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Abstract  
The study of structural reforms in cities like Medina after the 
advent of Islam is of prime significance for those who follow 
Islamic ideals in modern urbanization. The following research 
takes a historical look at evidence of urban development 
immediately after the introduction of Islam. The authors present 
the method used by Prophet Mohammad (PBUH) to select proper 
locations for building mosques as a model. The research’s 
findings show that before Islam, the city of Medina was made up 
of scattered neighbourhoods divided by gardens. The city’s tribal 
structure was reinforced as a result of the scattered water 
resources and vegetation. Structural changes, coinciding with 
cultural developments, brought unity out of disparity but without 
ruling out the presence of different tribes. What led to this balance 
between tribal tendencies and the sense of unity were mosques, 
particularly their types and locations. Local and Jaame’ (i.e. 
grand) mosques became part of a coordinated network 
prioritizing unity while granting authenticity to different tribes.  

Prophet Mohammad (PBUH) relied on divine guidance to choose 
his place of residence and the location of Masjid al-Nabi (i.e. the 
Mosque of the Prophet). He announced the mosque would be 
built at the very place that his camel stops. This specific location 
was at the end of one of the local bazaar’s many tributaries and 
perfectly accessible from all corners of the city. Thus, various 
tribal centres were gradually formed around the mosque, which 
became the centre of the sprawling city. Local mosques became 
like centres of different neighbourhoods. Masjid al-Nabi did not 
have a significant structural role in the city but was of great 
functional importance. Various social events that were 
considered below the holy spirit of the mosque would take 
place in a square just opposite the mosque building.  

 Keywords 
 Location, Jaame’ (i.e. Grand) Mosque, Local Mosque, 
Bazaar Mosque, Madinat al-Nabi (i.e. City of the Prophet), 
Harim (i.e. Holy Sanctum).   

  چكيده
هاي قبل از اسالم به ة اصالح ساختار شهرمطالعه الگوي نبوي و شيو

، براي تحقق گيري نخستين شهرهاي اسالمي ويژه مدينه و شكل
اين تحقيق . سازي جديد اهميت زيادي دارددر شهر هاي اسالمي ارزش

ين به روش تفسير تاريخي و استداللي به بررسي شواهد مربوط به ا
كند از شيوه مكانيابي مساجد توسط پيامبر  پردازد و تالش مي تحوالت مي

ساختار مدينه  ،هاي اين پژوهش اساس يافتهبر. در مدينه الگوبرداري نمايد
 ساختار . باشد هاي پراكنده مي اي با محله ساختار باغ محله ،قبل از اسالم

شده  اهي، تقويتواسطه پراكندگي منابع آب و پوشش گيه اي شهر ب قبيله
و تغييرات كالبدي نيز همزمان با تغييرات فرهنگي، سيري از كثرت به 

و منكر اگرچه اين وحدت به تنوع قومي عنايت خاص داشته . وحدت دارد
گرايي و  عامل ايجاد چنين توازني بين قوميت. ل گوناگون نيستقباي

حلي و مساجد م. توان نوع و جايگاه مساجد دانست گرايي را مي وحدت
دادن به وحدت، به  اي هماهنگ با اولويت صورت سامانهه مسجد جامع، ب

مكانيابي محل ) ص(پيامبر. بخشد وجود طوايف گوناگون اصالت مي
. سكونت و مسجد را به راهنمايي الهي و توقف شترشان موكول كردند

كه دسترسي بود ، در انتهاي يكي از انشعابات بازار اي اين مكان حاشيه
مراكز متعدد قبيله . آورد فراهم ميرا ي از تمام نقاط شهر به مسجد مناسب

مساجد . اي به تدريج به مركز شهر با محوريت مسجد منتقل گرديد
و بعدها مركز محله با محوريت   هاي خاص احداث محلي نيز در موقعيت

از نظر كالبدي نقش شاخصي در شهر  »النبي مسجد«. مسجد ايجاد شد
هاي  نظر عملكردي بسيار نقش مهمي دارد و كاربرينداشته ولي از 

زند در محلي به نام بالط  خاص اجتماعي كه به قداست مسجد لطمه مي
 .شده است درميدانگاهي مقابل مسجد انجام مي

  
  

 واژگان كليدي 
  .النبي، حريم مكانيابي، مسجد جامع، مسجد محلي، مسجد بازار، مدينه
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  مقدمه
پژوهش در مورد آنچه در طول تاريخ به . لزوم توجه و پژوهش در سيره نبوي به طور روشن آمده است ،سوره احزاب 21در آيه 

نام گرفته است مورد توجه بسياري از پژوهشگران مسلمان و غير مسلمان قرار داشته و ايشان  عنوان معماري و شهرسازي اسالمي
هاي  گرفته در حكومت ست كه تا چه حدي معماري و شهرسازي شكلا بل توجه ايننكته قا. اند به نتايج پرباري نيز دست يافته

پژوهش حاضر، با مطالعه بر . باشد نزديك مي) ع(و اهل بيت ) ص(بر پايه عقل، قرآن و سيره پيامبر ) ص(پس از پيامبر  اسالمي
) ص(تواند الگوي مورد نظر پيامبر  ستقيماً ميكه مانجام گرفته است و شهري  النبي به عنوان اولين شهر اسالمي روي شهر مدينه

را در زمان حيات ايشان نشان دهد و بر آن است تا در ابتدا با ترسيم شهر مدينه در ابعاد محيطي، انساني و فرهنگي و نيز با طرح 
يشين بافت شهري تداوم ، معيارهايي را كه در آنها اوالً اصول پ)ص(گرفته پس از اسالم و در زمان حيات پيامبر  تغييرات صورت

توان با  يابي به هدف يادشده مي جهت دست .خاص اضافه شده به آن را برشمرد يافته و يا تقويت شده و ثانياً اصول اسالمي
ها و اسناد موجود در منابع تاريخي  مطالعه منابع تاريخي و نيز بررسي روايات و احكام ساخت مسجد از يكسو و تطبيق آن با نقشه

گرفته در پيش و پس از اسالم در مدينه را پيگيري نمود و با استدالل منطقي از الگوهاي بدست  ديگر تغييرات صورتاز سوي 
  .يابي انواع مسجد را نتيجه گرفت آمده، اصول مكان

 يابي مسجد دهنده به شهر مدينه و تأثير آن در مكان معرفي عوامل شكل .1
به عنوان عوامل موجود پيش از اسالم عالوه بر مباني اسالمي شامل قرآن و توان  عوامل محيطي، فرهنگي و اجتماعي را مي

  .بندي شده است دسته 1يابي مسجد در شهر مدينه در جدول  ثر بر مكانؤعوامل م. ثر دانستؤم) ص(حديث و سنت عملي پيامبر 

 وضع موجود پيش از اسالم

مباني محيطي 
  )طبيعي(

 ها ها و حره كوه شناسي زمين موضع

جغرافياي گياهي و 
 منابع آب

 ها ها و وادي ها، چاه نخلستان

 كالبد شهري
ها،  ها، سقيفه روستاها، بازارها، اُطُم

 ها خانه مكتب

 شناسي فرهنگي و اجتماعي گونه
اعراب اوليه، يهوديان و مشركان 

 )اوس و خزرج(

 

 اسالم مباني
 قرآن و حديث مباني نظري
 سيره نبوي سنت عملي

  .نگارندگان: مأخذ . يابي مسجد در شهر مدينه ثر بر مكانؤعوامل م .1ل جدو

  موقعيت جغرافيايي شهر مدينه .1.1
هاي زمين، شهر مدينه از شمال به  از نظر پستي بلندي. كيلومتري شمال مكه قرار دارد 400مدينه در سرزمين حجاز و در  شهر

در برخي منابع  ].175 :1381 ،جعفريان[ شود حره وبره ختم ميبه از غرب واقم و 1از شرق به حره  از جنوب به كوه عير، كوه احد،
يابي  شهر كم است و در مكان شيب عمومي ].255 :1390 ،خياطال[ شود عنوان مدينه ياد مي تنها از بخش مركزي اين قسمت به

هاي  كه تقريباً در قسمت طوريه ست بمسجد موقعيت جغرافيايي خاص از جمله كوه، ارتفاع و عواملي از اين دست مد نظر نبوده ا
  .گرفته استشهر قرار تر كم ارتفاع

  مدينه از نظر پوشش گياهي و منابع آب .1.2
در شمال . مختلف با منابع آب پراكنده و اندك، مردم اين منطقه را به سمت كشاورزي سوق داده است 2هاي ها و وادي وجود حره
در ادامه حره وبره، حره شوران در جنوب قرار دارد . شود قه از وادي عقيق تأمين ميهاي فراواني است و آب اين منط باغ ،حره وبره
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از نظر پوشش گياهي . هاي بسيار با شكوهي دارد نخلستان كهمنطقه بسيار حاصلخيزي است » معصم العليا« نامه اي ب و در آن حره
هاي عوالي، قبا و عصبه دراين  باشند، بخش ينه ميو منابع آب، بخش جنوبي مدينه، حره هاي شرقي و غربي، بهترين قسمت مد

هاي متعددي جهت تأمين آب  وادي ،اين بخش باشد، همچنين در باالترين تمركز جمعيتي دراين منطقه مي منطقه واقع شده و
  4 .هاي آن است هاي مختلف شهر مدينه، چاه قسمت از ديگر منابع تأمين آب براي كشاورزي در .)1تصوير( 3وجود دارد

هاي متراكم و پراكنده در  صورت نخلستان هاي متعدد جهت كنترل و استفاده آب، پوشش گياهي متعدد به ها و چاه به دليل وادي
نهرها  ].316 :1381 ،جعفريان[هاي جمعيتي متعدد در اطراف هر وادي را فراهم آورده است  سطح شهر مدينه موجب تشكيل گروه

. اند در تعيين مكان مسجد داشته نده به محيط زندگي مدينه است و خواهيم ديد نقش مهميده ترين عوامل شكل ها مهم و چاه
ها قرار دارند و نياز ضروري و روزمره سبب مراجعه هميشه و مكرر مردم به  ها در جايي بين مناطق مسكوني و باغ معموالً اين چاه

  .است نيز هاست كه اين خود سبب اهميت اين مناطق در شهر چاه
  
  
  
  
  
  
  
  

  شناسي و قبايل مدينه پيش از اسالم گوناگوني مردم .2
خارج  و شود ناميده مي» عيون« كه اكنون» اضم«به نام بود بر طبق نظر برخي مورخين هسته اوليه شهر جايي :  اعراب اوليه

يي معيني بر شهر حاكم نبود گونه سازماندهي فضا در آن زمان هيچ. شدند خوانده مي» عمالقه«مدينه فعلي است و اولين ساكنان آن
  ].16 :1372 ،لمعي[ كردند ها فراگرفته و مردم آن از راه زراعت و كشاورزي زندگي مي ها و بستان و اطراف آن را باغ

ميالدي به اين منطقه  450ميالدي و اقوام عرب از يمن به دليل سيل در سال  70پس از عمالقه اقوام يهودي در سال :  يهوديان
نكته قابل  ].17 :همان [ قينقاع بودند قريظه و قبيله بني نضير،  قبيله بني از قبايل مشهور يهوديان قبيله بني 5 .ودندمهاجرت نم

اي اعراب قرار گرفته و از همان آداب  ها به دليل شرايط و موقعيت مكاني اين سرزمين تحت تأثير اخالق قبيلهآنتوجه اين است كه 
  ].27:  1390 ،خليليال[ پيروي نمودند
عبداالشهل و  ظفر، بني اقوام اوس شامل بني. اعراب مدينه پيش از اسالم نيز شامل دو طايفه اوس و خزرج بودند:  مشركين عرب

در اين . كردند غربي مدينه نيز اقوام طايفه خزرج زندگي مي در نواحي مركزي و. زعور از شرق تا شمال مدينه ساكن بودند بني
از نظر نژادي نيز اقوام عرب از يهوديان بيشتر بوده . كند وناء و عقيق قرار دارد و بخشي از آب آن را تأمين ميهاي ران وادي ،منطقه

اعراب مدينه پس از سيل يمن، از آن  ].177 :1381 ،جعفريان[ برابر طايفه اوس بود سهو در ميان اعراب مدينه نيز طايفه خزرج 
ام از نظر نژادي با اعراب ساكن مكه نيز متفاوت بودند؛ اعراب مدينه  قحطاني و اعراب اين اقو. مدينه مهاجرت كردند سرزمين به

  ].178 :1381 ،جعفريان[ عدناني بودند) قريش(مكه 

آيد و  مي وجود هاي فصلي به ده در بستر مسيلمنابع آب نشان داده ش. 1تصوير
، هاي مدينه وادي .كند پوشش گياهي مناسبي را در پيرامون خود ايجاد مي

 .47 : ها ، نقشه1364 ،نجفي: مأخذ . عربستان
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هاي پراكنده و نيز با ساكن شدن اقوام گوناگون در اطراف هر  نخلستان ها و با توجه به محيط جغرافيايي شهر مدينه و وجود وادي
جنوبي اين ـ  غربي يا شماليـ  هاي شرقي ها و كوه هاي انساني به طور مستقل و پراكنده در مدينه و بين حره روهها، گآنيك از 

شده در اطراف اين منطقه قرار داشت، تمام ساكنان آن اهالي شهر مدينه يا منطقه از آنجا كه ارتفاعات ياد. ن شدندمنطقه ساك
هاي  واسطه ويژگي اي با هويت كلي مشترك به صورت زندگي مستقل قبيله بهشدند و پس از ورود اسالم  يثرب خوانده مي

  .جغرافيايي منطقه آميخته شده بود
يهوديان و مشركان در قالب قبايل متعدد و مكان :  ضعف روابط اجتماعي صحيح در مدينه پيش از اسالم.  1.2

كردند و در  صورت نيمه مستقل در شهر مدينه زندگي مي هاي ب و طايفه جغرافيايي معلوم و منفصل از هم با تعصبات خاص قومي
هاي صلح هر بار يكي  با وجود انعقاد پيمان. گشت علت برتري نظامي، يكي از اقوام بر ديگران چيره مي هاي زماني مختلف، به دوره

علت همين  به ]38 :1390 ،يليالخل[ 6از اقوام به پيمان خيانت نموده و همواره شرايط ناامني بر منطقه مدينه حاكم بوده است
، )ص(فرهنگ مدينه پيش از پيامبر  ]42 :همان [ 7باخته شدند هاي طوالني مدت، قبائل مدينه به شدت ضعيف و مال جنگ

بستر فرهنگي نابسامان مدينه جاهلي، كه اصالت . باشد گرايي، احساس عدم امنيت مي فرهنگ جهالت، تعصب مفرط، كثرت و قبيله
شد، خود زمينه را براي گسترش و ترويج  تر مي ل نزديكو روز به روز به افول و ضعف قباي دهد ميترجيح و عشيره را بر قوميت 

 عنوان فرهنگي وحدت بخش و منعطف، مساعد نمود و در مدت كوتاهي جاهالن اوس و خزرج را به انصار پيامبر اسالم اسالم به
ختالفات بنيادين بين طوايف و بردن ا شرايط فرهنگي شهر مدينه، براي از بين نيز با آگاهي كامل از) ص(پيامبر. مبدل كرد) ص(

ناب در شهر مدينه به  يابي به فرهنگ اسالمي كارهاي پيامبر جهت دستراه. خاصي را به آنها مبذول داشتل گوناگون، توجه قباي
  .شود مشاهده مي 2اختصار در جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  ساختار كالبدي شهر مدينه پيش از ورود اسالم .3

 عنوان حدود شرقي و غربي و كوه احد تا كوه عير به مدينه از محالت جدا از هم و نسبتاً مستقل بين حره واقم و حره وبره به
روستاها عبارتند اين . دننماي روستاي مجزا تفكيك مي 9برخي مدينه را به بيش از  .عنوان حدود شمالي و جنوبي تشكيل شده است

القري، قبا، عقيق و روستاهاي ديگر؛ كه از آن ميان قبا و عقيق و بخش مركزي يثرب از  الجندل، وادي از خيبر، فدك، ينبع، دومه
  .تر هستند همه مهم

وادي، نيازي  هاي اطراف هر به واسطه وجود نخلستان. اند مستقلي را به وجود آورده قبايل ساكن در مدينه در كنار هم جامعه نيمه
همچنين به خاطر باال بردن امنيت،  8 .بردند ها پناه مي به كشيدن ديوار بين شهر نبوده است و در هنگام احساس خطر مردم به قلعه

نابع تنها از بخش در برخي م ].16 :1372 ،لمعي[بازارها از قسمت مسكوني هر محله جدا بوده و در اطراف محالت قرار داشتند 
   .)2تصوير(شود  عنوان مدينه ياد مي شده شهر بهيادمركزي حدود 

  
  

  جامعه پس از اسالم

  ايجاد سنت وقف

  د پيمان اخوت بين مسلمانانانعقا

  پيمان به رسميت شناختن قبايل غير معاند

  تعيين حدود حريم نبوي در شهر مدينه

  جامعه پيش از اسالم

  اي تعصبات قومي و قبيله

  زندگي در اجتماعات خرده فرهنگي نيمه مستقل

  مدت هاي طوالني جنگ

  هاي صلح بين قبايل نمودن به پيمان پشت

  . تغييرات فرهنگي و اجتماعي شهر مدينه پس از ورود اسالم. 2جدول 
  .نگارندگان: مأخذ 

 اسالمورود     
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ترين فضاهاي شاخص در شهر مدينه پرداخت كه  توان ابتدا به معرفي مهم براي درك بهتر ساختار محالت مختلف شهر مدينه مي
ها و  خانه وراهاي شهر، مكتببازار، سكونتگاه، مراكز تجمع و ش ؛ها ترين اين كانون مهم .مسجد ناگزير به پيوند با آنهاست

آيد كه احتماالً براساس سنت  هاي تاريخي بر مي اگرچه احتماالً معابدي نيز وجود داشته است اما از عدم وجود نقل. هاست مدرسه
  .هايي بسيار ساده بودند كه بعدها به سادگي به مسجد تبديل شدند كنيسه ،اين معابد ،موسوي

قينقاع متعلق به يهوديان  يك بازار در نزديكي محله بني. ن پيش از اسالم سه بازار وجود داشته استدر مدينه دورا : بازارها. 1.3
نام داشت در محله ابن حبين  »مزاحم«سومين بازار كه . وجود داشته است) حد غربي يثرب(بازار ديگري در مناخه 9. قينقاع بود بني
و ازدحام جمعيت در آن وجود يك مسجد در  ازار و همچنين مراجعات عموميهاي پيامبر بر ب ها و حساسيت خاطر نظارت به. بود

نمايد؛ عالوه بر آن مسجد جامع شهر نيز در الگوي نبوي پيوندي با  پيوند با بازار به شكلي كه توضيح داده خواهد شد، ضروري مي
  .واسطه با بازار دارد

ساختمان سنگي و استحكام زياد آن مردم را . كردند ه در آن زندگي مييهوديان مدين كه دژهايي بود : )ها10اُطُم(ها  قلعه. 2.3
 :1386 ،قائدان[ اند اطم در آن زمان نام برده 40مورخان از حدود  ].16 :1372 ،لمعي[11ها محفوظ نگه داشته است در زمان ناامني

هاي بسيار  در روستاي خيبر نيز اطم. اشدب قريظه مي نظير و بني هاي داخل مدينه متعلق به قبايل بني ترين اطم معروف ].13
به قلعه خيبر در واقع ورود ايشان به اطم ناعم ) ع(مستحكم و متعددي وجود داشته است و واقعه خيبر و نحوه ورود حضرت علي 

ايجاد مسجد در آوردن قبيله صاحب قلعه،  ها يا اسالم پس از فتح قلعه ].86 :1390 ،خليليال[ دهد هاي خيبر را شرح مي يكي از اطم
  12 .هاي مسكوني مسلمانان، اهميت زيادي داشته است عنوان يكي از الزامات كانون آنها، به

محلي براي  و ها در شهر مدينه پيش از اسالم فضاهاي عمومي سقيفه13. باشد به معناي فضاي مسقف مي: سقيفه . 3.3
. شده است يله در چنين فضاهايي و با حضور بزرگان قوم انجام ميگيري راجع به امور جاري قب اجتماعات هر قبيله بوده و تصميم

ديوارهاي آن معموالً از خشت بوده و با شاخ و برگ درخت . ساختند اين فضا به صورت سايباني در يك باغ متعلق به بزرگان مي
در محله  14ساعده سقيفه بني بياضه و در محله بني »ريان«توان به سقيفه  ها مي ترين سقيفه از معروف. گشت خرما مسقف مي

ها توسط  بخشي و تداوم سقيفه چيزي كه مبني بر اصالت در متون اسالمي ].56 :1376،عبدالستارعثمان[ساعده اشاره نمود  بني
هاي شهري بايد در مسجد صورت  گيري بسياري از اقدامات و تصميم ،رسد با ظهور مسجد به نظر مي. شود پيامبر باشد، ديده نمي

  .رفتگ مي
اطالعات چنداني در مورد چگونگي . شدند اين بناها متعلق به يهوديان مدينه بوده و درون اطم ها ساخته مي :ها  خانه مكتب. 4.3

ها  احتماالً اين فضاها در پيوند با كنيسه15. باشد تركيب فضاي آنها در دست نيست اما كاربري آنها مانند كاربري مساجد، مذهبي مي
خانه  در عين حال احاديثي در زمينه نهي از يكي شدن مسجد و مكتب. بسياري از آنها به مسجد تبديل شده باشندبوده و بعدها 

  16 .مسجد و مدرسه دو ساختار متفاوت دارند وجود دارد كه در تمدن اسالمي

دينه پيش از اسالم، با وجود هوديان و اعراب ساكن در شهر مموقعيت ي .2تصوير
گيري طوايف گوناگون در يك منطقه بين آنها اتحاد وجود نداشته و همواره قرار

   .مدينه، عربستان .پذيرفته است اي جنگي صورت مي به هر بهانه
  .30 :1387 ،معاونت آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبري: مأخذ  



  

  3-16 عصر نبوي در مدينهيابي مساجد  بررسي و الگوشناسي مكان/ 1390بهار/ سال هشتم/ شماره شانزده  

 

8  

  )ص(معيارهاي انتخاب مكان مسجد در شهر مدينه توسط پيامبر. 4
اين شهر پيش از اسالم محل سكونت يهوديان و . به خود گرفت كه رنگ اسالمي بود هرياولين ش) ص(در زمان پيامبرمدينه 

توان  با شناخت وضع اوليه مدينه مي. تشكيل شد ترتيب اولين شهر اسالم با اصالح ساختارهاي غير اسالمي مشركان بوده و بدين
  .توانند وجود داشته باشد مي شهرهاي اسالميكه  در تمام شهرها از جمله معين نمود  عوامل و ساختارهايي از شهر را 

هاي شهري به مسجد و سيماي آن از جمله عواملي است كه  دسترسي. بناي مسجد است ،ترين عناصر شهرهاي اسالمي از مهم
براي اي كه در روايات و اسناد تاريخي آمده است مبنايي  گونه دهد و كالبد و عملكردهاي آن به را تشكيل مي هويت شهر اسالمي

بنابراين از آن به عنوان احكام ثابت اسالم درمورد مكان مساجد در شهر ياد . دهد يابي مسجد و معماري آن را شكل مي مكان
  .ترين معيارهاي ثابت و غيرقابل تغيير هستند روايات و احاديث مرتبط با مسجد مهم. شود مي

 يابي مسجد در شهر احاديث مكان. 1.4

روايات و احاديثي هستند كه در  ،دسته اول:  توان به دو دسته كلي تقسيم نمود با معماري مسجد را مي روايات و احاديث مرتبط
و دسته دوم روايات و احاديثي كه در ارتباط با عملكردهاي مسجد در  17باشند ارتباط با شكل صوري و كالبدي بناي مسجد مي

 .نمايند وعي بحثي را در مورد جايگاه مسجد مطرح مينمايد؛ يا به ن قالب بايدها و نبايدها كاركردي بحث مي

مسجد به معناي محل سجود و سجود يعني به خاك افتادن و خشوع و خضوع در برابر حق تعالي  :مسجدبودن كل زمين . 1.1.4
، مسجد بنايي اما در شريعت اسالمي 18شود؛ هاي ديني در يك معناي عام به سراسر زمين اطالق مي مسجد با توجه به آموزه. است

هاي مختلف محيط  نتيجه اينكه موقعيت ].199 :1381 ،جعفريان[ سازند ها براي عبادت جمعي خداوند يكتا مي است كه مسلمان
  19.داردها تأثيري ندارد و فعل نماز خواندن نسبت به سيماي زمين استقالل  طبيعي در قداست مكان

المقدس  نماز در بيت:  نقل است) ع(و حضرت علي ) ص(از پيامبر  :آنها  يابي انواع مسجد بر اساس كاركرد و مكان. 2.1.4
برابر با هزار نماز، و نماز در مسجد جامع برابر با صد نماز، و نماز در مسجد محله بيست و پنج نماز، و نماز در مسجد بازار برابر با 

ه با توجه به تفاوت پاداش اقامه نماز در انواع مساجد به شدحديث ياد20.دوازده نماز و نماز فرد در منزلش برابر با يك نماز است
  : توان سه نوع مسجد را بر شمرد اساس اين روايت از لحاظ عملكردي ميبر. پردازد بندي آنها مي اولويت
ز به دليل ايراد خطبه در ابتدا و پس ا اين نوع مسجد براي برگزاري نماز جمعه بوده و در حكومت اسالمي:  مسجد جامع •

مكان يابي اين مساجد نسبت به دو مورد بعد . كند تري نسبت به مساجد محلي ايفا مي رنگماز جمعه نقش سياسي پرن
  .اين مساجد بايد نسبت به بازار و محالت مسكوني داراي ارتباط باشد. تر و حائز اهميت است بسيار خالص

ختار شهري قابل وده و در هر محدوده و ساب ترين مساجد در جامعه اسالمي اين مساجد در دسترس:  مساجد محلي •
 .دباش گيري مي قرار

هاي تجاري قرار دارد و كسبه  چنين مساجدي در كنار محل كسب و كار مردان، در بازار يا ديگر مكان:  مساجد بازار •
 .دهد بندي ارزشي آنها را نشان مي انواع مسجد و رده 3جدول  .كنند هنگام نماز به آنجا مراجعه مي

  
 بندي ارزشي رده اع مسجدانو

 100 جامع

 25 محلي

 12 بازار

  

. بندي ارزشي هريك از آنها انواع مسجد و رده .3جدول
  .نگارندگان: مأخذ 
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توان  چنين مساجدي كه مي. وجود دارد) به عنوان شهر مورد پژوهش(عالوه بر آنچه ذكر شد نوع ديگري از مساجد در شهر مدينه 
ن به مسجد تبديل شده است به علت وقوع يك واقعه تاريخي مهم در بين مسلمانان در آن مكا آنها را مساجد زيارتي نام نهاد، به

  .در آنجا برپا شده است) ص(توان به مسجد فتح اشاره نمود كه در جنگ احزاب خيمه پيامبر عنوان مثال مي
؛ بنابر نظر 22خانه از هر طرف براي هر مسجد 40و 21 گز 40رعايت حريم  :هاي مسجد  روايات مرتبط با حريم. 3.1.4

كند كه حريم چهل گزي مسجد اگر  ز تنها شهيد در كتاب الدروس از شيخ صدوق روايت ميعالمه مجلسي در مورد حريم چهل گ
بهتر است در اين حريم بنايي احداث نشود و  ،پذير باشد مسجد در زمين موات بنا شده باشد و احياي كاربري زمين با مسجد امكان

بيني توسعه مسجد در آينده مورد  سجد براي پيشرود حريم چهل گزي م احتمال مي 23.مساحت آن به نفع مسجد رعايت گردد
شده از آنجا كه در حريم مسجد هاي ياد توجه است يكي اينكه خانهنكته قابل  2اي مسجد  در مورد حريم چهل خانه. عنايت باشد

ه سبب كانوني ، طبيعي است كه اين مسئل24هستند بهتر است براي فريضه نماز به آن مسجد مراجعه نموده و آن را خالي نگذارند
اي است كه آنها  شدن مسيرهاي حركتي محله به سمت مسجد خواهد شد و نكته دوم اينكه فاصله منطقي بين دو مسجد به اندازه

در حريم همديگر قرار نگيرند و قرارگيري مساجد در فواصل كم نسبت به يكديگر موجبات بروز تفرقه و كثرت را بين مسلمين 
اين مسجد . عنوان نمونه مساجدي كه در حريم مسجد ديگر ساخته شده است، ياد كرد از مسجد ضرار بهتوان  مي. آورد فراهم مي

) ص(هاي تفرقه و تكثر بين مسلمانان در مدينه و در كنار مسجد قبا ايجاد شد اما با هشياري پيامبر اسالم  تنها براي ايجاد زمينه
هاي مسجد  در ارتباط با انواع حريم ].246 :1381 ،جعفريان[ ب آن دادندنقشه بانيان آن برمال گشته و ايشان دستور به تخري

  .باشد شده ميدهنده داليل ياد نشان 4جدول . توان داليل منطقي را ذكر نمود مي
  
  
  
  
  
  

عدم برگزاري نماز 25.عدم اجراي حدود در مسجد : احاديث و روايات مرتبط با هنجارهاي كاركردي مسجد. 4.1.4
عدم 29.در مسجدو حتي حمل سالح  عدم انجام امور نظامي28.عدم قضاوت در مسجد27.عدم تجارت در مسجد26.مردگان در مسجد

  32.خواني در مسجدعدم شعر31.گيري مسجد در مسير عبور و مرورعدم قرار30.تركيب فضاهاي آموزشي كودكان با مسجد

  در شهر مدينه) مسجد جامع(النبي  يابي مسجد معيارهاي مكان. 5
حره وبره قرار داشت و ساكنان اين در آن سكونت يافتند در منطقه مياني شهر مدينه و بين حره واقم و ) ص(اي كه پيامبر  محله

مسجدالنبي را 33].150 :1390 ،امين[نسبت داشتند ) ص(محل به نام بني نجار منسوب به خزرج بوده و از طرف مادري با پيامبر 
و كرد سياسي اما اين مسجد عالوه بر كاركرد عبادتي در محله، كار ،نجار نيز قلمداد نمود عنوان مسجد محله بني بهتوان  مي

هايي از مهاجران و انصار بنا  هاي گروه خانه ،در اطراف مسجد. بودنيز محلي داشته و مسجد جامع شهر مدينه اجتماعي در سطح فرا
پذير  طور نسبي قابليت دسترسي به تمام نقاط مدينه را داشت و عالوه بر آن توسعه اي بود كه به موقعيت مسجد به گونه. گشت

در سمت شرقي مسجدالنبي، قبرستان بقيع قرار دارد و مسجد با 34.پس از ايشان بارها توسعه يافتبوده و در زمان پيامبر و 
 در سمت غربي مسجد نيز بازار قرار داشته و به. شده، در ارتباط است اي به نام مكان الجنائز، كه در آن نماز ميت خوانده مي واسطه

در هنگام ورود پيامبر به ). 3تصوير(صورت غير مستقيم است  با بازار به ارتباط آن كهشود  واسطه مسير عريضي به آن مرتبط مي
 را به اما پيامبر نكات مهمي شهر مدينه ساكنان محالت مختلف مدينه از پيامبر دعوت كردند كه در محله ايشان ساكن شوند،

  .عنوان مبنا مطرح نمودند كه بسيار حائز اهميت است

 استنتاج از احاديث ها انواع حريم

 گز 40حريم 
 پذيري در آينده توسعه

 ها كاربري جلوگيري از اختالط

 خانه 40حريم 
 دوده محله با مركزيت مسجدتعريف مح

 تعيين فاصله مناسب بين دو مسجد
هاي مسجد و داليل منطقي مربوط  انواع حريم. 4جدول

  .نگارندگان: مأخذ . به آنها
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يابي مسجد را به محل نشستن  محل سكونت خود و به تبع آن مكان ،خواست خداوندپيامبر با  :معيار انتخاب الهي  •
به حيوان نيست بلكه  كردن امر مهمگيري اتفاقي يا واگذار يك تصميم اين مسئله نشان از. شترشان موكول نمودند

با اين همه اختالفات  اي چراكه در جامعه ،كردن امر به خدا به منظور عدم ايجاد اختالف بين مردم استنوعي واگذار
توانست به اختالفات دامن بزند و اين تمهيد هوشمندانه الهي كه پيامبر اتخاذ نمودند  گيري فردي مي هر تصميم قومي

توان  از اين رفتار پيامبر مي. مسئله اختالف هنوز هم در بسياري از شهرها و روستاها وجود دارد. بسيار قابل توجه است
توان در  مي ، امااين مسئله با حالت اعجاز آغاز گشت) ص(اگرچه در زمان پيامبر . برد مقدس پي آسماني مكانبه منشأ 

 .همه جا منشأ مسجد را به نوعي با امور الهي منتسب دانست

كه  كردند پيش از ورود به مدينه وقتي از ايشان درخواست اقامت در قبا كردند فرمايش مهمي :معيار سلطه بر شهر  •
اني امرت بقريه ":  ايشان فرمودند. شود لنبي و مسجد در شهر تلقي ميا يابي تأسيس يك مركز ديني، مدينه مبناي مكان
از  ].293 : 3، ج 1414 ،صالحي شامي[ "من مأمور به ساخت شهري هستم كه شهرهاي ديگر را بخورد" ؛"تأكل القري

مكاني را براي ) ص(پيامبر . دريافت نمودتوان اهميت مكان مسجد نبوي و خانه ايشان را  مضمون اين حديث مي
منطقه يثرب در مركز اين . ساخت مسجد انتخاب نمودند كه بتوانند تمام منطقه مدينه را تحت نظر داشته باشند

 ،جعفريان[ محدوده، بهترين مكان بوده و ايشان در منطقه مركزي يثرب مشغول به ساخت مسجد و خانه خود شدند
1385.[ 

شده زميني متعلق به دو يتيم منطقه ياد : اي تر حاشيه ارزش هاي كم هاي ممكن و زمين حداقلمعيار توجه به  •
اي بود كه در آن چاله بزرگي آب، چند قبر  از آنجا كه اين منطقه زميني حاشيه. شتر پيامبر در اين منطقه ايستاد كهبوده 

و به قبرستان بقيع نيز نزديك  ].203 :1381 ،جعفريان[شد  كردن خرما استفاده مي شركين و سطحي براي خشكم
طور كه در معيار دوم مطرح شد اين منطقه  اي و غير مهم آن را تشخيص داد ولي همان توان موقعيت حاشيه مي ،است
خانه خود  پيامبر پس از خريداري اين زمين شروع به ساخت مسجد و. هايش زمينه مركزيت شهر را دارد خاطر قابليت به

 .تبديل شد و به تمام نقاط اطراف احاطه پيدا كرد بعدها به مركز سياسي و فرهنگي حكومت اسالمي كردند و آنجا

 ،بازار و در شرق آن ،شود در غرب مسجد ديده مي 3گونه كه در تصوير  همان :معيار نزديكي به مراكز شهري  •
. شود آنها مربوط مين نزديكي، با واسطه به اي است كه در عي گونه قبرستان بقيع قرار دارد اما ارتباط مسجد با آنها به

               .نشان داده شده است 5شده به اختصار در جدول معيارهاي ياد
 منطقي داليل شاهد تاريخي يابي معيارهاي مؤثر بر مكان

 )ص(رهانمودن شتر پيامبر وسيله تعيين مكان مسجد به امر الهي و به معيار انتخاب الهي
قبايلي موجود و جهت پرهيز از دامن زدن به باتوجه به بستر 

 اختالفات قومي و موارد ديگر

 معيار سلطه بر شهر
من مأمور به ( "اني امرت بقريه تأكل القري":  نقل است) ص(از پيامبر 

 )ساخت شهري هستم كه شهرهاي ديگر را بخورد
داشتن مركزيت در منطقه مدينه و امكان دسترسي آسان به 

 تمام نقاط شهر

هاي ممكن و  توجه به حداقل
 ارزش هاي كم زمين

 عدم هزينه گزاف براي خريدن زمين مسجد قرارگيري در زمين بايري كه تا پيش از آن تقريباً كاربري خاصي نداشت

 گيري بين بازار و قبرستان با دسترسي آسان اما با واسطهقرار نزديكي به مراكز مهم شهري
هاي مختلف و متنوع  اربرينظارت بر معيشت مردم و انجام ك

 به مركزيت مسجد

  
  
  
  

  . النبي، شواهد تاريخي هر معيار و داليل منطقي آنهايابي مسجد ثر بر مكانؤمعيارهاي م. 5جدول 
  .نگارندگان: مأخذ 
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  يابي مساجد محلي در شهر مدينه معيارهاي مكان. 6
از  است يابي به سه گونه مسجد محلي اشاره نمود كه آنها عبارت توان از لحاظ مكان هاي اوليه شهر مدينه مي با بررسي نقشه

هاي  و مساجد واقع در مكان) ها چاه(واقع در كنار اماكن مهم عمومي  ، مساجد)ها اطم(هاي جمعي  مساجد واقع در كنار زيستگاه
پذيري جود در شهر مدينه حكايت از تأثيرهاي شهري مو قرارگيري در كنار انواع كاربري). ملك افراد معتبر محله(خاص محلي 

لي و عوامل عملكردي مهم در موقعيت هريك از مساجد مح 4تصوير . يابي مساجد محلي از وضع موجود شهر مدينه دارد مكان
  . نمايد كنار آن را مشخص مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

) اطم ها(هاي  اي از مساجد محلي مدينه در كنار قلعه گونه ):ها اطم(هاي عمومي  مساجد واقع در كنار زيستگاه. 1.6
واقف در كنار اطم ريدان، مسجد  وائل در كنار اطم موجا، مسجد بني توان به مسجد بني اند كه از ميان آنها مي مسكوني واقع شده

هاي مسكوني  از نزديك بودن مسجد به قلعه. حارثه در كنار اطم ريان اشاره نمود اميه ابن زيد در كنار اطم عذق و مسجد بني بني
توان سهولت دسترسي از قسمت مسكوني به مسجد و اهميت پيوند زيستگاه و زندگي خصوصي با عبادتگاه را نتيجه گرفت و  مي
                                                                                                            .ه آن اشاره نمودب

ها واقع  اي از مساجد محلي مدينه در كنار چاه گونه ) :ها چاه(هاي عمومي مهم  مساجد واقع در كنار كاربري. 2.6
معاويه در كنار چاه حاء و  به مسجد سقيا در كنار چاه سقيا، مسجد قبا در كنار چاه اريس، مسجد بنيتوان  از اين ميان مي. شده است
با توجه به اهميت آب و دسترسي به آن جهت كشاورزي و تأمين آب شرب . جحجبا در كنار چاه هجيم اشاره نمود مسجد بني

مره جريان داشته و واقع شدن مسجد در كنار آن عالوه بر دسترسي طور روز ها به كنش متقابل اجتماعي در كنار چاه  و دام  انسان
 .آسان فضاهاي عمومي به مسجد، نظارت مناسبي از طرف مسجد بر نحوه تقسيم آب و جريان زندگي عمومي را نيز به دنبال دارد

مساجد اساس جايگاه بر:  )در ملك افراد معتبر و صاحب نام(هاي شاخص محلي  مساجد واقع در مكان. 3.6
از  .اند در محالت گوناگون مدينه آخرين گونه از مساجد محلي آنهايي هستند كه در ملك افراد صاحب نام يا سران قبايل واقع شده

طلحه انصاري و مسجد قبا در باغ  عبداألشهل در ملك سعد ابن معاذ، مسجد مباهله در كنار باغ ابي توان به مسجد بني اين گونه مي
نام  يابي مسجد در محالت گوناگون ايجاد ارتباط با افراد صاحب گونه مكان نتيجه اين. سعد ابن خثيمه اشاره نمود كلثوم ابن هدم و

يابي مساجد در  هاي مكان گونه 6باشد جدول  و استفاده از اعتبار و نفوذ افراد مشهور در اذهان عمومي جهت ترويج اسالم مي
  .دهد محالت مدينه را نشان مي

  
  

  .عربستان .مساجد محالت مختلف در شهر مدينه جايگاه. 4تصوير
     .مسجد بنوظفر -3. مسجد بنوعبداألشهل - 2. حارثه مسجد بني - 1
            . معاويه مسجد بني - 6. ضير مسجد  - 5. مسجد بنوقريظه - 4
.     واقف مسجد بني - 9بني وائل  مسجد -8. مسجد اميه بن زيد - 7

مسجد  - 12. مسجد بنوسالم - 11. )نجار مسجد بني(النبي مسجد -10
                   .مسجد سقيا - 14. جحجبا مسجد بني -13. بنوعمروبن عوف

  .47 : ها ، نقشه1364 ،نجفي: مأخذ 
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 ها نمونه داليل منطقي يابي مؤثر بر مكان معيارهاي

 قريظه وائل، بني مسجد قبا، بني به مسجد) زندگي خصوصي(آسان از قسمت مسكوني  دسترسي )ها قلعه(هاي زيستي  قرارگيري در كنار مجتمع

 .معاويه جحجبا، سقيا، بني مسجد قبا، بني )زندگي عمومي(مردم  هاي روزمره عموم دسترسي و نظارت آسان بر كاربري )ها چاه(هاي مهم  قرارگيري در كنار كاربري

 قبا و عبداألشهل بني مسجد مباهله، محله ايجاد ارتباط با افراد با نفوذ و داراي اعتبار سرشناس قبيله قرارگيري در ملك شخصي افراد

  
  
  تغييرات كالبدي شهر پس از ايجاد مسجد در شهر.  7

 تغييرات ظاهري فراواني را به وجود آمده زير سايه حكومت اسالمي زايش جمعيت مسلمانان وحدت بهشدن شهر مدينه و اف با اسالمي
ها از مساجد، اشاره  توان به احداث انواع مساجد در مدينه و تحت تأثير قرار گرفتن انواع كاربري ترين تغييرات مي از مهم. وجود آورد

، احداث 35هاي وقفي به زمين توان سالم و مرتبط با مساجد در محالت ايجاد شد ميترين تغييراتي كه پس از ا از مهمهمچنين . نمود
  .اشاره نمود 39و توسعه شهر در محالت جديد 38، آبريزگاه ها37)دارالضيفان(ها  ، احداث رباط36)هاي عمومي بوستان(ها  حش

  
  گيري نتيجه 

ساخت مساجد در مدينه را به صورت زير و در دو قالب يارهاي توان مع ميتوجه به پيشينه مدينه،  وبررسي تحوالت شهر مدينه 
هاي بعدي  و تأثيرگذاري ،يابي مد نظر قرار دارند النبي و مساجد محلي كه در ابتداي مكاناخت مسجداي س معيارهاي اوليه و پيشينه

  .داداي مورد بررسي قرار  مسجد بر شهر تحت عنوان معيارهاي پسينه
يابي مسجد جامع و  ساختار كالبدي و فرهنگي شهر مدينه بر مكان:  ساخت مساجد در مدينه اي معيارهاي پيشينه .1

  .گذاشتاي ساخت مسجد در مدينه تأثير  صورت زير و تحت عنوان معيارهاي پيشينه مساجد محلي به
ن مسجد جامع شهري عنوان اولي توجه به اهميت اين مسجد به با:  اي ساخت مسجدالنبي در مدينه معيارهاي پيشينه. 1.1

  .كه حدوداً فاصله يكساني نسبت به محالت مختلف داشت طوريه ب ؛اسالم، مكان آن در قسمت مركزي محدوده مدينه انتخاب شد
هاي نياز  نزديكي به كانون عالوه بر دسترسي،. تمام مسلمانان در آن بود زيرا آنچه كه در مورد اين مسجد اهميت داشت حضور عمومي

يابي اين مسجد به  در مكانكه هاي مكمل مسجد و رعايت حريم مسجد از جمله مواردي است  ار، تنظيم صحيح كاربريهمچون باز
 : آنها توجه شده است

دليل اجراي برخي مراسم آييني وجود يك راه ارتباطي قابل توجه و با واسطه بين مسجد جامع و قبرستان مطلوب است  به •
 ....)فين درگذشتگان ومراجعات زيارت شهدا، مراسم تد(

باتوجه به ضروريات نظارت ديني بر بازار و رابطه قوي دنيا و آخرت در اسالم، پيوند بين مسجد جامع و بازار مطلوب و  •
 اما مسجد جامع ،غير از مسجد جامع، مساجد خاص بازار نيز براي تسهيل اين امر قابل تعريف استاگرچه . ارزشمند است

شده كاركردهايي  خوانده مي »بالط«، )ص(اين مفصل، كه در زمان پيامبر . براي ارتباط به بازار داردنياز به مفصلي  است كه
 40.مانند قضاوت و اجراي حدود و حتي خواندن نماز ميت داشته است

هتر دهد، ب شود و اجازه توسعه مسجد را نمي با توجه به اينكه مناطق اطراف مسجد جامع به تدريج متراكم و ارزشمند مي •
 41 .در اطراف مسجد ايجاد گردد كه عالوه بر ايجاد سلسله مراتب، امكان توسعه آينده را نيز فراهم آورد است حريمي

  

  

  .نگارندگان: مأخذ . د محلي در شهر مدينه و داليل آنيابي مساج ثر بر مكانؤمعيارهاي م .6جدول
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گيرند كه سه  ميترين جاي مركز محله قرار در مهم معموالً مساجد محلي :اي ساخت مساجد محلي  معيارهاي پيشينه. 2.1
و ) مساجد توبه، جمعه، مباهله و قبا(ها  ، چاه)قريضه وائل و بني مساجد قبا، فضيح، بني(ها  هترين آنها در شهر مدينه قلع مورد از مهم

اگرچه در محله بازار معني ندارد اما احتماالً برخي مايحتاج . باشد مي) مساجد عبداألشهل، قبا و مباهله(ملك اشخاص مهم محله 
  .ها وجود دارد و ديگر كاربري همچون چاه آب، و در كنار آن بوستان و آبريزگاه عمومي عمومي

هاي پس از گسترش اسالم آن  ظفر و االجابه با نقشهمساجد ديگر نظير مسجد فضيح، بنو هاي اوليه مربوط به مكان قايسه نقشهاز م
اي ساخت مساجد محلي و نسبتاً با فاصله از خانه  توان چنين استنباط كرد كه اين مساجد ابتدا در كنار معيارهاي پيشينه مساجد نيز مي

يابي  به اختصار اصول مكان 7جدول . شته و پس از مدتي بافت شهري به مركزيت آنها شكل گرفته استساكنان هر طايفه بنا گ
  .دهد مساجد را در شهر مدينه نشان مي

  

پذير ساخت مسجد در شهر  اصول هويت  نوع مسجد
  )اي معيارهاي پيشينه( مدينه

  ساز ساخت مسجد در شهر مدينه اصول هويت
  جدنام مس  )اي معيارهاي پسينه(

  جامعمسجد

  ايجاد نمازگاه مردگان در ضلع شرقي و نزديك به قبرستان  قرارگيري نسبي در مركز شهر

  النبيمسجد
در ) بازار و مصلي(ايجاد يك محور ارتباطي قوي بين مسجد و مناخه   در نظرداشتن امكان توسعه

  سمت غربي مسجد
  باطي بين مسجد و محالت گوناگون مدينهايجاد و تقويت محورهاي ارت  پيوند با واسطه با قبرستان

قرارگيري در كنار بازار و عدم دسترسي مستقيم به 
  آن

  هاي بحراني و جنگ هاي موقت در حياط مسجد در زمان ايجاد درمانگاه
  هاي پر جمعيت ايجاد يك محوطه باز قبل از مسجد براي خروج

  محليمساجد

شهري با مركزيت مسجد محله و تبديل مسجد محلي به  توسعه بافت  )ها اطم(ها  پيوند با قلعه
  )جهت دهي به رشد شهر(مركز محله 

  قريظه وائل، بني قبا، بني

جحجبا،  قبا، بني  ها هاي پرآب يا وادي قرارگيري در كنارچاه
  .معاويه سقيا، بني

قرارگيري در ملك و باغ افراد سرشناس طايفه و 
عبداألشهل،  بني  باز مركز محله و انجام امور مختلف در مقابل مسجدايجاد يك محوطه   هاي ويژه موقعيت

  مباهله و قبا
 

 ها نوشت پي
  .)ذيل واژه حره، لغتنامه دهخدا(زمين سنگالخ سوخته، زمين سنگريزه دار سياه را گويند  .1
  .)ذيل واژه وادي، لغتنامه دهخدا(زمين نشيب هموار كم درخت كه جاي گذشتن آب سيل باشد  .2
. درجنوب اشاره نمود» وادي بطحان«و» وادي رانوناء«درجنوب شرقي، » وادي مذينيب«درشرق، » وادي مهزور«درشمال، » وادي قنات«توان به  ترين آنها مي از مهم .3

  ].177 :1381 ،جعفريان[اند  نيز ناميده» وادي مبارك«آن را ) ص(به دليل عنايت ويژه پيامبر است و» وادي عقيق«ترين وادي مدينه،  معروف
» ارما«ساعده چاه  درشمال غربي حرم نبوي ودركنارسقيفه بني» بضاعه«درمسير بين قبا به مدينه درجنوب مدينه، چاه » غُرس«از چاه  است هاي شهر مدينه عبارت چاه .4

درمنطقه عقيق درغرب مدينه » رومه«ه، چاه درشمال شرقي مدين» حاء«درقسمت شرقي مسجد قبا درجنوب مدينه، چاه » اريس«درحدود شش كيلومتري شهر مدينه، چاه 
  .و چاه سقيا در نزديكي مسجد سقيا در سمت غربي حرم نبوي

  .باشد هاي متعدد موجود در اين منطقه و فراواني آب آنها نسبت به صحراهاي اطراف و سرسبزي نسبي آن مي علت مهاجرت اقوام گوناگون به مدينه وادي .5
 او پس از. دست شخصي به نام مالك ابن عجالن به قتل رسيده علت ظلم فراوان ب وي به. يهودي به نام فطيون شده است ره به حاكميدر اساطير ساكنان شهر مدينه اشا .6

هاي خويش  شدن به اطم يهوديان مدينه از ترس كشته .پادشاه غساسنه شخصي به نام ابوجبيله بوده و با سپاهش به مدينه حمله نمود. قتل فطيون به سمت شام متواري شد
  .ها را در مجلسي دعوت نمود و تمام آنها را از بين برد بدين ترتيب اوس و خزرج بر يهوديان تسلط يافتندآنابوجبيله به بهانه گفت و گو با سران يهودي . پناه برده بودند

گ اشاره روز آغاز جن:  الصفينه توان به يوم ه است به طور مثال ميهاي خاص نامگذاري شدها و رويداد هاي خاصي از سال با توجه به جنگدر تاريخ مدينه عصر جاهلي روز .7
  .خطمه اشاره نمود السراره، يوم و فاق بني توان به يوم از ديگر روزها نيز مي. پذيرفت هاي مانند آن قتل و غارت فراواني بين اقوام مختلف صورت مينمود كه در آن روز و روز

گرفته نام دارد تنها بخش مركزي را دربرالمدينه ديوار يادشده كه سور. به دور شهر كشيده استدر زمان حكومت علويان، ديواري هاي پنجم و ششم هجري قمري و  در قرن .8
 ستشده را تنها به دور بخش مركزي تصوير نموده ادينه در اين دوران نيز ديوار يادهاي كشيده شده از م هاي ديگر جداكرده است نقشه است و اين بخش را از بخش

  ].194 :1381 ،جعفريان[
اين بازار در محل مناخه برگزار . هاي متعدد يهوديان، بازار يثرب را انتخاب نمودند قينقاع را براي بازرگانان مسلمان انتخاب نمودند اما پس از مزاحمت پيامبر در ابتدا بازار بني .9

ن حياتشان اجازه مالكيت هيچ فردي را بر آن نداده و نيز بازرگانان را از ساخت وساز در آن نهي پيامبر در زما. اي در آن وجود نداشت شد و هيچگونه حجره يا مغازه مي
  ].86 :1377،محرمي[ بر نحوه تجارت و داد و ستد كاالها نيز شخص پيامبر نظارت داشتند. شد گونه خراجي گرفته نمي همچنين در اين بازار از بازرگانان هيچ. نمودند مي

  .ك يا هر قلعه سنگين، خانه چهارگوش مسطح، ذيل واژه اطم، لغتنامه دهخداحصار سنگين، كوش .10
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  .يافتند علت افزايش ناامني جنبه سكونت دائمي آوردند ولي بعدها به اند و تنها در زمان ناامني مردم به آنها پناه مي ها در ابتدا جنبه مسكوني نداشته رسد اين قلعه به نظر مي .11
رفتن اختالفات و در نتيجه ايجاد امنيت داخلي، زندگي در قلعه نيازي  بين با پذيرش اسالم در سراسر مدينه و از. به مسجد كاري شايع بوده است رسد تبديل قلعه به نظر مي .12

بعدها اين . كردند اي نماز تبديل ميهاي داخل قلعه بخشي از آن را به حياط و بخشي را به فض ها و خانه ماند و با تخريب اتاق نبوده و ساختمان مستحكم ديوار قلعه باقي مي
اجعلوا مدائنكم مشرفه و ":  دستور دادند) ع(و امامان معصوم ) ص(طور بنا نمايند كه پيامبر  يافت و برخي خواستند مساجد محلي خود را همين  الگو مقبوليت عمومي

): ص(همچنين؛ پيامبر خدا. ام كنگره فرمان يافته مسجدهاي بي ]ساختن [به :  ستآمده ا) ص(و نيز در روايت ديگري از پيامبر . ]39 :1387 ،ريشهري[ "مساجدكم جما
اين كه در اين روايت مسجد و مدينه را در تقابل . ها ندارد دار معنايي جز همين قلعه مدينه كنگره ].39 :1387 ،ريشهري محمدي[ ام برافراشته ساختن مسجد فرمان داده نشده

برخي كل قلعه را مسجد كرده باشند و برخي در مقابل قلعه يا كنار . بوده باشد ممكن است هردو حالت هم. ساخت آنها در مقابل هم داشته باشد هم قرار داده شايد اشاره به
  .آن مسجدي با همان الگو ساخته باشند

  .لغتنامه دهخدا ذيل معناي سقيفه .13
اين سقيفه در محله  ].319 :1381 ،جعفريان[ ن جهت بيعت با ابوبكر و به خالفت رساندن وي بودساعده پس از وفات پيامبر پذيراي گروهي انصار و مهاجري سقيفه بني .14

  ].14 :1386 ،قائدان[ باشد متري شمال مسجد النبي مي 500ساعده و در فاصله  بني
  .مراجعه شود 27ص  1984موصل . وره في عهد النبوهالمظاهر الحضاريه للمدينه من. 1948.و ثائر، حامد محمد. السامرائي، خليل:  براي كسب اطالعات بيشتر به .15
هاست و ايشان هم آن را تأييد  خاطر تأديبي كه همراه آن در مدرسه كند كه سزاوار است كه مسجد را از تعليم معلم دور بداريم به عالمه حلي به نقل از ابن بابويه نقل مي .16

  ].93 :3، ج1413 ،حلي[ م به كراهت و در دارالخالف حكم به جواز داده استشيخ طوسي در النهايه حك ].328 :6، ج1412 ،حلي[ نموده است
  : توان بر اساس روايات در مورد شكل و سيماي مسجد ذكر نمود به ترتيب زير است اصولي را كه مي .17

 ].12 :1387 ،محمدي ريشهري[: بيني ظرفيت مورد نياز آيندگان پيش .1
 ].38 :1387 ،محمدي ريشهري[ رعايت سادگي .2
 ].13 :1387 ،محمدي ريشهري[ بودن تقليد از معابد غير مسلمانپسندنا .3
 ].38 :1387 ،محمدي ريشهري[ ساختن وضوخانه در كنار درهاي ورودي مسجد .4
 ].39 :1387 ،محمدي ريشهري[ ؛)سازي بصري مسجد عدم بر افراشته(سازي در مسجد  عدم كنگره .5
 ].40 :1387 ،شهريمحمدي ري[ ؛)جانپناه امام جماعت(عدم ساختن مقصوره  .6
 ].41 :1387 ،محمدي ريشهري[ عدم آراستن و آذين بندي مسجد .7
  ].42 :1387 ،محمدي ريشهري[ عدم تصويرگري در مساجد .8

زت هر كجا وقت نما "حيثما ادركتك الصاله فصل و االرض لك مسجد":  پس از بيان فضيلت مسجدالحرام و مسجداالقصي براي ابوذر، به وي فرمودند)ص(رسول خدا  .18
  ].3/1260/3243از بخاري،  61به نقل از الحج و العمره في الكتاب و السنه، ص  200 :1381 ،جعفريان[ رسيد، همانجا نماز بخوان كل زمين مسجد است

  .قرار دارد. ..هاي خاص مانند جنگل و كوه و يت فضاي پرستشگاهي در انواع مكانات غربي و شرقي در ارتباط با اهماين نكته در مقابل برخي تفكر   .19
المقدس بالف الصاله، صاله في مسجد األعظم بمأه صاله، صاله في مسجد القبيله بخمس عشرين صاله و صاله في مسجد السوق  صاله في بيت:  )ص(وقال النبي " .20

محقق [ ،]108و النهايه،  253، 3حكام، جشيخ طوسي، تهذيب األ[، ]235، 1شيخ صدوق، من اليحضر، ج[ "عثني عشر صاله و صاله الرجل في بيته وحده صاله واحده
  ].431، 2عالمه حلي، تذكره الفقها، ج[ ،]118، 1حلي، شرايع اإلسالم، ج

اژه ذيل و 380، 1381سرشكي رفيعي [ سانتيمتر 112سانتيمتر و گزشاه برابر  94گز كوچك برابر . گره 16سانتيمتر و برابر  66/106گيري درازا برابر  يكان اندازه. ذرع: تازي .21
  ].گز

22. "دمحنُ مب يلنِ عنِ بيسي الْحالِ فصنِ الْخنِ عيسنِ الْحب دمنِ أَحب رِيسنْ إِدع نْ أَبِيهع دمحنِ مب يلنِ عوبٍ ببحنْ مع دمحنِ منِ بيسنِ الْحنِ عسنِ الْحب يلنِ عفَضَّالٍ ب 
 أَربعةِ منْ داراً أَربعونَ الْجِوار و ذراعاً أَربعونَ الْمسجِد حرِيم ع الْمؤْمنينَ أَميرُ قَالَ قَالَ ع آبائه عنْ أَبِيه عنْ ع اللَّه عبد أَبِي عنْ خَالد بنِ عقْبةَ أَبِيه عنْ عقْبةَ نِب علي عنْ

  ].43 :1387 ،محمدي ريشهري[ سو 4خانه از  40گز است و همسايگان  40حريم مسجد :  )ع(امام علي  ].203 :5، ج1409حرعاملي [ "جوانبِها
روي الصدوق ان حريم المسجد اربعون ذراعا من كل ناحيه، و األحوط رعايه ذلك في :  في الدروس ]الشهيد[حريم المسجد لم يذكره األكثر، و قال :  قال العالمه مجلسي .23

  ].44 :1387 ،محمدي ريشهري[ ات اذا سبق بناء المسجد، و يدل علي انه يتأكد استحباب حضور المسجد الي اربعين دارا من جوانبه إال أن يكون مسجد اقرب اليه منهالمو
  ].102 :1387 ،محمدي ريشهري[ نكند ]گزينش[خود نماز بگذارد و مساجد را جستجو  ]محل سكونت[هريك از شما در مسجد :  )ص(پيامبر خدا  .24
  ].119 :1387 ،محمدي ريشهري[ شوند  ، در ميان مسجد اجرا نمي)حدود(كيفرها :  پيامبر خدا .25
ام گذارد و مرا تا جايي كه از  آرنجش را بر سينه. اي آوردند خواستم بر وي نماز بگزارم كه امام كاظم آمد در مسجد بودم كه جنازه:  به نقل از ابوبكر بن عيسي بن علوي .26

  ].118 :1387 ،محمدي ريشهري[ "شود اي ابوبكر در مسجد بر مردگان نماز خوانده نمي":  خارج سازد، به عقب راند و فرمودمسجد 
  ].118 :1387 ،محمدي ريشهري[ هرگاه كسي را در مسجد در حال خريد و فروش ديديد بگوييد خداوند تجارتت را سودبخش قرار ندهد:  )ص(پيامبر خدا  .27
دستور به پرهيز از برخي از ) ع(مبناي آن روايتي است كه امام صادق . اند قضاوت در مسجد رواياتي وجود دارد و برخي بر آن اساس حكم به كراهت داده در زمينه نهي از .28

، 1413 ،حلي( "...و األحكام و الحدود و جنبوا مساجدكم البيع و الشراء و المجانين و الصبيان ". اند امور از جمله خريد و فروش، قضاوت و اجراي حد و چنين اموري، نموده
كراهت داشته باشد يا آنكه به قول قطب ... همچون حبس، قصاص و  رود كه تنفيض احكامي عالمه حلي در مختلف الشيعه نظر به اباحه دارد و احتمال مي ].93 :3ج

در كتاب منتهي المطلب . و حقوق ديني باشد مستحب است كه در مسجد جامع باشدكه اختالفاتي كه در زمينه احكام  حاليهاي جدي و تخاصم ها باشد در راوندي قضاوت
  .عالمه حلي حكم كراهت را نقل كرده و از آن گذشته است

  ].177 :1387 ،محمدي ريشهري[ آيد اى از نيام بيرون نمى ، اسلحهمسجددر : پيامبر خدا صلى اهللا عليه و آله    .29
هاست و ايشان هم آن را تأييد  خاطر تأديبي كه همراه آن در مدرسه كند كه سزاوار است كه مسجد را از تعليم معلم دور بداريم به ل ميعالمه حلي به نقل از ابن بابويه نق .30

  ].93 :3، ج1413 ،حلي[ .شيخ طوسي در النهايه حكم به كراهت و در دارالخالف حكم به جواز داده است ].328 :6، ج1412حلي [ نموده است
  ].152 :1387 ،محمدي ريشهري[ ، جز براى ذكرى يا نمازىمسجدها را گذرگاه قرار ندهيد: ه صلى اهللا عليه و آلپيامبر خدا  .31
پا قرآن بر ] خواندن[، تنها براى مسجدها. "!را فرو ريزانَد هايت دندان، خداوند": ، بگوييد خواند مي، شعر هرگاه شنيديد كسى در مساجد:  پيامبر خدا صلى اهللا عليه و آله .32

از . لسالم نسبت به شعرخواندن در مسجد، حكايت دارند، روايات زير از تأييد پيامبر صلى اهللا عليه و آله و اهل بيت عليهم اخالف حديث پيشين و برخى نظاير آنبر  .اند شده
 ].157 :1387 ،محمدي ريشهري[ دان دانسته، كراهت شعرخوانى در مسجد را ناظر به اشعارِ ناشايست و باطل اين روست كه بسيارى از فقيهان
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آن را ) ص(هاي سهل و سهيل قرار داشت و پيامبر  مكان مسجد در انتهاي يكي از انشعابات فرعي منتهي به بازار اين محله و در زميني متعلق به دو كودك يتيم به نام .33
  .خريداري نموده و مسجد و خانه خويش را در آن بنا نمودند

  .مراجعه نمود 202، 1381و جعفريان  46، 1372توان به لمعي  مي براي كسب اطالعات بيشتر   .34
شود ثانيًا منافع  وارد مي تفاوت آن با اهدا آن است كه اوالً وقف به مالي پايدار و دائمي. گردد  در اين سنت ضروريات زندگي مستمندان از طريق بخشش متمولين تأمين مي .35

پس از ورود به مدينه توصيه ) ص(در روايات آمده است پيامبر. گيرد به گروهي از مستمندان تعلق مي - به نام متولي– مال وقفي تحت نظارت فرد معتبري از جانب مالك
وقف  سنت ].63 :1376 ،عبدالستار عثمان[ هاي مدينه را خريداري كند و براي بهبود معيشت مسلمانان در اختيار آنان قرار دهند ترين چاه فرمودند چاه رومه، يكي از پر آب

ها در مدينه و  ها و مدرسهها، مسجد ها، باغ بسياري از چاه هنوز هم. گشته است -چه در صدر اسالم و چه پس از آن تا كنون– عامه موجب رشد و شكوفايي جامعه اسالمي
  .اند و در خدمت عموم قرار دارند ديگر شهرها پس از صدها سال به خاطر وقف بودن باقي مانده

. گرفت در اختيار همگان قرار مي هايي ساخته شده و به صورت بوستاني عمومي  ها و نخلستان ها باغ ها در تأمين آب مدينه در اطراف برخي از اين چاه چاه با توجه به اهميت .36
توان به حش ابي طلحه انصاري در  ونه ميبراي نم. پديد آمد) حش هايي(هايي  هاي مهم و پر آب مدينه بوستان اين رسم در زمان پس از اسالم رواج يافته و در اطراف چاه

شلوغي استفاده از چاه،  ].14 :1386 ،قائدان[ معاويه اشاره نمود كه ابي طلحه انصاري آن را به عنوان صدقه در اختيار عموم مردم قرار داد در محله بني» حاء«اطراف چاه 
نكته مهم . نمايد هايي را ضروري مي هاي وسيعي در اطراف چاه الزم است كه ناگزير چنين بوستان دهي به حيوانات مكان همچنين براي آب. نمايد ازدحام و صف ايجاد مي

  .قرارگيري مسجد مباهله در تركيب با اين كانون مهم شهري است
يكي براي زندگي و ديگري براي پذيرايي از  .ندكرد يكي از آدابي كه پس از اسالم در شهر مدينه رواج يافته بود اين بود كه ثروتمندان مسلمان براي خود دو خانه بنا مي  .37

دارالصغري محل زندگي وي و دارالكبري محل پذيرايي . هاي دارالكبري و دارالصغري بنا نمود براي نمونه عثمان ابن عفان دو خانه با نام. شد ميهمانان و مسافران ساخته مي
در  ].12 :1386 ،قائدان[ گفتند باشد و در زمان پيامبر به آن دارالضيفان نيز مي خانه عبدالرحمن بن عوف مينمونه ديگر مهمانسراي مدينه نيز  .از مهمانان و مسافران بود

شود، اين  تون برداشت ميصدر اسالم اگرچه در دوره اوليه و شرايط بحراني اصحاب صفه، كه مهاجرين فقير بودند، در كنار مسجد سكني داده شدند، ولي آنطور كه از م
  .خانمان هم بود هايي در كنار مسجد شكل گرفت كه محل اقامت مسافران و افراد بي در شرايط بحراني براي مسجد مطلوب نيست به همين دليل به تدريج خانقاهحالت جز 

ب ها زنان براي قضاي حاجت به آنجا روزها مردان و ش. نمودند هاي معلوم و معين مراجعه مي در شهر مدينه پيش از اسالم مردم براي قضاي حاجت به انتهاي برخي كوچه .38
ها در  تا اينكه پيامبر امر به ساختن آبريزگاه ].13 :1386 ،قائدان[ توان به زقاق التشاشين و زقاق المناصع اشاره نمود هاي اين چنيني مي از جمله كوچه. نمودند مراجعه مي
هاي پيامبر براي بهبود نظافت و زيبا سازي شهر با  تالش. در نقاطي از شهر فرمودند هاي عمومي گاهسپس براي عابرين و مسافران دستور ساخت آبريز. ها نمودند درون خانه

آنچه از  ].60 :1376 ،الستار عثمان عبد[ ها و ديگر نقاط شهر را به دنبال داشت ساختن نقاط معيني براي كشتن احشام نيز ادامه يافت اين كار ممانعت ذبح احشام در خيابان
اگرچه با توسعه . حتي ساخت آبريزگاه براي مسجد چندان مطلوب نيست و تنها وضوخانه توصيه شده است. آيد نهي از تركيب مساجد با آبريزگاه است ميبر ميمتون اسال

ه تركيب مسجد با آبريزگاه احاديث در زمين. كه ورودي مستقلي داشته باشند قابل قبول است تأسيسات و عدم مشكالت بهداشتي، قرارگيري آبريزگاه كنار مسجد در صورتي
عالمه حلي با نقل حديثي كه سوال از وضو در مسجد از امام صادق بوده كراهت وضو . نهي كننده اي وجود دارد كه بيشتر دانشمندان بر آن اساس حكم به كراهت داده اند

. هايي است وضوخانه و حوض نيز در ميانه مسجد داراي نهي ].324 :6، ج1412 ،حلي[ ستهمراه با استفاده از دستشويي را بيان نموده و بر آن اساس حكم به كراهت داده ا
امر رسول اهللا ان تبني المساجد و ان تطيب و تطهر و ان تجعل علي "آمده كه ) ع(در حديثي از امام علي . و توصيه شده كه وضوخانه در كنار درب ورودي مسجد باشد

  ].126 :1387 ،ريشهري[ ".ابوابها المظاهر
اما اگر آن زمين مالك داشته باشد كار او ظالمانه بوده و بابت زحمت . شود بر طبق روايتي از پيامبر هر كس زمين بالاستفاده در شهر را احيا بنمايد مالك آن زمين قلمداد مي .39

زيادي از مهاجران را مالك زمين نمود، موجب بهم پيوستگي بيشتر بين اين عمل عالوه بر آنكه جمعيت  ].يوسف به نقل از ابو 62 :1386 ،عبدالستارعثمان[ خود حقي ندارد
داشت نخست اينكه رشد و توسعه شهر  هاي موات دو فايده مهم براي حكومت اسالمي از ديدگاه ديگري نيز سياست احياي زمين. محالت و پديد آمدن محالت جديد شد

نكته ديگري كه در احياي  ].63 :1386 ،عبدالستارعثمان[ رود افزايش يافته و عوائد مردم و حكومت نيز باال ميمدينه را تسريع نمود دوم اينكه با رشد كشاورزي توليد 
هاي موات را به بزرگ خاندان هر قوم بخشيد و در نحوه تقسيم بين اعضاي يك خاندان دخالت  باشد آن است كه ايشان زمين مل ميأهاي موات به دست پيامبر قابل ت زمين
جمعي در يك محله مسكوني ساكن شدند و  بدين ترتيب اعضاي يك خاندان به طور دسته ].60 :1386 ،عبدالستار عثمان[ كردند ودند و به نظارت كلي بسنده مينم نمي

جمعي در مركز محله از جمله مسجد، دادن نياز هاي  طبيعي است كه سران هر قوم با سازمان. تداوم يافت  اي موجود در مدينه حفظ شده و در حكومت اسالمي ساختار قبيله
  .پرداختند دهي بقيه اجزا مي به شكل

  .زيرا با توجه به نقشه، بازار در سمت جنوب غربي مسجد بوده و در سمت غربي تنها درب عاتكه يا باب الرحمه در شمال غربي وجود داشته است .40
  .ذرع تبديل شد 100ذرع در 100يافت و پالن آن به مربعي  در زمان پيامبر پس از فتح خيبر مسجد در دو سمت شمالي و غربي توسعه .41
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