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مقالة پژوهشی

الگوهای ترکیب اندامهای بنیادین معماری مساجد شهر اصفهان در دوره صفوی
3

آزیتا باللی اسکویی ،*1سحر زارعی ،2مینا حیدری ترکمانی

 -1دانشیار ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنراسالمی تبریز
 -2دانشجو کارشناسی ارشد ،دانشکده معماری وشهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز
 -3دانشجو دکتری ،دانشکده معماری وشهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز
(تاریخ دریافت مقاله ،1398/06/04 :تاریخ پذیرش نهائی)1399/02/24 :
چکیده
بررسی و شناخت ترکیببندی اندامهای بنیادین مساجد دوره صفوی شهر اصفهان با تاکید بر طبقهبندی آنهاا سابب مای شاود تاا
بتوان با بهرهگیری از این الگوها در الیههای کالبدی و همچنین معنایی ،در معماری مساجد جدید ،آنها را تداوم بخشاید .در ایان
راستا تحقیق حاضر با هدف شناخت این الگوها تدوین گردیده است .روش تحقیق در ایان نوشاتار توصایفی– تحلیلای باوده و از
مطالعات کتابخانهای و مشاهدات میدانی برای گردآوری اطالعات استفاده شده است .یافتاههاای تحقیاق حااکی از آن اسات کاه
مساجد دوره صفوی اصفهان را میتوان به سه دسته مساجد شبستانی ،گنبدخانهای و شبستانی -گنبدخانهای طبقهبندی نمود که هار
یک از دستههای فوق را میتوان براساس اندامهای اصلی و محورهای فضایی و وضعیت قرارگیری نسبت به بافت شهری باه دساته
های مجزا دستهبندی نمود .در طبقهبندی عنوان شده ،هر الگو گسترش یافته الگوی قبلی است و در نهایت تکامل یافتاهتارین ناو
الگو ،الگویی با حفظ تعین هندسی اندامهای اصلی معرفی میشود ،مساجد امام و حکیم از این قبیل هستند.
کلید واژهها :اندامهای بنیادین ،الگوی معماری مساجد ،معماری دوره صفویه ،مساجد اصفهان

*  -نویسنده مسئولEmail:A.oskoyi@tabriziau.ac.ir :
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پرسشهای پژوهش

معنوی ( نور ،رناگ ،تزییناات ،رقاوم مقادس و ...

پژوهش حاضر در پی پاسخ به پرساشهاای زیار

اراار گااذار بااوده اساات (دباااو و همکاااران1393 ،

است:

. 175:

 .1مساااجد صاافوی اصاافهان دارای اااه اناادامهااای

مساجد بنای الگویی هستند که عالیترین سازهها را

غالبی هستند؟

در معماری اسالمی به وجود آورند .مساجد باا ایان

 .2از نظاار کالباادی مساااجد دوره صاافوی اصاافهان

نیت سااخته مایشاوند کاه بااقی بمانناد پا

دارای اه الگوهایی هستند؟

دارای ساختاری غنی و مساتحکم باشاند .درنتیجاه،

بایاد

این بنا ،آن الگویی است کاه ا باه مانناد کلیساا در
-1مقدمه

مسیحیت ا بیش از هر بنای دیگار تایریر سانتهاای

طراحی مکانهای مقدس مذهبی در هماه ادیاان ،از

ممتاز معماری بسیاری را که در مجمو معمااری را

مهامتارین طر هاای معمااری محساوی میشااود

شااکل دادهانااد (بمانیااان و همکاااران. 143 :1395 ،

اون تجلی جنبههای هنری و نمادپردازی هر دینای

بنابراین کند وکاو در آرار معماری تااریخی ،دیادن

را در ایاان مکانهااا ماایبیناایم ،در حقیقاات مساااجد

راه حلها ،تبدیل آنها به زبان علمی و بهرهگیری از

بارزترین تجلیگاه معنویت و هویت متعالی انساانی

فنون روز ،بخشی از پاسخ به الگوی طراحی معاصر

جهااان اسااالم و از جملااه ساااختمانهااای عمااومی

است .اگراه میان الگو و برخی دیگار از مفااهیم و

هستند که در فرهنگ یک جامعه ماثرر باودهاناد و

تعاااابیر در فضاااای معمااااری تشاااابهات شاااکلی و

در گذشااته بااه عنااوان مرکااز اجتماااعی ،سیاساای و

محتوایی به اشام مای خاورد لایکن تنهاا الگاویی

مااذهبی مااردم مساالمان کااارکرد داشااتند .بااا وهااور

است که می تواند با پرهیز از تقلیاد یاا تکارار کاار

دولت صفوی در اوایل قارن دهام هجاری و اعاالم

گذشتگان ،تجربیات آناان را در قالاب آراار متناو

تشیع ارنی عشری به عنوان مذهب رسامی ،فرصاتی

معماری نمایان سازد (سلطانی و دیگران3 :1391 ،

به دست معماران شیعی داد تا عقاید خود را آزادانه

 .با توجاه باه اینکاه در حاوز مساجد ،مطالعاات

تبلیغ کنند و جهان بینی تشایع را در قالاب آفارینش

متنوعی صورت گرفته اسات لایکن های یاک از

فضاااهای مااذهبی ،بااه ویااژه در معماااری مساااجد

آنها باه شناساایی انادامهاای بنیاادین و اگاونگی

آشکار سازند .انسان شیعی ،با پایبندی به اصاول و

ترکیب بندی آنها نپرداخته اند .بناابراین هادف از

عقاید مذهب تشیع ،خود را باه رعایات و توجاه باه

ایاان پااژوهش ،شناسااایی ترکیببناادی اناادامهااای

آن ملزم میدانساته ،لاذا معمااری مساجد ،باه دلیال

بنیادین مساجد دوره صفوی شهر اصافهان و تاداوم

موضوعیت خاص معنوی و روحاانی اش ،از رو و

این الگوها در الیههای کالبدی و همچناین معناایی،

ماهیت تشیع سرشار است به طاوری کاه در هار دو

در معماری مساجد جدید است.

بعد کالبدی مساجد (ایوان ،حیاط مرکزی ،حوض،
ارتباطات فضاایی و نحاوه حرکات و  ...و حسای-

الگوهای ترکیب اندامهای بنیادین معماری مساجد شهر اصفهان در دوره صفوی

127

-2روش تحقیق

مدرسه در یک فضاا قارار گرفتاه اناد و کااربری

روش پژوهش حاضر ،توصیفی -تحلیلای اسات .باا

مسجد و مدرسه در هم ادغاام شاده اسات .گونا

توجااه بااه اینکااه مساااجد دوره صاافوی اصاافهان

سوم ،شاامل مساجد مدرساه هاایی اسات کاه باه

موضااوعی گسااترده اساات کااه در آرااار مکتااوی و

صورت جدا از هم ولی در کنار هم سااخته شاده

غیرمکتاوی ،اساناد قاباال تاوجهی در ارتبااط بااا آن

اند و ارتبااط مساجد و مدرساه از طریاق فضاایی

قابل شناسایی و مطالعاه اسات .از ایان رو از تحقیاق

مشترک در داخل بناست .جالب است بدانیم ایان

کتابخانااهای اعاام از کتااای ،رساااله ،مقالااههااا و

گوناه بنادی باه زماان سااخت ،مکاان و موقعیات

مشاهدات میدانی و استفاده از نقشهها به گردآوری

قرارگیری مسجد مدرسه ها ارتباطی نداشته اسات

اطالعااات پرداختااه شااد .مجمااو مساااجد دوره

شاید بتوان گفت که در شرایط خاصای برحساب

صفوی در شهر اصفهان بیست و سه نمونه است کاه

نو تفکّار و هام اناین میازان اهمیات مساجد و

در ایاان پااژوهش ،بیساات نمونااه از مشااهورترین و

مدرسه ،ایان گوناه هاا شاکل گرفتاه اناد .زارعای

شااناخته شااده تاارین ایاان مساااجد مااورد بررساای

( ، 1394با اشاره به گوناه بنادی مسااجد محلاه ای

قرارگرفت و با توجه باه میازان آراار بااقی ماناده از

شاااهر سااانندج در دوره قاجاااار و اطاااالق سااابک

دوره صفوی می توان اذعان نمود این مطالعه عماده

ساانندجی ،بیااان ماای دارد کااه مهمتاارین معیارهااای

نمونههای موجود در شهر اصفهان را شامل میشود.

ساخت و ساز مسااجد محلاه ای در ناو معمااری

فرآینااد تحقیااق شااامل توصااین اولیااه نمونااههای

بومی برو نگرا و معماری مرکزی ایران درو نگرا

موردی و دستهبندی آنها برای مقایسه اسات و طباق

و وضاعیت زماین ،امکاناات در اختیاار باه لحاا

تحلیلهای صاورت گرفتاه ،الگوهاای بکاار گرفتاه

تمکّن مالی و مصالح  ،متناسب با شارایط زماان و

شده در مساجد این دوره استخراج گردید.

مکاان و اقلایم منطقاه باوده اسات .خاادم زاده و
دیگااران ( ، 1396انااوا مسااجد حااوزه فرهنگاای

-3پیشینه ی تحقیق

کردستان را بر پایه اجزای فضایی یا کالبادی باه دو

در زمینه دسته بندی و گونه شناسی مساجد دوره ها

دسااته تقساایم ماای کنااد :گونااه اول ،مساااجد دارای

و شهرهای مختلن پژوهش هاای متعاددی در طای

شبستان ستون دار که گونه اصلی اول مساجد منطقه

سال های متمادی به انجام رسیده است .از جمله می

کردستان هستند گونه دوم ،دارای حیاط مرکزی و

تااوان بااه ایاان مااوارد اشاااره کاارد :مهاادوی نااژاد و

ترکیباای از الگوهااای مساااجد گونااه اول و مساااجد

دیگران ( ، 1392بر اساس ارتباط فضاایی مساجد و

مرکز ایران است .این نکته قابل توجه است که ایان

مدرسه های دوره قاجار ،به سه گوناه اصالی دسات

دو گونه دارای زیر گونه هایی هستند که تفاوتشاان

یافتاه اناد :گونا اول ،مساجد-مدرساه ،فضاای

در مواردی مانند تعداد یا وجود و عدم وجود ایوان

واحدی است که کارکرد مسجد و مدرسه در آن

هااا و راهروهاساات .معماریااان و دیگااران (، 1396

از هم تفکیک شاده اسات .گونا دوم ،مساجد و

پارامترهای گوناهبنادی مسااجد تبریاز را از منظار
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عرصاهبنادی فضاای داخال ،انادازه فضاا ،شااکله

عناصر کالبدی مسااجد اساتخراج شاده و براسااس

داخلای ،سااختار معمااری ،تزیینااات ،مصااالح،

این فراوانی دستهبندهایی تبیین میگردد.

ناورگیری ،نحاوه و جبهاه ورودی و ارتبااط باا
طبیعات در راساتای آغاازی مناساب بار ریختاار

 -4مبانی نظری

شناسی و الگوبندی مسااجد تااریخی تبریاز ماورد

 -1-4اصفهان در عصر صفوی

بررسی قارار داده اسات .تحقیاق پاسایان خماری و

معماری ایاران در قارن دهام و یاازدهم هجاری،

دیگران ( ، 1396در گونهشناسی مساجد بلواستان

تحت حمایت شاهان صفوی ،به حد اعالی توسعه

ایران ،از دوره قاجار تا معاصر حااکی از ایان اسات

و تکامل خود رسید .فعالیت وسیع معمااری دوره

که ساه گوناه صاحن – شبساتان ،صاحن -رواق –

صفویه در زماان شااه عبااس اول آغااز و بناهاای

شبسااتان و گونااه شبسااتانی بیشااترین تنااو گونااه در

مختلفاای در شااهرهای ایااران ایجاااد شااد

دسته مساجد روستایی هستند .مساجد شاهری علای

(سیوری . 152:1385،شاهر اصافهان در ایان دوره

رغم تزیینات بیشتر و مصالح جدیاد در سااخت آن

مورد توجه ویژه شاه عباس و جانشاینان وی قارار

هااا و مساااحت زیاااد ،همچنااان از ساااختار کالباادی

گرفت انانکه اسکندر بیگ منشی ،مثلن تاریخ

فضایی مساجد روستایی تبعیت مای کنناد همچناین

عالم آرای عباسی میگوید... « :و خصوصیات آن

گونااه صااحن – رواق – شبسااتان در حااال حاضاار

بلده جنتنشان از استعداد مکان و آی زاینده رود و

پرکاربردترین الگوی ساخت مسااجد اسات .خاادم

جوی هاای کاورر مثاال کاه از رودخاناه ماذکور

زاده و دیگران ( ، 1393نیز مساجد منطقاه اصافهان

منشعب گشته ،به هر طارف جاریسات ،در ضامیر

را بر اساس انتظام کلی و ترتیب فضایی در رسایدن

انور جایگزین گشته همیشاه خااطر اشارف بادان

به محرای اصلی به دو گونه کلی کوشکی و بساته،

متعلق باود کاه در آن بلاده شاریفه رحال اقامات

حیاط دار و نمازخانه ای تقسایم مای کناد .هراناد

انداختاه ،توجاه خااطر باه ترتیاب و تعمیار آن

پژوهش خادم زاده به موضو مورد بحث ماا بسایار

مصاروف دارناد ...و آن بلاده طیباه را از کثارت

مرتبط است ،قصد ما در این تحقیق ،بررسای جاامع

عمارات و باغات و منازل مرغوی دلگشاا و رواق

تر مسااجد کال دوره صافوی در اصافهان و یاافتن

ها و منظره های بهجت افزا و قیصریه و اهار بازار

ارتباط میان مساجد مختلن براساس انادام هاای آن

و مساجد و حمامات و خانات عاالی مصار جاامع

هاست .با این حال در پژوهشهای داخلی تااکنون

ساخته و الیوم خلدبرین بدین داو بنادگی اش بار

به این موضو پرداخته نشده است .و لاذا مایتاوان

جبین دارد » (ترکمان . 545-544/1:1382،در این

اذعان داشت این مطالعه عمده نمونههای موجود در

دوره بود که شاهان صفوی ،در پی مطار کاردن

شهر اصفهان را شامل میگردد .بار ایان اسااس در

اندیشه بازگشت به گذشته و احیاء میراث باستانی

بخش ادبیات تحقیق ابتدا به اهمیت مساجد اصفهان

ایران ،سعی در احیای سبک معماری قدیم ایرانی

فراوانای

نمودند و این امر در طار هاا ،اشاکال و مصاالح

در دوره صفوی پرداخته میشاود و ساپ
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بناها جای خود را باز کرد (تجویادی. 118:1392،

دوران حکومت شاه عباس اول و شاه عباس دوم،

سبک بناهای این دوره به شکل اهار ایوانی است

نیمه عصر صفوی ،به دلیل توجاه آناان باه هنار و

و از کاشایکاری ،گا باری ،ماذهب کااری و

معمااری در سااختار معمااری ایاران کاه موجاب

خطاطی و ...برای تزئینات بناها استفاده شده اسات

پیشرفت در طر ها و ترکیابهاا و تناسابات بناهاا

(کیانی . 104:1390،بعد از صفویان و با توجه به

گشت ،مبنای تقسیم دوران صفوی قرار داده شد.

شرایط سیاسی حاکم بر کشاور ،توساعه هنرهاای

از این رو دوران صفوی را میتاوان باه ساه دوره :

گوناگون ادامه نیافت ولی سبک معماری که در

آغازی (قبل از حکومت شاه عباس اول  ،اوج (از

دوره صفویه در اصفهان به اوج رونق و شکوفایی

آغااز دوران حکومات شااه عبااس اول تاا پایاان

خود رسیده بود ،راه را برای مطالعه سبک شناسای

حکومات شااه عبااس دوم و پایاانی (پا

از

هنری این بناها در دورههای بعد فاراهم آورد .بار

حکوماااات شاااااه عباااااس دوم تقساااایم کاااارد

اساس شاخصهای علمی و تاریخی تحلیلگاران،

(عطاریان. 70: 1393،

دوره اول

صفویه
دوره دوم

دوره سوم

تصویر  -1تقسیم بندی عصر صفوی به سه دوره میخذ( :عطاریان70 :1393 ،

 -2-4مساجد اصفهان در عصر صفوی

حتی هر کواه ،مسجد اغلاب باه تنهاایی قارار مای

با وهور حکومت صفویه و اعاالم ماذهب شایعه باه

گیرد و گاه با عملکردهاای دیگار تلفیاق مایشاود،

عنوان مذهب رسمی که کشاور ایاران تحات لاوای

زمانی با مدرسه که کانون آموزش علوم است و باه

آن متحااد ماایشااود ،باار اهمیاات مسااجد بااه مراتااب

طور یکپاراه ساخته میشود و زمانی باا اماامزاده و

افزوده میگردد .این بار مساجد مظهار آرماانهاای

مدفن بزرگان ترکیب میشود .باه هار رو باه دلیال

تشیع و عامل شناسااننده آن نیاز بایاد گاردد .بادین

تنو عملکردی ،تنو فضایی مسجد آن را از دیگر

ترتیب مساجد به تعداد زیاد در سطح شهر سااخته و

عناصر عماومی شاهری متماایز و جایگااه آن را در

یا در محل مساجد قدیمی بازسازی مایگردناد .ناه

زندگی شاهری اعاتال مایبخشاد (حبیبای و اهاری،

تنها در مقیاس شهر و مرکز آن بلکه در هر محلاه و

 . 25 :1377در دوره صفوی بر ارر توجاه پادشااهان
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صفوی و خالقیت معماران ،مکتاب اصافهان شاکل

مطالعااه را شااکل ماایدهنااد بااه ترتیااب شبسااتان،

گرفت که باعث تمایز میان این مکتاب باا معمااری

گنبدخاناااه ،صاااحن ،و ایاااوان هساااتند .اگاااونگی

ادوار گذشته گردید .به عبارت بهتر ،در ایان دوره،

قرارگیری این اجزای کالبادی یاا انادامها در کناار

معماری از یک امر ارگانیاک ،کاه صارفا براسااس

هم و ترکیب بندی مختلان آنهاا سااختار فضاایی

نیازهااای طبیعاای شااکل ماای گرفاات بااه معماااری

مساجد ایان دوره را شاکل مایدهناد . .در زیار باه

خردگرا بادل شاد کاه واجاد ارزش هاای فلسافی،

معرفاای اناادامهای بنیااادین مساااجد در ایاان دوره

هنری و فنی اسات (طبسای . 218: 1386 ،در واقاع

پرداخته میشود.

مسجد رکن زنادگی شاهری و واژگاان و اصاول و

شبستان :شبستان جایی است که «شب در آنجاا مای

قواعد آن ،کامال تارین تبلاور اندیشاههاای مکتاب

خوابند» و «از هی طرف باز نیست» .گرابار شبساتان

اصفهان در شهرسازی است .طبق جدول  1مساجد

را این گونه تعرین میکند« :فضایی که در آغاز به

سااخته شاده در دوره صافوی در شاهر اصافهان

صورت تاالرهای اهل ستون باود کاه شاامل اناد

براساس اساناد و مادارک موجاود ذکار گردیاد.

ستون زیر سقن میشد که این ساتون هاا باه تعاداد

تعداد مساجد ساخته شده در هر دوره به همراه نام

زیاد و به فواصل مساوی فضاا را اشالال میکردناد»

مسجد ،تاریخ ساخت ،حاکم وقت و موقعیت فعلی

(حداد و همکاران. 7 :1397 ،

آورده شده است .مطالاب ایان جادول نشاان مای

گنبدخانه :گنبدخاناه در فرهناگ دهخادا «خاناهای

دهد  20درصد از مساجد ساخته شده مربوط باه

که دارای گنبد باشد»« ،خانهای که باه شاکل گنباد

دوره اول (پیش از حکومت شاه عباس اول و 55

باشد» معنا شده است(دهخدا. 1345:19278،

درصاد از آنهاا مرباوط باه دوره دوم (دوران

صااحن :یکاای از عناصاار مهاام معماااری مساااجد

حکومت شاه عباس اول تا شاه عبااس دوم و 25

اسالمی ،صحن است که به دلیل پیاروی از طار و

از حکومت

نقشه اولین مسجد جهان(مسجد النبی  ،طر مربع و

درصد آنها مربوط به دوره سوم (پ
شاه عباس سوم است.

یا مرباع مساتطیل دارد و فضاایی آزاد و روحاانی را

بیست نمونه از مساجد دوره صافوی شاهر اصافهان

بوجااود ماایآورد .در واقااع شااکل و فاارم و عناصاار

طبق جدول  1با ذکر نام مساجد و معرفی اندام های

تزئینی ابتدا در هماین صاحنهاا باه نماایش در مای

موجود مورد بررسی قرار گرفت .که این بررسیهاا

آیند .در وسط صحن حیاط ،آی مظهر پاکیزگی و

براساااس مشاااهدات میاادانی ،بررساای پالنهاااا و

نظافت ،در حوض بزرگی کاه باا فضاساازی بناا باه

تصاویر مسااجد اسات .بناا باه اطالعاات باه دسات

صورت دایره و یا مربع و مستطیل و یا هشت گوش

آمااده ،بیشااترین اناادامی کااه کالبااد مساااجد مااورد

متناسب است ،متجلی میشود.

131

الگوهای ترکیب اندامهای بنیادین معماری مساجد شهر اصفهان در دوره صفوی

جدول  -1مساجد سه دوره عصر صفوی شهر اصفهان ( میخذ :نگارندگان
مساجد دوره صفویه اصفهان
دوره

ردین

نام مسجد

تاریخ ساخت

حاکم وقت

موقعیت فعلی

اول

1

علی

929

شاه اسماعیل

میدان امام علی

2

قطبیه

950

شاه طهماسب دوم

خ طالقانی

3

ذوالفقار

950

همان

بازار

4

خیاط ها (پادرخت

975

همان

خ عبدالرزاق

سوخته
دوم

5

جارای

-

شاه عباس اول

خ عبدالرزاق

6

مقصود بیک

1010

همان

شمال شرقی میدان
نقش جهان

(ولمات
7

لطن اهلل خان

1025-1011

همان

میدان نقش جهان

8

سرخی (سفره ای

 1014یا 1024

همان

خ اهارباو پایین

9

امام

1040-1021

همان

میدان نقش جهان

10

آقا نور

1039-1034

شاه عباس اول تا شاه

خ ابن سینا

11

حاجیه شاه خانم

-

صفی
شاه عباس دوم

میدان میر

(نمکی
12

ساروتقی

1053

همان

بازار

13

مصری

1116-1061

همان

میدان قدس

1073

همان

خ ابن سینا

شاه عباس دوم تا

خ حکیم

14

حاج یون

15

حکیم

1073-1067

شاه سلیمان
سوم

16

علیخان زنگنه

1090

همان

خ ملک

17

لنبان

1114-1080

شاه سلیمان

خ شهیدبهشتی

18

ایلچی

1097

همان

خ احمدآباد

19

خان

-

همان

خ گلزار

20

خلوت نشین

-

همان

خ حکیم

21

شیره پز ها

اوایل قرن دوازدهم

-

بازار نظامیه

22

خواجه رو اهلل

-

-

خ مسجد سید

23

حاج محمد جعفر

قرن دوازدهم

-

خ جمالدین عبد

آباده
24

حسین بن علی

الرزاق
-

-

خ بازاراه
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گنبدخانه :گنبدخانه در فرهنگ دهخدا «خانهای که

ایوان نماز گازارده مایشاود یاا کاارکرد ارتبااطی

دارای گنبد باشد»« ،خانهای که به شکل گنبد باشد»

(شبستان مساجد را باه صاحن مساجد یاا باه محایط

معنا شده است(دهخدا. 1345:19278،

بیروناای متصاال ماایکنااد  .تعریاان مزبااور وجهاای

صااحن :یکاای از عناصاار مهاام معماااری مساااجد

کارکردی دارد و وجهی کالبدی .در وجه کالبادی

اسالمی ،صحن است که به دلیل پیاروی از طار و

آن و در ااراوی کالبد مسجدهای تاریخی ایران،

نقشه اولین مسجد جهان(مسجد النبی  ،طر مربع و

مرز آن با فضاهای بسته ،همچون شبستان ،مشاخص

یا مرباع مساتطیل دارد و فضاایی آزاد و روحاانی را

میشود و وجه کارکردی آن موجب فصل ایوان از

بوجااود ماایآورد .در واقااع شااکل و فاارم و عناصاار

رواق و امثااال آن ماایشااود (طاااهری و همکاااران،

تزئینی ابتدا در هماین صاحنهاا باه نماایش در مای

. 114: 1397

آیند .در وسط صحن حیاط ،آی مظهر پاکیزگی و

رواق :رواقهاااا ،فضااااهای سرپوشااایده ساااتون دار

نظافت ،در حوض بزرگی کاه باا فضاساازی بناا باه

اطراف صحن و حیاط مساجد هستند که معموال در

صورت دایره و یا مربع و مستطیل و یا هشت گوش

پشت آنها دیوارهاای انتهاایی مساجد قارار دارناد.

متناسب است ،متجلی میشود.

دهانه این فضاها رو به صحن اسات و درِ ورودی را

ایوان :فضاای مساطح و مساقن و نیماه بااز مساجد

به شبستان یا گنبد خاناه متصال مایکناد ( احمادی

است که یاا کاارکرد نمازخاناه ای دارد ( در خاود

شلمانی. 1390 ،

جدول  -2اندامهای بنیادین مساجد دوره صفوی شهر اصفهان ( میخذ :نگارندگان
نام مسجد

صحن

مناره

شبستان

ایوان

گنبد

مسجد علی

*

*

*

رواق
_

*

*

-

مسجد قطبیه

*

*

*

_

*

مسجد ذوالفقار

*

_

_

_

_

-

مسجدخیاط ها

*

*

*

_

*

-

مسجد جارای

*

_

_

_

_

-

پالن
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مسجد مقصود بیک

*

_

*

_

*

-

مسجد شیخ لطن اهلل

*

_

*

_

_

-

مسجد سرخی

*

*

_

_

*

-

مسجد امام

*

*

*

*

*

*

مسجد آقانور

*

*

*

_

*

-

مسجد ساروتقی

*

*

*

_

*

-

مسجد مصری

*

*

_

*

*

-

مسجد حاج یون

*

_

_

_

_

-

مسجد حکیم

*

*

*

-

*

-

مسجد علیخان زنگنه

*

_

*

_

*

-
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مسجد لنبان

*

*

*

_

*

*

مسجد ایلچی

*

_

_

_

*

-

مسجد شیره پزها

*

*

_

_

*

-

مسجد خواجه رو اهلل

_

_

*

_

_

-

مسجد حسین بن علی

*

-

-

-

*

-

 -5نتایج و یافتهها

است (مهدوی نژاد و همکاران . 8 :1393 ،در واقع

 -1-5گونهشناسیی مسیاجد دوره صیفویه

از مقایسه خصوصیات مشترک به صاورت بساتهای

براساس اندامهای بنیادین

از خصوصیات به عنوان یک گونه معرفی میگردد.

گونهشناسی دستهبندی نمونههاا براسااس معیارهاای

در مااورد دسااته بناادیهااای صااورت گرفتااه در

مشترک است حال این معیارها ممکن است شکلی

خصاوص کالباادی مساااجد مایتااوان اشاااره کاارد:

و یا مرتبط با عملکرد فضاهای معماری باشد .گوناه

گروهی شبستان و رواق ،دیگار گاروه گنبدخاناه و

شناسی شکلی عمومی تارین ناو گوناه شناسای در

گروهی دیگر ایوان را گاه با حیاط و گاه بادون آن

معماری هسات ایان گوناهشناسای ،یاک بناا را باه

به کار برده اند .بعدها هر گروه از گروههاای دیگار

لحا عناصر شکلی و کالبدی آن مورد تحلیل قرار

نیااز وام گرفاات ،بخااشهااایی از شبسااتان موجااود و

میدهد و دسته بندیهای خود را بر مبنای تفاوت و

برای برپایی ایوان و گنبد خانه برداشته و یا شبستان

شااباهت عناصاار کالباادی قاارار میدهااد ایاان نااو

را بااه دیگاار فضاااها اضااافه کاارده انااد (حجاات و

گونهشناسی در سبکهای تاریخی بسایار کارآماد

همکاااران . 10 :1391 ،اسااتاد پیرنیااا مساااجد را بااه
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شبستانی ،تاک ایاوانی ،دو ایاوانی ،اهاار ایاوانی و

الگوهای دیگر اسات .مسااجد ذوالفقاار ،جاارای،

اهار طاقی و طنبی شاکل تقسایم مایکناد (پیرنیاا،

حاج یون

(بدون صحن  -مساجد ایلچای ،حساین

 . 24 :1389هنری مارتین اناوا مسااجد را بار پایاه

باان علی(بااا صااحن هاار دو دسااته دارای ایاان الگااو

نو نقشه آنها به سه دسته تقسیم بنادی مایکناد.1 .

هستند .در الگوی بعدی به الگوی شبساتانی سااده،

مسجد با ساقن صااف و نقشاه مساتطیل شاکل در

دو ایوان جنوبی و شمالی به انضمام صحن مرکازی

سااابک عربااای  .2مسااااجد گنباااددار باااا نقشاااه

اضااافه ماایشااود کااه دارای اناادامهااایی همچااون

اهااارایوانی  .3مساااجد بااا انااد گنبااد در ساابک

وضااوخانه و حجااره نیااز هسااتند .مساااجدی اااون

عثمااانی ( . Arnheim,1988هلااین برانااد (، 1391

سرخی ،شیره پزها از این قبیل اند .الگاوی دیگاری

مساجد را به پنج گوناه شبساتانی ،تاک ایاوانی ،دو

که اندکی با الگوی پیشین متفااوت اسات ،الگاوی

ایوانی ،اهار ایوانی و گنباد دار ،تقسایم بنادی مای

مساجدی است که دارای شبستان ستون دار و ایوان

نماید .صارمی ( 1396مساجد را باا اهاار الگاوی

به انضمام رواقهای جانبی هستند .مسااجدی ااون

اصلی مورد بررسای قارار داد .مساااجد باا شبساتان

مصری از این جملهاند.

ستوندار ،مسجد با شبستان ایواندار (تک ایواناه ،دو

مساجد گنبدخانهای

ایوانه و اهارایوانه  ،مسااجد با شبسااتان ایوانادار و

بنیادینترین اندام مساجد این الگو ،گنبدخانه اسات

گنبدخانه پشاات ایاوان ،مساااجد دارای گنبدخاناه

که عنصر اولیه این دسته از مسااجد را تعریان مای

میانی (صارمی و همکاران . 66 :1395،اما باا توجاه

کنااد .تنهااا مسااجد مااورد مطالعااه در ایاان دسااته از

بااه اناادامهااای بنیااادین مساااجد دوره صاافوی شااهر

مساجد دوره صفوی اصفهان ،مسجد حااج رو اهلل

اصفهان( ،جدول  3می تاوان مسااجد ایان دوره را

است که صرفا از یک گنبدخانه ساده تشکیل شاده

بااه سااه الگااوی مساااجد شبسااتانی ،شبسااتانی گنبااد

است .این الگو از لحا کالبدی و انادامی یکای از

خانهای و گنبد خانه ای دستهبندی کرد.

سادهترین مساجد این دوره اسات کاه خاود مبناای

مساجد شبستانی

شکلگیری الگوهای دیگر است.

بنیادینترین اندام مساجد صفوی اصافهان کاه تنهاا

مساجد شبستانی گنبدخانهای

بااا یااک اسااتثنا (مسااجد خواجااه رو اهلل در همااه

می توان اذعان کرد که الگوی این مساجد ،حاصال

نمونههای مورد مطالعه قابل شناخت است ،شبساتان

همنشینی هردو الگوی قبل است .از ایان همنشاینی،

ستوندار است .به عبارتی یکی از عناصار اولیاه کاه

الگوهای متمایز و قابل تعریان پدیاد مایآیاد کاه

مساجد دوره صفوی اصافهان را تعریان مایکناد،

الگوی اکثر قریاب باه اتفااق مسااجد دوره صافوی

شبسااتان سااتون دار اساات .برخاای از مساااجد مااورد

اصفهان را تشکیل میدهد .این مساجد دارای انادام

مطالعه ،صرفاً از یک شبستان ساده تشکیل شدهاناد.

های بنیادین شبستان و گنبدخانه به انضمام فضااهای

این الگو از لحا کالبدی و اندامی جزء سادهتارین

دیگااری همچااون ایااوان و رواق اساات .یکاای از

گونه مسااجد اسات کاه خاود مبناای شاکلگیاری

مساااجد جالااب توجااه در ایاان دسااته ،مسااجد شاایخ

136

نشریه معماری اقلیم گرم و خشک .سال هشتم ،شماره یازدهم ،بهار و تابستان 1399

لطن اهلل است که در طبقه همکن آن گنبدخاناه و

برخاای مساااجد نیااز  4ایااوان در  4طاارف صااحن

در طبقه زیرینش دارای شبستان ستون دار اسات .از

مرکاازی اضااافه ماایگااردد کااه مساااجد آقااانور و

نمونههای دیگر نیز مسااجد زنگناه و مقصاود بیاک

ساااروتقی و حکاایم از آن دسااته هسااتند .الگااوی

است که به ترتیب دارای صاحن مرکازی و جاانبی

دیگری که تکامل یافتهترین الگو مساجد ایان دوره

هسااتند .در الگااوی بعاادی ،بااه الگااوی شبسااتانی

است شامل ترکیب الگوی قبل باه انضامام یاک یاا

گنبدخانهای دو ایاوان جناوبی -شامالی باه انضامام

اند رواق است .مسجد امام از این جمله اسات کاه

صحن به برخی مساجد اضافه میشود کاه از جملاه

دارای اندامهای متفاوت دیگر نیز میتواند باشد.

آن مساجد علی ،قطبیه ،خیاطها و لنباان اسات و در
جدول  -3دسته بندی مساجد دوره صفوی اصفهان براساس سه الگوی شکل گیری (میخذ :نگارندگان
دسته بندی نمونه ها بر اساس سه الگو شکل گیری

مساجد شبستانی گنبد دار

مسجد علی

مسجد حکیم

مسجد خیاط ها

مسجد لنبان

مسجد علیخان

مسجد آقانور

زنگنه

مسجد مقصود
بیک

مسجد امام

مسجدساروتقی

مسجد قطبیه

مسجد شیخ
لطن اهلل

مسجد حسن بن

مسجد ایلچی

علی

مساجد گنبددار

مساجد شبستانی

مسجد شیره پزها

مسجد سرخی

مسجد جارای

مسجد حاج
یون

مسجد ذوالفقار

مسجد خواجه رو اهلل
گنبد
شبستان

مسجد شیخ لطن
اهلل

مسجد مصری
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همچنین با توجه به وجود اندامهای غالب ،مانند

و فضای شااهری قابل شناسایی است .مسجد امام و

صحن و ایوان در مساجد دوره صفوی ،ابتدا به

حکیم با ورودیهای متعدد ،دارای یک ورودی

دستهبندی مساجد در سطح کلی براساس بود و

اصلی و اند ورودی فرعی هستند که با افزایش

برای بررسی الگوهای ترکیب

تعداد ورودیها به عنوان عامل ارتباطی صحن

بندی در مقیاس خرد ،صحن مساجد در ارتباط با

مساجد با گذرهای اطراف ،ارتباطات ،حضور و

فضای شهری مورد ارزیابی قرار گرفته است .از

تعامالت اجتماعی در آن افزایش خواهد یافت که

آنجایی که مساجد از اصلی ترین عناصر بافت

این بیانگر نقش صحن به عنوان فضای شهری

شهرها هستند .با توجه به نیاز انسان به فضاهای

است .مساجدی از قبیل خیاطها ،لنبان ،آقانور و

شهری برای برقراری تعامالت اجتماعی ،صحن

ساروتقی شامل یک ورودی اصلی و یک ورودی

مساجد می تواند به عنوان یکی از این فضاها باشد.

فرعی هستند که نقش صحن به عنوان فضای

با توجه به نظریات آدام متز و نقی زاده ،نظر توسلی

ارتباطی پررنگ تر از فضای شهری است .مساجد

درباره صحن مساجد این است که صحن ،هنگامی

علی ،مقصود بیک ،قطبیه ،علیخان زنگنه،

در زمر یک فضای شهری شناخته می شود که

ایلچی ،شیره پزها ،سرخی ،مصری و حسن بن

ویژگیهای از قبیل ورودیهای متعدد ،ورودی از

علی با یک ورودی اصلی در ارتباط مستقیم با

جهات مختلن و ارتباط فضایی با گذرهای اطراف

صحن ،بیشتر نمایانگر نقش ارتباطی صحن با

نبود صحن و سپ

داشته باشد .با بررسی نقش صحن مساجد دوره
صفوی اصفهان (جدول  4براساس دستگاه

فضاهای دیگر است.

ورودی ،صحن مساجد در دوگونه فضای ارتباطی
جدول  -4دسته بندی مساجد براساس اندام غالب صحن (میخذ :نگارندگان
دسته بندی مساجد بر اساس اندام غالب صحن

صحن دار

مساجد شبستانی گنبد دار

مسجد علی
مسجد خیاط ها
مسجد قطبیه

مسجد آقانور
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مسجد لنبان
مسجد امام

-

مسجد مقصود بیک

مسجد حکیم

مسجد علیخان زنگنه

مسجد ساروتقی

بدون صحن
مسجد شیخ لطن اهلل

مسجد شیره پزها

مساجد شبستانی

صحن دار

مسجد سرخی
مسجد ایلچی

مسجد حسن بن علی

-
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مسجد مصری

بدون صحن

مسجد ذوالفقار

مسجد حاج یون

مسجد جارای

مساجد گنبددار

بدون صحن
مسجد خواجه رو اهلل
صحن

گنبد

شبستان

با بررسی اندام غالب ایوان براساس وجود یا عدم

با جهت قبله صورت گرفته است .طبق جدول 5

وجود و در پی آن تنو در تعداد و عملکرد و

ایوانها براساس عملکردشان به دو دسته قابل

جاگیری شان در کالبد مساجد به گونهشناسی

تقسیمبندی هستند ،ایوانها به عنوان فضایی ارتباط

پرداخته شده است .بررسی ها نشان می دهد که از

دهنده معطوف به دیگر فضاها (در واقع واسطه ای

میان  20مورد  8مسجد بدون ایوان و 12مسجد

بین شبستان و گنبدخانه با صحن و پیرامون مسجد

ایوان دار هستند .با توجه به تعداد ایوانهای به کار

یا به عنوان ایفاء کننده نقش فضای اصلی (که این

رفته در مسجدهای ایوان دار( ،جدول  5در دو

ایوان ها ،به صورت مجزا و جدا از دیگر فضاها با

دسته دوایوانی و اهارایوانی قابل تقسیمبندی است.

عمق بیشتر مناسب برای برگزاری نماز هستند .در

همچنین محل قرارگیری ایوان در کالبد مساجد

مسجد علی ،خیاطها ،لنبان ،سرخی ،حکیم ،آقانور،

نشان میدهد جای گیری ایوانها در تمامی مساجد

ساروتقی و قطبیه ،ایوانها به عنوان فضای ارتباطی

با محوریت جهت قبله و تیکید برآن قرار گرفتهاند.

و هم فضای اصلی هستند .مسجد امام و علیخان

در مساجدی مانند آقا نور ،ساروتقی ،حکیم ،امام،

زنگنه ،ایوانها به عنوان فضای ارتباطی و مسجد

علی ،علیخان زنگنه ارخشهایی تقریبا  45درجه

مصری و شیره پزها ایوانها به عنوان فضای اصلی

نسبت به ورودی برای هم سو شدن محور ایوانها

محسوی میشوند.
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جدول  -5دسته بندی مساجد براساس اندام غالب ایوان (میخذ :نگارندگان
دسته بندی مساجد بر اساس اندام غالب ایوان

مساجد دو ایوانی

مسجد علی

مسجد خیاط ها

مسجد لنبان

مسجد علیخان زنگنه

مساجد اهار ایوانی

مسجد حکیم
ایوان در نقش فضای ارتباطی

مسجد شیره پزها
مسجد سرخی

-

-

مسجد مصری

مسجد آقانور

مسجد امام

مسجد ساروتقی

مسجد قطبیه

ایوان در نقش فضای اصلی

 -2-5بررسی محورهای فضایی درترکیب

در راستای توسعه بنا است .در بررسی نمونههای

اندامهای مساجد

مورد مطالعه (جدول  6می توان به دو گونه،

محور فضایی به عنوان ارتباطدهنده دو فضا با

مساجد با دو محور فضایی (محور ورودی و محور

کارکرد مختلن به عنوان خط ذهنی است که

بین فضای صحن-گنبدخانه و با سه محور فضایی

حفظ سادگی ،تعادل ،تقارن و یکپاراگی در بناها

(محور ورودی ،محور بین فضای صحن-گنبدخانه

با رعایت اصل این محورها صورت میگیرد .از

و محور عمود در جهت قبله اشاره کرد .در

مهمترین محورهایی که در فضای مساجد به اشم

مساجد علی ،مقصود بیک و ساروتقی دو محور

میخورد .اولین محور مربوط به دستگاه ورودی

ورودی و محور بین فضای صحن-گنبدخانه قابل

است که ارتباط دهنده عملکرد بیرون به درون

مشاهده است .محور بین فضای صحن-گنبدخانه

است و دومین محور که ،به سبب آن انسان به

در محوریت با جهت قبله ارخشی 90درجه نسبت

آمادگی معنوی رسیده است بین فضای صحن و

به محور ورودی داشته است .در مساجد علیخان

گنبدخانه است که هدایت کننده مستقیم انسان در

زنگنه و لنبان محور بین فضای صحن-گنبدخانه در

جهت قبله است .سومین محور عمود در جهت قبله

راستای محور وروی است .مساجدی از قبیل امام،
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حکیم ،خیاط ها و آقانور سه محور (محور

ارخشی تقریباً  120درجه نسبت به محور ورودی

ورودی ،محور بین فضای صحن-گنبدخانه و

است که در این مساجد گسترش فضایی در محور

محور عمود در جهت قبله دارند .محور بین فضای

عمود در جهت قبله صورت گرفته است.

صحن-گنبدخانه در محوریت با جهت قبله دارای
جدول  -6دسته بندی محورهای فضایی در ترکیب بندی اندامها (میخذ :نگارندگان
محورهای فضایی در ترکیب بندی اندام ها

چرخش∙90

-

نسبت محور صحن -گنبد به محور ورودی

مسجد علیخان زنگنه

مسجد لنبان

هم راستا

مسجد امام علی

مسجد مقصود بیک

مسجد ساروتقی

-

چرخش 120
مسجد خیاط ها
محور ورودی

 -3-5موقعییی

مسییاجد نسییب

مسجد حکیم

مسجد امام
محور بین فضای صحن -گنبدخانه

بییه بافیی

-

مسجد آقانور

محور عمود در جهت قبله

شهری که اولویتهای دیگری در جهتگیری دارناد

شهری

بااا یکاادیگر سااازگار نیسااتند مساائله اصاالی بررساای

در گذشته جهت قبلاه در مقیااس وسایعتار از یاک

ناسازگاری بهوجود آمده میان محور قبلی و محاور

مسجد مانند شهر و ناحیه مشخص میشاده اسات و

های شهری دیگر و زاویه انحرافی اسات .کاه طباق

برای کلیه مساجدی که در یک شهر ساخته میشد،

تحقیق اکبر زاده ( 1396اهار رویکرد در مسااجد

از زاویه انحراف قبله یکسانی استفاده میکردند اما

قابل مالحظه است .زاویههای نامتعاماد در شبساتان،

با توجه به تلییرات مسااجد در دورههاای مختلان،

زاویااه هااای نامتعامااد در صااحن ،فضاااهای مثلثاای

می توان انحراف کالبد مساجد را نسابت باه جهات

میانجی و سیاستهای ترکیبی هستند .طبق جادول7

واقعی قبلاه مشااهده کارد .همچناین جهات گیاری

با بررسی نمونههای ماورد مطالعاه دوره صافوی در

مساجد به سمت قبله در کنار جهتگیری بافتهای

مساجد مانند آقانور ،لنباان ،حکایم ،سااروقی ،شایر
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پزها صحن و شبستان مساجد ،کالباد هندسای خاود

به سوی قبله ،معمار را به سااختن داالنای باا پایچش

را حفظ کرده و دارای زاویههای متعامد هستند ،لذا

نامحسااوس از بیاارون بنااا وادار کاارده اساات کااه

مثلث حاصال از تعاارض زاویاه باین جهات گیاری

واردشوندگان پ

از گذر از آن ،باه هنگاام ورود،

مساجد به سمت قبله و جهتگیری بافت شهری در

بااه گنبدخانااه در جهاات قبلااه قاارار ماایگیاارد .در

مساااجدی ماننااد ،حکاایم و شاایره پزهااا ،لنبااان بااه

مساجدی مانند مسجد شیخ لطناهلل و امام ،ورودی

صورت یک فضای افازوده باه معبار میاانجی بافات

به عنوان یک مفصال بارای حال تعاارض اارخش

اضافه شده و یک پالن ذوزنقه ای ایجااد مایکناد.

داشته است .بای شاک وجاود اارخش و انحناا در

گاه این مثلاث باه عناوان یاک حیااط کام اساتفاده

داالن ورودی تنها به دلیل توجه و اهمیت به سامت

خاادماتی و انباااری در مساااجدی ماننااد ،آقااا نااور،

قبله نیست ،بلکه عامل دیگار ماثرر ایان اسات کاه

ساروتقی ،خیاطها و ایلچی مورد استفاده قارار مای

نمازگزاران مسجد برای رسایدن باه محال عباادت،
از عبااور از راهرویاای تنااگ و نساابتاً تاریااک،

گیرد.

پا

همچنین با توجاه باه اینکاه مسااجد سانتی اکثارا در

ناگهان وضو و درخشندگی فضاایی را کاه محال

بازار ساخته میشدند (زیرا پیوند عمیقی بین بازار و

عباااادت را در برگرفتاااه اسااات احسااااس نمایناااد

مساااجد وجااود داشاات در مااواردی کااه بااازار در

(استرلین. 187: 1377،

خالف جهت قبله بود ،معماار سانتی مایبایسات در

در بررسااای زاویاااه هاااای نامتعاااادل در شبساااتان

طراحی ،مساجد را به سمت قبله میارخاناد تاا در

مساجدی مانند حااج یاون

و قطبیاه ،بارای حفاظ

راستای قبله قرار گیرد .ایان اارخش حساای شاده

محور های فضایی صاحن ،مثلاث حاصال از زاویاه

فضای داخلی بنا ،نسبت به ورودی اسات کاه سابب

انحرافی جهت ها باه شبساتان انتقاال یافتاه و باعاث

میشد موقعیت محرای دقیقاً درجهت مساجد قارار

ایجاد شبستان های ذوزنقه ای شکل شاده اسات یاا

گیاارد (گروبااه . 250: 1379،در واقااع ایاان مسااجد

در مساجدی مانند مسجدحسین بان علای و سارخی

تالشی برای انطبااق وضاعیت قرارگیاری مساجد و

مثلث هاایی در آن جبهاه از شبساتان در کناار معبار

راسااتای ناااگزیر قبلااه و الازام ورود نمااازگزاران در

قرار می گیرد .در اکثر مساجد دوره صفوی شاکل

راساتای منتهای باه آن را در خااود دارد .کال بناا بااا

غالب صحن به صورت مستطیلی شکل حفاظ شاده

بافت مجاور منطبق شده ،اما دسترسای باه فضااهای

است که صحن در مرکز پالن و تا حدی نزدیک به

اصلی مسجد با اارخش و باه ترتیبای صاورت مای

ورودی و هشااتی قاارار دارد تااا طااول راهاارو هااای

گیرد که فضاهای اصلی در راستای قبله جهات مای

متصل کننده هشتی به صحن کاواکتر و یاا از باین

یابند .این ارخش در طراحی مساجد باه گوناهای

برود.

نامحسوس و با مهارتی خااص صاورت مایگرفات

در مساجدی مانند مقصود بیک زاویاه نامتعاماد در

که فرد با ورود به مسجد متوجه این ارخش نشاود.

صحن مساجد بهوجود آمده است که فضای مثلثای

محمد حسن معمار میگوید :قرار گرفتن گنبدخانه

شکل حاصل از انحراف زاویه جهت ها ،باه فضاای
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صحن اضافه شده اسات و اصاالت فضاایی شبساتان

غربی فضاهای خدماتی در نظر گرفته شاده اسات و

حفظ گردیده شده است .همچنین در برخی ماوارد

در جبهه شمال شرقی ارخش ورودی اتفاق افتااده

مانند مسجد علی زنگناه کاه محصاور باین معاابر و

است .که در واقع برای از بین بردن زاویاه انحاراف

ساختمان های دیگر است در جبهه جناوبی مساجد

باهوجاود آماده در جبهااههاای مختلان رویکااردی

تعارض حاصل ،باعث بهوجود آمدن شبستان مثلثای

متفاوت در نظر گرفته شده است.

شکل شده است در جبهههای شمال غربی و جنوی
جدول -7موقعیت قرارگیری مساجد دوره صفوی اصفهان نسبت به بافت شهری (میخذ :نگارندگان
موقعیت قرارگیری مساجد نسبت به بافت شهری

فضاهای مثلثی میانجی

مسجد ساروتقی

مسجد آقانور

مسجد ایلچی

مسجد خیاط ها

مسجد قطبیه

چرخش ورودی

تعارض جهت قبله و بافت شهری

مسجد شیره پزها

مسجد حکیم

مسجد لنبان

مسجد امام

مسجد شیخ لطن اهلل

زاویه های نامتعامد درشبستان

مسجد حسین بن علی

مسجد حاج یون

مسجد سرخی

144

نشریه معماری اقلیم گرم و خشک .سال هشتم ،شماره یازدهم ،بهار و تابستان 1399

زاویه های نامتعامد درصحن

-

مسجد مقصود بیک

تعارض جهت قبله و بافت شهری

سیستم ترکیی
مسجد علیخان زنگنه

بافت شهری

هم راستایی جهت قبله و

مسجد مصر

مسجد علی

مسجد جارای

 -6نتیجهگیری

مساجد صفوی اصفهان دارای الگوهایی مشخص و

یافتههاای پاژوهش در جادول  8جماع بنادی شاده

قابااال شناساااایی هساااتند .شبساااتان ساااتون دار و

است .سطر دوم جدول ،معطوف به الگوهاست کاه

گنبدخانه ،الگوی بنیادین این مساجد اسات کاه در

کلی ترین الیههای شاناختی مسااجد دوره صافوی

پیچیاده تارین الگوهااا نیاز ،هااماناان حضااور دارد.

شهر اصفهان را شامل میشود .این الگوهاا بنیاادین

حول این دو اندام بنیادین ،یعنی شبساتان ساتون دار

ترین تفاوتهاا را در خاود تعریان مایکنناد و در

و گنبدخانه ،انادامهای دیگار گساترده مایشاوند و

مساااجد صاافوی اصاافهان ،ایاان تفاااوت بنیااادین بااا

الگوهای شبستان منفرد و گنبدخاناه منفارد را بساط

وجود یا عدم وجاود صاحن و تعاارض جهات قبلاه

ماایدهنااد ماننااد ایااوان هااای (شاامالی -جنااوبی و

مساجد باا بافات شاهری در ساطر بعادی ،مشاخص

شرقی -غربی  .باه عباارت دیگار معمااری صافوی

گردیده است .سطر اهارم ،به ترتیب تفاوت هاایی

اصفهان ،ترکیب انادامهاایی ااون ،شبساتان ساتون

مانند تعداد اندام هاا باا ناو اساتقرار آن هاا در هار

دار ،گنبدخانه ،ایوان است که سااده تارین و اولاین

یک از الگوها را معرفی میکناد و در اداماه نموناه

الگو را شبستان ستون دار منفرد و گنبدخاناه منفارد

هایی از مساجد طبق الگوهای تعرین شده بررسای

تعریان ماایکنااد .الگااوی دیگاار گسااترش یافتااه از

گردیده است .در این پژوهش ،نشان داده شاده کاه

الگااوی اولیااه و ایااوانه اای شاامالی -جنااوبی و در
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برخاای از مساااجد ایااوانهااای شاارقی -غرباای بااا

این فضاها گاه باه عناوان یاک حیااط کام اساتفاده

محوریت جهت قبله حضور دارد و در تکامل یافتاه

خدماتی و انباری مورد استفاده قرار میگیرد .اما در

ترین نو  ،راهروهای جانبی همراه باا الگاوی قبلای

برخی موارد ورودی بارای حال تعاارض باه عناوان

به اشم میخورد .طبق این تحقیق ،مساجد صفوی

مفصاال ،ااارخش داشااته اساات کااه ایاان ااارخش

اصفهان بناا باه تفااوت در انادامهای موجاود دساته

عالوه بر هم راستایی وضعیت قرار گیری مساجد و

بندی شده است .همانگونه که قابل مشااهده اسات

جهت قبلاه ،باعاث شاده نماازگزارن از راهرویای

هر الگاو گساترش یافتاه الگاوی قبلای اسات و در

تنااگ و نساابتاً تاریااک بااه وضااو و درخشااندگی

نهایت به الگویی کامل تر با تمامی اندام های اصلی

فضااایی را کااه محاال عبااادت را در برگرفتااه اساات

ماای تااوان بااه مساااجد امااام و حکاایم اشاااره کاارد.

برسند و این باعث بوجود آمادن فضااهای معناوی

همچنین با بررسی تعارض میان جهت قبلاه مسااجد

شده است .در واقع به تکامل یافتهتارین ناو الگاو،

با بافت شهری ،در اکثر مساجد تعین هندسی فضای

با تمام انادام هاای اصالی و باا توجاه باه امکاناات

صااحن و شبسااتان حفااظ گردیااده اساات و باعااث

بوجود آمده از تعارض جهت قبله مسااجد باا بافات

بوجود آمدن فضاهای مثلثی شکل شاده اسات .کاه

شهری میتوان به مسجد امام اشاره کرد.

جدول  -8جمعبندی یافتههای پژوهش (میخذ :نگارندگان
الگو

شبستانی

مساجد

گنبدخانهای

مساجد

خانهای

شبستانی گنبد

مساجد

بافت شهری

جهت قبله با

نام مسجد

بدون صحن

باصحن

بدون صحن

بدون صحن

باصحن

شهری

قبله با بافت

تعارض جهت

عدم تعارض

بدون ایوان

بدون ایوان

دو ایوانی

اهار ایوانی

بدون ایوان

بدون ایوان

بدون ایوان

با ایوان شمالی-جنوبی

غربی

جانبی
با ایوان شمالی-جنوبی شرقی-

با ایوان به انظمام رواق های

فضاهای مثلثی میانجی

ورودی

ارخش

زاویه های نامتعامد در صحن

زاویه های نامتعامد در شبستان

سیستم ترکیبی

مسجد علی

*

*
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مسجد قطبیه

*

*

مسجد ذوالفقار

*

*

مسجد خیاط ها

*

*

مسجد جارای

*

*

بیک

مسجد مقصود

*

*

لطن اهلل

مسجد شیخ

*

*

*

مسجد سرخی

*

*

مسجد امام

*

*

*

مسجد آقانور

ساروتقی

*

مسجد

*

*

*

مسجد مصری

*

*
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یون

مسجد حاج

*

*

مسجد حکیم

*

*

زنگنه

مسجد علیخان

*

*

مسجد لنبان

*

*

مسجد ایلچی

*

*

پزها

مسجد شیره

*

*

رو اهلل

مسجد حاج

بن علی

*

*

مسجد حسین

*

*
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Abstract
Investigating and recognizing the composition of fundamental elements in Safavid era’s
mosques in Isfahan city with emphasis of their classifications enables us to continue using
these patterns in the framework and semantical layers of the mosques new architecture.
In this regard, the present study is designed to understand these patterns. Research method in
this paper is descriptive –analytical The finding of study indicates that Safavid’s era mosques
in Isfahan can be classified into three categories: Shabestan, Dome House and shabestan,
Dome House mosque and Each of the above categories can be categorized into separate
categories based on the main organs and spatial axes and the position of the urban texture. In
the abovementioned categories, each pattern is an extension of the previous pattern, and
finally the most evolved pattern is introduced, which is the the pattern that preserves the
main geometrical elements, Imam and Hakim mosques are such examples.
Keywords: fundamental elements, mosque architectural pattern, safavid era’s architecture,
Isfahan mosques
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