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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 می ســازد؛ از جملــه ایــن عناصــر می تــوان بــه گنبــد، منــاره، شبســتان، محــراب و 
صحــن اشــاره کــرد کــه بــا توجــه بــه فــرم و کارکردشــان، در قســمت های مختلــف مســجد قــرار می گیرنــد. در این 
مقالــه، عــاوه بــر نگاهــی بــه عناصر مشــترک مســاجد ایران،  مســاجد شــهر ایــام نیــز از نظر اجــزای تشــکیل دهنده، 
مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد. ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی - تحلیلــی انجــام شــد و داده هــا بــه شــیوۀ پیمایشــی و 
بــا مطالعــات کتابخانــه ای و مراجعــه بــه محــل )بررســی میدانــی( گــردآوری گردیــد. نتیجــۀ تحقیــق نشــان می دهــد 
کــه از بیــن تمــام مســاجد شــهر ایــام )27 مســجد( تنهــا دو مســجد جامــع و صاحب الزمــان، دارای تمامــی عناصــر 
مشــترک مســاجد ایرانــی هســتند؛ همچنیــن در بین عناصــر مورد اشــاره، تنها شبســتان و محــراب در تمامی مســاجد 
ایــام مشــترک می باشــند و ســایر عناصــر تنهــا در بعضــی از مســاجد رعایــت شــده؛ بــه نحــوی کــه از منــاره تنهــا 
در 15 مســجد، از صحــن تنهــا در 10 مســجد و از گنبــد تنهــا در 5 مســجد اســتفاده شــده اســت و ایــن امــر، ضعــف 

موجــود در معمــاری مســاجد شــهر ایــام را نســبت بــه ســایر مســاجد کشــور نشــان می دهــد. 

واژگان کلیدی: عناصر مشترک مساجد، مسجد، معماری ایرانی  - اسامی،  شهر ایام.
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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 
از قداسـت و عظمـت خاصـی برخـوردار اسـت  )بمانیـان، 1380: 90(؛ بـه گونـه ای کـه نقـش   کلیـدی آن در 
شـکل گیری و پیشـرفت جامعـۀ اسـامی، امـری   غیرقابل   انکار اسـت. بـه  گواهی تاریـخ،  »پیامبر  اکـرم       )ص(   در 
اولیـن  اقـدام بـرای پایه گـذاری حکومـت اسـامی در  مدینه، به سـاخت مسـجد همـت گماشـتند«   )کرم الهی و 
کاشـانی زاده، 1391:  33( . مسـجد   مهمترین فضای معماری در سـرزمین های اسـامی اسـت که عاوه بر اهمیت 
آن از نظـر دینـی، همـواره از نقش اجتماعی - سیاسـی مهمی نیز برخوردار  بوده اسـت )جمالونـدی و همکاران، 
1394: 1(. مجموعـه ای از جلوه هـای هنـری را می توان 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 اسـما ء الهی اسـت و 
هماننـد قـرآن و اعمـال دینـی از باطنـی تـو در تـو و مختلـف برخـوردار اسـت؛ به عبارتـی مسـجد از مقوله های 
پیچیـده ای اسـت کـه هر کسـی را یـارای فهم  و درک باطن و نمادهایی که در پشـت سـادگی آنها نهفته اسـت 
نمی باشـد )عناقه و دیگران، 1390:  -162 و 163(. این 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 می کننـد؛ در واقع به کارگیری 
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، می توان 
گفـت کـه همـۀ عناصـر، کم یا زیاد، در سـاختمان مسـاجد اسـامی به کار گرفتـه شـده اند؛ از ایـن رو، با توجه 
به جایگاه مهم عناصر مشـترک در مسـاجد، متأسـفانه در مسـاجد شـهر ایام به جز چند مورد )که آنها هم در 
سـال های اخیـر مـورد بازسـازی قرار گرفته انـد( این عناصر رعایت نشـده اسـت. در طراحی هایی که امـروزه در 
راسـتای سـاخت و سـاز مسـاجد در شـهر ایام صورت گرفته اسـت، تفاوت های 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 ایـام، تعـداد مسـاجدی که بر اسـاس سـلیقۀ سـازندگان آنها سـاخته می شـوند رو بـه افزایش اسـت، ارائۀ 

راهکارهـا و انجـام اقدامـات الزم بـرای جلوگیری از توسـعۀ چنیـن بنا هایی امری ضروری اسـت. 
هــدف اصلــی ایــن مقالــه، بررســی عناصــر مشــترک در مســاجد شــهر ایــام اســت . 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 به کارگیــری کلیــۀ عناصــر مشــترک هســتند ، مــورد 

تجزیــه و تحلیــل قــرار می گیرنــد.

بررسی و ارزیابی مساجد شهر ایالم از لحاظ داشتن...
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 1-1. سؤاالت پژوهش
الف( وضعیت مساجد شهر ایام از لحاظ داشتن عناصر مشترک مساجد به چه صورت است؟

ب( در کدامیک از مساجد شهر ایام کلیۀ عناصر مشترک مساجد رعایت شده است؟ 

1-2. روش پژوهش
روش تحقیق حاضر، توصیفی - تحلیلی اسـت. داده ها نیز به شـیوۀ پیمایشـی و با مطالعات کتابخانه ای و مراجعه 
بـه محـل گـردآوری شـد. در راسـتای انجـام این تحقیق ابتـدا اجـزای اصلی معماری مسـاجد ایرانی - اسـامی 
بـه صـورت جداگانـه، در قالـب جـدول  و بیان گرافیکـی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ سـپس در راسـتای 
پاسـخگویی بـه سـؤاالت پژوهـش از کلیۀ مسـاجد شـهر ایـام، 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.

1-3. پیشینۀ پژوهش
در رابطه با عناصر مشـترک مسـاجد ایرانی -  اسـامی، پژوهش های متعددی انجام پذیرفته اسـت؛ از جمله این 
کتاب ها می توان به »آشـنایی با معماری اسـامی ایران« )پیرنیا، 1386(، »تاریخ هنر معماری ایران دورۀ اسـامی« 
)کیانـی، 1384(، »هنـر و معمـاری ایـران و جهان« )حسـینی، 1388( و »معمـاری اماکن مذهبی« )دهقـان، 1384( 
اشـاره کـرد کـه در همـۀ آنهـا ویژگی هـا و معمـاری هـر کـدام از اجزای تشـکیل دهندۀ مسـاجد مورد بررسـی 
قـرار گرفتـه اسـت؛ بـا ایـن حـال، در رابطـه با عناصر مشـترک مسـاجد شـهر ایـام، تاکنـون پژوهشـی صورت 
نگرفتـه اسـت و آنچـه وجـود دارد مطالـب و مباحثی کلـی در رابطه با مسـاجد  و معماری آنهاسـت؛ چنانکه در 
بخـش »بقـاع، اماکـن متبرکه، مسـاجد و ... اسـتان ایام« از کتاب »تاریخ اسـتان ایـام از آغاز تا سـقوط قاجاریه 
)تحـوالت سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـادی و مذهبی(« نوشـتۀ دکتـر مرتضی اکبری ) 1386(، کلیۀ مسـاجد شـهر 
ایـام بـه صـورت کامل و در قالب جدول هایی با ذکر موقعیت جغرافیایی، معرفی شـده و بسـتر الزم برای انجام 
پژوهش هـای متنـوع دیگـر در زمینۀ مسـاجد، مهیا گردیده اسـت. کتاب هـای »ایل من ایام« نوشـتۀ صیدمحمد 
درخشـنده ) 1390 ( و »در جسـتجوی هویـت شـهری ایام« نوشـتۀ  دکتر شـاهین حیـدری )1388( نیـز با توجه به 
موقعیت و معماری کلی، به معرفی مسـاجد شـهر ایام پرداخته اند؛ بنابراین، بررسـی مسـاجد این شـهر از لحاظ 

عناصـر مشـترک از موضوعـات مهمی اسـت که این پژوهـش بدان پرداخته اسـت. 

ابراهیم مرادی- زهرا جمالوندی
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2. مبانی نظری پژوهش
2-1. اجزای اصلی معماری مساجد ایرانی - اسامی

مسـلمانان معمـوالً نیازمنـد یک مکان خـاص برای نماز خواندن نیسـتند؛ زیرا آنهـا می توانند 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 پـاره ای 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 عـاوه بر کارکردهـای خاصی که دارنـد، اغلب به عنوان 

نمـاد در طراحی و سـاخت مسـاجد معاصر، مّد نظر قـرار می گیرند )دهقـان، 1389: 19(. 

2-1-1. محراب
محـراب ،نشـان دهندۀ قبلـۀ مسـلمانان و در واقـع، نقطـۀ عطـف مسـجد اسـت. محراب هـا از متنوع تریـن عناصر 
معمـاری در مسـاجد هسـتند و گویـی هنرمنـدان، بیشـترین توجـه خـود را به ویژه از نظـر تزیینات بـه این عنصر 
اختصـاص داده انـد )حسـینی، 1388:  387(. وجـود محـراب در مسـاجد ضـروری اسـت؛ زیرا جهت قبلـه را که 
در شـهر مکـه - در عربسـتان سـعودی - واقع اسـت، نشـان می دهـد )دهقـان، :1389 20(؛ در واقـع این عنصر که 
با سـاخت و پرداختی اسـتادانه شـکل می گیرد و کانون معماری در کل سـاختمان مسـجد اسـت، همواره محل 
تجلی ارزنده ترین هنرهای تجسـمی، از جمله: گچبری، کتیبه، مقرنس، اسـلیمی و انواع کاشـی کاری در طول 

زمـان بـوده اسـت )خسـروجردی و محمـودی، 1393: 6(  )جدول شـمارۀ 1(.

5 
 

با ساخت و که  این عنصردر واقع  (؛1389:20دهقان، ) ددهمینشان  واقع است، - در عربستان سعودی
ترین محل تجلی ارزنده ، هموارهمعماری در کل ساختمان مسجد است گیرد و کانونپرداختی استادانه شکل می

 در طول زمان بوده است کاریکاشیع مقرنس، اسلیمی و انوا گچبری، کتیبه، :از جمله ،هنرهای تجسمی
 .(1جدول شمارۀ ) (6: 1393محمودی،  )خسروجردی و

 
 (. محراب در مساجد )مأخذ: نگارندگان(1جدول شمارۀ )

 تصویر ۀنمون بیان گرافیکی نماد تعریف عنصر مشترک مساجد

 محراب

بخش  ترینمحوری
که  است مسجد

جهت قبله را نشان 
 د.دهمی

 بهشت دروازۀ

 

 
 
 

 گنبد .2-1-2
 ییزیبا بهو بر روی مکعبی که مظهر زمین است بوده همواره مظهر افالک  ،در معماری اسالمی ایرانگنبد 

 ۀکر .هستندها و زمین واسط آسمان حلقۀ 1هاها و فیلگوشمقرنس رسدبه نظر می کهچنان ؛استاستقرار یافته 
گنبد اکثر رأس  در .خیزداشکال مختلف و کثرت برمی ،وجود است که از تقسمیات آن أاز مبد تمثیلی ،گنبد

رمز  ،گنبد اصلی .استخداوند د که جامع اسما و صفات شومیدیده « اهلل» ۀجالل لفظ ،مساجد سنتی ایران
گنبد که  ۀپای صورت هندسی .چون در هر مسجد تنها یک گنبد اصلی وجود دارد ؛یکتایی و یگانگی خداست

ضلعی تبدیل به هشت  چهار ،حل بعدامردر که  خدا باشد ۀتواند برگرفته از بنای خانمکعب شکل است می
 .(2شمارۀ  )جدول (168 :1390عناقه و دیگران، ) دشومیشانزده ضلعی و سی و دو ضلعی  ،ضلعی

                                                           
 گوشواره .  1

2-1-2. گنبد
گنبـد در معمـاری اسـامی ایـران، همـواره مظهر افاک بـوده و بر روی مکعبی که مظهر زمین اسـت به زیبایی 
اسـتقرار یافتـه اسـت؛ چنانکـه به نظر می رسـد مقرنس ها و فیلگوش ها1  حلقۀ واسـط آسـمان ها و زمین هسـتند. 

1. گوشواره

بررسی و ارزیابی مساجد شهر ایالم از لحاظ داشتن...
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کرۀ گنبد، تمثیلی از مبدأ وجود اسـت که از تقسـمیات آن، اشـکال مختلف و کثرت برمی خیزد. در  رأس گنبد 
اکثر مسـاجد سـنتی ایران، لفظ جالۀ » اهلل« دیده می شـود 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 می تواند برگرفته از بنای خانۀ خدا باشـد که در مراحـل بعد، چهار ضلعی تبدیل 
به هشـت ضلعی، شـانزده ضلعی و سـی و دو ضلعی می شـود )عناقه و دیگران، 1390: 168( )جدول شـمارۀ 2(.

6 
 

        
 : نگارندگان(مأخذ: گنبد در مساجد )(2)ۀ شمار جدول

 تصویر ۀنمون بیان گرافیکی نماد تعریف ک مساجدعنصر مشتر

 گنبد

های ترین الماناز اصلی
مساجد است که به دلیل 
انحنای خاص آن خضوع 
و خشوع انسان را در 
برابر خداوند نشان 

 د.دهمی

نماد آسمان و 
 وجود أمبد

 

 
 
 

 مناره .2-1-3
ای در فرهنگ معماری و آداب و سنن اجتماعی صر معماری است که جایگاه مهم و ویژهاز مهمترین عنا 1مناره

کننده، نشانۀ عروج، عضو مسلط بر کالبد شهر، یادآور نوعی عنصر دعوتو ( 322: 1383ایران دارد )کیانی، 
 یی هستندبناها هاارهمن .آیدبه شمار می( 131: 1378زاده، آرم و نشانۀ منحصر به فرد اسالم )نقی و جمالت اذان

 در و ندشومیگفتن اذان ساخته  مساجد و بقاع متبرکه برای در کنار معموالًو های بلند و باریک در قالب برجکه 

دلیل  به و کردندایفا مینیز را نقش راهنما  2الضیافهمدارس و دار در ابتدای شهرها، در کنار مساجد، ،گذشته
« منار»آمدند به های دور میهنگام از راهها برای راهنمایی مسافرانی که شبفراز آنکردن چراغ یا آتش بر  روشن

از داخل به صورت  هامنارهپلکان  .اندگفته «میل»به آن  هم برخی از منابع در یا محل نور معروف شدند و
: 1386 ،)میردانش دوشمیتر ها کمتر و باریکرود پهنای پلهپیش می همنارأس مارپیچ است و هرچه به طرف ر

 .(3جدول شمارۀ )( 122و  121
  (. مناره در مساجد )مأخذ: نگارندگان(3جدول شمارۀ )

                                                           
 گلدسته.  1
 پذیرمهمان.  2

2-1-3. مناره
منـاره1  از مهمتریـن عناصـر معمـاری اسـت کـه جایـگاه مهـم و ویـژه ای در فرهنـگ معمـاری و آداب و سـنن 
اجتماعـی ایـران دارد )کیانـی، 1383: 322( و نوعـی عنصـر دعوت کننـده، نشـانۀ عـروج، عضو مسـلط بر کالبد 
شـهر، یادآور جمات اذان و آرم و نشـانۀ منحصر به فرد اسـام )نقی زاده، 1378:  131( به شـمار می آید. مناره ها 
بناهایـی هسـتند کـه در قالـب برج های بلند و باریـک و معموالً در کنار مسـاجد و بقاع متبرکه بـرای  گفتن اذان 
سـاخته می شـوند و در  گذشـته،  در ابتـدای شـهرها، در کنار مسـاجد،  مـدارس و دار الضیافه2  نقـش راهنما را نیز 
ایفـا می کردنـد و بـه دلیـل روشـن کـردن چراغ یـا آتش بر فـراز آنها بـرای راهنمایی مسـافرانی که شـب هنگام 
از راه هـای دور می آمدنـد بـه » منـار« یـا محـل نور معـروف شـدند و در برخی از منابـع هم به آن »میـل« گفته اند. 
پلـکان مناره هـا از داخـل بـه صورت مارپیچ اسـت و هرچه به طـرف رأس مناره پیش مـی رود پهنای پله ها کمتر 

و باریک تـر می شـود )میردانـش ، 1386: 121 و 122( )جـدول شـمارۀ 3(.

1. گلدسته 

2. مهمان پذیر

ابراهیم مرادی- زهرا جمالوندی
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6 
 

        
 : نگارندگان(مأخذ: گنبد در مساجد )(2)ۀ شمار جدول

 تصویر ۀنمون بیان گرافیکی نماد تعریف ک مساجدعنصر مشتر

 گنبد

های ترین الماناز اصلی
مساجد است که به دلیل 
انحنای خاص آن خضوع 
و خشوع انسان را در 
برابر خداوند نشان 

 د.دهمی

نماد آسمان و 
 وجود أمبد

 

 
 
 

 مناره .2-1-3
ای در فرهنگ معماری و آداب و سنن اجتماعی صر معماری است که جایگاه مهم و ویژهاز مهمترین عنا 1مناره

کننده، نشانۀ عروج، عضو مسلط بر کالبد شهر، یادآور نوعی عنصر دعوتو ( 322: 1383ایران دارد )کیانی، 
 یی هستندبناها هاارهمن .آیدبه شمار می( 131: 1378زاده، آرم و نشانۀ منحصر به فرد اسالم )نقی و جمالت اذان

 در و ندشومیگفتن اذان ساخته  مساجد و بقاع متبرکه برای در کنار معموالًو های بلند و باریک در قالب برجکه 

دلیل  به و کردندایفا مینیز را نقش راهنما  2الضیافهمدارس و دار در ابتدای شهرها، در کنار مساجد، ،گذشته
« منار»آمدند به های دور میهنگام از راهها برای راهنمایی مسافرانی که شبفراز آنکردن چراغ یا آتش بر  روشن

از داخل به صورت  هامنارهپلکان  .اندگفته «میل»به آن  هم برخی از منابع در یا محل نور معروف شدند و
: 1386 ،)میردانش دوشمیتر ها کمتر و باریکرود پهنای پلهپیش می همنارأس مارپیچ است و هرچه به طرف ر

 .(3جدول شمارۀ )( 122و  121
  (. مناره در مساجد )مأخذ: نگارندگان(3جدول شمارۀ )

                                                           
 گلدسته.  1
 پذیرمهمان.  2

7 
 

 نمونۀ تصویر بیان گرافیکی نماد تعریف عنصر مشترک مساجد

 مناره

های باریک و مناره برج
 ی هستند کهبلند

اماکن  در کنار معموالً
 شوندمی مذهبی ساخته

و نقش میل راهنما و 
مساجد ه به کنندعوتد

 دارند.را 

ذات  محور
 انسانی

 

 
 

 شبستان .2-1-4
 قرار دارد در طرف قبلۀ مسجدمعموالً  که است شکل و موازییک یهایستونبا سرپوشیده  یفضای ،شبستان

از  و دشومیگزارده  نماز ،ر آند که استدارای دو بخش زنانه و مردانه و اغلب  (386 :1388حسینی، )
این فضا که محراب در  .دارندو تابستانی شبستان زمستانی  ،اکثر مساجد .آیدبه شمار می مساجد فضاهای اصلی

 )جدول (76: 1392تقوایی، ) دباشمیبدون ستون  ،آن واقع است در بعضی از مساجد با ستون و در بعضی دیگر
 .(4شمارۀ 

 : نگارندگان(مأخذبستان در مساجد )ش .(4شمارۀ ) جدول
 نمونۀ تصویر بیان گرافیکی نماد تعریف عنصر مشترک مساجد

 شبستان

ترین بخش کانونی
مسجد و مکانی است 

ار در زکه انسان نمازگ
 گیرد.آن قرار می

 

 قلب مسجد

 

 
 

 
 

2-1-4. شبستان
شبسـتان،  فضایـی سرپوشـیده بـا سـتون هایی یک شـکل و موازی اسـت کـه معمـوالً در طرف قبلۀ مسـجد قرار 
دارد )حسـینی، 1388: 386( و اغلـب دارای دو بخـش زنانـه و مردانه اسـت که در آن، نماز  گزارده می شـود و از 
فضاهای اصلی مسـاجد به شـمار می آید. اکثر مسـاجد، شبستان زمستانی  و تابسـتانی دارند.   این فضا که محراب 
در آن واقـع اسـت در بعضـی از مسـاجد با سـتون و در بعضی دیگر، بدون سـتون می باشـد )تقوایـی، 1392: 76( 

)جدول شـمارۀ 4(.

7 
 

 نمونۀ تصویر بیان گرافیکی نماد تعریف عنصر مشترک مساجد

 مناره

های باریک و مناره برج
 ی هستند کهبلند

اماکن  در کنار معموالً
 شوندمی مذهبی ساخته

و نقش میل راهنما و 
مساجد ه به کنندعوتد

 دارند.را 

ذات  محور
 انسانی

 

 
 

 شبستان .2-1-4
 قرار دارد در طرف قبلۀ مسجدمعموالً  که است شکل و موازییک یهایستونبا سرپوشیده  یفضای ،شبستان

از  و دشومیگزارده  نماز ،ر آند که استدارای دو بخش زنانه و مردانه و اغلب  (386 :1388حسینی، )
این فضا که محراب در  .دارندو تابستانی شبستان زمستانی  ،اکثر مساجد .آیدبه شمار می مساجد فضاهای اصلی

 )جدول (76: 1392تقوایی، ) دباشمیبدون ستون  ،آن واقع است در بعضی از مساجد با ستون و در بعضی دیگر
 .(4شمارۀ 

 : نگارندگان(مأخذبستان در مساجد )ش .(4شمارۀ ) جدول
 نمونۀ تصویر بیان گرافیکی نماد تعریف عنصر مشترک مساجد

 شبستان

ترین بخش کانونی
مسجد و مکانی است 

ار در زکه انسان نمازگ
 گیرد.آن قرار می

 

 قلب مسجد

 

 
 

 
 

2-1-5. صحن و حیاط
صحـن )حیـاط( از عناصـر مهـم معماری مسـاجد اسـامی می باشـد که بـه دلیل پیـروی از طـرح و نقشـۀ اولین 
مسـجد جهـان )مسـجد النبـی(، بـه شـکل مربع یـا مربع مسـتطیل سـاخته می شـود و فضایـی آزاد و روحانـی را 
بـرای واردشـوندگان بـه مسـجد ایجـاد می کنـد؛ در واقع  شـکل و فرم و عناصـر تزیینی ابتـدا در همین صحن ها 
بـه نمایـش در می آینـد. آب بـه عنـوان مظهـر پاکیزگی و نظافـت در حوض بزرگی در وسـط صحـن )حیاط(، 
متجلـی می شـود. ایـن حـوض کـه به صـورت دایـره، مربع، مسـتطیل یا هشـت گوش می باشـد با فضا سـازی بنا 
تناسـب دارد )میردانـش، 1386: 114 و 115(. معمـوالً معمـاران چیره دسـت، حـوض را در جایـی می سـازند که 

بررسی و ارزیابی مساجد شهر ایالم از لحاظ داشتن...
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بعضـی از تزیینـات در آن منعکـس می شـود. بـا این تعبیر، حوض، نمادی تزیینی نیز به شـمار می رود )حسـینی، 
1388: 382 و 383( )جـدول شـمارۀ 5(.
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 صحن و حیاط .2-1-5
اولین مسجد  ۀکه به دلیل پیروی از طرح و نقش دباشمیهم معماری مساجد اسالمی از عناصر مصحن )حیاط( 

و فضایی آزاد و روحانی را برای  شودساخته میا مربع مستطیل یمربع به شکل  ،جهان )مسجد النبی(
ایش در ها به نمینی ابتدا در همین صحنیفرم و عناصر تز شکل و؛ در واقع کندبه مسجد ایجاد می شوندگانوارد
. این شودمتجلی می، (حیاط) در وسط صحنآب به عنوان مظهر پاکیزگی و نظافت در حوض بزرگی  .آیندمی

)میردانش،  داردتناسب سازی بنا با فضاد باشمیگوش به صورت دایره، مربع، مستطیل یا هشتکه حوض 
ینات در آن ید که بعضی از تزسازندست، حوض را در جایی میمعماران چیره معموالً .(115و  114: 1386

 )جدول (383و  382 :1388حسینی، ) رودینی نیز به شمار مینمادی تزی ،حوض ،ربا این تعبی .دشومی منعکس
 .(5شمارۀ 

 (. صحن )حیاط( در مساجد )مأخذ: نگارندگان(5جدول شمارۀ )
 

عنصر مشترک 
 مساجد

 نمونۀ تصویر بیان گرافیکی نماد تعریف

 صحن یا حیاط

ی از عناصر مهم یک
مساجد است که 

رامش آ درونگرایی و
خاصی به فضای 
داخلی مسجد 

 بخشد.می

 درونگرایی

 

 

 
 

 
   مساجد شهر ایالمیل لتح .3

دارای بناهای مذهبی از جمله مساجد  خودهای مختلف قسمتدر  ،شهرهای ایرانهمچون سایر شهر ایالم 
ین ادر ساخت  .رسدمی دهۀ اخیربیشتر به چند به علت نوساز بودن شهر،  آن مساجد ۀهم یخ ساختتار .است
( ... حیاط ویا )گنبد، محراب، مناره، شبستان، صحن  معماری مساجد مشترک در عناصر اجزا وبه نیز  بناها

3. تحلیل مساجد شهر ایام  
شـهر ایام همچون سـایر شـهرهای ایران، در قسـمت های مختلف خود دارای بناهای مذهبی از جمله مسـاجد 
اسـت. تاریخ سـاخت همۀ مسـاجد آن به علت نوسـاز بودن شـهر، بیشـتر به چند دهۀ اخیر می رسـد. در سـاخت 
ایـن بناهـا نیـز به اجزا و عناصر مشـترک در معماری مسـاجد )گنبد، محراب، مناره، شبسـتان، صحـن یا حیاط و 
...( توجـه خاصـی نشـده اسـت؛ بـه گونه ای کـه در اکثر آنها تنها بعضـی از این عناصـر وجـود دارد؛ بنابراین در 
ادامۀ بحث، در راسـتای تشـریح موضوع، مسـاجد شهر ایام از نظر موقعیت جغرافیایی و عناصر و اجزای به کار  

رفتـه در آنها معرفی می شـوند )جدول شـمارۀ 6(.
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 (. مساجد شهر ایالم )مأخذ: نگارندگان(6جدول شمارۀ )
 اجزای اصلی مساجد مساجد شهر ایالم

 توضیحات
 جد شهر ایالممسا

موقعیت جغرافیایی 
 در شهر

 شبستان محراب مناره گنبد
صحن و 

 حیاط
 - -     - - نوروزآباد محلۀ حضرت  فاطمه الزهرا

           خیابان پاسدارن جامع

کامل مساجد  نمونۀ
که است شهر ایالم 

 یاج    زا ۀهم    
معماری مساجد در 
آن رعای  ت ش  ده 

 .است
        - - خیابان هفت تیر االنبیاخاتم

          - خیابان رسالت امام حسن مجتبی

  -       - بلوار مدرس )س( حضرت زینب

 )ع(ابوالفضل 
کوچۀ شهید 

 پورعبدالهی
-   -      

           میدان انقالب الزمان )عج(صاحب

نمونۀ کامل مساجد 
شهر ایالم است که 
هم    ۀ اج    زای 
معماری مساجد در 
آن رعای  ت ش  ده 

 است.
طالب )ع(علی بن ابی  -         - ار آزادیبلو 

 -       - - راه جهادچهار قمر بنی هاشم )ع(
 -         - ایفنی حرفه امام جواد )ع(

 - -       - میدان مادر کوثر
 - -     - - محلۀ بانبرز امام خمینی )ره(

 - -     - - راه جمهوریچهار خالصی

 -         - خیابان انقالب امام جعفر صادق)ع(

 - -       - راه مقاومتچهار محمد رسول اهلل )ص(
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3-1. تحلیل مساجد شهر ایام از لحاظ داشتن اجزای اصلی 
تحلیل و بررسـی مسـاجد اسـامی از لحاظ داشتن عناصر مشـترک، نشـان می دهد که هر کدام از آنها بر اساس 
ضوابـط و سلسـله مراتـب خاصـی که در معماری مسـاجد وجـود دارد، بنـا شـده اند. از نمونه های موفـق در این 
زمینـه می تـوان مسـجد جامـع یزد و مسـجد امام اصفهـان را نام برد. بررسـی ها نشـان می دهد که تنهـا در 2 مورد 
)صاحب الزمان و جامع( از 27 مسـجدی که در شـهر ایام وجود دارد، کلیۀ عناصر مشـترک رعایت شـده  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 می توان مسـاجد شـهر ایام را به دو دسـتۀ کلی تقسـیم کرد: 

الـف( نمونه هـای موفقـی کـه عناصـر مشـترک مسـاجد اسـامی در آنهـا رعایـت شـده اسـت: هـر چنـد 
تاریـخ سـاخت ایـن دسـته از مسـاجد به دهه های گذشـته می رسـد؛  اما بازسـازی هایی کـه در سـال های 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 مسـاجد  می توان به مسـجد جامع و مسجد 

صاحب الزمـان اشـاره کـرد. در زیـر خصوصیـات ایـن دو نمونه به اجمال مورد بررسـی قـرار می گیرد.

3-1-1. مسجد جامع
اولین مسـجدی که در شـهر ایام سـاخته شـد )سـال 1315(،  مسجد جامع اسـت که در خیابان پاسـداران، در کنار 
پارک کودک و در مرکز شـهر ایام واقع شـده اسـت )حیدری، 1388: 146(. »این مسـجد چه در دوران انقاب 
اسامی و چه در دوران دفاع مقدس، محل سخنرانی بسیاری از روحانیون بوده است؛ از جمله آیت اهلل محمدتقی 
مروارید که با سـخنرانی در این مکان، مردم را نسـبت به اهداف امام، آگاه می کردند و به مخالفت با رژیم پهلوی 
تشـویق می نمودند« )اکبری، 1391: 97(. شـکل اولیۀ مسـجد، سـاده و در عین حال بزرگ بود و در طی دهه های 
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 می باشـد. بعـد از آن نیز صحن یا حیاطی واقع شـده اسـت که راه 

شبسـتان را نشـان می دهد )حیدری، 1388: 146(. اجزای تشـکیل دهندۀ این مسجد عبارتند از: 
3-1-1-1. مناره: بر روی گوشـه های سـاختمان اصلی مسـجد، دو مناره از آجر و آهن سـاخته شـده اسـت که 
از نمونه هـای موفـق سـاخت مناره در ایام محسـوب می شـوند؛  زیرا معمـاری )فرم، عملکرد و سـاختار( خاص 
مناره هـای مسـاجد ایرانـی - اسـامی در آنهـا رعایـت شـده اسـت. این مناره ها شـامل پایـه، بدنه، مأذنـه و تاج یا 
کاهـک اسـت کـه هر کدام معمـاری خاص خـود را دارد. نمای بیرونی آنها نیز با کاشـی های آبـی الجوردی 
و سـبز و نقوش هندسـی تزیین شـده اسـت. آنچه این مناره ها را از سـایر مناره های مسـاجد شـهر متمایز می کند 
ایـن اسـت کـه در قسـمت داخلـی آنها، پله هـای فلزی به صورت ِگرد تعبیه شـده اسـت؛ چنانکه بـا کمک آنها 

می تـوان بـه باالترین قسـمت های منـاره راه یافت )جدول شـمارۀ 7(.

ابراهیم مرادی- زهرا جمالوندی
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3-1-1-2. گنبـد: ایـن عنصر نیز همانند سـایر قسـمت های بنا بازسـازی شـده اسـت. عمدۀ مصالـح به کار 
رفته در سـاخت آن، فلز اسـت. اسـتفاده از کاشـی کاری و نوشـته های قرآنی در کنار مصالح مدرن، سبب تلفیق 

معماری مدرن و معماری اسـامی شـده  جلوۀ خاصی به مسـجد بخشـیده اسـت )جدول شـمارۀ 7(.
3-1-1-3. محـراب: محـراب کـه همـواره مهمترین جایگاه را در مسـاجد داشـته اسـت، نشـان دهندۀ قبلۀ 
مسـلمانان می باشـد و این کارکرد با معماری خاص اسـامی در مسـجد جامع، رعایت شـده اسـت. اسـتفاده از 
کاشـی هایی بـا رنگ هـای آبـی و زرد بـر زیبایـی محـراب افـزوده و به کارگیـری نـور و روشـنایی مصنوعی در 

قسـمت داخـل بنـا سـبب ایجاد فضایـی روحانـی و القای حس معنویت شـده اسـت )جدول شـمارۀ 7(.
3-1-1-4. شبسـتان: 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 قسمت های مختلف آن، سبب زیبایی فضای داخلی 
بنـا شـده اسـت؛ عاوه بر این، شبسـتان دیگـری به صورت نیم طبقه وجـود دارد کـه در مواقع نیاز از آن اسـتفاده 

می شـود )جدول شـمارۀ 7(.
3-1-1-5. صحـن 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 هیچ گونه حوض 
یا آبنمایی که معرف وجود صحن باشـد، تعبیه نشـده اسـت و وسـعت آن نیز نسـبت به بنا بسـیار کم می باشـد؛ 

به گونه ای که در بیشـتر اوقات جوابگوی ورود و خروج حجم زیاد نمازگزاران نیسـت )جدول شـمارۀ 7(. 
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 : نگارندگان(مأخذد )عناصر مشترک مساجداشتن تحلیل مسجد جامع شهر ایالم از لحاظ  .(7)جدول شمارۀ 
 مشترک در مسجد جامع شهر ایالم یعناصر و اجزا

تحلیل گرافیکی پالن 
 مسجد

 

 صحن )حیاط( شبستان محراب گنبد مناره

 
 
 از آج  ر و کاش  ی

تمام  و شدهساخته
اج  زای من  اره در 
آن رعای  ت ش  ده 

 است.

 
 

معماری  ی ازتلفیق
 م  درنو اس  المی 

اس تفاده  با دارد و
 یاز مص  الح فل  ز

س  اخته  )م  درن(
 شده است.

 
 
اساس معم اری  بر

خ  اص اس  المی و 
بن ا  ،قبله جهتدر 

ب  ا  وش  ده اس  ت 
 ،ک      اریمقرنس

و  کاریکاش      ی
ه ای قرآن ی نوشته

 تزیین شده است.

 
 

از دو  آن شبس  تان
شکل قسمت مربع

)مردان        ه( و 
 ش     کلمستطیل

س   اخته  نان   ه()ز
کل  که سطحشده 

ا در ب  ر رمس  جد 
 .گرفته است

 
 

، ص   حن مس   جد
مستطیلی و وس عت 
آن نس  بت ب  ه بن  ا 
بسیار ک م اس ت. از 

 ،های آنض      عف
حوض آب نداشتن 

 د.باشمی

 
 

 الزمانصاحبمسجد  .3-1-2
بنای اولیۀ  .است بنا شده 1351که در سال  دباشمیمساجد شهر ایالم ترین از قدیمی یکی الزمانمسجد صاحب

 در زمینی که یک سوم مساحت کنونی آن بوده ،الزمان قرار دارداین مسجد که در مرکز شهر و در خیابان صاحب
ی اخیر این مسجد هاسالدر  .(147: 1388)حیدری،  بودبه صورت ساده و در یک طبقه احداث شده  ،است

 یاز جمله اجزا .شد تغییراتی اساسی ایجاد ،آن های مختلفمورد بازسازی و تعمیر قرار گرفت و در قسمت
  از: این مسجد عبارتند ۀدهندتشکیل

ساخته شده  هامنارهآن با اصول خاص معماری  نارۀاین مسجد از جمله مساجدی است که م: مناره .3-1-2-1
ذنه و تاج یا أدنه، مپایه، ب عبارتند از: آن ۀدهنداجزای اصلی تشکیل .و مستقیم روی بنای مسجد قرار گرفته است

اجرا  مطبقو  ضلعیچند به صورتدر قسمت باال  وشکل بنا شده بر روی یک پالن مربع این مناره .کالهک
نمای مناره  .آن است آجر، آهن و مصالح پرکنندۀ ،رفتهکار ه ب آنعمده مصالحی که در ساخت  .ه استگردید
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3-1-2. مسجد صاحب الزمان
مسـجد صاحب الزمان یکی از قدیمی ترین مسـاجد شـهر ایام می باشـد که در سـال 1351 بنا شـده اسـت. بنای 
اولیـۀ ایـن مسـجد کـه در مرکـز شـهر و در خیابان صاحب الزمـان قـرار دارد ، در زمینی که یک سـوم مسـاحت 
کنونـی آن بـوده اسـت، به صورت سـاده و در یک طبقه احداث شـده بود )حیـدری، 1388: 147(. در سـال های 
اخیر این مسـجد مورد بازسـازی و تعمیر قرار گرفت و در قسـمت های مختلف آن، تغییراتی اساسـی ایجاد شد. 

از جمله اجزای تشـکیل دهندۀ این مسـجد عبارتند از: 
3-1-2-1. منـاره: ایـن مسـجد از جمله مسـاجدی اسـت که منـارۀ آن با اصول خاص معماری مناره ها سـاخته 
شـده و مسـتقیم روی بنای مسـجد قرار گرفته اسـت. اجزای اصلی تشـکیل دهندۀ آن عبارتند از: پایه، بدنه، مأذنه 
و تـاج یـا کاهـک. ایـن منـاره بـر روی یـک پان مربع شـکل 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، کاشـی کاری و آیات قرآنی تزیین شـده و قسـمت زیریـن مأذنه هم با 

مقرنـس کاری، زیبایی خاصی یافته اسـت )جدول شـمارۀ 8(. 
3-1-2-2. گنبد: گنبد این مسـجد از نمونه های گنبد نار اسـت که در سـال های اخیر، بازسـازی و تعمیر شـده 
اسـت. عمـده مصالـح بـه کار رفته در سـاخت این گنبـد، آجر  اسـت که کاشـی کاری های آبی الجـوردی، آن 
را بـه یکـی از نمود هـای معماری اسـامی تبدیل کرده اسـت. در قسـمت پایۀ گنبد از کاشـی هایی بـا طرح های 
متناسـب با بنا اسـتفاده شـده و در قسـمت بدنۀ آن، ذکر متبرک ال اله اال اهلل حکاکی شـده است؛ در واقع گنبد این 

مسـجد، شـکوه و عظمت خاصی به بنای مسـجد بخشیده است )جدول شـمارۀ 8(.   
3-1-2-3. محراب: محراب این مسـجد نیز همانند محراب مسـجد جامع با معماری خاص اسـامی 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(.
3-1-2-4. شبسـتان: شبسـتان مسـجد صاحب الزمـان تقریباً سـطح کل بنا را پوشـش می دهـد و همچون اکثر 
شبسـتان ها از آجر، سـنگ و ... سـاخته شـده و بر روی کاشـی کاری های آن، آیات قرآنی نوشـته شـده اسـت. 
کـف شبسـتان را فرش هایـی بـا طـرح سـجاده و رنگ بندی زیبا پوشـش داده اسـت. نمازگـزاران و کسـانی که 
چهارشـنبه ها بـرای زیـارت بـه ایـن مـکان مقـدس می آینـد در ایـن قسـمت بـه عبـادت مشـغول می شـوند. این 
شبسـتان از دو قسـمت تشـکیل شده اسـت: یک قسـمت به صورت نیم طبقه اسـت و در مواقع نیاز از آن استفاده 
می شـود و قسـمت دیگـر آن، طبقـۀ همکـف اسـت کـه ورودی اصلـی در آنجـا قـرار دارد. نورگیری شبسـتان 
مسـجد نیـز از طریق پنجره هـای جنوبی و پنجره های اطراف گنبـد، صورت می گیرد که ایـن نحوۀ به کارگیری 

نـور از موضوعـات قابـل توجه در این مسـجد اسـت )جدول شـمارۀ 8(.
3-1-2-5. صحـن )حیـاط(: صحـن ایـن مسـجد بـه شـکل ال )L( می باشـد و مسـجد در قسـمت جنـوب 
غربـی آن واقـع شـده اسـت. در هـای ورودی در قسـمت شـمالی حیـاط تعبیـه شـده اند و رفـت و آمـد از آنجـا 
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صـورت می گیـرد. صحـن این مسـجد نیز همانند صحن مسـجد جامـع، فاقد حوض و آبنماسـت که ایـن امر از 
ضعف هـای ایـن قسـمت از بنای مسـجد اسـت )جـدول شـمارۀ 8(.
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آن  یو مسجد در قسمت جنوب غرب دباشمی (L) ال شکلجد به صحن این مس: (حیاط)صحن  .3-1-2-5
گیرد. صورت می اند و رفت و آمد از آنجاتعبیه شدهحیاط  الیشمدر قسمت های ورودی در .واقع شده است

های این قسمت که این امر از ضعف ، فاقد حوض و آبنماستصحن این مسجد نیز همانند صحن مسجد جامع
 .(8جدول شمارۀ ) از بنای مسجد است

 
 : نگارندگان(مأخذشهر ایالم از لحاظ عناصر مشترک مساجد )الزمان صاحبمسجد تحلیل  .(8ۀ )جدول شمار

 مشترک در مسجد صاحب الزمان شهر ایالم یعناصر و اجزا
 

 تحلیل گرافیکی 
 پالن مسجد

 

 

 (حیاط)صحن  شبستان محراب گنبد مناره

 
از آج  ر و کاش  ی 

ش     ده و ساخته
تمام اجزای مناره 
در آن رعای    ت 

 شده است.

 
نۀ کامل گنی د نمو

در معم       اری 
 ک ه اسالمی است

ب  ا آج  ر س  اخته 
و س طح آن شده 

هایی ب ا را کاش ی
تزیین  ات خ  اص 
 پوشانده است. 

 
ب     ر اس     اس 
معم  اری خ  اص 
اس     المی و در 

بن  ا  جه  ت قبل  ه،
شده اس ت و ب ا 

، ک     اریمقرنس
و  کاریکاش     ی

های قرآنی نوشته
 تزیین شده است.

 
در س   طح ک   ل 
شبس   تان ای   ن 
مس          جد، 

هایی ب رای ستون
ب  رای نگه  داری 

طبق  ۀ ش  بتان نیم
ب  اال تعبی  ه ش  ده 

  .است

 
 

مسجد در دو  این صحن
صورت ه بنا باز قسمت 

واق ع  ،مرب ع و مس تطیل
-از ض عف و شده است
حوض  نداشتن ،های آن

  است.آب 

 
 

مساجد شهر ایالم را  بیشتر ین دسته از مساجد که ا: هستند کعناصر مشتر کارگیریبهمساجدی که نیازمند ب( 
های اخیر دهه دربا اینکه  و اجزا و عناصر مشترک در معماری مساجد هستند ۀفاقد کلی اًند تقریبشومیشامل 

به صورت ؛ چنانکه اغلب بوده استان بنا سازندگ ۀسلیق هغیراصولی و ب معماری آنهااما  ؛اندساخته شده

ب( مسـاجدی که نیازمند به کارگیری عناصر مشـترک هسـتند: این دسـته از مسـاجد که بیشـتِر مسـاجد شـهر 
ایـام را شـامل می شـوند تقریبـاً فاقـد کلیـۀ اجـزا و عناصـر مشـترک در معماری مسـاجد هسـتند و بـا اینکه در 
دهه های اخیر سـاخته شـده اند؛  اما معماری آنها غیراصولی و به سـلیقۀ سـازندگان بنا بوده اسـت؛ چنانکه اغلب 
به صورت سـاختمان های مربع یا مسـتطیلی هستند که فقط شبسـتان و محراب دارند و عناصر کاربردی و مهمی 
همچـون منـاره، گنبـد و صحن )حیاط( در آنها اجرا نشـده یا به صورت موردی به  کار گرفته شـده که این خود 
سـبب ناهمگونی آنها با سـایر مسـاجد گشته اسـت؛ به نحوی که از مناره تنها در 15 مسجد، از صحن تنها در 10 
مسـجد و از گنبد تنها در 5 مسـجد اسـتفاده شـده است. برای تشریح بیشـتر موضوع، پان های گرافیکی بعضی 

از مسـاجدی که در این دسـته قرار دارند، در جدول شـمارۀ 9 ترسـیم، تجزیه و تحلیل می شـود.  
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 : نگارندگان(مأخذ) مدر شهر ایال تحلیل شش نمونه از مساجد فاقد عناصر مشترک مساجد .(9ۀ )جدول شمار

 نام مساجد
طرح گرافیکی از 

 پالن مساجد
 عناصر مشترک در مساجد شهر ایالم

 توضیحات
 صحن و حیاط شبستان مناره گنبد

 النبیمسجد

 

 

 
 
  

 
 
  

 
 
  

- 

از لحاظ  و واقع شده است ،در بلوار جمهوری
دارای گنبد، ، دهندهو اجزای تشکیل یساختار

 (حیاط)تان و محراب است. نبود صحن شبس
جوابگوی که های آن است؛ چرااز ضعفنیز 
 نیست.  انارنمازگز حجم زیاد و خروج ورود

 )ع(امام جعفرصادق

 

 

-       

از  و قرار دارددر میدان انقالب شهر ایالم 
هرچند در  که دباشمیمساجد قدیمی شهر 

؛ اما رار گرفتههای اخیر مورد بازسازی قسال
عناصر شاخص در آن رعایت نشده است  کلیۀ
دارای صحن، شبستان، مناره و محراب تنها و 
 د.باشمی

  اهللرسول محمد
 )ص(

 

 

 
- 

 
 
  

 
 
  

 
- 
 

و تنه ا  ق رار دارددر میدان مقاومت شهر ایالم 
آن ه  م ب  ه  ،شبس  تان و مح  راب ،دارای من  اره

ای ن های . نقص اناقتضای ساخت مسجد است
 د.باشمیمسجد هم نظیر مسجدالنبی و کوثر 

 
 

 )ره( امام خمینی

 

 

 
 
- 
 

 
 
 
 

 
 
  

 
 
  

دارای ص  حن  واق  ع اس  ت وب  انبرز  ۀدر محل  
، شبس تان و مح راب مستطیلی با ابعاد مح دود

م  ورد بازس  ازی و  ،ت  ا ب  ه ح  الو  دباش  می
لیه ساخته تعمیرات قرار نگرفته و با امکانات او

 شده است.

 )ع( هاشممسجد قمر بنی

 

 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
  

 
 
  

چن د نوس از و هردر چهارراه جهاد واقع ش ده 
مراتب خ اص معم اری در آن اما سلس ه ؛است
ی  ت نش  ده اس  ت و تنه  ا دارای شبس  تان، رعا

اس  ت ک  ه  یمح  راب و حی  اط بس  یار ک  وچک
 د.باشمیورودی زنانه از آن سمت 

19 
 

 رکوث

 

 

- 
 
 
  

 
 
  

 
 
- 

، و تنها دارای منارهقرار دارد در میدان مادر 
آن هم به اقتضای ساخت  ،شبستان و محراب

های این مسجد هم نظیر نقصان . مسجد است
 است.  مسجدالنبی

 

 گیرینتیجه
نشان ( ان و صحنمشترک )گنبد، منار، محراب، شبستعناصر  کارگیریبهبررسی معماری مساجد از لحاظ 

و  اندداشته ایجایگاه مهم و ویژه ،که این عناصر در ساخت و بنای مساجد در ادوار مختلف معماری ددهمی
ست که ااین عناصر در مساجد  کارگیریبه؛ در واقع کنداساسی در انتقال مفاهیم دینی ایفا می یو نقش دنردا

نشان  مذکورعناصر  کارگیریبهاز لحاظ مساجد شهر ایالم بررسی  .شده استموجب تمایزشان از سایر بناها 
مسجد  27در شهر ایالم حدود  .هستندمشترک مساجد اسالمی کلیۀ عناصر  فاقد ،بیشتر مساجد شهرد که دهمی

دارای تمامی عناصر مشترک مساجد ایرانی مانند گنبد، الزمان صاحبتنها دو مسجد جامع و که وجود دارد 
اجرا  ،ضوابط خاص معماری بر اساس اصول و عناصر مشترک آنها ستند ومحراب و صحن هستان، بمناره، ش
اما  ؛مساجد شهر ایالم رعایت نشده البته هرچند تمام عناصر مشترک مساجد اسالمی در بین تمام است؛ گردیده

در  ،ساجدبه عنوان دو عنصر ضروری در معماری منصر شبستان و محراب همانند سایر مساجد اسالمی دو ع
 15به نحوی که از مناره تنها در ؛ سایر عناصر تنها در بعضی از مساجد رعایت شدهولی  ؛شده استآنها اجرا 

نکتۀ قابل توجه در ساخت مسجد استفاده شده است.  5مسجد و از گنبد تنها در  10مسجد، از صحن تنها در 
مصالح  با استفاده ازمسجد  7 تنها منارۀ نددارره مسجدی که منا 15از  ی مساجد مورد بحث این است کههامناره

که  دباشمیفلز و حلبی جنس از  وساخته پیش، مسجد دیگر 8 یهامناره و است ساخته شدهاسالمی  - ایرانی
بیشتر از  ،ساختهی پیشهامنارهاین  ؛ چراکهآیدبه حساب میمعضلی برای معماری مساجد شهر ایالم  ،این خود

در  که الزم به ذکر است های مذهبی هستند.کنندۀ آرامگاهمسجد را در محل نشان دهند تداعی وجود یکآنکه 
د دهمینشان امر این  است و هدشمتداول  نیز در مساجد های فلزیگنبدها و محراباستفاده از  ،ی اخیرهاسال
در جهت این پژوهش  ،این رو از ؛رواج دارداسالمی  - معماری سنتی و اصیل ایرانی کنار معماری مدرن درکه 

نتیجه گیری
بررسـی معماری مسـاجد از لحاظ به کارگیری عناصر مشـترک )گنبد، منار، محراب، شبسـتان و صحن ( نشـان 
می دهـد کـه ایـن عناصر در سـاخت و بنای مسـاجد در ادوار مختلف معمـاری، جایگاه مهم و ویژه ای داشـته اند 
و دارند  و نقشـی اساسـی در انتقال مفاهیم دینی ایفا می کند؛ در واقع به کارگیری این عناصر در مسـاجد اسـت 
که موجب تمایزشـان از سـایر بناها شـده اسـت. بررسی مسـاجد شـهر ایام از لحاظ به کارگیری عناصر مذکور 
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نشـان می دهد که بیشـتر مسـاجد شـهر، فاقد کلیۀ عناصر مشترک مسـاجد اسامی هستند. در شـهر ایام حدود 
27 مسـجد وجود دارد که تنها دو مسـجد جامع و صاحب الزمان 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 اسامی در بین تمام مساجد شهر ایام 
رعایـت نشـده؛  امـا همانند سـایر مسـاجد اسـامی 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 15 مسـجد، از صحن تنها در 10 مسـجد و از گنبد تنها در 5 مسـجد اسـتفاده شـده است. نکتۀ 
قابـل توجـه در سـاخت مناره هـای مسـاجد مورد بحث این اسـت که از 15 مسـجدی کـه مناره دارنـد  تنها منارۀ 
7 مسـجد با اسـتفاده از مصالح ایرانی - اسـامی سـاخته شـده  است و مناره های 8 مسـجد دیگر، پیش ساخته و از 
جنس فلز و حلبی می باشـد که این خود، معضلی برای معماری مسـاجد شـهر ایام به حسـاب می آید؛ چراکه 
این مناره های پیش سـاخته، بیشـتر از آنکه وجود یک مسـجد را در محل نشـان دهند تداعی کنندۀ آرامگاه های 
مذهبی هسـتند. الزم به ذکر اسـت که در سـال های اخیر، اسـتفاده از گنبدها و محراب های فلزی در مسـاجد نیز 
متداول شـد ه اسـت و این امر نشـان می دهد که معماری مدرن در کنار معماری سـنتی و اصیل ایرانی - اسـامی 
رواج دارد؛ از ایـن رو، ایـن پژوهـش در جهـت پیشـرفت و توسـعۀ معمـاری مسـاجد از لحـاظ عناصر مشـترک 

مسـاجد اسـامی به ارائۀ راهکارها و پیشـنهاداتی می پردازد )جدول شـمارۀ 10(. 

20 
 

راهکارها و پیشنهاداتی  ۀرائا به پیشرفت و توسعۀ معماری مساجد از لحاظ عناصر مشترک مساجد اسالمی
  .(10پردازد )جدول شمارۀ می
 

  راهکارها و پیشنهادات .(10ۀ )جدول شمار
 اند.نشده بنااساس اصول معماری ساخت مساجد،  بازسازی و نوسازی مساجدی که بر 1
 اسالمی در ساخت مساجد جدید.  –ی خاص معماری ایرانی هافرمو  هاروشاستفاده از  2
در رعایت شود و  هاتاج یا کالهک در آن و ذنهأپایه، بدنه، م ، اعم از:اجزا ۀای بنا شوند که کلیگونهه در مساجد ب هامناره 3

 د.استفاده گرد کاریمقرنسو  کاریکاشی آنها از اتتزییندر و ها خاص منارهاز مصالح ساخت آنها 
ها )همچون فرم نار( و استفاده از مصالح ی خاص در اجرای گنبدهافرمکارگیری هجد با بااجرای گنبد در بنای مس 4

 استفاده گردد. آن  تزیین برای کاریکاشیاز  وصورت گیرد سنتی 
 د استفاده شود.از فرم های خاص مربع یا مستطیل برای ساخت شبستان مساج 5
6 

 
به مسجد ایجاد  شوندگانکه فضایی آزاد و روحانی را برای واردد شهر بایستی اجرا شود؛ چرادر مساج (حیاط)صحن 

 د.شوی مختلف مربع، دایره و ...  اجرا هافرم. حوض یا آبنما نیز در وسط آن به صورت کندمی
7 

 

 

و در شود اجرا  ،بایستی در تمای مساجد شهر ،مساجد است در کن عناصر مشترتریاز ضروری ومحراب که نماد قبله 
و  کاریمقرنسآن نیز از ات تزییندر . استفاده گردداسالمی )آجر، کاشی و ...(  –ساخت آن از مصالح مختلف ایرانی 

 شود.کننده فضای معنوی برای نمازگزارن میهای قرآنی که تداعینوشته و  کاریکاشی

 
 

 
 

 و مآخذ منابع
 ، ایالم: جوهر حیات.نقش روحانیت استان ایالم در انقالب اسالمی و دفاع مقدس(، 1391اکبری، مرتضی؛ ) -
، مجموعه مقاالت دومین همایش «الهی و معماری مساجدتقوای»(، 1380بمانیان، محمدرضا؛ ) -

 معماری مساجد افق آینده، ج اول، تهران: انتشارات دانشگاه هنر. المللیبین
، شهری(شهری و برون، )ساختمان درونآشنایی با معماری اسالمی ایران (،1386کریم؛ )، محمدپیرنیا -

 تدوین غالمحسین معماریان، ناشر، سروش دانش.

بررسی و ارزیابی مساجد شهر ایالم از لحاظ داشتن...
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