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  1394، 1 ةم، شمارانزدهش، سال 61؛ مطالعات ملي ةفصلنام

  
  
  

  زد يجامع مسجد جايگاه تبيين
  شهر كالبدي فضاي به هويت و مكان حس ايجاد در

  
E-mail:  archisad@pnu.ac.ir            زاده مهرجردي  ي حسينهسعيد *  
E-mial: mirsa.2010@gmail.com                   سيدعلي ميرنژاد **  

  
  10/3/1393: پذيرشتاريخ                    7/8/1392: ريافتتاريخ د

  
  چكيده

 شـهرهاي  مـشترك  هويـت  و كلـي  الگـوي  كننده  تعيين جامع مساجد گذشته در
 مـسجد  وجـود  بـا  اسـالمي  شهر مفهوم تعبيري به رفتند،  مي شمار به اسالمي
 و كالبـدي  هويـت  وجـه  زيبـاترين  بـه  شـهرها  ايـن  در و يافـت   مي تحقق جامع

 عناصـر  بيرونـي  سـيماي  امـروزه  امـا . شـد   مي گذاشته نمايش به آنها بصري
 نيـز  و نيـست  آن سـاكنان  هويت دهندة انعكاس شهر كالبد نتيجه در و شهري
 تاريخي شهر در اما. شود نمي ديده جديد شهرهاي در ديگر بخش  هويت عنصر

 بخش هويت و معنوي و مادي نمادهاي از كي ي عنوان  به كبير جامع مسجد زدي
 شـيوه  بـه  كه مقاله اين در. است شهروندان توجه مورد همچنان شهر لبدكا به

 صـورت   بـه  آن اطالعـات  گـردآوري  تكنيـك  و شـده  نوشته تحليلي و توصيفي
 مسجد معماري آيا: است اين پژوهش اصلي سؤال بوده، ميداني و اي  كتابخانه

 بـوده  تأثيرگـذار  زديـ بـه    بخـشي   هويت و مكان تعلق حس ايجاد در زديجامع  
 يـابي   مكـان  نـوع  مذكور، مسجد معماري پژوهش عناصر  اين نتايج طبق است؟

 رنـگ،  مـصالح،  مثـل  بنـا  اجـزاي  كيفي هاي  ويژگي قبله، راستاي در ويژه  به بنا
  .است بوده مؤثر زديكالبد  به بخشي هويت در... و مختلف، نمادهاي از استفاده

  
  .اسالمي هنر زد، يكبير جامع مسجد زد، يشهر اسالمي، شهر هويت :ها  واژهكليد

                                                            
  مسئوله ايران، نويسند، تهراننور پيام دانشگاه معماري و هنر گروهارشد معماري، مربي  كارشناسي *

   ايران، تهراننور پيام دانشگاهگروه علوم اجتماعي  شهري ريزي برنامه و جغرافيا ارشد كارشناسي **
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  هقدمم
 بـه  امروزه. بود شهر مفهوم كنندة تعريف جامع مسجد وجود اسالمي، جوامع گذشته در

 بيرونـي  سـيماي  و شـهر  كالبدي هويت شهر، مفهوم دگرگوني جمله از گوناگون داليل
 دسـتخوش  نيـست،  آن ساكنان هويت دهنده انعكاس حتي كه شهر كالبد شهري، عناصر

 آن شـهروندان  فرهنـگ  معلـول  خود شهر هويت اما. است شده نابسامان ايه  دگرگوني
 از. اسـت  داده قـرار  تـأثير  تحـت  نيز را شهروندسازي فرايند ها  دگرگوني اين لذا است؛
 در پـذيرد ـ و   صـورت  اسـالمي  الگوهـاي  براسـاس  بايد شهري چنين طراحي كه آنجا

 كنكـاش  و بررسي بود ـ  شده رميس خوبي به امر اين ايران گذشته شهرسازي و معماري
 در آن احيـاي  منظـور  بـه  ايـران  گذشـته  معمـاري  در اسـالمي  شهر بخش  هويت عناصر

 بناهـا  اين از برخي كه اهميتي چنين  هم. رسد  مي نظر به ضروري امروز، اسالمي معماري
 كـه  تـاريخي  مختلـف  ادوار معمـاري  و هنـري  هـاي   شيوه معرفي در جامع مساجد مثل

 پيونـد  و گيـري   شـكل  در بنا اين تأثير نيز و دارد است، وابسته آنها به شهر اصلي هويت
  .است داده جلوه مهم را بنا اين بررسي محتوايي، و موضوعي نظر از آنها، از كدام هر
  

  تحقيق روش
 و شـود  گرفتـه  كـار  بـه  توانـد   مي شهرسازي، حوزه در هرچند است بنيادي تحقيق نوع
 از تركيبـي  و توصـيفي ـ تحليلـي    و كيفـي  تحقيـق  روش. كنـد  پيـدا  كـاربردي  اي جنبه
 و اسنادي و اي  كتابخانه اطالعات، گردآوري تكنيك. است تاريخي و اسنادي هاي  روش
 بررسـي  به استنتاجي و استداللي رويكردي با لذا. است) اي  مشاهده(ميداني   هاي  بررسي

 سـاز   هويـت  عناصـر  تبيـين  بـه  زد، يـ  شهر كالبدي ساختار در هويت مفهومي واكاوي و
 قرآنـي  هـاي   شـاخص  از شـده  سعي مقاله اين در. است شده پرداخته كبير جامع مسجد

  .شود برداري بهره نيز نگارندگان هاي افته يبراساس
  

  تحقيق پيشينه
 زاده،  نقـي (آغـاز    شناسـان   شـرق  توسط. م19 قرن از آن رواج و اسالمي شهر نظريهارائه  
 اشـتباه  بـه  داليلـي  بنابر برخي. است افتهيه  ادام مختلف محققان توسط تاكنون و )1390

 نگارنـدگان  باور به و .)598: 2009الصياد و تورلي،    ( اند  دانسته »عرب با مترادف را اسالم«
 مـسلمانان  بنـدي   پاي بر كه  بر اين  عالوه Brown مانند برخي. اند  افتاده جدا بحث اصل از
 اسالمي جوامع فرهنگ بر اسالم يديتوح بيني  جهان تأثير معترفند، شان  ديني اعتقادات بر
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 بـر  اسالم انكار غيرقابل تأثير بر نيز استوارت. )13: 1390 زاده،  نقي(شمارند    ضعيف مي  را
مـذهبي ـ    سيـستم  ك يـ تنها را اسالم اما دارد، اذعان اسالمي شهرهاي طراحي هاي مدل

 مراتـب  سلسله ينتبي در نيز ابراهيمي .)177: 2001استوارت،  . ج( كند  مي معرفي اجتماعي
 ايـن  ذكـر  بـه  اينجـا  تا اما. داند  مي اسالمي تعبير شهر  را شهري زندگي قرآن، در شهري
 بـوده،  شـهر  ك ي هويت احراز مهم عوامل از اسالمي) معنايي و كالبدي(محيط   كه نكته

 ايجـاد  در توانـد   مي است جامعه فرهنگ كالبدي تجلي چون محيط. است نشده پرداخته
محـيط   ساختة انسان بخش را فرهنگ« پردازان  نظريه از بسياري. شدبا مؤثر هويت حس
 نمادسـازي  بـه  وابسته فرهنگ« دارند ادعا چنين  هم .)106» 1985هرسكوويس،  ( »دانند  مي

» است قبيل اين از و مناسك هنرها، باورها، رسوم، ها،  آرايه ابزارها، دربرگيرندة و است،
 در اسـت  آن مؤلفـه  هرآنچـه  و اسـالمي  نـگ فره لـذا ). 62: 1390 همكاران، و عزيزي(

 الگوهـاي  برخـي  بررسـي . است مؤثر يزد شهر مثل اسالمي محيط كيبه   بخشي  هويت
 شناسـي   بـوم  نظريه طبق اجتماعي، و فرهنگي نهادهاي با تقابل در شهرسازي و معماري
 عوامـل  گـرفتن  نظـر  در بـدون  منطقه هر در الگوها اين شناخت كه داده نشان فرهنگي،

 ايـن  سكونت الگوي زمينه در. است غيرممكن ايو   دشوار بس كاري فرهنگي و طيمحي
 همكـاران،  و عزيـزي (» اليور پاول و راپاپورت آموس« چون غربي محققان بين در قحقيت

 داشته فرهنگ با تناتنگي ارتباط كه مذهبي معماري زمينه در اما گرفته، انجام )64: 1390
 و فرهنــگ از بــسياري ديــدگاه از. اســت بيــشتر بــس مطالعــه جــاي بــوده، تــر مهــم و

 ترين  كلي و ترين  عالي ترنر، ويكتور موس و  مارسل دوركيم، اميل« چون شناساني  جامعه
 همكـاران،  و عزيـزي (» اسـت  ديـن  كند  مي كنترل را اجتماعي هاي  نظام كه فرهنگ سطح
 عني ي شهر در آن عيني نمود و دين كه است مبرهن فوق نظريات مجموع از. )66: 1390

 و خـاص  ويژگـي  داراي را اسالمي جامعة و شهر و است ساز  هويت عنصر ك ي مسجد،
 سـنتي  اسالمي شهرسازي در اصل اين احقاق چگونگي به ادامه در. كند    مي شده تعريف
 هـاي   ويژگي با اسالمي ايران شهرهاي تمامي براي كه شده پرداخته زديشهر   در و ايران

  .ستا تعميم قابل مشترك فرهنگي
  

  ها فرضيه
 هويت عناصر ترين مهم از كي ي زد ي جامع مسجد: كه است آن پژوهش اين اصلي فرض
  .شود مي محسوب) معنايي (و )1( ساختاري لحاظ به اسالمي دوره در شهر بخش
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  تحقيق نظري چارچوب
 در) ص(نبي حضرت توسط اسالمي حكومت تشكيل آغاز زمان همان از مسجد ساخت
 بـه  بـود،  محقـر  و سـاده  بـسيار  كالبدي نظر از كه اين ضمن بنا اين )2(.شد انجام مدينه
 شـمار  بـه  مدينـه  اسـالمي  شـهر  اركان استوارترين از كي ي كاركردي و ساختاري لحاظ
 و مـستحكم  بنـايي  بـه  ،مـسلمين  جمعيت افزايش و اسالم گسترش با و بتدريج. آمد مي

 محـل  تـرين  مهـم  و ديـن  پايگاه بزرگترين شهر هر در جامع مسجد لذا بود، نياز پابرجا
ي ـ  اجتمـاع  هـاي  فعاليـت  تجميـع  مركـز  و دولتـي  هـاي  اعالميه و اخبار انتشار و اعالم

 فـضاي  اين تكامل و جامع مساجد گيري شكل با. شد مردمي اجتماعات مبدأ و فرهنگي
 اقلـيم  تنوع رغم علي كه شد ظاهر ايران در مشخص و اسالمي هويت با شهرها مقدس،

 نقشي زمينه اين در جامع مسجد و كرد ظهور گانهي الگويي و ساختار با وميب فرهنگ و
 فرهنـگ  و ساخت انسان محيط عنوان به شهر بين رابطه بحث در. داشت برعهده كليدي
 شـهر  هـاي  تعريف ويژگي  صارمي: جمله از دارد، وجود گوناگوني رويكردهاي اسالمي
 اسـتحكام،  پويـايي،  رفـاه،  امنيـت،  ل،تعاد آگاهي، عدالت، چون مفاهيمي در را اسالمي
 همكـاران،  و صارمي( كند مي جوو  جست قرآن، مباني از منبعث اجتماعي روابط و زيبايي
 مـسجد  را ايـران  در اسـالمي  ادوار در شهر مشخصه عوامل از كي ي حبيبي. )104: 1390
 ار سـاكنان  فرهنـگ  و شـهر  رابطـه  زاده نقـي . )42: 1386 حبيبـي، (كنـد    مـي  عنوان جامع

 كـاركرد  جملـه  از كاركردهـا  از برخـي  وجود اهلرز. )1386 زاده،  نقي(داند   مي ناگسستني
دارد  مـي  بيـان  اسـالمي  شـهر  هـر  مركـزي  هـسته  عنوان به را) جمعه( آدينه مسجد ديني

 گرفتـه  قـرار  استناد مورد بيشتر تحقيق اين در آنچه لكن..)3: 1389 همكاران، و پوراحمد(
 بـستر  و فرهنـگ  كننده توليد اجتماعي، سازمان ك ي عنوان به را شهر كه است رويكردي
 را شـهري  بينـابين  فضاهاي محققين از برخي. كند مي معرفي سازي فرهنگ براي مناسبي

ـ  شـهرهاي  كالبد بخش هويت عناصر از كيي عنوان به  كـرده  معرفـي  اسـالمي ــ    يايران
 ماكـسيم  مطالعـات  نيـز  زد يـ  جامع مسجد ةمطالع مورد در. )59: 1390همكاران، و بليالن(

 ايـن  روي بـر  بعـدي  تحقيقات و برداشته روي پيش از را بسياري ابهام نكات )3(سيرو
 سـبك  هـاي  جنبـه  برخـي  نيـز  )5(گـدار  و )4(پـوپ . است كرده الوصول سهل را مسجد
  .اند داده قرار مطالعه مورد را مذكور بناي جمله از ايران مساجد ساختماني فن و معماري

  كليدي هيممفا  تبيين-1
 و بـسيار  اي  خانـه  بـا  اجتمـاعي  و بلد« را آن كه است فارسي واژه كي :شهراسالمي -1-1

) دهخـدا (» است ده و قصبه از بزرگتر و كنند  مي سكني مردم آن در كه شمار  بي عماراتي
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 و برقـي . اسـت  شـده  ذكـر  متعـددي  اسـالمي تعـابير    شهر مفهوم براي. كنند  مي تعريف
 نوع (شهروندان فكري فضاي گروه؛ سه در را اسالمي شهر دهدهن شكل عوامل تقديسي
 قـوانين  و شهر مدير با شهروند روابط از حاصل فضاي(رفتاري   فضاي ،)آنان بيني  جهان

 معرفـي ) شـهر  ظـاهري  و كالبـدي  فضاي( عيني فضاي و) روابط اين بر حاكم اصول و
شـهري   را اسـالمي  هرشـ  همكاران و كالنتري. )130: 1387 تقديسي، و برقي(است   كرده
 شـهري،  چنين اجزاي از يك هر و داشته نمود اسالمي تمدن مظاهر آن در «كه دانند مي

 »است توحيد گاه تجلي و مبلغ شهراسالمي ديگر عبارت به. است خداوند حضور يادآور
  .)36: 1389 همكاران، و آباد خليل كالنتري(

 داده »چيـست  آن« ايـ » وهـ  مـا « پرسش به كه است پاسخي هويت :شهر هويت -1-2
 اي مادي و معنوي     احساس تعلق خاطر به مجموعه    «چنين    هم. )95: 1390 رحيميون،(شود  مي

 اي  مجموعـه . )58: 1388نوفل و همكاران،    (» است كه عناصر آن از قبل شكل گرفته است        
شـهر   ؛شود  مي ديگر جوامع و افراد از اجتماع يا فرد يك تشخص باعث كه است صفات از

 بخش هويت عنصر مساجد. گردد ه تبعيت از اين معيار، شخصيت يافته و مستقل مي         نيز ب 
و يادآور حـضور خداونـد اسـت،        شهر جزئي از  ونچ ،گردند مي محسوب اسالمي شهر
گاه توحيد است و براساس فرهنگ اسالمي شهروندان و قوانين حكومت اسالمي،              تجلي

كالبد شهر با هويتي كه به آن بخشيده شده         يابد، لذا     گيرد و كالبد خود را بازمي       شكل مي 
  .شود و در ايجاد حس مكان به وي تأثير بسيار دارد ساز مي براي شهروند خاطره

  اسالمي شهر گيري شكل در مؤثر عوامل
  
  
  
  
  
  
  
  
    

 محصول(معماري  و) ساخت انسان و طبيعي(محيط  و) توحيدي بيني جهان(انسان  :1نمودار شمارة 
  )نگارندگان: ذمأخ( )بيني جهان

 يمعمار

 طيمح

 عينييفضا

 يفكريفضا

 انسان

 يفكريفضا
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آن  ظهـور  بـراي  اسـت،  اسـالمي  انديـشه  از گرفتـه  شـكل  اسـالمي  شهر كه آنجا از
. )1 نمـودار (كالبـدي  فضاي و عيني فضاي فكري، فضاي: دارد ضرورت فضا سه همپوشاني

 در را خـود  ،پويـايي  عـين  در و گيـرد   مي شكل تاريخي استمرار ك ي در شهر هر هويت
 واقـع  بـه  كـه  كالبـد  ينا گيري  شكل از پس. كند  مي ننمايا معماري و هنر كالبدي صور
 معماري اي شهر هنري، اثر خود است، سرزمين هر ماهوي هاي  مؤلفه و هويت از برآمده
 عنـصري  و آينـده  هاي  نسل به آن فرهنگي هاي  جلوه و آداب مفاهيم، انتقال براي ابزاري
مـسجد نيـز    . )22: 1387 همكـاران،  و حبيب،(شود    پرداز مي   هويت انسان براي ساز  هويت

سـاز بـراي شـهر اسـالمي محـسوب       عنوان يك اثر هنري و معماري، عنصري هويـت         به
گردد و براي انتقال مفاهيم و آداب فرهنگي و اسالمي به شهروندان آتـي يـك شـهر                    مي

اما بـراي  . اند هاي آيندة گذشته  بسيار مؤثر است كه شهروندان امروز شهر يزد همان نسل         
سازي مسجد جـامع يـزد و تـأثير بـر             ايجاد حس مكان و كيفيت هويت     اثبات چگونگي   

 هـم  كـه  بعدي است  چند هويتياين شهر داراي    . كالبد شهر در ادامه مباحثي آمده است      
 و فرهنـگ  نمايـانگر  ادراكـي  كيفيـت  هـم  و آن بـه  وابسته هاي  ويژگي و بصري كيفيت
  .شود مي شامل را تاريخ،

 كيفيـت  و شـهر  در شـناختي  زيبـايي  هـاي  ارزش هويت از نوع اين :شهر بصري هويت
 شـهر  در فـردي  اگـر «. شـود  مي شامل را يابي جهت و موقعيت و ادراك امكان و بصري
 توصـيف  را شـهر  خوبي به بتواند شهر، مختلف هاي بخش ديدن از بعد و شود مي وارد
  .)60 :1388 همكاران، و نوفل(»بود خواهد بصري هويت با شهري نمايانگر شهر اين كند،

 شـهري  هاي  نشانه و نمادها و شهر فضاي از اطالع كميت و كيفيت« :شهر شناختي  هويت
 مفهوم وروز شب در هركدام هويتي عناصر. دهد  مي نشان را فرهنگي و تاريخي هاي  ارزش و

 داشـته  وضوح و خوانايي بايد چنان روز و شب در عناصر. دهد مي ارائه ما به را خاصي
  .)60: 1388 همكاران، و نوفل(»كنند حفظ زمان دو هر در را شهر به بخشي هويت كه باشند

 از متـأثر  آن گيـري  شـكل كه  ،شهرها فضاييي ـ  مكان ساختار و كالبدي فضاي پس،
تـرين ابعـاد هـويتي آن        مهم از. است جامعه فرهنگ سطح و ها فعاليت باورها، ها، انديشه

اين هويـت يـك     . ت شهر مؤثر افتد   تواند در اثبات كيفيت هوي      است، لذا شناخت آن مي    
 كه به غير    باطنگانه قابل درك است و يك صورت          صورت ظاهر دارد كه با حواس پنج      

) مثل ادراك هندسه در معماري اسالمي     (از حواس به ابعاد غيرحسي ديگري هم وابسته         
 را شـهري  هويت بازشناسي امكان كالبدي افتچون ب . شود  مي نمايان كالبد در امااست  

  .است اهميتداراي  آورد مي فراهم بصري صورت به
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 از آنهـا  آگاهانه بيش و كم احساسات و مردم ذهني ادراك معناي به :مكان حس -1-3
 و شـده  محـيط  ك ي در فرد راحتي احساس موجب«حس   اين. است شان  پيرامون محيط

 مكـان  كيـ در   جامعـه  فرهنگـي  و اجتمـاعي  روابط مردم، نظر مورد فرهنگي مفاهيم از
 بـراي  هويـت  بـه  دسـتيابي  و گذشته تجارب ادآوري ي باعث و كند  مي حمايت شخصم

 مخـاطبين  به مكان و تعلق حس ايجاد در. )94: 1387 همكاران، و انصاري(» شود  افراد مي 
 در فرهنگي ـ اجتماعي  ارتباطات و تعامالت«محققين  برخي شهري، فضاهاي در ويژه به

 را مـذكور  فـضاهاي  )32: 1390 همكـار،  و وزندهفر جوان(» كالبدي عناصر برخي و مكان
 مقيـاس  و بافت رنگ، اندازه، شكل،. كنند  مي معرفي حس اين گيري  شكل عامل عنوان  به
 تعلـق  حـس  گيـري  شـكل  در نقش مؤثري كيهر  كالبدي، و فرمي هاي  عنوان ويژگي   به

 مـد  نيـز  زير معيارهاي زديجامع   مسجد كالبد توسط احساس اين ايجاد اثبات در. دارند
  .است گرفته قرار نظر

  
  اسالمي شهر كالبدي ـ فضايي هويت ارزيابي  معيارهاي-2
  :است زير قرار به كالبدي هويت ارزيابي معيارهاي طوركلي به

  خودي با آن تشابه و غير از عنصري تمايز : تشابه/تمايز -2-1
 از). تمـايز (تاسـ  موجـود  زمينه با مخالف كه دارد اشيايي درك به گرايش بيشتر انسان
 مثالً ؛)تشابه(شوند  مي درك و مرتبط هم با دارند كالبدي مشابهت كه هايي  محركه طرفي

 راحتـي  به هستند ويژه كالبدي عناصر داراي مساجد كه  اين دليل به اسالمي شهرهاي در
 و مكـان  حـس  معنـي،  خوانـايي،  چـون  مفـاهيمي . شوند  مي داده تشخيص ابنيه ساير از

  .گيرند مي قرار معيار ناي دسته در شخصيت
 درك هـم  بـا  غالبـاً  دارنـد  قـرار  كديگريمجاورت   در كه هايي  محركه :مجاورت -2-2
 خـط  نيـز  و) سـاختمان  خـط (زمـين    خـط  مانند گذارند،  مي تأثير ادراك در و شوند  مي

  .شهري هاي محيط در) مقدس بناهاي ساير نيز و(مساجد  ويژه به بناها آسمان
 كثيـر  استفاده نمونه؛ عنوان  به ،)17: 1383 ميرمقتدايي،( كثرت عين در وحدت حفظ -2-3

 هـاي   ويژگـي  از كثرتـي  كـه  واحـدي  عناصـر  از اسـتفاده  نيز و بخش،  وحدت عناصر از
 اي  مجموعه. شوند  مكان مي  تعلق و هويت حس ايجاد باعث دارند، خود در را بخش  هويت

  .هستند ساز هويت مساجد در بخش وحدت هاي رنگ و ها فرم و ها نشانه و نمادها از
 عـدم  و گذشـته  بـا  پيوند معناي به: )17: 1383 ميرمقتدايي،( تحول عين در تداوم -2-4
  زمانه شرايط به توجه با نوآوري عين در انقطاع
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  قرآن منظر از اسالمي شهر هويت ارزيابي  معيارهاي-3
د زمـاني   يكي از نيازهاي اجتماعي انسان احساس امنيت و حس تعلق است كه هـم بعـ               

. شود  دارد و هم بعد مكاني؛ و ايجاد چنين حسي در شهروند به خودي خود محقق نمي               
وجود يك معيار اساسـي و الگـوي اسـتوار در طراحـي شـهر اسـالمي و ايجـاد چنـين                      
احساسي الزم است تا با برخورداري از آن حس امنيت و تعلق به مكاني زيست در يك                 

ار بخوبي در قرآن تبيين شده، لـذا برخـي از آيـات             اين معي . شهروند مسلمان ايجاد شود   
 آن از اسـالمي  شـهر  اصـول  و صفات و اركان و مباني وعنوان مرجعي كه الگو       قرآن به 

  :است آمده ذيل در ،)12: 1390 زاده، نقي(است  استنتاج قابل
 »ْإِذقَالَ و رَاهِيمإِب بلْ رعذاَ اجا هلَدقْ آمِنًا بزارو لَهرَاتِ مِنَ أَهنْ الثَّمنَ مآم مبِاللَّهِ مِنْه 

صِيرُ  وبِـئْس  النَّارِ عذَابِ إِلَى أَضْطَرُّه ثُم قَلِيلًا فَأُمتِّعه كَفَرَ ومنْ قَالَ الĤْخِرِ والْيومِ و: الْمـ 
 و امـن  محـل  را شـهر  ايـن  پروردگـارا، : كـرد  عرض ابراهيم كه هنگامي) آر ياد به(

 ها روزي انواع از اند آورده قيامت روز و خدا به ايمان كه را اهلش و ده ارقر آسايش
 كفـر  راه و نگـزارد  سـپاس ) نعمت اين وجود با (كه هر و: فرمود خدا ساز، مند بهره

 بـه  معـذب  ناچـار  آخـرت  در ليكن كنم، مند بهره اندكي را او دنيا در چه گر پيمايد
  .)126 آيه /بقره(: »است منزلگاهي بد كه گردانم دوزخ آتش

 »ْإِذقَالَ و رَاهِيمإِب بلْ رعذَا اجه لَدنِي آمِنًا الْبنُباجو نِيبأَنْ و دبنَع نَامكـن  و يـاد : الْأَص 
 ايمـن  ويـژه  مقرّراتـي  تحت  را )مكّه(شهر اين پروردگارا،: گفت ابراهيم كه را زمانى
 .)35  آيه/ابراهيم(: »دار دور بتها پرستش از را فرزندانم و مرا و گردان

 »ُثيح ماقْتُلُوهو موهثَقِفْتُم موهأَخْرِجثُ مِنْ ويح وكُمالْفِتْنَةُ أَخْرَجو لَا الْقَتْلِ مِنَ أَشَدو 
متُقَاتِلُوه جِدِ عِنْدسرَامِ الْمتَّى الْحح قَاتِلُوكُمفَإِنْ فِيهِ ي فَاقْتُلُ قَاتَلُوكُمموه كَذَلِك  زَاء جـ 
 شما كه وطن همان از را آنان و رسانيد قتل به يافتيد را كجا مشركان  هر و: الْكَافِرِينَ

 كشتار و جنگ از بيشتر فسادش و تر سخت) آنان (گري فتنه و برانيد، كردند آواره را
 رتصـو  اين در كنند، پيشدستي كه  آن مگر مكنيد جنگ آنها با مسجدالحرام در و است،

 .)191 آيه /بقره(: كافران كيفر است چنين برسانيد، قتل به آنها را حرم در كه رواست
: كـه  اسـت  مطلـب  اين نشانگر آيد  برمي قرآن آيات ساير البته و آيه سه اين از آنچه
مسجدالحرام  عني ي آن الهي امن حرم حرمت واسطة به) اسالمي شهر(مكه   شهر قداست

 بـا  قتـال  از مـسلمانان  كـه  آنجـا  تـا  اسـت؛ ) آن كزيـت مر و محوريت(كعبه   و) مسجد(
 بـا  همگـي  كـه  داده مكه شهر به هويتي مسجدالحرام. اند   شده منع حرم اين در مشركان
 صـفت  اين گسترش در نيز شهر) اهل(شهروندان. كنند  مي امنيت احساس آن در عدالت
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 توسـط  قـوانين  ايـن  رعايـت  و ويژه قوانيني با شهر اين. دارند عمده نقشي آن تعميم و
 بناهـا  معمـاري  و طراحـي  مقـررات  شـامل  قوانين اين. شود  مي امنيت داراي شهروندان

  .شود مي نيز عبادي مراكز ويژه به
 »انِي يب مخُذُوا آد زِينَتَكُم جِدٍ كُلِّ عِنْدسكُلُوا موا واشْرَبلَـا  ورِفُوا  وتُـس  ه  يحِـب  لَـا  إِنـَّ

 و برگيريـد  خود به عبادت هر مقام در را خود زيورهاي آدم، دانفرزن اي: الْمسرِفِينَ
 .)31آيه /اعراف(:»دارد نمي دوست را مسرفان خدا كه مكنيد، اسراف بياشاميد و و بخوريد

 آن و كنـد   مـي  بـدل  هويت با شهر ك ي به آن را  كه دارد نيز ديگري ويژگي شهر اين
 بـه  خـود  بـا  را زيبـايي  كـه  سـت ا اين توصيه وقتي«. است كمال حد در زيبايي حصول
 مركـز  مسجد. شود  مي مكان اين خود مشمول نخست وهله در قاعده اين ببريد، مسجد

 »شـود   مـي  نيـز  شـهر  كـل  شامل مسجد براي زيبايي دستور لذا است، شهر تپنده قلب و
 هـايي   گزينـه  از كـي يشـهري    سيماي و منظر به توجه. )105: 1390 همكـاران،  و صارمي(

 در مـسجد  تفـوق  اسالمي، شهرهاي منظر در«. بينجامد شهر زيبايي به اندتو  مي كه است
 )6(»گيرد  مي آرامش ها  دل خدا اد ي با همانا« ذكر با محور، خدا شهر تحقق و شهر آسمان

  .)66: 1390 همكاران، و زاده  نقي( »انجاميد مي انسان خاطر امنيت به
  »نَا إِلَىيحأَوى ووسأَخِيهِ مأَنْ و آتَبا ومِكُمرَ لِقَولُوا بِمِصعاجوتًا ويب وتَكُميلَةً بوا  قِبأَقِيمو

 بـراي  شـما  كـه  كرديم وحي) هارون (برادرش و به موسي و: الْمؤْمِنِينَ وبشِّرِ الصلَاةَ
 نتوانيـد  مـساجد  به فرعونيان بيم از كه اكنون(و   گيريد منزل مصر شهر در پيروانتان

اي  هـم  تـو  (و داريـد  پا به نماز و دهيد خود قرار  معبد و قبله را هايتان  خانه ،)رفت
  .)87آيه / يونس(: »ده بشارت) آخرت در بهشت و دنيا در فتح به (را مؤمنان) رسول
 اسـت،  ويران بنياد از نيستند تقوي با كه مردمي باشد  ثروت محصول اگر زيبايي اين
  آيه /توبه(شود   تخريب است شايسته باشد دهنش بنيان تقوي پايه بر كه مسجدي كه  چنان
 اگـر  و است مهم عناصر از اسالمي شهر در مسجد كه است اين آيه اين در مهم نكته. )107
 هاي  انگيزه واقفان، و بانيان حاكمان، نقش لذا. كرد انتخاب جايگزين آن براي بايد نباشد
 سازنده بسيار اسالم منظر از مساجد، تكميل ا ي توسعه نگهداري، در آنها غيرديني و ديني
  .)45  آيه/حج(است ويران بست از پاي شهر اين نيز شهروند حضور بدون اما. است

  
  جامع مسجد و  مسجد-4

  :اند كرده تعريف گونه اين فارسي لغت در را مسجد
  .دهند مي انجام ديني مراسم ا يخوانند مي نماز آن در مسلمانان كه جايي -1«
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   ....و نمازگاه سجود، محل خدا، خانه كنند، وقف نماز براي كه خاص معين مكان -2
جمعـه   نماز آن در جمعه روزهاي كه شهر هر در بزرگي مسجد: )7(آدينه مسجد -3
  .)239: 1388 همكاران، و بهشتي از گرفته بر همه( »شود برگزار
 مكـان  معناي همان صراحت به آن از آيه چند در و آمده بسيار مسجد واژه قرآن در

  :چون آياتي. شود استفاد مي نماز برگزاري
 ارُ إِنَّممعي اجِدسنْ اللَّهِ منَ ممِ بِاللَّهِ آموالْيخِرِ وĤْال أَقَاملَاةَ وآتَى الصالزَّكَاةَ و لَمو  خْـشي 

 .)18 آيه /توبه( الْمهتَدِينَ مِنَ يكُونُوا أَنْ اولَئِك فَعسى اللَّه إِلَّا
 اجِداً اتَّخَذُوا لَّذِينَوسا مكُفْرًا ضِرَارتَفْرِيقًا ونَ ويؤْمِنِينَ با الْمادصإِرنْ ولِم  بار حـ  ه  اللـَّ

ولَهسرلُ مِنْ ولِفُنَّ قَبحلَينَا إِنْ ودنَى إِلَّا أَرسالْح اللَّهو دشْهي مونَ إِنَّه107 آيه/توبه(لَكَاذِب(. 
 َّأَنو اجِدسوا فَلَا لِلَّهِ الْمعتَد عا اللَّهِ مد18  آيه/جن( أَح(. 

 تـرين  مهم توان مي اسالمي مباني ديگر در تأمل و مذكور اصول به توجه با رو هر به
مـذَكّر   :برشـمرد  چنين روايات و آيات پاية بر را اسالمي هويت داراي شهر اصلي مباني

 بنـاي  در تـوازن  و تعـادل  زيبايي، امنيـت،  نظم، بودن، دتوحي نماد بودن، خدا يا يادآور
 بـه  بـاد  نور، همچون طبيعي عناصر از استفاده اولويت ظلم، از پرهيز سازها، ساخت و

 ساخت در اسراف و تفرعن و تجلي تفاخر از پيشگيري بشر، دست عناصر ساختة جاي
  .)243: 1387 شكراني،(و سازها 

  
  زد يشهر كالبد به بخشي تهوي در جامع مسجد جايگاه تبيين

ـ  الِـبالد  أَحـب  «فرمـود  كه) ص(خدا رسول سفارش بنابر تاكنون اسالم صدر از  »اهللاِ يال
 دوران در نيمـسلم «. اسـت  بـوده  ياسـالم  شـهر  كانون مسجد )454: 1387 منتظرالقائم،(

 جوامع آن يواقع بازتاب مسجد و بودند يمذهب شدت به مردم گريد مانند يوسط قرون
 و يسـادگ  و زهـد  سـپردن  خـاطر  به درصدد انيسال يط و )68: 1377 براند، لنيه( »بود
 ياسـالم  شهر اديبن ميتحك در مسجد رو نيا از. بودند امبريپ خود ةويش به عبادت بيترت

 آني استوار ليدل اسالم، صدر يگيرايپ يب وي سادگ نيا كه داشته يخاص گاهيجا همواره
 بـه  دادن پنـاه  يبـرا  معموالً مساجد) ق.ـه (4و3 ونقر در. است بوده يمتماد دوران در

 جيتـدر  به. بودند باز روز شبانه لذا شد، يم استفاده خانمان يب افراد و كاران توبه مسافران،
 صـرفاً  كـه  شد عظمت با العاده فوق ييبنا و افتي رييتغ جامع مسجد به مساجد عملكرد

 تيـ موقع يهرآبـاد  در جمعهمـسجد  وجود «كه شد يم باعث آن تيبااهم اريبس فيوظا
 جـامع  مسجد واقع در و ،)81: 1386 براند، لنيه( »آورد  ارمغان به آنجا يبرا را شدن شهر
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 تبلـور  نيتـر  كامـل  آن، قواعـد  و اصـول  و واژگـان  وي  شـهر ي  زندگ حلقه نيتر ياصل«
 بـا  و كـم  كـم . شد )22: 1377 همكاران، و ياهر( »يشهرساز در اسالم مكتب يها شهياند

 عناصـر  و شد كمرنگ آن بارزي  ها يژگيو آني  معمار تحول در ها ينوآوري  برخ ورود
 شـهرها  يبرا منطقه هر فرهنگ با مرتبط ...) و گنبد و مناره منبر، محراب، مثل( يديجد
  .آوردند ارمغان به خاص يتيهو

  زد يجامع مسجد  معرفي-1
 قـدمت  كه است شهر ياسالم ادوار بزرگ و بايز مساجد از يكي زدي ريكب جامع مسجد«

 در كـه  شـده  بنـا ي  مـسجد  سـه ي  برجا مسجد نيا. گردد يبرمي  هجر هشتم قرن به آن
 بـه  هيـ قاجار دوره در تـاً ينها سـه  نيـ ا. بودند شده ساخته گريكدي درجوار يمتماد قرون
 آني  اصـل ي  بنا از. )96: 1377 گلشن،(» است شده ليتبد عيوسي  صحن با واحدي  مسجد

ـ  ست،يـ ني  برجـا ي  اثر بوده،ي  هجر ششم قرن به متعلق كه  دوره در آني  جـا  بـه ي  ول
 ديـ تجد و ريـ تعم گسترش، دوره چهار حدودي  ط و ساختهي  كنون جامع مسجدي  لخانيا

 بـه ي  متـوف  محمد نيالد دركنيس آثار ازي  كنوني  بنا«. )53: 1392 زاده، ينيحس( است شده
 بـه  را آني  زديـ  يعلـ  نيالد دشرفيس موالناي  و فوت از پس كه است ق.ـه 732 سال
 در واقع) ره(ينيخم امام ابانيخي  غرب ضلع در اكنون و )66: 1357 كاتب،( »رسانده انيپا

 وي  اصـل  سـردر  كيـ  وي  ورود شـش  بر؛ مشتمل و است واقع زد ي يشاه دروازه محله
 دو و وگنبدخانـه  عيـ رف وانيـ ا تـك  صـحن،  يجانب يها رواق ،ياصل صحن ها، جلوخان
. باشـد  يمـ  ابيپا دو و يغرب و يشرق ضلع در خانه وگرم آن نيطرف در تابستانه شبستان

ي خاص تياهم از شيها بهيكت خصوص به و ناتيتزئ ،يمعمار طرح ليدل به مسجد نيا«
  .)21 :1380 ،ينصرت(» است برخوردار

  
  
  

  زد يجامع مسجد موقعيت :1تصوير شمارة 
  )mosque.mihanblog.com: مأخذ(
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  زد يجامع مسجد پالن: 2تصوير شمارة 

  )www.ghoolabad.com :مأخذ(
  
  دهليز ا يكرياس - 2    ورودي پيشخان - 1
  شبستان - 4      حياط صحن - 3
  ايوان - 6        گنبدخانه - 5
  سابق حمام مكان - 7
  
  
  )كالن مقياس(اسالمي  دوره در زد يشهري طراحي در جامع مسجد  جايگاه-2
 شـهر  15 حـدود  اخيـر،  قرن دو اين در«: نويسد  در رابطه با اهميت جامع اعتضادي مي      ا

 كـه  داشت وجود اسالمي هاي  سرزمين در قرطبه، و قيروان تا بخارا و سمرقند از جهاني
 بودنـد  ساخته مسلمان فاتحان كه بود مسجدي نخستين آنها همگي اسالمي دوران هسته
 نيـز،  زد يـ  در. )10: 1377 اعتـضادي، ( »بود جامع جد،مس ترين  مهم شهري هر در البته كه

 و كـاركردي  لحـاظ  بـه  شهري عنصر ترين  مهميك ركن مذهبي و      همواره جامع مسجد
 يشـهر  عناصر ساير با و بوده شهر اصليهمواره از عناصر     بنا اين.  بوده است  ساختاري

 سـردر  مقابـل  خيابـاني  احـداث « دليـل  به متأسفانه كه داشته شده تعريف و منظم رابطه
 توسـلي، (» اسـت  گرديـده  جـدا  پيرامـون  بافت از مسجد باروك، سبك به مسجد اصلي
 زيبندگي باعث) كالبدي خودنمايي(مادي   لحاظ به تنها نه مسجد اين وجود. )14: 1381
 سـير   بررسـي  .اسـت  داده آن بـه  مـذهبي  اعتبار هم معنوي لحاظ به بلكه شده زديشهر  
 مقـدس  مكـان  ايـن  از متـأثر  شـهر  اصـلي  هسته دهد  مي ننشا زد ي تاريخي بافت تكامل

 تمـايز ـ   «معيار به توجه باشد  اي كه به شهر وارد مي يافته لذا هر آشنا و بيگانه گسترش
  .كرد مي ادراك را شهر» تشابه

7
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  امعج مسجد وي كاركرد عناصر بر مشتمل زدي يميقد اريبس شهر مركز مجموعه :3شمارة  ريتصو

  )12: 1381 ،يتوسل اساس بر نگارنده: مأخذ(
  
ارزش  و فعـال  جـو  بيانگر مسجد اطراف در گوناگون هاي  كاربري وجود«سويي   از
يكي ديگر از    اين. )79: 1381 پورجعفر،(» است بوده مسجد اطراف فضاي در زمين باالي

 دمـسج  پيرامـون . اسـت  بـوده  عمـومي  اماكن جامع و  مسجد بخشي  هويت هاي  ويژگي
 پيرنيا مرحوم. است نچسبيده آن به بنايي هيچ و گرفته فرا ساباطو   بازار ،گذر رامذكور  

 كـرده  ذكر آن اطراف و مسجد در ناپاك شخص حضور عدم مسئله به توجه را آن دليل
  .)46: 1386 ، به نقل از كيانيپيرنيا(است 

 بازار راسته از ورود

  امعج مسجد -1
  چهارسوق بازارو -2
  مدرسه -3
  بقعه و مدرسه -4
  دانيم -5
  )رفته نيب از(حمام -6

 ا  يروباز معابر را مسجد اطراف            
  .است گرفته فرا دهيسرپوش

  مسجد داخل شد و آمدي رهايمس            

 مقابلابانيخازورود
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  زد يتاريخي بافت در مسجدجامع موقعيت :4شمارة  تصوير
  )13: 1381توسلي، براساس نگارندگان: مأخذ(

  
 هـاي   ارزش ارحجيـت  همـواره  داشـته،  شـهر  عمـومي  كالبد بر كه تسلطي با بنا اين
  )9(.است بوده يادآور مادي هاي خواسته به نسبت را ديني و اسالمي

 و امنيـت   سند حفظ  مختلف نمازهاي برگزاري براي شهر در مسلمان دائمي حضور
 تحقـق  گـاه  جلوه جامع مسجد است، و  اسالمي شهرهاي براي را فرهنگي پايدار توسعه
ـ  مؤمنـان،  و مؤمنين حضوركه   ،است محكم پيماني اسـالمي   شـهر  معنـوي  پايـداري  رب

 انـضباط  و نظم رعايت به را نمازگزار نماز، اوقات به توجه كه طور   همان )10(.افزايد  مي
. اسـت  شده فضايي انتظام باعث كهن اسالمي شهرسازي نظام در نيز مسجد دارد،  مي وا
 اسالمي شهر تصور است شهري گونه  قارچ و رويه  بي رشد اسير كه نابساماني دنياي در«

 داراي جـامع  مـسجد  فـرم  وجـود  با يزد ،)121: 1381 بمات،( »دارد بخش  نمايي آرام  نيز
 معجا مسجد ورودي در فرمان سنگ كتيبه تعدادي. است ايمن بافتي و بخش  آرام نمايي
 امنيـت  برقراري لزوم بر شدت به آنها متن در كه است منصوب مختلف ادوار به مربوط
 گرديـده  محقـق  جـامع  مـسجد  سايه در مهم اين  كه )57: 1392 زاده،  حسيني(شده   تأكيد
 انـدازه  بـه  قـدمتي  اسـت،  مـال  بخشش و گذشت بارز مصاديق از يكي كه وقف. است
 اسـت  بـوده  روسـتا  و شـهر  توسعه در عاملي ،اديان همه در هميشه و دارد تمدن تاريخ

 در آنها تعدد و موجود هاي  وقف سنگ بررسي. )34: 1389 همكاران، و آباد  خليل كالنتري(

  جامع مسجد-1
  سوق چهار و بازار - 2
 مدرسه - 3
 بقعه و مدرسه - 4
 ميدان - 5
  )رفته بين از( حمام - 6

   بازار، مدرسه،مسجد جانبه سه رابطه        
 اطراف است معلوم نقشه در كه همانطور
  .اند فراگرفته گذرها را مسجد

 بازارراسته.2

 مقابل خيابان

 5 مسجد.1

3 
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 جـاري  تـرين مرجـع     مهـم  مذكور بناي كه دهد  مي نشان )123: 1377 افشار،( مسجد اين
  .است بوده شهر اين در وقف سنت شدن

  
  شهر به بخش هويت عنصر ترين مهم زد يجامع  مسجد-3

 محـسوب  شـهري  نـشانه  يـك  شـهر  مقيـاس  در هم و محلي مقياس در هم مسجد اين
 قرارگيـري  و شـهر  ارگانيـك  بافت در آن مقياس بزرگي و هندسي نقش سو  كياز  . شود  مي
 ديگر از سازد، برقرار مي تقابل براساس را شهر ساختار تعادل شهري مفصل ترين مهم در
 شـود  مي احساس همواره حضورش آن خاص هاي همجواري و نمايي مكان علت به سو
 بسيار ساز هويت عناصر از كيي عنوان به كه است خاطر تعلق و مكان حس همان اين و

 سلـسله  و اسـالمي  شـهرهاي  اغلـب  توسـعه  «كـه  چرا ،)5 و   1تصوير  (است   توجه قابل
  .)56: 1389 ،بندان عالقه( »است بوده شهر اصلي مسجد از متأثر آنها در موجود مراتب

 متعـادل  و كُنـد  افقـي  رشـد  داراي شمسي هجري چهاردهم قرن اوايل تا يزد شهر«
 حـضور  آن فيزيكـي  توسـعه  مراحل تمام در كه )107: 1388 همكاران، و پورزعزي( »بوده

 درون از ايـ  كـه  شـهر،  توسعه مرحله هر در. شود مي ديده زمان فراخور به جامع مسجد
 همكـاران،  و پورزعزي( »نمود مي رشد و شده احيا و حفظ وندر از شهر كه طوري «بوده؛
 مـسجد  كالبـدي  ايـ  كـاركردي  نقـش  براساس اصلي محوريت بيرون، از ا ي )109: 1388
  .است بخشي هويت بارز مصاديق ديگر از خود اين. است بوده جامع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  بافت ارگانيك شهر در شهري نشان ك يزد يجامع مسجد: 5تصوير شمارة 
  )www.tebyan.net: مأخذ(
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 بـا  بنا موجود هاي لماناِ بين هارموني نيز و كنتراست نوعي وجود نيز شهري منظر از
 آنهـا  الجـورد  و آبـي  رنگ و بلند بسيار ارتفاع با مناره و سردر مثل اطراف بناهاي ديگر

 عالئـم  تنهـا  عنـوان  به) طولي كشيدگي جهت و هماهنگ عنصر( گنبد و) متضاد عنصر(
  .)6تصوير( شود مي محسوب پرنده نگاه از ابيي جهت عامل و آسمان خط در مشخصه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پرنده نگاه از جامع مسجد گنبد و ايوان :6تصوير شمارة 
  )http://ghoolabad.com: مأخذ(

  
 بـه  توجـه  )ع(معـصومين  روايـات  و آيات حديث، و ) سوره نحل،13آيه ( قرآن در«
 آن بـه  بايـد  اسـالمي  شهر آرمان در كه دهد مي نشان و فتهگر قرار ارزيابي مورد ها رنگ

 عنــصر ك يــعنــوان بــه رنــگ جــامع مــسجد در. )349: 1387كجبــاف، (» .شــود توجــه
 فـضاهاي  خوانايي در مناسب آسمان خط چنين ايجاد   ، و هم  زد ي شهر كالبد بخش هويت
 از. استو از مصاديق هويت كالبدي       مؤثر موقعيت، تشخيص و دهي جهت در و شهري
 كـسي  هـر  بـراي  مـسجد  بـه  ورود بـدو  در اسـت  ممكن قبله سمت تشخيص كه آنجا

 نمـايي  جهت محراب با خرد مقياس در و گنبد با شهري كالن مقياس در نباشد، مشخص
 هـر  كـه  اسـت  بـارز  چنان زدي شهرسازي در نماد اين از استفاده. )8تـصوير   ( است شده
 تـشخيص  را قبلـه  جهـت  ،جـامع  مـسجد  دگنبـ  ديـدن  با دور بسيار فواصل از اي بيننده
-4 معيـار ( آسمان خط اجزاي فرمي و شكلي تمايز اصل از استفاده حقيقت در. دهد مي
 ارمغـان  بـه  شـهر  براي كالبدي هويت نوعي نمادها از درست گيري بهره با همراه ،)2-1

 نبيـا  عملكـرد  دو داراي ديگـر  نماد هر مانند معماري هاي نشانه «سويي از. است آورده
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 و پـردازد  مـي  خود از فراتر معنايي بيان به اي نشانه هر. هستند هويت حس ايجاد و معنا
 و هـا  نـشانه . )121: 1389 كريميـان، (» دارد مـي  اظهـار  را خـاص  اي جامعه به تعلق حس
 وسـيله  مثابـه  بـه  باشـند  فرهنگيـ   ياجتماع مفاهيم و ها ارزش نمايانگر كه هايي سمبل
 روزمـره  زندگي در چون نمادها و ها نشانه اين. كنند مي عمل انشهروند بين افكار تبادل
 در كه مسائلي جمله از. كنند مي تقويت را هويت و معنا از خاصي حس شوند، مي تكرار

 است ظواهري است، احاديث و كريم قرآن تأكيد مورد مردم اجتماعي زندگي فضاسازي
 محتـواي  كـه  هـايي  سـمبل  از سـتفاده ا رو اين از. باشد) 3-4 معيار( خالق اد ي ادآور ي كه

 را دنيـوي  ةافـسارانگيخت  هـاي  وسوسـه  و هـا  اضطراب تواند مي باشد، پايدار هاي ارزش
 طـول  در همـواره  نمادهـا  ايـن  «چون سازد، جايگزين را الهي آيات ذكر و دهد كاهش
 و باورهـا  بيـان  بـراي  نيـز  عـامي  مـردم  جانب از بلكه هنرمندان وسيله به تنها نه تاريخ

 مـسجد  معمـاري  در. )21: 1391 همكـار،  و گالبچـي ( »اسـت  شده استفاده هايشان دراكا
ـ گنبد و است نور انتشار نماد كه مناره زدي جامع عنون  ـ به صغير عالم و آسمان نماد  كه 

 ديگـر  قرارگيـري  .)7تصوير  ( كند مي سازي هويت ،)3-4 معيار( نشانه و الگو كهننوعي  
 كنـار  از بـازار  راسـته  عبـور  مثال عنوان به جامع، مسجد اركن در شهري مهم كاركردهاي

ـ  تخريـب  آن از بخشي اكنون كه( مسجد  نقـش  و بنـا  خـود  هويـت  از نـشان  ،)دهگردي
 گرايانـه  وحـدت  تفكـر  در ريـشه  بنا اين كنار در بازار گيري شكل. دارد آن بخشي هويت
: 1377 اعتضادي،( »رتتجا مركز هم و بوده زيارتگاه هم مكه شهر «كه چرا ،دارد اسالمي

 )9تصوير  ( برد مي ارث به مسجد از را خود مشروعيت و هويت ،بازار جهت اين از. )12
  .)3-4معيار ( يابد مي باز را خود مناسب كاركردي هاي ويژگي اسالمي شهر و

 منطقـي  همجوار عملكردهاي به نسبت مسجد قرارگيري محل اسالم حيات طول در
 انتخـاب  در كـه  بـوده  چنان مسلمانان نزد در بنا اين هميتا كه است واضح. است بوده
 اين و كردند مي نظر اعمال منطقي مراتب سلسله ك ي در و خاص وسواسي با مكان اين
 خـاطر  در مـسجد  جايگـاه  حـافظ  كـه  آورده وجـود  به را خاصي هويت آنها نظر دقت

  .)498: 1387 زاده، نقي( است بوده مردمان
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  مسجد به ورود
 و سمت خيابان از

  اصلي سردر

 قبله سمتبه گنبد
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  جامع مسجد در گنبد و محراب قرارگيري جهت شناخت طريق از قبله سمت تعيين :7شمارة  رتصوي

  )نگارندگان: مأخذ(
  
 خود از كه انديشيد مي اين به تنها مسلمان هنرمند نيز، اسالمي هنر حكمت بحث در
 ،دهـد   مي قرار الشعاع تحت را وي اثر خالصانه، نيت اين. گذارد ادگار ي به ماندگار چيزي

 مـسجد  زد يـ  جمله از ايران تاريخي شهرهاي تمام در شود مي مشاهده كه   چنان رو اين از
 تـأثير . است خارجي و داخلي گردشگران بازديد مورد اماكن ترين برجسته از كيي جامع
 شـده،  منتـشر  آنـان  از بعـدها  كه هايي سفرنامه در كه بوده حدي به آنان خاطر بر بنا اين

 توسـعه،  زمـان  در مـذكور  بنـاي  در. اسـت  داده ختـصاص ا خود به را زيادي توصيفات
 گذاشـته  نمـايش  بـه  وجه زيباترين به دوره هر هنري جلوه ترين عالي مرمت، ا ي تكميل
 هـر ) شهرسـازي  و معمـاري  بخـصوص ( تمدن عصاره كه اين ضمن بنا اين. است شده
 در تـداوم  يعنـي  ،ايـن  .دارد همراه به را گذشته تجارب از كوهي دارد، خود در را دوره
  .است يزد كالبدي هويت هاي مشخصه ديگر از )4-2-4معيار ( تحول عين
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  )نگارندگان: مأخذ( شهر عمومي سيماي در مسجد جايگاه: 8شمارة تصوير 
  

 كار به تزئينات و ها رنگ و هنري هاي تكنيك انواع با بنا، اين تكميل و ساخت نحوه
 ايـن . است مشهود كامالً شهري فضاهاي ساير با آن تمايز كه است نحوي به درآن رفته
 در تـا  داشته آن بر را محققان و جهانگردان از بسياري شهر اين در هويت القاي از شيوه
 شـهر  و اي فيـروزه  گنبدهاي شهر مسلمانان، شهرهاي ديگر چون را شهر اين نگاه اولين
  .)56: 1389 بندان، عالقه( بنامند ها مناره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )نگارندگان: مأخذ( كديگر يدر كنار جامع مسجد و حمام و بازار موقعيت :9شمارة صوير ت
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 انجـام  محـل  و حكومت با مستقيم ارتباط در هم كه است مساجدي دسته در بنا اين
 منـصوب  هـاي  فرمـان  سـنگ  و هـا  نبشته سنگ به توجه با( بوده حكومتي و ديني مراسم
 هـم  عنـي؛ ي گرفتـه  قرار شهر فقرات ستون و اصلي محور اطراف در هم ،)مسجد درون
 محلـه  مركز در عيني نقش هم و بوده، مردمي اجتماعات محل نيز و فريضه انجام محل

 ده،ش    مي مسجد اين نصيب قنات و انبار آب و حمام وقفيات عوايد لذا دارد، عهده به را
  .است مبرهن آن بخشي هويت نقش وجود اين با
  

  گيري نتيجه
 ادراك گرفتـه،  قـرار  توجـه  مورد كمتر مساجد هنري و معماري طراحي در امروزه آنچه
 و مرمت متعددي هاي دوره طي زد ي كبير جامع مسجد. است مسجد معنوي زيبايي حس

 فراوانـي  هاي آسيب رغم علي بنا اين جاودانگي داليل از كي ي شايد. است شده بازسازي
 القـدري  جليـل  و تقـوا  با عالمان مته آمده، وارد آن به اخير قرن 5 الي 4 حدود در كه

 و وزيـري  محمـد  سـيدعلي  زدي،يـ  علـي  الـدين  سيدشـرف  محمد، الدين سيدركن چون
 هويـت  داراي بايـد  شهري هر كه اين. اند كرده تالش بنا اين آباداني در كه است سايرين
ـ مكاني  ايـن  چگـونگي  و چيـستي  در امـا  نيـست،  اي شـبهه  و شك جاي باشد فضايي  
 بـسيار  تأمل جاي نشين مسلمان شهر ك ي براي اسالمي دوره در خصوصب بخشي هويت
 از آنچه لذا. است برهه اين در هموار و سهل بس راهي گذشتگان تجربيات مرور. است
 و درخـور  مـسجدي  معمـاري  رسـاندن  ثمر به در كه است نتايجي آيد برمي مجمل اين

 قابـل  ايـران  امـروز  معمـاري  البته و كويري خطه اين معماري و هنر ساختار در شايسته
  :شود واقع مفيد تواند نكات مي اين به توجه لذا. است توجه
 و خـالق  ميان قلبي رابطه ايجاد درخور باشد مكاني و فضا بايد مسجد اول درجه در

 افعـالي،  و صـفاتي  زيبايي و آراستگي و جالل و شكوه عين در كه جايي عني ي مخلوق؛
 اهميـت  بعـدي  مرتبه در. ندارد مشغول خود به داوندخ به توجه جاي به را انسان ذهن
 و شهر به اسالمي هويت حس ايجاد جهت شهر كالن مقياس در مسجد كاركردي نقش

 .دارد ايـران  مـساجد  طراحـي  در كمرنگي بس جايگاه اكنون متأسفانه كه است، شهروند
 و تاسـ  شده سازي قرينه قبله محور حول جامع مساجد ساير همچون زدي جامع مسجد

 بـه  توجـه  دارد ضـرورت  آنچـه  .است مساجد طراحي در قبله محوريت بر تأكيدي اين
 مقياس در كه است جامع مسجد بخصوص مسجد محوريت بر شهر محالت ساماندهي

 بـر  را شـهر  مهـم  عملكردهـاي  چيـدمان  و شهرنشيني و شهر پيشرفت و گسترش كالن
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 بـصري  لحاظ به بايد اسالمي شهر سيماي و كالبد. كند مي جوو  جست مسجد، خاستگاه
 حتـي  و اهـالي  ديگر با و كديگر ي با شهروندان ارتباط كننده تقويت و باشد داشته جذبه
 شـده  ايجاد بصري زيبايي و مسجد صالي بانگ هماهنگي با ميان اين در. باشد ها غريبه

  .افت يدست مهم اين به توان مي آن كاركردي قوي نقش و
  
  
  
  
  
  
  
  ها نوشت پي

  .است شده پرداخته بيشتر مقوله اين به لذا است كالبدي هويت كار اساس مقاله ناي در - 1
 را مسجد ساخت و مكان تعيين عني ي كالبدي عمل نخستين شدند، وارد ثرب ي به كه هنگامي اسالم پيامبر -2
  .دادند انجام

دانشكده  از فرانسه و از اولين استادان معماريكارشناس ) Maxime Siroux: فرانسويبه (ماكسيم سيرو  -3
  )33شماره منبع اينترنتي ( بوددانشگاه تهران در هنرهاي زيبا

منبـع  ( مورخ شهير آمريكائي آثـار هنـري ايـران   ) Arthur Upham Pope: انگليسيبه (م پوپ اآرتور اپه -4
  ).33شماره اينترنتي 

 بود فرانسوي شناس باستان و معمار ميالدي 1881 الس متولد) André Godard: فرانسوي به (گدار آندره -5
  ).33 شماره اينترنتي منبع(

 هاشان دل و آورده نايما خدا به كه آنها: الْقُلُوب تَطْمئِنُّ اللَّهِ بِذِكْرِ أَلَا ۗ اللَّهِ بِذِكْرِ قُلُوبهم وتَطْمئِنُّ آمنُوا الَّذِينَ -6
  .28 آيه / رعد: هاست دل بخش آرام خدا ياد تنها كه شويد آگاه گيرد، مي آرام خدا ياد به

  .شود مي گفته هم جمعه مسجد ا يجامع مسجد - 7
 بناهـاي  از زيادي هاي  قسمت تخريب با مسجد در گسترده ساختماني قاجاراقدامات شاه فتحعلي دوره در -8

  .گرفت شكل واحد بنايي صورت به فعلي جامع مسجد زمان اين  در.شد انجام جامع مسجد سه
  .هست و بوده معروف دارالعباده شهر به ديرباز از زد يشهر - 9

سـاليانه   ،)جمعـه  نمـاز  در(هفتگي   ،)جماعت به وميه ي نمازهاي در(بار سه روزانه صورت به نمازگزار مؤمن -10
 ديني برادران ساير با كرده، پيدا حضور مسجد اين ، در )باران نماز لمث خاص در نمازهاي (شمار   ، گاه )اعياد نماز(

  .است شده پيمان هم زمان عهد ولي با و خود
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  منابع
 تهران نوين، حافظ انتشارات ؛)1389(اي  قمشه الهي ترجمه كريم، قرآن. 

 ،26، ش8س  ،صفه فصلنامه دو ،»نشين مسلمان شهرهاي ساختار در مسجد نقش «؛)1377 (الدن اعتضادي، 
 .8-21صص 

 ،تهران و مفاخر فرهنگي، آثار انجمن ،2چ ، 2ج ،زد ييادگارهاي ؛)1374 (ايرج افشار.  
 ،ساختار و معماري هويت« ؛)1387(مهدي  بين، حقيقت فريال؛ احمدي، عليرضا؛ صادقي، مجتبي؛ انصاري 

دوماهنامه آينه ، »بصري نظام ساماندهي بر تأكيد با شهري فرسوده هاي بافت محالت به بخشي هويت :شهري
 .93- 100صص  ،11ش ،2، س خيال

 ،واژگان و زبان  دستور:اصفهان مكتب در مسجد شهري معماري «؛)1377 (سيدمحسن حبيبي، زهرا؛ اهري«، 
 .22-37 صص  ،26، ش8س  ،صفه فصلنامه دو

 ،آن هاي ويژگي و اسالمي شهرهاي گيري شكل چگونگي بررسي«؛ )1387(احمد  تقديسي، حميد؛ برقي« ،
 .123-132صص  اصفهان، ،اسالمي شهر آرمان همايش نخستين مقاالت مجموعه

ـ هو در نينـاب يبي  فضا نقش «؛)1390( دغالمرضايس ،ياسالم ؛رجيا اعتصام، ؛دايل اصل، النيبل -  بـه ي  بخـش  تي
 .59-72 صص ،8 ش ،5 س ،دوفصلنامه هويت شهر ،»رانياي خيتاري ها بافتيي فضا ةگستر

 ،هاي  كانون بر نظارت و هماهنگي عالي ستاد دبيرخانه ،مسجد و اسالمي شهر ؛)1384(الدين  نجم بمات
 .مساجد هنري فرهنگي

 ،1چ ،1ج ،فارسي مراجع در ايران معماري نامه فرهنگ ؛)1388(مهرداد  بيدهندي، قيومي سيدمحمد؛ بهشتي. 

 ،ايراني شهر مطالعات فصلنامه ،»اسالمي شهر اجتماعي ماهيت «؛)1389 (سيروس موسوي، احمد؛ پوراحمد 
 .1-12 صص ،2ش ،1، س اسالمي

 ،فصلنامه ،»قديمي مساجد در معماري و شهري طراحي معيارهاي به توجه «؛)1381 (امحمدرض پورجعفر 
 .75-90 صص ،1 ش اول، دوره ،هنر مدرس

 ،تهران نو، پيوند: پيام ،1 چ ،ايران خشك و گرم يماقل در معماري و شهر ساخت ؛)1381( محمود توسلي. 

 فصلنامه ،»آن دهنده تشكيل عوامل و مكان به تعلق حس مفهوم« ؛)1390( قاسم مطلبي، ؛علي فروزنده، جوان 
 .27-37صص  ،8 ش ،5 س ،شهر هويت

 ،هويت و رشه كالبد گفتمان در تبعي پرسمان«؛ )1387( فريده فروزانگهر، ؛سيدمجيد نادري، ؛فرح حبيب 
 .13-23صص  ،3 ش ،2 س ،شهر هويت فصلنامه ،»)شهر كالبد تابع هويت ا يهويت تابع شهر كالبد(

 ،تهران تهران، دانشگاه ،7 چ ،شهر شارتا از ؛)1386( سيدمحسن حبيبي. 

 جامع مسجد در موجود هاي نبشته سنگ به تحليلي و توصيفي نگاهي« ؛)1392( سعيده مهرجردي، زاده حسيني 
 .51-66صص  ،5 ش ،3 س ،هنر پژوهش فصلنامه دو ،»زدي كبير

  .تهران دانشگاه چاپ و انتشارات مؤسسه: تهران ،نامه لغت ؛)1377( اكبر يعل دهخدا، -
 شهر موردي نمونه طبيعي، عناصر از گيري بهره طريق از شهر به بخشي هويت «؛)1390( اصغر يعل ون،يميرح -

 .93-104 صص ،9 ش ،5 س ،شهر تيهو فصلنامه ،»همدان

 ،مقاالت مجموعه ،»شهرسازي هاي ويژگي و ها مؤلفه در اسالمي فرهنگ مهندسي«؛ )1387( رضا شكراني 
 .237-262صص  اصفهان، ،اسالمي شهر آرمان همايش نخستين
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 فـصلنامه   ،»اسـالمي  هنـر  در زيبـايي  و شـهر  جايگـاه  تحليـل  «؛)1390( مسعود صارمي، ؛حميدرضا صارمي، -
  .101-111 صص ،4 ش ،1سمطالعات شهر ايراني اسامي، 

 ،عوامل بررسي براي اي وسيله فرهنگي شناسي انسان «؛)1390( پريسا مقدم، ؛عليرضا دلپذير، ؛شادي عزيري 
  .61-70صص  ،12 ش ،8 س ،شهر هويت فصلنامه ،»معماري دهنده شكل

 ،يزد شهر سريع افقي رشد رابطه بررسي «؛)1388 (نجما پور، اسماعيل ؛كريم دلير، زاده حسين ؛ملكه عزيزپور 
 .105-124صص   ،20 س ،2 ش ،محيطي ريزي برنامه و جغرافيا فصلنامه ،»شهر اين در عيتيجم تحركات و

 س ،8 ش ،پنجره ماهنامه ،»اسالمي شهر سيماي در آن جايگاه و مسجد «؛)1389 (سيداميرمحمد بندان، عالقه 
 .56-58صص  ،2

 گيري شكل در وقف اريخيت نقش «؛)1389 (قهرمان رستمي، ؛سيداحمد صالحي، ؛حسين آباد، خليل كالنتري 
 صص ،1ش ،1 س ،اسالمي ايراني شهر مطالعات فصلنامه ،»)اصفهان شهر موردي مطالعه (اسالمي شهر
44-33. 

 تهران اميركبير، افشار، ايرج كوشش به زد، يجديد تاريخ ؛)1357(علي بن حسين احمدبن زدي،ي كاتب. 

 ،همايش نخستين مقاالت مجموعه ،»شهراسالمي آرمان در ها رنگ شناسي روان« ؛)1387( محمدباقر كجباف 
 .333- 349صص  اصفهان، ،اسالمي شهر آرمان

 ،روحي آرامش و هويت حس معنا، بيان: شهري مناظر در فرهنگي نمادهاي «؛)1389( حسن كريميان«، 
 .119- 132صص  ،74 ، ش24س  ،انساني جغرافياي هاي پژوهش فصلنامه

 سمت: تهران ،ياسالم دروه در رانياي معمار بايي آشنا ،)1386( وسفيمجمد ،يانيك. 

 ،دانشگاه انتشارات: تهران ،)الگويي كهن( تايپي آركي معماري ؛)1391( آيدا فريد، زينالي ؛محمود گالبچي 
 .تهران

 ،دو ،»)يزد كبير جامع مسجد تاريخچة بررسي( يزد كبير جامع مسجد اولية بناهاي «؛)1377 (صديقه گلشن 
 .94-117 صص ،26 ش ،8س  ،صفه فصلنامه

 مساجد ن ـايرا معماري آثار فرهنگ گنجنامه ؛)1383( شهرسازي و معماري دانشكده تحقيقات و اسناد مركز 
 .تهران روزنه، و ،)بهشتي شهيد دانشگاه (،)هشتم دفتر( جامع

 ،شهماي نخستين مقاالت مجموعه ،»اسالمي شهر در آن نقش و مسجد جايگاه«؛ )1387(اصغر منتظرالقائم 
 .443- 462صص  اصفهان، ،اسالمي شهر آرمان

 ،س  ،زيبا هنرهاي فصلنامه ، »شهرها كالبدي هويت ارزيابي و شناخت معيارهاي «،)1383 (مهتا ميرمقتدايي
 .17-26 صص ،19 ش، 10

ـ ي  هـا  بـه يكت از ارزشمندي  ا مجموعه زد،ي ريكب جامع مسجد «؛)1380( مسعود ،ينصرت -  نامـه   دوهفتـه  ،»يقرآن
 .20-26 صص ،87 ش ،2 س ،قرآن گلستان

 تفريحي فرهنگي سازمان ،اسالمي تفكر پرتو در شهر هويت و زيبايي ادراك ؛)1386 (محمد زاده، نقي 
 .اصفهان اصفهان، شهرداري

  --------) 1387(، اسالمي  معماري و شهر)اصفهان، ماني ،)تجليات و عينيات. 

  -------- )1390(12-26صص  ،155 ش ،هنر ماه كتاب ،»اسالمي متون در اسالمي شهر هاي ريشه «؛. 

 با شهري نماهاي به دهي شكل در فرهنگي مالحظات «؛)1390 (اسالم كرمي، ؛بهادر زماني، ؛محمد زاده، نقي 
 .61-74صص ،7ش ،5 س ،شهر هويت دوفصلنامه ،»اسالمي دوران در ايراني شهري نماهاي ساختار بر تكيه

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

  1394، 1سال شانزدهم، شمارة 

  150

 ،در ثرؤم هاي شاخص ارزيابي و برررسي «؛)1388 (محمدرضا پورجعفر، ؛پارين كلبادي، ؛سيدعليرضا نوفل 
 ،شهر آرمان شهرسازي و معماري فصلنامه دو ،»)اصفهان شهر در جلفا محله موردي نمونه (شهري هويت

 .57-69 صص ،3ش، 2س 
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