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 Abstract 

The historical architecture of Caspian sea’s southern shores has not been studied extensively. The 

present study aims to identify the spatial structure of local mosques in the region and answer two 

questions: How similar or distinct are these mosques in their structure and function compared to 

the mosques in other parts of Iran, especially the central parts? And in which elements are these 

qualities reflected? 

The conceptual foundations of the study are based on the assumption that region and culture affect 

the structural and functional characteristics of a mosque. A qualitative study is carried out through 

the descriptive-analytical method. Data has been collected using field obervation and library 

research.  

The study concludes that the regional roots of prayer halls and courtyard spaces are especially more 

apparent in small mosques. In addition, cultural influences are more apprant in Jāmiʿ (grand) 

mosques.  
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 چکیده

های چندانی صورت نگرفته است. هدف این پژوهش پژوهش معماری تاریخی ساحل جنوبی دریای کاسپین، ۀدربار
و تمتایز  شناسایی ساختار فضایی معماری مساجد بومی این مناطق و پاسخ به این پرسش استت کته میتزان شت اهت

ویژه بخش مرکتزی چیستت و در چته مساجد بومی این نواحی نس ت به دیگر نواحی ایران، بهکال دی و کارکردی در 
 عناصری مشهود است؟ 

های کال دی و کارکردی مساجد تتأییر م انی نظری تحقیق بر این فرض استوار است که اقلیم و فرهنگ بر ویژگی
ای و اطالعات با  مطالعات میدانی و کتابخانه شدهتحلیلی استفاده-گذارند. نوع تحقیق، کیفی و از روش توصیفیمی

 گردآوری شده است. 
تر بتروز منشأ اقلیمی فضاهای ش ستان و حیاط، خصوصًا در مساجد با ابعاد کوچک ،دهداین پژوهش نشان می

 شود.بیشتری دارد و نیز تأییرات فرهنگ غالب، در اکثر مساجد جامع دیده می
 ماری ساحل  دریای کاسپین، ش ستان، حیاط مسجد. : مساجد بومی، معها واژهکلید
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 مقدمه

در مجموعه مطالعاتی که تاکنون از بناهای مساجد بومی ایران صورت گرفته، بته معمتاری مستاجد بتومی 
شناسی و تاریخ معماری ایران، عتد  شمال کشور کمتر پرداخته شده است. با اندکی جستجو در کتب س ک

هایی است که بترای این پهنه دارای ویژگی 1.ری این نواحی قابل دریافت استتحقیق و تفسیر م سوط معما
ها در مقایسه با دیگر مستاجد بتومی فتالت تشابهات( و تحلیل آن ها و یاها )تفاوتبازشناخت این ویژگی

 ایران باید نکاتی را در نظر داشت.
معتتدل و  ارای آب و هتوایی نست تاً اقلیم آن است که د ،ییرگذار در معماری این نواحیأاز خصوصیات ت

ایتن خصتایا اقلیمتی کته شتامل بتاران زیتاد و  استت. مرطوب بوده و نس ت به  سایر نقاط ایران متفاوت
های بتا قتدمت زیتاد و یتا دارای حتداقل آستیب باعث شده است که ساختمان ،رطوبت سطح خاک است

های مختلفی را در برخورد با ایتن سالیان روشندرت دیده شود. معماران و استادکاران نیز در طی ط یعی به
مستاجد بته ختوبی نمایتان  بناهای مهمی چتون ساختاین نکته در اهمیت  .اندها به کار گرفتهمحدودیت

ییرگذار در زندگی آنتان بتوده أاست. معماری آیینی دارای اهمیت زیادی در امور روزمره مرد  این نواحی و ت
ای کته گونتهبته .توان دریافتترزمین فراوانی بناهای مذه ی و یادمانی را میبا نگاهی به تاریخ این س .است

زادگتان، انواع مذه ی آن در پهنه این سرزمین، در کوهستان و دشت، با کارکردهای گوناگون مانند مقابر اما 
 تدی بتا شود. حتتی در برختی از ایتن بناهتا انفصتال فضتایی و کالتکایا، سقانفارها و بقاع مت رکه دیده می

بتا  کته های عمومی مجاور آن شکل نگرفته است. برای مثال حیاط نامحصور بسیاری از ایتن بناهتافعالیت
 .شودهستند، به فراوانی دیده میمشترک  ،ویژه روستاییمراکز محالت به

 باید از یک الگو ت عیتت های معماری در مساجد عموماً الز  است به این نکته هم اشاره گردد که اندا 
شناسی فضاها، ها، مصالح مصرفی، ریختکار بردن آنبه ۀها قرار گیرد؛ اما در نحوکنند تا نا  مسجد بر آن

 ،نمایتدها که در ضرورت مسجد بودن خللتی ایجتاد نمیهای سرزمینی و یا حتی حذف برخی اندا لفهؤم
در ایتن پتژوهش ستعی شتده  تر دارد. از این منظرهایی است که مجال بررسی و پژوهش موشکافانهتفاوت

در ایتن پهنته متورد  -حیتاط و ش ستتان –است تا دو اندا  از ساختار اصلی شکل دهنده مساجد بومی ایران 
 تر قرار داده شوند.بررسی دقیق

پرسش اصلي پژوهش این است که آیا بین مساجد بومی این ناحیه و نواحی مرکتزی ایتران بته ویتژه در 
                                                 

. معمااری االایم  برند، روبرت.هیلن؛ 1631الله افسر، تهران: فرهنگسرا، ترجمۀ کرامت معماری ایران.پوپ، آرتور آپها .  برای مثال در منابع خارجی نک:. 1
. تتدوین آشنای  با معمااری االایم  ایاران پیرنیا، محّمدکریم.و همچنین در منابع داخلی نک:  3101رازی، تهران: انتشارات روزنه، زاده شیاللهترجمۀ باقر آیت

 . 1631. تهران: سمت، االیم  دورۀ ایران معماری کیانی، محّمدیوسف. ؛3120غالمحسین معماریان، تهران: دانشگاه علم و صنعت،
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فاوتی وجود دارد؟ تشابهات و تمایزات کال دی و عملکردی ش ستان و حیاط در های ش ستان و حیاط تاندا 
مساجد این ناحیه نس ت به مساجِد مناطق گر  و خشک فالت مرکتزی ایتران چگونته استت؟ دالیتل ایتن 

فرضیه پژوهش بر این م ناست که در اکثر مساجد بومی نتواحی حاشتیه ؟ ها در چیستها و تفاوتش اهت
  .شودفرهنگی و اقلیمي دیده می ویژه تأییراتبهاسپین تمایزهایی نس ت به دیگر نواحی ایران جنوبی دریای ک

ها در گیری حکومتچگونگی شکل ۀبرای بررسی و پژوهش معماری بومی این ناحیه، چند نکته دربار
ه آشکار گتردد. گیرد تا پیرو آن ساخت برخی از مساجد قدیمی در این ناحیاسالمی مورد اشاره قرار می ۀدور

 ۀهای نخستین اسالمی به واسطهای گیالن، مازندران و گلستان در سدههای شمالی ایران شامل استاناستان
رکشی و داشتن نیروی جنگتی کتافی، توسته مهاجمتان مستلمان کهای جغرافیایی و صعوبت لشمشخصه

 ق مذاکرات، صلح، تردد سفیر بتینروابه سیاسی با حکمرانان مسلمان ازطریتسخیر نشد بلکه به مرور و با 
ها و پناهنده شدن مسلمانان مخالف حکمرانان مرکزی آن زمان به آنجا، به نشر عقاید و تعتالیم استالمی آن

حضتور شتیعیان، در ر آ آن هتا ستادات علتو ، کته  .دیلمتان و ط رستتان کمتک کترد، گیالن در مناطق
هجر  در این منطقه به مرور باعث رواج دین اسال  اواخر قرن اول  باحکومت مرکزی در تعارض بودند، از

پرداختند: در برخی فتوحات که اعراب در برخی شهرها داشتند، به ساخت مسجد نیز می 1و پذیرش آن شد.
از اعراب اول ابوالخصیب فرزدق که در فتح والیت سعی بلیغ نموده بود، در  ساری ساکن گشته، مستجد »

 2.«جامع ساخت
آوردنتد و یتا در دوران دستت می یابی به برخی شتهرها بتهه حکا  اعراب برای دستهایی کدر فرصت

های مردمی به شیعه و بزرگان علوی باعث به حکومت رسیدن علویان شتد، مستاجدی در بعدی که گرایش
برای مثال در شهرهایی مانند آمل، که از شتهرهای  6ساخته شد. نهای دریای کاسپیشهرهای مختلف کرانه

چالوآ، گرگان و رویان مساجد  4شد، ساری، مامطیر،گاه عمال خلیفه محسوب میآن دوران و تخت بزرگ
د حسن بن علی اطروش پس از غل ه ستامانیان در دوران علویان، ابومحّم  .جامع در کنار بازارها ساخته شد

داعتی ط رستتان  دبن زید،محّم  1.بر والیت ط رستان به والیت دیلم رفت و در این نواحی مسجدها ساخت
 ۀفرستاد. در تعمیر مشاهد ائمه هم که به وسیلسالیانه م لغی ارزنده برای سادات و علویان عراق و حجاز می

که خود نشان از اهمیت ستاخت   3،متوکل خلیفه ع اسی خراب شده بود با گشاده دستی مخارج بسیار کرد
                                                 

 .182، «و مذهب در مازندرانسیر تحول دین ». یوسفی، 1
 .72، تاریخ مازندرانگیالنی، . 2
 .2/163 تاریخ مردم ایران،کوب، . زرین6
 .. نا  قدیم شهر باُبل4
 .317-314،تاریخ مازندرانگیالنی، . 1
 . 2/164تاریخ مردم ایران، کوب، . زرین3
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 گونه بناها در آن زمان و در اندیشه علوی دارد.این
پی به مناطق شمالی کشتور، در درهای پیعصر ناصری، به واسطه مسافرت دوران قاجار و خصوصاً در 

داری شاه و اعیان در توسعه نست ی این مناطق امنیت و آرامش بیشتری حاکم شد. عالوه بر این، عالیق زمین
تی و تفریحی بیشتتر های حکومو ساختمان 1سازیاین مناطق تأییرگذار بوده و همین علل باعث گسترش راه

که در ادامه خواهد آمد، بسیاری از مساجد بزرگ این نتواحی در ایتن دورۀ تتاریخی، بازستازی و شد. چنان
 ها افزوده شد.مرمت گسترده و الحاقاتی به آن

 
 پیشینه پژوهش .1

های بسیاری انجا  شده است. از کشف آیتار توسته باستتان شناستان کته معماری مساجد پژوهش ۀدربار
ماکستیم ستیرو در  انتد.آن به مطالعته و پتژوهش پرداخته ۀتا معمارانی که دربار 2اندت به تحلیل آن زدهدس

بندی ساخت مساجد سنتی ایران را در مناطق مرکزی ایران ، تقسیم«رساله تطور مساجد روستایی اصفهان»
ست و در ادامته انتواع مستاجد آورده ا ،بندی آندره گدار به دو دسته مساجد ایرانی و عربیدر تکمیل تقسیم

هتا و های اعیتانی دارای ایوانت تدیل خانته .چهارتاقی با گن تد روی آن، ب .ایرانی را به سه دسته کلی: الف
های دارای دو یا چهار ایوان به مسجد؛ تقسیم نموده و مستاجد ت دیل خانه.دار به مسجد، جتاالرهای ستون

داند که با مصالح محلی در ایران عهد خلفتای ع استی و ملهتم از یعربی را الها  گرفته از بناهای مهمی م
اند که تا ق تل از قترن پتنجم و در قترون های خارج از ایران ساخته شدهه معماری اسالمی در سرزمینۀشیو

 6.شده استاولیه استفاده می
ننتد ایتران و های غیرعرب ماهیلن براند رواج نقشه مسجد عربی و نفوذ آن در معماری مسجد سرزمین

ها های کلی و نیز الگوی شکلی آنرا از شاخصه 4سپس الحاق دو عنصر گن دخانه و ایوان از معماری ایرانی
 های ش ستانی، تک ایوانی، دوایوانی، چهار ایوانی و گن ددار تقسیم می کند.را به گونه

ییر معمتاری و أان تحتت تتاستالمی ایتر ۀمعماری و شهرسازی دورزاده با بیان اینکه به طور کل سلطان
مستاجد را از  معمااری ایاران در دورا االایم در کتاب باستان در این سرزمین قرار داشت  ۀشهرسازی دور

ای و اصتلی مستاجد جتامع، مستاجد ناحیته ۀسلسله مراتب کارکردی، اجتماعی و شهری به سه گونت ۀجن 

                                                 
 .61، «سازی عصر ناصری در ایالت مازندراناهبررسی کارکرد تجاری ر». رستم نژاد نشلی و منتظرالقائم، فیاض انوش،1
 اند.هایی در این خصوص داشتهشناسانی مانند آندره گدار، ماکسیم سیرو، آرتورآپها  پوپ و دونالد ویل ر پژوهش. باستان2
 .330-340، «2تطور مساجد روستایی در اصفهان »سیرو،  ؛62-32 ،«3تطور مساجد روستایی در اصفهان »سیرو، . 6
 .04، معماری االیم برند، هیلن .4
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بیان تحول شکلی مساجدجامع پرداخته که به کند و در قسمت دیگری از کتاب ای تقسیم میمساجد محله
 1.م نای آن، ش ستان، حیاط، محراب و ایوان بوده است

اصتلی  ۀفالمکی انواع مسجد را به لحاظ تطور شکلی آن مورد بررسی قترار داده استت و بته پتنت دستت
د گذر از فضای عمومی شهر به مسجد، به شکلی ستاده و بتدون فضتای حائتل، ورو.3تقسیم نموده است: 

ساختمانی مسجد گرداگرد حیاط با  ۀپیکر .2ها و قرون اولیه بعد از اسال  ساده به حیاط؛ مانند مساجد دهه
های متعدد، مناره و فضاهای صحن مسجد که با ایوان .1عمق بیشتر در بر رو به ق له که روی به درون دارد.

فضای فردی و جمعی مسجد برای  .4مسقف دورتادور حیاط آراسته شده است؛ مانند مساجد چهارایوانی. 
منان زیر یک پوشش واحد که شکل گن تدی بستیار مرتفعتی دارد و از ابتداعات ترکتان ؤخلوص و ع ادت م

مساجدی که در طتول زمتان و در ادوار مختلتف دچتار دگرگتونی و تکامتل .3مسلمان آسیای صغیراست. 
 2.گستان سمرقنداند مانند مسجد جامع اصفهان، بخارا و مجموعه مساجد ریشده

مطالعته »در پژوهش  شناسی مساجد مورد بررسی و تحلیل بوده است. مثالً در بسیاری مطالعات، گونه
نویسندگان به دو عامل « قاجار ۀای در معماری مساجد ایران برای الگو یابی معماری مساجد بوشهر در دور

حجت و ملکی  6.اندنواحی دست یافتههای بومی در این اصلی در شکل بنای مساجد شامل اقلیم و ویژگی
های بنیادین در هندسه مساجد ایرانی، پرداخته و بته سته گونته اصتلی شتامل مستاجد در پژوهشی به گونه
زاده در پژوهشی با نصیری و رحمتیشیخ 4.اندهایی دست یافتهای و ایوانی با ذکر نمونهش ستانی، گن دخانه

انتد و ییر مستتقیم اقلتیم بودهأه مساجد روستایی که تحت تۀ، دو گون«شناسی مساجد مازندرانگونه»عنوان 
 ۀمقالت 1.انتدانتد را بررستی کردههای ت لیغتی، اجتمتاعی و اقتصتادی بودهر از جن تهیّ أمساجد شهری که مت

مساجد ایتن بختش از کشتور  ۀبه مطالع« شناسی تحلیلی مساجد بومی حوزۀ فرهنگی کردستان ایرانگونه»
هایی با راهروهای گونۀ اول گونهآن را به دو الگوی کلی ش ستانی و حیاط مرکزی ش ستانی شامل  پرداخته و

ها بدون استثنا سه ضتلع دارای حجتره و یتک جان ی و ایوان ستوندار، و گونۀ دو ، شامل مساجدی که در آن
شناسانه مستاجد ونهخمری و دیگران در بررسی گپاسیان 3دار تقسیم نموده است.ضلع شامل ش ستان ستون

                                                 
 .46-22، معماری ایران در دورا االیم : مفاهیم، الگوها و آثارزاده، . سلطان1
 .63-73، شکل گیری معماری در تجارب ایران و غربفالمکی، . 2
 .13، «قاجار دورۀ ر دربوشه مساجد معماری یابی الگو برای ایران مساجد معماری در ایمطالعه». نژاد ابراهیمی و مرادزاده، 6 

 .14، «ایرانی مسجد هندسۀ پیدایش و هندسی بنیادین گونۀ سه گراییهم». حجت و ملکی، 4
 .3106، تهران: ششمین کنفرانس مل  معماری و مهندال  عمران، «شناسی مساجد مازندرانگونه»زاده، نصیری و رحمتیشیخ. 1
)کاشتان: بهتار و  11، شتمارۀ مطالعات معماری ایاران ،«ایران کردستان فرهنگی حوزۀ تاریخی مساجد تحلیلی شناسیگونه»زاده و معماریان، صلواتی، . خاد 3

 .124 -126(: 1613تابستان 
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 1اند.ش ستتان و دوش ستتانه اشتاره داشتته-رواق -ش ستتان، صتحن-صحن ۀتاریخی بلوچستان، به سه گون
بته اصتولی « شهر ت ریتز بندی مساجد تاریخیتحلیلی بر پارامترهای گونه» معماریان و دیگران در پژوهش

بع مستتطیل در راستتای ق لته، نتورگیری اند: رعایت مدول مربرای تحلیل مساجد تاریخی ت ریز دست یافته
 ۀسقفی، ساختار ش ستانی، بهره از مصالح سنتی، داشتن حیاط به منظور درگیری با ط یعت، ورود بته عرصت

زمتان از های خصوصی و عمومی به طور هتمداخلی از ج هه شمالی و پشت به جهت ق له و بهره از عرصه
مانند  .مورد تحلیل مساجد م نای اقلیمی مدنظر بوده استهای در برخی از پژوهش 2راهکارهای آن است.

کته نگارنتدگان در  اصول طراح  معماری همساز با اقلیم در ایران باا رویکارد باع معمااری مساجدکتاب 
هایی بترای ستاخت بناهتا در آن های مختلف ایران به بررسی مساجد پرداخته و درنهایت دستورالعملاقلیم

 در این ایر تنها به مساجد بزرگ شهری یا مساجد جامع بسنده شده است. 6اند.اقلیم ارائه داده
 معمتاری مستاجد بتومی ایتران غال تاً  ۀگونه که در پیشینه آمده است، به طور کلی پژوهش دربتارهمان

مستاجد  ۀو تحقیقات بستیار انتدکی دربتار 4معماری مساجد در نواحی مرکزی و مساجد شناخته شده بوده
دریتای کاستپین شتده استت و ایترات عینتی و محتتوایی مستاجد شتمال کشتور کته  بومی حاشیه جنوبی

گفته نیامده است و جای های پیشکدا  از پژوهشه انواع مساجد این مناطق باشد، در هیچۀه همۀدربردارند
سازد. در این مجال به بررسی دو اندا  ش ستتان و حیتاط در خالی تحقیق گسترده در این زمینه را آشکار می

 مساجد این نواحی پرداخته خواهد شد.
 

 روش تحقیق .2
ه مطالعات ۀوسیلاطالعات به یتحلیلي و با گردآور-تحقیق توصیفيپژوهش حاضر با استفاده از روش 

مستاجد ی معمار ۀا  در عرصمیداني، مشاهده مستقیم و حضور در برخی از مساجد و مطالعات کتابخانه
جملته کتتب مستتندنگاری آیتار ، ازمنابع مختلفتي ازیابخش کتابخانهبومی در ایران انجا  شده است. در 

های تاریخ معماری ایتران و نتواحی شتمال ایتران شتامل سته معماری مانند کتب معماری مساجد و کتاب
                                                 

و  )کاشتان: بهتار 11، شتمارۀ مطالعاات معمااری ایاران، «معاصتر تا قاجاریه دورۀ از ایران، بلوچستان مساجد شناسیگونه»خمری و رج علی، رونده. . پاس ان1
 .221-181 :(1613تابستان 

(: 1613)ت ریز: بهار و تابستتان  4، شمارۀ 6، سال فیروزا االیم، «ت ریز شهر تاریخی مساجد بندیگونه پارامترهای بر تحلیلی»زاده، معماریان و غفاری، قلی. 2
46-34. 

 .3100، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران: مسجد اصول طراح  همساز با اقلیم در ایران با رویکرد بع معماریطاه از و جلیلیان، . 6
آشنای  با معمااری کند و در کتاب های ش ستانی، تک ایوانی، دو ایوانی، چهار ایوانی و چهارطاقی و طن ی و تیرپوش تخت تقسیم می. پیرنیا مساجد را به گونه4

 پیرنیتا، محّمتدکریم. آورد. نتک:میان نمتیۀ مساجد تاریخی مناطق شمال کشور سخنی بتهبیشتر به مساجد تاریخی مناطق مرکزی پرداخته و دربار االیم  ایران
 .3120. تدوین غالمحسین معماریان، تهران: دانشگاه علم و صنعت،آشنای  با معماری االیم  ایران
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اطالعتات استتفاده شتده  یآورجمتع یها  پیشین برااستان گیالن، مازندران و گلستان و همچنین پژوهش
ییر اقلتیم و أمطالعه و سپس نقش و تت ش ستان و حیاط، های ساآ در این پژوهش ابتدا اندا این ا است. بر

 ها  پژوهش ابتدا بهحصول به پاسخ پرسش ی شود. برابررسي مي هافرهنگ مناطق یادشده در معماری آن
برای یتافتن  م.گذاریها و تشابهات آن را به کنکاش ميبررسي ساختار فضایی این مساجد پرداخته و تفاوت

های یاد شده تهیه های مورد تحقیق، ابتدا فهرستی از مساجد بومی شهرها و روستاهای مختلف استاننمونه
ها اقدا  شتد و در نهایتت بتا و سپس با بررسی اسناد و یا بازدید دقیق از بناها نس ت به تکمیل اسناد و نقشه

 یی گزینش شدند.های نهادست آمده، نمونهمقایسه و تط یق اسناد به
 

 مبانی نظری .3

 ثیر فرهنگی بر فضاهای آیینیأت -5-1
بناهای آیینی و مذه ی از روزگتاران گذشتته متورد اعتقتاد و  نجنوبی دریای  کاسپی ۀهای حاشیدر سرزمین

اهمیت برای مردمان بومی بوده است. به دالیلی کته در مقدمته ایتن پتژوهش آمتد وجتود مستاجد، مقتابر 
شود؛ بتا توجته بته اینکته تشتکیل نقاط این سرزمین، به فراوانی یافت می ۀفا و بزرگان در همزادگان، عراما 

گیترد، بنتابراین وجتود مستجد جتامع، بته یکتی از دولت اسالمی برای اولین بتار در مستجد صتورت می
اهمیتت آن در ایتن دوران فقته بته امتور ع تادی و  1گتردد.اسالمی ت تدیل می ۀمشخصات اصلی شهر دور

تنهتا کتانون ع تادی، بلکته فضتایی بترای اسالمی، نته ۀگردد و در شهرهای ایرانی دورمتی بسنده نمیحکو
های درآ و سنگر م ارزات اجتماعی مرد  علیه حکا  ج ار و کانون تجمع آنان هنگا  ختوف و ایجادحلقه

اسال  ن وده است؛ های اولیه ساخت مقابر چندان مورد استق ال مسلمانان سده هرچند 2.اضطرار بوده است
های فراوانی از قرون بعدی در این بستر جغرافیایی قرار دارند که دارای وجوه آیینی و متذه ی بترای اما نمونه

های استالمی و دینتی و همچنتین فرهنگتی و مرد  منطقه هستند. وجود این بناها به حفظ و احیتای ستنت
ت. کریستوفر الکستاندر امتاکن مقتدآ ماننتد ها کمک زیادی نموده اسبقای آن سنت به اجتماعی جوامع

های مختلتف داند و نقتش آن را در آستتانهکلیسا یا مع د را مکانی برای پرستش، روحانیت و ال ته تفکر می
بناهای آیینی و مقدآ بته  6.بیندها پررنگ میتولد و مرگ در این مکاندر مراحل زندگی انسان و حضور او 

دا اهمیت واالیی در شهرها و جغرافیای دنیای اسال  دارد. از ایتن رو در بتالد خ ۀعنوان خانهمراه مسجد به
اند. بترای ههتور شتهر استالمی، هماننتد اسالمی مساجد دارای ارزشمندترین معماری در زمان خود بوده

                                                 
 .42از شار تا شهر،. ح ی ی، 1
 .211 ،5511التان تا از دوران با -تاریخ مختصر شهر و شهرنشین  در ایرانزاده، . سلطان2

3. Alexander, Ishikawa, Silverstein, A pattern language, 332. 
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عنوان ارکان آن ضرورت دارد. ایتن سته فضتا پوشانی سه فضا یا سه عنصر، بهههور هر شهری، انط اق و هم
)قوانین حاکم بر شهر( و فضای کال دی.  من(، فضای عملیؤارتند از: فضای فکری )وجه ایمانی انسان مع 

شرایه ختاص محیطتی، اقتصتادی، فنتی، علمتی و هنتری  ۀیر از دو عامل دیگر به اضافأکه عنصر سو ، مت
جلد نخستت  ۀدممنوچهر ستوده از اساتیدی که به ی ت آیار تاریخی این مناطق همت گمارد، در مق 1است.

در بعضی از این بقاع هنوز سنن و رسو  هزاران سال پتیش »نویسد: می از آالتارا تا االتارآبادکتاب ارزشمند 
شتود. بازاری محلی در این بقتاع برپتا می 2شود. معموال روز زوارِکشی،گیالن بدون تغییر و ت دیل دیده می

پوشند ها را میآورند و خریداران نوترین و بهترین ل اآفروشندگان متاع خود را از دورترین نقطه بدینجا می
ویتژه ها و بهمراسم مختلفی از جمله در اعیاد، سوگواری 6«.کنندهای دورافتاده میو روی به این نقاط یا قله

 شود. شروع و خاتمهزادگان این نواحی انجا  میایا  محر  در مساجد، تکایا، سقانفارها و بقاع مت رکه و اما 
 4های عزادار در ماه محر ، اغلب از همین اماکن است.راهپیمایی دسته

ه اساستی را در نظتر داشتت. یکتی ۀدر شمال کشور باید دو مسئل خصوصاً  بومی، برای تحلیل مساجد
دیگتر، و  ه معماری و شهری آن مناطق را تحتت تتأییر قترار داده استتۀکه بافت و ساختمایییرات اقلیمی أت
های مختلتف، ها کته هریتک در سترزمین. از سویی این اندا حاکم بر زمان مورد پژوهش ییرات فرهنگیأت

 .انتدییرات بومی مناطق جغرافیای اسالمی بتر مستاجد بودهأه تۀاند، نشان دهندبروز و ههور متفاوتی داشته
، تا جایی که های فرهنگیهای گوناگون از لحاظ شرایه محیطی و اقلیمی و ویژگیای که در سرزمینگونهبه

ییر ابعتاد أاز سوی دیگتر تت .ییر زیادی پذیرفته استأبا احکا  و اعتقادات اسالمی مغایرتی وجود نداشته، ت
ییرات أاساستی در خصتوص تت بتا طترپ پرستش پورتاراپت فرهنگی حاکم در معماری و شهرسازی است.

وی ایترات فرهنتگ و  .کنتدکنتد توجته میفرهنگی که شکل غالب معماری را در یک اقلیم دچار تغییتر می
دهی فضتا ها را مقد  برسایر مراحل مؤیر بر محیه ستاخته شتده و ستازمانگیری ارزشبینی بر شکلجهان

تعامتل  ۀفرهنگی در ههور محیه ساخته شده، زمینت بسزای تمایزات راپاپورت با قائل بودن به نقش داند.می
 1.آوردهای مختلف از یک مدل مشترک فراهم متیائتبا ایجاد امکان قر های فکری مختلف رامیان دستگاه

های متادی همتان فرهنتگ های سم لیک و آیینی فرهنگ نس ت به جن تهنظر به تقد  فر  3همچنین مامفورد

                                                 
 .7، «تاملی در چیستی شهر اسالمی»زاده، نقی. 1
 روند.ها میزاده. روز معینی از سال که مرد  به زیارت اما 2
 جلد اول، هفت.از آالتارا تا االتارآباد، . ستوده، 6
 .113، «های غرب مازندرانزادهع مت رکه و اما بقا»لیماکی، . خلعت ری4

5. Rapoport, House form and culture, 19.  
6. Louis Mumford. 
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های معماری با عملکترد یکستان در یتک فرهنتگ، متفتاوت از فرهنتگ دیگتر بتروز گونه اندا بدین 1دارد.
 ند.نکمی

آن شاهان ایران در دوران اسالمی، همواره سعی در ایجاد  و گسترش بناهای  حاکمان اسالمی و پس از 
ند. این گسترش ساخت و ساز، گاهی مفاهیم و اصول معماری را از مکانی بته امذه ی در دوران خود داشته

ر معماری حکتومتی دۀ ه فرهنگ توسعه طل انه باعث ایجاد بناهایی به شیوۀکرد. اندیشمکان دیگر منتقل می
 شهرهایی با معماری بومی متفاوت شد. 

عنوان نخستین حکومت مرکزی که به گستترش متذهب شتیعه پرداختت، بیشتترین فعالیتت صفویه به
های شیعی در شهرهای گونتاگون، در جهتت ت لیتغ و عمرانی خود را در ابتدای حکومتش به نوسازی مق ره

کته هتای پیشتین توجته داشتت. چنانستاجد دورههای بعد بته مرمتت متث یت تشیع متمرکز کرد و در دوره
ترین مصادیق و مظاهر معماری دینی صفویان را در تعمیر و توستعه مستاجد پیشتین دانستته مهم برندهیلن

داری شاه ع اآ اول در شهر اصفهان صورت گرفتت کته ولی بیشترین ساخت مسجد در دورۀ زما  2 است.
تتوان آیند. در مجموع، میشمار میتاریخ معماری ایران نیز به ترین مساجدبه لحاظ ساختار فضایی از مهم

 6 گفت میزان ساختن مسجد در دورۀ صفویان کم بود و آن تعداد کم هم در اصفهان متمرکز بود.
هجتری شمستی( دچتار تحتوالت شتگرفی نست ت بته ستنت  1624-1131) معماری در دورۀ قاجار

ه معماری زندیه و صفویه دارای تغییرات ۀاری مساجد در اداممعماری پیشین شده است اما در این میان معم
یابتد و تتا اواسته های فرنگی جلوه بیشتری میه پوشش و تزیینات شیوهۀشود و در نحوکال دی اساسی نمی

های سنتی و بومی خود را داشته و در ارت اط با اصتول معمتاری ستنتی، دوران قاجار معماری در ایران ریشه
مساجد دورۀ قاجار از لحاظ طترپ کلتی، یعنتی  4یمی و شرایه جغرافیایی شکل گرفته است.های اقلویژگی

هتای ق تل و اصتیل داشتن چهار ایوان، ش ستان، گن د، مناره، محراب، من ر و غیره برگرفتته از معمتاری دوره
برختی از  ایران است. در عهد فتحعلی شاه، مسجد و مدارسی  به نا  سلطانی در شهرهای بزرگ بنا شد کته

ها اعت ارشان از مساجد جامع فزونی یافت. به لحاظ کال دی مساجد قاجار چهار ایوانی و صحنی گشاده آن
  1دارد و عمومًا در دل بازار ساخته شده است.

 

                                                 
 .76، شناال  مسکنانسانراپاپورت، . 1
 .303، معماری االیم برند، هیلن. 2
 .270 ،2مجموعع هنر در تمدن االیم : معماریبیدهندی، قیومی. 6
 .14 های معماری در تهران،ها و گرایشبر شیوا نگاه  کوتاا. پاکدامن، 4
 .132: 2مجموعع هنر در تمدن االیم : معماریبیدهندی، قیومی. 1
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 یاقلیم اثرات -5-2
های شمالی رشتته تا دامنه نجنوبی دریای  کاسپی ۀهای حاشیسرزمیندر تنوع زیستی جغرافیای ایران، 

باریتک در برختی از نقتاط بته ۀ های خاص در اقلیم و تاریخ خود است. ایتن جلگتکوه ال رز دارای ویژگی
هاست. با توجه به تنوع توپتوگرافی ایتن کوه هۀتری بین ساحل دریا و دامنه وسیعۀو در جاهایی فاصل حداقل

یم میانته در ایتن منتاطق ای، دشتی و ستاحلی، چهتار الیته اقلتمناطق و وجود نواحی کوهستانی، کوهپایه
شود؛ ولی در مجموع از نظر معماری همساز با اقلیم اصول مشترکی در این مناطق رعایت شده مشاهده می

هتا از آنجا که چهار عامل مهم تتابش خورشتید، دمتای هتوا، رطوبتت، جریتان هتوا و در کنتار آن 1.است
هتای اقلیمتی در سته بنتدی مقیاآ قهلتیکن ط 2های جوی تعیین کننتده تقستیمات اقلیمتی هستتند،باران
تری قابتل های گستتردهبندی مقیاآ کالن، میانه و خرد قابل ارائه است که زیر مجموعته آن بته دستتهدسته

بندی متعلق به کوپن است که جهان را بته های آب و هوایی، تقسیمبندیترین تقسیماز رایت  6تعمیم است.
د. بر این اساآ ایران به چهار اقلیم معتدل و مرطوب، سترد، گتر  و نمایچهار دسته آب و هوایی تقسیم می

   4خشک و گر  و مرطوب تقسیم شده است.
درجته ستانتیگراد  13تا  23و نوسان دمای سالیانه آن  32تا  3/34میانگین دمای سالیانه در این مناطق 

متر است. رطوبت نس ی هتوا در میلی 2200تا  700. بارندگی سالیانه در اکثر مناطق این اقلیم حدود است
ایتن مشخصتات اقلیمتی  1.درصد استت 03تا  63درصد و در زمستان حداکثر  23تا  30تابستان حداقل 

تترین ای کته از مهمگونتهمعماری و بافت شهری متناهر با خود را در طول زمان به وجتود آورده استت. بته
توان در نظتر داشتت با همین نگرش می .ه استتجربیات معماران، حل مسئله رطوبت و دفع آب از بنا بود

 اند.که بناهای ساخته شده در صورت مقهور شدن در برابر ط یعت رو به اضمحالل رفته
وجود آورده های آب و هوایی این مناطق با دیگر مناطق ایران، معماری منحصتر بته فتردی را بتهتفاوت

داننتد. ییر اقلیم این منطقته میأور مستقیم تحت تاست. بسیاری معماری مناطق شمالی کشور ایران را به ط
، برای بررسی بناهای سنتی در نقتاط مختلتف ایتران، چهتار گونته بررال  اقلیم  ابنیع النت  ایراندر کتاب 

ه مستتقل ۀعنتوان یتک دستتبته نه جنوبی دریای  کاسپیۀاصلی در نظر گرفته شده است و بر م نای آن، کران

                                                 
 .323 دانش اقلیم ، طراح  معماری ،طاه از، . 1
 .142، ریزی انرژی در ایران با تکیع بر بخش الاختمانبرنامع. حیدری، 2
تهران: دانشگاه شهید ریزی و طراح  محیط، جلداول: مقیاس کین و میانع، ایدار: کاربرد اقلیم شناال  در برنامعزبان اقلیم  در طراح  محیط  پپوردیهیمی، . 6

 .3100بهشتی، 
 .370-337اقلیم و معماری، کسمایی، . 4
 .13، اصول طراح  همساز با اقلیم در ایران با رویکرد بع معماری مسجد طاه از و جلیلیان،. 1
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بارندگی زیاد در تمتا  . آب و هوایی این کناره موارد زیر آمده است: الف بررسی شده است. از خصوصیات
اختالف کتم  .زیاد در تما  فصول سال ج رطوبت نس تاً  .در فصول پاییز و زمستان ب فصول سال، خصوصاً 

تر آن را ها، باید اشکال دقیتقبندیبا وجود این تقسیم 1پوشش وسیع ن اتی. .د حرارت بین شب و روز ۀدرج
یر از أهای کلی اقلیم منطقه همه نوع معماری را متهای هر گونه اقلیمی جستجو کرد. این جن هاقلیمدر خرده

های مورد بحث، در مساجد بومی زیادی به طور شود که شکل اندا خود ساخته است ولی در ادامه دیده می
 .های اقلیمی ن وده استییر جن هأکامل تنها تحت ت

اقلیمی، مصالح کاربردی در این مناطق اغلب مصالح بومی مانند چوب، کاهگل، متناسب با وضعیت 
 ای یا کوهستانی بنا بوده است.های برنت و کاه، با در نظر گرفتن موقعیت جلگهآجر، سنگ، ساقه

 
 هایافته .4

اب نمونه برای پژوهش انتخت 24اند، از تعدادی از مساجد بومی که مشمول ی ت میراث فرهنگی کشور بوده
ه انتواع مستاجد و در نقتاط ۀتری بتود و شتامل همتهای کامتلاند که دارای مدارک و مستندات و نقشهشده

مستجدجامع ، اللته رشتتمستجد بدیع. این مساجد ع ارتند از: کوهستانی هستند ای وکوهپایه ای وجلگه
د مستج، مسجدحاج سمیع رشتت، مسجدمستوفی رشت، صمدخان رشتمسجدحاج، نشاجورشر لشت

مستجد جتامع ، مسجد جتامع نتت نتور، مسجد جامع بلده نور، محله تنکابنمسجد گیل، اک ریه الهیجان
، مسجد ابوفاضلی بابل، مسجدجامع آمل، عسکری آملمسجداما  حسن، مسجدآقاع اآ آمل، یالرود نور

، لمستجد ط رستتانی و استتادی بابت، مسجد رودگرمحله بابتل، مسجد چهارسوق بابل، مسجدجامع بابل
، مستتجدجامع ستتاری، مستتجد تیلتتک ستتاری، بیک بابتتلمستتجدکاهم، مستجد آیتتت اللتته عتتدنانی بابتتل

 .مسجدجامع گرگان، آباد ساریمسجدفرپ
. وجتود آیتار 3های مورد نظر، معیارهای زیر مطترپ بتوده استت: ها و انتخاب نمونهدر تعیین مصداق

. 1سال ساخت و سال مرمت یتا تجدیتد بنتا . 2ساختاری از معماری دوران گذشته تا دوره قاجار  -شکلی
ها به لحاظ ساختار در یکی . فراوانی نمونه4وجود عناصر کال دی مورد پژوهش)حیاط و ش ستان( در بناها 

 ای و کوهستانی. ای، کوهپایهاز مناطق جلگه
ستاجد و یا سنگ بنای اولیه برخی مستاجد مرکتزی و ماند این مساجد در ادوار مختلف به وجود آمده 

بنا به قاجار بوده و یا صفویه یا ولی غال ا یادگارهایی از دوران رسد های اولیه ق ل از صفویه میجامع به سده
انتد و و یتا تغییتر در ستاختار فضتایی یافته شتده مرمت اساسی هادر این دورهمفروضات اقلیمی گفته شده 

                                                 
 .16 اقلیم  ابنیع النت  ایران،بررال  ق ادیان، . 1
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های پتژوهش را نشتان جغرافیتایی نمونته پراکنتدگی 3شتکل  .ها اضافه و الحتاق شتده استتبناهایی به آن
هتا دست آمده، به معرفتی آندر ادامه ضمن بررسی ساختاری حیاط و ش ستان در نمونه مساجد بهدهد. می
 پردازیم.می

 های پژوهش)نگارندگان(:پراکندگی جغرافیایی نمونه1شکل
  

 
 
 
 
 
 

  
 

 حیاط )صحن( -0-1
شود امتا معتانی گفته می ای باز محصور یا نیمه محصورای عربی است که به یک فضحیاط کلمه ۀواژ

گردد، متفاوت است که ال ته برخالف نتواحی حیاط در این نواحی با آنچه در نواحی مرکزی ایران تداعی می
هایی از مساجد وجود دارند کته یتک ها محصور هستند، در نواحی شمال ایران نمونهمرکزی که همه حیاط

بندی کلتی حیتاط در دستهبه حصور دارند مانند مساجد درون گورستانی. در ادامه فضای باز یا حیاط غیرم
شود که در بررسی مساجد این ناحیه سه دسته اصلی از حیاط دیده می شود.پرداخته میمساجد این نواحی 

 هایی است.هرکدا  دارای ویژگی
ستان قرار دارد و در اضالع محصور در یک سوی ش  یهاها حیاطدر آندسته اول، مساجدی هستند که 

فضاهای خدماتی وجود دارد. گاهی در طتی گذشتت زمتان عناصتر و فضتاهای  ها معموالً دیگر این حیاط
ای مانند مسجد مستوفی رشت که دارای مدرسته .دیگری مانند ش ستان و مدرسه نیز به آن اضافه شده است

استتادی بابتل کته ش ستتان دیگتری در مسجد ط رستانی و ، مشترک در صحن است و یا مسجد چهارسوق
سوی دیگر حیاط ساخته شده است. ولی همچنان با تعریف حیاط مرکتزی مستاجد نتواحی مرکتزی ایتران 

ای قرار داشته و کارکرد محلتهو روستاها متفاوت هستند. غالب این مساجد در بافت قدیمی و فشرده شهرها 
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، مسجد حاج صتمدخان رشتت ،عدنانی و ابوفاضلی بابلالله ای دارند. مساجد رودگر محله، آیتیا منطقه
 از این دسته هستند. کاهم بیک بابل و اک ریه الهیجانمسجد جامع یالرود نور، 

 

                                                 
 های کل میراث فرهنگی گیالن و مازندران تهیه شده است.ها از ادارهتصاویر و پالنهمه . 1

 1: مساجد بومی دارای حیاط محصور3جدول

ف
ردی

 

 تصویر پالن توضیحات نام مسجد

1 
الله عدنانی آیت

 بابل

سال ساخت: 
 یهقاجار 

جهت: شبستان 
غربی -شرقی
 : بیرونیحیاط

 ساختمایه: آجر
مناره: یک مناره 

 آجری چوبی

  

2 
طبرستانی و 
 استادی بابل

سال ساخت: 
ی  هقاجار

 حیاط: درونی
ساختمایه: آجر، 

 چوب
مناره  2مناره:

 آجری چوبی

 

 

 ابوفاضلی بابل 6

 سال ساخت:
 قمری 1260

-جهت: شرقی
 غربی

حیاط: بیرونی 
 محصور

ساختمایه: آجر، 
 چوب
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 .12ششم: مساجد،  دفتر نامع.گنج قاسمی،. پالن از: حاجی1
 

4 
گرمحله رود 

 بابل

سال ساخت: 
 ق 1513

جهت: شبستان 
 جنوبی-شمالی

  حیاط: بیرونی
 ورودی: تاقنما

ساختمایه: آجر، 
 چوب

مناره: یک مناره 
 آجری چوبی

 

 

 1بیک بابلکاظم 1

سال ساخت: 
 قمری 1002

جهت: شبستان 
 غربی-شرقی

 حیاط: درونی
ساختمایه: آجر، 

 چوب
 

 

 چهارسوق بابل 3

 سال ساخت:
ن جنوبی شبستا

 -ق1211سال 
شبستان شمالی 

 ق 1505سال 
جهت: شبستان 

 غربی-شرقی
 حیاط: درونی

ساختمایه: آجر، 
 چوب
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 یالرود نور 3

سال ساخت: 
1250 

-جهت: شمالی
 جنوبی

 حیاط: بیرونی
ساختمایه: سنگ، 

 آجر، چوب
  

 مستوفی رشت 8

سال ساخت: 
جهت:  ق 1205

 غربی -شرقی
حیاط:مشترک با 

 مدرسه
ختمایه: آجر، سا

  چوب
 

 

 تیلک ساری 1

بنای  سال ساخت:
ی  هفعلی قاجار

 حیاط: درونی
ساختمایه: خشت 

  و چوب

 

یه الهیجان 12  اکبر

سال ساخت: 
جهت:  ق 1250
 جنوبی-شمالی

 حیاط: مرکزی
 ساختمایه: آجر

مناره: یک مناره در 
 گوشه بنا
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دسته دیگری که در مساجد این مناطق وجود دارند، مساجدی هستند با شکل حیاط مرکزی مرستو  در 

چتون هایی عنوان مثتال انتدا شود. بهدر مساجد مناطق گر  و خشک دیده می فالت مرکزی ایران، که غال اً 
هتا دارای شود. غالب این حیاطرواق و ایوان، عالوه بر جدار مشرف بر ق له، در دیگر اضالع حیاط دیده می

عنتوان چتارچوب شتکل منظمتی نتدارد بته ه منظم در زمینی که عمومتاً ۀهندسه منظمی هستند. این هندس
های تر از دستتهو جتامعتر دهد. اجزا کال دی این مساجد مفصلاصلی، مابقی فضاهای متصل را شکل می

در مناطق شهری و مساجد جامع هستند. از این رو با در نظر داشتن بانیان ایتن مستاجد  دیگر است و غال اً 
گردد که این دسته از مساجد با دستور پادشاهان، حاکمان و وزیتران ستاخته شتده و یتا گونه دریافت میاین

ترین وضعیت برخوردار بوده و کمتر از سایر انواع مستاجد از از به اند و بر این اساآ عموماً تجدید بنا شده
تا جایی که برخی از معماران و استادکاران مناطق مرکزی مانند  1اندییر پذیرفتهأخصوصیات اقلیمی و بومی ت

و استاد ابراهیم اصفهاني  3223یا  3220استاد ع دل اصفاهاني، معمار تعمیرات مسجدجامع بابل در سال 
اند. در شتاه قاجتار معرفتي شتدهد شفیع صدر اعظتم فتحعلییرات بعدی آن در دوران میرزامحّم معمار تعم

د تقتي، دیتده د مهد  طهرانتي و محّمتو محّم  2د ابراهیم همدانيمحّم  ،ها  این مسجد نا  خطاطانکتی ه
 6.شودمي

هرچنتد شتکل  .اندتهها با خواص اقلیمی منطقه داشتکارهایی را معماران برای مطابقت این طرپاما راه
هاهری مساجد به صورت حیاط مرکزی با بناهایی در پیرامون آن است، ولی غالب بناهتا عتالوه بتر ج هته 

                                                 
 .42 معماری ایران در دورا االیم : مفاهیم، الگوها و آثار ،زاده، . سلطان1
 جدجامع آمل نیز ایر اوست.سنگ ن شته مس. 2
 .71، هشتم: مساجدجامع)بخش دو ( دفتر ،نامعگنج قاسمی،. حاجی6

11 
صمدخان حاج

 رشت

 سال ساخت:
 ق 1550

-جهت: شمالی
 جنوبی

حیاط:محوطه 
 بیرونی

آجر و  ساختمایه:
 سیمان

گنبدخانه: گنبد در 
 مرکز بنا
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ش ستتان  1حیاط از ج هه پشت نیز با فضای باز در ارت اط هستند و امکتان استتفاده از کتوران هتوا را دارنتد.
 دارای عرض کمتری برای جریان هواست.  اصلی نیز معموالً 

مساجد جامع فرپ آباد، ساری، بابل، گرگان، آمل  و مساجد آقا ع اآ و اما  حستن عستکری آمتل در 
 این دسته هستند.

 

                                                 
 .14، اصول طراح  همساز با اقلیم در ایران با رویکرد بع معماری مسجد طاه از و جلیلیان،. 1
 ها از منابع زیر به دست آمده است:. تصاویر پالن2

 دفتتر ،ناماعگنج کتام یز، قاسمی،؛ حاجی3121روزنه،  و بهشتی شهید تم: مساجدجامع)بخش دو (، تهران: دانشگاههش دفتر ،نامعگنج کام یز، قاسمی،حاجی
 .3121روزنه،  و بهشتی شهید ششم: مساجد، تهران: دانشگاه

 2: مساجد بومی دارای حیاط مرکزی2جدول

ف
ردی

 

 تصویر پالن توضیحات نام مسجد

1 
مسجدجامع 

 آبادفرپ

 ق 1023 سال ساخت:
-جهت: شبستان شرقی

 غربی
 حیاط: مرکزی

 ساختمایه: آجر، ساروج
 مناره آجری2مناره: 

 
 

2 
مسجدجامع 

 گرگان

سال ساخت: بازسازی در 
 ق( 1033دوره صفویه) 

-جهت: شبستان شرقی
 غربی

 حیاط: مرکزی
 ساختمایه: آجر، چوب
مناره: یک مناره آجری 

  چوبی

 

6 
مسجدجامع 

 ساری

سال ساخت: بازسازی 
 مکرر در دوران قاجار
-یجهت: شبستان شرق

 غربی
 حیاط: مرکزی

 ساختمایه: آجر، چوب
 مناره: دو مناره آجری
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سو ، مساجد فاقد صحن و حیاط به معنای محصور شده و ابعاد مشخا هستند. این  ۀدست

شوند که مشرف به فضای اصلی و مرکز محله و یا در در نواحی روستایی یافت می مساجد غال اً 

4 
مسجد 

 آقاع اآ آمل

 سال ساخت:
 قمری1100

-جهت:شبستان شرقی
 غربی

 حیاط: مرکزی
 ساختمایه: آجر، چوب
مناره: یک مناره آجری 

  چوبی
 

1 
مسجدجامع 

 آمل

سال ساخت: 
 قمری1101

-جهت: شبستان شرقی
 غربی

 حیاط: مرکزی
 تمایه: آجر، چوبساخ

مناره: یک مناره آجری 
 چوبی

 
 

3 
مسجد 

حسن اما 
 عسکری آمل

سال ساخت:بازسازی 
 ق 1505

-جهت:شبستان شرقی
 غربی

 حیاط:مرکزی
 ساختمایه:آجر،چوب

مناره: یک مناره آجری 
 چوبی

  

3 
مسجدجامع 

 بابل

 1101سال ساخت: 
 قمری

-جهت: شبستان شرقی
 غربی

 حیاط: مرکزی
 آجر، چوب ساختمایه:

مناره: یک مناره آجری 
 چوبی
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باز، در مواقع خاص برای اجتماعات اند. این فضاهای ها و یا بازارها احداث شدهکنار آرامگاه
ییرات این حضور در أای در زندگی مرد  منطقه حضور دارد. تگونهشود و بهمذه ی نیز استفاده می

 اللهمساجد مناطق روستایی بیشتر مشهود است. از این دسته مساجد باید از مسجد بدیع
شت نشا در کنار بازار، الله( و حاج سمیع رشت، مسجدجامع نت نور، مسجد جورشر ل)بادی

 مسجدجامع بلده نور و گیل محله تنکابن که همجوار با آرامستان هستند، نا  برد.

                                                 
 های کل میراث فرهنگی گیالن و مازندران تهیه شده است.ها از اداره. تصاویر سایت پالن1

 1)نگارندگان( : مساجد فاقد حیاط محصور و ابعاد مشخا6جدول

ف
ردی

 

 تصویر سایت پالن توضیحات نام مسجد

1 
مسجد 

 الله رشتبدیع

سال ساخت: 
 قمری1500

 -جهت:شرقی
 غربی

ه حیاط: محوط
 بیرونی

آجر،  ساختمایه:
 چوب

گنبدخانه:گنبد 
 روی سقف

مناردر  1 مناره:
 گوشه بنا

  

2 
حاج مسجد

 سمیع رشت

سال ساخت: 
 اواخر قاجار

 -جهت: شرقی
 غربی

حیاط: محوطه 
 بیرونی

ساختمایه: آجر، 
 چوب
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6 
 مسجد

جورشر لشت 
 نشا

سال ساخت: 
 قمری 1201

 -جهت: شرقی
 غربی

ساختمایه: آجر، 
   چوب

4 
گیل مسجد 

 محله تنکابن

سال ساخت: 
ی  هقاجار

-جهت: شمالی
 جنوبی

حیاط:محوطه 
 بیرونی

آجر،  ساختمایه:
چوب، گل و 

 سنگ

 
 

1 
مسجدجامع 

 نور بلده

سال ساخت: 
 قمری 1220
-شرقی جهت:

 غربی
حیاط: محوطه 

 بیرونی
ساختمایه: 

 سنگ، آجر،
 چوب

مناره:یک مناره در 
 گوشه بنا

  

3 
مسجد 

ای نت روست
 نور

سال ساخت: 
ی  هقاجار
-شمالی جهت:
 جنوبی

حیاط: محوطه 
 بیرونی

 ساختمایه:
سنگ، چوب، 

 گل
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های مطالعه شتده مطتابق های زیر از نمونهبندی کلی صحن و حیاط مساجد بومی، مشخصهدر جمع
 گردد.دریافت می 4جدول 

 
یای : تقسیم4جدول  )نگارندگان(نکاسپیبندی انواع حیاط در مساجد حاشیه جنوبی در

 هانمونه مشخصات هادسته

حیاط 
 محصور

  .دارد حیاط در یک سوی ش ستان قرار
فضاهای خدماتی وجود  در اضالع دیگر معموالً 

 .دارد
 .دارند در بافت قدیمی و فشرده شهری قرار غال اً 

 .ای دارندای و منطقهکارکرد محله
ن ها فضاهای دیگری مانند ش ستادر برخی از آن

 .مضاعف و مدرسه به آن اضافه شده است

)دارای  مسجد مستوفی رشت
 مدرسه(

مسجد چارسوق بابل، مسجد 
ط رستانی و استادی بابل )دارای 

 ش ستان دیگر(
الله مساجد رودگرمحله، آیت

 عدنانی، ابوفاضلی بابل
و  مسجد حاج صمدخان رشت

 اک ریه الهیجان

حیاط 
 مرکزی

ن عالوه بر جدار هایی چون رواق و ایوااندا 
-مشرف بر ق له، در دیگر اضالع حیاط دیده می

 .شود
 ها دارای هندسه منظم در سایت نامنظمحیاط

تر نس ت به کاملدارای اجزا کال دی 
 هابندیسایردسته

 در مناطق شهری
با دستور پادشاهان، حاکمان و  مساجد جامع

 .اندوزیران ساخته و یا تجدید بنا شده
 اند.داو  مرمت شدهًا بطور معموم

کمتر از سایر انواع مساجد از خصوصیات اقلیمی 
 .اندییر پذیرفتهأو بومی ت

ارت اط ش ستان با فضای باز و امکان استفاده از 
 کوران هوا

مساجد جامع فرپ آباد، ساری، 
 بابل، گرگان، آمل

مساجد آقا ع اآ و اما  حسن 
 عسکری آمل، کاهم بیک بابل 
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بدون حیاط 
 محصور

فاقد صحن و حیاط به معنای محصور شده و ابعاد 
 مشخا

 در نواحی روستایی غال اً 
 مشرف به فضای اصلی و مرکز محله

 ها و یا بازارهادر کنار آرامگاه
امکان تردد اهالی، در مواقع خاص برای 

 اجتماعات مذه ی

الله( و )بادی اللهمسجد بدیع
حاج سمیع رشت، مسجدجامع 

لشت نت نور، مسجد جورشر 
 نشا در کنار بازار

مسجدجامع بلده نور و گیل 
 محله تنکابن همجوار با آرامستان

 شبستان -2-0
اولین مسجدی که توسه پیام ر بزرگوار اسال  در مدینه ساخته شده و م نای ساخت مساجد اولیه قترار 

ه ش ستتان، ۀتوستعه طرف ق له قرار داشت. قابلیت گستترش و ۀگرفت، اندا  اصلی آن یعنی ش ستان در ج ه
در  گونته مستاجد خصوصتاً تنها با کاستن و یا افزودن چند دهانه و سادگی آن باعث مح وبیت ساخت ایتن

عنوان نمود بی همتتایی ههتور استال  و در گرابار ش ستان چهل ستون مسجد را به 1صدر اسال  بوده است.
این ههور معمتاری  2.نمایدرفی میها با نیازهای کلی امت، معتناسب ارت اط حافظه جمعی برخی صورت

اگر مساجد اولیه ساخته  ش ستان به نحوی ساده و بی پیرایه در طرپ مسجد اولیه پیام ر اسال  مشهود است.
شده در سرزمین فعلی ایران مانند مسجد شوش که دارای سادگی در نقشه و اجرا استت و یتا مستجد شتهر 

نیتک در  6را در نظتر بگیتریم، تر اطراف ساخته شدههای قدیمیاستخر که با مواد و مصالح یافته شده از بنا
انداز و پوشتش یابیم که توجه مسلمانان پس از سیطره بر شهرهای ایران ساخت بنایی بتا بیشتترین ستایهمی

 مساجد امروزی است.به برای برپایی فریضه نماز بوده است و دارای کمترین اندا  نس ت 
کیفیات خاص خود در ابعاد و انتدازه، نتوع پوشتش ستقف، نتوع ستازه و این اندا  هرچند ساده دارای 

انتد. از همتین منظتر ها شتکل گرفتههای مختلفی از آنایستایی آن و تزیینات از یکدیگر متمایز شده و گونه
، دارای تمایزهتایی نیتز هستتند. هاتمساجد نواحی شمال ایران نیز ضمن داشتن وجوه مشترک در این کیفی

الله عدنانی بابتل، تیلتک ستاری و یتا برختی از چکی مانند مسجد ابوفاضلی، چهارسوق و آیتمساجد کو
 4بیک بابل دارای ش ستانی بتا یتک نتاومساجد بزرگتر مانند مسجد اما  حسن عسکری آمل و مسجد کاهم

                                                 
 .81، «قاجار دورۀ بوشهر در مساجد معماری یابی الگو برای ایران مساجد معماری در ایمطالعه»ادزاده، . نژادابراهیمی و مر1
 .66، «مسجد: نمونه هنر دینی در اسال »گرابار، . 2
 .334-331 ،1مجموعع هنر در تمدن االیم : معماریبیدهندی، قیومی. 6
 . ردیف دهانه4
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ش ستتان هستند. در مقابل مساجد دیگری وجود دارند که دارای عناصر کال دی بیشتری در اجزا خود بوده و 
 . تری دارندگسترده

از دو ردیف دیوار تاق دار که یکی رو به حیاط بوده و با در و پنجره چوبی یا فلزی  مساجد کوچک غال اً 
های چتوبی استت کته روی آن لم ته پوشانده شده و دیگری در امتداد محراب است. پوشش ستقف آن لتته

هتای فلتزی پوشتانده شتده استت. هتر چقتدر ورقکوبی و خرپای چوبی قرار دارد و در نهایت با سفال یا 
ها ها بیشتر است. در برخی از مناطق روستایی، این ستتونگستردگی ش ستان بیشتر باشد تعداد ردیف ستون

ه سنت ساخت و ساز ایتن منتاطق ۀدر ادام هایی است که مستقیماً کاریچوبی بوده و دارای تزیینات و کنده
اندا  دیگری که متصل به ش ستان استت، وجتود رواق یتا ها اشاره داشت. است ازجمله باید به نال و ستون

در مساجد نواحی روستتایی همچنتان بتاقی استت و عتالوه بتر  دار است. این سنت دیرینه غال اً ایوان ستون
های معماری آیینی این نواحی مانند تکایا و سقانفارها نیز با تزیینات بیشتر معماری مسکونی، در دیگر گونه

متصل به ورودی بناست اما در مناطق  شود. این فضای نیمه باز عموماً سرها دیده میر شیرسرها و کوماچهد
های معمتاری ایتن ییرات معماری مناطق مرکزی ایران سنتأشود و تتر شهری این معماری دیده نمیوسیع

اند، در ستون ستاخته شتدهجمله مساجدی که با مصالح چوبی ازییر خود قرار داده است. أنواحی را تحت ت
 تیلک ساری هستند. و محله تنکابننشا، گیلمساجد جورشر لشت

آن آجر یتا  ۀها صورت گرفته است و مصالح عمددر برخی از مساجد گستردگی ش ستان با تاق و تویزه
ی سقف با تاق و گن د اجرا شده و روی آن را تیرپوش چتوبی و شتیروان خشت است. در این مساجد معموالً 

های طتوالنی از نفوذ باراناند. باید در نظر داشت که برای محافظت از بناها در اقلیم معتدل و مرطوب کرده
اند محکو  به ویرانی و آسیب نماید. چنانکه بناهایی که بدینگونه محافظت نشدهاین عمل واجب میمدت، 

ه خود در زمان ستاخت ۀلت اولیش ستان همچنان به حا پوشش ،در برخی مناطقدر مقابل ط یعت هستند. 
 تمرتفع کوهستانی، به علت بارش کمتر باران بته صتورباقی مانده است مانند مسجد نت نور که در نواحی 

 تاق و گن دی باقی مانده است.
ه اصتلی در ۀهاست. بنابراین چهار دستتها، پوشش سقف آنمهم در اندازه و دگرگونی این ش ستان ۀنکت

در  های با تیر چوبی، معمتوالً این ناحیه وجود دارد. قسمت زنانه ش ستان در سقفهای شکل کلی ش ستان
 گیرد.ه دو  از ش ستان اصلی است که همه سطح ش ستان را در بر نمیۀط ق
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ویژه در بتهغربتی آن -های این نتواحی گستتردگی شترقیاز دیگر نکات قابل مشاهده در شکل ش ستان

ه اول ۀشود در مرحلهای مساجد کشور دیده میهای ش ستاناست. این نکته که در اکثر پالنساجد بزرگتر م
زیرا جهت ق له در تعیین صف نمازگزاران ایر گذاشتته و صتف نمتازگزاران پشتت  .دارای ابعاد مذه ی است

دهی به اقلیم اشاره داشت. سختوان به پاه بعدی میۀگیرد. در مرحلاما  جماعت عمود بر محور ق له قرار می
ه ستاختمان را در ایتن ۀهای متعدد شمال غربی و غترب، بختش زیتادی از تتوددر اکثر روزهای سال، باران

 .الز  است حداقل  مساحت در معرض باران قرار گیردنواحی در بر خواهد گرفت و 
مراتب و یا تقسیم بنتدی های اصلی ش ستان این مساجد، به جز چند نمونه، نداشتن سلسله از شاخصه

های جهت ق له در راستای ورودی و وجود محراب قابل تشخیا است. در نمونته در این فضاست. عموماً 
تری هستند، با داشتن گن دخانه، یا گشادگی فضای رو به ق له ماننتد فاصتله های مفصلدیگر که دارای اندا 

 )نگارندگان( بندی انواع شبستان براساس پوشش سقف: تقسیم5جدول

ش
وش

ار پ
خت

سا
 

تیرپوش چوبی و 
های شیروانی روی ستون

 چوبی

یرپوش چوبی و ت
های شیروانی روی تاق

 آجری

تاق گن دی با پوشش 
 شیروانی

 تاق گن دی

جد
سا

ه م
مون

ن
 

الله، حاج مساجد بدیع
صمدخان، مستوفی، 
حاج سمیع رشت، 

جورشرلشت نشا، گیل 
محله تنکابن، 

 سوق بابل، تیلکرچها
 ساری

مساجد آقاع اآ و اما  
حسن عسکری آمل، 

جامع آمل، ابوفاضلی، 
ط رستانی و له، رودگرمح

الله عدنانی ، آیتاستادی
 بیک بابلو کاهم

مساجد اک ریه الهیجان، 
بلده و یالرود نور، جامع 

بابل، جامع ساری، 
 آباد، جامع گرگانفرپ

 مسجد نت نور

رام
یاگ

د
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بیتک بابتل، جتامع ت. مساجد جامع بابتل، کاهمها یا ارتفاع بیشتر، جهت آن قابل تشخیا اسبین ستون
 آباد و جامع گرگان دارای این خصوصیت هستند. ساری، فرپ

 نتیجه

مساجد بومی در نواحی شتمالی کشتور و در اقلتیم معتتدل و مرطتوب در طتول آنچه مسلم است معماری 
ییرات به قدری بتوده استت أهای ساخت در این نواحی بوده است. این تییرات اقلیمی و سنتأتاریخ، تابع ت

های خاص خود است. در پژوهش حاضر بتا وجود آورده که دارای ویژگی ه دیگری از معماری را بهۀکه گون
ضای ساختاری دو اندا  اصلی ش ستان و صحن در مساجد این ناحیه به تحلیتل نکتات شتکلی و بررسی ف

ها محصور ها حیاطدر آنمساجدی که ه اصلی ۀها حیاط به سه دستدر این بررسیکارکردی آنان اشاره شد. 
ی بند، حیاط مرکزی و مساجد فاقد حیاط محصور و ابعاد مشتخا تقستیمهستند و در یک سوی ش ستان

شده است. در بررسی ش ستان، مساجد کوچک بتا ش ستتانی بتا یتک نتاو تتا مستاجدی کته دارای ردیتف 

 )نگارندگان( : مساجد دارای فضای گنبدخانه منتهی به محراب6جدول
 مسجدجامع ساری مسجدجامع بابل

 
 

 آبادمسجدجامع فرح مسجدجامع گرگان
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اند. ه اصتلی تقستیم شتدهۀشوند. این مساجد بته چهتار دستتدیده می ،های متعدد در ش ستان هستندستون
ساجدی مساجدی که تاق گن دی هستند و در مناطق باالدست کوهستانی جنوب این نواحی وجود دارند؛ م

ای بنتا و معمتواًل در منتاطق کوهپایته های تاق گن دی ش ستان دارندگونه سازهکه پوشش شیروانی روی این
در منتاطق  هایی که دارای پوشش شیروانی بر روی تاق آجتری هستتند. متورد اخیتر غال تاً ؛ ش ستاناندشده

ستند. عنصر رواق در ایتن مستاجد هایی وجود دارند که دارای سازه چوبی های وجود دارند. ش ستانجلگه
شود. جهت اصلی بنا که با ساختار ق لته شتکل های چوبی در بخشی از بنا دیده میگاهی به صورت ستون

از  گرفته است در برخی مساجد بزرگتر از طریق گشایش در ایوان منتهتی بته محتراب تقویتت شتده استت.
بزرگتر به ایجاد ش ستان بزرگتر به سمت  غربی خصوصًا در مساجد -طرفی کشیدگی غالب در جهت شرقی

 پرستش اصتلي پتژوهش کته دریافتتحال در پاسخ به  ق له و پاسخ اقلیمی به جهت باد و باران داده است.
تشابهات و تمایزات کال دی و عملکردی ش ستان و حیاط در مساجد ایتن ناحیته نست ت بته مستاجِد  میزان

در چیست، باید ایتن تفتاوت فضتاهای  هاآندالیل و  ستمناطق گر  و خشک فالت مرکزی ایران چگونه ا
نظر گرفته شود. چنانچه گفته شد  ها بسیار نمود داشته است درا اقلیمی در آنأش ستان و صحن را که در منش

جمله مساجدجامع بتا مستاجد مرکتزی ایتران دیتده تشابهاتی که در ساختار فضایی برخی مساجد بومی از
 رات فرهنگی غالب، جستجو نمود.ییأشود را باید در تمی

شتویم، بتا توجته بته اهمیتت آن از نظتر جمعیت بیشتر نزدیتک می هرچه به مناطق مرکزی و شهری با
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برای حکمرانان و دولت مرکزی، اشکال مساجد تفاوت جدی با دیگتر منتاطق 

یر از فرهنگ ستاخت مستاجد در نتواحی أوان متتکنند و بسیاری از این مساجد بومی را مییاد شده پیدا می
ویژه در شهرهای بتزرگ در شتکل ش ستتان و حیتاط، مرکزی دانست و ایجاد و ههور معماری حکومتی، به

تر باشتند رعایتت فرهنتگ بتومی و اقلتیم در آن بیشتتر و به ع ارتی هرچته مستاجد کوچتک شود.دیده می
های با همین تناسب مستاجد بزرگتتر دارای مشخصتههای معماری منطقه در آن مشهودتر است و شاخصه

 تری با فرهنگ و اقلیم در ساخت معماری این مناطق دارند.بیگانه
 

 منابعفهرست 
 تتا قاجاریته دورۀ از ایتران، بلوچستتان مساجد شناسیگونه». درضا روندهمحّم ، خمری، رضا و رضا رج علیپاس ان
 .221-181(: 1613بهار و تابستان ) 11 ۀ، شمارمطالعات معماری ایران«. معاصر

 .1636تهران: انتشارات کتاب،  .های معماری در تهرانو گرایش هانگاه  کوتاا بر شیوا. پاکدامن، بهروز
 .1631، تهران: فرهنگسرا .الله افسرکرامت ۀ. ترجممعماری ایرانپوپ، آرتورآپها . 
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ریزی و طراحا  محایط، کاربرد اقلیم شناالا  در برناماع زبان اقلیم  در طراح  محیط  پایدار:پوردیهیمی، شهرا . 
 .3100. تهران: دانشگاه شهیدبهشتی، جلداول: مقیاس کین و میانع

. تتدوین غالمحستین معماریتان، تهتران: دانشتگاه علتم و آشانای  باا معمااری االایم  ایاراندکریم. پیرنیا، محّمت
 .3120صنعت،

 .3121روزنه،  و بهشتی شهید مساجد، تهران: دانشگاهششم:  دفتر نامع.گنج کام یز. قاسمی،حاجی
روزنته،  و بهشتتی شتهید هشتتم: مستاجدجامع)بخش دو (، تهتران: دانشتگاه دفتر .نامعگنج کام یز. قاسمی،حاجی
3121. 

 .1683 . تهران: دانشگاه تهران،از شار تا شهرح ی ی، سیدمحسن. 
 -هنرهاای زیااا«. ایرانی مسجد هندسۀ پیدایش و هندسی نبنیادی گونۀ سه گراییهم»حجت، عیسی و مهدی ملکی. 

 .13-1(: 1611)زمستان  4 ۀ، شمار13ۀ، دورمعماری و شهرالازی
 .1688دانشگاه تهران،  :، تهرانریزی انرژی در ایران با تکیع بر بخش الاختمانبرنامعحیدری، شاهین، 

 حتوزۀ تتاریخی مستاجد تحلیلتی شناستیگونه»کامیتار صتلواتی. ، حسین معماریاندحسن و غال زاده، محّم خاد 
 .124-126(: 1613)بهار و تابستان 11 ۀ، شمارمطالعات معماری ایران«. ایران کردستان فرهنگی

)پتاییز  64 ۀ، شتمارفرهنا  ماردم ایاران، «های غرب مازنتدرانزادهبقاع مت رکه و اما »لیماکی، مصطفی.  خلعت ری
1612 :)141-113. 

سازی عصتر ناصتری بررسی کارکرد تجاری راه». ابوالحسن فیاض انوش، لی و اصغر منتظرالقائمرستم نژاد نشلی، ع
 .34-66 :(1613) تابستان  68/128 ۀشمار ،28سال  ،تاریخ االیم و ایران دانشگاا الزهرا . «در ایالت مازندران

 .3102بکده کسری، مشهد: انتشارات کتا. خسرو افضلیان ۀترجم .شناال  مسکنانسان .راپاپورت، آموآ
 .1633انتشارات امیرک یر،  :تهران .تاریخ مردم ایران .کوب، ع دالحسینزرین

 .1634تهران: انجمن آیار و مفاخر ملی،  .. جلد اولاز آالتارا تا االتارآبادستوده، منوچهر. 
چهارطتاق،  :انتهتر .1611از دوران باستتان تتا  -تتاریخ مختصتر شتهر و شهرنشتینی در ایتران. زاده، حسینسلطان
 ش.1612
دانشتگاه آزاد استالمی واحتد  :، تهتراناالیم : مفااهیم، الگوهاا و آثاار ۀمعماری ایران در دورزاده، حسین، سلطان

 ش.1618قزوین، 
(: 1611) 3 ۀ، شتماراثار ۀمجلا .کرامت اللته افستر ترجمۀ  .«3تطور مساجد روستایی در اصفهان »سیرو، ماکسیم. 

32-62. 
 4و1و2 ۀ، شتماراثار ۀمجلاکرامتت اللته افستر، ترجمتۀ  .«2تطور مساجد روستتایی در اصتفهان »سیرو، ماکسیم. 

(1611 :)340-330. 
ششمین کنفرانس ملا  معمااری و مهندالا  «. شناسی مساجد مازندرانگونه». زادهنصیری، مونا و علی رحمتیشیخ
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 .3106 تهران: ،عمران
 ش.3102انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی،  :هرانت .دانش اقلیم ، طراح  معماری .طاه از، منصوره

 . تهتران:اصول طراح  همساز با اقلیم در ایران با رویکرد باع معمااری مساجد .و شهربانو جلیلیان طاه از، منصوره 
 ش.3100انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 

 ش.3123نشرفضا،  :تهران. شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب .دمنصورفالمکی، محّم 
 ش.3102انتشارات دانشگاه تهران،  :تهران .بررال  اقلیم  ابنیع النت  ایران .ق ادیان، وحید

 ش.3106انتشارات سمت،  :، تهران1مجموعع هنر در تمدن االیم : معماری .بیدهندی، مهردادقیومی
 ش.3106انتشارات سمت، : ، تهران2مجموعع هنر در تمدن االیم : معماری .بیدهندی، مهردادقیومی

 ش.3171شرکت خانه سازی،  :تهران .اقلیم و معماری .کسمایی، مرتضی
  .1631، تهران: سمت .االیم  ۀدور ایران معماری .دیوسفکیانی، محّم 

 ۀ، شتمارفصالنامع هنار . کاشتانیدستعید حناییمحّم  ترجمتۀ«. مسجد: نمونته هنتر دینتی در استال »گرابار، الگ. 
27(3161 :)43-62. 

 ش.3132بنیاد فرهنگ ایران،  :تهران .تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده. بهتاریخ مازندران .علیخگیالنی، مالشی
شتهر  تتاریخی مستاجد بنتدیگونه پارامترهتای بتر تحلیلی»زاده. فرزانه قلی، معماریان، غالمحسین و ع اآ غفاری

 .34-46(: 1613) 4 ۀ، شمار6، سال فیروزا االیم«. ت ریز
 در بوشتهر مساجد معماری یابی الگو برای ایران مساجد معماری در ایمطالعه»زاده.  و سا  مراد ابراهیمی، احد نژاد
 .18-83(: 1613)تابستان2 ۀ، شمار26ۀ، دورمعماری و شهرالازی -هنرهای زیاا«. قاجار ۀدور
 .34-3(: 3120)3، مطالعات شهر ایران  االیم «. تاملی در چیستی شهر اسالمی»د. زاده، محّم نقی

 ش.3101انتشارات روزنه، : زاده شیرازی، تهراناللهباقر آیت . ترجمۀ معماری االیم  .برند، روبرتهیلن
 .112-133(: 1683)13، سال چهار ، فقع و تاریخ تمدن«.  سیر تحول دین و مذهب در مازندران»یوسفی، صفر. 
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