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هاي معاصر  مصالبررسي الگوي شبستان زنانه در مساجد و 
  زن در انقالب اسالمي اجتماعي ـ براساس نقش سياسي ايران

  *2، سولماز آقائي1نژاد حمزهمهدي 

  چكيده
 ـ يعبـاد  يهـا  عرصه در آنان حضور به پرداختن دهند، يم ليرا تشك ياسالم  ةجامع ةكريپ از يمين زنان كه آنجا از
  اهللا آيـت و  )ره(ينـ يخم  امـام  داتيـ كأو ت ي انقـالب اسـالم   يروزيموضوع با پ نيا تياهم. مهم است اريبس ياسيس

 يهـا  مصـال  و مسـاجد  زنـان،  ياسـ يسـ  يعبادحضور   مهم يها بخش از. ديآ ياز گذشته به چشم م شيب يا خامنه
شـكل   هـا  مصال در هاي زنانه الگوي نوظهوري از شبستان دهد امروزه گرفته نشان مي انجامهاي  بررسي. است كشور

پـژوهش بررسـي   از ايـن  هـدف  . ها متفـاوت اسـت   مصالو  مساجد ةدري با الگوهاي اوليالگويي كه ق ؛گرفته است
 الگـوي  ئةهاي اسالمي و ارا ها با ارزش نطباق آنا سنجش ميزان ،معاصر هاي تاريخي و مصالشناسي مساجد و  گونه

زنانه ارائه ي  ها شبستانهاي آتي  راهكارهايي براي طراحي تا بتوان ؛استبا مباني نظري اسالمي و انقالبي  سازگارتر
هـاي تـاريخي،    نمونـه بـراي بررسـي    ،اسـتدالل منطقـي   ،نظـري   روش تحقيق در ابتدا بـراي تنظـيم مبـاني    .دكر

در مسـاجد اوليـه   آمـده،   دسـت  بـه ج نتاي براساس .نهايي، استدالل منطقي است هاي پژوهشي و براي استنتاج تاريخ
در سـير تـاريخي،    .شـد  جدا مـي صلي از شبستان ابا حائلي  فقط در بيشتر موارد ساده بوده و فضاي شبستان زنانه

. شـدن فضـاي مردانـه انجاميـد     تر ليشدن فضاي زنانه و تجم اي بيشتر شده و اين تفكيك به حاشيه تفكيك فضايي
شبسـتان زنانـه بـه صـورت      ميان ايـن الگوهـا،   از .قابل تشخيص است مصال ةسه الگوي كلي در بخش زنان ،امروزه

ـ   رو، با بررسي مزايا و معايب الگوي رايـج معاصـر، در    پژوهش پيش. شيوع بيشتري دارد شكل Uبالكني   ةصـدد ارائ
  .استكيفي آن  يبراي ارتقا راهكارهاي معمارانه
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  مقدمه
 توجـه  مـورد ـ  كلي صورت بهـ  مسلمانانمحل عبادت منزلة  مساجد بهي معمار مورد در پژوهش

آنچه كمتر بـدان  . اند افتهي دست زيني پربار جينتا به شانيا و داشته قرار گران پژوهش ازي اريبس
زيرا از گذشـته   ست،ها مصالپرداخته شده، بخش شبستان زنانه و محل حضور زنان در مساجد و 

 در توانـد  مي مطالب اين شدن روشن كهوجود داشته  ابهاماتي مساجد در زنان حضور خصوص در
در منـابع تـاريخي،   . باشـد  راهگشـا  مسـاجد  ةشبستان زنان طراحي براي عملي راهكارهاي ايجاد

دال  نيـز  رواياتي ولي است، آمده اسالم صدر در ها مصالو  مساجد در زنان حضور از هايي گزارش
ا ياست كه آ اين د،شو مي مطرح روايات اين ةمطالع با كه پرسشي. نهي حضور زنان وجود دارد بر

بـا نهـي همـراه    ) ص(خصوص زمان رسول اكرم هها در گذشته و ب مصالحضور زنان در مساجد و 
زيرا اين امـر سـبب ايجـاد تغييـرات     ، تدريج وارد مسجد شدند يا بالعكس بوده و سپس بانوان به

 بـه  يابيدسـت  بـراي . ها و كشورهاي گوناگون شده است فاحشي در جايگاه زنانه مساجد در دوره
و  مسـاجد  سـاخت  امكـ اح و اتيروا يبررس زين و يخيتار منابع ةتوان با مطالع مي، ادشدهي هدف
 گـر، يد يسـو  از يخيتـار  منـابع  در موجـود  اسـناد  و هـا  نقشـه  با آن قيتطب و سو يك از ها مصال

 يالگوهـا  از يمنطقـ  اسـتدالل  بـا  و دكـر  يريـ گيپ كالبـد مسـاجد را   در گرفتـه  انجـام  راتييتغ
را، بـراي اسـتفاده    هـا  مصالو  مساجد انواعة و ساخت شبستان زنان يابي انكم اصول ،آمده دست به

  .گرفت جهينت در زمان حاضر،

  تحقيق ةپيشين
 در ،داشته باشـد  تأثير تحقيق مطالعات روند بر بتواند كه ،حاضر تحقيق در بررسي قابل ةپيشين

قرآني و روايات  ها در منابع مصالبا مساجد و  مرتبط هاي هنظري: است بررسي قابل كلي ةحوز دو
 در ادبيـات  .سياسـي زن انقالبـي در مسـاجد    ـ و ديگـري نقـش و جايگـاه عبـادي    ) ع(معصومين

 رويكردهـاي  از كـه  اسـت  شـده  بسـياري تـأليف   آثـار  مسـاجد ة حوز ادبيات ةزمين معماري، در
شناسي شبسـتان   خصوص ريخت تحقيق در اما .اند ها پرداخته مصالو  مساجد موضوع به مختلفي

بنـابراين، تـالش    .ن اين عرصـه قـرار گرفتـه اسـت    الطفي محقق مورد كم ها      مصالمساجد و  ةزنان
امـروزي   ةطراحـي در عرصـ    مهم ن براي استخراج اصول طراحي شبستان زنانه از نيازهايامحقق
  .اين زمينه باشدهاي آتي در  براي پژوهشگشايشي تواند  مي اين تحقيق. است

 ،هاي حضور در ايران به بررسـي مسـاجد مهـم اصـفهان     صوص مساجد، شاردن در سالخ در
مسـاجد جديـد در   نيـز در كتـاب   ) 2012(كريستين ولزبـاچر  . پرداخته است ،مانند مسجد امام

 21به معماري مساجد و ديگر بناهـاي اسـالمي در اروپـاي قـرن      اروپايي معماري اسالمي /غرب
پيرنيـا در كتـب   . انـد  رزشـمندي بـه جـاي گذاشـته    اثـار  آمحققـان داخلـي نيـز    . است پرداخته
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شناسي، به بررسـي مسـاجد    زيباييـ  هاي كالبدي و بيان ويژگيها  بندي دسته ارائةارزشمندي، با 
هـاي   از مجموعـه  نامه گنج ةمجموع. هاي تاريخي مختلف در ايران و جهان پرداخته است در دوره

شـامل پـالن، نمـا و مقـاطع و     وري اطالعات در خصوص مساجد ايران بـوده كـه   آنفيس در گرد
 مسجد در احاديث و روايـات و  مسجد در قرآنكتب  .]37[ تصاويري از مساجد مهم كشور است

مركـز  كـه بـه همـت     ات و روايـات اسـت  يـ مسجد از نظر آ ةبديل در حوز و بي  اي غني مجموعه
  .]33[ رسيدگي به مساجد با همكاري پژوهشگاه قرآن و حديث به چاپ رسيده است

رة زن در هاي آن حضرت دربـا  ، مجموعه فرمايش)ره(خميني  سيماي زن در كالم امامكتاب 
نقش و جلدي  در مجموعة پنجهمچنين، . ]22[اسالمي است   حوزة نقش و جايگاه زنان در انقالب 

هاى رهبر معظم انقالب دربارة زنان، از آغاز پيـروزى انقـالب    ها و پيام ، همة سخنرانيرسالت زن
در جلـد  . ]5[اي نشده است، بررسى شده اسـت   ، حتي سخناني كه رسانه1392اسالمى تا سال  

، با ارائة موضوعي و عنواني اسالم و تجدد  جايگاه و مسائل زنان در فرهنگچهارم اين كتاب، با نام 
يابي مسائل زنان، تفاوت نگاه غرب و نگاه اسالم را در  توان با ريشه بيانات مقام معظم رهبري، مي

  .]15[ت هاي مختلف حضور زن در جامعه پرداخ موضوع زن بازشناسي كرد و به جنبه

 تحقيق روش
 روش از يبـ يترك ،در ايـن پـژوهش  . است كمي ي وفيك نوعدو  از حاضر ةمطالع در قيتحق روش
 اسـتفاده  با ،بنابراين .است شده برده كار به يمورد ةنموناستفاده از  و يخيتار ـ يريتفس قيتحق
و  منابع از يا هگسترد فيط ،ينترنتيا و ينوشتار معتبر منابع از يريگ بهره و يا كتابخانه روش از

 ةويشـ  بـه  ،يقـ يتطب و يا سـه يمقا يبررسـ  بـا  و شده مطالعه ها مصال با مرتبط موجود يها نمونه
 نيـ ا در .اسـت  شـده  پرداخته دهيبرگز يها نمونه و قيمصاد يو بررس ليتحل به يمنطق استنتاج
 يهـا  ارزش و اصـول  بـر  ديـ كأت با ياسالم يمعمار و هنر ةحوز گران پژوهش يها افتهي ،پژوهش
  .است شده يبررس )ع(نيمعصوم اتيروا و سنت منابع و ميكر  قرآن از منبعث

  مصال :ينظر يمبان
محلـي بـراي برگـزاري     ؛است  ترجمه شده» عيدگاه«لغت فارسي به معناي  در فرهنگ مصال ةواژ

مراسـم اعيـاد اسـالمي و خوانـدن نمازهـاي مربوطــه، محلـي بـاز و دلگشـا و مفـرح كــه در آن          
. ]23[ دهـد  مـي  ساختماني نيست و فقط بنايي كه محل ايستادن امـام و جهـت قبلـه را نشـان    

 ومـاً عم هـا  مصـال  اين. اند ه شد ساخته  بسته فضاي اصالت الگوي برمبناي معاصر هاي مصال بيشتر
يـابي،   مكـان  بعـد  از و انـد  شـده  واقع شهرة ميان در كه هستند باشكوهي عملكردي فضاهاي چند

 واقـع  بـه  معاصر هاي مصال. نيستند سازگار اسالمي الگوهاي نظري با پيرايگي بي و انساني مقياس
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 عنـوان  بـه ة مصـال  اوليـ  مفهـوم  و كه عملكرد ندا جامع مساجد تاريخي الگوي صوري از برداشتي
  .]14[ ندا قبول قابل محتوايي فاقد و داده دست از را عيدگاه

  ضرورت مشاركت زنان در حيات اجتماعي
كردن اين نياز به  ضرورت برطرف .ها بنابر نياز فطري خود مجبور به زندگي جمعي هستند انسان

و بقـاي   يسـت حيـات ن  ةمعتقدند انسان بدون زندگي جمعي قادر به ادامـ حدي است كه برخي 
 ةحال با اين پرسش مواجهيم كه آيا اين عرص. ]29[ انساني با زندگي جمعي او در آميخته است

  گستردگي در انحصار مردان است؟ همةاجتماعي با 
هـاي   انگيزهي، ركت اجتماعابه بيان جواز مش و احاديث ديني) ص(پيامبر ةقرآن كريم و سير

بـا توجـه بـه ايـن     . پـردازد  هاي اجتماعي مي و آداب مشاركت اجتماعي زنان در عرصه  مشاركت
و حضـور در   ،ماننـد نمـاز جماعـت    ،اي واجـب  اصول، چگونگي حضور اجتماعي زنان در فريضـه 

آيا حضور زنان در اين مكان مقـدس جـايز اسـت؟ و    . شود ال واقع ميؤها مورد س مصالو  مساجد
به  ،در اين بخش دابي بر اين حضور اجتماعي برقرار است؟آدر صورت جواز حضور، چه شرايط و 

قبـل   ةاندازيم و حضور اجتماعي زنان را در سـه دور  هاي عبادي زنان در تاريخ نگاهي مي فعاليت
  .يمكن ب اسالمي بررسي مياز اسالم، در عهد پيامبر و در دوران انقال

  حضور زنان در معابد ابراهيمي قبل از اسالم
) زمان با حضـور مـردان   هم(به قرآن و روايات معصومين، حضور زنان در مساجد و معابد  با توجه

در ديـن  ) ع(ويـژه بـا ظهـور حضـرت مـريم      در اديان الهي گذشته امري مشروع بوده است و بـه 
  .مر در تقابل با انحراف يهود در حذف زنان از معابد بودتر شد و اين ا رنگ مسيحيت پر

با توجه بـه   ،1ن نيز بدان اشاره شده استآكه در قر ،المقدس در بيت) ع(حضور حضرت مريم
و همچنـين رسـيدن دسـتور مبنـي بـر       ،]42[ دادند اينكه در آن زمان زنان را به مسجد راه نمي

 ،روج حضرت مريم هنگام وضع حمل از مسـجد و اشاره به خ 2عبادت حضرت مريم همراه مردان
 بـراي را ابتدا بايد وارد شـده باشـد تـا سـپس     زي ـ  مسجد است جواز حضور او در ةدهند ه نشانك

  .مهم است  هاي از نمونهـ  3وضع حمل خارج شود
هرچنـد   ؛جامانده در تاريخ است از ديگر داليل حضور زنان در اماكن مذهبي، آثار باستاني به

ثــار آاز جملــه ايـن  . رسـد  زمـان در ايــن امـاكن بعيــد بـه نظـر نمــي     ايجـاد تغييراتـي در گــذر  

                                                        
 .مريم /عمران آل .1
2.  كرَبي لاقْنُت مرْيا مينَيعالرَّاك عي مكَعاري ودجاس43 /آل عمران( و.( 
 ).شوم  ميرم و روزى كه زنده برانگيخته مى و درود بر من روزى كه زاده شدم و روزى كه مى( 25-22 /مريم .3
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كـريم مـواردي را    قـرآن  ،همچنـين . ]26[ بانوان دارد ةاي ويژ جداگانه مسجداالقصي است كه درِ
نقـش مهمـي را ايفـا     بـا حضـور خـود    و  ها حضور اجتمـاعي داشـته   آن شمارد كه زنان در برمي
 ـ ، فعاليـت اقتصـادي  1تالش اقتصادي و مالكيـت  كسب و: ها عبارت است از اين فعاليت. ندا كرده

 4خواهر موسي براي رهـايي وي   ، تالش3و پادشاهي او اسب ة، داستان ملك2حيا اجتماعي همراه با
  .5داستان چوپاني دختران شعيب پيامبر و

  )ص(حضور اجتماعي زنان در مساجد در دوران پيامبر
وظـايف و كاركردهـاي   ، ترين نهـاد اجتمـاعي   اهميت ين و بانخست منزلة به ،اسالم صدرمسجد در 

، 43[آمدنـد   در آن گـرد هـم مـي    ،از زن و مرد و پير و جوان ،اقشار جامعه همةو  داشتچندي 
كيد بر اهتمـام  أت از داليل مهم. حضور زنان در مساجد از زمان پيامبر مشهود بوده است. ]43 ص

النسـاء درى اسـت در مسـجدالنبى در     بـاب . است النساء بابمساجد،  ضور زنان درپيامبر براي ح
از عمـر نقـل شـده اسـت كـه      . ]167 ، ص2[ل قـرار دارد  يـ ه بعـد از بـاب جبرئ  كـ سمت شـرق  

آمـد   و يـن در رفـت  ا يك از مـردان از  هيچ: دري را براي زنان قرار دادند و فرمودند) ص(اهللا رسول
زنان قرار داده بود و بـه   ةدري را ويژ) ص(است كه پيامبر  بيان فرمودهحزم  ابن ،همچنين 6.نكند

  ).1تصوير ( ]181، ص42[كرد كه از آن در خارج شوند  دختران و زنان امر مي

  يمسجدالنب پالن در ءالنسا محل باب. 1تصوير 
                                                        

  .32/ نساء .1
  .23ـ26/ قصص .2
  .44/ نمل .3
  .40/ طه .4
  .23/ قصص .5
 .ال يلج من هذا الباب من الرجال احد .6
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اســالم، حضـور جنــاب   جماعــت در صـدر  نمـاز  هـاي بــارز حضـور زنــان در   از ديگـر نمونــه 
حضور زنـان   ،تر از آن گسترده. خواند است كه نماز خود را پشت سر آن حضرت مي) س(خديجه
دسـت   )ع(در جريان تغيير قبله، وقتي جبرئيـل : نويسد شيخ صدوق مى. تغيير قبله بود ةدر واقع
را گرفت و روى آن حضرت را به جانب كعبه گردانيد، آنان كـه پشـت سـر حضـرت      )ص(پيامبر

اى كـه مـردان در جـاى     به گونـه  ؛هاى خويش را به جانب كعبه گردانيدند گزاردند، روي نماز مى
عالوه بر روايت و شواهد تاريخي، فقهاي  .]275، ص27[زنان در جاى مردان زنان قرار گرفتند و 
همچـون نمـاز    ،سياسيـ  همچون مردان، در مسجدالحرام و مراسم عبادي ،عظام حضور بانوان را
  ).1جدول ( ]546، ص40[اند  جايز شمرده ،جمعه و اعتكاف و حج

  
 )ص(امبريپ زمان ياجتماع يدادهايرو در زنان يهمراه و حضور از ييها نمونه .1جدول 

  منابع  )ص(امبريپزمانياجتماعيدادهايرودرزنانيهمراهوحضور  فيرد
  ]86، ص26[ مسجددرامبريپبازنانعتيب  1
سنگهاشبهازنهك:يمسجدالنبساختدرزنانتكشر  2

  - .آوردنديم

 افكاعتجوازومسجددرخودهمسرانباامبريپةسالهمهافكاعت  3
  - مسجددرزنان

  ]22، ص6[ يمسجدالنبدرمردانوزناننيبليحانبود  4
درجامبودكوجودبامسجددرحضوراززناننكردنمنع  5

  ]25، صهمان[ )ص(يمسجدالنب
  ]189، ص41[ مسجددرزنانازامبريپيشكسر  6
  -  .ردندكيمسؤالوآمدنديمامبريپمحرابتازنانيمسجدالنب در  7
 نياعلتخصوصدراصحابالؤسوامبريپاز سوينمازنكرد كوتاه  8

  ]211، ص5[  ».دميرا در صف زنان شنيطفليمن صدا«:امبريپجوابو امر

9  
 مساجددرزنانةشبانحضوربرامبريپديكأت

 د،يده اجازه: ديفرما يزنان است م يبرا شتريدر شب كه خوف ب«
 ».بروندمسجدبهكهاستيأولروزدرپس

 يال ليإذا استأذن نسائكم بالل
  ]201، ص2[ المسجد فأذنوا لهن

  يانقالب مسلمان زن فيتعرحضور اجتماعي زنان در دوران انقالب براساس 
 پيـامبر  از سـوي اسـالم، يعنـي تشـكيل حكومـت      حكومت بـه صـدر   در) ره(خميني  امامالگوي 
به احياي كرامت ) ره(خميني  امام. و برخوردهاي ايشان با اقشار مختلف معطوف است ،)ص(اكرم

توانـد الگـوي زن    كننـد كـه مـي    اجتماعي وي اشاره مـي  و حضور صدر اسالمو شخصيت زن در 
  .مسلمان اين عصر نيز باشد

) العالي ظله دام( اي اهللا خامنه آيت ةو تداوم آن به وسيل) ره(خميني  امام ةروند اصالحي انديش
و در اين ميـان حضـور پرتعـداد زنـان در نمازهـاي       شودرشد زنان فراهم ة موجب شده كه زمين
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اي كه طبق نظـر   به گونهاست؛ اسالمي   ها از دستاوردهاي مهم انقالب مصالجماعت و مساجد و 
بلكه با  ،اند ها و مساجد منع نشده مصالتنها زنان از حضور در نمازهاي جماعت در  بيشتر علما، نه

  .ه استشدكيد أعبادي ت ةحفظ شرايط و آدابي، بر حضور بيش از پيش زنان در اين عرص
سـابق اسـت و بـانوان     يهـا  زمـان  و روزهـا  از ريـ امـروز غ «: معتقـد اسـت   )ره(خمينـي   امام

. ]1، ص20[ »بدهنـد  انجـام  را خـود  ياسيس ياجتماع فيوظا ،يعموم عفت حفظ با ،ستيبا يم
 از يمادر و يهمسر ،ياجتماع تيفعال ل،ياند كه تحص واضح فرموده ينييدر تب يا خامنهاهللا  آيت
. ]17[ اسـت  خـائن  كند منع را زن امور نيا از كه يفرد و است زنان تيمسئول ياصلهاي  حوزه
 تيـ را رعا يعفاف و پاكـدامن  ،و شئون زن مسلمان يچنانچه زنان بتوانند حجاب اسالم ن،يبنابرا
 و برنـد  بهـره  مقـدس  مكـان  نيـ ا يمعنـو  آثـار  و ليفضا از مساجد در حضور با توانند يم كنند،

در ايـن بـاره   ) ره(امـام خمينـي  . اسـت  مردان همچون آنان يبرا مسجد در خواندن نماز لتيفض
بتوانند كامالً خود را از نامحرم حفظ كنند، بهتر است در مسجد نمـاز  ) زنان(اگر «: فرموده است

  .]893، ص21[ »بخوانند

  ها از منظر روايات مصالو  حضور بانوان در مساجد
برخـي بـه جـواز    : خصوص حضور بانوان در مسجد، بر دو قسم قابل تقسيم است روايات وارده در

آنچـه مسـلم اسـت    . گر به افضليت نماز بانوان در خانهند و برخي ديا حضور زنان در مساجد قائل
  ).2 جدول( اند يك از اين دو ديدگاه، زنان به صورت كامل از رفتن به مساجد منع نشده در هيچ

  
 ]33[ يسن و عهيش: مسلمانان منظر از مساجد در زنان حضور .2 جدول

  فتوا  مذهب

  تسنن

  يحنف
دانسته  يهمراه مردان كاف به را نانآ جماعتيول،ندانستهواجبزنانيبراراجماعتنماز

  .است
 .است داده خروج ةاجازرزنانيپبه،ديخصوص نماز عدر

 ةاجاز خوش، يبو و نتيز بدون رزنان،يپبهفقطودانستهمكروهراجماعتدرزنانحضور  يشافع
  .است دادهراجماعتدرحضور

  .است مباح زنان يبرا جماعت نماز  يمالك
  .است تر افضلنماز در خانه افضل  يول ،زنان مباح است يجماعت برا نماز  يحنبل

  عيتش
  .است خانه در بانوان يبرا نماز تيافضل
  .وجود دارد مسجد در بانوان يبرا نماز استحباب
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  ن به افضليت نماز براي بانوان در خانهقائال
: اند فرمايند كه حضرت فرموده ذكر مي) ص(خصوص نماز زنان از پيامبر عالمه مجلسي روايتي در

درجـه فضـيلت    25كـه   حالي در ؛تنهايي و در خانه نماز خواندن زن، مثل نماز در جمع است به«
بر زنان نماز جمعه و جماعت ! اي علي«: فرمود) ع(به امام علي) ص(رسول خدا ،همچنين ».دارد

 :اسـت كـه     كـرده  نقـل ) ص(از امام صـادق  ،همچنين. ]59 ص، 7[ 1»و اذان و اقامه واجب نيست
يـابيم كـه    مـي  گونـه روايـات در   با تـأملي در ايـن   2».هاست بهترين مساجد براي زنان شما خانه«

شود و به همـين دليـل هـم بـه       اهميت داده زنان حجاب ةمسئلمعموالً تالش شده به نحوي به 
  .اند نماز در خانه فضيلت داده

  ماز براي بانوان در مسجدن به جواز و استحباب نقائال
هـاي   تنها حضور بانوان در مسجد مانند ديگر عرصـه  اي از فقهاي عظام شيعه معتقدند كه نه عده

، 36[ اسـت ز اسـت، بلكـه امـري نيكـو و مسـتحب      يجا) البته با رعايت شئون اسالمي(اجتماعي 
اطالقـات روايـاتي   ن به جواز و استحباب حضور زنـان در مسـجد عمومـات و    قائال ةادل. ]817ص

ل مسجد بر انسـان،  يمندي از فضا آمد به مساجد و بهره و رفت است كه بيانگر ترغيب و تشويق بر
بر اين مـدعاي خـود    ،دهند كه اكثريت علما را تشكيل مي، اين عده. است ،قطع نظر از جنسيت

  .اند هجستبه برخي از شواهد تاريخي نيز تمسك 
نمايـد،   آمـد مـي   و كسي كه به مسجد رفـت « :ه كه فرمودندنقل شد) ص(در روايتي از پيامبر

. ]129، ص34[» دهـد  مكاني را در بهشت به وي اختصاص مي آمد وي و بار رفت خداوند براي هر
مـردم را خطـاب قـرار داده     ةن همـ آست، اين اسـت كـه در   اتوجه  درخورآنچه در اين احاديث 

در ايـن  ) ص(در عصـر بعـد از پيـامبر   ) ع(تقريـر و سـكوت معصـومان   . فقط مـردان را  و نه ؛است
آن ة خـانواد ) ع(كه در زمان امام علي ست؛ چنانيي اخصوص نيز از وجوه حجيت چنين حضورها

بارهـا  ) س(حضرت زهرا. هاي مختلف سياسي و اجتماعي حضور جدي داشتند در عرصه حضرت
  ).3جدول ( دكراول محاجه و او را محكوم  ةبا خليف
  
  
  
  
  

                                                        
  .لَيس علَي النساء جمعةٌ و ال أذانٌ وال إقامة! يا علي. 1
2. يوتسائكُم البن ساجِدخَيرُ م.  
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  مساجد در زنان حضور خصوص در ياسالم يفقها هاينظر. 3 جدول
 خصوص در يفقه يةنظر

  معاصر يفقها  ميقد يفقها  ينيد مستندات  مسجد در زنان حضور

  كراهت

مسجد زنان، خانه است؛ و نماز در خانه  نيبهتر
برتر  وانياست؛ و نماز او در ا وانيبرتر از نماز او در ا
در  اش است؛ و نماز او خانه اطياز نمازش در ح

 خانه برتر از نمازش بر پشت بام خانه است اطيح
، صدوق خيش  ).)ص(رسول اكرم(

  يحل عالمه

 اهللا تيآ
، بهجت

 فاضلاهللا  تيآ
  يلنكران
  

و مانند روزگار  ديريخود قرار گ يها در خانه
  1.ديخود را آشكار مكن يها نتيز م،يقد تيجاهل

رسول ( هاست آن ةكنج خان مسجد زنان نيبهتر
  ).)ص(اكرم

  جواز

 و زنانبهوخوددخترانوزنانبه!امبريپيا
 نيا. پوشند فرو خود بر را خود چادر كه بگو مؤمنان
 قرار آزار مورد و شوند شناخته تا است، تر مناسب

  ديمف خيش 2.رندينگ

 امام
  ، )ره(ينيخم
 اهللا تيآ

، يا خامنه
 3ديخدا را از رفتن به مساجد خدا منع نكنزانيكن  يرازيش مكارم

 ).)ع(يامام عل(

  ها مصال و مساجد يمعمار در حضور زنان تأثير
تدريج باعث حضور زنـان در مسـاجد    جواز شركت زنان در نماز جماعت از سوي علماي شيعه به

زنـان در  جايگاه خاصي براي  موجب شد تا بعدها در مساجد شيعيان د و اين امر در گذر زمانش
  .بنا به فتواي علما، بخشي از مسجد به زنان اختصاص يابد ،كم نظر گرفته شود و دست

اسالم، كه براي همة امور زندگي مسلمانان برنامه و الگوي راهي مشخص كرده اسـت، بـراي   
خصـوص بـراي زنـان، آدابـي را ارائـه       حضور در مساجد و نحوة آمدوشد به اين مكان مقدس، بـه 

 ب اعتالي جامعـه شـود و بـيش از آن، ايـن قشـر را از گزنـد آفـات در امـان دارد        كند تا سب مي
  ).4جدول (

  
                                                        

 ]1[ .33/ احزاب. 1
نَ اهللاُ وكَـا  يعـرَفنَ أَن  يذَلك أَدنَ يبِهِنمن جلَابِ يهِنعلَ يدنينَ ينَقُل ألَزِواجِك وبنَاتك ونساء المؤمن يالنبِ أيها يا. 2

59/ حزابا(يما غَفُوراً رح.( 
  ]1[ .ال تمنَعوا إماء اهللا مساجد اهللا. 3 
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  شرايط حضور زنان در مساجد.  4جدول 
  تيروا  اصول

 وآمد رفت از زيپره
  به مسجد تنها

زنان و دختران سعي كنند با دوستان، خواهران، برادران، پدر و مادر يا با شوهران خود 
ون ئها در گرو حفظ ش حفظ ارزش و ثواب اين گام زيرا، كنند وآمد رفتبه مسجد 

 .]93ـ92، ص9[هاي متعالي است اسالمي و ارزش

رعايت پوشش 
  اسالمي

ها را از نگاه ناروا بپوشند و اندامشان را از به زنان مؤمنه بگو چشم!اي رسول:قرآن كريم
شود بر بيگانه آشكار  مي ظاهر خود را جز آنچه قهراً عمل زشت محفوظ دارند و زينت

  .نسازند

 ةانيم در نكردن توقف
  مسجد راه

 كار سه يبرا نكهيا مگر ؛است هودهيب ولغومسجددريجلوسهر:)ص(حضرت محمد
  .دانش كسب و خداذكرقرآن،خواندن:باشد

ن پس از نماز در همان اخواند و زنان مؤمنمينماز صبح را در تاريكي)ص(امبريپ
  .]408، ص5[...گشتندبرميتاريكي

نكردن از بوي  استفاده
  و آرايش خوش

زينت خود را به هنگام رفتن به مسجد به !اي فرزندان آدم:اعرافةسور،قرآن كريم
  .همراه داشته باشيد

نبايد از بوي خوش  ،هنگامي كه يكي از شما زنان قصد مسجد كرد):ص(حضرت محمد
  .]162، ص34[دكناستفاده

زن و  نشدن ختلطم
  دمسج مرد در

به  )در مسجد پيامبر ءالنسا اشاره به باب(خوب است اين در را):ص(حضرت محمد
  .]156، ص12[بانوان اختصاص دهيم

  .دها خارج شون مردها بعد از زن ،شود مي هنگام كه نماز تمام شب): ص(حضرت محمد

پرهيز از سخنان بلند 
  و بيهوده

انگيز سخن نگوييد كه بيماردالن در شما طمع اي هوسگونهبه!اي همسران پيامبر
  1.كنند و سخن شايسته بگوييد

كنند و  مي آيند كه در مساجد حضور پيداميدر آخر زمان مردمي):ع(امام علي
شما با چنين افرادي  .گويند مي اما از دنيا و دوستي آن سخن ،دهند مي تشكيل جلسه

  .]493، ص11[ ها ندارد ه آنبخداوند كاري، زيراهمنشيني نكنيد
  

 تـأثير هـا   مصـال يكي از شرايط مهم برگزاري نماز جماعت، كه در بافـت كالبـدي مسـاجد و    
در . گذارد، شرط تقدم مردان بـر زنـان و پيوسـتگي صـفوف بـين نمـازگزاران اسـت        فيزيكي مي

اجى به حائل و يستند، احتيصورت حضور و شركت زنان در نماز جماعت، اگر پشت سر مردان با
ولى اگر در كنار مـردان   .نماز گزارند ،بدون فاصله، توانند پشت سر مردان و زنان مى ستيپرده ن

سـتادن مـردان و زنـان در    يها باشد تا كراهت كنار هـم ا  ن آنيسزاوار است كه حائلى ب ،ستنديبا
تان در مجمـوع يـك   خصوص فضـاهايي ماننـد بـالكن اگـر بـالكن و شبسـ       در. نماز برطرف شود

ــوند   ــوب ش ــا محس ــاختمان و فض ــازگ  ،س ــفوف نم ــال ص ــت زارااتص ــت اس ــرد درس   ن زن و م
  .]243، ص16[

                                                        
  .32/ احزاب .1
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 مساجد يمعمار شود يم سبب نمازگزاران گاهيجا خصوص در ياسالم يفتوا اعتدال و نرمش
 هـا  مصـال  و مسـاجد  يطراح يبرا شتريب يزادآ با بتوانند و ودنش محدود خاص يالگو چند به ما

 ةسـت يشا و درخور ةرانمعما يفضا هم و دشو حفظ ياسالم شئون هم كه يا به گونه ؛ندكناقدام 
  .دشو يطراح يرانيا ـ ياسالم ةجامع

  ايران يخيتارشبستان زنانه در مساجد  شناسي الگوي ريخت
 ياديـ ز حـدود  تـا  ،يگـر يد يبنا هر همچون ،را مسجد يبنا يچگونگ اسالم كه ستين يديترد
از  ينـوع خاصـ   هر زمـان و مكـان   رايز است، داده  قرار افراد يا قهيسل و مكانـ  زمان طيشرا تابع

 مشـاركت  زانيم به بسته ،يا دوره و دولت هر ،انيم نيا در. ]241، ص40[ ديطلب يرا م يمعمار
  .كرد مي يطراح را زنانه شبستان محل خاص يا گونه به، اجتماع در زنان حضور و

 نيا البته. اند هداشت نامجزا و بزرگ ي شبستانيها بخش اسالم يميقد و بزرگ مساجد شتريب
 اختصـاص  بانوان به را يبخش ابتدا همان از اسالم امبريپ ،ينبو عصر در رايز ندارد، تيكل مسئله

 ثرؤم و پررنگ آن در زنان حضور كه ييها دوره در. ]190، ص41[ دادند قرار نانآ ةژيو را يدرو 
 شـد  يمـ  يطراحـ  ياصـل  شبستان يفضا به كينزد و شتريب تياهم با زنانه شبستان يفضا ،بوده

 ايـ  ]8[ كمرپـوش  يباال و اشكوب در شتريب مسجد ةزنان بخشها،  در ديگر زمان. ]309، ص30[
  .داشته است يجا 1هاي چوبي كد غرفه در

 امـام  يعزادار يبرا ،انيعيش انيم در خصوص هب ،مساجد در زنان حضور تداومهايي  در دوره
 مختلـف  يها گونه به حضور نيا. ديطلب يم را زنانه بخش اختصاص ن،يمعصوم ةائم و )ع(نيحس 

 روشـن  صـورت  بـه  مردانـه  از زنانـه  بخـش  يجداسـاز  يچگـونگ  يول شده، انيب خيتار طول در
 كـه  دآيـ  يمـ  دسـت  بـه  نيچنـ  اسـالم  صدر مساجد از برجامانده يايبقا از .است  نشده مشخص

 از كمتـر رفتنـد و  گ يم انجام چوبهمچون پارچه و  يا ساده ليبا وسا ها يجداساز نيا نيشتريب
صفوي در ايـران،   ةخصوص دور ههاي بعد، ب ها و دوره در سال. شد يم استفاده امر نيا يبرا واريد

  ).5جدول ( اهللا، به وجود آمدند مساجدي با فضاهاي خاص زنانه، مانند مسجد شيخ لطف
  
  
  
  
  

                                                        
در بيشـتر مـوارد از   . انـد  جدا شده هاي چوبي ازصحن اصلي مسجد در و پنجره ةبه وسيلكه كوچك  هاي جايگاه 1.

 .شود بيشتر در مساجد مناطق شمالي ايران استفاده مي و جنس چوب
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 رانيا يخيتارهاي  مصال و مساجد در زنانه شبستان يالگوشناس .5 جدول

  نقشه  مسجد نام  مسجد ةمردان و زنانه بخش ييجدا ةنحو

قرارگيري شبستان 
زنانه و مردانه در 

  يك طبقه

 زنانه شبستان يريقرارگ
 شبستان مجاورت در

  همكف در ياصل

ريجامع كبمسجد
، 24[ زدياهرستان، 
 ]221ص

  
 زيمرنديروستامسجد
، 44[ خراسان ،گناباد

 ]178ص
، 42[اصفهانيعلمسجد

 ]198ص
 اصفهانميحكمسجد
 ]87، ص32[

، عيسميمسجد حاج
 رشت

  رشت،الدولهمسجد امام
  امشه،مسجد جامع

كفشدنساختهباالتر
 كف از زنانه شبستان

 ياصلمسجد

  سمنان شاهرود، جامع مسجد

  ]214 ص، 28[ النيگ جانيمسجد تم

شبستان زنانه و  ييجدا
 يها مردانه با پنجره
  يموسوم به ارس

 زنجان ييرزايمسجد م
، 42؛ 152، ص33[

  ]199ص

  
 

  
 و زنانه شبستان ييجدا

 يواريد احداث با مردانه
 و ها ستون نازك،
  پاها ليف

 

  
  

  داراب جامع مسجد

  رشت ،فروشان سجد كاسهم

 يچوب يها غرفه احداث
  ]134 ص، 28[رشت  ،مسجد جامع جور شهر  زنان يبرا
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نقشه  مسجد نام  مسجد ةمردان و زنانه بخش ييجدا ةنحو

قرارگيري شبستان
زنانه و مردانه در دو

مجزا ةطبق

ةطبق در بالكن جاديا
يفوقان

،3[نينائجامعمسجد
]166ص،3؛169ص

ليمسجد اسماع
جانيآذربا ،بناب گيب

]200، ص44[يشرق
،سرخ مهاباد مسجد

،44[ يغرب جانيآذربا
]200ص

يبرا ينيرزميز شبستان
زنان

،اهللا لطف خيش مسجد
]8[ اصفهان

هاي معاصر مصال شناسي الگوي شبستان زنانه در ريخت
از ييهـا  نمونـه ، سـعي دارد  اسبشمول و من همه ييالگو به افتني دستبه منظور ، پژوهش حاضر

بـه  يدرسـت  به بتوان شكل نيا به ديشا. برگزيند ها مياقل و نقاط همة از را رانيا عيوس يايجغراف
.)2 تصوير( افتي دست رانيا در مختلف يها گونه رواج خصوص در يليتحل

تصویر 2. پراکندگی مصالهاي بررسی شده در نقشۀ جغرافیایی ایران

.5 انريا يخيتار ايه مصال و جداسم در نهانز انستشب يناسشوگلا  دولج ةاماد

S.ghorbani
Typewritten Text

S.ghorbani
Typewritten Text

S.ghorbani
Typewritten Text
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معاصـر  رانيـ ا در مساجد زنانه شبستان يطراح در كه يمتداول يالگوها يبررس به، نجايا در
زيگر يبرا كه است يضمن مطالعات از يبخش فقط مدارك و نقشه. شود يم پرداخته وجود دارد،

.)6جدول ( دشو يم ارائه ها نآ نيتر مهم يي،گو ادهيز از
  

ساختهاي  الگو كيتفك به رانيا يها مصال پالن. 6جدول
دوم ةطبقشكلUشبستان زنانه در بالكنيريقرارگ

)حالت شبستان زنانهنيترمتداول(

بالغجساو يمصال  بوشهر يمصال  زاهدان يمصال  اصفهان يمصال

دامغان  شهر خرم يمصال  زنجان يمصال  آباد خرم يمصال

:ها مقياس نقشه
1:1000  
جهت قبله

خشت يمصال  همدان يمصال  رفسنجان يمصال
همكفةطبقدرشبستان يريقرارگ

 اول ةطبق بالكن و
فقط در همكف يشبستان اصل يشبستان زنانه در مجاورت فضا يريقرارگ

شيكيمصال زيتبريمصال ]45[تهرانيمصال
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هـاي   نظريـه  براسـاس  زنانـه  شبستان براي طراحي معمارانه راهكار ةارائ
  همجواري

 انيـ برا كـه  ينيقـوان  طبـق  هـاي معاصـر،   مصالهاي كالبدي بخش زنانه مساجد و الگو يبررس با
 اسـت،   كرده مطرح) 1391( فضا  زبان كتاب در ييفضا يها نقش و ها يهمجوار عنوان به الوسون

 نظـر  بـه . ديرسـ  ييفضـا  ،يكالبـد  طيشـرا  عيـ جم بـه  توجـه  با ،الگو نيا اجرو ليبه دال توان يم
ـ  ييفضـا  نقش نوع پنج الوسون،  رودررو، :از نـد ا عبـارت  كـه . دارد قـرار  فضـاها  در اشـخاص  نيب
  .يستيهمز و گوو گفت ،يمشاركت ،ينيهمنش
 يطيشـرا  در ن،آ دمانيچ و فضا نوع به توجه با فضا، در حاضر افراد ،حاالت نيا از كيهر در
 يبررسـ  بـه  توجـه  بـا . داشـت  خواهنـد  خاص يحالت فضا به نسبت و رنديگ يم قرار هم از خاص
 نيا با يكالبد يها حالت نيا يبررس و ها مصال و مساجد شبستان يفضا در بانوان حضور طيشرا
 فصـل  در ،يطرفـ  از .مـد آبر هـا  شبسـتان  نيـ ا ييفضا يبررس درصدد توان يم ،ييفضا يارهايمع

 پشـت،  كـامالً  هـم،  كنار كامالً: مثل. است برده نام را معنادار يهمجوار انواع الوسون ي،همجوار
 كـه  اسـت  معنـادار  حالـت  پـنج  ها نيا. مختلف طبقات در و طبقه هم هم، كنار يمساو نسبت به
  .ستا يو قابل بررس دارد وجود هاالگو ةهم يبرا

 انسـان و فضـا   ةبه بررسـي رابطـ   بعد پنهاندر كتاب  ،مريكاييا شناس انسان ،ادوارد تي هال
هـال موضـوع همجـواري را    . دهـد  مـي  توضيح 1او اين موضوع را زير عنوان همجواري. پردازد مي

كسـاني ماننـد    ،پيش از هال. كند مي از فضا معرفيفضاي شخصي، فضاي عمومي و درك انسان 
كه طراح  ،ها تنها ابزار ارتباط انسان اند و زبان را نه به ارتباط ميان زبان و ادراك اشاره كرده 2ورف

متفـاوتي را از  هـاي   گونـاگون ادراك هـاي   ها معتقدند كه زبان آن. دانند مي و بنيان ادراك انسان
فضاهاي حسي انسـان   ةربارهال اين موضوع را د. درپي خواهند داشتمفاهيم براي متكلمانشان 

چيـدمان   ةيـا شـيو   حسيهاي  هايي از تفاوت در ادراك اندام دهد و با بيان مثال مي نيز گسترش
  .)3 تصوير( پردازد مي مختلف به بيان نظريات خودهاي  وسايل در فرهنگ

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
1. proxemics 
2. Benjamin Lee Whorf 
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الوسون انيبراة ينظر براساس فضاها يبررس. 3تصوير 

ها يافته
هـاي مصـال پژوهش حاضر، بازشناسي الگوهاي رايج شبستان زنانه در مساجد و  ةترين يافت اصلي

زنانه مساجد در طول تاريخ دهد الگوي كالبدي بخش  مطالعات نشان مي. استتاريخي و معاصر 

ً

وهـاي تـاريخيهاي جديد نيز، تغييرات كلـي در الگ  مصالاست و در طراحي  يكسان بوده  تقريبا
.نگرفته است انجام

،انـد  شـده   كه با اين سه الگوي كالبدي سـاخته  ،هاي موجود كشور مصالبه بررسي  ،در اينجا
دسترسي به شبستان زنانه و همچنين ةنسبت شبستان زنانه به شبستان اصلي، نحو. پردازيم مي

اهـ  بـدان  هاي مـوردي  نمونهاصول مهم مورد توجه است كه در اين  ميزان اشرافيت به خطيب از 
.)7جدول ( پردازيم مي

ً ً
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  كشور در زنانههاي  شبستان يالگوها يبررس. 7جدول

  شده الگوها و مصاديق بررسي

نسبت شبستان زنانه به 
تأكيد بر   تفكيك فضاهاي حركتي  مردانه

محور قبله 
از شبستان 

  زنانه

فراواني 
كمتر  الگو

از 
40% 

40%
تا 
60% 

بيشتر 
  %60از 

تفكيك
مسيرهاي 
 دسترسي

تفكيك 
ورودي به 
  شبستان

قرارگيري 
در  شبستان زنانه

شكل Uبالكن 
  دوم ةطبق

ترين  متداول(
حالت شبستان 

  )زنانه

مصالي
          -  - بوشهر

 زياد

مصالي
    -     -  - همدان
مصالي
   -  -     زنجان

مصالي
    -       - بادآخرم

مصالي
    -  -      - زاهدان
مصالي
    -        - رفسنجان
مصالي
      -      - خشت

مصالي
    -        - بالغجساو

مصالي
  -    -  -    - خرمشهر

مصالي
      -       دامغان
مصالي
 -    -   - - اصفهان

قرارگيري 
 شبستان زنانه در
مجاورت فضاي 
  شبستان اصلي

مصالي
  -  -  -  -    - كيش

مصالي  كم
  -  -  -  -    - تبريز

 يريقرارگ
 در شبستان

 و اول ةطبق
 دوم ةطبق بالكن

 مصالي
  كم  -    -    -  -  تهران
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بحث
)ع(الهـي و روايـات معصـومين    كـالم  در بـود  تفحصـي  آمد، از يك طرف حاضر تحقيق در آنچه

كالبـدي تـأثير از طرفي، به جايگـاه زنـان و    ها و مصال مساجد و درخصوص جواز حضور زنان در
شـده، در هـيچ با توجـه بـه مطالعـات انجـام     .ها پرداخت مصالحضور آنان در معماري مساجد و 

هاي زنان در دوره حضور. اند ها منع نشده مصالاي زنان به طور كامل از حضور در مساجد و  دوره
زانيـ م به بسته ،يا دوره و دولت هر انيم نيا دركرد و  تغيير مي ،بنا به مقتضيات زمان ،مختلف

با ظهور انقـالب. كرد مي يطراح را زنانه شبستان محل خاص يا گونه به ،زنان حضور و مشاركت
ـ     خامنه هللا آيتو ) ره(خميني  كيد امامأاسالمي و ت خصـوص در هاي بر نقـش زنـان در اجتمـاع، ب

ا بـهايـن بناهـ   ةد جايگاه زنانشسبب ، ها مصالمساجد، و حضور بيش از پيش زنان در مساجد و 
.دشوتري طراحي و اجرا  تر و منسجم يافته صورت شكل

هـاي مختلـف، سـه الگـوي رايـج در هاي تاريخ نشـان داد در دوره  مصالمطالعات مساجد و 
يك از اين الگوها بـا توجـه هر. مساجد تاريخي و معاصر رواج داشته است ةطراحي شبستان زنان

:ند ازا لگوها عبارتااين . دش به شرايط زماني و مكاني خاصي استفاده مي
؛ياصل شبستان كنار در زنانه شبستان يريقرارگ .1
؛اول ةطبق بالكن و همكف ةطبق در شبستان يريقرارگ .2
.دوم ةطبق شكلUشبستان زنانه در بالكن  يريقرارگ .3

پـردازيم و مي ين الگوهاي كالبديا يك از معايب هر و اختصار به بررسي مزايا به، 8در جدول 
.كنيم ارائه مياي  هاي معمارانه حل ها، راه كيفيت آني رفع نواقص و ارتقابراي 

معمارانه راهكار ةارائ و نآ بيمعا و محاسن يبررس و زنانه شبستان يريقرارگ يالگو .8 جدول

 شكلUدر بالكن  يريقرارگ  الگوها
دوم ةطبق

شبستان زنانه در يريقرارگ
و  يشبستان اصل يمجاورت فضا

موقت ليحاةليوسبهيجداساز

 در شبستان يريقرارگ
 ةطبق بالكن و اول ةطبق

دوم

ايمزا

ياستفاده در مساجدقابل
نيزموسعتتيمحدودبا

و همسانييفضاجاديا
زنانيبراياهيحاشريغ

دو هر از استفادهامكان
زمان هم صورتبه طبقه

مراسمدربانواننشدندهيد
هايسخنرانو

زنانه و مردانهشبستانبودنكساني
ييفضاتيفيكنظراز

آسان و سهل يدسترس
سالمندان يبرا

صفوف مناسب اتصال
نمازگزاران

يبرا آسان و سهل يدسترس
سالمندان

يبرا فضا مساحتدر تنوع
هاي مراسماستفاده در 

مختلف
درقبلهمحوربرديكأت

شبستان
مناسب وبزرگيشبستانداشتن

مساحت با يفضاها مناسب  ها مراسمهمةدادنانجاميبرا
متوسط شبستانيورودكيفكت

مردانهوزنانه
بدون ييفضاهايبرامناسب

نيزمتيمحدود
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 شكلUدر بالكن  يريقرارگ  الگوها
دوم ةطبق

شبستان زنانه در يريقرارگ
و  يشبستان اصل يمجاورت فضا

موقت ليحاةليوسبهيجداساز

 در شبستان يريقرارگ
 ةطبق بالكن و اول ةطبق

دوم

بيمعا

افرادمشكل برايآمدورفت
به دليل كودكان و مسن

وجود پله
نمازگزاران نيب يوستگيپنا  ياصل شبستان به نداشتنديد

  زن

طراحي ضعيف
يارتباطهاي  يدسترس

يعمود

نسبت زنان شبستان كم مساحت
مردانه شبستان به

يعمودهاي  يسردست
طبقات در فيضع

مناسبنا يرينورگ وي كيتار
شبستان زنانه

تيمحرم تيرعا عدم و تداخل
بانوان خروج و ورود يبرا

صوتي تيفيك نبودن كساني
ليدل به يدسترس و

طبقات كيتفك
صداي خطيببودننضحاو

در بخش زنانه به دليل
زيادةفاصل

يفضا به رونيب از ديد وجود
در خروج و ورود تداخل  مسجد زنانه شبستان

باالتر ةطبق ةيتخل هنگام ليدلبهنمازصفوف نامنظم
ا درفض نامنظم ةهندس

بيشتر موارد
و نامناسب ابزار با يجداساز
يا هپارچ يها پرده مانند متحرك

ياهشنهاديپ
و يطراح

معمارانه

يبرق پله و آسانسور ةيتعب
،براي دسترسي آسان

يفضا بهتر يرينورگ امكان
نورگير ةبا تعبي زنانه
يوارهايد ةيتعب، سقفي
ديد بصري يبرا مشبك

جاديا، زنان به خطيب
مناسب يصوتهاي  ستميس
مناسب كياكوست يطراح و

فضا

ديد يبراشبستانمناسبيراحط
توسط سخنران و بيخط به مناسب
ييفضا ميتقس، نمازگزاران ةهم

و زنان تيجمع به نسبت متناسب
يهشت يفضا يطراح، مردان

در تداخل از يريجلوگ يبرا يورود
يورود مناسب يطراح، ورود ريمس
تيمحرم جاديا يبرا ها پنجره و

يبصر يها ليحا يطراحي، بصر
در ييفضا كيتفك يبرا معمارانه

فضاكردنيغنجهت

يبرق پله و آسانسور ةيتعب
ايجاد، امكان صورت در
زنانه يفضا بهتر يرينورگ

يطراح، با نورگير سقفي
يبرا يورود يهشت يفضا

در تداخل از يريجلوگ
مناسب يطراح، ورود ريمس

يبرا ها پنجره و يورود
يبصر تيمحرم جاديا

يشهرها
نيا يدارا
مصالي الگو

زاهدان، بوشهر،اصفهان،
ساوجبالغ، دامغان، همدان،

خشت، خرمشهر،زنجان، 
بادآخرمرفسنجان،

تهران  شيك ،زيتبر

در زنانـه،  شبسـتان  يبـرا  گذشـته  در مطـرح  يالگـو  سه انيم ازبا توجه به نتايج مطالعات، 
قرار مردانه قسمت يفوقان ةطبق در و شكلUكه به صورت بالكن  يا زنانه شبستان معاصر دوران

.است جيرا معاصر موارد در رد،يگ يم

.8 نهراامعم كارهار ةائار و نآ بيعام و اسنحم يرسبر و نهانز انستشب يريارگرق يلگوا  دولج ةاماد
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ـ  جيـ را يالگـو  نيا در ييفضا نقش  ؛اسـت  يسـت ياز نـوع همز  ،ارززنـان و مـردان نمـازگ    نيب
 بـا  ،يطرف از. فتديها اتفاق ب نآ نيب يبصرو   يكيزيف يها برخوردها و تماس نيكه كمتر ينحو به

 صرفاً يفضا كي از بخش نيا ر،ياخ يها سال در مساجد شبستان قسمت نشد بزرگ و گسترش
  عـزت  حس جاديا در يكالبد تيهو نيا. است يافته  مستقل يكالبد تيهو و شده خارج يالحاق
 صـدر  از كـه  يامـر  ؛دشـو  يمـ  يتلقـ  مهم اريبس نمازگزار مردان و زنان نيب ضيتبع عدم و نفس
 مـورد  زيـ ن ياسـالم   انقـالب  ظهـور  بـا  و شود يم  ديكأت بدان ياسالم يها موزهآ در تاكنون اسالم

 مراسـم و  هـا  اعتكاف ندنما ،يمذهب ياه مراسم يبرخ در يحت كه ينحو به؛ است  واقع شده ديكأت
ـ  زيـ ن مردانـه  شبسـتان  از ييهـا  بخش بانوان، پرشمار حضور ليدل به قدر، يها شب اميا  ه زنـان ب

 بـانوان،  يبـرا  اديـ اع نماز و جمعه ينمازها در شركت وجوب عدم ليدل به اما. ابدي يم اختصاص
  .ها اختصاص داد به آن موجود وضع از تر بزرگ ييفضا توان ينم

 يبصـر  تمـاس  مردان مانند زين زنان تا كند يم فراهم را امكان نيا شكلU يشبستان با الگو
 بخـش را از بـودن در   زنانـه  شبستان و باشند داشته را و امام جماعت بيمناسب با خط يو صوت
  .دكن يم فراهم را جلوتر صفوف در زنان حضور امكان و رهاند يم مردانه تانشبس يالحاق

دارنـد كـه    مختلف قرار ةدر دو طبق كامالً ها نوع شبستان نيا ،يكالبد يهمجوار خصوص در
ـ  اخـتالط  از يريجلوگ حجاب،  و  ميحرمربوط به حفظ  ياسالم  با توجه به اصول  مـرد،  و زن نيب

 ييگـو  جـواب  نيشتريب تواند يم زنان، بر مردان حضور تقدم و نمازگزاران صفوف يوستگيپ شرط
  .]31[ دكن فراهم حاضر يكاربر رايب را يكالبد

 وسـعت  زيـ ن يكـ يزيف نظـر  از ،شـده ذكر طيشـرا  دنكر فراهم بر عالوه، الگو نيا ازبا استفاده 
 يبـرا  گـر، يد يبـه نسـبت الگوهـا   ، ثابـت  مسـاحت  بـا  نيبا فـرض زمـ   ،يكالبد يفضا از ياديز

 و ياسـالم   انقـالب  يروزيـ پ بـا  خصوص هب ،رياخي ها سال در رايز ،دشو يم فراهم زن نمازگزاران
و  گبزر يكالبد يبه فضا ازين، زنان ياسيسـ  يبزرگوار بر حضور عباد يعلما وي رهبر اتديكأت

 جاديا ضمن الگو نيا. است مشاهده قابل يروشن به ها مصال و مساجد ةزنان شبستان يبرا مناسب
  .وردآ يفراهم م زيرا ن ككوچهاي  زميندر  ييفضاها جاديا امكان ،ييفضا شيگشا نيا

  يريگ جهينت
 يطراحـ  به نگرشدر اين ميان، . اند كرده يسپر را ياريبس تحوالت اسالم خيتار طول در مساجد

 يهـر حكـومت   ياجتمـاع ـ  ياسـ يس طيشرا و ها دوره رييتغ با زين مساجد ةزنان  شبستان ساخت و
 ، ياسـالم  انقـالب  يروزيپ با. حضور زنان در اجتماع متفاوت بوده است يكرده و به چگونگ رييتغ

 انقـالب  يهـا  برنامه يها تياولو از ،ها مصالمساجد و  خصوص هب ،يمذهب اماكن ساخت و يطراح
زنـان   يبه حضور اجتمـاع  مربوط يو تحوالت فكر تيرشد جمع ،ياز طرف. دش محسوب  ياسالم 

. شـد منجـر   حاضـر  يهـا  مصـال از  يشبستان زنانه در برخ يكالبد يالگوها رييبه تغ جامعه، در
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و  زنانه از جهـت وسـعت   يها شبستانـ  در جامعه يانقالب  مسلمان زن حضور بر ديكأت باـ  امروزه
 نبرابر با شبسـتا  باًيقبول و تقر  در حد قابل يكالبد عوامل ريسا و يريو نورگ يامكانات دسترس

  .اند شده يطراح ها مصالمساجد و  ياصل
 كه دش مشخص كشور، مختلف يشهرها يها مصالمطالعات  ةنتيجبا توجه به در اين ميان، 

 زنانـه  شبستان يبرا شكلU با طرح بالكن ييها مصال و مساجد يطراح از ميان الگوهاي موجود،
اسـتفاده از   يگسـتردگ علل مهم انتخـاب و   . است شده ليتبد كشور نقاط شتريب يبرا ييالگو به

  :است ذيلبه شرح  كالبدي الگوي اين
 ؛فقهي اصول طبق نمازگزاران بين صفوف پيوستگي حفظ -
 و دسترسي مسيرهاي در مرد و زن نداشتن تداخل به مربوط شرعي موازين مينأت -

 ؛مسجد به خروجو  ورود
همكـف و   ةاحداث شبستان زنانه در طبق برايها  مصالمساجد و  زمين محدوديت -

  ؛يشهر تراكم شيافزا و شهرها عيسر رشد به توجه بادر مجاورت شبستان مردانه 
 از سـوي و امـام جماعـت    خطيـب بـه   ديدو  دسترسيدر  كالبدي  عدالت برقراري -

  ؛نمازگزاران
و درجـه   الحاقي فضاييبه صورت مستقل و نه به صورت  شبستاني فضاي طراحي -

  ؛ن و مقام زنانأدوم و حفظ ش
 .مسجد در صوتيـ   بصري هاي يمحرحفظ  -

  و راهبردها هاپيشنهاد
هاي كشور از يك طرف و  مصالها و مدارك مساجد و  خصوص نقشه نبود بانك اطالعاتي جامع در
ها و كتب فقهي،  مساجد در اسناد و مدارك تاريخي مانند سفرنامهة اشارات مختصر به بخش زنان

  .كرد مشكل مواجه مي آوري مطالب را با جمع
ـ      ةدر زمين گشايشيگران اميدوارند اين بحث  پژوهش  ةتوجه بيشـتر بـه طراحـي بخـش زنان

 نقـاط  شناسـايي  بـا  ،همچنـين . تي نقايص اين پژوهش را جبران كنـد آد و مطالعات شومساجد 
در  آتـي هـاي   طـرح  بهبـود  و فعلـي  مشكالت رفع براي نوين معاصر، راهكارهايي مصاديق ضعف
  .دشو ارائه اسالمي هاي واالي ارزش و مفاهيم تحقق جهت

  :مانند؛ توان اقداماتي چند انجام داد ، ميبراي اين منظور
 ؛طراحي ورودي مناسب به بخش زنانه 
 ؛برقي براي سهولت دسترسي بانوان سانسور و پلهآ ةتعبي 
 ؛طراحي داخلي مناسب براي بخش زنانه 
 مسجد ةايجاد امكانات جانبي مانند خدمات فرهنگي در بخش زنان. 
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  .عصريول :مشهد، يدر امور شرع ييربنايو ز يفكر يو مبان
  .روزنه /يبهشت ديدانشگاه شه :تهران ،نامه گنج. )1383( دخت ميمر ،يروضات يموسو] 37[
  .خرداد 12 ،مهاباد. ) 1395( يغرب جانيذرباآ يفرهنگ راثيم] 38[
  .ريت 12 ،رشت. ) 1395( النياستان گ يفرهنگ راثيم] 39[
  .تيآل ب :قم ج اول، ،عهيالش مستند. )1415( يمهد محمد ،ينراق] 40[
  .دانشگاه هنر تهران :تهران ،مساجد يمعمار. )1380( هيمرض ،نوبهار] 41[
حضور زنان در مساجد  يخيتحوالت تار ريس« .)1393( رسول ،انيجعفر؛ حانهير ،يديشه يهاشم] 42[
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  .روزنه :تهران ي،رازيش ةزاد اهللا تيباقر آ، ترجمة ياسالم يمعمار. )1380( رابرت ،براند نيهل] 43[
  .يسقف :اصفهان ،اصفهان يخيآثار تار ةنيگنج. )1350( اهللا لطف ،هنرفر] 44[
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