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 چکیده
، گرفتن اقلیمو درنظر های مختلف ها و شیوه طرح باعناصر مهم معماری بناهای شهری  یکی از عنوان بهرا مساجد معماران همواره 

ویژه در  بهجنوبی همواره نقش مهمی در تاریخ، هنر و فرهنگ ایران جنوب استان خراسان  طبس واقع دری  ناحیه .دندکر بنا می

طی در معماری این ناحیه دریافت. از نده ما جای هتوان از وجود آثار فراوان و ارزشمند ب این مهم را می .داشته استدوران اسالمی 

در این منطقه  دو مسجد دستگردان و هودردر بخش دستگردان طبس صورت گرفت،  1394شناسی که در  بررسی باستان

دارای دستگردان   کهنهجد مسبنای . اند و پژوهش قرار نگرفتهر و کارکرد، تاکنون مورد واکاوی د که از لحاظ ساختاششناسایی 

 که ازآنجایی است. مقایسه قابلاست که با مساجد دو ایوانی خراسان در دوران میانی اسالمی  فردی منحصربهطرح و نقشه هندسی 

در این  کاررفته بهروش  یابد. می ای ، پژوهش کنونی اهمیت ویژهشناسانه قرار نگرفته و واکاوی باستان موردمطالعهمسجد این 

منابع  ی همیدانی و مطالع های بررسی مبتنی بر ها آوری یافته است. جمع تحلیلی -توصیفی ،روش از نوع بنیادین و ،پژوهش

تعیین  با، است سعی شدهژوهش پاین انجام  یراستا دراست. از طریق مشاهده و با استفاده از کروکی و تهیه نقشه ای  کتابخانه

بیانگر این نتایج  .دشو بررسی موردنظربنای موقعیت بافت فرهنگی و تاریخی مساجد،  از طریق دیگرماهیت بنای مذکور و مقایسه 

 اندور به ، تاریخ ساخت آناست گرفته  شکلکهنه دستگردان و بافتی که در آن  ی مسجدبنا ارساخت با توجه بهکه مطلب است 
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 ایلخانی ی دورهمساجد دو ایوانی، طبس، دستگردان مسجد کهنه، معماری اسالمی،  :یکلیدهای  واژه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
 Mohamadezarei@yahoo.comمسئول:  ی نویسنده ی رایانامه 

 طبس دستگردان منطقه معماری آثار شناختی گونه و ساختار مطالعه»عنوان با کاظمی شریف خدیجه یدکتر نامه پایان از برگرفته مقاله این. 1

 است. همدان سینا بوعلی دانشگاه در زارعی ابراهیم محمد دکتر راهنمایی به« اسالمی دوره در
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 مقدمه. 1

 مساجد کالبد. و از جایگاه رفیعی در سرزمین ایران برخوردار استبوده  مسجد اسالمی معماری یتجلّ نخستین

بخش  هویت مسجد یکی از عناصر است. اسالمی ی در معماری ایران در دوره پژوهش مورد ائلمس ترین مهم از

گیری  عوامل متعددی در پیدایش و شکل .است ی اسالمیمعماری آبادی و شهرها و محوری در ساختاری

های  معماری بومی و با آموختن از تجربهدرک  ی بر پایه ساختار معماری بنای مساجد تأثیرگذار هستند.

 فراخور مسجد یافت. ای از هندسه ساخت و پرداختای  این سرزمین، گونه جای جایتوان در  مینخستین، 

 به دلیل قرار دارد. این بخش خراسان جنوبیاستان جغرافیایی  ی در محدودهطبس بخش دستگردان 

مسجد کهنه  آن، تبع بهو   داده جای، آثار معماری فراوانی را در خود جغرافیای طبیعی و تاریخی ی شرایط ویژه

چون؛ جرز  برخی عناصر و، قرارگرفتههای اندکی  مورد بازسازیاین مسجد،  دستگردان از جمله این ابنیه است.

تاریخی دستگردان قرار  ی محوطه است. این بنا در بافت مانده برجایاز آن نماها،  ها، محراب و طاق قطور دیواره

این مقاله های قابل طرح در  پرسشبرخوردار است.  اسالمی گوناگونیهای  سفال پراکندگی از که خود،دارد 

است؟ با توجه به  و ارزیابی مقایسه قابلکدام مساجد  بامسجد کهنه دستگردان  سبک معماری؛ از اند عبارت

ظر گرفت؟ در نساخت آن در تاریخ توان برای تعیین  زمانی را می ی چه محدوده، این مسجد ساختار معماری

 به پاسخ ،عناصر کالبدی بنا وتحلیل تجزیههای معماری و  ویژگی ی ، با مطالعهین پژوهش ضمن معرفیا

 ت.یافخواهیم دست ها  پرسش

با  ،خاص مسجد کهنه دستگردان طبس طراحی فضای ساختاریو بررسی  شناخت ،پژوهشهدف این 

در  ییها ناگفتهبه  ،بناساخت  تاریخضمن معرفی و سعی شده،  نوشتاراین در همچنین است. رویکردی تحلیلی 

  .یابیم  دست آنحیات  طولدر  آمده وجود بهتغییرات چگونگی ارتباط با 

 

 پژوهش ی پیشینه. 2

با توجه  است. دستگردان در بخش دستگردان طبس واقع شده ی بنای مسجد کهنه در بافت تاریخی محوطه

صورت  این بنادر رابطه با  تأمل قابلای  کنون مطالعهتا پژوهشی در این منطقه، خألبه موقعیت جغرافیای و 

 محققانهمچنین نشده است.  ای به این بنا اشارهنیز نپذیرفته است. افزون بر این در منابع و متون کهن 

 اند. های خود مورد واکاوی قرار نداده اسالمی این مسجد را در پژوهش ی دوره

 و گردشگری استان یزد توسط سازمان میراث فرهنگیو  1384 بهمربوط بنا  ن بررسی و شناسایینخستی

این بنا به  نماید. بازگو می اطالعات توصیفی مختصری از بنا راپالن و  ،طرح . اطاعات ثبتیاست شده  انجام

 گردد و قدمت آن به سده هفتم و هشتم هجری باز میبه ثبت رسیده در فهرست آثار ملی  14874 ی شماره

های بخش دستگردان طبس در فروردین  شناسایی محوطه منظور بهکه  میدانی بررسیطی در  .(1384رفیعی، )

با توجه به قرار گرفت.  تری جامع و بررسی موردمطالعه، مسجد دستگردان (1394)عنانی،  صورت پذیرفت 1394

 ،داث آناحزمان  تعیینکهنه دستگردان و  معماری مسجدساختار نبود اطالعاتی جامع در ارتباط با شناخت 

 د.شو انجام این پژوهش تبیین میو ضرورت ت اهمیّ
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 پژوهش مباني نظری. 3
 اسالمي ی جد و اهمیت آن در دورهمس معماری تحوالت. 1،3

 های اندام از و و دارد داشته را خود ی ویژه یگاهجا وارههم نیایشگاه، روستا، و شهر هر درونی اندام میان در

 است جای گرفته ها آبادی مرکز در جا همه رو ازاین و (129 :1387 ،)کیانی ستا چشمگیرتر و تر نمایان دیگر

شد. همین امر موجب  ساخته می ماندن باقیبا نیت  ،بناها دیگربرخالف که مسجد بنایی است  (.4 : 1387 ا،پیرنی(

 و اجتماعی دی،عبا کانونی، مسجد، یرو ازاین(. 31 :1379 ،براند هیلن) پایداری بسیاری از مساجد شده است

ی متفاوت در ها وجود سبک .نمود جدا اسالمی بافت شهر و اجتماعی ساختار از را توان آن نمی که است فرهنگی

های تاریخی  دوره طیدر  ها آنجامع از ساخت درک و شناخت برای  مناسب معیاری ،ساختار معماری مساجد

 ابتدا بودند. در پیرایه بی و ساده شدند، ساختهاسالم  تاریخ در که مساجدی اولینچنانچه،  است. گوناگون

 مسجد، اصلی کارکرد حفظ ضمن بعد های دوره در اما. کرد جلب به خود را مسلمانان توجه نیاز و راز و عبادت

 .دش دگرگونی و تحول دچار آن ظاهری ساختار و یافت تنیز اهمیّ آن معماری

مساجد در قرون اولیه اسالم بسیار است.  مدینه در )ص(پیامبر خانة ،مسجد نخستین پیدایش و خاستگاه

 شدند مستطیل رو به قبله، با دیوارهای خشتی ساخته می یا های مربع ساده و ابتدایی بودند و در محوطه

، این است شده  ارائهتوسط پیرنیا ایران معماری اسالمی   های مرسوم در بندی یکی از تقسیم (.40 :1389 ،)کیانی

های مذکور، در بنای  خراسانی، رازی، آذری و اصفهانی و بهترین مصادیق هریک از سبک  سبک؛ ها شامل سبک

در خراسان بزرگ  چهار ایوانیای بود که با آن مساجد  مکتب معماری خراسان شیوهاست.  رؤیت قابلمساجد 

بومی در این سادگی در طراحی و استفاده از مصالح  شکل گرفت و شرق و غرب دنیای اسالم را درنوردید.

تراش برای تزیین  از مصالح مرغوب و آجر و کاشی و گچرازی  ی در شیوه .(134 :1384 ،)پیرنیا شیوه رواج داشت

 در اواخر. (165)پیرنیا،  رفته است کار می تاق پتکانه بهبا . در این دوره مساجد چهار ایوانی بردند میبناها بهره 

 د. شو ج در بنای مساجد رایج میتدری ، تزیینات گچی و آجری بهاین دوره

 :1390 ،)پیرنیا شوند می ترکیب یکدیگر با مساجد در شبستان و دار محراب گنبدخانه ،هجری پنجم سدة در

  بهرو با پوشش گنبدی  از آجربه شکل مربع و ی بزرگ، یبناها شاملمساجد بسیاری ، پس از این زمان (.42

افزودند. چنین ایوانی با گنبد پشت آن در  ب هم در جلوی بنا بر آن میغالباً ایوانی متناس شد. ساخته می قبله

ایوانی احداث  نیز،ی هریک از جوانب دیگر صحن مسجد  گرفت. در وسط جبهه ی مسجد قرار می طرف قبله

های مختلف  ها و شبستان طاق ،در اطراف حیاط ،های چهارگانه در فواصل بین ایوانهمچنین کردند.  می

، حیاط مرکزی و چهار ایوان در اطراف آن اساس معماری بناهای مذهبی را پس از این دوره .ساختند می

در حاشیه کویر، مرکز و غرب  شده ساختهاساساً بسیاری از مساجد بزرگ  (.135 :1391 ،)یاوری دهد تشکیل می

ایوان و یک در ورودی صحن همراه با چهار  ن است. بنا بر یک تئوری قدیمی،سلجوقیا ی ق به دورهایران متعلّ

های خصوصی شرق ایران بود که تأثیر زیادی بر معماری بناهای  های خانه در یکی از جوانب، از ویژگی

در قسمت شرق ایران،  (.379 :1387 ،)اتینگهاوزن و گرابر ادامه یافت پذیری داشت و بعدها نیز این تأثیر غیرمذهبی

 سوییاط مرکزی با چهار ایوان در چهارحشکل است.  ای هوارهعنصر اصلی ساختمان، ایوان است که طاق آن گ

حضور رنگ  (.209 :1381 ،گدار)صوصی اعیان در خراسان معمول بود های خ خانه صورت بهها پیش  آن از مدت

از اواخر قرن پنجم هجری، آغاز و تا  ،آبی در تزیینات خارجی بنا که ترکیبی از کاشی ریز آبی با آجر است
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مشهور است.  «تزیین دورنگ» کاری نگین ، به کاشیشتم هجری رایج بوده است. این تزییناواخر قرن ه

ویژه بناهای  بهبی و خاکی در عین تضاد، هماهنگی و آرامش را در معماری کویری ایران آرنگ  ترکیب

با   واع نقشههای هندسی گوناگون و ان طرح آذری ی دورهدر (. 282 :1381 ،)جوادی ستا  آورده وجود به ،خراسان

 (. 214 :1384 ،)پیرنیا کار گرفته شد چهار ایوانی در مساجد و در نمای بناها بیشتر کاشی و سفال به میان سرای

به سبک اصفهانی  این دورهمعماری  ی و شیوهبود و معماری  های درخشان هنر ی صفوی یکی از دوره دوره

مناطقی که  است. سبکهای این  شاخصه ترین مهمزدگی در ساخت بناهای این دوره از  شتاب. معروف است

، تفاوت بنیادی با مراکز ادوار پیشین داشت. آذربایجان از حیث گردآمده ها آنمتراکم در  صورت بهابنیه صفوی 

. در این شد داشته نگهت داشته، مغفول از لحاظ معماری سلجوقی اهمیّ که شناخت معماری ایلخانی و خراسان

زی نداشت. همسا قبلهای  های آن با بناسازی سده ولی اولویت ،از بناسازی پدید نیامددوره انواع جدیدی 

بیان کارکردی این قضیه کافی و چراکه  ؛فقدان واقعی مساجد جدید باشد شاید چشمگیرترین ویژگی

 جد جامع و ساده در سرتاسر خراسان برپا کردند کهتعدادی مس ،چون تیموریان متأخر ،متقاعدکننده نیست

جستند، بیش از اندازه بزرگ بود. اگر تأسیس مساجد  بهره می ها آنبرای جوامعی که باید از  ها آنشماری از 

به وفور ساخته با انواع تاق و گنبد  تر کوچکصفوی یک استثناست، در عوض مساجد  ی جامع در معماری دوره

 دوره نزول معماری و هنر ایران آغاز شد. پس از این (.476 ،1380براند  هیلن) یک معیار درآمد صورت بهشد و 

ی  معماری دوران افشاریه، زندیه و قاجاریه، شامل بناهای مذهبی و غیرمذهبی از نظر طرح و نقشه به شیوه

  .بودنزدیک صفوی  دوره
ی این خودباختگدر واقع  د.رس میبا آغاز روابط فرهنگی ایران با غرب، فرا اصفهانی،  سبکدوم  ی دورهانحطاط »

از زمان افشاریان آغاز شد و در زمان زندیان دنبال شد. ولی پسرفت کامل از زمان محمدشاه آغاز شد و معماری 

 (.344 :1384 ،)پیرنیا «یک به آن آشکار شدن و شهرهای نزدهای معماری تهرا دگرگونی

 

 های تحقیق یافته.4
 دستگردان طبس يجغرافیایموقعیت . 1.4

در در غرب استان خراسان جنوبی قرار دارد. این شهر وسعت  لومترمربعکی 55460شهرستان طبس با 

از: بخش مرکزی به  اند عبارتهای طبس  است. بخش شده  تقسیمدهستان  8بخش و  3تقسیمات کشوری به 

بخش آباد و بخش دیهوک به مرکزیت شهر دیهوک.  مرکزیت طبس، بخش دستگردان به مرکزیت شهر عشق

 دو شامل بخشاین کیلومتری بیرجند قرار دارد.  380کیلومتری شهرستان طبس و  105دستگردان، در فاصله 

 دهستان جنوب و طبس شمال در موقعیت نظر از دستگردان است و دهستان یخاب کوه و دستگردان دهستان

 یمیناین دهستان دارای ز (.64 -63 :1385 ،)امینی( 1)تصویر داردقرار کیلومترمربع 3738 وسعت با کوه یخاب

های کوچک و متعدد برای  مسطح و کویری است. خاک این دهستان رسی و شنی است و دارای واحههموار، 

و خاک آن نسبت به اطراف طبس از استعداد باالتری اری است. از نظر پوشش گیاهی فقیر کشاورزی و دامد

ویری و خشک در تابستان و آب است. بادهای گرم ک ها در این دهستان، فصلی و کم رودخانه .برخوردار است

 (.79 ،همان) های این منطقه است سوز و سرما در زمستان از مشخصه
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 موقعیت جغرافیایي بخش دستگردان طبس در استان خراسان جنوبي -1تصویر

 (1395 ،)نگارندگان

دقیقه  22درجه و  34دقیقه طول جغرافیایی و  55درجه و  56آباد است که در  مرکز این دهستان، شهر عشق

 ذیل حرف ع(. :1367 ،یزدی )پاپلی متری از سطح دریا قرار دارد 768عرض جغرافیایی در ارتفاع 

 

  دستگردانکهنه مسجد موقعیت و توصیف ساختار . 5

شرقی روستای دستگردان،  در شمال است. واقع شده آباد کیلومتری جنوب عشق ششروستای دستگردان در 

 ترین مهماز  کهنای بزرگ و یک مسجد  قلعهاست.  مشاهده قابلکم زیاد سفالی ای با پراکندگی و ترا محوطه

. مسجد در ضلع شمالی روستا بین بافت دارند بوده که در غرب محوطه دستگردان قرار ابنیه تاریخی این روستا

و بایر  های کشاورزی انداز بنا را در ضلع شمالی و شرقی زمین دارد. چشمهای کشاورزی قرار روستا و زمین

 ترین بزرگ ،. در امتداد سمت غربی مسجدبی به یک مدرسه ابتدایی متصل استردهد و در ضلع غ تشکیل می

ترین مسجد به بنای  نزدیک (.3و 2)تصویر است مشاهده قابل ، قلعه دستگردان،آباد ی خشتی منطقه عشق قلعه

روستای  ترین بزرگهودر  ،حاضر لحاقراردارد. در آباد عشقکیلومتری  هفتمسجد هودر در  موردمطالعه

  شود. دهستان دستگردان محسوب می

 
ی دهستان  موقعیت مسجد کهنه دستگردان در نقشه -2تصویر

 دستگردان

 (1395 ،نگارندگان نقشه توسط تغییرات)

 
 به نسبت آن موقعیت و کهنه مسجد هوایي تصویر -3تصویر

 دستگردان قلعه محوطه و
(www.GoogleEarth.com) 



 طبس دستگردان کهنه مسجد فضای طراحي / بازشناسي 92

و  بنااز  مانده برجایبقایای با توجه به است. از خشت و گل  شده ساختهمسجد روستای دستگردان بنایی 

نظر گرفت و تشخیص مشخصی برای این مسجد درتوان سبک  نمی ،ویر هواییاتصنیز تحلیل پالن آن از طریق 

سالیان دراز آسیب در طول  مسجد کهنه دستگردانشناسی دارد.  های باستان نیاز به کاوش ،الگوی طراحی بنا

. (4)تصویر گرددازنتوانسته به شاکله اصلی خود بسازی زی که امروزه بعد از مرمت و باحدّزیادی دیده، تا 

این بنا، برگرفته از نام روستای دستگردان و عنوان مسجد کهنه به دلیل دیرینگی آن نسبت به  ی تسمیه وجه

 باشد. ، میشده است ومتری مسجد دستگردان واقعلکی دوکه در  )دیگر مسجد دهستان دستگردان(مسجد هودر 

 
 (www.GoogleEarth.com) دستگردان مسجد هوایي تصویر -4تصویر

 شده  ساختهمتر از سطح زمین  20/1با ارتفاع و  مترمربع 450به مساحت ای  بر پهنه بنای اصلی مسجد

زمین، ارتفاع کف مسجد با سه پله از سطح است.  تهعمود بر هم تشکیل یافمستطیل  از دوطرح این بنا  .است

جنوب غربی  -شرقی شمالبنا جهت  است. متر 35/7 ،ی حاضربنا بلندایها،  پله ارتفاع با احتساب .اختالف دارد

قرار دارد. دو ایوان رفیع این مسجد در جهت شمالی و جنوبی  آن در ضلع شمالی مسجدایوان ورودی  است.

با توجه به شود.  ها مشاهده می کنار ایوانهایی در  و صحنی کوچک در وسط بنا و رواق قرارگرفتهمقابل هم 

 صراحت بهتوان  مسجد، نمیشرقی و غربی در طرفین دو ایوان اصلی  های از دیواره مانده برجایجرزهای 

بنا به مساجد فریومد این مسجد از لحاظ طرح و پالن  ،وجود بااین .نامیدچهار ایوانی یا دو ایوانی  بنا را طراحی

طرح و نقشه آن جستجو توان در  شباهت این سه مسجد را می ترین مهمدارد.  زیادیشباهت و گناباد و زوزن 

شناخت و  منظور بهدستگردان و  کهنه مسجد مانده برجایهای  طرح، هندسه و ایواندر ادامه،  .(5)تصویرنمود 

میان )به لحاظ ساختار و طرح بنا( هایی  که شباهتمساجد خراسان از های بومی این بنا با برخی  آگاهی از ویژگی

  .است قرارگرفتهمورد مقایسه و تحلیل وجود دارد،  ها آن

ای همان  ایوانی، ایوان عنصر اصلی بناست. یعنی فضایی با نقشه مستطیل و طاق گهواره در مساجد دو

این ایوانه نیز  در ایجاد ایوان دوم در مساجد دو .شد ایوانه می شرایطی که موجب ایجاد یک ایوان در مساجد یک

و  امتداد دارندروی هم و با یک محور تقارن به سمت حیاط  . دو ایوان روبهاست  نقش اساسی داشتهعنصر 

در مسجد  (.133 :1374 ،)زمرشیدیبندد  کالفی این دو ایوان را به هم می صورت بههایی در طرفین صحن  رواق

، در راستای ایوان روی یگدیگر قرار ندارند( هدقیق روب طور به)دو ایوان  وان جنوبی با اندکی فاصلهایکهنه دستگردان، 

و مرتفع نمودن ایوان جنوبی، فضای نمازخانه اصلی را در   است. معمار و سازنده بنا با عمیق قرارگرفتهشمالی 

ها در محور قبله را  صحن باز با ایوانگدار نوع نقشه مساجد از نوع  ی بنای خود مشخص کرده است. به عقیده

با این ویژگی و دارا  و گناباد فریومد سه مسجد زوزن،(. 114 :1365 ،نقل از گدار )ویلبر بهداند  مخصوص خراسان می

جهت  در این نوع نقشه ایوان سمت محراب را بهگیرند.  بر میوصیات تزیینی این نوع نقشه را دربودن خص

 .)مانند ایوان جنوبی مسجد کهنه دستگردان( ساختند می طویل و بزرگ ،گنبدخانه
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 :1365 ،گذاری ویلبر )تاریخ قـ.ه 616 سال درقرار دارد و  کیلومتری خواف تایباد 60در  مسجد زوزنبنای 

عظیم این مجموعه را  ی ها هسته همانند مسجد دستگردان، ایوان یی دو ایوانی کهبنا .است شده  ساخته (114

ن و در محور تقارن دو ایوان مسجد و محراب بر روی دیوار این ایوا ترین بزرگایوان جنوبی بنا ند. ا تشکیل داده

مسجد فریومد  .(6)تصویر همانند مسجد دستگردان از صحن میانی کوچکی برخوردار استدارد و ایوان قرار

 :1387 ،)گدار( 7)تصویر تکه متعلق به اوایل سده هفتم هجری اس استدو ایوانی  یکی دیگر از مساجد سبزوار

نماها  د و طاقرو صحن مرکزی مسجد بر روی یک محور قرار دا روی یکدیگر هدر این مسجد دو ایوان، روب .(266

. دهد هم پیوند می هد که این دو ایوان جدا از هم را بمان کالفی را می ، ی که اطراف صحن را محصور کردهو رواق

و سمت مقابل آن در جهت )جنوب(  شده، از دو ایوان در سمت قبله ادطرح مسجد گناباد مانند دو بنای ی

ی ایوان مسجد  کتیبه (.134-135 :1374 ،)زمرشیدیاند  قرارگرفتهشمالی رو به صحن مرکزی که در یک تقارن 

 ،دل )زندهدانند  زمان با ساخت مسجد و ایوان اصلی می که برخی تاریخ آن را هماست  .ـ.قه 796قاین به تاریخ 

به سده پنجم و  احتمال بهکه  شده بناهای کهنی  بر اساس پایه مسجد قاین شبستان راست ایوان(. 134 :1377

  (.21 :1385 ،خانیکی )لباف (8)تصویر گردد ششم هجری باز می

 
 (1384 ،)آرشیو میراث فرهنگي خراسان جنوبي پالن مسجد کهنه دستگردان -5رتصوی

 

 
 نقشه مسجد زوزن -6تصویر

  (291: 1387)گدار، 
 نقشه مسجد فریومد -7تصویر

 (1371)زارعي، 

 
 مسجد جامع قاین -8تصویر

 (22: 1385خانیکي،  )لباف

ایوان شمالی برخوردار است.  تری کوچکبرده، از ابعاد   نام بنای دستگردان در مقایسه طرح مساجدمقیاس 

حاضر سردر آن فروریخته  حال از گذر بیرونی، عقب نشسته و در متر سانتی 107 ی ، به اندازهمسجد دستگردان

باالی طاق نقطه متر و طول آن از  18/1 درگاه،این عرض  .قرار دارد ایواناین در بنا  ورودیاصلی است. درگاه 

 ،در نمای بیرونی ضلع شمال شرقیهم در کنار درآیگاه ورودی قرار دارد.  ی دو سکو به قرینهمتر است.  40/2

،  کوچکبا ابعاد  یدیگر، درگاه ایوانچه سمت چپ بنااست. در  مشاهده قابلایوانچه گلی دو  ،در طرفین ورودی

متر و  سانتی 72عرض این ورودی  ده است.حاضر مسدود ش حالدر ند کهچقرار دارد، هر فردواره یک  به اندام و
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مسجد  ورودیدرگاه است،  ذکر قابل .(10و  9)تصویر دار قرار دارد نمای مازه متر و داخل یک طاق 73/1ارتفاع آن 

اختالف دیوارهای طرفین ایوان ورودی نشان است.  شده  تعبیهایوان ورودی(  سمت چپ)در این قسمت  فریومد

جهت این درگاه در رسد نظر می بههرچند است.  شده ایجادزمان با ساخت بنا  وچک همدهد که این درگاه ک می

برای دسترسی به  فروریختهدر کنار این ورودی از سمت داخل بنا، بقایای چند پله  است. شده  تعبیهنیارش بنا 

  است. مشاهده قابل ایوانچه سقف

 
 دستگردان کهنهمسجد نمای  -9تصویر

 (1384گي خراسان جنوبي، )آرشیو میراث فرهن

 
، درگاه مسدود ورودی مسجد، نمای شمالي -10تصویر

 (1395)نگارندگان،  در سمت چپ تصویر

 صحن مرکزیدسترسی به در این بنا است.  مقایسه قابلمسجد قاین این بنا با استفاده از دو درگاه ورودی 

مسجد زوزن  .(11)تصویر پذیرد مستقیم صورت می طور بهزوزن و از طریق ایوان ورودی و و جد قاین اهمانند مس

 عنوان بهسه درگاهی داشته که درگاه اصلی بر محور تقارن مسجد و در ایوان شمالی قرار داشته و  ،از سه جهت

 (.135 :1374 ،)زمرشیدی گرفته است ورودی مورد استفاده قرار می

 
 (1395ان، )نگارندگ درگاه ورودی در ایوان شمالي مسجد قاین -11تصویر

گنبدی بر فراز آن قرار  رسد نیم نظر می ، بهمسجد دستگردان سازی داخل ایوان ورودی گوشه بهبا توجه 

هایی از  سمنان،کمش، بسطام، دامغان و قسمت ی سازی پتکین را در ناحیه گوشه ی بهترین نمونه داشته است.

 صورت به یدارای تزییناتسمت داخلی بنا ورودی در قایوان (. 22 :1390 ،گدار) توان دید غرب خراسان می

است. کاربرد  مشاهده قابلنماهایی  با طاق هایی در طرفین ایوان ورودی، رواق .(12)تصویر استبری  گل

، در موردمطالعهبنای  البتهتزییناتی دارد.  ی بیشتر جنبه ،های داخل بنا وانچهیدر قسمت رواق و ا ینماهای طاق

)این مسجد فاقد  برخوردار است تکلف ی ساده و بیمعمارتزیینات از  نیو قا زوزن مقایسه با مساجد فریومد،

 .کاری است( ، آجرکاری و کاشیبری گچتزییناتی مانند، 

، همانند رسد برای پوشش سقف نظر می به مسجد دستگردان ایوانسازی در قسمت  با توجه به گوشه

گنبدها از آجر ساخته  نیمدر سده میانی اسالم، »است.  هشد استفادهگنبدها  از نیم مساجد دو ایوانی خراسان

ردیف  ازشد و هر ردیف  ترین نقطه چیده می های آجر از خط آغاز گنبد در ردیف افقی تا مرتفع شدند و رج می

 :1365 ،)ویلبر« شد گیری و تخته قالب ساخته می گنبدها بدون قالب کرد. این نیم قبلی انحنای زیادی پیدا می

 نمای طرفین آن، حالتی موزون و متناسب به فضای ورودی مسجد بخشیده است. ناسب ایوان و طاقت (.66
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روش بخش شمالي حیاط مسجد،  -12یرتصو

بری در داخل ایوان  سازی و تزیین گل گوشه

 (1395)نگارندگان،  ورودی

 
 حیاط بنای مسجد کهنه دستگردان -13تصویر

 (1395)نگارندگان، 

وسعت . حیاط این مسجد متر است 20/16× 10/9 آنابعاد و  به شکل مستطیل مسجدمرکزی صحن 

 عنوان به حیاط نقش است. شده  مرمتآجرفرش  باکف حیاط این بنا  ،حاضر درحال .(13)تصویر چندانی ندارد

 اما ،کند می معرفی مسجد اجزای از یکی را حیاط ،براند هیلن. است انکار  غیرقابلتقریباً  مسجد های اندام از یکی

حیاط  گرداگردفضاهای مختلف  ،در این بنا .(102 ،1379براند،  هیلن) است قائل واسط تنها نقشی آن برای

)مرکزی(  و انتظام فضایی معماری کویری ایران در حیاط میانی دهی سازمان ی جوهرهچراکه  اند. قرارگرفته

زندگی مادی و معنوی  جهتدرمناسبی   که پاسخ ،و یکپارچه تنیده درهم صورت بهقلمداد شده است. ساختاری 

 (.91 :1384 ،)احمدی است این اقلیم مردمان

شده  میجهت ایجاد فضایی مناسب در فصول گرم و سرد برای نمازگزاران تعبیه  در مساجد، بهها  ایوان

م است. ساختمان میانی اسالی  عناصر ساختمانی در دوره ترین مهمکاربرد ایوان در بناهای خراسان، از »است. 

بود، در ساختار معماری مساجد در این دوره به فراوانی مورد  شده تقلیدایوان که خود از منازل خراسانی 

مسجد در شکل کامل ایرانی خود دارای این خصوصیات است؛ در  (.118 :1391 ،)یاوری« استفاده قرار گرفت

صحن به چهار ایوان ختم  دورتادوردر نماها  رد. طاقمحور طولی بنا، سردر ایوان و جلوی آن صحن باز قرار دا

اند. ایوان  نماها واقع ها نیز در پشت طاق شود. دو ایوان در محور طولی و دو ایوان در محور عرضی، شبستان می

ولی مسجد، محراب شوند که دارای گنبد و در انتهای محور ط روی ایوان ورودی و به شبستان باز می هاصلی روب

ونه مسجد ایرانی را در های نم ویژگی عقیده ویلبر، مسجد دستگردان،با توجه به (. 37 :1365)ویلبر،  واقع است

هایی  رسد ایوانچه نظر می های شرقی و غربی مسجد، به در ضلع مانده برجایهای  با توجه به جرز ست.خود دارا

تخریب  باوجودهرچند  اند. کلی شده دیدگی حاضر دچار آسیب حالقرارداشته که در اضالع شرقی و غربی بنادر 

بنابراین  نیست. پذیر امکانبخش این در  یا ایوانچه  ای برای درنظر گرفتن ایوان بنا، تعیین محدودهاین دو سوی 

این دو بخش از بنا در اثر  بسیار، احتمال بهنظر گرفت. توان قطعیت چهارایوانی بودن را برای این بنا در نمی

 1357شهریور  25در آن  ترین مهمهای فراوانی دارد که  زلزله ی شهر طبس سابقه»ند. ا ریخته فروزلزله، 

 (.1384،امی)ج «کلی ویران نمود روستای اطراف آن را لرزاند و به 90شهر طبس و   داد. این زلزله  روی خورشیدی

 در سمت غربی ست.دو ایوان اصلی بناهای غربی و شرقی نسبت به  ایوان آنچه مشخص است، استحکام ناکافی

 است.داشته قرار مجاور مسجددر بنایی  رسد نظر می بهکه  مانده برجای های دیواری جرز مسجد
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ایوان شمالی و جنوبی  محور ، قرار نداشتنمسجد فریومد و در مسجد دستگردان مقایسه قابلیکی از موارد 

گدار در تحلیل این بخش از بنای  نیست.این دو ایوان یکسان  و عرض پهنا ،بنابراین. استدر امتداد یکدیگر 

 (.261 :1387 ،)گدار ده استکرمسجد فریومد، به نداشتن دقت کافی در ساخت آن اشاره 

 5/5 و متر طول 10حدود دربوده و  تر بزرگ شمالیایوان  مسجد دستگردان نسبت بهدر  ایوان جنوبی

اندازه ایوان است.  مشاهده قابلاین موضوع ایوانی و بیشتر مساجد خراسان در تمامی مساجد دو دارد. عرض

 از لحاظ مساحت میان ایواناندکی  اختالف ،متر است. بنابراین 26/6در  25/11جنوبی در مسجد فریومد 

در مسجد فریومد، شبستانی در ضلع شرقی ایوان جنوبی و به قرینه  این دو مسجد وجود دارد. جنوبی

از این لحاظ با مسجد های مسجد دستگردان نیز  شبستان ی شهنقشبستانی در ضلع غربی آن قرار دارد. 

، از ی دستگردان، با این تفاوت که با افزودن دو ایوان به جهت شرق و غرب بنااست مقایسه قابل و قاین فریومد

است.  شده استوار تایی( )دو ردیف سه ستون قطور 6 ی بر پایهشبستان این گستردگی شبستان کاسته شده است. 

 (15و  14)تصویر متغیر استمتر  13/1 تا 1از ها  یک از این ستونزه هراندا

 ی هشیواست.  پذیر امکان ،دار طاق درگاه دواز طریق  ایوان جنوبیهای طرفین  دسترسی به شبستان ی هشیو

شرقی شبستان  . این درگاه درگیرد صورت مییک درگاه  با های طرفین آن دستیابی به شبستان از طریق ایوان

شبستان  درگاهاست. را دار ترم انتیس 81متر و عمقی برابر با  50/2متر با ارتفاع  87/1دار به عرض  طاقی تیزه

های  بنابراین هریک از شبستانمتر است.  40/2بابرابر  ،در ارتفاع و اندکی اختالف یادشدهغربی نیز با ابعاد 

با  ،است فروریخته ها ایوان و شبستانهرچند پوشش  .اند انه در یک دهانه تشکیل یافتهشرقی و غربی با دو ده

سقف ایوان جنوبی به توان دریافت که پوشش  می ، فریومد، گناباد و قائنو مساجد زوزناین بنا  ی مقایسه

طاق و گنبد در معماری خراسان، »است.  شده اجراگنبد  ها با نیم و پوشش شبستانروش طاق و تویزه 

در  وبیش کمشکل که   های مکعب شوند ولی همیشه مستقیماً بر پایه جمعی برپا می جداگانه و یا دسته صورت به

  (.44 :1390 ،)گدار «شوند، استوارند آن ناپدید می

 
 های مسجد کهنه دستگردان ایوان جنوبي و شبستان -14تصویر

 (1395)نگارندگان، 

 
 های مسجد فریومد ایوان جنوبي و شبستان -15تصویر

 (1371)زارعي، 

 ،ایوانیرایوانی و چهاایوانی، دو کی مساجد  طویل و محراب در انتهای آن با نقشهرفیع و ایوان  بردنکار به

در ارتباط  شیوهاین  و استمرار انتخاب در شرق ایران رواج داشته است.خوارزمشاهی،  ی همچنان پس از دوره

. مسجد بجستان با نقشه گیرد قرار میبومی  با توجه به اقلیم و مصالح در خراسان، این نوع مساجد تبا اهمیّ

ی  بنایی از دوره (قهـ. 11)سده جامع سرایانو مسجد  ایلخانی ی متعلق به اواخر دوره هـ.ق( 828)ایوانی دو

 (.17و  16)تصویرد ساز روشن می خوبی بهن نکته را صفوی ای
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 ایوان جنوبي و شبستان مسجد بجستان -16تصویر

 (65: 1385خانیکي،  )لباف

 
 ایوان جنوبي و شبستان مسجد سرایان -17تصویر

 (92: 1385خانیکي،  )لباف

استفاده از » .(18)تصویر است شده اجرا به روش ضربی مسجد دستگردانهای شبستان  درگاهدر زنی  طاق

و گاه  منفرد صورت بهایلخانی رواج زیادی داشت. این طاق  ی ویژه دوره میانی اسالمی به ی طاق ضربی در دوره

وده و فشار بمسجد فریومد مضاعف  همانندها در مسجد دستگردان  طاق (.63 :1365 ،)ویلبر« شد متصل اجرا می

ها  . در نتیجه طاقها متصل نیستند ها آزاد بوده و به طاق سازنده سقف ی. اجزاکنند مینوارده از سقف را تحمل 

  (.260 :1387 ،)گدار است فروریختهمانده و سقف 

 
 (1395)نگارندگان،  زني آن طاق ی وهشیدار شبستان غربي و  ورودی طاق -18یرتصو

 از بایستی ها آن است. بنابراین در طراحی جهت قبلهدر ها آن ساختن مساجد، معماری ی ویژه خصوصیات از

یلی مستط بیشتر مساجد، بنیادین که طرح گفت توان می یرو ازایناستفاد نمود.  الزاویه قائم هندسی اشکال

 است، گسترده ها آن در نمازگزاران صف که دیگر شبستان و دهد می شکل را قبله دیوار آن طول که است

 مسجد فضاهای دیگر کننده تعیین مسجد، طراحی اصلی کانون سان به محراب که و شوند می بنا آن موازات به

فریومد، ای مسجد دستگردان مانند مساجد ، بنوجود بااین (.223 :1387 ،)شفقیدارد  قرار قبله به همواره رو است،

 مسجد قائن فاقد گنبدخانه است. زوزن، گناباد و

محراب این بنا همانند  (.19 )تصویر جنوبی و در جهت قبله قرار دارد محراب این مسجد، در دل دیوار ایوان

قاط، دیوار سمت جنوبی ناز در آغاز اسالم در برخی نگرفته است. محور تقارن دو ایوان قرار مسجد فریومد بر 

ها نسبت به  که اکثر این محراب کنند، چنان چهارطاقی را مسدود ساخته و سپس در آن محرابی ایجاد می

 (.170: 1363)ورجاوند،  جهت قبله دارای انحراف هستند
متر است و با اختالف  3متر و بلندای آن از کف مقصوره،  26/1، پهنای آن متر سانتی 54دهانه محراب، 

است. این محراب از متر  سانتی 110×90ی بنا، مقصورهجدا شده است. ابعاد  ،از سطح کف مسجدمتر  سانتی 45

و  97به طول رفیع  دار( )تیزه دار طاقمستطیل یک  طرح ای برخوردار است. بر پهنه محراب تزیینات ساده

در دو و  دار مازه طاق محراب. شود یم مشاهده  این نقشاستفاده از گچ در . است قرارگرفتهمتر  سانتی 33عرض 

 ناهماهنگی و ی با توجه به مشاهده (.20)تصویر دارای مقصوره است این محراب دارد.نمای تزیینی قرار  قاب

احداث  ی ای پس از زمان اولیه در دوره بری گچاین نقش رسد  نظر می و خشت، به میان مصالح گچناپیوستگی 
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ها، محرابی با ابعاد و عمق کمتر نسبت  یک از شبستان در هرالزم به ذکر است  است. رفته کار بهبنا در محراب 

 .(21)تصویر شود مشاهده میبه محراب اصلی بنا 

 
 ایوان جنوبيمحراب و مقصوره  -19تصویر

 (1395)نگارندگان، 

 

 
یک طاق  بری گچنقش  -20تصویر

 در محراب ایوان جنوبي تزییني

 (1395 ،)نگارندگان

 
محراب شبستان غربي بنای -21تصویر

 (1395)نگارندگان،  مسجد

 

اهل  ی تر به شیوه در انتهای ایوان جنوبی مسجد قاین دو محراب وجود دارد. برخی معتقدند محراب قدیمی

است. اما به  شده  ساختهگیری شده و محراب دوم متعلق به شیعیان است که بعدها در کنار آن  تسنن جهت

 (.22)تصویربرده باشند  به مکان دقیق قبله پی درستی بهاز دیدگاه هندسی باشد که بعدها نظر این اختالف تنها 

چهاردرخت بیرجند نیز شاهد دو محراب هستیم. برخی  مسجد جامعجمله از مساجد ازکه در برخی  طور همان

در   جهتر تغییهرچند این  ،(103 :1359 ،)نادرییک نیایشگاه است  ،نیز معتقدند محراب انتهای ایوان

 شود. های مسجد دستگردان مشاهده نمی محراب

 
 (1395)نگارندگان،  های ایوان جنوبي مسجد قاین محراب -22 تصویر

 

و  گلخشت،  ،قرارگرفتهمورد استفاده کهنه دستگردان که در احداث مسجد هایی  مایه ساختترین  اصلی

خشت و کاربرد  است.متر  سانتی 29×29×6و  29×29×5در بنا،  رفته کار بههای  خشتیک از  هراندازه است.  گچ

های مختلف آثار ایران به شکل منفرد و یا تلفیقی از آجر و خشت در بناها، همواره مورد استفاده  آن در دوره

 (.4: 1384 )زمرشیدی، بوده است

کم آن در  بر مقاومتشد، از خشت بوده و بنا ساخته می، بناهایی که در روستاهای کوچک معمول طور به

گرفت. از خشت و گل در پوشش طاق، دیوار و جرزها و از  مقابل عوامل طبیعی، مورد صدمه و ویرانی قرار می

 است. شده  استفادهگچ نیز برای پوشش محراب 

و  استفاده از قوس کاهش داده است.در سطح بنا حالت یکنواختی را  ،طاقگان استفاده از این مسجددر 

توانسته نقش تزیینی آن را در هماهنگی و زیبایی  شده، می یاد بنای دری از کاشی یا گچ بر جای بهره به طاق

ی  تزیینی و هم جنبه ی جنبههم های داخل و خارج مساجد  نماها و نغول طاقهرچند  ؛مسجد به نمایش گذارد
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ی جهت ساخت از مصالح کمترکه شد  کاربردی و استحکامی دارند. این عناصر عالوه بر تحمل بار سبب می

  ساختهای به هدف تزیینی  نماها بیشتر با هدف استحکام بنا و تا اندازه های بنا استفاده شود. این طاق دیواره

 . جهت این رون در جهت مواجه با قبله است. را برای مسجد درنظر گرفته است معمار رون راسته .اند شده

. غربی دارد جنوب -شرقی ، جهتی شمالدگیر یضلعی قرار م مستطیلی که در داخل شش ی رون راسته در

  (.155 :1390 ،)پیرنیا رفته است میکار  این رون در بناهای شهرهای مرکزی ایران به

 (.1)جدول گیری عناصر و اجزا دارای تقارن و تعادل است لحاظ جای طرح و پالن مسجد کهنه دستگردان به

سه محراب در و  دار های مازه تکرار استفاده از طاق و قوس سوی بنا و پیرامون حیاط،های رفیع در چهار ایوان

  ورزد. فضای جنوبی بنا، بر وحدت هندسی بنا تأکید می
 (1395)نگارندگان،  عناصر و اجزای مسجد کهنه دستگردان -1جدول

عناصر 

 بنا

نمای  طاق سکو سردر

 ورودی

 پوشش شبستان ایوان ایوانچه رواق محراب حیاط درگاه

ویژگي 

 دیکالب

رفته فرو

نسبت 

 به گذر

قرینه 

و 

 جفت

قوس 

 دار تیزه

مقیاس 

 انسانی

مصالح 

بومی، فرم 

 هندسی

 ؟چهار ایوانی

محراب  3

 نشستگی عقب

قوس 

 دار مازه

قوس 

 دار مازه

رفیع 

و 

 طویل

در ایوان 

جنوبی و 

در محور 

 طولی بنا

: جنوب ایوان

 تویزه طاق

محراب وسط 

 با مقصوره

ها:  شبستان

 نبدگ نیم

 زندیه و قاجاری ی متعلق به دوره ساخت مسجد هودر، بناییمسجد دستگردان در  ی اهمیت طرح و نقشه

ی  بسیاری از بناها و ومتری روستای دستگردان قرار داردکیل دودر  روستای هودر توان بازشناخت. را می

 دارایهودر که  .اند برپا شدهعه در داخل قلبافت این روستا  یلبا توجه به عدم امنیت در زمان تشککارکردی 

دستگردان دارد. برخی از بخش مرکز  ،آباد به عشقتری نسبت  طوالنی ی هپیشینآثار تاریخی فراوان است، 

جلگه بخش دستگردان بوده اصلی مرکز قاجار،  ی در دورهو  استصفوی  ی بناهای این روستا متعلق به دوره

 (. 56: 1385 امینی،) است

 
 

 (1395)نگارندگان،  )تصویر چپ( از مسجد دستگردان الگوپذیری بنای مسجد هودر -23تصویر

 

دیوارها فرش و اندود سازی، آجر کفرا در  جهت مرمت بنادر ی مسجد کهنهبنا تغییراتاز توان برخی  می

 د. نمو مشاهده

 

 دستگردان کهنه ی مسجدبنا گذاری تاریخ. 6

 و تمامی دادند می قرار شهر مرکز در را جامع سالمی، مسجدشهرهای ابرخی از در طراحی فضای معماری 

 و اسالمی شهر مذهبی ـ سیاسی کارکرد صورت بدین و نمودند می هدایت جا آن به را شهر ارتباطی های شبکه
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ی، با توجه به موقعیت جغرافیایی و  ای از بافت شهر . هرچند قرارگیری مسجد در نقطهشد می تضمین مسجد

 شد.  نظر گرفته میدر ناختی آن شهرش طراحی و بوم

مسجد دستگردان بنای های زراعی واقع شده است.  مسجد کهنه دستگردان خارج از قلعه و در کنار زمین

ت و کارکرد خود را در اهمیّحصار بوده، از مساجد شهر طبس که گاه داخل حصار و گاه خارج دیگر همچون 

 گذارد.  بافت شهری به نمایش می
مانند مسجد مجموعه  جداخارج از حصار این شهر از مقیاس کوچکی برخوردارند. این نوع مسطبس جد بیشتر مسا»

پیرایه  شوند. بسیاری از این مساجد بسیار ساده و بی کوچه باز می طرف بهاز مجموعه بنا هستند که  یباغ امیر، گاه قسمت

شوند و با توجه  ای در بافت شهر محسوب می ی خاص و نشانها ها نقطه ها و کوچه در محله ها آناند و هریک از  شده  ساخته

 ،دوست )دانش« اند گرای شهر طبس نوعی تظاهر خارجی هستند و تنوعی در بافت شهر ایجاد نموده به معماری درون

1376: 64.)  

د و اندود مکرر دیوارهای مسجبا توجّه به  نگرفته ومورد حفاری قرار  کهنه دستگردانمسجد اینکه باوجود

، در چندین این مسجدتوان دریافت که  از محوطه دستگردان، می )دوران میانی تا اسالمی متأخر(های سفالی  یافته

های سفالی  نمونه ی با مطالعه و مقایسهگرفته است.  قاجار نیز مورد استفاده قرار می ی تا دوره احتمال بهدوره و 

های تیموری و ایلخانی که از  طعات سفالی متعلق به دورهقهای حاصل از محوطه دستگردان و برخی از  یافته

است،  آمده  دست بهمصالح  عنوان بهقلعه قاجار، در داخل  ی متعلق به دورهخشتی های  خانهمیان دیوارهای 

  .(22)تصویر صحه گذارد دیرینگی بنای مسجدبر توان  می
 (1395)نگارندگان،  محوطه و قلعه دستگردان دوران میاني اسالمي در متعلق به شده یافته های سفال -2جدول

 

 قلعه دستگردانسفالي  ی قطعه محوطه دستگردانسفالي  ی قطعه

  
ساخت بنا را مشخص نماید. در منابع تاریخی دقیق است که تاریخ   ای مسجد کهنه دستگردان فاقد کتیبه

با در مقایسه اری و پالن و سایر عناصر بنا های ساخت نیز نامی از این مسجد نرفته است. اما با توجه به ویژگی

در نیارش این مساجد توان تاریخ احتمالی بنا را دریافت.  سبک معماری خراسانی، میبه  دیگر مساجد

 ی در دوره نماید. ایلخانی نزدیک می ی یابیم که مشخصه تاریخ ساخت بنا را به دوره های مشترکی می ویژگی

کارگیری سبک  به ،خراسان ماننددر مناطق شرقی  وجود بااینگرفت، ایلخانی سبک معماری خاصی شکل 

 ای داشت. بنا نقش ویژه ساخت محلی در

نماید، تمایز ارتفاع مساجد در این  ایلخانی نزدیک می ی سبک این بنا را به دوره مشخصهاز دیگر نکاتی که 

ی این دوره، ها شدند. از دیگر ویژگی می تر ساخته و مرتفع تر باریکها  چراکه در این دوره ایوان»دوره است. 

سلجوقی جای خود را به دیوارهایی داده که  ی است. در این عهد، دیوارهای ضخیم دورهتغییر ضخامت دیواره

ها دیوارها را به همان ترتیب نازک ساخته و فقط نقاطی را که تمام  فاصله یا پنجره دارند. در داخل شبستان

 ارتفاع و عظمت دیوارهای بنای مسجد (.35 ،1365 )ویلبر« ساختند بود، ضخیم می ها آنسنگینی گنبد بر روی 

 میانی اسالمی است. ی به دوره بناتعلق  ی دهنده نشان کهنه دستگردان
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ساختار با  فضاییسبب ایجاد طبس در ادوار مختلف دستگردان  سیاسی و تاریخی بخش ،یط اقلیمیشرا

وجود  شدند. اغلب بناهای این ناحیه در راستای شرایط تاریخی منطقه ساخته مییل دل بدین شده است. امنیتی

ساختار معماری و کالبدی مساجد نشان از کمال، هماهنگی های بسیار در این ناحیه، مؤید این امر است.  قلعه

 ، قع نشدهمرکزی روستا وا ی و یکپارچگی عناصر و فضاهای آن دارد. هرچند مسجد کهنه دستگردان در هسته

های دینی اجتماعی و سیاسی ساختار هویتی جامعه مورد استفاده  فعالیت ی هسته عنوان بهدر چندین دوره 

 واقع شده است. 

های ساختار معماری بنای مسجد کهنه دستگردان با توجه به طرح، عناصر و اجزای معماری   ویژگی

اند  شده  ساختههجری  هفت اوایل سدهین دارد که در و قا شباهت زیادی به بنای مساجد فریومد، زوزن، گناباد

ین غربی و شرقی مسجد طرف  بهدو ایوان  الحاقوجود  در صورتگیرد.  و در سبک مساجد خراسانی قرار می

 ی های میدانی و نقشه با بررسی دهد. از ساخت مساجد مذکور سوق می پسدستگردان، ساخت بنا را به زمانی 

ریزی  ها بر اساس یک طرح اصلی پی یابیم که نقشه و طرح این بنا درمی ،دستگردانمساجد موجود در منطقه 

 مساجد اولیه در این منطقه است. ی های پسین، وام گرفته از نمونه و حتی طرح مساجد در دوره  شده

 ایوانی است.، بیش از دیگر مساجد دومسجد دستگردان نسبت به مسجد فریومد یالگوتأثیرپذیری 

نماها  خصوص طاق هآورد، عناصر کاربردی و تزیینی بنا ب مصالح بوم ؛یی مشترک این دو بنا همچونها ویژگی

هرچند د. شو نبودن محور قبله و ایوان شمالی کامل می شباهت بسیار این دو مسجد، با دقیقارزیابی است.  قابل

همچنین اضافه  نمایاند. ان میتر از مسجد کهنه دستگرد ین چشمگیر بنای فریومد، آن را برجستهوسعت و تزی

به زمانی پس از ساخت مسجد را ، قدمت تاریخی این بنا شدن دو ایوان غربی و شرقی به مسجد دستگردان

این  نگاریگاهدقیق علمی قرار نگرفته،  حفاریکاوش و تاکنون این بنا مورد  که ازآنجایی د.انگرد میفریومد باز

با توجه به مطالب ی رو ازاین .است شده  انجام ایوانی،مقایسه دیگر مساجد دو با ،ای آنه بنا در ارتباط با افزوده

 . است ایلخانی ی متعلق به دورهبنایی مسجد دستگردان  ،شده  بیان
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