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 چکیده

 یدر معامر  مسئلهن یترعنوان مهمت قبله بهیبا توجه به نقش و اهم

ن عنرص و چگونگی تأثیر آن بر معامری یبررسی ا ،یممساجد اسل 

در  تواند منجر به دستیابی به راهکارهایی شود کهمی تاریخیمساجد 

در معامری مساجد آینده رهنمون هرنمندان و  بازمنایی جهت قبله

ن راستا، در پژوهش حارض با هدف شناسایی یمعامران قرار گیرد. در ا

بر بازمنایی و تقویت جهت قبله در مسجد  رگذاریتأثعوامل و عنارص 

گوهرشاد مشهد، نخست اطلعات جامعی در مورد قبله و نقش آن 

در معامری مساجد و معامری مسجد مذکور به روش اسنادی، مرور 

آوری شده است. در ادامه، ای و مطالعه میدانی جمعمتون کتابخانه

 سازنده این های فضایی اجزا و عنارصهای معامری و کیفیتویژگی

مراتب حرکتی، محورهای مسجد با در نظر گرفنت سه عامل سلسله

فضایی و هندسه متأثر از جهت قبله موردبررسی توصیفی و تحلیلی 

دهد که معامری مسجد قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می

های نوآورانه های رایج در روزگار خود از ویژگیگوهرشاد علوه بر شیوه

ددی نیز برخوردار بوده است، مانند ایوان قبله شاخص و متع

های ضخیم و بلند ای، گلدسته)همراه با گنبد رفیع فیروزه ترباشکوه

 یساز شرت(، مشخصینات بیوان و تزئیك ایبار تهودر طرفین، دهانه رس

ها وان و گنبدخانه، انواع مقرنسیان ایم ییمكان محراب با بسط فضا

 یو تعادل متقارن در طراح یساز استفاده از جفت زیو ن ناتیو تزئ

بنا و غیره  یو فرع یاصل ینات در اطراف محورهایو تزئ یكالبد یاجزا

نقش یابی قبله، ل جهتیضمن ایجاد خوانایی در فضا و تسهكه 

 در مسجد دارند. یو معنو  یروحان ییجاد فضایمؤثری در ا

اسلمی، دوره تیموری، -ایرانیقبله، معامری، مساجد  :یدیکل واژگان

 مسجد گوهرشاد

 

Abstract 

Considering the role and importance of qibla as the most 

important issue in Islamic mosques’architecture, study 

of this element and the way it affects the architecture of 

historic mosques can lead to solutions for representation 

of the direction of qibla in the future mosques’ 

architecture. In the present study, aiming to identify the 

factors and elements influencing the strengthening of 

the direction of Qibla in Goharshad Mosque in 

Mashhad, comprehensive information about Qibla and 

its role in mosque architecture and architecture of 

Goharshad Mosque in Mashhad collected using 

documentary method, reviewing library texts and field 

study. Then, considering three factors of kinetic 

hierarchy, spatial axes, and geometry affected by the 

direction of Qibla, architectural features and spatial 

qualities of components and constituent elements of this 

mosque studied descriptively and analytically. The 

results showed that the architecture of Goharshad 

Mosque, besides other common methods in its time, has 

several innovative features including: the more 

prominent and magnificent qibla porch (with a tall 

turquoise dome, thick and tall side garlands,, upside 

down narrow porch opening, and more decorations), 

specifying the location of the altar with spatial expansion 

between the porch and the dome, various types of 

decorations and the use of muqarnas and decorations 

Besides creating legibility in the space and facilitating 

the orientation of the qibla, pairing and symmetrical 

balance in the design of physical components and 

decorations around the main and secondary axes of the 

building, etc., have an effective role in creating a 

spiritual atmosphere in the mosque. 

Keywords: Qibla, Architecture, Iranian-Islamic 

mosques, Timurid period, Goharshad mosque in 

Mashhad 
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ترین بناهای ترین و ارزشمندها مهممساجد و نیایشگاه

ها و باورهای مذهبی در هر رسزمین و تبلوری از اندیشه

مذهبی مردم آن رسزمین هستند. معامری مساجد اسلمی 

ای است که صفوف مؤمنین در هنگام مناز به گونهبهنیز 

است قرار  تعالیسمت قبله که منادی از محرض ذات باری

های گوناگون گیرند. این امر در مساجد مختلف به شیوه

 یمتنوع یزمان الگوها در طولج یتدرصورت گرفته است و به

ساخت مساجد در نقاط مختلف مورد استفاده قرار  یبرا

 ین الگوها با الگوهایق ایی نیز با تلفمواردست. در گرفته ا

 یدیوه جدیا سبك و شی افزودهها آن یگر، بر غنایمناطق د

پیشین از  یایجاد شده است كه نسبت به الگوها

جمله این الگوها، های بیشرتی برخوردار است. ازقابلیت

سبکی از معامری است که در دوره تیموری )قرن نهم هجری 

ا تلفیق معامری رایج در نواحی رشقی و مرکزی ایران قمری(، ب

 یهای ارزشمندی از معامری مساجد اسلمپدید آمد و منونه

ازجمله مسجد گوهرشاد مشهد را از خود به یادگار گذاشته 

از  یواسطه مجاورت با حرم مطهر رضو ن مسجد بهیاست. ا

خ همواره یبرخوردار است و در طول تار یادیمحبوبیت ز

از وقف  یتوجه مردم و حاكامن قرار گرفته و موارد متعددمورد

افته است. با گذشت شش قرن از ساخت یبه آن اختصاص 

برد و یم به رس یت مناسبیآن، بنای مسجد در وضع

ساله مورد بازدید جمع کثیری از زائرین، مجاورین، همه

ن یگیرد. امندان قرار میمحققان، جهانگردان و دیگر علقه

و همچنین سهولت دسرتسی به بنا برای انجام موارد 

 یمناسب برا یامطالعات، مسجد گوهرشاد را به منونه

 سازد.پژوهش حارض مبدل می

 پیشینه پژوهش

مباحث نظری متعددی در مورد مسجد، نقش قبله در 

معامری مساجد، معامری دوره تیموری و نیز بررسی سبک 

شهد انجام معامری و عنارص ساختاری مسجد گوهرشاد م

توان به موارد زیر اشاره منود. گرفته است که از آن جمله می

 شناسی معامری ایرانیسبکپیرنیا در  میمحمد کرمطالعات 

 گلمبک لیزا و ، دونالد ویلربآشنایی با معامری اسلمی ایرانو 

، رابرت هیلن برند در و توران رانیدر ا یمور یت یمعامر در 

، حسین زمرشیدی رد و معنی(معامری اسلمی )شکل، کارک

 یدر معامر  نیهندسه و تزئ ،مسجد در معامری ایراندر 

روند تحول از گلرو نجیب اوغلو و مقاالتی مانند:  یاسلم

مساجد در  نیاول یر یگبه شکل ی)نگاه رانیمساجد در ا

سه گونه  ییگراهمی، نیحسی و جودی جوداثر وحید  (رانیا

نوشته  یرانیسجد امهندسه  شیدایو پ یهندس نیادیبن

عوامل مؤکد جهت  یبررسعیسی حجت و مهدی ملکی، 

احمد نوشته  یاسلم-یرانیمساجد ا ییقبله در سازمان فضا

 یر یگنقش قبله در جهت، پوریمهدو ی و حسین احمد ریم

ی و همکاران، اتیحاثر حامد  شهر دزفول یمساجد سنت

مساجد  ییفضا ینقش محور قبله در سازمانده لیتحل

پور، الله فتاحی و علی عمرانینوشته شمس لمیمعارص شهر ا

از  یمعامر  یقدس یجامع گوهرشاد و هرنها رینظیب مسجد

مسجد گوهرشاد  یارزش یهاشاخصی، دیزمرش نیحس

 یابیارز، انیباوند رضایعلاز  یمشهد از منظر حکمت انس

 ،یبادیبقعه ابوبکر تا یدر نقشه سه بنا یهندسه کاربرد

و  خردادآذر فرشتهاز  خرگرد هیاثیمسجد گوهرشاد و مدرسه غ

 یهاشهیاند یبر مبنا یمور یهرن ت خوانشهمکاران، 

مسجد  یهندس یهاهیمابر نقش یا)مطالعه یسهرورد

 یبازشناسو  فریمیفه اصغری و روزبهان ایرواز  گوهرشاد(

مسجد گوهرشاد  یدر معامر  یعرفان یهاشهیاند یدار یپد

 رو،. از اینمعصومیسادات فتاحآمنهی و اکرب  ریاماز  دمشه

کنون پژوهشی با تأکید ویژه بر نقش قبله در معامری و تا

سازمان فضایی مسجد گوهرشاد صورت نگرفته است که این 

شود. در عنوان وجه نوآورانه پژوهش حارض محسوب میبه

شوند که ی مطرح میسؤاالتراستای انجام این پژوهش 

. نقش و اهمیت قبله در معامری مساجد 1از:  اندعبارت

. جهت قبله چه نقشی در سازماندهی فضایی 2چیست؟ 

یابی و . چه عواملی در راستای قبله3مسجد گوهرشاد دارد؟ 

تأکید بر جهت قبله در مسجد گوهرشاد مورد استفاده قرار 

 اند؟گرفته

 روش پژوهش

اطلعات  ، نخستسؤاالتگویی به این پاسخ یدر راستا

ویژه جامعی در زمینه نقش قبله در معامری مساجد، به

در این  صورت گرفتهاسلمی و متهیدات -مساجد ایرانی

مساجد برای تأکید و تقویت جهت قبله و از سوی دیگر 

معامری مسجد گوهرشاد مشهد به روش اسنادی، مرور 
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آوری گردیده و با ای و مشاهده میدانی جمعمتون کتابخانه

تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. -توصیفی روش

سه عامل اصلی  صورت گرفتهدر ادامه با توجه به مطالعات 

مراتب حرکتی، محورهای فضایی و هندسه متأثر از سلسله

تبیین و در بررسی نقش و اهمیت قبله در  جهت قبله

معامری این مسجد مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج 

ر قالب جدولی از راهکارها و ابداعات مورد حاصله د

استفاده در معامری این مسجد جهت تأکید بر قبله و ایجاد 

 فضای معنوی مسجد، ارائه شده است.

 اهمیت و رضورت قبله

بیان برای « هعلف»است بر وزن  اسم عمل در لغت، قبله

 قبلهاما در عرف  ،رو کرده است یز یحالت شخصی که به چ

کنند. در دانند که در هنگام مناز به آن رو میمیمکانی را 

شود، اسلم خانه کعبه که در مکه قرار دارد قبله نامیده می

اما در فقه اسلمی اگر کسی که از مکه دور است، طوری به 

خواند کافی است. مناز بایستد که بگویند رو به قبله مناز می

ه نیست بلکه است که مراد از قبله ساختامن کعب الزم به ذکر

 مکان قرارگیری کعبه و فضای باالی آن تا آسامن است. از

جا حارض اندیشه اسلمی خداوند در همه دیگر، درسوی 

است، متامی جهان هستی ملک خداوند است. همچنان 

مرشق و مغرب از آن »فرماید: که خداوند در قرآن می

 د، آنجا روى خداست، هامنایكن خداست، پس به هر سو رو

« 1( داناستچیزو )به هر  محیطجا( خداوند )به همه

شود و آن در اینجا یک سؤال مطرح می (.74: 1383)قرائتی، 

الله دلیل نیاز به تعیین قبله از سوی خداوند است. آیت

کند: مکارم شیرازی در تفسیر منونه به این نکته اشاره می

در  توجه به قبله هرگز مفهومش محدود کردن ذات پاک خدا»

سمت معینی نیست، بلکه ازآنجاکه انسان یک وجود مادی 

ی مناز بخواند، دستور داده شده یاست و باالخره باید به سو

مناز بخوانند تا وحدت و هامهنگی  سوکیاست که همه به 

مرج و پراکندگی  و در صفوف مسلمین پیدا شود، و از هرج

نوان قبله عضمناً سمتی که به ]...[ .جلوگیری به عمل آید

ای است مقدس که از )سمت کعبه( نقطه شدهنییتع

                                                           

ٌم ینَاَم تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه إِنَّ اللََّه َواِسٌع َعلِ یَولِلَِّه الَْمرْشُِق َوالَْمْغرُِب فَأَ  1. 

 .(115)بقره: 

کننده های توحید است و توجه به آن بیدارترین پایگاهقدیمی

شیرازی و همکاران، )مکارم« باشدخاطرات توحیدی می

ایجاد وحدت و نظم و (. پس تعیین قبله برای 2/416: 1387

ویژه عبادات گروهی قانونی خاص در برپایی مناز و نیایش و به

ای جلوگیری مسلمین انجام گرفته است و از انحرافات سلیقه

قبله و مترکز قوای فکری  سویمنودن بهروکند. همچنین می

سوی جهتی خاص، موجب رهایی انسان از خیاالت به

افراد در هنگام نیایش پروردگار ترتیب اینشود، بهنفسانی می

تعالی با حضور قلب و آمادگی ذهنی کامل در پیشگاه حق

شوند که خود موجب تسهیل دریافت حارض می

های حضوری، طی مراتب عرفانی و اتصال به عامل معرفت

ظاهر عامل از انسان سیر آور شود. این مسئله یادملکوت می

 اوست. به باطن و عروج ملکوتی

 قبله بر سازماندهی فضایی مساجد اسلمی تأثیر

کند و مسجد را فاقد مکان مشخص معرفی می )ص(پیامرب

داند. آنچه مکانی را متامی پهنه زمین را نیایشگاه خداوند می

کند قرارگیری منازگزاران در راستای قبله به مسجد تبدیل می

و پیروان ایشان نیز پیش از هجرت به )ص( است، چنانکه پیامرب

عنوان مسجد النبی هیچ مکانی را بهمدینه و ساخت مسجد

ی قبله رو منوده و به نیایش سو بهمشخص نکرده و در هر جا 

جا مسجد بوده است. هیلن برند اهمیت اند، هامنپرداخته

داند که رکن اصلی در قبله در مسجد را تا به آن حد می

 سوی قبله و آنچهگیری آن بهسازماندهی مسجد را جهت

کند، تنها دیوار سمت قبله آن معرفی مسجد را مسجد می

داند و مسجد کند. وی وجود این دیوار را نیز رضوری منیمی

داند نیاز میرا از هرگونه سقف، ابعاد خاص و دیوار بی

(. این امر نقش و اهمیت قبله را در 87: 1393برند، )هیلن

ثیر سازد، چنانکه تأ سازماندهی فضایی مسجد مشخص می

توان در بنای جهت قبله بر سازماندهی فضایی مسجد را می

 نخستین مسجد اسلمی نیز مشاهده منود.

 گیری نخستین مسجدشکل

نخستین قبله مسلامنان صدر اسلم مسجداالقصی در 

املقدس بود و در مکه امکان انطباق این جهت قبله با بیت
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تا  )ص(مپیامرب اسل »جهت قرارگیری خانه کعبه وجود داشت.  ...

ایستادند که خود و زمانی که در مکه بودند طوری به مناز می

 نیاملقدس در یک راستا قرار بگیرند، بدخانه کعبه و بیت

خدا مناز  عنوان خانهبه)ع( هم به کعبه ابراهیم بیترت

ایستادند و املقدس میطرف بیتخواندند و هم بهمی

)زمرشیدی،  «کردندموافقت ضمنی یهودیان را جلب می

مکه و در نخستین روزهای ورود  پس از هجرت از (.16 :1388

، )ص(به مدینه اولین مسجد اسلمی توسط پیامرب اسلم

مهاجرین و انصار در مدینه ساخته شد که فضایی محصور و 

خالی بود و بعدها در بخشی از شامل زمین در سمت قبله 

و  املقدس(، شبستانی مرکب از دو ردیف ستون)بیت

موقتی از برگ درختان نخل و پوست چهارپایان  1سایبانی

 ساخته شد.

املقدس به مکه، سایبان اولیه با تغییر جهت قبله از بیت

پایین آورده شد و شبستان دیگری در جنوب زمین با عمقی 

عنوان محل برابر با نصف شبستان اول ساخته شد تا به

. باقیامنده ردیقرار گز جامعت مورد استفاده برگزاری منا

پیروان مسکین و سالخورده شبستان شاملی نیز محل اقامت 

بود. سه درگاه نیز برای دسرتسی به حیاط وجود  )ص(پیامرب

کریمی، داشت که در حد روزنی در دیوار مسجد بودند )

یل اهمیت قبله به دل(. 128: 1393، برندهیلن؛ ۹5: 138۹

در جانب قبله در دیواره جنوبی  2از، محرابیو رشایط من

ها در دیواره ورودی قرار دادنمسجد قرار داده شد و از 

طرح نهایی مسجد پیامرب در  1شد. در تصویر جنوبی پرهیز 

شود که به الگوی ساخت بسیاری از مدینه منایش داده می

های نخست هجری قمری در همه مساجد در سده

ه ایران تبدیل شد.کشورهای مسلامن ازجمل

 
 ، با اندکی ترصف(45: 1397در مدینه )پیرنیا،  )ص(: مسجد پیامرب اسلم1تصویر 

 

 تأثیر قبله بر معامری قدسی مساجد

های فضایی جهت در معامری قدسی هدف ایجاد کیفیت

قرار دادن انسان در محرض پروردگار است و این امر از طریق 

به فضا و ایجاد نظمی معنوی در آن محقق  دنیتقدس بخش

ترین منونه معامری شود. این نظم در مساجد که عالیمی

فضا و  کردن یقطبآیند از طریق می به شامرقدسی 

آن در راستای محور قبله و خانه کعبه صورت دهی به جهت

                                                           

 دارسایهصفه، ظله یا مکان  .1

ترین موضع در لغت محراب به معنی صدر مجلس، رشیف. 2

ترین جای مناز( در مسجد، رشیفمجلس، جایگاه امام )پیش

مسجد، طاق درون مسجد به سمت قبله و بخشی از عبادتگاه که 

؛ 324: 1386ایستند آمده است )معین، هنگام عبادت رو به آن می

ترتیب در معامری قدسی کعبه حضوری اینگیرد. بهمی

های و تنها عنرصی که به نیایشگاه مقدس و فراگیر است

بخشد جهت قبله است. در سو و وحدت میوآدمی سمت

کوشد تا در قالب ساختار معامری مسجد، معامر می

د، بسرتی را برای درک فیزیکی، معنوی و اجتامعی مسج

و انسان  فراهم آوردمفاهیم ماورایی و ساحت معنوی انسان 

در مسیری روحانی به رسمنزل  قرار دادنغریب و بیگانه را با 

های آیین پرستشگاه (. ریشه محراب را174/2: 1377دهخدا، 

النهرین رواج داشته است و به آن مهرابه مهرپرستی که در ایران و بین

دانند. مهرابه به معنای خانه مهر است و این واژه پس گفتند، میمی

 (.209: 1384ورمازرن، ) به محرابه تغییر یافته است از ورود به عربی
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انسان، بنا به فطرت خود، »مقصود رهنمون سازد. 

کردن این حقیقت است  دایجو است و به دنبال پحقیقت

 ر هرلحظه به کجا رویرود و دکه از کجا آمده و به کجا می

کردن و  آورد و همواره در پی موقعیت و مجالی برای تأملمی

به خود اندیشیدن است، معامر که آشنا با این خواست برش 

است، سعی در ایجاد حس تأمل در مسجد و مسکن سنتی 

داشته و لذا مسجد و مسکن را به جهت آن خدای بزرگ 

)مسائلی،  «دهدسو جهت میکند و به آنهدایت می

1388 :32.) 

 اسلمی-عنارص مؤکد بر جهت قبله در مساجد ایرانی

های نخست قرون اولیه هجری اولین مساجد در ایران در دهه

ها و بناهای قدیمی و اتخاذ متهیداتی برای با تغییر نیایشگاه

، فضاهای مثال یبراتأکید بر جهت قبله ساخته شد. 

مناد  قرار دادندیوار سمت قبله و  بسته شدنبا  1هارتاقیچ

ها نیز و ورودی شدهلیتبدقبله )محراب( در آنجا به مساجد 

شدند. بسیاری از این هایی ساده ساخته میصورت درببه

مساجد دارای چندین درب ورودی بودند که برای حفظ مترکز 

ت قبله یا در ها در دیوار سمورودی قرار گرفنتمنازگزاران از 

ها تنها شد و توسعه بنا و ورودینزدیکی محراب اجتناب می

. مسجد جامع گرفتیصورت ماز جهت روبروی قبله 

ای از این مساجد است که در (، منونه2ایزدخواست )تصویر 

(.89: 13۹7پیرنیا، گذشته نیایشگاه زرتشتیان بوده است )

 

 (9: 1391)حجت و ملکی،  زدخواستیمسجد جامع ا: روند تکامل 2تصویر 

های بعد شکل، فرم و سازمان فضایی مساجد با در دوره

های پیرشفته ساخت در ایران، اقتصاد، ی از تکنیکر یرپذیتأث

شناسی و تزئینات عوامل اقلیمی و توجه ایرانیان به زیبایی

های متنوعی از عنارص کالبدی متحول گشت. ترکیب

آمده، در  به وجودهمچون گنبدخانه و ایوان در کنار شبستان 

اند و الگوهای مختلفی طول تاریخ به تکامل خود ادامه داده

اند. همچنین عنارص متنوعی ز مساجد را در ایران پدید آوردها

سوی قبله به مساجد افزوده دهی بهنیز برای تقویت جهت

 استفاده دراند. در ادامه به معرفی راهکارهای موردشده

پردازیم. در می اسلمی-تقویت جهت قبله در مساجد ایرانی

 ندبر هیلن  گردآوری مطالب این بخش از منابع مختلف ازجمله

و  حجت( و 1388(، زمرشیدی )1397(، پیرنیا )1393)

 ( استفاده شده است.1391) ملکی

های بیشرت در شبستان اصلی تر و رواقهای گسرتدهشبستان

تر در مساجد شبستانی استفاده شیرو به قبله: این الگو ب

(، مسجد جامع 3ر شود. مانند مسجد جامع فهرج )تصویمی

( و طرح 5خانه دامغان )تصویر (، مسجد تاری4نائین )تصویر 

اولیه مسجد جامع اصفهان.

 

                                                           

را صحیح « ت»با حرف  پیرنیا این واژه را پارسی دانسته و نگارش آن .1

 داند.می
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 : مسجد جامع فهرج3تصویر 

 (48: 1397)پیرنیا، 

: مسجد جامع نائین )هامن: 4تصویر 

58) 

خانه دامغان : مسجد جامع تاری5تصویر 

 )هامن(

فقدان گشودگی در دیوار سمت قبله و نورگیری از دیوارهای 

شبستان: برای حفظ مترکز منازگزاران، از قرار دادن  یجانب

 یكیا حداقل در نزدیپنجره و ورودی در دیوار سمت قبله و 

 شد.یمحراب اجتناب م

سوی قبله: در مساجد جامنایی ورودی اصلی در جهت رو به

اصلی در راستای محور قبله دارای چندین ورودی، ورودی 

یابی قبله و محل قرارگیری محراب گیرد تا جهتقرار می

 پذیرد.انجام  به سهولتتوسط مراجعین 

 رسا( در راستای محور قبله.)میان 1کشیدگی صحن

منای مناز(: محراب در معامری ایرانی فضایی )طاق محراب

ت مستقل نیست بلکه نشانه یا منادی است که مرکز توجها

در ضمن عبادت است. این عنرص در راستای جهت قبله 

ترین و زیباترین نوع تزئینات آراسته شده و با بدیعساخته

 شود.می

های گنبد )روی چشمه محراب(: گنبدخانه که از چهارتاقی

گیرد، بر جهت قبله و محل معامری ساسانی نشأت می

کند، زیرا محراب قرارگیری محراب در مسجد تأکید می

از سمت خارج از مسجد  معموالًعنرصی داخلی است و 

تشخیص نیست. گنبدخانه نیز که فضای چهارگوش و قابل

سوی مشخص و تشخیص ومرکزگراست برای یافنت سمت

جهت قبله در آن نیازمند محراب است. همچنین گنبد 

های راهنامیی است برای تشخیص مکان مسجد در بافت

 شهری.

هایی : در برخی مساجد شبستانستانق گنبدخانه با شبیتلف

ها به ساختامن گنبدخانه الحاق شده است تا گنجایش آن

برای منازگزاران افزایش یابد. گنبدخانه در کنار کشیدگی 

 کند.شبستان بر راستای قبله در مسجد تأکید می

)سکوی وعظ(: جایگاه رفیع واعظ و خطیب در مجاورت  منرب

از نقاط مختلف شبستان و ارتفاع آن  به جهتمحراب که 

 مشاهده است.صحن قابل

ض در شبستان: یا ناو( عری 2انواری)م یانیدهانه ماستفاده از 

راستای  کهآنشبستان و دهانه منای روبروی  یانیدهانه م

ها ساخته تر از دیگر دهانهکنند، پهنمحور قبله را مشخص می

پوش در تاق چنددهانهدر معامری ایرانی هرگاه »شدند. می

تر از گیرند، دهانه کوچه میانی یا میانوار، پهنکنار هم جای

(. از سوی دیگر 50: 13۹7)پیرنیا، « های دیگر است.دهانه

ای دارای کشیدگی در راستای قبله میانوار با سقف گهواره

، بر جهت قبله یال سازهییافت که علوه بر دالپوشش می

  (.6)تصویر منود یز تأکید مین

افزایش انوار( مرتفع در شبستان: ی)م یانیاستفاده از دهانه م

دهانه میانی شبستان برای تأکید بر جهت قبله و ارتفاع 

(.7شبستان جبهه قبله )تصویر 

 

                                                           

فضای واسط، هر فضایی که در وسط یا میانه دو فضا قرار گیرد  .2 سقف(، حیاط.فضای رسگشاده )بی .1

شود. در اینجا منظور راهروی باال آورده میانی میانوار نامیده می

 .(13۹7:27شبستان است )پیرنیا، 
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 ای در راستای محور قبله: میانوار عریض و سقف گهواره6تصویر 

 )مأخذ: نگارندگان(

: استفاده از میانوار رفیع برای مشخص ساخنت شبستان 7تصویر 

 جانب قبله

 )مأخذ: نگارندگان(

)پیشان(: در مساجد ابتدا از یک ایوان و  استفاده از ایوان

های بعدی شد، اما در دورهدر جانب قبله استفاده می همآن

هایی برافراشته شد، در سایر جوانب مسجد نیز ایوان

دو ی، وانیتک اترتیب مساجد ایوانی به چهار دسته: اینبه

ی تقسیم شدند. در مساجد وانیچهار ای و وانیسه ای، وانیا

قبله تشکیل محور در راستای  لیبه دلی وانیدو ای و وانیتک ا

شود، اما در مساجد یو هندسه قطبی، جهت قبله تقویت م

تقارن بیشرت و تعادل در معامری فضا،  لیبه دلی وانیچهار ا

 شود.جهت قبله تضعیف می

ه در مساجد چهار ایوانی: برای قبلسمت ان و بزرگ کردن ای

 ترباشکوهتر و ها، آن را بزرگتشخیص ایوان قبله از سایر ایوان

ها موجب تغییرات در ارتفاع یا در عرض ایوان» ساختند.یم

حسب شوند. برمراتبی میتقویت متایزات محوری و سلسله

ترین ترین و عمیقیک توافق عمومی، ایوان سوی قبله بزرگ

ها بوده است؛ ایوان مقابل آن ازنظر ابعاد، در درجه دوم ایوان

، چند که غالباً عمق آن بسیار اندک بودقرار داشت. هر

« تر بودندکه دو ایوان جانبی دیگر غالباً کوچکحالیدر

 (.122: 13۹3، برندهیلن)

ترین، (: یکی از اصلی1)مقصوره ایوان منتهی به گنبدخانه

ترین راهکارهای تقویت جهت قبله در ترین و قدرمتندموفق

عنوان مسیری برای دسرتسی به مساجد، استفاده از ایوان به

ی با یا بدون واسطه گنبدخانه در فضای گنبدخانه، قرارگیر 

                                                           

و در آن امام ایوانی از مسجد که در سمت قبله قرار داشته  .1

 ایستد ایوان مقصوره یا محصوره سلطنتی نامیدهجامعت به مناز می

 شود.می

پشت ایوان یا پیشان بنا و ارتباط شبستان با گنبدخانه است 

 (.167: 1393، برندهیلن؛ 23: 1397)پیرنیا، 

و فضای  2: در این الگو از دو ایواندو ایوان منتهی به گنبدخانه

صورت ایوان شاگرد و استاد در به هاآنگنبدخانه پشت 

شود؛ یکی در جبهه قبله استفاده می ساختامن مساجد

و شکوه بیشرت و دیگری در سوی روبروی قبله با  باابهت

 تر.جزئیات و ابعاد کوچک

ه: مناره، قبلسمت دو طرف ایوان در  جفتهای مناره

یا گلبانگ از عنارص معامری ایران در پیش  3گلدسته، موذنه

یا  ها واز اسلم است. در حالت زوج صفحه میانی مناره

عنوان راستای قبله یا راستای عمود بر قبله محور عمود بر آن به

شود. برای افراد حارض در مسجد نیز این گرفته می در نظر

ایوان عظیم سمت قبله، بر مکان  دو طرفها در مناره

 کنند.قرارگیری محراب و جهت قبله در مسجد تأکید می

در مساجد : (یبزرگ کردن گنبد اصلی )در مساجد سه گنبد

تر کردن گنبد دارای سه ایوان منتهی به گنبدخانه، با بزرگ

شد. به عنوان مثال، مسجد اصلی بر جهت قبله تأکید می

 امام اصفهان.

گنبد و مسجد از  یل بازشناسی: تسهیاصل گنبدکردن  یرنگ

ز ساخنت گنبد یو متام یر بناها در بافت مرتاكم شهر یسا

پوشش سجد با استفاده از م یر گنبدهایجبهه قبله از سا

 عنوانبهای و آبی(. های رنگی )غالباً فیروزهگنبد با کاشی

 منونه، گنبد مسجد امام اصفهان.

 با الهام از مساجد دو ایوانی که بیشرت در خراسان رایج بود. .2

 مکان اذان گفنت.  3.



 

 48شماره   1401 پاییز

26 

 

مل
وا

 ع
بر

ی 
ش

کا
کن

 معامری دوره تیموری ...

های در دوره تیموری، با کوچ اجباری هرنمندان از رسزمین

ق( به سمرقند و بعدها 771-807تحت اشغال تیمور )حک 

از هرنمندان و ( ق807-850)حکـ دعوت فرزند او شاهرخ 

ها از آنان، اندیشه صنعتگران برای حضور در هرات و حامیت

های هرنی و معامری نقاط مختلف مورد تبادل قرار و اسلوب

صورت نتیجه تحوالت ای پدید آمد. درهای تازهگرفته و نوآوری

سبک جدیدی از معامری بروز منود که  در این دوره گرفته

عامری نقاط مختلف ایران و ابداعات تلفیق م واسطهبه

از غنای بیشرتی برخوردار بود. این سبک که در  صورت گرفته

ادامه معامری دوره سلجوقی و مکتب آذربایجان و در تلفیق 

النهر، با مکتب معامری شیراز و معامری آسیای میانه و ماوراء

عنوان ، بهآمده است به وجوداما با جزئیات و تزئینات بیشرت 

شده و با بازگشت هرنمندان به موطن کتب هرات شناختهم

خود موجب رشد رسیع معامری در نقاط مختلف شد؛ 

 از شیبازجمله سمرقند و شیراز مراکز عمده حکومت تیموری 

بر هرن و  زیادییافتند. مکتب هرات تأثیر گذشته رونق 

های بعد برجای گذاشت و معامری ایران و جهان در دوره

 ی رشد سایر مکاتب قرار گرفت.الگویی برا

 نظری پژوهشچهارچوب 

برای بررسی یک مسجد ازنظر نقش محور قبله در معامری آن 

به چهارچوب مشخصی برای تحلیل نیاز است. نوایی و حاج 

-که به بررسی معامری ایرانی خشت و خیالقاسمی در 

پردازد، در تحلیل نقش و تأثیر قبله در معامری اسلمی می

یک مسجد، بررسی سه عامل کلی محورهای فضایی، 

مراتب حرکتی و هندسه متأثر از جهت قبله را مهم سلسله

 شدهارائهکنند. در پژوهش حارض نیز از چهارچوب قلمداد می

چهارچوب  1ست. منودار گرفته شده اتوسط ایشان بهره 

نظری پژوهش و عوامل مورد تأکید در بررسی بنای مسجد را 

شرت با عوامل فوق، یب ییآشنا دهد. در ادامه، برایمنایش می

ها خواهیم پرداخت.به توضیح آن اختصاربه

 
 : چهارچوب نظری پژوهش )مأخذ: نگارندگان(1منودار 

کلی بنا را مشخص  ها شکلمحور فضایی: محورهای

سازند و به بنا تقارن، تعادل، ریتم، سادگی، نظم، می

منظور از محور »بخشند. خوانایی، یکپارچگی و مرکزیت می

فضایی، خطی ذهنی بین دو نقطه یا دو عملکرد متفاوت 

دو خصیصه و ارزش ذاتی دارند:  قتیاست. محورها در حق

ها در یک بعد دارند. این خاصیت آناند و اول آنکه خطی

به این دلیل،  .گیردبعدی مرکز قرار میمقابل نقطه بودن و بی

آوردند، اگر مراکز نقاط سکون و مکث را در طرح پدید می

شوند. ارزش دیگر محورها محورها باعث حرکت می

هاست. محورها همواره با امتداد خود دار بودن آنجهت

خوانند. سو میچیز را به آند و همهدهنجهتی را ارائه می

این دو  ریراحتی تحت تأثمسیر حرکت و نگاه انسان در فضا به

(. 67: 1391ی، قاسم)نوایی و حاجی« گیردخصیصه قرار می

محورها به دو دسته محورهای اصلی و فرعی تقسیم 

یابند. محور ها سازمان میشوند و فضاها در اطراف آنمی

عوامل در  نیرگذارتریتأثمحورهای فضایی و از قبله نیز یکی از 

یابی و سازماندهی فضایی عنارص در مسجد است و جهت

فضاهای داخلی »غالباً با محور اصلی بنا منطبق است. 

گیرند. در محور قرار می گاهشانیحسب ارزش و جابرمسجد 

 تواندهنده محور در مساجد اسلمی را میعنارص تشکیل
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 و دررس ورودی، صحن، و ایوان وره،مقص منرب، محراب،

محراب، فضاهای عبادی و فضای . دانست جلوخان

های اصلی در کانون محور قبله و محل تقاطع آن با ایوان

فضاهای فرعی که شامل درها،  محورهای فرعی قرار دارند.

های سایر فضاها است، ها و ورودیهای فرعی، رواقایوان

گیرند. سایر فضاهای خدماتی تر قرار میدر محورهای فرعی

کار، )نقره« دارند یناقص جا یهانیو زمها و فرعی در کنج

است که در معامری مسجد درجه  الزم به ذکر. (233 :1376

حسب الگوهای رایج و رشایط یک از این عنارص براهمیت هر

. همچنین بوده استحاکم بر هر منطقه و دوره متفاوت 

های افقی ترتیب فضاها در معامری مسجد علوه بر محور

شود که از در راستای محورهای عمودی نیز سازماندهی می

توان به گنبد، در این راستا می گرفتهشکلترین عنارص شاخص

 ایوان و مناره اشاره منود.

توجه به محورهای فضایی  مراتب حرکتی:سلسله

کند که از ایجاد میتی را در بنا مراتب فضایی و حرکسلسله

اصول اساسی در معامری فضا است و ریشه در فرهنگ و 

رعایت این اصل در معامری اعتقادات مسلامنان دارد. 

بخشد کنندگان جهت میاسلمی مساجد، به حرکت عبادت

و دسرتسی تدریجی به فضاهای مختلف مسجد را با طی 

مناید. تضمین میمراتبی از فضای بیرون به درون سلسله

کردن مراتب برای رسیدن به کامل، همواره در فرهنگ  یط»

مبنای  توجه بوده است. براعتقادی و عرفانی مسلامنان مورد

توان فارغ معامری را منی یااین اصل هیچ فضای شهری، بنا 

تر خود ایجاد کرد. هر فضای شهری، از مراتب باالتر و پایین

مراتبی خود است که معنا لسلهبنا یا معامری در مکان س

: 13۹0)حبیبی،  «شودمی یابد و خارج از آن تعریف، تهیمی

مراتب همچنین سیر از کرثت به وحدت را سلسله (.104

متامی فضاها در کنار یکدیگر و  که یاگونهبهسازد منایان می

انسان را در  تیدرنهااند تا در هامهنگی مناسب قرار گرفته

مراتب در قبله قرار دهند. این سلسلهراستای محور 

مشاهده است، چنانکه بخشی و توالی فضاها نیز قابلنظم

باز،  یاز فضاها یمراتبدر معامری ایرانی سلسله منونه یبرا

                                                           
نام گوهرشاد در دو محل از بنای مسجد درج شده است. یکی  . 1

ورودی ایوان دارالسیاده در باالی ایوان مقصوره و دیگری در 

 (.86: 13۹2)صحراگرد، 

های نوری، پوشیده و بسته در امتداد یکدیگر، انواع بسط

 اند.اندازی و صوتی را تشکیل دادهچشم

تناسبات، ابعاد و آرایش  هندسه متأثر از جهت قبله:

رند. یگیقبله قرار م ریتحت تأثهندسی اجزای مختلف بنا 

( عنارص مختلف در 123: 1391ی، )نوایی و حاجی قاسم

 ریتحت تأثگیرند و اطراف محورهای اصلی و فرعی قرار می

در  مثال یبرا كند،یر مییتغ یها هندسه عنارص معامر آن

صورت قرینه هستند، به عموماً اطراف محور اصلی عنارص 

ساختامن مسجد بر پایه »کند، یابی را تسهیل میاین امر قبله

 کهنیا یبراشده است. سازی یا قرینگی ساخته میجفت

آسانی سوی قبله را راست و بهمسلامنی که بدان درآید، یک

اصول  (. رعایت71: 1397)پیرنیا، « و رو بدان کند بیابد

انسان از بدو ورود به مسجد  شود کهسبب می شدهگفته

مراتب و واسطه هندسه ساکن و خوانای فضا، سلسلهبه

توالی فضاها در مسیری قرار گیرد که در امتداد آن از آرامش 

تعالی در پیشگاه باری قرار گرفنتروحی و آمادگی الزم برای 

راستای محراب و جهت قبله هم تیدرنهامند گردیده و بهره

است قرار گرفته و با غلبه بر هواهای  که هامن جهت الهی

 نفسانی، با مترکز کامل و آگاهانه به نیایش بپردازد.

 مسجد جامع گوهرشاد

در دوره حکومت شاهرخ بناهای متعددی توسط او، 

. مسجد ساخته شدمنصبان نزدیکانش، درباریان و صاحب

جامع گوهرشاد مشهد ازجمله این بناها است که در فاصله 

ق و دوره فرمانروایی بایسنقر فرزند شاهرخ در 821-818

احداث شد.  )ع(در جنوب بقعه متربکه امام رضاخراسان، 

و معامر آن  1بانی این بنا گوهرشادآغا همرس شاهرخ

است که از معامران مشهور آن زمان  2الدین شیرازیقوام

ترین مسجد در ترین و قدیمیاین مسجد وسیعاست. 

مجموعه حرم مطهر رضوی است و به دلیل موقعیت مکانی 

از گذشته محل دامئی برگزاری مناز  آن،های معامری و ویژگی

ها و سایر رویدادهای جامعت، مراسم اعتکاف، جشن

فرهنگی، مذهبی، اجتامعی و سیاسی بوده و در متامی 

. همچنین امروزه این مسجد از ستدایر اروز ساعات شبانه

 ن بن زیدالدین بن طیان شیرازی.یالدقوام 2. 
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های حرم رضوی ارتباط متعدد با سایر بخش درهایطریق  ...

ها و و راه دسرتسی به سایر صحن محل عبورعنوان بهدارد و 

موقعیت مسجد  8آید. تصویر می به شامرنیز  1هارواق

دهد.را منایش می )ع(هشتم مکنار بقعه اماگوهرشاد در 

 
 (138: 138۹)پوپ،  (ع)رضا اما بقعه کنار در گوهرشاد مسجد وقعیت: م8تصویر 

 تحلیل معامری مسجد گوهرشاد

مراتب حرکتی، داشنت سه عامل سلسله در نظردر ادامه با 

محورهای فضایی و هندسه متأثر از جهت قبله به تحلیل و 

 منظور نیبه اپردازیم. بررسی معامری مسجد گوهرشاد می

ی و ساختار کلمطالعه خود را با بررسی تأثیر قبله بر 

یی عنارص مختلف بنا آغاز منوده و در ادامه فضا یسازمانده

ها رص و چگونگی تأثیر جهت قبله بر آنهر یک از این عنا

 گیرد.موردبررسی قرار می

 ی و اجزای بنای مسجدساختار کل

 )ع(یابی بنا و هندسه کلی آن با توجه به بقعه امام رضامکان

الدین شیرازی از هندسه و استاد قوام»گرفته است: شکل

و گنبدخانه آن در ساخت  )ع(تناسبات حرم حرضت رضا

کرده است و هندسه گنبدخانه حرم  مسجد گوهرشاد پیروی

)امینی  «را مبنایی برای طرح مسجد گوهرشاد قرار داده است

برخورداری از هندسه مشرتک موجب  (.56: 13۹0کیارسی، 

وجود چهار قرن اختلف در قدمت، این دو که با شده است

(.9برسند )تصویر  نظر بهصورت یک بنای یکپارچه بنا به

 
 (13۹0در طراحی مسجد گوهرشاد مشهد )مأخذ: نگارندگان، برگرفته از امینی کیارسی،  )ع(: الگوبرداری از هندسه بقعه امام رضا۹تصویر 

های هندسی دوره تیموری امکان استفاده از اصل پیرشفت

که از اصول هندسه مقدس در معامری اسلمی  2تقارن

است و نیز اصل محورهای اصلی و فرعی در شکل مربع را 

                                                           

ای است که در مجاورت خانه فضای گسرتده طاقیپیش رواق یا 1.

 شود.گنبدخانه بنا می

برصی یا حجمی نسبت به  ازنظراجزای ساختامن »که هنگامی  .2

شود که قرینه باشند، تعادل متقارن نامیده می کاملً محور یا مرکزی 

ساخته مسجد فراهم  یساختار کلدر سازماندهی فضایی و 

مربع و نیز نقاط میانه  . بر پایه این اصل چهارگوشهاست

عنارص شوند و می گرفته در نظرترین نقاط مربع اضلع آن مهم

 «شودیاد می امری سنتی تحت عنوان جفتاین عمل در معاز 

 (.64: 1367)انصاری، 
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یابی ها در این نقاط مکانها و ایوانجمله شبستاناز اصلی بنا

استفاده از چهار ایوان را در اضلع  به مسئلهشوند. این می

در دوره تیموری منجر  یوانیچهار اتوسعه مساجد  و رسامیان

 شد.

برخلف شکل و ای مربعمسجد گوهرشاد نیز دارای هندسه

ساخته  یوانیدو ا صورتبه غالباً مساجد رایج در خراسان که 

است.  یوانیچهار ااز نوع مساجد شدند، این مسجد می

اجزای اصلی بنا شامل یک صحن وسیع، چهار ایوان، یک 

محور و هفت شبستان است.  گنبد بزرگ، دو گلدسته

عمود بر  یمحور فرعاصلی بنا بر محور قبله منطبق است و 

سبک مساجد درونگرا در میانه  آن است. صحن مسجد به

دسرتسی به بنا را مستقیم طور غیربهگرفته و بنای مسجد قرار

ها و سایر عنارص بنا نیز در چهار سازد. شبستانمی فراهم

یک از اضلع در وسط هر و اندطرف صحن سازماندهی شده

. همچنین احداث بنا بر شده استبنا یک ایوان ساخته 

 قاً یدقهای مسجد یده که یکی از ایوانمحور قبله موجب گرد

عنوان ایوان اصلی و جبهه قبله در مقابل ورودی اصلی بنا به

برای جلوگیری از تضعیف راستای قبله در شناخته شود. 

که مقصوره نامیده  این ایوان در جنوب مسجدمسجد، 

ای در پشت آن و دو گلدسته در با گنبدخانه ،شودمی

های مسجد واننسبت به سایر ایجوانب، شاخص گردیده و 

ایوان شاملی  است. رتی ساخته شدهبا عظمت و شکوه بیش

است نیز  )ع(اصلی مسجد از سمت بقعه امام رضا دیرو که و 

مرور  و شود و امروزه به عبورنامیده می 1ایوان دارالسیاده

 2د. دو ایوان دیگر )ایوان رشقی و غربی(ر آقایان اختصاص دا

عنوان ورودی گرفته و بهدر راستای محور فرعی بنا شکل

اجزای اصلی  10تصویر  .3شوندگرفته می در نظرعمومی 

 دهد.مسجد گوهرشاد مشهد را منایش می

.

 

 (مأخذ: نگارندگان: اجزای اصلی مسجد گوهرشاد مشهد )10تصویر 

سازی در و جفت 4اغلب فضاها از تعادل متقارندر طراحی 

محورهای اصلی  موازاتبهعنارص کالبدی و تزئینات بنا 

)محور قبله( و فرعی استفاده شده است که به ایجاد تعادل 

شود. از ها منجر میو ریتم در فضا و حرکت در جهت محور

                                                           

تسمیه این ایوان به دلیل اتصال آن به رواق دارالسیاده است وجه1. 

منصوبین به که از قدیم محل اجتامع و تدریس علام، سادات و 

 بوده است. )ع(خاندان مطهر امام علی

 حاجی حسن معروف بوده است. ایوان رشقی در گذشته به ایوان 2

آب مسجد از آن،  کنندهینتأمعبور کانال آب  واسطهبهو ایوان غربی 

 شده است.ایوان آب نامیده می

، این مسجد از طریق درهای متعدد ذکرشدههای علوه بر ورودی .3

مجموعه مسجد »ط دارد: های حرم رضوی ارتبابا سایر بخش

توان دریافت که سوی دیگر، با نگاهی به ساختار کلی بنا می

ر این بنا از ترکیبی از فضاهای مختلف باز، بسته و معام

پوشیده در امتداد یکدیگر استفاده منوده است تا منازگزاران 

تعالی و برای حضور در پیشگاه ذات باری مرحلهبهمرحلهرا 

وچک و بزرگ به دیگر اکنون با هشت ورودی کگوهرشاد هم

ضلع غربی باشد که سه در ورودی متصل می حرم رضویهای بخش

الدين و ورودی در ضلع شاملی مسجد مسجد را به بست شیخ بهاء

را به حرم مطهر و دو ورودی در ضلع جنوبی مسجد را به صحن قدس 

 (.104: 1384)قصابیان, « سازدمرتبط می

که در آن اجزای ساختامن نسبت به یک محور یا مرکز کاملً  التی. ح4

 قرینه باشند.
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دسرتسی از بارگاه  مثال یبراانجام اعامل عبادی آماده سازد.  ...

ز یک فضای به مسجد گوهرشاد با استفاده ا )ع(امام رضا

با ورود به این فضای بسته و  زائرین گیرد.واسطه صورت می

رسند. سپس از طریق فضای پوشیده تاریک به سکون می

شوند ایوان به فضای باز و روشن صحن مسجد هدایت می

که عبور از آن فرصتی را برای تطهیر، تفکر و رسیدن به آمادگی 

 دهیپوش مهینفضای و در انتها از طریق  سازدمعنوی فراهم می

ایوان جنوبی، وارد گنبدخانه روشن مسجد شده و در آستانه 

گیرند. از گنبدخانه نیز امکان دسرتسی به محراب قرار می

های جانبی وجود دارد که نسبت به گنبدخانه از نور شبستان

توالی این فضاهای باز، بسته و  11تری برخوردارند. تصویر کم

حرکتی در دستیابی از فضای بارگاه مراتب پوشیده و سلسله

های جبهه جنوبی مسجد را منایش تا شبستان )ع(امام رضا

دهد.می

 
 (مأخذ: نگارندگانمراتب حرکتی در مسجد گوهرشاد مشهد ): سلسله11تصویر 

 های مسجد گوهرشادشبستان

های مسجد که در چهار طرف صحن مسجد به قرینه شبستان

اند، ابتدا پیوسته بوده و گرفتهها قراریکدیگر در طرفین ایوان

ها به هفت و تعداد آن جداشدهاکنون با درهایی از یکدیگر 

ای در امتداد ها کشیدگیعدد رسیده است. این شبستان

تری بزرگ های جنوبی که ابعادمحور قبله دارند و شبستان

 دارند به گنبدخانه مسجد دسرتسی دارند.

 صحن مسجد گوهرشاد

ترین صحن حرم مطهر صحن بزرگ مسجد گوهرشاد که کهن

های بلند خود در میانه شود، با دیوارهرضوی شناخته می

بنای مسجد فضایی مقدس و متامیز از بافت شهری اطراف 

ها و کشمش فضای شهری انسان را از تلطمفراهم ساخته و 

برابرند و فرمی  باهم باً یتقراضلع این صحن سازد. رها می

کند. این شکل دارد که بر هندسه قدسی آن داللت میمربع

در  صحن کشیدگی اندکی در راستای محور قبله دارد و

سازی اجزای بنا در حول محور اصلی و فضای آن با قرینه

 دار پدید آمده استایی متعادل و جهتفرعی بنا، فض

(.12)تصویر 

 
 سازی در اطراف صحن نسبت به محورهای فضایی )مأخذ: نگارندگان(: قرینه12تصویر 
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 نهیبه قر با رسدر بلند در میانه هر یک از اضلع صحن ایوانی

جز ایوان شاملی و جنوبی، دو در مقابل یکدیگر قرار گرفته و به

مشابهی برخوردارند.  باً یتقرایوان دیگر از تناسبات و تزئینات 

دوطبقه به یکدیگر پیوند  1هاییها را تاقگانفواصل این ایوان

طبقه مسجد را های یکدهند که پوشش بیرونی شبستانمی

مناهای روبروی هم تکرار  صورت قرینه درتشکیل داده و به

منظور تعدیل ها نیز بهطبقه منودن تاقگانشوند. دومی

ها های باالیی آنو غرفه صورت گرفتهها هندسی ارتفاع ایوان

(.13تنها جنبه تزئینی دارند )تصویر 

 

 
 (150: 1392های بدنه منای غربی مسجد گوهرشاد )صحراگرد، بندی: طاغچه13تصویر 

در دوره معارص در مرکز فضای صحن و محل تقاطع محور 

ای )تصویر وجهیاصلی و فرعی بنا، حوض هندسی هشت

شده و بر شکوه و زیبایی صحن ( برای وضو گرفنت ساخته14

سم مسجد افزوده است. این حوض که یادآور تنزیه و تزکیه ج

به تعالی است، و نفس برای حضور در پیشگاه مطهر باری

در منای  جادشدهیاهای ها و اختلف ارتفاعریتم تاقگان همراه

(، به حرکت در راستای محور قبله 15رشقی و غربی )تصویر 

به ب، منازگزاران پس از تطهیر و یترتنیاکند. بهکمک می

آوردن آمادگی معنوی و با حضور قلبی بدون واسطه  دست

شوند.به سمت فضای گنبدخانه رهنمون می

  

 یابی حوض در صحن مسجد گوهرشاد.مکانهای اصلی و : ورودی14تصویر 

 )مأخذ: نگارندگان(

: حوض مسجد گوهرشاد. منای صحن مسجد از 15تصویر 

)مأخذ: فراز رسدر ایوان دارالسیاده در شامل مسجد 

 نگارندگان(

 های مسجدایوان

عنوان ( که به16های رشقی و غربی مسجد )تصویر ایوان

گیرند، ازنظر قرار می استفادههای عمومی بنا مورد ورودی

اند تا بر تر از ایوان مقصوره ساخته شدهابعاد کمی کوچک

ای وارد ایوان قبله مسجد لطمه عنوانبهتشخص این ایوان 

یکدیگر  نهیبه قرکه گفته شد ها چناننشود. این ایوان

                                                           

 . تاقگان: غرفه.1

کلی از تزئینات مشابهی نیز برخوردارند. طورو به شدهساخته

یکدیگر  نهیبه قرها سه طاق نوبی ایواندر دیواره شاملی و ج

ها تعادل و حرکت را تداعی اند که ریتم قرارگیری آنقرار گرفته

کنند منوده و زائرین را به فضای داخل صحن هدایت می

(.17)تصویر 
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 های دیواره شاملی و جنوبی ایوانو طاق یرشق وانیداخل ا یفضا: 17تصویر 

 (186-187)هامن: 

 : ایوان غربی مسجد گوهرشاد مشهد16تصویر 

 (133: 1392)صحراگرد، 

ی، در اینجا ایوان وانیچهار احالت رایج در مساجد  برخلف

های رشقی ( نسبت به ایوان18و  17شاملی مسجد )تصویر 

خود بر تأثیر عظمت که این امر تری دارد و غربی ابعاد کوچک

افزاید و به فضای و تشخص ایوان مقصوره در مقابل آن می

ترین كوچكترین،عمقکمبخشد. این ایوان مسجد جهت می

مسجد است و نیز به دلیل قرارگیری آن در  ترین ایوانو ساده

تر بوده اما در مقابل ایوان قبله نسبت به ایوان مقصوره ساده

و غربی از تزئینات بیشرتی برخوردار  های رشقیمقابل ایوان

ها متفاوت است ایوان است که ازنظر طرح و رنگ با کلیه

(. بیشرت این تزئینات به دوره صفوی 161: 1377)گدار، 

 موازاتبه. در باالی دیواره رشقی و غربی این ایوان گرددیبازم

ی به نور رسانیکدیگر برای  نهیبه قرهایی محور قبله گشودگی

های مجاور قرار دارد که به حرکت در ایوان جهت تانشبس

دهند.می

 

  
-18۹: فضای داخل ایوان دارالسیاده مسجد گوهرشاد )هامن: 1۹تصویر 

188) 
 (111: 13۹2صحراگرد، : ورودی ایوان دارلسیاده )18تصویر 

در جنوب فضای صحن و در انتهای محور قبله ایوان مقصوره 

واسطه به فضای گنبدخانه دسرتسی مسجد قرار دارد که بی

محور قبله استفاده  موازاتبهدارد. در این ایوان نیز از تقارن 

شده است که این امر بر خوانایی و تعادل فضا افزوده و 

مقصوره  کند. ایوانحرکت در راستای قبله را تسهیل می

یک نقش ای است از عنارص معامری اسلمی که هرمجموعه

ی در تقویت جهت قبله در مساجد دارند و در اینجا مؤثر 

 پردازیم.ها میبه توضیح آن اختصاربه

رسدر رفیع ورودی: رسدری عظیم و رفیع به سبک رسدرهای 

سازد و برای حفظ دوره تیموری که صفحه قبله را مشخص می

های جد نسبت به حرم رضوی در مقایسه با منونهتواضع مس

 .شده است تر ساختهپیشین کوتاه
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باریک: ایوان قبله ته  ودهانه عریض و بلند ایوان با ویژگی رس 

ها تر از سایر ایوانتر و بلندمسجد به نحوی شاخص عریض

عنوان یک نوآوری در قسمت ساخته شده است. همچنین به

باالی طاق ورودی گشودگی بیشرتی نسبت به قسمت پایین 

نامیده  1یکاجرای رس و ته بار اصطلحاً ایجاد شده است که 

شود و مشاهده گنبدخانه و محراب را از فضای داخل می

 کند.صحن مسجد تسهیل می

بسط فضایی گنبدخانه و ایوان: برای نخستین بار در اینجا با 

، یک گشایش و 2حذف دیوار حائل بین گنبدخانه و ایوان

است و با  هآمد دیپدبسط فضایی در راستای محور قبله 

جایی بههای سقف و جاایجاد اختلف در ارتفاع پوشش

دیوارها در امتداد ایوان، فضاهای میانوار، گنبدخانه و 

اند. این بسط گرفته و در معرض دید قرار گرفتهمحراب شکل

فضایی دسرتسی به فضای گنبدخانه و محراب مسجد را 

ایی از نقشه ایوان و من 21و  20کند. تصاویر تسهیل می

دهند.ورودی ایوان مقصوره را منایش می

  

 : نقشه ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد20تصویر 

 (78: 1397)پیرنیا، 

 مقصوره وانیا یطاق ورود ریز: 21تصویر 

 (200-201: 1392)صحراگرد، 

روشن ساخنت فضای گنبدخانه: در فضای گنبدخانه از 

تر استفاده شده است و پوشش دیوارها و سطح کمتزئینات 

های سفید است. طاق رنگ بهغالباً  3پوسته داخلی گنبد

باالیی که به قرینه یکدیگر نسبت به محور قبله و در دیوارهای 

اند به روشن شدن فضا کمک جانبی گنبدخانه ساخته شده

فوقانی دیوارهای جانبی گنبدخانه نیز  در بخش»کنند: می

ها به فضای که برخی از آن شده استردیف طاق تعبیه سه 

های آزاد بیرونی مرتبط هستند. ها و برخی به دهانهشبستان

دیوارهای جانبی،  تر کردنسبکبر زیبایی و ها علوهاین طاق

                                                           

صورت غیر قائم های طولی بهدر حالت رس و ته باریک دیوار .1

مرت کمرت از فاصله دهانه  5/1دهانه پایین ایوان »شوند، ساخته می

دیوارهای طولی ایوان بودن  شاقولیباالی ایوان در پاطاق است. غیر

اندازی هرچه زیباتر و مرت از هر طرف، سبب چشمسانتی 75به میزان 

: 13۹0)زمرشیدی، « های هرنی این ایوان شده استرسشار از ارزش

1۹.) 

. در مساجد چهار ایوانی معموالً فضای ایوان و گنبدخانه از هم 2

شده در شود و دسرتسی به گنبدخانه از طریق ورودی تعبیهجدا می

گیرد. حتی در مواردی مانند مسجد ها صورت میدیوار حائل بین آن

نور بیشرتی را به فضای گنبدخانه هدایت منوده و دیوارهای 

(. 238: 1389)پوپ، « سازندجانبی را روشن می

بهرت در معرض دید قرار  ترتیب، محراب انتهای گنبدخانهاینبه

 گیرد.می

عظیم در پوشش انتهای گنبدخانه و  4کاریگنبد مقرنسنیم

های ای مزین به سطوح مقرنسگنبد خیارهباالی محراب: نیم

( ارتفاع سقف باالی 22در انتهای گنبدخانه )تصویر  5گچی

 6رم خاص و هندسه شعاعیمحراب را تعدیل منوده و با ف

گوهرشاد هرات فضای محراب نیز توسط یک دیوار از گنبدخانه 

 شود.مستقل می

 عرقچین  3.

های پیشین مورد مقرنس قسمتی از طاق است که در دوره»  4.

کار به هابندیها و طاقکنجاستفاده ساختامنی داشته است و در سه

 .(178: 13۹7)وفامهر، « رفته استمی

های بعد با است اما در دوره این سطوح نیز قبًل سفید بوده 5. 

 اند.آمیزی و نقوش اسلیمی بر شکوه و زیبایی این بخش افزودهرنگ

 گرفته است.های آن شکلنظامی هندسی که بر پایه دایره و شعاع . 6
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 کند.محراب در پایین آن تأکید می

های یکپارچه و بزرگ با قابرنگ، محراب سبزمحراب: 

شده در باالی آن،  کاریگنبدی کوچک مقرنسای و نیمکتیبه

مشاهده است. این محراب به هندسه از داخل صحن قابل

سازد. گرای گنبدخانه جهت بخشیده و آن را قطبی میمرکز

مقرنسی  گنبدیمحراب ایوان مقصوره را با نیم 23تصویر 

 دهد.باالی آن نشان می

 

  

 (76مقصوره )هامن: : محراب ایوان 23تصویر  (200-201: 1392کاری انتهای ایوان مقصوره )صحراگرد، : مقرنس22تصویر 

منرب: در سمت راست محراب، منرب چوبی مرتفع و قدیمی 

متعلق به دوره صفوی قرار دارد که از داخل فضای صحن و 

مشاهده است و بر محل های مجاور گنبدخانه قابلشبستان

 قرارگیری محراب اشاره دارد.

ه قرینه یکدیگر در دو های جفت: دو گلدسته که بگلدسته

طرف ایوان مقصوره از زمین آغاز شده و در کنار دهانه ووردی 

رسدر  به همراهاند ایوان در راستای محور عمودی بنا باال رفته

یابی قبله در مسجد و بافت شهری ورودی ایوان، در جهت

 گیرند.استفاده قرار میاطراف آن مورد

دوره تیموری  گنبد: گنبد مسجد که به سبک گنبدهای

ساخته شده است،  2دارو آوگون 1صورت دوپوسته ناریبه

گنبدهای این دوره از ارتفاع و قطر بیشرتی برخوردار  نسبت به

است و برای تأکید بر ارتفاع آن در راستای محور عمودی بنا، 

ال اله اال »از کشیدگی حروف خط کوفی در نگارش عبارت 

(. این گنبد 24ت )تصویر بر روی آن استفاده شده اس« الله

                                                           

 شکل )پیازی(پیازی  1.

 دارشکم 2. 

است  افتهیپوشش ای آبی فیروزه 3دارکه با آجر لعاب

ی مسجد را از بافت اطراف تسهیل منوده ابیمکانتشخیص و 

ها و در کنار رسدر ورودی ایوان و صفحه فرضی میان گلدسته

سازد کنندگان مشخص میراستای قبله را برای عبادت

هایی از صحن در بخش ای تنها(. گنبد فیروزه25)تصویر 

رسد به می به نظرشود که مسجد گوهرشاد ازنظر ناپدید می

دلیل حفظ ارزش ایوان در ذهن ساکنین خراسان انجام 

پذیرفته است، زیرا در الگوی مساجد رشق کشور ایوان عنرص 

و در داخل صحن  شدهشناختهیابی قبله اصلی در جهت

خوبی قابل مشاهده مسجد که ایوان و فضای درونی آن به

 تواند ازنظر ناپدید شود.است، گنبد می

کار عنارص مذکور در کنار نقوش اسلیمی و تزئینات به

در این ایوان سیر از کرثت به وحدت را تداعی  شدهگرفته

ون منوده و انسان را به حضور در پیشگاه پروردگار یکتا رهنم

 سازند.می

 مانند است.لعاب سطحی شفاف و شیشه .3
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 : گنبد ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد مشهد24تصویر  (23: ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد )هامن:25تصویر 

 (93: 1392)صحراگرد، 

 گیرینتیجه

دهد که در مسجد گوهرشاد، نتایج این پژوهش نشان می

گیری از اصول نظری معامری معامر بنا توانسته است با بهره

توجه به جهت قبله است  هاآنترین اسلمی مساجد که مهم

های چشمگیر علوم و فنون در دوره و نیز با توجه به پیرشفت

یران تیموری که اوج شکوفایی هرن و معامری اسلمی در ا

شود، به ایجاد حس محرمیت، روحانیت و خلق شناخته می

همچنین در  فضایی معنوی و قدسی در مسجد بپردازد.

راستای تأکید و تقویت جهت قبله در این مسجد، از 

های رایج پیشین ها و ابتکارات متعددی در کنار روشنوآوری

این راهکارها در کنار سایر  1استفاده شده است. در جدول 

امید های رایج در آن دوره منایش داده شده است. شرو 

های آینده در است نتایج این پژوهش در انجام پژوهش

ویژه شناخت و استخراج موضوع معامری اسلمی ایران و به

ی راهگشازوایای پنهان هرن و معامری مسجد گوهرشاد، 

.ردیقرار گسایر پژوهشگران 

 ()مأخذ: نگارندگانسجد گوهرشاد مشهد : عنارص مؤکد بر جهت قبله در م1جدول 

 توضیحات راهکار

 استفاده از هندسه مربع
بنا و میانه اضلع  چهارگوشههندسه مربع در طرح بنای مسجد و صحن و سازماندهی عنارص اصلی در 

 مربع.

 حوض
یوان ا به سمتحوض در مرکز صحن مسجد برای ایجاد خوانایی در ورود از جوانب صحن و هدایت زائرین 

 مقصوره.

سازماندهی محورهای اصلی و 

 فرعی متناسب با جهت قبله

سازماندهی عنارص اصلی بنا حول محور اصلی )محور قبله( و سازماندهی سایر اجزای بنا حول محور فرعی 

 )عمود بر قبله(.

 های گسرتده در ضلع جنوبی مسجد )سمت قبله(.شبستان های گسرتدهشبستان

 تقارن
مبنای محورهای اصلی و فرعی با ایجاد تعادل و سازی در معامری و تزئینات بنا بر تقارن متعادل و جفت

 قبله. به سمتجلو و هدایت  به سمتریتم و تسهیل حرکت 

 ایوان شاخص در جبهه قبله

فاده از ها، ابداع در استو عظمت بیشرت نسبت به سایر ایوان باشکوهایوان مرتفع و عریض و رسدر رفیع 

های های جفت در طرفین ایوان با ارتفاع کمرت نسبت به گلدستهته باریک و گلدستهودهانه ورودی رس

ای بر فراز آن با ارتفاع و قطر بیشرت نسبت به سایر گنبدهای دوره ینات بیشرت و گنبد فیروزهتزئمشابه و 

 تیموری.

 محراب و منرب در انتهای گنبدخانه

کاری عظیم و زیبا کاری باالی آن، تزئینات متعدد و سطوح مقرنسبا تزئینات و مقرنس منرب رفیع و محراب

یی و حذف دیوار بسط فضادر انتهای سقف گنبدخانه و در معرض دید قرار دادن آن با نوآوری در ایجاد 

های جانبی های موجود در دیوارهبین ایوان و گنبدخانه و ایجاد روشنایی در فضای گنبدخانه از طریق طاق

 و پوشش فضا با رنگ سفید.
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