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 مقدمه و بیان مساله
ادیــان و مکاتــب موجــود در جهــان از نظــر منشــأ پیدایــش بــه دو 
ــان،  ــن می ــه در ای ــوند ک ــیم می ش ــی تقس ــی و غیراله ــته اله دس
ــد.  ــی دارن ــترک و اله ــأ مش ــالم منش ــیحیت و اس ــت، مس یهودی
بیــن شــرایع آســمانی دارای کتــاب، بــا توجــه بــه زمــان و مــکان 
ــت.  ــیاری اس ــباهت های بس ــا و ش ــش، تفاوت ه ــاوت در پیدای متف
در متــون تاریخــی و مذهبــی آنهــا، شــخصیت ها، مکان هــا و 
روایت هــای تاریخــی بــا اختالفــات انــدک، مشــابه یکدیگــر 
ــا  ــی آنه ــون مذهب ــز در مت ــن نی ــا و قوانی ــده اند. دیدگاه ه ــر ش ذک
ــور  ــد. ظه ــانی می باش ــت یکس ــری و کیفی ــًا دارای جهت گی غالب
ــاوت  ــی تف ــف، مقتض ــای مختل ــا و زمان ه ــران در مکان ه پیامب
ــن  ــا از ای ــم انبی بعضــی روش هــای تعلیمــی اســت. اختــالف تعالی
ــک کشــور  ــه در ی ــی اســت ک ــالف برنامه های ــوع اخت جهــت، از ن
ــی  ــه اجــرا گذاشــته می شــود. در حال ــار ب ــد وقــت یــک ب هــر چن
کــه همــه آنهــا از یــک قانــون اساســی الهــام می گیرنــد. از 
آنجــا کــه شــکل اجرایــی یــک اصــل کلــی در شــرایط گوناگــون 
ــز از  ــا نی ــات در روش انبی ــیاری از اختالف ــود؛ بس ــاوت می ش متف
نــوع تفــاوت در شــکل اجــرا بــوده اســت؛ نــه در روح قانــون. اگــر 
از زاویــه ي مشــابهت های نظــری- عقیدتــی بــه مســیحیت و 
یهودیــت نگریســته شــود؛ اســالم بــه یهودیــت شــبیه تر بــه نظــر 
مي رســد؛ آن گونــه کــه اســالم مجموعــه اي از اعتقــادات، اخــالق 
ــکام و  ــعائر، اح ــاوي ش ــز ح ــت نی ــکام شــرعي اســت؛ یهودی و اح
ــات  ــواري 1378، 123(. شــخصیت و حی حــدود شــرعي اســت )تی

ــرت  ــی حض ــالم  یعن ــود و اس ــریعت یه ــزم ش ــر اولوالع دو پیامب
موســی)ع( و حضــرت محمــد مصطفــی)ص( نیــز شــباهاتی دارد؛ هــر 
ــد؛  ــاز کردن ــود را آغ ــوت خ ــردی دع ــدا به صــورت ف ــر ابت دو پیامب
ــده دار  ــود را عه ــوم خ ــری ق ــت رهب ــواده، و در نهای ــپس خان س
ــورد حضــرت عیســی)ع( اینطــور نیســت(.  ــه در م شــدند )درحالی ک
ــحاق)ع(،  ــدش اس ــق فرزن ــم)ع( را از طری ــرت ابراهی ــان، حض یهودی
ــق  ــلمانان او را از طری ــرائیل و مس ــران بنی اس ــزرگ پیامب ــد ب ج
ــجادی 1377،  ــد )س ــا می دانن ــد عرب ه ــماعیل، ج ــدش اس فرزن
497؛ هاشــمی رفســنجانی 1385(.  ارکان اصلــی در هــر شــریعت1، 
ســه حــوزه اعتقــادات )توحیــد، معــاد و نبــوت(، اخــالق و اخالقیات، 
و قوانیــن و مقــررات آن شــریعت اســت. شــریعت یهــود و اســالم 
از جنبــه اعتقــاد بــه توحیــد )تأکیــد بــر توحیــد و اجتنــاب از شــرک 
و بت پرســتي(، معــاد و  نبــوت، شــباهت های اعتقــادی قابــل 
ــوارد  ــي م ــز در برخ ــکام نی ــن و اح ــر قوانی ــد؛ از نظ ــی دارن توجه
یهودیــت و  اســالم اشــتراک دارنــد )از آن جملــه احــکام حیوانــات 
حــالل گوشــت و حــرام گوشــت اســت( )واعــظ و کاردل ایلــواري 
 ( ــاب آســمانی اند2 ــز هــر دو شــریعت صاحــب کت 1391 ،96(؛ و نی
ــق شــمایل های الهــی  ــه خل ــن در زمین ــرز 1384، 31(. همچنی پیت
ــالم(  ــیحیت، اس ــت، مس ــی )یهودی ــان ابراهیم ــانی در ادی و انس
ــن  ــت. ای ــر اس ــر نزدیک ت ــه یکدیگ ــالم ب ــت و اس ــرش یهودی نگ
ــی  ــان عموم ــدف تشــحیذ اذه ــا ه ــریعت ب ــر دو ش ــرد در ه رویک
ــه  ــورت گرفت ــته ص ــتانه گذش ــای بت پرس ــاب از گرایش ه و اجتن

ــل 1399، 51(. ــدی وکی ــت )محم اس

عنوان
جمع بندیوجه اشتراک

بخشی ازمبانی دینی اسالمیهودیت
در یهودیت  و اسالم 
پیرامون اعتقادات و 
احکام، شباهت های 
قابل توجهی دارد. 

همچنین در بحث منشا 
پیدایش، الهی بودن 
کتب مقدس و رفتار 

پیامبران هر شریعت در 
رابطه با مسئله گسترش 

دین، مشابهت های 
شایانی وجود دارد.

منشأ مشترک و الهی دارند.از بعد منشأ پیدایش

الهی بودن کتب مقدس
بخش هایی از تورات کنونی، پیام مستقیم 
خداوند است )حمزه نژاد و رهروی پوده 

.)20 ،1395

قرآن کریم پیام مستقیم خداوند
است )حمزه نژاد و رهروی پوده 1395، 

.)20
توحید به یگانگی خدا )تأکید بر توحید و اجتناب از شرک و بت پرستي(اعتقاد به توحید

شخصیت و حیات دو پیامبر اولوالعزم شریعت 
یهود و اسالم

هر دو پیامبر ابتدا به صورت فردی دعوت خود را آغاز کردند؛ سپس خانواده، و در 
نهایت رهبری قوم خود را عهده دار شدند.

از نظر قوانین و احکام شرعی نیز در برخي موارد، یهودیت و  اسالم اشتراک دارند )ازقوانین و احکام شرعی
آن جمله احکام حیوانات حالل گوشت و حرام گوشت است(.

در زمینه خلق شمایل های الهی و انسانی در ادیان ابراهیمی )یهودیت، مسیحیت،خلق شمایل های الهی و انسانی
اسالم( نگرش یهودیت و اسالم به یکدیگر نزدیک تر است.

جدول 1.  برخی از مهم ترین شباهت های شریعت یهود و اسالم )مأخذ: نگارندگان(
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ــش  ــرا، نق ــاِی معناگ ــن بناه ــتش گاه ها، ای ــان، پرس ــه ی ادی در هم
ــن و  ــی بنیادی ــا تفاوت ــایِر بناه ــا س ــته اند و ب ــی داش ــل توجه قاب
ــه نظــر  ــژاد و رهــروی پــوده 1395، 17(. ب ــد )حمزه ن ماهــوی دارن
چنیــن می رســد کــه عقایــد و نگرش هــای فکــری، نــوع و نحــوه 
ــد  ــادی در  هــر شــریعت، می توان ــد و آیین هــای عب نیایــش خداون
ــاوت  ــای متف ــر بخش ه ــون ب ــای گوناگ ــر و صورت ه ــا ظواه ب
ــا  ــه ب ــد؛ ک ــر گذارن ــا  تاثی ــی عبادت گاه ه ــی و جزئ ــاختار کل و  س
بررســی هــر یــک از آنهــا در هــر شــریعت، تشــابه و تفــاوت میــان 
ــه  ــوان ب ــا واکاوی تفــاوت هــر کــدام، می ت آنهــا آشــکار شــده و ب
مفاهیــم فکــری- عقیدتــی  و نظــری مرتبــط با آن شــریعت دســت 
ــوان  ــالم به عن ــت و اس ــتش در یهودی ــادت و پرس ــر عب ــت. ب یاف

ــد  ــا تأکی ــی از اولویت ه ــوان یک ــر و به عن ــل جدایی ناپذی ــک اص ی
ــه حــدی اســت کــه در آرمــان و هــدف  ــد ب شده اســت. ایــن تأکی
ــرای  ــور شــده بنی اســرائیل را ب ــده کــه او مأم ــت موســی)ع( آم بعث
عبــادت خداونــد از مصــر بیــرون ببــرد. قــرآن نیــز اولیــن دعــوت 
پیامبــر را دعــوت بــه توحیــد، عبــادت خــدا و دوری از شــرک ذکــر 
ــت  ــد در یهودی ــادت خداون ــتش و عب ــای پرس ــد. مکان ه می کن
و اســالم بــه ترتیــب بــا نام هــای کنیســه3 و مســجد بــرای 
اجتماعــات دینــی، عبــادت و نیایــش خداونــد طراحــی شــده اســت 
ــًا  ــود، عمدت ــریعت یه ــادات در ش ــه4 1996، 191-192(. عب )بورک
بــه قربانــی، عشــریه، روزه، نمــاز و در شــریعت اســالمی عمدتــًا بــه 

ــود.  ــالق می ش ــج اط ــاز، روزه، زکات و ح نم

ویژگی هــا و شــباهت های نظــری- عقیدتــی، همچنیــن، اشــتراک 
ــت  ــد در یهودی ــتش خداون ــوه پرس ــا و نح ــی آئین ه ــی در برخ کل
ــا ایــن ســوال  و اســالم در ابعــاد گوناگــون موجــب شــده اســت ت
ــگاه  ــش و جای ــه نق ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــادر ش ــن متب ــه ذه ب
ــد  ــش خداون ــادت و نیای ــی عب ــز اصل ــوان مرک ــا به عن عبادت گاه ه
ــا در  ــده، آی ــاد ش ــریعت ی ــادی در دو ش ــای عب ــام آئین ه و انج
ــریعت یهــود و مســاجد  ــادی ِش ــری بناهــای عب ــه شــکل گی زمین
ــود دارد؟  ــات وج ــتراکات و افتراق ــن اش ــز، ای ــالم نی ــریعت اس ِ ش
دنیــای امــروز بــه شــدت مبتــال بــه تشــتت آرا در بیــن مخاطبیــن 
عقایــد گوناگــون اســت. جســتجوی زبــان مشــابه در میــان شــرایع، 
نتیجــه جــدال بــر ســر مفاهیمــی کــه گاه در معنــا همگــون، امــا در 
صــورت متفاوتنــد را؛ بــه نفــع مشــترکات عقیدتــی خاتمــه خواهــد 

داد.

پیشینه پژوهش
بــا اســتناد بــه مــدارک موجــود و بــه لحــاظ ســابقه تحقیــق، بایــد 
یــادآور شــد کتــب و مقــاالت متعــددی در ایــران و جهــان پیرامــون 
یهودیــت و اســالم در زمینه هــای گوناگــون نــگارش شــده اســت. 

ــت  ــادی یهودی ــه بناهــای عب ــوط ب ــاالت مرب ــب و مق ــر کت در اکث
ــی و  ــه معرف ــی ب ــی و جزئ ــورت کل ــه ص ــالم، ب ــاجد در اس و مس
ــده  ــنده ش ــده بس ــریعت یادش ــا در دو ش ــی عبادت گاه ه ــا بررس ی
ــان )1382( در  ــول جعفری ــی رس ــاره و بررس ــون اش ــت. همچ اس
کتــاب »معرفــی آثــار اســالمی مکــه و مدینــه« کــه بــا اســتفاده از 
منابــع مختلــف تاریخــی، آثــار و اماکــن اســالمی دو شــهر مقــدس 
ــده و تاریخچــه و ویژگی هــای  ــه« معرفــی گردی »مکــه« و »مدین
ــوادی  ــید ج ــاج س ــال ح ــید کم ــده اســت. س ــا تشــریح ش ــر بن ه
)1361( در مقالــه »ســیری در معمــاری مســجد النبــی« بــا اســتناد 
ــترش  ــاخت و گس ــی س ــریح چگونگ ــه تش ــی ب ــب تاریخ ــه کت ب
ــگران  ــان پژوهش ــن در می ــت. همچنی ــه اس ــجدالنبی پرداخت مس
داخلــی می تــوان بــه حســین توفیقــی )1385( بــا کتــاب »آشــنایی 
ــات و  ــد، شــعائر، اخالقی ــی عقای ــه معرف ــزرگ« کــه ب ــان ب ــا ادی ب
ــراه  ــه هم ــان ب ــزرگ جه ــان ب ــرح در ادی ــات مط ــر موضوع دیگ
ــا  ــدی )1364( ب ــر حمی ــا و جعف ــر آنه ــه مختص ــی تاریخچ بررس
ــلیم  ــی  اورش ــه های تاریخ ــه ریش ــلیم« ک ــخ اورش ــاب »تاری کت
ــده اســت؛ اشــاره  ــوم یهــود تشــریح گردی ــا ق ــط ب و مســائل مرتب
کــرد. در میــان منابــع التیــن ترجمــه شــده نیــز می تــوان 

جمع بندیوجه اشتراک عنوان

به نظر چنین می رسد اسالمیهودیت
که در دو شریعت یهود 
و اسالم مشابهت های 
قابل توجهی از بعد 

نوعیت عبادت و نیایش 
خداوند و اهمیت برپایی 

نماز وجود دارد.

از بعد پرستش خداوند و 
آئین های عبادی

عبادت و 
پرستش-

دعا و نیایش
بر عبادت و پرستش خداوند در یهودیت و اسالم به عنوان یک اصل جدایی ناپذیر و 

به عنوان یکی از اولویت ها تأکید شده است.

جایکاه نماز در آئین یهود و نیز مقدماتی که برای انجام مراسم عبادی دارند؛ نماز
بی شباهت به جایگاه و مقدمات نماز در شریعت اسالم نمی باشد.

جدول 2.  برخی از مهم ترین شباهت های شریعت یهود و اسالم از بعد پرستش خداوند و آئین های عبادی )مأخذ: نگارندگان(
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بــه ایزیــدور اپســتاین ترجمــه ی بهــزاد ســالکی )1388( بــا 
ــزار  ــی  چهاره ــه  بررس ــی« ک ــی تاریخ ــت بررس ــاب  »یهودی کت
ــا تأســیس  ــدس ت ــاب مق ــف کت ــان تألی ــود از زم ــخ یه ســال تاری
ــعید  ــه ی س ــیلبرمن، ترجم ــتاین و آلشرس ــرائیل، فینکلش ــت اس دول
ــدس«  ــاب مق ــی کت ــاب »باستان شناس ــا کت ــور )1396(، ب کریم پ
ــأ  ــی منش ــه بررس ــود ب ــوم یه ــخ ق ــه تاری ــو ب ــی ن ــا نگاه ــه ب ک
ــان  ــد دهق ــرد. فرب ــاره ک ــت؛ اش ــه اس ــدس پرداخت ــای مق کتاب ه
ــه  ــی« اشــاراتی ب ــاری اماکــن مذهب ــاب »معم ــز در کت )1389( نی
نحــوۀ شــکل گیری مســاجد، کلیســاها و کنیســه ها داشــته اســت. 
ــا  ــس5 )2016( ب ــل های ــی. دانی ــون ج ــگرانی همچ ــه پژوهش البت
کتــاب »معبــد و مرقــد6«، و کورنیــوک رابــرت7 )2014( در کتــاب 
ــی  ــرح چگونگ ــه ش ــی ب ــع تاریخ ــه مناب ــتناد ب ــا اس ــد8« ب »معب
ــه شــده اســت. جــودی  ــت پرداخت ــا در یهودی ســاخت عبادت گاه ه
مگنــس 9)2012( در »باستان شناســی ســرزمین مقــدس از تخریــب 
معبــد ســلیمان تــا پیــروزی مســلمانان10« و یوســف گارفینــکل11 و 
ــه »معبــد ســلیمان در بســتر  ــو12 )2019( در مقال مادلیــن مومکوگل
ــه  ــی ب ــای باستان شناس ــه یافته ه ــتناد ب ــا اس ــن13«، ب ــر آه عص
بناهــای عبــادی در شــریعت  از ویژگی هــای  شــرح بخشــی 
ــاب         ــن14 )2003( در کت ــوکا گون ــن ری ــد. همچنی ــود پرداخته ان یه
ــان، و  ــلمانان، یهودی ــای مس ــث: دیدگاه ه ــورد بح ــات م »مقدس
ــه بحــث و بررســی عبادت گاه هــا در  ــد15« ب مســیحی در مــورد معب
یهودیــت در مقاطــع گوناگــون تاریخــی پرداختــه اســت. بــا توجــه 
بــه مــرور کتــب و مقــاالت مرتبــط بــا تحقیــق در پیشــینة پژوهش، 
می تــوان گفــت تاکنــون تحقیــق تخصصــی در  زمینــه مقایســه ی 
)شــباهت ها و تفاوت هــا(، نخســتین عبادت گاه هــا در یهودیــت 
ــت و  ــه اس ــورت نگرفت ــری ص ــون نظ ــاد گوناگ ــالم در ابع و اس
کارهــای مشــابه صــورت گرفتــه،  عبادت گاه هــا را در طی یــک دوره 
خــاص زمانــی و در یــک شــریعت مــورد پژوهش قــرار داده انــد و در 
هیچکــدام از پژوهش هــای نامبــرده شــده، شــباهت ها و تفاوت هــا 
در زمینه هــای مختلــف، چندگانــه و ســاختاری بــه صــورت صریــح 

و  شــفاف تشــریح نشــده اســت.

روش پژوهش
ــرای  ــادی اســت؛ ب تحقیــق حاضــر از حیــث موضــوع تحقیــق بنی
ــی-  ــا روش توصیف ــی ب ــرد تطبیق ــش از رویک ــن پژوه ــام ای انج
تحلیلــی و اســتدالل منطقــی اســتفاده شــده اســت. روش جمع آوری 
ــر مــرور، بررســی و تحلیــل مقــاالت و کتــب  اطالعــات مبتنــی ب
ــه ای  ــد کتابخان ــق جســتجوی هدفمن ــا پژوهــش از طری ــط ب مرتب
ــوده  ــی ب ــای اطالعات ــی و بانک ه ــع الکترونیک ــتجوی مناب و جس
اســت. در ایــن پژوهــش در گام اول، بــه بررســی و تحلیــل منابــع 
تاریخــی مرتبــط بــا تاریــخ یهودیــت و اســالم پرداختــه شــده اســت 

تــا بتــوان بــه تحلیــل تاریــخ پیدایــش نخســتین بناهــای عبــادی 
یهودیــت و مســاجد در شــریعت اســالم دســت یافــت. در گام دوم، 
ــت؛  ــش، نخس ــن پژوه ــه ای ای ــات کتابخان ــی از مطالع و در بخش
ــود  ــریعت یه ــای ش ــتین عبادت گاه ه ــوی نخس ــه یابی لغ ــه ریش ب
و اســالم پرداختــه شــده اســت و در ادامــه، بــه بررســی و تحلیــل 
ــای  ــتین بناه ــون نخس ــالم پیرام ــت و اس ــری یهودی ــی نظ مبان
ــه شــد؛ و  ــون پرداخت ــون گوناگ ــا بررســی مت ــادی و مســاجد ب عب
در نهایــت، بــه بررســی و تحلیــل ویژگی هــا و ســاختار گونه هــای 
نخســتین بناهــای عبــادی یهودیــت و مســاجد در شــریعت اســالم 
ــا بررســی تطبیقــی، شــباهات و  ــه خواهــد شــد و ســپس ب پرداخت
ــب  ــش در قال ــج پژوه ــان نتای ــردد. در پای ــان می گ ــزات بی تمای

ــردد. ــان می گ ــدول بی ج

بررســی و تحلیــل بناهــای عبــادی ِشــریعت یهــود و 
مســاجد ِ شــریعت اســالم بــا تاکیــد بــر مطالعــه و تحلیــل 

ــا ــتین بناه ــخ نخس تاری
بخــش اول: مطالعــه و تحلیــل، تاریــخ پیدایــش نخســتین 
ــریعت  ــاجد در ش ــود و مس ــریعت یه ــادی ش ــای عب بناه

اســالم
تاریــخ پیدایــش نخســتین بناهــای عبــادی شــریعت یهــود 

بــر مبنــای متــون نظــری16

ــان از  ــروج آن ــس از خ ــع پ ــان درواق ــاي یهودی ــن عبادت گاه ه اولی
مصــر کــه توســط حضــرت موســي و بــا پذیــرش دیــن یهودیــت 
ــدت  ــرائیل م ــوم بني اس ــر، ق ــروج از مص ــس از خ ــد. پ ــاد ش ایج
چهــل ســال در بیابــان ســینا بودنــد و در ایــن مــدت عبادت گاه هــا 
درواقــع چادرهــاي بزرگــي بودنــد کــه در آنهــا عــالوه بــر مســائل 
عبــادي، آمــوزش مســائل شــرعي و دینــي توســط حضــرت موســي 
و بــزرگان قــوم داده مي شــد )ماتاســا17 2018(. اولیــن مــکان 
ــامل  ــود؛ ش ــرک ب ــادری متح ــًا چ ــه اساس ــان، ک ــتش یهودی پرس
حیــاط، تــاالر و اتاقچــه )داشفســکی18 2018(. در عــرض عبادتــگاه 
ــر  ــد تی ــتون مانن ــک س ــت و ی ــول آن بیس ــتون و در ط ــازده س ی
ــن ســتون ها  ــن ای ــود و پرده هــای ســفیدی بی ــا شــده ب چــادر برپ
قــرار داشــت؛ بــه جــز ورودی شــرقی، کــه بــا پرده هــای متحــرک 
ــته  ــد؛ بس ــرده بودن ــر ک ــاز را پ ــای ب ــه فضاه ــی ک ــی و ارغوان آب
ــه  ــرائیل ب ــوم بني اس ــس از ورود ق ــو19 1960(. پ ــود )تاچائ ــده ب ش
ــي  ــادت گاه بزرگ ــلیمان، عب ــان س ــدس و در زم ــرزمین بیت المق س
ــود و  ــنگي ب ــاي س ــه داراي دیواره ــد ک ــاخته ش ــن شــهر س در ای
ــالل  ــات ح ــي از حیوان ــا، قرباني های ــاز و دع ــر نم ــالوه ب در آن ع
گوشــت در مــکان مخصوصــي ذبــح می شــد. ایــن معبــد کــه بیــت 
ــکان  ــن م ــد؛ مهمتری ــده مي ش ــدس نامی ــة مق ــا خان ــداش ی َهمیق
ــش  ــال پی ــزار س ــه ه ــدود س ــه در ح ــود ک ــان ب ــي  یهودی مذهب
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ــود.  ــا ب ــي ســاخته شــد و چهارصــد ســال برپ توســط ســلیمان نب
پــس از چهارصــد ســال ایــن مــکان در زمــان حملــة بابلــي هــا بــه 
ــد؛ و  ــیده ش ــش کش ــه آت ــب و ب ــر« تخری ــي »بخت النص فرمانده
ــاس 1354(. ــد )ن ــا درآمدن ــارت بابلي ه ــه اس ــرائیل ب ــوم بني اس ق

تاریــخ پیدایــش نخســتین بناهــای عبــادی شــریعت یهــود 
بــر مبنــای متــون کتــب عهــد عتیــق20

ــان  ــدس یهودی ــاب مق ــخ کت ــا تن ــم ی ــد قدی ــا عه ــق ی ــد عتی عه
اســت. عهــد عتیــق نامــی اســت کــه مســیحیان در مقابــل عهــد 
جدیــد بــه ایــن کتــاب داده انــد؛ امــا یهودیــان بــه کتــاب مقــدس 
ــورات )پنــج کتــاب اول تنــخ(  ــخ می گوینــد کــه شــامل ت خــود تََن
کنونــی  نســخه های  اســت.  پیامبــران  کتاب هــای  به عــالوه 
ــا در  ــن کتاب ه ــب ای ــده اند. ترتی ــکیل ش ــاب تش ــخ از 39 کت تن
ــاوت دارد؛ مســیحیان  ــا هــم تف نســخه های یهــودی و مســیحی ب
ــای  ــره کتاب ه ــم در زم ــر را ه ــاب دیگ ــن، 7 کت ــر ای ــالوه ب ع
عهــد عتیــق وارد کــرده بودنــد؛ امــا یهودیــان آن کتــب را نامعتبــر 

ــه  می دانســتند )توفیقــی 1385، 98(. در کتــب عهــد عتیــق اینگون
بــه شــرح ســاخت نخســتین بناهــای عبــادی پرداختــه شــده اســت؛ 
ــان ســرگردانی در  ــه در زم ــود دســتور داد ک ــوم یه ــه ق ــد ب خداون
ــاط و  ــل ارتب ــادر مح ــن چ ــه ای ــد ک ــه کنن ــادری تهی ــان، چ بیاب
حضــور خــدا بــا آنــان بــود )در عهــد عتیــق از ایــن چــادر بــه نــام 
خیمــه عبــادت یــاد شــده اســت(؛ در ایــن چــادر تابــوت عهــد قــرار 
ــود  ــا خ ــادر را ب ــن چ ــت ای ــگام حرک ــود در هن ــوم یه داشــت و ق
ــاب 27  ــروج  ب ــد )خ ــل می کردن ــر حم ــل دیگ ــه مح ــی ب از محل
و26(. همچنیــن بــر اســاس کتــب عهــد عتیــق، پــس از خــروج از 
صحــرای ســینا و ورود بــه ســرزمین مقــدس، معبــد مقــدس )اولیــن 
ــود و  ــد ب ــود متح ــوم یه ــه ق ــی ک ــود( در زمان ــتانِی یه ــِد باس معب
ــموئیل  ــد )دوم س ــا گردی ــرار داشــت بن ــلیمان ق ــان س تحــت فرم
بــاب 7(. داود پســر یســی تصمیــم داشــت معبــدی بــرای خداونــد 
بســازد و زمیــن آن را بــرای ســاختش خریــداری کــرد؛ امــا خداونــد 
وعــده داد پســرش ســلیمان آن معبــد را بــه اتمــام خواهــد رســاند 

)یکم تواریــخ بــاب 17(.

تاریــخ پیدایــش نخســتین مســاجد در شــریعت اســالم بــر 
ــون نظــری ــای مت مبن

در مبحــث »تاریــخ مســجد در اســالم« پرســش اساســي ایــن بــوده 
اســت کــه اولیــن مســجد ي کــه پــس از بعثــت پیامبــر)ص( بنــا شــده 
ــر)ص(  ــد پیامب ــا تول ــالم ب ــه اس ــش از اینک ــت؟ پی ــدام اس ــت ک اس
ــود از:  ــارت ب ــه عب ــت ک ــود داش ــم وج ــجد21 مه ــد دو مس ــد یاب تول
الــف( مســجد االقصــي22: کــه بــه دســت حضــرت ســلیمان)ع( 
ســاخته شــد و به وســیله دیگــر پیامبــران تعمیــر و تجدیــد بنــا شــد.                      

ــه  ــوده ک ــماعیل)ع( ب ــم)ع( و اس ــادگار ابراهی ــرام: ی ــجد الح ب( مس
ــد  ــبت مي دهن ــرت آدم)ع( نس ــه حض ــاخت آن را ب ــاز س ــي آغ برخ
ــد. برخــي  ــا گردی ــم)ع( و اســماعیل)ع( تجدیدبن ــه به وســیله ابراهی ک
ــا  ــن مســجدي کــه پــس از اســتقرار اســالم بن ــد کــه اولی ــر آنن ب
ــي  ــی 1426ق، 56؛ حلب ــی عامل ــت )مرتض ــجد قباس ــده؛ مس ش
1427ق، 236(. امــا ایــن تنهــا گفتــه پــاره اي مورخــان چــون ابــن 
ــش از او  ــري و پی ــون طب ــي چ ــان بزرگ ــت؛ و مورخ ــوزي اس ج
ســیره نویســاني چــون هشــام و واقــدي چنیــن چیــزي نگفته انــد. 

 
هاي شریعت یهودگاهنخستین عبادت  

یهودیان( عبادتگاه خیمه عبادت )اولین  

سال( در بیابان سینا چهل در زمان سرگرداني )مدت  

  احداث گردید)ع(توسط حضرت موسي

هاي شریعت یهودگاهنخستین عبادت  
 

(یهود باستانيِ معبدِ اولین) سلیمان (هیکل)معبد   

بیتالمقدس به بنیاسرائیل ورود از پس  

گردید احداث (ع)سلیمان حضرت توسط  

پس از خروج از صحراي سینا و 
 حرکت به سمت سرزمین مقدس

  
نمودار 1. تاریخ پیدایش نخستین بناهای عبادی شریعت یهود )مأخذ: نگارندگان(

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
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ــجد  ــن مس ــاید اولی ــه ش ــن بر مي آیدک ــز چنی ــات نی ــي روای از برخ
ــاب  ــد: )خط ــادق)ع( مي فرمای ــام ص ــه ام ــد؛ چنانک ــالم نباش در اس
بــه عقبــه بــن خالــد( بــراي سرکشــي از مســاجد اطــراف مدینــه، 
ــجد  ــن مس ــجد اولی ــن مس ــرا ای ــن؛ زی ــروع ک ــا ش ــجد قب از مس
ــزارده اســت  ــه اســت کــه رســول خــدا)ص( در آن نمــاز گ در منطق
)حــر عاملــي 1414ق، 276(. ابــن ســعد در »الطبقــات« از جایــگاه 
نمــاز »مصعــب و ابــن زراره« کــه بــراي آمــوزش قــرآن و احــکام 
دینــي بــه مدینــه از ســوي پیامبــر)ص( اعــزام شــدند و در آنجــا نمــاز 
ــرده  ــاد ک ــجد ی ــوان مس ــد؛ به عن ــردم مي خواندن ــا م ــت ب جماع
اســت؛ او از زنــي بــه نــام »نــوار« آورده اســت کــه پیــش از ورود 
ــي مســجدالنبي، محــل نمــاز  ــگاه کنون ــه، جای ــه مدین ــر)ص( ب پیامب
ــر)ص( پــس از  ــوده اســت کــه پیامب جمعــه و جماعــت مســلمانان ب
ــدي 1374،  ــد )واق ــا نهاده ان ــاختمان آن را بن ــه س ــه مدین ورود ب
609(.  از شــواهد چنیــن بر مي آیــد کــه تــا ســال ســیزدهم بعثــت 
ــا  ــد. ب ــروم بوده ان ــن مح ــجد این چنی ــتن مس ــلمانان از داش مس
ــا  ــسجد قب ــد: مـ ــاء« مي گوی ــا الوف ــمهودي در »وف ــال س ــن ح ای
ــر)ص( آشــکارا در آن  ــن مســجدي اســت کــه پیامب در حقیقــت اولی
نمــاز جماعــت برگــزار نمــوده اســت؛ وگرنــه پیــش از ایــن مســجد 
ــود؛ او  ــده ب ــاخته ش ــلمانان س ــط مس ــري توس ــاجد دیگ ــز مس نی
آنــگاه بــه نقــل از جابــر مي گویــد: مــا پیــش از ورود پیامبــر)ص( بــه 
مدینــه مســجد مي ســاختیم و در آن نمــاز مي گذاردیــم23 بــه طــور 
ــخ اســالم، مســجد  ــن تاری ــده بســیاری از محققی ــه عقی ــی و ب کل
ُقبــا نخســتین مســجد در تاریــخ اســالم اســت کــه در بیــرون شــهر 
مدینــه قــرار دارد. نخســتین ســنگ های بنــای ایــن مســجد توســط 
حضــرت محمــد)ص( پــس از مهاجــرت او از مکــه بــه مدینــه )قبــل 
ــه ای در نزدیکــی  ــام قری ــا ن ــه( گذاشــته شــد. قب ــه مدین از ورود ب
ــر  ــه بوده اســت. مســجد در ســال اول هجــری، توســط پیامب مدین

اســالم بــه پیشــنهاد عمــار یاســر یــا بــه تقاضــای ســاکنان محــل 
ــر 1370، 630(.  ــي 1386، 19- 13؛ ابن اثی ــد )نجف ــا ش ــا بن در قب
ــا، و  ــه قب ــش ب ــب و همراهان ــی بن ابی طال ــا ورود عل ــرانجام ب س
ــور  ــتقبال پرش ــا اس ــالم ب ــر اس ــرب، پیامب ــمت یث ــه س ــت ب حرک
مســلمانان یثــرب وارد ایــن شــهر شــدند. هجــرت پیامبــر اســالم 
ــوب  ــالم محس ــخ اس ــم در تاری ــی عظی ــرآغاز تحول ــه س ــه مدین ب
ــه مدینــه، حکومــت اســالمی در ایــن  ــا ورود ایشــان ب می شــود. ب
شــهر تشــکیل شــد. نخســتین اقــدام رســول خــدا پــس از ورود بــه 
مدینــه ســاختن مســجدالنبی بــود. پیامبرخــدا در نخســتین روز ورود 
ــه آن،  ــر اســالم ب ــش از هجــرت پیامب ــن شــهر پی ــه )ای ــه مدین ب
یثــرب نــام داشــت(؛ بــه ســاختن مســجدی پرداخــت کــه نخســتین 
تجربــه جمعــی اعــراب در معمــاری بــود. صحابــه، اعــم از مهاجــر و 
انصــار و حتــی شــخص پیامبــر اســالم و نیــز زنــان در ســاختن آن 

ــدی 1374، 239(. ــب واق ــد )کات ــل و ســهیم بودن دخی

تاریــخ پیدایــش نخســتین مســاجد در شــریعت اســالم بــر 
مبنــای متــون کتــاب آســمانی

ــلمانان  ــاور مس ــریعت اســالم اســت و در ب ــدس ش ــاب مق ــرآن کت ق
ســخنان خداســت کــه بــه صــورت وحــی از ســوی او توســط جبرئیــل 
بــر پیامبــر اســالم، محمــد بــن عبــداهلل، نــازل گردیده اســت. از نظــر 
ــان،  ــان عثم ــرآن در زم ــه ق ــت ک ــب آن اس ــدگاه غال ــی، دی تاریخ
ــد  ــری زی ــه رهب ــه ب ــی از صحاب ــارت جمع ــت نظ ــوم، تح ــه س خلیف
ــه مصحــف عثمــان  ــاب، موســوم ب ــه صــورت یــک کت ــت ب ــن ثاب ب
جمــع گردیــد و نســخه هایی از آن بــه مکــه، دمشــق، کوفــه و بصــره 
ــی  ــه و بررس ــا مطالع ــو24 2014، 572-573(. ب ــد )کامپ ــال گردی ارس
ــاب  ــرآن کت ــت در ق ــوان گف ــم می ت ــرآن کری ــوره های ق ــات و س آی
آســمانی شــریعت اســالم، اشــاره ی صریــح و شــفافی بــه نــام اولیــن 

مســجد ســاخته شــده در تاریــخ اســالم نشــده اســت.
 

اسالم شریعت ِنخستین مساجد  

(مسجد در تاریخ اسالم اولین)مسجد قباء   

دو الي سه هفته( در قریه قباء در زمان توقف )حدود  

  احداث گردید)ص(توسط پیامبر اسالم

اسالم شریعت ِ مساجد نخستین  

(مسجد اولین)مسجدالنبي   

به یثرب ورود پیامبر اسالم و مهاجرین از پس  

گردید احداث (ص)اسالم پیامبر توسط  

پس از خروج از قریه  قبا و حرکت 
 به سمت یثرب

نمودار 2. تاریخ پیدایش نخستین مساجد در شریعت اسالم )مأخذ: نگارندگان(
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شرحنامشریعت
تاریخ پیدایش نخستین عبادت گاه ها و 
جمع بندیارتباط با نوع عبادت گاه )ویژگی کلی(

یهودیت

خیمه عبادت

اولین عبادت گاه غیرثابت )موقت( قوم 
بنی اسرائیل، از زمانی که از مصر خارج شدند 
و تا زمانی که سلیمان اولین معبد را ساخت 

پابرجا بود.

عبادت گاه چادری متحرک )حضور قابل حمل و 
به طور کلی می توان گفت روحانی خداوند همراه با قوم بنی اسرائیل(

به تناسب موقعیت زمانی و 
مکانی و بر اساس نیازهای 
موجود و رفع آن )در مقطع 

زمانی خاص خود( و بر 
حسب موقعیت،  داشته ها 

و امکانات محیطی  
موجود در محل، نخستبن 

عبادت گاه ها شکل 
گرفته اند.

معبد سلیمان
اولین عبادت گاه ثابت قوم بنی اسرائیل، واقع 
در شهر مقدس یهودیان )در اورشلیم بر کوه 

موریا بنا شده بود(
عبادت گاه بزرگ با دیوارهای سنگی

اسالم

مسجد قباء
اولین عبادت گاه ثابت مسلمانان قبل از ورود 

به یثرب، واقع در قریه قباء )قبا در واقع 
بخشی از یثرب بوده(

بنای مسجد تنها دیواری است از سنگ های حّره، 
که بر گرد آن کشیده شد )ابن شبه 1380،57(

مسجد النبی
اولین عبادت گاه ثابت مسلمانان پس از ورود 
به یثرب، واقع در شهر مدینه )اسم»مدینه« 

قبل از هجرت »یثرب« است(
بنای مسجد از جنس خشت و گل بود )جعفریان 

)203-204 ،1382

)پاتــای25 1990، 312(. واژه التیــن »Tabernacle« کــه در ترجمــه 
انگلیســی میشــکان اســتفاده می شــود بــه معنــی »چــادر« اســت و 
بــه معنــای حضــور قابــل حمــل و روحانــی خداونــد همــراه بــا قــوم 

ــت. ــده اس ــر ش ــرائیل، تعبی بنی اس

ــوده اســت؛  ــکل ب ــد ، هی ــای معب ــکل: یکــی از نام ه ــد- هی معب
ــه  ــد، خان ــای معب ــه معن ــری בית המקדש ب ــان عب ــتور زب در دس
مقــدس، بیــت مقــدس معنــا گردیــده اســت. در فرهنــگ فارســی 
معیــن واژه معبــد )مَ  َب( ]ع .[ )اِ.( جــای عبــادت، پرســتش گاه، 
لغت نامــه دهخــدا معبــد ]م َ بَ [ )ع اِ( محــل عبــادت، پرســتش گاه، 
ــادت  ــه عب ــی ک ــاء(؛ جای ــم االطب ــد )ناظ ــادت، ج. معاب ــای عب ج
ــاری  ــتش نص ــای پرس ــگاه و ج ــوارد(؛ عبادت ــرب الم ــد )از اق کنن
ــگ  ــن در فرهن ــت. همچنی ــده اس ــیر ش ــه و تفس ــد؛ ترجم ــز آی نی
ــع؛ و در  ــای مرتف ــن واژه هیــکل )هَ َک( ]ع .[ )اِ.( بن فارســی معی
ــد،  ــک معب ــده اســت. ی ــا ش ــد، معن ــد، معب ــگ فارســی عمی فرهن
بــه معنــای کامــاًل کلــی، مکانــی مقــدس اســت کــه پیــروان هــر 
ــد. هــر مذهبــی معمــواًل  ــه آنجــا می رون ــادت ب ــرای عب مذهبــی ب
ــام  ــن ن ــا ای ــه ب ــادت ک ــرای عب ــی ب ــت؛ مکان ــدی اس دارای معب
ــام  ــت. تم ــدا اس ــه خ ــا، خان ــرای آنه ــد، ب ــود. معب ــناخته می ش ش
ایــن مذاهــب از کلمــه معبــد بــرای اشــاره بــه هــر مــکان عبــادت 
ــاد  ــن اعتق ــال، ای ــد. با این ح ــتفاده می کنن ــان اس ــروان آن ادی پی
ــگاه هنگامــی کــه نوبــت یهودیــت  ــه نامیــدن هــر مــکان عبادت ب
ــه  ــد در درج ــه معب ــان، کلم ــرای یهودی ــد. ب ــر می کن ــت تغیی اس
ــده  ــلیم دی ــه در اورش ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه زیارت گاه های اول ب

جدول 3. تاریخ پیدایش نخستین عبادت گاه های شریعت یهود و اسالم و ارتباط با نوع عبادت گاه )مأخذ: نگارندگان(

بخش دوم: مطالعه و تحلیل 
الف( واژه ها و مفاهیم منسوب به نخستین بناها

ب( مبانی نظری شریعت یهود و اسالم
پ( تحلیل ویژگی های گونه های نخستین

ــه  ــوب ب ــم منس ــا و مفاهی ــل: واژه ه ــه و تحلی ــف( مطالع ال
ــالم  ــود و اس ــریعت یه ــای ش ــتین عبادت گاه ه نخس

ریشه یابی لغوی
ــد  ــب عه ــری و کت ــون نظ ــه مت ــی و مطالع ــه بررس ــه ب ــا توج  ب
عتیــق بــه نــام »خیمــه عبــادت« کــه در برخــی از متــون نظــری، 
از خیمــه عبــادت بــا نــام »میشــکان« یــاد شــده اســت؛ می تــوان 
ــز  ــت نی ــتانی یهودی ــد باس ــن معب ــن، اولی ــت. همچنی ــت یاف دس
ــاد شــده اســت.  ــا معبــد ســلیمان ی به عنــوان هیــکل ســلیمان و ی
ــای  ــورد عبادت گاه ه ــز در م ــدم  نی ــری متق ــع نظ ــی از مناب بخش
ــد. در ایــن بخــش  ــوان »کنیســه« اســتفاده کرده ان یهودیــت از عن
ــک از  ــر ی ــا ه ــط ب ــم مرتب ــه مفاهی ــات و ارائ ــه یابی لغ ــه ریش ب

ــم پرداخــت. ــت و اســالم خواهی ــادی در یهودی ــای عب بناه

ــادت،  ــه عب ــای خیم ــکان: یکــی از نام ه ــادت- میش ــه عب خیم
میشــکان بــوده اســت؛ در دســتور زبــان عبــری ִמְשַׁכּן )میشــکان( 
بــه معنــای مســکن، محــل ســکونت اســت. همچنیــن، میشــکان 
ــی  ــی و فارس ــکن« در عرب ــادل »س ــه مع ــکن« ک ــه »ش از ریش
ــدن  ــکنی گزی ــا س ــور ی ــل حض ــت و مح ــده  اس ــه ش ــت گرفت اس
نیــز معنــا شــده اســت؛ کــه ارتبــاط بــا حضــور خداونــد بــه همــراه 
ــواًل  ــور معم ــن حض ــینا دارد. ای ــرای س ــرائیل در صح ــوم بنی اس ق
به عنــوان حضــور شــکینا )ســکینه( در نظــر گرفتــه می شــود 
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ــه  ــد؛ ب ــتفاده می کن ــد اس ــه معب ــت از کلم ــر یهودی ــود. اگ می ش
ــلیمان  ــد. س ــه می کن ــود؛ مراجع ــلیم ب ــه در اورش ــدس ک ــد مق معب
اولیــن معبــد باســتانی یهودیــت را تقریبــا 970 ســال پیــش از میالد 
 »Temple« مســیح ســاخت )حمیــدی 1364 ،82(. واژه التیــن
ــای  ــه معن ــد اســتفاده می شــود- ب -کــه در ترجمــه انگلیســی معب
ــده  ــر ش ــت(، تعبی ــزرگ و پرابه ــاختمان ب ــواًل س ــاختمان )معم س

اســت. 
کنیســه: در دســتور زبــان عبــری בית כנסת )کنیســه یــا کنشــت( 
ــی  ــات دین ــل اجتماع ــا مح ــان ی ــش گاه یهودی ــای نیای ــه معن ب
ــگ  ــه در فرهن ــوی کنیس ــای لغ ــن معن ــت. همچنی ــان اس یهودی
ــودان،  ــتش گاه یه ــة[ )اِ.( پرس ــر. کنیس ــا ِس( ]مع ــن )َک َس ی معی
ــده  ــان ش ــود، کنشــت، بی ــد یه ــد معب ــی عمی ــگ فارس و در فرهن
ــده  ــه ش ــی Sinagogos گرفت ــه از واژه یونان ــه کنیس ــت. کلم اس
اســت. ایــن کلمــه بــه مکانــی اطــالق می شــود کــه افــراد در آن 
ــان در  ــت یهودی ــد نخس ــب معب ــان تخری ــوند.  از زم ــع می ش جم
اورشــلیم، کنیســه خانــه عبــادت یهودیــان اســت. از طــرف دیگــر، 
ــود.  ــم نب ــهری در دوران قدی ــاالر ش ــک ت ــز ی ــزی ج ــه چی کنیس
ــدف  ــت. ه ــادت نداش ــا عب ــی ب ــیار خوب ــاط بس ــان، ارتب در آن زم
ــک  ــه ی ــا مقصــدی ک ــز در مقایســه ب ــک کنیســه نی از ســاخت ی
معبــد ســاخته شــده متفــاوت اســت. هــدف اصلــی ســاخت کنیســه 
بحــث و گفتگوهــای مرتبــط بــا تجــارت بــود. در حقیقــت، تجــارت 
ــد.  ــام می ش ــه انج ــک کنیس ــود در ی ــه یه ــط جامع ــه توس جامع
ایــن شــرایط تــا زمانــی کــه معبــد نخســت وجــود داشــت؛ پابرجــا 
بــود. پــس از تخریــب معبــد، کنیســه بــرای هــدف اصلــی عبــادت 
ــبک  ــد، س ــم معب ــرای تکری ــی ب ــوان راه ــه عن ــد؛ ب ــاخته ش س
عبــادت نیــز در کنیســه ها  تغییراتــی را پشــت ســر گذاشــته اســت 

ــن26 2000(. )لوای
جمع بنــدی: تفــاوت معبــد و کنیســه ریشــه در اعتقــادات یهودیــت 
دارد. معبــد و کنیســه دو کلمــه هســتند کــه غالبــًا به عنــوان 
کلماتــی در نظــر گرفتــه می شــوند کــه معنــای یکســانی را نشــان 
ــا دو  ــه نیســتند. آنه ــت، این گون ــگاه یهودی ــع، از ن می دهــد. در واق
حــس مختلــف را هنــگام اســتفاده )معبــد و کنیســه( جداگانــه انتقال 
ــه معنــای کامــاًل کلــی، مکانــی مقــدس  می دهنــد. یــک معبــد، ب
اســت کــه پیــروان هــر مذهبــی بــرای عبــادت بــه آنجــا می رونــد. 
اگــر از چشــم انداز تاریخــی ایــن واژه هــا و  اصطالحــات نگریســته 
شــود؛ می تــوان گفــت کلمــات یــاد شــده در گذشــته تفاوت هایــی 
داشــته اند. بــه طــور کلــی می تــوان گفــت عملکــرد معبــد و یــک 
کنیســه کامــاًل متفــاوت بــوده و تنهــا بــا نابــودی معبــد، کنیســه ها 
ــد  از اهمیــت بیشــتری برخــوردار شــدند و کنیســه ها تکامــل یافتن
تــا بــه مکانــی مقــدس بــرای نمــاز و مطالعــه تــورات تبدیل شــوند. 

ب(

ــاب  ــه بررســی و مطالعــه متــون نظــری و قــرآن، کت ــا توجــه ب  ب
آســمانی شــریعت اســالم، بــه نــام »مســجد« به عنــوان عبــادت گاه 
ــه  ــش ب ــن بخ ــت. در ای ــت یاف ــوان دس ــلمانان می ت ــاص مس خ
ــخ  ــجد در تاری ــا مس ــط ب ــم مرتب ــه مفاهی ــت و ارائ ــه یابی لغ ریش

ــم پرداخــت. اســالم خواهی
ــه  ــاده »س- ج- د« ب ــی، از م ــان عرب ــجد: »مســجد« در زب مس
معنــای نهــادن پیشــانی بــر زمیــن و بــه خــاک افتــادن بــه نشــانه 
کمــال خضــوع اســت و مســجد، اســم مــکان و بــه معنــای جایــی 
ــوی 1368، 55(.  ــد )مصطف ــجده می کنن ــا س ــه در آنج ــت ک اس
 »msgď« ــی ــجد از واژه ای غیر عرب ــه مس ــد کلم ــی معتقدن برخ
بــه معنــای محــل عبــادت گرفتــه شــده اســت کــه در متــون زبــان 
ــود  ــیح وج ــالد مس ــش از می ــم پی ــرن پنج ــه ق ــوط ب ــی مرب آرام
ــر  ــه ه ــاره ب ــرای اش ــه ب ــن کلم ــالم ای ــش از اس دارد. در دوره پی
ــد.  ــادت می کرده ان ــدا را عب ــه در آن خ ــوده ک ــدی ب ــکان و معب م
ــم ســوره حــج در  ــه چهل ــد کلمــه »مســاجد« در آی برخــی معتقدن
ــع  ــه مناب ــا اســتناد ب ــه اســت. دهخــدا ب ــه کار رفت ــا ب ــن معن همی
کهــن و ذکــر نمونه هــای بســیار از آنهــا نوشــته اســت کــه کلمــه 
ــان  ــت« از زب ــه صــورت کلمــه »َمزِگ ــی مســجد، در اصــل، ب عرب
ــل  ــدا 1372، ذی ــت )دهخ ــده اس ــی ش ــی و فارس ــی وارد عرب آرام
واژه »مزگــت«(. او بــه نقــل از ایــن منابــع آورده اســت کــه حــروف 
تغییــر  بــه »س«، »ج« و »د«  »ز«، »گ« و »ت« در عربــی 
کــرده و مســجد در عربــی یعنــی جــای ســجده کــردن. بــه نقــل 
ایــن منابــع، مزگــت بــه معنــای نمازخانــه، خانــة خــدا، »خانــه ای 
ــت در  ــس خواس ــازند و هرک ــروردگار بس ــتش پ ــرای پرس ــه ب ک
ــدا1 372،  ــت )دهخ ــده اس ــر آن می آم ــد« و نظائ ــادت کن آن عب
ذیــل واژه »مزگــت«(. همچنیــن واژۀ »مســجد« خاســتگاه اصلــي 
ــد 1389، 7(.  ــوش و مکون واژه انگلیســی »mosque« اســت )آذرن
واژه ای کــه در انگلیســی بــه معنــی مســجد اســت نیــز، ریشــه در 

ــت« دارد. »َمزِگ
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جمع بندینحوه و نوع عبادت )ویژگی کلی(شرح واژه ها و مفاهیمنامشریعت

یهودیت

خیمه عبادت 
)میشکان(

محل حضور )ارتباط با حضور خداوند به 
همراه قوم بنی اسرائیل(

عالوه بر مسائل عبادي، آموزش مسائل شرعي 
و دیني توسط حضرت موسي و بزرگان قوم 
داده مي شد )سنگتراش و پورمند 1398، 7(؛ 

قرباني هایي نیز در مکان مخصوصي ذبح می شد.

شرح واژه ها و مفاهیم 
عبادت گاه های نخستین 

در هر شریعت، و
نحوه و نوع عبادت

در عبادت گاه ها، اشتراک 
و افتراق کلی بین آنها 
را بیان می کند. به طور 
کلی، میان نحوه عبادت 
در خیمه عبادت و معبد 

سلیمان شباهت های کلی 
وجود دارد و در مقایسه با 
کنیسه کمترین شباهت 
در نحوه عبادت وجود 
دارد؛ و می توان گفت 
میان کنیسه و مسجد 
شباهت هایی در نحوه 

عبادت وجود دارد.

معبد )هیکل( 
عالوه بر نماز و دعا، قرباني هایي در مکان محل عبادتسلیمان

مخصوصي ذبح می شد.

کنیسه
محل اجتماعات دینی یهودیان )از زمان 

تخریب معبد نخست یهودیان در اورشلیم، 
کنیسه خانه عبادت یهودیان است(.

در صورتی که دست کم ده مرد در کنیسه وجود 
داشته باشد نماز برگزار می شود. در این حال 

یک نفر جلو می ایستد و قسمت هایی از تورات 
یا دعاهایی به عبری می خواند؛ و در مواردی 
رکوع می کنند )توفیقی 1385، 18(. به طور 

کلی در کنیسه یهودیان عبادت، نماز، مطالعه و 
خواندن تورات انجام می شود. در کنیسه ها قربانی 

نمی کنند.

مسجداسالم

مسجد در اصطالح رایج فعلی به معنای قباء
عبادتگاه خاص مسلمانان و محل نماز 
خواندن آنهاست. گفته اند از آن رو که 

مسلمانان در نماز، سجده می کنند و سجده 
نهایت خضوع در عبادت است؛ این مکان را 

مسجد به معنای جای سجده نامیده اند.

اقامه نمازهای جماعت

النبی
اقامه نمازهای جماعت، و همچون مرکزی برای 
اداره حکومت و برگزاری جلسات سیاسی، نظامی 

و اجتماعی بود.

جدول 4. واژه ها و مفاهیم منسوب به نخستین عبادت گاهی شریعت یهود و اسالم و ارتباط با نحوه و نوع عبادت )مأخذ: نگارندگان(
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منابع گوناگون مطالعاتی  چگونگی شکل گیری عبادت گاه های نخستین
جمع بندی

نتایجمنابع مطالعاتیجمع بندینحوه شکل گیرینامشریعت

ت
یهودی

خیمه 
عبادت

)میشکان(

دستورالعمل 
ساخت آن توسط 
خداوند به موسی 

ابالغ شد و 
موسی دستور داد 
بر اساس ابعاد 
وحی شده به او 
میشکان ساخته 

شود.

بر اساس ابالغ  
وحی به پیامبران 

قوم یهود 
)دستورالعمل 

طراحی و ساخت 
خیمه عبادت و معبد 

سلیمان در کتب 
عهد عتیق مکتوب 

گردیده است(.

یافته های 
باستان شناسی

کاوش های باستانی زیادی انجام گرفته  
است.

بخش قابل 
توجهی 

از منابع      
مطالعاتی 

در یهودیت 
پیرامون خیمه 

عبادت و 
معبد سلیمان 
برگرفته از 

منابع و کتب 
عهد عتیق 

است.

از آثار خیمه عبادت بر اساس آنچه در 
عهد عتیق ذکر شده است؛ و براساس 
کاوش های  انجام شده آثار باقی مانده 

بسیار ناچیز است.

متون نظری 
تاریخی

منابع گوناگون نظری و تاریخی، 
به شرح ویژگی های خیمه عبادت 

پرداخته اند.
با حداقل اختالف در نقل ویژگی های 

خیمه عبادت

معبد 
)هیکل( 
سلیمان

داود پسر یسی بر 
حسب فرمایش 

خدای تعالی معبد 
را طراحی کرد و 
محلش را معین 
نمود. اما سلیمان 

بنای معبد را 
شروع  و تکمیل 

نمود.

یافته های 
باستان شناسی

به دلیل حساسیت های زیاد مذهبی 
در مورد این معبد کاوش های باستانی 

زیادی انجام شده  است.

از آتار معبد سلیمان بر اساس آنچه در 
عهد عتیق ذکر شده است؛ و براساس 
حفاری ها انجام شده آثار باقی مانده، 

بسیار ناچیز است )فینکلشتاین و 
آلشرسیلبرمن 1396، 177-178(

متون نظری 
تاریخی

منابع گوناگون نظری و تاریخی، 
به شرح  ویژگی های معبد سلیمان 

پرداخته اند.

با حداقل اختالف در نقل ویژگی های 
معبد سلیمان )اختالفاتی در نقل 
جزئیات عناصر و اجزا وجود دارد(.

ــود و  ــریعت یه ــری ش ــی نظ ــل: مبان ــه و تحلی ب( مطالع
اســالم پیرامــون  معمــاری و ســاخت )نخســتین( بناهــای 

ــاجد27  ــادی و مس عب
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جدول 5. مبنای مبانی نظری شریعت یهود و اسالم پیرامون طراحی و ساخت )نخستین( بناهای عبادی و مساجد )مأخذ: نگارندگان(

گام اول: مبانــی نظــری شــریعت یهــود پیرامــون طراحــی 
معمــاری و ســاخت )نخســتین( بناهــای عبــادی بــر مبنــای  

مطالعــه و تحلیــل متــون کتــب عهــد عتیــق

1. خیمه عبادت
ــل را ــل ئی ــن بص ــت: »م ــی گف ــه موس ــدا ب ــازنده: خ ــار و س معم

ــه یهــودا اســت انتخــاب کــرده ام؛ و  ــوه حــور از قبیل کــه پســر اوری و ن
ــارت  ــی و مه ــت و توانای ــه او حکم ــاخته ام و ب ــر س ــود پ او را از روح خ
ــر  ــاب، پس ــن اهولی ــازد در ضم ــادت را بس ــه عب ــا خیم ــیدرره ام؛ ت بخش
ــا دســتیار او باشــد«  ــز انتخــاب کــرده ام ت ــه دان را  نی اخیســامک از قبیل

ــاب 31(. ــروج ب )خ

اسالم

مسجد 
قباء

رسول اکرم  
مساحت مسجد 
را براساس خط 
سیر شتر خویش 
مشخص نمود 
و خط قبله را 
تعیین کرد و 
سپس همراه 

صحابه، به ساخت 
آن مشغول 

شد )دیاربکری 
1984م، 338(.

بنا بر نقل برخی از 
منابع

بر اساس ابالغ  
وحی به پیامبر 

اسالم  و در نهایت 
دستورالعمل طراحی 
و ساخت درسخن 

و فعل پیامبر 
اسالم نمایان شده 

است )در قرآن 
مطلبی پیرامون 

دستورالعمل طراحی 
و ساخت مسجد 
درج نشده است(.

یافته های 
باستان شناسی

بنا بر نقل منابع، عملیات باستان شناسی 
بر روی مسجد قباء انجام نگرفته است.

بخش قابل 
توجهی از 

منابع مطالعاتی 
در تاریخ  

اسالم پیرامون 
مسجد قباء و 
مسجد النبی 
بر گرفته از 

منابع و کتب  
تاریخی است؛ 
که برگرفته 

از قول و فعل 
پیامبر اسالم 

است.

متون نظری 
تاریخی

منابع گوناگون نظری و تاریخی، به 
شرح ویژگی های مسجد قباء پرداخته 

اند.

اختالفاتی در نقل ویژگی های مسجد 
قباء وجود دارد.

مسجد 
النبی

زمانی که پیامبر 
اسالم وارد یثرب 
شد؛ شتر خود را 
رها کرد و قرار 
را بر این گزارد 
که هر جا شتر 
او متوقف شود؛ 
همانجا محل 

سکونتش باشد. 
شتر در محل 
فعلی مسجد 

زانو زد و مسجد 
و خانه پیامبر 
همانجا ساخته 
شد )جعفریان 
.)202 ،1382

یافته های 
باستان شناسی

بنا بر نقل منابع، عملیات باستان شناسی 
بر روی مسجد النبی انجام نگرفته 

است.

متون نظری 
تاریخی

منابع گوناگون نظری و  تاریخی، 
به شرح ویژگی های مسجد النبی 

پرداخته اند.
با حداقل اختالف در نقل ویژگی های 

مسجد النبی

ــه  ــش خیم ــه بخ ــامل س ــادت: ش ــه عب ــی خیم ــای کل ویژگی ه
عبــادت، قربانــگاه و حیــاط عبادتــگاه می باشــد. در قســمت خیمــه 
عبــادت، شــامل یــک الیــه درونــی بــه نــام قدس االقداس بــود و الیــه 

ــاب 27 و26(. ــروج ب ــام داشــت )خ ــدس ن ــی محــل مق بیرون

ــه ــروج: خیم ــاب خ ــدگاه کت ــکان از دی ــای میش ویژگی ه
عبــادت را بــا ده پــرده از کتــان لطیــف ریزبافــت و نخ هــای آبــی،
ارغوانــی و قرمــز درســت کــن. پوشــش ســقف عبادتــگاه را از پشــم بــز 
بــه شــکل چــادر ببــاف. دو پوشــش دیگــر درســت کــن؛ یکــی از پوســت 
قــوچ کــه رنگــش ســرخ شــده باشــد و دیگــری از پوســت خــز، و آنهــا 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B3%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3
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را بــه ترتیــب روی پوشــش اولــی بینــداز. چــوب بســت خیمــه عبــادت را 
از تخته هــای چــوب اقاقیــا بســاز. در داخــل خیمــه، یــک پــرده از کتــان 
ــن؛ و  ــت ک ــز درس ــی و قرم ــی، ارغوان ــای آب ــت و نخ ه ــف ریزباف لطی
ــتون از  ــار س ــا. چه ــدوزی نم ــت روی آن گل ــا دق ــتگان را ب ــش فرش نق
چــوب اقاقیــا بــا روکــش طــال کــه چهــار قــالب طــال هــم داشــته باشــد 
ــرده را  ــد. پ ــرار گیرن ــره ای ق ــه نق ــد در چهارپای ــتون ها بای ــن. س ــا ک برپ
ــد بیــن »قــدس« و »قــدس  ــرده بای ــن پ ــزان کــن. ای ــه قالب هــا آوی ب
االقــداس« آویــزان شــود تــا آن دو را ازهــم جــدا کنــد )خــروج بــاب 26(.

2. معبد سلیمان
معمــار و ســازنده: داوود می خواســت هیکلــی بــرای خداونــد بســازد 
ــده  ــد وع ــا خداون ــرد؛ ام ــداری ک ــاختش خری ــرای س ــن آن را ب و زمی
ــم  ــاند )یک ــد رس ــام خواه ــه اتم ــکل را ب ــلیمان آن هی ــرش س داد پس
تواریــخ بــاب 17(. )ســاخت معبــد توســط ســلیمان در قــرآن  نیــز بیــان 
ــط  ــط فق ــه توس ــد ن ــاخت معب ــات 13- 12(؛ س ــبا/ آی ــت؛ )س شده اس
ــم  ــا حاک ــر آن ه ــلیمان ب ــه س ــی ک ــط جن های ــه توس ــان ها و بلک انس

ــود(. ــام می ش ــود انج ــده ب ش

ــی  ــد دارای اتاقــی اندرون ــد ســلیمان: معب ــی معب ویژگی هــای کل
ــان در آن  ــد و ده فرم ــوت عه ــه تاب ــود؛ ک ــداس ب ــام قدس االق ــه ن ب
ــل از  ــی قب ــرار داشــت. هخــال: راهــروی ورودی. محــل قــدس: مکان ق
ورود بــه قدس االقــداس. حوضچــه برنــزی: موســوم بــه دریــای شــلومو 
)ســلیمان( حوضچــه آبــی کــه کاهنــان قبــل از شــروع مراســم عبــادی 

ــتند.  ــود را در آن می شس ــای خ ــت و پ دس

ویژگــی هــای معبــد ســلیمان از دیــدگاه کتــاب اول 
ــر، عــرض  ــه خــدا ســی مت ــخ: طــول خان ــاهان و دوم تواری پادش
آن ده متــر و ارتفاعــش پانــزده متــر بــود. ایــوان جلــو ســاختمان ده متــر 
درازا و پنــج متــر پهنــا داشــت. در دیوارهــای ســاختمان پنجــره ای باریــک 
کار گذاشــته شــده بــود. یــک ســری اتــاق در ســه طبقــه دور ســاختمان 
ــه اول دو و  ــای طبق ــرض اتاق ه ــد؛ ع ــت کردن ــه آن درس ــبیده ب و چس
ــود.  ــر ب ــم مت ــه ســوم ســه و نی ــر و طبق ــه دوم ســه مت ــر، طبق ــم مت نی
ــه داخــل  ــا را ب ــن اتاق ه ــور نباشــند ســر تیرهــای ای ــرای اینکــه مجب ب
دیــوار خانــه خــدا فــرو کننــد؛ پشــته هایی چســبیده بــه دیــوار خانــه خــدا 
ســاختند و ســر تیرهــای ســرو را روی آنهــا قــرار دادنــد. در ورودی طبقــه 
اول در ســمت جنوبــی خانــه خــدا بــود و طبقــه دوم و ســوم بوســیله پلــه 
ــه طبقــه اول راه داشــت. پــس از تکمیــل ســاختمان،  هــای مارپیچــی ب
ــا تیرهــا و تخته هــای چــوب  ســلیمان دســتور داد ســقف ســاختمان را ب
ســرو بپوشــانند. ارتفــاع اتاق هــای دور ســاختمان دو و نیــم متــر بــود کــه 
ــه  ــه معبــد متصــل می شــدند. وقتــی بنــای خان ــا تیرهــای ســرو آزاد ب ب
خــدا بــه پایــان رســید؛ دیوارهــای داخــل را بــا چــوب ســرو و کــف آن را 
بــا چــوب صنوبــر پوشــاندند. قســمت انتهــای خانــه خــدا را بطــول ده متــر 
به وســیله دیــواری از چــوب ســرو جــدا ســاختند و آن اتــاق را بــه »قــدس 
االقــداس« اختصــاص دادنــد. تمــام دیوارهــای ســنگی داخــل خانــه خــدا 

ــدی  ــا و بلن ــاندند. درازا و پهن ــرو پوش ــای س ــی از تخته ه ــا قطعات را ب
ــی  ــای داخل ــطح دیواره ــود و س ــر ب ــک ده مت ــر ی ــداس، ه قدس االق
ــود. ســپس ســلیمان از چــوب ســرو یــک  ــا طــال پوشــانده شــده ب آن ب
ــص  ــگاه از طــالی خال ــرد. روکــش قربان ــرای آن درســت ک ــگاه ب قربان
بــود. ســلیمان دو مجســمه بشــکل فرشــته از چــوب زیتــون ســاخت کــه 
ــدس  ــل ق ــا را در داخ ــود و آنه ــر ب ــج مت ــا پن ــدام از آنه ــر ک ــدی ه بلن
ــا نقش هــای  ــه خــدا ب ــاق خان ــرار داد. دیوارهــای هــر دو ات ــداس ق االق
ــود.  ــده ب ــت کاری ش ــته های گل، منب ــا و دس ــان خرم ــتگان و درخت فرش
بــرای در ورودی قدس االقــداس، دو لنگــه در از چــوب زیتــون ســاختند. 
ــا و  ــان خرم ــتگان و درخت ــای فرش ــا نقش ه ــز ب ــه در نی ــن دو لنگ ای
دســته هــای گل منبــت کاری شــده و تمــام بــا روکــش طــال پوشــانیده 
شــده بــود. چهــار چــوب در ورودی خانــه خــدا کــه بــه اتــاق جلویــی بــاز 
می شــد؛ از چــوب زیتــون ســاخته شــده بــود. ایــن در، از چــوب صنوبــر 
ســاخته شــده بــود و چهــار لنگــه داشــت کــه دوبــه دو بهــم متصــل بــود 
و تــا می شــد. ایــن درهــا نیــز بــا نقش هــای فرشــتگان و درختــان خرمــا 
ــا روکــش طــال پوشــانیده  و دســته های گل منبــت کاری شــده و تمــام ب
شــده بــود. حیاطــی در جلــو خانــه خــدا ســاخته شــد کــه دیوارهــای آن از 
ســه ردیــف ســنگ تراشــیده و یــک ردیــف چــوب ســرو تشــکیل شــده 
بــود. ســلیمان جلــو خانــه خــدا دو ســتون ســاخت؛ و روی هــر کــدام یــک 
ــه خــدا، یکــی در  ــو خان ــرار داشــت. ســپس ســتون ها را جل سرســتون ق
طــرف راســت و دیگــری در ســمت چــپ برپــا نمــود )اول پادشــاهان بــاب 

ــاب 3(. 6؛ دوم تواریــخ ب
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 پالن شماتیک )بر اساس
نظریه نگارندگان(

 پالن ) بر اساس
 شرح کتب عهد عتیق( 

 پالن
جمع بندی)بر اساس نظریه محققین(

ت
خیمه عباد

ــد  ــب عه ــرح کت ــان ش می
نظریــه  شــرح  و  عتیــق 
محققیــن از ویژگی هــای 
ــن  ــی، کمتری ــی هندس کل

اختــالف وجــود دارد.

معبد )هیکل( سلیمان

ــد  ــب عه ــرح کت ــان ش می
نظریــه  شــرح  و  عتیــق 
محققیــن از ویژگی هــای 
ــن  ــی، کمتری ــی هندس کل

اختــالف وجــود دارد.

جدول 6. ویژگی های هندسی خیمه عبادت و معبد سلیمان )ماخذ: نگارندگان؛ ماخذ تصویر پالن خیمه عبادت )1. قدس، 2. قدس االقداس( ویلسون28 
2011؛ ماخذ تصویر پالن همکف هیکل سلیمان )1. هخال، 2. قدس، 3. قدس االقداس( گارفینکل و مومکوگلو 2019، 11(

ــی  ــون مبان ــالم پیرام ــریعت اس ــری ش ــی نظ ــث: مبان بح
طراحــی معمــاری و ســاخت )نخســتین( مســاجد بــر 

ــمانی ــاب آس ــون کت ــای مت مبن
ــرآن  ــت در ق ــوان گف ــم می ت ــرآن کری ــی ق ــه و بررس ــا مطالع ب
کتــاب آســمانی شــریعت اســالم،  اشــاره ی صریــح و شــفافی بــه 
مبانــی نظــری شــریعت اســالم پیرامــون مبانــی طراحــی معمــاری 
ــم   ــرآن کری ــت )در ق ــده اس ــجد نش ــاخت مس ــای س و ویژگی ه
ــه میــان آمــده اســت؛ امــا  در آیــات متعــددی از مســجد ســخن ب
تنهــا آیــات 17 و 18 ســوره توبــه اســت کــه  از شــرایط طــراح و 
ســازندگان مســجد ســخن گفتــه اســت. بــا دقــت نظــر بــه آیــات 
ــرح و  ــق ط ــانی ح ــت کس ــوان گف ــه، می ت ــوره توب ــده س ــاد ش ی
ــه روز  ــدا و ب ــه خ ــان ب ــه دارای ایم ــد ک ــاجد را دارن ــاخت مس س
قیامــت، نمــاز گــزاردن، زکات دادن و تنهــا از خــدا ترســیدن بــرای 
معمــار و ســازندگان مســجد بســنده شــده اســت( )مــکارم شــیرازی 

.)376-377  ،1387

گام دوم: مبانــی نظــری شــریعت اســالم پیرامــون طراحــی 
معمــاری و ســاخت )نخســتین( مســاجد بــر مبنــای مطالعــه 
ــار(  ــل )رفت ــالم- فع ــر اس ــخن( پیامب ــول )س ــل ق و تحلی

پیامبــر اســالم
ــالم  ــر اس ــل پیامب ــول و فع ــل ق ــرح و تحلی ــت ش ــی اس )بدیه
ــر مبنــای متــون نظــری و  پیرامــون طراحــی و ســاخت مســاجد ب
تاریخــی اســت کــه توســط پژوهشــگران مســلمان و غیرمســلمان، 

ــده اســت(. ــگارش گردی ــان و ن بی

1. مسجد قباء
ــازنده: رســول اکــرم  مســاحت مســجد را براســاس  ــار و س معم
ــه را تعییــن  خــط ســیر شــتر خویــش مشــخص نمــود و خــط قبل
ــد  ــغول ش ــاخت آن مش ــه س ــه، ب ــراه صحاب ــپس هم ــرد و س ک

.)57  ،1380 )ابن شــبه 
ویژگی هــای مســجد قبــاء: گرداگــرد مســجد، دیــواری از 
ــه ردیف  ــر روی س ــقف آن را ب ــتند و س ــّره برافراش ــنگ های ح س
ــة ابن شــبه، طــول و عــرض مســجد  ــه گفت ــد. ب ســتون قــرار دادن
مســاوی و مســاحت آن حــدود 34 متــر بــود )ابن شــبه 1380، 57(. 
ایــن بنــا از شــمال مجــاور زمیــن وســیع و از غــرب مجــاور زمیــن 
ســعدبن خیثمــه و »بنوعطیــه« محصــور شــده بــود. بعــد از تغییــر 
جهــت قبلــه از بیت المقــدس بــه کعبــه، مّحــل محــراب از ســتون 
ــوار  ــوم دی ــتون س ــه س ــجد، ب ــمالی مس ــمت ش ــوار س ــوم دی س
ــمت  ــه قس ــت؛ ک ــکان داده اس ــر م ــجد تغیی ــی مس ــمت جنوب س
فوقانــی ایــن ســتون چــوب کاري شــده و بــه نقوشــی مزّیــن گشــته 

ــی 1386، 55(. ــود )نجف ب

2. مسجد النبی 
معمــار و ســازنده: پیامبــر خــدا در حقیقــت طــراح مســجد و بــه 
عبارتــی ناظــر و همــکار در معمــاری آن محســوب می شــوند. 
ــه  ــن ب ــر روی زمی ــی ب ــود، خط ــارک خ ــتان مب ــا دس ــان ب ایش
صــورت مســتطیل کشــیدند و حــد مســجد را تعییــن کردنــد 

.)200  ،1372 )مصطفــی 
ــی: طــول مســجد 35 متــر و عــرض  ویژگی هــای مســجد النب
آن 30 متــر کــه مســاحت آن برابــر بــا 1050 متــر مربــع می شــد. 
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ــا را از  ــد و دیواره ــرار دادن ــنگ ق ــا را از س ــی دیواره ــا و پ پایه ه
خشــت خــام برپــا ســاختند. پــِی دیوارهــای مســجد بــا ســنگ پــر 
شــد و دیــوار نیــز بــا پهنــای 75 ســانتیمتر بنــا گردیــد )مصطفــی 
1372، 200(. در انجــام ایــن کارهــا، رســول اهلل نیــز همــراه 
ــت  ــد و خش ــجد می پرداختن ــاختن مس ــه س ــار ب ــران و انص مهاج
ــار  ــن نج ــد )اب ــا می آوردن ــار دیواره ــا کن ــل و ت ــنگ را منتق و س
ــول  ــد از رس ــل می کن ــار نق ــن نج ــی از اب 1427 ق، 169(. مراغ
ــئوال  ــجد س ــاختمان مس ــی س ــت و چگونگ ــورد کیفّی ــدا  در م خ
کردنــد؛ فرمونــد: »مســجد مــن ســایبانی هماننــد ســایبان موســی 
اســت کــه چوب هایــی به همــراه داشــت )ســیوطی 1414ق، 
76؛ بیهقــی 1361، 542(. ایــن ســخن پیامبــر اســالم یکــی 
حکایــت از ســادگی بنــا دارد و دیگــر آن کــه بــه کار نبــردن آجــر 
و خشــت در ســقف و اســتفاده از برگ هــا و شــاخ های نخــل 
ــازد و آن را  ــم س ــا فراه ــرای فض ــور الزم را ب ــد ن ــا می توان خرم
ــه ســبب وجــود بادهایــی کــه  ــر آن، ب ــد و عــالوه ب روشــن گردان
ــوع را داخــل فضــا  ــوای مطب ــد؛ ه ــم می وزی ــن اقلی ــواًل در ای معم
بــه جریــان درآورد و باعــث خنکــی محــًل اقامــة نمــاز گــردد. ابــن 
ــدود  ــاک ُرس ان ــا خ ــقف ب ــن س ــه ای ــد ک ــاره می کن ــته اش رس
نشــده بــود؛ بــه هنــگام ریــزش بــاران، مســجد پــر از ِگل می شــد 
ــتون هایی  ــود س ــاس الزم ب ــن اس ــر ای ــو 1368، 10(. ب )پاپادوپول
ــا  ــایه بان ی ــتون ها س ــراز آن س ــر ف ــا ب ــازند ت ــتوار س ــه و اس تعبی
ــه عبارتــی ســقف را قــرار دهنــد. بدیهــی اســت، ایــن ســتون ها  ب
جــز تنــة درختــان خرمــا و بــه عبارتــی ســتون چوبــی مــدّور، چیــز 
ــتان  ــه و عربس ــه در مدین ــی ک ــود؛ مصالح ــد ب ــری نخواه دیگ
ــوه در مدینــه و دســتیابی  ــراوان اســت. وجــود نخلســتان های انب ف
ــه تنــة درختــان خرمــا و برگ هــای نخــل، معمــاری ایــن شــهر  ب
و ســرزمین خشــک و صحرایــی کــه دارای تابســتان های طوالنــی 
و گــرم و بادهــای ســوزان و زمســتان های کوتــاه را شــکلی دیگــر 
بخشــیده اســت. بدیهــی اســت کاربــرد چــوب و تنه هــای درختــان، 
ــت زا،  ــِی هــوا، برخــالف مناطــق سردســیر و رطوب ــه ســبب گرم ب
مصالــح مناســبی محســوب می شــوند کــه مناســب ایــن وضعیــت 
اقلیمــی خــاص هســتند. بعــد از برپایــی ســتون ها در فضــای مــورد 
نظــر، روی آن از برگ هــای نخــل کــه بــه یکدیگــر بافتــه شــده و 
ــر روی ســطح تنه هــا  ــا شــاخه های محکــم بــه صــورت کالف ب ب
ــی،  ــح لمع ــارت صال ــه عب ــا ب ــد. ی ــیده ش ــت؛ پوش ــرار می گرف ق
ــا  ــتوار و روی آن ب ــا اس ــة نخل ه ــر روی تن ــوب ب ــی از چ پل های
ــر ارتفــاع ســقف را  ــرگ نخــل پوشــیده شــد کــه حــدود 2/5 مت ب

ــوازی 1395، 200(. ــی داد )ش ــکیل م تش
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نام
پالن شماتیک )بر اساس نظریه 

نگارندگان و بر طبق متون 
تاریخی(

تحلیل نظریه نظریه
پالن )بر اساس نظریه 
محققین( )به نظر چنین 
می رسد؛ در مورد مسجد 
قباء بر اساس نظریه دوم 
)پالن( ترسیم شده است(

جمع بندی

نظریه دومنظریه اول

مسجد 
قباء

ــبه،  ــة ابن ش ــه گفت 1. ب
عــرض  و  طــول 
مســجد مســاوی بــود 
)57 )ابن شــبه1380، 

پالن به هندسه 
مربع گونه 

می بایست نزدیکتر 
باشد.

نظریــه  شــرح  میــان 
ویژگی هــای  از  محققیــن 
ــی  ــی، اختالفات ــی هندس کل

دارد. وجــود 
اکثــر  گفتــة  بــه   .2
ســقف  محققیــن، 
ــر روی ســه  مســجد را ب
قــرار  ســتون   ردیــف 

دادنــد.

پالن به هندسه 
مستطیل گونه 

می بایست نزدیکتر 
باشد.

مسجد 
النبی

 

اکثــر  گفتــة  بــه 
محققیــن، طــول مســجد 
35 متــر و عــرض آن 
ــاحت  ــه مس ــر ک 30 مت
 1050 بــا  برابــر  آن 

می شــد. مترمربــع 

پالن به هندسه 
مربع گونه )به طور 
کلی و حدودی( 

می بایست نزدیکتر 
باشد.

نظریــه  شــرح  میــان 
ویژگی هــای  از  محققیــن 
ــن  ــم تری ــی هندســی، ک کل

دارد. وجــود  اختــالف 

جدول 7. ویژگی های هندسی مسجد قباء و مسجد النبی )مأخذ: نگارندگان؛ ماخذ تصویر پالن مسجد قباء )1. مسجد قباء هنگام تاسیس، 2. محراب به 
سوی بیت المقدس، 3. محراب به سوی مکه، 4. زمین وسیع( پیرنیا 1386، 49 ؛ ماخذ تصویر پالن مسجد النبی )1. فضای سرپوشیده رو به قبله، 2. حیاط، 

3. صفه جهت اقامت یاران و مستمندان، 4. اتاق های بخش مسکونی( پیرنیا 1386، 136؛ هیلن برند 1394، 13(
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پ( مطالعــه و تحلیــل: نخســتین بناهــای عبــادی شــریعت 
ــاختار  ــا و س ــالم )ویژگی ه ــریعت اس ــاجد ش ــود و مس یه

ــتین( ــای نخس گونه ه

گونه هــای  ســاختار  و  ویژگی هــا  تحلیــل:  و  مطالعــه 
نخســتین بناهــای عبــادی شــریعت یهــود )خیمــه عبــادت- 

ــلیمان( ــد س معب

جمع بندیمعبد سلیمانخیمه عبادتنام عوامل

نقش و تاثیر 
محیط بر خیمه 
عبادت و معبد 

سلیمان

از بعد ارتباط با 
محیط

با توجه به عدم امکان استقرار دائمی 
قوم یهود در بیایان، تاکید خداوند بر 
ضرورت وجود عبادت گاهی هماهنگ 
با شرایط و ایجاد سازه ای جمع شونده 
با قابلیت حمل و نقل آسان در بیابان 

بوده است.

معبد سلیمان بر روی تپه موریا قرار داشته است 
)موریا همچنین معروف به »کوه موریا« نام 

تپه ای است در اورشلیم که در سفر پیدایش به 
آن اشاره شده است(. به طور کلی میان صخره 
سنگی موریا و معبد عظیم و سنگی سلیمان 

تجانس الزم وجود داشته است.

به صورت کلی می توان 
گفت میان معماری 

عبادت گاه های یهودیت 
با شرایط محیطی،  
سازگاری وجود داشته 

است.

از بعد ارتباط  با 
اقلیم محیط

پوشش جداره  اصلی از کتان استفاده 
شده است که با توجه به شرایط آب 
و هوایی بیابان، می توان گفت؛ کتان 
در برابر حرارت مقاومت زیادی را 
دارا می باشد. سقف خیمه عبادت از 
پشم بز بافته شده است که با توجه 

به شرایط آب و هوایی بیابان می توان 
گفت قدرت مقاومت الیاف پشم در 
برابر عوامل خارجی خیلی زیاد است.

استفاده از چوب در بخش های مختلف معبد 
و  سنگ در دیوارها متأثر از شرایط اقلیمی تپه 

موریا است.

نقش  و تاثیر 
شریعت بر خیمه 
عبادت و معبد 

سلیمان

)دربخش( طراحی و 
طراحی و ساخت خیمه عبادت و معبد سلیمان، اعم از کلیات و جزئیات طرح با ارائه ساخت

نوعیت مصالح جهت ساخت، در بخشی از کتب عهد عتیق به صورت کامل بیان و شرح 
داده شده است معمار و سازنده خیمه عبات  صاحب »حکمت، توانایی و مهارت«  معرفی 

شده و  معمار و سازنده معبد، »سلیمان« معرفی شده است. همچنین، در بخش های 
مختلفی از خیمه عبادت و معبد سلیمان به ارائه جزئیات طرح تزئینات پرداخته شده است.

شریعت یهود در 
یخش های گوناگون 
معماری عبادت گاه ها، 

اعم از کلیات و جزئیات 
طرح به ارائه آیتم هایی 
مختلف پرداخته است.

)دربخش( 
ویژگی های معمار و 

سازنده 
)در بخش( آرایه ها 

و تزئینات
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جمع بندیمعبد سلیمانخیمه عبادتنام عوامل

طراح های هنری 
در  خیمه عبادت 

و معبد سلیمان

نقوش )با 
طرح بندی 
گوناگون(

نقش فرشتگان بر روی پرده های  
داخلی گلدوزی شده بود. 

بخشی از دیوارهای داخلی با نقش های 
فرشتگان و درختان خرما و دسته های گل، 

منبت کاری شده بود.
در عبادت گاه های 

یهودیت طرح های هنری 
در بخش های مختلف به 
صورت کلی و جزئی به 
وفور وجود داشته است.

بهره گیری از 
رنگ ها

استفاده از سه رنگ آبی، ارغوانی، 
قرمز

در بخش های مختلف معبد از رنگ های 
گوناگونی استفاده شده است.

سایر طرح های 
تزییناتی

استفاده از روکش طال بر روی بخشی 
از  ستون های چوبی، استفاده از نقره  
برای ایچاد چهارپایه نقره ای جهت 

قرارگیری ستون های چوبی  

استفاده از طال و روکش طال در سطح دیوارهای 
داخلی قدس االقداس، روکش قربانگاه، روکش 

دو مجسمه ساخته شده و درهای ورودی

ویژگی و ساختار 
پالن

ساختار  هندسی

هندسه پالن خطی  است.هندسه پالن خطی است.
هندسه غالب 

عبادت گاه های یهودیت 
هندسه خطی است.

از بعد ساختار 
بخش های گوناگون

 ساختار کلی متشکل از دو بخش
1. قدس، 2. قدس االقداس

 ساختار کلی متشکل از سه بخش
 1. هخال، 2. قدس، 3. قدس االقداس

بخش های غالب 
عبادت گاه های یهودیت، 
قدس و قدس االقداس 

است.

ویژگی و ساختار حجمی
به طور کلی، حجم خیمه عبادت به 

مکعب مستطیل نزدیکتر است.
به طور کلی، حجم معبد سلیمان به مکعب 

مستطیل نزدیکتر است.

حجم غالب 
عبادت گاه های یهودیت 

به مکعب مستطیل 
نزدیکتر است.

مصالح، عناصر و اجزاء

خیمه عبادت سازه ای چادر ی بود.
که متشکل از 1. پرده هایی از کتان 

لطیف)جداره اصلی( 2. سقف عبادتگاه 
از پشم بز، پوست قوچ با رنگ سرخ 
و پوست خز 3. چوب بست هایی از 

چوب  اقاقیا)به عنوان نگهدارنده(

معبد سلیمان متشکل از بدنه اصلی ساخته شده 
از جنس سنگ بود. سقف را با تیرها و تخته 

های چوب سرو پوشاندند.دیوارهای داخل را با 
چوب سرو و کف آن را با چوب صنوبر پوشاندند.

بخش قابل توجهی از 
مصالح عبادت گاه های 

یهودیت از مصالح ویژه و 
ترکیبی از مصالح بومی و 

غیر بومی است.

ویژگی ابعاد، 
اندازه ها   

از بعد طولی- 
عرضی

به طور نسبی طول خیمه عبادت، سه 
برابر عرض آن است.

به طور نسبی طول معبد سلیمان، سه برابر 
عرض آن  است

طول  غالب 
عبادت گاه های یهودیت 
سه برابر عرض آنهاست.

از بعد تناسب 
مقیاس  میان 

انسان و ارتفاع  
فضای عبادت گاه

میان انسان )ابعاد انسانی( و ارتفاع  
فضای خیمه تناسب نسبی وجود 

داشت.

به طور کلی تناسبی میان انسان )ابعاد انسانی( 
و ارتفاع  فضای معبد وجود نداشت )ارتفاع معبد 

سلیمان پانزده متر بود(.

میان انسان و ارتفاع 
خیمه عبادت تناسب 

نسبی وجود دارد؛ اما در 
مورد معبد سلیمان این 

تناسب وجود ندارد.

جدول 8. تحلیل ویژگی ها و ساختار خیمه عبادت و معبد سلیمان )مأخذ: نگارندگان(
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گونه هــای  ســاختار  و  ویژگی هــا  تحلیــل:  و  مطالعــه 
ــاء-  ــجد قب ــالم )مس ــریعت اس ــاجد در ش ــتین مس نخس

ــی( ــجد النب مس

جمع بندیمسجد النبیمسجد قباءنام عوامل

نقش و تاثیر محیط بر 
مسجد قباء و مسجد 

النبی

از بعد ارتباط با 
محیط

بنا بر منابع متقدم، بسیاری از بناهای قریة 
قبا  سنگی بوده )مقدسی1361، 118(؛ 
و مسجد قباء نیز در تجانس با محیط از 

سنگ های  حّره ساخته شده بود.

یثرب، شهری بود در »واحه ای«، 
در کنار کوه »َسلْع«، با مجموعه ای 
از خانه های محّقر با دیوارهایی از 
سنگ و ِگل و سقفی از شاخه های 

نخل و مسجد النبیء نیز در  
تجانس و تطبیق با این محیط 

شکل گرفت.

می توان گفت میان 
معماری مسجد قباء و 
مسجد النبی  با شرایط 

ویژه محیطی،  سازگاری 
نسبی وجود داشته است.

از بعد ارتباط با 
اقلیم محیط

استفاده از چوب و شاخه های نخل خرما در 
سقف و  استفاده از سنگ در دیوارها متأثر از 

شرایط اقلیمی قریه قباء است.

استفاده از چوب و شاخه های نخل 
خرما در سقف ها و یا باز گذاشتن 
جهتی از بنا برای به جریان در 
آوردن باد جهت ایجاد فضایی 

خنک و مطبوع در روزهای گرم 
و نیز استفاده از سقف های کوتاه، 

استفاده از خشت های خام در 
دیوارها همگی متأثر از شرایط 

اقلیمی خاص شبه جزیره عربستان 
است.

نقش  و تاثیر شریعت 
بر مسجد قباء و مسجد 

النبی

)دربخش( طراحی 
و ساخت

شریعت اسالم در طرح و ساخت مسجد قباء و مسجد النبی، اعم از کلیات و 
جزئیات طرح، در فعل پیامبر اسالم نمایان شده است. همچنین، سایر موارد مرتبط 
نیز در سخنان پیامبر اسالم مبنی بر سلب و ایجاب احکام مرتبط با ویژگی های 

)کلی( معماری مساجد بیان شده است.

مذاهب اسالمی با 
نگرش ها و گرایش های 
گوناگون فکری، احکام 
سلبی و ایجابی نسبتا 

متعددی پیرامون طراحی و 
ساخت، ویژگی های معمار 
و سازنده و احکام مرتبط با 

آرایه ها در مساجد دارند.

)دربخش( 
ویژگی های معمار 

و سازنده

)در بخش( آرایه ها 
و تزئینات

طراح های  هنری در 
مسجد قباء و مسجد 

النبی

نقوش )با 
طرح بندی 
گوناگون(

نظریه اول
فاقد هرگونه طرح نقوش

فاقد هرگونه طرح نقوش

به طور کلی می توان گفت 
در قول و قعل پیامبر 

اسالم، آراستن مسجد، 
طالکاری و نّقاشی مساجد 
نهی شده است )در بخش 
قابل توجهی از نگرش های 

منسوب به شریعت 
اسالم هرگونه استفاده 
از طرح های هنری و 

تزئیناتی در مسجد را سلب 
کرده اند(.

نظریه دوم

برخی منابع قسمت فوقانی 
ستون سوم مسجد قباء را  

چوب کاري و به نقوشی مزین 
ذکر کرده اند29 )نجفی 1386، 

.)55

بهره گیری از 
فاقد هرگونه رنگ و رنگ آمیزیفاقد هرگونه رنگ و رنگ آمیزیرنگ ها

سایر طرح های 
فاقد هرگونه طرح تزئیناتیفاقد هرگونه طرح تزئیناتیتزئیناتی
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جمع بندیمسجد النبیمسجد قباءنام عوامل

ویژگی و ساختار پالن

ساختار  هندسی

شرح نظریه 
هندسه پالن خطی است.اول

هندسه پالن متمرکز  است.

با توجه به ارائه نظریات 
گوناگون به هندسه غالبی 
نمی توان اشاره کرد )اما 
به صورت نسبی می توان 
گفت هندسه متمرکز، 

غالب تر است(.

شرح نظریه 
دوم

هندسه پالن متمرکز  است.

از بعد ساختار 
بخش های 

گوناگون

دارای فضای مسقف )در برخی منابع قافد 
سقف ذکر شده است( ستون دار )جهت اقامه 

نماز( می باشد.

1. فضای سرپوشیده )ستون دار( 
رو به قبله )جهت اقامه نماز(، 2. 
حیاط، 3. صفه جهت اقامت یاران 
و مستمندان، 4. اتاق های بخش 

مسکونی

فضای مسقف )یا قافد 
سقف( ستون دار جهت 

اقامه نماز، وجه مشترک 
غالب میان دو مسجد 

است.

ویژگی و ساختار حجمی

شرح

نظریه دوم

شرح نظریه 
اول

به طور کلی، حجم مسجد قباء 
به مکعب مستطیل نزدیکتر 

است.

به طور کلی و نسبی، حجم مسجد 
النبی به مکعب مربع نزدیکتر است.

با توجه به ارائه نظریات 
گوناگون به حجم غالبی 
نمی توان اشاره کرد )اما 
به صورت نسبی می توان 
گفت حجم مکعب مربع 

غالبتر است(

به طور 
کلی، حجم 
مسجد قباء 
به مکعب 

مربع 
نزدیکتر 

است.

1. دیوارها از سنگ  حّره، 2. سقف از مصالح، عناصر و اجزاء
شاخه های خرما

1. دیوارها از خشت خام، 2. سقف 
از شاخه های خرما، 3. ستون ها از 

تنه های خرما

بخش قابل توجهی از 
مصالح مورد استفاده ساده 
و کاماًل بومی بوده است.

ویژگی ابعاد-  اندازه  ها

از بعد طولی 
-  عرضی

شرح نظریه 
اول

به طور نسبی طول مسجد   
دو برابر عرض آن ذکر شده 

است.

به طور نسبی طول مسجد 1/1 
برابر عرض آن است )به صورت 

تقریبی طول و عرض مسجد برابر 
است(.

با توجه به ارائه نظریات 
گوناگون به طول و عرض 

غالبی نمی توان اشاره 
کرد )اما به صورت نسبی 
می توان گفت؛ طول و 

عرض برابر، غالب تر است(.

شرح

نظریه دوم

طول وعرض مسجد برابر ذکر 
شده است.

از بعد تناسب 
مقیاس میان انسان 

و ارتفاع  فضای 
عبادت گاه

به طور کلی  میان انسان )ابعاد انسانی( و 
ارتفاع  فضای مسجد تناسب وجود داشت.

به طور کلی  میان انسان )ابعاد 
انسانی( و ارتفاع  فضای مسجد 

تناسب وجود داشت )ارتفاع مسجد 
النبی 2/5 متر بود(.

میان انسان و ارتفاع 
مسجد قباء و مسجد النبی 
تناسب نسبی وجود داشت.

 جدول 9. تحلیل ویژگی ها و ساختار مسجد قباء و مسجد النبی )مأخذ: نگارندگان(
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تفاوت ها و شباهت هاکتب نظریکتب دینی نامشریعت

یهودیت

خیمه عبادت 
)میشکان(

در کتاب »خروج « پیرامون مبانی طراحی 
معماری  و ویژگی های ساخت خیمه عبادت 

بحث شده است.

در بسیاری از کتب نظری )در قسمت پیشینه 
پژوهش اشاره شده است( که توسط اندیشمندان 
گوناگون )با گرایش های مختلف فکری( نگارش 
شده؛ بخشی از ویژگی های خیمه عبادت، معبد 

سلیمان، مسجد قباء و مسجد النبی و موارد 
مرتبط با مبانی نظری در هر شریعت  ذکر 

گردیده است.

در بخشی از کتب عهد 
عتیق،  مبانی طراحی 

معماری و ساخت بناهای 
عبادی به صورت کامل 
ذکر گردیده است؛ اما در 

قرآن کتاب مقدس شریعت 
اسالم، هیچ گونه اشاره ای 
به مبانی طراحی معماری 

مسجد نشده است.

معبد )هیکل( 
سلیمان

در کتاب »اول پادشاهان، یکم تواریخ، دوم 
تواریخ،  دوم سموئیل« پیرامون مبانی طراحی 
معماری و ویژگی های ساخت معبد سلیمان 

بحث شده است.

کنیسه
در کتب عهد عتیق هیچ گونه اشاره ای به نام 

کنیسه نشده است.
اسالم

مسجد
در »قرآن« هیچ گونه اشاره ای به مبانی قباء

طراحی معماری و ویژگی های ساخت مسجد 
نشده است. النبی

جدول 10. کتب دینی و نظری شریعت یهود و اسالم پیرامون طراحی معماری و ساخت بناهای عبادی و مساجد )مأخذ: نگارندگان(

ویژگی و شرایط زمان نامشریعتموضوع
ساخت

معمار و 
سازنده

سایر 
مشارکت کنندگان 

در ساخت
تفاوت ها و شباهت ها

نخستین 
بناهای عبادی 
شریعت یهود و 
مساجد شریعت 

اسالم

یهودیت

خیمه عبادت

جابجایی های متعدد و عدم 
یکجانشینی- توقف های 

کوتاه مدت و بلند مدت )توقف 
چهل ساله در صحرای سینا(

بصل ئیل 
)موسی دستور 
داد بر اساس 
ابعاد وحی 
شده خیمه 

عبادت ساخته 
شود(

اهولیاب

از جمله ویژگی های مشترک 
در هر دو شریعت، نقش 
و اهمیت معمار و سازنده 
عبادت گاه ها است که  

می بایست حائز شرایط خاصی 
جهت معماری و ساخت 
بناهای عبادی باشد. 

 

پس از ورود و اقامت قوم یهود معبد سلیمان
سلیماندر سرزمین مقدس

نه فقط توسط انسان ها، 
و بلکه توسط جن هایی 
که سلیمان بر آن ها 
حاکم شده بود؛ انجام 
گردیده است )قرآن 
مجید، سبا/ آیات 

)12 -13

اسالم

مسجد قباء
در زمان توقف کوتاه  پیامبر 

اسالم و سایر همراهان ایشان 
در قریة قبا

عمار بن یاسرپیامبر اسالم

پس از ورود و اقامت مسلمانان مسجد النبی
پیامبر اسالمدر  یثرب

صحابه، اعم از 
مهاجرین و انصار و 

نیز زنان در ساختن آن 
دخیل  بودند.

جدول 11. بررسی ویژگی و شرایط زمان ساخت- معمار و سازندگان خیمه عبادت، معبد سلیمان، مسجد قباء، مسجد النبی )مأخذ: نگارندگان(

ــون  ــاد گوناگ ــا در ابع ــباهت ها و تفاوت ه ــی ش ــه بررس ــل ب ــداول ذی ج
پرداخــت. 

ــتین  ــای نخس ــون ویژگی ه ــده پیرام ــرح ش ــث مط ــه مباح ــه ب ــا توج ب
بناهــای عبــادی در یهودیــت و مســاجد در شــریعت اســالم، می تــوان در 
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تفاوت هاشباهت هاعنوانموضوع

بخش 
اول

تاریخ پیدایش 
نخستین بناها

شکل گیری نخستین عبادت گاه های ثابت و رسمی )در 
یهودیت معبد سلیمان- در اسالم مسجد النبی(، در یهودیت و 
اسالم با ورود و یکجانشینی به شهری مهم و حائز اهمیت )در 
یهودیت )اورشلیم( از جنبه مذهبی و در اسالم )یثرب( از جنبه 
پایگاه دعوت توحیدی پیامبر اسالم( به وجود آمد. تا قبل از 

یکپارچگی و تشکیل عبادت گاه های رسمی  نیز عبادت گاه های 
دیگری با ویژگی های خاص خود )از نظر ساختاری ( شکل 
گرفت )در یهودیت خیمه عبادت- در اسالم مسجد قباء(. 

-

بخش 
دوم

واژه ها و مفاهیم 
منسوب به نخستین 

-عبادت گاه ها

در یهودیت به تناسب موقعیت زمانی- مکانی و ویژگی 
خاص هر مقطع از تاریخ قوم یهود، عبادت گاهی 

مخصوص )با ویژگی های ساختاری مرتبط با خود( 
و با نام خاص خود به وجود آمده است؛ اما در تاریخ 

اسالم از ابتدای شکل گیری عبادت گاه، با نام »مسجد« 
شکل گرفت و در مقاطع مختلف تاریخی نیز با همان 
نام بوده است )البته مساجد در طول تاریخ با ظواهر و 

ساختارهای گوناگونی نمایان شده است(.

مبانی نظری 
شریعت یهود و 
اسالم پیرامون 
نخستین بناها

معمار و سازنده عبادت گاه ها در هر دو شریعت دارای 
ویژگی های خاصی می بایست باشد در شریعت یهود صاحب 
»حکمت، توانایی و مهارت« عنوان شده است و در اسالم 
دارای شرایط پنچ گانه، ایمان به خدا و به روز قیامت، نماز 

گزاردن، زکات دادن و تنها از خدا ترسیدن )قرآن مجید، توبه/ 
آیات 18- 17(

-

ویژگی ها و ساختار 
-گونه های نخستین

در بخش ساختار پالن، طرح های هنری، نوعیت 
مصالح، ویژگی ابعاد و اندازه های مورد استفاده در 
عبادت گاه های یهودیت و اسالم، افتراق وجود دارد.

جدول 12. بررسی شباهت ها و تفاوت های خیمه عبادت، معبد سلیمان، مسجد قباء، مسجد النبی )مأخذ: نگارندگان(

نتیجه گیری
ــی  ــد و یک ــادت خداون ــرای عب ــاص ب ــی خ ــا بناهای عبادت گاه ه
از مکان هــای مقــدس و مــورد احتــرام در شــریعت یهــود و 
اســالم هســتند. خداونــد بــه جهــت اهمیــت ایــن بناهــا بــر دیگــر 
ــود  ــه خ ــق ب ــرده و متعل ــوب ک ــود منس ــه خ ــا، آن را ب مکان ه
دانســته تــا مزیــت آن بــر دیگــر مکان هــا روشــن شــود. اختصــاص 
ــزه از صفــات حّســی اســت؛  ــد کــه من ــه خداون ــادی ب بناهــای عب
ــاص ذات  ــه خ ــورد توج ــکان م ــن م ــه ای ــر اینک ــارتی اســت ب اش
اقــدس اوســت. لــذا در ایــن تحقیــق بــه بررســی و تحلیــل ســاختار 
ــا  ــالم ب ــریعت اس ــاجد ِ ش ــود و مس ــریعت یه ــادی ِش ــای عب بناه
ــا  ــد شــکل گیری نخســتین بناه ــل رون ــه و تحلی ــر مطالع ــد ب تاکی
بــر مبنــای متــون نظــری و دینــی پرداختــه شــده اســت. بــه منظور 
بررســی موضــوع مــورد پژوهــش در دو بخــش کلــی، بخــش اول، 
ــم  ــا و مفاهی ــا؛ بخــش دوم، واژه ه ــش نخســتین بناه ــخ پیدای تاری

ــریعت  ــری ش ــی نظ ــا، مبان ــتین عبادت گاه ه ــه نخس ــوب ب منس
ــاختار  ــا و س ــا و ویژگی ه ــون نخســتین بناه ــود و اســالم پیرام یه
ــت و  ــرار گرف ــل ق ــی و تحلی ــورد بررس ــتین م ــای نخس گونه ه
اشــتراک و افتــراق در هــر بخــش مشــخص گردیــد. بــه طــور کلــی 
می تــوان گفــت؛ در دو قســمت، تاریــخ پیدایــش نخســتین بناهــا و 
مبانــی نظــری شــریعت یهــود و اســالم پیرامــون نخســتین بناهــا 
ــترک در  ــای مش ــه ویژگی ه ــود دارد؛ از جمل ــی وج ــتراکات کل اش
هــر دو شــریعت در مــورد برپایــی نخســتین عبادت گاه هــا، شــرایط و 
ــاران و ســازندگان  ــان ســاخت و ویژگی هــای معم ویژگی هــای زم
ــه  ــد از ورود و یکجانشــینی ب ــل و بع ــه قب ــا اســت؛ ک عبادت گاه ه
ــت  ــای موق ــاخت عبادت گاه ه ــت، س ــز اهمی ــم و حائ ــهری مه ش
و ثابــت شــکل گرفتــه اســت و پیامبــران الهــی هــر شــریعت بــه 
ــا غیرمســتقیم مامــور ســاخت عبــادت گاه در  صــورت مســتقیم و ی
ــم  ــا و مفاهی ــمت،  واژه ه ــد؛ و در دو قس ــود بوده ان ــوم خ ــان ق می
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منســوب بــه نخســتین عبادت گاه هــا و ویژگی هــا و ســاختار  
گونه هــای نخســتین افتــراق کلــی وجــود دارد؛ در یهودیــت 
ــر  ــش ه ــی در پیدای ــر مهم ــی، تاثی ــی- مکان ــای زمان موقعیت ه
ــوده اســت. همچنیــن،  ــه خــود ب ــام مخصــوص ب ــا ن ــادت گاه ب عب
ــح،  ــت مصال ــری، نوعی ــای هن ــالن، طرح ه ــاختار پ ــش س در بخ
ــای  ــتفاده  در عبادت گاه ه ــورد اس ــای  م ــاد و اندازه ه ــی ابع ویژگ
)نخســتین( یهودیــت و اســالم، تفاوت هــای کلــی و جزئــی وجــود 
ــا  ــالم )ی ــیحیت و اس ــرش مس ــوان نگ ــده می ت ــه آین دارد. در مقال
مســیحیت و یهودیــت( را نســبت بــه طــرح و ســاخت عبادت گاه هــا 

ــرار داد.                                                  ــل و بررســی ق ــورد تحلی م

پی نوشت 
1. شــریعت عبــارت اســت از طریقــه ای خــاص، یعنــی طریقــه ای کــه بــرای امتــی از امت هــا و یــا پیامبــری از پیامبــران مبعــوث تعییــن 
و آمــاده شــده باشــد )لیکــن ظاهــرا در عــرف و اصطــالح قــرآن کریــم کلمــه شــریعت در معنائــی اســتعمال می شــود کــه خصوصی تــر 

ازمعنــای دیــن اســت(.
2. دیــدگاه مبلغــان دینــی یهودیــت، اندیشــمندان بی طــرف، مســلمانان در مــورد آســمانی بــودن کتــب عهــد عتیــق یکســان نیســت؛ امــا 
ــه به عنــوان  ــان، کتاب هــای عهــد قدیــم به عنــوان کتــاب مقــدس مطــرح هســتند؛ ن بایــد توجــه داشــت کــه در بیــن بخشــی  از یهودی
ــد ایــن کتاب هــا  ــز اهمیــت اســت کــه حتــی بخشــی از پیــروان ایــن کتــب هــم اعتــراف دارن کتــاب آســمانی، و ایــن نکتــه بســیار حائ
آســمانی و وحــی الهــی نیســت؛ بــر خــالف قــرآن مجیــد کــه گفتــه می شــود تمامــی آن، کالم آســمانی پــروردگار متعــال اســت. توضیــح 
ایــن مطلــب نیــز بــه نظــر ضــرروی اســت؛ آیاتــی در قــرآن وجــود تحریــف در تــورات را ذکــر کرده انــد کــه وجــود تحریــف در ایــن کتــاب 
ــوع دانســت:  ــر ســه ن ــف را ب ــوان تحری ــه بررســی دارد. در تقســیمی می ت ــاز ب ــف نی ــن تحری ــا محــدوده ای ــد. ام را امــری قطعــی می کن
»تحریــف لفظــی«، »تحریــف معنــوی«، و »تحریــف عملــی«. بنابــر آیــات قــرآن، تحریــف در تــورات، هــر ســه نــوع را شــامل می شــود. 
ــا  ــاب ب ــن کت ــی قســمت های ای ــواردی، برخ ــد؛ در م ــاره می کن ــورات اش ــف در ت ــود تحری ــه اصــل وج ــه ب ــه ک ــرآن، همان گون ــه ق البت
آنچــه در قــرآن آمــده منطبــق اســت و طبیعتــًا نشــان از عــدم تحریــف آن بخش هــا دارد. در نهایــت می تــوان نتیجــه گرفــت کــه تــورات 

امــروزی مخلوطــی از ســخن وحــی و تحریفــات بعــدی اســت.
 )synagogue( 3. پــس از بازگشــت قــوم یهــود از بابــل، جامعــه دینــی نظــام تــازه ای یافــت و معابــدی ســاخته شــد کــه بعــدا کنیســه

نامیــده شــد )توفیقــی 1385، 18(.
Burke .4

J. Daniel Hays .5
The Temple and the Tabernacle .6

Cornuke Robert .7
Temple .8

Jodi Magness .9
The Archaeology of the Holy Land From the Destruction of Solomon’s Temple to the  Mus- .10

lim Conquest
Yosef Garfinkel .11

Madeleine Mumcuoglu .12
The Temple of Solomon in Iron Age Context .13

Rivka Gonen .14
Contested Holiness: Jewish  Muslim, and Christian Perspectives on the Temple .15

16. منظــور از متــون نظــری، متونــی اســت کــه توســط اندیشــمندان و محققیــن گوناگــون بــا گرایــش هــای مختلــف فکــری و عقیدتــی 
بیــان شــده اســت.
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Matassa .17
Dashefsky .18

Tachau .19
20. در این پژوهش به منظور بررسی متون دینی در هر شریعت، ازکتب عهد عتیق و قرآن بهره گرفته شده است.

21. بایــد بپذیریــم کــه در برخــی مــوارد بهتریــن ترجمــه بــرای واژۀ مســجد همــان مفهــوم عــام آن یعنــی پرســتش گاه اســت )آذرنــوش 
و مکونــد 1389، 14(.

ْقَصــی الَّــذی باَرْکنــا َحْولـَـُه لُِنِرَیــُه ِمــْن آیاتِنــا إِنَّــُه ُهــَو  22. »ُســْبحاَن الَّــذی أَْســری  بَِعْبــِدِه لَْیــاًل ِمــَن الَْمْســِجِد الَْحــراِم إِلـَـی الَْمْســِجِد اأْلَ
ــمیُع الَْبصیــُر )آیــه نخســت ســوره اســراء کــه معــروف بــه آیــه  معــراج اســت(. السَّ

ــه مســجدالنبی)ص( را ســاخت؛  ــا کــرد و پــس از آن در مرکــز مدین ــا مســجدي بن ــار در قب ــی کــه رســول خــدا)ص( نخســتین ب 23. زمان
مســلمانان بــه دلیــل آن کــه رســول خــدا)ص( در ایــن مســاجد نمــاز گزارده انــد؛ بــه جایــگاه نمــاز آن حضــرت توجــه و اعتنــاي کامــل 
داشــتند. پــس از آن، هــر قبیلــه اي وقتــی اراده ســاختن مســجدي را داشــت؛ از آن حضــرت دعــوت می کــرد تــا در محلــی از محــدوده 
ــد )جعفریــان 1382،  ــور همــان نقطــه را به عنــوان مکانــی متبــّرک مســجد می کردن ــد. پــس از آن، قبیلــه مزب ــان نمــاز بخوان قبیلــه آن
150(. نکتــه قابــل تامــل آن اســت کــه از معمــاری مســاجد اولیــه ســاخته شــده اطالعــی در دســت نیســت و فقــط بــه حضــور پیامبــر 
ــاء و  ــجد قب ــا دو مس ــد تنه ــر می رس ــه نظ ــت؛ و ب ــده اس ــاره ش ــا اش ــاز در آن مکان ه ــه نم ــف و اقام ــای مختل ــالم در مکان ه اس
مســجد النبی کــه توســط پیامبــر اســالم ســاخته شــده اند؛ در تاریــخ و کتــب مرتبــط بــه چگونگــی طــرح و ســاخت آنهــا اشــاره شــده 

اســت.
Campo .24

Patai .25
Levine .26

27. از آنجاییکــه بررســی همــه منابــع و متــون نظــری و دیــدگاه محققیــن شــریعت یهــود و اســالم پیرامــون معمــاری 
بناهــای عبــادی و مســاجد در ایــن پژوهــش نمی گنجــد بــه بررســی کتــب عهــد عتیــق در یهودیــت و قــرآن در اســالم 
ــب  ــه مذاه ــی ب ــی و کالم ــدگاه فقه ــالم از دی ــت اس ــوان گف ــه می ت ــر نمون ــوان ذک ــی و به عن ــور کل ــه ط ــت؛ ب ــده اس ــنده ش بس
ــد  ــعاباتی چن ــه انش ــه ب ــر فرق ــف و گاه ه ــای مختل ــه فرقه ه ــود ب ــب خ ــن مذاه ــی از ای ــه برخ ــت ک ــیم اس ــل تقس ــی قاب گوناگون
ــق  ــرد. طب ــیم ک ــته تقس ــه دس ــه س ــن، ب ــی دی ــای معرفت ــاس بخش ه ــر اس ــوان ب ــالمی را می ت ــب اس ــود. مذاه ــیم می ش تقس
ــا  ــش، فرقه ه ــه بخ ــن س ــک از ای ــر ی ــه از ه ــالق ک ــکام و اخ ــادات، اح ــت: اعتق ــش اس ــه بخ ــالم دارای س ــا، اس ــر علم ــر اکث نظ
فقهــی،  مذاهــب  احــکام،  بخــش  از  فرقه هــای کالمــی،  اعتقــادات،  بخــش  از  اســت.  آمــده  بیــرون  متعــددی  مذاهــب  و 
ــیعی، ــای ش ــوند: 1. فرقه ه ــیم می ش ــروه تقس ــه گ ــه س ــادی ب ــر اعتق ــلمانان از نظ ــی. مس ــای صوف ــالق، فرقه ه ــش اخ  و از بخ

2. فرقه هــای ســنی، 3. فرقــه  هایــی کــه منشــعب از اســالم هســتند؛ ولــی نــه ســنی اند و نــه شــیعه؛ کــه بررســی و تحلیــل هــر یــک 
ــه به دســت  ــع چهارگان ــال، احــکام فقــه شــیعه از طریــق تحقیــق در، مناب ــوان مث ــر نیســت. به عن ــه امکان پذی ــگارش در یــک مقال و  ن

می آیــد کــه عبارتنــد از قــرآن، ســنت، اجمــاع و عقــل؛ کــه بررســی همــه منابــع یــاد شــده در ایــن نوشــتار نمی گنجــد.
Wilson .28

29. بــا توجــه بــه نظریــات گســترده مطــرح شــده در شــریعت اســالم، پیرامــون منــع زینــت و آراســتن مســاجد، بــه نظــر چنیــن 
ــاء، دقیــق نباشــد. ــه مطــرح شــده در مــورد مســجد قب می رســد نظری
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Type and level of religious beliefs, rules and contents can be represented in the culture generally and 
in the architecture and the structure of the sanctuaries specifically. In Judaism and Islam which are 
based on their special ideology, such representations are the sign of the religious thoughts, rules and 
beliefs related to their religion and worldview which is reflected in the appearance and the structure 
of the sanctuaries and mosques. Several views have been stated by the scholars on the features 
and the architecture of the religious buildings and mosques during different historical periods with 
different appearances and frameworks, but nothing has been mentioned about the general and 
specific differences and similarities of the early places of worship in the history of the Judaism and 
Islam. So, this study has investigated and analyzed the structure of the religious buildings of Judaism 
and the mosques of Islam focusing the analysis of the process of formation of the early buildings 
based on the theoretical and religious texts. The present study is considered a descriptive-analytical 
study in respect of research method. The results obtained from this study indicate the commonalities 
in the historical features of the time of appearance of the early places of worship in the Judaism and 
Islam. This was also specified in the investigation and lexical rooting of the words relating to the 
early religious buildings in Judaism and Islam: in Judaism the temporal-spatial situations of the Zion 
have been effective in the appearance of each place of worship with its special name. In the section 
of the theoretical fundamentals of Judaism and Islam it can be said on the features of the architect 
and manufacturer of the places of worship that they have some commonalities, but they differ in the 
various sections of architectural and structural design




