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 :چكیده

 ،به عباارتی سااده تار    باتامل در آیات قران کریم در رابطه با هویّت مسجد کاربرد این بنای الهی در دو بعد شکل و محتوا و

باه عناوان   که است  (ص)خانه پیامبر اکرم نمونه بارز از این تعریف قرآنی،  ن می شود وکارایی آن از دیدگاه خداوند متعال نمایا

این پژوهش با هدف بررسی معماری مساادد   ،الگوی تمام عیار مطابق با هویّت قرآنی به شمار می روداولین مسجد مسلمانان و 

به عنوان دامعه آمااری ساعی در ااباات ایان     و مسجد اموی دمشق ( ص)بر اساس هویت قرآنی و با انتخاب خانه حضرت محمد

ابزاری برای ارایه هنر و فنون مهندسی اسالمی به دستور خلفای خود خواه و قدرت طلب زماان  معماری مسادد که فرضیه دارد 

داشاته و از هویات قرآنای    مغاایرت   محساوب مای شاود    که نخستین مسجد مسلمانان ( ص)اکرم با مسجد پیامبر  و خود بوده

در این پژوهش روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و در گردآوری اطالعاات از روش   .فاصله بارزی گرفته اندمسجد، 

کاه هماان   ( ص)خاناه حضارت محماد    های اسنادی، میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است نتایج حاصل بیانگر آن است که 

و عبودیت را به تصویر کشیده اسات کاه الگاویی تاام بارای هماه        اطالق می شود، پرورش روح بندگی "مسجد"خانه امن الهی

برای نشان دادن قدرت خود به دیگاران مسااددی   اسالم نما زور و قدرت و خلفای اما حاکمان مسلمانان بعد از ایشان می باشد، 

 ( ص)اساالم نااب محمادی    از هویّات و اصاالت    ه ورا برای تزویر و ریا بناا نماود  مزین به هنر اصیل اسالمی  ،مجلل و با عظمت

 .دفاصله گرفتن

 

 .هویّت قرآنی، مسجد اموی دمشق، (ص)معماری مسادد، خانه حضرت محمد : كلیدی گانواژ
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 :مقدمه  -1

ت به غیر ذاشالوده دین مبین اسالم بر پایه موحدی و یگانگی پروردگار احدیت استوار بوده و فنا پذیر بودن همه ی مخلوقات روی کره ی زمین 

انسان مسلمان از پیدایش اسالم تا کنون در تحول و کاوش بوده و حیران نیمه گم گشته خود . اسالم می باشد مبین اقدس الهی از اصول اعتقادی دین

هری فریبنده می باشد و آن نیمه ذات اقدس الهی است که با دمیدن روح خود در کالبد بشر فطرت درونی او را سرشت تا در دنیای خاکی فناپذیر با ظوا

باشد و طراح آزمایش هایی صیغل وار در پی سایش روح ازلی بشر به اختیار خود او باشد، تا قرب و هدایت بشر به سمت زنده ی پایدار هدف خلقت او 

یست که خداوند متعال در تنها فضا و ابزار برای تفسیر آیات الهی و چراغ راه بشریت،( ع)ئمه اطهارو رسول و ا برای رسیدن به این مهم قرآن و مسجد

قرآن کریم و مسجد از آغاز اسالم تا به امروز دو رکن ددایی ناپذیر و مکمل یکدیگر بوده اند و همواره به دو عامل  ،پیش روی انسان مختار قرار داده است

و در گذر زمان و فاصله گرفتن  .ا ایفا کرده اندمهم و مؤلفه بسیار تاایرگذار در بسط و ترویج فرهنگ و معارف ناب اسالمی نقش بسیار مؤار و عمیقی ر

 یّعل ردای یحتّ فترقایما ان تمسّکتم بهما لن تضلّوا ابداً لن  یکتاب اهللِ و عترت نیالثِّقلَ کمیتارکٌ ف یانّ»( : ص)مسلمانان از سفارش ماندگار رسول اکرم 

شد بیشتر در شکل و ظاهر مسادد تمرکز داشته اند و مفهوم عبودیت در خانه که همان عترت و فرزندان ایشان برای تفسیر آیات قران می با «الحوض

 .ستخدا  با تجمالت و رنگ و لعاب های گوناگون کم رنگ و بعضا محو گردیده است و اساس مسادد در فرم بنا و بزرگی و عظمت آن خالصه گردیده ا

. به قرن هفده و نوزدهم می رسد (ایی و منهای روح معنویت قابل تقدیر استدر شکل و فرم فضا و اصول فنی آن که به تنه)سترش معماری اسالمگ

ه با دریان مسلمانان هوشمندانه ارتباط با فرهنگ های دیگر را حفظ کردند و به دای بی اهمیتی به آنها این فرهنگ ها را هدف خدمت به اسالم و مقابل

آنها همچنین توده ویژه ای به معماری و طرح های زیبایی که . مه ها و تصاویر ممنوع شدهای اصلی در دهان اسالم قرار دادند به عنوان مثال، مجس

معماری اسالمی آرایش ویژه ای از رنگ ها و واحدهای مهندسی است که در هر نقطه می تواند به تصویب . انقالبی در معماری اسالمی است پرداختند

دین اسالم فعالیت های بشر را در (. itewi ,2002 :4) دایره، زیرا آنها با مفاهیم ذهنی منطبق هستند مربع، مثلث و: برای مثال. رسد را ابداع کرده است

 )و پیرویراستای تقرب و رضای خداوند شکل داده و مسیر هدایت را از گمراهی مشخص کرده است به طوری که فرد با تبعیت از دستورات دین اسالم 

این دستورات اسالم در تمامی زمینه . می تواند مسیر هدایت را از ضاللت تمییز دهد ((ع)بر اکرم و امامان معصوم از احکام الهی سفارش شده توسط پیام

در معمار مسلمان با پذیرفتن دین اسالم، مراتب دین باوری خود را آغاز نموده و این دین باوری او . ها ودود دارد و معماری از این امر مستثنی نیست

هر آنچه که دین باوری او قوی تر باشد دهت دهی اش به هنرمند مسلمان در راستای حرکت در مسیر تقرب الهی . متجلی می شود تمامی کارهایشان

محمدی، (معمار مسلمان اار خود را مانند وسیله ای برای تقرب الهی می بیند و آن را وسیله ای برای انجام عبادت و وظیفه می داند . قوی تر است

ادد مسلمانان سرزمین پهناور است که نه رو به شرق و رقص های معابد دارد و نه رو به غرب آوازها و تصویرگری هایش تا او را با درک مس (.1: 1931

نباید تصور کرد که این نوع بنا . اگرچه مسجد نوع اصلی بنای اسالمی است (.4: 1932همان، )لذات دسمی، به سعادت سیر و سلوک آسمانی باز دهد 

اصطالح مسجد در سیاق عبارات . ه و استثنا بوده است بدیهی است که مسجد چون از دور نگریسته شود، مشخص ترین نمونه بناهای اسالمی استیگان

این مفهوم در اصل به ظاهر محدودیت نیست و . محیطی که در آن آدمی خویش را در محضر خداوند می بیند، نیایشگاه است. قرآنی به معنای حرم است

 (.432: 1921پاپادوپولو، دهشیری، ) فا به حرم های مسلمانان اطالق نمی شود صر

 

 :روش تحقیق -2

آیاات   مبانی نظری این پاژوهش کاه بار اسااس    . تطبیقی می باشد  -نوع تحقیق این پژوهش از روش کاربردی و روش بررسی آن از نوع توصیفی 

می باشد با روش اسنادی و کتابخانه ای دماع آوری گردیاده   و الت پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق مقاله ها و مج و( ع)قرآن کریم و احادیث ائمه اطهار

خانه حضارت محماد   )چگونگی پیدایش مسادد و مقایسه ی اولین مسجد مسلمانان به بررسی و واکاوی  منابع مرتبطبه طوری که با بهره گیری از . است

 .با مسجد اموی دمشق می پردازیم(( ص)

 

 :الم و پیشینیان آناس -3

دریان معمااری شارقی یوناانی و بعاد رومای باا ساب         . تداوم نوعی معماری که به موازات تاریخ معماری غرب از قرن دوم به بعد پیش رفته است

م کناد کاه از آسایا و    در هم آمیخت تا بستری برای هزاران سال نوآوری در معماری فراه -مانند هخامنشی، پارتی و انواع سب  های یونانی شکل  -بومی

آفریقا به سمت اروپا گسترش یافت هیچ سب  معماری در دهان نیست که بیش از سب  معماری اسالمی باا ماذهب الهاام بخاش آن ایان چناین گاره        

ذهب، بار رفتااری   این معماری بر نیازهای ما . خورده باشد و این بدلیل آن است که اسالم سب  زندگی هماهنگی در نقاط مختلف دغرافیایی بودود آورد

معماری اسالمی را محصول عظیم دو دریاان،  . که در تمام نقاط دهان اسالم فهمیده می شود متمرکز شد -عربی -که از آن نشأت می گیرد، و زبان زنده 

پس از مایالد و  سال  300ا پیش از میالد ت سال900یکپارچگی آن در طول دوره ای از . یکی در کشورهای مدیترانه و دیگری در آسیای مرکزی می دانند

 (.2: 1933قرابی، )باهم در آمیختن تاایرات مختلف حاصل شد
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تااریخ اولیاه ی ایان لفاظ     . جا انسان در مقابل خداوند پیشانی بار زماین مای گاذارد    به معنای دایی است که در آن( اددمس: دمع)کلمه ی عربی مسجد 

آیاه  . معنای نسبتا عامی دارد، اما گاهی به نظر می آید که به نوعی تازه ای از بنای مشخصا اسالمی اشاره مای کناد   تاریخی خاص است این لفظ در قرآن

إِالَّ اللّهَ فَعَسىى أُولِِى َ أَنْ    شَإِنَّما یَعْمُرُ مَساجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ اآلْخِرِ وَ أَقامَ الصَّالةَ وَ آتَى الزَّكاةَ وَ لَمْ یَخْسوره توبه مشهور است،  12

همانا مسادد خدا را کسی آباد می کند که به خدا و روز آخرت ایمان دارد و نماز برپا می دارد و زکات مای دهاد و از کسای داز     ) یَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدینَ

ه خاص برخی کسان است، اما تفسیر اخیار نشاان داده اسات    این متن چنین به ذهن متبادر می کند که نگهداری ابنیه ی مقدس وظیف.( خدا نمی ترسد

فقط گوشزد می کرد که غیر مسلمان در نگهداری مسجدالحرام شارکت داده نشاود، در   ( ص)که شان نزول این آیه مسجدالحرام در مکه است و لذا پیامبر 

سُولَهُ مِىنْ  وَ الَّذینَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ كُفْراً وَ تَفْریقاً بَیْنَ الْمُؤْمِنینَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَ رَ: سوره توبه، می فرماید 102آیه دیگری ، آیه 

آنان که مسجد وسیله ی زیان رساندن و کفر و ددایی انداختن میاان مؤمناان قارار    ( لَكاذِبُونَ وَ اللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّهُمْ  قَبْلُ وَ لَیَحْلُِفنَّ إِنْ أَرَدْنا إاِلَّ الْحُسْنی

با این که قابال تصاور اسات کاه     .( دادند آن ها سوگند می خورند که دز نیکی هیچ قصدی نداشته اند، اما خدا شهادت می دهد که آن ها دروغ گویان اند

ان برای تقلید از ی  مکان مقدس اسالمی است، محتمل تر آن است که خود کلمه مسجد بدون داللات مفهاومی   این حاداه یادآور کوشش برخی از منافق

داز  ( حرم هاا )به راستی که مسادد ) (مَسَاجِدَ اللّهِال إِنَّو) سوره دن آمده است 12عبارتی که در آیه ی .خاص به ایمان دینی، صرفا به معنای حرم است

الَّذِینَ أُخْرِجُىوا مِىن دِیَىارِهِمْ    )سوره حج  93تنها عبارت مشخص تر، آیه ی. ر کلی تر از آن است که به نتیجه ای منجر شودبسیا ،.(از برای خدا نیست

وَصَلَوَات  وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فِیهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِیراً وَلَیَنصُرَنَّ عُ وَبِیَع  بِغَیْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِ

پروردگاار ماا خداسات و    : دایز که بجنگند آن هایی که به ناحق از سرزمین هایشان بیرون رانده شدند، چون گفتند(اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ

و مساادد  { صلوات، کلمه ی شاد با معناای ناا روشان   } وسیله ی برخی دیگر دفع نمی کرد، کلیساها و کنیسه ها و نمازگاه ها اگر خدا برخی مردم را به 

دو تا از کلمات استعمال شده در این آیه به ابنیه ی دینی مشهور اشاره دارد و می توان انگاشات کاه دو تاای دیگار نیاز باه تضاادهایی        . نابود نمی شدند؟

کلمه ی مسجد معموال به معنای هر بناا یاا مکاانی اسات     . آخرین کلمه نام ی  مکان مقدس اسالمی بودکه مختص ایمان مفروضی است و لذا اشاره دارد 

اماا قارآن هماه ی    . استفاده شده تا به حرم بی همتاای مکاه اشااره شاود    ( الحرم)که در آن دا خدا پرستیده شود و به صورت دیگر در تعبیری مرکب با 

ادای نمااز فعلای شخصای و    . ن را به چیزی مکلف می کند که در تاریخ معماری مسجد حایز اهمیت بسیاری است و آن تکلیف به ادای نماز اسات مسلمانا

 (.42الی  41: 1929الگ گرابار، حنایی کاشانی، ) خصوصی است و در حدیثی مشهور آمده است که هر دا نماز برپا شود آن دا مسجد است

 

 :مسجداتی در رابطه با احادیث و آی -5

  وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا : قرآن كریم -1

پس شری  قرار دادن به خداوند احدیت شرک بوده و مسادد صرفا محل عبودیات اوسات،   .همانا مسجد ها ازآن خداست، پس هیچ کس را با خدا مخوانید

 .تفاده ابزاری گردد از هویت خود دور گشته استو اگر به هر نحویی از آن اس

 مِن زُوّارِهِ علَیكُم بِإتیانِ المَساجِدِ؛ فإنّها بُیوتُ اللّه ِ فی األرضِ ، و مَن أتاها مُتَطَهِّرا طَهَّرَهُ اللّه ُ مِن ذُنوبِهِ و كُتِبَ :اإلمامُ الصّادقُ علیه السالم-2

 ءِفَأكثِرُوا فیها مِن الصَّالةِ و الدُّعا

هرکه پاک و پاکیزه وارد آن ها شاود خداوناد او را از گناهاانش پااک     . شما با رفتن به مسادد؛ زیرا مسادد خانه های خدا در روی زمینند(: ع)امام صادق 

 (.031الی  030: 1932محمدی ری شهری، ) بسیار بگزاریدگرداند و در زمره زایران خود قلمدادش کند، پس در مسادد نماز و دعا 

 

 :احادیث و آیاتی در رابطه با آباد كردن مساجد 1-5

شَ إِالَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَىِِ َ أَن یَكُونُواْ مِنَ إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ اآلخِرِ وَأَقَامَ الصَّالَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ یَخْ:  قرآن كریم -1

 نَالْمُهْتَدِی

پس . ا نترسددز این نیست که مسادد خدا را آن کس آباد می کند که به خدا و روز واپسین ایمان داشته باشد و نماز بگزارد و زکات بپردازد و دز از خد

.امید است که اینان از رهیافتگان باشند  

: ال تُرفَعُ فیهااألصواتُ، وال یُخاضُ فیها بالباطِلِ ،وال : عِمارَهِ المَساجِدِ وقد سَألَهُ أبوذَرٍّ عن كَیفیهِ :آله و سلم علیه و  اهلل   رسولُ اللّه صلى -2  

. یَومَ القِیامَهِ إالّ نَفسَ َ فال تَلُومَنَ تَفْعَل یُشتَرى فیها وال یُباعُ ، واترُکِ اللَّغوَ ما دُمتَ فیها ،فإن لَم  

این گونه که در آن ها صداها بلند نشود به سخنان و کارهای نادرست و بیهوده پرداخته به : از چگونگی آباد کردن مسادد فرموددر پاسخ به سوال ابوذر

اگر چنین نکنی در روز قیامت نباید . نشود، در آن ها خرید و فروش صورت نگیرد و تا زمانی که در مسجد هستی از کارهای لغو و بیهوده دست بکش

.کسی دز خودت را مالمت کنی  

ن بَنی مَسجِداً بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیتاً فِی الجَنَّةِمَ(: ع )قال الصادق  -3  

(.همان)هر کسی مسجدی بسازد خداوند برای او در بهشت خانه ای بسازد  

 

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=9&AYID=107
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=9&AYID=107
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:حدیث در رابطه با پاداش رفتن به مساجد -2-5  

طاها حَتّی یَرْجِعَ إلی مَنْزِلِهِ، عَشْرُ حَسَنات، وَ مَحی عَنْهُ عَشْرُ مَنْ مَشی إلی مَسْجِد مِنْ مَساجِدِ اللّهِ، فَلَهُ بِكُّلِ خُطْوَه خَ (:ص)قال رَسُولُ اللّهِ

 سَیِِّات، وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجات

ود و اگار  هرکه برای شرکت در نماز دماعت به مسجدی رود برای هر قدمی که بر می دارد هفتاد هزار حسنه منظور شود و به همان اندازه درداتش باال ر

ود بارایش آمارزش   ل بمیرد خداوند هفتادهزار فرشته بگمارد که در قبرش به عیادت او روند و انیس تنهایی او باشند و تا زمانی که برانگیخته شا در آن حا

 (.همان)طلبند

 

 :اعراب و  نقش آن ها در چگونگی ساخت مساجد -6

هنر اسالمی در آغاز به معماری و سفال . بهره چندانی نداشتند به تصرف خود درآوردند به دز شعر از هنر های دیگریاعراب زمانی که شام را 

در این زمان شغل اعراب بدوی عمدتا تجارت بود و ذوق هنری چندانی نداشتند و در بنای کاخ ها از آداب و . کاری و تزییناتی مشابه منحصر می شد

و بنا به اقتضای زمان تا آنجا که می توانستند از سلیقه خود استفاده . دندرسوم هنری روم شرقی، شام، بین النهرین، مصر، ایران و هند اقتباس می کر

اعراب از شیوه . کرده و تغییراتی در کار هنری بودود می آوردند نقش های قبه الصخره در بیت المقدس و مسجد ولید دوم در دمشق کال رومی است

در ایران بسیاری از آاار هنری و ادبی ساسانیان را مخدوش و یا از نان اعراب پس از آنکه های کاشی کاری بابل قدیم و آشور نیز استفاده برده اند مسلما

و مدور،  بین بردند از اهمیت آن همه هنر به خود آمدند آااری که در آن زمان از بین رفت از اهمیت زیادی برخوردار بود مانند ستون های طاق ضربی

هنرمندان در اماکن مذهبی . از آن زاده شده است( عربس )های زیادی که شیوه ی معروف عربی  نقش های گل و بوته و اشکال هندسی و نقاشی

دیگر مردمانی که . بیشترین هنر خود را صرف می کردند چون دنبه عمومی داشت و همه افراد از غنی و فقیر یکنواخت از این اماکن استفاده می کردند

گر نیازهای ی  مسجد مانند زیلو، فرش و ملزومات با مصالح موردنیاز برای ساختن قسمتی از مسجد شتاب با تقدیم دی از مکنت خوبی برخوردار بودند

. ی داشتندمی کردند تا مسجد را از هر دهت بی نیاز کنند مسلمانانی که تهی دست بودند با کار کردن در مسجد دین خود را به پیشگاه خداوند تقدیم م

نوعا مسادد از بیرون . ایایی به مسجد که خانه خدا بود می داد و این پیشکشی را توشه ای برای آخرت خود می دانستهر مسلمانی به حد توان خود هد

به  مجلل نبودند مگر سردری که می توانست بسیار زیبا ساخته شده باشد و شهادت دهد که در این مکان خانه خدا ودود دارد و مسلمین می توانند

تکا به حق داخل آن شوند و با خدای خود رازونیاز کنند دیوارها از آدر ساخته می شد و فاصله بین آدرها را با گچ بندکشی می آسانی و با پشتوانه و ا

مسادد در آغاز ی  ایوانی و بعدا به دو ایوانی و . مسجد عبارت بود از صحنی که در وسط آن حوضی تعبیه می شد که در آن دا وضو بسازند. کردند

بعدا شبستان هایی به . باشندایوانی تبدیل شد، ایوان های سایبان های خوبی بودند که مسلمانان را از گزند باد و باران و آفتاب مصون  سپس به چهار

عنی شبستان های زیر گنبد که فضایی تقریبا مربع شکل بود به ارتفاع زیادی ی. مسادد اضافه شد که در زمستان بتوانند از دای گرم تری استفاده کنند

شبستان ها معموال . متر می ساختند و بر فراز آن گنبدی مدور با ساقه یا بی ساقه که ساقه آن می توانست در حدود ی  تا سه متر باشد 10تا  1حدود 

و سپس به  این شبستان ها با تدابیر معماری زمان خود به ساختن گوشواره هایی در گوشه های مربع آن را به هشت ضلعی. چهارگوش ساخته می شد

گویند طرح مناره . مهمترین امتیاز مسجد مناره هایی بود که در مسادد تعبیه می شد. دایره تبدیل می کردند تا بتوانند دایره گنبد را روی آن قرار دهند

از هند و مسلمانان آفریقا طرح مناره مسلمانان ایران نیز شکل استوانه را . را مسلمانان شام از برج زیگورات بابل و برج ناقوس کلیسای مسیحی گرفته اند

در اوایل اسالم مناره ها ساده و بی پیرایه بود بعد ها بر ارتفاع آن افزودند و اطراف آن را با . چهارگوش را از چراغ دریایی معروف اسکندریه اقتباس کردند

بهترین تزیینات که عبارت بود از کاشی کاری، آدرکاری،  مسجد را رو به قبله می ساختند و ی  محراب به سمت قبله با. آدر کاشی تزیین کردند

مسادد . ردمقرنس، قطار آیاتی از کالم اله مجید احداث می کردند تا هر مسلمانی که وارد مسجد شد بتواند قبله را تشخیص و فرائض دینی را به دا آو

دادن تطهیر در دنوب مسجد حرام بود و وضوخانه و محل تطهیر را در قرار . درب دنوبی نداشتند چون وارد شدن پشت به قبله را مکروه می دانستند

درب های ی  مسجد می توانست از شرق، شمال یا غرب باشد مسادد دارای منبر بودند، منبرها در مسادد . شرق، شمال یا غرب مسجد می ساختند

تفاوت بود تفاوت ارتفاع آن با توده به تعداد پله های منبر کم و زیاد ارتفاع منبرها م. متفاوت بودند و از چوب و سنگ و دیگر مصالح ساخته می شدند

 (.31الی  30: 1923ماهرالنقش، ) می شد

 

 :اصل و منشاء مساجد -7

مسجد، بدیهی است که چون از دور نگریسته . اگرچه مسجد نوع اصلی بنای اسالمی است، نباید تصور کرد این نوع بنا یگانه و استثنا بوده است

محیطی که در آن آدمی خویش را در . اصطالح مسجد در سیاق عبارات قرآنی به معنای حرم است. مشخص ترین نمونه ی بناهای اسالمی استشود 

در سده ی پانزدهم . این مفهوم در اصل به ظاهر محدود نیست و صرفا به حرم های مسلمانان اطالق نمی شود. محضر پروردگار می بیند، نیایشگاه است

را ( محل مقدس)وی در اینجا از واژه ی حرم معنای . ی، ابن خلدون تنها سه مسجد را در دهان اسالم می شناسد، مکه، مدینه و بیت المقدسمیالد

در مدینه نیز اطالق گردید، که در آن دماعت مؤمنان به آن حضرت ( ص)با این وصف اصطالح مسجد به سرعت بر منزل حضرت محمد. افاده می کند

این منزل از میان همه ی محل های دعا و نماز مسلمانان که بیش و کم از این نمونه اولیه . آمدند تا به امور خویش پردازند و نماز را اقامه کنندگرد می 

تمام ولی در هر شهر، مسجدی ودود داشت که می بایست . و اعال سرمشق گرفتند و در آن ها هم همان اعمال انجام می شد و آن ها مسجد خواندند
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وی می تواند نماز فرادی را در هر کجا . با ودود این، فرد مسلمان موظف نیست برای ادای نماز به مسجد برود. افراد امت در ظهر روز آدینه گرد هم آیند

به سوی محل ( لهقب)برای تعیین و شناسایی دهت وادب . روی کند( مکه)به شرط اینکه طهارت و وضو را به دای آورد و سوی قبله . باشد بگزارد

مهر، پاالن شتر، نیزه، را در دایی قرار دهند یا درحتی را شی ای حساب کرده  -توصیه می فرمود که هر چیزی که باشد ( ص)مقدس مکه پیامبر اسالم 

با ودو . ا خود مسجد است هرکجا ساعت نماز فرا رسد باید صالة به دای آورد، آن د. خود در پشت آن دای بگیرند به طوریکه دهت قبله را معین کند

، حس شدید اینکه همان اهل الحدیث بزرگ اظهار می دارد که ی ، نماز در مسجد برابر با بیست تا بیست و پنج نماز فرادی است، زیرا در نزد مسلمانان

 (.432:  1921پاپادوپلو، دهشیری، ) ودو داشته است  -امت  -دماعت دوستی 

 

 :عنوان اولین مسجد مسلمانان به( ص)خانه ی پیامبر اسالم -8

. می شد دد، بدون اینکه قصدی در کار باشد،در مدینه سرکنیم، که کم کم نمونه ی اعالی مسا( ص)بار دیگر سخن از منزل حضرت محمد

ایی که هرکدام به روی این خانه مرکب بود از ی  ردیف ساده از حجره ه. نمونه اسوه و سرمشق مسلمانان بود( ص)وانگهی صرفا بدان سبب که پیامبر 

بنابر روایت ابن روسته پس از غزوه ی خیبر مساحت مذکور دو . متر طول و عض باز می شد 00نزدی  به ( ذراع)حیاطی وسیع به وسعت یکصد ارش 

ترتیب و . جد کردنددر زمان ساختن مسجد مدینه توسط خلیفه ولید، اطراف آن حجره را دیواری کشیدند و دزء مس( ص)حجره ی پیامبر . برابر شد

دیواری خشتی پیرامون قطعه زمینی ، به یاری اصحاب خود، (ص)رت محمد حض. نظم مجموعه این ساختمان ها بیش از حد تصور ناموزون و ناهنجار بود

زیرا قبله، . وبی تعبیه شده بودقی، غربی و دنرگویا سه مدخل در دیوار ش. درهای اتاق ها مستقیما به روی دیوار باز می شد. را به روی سنگ ها بنا کرد

مدخل ها هیچ گونه شکل ویژه ای . ستون های این مدخل ها از سنگ بود، ولی دری ودود نداشت. دهت وادب نماز، هنوز به سوی بیت المقدس بود

ست روبروی آن برای ادای نماز به صف در برای تعیین دیوار شمالی به عنوان قبله که مؤمنان می بای. نداشت و متناسب با نیازهای عملی ترتیب یافته بود

گرما برگزار آیند، چون هنوز محراب را اختراع نکرده بودند و نیز از آن دهت که نماز اصلی و بحث در باب امور امت روز دمعه هنگام ظهر در بحبوحه ی 

نخل ساخت، که به روی دو ردیف تنه های درخت نخل به موازات دیوار شمالی متکی  بام ساده ای از شاخ و برگ درخت(  ص)می شد حضرت محمد 

از نظر احترامی که برای محل برگزاری نماز یعنی دایی که می بایست پاکیزه . بوده تا خود آن حضرت و اصحاب وی را از حرارت آفتاب مصون بدارد

در برابر آفتاب در طول دیوار دنوبی بسازند، ولی با عمق کمتری و تنها با ی  ردیف تنه های دستور داد تا پناهگاهی نیز ( ص)پیامبر .بماند، قایل بود

هنگامی که در پی قطع رابطه با یهودیان مدینه، قبله از بیت المقدس به مکه . درخت نخل، این پناهگاه برای پذیرایی مؤمنان راهگذر به کار می رفت

دنوبی و تامین همان منطقه سایه دار برای خود و مؤمنان در هنگام برگزاری نماز، ترتیب ددیدی پیش  برای تعیین کردن دیوار. تغییر محل یافت

با این وصف تغییر وضع اتاق ها را مصلحت ندانست و همین امر ما را به اندیشیدن در باب مورخانی معاصر وا می دارد که این حجره ( ص)پیامبر . گرفت

به هر تقدیر، همین نمونه خلفا یا حکام را مجاز داشت که کاخ های خود را متصل . در داخل دیوار بنا شده می دانند ها خارج از حیاط و مربع شکل که

بدون تردید در قسمت سرپوشیده قبله قرار می گرفت که وسیع ( ص)پیامبر . به مسجد یا محلی بسازند که مستقیما به محل قبله دسترسی  داشته باشد

مهم آن است قبول کنیم که حیاط فضای حیاتی وسیعی بود، . م بر روی منبری می نشست که اندکی به کرسی خطابه تشبیه بودتر بود و در آن هنگا

دنس آن . ، شامل ی  صندلی و دو پله بوددر آن زیست می کنند و قسمت عمده ی آن در هوای آزاد قرار داشت( ص)یعنی فضایی که در خانه پیامبر 

( ص)منبر نمایانگر تقرب سیاست و اقتصاد و امور نظامی با قدرت دینی است و به درستی مظهر دلوس حضرت محمد. بود از چوب درخت تمر هندی

بنابراین منبر یکی از نخستین صورت های نمادی و . است و همان ااااه ی فرعی ضروری آن مسادد بزرگ می باشد که خطابه در آن ها برگزار می گردد

ابراین مسجد با انتظار و توقع عمومی اهل مدینه در سده ی هفتم یعنی با همان چیزی که امروزه در تصویر عمومی خوانده می بن. رمزی مسلمانان است

که پس از ( ص)منزل پیامبر . همیشه خلفای مدینه در مرحله ی عمل ترتیب آن منزل را به هیچ روی تغییر نمی دهند. شود کامال مطابقت می کرد

این مسجدها دارای بخشی سرپوشیده، کم و بیش . در عهد خلفای عرب گردید، اندک اندک سرمشق بنیادی همه ی مسجدها .ودرحلت وی حرم شده ب

اگر دایز . ردعمیق، در طول دیواری روی به قبله و حیاطی پهناور بودند، با رواق هایی تقریبا وسیع در دو قسمت صحن، که فضایی سایه دار به بار می آو

نوآوری هایی در ساخت مسجد به ودود آورند وفضاهایی سایه دار در دو قسمت حیاط و نه فقط در طول دیوار شمالی بر آن بیافزایند این بوده است که 

بنابراین نخستین دریان معماری . و ادرای اندیشه ی وی در مورد دیوارهای دانبی نیز انجام می شد( ص)کار از طریق تفسیر نیست و قصد پیامبر

و عربستان آمده و بنابراین نخستین پارامترهای دینی، ادتماعی، اقلیمی، هندسی را برای ما فراهم می آورد و ( ص)از شخص حضرت رسولاسالمی 

الی  439: 1921پاپادوپولو، دهشیری، )مصالح حاضر و آماده ی درده و سطح استعدادهای فنی محیط انسانی و نیازهای آن را بر ما دلوه گر می سازد

000.) 
 

 :تاریخچه پیش از اسالم مسجد اموی دمشق -9

در این شهر، قطعه . دمشق را از تسلط بیزانسی ها خارج ساختند -میالدی 190برابر با  -بنا بر اکثر روایات، مسلمانان در سال چهاردهم از هجرت 

. بود( hadad)یمی ترین این معابد، معبد خدای هدددر آن ساخته می شده و قدسیت داشته است و قدزمین گسترده ای بود که معموال عبادتگاه ها 

در چهارگوشه ی آن چهاربرج و پیرامون آن رواقی ودود داشته . پس از آن معبد ژوپیتر دمشق ساخته شد که تا کنون آااری از آن بر دای نمانده است

هیکل خدای سال به شمار می رفته است معبد مذکور چهار در  که گفته اند شبیه رواق معبد بل در پالمیر بوده است در وسط این معبد کوچکی بوده که
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قرن  داشته که مهمترین آن ها در شرقی بوده، اما در حال حاضر تنها در دنوبی، در پشت محراب بزرگ مسجد بر دای مانده است این معبد در اواخر

( یحیی تمید دهنده)زمان تئودوسیوس کلیسای ددیدی به نام چهارم میالدی و پس از پیروزی نصرانیت بر بت پرستی به کلیسا تبدیل گشت و در 

در حقیقت مسلمانان زمین معبد رامیان خود و مسیحیان قسمت کردند، نه کلیسا را بدان گونه که برخی از مورخان آورده اند و شاید علت . ساخته شد

و دیگر اینکه در قسمت غربی زمین، معبد ساخته شده بود . ارده انداین اشتباه آن بوده که مورخان پیشین عرب، تفاوتی میان کلیسا و معبد نمی گذ

ند و کلیسا را در اختیار مسیحیان قرار برپا کرد( مسجد صحابه)مسلمانان پس از تصرف نیمه شرقی شهر در قسمت خاوری معبد، مسجد خود را به نام 

در برخی از روایات آمده است که مسلمانان و . ه عبادت پرداخته باشنددادند زیرا بعید به نظر می رسد که مسلمانان و مسیحیان زیر ی  سقف ب

) اندمسیحیان از در دنوبی معبد وارد می شده اند و مسلمانان بسوی مشرق که مسجدشان در آن دا بوده و مسیحیان به کلیسا در سمت غرب می رفته 

 (.2: 1922مشکور، 

 

 :تاریخچه بعد از اسالم مسجد اموی دمشق -1-9

 20این همسایگی در عبادت، قریب . جدی که مسلمانان ساختند ددا از کلیسای مسیحیان و البته هر دو داخل دیوار بزرگ معبد بوده استمس

که وی بر آن شد تا برای مسلمانان مسجدی بی نظیر سازد که در خور عظمت ( ه 31- 31)به دوران خالفت ولیدبن عبدالمل  سال به طول انجامید تا 

ولید برای انجام منظور خود با مسیحیان به گفتگو . و تحوالت باشد؛ زیرا دمشق به روزگار خالفت ولید، بزرگترین شهر اسالمی به شمار می رفتاسالم 

کرد باری ولید کوشش بسیار و مال فراوان صرف . پرداخت و توانست کلیسا را از ایشان برای ضمیمه کردن به مسجد بگیرد و سرانجام مسجد ساخته شد

سال کوشید و هزاران کس از بنا و کارگر و معمار و نقاش در آن به  10تا مسجدی عظیم بسازد که نمونه ای از هنر باشد و در ساختن و تزیین آن حدود 

 (.9: 1922همان، ) (2و1تصویر )هجری نوشته اند 31کار مشغول شدند تاریخ آغاز بنای این مسجد را ذی الحجه سال 

 

 
 (.69: 1391، هیلن برند: منبع)،1893مسجد كبیر، داخلی پیش از آتش سوزی سال  دمشق،:1تصویر

 

 
 (.77: 1391هیلن برند، : منبع)دمشق، مسجد كبیر، منظر سه بعدی: 2تصویر

 

 :نقشه ی مسجد -2-9

ق ها و در قسمت دنوبی، در شمال آن، حیاط و روا. مترمربع است 10192متر و دمعا  32و عرض  101زمین مسجد، مستطیل شکل و به طول 

 (.همان()9تصویر )ی  در کوچه هم در دنوب دارد. مسجد دارای سه در بزرگ و اصلی در شرق و غرب و شمال است. شبستان مسجد است
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 :دیوارها و درها -3-9

این دیوار . ز آن مرمت گردیده است دیوار مسجد از سنگ های آهکی ساخته شده و از دوران رومیها به دای مانده که البته قسمت های بسیاری ا

در شرقی . دارای چهار برج در چهارگوشه ی زمین بوده که دو برج شرقی و غربی تاکنون باقی مانده و از آن ها به عنوان گلدسته استفاده می شود

این در شامل سه قسمت ی  در . خوانند( نوقرهباب ال)مسجد، اصالت دوره ی اموی خود را حفظ کرده است این در را قبال باب دیرون می گفتند و امروز 

گویند که مانند در شرقی از سه قسمت تشکیل ( باب البرید)روبروی این در، در غربی است که آن را . بزرگ در وسط و دو در کوچ  در دو طرف است

خالف آن دو در، از سه قسمت تشکیل نشده و به  است و به( باب العماره)خوانده می شده و امروز معروف به ( باب الفرادیس)در سوم . یافته است

 (.همان) مسجد به خیابان باز می شود در چهارم نسبتا کوچکی است که از داخل شبستان . اصطالح ی  در معمولی بزرگ است

 

 :حیاط و رواق ها -4-9

گردیده و سطح آن در مرمت های  حیاط مسجد، مستطیل شکل و سنگفرش شده است که سنگ فرش آن در زمان های مختلف مرمت و تجدید

در وسط حیاط، دو ستون سنگی و بر باالی آن ها دو سرستون مسی قدیمی . قبلی باال رفته که در تعمیدات اخیر به وضع نخستین بازگردانده شده است

 (.همان) (4تصویر)قرار دارد به نظر می رسد که از این ستون ها برای روشنایی حیاط ایوان های سرپوشیده قرار دارند

 
 (.79: 1391اتینگهاوزن، الگ گرابار، : منبع)میالدی، صحن و خزانه 776دمشق، مسجد جامع، : 4تصویر

 

 :شبستان مسجد -5-9

 1339در آتش سوزی سال . شبستان از سه رواق موازی با هم تشکیل شده که در میان آن ها دو ردیف ستون ها بستر آن ها ددا می سازد

رواق میانی عریض و مرتفعتر از آن دو . آسیب فراوان رسید و بعدها مرمت و تعمیر شدند و تغییری در وضع اصلی آن ها داده نشد میالدی به ستون ها

قبه )در وسط این رواق گنبدی است به ارتفاع سی و شش متر که بر چهار پایه استوار است این قبه هشت پنجره به بیرون دارد و آن را . دیگر است

(67: 1391تینگهاوزن، الگ گرابار، ا: منبع)میالدی، پالن 776دمشق، مسجد اعظم، : 3تصویر  
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این قبه نیز در آتش سوزیها آسیب دید و پنجره های ددیدی برای آن گذارده شد که با پنجره های قدیمی و اصلی تفاوت بسیار دارد . نندخوا( النسر

 (.همان)

 

 :پنجره های شبستان -6-9

عداد در دیوار دنوبی در دیوارشمالی، چهل و چهار پنجره و همین ت. پنجره هایی که در طرفین آن است تامین می شودروشنایی شبستان از 

 (.4: 1922همان، )ودود دارد هر دو پنجره ای بر دو پایه ی مقرنس استوار است 

 

 :گلدسته ها -7-9

بعدها گلدسته سومی، دنب در . تنها دو برج دنوبی بر پا بوده و آن ها را تبدیل به گلدسته کردندپیش از ساختن مسجد معبد چهار برج داشته، 

دسته مانند ی  برج چهارگوش است و چنین بنظر می رسد که تا قرن سیزدهم میالدی این گل. معروف گشت( گلدسته عروس) شمالی، ساختند که به

. از این به بعد شکل گلدسته ها تغییر یافت و به صورت چندضلعی یا استوانه ای درآمد. تمام گلدسته ها در سوریه به صورت چهارگوش ساخته می شد

هجری مرمت و  020اما بخش میانی آن به روزگار سالطین ایوبی و پس از آتش سوزی سال . ته بر وضع قدیمی باقی استقسمت تحتانی این گلدس

خوانده می شود روی برج معبد ساخته شده و چندین بار ( گلدسته عیسی)گلدسته شرقی . دستکاری شده و قسمت باالی آن کار اوایل قرن حاضر است

قسمت تحتانی آن از عصر ممالی  بر دای مانده و قسمت . آسیب فراوان دید 1203یده است و آخرین بار در زلزله دچار آتش سوزی و ویرانی گرد

اما گلدسته غربی که زیباترین گلدسته . فوقانی آن به روزگار عثمانیان ساخته شده و در عصر حاضر نیز بدون اندک تغییری در وضع آن مرمت گردیده

هارگوش معبد ساخته شده و به مودب نوشته هایی که بر آن است، این گلدسته در زمان سلطان اشرف سیف الدین قاتیبای هاست آن نیز بر روی برج چ

 (.همان)میالدی و در پی ی  آتش سوزی تجدبد بنا شده است  1433هجری برابر  339به سال ( هجری 301 -322)

 

 :كاشی كاری ها -8-9

دیوارها از سطح زمین تا ارتفاع چهارمتر با سنگ مرمر و . و قسمت مهم و مجزا تشکیل می شده استاز ددر قدیم، تزیینات ساختمانی مسجد 

( قبه الصخره)در حال حاضر می توان در راهرو در دیرون دید که تقریبا شبیه تنها نمونه ی این نوع سنگ را . قسمت فوقانی با کاشی پوشیده بوده است

به مودب برخی از روایات تاریخی، در فاصله ی سنگ های مرمر و کاشی ها، نواری با روکش طال ودود . ول استاستانب( ایاصوفیای)، بیت المقدس و 

نقش این کاشی ها مربوط . الهام گرفته شده است( روم و بیزانس)در این نقش و نگارها از معماری کالسی  . داشته و نقش و نگارهایی بر آن بوده است

ظاهرا بر روی کاشی کاری های مسجد، بخصوص در قسمت سرپوشیده آن نوشته ها و آیات . و گیاهان و ساختمان هاستبه مناظری از طبیعت و برگ 

( مقدسی)به مودب روایات . در ابتدا تمام قسمت های مسجد، مزین به نقش و نگار بوده است. قرآنی ودود داشته که مورخان قدیم از آن ها نام برده اند

دیگر اینکه بنا به گفته اصطخری سرستون های مسجد از . اما درهای فعلی مربوط به دوره ممالی  است. طال داشته است درهای مسجد روکش مس و

مسجد اموی با الهام از معماری شام که به دوران اموی ها رونق بسیار یافت . و نیز گفته است سقف مسجد از چوب است و تماما روکش طال دارد. طالست

 (.0: 1922مان، ه) ساخته شده است

 

 :مسجد چگونه ساخته شد -17-9

مقدسی می گوید ولید خلیفه ی اموی افراد . می گویند پادشاه روم دمعی از بنایان و مهندسان را به همراه مقداری کاشی و طال نزد ولید فرستاد

ت ولید دستور داد تا سرستون های مرمرین از شهر انطاکیه ابن شداد گفته اس. چیره دست را از ایران و هند و مغرب و روم برای این ساختمان گرد آورد

و یونان و  بر کنندو از راه دریا به دمشق حمل نمایند باید افزود از آن دا که مسجد، دست ساخت بنایان کشورهای مختلف است زیبایی های ایران و هند

 (.همان)روم در آن دا ی  دا دمع شده است

 

 :سیده استآسیب هایی كه به مسجد ر -11-9

، چند بار دچار زلزله و پنج بار دچار آتش سوزی شده و چند مرتبه تعمیر و مرمت گردیده ، اما در نقشه ی اصلی مسجد اموی در طول تاریخ خود

 (.انهم)میالدی انجام گرفت که تا کنون ادامه دارد 1339مهمترین مرمت پس از آتش سوزی سال . ساختمان هیچ گونه تغییری داده نشده است

 

 :با مسجد اموی دمشق( ص)مقایسه ی خانه پیامبر اسالم  -17

 

 :با مسجد اموی دمشق( ص)مقایسه ی خانه پیامبر اسالم :1جدول

استفاده از  كاشی كاری محراب منبر شبستان مناره گنبد مسجد
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 طال و تجمالت

خانه حضرت 

 (ص)محمد 

فاقد گنباد باام   

ساده ای از شاخ 

و باارگ درخاات 

 نخل 

ناره می فاقد م

 باشد

دارای حجااااره 

هایی می باشاد  

که بعد از دنگ 

خیبر بار تعاداد   

آن هاااا اضاااافه 

 شد

منبری ساده که 

شاااامل یااا   

صااااندلی و دو 

پله کاه دانس   

آن از چاااااوب 

درخاااااااااات 

 .تمرهندی بود

دیواری خشاتی  

را بر روی سنگ 

ها بناا کارد در   

اوایاال قبلااه بااه 

سااامت بیااات  

المقدس بود اما 

پاااس از دااادا  

شاادن یهودیااان 

لمانان از مسااااا

دهااات آن باااه 

طااارف مکاااه  

 .تغییر یافت

فاقاااد کاشااای  

 .کاری می باشد

فاقااد هرگوناااه  

تجمااااااالت و 

اساااااااتفاده از 

هرگونه طاال در  

ساخت خاناه ی  

خود باه عناوان   

اولااین مسااجد  

 مسلمانان

مسجد اموی 

 دمشق

دارای گنبااادی 

 91بااه ارتفاااع  

متر که بر چهار 

پایاااه اساااتوار  

 .است

دارای منااااره و 

گلدسااته هااایی 

ساااخت  کااه در

آن هااا از طااال  

اسااتفاده شااده  

که زیباترین آن 

گلدسته عروس 

 .می باشد

شبستان از ساه  

رواق مااوازی بااا 

هااام تشاااکیل 

شاااده کاااه در 

میان آن هاا دو  

ردیف ستون ها 

بستر آن ها ددا 

 می سازد

منبااری چااوبی 

مرتفعتر از منبر 

خانااه حضاارت  

کاه  ( ص)محمد

طریف کااری و  

منبااات کااااری 

 .زیبایی را دارد

بااااا محراباااای 

کاشاای کاااری   

هاااای زیباااا و  

آیاتی با روکاش  

طال که بر رو ی 

 .آن نوشته اند

کاشاای کاااری و 

اساااااااتفاده از  

سااانگ هاااای  

مرماار کااه کااه  

میاااان آن هاااا 

روکاااش طاااال 

 .  کشیده اند

استفاده از طاال  

و ماااااااس در 

شبستان، درهاا  

و گلدسته هاا و  

 .محراب مسجد

 

نی که مؤمن حقیقی می تواند حضور حق تعالی را در همه دای زمین احساس کند و ایان طاور   نیز می تواند مسجد مؤمن باشد به این معخانه مسلمان 

اینجاست که یا  هنرمناد مسالمان هماه داا را مساجد و       . نیست که ظلمت همه دا را گرفته و فقط ی  نقطه باشد که حضور حق در آن احساس شود

ندیدم چیزی را مگر آنکاه   مَعَهُ وَ فِیه: وَ رُوِیَ. مَا رَأَیْتُ شَیًِْا إلَّا وَ رَأَیْتُ اللَهَ قَبْلَهُ :ایدمی فرم( ع)محل نزول فیض الهی می بیند چنان که امیر مؤمنان 

در مقایسه ی دو مسجد با یکدیگر باه ساادگی و معنویات خلاوص در خاناه ی       (.4: 1930نجفی صحنه ای، )آن و پیش از آن و در آن دیدم را همراه خدا

پی برد و به ساده زیستی و اینکه خود را از مردمش برتر نمی دانست اما در مسجد اموی دمشاق همانگوناه کاه گفتاه شاد پاس از        می توان( ص)پیامبر 

شاان دهاد   تصرف به دست مسلمانان حاکم در خواست ساخت مسجدی را کرده بود که تا مدت ها پا بردا بماند و قدرت اسالم را بتواند به تمام دهانیان ن

و احادیاث و آیااتی از قارآن کاریم در     ( ص)با ردوع به شیوه ی معماری خانه پیامبر اسالم . اعث بکار رفتن تجمالت زیادی در ساخت آن شدکه این امر ب

گوش فرا دادن به سخنان خطابه می باشد نه برای آراستن مکان هایی مجلل که افاراد  این رابطه می توان پی برد که مسجد مکانی برای عبادت و تجمع و 

ام خاود بار   فقیر در طی سالیان دراز با دادن مالیات های گزاف به حاکمان و خلفای اموی در تنگدستی قرار گرفتند اما آن ها چنین مکاان هاایی را باه نا    

 .روی زمین خداوند بر پا کردند

 

 :نتیجه گیری -11

ه کائنات ازان خداوناد باوده و بصاورت موقات در باازه زماانی عمار        مالکیت مسجد و هم 1: با واکاوی آیات و احادیث در رابطه با مسادد درمی یابیم که

 دنیوی بشر در دهت خود سازی و تعالی آن به امانت بوده است 

بعد معماری و تزئیناتی آن از بعد معناوی و عبودیات محاوری آن    ( ص)مسجد از بعد معماری و محتوای معنوی قابل بررسی بوده و بعد از پیامبر اکرم : 2

بارای احاداث   : 9. گی تراوش می گردد سبقت گرفته است و دلیل آن هم شکاف اعتقادی و ایمان ضعیف خلفای عرب بعاد از ایشاان مای باشاد    که از ساد

خاود   سریع و نیاز مبرم به مسجد در سرزمینهایی که با کشور گشایی،  مسلمان می شدنند تغییر کاربری کلیساها و معابد به مسجد صورت میگرفات کاه  

در ( ص)با بررسی خاناه پیاامبر اکارم    : 4.ستهنگ سایر ادیان را که متکی به تزئینات و تجمالت بودنند به معماری و فرم مسجد تحمیل کرده ابه خود فر

از  ن مثاال می یابیم که ایشان اولین امکانات و ضروری ترین آن برای ایجاد فضایی دنج و آرام و روحبخش با ساده ترین مصالح همت گماشتن که به عناوا 

و  برگ های درخت خرما و شاخه های آن به عنوان سقف و سایه بان استفاده نموده اند و بعدها با گسترش اسالم به سارزمین هاای کهان اطاراف حجااز     

پیاامبر  تاایر پذیری از هنر و معماری تمدنهای قبل از اسالم بدون توده به اصل سادگی اسیر ظواهر بناهای معماری آنان گشته و سقف حصایری مساجد   

در سیری کوتاه به گنبدهای دو پوسته ی مزین به رنگ و لعاب کاشی های هنرمندان چیره دست تبدیل گردید، که توده هار زایار و مرادعاه    ( ص)اکرم 
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شاد را تحات   کننده را به خود دلب کرده و از توده به ذات اقدس الهی که اصلی ترین هدف مسجد ایجاد فضای آرام برای ارتباط روحی و معناوی مای با  

 .الشاع قرار داده است

عارب   یتوسط خلفا یو بدعت گذار یتوان به شکاف اعتقاد یم شانیبا مسادد بعد از ا ( خانه حضرت محمد ص )اولین مسجد مسلمانان  ی سهیبا  مقا

 ریا اقاوام و حکومتهاا غ   ریخاود باه ساا    یقادرت طلبا   یبرا یمسجد را ابزار یآن فاصله گرفته و معمار یقران تیکه از هو پی برداسالم نما  یحکومت ها

 جااد یبا پروردگار مسجد را کم رنگتر و باعث ا یکرده و کاربرد ارتباط معنو لیتبدغیر عرب  مسلمانتازه هنرمند  یهنر و فنون مهندس با مزین به یاسالم

به ساختن مساادد کردناد و باه تباع افازایش تعاداد        بدیهی است که مسلمانان از همان روزهای نخست اقدام.شده اند یدر دوامع اسالم یاختالف طبقات

تعریاف کارده   ( ص)با این ودود خوبست که سادگی زاهدانه برنامه های عبادی آنگونه که  حضارت محماد  .مسادد، اشکال معماری نیز رو به گسترش نهاد

اسالمی آن کانونی در دامعه ی مسلمانان اسات کاه آن را    هر آینه مسادد (.91: 1931روبرت هیلن برند، )بودند و بدان عمل می کردند به یاد آورده شود

باشاد  به قلب امت مسلمانان می توان تشبیه نمود اساسا تصور عدم ودود مسجد در ی  مکان مسلمان نشین به منزله خالی بودن آن مکان از سکنه مای  

ها هویت ادتماعی و اسالمی می بخشد مسجد بیانگر تماایالت و  مسادد نقطه اقل برخوردهای ادتماعی و سیاسی امت مسلمانان تلقی می شوند که به آن

مسجد خانه قرآن، مدرساه عشاق، مکتاب     (.22: 1921طریقی، )تحرکات ی  شهر، ی  سرزمین، و ی  داراالسالم است که همواره در تاریخ ماندگار است

و ارشاد و هدایت مردم و عرضه کردن قوانین الهی و آشانا نماودن   مسجد مکان تبلیغ . دانش، مرز بینش و محل گرفتن فیوضات ربانیه از عالم قدس است

پایگاه ادتماع مردم و زمینه ساز ایجاد وحدت و همبستگی هرچه بهتر و بیشتر در میان اقشار مختلف اسالمی و دیدار با همدیگر در هار  . مردم با آن است

دناگ باا دو   . محراب مسجد، محل دنگ و حارب اسات  . ن عالم و عامل می باشدمنبر مسجد سنگر بزرگ نورافشانی مبلغان و گویندگا. صبح و شام است

یکی شیطان و دیگری هر انسانی که کار شیطانی انجام می دهد و در مقام گساترش کفار و نفااق و    . و دشمن بیرونی( هوای نفس) دشمن، دشمن درونی 

آنان بایاد دواناان   . و آشنایان با معارف الهی وظیفه ی سنگینی را برعهده دارند فحشا و طاغوت و هر آنچه مظهر آن است می باشد در دامعه امروز مبلغان

مساجد در ابتادای پیادایش خاود فضاایی      .را هر چه بیشتر با معارف الهی آشنا کنند و با تقویت هر چه بیشتر نهاد بسیج دوانان را با مسجد آشنا نمایناد 

( ص)خاناه حضارت محماد    . و  عاری از هرگونه تجمالت و متعلقات باوده اسات  . می شده استمحصور مشرف به دیواری قبلی بوده که با حصیر مفروش 

که ایشان همراه امت مسلمان در آن خانه ساده باه عباادت پروردگاار    . اولین مسجد مسلمانان نمونه ی سادگی و ساده زیستی آن حضرت را بیان می کند

 . تزویر و ریا بنا می نمودندن دادن قدرت خود به دیگران مساددی مجلل و با عظمت را برای اما حاکمان زور و قدرت برای نشا. متعال می پرداختند
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