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انه خدا براي عبادت و برترين و          مسجد خ. خداوند براي مسجد اهميتي زياد و مقامي عظيم قايل است
مسجد مركز اتصال قلب و روح به محبوب حقيقي و جاي شنيدن دعوت حضرت . ترين مكان بر روي زمين استشريف

حل گرفتن قبوضات ربانيه از عالم قدس ي قرآن، مدرسه عشق، مكتب دانش، مرز بينش و ممسجد خانه. حق است
در قرآن مجيد، كلمه . مسجد در عرف قرآن براي ذكر خداست. ركز وحدت و استحكام مسلمين استمسجد م. است

صورت مسجد الحرام آمده است كه  مورد از موارد مذكور به 15. اند بار ذكر شده6 بار و كلمه مساجد22مسجد حدود 
است كه كعبه را در خود جاي داده است دو مورد ديگر كه يكي به صورت مسجد االقصي منظور همان مسجد الحرام 

كلمه .  مورد هم بدون قيد آمده است5كه همان قبله اول مسلمانان و ديگري بصورت مسجد ضرار ذكر شده است و 
در سوره اسراء دو آيه در  . مشاهده مي گردد) مساجد اهللا( شود كه سه مورد آن با واژه اهللا مي مورد ديده 6مساجد نيز

خداوند به پيامبرش        . مسجد دارداز آن ) ص(شود كه اشاره به معراج پيامبر رابطه با مسجد االقصي مشاهده مي
المسجد اسس علي التقوي . (فرمايد در مسجدي قيام به عبادت كن كه شالوده آن بر اساس تقوا گذارده شده استمي

 12ص . 17 و جلد 314 ترجمه بهتر مجمع السان ص 116- 8/132تفسير نمونه ج ) ( فيه من اول يوم احق ان تقوم
من بنى مسجدا فى الدنيا اعطاه اهللا بكل ": ؛ از پيامبر اكرم نقل شده است، كه )618 ص 9ترجمه بقيه الميزان جلد 

 "...ولؤلؤ ياقوت و زمرد و زبرجدمسيرة اربعين الف عام مدينة من ذهب و فضة و در و -منه او قال بكل ذراع-شبر منه
) شودبه مقداري كه چهل هزار سال پيموده مي(هر كه در دنيا مسجدي بسازد خداوند در برابر هر وجب يا ذراع آن 
 ساختن مسجد از مستحبات موءكد است و. كندشهري از طال و نقره، در و ياقوت، زمرد و زبرجد و لولو به او عطا مي

احاديث . در مورد ثمرات ساختن مسجد احاديث بسياري از اهل بيت بيان شده است . پاداشي بزرگ و ثوابي بسيار دارد
       از احاديث و آيات چنين بر . دهدالعاده اين كار را نشان ميفراواني به نقل از اهل بيت ذكر گرديده كه اهميت فوق

همچنين . ها بايد خداوند را با اخالص ياد كرد زمين هستند و در اين خانههاي خداوند بر رويآيد كه مساجد خانهمي
  .هاي مقدس بنا شوندتوصيه شده است كه مساجد در مكان

. باشدميهي و آشنا نمودن مردم با آن از طرفي مسجد مكان تبليغ و ارشاد، هدايت مردم، عرضه كردن قوانين ال
تر در ميان اقشار مختلف اسالمي و جاد وحدت و همبستگي هر چه بهتر و بيشمسجد پايگاه اجتماع مردم، زمينه ساز اي

          منبر مسجد، سنگر بزرگ نور افشاني مبلغان و گويندگان عالم و عامل . ديدار با هم ديگر در هر صبح و شام است

 

مقدمه



جد  به سمت قبله و براي تعيين محراب مس. ها و اوليا اهللا بوده استباشد، منبري كه جايگاه پيامبر و اوصياء آنمي
جهت صراط مستقيم است كه همه بايد به آن سمت و سو به عبادت بپردازند؛ لذا با در نظر گرفتن همه اين موارد و 

. شودتاكيدات مشابه، انجام پژوهشي جامع و كامل در مورد وضعيت مساجد در دوران معاصر، به طور كامل احساس مي
اين نياز تهيه و تنظيم گرديده است، اميد است كه مقبول حضرت حق و بندگان خالص او اين اثر در جهت پاسخ به 

 و به خصوص جناب 1388دانيم از كليه دانشجويان معماري ورودي سال تحصيلي همچنين بر خود الزم مي. قرار گيرد
  .نماييمگذاري مي سپاساندمند نمودهكه همواره ما را از مباحث حكمت هنر بهره دكتر محمدرضا بمانيانآقاي 
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حمد و سپاس ايزد منان را كه فرصتي برايم فراهم آ ورد تا تدريس معماري اديان را در دوره دكتري معماري 
هاي اصلي واگذاري اين درس به اينجانب تا حدودي به علت حضور دراز مدت  من در شبه يكي از علت. عهده دار شوم

دراين راستا به تهيه مطالبي جهت ارائه .  درآن سرزمين بودو آشناييم با مذاهب گوناگون) موزه مذاهب(قاره هندوستان 
      اي  براي مجموعه از مطالب ارائه شده مذكور خمير مايه. پرداختم) به صورت به اصطالح پاورپوينت(در كالس 

  . هاي معماري اديان مهيا گرديدكتاب

 مذكور و با كمك آقايان مهندس آرين كتابي كه در پيش رو داريد، به عنوان معماري مساجد مدرن از مجموعه
ها، در اين كتاب نخست به كلياتي در مورد ريشه شناسي واژه. اميرخاني و مهندس محمدرضا ليليان مهيا گرديده است

اي به معماري اسالمي سپس ضمن اشاره. ها پرداخته شده استهاي مختلف اسالمي و باورها واعتقادات آنتشريح فرقه
بحث در مورد نگرش فلسفي، تاريخي، . ن، مطالبي پيرامون تاريخچه و جايگاه مسجد ارائه شده استو معماري مسلمي

هاي موجود در فرم فيزيكي معماري مساجد از ديگر مطالب ارائه شده در اين مباني نظري معنوي و انعكاس ديدگاه
اي از مساجد طراحي شده با ، نمونهي مختصري به چگونگي توسعه اسالمدر ادامه ضمن اشاره. شودكتاب محسوب مي

گرايشي مدرنيستي در دوران معاصر در كشورهاي آسيايي خاور نزديك و دور و اروپاي شرقي و غربي، آمريكا، آفريقا و 
  اي بندي مطالب مطرح شده و نكات قابل مالحظهبخش پاياني كتاب مذكور را جمع. استراليا پرداخته شده است

هاي احي مساجد دوران معاصر چه با سبك و سياق سنتي و چه به صورت مدرن و يا ديگر سبكي چگونگي  طردرباره
اي جامع به زبان فارسي درمورد معماري اديان در اين ارتباط نيز به ياري خداوند مجموعه. دهدطراحي تشكيل مي

ها، اعتقادات، حكمت، آيين(ماري هاي ديني و معانديشه: گوناگون براي دانشجويان معماري، طراحي و هنر با عناوين
هندوئيسم،  (، معماري معابد..).بين النهرين، مصر، هاراپا، چين، مايا، آزتك و (، معماري اديان كهن )ان و فلسفهعرف

 كه قبالً ( معماري كليسا، معماري معابد زرتشتي و يهودي،)ذن و شنتو(، معماري معابد بودايي )جينيسم و سيكيسم
  كه بتواند براي پژوهشگران دوره دكتري و بخشي از درس سير در دست تهيه و تدوين است) ده استمنتشر ش

هاي اگر چه در زمينه اديان و معماري كتاب. ها و مكاتب به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گيردها، نظريهانديشه
همچون تاريخ جامع اديان نوشته شهيد (شده هاي  نوشته هاي گوناگون نوشته شده است، ليكن كتابمتعددي به زبان

و يا كتب (بزرگوار دكتر علي شريعتي و يا كتاب تاريخ جامع اديان، تاليف جان ناس و ترجمه آقاي علي اصغر حكمت 
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اما در . ، اكثرا بطور مجزا به مباحث پيرامون اديان و معماري پرداخته و منتشر شده است)ديگري در زمينه معماري 
اي نسبتا شود مجموعه سعي ميه به تاثير هر يك از اديان بر معماري ابنيه مذهبي پرداخته شده است واين مجموع

هاي ديني مجموعه كتب مذكور سعي در پرداختن به كاربرد آموزه. تقديم گرددامع در باب معماري اديان تهيه و ج
ها يزيكي معماري داردكه حاصل سالي اصلي معماري و پشتيباني نظري عميق در تبلور فگيري جوهرهدرشكل

توان در اين مجموعه كتب مي. باشدهاي معنوي معماري ميمشاهده، مطالعه، پژوهش و تدريس در زمينه سير انديشه
ها به صورت معنويت پشتيباني كننده در معماري كه در گوشه و كنار دنيا  موجب بيمه كردن آثار معماري و توسعه آن

هاي شايد بتوان چنين درس گرفت كه انديشه. ها در هر دوره و زمان گرديده است، را شاهد بودي آنفعال و افزايش غنا
  .شوند و خواهند شدمعماري در طول تاريخ محسوب مي ي دينيمعنوي مفيدترين و بهترين بيمه كننده آثار برجسته

 معماري دانشگاه تربيت شكد هنردانم كه از تمامي استادان گروه معماري داندر اين جا بر خود واجب مي
 جناب آقايان دكتر علي اكبر تقوايي، دكتر محمد رضا بمانيان، و دكتر مجتبي انصاري كه فضايي مدرس به خصوص

و خانم سارا پورجعفر كه در به ثمر رسيدن  اين )  جلد كتابطراح(اند، و از آقاي علي پورجعفر پژوهشي را فراهم نموده
  . عمل آورم اند، تشكر و قدرداني بهدهمجموعه مرا ياري نمو

  
  توفيق... من ا و

  محمدرضا پورجعفر
  دانشياردانشگاه تربيت مدرس
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