
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


65

صر
معا

 و 
تی

سّن
د 

اج
س

ر م
 د

ان
ست

شب
ی 

یر
ت گ

جه
ی 

یق
طب

ی ت
س

رر
ب

بررسی تطبیقی جهت گیری شبستان در مساجد سّنتی و معاصر

چکیده
شبســتان به عنوان شــاخص ترین عنصر معماری در مساجد سّنتی می باشد که به لحاظ ساختاری و کالبدی از جایگاه 
مهمی برخوردار بوده است. ولی با گذشت زمان در معماری مساجد معاصر تغییرات مشهودی در ساختار و سازمان فضایی 
آن بوجود آمده اســت. از این رو هدف اصلی این مقاله بررسی اهمّیت جهت گیری و سلسله مراتب فضایی شبستان در 
طّراحی مساجد ایرانیـ  اسالمی است و در نظر دارد با شناخت نظام اندیشه و زیرساخت های تفّکر معماران مساجد ایرانی 
ـ اسالمی به مطالعة تطبیقی جایگاه و جهت گیری شبستان در معماری مساجد سّنتی )دورة صفوی اصفهان( و مساجد معاصر 
)تهران( بپردازد. نمونه مورد بررســی پنج مسجد دورة صفوی شهر اصفهان و پنج مسجد معاصر شهر تهران می باشد که 
ضمن برداشت موقعّیت مکانی، از نظر هندسه و چیدمان فضای داخلی و جهت ورود به بنا تا قرارگیری در جهت محور 
قبله مورد تجزیه و تحلیل ســاختاری قرارگرفته اند. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع تفســیر تاریخی و توصیفی - 
تحلیلی می باشد که با استفاده از تدابیری چون پیمایش میدانی و جمع آوري اطالعات کتابخانه اي با مطالعة اسناد سخت 
و نرم به بررســی شواهد پرداخته و تحّوالت فضایی شبستان در مساجد سّنتی شــهر اصفهان و مساجد معاصر شهر تهران 
استخراج و با ترسیم نمودارها به صورت تطبیقی بررسی شده اند. نتایج پژوهش حاصل از بررسی تطبیقی مساجد سّنتی و 
معاصر و تحلیل  نقاط قّوت و ضعف هر یک از مساجد در طّراحی شبستان بیانگر این موضوع است که در طّراحی مساجد 
معاصر شهر تهران به جهت گیری شبستان توجه چندانی نشــده و بدون تعریف درست از آن، شبستان ها به نمازخانه ای  

بدل شده  اند که فاقد اصول خالفّیت و مفهوم گرایی و وحدت در عین کثرت می باشند.

واژگان کلیدي: جهت گیری شبستان، تحّوالت فضایی مساجد، مساجد صفوی اصفهان، مساجد معاصر تهران.
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مقّدمه 
مساجد این مرزوبوم که از دیرباز عالی ترین تجلّی گاه اندیشه های 
قدسی، و تبلوری آشــکار از حضور رویدادهای مذهبی، فرهنگی، 
اجتماعی و سیاسی در بســتری مقّدس و متبرّک بوده اند، در دورة 
معاصــر در نتیجة تقلید از عناصر معماری گذشــتگان و غفلت و 
بی توّجهــی به الیه های معنــوی و معرفتی پنهان در طرّاحی شــان، 
نتوانســته اند با نیازها و خواسته های انسان امروز همگام گردند. این 
مهم، موجب شده است تا مساجد روز به روز نقش حیاتی شان را به 
مثابه موجودی پویا و زنده در شهر از دست بدهند و تنها به کالبدی 

فیزیکی و مرده بدل گردند )بمانیان و دیگران،1389 :22(.
معماری مسجد از موضوع های حساس هنر معماری است؛ چراکه 
مکان تعامل نفس انسانی با مراتب عالیه عالم وجود است. معماری 
مســجد می  تواند در جریان ارتباط نفس ذی وجود انسانی با مراتب 
عالیــه وجود، دخیل و مؤثر بوده و تســهیل کنندة ادراکات معنوی و 
عرفانی باشد. معماری هر بنا حول سلسله مراتب عملکردی، فضایی، 
بصــری و فرمی شــکل می  گیرد که این عوامــل در موضوع خاص 
مسجد، حول توّجه و اهمیّت دهی به محور قبله در شبستان به عنوان 
جهت گیری معنوی اســتوار است. شــکل کلی بنای مساجد شامل 
گنبد رفیع، گلدسته های بلند، شبستان ساده و بی آالیش و ایوان های 
بزرگ، تجلّی گاه ظریف ترین و پرمعناترین اعتقادات معمار مسلمان 

و در نهایت هنر اسالمی است )کهنمویی و کمالی، 1380: 107(.
در مســاجد دورة صفوی فضــای گنبدخانه و فضای شبســتان 
به صــورت مجزا تعریف شــده اند و سلســله مراتب دسترســی و 
جهت گیری فضایی و هم چنین انس با دیگر فضاهای مســجد از 

نظر شکل گیری پالنی و چیدمان فضایی نیز رعایت شده است. 
 اما این که آیا مســاجد معاصر تهران توانسته اند با وجود کالبد 
جدید، فضای شبســتان و جهت گیری فضایی موجود در مساجد 
صفــوی را به خوبی انتقال دهند یا خیر، ســوالی اســت که در این 

پژوهش بررسی شده است.
با عنایت به جایگاه این پژوهش در بررسی تطبیقی جهت گیری 
شبستان در مســاجد ســنّتی و معاصرایران، پرسش اصلی پژوهش 
چنین اســت: در مقایسة مســاجد معاصر تهران با مساجد صفوی 
اصفهان، چه تفاوت ها و تمایزات معمارانه در توّجه به جهت گیری 

شبستان وجود دارد؟
این پژوهش ســعی بر این دارد تا با شناســایی، تحلیل، بررسی و 
واکاوی مساجد سنّتی اصفهان )دورة صفوی(، از این مساجد نمونه 
و ارزش منــد که از قضا دارای معماری منحصــر به فرد و خالق و 
نوآورانه هستند؛ به کشف این مهم دست یابد که آیا مساجد امروز 
هــم از اصل خالفیّت و مفهوم گرایــی و رعایت اصل مهم وحدت 
در عین کثرت پیروی می  کنند یا خیر؟برای رســیدن به این منظور 
به دلیل تنوّع فضاهای موجود در مســجد به بررســی جهت گیری 

شبستان مسجد پرداخته شد.

روش پژوهش
روش پژوهش از نوع تفسیر تاریخي و توصیفي- تحلیلي است. 
روش جمع آوري اطالعات از نوع کتابخانه اي و مطالعات تاریخی و 
نیز مطالعة میداني با مشاهده مساجد سنّتی شهر اصفهان و در انتها 
با ترسیم شابلون های تحلیلی اســت. برای این منظور پنج مسجد 
دورة صفوی شــهر اصفهان و پنج مسجد معاصر شهر تهران ضمن 
برداشــت موقعیّت مکانی، از نظر هندسه و چیدمان فضای داخلی 
و جهت ورود به بنا تا قرارگیری در جهت محور قبله مورد تجزیه و 

تحلیل ساختاری قرارگرفته اند. 

مباحث نظری
بررسی هندسه و روان شناسی ادراک فضا در معماری اسالمی

هنری مارتین انواع مســاجد را بر پایه نوع نقشه آن ها به سه دسته 
تقسیم بندی می  کند:

1. مسجد با سقف صاف و نقشه مستطیل شکل در سبک عربی
2. مساجد گنبددار با نقشه چهارایوانی

،)Arnheim, 1988( 3. مساجد با چند گنبد در سبک عثمانی
اســتاد کریم پیرنیا نمونه مسجد به سبک عربی را نمی پذیرد و 
این شــیوه را بر گرفته از گذشتة معماری ایرانی می  دانست. اما در 
یک دســته بندی کلی تر می  توان انواع مساجد را در سرتاسر جهان 

اسالم با چهارالگوی اصلی مورد شناسایی قرار داد:
1. مســجد با شبستان ستون دار: این الگو همان است که سبک 

عربی نامیده شده و الگوی آن مسجد پیامبر)ص( است.
2. مسجد با شبستان ایوان دار )تک ایوانه، دو ایوانه و چهارایوانه(: 
ایوان فضایی سرپوشــیده است که از یک یا دو یا سه سو به بیرون 
راه دارد وباز است. خاستگاه ایوان از سرزمین های میانه دریاچة آرال 
و خزر دانســته شده است. از ایوان اتاق دار در کاخ های هخامنشی، 
اشکانی و ساسانیان بسیار بهره گرفته شده است. یکی از کهن ترین 

مساجد ایوان دار مسجد جامع تبریز است.
3 . مســجد با شبســتان ایوان دار و گنبدخانه پشــت ایوان: این 
الگو را می  توان برابر الگوی مساجد ایرانی در نظر گرفت. ترکیب 
گنبدخانه و ایوان رو به میان ســرا را می  توان در ساختمان های پیش 
از اسالم نیز یافت، به ویژه در برخی آتشکده ها که شماری از آن ها 
به دست نومسلمانان به مســجد تبدیل شد. سپس در سدة چهارم 
و پنجم برخی از مســاجد شبســتانی را به این الگو تبدیل کردند؛ 
مانند مســجد جامع اصفهان و اردستان. در مورد بنیان اولیّة مسجد 
جامع اصفهان بحث های زیادی مطرح شــده اســت. برخی پیشینة 
آن را به دورة ساســانی می  رســانند و معتقدند که مسجد اولیّه در 
محلّــی که قبل از آن آتشــکده بوده، بر پا شــده اســت. از جمله 
این افراد حاجمیرزاحســنخان جابر انصاری است. وی در این مورد 
می  گوید:»جامع عتیق در عجم آتشکده بوده است. اعراب مسجد 
نمودند«)جابری انصاری، 1335: 11(.این مســجد قباًل آتشــکده یا 
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معبد بود. هالکوی مغول در قرن 7ق. به قتل و غارت ساکنان شهر 
پرداخت و آن را به صورت نیمه ویران درآورد. باید گفت مســجد 
اولیه با فرم شبستانی، دارای صحن مرکزی )میان سرا(، شبستان های 
ســتون دار در چهار ســمت حیاط، دیوار خشــتی محصورکننده و 

سردر بود )ریاحی مقدم، 1386: 11(.
در ســده های بعدی مساجد بســیاری را با این الگو ساختند که 
نمونة بسیار هوشمندانه و عالی آن مسجد جامع اصفهان است که 
به شیوة اصفهانی ساخته شد. در سدة پنجم و ششم مساجد مهّمی 
ساخته شد که همه دارای اتاق گنبددار و ایوان بودند. بدین ترتیب 
بیانگر تفسیر نهایی شبستان در مساجد ایرانی است که از معماری 
مذهبی و کاخ های ساســانیان برای اهداف و مقاصدی تازه استفاده 
برد. ایوان شبســتان به روی حیاطی با یک ایوان در مرکز هر محور 
که از نظم خاص و رواق های دور حیاط بیرون می  زد باز می  شود. با 
اینکه تأکید در نمای داخلی ثابت بود نمای خارجی برعکس آن، 
شکلی بسیار ساده و بی آالیش داشت. البته ناگفته نماند که درگاه 
ایوان ها از این قاعده مســتثنا بودنــد )پیرنیا، 1353؛ زرگر و دیگران، 

1386( )تصویر شمارة 1(. 
4. مســجد دارای گنبدخانه میانی: این الگو را می  توان با الگوی 

مساجد ترکی برابر دانست.

تصویر شمارة 1: شــکل کلی یک شبستان با پوشش تخت که این نوع 
پوشش دست کم از تاالرهای تخت جمشید پیشینه دارد. همانند مساجد 
پرذله ابیانه، ترزجان و نبادک یزد، مالرستم و معزالدین مراغه، مهرآباد و 

گزاوش و کبود بناب، میاندوآب و خوانسار، مأخذ: پیرنیا، 1387: 292و293

مساجدشبستانی
شبســتان تجلی گاه وحدت مسلمانان اســت که با ورود افراد به 
آن جا همــه امتیازهای دنیوی آن ها از میان مــی  رود )کهنمویی و 
کمالی، 1380: 109(. فضای ســاکن و خیال انگیز شبستان با آغاز 
نمــاز به صــورت حرکتی جمعــی از ذکر خفی بــه جلی تبدیل 
می  شود. وجود ستون های مکرر داخل آن نیز به تعبیری نمازگزاران 

است که پشت هم ایستاده اند)ارجح، 1380(.
مسجدهای شبستانی ایران درکیفیّت یکرنگ فضای سرپوشیدة 
مســجد و نوع ارتباط آن بــا حیاط، همانند مســجد پیامبرند. این 
مساجد،شبســتان هایی ســتون دار بادهانه هایــی برابــر و پوشــیده 
باطــاق آهنگ دارند،که دریک یا چندســوی حیاطی گردآمده اند. 

برپایةتجربه های پیشــین نیاکان،طاق گهواره ای به گونه ای شایسته 
در ساختمان شبستان مسجد به کار رفت )آزاد، 1384 :404 -414(. 
در بســیاری از مناطق ایران ساختمایه ای جز خشت وگل نبود،پس 
ســتون های چوبی و سنگی و ســقف های تخت وتیرپوش تجربه 
شــده در مساجد ستون دار کنار گذاشــته شد و با طاق های آهنگ 
متکی بر دیوار، طاق های ســتبر خشتی، شبستانی پدید آمد که در 
پایین و بر زمینه، یکرنگ ویکسان، و در باالو بر آسمانه، جهت دار 

و قبله نشان بود.

تصویر شمارة 2: شکل کلی یک شبستان با پوشش های طاق های آهنگ، 
همانند مسجد جامع فهرج و تاریخانه دامغان، مأخذ: حجت و ملکی، 1391: 6

الگوی شبســتان های چهارستونی که در ساده ترین حالت شامل 
یک پالن مربع با چهارستون در فضای میانی آن است، در مقایسه 
با الگوهای تاریخی موجــود و الگوهای محتمل دیگر، امکانات و 
قابلیّت های ویژه ای را برای طرّاحی شبستان مساجد در مقیاس های 

متفاوت ارائه می  دهد.

 تصویر شمارة 3: الگوی شبستان های چهارستونی، 
مأخذ: خان محمدی، ترسیم: نگارندگان

مفاهیــم و کیفیــات موجود در طرح شبســتان را به شــرح زیر 
می  توان بیان کرد:

از جمله مفاهیم موجود در طرح شبستان ، رعایت سلسله مراتب 
در پالن، رعایت سلســله مراتب در ارتفاع، تنوع, تداوم و وحدت در 
ترکیب فضاها، حضور با معنی نور در مجموعه، ترکیب مناســب 
فضای شبســتان با صحن اصلی و فضــای باز و همچنین خوانایی 
محــور و جهت قبله، غنای هندســه مخصوصا رابطه ســتون های 
شبســتان بــا چهار فضای متفــاوت در اطراف هر ســتون، وحدت 
و تمایــت یکایک فضاهــا در کنار وحــدت و تمامیت کل فضا، 
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خوانایــی در بیان نمادین بیرونی، دسترســی راحت 
به فضای جنبی شبســتان و خونایی و مانوس بودن 
فرم و فضا برای اســتفاده کنندگان می باشد که در 
قسمت زیر بصورت نمودار به بیان آن پرداخته شده 

است)نمودار شماره 1(

3.اطالعات کامل بناهای مورد بررسی
به منظور ســهولت در تحلیل مساجد و مقایسه 
آنها بــا یکدیگر اطالعات مســاجد در جداول زیر 

قرار گرفته اند.

جدول شمارة 1: اطالعات کامل مساجد صفوی

مسجد شیخ مسجد
مسجد ساروتقیمسجد حکیممسجد جامع اصفهانمسجد امام اصفهانلطف اهلل

مکان وزمان 
ساخت

اصفهان، دوره 
اصفهان، دوره صفویصفوی

اصفهان، احداث بنای اولیه 
در قرن دوم هجری شمسی تا 
اقدامات دوره قاجار در قرن 13

اصفهان، قرن چهارم 
هجری، بازسازی در 

دوره صفوی
اصفهان، دوره صفوی، 
بازسازی در دوره قاجار

 ضلع شرقی میدان موقعیت
 ضلع جنوبی میدان نقش جهاننقش جهان

بخش قدیمی اصفهان، ضلع 
باختری خیابان هاتف وانتهای 

بازاربزرگ
بازارچه حسن آبادانتهای بازار رنگرزان

داردکتیبه

کتیبة نمای خارجی سردر خط ثلث 
سفید بر زمینه کاشی خشت وجود 
دارد اشعاری به خط نستعلیق، در 
اصلی مسجد را که پوشش نقره 
و طال دارد زینت بخشیده است. 

)میراث فرهنگی اصفهان(

ثلث و نستعلیق
در کتیبه های سردر 

شرقی مسجد و سردر 
شمالی و کتیبه هایی در 

ایوان جنوبی و غربی

تنها کتیبه موجود در بنا 
مربوط به سردر مسجد 

مشرف به بازار است

نقوش
معرق کاری و 

کاشی های هفت 
رنگ در ازاره و 

طاق نماها

خطوط  و  رنگارنگ  کاشی های 
)بنایی و کوفی(ترکیبات کاشی و 
آجر آن بسیار زیبا و دلچسباست 

)میراث فرهنگی اصفهان(.
گنبد  زیر  که  اصلی  شبستان 
بسیار عالی می  باشد  رنگارنگ و 
دل رباترین  و  قشنگ ترین  دارای 

کاشی های مرمر است.

تزیین های جدار خارجي 
مناره ها به خط بنائي با کاشي 
فیروزه اي برزمینة آجر یو به 

شکل مارپیچ

کاشی کاری های زیبا و 
خطوط متنوع

مقرنس به استواری و 
توازن ممتاز است

مسجد ـ مدرسهشبستانیچهارایوانیچهار ایوانیگنبدخانه ایالگوی پالن
مأخذ: نگارندگان

جدول شمارة 2: اطالعات کامل مساجد صفوی
مسجد امام حسینمسجد امیرمسجد دانشگاه تهرانمسجد الغدیرمسجد الجوادمسجد

مکان و زمان 
تهران، 1340ایران، تهران1334تهران، 1355تهران، دهه پنجاهساخت

ضلع شرقی میدان موقعیت
در ضلع شمال غربی خیابان کارگر شمالیپردیس دانشگاه تهرانخیابان میردامادهفتم  تیر

میدان امام حسین
شبستانیشبستانیگنبدخانه ایگنبدخانه ایشبستانیالگوی پالن

آجریسفید-آجریسفید - مرمریآجریسفیدرنگ

تزیین ها

-ثلث کوفیکوفی و بنایی-کتیبه 

آیات قرآن کریم با --طرح هاي اسلیمينقوش
آجربرجسته

گره چینی آجری، 
مقرنس، کاسه سازی، 

کاشی کاری

شکل
--مکعبترکیب دو حجم مکعب مستطیلمخروطساده 

الگوی پالنالگوی پالن---پیچیده
مأخذ: نگارندگان

نمودار شمارة 1: مفاهیم و کیفیات موجود در طرح شبستان 
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بررسی یافته ها
الف( مساجد صفوی
مسجد امام اصفهان

مســجد امام یا مســجد شــاه که به مســجد جامع عباسی نیز 
شــهرت دارد از مســاجد میدان نقش جهان اصفهان است.آرایش 
فضابی کلیّت مســجد از ســه حیاط ، چهــار پیش خوان اصلی و 
هفت فضای داخلی تشکیل شده است.از جمله ابداع های این بنای 

شیعی، می  توان به این موارد اشاره کرد:
1- الحاق دو مدرســة ناصری و ســلیمانیه در جبهه های جنوب 

شرقی و جنوب غربی صحن مسجد.
2- رعایت دقیق تناســبات اجزای ساختمان، در عین گستردگی 

سطح، عظمت ارتفاع و پیچیدگی پالن معماری.
3- رابطه و نوع قرارگیری مســجد نسبت به میدان نقش جهان و 
استفاده از نبوغ معماری در تعبیه دهلیز ورودی با زاویه چرخش 45 

درجه ای به منظور قرارگیری محراب مسجد به سوی قبله.
اوج هنر کاشی کاری در این مسجد، بیش از هر بخش دیگری، 
در سردر ورودی و فضای جلوخان مشهود است. طرح های اسلیمی 
متنوّع و کتبیه ها با کاشــی های معرّق اعال نمای ورودی را پوشانده 
اســت. نقشة پی و ساختمان بنا هر دو نشان دهندة اعتقاد به سادگی 
اسالمی است و مفهومی بنیادی را نمایان و بیان می  کند، که همانا 
بــرادری و برابری مؤمنان را که همگی از دسترســی بی واســطه به 

رحمت خداوندی برخوردار شده اند.
 حرکت و ارتباط در همه جا تســهیل شده و در هیچ جا مانعی 

وجود ندارد. از لحاظ شــکل موقر، اســتحکام و اســتقرار آرام، در 
اظهار محکم و بیان اســتوار روح اسالم، این بنا کمتر نظیری دارد« 

)پوپ، 1373: 217-210(

مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان 
مسجد شــیخ لطف اهلل، یکی از زیباترین آثار معماری اصفهان 
در ضلع شــرقی میدان تاریخی نقش جهان و مقابل عمارت عالی 
قاپو واقع شده اســت. این بنا برخالف الگوی سنّتی مساجد ایرانی 
فاقد صحن و مناره اســت. به دلیل اندازه و کارکرد ســاده تر شده ، 
آسان درک می  شــود.برای قراردادن شبستان در جهت قبله، نوعی 
تعدیل به عمل آمده که مستلزم 45 درجه انحراف از محور شمالی 
ـ جنوبی میدان بوده و از پیچی ابتکاری و ناپیدا در داالن مســجد 
اســتفاده شــده اســت )پوپ، 1373: 217ـ219(. از ویژگی های این 
مســجد می توان ســادگی و نجابت، ابداع و نــوآوری، تکرار، تنوّع 
رنگــی در نقوش به کاررفته وحــدت و تمرکزگرایی، بهره گیری از 
هندسه در طرّاحی، تزیین ها و هماهنگی و تعادل، پویایی و حرکت 
)نقــره کار، 1393(، فضایی بدون صحن و مناره، با صالبت حضور 
ســردری مقرنس کاری شــده و با شــکوه، با کمی عقب نشینی و 

اختالف سطح نسبت به لبة میدان را برشمرد.

URL2, URL3 :تصویر شمارة 5: )سمت چپ( جبهه شرقی حیاط )سمت راست( شبستان مجاور گنبدخانه مسجد امام اصفهان؛ مأخذ

تصویر شمارة 4: پالن مسجد امام اصفهان، مأخذ: URL1 ، ترسیم: نگارندگان
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تصویر شمارة 6: نمایش سلسله مراتب ورودی تا رسیدن به شبستان و قضای 
گنبدخانه مسجد شیخ لطف اهلل؛ ماخذ: URL4، تحلیل: نگارندگان

 تصویر شمارة 7: پالن هایی از مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان؛ 
ماخذ: گنجنامه، دفتر دوم: 118 و 119

تصویر شمارة 8: دو نما از مسجد شیخ لطف اهلل )سمت راست- نمای مسجد از میدان نقش جهان( و )سمت چپ - نمای اصلی مسجد در حاشیه میدان(، 
URL5, URL6 :مأخذ
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مسجدجامع اصفهان
مسجد جامع یا مسجد جمعه )آدینه( که مسجد جامع عتیق نیز 
نامیده می  شود، یکی از کهن ترین و مهم ترین بناهای شهر اصفهان 
است. مســجد جامع با گستره ای برابر با 2300 مترمربع، بزرگ ترین 
مسجد ایران به شمار می  رود. بنای نخستین مسجد هم چون دیگر 
مســاجد اولیه از طرّاحی مســتطیل شکل تشــکیل شد که دارای 
شبستان های ستون دار در پیرامون حیاطی بزرگ بود. در دوران های 
بعد، مســجد به چهار ایوانی تبدیل شد؛ بدین گونه فضای پیوسته 
و ساده شبستان ها و میان سراها با ایوان ها و دو گنبد از هم گسسته 
شــد.آن چه که از معماری آن بر جای مانده اســت مربوط به دورة 

خلفای عباسی تا زمان دیلمیان و نیز سلجوقیان، ایلخانان، مظفریان 
و صفویان مظرفیان و صوفیان است که هر یک در ساخت بخشی 
از آن سهیم بودند. این مسجد، مجموعه اي مشتمل بر بیش از 480 
طاق دارد، که بیش از 380 نمونه از این طاق ها غیر تکراري اســت 

)میراث فرهنگی اصفهان(.
این مســجد دارای بناهای متعّددی است؛ از جمله:صحن چهار 
ایوانی، شبستان ها، مدرسه مظفری، صفه های کوچک دورة دیلمی، 
گنبــد نظام الملــک، گنبد تاج الملک، محــراب اولجایتو، چهار 

ایوان معروف صاحب، استاد، شاگرد، درویش.

    
URL7 :تصویر شمارة9: پالن مسجد جامع اصفهان؛ مأخذ

URL8 :تصویر شمارة 10: نمایش سیر تحول مسجد در دوره های تاریخی مختلف؛ مأخذ
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مسجد حکیم
مسجدحکیم اصفهان در انتهای بازار رنگرزان واقع شده است و 
در دورة شاه عباس دوم به دست پزشکان و حکیم محمد داوود در 
محل ویرانه های مســجد جامع دیلمی جورجی ریا مسجد صاحب 
اســماعیل بن عباد ازقرن چهارم هجری بنا شده است. این مسجد 
باشکوه در محل مسجدی واقع شده که در دوران حکومت دیالمه 
آن را جورجیر می  نامیدند و چون در انتهای بازار رنگرزان واقع بود 
به جامع رنگرزان نیز معروف شــد. علت نام گذاری این مســجد به 
»حکیم« این است که بانی مسجد فردی بود به نام محمد داوود که 

به طبابت اشتغال داشت و حکیم داوود نامیده می  شد.

مســجد حکیم، از نوع مســاجد بدون منار و گنبد برجســته و 
بزرگ، و مشــابه آن مســجد ســید از دوره قاجار، است )گنجنامه، 

دفتر2، ص 104(.
مســجد حکیــم از آخرین آثار دوره صفوی اســت و شــاید از 
دیدگاه پژوهشــگران غربی، نمونه ای یأس آور در مقایسه با مسجد 
امام و شــیخ  لطف اهلّل باشد )هیلن برند، ص 114(؛ اما این مسجد با 
نگاهی معمارانه، به سبب نمایش شکوهمند طرح چهار ایوانی در 
مقیاسی بزرگ و داشتن آجرکاری، کاشی کاری، گره کشی و به ویژه 
خط بنّایی، در زمره آثار برجســته آن دوران، درخور ارزیابی اســت 

)ماهرالنقش، 1376: 9؛ کیانی، 1376: 146؛ پوپ، 1373: 231(. 

تصویر شمارة 10: پالن مسجد حکیم؛ مأخذ: گنجنامه، دفتر دوم: 41-38

                  
URL9 , URL10 :تصویر شمارة 12: گنبدخانه و شبستان)سمت راست( و جبهه شمالی و غربی حیاط مسجد حکیم)سمت چپ(، مأخذ

مسجد ساروتقی
بانی مســجد اعتمادالدوله میرزا محمدتقی مشهور به ساروتقی 
)متوفی به ســال 1155( صدراعظم شاه صفی و شاه عباس صفوی 
اســت. بناهای دیگری مانند بازار کاروان ســرا، مســجد کوچک و 
چهارســوق ســاروتقی در اصفهان از اقدامات اواست. مؤلف تاریخ 
اصفهان و ری به ســاخت بنا توسط ســاروتقی در سال 1053 اشاره 
کرده می  گوید: »تذهب سقف گنبد کار استادان بزرگ نامی است 
و در ســال 1077 نیز تزیینی بر آن افزوده اند...«. وی اضافه می  کند 
که در حدود ســال 1312 مرحوم ثقه االسالم حاج شیخ محمدعلی 
اصفهانی مدرسه ای در ســمت جنوبی این مسجد ساخت )هنرفر، 
1344: 321-322(. مؤلــف نصف جهان فــی تعریف االصفهان به 

صنعت زیبای تذهیب در گنبد این مسجد اشاره کرده که به شیوة 
زرنشانی انجام شده است)االصفهانی، 1368: 68 ـ69(.

نتایج کیفی نمونه های مورد بررسی مساجد معاصر 
مسجد الجواد

1. حجــم نمازخانــه به صــورت مخروطــی از اضــالع متقاطع 
تشکیل شده که از رأس به قاعده پهن تر می شود.

2. درتزئینــات داخلي بنا از طرح هاي اســلیمي بــه همراه تزیین 
هندســی با تبدیل ســطح بــه بافتی از رنگ ها و یا نوســان ســایه 

روشن ها وسطوح کاشی کاری استفاده شده است.
3. نورگیری فضای شبستان اصلی با 24 پنجره مثلثی در ارتفاع و 
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12 پنجره در پایین تامین می  شــود که عالوه در ورود نور نامناسب، 
عامل از بین رفتن تمرکز در این فضا ست.

  مأخذ: نگارندگان

مسجد الغدیر
1. ترکیب دو حجم مکعب مســتطیل با ارتفاع متغیر و منشوری 
بــا پالن چند ضلعی منتظم، طرح کلی بنا را تشــکیل می دهند. به 

نوعی کثرت را به وحدت می  رسانند. 
2. خلوص احجام به کار رفته، به کارگیری مصالح و تزیین های 
آجری و کاشــی کاری در نما، استفاده از عناصر و مفاهیم معماری 

گذشــته و بیان جدیدی از آنها. در نقوش آجری این مسجد سعی 
شده است بیانی ساده وجود داشته باشد.

3. تزیینات آجری متنوعی مانند گره چینی، اجرای کتیبه هایی از 
آیات قرآن به خطوط کوفی و بنایی و هم چنین اجرای مثلث بندی 
در ســقف گنبدخانه، برای تبدیل بیست و چهار ضلعی به دوازده 

ضلعی، هشت ضلعی و در نهایت به چهار ضلعی است.

URL11 :مأخذ 

تصویر شمارة 13: نمایش سلسله مراتب ورودی تا رسیدن به شبستان و فضای گنبدخانه؛ مأخذ: گنج نامه، دفتر دوم: 82-80 ، ترسیم: نگارندگان
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مسجد دانشگاه تهران
1 . حجم ســاختمان ســاده و مکعبی، ترکیب حجم ســاده ولی 

دقیق. فرم نمادپردازانه وآرمان گرا
2. اســتفاده از نقــوش ســنّتی و به خصوص کتیبه هــای قرآنی 

وسنگ مرمر
3. بدون تزیین با اســتفاده از نقوش کاماًل انتزاعی، خط بنایی و 

بازی با نور ها و استفاده از نور غیرمستقیم

 
URL12 :مأخذ

مسجد امیر
1. ایــن بنا ترکیبــی از دو حجماســت.حجم اول فضای اصلی 

شبستان و نمازخانه و حجم دوم، کالبد جدیدی از مناره بود.
2. در این مسجد آن چه بیش تر خودنمایی می  کند مناره پلکانی 
شــکل و سطوح مطبق ســقف اســت که برای یافتن بیانی نو در 

تظاهر عناصر بیرونی مسجد تالش دارد.
3. درون شبســتان مسجد، تزیین های آجری ساده ای با خطوطی 
از قرآن منقوش شده است. این خطوط با ازدحام در مقابل محراب 

مثلثی شکل بر قبله تأکید دارد.

 
URL13 :مأخذ

مسجد امام حسین
1. این بنا ترکیبی از دو حجماست، فضایی مستطیل  شکل  که 
شامل شبستان مردانه,شبستان زنانه و در قسمت میانی دارای گنبد 

خانه است.و حجم هایی زاویه دار شامل ورودی های مسجد است.
2. در ساخت این مساجد تالش میگردد مساجدی با فضاها,عناصر 

و روابطی با حداکثر تشابه به مسجداصیل ساخته شود.

3. در مســاجد جدید بــا طرح ســنّتی معموالٌ با دیــوار باربر و 
انواع طاق و قوس ســاخته می  شــوند که ممکن است از سازه های 
جدید نیز اســتفاده شودو با نما و تزیین های مساجد سنّتی پوشانده 

می  شوند.

مأخذ: نگارندگان

به شبستان در مساجد  تا دسترسی  سلسله مراتب فضایی 
صفوی

سلسله مراتب فضایی: همواره نخست پیش خوان یا جلوخوان 
مســجد قرار دارد. سپس درگاه اصلی، بعد آســتانه و پس از آن 
هشــتی و داالن که به میان سرا راه دارد. از آن جا که جهت حیاط 
باید در امتداد قبله باشــد، هرگونه انحراف یا قناســی زمین پیش 
از ورود بــه حیاط با بهره گیــری از تمهیــدات معمارانه به نرمی 
تعریفشــده اســت. وضوخانه و آبریزگاه همواره در جبهة مخالف 
قبلــه و در بــدو ورود قابل دسترســی اســت. در بخــش جنوب 
میان ســرا شبســتان اصلی و در دو ســوی حیاط فضاهای فرعی 
مانند حجره یا رواق جای دارند. شبســتان اصلی گاه بی واسطه و 
بدون هرگونه مانعی مانند دســت انداز و پنجره به حیاط راه دارد و 
گاه ایوان اصلی به عنوان فضای واسط عمل می  کند. شمار کمی 
از مســاجد دارای بخش زنانه در طبقه دوم بودند که دسترسی به 
ایــن بخش با پلکانی کوچک بدور از دیــد و در کنار جرزی از 

شبستان میسر می  شد.

مساجد معاصر
سلســله مراتب فضایی: همواره نخست پیش خوان یا جلوخوان 
مســجد قرار دارد. ســپس درگاه اصلی، بعد در برخی از مســاجد 
بدون فضای واســطه ای به داخل شــبتان راه دارند، در برخی دیگر 
از مســاجد معاصر بعد از عبور از درگاه به سرســرای ورودی و بعد 
شبســتان و سپس به گنبد خانه راه می یابند. و نیز در برخی دیگر 
پس از درگاه اصلی، بعد آســتانه و پس از آن هشتی و داالن که به 
میان ســرا راه دارند. و در مســاجدی همچون مسجد امام حسین و 
امیر)ع( فضای هشتی و ســپس صحن و در نهایت فضای شبستان 

به چشم می خورد.
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جدول شمارة 4: سلسله مراتب فضایی تا دسترسی به شبستان در مساجد صفوی

سلسه مراتب دسترسینام مسجد

مسجد شیخ 
لطف اهلل

URL4 :مأخذ

مسجد امام 
اصفهان

URL1 :مأخذ

مسجد  
جامع 
اصفهان

URL7 :مأخذ

مسجد 
حکیم

مأخذ: گنجنامه، دفتر دوم: 41-38

مسجد 
ساروتقی

مأخذ: گنجنامه، دفتر دوم: 80-82
مأخذ: نگارندگان
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جدول شمارة 5: سلسله مراتب فضایی تا دسترسی به شبستان در مساجد معاصر 

سلسه مراتب دسترسینام مسجد

مسجد 
الجواد

مسجد 
الغدیر

مسجد 
دانشگاه 

تهران

مسجد 
امیر)ع(

مسجد امام 
حسین

 مأخذ: نگارندگان

شبستان
شبستان قسمتی است ازمســجدهای بزرگ دارای سقف است. 
شبستان ها فضاهای سرپوشیده است که در آن نمازگزارده می شود. 
شبســتان به عنوان اندام اصلی همه مســجد ها معمــوالً دارای دو 

بخش زنانه و مردانه است.

شبستان در مساجد صفوی
شبستان مسجد شیخ لطف اهلل

نقــوش و رنگ های به کار رفته در کاشــیکاری اســتادانه گنبد 
مسجد، از زیباترین کاشیکاری های موجود در معماری ایران است. 
ساقه گنبد با کاشی هایی آبی رنگ و نقوش گل و بوته و کتیبه ای 
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از کاشــی های معرق، شامل چند ســوره کوتاه از قرآن، تزیین شده 
اســت.محراب با کاشــیکاری معرق و مقرنس های بســیار دلپذیر 
تزیین شده اســت. معمار این بنا برای قرار دادن شبستان در جهت 
قبله، با 45 درجه انحراف در قســمت ورودی و در جهت شمالی-
جنوبی میدان در ســال 1028 با پیچی ابتکاری )پس از مسجد امام 
سال 1020( و خالقیتی مشهود در داالن مسجد استفاده نموده است.

نورگیری در شبستان مسجد شیخ لطف اهلل
نور درون مسجد از پنجره های مشبکی که در جوانب گوناگون 
ساقه گنبد ساخته شده اند تامین می شود. پرتوی که از این پنجره ها 
به درون مســجد می تابد، عالوه بر ایجاد روشــنایی کافی، خود به 
خود نمایشگر فضای روحانی بناست )ویکی پدیا(ضرباهنگ منظم 
یک ناپایداری نوری در مســجد، نبض یک موجــود زنده را بدان 

می  بخشد )طبیعت در معماری مسجد(

شبستان مسجد امام اصفهان
دردوســوی گنبدخانه اصلی دو شبســتان مستطیل شکل وجود 
دارد که این شبســتان ها )شبســتان شــرقی ( بزرگتر اما ســاده وبی 
تزئین تر اســت و دیگری )شبســتان غربی( کوچکتر اما تزئیناتی 
با کاشــی های خشــت هفت رنگ دارد.که هرکــدام از دو ردیف 
شبســتان چهار دهانه ای شــکل گرفته اســت که طاق های سقف 
گنبدی شکل یا هشــت دهانه هریک بر دوازده ستون استوار شده 
اند و در وسط شبستان سه ستون سنگی وجود دارد که سبب شده 

فضای شبستان یکپارچه و واحد به نظر برسد.
شبســتان کوچک دیگری در جبهه شمال شرقی مسجد وجود 
دارد.دو گنبد پشــت دو ایوان واقع در امتداد محور فرعی مســجد 
)محور عمود بر محور قبله( و دو منار در دوســوی ایوان شبســتان 

وجود دارد.

نورگیری در شبستان مسجد امام اصفهان
نور فضــای زیر گنبدخانه از طریق روزنهــا واقع در دور گنبد و 
نورفضای دو شبســتان دوسوی گنبدخانه از طریق روزنه ای واقع در 
دیوارمتصل به حیاط مدرســه های واقع در دو سمت مسجد تأمین 

می  شود و فضای مطلوبی پدید می  آید.

مأخذ: URL1، تحلیل: نگارندگان

URL3 :مأخذ

شبستان مسجد حکیم
دوشبســتان درشــرق وغرب گنبد قرارگرفته که کتیبه شبستان 
شرقی به تاریخ 1069 هجری به وسیله محمدرضا امامی نوشته شده 
اســت. اما خطاط کتیبه شبستان غربی محمدباقر شیرازی است و 

تاریخ آن 1254 هجری قمری است. 
ایوان شــمالی مسجد نیزحاوی کتیبه های بســیار زیبا است در 
اطراف این ایوان آیات قرآن کریم به خط محمدرضا امامی و تاریخ 

1071 هجری نوشته شده است. 
در طرفین این ایوان دو حجره کوچک خودنمایی می  کنند که بر 
آنها اشعاری با خط بنائی ســاده سه رگی نوشته شده است. در ایوان 
غربــی نیز آیات قرآنی با نام محمدرضا امامی و تاریخ 1073 هجری 
به چشم می آید. مسجدحکیم شبستان مسقف و زیبایی دارد که در 

مأخذ: گنجنامه، دفتر دوم: 118 - 119، تحلیل: نگارندگان
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ســمت مغرب واقع شده و دارای محراب بسیارنفیس و جالبی است 
که کتیبه آن به خط ثلث سفید بسیارعالی نوشته شده است. 

مأخذ: گنجنامه، دفتر دوم: 38-41، تحلیل: نگارندگان

URL9 :مأخذ
از مجموع مطالعات انجام شــده بر روی مسجد حکیم این نکته 
مشــخص می  گردد که قســمت گنبد و مقصوره و شبستان های 
طرفین مســجد حکیم در دو مرحله ساخته شده است. مرحله اول 
همزمان با ساخت مســجد در عهد صفویه و مرحله دیگر در زمان 
گســترش مسجد در دوره های بعد از صفویه بود. با احداث خیابان 
حکیم و نمایان شــدن جبهه غربی مســجد بر تعداد گردشگرانی 
که این ساختمان بی بدیل را مورد بازدید قرار می  دهند افزوده شده 

است.
نورگیری در شبستان مسجد  حکیم

در بیرون و درون گنبــد، نور می  تواند به دو روش زمان را تصور 
کنــد؛ اول آنکه چنان بتابد که تغییرات زاویه تابش در طول روز به 
تاکید ثبت شود و به این تغییرات وضوح ببخشد، یا اینکه فارق از 
آنکه این پرتوها از کجا می  آیند و چگونه می  تابند، چون ســیالی 
در فضا در جریان باشد، ما آن را حس می  کنیم ولی منشا آن قابل 

رویت نیســت و قادر به تســخیر آن نیستیم و همسان انوار قدسی 
زندگــی بخش، به عناصــر بی جان روح می  بخشــد. نور می  تواند 
به شــکلی وارد شــود که حواس را به منبع خــود معطوف کند و 
باز می  تواند مخفیانه وارد شــده، عاملی باشــد برای دریافت ذهنی 

حرکات مجازی موجود در فضا.

شبستان مسجد ساروتقی
باید به خاطر داشت که گنبدی که اینچنین از دوران یک قوس 
حول یک محور به وجود می  آید، گنبدخانه حاصل از این نیمکره 
و مکعب زیرین آن، فضایی اســت بــدون »جهت«. به خودی خود 
هیچ نشــان یا محور نشــان دهنده جهت در این فضا وجود ندارد. 

همه تاکید و جاذبه در مرکز و به سوی مرکز است.

مأخذ: گنجنامه، دفتر دوم: 82-80، تحلیل نگارندگان

هر فضای گنبدی با توجه به شخصیت خاص خود، نور افشانی 
مناسب حال خود را می  طلبد تا مفهومی را که در صدد تجسم آن 
اســت، به بهترین وجه بیان کند. برخــی از گنبدخانه ها که مظهر 
هوشــمندی در استفاده از هندسه احجام هستند، طرّاحی نور بسیار 
دقیق می  طلبند تا هیچ یک از جزییات به ســختی طرّاحی شــده 
ســاختار آن ها در تاریکــی باقی نماند. اما برخــی دیگر به منظور 
برجســته ســازی اســتخوان بندی خود نیاز به تضاد اشکال برخی 
دیگر فروبریم.شبســتان و گنبد، با جناغی شــدن قوس ها و نوک 
تیز شــدن گنبد عالوه بر ســایر جنبه های عملکــردی خود دارای 
مفهومی وسیع تر می  شوند که با شکست قوس یا گنبد در نوک، 
شکســت عالم شهادت )دنیا( و رســیدن به عالم غیب )آخرت( را 

بیان می  کنند.

نورگیری در شبستان ساروتقی
نور در عین حالی که با عبور از دیوارهای مجوف و شــبکه های 
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ســنگی و چوبی تلطیف می  شود، به نوبه خود نقوشی را بر سطوح 
از پیش منقش آن سوی این جداره ها ترسیم می  کند.

مأخذ: گنج نامه، دفتر دوم: 80

طرح های نور و ســایه ای که بــه این ترتیب بــر تزیینات افزوده 
می  شــود، همپوشانی نقوشی اســت متغیر با سطوح مصور و بدون 
تغییــر زیرین، که بــا جابجایی پرتوهای نــور روز حرکت می  کند. 
بــه این ترتیب نور ماننــد آب می  تواند تحــرک و حیاتی فعال به 
تزیینات اســالمی ببخشد. بدین گونه نقش، طرح و شکل تزیینات 

مسجد می  تواند به درون بعد زمان نیز گسترش یابد.
اصوال ســطوح صیقلی همجوار بــا مصالحی مات، اگر در پس 
نشســتگی ها و فرورفتگی هاجای گیرند، چونان جوی آبی که در 
شکافی در جریان است، تصور عمق را تشدید می  کنند.ضرباهنگ 
ســایه روشــن می  تواند بافتی بصــری ایجاد کنــد و بافت یکی از 

عوامل حیات بخش سطح اجسام است.

شبستان جامع اصفهان
شبســتان دوره ي صفوي : ایــن شبســتان، در منتهي الیه جنوب 
غربــي مجموعه واقــع گردیده و بر طبق تاریخ حک شــده بر در 
چوبي آن »في ســنه999« ، در دوره ي شــاه عباس اول ساخته شده 
اســت. این محوطه که با طاق چشــمه پوشــش یافته است، به دو 
قســمت کاماًل مشخص تقسیم مي شود. قسمت شرقي با ستون ها 
و طاق هایي به صورت شطرنجي ساخته شده و مقطع ستون هاي آن 
مربع است. پوشش این قسمت، از 28 چشمه طاق بر روي طاق هاي 
جناغي تشکیل مي شود. قسمت دوم، در بخش غربي واقع و یک 
شبســتان بزرگ است که با شــش طاق با دهانه اي به عرض 9 متر 
پوشــش یافته است. هفت عدد چشــمه باریک بر روي این طاق ها 
به صورت گهواره اي با انحناي مالیم ســاخته شده است. این هفت 
دهانه، یک در میان، کوچک و بزرگ هستند و در رأس دهانه هاي 

بزرگتر، نورگیري به شــکل منشور هشت ضلعي تعبیه شده و داراي 
پوشــش برجســته اند که بر روي طاق هاي جناغي کوچک که بر 
اطراف هشت ضلع ساخته شــده، تکیه دارند. براساس بررسي هاي 
به عمل آمده، این شبســتان، در قسمت شرقي بر روي شبستاني از 

دوره ي تیموري قرار گرفته است.
این مسجد از دو شبستان ستون دار در قسمت شمالي و جنوبي 
و دو رواق ســتون دار در قســمت شــرقي وغربي در 4 طرف یک 
صحن مرکزي تشکیل مي شده است. مکان ستون هاي این مسجد 
واقع بر شــبکه اي از چشمه دهانه هاي مربع شکل که در آن دهانه 
ي دو ســتون وجود دارد. شبستان جنوبي سوي قبله داراي 6 ردیف 
ســتون، شبستان شــمالي داراي 4 ردیف ســتون و دو رواق جانبي 
شــرقي و غربي هــر یک داراي دو ردیف ســتون بوده اســت. در 
شبســتان هاي شــمالي و جنوبي ناو مرکزي عمود بــه دیوار قبله ، 
عریض تر از ســایر ناوها با پهنایي برابر 5/50 متراســت )فاصله ي 
تقریبي شــمالي - خاص این مســجد - احتمال جایــگاه ورودي 
مســجد را در قسمت میاني دیوار شمالي و در نتیجه تصور مسیر 
ورودي شــمالي - جنوبي آن را به دست مي دهد )گالدیري، 1370: 

28؛ گرابار، 1388: 46(.

مأخذ: نگارندگان

نورگیری در شبستان مسجد جامع اصفهان
مســجد جامــع اصفهان مجموعــه ای نفیس از انــواع گنبدهای 
کوچــک با نورپردازی های متنوعی اینچنین را در دل خود جای داده 
اســت. در این مجموعه سطح زیرین برخی از گنبدها، با وجود آنکه 

مصداقی از استادکاری.
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در تقسیمات سطوح و مظهر ظرافت و دقت هستند، به خواست 
ســازنده تنها از روزنه میانی گنبد نور می  گیرنــد و در فضایی وهم 
آمیز ســایه روشن شــناورند. نوری که این چنین به کاسه گنبد وارد 
می  شــود، تنها دل آن را روشن می  کند. بافت ها و مقرنس ها و برهای 
تراش خورده شناور در تاریک و روشن، تمثیل وجوه صفات الهی و 
مرکز گنبد که به این ترتیب بر آن ها تاکید می  شــود، یادآور جمع 
الجمع است.تصویر تضاد ســایه روشن در فضای جنگل ستون های 

حجیم شبســتان، دو حس متضاد را در وجود ما تحریک مس کند؛ 
حس گریز از مرکز قرار گرفتن در فضایی که عناصر تشکیل دهنده 
آن تا به ابدیت تکرار می  شــوند و حس جاذبه مرکزی که از حضور 
قدرتمند گنبد نظام الملک حاصل می  شــود. تجســمی از مفاهیم 
کلی کثرت و وحدت بــا تکیه بر تضاد نور و ظلمت و خلقت که 

انفجاری بوده است از میان تاریکی

شبستان مساجد معاصر

شبستان مسجد الجواد
شبســتان به صورت مخروطی از اضالع متقاطع تشکیل شده که از 

رأس به قاعده پهن تر می شود.
شبســتان این مســجد با فرم مخروط ناقصی که در شبستان دارد 
نمادی از گنبد و منار را همراه با هم تداعی می  کند )زراعت پیشــه، 

و همکاران، 1393(

نورگیری در شبستان مسجد الجواد
نورگیری فضای شبســتان اصلی با 24 پنجره مثلثی در ارتفاع و 12 
پنجره در پایین تامین می  شود که عالوه در ورود نور نامناسب, عامل 

از بین رفتن تمرکز در این فضاست
ماخذ: نگارندگان

شبستان مسجد الغدیر
ترکیب دو حجم مکعب مســتطیل با ارتفاع متغیر و منشــوری با 
پــالن 24ضلعی ایجاد کدرده  که در بدنه های آن، قوس های جناغی 
و قابهای باریک و مســتطیل شکل جای گرفته، طرّاحی شده است.

)اعتصام و پورمند، 1389: 595(

نورگیری در شبستان مسجد الغدیر
نورگیری از طریق قسمت های مشبک دیوار صورت می گیرد.

ماخذ: نگارندگان
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شبستان مسجد دانشگاه تهران
گنبدخانه مســجد ساختاری مکعب شــکل دارد.  پایه مربع شکل 
گنبدخانه توســط چهار دیوار ساده ســنگی ساخته شده که محراب 
آن برمیانه دیوارسوی قبله جای گرفته است. فضای داخلی گنبدخانه 
دارای دو ساختار مجزاست: معماری بخش مکعب، منظم وکم تزئین 
اســت و در مقابل معماری الیه گنبد نرم مورب و پرنقش و نگاردیده 

می  شود )مهندسین مشاور نقش، 1381(.

نورگیری در شبستان مسجد دانشگاه تهران
نورگیري شبســتان یکي از طریق درب ورودي اصلي شبســتان و 

دیگر از طریق پنجره هاي زیر گنبد تأمین مي شود. 

ماخذ: نگارندگان

شبستان مسجد امیر
در بــام شبســتان، بــا طرّاحــی حجمــی مکعبی شــکل، که با 
شکســت های خود فضایی نظیر گنبد خانه را ایجاد کرده، بر جهت 
قبله تاکید شــده است. نیم طبقه ای که در این فضا وجود دارد، مورد 

استفاده بانوان قرا ر می  گیرد. )فتاحی و عمرانی پور، 1393(

نورگیری در شبستان مسجد امیر
گوشه های فضاهای داخلی,از نورگیر های کوچکی برخوردار است 

که نوری کم، ولی متناسب را، برای فضای عبادت فراهم می کند.

ماخذ: نگارندگان

شبستان مسجد امام حسین)ع(
فضایی مســتطیل شکل که شامل شبستان مردانه، شبستان زنانه و 

در قسمت میانی دارای گنبد خانه است.

نورگیری در شبستان مسجد امام حسین
نورگیری شبســتان یکــی از طریق نورگیرهای قدی ســمت ایوان 

شرقی دیگری از طریق پنجره هاي زیر گنبد تأمین مي شود. 

ماخذ: نگارندگان
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نتیجه گیری
در این مقاله ســعی شد با شناســایی، تحلیل، بررسی و واکاوی 
مســاجد ســنّتی اصفهان )دوره صفــوی(، از این مســاجد نمونه و 
ارزش منــد که از قضــا دارای معماری منحصر به فــرد و خالق و 
نوآورانه هستند؛ به کشف این مهم دست یابد که آیا مساجد امروز 
هــم از اصل خالفیّت و مفهوم گرایــی و رعایت اصل مهم وحدت 

در عین کثرت پیروی می  کنند یا خیر؟
بــا نظر بــه مســاجد دورة صفوی اصفهــان و همزمــان تحلیل 
و بررســی و نقد مســاجد معاصر )تهران( ســعی بر آن شد نکاتی 
که مســاجد صفوی رعایت کرده و درخشــیدند، کشف شود و در 
مســاجد عصر حاضر بررسی و جست وجو شــود. برای رسیدن به 
این منظــور به دلیل تنوّع فضاهای موجود در مســجد به بررســی 

جهت گیری شبستان مسجد پرداخته شد.
در مســاجد دورة صفوی فضــای گنبدخانه و فضای شبســتان 
به صــورت مجزا تعریف شــده اند و سلســله مراتب دسترســی و 
جهت گیری فضایی و هم چنین انس با دیگر فضاهای مســجد از 
نظر شــکل گیری پالنی و چیدمان فضایی نیز رعایت شده است؛ 
شبســتانی برای بانوان و فضایــی)گاه متعّدد( به عنــوان وضوخانه 
تعریف شــده است و دسترســی های تمامی این فضاها به صورت 
اتفاقــی یا جای گذاری صرف نبوده و کاماَل حل شــده اســت. در 
حالی که در مساجد معاصر شهر تهران، شبستان با فضای تعریف 
شــده یــا وجود ندارد یــا برای تعریــف خود فضــای گنبدخانه را 
دربرگرفتــه اســت، در حالی کــه می  دانیم فضــای گنبدخانه که 

محراب در آن واقع است، خود مکان و فضایی تعریف شده است. 
پس، می توان نتیجه گرفت که حل فضاها و دسترسی ها نه تنها آن 
خالقیّت و معنویّت فضایی و مفهومی خود را از دست داده است، 
بلکه به فضایی بی هویت تبدیل شــده که صرفاَ در زمین مســجد 

جای گذاری شده است.
همین طور خط آسمان شبستان و گنبدخانه که فضایی مجزا از 
هم هستند در مساجد دورة صفوی متمایز می  شوند، امّا از آن جا که 
در مســاجد معاصر این دو فضا در واقع ترکیب و به یک فضا بدل 
شــده اند، پر واضح اســت که خط آسمانی هم تعریف نشده است؛ 
پس بدیهی اســت کــه دیده و مطرح نمی شــود. از این رو، می توان 
پرسید که چگونه این جهت گیری رعایت   شده است، در حالی که 
نه در پالن، نه در نما و خط آســمان و نه در سلســله مراتب عنوان 
نشده است؟ آیا نمی توان نتیجه گرفت که فضایی با عنوان شبستان 
در مساجد معاصر تهران تعریف نشده است؟ پس لزوماً جهت گیری 
مناســبی نمی توانسته صورت بگیرد. سلسله مراتب دسترسی نیز در 
بهترین حالت به صورت ورودی، حیاط، پیش ورودی)ایوان(، شبستان 
گنبدخانه ایاســت در غیــر این صورت در مســجد جــواد و الغدیر 
می  بینیم که ورودی یکسره بدون پیش ورودی به شبستان )نمازخانه( 

راه می  یابد که در واقع تمام فضای مسجد است.
در آخر می  توانیم بگوییم که مساجد عصر حاضر بدون تعریف 
درست از شبستان و باالخص بدون جهت گیری مناسب شبستان به 
نمازخانــه ای صرف ـ بدون حتی تداعی گری برای رهگذری که از 

کنار آن عبور می  کند ـ بدل شده اند.

تصویر شمارة 13: شبستان مساجد صفوی، برداشت و تحلیل، مأخذ:نگارندگان
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تصویر شمارة 14: شبستان مساجد معاصر، برداشت و تحلیل، مأخذ:نگارندگان

تصویر شمارة 15: جهت گیری شبستان با توجه به محور قبله و محور جغرافیایی در مساجد  صفوی، برداشت و تحلیل، مأخذ:نگارندگان

تصویر شمارة 16: جهت گیری شبستان با توجه به محور قبله و محور جغرافیایی در مساجد معاصر، برداشت و تحلیل، مأخذ: نگارندگان

فهرست منابع و مراجع
آزاد، میترا، )1384(، بررســی تحول بناهــای مذهبی دوره . 1

ساسانی به بناهای مذهبی قرون اولیه اسالمی ایران، رساله 
دکتری پژوهش هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

االصفهانــی، محمدمهــدی بــن محمدرضــا )1368هـــ.ش(، نصف . 2
جهان فی تعریف االصفهان، به تصحیح و تحشیه دکتر منوچهر 

ستوده، امیرکبیر، چاپ دوم، تهران.
ارجح، اکــرم، )1380(، »رمزپردازی در مســجد«، مجموعه مقاالت . 3

دومین همایش بین المللی معماری مسجد- افق آینده، 
جلد اول، تهران.

اعتصــام، ایرج؛ پورمند، حســنعلی)1389(، معماری معاصر ایران: . 4
75 سال تجربه بناهای عمومی )1300 تا 1375 هجری شمسی(، 

شرکت طرح و نشر پیام سیما، تهران.

بمانیــان، محمدرضــا؛ پــور جعفــر، محمدرضا؛ احمــدی، فریال؛ و . 5
صادقــی، علیرضــا )1389(، »بازخوانــي هویت معنــوي و انگاره هاي 
قدسي در معماري مساجد شیعي«، فصلنامه شیعه شناسی، شماره 

30، تابستان.
پوپ، آرتــور )1373(، معماری ایران، ترجمه غالمحســین صدری . 6

افشار، چاپ دوم، فرهنگان، تهران.
پیرنیا، محمــد کریم )1353(، »خانه های خــدا در ایران زمین«، مجله . 7

هنر و مردم، سال 13، شماره 149، صص 8-2.
پیرنیا، محمدکریم، )1387(، مســاجد، مجموعه معماری ایران، . 8

دوره اسالمی، گردآورنده یوسف کیانی، انتشارات سمت، تهران.
جابری انصاری، محمدحسن )1335(، تاریخ اصفهان و ری و همه . 9

جهان، اصفهان.
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حجت، عیســی؛ ملکی، مهدی، )1391(، »هم گرایی سه گونة بنیادین . 10
هندســی و پیدایش هندســة مســجد ایرانی«، نشریه هنرهای زیبا، 

شماره 4، زمستان.
ریاحی مقدم، ساشــا )1386(، تحول معماري اسالمي در مسجد . 11

جامع اردستان، روزنامه ایران، شماره 3838.
زراعت پیشــه، حمیدرضــا؛ نگین تاجی، فرشــاد؛ و علیرضا افشــون، . 12

)1393(، »بررســی مولفه های کالبدی مساجد بارویکرد توجه به مقوله 
حکمت اسالمی )نمونه موردی: مسجد امام و مسجد الجواد(«، اولین 
کنفرانس ملی توسعه عمرانی کالنشهرها با رویکرد سرمایه 

گذاری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز.
زرگر، اکبر؛ ندیمی، حمید؛ و مختارشــاهی، رافونه )1386(، راهنمای . 13

معماری مسجد، چاپ اول، دید، تهران.
فتاحی، شــمس اهلل؛ و عمرانی پور، علــی)1393(، »تحلیل نقش محور . 14

قبله در سازماندهی فضایی مساجد معاصر شهر ایالم«، پژوهش های 
معماری اسالمی، شماره دوم، بهار، سال اول.

کیانی، محمدیوســف )1376(، کاشــیکاری در معماری ایران . 15
دوره اســالمی، در تزئینات وابســته به معماری ایران دوره 

اسالمی، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران.
کهنمویی، ناهید، پاشــایی کمالی، فرشــته، )1380(، »اسالم و معماری . 16

مســجد«، مجموعه مقــاالت دومین همایــش بین المللی 
معماری مسجد- افق آینده، جلداول، تهران.

گالدیری، اوژینو )1370(، مســجد جامع اصفهان، ترجمه عبداهلل . 17
جبل عاملی، سازمان میراث فرهنگی کشور، تهران.

گرابار، اولــگ )1388(، مسجد بزرگ اصفهان، ترجمه محمدعلی . 18
موسوی فریدنی، نشر مانی، اصفهان.

گنج نامه )1394(، دفتر دوم، مســاجد اصفهان، فرهنگ آثار معماری . 19
اســالمی ایران، مرکز اســناد و تحقیقات دانشــکده معماری دانشگاه 

بهشتی، تهران.
ماهرالنقــش، محمود )1376(، معماری مســجد حکیم، ســروش، . 20

تهران.
مهندســین مشــاور نقش، )1381(، نقد آثاری از معماری معاصر . 21

ایران، زارت مســکن و شهرســازی- مرکــز مطالعاتــی و تحقیقاتی 
شهرسازی و معماری، تهران.

نقره کار، عبدالحمید )1393(، »ارزیابی و نقد طرح و ســاختمان جدید . 22
مســجد ولیعصر)عج( در مجاورت تئاتر شهر)تهران(«، پژوهش های 

معماری اسالمی، شماره دوم، بهار، سال اول.
هنرفر، لطــف اهلّل )1344(، کتاب گنجینه آثار تاریخی اصفهان: . 23

آثار باســتانی و الــواح و کتیبه های تاریخی در اســتان 
اصفهان.

هیلن براند، رابرت )1385(، معماری اســالمی، ترجمه باقر آیت ا... . 24
زاده شیرازی، تهران:روزنه.

2 25 Arnheim, Rudolf2 (1988), THE POWER OF THE CENTER, 
A study of composition in the visual arts, University of 
California press, London, England.
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