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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

  

ين شهر از شمال غرب به زاگرس در استان خوزستان واقع شده است.  امسجدسليمان شهري است تاريخي كه در ميان كوه هاي 

ارتباط  اهواز، و از جنوب غرب به شهر ايذه، از جنوب شرق به شهرستان انديكاو  اللي، از شمال تقريبأ به بخش شوشترشهرستان 

دهند ولي با كشف نفت در منطقه افراد ديگري از ساير مناطق  ميتشكيل  قوم بختياريدارد. ساكنان اين شهر را طوايف مختلفي از 

و  اللي و انديكاروستاهاي  .بختياري بمنظور كسب و كار به اين شهر آمدند و رفته رفته بصورت دايم در اين شهر ساكن شدند

بخشهاي انديكا واللي به شهر تغيير يافته اند.  هاي تابعه اطراف اين شهر بودند. كه در چند سال اخير از بخش دشت بزرگ

هاي وحشي و شب بو در ايام نوروز پذيراي تعداد بيشماري از  هاي تاريخي و بهار زيبايش و رويش الله مسجدسليمان بدليل جاذبه

د. يكي از مهمترين مكانهاي تاريخي و باش مي تمبياي بنام  هاي ديدني اين شهر منطقه باشد. يكي از تفريحگاه مهمانان نوروزي مي

است. اين معبد كه در  كه درشمال شرقي شهر مسجدسليمان واقع شده معبد سرمسجداي است بنام  باستاني اين شهرمنطقه

 ها پارساست كه بگفته مورخان مقر حكومتي  سرمسجدهاي دور همواره در آن آتشي افروخته بوده مشرف به سفه  گذشته

 هاي ساختمان برخي .نيز اشاره نمود برد نشاندهتوان به معبد بسيار كهن  گر آثار باستاني اين شهرستان مياست. از دي بوده

 اغلب داشته كه انگليسي معماري سبك اند شده ساخته انگليس و ايران نفت شركت فعاليت دوره در كه مسجدسليمان

در اين پژوهش با استفاده از مطالعات كتابخانه اي و بررسي اسناد و مدارك  شده اند تخريب شهر در نوسازي و گسترش اثر در

به ضوابط و مقررات كلي احداث به بررسي موقعيت و معماري شهرستان مسجدسليمان و سازه هاي باستاني آن و در بخش پاياني 

  ساختمان در شهر مسجد سليمان پرداخته شده است.
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

  وضاع جغرافيايي مسجدسليمانوضاع جغرافيايي مسجدسليمانوضاع جغرافيايي مسجدسليمانوضاع جغرافيايي مسجدسليماناااا

ازشرق به كيلومتري اهوازواقع شده است اين شهرستان ازشمال به دزفول 125مسجدسليمان درشمال شرقي استان خوزستان ودر

ازجنوب به رامهرمزوازغرب به شوشترمحدود ميگردد. مساحت آن براساس آخرين بررسي هاي   استان چهارمحال وبختياري وايذه

مترازسطح دريااست. ميزان بارندگي درسال بين 362كيلومترمربع است. ارتفاع متوسط درمحدوده اين شهرستان 6986انجام شده

درجه حرارت درتابستان  عموما ازسمت شمال بطرف جنوب ازميزان بارندگي كاسته مي شود وميليمترمتغييراست كه  450تا200

درجه مي رسد. مسجدسليمان ازلحاظ اقليمي داراي آب وهواي نيمه صحرايي است. نواحي شمالي آن بدليل واقع  54به حداكثر 

انهاي معتدل بوده اما نواحي جنوب داراي بهاري شدن درحاشيه سلسله جبال زاگرس داراي زمستانهاي سرد همراه با برف وتابست

 ،از دال گرم وخشك كوتاه پاييزي مطبوع وزمستاني معتدل است. مهمترين كوه هاي مسجدسليمان عبارتند:  تابستاني  دل انگيز

ت مراتع شور درآن جريان دارد. وسع تمبي و  سترون . رودهاي كارون و ،لندر  اديو  ،كي نو  ،مونار  ،تاراز  ،آسماري

دهستان بوده 13انديكا) و  اللي  بخش (مركزي3هگتار برآورد گرديده است. اين شهرستان داراي  200/292/5مسجدسليمان 

هجري  1370صيفي جات ونباتات عل مي باشد . جمعيت مسجد سليمان درسال   جو  ومحصوالت عمده كشاورزي آن گندم

دراين   آثاري كهن مربوط به زندگي غارنشيني ودوران ماقبل تاريخ  شناسي هزار نفر بود. دركاوشهاي باستان 041/191شمسي 

سرزمين كشف شده است ودرهمين مكان بوده كه هوشنگ پيشدادي دراثر برخورد دوسنگ چخماق باهم ونشت گاز درسطح زمين 

اشكانيان وساسانيان   سلوكيان  رس هامادها پا   ايالمي ها  شعله آتش را براي اولين بار كشف كرده است اين خطه درزمان كيانيان

اين شهر درقرن هشتم قبل از ميالدجزء سرزمين ايالم بوده  .داراي اهميت فراواني بوده وآثار برجاي مانده شاهد اين مدعاست

سپس به   شده  ودرآن عصر آساك نام داشت ودردوران پارسها پارسوماشناميده مي شد. درقرون وسطي نيز تلغر ناميده م

وميدان نفتونمعروف گرديد. بعد ازا ينكه آثار آتشكده سرمسجد براي همگان مشخص شد وپس ازبازديد رضاخان ازاين   نگيريجها

مي گفتند كه درحقيقت M.i.Sبنا به پيشنهاد وي وتصويب 1303اثر تاريخي درسال

 .(مي باشد  Masjid.i.sulaiman  اي  اختصاريافته

 
 تسميه مسجدسليمانتسميه مسجدسليمانتسميه مسجدسليمانتسميه مسجدسليمان    وجهوجهوجهوجه

وجه تسميه مسجدسليمان داستانها گفته وافسانه ها آورده اندكه شايد ازلحاظ تاريخي هيچكدام راهي به حقيقت نداشته درمورد 

سرمسجد باقي مانده كه نام شهرستان ازآن گرفته شده است. بنا   باشد. آتشكده اي ازدوران باستان دريكي از محالت اين شهر بنام

اي قديمي موجود است كه تاروزگار هارون الرشيد روشن بوده))سنگهاي سترگ دربناي آن  به گفته ياقوت حموي((درآنجا آتشكده

بكاررفته كه سنگيني تخته سنگهاي عظيم به قدري است كه حتي بيست مرد قدرتمند قادر به حركت دادن آن نيستند. چون 

ساختن   راازقدرت بشري خارج دانسته اندساكنين اين حدود خصوصا درخالل قرون وسطي بكار بردن اين گونه مصالح ساختماني 

نسبت داده اند وچنين گفته اند كه حضرت سليمان وقتي برقليچه معروف خود مي نشست به هنگام نماز هرجايي كه   ديوها  آنرابه

مساجدي است مي رسيد فرود مي آمد وديوان فورا مسجدي براي او بنا مي كردند تاسليمان نبي درآن نماز بگزارد واثر مذبوريكي از

كه آن را مسجد سليمان مي نامند. ولي حقيقت آن است كه برباالي صفحه مسجدسليمان آثاري است كه حاكي ازوجود آتشگاه 

  .يباشدم

  

  



 

  

رديفي مي باشد كه درشرق صفحه قرار دارد وبه دشت متصل مي  23اطراف اين آتشگاه داراي پلكان هايي است كه بزرگترين آنها 

  .وسبك معماري باكليه آتشكدههايي از ايران باستان برجاي مانده كامال مطابقت دارد ويكسان مي باشد گردد. ازنظر شكل

واقعيت آن است كه مسجد سليمان آتشگاه ويكي ازمراكزتجمع زرتشتيان بوده وعلت انتخاب اين محل ازاين نظر بوده كه براثر گاز 

اين امكان را بوجود مي آورد ما آتش جاويد برپاي دارند. هنگام حمله   شدنفتي كه ازخلل وفرج زمين باال مي آمد ومتصاعد مي 

اعراب كه كليه آثار ارزشمندتاريخي به تخريب كشانده مي شد طبعا نوبت اين اثرنيزرسيده ولي ايرانيان چون آگاه بودندكه اعراب 

وان كردند كه اين محل مسجد حضرت سليمان لذابراي جلوگيري ازتخريب آن چنيين عن  احترام قائلند  نسبت به اماكن مذهبي

بوده است. اين تدبيرباعث شد كه تا مدتي ازويراني آن جلوگيري شود ولي اعراب بعدها ازعبادات سري ايرانيان كه شبانه انجام مي 

يمان ازآن تاريخ گرفت پي به واقعيت امربردند وپس ازچندي آن آتشكده را به سرنوشت سايرآثارباستاني دچار كردند ونام مسجد سل

  .برجاي مانده است

پروفسورگريشمن مي گويد:نياشگاه سرمسجد وبرد نشانده هيچ شباهتي به معماري ايالمي بابلي وآشوري ندارند اما خيلي شبيه 

ساختمان هاي تمدن باستاني اورارتو مي باشد. او تپه هاي سرمسجد وبرد نشانده را اسالف تخت جمشيد مي داندكه اصول ايجاد 

 .آن هنوز طرق قديمي راكه پارسيان اززمان ورودبه ناحيه جنوب غربي ايران بكار مي بردند آشكار مي سازد

م) وفعاليت شركت نفت 1908خورشيدي ( 1278طلوع دوباره اين نخستين شهرپارسيان با فوران چاه شماره يك خاورميانه درسال 

قتصادي كشورمان بوجود آورد وبعد ازآن بودكه ايران واردمرحله دارسي آغازشد كه سرفصل جديديدرحيات سياسي اجتماعي وا

  .جديدي شد

خورشيدي جمعيت  1335تا 1330حلقه چاه نفت) بين سالهاي 314آمار وارقام نشان مي دهددراوج فعليتهاي شركت نفت(با

اشت. مسجدسليمان درآن سالها از هزارنفربود وشهرازامكانات وسيعي برخوردار بوده است وعروس شهرهاي ايران نام د77شهربالغ بر

شهرهاي توريستي ايران محسوب مي شد وشخصيتها ومقامات خارجي وداخلي ازاين خطه بازديد مي كردند ونسبت به جمعيت 

اولين كارخانه برق   اولين كارخانه تقطير  خود بيشترين تعداداتومبيل را درسطح خاورميانه داشت.اولين خط آهن خاورميانه

اولين جاده ارتباطي اولين خيابانهاي آسفالته نخستين مسكن مدرن نخستين بيمارستان مدرن ومجهزخاورميانه اولين خاورميانه 

سيستم مخابراتي نخستين لوله كشي آب وگازخاورميانه اولين فرودگاه اولين سيستم روشنائي برق خاورميانه اولين سيستم هاي 

بق آمارمستند مسجدسليمان درگذشته ازنظر سطح تخصصي وسواد باالترازسايرنقاط بهداشتي خاور ميانه و.....درآن بوجود آمد ط

نفرمشغول به كاربوده اند يعني 9310دراين شهر 1355كشوربوده است وازامكانات آموزشي خوب برخوردار(طبق آمار سال 

درحال حاضرمسجدسليمان  .ده استشهرازنظراقتصادي وبهره وري ازنيروي انساني فعال ودرصد بسياركم بيكاري درحد مطلوبي بو

 .)1392(مرجع شهرهاي ايران، هزارنفربيكاردارد ومردم ازوضع معيشتي مناسبي برخوردارنيستند15بيش از

        :تقسيمات شهرستانتقسيمات شهرستانتقسيمات شهرستانتقسيمات شهرستان 

 
        بخش مركزيبخش مركزيبخش مركزيبخش مركزي    –الف الف الف الف 

بارندگي اين  ميزان متوسط .بيشترمناطق اين بخش كوهستاني است وكوههاي لندر، ورزرد، آسماري،دوبلوطان وجريك درآنقراردارد

  ميليمتراست.400بخش درسال حدود

  

  



 

  

آب وهواي آن آن درزمستانها سرد و در تابستانها گرم وخشك است. بيشترچاههاي نفت درمنطقه مذكورحفرشده اند. رودخانه هاي  

  .آن عبارتند از : كارون،آب شورتمبي وآب شورله بهري

لهاي گزوجازاست.درنواحي جلگه اي انواع قارچها،گل سنگها،گل پوشش گياهي منطقه ازنوع درختان كنار(سدر)،بادام،جنگ

شقايق،سوسنبل،الله،گاليول،جووحشي،خارهاي بيابانيوديگرعلفهاي خودرو روئيده مي شود. دهستانهاي بخش مركزي تل 

 .روستا رادرخودجاي داده است.شهرمسجدسليمان دربخش مركزي واقع است270بزان،جهانگيري وتمبي گلگيراست كه 

 كثرتاسيسات صنعتي،خطوط لوله نفت وگازوراههاي قديم وجديدماشين رودراين بخش قرارداردا

 آثارتنگ صئولك، هفت شهيدان، مراكزسياحتي،آثارباستاني،بناههاي تاريخي ومذهبي بخش مركزي عبارتنداز:پل گدارلندر، 

قلعه تپه  قلعه ترك دز، آخوررخش، عنبل، بتوند،سبزپوش  تنگ تگ اب، پرنوشته، علم داري، قلعه مدرسه، بردنشانده، سرمسجد،

كارخانه گوگردبي بي  كارخانه برق تمبي، چاه شماره يك، بقعه پاگچ امارضا، قلعه كهيش، تپه باستاني گلگير، باستاني كلگه زري،

كليساي ارامنه ، بي زهرا زيارتگاه بي ،زيارتگاه بي بي بتول آب كره، فرودگاههاي قديمي يمه وتل بزان تختگاه (تهده گون)، يان ،

  .وخارجيان

 
        بخش الليبخش الليبخش الليبخش اللي    - - - - بببب

 
كيلومترمربع است داراي  64كيلومتري مسجدسليمان واقع شده ومساحت آن56اللي ناحيه نفت خيزي است كه درفاصله 

  .ميليمترمي باشد500زمستانهاي نسبتاسردوتابستانهاي گرم است.ميزان متوسط بارندگي

متراست. درشمال اللي رودشور،درمغرب رودكيارس ودر جنوب رودكارون جريان 493دريامعدلارتفاع اين ميدان نفتي ازسطح 

   دارد.رودخانه كارون اللي رابه دوبخش شرقي وغربي تقسيم مي كند.

  :آثارباستاني،مراكزسياحتي،بناهاي تاريخي ومذهبي آن عبارتنداز

  .يبه ها،نقش جهان،هفت تنان ودره بوريبنه وار،بقعه آقابركه،شاهزاده ابوالقاسم،غارپبده،غاركهناب،كت

        بخش انديكابخش انديكابخش انديكابخش انديكا    –ج ج ج ج 

كيلومتري 65روستااست ومركزآن قلعه خواجه ودر518بخش انديكا درشمال وشمال شرقي مسجدسليمان قراردارد.انديكا داراي

است.پوشش گياهي مسجدسليمان واقع مي باشد. اين بخش داراي كوههائي بنام:تاراز،منار،دال،كي نو،ليله،شو،اديو،لندر وچيتك 

منطقه ازنوع درختان بلوط،،بادام ،تمشك،انگور،كلخنگ،انار،انجير،بن،انواع قارچ،گلسنگهاوجووحشي ودربهار انواع گلهاي وحشي نظير 

رودخانه هاونهرهايي كه ازآن مي گذردعبارتنداز:شط شيمبار،چال  .الله،گاليول،سوسنبل،بابونه وعلفهاي خودرو به چشم مي خورد

كيلومتري پشت آن دراين 55)آب شور،سبزآب،تينا،باغ شاهوورودخانه كارون. سد شهيدعباسپور(رضاشاه)ودرياچه شه،(سوسن

  )درمنطقه گدارلندر انديكا مي باشد.مراكزسياحتي،آثارباستان وبناهاي 4منطقه قراردارد وزرات نيرو مشغول احداس سدديگري(كارون

  



 

  

رين بهار)،امامزاده سلطان ابراهيم،گدارلندر،قلعه ليت، تپه باستاني چگارمون،قلعه تاريخي ومذهبي انديكا عبارتنداز:شيمبار(شي

  .خواجه،قلعه زراس،چشمه الما،پل نگين،بقعه بابازيد،بقعه شاهزاده عبداهللا،بقه بابااحمد،بقعه سيدصالح وقلعه ماشگيري

 سازه هاي معماري شهرستان مسجدسليمانسازه هاي معماري شهرستان مسجدسليمانسازه هاي معماري شهرستان مسجدسليمانسازه هاي معماري شهرستان مسجدسليمان

هاي  هاي بنايي باستاني به همين نام گرفته است كه در بلندي در استان خوزستان، نام خود را از بازمانده» مسجد سليمان«شهر 

مشرف به شهر ساخته شده است و از نام اصلي آن اطالعي در دست نيست. اين محوطه باستاني كه در گويش مردمان بومي به نام 

متر كه  100در  120) چهارگوش به درازا و پهناي تقريبي  اي صفه)، عبارت است از تختاني شود نيز شناخته مي» صفه سرمسجد«

هاي آنها برجاي مانده است. براي ساخت اين تختان و بناهاي روي  تقريباً تمامي بناهاي روي آن از بين رفته و تنها اندكي از شالوده

ها و گودي شيب را  هاي باالي كوه را زدوده و با آوار آن فرورفتگي ناهمواري اند و آنگاه آن، در آغاز ديوارهايي در پايين شيب كشيده

هاي باز،  سازها فراهم آيد. بر روي اين تختان، شماري از بناهاي گوناگون همراه با محوطه و اند تا تختان مناسبي براي ساخت پر كرده

  .)1381، (توسلياند و نيز چندين رديف پلكان براي دسترسي به آن ساخته بوده

آتشكده جاويدان (صفه سرمسجد) واقع در مسجد سليمان بنايي متعلق به قرن هفتم قبل از ميالد است كه بنا بر نظر برخي 

ا، آتشكده جاويدان اورارتويي است كه نوع معماري اين بن .اند از آن الهام گرفته تخت جمشيد كارشناسان، معماران براي ساخت

هاي پروفسور  بنا به نوشته .مهمترين مشخصه آن استفاده نكردن از مالت و گذاشتن سنگ خشك روي سنگ خشك ديگر است

 .تخت جمشيد نيز با استفاده از همين الگو ساخته شده است» ايران از آغاز تا اسالم«شناس فرانسوي در كتاب  گيرشمن، باستان

هاي دور همواره در آن آتشي افروخته بوده مشرف به سفه سرمسجد است كه به گفته مورخان مقر  معبد كه در گذشتهاين 

هاي  آتشكده سرمسجد، به دستور يكي از پادشاهان بزرگ هخامنشي ساخته شده و هر كدام از سنگ .ها بوده است حكومتي پارس

 .)2001، 1(بونيدتن وزن دار 5تا  4بزرگ معدني به كار رفته در آن 

هاي مكرر در مسجد سليمان احتمال ريزش اين  براي ساخت ديوارهاي اين معبد هيچ نوع مالتي به كار نرفته و با توجه به زلزله

در  20هاي  قبل از ميالد است كه شامل يك سكو به اندازه 8 -7محراب آتشكده متعلق به قرن  .چين وجود دارد هاي خشكه سنگ

سمت غرب ايران  .باشد براي عبادت ايرانيان بنا شده بود در بخش شرقي محراب قسمتي كه اكنون آتشكده ميباشد.  پا مي 25

تن از آنان  2تن از خدايان قديم اختصاص داشت كه  3معبد براي  3مقدس ويژه خدايان يوناني بوده و در سمت غربي آتشكده 

 .)1381(دالمن، باشد هراكليوس و آتنا مي

متر مومنان را به روي صفه نزديك محل مقدس هدايت مي كرد و از آنجا كه در پايان مراسم نيايش  25رض يك پلكان به ع

به عقيده  .اند بازگردند يك پلكان ديگر در گوشه ديگر ضلع شرقي براي پايين رفتن ساخته بودند نبايستي از همان راه كه آمده

ظروف سفالي،  .رسد ر مسجدسليمان به اواخر قرن هشتم قبل از ميالد ميپروفسور گيرشمن سابقه استقرار يكي از قبايل پارس د

هاي داخل و خارج نگهداري  هاي باستاني و آثار كهني از اين بناي تاريخي بدست آمده است كه در موزه هاي قديمي، مجسمه سكه

 استان خوزستانهمه ساله از سراسر ايران و حتي خارج از كشور جهانگرداني براي بازديد از اين اثر ارزشمند باستاني به  .شوند مي

 .ني كشور به ثبت رسيدهبه فهرست آثار تاريخي ملي و باستا 300و با شماره  1316آتشكده سرمسجد در سال  .سفر مي كنند
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برخي آنرا يك نيايشگاه يا كاخ و يا آتشكده  .در زمينه كاربري بناي مسجد سليمان هنوز هم آگاهي چنداني در دست نيست

 .هاي عمومي را نيز گمان داد هاي ديگري همچون بنايي براي گردهمايي توان احتمال اند كه البته مي احتمال داده

مي از مجموعه بناها، چيزي برجاي نمانده است. اما ديوارهاي تختان، بسياري از پلكان محوطه، و همچنين امروزه جز بقاياي مبه

اي جدي به آن  هاي فراواني باشند كه تاكنون بگونه توانند سرچشمه آگاهي اند و مي هاي پيرامون آن، تاكنون بازمانده آثار سكونتگاه

  .)1381(بحريني و كريمي، پرداخته نشده است

جمشيد و برخي از ديگر آثار هخامنشي دارد. هر دو، ساخته شده بر تختاني پشت  هاي فراواني با تخت بناي مسجد سليمان شباهت

هاي سنگي  چين بزرگ و بدون مالت، بناهاي گوناگون بر باالي تختان، و پلكان هاي خشكه به كوه، ديوارهايي در پايين شيب، سنگ

 .د هستندعريض با خيز كم و پاخور زيا

تر است. اين گمان وجود دارد كه شايد اين بنا از آن شاهان  تر و ابتدايي اما بناي مسجد سليمان در مقايسه با آثار هخامنشي، كهن

اي از معماري است كه بعدها با ساخت پاسارگاد و  به هر روي معماري مسجد سليمان، پيشينه گونه .پيش از هخامنشي باشد

  .)1386(نوروزپور، يابد جمشيد تداوم مي تخت

مانند  اي نيمه چليپايي و تاقچه هاي بناي باستاني مسجد سليمان با بناهاي هخامنشي، عبارت است از سازه اما يكي ديگر از شباهت

در پاسارگاد دارد. نخستين » زندان سليمان«رستم و  در نقش» كعبه زرتشت«هاي بناي تقويمي  سنج كه شباهت فراواني با آفتاب

هاي هخامنشي است و  سنج اي از آفتاب تر، و پيشينه اي كهن دهد كه اين سازه نيز همچو خود بنا، نمونه هاي نگارنده نشان مي سيبرر

(شريفي، هاي سال مطابقت دارد شده داخلي آن با زاويه ميل خورشيد به هنگام طلوع در آغاز هر يك از فصل هاي تشكيل زاويه

1380.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

هاي مسجد سليمان ابزاري براي تشخيص فرارسيدن زمان برگزاري مراسم ناشناخته آييني در آن جايگاه بوده است و از  سنج فتابآ

غربي به جنوب شرقي است و خورشيد انقالب   سنج نيز بر آن قرار دارد) در امتداد شمال كه آفتاب)آنجا كه ضلع شمالي بنا 

گاهشماري   هاي آن با شب يلدا يا زايش خورشيد (مبدأ رود كه آيين دمد، گمان مي ر ميزمستاني در امتداد همين ضلع بنا ب

 .ميترايي) در پيوند بوده باشد

هاي بزرگ و كوچك  ترين اين سازه بر نماي خارجي ديوار شمال خاوري بناي مسجد سليمان قرار دارد كه به تمامي از سنگ سالم

سانتيمتر است در  64سانتيمتر و پهناي آن  96سنج  بلنداي كلي دهانه اين آفتابچين ساخته شده است.  تراش و خشكه زبره

 27و  20سانتيمتر، و اضالع انتهايي آنها به ترتيب پهنايي در حدود  28و  25حاليكه دو فرورفتگي آن به ترتيب عمقي در حدود 

ديدگي اجزاي اين سازه است كه  ي، بخاطر فرسودگي و آسيبها با اعداد تقريب ها و زاويه هاي طول سانتيمتر دارا هستند. ثبت اندازه

 .)1385(صفايي، تر پس از مرمت و نوسازي دارد هاي دقيق گيري هاي بيشتر و اندازه نياز به بررسي

  



 

  

به  سنج، هاي سال، سايه گوشه خاوري آفتاب در اين سازه چليپايي/ تقويم آفتابي و به هنگام طلوع خورشيد در آغاز هر يك از فصل

شده است. البته با اينكه بناي مسجد سليمان و  هاي داخلي آن ايجاد مي شود بر روي يكي از گوشه ترتيبي كه در نقشه ديده مي

هاي اخير) و هيچگونه كوششي براي حفاظت و نگهداري آن انجام  بخود ديده (به ويژه در سال  هاي جدي تقويم آفتابي آن آسيب

  .ها را با دقتي متوسط در محل مشاهده كرد ين پرتوها و سايهتوان ا شود، هنوز هم مي نمي

به استناد مقاله دكتر رضا مرادي –تكنيك هاي مهندسي و معماري استفاده شده در بنا از سويي و استفاده از سازه تقويم آفتابي 

با شماره ثبت  د.اين بنا در بناي سرمسجد،جزو نكات بسيار جالب اين بنا مي باش  -غياث آبادي اخترباستان شناس معروف

جزو آثار ملي ودر محدوده ي شهر مسجدسليمان واقع شده و به راحتي قابل دسترسي بوده و بازديد از آن نيز رايگان مي 300

در - به ويژه–باشد.از روي صفه چشم انداز بي نظيري نسبت به شهر مسجدسليمان وجود داشته و با توجه به جهت استقرار بنا 

  .)1380(طاهري، غروب آفتاب امكان تهيه عكس هاي منظر تاريخي وطبيعي زيبايي فراهم است هنگام طلوع و

        ضوابط و مقررات كلي احداث ساختمان در شهر مسجد سليمانضوابط و مقررات كلي احداث ساختمان در شهر مسجد سليمانضوابط و مقررات كلي احداث ساختمان در شهر مسجد سليمانضوابط و مقررات كلي احداث ساختمان در شهر مسجد سليمان

اولين امكاني كه مي توان از آن براي تنظيم ضوابط و مقررات ساختماني سود برد مطالعه ساختمان ها در وضع موجود است، ولي با 

اينكه شكل گيري شهر مسجد سليمان از بدو پيدايش آن در اوايل قرن معاصر ميالدي تا امروز تابع ضوابط و اصول مدون  توجه به

شهرسازي نبوده است و در معماري تك بناهاي ساخته شده توسط شركت نفت ايران و انگليس نيز از الگوي بنگله هاي احداث 

وب طراحي شده اند ) استفاده شده و استقرار اين ساختمان ها بدون توجه به زاويه شده در هندوستان ( كه براي اقليم گرم و مرط

تابش اشعه خورشيد و ساير موارد خاص اقليم گرم و خشك انجام گرفته است، تنها خصوصيتي كه از ساختمان هاي موجود قابل 

شيده كردن نورگيرها است. در مقابل، با توجه استنتاج است استفاده از مصالح سنگين براي جدارهاي خارجي ساختمان ها و سر پو

است، مي  32˚و   30´است و شهر شوشتر كه داراي عرض جغرافيايي  32˚و 1´به عرض جغرافيايي شهر مسجد سليمان كه برابر 

  .)1384(زمرشيديان، توان از فرهنگ معماري غني و با ارزش شوشتر براي تنظيم ضوابط ساختماني در مسجد سليمان استفاده كرد

  

        ضوابط ساخت و ساز در شهر مسجد سليمان با توجه به عوامل اقليميضوابط ساخت و ساز در شهر مسجد سليمان با توجه به عوامل اقليميضوابط ساخت و ساز در شهر مسجد سليمان با توجه به عوامل اقليميضوابط ساخت و ساز در شهر مسجد سليمان با توجه به عوامل اقليمي

        

  ايجاد حداكثر سايه در سطح معابر و نماي ساختمان ها در فصول گرم . -

  استفاده از انرژي خورشيد در ماه هاي سرد سال .  -

  مقابله با بادهاي مزاحم كه از سمت شمال و شمال غربي مي وزند.  -

هاي شمالي و جنوبي آن با سطوح بين ه از پنجره در جبهه هاي شرقي و غربي ساختمان و تمركز نورگيرها در جبههعدم استفاد -

جنوبي  -سانتي متر در ازاء هر متر ارتفاع پنجره در جهت شمالي 40% سطح ديوار با پيش بيني سايه بان هايي به طول20تا  10

  ختمان در تابستان و استفاده از آفتاب مطبوع در زمستان. براي جلوگيري از ورود اشعه آفتاب به داخل سا

استفاده از ساختمان هاي به هم فشرده در پالن هاي شهري، هم چنين استفاده از پيش آمدگي ساختمان ها در معابر اطراف و  -

  احداث سرپوشيده در پياده روها جهت تامين سايه در معابر پياده .

توجه به شرايط خاك و اقليم در سطوح پايين تر عوارض طبيعي شهر براي مقابله با غبار وباال بردن ايجاد فضاي سبز مناسب با  -

  رطوبت نسبي الزم.

  پيش بيني محلي براي خوابيدن در فضاي باز براي شبهاي تابستان . -

  

  

  



 

 به كار بردن مصالح با زمان تاخير باال در قسمت ديوارهاي خارجي. -

  ساعت . 8ن براي بوجود آوردن تاخير بيش از ايجاد سقف و تجهيز آ -

  تعبيه دست اندازهاي بلند مشبك براي بام ها.  -

  احداث ساختمان آزاد بوده و ترجيحاً در جنوب قطعات بوده و حياط در سمت شمال قطعات قرار گيرد. -

  جنوب شرقي مي باشد. 5/22˚هجنوب غربي، موقعيت بهين 15˚جنوب شرقي تا  75˚زاويه مناسب محور طولي ساختمان بين  -

        

        

  استفاده از عايق هاي حرارتي براي ديوارها و بام ساختمان ها از نظر تاثيري كه در كاهش انتقال حرارت به فضاهاي داخلي دارند. -

اسكلت هاي بتن مسلح با شناژهاي بتني، احداث ساختمان ها بايد با اصول فني طراحي و با مصالح و عناصر مناسب نظير پي -

فلزي يا بتن مسلح، ديوار آجري يا سنگي باربر با مالت ماسه سيمان و شناژهاي عمودي و سقف تيرچه بلوك يا تيرآهن و طاق 

  ضربي و توسط عوامل متخصص ساختماني صورت گيرد.

ساخت و سازهاي  با توجه به مطالب ارائه شده رعايت مقررات ملي ساختمان در زمينه صرفه جويي در مصرف انرژي در  -تبصره

  شهر مسجد سليمان ضروري است.

  

        ضوابط طراحي و اجراي ساختمان در مسجد سليمان ضوابط طراحي و اجراي ساختمان در مسجد سليمان ضوابط طراحي و اجراي ساختمان در مسجد سليمان ضوابط طراحي و اجراي ساختمان در مسجد سليمان 
  

احداث هر گونه بنا در محدوده مناطق واقع در محدوده طرح جا بجا يي مناطق خطر مسجد سليمان ممنوع مي باشد.فلذا قبل از 

 ساختماني شهرداري استعالم گردد. شهرسازي وخصوص از واحداحداث بنا يا هر گونه عمليات ساختماني ابتدا بايستي در اين 

 تعميرات اساسي در كليه مناطق شهر پس از اخذ مجوز از شهرداري امكان پذير است وشامل محدوده مناطق خطر نيز ميباشد .

ين سمت از بنا احداث پنجره درجبهه غربي ساختمان ممنوع مي باشد و فقط پنجره هاي سرويس هاي بهداشتي مي توانند در ا

 تعبيه شوند .

% مساحت عرصه ملك مورد تقاضا 2در راستاي طرح توسعه وافزايش سطح فضاي سبز شهر احداث باغچه به مساحت حد اقل 

 وكاشت حداقل يك درخت در آن الزامي است و محل آن بايستي در نقشه هاي تهيه شده توسط مهندسين ذيصالح مشخص گردد.

  

  

  



 

  

 الزامي است . اين دست انداز مي تواند مشبك اجراگردد. 20/1پشت بام به ارتفاع حد اقل  احداث دست انداز در

 % ميباشد .120محل احداث ساختمان در زمين آزاد بوده تراكم مجاز در صورت اصول فني  

د كه اين امر % منوط به تأييد استحكام ساختمان توسط مهندسين مجاز ميباش120اضافه تراكم ساختمانهاي  موجود تا سقف 

 بايستي كتباً  به شهرداري اعالم شود .

% مي توتند 80در خصوص ساختما نهاي يك طبقه موجود يا احداثي در صورت عدم افزايش طبقات سطح اشغال حد اكثر تا 

 افزايش يابد .

متر به عمق  20متر تا  12متر مقدور نميباشد احداث پيش آمدگي در خيابانهاي  12پيش آمدگي طبقه دوم در گذرهاي كمتر از 

  سانتي متر مجاز مي باشد . 120به باال به  عرض  متر 20سانتي متر و براي خيابا نهاي  80

 
        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري

با توجه به مطالب گفته شده از شهرستان مسجدسليمان در استان خوزستان، عالوه بر كشاورزي، دامپروري در اوج فعاليت هاي 

لين نفت در ايران ياد مي شود. طبق آمار مستند با توجه به اولين چاه حفاري نفت ايران، او شركت نفت به عنوان طلوع حفاري

كارخانه هاي تقطير ، اولين كارخانه برق خاورميانه ، اولين جاده ارتباطي ، اولين خيابانهاي آسفالته ، نخستين مسكن مدرن ، 

ابراتي ، نخستين سيستم لوله كشي آب و گاز خاورميانه ، اولين نخستين بيمارستان مدرن و مجهز خاورميانه ، اولين سيستم مخ

ين و غيره، اين سيستم هاي بهداشتي خاورميانه باشگاههاي خاورميانه ، اولين فرودگاه ، اولين سيستم روشنائي برق خاورميانه ، اول

ه به پيشينه باشكوه اين شهر، همانند شهر از نظر سطح تخصصي و سواد باالتر از ساير نفاط كشور بوده است. بنابراين با توج

بسياري از مناطق محروم اين مرز و بوم بر مسئولين و كارشناسان اين امر، واجب است كه در جهت كمك براي شكوفايي دوباره اين 

مان مناطق تالش اي در خور توجه داشته باشند. اميد است كه با تحقق اين امر، گامي در جهت پيشرفت و بالندگي كشور عزيز

  برداشته شود.

        تشكر و قدردانيتشكر و قدردانيتشكر و قدردانيتشكر و قدرداني

در پايان الزم است از سركار خانم مهندس مرادي كه در تكميل نمودن اين مقاله نويسندگان را ياري نمودند كمال تشكر و قدرداني 

  انجام شود.
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