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چکيده
مســجد موضوعــی اســت کــه قــرآن بــا نگرشــی جامــع بــدان پرداختــه اســت .یکــی از جنبههــای تاکیــد
مســجد در قــرآن کــه کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه ،موضــوع ســاخت و مکانیابــی مســاجد اســت .ایــن
مقالــه بــا اســتفاده از روش تحقیــق توصیقــی -تحلیلــی و بــا انتخــاب نمونــه مــوردی از مســاجد اولیــه دوران
اســامی در ایــران و مســاجد دوره قاجــار بــا هــدف بررســی تطبیقــی دو دوره مختلــف ســاخت مســجد در
ایــران و نیــز ســیر تحــول ســاخت آنهــا براســاس آیــات قــرآن و روایــات اســامی تنظیــم شــده اســت .بــرای
تحلیــل موضــوع 8 ،اصــل ســاخت مســجد از آیــات قــرآن و روایــت اســامی اســتخراج شــده و ســپس میــزان
و نحــوهی تاثیرگــذاری اصــول مســتخرج بــر مســاجد دوران اســامی و مســاجد قاجــاری ســنجیده و در نهایت
مــورد بررســی تطبیقــی قــرار گرفتــه اســت .بــر اســاس نتایــج پژوهــش ،اصــول قرآنــی ســاخت مســجد در
 8اصــل طبقهبنــدی گردیــد کــه هــر  8اصــل در نمونههــای مســاجد اولیــه اســامی رعایــت شــده بــود .در
صورتــی کــه در مســاجد دوره قاجــار  4اصــل رعایــت شــده کــه شــامل پایداربــودن و داشــتن اســتحکام
(میــزان اســتحکام مســاجد نســبت بــه دورههــای قبــل و بــه خصــوص دوران اولیــه اســامی کمتــر شــده بــود)،
قرارگیــری در اماکــن اجتماعــی ،امــکان پیــادهروی بــه مســاجد و ایجــاد مســجد محلــی و توجــه بــه روشــنایی
مســجد بــوده اســت.
کلید واژهها :آیات قرآن ،مسجد ،روایات اسالمی ،ساخت و مکانیابی
 .1نویسنده مسئولh.okhovat@ut.ac.ir :
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 .1مقدمه
کلمـهی «مســجد»  28بــار در قــرآن تکــرار شــده اســت .اینکــه قــرآن بــا عباراتی قابــلتوجه بر مســجد تأکید
میکنــد و آن را جایگاهــی الهــی میدانــد کــه بایــد آلودگیهــای ظاهــری و باطنــی را از آن زدود ،اهمیــت
جایــگاه مســاجد را بیــان میکنــد« .و ا ّن المســاجد ّلل فــا تدعــوا مع ّ
الل احــدا»؛ (جن /آیــه  « ) 18مســاجد از آن
خداســت ،پــس بایــد احــدی جــز او را نخوانیــد» .در ایــن آیــه شــریفه ،مــراد از دعــا ،عبادت و پرســتش اســت،
زیــرا در جــای دیگــر دعــا بــه معنــای عبــادت آمــده اســت« :و قــال ربّکــم ادعونــی اســتجب لکــم ا ّن الّذیــن
یســتکبرون عــن عبادتــی ســید خلــون جهنّــم داخریــن»؛ (غافــر /آیــه « .) 60پروردگارتــان گفــت مــرا بخوانید
تــا دعایتــان را مســتجاب کنــم ،کســانی کــه از عبــادت مــن سرکشــی کننــد بــزودی بــا کمــال خــواری داخــل
جهنــم خواهنــد شــد» .در اینکــه منظــور از کلم ـهی مســاجد در ایــن آیــه چیســت ،میــان مفســران اختــاف
اســت ،برخــی بــر آننــد کــه منظــور از مســاجد تمــام مکانهایــی اســت کــه در آنجــا بــرای خــدا ســجده
میشــود و از مصادیــق آن« ،مســجد الحــرام» و ســایر مســاجد اســت .برخــی مســاجد را اعضــای هفتگان ـهی
ســجده دانســتهاند .ایــن گــروه در تاییــد ادعــای خــود ،روایتــی از امــام محمدتقــی علیــه الســام نقــل میکننــد
کــه مــراد از مســجد ،عضوهــای هفتگانــه بــدن آدمــی اســت کــه در هنــگام ســجده بایــد روی زمیــن قــرار
گیــرد( .طباطبایــی ،المیــزان فــی تفســیر القــرآن ،ج  ،2ص« .)50 .مبیــدی» نیــز گفتــه اســت« :مــراد از مســاجد،
مکانهایــی اســت کــه بــرای نمــاز و ذکــر خــدا بنــا شــده اســت و از «قتــاده» در تفســیر ایــن آیــه روایــت کــرده
اســت کــه یهودیــان و مســیحیان هنگامــی کــه وارد معابــد خود میشــدند ،بــه خداوند شــرک میورزیدنــد .از
ایــن رو خداونــد بــه مومنــان فرمــود« :هنگامــی کــه وارد مســاجد میشــوید خــدا را بــا خلــوص نیــت بخوانید».
(مبیــدی ،1339 ،ج ،۱ص .)۲۵6از مجمــوع آرای مفســران در ایــن زمینــه چنیــن اســتفاده میشــود کــه مــراد
از مســاجد ،همــان مکانهایــی اســت کــه بــرای عبــادت خداونــد بنــا شــده اســت و از مصادیــق آن« ،مســجد
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الحــرام» و دیگــر مســاجد اســت .همچنیــن ،خداونــد بــه جهــت اهمیــت و فضیلت مســاجد بــر دیگــر مکانها،
مســجد را بــه خــود منســوب کــرده و متعلــق بــه خــود دانســته اســت تــا مزیــت آن بــر دیگــر مکانهــا روشــن
شــود .اختصــاص مســاجد بــه خداونــد کــه منــزه از صفــات حســی اســت ،جنبـهی ســمبلیک دارد و اشــارتی
اســت بــر اینکــه مســاجد مــورد توجــه خــاص ذات اقــدس اوســت؛ بنابراین ،در مســاجد جــز کار خدایــی نباید
کار دیگــری صــورت پذیــرد و جــز مصالــح مســلمانان ،امــر دیگــری نبایــد مطــرح شــود؛ بــا ایــن توضیــح در
تاســیس مســاجد هــم نمیتــوان نیتــی بــه جــز خــدا ،و هدفــی غیــر از اعتــای کلمـهی توحیــد داشــت.
ـرد .روش اول ،عمــارت آن
ـورت می
گیـ َ ُ
از منظــر آیــات قــرآن ،تاســیس و ســاخت مســجد بــه دو روش صـ َّ
ُْ
ً
َّ
ـاق ،کــه تفرقــه در بیــن مومنــان رویکــرد اصلــی آن اســت«َ .وال ِذيـ َـن اتخــذوا َم ْسـ ِـجدا ِضـَـر ًارا َوكفًرا
بــر مبنــای نفـ
َ َْ ً َْ َ ْ ُ ْ
َ
وتف ِر يقــا بيــن المؤ ِمِنيــن»( .توبــه« )107/و آنهایــی کــه مســجدی اختیــار کردنــد کــه مایـهی زیــان و کفــر و
پراکندگــی میــان مومنــان اســت ».بیتردیــد یکــی از دســتاوردهای نفــاق ،عــدم شــفافیت و صراحــت اســت.
زیــرا فــرد منافــق بــرای اظهــار عقایــد و باورهایــش بــر اســاس حــق عمــل نمیکنــد ،بلکــه فقط منافع شــخصی
را مدنظــر قــرار میدهد(قطــب 1425 ،ه ق ،ص .)515 .از ایــن نظــر ،ویژگــی بــارز آنــان این اســت که صراحت
و شــفافیت در کــردار و گفتــار ندارنــد .ایــن خصایــص ســبب میشــود کــه دیگــران بــه نحــوهی وفــاق و
همراهــی بــا شــخص منافــق واقــف نباشــند .کســی کــه نفــاق و دورویـیاش زیــاد باشــد ،وفــاق و همراهـیاش
بــا انســان مشــخص نمیشــود .نتیجـهی طبیعــی ایــن امــر ســلب اعتمــاد از چنیــن شــخصی در روابــط اجتماعی
اســت .بنابرایــن ،برپایـهی چنیــن ترســیمی از مســجد ،خداوند متعال ،پیامبــر خویــش را از نمازگــزاردن و حتی
حضــور در مســجدی کــه بــه بنیــان انســجام بخــش جامع ـهی اســامی یعنــی اعتمــاد آســیب میزنــد ،نهــی
میکنــد .همچنیــن آن حضــرت ،نــه فقــط در چنیــن مســجدی حضــور نیافتنــد ،بلکــه جمعــی را فرمــان دادنــد
تــا آنــان را بــه آتــش کشــند .در حقیقــت خداونــد بــه منظــور حفــظ شــفافیت و صراحــت در روابــط افــراد
حاضــر در مســجد نســبت بــه حضــور خــط نفــاق و پیامدهــای آن در مســجد هشــدار میدهــد تــا مســلمانان
را از قــرار گرفتــن در چنیــن خطــی بــر حــذر داشــته و زمینــه انســجام اجتماعــی را فراهــم آورده باشــد .در
ی  17ســورهی توبــه خداونــد نقــش مشــرکان را در بنــای مســجد نفــی و نیــت آنــان را در تأســیس مســجد
آیـ ه 
ی  107همیــن ســوره ،خداونــد نیــت منافقــان را در بنــای مســجد آشــکار و مقاصــد
برمــا میکنــد و در آیـ ه 
ی مهــم هــر دو آیــه ایــن اســت کــه در مبــارزه بــا اســام
شــوم آنــان را بــرای مؤمنــان روشــن میکنــد .نکتـ ه 
و پیامبر(صلیاهللعلی هوآلــه) ،شــرک و نفــاق دو لب ـهی یــک قیچــی هســتند .خداونــد پیشازآنکــه جایــگاه
مســجد و نقــش مؤمنــان را بیــان کنــد ،نقــش شــرک و نفــاق را در تخریب وحدت و حقیقت مســجد گوشــزد
میکنــد.
َ َُ
َ ً
روش دوم از منظــر آیــات قـ َـرآن بــر َمبنــای َ تقــوا بــه تصویــر کشـ ٌـیده شــده َاســت« .ل تقـ ْـم ِفيـ ِـه َأبــدا
امــا
ََ ْ ٌ ُّ َ ََ
َ ُ ُّ َ
ْ َّ َ ْ َ ُّ ْ َ ُ
َّ ْ
َ
ـبّ
ـون أ ْن َيَت َط َّهـ ُـروا َو َّاللـ ُـه ُيحـ ُ
َ
ـوم أحــق أن تقــوم ِفي ـهۚ ِفيـ ِـه ِرجــال ي ِحبـ
ِ
ْل ُم َّس ّـ ِـج َد أ ِســس علــى التقــوى ِمــن أو ِل يـ ٍ
المط ِه ِر ين»(توبــه ...« )108/چــرا کــه مســجدی کــه از روز اول برپایـهی تقــوا بنــا شــده ،ســزاوارتر اســت کــه
در آن بــه نمــاز ایســتی و در آن مردانیانــد کــه دوســت دارنــد خــود را پــاک ســازند و خــدا کســانی را کــه
خواهــان پاکیانــد دوســت دارد .ایــن طهــارت شــامل اراده بــرای هــر دو قســم ظاهــری و باطنی اســت(».مکارم
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شــیرازی ،1371 ،ج  ،8ص  )140ب ـا ایــنبیــان ،بــه نیتهــای افــرادی اشــاره میکنــد کــه قصــد اقامــه شــعائر
در مســجد را دارنــد .ایــن خــود بیانکننــده ایــن مطلــب اســت کــه اگــر مســجدی بــر اســاس تقــوا بنــا شــود،
افــرادی کــه در آن رفتوآمــد میکننــد ،نیتــی جــز طهــارت خویــش ندارنــد .ایــن بیــان نوعــی زمینهســازی
بــرای حســن ظــن بــه آنــان اســت .برخــی از روایــات پیرامــون مســجد مؤیــد ایــن مطلبنــد .پیامبــر اکــرم(ص)
میفرماینــد :هــر کــس نمازهــای پنجگانــه خــود را در مســجد بــه صــورت جماعــت اقامــه کنــد ،پــس بــر او
گمــان نیــک ببرید(حرعاملــی 1401 ،ه ق ،ج ،8ص .)286 .بــر اســاس روایــت دیگــری از آن حضــرت ،رفت و
آمــد شــخص بــه مســجد گــواه بــر ایمــان اوســت .یعنــی نســبت بــه شــخصی کــه بــه مســجد رفتوآمــد دارد،
بایــد ظــن خیــر نســبت بــه ایمــان او شــود .بنابرایــن ،از جملــه کارکردهــای اساســی مســجد در جوامع اســامی
ایــن اســت کــه ایــن نهــاد زمینهی حســن ظن افراد نســبت بــه یکدیگــر و در نتیجــه اعتماد آنــان به هــم را فراهم
میکنــد .ایــن امــر از طریــق سامانبخشــی بــه پیشفرضهــای ذهنــی افــراد نســبت بــه یکدیگــر از رهگــذر
نهــاد مســجد تحقــق مییابد(موســوی مقــدم و محمــدی،1395 ،ص .)151.همچنیــن قــرآن بــرای افــرادی کــه
میخواهنــد مســجد بســازند شــرط میگــذارد ،گویــای ایــن اســت کــه مسجدســازی از دیــدگاه قــرآن ارزش
و اعتبــار فراوانــی دارد؛ چراکــه مســجدى کــه از روز نخســتین بــر پایـهی تقــوا بنــا شــده ســزاوارتر اســت کــه
در آن بــه نمــاز ایســتاد .اهمیــت ســاخت مســجد در روایــت ائمــه (علیهمالســام) نیــز مشــخص اســت .بعضــی
وآلــه)
طورصریــح ،اهمیــت جایــگاه مســجد را بیــان کردهانــد ،پیامبــر اکــرم (صلیا
از روایتهــا به
هللعلی ُه ْ َ
َّ
ْ َ َ ُ َْ
ََ
ـب ِالبل ِد
ـاجد أنـَـو ُار اللـ ِه»« ،مســجدها انــوار الهیانــد ».همچنیــن آن حضــرت فرمودنــد« :ندأحـ 
ـ
س
َفرمودنــد« :الم
َّ َ َ ُ ِ َ
ـاجدها»« ،محبوبتریــن جــای شــهرها نــزد خــدای متعــال مســاجد شهرهاســت ».آنچــه از کالم
ى اللـ ِ 
ِإلـ 
ـه مسـ ِ
پیامبــر اســام (صلیاهللعلیهوآلــه) بــر میآیــد ایــن اســت کــه مســجد از بهتریــن مکانهــا روی زمیــن اســت و
همــواره انــوار الهــی و عنایــت خداونــد همراه آن اســت .همچنین اســام از ســاختن مســاجد در کنــار یکدیگر
ممانعــت میکنــد ،بنابرایــن ،مســاجد بایســتی بــه گونـهای برابــر و متناســب بــا جمعیــت ســاخته شــوند .ایــن
محدودیــت را نیــز مــی تــوان از آیــه  107ســوره توبــه فهمیــد .دلیــل ایــن ممنوعیــت ایــن اســت کــه مســاجد
بایــد بــرای متحدنمــودن افــراد بنــا گردنــد نــه بــرای افتــراق و جداکــردن آنهــا .بــا توجه بــه اینکه چنیــن امری
بدعــت یــا حــرام میباشــد ،ســاختن بیــش از یــک مســجد ،بــه عنــوان مثــال بــه صــورت گــروه و چندتایــی،
متناقــض بــا آیــات قــرآن دربــارهی مســجد بــه عنــوان یــک مــکان جمعکننــده و ایجــاد انســجام اجتماعــی
اســت .حقوقدانــان مســلمان بــر ایــن باورنــد کــه در هــر منطقــه مســکونی بایســتی یــک مســجد برپــا گــردد.
ایــن امــر بــه ســاکنین اجــازه میدهــد تــا وظایــف مذهبــی و اجتماعــی -دینــی خــود را بــه جــا آورند .تأســیس
مســاجد بــه صــورت متعــادل و توزیــع مناســب بــرای ســاکنین ،دسترســی راحــت و عادالنــه به مســجد و امکان
بهرهمنــدی از آن را فراهــم مـیآورد .یکــی از مورخــان عــرب ،بیــان کــرده کــه ،در زمــان پیامبــر اکــرم (ص)،
 9مســجد در مدینــه بــه غیــر از مســجد خــود ایشــان وجــود داشــت و تمامــی آن  9مســجد بــا اذان بــال بــرای
نمازگــزاردن اســتفاده میشــد .بــی شــک اگــر ایــن مســاجد بــه صــورت متعــادل در ســطح مدینــه توزیــع
نشــده بودنــد ،طبیعتـاً برخــی از آنهــا کمتــر مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت ،در حالــی کــه در مســاجد دیگــر
جمعیــت مــوج مـیزد« .س .قــوش» در تحقیــق خــود در زمینــه شــهر اســامی ،اظهــار مـیدارد کــه مســاجد
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ســنتی در فواصــل ثابتــی از یکدیگــر و در یــک سلســله مراتــب عملکــردی در آن زمــان ســاخته شــدند (امــام
الدیــن و شــمامی ،1985 ،ص .)60 .همچنیــن در اســام وجــود جمعیــت بیــش از حــد مجاز در مســاجد توصیه
نمیگــردد .حفــظ یــک رابطــه متناســب میــان تعــداد مســاجد و جمعیــت شــهر ،از ایــن تجمــع بیــش از حــد
جلوگیــری میکنــد.
پیامبــران و امامــان بــه ســاخت مســجدها توجــه داشــتند و در آن حضــور مییافتنــد؛ از امــام صــادق
(علیهالســام) روایــت اســت کــه فرمــود :بــه مســجد برویــد؛ زیــرا مســاجد خانههــای خــدا در زمیــن هســتند.
بنابرایــن مســجد مــورد تأکیــد و عنایــت الهــی و همچنیــن محــل توجــه انبیــا و اولیــای خــدا اســت و احــداث
ً
ّ ُ
دارد .پیامبــر اکــرم (صلیاهللعلیهوآلــه) میفرمایــدَ « :مـ ْـن ُبِنـ َـی للــه َمسـ ِـجدا
و نگهــداری آن اهمیــت زیــادی
ُ َ ّ َُ ُ ً
ُ
َ
ُالیریــد بـ ِـه ریـ ِـاء َو ال َســمعه بِنــی اللــه لــه بیتــا فــی الجنـ ِـه»« ،هرکــه بــرای خــدا مســجدی بســازد و در آن ریــا و
خودنمایــی بــه کار نبــرد ،خــدای تعالــی در بهشــت خانهای بــرای او بنــا میکند ».همچنین از ایشــان نقل اســت
کــه «هرکــه مســجدی ،هــر چنــد بــه انــدازهی النـهی یــک پرنــده ،بســازد خداونــد در بهشــت برایــش خانـهای
بنــا میکنــد( ».بحاراالنــوار ،ج  ،65ص )46 .عــاوه بــر ایــن پاکیزگــی مســاجد از اهمیــت باالیــی برخــوردار
اســت بــه طوریکــه در روایتــی از پیامبــر اکــرم (صلیاهللعلیهوآلــه) آمــده اســت کــه «مســاجد را از نجاســات
دور نگــه داریــد ».و «هــر کــس مســجد را خاکروبــی کنــد ،خداونــد پــاداش آزادکــردن بنــدهای را برایــش
مینویســد و اگــر از ایــن مســجد بــه انــداز ه خاشــاکی کــه در چشــم مـیرود غبــار گیــرد ،خداونــد دو برابر آن
رحمــت خویــش را بــه او عطــا میفرمایــد( ».ثواباألعمــال ،ص( )۵۱ .دفتــر مطالعــات و پژوهشهــای مرکــز
رســیدگی بــه امــور مســاجد )1398 ،در ایــن پژوهــش ابتــدا آیــات قــرآن و روایــات اســامی دربــاره ســاخت
و نیــز مکانیابــی مســجد مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ســپس  4نمونــه از مســاجد صــدر اســام و  4نمونــه از
مســاجد قاجــار انتخــاب شــده و میــزان توجــه بــه اصــول ســاخت مســجد بــر اســاس آیــات و روایــات در آن
نمونههــا بررســی شــده اســت.
 .2اصول روشها و مکانیابی برای ساخت مسجد بر اساس آیات و روایات
مســجد مدینــه اولیــن مســجدی بــود کــه پــس از هجــرت رســول اکــرم (ص) در شــهر مدینــه ســاخته شــد.
بــرای ســاخت ایــن مســجد ،پیامبــر (ص) بــه یــاران خــود فرمودنــد تــا از نزدیکتریــن کــوه ســنگ بیاورنــد و
آنــگاه بــا دســتان مبــارک خــود الشـهی ســنگها را روی هــم گذاشــتند تــا دیــوار شبســتان بــه ارتفــاع اندکــی
بلندتــر از قامــت یــک مــرد بلنــد قــد عرب برافراشــته شــد .ابعــاد مســجد در حــدود  50×50متــر در نظــر گرفته
شــد و دیوارهایــی از خشــت خــام بــه ارتفــاع  3/5متــر داشــت .در زمــان رســول اکــرم جایگاهــی بــه عنــوان
محــراب در مســجد وجــود نداشــت .پیامبــر بــه هنــگام خوانــدن نماز ،قطعه ســنگی یــا ســرنیزهای را برای نشــان
دادن جهــت قبلــه در زمیــن فــرو میکردنــد و آنجــا را محــل محــراب یعنــی محــل جنــگ و حــرب بــا هــوای
نفســانی نامیدنــد .تعــدادی از مهاجریــن بــه علــت هجــرت از مکــه بــه مدینــه دارای ســرپناه نبودنــد بــه همیــن
جهــت بــه مکانــی جهــت اســتقرار نیــاز داشــتند؛ در کنــار شبســتان مســجد ،مکانــی ســاده بــه نــام صفــه بــرای
ایــن یــاران ســاخته شــد .تــا ســال هفــت هجــری در ترکیــب و شــکل اولیــه مســجد تغییراتــی ایجــاد نگردیــد،
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امــا در آن ســال کــه مســلمانان از فتــح قــاع خیبــر بــه مدینــه بازگشــتند ،ضــروت توســعه مســجد بــه دلیــل
افزایــش تعــداد مســلمانان ایجــاد گردید(اخــوت و بمانیــان ،1389 ،ص .)114 .در ابتــدای ســاختن مســجد ،بــه
دلیــل سســت بــودن خــاک ،پــی را از دو ردیــف ســنگ ســاختند ،و بــر روی آن در فاصلههایی تنـهی درخت
خرمــا بــه عنــوان نگهدارنــده کار گذاشــتند و فاصلـهی بیــن آنهــا را بــا خشــت خــام پــر کردنــد ،امــا بــه هنگام
توســعه ،خشــت پختــه جایگزیــن خشــت خــام شــد و دو ردیــف چهاردهتایــی ســتون در جانــب قبلــه نصــب
گردیــد .چهــار ســتون صفــه در جــای خــود باقــی مانــد و جهــت مقاومســازی ،ســتونهای جدیــد در کنــار
ســتونهای قدیمــی برپــا شــد .و بدیــن ترتیــب پیامبــر مســاحت مســجد را بــه دو برابــر انــدازه قبلــی رســاند و
شــکل مســتطیلی  136در  114ذراع بــه آن داد (قربــان نــژاد و جلیــل زاده،1394 ،ص( ،)65 .ســمر دلموجــی
،1377 ،ص .)18 .ایــن مســجد الگویــی بــرای هنرمنــدان ممالــک دیگــر از جملــه ایــران جهــت ســاختن ایــن
ابنیـهی مقــدس بــود .ایــن نــوع مســاجد ،معمــوال حیاطی داشــتند کــه اطــراف آن را شبســتانهای ســتوندار فرا
میگرفــت و در اکثــر آنهــا دهانـهی میانــی شبســتان رو بــه قبلــه عریضتــر از ســایر دهانههــا بــود .دیوارهــای
اغلــب مســاجد شبســتانی از خشــت بــود امــا از مصالــح آجــر نیز خصوصــا در شــرق ایران اســتفاده میشــد .در
ایــران بــا الهــام از معمــاری دوران باســتان ،از رنــگ بــدون تــراش در بافــت مســاجد شبســتانی اســتفاده میشــد؛
ســتونهای مســاجد ماننــد ســتونهای دورهی ساســانی بــا چیــدن آجــری بــه صــورت یــک ردیــف افقــی و
یــک ردیــف عمــودی بــر روی هــم و بــه حالــت گــرد و مــدور ســاخته میشــد .همچنیــن جرزهــای آجــری
چندپهلــو یــا مــدور ،ضخیــم و ســنگین بودنــد .اغلــب دیوارهــا و ســتونها نیــز بــا گــچ و تزئینــات گچبــری
تزئیــن مــی گشــت .بــا گذشــت زمــان و روی کار آمــدن دولتهــای قدرتمند بر شــکوه و پیچیدگــی معماری
مســاجد افــزوده شــد و از آموزههــای قرآنــی ســاخت مســجد فاصلــه گرفــت .معمــار بــرای القــانمــودن حس
عظمــت و ابهــت مســجد شــروع بــه اســتفاده از عناصــر معمــاری ایــران باســتان در فضــای مســجد نمــود .از
جملــه ایــن عناصــر که مــورد اســتفاده قــرار گرفــت ،ســاختار چهارطاقــی بــود .در دوران باســتان چهارطاقی به
عنــوان آتشکــده مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت؛ در قــرون اولیــه اســامی معمــاران از ایــن پــان در برپایــی
بخــش اصلــی مســجد یعنــی همــان گنبدخانــه اســتفاده کردنــد .از دیگــر عناصــر مــورد اســتفاده ،ایــوان بــود.
معمــاران ایرانــی بــا بــه کارگیــری گنبدهــای بــا شــکوه و ایوانهــای مرتفــع کــه خــود یــادگار ادوار پیــش
از اســام میباشــد ،بــر عظمــت فضــای مســاجد افزودنــد .در دورههــای بعــد تعــداد ایوانهــا را بــه دو عــدد
و بعدهــا چهــار عــدد افزایــش دادنــد کــه معمــوال یکــی از ایوانهــا بــه ورودی مســجد اختصــاص داشــت.
بنابرایــن مســاجد نخســتین دوران اســامی ایــران را میتــوان بــه دو گــروه عمــده مســاجد شبســتانی و مســاجد
گنبدخانـهای ایــواندار تقســیمبندی نمــود .بــا گذشــت زمــان بیشــتر مســاجد ایــران بــه صــورت گنبدخانـهای
ایــواندار ســاخته شــد کــه نقطــه اوج آن دورهی صفویــه و ســپس قاجاریــه بــوده اســت کــه در ایــن تحقیــق
مســاجد دورهی اولیــه اســامی و مســاجد دوره قاجاریــه در ایــران بــه عنــوان نمونههــای مــورد بررســی انتخاب
شــدهاند و پــس از بررســی و اســتخراج آیــات قــرآن و روایاتــی کــه بــه ســاخت مســجد اشــاره دارنــد ،میــزان
تطبیقپذیــری طراحــی و ســاخت آنهــا براســاس مــوارد ذکرشــده در آیات قــرآن و روایات اســامی بررســی
شــده اســت.
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جدول  :1اصول مستخرج ساخت مسجد بر اساس آیات قرآن و روایات ،مأخذ :نگارنده
اصول ساخت مسجد
بر اساس
آیات قرآن و روایات
اصول ساخت مسجد
بر اساس آیات قرآن

اصول مستخرج

منبع آیه /روایت

نیت بانیان در ساخت مسجد ،بر اساس تقوا و پرهیزکاری باشد.

توبه108/

قرارگیری مسجد در مکانهای اجتماعی برای جذب افراد و رونق
مسجد

حج4/

پایدار بودن و جلوگیری از تخریب و ویرانی مسجد

ذاریات56/

قرارگیری مسجد در اماکن مسلط بر شهر و بر بلندی و قرارگیری
ورودی در پایین دست
ساخت مسجد در مکانهایی که واقعهی مهمی در آن رخ داده
است و تبدیل مسجد به خاطرهی ذهنی کاربران
ساخت مسجد در مکانهایی که از آسیبرساندن به حقوق دیگران
پرهیز گردد .عدم تصرف ملک و توجه به وارد نشدن ضرر مادی و
معنوی به مردم

اصول ساخت مسجد
بر اساس روایات

توجه به جنبه عبادی و عبادت الهی به عنوان مهمترین بعد مسجد و
رعایت اصل سادگی
ساخت مساجد در کنار راهها و سدنکردن مسیر عبور و مرور مردم
درنظرگیری حریم برای محدودهی مسجد

ساخت مسجد به صورت مستحکم و در زمین بیخطر و محکم

ساخت مسجد در محالت شهری به نحوی که با پای پیاده بتوان به
آن رسید و نیز قرارگیری مسجد در مرکز محله
توجه به روشنایی مساجد
توجه به عدم آلودگی صوتی در مسجد و اطراف آن

معماری مسجد به صورت ساده و بیریا و عاری از تزیینات

نور35-36/
حج4/

بقره125/

اسرا80/
کهف21/
توبه108-107/
ذاریات56/

حج4/

بقره114/

حدیث از رسول اکرم

1

حریم مسجد تا چهل خانه و چهل گز از چهار سو در نظر گرفته شود( .نجفی،
جواهر الکالم ،ج  ،38ص )47
2
حدیث از امام باقر
رسول اکرم (ص) فرمود :هر یک از شما در مسجد محل سکونت خود
نماز بگزارد و مساجد را جستجو و گزینش نکند( .هیثمی ،بغیه الرائد ،ج ،2
ح )2037

رسول اکرم (ص) فرمود :هرکس در مساجد خدا چراغی بیافروزد تا زمانی
که نوری از آن چراغ در مسجد هست ،پیوسته فرشتگان و حامالن عرش
برای وی آمرزش میطلبند (من الیحضره الفقیه ،ج ،1ص)169
حدیث از رسول اکرم

3

معماری مسجد از همان ابتدا مساواتخواه ،بتشکن ،درونگرا و باالتر از
همه تمام وجودش دینی و مذهبی بود(بلخاری قهی)68 ،1338 ،

 .3بررسی نمونه های موردی
در ایــن بخــش  4نمونــه از مســاجد اولیــه دوران اســامی کــه در ایــران ســاخته شــدهاند شــامل مســجد جامــع
فهــرج ،مســجد تاریخانـهی دامغــان ،مســجد جامــع ناییــن و مســجد جامــع اصفهــان و نیــز  4نمونــه از مســاجد
دوران قاجــار شــامل مســجد حــاج رجبعلــی ،مســجد امــام سمنان(ســلطانی) ،مســجد معیرالممالــک و مســجد
امــام تهــران بــه عنــوان نمونــه مــوردی انتخــاب شــدهاند کــه در بــه بررســی آنهــا پرداختــه شــده اســت.
 .1-3نمونه های مورد بررسی مساجد دوران اولیه اسالمی در ایران ،مأخذ :نگارنده
مســجد جامــع فهــرج :نخســتین مســجدی اســت کــه پــس از ورود اســام بــه ایران ســاخته شــده اســت.
ْ
َّ َ ْ َ
َ ْ ََ َ ْ ً
ـجدا َب َنـى الل ُه ل ُـه ِمثل ُه ِفـي ال َج َّن ِة ،فقـال رجل يا رسـول الله وهذه المسـاجد التي تبنى فـي الطريق ؟ قال نعـم؛ (طبرانی،
.1قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسـلم  :مـن بنى مس ِ
معجم الکبیـر ،ج  ،3ص )19
.2إن الزالزل والكسوفين والرياح الهائلة من عالمات الساعة ،فإذا رأيتم شيئا من ذلك فتذكروا قيام القيامة ،وافزعوًا إلى مساجدكم؛ (صدوق ،االمالی ،ج  ،4ص )465
ُ
مغرما ،وأطـاع الرجل زوجتهَّ ،
الم ْغ َن ُـم ُدول ،واألمانة ً
.3إذا فعلـت أمتـي خمـس عشـرة خصلة حل بها البالء فقيل :وما هن يا رسـول الله؟ قـال :إذا كان َ
مغنما ،والزكاة ً
وعق
أمهَّ ،
وبر صديقه ،وجفا أباه ،وارتفعت األصوات في المسـاجد( .العسـقالنی الکنانی ،فتح الباری شـرح صحیح البخاری ،ص )458

14

دارای طرحــی بســیار ســاده و ابتدایــی بــوده و از ابتــدا بــرای مســجد احــداث شــده اســت .و معمــاران ایــن
ســرزمین ســعی داشــتند تــا حــد ممکن این مــکان مقــدس را شــبیه به مســجد مدینه بســازند .تزئینــات گچبری
آن شــباهت بســیاری بــه گــچ بریهــای ابنیــه دوران ساســانی دارد .بــه طــور کلــی معمــاری ایــن مســجد بــه جز
طــرح اصلــی آن ،کامــا ساســانی اســت و حتــی ســتونکهای چهارگوشـهی جرزهــا ،سرســتونها ،پوشــش و
آرایــش پیشــانی طاقهــا همــه بــه ســبک معمــاری پیــش از اســام اســت(پیرنیا.)6 ،1349 ،

پالن  .1مسجد جامع فهرج

مســجد تاریخانــه دامغــان :مســجد تاریخانــه دامغــان پــس از مســجد جامــع فهــرج قدیمیتریــن
مســجد ایــران اســت .ایــن مســجد دارای پــان مستطیلشــکل میباشــد و شــامل یــک حیــاط مرکــزی
اســت؛ ایــن حیــاط یــک شبســتان در ســمت قبلــه و رواقهایــی در ســه طــرف دیگــر دارد .شبســتان ایــن
مســجد هفــت دهانــه طولــی در جهــت قبلــه و ســه دهانــه عرضــی دارد .تنهــا منــارهی ایــن مســجد بــا اندک
فاصلــهای از آن بنــا گردیــده و تزئینــات آجــری ایــن منــاره حاکــی از احــداث آن در دوره ســلجوقی
میباشــد(گدار ،1312 ،ص .)104

پالن .2مسجد تاریخانه دامغان
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مســجد جامــع ناییــن :در ســال  349هجــری قمــری احــداث شــده و جــزء مســاجد شبســتانی اســت .این
بنــا شــامل یــک حیاط مربع شــکل مرکزی ،ســه شبســتان در ســه ســمت شــرق ،جنــوب و غــرب و یــک رواق
میباشــد .قدیمیتریــن قســمت ایــن مســجد همــان شبســتان جنوبــی آن اســت کــه در دورههــای بعــد تغییراتی
در آن بــه وجــود آمــده اســت؛ دهانـهی وســط ایــن شبســتان هماننــد مســجد جامــع فهــرج و تاریخانــه دامغــان
عریــض تــر از ســایر دهانههاســت .نمــای ســتونها آجــرکاری سادهایســت کــه در دورهی بعــد قســمتهایی
از آن بــا گــچ پوشــیده شــده است(اســناد میراث فرهنگــی ناییــن.)1390 ،

پالن .3مسجد جامع نایین

مســـجد جامـــع اصفهـــان(در دوران اولیـــه) :ای ــن مس ــجد ب ــا گس ــترهای براب ــر ب ــا  2300مت ــر
مربـــع بزرگتریـــن مســـجد ایـــران اســـت .بنـــای نخســـتین مســـجد همچـــون دیگـــر مســـاجد اولیـــه از
طرح ــی مستطیلش ــکل تش ــکیل ش ــده ک ــه دارای شبس ــتانهای س ــتوندار در پیرام ــون حیاط ــی ب ــزرگ
بـــوده اســـت؛ طـــرح نخســـتین مســـجد بـــه گونـــه (بومســـلمی) شبســـتان ســـتوندار بـــود و موقعیـــت
مس ــجد اولی ــه بهص ــورت نقطهچی ــن اس ــت ک ــه  20ت ــا  30درج ــه ب ــا مس ــجد کنون ــی اخت ــاف داش ــته
اســـت(گالدیری.)1392 ،

پالن .4مسجد جامع اصفهان
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 .2-3نمونه های مورد بررسی مساجد قاجار در ایران ،مأخذ :نگارنده
مســجد حــاج رجبعلــی -تهــران :ایــن بنــا در زمــان آبادانــی حــدود  500متــر مربــع وســعت داشــته
اســت و در منطقــه ســنگلج محلــه گلوبنــدک خیابــان بوذرجمهــری غربــی کوچــه درخونــگاه واقــع گردیــده
اســت(مرکز اســناد و مــدارک میــراث فرهنگــی.)67-66 ،1382 ،

پالن .5مسجد حاج رجبعلی-تهران

مســجد امــام ســمنان (ســلطانی) :ایــن مســجد در خیابــان امــام (ره) شــهر ســمنان واقــع شــده اســت.
تهرنــگ بنــا چهارایوانــی اســت کــه ایــوان اصلــی یــا جنوبــی بــا قــوس چهاربخشــی پوشــانده شــده اســت .این
مســجد دارای چهــار در بــزرگ ورودی از شــمال ،جنــوب ،شــرق و شــمال غربــی اســت (.ســایت ایران شــهر)

پالن .6مسجد امام سمنان (سلطانی)

مســجد معیرالممالــک تهــران :ایــن بنــا در خیابــان خیــام نرســیده بــه میــدان محمدیـهی تهــران قــرار
دارد .مســجد تشــکیل شــده از دو شبســتان؛ یکــی تابســتانی در ســمت جنــوب و دیگــری زمســتانی در ســمت
شــمال .شبســتان تابســتانی شــامل یــک ایــوان و یــک شبســتان بــا گنبــدی رفیــع و دوپــوش از نوع شــبدری تند

دوفصلنامهتخصصیپژوهشهایمیانرشتهایقرآنکریم
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بــا دو گلدســتهی منحصربهفــرد اســت(مرکز اســناد و مــدارک میــراث فرهنگــی.)69-68 ،1382 ،

پالن .7مسجد معیرالممالک تهران

مســجد امــام تهــران :ایــن بنــا هماکنــون در محــل تالقــی خیابــان ناصــر خســرو و خیابــان بوذرجمهــری
و در داخــل بافــت بــازار قــرار گرفتــه اســت ســمت شــمال آن جلوخانــی اســت کــه بــا یــک راهپلــه ســنگی
عریــض بــه خیابــان بوذرجمهــری اتصــال پیــدا میکنــد و محوط ـهی جلوخــان بــازار ابــزار فروشــان اســت
ســمت شــرق آن بــازار بینالحرمیــن و کویتیهــا اســت و ســمت غــرب آن بــه بــازار بــزرگ و بــازار زرگرهــا
اتصــال مییابــد (.ســایت ایــران شــهر).

پالن .8مسجد امام تهران

 .4تاثیرگذاری اصول قرآنی در ساخت مساجد دوران اولیه اسالمی
پــس از اســتخراج اصــول و الگوهایــی کــه در قــرآن و روایــات اســامی بــرای ســاخت مســجد بــه آن اشــاره
شــده اســت ،هــر یــک از نمونههــای مــوردی بــر اســاس اصــول مســتخرج مــورد ارزیابــی و بررســی قــرار
گرفتنــد کــه در جــداول  4و  5مشــخص شــده اســت.
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جدول  :4تاثیرگذاری اصول قرآنی در مساجد دوران اولیه اسالمی ،مأخذ :نگارنده
اصول قرآنی

مسجد جامع فهرج

نیت بانیان در ساخت
مسجد ،بر اساس تقوا و
پرهیزکاریباشد.

این بنا از ابتدا به منظور مسجد
بنا شده و هدف از ساخت
آن ،ایجاد فضایی برای نیایش
خداوند و انجام نمازهای یومیه
بوده است.

پایدار بودن و
جلوگیری از تخریب و
ویرانی مسجد

سبک مسجد خراسانی است و
دور تا دور آن به جرز ضخیم
محصور شده است .سازهی آن
از خشت و تویزههای ساسانی
دارد و نیز طاقها نیز همگی
به پیروی از دوره ساسانی
آهنگ هستند که از استحکام
برخورداراست(انیسی،
.)16 ،1389

قرارگیری مسجد در
مکانهایاجتماعی
و نیز در مکان مسلط
بر شهر

این مسجد در مرکز روستایی
به نام فهرج در جنوب شرقی
یزد و در مسیر بافق قرار دارد.
این بنا در سمت جنوب شرقی
یک حسینیه و در یک مکان
اجتماعی احداث شده است.
(انیسی.)16-22 ،1389 ،

ساخت مسجد در
مکانهایی که واقعه
مهمی در آن رخ داده
است و تبدیل مسجد
به خاطرهی ذهنی
کاربران
توجه به جنبهی عبادی
و عبادت الهی به عنوان
مهمترین بعد مسجد و
رعایت اصل سادگی

مسجد تاریخانه دامغان

مسجد جامع نایین

مسجد جامع اصفهان(در دوران اولیه)

طرح این مسجد شبستانی و
به مانند مسجد مدینه ساخته
شده و هدف از ساخت آن
برگزاری نماز و انجام عبادت
بوده است.

این بنا در اوایل ظهور اسالم در
مقیاسی کوچک و متناسب با جمعیت
شهر اصفهان ساخته شد و باعث رشد
شهرنشینی اصفهان گردید .هدف
اولیهی ساخت آن ،ایجاد محلی برای
عبادت مردم شهر و برگزاری نماز
جمعه بود.

این بنا در سالهای اولیه صدر
اسالم به دلیل نیاز مردم به
برگزاری نمازهای یومیه در
مسجد ،از آتشکده به مسجد
تغییر کاربری داد و هدف آن
ایجاد فضایی برای گسترش
اسالم بود(اسناد میراث
فرهنگی دامغان)1382 ،
برای ساخت این مسجد از
تمامی تمهیدات استحکام و
نیارش بنا در این مسجد رعایت مصالح بومآورد استفاده شده و
نیز اینکه اولین مسجدی است
شده است.
که قوسهایش جناغی در آن
آجر برای ستونها و
بوده است؛ که از استحکام
قوسهای پایین و خشت برای
باالیی برخوردار است و تا به
سایر قسمتها به کار رفته و
امروز سالم باقی مانده است.
در سر ستونهای نازک که
نیز اینکه برای جلوگیری
پایه قوسها را تحمل میکند،
از رانش ،بین قوسها از
قطعات چوب به کار رفته
چوبهایی به نام کش استفاده
است و همچنین در محور
شده است ( .اسناد میراث
بعضی قوسها برای استحکام و
فرهنگی نایین.)1390 ،
اتصال ستونها به دیوار چوب
استعمال شده است.
این مسجد در مرکز محلهی
این مسجد در داخل شهر
قدیم شهر نائین واقع شده
دامغان و در مکانی پرتردد
است که در اطراف آن منزل
قرار گرفته است .به دلیل
پیرنیا و نارین قلعه (نارنج قلعه)
کویریبودن منطقه ،امکان
است .منار ه آجری در دوره
بنای آن بر روی بلندی میسر
سلجوقیان به این مجموعه
نبوده و در عوض مناره بلند
افزوده شد ه که  26متر بلندا
مسجد از دور قابل رویت
دارد و از دور کامال دیده
است.
میشود( اسناد میراث فرهنگی
نایین.)1390 ،

ساخت مسجد در نارین قلعه
ساخت مسجد در جای یک
واقعه تاریخی مهمی در محل
(نارنج قلعه) است که قدمتش
آتشکده قدیمی و معروف
احداث مسجد روی نداده و یا
به دورهی قبل از اسالم حدود
در مکان خاطره انگیزی واقع
اشکانیان و ساسانیان میرسد
نشده است.
و اکنون تل خاکی بیش از
آن باقی نمانده است(ملکی،
.)1378
پالن این مسجد شبستانی و
نقشهی این مسجد ا ز سادهترین
پالن ،نماها و حجم این
پیچیدهتر از مساجد صدر
مسجد بسیار ساده و در نهایت و خالصترین و حتی میتوان
اسالم است ولی جرزهای
گفت علمیترین مساجد صدر
بیآالیشی است ،تزیینات
آن همچنان ساده هستند و
اسالم است .تزیینات این
بسیار ساده ساسانی دارد و به
در مجموع اصل سادگی در
مسجد بسیار ساده است و تنها
جنبهی عبادی مسجد توجه
عین زیبایی در آن رعایت
منارهی این مسجد با اندک
شده است.
شده است .تزیینات این
فاصلهای از آن بنا گردیده
مسجد آجرکاری و گچبری
و تزئینات آجری این مناره
است(ملکی.)1378 ،
حاکی از احداث آن در دوره
سلجوقی میباشد(مالزاده و
دیگران.)1378 ،

بنای اولیه این مسجد از خشت خام
بود ،که بقایای آن هنوز هم در بعضی
قسمتهای مسجد به چشم میخورد.
معماری اولیهی این مسجد به سبک
خراسانی بوده ولی از نظر نیارش و
نیز مصالح از استحکام کافی برخوردار
نبوده است.

ساخت مسجد جامع اصفهان تاثیر
زیادی در شکل گیری یک مکان
اجتماعی داشت بهطوریکه
یکیشدن روستاهای منطقهای به نام
سپاهان را در پی داشت و هستهی
اولیه شهر اصفهان اینگونه شکل
گرفت .اولین میدان ،بازارها و به
مرور زمان محالت و بناهای عمومی،
همه و همه در کنار این مسجد ساخته
شدند و مردم بیشتری برای سکونت به
اطراف آن آمدند(گالدیری.)1392 ،
ساخت مسجد در جای یک آتشکده
قدیمی و شناخته شده

مسجد اولیه در نهایت سادگی ساخته
شده بود و کامال سعی بر بهرهگیری
از الگوی مسجد مدینه را داشت .در
سالهای بعد ،مسجد اولیه تخریب و
به جای آن مسجد دیگری ساخته شد
که در دورههای مختلف تغییراتی
در معماری آن داده شد(گالدیری،
.)1392
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اصول قرآنی

مسجد جامع فهرج

مسجد تاریخانه دامغان

مسجد جامع نایین

مسجد جامع اصفهان(در دوران اولیه)

ساخت مساجد در کنار
راهها و درنظرگیری
حریم برای محدودهی
مسجد

این مسجد در بافت روستا
و در کنار حسینیه احداث
شده و اطراف آن گذرهای
سرپوشیده قرار دارند و حریم
مسجد مشخص است.

این بنا در کنار گذرشهری
مهم قرار گرفته و نیز حریم آن
رعایت شده است.

این مسجد با رعایت حریم
 100متری از بافت مسکونی،
در مرکز محلهی قدیمی شهر
نایین واقع شده است.

این مسجد در کنار دو گذرگاه مهم
شهری و کامال در داخل بافت شهری
و نیز در نزدیکی میدان عتیق اصفهان
قرار گرفته است.

ساخت مسجد در
محالت شهری به
نحوی که با پای پیاده
بتوان به آن رسید و نیز
قرارگیری مسجد در
مرکز محله
توجه به روشنایی
مساجد

مسجد در بافت شهری احداث مسجد در بافت شهری احداث مسجد در بافت شهری احداث مسجد در بافت شهری احداث شده و
امکان پیادهروی از محالت مسکونی تا
شده و امکان پیادهروی از
شده و امکان پیادهروی از
شده و امکان پیادهروی از
مسجد کامال میسر است.
محالت مسکونی تا مسجد کامال محالت مسکونی تا مسجد کامال محالت مسکونی تا مسجد کامال
میسر است.
میسر است.
میسر است.
شبستان کم عرض این مسجد
و وجود حیاط مرکزی باعث
شده که داخل این فضا
روشن باشد.

داخل شبستانهای این مسجد معمار مسجد جامع نایین توجه
اندکی تاریک است .علت آن خاصی به روشنایی فضاها داشته
عمق شبستان و عدم نورگیری به نحوی که حتی در سرداب
مسجد ،با تعبیهی سنگهای
کامل آن است(مالزاده و
مرمرین در سقف ،روشنایی و
دیگران.)1378 ،
ورود نور را تامین کرده است.
در شبستانها نیز امکان ورود
نور طبیعی میسر شده است.

شواهدی از مسجد شبستانی اولیه در
این زمینه موجود نیست .ولی داخل
مسجد کنونی و نیز شبستان عباسی
که متعلق به دوران اولیهی ساخت
مسجد است ،نورگیرهای سقفی تعبیه
شده است و داخل شبستان روشن
می باشد.

 .5تاثیرگذاری اصول قرآنی در ساخت مساجد دوران قاجار
در ایــن بخــش تاثیــر اصــول قرآنــی در ســاخت و مکانیابــی مســاجد دوره قاجار و میــزان تاثیرپذیــری از آن
اصــول در نمونههــای انتخابــی بررســی میشــود.
جدول  :5تاثیرگذاری اصول قرآنی در مساجد دوران قاجار ،مأخذ :نگارنده
اصول قرآنی

نیت بانیان در ساخت
مسجد ،بر اساس تقوا و
پرهیزکاریباشد.

مسجد حاج رجبعلی -تهران
کدخدای محله سنگلج
تهران ،حاج رجبعلی تصمیم
به ساختن مسجد در محله
سنگلج میگیرد و به نام خود
ثبت می کند( .مرکز اسناد
و مدارک میراث فرهنگی،
 )70 ،1382بنابراین نوعی
خودنمایی و تحکیم جایگاه
حاکم در ساخت این مسجد
مشخص است.

مسجد امام سمنان (سلطانی)

مسجدمعیرالممالکتهران

مسجد امام تهران

مسجد امام تهران در سال 1340
بانیمسجدمعیرالممالک
این اثر در زمان فتحعلیشاه
به دستور ناصرالدین شاه قاجار در
دوستعلی خان نظام الدوله از
قاجار در سال  1242هجری
راستای توسعه شهر تهران ساخته
قمری توسط حاج سید حسن خاندان معیر و داماد ناصرالدین
شاه قاجار بوده است .در سال میشود و به مسجد شاه معروف شد.
حسنی از علمای بزرگ
از نامگذاری این مسجد می توان
 1284قمری به هنگام حفر
شهر سمنان بنا گردید و بنام
یافت که نیت ساخت آن برای
خندق تهران قطعه زمین بایری
مسجد شاه یا سلطانی معروف
است .از نامگذاری مسجد خریداری گردید و خانواده معیر تحکیم قدرت ناصرالدین شاه بوده
است(سایت ایران شهر).
قسمتی از این زمین را مشجر
مشخص است که بیشتر به دلیل
نموده منازل شخصی خود را بنا
خودنمایی و تحکیم قدرت
شاه احداث شده است(سایت نمودند که به باغ معیرالممالک
مشهور است .سپس شخص
ایران شهر).
معیرالممالک شروع به احداث
بنایی در آن کرد از آن جمله
این مسجد است .نامگذاری
مسجد به نام معیرالممالک
نشان از خودنمایی بانی مسجد
است(مرکز اسناد و مدارک
میراث فرهنگی.)69-68 ،1382 ،
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مسجد حاج رجبعلی -تهران

مسجد امام سمنان (سلطانی)

مسجدمعیرالممالکتهران

مسجد امام تهران

اصول قرآنی

سازه گنبد این مسجد کمبیزه
تک پوش و قوس پنج او
هفت است که از استحکام
کافی برخوردار است .مصالح
در ساخت مساجد آجر و
خشت همراه با بندکشی
است که مصالح پایداری
است(سرداری.)1397 ،

سازه گنبد این مسجد تک
پوش کمبیزه و قوس آن پنج
او هفت است که از استحکام
کافی برخوردار است .مصالح
این مسجد آجری با مالت و
بندکشی به همراه سنگ مرمر
است که مصالح پایداری
است(سایت ایران شهر).

سازه این گنبد دوپوش شبدری
تند و قوس آن نیمبیضی(دسته
بندی) ،پنج او هفت است .سازه
دوپوش استحکام بسیار خوبی
دارد .مصالح این مسجد آجر
است(مرکز اسناد و مدارک
میراث فرهنگی.)70 ،1382 ،

سازه این گنبد تک پوش گریو دار
و قوس سه قسمتی ،از نوع قوس
پنج او هفت میباشد و استحکام
خوبی دارد .مصالح این مسجد
آجر و سنگ مرمر است(سایت
ایران شهر).

قرارگیری مسجد در
مکانهایاجتماعی
و نیز در مکان مسلط
بر شهر

این مسجد در یک مکان
اجتماعی و در کنار بازار قرار
دارد که محل پرتردد است.

این مسجد در کنار دو
خیابان اصلی شهر و در مکان
پررفتوآمد قرار گرفته است.

این مسجد در یک مکان اجتماعی و
این مسجد در یک مکان
در درون بازار شهر تهران قرار دارد
اجتماعی و در کنار بازار شهر
که محلی بسیار پرتردد است.
قرار دارد که محل پرتردد است.

ساخت مسجد در
مکانهایی که واقعه
مهمی در آن رخ داده
است و تبدیل مسجد
به خاطرهی ذهنی
کاربران

واقعهی تاریخی خاصی در
مکان مسجد ثبت نشده است
و صرفا به واسطه الزامات
شهرنشینی در محله قدیمی
سنگلج احداث شد.

این مسجد درمکان تاریخی
مشخصی با خاطره ذهنی
احداث نشده است.

پایداربودن و جلوگیری
از تخریب و ویرانی
مسجد

توجه به جنبهی عبادی
و عبادت الهی به عنوان
مهمترین بعد مسجد و
رعایت اصل سادگی

واقعهی تاریخی خاصی در مکان
این مسجد ثبت نشده است.

میتوان گفت که قرارگیری
در بازار قدیمی و مهم شهر ،تنها
خاطره ذهنی است که مکان این
مسجد میتوانست برای کاربران
داشته باشد.

این مسجد تزئینات کم آجری
دارد و اصل سادگی در آن
رعایت شده است.

انواع تزیینات در این مسجد شامل
کاشی هفت رنگ ،آجرکاری،
دارای فرم اسلیمی و گچبری در
رنگهای آبی،سبز و حنایی به
کار رفته است و اصل سادگی
در آن رعایت نشده است(سایت
ایران شهر).

این مسجد در کنار بازار و
این مسجد همجوار با سایر بناها
و در بافت شهری قرار گرفته همجوار با سایر بناها ساخته شده
بود و حریم مشخصی برای آن
و حریم مشخصی برای آن
لحاظ نشده بود.
وجود ندارد.

این مسجد در داخل بازار تهران
قرار گرفته و برای آن محدودهای
در نظر گرفته شده است.

کاشی معقلی در ایوان و نقاشی
انواع تزیینات شامل
مقرنسکاری و نیز کاشیکاری در شبستانها و نیز یزدیبندی
و کاشیکاری در رنگهای
به صورت کاشی هفت
سبز-زرد-قرمز-آبی در این
رنگ،کاشی معقلی و کاشی
معرق در رنگهای سبز-زرد -مسجد یافت میشود و مملو
قرمز-آبی-نیلی-سفید-سیاه -از تزیینات است(سایت ایران
شهر).
بنفش در این مسجد دیده
میشود و اصل سادگی در آن
رعایت نشده است(مرکز اسناد
و مدارک میراث فرهنگی،
.)70 ،1382

این مسجد در بافت شهر و
ساخت مساجد در کنار
همجوار با سایر بناها ساخته
راهها و درنظرگیری
حریم برای محدودهی شده است و حریم مشخصی
برای آن لحاظ نشده ولی در
مسجد
کنار بازار(هماکنون تخریب و
به جای آن خیابان ساخته شده
است) و گذر مهم شهری واقع
شده است .این بنا با رابطهای
که با بازار داشته است دارای
اهمیت بسیار بوده است .مسجد
دارای سردری بوده که این
سردر تا حدود  35سال پیش
سالم و از آن بهعنوان ورودی
اصلی بنا استفاده میگردیده
است .و درون بازار باز میشده
است(مرکز اسناد و مدارک
میراث فرهنگی.)70 ،1382 ،

دوفصلنامهتخصصیپژوهشهایمیانرشتهایقرآنکریم
سالیازدهم شماره دوم پاییز و زمستان 1399
اصول قرآنی

مسجد حاج رجبعلی -تهران

ساخت مسجد در
محالت شهری به
نحوی که با پای پیاده
بتوان به آن رسید و نیز
قرارگیری مسجد در
مرکز محله

این مسجد در مرکز محلهی
قدیمی سنگلج بنا شده ،به
طوریکه امکان پیادهروی به
این مسجد فراهم بوده است.

این بنا در خیابان خیام نرسیده به
این مسجد در خیابان امام
میدان محمدیه تهران قرار دارد
سمنان و نزدیک به محالت
و یک مسجد محلی محسوب
مسکونی قرار دارد و امکان
پیادهروی به این مسجد فراهم میشده که امکان پیادهروی به
آن فراهم بوده است.
بوده است.

نورگیری از شبکه اطراف گنبد
صورت میگیرد و نور طبیعی
به درون مسجد راه مییابد .و
بخشهایی نیز از نور مصنوعی
استفاده شده و روشنایی مسجد
تامین گردیده است(سرداری،
.)1397

نورگیری بسیار خوبی دارد و هم از
نورگیری در سطح متوسطی
نورگیری بسیار خوبی دارد
و هم از نورگیر سقفی و هم انجام شده و فقط از پنجرهها نور نورگیر سقفی و هم شبکهی اطراف
گنبد ورود نور میسر میشود.
طبیعی وارد میشود.
شبکهی اطراف گنبد ورود نور
میسر میشود.

توجه به روشنایی
مساجد

مسجد امام سمنان (سلطانی)

مسجدمعیرالممالکتهران

مسجد امام تهران
این مسجد در بازار بزرگ شهر
و در مرکز محلهی بازار و نیز در
مجاورت سایر بناها واقع شده و
دسترسی پیاده به آن امکانپذیر
بود.

 .6نتیجهگیری
ایــن مقالــه بــا رویکــردی توصیفــی -تحلیلی در راســتای رســیدن بــه هدف اصلــی بررســی تاثیر آیــات قرآن
در ســاخت مســاجد تنظیــم شــده بــود و بــه منظــور اینکــه ایــن بررســی کاملتــر صــورت گیــرد ،مقایسـهی
تطبیقــی بیــن مســاجد دوران اولیــه اســامی در ایــران و نیــز مســاجد دوران قاجــار صــورت گرفــت .نتایــج
بهدسـتآمده از بررســی تطبیقــی نشــان میدهــد مســاجد اولیــه در ایــران بیشــتر بــه جنبههــای قرآنــی و اصــول
اســامی تاکیــد داشــتند و ایــن مســئله بــه روشــنی در نمونههــای مــورد بررســی نمایــان اســت .اصولــی کــه از
آیــات قــرآن و روایــات اســامی دربــاره ســاخت و مکانیابــی مســاجد اســتخراج شــد ،در  8اصــل مختلــف
طبقهبنــدی گردیــد و طبــق جــدول شــماره  4هــر  8اصــل در نمونههــای مســاجد اولیــه اســامی رعایــت
شــده بــود .در صورتــی کــه در مســاجد دوره قاجــار  4اصــل رعایــت شــده کــه شــامل پایداربــودن و داشــتن
اســتحکام(حتی در ایــن مــورد هــم اســتفاده از مصالــح بیکیفیــت تــر و نیــز بهرهگیــری از تکنیکهــای ســریع
ســاخت ،میــزان اســتحکام مســاجد نســبت بــه دورههــای قبــل و بــه خصــوص دوران اولیــه اســامی کمتــر
شــده بــود ،).قرارگیــری در اماکــن اجتماعــی ،امــکان پیــادهروی بــه مســاجد و ایجــاد مســجد محلــی و توجــه
بــه روشــنایی مســجد بــوده اســت ،در حالیکــه مســاجد دوره قاجــار بیشــتر بــه دلیــل تحکیــم قــدرت پادشــاه و
حاکــم شــهر احــداث میشــد و ایجــاد فضایــی بــرای عبــادت در اولویــت دوم قــرار داشــت .همچنیــن اصــل
ســادگی و بیپیرایگــی در مســاجد دوره قاجــار رعایــت نشــده بــود و مملــو از تزیینــات کاشــی هفترنــگ و
معقلــی بــود .در حالیکــه مســاجد دوران اولیــه اســامی در نهایــت ســادگی و بــه تقلید از مســجد مدینه ســاخته
شــده بودنــد .مســئله بعــدی عــدم توجــه بــه حریــم بــرای مســاجد دوره قاجاریــه اســت کــه البتــه ایــن موضــوع
بــا مشــکل تراکــم بافــت منطقــه و افزایــش بافــت مســکونی در محــات ،در ارتبــاط بــوده و طبیعتــا حریــم
مشــخصی بــرای محــدودهی مســجد تعییــن نمیشــد و مســجد در داخــل بافــت مســکونی قــرار میگرفــت.
عــاوه بــر ایــن در مســاجد دوره قاجــار کمتــر بــه اصــل مکانیابــی مســجد در محلــی کــه واقعـهی تاریخی در
آن رخ داده باشــد ،توجــه میشــد و خاطرهانگیــزی مــکان مســجد در نظــر گرفتــه نمیشــد .بنابرایــن میتــوان
گفــت بــا گذشــت زمــان و گــذر از دوران اولیــه اســامی تــا دوران قاجــار ،توجــه به اصــول قرآنی در ســاخت
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مســاجد بــه تدریــج کمرنگتــر شــد و هــدف از ســاخت مســاجد بــرای ایجــاد مکانــی صرفــا بــرای عبــادت
الهــی ،فاصلــه گرفــت .در ایــن میــان مســائل دیگــری شــامل مانــدگار شــدن نــام بانیــان مســجد و تحکیــم
قــدرت حاکــم ،مجلــل ســاختن هرچــه بیشــتر مســاجد و احــداث تعــداد بیشــتری مســجد در بافــت مســکونی
مــورد توجــه قــرار گرفتــه بــود و کمیــت ســاخت مســجد بیشــتر از کیفیــت ســاخت آن اهمیــت داشــت .بــرای
بازآفرینــی اصــول و توصیههــای قــرآن بــرای ســاخت و مکانیابــی مســاجد الزم اســت بازخوانــی مجــدد در
طراحــی مســاجد صــورت گیــرد و در نهایــت اینکــه اصــول قرآنــی بــرای ســاخت مســجد همچنان بایســتی به
شــکل یــک الگــو بــرای ســاخت و مکانیابــی مســاجد معاصــر نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد.
جدول  :6مقایسه تطبیقی تاثیرگذاری اصول قرآنی در مساجد دوران اولیه اسالمی و دوران قاجار ،مأخذ :نگارنده
اصول

1

اصول ساخت مسجد بر اساس آیات
قرآن و روایات اسالمی
نیت بانیان در ساخت مسجد ،بر
اساس تقوا و پرهیزکاری باشد.

مساجد دوران اولیه اسالمی

مساجد دوره قاجار

بررسی نمونههای موردی مساجد دوره
بررسی نمونههای موردی مساجد اولیه صدر اسالم و وجه تسمیه آنها
نشان میدهد نیت ساخت مساجد بر اساس تقوا و ایجاد فضایی برای قاجار و وجه تسمیه آنها نشان میدهد بر
مبنای تحکیم قدرت شاه و حاکم ساخته
عبادت بوده است.
شده بود و ایجاد محلی برای عبادت در
اولویت دوم قرار داشت.
مساجد این دوره بیشتر از آجر و خشت و
مساجد این دوره بیشتر از خشت خام اجرا شدند ولی جرزهای
قطور داشتند و از تویزههای ساسانی و چوبهایی به نام کش برای نیز سنگ مرمر احداث شده که از استحکام
کافی برخوردار بوده و تا به امروز پابرجا
استحکام و پایداری بنا استفاده میشد و به جز مسجد جامع اصفهان
است.
در دوران اولیه ،سایر نمونهها از استحکام کافی برخوردار بود.

2

پایدار بودن و جلوگیری از تخریب
و ویرانی مسجد

3

قرارگیری مسجد در مکانهای
اجتماعی و نیز در مکان مسلط بر شهر

قرارگیری در مکانهای اجتماعی از مهمترین مسائل ساخت مساجد نمونههای موردی مساجد دوره قاجار نشان
صدراسالم بوده است و همگی در مکانهای پرتردد ساخته شدهاند و میدهد در مکانهای اجتماعی و معموال
یا به مانند مسجد جامع اصفهان به مرور زمان ،بافت شهری در اطراف در کنار گذرهای اصلی و یا بازار اصلی شهر
احداث شدهاند.
مسجد گسترش یافته است.

ساخت مسجد در مکانهایی که
واقعهی مهمی در آن رخ داده است
و تبدیل مسجد به خاطرهی ذهنی
کاربران
توجه به جنبه عبادی و عبادت الهی
به عنوان مهمترین بعد مسجد و
رعایت اصل سادگی

مساجد صدر اسالم اکثرا در محل آتشکدههای قدیمی احداث
شدهاند و یا در مکانهایی که بنای شناخته شدهای در آنجا قرار
داشته است.

مساجد دوره قاجار در مکانی که واقعهی
تاریخی خاصی در آنجا رخ داده باشد و یا
مکان خاطرهانگیزی باشد ،احداث نشده اند.

در مساجد صدراسالم اصل سادگی کامال رعایت شده بود ،الگوی
اصلی از مسجد مدینه اقتباس شده بود و در با بهرهگیری از الگوی
شبستانی ،در پالن و نماها سادگی و بیپیرایگی دیده میشد.

مساجد دوره قاجار(به جز مسجد
معیرالممالک) مملو از تزیینات کاشی
هفترنگ و معقلی بودند و اصل سادگی
در آن رعایت نشده بود.
مساجد این دوره درون بافت شهری قرار
داشتند و حریم مشخصی برای مسجد در
نظر گرفته نشده بود.
امکان پیادهروی به این مساجد فراهم
بوده است.
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ساخت مساجد در کنار راهها و
درنظرگیری حریم برای محدوده
مسجد
ساخت مسجد در محالت شهری
به نحوی که با پای پیاده بتوان به
آن رسید و نیز قرارگیری مسجد در
مرکز محله
توجه به روشنایی مساجد

این مساجد معموال در مکانهای اجتماعی شهر و در فاصله  100متری
از محیطهای مسکونی قرار داشتند.
این مساجد در مرکز محله واقع شده و امکان پیادهروی به آنها
فراهم بوده است.
نمونههای موردی نشان میدهد به جز مسجد تاریخانه دامغان ،به
روشنایی و نورگیری داخل مساجد توجه شده است.

نورگیری داخل مساجد مسئله مهمی بود که
تمامی نمونههای مورد بررسی به خوبی آن
را رعایت کردهاند.
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