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 چکیده
ی معماری، عناصر و تزئینات های هنری زیادی در زمینهمساجد اهل سنت شهرستان زاهدان دارای شاخصه

ها بسته است. بیشتر مساجد شناسایی شده، دارای عظمت و شکوه چندانی نیستند و از نظر قدمت نیز، اکثر آنوا

هایی ارزشمند از نظر تزئینی و معماری دارند که این های متاخر دوره اسالمی هستند اما شاخصهمتعلق به سده

ستان زاهدان به کشور پاکستان موجب، اشتراکات ها عمال بیانگر فرهنگ خاص اقوام بلوچ هستند. نزدیکی شهرویژگی

فرهنگی و اسالمی و تاثیرپذیری معماری اسالمی این دو شده است. هدف از این پژوهش، بیان اشتراکات فرهنگی و 

یان دو منطقه )زاهدان، پاکستان( و مقایسه سبک معماری مساجد اهل سنت زاهدان با کشور همجوار تاریخی م

-ای بوده است، بدین صورت که، ابتدا نمونهن مقاله روش تحقیق به دو گونه، میدانی و کتابخانهپاکستان است. در ای

های مورد مطالعه از مساجد اهل سنت شهر زاهدان و روستاهای اطراف انتخاب شده و با برداشت میدانی مورد 

اخته شد. مطالعات انجام شده در بررسی قرار گرفتند، سپس برای تکمیل اطالعات به واکاوی منابع مکتوب معتبر پرد

در دهد، مساجد اهل سنت زاهدان دارای ارتباط مفهومی نزدیکی با مساجد کشور پاکستان این پژوهش نشان می

  باشند. تزئینات و عناصر وابسته به آن می

 

 مسجد، زاهدان، اسالمی، پاکستان، اهل سنتهای کلیدی: واژه

 

 مقدمه -1
تر های دیگر نمایانای داشته و دارد و از اندامشهری هر شهر و روستا، نیایشگاه همیشه جای ویژههای درون در میان اندام

جا در دل آبادی جای گرفته است. نیایشگاه چون بزرگترین ساختمان آبادی بوده، در گیر تر است و از اینروست که همهو چشم

ها و نهادن ماهرخ ها، نخست با افراشتن درگاها پس از گسترش آبادیای داشته باشد امآغاز نیازی بدان نداشته که نشانی ویژه

-، باشندگان آبادی و بیگانگان را به نیایشگاه راهنمایی میبر بلندترین جای آن و سپس با ساختن میل و برج در کنار آن

وده است. گاهی به نام مسجد از دیرباز به عنوان عنصری اساسی در جامعه بشری و به صور گوناگون مطرح ب . [1]کردند

نیایشگاه، گاهی پرستشگاه و در ادیان و مناطق گوناگون و در دوره های مختلف زمانی به نام های دیگر معروف بوده است. در 

ایران نیز مسجد از دیرباز در بطن شهری وجود داشته و معماری مساجد نیز همواره مورد توجه بوده است. نخستین مسجد 

مبر و یارانش در مدینه ساخته شد و توسط هنرمندان اسالمی تقلید و الگو گرفته شده است. دیوار مسجد اسالمی به دست پیا
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مدینه از سنگ الشه و آسمان آن تیرپوش و تخت بوده است و شبستان مسجد با افراز اندکی بلندتر از باالی مرد بلندباال 

انه خدا انجام داده بود. با وجود اینکه اسالم با تجمل و زیبایی برافراشته شد؛ همان طور که حضرت ابراهیم)ع( در ساختمان خ

در حد معقول آن مخالفتی ندارد، ولی روح حاکم بر رهنمودهای اسالم در مورد الگوهای مختلف مصرفی چون لباس، مسکن، 

ظاهر دنیوی است. مرکب و غذا همگی نشان دهنده آن است که یکی از معیارهای ارزشی در اسالم، سادگی و وارستگی از م

بنابراین آراستن مساجد با تزئیناتی که در کاخ های پادشاهان و اهل دنیا متداول است، منافی و مغایر با ارزش های اسالمی 

 .  [2]است

به چشم  هاکه توجه به مذهب و معماری اسالمی در میان آن اقوامی هستندشهرستان زاهدان از جمله اقوام اهل سنت  

. همین امر نگارندگان را برآن داشت تا به بررسی تاثیرپذیری هستندبسیار زیاد و زیبا  اهل سنت در زاهدان مساجدخورد، می

 ای متاخر( زاهدان با کشور همسایه، پاکستان، بپردازند.همعماری مساجد دوره اسالمی )سده

مورد مطالعه هنوز دارای عناصر ناشناخته در ارتباط با تحقیقات انجام شده در این رابطه باید اظهار داشت که منطقه 

حال مطالعاتی که اخیرا بسیاری است. شاید بتوان دلیل این عدم شناخت را عدم انجام مطالعات گسترده علمی برشمرد. با این

 ی کارشناسی ارشد خود تحت، محمودی در پایان نامه1390در سال در محدوده مورد مطالعه انجام شده به این قرار است، 

یابی عناصر آن، به بررسی تزئینات مساجد کنارک، چابهار و ی تزئینات موجود در مساجد بلوچستان و ریشهعنوان، مطالعه

باشد. در سال ی تیموریان هند میایرانشهر پرداخت. او معتقد است مساجد این ناحیه تحت تاثیر و الگوبرداری از مساجد دوره

ی تیموریان هند، ی معماری مساجد بلوچستان ایران با مساجد دورهای با عنوان، مقایسهه، داوود صارمی نایینی در مقال1393

کند مساجد بلوچستان بسیار شبیه مساجد هند سعی در شناخت ارتباطات فرهنگی بلوچستان و هند داشته است. او بیان می

ت شهرستان زاهدان با کشور پاکستان تا کنون باشد، اما در خصوص مقایسه و بررسی مساجد اهل سنبوده و تحت تاثیر آن می

 تحقیق مستقلی صورت نگرفته است. 

 

 شهرستان زاهدان و کشور پاکستاننگاهی اجمالی به وضعیت جغرافیایی  -2
ای است کوهستانی و بیابانی که ایران و افغانستان و قسمت غربی شود، ناحیهسرزمین وسیعی که فالت ایران نامیده می

 گیرد. در بر میپاکستان را 

کرده و همین امر باعث چون پلی، بین شرق و غرب عمل میموقعیت جغرافیایی فالت ایران در طول تاریخ همواره هم

های گذشته تا کنون شده است. زاهدان در قسمت شمالی بلوچستان )در جنوب شرقی فالت تاثیرپذیری فرهنگی از هزاره

های های آن تحت شرایط مرزی، با فرهنگین تاثیر بوده است که به همین خاطر فرهنگایران( یکی از مسیرهای برخوردار از ا

 (1)شکل.  [3]طور همزمان آمیخته شده استشرق بهغرب و 
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 ی منطقه مورد مطالعه در استانالف: نقشه استان سیستان و بلوچستان، ب: نقشه :1شکل

 

از لحاظ اقلیمی، نواحی شمالی و شمال غرب  کیلومتر مربع وسعت دارد که 181578و بلوچستان حدود استان سیستان 

ی وسیع استان، گرم و خشک کویری است و در غرب متاثر از شرایط کوهستانی و ارتفاعات آن نواحی است. در جنوب، از پهنه

ت، کوهستان و دریای عمان، بر اقلیم بلوچستان تاثیر مستقیم پذیرد. این سه عامل، یعنی کویر لوهای دریای عمان تاثیر میآب

ی خود در چگونگی معماری نقاط مختلف و انتخاب سبک غالب معماری در مناطق اقلیمی مختلف، دخیل اند و به نوبهگذاشته

یت است و در تر آن یعنی بلوچستان، سرزمینی پهناور، خشک، کم درخت، نزدیک به کویر و کم جمعبخش وسیع بوده است.

 . [4]نتیجه کشاورزی نیز در آن رونقی ندارد

 که در قسمت بلوچستان قرار گرفته است. است استان سیستان و بلوچستانو مرکز  شهرهای ایران کالنزاهِدانْ یکی از  

شهرستان است. زاهدان از سمت شمال به  تغییر یافته« زاهدان»به  رضا شاهبوده که در زمان « دُزْدابْ»این شهر نام پیشین آن 

شهرستان و از سمت غرب به  پاکستانو  افغانستانو، از سمت جنوب به شهرستان خاش، از سمت شرق به کشورهای  زابل

است. عموم ساکنان این شهر به زبان فارسی به گویش سیستانی و زبان بلوچی سخن میگویند و  و کویر لوت محدود شده فهرج

 . هستند اسالمپیرو دین 

هوای این شهر رو به های تابستان آب و  تر روزهای سال گرم و معتدل است. تنها در شب آب و هوای زاهدان در بیش

عمیق پیرامون شهر و آب انتقالی از چاه نیمه  های نیمه کشی بوده و از طریق چاه زاهدان لوله آب آشامیدنی د.گرای سردی می

ای که از  ای برخوردار است؛ به گونه بودن، از موقعیت تجاری و نظامی ویژه جهت مرزی گردد. زاهدان به های زهک تأمین می

به این شهر منتهی  آهن سراسری ایران راهشود و از سوی دیگر  می ایرانوارد  میرجاوهکه از مرز  پاکستانآهن  سو راه یک

 .  [5]دشو می

 

-ی مشخص جغرافیایی میی جنوب شرقی مرزهای امروز ایران قرار دارد و در این بخش شامل دو ناحیهپاکستان در لبه

 شود: 

 (2)شکل ( دشت بزرگ آبرفتی رود سند.2ناحیه کوهستانی بلوچستان و  (1
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 : نقشه کشور پاکستان2لشک

 

ی شرقی مرزهای ی خاوری فالت بزرگ ایران است. لبهتوان دریافت که بلوچستان از نظر جغرافیایی، گسترهبنابراین می

های معروف ژوب و لورالی در غرب این رشته کوه قرار دارند. در این ناحیه ایران و پاکستان را رشته کوه سلیمان پوشانده و دره

ی بلوچستان منطقههای استقرار انسان در بلوچستان کهن و کنونی بسیار شبیه زندگی مردم شهریتان زاهدان است. نمونه

دارای آب و هوای گرم و خشک است و پوشش گیاهی آن مانند مناطق حاشیه کویری است. اکثریت مردم در این ناحیه به 

 .  [6]کشاورزی و دامداری اشتغال دارند

 

 ل اشتراکات معماری مناطق مورد مطالعهواکاوی دالی -3
ی امپراطوری هند قرار داشته است، اکثریت بناهای مذهبی این کشور در تاثیر از از آنجا که کشور پاکستان در سیطره

های بومی و اسالمی منطقه با اشکال و فنون ملهم از ایران و آسیای میانه سبک معماری هند بوده است. در این سبک، سنت

، لیکن کاربست رنگ محدود شد. اشکال جدیدی چون شد. سنگ، ماسه سنگ قرمز و مرمر سفید به جای آجر نشستند ترکیب

های اصلی این سبک معماری است. با توجه به مطالعات انجام شده در شکل از ویژگیهای بیضی شکل و گنبد پیازیقوس

تر و با اندکی تغییرات ی معماری در حجمی کوچکشیوه بلوچستان ایران و سپس مقایسه موردی بناها، مشخص شد که این

 . [7]یران مورد تقلید قرار گرفته استی بلوچستان ادر منطقه

 

 معماری مساجد زاهدان و تقسیمات  -4
به منظور معرفی مساجد زاهدان ابتدا الزم است به تقسیم بندی مساجد بر حسب نوع معماری بپردازیم. الزم به ذکر است 

گنجد لذا در مقاله تنها چند نمونه از مساجد کلیه مساجد ناحیه زاهدان به دلیل حجم باالی آن در یک پژوهش نمیپوشش 

 اند. معاصر مورد مطالعه قرار گرفته

کار رفته در این مساجد خشتی: برای این نوع معماری، از مصالح خشت و مالت گل استفاده شده است و عناصر تزئینی به-1

گونه تزئینات در روستاهای اطراف زاهدان بیشتر به ها برای تزئین است. اینری و استفاده از چینش خاص خشتبمساجد گل

 رود. کار می
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ی غالب در روستاهای منطقه است و تقریبا در گونه معماری، شیوهمساجد با مصالح گیاهی یا اطظالحا معماری کپری: این-2

ی مردم بلوج به منظور سازگاری بهتر با وسیلهیکی از بهترین رویکردهای اتخاذ شده به شود. این روشتمام بلوچستان دیده می

 هاست.ی زندگی آنمحیط و امکانات و همچنین شیوه

های امروزی، جای مساجد سنتی را در شهرها گرفته است. این روش گونه مساجد در جریان پیشرفتمساجد مدرن: این-3

شود، ولی عناصر بسیاری از فرهنگ اقوام بلوچ را در خود با پیچیدگی بیشتری انجام می ی قبلساخت بر خالف دو گونه

اند، کامال متناسب با فرهنگ بومی برای نمونه، عناصر تزئینی مساجدی که با مصالح امروزی ساخته شدهمتجلی کرده است. 

اند. در این رستان زاهدان به این شیوه ساخته شدهطراحی شده و دارای تزئین بسیار زیادی هستند. اکثر مساجد اقوام بلوچ شه

 مقاله نیز معرفی و مقایسه این عناصر مورد نظر است.

 

 تنوع مساجد مورد مطالعه به لحاظ پالن -5
توان در تمام استان سیستان و بلوچستان بدان اشاره کرد، ساخت های فرهنگ اسالمی که مییکی از بارزترین جلوه

به شرایط اقتصادی نا مناسب استان و شهرستان زاهدان به عنوان مرکز استان سیستان و بلوچستان، مسجد است. با توجه 

ای که ای در میان مردم دارد به نحوهآید و مسجد جایگاه ویژهترین رفتارهای دینی به حساب میساختن مسجد یکی از مهم

های مورد مطالعه از مناطق مختلف شهرستان زاهدان ونه. نم [8]گاه مسجدی بزرگ و زیبا در روستایی کوچک واقع شده است

 اند. گزینش شده

ای، دارای گونه که ذکر شد، از نظر مصالح دو نوع مسجد خشتی و امروزی وجود دارند. مساجد خشتی و چینههمان

دارند. همچنین در دو طرف  ها محرابی عمیق و کوتاه در دیوار رو به قبلهمساحت اندک با پالنی ساده هستند و تقریبا تمام آن

-ها از بیرون بهشوند. این محرابهایی کوتاه تعبیه شده که برای قرار دادن عودسوز و لوازم روشنایی استفاده میمحراب، طاقچه

د ترین نکته در پالن این مساجتر است. مهم تر و پیچیدهشوند. پالن مساجد امروزی بزرگای برجسته دیده میدایرهصورت نیم

ی مهم معماری هستند و تنها یک که مساجد قدیمی، فاقد هرگونه شاخصههاست، در حالیتزئینات و عناصر وابسته به آن

 فضای ساده برای عبادت دارند.

 

 تزئینات مساجد اهل سنت شهرستان زاهدان -6
ها از مسجد است و در تزئین آنهای ترین بخشی مورد مطالعه، سردر یا نمای ورودی مسجد، پر تزئیندر مساجد منطقه

ها با مفاهیم گوناگون، نقوش گیاهی، هندسی و اسلیمی های کوچک تخت، انواع و اقسام رنگها، شبه گنبدانواع منارچه

رنگ را در مساجد در فضای داخلی و خارجی با اصول معینی که ریشه در اشتراکات فرهنگی دو منطقه  استفاده شده است.

 (3)شکلاند. بردهیکار مداشته، به

رنگ در سطوح داخلی و خارجی ابنیه و آثار معماری بویژه در دوران اسالمی، برای عنصر تزئینی در آرایش و زینت بناها 

ی هنرمند، وسیلهها معانی متفاوتی دارند. استفاده از رنگ در تزئین آثار هنری بههای مختلف، رنگرود. در فرهنگبه کار می

-کند. بههوم داشتن ارتباط قوی با طبیعت است. هنرمند با الهام از طبیعت اطراف خود، نظمی خاص ایجاد میدر واقع به مف

کارگیری عنصر رنگ در آثار معماری بخشی از رفتارهای فرهنگی است که خود تابع عوامل گوناگونی مانند فرهنگ و سنن 

 .  [9]گیردبوده و از ارزشی روحانی و مذهبی مشترک سرچشمه می
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 : مقایسه نقوش گیاهی مساجد زاهدان با مساجد پاکستان3شکل

 

 مقایسه و بررسی مساجد شهرستان زاهدان با پاکستان -7
های معماری مساجد شود، الزم به ذکر است شاخصدر این بخش از پژوهش حاضر به مقایسه مساجد دو منطقه پرداخته می

تر به نظر هایی خواهیم پرداخت که ضروریهای فراوان دارد لذا در اینجا به قیاس آیتمگستردگی فراوانی دارد که نیاز به بررسی

 رسند.می

 

 

 

 سردر  -1 -7

توان به تامین و نظارت بر ارتباط، های کالبدی ورودی میباشد. از نقشهای کالبدی و کارکردی میهر ورودی دارای نقش

 .  [10]کنندگی نام بردخوانایی و دعوت پذیری، تشخیص وپذیری، تبدیلگری، نفوذکنترل

های معماری اسالمی غالب بر سردر در مساجد به عنوان یکی از عناصر مهم و موثر در نشان دادن آداب و رسوم و ویژگی

 . [2]گر فرهنگ هر جامعه استهای زیادی است که بیانمایهها و نقشمنطقه است سردر مساجد معموال دارای آرایه

-ها از منارچهترین بخش مسجد است که در تزئین آنی مورد مطالعه، سردر یا ورودی مساجد، پرتزئینمنطقهدر مساجد 

دروازه یا سردر با . ها با مفاهیم گوناگون و نقوش هندسی و اسلیمی استفاده شده استهای کوچک تخت و انواع رنگها، گنبد

بری و تر از گچاند. در تزئین سردرها، بیشهندسی و گیاهی تزئین شده هایمایههای آکنده از نقشنما و قابیک سلسله طاق

-نماهای کنگره مانند نام برد که بهتوان از طاقاز دیگر تزئینات سردر مساجد مناطق مورد مطالعه میرنگ استفاده شده است. 

 (4)شکل وفور بر روی سردر این مساجد قابل مشاهده است.
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 مساجد زاهدان و پاکستان: تزئینات سردر 4شکل

 

خورد های مورد مطالعه به چشم میهایی که در سردر بر روی گنبدهای تخت یا خود سردر در نمونهیکی دیگر از نقش

ی اسالم است و برروی اغلب مساجد کشورهای مادین مورد تصدیق و تایید شدهاین عالمت ن (5)شکل نقش ستاره است.

-نقش بر روی پرچم خیلی از کشورهای اسالمی نظیر ترکیه، تونس، پاکستان و .... مشاهده میکند. این مختلف خودنمایی می

 . [11]شود که مفهوم نمادین آن اسالم است
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 : نقش ماه و ستاره به عنوان نماد اسالم در مساجد زاهدان و پاکستان5شکل

 

 مناره -2 -7

معموالً در کنار مسجد و بقاع متبرکه برای گفتن اذان ساخته می مناره ها بناهایی در قالب برج بلند و باریک هستند که 

شوند. در گذشته مناره ها نقش میل راهنما را در کنار جاده ها و ابتدای شهرها و در کنار مساجد، کاروان سراها، مدارس و 

ای راهنمایی مسافرانی که شب هنگام مهمان پذیرها ایفا کرده اند. این بناها به دلیل روشن کردن چراغ و یا آتش بر فراز آنها بر

از راه های دور به طرف شهر می آمدند به مناره یا محل نور معروف شدند و برخی منابع به آن میل هم گفته اند. کلمه منار یا 

 اند. ده شدهمناره به معنای جای نور و آتش است و در فرهنگ های لغت نیز همین معنا به کار بر

مناره ها در کنار مسجد یا مقابر متداول شد اما اولین مناره را متعلق به قرن سوم هجری می در دوره اسالمی ساخت 

دانند که در شهرستان قم واقع است. مناره ها ابتدا منفرد بودند و مصالح آنها از خشت بود. بعدها با آجر همراه با تزئینات 

نار تاریک خانه دامغان. در همین زمان نیز مناره های زوجی آجری و کتیبه ساخته شد، مانند منار مسجد علی در اصفهان و م

به ویژه در دو طرف ایوان های گنبد دار متداول گردید که در این حالت به آن گلدسته نیز گفته می شود. مناره ها به طور 

 .   [2]کلی به دو دسته تقسیم می شوند

هایی ر شهرستان زاهدان فاقد مناره هستند و تنها منارچهبر اساس مشاهدات میدانی انجام شده، اکثر مساجد اهل سنت د

 شوند:های مساجدی که دارای مناره بودند به دو گونه تقسیم میبر روی سردر ورودی دارند. اما مناره

از یک یا چند  هاها از نوع هشت ضلعی است و در مواردی هم منارهی اغلب آنهای چندضلعی و ضخیم که تنهالف( مناره

های هشت ضلعی استفاده شده ، مثال در مسجد مکی زاهدان از منارهاندها استفاده کردهزده روی دستکبکی پیشنعل

ها استفاده شده است( که قابل ی دوم منارهبود)مسجد مکی قبل از ساخت مسجد جدید، در بازسازی مسجد مکی از گونه

در برخی مساجد پاکستان مانند مسجد پادشاهی  (6)شکل است. مقایسه با مناره آرامگاه جهانگیر در شهر الهور پاکستان

ها پیش آمده است و همین اند تا تاکیدی بر چهار کنج آن باشند. نمای شمالی آنی شبستان قرار گرفتهها در چهارگوشهمناره

تری و هشت تر و بزرگی بیشهای نشان است. در مسجد پادشاهی الهور، منارهها به مثابهگر کارکرد آنی منطقی، بیانادامه

 های خارجی مسجد هستند.ی گوشهای، مشخص کنندهی چند طبقههای باریک شوندهضلعی
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 مسجد مکی با آرامگاه جهانگیر : مقایسه مناره6شکل

 

دهد و آن را می بندی نشانی ابزاری برای مفصلها را در این حالت، به مثابهای بلند و نازک، عملکرد آنهای استوانهب( مناره

دهد. معموال به تری میی شاخص، اهمیت بیسکند، ولی به نقش سنتی آن)مناره(، به منزلهاز هر نوع هدف عبادی دور می

های مسجد مکی که درحال : منارهگویند. در قیاس این نوع مناره در زاهدان و پاکستان باید گفتها گلدسته میاین منارک

 (7)شکلمل با مسجد مدرن شاه فیصل در اسالم آباد پاکستان دارد. باشد مطابقت کاساخت می

 

 
 : مقایسه مناره مسجد فیصل و مکی)بعد از بازسازی(7شکل

 

 

 نتیجه گیری -8
دهد که مساجد اهل سنت در زاهدان قدمت زیادی از لحاظ باستان شناسی مطالعات انجام شده در این پژوهش، نشان می

ها استفاده شده های فراوانی در آنها و نقش مایهای نیستند ام از آرایهزاهدان دارای پالن معماری پیچیدهندارند. اکثر مساجد 
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-که پر تزئیناست. سردر در این مساجد به عنوان جز اصلی معماری شناخته شده و مورد توجه زیادی قرار گرفته است، چنان

ها با مفاهیم گوناگون، مساجد اهل سنت زاهدان از انواع و اقسام رنگ دهد.بر روی سردرترین بخش این مساجد را تشکیل می

های مورد ها استفاده شده است. نوع رنگهای گیاهی و اسلیمی، نیم گنبدهای تخت و منارچهمایهتزییننات کاشی، نقش

های مساجد قت دارد. بررسی منارهها کامال با سردر مساجد پاکستان مطابمایهها، نیم گنبدها و نقشاستفاده در سردر، منارچه

های مساجد پاکستان است. ها در هماهنگی کامل با منارهی ساخت این منارهاهل سنت در زاهدان حاکی از آن است که شیوه

اند با دهد،گویی معماران سعی کردهی اسالمی بین دو منطقه را نشان میها تداوم ارتباطات فرهنگی در دورهوجود این مشابهت

های قبل در منطقه مشهود است، حفظ کنند. یکی از دالیل این تاثیرپذیری ین روش ارتباطات فرهنگی خود را که از دورها

توان نزدیکی جنوب شرق ایران با کشور پاکستان دانست که خود این امر عاملی مهم، در همسانی عناصر تزئینی فرهنگی را می

 مساجد و معماری دو منطقه بوده است. 
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