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چکیده

مســجد بــه عنــوان عنصــری اساســی در جامعۀ اســامی همــواره جایگاه مهمــی در معماری ایرانی  -اســامی داشــته

و از ایــن نظــر مــورد توجــه بــوده اســت .مســاجد بــر اســاس معمــاری خاص خــود ،عناصــر مشــترکی دارند کــه آنها

را از ســایر بناهــای مذهبــی متمایــز میســازد؛ از جملــه ایــن عناصــر میتــوان بــه گنبــد ،منــاره ،شبســتان ،محــراب و
صحــن اشــاره کــرد کــه بــا توجــه بــه فــرم و کارکردشــان ،در قســمتهای مختلــف مســجد قــرار میگیرنــد .در این
مقالــه ،عــاوه بــر نگاهــی بــه عناصر مشــترک مســاجد ایران،مســاجد شــهر ایــام نیــز از نظر اجــزای تشــکیلدهنده،

مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد .ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی  -تحلیلــی انجــام شــد و دادههــا بــه شــیوۀ پیمایشــی و

بــا مطالعــات کتابخانـهای و مراجعــه بــه محــل (بررســی میدانــی) گــردآوری گردیــد .نتیجــۀ تحقیــق نشــان میدهــد

کــه از بیــن تمــام مســاجد شــهر ایــام ( 27مســجد) تنهــا دو مســجد جامــع و صاحبالزمــان ،دارای تمامــی عناصــر
مشــترک مســاجد ایرانــی هســتند؛ همچنیــن در بین عناصــر مورد اشــاره ،تنها شبســتان و محــراب در تمامی مســاجد
ایــام مشــترک میباشــند و ســایر عناصــر تنهــا در بعضــی از مســاجد رعایــت شــده؛ بــه نحــوی کــه از منــاره تنهــا

در  15مســجد ،از صحــن تنهــا در  10مســجد و از گنبــد تنهــا در  5مســجد اســتفاده شــده اســت و ایــن امــر ،ضعــف
موجــود در معمــاری مســاجد شــهر ایــام را نســبت بــه ســایر مســاجد کشــور نشــان میدهــد.

ی  -اسالمی،شهر ایالم.
واژگان کلیدی :عناصر مشترک مساجد ،مسجد ،معماری ایران 

* .این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد زهرا جمالوندی با عنوان «طراحی مسجد محله مبتنی بر جایگاه نور در معماری مساجد ایرانی -اسالمی در شهر ایالم»
است که به راهنمایی دکتر ابراهیم مرادی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم به انجام شده است.
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مقدمه (بیان مسئله ،اهمیت و هدف موضوع)
مسـجد بـه عنوان محل سـجود ،خضوع ،عبـادت ،ایجاد ارتباط با پـروردگار و اظهار بندگی در پیشـگاه خداوند
شکلیـدی آن در
از قداسـت و عظمـت خاصـی برخـوردار اسـت(بمانیـان)90 :1380 ،؛ بـه گونـهای کـه نقـ 
(ص) در
لانکار اسـت .بـ ه گواهی تاریـخ« ،پیامبراکـر م 
شـکلگیری و پیشـرفت جامعـۀ اسلامی ،امـریغیرقاب 

گماشـتند» (کرمالهی و

ن اقـدام بـرای پایهگـذاری حکومـت اسلامی درمدینه ،به سـاخت مسـجد همـت
اولیـ 
مسـجد مهمترین فضای معماری در سـرزمینهای اسلامی اسـت که عالوه بر اهمیت

کاشـانیزاده.)33:1391 ،
آن از نظـر دینـی ،همـواره از نقش اجتماعی  -سیاسـی مهمی نیز برخوردا ر بوده اسـت (جمالونـدی و همکاران،
 .)1 :1394مجموعـهای از جلوههـای هنـری را میتوان در مسـاجد مشـاهده نمود؛ به عبارت دیگر ،یک مسـجد
بـه عنـوان تجلیـگاه ذات الهـی از اجزایی تشـکیل شـده کـه هر یک از آنها سـمبل یکی از اسـماء الهی اسـت و
هماننـد قـرآن و اعمـال دینـی از باطنـی تـو در تـو و مختلـف برخـوردار اسـت؛ به عبارتـی مسـجد از مقولههای
پیچیـدهای اسـت کـه هر کسـی را یـارای فه م و درک باطن و نمادهایی که در پشـت سـادگی آنها نهفته اسـت
نمیباشـد (عناقه و دیگران 162-:1390 ،و  .)163این اجزا و عناصر مشـترک ،گنبد ،مناره ،شبسـتان ،محراب و
صحـن یـا حیاط هسـتند که نقش مهمـی در بنای مسـاجد دارند و از جهـات مختلف معماری ،هر کـدام از آنها
تاریـخ و قدمـت خاص خود را دارند و نقشـی اساسـی در انتقال مفاهیم دینی ایفا میکننـد؛ در واقع بهکارگیری
ایـن عناصـر در مسـاجد اسـت که موجب تمایزشـان از سـایر بناها شـده اسـت؛ اگرچـه بعضی از مسـاجد ،فاقد
صحـن و منـاره یـا ایوان و گنبد هسـتند؛ ولی هیچکدام بدون محراب و شبسـتان نیسـتند؛ به طور کلـی ،میتوان
گفـت کـه همـۀ عناصـر ،کم یا زیاد ،در سـاختمان مسـاجد اسلامی به کار گرفتـه شـدهاند؛ از ایـن رو ،با توجه
به جایگاه مهم عناصر مشـترک در مسـاجد ،متأسـفانه در مسـاجد شـهر ایالم به جز چند مورد (که آنها هم در
سـالهای اخیـر مـورد بازسـازی قرار گرفتهانـد) این عناصر رعایت نشـده اسـت .در طراحیهایی که امـروزه در
راسـتای سـاخت و سـاز مسـاجد در شـهر ایالم صورت گرفته اسـت ،تفاوتهای اساسـی از نظر فرم ،سـاخت و
عملکـرد هـر کدام از عناصر مشـترک وجـود دارد؛ بنابراین بـا توجه به اهمیت موضوع و نظر به اینکه با توسـعۀ
شـهر ایلام ،تعـداد مسـاجدی که بر اسـاس سـلیقۀ سـازندگان آنها سـاخته میشـوند رو بـه افزایش اسـت ،ارائۀ
راهکارهـا و انجـام اقدامـات الزم بـرای جلوگیری از توسـعۀ چنیـن بناهایی امری ضروری اسـت.
هــدف اصلــی ایــن مقالــه ،بررســی عناصــر مشــترک در مســاجد شــهر ایــام اسـت .در ایــن رابطــه ابتــدا
ایــن مســاجد از نظــر داشــتن کلیــۀ عناصــر مشــترک مســاجد اســامی (اعــم از :گنبــد ،منــاره ،محراب ،شبســتان
و صحــن) تفکیــک شــدند؛ ســپس مــواردی کــه کلیــۀ عناصــر مشــترک در آنهــا رعایــت شــده بــود مشــخص
گردیــد .در ادامــه هــم آن دســته از مســاجدی کــه نیازمنــد بهکارگیــری کلیــۀ عناصــر مشــترک هســتند ،مــورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار میگیرنــد.
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 .1-1سؤاالت پژوهش
الف) وضعیت مساجد شهر ایالم از لحاظ داشتن عناصر مشترک مساجد به چه صورت است؟
ب) در کدامیک از مساجد شهر ایالم کلیۀ عناصر مشترک مساجد رعایت شده است؟
 .2-1روش پژوهش
روش تحقیق حاضر ،توصیفی  -تحلیلی اسـت .دادهها نیز به شـیوۀ پیمایشـی و با مطالعات کتابخانهای و مراجعه
بـه محـل گـردآوری شـد .در راسـتای انجـام این تحقیق ابتـدا اجـزای اصلی معماری مسـاجد ایرانی  -اسلامی
بـه صـورت جداگانـه ،در قالـب جـدو ل و بیان گرافیکـی ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ سـپس در راسـتای
پاسـخگویی بـه سـؤاالت پژوهـش از کلیۀ مسـاجد شـهر ایلام ،بازدید بـه عمل آمـد و تمامی مسـاجد در قالب
جـدول از نظـر داشـتن اجـزای مشـترک مسـاجد ،تفکیـک شـدند؛ آن دسـته از مسـاجدی کـه کلیۀ اجـزا ،اعم
از :گنبـد ،منـاره ،صحـن یـا حیـاط و شبسـتان در آنها اجرا شـده بـود مورد تجزیـه و تحلیل قرار گرفتند؛ سـپس
مسـاجدی کـه تمامـی اجزا در آنها رعایت نشـده و نیازمند توجه هسـتند ،بررسـی شـدند.
 .3-1پیشینۀ پژوهش
ی  -اسلامی ،پژوهشهای متعددی انجام پذیرفته اسـت؛ از جمله این
در رابطه با عناصر مشـترک مسـاجد ایران 
کتابها میتوان به «آشـنایی با معماری اسلامی ایران» (پیرنیا« ،)1386 ،تاریخ هنر معماری ایران دورۀ اسلامی»
(کیانـی« ،)1384 ،هنـر و معمـاری ایـران و جهان» (حسـینی )1388 ،و «معمـاری اماکن مذهبی» (دهقـان)1384 ،
اشـاره کـرد کـه در همـۀ آنهـا ویژگیهـا و معمـاری هـر کـدام از اجزای تشـکیلدهندۀ مسـاجد مورد بررسـی
قـرار گرفتـه اسـت؛ بـا ایـن حـال ،در رابطـه با عناصر مشـترک مسـاجد شـهر ایلام ،تاکنـون پژوهشـی صورت
نگرفتـه اسـت و آنچـه وجـود دارد مطالـب و مباحثی کلـی در رابطه با مسـاج د و معماری آنهاسـت؛ چنانکه در
بخـش «بقـاع ،اماکـن متبرکه ،مسـاجد و  ...اسـتان ایالم» از کتاب «تاریخ اسـتان ایلام از آغاز تا سـقوط قاجاریه
(تحـوالت سیاسـی ،اجتماعـی ،اقتصـادی و مذهبی)» نوشـتۀ دکتـر مرتضی اکبری ( ،)1386کلیۀ مسـاجد شـهر
ایلام بـه صـورت کامل و در قالب جدولهایی با ذکر موقعیت جغرافیایی ،معرفی شـده و بسـتر الزم برای انجام
پژوهشهـای متنـوع دیگـر در زمینۀ مسـاجد ،مهیا گردیده اسـت .کتابهـای «ایل من ایالم» نوشـتۀ صیدمحمد
درخشـنده ( )1390و «در جسـتجوی هویـت شـهری ایالم» نوشـتۀدکتر شـاهین حیـدری ( )1388نیـز با توجه به
موقعیت و معماری کلی ،به معرفی مسـاجد شـهر ایالم پرداختهاند؛ بنابراین ،بررسـی مسـاجد این شـهر از لحاظ
عناصـر مشـترک از موضوعـات مهمی اسـت که این پژوهـش بدان پرداخته اسـت.
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 .2مبانی نظری پژوهش
 .1-2اجزای اصلی معماری مساجد ایرانی  -اسالمی
مسـلمانان معمـوالً نیازمنـد یک مکان خـاص برای نماز خواندن نیسـتند؛ زیرا آنهـا میتوانند در صـورت نبودن
محلی برای عبادت ،در هر جا و مکان دیگر به شـرط داشـتن شـرایط خاص به عبادت بپردازند؛ اما در صورتی
کـه قرار باشـد مسـجدی سـاخته شـود ،پس بایـد در سـاخت و طراحی آن بـه پـارهای از اصول و مقـررات ویژه
توجـه داشـت؛ بـه طـور کلی ،هر مسـجد از پنج المان یـا عنصر اصلی برخوردار اسـت که عبارتنـد از :محراب،
گنبـد ،منـاره ،صحن و شبسـتان .هـم گنبد و هم مناره علاوه بر کارکردهـای خاصی که دارنـد ،اغلب به عنوان
نمـاد در طراحی و سـاخت مسـاجد معاصر ،م ّد نظر قـرار میگیرند (دهقـان.)19 :1389 ،
 .1-1-2محراب
محـراب ،نشـاندهندۀ قبلـۀ مسـلمانان و در واقـع ،نقطـۀ عطـف مسـجد اسـت .محرابهـا از متنوعتریـن عناصر
معمـاری در مسـاجد هسـتند و گویـی هنرمنـدان ،بیشـترین توجـه خـود را بهویژه از نظـر تزیینات بـه این عنصر
قبلـهو را که
زیرا باجهت
ضـروریایناسـت؛
محـراب
وجـود
.)387
:1388
اختصـاص داده
ساخت
عنصر که
مسـاجد در واقع
دهقان،در)1389:20؛
دهد (
نشان می
است،
(حسـینی،واقع
انـد سعودی -
عربستان
در
عنصر که
واقـع این
همواره)20؛
(دهقـان1389:،،
نشـان می
سـعودی -
پرداختی -در
در شـهر مکـه
ارزندهترین
محلدرتجلی
دهـدمسجد است
ساختمان
اسـت،در کل
واقعمعماری
کانون
عربسـتانمیگیرد و
استادانه شکل
است محل
اسـت،بودههمواره
یگیرد
شـکل م
اسـتادانه
پرداختی
با سـاخت و
مسـجد زمان
سـاختمان در طول
کل کاشیکاری
معماریودرانواع
کانون اسلیمی
کتیبه،ومقرنس،
گچبری،
جمله:
تجسمی ،از
هنرهای
جدول شمارۀ 1
محمودی1393 ،
(خسروجردی و
گچبری.)،کتیبه ،مقرنس ،اسـلیمی و انواع کاشـیکاری در طول
تجسـمی6 :،از) (جمله:
هنرهای
تجلی ارزندهترین
زمـان بـوده اسـت (خسـروجردی و محمـودی( ) 6 :1393 ،جدول شـمارۀ .)1
جدول شمارۀ ( .)1محراب در مساجد (مأخذ :نگارندگان)
عنصر مشترک مساجد

نماد

تعریف

بیان گرافیکی

نمونۀ تصویر

محوریترین بخش
محراب

مسجد

است

که

جهت قبله را نشان

دروازۀ بهشت

میدهد.

 .2-1-2گنبد

گنبـد در.2-1-2
گنبداسلامی ایـران ،همـواره مظهر افالک بـوده و بر روی مکعبی که مظهر زمین اسـت به زیبایی
معمـاری

زیبایی
مظهر زمین
حلقۀ که
ها 1مکعبی
روی
بوده و بر
مظهر
همواره
چنانکـه بهایران،
معماری اسالمی
اسـتقرارگنبد
هسـتند.
استو بهزمین
آسـمانها
واسـط
فیلگوش
افالکها و
مقرنس
رسـد
نظر می
یافتـهدراسـت؛

 .1گوشواره

استقرار یافته است؛ چنانکه به نظر میرسد مقرنسها و فیلگوشها 1حلقۀ واسط آسمانها و زمین هستند .کرۀ

گنبد ،تمثیلی از مبدأ وجود است که از تقسمیات آن ،اشکال مختلف و کثرت برمیخیزد .در رأس گنبد اکثر

دورة هیجدهم  ،شمارۀ  56و 57؛ پاییز و زمستان 1396

مساجد سنتی ایران ،لفظ جاللۀ «اهلل» دیده میشود که جامع اسما و صفات خداوند است .گنبد اصلی ،رمز
یکتایی و یگانگی خداست؛ چون در هر مسجد تنها یک گنبد اصلی وجود دارد .صورت هندسی پایۀ گنبد که

فصلنامهعلمي-ترويجي

ابراهیم مرادی -زهرا جمالوندی
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کرۀ گنبد ،تمثیلی از مبدأ وجود اسـت که از تقسـمیات آن ،اشـکال مختلف و کثرت برمیخیزد .د ر رأس گنبد
اکثر مسـاجد سـنتی ایران ،لفظ جاللۀ «اهلل» دیده میشـود که جامع اسـما و صفات خداوند اسـت .گنبد اصلی،
رمـز یکتایـی و یگانگی خداسـت؛ چون در هر مسـجد تنها یک گنبد اصلـی وجود دارد .صورت هندسـی پایۀ
گنبـد کـه مکعب شـکل اسـت میتواند برگرفته از بنای خانۀ خدا باشـد که در مراحـل بعد ،چهار ضلعی تبدیل
به هشـت ضلعی ،شـانزده ضلعی و سـی و دو ضلعی میشـود (عناقه و دیگران( )168 :1390 ،جدول شـمارۀ .)2
جدول شمارۀ ( :)2گنبد در مساجد (مأخذ :نگارندگان)
تعریف

عنصر مشترک مساجد

بیان گرافیکی

نماد

نمونۀ تصویر

از اصلیترین المانهای
مساجد است که به دلیل
گنبد

انحنای خاص آن خضوع نماد آسمان و
و خشوع انسان را در
برابر

خداوند

مبدأ وجود

نشان

میدهد.

 .3-1-2مناره
آداب و سـنن
منـاره 1از مهمتریـن عناصـر معمـاری اسـت کـه جایـگاه مهـم و ویـژهای در فرهنـگ معمـاری و
مناره 1از مهمترین عناصر معماری است که جایگاه مهم و ویژهای در فرهنگ معماری و آداب و سنن اجتماعی
مسـلط بر کالبد
کننـده،عضونشـانۀ
کننده،دعو
عنصـر
 )322و
(کیانـی،
اجتماعـی ایـران
عضویادآور
عـروج ،شهر،
مسلط بر کالبد
تعروج،
نشانۀ
نوعـیدعوت
نوعی عنصر
 ):1383و
322 :1383
دارد (کیانی،
ایران دارد
هستندآید .منارهها
شـمار می
:1378
زاده،
(:1378نق
اسلام
منحصر
اذان واذانآرمووآرم
جمالت
)131هابهبناهایی
آید .مناره
شمار می
ی) به
131
فردزاده،
اسالمبه(نقی
نشـانۀبه فرد
نشانۀومنحصر
شـهر ،یادآورجمالت
معموالً
متبرکهند و
ساخته میشو
کناربرای گفتن
بقاعدرمتبرکه
مساجد و
معموالً در کنار
قالـببلند
قالبدربرجهای
که
ی گفتن اذان
بـرادر 
اذانبقاع
مسـاجد و
باریـک و
باریک وبلند و
بر وجهای
هسـتنددرکـه
بناهایـی
2
کردند 2و به
ایفار می
مسـاجد ،راهنما را
کنارالضیافه نقش
در و دار
مدارس
مساجد،
دردر کنار
شهرها،
دررابتدای
دلیلراهنما را نیز
نقـش
الضیافه
مـدارسنیزو دا
شـهرها،
ابتـدای
گذشـته،
گذشته،و د
سـاخته میشـوند
روشن کردن چراغ یا آتش بر فراز آنها برای راهنمایی مسافرانی که شبهنگام از راههای دور میآمدند به «منار»
ایفـا میکردنـد و بـه دلیـل روشـن کـردن چراغ یـا آتش بر فـراز آنها بـرای راهنمایی مسـافرانی که شـبهنگام
یا محل نور معروف شدند و در برخی از منابع هم به آن «میل» گفتهاند .پلکان منارهها از داخل به صورت
از راههـای دور میآمدنـد بـه «منـار» یـا محـل نور معـروف شـدند و در برخی از منابـع هم به آن «میـل» گفتهاند.
مارپیچ است و هرچه به طرف رأس مناره پیش میرود پهنای پلهها کمتر و باریکتر میشود (میردانش:1386 ،
پلـکان منارههـا از داخـل بـه صورت مارپیچ اسـت و هرچه به طـرف رأس مناره پیش مـیرود پهنای پلهها کمتر
 121و ( )122جدول شمارۀ .)3
شـمارۀ .)3
)122
جدول121
و باریکتـر میشـود (میردانـش:1386 ،
نگارندگان)
(جـدول (مأخذ:
مناره در مساجد
شمارۀو (.)3
 .2-1-3مناره

 . 1گلدسته

 . 2مهمانپذیر

6

 .1گلدسته
 .2مهمانپذیر
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که در قالب برجهای بلند و باریک و معموالً در کنار مساجد و بقاع متبرکه برای گفتن اذان ساخته میشوند و در
گذشته ،در ابتدای شهرها ،در کنار مساجد ،مدارس و دارالضیافه 2نقش راهنما را نیز ایفا میکردند و به دلیل
فصلنامهعلمي-ترويجيروشن کردن چراغ یا آتش بر فراز آنها برای راهنمایی مسافرانی که شبهنگام از راههای دور میآمدند به «منار»
یا محل نور معروف شدند و در برخی از منابع هم به آن «میل» گفتهاند .پلکان منارهها از داخل به صورت

بررسی و ارزیابی مساجد شهر ایالم از لحاظ داشتن...
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مارپیچ است و هرچه به طرف رأس مناره پیش میرود پهنای پلهها کمتر و باریکتر میشود (میردانش:1386 ،

 121و ( )122جدول شمارۀ .)3
تعریف
عنصر مشترک مساجد

بیان گرافیکی

نماد

جدول شمارۀ ( .)3مناره در مساجد (مأخذ :نگارندگان)

باریک و
مناره برجهای
تعریف
عنصر مشترک مساجد

هستند
که و
های باریک
بلندیمناره برج

 . 1گلدسته

 . 2مهمانپذیر

مناره

مناره

هستنداماکنکه
بلندیدر کنار
معموالً
اماکن
معموالً
کنارشوند
در می
ساخته
مذهبی
مذهبی ساخته میشوند

و نقش میل راهنما و

و نقش میل راهنما و

بیان گرافیکی

نماد

نمونۀ تصویر
نمونۀ تصویر

محور ذات
محور
ذات6
انسانی
انسانی

دعوتکننده به مساجد

دعوتکننده به مساجد

را دارند.

را دارند.

شبستان
شبستان
.2-1-4.4-1-2
شبستان
.2-1-4

معمـوالً
مسـجد قرار
مسجدقبلۀ
طرف
اسـت
موازی
شـکل و
ک
ستونن
سـتو
سرپوشـیده
فضایـی
شبسـتان،
دارد
قرار
مسجد
طرف
معموالً
موازی است
موازی
شکل وو
یک
هایهای
ستون
سرپوشیده با
فضای،یفضایی
شبستان
قرار دارد
قبلۀدرقبلۀ
طرف
در در
کـهالً
معمو
استکهکه
شکل
هایییییک
ی
سرپوشیدهبـابا
شبستان،
گزاردهاز
شودمیو
نما زمی
گزارده
آن،
استکه د
است
مردانه
بخـشزنانه
بخش
 )386و
:1388:1388
(حسـینی،حسینی،
(
شـود و از
نمازآن،
مردانه
زنانـه و
دارایدودو
دارای
اغلـب
شومدیو از
گزارده
نماز
در،
که آن
اسـتر در
که
مردانه
زنانه وو
دوبخش
اغلبدارای
اغلب
 )386وو
)386
:1388
حسینی،
دارد (
فضاهای اصلی مساجد به شمار میآید .اکثر مساجد ،شبستان زمستانی و تابستانی دارند .این فضا که محراب در
محراب
اینکهفضا
دارند.
زمستانیو
شبستان
مسـاجد،
شـمار م
مسـاجد به
فضاهای
که در
محراب
فضا
تابسـتانی .این
تابستانی دارند
زمستانی و
شبستان
اکثر مساجد،
آید ..اکثر
شماریمیآید
مساجد به
اصلیاصلی
فضاهای
آن واقع است در بعضی از مساجد با ستون و در بعضی دیگر ،بدون ستون میباشد (تقوایی( )76 :1392 ،جدول
)76 :1392
باشـد
سـتون(می
سـتوندرو در
مسـاجد با
استدر
واقـعواقعاسـت
(تقوایـی(،جدول
)76 :1392
تقوایی،
بدونمیباشد
دیگر،ستون
بعضی ،بدون
بعضی دیگر
ستون و
بعضـیازازمساجد با
در بعضی
در آن آن
شمارۀ .)4
شـمارۀ.)4.
(جدولشمارۀ )4
جدول شمارۀ ( .)4شبستان در مساجد (مأخذ :نگارندگان)

عنصر مشترک مساجد

عنصر مشترک مساجد

گرافیکی نگارندگان)
بیان (مأخذ:
بستان در مساجد
جدول
شمارۀ ( .)4ش نماد
تعریف
تعریف

نماد

کانونیترین

بیان گرافیکی

نمونۀ تصویر

نمونۀ تصویر

بخش

مسجد و مکانی است

شبستان

شبستان

کانونیترین

بخش

که انسان نمازگزار در

مسجد و مکانی است
آن قرار میگیرد.

که انسان نمازگزار در

قلب مسجد

قلب مسجد

آن قرار میگیرد.

7

 .5-1-2صحن و حیاط
صحـن (حیـاط) از عناصـر مهـم معماری مسـاجد اسلامی میباشـد که بـه دلیل پیـروی از طـرح و نقشـۀ اولین
7
مسـجد جهـان (مسـجد النبـی) ،بـه شـکل مربع یـا مربع مسـتطیل سـاخته میشـود و فضایـی آزاد و روحانـی را
بـرای واردشـوندگان بـه مسـجد ایجـاد میکنـد؛ در واقعشـکل و فرم و عناصـر تزیینی ابتـدا در همین صحنها
بـه نمایـش در میآینـد .آب بـه عنـوان مظهـر پاکیزگی و نظافـت در حوض بزرگی در وسـط صحـن (حیاط)،
متجلـی میشـود .ایـن حـوض کـه به صـورت دایـره ،مربع ،مسـتطیل یا هشـتگوش میباشـد با فضاسـازی بنا
تناسـب دارد (میردانـش 114 :1386 ،و  .)115معمـوالً معمـاران چیرهدسـت ،حـوض را در جایـی میسـازند که
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جهان (مسجد النبی) ،به شکل مربع یا مربع مستطیل ساخته میشود و فضایی آزاد و روحانی را برای
واردشوندگان به مسجد ایجاد میکند؛ در واقع شکل و فرم و عناصر تزیینی ابتدا در همین صحنها به

ایش
نم
درترويجي
علمي-
فصلنامه

میآیند .آب به عنوان مظهر پاکیزگی و نظافت در حوض بزرگی در وسط صحن (حیاط) ،متجلی میشود .این
ابراهیم مرادی -زهرا جمالوندی
(میردانش،
حوض که به صورت دایره ،مربع ،مستطیل یا هشتگوش میباشد با فضاسازی بنا تناسب دارد145
 114 :1386و  .)115معموالً معماران چیرهدست ،حوض را در جایی میسازند که بعضی از تزیینات در آن

(حسـینی،
رود
شـمار می
تزیینی نیز
نمادیبـاتزیاین
شـود.
منعکـس می
تزیینـات
بعضـی از
(جدول
)383
به  382و
:1388
نمادیحسینی،
حوض،میرود (
تعبیر،به شمار
ینی نیز
حوض،
در باآناین تعبیر،
شود.
منعکس می
( )383جـدول شـمارۀ .)5
382 :1388
شمارۀو.)5
جدول شمارۀ ( .)5صحن (حیاط) در مساجد (مأخذ :نگارندگان)
عنصر مشترک

تعریف

مساجد

نماد

نمونۀ تصویر

بیان گرافیکی

یکی از عناصر مهم
مساجد
صحن یا حیاط

که

است

درونگرایی و آرامش
خاصی

به

داخلی

فضای

درونگرایی

مسجد

میبخشد.

مساجد
.3
ایالمایالم
شهر شهر
مساجد
تحلیل تحلیل
.3

مسـاجد
جملهجمله
مذهبی از
بناهای
دارای
ایران،دردرقسـم
شهرهایایران،
شـهرهای
همچون
شـهر ایالم
مساجد
مذهبی از
بناهای
خوددارای
مختلفخود
های مختلف
تهای
قسمت
سـایرسایر
همچون
شهر ایالم
سـاخت
رسـد.
اخیر م
بیشـتر به
شـهر،
مساجدآنآنبهبهعلت
مسـاجد
سـاخت
دراین
ساخت
رسد.یدر
دهۀ می
چنداخیر
چند دهۀ
بیشتر به
بودنشهر،
نوسـازبودن
علت نوساز
همۀهمۀ
ساخت
تاریختاریخ
اسـت .است.
حیاط و
محراب ،مناره،
(گنبد،
مسـاجد
معماری
اجزاووعناصر
نیزبهبهاجزا
بناهانیـز
ایـن بناهـا
صحـنویا)...
شبسـتان،یا حیاط
شبستان ،صحن
محراب ،مناره،
(گنبد،
مساجد
مشـترکدردرمعماری
عناصر مشترک
 )...توجـه خاصـی نشـده اسـت؛ بـه گونهای کـه در اکثر آنها تنها بعضـی از این عناصـر وجـود دارد؛ بنابراین در
ادامۀ بحث ،در راسـتای تشـریح موضوع ،مسـاجد شهر 8ایالم از نظر موقعیت جغرافیایی و عناصر و اجزای به کار
رفتـه در آنها معرفی میشـوند (جدول شـمارۀ .)6
جدول شمارۀ ( .)6مساجد شهر ایالم (مأخذ :نگارندگان)
مساجد شهر ایالم
مساجد شهر ایالم

اجزای اصلی مساجد

موقعیت جغرافیایی

محراب





-







خیابان هفت تیر

-







امام حسن مجتبی

خیابان رسالت

-







حضرت زینب (س)

بلوار مدرس

-







حضرت فاطمه الزهرا

محلۀ نوروزآباد

-

-

صحن و

شبستان

در شهر

گنبد

مناره

توضیحات

حیاط

نمونۀ کامل مساجد
شهر ایالم است که

جامع

خیابان پاسدارن





هم

ۀ اج

زای

معماری مساجد در
آن رعای ت ش ده
است.

خاتماالنبیا

کوچۀ شهید

-
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-

مساجد شهر ایالم
فصلنامهعلمي-ترويجي

مساجد شهر ایالم

اجزای اصلی مساجد

موقعیت جغرافیایی
در شهر

گنبد

مناره

محراب

داشتن...
ارزیابی
حضرت فاطمه الزهرابررسی و
شهر ایالم از-لحاظ 
مساجد -
نوروزآباد
محلۀ
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شبستان

االنبیا الزهرا
خاتمفاطمه
حضرت

صحن و
حیاط

-



نمونۀ کامل مساجد

جدول شمارۀ ( .)6مساجد شهر ایالم (مأخذ :نگارندگان)




خیابان پاسدارن
جامع
اجزای اصلی مساجد
مساجد شهر ایالم
مساجد شهر ایالم

توضیحات

موقعیت جغرافیایی
در شهر

گنبد

مناره

-

محراب

شبستان

شهر ایالم است که

صحن و
حیاط

هم

ۀ اج

زای

معماری مساجد در
توضیحات ده
آن رعای ت ش

است.

نوروزآباد
محلۀ
تیر
خیابان هفت

-





-

-

امام حسن مجتبی

خیابان رسالت

-









نمونۀ کامل مساجد

حضرت زینب (س)

بلوار مدرس

-







جامع
ابوالفضل (ع)

پاسدارن
خیابان
کوچۀ شهید





-













شهر ایالم است که

الزمانمجتبی
حسن
امام
(عج)
صاحب

رسالت
خیابان انقالب
میدان

-









زای

حضرت زینب (س)

بلوار مدرس

-







-


























شهر ایالم -است که













-

زای





-














-

است- .
--



-

-



-

-

-

-

خاتماالنبیا

ابوالفضل (ع)
علی بن ابیطالب (ع)

عبدالهیپور
خیابان هفت تیر

کوچۀ شهید
آزادی
بلوار
عبدالهیپور


-

-

قمر بنی هاشم (ع)

چهارراه جهاد

امام جواد (ع)

فنی حرفهای

-

میدان مادر
میدان انقالب
محلۀ بانبرز

-

کوثر
صاحبالزمان (عج)
امام خمینی (ره)

-

-

-

-



-

-

هم

ۀ اج

زای

معماری مساجد در
آن رعای ت ش ده
نمونۀ .کامل مساجد
است

-

خالصی

چهارراه جمهوری

-

امام جعفر صادق(ع)
طالب (ع)
محمدبن ابی
علی
(ص)
رسول اهلل
بنیرضا
قمرامام
(ع)(ع)
هاشم

خیابان انقالب
راه آزادی
بلوار
مقاومت
چهار
حیدری
آیت
خیابان
راهاهللجهاد
چهار

--

-

-

امیرالمؤمنین(ع)
امام جواد (ع)

حیدری
فنیآیتاهلل
خیابان
حرفهای

-

 -10



ثاراهلل
کوثر

رزمندگان
محلۀمیدان مادر

-

-



سجاد (ع)
(ره)
امامخمینی
امام

فرهنگیان
محلۀ
محلۀ بانبرز

-

-





خالصی
الزمان (عج)
صاحب

جمهوری
چهار
راه خرمشهر
خیابان

-

-





-

صادق(ع)
جعفر
حسین(ع)
امامامام

انقالب
خیابان
سبزی آباد
محلۀ

-

-





-

(ص)
رسول
محمد
النبیاهلل(ص)
مسجد

مقاومت
چهارراه
جمهوری
بلوار

-







-

راه کربال

میدان قرآن









حضرت عباس (ع)

محلۀ جانبازان

-

 10

-
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هم

ۀ اج

معماری مساجد در
آن رعای ت ش ده
است.
نمونۀ -
کامل مساجد

هم

ۀ -اج

معماری -مساجد در
آن رعای -ت ش ده

-

-

مهدیه

تقاطع پیروزی

-





-

-

والی

خیابان والیت

-

-





-

-

امام حسن عسگری (ع)

میدان ژیان

-

-





-

-

 .3-1تحلیل مساجد شهر ایالم از لحاظ داشتن اجزای اصلی
اسالمی از لحاظ داشتن عناصر مشترک ،نشان میدهد که هر کدام از آنها بر اساس
مساجد
بررسی
تحلیل
1396
پاییز و زمستان
شمارۀو 56و 57؛
دورة هیجدهم ،
ضوابط و سلسله مراتب خاصی که در معماری مساجد وجود دارد ،بنا شدهاند .از نمونههای موفق در این زمینه
میتوان مسجد جامع یزد و مسجد امام اصفهان را نام برد .بررسیها نشان میدهد که تنها در  2مورد
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 .1-3تحلیل مساجد شهر ایالم از لحاظ داشتن اجزای اصلی
تحلیل و بررسـی مسـاجد اسلامی از لحاظ داشتن عناصر مشـترک ،نشـان میدهد که هر کدام از آنها بر اساس
ضوابـط و سلسـله مراتـب خاصـی که در معماری مسـاجد وجـود دارد ،بنـا شـدهاند .از نمونههای موفـق در این
زمینـه میتـوان مسـجد جامـع یزد و مسـجد امام اصفهـان را نام برد .بررسـیها نشـان میدهد که تنهـا در  2مورد
(صاحبالزمان و جامع) از  27مسـجدی که در شـهر ایالم وجود دارد ،کلیۀ عناصر مشـترک رعایت شـد ه است
و بقیـۀ آنهـا بـه طـور کامل از این عناصر برخوردار نیسـتند و تنها عناصر مشـترکی کـه در همۀ آنها وجـود دارد
شبسـتان و محراب اسـت؛ بنابراین میتوان مسـاجد شـهر ایالم را به دو دسـتۀ کلی تقسـیم کرد:
الـف) نمونههـای موفقـی کـه عناصـر مشـترک مسـاجد اسلامی در آنهـا رعایـت شـده اسـت :هـر چنـد
تاریـخ سـاخت ایـن دسـته از مسـاجد به دهههای گذشـته میرسـد؛اما بازسـازیهایی کـه در سـالهای اخیر بر
روی بنای آنها صورت گرفته ،سـبب شـده اسـت تا به مسـاجدی موفق از نظر رعایت عناصر مشـترک (گنبد،
مناره ،شبسـتان ،محراب و صحن یا حیاط) تبدیل شـوند .از جمله این مسـاجدمیتوان به مسـجد جامع و مسجد
صاحبالزمـان اشـاره کـرد .در زیـر خصوصیـات ایـن دو نمونه به اجمال مورد بررسـی قـرار میگیرد.
 .1-1-3مسجد جامع
اولین مسـجدی که در شـهر ایالم سـاخته شـد (سـال ،)1315مسجد جامع اسـت که در خیابان پاسـداران ،در کنار
پارک کودک و در مرکز شـهر ایالم واقع شـده اسـت (حیدری« .)146 :1388 ،این مسـجد چه در دوران انقالب
اسالمی و چه در دوران دفاع مقدس ،محل سخنرانی بسیاری از روحانیون بوده است؛ از جمله آیتاهلل محمدتقی
مروارید که با سـخنرانی در این مکان ،مردم را نسـبت به اهداف امام ،آگاه میکردند و به مخالفت با رژیم پهلوی
تشـویق مینمودند» (اکبری .)97 :1391 ،شـکل اولیۀ مسـجد ،سـاده و در عین حال بزرگ بود و در طی دهههای
اخیر ،تخریب و نوسـازی شـد .مسـجد فعلی دارای دو ورودی اسـت؛ ورودی اصلی که در ضلع شـمالی قرار دارد،
مهمتریـن ورودی و خروجـی بـرای نمازگـزاران میباشـد .بعـد از آن نیز صحن یا حیاطی واقع شـده اسـت که راه
شبسـتان را نشـان میدهد (حیدری .)146 :1388 ،اجزای تشـکیلدهندۀ این مسجد عبارتند از:
 .1-1-1-3مناره :بر روی گوشـههای سـاختمان اصلی مسـجد ،دو مناره از آجر و آهن سـاخته شـده اسـت که
از نمونههـای موفـق سـاخت مناره در ایالم محسـوب میشـوند؛زیرا معمـاری (فرم ،عملکرد و سـاختار) خاص
منارههـای مسـاجد ایرانـی  -اسلامی در آنهـا رعایـت شـده اسـت .این منارهها شـامل پایـه ،بدنه ،مأذنـه و تاج یا
کالهـک اسـت کـه هر کدام معمـاری خاص خـود را دارد .نمای بیرونی آنها نیز با کاشـیهای آبـی الجوردی
و سـبز و نقوش هندسـی تزیین شـده اسـت .آنچه این منارهها را از سـایر منارههای مسـاجد شـهر متمایز میکند
ایـن اسـت کـه در قسـمت داخلـی آنها ،پلههـای فلزی به صورت ِگرد تعبیه شـده اسـت؛ چنانکه بـا کمک آنها
میتـوان بـه باالترین قسـمتهای منـاره راه یافت (جدول شـمارۀ .)7
دورة هیجدهم  ،شمارۀ  56و 57؛ پاییز و زمستان 1396
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بررسی و ارزیابی مساجد شهر ایالم از لحاظ داشتن...

 .2-1-1-3گنبـد :ایـن عنصر نیز همانند سـایر قسـمتهای بنا بازسـازی شـده اسـت .عمدۀ مصالـح به کار
رفته در سـاخت آن ،فلز اسـت .اسـتفاده از کاشـیکاری و نوشـتههای قرآنی در کنار مصالح مدرن ،سبب تلفیق
معماری مدرن و معماری اسلامی شـده جلوۀ خاصی به مسـجد بخشـیده اسـت (جدول شـمارۀ .)7
 .3-1-1-3محـراب :محـراب کـه همـواره مهمترین جایگاه را در مسـاجد داشـته اسـت ،نشـاندهندۀ قبلۀ
مسـلمانان میباشـد و این کارکرد با معماری خاص اسلامی در مسـجد جامع ،رعایت شـده اسـت .اسـتفاده از
کاشـیهایی بـا رنگهـای آبـی و زرد بـر زیبایـی محـراب افـزوده و بهکارگیـری نـور و روشـنایی مصنوعی در
قسـمت داخـل بنـا سـبب ایجاد فضایـی روحانـی و القای حس معنویت شـده اسـت (جدول شـمارۀ .)7
 .4-1-1-3شبسـتان :ایـن عنصـر در مسـجد جامع از دو قسـمت بـا دو فرم مربع (مردانه) و مسـتطیل (زنانه)
سـاخته شـده اسـت کـه از یـک طـرف به صحن مسـجد و از طـرف دیگر بـه ورودی فرعـی و خیابـان راه دارد.
اسـتفاده از مصالحی همچون آجر ،کاشـی و  ...در سـاخت قسمتهای مختلف آن ،سبب زیبایی فضای داخلی
بنـا شـده اسـت؛ عالوه بر این ،شبسـتان دیگـری به صورت نیمطبقه وجـود دارد کـه در مواقع نیاز از آن اسـتفاده
میشـود (جدول شـمارۀ .)7
 .5-1-1-3صحـن یـا حیاط :صحن یا حیاط مسـجد جامع به فرم مسـتطیل اسـت و در امتداد بنا قـرار دارد.
ورودی اصلی مسـجد در این قسـمت واقع اسـت .نکتۀ مهم این اسـت که در این قسـمت از بنا هیچگونه حوض
یا آبنمایی که معرف وجود صحن باشـد ،تعبیه نشـده اسـت و وسـعت آن نیز نسـبت به بنا بسـیار کم میباشـد؛
به گونهای که در بیشـتر اوقات جوابگوی ورود و خروج حجم زیاد نمازگزاران نیسـت (جدول شـمارۀ .)7
جدول شمارۀ ( .)7تحلیل مسجد جامع شهر ایالم از لحاظ داشتن عناصر مشترک مساجد (مأخذ :نگارندگان)
عناصر و اجزای مشترک در مسجد جامع شهر ایالم
مناره

گنبد

محراب

صحن (حیاط)

شبستان

تحلیل گرافیکی پالن
مسجد
از آج ر و کاش ی تلفیقی از معماری بر اساس معم اری شبس تان آن از دو
ساختهشده و تمام اس المی و م درن خ اص اس المی و قسمت مربعشکل

ص حن مس جد،
مستطیلی و وس عت
آن نس بت ب ه بن ا

اج زای من اره در دارد و با اس تفاده در جهت قبله ،بن ا (مردان
آن رعای ت ش ده از مص الح فل زی ش ده اس ت و ب ا مستطیلش
عفهای آن،
ض
(م درن) س اخته مقرنسک
اری( ،زنان ه) س اخته
است.
نداشتن حوض آب
کاش
یکاری و شده که سطح کل
شده است.
میباشد.
نوشتهه ای قرآن ی مس جد را در ب ر
ه) و

کل

تزیین شده است.

بسیار ک م اس ت .از

گرفته است.

الزمان
 .3-1-2مسجد صاحب
دورة هیجدهم  ،شمارۀ  56و 57؛ پاییز و زمستان 1396
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 .2-1-3مسجد صاحبالزمان
مسـجد صاحبالزمان یکی از قدیمیترین مسـاجد شـهر ایالم میباشـد که در سـال  1351بنا شـده اسـت .بنای
اولیـۀ ایـن مسـجد کـه در مرکـز شـهر و در خیابان صاحبالزمـان قـرار دارد ،در زمینی که یک سـوم مسـاحت
کنونـی آن بـوده اسـت ،به صورت سـاده و در یک طبقه احداث شـده بود (حیـدری .)147 :1388 ،در سـالهای
اخیر این مسـجد مورد بازسـازی و تعمیر قرار گرفت و در قسـمتهای مختلف آن ،تغییراتی اساسـی ایجاد شد.
از جمله اجزای تشـکیلدهندۀ این مسـجد عبارتند از:
 .1-2-1-3منـاره :ایـن مسـجد از جمله مسـاجدی اسـت که منـارۀ آن با اصول خاص معماری منارهها سـاخته
شـده و مسـتقیم روی بنای مسـجد قرار گرفته اسـت .اجزای اصلی تشـکیلدهندۀ آن عبارتند از :پایه ،بدنه ،مأذنه
و تـاج یـا کالهـک .ایـن منـاره بـر روی یـک پالن مربعشـکل بنا شـده و در قسـمت باال به صـورت چندضلعی
و مطبـق اجـرا گردیـده اسـت .عمـده مصالحی کـه در سـاخت آن بـه کار رفته ،آجـر ،آهن و مصالـح پرکنندۀ
آن اسـت .نمـای منـاره نیـز با آجرکاری ،کاشـیکاری و آیات قرآنی تزیین شـده و قسـمت زیریـن مأذنه هم با
مقرنـسکاری ،زیبایی خاصی یافته اسـت (جدول شـمارۀ .)8
 .2-2-1-3گنبد :گنبد این مسـجد از نمونههای گنبد نار اسـت که در سـالهای اخیر ،بازسـازی و تعمیر شـده
اسـت .عمـده مصالـح بـه کار رفته در سـاخت این گنبـد ،آج ر اسـت که کاشـیکاریهای آبی الجـوردی ،آن
را بـه یکـی از نمودهـای معماری اسلامی تبدیل کرده اسـت .در قسـمت پایۀ گنبد از کاشـیهایی بـا طرحهای
متناسـب با بنا اسـتفاده شـده و در قسـمت بدنۀ آن ،ذکر متبرک الالهاالاهلل حکاکی شـده است؛ در واقع گنبد این
مسـجد ،شـکوه و عظمت خاصی به بنای مسـجد بخشیده است (جدول شـمارۀ .)8
 .3-2-1-3محراب :محراب این مسـجد نیز همانند محراب مسـجد جامع با معماری خاص اسلامی سـاخته
شـده و در کنـار نـوع خـاص اجـرا ،از تزیینات زیبای معماری همچون کاشـی ،مقرنس و آیات قرآنـی در آن به
کار رفته اسـت (جدول شـمارۀ .)8
 .4-2-1-3شبسـتان :شبسـتان مسـجد صاحبالزمـان تقریباً سـطح کل بنا را پوشـش میدهـد و همچون اکثر
شبسـتانها از آجر ،سـنگ و  ...سـاخته شـده و بر روی کاشـیکاریهای آن ،آیات قرآنی نوشـته شـده اسـت.
کـف شبسـتان را فرشهایـی بـا طـرح سـجاده و رنگبندی زیبا پوشـش داده اسـت .نمازگـزاران و کسـانی که
چهارشـنبهها بـرای زیـارت بـه ایـن مـکان مقـدس میآینـد در ایـن قسـمت بـه عبـادت مشـغول میشـوند .این
شبسـتان از دو قسـمت تشـکیل شده اسـت :یک قسـمت به صورت نیمطبقه اسـت و در مواقع نیاز از آن استفاده
میشـود و قسـمت دیگـر آن ،طبقـۀ همکـف اسـت کـه ورودی اصلـی در آنجـا قـرار دارد .نورگیری شبسـتان
مسـجد نیـز از طریق پنجرههـای جنوبی و پنجرههای اطراف گنبـد ،صورت میگیرد که ایـن نحوۀ بهکارگیری
نـور از موضوعـات قابـل توجه در این مسـجد اسـت (جدول شـمارۀ .)8
 .5-2-1-3صحـن (حیـاط) :صحـن ایـن مسـجد بـه شـکل ال ( )Lمیباشـد و مسـجد در قسـمت جنـوب
غربـی آن واقـع شـده اسـت .درهـای ورودی در قسـمت شـمالی حیـاط تعبیـه شـدهاند و رفـت و آمـد از آنجـا
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150است .درهای ورودی در قسمت شمالی حیاط تعبیه شدهاند و رفت و آمد از آنجا صورت میگیرد.
واقع شده
صحن این مسجد نیز همانند صحن مسجد جامع ،فاقد حوض و آبنماست که این امر از ضعفهای این قسمت

نیز همانند صحن مسـجد جامـع ،فاقد حوض و آبنماسـت که ایـن امر از
صحـن این
بنایگیـرد.
صـورتاز می
مسـجد.)8
جدول شمارۀ
مسجد است (
ضعفهـای ایـن قسـمت از بنای مسـجد اسـت (جـدول شـمارۀ .)8
جدول شمارۀ ( .)8تحلیل مسجد صاحبالزمان شهر ایالم از لحاظ عناصر مشترک مساجد (مأخذ :نگارندگان)
عناصر و اجزای مشترک در مسجد صاحب الزمان شهر ایالم
تحلیل گرافیکی

مناره

محراب

گنبد

صحن (حیاط)

شبستان

پالن مسجد

از آج ر و کاش ی نمونۀ کامل گنی د ب
ساختهش

ده و در معم

ر اس

اس در س طح ک ل

اری معم اری خ اص شبس تان ای ن

تمام اجزای مناره اسالمی است ک ه اس

المی و در مس

جد،

در آن رعای

ت ب ا آج ر س اخته جه ت قبل ه ،بن ا ستونهایی ب رای

شده است.

شده و س طح آن شده اس ت و ب ا ب رای نگه داری
را کاش یهایی ب ا مقرنسک
تزیین ات خ اص کاش
پوشانده است.

اری ،ش بتان نیمطبق ۀ

صحن این مسجد در دو
قسمت از بنا به صورت
مرب ع و مس تطیل ،واق ع

شده است و از ض عف-
های آن ،نداشتن حوض
آب است.

یکاری و ب اال تعبی ه ش ده

نوشتههای قرآنی است.
تزیین شده است.

مسـاجدرا شـهر
بیشـت ِر
مسـاجد که
اینازدسـته از
مشـترک
ب) مسـاجدی که نیازمند بهکارگیری عناصر
شهر ایالم
مساجد
مساجد که بیشتر
هسـتند:دسته
هستند :این
ب) مساجدی که نیازمند بهکارگیری عناصر مشترک
تقریباً فاقد ً
اینکه در
هسـتند و
مشـترک در
اجـزا و
فاقـد
شـوند
شـامل
هایبـااخیر
مسـاجد در دهه
معماریو با اینکه
مساجد هستند
عناصـر معماری
مشترک در
کلیـۀعناصر
اجزا و
تقریبـاکلیۀ
یند
میمشو
ایلام راشامل
صورتاغلب
اسـت؛بهچنانکه
سـازندگان بنا
غیراصولی و به
معماری
شـدهاند؛
بوده اغلب
چنانکه
سـلیقۀبنا بوده است؛
سازندگان
آنها و به سلیقۀ
غیراصولی
معماریاماآنها
سـاخته اما
اخیر شدهاند؛
دهههایساخته
به صورت سـاختمانهای مربع یا مسـتطیلی هستند که فقط شبسـتان و محراب دارند و عناصر کاربردی و مهمی
نشـده یا به صورت موردی ب ه کار گرفته شـده که این خود
همچـون منـاره ،گنبـد و صحن (حیاط) در آنها اجرا
16
سـبب ناهمگونی آنها با سـایر مسـاجد گشته اسـت؛ به نحوی که از مناره تنها در  15مسجد ،از صحن تنها در 10
مسـجد و از گنبد تنها در  5مسـجد اسـتفاده شـده است .برای تشریح بیشـتر موضوع ،پالنهای گرافیکی بعضی
از مسـاجدی که در این دسـته قرار دارند ،در جدول شـمارۀ  9ترسـیم ،تجزیه و تحلیل میشـود.
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جدول شمارۀ ( .)9تحلیل شش نمونه از مساجد فاقد عناصر مشترک مساجد در شهر ایالم (مأخذ :نگارندگان)
نام مساجد

عناصر مشترک در مساجد شهر ایالم

طرح گرافیکی از
پالن مساجد

شبستان

گنبد

مناره







-





(ص)

-



امام خمینی (ره)

-

توضیحات

صحن و حیاط

در بلوار جمهوری ،واقع شده است و از لحاظ
ساختاری و اجزای تشکیلدهنده ،دارای گنبد،
-

مسجدالنبی

شبستان و محراب است .نبود صحن (حیاط)
نیز از ضعفهای آن است؛ چراکه جوابگوی
ورود و خروج حجم زیاد نمازگزاران نیست.
در میدان انقالب شهر ایالم قرار دارد و از
مساجد قدیمی شهر میباشد که هرچند در

امام جعفرصادق(ع)



سالهای اخیر مورد بازسازی قرار گرفته؛ اما
کلیۀ عناصر شاخص در آن رعایت نشده است
و تنها دارای صحن ،شبستان ،مناره و محراب
میباشد.
در میدان مقاومت شهر ایالم ق رار دارد و تنه ا

محمد رسولاهلل



دارای من اره ،شبس تان و مح راب ،آن ه م ب ه
اقتضای ساخت مسجد است .نقص انهای ای ن
مسجد هم نظیر مسجدالنبی و کوثر میباشد.
در محل ۀ ب انبرز واق ع اس ت و دارای ص حن
مستطیلی با ابعاد مح دود ،شبس تان و مح راب
میباش د و ت ا ب ه ح ال ،م ورد بازس ازی و











-

تعمیرات قرار نگرفته و با امکانات اولیه ساخته
شده است.
در چهارراه جهاد واقع ش ده و هرچن د نوس از
است؛ اما سلس همراتب خ اص معم اری در آن
رعای ت نش ده اس ت و تنه ا دارای شبس تان،

مسجد قمر بنیهاشم (ع)

-

-

مح راب و حی اط بس یار ک وچکی اس ت ک ه
ورودی زنانه از آن سمت میباشد.
در میدان مادر قرار دارد و تنها دارای مناره،

کوثر

-

شبستان و محراب ،آن هم به اقتضای ساخت

18


مسجد است .نقصانهای این مسجد هم نظیر
مسجدالنبی است.

نتیجهگیری

نتیجهگیری
بررسـی معماری مسـاجد از لحاظ بهکارگیری عناصر مشـترک (گنبد ،منار ،محراب ،شبسـتان و صحن) نشـان
میدهد که این عناصر در ساخت و بنای مساجد در ادوار مختلف معماری ،جایگاه مهم و ویژهای داشتهاند و
میدهـد کـه ایـن عناصر در سـاخت و بنای مسـاجد در ادوار مختلف معمـاری ،جایگاه مهم و ویژهای داشـتهاند
دارند و نقشی اساسی در انتقال مفاهیم دینی ایفا میکند؛ در واقع بهکارگیری این عناصر در مساجد است که
مسـاجد اسـت
و دارن د و نقشـی اساسـی در انتقال مفاهیم دینی ایفا میکند؛ در واقع بهکارگیری این عناصر در
موجب تمایزشان از سایر بناها شده است .بررسی مساجد شهر ایالم از لحاظ بهکارگیری عناصر مذکور نشان
عناصر مذکور
لحاظ به
بررسی
اسـت.
شهر،شـده
مساجدبناها
بیشترسـایر
تمایزشـان از
کارگیریمسجد
ایالم حدود 27
ایالم.ازدر شهر
شـهر هستند
مسـاجداسالمی
مشترک مساجد
عناصر
فاقد کلیۀ
که موجب میدهد که
بررسی معماری مساجد از لحاظ بهکارگیری عناصر مشترک (گنبد ،منار ،محراب ،شبستان و صحن) نشان

وجود دارد که تنها دو مسجد جامع و صاحبالزمان دارای تمامی عناصر

هیجدهم ،ایرانی
مساجد
گنبد،و زمستان 1396
مانند57؛ پاییز
شمارۀ  56و
مشترکدورة

مناره ،شبستان ،محراب و صحن هستند و عناصر مشترک آنها بر اساس اصول و ضوابط خاص معماری ،اجرا
گردیده است؛ البته هرچند تمام عناصر مشترک مساجد اسالمی در بین تمام مساجد شهر ایالم رعایت نشده؛ اما
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بررسی و ارزیابی مساجد شهر ایالم از لحاظ داشتن...

نشـان میدهد که بیشـتر مسـاجد شـهر ،فاقد کلیۀ عناصر مشترک مسـاجد اسالمی هستند .در شـهر ایالم حدود
 27مسـجد وجود دارد که تنها دو مسـجد جامع و صاحبالزمان دارای تمامی عناصر مشـترک مسـاجد ایرانی
ماننـد گنبد ،مناره ،شبسـتان ،محراب و صحن هسـتند و عناصر مشـترک آنها بر اسـاس اصـول و ضوابط خاص
معماری ،اجرا گردیده اسـت؛ البته هرچند تمام عناصر مشـترک مسـاجد اسالمی در بین تمام مساجد شهر ایالم
رعایـت نشـده؛امـا همانند سـایر مسـاجد اسلامی دو عنصر شبسـتان و محراب به عنـوان دو عنصر ضـروری در
معماری مسـاجد ،در آنها اجرا شـده اسـت؛ولی سـایر عناصر تنها در بعضی از مسـاجد رعایت شـده؛ به نحوی
که از مناره تنها در  15مسـجد ،از صحن تنها در  10مسـجد و از گنبد تنها در  5مسـجد اسـتفاده شـده است .نکتۀ
قابـل توجـه در سـاخت منارههـای مسـاجد مورد بحث این اسـت که از  15مسـجدی کـه مناره دارنـدتنها منارۀ
 7مسـجد با اسـتفاده از مصالح ایرانی  -اسلامی سـاخته شـد ه است و منارههای  8مسـجد دیگر ،پیشساخته و از
جنس فلز و حلبی میباشـد که این خود ،معضلی برای معماری مسـاجد شـهر ایالم به حسـاب میآید؛ چراکه
این منارههای پیشسـاخته ،بیشـتر از آنکه وجود یک مسـجد را در محل نشـان دهند تداعیکنندۀ آرامگاههای
مذهبی هسـتند .الزم به ذکر اسـت که در سـالهای اخیر ،اسـتفاده از گنبدها و محرابهای فلزی در مسـاجد نیز
پیشنهاداتی
راهکارها
معماری ارائۀ
کناراسالمی به
مساجد
معماریمشترک
لحاظ عناصر
ی از
مساجد
معماری
پیشرفت و
اسلامی
اصیلوایرانی -
سـنتی و
مدرن در
دهد که
نشـان م
توسعۀاین امر
اسـت و
متداول شـده
شمارۀ .)10
رواج می
پژوهـش در جهـت پیشـرفت و توسـعۀ معمـاری مسـاجد از لحـاظ عناصر مشـترک
(جدولایـن
پردازدایـن رو،
دارد؛ از
مسـاجد اسلامی به ارائۀ راهکارها و پیشـنهاداتی میپردازد (جدول شـمارۀ .)10
جدول شمارۀ ( .)10راهکارها و پیشنهادات

1

بازسازی و نوسازی مساجدی که بر اساس اصول معماری ساخت مساجد ،بنا نشدهاند.

2

استفاده از روشها و فرمهای خاص معماری ایرانی – اسالمی در ساخت مساجد جدید.

3

منارهها در مساجد به گونهای بنا شوند که کلیۀ اجزا ،اعم از :پایه ،بدنه ،مأذنه و تاج یا کالهک در آنها رعایت شود و در
ساخت آنها از مصالح خاص منارهها و در تزیینات آنها از کاشیکاری و مقرنسکاری استفاده گردد.

4

اجرای گنبد در بنای مساجد با بهکارگیری فرمهای خاص در اجرای گنبدها (همچون فرم نار) و استفاده از مصالح
سنتی صورت گیرد و از کاشیکاری برای تزیین آن استفاده گردد.

5

از فرم های خاص مربع یا مستطیل برای ساخت شبستان مساجد استفاده شود.

6

صحن (حیاط) در مساجد شهر بایستی اجرا شود؛ چراکه فضایی آزاد و روحانی را برای واردشوندگان به مسجد ایجاد
میکند .حوض یا آبنما نیز در وسط آن به صورت فرمهای مختلف مربع ،دایره و  ...اجرا شود.

7

محراب که نماد قبله و از ضروریترین عناصر مشترک در مساجد است ،بایستی در تمای مساجد شهر ،اجرا شود و در
ساخت آن از مصالح مختلف ایرانی – اسالمی (آجر ،کاشی و  )...استفاده گردد .در تزیینات آن نیز از مقرنسکاری و
کاشیکاری و نوشتههای قرآنی که تداعیکننده فضای معنوی برای نمازگزارن میشود.

منابع و مآخذ
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منابع و مآخذ
 اکبری ،مرتضی؛ ( ،)1391نقش روحانیت استان ایالم در انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،ایالم :جوهر حیات.ی معمــاری مســاجد
 بمانیــان ،محمدرضــا؛ («،)1380تقوایالهــی و معمــاری مســاجد» ،مجموعــه مقــاالت دومیــن همایــش بینالمللـ افــق آینــده ،ج اول ،تهــران :انتشــارات دانشــگاه هنــر.
 پیرنیــا ،محمدکریــم؛ (،)1386آشــنایی بــا معمــاری اســامی ایــران( ،ســاختمان درونشــهری و برونشــهری) ،تدویــن غالمحســینمعماریــان ،ناشــر ،ســروش دانــش.
 تقوایی ،ویدا؛ ( ،)1392آشنایی با بناهای تاریخی ،چ چهارم ،تهران :شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران. جمالونــدی ،زهــرا و همــکاران؛ (مهــر « ،)1394اجــزای اصلــی معمــاری مســاجد ایرانــی  -اســامی» ،همایــش ملــی معمــاری وشهرســازی هویــت گــر ،مشــهد ،صــص .8-1
 حســینی ،ســیدرضا؛ ( ،)1388هنــر و معمــاری ایــران و جهــان (از کهنتریــن زمــان تــا عصــر حاضــر) ،تهــران :مارلیــک بــا همــکاریعفاف.
 حیدری ،شاهین؛ ( ،)1388در جستجوی هویت شهری ایالم ،تهران :مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری. خســروجردی ،نرجــس و مســعودمحمــودی؛ (« ،)1393مســجد و باززندهســازی معانــی ،مفاهیــم و نمادهــای ایرانــی  -اســامی»،همایــش ملــی معمــاری ،شهرســازی و توســعۀ پایــدار بــا محوریــت خوانــش هویــتایرانــی  -اســامی ،صــص .20-1
 درخشنده ،صیدمحمد؛ ( ،)1390ایل من ایالم :بررسی جامع تاریخ ،جغرافیا ،تمدن و فرهنگ استان ایالم ،چ دوم ،ایالم :زانا. دهقان ،فربد؛ ( ،)1389معماری اماکن مذهبی ،چدوم ،تهران :تفکر معماری یزدا. عناقه ،عبدالرحیم و همکاران؛ (« ،)1390تجلی عرفان در معماری مسجد» ،عرفان اسالمی ،شمارۀ  ،33صص .188-159 کرمالهــی ،نعمـتاهلل و امیرمســلم کاشــانیزاده؛ (« ،)1391تبیــن الگــوی مفهومــی آسیبشناســی وضعیت مســجد در ایــران» ،معرفتفرهنگــی  -اجتماعی ،ســال ســوم ،شــمارۀ ســوم. کیانــی ،محمدیوســف؛ ( ،)1383معمــاری ایــران (دورۀ اســامی) ،چ ســوم؛ تهــران :ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب علــوم انســانیدانشــگاهها (ســمت).
 میردانش ،سیدمهدی؛ ( ،)1386آشنایی با بناهای تاریخی ،چ هفتم ،تهران :شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران. نقـیزاده ،محمــد؛ (« ،)1378مســجد کالبــد مســلط بــر مجتمــع اســامی» ،مجموعه مقــاالت همایش معماری مســجد ،گذشــته ،حال،-آینــده ،ج دوم ،تهــران :انتشــارات دانشــگاه هنر.
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