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)مطالعه موردي: "موقعيت مسجد جامع نسبت به ساير عناصر شهري"

 شهرهاي فاس، مراکش، مکنس و رباط (

 

 2، حسين سلطان زاده*1مهسا ترابی

 (mahsa.torabi@yahoo.com) قزويندانشجوی رشته شهرسازی، مفطع دکتری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  -1

 (H72soltanzadeh@gmail.com) قزوين واحد اسالمی آزاد دانشگاه و شهرسازی معماری ی دانشکده رياست و استاديار -2

 دهيچک

بسياری از شهر های کشور مراکش توسط مسلمانان و پس از نفوذ اسالم به اين کشور شکل گرفته است، از اينرو تاثيرات فرهنگ و 

ميان مساجد و بويژه مسجد جامع شهر در بين ساير  ايناعتقادات اسالمی را می توان به وضوح در ساختار شهر مشاهده کرد. در 

ساير  یمساجد در مدينه ی شهر های مراکش به عنوان بخش قديمی شهر و شکل گيرعناصر، از اهميت ويژه ای برخوردار است. 

های سرزنده عناصر مهم شهری از جمله مدارس، قيصريه ها، بازاد و ميادين شهری و ... در ارتباط با آن موجبات شکل گيری فضا

 را فراهم آورده است.

بررسی الگوی مکانيابی مساجد جامع در ارتباط با ساير عناصر و فضاهای شهری در سده های  در اين پژوهش سعی بر آن است تا با

 یعناصر عمده را در شهر های مورد مطالعه از فرهنگ و انديشه ی اسالم یاوليه ورود اسالم به مراکش، تاثير پذيری قرارگير

گاه و رابطه مسجد جامع در يجا یوده و سعی بر آن است تا با بررسب روش گردآوری داده ها به صورت اسنادی سنجيده شود. 

ر عناصر يرابطه مسجد جامع و سا -1مراکش )فاس، مراکش، مکنس و رباط( به سواالت زير پاسخ دهد:   یشهرها یساخت کالبد

ک جامعه چگونه در مکانيابی ي یفرهنگ یهایژگيو  -2رهای مورد مطالعه چيست؟  در شه یکالبد -يیدر ساختار فضا یمهم شهر

ک عنصری يدهد که مسجد جامع به عنوان یج پژوهش نشان مينتا مسجد جامع در شهرهای مورد مطالعه اثرگذار بوده است؟

 به یر عناصر مهم شهريو توسعه شهر در شهر های مراکش در بخش قديمی شهر )مدينه( در ارتباط با سا یشاخص در شکل گير

 ژه بازار )قيصريه(، مدارس ميدان شهر و ... بوده است. يو

 مسجد جامع، کشور مراکش، شهر فاس، مراکش، مکنس، رباط، مدينه  :يديکلمات کل
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 مقدمه -1

است. يا مغرب کشوری است که در شمال دريای مديترانه و در غرب اقيانوس اطلس آن را احاطه کرده  مراکش شور ک

های مختلف ماهيان بهره مند نموده منابع عظيم دريايی و تجمع گونه کيلومتری آن اين کشور را از ۰۰۳۳وجود سواحل بيش از 

( را شهر نشينان  ۰2۳2۰۷۲۳جمعيت کشور: اکنين اين کشور ) س ٪۰۳است. و شرايط ممتازی را برای اين کشور بوجود آورده

 (.2۳، 1۰۳1موسی، کيلومتر مربع )بانضمام صحرای غربی( است )برگرفته از:  ۳1۳۷۰۳تشکيل داده و مساحت آن برابر با 

م ساکنان منطقه با اهداف اسالمی آشنا گشته و در نتيجه  ۶۶۰ /ق .ه ۰۳با رسيدن دعوت اسالمی به آن منطقه در سال 

و بطور مشخص پس از گريز يکی از نوادگان محمد، پيامبر  م.۳۷۶.ق/ه1۳۳سالدين نوين اسالم را پذيرا شدند. اسالم سرانجام در 

و  ایغداد به صورت ريشهاسالم، معروف به موال ادريس بن عبداهلل بن الحسن بن الحسن ابن علی از دست حاکمان عباسی ب

بنيادين در منطقه گسترش يافته تا اينکه مراکشيان وی را به اميرالمؤمنين بودن برگزيده و پس از بيعت و اعالم وفاداری، با 

 همان(.( کمک او نخستين دولت اسالمی مستقل از خالفت مشرق عربی را بر پا نمودند که نام دولت ادريسيان را به خود گرفت

به نفوذ اسالم در آن کشور، شکل گيری بسياری از شهر ها و يا گسترش و توسعه ی شهر بر اساس شهرسازی  با توجه

اسالمی و با توجه به فضاها و عناصر شهر های اسالمی صورت گرفت. از نمونه شهر های تاريخی در اين کشور می توان شهر های 

فرهنگی، و همچنين وجود مساجد جامع  -به ويژگی های بارز تاريخی فاس، مراکش، رباط و مکنس را نام برد که هريک با توجه

 به نام،  گزينه های مناسبی جهت بررسی تاثيرات بوم بر شکل گيری مساجد جامع آنها به شمار می روند.

 ويژگی هاي معماري و شهرسازي اسالمی در مراکش -2

   يمعمار ويژگيهاي 2-1

 در اسالم ظهور پس از که است آفريقا سنتی مواد و ساختمان های مولفه يا عناصر از ترکيبی مراکش، کشور اسالمی معماری
 قرن به تقريباً مغربی، – اسپانيايی معماری مراکشی، غالب سبک .شد شايع ميالد از بعد هفتم قرن اواخر در يعنی شمالی، آفريقای

 می بر بودند، اسالم آورده رسيدنشان، قدرت به و اعراب کشورگشايیاز  بعد بويژه بِربر، بومی مردم که زمانی ميالد، از پس هفتم
 –مراکشی معماری سبک .داشتند سلطه وسيعی از اسپانيا های قسمت و مراکش بر متمادی چهار قرن طی بربر، خاندان .گردد

 (www.tahghigh.net) است. اسپانيايی سبک از اسپانيايی، برگرفته

 و رشد بربر، خاندان تحت سلطه و شد طاليی عصر وارد مراکش معماری سبک و مهارت ، ه.ق1م/1۰ تا ه.ق ۰م/11 قرن از
 طرحهای با داخلی تزئينات و روکار های قسمت  .ورزشی بودند سبک به متمايل و ساده نخست، وهله در ها، ساختمان .يافت توسعه

 روکار های بخش صورت به مذکور، سبک ،ه.ق1م/1۰ قرن در ساخت. دوچندان می را بناها زيبايی گلدار های نقش و هندسی
 نمايان عمومی، بناهای يا های ساختمان ساير و دينی( های دانشکده ها) صومعه مساجد، روی بر برق بويژه و زرق پر و شده تزيين
 )همان(.سازد می آشکار را فوق نواحی در رفته کار به معماری سبک اهميت پييچده، های نقش اين .شد

 .شدهايی به رنگ بژ پوشانده میهای مستطيل شکل بودند که نمای آن از سنگمراکش ساختمان مساجد معماری سنتیدر 

های هندسی ديواری و کف آبی، سبز و سفيد ها با الگوای داشتند و از کاشیهای پيچيدهکاریهای سبز رنگ و گچها کاشیسقف

شدند ف تزئين میلهای مختهای چوبی به رنگ روشن داشتند و با کتببهها سقف و تيرشد. اين ساختماناستفاده می
(www.omranhami.com). 

 شهرسازيويژگيهاي  -2-2

مدينه يا همان بخش قديمی شهر ها  در شمال آفريقا در ساختار و برنامه ريزی اغلب شبيه به يکديگر است. مدينه اغلب 

فضای عمومی و فضای خصوصی تقسيم شده است، و در اطراف مدينه ديوارهای شهر است که فضای شهر قديم را از مناطق  به

جديد و گسترش يافته ی شهر جدا می کند. معابرا در مدينه نامتقارن وارگانيک است. مصالح بکار گرفته شده در ساختمان ها 

فضای (. Simonis  ،1998، و  Gordon ،Talbot؛ bianca 2۳۳۳ Harrouni  ،2002  _ومی مانند سنگ، چوب و زمين هستنداز مصالح ب

عمومی به دنبال يک سلسله مراتب را با مرکز شهر، که در آن مسجد، سوق ، مدرسه ) دانشگاه مذهبی ( و کاروانسرا ها هستند، 

http://www.omranhami.com/
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ود دارد است که وجود دارد حمام عمومی، پس از آن است که سطح دوم در داخل منطقه مسکونی مدارس و حمام ، که در آن وج

و فضای عمومی سوم خيابان عمومی در داخل منطقه مسکونی مغازه هايی برای ترفيع نيازهای روزانه ساکنان وجود دارد. خيابان 

ا و بازار اغلب با سايبان يا پارچه پوشش داده شده تا از گرمای خورشيد محافظت شود. سلسله مراتب در ايجاد همه ی فضاه

حتی عملکرد ها به چشم می خورد به طور مثال مغازه ها بر اساس آنچه در آن به فروش رسد گروه بندی می شوند. در مرکز 

شهر و مجاورت مسجد مغازه ها محل فروش اجناسی است که دارای اهميت بيشتردر فرهنگ اسالم است، پس از آن تا رسيدن 

شده تا دروازه ها، که در آن صنعتگران مشغول به کارند وسپس کاروانسراها که  به ديوارهای شهر از ميزان اهميت آن کاسته

اغلب در امتداد مسيرهای تجاری بزرگ ساخته شده و به عنوان متل برای بازرگانان بکار گرفته می شد. برخی از مغازه ها ، 

استفاده می شود و هنوز در برخی از آنها اصطبل اصطبل ها و تسهيالت برای مردم قرار داشت که امروزه از آنها به عنوان متل ها 

طراحی فضای عمومی امکان درجه بااليی از تعامالت اجتماعی بين فعاليت های مختلف را بوجود می  و مغازه ها وجود دارد.

 (. Simonis  ،1998، و  Gordon ،Talbot؛ bianca 2۳۳۳ Harrouni  ،2002) آورد

اطراف مرکز شهر به صورت خوشه ای در امتداد کوچه بن بست واقع شده است. فضای خصوصی در مناطق مسکونی در 

شناخته ميشود و اغلب باريک اند و آستانه ی آن با قوسی بين ساختمان ها برای ايجاد 1 (1)کوچه ها بن بست به عنوان درب

اعی محافظت شده است. يک احساس محرميت مشخص شده است. معابر مناطق مسکونی را از مناطق عمومی و زندگی اجتم

؛ bianca  ،2۳۳۳ )شکل گيری ابنيه در بخش مسکونی به صورت سلسله مراتبی از فضاهای عمومی تا خصوصی شکل گرفته اند

Harrouni  ،2002 ). 

 بر شهرسازي اقليم تاثيراث -2-3

آسايش  نيز طراحی شهریدر دارد.  قابل مالحظه ای تاثيرات هادر طرح های شهری و ساخت و ساز يیمالحظات آب و هوا

هدف طراحی شهری  .(Givoni ،1998)مورد توجه قرار ميگيرديک محيط راحت تر در فضای باز اقليمی در راستای طراحی

در مناطق با آب و هوای بخصوص  و فضای باز و راحتی انسان است. ی در ساخت و ساز برای فضای ساخته شده ارائه راه حل هاي

 فعاليت های مردم تاثير گذارد است.  زيرا برشيد را در روز تابستان، موضوع اصلی است مديترانه ای، گرمای خور

. ارتفاع سههاختمانها و عر  فته اسههتبا درجه حرارت پايين تر قرار گرو تهويه خوب  با در مکان های هاشهههر در مراکش 

  رديگ. گزينه های سههاخته شههده اندو بازی بچه ها جزئيات قابل توجهی برای ايجاد سههايه برای عبور و مرور با ايجاد  خيابان ها 

شيد    ساندن تابش خور ست. ساخت طبقه فوقانی خانه ها با بيرون زد ، برای عبور و مرور برای به حداقل ر به منظور کاهش   گی ا

به   . خيابان همچنين نيازی است جنوب -یشمال  ابنيهخورشيدی در طول تابستان و افزايش آن در زمستان، جهت     تابش مستقيم 

شهر باد می وزد که ايجاد يک خنک کننده         ست. کازابالنکا  شيدی ا شمال به جنوب برای جلوگيری از تابش خور گرا در جهت 

شش گياهی      ست. پو شرق و غرب ا شيد و ويژگی های کنترل   انداز سايه عامل  به عنواندلپذير گرايش در  در مقابل تابش خور

 (.ivoniG ،1998) دارندآب و هوا را 

 معرفی و تحليل شهرها -4
4-1-فاس 

 معرفی شهر  -4-1-1

م( پس از کازابالنکا و رباط، سومين شهر بزرگ مراکش محسوب می شود و با  2۳۳۲)آمار  1۲۶۷1۰شهر فاس با جمعيت 

شهر های رباط، مکنس و مراکش شهرهای شاهانه ناميده می شوند. بيشترين درصد جمعيت ساکن اين شهر را مسلمانان تشکيل 

: 1۰12)سلطانزاده، ر موثر بوده استمی دهند و از همان آغاز، قوانين اسالمی بر نحوه ی استقرار و شکل گيری عناصر مختلف شه

                                                           
1 Derb 
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هجری قمری توسط ادريس ازهر بنيان نهاده شد.  1۳2. اين شهر، به عنوان نخستين پايتخت سياسی کشور مراکش در سال (1۶

 کاخ و سازه قديمی است. ۲۳۰مسجد و  ۳۳۳اين شهر به عنوان يکی از تاريخی ترين شهر های کشور مراکش، دارای 

 ند شکل گيري شهر فاستاريخ و رو -4-1-2

ميالدی توسط ادريسی ها به منصه ظهور رسيد ادريس دوم، شهر خود را در کرانه ی راست  .قه2م/۷قرن فاس در اواخر 

خليفه . (Simon, 2007:7)ميالدی دومين شهر را در کرانه ی چپ وادی فاس بنا نهاد   ۷۳۷وادی فاس بنا نهاد و در سال 

دستور ساخت بارو های شهر را داد و شهر از تناسباتی برخوردار شد که اکنون وجود   ه.ش۰1۳م/1212ل المحمد چهارم در سا

دارد. حصار شهر دارای هشت دروازه ی عظيم و چهار دروازه در دو سوی شهر شد و فضاهای خالی و باغ های ميوه در داخل 

فاس امروزی از سه بخش تشکيل شده است: فاس قديم )فاس البالی( فاس جديد  .(Bosworth, 2007: 138)حصار جای گرفت 

در فاصله يکسان از فاس قديم و جديد  ه.ش121۳م/1112و ويله نوله که بخش مدرن شهر است و توسط فرانسوی ها در سال 

 شهر قديم فاس مورد بررسی قرار ميگيرد.در اين پژوهش،  (.www.howzah.net) ساخته می شود

 

 مسجد جامع قرايونشکل گيري  -4-1-3

مسجد، برگرفته از محل زندگی فاطمه الفحری )دختر نام 

تاجری ثروتمند( ، بنيان گذار مسجد، قبل از مهاجرت  از 

قيروان است. اين مسجد، به عنوان يکی از بزرگ ترين مساجد 

به مسجد تغيير بی کوچک ،  از محرا ه.ق2م/ ۷شهر در قرن 

يافت. اين بنا در کتاب گينس به عنوان قديمی ترين نهاد 

)برگرفته از آموزش عالی فعال در جهان ثبت شده است 

(1۳۲: 1۰12سلطانزاده، 

 معرفی معماري مسجد جامع -4-1-4

ورودی بزرگ و يک  1۳ستون  2۳۳اين مسجد دارای 

سالن که  1۶عابد است. 22۳۳۳کتابخانه و فضای کافی برای 

ورودی برای  2ورودی برای مردان و  1۰طاق وجود دارد فضای سرپوشيده ی مسجد را تشکيل ميدهد که در آن  21در هريک 

مناره به عنوان قديمی ترين عنصر مسجد که از مسجد اصلی باقی مانده، از سنگ تراش خورده ساخته شده و زنان ديده شده. 

 .(www.discoverislamicart.org)ت. سپس با دقت با گچ پوشانده شده اس

سبک اندلسی که در آن روزگار باب شده بود را در عناصر معماری گسترش  ی، حکومت المراويد بکارگيره.ق۰ /م11قرندر 

کتيبه هايی با نقوش هندسی و نقوش  مجسمه های بزرگ از سنگ مرمر،داد. ساخت مجسمه های گچی، گنبد های مقرنس، 

با کتيبه هايی با خط کوفی و نقوش گلی مزين  گل و ... . محراب اين مسجد پيش از گنبد ساخته شده. همچنين در اين مسجد

 )همان(است که ياد آور هنر اسالمی در اسپانيا است.

سرويس بهداشتی در ضلع شمالی بنا و  جمله:در دورهی المراويد عناصر زينتی و کاربردی ديگری نيز وقف مسجد شد. از 

جهت تقويت منابع آبی مسجد، استخری  )سوخت(، فرش و ... مخزن زير زمينی در شمال شرقی مسجد جهت ذخيره ی روغن

بر خالف مساجد غرب، شبستان اين مسجد عمود بر قبله  .)همان(شد ساخته شد که آب آن از يکی از چاه های مدينه تامين می

قدمت مناره  شده و موازی با آن است که می تواند نشان از الگو برداری از مساجد شرقی )احتماالً مسجد دمشق( باشد.ساخته ن

ل آبه ساخت مسجد اصلی )اوليه( برمی گردد که با سنگ تراش دار ساخته و دوی آن به ظرافت با گچ سفيدکاری شده است.

 لوستر، علويان نيز اط( بنا کرديح) صحن در با شکوه  غرفه دو  گرانادا در الحمرا با الهام از ه.ق11-1۳م/1۳-1۶قرندر سعد 

 کردند. یبازساز ستون را وارها ويد

مسکونی سنتی تا 

 11اوايل قرن 

مسکونی 

آپارتمانی پس از 

11۰۳  

مسکونی دوره 

 ی مستعمراتی



 مراحل توسعه ی شهر فاس 

 2۲۷bionco,2000, 

http://www.howzah.net/
http://www.discoverislamicart.org/
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 مسجد و مدرسه قراييون ۰

http://otraarquitecturaesposible.blogspot.co.uk 

 

 بافت شهر و عناصر شاخص در شهر 4-1-5

فرهنگی احاطه شده است. بطور  -قديمی فاس )فاس البالی( واقع شده و توسط عناصر آموزشیاين مسجد در مرکز شهر 

غربی شهر ) که بازار نيز در آن واقع است(  -کلی، مسجد در محل تقاطع مهمترين عنصر طبيعی شهر )رودخانه( و مسير شرقی

 )باب چرفا( و بازار شهر قرار گرفته.قرار گرفته. همچنين اين بنا در امتداد يکی از مهمترين دروازه های شهر 

  

 موقعيت مسجد جامع در محل تقاطع رودخانه و بازار ۶

 .lonelyplanet.comwwwمنبع: نگارنده بر اساس 
 قديم رشه ورودی های درواره ۳

 lonelyplanet.comمنبع: نگارنده بر اساس 

مراکش -4-2

 معرفی شهر -4-2-1

بدليل قرمز بودن تمامی  است.  1۳1۳۳۳با جمعييت  تانسيفت الحوز مراکشو مرکز استان  مراکشيکی از شهرهای کشور 

شود. وجود يک سيستم آب زيرزمينی ساختمان ها و بناها در اين شهر، شهر مراکش با نام شهر سرخ )حمرا( نيز شناخته می

به اسالم گرويدند. طيف وسيعی از کاخ ها و  ه.ش۰2۰م/11۲۳وسيع در شهر در زمان ساخت ايجاد شد و ساکنين از سال 

موقع

يت 

مسجد 

 جامع

http://www.lonelyplanet.com/morocco/the-mediterranean-coast-and-the-rif/fes/hotels/hotel-tijani
http://www.lonelyplanet.com/morocco/the-mediterranean-coast-and-the-rif/fes/hotels/hotel-tijani
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B4_%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%81%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B2
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ساخته ۰ ، بر خرابه های قصر المرواريده.ش۰۶2-۰۳۳-م/در سال 2  کتوبيهساختمان های مذهبی، از جمله مسجد

 شده است.

 تاريخ و روند شکل گيري شهر -4-2-2

شهر و بارو های آن توسط علی بن يوسف  به اين منطقه صورت گرفت. یورود حاکمان با منشإ عرب ه.ق1۳/م1۶در قرن 

حصار دفاعی شهر گرداگرد شهر را فرا گرفته و در  ، ساخته شد که تا امروز باقيست.ه.ش۰۷۳-۰۷1م/در سال

مدينه ی  بخش مدرن تجاری و مسکونی در حومه ی دروازه رسيد. 1کيلومتر با  11طول آن به  آل سعدعهد المحدس و 

(http://www.lesborjsdelakasbah.com )شکل گرفت. 11۰۶مراکش در زمان کوتاهی قبل از استقالل کامل کشور در 

 شکل گيري مسجد جامع کتوبيه -4-2-3

ميدانست، دستور داد تا اثار مذهبی ساخته شده المحدس پس از اشغال شهر مراکش، از آنجا که دشمنان خود را مرتد 

در اين سرزمين سکنی گزيد عهده دار اولين مسجد کتوبيه در زمين قصر علی مومين که يد را از بين ببرند. عبد الوتوسط المرا

 11۰۳ساخته و در سال ه.ش11۰۲/۰۰2و ه.ش ۰2۰م/ 11۲۳مدينه شد. اين مسجد بين سالهای  یابن يوسف در جنوب غرب

 (Searight 2012; 87/Calmejane2012; 398)کامل شد

دوره ی المحد خليفه يعقوب المنصور متوجه نادرست بودن جهت محراب شدند  در هنگام مسجد اوليهدر بازسازی 

(Editors of Time Out ،2۳۳۳ ،۶1  که موجب ايجاد تغييرات آن را تا قرن )ه.ش۶م/12شد و در اواخر قرن  ام ه.ش۶م/12 

جد، مشکل رو به قبله بودن مس .تغييرات زيادی تا زمانی که اندلسی ها سلسله ی المحد را سرنگون کرد در مسجد صورت گرفت

( ساخته شدند. ۰۶ -11۰۳)سلطنت: عبد المومين  دو بنا به دستورهر .باعث ساخت مسجد جديدی در کنار بنای اوليه شد

برای  ه.ش۰۶۷م/111۳تقريبا کامل شد و در سال  ه.ش۰۰۶م/11۰۷شروع و تا  ه.ش۰۰2م/11۰۲ساخت مسجد دوم بعد از 

سرانجام ويران اشاره شده. مسجد اوليه  ه.ش۰۳۳م/1111اولين بار نماز جماعت در آن برگزار شد. البته در برخی متون به سال 

 .(www.archnet.orgکردندسال هر دو مسجد از فضای مشترکی استفاده می  ۰۳شد ولی تا قبل از ويرانی، تا حدود 

 بافت شهر و عناصر شاخص شهر -4-2-4

از آنجا که مسجد جامع شهر بر خزابه های کاخ المراويد بنا شده، بر خالف ديگر مساجد جامع شمال آفريقا که اکثرا در 

مسيرهای اصلی به مسجد منتهی می شوند و نزديکی اين مسجد با مرکز شهر واقع شده اند در غرب شهر واقع شده. تمامی 

يکی از الفناء  جامعميدان  عنصر ميدان ) ميدان جماع الفنا( ارتباط مسجد با عناصر سرزنده ی شهری را فراهم می کرده است.

ه و نوان پل ارتباطی گذشتشناخته شده ترين ميادين در آفريقا و مرکز فعاليت و تجارت شهر محسوب می شود. اين ميدان به ع

ی خيابانی، معرکه گيری  و امروزه محل نمايش ها محل اعدام در مال عامامروز و نماد شهر مراکش شناخته می شود. در گذشته، 

 (.www.archnet.orgو ... محسوب می شود که جمعيت را از دشت ها و کوه های پيرامون شهر، جهت تجارت جذب می کند )

ين م چنتوان با توجه به اهميت فضای اين ميدان در شهر و فعاليت هايی که در آن صورت می گيرد، و هبه طور کلی می  

وجود ديد مناسب از ميدان  ، ارتباط اين عنصر را هم وزن بازار ها در ساير شهر های اسالمی دانست.نزديکی آن با مسجد کتوبيه

ی ديد به اين المان اسالمی که به نوعی معرف شهر است، بر قوت  به مناره مسجد کتوبيه، و عدم وجود عناصر محدود کننده

 و تاکيد هويتی ميدان می افزايد.

 مکنسمعرفی شهر  -4-3

نفر به عنوان پنجمين شهر مراکش به لحاظ جمعيتی محسوب ميشود. فاصله ی اين شهر تا  ۳۳۳۳۳۳اين شهر با جمعيت 

 . (acc.teachmideast.org)کيلومتر است  1۰۳کيلومتر و از شهر رباط  ۶۰شهر فاس 

                                                           
2 Koutoubia 
 
3 Almorvarid 

http://www.lesborjsdelakasbah.com/
http://www.archnet.org/
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 تاريخ و روند شکل گيري شهر -4-3-1

شهر مکنس را به عنوان پايتخت و ( بوده که -اوج شکوفايی اين شهر در دوران حکومت موالی اسماعيل )

محل ساخت ابنيه با معماری ويژه برگزيد. در جنوب بخش قديمی شهر، وی به 

ساخت مجموعه ای از کوشک ها، مساجد، ميادين تجاری و نظامی و زمين های 

. طول کيلومتری از باروهای شهر و در درون آن دست گمارد ۳وسيع در فاصله 

کيلومتر و به واسطه ی وجود مساجد بسيار در  ۲۳ده ی شهر ديوار محصور کنن

 Barrucand1976 and Edman) مناره نيز می نامند. 1۳۳اين شهر گاه آنره شهر 

واقع شده و توسعه ی امروزی بخش قديمی شهر در ضلع شمالی شهر ( .(1985

 .توسعه يافت جنوبشهر در ادوار مختلف به سمت 

 شکل گيري مسجد جامع الکبير -4-3-2

يد( ساخته وتوسط حاکم وقت )المرا .شه۰م/11مسجد جامع الکبير در قرن 

مدرسه ی بوعينيه و بازار در نزديک . (www.rentcarma.maتوسط  موال اسماعيل بازسازی شد ) ه.ش۷م/1۲شده و در قرن 

  در نمای اصلی درگاهی باشکوهی با حکاکی هايی در حاشيه ی آن قرار گرفته است. اين مسجد واقع شده اند.

بخش قديمی شهر مکنس و موقعيت مسجد جامع در آن 2۳

 منبع: نگارنده

 عناصر همجوار مسجد جامع -4-3-3

در مجاورت مسجد جامع شهر عناصر عمده ی شهر قديم وجود 

داشته که از آن جمله می توان به قيصريه، بازار، مدرسه بوعينيه، موزه 

و ميدان الحديم اشاره کرد. در اين شهر نيز مجاورت مسجد جامع با 

بازار شهر که در ضلع چپ مسجد و مدرسه در شمال غربی آن واقع 

تای مسير اصلی شهر که از شرق به غرب شده است و همگی در راس

 کشيده شده قرار دارند. 

ميدان الحديم نمونه کوچکی از ميدان جامع الفنا محسوب می 

شود و همانند آن، فضايی است که عالوه بر فعاليت های تجاری موقت 

و دايم، فعاليت هايی از قبيل معرکه گيری ها و نمايش های خيابانی 

مجاورت دروازه ی جنوبی شهر برپا شده بود و است. اين فضای باز در 

همانند جامع الفنا در گذشته محل اعدام محکومان در مالء عام بوده 

 عناصر عمده شهری با توجه به موقعيت مسجد جامع 22                                                                                     است.

                 منبع: نگارنده

 رباطمعرفی شهر  -4-4

 در دهانه رودخانهنفر شهردر کناره اقيانوس اطلس  ۶2۳۳۳۳رباط ، پايتخت و دومين شهر بزرگ مراکش با جمعيت تقريبی 

 واقع شده است. ۲بورگرگ

 تاريخ و روند شکل گيري شهر -4-4-1

                                                           
4 Bo-Regreg 
 

 مسجد جامع

 مدرسه

 مساجد

 قيصريه

 تفريحي -ميدان تجاري

 وازه هاي نزديک به مسجددر
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ميالدی يک  ه.ش۶م/12قرن برمی گردد. اين شهردر  ۰نونی شهر به عصر رومن و کلنی ساالاولين سکونت گاه در محل ک

 .شه۳م/1۰پادگان نظامی بوده و در دوره ی پادشاهی المحد، بندر جنگی در جنگ با اسپانيا بشمار می آمد. پس از آن در قرن 

 هر سيلا شاين محدوده توسط ابويوسف يعقوب به شهر تبديل و المنصور ناميده شد. در حال حاضر اين شهر توسط پلی چوبی ب

) شهری فعال در صنايع دستی و بازرگانی توسط پل چوبی( در ضلع شرقی رودخانه در ارتباط است. با رسيدن جمعيت مريکو و 

اندلسی بعد از فروپاشی پادشاهی اندلس در اسپانيا، جبهه غربی رود به دو بخش با هسته های مستقل گسترش يافت)قصبه که 

اين سه بخش مستقل) دو بخش در غرب رودخانه و يک بخش  .شه11م/1۳قرن در طول  مدينه. ناميده ميشود و۶امروزه اودياس

  (Navez-Bouchanine, pp2) در شرق( تشکيل جمهوری دادند.

 درکرد.  ا استفادهيبريا حمله به عنوان نقطه شروع به از اين منطقه مؤمن عبد المحد ، حاکمه.ش۰2۲م/11۲۶ در

 نام که به دست آورد "یروزيپدژ " ی، به معنRibatu L-Fath عنوان، رباط آن یت نظامياهم، با توجه به ه.ش۰۲۷م/11۳۳

های المحد  فهيخلگر از يد یکي(، در مراکش عقوبي موال به عنوانشناخته شده ) المنصور عقوبي است. مشتق شده از آن یفعل

قصبه  ، رباط شهر یوارهايداو  (.Terrasse, 1952)کرد نقل مکان  خود را رباط قرار داده و به آنجا یامپراتور تختيپا است که

ساخت و  قبل از اتمام ساخت اين مسجد وی وفات يافت. نمودآغاز  ن مسجد جهان رايبزرگتر ساخت و ساز الودايه را بنا کرد و

 پا برجا است. هنوز هم، حسن برجو ناتمام مسجد یرانه هايمتوقف شد اما و ساز

 از يیقايآفر یها نيسرزم از یاريبس و اياسپان در را خود اموال کنترل المحد یامپراتور شود. یم افول آغازعقوب دوره ی ي با مرگ

 در. شد منتقل فاس به رباط یاقتصاد قدرت ،.شه۳م/1۰ قرن در. دش آن حکومت یفروپاش به منجر تينها در که داده دست

 هجوم.است مانده یباق رباطآز  یمسکون یها خانه 1۳۳ تنها که داد گزارش ،۳الوسن قا،يافر شمال یاهال از کاوشگر کي ه.ش۷۰1م/1۰1۰

 .کرد کمک رباط به رشد ه.ش11م/1۳ قرن لياوا در ا،ياسپان از شده اخراج مراکشی های 

مراکش،  یر فرانسويه فرانسه شد. مديفرانسه به مراکش حمله کرد و اين کشور تحت الحما ه.ش121۳م/1112در سال 

ار ديناپا، داليل اين امر. از جمله  گرفت تخت کشور از فاس به رباطيل پاانقام به يتصم ( 2005Howe,) ۷ليوتلژرال هوبرت 

در سال  انقال داد.م محل اقامت خود را به رباط يتصم اينوسف پس ازيشهروندان بود. سلطان موال فاس به دليل سرکشی 

 یک بخش اداريمدرن رباط ( و به عنوان بخش )  لهل نويوجهت طراحی  را 1پراسات یهنرليوتل ، ژنرال  ه.ش1211م/111۰

 د.يمراکش به استقالل رس ه.ش1۰۰2م/11۰۶در سال . ، استخدام کردشده یطراح

                                                           
5 Sala Colonia  
6  Oudaïas 
7 Al-wassan 
8 Hubert Lyautey 
9 Henri Prost 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hubert_Lyautey
http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Prost
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 مراحل گسترش شهر رباط  2۶

مأخذ: نگارنده بر اساس Mansour, &  Panetier  

 شکل گيري مسجد جامع -4-4-2

مسجد که توسط . اين رباط نيز نقش مسجد دربافت شهری به عنوان نشانه، بارز استهمانند ساير شهر های مراکش در 

 ميالدی مورد بازسازی کامل قرار گرفته.ش ه.1۰م/11قرنتاسيس شده، در اواخر  1۳مرنيد

بافت شهر و عناصر شاخص در شهر-4-4-3

 ه.ش1۷۰م/۳۳۶1از ساکنين مسلمان اسپانيايی تبار که در سال  11بخش قديمی شهر رباط)مدينه رباط( توسط موريسکس

 توسط فليپ سوم اخراج شد( ساخته شد. حصارهای به سبک معماری اندلسی ساخته و توسط باروهايی مثلث شکل تقويت شد.

اسلحه وجود اين ديوار امروزه در سمت شمال خيابان حسن دوم در شهر واقع شده و در باالی آن شکاف هايی جهت قرارگيری 

به جا مانده. دو دروازه در ضلع غربی حصار شهر قديم وجود دارد، دروازه شمالی باب الو و دروازه  ه.ش11م/1۳دارد که از قرن 

جنوبی باب الحد. آخرين دروازه اصلی ترين دروازه محسوب می شود که بوسيله يک جفت برج پيش آمده ی پنج ضلعی با 

توسط  1۷1۲شده است. اين ورودی متشکل از سه طاق نعل اسبی است که در سال  منافض مخصوص اسلحه محافظت می

 سر به دارآويختگان در اين محل نصب می شد. شه.1۲م/2۳سلطان موال سليمان ساخته شده و تا اوايل قرن 

فضای باز نزديک دروازه تا پيش از ساخته شدن خيابان حسن دوم به عنوان سبزه ميدان مورد استفاده قرار می گرفت و  

تا آنسوی دروازه امتداد می يافت. در سايه ی اين ديوار رديفی از ماشين نويسان جهت تنظيم نامه های اداری برای بی سوادان 

زار رديفی از بهترين قهوه خانه ها و کبابخانه ها قرار گرفته اند. درست پشت منطقه ی شلوغ يا کم سوادان قرار دارند. در اطراف با

خريد، اصطبل صنعتگران و سپس بازارها و قهوه خانه های کوچک و صميمی و چند محله مسکونی از شهر آندلسی قرار دارد. 

الگوی  ه.ش11م/1۳مومی وجود دارد. در اواسط قرن در هر محله مسجد محلی برای نماز های يوميه، نانوايی، چشمه و حمام ع

 خيابان های مدينه رباط بطور منظم بنيان گذاشته شد. 

در منتهی اليه جنوب غربی، در تقاطع بازاد و خيابان سيده فتاح مسجد سلطان موال سليم )ساخته شده در سال 

فته است. در مقابل مسجد، در سمت راست خيابان ( واقع شده است. در امتداد بازار، مسجد جامع قرار گره.ش111۳م/1۷12

وجود دارد که از مسجد مرنيد بازمانده. سه طاق شکسته با  .شه۷م/1۲منتهی اليه دروازه جاله، آبنمای باقی مانده از قرن 

 اسالمی را تشکيل ميدهد.-در اين نقطه واقع شده که امروزه نمای کتابفروشی عربی  1۰۳۳تزيينات محو شده از سال 

                                                           
10 Merenids 
11 Moriscos 
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هردو بازار مسجد جامع از ديرباز محل فروش گران ترين مال التجاره محسوب می شدند و عوايد حاصل از اجاره ی اين 

 فوشگاه ها جهت نگه داری از مسجد بکار گرفته می شود. 

سته ابازار سرپوشيده ی سبط يکی از معروف ترين مراکز فعاليتی مراکش محسوب ميشود. در اين بازار محصوالت چرمی ار

 ,Ragerson)منتهی می شود(12)به نقوش طال کاری شده به فروش می رسد. يک طاق نوسازی شده به خيابان کنسالتس

2001). 

 هاافتهيل يتحل -5

 ير عناصر شهرينسبت به سا فاست مسجد جامع در شهر يموقع -5-1

  خليفه محمد چهارم بادر زمان فاس )فاس البالی( شهههر  بخش قديمی  ان نمود کهيتوان بیمبر اسههاس آنچه آورده شههد 

تقاطع محور اصلی شهر از شرق به غرب و رودخانه که از شمال تا جنوب کشيده  مسجد جامع در  .بنا شد مسجد جامع مرکزيت

 شکل گرفت.  مراکز زيارتی  و دهيبازار سرپوشمدارس، د و در مجاورت آن ياحداث گرد شده است،

 

 

 

 

 

 

 

 ير عناصر شهرينسبت به سا مراکشت مسجد جامع در شهر يموقع -5-2

شهر   شد،  مه در           مراکشدر  سالم( بنا  شين)قبل از ورود ا سالطين دوره های پي سجد جامع در مکان کاخ  شکل گيری م

شهههر واقع نشههد، اما مهمترين فضههای گردهمايی و  جنوب غربی شهههر قرار داشههت. هر چند به لحاظ کالبدی مسههجد در مرکز 

تعامالت اجتماعی شهر) ميدان جامع الفنا( در فاصله کمی از مسجد واقع شده که با مسير به نسبت مستقيم با آن ارتباط پيدا          

 يکی از دروازه های شرقی آغاز شده و به اين مسجد منتهی می شود.  از می کند. مهمترين مسير شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ير عناصر شهرينسبت به سا مکنست مسجد جامع در شهر يموقع -5-3

   در خصوص شهر مکنس و مسجد جامع آن می توان اذعان داشت: بر اساس اسناد و مدارک موجود 

جامع قعيت مسجد مو

 در شهر فاس

 ماخذ: نگارنده

 

مسجد جامع قعيت مو

 در شهر مراکش

 ماخذ: نگارنده
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امتداد مسير بازار وقيصريه از غرب به    جنوبی و در -مسجد جامع واقع در قسمت جنوبی شهر، در سر مسير اصلی شمالی        

شهر بوجود آمده. به          شهری که در نزديکی دروازه جنوبی  صله ی کمی از ميدان الحدی به عنوان مهمترين ميدان  شرق. با فا

شهر نيز )مانند مدارس( در با توجه به موقعيت مسجد جامع و در            سالمی در  صر عمده ی ا ساير عنا شکل گيری  سد  نظر می ر

 ی آن بوده است.نزديک

 

 

 

 

 

 

 

 ير عناصر شهرينسبت به سا رباطت مسجد جامع در شهر يموقع -5-4

غربی شهر و در نزديکی   -مسجد جامع در قسمت جنوبی شهر، با فاصله ی کمی از گورستان جنوبی و در سر مسير شرقی        

همچنين قرار گيری اين بنا در مسير واقع در جنوب شهر که از غرب به شرق کشيده شده نشان        دروازه جنوبی شهر واقع شده.   

سير های              سجد قرار نگرفته اند اما با م شهر در مجاورت م صلی  شهری و ميدان ا شهر دارد. بازاد های  از اهميت آن در بافت 

 مستقيم امکان دسترسی به اين فضاها فراهم آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 يبندجمع  -6

سه موقعيت و مکان  شهرهای مورد مطالعه          در اين بخش به مقاي شاخص در  صر  ساير عنا سجد جامع در رابطه با  يابی م

ای  اسالم مبن  پردازيم.  هرچند تاريخ شهر بر شکل گيری مساجد جامع در ايم کشور اثر گذار بوده و گاه تاريخ پيش از ورود    می

مکانيابی آن قرار گرفته است، اما می توان عناصر ثابتی را در ارتباط مستقيم با اين مساجد در شهر های مختلف مشاهده کرد.         

 عناصری چون ميدان اصلی شهر، قيصريه ها، مدارس و ...

قعيت مسجد جامع در مو

 شهر مکنس

 ماخذ: نگارنده

 

جد جامع در قعيت مسمو

 شهر رباط 

 ماخذ: نگارنده 
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 مطالعه مورد شهرهای در شهری عناصر ساير با رابطه در جامع مسجد موقعيت مقايسه1 جدول

  
 رباط فاس

مسجد جامع واقع در قلب شهر، محل برخورد راه های اصلی 

شهر به يکديگر و با فاصله کمی از رودخانه واقع شده. در مجاورت 

مسجد ساير عناصر مذهبی و فرهنگی شهر جای گرفته اند. محور 

 مرکز شهر به مسجد جامع می رسد.اصلی بازار نيز در مسير خود در 

مسجد جامع واقع در قسمت جنوبی شهر، با فاصله ی کمی 

 غربی شهر و در نزديکی-از گورستان جنوبی و در سر مسير شرقی

 دروازه جنوبی شهر.

 
 

 مراکش مکنس

مسجد جامع واقع در قسمت جنوبی شهر، در سر مسير اصلی 

بازار از غرب به شرق. با فاصله ی  رجنوبی و در امتداد مسي -شمالی

 کمی از ميدان شهر که در نزديکی دروازه جنوبی شهر بوجود آمده.

مسجد جامع واقع در قسمت جنوبی غربی شهر، واقع در 

فضای باز که مسير های اصلی شهر از دروازه ها تا بدانجا ادامه 

می يابد. برخالف ساير مساجد، فاصله بيشتری تا بازار و ميدان 

 شهر دارد.

 
ماخذ: نگارنده
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 مورد مطالعه یمسجد جامع در شهرها یهایژگيسه وي: مقا2جدول 

نام 

 مسجد
 از مسجد جامع تصوير هوايی از مسير پيرامون مسجد نماي شهر

 يمعمار يهایژگيو

 مسجد جامع

مع
جا
د 
سج
م

 
ون
ايي
قر

 

 فاس

 
 

 قرن هشتم ميالدی: احداث 

ستون دارای 

  ورودی بزرگ

يک کتابخانه 

عابد  فضای کافی برای 

سالن  1۶

مناره به عنوان قديمی ترين 

 عنصر مسجد 

مع
جا
د 
سج
م

 
يه
توب
ک

 

 مراکش

 
 

 11۲۳سالهای احداث بين 

  11۰۲و

  11۰۳در سال تکميل بنا

 آجر و ماسه سنگ قرمزمصالح: 

 متر ۳۳مناره تفاع ار

 دنيايکی از سه مناره مشهور 

  مکعب متر مساحت

 نفر  ظرفيت 

 اتاق  شش

 ستون  1۳۳يش از 

مع
جا
د 
سج
م

 
ير
کب
ال

 
س
کن
م

 

 مکنس

  

 11احداث: قرن 

توسط  موال  1۲بازسازی قرن 

 اسماعيل 

 دارای يازده ورودی

 طاق 

 

ع 
جام
د 
سج
م

ط
ربا

 

 رباط

 
 

 11احداث: اواخر قرن 

معماری برگرفته از معماری 

 .اميه در دمشق استمسجد بنی 

 

هماخذ: نگارند
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