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 چکيده
اسالم، سبک معماری طاقی بوده است، های معماری قدیمی و کهن در دوران پیش از یکی از سبک

مسلمانان از این نوع معماری در ساخت انواع بناهای دینی مانند؛ مساجد، حرم ائمه اطهار علیهم 

محیطی است که مسلمانان برای کسب  ،اماکن مذهبی اسالمی.اندبهره جسته.... السالم، مقبره ها،

مراجعه می کنند، حدیث کساء، یکی از  آرامش، نزدیک شدن به خدا، طهارت و پاکی باطن بدان

معتبرترین و متقن ترین روایات در نزد شیعه و اهل سنت است، در این روایت توجه خداوند به 

شود و ایشان را از رجس و اند، معطوف میافرادی که زیر رداء، چادر و یا همان عباء جمع شده

و مفهوم طاقی و گنبدی ک معماری به نظر می رسد، بین استفاده از سب. آلودگی پاک می کند

این پژوهش ابتدا .داری وجود داشته باشدارتباط معنا ،پاکی از گناه و بدست آوردن آرامش تطهیر و

به تاریخچه پیدایش بناهای طاقی، سپس میزان تأثیر فرهنگ قرآنی و اسالمی بر حیات و پویایی 

ا آیه تطهیر و در نهایت ارتباط عباء با توجه این نوع معماری می پردازد، سپس ارتباط معنادار آن  ب

                                                                     .گیردخداوند به انسان مورد بررسی قرار می

 . ، آیه تطهیر، کساءءقرآن، بنای طاقی، معماری، عبا :يديکل واژگان
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 و طاقی  بناهاي گنبديبا  «تطهير»آیه ارتباط معنادار 
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 مقدمه

             

-، برداشتکه از آیاتی است سوره احزاب 33آیه  ،یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیرانَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ اِ آیه تطهیر

اطهار علیهم شیعه در اثبات عصمت ائمه  و رباره آن ارائه شده استهای مختلف تفسیری زیادی از جانب مفسران و اندیشمندان مسلمان د

 ،1321 صدوق، ؛136ص ،3، ج1211علم الهدی،  ؛232ص ،3ج ،1221سبحانی،  ؛162ص ،1ج ،1222مظفر، ) کندبدان استناد می السالم

ترین روایات سبب نزول در بین یکی از مشهورترین و صحیح ،اهل عبایت سبب نزول این آیه به نام حدیث کساء، یا حدیث ارو .(272، ص1ج

، 1362؛ ابن بابویه، 72، ص 1327؛ نعمانی، 332، ص 1211؛ کوفی، فرات بن ابراهیم،123، ص2، ج1212قمی، علی بن ابراهیم، ) شیعه

 ،ص2 ج ، 1211، یشابورین ؛ 1222 ص ، 2 جتا، بی ، بن حجاج مسلم) و اهل سنت است ...(؛67، ص 2، ج1211؛ حسکانی، 161، ص 2ج

 ؛272 و 173،ص1جتا،بی حنبل، بن احمد ؛312 ص ، 1ج تا،بی ،یترمذ ، 232 ص ، 11 ج ،1212حبان، ابن ؛... ،112 ص ،3 ج ؛ 211

همه این  دراست، ولی  وارد شدههای مختلف این روایت به طرق متعدد و به گونه .(367ص ،1211 ،یواحد ؛132ص ،7ج تا،بی ،یعسقالن

، و از او در خواست عبا و پوششی نمود و به به خانه فاطمه زهرا سالم اهلل علیها رفت وجود دارد و آن این که پیامبر اکرم این مسأله روایات 

دخترش فاطمه سالم اهلل علیها در زیر عبا قرار گرفتند، گفتگویی بین  و او دو فرزندش حسنین علیهما السالم، دامادش علی  ،ترتیب

نَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ اِ شودو سپس این آیه در شأن ایشان نازل می .آیدپیامبرش و سپس جبرئیل فرشته بزرگ الهی به میان می وند وخدا

إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ   فِی قَوْلِهِ تَعَالَى  عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ عَنِ النَّبِیِ: روایت این گونه است. عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیرا

 هَُُلَاءِ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع ثُمَّ أَدَارَ عَلَیْهِمُ الْکِسَاءَ فَقَالَعَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً 

یک  بر در این پژوهش .(31ص ،1ج ،1321 ابن حیون،؛ 22ص ،1، ج1211ورام، ) وَ طَهِّرْهُمْ تَطْهِیرا  الرِّجْسَ  عَنْهُمُ  أَهْلُ بَیْتِی اللَّهُمَّ أَذْهِبْ

است، پرسش آن است چرا این پنج آن زیر عبا قرار گرفتن ایشان  شود وویژه که از منظر حدیث شناسان به دور مانده است، دقت می مسأله

ای طاقی و گنبدی در اماکن مسأله با بناه نفر زیر عبا گرد آمدند، آیا بین جمع شدن ایشان با نزول آیه تطهیر ارتباطی وجود دارد، آیا این 

 ارتباطی دارد؟ کاروان سراها در معماری اسالمی و هااسالمی مانند مساجد، زیارت گاه

درباره علت زیر عبا و کساء قرار گرفتن و ارتباط این پوشش با نزول آیه تطهیر است، آیا امکان نزول این پرسشی که مطرح شد 

 ای از خانه و در فضای باز، ممکن نبود، چه ضرورتی برای رفتن در زیر عبا وجود داشت؟در گوشهآیه و تطهیر  اهل بیت و یا خاندان عبا 

-میبه روشن شدن پاسخ این پرسش کمک  بقعة در قرآن کریم و روایات و رهگیری واژگان طهارت، حجاب، کساء، عباء، قوس

 .نماید

 بررسی واژگان کليدي بحث

یعی است، و ابزار گوناگونی برای رسیدن به طهارت در قرآن کریم مطرح شده است، در مفهوم طهارت در قرآن کریم مفهوم وس

 . برابر مفهوم طهارت، آلودگی و ناپاکی قرار دارد، پیدایش آلودگی نیز در گرو نادیده گرفتن اصول امنیت و سالمت است

جاسات و با انجام سه عمل وضو، غسل و تیمم اگرچه در فقه و احکام شرعی طهارت اصطالح فقهی است که به دنبال اجتناب از ن

ولی در ( 21، ص 1222عاملی، بهاء الدین، . )است... ها در فقه آب، زمین، آتش، آفتاب، استحاله، انتقال، اسالم،آید و پاک کنندهبه وجود می

 . تر و وابسته به شرایط بیشتری استقرآن کریم طهارت مفهومی وسیع

: توبة ) خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهازکات همچون گردد، ل منجر به طهارت میبرخی اعمادر قرآن کریم، 

ازدواج در آیه ، (22: وبة ت) یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فاَل یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا دوری از شرک در آیه، (113

هُنَّ أَطْهَرُ لَکُم  قالَ یا قَوْمِ هُاُلءِ بَناتی  (72:هود) ،در آیه کسب حالل طَعاماً فَلْیَأْتِکُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ  فَلْیَنْظُرْ أَیُّها أَزْکى (12: کهف) ،در  حجاب

نَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابینَ وَ یُحِبُّ إِ، در آیه توبه ؛(13 :احزاب) إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ  آیه

... و (31: نور ) لَهُمْ  لِلْمُُْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکىقُلْ در آیه  تقوی و کنترل نگاه، (222: بقره)  الْمُتَطَهِّرین

آن چه از میان عوامل زمینه ساز طهارت و پاکی در این  .آیدبه شمار می  و شرایط وابسته به او عوامل طهارت و زمینه ساز پاکی انسانکه از 

 .مسأله پوشش است، اگر چه طهارت و پاکی در گرو فراهم آمدن همه این عوامل در کنار یکدیگر استکالم مورد توجه است، 

، حجاب، ستر، کسوت، عبا وجود دارد، برخی از این واژگان در مفهوم ان مختلفی نظیر لباس، خمر، جلبابدر قرآن کریم واژگ

 .ته استحجاب و پوشش به کار رفته است و برخی در این مفهوم به کار نرف
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آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَیْکُمْ لِباساً   یا بَنی :به عنوان نعمتی الهی فرود آمده است ،لباس، برای پوشاندن عیوب انسان از جانب خداوند

دهد خداوند به زنان مسلمانان فرمان می .(26:أعراف)  ذلِکَ خَیْرٌ ذلِکَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُون  یُواری سَوْآتِکُمْ وَ ریشاً وَ لِباسُ التَّقْوى

وَ قُلْ لِلْمُُْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ ال یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إاِلَّ ما   :خود را در برابر نامحرمان با جالبیب و خمر بپوشانند

إِذا  :و نامحرمان برای حفظ پاکی و پاکدامنی ازپشت حجاب با ایشان سخن بگویند 31:نور  جُیُوبِهِن  هِنَّ عَلىظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِ

که بین پوشش و آید بنابراین از آیات بدست می. (13: احزاب) سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ 

 .حجاب ارتباط مستقیمی وجود دارد، که برای پاک شدن و یا پاک ماندن الزم است، پوششی وجود داشته باشد

در واقع شکل تغییر  «جلبب»از ریشه رباعی  «جلباب»در این میان دارای مفهوم ویژه و خاصی است، واژه  «عبا»و  «جلباب»واژه 

: 1213 ابراهیم، سامرائی،) های ثالثی و ثنائی استزیرا در زبان عربی اصل واژگان از ریشه. کردن است ای از واژه جلب به معنای جذبیافته

ریشه جلب به عنوان روش جذبی برای  :ریشه جلب در قرآن کریم دو مرتبه به کار رفته است .( 321: 1367؛ عبدالتواب، رمضان ،21ص

وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِکَ وَ أَجْلِبْ عَلَیْهِمْ بِخَیْلِکَ وَ رَجِلِکَ ود جذب نماید شیطان که با جنود رنگارنگ خود مردم را به سمت خ

وَ بَناتِکَ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ  ها را یکسره بپوشاندو برای زنان مسلمان به عنوان پوششی که از سر تا پای آن( 62: إسراء )  وَ شارِکْهُم

 . (12: أحزاب ) أَنْ یُعْرَفْنَ فَال یُُْذَیْنَ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحیما  وَ نِساءِ الْمُُْمِنینَ یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَالَبِیبِهِنَّ ذلِکَ أَدْنى

تواند به خاطر نوع پوشش و امتداد که می گر نوعی جذب و توجه و عنایت است،نشان ،بنابراین کاربرد این ریشه در واژه جلباب

خزاز، ) در بسیاری روایات کلمه جالبیب با واژه نور همراه شده است .تواند به خاطر جذب غفران و رحمت الهی باشدآن از سر تا پا باشد و می

شش نورانی، یا پوششی ترکیب پو ....(؛216، ص 1322؛ بحرانی، 221ص ،2، ج1213 ، طبرسی،222ص  ،1322 ابن بابویه، ؛112، ص 1211

 .استحجاب گر قدسی بودن این نشاننور  از

که این آمده  (77: فرقان )  قُلْ ما یَعْبَُُا بِکُمْ رَبِّی لَوْ ال دُعاؤُکُمْ فَقَدْ کَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ یَکُونُ لِزامابه معنای توجه کردن  «عبأ»واژه 

در این جا این  .کندیعنی اگر دعای شما نباشد خداوند به شما توجهی نمی. ریشه در ارتباط با دعا و مناجات در قرآن کریم به کار رفته است

ند چرا از واژگان مشابه مان. ه استشود که چرا واژه عبا برای یک بار در قرآن کریم آن هم در ارتباط با دعا به کار رفتپرسش مطرح می

که همین مفهوم را دارد و در قرآن نیز سابقه کاربرد دارد، استفاده نشد، آیا این ارتباطی با دعا کردن از زیر پوشش و عبا ... اعتنی، توجّه،

چنین و  ارتباط ندارد؟ چرا پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و علی آله و سلم برای دعا کردن برای رفع آلودگی از اهل بیت خود به زیر عبا رفت

این در حالی بود که . (362، ص 1212طوسی،)« تَطْهِیراً  وَ طَهِّرْهُمْ  الرِّجْسَ  عَنْهُمُ  اللَّهُمَّ هَُُلَاءِ أَهْلُ بَیْتِی، اللَّهُمَّ أَذْهِبْ» :خداوند خود را خواند

ا به این معنا که توجه الهی بر انسان چون پوششی بنابراین کاربرد واژه عبا، برای دع .امکان این دعا در محیط آزاد و بدون پوشش فراهم بود

فَنادَتْهُ الْمَالئِکَةُ وَ هُوَ  آیا ارتباطی بین نماز خواندن زکریا در محراب عبادت با استجابت دعای وی وجود دارد؟ .ارتباط داردگیرد، قرار می

ابن فارس، )ای برای أخذ و گرفتن است حرب، به معنای سلب، وسیلهکلمه محراب از ریشه  .(32: عمران  آل)  قائِمٌ یُصَلِّی فِی الْمِحْراب

ادْعُوا رَبَّکُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْیَةً إِنَّهُ ال یُحِبُّ  .خداوند از بندگان خواسته است که وی را با  تضرع و به صورت پنهانی بخوانند ، (22، ص 2،ج1212

آید، آن است که حجاب سبب توجه و اعتنای گرفتن همه این آیات به انضمام روایات به دست میآن چه از در نظر . (11: أعراف )  الْمُعْتَدین

عفت و . داردبه ویژه درباره زنان، ایشان را از آلودگی و گناه باز می. خداوند به انسان گشته و در نتیجه پاکی و طهارت وی را به دنبال دارد

ه دنبال دارد، بنابراین خداوند در آیه تطهیر ابتدا زنان را مخاطب قرار داده است که در خانه پاکدامنی زنان، پاکی و طهارت خانواده را ب

وَ   بُیُوتِکُنَّ وَ ال تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولى  وَ قَرْنَ فی :بنشینند و خود نمایی نکنند تا خداوند اهل خانه را از آلودگی برهاند و پاک نماید

 .(33: أحزاب )  الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیرانَ الصَّالةَ وَ آتینَ الزَّکاةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ أَقِمْ

أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ   سَمْعِهِمْ وَ عَلى  قُلُوبِهِمْ وَ عَلى  اللَّهُ عَلىخَتَمَ  کاران پوششی قرار دارد،ن کریم، بر قلب بیمار گناهآبر اساس آیات قر

ها پوشیده دارد، یا به عبارت دیگر همیشه امور معنوی و حقایق از آنها را از راه حق باز میکه همواره آن، (7: بقرة )  وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیم

ولی ، (21: إسراء ) وَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الَّذینَ ال یُُْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُورا .ها در پوشش الهی قرار ندارنداست، زیرا آن

ا إِلَیْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْن :گیردگزیند، مورد عنایت و لطف الهی قرار میکسی که حجاب را برای پاکدامنی برمی

آمده است، و حرف فاء بر  «فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً»پس از عبارت  «فَأَرْسَلْنا إِلَیْها رُوحَنا»در این جا عبارت  .(17: مریم ) لَها بَشَراً سَوِیًّا

دیدن جبرئیل به دنبال رفتن در پوششی است که دیگران در آن قرار رساند، بنابراین عالوه بر ترتیب زمانی، نتیجه را  نیز می ،خالف ثمّ

  .(277،ص3، ج1211فیض کاشانی، ) ، منظور از حجاب همان محراب عبادت بوده استگفته شده استو  ندارند

-میبه این معنا که حجاب سبب جلب نظر لطف و رحمت الهی . استجاذب حجاب و عبا  آید؛از مجموع آن چه بیان شد، برمی

، ص 1221؛ لنکرانی، 272، ص 3، ج1226بروجردی، )گردد، بنابراین زنان در نماز اگر چه نامحرمی نباشد الزم است، حجاب داشته باشند، 
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گردد که جزو شرایط نماز و تقرب خداوند است و هم دلیلی برای جلب نظر لطف و چون این حجاب هم سبب پاکی و طهارت می( 237

، 2، ج1213؛ اردبیلی، 211تا، ص شهید ثانی، بی) وشیدن عبا برای مردان در نماز و غیر آن مطلقا مستحب استحتی پ. رحمت الهی است

 .(126، ص1321؛ عاملی، 21ص 

سوره نجم خود را بهتر نشان   11-7همین مفهوم یعنی توجه خاص خداوند و تطهیر در زیر کساء و پوشش قوسی شکل در آیات 

اگر چه مسأله قاب قوسین در عروج پیامبر    عَبْدِهِ ما أَوْحى  إِلى  فَأَوْحى  فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنى ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى فُقِ الْأَعْلىوَ هُوَ بِالْأُ :می دهد

ی وصف این ول ،(22، ص 1، ج1373؛ ساجدی، 177، ص 1371خاتمی، احمد، )اکرم صلی اهلل علیه وعلی آله و سلم یک مسأله مادی نیست 

تفاسیر گوناگونی از این عبارات در کتاب های تفسیر ارائه شده . مرحله و مرتبه از دنو و قرب به خداوند با عبارتی ملموس بیان شده است

، ص  3، ج1213؛ عاملی، 161، ص 2، ج1223بلخی، )را مربوط به جبرئیل و یا خداوند  «تدلی»را مربوط به پیامبر خدا و  «دنو»برخی . است

، ص 2، ج1211نیشابوری، ) انددو را مربوط به پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وعلی آله و سلم دانسته اند، برخی دنو و تدلی هردانسته( 216

را  «قاب قوسین»ترکیب برخی . در این جا مورد استناد و بررسی قرار می گیرد أَدْنى فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ ولی در هر صورت عبارت( 771

-ولی آن. انداند، قوسین را ذارعین یا کمان عربی دانستهاند، و آن را نمادی از مسأله قرب و دنو معرفی کردهبه اندازه بازه کمان معرفی کرده

  :نکته است دو ،مشکل کرده چه فهم آیه را برای لغویون دچار

بوده  «قاب قوس» ,و برخی گمان کرده اند. اند منظور به اندازه دو کمان استنخست مثنی آمدن قوس است، برخی گمان کرده

اند، به معنای دو و آیه را از معنای ظاهر آن منصرف کرده(217، ص 12تا، ججوهری، بی) به قوس منتقل شده است «انقاب»است و تثنیه 

لما اسری نبی »کند، مفهوم این دو قوس را مشخص تواند، روایات می یات موجود است وراه حل این مشکل در روا. انددانستهقاب در کمان 

. دو قوس می تواند همان چهار رکن گنبد و سقف گنبدی باشد( 311، ص 12، ج1213مجلسی، )« الی السماء الرابعة نظرت الی قبة لها 

و در  .کندتوصیف گنبدی از مروارید سفید را می ،در روایت معراج پیامبر خدا در آن شب دو قوس است وچون یک گنبد حداقل متشکل از 

در روایت دیگر پیامبرصلّی اهلل علیه و علی آله و  .روایت آمده است که در زیر این گنبد فاطمه، علی ، حسن و حسین علیهم السالم قرار دارند

  فِی  أَنَا وَ فَاطِمَةُ وَ عَلِیٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع فِی حَظِیرَةِ الْقُدْسِ:  الَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صق»: کندسلم نام خود را نیز اضافه می

؛ 126، ص 1، ج1321؛ اربلی، 367ص ،1323طبری آملی، ) «قُبَّةٍ بَیْضَاءَ وَ هِیَ قُبَّةُ الْمَجْدِ وَ شِیعَتُنَا عَنْ یَمِینِ الرَّحْمَنِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى

 . یابدو از این جهت این روایت با مسأله حدیث کساء ارتباط نزدیکی می( 122، ص 61، ج1213مجلسی، 

 ،1، ج1372؛ طبرسی، 223، ص 2تا، جبی طوسی،)اند، گرفته بیشتر لغویون و مفسران به معنای اندازه و مقداررا  «قاب»واژه : دوم

ابن )است  «رفتن حفره و فرو»در حالی که معنای دیگر واژه قاب (  267، ص 12،ج1212ابن منظور،  ؛112، ص 6، ج1217ر، ؛شب262ّص 

رسد این معنا است، همان طور که برخی لغویون و مفسران نیز به آن تر به نظر میچه در این آیه صحیح و آن(  37، ص 1ج ،1212 فارس،

؛ 311، ص 1،ج1217فیضی دکنی، ) ترتر تا آن که در این دو قوس فرو رفت و حتی نزدیکعنی پیامبر نزدیک شد و نزدیکی. انداشاره کرده

  .(262، ص 2تا، ج ازهری، بی

بنا بر الفاظ به کار رفته در این آیات و قراین یاد شده این فرو رفتن در گنبد و قبه نورانی است، و یا آن چه از آن به مقام قرب و 

( 111، ص 1321؛ آشتیانی، 22، ص 2، ج 1371؛ شیخ اشراق، 31، ص 12طباطبایی، ج) یا تجرد از مادیات و فناء فی اهلل یاد شده است

ها بیان  عروج  از مقام کثرت به مقام وحدت مفهومی است که معماران و سازندگان مساجد از این نوع و سبک معماری یعنی گنبد ها و طاق

 .در این جا الزم است اطالعات مختصری درباره بناهای طاقی و گنبدها ارائه شود (236، ص1321 حجازی،.)اندکرده

 تاریخچه و شناخت بناهاي طاقی و گنبدي
یابد، مبنای شناخت و درک معماری اسالمی که اصول معماری جایگاهی خاص می ،در نظام وحدت گرای جامعه اسالمی سنتی

انسان به مفهوم  و دهد، رابطه بین کیهانواحد دیگر و در نهایت تا خود طراحی شهرک و شهر گسترش میرا از مسجد تا هر معماری قدسی 

و ریشه در آن دارد، به عبارتی دیگر از یابد، وانگهی این رابطه از اصل الهی که سرچشمه همه این واقعیت هاست، استمرار میو  استسنتی 

، ص 1322معماریان،) انداند، انسان، کیهان و معماری قدسی، نهایتاً وابسته به ذات الهیقدسیدید سنتی، انسان و کیهان خود محصول هنر 

221). 

 معماري                                                                                        

 

                        

 کيهان                                               انسان                                                                    
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این مسأله، یعنی  .که کیهان و انسان خود مصنوع قدرت الهی هستندپذیرد، در حالیبنابراین انسان در معماری از کیهان تأثیر می

پذیری انسان از امور قدسی در طراحی ، برای نشان دادن تأثیرگرفتخواهدتأثیرپذیری انسان از هستی در دیدگاه موراتوری مورد بررسی قرار 

 .گنبد الزم است، ابتدا تعریفی از گنبد ارائه شود

ها سیستم هایی هستند که در آن ها انتقال گنبدهاو طاقاست؛ های معماری ارائه شدهگنبد در کتاب های گوناگونی از تعریف 

این . ای شکل آجری یا خشتی یا سنگی انجام می گیردنیروی وزن و سایر نیروها با مکانیزم فشاری و کمی نیروی خمشی توسط عناصر گوه

آید در این حالت نام طاق بدست میاز بسط یک قوس در فضا یا در سه بعد شکلی به . نوع از سیستم های فشاری قوس، طاق، گنبد است

است،  گنبد حاصل استفاده بهتر از قوس .(2، ص 1367معماریانی، ) د آمدمحیطی یکدست و بدون هرگونه تقاطع در فضای آن بدست خواه

یکدیگر را قطع کنند در وسط سقف ها آن ای را تشکیل داده که نوکها دایرهشود، که پایههای متعدد به طریقی ساخته میگنبد از قوس

  .(22، ص 2116واالشر، )

دار از ابتدا برای امور دینی مورد های گنبدی و یا قوسبا سقف از چوب و پارچه دهد، بناهاییبررسی تاریخ معماری نشان می

یا مسیحیان، و  (262ص  ،1377هاکس، ) نداهکردمیاستفاده بوده است، مثالً یهودیان از خیمه مقدس برای عبادت و سجده کردن استفاده 

  .(62، ص1323شوازِی، )کردند های متروک عبادت میدر تونل

ولی خیمه اولی در جبعون ( 1: 16تو 1و 6:17سمو 2)خیمه، همان بیت المقدسی است که بنی اسرائیل در دشت برپا نمودند، 

برخی بر آنند که عبرانیان خیمه برای سجده کردن بنا . یا نهباقی ماند، و معلوم نیست که سلیمان آن خیمه و خیمه داوود را به هیکل آورد 

تان، پوست بز و خز که خیمه مقدس بافته از کتان بود، خیمه قدس االقداس در زیر یک خیمه بزرگ تر ککردند، و سه گونه بود، پافته از می

و پرده مرقوم بر . گرفتی دو سقف بر آن قرار مییعن. کردگرفت و قدس االقداس را از محیط اطرافش جدا مییعنی خیمه مقدس قرار می

 .(262ص  ،1377هاکس، ) نامیدندقدس االقداس را حجاب مسمی می

دوره مسیحیت سه قرن پیش از ظهور کنستانتین را بدون داشتن معبد پشت سرگذاشت، در خالل مدت این مراسم مذهبی در 

 کردند،های معادن متروکه که مسیحیان شهدای خود را در آن دفن میاز تونل تنها ابنیه آن زمان عبارت بود گرفت،ها صورت میخانه

اولین کلیسای  شاید (م7-122)سنت پلولیوکتوس قسطنطنیه  .(62، ص1323شوازِی، ). ها بودپوشیده ماندن از نگاه هاویژگی مهم این تونل

کردند، که گنبد دانایی و احساس قدرت ها احساس میرومیهای بعد دردوره .(222، ص 1322قرایی، ) بزرگ با شبستان گنبددار باشد

در ابنیه  (22، ص 2116واالشر، ) کردندمیهای مذهبی و دولتی از گنبد فراوان استفادهآورد، بنابراین در ساختمانزیادی به وجود می

 است بوده ق 72م یعنی سال  621ت المقدس سال قبة الصخرة بی ،ترین گنبد اسالمی باقی ماندهقدیمیاسالمی در سوریه و فلسظین 

 .(32، ص 1326هیلین، )

برخی از مستشرقان ساخت این نوع ابنیه در  .است در ایران نیز بناهای گنبدی توسط مسلمانان ساخته شده های بعددر دوره

معماری اسالمی مفهومی ندارد، این همان سبک معماری دانند، و اساساً بر این باورند، چیزی به نام ایران را مربوط به دوره ساسانیان می

  .(71، ص 1326ویلیر، )توسط اعراب در ایران به وجود آمده است  ،ایرانیان پیش از اسالم بوده است، که پس از فتح ایران

زمان ساسانیان مانند  چه درتواند از ایرانیان عهد ساسانیان باشد، زیرا آنبرخی دیگر بر این باورند، که این سبک معماری نمی

کمک یا بدون کمک  حرافی قسمت سفالی طاق باشد در واقع یک شکل ابتدایی روی طرح مربع بود، با روش دور گرفتن انگنبد ساخته می

یزد مانند بناهایی که در . های کوچک مخروطی که دهانه آن هیچ ربطی به هشت ضلعی نداردهای زاویه مانند بنای بازه هور یا طاقسقف

یعنی همان نوع  ؛شوداین فقط در دوره اسالم است که ساختمان منظم بر اساس استفاده از طرح هشت ضلعی ظاهر می وجود دارد،

ولی در معماری اسالمی بنا بر چهار رکن و یا هشت رکن، یک شکل مشخص از معماری گنبدی و . گویدساختمان که شوازی از آن سخن می

 .(12، ص 1362گدار، )را با معماری عهد ساسانیان یکی دانست  توان آنطاقی است، و نمی

مسلمانان معماری اسالمی را از معماری اماکن مذهبی مسیحیان در بیت المقدس اقتباس کردند و آن را تکامل تردید بی

شماری در زیرا گنبدهای بی ؛داشت بخشیدند و آن را با عنوان معماری اسالمی ارائه کردند، در قرون اولیه اسالم جنبه عادی مشابهی وجود

شد، در روایات مسیحی اشارات متعددی به ارزش نمادی گنبد وجود دارد، وقتی بنی امیه و بنی العباس در ها و مساجد ساخته میگاهزیارت

سنگی گنبد  به تقدس آن را نیز پذیرفتند،های دینی مسیحی و طرز ساختن گنبد اقتباس کردند جنفلسطین و سوریه از ساختمان

، ص 1326ویلیر، )شد که برای  مسلمانان، یهودیان و مسیحیان مقدس بود مسلمانان با قشری دو جداره در بیت المقدس نیز ساخته می

در بناهای رومی و فرانسوی در سقف  .اکنون بین گنبد مسجد اسالمی با گنبد کلیسای مسیحی فرق مشخصی وجود دارداگر چه هم ؛(71

 گدار،)شود گنبد نورگیر وجود دارد، در حالی که در معماری اسالمی گنبد کامالً پوشیده با مصالح است و نورگیر در مرکز گنبد دیده نمی

درون گرا بودن سبک  برخی علت آن را استحکام گنبد و یا دن فضای خشک خارجی وبرخی علت نبود نورگیر را پنهان مان .(63، ص 1362

دار بودن و های مختلف برای پوشیدگی گنبدها خود نشان از معناذکر علت .(111-136، صص 1362پیرنیا، ) اندمعماری اسالمی  دانسته
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ای باقی گنبده های یاد شده هیچ کدام قانع کننده نیست، زیراعلتولی .  سوال برانگیز بودن این نوع گنبدها و فضاها برای معماران دارد

مانده از قرون وسطا علی رغم وجود نورگیر، دارای استحکام است، و یا گنبدهای سرپوشیده در بیت المقدس در مناطق سرسبز و معتدل 

 .شوداست، و در فضایی خشک نیست، افزون بر این از نورگیر مرکز گنبد، فضای سرسبز یا خشک دیده نمی

فلورانس در مرکز گنبد قرار دارد، برجک نورگیر فراز گنبد و چهارنشین در کلیسای بخش برجک نورگیر در گنبد کلیسای جامع 

اند، این دیگری در معماری برونکسی هگر دورکنند، نمایانبند تحمل میای که به عنوان پشتخارجی مانند وسیع با حجم داخلی نیم استوانه

ر فلورانس به اجرا درآمد، پیدایش این سبک از معماری را سرآغاز معماری رنسانس ، اولین بار توسط برونکسی د1213نوع گنبدها در سال 

های مختلفی بیشتر نیمه برهنه یا کامال برهنه از آدم، نوح، عیسی علیهم السالم بخصوص از آثار میکل اند، در سقف کلیساها نقاشیدانسته

 .(111، ص 1326رت، اه) شودآنجژ دیده می

دهد، گنبدها در کلیساهای باقی مانده از قرون وسطا در واقع حاصل تغییرات سبک معماری گوتیک شان میهای تاریخی نبررسی

اهای خارجی است، ضشود، آن مسأله اتحاد بین فضاهای داخلی و فاست، که بعدها در معماری عصر رنسانس، و عصر مدرن هم دیده می

معماران گوتیک در ایجاد فضا بلندا دادن و فرم  ،سازد، از دیدگاه زویعملی می معماری گوتیک نوعی تداوم فضایی بین خارج و داخل را

ها را دید، توان این ویژگیبخشی به آن بدون اینکه در انقطاع تداوم آن خللی بوجود بیاورند، به موفقیت نائل شدند، در معماری گوتیک می

 (1322،262معماریان، )ها، توسعه پذیری داخل و خارج، برداشتن پیوستهداوم فضایی بین ت کامل شدن سیستم ساختمانی، نفی دیوارها،

 
 نماي داخلی از نورگير مرکز گنبد کليسا              نماي بيرونی از نورگير مرکز گنبد کليسا

 بودسوریه، فلسطین نخستین قرن پس از پیدایش اسالم سرشار از تأثیر بیزانسی بود و معماری آن نیز تا حد زیادی تحت تأثیر 

عمده را مسجد جامع  گاه بود، در شهرهای بزرگ مساجدمسجد یا سجدهدر سرتاسر عالم اسالم کانون زندگی دینی  .(21، ص 1322قرایی، )

گفتند، با این حال مسجد فاقد ساختار واحد است که در همه جا یکسان باشد، و چیزی با نام مسجد اسالمی وجود یا مسجد جمعه می

دار سنت بزرگ و عرب در دوره اسالمی میراث .(22، ص 1321ایتنگهاوزن، ) و تنها انواعی از مساجد محلی وجود داشته است اشته استند

 .(23ص  ،11، ج1321طباطبایی، ) ای نبود، و در نتیجه دستاوردهای عظیمی در این هنر برای عرضه به اقوام دیگر نداشتقویم معمارانه

هنر آسیای صغیر، اولین بار در سنت صوفی قسطنطنیه ظاهر گردید، در واقع یک ادغام کند بین بازلتیک گفته شده است که 

 .(61، ص 1323شوازی، ) کلیسای گنبددار صورت گرفته است و سبک مساجد یا کلیساهای گنبددار به سوریه راه یافته است چوبی و

فرش روی طاق را متروک گذارد، در قرن پنجم میالدی گنبد را مورد  های سنگمعماری سوریه بدون آن که هرگز بازیلیک با بام

نمونه کلیسای سوری با  ،در ازرا «ژسن ژر»شود که طرح چهارگوش را به کار برده باشد، کلیسای دهد، و به ندرت دیده میاستفاده قرار می

 ارتفاع نیم رخ آن خیلی بیشتر از گنبد ایرانی است ،های سنگی حمل شده استگاهگنبد روی طرح هشت ضلعی توسط تکیه .گنبد است

 .(121، ص 1323شوازی، )

فهم معماری و خواندن معماری شهرها  و گونه شناسی آن رویکردهای مختلفی وجود دارد، رویکرد، تاریخی، جغرافیایی، در  

 ازمعلم اصلی انسان در ساخت و ساز طبیعت است، او  هااز نگاه موراتوری .هاستها، دیدگاه موراتورییکی از این روش... زیستی، شکلی و 

گرایان گرایان و اقلیمتر از شکلها با نگاهی جامعموراتوری .(172ص  ،1322 معماریان،)پردازد گیرد، و در آن به ساختن میمی طبیعت فرا

ها به اند، و با پیوند آنو تاریخ بهره گرفته ها برای طراحی نگرش و روش خود از علوم زیست شناسی، جغرافیانگرند، آنبه معماری می

ها به بحران تر آنایاند، نگاه ریشهبرخی دیگر از فالسفه معاصر عمق بیشتری به نگاه خود داده ، هایدگرکانت تفکرات فلسفی کروچه،

انسان و طبیعت دو عضو اصلی کار  .است یه راه حل بحران موید این نظراگرایی و ارجمعو ارایه نظریه فردگرایی در مقابل  معماری معاصر

آموزد، اقدام به پذیرد، و مقلد اوست، او هنگامی که از طبیعت میباشند، انسان موجودی است که کامالً از طبیعت نقش میها میموراتوری
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رای نظم و قوانین خاص خود ای است که داکند، منبع ادراکی انسان ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه اوست طبیعت پدیدهساخت در طبیعت می

کند، که دارای همان نظم و قوانین طبیعی است، انسان با دیدن غار و است، انسان با فراگیری این نظم و قوانین اقدام به ساخت بنایی می

باشد، و سنگین می باشند، غارها نمونه بناهایی با مصالح یا ساختمایهکه ریشه تمامی بناها میکند، درخت اقدام به ساخت در طبیعت می

 خاکی و مخلوق مطلق طبیعت. انسان مورد نظر موراتوری های انسانی است .ها الگوی بناهای چوبی در تمامی طول تاریخ هستنددرخت

 .(126ص ،1322 معماریان،)ای خود ساخته است و طبیعت نیز به همین گونه پدیده ای با خالق ندارداو هیچ رابطهاست 

دیدگاه مورد تأیید یک مسلمان نیست، ولی این حقیقت که هنر و معماری محصول اندیشه انسان و انسان متأثر از اگر چه این 

بسیاری از عوامل مانند مذهب، اعتقاد، اخالق، اقلیم، است، تردیدی نیست، ساخت بناهای گنبدی در بین مسلمانان و یا مسیحیان و یا 

تردید متأثر از عوامل مذهبی است، زیرا پیدایش این نوع ابنیه علت دینی و مذهبی داشته بی یهودیان صرف نظر از تعصبات دینی، ملی،

مهمی نیست، مسأله اصلی علت  ها را مسیحیان آموختند، یا خود اقدام به ساخت آن کردند، نیز مسألهساخت گنبدکه مسلمانان این .است

 .ا یا مسجد استیسهای قدسی و معنوی در ساخت کلاستفاده از این نوع معماری در ساخت بناهای دینی، و تأثیر پذیری از آموزه

در واقع گردد، می ای بسیار کهن دارد و به زمان حضرت آدم بازپیشینه ،آید، گنبد، یا چادر یا بقعهروایات بر می آن چه از آیات و

است، ولی وصف دقیقی که از  اگرچه هیچ اثری از آن زمان باقی نماندهتر از مسیحیان کاربرد داشته است، نوع چنین پوششی خیلی پیش

گر وجود بنای گنبدی شکل حداقل از زمان حضرت تواند نشانمی( 1: 16تو 1و 6:17سمو 2) ساخت خیمه مقدس در بین تورات وجود دارد

ای مبارک از زمین یا ترین دلیل قرآنی بر این مسأله وجود واژه بقعه به معنای قطعهمهمو سلیمان علیهم السالم داشته باشد،  یعقوب، موسی

  الشَّجَرَةِ أَنْ یا مُوسىفَلَمَّا أَتاها نُودِیَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَیْمَنِ فِی الْبُقْعَةِ الْمُبارَکَةِ مِنَ . چادر مقدس در زمان حضرت موسی علیه السالم است

ممکن است شکل ساخته گنبد به صورت یک . واژه خیمه مقدس بارها در تورات به کار رفته است .(31: قصص )  إِنِّی أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعالَمین

زمان پیامبر اکرم صلّی اهلل علیه و علی آله  روایات اسالمی به ویژه دردر قدر ها بعد به وجود آمده باشد، ولی واژه بقعه، قبّه، قوس آن بنا، سال

در . توان آن را بنایی ناشناخته و مبهم دانست، و یا آن را مربوط به دوران بنی امیه و یا بنی العباس دانستو سلم به کار رفته است، که نمی

نام  .(212ص  ،1211، شهید اول) را بخوانند اند که در مساجد و بقّاع متبرکه پروردگار خودروایات آداب دعا کردن مسلمانان دعوت شده

تواند باشد، اگر چه ممکن است، شکل این گنبدها بسیار ای دیگر بر وجود بقاع میگذاری قبرستان بقیع از صدر اسالم به این نام خود قرینه

 .پوست حیوانات بوده باشد ابتدایی و یا مصالح آن از درخت خرما، چوب،

های گوناکونی بوده است که به بناهای طاقی و گنبدی اطالق الهی، بیضه کیهانی، جام آسمانی، نام اصطالح چادر کیهانی، چتر

گنبد، شبیه  ،کند، در پیشینه صحرا نشینیای است که در امکانات مادی تجلی میگنبد یک صورت زنده است، ایده. شده استمی

 .(236، ص 1321حجازی، )شد ها با پارچه پوشیده میشدند، و روی آنمی است که از اسکلت گرد چوبی ساختهبوده های گنبدی ساختمان

بنابراین خارج از تعصبات بومی و یا مذهبی که پیدایش این نوع ابنیه را به ایرانیان دوران ساسانیان، یا مسیحیان و یا یهودیان و یا 

هر بنا و یا سازه در نظام مهندسی . ر و از زمان حیات بشری دانستت مسلمانان دانست، بایست پیدایش گنبد و یا تصویری از این بنا را کهن

ارتباط بین . های انسان سازنده بنا استگوی بخشی از نیازآید، هر طرحی در معماری پاسخبا توجه به یک یا چند نیاز سازنده بنا به وجود می

به . دارد شود،ی عمومی و مسکونی بنابر آن چه متقاضی خواسته میعملکرد و سازه با ارتباطی که به نوعی پیوند با عملکرد فضاها و بناها

انسان از ( 63، ص 1367معماریانی، ) اندها بودههای نو در ساخت ساز یدا کردن روشعبارت دیگر نیازها همیشه سازنده و محرک برای پ

-تردید راهده است و برای پاسخ گفتن به این نیاز بیابتدای خلقت خود نیاز به مکانی برای پرستش، آرامش و طهارت را در خود احساس کر

 را بهآن توان پیدایش بناهای طاقی و گنبدی پاسخی برای رفع این نیاز بوده است و نمی .(22، ص 1322شقاقی، ) کارهایی را یافته است

 .(71ص ، 1326ویلیر، ) است در اسالم گنبد عالمت خاص قدرت روحانی آیین و یا ملت خاصی مختص دانست،

های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی است که آن را رهبری جمعی همه مردم و تجلی نمایان ویژگیهنر هر ملت انعکاس روح دسته

ساختن مساجد از کارهای واجب برای در جوامع اسالمی با ظهور اسالم . (72همان، ص ) سازدکند و تاریخ تمدن یک جامعه را میمی

یک  در درب ورودیها در سیر تحول معماری مساجد و مصالها از صدر اسالم تا کنون طاق .(131مان ص ه) اجتماعات مسلمانان گردید

. (132، ص 1372مقصودی، ) عبور از هشت ضلعی صحن استگنبد آخرین مرحله در ورود به مسجد پس از  .دعوت عابر به درون بوده است

، ص 1326ویلیر، )شد، که با جنبه تقدس بنا ارتباط پیدا کرد ای عظیم ساخته میهگنبد وقتی مورد توجه قرار گرفت که در باالی ساختمان

71). 

 و کاری، گچ بریهای ایرانی و سایر کشورهای اسالمی به لحاظ هنر داخلی مانند کاشیاگر چه بناهای طاقی در مساجد و زیارتگاه

مشترکی در این ابنیه وجود دارد، مانند نبود نورگیر در مرکز گنبد و یا های سنگ تراشی، ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد، ولی ویژگی

در اماکن اسالمی است، و آن  نیاز انسان گر شکل خاصی ازها نشاناین ویژگی که بنای طاقی، استفاده از چهار ضلعی و یا هشت ضلعی منظم

 .تها، قرب خداوند و آرامش یافتن اسنیاز به پاک شدن و رهایی از آلودگی



 55-15، ص 1931، پاییز  1پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

  

 
 

یابد، که عوامل خطر ساز از وی دور شود، مسجد در زبان عربی به معنای انسان در مکانی به آرامش و احساس امنیت دست می

مساجد خداوند همیشه محلی امن برای بندگان  .(133، ص 3، ج1212ابن فارس، ) محل سجده و سجده به تواضع همراه با آرامش است

آید، بنابراین خداوند مسجد الحرام را است، بنابراین روشن و بدیهی است، این آرامش تنها در پرتو پاکی و طهارت برای انسان به وجود می

و از ورود مشرکان پلید و خطرساز به مسجد  (121 :بقرة ) مْناًوَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمحلی امن برای مسلمانان قرار داده است 

بنای گنبدی و طاقی برای  .22: توبة  یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فاَل یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا :نهی نموده است

و طهارت به وجود آمده است، و با آماده سازی شرایط توجه و عنایت الهی برای پاک نمودن وجود انسان،   از مهم یعنی آرامشبنرفع این 

ما یُریدُ اللَّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لکِنْ   :و بنده اوست سازد و این هدف مشترک بین خداونددستیابی به این هدف مهم را آسان می

 (.6: مائدة )  مْ وَ لِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونیُریدُ لِیُطَهِّرَکُ

إِنَّما یَعْمُرُ  :در قرآن کریم، معماری و ساخت بنای مساجد، کاری مهم و حساس است، که تنها مُمنان حقیقی سزاوار آن هستند

و  (12: توبة )  أُولئِکَ أَنْ یَکُونُوا مِنَ الْمُهْتَدین  أَقامَ الصَّالةَ وَ آتَى الزَّکاةَ وَ لَمْ یَخْشَ إِالَّ اللَّهَ فَعَسى مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ

فُسِهِمْ بِالْکُفْرِ أُولئِکَ حَبِطَتْ أَنْ  ما کانَ لِلْمُشْرِکینَ أَنْ یَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ شاهِدینَ عَلى منافقان و کافران شایستگی انجام چنین کاری ندارند،

داد، و سازندگان مساجد این دستورات قرآن کریم است، که روح معماران مسلمان را صیقل می (.17: توبة )   أَعْمالُهُمْ وَ فِی النَّارِ هُمْ خالِدُون

ساختند، و این آیات قرآنهمراه می و گنبدها، دیوارها، با نقوش زیباها، ایمان را با اثری زیبا و ماندگار در  طاق ها علم و هنر وگاهو زیارت

های دینی یاد شده، درباره نقش بنابراین آموزه .بخشدگردد و روح خسته و پریشان وی را آرام میهماهنگی سبب آرامش نمازگزار و زائر می

بدهای سرپوشیده و بدون نورگیر در فضای مسجد تأثیر بخشی انسان بر سبک معماری مسلمانان در ساخت گنپوشش بر طهارت  و آرام

  .استداشته
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 دستاوردها

که نوعی خاص از پوشش یعنی عبا برای انجام یک فعالیت نمادین  دهدمی، نشان استبررسی دقیق واژگانی که مربوط به پوشش 

ها با بناهای طاقی و گنبدها در معماری اسالمی دارای و این نوع پوشش به لحاظ شکل، ویژگی در روایت مشهور کساء به کار رفته است

طهارت در حوزه مفهومی قرآن کریم وابسته به شرایط گوناگونی است، یکی از اموری که شرایط طهارت، پاکی ودر . ارتباط معناداری است

انسان است، و وقتی معمار مسلمان و یا یک  اندیشه و تفکراز متأثر  ،معماری .آورد پوشیدگی استنتیجه توجه و عنایت خداوند را فراهم می

ای که به وضوح در معماری اماکن دینی مانند مساجد، معماری او متاثر از باورهای دینی او خواهد بود، مسأله ،تردیدانسان دیندار باشد، بی

آید، که به دنبال نزدیک شدن ن میسوره نجم به صراحت از یک گنبد معنوی سخن به میا 2در آیه . شودبقاع و یا حتی کلیسا دیده می

-پیوندد، این قوس، و پوشش با رعایت عمل صالح میپیامبر به این گنبد یا رتبه معنوی، شایستگی معرفت وحیانی در وی به حقیقت می

 .توانند سبب جلب نظر لطف و رحمت الهی و در نتیجه پاکی و طهارت و دوری از گناهان و استجابت دعا گردد

تأثیرگزار  معماری و وم پوشش به عنوان شرطی در طهارت بر فرهنگ عمومی مسلمانان از صدر اسالم در نحوه پوششتوجه به لز

بخشی این طبیعی است، اثر پاک کنندگی و آرام. بوده است و این ویژگی به صورت محسوس در جوامع مختلف اسالمی قابل مشاهده است

برگرفته بنابراین معماری به عنوان جزئی از فرهنگ انسانی،  .باشد، و عمل صالح انجام دهدپوشش برای کسی است که ایمان به خدا داشته 

تواند در کسب آرامش برای دار، میاور دینی است، که عبا یا خیمه با همان شکل گنبدی یا قوسو این یک ب. هاستاز باورهای دینی انسان

توجه انسان از غیر خدا قطع شود، و باشد، رفتن به زیر پوششی که ارتباطی با فضای خارجی ندارد، یا رفتن زیر عبایی که تاثیرگذار انسان 

های خیره کننده در سقف ، بنابراین قرار دادن نورگیر در رأس گنبد، و یا نقاشیآوردمیرامش و طهارت آ ،فقط توجه به او معطوف شود

در قرآن کریم سجده بهترین حالتی است که انسان به خداوند جهت خالف هدف از ایجاد این نوع اماکن باشد، در  یتواند حرکتکلیسا، می

گیرد، که توجه او هر شاید این مسأله که انسان در حالتی کامال پوشیده قرار می(. 12،  علق) کَالَّ الَ تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ   :شودنزدیک می

بنابراین حفظ این ویژگی در مساجد  .کندتر مینزدیکبه خداوند وی را  و گرددشود و از غیر او منصرف میخداوند معطوف میچه بیشتر به 

 .یا مانند آن نادیده گرفته شود ها،تر کردن هزینهکممانند مسأله مهمی است و نباید کارکرد مهم آن به خاطر مسائل جانبی 
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