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 ساوه(: مسجد نمونه موردی)هی انتظام فضایی در معماری مساجدسازماند

 
 ، ایرانکارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اهواز، خوزستان :نازنین ذهبی

nazanin.zahaabi@gmail.com 
 

 چکیده :
رتباطیا  مایان   هایی شهری هستند که به عنوان مفصل، نقشی اساسیی در ا ها نشانهاند؛ آناسالمی بودهاری های معمترین نمونهمساجد در طول تاریخ از شاخص

گاری ساختاری، جایگاه هر فضا و نقشی که در ارتبیا  بیا دیگیر    فضاسازی مساجد و بررسی عوامل شکلکنند. نگاه به اجزای تشکال دهنده و عناصر شهری بازی می

اندهی فضیایی حاصیل تبایان زییر     دهی شاکله بنای مساجد فیراه  خواهید آورد. سیازم   تأثار حکمت معماری اسالمی در شکلدستاابی به  فضاها دارد، رهاافتی برای

، گنبید ، بلیه محل قرارگاری محور ق ،محراب ،کار رفته در مساجد از قبال ایواناسالمی بوده و مطالعه و نقش جایگاه هریک از اجزای ب -های تفکر معاران ایرانیساخت

معمیاری نیوین در سیاخت     گیزاری اصیول  تواند باعث پایهپرداخته و پس از بررسی مکان هندسی هریک از این اجزا براساس اصول وانتظام فضایی می غاره شبستان و

بر اساس اصول هندسی و چادمان فضای داخلیی و جهیت ورود بیه اجیزای      ساوهدر این مقاله پس از بررسی نحوه قرارگاری اجزای موجود مسجد کبود .مساجد گردد

کنید کیه روت تحقای     گاری اجزای مسجد در معماری نوین باان میای منطقی برای نحوه قراردر نهایت ایده ن پرداخته وآتلف مسجد و باان نقا  قو  و ضعف مخ

 .پردازی ین میگاری برای ساخت مسجد نونتاجه خر بهآدر  وری اطالعا  و نمونه موردی باان شده وآبه روت گرد

 

 مساجد ایرانی ساوه،مسجد  ،سلسه مراتب فضایی، سازماندهی ،انتظام فضایی :واژه های کلیدی
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 مقدمه -1
 متغایر  و ثابیت  اصول بسااری به توجه تاکنون با پادایش زمان از مساجد طراحی در .شوندمی اسالمی مطرح معماری بناهای ترینمه  از یکی عنوان به مساجد

 و ذکیری  فکری، مجاهد  یثمره اسالمی، بنای ترینمقدس آفرینش در مکانی و متفاو  زمانی هایبرهه در معماران .است پنهان آن آفرینش هنرمندان فکری سار

 و مسیاجد  موضیوع طراحیی   از را میا  شناخت یگستره معماران این عملی و   فکرییدقا شناخت و آثار این به رجوع. نمایندمی متجلی بسترخاکی در را خود عملی

 موضیوع  با ای متناسبپاچاده و گسترده ابعاد شناخت این اما باشد؛ امروزمساجد معماری برای ترطراح صحاح ساز زمانه تواندمی و داد خواهد ارتقاء مربوطه مسائل

 این بناهاست معماری پنهان یا آشکار معنادار اشتراکا  برای بازشناسی تالت و مساجد معماری مستقا  یمشاهده وشناخت، تقرب هایروت از یکی .دارد معماری

 کاریآشی  را مکیانی  ییا  زمیانی  ثابت ولیاص ساارییب باشتر، اییهحلالیور  تیص در که باشد معماری یذیرفتهیروت پ و تظامیان ایونهیگ ازیس نمایان تواندییم هیک

 ). 1387 ،پارناا(سازدمی

 در طراحیان  هیای راهبیردی  سااسیت  و طراحیی مسیاجد   فرآیند مسار فه  برای تالت و موجود هایتحلال نقشه مساجد معماری اولاه شناخت مراحل از یکی

 گردییده  ارائه مساجد طراحی تاریخ درطول متفاو  مسائل به دهیپاسخ برای متفاوتی یا راهکارهایی مشابه مختلف نقا  در مسلماً .است رو پاش بامتغارهای مواجه

 فرآینید  در چگیونگی انتظیام فضیاها    بررسیی  بیه  هیایی تحلال خالل از شده تالتساوه  شهر تاریخی مسجد روی بر هابررسی یمحدوده دجدیت مقاله با دراین. است

  (.1387، پارسایی)پرداخته شود طراحی

 تعاریف مسجد  -2

 اهمیت مسجد در اندیشه اسالم  -2-1

و چشمگارتر است و از ایین رو همیه جیا     ترهای دیگر نمایانخود را داشته و دارد و از اندام های درونی هر شهر و روستا، ناایشگاه هماشه جای ویژهاندامدر ماان 

 . (1387، )پارناا گرفته است در مرکز آبادی جای

هرهای تیاریخی  کند. میروری بیر شی   ی مردم برقرار میی مسجد را با عامههر ارتبا  هویتهای مسکونی شقرارگاری مسجد در ماان بافت شهری و بخصوص محله

بناهیای میذهبی    اند. تداوم حضورهای ایرانی در دوران اسالمی بودهترین عناصر بافت، ساخت و شکل شهرمذهبی یکی از اساسی دهنده آن است که بناهایایران نشان

در و دیگیر بناهیای میذهبی تجسی  کیرد.       شود یک شهر اسالمی را نتوان بدون حضور مسجدامروز، موجب میای شناخته شده تا در شکل شهر، از ظهور اولان شهره

ترین عنصر معمارانه منبعث از دیین اسیالم از اولیان حضیور     دهد. مسجد به مثابه برجستهای را به خود اختصاص میههبی درون شهرها، مسجد جایگاه ویژبناهای مذ

تواند از ساختار اجتمیاعی و شیهری آن جیدا    میپای است که هرگز ن مسجد کانون عبادتی، اجتماعی، فرهنگیِ فرهنگ دیر .همراه بوده استمدنی این دین، با جامعه 

 .(1376شود)بهزادفر، 

گسیترت اسیالم در   .اسیالمی دانسیت  ی میدنات جامعیه   ترین عنصر کالبد متبلورکننیده ترین و ارزندهترین، کانونیتوان به عنوان محوریاز این رو، مسجد را می 

شدند. نتاجیه  گری اسالم را پذیرفته، مسلمان میخاورماانه، آساای مرکزی و شرق آساا با توسعه ساخت مسجد در این شهرها همراه بود. مردم شهرها یکی پس از دی

دم های دینی ومیذهبی میر  های بساار مه  برای فه  گرایشجد نشانمس .ها مسجد می باشدترین آناسالمی در این شهرها بود که مه  این گرایش، بروز عناصر شهر

بورکهیار  نایز سیاخت مسیاجد در شیهرهای کهین را نمیودی         .توان شهر اسالمی را از حضور مسجد بی نااز دانستآمد؛ بصورتی که گویی نمییک شهر به شمار می

ها و... ها ماننید مسیجد  نر آمراکز اجتماعی د های دینی جدیدکهن هستند که با ایجاد کانون بعضی از شهرهای»گوید: ردم شهر به اسالم معرفی کرده؛ میازگرایش م

 .(1376)بهزادفر ، کنندای رشد و نمو میهای تازهکانون طباعی ها ه  بطورآیند و در آنکه خود مستقالً شهری به شمار می یا کلااتی

 ولین مسجد)معماری مسجد النبی )ص(ا -2-2

در  بر اساس طراحیی محیوری پیی نهیاده شید.      ، پاامبر در مدینه نمونه نخستانی برای جماع مساجد بعدی جهان اسالم شد و در دو بخش مه  مسجدمسجد   

حیراب  م ست.مریی عبادی نا محور شود که چازی جزدار به نام محراب تعباه مییک فرو رفتگی جهت ،کنده با خط راس دیوار مسجد تالقی میای که محور قبلنقطه

همیه از ویژگیی    ،هیا هیا و سیجاده  آرامگیاه  ،ل جهت دار بودن طرح تمامی مسیاجد اص معماری مقدس اسالمی گردید. ماحصل هنر و ،یکی از خصوصاا  و در حقاقت

هیای  کیه بیه ویژگیی   ت که پاش از ایین اما به منظور تشریح مراحل عمل عبادی بهتر آنس ،صلی عبادی بر پایه محور قبله استتوزیع عناصر ا محراب مایه گرفته است.

 .(1312)نصر،حوض و وضوخانه ناز بپردازی  ،گنبد ،مناره ،شاملخصوصاا  مسجد  ،درونی مسجد بپردازی 
 

 

 (1312، کتاب سنت معماری اسالمی ایران( )نصر،)مسجد پاامبر -1شکل 
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 مسجد  بررسی نظم در -3
  سلسله مراتب -3-1

لکه در همیه ابعیاد نمیود    ها نه در یک بعد بکری او اندیشهکل جهان به ه  پاوسته و منشعب از یک نارو بوده است. در نظام فهستی  ،هادر نظام فکری و اندیشه

حیری    در معماری سنتی ایران بیروز سلسیله مراتیب در معمیاری در     .یافت  بر جامعه در هنر و معماری زمان، فرصت تجس  می. بدین ترتاب تفکرا  حاکمی یافتند

شکل که در مایان فضیاهای هندسیی    و در سلسه طولی با فضاهای تهی بیبعدی دی و احجام سهبعدار و با اشکال دومنحنی و زاویه .ی با هندسه خطو  مستقا عرض

 .(1390)خاتمی، دهند رخ مادهدو تعالی می فراشتاو به خاال فرصت گارند شکل می

 مرتبط با فضای معماری مشاهده نمود. ،مرتبط با عناصر معماری وفضایی :توان در دوجه شکلیمیاصل سلسله مراتب در معماری را بدین ترتاب بروز 

 وجه شکلی اصل مراتب  -3-2

سیان گردانید. بیه    تبدیل و تغاایر را در دیید مخاطیب آ    گردد تا اینوعی سلسله مراتب بصری استفاده می، از نن برای تبدیل یک فرم به فرم دیگردر معماری ایرا

دریجی در تبدیل فرم توجه شده اسیت. در بسیااری از   به جنبه تمربع پالن به فرم دایره زیرگنبد،  عنوان مثال در اتصال ستون به سقف به وساله سرستون و یا تبدیل

 .(1378قی زاده،)ندیوارها به سقف استفاده شده است مقرنس برای ایجاد سلسله مراتبی جهت تسهال بصری تبدیل سطوح عمودی .بناها در ایران

 وجه فضایی اصل سلسه مراتب  -3-3

، به توالی و تسلسل حاال  و احساسا  خواهد انجاماید و مخاطیب را   فضایی وردن ناازهای عملکردی وامل معنایی دانست که به همراه برآتداوم فضایی را باید ح

له مراتیب بیه دو امیر    . سلسی ات اسیت ایجاد فضای انتقالی از جنبه روانشناختی حائز اهم این، برکند. عالوهو از ادراکی به ادراک دیگر منقل می از مکانی به مکان دیگر

وب روانیی و روحیی بیر    ای باشد که انسان یکه نخورده و ضربه نامطلو دیگر اینکه شرایط باید به گونهها ها و بایستگیمه  پاسخگوست: یکی کسب تدریجی شایستگی

 .(1378)نقی زاده ،او وارد نشود

 تقارن در فضا  -3-4

صیلی بنیا بیوده اسیت و     ای که قرارگاری فضاهای اصلی در امتداد تقیارن محورهیای ا  آورد به گونهادل و تنوع ناز به ارمغان میتقارن با ضرباهنگ و ریت  خود تع

 .  یافته استفضاهای فرعی و خدمانی اختصاص می تر باشتر بهمحورهای فرعی

 هندسه -3-5

   (.  1378 نقی زاده،(کندگون آن نوع را آسانتر میهر نوع معماری است که با تعریف و تحدید آن، درک کالبدهای گونهه هندسه، جانمای

 عناصر در مسجد  -4
 سلسله مراتب حرکتی در مساجد   -4-1

 :شود که شاملرکتی شما ابتدا از ورودی شروع میورودی : در مساجد مسار ح

 داالن یا راهرو  _4درگاه . هشتی  _3فضای پاش طاق   _2جلوخان    _1

 .گویندجد را میجلوی مس :جلوخان_1

 .گویندفضای ایوان مانند جلو آمده را در سردر مسجد می :فضای پاش طاق_2

 .گوینددهد. هشتی به فضای تقسا  میدرکامال باز را در در خود جای می :درگاه یا هشتی_3

 .رساندسرا میرا به فضای صحن یا ماان فضای پوشاده که ما. :یا راهرو داالن _4

 نسرا صحن یا میا -4-2

د اختصیاص  هایی را به خومسجد جدا نموده وگرداگرد خود طاقگویند که فضای بارونی را از فضای داخل از فضای باز و حاا  اصلی مسجد را میصحن در واقع 

 باشد.داده که جای استراحت می

 ایوان   -4-3

 .  باشدطاق مانند که از سه طرف بسته می فضایی

 شبستان   -4-4

میل جیوی ماننید بیرف و بیاران      عواتان در داخیل حایا  مسیجد،    نکیه در زمسی  تا شبستان در مساجد بیدلال آ  فضای باز داخل مسجد می باشد علت وجود چند

 ها نماز برپا کنند. بتوانند در داخل این شبستان نراانمازگز

 گنبد   -4-5

خیوری  و  که در معماری ایرانی به ندر  به ته رنگ بر میی نجاییآید. از آخص حول یک محور قائ  به وجود میمکان هندسی نقاطی است که از دوران چفدی مش

شود  وحتیی در گنبید هی     ی آن سوار میکنند بعد گنبد رورا تبدیل به دایره می وگاهی مستطال است با چپاره کردن آنمعموال قسمت انتهایی بشن به شکل مربع 

 .دریجی در تبدیل فرم توجه شده استسلسه مراتب تبدیل مربع پالن به فرم دایره زیر گنبد به جنبه ت

  محراب یا نازگاه پیشوا  -4-6

هیت قبلیه را در   ج ،قرار گیرفتن محیراب  . طرز حراب در وسط قبله مسجد قرار داردها مدهد. در مسجدرا در مسجد نشان می ارینمازگزطاقنمایی است که جهت 

 . (1393،)رضایاانکندداخل مسجد مشخص می
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 : مناره -4-7

 کیه  اسیت  ایین  هیا منیاره  تسیماه  هیوجی  .است شده تعبار نار جای و نور محل ،نور کانون معنای به لغت در، شده گفته ناز پایه چراغ و دانچراغ که مناره یا منار

 هیدایت  و راهنمیایی  ،الهی نور معماری مناره .است شده ساخته سحرگاه در مانده خواب ارواح باداری برای چه و صحرا در گشتهگ  عابدان راهنمایی برای چه هامناره

 .است

 : حوض -4-8

 را)آسیمان  گنبد تصویر ه  حال عان در که است آب آینه حوض این .است تازه هماشه و جاری آن آب که دارد وجود حوضی، محوطه یا صحن هندسی مرکز در

 . (1967،)بورکهار کندمی منعکس خود در را نماها پوشانده رنگ هفت هایکاشی تصویر ه  و  است مثالی پرستشگاه واقعی طاق که

 مساجد انتظام در مؤثر هایزیرسامان -5

 :بندی کرد تقسا  زیر هایهرد به توانمی را هاآن که دارند عواملی دخالت هاناساختم بندیهپاکر و انتظام در کلی طور به

 اجتماعی -تاریخی و تاریخی هایپدیده -1

 دینی دستورا  و مذهبی هایهپدید  -2

 محاط طباعت و مصنوع محاط به وابسته محلی هایسنت -3

 خاک و هوا نور، آب، به دسترسی هایچگونگی -4

 اساطاری   هایبانش یبرپایه چه و سبال سنت بر چه مکان، بر هاییگزار حرمت -5

 (.1383فالمکی،)اندحمایت کننده ناز و تحدیدکننده ه  که همسایگی، و همجواری هایچگونگی

 :اسیت  جنبیه  دو دارای و فضایاسیت  این تسلسل آید؛می وجود به هاآن روابط در نظمی گارند؛ قرار ه  کنار در عنصر چند گاههر گویدمی بارهاین در ناز گروتر

 در کیه  را مجموعیه عیواملی   کیار نقیره  دکتر ترجامع دسته بندی یک در ماا و فرهنگی معاارهای نمادین، هایتزار مانند معنوی و موقعات فرم، مانند اندازه، بصری

 (.1375گروتر،)دهندارائه می زیر جدول مطاب  زیر هایزیرسامانه از ایمجموعه در اثرگذارند؛ معماری انتظام و دهیسامان
  

 

 (1387نقره کار، )های فضایی ها و زیرسامانهسامانه -2شکل 
 

 ساوه جامع بررسی مسجد -6

اسیت    های مختلف توسط هنرمندان ایرانی تزئان و مرمت شیده  مسجد جامع ساوه از اولان مسجدهایی است که در ایران و در شهر ساوه ساخته شده و طی دوره

اسیت کیه در     بنای اولاه مسجد در روزگار کنونی باقی نماند. این مسجد تماماً از خشت و گل سیاخته  شده موجب شده است که اثری از های انجام که نوسازیطوری به

هایی متعدد و قیدیمی بیا خطیو  کیوفی و دو      باشد. این مسجد مشتمل بر یک صحن و گنبدی در جنوب، دو ایوان، یک مناره، چند شبستان، محراب نظار می نوع بی

 .ث استاز دوره صفویه با خط ثل محراب

شیود. آثیار و    )قبل از اسالم، قرون اولاه اسالمی و دوران صفوی( در آن دیده میت که نمودهایی از سه مقطع تاریخیمذهبی آن اس -خصوصات این بنای تاریخی

 .د شده استبقایای موجود باانگر این است که مکان مسجد فعلی در دوران ایران باستان، آتشکده بوده و در دوره اسالمی تبدیل به مسج

که از وجود آتشکده در روزگار پاش از اسیالم حکاییت دارد. تیا     لی به شکل عالمت بعالوه،)متقاطع(در دو گوشه ضلع جنوبی مسجد، ساختمانی است خشتی و گ

هجیری قمیری    4هایی اسیت کیه در سیده     ترین شیء که در این مجموعه پادا شده، کتابه طور دقا  تاریخ بنای مسجد جامع ساوه تعاان نشده، اما قدیمی به حال به

  .سال قدمت دارد 1000اند؛ بنابراین این مسجد حداقل  نوشته شده

هیای چهیارم و پینج  در ضیلع جنیوبی بنیا        های آن است، سده ترین بخش مسجد جامع ساوه در طول تاریخ تغاارا  زیادی کرده؛ گنبدخانه مسجد که از قدیمی

 .است  است و ایوان غربی در سده هشت  ساخته شده شده، مناره مسجد متعل  به سده شش 
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 :نمای روبرو مسجد جامع ساوه )سایت معمار ناوز( 4کل                               معمار ناوز( سایتمسجد جامع ساوه )مایی ازباال ن -3شکل     

 

 معماری مسجد : -6-1

باشد و از آثار سیده ششی  و عصیر سیلجوقاان بیه شیمار        متر می 20و طول  5.3ها و دهلازهای زیبای آجری است که هر چشمه به عرض  این بنا دارای شبستان

اخالص، جمعه( به خط ثلیث و  )سوره قدر، هایی از قرآن رفته و روی آن سورههای متعدد عمودی و افقی است که سه جانب آن را فرا گ محراب آن دارای کتابه .رود می

ای با درگاه تنگ و کوتاه نمیودار اسیت.    های این بنا، ایوان باشکوه و رفاعی قرار دارد و در هر جانب این ایوان، حجره کوفی گچبری شده و در ضلع غربی ماان شبستان

 .باشد های معقر می د و آراسته به کاشیمتر ارتفاع دار 4باشد که ساق یا گردنه گنبد  متر می 17و ارتفاع  14گنبد مسجد به قطر 

 

 
 پالن فضاهای مسجدجامع ساوه )نگارنده( : 5شکل 

 

 نقشه  -6-2

های مختلف توسط هنرمندان ایرانی تزئان و مرمت شده، اثری از بنای اولاه مسجد در روزگار کنونی بیاقی نمانیده اسیت. ایین     این بنا در دوره مسجد جامع ساوه

هیای متعیدد و قیدیمی بیا خطیو  کیوفی و دو       ان، یک مناره، چند شبستان، محرابخشت و گل ساخته شده از صحن و گنبدی در جنوب، دو ایومسجد که تماماً از 

هیا و دهلازهیای زیبیای آجیری آن از آثیار سیده ششی  و عصیر          شبسیتان . متر مربع تشکال شده است 4200محراب از دوره صفویه با خط ثلث در زمانی به وسعت 

 .باشدشکل پالن مسجد غار متقارن می رود. ان به شمار میسلجوقا
 

 
 نگارنده(عدم تقارن درپالن)  -6شکل 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

     

 
6 

 

 
 1397 اسفند    6 شماره      اول سال

 

 ایران شهرسازی و معماری اختصاصی نشریه |شناسی  معماری

 

 
 نگارنده(تقارن و تعادل در نما) -7شکل 

 

  ایوان ورودی و سردر -6-3

روی  قدرها ه  تاریخی نبیود، در ورودی و مجموعیه سیردر، درسیت روبیه      در قرن هفت  که این مسجد آن که ات است های رنگی ورودی مسجد در چوبی و شاشه

تیرین   منیاره مسیجد جیامع سیاوه، قیدیمی     2گذشیتند.   منیاره در دو طیرفش، میی   2برای پا گذاشتن به صحن مسجد باید از یک طاق رفایع و  و گنبدخانه قرار داشته 

   .دمناره در سردر مساجد خواهند بو جفت
 

 
 )سایت معمارناوز(ایوان در ورودی مسجد جامع ساوه -8شکل

 
 

 ایوان   -6-4

ها را با آجر و کیامال هنرمندانیه    ها، نمای بارونی آن مسجد جامع ساوه دارای دو ایوان وساع است که در ضلع جنوبی و غربی حاا  قرار دارد. سازندگان این بخش

شد. دهلازهیا و راهروهیای بیزر ،     ها به عنوان محل عباد  و استراحت استفاده می هایی ساخته شده که از آن ها و حجره شبستانها ناز  اند. پارامون ایوان تزئان کرده

 متر ساخته شده است. آجرهیای چهیارگوت نایز    20متر و طول تقریبی  سانتی 500متر و  3کند که هر راهرو با عرضی برابر با  ها را به یکدیگر متصل می این شبستان

اکوچیک و بارییک قیرار دارد کیه درواقیع راه       پلیه  کف راهروها را فرت کرده و آن را زیبا و تماشایی ساخته است. در سمت راست ایوان واقع در ضلع غربیی مسیجد،راه  

 .ها پوشاده شده است نی آنورودی به پشت بام مسجد است. شبستان و راهروها ناز پوشاده از سقفی از گنبدی شکل است که با استفاده از کاهگل، سطح بارو
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 )سایت معمارناوز(اصلی مسجد جامع ساوهایوان  -9شکل 

 

 محراب  -6-5
از بیان رفتیه    نه خط ثلث گچبری شیده کیه قسیمتی از آ   یه الکرسی( بسوره بقره )آ 254راب و ربرروی ردیف اول نوشته ها آیه است داخل محمحراب بوده  6این مسجد شامل  

یکرار شده است اساسیا گی    ت بار به خط کوفی تیهش )علی(ابه مذکور ودر هشت لیوزی شکل کلمهسوره بقره به خط ثلث گچبری شده است. باالی کت 238یه است. در ردیف بعدی آ

هیای  ای در بخیش ه ناز از این ماده در سطح گستردهال مسجد جامع ساوهای تاریخی خصوصا تزیان مساجد داشته است به همان دلری شکل پذیر کاربرد وساعی در بناعنوان عنصبه

   .مده استآثاربدیعی به وجود آ های جبهه جنوبی و محراب استفاده گردیده وتلف شامل گنبد خانه اصلی وشبستانمخ
 

                                                     
 گ  بری های محراب مسجد جامع ساوه )سایت معمارناوز( -11شکل                  )سایت معمارناوز(مسجد جامع ساوه گ  بری های محراب -10شکل            

 

  مناره: -6-6
  .است ای رفاع و آجری مربو  به دوره سلجوقی واقع شده در گوشه شمال شرقی و بارون از مسجد، مناره

اسیت و ارتفیاع     آن با نقوت آجری مزین شده و بر اساس شواهد و مستندا ، به مرور زمان قسمتی از آن تخریب یا ریزت کردههای باالیی سمت پایان این مناره ساده و قسمتق

 ال» جملیه  منار پایان قسمت در. آورد ای مارپا  که به نقوت متنوع و برجسته مزین شده، امکان دسترسی به نوک مناره را فراه  می باشد. راه پله متر می 5،3متر و با قطر 14فعلی آن 

 .است بوده هجری 504ثلث در تاریخ  خط به که داشته وجود ایکتابه دو حاشاه درزیر .است شده نوشته جرآ با کوفی بنائی خط به بار سه «محمد بعد نبی

 
 

 
 معمارناوز()سایت مناره مسجد جامع مسجد جامع ساوه -12شکل   
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 صحن   -6-7

چهیار باغچیه بیا     و .کنید  داشیتنی جلیوه میی    بزر  ناز در وسط صحن مسجد قرار دارد که دلنشان و دوستهشت ضلعی  حوضی ل ومربع شک -حاا  مستطال

 کنند.درختانی بلند در آن خودنمایی می
 

 
 )سایت معمارناوز(صحن مسجد جامع مسجد جامع ساوه -13شکل 

 

 شبستان  -6-8

باشد در ایین  ودارای طاق نمای محرابی شکل می های بلند وجود داردناز تعدادی شبستان با طاقی مسجد باشد در جبهه شرقاین مسجد دارای سه شبستان می

 .تحوالتی بساار صور  گرفته است جبهه ناز تغاار و
 

 
 معمارناوز(شبستان مسجد جامع ساوه)سایت   -14شکل 

 

 گنبد خانه  -6-9

ن در پوشش برگرداندن آ متر بنا گردیده است. تزیانا  کاشی کاری زیر گنبد و17به ارتفاع حدود سازی وگوشه سازی زیبا بد خانه با تناسبا  معماری قرینهگن

 .خارجی زیبایی جلوه خاصی به این بنا بخشاده است
 

                            
 معمارناوز(گنبد مسجد جامع ساوه)سایت  -16تصویر                      معمارناوز(                            گنبد مسجد جامع ساوه)سایت  -15تصویر               
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 معمارناوز(گنبد مسجد جامع ساوه)سایت  -17شکل       

 

  نتیجه : -7
تجلیی رنسیانس ایرانیی    بلکه باید آن را اوج  ، پادایش آن نه ناگهانی و نه تصادفی بوده است.رومند و از نظر ساخت پر تصنع استمعماری سلجوقی که با وقار و نا

طری  ساده و سخت زنیدگی و   ، لاکنر شکوه غزنویان قرار گرفته باشندبایستی زیر تاثادانست که در اوایل سده ده  در روزگار ساماناان آغاز شده بود. سلجوقاان می

تیر  و کی  خیرج   ای قوی تیر داده بود آنان را باشتر به شاوه ی خوها گذاشته و ایشان را به سختنهای مرکزی آساا بر روی آیعنی دشت هاکه سرزمان بومی آن اثراتی

و صفا  خاص این دوره با قدر  سااسی و شور میذهبی آن   ، هنر معماری ایران به درجه کمال و شکوفایی خود رسادساخت. در نامه دوم قرن پنج  هجریمتمایل 

 .، تجلی یافتتاسالمی اس در معماری و بنای مسجد که دل انگازترین آثار معماری

رهگ اسیالمی را در قالیب بیروز    یانه ی تمام نمای دین و فبایست این بناها آترین نماد معنوی شهر)مساجد( باشند لذا میر شهرهای اسالمی الزم است برجستهد

 .  مراتب و ... باشدعایت اصل سلسله های منظ  و توجه به مرکزیت و رها و هندسهری از قبال استفاده باشتر از فرمهای بصجلوه

هیای الزم  توانا  ویژگی. ما میبه مساجد قدیمی از بان رفته است در مساجد امروزی اصل سلسله مراتب و استفاده از هندسه کمتر مورد توجه قرار گرفته و توجه

ی مسجد را باشیتر جلیوه   خاص و فرم و انتظام در فضاها فضای خلو  و انس با معبود و هندسهوحانی که عبارتند از درون گرایی، آرام بخش بودن، برای یک فضای ر

 . داده و از آن بهره ببری 

 :توان از آن الهام گرفت که شرح آن عبار  زیر استهای موف  از مساجد سنتی میبا بررسی نمونه

قرارگاری هندسه در خیدمت جهیت، آراییش هندسیه     نسان از طری  محورهای فضایی، هدایت اتوجه به محور قبله، مرکزیت، رعایت اصل سلسله مراتب حرکتی، 

 .و مصالح و ترکاب رنگ و هندسه استرعایت اصل سادگی و هماهنگی مواد  فضاها، دارا بودن کالبدی ساده، وحد  بخش بودن،
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