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Moskan
Grundvallarhlutverk moskunnar er að uppfylla þær sérstöku þarfir
sem múslimskur söfnuður hefur og ekki er hægt að sinna annarsstaðar.
Þessar þarfir eru breytilegar frá einu tímabili til annars og frá einum
stað til annars. Á fyrstu árum íslams var fólki sem hafði særst í
styrjöldum hjúkrað í moskunni og moskan var einnig fundarstaður
ríkistjórnarinnar þar sem pólitískar ákvarðanir voru teknar.
Á okkar tímum hafa þessar þarfir í flestum tilvikum flust í aðra staði og
byggingar. Aðrar þarfir hafa verið stöðugri í tímanna rás.

Hlutverk
Orðið moska má gegnum ítölsku og spönsku rekja til arabiska orðsins
„masdjid” sem þýðir „staður fyrir tilbeiðslu” eða „staður til að falla niður
á” Að „falla niður” með ennið við jörðu er einmitt það sem múslímar
gera þegar þeir gera bæn sína og orðið „masdjid” sýnir það mikilvæga
hlutverk sem moskan hefur fyrir bænir og trúarathafnir. Samkvæmt
íslamskri hefð hefur Múhameð spámaður sagt að öll jörðin sé orðin
„masdjid” og að byggja mosku sé mjög guðsþakkarvert. Moskan sem
staður fyrir bæn og tilbeiðslu er þessvegna grundvallaratriði í starfsemi
moskunnar.
Tvö önnur mikilvæg hlutverk eru moskan sem menningararfur og
menningarboðari og moskan sem kjarninn í þjóðfélagslegri og
félagslegri samkennd.
Hvernig þetta hlutverk hefur verið rækt hefur verið breytilegt eftir
þörfum og kringumstæðum. Að miðla kennslu og upplýsingum, standa
fyrir fundum af ýmsu tagi, framkvæma ýmis konar trúarlegar athafnir
svo sem jarðarfarir og hjónavígslur ásamt því að vera staður þar sem
fólk getur hist er hlutverk sem hefur verið stöúgt í aldanna rás.
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Moskan getur einnig skotið skjólshúsi yfir ferðalanga
og nauðstadda, safnað fyrir og gefa til þurfandi fólks
og skipta þeirri ölmusu sem er ein af íslams fimm
máttarstólpum, sem og að tala máli múslíma eða
fyrir eitt svæði gegn þjóðfélaginu þar sem moskan
stendur.
Eiginlega á moskan allaf að vera opin. Af praktískum
ástæðum eins og hættu á þjófnaði, skemmdarverkum
eða líkamsárásum eru margar moskur aðeins oppnar
á bænatímunum fimm sinnum á dag och við sérstakar
athafnir. Sérstalega er þetta algengt á svæðum þar
sem múslímar eru í minnihluta.

Moskan sem staður fyrir bæn og tilbeiðslu
Hinar fimm daglegu bænastundir (salat) sem
haldnar eru sameiginlega eru grundvöllurinn í
starfsemi moskunnar och þær eru einnig ein af
hinum fimm máttarstólpum íslams. Bænasalurinn
er aðalsalur moskunnar og þar gera menn bæn sína
í hóp eða einir, minnast Guðs, lesa Kóraninn, sökkva
sér niður í hugleiðslu, tala saman lágum rómi eða
njóta hvíldar. Sá sem leiðir sameiginlega bæn (bæn
í hóp) er kallaður ímam, sem einfaldlega þýðir
stjórnandi. Bænasalurinn er einnig notaður fyrir
fundi, ráðstefnur og námskeið, en í stærri moskum
og íslömskum byggðakjörnum eru yfirleitt aðrir salir
fyrir þesskonar starfsemi.
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Hvern föstudag um miðjan daginn er hin sameiginlega
föstudagsbæn haldin (salatul-jumu´ah) sem allir múslímskir
menn eiga að taka þátt í nema þeir hafi gildar ástæður til að vera
ekki viðstaddir. Á undan bæninni er predikun (khutbah) sem
predikari (khatib) heldur sem oft er ímaminn sjálfur.
Á föstunni (ramadan) er starf moskunnar oft mjög líflegt. Í
ljósaskiptunum lýkur föstunni og rökkurbænin er haldin. Í
mörgum moskum getur maður suma eða alla daga tekið þátt í
sameiginlegri mátíð.
Á hverju kvöldi eftir að föstunni lýkur er sameiginleg
föstumánaðarbæn, kölluð tarawih haldin. Þessi kvöld eru
moskurnar allaf vel sóttar og sérstök stemming og hátíðleiki ríkir.
Föstumánaðarbænin gefur fólki tækifæri til að njóta föstunnar
til fullnustu og upplifa hina sterku samkennd sem er ríkjandi við
þessi tækifæri.
Föstunni lýkur með annarri af íslams tveimur stórhátíðum
– Eidul-fitr. Hin er Eidul-adha sem haldin er í sambandi við
pílagrímsferð til Mekka. Kjarninn í báðum þessum hátíðum er
sameiginleg bæn sem samkvæmt ísömskum sið er haldin annars
staðar en í mosku. Venjulega er þetta skipulagt af moskunni, sem
ber ábyrgð á að minna á mikivægi þessara hátíða og að styrkja og
halda lifandi hefðum í sambandi við þær.
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Moskan sem kjarninn í samfélagslegri og félagslegri
samkennd
Moskan á að vera sjálfsagður og eðlilegur vettfangur fyrir múslíma
í þjóðfélaginu og styrkja samstöðu og tilfinningu einstaklinga af
að vera hluti af stærra söfnuði. Í moskunni hverfur munurinn á
félagslegi stöðu, kynþáttum, menntun og starfsframa og allir eru
hluti af sama söfnuði. Í moskunni er engin öðrum fremri nema
í þeim guðsótta sem Guð einn þekkir. Sérstaklega kemur þetta
fram við hina sameiginlegu bæn þar sem fólk frá öllum stéttum
þjóðfélagsins stendur hlið við hlið.
Að vera til taks við hjónavígslur og jarðarfarir er sjálfsögð
samfélagsleg skylda fyrir moskuna sem og að sjá um hina
fyrirskipuðu ölmusu sem er tekin og skipt meðal þurfandi.
Moskan hefur einnig á vissum tímum og stöðum haft mikilvægt
réttarfarslegt hlutverk og verið mikilvægasta og stundum eina
opinbera réttarstofnunin. Moskan getur einnig hjálpað og hýst
þurfandi fólk og ferðamenn.
Í moskunni eri einnig haldnir samfélagslegir fundir af ýmsu
tagi. Svo sem félagsfundir, ráðstefnur eða gestafyrirlestrar og
upplýsingar frá öðrum félagslegum stofnunum.
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Moskan sem menningarstofnun og menningarboðari
Íslam er ekki aðeins trú sem gefur svör við hinum dýpstu spurningum
lífsins, eðli mannins, dauðann og Guð. Íslam er lífsstíll og siður sem
grípur inn alla tillveru mannins og menningartjáning sem er mótuð av
bæði einsleitni sem og víðsýni og fjölmenningu.
Moskan er og á að vera miðpunktur og boðari af íslam sem lífstíl og
menningartjáningu. Greinilegast er þetta ef til vill í þjóðfélögum þar
sem múslímar eru í minnihluta. Moskan gegnir þá mikilvægu hlutverki
bæði sem upplýsingamiðstöð og með því að með menntun, kennslu og
á annan hátt miðla íslömskum gildum til nýrra kynslóða af múslímum.
Námskeið í Kóranlestri, arabísku og lífi og starfi Múhameðs eru stöðug
verkefni í starfsemi moskunnar. Auk þess eru reglulega haldin námskeið,
lestrarhópar og fyrirlestrar um ýmis efni.

Umgengnisreglur í moskunni
Fyrir hinn trúaða er moskan hús Guðs og gestur þar er gestur Guðs. Sá
sem heimsækir mosku á þessvegna að koma fram af tillitsemi og kurteisi
og forðast að veka atygli á sér eða koma illa fram. Samtalstóninn á að
vera lágmæltur og samtölin eiga ekki að fjalla um efni sem geta valdið
uppnámi. Aðeins við köllun til bæna, predikana, kennslu og upplýsinga
má hækka róminn.
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Í bænasalnum

Hreinlæti

Í bænasalnum gera menn bæn sína,

Allmenn snyrtimennska á að vera ríkjandi, en það

lesa Kóraninn eða ná sambandi

þýðir m.a. að hvorki andardráttur eða föt eiga að

við Guð á annan hátt. Hver og einn

lykta svo illa að það trufli aðra. Fara á úr skónum

einstaklingur er upptekinn af samtali

þar sem það er regla, annaðhvort við dyr moskunnar

sínu við Guð og þeir eiga ekki að

eða dyr bænasalarins. Gæta verður þess að bera ekki

trufla hvern annan. Í bænasalnum

in með klæðnaði sínum möl, mold, ryk eða önnur

á maður þessvegna aðeins að tala ef

óhreinindi. Allir sem heimsækja moskuna bera

það er nauðsynlegt.

ábyrgð á hreinlætinu. Gæta skal þess að óhreinka

Ekki á að ganga beint fyrir framan
mann í bæn og þeir sem heimsækja

ekki og hjálpa öðrum við að fjarlægja óhreinindi og
rusl.

bænasalinn eiga að slökkva á farsímum

Ekki er bannað að sofa, matast eða drekka í moskunni

sínum eða lækka hringingartóninn.

ef þörf er fyrir það, en viðeigandi virðing skal sýnd
þeim sem taka þátt í öðrum athöfnum í moskunni.
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Klæðnaður
Gestir moskunnar eiga að vera klæddir í viðeigandi föt. Karlmenn
eiga að klæðast ógegnsæjum fötum sem ná niðurfyrir hné og ekki
eru aðskorin. Kvenfólk skal klæðast ógegnsæjum ekki aðskornum
fötum sem ná niður fyrir ökkla og niður að úlnliðnum og einnig
hylja háls og höfuð.

Menn og konur
Moskan er staður fyrir tilbeiðslu og til að koma í veg fyrir að
kynin hafi áhrif á eða trufli hvort annað biðja konur venjulega
aftast í bænasalnum og menn fremst. Aðskildir bænasalir og
þvottaherbergi eru einnig algengir. Sumar moskur hafa fleiri
hæðir eða svalir, í öðrum eru skilrúm í bænasalnum og í sumum
aðskildir bænasalir. Í öðrum eru alveg ólíkar vistarverur með
eigin inngangi. Í moskunni á maður að virða rétt kynjanna til að
einbeita sér að eigin trúariðkunum án þessa að truflast af öðrum
kringumstæðum.

Bæn
Það þykir sjálfsögð kurteisi að heilsa með friðarávarpinu assalamu
alaykum (friður sé yfir yður) er maður gengur inn í mosku. Einnig
er það sjálfsagt að svara ávarpinu með wa alaykum assalam (og
friður sé yfir yður). Leyfilegt er að heilsa þeim sem gerir bæn sína
og sá sem biður getur svarað með því að gefa merki með hendinni.
Fyrir múslíma er einnig siður að fylgja Múhameð spámanni og
fara með bæn þegar gengið er inn í mosku og einnig þegar gengið
er út aftur. Áður en múslími sest niður eða gerir eitthvað annað
á hann eða hún að fara með tvær bænir (rak’at) til að votta
moskunni virðingu sína.
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Sá sem kemur of seint til sameiginlegrar bænastundar á ekki að
hlaupa til að koma sem fyrst heldur ganga rólega inn og síðan á
eftir fara með þær bænir sem hann missti af. Gott er að ekki fari
allir með bænir á sama stað í moskunni. Fyrir menn er best að
vera fremst í salnum og fyrir konur er best að vera aftast.

Fyrir utan moskuna
Sumum hættir til að gleyma að ábyrgðin á góðri framkomu lýkur
ekki þegar komið er út úr moskunni. Múhameð segir okkur að
hluti trúarinnar sé að fjarlægja hindranir og skaðlega hluti á
leiðinni. Í okkar bílaþétta nútíma þjóðfélagi segir þessi regla
okkur að við eigum að leggja bílnum á fyrirskipuðum stæðum svo
að bílar okkar séu ekki til hindrunar fyrir aðra.
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Bandaraya-moskan í Kota Kinabalu, Malasíu

Gestir með aðra lífsskoðun
Margar moskur, sérstaklega á vesturlöndum taka gjarnan á móti gestum
sem ekki eru múslímar. Gestum á þá að finnast þeir velkomnir og ekki
vera hræddir við að gera eitthvað rangt. Að koma fram með venjulegri
tillitssemi er yfirleitt nóg og múslímar taka yfirleitt létt á yfirsjónum
sem stafa af þekkingarleysi. Ekki er gert ráð fyrir að gestir sem ekki eru
múslímar þvoi sér á réttan hátt eða komi fram á neinn sérstakan hátt
nema sýna allmenna kurteisi og tillitssemi.
Ef gesturinn er óviss er alltaf hægt að spyrja. Gestinum ber þá að hafa í
huga að ekki er við hæfi að gagnrýna múslímska siði og venjur eða tala
um ágreiningarefni. Slíkt er betra að gera á öðrum vettfangi.
Þegar einhver gerir bæn sína er rétt að halda sig í hæfilegri fjarlægð
og trufla ekki bænastundina með því að ganga fyrir framan þann sem
biður, tala hátt eða gera athugasemdir við bænina.
Þeir sem ekki koma sem gestir í fylgd með einhverjum sem reglulega
heimsækir moskuna ættu að tilkynna moskunni fyrirfram um
heimsóknina.
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Hvernig lítur moskan út?
Fremsta hlutverk moskunnar er að vera staður fyrir
bæn og þar er þessvegna alltaf bænasalur þar sem
bænaráttin til Mekka (qibla) er merkt. Sérstakt
er einnig að í moskum eru engar myndir, allar
skreytingar eru í staðinn blaðskraut [arabeska] og
skrautskrift.
Að öðru leyti getur moskan verið hvernig sem er.
Fyrstu moskurnar voru svokallaðir ‘hypostilar’
Hypostyl er stór salur þar sem þakið er borið upp af
stólparöðum (kolonn) sem eru ein tegund af súlum.
Þegar íslam breiddist út þróaðist síðan íslömsk
byggingarlist undir áhrifum frá ríkjandi byggingarlist
á hverju svæði. Þegar moska er byggð í dag er stíllinn
oft undir áhrifum frá nútíma byggingarstílum.
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Göteborgsmoskén
Moskan
í Gautaborg
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Á svæðum þar sem múslímar eru í minnihluta eru moskur oft
hafðar í húsnæði sem upphaflega hefur verið byggt fyrir eitthvað
annað hlutverk sem er keypt og breytt í mosku, Það getur t.d.
verið um að ræða kirkju sem ekki er lengur í notkun sem slík, eða
eins og moskan í Stokkhólmi sem er gömul rafstöð.
Algengt, en ekki nauðsynlegt, tákn við mosku eru mjótturnar,
mjóu turnarnir [minaret] þar sem bænakallarinn (muadhin)
kallar söfnuðinn til bæna. Áður fyrr stóð bænakallarinn hæst
uppi í mjóttunni, en núna stendur hann oftast inni í moskunni
og bænakallið er sent út í hátalara. Elstu moskurnar höfðu ekki
mjóttur, þá stóð bænakallarinn á þakinu.
Inni í bænasalnum er bænaráttin venjulega sýnd með mihrab
sem er útskot í þeim vegg sem snýr að Mekka. Mihrab er af
mismunandi gerð og stærð en er oft formað sem hvelfing og
skreytt með flísum og skrautskrift. Mihrab virkar einnig eins og
hátalari fyrir rödd ímamans, þó er þetta á okkar tímum oftast gert
með hljóðnemum.
Einkennandi er einng minbar, en það er stallur, trappa eða svalir
þar sem ímaminn predikar við föstudagsbænina.
Annað sem einnig er einkennandi er þvottaherbergi þar sem
þvottur samkvæmt helgisiðnum fer fram og skóhylla við inngang
moskunnar eða bænasalarins. Mjög stórar moskur hafa stundum
starfsfólk sem sér um skó og töskur með númeramiðum.
Oft eru einnig í moskunni skrifstofur fyrir stjórn, aðstoðarfólk
og starfsfólk; fundar-, ráðstefnu- og

kennslustofur ásamt

sérstökum bænasal og/eða deild fyrir konur. Stærri moskur geta
hýst bókasafn, skóla, íþróttasal, leikherbergi, kaffistofu og/eða
veitingastofu á moskusvæðinu.
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Sögulegt ágrip
Eftir að hafa sætt ofsóknum í heimaborg sinni Mekka flutti
Múhmaheð til Medína þar sem fyrsti islamski söfnuðurinn
þróaðist. Eitt af því fyrsta sem Múhameð gerði eftir flutninginn var
að byggja mosku. Síðan þá hefur moskan verið grundvallaratriði
í íslömsku þjóðfélagi og á hverjum stað þar sem múslímar eru
hefur áhuginn fyrir að byggja mosku verið sterkur.
Áður en Múhameð árið 622 kom til Medína dvaldist hann trjá daga
i Quba – litlu þorpi fyrir utan Medína. Þar lagði hann grunninn
að því sem hefur verið kallað Qubamoskan – fyrsta moskan sem
Múhameð byggði. Aðeins nokkrum dögum síðar hóf hann að
byggja þá mosku í Medína sem nú er kölluð moska spámannins i
Medína (al-Masdijd an-nabawi).
Hin fyrsta moska eða bænastaður (masdjid) i íslam telst þó vera hin
heilaga moska í Mekka (al-Masdjid al haram), en í miðju hennar
er hinn heilagi fjórstrendi kabasteinn. Samkvæmt múslímskum
heimildum var Kaba byggð af spámanninum Abraham og syni
hans Ísmael sem hinn fyrsti helgidómur fyrir Guðstilbeiðslu.
Þegar Múhameð árið 630 kom aftur til Mekka endurreisti hann
Kaba sem stað fyrir tilbeiðslu Guðs.
Næsta moska sem reist var er, samkvæmt múslimskum
heimildum, al-Aqsa-moskan eða al-Masdjid al-aqsa (hinn
fjarlægi bænastaður). Hér er átt við Musterishæðina í Jerúsalem
þar sem bæði musteri gyðinganna sem voru eyðilögð af
Babýlóníumönnum og Rómverjum eiga að hafa verið. Seinna var
kyrkja byggð þar en hún var eyðilögð af sassanídiska Persaríkinu.
Grunnur mosku á staðum var gerður af öðrum kalífa íslams Umar
al-Khattab árið 638.

18

Þessar þrjár moskur – hin heilaga moska í Mekka (al-Masdjid al
haram), moska spámannsins í Medína (al-Masdijd an-nabawi)
og al-Aqsa moskan í Jerúsalem (al-Masdjid al-aqsa) – eru
mikilvægustu staðirnir fyrir bæn og tilbeiðslu. Í mörgum
heimildum talar Múhameð spámaður um kosti þess að gera bæn
sína í þessum þremur moskum.

Heilaga moskan í Mekka

Moska Spámannsins í Medína
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Quba-moskan í Medína

al-Aqsa-moskan á
Musterishæðinni

Klettahvelfingin á Musterishæðinni
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Moskan í Stokkhólmi
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Moskan
masdjid
Grundvallarhlutverk moskunnar er að uppfylla þær sérstöku þarfir sem múslimskur söfnuður
hefur og ekki er hægt að sinna annarsstaðar.
Þessar þarfir eru breytilegar frá einu tímabili til annars og frá einum stað til annars. Á fyrstu
árum íslams var fólki sem hafði særst í styrjöldum hjúkrað í moskunni og moskan var einnig
fundarstaður ríkistjórnarinnar þar sem pólitískar ákvarðanir voru teknar.
Á okkar tímum hafa þessar þarfir í flestum tilvikum flust í aðra staði og byggingar. Aðrar þarfir
hafa verið stöðugri í tímanna rás. Hér segjum við frá hlutverki moskunnar sem bænastaður, menningarmiðstöð, menningarmiðlun svo og sem miðstöð félagslífs.
Þú færð einnig að vita um sögu moskunnar, um mannasiði í mosku og hvernig hún lítur út.
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