تقأُ عشح ٚعثیقت دس ٔقٕاسی
ٔسجذ غخش ٜای لذٍٔا ٜآرسضٟش

سیدٌ مىیژٌ سید محمدی
 -1دا٘طجٛی واسضٙاسی اسضذ ٟٔٙذسی ٔقٕاسی دا٘طٍا ٜتٟشاٖ ،ایشاٖ m.seyedmohamadi@ut.ac.ir

چكیدٌ
تاو ٖٛٙتحمیمات ٌ٘ٛاٌ٘ٛی تٙٔ ٝؾٛس تثییٗ ٔقٕاسی دستىٙذ غٛست ٌشفت ٝاست و ٝاغّة جٙثٞ ٝای ٔادی  ٚؽاٞشی ٔٛضٛؿ سا ٔٛسد ٔغاِقٝ
لشاس داد ٜا٘ذ˛ ِزا ٔاٞییت ایٗ ٔقٕاسی ٌٔٚ ًٙث ٟٓتالی ٔا٘ذ ٜاست .تشای آضٙایی تا سٚح وّی ساخت چٙیٗ ٔحیظ ٞای ٔػٛٙؿ ˛چاس ٜای جض
آضٙایی تا تذاتیش ت ٝواس ٌشفت ٝضذ ٜتٛسظ ساص٘ذٌاٖ ایٗ تٙاٞا و ٝحاغُ ت ٝواسٌیشی خشد آ٘اٖ است˛٘یست دس ٚالـ ٞذف اص ٍ٘اسش ایٗ ٘ٛضتاس
ایٗ است و٘ ٝطاٖ دٞذ ساص٘ذٌاٖ ٔسجذ غخش ٜای لذٍٔا ٜاص تٛإ٘ٙذی ٔحیغی ت٘ ٝحٙٔ ٛاسثی دس سأاٖ ٔحیغی ٚتقأُ ساصٌاس تا عثیقت
پیشأ ٖٛایٗ تٙا تٟشٌ ٜشفت ٝا٘ذٍ٘.اس٘ذ ٜدس ایٗ تحمیك ت ٝایٗ ٘تیج ٝسسیذ ٜاست و ٝدس ضٕیش ساص٘ذٌاٖ ٔسجذ غخش ٜای لذٍٔا ٜافىاس
ٚافتمادات ٔٙغمی تٛد ٜو ٝتشاساس آٖ دست ت ٝفضاساصی  ٚپذیذ آٚسدٖ ایٗ تٙا صد ٜا٘ذ.دس ایٗ پژٞٚص تا تٛج ٝتٔ ٝمتضییات آٖ اص د ٚسٚش
تحمیمی تٛغیفی_تاسیخی  ٚتٛغیفی_تحّیّی استفاد ٜضذ ٜاست  ٚدس پی پاسخ دادٖ ت ٝچٍٍ٘ٛی استفادٚ ٜتقأُ اغ َٛضٙاخت ٝضذ ٜتا
عثیقت پیشأ ٖٛخٛد است ٌ ٚضاسضی اص آٖ سا اسایٔ ٝی دٞذٕٞ .چٙیٗ ٔغاِق ٝایٗ ٘ٛضتاس ٔی تٛا٘ذ دس پی تشدٖ ت ٝاغ َٛساخت ٔػٛٙؿ چٙیٗ

تٙاٞای دستىٙذ ٔٚقٕاسی وٛٔ ٟٗثش ٚالـ ضٛد.
ياژٌَای كلیدیٔ :قٕاسی دستىٙذ˛ٔسجذ غخش ٜای لذٍٔا˛ٜتقأُ˛عثیقت پیشأٖٛ

مقدمٍ
تطش سا ٔی تٛاٖ اص ٕٞاٖ اتتذای خّمت تا تٛج ٝت٘ ٝیاص خٛد ت ٝتأیٗ سشپٙاٚ ٜساخت آٖ˛ ٔقٕاس دا٘ستٔ.ػذاق ایٗ أش سا ٔی تٛاٖ
دس ٔقٕاسی ٞای غخش ٜای ٔالثُ تاسیخ ٔطاٞذ ٜوشد.دس ٚالـ ٔقٕاسی غخش ٜای ٘طاٖ اصغحٞ ٝٙای ٔثاسص ٜا٘ساٖ تا عثیقت  ٚدس
فیٗ حاَ تشلشاسوشدٖ ت قأُ ٔیاٖ عثیقت ٚساختاسٔػٛٙؿ تشای تٚ ٝجٛد آٚسدٖ آسایص جسٓ ٚآسأص سٚاٖ تشای ٚی است.یىی اص
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛای ٕٞیٗ ساخت ٔػٛٙؿ˛ ٔسجذ غخش ٜای لذٍٔا ٜدس ٘ضدیىی ضٟشستاٖ آرسضٟش ٔی تاضذٔ.ماِ ٝحاضش تش ایٗ تاٚس ٘ٛضتٝ
ضذ ٜاست و ٝتحث فّٕی دستاس ٜایٗ تٙای دستىٙذ ٚ 1ایجاد آٌاٞی ٘سثت ت ٝآفشیٙص آٖ ٔی تٛا٘ذ دسضٙاخت اغ َٛساخت چٙیٗ
تٙاٞایی ٔٛثش ٚالـ ضٛد.سٛاالت ٔٛسد تحث دس ٔتٗ حاضش ایٗ است و ٝدس آفشیٙص ایٗ تٙااص چ ٝاغ َٛضٙاخت ٝضذٔ ٜقٕاسی دس
ساخت آٖ استفاد ٜضذ ٜاست(؟)ٚ.سٛاَ تقذی اغّی تش ایٗ است و ٝچٍ ٝ٘ٛاغ َٛت ٝواستشد ٜضذ ٜدس ساخت ایٗ تٙا تا عثیقت
پیشأ ٖٛخٛد استثاط ساصٌاسی داسد(؟).سٚش ا٘جاْ پژٞٚص تا تٛج ٝتٛٔ ٝضٛؿ ٚفٛٙاٖ ٔٛسد ٔغاِقٚ ٝاستفاد ٜاص اتضاس ٞای تحمیك افٓ
اص ٔٙاتـ وتاتخا٘ ٝای ٔٚىتٛب ٕٞ ٚچٙیٗ استفاد ٜاص سٚش ٔیذا٘ی ضأُ ٔتشوطی ٌشفتٗ فىس ٚتٟی ٝوشٚوی دس ٔحُ˛ د ٚسٚش
تٛغیفی -تاسیخی ٚتٛغیفی-تحّیّی ا٘تخاب ضذ ٜاست ٚضیٍ٘ ٜٛاسش ٔغاِة ٘یض تشاساس ٕٞیٗ سٚیىشد ٞا تٙؾیٓ ضذ ٜاست.فشضیٝ
ٔحٛسی ایٗ ٔمأِ ٝثیٗ آٖ است و ٝایٗ تٙا ٘ ٝتشحسة اتفاق ساختٔٚ ٝىاٖ یاتی ضذ ٜاست تّى ٝاص اغٚ َٛلٛافذ خاغی دس ساخت
آٖ تٟشٌ ٜشفت ٝضذ ٜاست و ٝحاغُ تقأُ آٖ تا عثیقت پیشأ ٖٛخٛد استٔ .غاِة ایٗ ٘ٛضتاسدس س ٝتخص ت ٝضشح صیش تٙؾیٓ
ضذ ٜاست:
تخص ا:َٚضٙاسا٘ذٖ اجٕاِی ٔسجذ اصِحاػ جغشافیایی _الّیٕی ٛتاسیخی
تخص د:ْٚضٙاخت ٔقٕاسی اثش
تخص س:ْٛتشسسی تقأُ تیٗ اثش ٔٚحیظ عثیقی

مباوی وظری:
یىی اص ٔقتثشتشیٗ دیذٌاٞ ٜا دستاسٔ ٜسجذ لذٍٔا ٜسا˛آلای فثذاِقّی واسً٘ دس وتاب اسصضٕٙذ آثاستاستا٘ی آرستایجاٖ ٔغشح وشدٜ
ا٘ذ ٚایٗ تٙا سا غاس ضٍشفی تٛغیف وشد ٜا٘ذ و ٝحتی لذٔت آٖ( تا احتٕاَ) ت ٝصٔاٖ ٔا لثُ تاسیخ ٘یض تشٔی ٌشدد ٚتمشیثا اوثش ٘ٛضتٝ
ٞای روشضذ ٜدس ٔٙاتـ ٕٞیٗ ٔماِ˛ٝدستاس ٜایٗ تٙا اصایٗ دیذٌا ٜالتثاس ٌشفت ٝضذ ٜا٘ذ]1[ .
ٕٞچٙیٗ دوتش پشٚیض ٚسجا٘ٚذ  ٓٞو ٝدس ساَ  4531ت ٝتشسسی ٘یایطٍا ٜپشداخت ٝاست ت ٝایٗ ٘تیج ٝسسیذ ٜاست و« ٝحاِت
ٚفضای داخُ آٖ چٙاٖ است و ٝو ٝتیص اص ٞشچیض ٔتٙاسة تشای ستایص ٚفثادت ٔی تاضذ ٚ » .تٙاتشایٗ وٛضیذ ٜاست تا ضٛاٞذ
ٚدالیّی تشای ثثٛت استثاط اٖ جا تا یىی اص آییٗ ٞای و٘[ٟٗیایطٍأٟ ٜشی] ایشاٖ پیذا وٙذ]2[ .

پیطیىٍ پژيَص:
ایٗ تٙا تاو ٖٛٙغاِثا ٔٛسد تٛجٌ ٝشدضٍشاٖ ٚتاسیخ ضٙاساٖ تٛد ٜاست ٚفال ٜٚتشوتاب ٞای روشضذ ٜدس ٔٙاتـ ایٗ ٘ٛضتاس˛ٔماالت صیش

تأٛضٛفات التػادی ˛ٌشدضٍشی ٔٚشٔت تشای ایٗ ٔسجذ واسضذ ٜاست :
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. 1تشآٚسد اسصش التػادی ٔسجذ ٌٛٚسستاٖ تاسیخی لذٍٔا ٜتا استفاد ٜاص سٚش اسصش ٌزاسی ٔطشٚط ٘ٛضت ٝخا٘ٓ دوتش
جالِی. 2آضٙایی تا ٔشٔت اتٙی ٝتا ٔٛضٛؿ ٔسجذ ٌٛٚسستاٖ لذٍٔا ٜآرسضٟش ٘ٛضت ٝسضا تماَ دٞخٛاسلا٘ی .
دسایٗ ٔماِ ٝسقی ضذ ٜاست ت ٝعٛس اخع تٚ ٝیژٌی ٞای ٔقٕاسی ٔسجذ پشداخت ٝضٛد .

ريش تحقیق
سشضت ٔٛضٛؿ ٔٛسد ٔغاِق ٝدستاسٔ ٜحٛع ٝتاسیخی لذٍٔأٚ ٜمتضیات ایٗ پژٞٚص ت ٌٝ٘ٛ ٝای است و ٝتقٕك دس و ٝت ٝعٛس فٕذٜ
تقٕك دس ٔثاحث تاسیخی سا ٔی عّثذ تٙاتشایٗ دس ایٗ پژٞٚص اص سٚش تحّیّی _تاسیخی استفاد ٜضذ ٜاست  ٚتش ٕٞیٗ اساس اص
سٚش ٞای ٌشداٚسی اعالفات ٕٞچٔ ٖٛغاِقٔ ٝیذا٘ی اص سایت تاسیخی لذٍٔا ٜضأُ تٟی ٝفىس ٚتٟی ٝوشٚوی ٕٞ ٚچٙیٗ ٔغاِقات
وتاتخا٘ ٝای ضأُ ٔغاِق ٝوتة ٙٔٚاتـ ٔقتثش دستاسٛٔ ٜضٛؿ تٟشٌ ٜشفت ٝضذ ٜاست .

.1شناخت جغرافیایی_اقلیمی و تاریخی
1-1تادأیاس (لذٍٔا ) ٜسٚستایی اص تٛاتـ ضٟشستاٖ آرسضٟشو ٝدس 12ویّٔٛتشی جٛٙی ضشلی آٖ لشاسداسد.اصا٘ؾش ٔٛلقیت جغشافیایی
دس  37دسج 33 ٚ ٝدلیم ٝفشؼ ضٕاِی  45 ٚدلیم ٝضشلی لشاس ٌشفت ٝاست]4[ .

ضكل _1مًقعیت قرارگیری مسجد(ترسیم :مىیژٌ سید محمدی)1392،

ایٗ سٚستا دس دأ ٝٙیىی اص ضاخٞ ٝای سٟٙذ ٚدأ ٝٙو ٜٛلاف داغی ٚالـ است ٚداسای ٔضاسؿ سشسثض  ٚدسختاٖ سشت ٝفّه وطیذٜ
فشاٚاٖ است.
 2-1یىی اص دالیُ إٞیت ضٙاخت چٙیٗ ٔىا٘ی لشاسداضتٗ آٖ دس الّیٓ سشد ٚوٞٛستا٘ی است و ٝت ٝسثة ٔٛلقیت الّیٕی اش
اصسایشتٙاٞا ٔٚساجذ تفاٚت داسد.
ٌٛ"3 -1سستاٖ تاسیخی د ٜتش سٚی پطت ٝای لشاسداسد ٚسٛ٘ ًٙضتٞ ٝا ٚحجاسی ٞا ٔٚجسٕٞ ٝای ٔتٛٙفی دس آٖ ت ٝچطٓ ٔی
خٛسد.سٞ ًٙا  ٚاِٛاح لثٛس ت ٝد ٚخظ وٛفی ٚثّث ٘ٛضت ٝضذ ٜا٘ذ.تش دٌٛ ٚض ٝس ًٙلثٛس خٛاج ٝفّی ٚپیش چٛپاٖ فثاسات (الاِٝ
االأِ(ٚ)ٝحٕذ سس َٛاِ)ٝوٙذ ٜضذ ٜاست.خٛاج ٝفّی اص ٔشدٔاٖ خٛی تٛد ٚت ٝخذٔت خٛاج ٝیٛسف ٚاسادت ٕ٘ٛد ٔشتث ٝتّٙذی
احشاص وشد.خٛاج ٝاتٛاسحك اتشاٞیٓ ٔطٟٛس ت ٝپیشچٛپاٖ تشادس صاد ٜخٛاج ٝیٛسف دٞخٛاسلا٘ی تٛد و٘ ٝضد خٛاج ٝفّی تشتیت یافت ٚتٝ
دسج ٝوٕاَ سسیذ ٚدستثشیض ٚدٞخٛاسلاٖ ٚاعشاف آٖ ٞفت صاٚی ٝتٙا وشد .اص سٛ٘ ًٙضتٞ ٝای ٌٛسستاٖ تشٔی ایذ و ٝخٛاج ٝفّی

تادأیاسی دس ساَ .ٜ699ق دسٌزضت ٝاست" (خأاچی˛ .]3[ )39˛ 1386خػٛغیات ٔحیغی ایٗ ٌٛسستاٖ اص ِحاػ ویفیات
فضایی ضثاٞت صیادی ت ٝدیٍش ٌٛسستاٖ ٞای ٔقٕ َٛداسد.
غیشاص ٌٛسستاٖ ٔزوٛس اثش تسیاس ٔ ٚ ٟٓدسخٛس تٛج ٝدیٍش غاس دستىٙذ یا ٔسجذ غخش ٜای ایٗ سٚستا است و ٝدس حذٚد دٚیست
لذٔی ٌٛسستاٖ است(واسً٘˛]1[ .)491˛1353

ضكل(_2مىیژٌ سیدمحمدی )1332،

"أا آ٘چٔ ٝسّٓ است دس لش8ٚ7ٚ6 ٖٚصاٚیٚ ٝتىی ٝدساٚیص تٛدٚ ٜسپس تثذیُ تٔ ٝسجذ ضذ ٜاست" (پیطیٗ˛]1[ .)494
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.2ضىاخت معماری مسجد صخرٌ ای قدمگاٌ:
ایٗ ٘ٛؿ ٔقٕاسی وال اص ِحاػ عشح ساخت ٚاجشا تا سایش تٙاٞای سٚستاٞای دیٍش ایشاٖ ٔتفاٚت است ٚدس ٔمیاس تضسي(٘ ٝته ٚاحذ)
دسسٚستای وٙذٚاٖ دس ٘ضدیىی تثشیضʻسٚستای ٌٛسٔ ٝتشویٔ ٚ ٝیٕٙذ وشٔاٖ ٔطاٞذ ٜضذ ٜاست.
2-1عشح ٔسجذ یاداٚس ایأی است و ٝا٘ساٖ خذایاٖ خٛد سا دس تا الی وٞ ٜٛا جستجٔ ٛی وشد ٚو٘ ٜٛطا٘ ٝاستٛاسی تٛاٖ ٚپایذاسی
 ٚاساد ٜاست.
 2-2اص ِحاػ ساخت ٌاٞی وٙذٖ صٔیٗ تِ ٝحاػ جٙس خاغی و ٝداسد خیّی ٔمش ٖٚت ٝغشف ٝتش اص ساختٗ دیٛاس سمف ...ٚاست
.ضىُ ٔقم َٛحفاسی دستىٙذ دس داخُ غخشٞ ٜا سفایت ٘ٛفی ا٘حٙای لٛس ٔا٘ٙذ است تا ٔساِ ٝایستایی آٖ حفؼ ضٛد.
تٙای ایٗ ٔسجذ اص د ٚلسٕت داالٖ ٚسٚدی  ٚفضای ٌٙثذی تطىیُ ضذ ٜاست .عاق ٚسٚدی اص س ًٙیىپاسچ ٝای تا لٛس جٙاغی
حجاسی ضذٚ ٜدس حاَ حاضش ت ٝعشص ٘أٙاسثی دس سٚی لغقات سٍٙی لشاس ٌشفت ٝاست اس ایٗ دس ٌا ٜت ٝداال٘ی
عٔ8993َٛتشٚفشؼٚ1962استفاؿٔ2951تش ٚپس اص آٖ ت ٝدّٞیض ٚسیقتشی ت ٝعٚ4932 َٛفشؼ ٚ 3912استفاؿ ٔتغییش2973
تأ3995تش ٚاسد ٔی ضٛیٓ اص ایٗ دّٞیض ٘یض ٚاسد فضای ٌٙثذی ٚسیقی ت ٝلغشٔ15926تش و ٝت ٝغٛست دایش ٜوأُ  ٚجذاس ٚپٛضص
ٌٙثذی ت ٝاستفاؿٔ11983تش ٛ٘ٚسٌیشی ت ٝلغشٔ1993تش دس دَ تپ ٝای غخش ٜای وٙذ ٜضذ ٜاستٔ(.اخزٙٔ:یژ ٜسیذٔحٕذی)1332،

تشای ٔغاِق ٝتیطتش دستاٌٛ ٜسستاٖ ٔٚسجذ لذٍٔا ٜس.ن وتاب اسصضٕٙذ اثاس تاستا٘ی آرستایجاٖ˛ ٘ٛضت ٝآلای فثذاِقّی واسً٘ .
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ضكل _3پالن مسجدقدمگاٌ(ترسیم :مىیژٌ سید محمدی)1392،

آ٘چٛٔ ٝسد إٞیت است  ٚتذ ٖٚضه تش ٘ح ٜٛضٙاخت ساخت آٖ تاثیش ٔی ٌزاسد ایٗ است و ٝایٗ تٙا تا سٚی ٌ ٓٞزاضتٗ سًٙ
ٚسایش ٔػاِح دس فضای تاص ساخت٘ ٝطذ ٜاست تّى ٝتا اص ٔیاٖ تشداضتٗ(وٙذٖ)ا٘ثٞٛی س ًٙدستپ ٝضىُ ٌشفت ٝاستٔ(.قٕاسی ٍ٘اتی)ٛ

ضكل  _4كالبدمسجدقدمگاٌ(ترسیم :مىیژٌ سید محمدی)1392،

ٕٞچٙیٗ ایٗ ٔقٕاسی سا اص ِحاػ ساخت ٔی تٛاٖ ت ٝد ٚدست ٝوّی صیش تمسیٓ وشد:

٘ٛؿ ا:َٚغخشٞ ٜای تضسي آصاد ٔٚجضا اص یىذیٍش فضاٞای ٔتقذدایجاد وشد ٜو ٝت ٝیه ٚاحذ ٔسى٘ٛی یا ٚاحذٞای فٕٔٛی اختػاظ
داس٘ذ ٔثُ:سٚستاٞای وٙذٚاٖ ٌٛ ٚسٔ ٝتشویٝ
٘ٛؿ د: ْٚفضاٞای ٔتقذدی دس داخُ تپٞ ٝا ٚوٞ ٜٛا یا صیش صٔیٗ وٙذٔ ٜی ض٘ٛذ  ٚفالذ ٕ٘ا ٔی تاضٙذ  ٚپٙجشٛ٘ٚ ٜسٌیش
٘ذاس٘ذٔ.ثُ:سٚستای ʻواپادٚوی ٝتشوی ٝسٚستای ٔیٕٙذ[.3]5

.3بررسی تعامل بیه اثر يمحیط طبیعی:
ٔسّٕا تحّیُ ضىُ ٌیشی ٔسجذ غخش ٜای لذٍٔاٛ٘ٚ ٜؿ استثاط آٖ تا عثیقت اعشاف یىی اص تٟتشیٗ ساٞ ٜای ضٙاخت ٚدسن اثش
خٛاٞذ تٛد.
.1-3ضٙاخت واِثذی فضایی:
تاتٛج ٝتٔ ٝغاِة روش ضذ ٜدس لسٕتٔ2-2سجذ غخش ٜای لذٍٔا٘ ٜیض یا ٚجٛد ایٙى ٝفالذ ٕ٘ا ٚداسای ٘ٛسٌیش ٔی تاضذ ِٚی اص ِحاػ
واِثذی دس دست ٝتٙذی ٘ٛؿ ا َٚجای ٔی ٌیشد.
ٙٞ 2-3ذس ":ٝتماسٖ یىی اص پیص صٔیٞ ٝٙای ایجاد فضاست ت ٝعٛس عثیقی ٔحٛس تماسٖ لٛی تشیٗ پیص صٔیٔ ٝٙىاٖ است اِثتٝ
ٔتماسٖ تشیٗ غٛست ٕٔىٗ وش ٜاست دس تسیاسی اص تٙاٞای سٙتی وشٔٚ ٚ ٜماعـ آٖ دس غٛست ٌٙثذ تٛج ٝسا ت٘ ٝمغ ٝفغف فضا
جّة ٔیىٙٙذ"(فیٙی فش˛ .]6[ )66˛1391پالٖ ایٗ تٙا ٘یض تاتٛج ٝتٚ ٝجٛد چٙیٗ ٙٞذس ٝای تا فضا دس استثاط است.
.3-3تقأُ ساص ٜای لذٍٔا:ٜ
تقادَ یىی اص ٕٟٔتشیٗ فٛأُ دس تطىیُ ٚتشویة یه فشْ ٔی تاضذ تشای ایٙى ٝتٙا استٛاس تٕا٘ذ تایذ تقادَ تیٗ ٘یشٞٚای فطاسی
ٚفٛأُ تطىیُ دٙٞذ ٜآٖ (ٔػاِح سٍٙی)حفؼ ضٛد(تماسٖ دس لٛس).

ضكل _5مقطع گنبد قدمگاه_تقسیم نیروی فشاری(ترسیم :مىیژٌ سید محمدی)1332،

تشای ٔغاِق ٝتیطتش دستاسٔ ٜقٕاسی غخش ٜای س.ن ت ٝوتاب ٔقٕاسی غخش ٜای جٛتذ ضىاسی ٘یشی .
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لٛس ٞا دس غٛستی و ٝت ٝدسستی ٚتا خیض ٔٙاسة عشاحی ض٘ٛذداسای سفتاس فطاسی خاِع تٛدٚ ٜاٌش دس آٟ٘ا اص ٔػاِحی وٝ
داسای ٔمأٚت فطاسی لات ُ تٛجٟی ٔثُ سٞ ًٙستٙذاستفاد ٜضٛد اص حذاوثش تٛاٖ ٚتاصد ٜتاالیی تشخٛسداسخٛاٙٞذ تٛد[ .]7لٛس ایٗ
ٔسجذتا تٛج ٝتٚ ٝجٛدتماسٖ ٕٞٚچٙیٗ ا٘غثاق لٛس تشسٚی ٔٙحٙی عٙاتی خٛد ٘یشٞٚای فطاسی ت٘ ٝحٙٔ ٛاسة ت٘ ٝحٙٔٛاسة تٝ
صٔیٗ ا٘تماَ ٔی یاتٙذ 4ت ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝدسایٗ تٙا تقذ اص ٌزضت لشٖ ٞا وٛچتشیٗ تشن یا ضىستٍی چ ٝدس فضای تیش٘ٚی  ٚچ ٝدس
ٕ٘ای داخّی آٖ ٔطاٞذٕ٘ ٜی ضٛد.
:4-3دالیُ ٔىاٖ یاتی ٔسجذ لذٍٔا:ٜ
تذ ٖٚضه ضٙاخت ٚالقیت ٞای ٔشتٛط ت ٝسایت (أىا٘ات ٔٚحذٚدیت ٞا) یىی اص فٛأُ ضىُ ٌیشی ساخت دس آٖ ٔىاٖ ٔی تاضذ
:1-3-4تستشعثیقی:
یىی اص ٚالقیت ٞای ٔشتٛط ت ٝسایت و ٝدس ٔسجذ لذٍٔا ٜت ٝآٖ تٛج ٝضذ ٜاست تٛپٌٛشافی آٖ ٔٙغمٔ ٝی تاضذ تا ٚجٛد دسٚ ٜ
و ٜٛایٗ ٔسجذ ت ٝدس ٖٚتپ ٝدسٚسظ آٖ پٙا ٜتشد ٜاست (.تػٛیش(6
:2-3-4آب:
آب یىی دیٍش اص فٛأُ ضىُ ٌیشی تٙا دسٞش ٔىا٘ی ٔی تاضذ ٔسجذ لذٍٔا٘ ٜیض اص ایٗ أش ٔستثٙی ٘ثٛدٚ ٜتا تٛج ٝتٚ ٝجٛد
ٔسیش آب و ٝدس پاییٗ دس ٜلشاس داسد دس آٖ ٔىاٖ ساخت ٝضذ ٜاست (.تػٛیش)6

ضكل _6مقطع عرضی مسجدقدمگاه(ترسیم :مىیژٌ سید محمدی)1332،

:3-3-4پتا٘سیُ ٚجٛدی س ًٙتشای حجاسی:
٘ٛؿ س ًٙتشای وٙذ ٜواسی ٔسّٕا یىی اص فٛأُ ٔ ٟٓدس ایجاد چٙیٗ تٙاٞای دستىٙذ ٔی تاضذ ایٗ ٘ٛؿ س ٝ٘ ًٙتایذ خیّی ٘شْ
تاضذ  ٝ٘ٚخیّی سخت تا تتٛا٘ذ ت ٝساحتی تٛسظ ا٘ساٖ حجاسی ضٛدٚ.جٛد چٙیٗ سٍٙی دس ٔحُ ٔسجذ لذٍٔا ٜتافث وٙذ ٜضذٖ
ایٗ تٙا دس ایٗ ٔحُ ٔی تاضذ.
تشای ٔغاِق ٝتیطتش دستاس ٜسفتاس ساصٞ ٜا س.ن ت ٝوتاب دسن سفتاس ساصٞ ٜا˛ دوتش ٌالتجی
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.5تقأُ آوٛستیىی ٔسجذ لذٍٔا:ٜ
یىی اص ضٍفتی ٞای ایٗ غاس دستىٙذ ایٗ است وٞ ٝشجای آٖ تایستیذ ٚغحثت وٙیذ غذا تا یه فشوا٘س یىساٖ تٌٛ ٝش تمیٝ
افشاد ٔیشسذ.یقٙی ٞشچمذس  ٓٞغذا آساْ تاضذ تاص تٌٛ ٝش تٕاْ افشاد حاضش خٛاٞذ سسیذ .دِیُ فّٕی ایٗ سفتاس .1-5سفایت دسست
تٙاسثات اتقادی ٌٙثذ اص ِحاػ آوٛستیىی دس ٘تیج ٝپاییٗ آٔذٖ صٔاٖ ٚاخٙص ٚتاالسفتٗ ضاخع ٚضٛح ٌفتاس دس داخُ فضای ٌٙثذ
5
ٔی ضٛد[9]8
 2-5یىی دیٍش اص فٛأُ ویفیت آوٛستیىی ٔسجذ ٘ٛؿ حجاسی ٕ٘ای داخّی آٖ است (وٙذ ٜواسی سیض) و ٝتافث جزب غٛت
ٚجٌّٛیشی اص پژٚان آٖ  ٚدس ٘تیجٚ ٝضٛح ٌفتاس دس ٔسجذ ٔی ضٛد.

وتیجٍ گیری:
تطش اص ٕٞاٖ صٔا٘ی و ٝضشٚؿ ت ٝساخت وشد تا وٕه ا٘ذیط ٝخٛد ت ٝوطف ٔحیظ پشداخت ٚتا ضٙاختی و ٝاص ٔحیظ اعشاف خٛد تٝ
دست آٚسد دست ت ٝایجاد ٔحیظ ٔػٛٙؿ ٔٚذاخالت واِثذی دس فضا صد  ٚدس تقأّی ٔٙاسة تا عثیقت تشای ایجاد آسایص جسٓ ٚ
آسأص سٚاٖ لشاس ٌشفت .
دس اوثش ٔغاِقاتی و ٝدس ٔٛسد تٙاٞای دستىٙذ غخش ٜای ٕٞٚچٙیٗ ٔسجذ لذٍٔا ٜغٛست ٌشفت ٝاست تٔ ٝغاِقات تاسیخی اضاسٜ
ضذ ٜاست دس ایٗ ٘ٛضتاس ایٗ ٔسجذ اص ِحاػ ٔقٕاسی ٚتقأُ آٖ ت ٝعثیقت اعشافص ٔٛسد وٙىاش لشاس ٌشفت  ٚت ٝایٗ ٘تیجٝ
سسیذ ٜضذ ؤ ٝقٕاساٖ  ٚساص٘ذٌاٖ ٔسجذ غخش ٜای لذٍٔا ٜتٔ ٝیضاٖ چطٓ ٌیشی ت ٝاغٔ َٛطخػی دس ساخت آٖ ٚالف تٛد٘ذ
ٚدس پی استفاد ٜاص آٖ تافث تٚ ٝجٛدآٚسدٖ تقأُ ساصٌاسی تاعثیقت اعشاف تٙا ضذ ٜا٘ذ.ضٙاخت ٔقٕاسا٘ ٝایٗ ٔسجذٕٞچٙیٗ دس پی
تشدٖ ت ٝاغ َٛساخت ٔػٛٙؿ چٙیٗ تٙاٞای دستىٙذ ٔ ٚقٕاسی وٛٔ ٟٗثش خٛاٞذ تٛد .

تشای ٔغاِق ٝتیطتش دستاس ٜآوٛستیه دس ٔقٕاسی س.ن ت ٝوتاب ٔثا٘ی فیضیه ساختٕاٖ  ˛1خا٘ٓ دوتش صٞشا لیاتىّٛ

5

مراجع
[ ]1واسً٘˛ ؿ .آثاس تاستا٘ی آرستایجاٖ ˛ا٘جٕٗ آثاس ّٔی˛تٟشاٖ . 1531
[ ]2سئیس ٘یا˛ س .آرستایجاٖ دس سیش تاسیخ ایشاٖ.1531
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