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ــا  ــوده ی ــوده کــه هیــچ گاه در قلمــرو مســلمانان نب ــی شــرق ب ــد ه| ســرزمین چیــن از تمدن هــای اصل چکی
حکومتــی بــا دیــن اســامی نداشــته اســت، لیکــن از ابتدای شــکل گیری تمــدن اســامی تا بــه امروز مســلماناِن 
چیــن جایــگاه ویــژه ای داشــته اند. معمــاری از بارزتریــن یادگارهــای تمــدن بشــری بــوده و در تمــدن مســلمانان 
چیــن نیــز آثــار ارزشــمند معمــاری ســاخته شــده اســت. ســؤال اینجاســت در تمدنــی کــه مســلمانان از طریــق 
ــن اســام و شــکل گیری مســاجد چینــی  ــا فرهنگــی ایجــاد نمــوده و باعــث انتقــال دی ــط اقتصــادی و ی رواب
ــه ایــن ســؤال یکــی از  ــرای پاســخ ب شــده اند، مســاجد چیــن از کــدام الگــوی معمــاری برگرفتــه شــده اند؟ ب
نمونه هــای کامــل مســاجد چیــن بــه نــام مســجد جامــع شــیان بررســی شــده اســت. در مقالــۀ حاضــر بــرای 
کشــف الگــوی معمــاری ایــن مســجد، ویژگی هــای مســاجد اولیــۀ اســامی و معمــاری بومــی قبــل از اســام 
چیــن مقایســه شــده اند. مقالــۀ پیــش  رو بــر ایــن فــرض اســتوار اســت کــه الگــوی معمــاری مســاجد چینــی 
ــۀ  ــد کهــن آن تمــدن اســت. روش تحقیــق، مطالعــۀ مــوردی و اســتنتاج از ویژگی هــای نمون برگرفتــه از معاب
انتخابــی، مســجدالنبی، از مســاجد اولیــۀ اســامی و معبــد کنفوســیوس نانجینــگ از معمــاری بومــی قبــل از 
اســام چیــن اســت. در نهایــت مقایســۀ تطبیقــی مســجد جامــع شــیان بــا مســاجد اولیــه و معابد چینی نشــان 
می دهــد کــه الگــوی معمــاری ایــن مســجد، برگرفتــه از معابــد ســنتی چیــن بــوده و تأثیرپذیــری آن از مســاجد 
اســامی محــدود بــه جهت گیــری بنــا، وجــود محــراب، تغییــر عملکــرد فضاهــای معمــاری ســنتی و حضــور 

خطــوط اســامی در تزیینــات ســنتی اســت. 

واژگان کلید ی|  الگوی معماری، معماری چین، مسجد جامع شیان، معبد کنفوسیوس، نانجینگ.

مقد مـه| از دیربـاز چیـن یکـی از دورتریـن سـرزمین هایی بود 
کـه اسـام بـه آن راه یافت و عدۀ کثیـری از چینیان مسـلمانان 
شـدند. از ایـن رو مسـاجدی در چیـن بنا شـد که برخـی از آنها 
تـا بـه امـروز باقی انـد. از جملـۀ ایـن مسـاجد، مسـجد جامـع 
شـهر شـیان واقـع در محلـۀ مسلمان نشـین ایـن شـهر اسـت. 
معمـارِی  یک پارچگـی  و  تزیینـات  عظمـت،  وسـعت،  قدمـت، 

ایـن مسـجد، نشـان از وجـود الگویـی تکامل یافتـه از معمـاری 
مسـجد در چیـن دارد. در جسـتار حاضـر بـه الگویابـی معماری 
ایـن مسـجد پرداختـه می شـود. ایـن مقالـه در پی آن اسـت که 
ویژگی هـای معمـاری مسـجد جامـع شـیان را اسـتخراج کـرده 
و بـا مقایسـۀ تطبیقـی آن بـا مسـاجد اولیـۀ اسـامی و دیگـر 
ابنیـۀ بومـی چیـن بـه ریشـه یابی الگـوی معمـاری این مسـجد 

زد.  بپردا
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تحقیق پیشینۀ 
هاگـراس در مطالعـات خـود اشـاره می کنـد که مسـاجد چینی 
بـا فـرم متفـاوت از مسـاجد جهـان اسـام شـناخته می شـوند 
فـرم  به عنـوان  چیـن  سراسـر  در  بلکـه  شـیان  در  نه تنهـا  کـه 
رایـج مسـجد در نظـر گرفتـه می شـوند (Hagrs, 2017, 97). او 
مطالعاتـی در رابطـه بـا ریشـه های طراحـی در مسـاجد چینـی 
چینـی  طرح هـای  از  برگرفتـه  را  آنهـا  طراحـی  و  داده  انجـام 
می دانـد  چوبـی  سـقف های  و  الیـه ای  طراحـی  دارای  یعنـی 

.(Hagras, 2017, 102)
همچنیـن وی در رابطـه بـا سـاخت مسـاجد چینی با اسـتناد به 
مسـلمان  رهبـران  کـه  می کنـد  اشـاره  به دسـت آمده  لوح هـای 
در دورۀ مینـگ اقـدام بـه احـداث مسـاجد کرده انـد. در واقـع 
بوده انـد  چیـن  در  اسـامی  معمـاری  و  هنـر  حامیـان  آنهـا 

.(Hagras, 2019b, 150)
کـه  اسـت  شـده  اشـاره  نکتـه  ایـن  بـه  دیگـر  مطالعـه ای  در 
بـه  گرفته انـد،  قـرار  چینـی  فرهنـگ  تأثیـر  تحـت  مسـاجد 
گونـه ای کـه تبدیـل بـه مکانـی بـا خصوصیـات معمـاری چیـن 
کـرده  کم رنـگ  را  اسـام  قانـون  ارزش هـای  یـا  باشـند  شـده  
باشـند (Andrianawat, 2019, 1). در رابطـه با مواجهۀ اسـام 
بـا مذاهـب موجـود در چیـن مطالعاتی صـورت گرفته اسـت که 
بـه اسـتفاده از مفهـوم اسـامی »din al-fitra« )تمایـل ذاتـی 
انسـان بـه پرسـتش خدا(، همـراه بـا تمایل بـه تعامـل مثبت با 
تفکـر نئوکنفسـیوس کـه به طـور منحصربه فـرد بـه شـکل گیری 
فـرم اسـامی چندفرهنگـی یعنـی »Hān Kitāb« منجـر شـده 

.(Wain, 2016, 27) اشـاره می کننـد  اسـت 
 کادویـی در کتابـی در قالب یـازده فصل به چگونگـی همگرایی 
الزامـات محیطـِی جامعـۀ مسـلمان و سیسـتم معمـاری سـنتی 
چیـن می پـردازد، و بـه ایـن نکتـه اشـاره می کند کـه چگونه به 
مذاهـب بیگانـه اجـازه داده شـد تـا در سـرزمینی غیرتوحیـدی 
سـاختمان های عبـادی خود را بسـازند (Kadoi, 2018). در این 
آنهـا  از جملـۀ  کـه  گرفته انـد  هـم شـکل  شـرایط سـبک هایی 

می تـوان بـه سـبک »Hui« اشـاره کرد.
نکتـه  ایـن  بـه  خـود  مطالعـات  در  کـورات  و  مدیکـو  دل 
جامعـۀ  در  اینکـه  وجـود  بـا  سـبک  ایـن  کـه  دارنـد  اشـاره 
آن  معمـاری  از  صـرف  تقلیـدی  امـا  یافتـه  پـرورش  هـان 
اسـت  اسـامی و چینـی  از سـنت های  ترکیبـی  بلکـه  نیسـت، 

.(Del Medico, 2017, 2; Qurrat, 2015, 209)
در رابطـه بـا تأثیـر محیط بـر معماری اسـامی، هوتیـت معتقد 
اسـت که ادغام یک مسـجد بـا محیط اطراف خـود یک ضرورت 
از معمـاری  بایـد  بـه تعبیـری دیگـر، معمـاری مسـجد  اسـت. 
محیـط پیرامـون خـود و یـا کشـوری کـه در آن بنا شـده الهام 
بگیـرد و یـا از آن تقلیـد کنـد و در عیـن حـال مطابـق بـا روح 
 .(Hoteit, 2015, 13547) هنـر و فرهنـگ اسـامی نیـز باشـد 

و  پرداختـه  موضـوع  بـه  دیـدگاه شـهری  از  همـکاران  و  گائـو 
کـه  تأثیـری  بـر  عـاوه  چینـی  مسـاجد  کـه  می کننـد  اشـاره 
فضاهـای  سـاماندهی  بـر  گرفته انـد  چیـن  بومـی  معمـاری  از 
شـهری اطـراف خـود نیـز تأثیرگـذار بوده انـد، بـه ایـن صـورت 
کـه فضـای زندگـی مهاجـران مسـلمان را بـه نقـاط )مسـاجد(، 
خطـوط )خیابان هـا یـا خطـوط ترافیکـی( و صفحـات )فضاهای 
سـکونتی( تقسـیم می کنـد کـه توسـط آنهـا الگـوی پراکندگـی 
فضایـی بـرای دایـرۀ اقامتـی )مسـجد+جامعه( شـکل گرفتـه و 
بـه ایـن ترتیـب محیـط شـهری اطـراف تحـت تأثیـر آنهـا قرار 
.(Gao, Ma, Wang, Huang, Mi & Liu, 2019, 133) می گیرد

در  تحقیقـات  کـه  داد  نشـان  تحقیـق  پیشـینۀ  کلـی  به طـور 
رابطـه بـا مسـاجد چینـی بیشـتر بـه تأثیرپذیـری آنها از سـنن 
و  اسـامی  هنـر  از  ترکیبـی  سـبک های  شـکل گیری  چینـی، 
و  پیرامـون  محیـط  بـا  مسـجد  معمـاری  ادغـام  لـزوم  چینـی، 
جوانـب مشـترک مفاهیـم اسـامی بـا گرایش های ادیـان چینی 
بـوده اسـت ولی بـه ریشـه یابی کالبـدی معماری مسـاجد چین 

پرداختـه نشـده اسـت. 

فرضیه
مقالـۀ حاضـر بـر ایـن فرض اسـتوار اسـت کـه الگـوی معماری 

مسـاجد چینـی برگرفتـه از معابـد کهـن آن تمـدن اسـت.

تحقیق روش 
ایـن مقالـه در پـی آن اسـت کـه ویژگی هـای معمـاری مسـجد 
مذکـور را اسـتخراج کـرده و از طریـق مقایسـۀ تطبیقـی آن بـا 
مسـاجد اولیـۀ اسـامی و دیگـر ابنیۀ بومـی چین به ریشـه یابی 
الگـوی معماری این مسـجد بپـردازد، لذا با موردپژوهی مسـجد 
جامـع شـیان بـه روش توصیفی-تحلیلـی در ابتـدا ویژگی هـای 
معمـاری مسـجد مذکـور تعییـن شـده اسـت، سـپس مقایسـۀ 
معابـد  و  اسـام  صـدر  مسـاجد  بـا  آن  ویژگی هـای  تطبیقـِی 
معمـاری  الگـوی  ریشـه یابی  نهایـت  در  و  انجـام شـده  چینـی 
شـباهت های  و  تفاوت هـا  تحلیـِل  رهیافـت  از  مذکـور،  مسـجد 

ویژگی هـای معمـاری اسـتنتاج شـده اسـت.

نظری مبانی 
شیان • جامع  مسجد 

شـهر »شـیان« پایتخـت باسـتانی چیـن بـوده و مسـجد جامـع 
شـیان از مشـهورترین مسـاجد اسامی این کشـور است. مسجد 
شـیان از بزرگ تریـن مسـاجد اولیـۀ چیـن اسـت که بـه بهترین 
صورت حفظ شـده اسـت (.Huajuexiang Mosque, n.d). این 
مجموعـۀ بـزرگ و تاریخـی در ناحیۀ مسـکونی و مسلمان نشـین 
تاریخـی،  یادداشـت های  اسـاس  بـر  اسـت.  واقـع  شـهر  ایـن 
قدمـت لوح هـای سـنگی کنـده کاری شـده در ایـن مسـجد بـه 
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فرمانروایـان  می رسـد.  تانـگ1  دورۀ  بـه  یعنـی  میـادی،   742
سلسـلۀ تانـگ، امپراتـوری خویـش را بـا بناهای پرشـکوه چوبی 
)گاردنـر،  رفته انـد  میـان  از  جملگـی  بناهـا  ایـن  می آراسـتند. 
سلسـله هایی  زمـان  در  تاریخـی  مسـجد  ایـن   .)714  ،1374
همچـون سـونگ2، یـوان3، مینـگ4 و چینـگ5 توسـعه یافتـه و 
تعمیـر شـده اسـت. این مسـجد بـزرگ مجموعاً »مسـاحتی بالغ 
بـر 13000 متـر مربـع را می پوشـاند کـه بیـش از6000 متـر 
مربـع از آن را سـاختمان در بـر گرفته اسـت. این سـاختمان به 
 شـکل چهارگـوش از شـرق بـه  غـرب، بـه چهـار حیاط تقسـیم 
 ،(The Guidebook of Xian Great Mosque, 2010)  »می شود

)تصویـر 1(. 
در نخسـتین حیـاط )تصویـر 2(، یـک گـذرگاه چوبـی قدیمـی 
وجـود دارد کـه از دو طـرف با یک دیـوار آجری-گلـی، حکاکی 
و تزیین شـده اسـت. ایـن گـذرگاه دارای بام بـا پیش آمدگی به  
حالـت خمیـده بـه سـمت باالسـت و بـا الیه هایـی طاقچه ماننـد 
و کاشـی های لعاب شـده، بسـیار باشـکوه جلـوه می کنـد. تاریخ 
سـاخت ایـن گـذرگاه کـه از قـرن 17 میـادی آغـاز شـده بـه 
360 سـال قبـل برمی گـردد. در هـر دو طرف این گـذرگاه چند 
اتـاق قـرار دارد کـه در آنهـا تعـدادی مبل هـای قدیمـی که در 
زمـان سلسـله های مینـگ و چینـگ سـاخته شـده، نمایش داده 
شـده اسـت. بیـن پنـج تـاالر بـزرگ در بخـش میانـی حیـاط 
دوم، سـه یادبـود مدخـل سـنگی متصل به هـم وجـود دارد کـه 

بـا چهـار سـتون نگهداری می شـود.
 ایـن منـارۀ سـه طبقه بـا الیه هـای سـه گانۀ پیش آمدگـی لبـۀ 
بـام و یک پوشـش هشـت ضلعـی، با جایـگاه ایسـتادن روی آن 
بـرای اذان گفتـن کـه بسـیار گیـرا و برانگیزاننده اسـت )تصویر 
3(. در شـرق آن یـک سـالن وضوخانـه بـرای مسـلمانان جهـت 

وضـو گرفتـن قبـل از نماز قـرار دارد.
تـاالر امپراتـوری در حیـاط سـوم، قدیمی تریـن قسـمت بنـای 
ایـن مسـجد اسـت کـه در آن قطعه ای از سـنگ وجـود دارد که 
»لـوح مـاه« نـام دارد و بـه زبان عربی نوشـته شـده اسـت. این 
نوشـتۀ خطی را یکی پیشـوایان مشـهور گذشـته نوشـته اسـت. 
ایـن نوشـته دربـارۀ طریقـۀ محاسـبه کـردن تقویـم مسـلمانان 

www.archnet.org :تصویر 1. مسجد جامع شیان با کشیدگی شرقی-غربی.  مأخذ

تصویر 2. گذرگاه چوبی، وسط نخستین حیاط مسجد جامع شیان. 
www.archnet.org :مأخذ

www.archnet.org :تصویر 3. منار مسجد جامع شیان. مأخذ
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)تقویـم قمـری( اسـت. امـروزه ایـن لـوح سـنگی به عنـوان یک 
اثـر تاریخـی گران بهـا ثبـت شـده اسـت )تصویـر 4(.

دیوارهـای میانـی سـه راهرویـی کـه بـه آخریـن حیاط مسـجد 
لطیـف  و  ریـز  به صـورت  و  به وسـیلۀ خشـت  می شـود،  متصـل 
درونـی  سـالن  اطـراف  در  اسـت.  شـده  حکاکـی  زیبایـی  بـه 
 600 روی  مجیـد  قـرآن  صفحـات  کل  مسـجد(،  )شبسـتان 
زبـان  بـه  آنهـا  تـای   30 بـزرگ کـه  تخته هـای چوبـی  قطعـه 
اسـت.  اسـت، حکاکـی شـده  عربـی  زبـان  بـه  بقیـه  و  چینـی 
ایـن سـالن بـزرگ در یـک زمـان می توانـد بـه یک هـزار نفـر 
از مسـلمانان بـرای انجـام فرایـض مذهبـی خدمـات ارائـه دهد 

.(the Guidebook of Xian Great Mosque, 2010)

بحث
و  • اسالمی  اولیۀ  مساجد  میان  تطبیقی  مقایسۀ 

شیان جامع  مسجد 
مدینـه،  در  پیامبـر  مسـجد   ،)5 )تصویـر  قبـا  مسـجد  از  پـس 
نخسـتین فضای سـاخته شـده به عنوان مسـجد در تاریخ اسـام 
بـود )پیرنیـا، 1389، 136(. ایـن فضـا رو به مکه بـوده و دارای 
فضـای مسـقف سـتون دار )شبسـتان(، حیـاط، حجره هایی برای 
)تصویـر   ،)75  ،1396 )دیزانـی،  اسـت  بـوده  سـکونت و صفـه 
6(. البتـه در طـی زمـان نیـز توسـعه یافتـه و تغییـرات فراوانی 

اسـت.  نموده 
پیامبـر  مسـجد  ماننـد  نیـز   )7 )تصویـر  شـیان  جامـع  مسـجد 
در دوره هـای مختلـف توسـعه یافتـه اسـت. مهم تریـن ویژگـی 
مسـجد  ایـن  در  پیامبـر  مسـجد  از  شـده  برگرفتـه  معمـاری 
بـه  مسـلمانان  کـه  چـرا  اسـت  آن  شـرقی-غربی  جهت گیـری 

تصویر 4. لوح سنگی تاریخی مسجد شیان به خط عربی.
www.archnetorg :مأخذ

تصویر 5. مسجد قبا، اولین مسجد اسامی. مأخذ: پیرنیا، 1389.
تصویر 6. مسجد النبی)ص(، احداث اولیه توسط حضرت رسول )ص(.

مأخذ: پیرنیا، 1389، 136.
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سـوی کعبـه نمـاز می خواننـد و جهـت اصلی مسـاجد آنـان نیز 
بـه طـرف مکـه اسـت. وجـود فضـای سرپوشـیده در منتهی الیه 
نمـاز  برگـزاری  بـرای  اصلـی  فضـای  شـیان،  جامـع  مسـجد 
اسـت.  پیامبـر  آن، همـان مسـجد  الگـوی  کـه  بـوده  جماعـت 
اسـامی  اولیـۀ  مسـاجد  بـه  تدریـج  بـه  کـه  جانبـی  فضاهـای 
دارنـد  وجـود  نیـز  شـیان  جامـع  مسـجد  در  شـده اند  الحـاق 
ماننـد محـراب، مأذنـه، گـذرگاه چوبـی، بـرج طبـل، بـرج زنگ 
مسـاجد  بـه  شـباهتی  معمـاری  دیـدگاه  از  اگرچـه  تاالرهـا.  و 
عربی-اسـامی ندارنـد، تزیینـات معمـاری ایـن مسـجد ترکیبی 
اسـامی  مسـاجد  رایـج  تزیینـات  و  سـنتی چیـن  تزیینـات  از 
اسـت. اهمیـت وجـود قـرآن بـه زبـان عربـی به عنـوان معجـزۀ 
دائمـی پیامبـر اسـام )ص(، باعث شـده خطوط عربـی به عنوان 
تزیینـات ابنیـۀ اسـامی بـه کار رونـد. در مسـجد جامع شـیان 
نیـز ایـن گونـه تزیینـات معمـاری ارزشـمند، در کاِر بـا سـنگ، 

آجـر و چـوب وجـود دارد.
اصلـی مسـجد جامـع  الگـوی عملکـرد فضاهـای  به طـور کلـی 
الگـوی  ولیکـن  اسـت،  اسـامی  مسـاجد  مبنـای  بـر  شـیان 
بـه  محـدود  اسـامی،  اولیـۀ  مسـاجد  از  برگرفتـه  معمـاری 
جهت گیـری بنـا بـه طـرف قبلـه و تزیینـات معمـاری بـه ویـژه 

اسـت. عربـی  خطـوط  و  هندسـه  کاربـرد 

www.archnet.org :تصویر 7. پان مسجد جامع شیان. مأخذ

تصویر 8. حیاط نخستین معبد کنفوسیوس نانجینگ. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

ابنیۀ  • با  الگوی مسجد جامع شیان  تطبیقی  مقایسۀ 
چین سنتی 

بـه منظـور مقایسـۀ تطبیقـی الگـوی مسـجد جامـع شـیان بـا 
ابنیـۀ سـنتی چیـن، ویژگی هـای معماری یکـی از معابد سـنتی 
نانجینـگ  شـهر  در  واقـع  کنفوسـیوس  معبـد  نـام  بـه  چیـن 
بررسـی شـده اسـت )تصویـر 8(. در ایـن قسـمت ابتـدا معبـد 
مذکـور معرفی شـده سـپس ویژگی هـای معماری آن با مسـجد 
شـیان مقایسـه شـده اسـت. معبـد کنفوسـیوس بـرای اولین بار 
در سـال 1034 میادی در سلسـلۀ سـونگ سـاخته شـد. سبک 
معبـد و سـاختمان های اطـراف بـر مبنـای ساخت وسـاز 1869 
و سـوزاندن معبـد در  نانجینـگ  بـه  ژاپنی هـا  از حملـۀ  )قبـل 
سـال 1937( اسـت. سـاختمان فعلـی تـا حـد امکان بر اسـاس 
کارهـای سـنگی اصیـل در 1986 بازسـازی شـده اسـت. معبـد 
دارای سـه حیـاط پی درپـی، شـامل دو حیـاط بـزرگ بـوده که 
تـاالر  یکدیگـر جـدا شـده اند.  از  یـک حیـاط کوچـک  توسـط 
تـاالر  ایـن  اسـت.  اول  حیـاط  بـر  مشـرف  بـزرگ«  »مقـدس 
قـوس دار  سـقف  دارای  و  بـوده  مجموعـه  در  بنـا  بزرگ تریـن 

دوتایـی اسـت )تصویـر 9(.
رو بـه شـمال، حیـاط دیگـری قـرار دارد کـه سـاختمان اصلـی 
آن تـاالر »تقـوای روشـن« اسـت، ایـن بنـا دومین بنـای بزرگ 

تصویر 9. حیاط سوم معبد کنفوسیوس نانجینگ. مأخذ: آرشیو نگارندگان.
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مجموعـه بـوده و سـقف آن منفرد اسـت. تاالر »تقوای روشـن« 
به عنـوان تاالر موسـیقی کاسـیک مکتب کنفوسـیوس اسـتفاده 
می شـود )تصویـر 10(. ایـن حیـاط دارای یـک بـرج طبـل در 
سـمت غـرب و بـرج زنـگ در سـمت شـرق اسـت. سـالن هایی 
کنفوسـیوس  مکتـب  بـه  متعلـق  نمایشـگاهی  حیـاط  دور  نیـز 
وجـود دارد کـه از آنها در مراسـم و مناسـک اسـتفاده می شـود 

)تصویـر 11(.
)الگوهـای  آیینـی  ابنیـۀ  ادیـان، شـکل  بیشـتر  در  درحالی کـه 
شـکلی بناهـا( بـه نمـادی بـرای آن آییـن تبدیـل شـده و ایـن 
نیـز  بوم هـای دیگـر  یـا  سـاختار شـکِل تحمیلـی، در جغرافیـا 
تکـرار شـده اسـت. ایـن سـاختار در مسـاجد همچنیـن تحـت 
تأثیـر عوامـل بومـی و جغرافیایـی بـوده و در طـی زمـان بـه 

نمـادی بـرای همـان بـوم تبدیـل شـده اسـت. مجموعـۀ معبـد 
کنفوسـیوس و مسـجد جامع شـیان هر دو به صـورت چهارگوش 
منظـم در بافـت تاریخـی قـرار گرفته انـد ولیکـن مسـجد دارای 
کشـیدگی شـرقی-غربی بـوده و بـه طـرف قبله اسـت. فضاهای 
محـور  یـک  روی  خطـی  به صـورت  مسـجد  و  معبـد  معمـاری 
قـرار گرفته انـد به طـوری کـه از دروازه ورودی تـا نقطـه انتهای 
فضـا دارای تقـارن محـوری اسـت. البتـه اولین گذرگاه مسـجد 
در حیـاط اول قـرار داشـته ولـی اولین گـذرگاه معبـد در پیش 
فضـای ورودی قـرار دارد. ترکیب بنـدی فضاهـای معمـاری در 
معبـد و مسـجد طـوری اسـت کـه حیاط هـا به صـورت پی درپی 
بـه حیـاط  نیـز  بنـا  دو  اصلـی هـر  تاالرهـای  یافته انـد.  شـکل 
بـه  مشـرف اند. فضاهـای جنبـی مسـجد جامـع شـیان نسـبت 
معبـد کنفوسـیوس تغییـر عملکـرد یافته انـد، ماننـد بـرج زنـگ 
و طبـل کـه بـه منـاره و یـا بنـای یادبـود تبدیـل شـده اسـت 
یـا نمایشـگاه ها در اطـراف حیاط هـا کـه در معبـد مربـوط بـه 
تعلیمـات کنفوسـیوس بوده و در مسـجد بیشـتر شـامل هدایا و 

.)13 و   12 )تصاویـر   ،)17  ،1392 )دیزانـی،  کتیبه هاسـت 
از  بعـد  قـرن  سـه  کنفوسـیوس، حـدود  معبـد  تاریـخ سـاخت 
مسـجد شـیان بوده و با مسـجد شـیان تشـابهات بسـیاری دارد. 
داشـته اند  الگویـی  چنیـن  هـم،  چیـن  معابـد  دیگـر  ازایـن رو 
معمـاری  شـکل  سـاختار  اسـت.  شـده  تکـرار  مسـجد  در  کـه 
گذرگاه هـای  بـاغ  ایرانـی،  ماننـد  آنهـا  جزئیـات  و  ابنیـه  در 
... مشـابه اسـت و به صـورت کلـی سـازه  یادبـود، ورودی هـا و 
و مصالـح آنهـا نیـز مشـابه اسـت. تزیینـات کـه از ویژگی هـای 
اصلـی معمـاری چینی اسـت در هـر دو بنا وجود دارنـد. تفاوت 

تصویر 11. حیاط سوم معبد کنفوسیوس نانجینگ، برج زنگ سمت راست و برج طبل سمت چپ. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

تصویر 10. حیاط دوم معبد کنفوسیوس نانجینگ و تاالر تقوای روشن. مأخذ: 
آرشیو نگارندگان.

تصویر 12. دیاگرام چیدمان محوری و نوع دسترسی در مسجد جامع شیان. مأخذ: نگارندگان.
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پی نوشت ها
Tang .1
Song .2
Uan .3

Ming .4
Qing .5

اصلـی در تزیینـات معمـاری وجـود مجسـمه های و تمثال هـای 
وجـود  مسـجد  در  کـه  اسـت  کنفوسـیوس  معبـد  در  انسـانی 
نـدارد. از طـرف دیگـر در تزیینـات مسـجد جامـع شـیان نیز از 
خطـوط اسـامی در آجر، سـنگ و چوب اسـتفادۀ فراوان شـده 

کـه بـا معبـد کنفوسـیوس متفـاوت اسـت.

نتیجه گیری
اولیـۀ  مسـاجد  از  شـیان  جامـع  مسـجد  معمـاری  الگویابـی 
اسـامی، بیشـتر در جنبـۀ عملکردی اسـت. قرارگیری راسـتای 
بنـا در جهـت شـرقی-غربی متناسـب بـا جغرافیـای محلـی رو 
بـه قبلـه اسـت. ایـن مسـجد در اسـتفاده از هندسـه و خطـوط 

اسـامی در تزیینـات از الگوهـای مسـاجد اسـامی بهـره گرفته 
اسـت. الگویابـی مسـجد مذکـور از معابـد بیشـتر در رابطـه بـا 
راسـتای  در  فضاهـا  قرارگیـری  پان هـا،  ترکیب بنـدی  تشـابه 
فضاهـا،  بـه  ورود  سلسـله مراتب  در  تشـابه  مشـخص،  محـوری 
وجـود سـاخت مایه ها و سـازۀ مشـابه اسـت. ایـن مسـجد دارای 
بـا  تزییناتـی مشـترک  و مصنـوع و همچنیـن  عناصـر طبیعـی 
معمـاری سـنتی چینـی، امـا تفـاوت آن بـا معابـد چینـی حذف 
تطبیقـی  مقایسـۀ  بـا  اسـت.  انسـانی  تمثال هـای  و  مجسـمه ها 
مسـجد جامـع شـیان با مسـاجد اولیـه و معابـد چینـی می توان 
دریافـت کـه الگـوی معمـاری آن برگرفتـه از معابد سـنتی چین 

. ست ا

تصویر 13. دیاگرام چیدمان محوری و نوع دسترسی در معبد کنفوسیوس. مأخذ: نگارندگان.
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