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مسجد در زمرهی مهمترین و حساسترین بناهای جمعیت مسلمانان و از اولین جایگاههای نمود جماعت و یا به تعبیر
دقیقتر ،امت است .اما با این وجود و علیرغم تجربه قابل توجه معماری مسجد در اسالم و ایران ،به نظر میرسد در
مقایسه با مسجد آرمانی -مسجدی که غایت مطلوب اسالم است -فاصلهی قابل توجهی وجود دارد .به نحوی که
«فضای باز» ،که با توجه به سیره و سنت اسالم و تاریخ ساخت مسجد از اهمیت غیرقابلانکاری برخوردار است؛ مورد
غفلت واقع شده است .بخشی که نه تنها باعث ارتقای کیفی معماری مسجد میشود؛ بلکه عبادت در آن اهمیت خاصی
دارد .این غفلت باعث شده است که به مرور زمان فضای باز در مساجد کمرنگ و حتی حذف گردد .در این زمینه بررسی
شواهد میدانی ،ضرورت مسئله را روشن ساخت و منابع کتابخانهای توجه به آن را تکمیل نمود .در همین راستا به شیوهی
ترکیبی ،اهمیت و اصالت فضای باز مورد بررسی قرار گرفت و از روش تفسیری-تاریخی برای بیان حضور فضای باز
در مسجد و عبادت در آن ،استفاده شد و روش تحلیل محتوا در باب محتوای بیان شده در متون مراجع اسالمی شامل
قرآن کریم ،احادیث و سیرهی پیامبر (ص) و بررسی و ارزیابی آن ها به کار برده شد .به همین منظور معماری مساجد
اصیل برخی مراکز قلمرو اسالم در دورههایی از آغاز تاریخ اسالم تا قرن دهم هجری و همچنین ،مساج ِد با فضای
ِ
بسته مورد ارزیابی قرار گرفت .سپس مسجد النبی و شیوهی برخورد پیامبر اسالم (ص) در باب معماری آن مورد مداقه
قرار گرفته و معماری مسجدالحرام نیز تحلیل شد .الزم به ذکر است در این مقاله ،توجه به منابع مورد وثوق اسالم در
حوزهی معماری مسجد مورد تأکید میباشد؛ هر چند از بررسی دیگر منابع نیز غفلت نشد .با جمعبندی ادله جمعآوری
شده میتوان گفت عالوه بر اینکه فضای باز در مسجد به عنوان بخش یا عضوی اساسی از کالبد آن معرفی میگردد؛
بلکه فراتر از آن ،فضای باز در مسجد دارای اصالت ،اهمیت و اولویت است به نوعی که نشانگر برتری نسبی فضای
باز نسبت به فضای بسته در مسجد است و در باب کارکرد آن نیز میتوان گفت عبادت ،جنبهی فراموش شده و کاربرد
بنیادین حیاط در مسجد است.
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مقدمه

استنباط احکام از «فضای باز» سخن میگوید .به عالوه
با تعمیق در نمونههاي تاريخي و احکام ساخت مسجد،
فضای باز در مسجد چیزی بیش از یک فضای تقسیم
یا تنوع معمارانه است و چه بسا نتوان آن را صرف ًا یک
میراث معماری محلی محسوب نمود .اضافه نمودن حیاط
به بسیاری از نیایشگاههای ماقبل اسالم که بعد از اسالم
تغییر کاربری داده و به مسجد تبدیل شدهاند؛ دلیلی بر
این مدعا است .از نگاهی دیگر به نظر میرسد عبادت در
فضای باز جنبهی از یاد رفتهی مسجد است که متعاقب ًا
باعث تضعيف و حتي حذف حياط گردیده است .در این جا،
صرفنظر از عام یا خاص بودن مسجد ،سخن از تفکر غالب
حذف حیاط و فضای باز از عرصهی مسجد است که ممکن
است در مساجد تاریخی ،نوساز عامی یا حتی خاص رخ
دهد .شایان ذکر است در طول روند انجام پژوهش فضای
باز و حیاط به جای یکدیگر استعمال میشوند که در هر دو
صورت معنا و مفهوم یکسان مدنظر است هر چند فضای
باز تعبیر گستردهتری را در بردارد.
پیشینهی پژوهش

نقش حیاط به عنوان یکی از اندامهای مسجد تقریب ًا
غیرقابلانکار است؛ چنانکه مستشرقی چون هیلن براند آن
را یکی از اجزای مسجد معرفی میکند؛ اما برای آن تنها
نقشی واسط قائل میباشد .حیاط مسجد در این نگرش با
حیاط کلیسا از حیث مقدمهای برای ورود به حرم قیاس
شده است که از حضور فضایی مقدس در پس آن خبر
میدهد (هیلن براند .)102 ،1390
برخی دیگر نیز بیآنکه تأکیدی مستقیم بر وجود حیاط در
مسجد داشته باشند؛ صرف ًا از جنبههای عرفانی ،فرهنگی
و عملکردی آن را مورد توجه قرار داده اند .طهوری به
نقل از استیرلن مینویسد« :به نظر میرسد که حیاط قلب
و عمق بنا و سرچشمهی آن است؛ گویی کل بنا از این
منطقهی مرکزی سامان یافته است ».حیاط دریچهای به
جهان ملکوتی یا عالم آرمانی هر مؤمن ،پهنهی گشودهای
در زیر سقف ملکوتی آسمان است (طهوری .)158 ،1391
در همنشینی فضای باز و بسته باید گفت نقش حیاط
چنان چشمگیر است که اگر از میانه برخیزد؛ همه چیز فرو
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به نظر میرسد فضاهای عمدهی مساجد را ،با دیدگاهی
کلی میتوان در دو بخش فضای باز و بسته تقسیم نمود.
فضای باز مسجد که معمو ًال حیاط نامیده میشود؛ در اسالم
و بازتاب آن در تاریخ معماری مسجد ،عنصری غیرقابلانکار
است .البته دستهبندیهای موجود برای مسجد اغلب از
فضای بسته آن شروع میشود؛ چنانکه در یکی از آخرین
آنها مساجد شبستانی ،مساجد گنبدخانهای و مساجد
ایوانی به عنوان گونههای بنیادین هندسی در مساجد ایران
نامبرده می شود (حجت و ملکی  )1391و به وضوح از نقش
محوری بخشهای مسقف مسجد سخن میگویند .اما برای
مثال ،آنچنان که در بررسی یکی از مهمترین نمونهها یعنی
تطور مسجد جامع اصفهان در طول تاریخ دیده میشود؛
در طرح گسترش با حذف بخشهایی از فضای مسقف
و شبستانها اقدام به ایجاد فضای نیمهباز ایوانها نموده
و بدون تعرض در محدودهی حیاط سعی در پیشروی در
فضای مسقف وجود داشته است در عوض آنکه حیاط و
فضا باز مورد هجمه قرار گیرد 1و این در حالی است که اگر
فضای بسته به عنوان فضای اصلی مسجد پذیرفته شود؛
فضای باز میتواند سهلالوصولترین ذخیره برای گسترش
فضای بسته تلقی شود .حال آنکه ابهامات و سؤاالت جدی
پیش روی ما است؛ نظیر این موارد که چرا فضاي باز از
حضوری چشمگیر در طول تاریخ مسجد برخوردار است؟
چرا بايد در حالي که نياز مبرم به زمين در مناطق شهري
بيشتر و بيشتر ميشود؛ بخشي از فضاي مسجد را باز و یا
در اصطالح بال استفاده قرار داد؟ و اصو ًال اصالت فضای باز
در مسجد تا چه میزان است؟
آنگونه که از شواهد برمیآید «حیاط در مسجد» از ابتدا،
یکی از بخشهاي اصلي كالبد بوده است؛ به نحوي كه
از نخستین مسجد اسالم تا دوران معاصر فضای باز در
مسجد حضوری چشمگیر دارد .مسجد پیامبر (ص) بنابر
اقوال مشهور محققین مستشرق 2و علمای اسالم بر مبنای
فضای باز محصور شکل میگیرد و اضافاتی بر آن به
عنوان بخشهایی برای صرف سایهاندازی عارض میشود.
در نتیجه سیرهی عملی به عنوان یکی از منابع مرجع جهت
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میپاشد (نوایی و حاجیقاسمی.)24 ،1390
توجه به درونگرایی در دیدگاه اسالمی نکتهی قابل توجه
دیگر در بروز حیاط است« .درونگرايي با تعبير كالبدي رايج
آن فضاي بسته حول یک فضاي باز مركزي تنها یک راه
حل براي یک مفهوم كليتر و ديد کالنتر اسالم به محيط
كالبدي به عنوان بستر ظهور جامعهی اسالمي است .نگاه
اسالم نه صرف ًا در مورد خود كالبد ،بلكه دربارهی نحوهی
حضور انسان در محيط كالبدي ،درونگرا است ».درونگرایی
نیز به عنوان یکی از ویژگیهای مشترک که در تمام
رویکردها در معماری اسالمی وجود دارد و الزمهی آن
ایجاد حیاط در بنا خواهد بود؛ میتواند عامل مهم دیگری
در خصوص اصالت فضای باز معرفی شود که از آن به تعبیر
«بسته بودن فضاي خصوصي نسبت به فضاي شهري و
بازشدگي آن به سوي فضاي باز خصوصي (عمدت ًا حياط
مياني)» یاد میشود (ناریقمی .)1389
علیرغم تأکیداتی که مستقیم یا غیرمستقیم دربارهی حضور
فضای باز در مسجد دیده میشود؛ باید اشاره نمود در این
میان مساجدي بدون حياط نيز وجود دارند .در این خصوص
مرحوم پیرنیا حیاط را میانسرای سرگشادهای میپندارد که
نقشی جهت درونگرا بودن فضا دارد و در نتیجه با این
دیدگاه سه دسته مسجد فاقد حیاط را نام میبرد :مساجدی
که «پیرامون آنها را باغ و چمن گرفته و با بارویی با کوچه
3
و گذر از دیگر ساختمانها جدا میشود (مسجد کبود تبریز
و )...و یا در کنار آن میدان و واشدگاهی است که آن را از
داشتن میانسرا بینیاز میکند (مسجد شیخ لطفاله) و چند
مسجد انگشتشمار هم هست (ویژهی کویهای کوچ) که
جز برفانداز سرگشادهای در میان یا کنار خود ندارد (مسجد
مال عبدالخالق یزد) در اینگونه مسجدها بام جای سرگشاده
را میگیرد» (پیرنیا 1387الف.)47 ،
کمرنگتر شدن نقش حیاط در مساجد و حتی مسقف شدن
آنها با توجه به اهمیت فضای باز در مسجد ،ضرورت
توجه به این مسئله را جدیتر مینماید .در همین راستا
با بهرهمندی از روش ترکیبی اهمیت و اصالت فضای
باز در مسجد مورد مداقه قرار گرفت؛ به نحوی که روش

وضعیت فعلی فضاي باز در مساجد

امروزه برخی مساجد به داليل مختلف اقدام به حذف حياط
ميکنند و اساس ًا بسياري از مساجد نوساز بدون فضاي باز
ساخته ميشوند و بعض ًا مساجد قديمي نيز براي گسترش
نسبت به حذف حياط و فضاي باز اقدام مينمایند .برخی
مساجد به داليلي مانند کوچکی فضا ،دشواری نگهداری
حیاط و دسترسي سريع از معبر به شبستان با مسقف کردن
حياط و بعضي با ساخت بنا در محدودهی حياط اقدام به
گسترش فضای مسقف مینمایند؛ اما میتوان از دالیلی
از جمله رواج تفکر مدرن ،گرایشهای مادي و نگرش
سوداگرانه به زمين ،عدم توجه به معنا و کيفيات فضايي
حياط نیز نام برد .همچنین نباید از عامل مهم «تغيير مکان
فعاليتها از فضاي باز به فضاهاي بسته» غافل شد (طاهباز
و جلیلیان  .)21 ،1390حال آنکه اين امر موجبات آسيبهايي
را به مسجد فراهم خواهد آورد« :حذف صحن از معماري
مسجد و ايجاد ارتباط مستقيم و بيواسطه بين بيرون و
درون مسجد در طرحهاي معاصر ،نظم سلسلهمراتبي گذار
مؤمن از بيرون به درون را به شدت تحت تأثير قرار داده و
ضمن تقليل خلوت و خصوصيت درون مسجد بر امکانات
و تمهيدات مورد نياز حضور قلب مؤمنين از جمله آرامش،
تأثير منفي دارد» (امينزاده گوهرريزی .)34 ،1378
اين پديدهی فراگير میتواند مسجد را وارد چالشي جديد
و معاصر نماید :چالش فضاي باز .چالشی که با توجه به
نتايج و اهميت انكارناپذير فضاي باز در معماري مسجد از
جمله تنوع فضایی ،سلسلهمراتب حضور ،درک و خوانایی
معماری ،امکانات نورگیری و تهویه ،درک زمان ،پاالیهی
آلودگیهای دیداری و شنیداری و بسیاری موارد دیگر،
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روش پژوهش

تفسیری-تاریخی در خصوص وقایع تاریخی در ارتباط با
عبادت در فضای باز و همچنین حضور حیاط در مساجد
قلمرو اسالم چارهساز بوده است .البته در این زمینه از
مساجد بدون فضای باز نیز غفلت نشده است .سپس روش
تحلیل محتوا برای بررسی محتوای فضای باز در متن
روایات و توصیههای پیامبر اکرم (ص) و ائمهی طاهرین
(ع) ،سیرهی عملی در ارتباط با کاربرد آن و نهایت ًا ارجاعات
فضای مسقف در متون ،به کار برده شد.
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ميتواند تهديدي جدي در اين زمينه تلقي شود.
بررسی تاریخ حیاط در مسجد
با نگاهی اجمالي به مسجد در طول تاریخ اسالم آشکارا
حياط ،بعنوان بعد جداناشدني مسجد و ميراثي پايدار یافت
میشود .در تمامي ادوار معماري پس از اسالم و اقلیمهای
متنوع ،چه در ايران و چه در ساير نقاط جهان ،از چين
تا شمال آفريقا و حتي اروپا ،با توجه به گسترهی وسيع
قلمرو حكومت اسالمي ،عموم ًا حياط (فضاي باز) در مساجد
ديده ميشود .یکی از مهمترین دالیل حضور فضای باز
4
حیات
در مسجد عبادت در آن است یا به عبارتی دیگر
ِ
حیاط ،دلیلی بر بقای آن بوده است .احتماال نماز گزاردن در
فضای باز یا به طور کلی عبادت در فضای باز امری بدیهی
مینمودهاست چنانکه به سختی بتوان در متون تاریخی
موارد قابل ذکری یافت.
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عتیق اصفهان و بسیاری موارد مشابه دیگر وجود دارد و با
بخش فرورفتهی آن برای امام جماعت به وضوح از عبادت
در فضای باز سخن میگویند .البته این موارد گونههای
تکاملیافتهی عبادت در فضای باز را مینمایانند .هر چند
اینگونه تمهیدات ،خود گویای انجام عبادت در فضای باز
قبل از این تکامالت است و برای رفع حاجت و ارتقای
کیفیت از برخی تمهیدات معمارانه استفاده شده است (مانند
جداسازی مسیرهای عبوری از محدودهی نماز).

تصویر  .2صفه مسجد جامع زواره (مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .1اقامه نماز در حیاط مسجد
(مأخذ :رنه دالمانی )183 ،1335

تصویر  .3صفه های مسجد جامع حکیم اصفهان
(مأخذ :نگارندگان)
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اما با این وجود رنه دالمانی در سفرنامهی از خراسان تا
بختیاری از اقامهی نماز در حیاط مسجد ،سخن میگوید
(پانوشت تصویر در کتاب زواری که در حیاط مسجد نماز
میخوانند) (رنه دالمانی  )183 ،1335و حتی در این باره
تمهیداتی که معماران در طراحی مساجد نیز برای عبادت
در فضای باز به کار میبردهاند؛ قابل توجه است .مانند
صفههایی که در حیاط مساجدی چون حکیم و جامع
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بررسی شکلی فضای باز در نقشه مسجد در پهنه زمانی (آغاز تا قرن دهم هجري قمري)-مکانی (قلمرو حكومت اسالمي)
عریستان (مکه)

عربستان (مدینه)

عراق (کوفه)

سوریه (دمشق)

 .1مسجدالحرام

 .2مسجدالنبي (آغاز تاريخ
اسالم)

 .3مسجد كوفه ( 60ه.ق)

 .4مسجد جامع دمشق (96ه.ق)

(مأخذ :هيلن براند )1390

(مأخذ :هيلن براند )1390

تونس (قیروان)

تونس (تونس)

 .7مسجد جامع قيروان
( 221ه.ق)

 .8مسجد جامع تونس
( 250ه.ق)

(مأخذ:

www.google.com/

)earth

(مأخذ :نقرهكار و همكاران
)1391

ایران (دامغان)

اسپانیا (اندلس)

 .5مسجد تاریخانه دامغان (150
ه.ق)

 .6مسجد جامع قرطبه
(175ه.ق)

یمن (صنعا)

تونس (مهدیه)

ماخذ( :پيرنيا 1387ب)

ماخذ( :هيلن براند )1390

 .10مسجد جامع مهدیه ( 304ه.ق)

 .11مسجد االزهر ( 361ه.ق)

 .12مسجد جامع اصفهان ( 454ه.ق)

ماخذ( :هيلن براند )1390

مصر (قاهره)

ماخذ( :هيلن براند )1390

ایران (اصفهان)

ماخذ( :پيرنيا 1387ب)
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 .9مسجد جامع صنعا (*)

ماخذ( :هيلن براند )1390

ماخذ( :هيلن براند )1390

ماخذ( :هيلن براند )1390
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الجزایر (تلمسان)

ترکیه (سلجوق)

 .13مسجد سید ابومدیان ( 739ه.ق)  .14مسجد عيسي بيك ( 776ه.ق)
ماخذ( :هيلن براند )1390
راهنما

توضیحات

ماخذ( :هيلن براند )1390

39

ازبکستان (بخارا)

ترکیه (سلیمانیه)

 .15مسجد كاليان ( 800ه.ق)

 .16مسجد سليمانيه ( 963ه.ق)

ماخذ( :هيلن براند )1390

ماخذ( :هيلن براند )1390
فضای باز

سایبان مسقف
فضای مسقف
* «بنا بر احاديث بومي به زمان پيامبر باز ميگردد و احتما ًال به دست وليد اول بازسازي شدهاست».
(هیلن براند )133 ،1390

بررسی این مساجد ،چهار الگوی کلی ارتباط فضای باز و بسته در مسجد را نمایش میدهد.
جدول  .2الگوی تاریخی کلی برای ارتباط فضای باز و بسته (مأخذ :نگارندگان)

مسجد با فضای باز محاط

مسجد با سه جبهه بسته

راهنما

فضای مسقف

فضای باز

عبادت در نظر گرفته شود؛ با توجه به افزايش جمعيت
مسلمانان حذف حياط به نفع شبستان کام ً
ال منطقي بوده
و دور از انتظار نیست .اما حفظ حياط در اين مساجد ،خود
نشاني از اهميت ماهوي فضاي باز در مسجد میباشد .از
سوي ديگر حضور فضاي باز در مساجد اقصي نقاط جهان
اسالم که از اقليمها و بسترهاي فرهنگي متفاوتي بهره
ميبرند و دارای سنتهاي متفاوت معماري هستند نيز؛ خود

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

واضح است که فضاي باز ،کمابیش در تمامی این مساجد
نمونه و شاخص به عنوان نقطهی مشترک ،با تناسابات
مختلف وجود دارد .به نحوی که میتوان از آن (حیاط)
به عنوان فضایی غیرقابلاجتناب در کالبد غالب مساجد
شاخص یاد کرد .به بیان دیگر با کمي کنکاش در مساجد
پس از مسجد النبی ،همواره فضاي باز محصور دیده
میشود؛ در حالي که اگر فضاي شبستاني ،فضاي اصلي

مسجد با یک جبهه بسته

مسجد بدون فضای بسته

40
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نشاني بر رابطهی نزدیک مسجد و فضاي باز است .اما
همانطور که در پیشینهی تحقیق ذکر شد؛ مساجدی بدون
فضای باز نیز وجود دارند که تقریب ًا اکثر آن ها در قالب سه

گروه و با توجیهاتی منطقهای ،فرهنگی و برخی شرایط
خاص قرار میگیرند.

جدول  .3دستهبندی مساجد بدون حیاط (مأخذ :نگارندگان)

نمونهها
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علل و عوامل تشكيلدهنده مسجد
گونه
ردیف
 مساجدی که معمو ًال اتاقوارهاي را به مسجد اختصاص ميدهند واز يک يا دو اتاق با دسترسي مستقیم از کوچه تشکيل شدهاند.
مساجد گذری
 در این مساجد اصو ًال امکان ایجاد حیاط میسر نمیباشد و با توجهمساجد کوچک به وسعت نیز عرفا نمازخانههایی کوچک محسوب میشوند .مث ً
مساجد محلهای
ال در
1
برخی بازارهای اسالمی بنا به ضرورت اقامه نماز تنها فضایی برای مساجد کوچک بازار
محلهاي
نماز خواندن اختصاص داده شده است.
 برخی از این مساجد در گسترشهای آینده با افزودن زمینهایمجاور به مساجدی بزرگتر تبدیل میشوند.
 مساجد بيحياط منطقهای یا شهری مانند اياصوفيا -خصوص ًانمونههاي متعدد در حوزه تركيه و شامات -که مبتني بر تغيير
کاربري کليساها یا سایر نیایشگاهها هستند.
 این مساجد معمو ًال ویژگیهای ساختاری سابق خود را حفظمسجد االقصی
میکنند و یا تغییراتی اندک مییابند .اما با این وجود در مواردی نیز
مساجد
مسجد ایاصوفیا
تغییراتی اساسی در آنها انجام میشود که نمونههای شاخصی در
بر پایهی
مسجد جامع نیریز
ايران با تغيير کاربري آتشکدهها ،مهرابه ،گیری یا ایوان وجود دارد
2
نیایشگاههای
مسجد یزدخواست
(پیرنیا 1387ب)40 ،
موجود
 در بيشتر موارد به این ابنیه ،به مرور زمان حياط نيز افزودهگرديده است 5.مسجد جامع نيريز (قرن چهارم هجري) یکی از آن
نمونهها است (پیرنیا  1387ب .)154 ،نمونهی شاخص دیگر مسجد
یزدخواست میباشد که در این مورد مقابل جهت قبله یک فضای
باز محصور (حیاط) ایجاد نموده اند (نقرهکار .)1392
 مساجد شاخصی كه براي هدف يا شخص و خانداني مشخصبنا گرديدهاند و یا از ویژگیهای خاصی برخوردار هستند؛ فلذا در
مواردی از احكام عمومي ساير مساجد تبعیت نمیکنند .نمونه بارز
مسجد شیخ لطف اله
آن مسجد (نمازخانه) شيخ لطف اله اصفهان كه مختص خاندان
مسجد کبود تبریز
 3مساجد خاص
صفوي و باالخص شاه بوده است.
 بايد توجه نمود در مسجد شيخ لطف اله نيز به عنوان مسجديشاخص و بيحياط ،ميدان وسيع نقش جهان به عنوان فضاي باز
گستردهای در کنار مسجد حاضر است.
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فضای باز در آیینهی شریعت

واجب روزانه و یا بیرون رفتن امام با مردم به صحرا و دعا
کردن ،مستحب است» (النجفی بدون تاريخ ،ج.)152 :12.
اعمال روز عرفه :در باب این اعمال آمده است« :پس از
نماز ظهر و عصر و پیش از اشتغال به دعا ،دو رکعت نماز
در زیر آسمان بجا آورد و( »...مشکینی .)461 ،1381
سایر اعمال عبادی مستحب مانند :نماز شب ،نماز استغاثه،
نماز حاجت ،زیارت امام حسین (ع) ،اعمال شب نیمه
شعبان ،شب بیست و سوم رمضان ،اعمال مسجد سهله و
بسیاری موارد دیگر (قمی ،744 ،718 ،429 ،304 ،1380
.)1156 ،1149 ،1110
نکتهی جالب توجه در دستهی شاخص این عبادات،
جماعت بودن آنها است .عالوه بر این ،عباداتي مانند حج،
جزو شعائر نیز محسوب ميشوند .از اين رو ،شايد بتوان
يکي از داليل انجام اين عبادات در فضاي باز را تعظيم
شعائر و «نمايش جماعت» دانست .در نتیجه اين عبادات
دستهجمعي در زير آسمان میتواند نشانهی ديگري بر
اهميت و اصالت فضاي باز در دين اسالم باشد .البته موارد
بسیاری از کیفیت فضای باز در اماکنی دیگر چون خانه نیز،
مستند به روایات وجود دارد که گویای اهمیت خاص این
نوع فضا است (ناری قمی .)1391
فضای باز در سیرهی عملی

8

با غور در تاريخ معماري مسجد و مداقه در يکي از
مهم ترين مساجد و  -احتما ًال -سرمشق ديگر مساجد،
يعني مسجدالنبي (ص) ،نگاه خاص پيامبر به فضاي باز
قابل مشاهده است .تمامي اقوال تاريخي در دسترس،
از مستشرقین تا محدثین تأکید مینمایند اصو ًال مسجد
اوليهاي که پيامبر (ص) بنا نمودند یک چهار ديواري بود
که دارای هیچ گونه سقفي نبود و اين فضاي باز محصور
تمامي سطح را شامل ميشد .بايد توجه نمود اقليم بیابانی
عربستان با روزهای بسیار گرم ،آفتاب سوزان و شبهاي
بسیار سرد ،الزام ًا معماري پوشيدهتری از يک حياط مطالبه
ميکند .پرواضح است که توان معمارانه در جهت برآورده
نمودن اين انطباق اقليمي در آن روزگار موجود بوده؛ چرا
که ايجاد يک سقف گلاندود هزاران سال پيش از آن تاريخ
نيز معمول بوده است.9
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به نظر ميرسد فضای باز و یا اصطالح ًا حیاط چیزی
فراتر از عضو یا اندامی از مسجد است .اهمیت این فضا تا
جاییست که احکام خاص دربارهی عبادت در فضای باز و
حتی احکامی در خصوص عدم تسقیف مسجد موجود است
و البته ميتوان تأثير آن را در سيره و سنت پيامبر اكرم و
ائمه طاهرين (ع) مشاهده نمود.
در دین مبین اسالم تأکید آشکاری بر عبادت در فضای
باز وجود دارد به نحوی که پارهای از مهمترین عبادات
و اعمال به صورت واجب یا مستحب در فضای باز انجام
میگیرد که در زیر به برخی از آن ها اشاره شده است.
اعمال حج مانند احكام احرام بستن :بیشتر اعمال حج به
عنوان یکی از مهمترین اعمال اجتماعی اسالم در فضای
باز انجام میشود« .سايه بر باالي سر قرار دادن در حال
احرام و در حال حركت (مانند رفتن از ميقات به مكه و از
مكه به عرفات و مانند آن) بر مردان جايز نيست؛ ...احوط
آن است كه شخص محرم پس از رسيدن به مكه پيش از
انجام مناسك عمره و همچنين در حال احرام در عرفات و
مني ،از قرار گرفتن در زير سايههاي متحرك مانند اتوبوس
مسقف و چتر ،اجتناب كند .مردان محرم هنگام حركت
در مسير بين دو منزل ،مث ً
ال از ميقات تا ّ
مكه نبايد زير
سايه بروند .اگر سايه باالى سر نباشد؛ مثل سايهی ديوار
ماشين اشكال ندارد .مرد محرم پس از رسيدن به منزل
بنابر احتياط واجب هنگام تر ّدد در ّ
مكه زير سايه نرود»
(خامنهای ،بدون تاریخ).
نماز عيدين فطر و قربان :عید فطر و عید قربان دو عید
بزرگ دین اسالمند .حضرت امام خمینی (ره) در مسأله
 1528این چنین بیان میکنند :کراهت دارد نماز عید را زیر
سقف بخوانند .و یا از دیگر مراجع هم وارد است «نماز عید
را در فضای باز بخواند نه زیر سقف »6و همچنین مسألهی
دیگر بیان می کند «مستحب است نماز عید را زیر آسمان
بخواند( »7بنيهاشمي خميني .)856 ،1378
نماز استسقا« :درخواست باران از خداوند هنگام بروز
خشکسالی ،با اقامهی نماز استسقاء ،دعا کردن در
خطبههای نماز جمعه ،عید قربان و فطر ،پس از نمازهای
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ساخت و تغییرات مسجد النبی مطابق روایت منقول از امام
صادق (ع) 10تاکیدی بر فضای باز را نشان میدهد تا آنجا
که با سپري شدن ايام و به اصرار ياران (مسألهی اقليم)
پيامبر (ص) اجازهی ساخت سايهاندازي در بخشي از مسجد
(فضاي باز) را ميدهند .به بیان دیگر ،حتي با شرايط دشوار
اقليم نيز اصالت با حفظ فضاي باز است (نقرهکار ،حمزهنژاد،
و عطایی همدانی  .)1391الزم است توجه شود بنا بر اين
اقوال تاريخي مسجد پيامبر (ص) دارای هيچگونه فضاي
بستهاي نبوده است .سقف نيز گلاندود (سنگين) نبوده و

حداكثر ميتوان آن را سايباني ناميد تا سقف .در واقع اين
محدوده نيز همان فضاي باز است که با اغماض آن را
نيمه باز میتوان نامید .چه بسا عنوان فضاي -نيمه باز-
نيز چندان در توصيف اين بخش از مسجد پيامبر (ص)
مناسب نباشد؛ زیرا عالوه بر اینکه مانند ايوانهاي ايراني
(به عنوان الگوي فضاي نيمه باز) فضايي بيواسطه با حياط
بوده است؛ سقفي نفوذپذير نیز دارد .بنابراین الزم به نظر
میرسد که گونههای فضایی مسجد النبی مورد بررسی
قرار گیرد.

جدول  .4انواع فضاهای موجود و ناموجود در مسجد النبی (مأخذ :نگارندگان)

فضاهای موجود در مسجدالنبی

فضای باز با سایهبان

فضای باز

فضاهای ناموجود در مسجدالنبی

فضای نیمهباز

است .در خصوص بیتالهالحرام مشخص ًا آیه  96سوره
آلعمران بیان میدارد« :به يقين نخستين خانهاى كه
براى (عبادت) مردم نهاده شده همان است كه در ّبكه
ّ
(مكه مكرمه) است.»...
بايد توجه نمود كه با گذشت سالها از ساخت اين بنا و
حريم آن از زمان هبوط نخستين انسان 11تا کنون با
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نمونهی مهم دیگر که نباید از آن غفلت شود مسجدالحرام
است .به محدودهاي كه در شهر مكه واقع شده و كعبه
درون آن است در اصطالح مسجدالحرام ميگويند و بنا
بر روايات تا جایی كه اين حرم گسترش يابد؛ محدودهی
مسجد خواهد بود (مکارم شیرازی بدون تاريخ ،ج.)12 :3.
مسجدالحرام نمونهاي بسيار كهنتر از مسجد پيامبر (ص)

فضای بسته
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فضای باز در روایات

در روايات نيز ميتوان تأكيداتي را دربارهی حفظ فضاي
باز در مسجد تحت عنوان -احكام تسقيف مسجد -مشاهده

نمود( .مصطفی منتقمی  .)45 ،1386احكامي كه دربارهی
نهي ساخت سقف براي مسجد است در دو دسته عمده قرار
دارند؛ به نحوي كه برخي عدم ساخت سقف براي مسجد
را مستحب ميدانند و برخي ساخت سقف براي مسجد را
مكروه ذكر مينمايند.
الف) استحباب

«مستحب است مساجد بیسقف باشد و روباز و در صورت
عدم نیاز بدون سایبان تا به فعل پیامبر اکرم (ص) تاسی
شده باشد» (النجفی بدون تاريخ ،ج.)75 :14.
ب) کراهت

«مکروه است مسقف بودن مساجد اما داشتن سایبان
اشکالی ندارد» (القمی .)235 ،1418
حلبی از امام صادق (ع) پرسید :آیا نماز خواندن در مساجد
سقفدار و سایباندار مکروه است؟ امام پاسخ فرمود« :آری
لکن امروز ضرر و زیانی ندارد» 13و در ادامه فرمود« :اگر
حکومت عدل به پا شود او میداند در این خصوص چه
کند» (العاملی بدون تاريخ.)488 ،
در نتيجه فضاي باز مساجد در احكام نيز در كنار سيرهی
نبوي از اهميت خاصي برخوردار است .البته آنچه مسلم
است احکامی مبني بر وجوب يا حرمت ساخت سقف براي
مسجد ذكر نگرديده است كه به نظر میرسد این دیدگاه
به دليل قابليت پرهیز از عسر و حرج و ويژگي مطابقت با
شرایط زمانه در دين اسالم باشد.14

بحث و نتیجهگیری

درصورتی که پذیرفته شود مسجدالنبی (ص) به عنوان
مسجد ساخته شده توسط شخص پیامبر اسالم میتواند
نقش سیرهی عملی را ایفا کند؛ در این باب اصرار عامدانه
بر بيسقف بودن مسجد را ميتوان مهمترين دليل بر اثبات
اصالت فضاي باز در مسجد دانست .همچنین نقش فضای
باز در مسجدالحرام نیز از اهمیت فوقالعادهای برخوردار
است .ساختار کعبه و مسجدالنبی (ص) نشان میدهد
فضای باز حاضر در مسجد بیشتر از یک حیاط مرکزی
و یا نوع تکامل یافتهی آن میباشد و البته نمیتوان آن
را محدود به مساجد ایران نیز نمود؛ چرا که در جایجای
پهنهی قلمرو اسالمی ،این مهم بروز یافته است .تأکیدی

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

وجود تغييرات اجتماعي ،پيشرفتهاي فناوري و با اعمال
سليقههاي مختلف و متعدد ،بخشهاي وسيعي از اين حريم
در توسعههاي مختلف مسقف نگرديده است و همچنان
کعبه در میان فضای باز قرار گرفته است .در مورد بنای
کعبه نیز اشاره ميشود« :كعبه بدون سقف بود؛ بنابراين
ناودانى نيز نداشت» (کردی  .)28 ،1387پرواضح است که
فریضهی نماز درون کعبه جایی ندارد12؛ اما خالی بودن
کعبه به عنوان نمادینترین بنای دین اسالم تأکید آشکاری
بر اهمیت فضای باز است .نقرهکار نیز در تأیید این مطلب
مینویسد :کعبه «ابتدا سقف به صورت فعلی و با مصالح
سنگین نداشته؛ بلکه همچون مسجد النبی سقفی سبک از
شاخ و برگ درختان داشته یعنی سایبانی همچون آسمان،
اندیشهساز و خیالبرانگیز بر سر داشته است .در مجموع
فضای خانه کعبه در مقابل فضای طبیعت که بهترین فضا
برای سیر در آفاق است؛ بهترین فضا برای حالت تمرکز
و توجه و تذکر و تعقل در انسان بوده و میتواند زمینهی
مناسبی برای حالت خودآگاهی و دعا و نیایش و حالت
حضور قلب و سیر در انفس و سیر و سلوک الی اله و وصال
حضرت حق باشد» (نقرهکار .)512 ،1387
الزم به ذکر است شرایط اختصاصی مسجدالحرام به سبب
وجود بیت اله الحرام و مناسک حج میتواند قیاس آن را با دیگر
مساجد مورد سؤال قرار دهد؛ اما باید توجه داشت تأثیر این
بنای نمادین در معماری مساجد غیر قابل چشمپوشی است.
حتی مناسک حج نیز در جایی به عنوان الگوی ساخت مسجد
معرفی شده است« .مسجد برای اقامهی نماز بنا میشود و
ساحت ساختمانی مسجد متناسب با ظاهر نماز است؛ آن گونه
که تشریع شده و باطن نماز ،به عبارتی مناسک حج است و
باطن آن سیر الی اهلل و متناسب با هر مرتبه در مراتب نزولی
عرش ،کعبه و مسجد است .به این ترتیب مرتبهی ساختمانی
بنای مسجد برای تبیین معمارانه باطن نماز کافی نیست و
این معماری مسجد است که عهدهدار بیان معمارانه باطن
نماز میباشد» (بهشتی .)90 ،1389
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که در توجه خاص روایات و شریعت به انجام امور عبادی
در فضای باز نیز مشهود است.
تاریخ معماری مسجد تأکیدی آشکارا بر حضور فضای باز
در عرصهی مسجد و عبادت در آن ،دارد و نمیتوان به طور
کلی عدم وجود حیاط در برخی مساجد را دلیلی بر حذف
فضای باز از کالبد مسجد دانست .چراکه این گونه مساجد
عمدت ًا به دالیل خاصی شکل گرفتهاند و اساس ًا جنبهی
عمومی و الگووارگی ندارند.
به نظر ميرسد به خصوص در شرايط معاص ِر معماري
مسجد الزم است به مسالهی فضاي باز توجهي دوباره
نمود .نکتهی بسيار حائز اهميت در اين زمينه امکان انجام
عبادت در فضاي باز است .متاسفانه يکي از عوامل اصلي
حذف فضاي باز در مساجد امروزي انجام کليهی امور
عبادي در فضاي سرپوشيده مسجد است .بديهي است که
در اين شرايط فضاي حياط بخشی بيکاربرد و يک فضاي
ذخيره براي گسترش مسجد تلقي خواهد شد .اما اگر به
حياط به عنوان فضاي باز عبادی و نه صرف ًا يک فضاي
تقسيم نگاه شود؛ چه بسا اصو ًال نياز به گسترش مسجد
نيز از بين برود .هر چند در اين زمينه ميتوان از بام نيز به
عنوان فضاي باز عبادت استفاد نمود.
از سوی دیگر اين مسأله که امروزه مساجد ،فضاهايي
سرپوشيده تلقي ميشوند؛ آسيبهایي به دنبال دارد که
نخستین آن نياز به هزينهي اوليه ساخت بسيار زياد است.
در خصوص برخی توجیهات اقلیمی که در این رابطه
مطرح میشود؛ ایجاد شبستان زمستانی برای استفاده در
شرایط بحرانی  -که در طول تاریخ شکل گرفته و اساس ًا

در مقایسه با مسجد عرض اندامی ندارد -پاسخ درخوری
میتواند باشد .البته در این مجال سخن از اصالت فضای باز
است و بدیهی است که میتوان با حفظ اصالت و اولویت
فضای باز به راهکارهای متنوعی پرداخت.
ضمن ًا بايد توجه نمود که از آثار انجام عبادت خصوص ًا به
صورت جماعت در فضاي باز عالوه بر تنوع ،ميتوان به
جنبهی اجتماعی دین اسالم و بروز اجتماعی امت نيز اشاره
نمود .از سوي ديگر اين گونه عبادت جمعی و عمومی در
نقطه تقابل عبادت عزلتجويانه و گوشهگير در سایر ادیان
است.15
در مجموع با بررسی وضعیت فضای باز در سیرهی عملی
پیامبر اسالم (ص) و روایات و نمونههای تاریخی به وضوح
میتوان متوجه اهمیت غیرقابلانکار فضای باز در مسجد
شد .پرواضح است که منظور از اهمیت چیزی بیشتر از
یک توصیه معمارانه است کما این که فضای باز مساجد
در برخی منابع معماری به عنوان فضایی واسط ،محل
تقسیم ،گذر و یا مفصل اقلیمی مطرح میشود .اما بر
اساس مطالعات صورت گرفته ،اهمیت فضای باز ،بسیار
بیشتر از عناوین فوقالذکر بوده و دارای کارکرد عبادی و
به نوعی هستهی اولیه مسجد است .نهایت ًا آنچه در بررسی
منابع و متون یافت میشود؛ نشان از اصالت فضای باز و
تأکیدی آشکار بر آن دارد و اهمیت آن حتی میتواند بر
شروع روند طراحی معماری مسجد از فضای باز و تالش
برای احیای عبادت در آن و یا حداقل عدم امکان حذف
فضای باز بیانجامد.

پی نوشت
 .1تغییرات مسجد جامع عتیق اصفهان در طول تاریخ در جدول  5ارائه شده است.

جدول  .5تغییرات مسجد جامع عتیق اصفهان در طول تاریخ (مأخذ :حجت و ملکی  ،1391با تصرف و تلخیص)

دوره سوم

دوره چهارم

دوره پنجم
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دوره اول

دوره دوم

سیر تطور مسجد جامع اصفهان
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 .2توجه به فضای باز در مسجدالنبی در نقشهی این بنا ،به وضوح دیده میشود.
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تصویر  .4نقشه مسجدالنبی و توجه به فضای باز (ماخذ :هیلن براند )1390
 .3الزم به ذکر است با توجه به نقشه و همچنین وجود مقابر در ضلع قبلهی این بنا ،مسجد بودن و یا شکل اولیه آن جای بررسی بیشتری دارد.
 .4مقصود در اینجا سرزندگی و جریان حضور در حیاط و فضای باز مسجد است.
 .5این گسترش آگاهانه میتواند تأکیدی باشد بر اهمیت خاص فضای باز در معماری مسجد ،چرا که چهارتاقی واحدی است سرپوشیده که به بیرون
نگاه میکند و به راحتی با روش همانندسازی (کنار هم قرار دادن چهارتاقیها به عنوان واحدهای حجمی) گسترش مییابد و فضای بستهای به نام
شبستان ستوندار پدید میآورد .پس حضور حیاط در این نمونه از مساجد ممکن است حاکی از تعمدی در ایجاد و حفظ فضای باز باشد.
 .6پاسخ ارائه شده به استفتاء از سوی آیت اله مکارم شیرازی (بنيهاشميخميني .)856 ،1378
 .7پاسخ ارائه شده به استفتاء از سوی آیت اله بهجت (بنيهاشميخميني .)856 ،1378
 .8مقصود از سیرهی عملی آن چیزی است که رسول اکرم (ص) و ائمه هدی (ع) در طول زندگی مبارک ،به آن مبادرت مینمودهاند و به عنوان
یکی از منابع رجوع و استنباط احکام مدنظر قرار میگیرد.
 .9در منطقه بینالنهرین «تقریب ًا در اوایل هزارهی چهارم پیش از میالد مسیح نوشتن ،هنر ،معماری ساختمانی و شکلهای جدید حکومتی پدیدار
گردید» (زارعی .)13 ،1389
« .10امام صادق (ع) فرمود :رسول خدا ،مسجد خود را با یک خشت بنا کرد سپس مسلمانان زیاد شدند .گفتند :ای رسول خدا اگر امر فرمایی تا
بر وسعت مسجد افزوده شود؛ فرمود :آری ،پس بر وسعت آن افزوده شد و پیامبر صلی اله علیه و آله با یک خشت و نیم آن را بنا کرد .پس از آن
مسلمانان زیاد شدند؛ گفتند :ای رسول خدا اگر فرمان دهی تا بر مسجد افزوده شد؛ فرمود :آری و امر فرمود تا بر وسعت آن افزوده شد و دیوار
آن با دو خشت بنا شد .سپس حرارت آفتاب شدت یافت .مسلمانان گفتند :ای رسول خدا اگر امر کنی تا برای مسجد سایبانی درست شود؛ فرمود:
آری و فرمان داد.تا از تنهی درخت خرما ستونهایی در مسجد بر پا شد و سقف آن را با چوب و برگ درختان و گیاه (اذخر) پوشاندند .مسلمانان
در مسجد بودند تا اینکه باران به آنها رسید و سقف مسجد چکه میکرد؛ گفتند :ای رسول خدا اگر فرمان دهی تا سقف گلاندود شود .پیامبر به
آنها فرمود( :باید) سایبانی همچون سایبان موسی (ع) باشد .همواره مسجد همانگونه بود تا آن حضرت از دنیا رفت» (العاملی بدون تاريخ.)487 ،
 .11در برخي منابع زمان ساخت كعبه مبتني بر روايات حتي پيش از آدم (ع) ذكر شده است (کردی .)1387
« .12امام جعفر صادق (ع) :داخل کعبه نماز واجب نخوانید( »...نوری بدون تاریخ ،ج.)193 :3 .
 .13در غنائم این گونه آمده است :ا ِشکالی که در این باره گرفته میشود این است که در اکثر مناطق امکان استفاده از مسجد وجود ندارد؛ مگر اینکه
مسجد مسقف باشد .بنابراین شاید منظور از منع تسقیف ،مسقف ساختن همه قسمتهای مسجد و یا در بعضی از مناطق است( .القمی )75 ،1418
مقدس اردبیلی نیز ضمن استناد به خبر «حلبی» در این باره مینویسد :سخنی وجود ندارد در این که روباز بودن مساجد ،مستحب است در عین این
که مسقف بودن آنها مکروه است؛ مگر این که با چیزهایی غیر از گل مثل حصیر تسقیف شوند (مقدس اردبیلی بدون تاريخ.)148 ،
« .14خدا در تکالیفی که برای شما معین میکند؛ آسانی و سهولت را میخواهد؛ نه سختی .این شریعت ،شریعت سهله و سمحه است» (مطهری
.)255 ،1364
 .15نماز زير سقف آسمان تبلور احساس بيواسطگي است هرچند خداوند منحصر به آسمان نباشد .اين عبادت دستهجمعي رو به قبله و زير نگاه
آسمان میتواند بهترين نمايش درونگرايي و برونگرايي عبادت در اسالم باشد .در عين توجه دروني ،نمايش بيروني و حضوري فعال در عالم دارد.
همچنين نبايد از کارکردهاي اجتماعي فضاي باز غافل بود .بخصوص در دنياي فشردهی شهري ،ميتوان برخالف تالش براي پوشش هرچه بيشتر
زمين با ايجاد فضاهاي باز تنفسگاهي براي مردمان خسته از فضاهاي بسته فراهم نمود .مطمئن ًا اين فضاي باز قادر به تعامالت بيشتر با جامعه
خواهد بود تا فضاي بسته و محدود .بسته شدن فضاي عبادي تأثير مستقيم بر عبادتکنندگان خواهد داشت (سلمانی .)93 ،1392
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Abstract
Mosque is one of the most important Muslims buildings and one of the best expressions of Islamic
community (Ummah). In spite of considerable architectural history of the mosque in Islam and Iran, it
seems that there are significant questions about the ideal mosque in Islam. For example «open space»
(or courtyard), regarding its undeniable importance according to Islamic tradition (Sirrah & Sunnah)
and architectural history of the mosque, has being weakened. The open space in mosque which not only
improves the quality of architecture but also worshiping within has a special significance. Neglecting this
importance has led to gradually reducing or even eliminating the open space in the mosques. In this regard,
a combined style was choose to examine the originality of open space, using historical interpretation and
content analysis methods about the main references of Islam (the Quran, Hadith and life of Prophet
(PBUH)). Therefore, the original mosques of centers of Islamic territory from the beginning of Islam
to the sixteenth century and also mosques without open space were reviewed. Then Masjid an-Nabawi
considering the approach of the Prophet (PBUH) about its architecture and Masjid al-haram were added
to the analysis.
Despite of common categorizing of mosques based on closed spaces, the masjid An-Nabawi which had
been built by supervising of the last Prophet (PBUH) hadn’t any closed space. Considering the hard
climatic requirements, available roof construction technics and user requests (based on historical texts),
prophet›s decision to not making a hard roof is a major reason of priority of open space in mosque.
Masjid al-haram as an ancient religious Islamic site and one of the most symbolic aspects of Islam has
always been in open space and even hadn’t had roof itself during thousands years.
There are also many prayers and Islamic rites which should be - or is better to - done under sky, especially
not personal ones like Hajj, Fitr Salah, Qorban Salah. This could be remarked as a presentation of public
aspect of worship in Islam in contrary of the isolation in some other religions (e.g. Christianity, Judaism
and Buddhism). It is more impressive by attention to mosque›s major function: daily congregational
prayer (Salaat Al-Jamaah). Also there is some Islamic advises about not making roofed mosque. The
important point about these sentences is removing any obligation about building mosques with or without
roof which could cause many difficulties. But it doesn’t mean there is a neutral viewpoint. Advises is
showing the priority of open space to closed spaces.
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Regarding the pattern of masjid An-Nabawi, open space is always noticeable part of architectural history of
mosque, especially in major mosques of main centers of Islamic territory during more than fourteen hundreds
years. It could be more significant by attention to their various climatic, cultural, architectural, historical,
technical differences in a vast geography and long time period. It could be led us to re-categorize mosques
not only based on closed space but also caring open space changes. There are also many evidences showing
mosque yards as a place for saying prayer and worship.
The most opposite point of the importance of open space in mosques are some mosques without open
space. These mosques which are totally closed space might be referenced as contravention to open space
based mosques. In analyzing these samples two points must be considered: first is the flexibility of Islamic
sentences especially in form design and Islamic accommodation with local properties. Second is capacity of
these mosques to be referenced via masjid An-Nabawi. However by studding about these samples we could
categorizing them in three: first are very little mosques which usually are consist of one or two rooms and
direct access from outdoor in which preparing open space isn’t possible. These are neighborhood chapels that
could be developing into mosques in future. Second are large mosques that are transformed from churches
or other religion›s temples e.g. Hagia Sophia & Al-Aghsa. These types usually conserve their structural and
architectural specifications but there are examples which open space had been attached to them e.g. Yazd-Khast
and Jame-Neireez. Third are special ones which had been built for specific purposes or particular condition
such as Sheikh-Lotf-Allah mosque. These ones couldn’t be referenced as major movement in mosque design.
By analyzing these evidences, it is obvious that open space shouldn’t be neglected or reduced to a division
junction and light-supplying space. It is a heritage and beyond; one of the major parts of mosque. Imagining the
closed space as main space of worships in mosque can cause many problems such as costly construction, timeconsuming build programs, circulation and space access difficulties, ventilation and light-gaining challenges
and isolation effects on users.
As result, the collected evidences show not only open space in the mosque is a section or basic part of mosque,
but also open space has originality in the mosque design and the worship within is a forgotten aspect of this
fundamental part.
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