابهام ) مانند مفاهیم فلسفی( 

دالیل مختلف سیاسی و اجتماعی از ذهنیت جامعه 

شده و مسیر معماری مسجد  و به تبع معمار دور

 را به راهی دیگر برده است. 

 در کنار وادی نظر، عوامل دیگری نیز ذکر کردیم 

این عوامل به طور مستقیم معمار را در گیر خود 

می کند. این که چه عملکردی را کجا بگذارد، 

خواهد، نگاه مردم چیست؟  کارفرما از او چه می

ذهنیت  ،همه ،اردمکانات و سازه ای در اختیار دچه ا

معمار تحت تاثیر گذاشته و این معمار است که 

باید تمامی این موارد را مدیریت کرده و اثر 

  مناسبی را خلق کند.
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