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 :چکیده 

این اهمیت اهمیت ویژه ای داشت ، که برای معماران   ، طراحی مسجداز آغاز ورود اسالم ،  .مسجد محل عبادت مسلمانان است 

برون و درون فضای و  در طراحی و شکل گیری فرم مسجد تاثیر گذار است ،  تک تک اجزاء آن دیده می شد،  مسیر رسیدن به بنا طراحیدر

مساجد اکثرا در راسته ی بازار ها و محل عبور و مرور مردم شکل می گرفت ، که برخی از بازار ها با ، می دهد  مسجد را به یکدیگر پیوند 

پس معمار می بایست مسجد را به سمت قبله بچرخاند  و چون قبله نقش اساسی در طراحی مسجد داشت ؛  ؛جهت قبله در یک امتداد نبود 

،  پالن مسجد ساروتقی و اصلی مرتبط  نوشتار پس از ارائه ی تعاریف در  صورت می گرفته است ، پیش فضاها  کمک این چرخش اکثرا به ، 

 برای این مقصود بررسی می شود ، به سمت قبله و وجوه تشابه آنها در تغییر مسیر حرکت  قرار گرفته است عباس مورد مقایسه مسجد شاه 

نتایج . یبی و برای گرد آوری اطالعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای استفاده گردیداز روش مورد پژوهی با بهره گیری از راهکارهای ترک

بلکه باعث به  ؛ ؛ که نه تنها مسیر حرکت را تصحیح می کرد بهره گرفته اندپیش فضا هر دو برای اصالح جهت قبله از نشان می دهد که 

 .مسجد می شد وردن سلسله مراتب برای ورود به فضای اصلی آوجود 

 

 : واژگان کلیدی 

 بررسی، شباهت ،   مسیر حرکت قبله،  مسجد سار و تقی، مسجد شاه عباس صفوی 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

An investigation on the similarities between Isfahan’s Sarootaghi &king 

Abass mosque in giblet direction 

Abstract: 

Mosque is a place to worship god for Muslims since the appearance of Islam, designing 

mosques has been really important for architects which has been seen in every details of their designs 

the way to reach the mosque effect on forming and designing it. And joins its interior and exterior 

spaces. Mosques are normally formed along with bazaars and people’s traffic. Sometimes bazaars were 

not alongside qibla direction. Due to the importance of qibla in designing mosque, architects had to 

design the mosque in qibla direction. The movement was done through secondary spaces. In this article 

after defining general concepts, king abaas and sarootaghi plans were compared and their similarities in 

terms of qibla direction were investigated. To reach this aim, a case study method was applied.  

Results show that both of previously mentioned mosques have applied the secondary spaces to 

modify the qibla direction which not only modified the direction, but also has created a hierarchy in the 

mosque entering main spaces.   

     

Keywords: investigation. Similarities, qibla direction. Sarootaghi mosque. King Abass mosque  

 

 

 

 : مقدمه 

ساخت مساجد با همت ویژه ای  آغاز شد و در ادوار تاریخی گوناگون معماری مساجد به بلوغ  و ، از آغاز ورود اسالم به ایران 

در  اکثرا  مساجد ، مساجد زیادی در این دوره ی ساخته شد. با ظهور حکومت صفوی هنر و معماری شکوفایی ویژه ای یافت . تکامل رسید 

، زیرا مساجد ماران اسالمی نهایت تالش خود را در طراحی مسجد انجام می دادندمع. ساخته  می شد ( بازار ها )محل عبور و مرور مردم 

 .بود پس مسجد می باید کامل و بی نقص ساخته می شد ؛ که شامل  نقش عبادی ، سیاسی اجتماعی نقش کلیدی در جامعه ایفا می کردند 

واقع در بازار حسن آباد که  "سار وتقی "مسجد در این نوشتار  پالن به سمت مسجد نیز وجود داشت ، ، این دقت درطراحی  مسیر حرکت

 . نقش جهان بررسی می شود  واقع در میدان مسجد شاه عباس اقع شده با  در جنوب شرقی  میدان نقش جهان و

در جهان به اثبات رسیده مسجد شاه عباس که یکی از شاهکارهای عصر صفویه محسوب می شود و ارزش و اهمیت آن نه تنها در ایران بلکه 

برای مرمت و پیدا کرده و کمتر مورد توجه  به حوزه ی علمیه  امروزه تغییر کاربری "ساروتقی"با توجه به اینکه مسجد شده است؛  اما 

  . بیشتر مورد توجه قرار گیرد این بنا ، ؛ امید است با پژوهش های صورت گرفته اهمیت  بازسازی قرار گرفته 

 :  مسیر رسیدن به بنا  .1

چینگ مسیر رسیدن  .بوده است معماران مورد توجه  این نکته  دارای اهمیت ویژه ای است ؛ در گذشته نیزمسیر رسیدن به بنا 

عمال ما قبل از اینکه به داخل ساختمان وارد شویم ، مسیری را طی می کنیم و به ورودی آن می ":  می نامد  "سیرکوالسیون"به بنا را 

تجربه نماییم و مورد استفاده  این مرحله ی اول سیستم سیر کوالسیون است که طی آن آماده می شویم که فضاهای بنا را ببینیم ،. رسیم 

قدم گرفته در یک جای مختصر تا مسیری طوالنی و دور زننده تغییر  دمسافت رسیدن به یک بنا و ورودی آن ممکن است از چن. قرار دهیم 

کیفیت مسیر رسیدن به بنا می . گیرد یه دار نسبت به آن قراریر می تواند در جلوی نمای ساختمان واقع شود یا به طور زاواین مس. کند 

تواند در تضاد با آنچه که با آن مواجه است و پایانی اش محسوب می شود باشد و یا ممکن است در داخل سلسله فضاهای داخلی بنا ادامه 
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در مساجد اسالمی  پیوند گسست ناپذیزی بین درون و  (843،  5831چینگ ف . ) یز بین درون و بیرن گرددپیدا کند و موجب عدم تما

بیرون وجود دارد؛ آن طور که بیننده این فضا را به صورت یک پارچه حس می کند ، مسیر حرکت مخاطب دقیقا به وسیله ی معمار مسجد 

یک ریسمان حسی تصور کرد که فضاهای یک بنا  یا مجموعه فضاهای داخلی و  حرکت را می توان به صورتمسیر  "طراحی می شود ؛ 

از آنجا که ما حرکت می کنیم در زمان در درون یک سلسله از فضا ها ، فضا را در رابطه با جائی که . خارجی را به یکدیگر مربوط می سازد 

 (  842همان  ، . ) ر داریم برویم تجربه می کنیم انتظا

که در اکثر مساجد مسیر زاویه دار را به . مارپیچ . 8زاویه دار . 8مستقیم . 5: به بنا می تواند  حالتهای مختلفی داشته باشد مسیر رسیدن 

 . که مستقیم به مسجد وارد شود او پس از طی مراحلی به مسجد وارد می شد  نیستمسیر مستقیم ترجیح می دادند؛  زیرا نمازگزار قرار 

 :بنا قسمتهای رسیدن به  .2

 : قسمت تقسیم کرده است  1چینگ فضا های رسیدن به بنا را به 

ارتباطات مسیر و فضا . 4( ترتیب فضا )شکل مسیر . 8( از خارج به داخل ) ورودی بنا . 8، ( دید از فاصله )رسیدن به بنا  .5

راهرو ها ، بالکن ها ، غالم گردشها ، سرسراها ، پلکان و ) فرم فضای سیرکوالسیون . 1( لبه ، گره ، و پایانه های مسیر )

 ( 842،  همان )  "( اطاقها 

 : رسیدن به مسجد  مسیر .3

مسجد بر وزن مشرق در لغت به معنای سجده گاه است ؛ اما در قرآن ،سنت و تمدن " ،مسجد در دین اسالم محل عبادت است 

با توجه به آن که عبادت خداوند ارکان بسیاری دارد ، در مسجد عالوه بر سجده . اسالمی به مکانی گفته می شود که عبادتگاه مومنان است 

گاه مسلمانان به مسجد از آن روی است که سر به سجده نهادن ، مظهر و اعمال دیگری هم برای عبادت صورت می پذیرد ، وجه تسمیه عبادت

 ( 8518، 5811خرمشاهی ، )". از این روی در اسالم محل عبادت را مسجد نامیده اند. نمود اوج فروتنی و کرنش در برابر خداوند است 

مسجد می باید که به این مکان می روند ،  معماری مسجد اهمیت ویژه ای دارد زیرا که مومنان صبح و ظهر و شب برای عبادت 

در بعضی  ؛  زیرا پیوند عمیقی بین بازار و مسجد وجود داشت  اکثر مسجد ها در بازار ساخته می شد در قدیم ، به سمت قبله ساخته شود

چزخش با مهارت خاصی و به اما این  ؛ مواقع سمت بازار با قبله یکی نبود و  معمار مجبور می شد که مسجد را به سمت قبله بچرخاند

 این تغییر مسیر . صورت نامحسوس در طراحی صورت می گرفت و اشخاصی که به مسجد وارد می شدند متوجه این چرخش نمی شدند 

این سلسله . حرکت به  این قضیه که مستقیما فرد نمازگزار وارد مسجد نشود و سلسله مراتبی را برای ورود به آن طی کند کمک می کرد 

 . راتب به وسیله ی جلوخان و داالن حل می شد م

 : جلوخان . 3-1

 "جلو خان به فضای جلویی ورودی مسجد گفته می شود که با ایجاد مکث برای بیننده او را به سمت مسجد دعوت می کند 

: مراحلی که  اشتیاق بیننده را در گذر فضاهای شهری بر انگیخته و او را در رسیدن به فضایی خاص هدایت می کند ، به ترتیب عبارت اند از 

این مراحل در . سوق یافتن در مراتب از پیش تعیین شده . 1دعوت . 4تشخیص حریم و حس .  8ایجاد مکث و تامل . 8جذابیت فضا ، . 5

رمندانه ی مساجد ، به طور پی در پی و ناخود آگاه صورت گرفته و بخش عمده ی این وظایف را جلو خان و اجزایش به عهده معماری هن

فضای مادی و گاهی محدوده ی معنوی جلوی ورودی مساجد را که در واقع حریم ورودی است ، جلو خان می نامند ، ایجاد حریم . دارند 

جلو ". اختالف سطح به وسیله ی پله . 8پس رفتگی و جدایی از بنای اطراف . 8محصوریت فضا . 5. : رد جلو خان به طرق زیر صورت می گی

از نظر مکان یابی ،جلو خان به . اصلی است الع دهنده و دعوت کننده به درون فضای طبا ایجاد مکث و اعالم تقدس مکان ، فضایی ا "خان 

 ( 231، 5813یشمی ، ) ". یا بازار قرار می گیرد  علت دعوت کنندگی بیشتر ،در گروه معابر محله
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اهنگ و هم با مسجد جلوخان بعضی از مساجد در بازار ها واقع می شد که در این صورت جلو خان باید هم با فضای بازار هم

 (5تصویر شماره) .شود یکپارچه

 

 

 ( ماخذ نگارنده  مسجد ساروتقی ،جلوخان  - 5تصویر شماره )

 : دهلیز و داالن . 3-2

داالن ورودی سر پوشیده یا راهروی  "دهلیز به راهرو ها تنگ و دراز گفته می شود که معموال در اکثر مساجد وجود دارند ؛

داالن ها عملکرد های  (  582،  5831چینگ ، )  ".مسقف که از دو سمت باز بوده ، برای اتصال دو بنا یا بخش هایی از یک بنا می باشد

عملکرد ...داالن ها معموال طویل اند . ا داالن تکمیل می شود آخرین مرحله ی رسیدن به درون مسجد با عبور از دهلیز ی". دارند مختلفی

یک . 1انطباق پالن بر سر محور قبله . 4پویایی و حرکت . 8تقلیل نور و هدایت . 8عملکرد واسطه ای .5: دهلیز و داالن به شرح زیر است 

مسجد جهت دار است و بر اساس اولویت محور طراحی  از اتصال نقطه ی نمازگزار و نقطه ی کعبه ، محور قبله به وجود می آید. مرتبگی 

کند که مسجد در ضمن  ایجاب می ولی شکل زمین و طراحی در جوار گذر یا میدانی که محور قبله ناهماهنگ است ؛. قبله توجیه می شود 

عناصر  ،، برای اصالح و چرخش پالن  از آنجا که داالن ها جهت معینی ندارند.ترکیب با گذر یا میدان ، در راستای محور قبله قرار گیرد 

 (298، 5813یشمی ، )".واسطه ای مناسبی هستند 

 . می پردازیم  اصفهان ( امام)شاه عباس حال به بررسی مسیر رسیدن به بنا در مسجد ساروتقی و مسجد 

 : وزیر شاه عباس صفوی  "سار و تقی" .4

به دلیل لیاقت به حکومت مازندران منسوب شد در زمان شاه صفی وزیر اعظم شد و  شاه عباس اول  که در زمان سار وتقی 

مسجد بزرگ سار و تقی ) و"سارو تقی "بازار  ". ، او در زمان شاه عباس دوم به قتل رسید درزمان شاه عباس دوم در این سمت خدمت کرد 

سار و "و چهارسوی سار و تقی بنا های قدیمه ای است که هم اکنون به نام ( مسجد کوچک سار و تقی )و ( کاروانسرای سار و تقی )و ( 

محمد تقی فرزند هدایت اهلل "نام بانی ساختمان این بنا ها . باس دوم در شهر اصفهان موجود استصدر اعظم شاه صفی و شاه ع "تقی

که در ابتدا سربازی گمنام بوده و در قزوین در قشون سلطان محمد خدابنده صقوی خدمت می کرده است و به  نانوا بوده است ، "تبریزی

شاه عباس کبیر به حکومت مازندران منسوب شده و کارهای مهمی در این قسمت مملکت انجام تدریج به علت کفایت و کاردانی از طرف 

 ( 141،  5844هنرفر ، )".لقب داده بوده است  "سار و تقی"و زردش او را  به مناسبت مو های بور  شاه عباس ....داده است 

 ": مسجد ساروتقی در میان مردم اصفهان  با نام سالتقی معرف است ؛ آقای مهریار علت این امر را این چنین توضیح می دهد 

به  "الم "خوش دارند  "ر"ایرانیان معموال به جای ؛  "الم "به  "ر"علتش هم این است که در همه ی ایران تمایلی هست برای تبدیل حرف 

و اگر به گذشته بازگردیم ، می بینیم که در شیوه ی خط پهلوی این دو حرف هر دو یک عالمت دارند ، به همین جهت است که  کار برند ،

 ( 29، 5812مهریار، . )قابل تبدیل می شمارند را به هم  "ر"و  "الم "در اطراف ایران هم 
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تقی امروزه وضع نامناسبی دارند ، در با آنکه بنا های سارو "ه نام ساروتقی کمتر در میان عامه ی مردم شناخته شده است امروز

 "ساروتقی"در واقع در تاریخ ایران عهد صفویه ، هیچ کس به جز شاهان ، به اندازه ی . منابع آن روزگار به طرزی شاخص جلوه گر شده اند 

 ( 98: 5831صراف ، )  ".نامش مالزم طرحهای معماری نیست

تنوع و کثرت  "بناهای مختلفی در شهر های مختلف ایران  در زمان ساروتقی ساخته شد، که موضوع بحث این نوشتار نییت 

معماری ای که سار وتقی حامی و بانی آنها بوده است نشان قدرت سیاسی نامتعارف و شان اجتماعی واال و مهارت و عالقه ی او به آثار

در ضلع جنوب غربی میدان ولی بناهایی که به نام او در اصفهان وجود دارد  یکی  ( 85، 5831سلطانی ، )  "معماری و ساخت و ساز است 

 . میدان نقش جهان  غربی  و بازار است و دیگری بازار و کاروانسرایی در شمال( کنار مدرسه ی ثقه االسالم )مسجد : نقش جهان که شامل 

کتیبه ی سر در مسجد و دور تا دور  . مجموعه ی دیگر سار و تقی بازاری است با چهارسو و مسجدی کوچک و یک کاروانسرا "

و بازار  بیشتر قسمتهای مسجد. یعنی یک سال پس از قتل وزیر اعظم ، نوشت ( م 5242)ق5512چهارسو را نیز محمد رضا امامی به تاریخ 

این کاروان سرا نه . ولی چهارسو هنوز پا برجاست و از طریق سر دری در ضلع شمالی اش به کاروان سرا راه می برد سار وتقی از میان رفته 

وعه موضوع بحث این این مجم( 98: 5831صراف ، ) ". تنها بزرگ ترین کاروان سرای بازار در آن زمان بوده است، بلکه پالنی نامعلوم دارد 

 . که با بنای موذد بحث اشتباه گرفته نشود به توضیح مختصری از آن پرداخته شد نوشتار نیست ؛و فقط برای این

 :   مسجد سار و تقی .5

در این قسمت بازاری وجود دارد به ( 8شماره  تصویر). در جنوب غربی میدان نقش جهان قرار گرفته است  مسجد سار و تقی 

 "( 29، 5812مهریار ، ).اوزن حسن "معروف به "حسن بیک آق قوینلو "بازارچه حسن آباد  که گویا منسوب است به  ".نام بازار حسن آباد 

 

 (ماخذ نگارنده نمای بیرونی گنبد ساروتقی واقع شده در بازار اصفهان ،-8شماره تصویر )

از ". ، خانه ی ساروتقی نیز در کنار این مسجد وجود داشته که اکنون موجود نیست  ثبت شده است شواهد تاریخی آنچه در 

به . زمره ی این بناها مسجد و بازاری است در کنار خانه ی او در ناحیه ی جنوب غربی میدان نقش جهان ، که خانه اکنون موجود نیست 

رفته ی این حدی از شکوه از میان . د ،بقیه ی بازار از میان رفته است جز طاق بازار در جلو سر در مسجد که کالهک نورگیری بر تارک دار

 (98: 5831صراف ، )"مجموعه را می توان از روی سر در مزین مسجد فهمید

سار و تقی وقتی بصدارت رسید ابتدا در قصر حاتم بیک "، از خانه ی ساروتقی با عنوان قصر یاد کرده اند در بعضی از منابع  

یر منزل نمود ولی بعدا در مجاور محلی که هم اکنون مسجد سار و تقی می باشد قصر رفیعی برای خویش صدر اعظم شاه عباس کباردوبادی 

مسجد سارو تقی صحن وسیعی ندارد . خوانده می شود بنا نمود (مسجد ساروتقی )بنا کرد و در مجاورت آن نیز مسجدی عظیم که به نام او 

باشد که الحق گچ بری های داخل گنبد و کتیبه دور گنبد که روی گچ طرح شده دارای تزیینات بسیار مجللی ولی دارای گنبدی رفیع می 

 (51،  5889صدر هاشمی ، )".است ، این گنبد را از گنبد های  سایر مساجد نوع خود ممتاز می سازد 

بزرگ ساروتقی که  مسجد"ه حوزه ی علمیه تغییر کرده استمسجد سار وتقی در کنار مدرسه ی ثقه االسالم قرار گرفته که امروزه هر دوی ب

بین بازار  فاصله فرد مساجد تاریخی اصفهان است دره بمنحصر ندارد و گنبد آن در نوع خود از گنبدهای وسعت صحن آن چندان
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قسمتهائی از طاق  .است  واقع شده بناهای تاریخی اصفهان است از زاده احمد که یکی دیگر در مجاورت امام آبادبیک و بازارچه حسن مقصود

نمای گنبد مسجد . است بازار ساروتقی خراب شده ولی برفراز سردر مسجد و منزل ساروتقی قسمت جالبی از بازار زمان وی باقی مانده

تزیینات گنبد بری تزیین شده و این نوع  ساروتقی در خارج آجر ساده است ولی در داخل مانند سقف قصرهای زمان صفویه با نقاشی وگچ

ای موجود نیست ولی سردر مسجد که  گونه کتیبه در داخل گنبد هیچ. سازد مسجد ساروتقی را از سایر گنبدهای مساجد اصفهان ممتاز می

 ( 149، 5844هنرفر ،  )".باشد ایست که به خط محمدرضا امامی  می مشرف به بازار است دارای کتیبه

 : بررسی پالن مسجد  .6

 

 (com.memarinews.www)پالن مسجد ساروتقی . 8شماره تصویر )

میان محور سر در  مسجد که رو به بازار  ساخته شده و محور مسجد که رو به قبله هست زاویه ای پدید آمده که معمار آن را به 

به وسیله ی جلوخان و  پس.ما مسجد رو به جنوب غربی است است،  ا شرقی  بازار حدودا سمت به شمال. بهترین گونه پاسخ داده است 

می شود ، هنگام ورود به صحن ، گنبد خانه درست در مقابل بیننده داالن مسیر تغییر حرکت پیدا می کند و نمازگزار وارد صحن مسجد 

 .  هم پیش ورود به مسجد محسوب می شود این داالن هم نقش تصحیح جهت قبله را دارد و  (8شکل شماره ). قرار می گیرد 

 : اصفهان میدان نقش جهان  .7

در این .  یکی از با شکوه ترین میدان های جهان ، که در شهر اصفهان واقع شده است  (متر  521-155)میدان نقش جهان 

ضلع جنوبی  "عالی قاپو"لع غربی کاخ میدان چهار بنای باشکوه وجود دارد ،که همگی از میراث بزرگ معماری عصر صفوی می باشند ، در ض

این فضا ها . قرار گرفته است   "قیصریه"و در شمال آن سر در بازار بزرگ  "شیخ لطف اهلل"، در شرق مسجد "( امام ) شاه عباسی "مسجد 

 . به وسیله ی طاق نماهای دو اشکوبه به یکدیگر متصل شده که مجموعه ای بی نظیر را تشکیل می دهند 

 : ( امام  )شاه عباس صفوی مسجد  .8

، یکی از بناهای چهار گانه ی میدان نقش از آن یاد می شود  "مسجد امام خمینی"مسجد شاه عباس صفوی که امروزه با نام 

 ". این مسجد از شاهکار های عصر صفوی است که هر لحاظ  منحصر به فرد است . جهان ، که در قسمت جنوب میدان واقع شده است 

پیر نیا ، )  ".است  "استاد علی اکبر اصفهانی "ق آغاز شده و معمار آن یکی از بزرگترین معماران ایران ، . ه 5585آن در سال ساختمان 

میانسرای مسجد تناسبات شش ".این مکان عالوه بر مسجد شامل دو مدرسه نیز هست پالن این مکان کامال قرینه است (  895،  5832

شه  ی جنوبی آن ، دو مدرسه است که تا پیش از این حجره ای نداشته ، بعد ها برای یکی از آنها حجره ساخته در گو. پهلوی منتظم دارد 

 (  898همان ،  ) ".اند 

http://www.memarinews.com/
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 : بررسی  پالن مسجد  .9

در مورد چرخش  استاد پیرنیا پالن مسجد شاه عباس  از جمله پالن های مورد بحث در اکثر کتابهای تاریخ معماری است ،   

میان محور سر در که رو به میدان نقش جهان ساخته شده و محور مسجد که رو به قبله هست زاویه ": پالن مسجد این طور می نویسد که 

اصفهانی دارد ، یعنی حدودا رو به سمت ( جهت )میدان نقش جهان رون . ای پدید آمده که معمار آن را به بهترین گونه پاسخ داده است 

معمار ایوان شمالی مسجد در پشت هشتی را به گونه ای چرخانده که از هشتی می توان . اما مسجد رو به جنوب غربی است . وب است جن

در پشت داالن . میانسرای مسجد را دید ، ولی نمی توان یکراست به آن وارد شد ، بلکه باید از یکی از دو داالن گرداگرد ایوان میانسرا رسید 

 ( 895،  5832پیر نیا ، ) . "یزگاه ها و وضوخانه جای دارد درازتر آبر

بین سر در ورودی و ایوان شمالی دهلیزی وجود دارد که با " گزارش دقیق تری نسبت به این پالن ارائه می دهد  آقای استرلین

الزاویه  یوان دیگر دارای طرح قائمف به صحن است به جای این که مانند سه ارخود این ایوان هم که مش. استگنبد کوچکی پوشیده شده 

مثلثی شکل است که دهلیز مذکور به وسیله ی قوس عریضی  روی یکی از همین زوایای. ی با زوایای مثلثی استباشد ، نمایانگر زمینه 

ا برای این که ام. این قوس با قوس دیگری که در زاویه ی دیگر مثلث قرار دارد ولی قابل رویت نیست مطابقت دارد . متصل شده است 

گذرگاهی که زیر قوس عریض . انحنای موجود یکباره در محل عبور به چشم نیاید ، ورود در طول قسمت شکسته ی محور انجام نمی پذیرد 

این سکو بازدید کننده ی مسجد را مجبور به دور زدن ایوان شمالی می نماید و . قرار گرفته ، به وسیله ی سکویی سنگی مسدود شده است 

این دهلیز ها رو به صحن مسجد واقع . ین عمل از طریق دو دهلیز با طاق های گنبدی که در دو سوی این ایوان قرار دارند انجام می پذیرد ا

دهلیز سمت راست با اندکی انحنا باعث دسترسی به صحن مسجد می شود و دهلیز سمت چپ با دورانی کمی طوالنی تر که . شده اند 

 (514، 5811استیرلن ، ) ”.ر جهت صورت می پذیرد در دسترسی به صحن را امکان پذیر می نماید مسلما به دلیل تغیی

                            

 

عبور از داالن  مسیر ورودی مسجد . 1تصویر شماره                          (ir.wikipediaorg.fa)زاویه ی گنبد خانه با بازار. 4تصویر شماره 

 ( همان )،

http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrB8o5z9X5VzG0A4lmQnIlQ;_ylu=X3oDMTBxNG1oMmE2BHNlYwNmcC1hdHRyaWIEc2xrA3J1cmwEaXQD/RV=2/RE=1434412531/RO=11/RU=http%3a%2f%2ffa.wikipediaorg.ir%2fwiki%2f%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AC%25D8%25AF_%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2587_%25D8%25A7%25D8%25B5%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%2586/RK=0/RS=fiOQAFsThES8sx9M1yClTKbMXuo-
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درجه ای  41یکی از ویژگی های این مسجد چرخش  " رسیدن به قبله اشاذه کرده است  نیز به چرخش پالن برای آقای دهار 

یک راهروی کم عرض نمازخانه مربع شکل آن نسبت به محور تقارن ورودی بناست ، که هدف آن تنظیم جهت وردوی به ساختمان از طریق 

درجه ای دیگری به سمت راست طراحی شده است که باعث می شود  95درجه به سمت چپ و پس از طی مسافتی ، گردش  41، گردشی 

 (  81،  5898دهار ، ) ".محراب و در جهت قبله صورت گیرد ورود به فضای نمازخانه ، رو به 

قبله چرخیده است ، اما این چرخش با ذکاوت طراح همراه بوده است ،که  هنوز بعد از آنچه مسلم است ، پالن مسجد امام برای اصالح جهت 

نامحسوس ، ورودی مسجد با داالن هایی به دو قسمت تبدیل  عالوه بر این چرخش. ، مورد تحسین مفسران قرار گرفته است سالیان سال 

ریک  داالن وارد فضای پر نور مسجد شود ، پس استفاده از داالن عالوه بر ، که نمازگزار با پیمودن فضای نسبتا تا(  1تصویر شماره )می شود 

 . کمک به اصالح جهت قبله ، به ایجاد فضایی برای آمادگی ورود به مسجد کمک می کند 

 . 

 

 : نتیجه گیری 

در طراحی این بنای  مذهبی به ویژه مساجد صورت گرفت ؛ معماراندر دوره ی صفوی اهتمام ویژه ای برای ساخت بناهای 

می گیرد ، در قدیم مساجد در بازارها ساخته می شد، گاهی جهت مسجد به جز جز آن توجه ویژه داشته اند ، مسجد بر محور قبله شکل 

با مهارت و دقت  چرخشی در محور ورودی مسجد به سمت محور قبله به وجود می آوردند ، که  ، طراحان قبله با جهت بازار یکی نبود 

 . عموال از پیش فضاها برای رسیدن به این مقصود استفاده می کردند م

مسجد ساروتقی  واقع در دروازه ی حسن آباد  و مسجد شاه عباس صفوی واقع در میدان نقش جهان هر دو در راستای بازار قرار 

 دارند ، و در  هر دوی آنها جهت بازار با جهت قبله متفاوت است ، 

؛ که نه تنها مسیر حرکت را تصحیح می کرد؛  بلکه باعث به وجود  استفاده کرده اند ت قبله از پیش فضا هر دو برای اصالح جه

 .  آوردن سلسله مراتب برای ورود به فضای اصلی مسجد می شد
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